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 רפו׳ המפורסמים הגדולים המאורות דקהלתנו מו״צ רבני דברי
.ותועלותיו הספר בשבה

 החכה כרב של עינו ראתה יקר כל הו
 המכונה אייזיק יצהק מו״ה המנוח היקר

 שפעות תכונות כידיעות מפ״ק ז״ל רן־יןקב
 גחוני הקדמונים מכותינו של הקדושים ׳שפמים

 ישראל חכמת וככל אחמיהס והכאיס עולם
 נהומא ונפל לדמעיה גליח וכבר התכל ומדעי

 להגאון הגדולים שם המשוכח בספר מדמשא כי
 ואשד העלה השד זצוק״ל אזולאי חיו״ד החשיד
 בסדר הדפוס מזכה על תמי״ג כשנת בפ״ק הכיא
 ועוד ומזוקקה צמופה והגה״ה ומועיל הדש

 עליו ה' *כי מופלאות העמות מדליה הוסיף
 האי חתמחחי וכבד .הזה מקצוע בחקר השכיל
 ראה וכעת ,כעולם לשם וזכה יקירח גברא
 ודעת הכמה הוסיף עוד כי רואנו אחרי ראינו
 אחריו השאיר אשר הנחמד בספרו שאת כיתר
 אוצר מכיה״ד כעת ויצא לדור כרכה

 כמעע כתוכו האוצר , שמו כקראו הספרים
 נדפסים עולמים משנות ישראל חמדות שפרי כל

 בטוב וסדר וכנסם אספם הוא / יר וכתוכי
 אדניהם מה על מהותם ויכאר ודעת עעש

 הדפוסין ושנויי וזמני מחבריהם ושמות הועכעו
 לב חכמי וטרו ושקלו דברו ואשר ,חו״ח מכל

 לכו חקקי וגדולים אודותם על רשימות דורשי
 וכל , כספרים ולבקר להכין ה׳ שחננו כפי
. וישרה קצרה כדרך חלה

 גס כמוהו ספר תועליות עוצם והנה
 לכל וידוע גלוי תומה ומופלגי ד' ללמודי

 וס׳ התלמוד כעלי מכותינו כדכרי ההוגים
 וכמה כמה נמצאים כי ׳ נצה זכמס הפוסקים

 ומהעלם ,שונים ממחברים החד כשם ספמיס
 שסותר מחבר על קושיות כמה יולדו זה דבר
 ,אחד איש אלא הוא זה לא וכאמה עצמו את

 כמס׳ וכדאיתא להשוותם, עצמו ידחק והרואה
 נ״מ כו׳ מנשאי ב״ר גידל לא אנא ק״ו פסחים

)פ״ו כתמא ככא ועיין אדידיה, דידיה למירמא

 יקר החכם הרב כבוד של מוניטין יצא כבר הנה
 המפורסם ובמדות במעלות השלם בתו״י המופלג הערך
 המכונה מפ״ק ז״ל אייזיק יצחק מו״ה לשבח

 ס׳ חת הרי״ג בשנת פה לאור בהוציאו בךיעקב
 החסיד מהגאון הגדולים שם ס׳ והנפלא היקר

 ומדוייק מאד ונעלה נכון בסדר זנ״ל חיד״א מו״ה
 עיני יראה כאשר נקיה כסולת ועשהו הדיוק בתכלית
 בק״ק באיטליא שנדפס הראשון שה״ג נגד המעיין
 הגהות כמה הספר בסוף הוסיף וגס , תקל"ד ליוורנו

 בעצם והנה . שם בהערותיו כיון ויפה נכונות והערות
 ז״ל הרי״א עבודת ופאר השה״ג וחועליות השבח

 כו׳ הגדולים המאורות כבוד אז בזה הפליגו כבר
 ,הנ״ל ס׳ על בהסכמותיהס זצ״ל דפ״ק המ״ץ רבני

. שס הרואה שיראה וכמו
 הנ״ל יקירא גברא האי כבוד לנו יעד ושבר

 הספרים אוצר ס' לחבר התחיל כי שס בהקדמתו
 לא אשר מאד הרבה יקרים ספרים כמה יובא ובו

 וזולתו שה״ג בעל הגאון של הבדולח עין שזפתם
 וכעת לאלפים ס׳ סך על בידו מסודרים היו וכבר
 והשלים הפועל אל מכת מחשבתו פרי הוציא כי ראינו

 בסדר בהדרו כלול כלו הנ״ל הס׳ מלאכת דבר את
 החצי הנה עד לנו הוגד לא והנה . ונפלא נכון

 שראינו היוס עד הנ״ל הרי״א האיש וממעלת משבח

 האיכות רב הזה היקר בחיבור ידו ועוצם כחו את
 הוסיף כי ברכה אחריו שהשאיר הכמות ורב

 שמו קרא והכי שהשמיענו השמועה על וטוב הכמה

 אוצר באמת הוא כן כשמו כי הספרים אוצר
 מחכמיס ספרא מלא וצנא חמדה כלי כל מלא
 הספרים כל כמעט יכלכל , ובתראי קדמאי גאוני

 נדפסים עתה ועד התלמוד חתימת מזמן שנתחברו
 מלאכה בכלל והנה . ליה אנס לא רז וכל ,וכ״י

 ואפריון באסיפתו לנו עשה חכמה בה שיש גדולה
 שעשה הלז בחבורו ז״ל המחבר הרה״ח לכבוד נמטיה
 המון עוצם דידיעת נלענ״ד כי הרבים את לזכות

 דור משנות ישראל מחכמי בעולם שנתחברו ספריס
 ענין הוא ושבע״פ שבכתב תוה״ק ובאור בפי׳ ודור
• מאד גדול

 ע״ב( )די״ט במגילה חז״ל שאמרו מה ידוע הן
 )דברים דכתיב מאי ר״י אמר אבא בר חייא ר׳ אמר
 בהר עמכם ה׳ דבר אשר הדברים ככל ועליהם ט׳(

ודקדוקי תורה דקדוקי למשה הקב״ה שהראהו מלמד
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 כו׳ לרשב״א נראה ,ליום( דינר ד״ה תום׳ ע״ב
 וכתבו ,הרשכ״א בשם להיפך משנה וכמגיד
 ,קע״ו( סי׳ יו״ד כעור )עיין ,הס דשנים
 לנו כהודע כי אחרת ועוד זאת .רכות וכהנה

 מדפוסיס ם' לעינינו ונגלו , כינה מקום איה
 ,כפנינים היקרים הגאונים, כ״י ומכל ישנים,

 למלכים הספרים, כאוצרות וטמונים, הספונים
 מהגירסאות הגנוז לאורם נהנה אז הלא ,ושרים

 יסדו ועליהם ,לפניהם שהיו ושונות הישנות
 , פוסקיהם מעיני נכעו ומהם ,פירושיהם

 דעה,ויתורצו שערי ,אורה שערי לפנינו ויפתחו
 כפי התלמוד ומשדי , קושיות כמה כזה

 ,ישנים גס חדשים כידנו אשר הנוסחאות
 התועלת רכה ומה ,וקמשוניס כרקניס יכערו

 הגאון כזה האריך וככר ,תו״א שמות כשינויי
 לעיין שצריך למי וכפרט כהקדמתו, סה״ד כעל
 וכעיניו כו, וכיוצא ופלפול קושי דכר איזה אחר
 ספרים הנוכחי הספרים אוצר כס׳ כעז״ה יחזה

 המדכריס מלפנים ידעם לא אשר כהמון
 ורפא מתמיהתו ושב כהם יכין ולככו זה מענין

.לקח ויוסף חכם ישמע כאלה רכות ועוד ,לו
 ולבנו ז״ל להמחכר טוכה ונחזיק כואו לכן

 אב ישמח חכס כן נ״ק יעקב מו״ה ...יחידו
 נח לא כחו ככל ויגע טרח אשר ,כג״ע

 אשר עד כסף ופזור הנפש כפזור שקט ולא
 אכיו מר של ספר ויוציא החל אשר את כלה
 .עליו שוה והדר כהוד עולם לאור לברכה זכרו

 הזה הספר את איש איש להכיא וראוי
 לשוס וחלילה עשה שמים מלאכת כי כיתו אל

 וערמה שינוי אופן ככל גכולו להשיג אדם
 הגודר הקיר״ה חוקי )מלכד לעולם ותחכולה

 מצוה עוסקי למען עול( ועושה מתפרץ כל כפני
 יעמוד ז״ל המחכר הרב וזכות ,ח״ו יזוקו לא

. אחריו לכניו
 פיון ער״ח ב' יום ווילנא פ״ק הכו״ח דברי

. לפ״ק תר״ם למספב״י מ״ד
ווילנא. חופ״ק זללה״ה רפאל במו״ה יוסף

 .ובירושלמי וכו׳ לחדש עתידין שהסופרים ומה סופרים
 , א׳ הלכה פ״ד )ובמגילה ד׳ הלכה פ״ב בפיאה

 עליהם אמר ריב״ל איתא ח׳( הלכה פ״א ובחגיגה
 תלמוד משנה מקרא הדברים דברים ככל כל ועליהם
 לפני להורות עתיד ותיק שתלמיד מה ואפילו ואגדה

 דבר יש , מעם מה , בשיני למשה נאמר כבר רבו
 ואומר חברו משיבו הוא חדש זה ראה אדם שיאמר

 וממוצא , שם הירושלמי עכ״ל , לעולמים היה כבר לו
 החידושי דכל למדין אנו אלו והירושלמי הבבלי דברי
 בספריהם ישראל חכמי רבותינו מכבר לנו שחדשו תורה

 ועקרי יסוד על בנויים הספרים אשר הקדושים
 שדבריהם ]או חז״ל ומדרשי ז״ל והפוסקים התלמוד
 המקובלים ספרי ע״ס האמת בחכמת נאמרים

 הזוה״ק דברי על הבנויים איש מפי איש שמקובלים
 לנו שיחדשו מה וגס האריז״ל[ וכתבי והתקוניס

 הן הכל ב״ב המשיח שיבוא עד אחרינו שיבאו החכמים
 מרועה ניתנו והכל מסיני למשה שנאמר מהדברים

 וא״כ ,וכו׳ אמרן אחד פרנס אמרן אחד ואל אחד
 והביאו ס״ת בה׳ בפסקיו ז״ל הרא״ש כתב שכבר כיון

 מישראל איש כל על מ״ע דהאידנא ר״ע סי׳ י״ד העור
 הספרים הן והן וכו׳ ופירושיהן וגמ׳ מפנה לכתוב
 הספרים כל הנה ,עכ"ל וכו׳ לכותבם צריך שאדם
 וא״כ ,מסיני למשה נתנו כלם דהא פירושיהן בכלל

 בעולם הנמצאים הספרים שמות לידע גדול תועלת
 בהם בקי שיהיה כדי ,נתחברו עניניס איזה ועל

 לקנות ויוכל בעושר ה׳ יזכהו אס והיה , ובשמותיהם
 לחזר ידע תוה״ק ללמוד ביותר הנצרך ספרים הרבה

 נ״ה( )עירובין ז״ל וכמאמרם שהם מקום בכל אחריהם
 לעלות צריך אתה בשמים היא שחם , היא בשמים לא

 מ״ע בזה יקיים שיקנה ושפר ספר ובכל אחריה
 בכל ללמוד פנאי לו יהיה שלא והגם ,דאורייתא

 אמרו וכבר לאחרים להשאילן יכול יהיה מ״מ הספרים
 וצדקתו בביתו ועושר הון נ׳( )ד׳ בכתובות חז״ל

 . לאחרים ומשאילן ספרים הכותב זה לעד עומדת
 ז״נ היא״ש לד׳ רמז כתבתי ש׳ ד׳ גינוי! שלי הש״ס ]ובגליון

 כתבו ועתה דמהו לכס כתבו ועתה דאמר עצמו הכתוב מל׳
 והלא , לא ותו זו מצוה נוהג היה זמן דבאותו דווקא דמשמע

 ז״ל הרא׳״ש דברי לפי ואכן , נ": לדורות הנוהגת מצוה היא
 לכתוב שאסור דועתה , הוא כך הכתוב ופי׳ נוובא ניחא הנ״ל

 שביא־ )וכמו לא ותו הזאת השירה את לכס כתבו תושבע״פ
 כלומר הוא, כך הכתוב דפשט א׳ הלכה ס״ת מה׳ בפ״ז הרמב״ס

 התורה את כותבין שאין לפי זו שירה בה שיש תורה לכס כתבו
 ולמדה רק תכתבו אל תושבע״פ אבל עכ״ל( ,פרשיות פרשיות

 והיינו בפיהם דשימה ע״ז טעם ונתן בע״ס ישראל בני את
 כ״א וא״א ,היטב באר ישראל לבני אותה ללמד דצריך משום

 אד\ . ע״ש , לח״מ בהקדמתו הסמ״ע וכד׳ ,בע״פ במסירה
 המ׳׳ע יחול ואז וגו׳ עת מפום תושבע״פ שנכתוב זמן יגיע
. כתיבתן[ על גס הלז

 והפוסקים הש״ס בלמודי העוסקים והרבנים הלומדים לכל הספרים ידיעת מתועלת לדבר והגה
 והמדע התורה תופשי מגדולי כ״פ שנמצא מפני נפש לכל הנצרך דבר הוא כי לכל מובן ואחרונים ראשונים

 נמצא ולא עליו להתעורר הראוי הפוסקים בספרי או בגפ״ת והערה קושיא באיזו לפעמים שמתעוררים

 באוה״ס כאו״א שהובאו כמו ע״ז שנתחברו בספרים יעיין אס אכן , המפורסמים המפרשים בספרי זה
 וזמני מקומות ידיעת אפילו אלא בלבד זו ולא , בחנם הזמן לבלות יצערך ולא מבוקשו די ימצא בוודאי הזה

 ,חפוש אחר בחפוש אחריהם לחפש ז״ל המחבר הרב ויגע שערח כמו וס׳ ס׳ מכל השנויים וכל הדפוסים
וחלוף ויתיר בחסר בע״ס לפעמים הדפיסו החדשים בדפוסים ויש יש כי ,למאד ונצרך הנחוץ דבר ג״כ הוא



xז
 שנפל הט״ס תקנו החדשים בדפוסין כי להיפך או ,נכון על רוב עפ״י איתא ישנים ובס׳ , הלשון וקלקול

: קצתם לדוגמא ואזכיר , הישנים בספרים

 בן מהו חמיו אחי לן אבעיא עולא ביה הוינן כי אשי רב אמר ע״א( דכ״ח )סנהדרין בש״ם א(
 , מהפשיטות מוכח דכן ,מהו חמיו אחות בן נמי וצ״ל בהאיבעיא כאן דחסר פשוט ונראה מהו, חמיו אחי
 בנבשתי בדפוס בעז״ה כן מצאתי ושוב ,והרא"ש אלפס ברב וכ״ה , תונא ותנא בסוד״ה מרש׳יי משמע וכן

. פראג ובדפוס

 בבית העומדים יתחילו הגשמים מפני הגדול הלל : איתא רב אות פ״ג בתענית תוס׳ בפסקי ב(
 שם ובמג״א תקע״ה בס״ס הב״י העתיק וכן • ע״כ נשיאים מעלה וכתיב בלילה גשמים ששירת , בלילות ד׳

 ששירות דמהו ההבנה משוללי הס אלו תוס׳ פסקי ד׳ והנה ,וכלשונו ככתבו אלו תוס׳ הפסקי לדברי
 מפי ושמעתי , כן הוס׳ הפסקי הוציא ומאין נשיאים מעלה וכתיב אח״כ שמסיים דמהו ועוד , בלילה הגשמים

 הללויה המתחיל קל״ה מזמור )והיינו ד׳ בבית שעומדים יתחילו שצ״ל זצ״ל הכהן בצלאל מו״ה הגאון אחי מר
 בירושלמי להדיא וכ״ה ,^״\ נשיאים מעלה דכתיב בו כלולה גשמים שירידת מפני וגו׳( ד׳ עבדי הללו וגו׳
 שעומדין ובלבד ר״י אמר וכו׳ הגדול הלל הוא איזו :וז״ל ,ג׳ הלכה פ׳ה ובפסחים דתענית פ״ג סוף

 גשמים שירידת מפגי נחמן בר שמואל רבי בשם אבוהו ר׳ זעירא ר׳ , פרשתא חרתי באילן ולמה ,ד׳ בבית
• הירושלמי בשם בצידו כן שהוגה קאפוסט ד׳ בש״ס מצאתי ושוב ,ע״כ בהן כלולה

 מענין מ״ט שער בסוף התרומות מבעל דברים הרבה בסק״ד הש״ך הביא ער״ה סי׳ בח״ט ג(
 גדולי עס שנדפס התרומות בשפר והגה • שם כהרת ודלא בדבריו הגיה וגם גר של בשערותיו המחזיק
 ואכן , שם בבעה׳ת אלו דינים מכל רמיזא רמז אפי' מזה נמצא לא תקס״ט בשנת זאלקווא בק״ק תרומה
 בוויניציא בעצמו תרומה גידולי הרב הדפיסו אשר הראשון תרומה גידולי בס׳ בעז״ה ומצאתי יגעתי
 טס״ה תס״ג בשנת וויניציאה : כ׳ הרת על זצ״ל אפרים בית בעל הגאון ]ובהסכמת לפ״ק אבק״ש בשנת

 ח״י מ״ט בשער ונמצא כשלימות הש״ך הביא אשר הדברים כל נמצא ושם ת״ג[ בשנת וצ״ל הדפוס משגגת
 בדפוס חסר האחרונים החלקים וב' הנ״ל משער הלקים ט״ז רק נדפס לא הרל השני ובדפוס ,חלקים

. האלו הדפין חסר היה שם אשר בעה״ת מס' שהעתיקו ואפשר ,הנ"ל
 שכ' הרא״ש לד' שם העתיק , מפורסם בגנב השוק תקנת עשו אס בעגין שרו סי׳ ח"מ בב״י ד(

 ענין אינו פלוגתא בהו דלית אע״ג בהקיפו וכרע בחובו פרע להביא מדהוצרך :הלשון בזה התוס׳ בשס
 להא ענין דאינו לישגא והך , סיפא רישא ולא מובנים בלתי דברים והם ,עכ״ל וכו' מפורסם דגנב להא

 ולא השוק תקנת בו עשו ג״כ מפורסם דבגנב פס מסיים דהרא״ש ואדרבה ,ברא"ש שם ליתא דגגב
 ולא באריכות שם הטור רבינו על להשיג שהאריך הב״י מד׳ שם העתיק הדרישה וגם ,הב״י כמסקנת

 נושן ישן בטור בעז״ה ומצאתי יגעתי אנכי אכן ,לפנינו אשר הב׳י ספרי בכל שהביא זה לשון כלל נמצא
 וחסר ,בשמו הדרישה שהביא וכמו  בשלימות הב"י דברי כל שם שנדפס ש׳ג בשנת בוויניציא שנדפס

 המדפיסים וחסרו , בוויניציא נדפס אשר הב״י כנגד שורות לי״ב קרוב לפנינו אשר הטורים בספרי בב״י
 שני פעס הב״י שהביא הרא״ש לשון העתקת עד בתחילה הב״י שהביא הרא״ש לפון מהעתק האחרונים

 היה וכן ,הנ״ל בדפוס שם שנדפס וכמו ,בשמו הדרישה שהעתיק כמו בב״י להגיה וצריך ראייתו, לדחות
• ז״ל והגר״א הגולה באר בעל לפני בב״י הגירסא

*

 אחר מפרש לדברי הביא שלא אחרון ממפרש ליקשי דלא לנו נצרך ספרים הדפסת זמן בידיעת ה(
 האחרון, המפרש ראהו ולא בכ״י עדיין מונח היה שספרו דאפשל תמיהתו יסולק הלז בס׳ והמעיין שקדמו
 האליה על פם השיג ובזה ,חו״מ על הש״ך דברי ראה דלא הכנה״ג על ח׳ אות ח״א השה״ג כ׳ זה וכעין
• בכ״מ זה כעין נמצא ועוד , יעוי״ש הש״ך לדברי דאשתמישתיה הכנה״ג על שתמה רבא

 כן הביא ]ולא הסמ״ק בשם מיימין הגהות בשם כ״פ שמביא ב״י הרב דברי לי נתישב ובזה (1
 שהביא תנ״ג בסי׳ או׳ח בב״י יעויין לפעמים[ והביאו עצמו הסמ״ק ס' לפניו דהיה אף עצמו הסמ״ק בשם

 , רכ״ב )לאוין ז״ל פרץ לרבינו סמ״ק בהגהות נמצא והוא , סמ״ק בשס מיימון הגהות בשם פעמים ג' שם

 בעשין סמ״ק בהגהות והוא סמ״ק בשם מיימון הגהות בפם הביא כ״ד סי׳ ביו״ד וכן רכ״ב( רי״ט, ובמצוה
 ,ע״ז חמהתי ומעולם , סמ״ק בהגהות ונמצא מיימון הגהות בשם שהביא מספר לאין בב״י המצא ועוד ,קצ״ז

 בהגהות מ״ש רק , מעולם בעצמו ראן ולא הסמ״ק סביב בימיו עדיין נדפס לא סמ״ק הגהות דאולי וחשבתי
 ,בשמו הביא עצמו בהסמ׳ק שנמצא מקום בכל ולכן , בשמו כתבם אצלו ברור הדבר היה שלא ומפני מיימון

 לרבינו סמ״ק דהגהות , שחשבתי הדברים כנים כי וראיתי הנוכחי הספרים אוצר בס׳ עיינתי כעת והנה
 ראה דלא ונמצא ,ש״י בשנת בוויניציא נדפס כבר הב״י וחבור בקרימננא שי״ו בשנת הסמ״ק סביב נדפס פרץ

 פשתן של ציצית מותר חם נידון נן׳ סי׳ באו״ח הב״י ]ומ״ש • י הב״ ס׳ כשחבר הסמ״ק להגהות באמת מעולם
 הגהה נדפס דעכשיו ותדע ,לפניו שהיה כסמ״ק כצדו שנדפס אחרת הגהה איזו רק מר״פ אינו בעצמו הסמ״ק הגהות כשם

. שס[ בדרישה ועי׳ ,עצמו הסמ״ק בתוך בפנים זו
 בגפ״ח וגירסאות נוסחאות שנוי שנמצא מטעם ספרים להגהת למאד ג״כ נצרך הדפוסים שגויי ז(
 ששי )פרק סופרים במס' כדאיתא הרבים, אחר לילך עלינו כך או כך צ״ל אי להסתפק שיש ובמקום ופוסקים

• אחד ובטלו שנים וקיימו כו׳ היא ספר זאטוטי וספר מעון ספר בעזרה נמצאו ספרים ג' ארשב״ל ג'( הלכה



:עיוני בעת כעת עליהן שעמדתי תרי״ג( , )ווילנא הגדולים שם נש׳ קטנות הערות איזה כאן לכתוב וראיתי
 הגדולים שם בעל הגאון על להשיג האריך הזה הספרים אולר בעל מהרה״ח א' נאית הגדולה שם בהערות ח(

 ה״ר רק היה שלא במישור והוכיח ז״ל רש״י של תלמידו מווינורי שמחה רבינו תלמיד היה זצ״ל הכהן אביגדור דה״ר במש״ה
דבריו על להעיר לי ויש • ע״ש זצ״ל הראבי״ה בזמן שהיה משפירא שמואל ב"ר שמחה רבינו של תלמידו והיה אחד אביגדור

משפירא שמואל ב״ר שמחה וליבינו הנהן אביגדור לה״ר תשובות הא״ז שם שהשיב תשס״ב וסי׳ תשל״ח פי׳ זרוע אור מס׳
 היאך הלז שמחה רביגו תלמיד היה אביגדור דה״ר נימא ואס ,שמחה ה״ר ומורי אביגדור ה״ר מורי בלשו; שניהם על ונתב

תש״ש בסי׳ דהרי זרוע האור של מובהק רבו היה שלא נראה עצמו שמחה דרכינו וכפרס מורי כלשון הא״ז עליו יכתוב
כתב דלא די״ל ]או מבר תלמיד רק אצלו היה שלא ומשמע משה, ב״ר יצחק ה״ר חכירי כלשון: כתב להא״ז שמחה רכינו שהשיב

 ל״ג בב״מ אמרינן וכן כבוד בו לנהוג צריך ונו' אחד פרק מחבירו הלומד חז״ל שאמרו וכמו , הכבוד מדרך רק כן עליו
 תשנ״ז כאות שם שמבואר וכמו ז״ל הראבי״ה היה הא״ז של מובהק ורבו ונו׳[ זה מפ;י זה עומדין שבבבל חכמים דתלמידי

 רכינו הוח מורי כלשון עליוהא״ז שב׳ שמחה דה״ר לומר א״א ]וזה מורי כלשון חכירו של תלמיד על שיכתוב שייך והיאך
 הא״ז קודם רב זמן נפער וככר התום׳ כעל ר"■ של זקינו היה שמחה רכינו אותו דהא ליתא וודאי דהא מוויערי שמחה

 אחר שמחה רבינו דהוא לומר אין ווינןרי,וגס ־"המחזור בח״ב הגדולים בשם ועי' הערהעיי״ש, כאותו להוכיח שהאריך וכמו
 אות ה״א הגדולים כשם ואלו הוי שמחה רכינו דתלתא לומר נצערך דא״כ אביגדור ה״ר של רבו משפירא שמחה רכינו ואינו
 זה עם זה היו מכירים כולם זרוע אור יצחק וה״ר משפירא שמחה וס״ר אביגדור דה״ר נ״ל ולכן שנים[ רק הביא לא שי״ן

 שכ׳ ומה מורי, בלשון עליהם כותב היה ולכן זרוע אור יצחק דה״ר מיניה קשישי היה הכהן אביגדור וה״ר שמחה דרבינו רק
 נ״ל שמריה ומרבינו משפירא שמחה מרכינו תלמיד - הי אביגדור דה״ר דיבמות בפ״ד מרדכי הגהות כשם שם הגדולים כשם

 דהיה רק הוזכר לא ק״ט[ ]באות שם מרדכי בהגהות לפנינו דהנה מרדני הגהות בד׳ הנ״ל להגאון לו נזדמנה משובשת דנוסחא
 אחד אביגדור ה״ר רק היה -לא מש": וגם . צל״ע ז״ל דבריו ולכן כלל, שם הוזכר לא שמחה רכינו אבל שמריה רכינו תלמיד

 לה״ר שהשיב מאביו תשובה שם שהביא לו הקודם אחר אביגדור ה״ר שהיה תשל״ט כאות שם הא״ז מד׳ קצת להוניח ג״ל
 רכו שהיה הקודם אביגדור ה״ר דהיה אלעזר,אלמא וה״ר ה״ראכיגדור מכותי מצות עליהם וכותב אחיו אלעזר וה״ר אביגדור

 שמחה רכיכו תלמיד היה אביגדור ה״ר דאותו ואפשר ,כהן היה לא הזה אביגדור דה״ר ומשמע א״ז יצחק ה״ר אבי של
 בזמן היה משפירא שמחה מכינו דהא מוויטרי שמחה ה״ר דזהו זצ׳ל,ונראה שמחה ה״ר ומורי הביא: תשובה ובאותו תוויערי

 אביגדור ה״ר דאותו אך מוויעמא המ״ש תלמיד היה והראשון היו דתרי לומר נראה ומזה ז״ל אביו עליו יכתוב והיאך הא״ז
 הקיום מזוייף טוען הבע״ד ראם הדין לעני; קידושי; פוף מרדכי בהגהת שהובא כה; אביגדור דה״ר ונראה • כהן היה לא

 כתשובת דהרי ז״ל קולון מהר״י כזמן דהיה אחרון אחר אביגדור ה״ר דהוא נ״ל ט׳ ס״ק מ״ו פי׳ ח״מ כש״ך והובא מה״ת
 בעל כזמן ר׳ כשנת מאד אחרון היה ז״ל דהמהרי״ק וידוע עליו והשיג כזה אביגדור למהר״י השיב ע״ד כשורש מהרי״ק
 ,וידוע ממדכי בהגהות אח״כ ההיא התשובה דהכניכו וצ״ל י׳ אות ח״א הגדולים כשם וכמש״כ מ״מ כשנת ונפטר ז״ל הדשן תרומת

 הגהות ד״ה ח״ב הגדולים כשם וכמשיב המרדני אחר שהיו ספרים מהרבה מלוקט והוא אחרון רב חיבר מרדני דהגהות
 הש״ך שם שמפיק למה ומיהו נהנים היו האחרונים ושנים נהן היה לא האחד היה אביגדור ה״מ דג׳ ׳ל צ זה ולפי מרדכי
 הנרח אינו כש״ך ע״ש ע״ז חתום המהרי״ק דלאו ז״ל המהרי״ק מד׳ אינו שם במהרש״ק שנדפס תשובה דהך הנ״ל כס״ק

. האמת יודע וד׳ , שלשה דהי׳ כלל
 האשכול מס׳ ירוחם ברבינו שהכתוב אומר היה דמסתפינא לאו דאי שם כתב השני הראב״ד ד״ה ח״א בשה״ג ט(

 על נזה י״ל הנה .ענ״ל , האשכול מם׳ אינו כו׳ דוד ה״ד כתב דבדבק אח״כ שם ומש״נ , דוקא ונו׳ לדופן מאומה הוא
 בזה איירי ולא נלל הדבק מדין שם וליתא הדפום לאור האשנול ש׳ יצא נעת דהנה מנביא עדיף חנם דהוא הנ״ל הגאון
.ז״ל ירוחם ר׳ בנוונת יפה באמת ניון לא ב״י והרב נלל,

 .עכ״ל בסתם, והגהותיו סמ״ק ד' לכתוב פעמים הרבה רגיל דהנלבו ט׳ פי׳ או״ח הב״י בשם נתב נ׳ אות כח״ב י(
 ואדרבה כסתם הסמ״ק לד' שיביא הנלבו בד׳ עיוני מעוט לפי מצאתי לא דמעולם תמהני אבל , שם הב״י כ״נ באמת הנה

 הסמ״ק הגהות ונשמביא , הסמ״ק שעשה מקורביל יצחק מכינו על וכוונתו יצחק׳ ר׳ הרב כתב :כותב הסמ״ק לד׳ שהביא בכ״מ
 ז״ל המ״ף עליו והגיה ויקיף תפש לא שאם ז״ל יצחק ה״ר כתב ק״ז שי׳ שחיטה בה' וכמו הר״ף עליו והגיה בהדיא כותב

 הוא ויקיש יצא בכלבו מ״ש ]אך ממש הזה כלשון קצ״ז בעשין שם ובהג׳ כסמ״ק נמצא והוא וכו׳ בהקפה בקיאין דלא ולדידן
 לעצמן שוחטות שהנשים יצחק ה״ר כתב בכלבו שם נתב ונן בש״ס[ גס הלשון ונ״ה ,בסמ״ק ונ״ה , ויקיף יביא ונ״ל ט״ס
איזה רק הכלבו מד׳ לא וגם השמי׳ק מד' איני לאחרים שוחטות שאינן משמע דמסייס דלישנא סיפא הפמ״ק,חך מד׳ והוא ונו׳

בר״ס הכ״י שב׳ ומה בעז״ה, בצדו שם ונמש״נ ,ע״נ , שם משיים ולכן כפנים אותו והכניסו בצדו תלמיד איזה שנתב הגה״ה
 שמד׳ ובאמת • שם כסמ״ק להדיא משמע דנן כזה אמת* כיו! ע״ג עומדים אחרים שיהיה צורך שאין יצחק ה״מ דנוונת א׳

 בשם בו הכל נתב נ״ח כשי׳ הב״י נ׳ ולכן אחר פוסק איזה רק הסמ״ק אינו הכלבו שהכיא יצחק דה״ר דחשכ משמע ככ״ד הכ״י
ומשמע .ר״י,עכ״ל כשם והכלכו הסמ״ק כתב ל״ט כסי׳ וכן ,כסמ״ק ונ״נ ונו' הלנה כמו מועיל רגליה דעקרה יצחק ה״ר

. עלהסמ"ק כוון הכלכו שב׳ יצחק דה״ר אחד הנל כאמת אכל אחר פוסק הוא דה"ריצחק
 יעקב“בן נ״י יעקב מו״ה . . ה״ה המחבר החכם הרב לבן עובה להחזיק ראוי שמחו־ לעניננו ונחזור

 ובהגהה ונעלה נכון בסדר כיון וקבעו לביה״ד הנ״ל היקר ס׳ והביא שכמו על המשרה עול לקח אשר
 התלויה הרבים בזכות אבא מזכה וברא ז״ל אביו לנשמת נפשא ניח לעשות כדי ויופי הדור מיני בכל מדויקת

 גבולו להסיג וחלילה ,ח״ו נזוקין מצוה שלוחי יהיו שלא למען בסס״י הזה הנחמד האוצר לקנות וראוי , בזה
 יצליח וכה ,אלה כמו על הקיר״ה מחוק האיסור הומר מלבד בעולם והחבולה ערמה שנוי ענין בכל בזה

 הנבונים ולשמחת לטוב החכמה ועמודי הדור מגדולי היקרים המל״אים דברי גם לאור להוציא בידו ד'

כהן כברכת השמים מן יתברך המסייעו וכל • עליו המחכים
, הספרים אוצר את לקוח לפרט אייר כ״ג ג׳ יום בזה הבעה״ח

 • ווילנא בפ״ק ט״ץ זללה״ה הכהן משה ישראל מו״ה בלא״א שלמה נאום

-----------—---------



מראשית מגיד

 לא־־נעשי איטר ומקדם אחרית מראשית מניד
.י׳( מ״ו )ישעיה אעשה וכל־חפצי תקום עצתי אמר

 —הספרים אוצר שמו הקוראים לפני היום מגיש אנכי אשר הזה הספר
 וטוב נחמד אוצר הוא כי תכונתו על יעיד—ז״ל המהבר ההכם הרב מאת כמתאר
 וסבלות חמדה כלי ותולדות תכונות בקרבו ומכלכל האוצר בלום אוצר ;לישראל
 הלקח שנת עד יהודה אדמת על עברי ספר נעתק או כתוב מיום ספרתנו

 הנודעים ב״ע מחכמי רבים והנה ,)תרכ״ג( עולם לחיי ראשי מעל והודי אבי אדוני
 לרומם מרבים הלזו והכמה במלאכה הרשים והכמי אמתיים לב הקרי לגדולים

 נכאת בבתי כמוהו בא לא עוד כי יגידון יעידון {ופעלו האוצר יוצר את ולהעריץ
 היום עד נמצא לא הזאת ממהלוקה ונכבד גדול ובנין וענין ונחוץ נצרך וספר / אחינו

 לישראל טובה לבקש לבו אל ונתן הזה החסרון ראה והמהבר ,ישראל בגבול דוגמתו
 וידים עצומה ובשקידה בזה, אותו ה׳ חנן אשר דעתו בכשרון ויתעודד ויתעורר
 ישראל ספרי צבאות צבאי כל את ולכנוס לאסוף בשנים עשיריות התאמץ הרוצות
 בלה״ק לפניו שהיו מכל סמכי בני ספרים ורושמי הדורות קוראי בחבורי הנזכרים

 לשה״ג( בהקדמתו המחבר )לשון זר ולא ו א ר עיניו שר א הספרים מהמה ויותר ,ובלע״ז

 ויעשם ,הבר( את לתבן מה )כי במזרה זרה אחרי , גורנה כעמיר רוחו בשאר ויקבצם
 ובהדרו במינו ושלם הכלול ו הזה הספרים האוצר ויצא ספרא מלא צנא אחת לאגודה
 י חפץ דברי למצא העמים בלשונות הלעקסיקאנע בהירי טעם בטוב ומסודר הערוך

לבאר: והיה ;וקצרה קלה ברורה בשפה והכל ו אלף עשרה שבע למספר יגיע
 אם ן כתב ג( ,ומו״ל מגיה מעתיק מסדר בכללו ,מחבר ב( י ספר כל שם א(
 טהר אם ,לשו[ י( " וכדומה ספרדי או אשכנזי משיטא / רש״י ,מרובע אותיות

 ,עלגים שפתו אם נאוה המדברו :ולפרקים ,בלולה או תלמוד משנה ,עברי לשון
 .המחבר מזולת והוספות מאמרים בו באו נקבצו ואם , הספר ומהות תוכן י׳(
 וסמניו פרקיו מאמריו שעריו חלקיו , סדר ז( .עליו החונים ובאורים פרושים י(

ולשון כתב ולאיזה ולשון ספר מאיזה לרוב יגיד , העתקה ח( 4 למספרם בשמותיהם
נעתק
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 בבל קרוהו אשר ושנוייו הספר תבנית יא( .הדפום זמן י( .הדפוס מקום (ט .נעתק
 הבורם וזמן מקום נם אמת בכתב ירשום יד בכתבי יב( ,הדפסתו זמן ובבל מקום

 מקום רשימת לפי או״א בל ונומר ,בו וטמונים שספונים העקר בית ושם ;וכתיבתם
 מוטל ספק או חמו״ד( ,חש״ד ,)חמ״ד דפוסו שנת או מקום החסר בספר (יג ,גניזתו

 בעלי הרושמים דעות חלוקי לרוב בהביאו הערה מקורו את ותולדתו בהרכבתו
 במופתים תעלומתו יגלה עד והכרעתו דעו יחוה אשר ויש , הדשים גם ישנים אפופות
 יצא מי מבטן נבון אל דעת למען דגברא ספיקי וגרים דייק אף ;חותכים והקשים

,הלוט פני יגלה )פזיידאנים( בדוי שם או )אנאנימום( פלאי מחבר ומעל ;ספר כל

 בונהו ירה ועליהם , האוצר ומוסדות עקרים עשרה שלש המה אלה
 רמים כמו הבנותו עד אבן על אבן וישימם יקרות אבנים הסיע אף ן פנותיו אבני

 כיד וחקותיו תורותיו לכל ותאיו חדריו אלמיו יופי את ויכל 7 חומותיו משגב מבצר
 זקן הוא הלא ממרהק לו בקש אשר הרשים והכם עצתו איש ]בעזר השכיל עליו ה׳

 דר' בשערים הנודע הרה״ה ,קדמוניותינו הקרי בהיכל המושל ,מדרשנו בית
 האדירים הספרים אוצרות בתי כל אשר מברלין, שליט״א שטיינשניידער משה
 ,ז״ל אבי למר הקשה והדבר ,לו אנס לא רז וכל ,לפניו נגולו אחד כספר בתבל

 ,יד כתבי גם ומה בה הי אשר במדינה עתיקים רבים וספרים עקד בתי העדר מנסבת
 עץ משה ויורהו ,ידו על החזיק ההרה רוחו ביקרת הזה והחכם ,משפטו כס לפני הקריב
 בשנות עברה שבטו ותחת ,ונכבדות רבות והערות בהגהות עיניו את ויאר הדעת
 כל שם( זעיר )ועוד ה׳ אות תום עד מהאוצר השלישית המהדורא כ״ב—תרי״ה

 מספרי והמסלאה הגדולה רשימתו ע״פ (1732) תצ״ב שנת עד מהנדפסים הערכים
 ג1€ג10§1ג8 111זל01י11ש מזטיזסס&ע)!©!! 111 המכונה באוקספורד בודליאנא עקד בית

 ר' הגאון ספרי מעזבון )שרובם 81511011160^ 80(1161ג11£1,610. 861*011111, 1852-60, 4ס•
 ממקורים ועוד למקנה( הזה העקד לבית ויהיו ,)רד״א( דפראג אב״ד אופנתיים דוד

 רביעאה מהחרא ז״ל המחבר הכין תקוניו וע״פ ,כ״י בספרי גם ובאקראי ,נאמנים
 עתה וגם , בדפוס הקוראים לפני שמתי אשר היא היא ,הראשונות אותיות משמונה

 והולך סלסלות על כבוצר הנדפס כל על בעברו האחרון חסדו על לד׳ יהיה ברוך
 פתיחה גם , אי״ה( במלואים )ותבואנה מושכלות רבות בהערות ומעיר מגיה ומוסיף
 ידנו על לתת בטובו הבטיח האוצר ומבואי מוצאי כל על המדברת בל׳'א גדולה
,דהאוצר[ שמעתתיה תסתיים והבוצר ומהיוצר ,לדפוס

 בתמים כ״א וברעש ברעם ולא שכל בשום לפניו אשר את ומבין והרואה
 אשר וספר ספר בכל יען ,בו בונהו הפליא הגדיל כי :בבטחה ויאמר יענה ,ישפוט

 אשר הרושמים יסודות על ורובו ראשו א״ע תמך לא באוצרו מראש המחבר וכנס אסף
 כ״א ,הנער מנהיגו כתף על עינים כאין השער באויר פורחות אותיות על או ,לפניו

 צר ח׳ חמד בכרם עי׳ לדוגמא ;ימים כביר בעמל נמרצה בקרת ואחרי הבריא שכלו על

 , החכמה הנפש ,בו כל , חיים ארהות , רוכל אבקת ספר ע״ר חקירתו הרחיב העמיק שם 161
__,248 סי׳ נפ ,118 סי' כל ,984 פי׳ אר ,123 פי׳ אב ערך: באוצרו מלין בריש הרשומים



־ ץץ “
 וכללם גללם ,כשמלה ספרים ורושמי דורות מםדרי ספרי כל נער אשר ומלבד

 סדי ,היוחסין ם׳ ,)אי״ץ( צדיקים ארה ,)רח״ם( חיים אוצרות ס׳ ]כמו באוצרו יהד
 דוד ה״ר ורשימת )ק״י( דוד קהלת )קוה״ד(, הדורות קורא )צ״ר(, דוד )סה״י(,צמח הדורות

 הגדולים )שה״ג/שם לרהיד״א הגדולים )שה״ק/שם הקבלה )רי״א:תקמ״ב(,שלשלת אופנהיים
 ב,ג.( ;ב״י הגהות עם א׳ )ש״י ישנים שפתי , שליצשטט מהר״ש נכד לר״א בדב״ע( קטנה )רשי׳

 וכו׳ כו׳ )זצ״ל( ניפי לר״ח לברכה צדיקים וזכר )תליי( גיררנדי לרמ״ש ישראל גדולי תולדות
 וכו׳י כו׳ שטיינשניידער צונץ, פירשט, ,וואלף רוסי, די כס׳ המפורסמים בלע״ז זולת
 משמות מפתחות זו מלאכתו לתכלית ורוח בשר עמל ברוב וסדר הכין וברר לקט ועוד

 בהקדמתו )כמפורש לחפצו הדרושים ורשימות נכבדים ספרים להרבה ומחברים הספרים

 ,וזצ״ל תג'׳י ם׳ על בכ״י ממנו יש וכזה ,(8ס)ווילנא,תרי״ג, ומהולל חדש בסדר והוציא ערך אשר לשה״ג

 בידו אוחז כאלו עליו דומה לפניו אשר הזה באוצר המעיין ונמצא ת״י( וכהנה
 נהלה עם בחכמה אוחז בהיותו בחייו, ראה הרבה ה[ ז ה ממין כלם הספרים כל

 מיקירי ספרים ומו״ל סוהר שנה כעשרים ימיו באחרית ויהי ,החיים עץ עם הדעת בעץ
 גדולי במקום לעמוד הובילוהו ורגליו ,למרחק שלה מסחרו ענפי ,יומין עתיקי הערך

 ביבליאגראפיע הלכות של ומו״ט בשו״ת ויבא ספרים וגנזי מצוינים חכמים המבקרים
 לו נטה מעת ידידותם לו וקנה לדעתם למד אשר באשכנז חכמינו גדולי רוב עם

 היום עמנו' החיים דורו לבני כנודע ,ומסחרם ספרים הדפסת בעסק בלייפציג אהל
 אף . זה מקצוע בשדמת לב חקקי מגדולים שבידי חליפות מכתבי כמה יגידו וכאשר

 ספרי רשימת ספרו במלאכת רמש״ש דר׳ החוקר הרב ורעו לידידו מעט לא עזר היה הוא
 811)110111603 11(!13י03. הגדול ספרו בחבור פירשט דר׳ ולהח׳ (831141)11011,010)• דקדוק

 811)110ז§3ן)111801168 931141)11011 4• §083מש116ט ]114•111• 610. 31111.161)!21,§1849-63,4 •
, הנזכרים לספריהם שערים בפתחי בעצמם עליו העידו כאשר

 קדמות רשימות לחכמת והדרישה החקירה בעולם מכבר נודע בכ״י עודהו הזה הס׳
 ביבליאגראפיי ספר תופש כל אבי הגדול המבקר שנה שלשים לפני ועוד ,ישראל ספרי
 2110 608011101116 11. 111.861*1111•1845• 80, 8.248. בספרו: צונץנ״י דר' זמננו ונזר

 לאור הוציא ומאז , באוצרו הענקית ומלאכתו בךיעקב שם את בכבוד הזכיר
 לכל גם נודע שעריו בפתחי בעולם טבעו והודיע הגדולים שם ספר את

 אל נקרא האוצר ובעל קרני ונגדע שמשי עלי חשך ומיום ,קוראיו קהל
 וקינות תכלית עד מועילים בספרים ומבינים הרואים הרועים אבירי יללת קול ,על

 בהאסף הנאסף האופ״ף ועל בטמון החבוש נחמד אוצר על ושם פה נשמע סופרים
 עשה אשר בהנפשות שליט״א צונץ דר׳ ישנים שפתי הדובב :ומחברו מאספו

 816 ג101131813§6 468 .3100£ 461]• 38088, ישראל בכרם ומתעמלים העובדים להכורמים
 . 10 ־ צד 35 המזכיר 6111 ^1146111<611 311 9111§68011164611611 .¥ 80. 211112. 861*1111, 1872, 8.

מ״ז. ל[ 0 ק 61“101131111116.110'1'0113 1,358. 23,11 הצפירה 30, ¥11 המגיד 46, 111 הכרמל

 לאור הוצאתו אודות על שזרזוני וטובים גדולים דברי עתרת ההם בימים עלי חזקו גם
רוחי למורת אטמתי—בישראל מועילים הבורים מפיצי גורל את מדעתי ואנכי , עולם

 את



—

 אל בשומי ,כליותי מוהר צררני רבת אמנם ;לבקשתם מקום תת לבלי אזני את
 ועתה ,עמו לבני להועיל מזימותיו הקימו עד ז"ל אבי בו יגע יגיעות כמה :לבי

 חושי בעבור—מו״ל ורוח ,מלים והתכבדתי החבירו דבר סוף ;יהי נופם כמפום לעיני
 ואקום ,לי יכלו אף לבשתני היא גם—באהי משכיל עליו יסכון ויפה לטוב בי

.ההדפסה ע״ד ואתעשת ואתאושש

 האופ״ף הוצאת וזמן חפץ לכל עת כי במכ״ע קול העברתי תרל״ו בשנת
 נטיתי קראתי ומרהוק מקרוב תושיה ולשוחרי ,בא בא הדפום לאור הכ״י ממסגר

 פועל היתלכדו ,מזרזי דברי היאמנו לראות ואתאו ,החתום על לבוא ידי
 שכתבו שלמים וכץ גדולים בלב קול הד מצאו דברי כי ות״ל ,שפתים ברוח כפים
 בכסף אלה ;לי סלותי במפלה הלאה ללכת המריצוני ויאמצוני יאלי ידם ונתנו

 ובהדש , יעקב רוח ותהי שמעתי ,ונהומים טובים בדברים ואלה ,וחתומים קדימה
, המלאכה אל קרבתי תרל״ז שנת פיון

 עברתי שנים כמשלוש לי ארכה אשר כזו והכבדה הכבירה פםהדהה במשך
 ופדרים וערכים מ״מ תוכו אל והוספתי ממנו לקטתי ,האוס״ף מרחבי כל פני על

 ,ז״ל המחבר אבי מות אחרי אור שראו החדשות רשימות מבחירי לי כנסתי גם ,חדשים
 (641410§06 0! 1116 0661-6^ 200^8 1111110 מוזעאום הבריטיש מספרי צעדנער רשי' כמו

 ד באם רוזנטהאל ספרי ורשימת !11ז)417 011110 0ז111811 ס!ג80.שס £00(1011, 1867, 8).
 641410§06 (161..• 1.110801111141 י801100 011)11011101,( .¥ 1. 110681; 061381 ג01140§ ספר: ודע י

 כי 6.11086011141 הבאנקיער האדון השוע המאסף בן יוכר טוב )ועל 2.11110. שג81• 1875, 8.

 להרמש״ש החדשה מינבען כ"י רשימת חן( מפיק מכתב עם הנ״ל ברשימה לכבדני הואיל
£>( 8101ס8611ס01(16.ז 010 081)1'418ס110ס 058. (101• 001־0. 8144181)11)11011161( 10

̂ 10001160. ג1פס6116סז 1875, 8). בכ״י והוספתי לרוב תקנתי פיהן ועל ,וזולתן

 שידי מקום ועד הרפה ידי לאל היה אשר בכל האוצר בדקי וחזקתי לפני אשר
 תקונים כלם בהיותם ,שמי( הזכיר )מבלי האוצר והשלמת להטבת עשיתי מגעת

 קאטאלאגע והרבה נתבקרו נושן ישן כ״י קובצי שהרבה יען ,גרמא החדש שהזמן
 וקימתי .ז״ל אבי פטירת אחרי מובהקים הכמים ע״י גדול אור ראו השך מאוצרות

 מקום עד אלא מגעת אדם של חכמתו ואין ,חכמה מרבה ספרים מרבה :בעצמי
,שלו( הגמרא כדרכי קנפנטון הר״י )לשון מגיעים שספריו

 לא ,וחפצי ישעי כל זאת אשר ,שלמות מיני בכל המלאכה ולשלמות
 בתהלה חשבנו מאשר בכפלים כמעט עלו בבר כי אם ; הדפום הוצאות על חסתי

 לראות עבריות רשימות ספרי ההל ומיום ; מלאכתו תפארת וכליל האוצר בהדור
 המשובה מדפוס )אשר זולתו ליופי החיצונית בתמונתו גם כמוהו נראה לא בישראל אור

 וברכתי תודתי רצון זבח דפוסם מזבח על אקריב וע״כ , קרנים לו ומהודם , מוצאו ראם בית לשועי

 כי עשיתי יתרה ועוד ;וסוף שעור לה שאין ההגהה בעד שחדתי ומכהי 7 לכבודם(
 ודורשים היושבים ומהם המצוינים הביבליאגראפען דורנו חכמי בשם קראתי

בביבליותיקן



—זדגג—
 איש איש וללבנו לבררו הנדפס על עיונם עין לשום ,שם נקובי ביבליותיקן

 בפרצות עלו ובקיאותם ובחכמתם לי נענו רוחם ובנדבת טובם בענות והמה ,מקצהו
 מהספרים ראיה עדי הם הם רובם ועל דבר, כל ושרש יסוד עד ויעוררו העירו
 מפתח עם האלה והערות תקונים לההוספות .עיניהם למראה היו אשר

 בחבור לאותיותיהם ספריהם מקומות מראה ידם ועל , א״ב בסדר-<המחברים
 כדי יבא )אשר יקר אבן כל מלואת ,המלואים הלק את יעדנו—הכותב מאת פנימה
 לפעולת כבוד אומר וכלו הם׳ רוהב מלא על ונגוהות יקרות אור המפיץ בפ״ע(, ספר

 את להוקיר איך דעת המעיין יבין וממנו ,המחבר אחרי מלאו אשר החוקרים החכמים
 אליך נוציא עד לאוצר לנו לאט לאט !מבקר איפא כה ואם ;האוצר ערך הין

. ונוכחת ונעלם קשה בל את הדברים מוצא מן ותשכיל מלין תחקרה תדע אז מלואיו

 להרהר ואסור השלמות בליל תכנית כל חותם האוצר לאמר נפשנו את נשיא לא
 ולהתגדר בר לענות המעיינים לקוראים נרחב בר ישאר שעוד נפון לא—אחריו

 קדומים מדורות עדנין עדן בעקבות לצאת המחבר בשר ולא רוח רק לא הן ,במלאכתו
 מעשהו שלם מעשהו ויעשה העיוני עולם בארה צעדיהם ולספור לשמור אחריו, והבאים
 — עולם כימי ושנותיהם יגיע לעב ראשם אשר קדם עמודי פארי היבנו 1 בתכלית

 ואיך 1 יולד אחת פעם וצביונו קומתו ובגבה עצמיו במטילי ענק בן ואם ,אהד ביום
 ועד העולם מסוף באוצרו הנזכרים הספרים גדודי כל את בחפניו לאסוף המהבר יוכל
 גבוהה גבוהה לא אמנה !ישגה ולא—בם שידובר ביום בעין עין ראותם למען סופו

 בכל ואיכותו בכמותו כערכו ואין במינו עז ויתר שאת יתר לו כי עט שפתי תבענה
 נפלאה ומכונה הפץ כלי בידם — ספרתנו לחקר לבם את יכינו ולאשר ,לפניו ההולכים

 ישגא ירחב הוא גם ויתמם ישלם וכבה ,גדול עזר בו יעזרו הלמודים ענפי ובכל
___י בינה הקוראים יתבוננו הימים באחרית ,למשכיל למעלה וינשא ירום

 להראות יחשב הרבה וללהג למותר אך ומדוברת חיה בשפה הספר נכתב אלו
 יפעת עינים לגלויי יוכיח הוכח כמו ,הספרים כאוצר ם' ועם עם לספרות נחוץ מה

 תהלך ולשון ספר ואיה ,השמים תחת הי לכל ומים אוכל וצורך ,בצהרים השמש
 , יחכמו לא מאחינו רבים עוד אפם 1 זה כמו נחוץ ספר בספרותה שיעדר בארץ
 פעולות־ גם ומה ,הביבליאגראפהיע שם את מאומה יודעים אינם התורניים ורובי

 אלה ,תם שאלת אנחנו נשאלים היום ועוד ,להם החתום כספר וספריה סופריה
 אשר החרדה כל ומה ,זה יושיענו מה ממללים לאלה אלה , מתהרשים עליו לאלה
 קשה בעבודה חיים שנות להשתקע מרחמוהי וסיעת כהמחבר שם אנשי עלינו הרדו

 אם בהשערתנו נחטא לא נדמה ,אלה כמו תמימים יודעים ללא ! ? כזאת וסבוכה
 למען דיו טפות איזה עוד עליו לבזבז הספרים אוצר הוא וראוי בדאי :נאמר
 הכתובה לתורתנו ביחוסה ופעולותיה מתועליותיה קט מעט השער בפתח הציע

 לדברים ויתבונן יקשיב ישמע השומע עולמנו, והליכות ב״ע ולקורות והמסורה
: לב אליהם ישים ולא יחדל מלים כחול נרבה אם אף והחדל / האחדים

ק



- ג¥111 -
 ויחיה חיה ומולדתו ארצו עמו קורות לדעת עליו איש איש כי נודע הן א(

 גוי ,מעולם גוי ישראל גם ומה ,יתחשב לא בעמים עמו ימי דברי באין ועם , בה
 חמודותיה שרידי על רק בידו וספרותו גוי אל מגוי בגולה התהלכו מאז אשר
 היא ,ממשלתו ,אדמתו ,נפשו משאת היא , יהיה עמו תולדות תפארת וגאון

 עולמים מדורות ספריו תכניות לו בהודע והיה , קדם מימי עזו מצבת
 , ודור דור שנות עד ישרון קדמוניות ותולדות אבותיו רוח להקר לבו יכונן
 , לאומתם בקורות ושם יד למו הציבו אשר וטפסריו גדוליו ,וקדושיו חכמיו דרכי
 ומקומות בזמנים כנפיהם מוטות שפרשו ,והרוחני החמרי ,כלו הגוי קורות סובב סובב

 היא — לעתים בינה ולדעת ללמוד היהודי לאיש יתד ממנה פנה וממנה ,שונים
.בספרתו הלא ,ובחול בקדש חיים ארהות תנחנו תלמדנו

 תרבה סופרים קנאת כי ,גאולתנו אנשי אחינו בין ותושיה תורה להגדיל (ב
 - בזה יהדיו למו שחברו קץ אין הרבה היהודים חבורי מלבד—פה בראותם , הכמה

 על גם מהודה ויאצילו ,וספרתנו לשוננו למודי על שקדו עמים מחכמי רבים גם
 בשירים רצון ויפיקו בלבותם מפלות מצאו ורבנינו מחכמינו רבים ועי״ז ,ספרותם

 מגודל יה או וחכמי הגמונים ופרתמים שרים ארצות מושלי על שנשאו שונים ומכתבים
 ומזה ,ב״ע על והסד הן וישאו ,ולזכרם לשמם שהברו רבים וספרים ,להם אהבתם

 מרבים וחבריי( ב״י מנשה )כרכי ת״ח כי ,לישראל גדולות טובות שלפנינו בדור צמחו
 בהביטס גם מה .הארץ מן תעביר הדתות ושנויי עמים קנאת וממשלת בעולם שלום

 : ארץ ומשמני שמים דגן , זן אל מזן היא עשירה וכי בה, משלו שנשים
 ואמונתנו הטהורה תורתנו דת באש הרועים מאבירי יומין עתיקי ספרים אלפי

 ומשאלות ועם משפחה בחיי והידיעות מוסר מדות והלמודים החכמות מכל וגם הצרופה,
 מאריכי בעיני ולשנינה למלה וקלסה לבוז עוד נהיה לא עתה ,דבר נעדר אין הזמן
 עולם ובחיי ,יחיה הלכה של ד״א על אך אשר עם : לאמור נאום עלינו הנאמים לשון

 ,רגל כף מדרך לו אין בעליה את המחיה בינה הכמת ודרך והמפעל המעשה חרושת
 ,מה עד מתכונתה יודעים מבלי , יהלוך באופל דבר וכדומה ,לישראל ליטרטור אין

 חכמת ברום המשתרעת ,יפיה הוד את השמש לעיני בהגלות יעקב יבוש לא עתה
 ,שאה״ט ובמה תהום בהקר תצלול ,המעשה וכשרון מדע כל על תדבר ,ומלואה הטבע

. משלה בכל ידו ישראל בית מקדם חכמים המון וככל

 היום עמנו רבים אשר ,עברי לספר איתן ב״עאהבת בלב ותעורר סתעיר
 שואה תחת ובביתם מאבותיהם ירשו בספרים יבושו בוש ,כלח עליו אבד כי ידמו

 עת !אמנם .וגרש חמאה במו לעטוף בם ויתעמרו ,למו יאמרו צאו . יתגלגלו
 על כאפר כסף יבזרו הישנות משמרת משומרי גם ויש ,ישראל לספרי היא צרה

 בלתי בגבולם ימצא ולא יראה לא ,ידם יקפצו עברי ומספר בכך מה של דברים
 מגדולי ויש , עליה מבני אחינו כי בתבל בהביטם עתה ,מעשיות וספורי תפלה סדרי

 אספות אספות להם נמצא ,מלכים הצרות עם להם ושיג שיח אשר הבאנקיערם
ספרים



xזx
 לא , יד על יקבצו היום ועוד הזה( בספר לפעמים עליהם בעליהם שם נקרא )באשר ספרים
 וכ״י נדפסים עבריים ספרי עקד מבתי נדבר ומה ,במחירם להרבות ייגעו ולא ייעפו

 יחפשום אשר פרטיים ולרוזנים והמדינות המלכים סגלות ,תבל פני על הנודעים
 קדומים ׳יי כ הרכה בתוכם ,משכיתם והיכלי מדרשיהם בתי בהם לעטר ממטמונים

 ונעתקו. שנאספו היום בלתי שמענו לא ללשונותם רשימותיהם שמע אף )ואנו
 לאורם יהנו הנוצרים מלומדי וגדולי תלמודיים מחוקרים ורבים ,באוס״ף( פה לפנינו
 באמור וינחמו לב ישימו אז הלא ,ישראל ממקור ונצורות חדשות בשאבם הגנוז

, יצאנו וממנה נולדנו ספרתנו ברכי ועל נהנו ה׳ עם :לנפשם

 ד׳ דרכי לעם להורות בפוסקים העוסקים וביחוד מופלגים ללומדים (ד
 אל לדעת נחוץ וע״כ ,כבתראי דהלכתא נקוט כללא זו ובכגון למעשה הלכה

 כמה ויש ,אהרון ומי ראשון מי דעת למען והספרים המחברים הם מי נכון
 ועוד ,המשיג הראב״ד ,הזקן הראב״ד לדוגמא ,אהד משם וחבורים מחברים
 אברהם בן שמשון ר׳ ,אדרת ן׳ שלמה ר׳ :ז״ל הרשב״א כן כמו ;זולתם ראב״ד
 הרמב״ם ; מטוליטולה הרא״ש ,מפליזא הרא״ש ,מלוניל הרא״ש • הרא״ש .וכדומה
 .וכאלה ,אלבאז הרמב״ם ,אלפאסי הרמב״ם ,מקורטובה מכונה הרמב״ם ,)הידוע(

 מבוכה דעה למורה יהי ולזמניהם לשמותיהם ובספריהם בהם בקי יהיה לא ואם
 , ברחבה אמריהם ושוני ומבארי הפוסקים בכללי כמבואר , בהוראתו גדולה
 העלם בס׳ עי״ז בתורה המחברים וגדולי רבים כשלון היד״א הג״מ הראה וכבר

 מלא-דבר הנדפסים ישנים ספרים ידיעת תסכון מאד ומה ,זה( )עיין דבר,
 בספרי עיניו והשם , שאחריהם דפוסים לעמת מחברם וע״י הכ״י מגוף

 יצמח אשר והמועיל הטוב מלבד ,דרכו האמת נוכה יהי דורות ומסדרי הרושמים
 מהות ולזכר לשם ולבו עינו בשומו ומזמה תושיה דורש משכיל תורני לכל

 ומשטר בסדר חפץ שלבו במה ולעסוק והישר הטוב ללמודיו לבחור רבים ספרים
 הגדולים המאורות בעקבות הכבד אל הקל מן מעלה אל ממעלה לאט ויצעוד ,נכון

 עלות לנהל איך ומזמר. עצה די ומורים ולהורים , עולמים מדורות תריסין בעלי
 התלמוד בים בראש ולקפוץ הרים הר על דלג לבלי הקדש ודרך במסלול מישרים

 תחבולות חבילות ועוד ,ובמשנה הלשון במשפט במקרא כרסם מלאו בטרם הגדול
. האוצר בחדרי המטייל הנבון הקורא יפגוש כהנה

 בשדה עבודה לכל ולבנים המקצועות-הומר בא' ועובדים למחברים (ה
 איזה על המדברים הספרים לפניו באשר במצאו ,בהם עוסק הוא אשר הלמודים

 אחרים כבר הקדימוהו לא ואם , בסדורם וידע לחפצו הנדרשים הענינים ■מן ענין
 א׳ ממין רבים הבורים הספר בפנים הרואה יראה )כאשר הועיל ללא עמלו ונמצא
,אחד( בסגנון מתנבאים וכלם ומ״מ מפתחות ספרי וביחוד

 בהמצא גדול, עזר בו יעזרו מיחידים ם׳ מאספי וכל מו״ס מדפיסים (ו
,ההמוני בל״א ס׳ והרבה מקרא בני ם׳ גם , החבורים ענפי מכל לפניהם ערוך שלחן

וספר
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 לפניהם ומאשר ,איש לב על שיעלה שנוייו וכל ההדפסה אופני בכל ספר וספר
,והמקום העת רוה לפי לרחק ומה לקרב מה יבינו

 לרגל פנימה המבקשים ימצאו ויותר הביבליאגראפיע תועליות קצות אלה
,הכו ויטעם יבין אשר כפי כאו״א ,קריאתם

 קרא יאבה אך )אם הנ׳י׳ל ממדרגה גם הקורא פני את לקדם ראינו בזאת
 הקים ב״ה בהסדו אשר יעקב ואלקי אב״י יצחק אלקי למשגבי תפלה ואני בו(.
 נעשה הזאת בתוצאה אחרית מראשית חפצי וכל ידי על הדור חכמי עצת
 יתעוררו בישראל, הזה תושיה תהית של מפתח את והגדל נא הואל אנא :בעדי ויגמור
 לעבדה ,זצוק״ל חיד״א רבינו החסיד הגאון בעקבות לכת זו בחכמה לאחוז רבים

 מטובה ויטעמו ,יהודה בארץ ותפרה תפרוץ כי והיה .במעוזה ולהחזיק לשמרה
 ידו על והעוזרים האוצר בונה את ויהללו יצדיקו אז ,יתבוננו תועליותיה ואל

.שכרי וזה__ירצו אולי ועמלי המזערה ידי פועל וגם ,חושב במחשבת

♦ המחל

מרחשת מנחת
ויורשיה ישראל חכמת בשם ותחלה תורה לבי ירחש

 בהמלואים ברקיו ולחזק האוצר לשכלל אותם לבם נרבה אשר ׳לב חקרי גדולים היקרים הדור לחכמי
. למפרע( תודתי המכבש מתחת הס׳ צאת אהר ירי על לתת אמרו אשר מהם )ואיזה

. המלואים( בס׳ יבואו )ושמותיהם

.טובתם ומכיר תבונתם תנובות המוקיר בעתירת — .לטובה אלוה להם זברה

4המו״ל בן־יעקב אייזיק יצחק ״יב יעקב
תר״ם. שבועות חג אסרו , ווילנא



יצחק תולדות

 אשר בספרו הגדולה עבודתו הן ,ז״ל המחבר מתולדות ספר למותר אך הנה
 לכל יקר אמנם ;עמו בני למען שקידתו ועזוז חכמתו למדי ומספרת מכרזת כתב
 מפעליהם וקורות חכמיו תולדות שרשי על להתחקות עמו ואוהב משכיל איש
 על שם אנשי היי כותבי רבו כמו רבו ובכן ,תורה תצא מהם כי לאחת אחת

 נפשו ,ותפארתו הודו אביו עליו במות קטן יתום הנשאר הבן גם ומה .אתם לוה
 אחד אחד ידו תמצא אשר את ולחרות בארץ ועלילותיו הליכותיו לדעת תערוג
 והמקורים , נפוצות יצחק לתולדות מוסדות מאבני והמעט אעשה מה אבל ;בספר זכרון
 בן וכלום ,ואינם הרבו דללו שנותיו בפרהי השכלתו והתפתחות ילדותו ימי לילדי
 ,אמצא אשר אחרי זכרונותיו רשמי גרגרי ואלקט אלכה אמרתי עכ״ז ? אביו על מעיד

 שם לו בנה אשר הציון (234 צד שביעית )שנה בהמגיד מחייו הנשאר מעט הנה ואעתיק
 הסכין אשר עמיתו וגבר רעו ,ווילנא עירנו וחכמי התלמודים מגדולי אהד לזכרון

 (*לשונו ובעצם ,מותו ביום שיחו במרי תמרורים עליו ויעורר וטבעו ארחו וידע עמו
 שם זעיר סגורות נוספות מעט עם (365 צד שלישית )שנדי הכרמל בעל הה' מהרב ועוללות

:יאמר וכה .עמו התהלכו אשר מרעיו ומפי מאמריו מהבוריו הצלתי אשר , שם זעיר

 בשערים הנודע החכם הרב עליה במות ווילנא עיר השברה שברון משנה
 ובשר רוח משבר כי ,ז״ל בן-יעקב יזיק י א יצחק מו״ה ולתהלה לשם

 טוב ובשכל רוח בענות כי ,וילילו בתבל תהלוכותיו את יזכרו העיר מתי .תיליל
 על בא לא ,לשוטניו גם אפו והאריך מתקוממיו על קצף לא ,המסחר בארץ התהלך

 דרכיהם ונלוז עקשותם למו להוכיח עמל אבל , וקצף בהרי אף בזעם מריביו אנשי
 בחרו כאשר זקנותו בימי גם .משובתם את רפא כי עד ,הכמה ולשון בנהת

 חכמה טובה כי וראו העדה עיני נפקחו ,וליועץ לפה להם להיות ווילנא עדת בו
 לפניהם הלך ולא העם את שפט אף בשטף לא בי ,עריץ מגערת נבון ועצת מגבורה

 ויפק נהגם נועם ובמקל עמו צאן את רעה והשכל דעת ברוח בלתי ,חובלים במקל
 שם ,לבו טהר עד נגעה הכלל ]טובת ,ובדרכיו במנהגיו הן ומצאו העם מאת רצון
 המשך ולעד לאות לנו והיה .כל מפני שב ולא הושים דעותיו ויהלץ בכפו נפשו

 בעירו בימדה״ר תהלוכות אדות על עברית( ומקצתן צחה )בל״א ז״ל לריב״ל אגרותיו
 אבו ולוא .לאומתם ורגשי שדי מוסר דת באש ולסעדו אותו להכין הנחוצים והתקונים

 ישראל ולכבוד לחן ב״ע ולאושר לטוב עליון הזה הבית היה היה עתה כי לעצתו
 תשובת ו,112 צד לריכ״ל הזכרונות בס׳ נדפס בשפ״ע קצתן לנצחיאפס ימוטו לא ומוסדותיו בלאומים

 העיר מתי אם אמנם , ליש[ ,וג' ב' תוצאה כ״י הקדמת בסוף רמז נושא; ואל , 114 שם :אליו ריכ״ל
 אשר הראשונים מן היה הוא הן יקוננו. ח ו ר משבר העיר הכמי אבל יילילו, ר ש ב משבר

לשון דרכי גם לפנים אשר תחת ,בהן ללכת ליטויען בארץ לב לחכמי המדעים דרכי תר

.:"י פלונניאן מוהר״מ כו׳ הכולל הרה״ה הנאמן אוהכו הוא שס פ. המסתתר הכותב כי לנו נודע ועתה *(
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 כחלוץ ועבר במתניו הסופר קסת הגר אשר הראשונים מן היה הוא ;שוממין היו עברית
 שפת נם המרימים בין להחשב יוכל ובצדק ,בה להחזיק לבם את ויעורר העם לפני

 ועשרים בחמשה ויראה תורה וזקני ברבנים משובהה ממשפחה ]נולד .בעמו העבריה
 יעקב מו״ה חטא ויראת בתורה הגדול הרב אביו ברכי על תקס״א שנת העשירי לירח
 בנו גם בא ולרגליו בווילנא, תורה של אהלו אביו תקע נער בעודנו .רמגלה קטנה בעיר
 ץ ואביזרייהו הש״ם בלמודי מעייניו כל הכם הבן שם* אז העת רוח לפי והנה ,יצחק
 דקדוק וילמד , העבריה שפה קנאת את קנא מורהו מפי לקה ויקה נער[ עודנו אולם
 זצוק״ל הוראדנא במוהרי״ל יעקב מו״ה החסיד הרב המדקדק מפי עבר לשון
 , מקומות( בהרבה עליו והעיר לתק״ן בשנת והוראדנא ווילנא בדפוס התיבה צוהר את שנית הביא )אשר

 במליצה פעלים רב היה כבר ח״י בן ]בהיותו .רבו את המחכים כתלמיד ויהי
 אז כתב אשר האלה והנשגבים הקצרים הטורים יעידו וכן ,תפעמהו השיר ורוח

: ב״י( בשיריו והב׳ במבתמיו נדפס )הא׳ הוריו קבורות מצבות על

! אבינו מאתנו עלית יום
 .-נפתחו והשמים - ארץ אבלה
 ,בכינו מר קינה נשאנו נהנו

י שמחו לקראתך שלום ומלאכי

 ז״ל הירש צבי במו״ה יעקב ה״ומ וישר תם איש ]א״מ
 אייר לחדש ימים ב׳ ג׳ יום משכבו על שלום ובא נאסף

. תנצב״ה[ לפ״ק ישרים בטוב שנת

 , קט מעט עמוד
, כמעט רגע

 !עמי הלך-פה
 ,ששוני נקבר פה
,יגוני אשפוך פה

! אמי .קבר פה

 והגיע ירד כמה ועד ,ימיו אחרית עד ממנה הרפה ולא השתעשע זו בחכמה
 בפרהי נדפס קצהו אפס אשר בענן הקשת ספרו למדי יוכיח הלשון משפט לעומק

 מלא מי ס׳ על שנונה בקרת והוא . בכ״י ספון וכלו (201 מצד ב׳ )מחברת צפון
 למבול מלא מי עוד יהיו ולא בענן הקשת ונתן )מהרובשוב להרש״א

 קאצינעלענבויגען •שאול ר׳ החסיד הגאון שלה אחת ופעם ,עבריה[ שפה לשחת
 דקדוק כמשפטי ד׳ תורת בספר תפלתו בבית יקרא אשר איש לו לבקש זצוקלה״ה

 בחקי קלה משגה גם כי ידע בדרכיו וההולכים נ״ע הגר״א דרכי היודע וכל .הלשון
 שנים לפניו קרא ז״ל והרי״א ,קריאתו את ויתעבו מנשוא כבד לעון חשבו הדקדוק

 לא פניו המסחר אל וישם באנשים בא כאשר וגם .בעיניו וחסד הן וישא רבות
 השיר לו ויהי , ודעת הכמה בספרי להגות שעשועיו מבהר ויהי ,ללמודים ערף פנה

 לנפשו וחוק לרוחו שמים ללחם והשכל ודעה ,לבו ושלות נפש למנוחת והמליצה
 מאמר ]בצרוף שונים ושירים מכתמים ספרו את כלה חייו לימי שנה וחמש בעשרים

 ,בלייפציג הדפיסו והלכותיו[ משפטיו לכל המכתם דרכי על ללמד מכתם ועמוק יקר

 נפת תטופנה שפתיו ,כביר נבון ומלב בטבע משורר רוח מעט יצא נעים ספר .8סתר״ב,
 מטרדות ,מרגועיו לעתות כתב אשר שונים שירים ועוד ,לקחו יזל דבש ובהלך
, ופרדסים בגנות סבבו או ממסך חקרו רעיו אשר בעת , בריגא מסחרו עסקי

 עשה אשר במלאכתו הפליא אבל ,ושעשועים לענג שיריו שר אם אמנם
משפת וועבער לההבם המלים ספר את להעתיק חשב אשר המלים כאוצר



— xxזזז
 דלה דלה כבר כי וראיתי עמדי נועץ רבות ופעמים עברית, לשפת גערמאנית

 מלים אוצר גם להכינו ההל אשר אהר ס׳ ]הוא . והתלמוד המשנה מבאר רבים מים
 המלים מאוצר נבדל והוא ממנו, שריד בידי ויש ,אשכנזית“משנה״תלמודית

 בהירמי( )שם נ״י פין רש״י הרה״ח ומהם דורו בני עדות לפי אשר עברית“אשכנזית

 א׳ אות גם לי הושב שנה ולפני מכבר ב׳ אות מהכרת ובידי ,יו״ד אות עד בו הגיע
 שונים כתבים מרבית בתוך דאבדין האותיות יתר על והבל ,לדפום ומסודרים ערוכים

 ויש ,השב אומר ואין במחשך כלואים מהם ,רוה לכל ונפזרו ברכה אהריו שהשאיר
 הראוים האלה והנדחים האובדים לקבץ בידי ויצלח יתן מי י (*שמו הזכיר מבלי נדפסים שפגשנו□

 לידידיו בהם צרורה וברכה רב זכר ובל״ם , לדאבוני ממני הנעדר שלו איקונין זיו נם , אחה אגודה לדפוס

 חייה רוח כי ואה ,נעוריה יליד סוער שיר בנתוניה להמחבר מצאנו זריה בנוצות גאון המעדים אלה כמו על *(
 :הנמרץ ולשונו הנעלה ענינו ,זמנו מנועה דברו פתח עם בזה נציגהו ,עליו תופיע לא שיריו שמע צלצלי ומדת שימו נועם

 בשמותם קראו , נאום וינאמו לשונם הלוקחים , באו מקרוב חדשים , הראשונים גבול פדצו אשר פרץ גודר שיר
. לפ״ק י״ב( נ״ח )ישעיה פרץ גודר לך וקרא : כחש למען שער אדרת וילבשו / נכר אדמת עלי

 לשלול חבר החובר אל פניהם ישיתו ידם ומקוצר , מהם ובנפלאות בגדולות להלך תאוה המתאויס הארץ עם עתה רבים הן
 והיו ובריאה שמינה שה כל לו יבחר ,השבנו תחת יעבירם קדשים צאן עדר אוילי רועה כבקרת , בצע בצוע למען בז ולבוז שלל

 עיניהם מחמד כל והיה אמריו בתרי בין יעברו כגדול כקטן ספר כל כן ,כסל עלי פימה ויעש חנקו שמן בהמה כי לו לברות
 ויאמרו ! היום פה עמנו ואשר למו משכן החיים בארץ אשר השם אנשי מעל יקרו אשר היקר אדר להם ויעשו ולקחו בידם ישימו

 בחכמים ,לשון האריכו פה הרהיבו גאונם וברוב .הארץ בכל שמם ספר למען גאות עטרת וילבשו , עשתה ידנו אלה כל את
 לידות לשטן יצאתי אנכי הנה ! לזאת אי קרנים. לנו לקחנו בחזקנו הלא ויאמרו ויגדילו חרפו ,למו משחק ונבונים יתקלסו

: שלום זה והיה , ידיהם בעולתה עוד ישלחו לא למען עליהם אפיח בער וברוח משפט ברוח ,קרנותם את
. י״ז( כ' )משלי הצץ פיהו ימלא ואחר ,שקר להם לאיש ערב

 , לקראתו וישמח ,חלום והנה ה;קץ
,תאותו למלא ענין ברוב בא כי זכר ולא

 .מרות בית לי אבנה־ אקום מעתה ויאמר
 , וכפןם לב אשא המלאכה אל אקרב טרם

,בשמןם ליושבי תהלה שפתי תבענה
בחידות". ולא במראה היטב, באר דברו את

הזה הספר כמות תגדל כי )בראותו מלאכתו ובחצי הזה בעמל רוחו קצרה אפם .העונים[

 ,התפלשי באפר ! שק חגרי עמי בוק
תלבשי, אבל בגדי מעל;ך עדיך המרי

 . בשפל ושבי שחי ,ארצה כבודך הורידי
 ,ונהי( בבי אשא עמי )על ! ששון ואתה

,תהי הרוהה עדי אבליגה עד מני השע י
.הנפל ממנו טוב ^רע לב על בשירים ושר

 ,מרעהו דברים מגנבי , ספר לחקקי לבי
, מקצהו לבצעו איש ;בוא לחמם כלה

 . הפעם אך הקשיבו ואספרה ממני החרישו
 , האזינו ויודעים ,מלן חכמים שמעו

, בינו לבבי מורשי ,פי במשל אפתחה
. טעם .יטעם וחך ,תבחן מלין אזן כי

 , ובער סכל איש ,.ואביון מסכן איש
, השעל אהר , ערב לפנות יצא

 • כח לחליף , בשדה להתהלך
מנגד וירא , עיניו השא בהתהלכו

 , מנך עשה עץ , נטוע חמד כרם
• ניחה ריח הרח - היום לרוח

 , הניע לשער עד , וקרב הלוך ך ל ו.ן

, להרגיע השמש מחום ,צאלים תחת השב
 ישנה. חבלי אפפוהו ההוא,כי במקום השכב

 : אלהו מדבר איש והנה , החלום הישן
, כמהו ועישה קום 9 נרדם לך מה־

. הנה הבאת הראותכה למען כי

 ,מלבדו עוד אין כי , רב כי דישו הזכור
, כמהו כלמה , תלבושת בושה הלבש
 . והבל לשוא , שמחתי לשוא מאך אמר ה
 , לשבוע לחם אין ,אנכי מסכן איש

, לנטוע שרק כי אף , לזרוע זרע כי אף
• חבל לי מסכנת ,בגורלי עלה עוני כי

 ,סרה רוהכם ה ז מה־ !שעפי תשתוחחו אך
 , במרה .יי _עם בחנות ,קדם ימי זכרו

. ממנה המים המתקו , עץ הורה למשה
 ,דעת תלמדהו / לרועה אותו המקים

,לטעת שרק יורני ,לכורם ;עלי דבר הוא
! יקימנה ולא וךבר ,;עשה ולא אמר ההוא

 , ;עצני שך*א .;י את אברך עתה
 ,אני גם כן אעשה , בן־עמרם כמעשה

.;ךשיעני<( ומי , אכרות הכרם משתילי
 , בארץ חמם פועל ,עול עשה )זה־דרך

, שרץ .יטהר בחבו או , ישים פנים בסתר
ממני(. לו רוח ושאר ,יאמר עשה, ולא־אחד



 נגש מידו הזאת המלאכה נטש ממנו,וכאשר ידיו משך לאור( להוציאו כה יעצור ולא מאד
 יום עד ממנו מש ולא ומועיל חדש כל ויו״ל ויהבר ישראל ספרי חקר אל שלמה באהבה

 עתיקים דברים א( :לאור ויוציא ההדפסה, בעסק חיתהו היא גם ההשכלה ורוח ,מותו
 שגויי קונטרס ב( .8ס ,תר״ו—תר״ד ,לייפציג :הערותיו עם מכ״י רובם ,ב' א' קונטרס

 להכמים ועד ; לשה״ג והשמטות תקונים .שטערן הרז״ג בחברת הבר ועד ותקוני שם
 .הנהרג יקותיאל ר׳ מות על גבירול ן׳ ר״ש קינת ,שבר זעקת ג( .מר״ד ,ש= :סו'

ומשם ,בל״א הערותיו קצת עם 37 תר״ו בעק״ד רשד"ל ע״י ישן מכ״י נעתקה

, מזמרה ומת , הכרם לסבוב ויחל

 , ערה מצבתה , מגפן שריגים חברות
. תלאובות בארץ , צמאון בארץ ויטעם

, יירזרש והיה !פרי ולעשות ענף לשאת
 , מרש! באין גזע , בארץ הענפים שתל

. נדבות נשבה יניף , יורנו ואלוה

, השושנים בעמק , ובוא הלוך _חלך

 , שונים מפרחים פרחים , וכה כה ויפן
. חפנים מלא תקטוף !אליהם ידו וישלח

 , נחלתו גבול אלי ויביאם ,בחיקו וישאם

 ,גנתו תלמי לפאר , שורותיו בין ויושיבם
, השמים מפל .ירויון !יינקו ארץ משד

, שלמה והמלאכה , העבודה ותבל

 ,נעמה כי פריו ואת !טוב כי כרמו וירא
. חרם יהיה , אדמתי בבודי ראשית תאמר

, לעינים תאוה !כרם לנטו_ע עוזרי לאל
 ,מים עלי כארזים ,.יי נטע כאהלים
. בכרם כורמים את אדבר כי אבוש לא עוד

( גדולה שטחה שמח לילה בן ככה
, עלה השחר וכמו ,רעהו איש יכיר בטרם

 , רואי עין .וישר , השמש זרח עדי
. רעהו במלאכת ידו שלח כי נכר אז

 ,מטהו איש תקחו (1 והגן הכורם ויבוא
.רועי כאהל נסע ברם ואין סופה כעבור

 ,המעתיקים עמי בני על ,וקוננתי היא קינה
 , מריקים שקיהם , דרך על הולכי עושקי

. שדדו מתים מעיר ,ירצחו בטח עוברי
זרים, חפרוה מבאר קדומים/ מנחלי שואבים

 , הגבורים המה ,מעולם השם אנשי כרוה
.ילדו זרים בנים ,ילך ולא דגר כקורא

הצחות/ ודוברי ,זמננו מליצי מאלה
.ולטבחות לרקחות , השרים מבנות .;קח

,ראיתיך לא בו וכחש עורף .יפן לאביהן
 , ישר בעיניו איטר ,מזטותיו מילידי ח_קח

/ בשיטר ומ׳טחו , איש כתבנית תעשהו
• ??יתיף<< היזם ליא אתה .י))בנ יולא ייאמי

(4 רנה״ו. (3 .רמחי׳ל (2 .ו׳ ב׳ איכה מלה״כ (1

 ,תתבוננו הלא ,תסכילו בנים מתי עד
/ לדתנו את ולאבן , אבי לעץ האמיר
. כאלה ראה מי , כזאת שמע מי

 שער, אחזו ומשוררים זאת על מליצים שטו ו
/ נער ;הנו לא , לזקן פנים .ישאו לא

.מאלה שבעה אפם , תראו קצהו אפם

קרניו,^3ךאם תהלה.וקךני(2מ_עטה עטה זה
, לפניו עומד ואץ בו, דבר עמנואל רוח

. למשענת ^קנה קדם ממטעי חטב וזה
 / אהב כאשר מטעטים החדוה מפרי קטף זה
הזהב, שם אשר חיים בדרך הלך וזה

. סוכנת לו ותהי השיך מבניות לקח וזה

ההורים עורו , עפר אדמת ןשני הקיצו
 ,בוערים אנשים ב;ד מפעלותיכם חזו לכו

. משכנהם בם נתנו כי , הקדש חללו המה
! ריבו בצרים ריבו , השרים לבם אל־דמי

 הכאיבו, טובה הלקה וכל בלעו, טוב נתח כל
. בכליהם שטו גם , בחשו גם גנבו גם

 ?• תנומה לעפעפיכם , לעיניכם שנת תתנו איך
כדומה/ בניכם הקשחתם כי נמשלתם, רעים לכנף

 . ישירו אף ןתרועעו ושפה לב ערלי בם
 / אשפוכה _עבךה עליהם ,אפי הרה עליהם

, נביא'כמוך אני גם אל, לנביא האומרים

. יזהירו והמשכילים , (4 נפשם בנוער תמות

? פתי תאהבו מתי עד ! פתאים מתי עד
, תשי בל עוץ מזכרת ?־ תיראו בל העטי

 ,, . עזובה הארץ כל ללבבכם תאמרו ובל
 ד , חקה ספרי ועלי דבר !'עטי לך רב

,לפוקר. להם והיה פיך, שמותסעלי תשא פן

. שובה השופך קסת אל / למלין 7$ שים

נפעמתי, מדבר עתה כי השארית, תשמחו אל
שמתי, לא ע?ן כי^עליכם נצלנו, תאמרו אל

 . זכר לא אותנו לנו, .יהיה שלו□ תאמרו אל

 ,לאבן הלבנה לו ותהי , הומה בית בונה
/ לח?! ללבון.ויקושש_קש .יטוש היום הכל

 - . מהר כיום התהללו אל , ידעבר־כום עליכם גם

.ז״י״ן_ע , חכ״ ירמיה .ן׳ י״ה דברים
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 .8ס ,תר״ו ,שם :משלו הערות והוסיף בלה״ק הנ״ל ההערות גוף עם והדפיסה הוציאה
 עם שונים דפוסים עפ״י מוגה . יעללינעק לדר׳ בל״א פתיהה עם הלבבות חובת (י

 חו״ל מלייפציג בשובו .תו״ז ,16ס , תר״ו ,שם :לו מחוכמה והקדמה ומספיק קצר פירוש
 רבות והוספות בתקונים קדש מקראי תנ״ך ה( לעבעגזאהן הגדול האד״ם רעו בשותפות

 התרגומים התפשטות פעולת ונודעה (•8ס י״ג,—תר״ח ,)יוילכא :לו סופרים תקון וקצור
 ויחשף אומץ[ הוסיף אה״ז ו( ,תלמיד עם מבין כל על במדינתנו האלה והבאורים

 בסדר וסדר ערך אשר זצ״ל חיד״א החסיד להגאון הגדולים שם בספר זרועו את
 שהיתה מלאכה ]והיא .(8ס ,תרי״ג ,)ווילנא : ומועילות יקרות הערות עליו והוסיף חדש
 הנפלאים הספרים דרך לא בישימון ודרך מסלול שם כי ,רבה ושקידה הכמה עמה

 , ספרים מערכת גדולים, מערכת מערכות שתי לערוך בהשכילו האלה,
 ,המחבר תולדות עליו נוספות שת גם ,הראוי מקומן על המחבר ופלפולי והערות
 מצא הזה והספר .ולזולתו לו ספריהם וביהופי הגאונים בתולדות מחוכמות והערות

 .בכ"י ממנו רבות והערות הגהות עם שה״ג ות״י ;תבל חכמי בעיני טוב ושכל חן
 , מסדרו שם זכרו ולא פ״ר בווארשא ואה״ז ,וביוזעפאף בלבוב ידיעתו בלא נדפס אחת שנה )במשך

 שת* תרכ״ב בשנת ,כרמון( טעיות ומלא , ומ״ט היקרה תולדתו הקדמתו ,והדרו הודו מהספר שדדו גס
 פריו יבכר להדשיו אשר מחקר ולתורת לתעודה חדש כדם ליסד בנפשו עצות

 קדמונים מכ״י מאמרים לדפוס בידו מוכנים היו וכבר ,הדור מהבמי עליו והוסכם
 ומחשבתו ליודעים( )כנודע גבולו הוסג (* מרעהו איש קנאת מנסבת אך ,דורו ומשכילי
 בקצור בזה ומטרתו ישראל, לחכמת ספר קרית אל פניו וישם ,בידו עלתה לא הטובה

 בערכם היקרים ספרים לאור להוציא ב״ע לישע לצאת (91 צד ב׳ שנה )הכרמל אמר כדנא

שמה , המסחר כעולם גס ומה ׳ תכלה נפש עד מענם ,הארץ ככל ועינה המתהלכת נוראה רעה מחלה היא הרשעה זאת *(
)זימפעאמע( אותותיה ככל הכירה ולמען , עולה הכבידה חכמה שקנה ומופלא חלש זקן על ואף ! לתוהה אויב בין תפליא לא

היא הנה ,שיחו ישפוך קנאתו וכאש כנוומאתו מתקדש והוא עמיתו את יעוין כי לסוחר קצרה תפלה ז״ל המהכר יסד ׳ רוע
• הקורא לן נס כרכה אצלנוה ונו׳ נווב תמנע אל ל; ומראית , כרכה אחריו עזב אשר כ״י משיריו קנון קובץ בתוך נומונה

 1 הפלתי שמע ! תןלחסלכלבשר1נ
 : בבקשתי ועטי בשאלתי נפשי כי
 , מחיתו די ואיש איש לבל תן
 / מקנהו מכסף ;צליח ;עשה > אשר כיל

 — ! ומצודתי סלעי צורי—ששיר אל םאם.
 • מצאתי או; לטדתי :לאמיר לבבו ;רום פן

 מצרתו לו מושיע ואין ואביון עני איש
 .צעקתו תשמע שמרע ,אל;ף ;קרא כי
 ,ערבתי אערוב כי ,ידי משלח בכל גם

 .ברכתי את וצויתי :תענה אקרא טרם
 / ארחתו טרף להביא שמול כי אדם

 : גאלתו כדי ומצא ;דו והשיגה
 וחטאתי./ בו אקנא פן / עליו תוסף אל
 ,..ברעתי ואל־אראה ,הרוג נא הרגני או
 ,כנעתו ברוב וראיתי אוכל איככה כי

—ף גדלותו בתפארת וראיתי אוכל ואיבכה

 / ךנ?י אל הקשיבה , עבדף אני ולי
: ובקשתי משאלתי ידבר 'תגרע אל

 / רעתו רבה כי האדם את ידעת אתה
 . 1במםלת ילך לא נבר / ;דחק אחיו איש

 :שחתי היא היום כל אשאלה אחת ועתה
 / ועדתי מעמי אף אחד איש יקום כי

 / רכלתו בית שם והציב מושבי בעיר וסחר
 / .קרבתו ודרשו ;משוך אדם כל אהריו
 / נחלתי את והשחית לגאול אוכל לא ואנכי

 ; וסחורתי ממכרי דמי בעיניהם ;;קר כי
 / תבואתו בכל השרש המארה את בו ושלחה

 / רשעתו כדי והכיתו עליו הבא נגע כל
 —!ישועתי־ עז מחסה — הארץ מן ובערתו

!אמן ז זולתי עוד ואין כמוך אחד ודריתי
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 לאפודי ולאמר , הזול בשער להמציאם כה עד במחירם ויקרים במציאותם ויקרים
 בישראל והכמה ה ר ו ת ר ו א להפיץ הגלו בחשך ולאשר צאו יד כתבי

 הן מצאו מגיעים דבריו אשר מקום ובכל אזנים לו כרה בן־יעקב קול הקול עכ״ל.
 ללשונותם לארצנו וחוץ בארצנו לב״י עתים עלי מו״ל . ואדם אלקים בעיני טוב ושכל

 לעזר מעירם לו להיות ובריתם ידם לו ונתנו רבים בת בשער הטובה מגמתו הודיעו
 . בידו מחזיקים חתומים איש מאלף יותר אליו ויאספו ,ידו את חזקו וגדולים ורבים
 מאת רבות בתוספות האדומים מן עזריה לר׳ עינים מאור ם׳ מלאכתו ראשית ותהי

 לתולדה בהערתו )ע״ש נפלאה ובהגהה הספרים עקד מבתי שהשיג כ״י ע״פ וזולתו, המחבר

 כי עוד יסף ולא ,בהדרו כלול (8ס תרכ״ג, )ווילנא, הראשון החלק ויצא .ותתפלא( 16 צד
 ,לבנות אמר אשר הקריה הומת על מותו לפני הפקיד ושומרים במלאכתו. נפשו יצאה

 עולמים צדק ומאמר לכסף מצרף ס׳ עם המ״ע מן הח״ב והדפיסו במלאכה התחזקו הם
 המשורר הרב דברי תוכן וזה . יעדם אשר כפי (8ס תרכ״ו, ,ףילנא המחבר ותולדות

: התולדה( בסוף )שם ז״ל הכהן אד״ם

 השלם ,בךיעקב בשם יעקב בת בשערי הנודע החכם הרב ושותפי רעי זה
 קרית לבנות והחל הפעם עוד התעורר במעשים, והישר במדות היקר בדעות
 הלך מנעוריו בה דבק אשר לבב ותם אמונה ובדרך נים, עי מאור בם ספר

 ובנפשו בגופו ועמל יגע והליו זקנתו בימי כחו שארית מאמצי ובכל ,הפעם■ גם בה
 שטף ושותפי רעי זה והנה מחסורו. בכל ולמלאות; נגה כאור להגיהו ולילות ימים
 הבינו כבר אשר אחרי הח״ב את יקריב בטרם עולמו לבית הזה העולם מן ועבר
 מותו על במרירות נאנחים ומרחוק מקרוב ומכיריו אוהביו כל בעוד ,וגמרו חקרו
 הלך אשר אחרי ,לזקוניו אלקים אותו חנן אשר ובת בן ילדיו לשני הומה ולבם
 הזה והשלם יומו, את סגר הקריה דלתי את הציב ובטרם נעוריו, ימי כל ערירי

כו׳ למנוחתו שלום לבוא מעשהו את השלים לא

 מב״י ונוספות נוסחאות בשנויי לדפוס והכין שהגיה ׳הס לצאת חדלו ^031
 הערך רב ספר ועוד וזו״ז[. המתורגמן ום׳ השלם, היוחסין ם׳ כמו ישנים,

 הספרים אוצר ספרר הוא עדנה, הדפום אור ראה בביתו.ולא ספון הוא אשר
 בטפחות וגם מעייניו בל שם ]בו יד וכתבי הנדפסים ישראל חכמי ספרי הכולל

(*ממנו הכבדה ידו הרפה לא בחליו ויתהפך כהותיו עזבוהו לעת האחרונים ימיו

 בעהאה ר״י היקר הרה״ח ידידנו לי שהשיב הקנון מכתבו בזה ואעתיק *(
 ואך חייו מימי האחרון כתבו הוא הזה הח׳ השערת לפי מאשר נצח, למזכרת נעימים

: האחרונים ימיו מקורות מה ציור רצוף ותוכו ,כהתיו אפסו כי מתחתיו חתם לא

, ווילנא .לפ״ק תרכ״ג פסח ערב ו׳ יום כ״ה
. נ״י בעהאק כו׳ייהודה הרה״ח נפשי ידיד לבך משאלות ככל ולהינוינך לנווב עליך ה' ישיש

 ואגידה ,לבי ידיד בך לדבר אחל בקר לפגות והיום הנעימים דבריך הגיעוגי ערב לפנות תמול
 בבקר בבקר לי הנאספים כהותי מעט לפי מעט מעט בך לשיח ידי תמצא באשמורות רק כי בזה לך

 מעשה ועבודת לעמל בן־יעקב עוד אין ידידי! לך אומר מה — . קצירא אדלי יומא אדלי ז״ל כמאמרם
 , והנפשיות הגופניות בחותי כל את ותאכל השיעול מחלת בי דבקה ויותר תמימה שנה זה ! קדם כימי

 גם רפו כן גופי כחות רפיון וכפי .אתהלך תמס כנטותו וכצל נפשי תתעב אוכל וכל לעיני שנת תתן לא
סופר בעט אחוז מבלי אחדים רגעים אף בטל לשבת מקדם יכולתי ולא ידעתי לא וכאשר ,נפשי כחות

 מכתביה עוד בתוך מחערסאן י נ"
שמו ואף כלהו ולא החלהו החל
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 חכמי בספרי ובקיאותו חכמתו שלל חלק הנה ושסדר שחיבר הספרים מלבד

 דבריו באו וכבר ,וחכמה תורה דברי קובצי לאור מוציאי עצומים את ישראל
 אוצר ,ב׳ א׳ צפון פרחי ,ט׳ ח' חמד כרם ,תק״ץ העתים בבכורי שונים בענינים

.וז״ז[ המזכיר ,ג׳ ירחים מגד ,ב׳ א׳ הכמה

 את בהדפיסו הן !חסדיו רמו ומה ,ומשפטו ד׳ מחשבות עמקו מה אמנם
 לאור להוציא לי יעזר אלהים וד'" בהקדמתו כתב תרי״ג בשנת הגדולים שם ספר

 טוב ושם ליד לנו והיו ספר, דורשי כל לתועלת הספרים אוצר ספרי את גם
 לא אפם ,תפלתו את ה׳ שמע הן .בעיניו״ כטוב ממני מנע אשר ובנות מבנים
 זקנותו לעת ,לאור להוציא חשב אשר הספרים אוצר בספרו טוב שם לו לעשות

 , בשמחתם ולשעשע ולחנכם לגדלם טמנו מנע אשר ובת בן לו ונולד ה׳ הננו
 ונסע ,ד׳ ביום הכורת עליו עלה כי עד ,משכבו על בהליו התהפך רבים ימים

,תרכ״ג תמוז ט״ו ה׳ ביום עולמים למנוחות

 הנבון האיש על לבנו במגנת קוראים אנחנו גם המגיד: ״להמו ח״הרה ״עיה)
 בחקר ולהשכיל להבין יחכמו כמוהו רבים לא כי !דאבדין על הבל :הזה והנכבד
 מהולל .וקנין במסחר גם אוחזת האחת ידם בעת גבולותיה ולהרחיב ישרון הכמת

 אדמת על פעולותיו כל כי ,מולדתו לארץ מחוץ עמנו חכמי בפי גם שמו היה
 הידיעה לתכלית החודרת והבקורת הדעת אדני על מיוסדות היו העברית הלטערטור

 דבש ,טהרתה על עבר שפת בידיעת לו רב היו ידיו הוא גם והוא .הברורה
 רוח ורוחו ,חייו ימי כל מאהבתה מש ולא קדש בשפת בדברו לשונו תחת והלב

,היום( נכון עד ואור הולך יקר היה ודעת הכמה
 : קברו מצבת אבן יעל חקותי אשר הקינה את פה לחוקק אמרתי זה בספר זכרו; לו שום מולמען

. הנזכר( עיניה מאור תולדת בסוף ז״ל האד״ס )לפון

 עולם באר-לחיי מבוא בא יצחק
 הסלם ומעשיו בארץ אדם חץ באר אך

 המות ליום חץו מימי בם יעלה
 —.!עצבת עמל7 באר לעזוב ים־התלאות

 עתה וכל ענג חיי כל מאס האיש זה
 אמונה ידיו היו לאכול אך כפיו יגיע

 ותבונה בתורה להגות ולילות ימים קצות
 משפתיו משו לא מאד דבק קדיש בספרי

מליצותיו נמלצו ומה נאמו היה נעים

 ירים חובק בטל בשבת הלירות אף לרבות ימים עתה לי ויעברו יחלופו ככה , וכדומה בכם- הביט או
 איזה ורק ,נתקו מזמותי כי לחשוב אין לעסקים , רחוקות לעתים רק אתהלך לא בחוץ . רוח מקצר וגונח
 כאלו יעמודו בחזקתם הגוף כחות וגם הנפש בכחות אולם בריא ת״ל אדם ככל הנני הבוקר לפנות שעות

 ולהשתעשע מעט לעיין ומקודשות לי הנה וספורות יקרות אלה ושעות .ותחייני בקרבי תבוא הדשה רוח
 זה מכתבי דברי יתמהמהו אם ידידי ולכן . ומכתבים בדברים ורעים אוהבים עם וידידות אהבה בדברי
 לשבת אונים ואין כח מאין ידים רפיון כ״א , בה נגעו וכדומה עצלה כי תאמר אל , עשור או ימים אליך

.ירידי בך אהגה ובאשמורות מעט מעט אך קדם.ולכ; כימי רצופות שעות איזה סופר בעט ולאחוז המלאכה על
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ומאמריו ספריו .עמנו לחכמי ידועים
מייריו כל יעידו טובו ועל תמו ןעל

 הלולים לשם בן־יעקב שם לו קנה
 הגדולים שם בס?ר עולם ציון לו בנה

 מחלליו בל להכיל יוכל לא הציון זה
מעלליו למלל ולא מדותיו רוב ;מוד לא

, . , היינו יתומים ופתאם ,באנו זקנתו לעת , שנינו (*ובת בן , אבינו בבור ה״ה

ציון *(בת
 באבה קטפה האבי״ב שושנת ,נפשי ידידות הבתולה !(אחות )הוי אחותי היא

 בין בדרכיה למופת ותהי . ומעשיה במדותיה ונעימה קמימה , מכיריה כל רוח לשבר
 בלשון גם לה ושם ויד שונות ולשונות בלמודים שולמית ,בגילה אשר לעקב בנות
. שפתנו טהרת על פרזים ומכתמים ספרים קדיש פרחי נטעה כפיה ומפרי ,עבר

 משני הטהור בלבך קננה וספרתיו לישראל עזה אהבה הן !יחידתי אחותי
 קראת רבות ?עמים ,אבינו ספר בקבי רבות ?עמים ערכת זו ובאהבה ,עדנים עם

 .נדפס הספרים האוצר לעיניך הראות ליום העדינה נפשך ותבל ,לפני קררקטורן מטנו
 ;צא אבינו אוצר !ראית לא ובעינלך שקוית היום בא הנה !רוחי משאת אוי אוי ועתה
 אבינו את לאור העך בקר ?אור פרהת ;צאת .יקרתי יונתי ואת ,עולם לאור כהיום
- .נצה חי״י אוצר באור

 קדש ורעדת עיני דמע כרתה ,לי הומה לבי ,לבי קירות בדמי כן על
. סלה עליון שוכנת נשמתך קשט לאזברת זה צץן בספר זכרון היום לך הצבתי

 טוב ורב , שנותיה טהב במעט ,.ישרה מות ,וברה זכה נפש ,שרה ותמת
 לה הצב וקבר זיוה פנה וממהרת )תרל״ט( זיו להדש העשרים יום בפנות ,?עלותיה

.אביה אצל

.ואדם לאלהים טוב שכל המשכילות הלבב תמות עמך את־בנות ה ״ ב צ נ ק



הספרים אוצר

ראשון חלק
א׳-ל׳



חן לוית

ומעשהו הספר במשפט שת״י( מהרבה )אחוז נכבדים אחדים דברים

יקיר הבן ...ידידי הנני

 ואגזל ,ז׳ל החכם אכיף כתב הספרים אוצר ס׳ על דעי לחות לי קראת כי הנני
 ולשפטו פנים משא בלי רוחי הגות להביע רבים לדברים לי מנו מעתותי בחזקה

: החלי וזה ,המצעידה בינתי מסת מישרים
 הפועל / הצורה ,החמר :ארבע טבעיות גם מלאכתיות גם הנמצאות סבות

 .הזה הנחמד האוצר מלאכת סבות הם וככה .ט׳( שער הגיון מלות )יעוין .והתכלית
 , וידועות גלויות , הפועל ,הצורה ,החמר :שהם הראשונות סבותיו שלשת אך אולם

 ■1 זאת מה : תם שאלת רבים ישאלו עליה . התכלית שהיא הרביעית סבתו בן לא
 בדעתי ואנכי ד לספרים מספר למנות נדע כי בצע מה ? מנהו נשיג מה תכלית

 לי שמעו אמרתי לכן ,לה כפלים כי עוד וראיתי מצאתי זה תכלית — עד המצעידה
: הזה האוצר תכליות לפניכם ואערכה

 בךיעקב אוצר אל סור יעקב בית תפארת יקר לדעת החפץ האיש בי א(
 ועשר חדריו בהמון התהלך קום ,עליו הושת והדר הוד ומבית ומחוק לתלפיות הבנוי

 תושיה ספרי זן אל מזן מפיקים מלאים מדיהם הן ,עיניך תחזינה ישרון ספרות
 ומרבית חכמיו שפעת על נאמן עד הוא עם ספרות ועשר , ולרבבות לאלפים ומזמה
 שהם יותר כי ,ההמון בקרב ומשרים ומשפט צדק—רב ונבונים חכמים וברב ,נבוניו
 תם ולרעות מעגלותיו ולפלס ארחו את לזכות העם—את דעת ילמדו עוד חכמים

. מאד ישגא חקרו העם תפארת רבה ובזה .וישר
 החכמה פתחי מזוזת לשמר אותם ומבהלים המשכילים ירי מרפים רבים הנה ב(

 תחזקנה ההוא ובאוצר .בסירה מות כי מות אהבו בלהמר. הלוחמים כל :באמרם
 תורה תופשי גדולי היו בעליהם אשר חכמה ספרי המניס המניס בו יראו הן ,ידיהם

 להפך אך ,וביראתם בתורתם מאומה כל פרעות פרעה לא והחכמה ד׳ יראי ורבי
 חכמה אין אם עזריה: בן אלעזר ר׳ אמר ולכן ונהרה, אומץ עוד למו הוסיפה היא
 וכו׳ חכמה תורה הדר : זוטא ארץ דרך מסכת ובסוף .מי״ז( פי״ג )אבות יראה אין

 כ״א( י״ח )שמות התורה על בפירושו כתב והראב״ע . עכ"ל ,גמור צדיק ויראה חכמה

 רבים מאמרים ועוד .עכ״ל ,חכם שהוא מי רק כראוי שמים ירא להיות יתכן לא כי
. מקומם פה אין אך מרבבה דגולים בספרים נמצאים כאלה

 ידעו פיהו על כי מאד, עד הזה האוצר יועיל חכמים תולדות לכותבי ג(
 מהות שם הרשום הספרים ממהות ידעו וגם , וחכם הכם בל יסד אשר הספרים את

 אם , אלהיות או טבעיות או למודיות הכם אם ,ותעודה תורה הכם אם ,בעליהם
 נכתב כבר חכמים תולדות ידיעת תועלת ועל הגיון, בעל ואם ומליצה שיר חכם

. לב כח כבירי רבים מחכמים למכביר
 רשימת עפיי הזה באוצר רב מועיל יש וקורותיהם הספרים תולדות לכותבי ד(
לדפוס דפוס בין גדולים שנוים יש כי בו, הנמצאה וספר ספר מכל השונים הדפוסים
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 הוצאת המעיט למען אם האחרונים בדפוסים מאד הרבה נשמטו הראשונים ומדפוסים

 אשר והמטהרים המתקדשים רוח למורי הם אשר דברים העלים למען ואם הרפוס
 ומועילים יקרים הם אשר רבים דברים הנשמטים בין ויש האחרונים המדפיסים בימי

 אשכנזי בצלאל ר׳ בשו״ת הנמצאות הקראים אדות על היקרה התשובה לדוגמא יעוין , מאד במאד

 והקדמות ומאמרים תשובות הרבה ועוד .אחרונים בדפוסים ונשמטו הרמ״א משו״ת קכ״ו ותשובה ראשון דפוס

 להבין החפץ וכל . בצע בצוע למען אך מאד יקרו כי גם האחרונים המדפיסים השמיטום ומליצות ושירים
 אחר וביחוד שונים דפוסים אחר ידרוש הולרם ביום כהיותם ולראותם לאשורם הספרים את

 האחרונים כבדפוסים (* שונים ממקרים מקרים עוד אותם קרו לא אשר הראשונים הדפוסים
. הזה האוצר הרבה יעזור ולזה

 דבור הקוראים ולהשתוטמות למשל בזה אציגה בספרים שוגים ממקרים מקרים :זכרי ומדי *(
 לבי חם כתוב הנה כי ,קשה חם מלת כי ודע :ז״ל הנה . לשכרה( ד״ה ו׳ )א׳ חגי על הראב״ע בפירוש אחד

 .הכפל מפעלי קור במשקל וחום לו לחום ואין וכבה , מחמם האויר להיות צריך להם וחם האמת והוא בקרבי
 תם אם כמו הכפל אות כשתחסר נפתהין הכפל פעלי בל כי יוכיח והפתח חמם מן הוא וחם מפיו פירושו וזה

 שהוא ופעמים בעצמו שב •מהוא עומד פועל שהוא שפעמים שב כמו שהוא לומר נוכל ולא , תמס שהוא הכסף
 , שחר לו ץא אשר בדרך והוא . עכ״ל , פתוח הוא וחם קמוץ הוא ושב כי , שבותך את ושב כמו יוצא פועל

 מלת כי ודע : כזה יצא עצמו די־אב״ע מעט כי ,הזה הדבור את קרו שונים ממקרים מקרים כי , ברור ונ״ל
 מהמם כ״א( נו״ז נשמות השמש וחם עומד והוא ד׳( ל״ט )תהליס בקרבי לבי חם כתוב הנה כי , קשה חם

 ע״הראב דברי הנה עד .הכפל מפעלי קור במשקל וחום ,לו לתום ואין וכבה יוצא[ פועל א״כ והוא ]ר״ל האויר

מפי עשר תרי פירוש שמע אשר ממודייל יוסף ר׳ מאת הוא הדבור סוף עד מפיו פירושו וזה : ומן . עצמו
עשר תרי ספר נשלם : כתוב עשר תרי ובספר וז״ל שמות לספר יוסף אהל בהקדמת ככתוב ,בלאנדאן הראב״ע

 רבינו החכם מפי פה על בלונדרי״ש הפרשיות אלו פירוש שמעתי ממודייל יוסף ואני . עזרא אבן אברהם לר׳
הראב״ע ובדברי . איננו ולפנינו / עכ״ל , שמה כתוב כן , הבנתי מפיו באשר בלשונו פירשתי ואני א״ע אברהם

מעתי־ בא כן ואחרי ,י״א( )ד׳ בקהלת הכתוב להם בוחש השמש וחם , המעתיקים אחד ע״י התחלף עצמו
 'וחם .על אך ק ,השמש וחש :צ״ל להם וחש שתחת ור״ל : השמש להיות צריך : הגליון על והגיה אחד

 . עכ״ל יחם לא השמש כי היום כחום : השמש וחם על הראב״ע פי׳ ועיין . האויר מחמם :אמרו יתכן השמש
 ומה , חום נותן אבל יחם לא השמש הנה . האויר מחמם בבח בארץ ובהכותו וכו׳ ידוע דבר : חיים מקור פי׳ וע״ז

 אל באה המעתיק והגהת . האמת במלת עומד מלת הומרה בן ואחרי . עכ״ל האויר כחום ר״ל היום כחום שאמר
מחמס: האויר : ונכתב נהפכו . האויר מחמם : ומלות ההגה. עיקר שהיא השמש מלת.: בלי הראב״ע דברי תוך

 ויגעו עמלו אשר גדולים חכמים רבו כמו רבו כי ,לנו מודיע הזה האוצר ה(
 להרים מאד מועיל וזה פירושים, עליו וחברו התורה על בפירושו הראב״ע דברי להבין

 אמונת בעל האחרון המחרף דברי וביחוד מחרפיו דברי לאל ולשום בכבוד הראב״ע קרן
 ובע״ה ,טפש ,כופר : בשם ובנהו ארץ דרך ולבלי חק לבלי עטו פי פער אשר חכמים
. מיוחד במאמר בעדו מגן אהיה

 גם לפניו אשר האוצרות כל מן הזה והמועיל והערב הטוב .לאוצר יתרון יש
 נכתב באשר הוא באיכות ויתרונו ,איש לכל נראה בכמות יתרונו .באיכות גם בכמות
 אדות על ספרים בהרבה ממחקרו כנראה ,ובקרה מהקר וברוח רב ובדקדוק כביר בעמל

 הפנימים היתרונות אלה ומלבד ;יבינו והמשכילים ,אחרים ומדברים האמתי מחברו
 הנכון הסדר המה: החיצונים. ביתרונותיו גם כולם על עולה הוא הנה לו אשר

. ולבבות עינים הלוקחים הדפום ותפארת
 במקום מקצר הוא ולבן שונות מעבדות עבדות בסבך הנאחז דברי אלה

. להאריך שראוי
. תרל״ט תמוז ב׳ שעברשין

רייפמאנן יעקב



תרל״ט אדר ח״י בראדי

י וברבה שלום בריב״י ריב״י .,.לה

 אוצר פ' עולם לאור להוציא ישר לבבך את יש כי אזני את בגלותך אז
 קונטרסים איזה לי ובשלחך ,ברכה אחריו הניח ז״ל היקר החכם אביך מר אשר הספרים

 את ולהחזיק המעות ולתקן החסרון למלאות ,עליהם עין לשום מאתי ותשאל כבר שנדפסו
 נענתי גם !ישר : לך ואומר לשלום לך ואקרא הזאת הטובה לבשורתך שמחתי ,בדקיו

מעיני ואשים ,עמך אהיה ז״ל אביך עם הייתי כאשר כי נאמנה ואבטיחך למבוקשך
להעיר ראוים אמצא אשר והדברים ,אלי לשלוח עתיד הנך ואשר ששלחת בהקונטרסים

ההברה כי דברתי בסתר לא ומראש . לשעתם לפניך להציעם אשמור אותם עליהם
הנצרכים וכתובים נדפסים ספרים אוצר אין ובעירי בביתי כי , במועט להסתפק יאלצני

 , אהד אחד ארשום עיני למראה היו ואשר לי קניתי אשר כ״י ספרים ורק ,ומבוקשים
 יהמה ולזכרו לשמו אשר , נ״ע היקר לאביך בבוד מזכרת זכחן מנחת למנחה ואגיש
 מוכנים האוצר חלקי ב׳ כי הודעתני בו שנית ספרך באני כבירים לא ימים וזה .לבבי

 דעי חוות מאתי לשאול ותוסף הבטחתיך אשר הבטחתי את ותזכירני להתפרסם ועומדים
 פנים משוא בלי בפרט ז״ל אביך פעולת עצם ועל בכלל הביבליאגראפיא תועלת על

.אהרון ראשון ועל ראשון אהרון על להשיב הנני אלה שני ועל
 בתועלת אמרים להאריך לכשאוכל כעת מופנה אינני כי לשאול הקשית אמנם

 כבר כי לכך צורך אין גם ,בפרט ז״ל אביך מר פעולת ועל בכלל הביבליאגראפיא
 להתחקות האוהבים , בספרים ההוגים לכל הביבליאגראפיא של טיבה וידועה גלויה

 : חלוקות הדעות במהותה אך ,מרובה תועלתה בי מודים והכל , הדברים שרשי על
 אבל , אבוא להכריע לא ואנכי ,חכמה ואינה היא מלאכה כי וי״א חכמה שהיא י״א

 אם — הוא נכונה ברוח בה העוסק כי באמרי המבין יכזיבני שלא כמדומני
 והמשתדל ,לאיש סמוך מופלא במדרגת — זה בסגנון דן די בנדון להשתמש נתונה הרשות

 לנו ומה ,א י ר ופ ם ו א י מ י כ ה ב ש מופלא במדרגת הוא המבוקשת ידיעה בהכשר בה
 מלאכה כי אותו העוינים אמרו ז״ל המיימוני על גם הלא < מלאכה שם עליה י^ראו אם

 לא ,באסיפתו המיימוני עשה בעלמא מלאכה וכי באסיפתו, עשה גדולה
— ? מפוארה הכמה

 לקפח שלא דרכי זו מאז אבל , בכך אומנתי אין כי ,דורש אני עצמי מכבוד ולא
 ברוחו ואין ,ונקיה טובה ומחשבתו ,רצויה כונתו אשר ,תושיה ודורש חוקר כל שכר
 ירו וכי לה ומוכשר הגון היה כי מודים והבל ,מוניטין לו יצא בבר ז״ל ואביך — . רמיה
 ודורש , תעלומות החוקר נ״י שטיינשניידר משה ר"ה ואם ,להתפאר בה לו רב היותה

 בממלכה הספרים אוצרות , לרוחה פתוחים לפניו אשר ,ותעצומות בעוז , רשומות
 לשון ,אחרת להסכמה צריך איננו שוב ,ידו את וסמך ,מהודו עליו נתן ,וממלכה

 אלונים נוקדנין להסכמת ולא , ורכים קשים מבקרים להסכמת לא ,והאדרת הזהב
. — החרכים מן המציצים רובים להסכמת ולא , סרקים

 היא הביבליאגראפיא * בקצרה ואומר ואען ,אפשר אי כלום בלא לפטרך אולם
 עצמך התקן לו: אומרים החקירה להיכל לכנס החפץ ובל ,לטרקלין כפרוזדור

 לפטר יכול אינו ,מרעי ענין באיזו להעמיק בבואו דבר כל לתכלית החוקר בי בפרוזדור!
 מוטלת החובה אדרבא ,שקדמוהו מחכמים ענין באותו שנכתבו בספרים מלהגות עצמו את

העבודה עליו תכבד מאד ומה .ובקורתו בחינתו בכור בו האמור כל את להביא עליו



xxx^ז
 לעיגים לו ויהיו ,יתרה ושקידה בחריצות לפניו השלחן יערכו הביבליאגראפייס לא אם

 כך וידיעה חכמה בכל ואם . לו המבוקש בענין העוסקים הספרים לדעת להשכיל
 לגדולי בהנוגע בפרט ,ישראל בני לאחינו י הימים ודברי הקורות בידיעת עאכו״ב

 יותר מפנים עתה ועד אז מני לפעול הרבו אשר ,והראב״ע כהרמב״ם , השם אנשי
 ועוד הלשון ודקדוק ברפואה ופילוסופיא, במחקר והתלמוד, התורה בחכמת מאחד:

 הנאות בערך לערוך השכיל כי , הקונטרסים בעל את בזה אני משבח כן ועל .כידוע
 מורווה מקום עוד שהניח אף ,ידו השגת כפי (* ובו׳ תורה משנה וספרו להרמב״ם הגוגע כל

 מעיר היה כמה הזה האוצר ס' לפניו היה ואלו בו. להתגדר לאחרים
— !פעולתו לשלמות לעזור

 ונן5הח שאומר , כזה האוצר את חייכת יפה אף זכית יפה , תכלית עד חוקר מכס ,דנת יפה אטנה *(
 ה-ג המלאכה/א נעצרה בלעדו נס עלינו העמוסות שונות מעכודות אפם , שלם הענינים במפתח ולהשלימו
 רדו־״ש עטיי פלגות רוב משער מערכות פני על הנפש ופזור עיון עין הדורשת כזה, הכמות גדול כמכור והסכוכה

.אי״ה מצוא לעת וחשכנוהו , והמדעים החכמות ולמודי

 ,כ" הדפסתן במשך פ:ינןל רונק כאשר ,אחריהם לדרוש עי״ז נדע ולפעמים י ראיה אינה ראינו לא **(
 ושניים ,ש״ע על חי׳ , כי׳ הש״ס אגדות על הכור כו׳ כהקדמה שם וכתוב ד״ה : 93 שי׳ איתן נחל ראה .הנ״ל

 ?עי עין כנליון והראשון ,לאור )תי״ס( עתה זה יצא אברהם יד כשם יו״ד נליון על האחרון .כפה ונדפסים נמצאו
 דכרי- זכרון אף דהוא מאן מחבר ואפילו ,הגדולים אחד תולדות ולכותב . המכבש תחת עודנו איתן אהכת כשם
 חש־־ על בעצמי ״לז המהכי יעיר אמן אמונה כהנחשדים להאמין נתעה ולבלי !היא מלתא זו ככגון בעלמא דעת וגלוי
המי״י• . המקומות כרוב

 המדוברים הענינים ותוכן הספרים שמות באסיפתו עשה גדולה מלאכה ז״ל ןאביך
 וכשרונו . הנאות וערך בסדר ולערכם לסדרם פזוריהם מקומות בכל רבה בשקידה בם

 ואיננה והבחינה, הבקורת כמשפט באמונה מלאכתו לעשות לו שעמדו הם וידיעתו
 מדקדקת ,מחשבת מלאכת אם כי ,בשערים המצוין מעתקת ,הכותבת היד מלאכת

 ויאמר ויענה הוא כן כי יעידני אמת דבר על משכיל וכל , הדברים בעיון ומעמקת
 קורא והנני —.כ״ב( מכתב ח׳ )ג״ח זה בספרו ומשפטו דרכו על שכתב דברו אחרי אמן
 א= )אף צוטענבערג מה׳ בפריז הספרים אוצרות רשימות לפניו עוד היה לא כי חבל

 ,שינעססי—שיללר הפראפיסור מהרב ובקנטרבורי פנים( בשום חובתו ידי יצא לא הזה האיש
 כאשר , החסרון ימלא כי בהרמש״ש בו מובטחני אבל , ועוד ז מרש״ )גינצבורג( בפריז

 ספרו על העלה כי עמו אסכים לא בזאת אך . והגדושה והמלאה הרחבה ידו לאל יש
 מדי המובאים הספרים באותן ,מהשד נקיים שאינם ממחברים הנזכרים ספרים שמות
 .ועוד פרובינצאלי ריב"ד ,כרמולי ,הקרנים בעל , האורב בעל ,מבוטריל ,ליאון

 ,הדורות כל ראש עד זקנו ואיי וזקנו לאכיו כיבליאגראפים חבורים וליחס ספרים לזייף לפניו נכון מצא כרמולי האיש

 ופנקשא קדמאה דאדם כספרא נם הרכים את לזכות כידו עלה לא אס יודע מי האדמת על ימים מאריך היה ואלו

 בהקדמת הנזכרים ספרים שמות ספריו על בהעלותו עשה היטב לא גם !ודומיהם הרשע דכלעס
 היו כי יימר מאן . שונים בענינים שחברם לומר , אונים ואין כח חדל רהוא מאן מחבר

 למעשה מצטרפת טובה שמחשבה דקי״ל וכיון ,לפניו במחשבה רק עלו אולי ,ונבראו
 כי אמר אשר הדור שכחכמי מהמצויניס לאחד נפשנו לדאבון ראינו כאשר .הקדמתו עלי עלי בשמותם קרא

 וכו' שלהבת נפלה כארזים ואס ,כצביונן ועומדים קימים הם כאלו להאמין נפתו ומיודעיו , השם אנשי כדכר מלין ערך

........................................................(**כרמיזא לחכימא ודי

 חפצך ואת הטוב פעלך את ויברך אלוה יואל ,שלום בברכת אצא עתה
 כן ועל בעיני ז״ל אביך מר פעולת יקרה בי בעיניך ולעד לאות זה והיה ישלים,

. ידי לאל כאשר מבוקשך למלאות עסקי מכל פניתי
ש. ה♦ *י
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הספרים אוצר
א

 :וז״ל מאזנים לש׳ בהקדמתו הראב״ע כ׳ . ואם אב 1.
 וקרא הירש ס' חיבר קריש בן יהודה ור׳

 עכ׳יל. כבוד דרך בו לנהוג וראוי ס א ו ב א לו
 ק " ה ל מלות יחש בו שמבאר ונראה

 אחרות מלשונות ס ת ו א צ ו ת ל
 ערבית סורית ארמית כמו מהס שהושאלו
 — .ערבי בל׳ חובר — . וכדומה ,ופרסית

 מחדש עתה הנדפש ממנו( חלק )או הוא ]ואולי
 בל׳ הקדמה עם עברי בכתב (8ס , 1858 )פאריז

 גאלדבערג בער לה״ר בלה״ק המחבר ותולדות רומי
 דנ״ט , תרי״א עק״ד ועיין , רסאלה בשם ונקרא

. ורשמש״ש[ , ם' —

. מדרש( ׳ השכל אור )עיין . אבא 2.

 שלמה רפאל ב״ר אליהו ה״ר .אליהו אבא 3.
כ״ח(. א׳ דרש:)זצ״ל דרך אבות סנ״ל.פי׳מס׳

 , המדרש בית )עיין : — מדרש גורלן. אבא 4.־
. מדרש(

 .הפלות סדר פירוש או אבודרהם ס׳ 5.
 על פי' .אבודרהם ן׳ יוסף ב״ר דור ה״ר

 , והפשרות הפרשיות וסדר התפלות סדר כל
 המולדות ולוחות והתקופות העברונות וסדר

 , ליסבונה : שערים ט׳ ברכות הל׳ ובסופו

 ולוחות העברונות סדר ובלי — . 4ס ו ר״ן
 ;ש״ו ;ד״ו . 4ס ,ע׳ד׳ר׳ ;קושט׳ המולדות:

 חוס' ועס — . 4ס ,שכ״ו , שם . )קטן( 2ס
 ו׳ת׳צ׳ל׳י׳ח', פראק .8ס תפ״ק מפתחותנד״^

 התפלות ופי' — . 4ס , תקע״ח 7 סרילקאוו
 ש״ס הגדה ופי' .הרחמים( שער )עיין .לבד
. צבי( עטרת עם ש״ם הגדה )עיין : לבד

.משניות( או משנה )עיין — : מס' . אברת 6.

 די אריה יהודה ה״ר . ליהודה האבות 7.
 בספרו ]ומונהו אבות מס' על פי' .מודינא

 בפתיחת עיין ,שחיבר שפריו במשפר יהודה חיי
. יש״ר[ לה״ר הקפלה בחינת ס'

 מענדיל מנחם מאיר ה״ר מלאכות. אבות 8.
)שי״ג(. פ״א,כ״י: על פי׳ הערש. שאול כ״ר

 . מליסא נרמי׳ פ״ר נתן ה״ר .דר״ג אבות 9.
 שירי מ״ו על פי׳ וח״ב ,פ״א על פי׳ ח״א

. 4ס / תפ״ח ;אלטונא , המעלות
.תלמוד( )עיין .נתן דר׳ אבות 10.

 .מריניוו הכהן בנימין ה״ר . עולם אבות 11.
. 4ס , תע״ט ;ד״ו : אבות מס' על פי'

 . האללע וואלפזאהן אהרן ה״ר .אבטליון 12.
 ושרשי ונקי צח בל׳ ס י ל ש מ ו ספורים

 נערים לחנוך בל״א והוראותיהן , המלות
 • *וזק" / ווין .תק״ן ,ברלין : ספר ולבתי

1.^ 8ס , תקע״ד / ווין .תקס"ו {פראג
 הלוי יואל ב״ר אליעזר ה״ר .אסף אבל 13.

 , הרי״ף כסדר הלכות פסקי .)הראבי״ה(
 בשג״ב כמ״ש נזיקין פדר על בכ״י ראהו היר־׳א )וה״ר

. במקומו( שלי ושה״ג ב׳

 ב״י אייזיק יהושע ה״ר . הנחל אבל 14.
 ? טובים וימים לשבתות דרשות .יחיאל

. 2ס /)ק״ב( חמו״ד
 הכהן אליעזר ב״ר שלמה ה״ר .עזר אבל 15.

 בפירושו הראב״ע דקדוקי באור ,מליסא

. 4ס , תקס״ב ׳ פוזנא : עה"ת
ישראל(. פי׳תפא־ת עש משניות )עי׳ אבי 16.

 הלוי יואל בר אליעזר ה״ר .העזרל אבל 17.
 כסדר שיטות איזה על סי׳ . )הראבי״ה(

 רח״ם וב״י 675 י!. , רד״א כ"י : התלמוד
. פארמא .2 — 1

 בנ׳יר הרואה הכהן יוסף ב״ר . האביב ס' 18.
 האביב מהות על .הקראי הזקן אברהם

 ג ס" ר על תשובה והוא ודמותו
 . שמואל ושמו מחכמיהם א' על שהשיג

. ד׳( —מ״ג דף קדמוניות לקוטי )עיין

 .זעלינמאן זאנוויל שמואל ה״ר . האביב 19.
 / ברלין : חלקים בז׳ האביב על ארוכה שירה

. 8ס , תר״ה

 מסיר יהודה ב״ר דוד ה״ר .לעקב אבלר 20.
. )ש״י( : ב״י , רפואות ס' . ליאון

 שבתי שמשון יעקב ה״ר .לעקב אבלר 21.
 וקונס׳ כריתות מש' על חי' . סינינאליא

 הטעות ותקוני מפתחות דאורייתא סימנין
 השמטות שבת שומר קונט׳ ואח״ז והשמטות,

 מוצאי בקונט' והגהות מי של שבת לספרו

 יעקב לספרו והקונים והשמטות ,שם שבת
 מפתח ובסופו חק, עלי הגהות בשם לחק
 מקונט' והשמטות הטעות ולוח הש״ס כללי

 4ס תקע״א, ,פיסא :הנ״ל שבת שומר
 מיכר , למודים לשון ס׳ ]נ״ח — . )ינה״ל(

 ,ט[”מ י' תג"י עיין , סיפא א קשי שו״ת ,צין



— 2 — יעקב אביר

 בער עקיבא שמעון ה״ד ,יעקב אביר 22.
 ס י ט ו ק ל .מווין הענוכש ר׳ יוסף ב״ר
 בראשית ס' על הנעלם ומדרש הזהר מס׳

 . 4ס ; ל׳ט׳ו׳ב׳ה' ז׳א׳ת' ; זולצבאך : ל״א5
. 4ס ! תפ״ט , פיורדא , 8ס )חע״ז , ד"א

.מדרש( )עיין : — מדרש .אבכייר 23.

 ישראל ב״ר אברהם ה״ד .גדול אבל 24.
 מרוזין, ישראל ה״ר מות על הספד . תאומים

 בית הגדול מחבורו אהד קונס' לו ונלוה
 בית מן אחד חדר והוא הש״ע על אברהם

 נמצא בדין שהשיב אבילות הל' על שלו אבל

. 4ס ה׳ע׳צ׳מ׳ו׳ת/ לעמבער/ יבשות: עצמות
 ב״ר דובערוש אברהם ה״ד .יחיד אבל 25.

 יעקב ה׳יר מות על הספד . פלאהם דור

 אבלי אברהם ה״ר מות על קינה מליסא,ובסופו

. 4ס ; תקצ״ג ; ווארשא :ביאלי אבד"ק
 *פירשטענטהל בר״י רפאל יחיד.ה״ר אבל 26.

 , ברעסלא : גר אי עקיבא ה״ר מות על קינה
. 8ס / תקצ״ח

 מרובנא יואל כ״ר שלמה ה״ר יחיד. אבל 27.
 יעקב ה״ר מות על מהפד שיר , )מהרש״ד(

. 8ס תקל״/ ,ברלין )יעב״ץ(: ן עמדי ישראל
. משה( ימין עיין).יחיד אבל 28.

 על הספד . קארניק משה ה״ר / יחידי אבל 29.
 ..ת , ברעסלויא ;שיקטין אברהם הר' מות

. ״\.( 6 / 3• )רובענש , 4ס
 הכהן דובער אברהם ה״ד .כבד אבל 30.

 שאול ה״ר מות על ומספד קינה לעבענזאה/

 והוראדנא ווילנא : קאצינעלנבויגן לבית
. 8ס , תקפ״ה

 שיר ♦ נאטקיש אברהם ה״ד . כבד אבל 31.
 : לנדא סג״ל אלעזר ה״ר מות על מספד

. 8ס /1831 ו זאלקווא
 קריסטיאג־ מיכל יחיאל ה״ד .כבד אבל 32.

 פראנץ הקיסר מות על הספד . פאליר

 מרדכי לה״ר קינה שיר ובסופו ׳ הראשון
 עם ישרון תאנית בשם סטרעליסקער

, 8ס / תקצ״ה 7 זאלקווא : ת״א
 .מבראדי קלוגר שלמה ה״ד .כבד אבל 33.

 , לבוב .ז״ל מרוזין ישראל ה״ר על הספד

 שלוס ה״ר מות על מספד עוד — 4ס 7 תר״י
.4ס תר"/ ;לבוב שו״ת, עם הנ״ל מרוזין בהר״י

 נחלת ; אלהים דברי היורש )עיין , כבד אבל 34.
רמש״ש[ , וצ״ש טיסטאמענט ]עיין . יהושע(

 הקיסר מות על וקינה מספד . זה כבד אבל 35.
 7 טריעסט :איטלקי תרגום עם הראשון פראק
. 8ס ?1835

בהן אבן

 בהרב ליב יהודה ה״ד . כרמים אבל 36.
 העניך חנוך ה״ל מות על הספד . דאורשא

. ... תק ,שקלאוו :שקלאוו ראבד״ק שיק

 ב״ר ליפמאן אליעזר ה״ר .משה אבל 37.
 סופר משה ה״ר מות על הספד דרוש .לוי

. 8ס / 1840 ,אפען :מפרעסבורג
 .שטערן בר״י מעגדיל ה״ד . משה אבל 38.

 . הנ״ל סופר משה ה״ר מות על נהי מליצת

. 8ס ? ת״ר ו ווין
 מצורדי משה לב״ר איכה על פי׳ משה. אבל 39.

. אר״ץ[ ;נמצא ולא בספריהם ]נזכר הקראי

 .מבראדי קלונר שלמה ה״ד . משה אבל 40.
 ה״ר מפרעסבורג,ועל סופר משה ה״ר על הספד

 צבי יעקב וה״ר , ווארשא אבד״ק שלמה
 ה״ר על הספד דמעה עין וח״ב ,אורינשטיין

 , )ברעסלא( ווארשא .ליסא אבד״ק יעקב

. 4ס תר״ג,
. צדק( משפט )עיין . משה אבל 41.

 . וועצלר אהרן ב״ר יהושע ה״ד ציון. אבל 42.
.8ס תקג"/ שקלאו/ קינות: וקצת איכה על פי׳

 . תלמוד( )עיין — . מס׳ . רבתא אבל 43.

. יעקב( משכנות )עיין . רבתי אבל 44.

 . קאלישער הירש צבי ה״ד .בהן אבן 45.
 מספרו לדוגמא ,פ״ע פי' ח״מ ״ע2 על באור

 : ח״מ ש״ע על שחיבר למשפט מאזנים

, 4ס ; תר״ג ; קראטאשין
 יהורה ב״ר ישראל ה״ד . בחן אבן 46.

 ותשובות התורה נצחיות על ראיות • ליב

 — . 8ס ,תקנ״ט / פפד״א : לאפיקורסים
 , חסידות ומדת , )?( ותקה״ט / ע"' ס׳ ]ג״ח

 שם כמ״ש חכורים ושאר / דהספדא ואנרא
. ע״ש[ ,בשער

 בענדיטזאהן. מאניש מנהם ה״ד בהן. אבן 47.
 :למתחילים שו״ת בדרך לה״ק דקדוק כללי

. 8ס ;תרט״ז / ווילנא
 .שרשי שלמה ב״ר מנהם ה״ד .בהן אבן 48.

 וחיברו , פרקים בחמשיס א״ב כשדר ק ה״ ל
 כ״י : ירחים ה' במשך , תתק״ב ד״א בשנת

הדפיס ממנו לקועים ]וקצת — . 56 7 מינכען
עי׳זה[. יד על קובץ בקונע' דוקעש מהרי״ל החכם

 סי׳ ריב״ש בשו״ת ,מתחי' ר׳ .בהן אבן 49.
 זה שאין הוא ]ונועות — . ^.( 9 )ש״י נ יע"א

 על שם הריב״ש שכותב התארים א׳ כ״א ספר שם
 / ע״ש מפרובינש יוחנן ה״ר של אביו מתתי' ה״ר
. [2552 רשמש"ש עיין

 דרושים ה׳ חייס-זאהן. נתן ה״ד .בחן אבן 50.
4ס 7 תר״ג ;קראטאשין ; שונים



 מנח׳ם )פינח׳ם . סמ״ן ה״ר . בחן אבן 51.
 להרמב״ס ההגיון מלות באור היילפערי׳ן(.ח״א

 ויסודי הדעת שקול ע״ס מתוקנת בנוסחא
 שכל ח״ב .הערות עם וכו׳ ההגיון מלאכת

 ויכוחים קובץ מס׳ מכתבים קבוצת טוב
 דר׳ הר״א עס לו וריב .כנ״ל הלשון בתקון

 שבט התועים,ובסופו אבן ונקרא ר ע ג י י ג
 כאבותיך תהי אל "אגרת הוא לב הסר לגו

. 8ס , תר״ו ,פפד״ט : בל״א להאפודי"
 .מרומי שלמה ב״ר עמנואל ה״ר בחן. אבן 52.

 : שערים בד׳ הלשון והגות לה״ק דקחק על

. נ\2 809/3 , 396/3 רוםי די כ״י
 . קלונימום בר קלונימום ה״ר .בחן אבן 53.

 וגנותס העולם מומי כל ובחינות ל כ ש ה ר ס ו מ
 נאפולי, :ה׳ ביראת ולהתהלך המדות לטהרת

 — . 4ס שי״ח, { קרימונה ,ש״ו ד״ו, . מט״ר
 יצחק בר משה ה״ר ע״י לל״א העתקה ועם

 עם בהן אבן ונקרא מפראג אייזענשטאט
 — וז״ז, / 4ס תס״ה, , זולצבאך הישר: דרך

 דרך ם' בשער ושמו כנ״ל העתקתו עם ראיתיו גם
 —פיורדא. כדפוס בחן,ונראה אבן פי׳לס׳ הישר

 שעערן מיכל ה״ר ע״י נדפס לבד בל״א עוד

 גס — . 4ס ,תק״ו ,המבורג . מפפד״מ
 מ״מ יהודה בר פינחס ה״ר ע״י נתקצר

 , ווילגא :משלו נפך חוס' עם בפאלצק

. 12ס , תרי״ט( , )ק״ב חמו"ד . תקנ״ט
 בן יצחק ב״ר טוב שם ה״ר .בחן אבן 54.

 האמונה בעניני ועצומות טענות .שפרוט
 ב״ר יעקב לר׳ ה׳ מלחמת ס׳ קצור והוא

 מהדורות ב' ממנו ויש , הוספות עם ראובן
 שאחר ]ונראה שערים לט״ו וגם לי״ד נחלק כי

 עוד עליו והוסיף סדרו המחבר שינה השפר השלמת
 )ולפ״ד נודע לא א׳ חכם מש׳ בו נסתייע אשר הבור

 עיין , להחפודי הגוים כלימת ס׳ הוא הרמש״ש
 האון העתקת עוד יקי״ז(,והוסיף ליידן כ״י רשימת

 וזה , לכד מתי ס׳ רק נמצא ולא הערות עם כליון
 את זכרו ולא בשנויים והדפיסוהו נוצרים ליד בא

 ברשי' כמ״ש שונים כ״י ממנו ונמצאים — .מעתיקו
. רמש״ש[ : שם ליידן כ״י

. שמים( עמודי )עיין .בחן אבן 55.

 אבן )עיין , הישר דרך עם .בחן אבן 56.
, לעיל( קלונימום לר׳ בחן

. להלן( תקומה אבן )עיין . גלולה אבן 57,

 סדר , החדשה חצר )עיין ן הטועים אבן 58.
. שיה״ש( על הרמב״ן פי' י הדורות

 דון בן יוסף דון השר הוא .יהייא אבן 59,
 יחזקאל על פי' חיבר .יחייא אבן דוד

 בשם לו קרא וכתובים,ולא מגילות וחמש ותר״ע

 , יחייא אבן פי׳ בשם נדפסו וכן פרטי
 , זולתו אחרים ברבים וכן ,יד פה לו הצבתי ]לכן

. פירוש[ ועיין

. חיים( מים באר )עיין .יעקב אבן 60.

 ישראל. בן יוסף ב״ר מנשה יקרח.ה״ר אבן 61.
 : ככתבם ספרדי בל׳ נבוכדנצר צלם על מאמר

 , תקמ״ח מאסף ועיין . 8ס ,תט״ו , ד"א
. ב' שנה וידידיה , דמ״ו תרי"ח והמזכיר

 מאיר ב״ר יוסף יעקב ה״ר . ישראל אבן 62.
 ,חלקים ב׳ ול״א בלה״ק הדקדוק כללי . סופר

. 4ס , תקכ״ו , מיץ
 הלוי משה ב״ר ישראל ה״ר .ישראל אבן 63.

. כ״י שו״ת , מואמושטש

. שמים( עמודי )עיין .מחוקק אבן 64.

 אהרן יעקב ב״ר משה ה״ר .משה אבן 65.
 גפ״ת וחי׳ התורה כסדר חי׳ . מבריסק

. 4ס ) תרי״ט , ווארשא :ופוסקים בש״ס

 . מלבוב צדק כהן יוסף ה״ר .גזר אבן 66.
 בן הולדת ליום ומליצות שירים

 , לבוב :יר״ה עסטרייך לקיסר עצר יורש

. 8ס )תרי״ח( , ב'ן' ו׳ ל׳ ת׳ן׳ ג׳ י׳ כ׳

 חקירות .קרא אביגדור ה״ר .סביר אבן 67.
 רד״א כ״י : שו״ת בדרך הקבלה הכמת על
 כ׳ דתקמ״ז תר״י עק״ד ]ובתוש׳ { "\ו. 1032 7

 קרא לר״א קצרה 1x6 חשוכה רק כולל הנ״ל שנ״י
 הנקרא שפר מן לידע שחפצת ומה וז״ל: כתוב וכסופה

 הנחתיו כי ראיתיו לא שהכרת־ו מיום ספיר אבן
 כוונתי אך , הכירי מתלמידי א׳ כיד באושערייך

 כעומקו אאריך ולא זוכר שאני ממה לך אכתוב מעע
 שכתבתי מה אחליף או אשנה פן אנכי ירא כי

.עלל[ , שמה

 מ״מ ספיר אליעזר ה״ר . ספיר אבן 68,
 בספרו מזכירו תהלים על פי׳ . בלאסק

,)שי״ג( :עני מנחת

 . קלקש משה כ״ר אלנתן ה״ר .ספיר אבן 69,
 .)אוראטורי( ״ו? 92 פאריז כ״י לה״ק: בדקדוק

,כש״י■ ודלא ) ר' הערה דקנ״ח תרי״א עק״ד עי' —

 .יון מארץ קוקם משה ה׳יר .ספיר אבן 70.
 למודיות תורניות שונות חכמות מלא גדול חבור
 . דקס״ד( א' שנה )המגיד בפאריז כ"י ,וכו׳

, רמש״ש[ . שמו נשתבש הנ״ל וכמגיד , '6 ]הכל

\ תקומה( אכן )עיין ספיר. אבן 71,

 אבד״ק מאיר ב״ר עוור ה״ר . עוזר אבן 72.
 , ברכות מס' על גפ״ת חי' .קלימינטוב

 חי' וקצת 7ביצה פסחים, ,עירובין שבת,
, זאלקווא .תקי״ז , פפד״א : מסכתות בשארי



תקומה אבן — 4 — ה:ערזר אב;

 פער חסרי מתנו סך ]ואיזה — , 2ס , תק״ל
 ומילא בדיהרנפורנן המדפיס ליד באו האחרון ודף

 . תקל״ח דיהרנפורט ד׳ ג״כ נמצא ולכן , חסרונם
. בשער[ וע"ש , יכירום רואיהם כל ואולם

 וחי' הגהות .מהג״ל . העוזר אבן 73.
. ערוך( שלחן )עיין )ש״ע על בקצרה

 )הראב״ן(. נתן ב״ר אליעזר ה״ר העזר. אבן 74.
 עמקי וגס הראשונים מנהגי מעמי

 וחבורי ואו״ה הלכות עמקי ופי' דינין התרי
 בינה: לדעת לעתים הצריכות ג׳פדריס של הלכות

 תשובות ג״כ בו ונמצאו לשער[, מעבר המחבר ]לפון
 מספרי נעתק הוא צונן ה״ר ]ולדעת — . רבות
 עם נדפס ,דע״ב[ גא״ל עיין , פענח צפנת

. 2ס . ש׳ל׳ם' ,פראג : מפתח
 , טורים , תקומה אבן )עיין . העזר אבן 75.

. ערוך( שלחן

 אבן מאיר ב״ר אברהם ה״ר .עזרא אבן 76.
 בכמה רבים ספרים חיבר ,)הראב״ע( עזרא
 פס בלי מהם ויש תנ״ך ספרי על ופירופיס חכמות

 תמצא וזולתם , תורה( , פירוש )עיין , פרנוי
.פס( ומ"פ יחייא אבן )ועיין לפמותם, במקומותם

 . גאון סעדיה רב הפילוסופים. אבן 77.
 לס' בוטריל הר״מ פ' ובריש מהקרי ה'

. ע״ש ,ממנו אחד מאמר מובא יצירה

 אבד״ק ליב אריה ה״ר . פינה אבן 78.
 גדול באור עס העזר אבן ש״ע .סטריזוב

.2ס תקס״ד, לעמבערג, :ארי דרישת בשס
 מקידאן. אליעזר ב״ר פינחס פנה״ה״ר אבן 79.

 המעמיס ע״פ עה"ת פירש״י על באור
:)שי״ג( : ת״ץ משנת כ״י , והנגינות

. אבנים( חלקי חמשה )עיין . פנה אבן 80.

 נתן כ״ר אליעזר ה״ר . הראשה אבן 81.
 ראהובכ״י חיד״א ]וה״ר דינין, פסקי .)הראכ״ן(

. במקומו[ שלי ושה״ג ע"ז, בפג"ב כמ״ש

 אליעזר כייר פינחס ה״ר .הראשה אבן 82.
 א״ב כסדר בערכין הקדמות . הנ״ל מקיראן

 משנת גדול נ״י , ומדרשים אגדות על

. )שי״ג( : ב׳ע׳ת׳

, המשפט( אמת )עיין . הראשה אבן 83.

 אלוליד אבו ושמו ערבי הכס . רשד אבן 84.
 . מקורטובה הספרדי רשר אבן מהמר

 אריסעו ספרי רוב וקיצר ופירש רבים שפרים חיבר
 . במקומם ותמצאם ללה״ק נעתקו מהם וזולתו,ורבים

 — . וז״ז קצור( , פירוש )עיין נדפסו וקצתם
. שם( ומ״ש יחייא אבן )ועיין

 עניני .צאייח ן׳ יוסף ה״ר .השהם אבן 85,
. במקומו פלי ושה״ג ,ס״ב שג״ב עיין ,קבלה

 יהודה ב״ר משה ה״ר . שהם אבן 86.
 רכה מאמרי על ס י ש ו ר ד . מאמשטסלב

. 4ס , תקל״ב ,לונדון : בב״ח
 אליעזר ב״ר פינחס ה״ר . השהם אבן 87.

)שי״ג(. כ״י: מס/ כמה על גפ״ח מקידאן.חי'

 ה״ר .עינים ומאירת השהם אבן 88.
 אבד״ק מאיר ב״ר נעץ אליקים

 , דיהרנפורט : שונות שו״ת . הילרסהיים

. 2ס , תצ״ג
 משה כ״ר רפאל ה״ר . שוהם אבן 89.

 רבב״ח במאמרי דרושים ח״י .רובינשטיין
. 4ס , תרכ״א ,ווילנא : ומוסר מדות על

 . שועיב( אבן או דרשות )עיין . שועיב אבן 90.

 ע. א. .לב וישרי חכמים של האבן 91.
 הנמצא בלה״ק אבן פתוח על פי' . לאב

 צמיחת בעת ונוטריקון קבלה ט״פ בצרפת
. 8ס , ת"ר ,)ברלין( חמ"ד : פרוסיא ממשלת

. להלן תקומה( אבן )עיין . השעית אבן 92.

 אליעזר ב״ר פינחס ה״ר . שהיה אבן 93.
כ״י:)שי״ג(. י״ד ש״ע על גדול חבור מקידאן.

 חלקים: לד' ונחלק למי( נודע )לא שהיה. אבן 94.
 . האלקית השגחת כ( . האלקית יסוד א(
 מצות קיום ד( . התורה ידיעת הכמת ג(

 שם טוב ג״כ ]ועיין בהיידלבורג כ"י : התורה
. פס[ ומ״ש

.בחן( אבן )עיין .התועים אבן 95.

 במהרא״ל אברהם ה״ר . תקומה אבן 96.
 והחושים והגוף הנפש מוסר ליכטשטיין.

 עם ,יקרה אבן בשם עולם בחינת ס׳ ע״ד
 בשס ומחקר דרוש בדרך המאמרים באור

 לדעת מצות תרי״ג ובסופו ,אבן מלואת

 לבארם ויעד השבוע ימי לז' נחלקו הש״ך
 ,תקע״ב ,שקלאוו : אלפס מעשה בחבורו

 האבן אור ספרו הוא הוא זכרוני ]ולפי — . 8ס
בינייהו[. מאי וצ״ע זה, עיין ההיא בשנה שם שהדפיס

 .ישראל ב״ר אהרן ה״ר .תקומה אבן 97.
 בקצרה ש״ע ד׳ כל דיני על ומכרות סימנים
 או״ח לחלק :לבדו או״א לכל קרא ובשמות

 ,גדולה אבן י״ד לחלק ,השעות אבן קרא
 ח״מ ש״ע ועל 7 העזר אבן אה״ע לחלק

 באור לו הוסיף ניסן ה״ר ובנו , ספיר אבן
 פרשה בשם כללים ע״ס והציונים הסימנים

 , תקע״ח , ווילנא : החדש ימי לכל וחלקו ציון
 : לבדו א״ח חלק נדפס זה ולפני — .

 לבדו ח״מ וחלק — • 8*;נ״וקת / הוראדנא
 , 8ס תקמ"ר, שקלאוו, : במשפט ציון בשם
 אהרן מנחת ׳ עה״ת אהרן תורת ס' ]ג״ח

בגדי וס' ס״א על אהרן מדות , הפנויות על



רובל אבקת — 5 — ן זכרו י בג א

 : וז״ל כתוב ובהקדמתו — .גפ״ת חי׳ אהרן
 שערי בשם ש״ע ד' כל על חבור זה לבד עשה גם

 כל פרע דרך וגס גדול ציון ג״כ בנה בו ציון
 שערי וי״ד חיים שערי א״ח על וקרא ; הדינים

 שערי קרא וא״ע ( ישועות שערי וח״מ , דעה
. עכ"ל[ עזרה

 עתיקות מצבות נוסחי ע״ו .זכרון אבני 98.
 א ל ו ט י ל ו ס בעיר והאצילים הרבנים מקברי

 חכם ע״י שנעתקו ויותר, שנה מאות כשש זה
 ונספח . היום עד בכ״י והיו קדמון נוצרי

 יעקב להב״ח מיכה חצי על פי׳ אליהן
 ,והי והגה קינים וגס , ז״ל פארדו הי

 ונשלחו אלמנצי יוסף לה״ר מותו על קינה
 הערות: עם מפאדובה הרשד״ל ע״י לדפוס
. 8ס { תר"א , פראג

 . מסטאוויסיק אברהם ה״ר .זכרון אבני 99.
 משו"ת מלוקט באה״ט כעין ש״ע ד׳ על באור
. )שי״ג( :כ״י , רבות

 . בילינפנטי יצהק ה״ר חפץ. אבני 100.
 בשבח מרחיב ]ובהקדמתו שונים שירים

וע״ש , 5 רח״ם כ"י : אחריו[ שנמשך ינה״ו
. פז[ עטרת ם׳ ]ג״ח — .דשל״א במפתח

 ב״ר יהושעפאלק ה״ר יהושע. אבני 101.
 : אבות פרקי על פי' .הכהן מרדכי

 יהושע בגין ס׳ ]ג״ח . 8ס , כת״ר , נואיארק
 בפלפול[: גפ״ת חי׳ יהושע חומת וס׳ מוסר מחקרי

. \.(2 49 ד׳ )המזכיר
 ב״ר ליב אריה ה״ר .מלואים אבני 102.

 חלקים ב' אה״ע ש״ע על חי׳ .הכהן יוסף
 תשובות נתיבות משובב קונט' ח״א ובסוף

 קצות ספרו על מליסא יעקב ה״ר השגות על
 ,לעמבערג שו"ת,ח״א: קצת ח"ב ובסוף החשן

 . 2ס ן ש׳ע׳ר׳י׳ו׳ , שם : ח״ב . 2ס ,תקע״ו
 . 2ס {תקפ״ז ; זאלקווא : ושנית —

. 2ס , כת״ר , האלבערשטאט
 טורי ; האוצר בית )עיין .מלואים אבני 103.

. לחמו( שמגר. ; אבן

 . בילינפנטי יצחק ה״ר סגולה. אבני 104.
 מהם וא׳ חלקים ג' שונים ממחברים שירים

 כ״י ועתה רש״ד כ״י : יקרות אבנים נקרא

. ¥. 6 רחיים
 בער ישכר כ״ר יצהק ה״ר .צדק אבני 105.

 מלוקט פי' עם משלי . ווין מגולי ,צורף

. 8ס ן ע׳ד׳ת' , ווילמרשדארף : בקצרה
. המלואים( איל )עיין . צדק אבני 106.

 יוסף ב״ר ליזר אברהם ה״ד . קדש אבני 107.
 : שו״ת וקצת ופוסקים ש״ם חי' . מלאסק

. 2ס , תקע"ט / ווארשא

, יצחק( יסוד )עיין . קדש אבני 108.

 יעקב ב״ר אברהם ה״ר .שהם אבני 109.
 ש״ע וד' והרמב״ס גפ״ת חי' .פרץ מבית

 לה״ר גפ״ת חי׳ ררם צעיר וחייב / ודרושים
.2ס תר״ח, שאלוניק/ :מזרחי דוד רפאל

 גדעון בן משה ה״ר . שהם אבני 110.
 איזה ונדפסו שונים שירים .אבודיענטי

 תקמ״ה מאסף עי' ,בברלין כ״י :במאסף מהס

 ממנו כ״י שהם אבני ס׳ עוד ראיתי ]ואני .דמ"ו
 )אללעגאריש( ,הידותי שיר מהם וא׳ שינים ב׳ כולל
 שלמה ה״ר ע״י באמ״ד נכתב ,שמיניות ק״ב בעל
 כ*אח נאסף ואולי . תצ״ד בשנת סרוק יצחק ב״ר

.ע״ש[ ,בו ״ג 7 והוא לרח״ם חיים אוצרות תוך אל
 ששון. בן שמואל לה״ר שהסישיריס אבני 111.

. יוא"ל כ״י

. יעקב( נחלת /אבן טורי )עיין שהם. אבני 112.

, אריסטו( )עיין . האבנים ס' 113.

.לעיל( סגולה אבני )עיין יקרות. אבנים 114.

 אפוגדופולו כלב נ״ר אבינר. בן אבנר 115.
 שה״ש על פי' .)אב״א( הקראי אליהו בכ״ר

 מאמרות עשרה בספרו מזכירו ,א"צ בס' ]כ״כ
 לרמש״ש ליידן כ״י רשימת עיין . ב׳ מאמר
 , .. נורלאנד ועיין ישייר ס׳ ועיין , דקל״ב
 מוסר דברי כולל בערוקי שראהו נ״ז ר״מ ולפ״ד

דביר[. ס׳ בסוף יאסנו לר״מ מכתבו עי׳ ושיר, במליצה

 לוי ב״ר אברהם ה״ר . דרכים אבק 116.
 ושה״ג י״ח )ש״ב : ליי ,דרושים .קונקי

. במקומו( שלי

 . קאלומיטי ברוך ה״ר . דרכים אבק 117.
 או״ח ש״ע בדיני שו״ת וקצת דרושים קצת ח״א

. 2ס , תקע"ד ;שאלוניקי : וי"ד
 הארין. קלמן ב״ר אהרן ה״ר סופר. אבק 118.

 . ואה״ע י״ד לש"ע וחי' והערות הגהות
 בקצור תפילין בבתי החלוקה ע״ד ותשובה
 בן ע״ש השגות כולל ,הסף שומר מספרו
 ובאור הדגש על חידה ואח״ז ,יוחאי

.8ס ,תקפ״ח ,פראג :משלי בס' אחת פרשה
 לוי ב״ר אברהם ר ה" . סופרים אבק 119.

 . חלקים בג׳ ופשטיס דרושים . הנ״ל קונקי
 עגת ב( . עה״ת דרשות ,הילר אם א(

 אם נ( .ולזולתו לו שונים פשטיס ,רצפים

.2ס תס"^ ד״א, שונים: דרושים י״ט לבינה,
קדש(. מקראי בשס תורה םופרים.)עיין אבק 120.

 אבי אבן מני אביל ר׳ .רוכל אבקת 121.
 הרוכלים אומנות הנהגת ,ערבי בל' נגיד

 : הרפואות ולסדר )אפטייקער( הנקראים
 וואלף ולדעת — .)ש״י( ,בעשקוריאל כ״י

. רוכל אבקת מכל הס׳ נקרא



אגודהרוכל אבקת

 אפרים ב״ר יוסף ה״ר . רוכל אבקת 122.
 : וח״מ י״ד א״ח ש״ע בדיני שו״ת .קארו
 .4ס , תרי״ט ;לייפציג , 2ס ) תקנ״ה ; אזמיר

 ר״י תלמ-ד מכיר ה״ר רוכל. אבקת 123.
 ביוחסין הרמ״א מלשון .דורו בן או הרא״ש בן
 בן רק או תלמידו היה אס נכון אל להחליש אין

 שהיה מפורש דמח״א ד״א בש״ק אבל ,לבד דורו
 בן ר״י תלמיד היה מכיר ר' :וז״ל שכ' , תלמידו
 . עכ״ל , רוכל אבקת ס׳ חיבר וה!א , הרא״ש
 שהונף כפי הלקים בג' ונחמות מוסר עניני

 זאת הוכחתי ]וכאשר שונים ספרים מג' והורס
 . כ״ב מכתב שמיני בכ״ח הנדפס מיוחד במאמר

 דף הגדולה ורשימתו דרי״א שם רמש״ש הערת ועי'
 דק״ג ב׳ ■שנה במגיד רייפמאן הר״י תרל״ח.ומ״ש אלף
 ויום משיח עניני על א( : והס , מדוקדק[ אינו
 הנפש ס׳ הוא ב( . ועוה״ב ותחיה״מ הדין

 עניני ג( . ליאון די לר״ט ח״ב החכמה

 הם ]ואולי , האדם ומיצירת מסיני למשה הלכה
 הנפש ס׳ במפתחות עי׳ , דובריין הר״י מדרושי

 ד׳ להלן(. )ועי׳ נודע לא הנ״ל[:ד׳ראשון החכמה
 המאוחרין דפוסין ]ובקצת בסופו שיר עס שני

 , אויגשבורג . רפ"ו ;ארמינו : השיר[ נשמנו
 זה פנויים בקצת פעמים )ב׳ שכ״ז ,ד״ו .ש'

 . תקמ״ח ו זאלקווא . תע״ו ; ד״א .מזה(
 , תקנ״ר 7 נאווידוואהר . תקנ״ב , לבוב

 . וז״ז 8ס ו תקנ״ה / ווענגראב גם הוראדנא
 תוכחה רב, דבי מרגניתא ובסופו עוד —

 קדמון אור מס' מוצאת )היא קדמון לא' נמרצה
 ומאמר — . 8ס , תקג״ה / שקלאוו : זה עיין
 יהודה עם לה' ריב בס' נדפס ממנו אהד

 לבד הנ״ל וג׳ ב' וס' — . זה עיין להולזיוס
 האמת מחכמי גדולים סודות בשס נדפס

 אברהם ר' השלם הח' הוציא אשר ומשפט

 { 4ס )רע״ו 7 קושט' : תנצב״ה זקועו
 — . זה עיין לנפש מתוק בשם אח"כ נדפס ]וזה

 . ראשון לד' ברימינו המדפיס השב אלה את ואולי
 עיין הנ״ל זקועו ר״א הוציא אשר משפנו ועל —

 וקצת — .דקנ״ב ב׳ נחמד באוצר רמש״ש מ״ש
 אפטייק טייטשי בס׳ ונדפס לל״א נעתק ממנו
 ובס׳ הנשמה סוד ובס׳ ונחמות ישועות ובס'

. ע״ש[ / רויזענגארטין

 בכ״ר החזן מרדכי כ״ר .רוכל אבקת 124.
 ולא בספריהם ]נזכר .הקראי החסיד שמואל

. אר"ץ[ עי' , מהותו נרשם

 אך פסוק על .מנוה רבי .החי מן אבר 125.
 : בש״ק הובא , תאכלו לא דמו בנפשו בשר

 מרדכי לה״ר מיוחס בש״ק אבל — .)ש"י(
 ,והתיר אסור דיני על וסובב פרובינצאלו

. דמו״א וד״ז ד״א ע״ש

 . — יהודה בן יצחק דון אברבנאל.השד 126.
 ,פרשי שם בלי ח״ז ונביאים עה״ת פי' חיבר
. שם( ומ״ש לעיל יחייא אבן ועי' פירוש )עיין

 באור . אלאשקר בן יוסף ה״ר .אברך 127.
 ג׳ נחמד אוצר )עיין . רש״י לשונות קצת על

. ודק"ח( דק״ו

 שמעוני(. ילקוט .)עייןירושלמיות אגדות 128.

 . וכל( יעקב עין )עיין .התלמוד אגדות 129.

 ב׳יר הכהן אליהו ה״ר .אליהו אגדת 130.
 אגדות על פי' . מאיזמיר שלמה אברהם

 : ח"ב .תקט"ו , אזמיר : ח״א .ירושלמי
. 2ס ; תקפ"ה ;שאלנניקי

 כוסות(. ארבע )עיין בוםו!ת. ארבע אגדת 131.

 . רבה( מדרש )עיין .ישראל ארץ אגדת 132.

 אגדת מדרש )עיין . בראשית אגדת 133.
. ידות( שתי ; בראשית

. חזית( מדרש )עיין . חזי>ת אגדת 134.

 ה״ל .שנונים הצי או מכתמים אגדת 135.
 . זומערהויזן שמעון ב״ר הירש צבי

 שערים בעשרה שונים מכתמים ח " נ ש
 .לע״ז מל' בו הנעתקים המכתמיס גוף ובסופו
. 12ס , ת״ר ,ד״א :א' חוברת

 יוופא ב״ר מרדכי ה״ר * מרדכי אגדת 136.
 . 2ס /תקכ״ד ד״א, ש״פ: הגדה על פי' הענא.

 וברוך המלך שושנת ס׳ שחיבר בהקדמתו ]וכ׳
 מאמרי פי׳ מרדכי מאמר , הרמב"ם על מרדכי

 . תמוהים מדרשים על מרדכי פרשת . חז"ל
 מרדכי שם . גפ״ת וחי׳ שו״ת מרדכי גדולת

 . הפשרות על דרושים מרדכי ידיעת . ש״ס חי'
 מרדכי דברי . ירושלמי אגדות על מרדכי מעשה

. וע״ש[ , שו"ת

 שמואל(. מדרש )עיין .שמואל מר אגדת 137.

.זאמושטש דוד י-״ר . שושנים אגדת 138.
. 8ס ,תקפ״ז ,ברעסלויא : ומליצות שירים

 ב״ר ליב יהודה ה״ר .שושנים אגדת 139.
 מכתמים ומליצות שירים • שטארק אהרן

 בני מס' ציצים פטורי עליו ]ונוסף וחידות
 , פראג : רמש"ש[ : יישליס לר"י הנעורים

. 8ס ;תקע״ז
אבאגוריון(. דמגיל!תא.)עי׳מדרש אגדתא 140.

 המכונה הכהן אלכסנדר ה״ר .אגודה 141.
 דיניה .חי׳ מפראנקפורט זוסלן ר׳

 הש״ס כסדר התלמוד שיפות מכל יקצור
 כ׳ ]ובש״ק בסופו לוח עם הגאונים ומפסקי

 דברי שאספו מתלמידיו או הרא״ש מכתבי שהוא
 ;דמ״חיע״א[ ד״ז או ד״א ע״ש אגודה, וקראוהו רבן

, 2ס , של״א , קראקא



אגרון 7 אזוב אגודת

 יעקב ב״ר אברהם ה״ר .אזוב אגודת 142.
 : ג״י , הלקים ג' ומליצות שירים .קנשינו

. דל״ד( ד׳ )כ״ח

 הלוי ישראל יעקב ה״ר . אזוב אגודת 113.
 רות על דרוש בדרך פי' . בקרעמניץ מ״מ
 דמעות בשם היפה ועל ,המעלה תור בשם

 , האור יתרון בשם קהלת ועל ,שליש
 , זאלקווא :פירש״י ג״כ נדפס וחיכה ולרות

. 4ס ,הקמ״ב
 אבד״ק זאב משה ה״ר אגודתאזוב. 144.

 : והספדים דרושים . ביאליסטאק

. 2ס , תקפ״ר ,ביאליסטאק
 רנן ב״ר משולם ה״ר .אזוב אגודת 145.

. בפאריז ב״י :לה״ק דקדוק על .האזובי

. גדולת'מרדכי( )עיין . אזוב אגודת 146.

 ב״ר יצהק ה״ר . הרפואות אגודת 147.
 הרפואה חכמת הרופא.על הישראלי שלמה

 ס׳ ג״ח ,\.2 295 מינבען ,כ״י : שערים י״ד
 מאמר בדופק, מאמר הרפואה, במלאכת המבוא
 הנהגות וס׳ בתריאק מאמר שחורה, מרה בענין

 ועיין , במקומם שתמצא וכמה כמה מלבד הבריאה
 בל' חיבר כפריו וכל — ב׳ — דקנ״א ח״ב פירשט

 ומלח מדוקדק אינו זה ]כל — לעברי. ונעתקו ערבי
. רמש״ש[ .ופירשנו ליליענעהאל הזיות

 יצחק ב״ר שמואל ה״ר . שמואל אגודת 148.
 שחיבר ספרים מחמשת וקצור מ״מ . אריפול
 , שלום שר : והם ,ש׳מ׳ו׳א׳ל׳ וסימנם
 אמרת ,לחכמים ועד ,לתודה מזמור
 : חלקים לחמשה ונחלק , חכם לב , אלוה

 בתהליס הא״ב קצור על ,ישראל רבב א(
 פי ג( .שיה״ש על ,הן יעלת ב( .קי״ע
 על , העמודים ווי ד( . קהלת על , הכם

 על דרוש ,הן לוית ה( .התפלות מתכונת

 . 4ס ,פ׳ר׳ו׳י׳ם' ,ד׳יו : המעלות שירי ט״ו
 ג״כ ונדפכו — . רמש״ש[ ,שנ״ג :כש״י ]ודלא
 ועי' במקומו כאו״א ותמצא הספרים גוף עם בפ"ע

. זמירות[ נעים ג״כ
. נו״ב( , תורה )עיין . שמואל אגודת 149.

 לנדא יהורא ב״ר ברוך יעקב ה״ר . אגור 150.
 ופסקים ודינים .מנהגים אשכנזי

 מדיני רובם ,העוריס כסדר הלכות מקצת
 , ואה״ע י״ד ש״ע מדיני וקצתם א״ח ש״ע

 ,)נאפולי חמו״ד :זה עיין חזון ס' ובסופו

 , ישן קושט׳ ד׳ בדו ]ומזה רג״ב( —.רמ׳יז
 ,שונצינו גרשון ר׳ ע״י )רימיני חמ״ד . רמש״ש[

 השביעי(. קלימינעו להאפיפיור השלישית בשנה רפ״ו,

 , אופיבאך . 4ס ,ש״ז כסליו ונשלם ש״ו ,ד"ו
 . תקנ״ח , שם . תקכ״א , זאלקווא . תע״ח

. 8ס , 1834 ,פדילקאוו

 . גמע יעקב בן שמואל ה״ר .אגור 151.
 : נתן לר' הערוך ס׳ לקצת ותקוניס הוספות

 רש״ף וכ"י ג\2 180/2 , 140/2 רוסי די כ"י
 ס' נמצא ו.\2 403/3 וואט' ובכ"י , באודעסא

 כל ?( )ראש רחש נקרא הרשי' ולפי דקדוק
 לקח. לכל ראשית אני לרשב׳/ובראשיתו למור

 ערבי בל׳ שנקרא המחבר כינוי הוא אגור כי ]ודע
 וישמע מל׳ דשמע וקריאתו דגושה בגימ״ל גמע
 זה ולספרו , אסיפה ל׳ והוא ד׳( ע״ו )ש״א שאול

 ,הנ"ל רש״ף מכ״י שראיתיו כפי כלל פרעי שם אין
 שנקרא מוכח דקצ״ע ב׳ באו״ג דוקעש רי״ל ולפ״ד

 המזכיר ועיין , ע״ש המגן א^ף הזה הס'
. די"ד[ תרי״ח

 אפוקראט של איוריזמי• הוא .אגור 152.
 מיוחסה וההעתקה ,שערים ז' ,א״ב בערך
 , יה״ש כ״י :ממנו ואינה תבון אבן לר"ש

 עיין ועוד , ו.\2 1643, ף רד״א וכ"י 7. ריגיו
. . פישל וכ״י 328 ע' דינולי רמש"ש

 . מדרש( )עיין ,רז״ל ממדרשי א׳ . אגור 153.

 ב״ר אליקים ה״ר . באד,לך אגורה 154.
 וגס שונים בעניניס שו״ת .גאטינייו יצחק
 אברהם לה״ר שו״ת ח״ב . מאש מוצל להרב
 ובסופו , הנ״ל כרץ מבית יעקב ב״ר

 ,שאלוניקי . ראם תועפות מספרו השמטות

. 2ס ,תקמ״א
 :באפן ישעיהו לה״ר כ״י שו״ת דל. אגלי 155.

. ל״ה( י' )זצ״ל

 . מאזמיר הכהן אליהו ה״ר . הסהר אגן 156.
 שבמקרא גדולה לא״ב טעם ושם שיה״ש, על פי'

.במקומו( שלי ושה״ג ד/ )כ״ל :מקרוב ונדפס

 .בחן( אבן )עיין .דהספידא אגרא 157.

 . החיים( אור )עיין . יבלא אגרא 158.

. שם( )עיין .דפרקא אגרא 159.

 שחיבר גאון סעדיה רב מספרי א׳ .אגרון 160.
 מאזנים ס׳ בריש הראב״ע כמ״ש בלה״ק,
 גדול ס׳ שהוא י״א ,מהותו על החוקרים ונחלקו

 ערבי בל' ופתרונם בלה״ק ס י ש ר ש ב
 שלו. מלות תשעים פתרון שהוא וי״א

 דשנ״ז חיים אוצרות במפתח רמש״ש ]ולפ״ד
 כמו בערבי ומובנו אגרון שצ״ל אנגרון מלת על

 והכריע האריך ובמ״א , ע״ש וערוך שרשים מכלול
. הנ״ל[ הראשונה לדעת

 תנאים יחוסי )עיין . אגגרון או אגרון 161.
. ואמוראים(

 אברהם בכ״ר דור כ״ר מחברת או .אגרון 162.
 אשר וארמית לה״ק שרשי כל כולל .אלכסי

 רש״ף אבן ]כ״י ערבי בלשון ופתרונם בתנ״ך
 לקוטי בס׳ נדפסו ממנו ודוגמאות ,הקראי

, ע״ש[ , קנ״ת — קי״ז דף קדמוניות



אגרת 8 אגרון

 סלימאן בכ״ר עלי כ״ר מחברת או .אגרון 163.
 הנ״ל אגרון קצור והוא ,כנ״ל )?( הקראי

 בכ״ר לוי כ״ר קצור מתוך אותו שקיצר
 .משלו מרובה תוספות עם מהנ״ל הלוי יפת

 דוגמאות וקצת הראשון משער א׳ ואות הס' והקדמת
. רע״ז — דקע״ה הנ"ל לק״ד בס׳ עיין , ז״ז

 . לבינה( מודע )עיין . חכמה אגרות '164.

 בויכוח . דנא אבן יעקב ה״ר . אגרות 165.
 כבוד גדול על הולזיוס הנוצרי החכם עס

 )עיין : מכתבים ג׳ ,הראשון מן השני הבית
. יהודה( עם לה׳ ריב

 ריגייו. שמואל יצחק ה״ד .ישייר אגרות 166.
 , מכתבים בשלשיס שונים עניניס על חקירות

 : ח״ב . 8ס , 1834,ורן :ח״א .חלקים ב'
. 8ס 1836 ן שם

 תבער יששכר ה״י .יששכר אגרות 167.
 לחזקו לבנו מאב מוהר אגרות .לימויער

 ,לבוב :לרעהו איש בין שונות ואגדות בדת

. 8ס ,תקפ"ו
 אגרות א( :מחברות ב׳ .רמ״ד אגרות 168.

 ב״ר אביגדור ה"ר הערות עם ז״ל הרמבמ"ן
 :אל״ם( :)בר״ת . מגלוגא הלוי שמחה

 אל״ם מר׳ שירים ב( — . 8ס ,תקנ״ב ,ווין
 אגרות קצת עליהם ונלוו הערות עם הנ״ל

 פי׳ עם תכנית חותם נקראו ובכללם הרמ״ד,
. 8ס ,תקנ״ז ,ווין :תכנית חותם פיתוח

 מקובץ מכתבים ט״ו . המורה אגרות 169.
 לס׳ הנוגעים דלהלן הרמב״ם ושו״ת אגרות

 דוד ה״ר ע״י עם , והמו״ג המדע
. 8ס ,תר״ו ,פיורדא : אטטענזאסר

 ל״ז .זכות משה ה״ר .הרמ״ז אגרות 170.
 אלף ובסופו קבלה בעניני שונים מכתבים
 באות המתחילות תיבות מאלף בקשה אלפין

. 4ס ,תק״מ ,ליווארנו :פי' עם אל"ף
 רי״א קצתדינים, וגס ומליצו!ת אגרות 171.

.״׳ג. 8 רח״ם כ״י : סימנים
 הרופא אל ליפימאנו מרקו . אגרות 172.

 ר׳ ה״א בשנת שכן ]והוא מאיר קרשקש ר׳
. ״\ו. 69 הפליט נ"י : באינואליא[

 מירושלים. ברטנורא עובדי׳ אגרות.ה״ד 173.
 רמש״ש וביד דכ״א תרי״ט המזכיר יוא״ל.]ועי׳ כ״י

. יגל[ אברהם ה״ד ס' מתון קצתם העתק נמצא

 פסק כולל .אשכנזי צבי ה״ר .אגרות 174.
4ס ד'(___)תע״ג ד״^חש״ד אחרים: ועניניס

 עניים לעובת חוברו .רחמנות אגרות 175.
שד״ל כ״י : הק״ס לשנת סביב בסרקסטא

 . מרפורגו ממשפחת שונות אגרות 176.
. באוקספורד יש״ר כ״י

 ושו״ת אגרות או הרמב״ם ושו״ת אגרות 177.
 אחרונים דפוסין ובקצת המיימוגי, משה לר׳

 מכתבים קובץ . להרמב״ם קדש כתבי
 ספרו אודות ועל וזולתו להרמב״ס שונים ושו״ת

 בתוס' בשיעוריהן שוו לא ]ובדפוס המדעומו״נ,
 נדפס , בזה[ שאין מה בזה ויש ענינים וגדעון

 : ואגרות שאלות תשובות בשם ראשונה

 שם . ש״ד ,ד״ו . ש'( עד ר״ם )קושט׳ חמו״ר
 ,ד"א . שכ״ה , שם , ש״ה ,שני( ד׳ )ונקרא

 . תקכ״ר ,ברלין .תפ״ו ,פראג .ב׳ע׳ת'
 , הורארכא . תק״מ ,ברלין . תקל״ב ,זאלקווא
 . תקס״ז , ווילנא .תקנ״ז ,ברין . תקמ"ה

 חמו״ד . 8ס )תקפ״ו ,פראג .תקפ"ו ,ווין
 העתקה עם קצתם עוד — .12ס ,)רוסיא(
 בספרו בוקסדארף ע״י רומי בל׳ והערות

 .1629 ,באזיל .111811111110 ק18101£זג18
 לחכמי אגרת , המורה אגרות )ועיין — . 8ס

. חכמה( תעלומות 7 מרשיליא

 וראשי אגרות תבנית . שלומים אגרות 178.
 רצ״ר, ,אויגסבורג : וכדומה וחרוזים מכתבים

 . 8ס ,שס״ג ,באזיל :נוספות ועם — . 8ס
 פרשה: כל מעין המכתבים ראשי חוס׳ ועם —

 — . 8ס ,תי"ב( — )שצ״א חש״ד , קראקא
 :האב בוקסרארף ע״י רומי ל׳ תרגום ועם

. 8ס , 1603 , באזיל

 הספרדי חייא ב״ר אברהם ה״ר . אגרת 179.
 . לברצלונה ברזילי כ״ר יהודה לה״ר

 כ״י : באסערלוגיא לשאול שמוהר להוכיח
. באוקספורד יש״ר

 .ז״ל הרמב״ם בן אברהם ה״ר . אגרת 180.
. ה'( מלחמות )עיין ,והמו״נ המדע ס׳ ע״ד

 .היקר( אדר )עיין .היקר אדר אגרת 181.

 הרמייה אל משולם ב״ר אהרן ה״ר אגרת 182.
. זקנים( טעם )עיין , הרמב״ס להתנצלות

 )עיין .וכו׳ הזמן בחבלי אחוז אגרת 183.
. הפנים( מלא

 קלמן ב״ר אהרן ה״ר . אלאסף אגרת 184.
 גס מנהגים קצת לשנות הדרך על .חארין

 בבתי המנהגים בעניני ובפרט ,התלמוד ע״פ

. 8" , 1826 ,פראג :בארצותינו כנסיות

 איש פאולוס מאת . העברים אל אגרת 185.
 כעת ומבוארת יונית מל׳ נעתקה . ימיני
 וירושלמי בבלי תלמוד ע״פ מספיק בפי׳

 _ .8ס , 1853 ,ברלין : לביזענטהאל
 8ס 1858 שם : מרובה בתום' ושנית

י . ״ץ.( 719. ב׳ )המזכיר



בקרת אגרת — 9 — תהי אל אגרת

 תשובת היא . כאבותיך תהי אל אגרת 186.
 בוגט אל דוראן פרופיט( )או פריפוט ה״ר
 שמו היה כישראל ולפנים ,המומר גורן בון
 נעלמים ולשון צחה במליצה כתובה והיא ,דוד

 מקדם מראש —ה. נ ו מ א ה ו הדת עניני על
 ה״ר ע״י כללי שם בלי מאד יקל בקובץ נדפסה
 אגרת א( : הכולל , עקריש אברהם ב״ר יצחק
 . ש״ט בן ש״ט כ״ר יוסף ה״ר פי' עם הנ״ל

 , קורנין דייש פראנסישקי מכתב ב(
 רימוך( אשטרוק שמו היה בישראל )ולפנים

 , בונפאם אגשאלתיאל הנכבד החכם אל
 . אליו בונפיד שלמה ר׳ החסיד ותשובת

 טרפון יצחק ר׳ להחכס ובקשה תוכחה ג(
 בראשי שמו ואח״כ א״ב כסדר בחרוזים
 ]ובעעות . חזק חרפון יצחק אני :החרוזות

 אחרח בקשה :יתרה על ונרשם הא״ב בסוף נחלקה
 אחת כולה כי ,ז״ל טרפון יצחק ה״ר להחכם

 מסיימים החרוזות סופי שכל האות וזה ,היא
 בחן אבן בס' סמ״ן ה״ר העיר וכן .זה במלת
 .פינחס[ ב״ר יצחק המחבר סם לתקן ורוצה

 ה״ר אל ארמי בל' להרשבי׳ש מליצה ד(
 . אליו נגאר הר״ן ותשובת ,נגאר נתן
 ברבי יוסף לה״ר אלפין אלף תפלה ה(

 להלן(. אלפין אלף )עיין לטימי, בן ששת
 יוסף ב״ר לרש״ט הויכוח אגרת ו(
 על קינה ז( .להלן( זה )עי׳ פלקירא ן׳

 על קינה ח( .להרשב״ץ ביהמ״ק חרבן

 קינה ט( . יחייא ן׳ יוסף לה״ר הרשב״א
 עוגה מעשה י( . מקדושים למי אחרת
 חרוזים עם הרא״ש בן יחיאל לה״ר

 , )קושט׳ חמו״ד : בערוגה הכתובים
 ג' ב' א׳ סי' עוד . 8ס ,של״ח( — ש״ל

 : ויכוחים קובץ ונקרא ,לבד הנ״ל וה׳ ד׳

 עוד . 16ס , תר״ד( , )ברעסלויא חמו"ר
 )עיין ,וג' וב׳ ת״א( ועם פי' )בלי א׳ סי'
 סי' נמצא .¥2 9 רח״ם ובכ"י — .בחן( אבן
 הר״י מתלמידי לא׳ פי׳ תוס׳ קצת עם הנ״ל א'

 לבדה הנ״ל א' סי' אגרת עוד .הנ״ל ברש״ט
 מתורגמת עוד .חפגים( מלא )עיין פי׳ בלי

 ראשה ורק גייגר הר״א ע״י אשכנזית
 ב׳ חלק שלו במ״ע נדפסה עברית, וסופה
. ע״ש והלאה, דתנ"א

לדוד(. תהלה הצדלקלם.)עי׳ אסורל אגרת 187.
 .הפועל בשכל הדבקות אפשרות אגרת 188.

 ]יש — . יקטן( בן חי )עיין . רשד לאבן

 ע״י לעברי ונעתקו זה בענין לאב״ר שונות אגרות
 וממנו , קהלת על פירושו בסוף תבון אבן ר״ש

 לא אבל ,ע״ש , השמים שער בס׳ הרגב"ש לקחם
 פי׳ כמו עליהם פירושים יש וגם , כלם נדפסו

 ופי'הר"מ אוקספורד, בכ״י יוסףברש״ט ה״ר
. רמש״ש[ :וכו' גרבוני

 ב״י אברהם ה״ר . עולם ארחות אגרת 189.
 הנושבת הארץ חלקי על .פריצול מרדכי

 ומציאות סמבטיון ונהר הרחוקים האיים ויושבי
 ונחלק וכו' ג״ע ומקום השבטים עשרת

 .ד״ו : רפ״ה שנת בפירארה חיברו ,לפרקים

 ונלוה עוד . 8ס ,תקפ"ב , קראקא .שמ״ז
 , מבשר קול . דור בית מעשה לו

 הובא . אלכוור למלך הסדאי ר׳ ומכתב
 אופיבאך, לונדון: זלמן שלמה ה״ר ע״י לביה״ד

 פרק ובין , ציורים עם עוד .8ס ,ת״ם
 ו לרנה" חדשות מגיד מאמר נדפס וט״ז ט"ו
 ,להרמב״ם תימן אגרת ובסופו ראשיתו, בלי
 הובא להראב״ע, תורה וסור מורא יסוד וס׳

 מבית איש ל׳)לנדא( י')ישראל( ע״י לביה״ד

 העתקה עם עוד — .8ס תקג״ג, ,פראג :לוי
 : (9^8) היידע ע״י והערות רומית

 . 8ס , 1767 שם, .1691 אוקספורד,
.ז' חלק אוגולינו באוצר וכן

 משה כ״ד יצחק ה״ד תפלה. בית אגרת 190.
 ע״פ ההפלות כל הגהות . הלוי׳אישסטנוב

. 8ס ,תקל״ג ,ברלין : לה״ק דקדוק
 ע״י ערבי בל׳ חובר . חללם בעלל אגרת 191.

 אלצפא אכואן הנקראים חכמים חברת

 ה״ר ע״י ללה״ק נעתק , הנוהרה[ אחי ]ר״ל
 בשנת מאיר בר קלונימוס בר קלונימום

 בל' מוסר משלי .ארלדי ע״יבעיר ה״א
 וכל , הבע״ח כל בין שיחה בדרך וחרוזות צח

 כחותיו מה ועסקיו מעשיו מה מספר או״א
 : כולם על האדם ומעלות הטבעיות ומדוהיו
 ובאמת להד״מ[ הכל ולדברי ]ש"י, ש״ב מנטובה,

 . תקכ״ב ,ברלין . תס״ד ,פפד"מ . 8ס ,שי״ז
 טורקא . תקס״ב , ווילנא , תקס״ב ,פפד״א

 . 8ס , תר״ב , ווארשא . שער[ הסר ]ראיתי
 , ככתבם בל"א נדפס ועתה ערבי, בל' נדפס ]וכבר
 נעתק עוד . .[¥2 9 תרי"נו המזכיר ועיין
 סג״ל הירש צבי כ״ר חנוך ה״ר ע״י לל״א

. 4ס , חע״ח , הענא : מפפד״מ
 עמרין ישראל יעקב ה״ר .בקרת אגרת 192.

 דכא פצוע בענין ת " ו ש . )יעב"ץ(
 דכא פצוע יבוא לא וסימנם ,עניניס ושארי
 7 תצ״ג )אלטונא(, דיגא בקושטא :וכו' וכרות

 , אלטונא : מרובה בחום' עוד —• . 2ס
. 2ס , תקכ״ה

 עוד .צבי( עטרת )עיין . בקרת אגרת 193.
 יאקב לה״ר והערות הגהות תוס' עם לבדו

 : מסגרת בשם קאיטיין אבד״ק בריל״ל

. 8ס , הרי״ג , פרעסבורג
9



החרפית אגרת 10 בתי אגרת

 . והנפש הגוף הנהגת בתי אגרת 194.
 ע״ז .פלקירא ן׳ יוסף בר ש״ט ה״ר

 מיננען כ״י : והנפש הגוף צחות על שירים

 ,אוקספורד וכ״י פלורענץ ]וכ״י , ׳¥. 48/4
 ונראה , ש״ע ר' מרי אבא אמר :ומתחיל

 הבריאות הנהגת ש׳ הוא ולפ״ד .בנו ע״י שנכתב
 רמש״ש[. המבקש: ס׳ בריש הנז׳ הנפש והנהגת

. גאליפפא חיים לד׳ . הגאולה אגרת 195,
. רפאים[ עמק ועיין , מ״ד העקרים בס' ]מובאה

 בה״ר משה ה״ר .עולם גאולת אגרת 196,
 בספרו מזכירו .)המבי״ט( מטראני יוסף

. ע״ש , ק״ב דף אלהים בית

 ר׳ ל גאון סעדיה ב״ר דוסא ר׳ אגרת 197.
 ונזכרו . שפרוט יצחק ב״ר הנשיא חסדאי

 עיין ,אביו סעדיה רב מתולדות עניניס בו
. ע״א ד' דף הדורות בקורא

 .עובדיה יצחק ה״ר .הזמן דופי אגרת 198.
 ורמזי לרע מעוב הזמן תהפוכות על

. 8סד״ו,י'ש׳מ׳ח', וחרוזות: צח בל׳ המאמרים
 במהר״י משה ה״ר . ה׳ דרך אגרת 199.

 שערים: ג׳ מוסר תוכחת .)המבי״ט( מטראני
 : רמש"ש[ :ר״ל הדבר בזמן ש״ו בשנת ]נתחבר

. 8ס , שי״ג ,״ו ד

 אי רבני אל .גאון האי דב אגרת 200.
 המזכיר )עיין המתפרצים מכהנים אל ארלנק.

. לשבח( עלינו פי' עיין , 5 ע׳ תר״ך

 ירעיד, ה״ר אגרת )עיין . התגצלית אגרת 201,
. הבדרשי(

 ברוך בכ״ר אליהו כ״ר . הויכוח אגרת 202.
 חכמיהם עם שנתוכח מה .הקראי ירושלמי

 : שערים לד׳ ונחלקה ,ונצתס החמור מאמיני
• )אר״ץ(

 יוסף ב״ר טוב שם ה״ר . הויכוח אגרת 203.
 הפילוסופיא כי להוכיח . פלקירא ן׳

 ויכוח בדרך התורה, אל תתנגד לא
 ויכוח ג״כ נקרא ולכן וחסיד, חכם בין

 בקובץ ראשונה נדפס : החסיד עם החכם
 , זה עיין , כאבותיך תהי אל אגרת
 כתוב יען כי ]ודע . 8ס , ש״ע ,םראג • לבדו
 טועים יש לכן לפ״ק פראגא פה שנדפס בשער

 בלי )היינו רפ״ה משנת אחד דפוס עוד ומוסיפים
, בידם[ הוא וטעות פ׳ה'( מלת

 אין אברהם כ״ר . ונפרד זוג אגרת 204.
 מנ#; מ שי" • הקיא' ליצקי יש״ר

 עריות: בדיני שהיה מעשה על הקראים
, 2ס ,תקצ״ז ,גוזלאוו

 משהדי ה״ר אל צבי הכם הרב אגרת 205.
 ו ש י נ דוד ה״ר דרוש על א ג י ד ו מ

 ח״י[ סי' בתשובותיו ]כמוזכר הטבע ן בעני
 העתקת עם ונדפסה ,תס״ה אב ט״ו ונחתמה
 . 4ס )לונדון(, חמו״ד פורטוגיזיח: או ספרדית

 בא״י ורבניהם האשכנזים חכמי אגרת 206.
 חמו״ר : ע״ה רבינו משה לבני

 חשודה הדפוס ]שנת . 8ס ,ב'( —.תצ״א ]ד״א,
. רמש״ש[ : תקי״א שהיא ואחשוב אצלי מאד

 : ובכ״י . מארשיליא לחכמי אגרת 207.
 הרמב״ם תשובת .מונטפשליר לחכמי

 משפשי גזירת ועל החזיון חכמת על לשאלתם
 נדפסה .שקר משיח אודות ועל הכוכבים

 ]עיין הרמב״ם ושו״ת אגרות בקובץ ראשונה
 חן(. רוח )עיין :רומי לל' ג״כ ונעתק לעיל[, זה

אלמושנינו. משה ת.ה״ר1החלומ אגרת 208.
 ,תצייר ,ד״א :ספרדי בל׳ החלומות עניני על

. החיים( הנהגת )ועיין . 8ס

 ס׳פילוסופיא פאס. .אבןהחליצה אגרת 209.
 : כ׳ ]ורמש״ש — .)ש״י( :מענין ענין לחלוץ

 ^(¥60 ){308 כנוהו )והנוצרים באגד. אבן צ״ל
 בהנהגת ספר מחבר אלצאיג אבן אביבבר והוא

 לס' הנרבוני בפי' נכלל ענינו עיקר אסר המתבודד
כ״ב[. דף ליידן רשימת עי' .ח' הלק יקטן בן חי

 נחמן ב״ר משה ה״ר .החמדה אגרת 210.
 . )ש״י( :כ״י , קבלה ס' . גירונדי

 כתב כן נקרא ע״ב( דל״ג וד״ז )ד״א בש״ק ]אבל
 די בכ״י נקרא וכן והמורה המדע לס׳ התנצלותו

338 מינכען ובכ״י . ע״ש , 939 רוסי
. ע״ש[ , חמודה אגרת נקראה

 4זה( לפני החמדה אגרת חמודה.)עיין אגרת 211.

חיים אליהו י׳ הרופא . חמודות אגרת 212.
 גיינאצאנו או מיינצנו בנימין ב״ד

 מהר דוד בן בנימין ר' לכבוד 6808273110
 למסעות בהערותיו צונץ הרב כתב ]וע״כ אלציון

 הר והוא , (10 ש0ם18 ג10100 דרס"ח ר״ב
 אמתת על , דק״ז[ מעט מקדש בס׳ הנז׳ אלצינו

 לת המתנגדים כל דעות ובטול הקבלה הכמת
 ועיין ,לאבארבנאל זקנים עטרת ע"ס והשגות

 ]ודלא ,וז״ז וי״ג וסי״ב פ״א נוהם ארי בס׳
 מדות על שהוא שכתבו שכ״ה סה״ד ואחריו כש״י

נשתבש ושם , 552 רחיים כ״י : ע״ש , הנפש
̂ 111 מינכען וכ״י דש״כנ סוף במפתח ע״ש שמו
 .רמש״ש[ .וז״ז ופלורינץ טורין, פאריס, וב״י

 יוסף ב״ר יצחק ה״ר .החרפית אגרת 213.
 מנחת ע״ס ותשובות השגות .פולקר אבן

 *הנוצרים לדת המקנא בורגום די לאבנר קנאות
. 583/8 רוסי די כ״י



מוסר אגרת 11 הטיול רת אג

 .בצלאל ב״ר חיים ה״ד .הטיול אגרת 214.
 :א״ב ע״ס פרדם כדרך והלצות פשטיס קצת

 ,זיטאמיר . 8ס ,תנ״ג פפד״א, . שס״ה פראג,
 עם עוד .16ס ,חמו״ד . 12ס , תרי״ז

 : הראב״ע חידת על צויזמר יעקב ה״ר פי׳
. 8ס תע״ג, ,אויפיבאך

 אברהם אהרן ה״י .הטעמים אגרת 215.
 בגימטריאות הטעמים ?(.פי' )הלוי ברוך ב״ר

 . 8ס ה׳ש״ם, ,קושט' : קבלה ע״פ ופרפראות
 : רמש"ש[ : שמ״ה או ש״מ הוא אס מוכח ]ואינו
 , 12ס ,ב'— שמ״א , מנטובה( או )ד״ו חמ״ד

.טל( שפע )עיין ,פי' עס עוד

 : מפורנו יעקב ה״ר .הטעמים אגרת 216.
 הוא ואולי מאד ]חשוד ,)ש"י( .. . ש״ס ,ד״ו

. דתשט״ז[ רמש״ש : הנ״ל

 הרשב״א. אל הבדרשי ירעיד. ה״ר אגרת 217.
 , הידוע החרם מפני הפילוסופיא להתנצלות

 תי״ד סי' ח״א הרשב״א בשו״ת ראשונה נדפסה
 התנצלות אגרת בשם ושנית .י״ח —
 : הלוי בלאך שמשון לה״ר הערות עם

. 8ס , תקס״ט , לבוב
 אברהם ה״ר ששלח . היחוד אגרת 218.

 ה״ר וחשוכת אגלי מנחם ה״ר אל קלויזנער

 רוסי די ליי : החיים דרך כשם אליו מנחם

 המרשים שם ]ול 97 טורין ^,וכ״י 755/4-5
 וככ״י . החיים לדרך היחוד ס' והוא :וז״ל

 מנחם ר' אגרת מובאה דע״ו, ,ף ¥. 1172 רד״א
. רמש"ש[ :מילהויזן ליפמאן ה״ר אל אגלר

 אגרת )עיין . הצדיקים יחוסי אגרת 219•
. המספרת(

 פראי אל אליהו ב״ר יעקב ה״ד אגרת 220י
 רוסי די כ״י : התלמוד על התנצלות .פול

 : רוסי די בדברי פקפוק ]ויש . נ\2 1089/3
. רמש״ש[

 ל׳ר משה ה״ר .הלבנון יער אגרת 221.
 כין ש פ נ ה ל ע ה ח י ש .ראיטי יצהק

 : וחידה משל כדרך ונועה מחלת אחיות שתי

 . דמ״ה( ע״ש שלם )בלתי ו.\219 ח״ב ן ווי כ"י
 486 ראח"ם וכ״י 122,112 יואל כ״י
 וכ״י ,1394 רוסי די וכ״י , אוקספורד ב"י

 1986 רמש״ש , צונץ וכ״י ,נ\2 76 שענבלום
, והוספה

 אליהו ב״ר יצחק ה״ר . יצחק אגרת 222.
 מס׳ מלוקט י ו ד י ו סדר י הלוי ברעזנר

. 8ס ,תג״ה פראג, :וכו' ושל״ה היראה
 ברשימת ]כ״כ . עבריש בן יצחק ר׳ אגרת 223.

 והוא , עקריש בן שצ״ל ספק ואין . רש״ד
הג״ל[. נ\2186 והנלוים באבותיך תהי אל אגרת

 הגדולים מהרכנים . הכולל אגרת 224.
 חכורחא ורכנן מרנן המפורסמים המוכהקיס

 אחיהם ]לכל דישראל בארעא די קדישתא
 וליושבי בכלל לא״י נדבות ע״ד ורייסין בליטא

 ורייסין ליעא גדולי י״א עליה נפר^וחתומיס צפת
 . מווילנא מ"ץ כ״ץ טוביה ב״ר חיים ה״ר : והם דשם
 הגר״א(, )מתלמידי מווילנא נטע נתן ב״ר סעדי' ה״ר
 )משקלאוו בענדיט ברוך ב״ר מענדיל מנחם ה״ר

 מ״מ אייזיק יצחק ה״ר . ?( הגר״א מתלמידי

 טריוועס ברז״וו הירש צבי ה״ר .דווארינאווה
 הר״י . מסלוצק קלונימוס ב״ר יוסף ה״ר . מווילנא
 וישועה ישועה מצמיח בע״ס ,מאיר ב״ר העשיל

 ה״ר . שחר בן הילל כע״ס ן הילל ה״ר . ברא״ש

 מאיר ב״ר משה ה"ר . משערהיי שמשון ב״ר שאול
 — . מווילנא מאיר ב״ר ירמיה וה״ר . מנישוועז

 כ״ץ טוביה ״ר5 חיים מה״ר מיוחד מכתב ואח״ז
 ששלחו והשד״ר ,ויושביה א״י בעד להמליץ הנ״ל

. 4ס ,צ׳פ״ת ,)שקלאוו( חמ״ד : מתם[

 ♦ שלישים לך כתבתי הלא אגרת 225.
 .מוסר הנין ב״ר האזובי יוסף ה״ר

 והיא כנו לשמואל ששלח מוכות והנהגות
 נדפסה . זה עיין ,כסף קערת לשירו הוספה

 ושנית , ע״ש והלאה׳ די״א ד' ח״בכ ראשונה
 ושיר ,גאון האי לרב השכל מוסר ס' בסוף

.8ס ת״ר,5 ברלין, :הרמש״ש ע״י הכ״ל הקערה

.בלום( אוצר )עיין .הלבנון אגרת 226.

 ואל בניו אל . קאריטו לורוויקי אגרת 227.
.4ס ,1554 פאריז, רומי: ול' בלה״ק היהודים

 ב״רשלמח יהודה הזהב.ה״ר לשון אגרת 228.
 מנכבדי א׳ לכבוד מליצה ב ת אלהריזי.כ

̂ 2 939 ; י! רר״א כ״י מתוך נדפס ,דורו
 הוכיח ]ורמש״ש — . זה עיין חפץ, דברי בקובץ

 עי' .תחכמוני לספרו אחרת דעדיקאציע שהוא
. שי״ג[ אלף דף רמש״ש רשי׳

 במליצה . עראמה מאיר ה״ד .אגרת 229,
 אברבנאל הר״י על ושוד חמס ותקרא , מדכרת

 וכחש ולקח אביו יצחק עקידת בשערי הבא
 אשר ד״ו יצחק עקידת בס׳ ב״י :בכליו ושם

 ומשם ,ע״ש 637 ,י! רובענש' בספרי
 ב׳ שנה המגיד עלי בתוך ונדפס נעתק

. 99 צד 25

 הירש ה״ר .לבנו מאב מוסר אגרת 230,
 4ס אין דפין ]ע״ה נ\2 11 רח״ם כ"י : נאשלר

. ע״ש[ ,בעצמו המחבר "י כ

 ביכל מוסר ליבליך שיין איין .מוסר אגרת 231.
 א״ב: כסדר בל״א מוסר , גידרוקט דייטש אויף

. 8ס , חש"ד ,)ווילנא( נאווידוואהר



הרמב״ם אגרת 12 מוסר אגרת

 . כספי אבן יוסף ה״ר .מוסר אגרת 232.
 וסדר לתורה לבבו להלהיב לבנו שנתב מה

 . כספי ן' ר״י צוואת ג״כ ונקרח ,למודה

 , זה עיין ,זקנים טעם בקובץ מחדש נדפסה
. ב׳ עתיקים דברים בקונט' ממנה ודוגמא

 לבנו שכתב מה .הרמב״ן .מוסר אגרת 233.
 ,שפ״ג ,מנטובה : שמיס ויראת הענוה על

 )עיין .הרמב״ן אגרת בשס עוד .8ס
 תפוחי , היגון צרי , טובים בדרך תלך למען
 : וכו' סגולות בו ונוספו עוד — .זהב(
* )רמש״ים( : 8ס ,ב׳י׳ת׳ , ד״א

 צדק. הכהן אליעזר ה״ר המוסר. אגרת 234.
 ובאסט , 2 ,22 אורב' , וואטיקאן כ״י

 הקצ״ג בשנת שנכתב כתבו■ ואסעמאני
 זה ]וכל הכהן אביגדור ר' אחי ושהמחבר

 הנדפסת התוכחה היא התחלתה לפי כי מאד מסופק
. ¥.[ 3335 רשמש״ש : נתחבמה הבה

 הנהגת בקצת .לאריסטו המוסר אגרת 235.
 ישמעאלי איש ע״י לערבי יון מל׳ נעתק האדס.

 בה ונכללו הרופא, רצואן[ ]אבן עלי ושמו

 ה״ר י ע" לעבר ונעתק ,מוסרו דברי גס
 היא ובסופה ,אלחריזי שלמה כ״ר יהודה

 נדפסה . החסידים מנהג אגרת נקראת
 . 8ס ,ש״ך ,די״ט ריווא :בחסרון ראשונה

 ,א' עתיקים דברים בקונט׳ : יותר ובשלימות

 המבקש ס׳ בתוך בקצור ונעתקה זה, עיין
. ע"ש , פלקירא ן׳ לרש״ט

 שאול ב״ר יהודה ה״ר . המוסר אגרת 236.
 .בנו שמואל לה״ר צוואתו . תבון אבן

 קצריס עניניס שארי בצרוף מהדש נדפסה
 בפ״ע בקונט' וגס , זה עיין טובים, דרך בקובץ
 ועס , חכמים ומשלי , הרמב״ם צוואת בצירוף

 ה״ר ע״י ככתבם/ בל״א וכו׳ קורותיו על מבוא
 , ב׳ר׳י׳ת׳ ברלין, :שטיינשניידר משה

. 8ס (,1852)
 ב״ר קלונימום ה״ר . המוסר אגרת 237.

 כן קורין יש ]ואולי — . )ש״י( : קלונימוס

. זה[ עיין ,בחן אב! לספרו

 . אלעמי שלמה ה״ר .המוסר אגרת 238.
 מפורטוגאל לתלמידו שכתב מוסר תוכחת

 ב״י על באו לרגלם אשר החטאים מן להזהירו
 נדפס . הקנ״א משנת והגירוש הצרות כל

 והאמונה התוכחה אגרת בשם ראשונה
 להמיש ן׳ שלמה ה״ר השלם החכם שעשה

 .דפין( ו' )קנון 4ס חמו״ד, ,נושן ישן ד׳ :ז״ל
 הנלוה שובבים תקון בסוף זה בשם ושנית
 ובשס — . 4ס , תע״ב ,ד״ו : רביס בת לשער

 האלקיס איש הרב ששלח המוסר אגרת
 , וכו׳ ז״ל אלעמי שלמה כמו״ה קדוש

 יונה לה״ר תשובה דרכי סדר ובסופו
 חש״ד קושט׳ , שד״י , סביוניטה : גירונדי

 ועם עוד . 8ס רמש״ש( . ח׳ — )של״ג
 : הנ״ל יונה לה״ר הנשים ודת היראה ס׳

 ,ברלין :לבדו עוד — . 8ס , שע״ב קראקא,
 עוד .16ס , תדי״ר ,לייפציג . 8ס ,תע״ג

 תולדות מס׳ ח״ב ע״פ וידוי סדר ובסופו

. 8ס ,תקס"ג ווילנא, . תקמ״ג / פראג : יצחק
 .פלקירא בן ש״ט ה״ר .המוסר אגרת 239.

 לס׳ בהקדמתו ]כ״כ הפעלים יושר המבארת
 המזכיר )עי׳ , בוירונא ונמצא ע״ש[ , המבקש

. דכ״א( תרי״ע

 )עיין . הבשמות מלאכת על אגרת 240.
. הרוקחים( ס׳

. 150 מינכען כ״י .עוז מסה אגרת 241.

 ליב יהודה ה״ר .חובה מלחמת אגרת 242.
 הישראלי בדת חדשות מחדשי נגד קארלבורג.

 , ד״א :גליות של שני יו״ס בענין ובפרט
. 8ס ,תקצ״ג

 ה״ר . לה״ק ומשפט המליצה אגרת 243.
 .מרגליות זעליג אשר ב״ר ליב יהודה

 לשין ס' קצור והוא בלה״ק המליצה דרכי על
 בחור לר״א תשבי ס' וקצור ,לרמח״ל למודים

 : וכו׳ מושאלים ושרשים מורדפיס ושמות
. 8ס . .תרי" ווארשא, . תקנ״ו נאווידוואהר,

 אגרת )עיין .החסידים מנהג אגרת 244.
. לאריסטו( המוסר

 אפונדופולו כלב כ״ר .המספקת אגרת 245.
 שחיטות הל' דיני באור .)אב״א( הקראי
 לד' ונחלק בהמה, וכלאי זרעים כלאי ומאכלות
. דרל״א( ליידען כ״י רשי׳ ועי׳ )אר״ץ, שערים:

 דארעא דצדיקי יהוסתא מספרת אגרת 246.
 ציון דלי משלוחי ראשונה נדפסה .ישראל

 דף )על 2ס ,שפ״ו ,ד״ו : ירושלים ועניי
 יחוס הדפין בראשי ושמו עוד — .מיוחד(

 עוד — . 8ס ,ת״ו , ווירונא : הצדיקים
 חכמת ס׳ אל ונלוה הקברים על הפלה ובסופו

 , חש״ד , פפד״מ : עוד . זה עיין , המשכן
 שבחי בס׳ נדפס ]נס — .מיוחד( )עלה 2ס

 בס' ובל״א . הקדש דרך ובס' ירושלים
 ואינו , הצדיקים קברי סבוב ובס' א"י גלילות

. רמש״ש[ : הצדיקים יהום ה'

 בעיר ליהודים הרמב״ם אגרת 247.
 לוניל לחכמי : כ״י ]ובקצת , מרשיליא

 יהונתן ר׳ ובראשם ההר( )חכמי ומונטפישליר
 יש ואמנם . הנשקפה זאת מי מתחלת הכהן

 ונדפסה כן מתחלת להרמב״ם אחרת אגרת עוד
 באו״נ גיינר הר״א ע״י ^( 38 סרוואל כ״' )מתוך
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 ושו״ת אגרות דפוסי ככל נדפסה .ג׳ דף ב'
 ע׳יי לעכרי שנעתקה ואפשר . זה עיין , הרמכ׳ים

 נעתקה גס !רמש״ש[ :תבון אבן הר״מ
 ואח״ז רומי לל׳ לוי יצחק יוהנן ר׳ ע״י

חן(. רוח )עיין יצירה: מס' ם י כן ר ק ל

 . צרפת רבני אל הרמב״ן אגרת 248.
 ליי ]ובקצת והמורה המדע ס' להתנצלות

 ,חמודה אגרת גס החמדה אגרת נקרתה
 העלומות בקובץ רחשונה נדפסה .וזה[ זה עיין

 : מקיץ בן חי ס׳ עם ואח״ז , זה עי׳ , חבמה
 ה' מלחמות ס' ועם . 8ס ,תקכ"ז ,ברלין
 . 8ס , א תקפי׳ , ווילגא : הרמב״ס בן לר״א

 ד' כמו הרמב״ם ושו״ת אגרות דפוסי ובקצת
 אגרת נמצאה אוקספורד ]ובכ״י .ואח״ז ברין

 כנדפס נמצאים כלתי לשונות שמכיא אלמוני מפלוני
. ש[ רמש" :הנ״ל

.משה( מטה )עיין .הנחמה אגרת 249.

 סודות להרמב״ם. מיוחסת סודות. אגרת 250.
 זיוף ]והוא 214/2 מינכען כ״י : אלכימיות

 : לפני הכ״י יש כי אי״ה כרשימתי יכואר כאשר
. רמש״ש[

 בן נחוניא לר׳ מיוחסת .הסודות אגרת 251.
 : משיח של ובחינות וסודות עניניס . הקנה
. שכ״ה( )סה״ד

 . הקראי בגי משה כ״ר .סוכה אגרת 252.
 נרות בהדלקת החכמים בין שנפלה מחלוקת על

 ה׳ר׳ב׳ע' שנת ,הסוכות חג במועד בבהלינ
. )אר״ץ( :ולהתיר לאסור

 בל׳ר שמואל כ״ר .קטנה עיר אגרת 253.
 קדוש ענין על . הקראי הזקן בנימין

. )אר"ץ( :החדש

 ונביאים מלכים ר ב ק ם ו ק מ על אגרת 254.
 . רצ״ז ה״א משנת בא״י ואמוראים ותנאים
 מבילא שמעון ב״ר אורי ה״ר ע"י נעתקה

 יחוס בשם ונדפסה ,בצפת השליר בשנת
 : הוטטיננר ע״י רומי לשון עם האבות

 — . 8ס , 1662 , שם . 1659 ,היידלכערג
 נעתק ממנו וקצור ,ליי מתוך שנדפס נראה ]וקצת

 בספרו כרמולי הר״א ע״י צרפת לל׳ רומי מל'

 . ג׳ הערה דקכ״ב תיי״ג המזכיר עיין . מסעות
. רמש"ש[

 שמואל לכייר החדש קדוש ענין על . אגרת 255.
 נר בע״ס הקראי הזקן אברהם בכ״ר

. )אר״ץ( : שמואל

 הנשיא שלמה לל׳ד .העריות אגרת 256•
 כעל יהודה בכ״ר אהרן ל׳ל אל ששלח הקראי

• 52!/3 ׳144 ׳5/2 ליייעז׳ ״יכהדרשות:

 ב״ר אבלי אברהם ה״ר .הפורים אגרת 257.
 מגלת מעשה כל ספור .מפאניוויעז ישראל

 ,פעמים קכ״ז מ׳ג׳י׳ל׳ה' מלת בריית אסתר
 , כ"י ,המגילה בעניני פשעים קצת ובסופו

. )שי״ג( : 4ס

 ב״ר חייקא חיים ה״ר .פורים אגרת 258.
 בענין מוסר תוכחת .מזאמושטש אהרן

 ולהשמר ,ואסתר מרדכי וגאולת , מרע״ה מות
. כ״י( תום' עם )ש"י : כ״י ,שר״י מכת

 עמדין ישראל יעקב ה״ר .פורים אגרת 259.
 עד , הידוע בריב קורותיו כל ספור .)יעב״ץ(

 רח״ם כ״י : מאלעונא ונדודו גלותו ימי חום
. (2ס אין דפין מ״ג המחבר )כ״י ^2 12

 . בידינגען משה ה״ר .הפורים אגרת 260.
 אסתר ומגלת לפורים ויוצרות תפלות סדר

. 8ס ,תקע״ז , מיץ :וכו׳
 הלוי סעדיה ה״ר . הפורים אגרת 261.

 אסתר מגלת מעשה .ממרויקש אזוקוט

. 8ס ,ת״ז , ד״א :בחרוז
 באורים .והדסה מור של פורים אגרת 262.

 הובאו .אסתר מגלח על וגימשריאות ורמזים
 :הלוי אברהם ב"ר שמואל ה״ר ע״י לדפוס

. 8ס ,ו׳ש׳מ׳ח׳ה׳ ,א׳ה׳ב׳ה ,)פראג( חמ"ד
 .למבחן( עלים )עיין .הפורים אגרת 263.

 . עשה( אפריון )עיין . הפלג אגרת 264.

.גורן בן לבונע דוראן פריפוט ה״ר אגרת. 265.
. זה( עיין כאבותיך תהי אל אגרת )היא

 מאיר לה״ר ,הנ״ל פריפוט ה״ר .אגרת 266.
 מספר מעלת על ורמזים סודות קרשקש.
 נ״י :עזרא בן הר״א לדעת ובפרט שבעה

 רוסי די וכ״י , באוקספורד ועתה ,יה"ש
 . דרפ״ה( ח״ד לגייגר מ״ע )ועיין ,ו.\2 835/5

 ה״ר תשובות ג׳ נמצא ¥. 738 רח״ם ובכ״י
 מאיר מאישמרו הנדיב שאלות אל הנ״ל פריפוט
 . כרת ן בעני ב( . הראשונה היא והנז' קרשקש

 אל יטו הלבבות :התמר בס' מאמר על ג(
 האחרון ]וזה דשמ״ט במפתה וע״ש וכו' החפץ
 כעעות ושם ,ח"א ישרון כמ״ע נדפס

. כנ״ל[ התמר וצ״ל התאר כס'

 הרופא בלי אברהם כ״ר .הצום אגרת 267.
 חלוקת על . הקראי הזן יעקב בכ״ר

 ויש אוסרים יש כי ,בשבת בצום החכמים
. )אר״ץ( :מעבירים ויש מתירים

 בישיצי אליהו כ״ר . הצום אגרת 268.
 בריש , הגשה גיד אגרת עס נדפס .הקראי

. )רמש"ש( :שני דפוס אליהו אדרת ס׳
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 אליעזר כ״ר אברהם ה״ר הצופה. אגרה 269.
 לשונות דרכי על .ליכטשטיין ליפמאן

 ואח״ז ,אלפס מעשה מספרו וקצת האלפס
 תפארת על ,שמים עמודי מספרו קונס'

 פי׳ עס ,חרוזי שיר בדרך ,וקדושתה התורה
.4ס חקס״ו, ,ביאליסטאק השמים: ארובות

 הנהגת .להרמב״ן מיוחס . הקדש אגרת 270•
 שתי ובס' ,כשריס בניס להוליד ואשתו איש

 מלמד נקראה ע״א קכ״ד דף להרמד״ל ידות
 כנראה ]אכל . חש״ד ,קונשט' : דעת לאדם

 וא״כ , ע״ש ,ימים אורך ה' הדפסת בזמן שנדפסה
 .ש״ו ,רומא . רמש״ש[ : ראשון דפוס אינו

 , אלטונא .ד׳ש׳ן' , קראקא . שם , באזיל

 ]וכבר .וז״ז 8ס ,תקנ״ג ,ברלין . יתקנ״א
 ג׳ כלל ה׳ מאמר המאור מגורת בס' בשנוי נמצאה

 ובס' .ה' — קפ"א סי' או , ה׳ — פ"א ו' חלק
 חכמה ראשית ובס' ,ב' ג׳ מאמר אמונה שבילי

 פאריז ובכ״י . חתנים חפת ובס' ן פ״ה ד׳ שער
 ואין , וואלפיוס לפ"ד , הקדש פתח נקרא
 ככ״י ,אשתו אל האדם חבור ס׳ שהוא ספק

 , להרמב״ם ליליעננוהאל שמיחסו 46 מינכען
 וראיתי , מינכען שבכ״י עצמו הקדושה שער והוא
 שמיחסים מי ויש ,צדק שערי ס׳ שנקרא כ״י ברוב
 שלא אח להראב״ד הולידו ונס ,להראב"ד אותו
 . אחי״רמש״ש[ שמתחיל:דע מפני כלל בעולמו היה

 , פיורדא :הוספות עה לל״א ובהעחקה
. וז״ז , 8ס , תנ״ב

 נבג״מ. זלמן שביאור אגרתתקדש.ה״ר 271.
 ונקרח מוסר ודברי לקבלה נושים תורה עניני

 , שקלאוו :זה עייך , אמרים לקוטי ג״כ

. 8ס ,חקע"ד

 ארץ גלילות ס' הוא . הקדש אגרת 272.
 דרך בס' ראשונה נדפס . בלה״ק ישראל

 : ולבדו . 8ס , תק״ט , ד״א : זה עיין ,הישר
 קצת ובסופו עוד . 8ס , תקנ״ה ,שקלאוו
 אלף מזמן דוד צמח מס' ונפלאות חדושיס

. 12ס , תקו״ן , הוראדנא : הששי

 י ש ו ק ל ו י ס ו מ עניני . הקדש אגרת 273.
 מוסר אגרת : והס !החסידים מרבני תורה

 אברהם וה״ר , מוויטעבסק מענדיל מנחם לה״ר
 מאמדור, לה״רחייקיל ולקוטיס , מקאליסק

 בער דוב וה״ר ,מליזענסק אלימלך וה״ר

 יוסלא יוסף ה״ר והנהגות . ממעזריטש
 ז״ל הרמב״ם ודברי ייבא, רב בע״ס מאוסטרהא

 ועד , המתבודד הנהגת פרקי רש״ע שקראם
 הזכירות מצות על פי׳ שבת זכירת אחרן
 | , ווארשא :מב״ר ז״ל, יצחק לוי לה״ר

| . 6ס , תרי״ם ,לעמבערג . 8ס ,א׳ג׳ר׳ו׳ת'

 בבשול התשועה על .לימוגיפין קהל אגרת 274.
 בעלילת בהכ״נ ושרפת והגזירות הרדיפות

 תתקכ״ד בשנת הצרפתי אסתר בן שחיק המומר
 רוסי די נ״י :וצע״ג( , תקנ״ב ד״א )הוא לחרבן

541/18 .
 האגיז משה ה״ר . הקגאות אגרת 275.

 חיון חייא נחמיה עס ריבות דברי . )המני״ח(
 באמ״ד ספרדים רבני מכתב על וחשובה

 )פירשט 4ס ,תפ״ו , הענא :לימינו העומדים
 ,מחבר שס ובלי חמו״ד :כ׳ ]ורטש״ש דקנ״ה( ח״א

 ולדעת ,תפ״ו עד ע׳ד׳ת' שנות בין ונדפס
. בברלין[ וואלף

 נאמנה(. קריה )עיין גאמגה. קריה אגרת 276.

 ולשון בכתב לנער לחנך .הראשון אגרת 277.
 :הלוי אברהם ב״ר ראובן לה״ר ,ל״א עס

. 8ס , תק״ם , אופיבאך

 ע״ד ישראל, פזורה שה רועי אל אגרת 278.
 הקיסר בפקודת ב״י לנערי כפר בתי הקמת

 :האמבערג הערץ ה״ר מאת השני, יאזעף
 במאסף ושנית . 8ס , תקמ״ח , לעמבערג

כוכב ן' ]וידידי . ,והלאה דרכ״ז תקמ״ח
 ידעתי ולא . תקס"ח ,לעמבערג ד' אלי כתב טוב

נסמ״ך[ מ״ם אות לו נחלף או שלישית נדפס אם

. אברהם( זרע )עיין .שבוקץ אגרת 279.

 כי להוכיח . הראב״ע .השבת אגרת 280.
 ונחלקה ,שלפניו יום בערב היא השבת החלה

 . התורה שנת בראשית א( : שערים לג'
 יום בראשית ג( . התורה חדש בראשית ב(

 . דתתקי״ט שנת בלונדון חיברה . התורה
 , המאמרים מבחר ס׳ בסוף ראשונה נדפסה
ש״ע ובסוף , , כ״ב מכתב ד׳ בכ״ח ושנית

 שהוא לבד השיר סוף רק נדפס האריז״ל של
. ע״ש הספר, אל כפתיחה

הקראי. בישיצי אליהו שבת.כ״ר אגרת 281.
. )אר״ץ( : להם נמצא ולא בספריהם נזכר

 עמדין ישראל יעקב ה״ר .שום אגרת 282.
 מזכירה )יעב״ץ(. וי אשכב הירש צבי כה״ר

 .ז״ז ספריו פ״ד,ובשארי ריש אבות עץ בספרו
. רמש"ש[ : הנדפסת ספריו ברשימת ]ונזכרה

 ה״ר מזכיר .לאריסטו השכל אגרת 283.
 פי׳ )עיין איוב על בפירושו מטולידה יהודה

 חר״ב בציון שהובאו הדברים הן והן איוב( על
 שמביאם ,עזרא ן' הר״מ בשם בהערה דקי״ז

" פ'( דף תר"י עק״ד )תוס' אריסעו בשם ג"כ

 כתבתי הלא אגרת )היא . שלוחת אגרת 284.
ע״ש( ,דלעיל שלישים לך
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 .משה לבני ,א״י מרבני השלוחה אגרת 285.
 חמ״ד :חרתין תקלין בעל ע״י לה חוברה

. ¥.( 35, 0 )רובענש . 8ס תקצ״ד, )ד״א(

 :ואלי דור משה ה״ר . שלומים אגרת 286.
. מהותו פירש ולא ,ייא״ל ליי

 כ״ר זלמן שלמה ה״ר . שלמה אגרת 287.
 נ״ה ח״א . מדעסויא ס;״ל ליב יהודה

 ונקרא בלה״ק אגרות יו״ד בל"א,וח״ב אגרות

.8ס , תצ״ב ,וואנזבעק :שלמה כתבי בשם
 ח״א ]ובמשא .להרמב״ם השמד אגרת 288.

 .ע״ש[ ,השם קדוש מאמר נקרא ס״ג סי׳
 בימיו,להודות האנוסים ישראל קהלות על

 כתב ולכן ,הישמעאלים נביא מחמד במלאכות
 כ' וע״ז , לרעה והבדילם מרורות אחד רב

 תוה״ק מוסדות עפ״י עליו והשיב הרמב״ס
 תשובות וב׳ שניה אגרת ואח״ז ,חז״ל ודברי (

 ככתבם בל״א הרמב״ס חולדות ועם , ז״ל לו

 .8ס , 1850 ,ברעסלויא : גייגר הר״א ע״י
 ועיין גנוזה חמדה )עיין : אחר מכ״י ושניה

. דצ״א( תרי״ח המזכיר

 אוזידה. די שמואל ה״ר .שמואל אגרת 289.
 ועם הפנים עם ונדפס רות מגלת על פי׳

 , לקונסטנטינא סמוך קוריגישמי : פירש"י
•4ס , תקס״א , זאלקווא .ב׳ע׳ת׳ ד״א, שנ״ז.

 אל . אברהם ב״ר שמואל ה״ר אגרת 290.
 המדע ס׳ ע״ד הרמב״ס על ן ג ה ל צרפת רבני

 יעקב בעין חביב ן׳ הר״י הביאה ,והמורה
 . אוקספורד בכ״י ונמצאה ,ברכות מס׳ סוף

 ראה זה בענין אגרות ושארי ממנה והעתק
 טוב חן הרצ״ה ביד בכ״י גייגער הר״א

 כ' או״ג עי' .אוקספורד מכ״י שהעתיקם
 ושם ,ב׳ מכתב ה׳ כ״ח ועי׳ ,בהערה דקע״ב

. שי״ר ה״ר בדברי י״ח דף

.עולם( בחינת )עיין .לרום שמים אגרת 291.

 אל .מניגרופונטי שמריה ה״ר אגרת 292.
 דף ב׳ נחמד באוצר נדפס :מרומי היהודים

 אלימאנו יוחנן ה״ר ]ובילקוטי . ע״ש והלאה, צ׳
 אל הנ״ל ר״ש מאמר התחלת נמצא אוקספורד כ״י

: רטש"ש[ :קנ״נן דף ב׳ החלוץ בס׳ המלך,ונדפס

 הרמ״ה אל .משאנץ שמשון ה״ר אגרת 293.
 : ז״ל להרמב״ס והמורה המדע ם׳ ע"ד ז״ל

 בפירושו ג״כ ומזכירו ,772 רוסי די כ״י
 דכ״ד ד׳ כ״ח ועי׳ . ע״ש מ״ו, פ״א פאה למס׳

. אוקספורד בכ״י ג״כ ונמצא ,א׳ הערה

 )עיין .והאמונה התוכחה אגרת 294.
. המוסר( אגרת

 הרא״ש. בן יהודה ה״ר התוכחת. אגרת 295.
 כמה בה ובאו ועלו ו, בני לחמשה צוואה כמו הוא

 , אבותיו בית בתולדות וספורים עניניס
. וז״ז וש״ק ביוחסין הובאה

 הכהן סהל כ״ר .התוכחת אגרת 296.
 חכמי על ת ו נ ע ט . הקראי מצליח בכ״ר

 , גייגער וכ"י 73/12 ליידען כ"י הרבנים:
 ר״ש ע״י מגלה תוכחת ס' בשם ונדפסה

 — 25 דף קדמוניות לקוטי בספרו פינסקער
. ע״ש , 43

 תימן אגרת )עיין המתים. תחיית אגרת 297.
. תחיה״ט( מאמר ועי׳ ,בסמוך

 לע״ז בלשון . המתים תחיית אגרת 298.
 ב״ח מאמץ )עיין אלמושנינו לר״מ בארוכה

. ע״ב( ר"ד

 אל מכתב . הרמב״ם . תימן אגרת 299.
 ולחזק רוחם את לאמן תימן בארצות היהודים

 ונעתקה ערבי בל' חיברה בדת, לבס את
 לה וקרא ז״ל מערבי נחום ה״ר ע״י לעברי
 תבון אבן ר״ש ע״י נעתקה גס תקוה. פתח
 ה״ר ע״י וגס ,דאלתתקי״ב( רשמש״ש )עי'

 נמצאה זו והעתקתו ,ז״ל חסדאי ן׳ אברהם

 היא שבדפוס זו אבל ^,2 315 מינכען בכ״י
 המעתיק ופתיחת ,הנ״ל מערבי ר״נ מהעתקח

 יש״ר וה״ר , ^.2143/2 רוסי די בכ״י נמצאה
 ונדפס דברים קצת בה הוסיף מקגדיא

 : חכמה תעלומות ס׳ לקוטי בקוב־ן ראשונה
 בסוף שלמה בלתי עוד . 4ס , שפי׳ט , באזיל

 . 4ס , ת״ב , ד״א : להרמב״ס המצות ס'
 ע׳ת׳ה', , הענא : המתים תחיית אגרת ועם

 ס' ועם . עולם ארחות אגרת ועיין . 4ס
 , אלטונא יעב״ץ: ה"ר והגהות והפורקן הפדות

 . תקצ״ה , ווילנא : ולבדה . 8ס , תקכ״ט
 קובץ ובס׳ ♦ 8ס , תקצ״ז , ווארשא
 נעתקה גס . זה עיין , הרמכ״ם תשובות

 לס' בהעתקתו פארשטיוס ע״י רומי לל'
. ע"ש ,דוד צמח

 יצחק ב״ר אלי׳ לה״ר .התכונה אגרת 300.
 על ופי׳ ,נז״ר שנת . בפורלי ממסטרי

. כ' ו.\2185 ם”רח כ"י :הערוגה

 .גירונדי יונה ה״ר .התשובה אגרת 301.
 )נחלק השכל ומוסר בתשובה דרושים ג'

 עניניס קצת ובסופו השבוע( לימי חלקים לז'
 נקרא חכמים,ובסופו מוסר דברי : ]והם אחרים

 הרמכ״ש, צוואת בשם שנדפס מה והוא המוסר, ם'
 :רמש"ש{ : צדיק ן׳ לר״י קטן עולם ס׳ ותחלה

 ס' עם או ולבדו — • 8ס ,שמ״ו ,קראקא
 .4ס שפ״ג, ,שע"ז״פראג קראקא, שלו: היראה
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 הרש״ז ע״י צדיקים ארחות ס׳ ובסוף
 . פ״ר וז״ז . 8ס , תליה ,פפד״מ :לונדון

 יעקב ב״ר הידץ נפתלי ה״ר ע״י ל״א ועם

 ל״א ועם . 8ס ,תע״ז ,פפד״ט :פוזנן
 . 8ס , תק״ב ,ד״א : לונדון ו הרש״ ע״י

. שס ומ״ש היראה ס׳ ג״כ ועיין

 .לטיף בן יצחק ה״ר .תשובה אגרת 302.
 נחשון בן ידעיה ה״ר לשאלות תשובות

 מכתב ד' בכ״ח קצתה נדפסה ,שונים בעניניס
. ע״ש ,זקש לי״ש התחי' ובס׳ ג׳

 .אשכנזי ראובן ה״ר .התשובה אגרת 303.
 נ״י : ונסתרים עבעייס בעניניס שו״ת

. 32/6 מינכען
.אמרים( לקוטי )עיין .התשובה אגרת 304.

 וה״ר לע״ז בל׳ המינים תשובת אגרת 305.
 ללה״ק, העתיקה פאציפיקו אשר כ״ר יצחק

. כ״ט( י' )זצ״ל :כ"י

 יוסף כ״ר . ישראל תשועת אגרת 306.
 ספור .הקראי לוצקי משה בכ״ר שלמה

 לפיטרבורג קרים מארץ הקראים שלוחי מסע
 יתנו שלא לו להתחנן הקיסר אל לבוא ,הבירה

 אליהם הטה אשר הקיסר וחסד לצבא-, חיל אנשי
 אגרת העתקת ואח״ז ,ס י ר י ש קצת ובסופו

 בכ״ר אברהם כ״ר ע״י ,קדר בל׳ הנ"ל
 מכתב ובראשו הקראי פירקאוויץ שמואל

 חמו״ר : בבוויץ שמחה כ"ר אל קדר בל'

. 4ס ,תקפ״ח( ,)גוזלאוו
 ה״רמשה . חשביא רהטתא אגרתא 307.

 : ל״א עם בארמית מליצה . וויזל מאיר

. 8ס , תקל״ג , קארלסרוא

 ב״ר הלוי יהודה ה״ר .חסדיך אדון 308.
 אסתר מגלת מענין בחרוזות פיוט שמואל.

 מי :תחלתו ע״ש כמוך מי לו קורין ]ויש
 .לך דומה ואין לך דומה מי כמוך ואין כמוך
 הפלות סדורי בכל נדפס , וכו'[ חסדיך אדון

 בשבת לאמרו שנוהגים לספרדים ומחזורים
 ___)שי״ג חש״ר ,מנטובה :לבדו וגס . זכור
 הובא איטלקי תרגום ועם .וז״ז 8ס ,ט׳(

 ,ד״ו :קאסטילנוו די שמואל ה״ר ע״י לדפוס

 במשקל ורומית ל״א עס עוד . 8ס ,שס״ט
 אשכנזי משה ה״ר ע״י וספרדית וחרוז

4 4ס ,ת״ס ,ד״א : )גירמאנום(

 . וחוה( אדם תולדות )עיין . וחלה אדם 309.

. וא״ו( נאות זה )עיין . ידע והאדם 310.

 בקבלה האריז״ל מדרושי א' .ישר אדם 311.
 התהו מעולם מדרושיו א׳ קדמון אדם וכן

| .תלמידו ויטאל מהר״ח הפרי תוך אל ונאספו

 יעקב ה״ר . אלהים בצלם האדם 312.
 חקירות . לעווינזאהן במהרי״ל מרדכי

 / )ק״ב( חמ״ד :ורוחניותה הנפש בהשארות

. 8ס ,תד״ר
. לעיל( ישר אדם )עיין .קדמון אדם 313.

. שמואל ב״ר שמעון ה״ר .שבלי אדם 314.
 מחברו בו שנזכר 910 , י! רד״א בכ״י ]ומ״ש

 . מעתיק שם הוא מרעגנשבורג הלוי יקותיאל ר'

 : מהנדפס משונה 1167 ף, רד״א ונ"י
 ע״ד הדברות ועשרת מדות י״ג על .רמש״ש[
 בשם עצמו המחבר פי' ועם ,והמחקר הקבלה
 ג״כ ונקרא ,פשע *לשב תחנה ובסופו נליון,

 : )?(המחבר שם כמספר העולה קדש הדרת
 , שנ״ט ,לובלין . ש"ב , )טהינגען( חמ״ד

 , תקס"ה , זאלקווא . תקנ״ג , הוראדנא . 4ס
 , דקס״ה גא״ל צונץ ועיין כ' ]ורמש"ש . 8ס

 וחפפתי . המעתיק שם 19 רח"ם וכ"י
 לרמ״א העולה ובתורת מצאתי[ ולא ברח״ס

 בתפלה הגדול שמעון ורבינו :כ' ס״ד ח״ג
. וצ״ע ,וכו' כ׳ קדש הדרת

. דוד( צמח )עיין . יהודה אדמת 315.

 שו״ת .מזרחי משה ה״ר .קדש אדמת 316.
. 2ס , תק״ב , קונשטנטינא : חלקים ב'

 . הקדש( מלאכת )עיין . קדש אדמת 317.

. זוכרהם( בית )עיין . זהב אדני 318.

 על .כספי אבן יוסף ה״ר .בסןש אדני 319.
 שמבוארים התורה זולת בנו״ך מליצות סוגי
 כסף קבוצת בספרו כמ״ש שלו, כסף טירת בס׳

. ע״ש ,שלי ב' עתיקים דברים בקונט' הנדפס

 .מנשה אהרן ב״ר משה ה״ר .גסי אדני 320.
 : סטאנוב בעיר מסכנה שנצול נס על דרוש
. 4ס , תל"ד , ?( )לובלין חמ״ר

 שמואל ב״ר אפרים ה״ר . פז אדני 321.
 ובסופו א״ח ש״ע על חי' .העקשיר זאנוויל

 ח״ב ]והוא . 2ס , תק״ג , אלטונא : שו״ת קצת
. זה[ עיין ,חן לוית לס׳

 . מזאלקווא לוי ב״ר מאיר ה״ר .פז אדני 322.
 הדור גדולי בשם התורה כסדר פשעים

 , תקמ״ט , נאווידוואהר :משלו נפך תוס' עם
 . 8ס , תקצ"ה , והוראדנא ווילנא .12ס

 הוא אולי ]וצ״ע . 12ס , תקצ״ז ,סדילקאוו
 מקשה ועיין . שלישי בשם שושנים לקוטי ס׳

. שם[ ומ״ש זהב

 . היקר אדר אגרת או היקר אדר 323.
 עניני . סטנוב איש הלוי יצחק ה״ר

 עם השלישי הבית צורת ובאור ,ושיר מליצה

 ותמונת להרמב״ם קוים שני ובאור ,ציורים
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 סופם לפי תנ״ך שרשי וכל בהגיון ההקשיס
. 8ס ,תקל״ב ,ברלין : וכו׳ וחרוז לשיר

 ,זהר )עיין .רבא — .זוטא אירא 324.
. בקדש( נאדר

 על בירושלים שלומדים .רבא האדרא 325.
 מכ״י אייר, כ״ח מותו ביום הנביא שמואל קבר

 מצפת אבואב שמואל ה״ר בני ביד שהיה האר״י
.8ס )תם"א( וקריאה:ד״ו,חש״ד תפלה ובראשה

 שבועות ללילי רזוטרתא. רבתא האדרא 326.
 : דצניעותא וספרא משפעים, דפ' והו״ר,ואדרא
. 8ס , תע״ח , קונשטנטינא

 .גאון( האי לרב השכל מוסר )עיין . אדרגהה 327.

 וזועא רבא אדרא הוא .קדושות אדרות 328,
 שאומרים וכו' שפירא מהר״ן ומכתבי מזהר

 . 8ס ,תפ״ח , ד״א : ורחל שמואל קבר על
 אלגאזי משה מ׳ האדרות :כ' שכ״ה ]ובסה״ד

 לאדרות הקדמה שכתב חאגיז הר״מ ר״ל ואולי תס״ב,
 ד״א וזועא רבא מובא ובוואלף , תס״ח ד״א

, רמש״ש[ : תע״ט

 בקנישין. מ״מ אהרן אללהו.ה״ר אדרת 329.
 , ווארשא :מווילנא הגר״א מות על הספד

. 8ס חקנ״ח,
 במהרש״ז אליהו ה״ד .אליהו אדרת 330.

 ראשונה נדפס עה״ת, פי' .)הגר״א( מווילנא

 .תורה( )עיין ,שונים פירושים עם בחומשים ,
 ,האלברשטאט הכ״ל: החומש מתוך לבדו ושנית

. 8ס , כ׳( — )תרי״ט חש"ד
 שני אליהו, כסא )עיין . אליהו אדרת 331.

, הגדולים( מאורות

 בכ״ר בישיצי אליהו כ״ר אליהו. אדרת 332.
 על .פי׳ הקראי מנחם בכ״ר משה

 ועברונות החדש קדוש מדיני ומתחיל ח, ו צ מ ה
 בחכמת והגלגלים השמש תהלוכות קצת ומפרש

 השנה כל כסדר המצות פי' ואח״ז ,התכונה
 ,ירושה סדר עד המצות ושארי ויו״ט ושבתות

 השלימם ושבועה וכלאים ויובל שמטה ומדיני יי
 תלמידו הקראי אפונדופולו כלב כ׳יר

 : המצות ס' ג״כ ונקרא ,נ׳ז׳ר׳ בשנת
 ,)רצ״א( סלימן למלך י״א בשנת , קונשטנטינא

 גיד ואגרת הצום אגרת בתוס' ושנית .2ס
. 2ס , תקצ״ה ,גוזלאוו : הגשה

 משה ב״ר אליהו ה״ר .אליהו אדרת 333.
 רד״א כ״י : הזהר על גדול פי' . לואנץ

. 917 ,ף
 קלונימוס ב״ר אליהו ה״ר אליהו. אדרת 334,

 ובסופו התורה כסדר פשעים .מלובלין

. 4ס ,תנ״ר , פפד״א :מא״י ששלחו הפלה

 .אליהו ב״ר רבינו ה״ר .אליהו אדרת 335.
 קונערס ובסופו הגדול, מספרו ס י ש ו ר ד ד'
 , ד״ו : לאברבנאל היסודות צורת ס׳ על
 דף רשטש״ש עי׳ רבינו שס ]ועל . ו׳ ש׳ ל ו׳

 פי׳ הקדמת ג״כ ועי' פאר ס' ועי׳ ,2123
. עתיה[ לר״ש תהלים

 הי עמנואל רפאל ה״ר .אליהו אדרת 336.
 הש״ס כל על חי' ח״א : חלקים ב׳ .ריקי

 מס׳ לאליהו,חי׳ מכתב א( : מועיס לד׳ ונחלק
 סדר על ,חנה קרית ב( . מועד וסדר ברכות

 . נזיקין סדר על ,יצחק עבדי ג( .נשים
 — . נדה ומס׳ קדשים סדר על אליהו, פה ד(

 : תועים לד׳ ג״כ ונחלק שונים עניניס ח״ב
 בספרו טהרה מקוה מאמר והוא , נדה מי א(

 . ושנויים תקוניס תוספות עם מחשבות חושב
 חידושים , ענבים סופי ג( . שו״ת כ״ד ב(

 ושירים: חידות , לחכמה פרפראות ד( . שונים

, 4ס , ם׳ י׳ ב׳ י׳ ש׳ ק׳ מ׳ ,ליוורנו
 נתחבר ,והרא״ס הרמ״ג על אליהו. אדרת 337.

 ישראל אליה ר׳ ע״י תקי״א שנת בירושלים

 ירידיה ר׳ בנו ע״י ע״ש( ,משה אפי ס׳ )ועמו
 ,יוציא לאמ״ת שנת ליוורנו, ישראל: שלמה

 הלכות על המלך דבר עוד חבר ]והמחבר . 4ס
 שו״ת אליה עוגת . דרושים אליה דבר . מ״א

. רמש״ש[ . הרמב״ס ולשונות

 יהודה ב״ר אלעזר ה״ד .השם אדרת 338.
 .ש״י : ומדות מוסר על .)תרקח( מגרמיזא

 פיוע על פי׳ והוא , 228 , 7 וואטיקאן ]כ״י
. רמש״ש[ .האדרת

 . אדר( מול שלמה )עיין . שער אדרת 339.

 תורה משנה ס׳ חלקי מי״ד א׳ . אהבה ס׳ 340.
. זה עיין להרמב"ס

. ההודאה( )עיין . האהבה 341.

 ב״ר נתן משה ה״ר .בתענוגים אהבה 342.
 ויסודי הדת עיקרי על חקירות . יהודה
 מס׳ שנשמעו עניניס באור ותום׳ האמונה
 ה״א שנת חובר חלקים ג׳ , להרמב״ס המורה

 רד״א כ״י . )ש"י( : כאמ"ד כ"י :קי״ב
 ו.\2 355 אוקספורד וכ״י ,ו.\2 936 ?],

 הקראי הלוצקי יש״ר אבן ונ״י , אורי( )רשי׳

 עבת )כ׳ במכתבו אודותיו אלי כתב אשר ]וזה
 בן משה לר׳ בתענוגים אהבה ס׳ :התדי״ר(

 פילוסופי הששי,מחקר לאלף קי״ו בשנת נשלם יהודה
 עין שזפתו שלא אצלי בריא ,מאד ויקר עמוק
 לר׳ עליו כתי ש״י בע' גם ,דורנו חכמי גדולי
 וגם ראהו לא כי מינה שמע ,באמ״ד כ״י נתן משה
 , בעולם נתפשע שלא מפני נכון אל ידע לא שמו

 לר״י יצחק עקידת לס׳ קרוב בכמותו גדול והוא

.3



דוד אהל 18 אמת אהבת

 למאמרים חלק וכל חלקים לג' ונחלק ,ערמאה
 :וז״ל כ׳ ורמש״ש — וכו׳. וכו׳ ופרקים ודבורים

 נג״ה, יהודה כן משה אמר מתחיל: הנז׳ רד״א בכ״י
 , האחרונה מלה קצת נמחקה הנז׳ אוקספורד וככ"י
 צוגץ )עי׳ נתן שמו היה אס מאד מסופק אני ע״כ

 ואפשר דתנ׳יא( וגא״ל דר"ה ח״ד לגייגר במ״ע
 , וההוספות 1834 רשמש״ש עיין , נכ״ה שצ"ל
 גר בס׳ :כתב י״א ג׳ כוזרי על כספי ר"נ ובפי׳

, בתענוגים[ אהבה הנקרא הוא אלהים

 קוידער. ליב שמואל ה״ר אמת. אהבת 343.
 ,פראג : ודרשות חי' שונים מאמרים ח״י ח״א

. 4ס ,תקפ״ט
 , ושמחה( אורה )עיין . האמת אהבת 344.

 בר״צ זאב יעקב ה״ר .הבריות אהבת 345.
 ואהבת לאדם האדם חובת על . מליסא

. 8ס ,תרי"ח ,קראטאשין :ת״א עם ,רעים
 ב״ר פלעקליש אלעזר ה״ר .דוד אהבת 346.

 בפח הנאחזים על מרורות דרוש דור.
 עינות מי״ב ד׳ מעין והוא ,שר״י ש״צ יקוש
 עי׳ ,חדש עולת הכולל בשם הנקראים מיס

. 8ס ,תק״ס ,פראג : זה
 אזולאי דוד יוסף חיים ה״ר דוד. אהבת 347.

 בישיבת שדרש דרושים טו״ב .)חיד״א(
 בשנות ריקאנעי שאלתיאל חי אליעזר ה״ר

 ,שובה )שבת בשנה פעמים ד׳ נ״ט — חקנ״ה
 לפני היינו כלה ושבת הגדול שבת ,זכור שבת

 הגדה על אחת/פי׳ שפה ובסופו השבועות( חג
 :אהבה עבותות בשם והשמטות והקונים ש״פ

. 2ס , תקנ״ט ,ליוורנו
 ב״ר דוד ה״ר . ויהונתן דוד אהבת 348.

 וכל חומר כל באור .כ״ץ מענדיל מנהם

 • אייבשין למהר״י ותומים אורים בס׳ מקשה
. 2ס ן תקס״א ,לעמפערג

 ליב יהודה ה״ר .ומיכל דוד אהבת 349.
 שירים בי״ב ספורי שיר .גארדאן אשר ב״ר

. 8ס / תרי״ז ,ווילנא : ונשגביס יפיס
 אהרן ב״ר בנימין ה״ר . דודים אהבת 350.

 ,לבוב :שיה״ש על דרושים .בזלאשין מ״מ

. 4ס / תקג״ה
 שמשון ב״ר אברהם ה״ר . חסד אהבת 351.

 :עמו ונדפס דר״ג/ אבות על פי' .וויטמונד
. 2ס ,תקל״ז , ד״א

 אייבשיץ יהונתן ה״ר .יהונתן אהבת 352.
 מכל הפטרות פי'על .נטע נתן ב״ר

 דוד ה״ר תלמידו ע״י נאספו ,דרש דרך השנה
 ,בראשית ס׳ הפטרות כל על ח״א מגריסבורג,

 ,תקכ״ו ,המבורג :במדבר ,ויקרא ,שמות
 והפטרות דברים ס׳ הפטרות על ח״ב .4ס

 פי׳ ,בכות אלון ובראשו ,ורגלים המועדים

 כנ״ל עוד . 4ס , תקכ״ה , שם : איכה על
 על לקוטיס ובתוס׳ הנ״ל( בכות אלון )בלי

 פרשת , לעתים בינה מס׳ הפטרות פסוקי
 אברהם ה״ר ע״י ,וז״ז ,הפלאה ם׳ ,דרכים
 חמ״ד :בקיעב מ״ץ נפתלי ב"ר אבלי

. 4ס , תק״ם( , )אוסטרהא
. לנדא אלעזר ה/׳ר .המלך אהבת 353.

. 8ס ,תקב״ץ , ברעסלויא : ?( מענינו )דרוש
 ב״ר אלגאזי שלמה ה״ר .עולם אהבת 354.

 ונוסד דרושיו חלקי מד׳ אחד חלק . אברהם
 מדרשים ע״פ וגמ״ח ועבודה תורה עמודי על

 . ת״ג — ה׳ב׳ת׳ , קונשט' :רז״ל ומאמרי
. 4ס , ת׳ג׳ן' ,דיהרגפורט

 יקותיאל ב״ר אברהם ה״ר .ציון אהבת 355.
 :)רומאן( ההוה ע״ד מעשה הפור .מאפו
. 8ס , תרי״ג , ווילנא

 משה ב״ר אברהם ה״ר .ציון אהבת 356.
 ועל וח״מ עה״ת פי׳ .היילפערין אשכנזי

 ]ובהקדמתו . 2ס שצ״ט, ,לובלין ,פירש״י קצת
. ע"ש[ , נו״ב על גם שחיבר כ׳

 .לנדא סנ״ל יחזקאל ה״ר .ציון אהבת 357.
 : בנו שמואל מה״ר וקצתם דרושים י״ב

. 2ס , תקצ״ה ,סדילקאוו , תקפ״ז , פראג
 ארץ ספורי נקרא ובסופו ציון אהבת 358.

 מ״מ יהושע ב״ר שמתה ה״ר .הגליל
 התקכ״ד בשנת לא״י מסעו ספור .בזלאזין

 ,הוראדנא : משס צאתו עד וכו׳ ותכונתה
 הנקרא שמחה של בגין ס׳ ]ג״ח . 8ס , חש״ד
 , שמחה של נטיעה וס' שמחה לב מקדס

 והיה . שם ומ״ש ביצה מקובצת שיטה ועיין
 בראשית סופרים בתקין כמ״ש מהרש״ד של חותנו

. ע״ש[ , וכו' עדן לגן מקדם וישכן ס' על

 ב״ר מעגדיל מנחם ה״ר .שלום אהבת 359.
 קבלה דרושי . מקאריץ קאפיל יעקב
 , שם .ית"ר , לעמבערג :התורה כסדר

. 4ס תרי״ט,
 גאטליב ידידיה ה״ר .השם אהבת 360.

 על ת ו ש ר ד מלבוב. ישראל אברהם ב״ר

 וכו׳ ישראל ועתה פ׳ ובאור ויראתו ה׳ אהבת
 פרשיות כמה וז״ז ,פנים בנ׳ י״ב( י׳ )דברים

 פנים מרי״ו חלק והוא ,תמוהים ומדרשים
 . ת״א ,קראקא : יראה כמגין בזה שחיבר
. 2ס , ת״ה ,לובלין

. אהרן( משחת )עיין .אהרן אהל 361.

 רחבי יחזקאל ב״ר דוד ה״ר . דוד אהל 362.
 : ומולדות תקופות עברונות על .מקושין

, 4ס , תקנ״א , ד״א



מועד אהל 19 דוד אהל

 מענדיל מנחם ב״ר דוד ה״ר . דוד אהל 363.
 ,ווין : מסכתות כמה על גפ״ת חי׳ . דייטש

 : שם : לכד יכמות מס' ועל . 4ס ,תקפ״ב
 , כמות וי שכועות מס' ועל . 4ס , תקפ״ה
. 2ס , תקצ״ה ,פרעסב׳

. דוד( דברי ,דת אש )עיין . דוד אהל 364.

 מזכירו תהליס פי׳ חיד״א. ה״ר יוסף. אהל 365.
. דקפ״ג לאדן כנר כספרן

 על חי׳ .מולכו יוסף ה״ר .יוסף אהל 366.
 . והרמכ״ס הש״ס לשונות ועל העוריס

. 2ס ,תקט״ז ,שאלוניקי
 פודקאמץ. אבד״ק יוסף ה״ר .יוסף אהל 367.

. 2ס ,תקכ״ז , אלעקסניץ : גפ״ת חי'
. פענח( צפנת )עיין . יוסף אהל 368.

 אבר"ק יעקב יוסף ה״ר . יעקב אהל 369.
.2ס לבוב,תקג״ד, פסח; הל׳ על חי׳ ,אלעסק

 . מדובגא מ״מ יעקב ה״ר .יעקב אהל 370.
 . התורה כסדר ופשעיס דרשות

 , לבוב . תק״ץ ,יוזעפאוו : כראשית ע"ס

 : שמות ע״ס . 4ס ת׳ו׳ר׳ה', , שם . ית"ר
 , חש״ד , יאהאניסבורג ,תקצ״ז , זאלקווא

 ע״ס . 8ס , תרי״ט , פרעסבורג . 4ס
 ע״ס . 4ס , תר״י ,)ק״ב( חמ״ד :ויקרא

.4ס תרי״ט, )ק״ב( דכריס:חמ״ד וע״ס כמדכר
 שפירא כהן יעקב ה״ר .יעקב אהל 371.

 מאמרי כאור .טיטשין אבד״ק דוד ב״ר
 מאמרי על לקועיס ואח״ז ,ואגדות יעקב עין

 וכסופו ,משה ה"ר לכנו וכו׳ וילקוע מדרש

. 2ס , תע״ט ,פפד״א :י״ד ש״ע על חי׳
 ע״ס חי׳ .מנשה יעקב ה״ר .יעקב אהל 372.

.4ס , תקכ״ץ ,)שאלוניקי( חט״ד וכללים: א"כ
 שמואל ב״ר יעקב ה״ר . יעקב אהל 373.

 .דנויא מבריסק בונם בן קאפלמן הנקרא

 . חמו״ד :העקרים כס׳ מקומות קצת על פי׳
 ,הזפרוני ישראל ר' ]ע״י אזיל ב או פרייבורג

 : צ״ל ולפ״ד בהערה 809 המזכיר ועיין
 : ד׳ — שמ״ג ע״ש[, )שמ״ד(, חש״ד פרייבורג

. 4ס , שנ״ט ,קראקא
 הקדוש בן יעקב ה״ר . יעקב אהל 374.

 הגדול מספרו דרוש טומשוב. שמעון ר׳
 ה׳כ׳ת׳ב׳ ,ד״ו יצחק: ועקידת שרה פקידת על

 דרושים יעקב תולדות ס׳ ]ג״ח . 8ס , ליצירה
. ?[ הג״ל הגדול ספרו הוא ואולי ,עה״ת

 . ששפורטש יעקב ה״ר .יעקב אהל 375.
 המלבה״ד ]ולפ"ד . 2ס ,תצ״ז ,ד״א :שו״ת ע״ח
 הנראים וככל צבי נובל ציצת קצור ס׳ לו נלוה

. הרמש״ש[ גם אלי וכ״כ , זה נמצא לא לי

 אליעזר ב״ר יצהק ה״ר . יצחק אהל 376.
 ו " י ר ה מ ל כ " ו ש דיני הנר. מארץ
 ותבואות חדשה שמלה מס׳ ומבורר ומלוקש

 לפ״ד כפנים הלכה פסק ומסודר וכו׳ שור
 שני לו וסכיכ ,למעשה הלבה כשם הנ״ל

 : תמים וזבחי יצחק לקיטת כשם כאורים

 . תקע״ה , ווארשא . תקפ״ה , נאווידוואהר
 , אוסטרהא תקפ״ד. סדילקאוו, תקע״ט. לבוב,

. וז״ז , 4ס ,תקצ״ה

. אוהלים( יושב )עיין . יצחק אהל 377.

 אבד״ק ישראל ה״ר . ישראל אהל 378.
 ותוס׳ לקושיס עם מהרי״ו שו״כ .קאפנהאנן

 תצ״ג. ,וואנזבעק ואחרונים: מראשונים דינים
. 4ס , תק"ן , פפד״א . תקכ״ח , פיוררא

 ר״מ ענתיבי אברהם ה״ר .ישרים אהל 379.
 : שורים ד׳ כסדר שו״ח . צובא בארם ור״ט

. נ״ב( א׳ )תג״י , 2ס ,ליוורנו

 ב״ר בער יששבר ה״ר .יששכר אהל 380.
. 4סאלטונא,תקפ״ו, דרושים: ה׳ ליב. אריה

 בער יששכר שמואל ה״ר יששכר. אהל 381.
 שו״ב על פי׳ .אייבשיץ ליב יהודה ב״ר

. 4ס , ת"ל , ווילמרשדארף : ל״א ועם מהרי״ו

. יששכר( ים )עיין . יששכר אהל 382.

 ס׳ .הלוי אברהם ה״ר .מועד אהל 383.
 עשר על מיוסדים פסוקים מאה ושם ,ה ל כ ק

 ה״ר יסדם ,ספירה לכל עשרה עשרה ספירות
 ,ככ״י מקנדיא יש״ר לה״ר והיה ,ז״ל יוסף
. דקצ״ה חכמה כנוכלות כמ״ש

 קכלה ס׳ .בחיי רבינו . מועד אהל 384.
 פ״א יצירה לס' כושריל הר״מ כפי' הוכא

. ע״ש ,כ׳ משנה

 על לארא. די כהן דוד ה״ר . מועד אהל 385.
 כתלמוד כלה״ק נרדפים ושרשים ושמות מלות

. דרכ״ג( ח״ב )פירשט ,וכו׳ ומדרשים

 מיכל ב״ר יאסקי יוסף ה״ר . מועד אהל 386.
 וסדר כרכות מס׳ על חי׳ . אוליינוב אבד״ק

. 2ס ,תקכ״ז ,פפד״א : מועד
 לבית שלמה ב״ר מנחם ה״ר מועד. אהל 387.

 הכ״י ומרן דינין פסקי .)המאירי( מאיר
 שלי ושה״ג ,י״ב א׳ )שג״א : לפעמים מזכירו

. במקומו( ח״ב

 אברהם ב״ר שלמה ה״ר .מועד אהל 388.
 כלה״ק הנרדפים פרשים על .מאורבינו

 , ד״י כסדרא״נ: השרשיס מפתח וכסופו

. 4ס ,ש״ח



ר י ו א ה20מועד אוהל

 שי״ב ]כ״כ . העקרים על פי׳ . מועד אהל 389.
 אס יודע ומי , ע״ש ורגל, ראש בלי לרשום כדרכו

 דלעיל יעקב אהל לס׳ כוונתו ואולי ,נמצא

. ע״ש[ 373

. משה( אהל )עיין . מועד אהל 390.

 צבי ב״ר משה אהרן ה״ר .משה אהל 391.
 והשגות לה״ק דקדוק . מגריידינג הירש

 . תקכ״ה ,זאלקווא :התיבה צהר ע"ס
 . 4ס ,)רוסיא( חמו״ד . תקכ"ה ,זולצבאך

 הלכה וס׳ לה״ק דקדוק על , מועד אוהל ס׳ ]ג״ח
. ושו״ת[ ופוסקים גפ״ת חי' ,למשה

 . כ״ץ משה יעקב ה״ד .משה אהל 392.
 .4ס ,תקי״ד זאלקווא, התורה: כסדר דרושים

 , משה פני ,משה יד , משה דרש ס׳ ]ג״ח
. וז״ז[ עור קרן

 . הקראי בגי משה כ״ר .משה אהל 393.
 מם׳ ח״א והוא ,החדש קדוש בדיני שו״ת

. )אר״ץ( : משה מצות הנקרא שלו המצות

 כהגא. זכריה ב״ר משה ה״ר . משה אהל 394.
. 4ס ,חקי״ט , ד״א : התורה כסדר דרושים

. אברהם( אשל )עיין . משה אהל 395.

 .ה׳( באות עולם האהל )עיין . עולם אהל 396.

 יצחק ב״ר הקארו דוד ה״ר .רחל אהל 397.
 ,שקלאוו :השכל מוסר תוכחת . מזבארוב

. 4ס תק״ן,
 יאודה יהושע ה״ר . יאודה אהלי 398.

 הרמב״ס על וחי' עה״ת דרושים אמאדי.
 בקצרה: מרפות דיני ובסופו שבועות, מס' וקצת

. 2ס , תקפ"א ,שאלוניקי
 ב״ר אריה יהודה ה״ד .יהודה אחלי 399.

 חלק על . מקרפינטראץ הירש צבי
 כסדר ק בלה" לשרשיהס השמות

 שמות על , עולם שם א( : לשנים ונחלק א״ב
 שנמצאו שמות ושם,על יד ב( . פעלים בס שאין

 . 4ס ,תע״ט ,יעסניץ : פעלים גס בס
 וס' עה״ת יהודה חלק ס׳ שחיבר בהקדמתו ]וכ׳
. ע״ש[ , אריה פני

 פי׳ .נגארה יהודה ה״ד .יהודה אחלי 400.
.2ס)תקפ״ב(, ה׳ש׳ע׳ר' ליוורנו,ז׳ה׳ ספרי: על

 שלמה כ״ר יהודה ה״ד . יהודה אהלי 401.
 הל׳ עד א״ב כסדר הרמב״ם על חי׳ .הכהן

 שבתורה איסורין מדיני מתחיל , ומתנה זכי'

 שרשי ומפרש , דבור כדי תוך בענין ומסיים
 ,שאלוניקי . ואחרונים ראשונים ע״פ הדינים
 : ״\ו. 21 , י! ]ורובענש׳ . 2ס ,תקע"א

 זה אס ידעתי ולא , ע״ש ,2ס , תד״ג , ירושלים
. הוא[ אחר ס' או , שנית ונדפס הוא

 מאיר ב״ר יצחק יעקב ה״ר .יעקב אהלי 402.
 ס״ת בקדושת שו״ת י״א • יוטעש ליבוש

. 4ס , 1848 , לעמבערג : כתיבתה ודיני
 . קאסטרו יעקב ה״ר . יעקב אהלי 403.

. 4ס ,תקל״ר ,ליוורנו : שו״ת
אחרונים(. ריקאנטי פסקי )עיין יעקב. אחלי 404.

 חי׳ .בונאן יצחק ה״ד . יצחק אהלי 405.
 ר״ה חגיגה מס׳ על רי״ר פסקי ובתוכם ש״ס

 ,ליווארנו : הרמב״ס לשונות ואח״ז ,ותענית

. 2ס , א תקפ״
 על .ירושלמי שלום ה״ר . קדר אחלי 406.

 , )ש״י :בערכי היהודים כמנהג עברונות
. דתקכ״א( גא״ל צונץ ועי׳

. ישרים( תמת )עיין . תם אחלי 407.

 גיראסי. אליה ב״ר דניאל ה״ר .׳ה אודה 408.
 , ד״ו :בסופו מפתח עם דרושים כ״א ח״א

. 4ס , תמ״ב
 אברהם ב״ר חיים ה״ר .פטדה אודם 409.

 א״ח ״ט2 על . ז״ל מהרח״ו תלמיד הכהן

 :הרמז וע״ד הקבלה ע״ד ,שבת הל׳ אחר עד
. שס ומ"ש ברקת טור עי׳

 . לוצאטו דוד שמואל ה״ר .נר אוהב 410.
 דרכי אור ב ב חכמה נתיבות ל״ב

 ת״ן עם ותהלוכותיו אונקלוס תרגום
 ודפוסים עתיקים מכ״י נוסחאות וחלופי הגהות
 סורית לשון דרכי קצת עליהם נוסף , יקרים

 וחלופי הגהות קל״ב ובסופו לארמית, הקרובה

. 8ס , תק״ץ ,ווין :תהלים בתרגום נוסחאות
 בן ברש״ט יצחק ה״ר . משפט אוהב 411.

. )ש״י( :שפרוט

 צמח ב״ר שמעון ה״ר .משפט אוהב 412.
 משפט ועמו איוב על פי׳ )הרשב״ץ(. דוראן

 ,ד״ו :ספורנו עובדיה לה״ר פי׳ ,צדק

. 4ס , ס׳פ׳י׳ר׳
. אהרן( מצח )עיין . שלום אוהב 413.

 אחימלך ב״ר אליעזר ה״ר אויננעפנער. 414.
 פתח מס' העתקה בל״א, מוסר ס׳ . משה
 , ד״א :אשכנזי יקר בר משה לה״ר שנים
. 8ס , תכ״ד

 קארל בירגעררעכע. צום אויפנעהמען 415.
 היהודים על להגן טוב דבר . בוכהאלץ

. 8ס ,1815 ,ווין : עירי וכתב בל״א
 כ״כ הנפש. רוח והוא האוירלאריסטו ס׳ 416.

 אותות ס׳ נקרא כן ]אמנם .אריסטו ע״ש בש״י
 נספרו הכהן שלמה ב״ר יהודה ה״ר בפי' השמים
: רמש״ש[ : החכמה מדרש



החכמות אוצר 21 אוישוראהל

 ארים שטיקקע היסטארישער אוישוואהל 417.
 טען2 פאס שריפטשטעללערן העבראישען

.געגענווארט דיא אויף ביז הונדערט יאהר .
 ותלמוד ממשנה מלוקטים ומאמרים פרקים
 ככתבם והערות ת״א עם לב״י הקורות וספרי

.8ס ,1840 ברלין, צעדנער: יוסף ה״ר ע״י
. מעט( מקדש )עיין . האולם ס' 418.

 ועל התפלות על פי׳ .וההיכל האולם 419.
 ספק ]ואין .)ש"י( :בוואטיקאן ב״י הוידויים:

 העיר וכבר ריאיטי לר״מ מעט מקדש ס׳ שהוא
 ועי' ,אחר כ״י על אלש"ס סי׳ ברשימתו רוסי די

.רמש״ש[ : 1987 דף רמש״ש דשי׳

 :פפד״ט אבד״ק יוסף ה״ר .יוסף אומץ 420.
 אומץ יוסף וצ״ל הוא ]ט״ס .שכ״ה( )סה״ד

 ה״ר בתולדות כרמולי מהר״מ טעה וכן .זה עיין
 העירותי פפד"מ,כאשר ד' ח״ב לשה״ג שהוסיף חיד"א
.ע"ש[ ספריו, ורשימת המחבר בתולדות שלי בשה״ג

 בענין .נתן יצחק ה״ר . השב אומר 4214
 התחלותי׳ סבותי' וגדרה ושמה התשובה

. באוקספורד ועתה יה״ש ב״י : ומיני'

 ליב ב״ר יהודה ה״ר . מיהודא אומר 422.
 וגס הלכות חי׳ וקצת מלמדים הל׳ .מלמד

 ובסופו ,רעקינדארף בעריש ה״ר מחמיו
 : מוסר ע״ד תורה תלמוד מהל׳ אחד פרק

. 8ס ,תק״ן ,ברי״ן
 . מיושב( קשות )עיין . השכחה אומר 423.

 הירש צבי ב״ר דוד ה״ר . האוצר 424.
 : שיחה בדרך ספורי שיר ♦ ראזענבאנד

. 8ס ,הר׳ית , ווארשא
 ומכתבים מאמרים כלוםיקובןאוצר 425.

 עניני ,המוכר מראה א( :והס ,שונים
 תלמיד מווילנא הרופא יקותיאל לה״ר קבלה

 ובקשות וחי׳ דרושים ב( .עצמו כ״י רמח״ל,
 עניני ,הלבנון אגרת ג( .מהנ״ל בקבלה

 . לבנו סי׳ עם הרמ"ק של לחבירו קבלה
 על ויכוח ,ינוקא ומר קשישא מר ד(

 . השלימו ולא ,הנ״ל יקותיאל לה״ר קבלה
 עליהם שקבלו הברית דברי אלה ה(

 הקבלה חכמת ללמוד עה״ח הבאים החברים
 דוד משה ור' מווילנא רי״ק ה״ה רמח"ל מפי
 י׳יג באור , התלמוד סוגיות ו( . ואלי

 ,הנ״ל לרי״ק התלמוד וכללי ישמעאל דר' מדות
 ש״צ נגד ,צבאות ה׳ קנאת ז( . ממש כ"י

 הוא בהם שנשתבש זהר מאמרי ובאור ,שר״י
 על שיצא הערעור ע״ד תשובות ח( .וסיעתו
 נשתריק ן׳ שאלתיאל מר׳ קשטיון משפחת
 בברצלוגא, גרסטון ?( ויראל )אשתרוק בידאל

 צרפתי שלמה ור' ,משולם ב״ר מתתי' ור׳

 דינו ובית דמיורקא עם קהל אברהם ב״ר
 בהסכמת הנעשה כתב ט( . הקל״ד משנת

 ומיורקא וואליניא ,ארגון ,קטלוניא הקהלות
 עולם להקל והשרים המלכות מאת לפעול

 נתן משה עליו וחתמו ,הקט״ו בשנת מעליהם
 יש״ר ב״י : אלעזר ויהודה שלמה וקרשקש חי״ו

 ט'( )אות האחרון וזה . באוקספורד ועתה
.ע״ש ,א' ליץהח בס' מקרוב נדפס

 קדיש מאיר ב״ר זרח ה״ר . החיים אוצר 426.
 לנערי ועניניהס הלמוד דרכי .מפראג

 :חלקים לג׳ ונחלק שנה י״א ועד שלש מבן ב״י
. 8ס , 1832 , פראג

 יצחק ב״ר יעקב ה״ר .החיים אוצר 427.
 החכמות אוצר מס' ח״ג הוא .הרופא צהלון

 ספרים: לי״ג ונחלק הרפואה, מלאכת על שחיבר
 מהם וי״א ,בכלל הבריאות שמירת על הראשון

 על והאחרון למחלקותס, החולאים מיני על
 : לגופניים הדומים הרוחניים הנפש חליי
. 2ס ,ת׳ג׳י׳ל' ,ד״ו

 יחיאל יהודה יצחק ה״ר . החיים אוצר 428.
 מצות תרי״ג על המצות קצור . מקאמארנא

 , תרי״ח ,לעמבערג :בראשית ח"א , )?(

. י.(\2 322 )המזכיר . 4ס

 מביליגראדו, ישראל החיים.ה״ר אוצר 429.
 ♦ ולאדינו בלה״ק והעתקות דקדוק כללי קצור

. 8ס ,תקפ״ג ,ווין : וכו׳ לה״ק ושרשי
 הובא ה ל ב ק ס׳ הרמב״ן. . החיים אוצר 430.

 כי ונראה ,ע"ש מנטובה, ד' יצירה ס׳ בסוף
 ויחסו הדורות קורא בע״ס גס נמשך אחריו

 הר״מ בפי׳ אבל ,ע"א די״ט ע״ש להרמב״ן
 סתם מובא ,ספירות עשר למשנת בוטריל

 אוצר הנקרא בס' קבלה בעל כתב ,בלשון
, ע"ש החיים

 מרדכי ב״ר יהודה ה״ר .החכמה אוצר 431.
 ,מחלקות בד׳ הידיעות כל יסודי בראשי

 .וחשבון הנדסה ב( .הפילוסופית א( :והס
 קורות או ההגדות ד( . הטבע חכמת ג(

 הנ״ל ח״א ,החכמות וקורות ועם לעס הימים
 ספרי קורות על שי״ר לה״ר פתיחה עם

.8ס ,התרט״ז ווין, אסף: ס׳ על ובפרט חכמה
 .אייבשיץ יהונתן ה״ר .חכמה אוצר 432.

 ג׳ כ״ח )עיין ,יצירה ע"ס ועמוק רחב באור
. האחרון( ומכתב ב׳ מכתב

 תורה לדברי עתי מכתב .חכמה אוצר 433.
 נאסף ,ושיר ומליצה ובקרת מחקר וחכמה

 חוברת ,צדק כהן אהרן ב״ר יוסף ה״ר ע״י
. 8ס , כת״ר , לבוב :א׳

.לעיל( החיים אוצר )עיין .החכמות אוצר 434.



השמים אוצר 22 ,ה אוצר

 )עיין .כספי אבן יוסף ה״ר .ה׳ אוצר 435.
. כש"י ודלא כסף( משכיות ,כסף גביע

 עניניס .יעקב ב״ר משה ה״ר .ה׳ אוצר 436.
 סודות שושן בספרו ]מביאו ,עה״ת עמוקים

 לשון על שרגל כמו יבא ה' אוצר תדיר שם וכותב
 עוד מוכרח אינו ולכן זה, שלפני כספי ן׳ ר״י

 כ״י ,המרשים כדעת מיוחד הפר שם שהוא
. ע״ש ^.2 1061 ף, רד״א

 צרפתי. חיים ב״ר יוסף ה״ר .יוסף אוצר 437.
שכ״ה(. )סה״ד שמות: פ' יוסף יד בספרו מביתו

 אבי הלוי טודרוס ה״ר . הכבוד אוצר 438.
 ד' הס' ובהסכמות בשער ]כ״כ . הרמ״ה
 אלקבץ ן׳ לי״ש ישר שרש בס׳ אבל , נאווידוו׳
 קדוש א׳ לו קורא וכו', בישראל לפנים וזאת הלוי,פ׳
 א״כ ,ע״ב דע״ח ע״ש האחרונים הקבלה מחכמי

 . כנודע[ וד׳ ה״א הנפער הרמ״ה אבי שיהיה א״א
 על ונדפס ,קבלה ע״פ הש״ס אגדות על באור
 , נאווידוואהר : מועד וסדר ברכות מס'

. 4ס .. ווארשא . תקס"ח
 . גיקיטיליא יוסף ה״ר .הכבוד אוצר 439.

.״\ו. 18 רח״ם כ״י :הנסתר ע״ד מצות עעמי

 . בוכנר אברהם .הקדש לשון אוצר 440.
 ופעלים השמות אוצר בקצרה,וכל דקדוק כללי

.8ס׳תק״ץ ווארשא, א״ב: כסדר בתנ״ך ומלות
 עם לה״ק שרשי .הקדש לשון אוצר 441.

 וקאוואלער מערציער ע״י רומית העתקה

. 2ס ,של״ה ,ליידען :ובערטראם

.נתיב( מאיר )עיין .הקדש לשון אוצר 442.

 :קבלה ס׳ .טוביה ה״ר .נחמד אוצר 443.
 לפנים וזאת בפ' ישי שרש בס׳ הובא .)ש״י(

 ישי שרש ]בס' . שכ״ה( )סה״ד : ע״ש בישראל
 הנ״ל הכבוד אוצר ס' כ״א שס זה נזכר לא

. ע״ש[ הלוי לר״ע

 משה בכ״ר טוביה כ״ר . נחמד אוצר 444.
 בבאור א( : ספרים לב' נחלק .הקראי

 דיני באור ב( . והאסורים הכשרים המאכלים
. )אר"ץ( וטהרה: טומאה מיני כל

 הרואה הכהן יוסף כ״ר .נחמד אוצר 445.
 ולא בספריהם )נזכר .הקראי אברהם בכ״ר
. )שם( : נמצא(

 . הקראי הלוי יפת ב״ר .נחמד אוצר 446.
 .ג.2 205 ,ע רד״א כ״י : כהניס תורת על

 :וז״ל כ' ורמש״ש — !באר״ן נזכר שלא ]והתימה
 מספרי העתיק נווביה י׳ • הוא אחד פרעה חלום

 , ! ולו להם הס' ומיוחס עליהם והוסיף הקראים
 רד״א מכ״י העתק נמצא לוואלף העברים הפרי ובאוצר

 וא״כ . וכו' הענין נתברר ידו על אשר הנ״ל

 דף קדמוניות לקוטי ועי׳ . הם אחד ספר ארבעתם
. ז'[ — ודקצ״ו דקע"ד והערות רי"נן

 יהודה בכ״ל ישועה כ״ר .נחמד אוצר 447.
 ולא בספריהם )נזכר . הקראי הזקן עלי בן

• )אי"ץ( : נמצא(

 . יעקב ב״ד משה ה״ר .נחמד אוצר 448.
 נובלות ]ובה' .)ש"י( : עה״ת הראב״ע על פי'

 בה' וגם הקראים הפרי בין נמנה ע״א דנ״ו חכמה
 נזכר שלא ונפלאות , תדיר נזכר אומן אמונה
 יש״ר אבן החכם את ושאלתי , ספריהם בין כאר"ן
 ד' ו' מיום במכתבו לי והשיב ,ע״ז הקראי הלוצקי

 לכן הקראים מן איננו הספר זה :וז"ל תרי״ד אדר
 , הקראים ספרי בין הנ״ל אר"ן בע״ס הביאו לא
 עיר קיריס במדינת אז שהיו הוא הרבנים מן אך

. וכו׳[ ונו׳ קראסוב

 . עלנקווה משה ה״ר .נחמד אוצר 449.
. 8ס ,תק״כ ,ד״ו :ליוה״כ ותפלות שירים

 ,שבת מס' על חי' .הרמב״ן נחמד. אוצר 450.
 , פרעסבורג : ישן כ״י מתוך מחדש נדפס
.שבת( מס' על הרמכ"ן הי׳ )ועי' . 4ס ,1837

 זמננו חכמי מכתבי קובץ . נחמד אוצר 451.
 ,וכדומה קדמוניות וחקרי ומדע חכמה בעניני
 . בלומענפעלר יצחק ה״ר ע״י נאספו

 חוברת — .8ס ,תרט״ז ,ווין :א' חוברת
 : שלישית חוברת — .8ס ,תרי״ד , שם :ב׳

. 8ס ,כ׳ת׳ר' , שם

 • כסף( משכיות ,כוזרי )עיין . נחמד אוצר 452.

 . פישער מאיר ה״ר . הספרים אוצר 453.
 מוהאדי ממשלת החת ישרון עם קורות

 . מוויריטאניא מלכי ,עדרים — ואימאס

. 8ס ,תקע״ז ,פראג :ראשונה מחברת
.נעול( גן )עיין .גנוז עדן אוצר 454.

 חולים לרפא רפואה ס׳ .עניים אוצר 455.
 חובר ,יקרות ולא מצויות ורפואות בסגולות

 ללה״ק ונעתק היספאנו פיטרו ע״י רומי בל׳
 ]ובס׳ המעתיק שם נודע ולא ,בשטרסבורג

 שהוא שם ול מזכירו פ״ד ז' מאמר שלום נוה

 מינכען וכ״י {?2155 ווין כ״י .ע״ש[ העתיקו
. נ\2 624 , 339 רוסי די וכ״י ,י?12 250

 . לארא די כהן דוד ה״ר . רב אוצר 456.
 מלה״ק הסכמיות מלות על ערוך ס׳ כעין

 : וזולתם במפרשים לשונות ושארי ,וערבי
. דרכ״ג( ח״ב )פירשט

 יצחק ב״ר יעקב ה״ר . השמים אוצר 457.
 : כ״י , ולמודית אלהית חכמת על ♦ צהלון
. י״א( י׳ )זצ״ל



הגנוז אור 23 שים השר אוצר

 בן ליב יהודה ה״ר . השרשים אוצר 458.
 מחלקותס לכל והוראותיהם לה״ק שרשי . זאב

 כל וב׳ ח״א : חלקים ג׳ ,ויפה טוב בסדר
 לשון שרשי וח״ג ואשכנזית, עברית לה׳יק שרשי

 : א״ב כסדר והכל ,עברית מתורגמים אשכנז

 בתוס׳ עוד . 8ס , ז' — תקס״ו , ורן
 האמבערג הערץ ה״ר ע״י בח״ג ותקוניס

 .8ס ,1816 ,ווין : המחבר צורת ועם
 מאיר ה״ר ע״י וב׳ בח״א והקונים בתום׳ עוד

 בכמות למשנה עד נוסף וח״ג ,לעטערים

 1839 ורן, שטערן(: בר״י )הר״מ פלאי ע"י
 להם אין דק״ה ח״א פירשנו ]ודברי . 8ס , 44—
. המחבר[ בהקדמת ועי' , שהר

 יצחק ה״ר .הכללי השרשים אוצר 459.
 עברית לשון שרשי .זיבענבערנר דור ב״ר

 וש״ס בתג״ך הנמצאים לשון ושאר וארמית
 השונות הוראותיהם פתרון עם משנה,

 ומאשכנזית לאשכנזית מעברית והעתקתם
 :נ( — )א וב׳ א׳ חלק ,חלקים בד׳ לעברית
, 4ס ,ז׳ — תר״ו , ווארשא

 ב״ר ויטאל היים ה״ד . חיים אוצרות 460.
 שערים, בקבלה,כ״א דרושים חלקים ב' יוסף.

 שערים מאה הכולל , חיים עץ מס׳ חלק : והס
 , קאריץ :כסף( שקל מאות ארבע בס׳ )עיין

. 4ס ,תקמ״ג

 ה״ר עזבון ספרי רשימת .ח^ם אוצרות 461.
 לבד כ״י , א״ב כסדר ז״ל מיכל יוסף ב״ר חיים

 ,הכ״י על האוצר מפתח ובסופו לבד, ונדפסים
 כסדר מחבריהם ושמות ותקוניס הוספות כולל
 ה״ר ע״י ,הערות עם מכ"י עניניס וקצת א׳יב,

.8ס ,המבורג,חר״ת :שטיינשניידר משה
.חיים( מים )עיין . חיים אוצרות 462.

 דימיליאב יוסף ה״ר .יוסף אוצרות 463.
 והרא״ס רש״י על התורה כסדר חי' מוסקאט.

 ז׳ ע׳ ו׳י׳ת׳ן׳ , ליוורנו : גפ״ת וחי׳
. 4ס ,)תקמ״ג(

 ב״ר זלמן שלמה ה״י .שלמה אוצרות 464.
 ב׳ עם הריאה טריפות הל' .מישל משה

 : שור כה ,תבואות רב בשם פירושים
. ?( 2) 4ס , תיר״א , לבוב

 הקבלה ע״ד וכו' ונקודות האותיות על האור. 465.
 , 2 ;,858 פאריס כ״י יעקב. בן יהודה לר׳
 , רמש״ש הדעת, ועץ החיים עץ ס' כין

 יהורא ב״ר מאיר ה״ר .האבוקה אור 466.
 בקבלה נפלאות הקדמות כ״ץ. פאפירש ליב

. במקומו( שלי ושה״ג ,נ״ב )שג״ב :כ״י

 ברא״ל אברהם ה״ר . האבן אור 467.
 פי׳ בח׳'ע,עס ס' ע״ד מליצות . ליכטשטיין

 הש״ך לדעת מצות תרי״ג ובסופו אבן, מלואת

 בספרו באורם לחבר ויעד השבוע ימי לז' נחלק
 . 8ס ,תקע״ב ,שקלאוו : אלפס מעשה

 , זה עי׳ תקומה, אבן בשער שנקרא מהם ]ויש
. לפני[ עתה נמצא וכן

 פרענק. בער יששכר ה״ר האמונה. אור 468.
 : בל״א ולנערים לנשים התורה י ר ו פ ס

 . דר״ן( )פירשט 8ס , ..תק ,ווין
. 8ס , 1841 ,פרעסבורג

 וה״ר שמעון ה׳יר האחים . אסתר אור 469.
 יוניות זרות מלות באור .באנדי מרדכי
 נדפס ,א׳יב כסדר ומדרשים בתלמוד ורומיות

. 8ס , 1812 ,דעסויא : לבד הרומי חלק רק
 ויו״כ וער״ה ער״ח תפלות .בקר אור 470.

 , ישנים מספרים מלוקט שובבים ולמנחת

 ,ד״ו :פיאמיטה יוסף מר׳ פיוטים ונוספו
. 12ס ,תק"א שם, .8ס ,תס״ט

 מקידאן. אורי ב״ר משה ה״ד הבקר. אור 471.
 מעניני ילקוטים לקוטי צדיו ועל ש״פ הגדה פי׳

. )שי״ג( :כ״י , יצ"מ

. גדולים( אורים )עיין . גדול אור 472.

 מרדכי ב״ר אברהם ה״ד .הגנוז אור,473.
 מהזהר עמוקים מאמרים על פי׳ .אזולאי

. במקומו( שלי ושה״ג ,נ״ה )שג״ב : ונאבד

 יצחק ב״ר מאיר ה״ד . הגנוז אור 474.
 על . מאירות( פנים )בע״ס אייזענשטאט

 : כתובות מס׳ וחי׳ ,וב״י מטור יי״נ הל׳

. 4ס ,תקכ״ו , פיורדא
 .לוצאטו חיים משה ה״ר .הגנוז אור 475.

 ד׳ של שם ובאור ש״פ, והגדה ר״ה תפלת באור
 , זאלקווא : בקבלה עניניס ושארי ומ״ב

.חכמה( דרך )ועי' . )שי״ג( .12ס , תקל״ה

 . פרוסטיץ חזן נטע נתן ה״ר הגנוז. אור 476.
 .31 רח״ם כ״י : זהר מאמרי קצת על פי'

 גינת וע״ש שם .¥2 558 והיא : כ׳ ]ורמש״ש
 שנדפס )ר״ל ¥2 4746 רח״ם ועי׳ .ביתן

 ועתה . ע״ש( ,4ס ,תקצ״ג , צפת : תהלים עם
 וואלף עדות ולפי .אוקספורד כ"י נין נמצא
 , רד״א כ״י באוצר לפנים היה תתמ״נן דף ח״ג
. [2035 דף רשמש״ש ועי׳

 ישרות ומדות חסידות הנהגות .הגנוז אור 477.
 כסדר ומסודר הצדיקים ספרי בכל המבוארות

 לספר מבוא כעין הקדמה ובראשו ,התורה
 ויסוד עולם בנין שער בשם , ולתניא זה

 , לבוב ;תק״ס , זאלקווא ; פרקים י״ז בינה
. 8ס ,תיר״א



החיים אור 24: הדרשנים אור

 יצחק כ״ר יעקב ה״ר . הדרשנים אור 478.
 רח״ם כ״י : הדרוש דרכי על . הרופא צהלון

 ל וז״ל כ' דשל״ו שם האוצר ]וכמפתח . ״¥. 30
 דף ומן החיים אוצר ספרו מהקדמת העתק והוא
 714 שצ״ל )נראה כ׳ ״\נ 713 הנדפס של ל"ד
 קול :וז״ל כ׳ ,י״א סי׳ י' ובזצ״ל .וע״ש( ,נ׳

 אור "ל ג נקרא זה וס' הילקונן על מפתח יעקב
. עכ״ל[ הדרשנים

 . החסיד יהודה ב״ר דוד ה״ר . זרוע אור 479.
.37 יוא"ל .רש"ר ב״י :סוד עפ״י התפלה פי׳

 .מווינא משה כ״ר יצחק ה״ר .זרוע אור 480.
 התום׳ כסוגיות התלמוד על גדול חבור

 ה״ר ]ונם ,648 , י! רד״א ב״י : באריכות
 בשג״א ,כמ״ש ונזיקין נשים ע"ס בכ״י ראהו חיד״א ן"

 נדפס , ע"ש ,בשמו ה״א שלי ושה״ג י״ע יו״ד
. בזיעאמיר[ )תרכ״ב( עתה

 . פאפירשב״ץ מאיר ה״ר זרוע. אור 481.
 והוא , החיים עץ דרך ע״ס ופירושים הגהות
 וסידרו ,האריז"ל בהקדמות החשוב הספר
 חיד״א ה״ר כמ״ש ,ז״ל מהרח״ו ספרי מכמה

. ע״ש ,במקומו שלי ושה״ג ,מ״ו א׳ בשג״ב

 עניני .ואלי דוד משה ה״ר . זרוע אור 482.
.יוא״ל ב״י :קבלה

 .ליאון די ברש״ט משה ה״ר , זרוע אור 483.
 .ע״ש ג', ט' דף החכמה הנפש בספרו הזכירו

 . אוקספורד בכ"י נמצא ולפ"ד : כ׳ ]ורמש״ש
. [1849 רשמש״ש עיין

 היים ה״ר .קצר או קטן זרוע אור 484.
 מס׳ קצור .הנ״ל הריא״ז בן מנוואשטט

 : וסימנים למסכתות ומסודר לאביו זרוע אור

 מה וגה , בסוף התשו׳ עם 32 רח״ם ב״י
 .ע"ש הספר, בסוף שם כתוב ע״ז במס׳ שחסר
 פסקי בגליון ,קצר א״ז נדפס ד״ו ובש״ס

 הגבוריס שלטי כמו , מסכת כל בסוף הרא"ש
 כ״ב )שג״ב : והר״ן הרי״ף בגליון שנדפס
 ועל עה״ת דרשות ]ג"ח .במקומו( שלי ושה"ג

. בפוסקים[ ונזכרו בדינים המועדים

 שיר .צדק כהן יוסף ה״ר .זרוע אור 485.
 לעיר קארל ערצהערצאג הנסיך בוא ליום חדש

.4ס ,1854 לעמבערג ככתבם: ת״א עם לבוב,

 אלעזר ב״ר אלעזר ה״ר . חדש אור 486.
 : מגלות וחמש עה״ת חי׳ ח״א . קאליר

 מס׳ על הי׳ ח״ב . אש( מאורי )עיין
 . תקמ״א ,פראג . תקדי׳א , פפד"א : פסחים

 . 2ס , תרי״ח ,יוזעפאוו , תקצ״ה סדילקאוו,
 . תקנ״ט ,ווין :קדושין מס׳ על חי׳ ח״ג

. 2ס , כת״ר , שטעטין

 זאב בנימין כ״ר חיים ה״ר .חדש אור 487.
 וברכת הנהנין ברכת כל על . באכנער

 ובהקדמתו ,התפלות( מברכות )לבד המצות
 דרכי על לדבר מרבה החיים אור הנקראת
 ישראל אור ס׳ בו שנכלל שם וכ׳ וז״ז, ההוראה

 קטנים חבורים ושארי גנז ישראל ה״ר לרבו
 מספרו ולקוטיס ,דברכות במילי המדברים

 פסוקה והלכה ;!"ט קצור שהוא דדהבא פתורא
 אורחות ומספרו המכריע, כדברי הלכה בטעם

 בשנת קצתו הדפיס שכבר הנהנין וברכת חיים
 ס׳ הקדמת הדפיס כ״ז סעיף ושם ,השק״ט

 . 4ס , תל״א , ד"א : ע"ש הג"ל, ישראל אור
 , תל״ה שבע ר"ח ב׳ יום שנשלם כ' ]ובסופו

 . רמש״ש : תל"א וצ״ל הדפום עעות הוא ואולי
 מאוחרות דשם הסכמות שהרבה לפי , נראה ולא

 מים ס׳ חיבר ועוד . ע"ש ,תל"א שבע מר"ח
 ד ע" ושבע״ם שבכתב לתורה ובאורים דרושים חיים

 על , חיים תוצאות וס׳ דחיי אילנא . פרד"ס
 ע״ד פי׳ כולל הסדור על תפלה, בית וס׳ , דקדוק
 ע״ד ופי׳ התפלה דיני וכל בדקדוק ועעם הפשע
. ראשים[ ארבעה נקרא ולכן ,האמת

 בצלאל ב״ר ליווא ה״ר . חדש אור 488.
 מגלת על ופשטיס באור . מפראג( )מהר״ל

 : חנוכה גס עניני על מצוה נר ובסופו ,אסתר
 . תקנ״ח , ווארשא . 2ס ,ש׳כ׳ם' ,פראג

. 4ס , תקס״ר , נאווידוואהר

 . מרגליות שמואל ה״ר .חדש אור 489.
 ,)ש״י( . 8ס .. קראקא : המוסר על פשטיס

. ו.(\2 494 להלן )עי׳

 , גדולים אורים )עיין . חדש אור 490.
. הזהב( מנורת

 בצלאל ב״י חיים ה״ר . החיים אור 491.
 ס׳ קצת על פי׳ . )?( מפראג מהר״ל אחי
 כ״י מתוך נדפס ,למהרח"ו ע״ח ופרי חיים עץ

 )פירשט , 4ס , תקס״א , מעזירוב :המחבר
 מריגא המרשים כ״כ ]ואמנם . דרנ״ח( ח״ב

 מאד רחוק זה אבל ,ע״ש ,דרע"ו תר״ח בעק"ד
 נפער הנ״ל בצלאל ב"ר שמהי"ח לפי , זמנים בסדר
 שלי שה״ג )עי׳ ש״ס בשנת ומהרח"ו השמ"ח בשנת
 . י״ב( סי' ו' אות ובח"ב ,כ"ז סי׳ ח' אות ח״א
 בחיי עוד מהרח״ו ספרי נתפשעו שכבר להאמין ואין

 שם כי ועוד ,אשכנז ארן עד בצלאל ב"ר מהר"ח
 הנפער פאפירש מהר״ם להם קרא חיים עץ פרי
 אחרי שנים כמה שנולד לשמוע וקרוב , תכ"ב שנת
 ח״ב שלי שה״ג ועיין , בצלאל ב״ר הר"ח מות
 . שם ומ״ש חיים עץ ועיין ,פ"ד הי׳ ע׳ אות

 שבוש, בודאי א': בדבור ע״ז כתב רמש"ש וידידי
. להאריך[ ואין האמת וכן



ישראל אור 25 החייב אוד

 ,עטר ן׳ למהר״ח פי׳עה״ת החיים. אור 492.
 וגס . תורה( )עיין החומש עם פ״ר נדפס
 , 4ס ,ט׳ו׳ב' מ׳ב׳ש׳ר' , זאלקווא :לבדו
. 4ס , תרי״ח ,ווין

 )עיין .יעב״ץ יוסף לד׳ .החיים אור 493.
 ,שקלאוו :לבדו גם ונדפס .האחדות( מאמר

 והערות הגהות עס כנ״ל עוד .8ס ,תקנ״ו
 בשס שפירא אלימלך צבי לה״ר מועילות

 . 4ס ,תר״ח ,זאלקווא : גנים מעין
 ׳ עה״ת דכלא אגרא ה' שחיגר כהקדמתו ]וכ'
 על דרשות ישרה רגל ום' דפרקא אגרא וס'
. המועדים[ כל

 . מרגליות שמואל ה״ר . החיים אור 494.
 ]ולפ״ד .)ש״י( . 8ס ,קראקא : מוסר ס'

 זה גם ורמש״ש ופירשנו כוואלף רשימות דורשי רוב
 חשודים שניהם .¥2 489 דלעיל חדש אור ס' וגס

 אכזב ממקור שאג הש״י והנה , ולהד״מ לכדויים
 ורמש״ש ,עליו וואלף השיג וככר , כרעולוצי הוא

. כלל[ להם גרים ולא מרשימתו השמיעם

 צמה ב״ר שמעון ה״ר . החיים אור 495.
 ה' אור ע״ס תשובות . )הרשב״ץ( דוראן

י״ג(. סי' ח״ג סוף תשב״ץ ז"ל,)עי' חסדאי לרב

 . חיים( עץ , חדש אור )עי׳ . החיים אור 496.

 ב״ר פייוויל אורי ה״ר . החכמה אור 497.
 כסדר ודרושים פשעים . אהרן
 : ושמות בראשית ע״ס ח״א : ב״ח התורה

 ויקרא ע״ס ח״ב . 4ס ,תקע״ה ,לאשצום
 . 4ס , תקע״ה , קארעץ :ודברים במדבר
 , לבוב :עה"ת החכמה אור ס' נמצא ]וכרי״ו

. ראשון[ מדפוס זהו ואולי . 4ס ,תקנ״ה

 לבית בנימין ה״ר .־ חכמים אור 498.
 מסכתות כמה על חי׳ .קאצינעלנבויגן

 , פפד״א :אגדות הי' חכמים לב ובסופו

. 2ס ,תקי״ב
. עולם( בחינות )עי' . חכמים אור 499.

 מרדכי ב״ר אברהם ה״ר . החמה אור 500.
 גדולים חלקים ג׳ הזהר על פי' . אזולאי

 ול״א ,נ״ג שג״ב עיין . הזהר חלקי שלשת על
 , חמה וזהרי במקומו, שלי ושה"ג ,ט' סי' ז'

. כש״י ודלא

יעב״ץ(. ה״ר סדור תפלה )עי׳ . החמה אור 501.

 חנוך לראשית לה״ק מלות באור . טוב אור 502.
 על שיר עם ,ספרדי בלשון ופתרונם הנערים

 נדפס .אוליווירה די לר״ש עקרים י״ג

 א' הוא ]ואולי ,אבודיאנעי יהודה ה״ר במצות
 נודע ולא לפניו שהיה מודינא די הרי״א מחכורי

 כנ״ל עוד — . 32ס ,תל״ה , ד״א :לגו[
 . 16ס , תמ"א , ד״ו : לוז אור בשס

 . תמ"ד ,ד״ו : לוסטרו אור בשס כנ״ל עוד

 ה״ר במצות כנ״ל עוד .16ס ,תס״א ,שם
 : פירנאנדיס דוד וה״ר קרידו חזקיה אהרן
 הנ״ל שמותיו שנויי ]וכל . 16ס ,תפ״ו ,ד"א

. הספר[ שמתחיל הראשונות מלות משתי הם

 אברהם בן קרשקש חסדאי ה״ר ה׳. אור 503.
 הדת יסודי על .יהודה בן הסדאי בן

 ראשון הלק והוא מאמרים בד' האמונה ועקרי
 ,שט״ו , פירארה : זה עיין אלהים, נר מספרו

 :מהנ״ל בשנויים ווין כ״י מתוך מהדש עוד .4ס
. 8ס , 1860 , ווין

 עה״ת פי׳ .היצהרי מתתי׳ ה״ר .ה׳ אור 504.
. עה״ת( יש״ר )הקדמת : ק״מ ה״א שנת נכתב

 פי׳ .קורדובירו משה ה״ר . יקר אור 505.
 וספרא ואדרות מהימנא ורעיא הזהר על

 כרכים ש״ז ,והתקונין יצירה וס' דצניעותא
 . דמודינא דוכוס הפרי באוצר כ״י ,גדולים
. כמקומו( שלי ושה״ג מ"כ )שג"ב

 זאב בנימין יוסף ה״ר . יקרות אור 506.
 כסדר הורה הי׳ . ליב אריה ב״ר וואלף

 )עיין ,נרגא ביה שדא סה״ד ובעל הפרשיות
 חן לוית ס' עם נדפס .חן( לוית שכ"ה סה״ד

 :לבדו וגס — .ל׳ כאות זה עיין ,ז״ל לאביו

.4ס תקט״ז, זאלקווא, תק״ב. )פפד״א(, חמ״ד

 אהרן ב״ר היים מאיר ה״ר . יקרות אור 507.
 וחי׳ והרמב״ס הש״ס על חי' . יצהקי

 ה״ר הגהות עם ,יומא מס' על הרימב״א
 ; הריטב״א( חידושי )ועי׳ , מודעי חיים

. התקי"ד ,קונשטנטינא

. לבוש( )עיין .יקרות אור 508.

 יעקב כ״ר שמעון אהרן ה״ר הישר. אור 509.
 והערעורין בקליווא הגט מעשה על . אברהם

 , ד״א :ע״ז הזמן גאוני ושו״ת מהדרו על

. 8ס ,תקכ״ט
 וכוונות דינים עם תפלה סדר . הישר אור 510.

 ,פאפירש למהר"ס צדיקים אור ס' בו ונכלל
 לפי הלב בכוונת ישרה תפלה ואה״ז

 והובא מסודר ,המוסר ס' ובסופו ,האר״י
 חזן חיים ב״ר הירש צבי ה״ר ע״י לביה״ד

 , הורה : עמודים לג' ]ונחלק פוזנא דיין
 , תס״ט , ד"א :וגמ״ח[ !התפלה היא עבודה

, 8ס , תקכ״ד ,פיורדא . 4ס

 אהרן ב״ר ישראל ה״ר י ישראל אור 511.
 . וקלמנקש סענדרליך ממשפחת יפה

 ומאמרי זהר מאמרי ופי׳ האצילות למוד על
 כהדרן א״ח ש״ע דיני וח״ב ,קבלה ע״פ רז״ל
 ונראים הרואים כלי ובסופו ,קבלה ע״פ

. 2ס ,תס״ב ,פפד״א : ומפתחות מ״מ
•4



גגה אור 26 ישראל אור

 זעלינמאן ישראל ה״ד . ישראל אור 512.
 נכלל ואח״ז ,הנהנין ברכת דיני על .גאנז
 ,באכנר חייס ה״ר לתלמידו חדש אור בס׳

 נקודות בס' ]ונזכר ,לעיל( חדש אור )עיין
. רמש״ש[ . ק״ח סי' הכסף

 .יהונתן ב״ר ישראל ה״ד . ישראל אור 513.
 מסודר ,בקבלה רז״ל מאמרי על פשעים

 )טב תי״ז ,ד״א :בחרוז הדברות לעשרת

. 8ס ,ולשלם(
 ליפשיץ ישראל ה״ר . ישראל אור 514.

 הגע בענין שו״ת ס״ג . קליורא אבד״ק

. 4ס , תק״ל , קליווא : דקליווא
 . ישראל( ישמח )עיין ישראל. אור 515.

 . נו״כ( תורה, )עיין לישראל. אור 516.

. ש״פ( הגדה )עיין . ישרים אלר 517.

 איידליץ זרח משה ה״ד . לישרים אור 518.
 : ומדרש באגדה דרושים י״ד . מפראג

. 4ס , תקמ״ה ,פראג
 יעקב ב״ר רפאל ה״ד לישרים. אור 519.

 !ביצה ,שבת ,פשתים מס' על חי' . פייזר
 ש״פ הגדה פי' וקצת ,חולין ,ר״ה ,כתובות

 , דיהרנפורט : יעקב עין ג״כ ונקרא
. 2ס ,תקל״ח

 מרדני ב״ר אברהם ה״ר . הלבנה אור 529.
 הרש״ל כהגהות הזהר ע״ס הגהות .אזולאי

במקומו(. שלי ושה״ג נ״ד התלמוד,כ״י.)שג״ב על

 הגדול הכהן יצחק כ״ר . הלבנה אור 521.
 החדש קדוש על . הקראי שלמה בס״ר

 )ציון .כ״י ,חלקים ב׳ וציורים בתמונות
. דרכ״ע( ודביר דל״ו תר״א

 זעקיל יצחק ה״ר בצק. לו אור 522.
 קענות והלכות ברכות מס' על חי' .עטהויזן
 ועריא שקלא : במקומו שלי ושה״ג ע״א ]ובשג״ב

 , קארלסרוא : מצוה[ שבנר ההלכות ציון סדר על

. 2ס ,תקב״ב
.עדן( עצי )עיין .הדורשץ לפני אור 523.

מזיטאמיר. וואלף זאב המאיר.ה״ר אור 524.
 מורה ובתוכם הפרשיות כשדר הורה רמזי

 ודרושים ורות ושיה״ש אסתר רמזי בעמק
 , פאריצק . תקנ״ח קאריץ, : ורגלים למועדים

. 4ס ,תיר"א , לבוב . תקע״ה

 זאב ב״ר ליברמאן אליעזר . נגה אור 525.
 חכמי עענות על תשובות ח״א . וואלף

 החדשה בבהכ״נ והמנהגים השנויים נגד הדור
 והוכחה מוסר בעניני חקירות ח״ב .בהמבורג

 :וכו' והאחרונים הראשונים הדרשנים ודרכי
. 4ס , תקע״ח , דעסויא

 נפרד ח״א . המיץ יוסף ה״ר .נגה אור 526.
 על הגהות ,אמת דרך א( : ראשים לשני

 . מהאריז״ל מקובלות והתיקונים הזהר
 ל״ג דף עד הזהר על פי׳ ,בינה יודעי ב(

 ומשם , הרמ״ז ע״י והוגה בראשית מפ'
 שלא וכמדומה .דרכו לפי הרמ״ז פירש והלאה

 , שלם נמצא לא כי קצתו ונאבד נשרף או כולו נדפס
 ותוכו כ״י וסופו תחלתו ממנו א' ראה חיד״א וה״ר

 ושה״ג צ״א י' בשג״ב כמ״ש נדפס דפין כמאה
 ממנו וח״ב . 4ס , ת׳ח׳י׳ה ,ד"ו :במקומו שלי

 כל על ,יוסף ראש א( : ראשים לג' נפרד
 העניניס מפתח ,עולם אור ב( . הזהר דיני
 הפסוקים מפתח שמש, תבואת ג( .הזהר בס׳
 כ' ]וע״ז .דקס״ג( ח"א )פירשט : הזהר בס'

 שצ״ח דף ח״ג וואלף מס׳ והוא :וז״ל רמש״ש
 מיוחד ובדף — . כראוי דקדק לא הוא וגם ותק״ן
: וז״ל כ׳ לזה שצירף

 ראיתיו לא תכ״ג וויניציא נדפס בינה יודעי
 דרך ס׳ ראיתיו אבל ׳ נמצא אנה ידעתיו ולא

 דרצ״ט במדבר ס׳ עד הזהר על להאריז״ל אמת
 ספרים ב׳ אבל ׳ זהר תקוני ועל הזהר מס׳

 ^( 802 ורח״ם , ¥. 1292 , .ף )רד"א
 ונדפס . הפרע נודע ולא שער להם אין שראיתיו
 מהחלק נ״א דף ובסוף , בפ"ע מסומנים בחלקים
 ונשלם תם כתוב עצמו הזהר על שהוא האחרון

 ארח יבא בא ואחריו , הזהר ס' לכל אמת דרך
 71134 ע׳ התקוניס)רשימש״ש ס׳ בהגהות לצדיק

 ע״י שנשתבשתי קצת מועעה שם שהוספתי ומה
 בערך ותקנתיו דקדוק בלי והשיבוני ששאלתי אחרים

 התיקונים יבואו ואח״כ . (1991 ע׳ , זכות ר״מ
 ברכות :וז"ל כתוב ושם ,ע״ע דף עד ומונה והולך
 חפן אשר ... חמיץ יוסף . . . משביר לראש
 עוסק הוא כעת וגם ...כיסו בחסד יסעד

 ותבואת , עולם אור הנחמדים ספריו בחבור

 יודעי ס׳ כולם ועל ,יוסף וראש ,שמש
 הסתומים הזהר מאמרי כל על סי' הוא ,בינה

 ,ממנו דפים קצת לעשות התחיל נר"ו הרי״ח אשר
 בס׳ ל״ג מדף אחריו בא זכות( ר״מ )ר״ל ואני

 יודעי וס' .עכ"ל , בעז"ה תומו עד ואילך בראשית
, 890 ,י! רד״א בקובצי נמצא כ״י בינה

 בכ״י ושמות בראשית ס׳ ועל , ¥. 1064 , ף
 ושם דשמ״ב האוצר מפתח )עי׳ 313 רח״ם
 זכות שר״מ אז לי נתברר שלא מפני ,אולי כתבתי

 לר״מ הזהר על בפי' ראיתי ואח״כ המחבר( הוא
 בינה ביודעי : של 624 רח״ם ב״י , זכות
 ויחס , [2625 ע׳ ברשימתי שהבאתי ]כמו שלי

 ,התחילו רק חמין יוסף שר׳ מפני השפר לעצמו
 יודעי ס׳ אינו זכות לר״מ הזהר על והפי'
 ראה דשצ״ח( )ח״ג וואלף שגס נראה אמנם , בינה
 הדברים כתב הוא כי , ספר הלק או ספר



עינים אור 27 נגה אור

 : קצת( קשה הלטיני )ולשונו אחד ספר מתו״ האלה
 לחמשה מתחלק נגה אור מס' ראשון חלק

 והוא , אמת דרך ס׳ , הכמה ראשית , ניצוצות
 ואחריו ,מהאר"י הזהר ם' על ההגהות כל עיקר
 )!( מלות באור , בינה יודעי ס׳ והוא ה׳ יראת

 וכולל ,יוסף ראש ס' יבוא השני ובחלק זרות,
 מכל מפתח והוא ן עולם אור וס' זהר דיני כל

 מכל מפתח ,שמש תבואת וס׳ ,הזהר ענין
. בזהר הנמצאים הפסוקים

 מוגה 4ס ,תכ״ג , וויניצא :מאלף והוסיף
 ; אמת דרך מס׳ מדבר ואח״כ ,זכות ר״מ ע״י

 ס׳ ראה שוואלף הראשונה מחשבתי אל אשוב וכמענו
 שער על היה הנ״ל וכל , השער עם אמת דרך

 דברי מקור ראיתי ועתה . ? ! אמת דרך ס'
 דפ״א, בהערות נוהם ארי בס׳ ראזענטהאל המעיר

 שהדפיס כתב אבל ,וואלף אחרי הלך הוא שגס
 הולך רי״ח באור כי שבוש והוא דפין, ל״ג רק רי״ח

. !(השה״ג בדברי דק )ולא הזהר מס׳ ל"ג דף עד
 להראות רק ,אוסיף ולא הארכתי הפעם עוד

 נדע לא אם האחרונים דברי לתקן לשוא יגענו איך
. עכ"ל ן הראשון מקורס

 , השם ס׳ תמים, בדרך הולך )עי׳ . נגה אלר 527.
. מכות( מס' , תלמוד

 ?־( ראובני )ילקוט י״ר בס׳ מוכח נחלה. אור 528.
. שכ״ה( )סה״ד :נשא פ'

 .עטהויזן זעקיל יצחק ה״ר . נעלם אור 529.
. 2ס ,תקכ״ה , קארלסרוא :שו״ת נ״ח

 . קורדובירו משה ה״ר .נערב אור 530.
 פרדס מש׳ והקדמות כללים קצור

 שמות ולכל הקבלה לחכמת ומפתח דמונים
 טובה. לשנה ,קראקא .שמ״ז ,ד״ו : הכנוייס
 )זאלקווא( חמ״ד .)תס״א( חש"ד , פיורדא

.4סקארעץ,ת'ק'ו'ם',.8ס)תק״מ(, הנערב ואור
 ליב אריה אברהם ה״ר . אורהנערב 531,

 בקצת באור עם הש״ם כל על הי' . כהנא
 בשם כהנא זלמן שלמה ה״ר לבנו מקומות
 : המפתחות שער ובסופו , שלמה דברי

 בשם ממנו וח״ב . 2ס , תקס״ר , אוסטרהא
 , כנ״ל שלמה דברי עש חמד דברי

 זהב זר ,ס ]ג״ח .בכ״י והספדים דרשות
. המקרא[ על באורים

 עה״ת: והרמב״ן הראב״ע על הנפש.פי' אור 532.
 ,וכצ״ל נפש אות ח״ב וואלף הגיהה ]וכבר )ש״י(.

 כתר הוא 107 וואט' בכ״י הרמב״ן על והפי׳
 ברשימת הספרים ראשי מהעתקת נראה כאשר ש״ט

. אסעמאני[
 . ב״ץ פאפירש מאיר ה״ר . נר אור 533.

 ; נ״א )שג״ב : בקצור משודר גלגולים בעניני ב״י
[ . במקומו( שלי ושה"ג

. הקדש( טהרת )עיין , הנר אור 534.

 נתיבות חומש תורה )עיין . לנתיבה אור 535.
.8סתקמ״ג, ,ברלין לבדו: גס ונדפס השלום(,

 ,מרגליות ליב יהודה ה״ר . עולם אור 536.
 פי׳ ובסופו הטבע, הכמת על לקוטיס

 : ודרוש פשט ע״ד גאון לר"ם שיה"ש על
 . תקמ״ב , נאווידוואהר .תקל״ז , פפד"א

 רס״ג פי' בלי כנ״ל עוד . 8",תקמ״ג ,פראג
 ס' ]ג״ח . 8ס , תר״ב , ווארשא : שיה״ש על

 ,רז״ל ואגדות עה״ת מחקר דרושי נעימה אמירה
 שבועות משפטי ע״ס ופי' ,שבועות מס' פי'
. גאון[ האי לרב

 הירש צבי ב״ר מאיר ה״ר .עולם אור 537.
 ד' כל דיני על סימנים . מרגליות

 , פולנאה : בחרוזים א״ב כסדר הטורים

. שם[ ומ״ש נתיבים מאיר ]ועיין . 4ס , תקנ״ה

 דור משה לה״ר קבלה עניני . עולם אור 538.
, יוא"ל כ"י : ואלי

 , ספר מגלת , נגה אור )עיין . עולם אור 539.
 חמיץ לר״י : כ׳ ]ורמש״ש .כולה( זהב מנורת

. \.[2 200 בלונדון ביהמ"ד כ"י

 ב״ר ליב יהודה ה״ר .קטן עולם אור 540.
 העולם מהות על פי' עם ה ד י ח .משה

 , אלטונא : ח״א , האדם ומהות יסודות וד'

. 8ס ,תקכ״ח
 מיכאל אברהם ה״ר . םלנלע אור 541.

 סדר . חיים שמואל ב״ר פונסינילה

 עד החדשים וקביעות השנים עבור
 שבת קבלת זמן ובסופו ,הששי האלף סוף

 16ס תקפ״ב ,ריגייו : איטאליא קהלות לכל
. 8ס , תקצ״ב , שם . )יוא"ל(

 . ממגמובה אליהו ה״ר . עתים אור 542.
 .)ש"י( 8ס , חש׳י׳ד , מנטובה : עה״ת פשטים

 :דקדוק עפ״י עה״ת פי' : כ' דרל״ז ה״א ]ופירשט
 הש״י דברי על כ׳ ורמש״ש . 8ס ,שי"ז , קרימונא
 ופירשנו , לגמרי אצלו חשודים והספר שהמחבר

 פניאל לר״ש עינים אור בס' זה את והחליף עירבב
א' עינים אור ס' עוד פירשנו הוליד וכן , 543
 וילד שוא הרה אשר וואלף ע״ס הביב לבן ויחסו

 : שם שכתוב פניאל לר״ש הנ״ל הוא זה שגם שקר
 , הכיב אחרון אחרון וכוונתו אחרון חביב חברו

. [2383 ע' רשימש"ש עי'
 אברהם ב״ר שלמה ה״ר . עינים אור 543.

 הכוכבים ממשלת ן עני על .פניאל
 ישראל בהם,ומעלת והרמוז בראשית ימי בששת
 חש״ד קושט' : מפתח עם האבות ועניני

 כנ״ל עוד . 4״ שי״ז קרימונא, .ח'( — )רע"ו
 חוליא והיא ! •*"1^ כוכב בשם הקדמה ובראשו
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 להמלבה״ד,ה״ר עה״ת הברכה מקור מס׳ אחת
 במדינת רב שאול בה״ר ליב אריה

. 4ס / תקס״ז , ברעסלא : שלעזיא
 יעקב ב״ר עובריה ה״ר . עמים אור 544.

 לאפיקורסים תשובות ספורנו.קצת
 הפילוסופים ומספרי מתורתנו מונחים מכללים

 . 4ס ,ע׳ז׳ר׳ך׳ , בולוניא : הנשמה ועניני
 ה״ר באור נמצא 1200 רוסי די ]ובכ״י
. ע״ש[ ,עליו קוטרינו די אליהו

 אברהם ב״ר הירץ ה״ר .בקר לעת אור 545.
 התנצלות האלברשטאט. ליפמאן אליעזר

. 8ס , תקי״ט , ד״א :ריבו לאנשי ותשובות
 והגאולה משיח מעניני . ערב לעת אור 546.

.8ס תקע״ז, שלוחיהם:חמ״ד, מספרי בל״א,הוא
 כ״ץ. פאפירש מאיר ה״ר מלך. פני אור 547.

 וה״ר .מהאריז״ל התפלה כוונות קצור
 ושה״ג ,מ״ז בשג״ב כמ״ש / בכ״י ראהו חיד״א

. במקומו שלי

 אברהם ב״ר משה ה״ר .מימה פני אור 548.
 :מוסר ותוכחת דרושים .בפלאנטש מ״מ

׳ . 4ס , תקנ״ב , אלטונא
 סת״ם סופר משה ה״ר . משת פני אור 549.

 כסדר בקבלה פשעים . מפרשעווארשק
 , שם . תקס״ט ,מעזעריטש :וח״מ התורה

. 4ס , ת״ר , לבוב . תק״ע
 כ״ץ. פאפירש מאיר ה״ר . צדיקים אור 550.

 כוונות ואח״ז האריז״ל ע״פ בקצרה דינים
 : קראטאשין ליב יהודה לה״ר ומצות תפלות

 עעמו את שינו אח״כ . 8ס ,ת״ן ,המבורג
 ,זה עיין הישר אור וקראוהו עליו שהוסיפו

. במקומו שלי ושה״ג מ״ח שג״ב ועי'

 ופ״א עה״ת דרשות . צדיקים אור 551.
 וקונע׳ רמ״ה ותשובות הב״י למדן ושיה״ש

 : ס"ס ככללי חביב ן׳ למהר״ם הדעת עץ
, 4ס ן תקנ״ט , שאלוניקי

.תמים( בדרך הולך )עיין . צדיקים אור 552.

 . כ״ץ פאפירש מאיר ה״ר . צח אור 553.
 )שג״ב .כ״י ,השתלשלות סדר ן בעני קבלה

. במקומו( שלי ושה״ג נ׳

 מיכאל אברהם .ומצוחצח צח אור 554.
 שבר ס' בהקדמת המני״ח לשון זה . קרדווו
 המחבר על וכו׳ הנוהרנו לא ועדיין ד״ה פושעים

 לה׳ להרף כתב וספרים .. • : ספריו ועל הזה
 כעורים ומעשיו נאים בשמות וקראם !א׳<קיו

 , אבינו אברהם חכמת השני , אלי זה הראשון
 , ומצוחצח צח אור הד' ,המאור ספר השלישי

 כלל/משש ויכוח וב/הששי ח״א לאברהם בקר הה׳
וכו׳. ספריו ועשה חייו! נח התועב למד ה׳ שנא הנה

 שונות ומליצות ובקשות תפלות .קדמון אור 555. '
 : והס ,)המני״ח( האגיז הר״מ ע״י נאספו

 כתר ע״ד במליצה להרדב״ז תפלה מלכות כתר
 היחוד על בקשה . גבירול ן' לר"ש מלכות

 .המות יום בזכרון וידוי .בחרוז עקרים וי״ג
 . החסיד יהודה ולר' בחיי לרב תוכחה

 למעלת .מוסר( )דברי רב דבי מרגניתא
 ועד .הג״ל( המני״ח )מאת התשובה הזכרת

 מתרחק הוא יומי אראה מתחיל שיר אחרן
 , ד״ו : אברהם אני חרוזיו וראשי ,וכו'

. 12ס , ת׳ח׳נ׳ה'
 . כ״ץ פאפירש מאיר ה״ר .רב אור 556.

 עה״ת פי׳ ]ג״ח .כ״י , באריכות הזהר על פי'

 עין ומאמרי רבה מדרש מאמרי ופי׳ פשע בדרך
 ,בכ״י חיד"א ה״ר ראה וכולם ,האמת ע״ד יעקב
. במקומו[ שלי ושה״ג ,ונ״ב מ״ע שג״ב עי'

 מלובלין מאיר הימים.ה״ר שבעת אור 557.
 הזמנים על גדול חבור .לובלין( )מהר״ם

 :דרע״ג ח״ב ]ופירשט .)ש״י( כ״י: והמועדים,
. ושבע"פ[ שבכתב תורה על

 בת בשמת )עי׳ . הימים שבעת אור 558.
. שלמה(

 אבואלעפיא אברהם ה״י .השכל אור 559.
 המפורש: השם אותיות על ה ל ב ק .הספרדי

 לס׳ החייע בהקדמת ועי' . לרבים מצוי כ״י
. האלהות מערבת

 )אב״א(. אשר ן׳ אברהם חשכל.ה״ר אור 560.
 בראשית ע״ס עמו ונדפס רבות מדרש על פי'
 , ד״ו : מלך מעדני ונקרא פירש״י ועם

 שמות וע״ס . 2ס , יצא כאור ונשלם , שכ״ב
. )ש"י( : ברומא כ"י

. אדר( מול שלמה )עיין . בשלמה אור 561.

 הלוי ליב אריה ה״ר . השנים אור 562.
 : מצות לתרי״ג כוונות . עפשטיין

 מהדורא עם ושנית . 8ס ,י׳ד׳ר׳ש' ,פפד״א
הראיות(. וקונטרס אהרונה הלכה )עיין בחרא:

 משה בן דוד ב״ר אורי ה״ר .תורה אור 563.
 המדרשים ועל עה״ת פשעים . קאלמייר

 זקנו שהיה מהמהרש״א הי' גס בם ונכללו
. 4ס ,)תל״ב( ב׳ו׳ ו׳ה׳ג׳י׳ת׳ לובלין, הגדול:

 ממעזעריטש. בער דוב ה״ר תורה. אור 564.
 פסוקים ורמזי תנ״ך כשדר תורה רמזי

 . קאריץ :רז״ל מאמרי ורמזי מלוקעיס

. 8ס ., .תק" , זאלקווא . תקס״ד
 ב״ר לונזאנו די מנחם ה״ד . תורה אור 565.

 וסתומות פתוחות כל ♦על יהודה
 ס״ת להגהת ,בתורה וכו' ומלא וחסר
 שתי בספרו ראשונה נדפס , סת״ם ולכותבי
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 , תי״ט ,ד״א :לבדו גס ואח״ז ,זה עי׳ ,ידורו
 בתום' עוד . 8ס ,תק״ז , זאלקווא . 4ס

 ששייר וסתומות פתוחות כל וגם רבתי, מסרה
 יהושע ב״ר ליב אריה ה״ר ע״י המחבר, הרב

 עוד . 4ס ,תק״ה ,ברלין : מסלוצק העשיל
 ב״ר אליהו לה״ר לקוטים קצת עם כנ״ל

 ,מאליהו מכתב מחבורו מווילנא עזריאל

 ובסופו ,והסימנים הפסוקים מ״מ ותום'
 הטעיות ותקון הגהות לוח לוהות שברי

 , תורה אור בע״ס לדעת הדפוס, ספרי בכל
 ושארי אמ״ד ד' חומשים מיני ד׳ הגהת ואח״ז
 מקומות עשרה ענין ועל ,וחומשים תליך

 ,שבתורה והוא היא ועל ,בתורה הנקודות
 ,מ׳נ׳ח׳ת' ,הומבורג : כוללים כללים וקצת

 שלי ושה״ג ס״ב בשג״ב כ׳ א ד" חי ]וה״ר . 8ס
 תורה אור ס' מגוף הרבה בו שנשמע במקומו

, ע״ש[ בעצמו

, זהב( מגורת )עיין תורה. אור 566.

 די ארגוזי הנניהו פינחס ה״ד . האורב 567.
 דברי על אגרות ב׳ .ס״ט סילוא

 שני ע״ד פראג עיר חכמי שני בין ריבות
 לה״ר דשמואל פלונתא א( :העיר דייני

 . המערער החכם לנדא בהגר״י שמואל
 יוגה ב״ר ברוך לה״ר דשמואל תיובתא ב(

 בשם המחבר הגהות עם המשיב החכם ייטלים,
 קברות קוננו' וסופו ובראשו ,מהיר עט

 המאסף על והשגות מרורות דברי התאוה
 ]ובעלי ,4ס , תקג״ה שאלוגיקי, :שביעי כרך

 ייטלים להר״ב הכל ומיחסים עליו השיבו המאסף
. הדברים[ ונראין ,ווין ד׳ שהוא הדפוס ובעדות

 לא וקצתם בו ונזכרים המובאים הספרים ואלה
 : רמש״ש[ : המה ]וחשודים כה עד לי נודעו

 לה״ר כ״י , ומשלים ספורים שירים ,נשף השקי
 . בהערה( ע״ב ב׳ )דף :דעללאפארטו מרדכי
 חכמי מספרי ודעת חכמה דברי , הנותרת גולת

 ומעבעות עתיקים דברים על ומדבר , ישנים העמים
 מספראי אחוילי בן סעדיה לה״ר , וכו׳ ישנות

 , הזכרונות ס' . בהערה( ד״א )דף : דירושלם
 הגהות עם ופסקים דינים , סרדימוגו להר"א
 . בהערה( ע"ב י׳ )דף :מזולתו עליו והשגות
 נחלק ,אלמירי יקותיאל לה״ר , לחיים ארח

 נועם, נתיבות . שם( )שם : ומסלולים לנתיבות■
 כסף טירת שם(. )שם אלמושגיגו: יעקב לה״ר

 ה״ר נמוקי .שם( )שסי : עייאש למוהר״ן

 כסף טירת ע״ס שהם נראה ,בפאן ידידיה
 מהר״ן תשובות בהערה ובדיא״א . ע״ש הנ״ל

 למשיג בנו קוקו מהר״י מביא בסמוך ושם קוקו
 ונמוקי ,פרימו ר״ש ותשובות .ע״ש עליו
 ן׳ אברהם ה״ר והגהות , תרגישי בנימין ה״ר

 דריוני מהר״י ותשו׳ , אבות גחלת ע״ס דן
 מהר״ח תשובות ב׳ הערה ע״ב ושם , ע״ש

 סדנא : בהערה ע״א ובדי״ב . ע״ש ,גרדובי
 דינים חי׳ , מילדולא חי שמואל לה״ר דארעא

 שלמה לה״ר שלמה השק ותלמים. לניריס ונחלק
 להדרים ונחלק הלכות חי׳ , מטוליטולה עזריה ן׳

 צ״ל ]ואולי ארבארי מהר״י ותשו' . וחלונות
 חיים יצחק בן גדליהו ר׳ ומלחמות . אדרבי[

 ובדעז״א . ארמיגי מוהר"ח וכללי . צדק כהן
 גיטי .ארמי למוהר״ן נשים דרך : בהערה
 פסיקתא שטרי . מוהד״ח להרב נשים

 ידידיה לה״ר לידידי כרם .אלפיצי למהר"א

 מיוחסות ותשו׳ ,וזמורות לשורקות ונחלק ,באסאן
 . העמוד( בסוף )שם מותקאטו לטוהר״ץ

 הארגז ס' שחיבר כ׳ ע״ב( )ד״כ הספר ובסוף
 המלבוש ס׳ . הרמב״ס על השרביט וס׳ שו״ת

 ספרי על השגות המצרף וס' יחזקאל מרכבת על
. ע״ש עיניו ראו אשר זמנו חכמי

 החסיד, לר״י וחשובה מוסר ס' האורה. ס' 568.
 צוגץ ועי' ,דפד״ג המלך עמק כס׳ הובא
. דקכ״ו גא"ל

 פסקי , לרש״י מיוחס האורה. ס׳ 569.
 עניניס איזה ובסופו סימנים, קכ״ח דינים

 מביא רעים תמים ובס׳ ,מרש״י אינם דודאי
 ,כהוייחן בו נמצאים והנם ממנו דינים כמה

 ורש״י ,כתוב פ״ב ב"מ למס' הריטב״א ובחי'
 בכ״י ראהו חיד״א וה״ר ,האורה בס׳ תירץ
 . במקומו שלי ושה״ג ,י"ג בשג״ב כמ"ש

 חסר אורי( ¥2 286) אוקספורד בכ״י ]ונמצא
 וקצתו יותר( )הסר ¥2174 רח״ם ובב׳יי ,קצת

 גא״ל צוגץ )ועי׳ לרש״י הפרדס בס' נדפס
. רמש"ש[ : הארכתי וברשימתי דקס"א(

 אורה שערי לס' שקורין יש . האורה ס׳ 570.
 )שג״ב : סתם האורה ס' בשם גיקטילא מר״י
 די בכ״י נמצא ]וכן , במקומו( שלי ושה״ג י"ד

 , 1466 דף רשימש״ש ועי' , ¥2 916 רוסי
. דפ״ע[ ליידען ורשימת

 על .ליאון די משה ה״ר .האורה ס' 571.
 רח״ם וכ״י אוקספורד כ״י : ספירות עשר
 . הנדפס ליאון די לר״מ השם ס׳ ]והוא . ¥ 175

 כ״י , קבלה האורה והוסיף , 1855 רשמש״ש
. [111 ,87 חדש בפארמא

 : 79 שענבל׳ ב״י ,ח״ב פי' . האורה 572.
. רמש״ש

 מאזמיר. הכהן אליהו ושמהה״ה״ר אורה 573.
 ושה״ג ה׳. לאדן )כבר אסתר, מגלת על פירוש

. במקומו( שלי

 בסוף חתום )כן נאמ״ן .ושמחה אורה 574.
כל וטעמי הפורים ימי דיני . הקדמתו(
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 :פורים לסעודת פזמונים ובסופו , מנהגיהם

 ס' שחיבר בהקדמתו ]ול .8ס ש׳מ׳ר׳ו/ ליוורנו
 . ע״ש[ חיים וחקי ,אמת דבר , האמת אהבת

 ותודה רנה קול ליהודים. ושמחה אורה 575.
 שמה בוא ביום ,אשכנזים בבהכ״נ

 הנשיאה זוגתו עם האלאנד מדינות צבא שר

 . 8ס ,תקכ״ח ,ד״א : והולנדית עברית וכו/
 משה לה״ר קבלה עניני . — ט״ו .אורות 576.

.יוא״ל ב״י :לוצאטו ים הי

 . פאפו אלעזר ה״ר .אלים אורות 577.
. מוסר תוכחת

 דיאש רפאל בנימן .ה״רהמצות אורות 578.
.8ס ,תקי״ג ,ד״א המצות: מעמי .בראנדין

 בווילנא הימים תולדות ספור . האורח 579.
 משה זיר השר שם בבוא , תר״ו בשנת

 צאתם עד יהודית לאדי ורעיתו מונעיפיורי
 , חזא״ל ומרעהו , דיק א"מ )ה״ר חמו"ד : משם

. 16ס ,כ׳ת׳ר'( , ק״ב
 כ״ר אפרים שלמה ה״ר .לחיים אורח 580.

 ומוסר תשובה עניני . לונטשיץ אהרן

 שנ״ה, לובלין, היום: כל לסעודת זמר ובסופו
. 4ס , תק״ל , ד״א

 ארחות ,חדש אור )עיין . חיים אורחות 581.
. חיים(

 : צדיקים ארחות )עיין .יושר אורחות 582.
. רמש"ש(

 ! עדן גן שער )עיין . צדיקים אורחות 583.
. — ארחות ועיין

. יונה( בני )עיין . אור אורי 585.

 אליעזר ב״ר אברהם ה״ר .וישעי אורי 585.
 תוכחת . כהוגה מתנות בעל נכד הכהן

 ,וצדקה תפלה השובה ,שערים בג' מוסר
 .4ס ,ד׳ע׳ת׳ ,ברלין : פרקים ע״ו שער ובכל
 לביה״ד לפרשיות,והביא דרשות הכהן עיני ש׳ ]ג״ח

.4ס תרכ״א, ,לעמבערג לזקנו[: כהן מראה ס׳
 אורי ב״ר משה ה״ר . וישעי אורי 586.

 ,)שי״ג( ,כ"י ,ש״פ הגדה על פי' מקידאן.

 )טרויער- הוגה משחק אקלסטא. אוריאל 587.
 ה״ר ע״י מל״א נעתק , מערכות בחמש שפיעל(
. 8ס ,תרט״ז , ודין :ראבין שלמה

 שבועות חי' כולל . תליתאי אוריין 588.
 ,להרמב״ן קדושין וחי׳ ,מיגאש ן׳ לר״י
 חי׳ עליהם ונוסף , להריטב״א ע״ז והי׳

 השוכר פ׳ וחי׳ !שמואל !נאמ לבע"ס שבועות
 :מודיליאנו שמואל יוסף לה״ר ע״ז, במס׳

 ן' ר״י הי׳ )ועי' . 2ס , תקי״ט ,שאלוניקי
, הרמב״ן( חי' ,מיגאש

 . אריה( בית )עיין . תליתאי אוריין 589.

 יעקב בכ״ר אלקסקסני יוסף כ״ר . אורים 590.
)אר״ין(. להם: נמצא ולא בספריהם נזכר הקראי.

: וחומים( אורים )עיין . אורים 591.

 ישראל אברהם ה״ר .גדולים אורים 592.
 בדרך כללים רכ״ז : ]וי״א שו״ת ח״א .זאבי

 , תקי״ח ,אזמיר : גדול אור בשם למודים[

 . חדש אור בשם ודרושים חי׳ ח״ב .2ס
 אור בשם הרא״ס לשון ועל דרושים : ]וי״א

 למודים ,1\2 32 ?] ורובענש׳ — לישרים.
. 2ס ,תקכ״ו , אזמיר : עה״ח[ לישרים ואור

 אהרן אברהם ה״ר . ותומים אורים 593.
 הזן מנליש אהרן המכונה מן מנחם ב״ר

 ויראת מוסר הוכחת .בפוונא מבברך
 ור״ת א״ב ע״פ וכולו תחנה ובסופו בקצור ה׳

. 8ס ,תל״ג , ד״א :שמו
 פייוויש אורי ה״ר .ותומים אורים 594.

 . מברעסלויא הירק בר״ג המבורגר

. 4ס ,תס״ז ,לונדון :גע בענין ריבות דברי
 נתן ב״ר יהונתן ה״ר .ותומים אורים 595.

 סוף עד ח״מ ״ט2 על חי' . אייבשיץ נטע
 : רחשים לשני והיו קרקעות חזקת הל'
 לעומק שו״ע ב( . אורים בשם דינים קצור א(

 כ״ה סי' ובסוף , הומים בשם בפלפול הדין
 ובאוריו להש״ר כהן תקפו קצור לעשות הפליא

 דיני כללי על ,פ״ב סי' בסוף וכן ,ומזה מזה
 . תקל״ה , קארלסרוא :הכנה״ג לבעל גו מי

 , אוסטרהא . תקע״ט ,ווין ,תקמ"ו , דובנא
. 2ס , הארובשוב . תקצ״ה

 יצהק בה״ר מאיר ה״ר .ותומים אורים 596.
 ,ד״ו :וירמיה ישעיה על פי' . עראמה

. 4ס ,ופירשנו( כש"י ודלא , )ליצירה השפ״ג
 קבלה ס׳ .מנתם ה״ר .ותוטיים אורים 597.

 מה לפי עזריאל ה״ר לבנו מילואים בס' הובא
 יצירה לס' בועריל הר״מ בפי' שהובא

 בש״י כמ״ש עזריאל בן ג״כ היה ]ואולי .)דס״ט(

. [1783 רשמש״ש : ע״ש
 סימני ע״י ת ו ל ר ו ג ס' . ותומים אורים 598.

 , היד וחכמת החשן אבני משמות האותיות
 רפואות וס' תלמי של זקנים לע׳ ומיוחס

 היד חכמת על העתידות וס' , בל״א קצתו
 גבריאל[, ר׳ שמחברו ]אפשר דסיהרא וסדרא
 אברהם ב״ר אברהם ה״ר ע״י לביה״ד הובא

 , תפי׳א( , )דיהרנפורט חמו״ד :מאנדרינופולי
. הגורלות( ס' )ועיין . 12ס

 שמואל בן משה לר׳ .ותומים אורים 599.
 האסעראלוגיא אמתת על . משלוניקי הכהן

ואפשר / 3 ׳393 וואט' "יכ • הרמב״ס נגד



השמים אותות31האושרים

 ונכתב ,חלקים לב׳ הנחלק 427 כ״י שהוא
. ? בסרקסטה ק״ע סיון בחדש

 . הקבלה( שלשלת )עיין ; האושלים ס' 600.

.אבואלעפיא אברהם ה״ר האות. ס׳ 601.
 . וז״ז אוקספורד כ״י :ע״ב בן שם על קבלה
 , מהותו לנו נודע ס׳ סי' יש״ר ילקוט ומס׳

 במליצה וחברו משיח, שהוא לאמר שהתנשא
 ושעמים נקודות עם הקדש ספרי למליצת דומה

. בארך וע״ש ומסורה,

 . ס״ט מנוח יהודה ה״ר . אמת אות 602.
 : השחר ברכת על וקו״א התורה קריאת דיני

. 16ס , תקנ״ט ,שאלוגיקי
 העניניס על .נתן יצחק ה״ד . אמת אות 603.

 שהם ונאמין , אמתתם על שיחזור שראוי
 : אמת זרע ג״כ ונקרא ,לנפש חון במציאות

, אוקספורד כ"י

 •שמואל ב״ר מאיר ה״ד .אמת אות 604.
 השעיות כל ותקון הגהות .בנבנשתי

 ה״ר הגהות לפניו והיו המדרשים בכל
 , כלס על גדליה משה כ״ר גדליה יהודה

 סדר הגהות קדושה סדר קונש' ובסופו
 .4ס ,שכ״ה ,שאלוניקי : ספרד מנהג התפלה

 נתברר ועי״ז , סלימן ממשלת תחת יעבץ יוסף ]ע״י
 •(ש״ס )ולא השנה עבת י׳ בראשו שנדפס שמה

 . [1695 דף רשימש״ש : הדפוס עעות הוא
. 2ס ! שפ״ד , פראג

 )סה״ר : ידין דן בס׳ מובא . אמת אות 605.
. זה לפני להנז' כוונתו ואולי ,שכ״ה(

 כסף חשבון א( :ו׳,כולל חלק . אמת אות 606.
 ערי ואמרכלי אנחנו קבלנו אשר הקדשים

 . תרי״ז שנת בכל סתם לשם הקדש
 לחם מטה החדשה הנדבה חשבון ב(

 כסף מכל כללי חשבון ג( .״להנ בשנת

 )המזכיר . 8ס , תרי״ח , ד"א : הקדשים
 : כולל ז' חלק כנ״ל עוד . ו.(\2 322

 . חרי״ח שנת מכל הקדשים כסף חשבון א(
 . 8ס ,תרי״ט ,ד״א :כללי חשבון ב(

. (1013 )שם
 רבא. משה ב״ר מנחם ה״ר . ברית אות 607.

 ,קייס העולם שבהם ברית מיני שבעה באור
. מועד( בית )ועיין . )ש״י( ;״יכ

 יהודה ב״ר שמעון ה״ד . ברית אות 608.
 ופדיון וגרים מילה הל׳ על חי' .קוניטץ

. 4ס ,תר״י ,פרעסבורג : הבן
. יהודה( בני )עיין . ברית אות 609.

 ב״ר מרדכי ה״ד . עולם ברית אות 610.
 מילה דיני כל . מראדון יהודה

 וסדר הבן פדיון ודיני וברכותיה וכוונותיה

 פי': עם והכל וברכותיה נשואין והל' ברכותיו

. 12ס ,זאלקווא( כד' ונראה שער חסר )ראיתי
 הומבאלרט. פאן זברון.לאלכסנדר אות 611.

 חייו ימי קורות ,שנה פ״ח לו מלאת ביום
 זעליג חיים מאת , וספריו ומסעיו

. 8ס , תרי״ח ,ברלין :סלאנימסקי

 רומאנילי שמואל ה״ד .לטובה אות 612.
 , 8ס ,)ברלין( חמו״ד :מאגטובה איש

. (206 )רח״ם
. דגן( רוב )עיין . לטובה אות 613.

 , עה״ת הראב״ע סודות על פי' . נפש אות 614.

 המבורג וכ״י ,255 ורד״א באמ״ד כ״י
ה״ד וואלף אופעגבאך , 236 רוסי ודי
 , 130 אורי , 254 , 99 יוא״ל וכ״י ,792 דף

 , 54 וואטיקאן . 992/6 , 190 פאריז
 !(הפניני ידעיה לר' )מיוחס 104/2 אוהו

 אור בשעות וקראהו ,ר׳ בשנת )נכתב , 107
 זמננו חכמי אבל . 37 ,רח״ם :ע״ש( הנפש

 דשכ״ג( או״ח )מפתח ורמש״ש צונץ מהרי״ט
 דתרי״ש תר״ח עק״ר בתוס׳ דוקעש ואחריהם

 אברהם בן אשר לה״ר אותו מיחסים בהערה
 הנ״ל עוד :מו״ג על הקרשקש פי' בעל

 רח״ם כ״י . ת״צ , באלטונא נכתב : בקצור

 , ראובן בן יעקב ע״י ובמפתח , ¥. 36
. כעת אני מסופק אמנם

 ב״ר אהרן ה״ר . למועדים אותות 615.
 נהרא ובסופו שנים ע״ו על לוח . ישראל

.8ס תקג״ח, הוראדגא, מנהגים: על ופשטיה
 ענזיל אשר ה״ד .למועדים אותות 616.

 במס׳ שני פסח על חי׳ .ליב יהודה כה״ר
 שלש !יו״כ ר״ה ר״ח גס בו ונכללו ,פסחים
 הי׳ר לאחיו ופורים חנוכה וחי' ועצרת, רגלים

. 4ס ,תקי״ב , זאלקווא : דוד
 .חכמים( משנת )עיין . למועדים אותות 617.

.אריסטו( )עיין .עליונות אותות 618.

 . בלעם בן יהודה ה״ר הענינים. אותות 619.
 בלה״ק השמוש ומלות אותיות על

 ללה״ק ונעתק ערבי בל׳ חובר ,א״ב כסדר
 קצת ונדפס לוקח ומשם ,פאריז בכ״י ונמצא
 בתום׳ , דוקעש מהרי״ל ע״י לדוגמא ממנו

. 42 תר״ו עק״ד
 אבד״ק ליב אריה ה״ר .השמים אותות 620.

 מילה הל' על דינים חי' .סטריזוב
 ונקרא^ג״ג ,וחוה״מ ויו"ש שבת והל' ותפילין

. 4ס ,תקס״ה , זיטאמיר : ארי דרישת
 :חן רוח מס׳ לפ״ז השייך .השמים אותות 621.

. דשנ״ז במפתח וע״ש ,נ\2 417 רח״ם כ״י
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 .אריסטו( ,אילם )עיין ,השמים אותות 622.

 והנהגתו החולה אותות על . האותיות ס' 623.
 או ההכרות ס' ג״כ ונקרא , לאפוקרט

. 1643 ,ף רד״א כ״י : פרוננוסטיקון
.הידיעה( מקדמת ג״כ )ועיין

 האותיות תמונת ♦על האותיות ס' 624.
 . )ש״י( :בלידן ב״י :עליהם ורמזים ופי'

 האותיות ס' נמצא 240 מינכען ]ובכ׳יי
 . קבלה ע״פ ספירות ועשר הא״ב אותיות על מאמר

 מיוחסים מהס ויש בכ״י, רכים עוד נמצאים וזולתם
 ,רח״ם כ״י )עי׳ הכהן יעקב כ״ר יעקב לר׳

 . פ'( באות , וכו' האותיות צורת פי׳ ועי׳
 ספרים :וז״ל ספרי בגליון כ׳ רמש״ש וידידי

 וצריך וכמה כמה יש האותיות ס׳ המכונים
 אותיות ס' הם רובם ולפ״ד .ע"כ יתירה בדיקה

. עקיבא[ דר'

 יעקב ך אליעזר ה״ד .אליעזר אותיות 625.
 וטורים ורמב״ס בש״ס ותמיהות קושיות נחום.
 ראהו חיד״א וה״ר .כ"י .מאד קצרה בדרך
 ושה״ג , כ״ר ב' לחכמים בועד כמ״ש

. במקומו שלי

 אייזיק יצחק ה״ד . יצחק דר' אותיות 626.
 אותיות על פי' . בזוראוויץ שו״ב הלוי

 פסוקים על לקוטיס וח״ב בקבלה, א״ב

. 8ס ,תקס״א , זאלקווא : קבלה ע״פ
 . חיוג( מר״י דקדוק )עיין . הכפל אותיות 627.

 ודרכי טובות ♦מדות מחכימות אותיות 628.
 אלפא ס' ג״כ ונקרא א״ב ע״ס מוסר

 נאווידוואהר, .12ס תקג״ו, ברעזניץ, ביתא:
 עוד . 8ס , )רוסיא( חמ״ד . 32ס , תקנ"ט

 מכ״י רב בתוס' ביתא אלפא בשס כנ״ל

 נאדבורנא אבד״ק הירש צבי ה״ר המחבר
 : פ״א על פשטיס דאבות מילי ואח״ז

 דוד ה״ר בנו ]ול . 12ס ,חר״ט ,זיטאמיר
 הן הנ״ל קדש הדברי הנה :וז״ל בהקדמתו אריה

 תורה באהל ונכנסי מיוצאי א' ע״י נדפסו שכבר הנה
 נודע ולא בכליה אותו הנ״ל,ושס א״א הרב כבוד של

 שהאריך במקום וקיצר הזה, הנורא הכרך יצא מי מבען
 להדפיס הספר עם אמרתי וכו', בעצמו ז״ל המחבר

 לרביס להודיע הנ״ל אבי של כ״י מגוף זה את גס
 שחסרו ובתוס' , א״א מפי יצאו הנ״ל קדש שדברי
 מילי עליהם נוסף ועוד מקדם, שנדפסו בא״ב

וכו׳[ וכו' הנ״ל להמחבר דאבות

 .חיוג( מר"י דקדוק )עיין ♦ הנלה אותיות 629.

 בכור יוסף כ״ר סעדיה דר׳ אותיות 630.
 ר פ ס מ על .גאון( ר״ס שהוא )י״א שור

 בארח שבתורה א״ב מאותיות ואות אות כל

 ומבוא בהור ר״א הגהות עס ,וחרוזים פיר

 מסרת ס׳ בסוף ראשונה נדפס . בראשם קצר
 שו״ת בסוף עוד . 4ס , רח״ץ ,ד״ו : המסורה
 . 4ס ,לערך( )ש״ג חש״ד ,פראג : הגאונים

 בקוב; גס .ע״ש( דכ״ה רס״ג בתולדות )שי״ר
 ומשם דקצ״ו מקנדיא להיש״ר חכמה תעלומות

 לתורה סייג ובם' , זה עיין ,ש״ם לקוטי בקובץ
 ובוקסדארף ברוגטאן ובספרי ,ווירמש לר״א

 כנ״ל עוד .וז״ז רומי בל׳ ובאור הערות עם
 והוספות בחור ר״א הגהות עם '(כ״י )מתוך
 , יאנובא אבד״ק יעקב ב״ר יהודה לה״ר

 אלופי מספרו דרוש חכמים כבור ובסופו

 )ועיין . 8ס , תקפ"א , דיהרנפורט : יהודה
. דקכ״א( לרמש״ש רס״ד

 דקדוק )עיין .והמשך הסתר אלתיות 631.
. חיוג( מר״י

 ת ו י ת ו א י מ ע ט עקיבא. דר׳ אלתילת 63־2.
 התנא עקיבא לר' מיוחס מדרש ע״ד א״ב

 , דר"ע ביתא אלפא בפס ג״כ ונקרא

 והרמב״ן , אותיות בכתרי ד״ע מררש
 ד״ע של הגדה במ״א לו קורא הגמול בשער

 פי' ויש ,כ'( הערה דקס״ח גא״ם צונץ )עי'
 : דקצ״ה חכמה גובלות בס׳ כמ״ש עליו ארוך

 ט׳ — )רע״ו חמו"ד גם חש"ר , קוגשטנטינא
 :תוספות קצת ועם .4ס ,ש״ו ,ד״ו .לערך(

 . 4ס ,ש״ם( שנת )אחר שם . של״ט , קראקא
 עוד . 8ס , תקמ״ה ,שקלאוו . תס"ח , ד״א

 , תקמ״ה ,קארעץ :תענית מגלת ובסופו

 שונים פירושים עליו שיש כ' ]ורמש״ש . 8ס , 4ס
 העתקה עם ג״כ ונמצא , מזה זה משונים והדפוסים

 רשמש״ש .ובארטולוקי מקירצער לסינית
. דתקי״ט[

. האהל פתח בס' הובא .ישיר אז 633.

. שלמה( עטרת )עיין . תשמח אז 634.

 כל הקדמונים בפי נקרא כן .אזהרות 635.
 ת ו צ מ ג " י ר ת על הנוסד פיוט

 . וחרוז שיר בארח או פשוט בדרך אס
 לקרוא ישראל תפוצות בכל הוא קדום שמנהג ]ולפי

 שיסדו האזהרות סדר רבו לכן השבועות, בחג אזהרות
 ישראל בני נפלגו והאחרוניס,ומאלה הראשונים גדולי

 ,לקרות שנהגו האזהרות בשדר מושבותס ארצות לפי
 שהחזיקו הסדר במחזוריהם נמצא וארן ארץ ולכל
 הנזכרים האזהרות סדרי הם ואלה — .ט[

ובכ״י: בדפוס לנו והנמצאים הראשונים בספרי

 גיסו הוקן אליהו ה״ד אזהרות א(
 ,חכי יהגה אמת תחלתן .גאון האי רב של

 פעמים כמה ושמו, וחשר״ק א״ב ע״פ ונוסדו
 שמו חתימת אחר א' ובמקום , בחרוזים והכל
ר״ת חרוזיס עוד נמצאו חזק מנחם ב״ר הזקן



אזהרות 33 אזהרות

 החרוזים ר״ת שאחריו הא״ב ובסוף ,אכס״ש
 אבמ״ש שבר״ת נ״ל אמש״ת חזק אליהו

 אזהרותיו חבור זמן על המחבר רמז ואמש״ת
 שמ״ב אלף י"ל אבמ״ש ר״ת ששרות למכין

 ד״א יעלו המ״ח ג״א על תוסיף אס לשטרות,
 ה' אות שנשמטה נ״ל אמש״ת ובחרוזי ,תש״ץ

 התמו וצ״ל וכו' פרשיות תמו בחרוז ח' או
 חתמו או י״ח( ב׳ )ש״ב התמו וכן )כמו

 שמ״ח או שמ״ה אלף יעלה בחי״ת וכו' פרשיות
 , לב״ע תשצ״ו או תשצ״ג ד״א היינו לשטרות

 בפ״א אזהרותיו חיבר שלא מזה לנו ויצא

 . שנים כמה במשך מעט מעט קצר׳כ״א ובזמן
 סוכה ותוש׳ 6ע״ ה׳ דף יומא בתוס' ]נזכרו
 עה״ת וכתוש׳ ע״ב דקמ״ה ב״ב ותוש' ע״א דמ״ח

 ויקח פשוק וארא ם' ריש זקנים דעת בש׳
 ונדפסו לאורן זכינו ועתה .ע״ש[ עמרם
 תר״י עק״ר בתום' ראשונה שד״ל כ״י מתוך

 מעשה קובץ בס׳ ושנית , בל״א קצר מבוא עס

. זה עיין , הגאונים ידי

 שלנו שבמחזורים הנחלת אתה אזהרות על והנה
 הזקן אליהו ה״ר היה מהכרס ששם המפרש שמע

 ונראה ,בטעות( אליעזר י׳ החדשים )ובמהזוריס

 כם "והחזיקו כאמרו אחריו נעה חיד״א ה״ר שגס
 שלי ושה״ג ,ז' שג״ב עיין ופולין״ אשכנז יושבי

 הוכיח היידנהיים ר"וו הרב ואולם . במקומו
 שאזהרות לפי , שמע שוא שמע שהמפרש במישור

 בהרוזיש נוסדו חכי יהגה אמת ותחלתן הזקן ר״א
 שלנו אזהרות אבל ,הנ״ל בדפוס הרואה יראם כאשר
 הכריע ולכן ,בחרוז ואינם הנחלת אתה תחלתן
 שרבינו ,כ״ע סי׳ שלו בשו״ת הרש״ל עם שהדין

 שהיה הנהלת, אתה אזהרות ישד הוא הגדול שמעון
 אמת אזהרות שישד הזקן ר״א של שגולתו בר

. חכי יהגה

 )ע״ס ספרי בגליון הרמש״ש לעדות כי ודע
 אתה האזהרות נזכרו שכבר (2206 רף רשימתו
 ,בכ״י ערבי כלשון אשר גאון ר״ס בשדור הנחלת

 בימיו לפחות או רס״ג לפני עוד מחברם הי וא״כ
 ב״ר הגדול ור״ש הזקן ר״א לזמן הרבה וקדש
 הרש״ל דברי לקיים יש לפ״ז והנה — ! יצחק

 מנש ממדינת שר״ש הפשוט כמשמען הנ״ל בתשו'
 בר פתיה והוא ,הנחלת אתה אזהרת שישד הוא

 בימי יפה עולה זמנו וגם וכו', הזקן ר״א של סגולתו
 הגדול לר״ש שמיחסם כרוו״ה ודלא לפניו, או הרס״ג

 מהמון נחלץ היה שי״ר לה״ר זאת נודע ואלו ,כנ״ל
 . ע״ש ונו׳ די"ג ז׳ בנ״ח דחוקות והשערות תמיהות

 הזקן" ר״א של סגולתו בר היה "והוא הרש״ל ומ״ש
. כמותו פייטן ר"ל

 כמנהג הערני אליהו ה״ר אזהרות ב(
 נשלח ,עצרת שמיני ליום ן בקושי הודו אנשי

 בליליא משה ב״ר לוי ר׳ הסוחר ע״י לאמ"ד
 , תמ״ח , ד״א : פריירא משה ר' ע״י ונדפס

 ,ו.\2 253 ,0 )רד״א 8סשם, :שנית עוד . 8ס
 ולא , אליה יד :מתחיל ב׳ ודף ,השער הסר

 ג״כ הסרת כי שני בדפוש תש' כן נקרא אש ידעתי
 : ראשון בדפוש הנמצאת הנ״ל לוי ר' הקדמת

. (926 ע׳ רשמש״ש
 בנבנשתי יהושע ה״ר אזהרות ג(

 לו וקרא ,עליהם ופירושו ע״פסדרהרמב״ם

 ראתו חיד״א ות״ר ,ב״י : המצות משמרת
. במקומו שלי ושה״ג ,ו׳ בשג״ב כמ״ש

 בייר קמהי יצהק ה״ר אזהרות ד(
 הרשב״א בזמן פרובינצה מרבני א' מרדכי

 ונדפש ,הצפוני בצרפת קהלות ד׳ כמנהג
.שם( שלי ושה״ג שם )שג״ב :אויניון במחזור

 ראובן ב״ר יצחק ה״ר אזהרות ה(
 פנימי המערב גלילות כמנהג .אלברגלוני

 ,ח״י , ליוורנו . 12ס , שנ״ג ,ד״ו : וחיצון
 לה״ר הקדמה ועס . 8ס ׳ ת"ל , ד"א . 4ס

 עוד . 8ס ,תר״ב , ירושלים :עי אדר משה
 המלות פי' עס גבירול ן׳ ר״ש הזהרות עס

 : בירושלים הבאה לשנה ופיוט , רות ומגלת

 . 8ס תע׳יה, , שם . תע״א , שם תמ״ח. , ד״א
 השבועות לחג כתובה עוד ונוסף הנ״ל ככל עוד

 עוד . 8ס תפ״א, ד״א, ניארה: ישראל לה״ר
 משה ישיר פי׳ עס הנ״ל ריב״ר אזהרות

 ואזהרות ,יהודה ב״ר מועטי משה לה״ר

 , 8ס ,תט״ו ליוורנו, :המלות פי׳ עם רשב״ג
 פי׳ עס הרשב״ג ואזהרות הנ"ל פי׳ עם עוד

. 8ס ,תצ״ה ,ד״א : בקצור הרשב״ץ
 ופירושו ,תמר מנחם ה״ר אזהרות י(
ו..\2 34 ליירען אל:כ"י תנחומות בשם עליהן

 בשו״ת נזכרו .הרמב״ן אזהרות ז(
. ע״ש קמ"ו סי' סוף הרשב״ש

 יסודה! .גאון סעדיה רב אזהרות ח(
 בכל התלויות מצות לפי הדברות עשיכד על

 ע״י ב״י הערבי מסדורו נעתקו . ודבור דבור
 מעשה קובץ )עי׳ . מחדש ונדפסו הרמש״ש

. הגאונים( ידי

 .גבירול ן׳ שלמה ד-״ר אזהרות ט(
 בקורה אלעור כ״ר דור מר׳ רשות ובראשן
 מחדש נדפש לאזהרותיו בעצמו רשב״ג ]ורשות
 , ע״ש[ ישן כ״י מחזור מתוך דקמ״ה תר״ב בציון

 וגו׳ הצבי ארן מכל הספרדים בהן והחזיקו
 המלות פי׳ עם לבדן וגס ,במחזוריהם ונדפסו
 ,של״ב ,ד״ו : הלוער יוסף ר׳ מפי׳ מקוצר

 ,הקצ"ז , ווילנא .תקנ״ו , ז-אלקווא . 12ס
: הלועזי יוסף ה״ר באור עס עוד .8ס

*
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, ד"ו : 219 )ורח"ם 8ס שבייה, , מנטובה
 זה. עיין מצוה, נר פי׳ עס עוד בטעות(. שכ״ו
 חאגיז יעקב לה״ר ונקי קב פי׳ עס עוד

 משלו נפך חוס׳ עם הרשב״ץ מפי׳ קצור
 . 4ס ,תי״ב ,ד״ו : תכלת פתיל הס׳ ונקרא
 כ״ר ר"י אזהרות )ועיין . 8ס , תע״ד ,לונדון
. הרקיע( זהר ,ראובן

 ה״ר או הגדול שמעון ה״ר אזהרות י(
 ה״ר אזהרות )עיין . מנש ממדינת שמעון

. הזקן( אליהו

 .הנשים( דת )עיין . הנשים אזהרת 636.

 דיין הכהן אליהו ה״ד . אליהו אזור 637.
 הגדה פי׳ וקצת מפ״א פי' קצת .באזמיר

. ע״ש תלפיות למדרש בהקדמתו כ״כ ,ש״ס

. אליהו( כסא )עיין . אליהו אזור 638.

 פלעקילש. אלעזר ה״ר תהלות. אזכיר 639.
 ׳ עליו שר״י ש״ץ כת מעלילת הצלתו ספור

 ח״א מאהבה תשובה שו״ת בהקדמת מזכירו
. )שי״ג( :ט"?

 שמעדן. בר״י מענדיל נפש.ה״ר אזכרת 640.
 :לעמבערנער הירש אברהם ר׳ מות על קיצה

. 8ס , תקצ״ד ,ן ווי
 אבילה די שמואל ה״ר שמואל. אזן 641.

 ונפרד דרושים . יצחק ב״ר משה ב״ר
 דרושים ה׳ ,אנוש תשב א( :ראשים לג׳

 לשבת דרושים ה' ,ה׳ שבתות ב( . לתשובה
 , אמת של חסד ג( . כלה לשבת וה' הגדול

 שנפטרו דולו גדולי על רובם הספד דרושי ט״ז

. 2ס ,ע׳ת׳ה׳ ,ד״א : בימיו
 ישראל ב״ר יהושע ד,"ר .יהושע אזני 642.

 מאמרים ע״פ דרושים ס״ד .בנבנשתי
 והספדים נשואין דרושי ואח״ז ,ההורה כסדר
. 2ס ,תל״ז , קונשטנטינא :וכו׳

 המכפר סגולות על . הראב"ע האחד. ס׳ 643.
 ,המספר ם׳ לו קורין ויש ,עשרה עד מאחד
 חוב' ישורון במ״ע נדפס .מספר( יסוד )ועי'

. זה עיין א׳

 , ד״א : גדיא חד על פי' .אחיין אחוית 644.
. 8ס תקכ״ב,

 . אחדים( דברים )עיין . תרעא אחורי 645.

. יצהקי אברהם ה״ד . קטנה אחות 646.
 ,צדק מורה לבע"ס שמיחסו שכ״ה כסה״ד )ודלא
 על ,במקומו( שלי ושה״ג ,ע״ו בשג״ב כמ"ש
 . דנ״ח קטנות הלכות בס׳ הובא גרושין, עניני

.זידפעלד גבריאל ה״ר .מרעים אחזת 647.
 , פראג :זולתו בחברת האדם הנהגת על

. 8ס , הקפ״ה

 מתתי׳ ה״ד .ועקר וצלמון אחיטוב 648.
 ונוצרי יהודי בין ויכוח משה. ב״ר

 , רד״א כ״י : ושירים בחרוזים וישמעאלי
 , ן< שם : קצה משונה ובנוסח ,926
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. במפתח וע״ש

.אזן( יעיר )עיין .המדבר אחר 649.

. המוסר( )עיין . רשע אחרית 650.

 וכו׳ אחשורוש מעשה .שפיל אחשורוש 651.
וכו׳(. אקטא )ועיין ,8ס תס״ח, פפד״ט, נל"א:

 )מצאתי . 8ס ,ווילנא :הספד . כבוד אי 652.
. וצ״ע( ,כ״י ברשימה

. הדשה( עולה )עיין . עולה איברי 653.

 )הלנת טאדטען דער נאכטען איבר 654.
 געזעטצען יידישען דען נאך איזט .המתים(

 איצק פאן ? פערבאטען ווירקליך דאש
 ,ע״ש ד' הוברח חקנ״ד במאסף נדפס אייכל.

. 8ס ,)תקנ"ז( חש"ד , ברעסלויא :לבדו וגס
. תורה( )עיין . איוב 655.

 טענות . ברפת זרה ה״ד . איוב ס' 656.
 וחרוזות שיר בדרך ורעיו איוב ומענות

 פאריז כ״י :הקכ״ד שנת חובר ,הערות עם
 על פי' בשס בחור ר״א ע״י ]ונדפס 110

. [2500 ע׳ רשמש"ש : זה עיין וכו' איוב
 אונקניירא. יצהק כנדגלות.ה״ד איומה 657.

 : א״ב אותיות על יסודתן מוסר מליצות
 ,ברלין . 4ס , )של״ז( ל׳ק׳ר׳ב׳ה' ,קושט'
. 8ס ,תס״א

 .ערל הלוי ליב יהודה ה״ר . הים איי 658.
 מה לחקור הש״ס אגדות על פלפולים

 : פשוטו מידי המקרא את להוציא חז״ל ראו
. 4ס , תקצ״ה ,אוסטרהא

. תורה( )עיין . איכה 659.

 בה״ר ליב אריה ה״ר . המלאים איל 660.
 חי׳ בתוס' ושיה״ש עה״ת חי' .קרא חיים
 קרא זעליג יצחק ב״ר אברהם ה״ר נכדו

 ר׳ט׳ה׳ , קראטאשין :צדק אבני בשם
. 2ס ,ק׳ר׳נ׳י׳

 חכמתי אף מבע״ס ,כ״י .משולש איל 661.
. . )ש״י( : רפואה

 המשולשים חכמת על .משולש איל 662.
 תכונה כללי כמה ג״כ ובתוכו והנדסה,

 אשר כללים ת' הכל סך , ה ר ב י ג ל א ו
 הוגה ,מווילנא הגר"א כתבי באמתחת נמצא

 יוסף ב״ר שמואל ה״ר ע״י ומפורש ומסודר
יעקב לה״ל הקדמה עם ,לוקניק אבד״ק
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 ן , הפתח דרך בשם הגר״א נכד במהר״א
 ווילנא ; בדרך ציונים בשם עליהם והערות

. 4ס , תקצ״ר , והוראדנא
. נו״כ( ,תורה )עיין .שלוחה אילה 663.

. יופי( כלילת )עיין יצחק. של אילו 664.

 נתן בכ״ר זרח כ״ר שאל שאול .אילם 665.
 שתים מקנדיא יש״ר לה״ר הקראי הטרוקי

 בחכמות ספיקות ושבעים שאלות, עשרה
 ושם הכתוב ע״ש אילם להם וקרא הלמודיות,

 המרים ושבעים מיס עינות עשרה שתים
 ב״ר משה ה״ר מכתב אח״ז .כ״ז( מ״ו )שמות
 תשובות יש״ר ה״ר מתלמידי אחר מיץ מאיר

 וקצת הנ״ל זרח מכ״ר שנשאל שאלות קצת על
 יאשיהו לר׳ יש״ר ה״ר ותשו' ,שונים כתבים

 . אלהים. נר לו שקרא קטן במאמר יהודה ב"ר

 בי״ג הנ״ל יש״ר לה״ר גנים מעין ס׳ אח״ז
 שאלות י״ב על להשיב הראשונים י״ב מאמרים,

 שבעים כל להתיר והאחרון ,הנ״ל זרח כ״ר
 ,מיוחד בשם קרא מאמר ולכל הנ״ל ספקותיו

 כל ר ת י ה , היסוד סוד א( : והם

 ובו התכונה חכמת יסוד שהם המשלשים
 חקות ב( . לאבנים נחלקת פנה וכל פנות ד'

 הראשונים מאמרים שני באור ,ם שט
 . הראשון המתנועע שאלות ורוב אלמגיסטי

 ספרי שביתר הערב כל באור ,ה' גבורות ג(
 וס׳ , קופרניקוס של ההקפות וס' ,אלמגיסטי

 והוא וכו' הגלגלים ועובי במרחקי אלבתין
 , שמים מגד ד( . גבורים עיר מספרו ח״א

 . וכו׳ ושמושם תכונה כלי כמה בנין על
 החבולות כל באור ,חכמה תעלומות ה(

 ולהטיהס והכנותיהם וכליהם עיניס אוחזי
 הקבלה חכמת על שם מדובר גם . וכו׳

 השדים ובענין ,וכו' ויסודותיה והתחלותיה
 היד וחכמת פתרונים עם וחלומות וכשוף

 ׳ חכמה תחלת ממנו וחלקים ,וגו' והפרצוף
 אותות ו( . חכמה לבב , חכמה בטוחות

 שראוי ומה התולדות משפט על , השמים
 שאלות על , אבירים להם ז( עליו. לב לשיס
 . החדשה אלגיברה ולמודי המורות שונות

 האלקימיאה מלאכת על ,עמוקות מגלה ח(
 העתקת ,בינה מקור ט( .הטכע וסודות

 ללה״ק. יון מל׳ לאיפוקראטיש האפוריזמיש ס׳
 בס' אריסטו ראיית בטול , השמים עצם י(

 עמודי לאחת.יא( אחת החמישי בגשם השמים
 הגלגל בחומר הקדמונים דעות על ,שמים

 אלהייס דברים באור ,נעול גן יב( . והשמים
 באור ,חתום מעין יג( .האמונה בעיקרי
 הנקראים ומבהילים תמוהים זרים עגינים

| שבעים כל התרות גופי הן והן )פאראדוקסא(

 ולא .הנ״ל הקראי זרח מכ״ר שנשאל הספקות
 , ד״א :וי״ג ג׳ ב׳ א' מאמר רק בזה נדפסו
 גם תאלף[ ]בשם מביא רוסי ודי . 4ס , שפ״ט
 ונתחלף נועה רק ]ולהד״מ תנ״ב משנת שני דפוס

 . [1510 רשמש"שע' : 1629 תחת 1692 לו
אשכנזי יעקב ב״ר יוסף ה״ר . אילן 666.

 לה״ק דקדוק על לוח . מפאדובה שליט
 , ר״א . שכ״ה ,מנטובה :גדול דף על נדפס
. "\.( 1776 רס״ד )רמש״ש :1ס ( תמ״ה

. לוח( ,רענן דת )עיין . אילן 667.

. חדש( אור )עיין . החיי אילנא 668.

 חיים ב״ר אליהו ד,"ר .אהבים אילת 669.
 חי׳ ובסופו שיה״ש פי' . ליבאוויצר הכהן

. 8ס , תקנ״א , קאריץ : חורה
 ליב יהודה אריה ה״ר . אהבים אילת 670.

 : כתוב עמודיו כל ]ועל ש״ס חי' . תאומים

. 2ס , תקס״ב , זאלקווא : יהודה[ אריה גור
אוליווירה. די שלמה .ה״ראהבים אילת 671.

 ספור בדרך יצחק ועקידת אברהם מעשה
 . 8ס , תקע״ח ,ווין . תכ״ה , ד״א : ושירים

אלקבץ שלמה ה״ר . אהבים אילת 672.
 . 4ס ,שי״ב ,ד״ו : שיה״ש על פי' .הלוי

 . היחוד( שער )עיין . אהבים אילת 673.

.לעווענטהאל דור ה״ר .השחר אילת 674.
 : ח״א , וכו' ומכתמים ומליצות שירים

. 8ס , תר״ד , ווארשא
לעטערים. הלוי מאיר השחר.ה״ר אילת 675.

 . 8ס , תקפ״ה ,זאלקווא : שונים שירים
ב״ר ירא מררכי ה״ר .השחר אילת 676.

 לבוקר סדרשומריס ראובן. ברכיה
 וסליחות פיוטים וגס ותלמוד מתנ״ך מלוקט
 כמנהג השנה ימות לכל ופזמונים וקינות

. 8ס , שע״ב , מנטובא : איטליא
. יוסף( דברי )עיין . השחר אילת 677.

 בן אליהו ה״ר .ארי על מפגיע אימת 678.
 נוהם ארי ס׳ את במשפט יביא בו .אמוזג
 , ליוורנו : חלקים ב׳ , מודינא די להרי״א

. 8ס , ת׳ז׳ר׳ח׳
 רשימת . טירני דניאל ה״ר . קץ ארן 679.

 בהקדמת עי' , ישנים שפתי כס' ספרים
. )שי״ג( : דינים עקרי הפרו

. מכילתא( )עיין . צדק איפת 680.

 ישראל בה״ר אברהם האזרחתה״ר איתן 681.
 ודרושים שו״ת . רפאפורט הכהן יחיאל

 האיתנים ירח קונט' ובסופו ,התורה כסדר
 אבד״ק אברהם ה״ר לנכדו גפ״ת חי'

. 2ס ,תקנ״ו , אוסטרהא :באהוסלאוו



רבה אליה 36 ואכלה אכלה

 המסורה התחלת . ואכלה אכלה 682.
 .)ש״י( :ב״י ,בתוכו כלוליס כסריס והרבה

 כן מתחיל אינו שלנו המסרה מערכת ס' ]אכל
 על המסדר חבור זולתי ספרים הרבה בו נכללו ולא

 שכתב ובפרט כוונתו אליו שלא נראה לכן , הנקוד
. כ״י[ :עליו

. עליון( דעת )עיין . אל 683.

 בן שמואל רב . אחכאם אל זאס אל 684.
 ומובא ערבי בל׳ ס י נ י ד ס׳ .גאון הכני

 דף )קוה״ר :י"ז סי' אלשקר מהר״ם בשו״ת
 האי רב בתולדות שי״ר ה״ר ולפ״ד .ע"ב( ד'

 ציצית הל׳ הוא ממנו חלק ח/אולי הערה גאון
 סי׳ הרמב״ס בתשו' המובא ערבי בל׳
. בשמו כ״א

 למהר״י ליהודה וזאת בס' נזכר אלבאצי. ס' 685.
 )תג״י : המחבר שס בלי פעמים, איזה עייאש

. מ״ה( א׳

 ב״ר מוטוט שמעון לר׳ . אלגיברא ס' 686.

.״\נ 205 רוסי די ב״י :שמעון ב״ר משה

 מעשרת מעשיות ספורי . הדני אלדד 687.
 היושבים והיהודים סמבטיון ונהר השבטים

 לפי שו״ב הל' לו נלוו ,ההוא הנהר מעבר
 הפוסקים בפי הנקראות השבטים עשרת מנהג

 קירואן אנשי ושאלת ,ישראל ארץ הלכות

 ותשובתו ,אודותיו על יעקב גאון צמח לרב
 ,ר״מ( שנת לפני )מנטובה נושן ישן ד׳ אליהם:

 של דה״י לס׳ נלוה קצת משונה ובנוסח . 4ס
 , שם , ש״ר ,ד"ו .רע״ו ! קושט׳ :מרע״ה
 משונה ועוד . 8ס ,ת״ב , ווירונה . שס״ה

 . 4ס ,רע״ט ,קושט׳ : סירא בן לס׳ נלוה קצת
 ! זאלקווא . תפ״ב , יעסניץ :לבדו והוא

 )ועיין .וז״ז , 8ס ,תקע"ז ,שקלאוו . תקל״ב
 ואגרת צרפת בל׳ העתקה ועם . המדרש( בית

 גולה ראש; סדר על דבגדד קדישא לקהלא
 יקים אל ה״ר עניניס,ע״י ושארי הבל וגאוני

 : בל״א עוד . 8ס ,חקצ״ח ,פאריז :כרמולי
 רשמש״ש : ת״ט לערך דעסויא ד' )ונראה חמו"ד

 : יותר מכוונת ובהעתקה . 8ס , (925 ע׳
 ישראל שארית ובס׳ . 8ס , תפ״ג , יעסניץ

. ש׳ באות זה עיין , שלמה ב״ר מן מנחם לר'

 .מדרש( )עיין : — מדרש . אזכרה אלה 688

 אפרים ה״ר . הנעורים בני אלה 689.
 , 1768 ,לונדון : שונים שירים . לוצאטו

 קצת ובהשמטת . 12ס ,תקצ״ט , ווין ,4ס
 )ברלין(, אזמיר שהל: קול שמו והוטב שיריב

 כה נדפסו ממנו שירי© וקצת . 8ס ,חש״ד
. המאסף כספרי וכה

 הרבנים מכתבי . הברית דברי אלה 690.
 ,בהנבורג החדשה הבהכ״נ ע״ד הזמן וגאוני
.4ס תקע״ט דשס:המבורג הבד״צ ע״י נאספו

 לא״י לנוסעים דרך מורה . המסעות אלה 691.
 כרמולי: אליקום ה״ר ע״י ישן מכ״י נדפס וכו',

. 12ס , תר״א ,בריסעל
 . מסעי( אלה פרשת )עיין .מסעי אלה 692.

 )המני״ח(. חאגיז משה .ה״רהמצות אלה 693.
 ובראשו ,עליהם טעמים קצת עם מצות תרי״ג

 .ו׳ה׳מ׳כ׳ת׳ב׳ , ד״א : להרמב״ס שרשים י״ד
 .ויתה״ללו ,וואנזבעק : הוספות ועם . 16ס

. 12ס , תקפ״ה ,שקלאוו . תקפ"ה , קאפוסט
. נביאים( תורת )עיין .המצות אלה 694.

 אשר ב״ר יעקב ה״ר .יוסף אלומי 695.
 והאמונה הדת יסודי תלמוד . יואלזאהן

 בל״א ותלמיד רב שו״ת בדרך ב״י לנערי

.8ס , 1824 ,ווין . 1819 ,פפד״ט : ככתבם
 .מריגייו הכהן בנימין ה״ר בכו,ת. אלון 696.

 , איכה במדרש המעשיות ועל איכה פי׳

.4סב׳ע׳ת/ המעלות:ד״ו, שירי על פי' ובסופו
 הספד .המבורג וואלף ה״ר . בכות אלון 697.

.8סתקפ״ג, שייער:פיורדא, הירץ ה״ר מות על
 איצק בה״ר טוב יום ה״ר .בכות אלון 698.

 : פלעקליש אלעזר ה״ר מות על קינה . שפיץ

. 8ס ,1826 ,פראג
 . אריה ב״ר מרדכי ה״ר .בכות אלון 699.

 גדליה בה״ר אברהם ה״ר מות על קינה
. 4ס , תקפ״א , ברעסלויא : טיקטין

 השני פרידריך מות על קינה . בכות אלון 700.
 פרידריך תחתיו במלוך ושיר ,פרייסין מלך

 יושבי ב״י מאת ,יר"ה השני ווילהעלם
.2ס (1787) ברלין ת״א: האלברשטאס/עס

 ה״ר מות על הספד או קינה . בכות אלון 701.
. 8ס , 1793 ,ווין : לגדא סג״ל יחזקאל

. יהונתן( אהבת )עיין . בכות אלץ 702.

. התאבקות( )עיין . ממרא אלוני 703.

.סעדיה( רב אותיות )עיין . יהודה אלופי 704.

. אלחנן( מם׳ חדושים )עיין . אלחנן ס׳ 705.

 בנימין בה״ר אליהו ה״ר .רבה אליה 706.
 ,כתובות מס׳ על חי׳ . שפירא הלוי וואלף

 ונקרא ,חולין ,ב״מ , ב״ק ,גיטין ,קדושין
 . 2ס , תקכ"ח , פיורדא : שיבות ששה ג״כ
 תקי״ז , זולצבאך : א״ח ש״ע על חי' כנ״ל עוד

 : דרל״ט ח״א תקכ"א,וםירשט :י.\2 256 )ורח״ם
 תיד״א ]וה״ר . 2ס ,כה( עד לי נדאו ולא תקכ"ב

סדרו מתלמידיו וא׳ הלבוש על אותו שחיבר כ'



למטה אלף37בארבע אליהו

 יעקב. זבולון ב״ר חיים ה״ד אומר. אלף 716.
 במליצה עולם בחינת ס׳ ^"ר נוסד מוסר עניני
 אל״ף באות מתחילות תיבותיו וכל וזרה קשה

 ובהקדמתו , הענין והמשך המלות סי' עם
 :בתורה אחד פשוק בר״ת נט"י דיני כמה נכללו

. 8ס / תקנ״ה , הוראדנא

 מלות אלף כוללת מליצה שם .אלפין אלף 717.
 כמה לנו ונודע ,אל״ף באות כולן המתחילות

 : והס ,בקשות וכולן זה ממין מליצות
 ,לטימי אבן ששת ברבי יוסף לה״ר א(

 מצד שבכולן והקשה ,והקדמונית היפה והוא
 צוארו את המחבר הביא כי , וצורתה חומרה

 ותשר״ק א״ב בציוני גם החרוזים בעול גס
 אות אחר וכו' שחיברה והשנה ומקומו ושמו

 הוא נכבד הכי והאחרון ,שורה בכל ראשון
 מאיזה מלות בכמה חרוז כל המשלים הסוגר
 ובמלה ,באל״ף ג״כ שתחלתן בתנ״ך פסוק

 נדפס ,שאחריו הבי״ת ג״כ מתחיל שמסיים
 : זה עיין , כאבותיך תהי אל אגרת בקובן

 ידעיה ה״ר אבי הבדרשי אברהם לה״ר ב(
 ,המלות פי' עם ד׳ בכ״ח נדפסה ,הפניני

 עם נדפסה .זכות משה לה״ר ג( . ע״ש
 ,הרמ״ז אגרות בספרו ,ן והעני המלות פי׳
 . יוא״ל כ״י :אלמוני לפלוני ד( :זה עי׳

 רד״א בכ״י ,אלפין אלף עם תחנה ה(

 מסי' לבד מהנ״ל א׳ הוא ואולי ע, 729 ,0
. ע״ש ההוא בכרך ג״כ שנמצא דלעיל ב׳

 בר״י ליב יהודה ה״ר . בית אלף 718.
 ס׳ כעין נערים חנוך ס׳ . מאנדלשטאם

 הממשלה מטעם ב״י לנערי הלמוד מסלת

 , 1849 ,ווילנא : ״אח . חלקים ב׳ ,ברוסיא
 וקצת חנוך מספרי לקוטיס ובסופו ח״ב . 8ס

 :האמבערג הירן לה"ר שפר אמרי מש׳ פרקים

. 8ס ,1850 , שם
. הלוי( בית )עיין . בית אלף 719.

 חי׳ . שפירא יצחק ה״ר .המגן אלת 720.
. 8ס , תצ״ב , זאלקווא : רהקצב ע״ש ׳ד

 יהונתן בה״ר משה ה״ר . המגן אלף 721.
 ׳. אלף למספר ועניניס,עולות שו״ת .גלאנטי

. במקומו( שלי ושה״ג ק״ב, )שג״ב

 מר׳ הערוך לס׳ הוספות .המגן אלף 722.
 ,ג׳ פגה הכרמל )עיין , גמע אבן שמואל

>רמש״ש( : 243 ע' ב׳ שנה ושם , 215 ע'

 ׳ גבורים מגן אמציהו, ם׳ )עיין .המגן אלף 723.
. חן( תשואות , המצות ס׳

. אפרים( מטה )עיין . למטה אלף 724. |

 ח״ב שלי ושה״ג י״א למ״ד ול״א עיין , הש״ע על
 י״ד ש״ע על ;"כ שחיבר כ' ובפתיההו , לבוש

 ושארי נטע גן וס' ודרושים המקרא על ופי׳
 שנת בפראג תבערה ביוש נשרפו וכולם , חבורים
. ע״ש[ תקי״ד

 רפאל ב״ר אליהו ה״ר . בארבע אליהו 707.
 כסדר עמוקים ופסקים שו״ח . סנ״ל שלמה

. ב״ח( א׳ )זצ״ל : טורים ד'

 אליהו(. דבי לבושים,תגא טא.)עי'1ז אליהו 708.

 שלמה כ״ר אליהו ה״ד .רבא אליהו 709.
 משניות על פי' .)הגר״א( מווילנא זלמן

 נדפס ]ואח״ז . 4ס , תקס״ב ,ברין : טהרות
. וז״ז[ בווילנא משניות בספרי

 בשרשי .קורדובירו משה ה״ד . אלימה 710.
 זה ס' וקצור , פנימיות יותר הקבלה הקדמות

 , חיד״א ה״ר ראה ,ז״ל מהרח״ו מכ"י
. במקומו שלי ושה״ג מ״ג בשג״ב כמ״ש

 ,תפ״ג ,ד״א :בל״א גישיכטי אלירלייא 711.
 שמו ורק הידוע בוך מעשה ס' ]והוא . 4ס

. רמש״ש[ : חדש

 . הרמב״ם בן אברהם ה״ר .אלבפיאה 712.
 צ״ו סי' אלשקר מהר״ם ובשו״ת ערכי בל' חובר
 על ממנו א׳ ומאמר ,ממנו א׳ לשון מובא

 ב' ככ״ח נדפס ,לה״ק בהעתק חז״ל דרשות
 אוקספורד בכ״י נמצא וקצתו . ע״ש א׳ מכתב

. ערבי בל׳

 גרמי תנועות על לבטלמיום אלמגיסטי 713.
 :לו קורא זרעים לסדר בהקדמתו ]והרמב״ס השמים

 וכו' אלמגיסעו ס׳ הידוע הגלגלים תבונת ס'
 ב״ר יעקב ה״ר ע״י ללה״ק נעתק ,ע״ש[

 ג״י :אנטולי בן שמשון ב״ר מרי אבא

45 רח״ם כ״י .פעמים( )ב׳ 174 ורן
 מינכען כ״י .ע״ש בסופו ומופתים באורים עם
 )עיין רשד לאבן קצור ממנו ויש . .¥2 30

 מקנדיא יש״ר לה״ר וכו׳ אחוז ובאגרת .קצור(
 תבון אבן יהודה ה״ר ע״י שנעתק כתוב

 .די״ב( סוף הפנים )מלא בגו שמואל ור׳
 אלמגיסטי :וז״ל ספרי בגליון כ' הרמש״ש ]אבל
 בלשון נקרא וכן ,גדול חבור ערבי בל' ענינו

 אלמגיסנוי הנקראים הרבה ספרים ויש , המעתיקים
 ראיתי ואני , שונים ממעתיקיס ונעתקו ערבי בל'

 ע״כ ,וחסר תבון אבן משה מר' מועתק אחד
 ,)ע״ש( כ״י נ׳ יש ובווין ,מחברו נודע לא

 גם ,עליו לסמוך ואין הענין הבין לא והמרשים

. עכ״ל[ שונים כ״י ערבב

 . רבתי( חכמתא )עיין . האלמדיל ס׳ 714.

 )עיין . הרפואה בחכמת אלמגצורי ם' 715.
. רפואה( ס'
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 בקשה . וואלטירה אהרן ה״ר .שיי אלה 725.
 ,ליוורט :שי״ן אות תיבה ובכל תיבות מאלף

 ורובענש — . ע״א( א׳ )תג״י : 4ס , חש״ר
ע״ש. הדשה בקשה בשס לו קורא ק ׳ "ג 58

 קאצינעלנבויגן. משה ביתא.ה״ר אלפא 726.
 :ד' אות עד א"ב כשדר פי' עס חז״ל מאמרי
."\.( 40,0 )רובענש . 8ס ,תרט״ו פםד״מ,

 , מהממות אותיות )עיין ביתא. אלפא 727.
. ( — מדרש

 סירא(. כן )עיין . סירא דין ביתא אלפא 728.

 שרשים ש׳ הוא . מביר דר׳ ביתא אלפא 729.
 אחי יהודה ב״ר מביר ר' מחברת או

 ,נתן ר׳ של הערוך כש׳ התלמוד על הרגמ״ה
 , הוא שמותי ד״ה ע״כ ד״ז נדה בתוס׳ )נזכר

 נתן רבינו ותולדות ,דקס״ג גא״ל צונץ ועי׳
, י״ב( הערה שי״ר לה״ר

 אותיות )עיין . עקיבא דר׳ ביתא אלפא 730.
. עקיבא( דר׳

 יעקב ב״ר יהודה ה״ר .יהודה אלפי 731.
 , ליוורנו : שבועות מש' על חי' .נגאר

 ותקוניס והשמטות הוספות עוד . 2ס ,תקנ״ד
. 2ס ,תקנ״ה , שש :ה' למודי לשפרו

 .מורפורגו אברהם ה״ר . מנשה אלפי 732.
יה״ש. פי/כ״י עש א״ב כשדר התלמוד משלי כל

 בן יוסף ב״ר מנשה ה״ד .מנשה אלפי 733.
 , בחקירה שונים עניניס . מאיליא פורת

. 8ס , תקפ״ב , ווילנא : ואגדות בהלכות
 רב הלבות , ההלבות )ס׳ או אלפסי 734.

 אלפסי יעקב ב״י יצחק ה״ר .אלפס(

 והגמרא המשנה בלשון התלמוד קצור ןהרי״ף(.
 נפלא בדרך הזה בזמן הנוהגים הדינים לכל

 מס' א( : חלקיס לג' נחלק ובדפום ,וקצרה
 קענות הל׳ ובשופו ,מועד ושדר ברכות

 ומזוזה תפילין ש״ת והל' טומאה הל' כמו
 .חולין מש׳ לו ונלוה , נשים שדר ב( . וציצית

 , וכו' קדשים משדר וקצת ן*נזיק סדר ג(
 כ׳ שבועות דיני שבועות, שערי להם ונלוו

 : ראובן ב״ר יצחק ה"ר לנכדו ,שערים
 : ״ג. 270 ברחיים ודלא ,לכאזיל( המ״ד

 פירש״י עם עוד . 8ס ,ב׳ש׳מ׳ר' )קראקא(
 האלפסי לבאור בגליון מ״מ ועם ,מהתלמוד

 לובלין, הלקים: ג׳ שבועות ופערי הטורים, מן
 כנ״ל עוד .4ס ,ת׳ב׳א׳ ד״א, ש״ם. — שע״ח
 .16ס , תנ״ט ,פפד״ט : בפנים הנ״ל והמ״מ

 ראובן ב״ר נסים ה״ר פי' עם ודע
 ב״ר יוסף לה״ר יוסף נמוקי ופי׳ ,ר״ן(ה)

 ולקומיס !מרדני רב ופשקי , חביבא
1 , קונשטנטינא : הרי״ף על הרא״ש קימפס

 פירש״י קצור עם עוד . 2ס ,ו׳א׳ב׳ר׳ב׳ם׳
 נדי גירו יונה ה״ר ופי׳ ,והר״ן מהתלמוד

 ופי' יוסף, ונמוקי )?(ושבת ברכות מס׳ על
 על מלוניל דוד ב״ר הבהן יהונתן ה״ר

 ולקוטי יוסף ונמוקי ופירש״י ,עירובין מס׳
 מרדכי רב ם' ועם , הלק״ט על הרא״ש

 , ד״ו : הנ״ל שבועות ושערי ותוספתא

 המפרשים כל עם עוד . 2ס ,פ״ב — רפ״א
 ה״ר הוא הריא״ו הי׳ עליהם ונושף כנ״ל

 והגהות ,ז״ל האחרון טראני די ישעיה

 הרמב״ס שדר על הדינים כל ושימני מרדבי
 ,טרינטו די ריווא : נפרדים( דפים כ' )על

 המרדכי שימני עס מרדכי רב ]וש׳ 2ס ,שי״ח
 . [2ס ,שצ״ט ,שם :מיוחד בכרך נדפש
 הגהות )בלי הנ״ל המפרשים כל עם עוד

 שדר ובשוף הנ״ל(, הסימנים ולוח המרדכי
 זרחיה לה״ר המאורות ם' נמצא ׳ נשים

 השגות )הרז״ה( יצחק ב״ר הלוי שהולה
 הגדול המאור א( :לשנים ונחלק הרי״ף על

 הקטן המאור ב( . ונשים נזיקין לממשלת
 רכ״ה[ סי' ריש דעים תמים ]ועי' מועד לממשלת

 הרי״ף על להגן להרמב״ן ה׳ מלחמות וש'
 ובשדר ,ונשים מועד בשדר הנ״ל מהשגות

 דף כל על הנ״ל והמלחמות המאור ש' נזיקין

 הנ״ל ככל עוד . 2ס ,שי״ב ,ד״ו : בגליון
 , הגליון על במקומם והמלחמות והמאורות

 יהושע לה״ר מהפוסקים הוספות כמה ועם
 ונכללו ,הנבורים שלטי בשם מברוך בועז

 , סכיוניטה : הנ״ל הריא״ז חי' גם בו
 ונושף הנ״ל ככל עוד . 2ס ,ט״ו — שי״ד

 ב״ר דור מנחם )ה״ר מהר״ם הי' עליהם
 — נ׳ו׳ש׳א' ,קראקא :טיקטין יצחק(

 עליהם ונושף הנ״ל ככל עוד . 2ס ,מ׳ש׳י׳ח'
 טיקטין מהר״ם הי' כולל שם אנשי הי'

 : גדולים ושארי שפירא מהר"ן וחי' הנ״ל
 , זולצבאך . )?( תצ"ג , שם . ת"פ , ד"א

 קאפוסט .ע' — חקס"ז , סלאוויטא . תקב"ב
 הנ״ל ככל עוד . 2ס ,תקע״ח ,וב׳( )ח״א
 ,התוספתא על אברהם מגן עליהם ונושף
 על באנעט מרדבי לה״ר מרדבי באור

 נ׳פ׳ל׳א׳ו׳ת' ,ווין חלקים: ו' המרדני, ש' קצת
 , תקס"ד( בשנת הדפוס שהוחל נראה )ובכ״ז

 הלכות עליהם ונוסף הנ״ל ככל עוד .2ס
 מס' הלק הוא ואולי , להרי״ף שאינס ]י״א הרי"ף

 עי' מבדירש, משה ב״ר משלם לה״ר ההשלמה
 והרמב״ן , בשמו[ ח״א שלי ושה״ג ל״א מ' שג"ב

 ,יוסף ונמוקי הריטב״ח פי' עם נדרים מש' על
 פי' עם ובכורות הלה מש׳ על הרמב״ן הל'

 , אלגאזי למהרי״ט טוב יום הלבות

ישע בגדי כתובות, מש׳ על יוסף ונמוקי
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 , מועד הדר הרי״ף על ה־של״ה לבעל

 תמים מס׳ הרי״ף על הראב״ד והשגות
 . 2ס ת״ר, — תקצ״ו ,פרעסבורג : ם עי ד

 כל עם האלפסי להדפיס המנהג פשט ועתה
 ,במקומו ומס׳ מס' כל אחר הש״ס עס נו״כ

 649 ,י! רד״א ובכ״י — .תלמוד( )ועיין
 לקושיס הגליון ועל רש״י עס אלפסי נמצא

 ושארי ורא״ש ומרדכי וראב״ח מתוס׳ ארוכים
 נקרא ומחברם ,דינים וחדושי גאונים

 ישנות נוסחאות נמצאו ובפנים ,ישראל ר׳

 מליון כ׳ ]ורמש״ש . ע״ש ערבי בל׳ וארוכות
 תר״י בשנת עין כהרף שראיתיו מה ולפי :ח״ל ספרי

 וא״ז. מהמרדכי הובאו הנ״ל וחי' הלקונוים דברי רוב
 אין הנ״ל ערבי בל׳ וארוכות ישנות הנוסחאות גס

 ערבי בל' של להרי״ף הלכות הג' סי' שהם ספק
 דעים תמים בס' ונדפסו פעמים '3 ללה״ק ונעתקו
. ע״ש[ מפאנו הרמ״ע ובשו״ת

 מפאנו. עזריה מנחם ה״ר זוטא. אלפסי 735.
 רק ,וטריא שקלא שוס בלי הרי״ף הל׳ קצור
 דינים ההלכה,בתום׳ שהיא לבד המימרא אותה
 וקצר צח בלשון הכל ,הרי״ף שהשמיט רבים
 זה״ר ,ב״י .עצמו הרי״ף כלשון שיח ונועם
 ושה״ג ,נ"ב מ' בשג״ב כמ"ש ,ראהו חיד"א

. בשמו ח״א שלי

 התכונה(. יסודות )עיין .אלפרגאני ס׳ 736.

. הישמעאלים דת חורת הוא . קוראן אל 737.
 ע״י לעברי רומי ומל׳ לרומי ערבי מל׳ נעתק

 , הלוי לבית ישראל ב״ר יעקב ה״ר

עוד . 50 רח״ם כ"י : חלקים לג׳ ונחלק
 .... ה״ר ע"י לעברי ערבי מל׳ נעתק

. 8ס ,185.. ,לייפציג : רעקענדארף
 ב״ר מרי אבא ב״ר יעקב ה״ר .אלקושי 738.

 חכמת על פרקים מ' .אנטולי בן שמשון

 תתפ״ד שנת שהוא רנ״ח מחזור על ]נוסד התכונה

 . ״ג 627 , ף רד״א כ״י : רמש״ש[ :וכו'
 האלקושי ס׳ :וז"ל כ' דקפ״ו שניה שנה ]וכמגיד

 ורבו רש״י תלמיד שמשון לה״ר העבור חכמת על
 הספרדי חייא בר לר״א העכור מס׳ ר״ת,ושאב של

 : חרנה וילך ציון לו ויצב , רנ״ח כמחזור חיכרו

. עכ״ל[ פאריז ב״י

 . אלשיך חיים ב״ר משה ,״רד .אלשיך 739.
 , דרוש בדרך תנ״ך ספרי רוב פירש הוא
 כאו״א וימצאון ,פרטי בשם קרא ספר ולכל

. שם( ומ״ש יחייא אבן )ועיין . במקומן

 מאיר בה״ר יוסף ה״ר . לבינה אם 740.
 וארמיות לה״ק מלות באור . תאומים

 עם ביתות אלפא ג׳ ,א״ב כסדר ותלמודיות
 : א״ב לכל והקדמה הספר בראש הקדמה

. !א 53 רח"ם י כ״

 .)יעב״ץ( עמדין יעקב ה״ר . לבינה אס 741.
 לס' בפירושו תדיר ומזכירו ,תנ״ך על פי'

. ע״ש עולם סדר

. סופרים( אבק )עיין . לבינה אם 742.

. הקדש( מלאכת )עיין . הבנים אם 743.

היילפרין. אלחנן כ״ר יוסף הילד.ה״ר אם 744.
 על ובפרט בל״א מבואר בקצרה לה׳יק דקדוק
 , פראג :וכנוייהס והפעלים השמות משקלי

 בשם כנ״ל עוד . 8ס ,תס״ג , שם .שנ״ז
 . 8ס ,שנ״ח ,קראקא : הדקדוק לוח

 הדקדוק מחכמת מיוחד לוח בשם ובקצרה

 )רס״ד . 4ס ,שע״ז הענא ד׳ חומש בריש
2—841) .

. סופרים( אבק )עיין . הילד אם 745.

 עשרה )עיין . — מאמר . חי בל אם 746.
. מאמרות(

 על .מויטרבי דור ה״ר . למסורת אס 747.
. 4ס ,תק״ב ,מנטובה :התורה מסורת

.כסמוך( למקרא אם )עיין .למסורת אם 748.

 טיישטרו הנקרא מאיר ה״ד . למקרא אם 749.
 הנזכרים תנ״ך פסוקי מ״מ .זאילי ברנייג

 החכם קבן ומאשר ,ואדר״נ קטנות ומס׳ בש״ס
 ממנו אשר א׳ בספר התלמוד הגדות כל הנז'
 ספר לכל שם לקרוא ראיתי ,הספר זה חוצב
 למסורת,ולזה אם קראתי ההגדות לס׳ ,וספר

 חתום ושיר הקדמה עם ,למקרא אם קראתי
 בשמות להם )הקורא שלמה ב״ר יעקב בראשו

. .¥2 489 רח״ם כ"י : ?( הנ״ל
 בידינגען. ישראל משה למקרא״ה״ר אם 750.

 , מיץ : לנערים לה״ק דקדוק למודי ראשית

. 8ס ,תקע״ו
 פאלאק ר״ג )ולפ״ד .פלאי . למקרא אם 751.

 כללי . באמ"ד( מורה לאזע ר״י חיברו

. 8ס ת״ר(, — תקס״א )ד״א, חמו"ד : הנקוד

 יעקב ה״י . ולמסורת למקרא אם 752.
 חדיר פי׳עלתנ"ך,ומזכירו .)יעב"ץ( עמדין

 אם )ועיין . ע״ש עולם סדר לס' בפירושו
. לעיל( לבינה

 כולל . ספורים או דגאולה אמאדיש 753.
 מעניני הנוצרים אצל מפורסמים ספורים
 , אהבה ועסקי שם מאנשי וגבורות מלחמות

 משה ב״ר יעקב ה״ר ע״י לע״ז מל׳ נעתק
 ,שונצינו אליעזר )ר׳ חמו״ד : אלגבה די

. 4ס . ש״ו(—רצ״ד שנוח בין קושט' והוא

 ובשמות עמוק קבלה ס' . האמונה ס' 754.
 )ועיין ,924 , ק רד״א ב״י : קדושים

. האמונה( יסוד
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 , רבתי חבמחא )עיין . האמונה ס' 755.
. ה׳( מלחמות

 יאשיהו בכ״ר אברהם כ״ר אומן. אמונה 756.
 האלתית הדת באמיתת .הקראי הירושלמי

 : הרבנים דת ובעול הקראים ואמונת
. 4ס , 1846 ,גוזאלו

 .להרמב״ן מיוחס .והבטחון האמונה 757.
 הרמב״ן בזמן מחברו הי לאנדויער החכם ]ולפ״ד

 , הנמב"ן מזמן מאוחר מהבר בו הובא שלא לפי
 שער שלו בכ״י שנקרא שלאנט' שכתב ומה

 11 בייטרעגע יעללינעק נמשך ואחריו ,אמונה
 (357 מינב' )כ״י מתחיל אמנם ,מעות מ/הוא ע׳

 רייפמאן ולדעת , והבטחון האמונה שער
 , בחיי לר' הוא רכ״ב( ,ע תרכ״א )המגיד

 מובא וכבר ,התורה על פי' עם שמסכים מפני
 שם )יעללינעק עכו דמן לר״י עינים מאירת בס'

 נקרא .¥2 303 רוסי די ובכ״י . (80 ע'
 מינכען בכ״י וליליעננוהאל ,רמב״ן פרקי

 נגעזרשמש״ש[. ולא פגע לא ¥2 356,82 61 55
 כ״ו והבשחון האמונה בעיקרי מוסר תוכחת
 לבנון ארזי בקובץ ראשונה נדפם , פרקים

 . תקנ"ד ,נאווידוואהר : לבדו וגס . זה עי'
 , )רוסיא( חמ"ד . תקמ״ה ,קאריץ . 4ס

. 8ס , תר״ב , ווארשא . תקע״ח
 העשיל יהושע ה״ר והחקירה. האמונה 758.

 עיקרי י״ג באור . קוטנר אהרן ב״ר
 : מחלקות לג' ונחלק , הרמב״ס לדעת האמונה

 , מלכות גדולת , מלכות שבט , מלכות כתר
 מחדשי נגד דרוש ,לה׳ לעשות עת ובראשו

. 8ס ,תר״ז ,ברעכלויא :ישראל בדת חדשות
 גבריאל ה״ר . עכר לישני אמונה 759.

 עם לשון מענה מס׳ תחנות . ענגלאנדר

. 8ס , 1826 , ווין ת״א
 הירש צבי ה״ד . ישרה אמונה 760.

 בדרכי עיוני מחקר ח״א . קאלישער
 ונלוה , השבע שאחר מה וחכמת הפיליסופיא

 , פליאה ומאמרי קשים מקראות באור לו

.8סתר״ג, קראטאשין, קהלת: ורוב איוב ובאור
 בסמוך(. הרמה האמונה נשאה.)עיין אמונה 761.

 בין הסכמה המביאה הרמה האמונה 762.
 , הקבלה בע״ם להראב״ד והדת הפילוסופיא

 מחכמת בהקדמה א( : מאמרים לג' ונחלק
 . הדת בהתחלת ב( .שאחריו ומה השבע

 ונעתק ערבי בל׳ חובר ,הנפשית ברפואה ג(
 בשנת לביא בן עלמה ה״ר ע״י לעברי
 מלות קצת ובאור 6ח״ עם נדפס , רל״ח

 : ווייל ליב ב״ר שמשון ה״ר ע״י בקצור

 ו.\2 52 רח״ם ובכ״י . 8ס ,תרי״ג ,פפד״ט
| נמצא גירונדי ולרמ״ש , ע״ש פי' עם נמצא

 והר״ש , לביא ן׳ ישועה ה״ר פי׳ עם

 אלי כמ״ש עליו פי' ג״כ חיבר פינסקער
 ע' דתק״ו תרי״א ובעק״ד .שלו כ״י ברשימת

 ה״ר מהעתק כ״י במנשובה זה ס' שנמצא
 ששת בן יצחק ה״ר לבקשת מוטוט שמואל

 אינו אבל , נשאה אמונה בשם ?( )הריב״ש
 .הנ״ל לביא ן' ר״ש כהעתק כ״כ ומכוון מתוקן

 מובא . גאון שרירא לרב אמונות ס׳ 763.
 נו״ס שהוא ספק ]אין ה', מאמר קרנים בס'
 : והדעות האמונות לספר וכוונתו גאון ר״ם וצ״ל

. רמש״ש[

 ברוך ב״ר מאיר ה״ד . ס/האמונות 764.
 מהר׳ים מנהגי ]בתשב״ן . רוטנבורג( )מהר״ם

 2' האמונות כס' אומר ז״ל הר״ת תמ״ו בסי' כתב
 עיין ר״ם )צ״ל . . . המות בלע אומר אהד כתוב

 בכ״י והמרשים ז'( מאמר סוף והדעות אמונות
 הקודם, סי' עיין רוטענבורג ד״מ שם כתב מינכען

. דמש"ש[ : 1713 ורשמש״ש

 . ברש״ט טוב שם ה״ד . האמונות ס׳ 765.
 כל ועל והרמב״ס הראב״ע על יתמרמר

 גדולים מצודים עליהם במחקר,ובנה המחזיקים
 — שי״ו ,פירארה : והמקובלים הזהר מס'

 בתשובותיו עליו השיב אלשקר והר״מ .4ס ,י״ז
 השגות )ועיין .בניניו כל את והרס קי״ז סי'
. אלשקר( ר״מ

 יצחק יהושע ה״ד .ודעות אמונות 766.
 העקריות המצות כל באור . הורוויץ יאיר

 הש״ס דעת ע״פ שכל, ושום מפורש ישראל לדת
 , לבוב : דדינא אליבא ושו"ש ופוסקים

. 8ס ,תרי״ח
 .גאון סעדיה רב .והדעות האמונות 767.

 : מאמרות בעשרה והתורה האמונה יסודי על
 אחדות על ב( .והשגחת העולם בריאת על א(

 והנבואה. והתורה המצות על ג( ומדותיו. השם
 . והבחירה האדם ובריאה ה' מעבודת ד(
 על י( . והרעים השובים המעשים על ה(

 . הגלגול ועניני המות ועל וכחותיה הנפש
 והפדות. הגאולה על ח( . המתים תחיית על ז(
 הנהגות י( . המות אחר ועונש שכר על ט(

 חברו .והמוסר הצדק בדרכי וכללים
 אלאמאנאת כתאב בשם ערבי בל׳

 אוקספורד בכ״י ונמצא ואלאעתקאדאת

 המאמר ומבוא , פוקוק( )דשי' \.2 148
 הר״ש ע״י נדפס ,צרפתי העתק עם השמיני

 , 1838 ,פאריז :רס״ג על שלו ברשום מונק
 שאול בן יהודה ר׳ ע״י לעברי ונעתק . 8ס

 ,ד״א .שכ״ב ,קושט׳ : ונדפס ,תבון אבן
 . 8ס תרי״ט, לייפציג, .8ס )ליצירה( ה׳ז׳א׳ת'

 זאב בן ליב יהודה לה״ר באור עם עוד
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 לבאור אמונה, שומר א( :ראשים לשני ונפרד
 מוצא מקור על , דעת חקר ב( . השפר דברי

 העחקה עוד . 4ס , תקמ״ט ,ברלין :הענין
 , האמונות ם' פתרון בשס ישנה אחרת

 : מאליסאנה יוסף ב״ר משה לה״ר ומיוחמת

 )ציון רוו״ה וכ״י .¥2 1185 , ן< א רד״ נ"י
 .,¥2 266 וואטיקאן וכ״י .(,ט — דע״ח תר"א

 ומהעתקה , 3( .¥2 194 פאריז וכ״י , 269 61
 והפדות, התחיה בשם וח' ז' מאמר נדפם זה

 ,ש״ר והפורקן הפדות בשם לבדו ח׳ ומאמר
 ,מרס״ג מיוחדים לספרים אותם חשבו ]והמדפיסים

 לרבם רס״ג תלמידי ששאלו שאלות עשר וכן
 . זה מהעתק ז׳ ממאמר הם ובדפוס , בכ״י אשר
 המוסרי בספרו ממנו קצור עשה הנקדן ברכיה ור׳

 .(.¥2 485 רוסי די ב״י )ועיין זה. עיין המצרף,
 הרב נס ובתוכם , בזה והשגו שנו רבים כי ודע

 עם ההעתק שערבב דקכ״ז( )גא״ל צונץ "ט מהרי
. רמש"ש[ :הקצור

 באור .כ״ץ אורי ה״ר .אומן אמונה 768.
. 8ס ,תק״ץ ,ד״א :רז״ל מאמרי איזה

 שלום שר אביעד ה״ר .חכמים אמונת 769.
 הקבלה חכמת על חקירות . באזילה
 לשלשיס ונחלק , ומופתים נשגבות בידיעות

 , תר״ח , זאלקווא . ת״צ , מנטובה : פרקים

 על ספר ]נ״ח . 8ס , 1858 , לעמבערג . 4ס
ע״ש[. סי׳פ״ט, א׳ בתג״י ומעלותיו,כמ״ש הפסח חג

 חיים אברהם ה״ר . חכמים אמונת 770.
 לתורה המתנגדים טענות לבטל .וויטירבו

 טעש בקובץ מחדש נדפס , ובע״ס שבכתב
. זה עיין , זקנים

 מנחם ב״ר גדליה ה״ר .ישראל אמונת 771.
 בעיקרי השכל מוסר .טייקיס אברהם

 . 32ס ,תקכ"ד ,ד״א :ל״א עם הדת
 , תר״ד , ווארשא .תקצ״ז והוראדנא, ווילנא

. 16ס , 1861 שם, . 8ס
 בה״ר נפתלי ה״ר . ישראל אמונת 772.

 שו״ת בדרך הדת יסודי . בנעט מרדכי

 . 8ס ,תקצ״ב ,פראג : ב״י נערי לחינוך
 עברי שמו ורק ככתבם בל״א א' ראה ]ורמש״ש

הוא[. זה אם ידע ולא , 8ס ,1824 בווין, ונדפס

 בנציון שמואל ה״ר . ישראל אמונת 773.
 מספרי מלוקט השכל מוסר . ענדלער
 ועקרים וריקאנטי והרמב״ן והכוזרי הרמב״ס

.8ס חקצ״ב, ,פראג בל״א: גם נדפס וכן וכו׳,

 )יעב״ץ(: עמדין יעקב עתך.ה״ר אמונת 774.
 לחם לספרו כן קרא ]ואולי . שכ״ה( )סה״ד

. וצ״ע[ ,ח״א שמים

 שמואל אהרן ה״ר . שמואל אמונת 775.
 שו״ת ששים . קייריגובר ישראל כ״ר

. 4ס ,תמ״ג ,פפד״ט : אה"ע ש״ע בדיני
 זעליגמאן ה״ר .יעקב לבית אמירה 776.

 ,הנשים מצות ג' על .באמבערגער בער
.8ס תרי״ח, , פיורדא בל״א: הדלקה, נדה חלה

. עולם( אור )עיין . נעימה אמירה 777.

.נעמנים( נטעי )עיין .הדרשות אמיתת 778.

 ישראל דת על וטענות ויכוחים . אמנה ס' 779.
 לל' ונעתק ,וכו' ומדרשים מתלמוד מלוקט

. 4ס ש״ב איזנא, : פאגיוס פאול ע״י רומי
 מאסטראקווע. שווארץ משה אמנון.ה״ר 780.

 בדרך ,ה' שקידש אמנון רב מעשה ספור

.8ס ,תרי״ר ,קראטאשין : מל״א נעתק , שיר
 אליהו ב״ר שמרי׳ ה״ר .אמציהו ס׳ 781.

 חמשת באור .רומי איש האיקריטי פרנס
 להשיב מושכלים במופתים תוה״ק יסודי

 מציאות א( : והס ,עלינו זולתינו לטענות
 שהוא ג( . בגוף כח ולא גוף שאינו ב( . השם
 . וארץ שמיס ברא שהוא ד( .פשוט אחד
. וכו׳ שנת וק״ו ה״א זה כרצונו שבראם ה(

 מדרשי על המגן אלף ס׳ שחיבר כ' ]ובהקדמתו -

. .¥2 210 מינכען ב״י : התלמוד[ כל
 . טאריקה ירידיה ה״ר . ידיד אמר 782.

. תדיר חי כל ונשמת חיים לב בס׳ נזכר

 על חי׳ .אלקלעי יוסף ה״ר . יוסף אמר 783.
 ,שאלוניקי : ודרושים ש״ס ולקוטי הרמב״ם

. 2ס , תקצ״א
. עמוקים( מים )עיין . שומר אמר 784.

 . לעמאנש משה ה״ר . צרופה אמרה 785.
 : לה״ק בקריאת הספרדים מבטא להצדיק

. 8ס ,תקס״ח ,ד"א
 ב״י אברהם דון טהורות. אמרות 786.

 ומוסר ויראה תשובה עניני . היון נסים
 . 4ס ,ח( — רע״ו ,)קושט' חמו״ד :השכל
 , להרמכ״ם מיוחס הנמצא ס׳ ועמו ,עוד

 די שמואל לה״ר איכה פי׳ בסוף נדפס

 )ור״ג . 4ס , ו׳י׳ש׳ם׳ ,שאלוניקי :וידאש
.ע״ש( ,קטן 8ס : כ׳ ..ד' גרני בן בס׳ פאלאק

 הלוי אליעזר ה״ר . טהורות אמרות 787.
 פי׳ וח״ב ,תהליס פי׳ ח״א . הורוויץ איש

 ,זאלקווא :גליפין אתוון בשס אפי תמניא

. 4ס , תקצ״ח , ווארשא . ..
 וואלף בנימין ה״ר .טהורות אמרות 788.

 מלות פי' .לייטמעריץ סג״ל יצחק ב״ר

 הובא ,בערכין א״ב כסדר הזהר בס׳ המורות
. 8ס ת״ה, לובלין, : לדפוס שאול ר׳ בנו ע״י
.6
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 אברהם חיים ה״ר .טהורות אמרות 789.
 , ממין הל׳ וב״י שור על פי' . ישראל
 ,ליווארנו : נדרים ,אישות כתובות, קדושין,

4 2 ץ ם ו ק ,ת
 שאול יוסף ה״ר .טהורות אמרות 790.

 , לגוב :דרשות ב' .נאטהאנזאהן הלוי

. 8ס ץ ר׳ ת׳ י׳
 ,מאמרות עשרה )עיין .טהורות אמרות 791.

. תיון( אבן ור"י רד״ק תהלים , תורה

 די יהודה ב״ר מנחם ה״ר .אמת אמרי 792.
 לספרא האריז״ל פי׳ על בקרת .לוגזאגו

 פי׳ ועל מהרח״ו פי׳ על והשגות ,דצניעותא
 מקצת על טבאל בן המכונה מערבי יוסף ה״ר

 , ווילגא פה ב״י ראיתיו , וכו׳ האד״ר

 די יהודה בן מנחם אמר :בראשיתו ]וז״ל
 ז״ל כמוהר״י שמורנו שידעתי לפי ,ז״ל לונזאנו

 בערס מעיונו דצניעותא בספרי למעע פי׳ עשה
 , ה' דבר אליו יגלה וערס החכמה למדרגת עלה
 שידי מקום עד ההוא הפי׳ לבדוק הסכמתי לכן

 באבות כדתנן שראוי, מה על המעיין ולהעיר מגעת
 זה קונערס את קראתי ולכן , האמת על ומעמידו

 ממי האמת יקבל האמת אוהב וכל ,אמת אמרי
 , האמת בדרך ינחנו אמת אלקים וה׳ ,שאמרו

 אחרי שיבוא האדם מה נאמרו שומע יחשדני ופן
 לא ואיך ,מותו אחרי האר״י את להשיב המלך
 אודיע , ה׳ משיח על קולמוסי יד לשלוח יראתי

 אדוני וישמח לישועה לי הוא גם אדרבה כי למעיין
 בתחלת ההוא הפי' עשת הריז״ל כי ,אלה במעשי
 לא אשר דבריס קצת בו באו ולכן מסברתו עיונו

 ובינה חכמה רוח רות״ק עליו בנוח ואח״כ , כן
 יכול לא אבל ,גונזו או מתקנו היה יכול היה אלו
 והעתיקו וכו' אוהביו עליו קפצו שכתבו מיד כי

. וכו׳[ וכו׳ לרוב בעולם ונתפשנן וכו׳ אותו

 . פין יוסף שמואל ה״ר .אמת אמריי 793.
 ב״י לנערי בביה״ס שנדרשו דרושים ב׳

. 8ס , תר״א , ווילנא : בווילנא
 שלום שר שמואל ה״ר . אמת אמרי 794.

ס״א(. ש׳ )זצ״ל ב״י: ,ודרושים פיגצי.פשעים

 שניאור בה״ר דובער ה״ר . בינה אמרי 795.
 ציצית ק״ש על קבלה דרושי .נבג״מ זלמן

. 4ס , תקפ״א , קאפוסט : ותפילין

 ב״ר אידל יהודה ה״ר . בינה אמרי 796.
 : ענינים ושארי גדיא חד פי' . ענגיל ראובן

* . 4ס , תקל״ט , )אלטונא( חמ״ר

 )יעב״ץ(. עמדין יעקב ה״ר , בינה אמרי 797.
. )שי״ג( : וז״ז שמיש לחש בספרו מביאו

 איש הלוי יצחק ה״ר . בינה אמרי 798.
 בין ויכוח ובדרך בקבלה חקירות . סטנוב
. 4ס ,תקמ״ד ,ברלין : וחוקר מקובל

 משה ב״ר בער ישכר ה״ר .בינה אמרי 799.
 בס׳ חמורות מלות כל פי׳ ח״א .פתחיה

 נלוה ואח״ז . 4ס , שע״א ,פראג : הזהר
. וז״ז זולצבאך ד׳ הזהר ס׳ אל

 .הקראי החזן מרדכי ב״ר .בינה אמרי 800.
.יה״ש ב״י : הקראים לפ״ד הקבלה על מדבר

 אבד״ק משה ה״ר . בינה אמרי 801.
 הגאונים בשם עה״ת פשעים . הוראדנא

 כי אפס ,נודע לא שהמאסף ]וי״א ,דורו וגדולי
 , דיהרנפורט : ממנו[ גס פשעים בו נמצאו
 .תקב״ז , זאלקווא . תקכ״ג ,ברין . תק״ח

. 8ס ,תקס״ו , נאווידוואהר
 יצחק כ״ר נתנאל ה״י .בינה אמרי 802.

 ומולדות: תקופות עברונות על ווידרסהיים.

. 4ס , תקפ״א , מיץ
 . גארמיזאן שמואל ה״ר .בינה אמרי 803.

 , ב״מ ,ב״ק ,כתובות ,קדושין מס׳ על חי׳
. 56—4 ,רח״ם ב״י : כרכים ג'

 תלמיד בין שו״ת בדרך קבלה . בינה אמרי 804.
. יה״ש ב״י :ומובן קל בלשון לרב

 שו״ה ,עינים מאור )עיין . בינה אמרי 805.
. מהר"ץ(

 בבראדי מ״מ בנימין בנימץ.ה״ר אמרי 806.
 : הפרשיות כסדר עה״ת דרשות . וב״ד

. 4ס , תקע״ד ,טארגאפאל
 בן יצחק ב״ר זרחיה ה״ר .דעת אמרי 807.

 ראח״ם ב״י :משלי על פי׳ .חן שאלתיאל

 נסיך וכ״י .¥2 78/2 מינכען ב״י .41
 אמרי דשל״ז ב׳ נחמד ]ובאוצר .בלונדון זוסעקש

. רמש״ש[ בעעות^: שפר

. קדש( אמרי )עיין . דעת אמרי 808.

 תר ה״ר . רמב״ם דעת אמרי 809.
 ולקושיס אגרות קצת . אטטענזאסער

.8ס תר״ח, ת״א:פיורדא, עם הרמב״ס מספרי
 . שפירא( מרגניתא )עיין . יאה אמרי 810.

 . הצרפתי וידאל ה״ר . יושר אמרי 811.
 )שג״ב מופלג: בקצור רבה מדרש על באור

 למהרש״ד והיה בשמו( ח״א שלי ושה״ג ח׳ ו׳

. 31 בב״י
 .ליסא אבד״ק יעקב ה״ר .יושר אמרי 812.

 או״א ולכל מגלות חמש על לפירושו הכולל שם
 ,שיה״ש על המור צרור :פרעי בשם קרא

 ,תקע"ה ,דיהרנפורט : איכה על מים פלגי

 : קהלת על חכמה תעלומות . 4ס
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 על סתרים מגלת . 4ס ,תקע״ט , שם
 , סרילקאוו . 4ס , תקע״ט , שם : אסתר

. כה עד ראיתי לא רות ועל — . 8ס תקצ״ד,

 אליקים יוסף מר׳ בדקדוק . יושר אמרי 813.
.19 ברייט כ״י הענא, ר"ז את להציל פייוויש

 . בסאן ישעיהו ה״ד . יושר אמרי 814.
 שהוא ]אפשר .מהותו( פירש ולא ל"ה י׳ )זצ״ל

 :קדמונינו כדברי גויס שס כוונת על בענציאן כ״י
. רמש״ש[

 נחמן כ״ר מאיר נח ה״ר . יושר אמרי 815.
 ודיני הפירוח ברכת דיני .בזאריק דיין

 וחדושיס פי׳ עם בחרוזים שיר בדרך סעודה
. 8ס ,תקג״ח ,תין : נח זכרון בשם

.מפראג( מהר״ל חי' )עיין . מועד אמרי 816.

 משלם כ״ר שלמה ה״ר . נואש אמרי 817י
 מליצים לתועלת לה״ק שרשי .דאפיירה
 חרוזים( יד ס׳ )כעין חרוזים לחבר ומשוררים

 , החרוזים הלק : והס ,חלקים לג׳ ונחלק
 המלים חלק , המשותפים המלים הלק

 משכיות )ועיין . א״ב כסדר חלק וכל הנרדפים,
 כ״י . י.\2 482—1 אוקספורד כ״י : כסף(

וז״ז. דמ״ח( ה׳ )ב״ח שד״ל וכ״י , 107 ווין
 י בדוגמאות ,והשיר המליצה בכללי ח״ד לו ועוד
 , בדורו והמליציס המשוררים גדולי מכל

. ״\ו. 108 ווין כ״י עיין ,לפניו היו ואשר

 . גרידץ אברהם ה״ר . נועם אמרי 818.
 , ותומים אורים נקרא גורלות וס׳ דרושים

 : הששי האלף הוס עד תר״ד משנת ולוח

. 8ס ,תר״ד , המבורג

 חארין קלמן ב״ר אהרן ה״ד נועם. אמרי 819.
 שעירל דג אכילת בהתיר . אראד אבד״ק

. 8ס , תקג״ח ,פראג : ועיק

 ב״ר מסומי יהודה ה״ד .נועם אמרי 820.
 מאור בס׳ הובא . אריה משער יצחק
. ע״ש , פי״ח סוף עינים

 .גאליינו שלום יוסף ה״ר .נועם אמרי 821.
 ולמגפה ,השנה לכל ותחנות ופזמונים שירים

 — שפ״ח ,ד״א : וכו׳ ונשואין ולמילה ר״ל

. 8ס (,1527 ע׳ )רשמש״ש ש״צ
 . דילישקאש יעקב ה״ר .נועם אמרי 822.

 , התורה כסדר וגימעריאות ורמזים פשעים
 : וראב״ע ברש״י הקשים מקומות על פי׳ וקצת

 , קראקא . שכ״ו ,קרימונה .ש׳ ,קושט'
. משה( קהלת , תורה )ועי' . 4ס , שנ״ח

.יבק( מעבר )עיין . נועם אמרי 823.

 לחדש ולמוד קריאה סדר . נועם אמרי 824.
 בעל סדר ע״פ ,וכו׳ התפלות כל עם ,ניסן

 בס' מלפנים נדפס כאשר ,הימים חמדת

 הציון ונוסף , הפסח חקת וס׳ החמרה שכיות
 : אשר בן מס' ניסן ר״ח לליל הלמוד לסדר
. 12ס , תרי״ט , ד״א

 ונדפס .אמרים( לקוטי )עיין .ספד אמרי 825.
. 32ס ,חש״ד ,ווילגא :לבדו גם

 יחיאל אברהם ה״ר .צרופה אמרי 826.
 כמה על חי׳ . וואלף זאב כ״ר פישל

. 2ס ,תקט״ז ,ברלין :מסכתות
 , 8ס אין ברש״ר אשר צרופה אמרי 827.

 צרופה אמרה ס׳ הוא ^.2 198 ,0 ורובענס
. ,׳^. 785 דלעיל

 .גארמיזאן שמואל ח״ר .קדש אמרי 828.
 אמרי ,לחם פת לחבוריו ומהדורות קו״א

. \.2 57 רח״ם כ״י : דעת אמרי ,בינה
 . הדורות סדר בע״ס כתוב מצא . קח אמרי 829.

שס(. שכייה )עיין

 . מזרחי אבשלום ח״ר .שפר אמרי 830.
 .ב' דף ו׳ קונע׳ אברהם מקנה בס׳ הובא
 השיר מלאכת על קבלה בשס הנדפס ]והוא

 פאריז כ״י מתוך , (21 ע' קג״א שנת )נתחבר
 קורא ורא״כ , ? השיר מלאכת בס' 273

 ידעתי ולא משה ב״ר אבשלום ר׳ המחבר

, רמש"ש[ ; מנין

 ממוריגא. ברכיה אהרן שפר.ה״ד אמרי 831.
 גורי ע״פ בקבלה הגדול מספרו ח״ד הוא

.בשמו( ח"א שלי ושה"ג ע"ג )שג״ב : האריז״ל

 .האמבערג הערץ ה״ד . שפר אמרי 832.
 ב׳ ת״א עם ,ב״י לנערי וד״א מוסר עניני

 , תקס״ח , שם . תקס״ב , ן ווי : חלקיס

. 8ס ,תקע״ו , שם
 )הוא הספרדי זכריהו ח״ר . שפר אמרי 833.

 , אבואלעפיא שמואל ב״ר אברהם ר'
 המפורש שם באור .רזיאל( ג״כ ונקרא
 ]ובכ״י הקבלה חכמת ועל ספירות ועשר
 בבריאת נשגבות חקירות :דלמעה רח״ם

 , הקבלה ע״ד בצלם האדם ויצירת העולם
 .העולם[ וחדוש בראשית מעשי פסוקי ובאור

 ובמשך , נ״א ה״א שנת חובר בהקדמתו ולפ״ד
 : ע״ש ,בקבלה רבים ספרים חיבר שנה כ'

39/5 מינכען כ״י , 58 רחיים כ״י
ברומא. וכ״י 274 פאריז וכ״י ^,2 285 61

 בן משה כ״ר יהודה ח״ר . שפר אמרי 831.
 רד״א כ״י :בראשית ע״ס באור . חלאווה

 כאשר אביו דברי בתוכו ]ומביא .256 ,ף
שחיבר.רטש״ש[. התלמוד בחידושי כתובות המה
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 ירמיה ב״ר משה ה״ר . שפר אמרי 835.
 פרידריו הולדת ליום דרוש .מייזלער
 נכתר ויום ,פרייסין מלך השלישי ווילהעלם

 ברעסלויא : ת״א עם ,פוזגא מחוז מתושבי

. 8ס ,תקע״ה
 אשר ב״ר נפתלי ה״ר . שפר אמרי 836.

 נדרשת אנה תיבה כל על מ״מ . אלטשולר
 וכל ,נתיבות לל״ב ונחלק ,ענין איזה ועל

 ]ובסופו ,לדרשנים ומועיל , א״ב כסדר נתיב
 : ס״ת לנתינת נאה ושיר , אקדמות אחר לשורר שיר

. 4ס ,שס״ב ,לובלין : [2022 ע' רשמש״ש

 יוסף כ״ר נפתלי ה״ר . שפר אמרי 837.
 עס ופשעים דרושים . מצפת אשכנזי

. 4ס , שס״א , ד״ו :בסופו מפתח
 מרדכי בה״ר נפתלי ה״ר שפר. אמרי 838.

 מפרעסבורג סופר משה ה״ר על הספד בנעט.

. 4ס ,ת״ר ,פרעסבורג :ופשעים חי׳ וקצת

 . וויזל הערץ נפתלי ה״ר . שפר אמרי 839.
בפאריז. גינצבורג רג״ה ב״י בראשית: ספר על

 אשכנזי נטע נתן ה״ר שפר. אמרי 840.
 על פי׳ .מהוראדנא שפירא שמשון ב״ר

 , שנ״ז ,לובלין : עה״ת והרא״ס רש"י

. 2ס ,ע״ש( , 2048 ע׳ רשמש״ש העלה )כן
 כהונת אליעזר, דמשק )עיין . שפר אמרי 841.

. ספר( קרית קונטרס ,רבות מדרש , עולם

 במהרי״ל נזכר .קדמון פוסק ס׳ . אמרכל 842.
 ממנו קצור ראה חיד״א וה"ר , פוסקים ושארי
 : והרא"ש רוטנבורג מהר״ם $6 בו ומזכיר בכ״י,

. במקומו( פלי ושה״ג , י״א ול״ב ,י״א )שג״א

 יצחק ב״ר שמואל ה״ר .אלוה אמרות 843.
שמואל(. אגודת )ועי׳ עה״ת, אריפול.דרשות

 על יוסף פורת בס׳ מובא . האמת ס' 844.
 שצ״ל כ' ]ורמש״ש . שכ״ה( )סה״ד :קהלת

. האמונות[ ס׳

 חנניה כ״ר יצחק ה״ר .ואמונה אמת 845.
 ודיני עקרים וי״ג מצות הרי״ג . ארובאש

 ,ומצה חמן ודיני ,ויו״ע ושבת חול תפלות
 : ספרדי ל׳ עם בחלב ובשר או״ה ודיני
. 8ס , )לפ"ג( ה׳ ז'כ׳ ת׳ ,ד״ו

. (— קונטרס )עיין . מארץ אמת 846.

 . אלנאזי יעקב ה״ר . ליעקב אמת 847.
 , ליוורנו :קריאתה ודיני ס״ת כתיבת הל׳

 ,תקל״ד , שם . תקכ״א( : )ואננאלען תקכ״ד

. אמת( לדוד )ועיין . 8ס

 ב״ר נחמן ישראל ה״ר .ליעקב אמת 848.
 , ליוורנו :הספד . דראביטשער יוסף

. )יוא״ל( . 8ס ,חקס״ד

 יעקב שאלתיאל ה״ר .ליעקב אמת 849.
 א״ב כסדר האריז״ל כתבי על בחור .ניניו

 שלום לה״ר אמת שפת קונס׳ עם במערכות,

 דור לה״ר דוד חסדי וקובע׳ , שרעבי

. 2ס , , . תק ,ליוורנו : מאגאר
. אבות( ברית )עיין . ליעקב אמת 850.

 ב״י משה אברהם הכ״ח .הלשון אמת 851.
 , ווילנא :בקצרה דקדוק כללי . ראם אהרן

. 8ס תרט״ז,
 יצחק ב״ר תר ה״ר . המשפט אמת 852.

 והרא״ש התוס' דיני פסקי קצור .מפולדא

 הראשה, אבן בשם חלקים לג' ונחלק והמרדכי,

 שנת ונכתב ,דוד בית מפתח ,רבה תהום
. 564 , ף רד״א ב״י : שנ״ה

 שרעבי. מזרחי שלום ה״ר לשלום. אמת 853.
 , שאלוניקי :למהרח״ו חיים עץ ע״ס באור

. 4ס ,תקס״ו
 ב״ר בנימין ה״ר . בנימין אמתחת 854.

 : קהלת על דרושים . בזלאזיץ מ״מ אהרן

. 4ס ,תקנ״ו , מינקאוויץ
 ביגש בנימין ה״ר .בנימין אמתחת 855.

 תפלות תקוני . כ״ץ ליב יהודה ב״ר
 מספרים מלוקט , שונים וחקוניס וסגולות

 , ווילמרשדארף : האריז״ל ומכתבי רבים

. 4ס ,ע׳ת׳ו׳
 וואלף בנימין ה״ר .בנימין אמתחת 856.

 לקט שבלי . ליבטגשטאבטער נטע ב״ר

 והעתקות באורים ותקוני המפרשים משכמת
 ,חמת וספרי תר״ע( )בלי ונ״א ונ״ר עה״ת

 כתובים כמת להבנת הנצרכות תמונות עם

. 8ס ,תד״ר ׳ פיורדא הקדם: מארן מסה ועם
 וואלף בנימין ה״ר .בנימין אמתחת 857.

 על ותוי״ט הרע״ב על באיר .פרידבורג

 המסדר חי׳ ואח״ז ,דרשה ובסופו ,משניות
 , אלטונא :דיין דניאל ב״ר יוזפא ה״ר

. 2ס ,תק״ל
.)עיין;נחל/בנימין( ,בנימין/ אמתחת 858.

 רפאל בועז ה״ר . ים בלב אניח 859.
 י״ג על וחקירות תורה חי׳ . רויטשילט

. 4ס ,תקכ״ו ,פיוררא : עקרים וי״ג מדות
 ומאורעות נפלאים ספורים . סלערה אניח 860.

 נעתק , ימים בלב אניות לעוברי קרו אשר
 ווילנא . תקפ״ג , ווילנא : ללה״ק לועז מל'

. 8ס ן חר״ד , ווארשא . תקפ״ה , והוראדגא

. הפגים( לחם )עיין .סלחר אניל>ת 861.

 במדרש^בראשיה נזכר . מאיר דר׳ אנכי 862.
.ספר[ שס אינו רמש"ש ]ולפ"ד ע״ש, ע"ב, ד' דף
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 . אריטמעטיק דער אנפאנגסגרינדע 863.
 טהעאריע . הורוויץ סג״ל פייביש ה״ר

 אבשניטט טער1 , צאהלען־רעכנונג דער
.8ס , תקנ״א ,ד״א :טהיילש טען1

 מרדכי ב״ר דוד ה״ר .אסיפה אסוף 864.
 אסיפת נגד וערעורים טענות . דייטש
 : ת״א עם ופפד״מ בברוינשווייג הרבנים
. 8ס / 1846 , וברעסלויא זוהרויא

 יצחק ב״ר אליהו ה״ר .האסופות ס' 865.
 רמש״ג ב״י : ופסקים דינים . קרקשוני

 יהודה ה״ר חיברו רח״ם ולדעת , נ׳ דף ז׳ )כ"ח
. (6 הערה דתפ״א גא״ל צונץ עי׳ , יעקב ב"ר

 אליהו ב״י אברהם לה״ר והתיר אסור 866.
 בכללות מכתבו נדפס דורא בשערי .הכהן
. ט"ס , האלברשטט לק״ק ששלח או״ה

 מגרמיזא אלעזר לה״ר והתיר אסור 867.
 רח״ם ב״י :שערים בל״ו .הרקח( )נע״ס

. ב' י\!2 44

 הרדב״ז מזכיר .להרא״ש והתיר אסור 868.
 כ״ה )שג״ב : תס"ט סי׳ פיורדא ד׳ בשו״ת
. בשמו( ח״א שלי ושה״ג

 . מקרימז זוסמאן לה״ר והתיר אסור 869.
 וב״ירח״ם .,4 1484 רד״אף, ג״י : בקצור

 שנית זה או״ה נמצא 44 ושם ,ו.\2 60
 נקרא והמחבר ,הגליון על רבות הגהות עם
. ע״ש , מרעגענשפורק ר״ז בו

 בכ״ד .ציון זלמן לה״ר והתיר אסור 870.
 )צונץ ן 136/9 המבורג כ״י :שערים

. ( . . בהערה דקס״א גא״ל

 בצלאל ב״ר חיים ה״ר חיבר והתיר אסור 871.
 שלי ושה״ג ל״ח )שג״ב : לפרסמו רצה ולא

. במקומו(

 יונה לה״ר מיוחס .)הארוך( והתיר אסור 872.
 מהרא״י, מתלמידי לא׳ שהוא ]וי״א ,מגירונדי

 השייכים דינים , [1429 ע' רשמש״ש עיין
 נפש ופקוח כלים הגעלת והל' ,י״ד לש״ע

 הגליון ועל ,שערים בששים ויו״כ בשבת

 שמעון ב״ר עזריה ה״ר הגהות ובסופו
 תקמ״ד. פראג, .שט״ו , פירארה )זיסקינד(;

. 4ס , תקע״ח ,)רוסיא( חמ״ד

 : מדורא יצהק לה״ר והתיר אסור 873.
. השערים( ,ס )עיין

 בעשרה רוטנבורג למהר״ם והתיר אסור 874.
.)רמש״ש( :2\2 627 ,ן( רר״א ב״י : שערים

 תורת ס׳ הוא הרמ״א של והתיר אסור 875.
.במקומו( שלי ושה״ג ל״ח )שג״ב : שלו חמאת

 קצור הוא מהרי״ל שבמנהגי והתיר אסור 876.
 אחרים גדולים רק ממהרי״ל ואינו דודא שערי

 )ועיין ,בראשו שם המסדר כמ"ש קצרוהו
. במקומו( פלי ושה״ג ל״ו שג״ב

 : בחרוזים ,מררכי לרב והתיר אסור 877.
 נמצא שד״ל ]וביד ,241 ,0 רד״א ב״י
 הרמש״ש ודעת ; הוא זה ואולי בחרוזים או״ה ג״כ

ע״ש[. , הנדפסים וטריפות שחיטה הלכות שהם

 נ״ג , לרשב״א מיוחסים והתיר אסור 878.
 והמעתיק .565 ,ן( רד״א כ״י : שערים

 עיון בלי כ״א אלף דף ח״ג מוואלף העתיק שם בל״ר
 פלוכי חי' עם להרשב״א או״ה שנמצא כתוב ושם

 לרד״א כיוון ואולי , דורא שערי על אלמוגי

(.2275 ע' רשמש"ש )כ״כ , ע״ש \.2 1481 ן(,

 רש״ל כותבים שיש רש״ל של והתיר אסור 879.
 הגהותיו הם שלו", והתיר "באסור ר״ת באו״ש
 )שג״ב :עמו ונדפסו דורא שערי על שכתב

. במקומו( שלי ושה״ג ל״ז

 בחמשיס ,שמואל לרבינו והתיר אסור 880.
 .נו״ו סי׳ דורא שערי הגהות )עיין , שעריס

 שם הגז' ]אבל . (0 הערה דקס״א גא״ל צונץ
 והוא ,הלוי אברהם ב״ר בונפאנט ש ר" הוא

 שם וכ׳ ע״ג, אלף סי׳ ומקואות נדה הל׳ מהמרדכי
 , וכו' הלוי אברהם ב"ר בונפאננו ר״ש פשק :וז״ל

 או״ה שחיבר רמז ואין זכר אין שע״ד ובהגהות
• שערים[ בג׳

 בהר״ב שעפטיל ה״ר חיבר והתיר אסור 881.
 ויי לספרו בהקדמתו כמ״ש , השל״ה

. ע״ש ן העמודים

 המשיג הראב״ד חיבר . משהו אסור 882.
 כמ״ש ,בכ״י חיד״א ה״ר ביד והיה דינים ס׳

. במקומו שלי ושה״ג ח׳ בשג״א

 בלי אברהם כ״ר . שבת נר אסור 883.
 באור .הקראי החזן יעקב בכ״ר הרופא

 כ״ר נגד וטענות ,בשבת נר הדלקת אסור
. )אר״ץ( : המתיר בישיצי אליהו

.יצחק( פני )עיין .קדושה אסור 884.

 אחמד לאבו האסטרלוב פי׳( )או ס׳ 885.
 האסטרלוב תכונת על מאמר .אלצפר בן

 מל׳ נעתק , שערים מ׳ ובו שמושו ודרך
 : מכיר ב״ר יעקב ה״ר ע״י לעברי ערבי

 בכ״י ]ועוד 256 61 249/5 מינכען ב״י
 נמצא וגם אחרות ללשונות נעתק גס ,פונים

 על כתבתי ואני , עבריות באותיות הערבי המאמר
 הנדפס קנון בס׳ ולאחרונה פונים במקומות הזה הס'

 הנדפס להראב״ע אצערלוב פי׳ אבל ,תרי״נן ברומא
. רמש״ש[ : ממש זה ספר אינו



משה אפי46האסיף

 ישניס מכ״י שונים עניניס קונץ ♦ האסיף ס׳ 886.
 נאספו ,וכו׳ ומליצות ושירים כתובים ובחורי

 יחזקאל ב״ר הירש צבי ה״ר ע״י
 ,1847 ,לונדון :א׳ חוברת :פיליפאווסקי

. 8ס , 1849 ,לייפציג : ב׳ חוב׳ . 8ס
 הדורות גאוני שו״ת • גאונים אסיפת 887.

 מקראקא העשיל יהושע ה״ר כמו שלפנינו
 בע״ס חי׳ ובסופו ,וכו׳ מחוקק חלקת ובעל

 : אפרים שער ובע״ס , מאירות פנים
. 4ס ,תקס״ו ,ביאליסטאק

 ודינים פסקים הקנ״ז * זקנים אסיפת 888.
 :וכו' התום׳ ובעלי מהרי״ף בקצור מלוקטים

. 566 ,ף רד״א כ״י
 . מקובצת( שיטה )עיין . זקנים אסיפת 889.

 איסרל ישראל ה״ר ,חכמים אסיפת 890.
 התורה כסדר פשעים . סג״ל יצהק כ״ר

 ה״ר רבו בשם הוספות עם התלמידים, לחדד

 פפד״ט, . תפ״ב ,אופיבאך בדודא: אברהם
. חכמים( דברי )ועיין . 8ס ,תפ״ה

 ליב יהודה יוסף ח״ר יהודה. אסיפת 891.
 . ?־( הנ״ל )בן הלוי איסרל ישראל כ״ר

. 4ס ,תקכ״ג , פפד״א :התורה כסדר חי׳

 העשיל יהושע משה ח״ר הכהן. אסיפת 892.
 . מקראקא הכהן הירש צבי אהרן ב״ר

. 4ס ,תצ״ב , *ד" :התורה כסדר פשעים
.הש״ס( כללי )עיין . הכללים אסיפת 893.

 העגונות קונטרס )עיין . הרואים אסיפת 894.
. למהר״ל(

.יעקב( עין )עיין .שלמה אסיפת 895.

 שיר .פינסו יוסף ה״ד .התקוה אסירי 896.
 ונקרא )דראמא( שיחה בדיך בחרוזים מוסרי

 ,ליוורנו .תל״ג ,ד״א : שושנים פרדס ג״כ

 ליוורנו ד׳ כי נראה ]ולרמש״ש . 8ס ,א׳ש׳ר׳י׳ך׳
. וצ"ע[ !אחר ה׳ הוא

. משלי( , תורה )עיין . התקוה אסירי 897.

...ר ...י ה״ד . הכסיל אסף 898.
. יואל כ״י : שירים • סאנגויניטי

 פורטו זכריה ה״ד . המזכיר אסף 899.
 וכל הש״ס מאמרי לכל מ״מ .מאורבינו

 :לדרשנים ומועיל ,נדרשים הס אנה האגדות
 אסיפת בס' עליו ]ונושף . 4ס , תל"ה ,ד״ו

רמש״ש[. : ראשיתו היה אסף כי , ע״ש , שלמה

 דצח״מ הבל נמצאי המאסף . המזכיר אסף 900.
 חז״ל מאמר ומזכיר ,ושמונים מאה במספר

 : וכו׳ ה׳ ויראת למוסר או״א בכל המדובר

. 8ס , ?( חרכ״א , )ק״ב חמו״ד

 . ( — מדרש )עיין . — מדרש . אספה 901.

. תורה( )עיין . אספמיא ס׳ 902.

 הירש צבי ה״ר .המאירה אספקלריא 903.
 הורוויץ. הלוי אהרן משה יהושע בה״ר

 מררכי לה״ר עני מנחת פי׳ עם הזהר על פי׳
. 2ס ,תקל״ו , פיורדא : מאדיל

 כתבים טופסי .המאירה אספקלריא 904.
 ר״י נגד הידוע בריב וחרמות וחרוזים

 דפין ב׳ על נדפס קונס' .)שי״ג( : אייבשיץ
 מקראקא יושע יעקב ה״ר תשו׳ כולל גדולים

 מווירמישא תקי״ג שבע ט״ז א׳ מיום פ״י( )בעל
 ח' ב' מיום מיץ אבד״ק הילמאן שמואל וה"ר
 אמ״ד אבד״ק ליב אריה וה״ר ,הנ"ל אדר
 זעליג יצחק וה״ר ,הנ״ל שבע כ״ה ג׳ מיום
 הנ״ל ואדר ר״ה ג׳ מיום הנובר אבד״ק קרא

 הקמיעות כותב על או״ה דק״ק לפו״מ שהשיבו
 לדבר שלא המלך מעעם שיצא הפס״ד ההר
 פולניא מגאוני פס״ד טופסי אח״ז .עוד בזה

 ורצוף , גדולים ושארי נו״ב בעל מכתב וקצור
 ממיץ קמיעות ה׳ מיוחד( דף )על לזה

. כנודע העולם את שהרעישו

 טופסי דרבנן חרא קונע׳ נזכר ובסופו
 מזאלקווא מאיר משה על והרמות כרוזים

 ופפד״ט ,תפ״ה( אב )ר״ח כאמ״ד שהוכרזו
 שנית אח״ז ונדפס ,גדול( א׳ )דף ואלטונא
. הנ״ל אספקלריא קונס׳ בסוף כמוזכר

 , טוגענד בעלאהנטע דיא אדער . אסתר 905.
 — יידיש אין אבשניטעען 4 אין פאסע איינע

 : הערץ יוסף פאן מונדארס, דייעשער
 קצת בתוס' עוד . 16ס , 1828 ,פיורדא
. 16ס , 1854 ,שם :כנ״ל שירים

. תורה( )עיין . אסתר 906.

 ]ר' .הרפואה ה׳ על . רפואה חכמת אף 907.
 איל )ועיין .1196 פאר׳ כןחזקיה גרשון

. רמש״ש[ . משולש(

. נבובים( מורה )עיין .אפודי 908.

. יצחק( פני )עיין . זוטא אפי £09.

 חי' . פיגסו אברהם ה״ר .זוטרי אפי 910.
 : ש״ע ד' על כתוב ומשפט , פסה הל׳ על

. 4ס .., ת ,שאלוניקי
 פארדו. דוד בה״ר יעקב ה״ר זוטרי. אפי 911.

.2סד״ו,תקנ״ח, אישות: הל׳ אה״ע ש״ע על חי׳

 אובן אבד״ק מינץ משה ה״ד זוטרי. אפי 912.
.2ס תקפ״ז, פראג, : שו״ת כ״ז כולל ח"א *ישן

 ישראל משה לר׳ דרושים * משה אפי 913.
 ליוורנו :ישראל שלמה ידידיה ר׳ נכדו ע"י
.אליה( אדרת )ועיין . 4ס לישראל, טוב שנת
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 יצחק פני יצחק, פכי )עיין .רברביי אפי 914,
. אה״ע( ש״ע ,זוטא

 ב״ר דוד אהרן ה״ר . גחלים אפיק 915.
 השלום מדות על .גארדאן מיכל יחיאל

 , ווילנא : ושיחה שיר בדרך ומדון וריב

. 8ס ,תקצ״ו
. פסח( של הגדה )עיין .אפיקומן 916.

 עדיל ליב יהודה ה״ר .יהודה אפיקי 917.
 , זאלקווא . תקס״ג לבוב, דרושים; כ״ד הלוי.

 כנ״ל עוד . 4ס , תקפ״ט , לבוב . תקע״ט
 )ק״ב חמו״ד :דרושים חמשיס ובו ב׳ חלק

 יודוך אחה יהודה שנת יאהאניסבערג( או
 חי׳ התלמוד ים ס׳ ]כ״ח . 4ס )תרכ״א(. אחיך

נרדפים.רמש״ש[. שמות על מיא רדיפי וס׳ ש״ס

 אחרונים(. ריקאנטי פסקי .)עייןמים אפיקי 918.

 לעווינזאהן. בער יצחק דמים,ה״ר אפם 919.
 שנתחדשה דם עלילת נגד התנצלות אגרת

 לל׳ ונעתק . 8ס ,תקצ״ז , ווילנא : בימיו
.בלונדון ונדפס לעווי דר׳ החכם ע״י אנגלי

 ירידי׳ הפלג.כ״ר אגרת או עשה אפריון 920.
 הקראי. הטרוקי הזקן אהרן בכ״ר שלמה

 : חלקים לב׳ ונחלק קטן מצות ס׳ הוא
 כפי התורה מצות כל באור שלמה בן א(רחבעם

 דת בטול , נבט בן ירבעם ב( . הקראים מנהג
 למ״ב נחלק חלק וכל ,עליהם וטענות הרבנים

יה״ש(. וכ״י 54 ווין וב״י )אר״ץ : עמודים

 קטן מאמר .מהנ״ל .לו עשה אפריון 921.
 יסודי ובאור מהרבנים הקראים חלוקת בסבת

 יוחנן להשר שהשיב מה וכו׳ הקראים דת
 , בריגא שוויידין מלך ישיבת ראש פפנדורף

 א״בן כ״ר ביד ראיתי ]כ״י . פרקים לכ״ד ונחלק
. מנורוקי[ שהביאו הקראי רש״ף

 . ששון אברהם ה״ר .שלמה אפרק 922.
 ,ד״ו : ששון קול מספרו ח״ב והוא ,קבלה

. 8ס , שס״ט
 אלקבץ שלמה ה״ר . שלמה אפרק 923.

 בתג״י כמ״ש ,רמש״ג ב״י קבלה ס' .הלוי

. ,י״ג ש׳

 יוסף ב״ר שלמה ה״ד .שלמה אפריון 924.
 :אצלו שנדפסו הספרים מכל רשימה ,פרופס

. 8ס ,ת״צ ,ד״א
 ישראל ב״ר שלמה ה״ר ,שלמה אפרק 925.

 : התורה כסדר פשטיס . מזאלקווא

. 8ס ,ת״צ , ווילמרשדארף
 רצוף , המלך עמק )עיין . שלמה אפרק 926.

. אהבה(

. (— אגרת )עיין ,הדבקות אפשרות 927,

 שאירע רב מעשה או .אלהים אצבע 928.
 ובסופו המנהגים, בע״ס טירנא להר״א
 הובאו ,שונים ושירים קוריאל מגלת

.8ס , 1857 , ק״ב : באהמער ר״י ע״י לביה״ד

 . ש״ץ יצחק כ״ר מאיר ה״ר .אקדמות 929.
 בראשי שמו ואח״ז כפול בא״ב ארמי בל׳ שיר

 ופולין אשכנז מחזורי בכל ונדפס החרוזים,
 צאינה בס׳ נדפס גס , דשבועות א' ליום

 ל״א עם לבדו וגס .תפ״ב ,ד״א : וראינה

 . 8ס ,תפ״א ,)פפד״מ( חמ״ד :רות ומגלת
 ונעתק .וכו'( ראד גליק איין פון מעשה )ועיין

 ראשונה ונדפס ,פאלאק ר״ג ע״י עברי לל׳

 ושנית נקודות, בלי 35 תר״י בעק״ד
 ה׳ — דנ״ב גרני בן בס׳ ומתוקן מנוקד

 עם המחזור בפתיחת הקונים בחוס׳ ושלישית
 במ״ע ומזה ,ג׳( )מהדורא הוללנדי תרגום
. דשמ״ה א' שנה הכרמל

 שחוק הוא .אחשורוש מיט אסתר אקטא 930.
 אופענהיימר הר״ד בישיבת שנעשה לפורים

 , בל״א בחרוזים מוזיקא עם דעאטרום על

 )רשמש״ש .8ס ,ת״פ ,פראג ציורים: ג' ועם
. (521 ע׳

 יסודות ס׳ הוא .הארוך אקלידום 931.
בל׳ היוני אוקלירוס שחיבר ממריא הגי

 ותשבורת, החשבון בחכמת ספרים ט״ו ובו יון
 ללה״ק נעתק ערבי ומל׳ ערבי לל' ונעתק

 בר״ש משה ה״ר ע״י א( : ושלש פעמים ג״כ
 ליידען בכ״י ונמצא ב״ט ה״א בשנת תבון אבן

 ע״י ב( .״\ו 35 מינכען וכ״י ואמ״ד 47
 יצחק העתק לפי מכיר ב״ר יעקב ה״ר

 הראשונים ספרים וז׳ ,ערבי מל׳ חוניין בן
 זה ג( .173 ווין בכ״י נמצא זה מהעתק
 ספרים ששה נעתקו שנה ושמונים כשבעים

 משקלאוו יעקב ב״ר ברוך ה״ר ע״י ממנו

 . 4ס ,תק״מ ,ד״א : טבלאות ג' עם ונדפסו
 פירש שממנו בהקדמתו כ' הלבבות מנוח ]ובעל

 אברהם ור' ,בתשבורת המדברות הש"ס שימות כל
 מקצת על פי' עשה צרפתי ירחי שלמה ב״ר
 ובבהמ״ד בוואטיקאן ב״י ונמצא אוקלידוס ס׳

. רמש"ש[ :דלונדון

 ודוד גלית מעשה .דוד קיניג פון אקציאהן 932.
 \.2 541 , 0 ]וברד״א ,שיחה בדרך , בל׳יא
 , )הענא חמו״ר : שפיל[ גלית : נקרא

. 8ס , ט'(—תע״א
 נעתק רפואות ס' .לאלראזו אקראבדץ 933.

 :י״ז ה״א שנת ללה״ק תבון אבן הר״מ ע״י
. .4 51 רח״ם ב״י

.אורים( הד )עיין .אורים ארבע 934.



הארגז — 48 — חרשים ארבע

 בער יששכר יוסף ה״ר .חרשים ארבע 935.
 : חלקים ד׳ קבלה ע״פ דרשות .אלחנן ב״ר

 ולזרעו לדוד שנוגע מה כל על ,דוד כסא א(
 . פרקים ל״ש ׳ צדקיהו מלכות סוף עד
 מיהושע ישראל מלכי כל על ,אפרים קנאת ב(

 . פרקים מ״ב ,יוסף בן משיח ן עני עד נון בן
 . 2ס , תמ״א , פפד״א :נדפסו אלה ב״ח

 כל על באור ,חן דוח ג( :עוד נשארו ]וככ״י
 ברכות, רב ד( ראשונים. בנביאים שנזכרו הנביאים

 ומתחיל הכהניס מן בנ״ר שנמצא מה כל על באור
. נח[ בן משם

 יהודה ב״ר אברהם ה״ר .טורים ארבע 936.
 . השם מציאת על א( : חלקים ד׳ .ברצלוני

 . התורה עניני על ג( . אלהית השגחה על ב(
 : קבלה ע״פ מהם וקצת המצות תכלית על י(

.)ש״י( : ליצירה י"נ ה״א משנת בוואטיקאן ב״י

,טורים( )עיין .טורים ארבע 937.

 משה בכ״ר שמחה כ״ר .יסודות ארבע 938.
 כל בבאור הדת יסודי על .הקראי הלוצקי

 העולם חדוש על המורים השכליים המופתים
 בד׳ ואחדותו ופשיסותו השם ומציאות
.)אר״ץ( :דרושים

 יצחק אברהם ה״ר .כוסות ארבע 939.
 חיים נח ה״ר מות על מספד שיר .מבריסק

. 8ס , תקס״ב , אלטונא :אה"ו אבד״ק צבי

 . כוסות ארבע אגדת או כוסות ארבע 940.
 נפשו תנחומות . פאפענהיים שלמה ה״ר

 הבורא מהשגחת ובניו,ומדבר אשתו עליו במוח
 במליצה ,הבלו חיי ימי כל האדם עם והנהגתו

 התרעלה, בום כוסות: לד׳ ונחלק ונשגבה, צחה
 : ישועות בום , ה׳ ביד בום , תנחומין כוס

 , ווין . תקס״ה , זאלקווא ,תק״ן , ברלין

 . תקצ״ד , ווילנא .תקפ״ו ,יוזעפאוו . 1809
 עם כנ״ל עוד . וז״ז 12ס , 1836 ,ווין

 : לעמאנס משה לה״ר ובאורים הקונים

. 8ס ,תקע״ז , שם . תקע״ה , ד״א

 נודע ולא הזיווג על מאמר . לוחות ארבע 941.
. 288/3 מינבען ב״י :למי

 חיים ה״ר .כסף שקל מאות ארבע 942.
 קבליה, דרושי .קלאבריזי יוסף ב״ר ויטאל

 ספרים מ״ח הכולל חיים עץ בספרו נכלל ואינו

. 4ס ,תקס״ר ,קאריץ : בו כמ״ש שלו

 הנהנת )עיין להרמב״ם. מאמרים ארבע 943.
. הבריאות(

 פגים )עיין . למהרי״ש שיטות ארבע 944.
. מסבירות(

 שלוחים ד' ספורי .בשורות ארבעה 945.
 נליון און או החדשה ברית מס׳ הראשונים
 ב. י. ע״י לעברי יון מל׳ נעתק ,להנוצרים

 ,ככתבם ואשכנזי רומי ל׳ העתק עם ,יוגה

.20,1746 פראג, ולנשים: עם להמון ל״א ועם
 ומשלי אבות פרקי כולל . גביעים ארבעה 946.

 שבת של מנחה והפלת ,ורות ,דניאל , איוב
 , התרגום עם ושבועות פסח של והפשרות
 בל׳ ש״פ אחרון הפשרת תרגום והעתקת

 כפי המערב לאנשי הכל ,ערבי ובל׳ ספרדי

 קדם )הליכות . 8ס , ת״ר ,ליוורנו : מנהגם
. ע״ש( ,דמ״נו

 הרב ליב אריה ה״ר .הרשים ארבעה 947.
 פרשיות ארבע על דרושים .מלאנצהוט

 ובראשו ,פסחים במס׳ ודרוש ש״פ והגדה
 , ז"ל מפאנו להרמ״ע ה' שבתות מאמר

 בשם נקראים מליזענסק אלימלך ה״ר והנהגות
 לרכינו השב תפלות וסדר ,קטן צעטיל

. 8ס , תר״ט ,)לבוב( חמ"ד : ז״ל יונה

 ב״ר אליעזר ה״ר .אבן טורי ארבעה 948.
 גפ״ת חי' . לגרא שמעלקא שמואל

 ה״ר לבנו ושו״ת חי׳ וכמה ושו״ת והרמב״ם
 : ליב יהודה ה״ר לנכדו ודרושים ,משה

. 4ס , תקמ״ט ,לבוב
 הלוי שאול ה״ד לכת. מיטיבי ארבעה 949.

 , וארוכים גדולים דרושים ד׳ .מורטירה
. )ש"י( :ב״י

.תליך( )עיין .ועשרים ארבעה 950.

שלמה. ב״ר יהודה ה״ר קגיגים. ארבעה 951.
 ביהמ״ק ועל והארץ השמים על מדברותיו ישא
..4 17 זוזיקסיאנא התורה:כ״י ועל ישראל ועל

 למי נודע לא קבלה ס׳ . ראשים ארבעה 952.
 כמ״ש ,ככ״י מקנדיא יש״ר ה״ר ביד והיה

. ע״ש ,דקצ״ה חכמה בנובלות

.חדש( אור )עיין . ראשים ארבעה 953.

 במשקל שירה ופירושה: ערכית )מלה ארגוזה 954.
 חכמת על סינא לאבן שירים .פשוט(

 שלמה ה״ר ע״י ומבואר נעתק ,הרפואה
 ב״י :כ״ב ה״א בשנת מבדירש יוסף ב״ר

 .וז״ז 1134 , י! רד״א כ״י ,146 ווין
 : הרופא ישראל חיים ה״ר ע״י נעתק עוד

 . ^( 4 די"ד ב' או״ג )עיין ,שד"ל ב״י
 ע״י נעתק ,רשד אבן באור עם כנ״ל עוד
 ב״י :כ׳ ה״א בשנת תבון אבן משה ה״ר

. וז״ז 2 ח״ב ליידן

י האורב( )עיין .הארגז ם' 955.



מישור ארח 49 □ השמי ארובות

 .מקנריא יש״ר ה״ר .השמים ארובות 956.
 בכפרו מזכירו ,בהנדסה ס שי המש! התר על

. ז״ז וגס זימני כמה גנים מעין

 סג״ל ישראל ה״ר .השמים ארובות 957.
 הישנה התכונה הכמת כל על . טואטושטש

 בבאורו מזכירו !מאד יפה בסדר והחדשה
, חשבון שער חוה״ל ע״ס

. 1 ברייט' כ״י
.הצופה( אגרת )עיין .השמים ארובות 958.

 בעל יצחק שמואל ה״ר . תמיד ארוחת 959.
. שאלוניקי : עה״ת דרושים . שמואל נאמן

 מאיר כה״ר שבתי ה״ר . מש״ך הארוך 960.
 עם ,י״ד עור על דינים חי׳ ח״א .הכהן
 מבריסק: משה ב״ר אהרן ה״ר לנכדו באור
. 2ס , חקס״ט ,ווין .תקכ״ז ,ברלין

 ב״רמלכיאל ה״רשבתי ארוןהברית. 961.
 פי' ועם להראב״ע השם ע״ס פי׳ .הכהן

 וסתירות והשגות ,האבן לוחות בשם לפירושו
 לוחות,ע״ש־ שברי בשם הנ״ל האבן לוחות על
. )ש״י( , באמ״ר כ״י

 . ברזילי יהודה ל .העדות ארון 962.
 כמקום מעות כהוא הפק ]אין .)ש"( : דרשות
 ח״ג וואלף כזה הרגיש וככר בסמוך, שאח״ז כרסאני

. רמש״ש[ : ע״ש , הוא גס ונועה ,ש״ה דף

 יוסף ב״י יהודה ה״ר .העדות ארון 963.
 כ״ר פעייה לר׳ העכור ]וכס' .אלכרסאני

 מעשה באור . האיצטגנין[ : נקרא מיימון
 וענין , נבואה ודרכי מרכבה ומעשה בראשית

 ההשגחה ודעות ,עדן וגן ונחש וחוה אדם
 ומשם ,וגו׳ לו וטוב רשע לו ורע צדיק ובאור
 , איוב בס׳ הקב״ה עם השטן ויכוח בארה
 : א״ב אותיות למספר פרקים לכ״ב ונחלק

 נמצא ו.\2 65 רח״ם וככ״י ,לרבים מצוי כ״י
 י׳ ובתג״י . ע״ש ,חאגיז הר"ט הגהות עם
. ע״ש ,המחבר שם משובש קס״א סי'

 . המאור( מנורת )עיין . העדות ארו] 964.

 ,שונים חבורים ז׳ כולל קובן .לבנון ארזי 965.
 האמונה כ( . זה עיין , כונן מדרש א( : והס

 . לעיל זה עיין ,להרמב״ן מיוחם ,והבטחון

 והאותיות הנקודות על סודות ,הנקוד ס׳ ג(
 ביחזקאל החשמל, סוד ד( . גיקיטיליא לר״י
 ,למרע״ה מיוחס , החכמה מעין ה( .להנ״ל

 כ״ג. ישמעאל לר׳ היכלות פרקי ו( . זה עיין

 עקרא: ן' אברהם לה״ר רבה מדרש כללי ז(

 ז' סי׳ בהשמטת עוד . 4ס ,שס״א ,ד״ו
 הגדול, לר״א חיים ארחות ס׳ נמצא ובמקומו

 ע״י מוגה הנ״ל לבנון ארזי הכללי שם ובלי

בלי עוד . 4ס , ת״ח , קראקא : באבנר ר״ח

 ומוסב לאחרונה כונן ומדרש חיים ארחות ס׳

 . 4ס , תקמ"ה ,לבוב : שש עמודי שמו
 בחשבונות ליכנס ופתח וה' ד׳ ג׳ ב׳ ספר עוד

 . 4ס , תקמ״ה , קאריץ : הקדש שמות וצרופי

 בתרופת . יגל אברהם ח״ר . חיים ארח 966.
 חוסים, מושיע מספרו מהדורא והוא ר״ל הדבר

 דשט״ז. במפתח ושם 67 רח״ם כ״י זה: עיין

 מאמר .בילגוו ויראל ה״ר . חיים ארח 967.
 ! והחצונייס הפנימיים חלייס על ברפואה

 : פרקים ק״ז ,רפואה ספרי מהרבה מלוקט
 צ״ל ספק ]וכלי ,276 6! 243 מינכען כ״י
 והוא נרבוני ר״ט יכונה וכן בילשום וידאל ר'

 : כרשימתי הוכחתי כן ,חיים ארח ס' חיכר
. רמש״ש[

 כ״ר נורצי רפאל ה״ר .חיים ארח 968.
 .4ס ,של״ט ,ד"ו :מוסר תוכחת . גבריאל

. 8ס ,תקי״ז , ד״א
 וכו׳ וברכות החדש תקון כמו . חיים ארח 969.

 חלפן אליעזר ב״ר יוסף ה״ר ע״י בל״א

 )רשמש״ש . 4ס , שס"ב , כאזיל : מאיזנא
. (518 ע׳

 ובראשי ,ליד געטליך איין .חיים ארח 970.
 מס' ומעשה ,מקראקא וואלף החרוזים

 — תנ״ר שנות ]כין חש"ר , א ורד פי : הזהר
. 8ס ,ותנ״ח[

 , טורים , חיים בארמים )עיין . חיים ארח 971.
. ערוך( שלחן , המורה מורה

 ב״ר חיים אברהם ה״ר .לחיים ארח 972.
 כסדר פשטיס .זלאטשוב אבר״ק גדליה

 , שער חסר )ראיתי .תקע"ז ,זאלקווא : התורה
 או )שם חמו״ר .תקע״ו( משנת הסכמות וקצת

. 4ס ,לבוב(
 איש אפרים שלמה ה״ר .לחיים ארח 973.

 במוסר ויה״כ לר״ה דרושים .לוגטשיץ
 וזמר ,האדם בהנהגת לפסח ודרוש ,ותשובה
 , ר״א . שנ״ה ,לובלין : יום כל לסעודת

. 4ס , תק״ל
. האורב( *ס )עיין . לחיים ארח 974.

 מאיר ב״ר יוחנן ה״ר . מישור ארח 975.
 ומהדורא נזיר מס' על חי' . מקרעמניץ

 ממה להרמ״א י״ד משה דרכי על בתרא
 ,משה( דרכי )עי׳ תנ״ב בשנת משה דרכי פס

 : י״ד ש״ע לע משה דרכי מס׳ והשמטות

(.1398 )רשמש״שע׳ .2ספ״ר,—ברלין,תפ״ג

 עוד .כריתות( ס׳ )עיין . מישור ארח 976.
 הגדול לר״א תקטן חיים ארחות ס' עם לבדו

 לספרו הוספת כמו המני״ח הרג )והוציאו
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חיים ת ארחו50מישור ארח

 כנ״ל עוד . 16ס ,תס״ט , ד״א : אמת שפת
 העומר ספירת ועם הנ״ל חיים ארחות ועם

. 32ס ,תפ״ד , שם :הלבנה וברכת
. לצדיק( ארח )עיין .מישור ארח 977.

 אברהם ב״ר מנח□ ה״ר .מישרים ארח 978.
 העיוניות במצות הלכות וסדור פסקי .טריוש

 וכו', א״ח ש״ע כדרך והתמונה הלב בחובות או
.8סתרי״ח, ,מילהויזן וציונים: ומ״מ באור עם

 שלמה ב״ר יצחק ה״ר . סלולה ארח 979.
 לוחות . אלחדב בן המכונה יצחק כ״ר

 ,191 ווין ב״י : ועברונות לתקופות תכונה
. וז"ז רוסי ודי יוא״ל וכ״י

 חיים אברהם ה״ר . לצדיק ארח 989.
 ובתוכו ,הש״ע ד׳ בכל שרת .רוררוגיז

 וקרא ,הירך חלב ע״ד א׳ מכס עס מחלוקת
 החכם כתב וע״ז , מישור אורח לתשובתו

 והוא , דל שפתי בשם השגות ל״ד החולק

 חן תשואת בשס השגות לח עליהס עשה
. 4ס ,תק״מ ן ליוורנו : חן

 בכ״ר יצחק שמחה כ״ר . צדיקים ארח 981.
 הקראים חלוקת על .הקראי הלוצקי משה

 הקראים סכרי מכל לוח ובסופו ,והרבנים
 : בעצמו שחיבר ומספריו וכ״י הנדפסים

. 4ס , 1830 ,ווין
 כ״ר הגדול אליעזר ה״ר . חיים ארחות 982.

 בקצרה עובות והנהגות מוסר תוכחת . יצחק
 ר״א צוואת ג״כ ונקרא לבנו שצוה מה

 שם אשר הורקנוס כן ר״א ]ומעשה . הגדול

 ידות שתי כס' לונזאכו די הר״מ כ' כהקדמה
 )שג״ב : מהספר ואינו מהמעתיק שהוא ע"כ דקכ״כ

. כמקומו[ פלי ושה״ג ל'

 כרשימתי העירותי אני אכל :וז״ל רמש"ש וב'
 הצוואה מלכד ,לראשונים היה ככר הסק שכלי

 בני המתחילים סעיפים ס״ד כה יש אשר עצמה
 הדפיסה ידי ועל , חומות נ' המתחלת הוהפה עם

 . ג״ע סדר כשם ח״ג שלו בביהמ״ד יעללינעק

 המיוחס כ״י סודות כ״ר כס׳ ראיה מצאתי ואני
 ככר הוכאה ששם לרש״נו אמונות וכס׳ להרמכ״ן
: הספר דפוסי ג״כ לחלק יש זה ולפי הזאת התוספת

 בשלימות הנ״ל ,התום עם ראשונה נדפס א(
 ,רפ״א ,שאלוניקי : יוסף שארית ס׳ בריש

 ,שבת פני לקבל )ובסופו בפ״ע עוד . 8ס
 . 8ס , שע״ב ,פראג :דודי( לכה שיר והוא
 : נפרדים עלים ה׳ לבנון ארזי בקובץ עוד

 ארזי ]עיין . 4ס , ת״ח( ,)קראקא חמו״ד
 שהכיא ראוכני ילקוט נעל לפני היה וזה ,לבנון

 נדפס וכטעות ,כדט״ו ההוהפה התחלת משם

 1 ארח ואח"כ ,צוואת וצ״ל הגדול ר"א ציוני שם

 מפסקא הכפר וסוף . חיים[ ארחות וצ״ל חיים
 הצדיקים של הבטחון כי דע בני : האחרונה

 )ואפשר התוספת נמשכת אליה אשר .וכו׳
 נדפסה , לתוספת( שייך בעצמה היא גס

 וגס בל״ע לשון מענה ס׳ של רבים בדפוסים
 מענה שמס׳ לי וכמדומה ,בל"א א׳ בדפוס

 הבא לעולם הישר דרך בס' בקצור נעתק לשון
 ובס׳ .למטה; עוד )ועיין . ע״ש וכ״ה כ״ד פ'

 ר״א צוואת הזה הפרק נקרא לשון מענה
 ג״ע דרכי או חיים ארחות ום׳ הגדול

. החיים עץ דרך או

 עם הפתיחה והוא ,חיים ארחוח ב(
 שע״ב פראג כד׳ מספרן מצאתי )כן פסקות ס"ד

 עם נדפס ,בגי המתחילות תצ״ח( וזאלקווא
 , ש״ר ,ד"ו . רע"ט ,קושט' : סירא דבן א"ב

 ועם . 8ס , תצ"ח , זאלקווא ,תנ"ז , ד"א
 )?(. 4ס הדברות:לובלין,של״ב, עשרת מדרש

 עוד . 8ס !!י״ו : יעקב שישנת ועם
 מישור ארח )ועיין . פט"ז מוסר שבט בס'

 : ר״א צוואת בשם לל"א ונעתק .לעיל(

 נדפס שככר השערתי אני אכל . 4ס , ת״ט , א ד"
 , משולם בן יעקב ר׳ ע״י ונעתק בהאנוואה

 זון זיינעס ער האט ווייטערש : אמר כסופו כי
 כזונדרש האכ איך דאש עדן גן דעם פון גיזאגט

 ונפלאתי , ונחמות ישועות כס' לאזן דרוקן
 שם אכל ,ונחמות ישועות כס׳ מאומה נמצא שלא

 כל כפי הנקרא הבא עולם ס' נמצא הס' כסוף
 , ש״פ ,האנאוו׳ נדפס , עדן גן ס׳ או הגן ס'

 .עכ"ל נקצור, הנ"ל מתום' העתק כאמת והוא . 4ס
 בלוית גס לבדו גס פ״ר ז״ז גס ונדפס
. אחרים ספרים

 הרמש״ש כ׳ . להרא״ש חיים ארחות 983.
 ונקרא , הנהגה ראשון בדפוס ושמו :וז״ל
 ובראשונה סימנים, קל״ב הרא״ש צוואת ג״כ

 נודע בלתי ממחבר אחרים סימנים כ״ג יכעו
 לבקשת ראשונה נדפס חיים. אורח הנקראים

 וגס . 16ס של״ח, ,ד"ו : דוראנטי יוחנן
 סימנים הכ״ג )עם פ״ר ועוד הנ״ל בשנה נדפס

 . טירנא ר״א מנהגי ס' בסוף כלעדם( או הנ״ל
 מנוקד עוד .זה עיין ,זהב תפוחי בס׳ עוד
 ודרוש ,תוי״ט ;ל ב ע״י בל״א העתקה ועם

 עס עוד . 4ס ,שפ״ו ,פראג :בראשו שלו
 התשובה הזכרת למעלת מוסר ובסופו כנ״ל ל״א

 עוד .8ס ,תקכ״ז , מיץ : המני״ח מכפרי
 דרוקר?( חיים )ע״י הוספות עס בל״א נעתק

 ס׳ ובראש . 4ס , תע״ה , ד"א במחזור
 עוד . 2ס , תפ"ב . שם : וראינה צאינה

 ועוד .ע״ש , פי"ד מוסר שבט בס' נמצא
, שונים בספרים קצורו או קצתו נדפס



ו ט ם י ר א- 51 -חיים ארחות

 ז״ז גס ונדפס .עכ״ל (,749 ע׳ )רשמש״ש
 לה״ר לנפש מרפא פי' עס מהס וא׳ , פ״ר

 . 8ס ,תקנ״א ,ווין : טרישט יוסף
 שהוא תחתיו כתוב מצאתי שלי קמא ]ובמהדורא

 חיים ארחות ס׳ נדפס בראשו ורק בס״ע ס׳
. צ״ע[ וא״כ ,להרא״ש

 הכהן אהרן הרב .)הארוך( חיים ארחות 984.
 השנה לכל ומנהגים דינים ח״א . מלוניל

 : קטנים וכעיפיס להלכות מחולק , ״ח6 כש״ע
 ממנו ח״ב עוד ]ויש . 2ס ,תק״י ,פירינצי

 מגד ועיין ,בכ״י שד"ל ביד י״ד ש״ע דיני ברוב
 כ״ב מכתב שמיני ובכ״ח .וב' א' חוב' ירחים
 ועיין , הכלבו מס' בתרא מהדורא שהוא הוכחתי

. שס[ ומ״ש בו כל

 הנוספים(. תורה,ספרים .)עייןיושר ארחלת 985.

 חייקא חיים ה״ר . ימים ארחות 986.
.כ״י ,לר״ת הישר ע"ס באור . מזאמושטש

 .ישראל( ישמח )עיין .משפט ארחות 987.

 עולם(. ארחות אגרת )עיין . >ולם ארחלת 988.

 דרכי .למי טדע לא .צדיקים ארחות 989.
 האדם כחות חמשת על יסודתס ומדות, מוסר

 בל״א ראשונה נדפס . פרקים לכ״ז ונחלק
 : בפתיחה[ נמצא כ״ח ]ומפרק המרות ס׳ בשם

 התקכ״ט ש' פ״ב ]נדפס . 4ס , ש״ב , איזנא
 ס' המחבר הרב בני האחים ע״י שלישית ועתה
 . 8ס , תקנ"א , שאלוגיקי : יושר אורח

 : צדיקים אורחות בשם ובלה"ק . רמש"ש[
 2ס תמ״ז ,פפד״ט . 4ס ,מ׳ק׳ר׳א׳ ,פראג

 ]ונלוה . 16ס חרי״ט ,פרעסבורג . 4ס וגם
 ומדות ישרות בהנהגות יושר אורחות ס' אליו

 מולכק אברהם בכמ״ר יצחק ר' מאת חמודות

 ס׳ ובראש , המחבר הרב בגי ע״י והוגה הובא
 : מכסו זהב שהזיל בבאני יעקב ר' נזכר א"צ

 ודרך ן הנהני ברכת הוס׳ עם עוד .רמש״ש[
 תמ״ח , זולצבאך :חן׳ הדרך ותפלת סעודה
 , זאלקווא . תע"ח ,קיטן . תנ״א( גם )ואפשר

 התשובה אגרת עם עוד . וז״ז 8ס ,תצ״ז
 . 16ס , תע״ה , פפד״ט :גירונדי יונה לה״ר
 חמ״ד :ציון שערי בס׳ ויתר חסר בקצת עוד

 עוד . 12ס ,ת״ם ,אמ״ד באותיות םפד״מ
 , הענא .תנ״ז פפד"ט, עברי: מל' נעתק בל"א
 שלמה ה״ר ע״י נעתק כנ״ל עוד . 4ס ,ת״ע
. 4ס ,תצ״ה ,ד״א :לונדון זלמן

 וכיבושין מוסר דברי .צדיקים ארחות 990.
 , לרמכ"ם תורה משנה מס' מלוקטים ודינין

 : דיאש פירנאנדיש שלמה חיים ע״י

 הדפוס עעות ]ובשער . 8ס , תק"ל ,שאלוניקי
. בהסכמה[ כמו , טובים בדרך תלך וצ״ל

 ארטוסהאף(. קיניג מעשהארטלסהאף.)עי' 991.

מודינא. די אריה יהודה ה״ר נוחם. ארי 992.
 וחכמת הזהר ס׳ נגד וטענות ריבות דברי

 נדפס . אריה שא:־. ג״כ ונקרא הקבלה,
 )דר' וארי אל יוסף לה״ר פתיחה עם מכ״י

 והערות בראשו ומפתח והקדמה ,פירשם(
 שלמה )ה״ר , אלמוגי לפלוני בסופו

 , 1840 ,לייפציג :בפעסם( ראזענטהאל
 נמצא יש׳יר ובכ״י ,מאד בדפוס ]ונשתבש . 8ס

. רמש״ש[ :הערותיו עם מדוייק העתק

 מענדיל מנהם אברהם ה״ר .אריאל 993.
 קארל ערצהערצאג הנסיך תולדות . מאחר

. 8ס , 1848 ,לעמבערג : מאוסטרייך
 נכבדות .שולטאן קלמן ה״ר . אריאל 994.

 הנפלאים המכתבים ע״ד א( : בו מדובר
 עשרת מקום על ב( . סיני בהר החצובים
 בני גלות ג( . סמבטיון ונהר השבטים
 עד שני בית מחרבן לא״י דה״י ד( . הרכבים

 חברון יושבי תולדות ובפרט , הזה היום
 שמצאו עתיקים דברים ה( . וטבריא וצפת
 , ושנער אשור כאין בחפרה חכמי
 , ווילגא : ישניס וגס חדשים עניניס ועוד

. 12ס ,תרט״ז
 . פאלקירה בן יוסף ה״ר .אריגה ס' 995.

 ,וקלה נקיה בל' והטבע אלקית חכמת כל על
 .וכו׳ אחוז במכתב מקנדיא יש"ר ה״ר מזכירו

. ח״י( דף חפנים מלא )עיין

 ניקומאקו בן אריסטוטלום או אריסטו 996.
 ספרים וחיבר הפילוסופיה ראש היה הוא .היוני

 סורי לל' נעתקו ככולם רובם בפילוסופיא, רבים
 . רמש"ש[ : ? בסיועם או יהודים ע׳יי ]מקצתם

 אבו החנה ובארם ,ערבי לל' נעתקו סורי ומל'
 חכמים ושארי דשר אבן מתמר אלוליד

 , ללה"ק ערבי מל' ככולם רובם נעתקו וכן ,זולתו
 מה לפי ממנו ספרים כ״א ומונה הולך הש״י ובעל

 כי ראיתי ויען . החכמה מדרש בע״ס שקראם
 כל ולשלש לנפול אצערך לפני אשר המלאכה לרגל
 כל פה לשדר אמרתי לכן , ומקום במקום דבר

 שמות עם למחלקותיהם הזה היוני החכם ספרי
 הרטש״ש ידידי מ״ש ע"פ , ומעתיקיהם מבאריהם

 אבן באור ערך ספרי בגליו! מ״ש וע״פ אלי ג״י
דבריו ואלה ; רשד

 , גדול באור : מינים ג' הם רשד אבן באורי
 על עשה וכן , כללים( )או וקצור אמצעי באור

 נאבדו וקצתם , ככולם רובם או אריסטו ספרי כל
 ומהם היהודים העתקות ע״י רק נשארו ורובם
 רומי לל׳ המעתיקים וקצת ,רומי לל' ג״כ נעתקו

 העיב חפשו לא כ״י רושמי והנה . יהודים ג"כ היו
חסר כי המעתיק הוא מי ידעו לא מקומות וברוב
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 א׳ בקוכץ הנמצאים הספרים שכל וחשכו ,מ״י שמו
 וחקירה חכוש הדבר צריך לכן א' ממעתיק הם

 באתי ולא שנה ט׳'ו זה בו עמלתי ואני ,יתירה
 מפתח לך אכתוב מלאכתך ולתקון ,קצו עד עוד
 וכפרט ,עתה עד שהעליתי מה כולל לכדו קצר
 ווין כ״י רושמי על לסמוך שלא מזכירך אני

 אייסטו ספרי מקצת כי תדע גם . הדברים שערבבו
 למאות כמעט נמצאו רובם או רשד אבן ובאורי

 ואחד המרבה אהד , בכ״י ספרים אוצרות בכל
 , לרוב יחידים כיד נמצאים ז״ז ונס ,הממעיט

, איה מוצאם מקום להראות לריק תיגע אל ולכן

 עליהם רשד אבן ובאורי אריסטו כפרי
 ע״ם מסודרים רובם , להם שנמשך ומה

 , רומי בל' ספריו דפוסי שנתקבל הסדר
 אקרא ורק , סדרם לפי הספרים וארשום

 , כלל מוצאם מקום ולא בשמם המעתיקים
 הנדפסת הרומית העתקה ארשום לא גש

, (766—763 עמוד רשימתי )יעויין
 לארבע בכללם כהלקו אריסטו ספרי

: והם ,גדולות מחלקות

 שאחר מה ג( .טבע בו . הגיון א(
— .מדות ד( . אלהיות או הטבע

: פרטן וזה

 ט׳ (0גםג§ז!1) בהגיון א(

: והם ,כפרים

 )המצטרף לפורפיריוס מבוא ס׳ א(
 ס׳ ג( . מאמרות ס׳ ב( .אריכטו( לספרי

 אנאליטיקא או ההקיש ס׳ ד( .מליצה

 . חלקים בג' מאמריה ב׳ ,הראשונה
 ,השנית אנאליטיקא או המופת ס׳ ה(

 או ההטעאה ס׳ ו( . מאמריה ב׳ ג״כ
 , הסופיסטיקא באור גס הסופיסטיקא

 אבונצר העתקת לפי המוטעה הקיט מיני על
 ה״ר ע״י לעברי נעתק .ערבי בלשון אלפראבי

 כ״י :אנטולי בן מרי אבא כ״ר יעקב

 מינכען . 112 ווין . 402/3 אוקספורד
 . הלצה ס׳ ח( .גצוח ה' ז( .25/4

 חמשת על האמצעי באור . השיר ה' ט(
 אנבולי. בן יעקב ה״ר ע״י נעתק הראשונים

 קלונימוס מר' נעתק המופת ע״ס גדול באור
 וז' ו׳ כפר ... מאיר בן קלונימוס ב״ר

 וט׳ ח׳ ,הנ״ל קלונימום מר׳ ג״כ נעתק

 והראשון . טוררוסי טודרום מר׳ נעתקו
 ,לייפציג : גאלדענטהאל יעקב ה״ר ע"י נדפס
 כפריה ט׳ מכל רשד אבן וקצור .8ס , 1842

 )נפי מכיר בן יעקב ר׳ העתקת לפי הנ״ל
 מלאכת כל בשה נדפס כ״י( ע״י לי שנתברר

 ■ ומלבד . 16ס , ש״ר , די״ט ריווא :ההגיון

 ?( הכפרים ט׳ )מכל הגיון קצור עוד יש זה
 בן ה ירה ב״ר שמואל ה״ר ע״י נעתק

 קצור עוד ויש .וצ׳ ה"א בשנת וכו' משולם
 מחמשת א״ר באורי על מהרלב״ג הערות או

 אנבולי הר״י העתקת לפי הראשונים כפרים

 הוא ,כספי אבן לר״י הכסף צרור וס' .כנ"ל
 פי׳ ויש . ?( הוספות )עם הנ״ל הגיון קצור

 )הוא הנרבוני מר״מ רשד אבן קצור על

 והנמצא , ^,21162 , ף רד״א בכ״י א׳מ׳נ׳ה׳
 ויש .כפרים ז׳ רק כולל ורח״ם רד״א בכ"י

 מסיר הנקרא יחיאל ב״ר יהודה לה״ר פי׳
 אברהם לה״ר פי' יש מופת ס' ועל .ליאון

 פי׳ יש וג׳ ב׳ כפר ועל .באגו בי ברש״ט
̂ 2 42/2 3• ליידע; בכ״י שואלי מנדת לה״ר
 שאלות עוד יש י.\2 350 מינכען ובכ״י .ע״ש

 ,הגיון לספרי הנמשכים רשד לאבן דבריות
 . הנ״ל יהודה ב״ר שמואל מר' נעתקו

 מובא עולם בחינת ע״ס חביב ן׳ ר"מ ובפי׳
.הנ״ל ההגיון ע״ס הפניני ידעיה ה״ר פי׳

: והם ,ספרים ח׳ . בטבע כ(
 ולא מאמרים ח' )כולל טבעי• שמע (1

 נשארו לא ועכ״פ ,ההעתקות בכל כולה נעתקו
 ידעתי לא ,גדול באור א( .בשלמות( לנו

 בכ״י ממנו ד'—א׳ מאמר ונמצא ,מעתיקו
 מרשימים וראיתי .)אורי( \.2 395 אוקספורד

 משה לה״ר הארוך שמע פי׳ קצור
 נעתק ,אמצעי באור ב( . מפלקיירא

 שאול ר׳ תקנו גס ,הנ״ל קלונימום מר׳

 זרחיה ה״ר בשס ג״כ ונעתק , אשכנזי
 נחמד אוצר )עי׳ שאלתיאל בן יצחק ב״ר

 על ,רשד אבן קצור ג( . ...(ד׳ כ׳
 אבן ר״ט העתקת לפי נדפס ,טבעי שמע

 ריווא :כ״י( ע״י לי שנתברר )כפי תבון
 הרלב״ג הגהות ויש .16ס , ש״ך ,די״ט

 הפניני ירעיה ולה״ר ,האמצעי באור על
 הקצור על הלוי ר״ש ובאור ,הקצור על

 , יוסף ב״ר להרש״ט וז״ז ..¥2 91 רח"ם בכ״י
. אלמוני ולפלוני ,הכהן מיכאל ולה״ר

 פי׳ עם . והעולם השמים ס׳ (2
 יצחק ב"ר זרחיה ה״ר העתקת תמאסטיוס

 : מאמרים ב׳ ללה״ק ערבי מל׳ הספרדי
 , הגדול באור א( .דצ״ט( ג׳ )המזכיר

 . ל״ז( סי׳ דתמ״ז ח״ג לגייגער מ״ע )עיין
 שלמה מר׳ נעתק ,אמצעי או קצור ב(

 .קלונימום( מר׳ )ולא איוב אבן יוסף כ״ר
 מר״מ נעתק , והעולם השמים כללי ג(

 על נרבוני הר״מ ,פי ויש .תבין אבן
. רשד אכן
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 העתקת זה וחהפםד.ס' הדרה ס׳ (3
 : הנין בן יצחק מהעתקת הנ״ל זה־יה ר'

 נעתק ,אמצעי באור א( .שס( )המזכיר
 מר׳ נעתק איזה ידעתי )ולא קלונימום מר'

 , אמצעי או קצור ב( . הנ״ל( זרחיה
 הגהות ויש , תבון אבן ר״ט ע״י נעתק

. עליו הרלב״ג

 באור א( :עליונות אותות ס׳ (4
 ,אמצעי ב( . קלונימוס מר׳ נעתק גדול

 עליו והגהות , תבון אבן מר״ט נעתק
 לר״ש השמים אותות ס' ]אמנם . להרלב״ג

 ע״י שנעתק אחשוב ולא נפ״ע, נפר הוא תבון אבן
. מלגויירי[ משה נ״ר שלמה ה"ר

 , מאמרים י״ע חיים בעלי ס' (5
 של המי )מל׳ בכללו ונעתק , חלקים ב׳ והס

 הוא ח״ב .לי( נתברר כן , סקוטם מיכאל
 יעקב ר׳ ע״י נעתק י״ע, — י״א מאמר

. עליו רלב״ג והערות מכיר, ב״ר

 הגדול באור . הצמחים ס' (6
 קצתו מצאתי קלונימום( מר׳ שנעתק )אחשוב

 עד נודע היה ולא .)אורי( 408 באוקספורד
 הצמחים ס׳ ואינו דל״ח( ליידען רשי׳ )עי' היום

 ג״כ הנמצא )?( עצמו לאריפטו המיוחס
 הגדול שבאור ]ונראה . עברית בהעתקה

 קלונימום ר׳ מהעתקת , מאמרים ׳3 , בשלמות
. באודעסא[ רש״ף בכ"י נמצא בר״ק

 עבע לספרי שייך הוא )גס הנפש ס׳ (7
 מהעתקת זה ס' גס , אריסטו( סדר לפי

 ה״ר ע״י ללה״ק נעתק ,לל״ע יצחק בן הנין
 הנפש וס׳ ,דצ״נו( ג׳ )המזכיר :הנ״ל זרחיה

 עגידיום הנקרא איריום באור עס הנ״ל
 ב״ר משה ב״ר יהורה מר' נעתק רומאנום

 עגידיום הוא הלא ? )מרומא דניאל

, 315/12 רוסי די כ״י : ?( רומאנום
 . )?( >¥. 1644 ,רד"א בכ״י וח״ג

 אבן ר״ט ע״י נעתק ,אמצעי באור א(
 טטורטושא יצחק ב״ר רש״ט ע״י תבון,גס
 . הפתיחה( שס העתקתי ואני ,)בלייפציג

 ן׳ מר״ט ג״כ )נעתק הנפש ס׳ כללי כ(
 ויש .עליו הרלב״ג הערות ויש , ?( תבון

 לפי הנמשך , גרבוני לר״מ הנפש שלמות ס'
 אגרות ויש .א׳ מאמר על האמצעי באור

 ,הנפש לס׳ תוספות כמו קטנים ספרים ר״ל
 . הפועל בשכל הדבקות אפשרות על והס
. שם[ ומ״ש הדבקות אפשרות אגרת ]עיין

 מר' נעתק והמוחש החוש ס׳ (8
. עליו רלב״ג והערות תבון אבן משה

 רשד לאבן טבעיות שאלות עוד ויש (9

 אחליט(, ולא קלונימום ר' שהעתיקם )אחשוב

 מהם וקצת ,נרבוני ר״מ פי׳ יש ועליהם
 , השמים עצם אי ל3ה: עצם בשם נבדל

 יהודה ה״ר ע״י ללה״ק הרומי מהעתק ונעתק
. מרומא דניאל ב״ר משה ב״ר

. הטבע שאחר במה ג(

 באור א( .הטבע שאחר מה ס׳
 ב״י משה ה״ר ע״י )קצתו( נעתק ,הגדול
 .ליידן( רשימת )עיין שלון מחכמי שלמה

 ח' ז׳ מאמר מש״ה ע״ס אלכסנדר באור
 שלטה ב״ר משה ה״ר העתקת ,וי' ט׳

 אמצעי ב( .74 רח״ם שלון:כ״י מחכמי
 זרחיה מר' וגס הנ״ל קלונימום מר' נעתק
 קצור, ג( . ( . . ד׳ ב' נחמד אוצר )עי׳ הנ״ל
 על פי׳ ויש .תבון אבן ר״ט ע״י נעתק
 לבדו מש״ה וס׳ . גרבוני לר״ט הספר
 בן ברוך ה״ר ע״י לעברי רומי מל' נעתק

. $ 421 רח״ם כ״י : יעיש ן׳ יצחק

. במדות ד(
 בן שמואל ה״ר ע״י נעתק חמדות ס'

 ם׳ נמצא היה שלא ובעבור .הנ״ל יהודה
 פי׳ רשד אבן עשה לאריסטו המדינה הנהגת

 המדינה הנהגת מס׳ המדעיים מאמרים על
 נעתק זה וגם ,מאמרים ג' והוא ,לאפלטון

 הספרים פני מאלה וגס .הנ״ל שמואל מר׳

 כספי ן' יוסף ה״ר עשה העברית בהעתקה
 תרומת לו וקרא ,כדרכו הוספות עם קצור

. הרמש״ש עכ״ל .הכסף

 אלגואדיץ ר״ט העתקת לטיין ]ומלשון

 , נ״א—תק״ן , ברלין : הנדפס המתת לס'

 ראיתי עליו ברש״ט יוסף ר׳ ופי׳ . 4ס
 ובתג״י . 2ס אין דפין 319 הר״ל משנת ב״י

 ליאון מסיר יהודה ה״ר שגס כ' קע״ט סי׳ י׳

 .ע״ש[ ,ודעת טעם בטוב ופירשו העתיקו
 ללשון נעתק )אוקינומיקאש( הבית ]הנהגת

 ג' )?( תבון אבן אברהם ר׳ ע״י עברי
 רק ג' כרך באודיסא רש״ף וכ״י בפאריס כ״י

 וצ״ע , פרקים ג׳ ב' מאמר פרקים י׳ א׳ מאמר
 *מל הנעתקה מעתיק שם בלי ההעתקה היא אם

 : הבית( הנהגת )ועי' 263 מינכען בכ״י לעיין
. רמש״ש[

 עם יעקב כ״ר שמואל ה״ר . ימים ארך 997.
 נערים לחנוך מוסר ס׳ .בנבנשתי נין

 קושט', נחמד: ספר טובות ומדות הישר בדרך

 שבט בס׳ ]ונמצא . 8ס , חש"ד ,ד"ו . חש"ר
. דנ״ה[ ב׳ המזכיר עי׳ ,מוסר



הנחלים אשד64וישראל ארעא

 ?( )אליהו אברהם דישראל״ה״ר ארעא 998.
 ן התלמוד וסוגיות כללות על . ישראל

 ן ליוורכו : זה עיין , ישראל שגי לס׳ כלוה
. 2ס , תקס״ו

 ישראל יעקב ה״ר .דרבנן ארעא 999.
 , ודרבנן דאורייתא דיני על . אלגאזי

 . לדרבנן דאורייתא בין מה א( :בו ויבאר
 .מדרבנן מהן ואיזה מדאורייתא מהן איזה ב(
 .דרבנן או דאורייתא הס אס ,ספיקות ג(

 נדפס ,ח"נ כסדר וסימנין במערכות ומסודר
 , קונשטנטינא : יעקב שמע ספרו בסוף
 למטה שוליו ועל כנ״ל עוד . 2ס ,תק״ה

 דברי על ושו״ט הגהות ,דארעא עפרא
 , ליוורט : עייאש יהודה לה״ר המחבר

 דל״ז ח״א ]ולפ״דפירשט . 2ס ,ב׳י׳ש׳ר׳א׳ל׳
,ע״ש[. ראשון כדפוס גס הנ״ל דארעא עפרא נדפס

 משה לה״ר קבלה עניני .החדשה ארץ 1000.
. יוא״ל ב״י :ואלי דור

. טוביה( מעשה )עיין . החדשה ארץ 1001.

 נכד בן חיים ה״ר . החיים ארץ 1002.
 ושה״ג ל״ז )ול״א : ההליס על פי' .הסמ״ע

. במקומו( שלי

 . ממאהליב חיים ה״ר .החיים ארץ 1003.
 תהליס קצת באור , חיים מים באר בע״ס
 טשערנאוויץ, הדרוש: ישעיה,ע״ד פסוקי וקצת

. 4ס , תרכ״א
 דובער ב״ר יוסף ה״ר .החיים ארץ 1004.

 לחמש ונחלק ,גדול קבלה ס׳ .מליסקאווע

 קרית , הבירה נאמנה קריה : והס ,קריות
 יערים קרית , שונים קריה , דוד קרית חוזים

 , לבתיס נחלקת קריה וכל .ברחובותיהם
. )שי״ג( :ב״י

. טוב( זבד )עיין . חמדה ארץ 1005.

 מנחם ב״ר אליהו ה״ר . חפץ ארץ 1006.
 הורה מדברי נכבדים טעמיס פי' .רבא

 , שבע״פ הורה או קבלה ומדברי שבכתב
 :ז״ל אביו למר מועד בית ס׳ בהקדמת כמ״ש
. ל׳( הי' מ' )תג"י

 חי' . מנוני יהודה ה״ר .יהודה ארץ 1007.
 הטורים ועל הרמב״ס על ולקוטיס ׳ גפ״ת

. 2ס ,תקנ״ז ,ליוורנו : ורא״ס ורש"י

 . החיים( ארצות )עיין . יהודה ארץ 1008.

 בכלי(. תלמוד .)עי׳—ישראל.מס׳ ארץ 1009.

 אליעזר ב״ר הירש צבי ה״ד .צבי .ארץ 1010.
 : השנה מכל הפטרות על פי' .ליפמאן

. 4ס ,תקי"ג , רעדעלהיים

 אפרים. ב״ר הירש צבי ה״ר .צבי ארץ 1011.
 הדרשן אביו מדרשות קצתו , מוסר הוכחת
. 8ס , ע׳ת' , דיהרנפורט :ת״ם( שנת )הנפטר

 יהורה ב״ר הירש צבי ה״ר .צבי ארץ 1012.
. 4ס , תקו״ם ,פראג : שונים דרושים . ליב

 מהפר , יהודה מנחת )עיין .צבי ארץ 1013.
. צביר.( תאומי , צבאם

. ארץ( מחקרי )עיין .קדומים ארץ 1014.

 ליבוש מאיר ה״ר . החיים ארצות 1015.
 עד ומפרשיו ח״ח ש״ע על חי' .מלבים

 הש״ע לפנים א( :בשלשה שם ולו , כ״ד סי׳
 למ״מ ב( . הארץ לב קרא ונו"כ והרמ״א

 . לארץ המאיר קרא ומקורו ושרשו דין כל
 ארץ קרא בשו״ט בש״ע דין כל ולבאור ג(

 עוד . 4ס ,תקצ״ז , ברעסלויא : יהודה
. 4ס ,כת"ר , ווארשא :נוספות קצת עם

.מאמרות( עשרה )עיין . החיים ארצות 1016.

 ליבוש מאיר ה״ר . השלום ארצות 1017.
 ,קראטאשין : דרושים ש' .הנ"ל מלבים

. 8ס , כת״ר , ווארשא . )תקצ״ט( הש״ד
. לאדן( כבר )עיין .הבכר ארש 1018.

 בהבור נזכר .לראב״ע הטפה ארשת 1019.
 . ע״ש , ברורה שפה ס׳ שהוא ונראה הקונים

, )רמש״ש(

 יסודי .זאמושטש דוד ה״ר . דת אש 1020.
 למודי א( : חלקים ג׳ ,לנערים הלמוד

 כללי ב( . הדת יסודי וראשית הקריאה
 ס שירי ג( דוד. אהל בשם בקצרה לה״ק דקדוק

 , כרעסלויא : דוד שירי בשם ומכתמים שונים
. 8ס ן תקצ״ד

 .לונדון אבד״ק ניטו דור ה״ר .דת אש 1021.
 חייון חייא נחמיה על ריבות ודברי ויכוחים

 , עניניס ושארי ,לאלקים עז ספרו ועל
 ,לונדון :ספרדית[ העתקה עם גס מהם ]ויש

. 8ס , ע׳ת׳ה׳
 רפאל יצחק בה״ר חיים ה״ר .דת אש 1022.

 , התורה כסדר דרושים . אלפנדארי
 נ״ו ,שו״ת שבעים ,מאש מוצל ובסופו

 אלפגדארי.ויתרם יעקב ה״ר לדודו מהם
 :אלפנדארי אלי' לה״ר והאחרונה לבדו, לו

. 2ס , לפ״ג ה׳כ׳ת׳ו׳ב׳ כ׳ל׳ ,קושט'
. הדת( יסוד )עיין . דת אש 1023.

.רודיוס שלמה ה״ר .הפסגה דת אש 1024.
343 מינכען ב״י : התכונה בחכמת לוחות

 . נהמולי יוסף ה״ר .הנחלים אשד 1025.
. שאלוניקי :שונים דרושים



אברהם אשל 55 הגחלים אשד

 איזה באור . פלאי .הנחלים אשד 1026.
 תשו׳ ג׳ ובסופו , דוד ומגן במג״א לשונות
 : שו"ת קל״ח הכולל דשא נאות מספרו
. 8ס ,לפ״ג א׳ת׳נ׳נ׳ה׳ ל׳ך' כ׳י' ,ליוורנו

רבות(. או רבה מדרש .)עי׳הנחלים אשד 1027.

 נחטולי יוסף ה״ר . הפסגה אשדות 1028.
 מס' על חי׳ וקצת ש״ע ד' על שו״ת .הנ״ל

 ולשונות ועניניס שו״ת קצת ובסופו ב״מ,
 לרבו ההגדה ופי' המזבח; מדות וסדור ,סמ״ג
 : דוד ב״ר אבואלעפיא חיים ה״ר

. 2ס ,תק״ן ,שאלוניקי

 , להרמב״ן נדרים הל׳ כולל .ה׳ אשי 1029.
 , צדיו על יוסף ונמוקי הריטב״א פי' עס

 : כתובות מה' הרי״ף על יוסף נמוקי ובסופו

 יוסף נמוקי בלי עוד . 2ס , תקנ״ה ,ליוורנו
 מצד בפנים הרי״ף הלכות ובתום' כתובות,
 :פרעסבורג ד׳ באלפסי שנדפסו כמו הרמב״ן,

. 2ס , י׳ש׳ר׳א׳ל׳ כ׳נ׳י' , ווילנא

. העולה( תורת )עיין . ישראל אשי 1030.

. מלך( מעדני )עיין . אשישלת 1031.

 יצחק ב״ר אברהם ה״ר . האשכול ס׳ 1032.
 פסקי . הראשון( )הראב״ד ממונפלייר

 ממנו הובאו דעים תמים ובס׳ ומנהגים, דינים
רמש״ש. בהלבערשטאט: נדפס . עניניס כמה

 ה״ר )הוא .שלי״ו מהר״ל . האשכול ס׳ 1033.
 שמיני ב״ח עי׳ ,הנצחון בע"ס ,ליפמאן

 ממנו קצת ונדפס , קבלה ס' . ...(דף
 ,שאמר ברוך בס' האותיות צורת טעמי על

. זה עיין

 האבל יהודה נ״ר .הכופר אשכול 1034.
 המצות על .הקראי הדסי אליהו ככ״ר

 ונקרא ,ותחיה״מ הגואל ביאת ועל והדינים
 ובראשו ,משפט מאזני או הפלס ם׳ ג״כ

 : אב״א כלב לכ״ר מפתח אשבול נהל

. 2ס ,תקצ״ו ,גוזאלו

 קאלנו משה ה״ר . הכופר אשכול 1035.
 . חדשה( מנחה )עיין ?( חלאנה )קאלוו,

 כאכט' ]בוקסט/ .)ש״י( : ודינים פסקים

. 1553 יחנו׳ וואלף
 ד׳ יוחסין בס׳ הנזכר הכופר אשכול 1036.

 אלמחאצרה ערבי מס׳ העתק הוא ,לונדון
 כאשר ,עזרא בן משה לה״ר ואלמדאכרה

 גם מצא ואח״כ ,ברשימתי ראשונה הוכחתי
. )רמש"ש( : לזה ראיה גאלדבערג ר״ב

 יצחק נהמן ה״ר . ענביים אשכול 1037.
.8ס ,1827לבוב^ ומליצות: שירים פישמאן.

 אברהם יעקב אשר ה״ר . האשל ס׳ 1038.
 קלמנקש. יוסף בן ליב יהודה אריה ב״ר

 מה וקצתו ,רז״ל מאמרי ע״פ עה״ת דרשות
 ע״ס נדפס .הנ״ל זקנו בשם בפראג ששמע

. 2ס ל״ח(,—)תל״ד חש"ד לובלין, בראשית:
 , יהודה ב״ר יצחק ה״ר . האשל ס׳ 1039.

 ש^. 488 אוקספורד ב״י : לה״ק דקדוק על
. \.2 1353 רוסי די וכ״י )אורי(

 . בדודא אברהם ה״ר . אברהם אשל 1040.
 חי' וקצת , וב״ב חולין פסחים מס׳ על חי'
 הל' לעוי״ד השייך נשך איזהו ופ׳ גיעין על

 משה: ה״ר לבנו משה אהל הגהות רבית,עס

. 2ס ,תק״ז , פםד"מ
 רינייו חי אברהם ה״ר . אברהם אשל 1041.

 , התורה בפרדס נכבד ס' . עזריאל ב״ר

 ,אבות במם' תימא בן ר״י משנת לפי ונחלק
 , לה״ק דקדוק ,למקרא חמש בן א( :והוא

 ופרשה פרשה כל וקצור תנ״ך, ספרי כל והבנת
 כללי ,למשנה עשר בן ב( .ןקל צח בלשון

 באור . למצות עשרה שלש בן נ( . משנה ש"ס

 והמוסר הפשט ע״ד וטעמיהן מצות תרי״ג כל
 לכהניס זמניות מצות סדר עם ,הדין וע״פ
 ,הלוי בית ,אהרן בית בשס וישראלים לוייס
 משמרת ג״כ ונקרא , ח״ד והוא , ישראל בית

 סימני כל ,לתלמוד ט״ו בן ה( . הבתים
 ואמוראים התנאים ומימרות וההלכות התלמוד

 מוסר מדרכי אורחיה אגב מילתא סימן ובכל
 גימטריאות ,לחופה ח״י בן ו( .המדיני וסדר

 גס וקצתם ,ורמזים מסרות ופי׳ ,ונוטריקון
 בן ז( .ז״ל מורפורגו אברהם ה״ר לחותנו
 ,בתלמוד חמורות סוגיות פי׳ ,לרדוף עשרים

 מלוקטים דינים וחי' ,שו״ת בדרך שו״ב ודיני
 , לכח שלשים בן ח( . אחרונים מפוסקים

 וירושלמי בבלי בש״ס תמוהים מאמרים פי׳
 ולחותנו לו נפרדים וחי׳ , וכו׳ ותוספתא

 ,וזהר ומדרש וירושלמי הש״ס ומליצות הנ״ל
 בן ט( ולמעשה. להלכה ופסקים פירושיהן עם

 ,ה׳ דרכי תבונות פתחי מ״ה ,לבינה ארבעים
 ונקרא ,העולם את בהנהגתו ולהבין לחקור

 חמשים בן י( ישראל. ואמונת היחוד סדר ג״כ
 דברים ולקט ,הזהר מס׳ יפה קצור ,לעצה

 , לזקנה ששים בן יא,יב,יג( . נפש לכל השויס
 , לגבורה שמונים בן ,לשיבה שבעים בן

 ,לשוח תשעים בן יד( . שונים קבלה עניני
 ובקשות הפלות עם התפלה כוונת סדר

 : כ״י ,ומוסר וחידושים , ומועדים לחגים
.וע״ש( ,ב׳—דס״א ח״א )ירושלים

 .היכיגי אברהם ה״ר .אברהם אשל 1042.
.בשמו( ח״א שלי ושה״ג נ״ד )שג״א : דרושים



דשטואל אתרא56אברהם אשל

 אברהם נ״ר אפרים ה״י אברהם. אשל 1043.
 , ליוורגו :ההורה כשדר דרושיה .חיות

. 2ס , (579) חקל׳ט

 יהורה ב״ר מרדכי ה״ר . אברהם אשל 1044.
 עשר וסוד זהר מאמרי סי׳ .אשבגוי ליב

 שקיבל וסודות ,קבלה עניני ושארי כפירות
 הס׳ את וקרא ,רוויגו אברהש ה״ר מרבו

 הספר ]והקדמת . 2ס , תם״א פיורדא, :שמו על
. הקדמה[ עיין ,שם בפ״ע נדפסה

 פרי החיים, עץ )עיין . אברהם אשל 1045.
.חיים( תוצאות , א״ח ערוך שלחן , מגדים

 במוהרא״ל אברהם ה״ד מגדנות. אשל 1046.
 וחקירות ומוסר הורה דברי .ליכטשטיין

 , וחרוז במליצה ,ולמודיות שכליות אלהיות

. 4ס , 1808 , זאלקווא :פי׳ עס

 עס י״ד ש״ע )עי׳ . רברבי אשלי 1047.
. וש״ך( ט״ז

 ערם ואני ד״ה תורה )עיין . אשלמתא 1048.
. וכו'( אכלה

 ויכוח .סגרי יהושע ה״ר .תלוי אשם 1049.
. 1271 רוסי די כ״י :הדת בעניני

 מעירי לחברת הבקר אשמורת )סדר( 1050.
 שחר(. מעירי ס' ג״כ לו קורין יש )ולכן שחר
 ודברים ,ופזמונים , ותחנות הפלות סדר

 נאספו ,הבקר באשמורת להתפלל שבקדושה
 וקצתם ,מורינה די ברכיה אהרן ה״ר ע״י

 תפ״א, ,ד״ו . שפ״ד ,מגטובת : בעצמו חיבר

 : הבקר לאשמורת סליחה וראיתי . וז״ז 8ס
. 16ס או 12ס ,ב׳ת׳ו׳נ׳ם' , ד״א

.הקטן —.-הגדול — .אשפירא ס׳ 1051.
. הגלגל( ס' ג״כ ועי׳ ,הארץ צורת )עיין

 יחיאל כ״ר אשר ה״ר . האשרי ס׳ 1052.
 התלמוד הלכות מכל קצור )הרא״ש(. אשכנוי
 דפוסי בכל נדפס ותוספות רש״י ,ומפרשיו

 . וא״ו מהר■״!ת הגהות תוס׳ עם שלנו הש״ס

 מכל הרא״ש הוא י.\2 594 , י! ברד״א ]נמצא
 : וויניציא כתכו גבו ועל ,קראקא ד' הש״ס

. בפ״ע[ דפוס ואינו .)רמש"ש(

 יגל אברהם ה״ר . חיל אשת 1053.
 בעלה עם האשה הנהגות על .ממונציליצי

 לאשתו איש בין שלום ועושה ,ביתה ובהליכות

. 8ס ,שס״ו ,ד״ו : למקום אדם ובין
. היחוד( שער )עיין . נעורים אשת 1054.

. ה׳( ברכת )עיין .מוספיהן את 1055.

. טהורות( אמרות )עיין . גליפין אתול] 1056.

 ב״ר שמואל ה״ר .שמואל ד אתרא 1057.
 ,התורה כסדר דרשות . מאלטונא אלקנה

. שמואל מקום בספרו תדיר מביאו

רביעית מהחרא א אות נשלם



הספרים אוצר

. משה( הואיל )עיין . גד בא 1.

 : מפראג שמעלקי ר׳ .חשבון באו 2.
 והוא , ש״י( )הוספות , 8ס , חש״ר ,פראג

 המספר י רבו לוחות רד״א ברשימות הנקרא
 שמעלקי לר׳ איינש" מאל "איין עברי אותיות

 תקמ״ב )רי״א . 8ס ,פראג : חיים ב״ר
 . בקצרה( ^.2 827 ,0 וק״ד , ע״א דכ״א

 בא ושמו שער כלי הספר :ח״ל כ׳ ]ורמש״ש
 לס״ד חשבון בו או ב״י רד״א רשימת לפי חשבון
 במדבר עש״ה חשבון באו שמו שהיה ונ״ל , וואלף

 הן חשבון באו מלות ואולי .עכ״ל ,כ״ח כ"א
 )ועיין , ההם בימים המחבר שחי לפי , הדפוס שנת

 בשם נקרא שלא ולפי . ורצ״ו( דרפ"ו גא"ל צונץ
. כנ״ל[ שמותיו רכו לכן ,אחד פרעי

(*באור
 . אריסטו הפרי על רשד אבן באור 3.

. אריסטו( )עיין

 יוסף ב״י נתן לה״ר אגדה באור 4.
 די ב״י :(01זג6ש0ם1 )? מקלאראמוט

. 2*12 313/8 רוסי
 .קורדובירו להר״ט זוטא אדרא באור 5.

. ו.\2 1017 ,ן< רד״א ב״י

.תורה( טעמי )עיין .רבא אדרא באור 6.

 , להגר״א וזוטא רבא אדרא באור 7.
 ע״ב דל״ח סוף אליהו עליות בס' )עיין :ב״י

. שם( פ"א והערה

 מועתק ,האריז״ל מכתבי האדרות באור 8.
 רד״א ב״י : צמח לר״י ליעקב אמת מס׳

. ^2 925 ף,

 , השם( ע״ס באור )עיין . האחר ע״ם באור 9.

 מלאכתו מעשה האיצטרלוב באור 10.
 בל׳ אלצפר בן לאהמד מיוחס ,והשמישו

 ב׳יר יעקב ה״ר ע״י לעברי נעתק ,ערבי
 האיצערלוב כלי ובאור . לרבים מצוי ל׳י מביר:

 ]והוא ,נ\2 249/ד מינכען בב״י נמצא להראב״ע
 רר״א אשרבכ״י האסטרובלא מעשה ס׳

 , נוסחאות ב' ממנו ויש ,ע״ש נ\2 1673 ף,
 , כק״ב הנדפס הגחשת כלי ס׳ הוא מהם וא'
. רמש"ש[ : זה עיין

 . אריסטו הפרי על אלכסנדר באור 11.
. אריסטו( )עיין

 אליהו לה״ר אלמגיסטי ע״ם באור 1־2.
 וכ׳ ,,ה הי' בתשובותיו מזכירו .המזרחי

. 2ט״ ,בחבורו שערוד שם

 הדלי משה מר' הוחל אלפרגגי ע״ס באור 13.
 אלהדב שלמה ב״ר יצהק מר׳ ונשלה

 .ו.\2 246/12 מינבען ב״י : ה"אקפ״ע בשנת
 שנת כ״א חבורו שנת זה אין קפ״ט דשנת ]נ״ל

 שנה כשבעים חי אלחדב ן' שר״י לפי , העתקתו
 ד׳ חיים מקור ס׳ כסוף עיין ,זה לפני ויותר

 של ר״מ סי' הריב״ש בשו״ת ג״כ ועי' , מנעובה
 קונדריסין ג' בידי :וז״ל אשר ב״ר יהודה לה"ר
 אל יצחק ר' תלמידך פה הניחם ,סיני בן מפי'
 דתכ״ג( )גא״ל צונץ מהרי״ט ולדעת ,וכו' אחדב

 הנהרג , הרא"ש של נכדו הוא הנ״ל אשר ב״ר ר״י
 הוא הקפ״ט מ״ש ואולי , ע״ש ק"ה, על קנ״א בשנת
. הקכ״ט[ וצ״ל ט"ס

 משאדאווי, גרשון לה״ר אסתר על באור 14.
רות ועל אהתר על עוד . )שי״ג( :ב״י

 או ...באורי כשם וזולתם ורח״ם רד״א ברשימת הנרשמים ב״י ספרי כל גס סדרתי באור כשם *(
 וכן ץ כסדרן בסוף יבואו אלה ... באורים או . ..באורי כשם הנדפסים הספרים מלבד ... באורים

. פירושים ן פירושי 9 פירוש . חידושים ,חידושי , חידוש . חבור־ם .חבורי / חבור סדרתי
.8
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33.

34.

37.

38.

 28. ר״א כ״י ,הפפרדי סבע אברהם לה״ר
. 24 תר״ט עק״ר תום' )עיין : אשכנזי

 ב״ר הענדיל כנוה לה״ר בחיי ע״ם באור 15.
 ן(ס נפרדים ]מאמרים . הלבבות גע"סמנוח שמרי'

“■י ׳ > 259 ן ף רד״א כ"י רמש״ש[: דפין: י"נן על
. שם ב״י : מוטוט שמואל לה״ר כליל עוד

30. | . ״ג 928 , ף

 רבינו הגאון הוא הגר״א או הגאון באור 16.
31. ן וז״ז(. ש״ע יצירה, ה׳ )עיין מווילנא: אליהו

 וישעיה יהושע( )כלי ונ״ר דברים ס' באור 17.
 32. 1 :ואלי דור משה לה״ר ורות וחיוג ההליס

. יוא״ל כ״י

 'ושהר המבחר גש׳ הקשים דברים באור 18.
 הרופא אברהם בן יצחק לכ״ר ,פנינים

. ע״א( דנ״ו הכמה )נוברות * הקראי

 , שערים ז׳ ,החשבון דרבי באור 19.
 רר״א כ״י :שפירא אשכנזי מאיר לה״ר

 א' ,נוסחאות בב' סם ]ונמצא .י.\1 272 ,ן(
 וא׳ . להלן זה עיין , כנפים שש באור לפני

. ש[ רמש" :לאחריו

 אחי אברהם לה״ר ש״פ הגדה באור 20.
 , בדרושים גדול מבור . מווילנא הגר״א

. )שי״ג( : כ״י

 מהימנא ורעיא הזהר כל על והגהות באור 21.
 !להגר"א וזוטא רבא ואדרא הנעלם ומדרש

 ט״ח דקנ״א מהזהר ־ח״ג על רק נדפס ]ולא
 : לקועים[ קצת ובסופו ,א׳ דקע״ה סוף עד

. 8ס , תק״ע , ווילנא

 . נבון יונה לה״ר פסח הל׳ על באור 22.
. במקומו( סלי שה״ג )עיין

 הגי ום׳ הפרשה ופל עבדי ישכיל הנה באור 23.
 , יה״ש כ״י :מרטיקה רוקה די דוד לה״ר

. אוקספורד ועתה

 עם נדפס , לרמב"ן ישכיל הנה באור 24.
. ע״ש , ויכוח

 תנחום לה״ר השנה מכל הפטרות באור 25.
 .¥2158 אוקספורד כ״י :ירושלמי יוסף ב״ר

 המרכבה וסוד יחזקאל הפטרת ועל .)אורי(

. 1072 ף, רד״א כ״י :למי נודע לא

. לאלתבריזי המורה הקדמות באור 26.
 מהעתקה בכ״י ]ונמצא הכהן(. ר״ש שאלות )עיין
.רמש״ש[ : תבון אבן לר״ם מיוחסת אחרת

 די כ״י :למי נודע לא , ויקרא ע״ס באור 27.
. ^2 228 רוסי

 פשלה מתמרים( קצת )על ה,־הר ס' באור

 .י.\2 926 ף, רד״א כ״י ישעיה: לר' בער ר׳
 מקנדיא להיש״ר הכמה תעלומות בקובץ ועיין

. ונו׳ ע״ב דמ״א ח״א

 . כ״י ,להגר״א הדש זהר על באור
 . מ"ו( הי' דנ"ח אליהו עליות בס' )עיין

 אנשיל אשר לה״ר גדיא הד על באור
. 8ס ,תקמ״ה ,לונדון : מפפד״ט

 רד״א כ״י : והגדה פסה דיני והדושי באור
. ו?2 572 ,ץ(

 בנימין לה״ר י״ר טור על והדושים באדר
 ,כנ״ל עוד .577 ,ף רד"א כ״י מפוזנא:

 . נ\2 650 , י! שם כ״י : למי נודע לא
 סם לו סנמצאו הלבבות מנוה לבע״ס הם ]ואולי
. ע״ס[ ,ההוא בכרך סו״ת

 עם ביחזקאל הבית בנין על הדש באור
 , לונדון :שניצלער יוסף לה״ר ציורו

. 4ס , תקפ״ה

 משה ב״ר אליהו לה״ר טוא״ה על באור
 ו..\2 570 ף רד״א ב״י מווירמיש: טרוטלין

 יצחק לה״ר ונן הביב, ן׳ י למהר" כנ״ל עוד

 , הדיר הטורים על בב״י הובאו אבוהב
 . ע״ש ,במקומם בשה״ג חיד״א ה״ר כמ״ש

. ^2 97 רח״ם כ"י :למי נודע לא ,פנ״ל עוד

 מובא , הביב ן׳ למהר״י טוי״ר על באור
 בשה״ג וכ״כ ,טייח דל״ב בקוה״ד כמ״ש ,בג״י

 ,מאד ארוך כנ״ל עוד . ע״ש ,במקומו שלי
 : הרש"ל הת תדיר ומביא , למי נודע לא

 מוח״מ ועל כליל עוד . ^2 576 ף, רד״א כ״י
 :הלבבות מנוח כע״ס הענדיל מנוה לה״ר

עוד . 32 לעיל ]ועי' 574 , ף שם כ"י
 מתוכם נראה , וח״מ ואה״ע י״ד וש״ע טור על

 בכמה החתום כ״ץ, אנשיל לה״ר שהם

 שעפטיל ה״ר תלמיד והיה ,א״ד מקומות
 רח״ם כ״י : תדיר שמביאו השל״ה בן הורוויץ

.״ג. 98

 , שפירא למהר״ן טורים ד׳ על באור

 ועל .\.2 569 , רד״א כ״י : הגהות עם
שם כ״י : להג״ל מורים מד' יוסף בית

ד' ועל . 571 , וע"ש 568 ,
,567—8 ,9 שם כ״י למהרש״ל: טורים

 נודע לא , להרמב"ס המצות טעמי על באור
. \.2 272/4 רוסי די כ״י :למי

 ליב לה״ר ויחודיס אלם יונת ע״ס באור
 וצ״ע(: נ״ל )פן האריז״ל תלמיד מפלעבנא

. ^2 927 ,ן( רד"א כ"י
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 ע״ש באור )עיין . מורא יסוד ע"ס באור 39.
. השם(

 החשבון הכמת ועל עולם יהוד ע״ס באור 40.
 מינכען כ״י :למי נודע לא ,חכמות ושארי

 הארץ וצורת עולם יסוד ע״ש עוד .261
 , בברך שמשון לה״ר מהרמב״ס קה״ח והל'

 ן ט"; ב' דף תקמ״ב רד״א ב״י : ציורים עס
. ו.\2 589 ק״ד ועיין

 הזקן אליהו לה״ר יצירה ע״ה באור 41.
 לה' בועריל הר״מ בפי' הובא . המקובל

 הפריס בשלשת פיסקא, א׳ משנה פ״א יצירה
. ע״ש וכו',

 ,אלגאזי שמואל לה״ר יראים ע״ש באור 42.
. )ש״י( : מאד ארוך

 . תורה( טעמי )עיין .ירושלמי על באור 43.
 והקונים הגהות ורובו ,זרעים ע״ש כנ״ל עוד

 אליהו עלית בס׳ )עיין :ב״י , להגר״א

. י״א( סי' ע״ב

 פי' עם ,והקטנה הגדולה היריעה באור 44.
 .יוא״ל ב״י :הצרפתי ראובן לה״ר רושה*לפ

. יה״ש ב״י :הנ״ל פי' עם לבד הקענה ובאור

 לה״ר עה״ת, ברש״י התירות ג׳ וישוב באור 45.
 : והס , לאטיש יהושע ב״ר יצחק

 בענין ב( .במבול הגשמים הפהק בענין א(
 , ההר מן משה ירידת בענין ג( . יעקב בנורת
. ״\ו. 258 ,רד״א ב״י : לך פסל ומאמר

 מכיר, ב״ר יעקב לה״ר הקדרן כלי באור 46.
 , ישראל רבע הפרו ]הוא , שד״ל בכ"י אשר
. רמש״ש[ : זה עיין

 ב״ר דוד ב״ר יעקב לה״ר הלוחות באור 47.
 נתיב , התכונה לוחות )עיין .פועל יו״ט

 נעתקו גם ,הלוחות ממחבר הוא ]הביאור ,הבמה(
, רטש״ש[ : לעברי ומלעז לעז ללשון

 פריצול לה״ר אלפונפו לוחות על באור 48.
 שהיה בהקדמתו ]וכ' יש״ר ב״י : בוטריל משה

 יערים מקרית ר״מ )ר״ל היערי משה ה״ר תלמיד
. רמש"ש[ : מפאריס מבארם ויש הידוע( הפיינון

 בן אליהו לפ״ר המבחר ע״ס באור 49.
 נובלות בס׳ )עי׳ .הקראי הרופא אברהם

. בהגה״ה( דנו"א חכמה

 מאליריאו: שמואל לה״ר מגלות על באור 50.
. בנועות( שלמה ר' ושם נ\2 27 )ש״י

.ה׳( קול )עיין .התורה מדות באור 51.

 . ב״י ,להגר״א הנעלם מדרש על באור 52.
. מ״ה( הי' דנ״ח אליהו עלית בה' )עיין

53.

54.

55.

56.

57.

 לה״ר וישב פ׳ עד רבות מדרש על באור
רר״א ב״י : מווירמיש לואנץ אליהו

, 260.

 ב״ר הפרא' לה״ר נבוכים מורה ע״ש באור
 , העקרים בעל של רבו קרשקש אברהם

 יעקב בית לו קורין יש :השפר בשם ונחלקו
 אור נקרא ולד״ק ,אלהים נר לו קורין ויש

 אור )עיין ,זה מנ״י גס להכריע ואין ,ה׳

 מינבען ב״י : נ\2 101 א' אות ובש"י ,ה'
 ה' אור ה' שהוא לשמוע וקרוב . .(¥2 301

 את התעה המורה ע״ס לבאור שמו ושנוי בעצמו
 , זה את זכר ולא .¥2 72 ווין ב״י המרשים

 בעצמו ]ליליעננןהאל . שם ומ"ש אלהים נר עיין
 , מינכען מכ״י הפרים וכמה לכמה שמות קרא

 על עוד . רמש״ש[ : והשגה שגה ידיעה ומחהרון
 ה״ר אחי מנחם לה״ר המורה ס׳ קצת

 , ץ( רד״א ב״י :יעקב ב״ר אביגדור

 לה״ר וב' ח״א על כנ״ל עוד .ו.\21163
 ח״ג ועל ,מסילירנא שלמה ב״ר משה

 3\2 59 מינבען ב״י :בנו ישעיה ה״ר השלים
 :לבד וב' וח״א ..¥2 1071 ,106 רוסי די וכ״י
. ו.\2 1163 ף, רד"א ב״י

 אשר המורה מאמרי איזה באור כי ]ודע
 כנראה שם וכתוב ו.\2 939 ,י! רד״א בכ״י
 המתחיל המאמר הוא 2ט״ חריזי יהודה לה״ר שהם

 בחמדה הנדפס ,וכו' המדע" ה' בתחלת מה"
 עי' .תבון אבן לר״מ והוא הלל ר' בשם גנוזה

 י והשתומם ראה ,ש"א עמוד תר״י עק״ד תום'
. רמש״ש[

 . 8סתרי״ג, ורן, נבוכים: מורה ע״ש באור
 ,כראוי נדפס ולא בסופו שלם שאינו כ' ]ורמש"ש

 ח״א ועל . עכ"ל[ עליו, בקרת לכתוב אמר ויה״ש
. נבוכים( מורה )עיין . לבד

 :למי נודע אקדמות,לח על המלות באור
 על כנ״ל עוד .ו.\2 1261 ,ף רד״א ב״י

 נודע לא ,ות״ת התורה יסודי הל׳ הרמב״ם

 כנ״ל עוד .נ\2 286/7 רוסי די ב״י למי:
 . יוא״ל ב״י :גאון המאי לרב העיון ע״ס
 כ״י ,צרפת בל' כסדר תנ״ך על כליל עוד

 כ".י א( : שונים למחברים גס ואולי , שונים
 משנת רוסי די ב״י ב( . ה״א משנת בפאריז

 . ¥2 637 בכרך ג״כ וקצת .¥2 60 ל"ט ה״א
 בלייפציג החכמות מדרש ספרי באוצר ב״י ג(

 גא״ל )צונץ אני גס ראיתי זה ואת .¥2 102
. ופ"ב( פ״א דף

 , ההגיון מלות )עיין . ההגיון מלות באור
, (— פירוש



קל האור — 60 — מערבת באור

 אברהם לה״ר האלהות מערכת ע״ס באור 58.
 . רכ״ב משנת יה״ש כ״י :אשכנזי דור ן׳

 עוד . זה[ עיין , יצירה ס' המפרש הוא ]ואולי
 רד״א ב״י : דלקראט מתתיה לה״ר כנ״ל

, 1030 2^ .
 יוסף לה״ר האיצטרלוב מעשה באור 59.

. יה״ש כ״י :טאיטאצק

 ב״ר יהודה לה״ר בראשית מעשה באור 60.
 מאמרים כמה עס .מרומי דניאל כ״ר משה

 מצוי ב״י :רומי מל' מועתקים ממנו אחרים
. ח'( באות וכו׳ גדול הבור )עיין , לרבים

 , הלבבות חובות מס' השם מציאות באור 61.
. \.2 1068 , $ רד"א ב״י :לקושיס ושאר

 זכריה ומנורת ויחזקאל ישעיה מראות באור 62.
 ומעשה מרכבה מעשה ובאור עדן גן וסוד

 רוסי די ב״י : למי נודע לא , בראשית
הלוי טודרוס לה״ר הם ]ואולי 68,׳3—6

 שאחריהם מה גם ואולי , שלפניהם החבורים כשני
. ע״ש[ ,הם לו ההוא ככרך שם

 . בנעט מרדכי ה״ר .מרדכי באור 63.
 וציצית הלק״ט המרדכי על באור ראשון כרך

 . 2ס ,תקס״ה ,ווין :ומזוזה ותפילין וס״ת
 באור עם ,ברכות מס׳ המרדכי ס' :שני כרך
 ובהמ״ז הפירות וברכת ותפלה, ק״ש דיני כולל

 קדוש דיני כולל פסחים ערבי ופ' ,ונט׳יי

. 2ס ,תקע״ג ,ווין : פסח של וסדר
 משה לה״ר סוד ע״פ ותהלים משלי באור 64.

. יה״ש ב״י : ואלי דוד

 , אביהור ן׳ ר״י של עבודה סדר על באור 65.
 . ו.\2 313/7 דופי די ב״י : למי נודע לא

 פי' מתוך מלוקט ככולו שרובו טוב כובב ן' ]וכ׳
 ככרך אשר הנ״ל עבודה הדר על גליפפה הר״ח

 גאונים ידי מעשה קובץ כס' עי' זה, לפני ההוא
. ודקכ״כ[ דקי״ח ח״כ קדמונים

 ה׳ וסוד ,וזוטא רבא אדרא סור באור 66.
 ספרא ס׳ ]הוא תרומה פ' בזהר פרקים

 חיים ב״ר שלימל שלמה לה״ר דצניעותא[

־\ו.2 1044,3 רד״א מיינשטרילנכ"י המכונה

 : האדם בבריאת הפסוקים סוד באור 67.
. ו\2 1072 , ף שם ב״י

 ב״ר אברהם לה״ר הסוכה על באור 68.
. 246/14 טינכען ב״י :יהודה

. אדיסטו( )עיין ,סופיסטיקא באור 69.

 אליהו לה״ר מיוחס ,הסמ״ג על באור 70.
 . ^2 719,3 רד״א ב״י :מווירמיש לואנץ

 שם ב״י : למי נודע לא ,בקצרה כנ״ל עוד

3 , 721 .

 ב״י :למי נודע לא ,לביים סמים באור 71.
 חלביים הסמים ע״ס עוד .ב' 15 השליט

 : יעיש ן׳ יצחק כ״ר ברוך לה"ר סינא לאבן
. ^2 16 שם ב״י

 , להגר״א הגהות וגס , ספרא על באור 72.
. י״ז( סי' דג״ד אליהו עלית כס׳ )עיין ,ב״י

 דרס״ב: וירא פ' ]בזהר[ תורה סתרי באור 73.
 תורה סתרי ועל .1033 , 3 רד"א ב״י

. \.2 964 , 3 שם ב״י :הזהר שבכל
 שם ב״י :להרלב״ג ודה״י עזרא ם׳ באור 74.

. ו\2 282 ,3
 שם ב״י פרגום: משה לה״ר פוסקים באור 75.

 : למי נודע לא ,כנ"ל עוד .581 ,3
 עוד .מצאתי לא ובק״ד ,תקמ"ב רד״א ב״י

 מהוראדנא משה לה״ר וח״מ בי״ד כנ״ל
 מגאוני תשובות וקצת מלובלין, הירש וה״ר

. ^6 594 ,3 ק״ד ואולי שם ב״י : זמנם

 יצחק עה״תלה״ר הרמב״ן פירוש באור 76.
 , הרפ״ה ,)קונשטנטינא( חמ"ד : אבוהב

.תורה( )ועי' , 4ס

 לה״ר והפשרות וח״מ תורה פסוקי באור 77.
.ו.\2 264,3 רי״א ב״י אפענהיים: וואלף

 פרשיות רוב על ודרשות פסוקים באור 78.
 יוסף לה״ר ופ״א נ״ך וספרי התורה

. ו.\2 267 , 3 שם ליי :טאיטאצק
 יואל לה״ר רמונים פרדס ע״ס באור 79.

927,3 שם ב״י :הב״ח בעל סירקיש
 זלמן שלמה לה״ר אבות פרקי על באור 80.

 עוד .)שי״ג( נ ב״י ,הדש עיר אבד״ק
. יה״ש ב״י :למי נודע לא ,כנ״ל

 :למי נודע לא הנביא, אליהו פרשת באור 81.
. ט"ז( כ' )זצ״ל

 רביעי,להחכס ספר הגדול, קאנון על באור 82.
 ב״י :הנרבוני משה( ר' )הוא בלשום

 ספרים על רבים כאורים ]ויש . ^.2 14 השליט
 ו.\2 $565/ רוסי די ובכ״י ,מהקאנון אחדים

 ולא ,כנ"ל מהקאנון ד' ספר על כאור ג״כ נמצא
. רמש״ש[ : למי נודע

 אהרן כ״ר של החדש קדוש על באור 83.
 בעל של ללוחות נכון וסדר המצות, בע״ס הקראי

 אברהם בן יוסף לכ״ר באורים ושאר האדרת
בהגה״ה(. דנ״ו חכמה הקראי:)נובלות הרופא

 : פריצול אברהם לה״ר קהלת באור 84.
 כנ״ל עוד .\<2 7 הפליט וכ״י , יה״ש ב״י

. 4ס ,של״ח ,ד״ו :גאליקו אלישע לה״ר

 למהר״י שוה וגזירה וחומר קל באור 85.
, יוא״ל ב״י : קאזים



השמע באור — 61 — הקצר מאור

 נעתק להראב״ע, שמות ס׳ על הקצר באור 86.
 ה״ר ע״י לביה״ד והובא מתונס הבא מכ״י

. 8ס ,ת״ר ,פראג : מגוריציא יש״ר

 ידעיה לה״ר עה״ת הראב״ע באור^על 87.
 : ופאריש ברומא כ״י ,הבדרשי הפניני

 ליאון ר׳ ביאור ב( .דתס״ח( גא״ל )צונץ

 השיג אשר תמר מנחם מר׳ נזכר ,מושקוני
 : תמר מנחם לה״ר כנ״ל עוד ג( . עליו
 ע״ש , .מגומגם הלשון ]יבש״י ¥. 29 ליידען״כ״י
 ב״ר משה לה״ר כנ״ל עוד ד( . ^.[ 19

 ווין כ״י :הנערים מן משה ב״ר יהודה
 ]ולעדות .> 3\2 102 רח"ם וכ"י ו.\2 7 ר״ח

 תפוחי בשם וואטיקאן בכ״י ג״כ נמצא בארנווליצי
 לזה[. זכר אץ השפר בהקדמת וואלף,אבל זהב,כ״כ

 כ״י :היצהרי מתתי' לה״ר כנ״ל עוד ה(

 כנ״ל עוד ו( . )אורי( ¥. 130/2 אוקספורד
 עוד ז( .יה״ש כ״י :דוראן פריפוט לה״ר
 : שפרוט יצחק'בן כ״ר לרש״ט כנ״ל

 עוד ה( . פענח( צפנת )עיין י״ג( ש' )תג״י
 .75 הפליט כ״י : למי נודע לא ,כנ״ל
 ביד נמצא ווילנא זו עירנו פה גם י( ט.

 ^הראב״ע על פירושים ב' נ״י ק״ב מהרצ״ה
 ב״י ,וסופם ראשם חסרים ושניהם . עה"ת

 ,הפרשי בשמם הנזכרים הרבה עוד ויש .ישן
 , נפש אות , הנפש אור ,הנחמד אוצר )עיין
 מקור , סתרים מגלת , טוב לקח , נועם אמרי
 לריב״א פענח צפנת , חיים עץ ,חיים

. וז״ז( ,הספרדי

 נפלאות סגולות כולל .רזיאל ס׳ באור 88.
 מבהיל בדרך ובע״ח וירקות שובות מאבנים

 :המע״ה שלמה שם כתוב מאמר כל ולפני מאד,
 שלמה מפתח ס׳ הוא ]ואולי . רייפמאן כ"י

. בש"ק[ הנז'

 אחיו זעלקלין לה״ר הרמב״ם על באור 89.
 . ״\נ 769 ,ף רד"א כ״י : הרקה של
 שה״ג )עיין .רב בי למהר״י כנ״ל עוד ב(

 קורקום, יוסף לה״ר כנ"ל עוד במקומו(.ג( שלי

 . 4ס ,ע׳מ׳ו׳ א׳ת׳ אזמיר, זרעים: ע"ס
 , נוהרה וס׳ עבודה ע"ס ג״כ שחיבר בסופו ,]וכ

 והל׳ עבודה ע״ס כנ׳יל עוד ד( . ע״ש[
• יה"ש כ״י :מועדים

 עם להגר״א מהימנא הרעיא על באור 90.
 :מטולטשין משה ה״ר לתלמידו הגהות קצת

. 8ס , )תרי״ח( חש״ר , ק"ב
 אבד״ק אברהם לה״ר עה״ת רש״י על באור 91.

 עוד ב( .)ש״י( : אביגדור כה״ר פראג
 )עיין . בלון משה ב״ר אליהו לה״ר כנ״ל

 למהר״ם כנ״ל עוד ג( .טוב( דבק ס׳ בהקדמת

 עוד ד( .במקומו( שלי שה״ג )עיין . אלשקר

 .ו.\2 267 ,רד״א כ"י :למי נודע לא ,כנ"ל
 שם כ״י :מזרחי קצור ומביא ,כנ״ל עוד ה(

הרמב״ן ועל ,כג״ל עוד ו( . ^2 266 ,
. ^265 , 5 שם כ״י : עה״ת

 אליהו בן אהרן כ״ר של שחישות על באור 92.
 : הקראי הרופא אברהם לכ״ר הקראי

. בהגה״ה( ע״א דנ״ו חכמה )נובלות

 פרובינצאלו, דור לה״ר שיה״ש על באור 93.
 כ״ח ועי' , 2"ט פנ״א נים עי מאור בס' הובא

 ב״ר יוסף לה״ר כנ״ל עוד ב( .דקנ״ז ה'
 . דפ״ט( ד׳ )החלוץ :כ״י ,היון אברהם

 עובדיה לה״ר ,קהלת ועל ,כנ״ל עוד ג(
 זה )עיין עה״ת באורו עם נדפס ,מפורנו
 )עיין ד״א, גדולות במקראות ושנית להלן(.
 , תקס״ח , לבוב : לבד שיה״ש ועל . תורה(

*. 8ס , תר״ה , ק״ב . 4ס
 בצלאל: בר חיים לה״ר א״ח ש״ע על באור 94,

 לה״ר כנ״ל עוד ב( .259 ,רד״א כ״י
ו..\2 265 שם כ״י :ברודו משה ב״ר יוסף

 : מפראג למהר״ל י״ד ש״ע על באור 95.
 עוד ב( . ^2 575 . 568—7 , }( שם כ״י

 שם כ״י :מהוראדנא משה לה״ר כנ״ל
 ש״ע ועל ,כנ״ל עוד ג( . ד.\2 610—9 , ן<

. .¥2 573 $ שם כ״י : למהרש״ל וח״מ אה״ע
 בעל אבי אשר לה״ר ח״מ ש״ע על באור 96.

 עד גדול כ״י ,ע״ב( סי' )עד אריה שאגת

 לה״ר כנ״ל עוד ב( .)שי"ג( :2ס דפין ת'
 .נ\2 579 ,9 רד״א כ״י :מלובלין העשיל

 נ.\2 580 ן( שם כ״י :למי נודע לא ,כנ"ל עוד
 אורי לה״ר סמ״ע על ותום׳ ,כנ״ל עוד ד(

. ו.\2 99 רח״ם כ״י : דלוגאטש

 עם להאריז״ל סוד ע״פ ש״ע על באור 97.
\^.2 897,1? רד״א חלקיס:כ״י ד' הרמ״ז הגהות

 מהראב״ע מורא יסוד וס׳ השם ע״ס באור 98.
 .ו.\2 29 ראח״ם כ״י :כומטינו מרדכי לה"ר
 ה' כרך רש״ף כ״י : לבד מורא יסוד וע״ס

 די כ״י : האחד ,וש מורא יסוד וע"ס .נ\2 9
, נ\2 82 רח״ם וכ״י נ\2 556 רוסי

 תלמיד מנחם לה״ר המפורש שם באור 99.
. יה״ש כ״י :הרקה

 רד״א כ״י :מ״ב של הקדש שם על באור 100.
.מקומו ידעתי לא ובק״ד למשה, דב״א הקמ״ב

 שמואל ה״ר לנכד שמות ע״ס באור 101.
 פסוק כל על ורמזים בגימשריאות החסיד

 , 5 רד״א כ״י :השורים בעל כמו ותיבה
2—263 2.\ .

 נ.\2 315,0 שם הקדושיס:כ״י שמות על באור 102.

אריסטו(. הטבעית.)עיין השמע ע״ס באור 103.



התפלות באור 62 קרים שני באור

 ה״א במורה אשר קוים שגי )ענין( באור 104.
 מורה )עיין :כרובינצאלו להר״ט פע״ג

. נבובים(

 לה״ר כנראה דורא שערי על באור 105.
 יוחנן ה״ר זקנו בו שמביא טריוויש אליעזר

 ,5 ק״ר ]ועיין הקמ״ב רד׳יא ב״י : טריוויש
 . זהו[ ואולי , טוא״ח ועל שם וכ' ג 582

 מאיר לה״ר בגפים שש ע״ס באור 106.
 ואולי "ג 272 ן(, שם ב״י שפירא: אשכנזי

 נמצא שלא כ' ע"ש.]ורמש״ש 181 ווין ב״י גס
 באור ועיין , מפורש בכ״י עליו שפירא רמ״א שם

 ננ״ל עוד ב( . שם[ ומ״ש לעיל החשבון דרכי
 ה״ל הערות עס , למי פירש לא , בקצור

.יוא״ל ב״י : מסייגה מתתי׳ ב״ר בנימין

 לשון גס' מהנדפס )יותר תהלים באור 107.
 מגלות משארי וקצת ורות שיה״ש ואיוב הזהב(
.ו.\2 269 , רד״א ב״י : טאיטאצק לר״י

 יוגה לה״ר הסמ״ג על הרא״ס תוספי באור 108.
. במקומו( שלי שה״ג )עיין . גבון

 והסר( שמות )בראשית התורה על באור 109.
 אוקספורד ב״י : קרא אביגדור לה״ר כנראה

 היו אשר חלקיו רמש״ש שצרף ]אחר ^2 145
 לתקן יש וכן , )אורי( קובצים ,בב מפורדים

 לה״ר כנ"ל עוד ב( .דק״ה[ גא״ל בצונץ
 עוד ג( .דע״ו( ,גא״ל )צונץ : הפיר יהודה

 .ע״נן( י' )תג״י :פארדו יוסף לה״ר כנ"ל
 המקרא בפשעי .להרמב״ן כנ״ל עוד ד(

 בפי ונקרא הקבלה, וע״ד רז״ל ודרשות

 חדושי או התורה באורי הקדמונים
 "בשם :מתחיל ראשון שבדפוס ]לפי ,התורה

 בפירושי חידושים לכתוב אתחיל ... האל
 ,נהמוגי ס׳ לו קורין ויש רמש״ש[. :התורה״

 )לפני חמו״ד ישן ד' : ע'( דף ב' דב״ע )עיין
 .ר"ן ,נאפולי . רמ״ט , ליסבונא .ר"ם( שנת

 , זאלקווא , 2ס , ש״ה ,ד"ו . עד״ר ,פיזרו
 עוד ה( . 4ס , תקצ״ט , פרעסבורג , תקס״ה

 פ' עד ראובן[ ]ב״ר גסים לה״ר כנ״ל

 פ' ועד ,\<2 268 ,5 רד״א ב״י : הולדות
 תר״ע עק״ד )חוס' אשכנזי ר"א כ״י : וירא

 . אופיציאל נתן לה״ר כנ״ל עוד ו( ¥.(. 24
 הוף ד״ט תענית ותום' ,ישן נצהון בה' נזכר
 : וז״ז יהודה ומנחת , עה״ת ותום' ,ע״א

 רוב ועל ,כנ״ל עוד ז( .דפ״ד( גא״ל )צונץ
 הרגום כולל ,גאון סעדיה לרב נו״כ ספרי
 בערבי ונקרא ,והעניניס המלות ובאור ערבי

 , ערבי בכתב ג״כ ונכתב ,ותפסיד שרה
 הדפיסו וכן ,עברי בכתב הוא לנו הנוהר אבל

 בקושט' פרס הרגום עם בחומש עה״ת תרגומו
 ולונדון פאריז ד' וכפוליגלוטא , ש״ו שנת

 פוליום ע״י נדפס ישעיה ועל ,ערבי בכתב
 . דכ״ג( תקפ״ט )בכה״ע : הק״ס שנת ביענא

 עובדיה לה״ר ההורה וכוונות כנ״ל עוד ה(
 באור עם ,הרופא ספורגו יעקב ב״ר

 , שכ״ז ,ד״ו :מיוחד בשער וקהלת שיה"ש
 . 4ס , הקס״ח ,לבוב : קהלת באור ובלי . 4ס

 . לעיל( וקהלת שיה״ש כאור ועי׳ , תורה )ועי׳
 בכ״י נמצא ,למי נודע לא ,כנ״ל עוד ט.י(

 מחברים לשני שונים באורים שני שר״ל
 ע״א(.—דה״ח ז' כ״ח )עי' קדמונים, אשכנזים

 צונץ ]כתב 256 רד"א כ"י כנ״ל, עוד יא(
 , אליעזר בן טוביה מר' שהוא 294 ג״פ
 הטעות תקנתי וכבר ,כ״י ברשימה שמצא מה לפי
 נח פ' שבסוף פה ואוסיף ,2674 ע' ברשימתי הזה

 : אומר פנחס פ' ובסוף צרפתי מרדכי ר' נזכר
 מגלות על הפי' .ז״ל" הלוי יעקב הר״ר ״ממורי

 עשרת ומדרש ויושע מדרש אחר נמצא שס
 מדרש נמצא ואחריו ,להפרידו ויש הדברות

 על באורים ואחריו ו' מזמור על ואחריו , תדשא

 בסופו וכתוב , שונים ממחברים מלוקטים רש״י
 היום רש״י על הביאורים זה סיימתי . . . ״אני

 יוסף ב״ר יודא נאום , לפ״ק שנ״א סיון י״ט ד'
. רמש״ש[ ג ז״ל" הלוי

 באור \!^2 400 , רד״א בכ״י דמ״ש ודע
 משיבת ספרו הוא , לוריא יוחנן לה״ר עה״ת

̂ 2 19 ב' אות בש"י ומ״ש . זה עיין נפש
 , עה״ת ופי' תמר מנחם מר׳ גדול באור

 על באור שהוא הרמש״ש כ' , 2 בלידן כ"י
 .נ\2 29 ליידן כ״י רשימת עיין , עה״ת הראב״ע

̂ 2 64 פ' ובאות נ\2 21 שס , בש״י מ״ש וכן
 הגדולה כנסת בס' הובא עה״ת דרמב״ם באור

 הסה״ד גס נמשך ואחריו ,ע״ש עה״ת בהגהתו
 חיד״א ה״ר השיב כבר ,תדיר בעקבותיו היוצא

 וצ״ל בכנה״ג הדפוס טעות שהוא וכתב ,עליהם
 ,נ״א פ׳ ושם ,ה' ב׳ שג״ב עיין ,הרמב״ן
. במקומם שלי ושה״ג

. תורה( )עיין לתלמיד. באור 110.

 \..2 979 כ״ירד״אן(, התמונה: ס' באור 111.
 ,התמונה" מן גמרא מהפי' באור״ : שם ]ומ״ש

 גמרא נקרא התמונה מס' א' שפי' רמש״ש כ'
 יצירה מס' אחרת נוסחא וגם ,ריגייו בכ״י גם

. עכ״ל[ ,בגו דברים ויש ,גמרא נקרא

 :הריקאגטי מנתם לה״ר התפלות באור 112.
,המצות( טעמי )ועיין . 56/6 מינבען כ״י

 שמואל ר׳ מס' ונשלם תפלות פי' בשם נדפס ]ויש
 ברשימתי(, הראיתי כאשר , מוטוט שמואל י' )והוא
 עוד לרקנטי התפלות פי' קודם נמצא כ״י וברוב

 כ״י המרשים הזכירו וכבר ספירות י' על מאמר

רמש״ש[: 1735 ע' ועי׳רשימתי,104 ע' וויען



הגולה באר 63 תקרגי באור

 לה״ר הקדש כפר; ועל , כנ״ל עוד ב(
 הובאו קלונימוס כ״ר החסיד שמואל

 : ע״ש ,וירא ופ' נח פ' רזא פענח כס'
. דע״ד( גא״ל )צונץ

 . כ״י , להגר״א זהר הקוני על באור 113.
. מ״ס( שי׳ ע״כ דנ״ז אליהו עלית כס׳ )עיין

 :בו נוסחאות וחלופי אונקלוס תרגום באור 114.
. יה״ש כ״י

 כרשימת ]כ״כ . 8ס ,ד״ו , אהרן באורי 115.
 :כ׳ ורמש״ש . ע״ש .52 23 תקס״ב משנת קאשמן

 , שפירא ר״נ ר״ל מהר״ן באורי שצ״ל הפק אין
. דכריו[ ונראין

 או הגאון באור )עיין הגאון. באורי 116.
. לעיל[ הגר״א

 שניאור בה״י דובער ה״ר הזהר. באורי 117.
 , קאפוסט : הזהר ע״ס כחור . נבג״מ זלמן

. 4ס ,תקע"ו
 . היקר( אדר לבוש )עיין . יפה באורי 118.

 .מסורות( ס׳ )עיין .מסורות באורי 119.

 והר״א שטיין למהר״א סמ״ג באורי 120.
 . סמ״ג( תום׳ , גדול מצות ס' )עיין .מזרחי

 ה״ר בהקדוש יוסף לה״ר כנ״ל עוד ב(

 . 4ס ,שס״ה ,ד״ו : מקרעמניץ משה
שלמה(. עמודי )עי' למהרש״ל. כנ״ל עוד ג(

 מקרעמניץ יוסף לה״ר רש״יעה״ת באורי 121.
. 4ס , שע״ה ,פראג :הנ״ל

 מקרעמניץ לר״י דורא שערי באורי 122.
. 4ס , שס״ט , שם : הנ״ל

 להרמב״ן עה״ת באור )עיין התורה. באורי 123.
. לעיל( ולספורנו

. העוזיאלי( בית )עיין . באורים 124.

 ב״ר איסרלין ישראל ה״ר . באורים 125.
 פי׳ .)מהרא״י( מקרימז מרפורג פתחיה

 , שם .)עט״ר( הש״ד ,ד״ו : עה״ת יש״י על

 שלמה כשא דמות וכסופו עוד . 4ס , ש״ה
 ,שכ״ב טרינטו, די ריווא :הכלבו מס' המע״ה

 שנדפס כתוכ שם מרקריאה ר״י ]וכהקדמת . 4ס
 פירש״י ועס . ע״ש[ ,רגלים שלש זה הספר
. 4ס ,שכ״ו ,ד״ו : עה״ת

 . הש״ע חלקי ד' כל על והגהות באורים 126.
. אומץ( יוסף )עיין

 ב״ר משה ה״ר .קהלת דדכרי באורים 127.
 דעסויא, קהלת: על פי' . פרענקיל אברהם

. 8ס ,)תק״ס( חש״ד
 . האדם תורת או חדשים באורים 128.

 .לעבענזאהן הכהן דובער אברהם ה״ר

 : ותר״ע ויחזקאל ירמיה על כאורים ה״א

 תנ״ך ,תורה )ועיין . 8ס , תרי״ח , ווילנא
. קדש( מקראי

 רח״ם ב״י :ההגיון בחכמת וכללים באורים 129.
. ד' 52 14

 לה״ר הנסתר ע״ד עניניס לכמה באורים 130.
 שם ב״י :סימנים מ״כ אביגדור כ״ר נתן
79 52 .

 הא' ,עה"ת הרמכ״ן על (— )שני באורים 131.
 הרשב״א, לתלמיד )ר״ל להרשב״א מיוחס
 כתר )עיין , גאון( בן לרש״ט הוא ואולי

.52 65 מינכען ב״י למי: נודע לא והשני ש״ט(
 נתן ה״ר . למהר״ן )מיוחסים( באורים 132.

 : עה״ת רש״י על פי' . מהוראדנא שפירא
 כסוף ]ומ״ש . 4ס ,)שנ״ג( ש׳מ׳ח׳ה׳ ,ד״ו

 וכן שמ״ג" שנת שני אדר ר״ה ונשלם תם" הספר
 טעות הכל שע״ב 52 196 ,ף ורד״א שמ"ג כש״י
 כ׳ שפר אמרי ס׳ ובפתיחת , פה כמ״ש שנ"ג וצ״ל

. רמש״ש[ : האלה הכאורים שנהרמו

 ר״ע משנת ד״ו להראב״ע עה״ת באורים 133.
 הוא !ה׳ דף תקמ״ב רד״א ברשימות אשר
 ,ער״ר משנת קושט' ד׳ עה״ת הראכ״ע פי'

. (— פירוש )ועיין

 עיין באורים באורי באור הפרי ויתר
. פ' כאות פירושים פירושי פירוש

 ב״ר מנחם ישעיה ה״רה׳. בבדו באורים 134.
 . אביגדורש ר' מענדיל ר' הנקרא יצחק

 וקצת עה״ת פי' וי״א ,עה"ת רש"י על פי'
 : בנו משה ה״ר ע"י נדפס . רש״י על גם

. 4ס , שס״ד ,קראקא
 ב״ר דובער אברהם ה״ר . אברהם באר 135.

 ש״ע על דינים הי׳ . ארשא אבד״ק שלמה

. 2ס ,תקמ"ג ,שקלאוו :יי״נ הל' עד י"ד

 יהודה ב״ר אברהם ה״ר . אברהם באר 136.
 וסדר ברכות מס' על ח״א גפ״ת חי' . ליב

. 2ס , תר״ד , ווילנא : מועד

. ש״ם,משניות( הגדה )עיין אברהם. באר 137.

וכו׳(. אחרונה הלכה האחרונים.)עי׳ באר 138.

.שבע( כאר )עיין .אחרת באר 139.

 ב״ר ליווא יהודה ה״ר . הגולה באך 140.
 מאמרי כל באור .מפראג( )מהר״ל בצלאל

 כתורה גורעים או כמוסיפים הנראים חז״ל
 : ישראל תפארת לספרו ח״כ והוא ,וכו'

 , נאווידוואהר . 2ס , י׳ש׳מ׳ח׳ , פראג
. 4ס , תקצ"ח , ווארשא . תקס״ד

. ערוך( שולחן )עיין . הגולה באר 141.



חיים מים באר 64 היטב באר

 פערל- בער ישכר ה״ר .היטב באר 142.
 תרגום מלות באור .בפראג דיין העפטר

. 8ס , תנ״ט , פראג * ב״ע יונתן
ערוך(. משה,שלחן הואיל היטב.)עי׳ באר 143.

 במהרא״ש בער דוב ה״ר .טוב באר 144.
 ובסופו ,מס' קצת על גפ״ת חי' . פייוויש

. 2ס ,תצ״ז , אלטונא : לקוטיס
. אברהם( בית )עיי; . ילטף באר 145.

 שו״ת .ברלין יאקב ה״י .יעקב באר 146.
 , הסוגיות כללי חי' ובסופו ,ש״ע ד׳ כל על

 : וזולתם הכללים בעלי בדברי פלפולים

. 2ס ,תקכ״ז , פיורדא
. גאון( לר״ג המפתח )עיין . יעקב באר 147,

 ב״ר אייזיק יצחק ה״ר . יצחק באר 148.
 ומעבר ,פי' עם הפטרות . מים ליב יהודה

 , אופיבאך : ורד״ק פירש״י קצור מזה
. 4ס ת׳פ׳ד׳ה,

 ב״ר אלחנן יצחק ה״ר . יצחק באר 149.
 . נאוואראדאק אבד״ק איסר ישראל

. 2ס ,חש״ד , ק"ב :ש״ע ד׳ על שו״ת
 דרושים .שנגי ן' יצחק ה״ר .יצחק באר 150.

 הספד דרושי ל״ב לחי באר ואחי׳ז ,עה״ת

. 2ס , תצ״ה ,שאלוניקי :רז״ז
 משה בן שמחה כ״ר . יצחק באר 151.

 יהודה מנחת ע״ס פי׳ .הקראי הלוצקי

. )אר"ץ( :עה״ת

. זהר( תקוני )עיין . יצחק באר 152.

. אוישפיץ יעקב ה״ר .הלוחות באר 153.
 : והס ,רומי מל׳ שנעתקו לוחות ה' על בחור

. נח בני משלשת הארץ כל תפוצות א(
 על איש תחנוחס ג( . במדבר ב״י מסעי ב(

. לעתיד הארץ ומחלוקת הגדול ים ד( .דגלו
 חכמי ולפ״ד הקדש ספרי ע״פ א״י מפת ה(

 , ן ווי : ומפות לוחות ה' עם , העמיס
. 8ס , ע״ח—תקע״ז

.יעקב( ישרש , יצחק באר )עיין לחי. באר 154.

.בלעיש אברהם ה״ר .רואי לחי באר 155.
 איטלקית העתקה עם מוסר, ותוכחת ארן דרך

 משה לה״ר ת״א בתום׳ כנ״ל עוד .וצרפתית

 ובתום' .8ס ,1838 ,ווין שטיינשניידער:
 ונדפס . 4ס ,1840 ,לונדון :אנגלית העתקה

. דצ״ח( ח״א )פירשט :שונים בפנים ז״ז גס

 חיים ב״ר מרדכי ה״ר . מים באר 156.
 שקלאוו, : ושבת ברכות מס' הי' .מטיקטין

, 4ס , תקמ״ה
. נפש( משיב )עיין . מים באר 157.

 בצלאל. ב״ר חיים ה״ר חיים. מים באר 158.
 ,257 ,ף רד״א ב״י : עה״ת רש"י על פי'

. חיים( מים ויכוח )ועיין .כש״י ודלא

 יעקב ב״ר חיים ה״ר חיים מים באר 159.
 ,האדם הנהגת על . בושאל די עובדיה

 בראש קטן בשיר נרמזים ,הלקים ד' ובו
 הסעודה עניני כל על ,חיים עץ א( :הספר
 התשובה. דרכי סדר ובראשו המזון, ברכת ופי׳

 ,המטה על ק״ש סדר על פי׳ , חיים מקור ב(
 , חיים דרך ג( . והתפלות המזמורים וכל
 מוסר ודרכי , הרגום וא' מקרא שנים על

 ,חיים ארח ד( :דינים ושארי האדם, להנהגת
 ספרים ושארי הזהר ס׳ ע״פ התפלות כוונות

 ,שאלוניקי :נדפסו וב׳ ח״א ורק ,בש"י כ"כ

 רד״א ככ״י כמ$א וח״ב . 8ס , ר׳נ׳נ׳ו'
המרשים 45/2 מינכען ובכ״י , 308 , 0

 ]ובפתיחתו , רוטנבורג למהר״ם בטעות מיחסו
 שהתחיל הדינים וספר הפסקים ספר מביא הכללית

 לח״ב ב׳ ובהקדמה ,מסכתות וי"ג זרעים ס' על
 ג' קשר על בקבלה חיים עץ דרך ספרו מביא

. רמש״ש[ : וכו' העולמות

 אבד״ק חיים ה״ר . חיים מים באר 160.
 , הפרשיות כסדר עה״ת הי׳ .מאהלוב

 לבדו וגס .תורה( )עיין : חומשים עם נדפס
 . תק״פ , ח״א , טשערנאוויץ : חלקים בשני
. 4ס , תר״ט , שם , ח"ב

 רפאל נסים חיים ה״ר .חיים מים באר 161.
 ס׳ לו ונלוה , ש״ע ד׳ על שו״ת .מוצירי

 ,הסמ״ג על הי׳ וגס דרשות ,נסים מעשה
. הרמב״ס על וקונט'

 יצחק ב״ר יעקב ה״ר .חיים מים באר 16־2.
 ,יעקב אבן א( : לשנים נפרד . שפירא כ״ץ
 פי׳־על ,הבאר פי ב( . עה״ת רש״י על פי'

 , קראקא : ופשטים ודרשות הפסוקים
. 2ס ,ש׳ל׳ו׳ם

 אבד״ק הלוי יצחק חיים.ה״ר מים באר 163.
 מס׳ וקצת ,קדושין מס׳ על חי׳ .שאלוניקי

 ,שאלוניקי : ולקוטיס ודרושים ׳ וב״ק גיטין
. 2ס , ר׳ו׳ש׳ם

 ב״ר בער ישכר ה״ר .חיים ם*מ באר 164.
 סגולות .מפראג טעליר ליב יהודה

 ובסופו ,המחבר צורת עס ,בל״א ורפואות
 קמהעת — פרקי או איפוקראט למורי

 :)וש״י חש״ד ,פראג :מקנדיא יש״ר ה״ר
. 8ס ,ת״י(

 .מרוטנבורג מהר״ם . חיים מים באר 165.
. )וצ״ע( ... יצירה בס' הובא



שבע באר — 65 - חיים מים באר

 במהר״ח שמואל ה״ר . חיים מים באר 166.
ובתוכם , מפתח עם ,^״ת . ויטאל

 שו״ת וחמש , מזולתו שהעתיק שו״ת כמה
. "\י. 779 רח"ם ב״י :ז״ל אביו למר

 ימין , שבע באר )עיין . חיים מים באר 167.
 פגי , מאמרות עשרה , גנים מעין , משה
. תורה( , משה

 אברהם ב״ר משה ה״ר . משה באר 168.
 את יורש שהבעל בדין תשובה .פרענקיל

 . 4ס תקס״ג, ברלין, בראוי: ולא במוחזק אשתו
 לוח ובראשו ,עה״ת גדול דרוש להנ״ל עוד

 ,דפין י״ז קהלת על בבאורו והשמטות הטעות
 , דעסויא : קהלת( דדברי הבאורים )עיין

* 8ס ,חש״ר

 יששכר ב״ר משה ה״ר . משה באר 169.
 באור .שערטילש משה ר׳ הנקרא הלוי

 מלוקט פשטיס וקצת ,בל״א וח״מ עה״ת המלות
 באור או התרגום שיה״ש )ועל המפרשים מכל
 ה' :)ובסופו . שס"ה ,פראג : כל״א( רחכ

 : בפתיחה דקדוק כללי עם עוד . 4ס משיחו(,
 ׳ ת״ך(—)תי״ז חש"ד , שם . שע״ב , שם

 כללי כל כוללת הקדמה עם כנ״ל עוד . 4ס
:מפראג ב״ס משורר שבתי לה״ר הדקדוק

 , תמ״ט , שם . תמ״ב , שם . תכ״ט ,פראג . ;
 :"ך ועל . תורה )ועיין , 8ס ,תס״ז ,פפד"גז

. טוב( לקח עיין ,כנ״ל

. משה( הואיל )עיין . משה באר 170.

.' נעמנים( נטעי )עיין . נהמות באר 171.

 ליב אריה ב״ר דוד ה״ר .עשק באר 172.
 ,אמ״ד רבני ובין בינו ריבות דברי . לידא
 ,עוד ואין .)תמ״ד חמו״ד :פולין רבני ותשו׳

. 4ס ,דתתע״ו( רשמש״ש ועיין
 מירושלים. באר שבתי ה״ר עשק. באר 173.

. 4ס ,תל״ד ד״ו, : שו״ת קי״ב

 אייזיק יצחק ה״ר . רחובות באר 174.
 באור . רייס ישעיה ר' בה״ק אויערבאך

 . ת״צ ,זולצבאך : עה״ת בפי' רש״י דקדוקי

 דקדוקי באור ובתום' . 4ס ,תקט״ז ,ד״א
 , תקכ״ב , א ורד פי : מגלות חמש על רש״י

. תורה( ועיין , דע״ב ח״א כפירשנו )ודלא . 4ס

 חיים ה״ר . — מכתב ,רחובות באר 175.
 לה״ק דרכי על מאמר .קעסלין נפתלי ב״ר

 במאסף ראשונה נדפס ,וכו׳ והפלות במשנה
 קריאת בכפרו ושנית ,הקמ״ו טבת לחדש

 — דקט״ז תקפ״ה בבכה״ע ושלישית ,התורה
. ע״ש / קכ״ד

 ממונציליצי. יגל אברהם שבע.ה״ר באר 176.
 כ״ז ,ומחלקותם ויסודותם החכמות כל על

. אוקספורד ועתה יה״ש ב״י : פרקים

 מפראג. אייבשיץ בער ה״ר שבע. באר 177.
 משה, הראשונים,מטה חלקיו בל״א,ב' מוסר ס׳

 : ?( )? גיהנס ושערי יעקב; וקול ג״ע שערי

 שחיברו כ' ]ורמש״ש . ¥. 956 , י! רד״א ב״י
 , פערלהעפטר בער ישבר שמואל ה״ר

. וז״ז[ , היטב באר ,יששכר אהל בע״ס

 מהותו . מקנריא יש״ר ה״ר . שבע באר 178.
 , שלו באגרת המחברו לנו הודיע ותכונתו

 ובו , החכמות כל כולל שבע באר ס' :וז״ל
 לא , הקדמונים החכמים עקבות אחרי הלכתי
 ברורים קצרים במלים ,ושמאל ימין נטיתי
 בכמה למד כאלו צמאונו לרוות האדם ימצא
 עצמו להשלים שיוכל עד ,חכמות כפרי מאות

 והאלהית והטבע ההגיון שרשי וללמוד

 העיוני והנגון והתכונה והתשבורת והמדינית
 הלמוד וכדר ,פרטיהן בכל העיונית והרפואה

 ,ואיכותם הכמה בכל המחברים ספרי ושמות
 האדם תכלית נקרא נכבד קטן מאמר ובסופו

 אמתיות מושכלות הקדמות כולל הס' כי וגה .וכו׳
 , הפילוסופים בין ומקובלות מפורסמות או ומופתיות

 בצדן שאין אחד דרך על מובאות כלן בהיותן עכ״ז

 כי ידעתי , ושרשיהן סבותיהן שהן הקדמותיהן
 מדאגה ,לקבלם וימאנו המתחילים עליהם יסובו
 לדבר והמבקשים המתעצלים ממנו יפרפו פן מדבר
 עליהם יריבו או , חיים אלהיס דברי על תועה

 סביבו חברתי ; מגנים מאשריהס ויהיו בפני שלא
 בו אשר אחרת באר ס' קטנות באותיות
 שבש׳ התולדות ושרשי ומופתי הקדמות אזכיר

 .וגו׳ וגו׳ חוצבו ממנו אשר והצור ,שבע באר
 מענין , הבאר פי נקראת הס׳ והקדמת

 ,שילמוד וספרים לשונות ואיזה הלמוד סדר
 בני דעות על אלהים פלג מאמר ובסופו

 , ונימוסים המדינות ומנהיגי מלכים ולב אדם
. ועעותיו בש״י לבנון יער ועיין

 ב״ר בער יששכר ה״ר .שבע באר 179.
 חוס׳ .איילנבורג פרנס ליזר ישראל

 , כריתות ,תמיד ,הוריות מס׳ על חדשים
 להם שאין חולין מס' וקצת חלק ופ' ,כיטה
 וקונט' ,שו״ת קצת ואח״ז ,בתלמוד חוס'
 , מנהגים על ושו״ט דינים חיים מים באר

 יואל ב״ר יצחק ה״ר לתלמידו מפתח ובסופו

. 2ס , תס״ט , פפד״ט : מגוריציא

 .אשכנזי דור משה ה״ר . שבע באר 180.
 , ?( )תקצ״ז תקע״ז , ירושלים : עה"ת חי׳

. "^( 90 ,ן( )רובענש 4ס
.9



שולחן בדי — 66 — שבע באר

 . ניינרעשל מתתי׳ ה״ד שבע. באר 181.
 : עמודים לז' ונחלק ,מוסר תוכחת ח״א

. 4ס , תקע״ה ,פראג
 נשמת ׳ אור מאורי )עיין . שבע באר 182.

ן . תורה( , יצחק עולת , ארם

 מנחם בנימין מאיר ה״ד .בשדה באר 183.
 ולישב ,והרא״ס רש״י על בהורים .דאנון

. 2ס , ש׳ו׳ש׳ , ירושלם :עליו זולתו השגות
. תורה( , משה הואיל )עיין התורה. באר 184.

 ן׳ יוסף ב״ר יצחק ה״ר . יצחק בארות 185.
 . הריטב״א תלמיד ,ילה תם מעיר מניר

 או״נ )עיין . יה״ש כ״י : ברכות מס' על הי׳

 , 3005 ע' רשמש"ש ;91 ד' החלוץ . דצ"נן ב'
 ה׳ שער יופי במכלל צרצה ר״ש כיון ואליו
. א׳( פרק

 . ן׳:שנני יצחק ה״ד .המים בארות 186.
 בעניני ופסקים ,שורים וד' הרמב״ס על חי׳

.2סה,״שאלוניקי,תקפ וז״ז: נדוניא והל׳ עגונא

 הלוי בחור אליהו ה״ד . ברך בבא 187.
 ונקרא ,בחרוז בל״א מעשה ספור .אשכנזי

 חובר ,הבבה ס׳ גם מעשה בבא ג״כ
 בחיי ראשונה שנדפס ונראה , רס״ח בשנת

 , ד״א . ת״ך ,פראג :עוד .המחבר
 , ווילמרשדארף , תנ״א ,פפר״ט ״ תכ״א

. פ״ר וז״ז ,8ס ,תפ״ד

 בבא )עיין .הבבה ׳0 או מעשה בבא 188.
. זה( לפני בור

 על פי׳ .רורנער משה ה״ד . עדים בכד 189.
 :שוב חן לרצ״ה ש"פ הגדה בפי׳ הובא ,תנ״ך

. )שי׳יג(

 דרשות . תאומים אהרן ה״ד אהרן. בכדי 190.
. 2ס ע׳ת', פפד״ט, התורה: כסדר

. תקומה( אבן )עיין , אהרן בכדי 191.

 קלונר שלמה ה״ר . טוב יום בכדי 192.
 בהקדמת מביאו ביצה, מס׳ על חי' מבראדי.

. )שי"ג( :שלו החיים ה'

 יצהק ב״ר ישועה ה״ד .ישע בכדי 193.
,2ס / ליוורנו : ש״ע ד׳ בדיני שו״ת . עטיא

 הלוי הורוויץ ישעיה ה״ד .ישע בכדי 194.
 ,מועד סדר המרדכי על חי׳ . השל״ה בעל

 ה״ר וחי׳ ,מועד ע"ס ש״ס חי' ואח״ז
 : ברכות מס' המרדכי על בנו שעפטיל

. 2ס ,תקפ״ו , זאלקווא . 4ס ,תקי"ז , ד״א

 שמחה ב״ר ישעיה ה״ר ישע. בכדי 195.
 : חלקים ב׳ ,ומג״א א״ח ש״ע על פי׳ . ווינר
. 2ס ,תקל״ד ,פראג

 הלוי. יוסף כ״ר שמואל ה״ד . ישע בכדי 196.
. 2ס , תר״ר ,ווילנא : דינים וחי' שו״ת מ״ז

. הקדש( בגדי )עיין . כבוד בכדי 197.

 פרחיא. הכהן אהרן ה״ד .בהונה בכדי 198.
 , שאלוניקי : לקושיס וקצת דרושים מ״ז

. 2ס תקי״ח,
 ב״ד זלמן משולם ה״ד . כהונה בכדי 199.

 שו״ת ח״א . פיורדא אבד״ק הכהן שלמה

 ב״מ מס׳ על הלכות חי׳ וח״ב ,ש״ע ד׳ בדיני
. 2ס ,תקס״ז , פיורדא : וגישין

. הקדש( בגדי )עיין .משי בכדי 200.

 ממודינא. ברכיה אהרן קדש.ה״ר בכדי 201.
. 8ס , תקמ״ה , פיסא : ותפלות למוד עניני

. הקדש( מלאכת )עיין .קדש בכדי 202.

 :אבות מס' על פירושים ב' . הקדש בכדי 203.
 משה ב״ר יוסף לה״ר משי בנדי א(

 לחתנו כבוד בנדי ב( .רפאפורט שמעון
 צבי ב״ר מענדיל מנחם ישראל ה״ר

 כנף ובסופו , טרעבוולא אבד״ק הירש

 , הנ״ל משי בגדי לפי' בתרא מהדורא בנד
 ביהודה נודע בעל ותשובת חי' קצת וקו״א
. 4ס ,תקכ״ו ,לעמבערג : וצל"ח

 ב״ר פייוויש שרנא ה״ד . שרד בכדי 204.
 על ובאורים חי' . פרענקיל סנ״ל מתתי׳

 ובעוף בבהמה עצמות ושבורת שמועת דיני כל

'.8ס)ברעסלא,תרי״א(, שרדנחמו״ד לבושי לבעל

 קדישין ובמאמר פתנמא עירין בכזירת 205.
 אברהם יעקב רפאל ה״ד .שאלתא

 שאלתות על גדולים פירושים שני . נירון
 לתלמידו הלכות שוגה ס׳ הקדמת עיין ,דר"א
. )שי״ג( : שלם הר״ש

 גא״ל )צוגץ מתתי׳ ה״ד .הזמן בכידת 206.
 הבוגד והזמן ,לו ורע צדיק ענין על .דקכ״נו(
 . ש״ך ,טהינגען : בל הבשהון ועל , באדם

 כש״י ודלא ,)שס״ט ,פ׳ר׳א׳ג פ׳ה' פראג,
 גא״ל צונץ : רפ״ד וכתב פה מלת מנה שלא

 , אופיבאך .ת״י , ד"א .דש״ב( וע״ש ,דקכ"כו
. 8ס , ע׳ד׳ת'

 מיחסין ויש ד״ה אריסטו, )עיין . הבדולח ס׳ 207.
. וכו'( לו

 טוב שם ה״ד חננאל. ומנדל הארון בדי 208.
 אוקספורד כ״י : השעמיס דקדוק על ניאון. ן'

 כין כחשב רמש״ש מפתח ולפי , )אורי 371
. פאריז וכ"י .יותר( ונכון , קכלה הפרי

 )עיין . גרשון לר׳ ש״ע על שולחן בדי 209.
. דרך( מורה



לב בחינות67בדיקות

 ,בינג זעליגמאן מה״ר שתיקן בדיקות 210.
 רח״ם כ״י :ממנו( ג״כ )כנראה שחיטת והל'

. ציון( שערי )עיין . 14

 לרש״י הכשר נקור ודיני ,מהרי״ו בדיקת 211.
. שו״ב( , בדיקה הלכות )עיין :ז״ל

 קארו אפרים כ״ר יוסף ה״ר .הבית בדק 212.
 על והוספות והגהות השמטות .הב״י( )מרן
 ,ד״ו . שס״ה , שאלוניקי : יוסף בית ספרו

 . 4ס ,ע״ב(—)שס״ו חש״ד , קראקא .שס״ו
. טורים( ג״כ )ועיין

 תורת , אריה גור )עיין . הבית בדק 213.
. זבה( תקוני , הבית

 ברוך ב״ר אברהם ה״ר . אלשיך בדרך 214.
 על פשטיס . באר אבד״ק מזאמושטש

 האלשיך ע״ד א׳מ׳ת׳( ספלי )זולת הנ״ך

 . 4ס , תפ״ז !)דיהרנפורט( חמ״ד : כקצרה
 בעין תמוהים מאמרים על דאבא חדורי ס' ]ג״ח
 ופי' , משניות על המשגה מרכבת וס׳ ,יעקב

♦ רבה[ מדרש על

. עולם( בחינת )עיין . בדרשי ס' 215.

 הקנה. בן נתוניה לר׳ מיוחס .הבהיר ס׳ 216.
 כפי' והרמכ״ן ,כקכלה ונסתר עמוק ספר

 מדרש הדיר לו קורא הגמול וכשער התורה
 גא״פ )צונץ :הציוני וכן הקנה בן נתוניה

 מעין ס' עמו נדפס רוב וע״פ . (0 הערה דח"ר
 . תי״א , ד״א : זהר ועיין , זה עיין החכמה

 . תקמ״ר , קאריץ . 4ס ,תס״ו ,ברלין
. 8ס , תקמ״ד ,שקלאוו

 . פעריל( יוסף _ )ה״ר .צדיק בוחן 217.
 ועלילות , טמירין מגלה ס׳ אודות על מכהנים

 ,פראג :וכו׳ ותהלוכוהס האדם כני מצעדי

. 8ס , תקצ״ח

 ואכן כתנ״ך מ״מ .פערצייכנונג דער בוך 218.
 לדפוס הוכא ,כל״א הדת כעניני לויכוח גליון
 : אשכנזי שאול ב"ר יעקב יצחק ה״ר ע"י
 , 524 ע׳ ]רשמש״ש . 16ס !תנ״ו ,ד"א

 מס' לקוח הוא שלפ״ד כ' 7551 הי' ובהוספות
. ע״ש[ , קלארה פואינטי

.המוסר( ס׳ )עיין .צובט דער ברך 219.

.יעקב( עין )עיין .הבונה 220.

.הקדש( מלאכת )עיין .ירושלים בונה 221.

 עם הנגב מלך השתערות )עיין . בוצק 222.
. הצפון( מלך

.)ש״י( :קכלה ס׳ .אהרן יבוא בזאת .223

. נעמנים( נטעי )עיין . הזהב בהון 224.

 .אשכנזי הלוי בתור אליהו ה״ר .בחור 225.
 מאמרים, לד' ונחלק כקצור, לה״ק דקדוק כללי

 .8ס ,ע׳ז׳ר׳ רומא :עיקרים לי״ג מאמר וכל
 אליה דקדוק ונקרא ומתוקן מוגה כנ״ל, עוד

 ספר וכשם . 4ס , ש״ב , איזנא :הלוי

 כתום' עוד . 8ס , 1556 ,מנטובה :הבחור
 הש״ב( כל סימני )עי' כניניס שמונה או דקדוק

 לה״ר והקדמה , מאיר לבית מאיר לה״ר

 , לובלין :אשכנזי אברהם כ״ר יצחק

 לוח וכסופו מוגה עוד . (16ס) 8ס ,שנ״ז
 :זן דרי שמעיה ב״ר מרדכי לה"ר הכניניס

 ,הערות הוס' עם עוד . 4ס ,תקכ״ז ,ברלין
 ע״י עוד . 8ס ,תקמ״ט ,פראג : כאור וקצת

 רומית העתקה עם מינסטער סיבסטיאן
 פעמים וכמה . 8ס , רפ״ה , באזיל : וזולתה

 ספרי רשימת ס' עיין , שונים וכפניס שם ז״ז
. 1383 , 1375 לרמש״ש לה״ק דקדוק

 תקע״ח רוילנא ד' עוד מוסיף בריגא ]והמרשים

 עק״ד תוס' )עיין 8ם ,תקפ״ב הוראדנא וד'
 זקני וכל , ולהד״מ מבענו בדה אשר דתק״ל( תי"ח
 הכל שאלתי אשר בעירנו דקדוק ובעלי ספר יודעי

. י[ להד"מ אומרים

 .רואי( טוב )עיין .טעם בטוב בחור 226.

 סופר שבתי ה״ר . חמד בחוריי 227.
 , לרד"ק המכלול ע"ס פי' . מפרעמסלא

 והוכא שהגיה המהלך לס׳ כהקדמתו מזכירו
. משה ויהל כס'

 ]לד״ק , אשר ב״ר בהיי ה״ר .בחיי ס׳ 228.
 יקננו ספורים זה הפר ועל הרא״ש מבני א' .הוא
 אבל ,וז״ז ע״ש ע״ד דקל״ז השכחה עומר בס׳

 עיין , רגלים אלה לספורים אין חיד״א ה"ר לפ"ד
 כארכעה עה״ת כאור .בשמו[ ח״א שלי שה״ג

 דכרי מכחר ומכיא ,פשט א( : דרכים
 . אומרם כשם ז״ל ורש״י כר״ח הראשונים

 , נאפולי : קכלה ד( .שכל ג( . מדרש ב(

 . 2ס ,ע׳ד׳ר׳ , שם . רס״ז ,פיסארו . רנ״ב
 , פיסארו : צונצין גרשון ר׳ ע״י שלישית
 . ש"ד ,ד"ו ו'.—רפ״ד ,ארמינו .ז׳ר׳ע'

 . 4ס , שי"ט ,די"ט ריווא . 2ס ,ש״ו , שם
 . מ׳ש׳ל׳ שם, .ב׳ש׳ן' ,קראקא שכ״ו. ,ד״ו
 ראיתי )גם ,תקנ״ז , קאריץ .תפ״ו , ד״א

 , פעטראוויץ( פאוויל הקיסר ממשלת תחת חש"ד

 כשנות וז״ז . 8ס ,תקע״א ,לעמבערג . 2ס
. אלה עשר

 )עיין . נפשו עם האדם כחשכון בחינה 229.
. הכמה( מאמרי מאה

. מרדכי( מאמר )עיין . לב בחינות 230.



עולם בחינת 68 הדת בחינת

 מדיגו. דיל אליהו ה״ר הדת. בחינת 231.
 *בעניני חקירות . מקנדיא אבא משה כ״ר

 ע״ס וספיקות מענות בו ובאו ועלו , הדת
 תלמידו כתב ובסופו ,הקבלה וחכמת הזהר
 1?" רבו חכמת על להעיד הכהן שאול ה״ר

 , הטבעו אדניו מה על הספר דברי וחורף
 עיין , חכמה תעלומות ס' לקוטי בראש נדפס

 :כתוב הכללי השער )ועל באסיליא,שפ״ט זה:

 לה״ר הערות ובסופו פי׳ ועס . 4ס ,ישועה(
. 8ס , 1833 ,ווין :ריגייו שמואל יצהק

 ב״ר הפניני ידעיה ה״ר .עולם בחינת 232.
 צח בלשון השכל מוסר .הבדרשי אברהם

 , המה תהו כי העוה״ז עניני על נמרצת ומליצה
 , עוה״ב לחיי האדס את המביאים עניניס ועל
 ראשונה נדפס ,בדרשי ס׳ ג״כ לו קורין ויש
 אגרת בשם הרופא כונת ר״א אשת ע״י

)כנראה חש״ד ,מנטובה1 : עולם בחינת

 . 4ס ,דר״ג( גא״ל צונץ : ר"מ שנת לפני ■
. 8ס , שי"ט ,די"ט ריווא2 : נקודות ועם

 ,רמ"ה ,שונצינו3 :למי נודע לא , פי' ועם ■

 ן׳ הקדמת בשם ע״א דכ״ב בקוה״ד ]ומ"ש . 4ס
 , מונטישון יצחק מה"ר פי׳ עליו שיש חביב
 !דשפ״נז( ח"ב )ע״ש זה פירוש נדפס פירשנו דולפי'
 הרמש״ש כתב ; זה הוא שאולי לומר ברעתי ועלה

 ולא :וז״ל כ' חביב ן' שבהקדמת לסי ,דליתא
 יצחק מה״ר אצל הנמצא זה רק פירוש בו ראיתי

 . וכו'[ מקרוב עתה בדפוס שנעשה ואותו מונעישון
 ,ש״ו ,ד״ו4 : הפנינים מבחר ס' ועם עוד

 לרום שמים אגרת ונקרא מנוקד עוד . 4ס
 אברהם ה״ר לאביו הלמדי״ן בקשת ועם

 ע״י מוגה ,זה עיין ,אל בית היא הבדרשי
 , מנטובה5 :פרווינצאלי בר"א משה ה״ר

 ישובו״ן, ,לובלין7 , שנ״א , קראקא6 .שט״ז

 ב״ר משה ה״ר פי' עם מנוקד עוד .8ס
 פראנסיש, יוסף ה״ר ופי׳ ,חביב ן׳ ש״ט

 ר״י פי' עם להמחבר הממי״ן בקשת ואח״ז \

 . 4ס ,שי״ב ,פירארה8 :הנ״ל פראנסיש
 פי' עם עוד . 8ס ,)פראג( חמו״ד ישן ד'9

 , יוסף שפתי ומפי׳ הנ״ל פירושים מב׳ מלוקט
 לביה״ד הובא , טוב יום ה״ר ע״י ומפורש

 : אשכנזי יהושע ב״ר זלמן שלמה ה״ר ע״י

 , 1856 לעמבערג,11 . 4ס , שנ״ח ,פראג10
 בעל שהוא נראה הנ״ל טוב יום ]ה״ר . 8ס

 לעמב׳ בדפוס בפשיעות לו מיוחס וכן , תי״ט

 ברמז שמו שמזכיר ראיה ומביא ,הנ"ל 1856
 שכ' המורה גבעת מבע״ס וגם ,הקדמתו בראש
 והקדימו בח״ע ס' לפרש בדעתו שהיה במ״א

 מגלת לס' קערנער ר״מ הקדמת ועיין ,מהריע״ל
 לבע״ס הוא אולי הנ״ל יוסף שפתי ופי׳ . איבה

 פי' עם עוד . שם[ ומ״ש זה עיין , דעת יוסף
 ה״ר ע״י הנ״ל הקדמונים מפרשים מג׳ מלוקט
 , שקלאוו12 :בטשיוויטש מ״מ יעקב

 : חכמים אור הכללי ובשם .4ס ,תקנ״ב
 עם מנוקד עוד . 8ס ,תקנ״ו ,הוראדנא13
 מרפורגו שמשון לה״ר הדעת עץ פי׳

 ובסופו ,שאח״ז[ לרי"ם שמיחסו כדוקעש ]ודלא
 : פראנסיש יעקב לר' המקובלים נגד שיר

 הביב ן' פי׳ עם עוד . 4ס ,ללד״ת ,ד״ו14
 ב״ר דוד לה״ר דעת ראשית ופי׳ ,הנ״ל
 כסדר מצות קרי״ג ובסופו ,הירש צבי

 מלוקטים: ומאמרים הגדול, וידוי וסדר הש״ך,

 ל״א עם עוד . 4ס ,תק״ב ,זאלקווא15
 בשם אויערבאך אייזיק יצחק לה״ר

 תק״ד(. )או תק״ג זולצבאך,16 : פענח צפנת

 לה״ר קצר פי' עם עוד . 4ס ,תקנ״ז ,ברין17
 ,ברלין18 :מליסא דיין שלמה ב״ר יוסף

 , חמו״ר :דקל״ג ח״ב ]ופירשט . 8ס , תצ״ט
 , דלהלן חש״ד פיורדא ד׳ שהוא ונראה .12ס

 קצר פי' עם עוד . .[¥2 450 רח״ם ועיין
 ספרא פאוויר אליעזר לה״ר ל״א ועם הנ״ל

 זאלקווא,19 :ברורה שפה בשם מזאלקווא

 ובקשת הנ״ל פי' עם עוד . 8ס תקס״ה,
 נתן לה״ר פי' עם פרקים בט' הנ״ל הממי״ן

 :מזאמושטש הכהן אלכסנדר ב״ל נטע

 . תקכ״ח , שם21 , תקי״ח , דיהרנפורט20
 בקשת עם עוד .12ס ,חש״ר ,פיורדא22

 ב״ר אליעזר לה״ר פירושים ב' ועם הממי״ן
 המזכיר הא׳ שם : ליסר זלמן שלמה

 מגדנות והשני , המחבר מליצת מקור להזכיר
 , פפד״א23 : דבריו כוונת לבאר אליעזר

 , סדילקאוו25 . תקע״ח , ווילנא24 . תקנ״ב
 הזמן ילדי פי' עם עוד . 8ס ,תקצ״ד

 : העבים הכהן חיים ב״ר אליהו לה״ר

 בקשת עם עוד . 4ס ,תקו״ם , פראג26
 משה לה״ר משה ויפרוש ופי׳ הממי״ן

 : משענדשוב סג״ל מרדכי ב״ר גלאנטי

 ובאור ל״א עם עוד . 4ס ,תקס״ד ,ווין27
 פפד״א;28 :מאיר ב״ר הירש צבי לה״ר קצר

 ה״ר ע״י ת״א עם עוד .8ס ,תקס״ג
 הירש חיים וה״ר המבורג בר״ו שמשון

 בתוס' תרגומם ע״פ ובאור שוואבאכר
 : אטטענזאסר דוד לה״ר המלות באור

 . תק״ע , ווין30 . תקס״ז , פיורדא29
 ת״א עם עוד .8ס , תקפ״א ,פיורדא31

 : וואושט יוסף ב״ר יואל לה״ר ובאור

 בקשת עם עוד . 8ס 7 1807 ,רעפויא32
 ר. ל. י. לה״ר ובאור העתקה ועם הממי״ן

 , 1855 ,לעמבערג53 :הכתב פתשגן בשם
 ככתבם ת״א ועם הממי״ן בקשת עם עוד . 8ס



אבות בית - 69 - הקבלה בחינת

 ובראשו שטערן בר״י מענדיל לה״ר בחרוז
 ,ווין34 : ווייסע יוסף לה״ר המחבר הולדות

 עס עוד.8ס( 18. . שם,36.1852 שם35.1847
 מלכות כהר ועס הנ״ל ן ",והלמד הממי״ן בקשת
 עם והכל גבירול ן׳ לר״ש ותוכחה תהלה

 ברלין,37: הירשפעלד יוזפא יוסף לה״ר ת״א

 ע״י רומי ל׳ העתק עם עוד .8ס , 1838
 חדש ]וכשער .8ס ,1650 ליידן,38 :אוכטמאן

 . [1286 רשמש״ש : 168839 חלד הכלי הכל
 אקווינוס: פיליפוס ע״י צרפתי ל׳ תרגום ועם

 :אנגלי תרגום ועם . 8ס , 1629 ,פאריז40
 העתק ובסופו עוד . 8ס ,תקס״ו ,לונדון41
 : טוגענדהאלר יעקב לה״ר פלאניא ל'

 פי' עם עוד . 8ס , 1846 , ווארשא42
 דניאל ב״ר מרדכי לה״ר למלך משנה

 אברהם ב״ר מתתיהו ה״ר ופי׳ רופא
 ובסופו ,למי נודע לא שלישי ופי' אלטריני

 משנה פי' עס הלמדי״ן בקשת אך שיר
. ו.\2 88 רוסי די כ״י :הנ״ל למלך

 פירושים ועם פי' כלי פ״ר נדפס זה ומלבד

 השמות כמקומות נמצאו ככולם ורוכס שונים,
. מחכריהם להם קראו אשר

 שמואל יצהק ה״ר . הקבלה בחינת 233.
 שבע״פ תורה נגד סבל קול ס׳ כולל רינייו.

 ס׳ ואח״ז ,רם בן אמתי לר' חז״ל וקבלת
 תשובות מורינא די להרי״א אריה שאגת

 הערות מאה ובסופו פרקים(, כ' )רק ט"?
 הריא״ם תולדות ובראשו ,שניהם דברי על

 יש״ר ה״ר מאת יהודה חיי מספרו קצור
.8ס )תרי״ב(, הקבל״ה בחינ״ת הנ״ל:גוריציא,

 לבית שלמה ב״ר מנחם לד׳ הבחירה ס׳ 234.
 בית ס׳ הוא ¥. 44 בש"י אשר וכו' מאיר

. זה עיין , הבחירה

. רבתי( חכמתא )עיין .הבחירות ס' 235.

.שם( )עיין .חמדות בחירת 236.

. לכסף( מצרף )עיין . לבב בחן 237.

 .מקנדיא יש״ר ה״ר .חכמה בטוחות 238.
 הרמ״ק לשיטת הקבלה חכמת כל קצור

 ,ור״ת הגימטריאות כל וסודות ,והקדמונים
 חלקי מג׳ ח״ב והוא ,המקובלים דרכי וכל
 מצרף ס׳ הקדמת )עיין , חכמה תעלומות ס׳

. ע״ב( א' דף לחכמה

 . בתירה בן יהודה ר׳ שעשה חבטחון ס׳ 239.
 והקדוש ,היחוד בס׳ גאון חמאי רב הביאו

 הקדש עבודת כס׳ כ״כ , •הפליאה בספר קנה
.שכ״ה( )סה״ד : ב׳ דע"ז פי״ז התכלית חלק

 בש״י כ״כ , קבלה לבנון( ארזי )עיין בטחון. 240.
. זה עיין ,והבטחון האמונה ס׳ והוא

 ס׳ הוא , בשי״ב אשר וכו' מלאכי ביד 241.
. זה עיין ,מלאכי יד

. (— קונטרס )עיין .מודעה ביטול 242.

. אייבשיץ יהונתן ה״ר .לעתים בינה 243.
 ביצה: מס׳ על להרמב״ם,וקצת י״ט הל׳ על חי'

 על חי' ]ועיין . 4ס ,)תקנ״ז( וליהונת״ן ווין,
 בברלין אח״ז שנים ב' שנדפס להרמב״ם יו״ט הל'

 עליהם אשר הרמכ״ם דברי נוף עם אחר כ״י מתוך
. המחכר[ הנאון דברי יהובו

 אפרים בן עזריה ה״ר .לעתים בינה 244.
 ולנשואין השנה עתות לכל דרושים . פיגו

 )ת״ח(. ה׳ז׳א׳ת׳ ד״ו, : עתיס ושארי ולמילות
 2ס , תקנ"ז , לבוב .2ס ,תקנ# ,ברלין

.4ס תקנ״ט, ,ברין . 2ס ,תקע״ו שם, .4ס גם

 , ספרים חמשה )עיין . לעתים בינה 245.
. מאמרות( עשרה , השם מועדי

.נחת( כף )עיין .רבה בינה 246.

. אדם( חכמת )עיין . אלם בינת 247.

 בלאך בער יששכר ה״ר יששכר. בינת 248.
 ופדיון דוכן ודיני דרושים .שמשון ב״ר
 ועירו המחבר ושם חכורו ושנת , בחרוזים הבן
. 4ס , תקמ"ה ,פראג : בר"ת רמוז

 בן יוסף ב״ר מנשה ח״ר .מקרא בינת 249.
 : הטעמים נגינות על .מאיליא פורת

. 8ס , תקע"ח , ווילנא

. האוצר( בית )עיין . הביצוע ס' 250.

.הברכה( מקור )עיין .הברכות בירור 251.

.תפלה( )עיין .עז מנדל בירת 252.

 ישראל ב״ר משה ה״ר . אבות בית 253.
 , המעלות שירי ט״ו על פי' .הילבורג

 , ווילמרשדארף :פ״א על ג״כ בו ונכלל

. 4ס , ב׳ע׳ת׳

 להמאירי פ״א על פי׳ . אבות בית 254.
 פי' ועם .זה עיין ,הבחירה בית מספרו
 ובראשו ,פאלאגי חיים לה"ר חיים דרכי

 חבור על המאירי להרב גדולה פתיחת
 התנאים כל וזכרון , והתלמוד המשנה

 הדורות גדולי ורוב ,והגאונים בס ואמוראים
 פאלאגי מהר״ח הגהות עם ,זמנו עד

 בית )ועיין . 4ס , תקפ״א ,שאלוניקי :הנ״ל
. להלן( הבחירה

. כהונה( בתי )עיי; . אבות בית 255.
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 שמואל ה״ר .משתה ובית אבל בית 256.
 לה שאירע כלה בענין תשובה .פאלאגי

 : חדושיס ושקרי ,המשתה ימי בז׳ קבלות
. 12ס , תק"ל , אלטונא

 ב״ר אבלי אברהם ה״ר . אברהם בית 257.
 דינים קי׳ קצת .הערסאן אבד״ק נפתלי

 ושקרי ,נדה הל' על ועיקר ,י״ד ש״ע על
 שו״ת נ' ואח״ז ,משו״ת מלוקעיס דינים קי׳

 , הרמב״ס חי' וקצת ,ק״מ לש"ע ובאורים
 ,הדילקאוו : וקדושים והספדים דרושים וק״ב
 . ולהד״מ( . קאריץ : בשער כתוב מהם )ויש

. 2ס ,תקצ״ז

 אליהו ב״ר אברהם ה״ר . אברהם בית 258.
 קי׳ על בקור וקצת ,אגדה הי' . דיין

 , עירובין ,שבת ,ברכות מס' מהרש״א
 , ווילנא : ונדה חולין ,כתובות ,פסקים
. 8ס ,תרי״א

 .דאנציג אברהם ה״ר .אברהם בית 259.
 מוסר ודרך ,ישרות בהנהגות לבניו צוואתו

 , תר״א , ווארשא . תקצ״ט , ווילנא : ינקם

 , פרעסבורג . 12ס , הרי״ט , ק״ב . 8ס
. 16ס ,תרי״ט

 ב״ר זוסמאן אברהם ה״ר . אברהם בית 260.
 ש״ע על מספיק באור .בלונדון שו״ב יוסף

 ,ס״ה סי' הוף עד ומרפות שחיטה הל' י״ד
 באור ,זהב שפתי א( :ראשים לכמה ונפרד

 : אפרים וראש וש״ך מהמ״ז הדינים כל
 מפרשי משארי פרפראות ,זהב אדני ב(

 : מ״ס פי' עד ומשם ,ל״ה פי' עד וכו׳ הי״ד
 שור תבואות בעל מדיני ,תבואה לבושי ג(

 עד נ״ג ומפי׳ ,שרד ולבושי אפרים ובית
 לבושי פ׳ מדיני ,שרד לבושי ד( : :"{ פי'

 מ״מ ,יוסף באר הפנים גליון ועל ,שרד
 הבית חזקת קונט׳ ובפופו וכו', הדינים

 מצבת וקונט' , והקונים והשמטות הוספות
 הגהות אהרון ועד ,כנ״ל ג״כ ,יוסף מאיר

. 4ס , לחנכה עת , ק״ב : ופ״מ וש״ך הט"ז על

 חנניה. ב״ר אברהם ה״ר . אברהם בית 261.
 : כ"י : עגונא על בפלפול עצום קונטרס
. במקומו( ח״ב שלי )שה״ג

 יצחק ב״ר אברהם ה״ר .אברהם בית 262.
 גדולות שו״ת ב׳ .טארלי אבד״ק הכהן
 ענין על ,כשר גט א( : מעשה לידי שבאו

 משפט ב( . שנשתטית באשה הגט השלשת
 חרטומן שראשי האווזות להכשיר ,שלום

 הי׳ קצת בלולה מנחה ובסופו שהורות,

. 2ס ,תקי״ג ,ברלין :וקו״א גפ״ת

 ראובן. ב״ר אברהם ה״ר .אברהם בית 263.
 : ושרשים ודקדוק א״ב כסדר התורה מסורת

. 2ס , תק״ב , קושטנטינא
 הרופא אברהם כ״ר .אברהם בית 264.

 מסתרי שונים לקוטיס ♦ הקראי הטרוקי
. )אר״ץ( :שלו הסודות

 אבד״ק שי״ק אברהם .ה״ראברהם בית 265.
 וקצת ,ב״י על דינים ותום' באור . אפטא
.4סהש״ס:יעםניץ,תקם״א)?( בסוגיות מלוקים

 אברהם חיים ה״ר . אברהם בית 266.
 ובסופו , ח״מ טור על חי׳ ח״א . ישראל
 ז׳ , דמלכוהא דינא בענין המלך מאמר

. 2ס ,ת׳ק׳ו׳ם' ,ליוורנו קונטרסים:

מאמרות,תורה(. עשרה .)עייןבית.אברהם 267.

 )צבי( בה״ר אהרן ה״ר . אהרן בית 268.
 תורת ק״א : חלקים ב׳ .מירלש הירש

 , הבית פני וה״ב . סת״ם דיני כל ,הבית
 וקצת ילקוטים ,צבי הסם הרב לדודו שו״ת
 הדרת בשם פתיחה ובראשו ,שלו שו״ת

 ,בדלי; :פרקים ה׳ יצירה ע״ס באור הבית,

. 4ס , תקפ"ט
 יהודה ב״ר זעליג אהרן ה״ר .אהרן בית 269.

 חמו״ד : יו״ד מזמור עד ההלים ',פ .ליווא

. 8ס , תקכ״ח( , )זאלקווא

 מרעכניץ. יצחק אירן ה״ר .אהרן בית 270.
 : בראשית ס' על ח״א דרוש, בדרך עה״ה פי׳

. 4ס , ת׳ק׳ו׳ם' , זולצבאך

 ששים ♦ צורוגרן אהרן ה״ר .אהרן בית 271.
 לענינים דרשות קצת ובסופו ,עה״ת דרשות
 ישמחו : )ובסופו התל״ח , קושט׳ : שונים

. 2ס ,תל״ט( היינו הארץ, ל' ו'ת'נ׳ השמים

 . שמואל ב״ר אהרן ה״ר .אהרן בית 272.
 בש״ס המובאים תנ״ך פסוקי כל על מ״מ

 הנחומא, מדרש רבה, מדרש ,ירושלמי ,בבלי
 הנעלם מדרש ,זוהר ,ילקוט ,טוב שוחר

 ,אליהו דבי הנא ,אליעזר ר׳ פרקי ,ח״מ על
 , עקידת , עקרים , להרמב״ם פרקים ח'

 חסידים, פ' המלך, עמק ,האר״י כוונת ,בחיי
 , לקט שכחת ,הדש ילקוט ,מישרים מגיד

 , בנימין נחלת ,יוסף לקט ,ראובני ילקוט
 מאמרות, עשרה לאברהם, הסד ,גלגולים ם'

 כהן שפתי , הכהה ראשית משה, יואל
 ,עמוקות מגלה , העמודים ווי ,של״ה עה״ת,
 שירה, פ׳ ופסוקי , שבת עונג ,שמואל מדרש

 ,פפד״א :הספר וסימן דף פרק כל מ״מ עם

 בחבורו שעסק בהקדמותיו ׳]וכ .2ס את״ן,—ת״ן
 אנשי תורניים סופרים כמס ידו ועל ,שנים י'
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 ה׳ ג״ח .זו לתכלית שולחנו מאוכלי שהיו היל
 חבור על ויעל,פי׳ סיסרא ענין על תורה סיסרא

 מנות שלוח ,ממנו( דוגמאות )ומביא המסורה
. מגילה[ על

 יהודה ב״ר אהרן ה״ריצהק .אהרן בית 273.
 עולת א( : שיה״ש על כפול באור . ליב

 תורת ב( . הפשע ע״ד הכתובים באור / יצחק
 !ווילנא : דרוש בדרך הענין המשך ,העולה

. 8ס ,תר״ג
. אברהם( אשל )עיין .אהרן בית 274.

 . ראזענטהאל שלמה ה״ד .און בית 275.
 ,אפען : קרייצענאך ד״ר של ש״ע על השגות
 הרואה בסופם נלוה ]ובקצתם . 8ס , תקצ״ט

. לבוב[ ד׳ א' חוברת

 .לעווינזאהן שלמה ה״ר ביתהאופף. 270.
 : משנה ולשון לה״ק בדקדוק הדשות הקירות

.לשון( מחקרי )ועיין . 8ס , 1812 ,פראג

 יעקב ב״ר צבי אליהו ח״ר האוצר. בית 277.
 : ח״א י״ד ש״ע על באור .בפרידבורג מ״ץ
 ג״כ שחיבר בשער ]ול .2ס ,תקע"א , לבוב

 הביצוע וס׳ , ת״ח הימני על חדשה מנחה ה׳
 , עומר מנחת וס׳ , והרמב״ן הרז״ה מהלקות על
. הש"ס[ שיטות כמה על חי׳

 בער יצהק ה״ר . האוצר בית 278.
 לבנון שרשי ח״א . מקרעמניץ לעווינזאהן

 הכמת בחקר !בלה"ק רבים שרשים הוראות
 ובסופו שונים עניניס ח״ב .א״ב כסדר הלשון

 יהודה בית לספרו תשלום , טלואים אבני
 ובאורים הוספות וקצת ,והשמשות מחסרון
. 8ס ,תר״א ,ווילנא :וכו׳ והערות

 לוצאטו. דוד שמואל ה״ר .האוצר בית 279.
 , פסוקים ובאורי לה״ק בתעלומות חקירות

 עתיקים וספרים ישראל בקדמוניות והקירות
 עתיקים. שירים וקצת קדמונים, מכ״י ולקוטיס

. 8ס ,תר״ז ,לעמבערג :א׳ לשכה
 ב״ר בדרשי אברהם ה״ר . אל בית 280.

 רק מלותיו וכל בחרוזים, שקול וידוי . יצחק
 ומספר ,מלה בכל ולמ״ד ל׳ עד א׳ מאות

 נדפס .אל בית נקרא ולכן , תי"ב מלותיו
 , שט״ז מנטובה ד׳ עולם בחינת ס' בסוף
 בקשת בשם פ״ר ז״ז גם ]ונדפס . זה עיין

 בחינת )עיין קצר ובאור ת״א עם וגם ,הלמדי״ן

 729,0 רד"א ובכ״י הבוחן( עוללות עולם,
 וכן ליוה״ב וידוי הנפש בתי בשם נקרא

 נראה לישן רוסי די שחשב והדפוס , אחרים בכ״י
 , בנו ידעיה לד׳ שם שמיחסו לפי ישן שאינו
 הלק נמצא וכדומה ,אחר מס' חלק רק הוא ואולי
 88 רוסי די וב״י , רד״א בספרי בה״ע מס'

 . )רמש״ש( :שכ״ג שהוא 1563 בשנת נכתב
 :וז״ל וכו' דקכ״ה סוף השכחה עומר ,בס וכ'

 הבקשה היא ז״ל הבדרשי( ר״א )של שירותיו ומכלל
 ובכל , תי״ב תיבותיה מנין כי א״ל בי״ת הנקראת

 אלא אותיות מכ״ב בה ואין למ״ד בה יש תיבה
 אות שום בה שאין ר״ל ,לבד למ"ד עד מהאל״ף

 אראגון מלך עד והגיעה כלל, הנשארות אותיות משאר
 ונתפלאו , אותיות בחצי המדבר האיש זה ראו לאמר

 אלי לך מתחלת , הדבור וצחות לשונו בהפלגת
. וכו'[ זבולי בגלגלי

 בס׳ הובא .כוכבי דוד ה״ד .אל בית 281.
 , פעמים ב' האזינו בפ׳ להרמד״ל תורה אור

 ואולי ,ס״ת כתיבת בדיני שהוא משם ונראה
. עצמו תורה אור כס' ומלא הסר על גם

 . ב״י , הבתים מם' הלק הוא .אל בית 282.
. במקומו( שלי בשה״ג זה )ועיין

 סדור , תפלה , הנפש בתי )עיין . אל בית 283.
. יעב"ץ( ה״ר

 אירירה כהן אברהם ה״ר . אלהים בית 284.
 מרכבה מעשה באור .סרוג 1טהר״■ תלמיד

 ספרד בל' הובר ,המחקר וע״ד האמת ע״ד
 אבוהב יצחק ה״ר ע״י ללה״ק ונעתק

 ,ו׳ש׳ק׳ט' ד״א, באמ״ד: ספרדים אבד״ק
. השמים( שער )ועיין , 4ס

 אלמושגינו משה ה״ד . אלהים בית 285.
 העולם: וכדור הארץ מצורת מדבר ברוך. ב״ר
 שלא הוא עעות ד״ו בש״י ]מ"ש . )ש"י( ,ד"ו

 2"\ 109 רוסי די בנ״י ונמצא , בדפוס נמצא
 העולם כדור ה' העתק שהוא שם וכתוב

 הר״מ פי׳ עם סאקרובוסקו די לגייקאמו

 —109 רח״ם בכ"י נמצא גם ,הנ"ל אלמושנינו
 . פ״ד( דף )אורי אוקספורד וכ״י 110
. השמים[ שיער ועיין

 במהר״י משה ח״ר . אלהים בית 286.
 שערים לג' נחלק ,מוסר עניני .מטראני

 להם ונלוה , העקרים ושער ותשובה תפלה

. 2ס ,של״ו ,ד״ו : פירוש עם שירה פרקי

 משה ב״ר שלמה ח״ר . אלהים בית 287.
 . הראשון הבית בנין על פי' . מלגויירי

 ס״ט(, הי' ש׳ תג״י עיין ,רוסי די בשם )רמש״ג
 . פרקים ז׳ ,צדק שערי א( :חלקים ג׳
 . המצות סוד ג( . פרקים י"ז , מדוח בית ב(
 "\נ 248 בוואטיקאן כ"י הראשונים הלקים ב'

. דתע״ב( גא״ל )צונץ , 2ס אין דפין קנ״ד

 .)ש״י( : רבה מדרש על פי׳ . אלהים בית 288.

. מקבלה( שלשלת )עיין . אמתה בית 289.



הלל בית 72 אפרים בית

 מרגליות. זלמן אפרים .ה״ראפרים בית 290.
 ,תבואה פרי ח״א : חלקים בשני חבורים ג׳

 : אפרים ראש בחור עם הריאה שריפות על

 י״ד הש״ע פנים ח״ב . 2ס ,תקס״ט ,לבוב
 , זהב זר בשם מזה הש״ז על ובאור )?(
 וכללי ,אמת שפת בשם מזה הש״ך ועל

 כללי וקונש' ,עלמה מגיני לבע״ס חזקה
 וקצת ,הבית פתה בשם להמחבר חזקה

. 2ס , תק״ע ,לבוב : הראיות וקונש׳ שו״ת

 ד׳ כל על שו״ת .מהנ״ל . אפרים בית 291.
. 2ס ר׳ב', ש׳ל׳ו׳ם׳ לעמבערג, וש״ע: שורים

 הורוויץ. ליבוש אריה ה״ר . אריה בית 292.
 יאיר חות מהבורו א״ח ש״ע בדיני שו״ת ש״ו
 נזיקין נשים ע״ם ,הש״ס בסוגיות גפ״ת והי׳

 בשם וג׳ ב׳ בתורה,מהדורא המשולשת קדשים
 .2ס , ת׳צ׳ד׳ק׳ , זאלקווא תליתאי: אוריין

. ואה״ע[ וח״מ י״ד £״ט על הכור עוד לו ]ויש

 שלמה ב״ר מנחם ה״ר .הבחירה בית 293.
 ובאור הלכות פסקי .)המאירי( מאיר לבית

 . בש״ס מס' ל״ו על להרמב״ס המפנה
 גדולים קובצים כששה במודינא ראהו היד״א ]ה״ר
 ח״א פלי ושה״ג ל״ע מ' בשג״ב כמ״ש ,כ״י

 ונאספו , מקרוב זה נמכרו ואלה . ע״ש ,כשמו
 מקום , בפארמא הדוכסית ספרי אוצר תוך אל

 המשכיל כמ״ש , שם אצורים רוסי די ב״י כל אשר
 בית לס' שהקדים המאירי הרב כתולדות כ״נו ן'

 ל״כ ועל , לאור מחדש שהוציא אבות על הבחירה
 זה ונמכר יה״ש כיד היה הרי״ב משנת כ״י מש'

 עד זכינו מס׳ קצת ועל . לאוקספורד[ מקרוב
 ליוורנו, שבת: חי׳ : והם ,בדפוס לאורן עתה

 מס׳ קצת על . 2ס , ו׳ט׳ו׳ב' א׳ש׳ר׳י׳ך׳
 ,מגילה מס׳ על .יצחק( שיח )עיין ,יומא
 : יבמות מס׳ על .המאירי( חידושי )עיין

 בית הכללי ובשם . 2ס , תקנ״ד ,שאלוניקי
 ,וסושה נזיר נדרים מס' על הנ״ל הבהירה

 יוסף נמוקי ובסופו ,גדולה פתיחה ובראשו
 , ליוורנו :והלאה ג' מפ' שבועות מס׳ על

 בית )עיין , אבות מס׳ ועל . 2ס , ק׳נ׳ת׳ה׳
 הגהות ועם , המשניות פנים עם עוד .אבות(
 ופי' ,עדני למהר״ש שלמה מלאבת מספר
 הרב תולדות ועם ,פ״ו על מפורנו הר״ע

 המבלה״ד והערות הגהות וקצת ,המאירי

. 8ס , 1854 ,ווין :שטערן כ״ט ן׳ הר״ז

 .ישראל( בית )עיין .הבחירה ביה 294.

.קורינאלדי חיים דור ה״ר . דוד ביה 295.
 יו״ש: וחוס׳ הרע״ב ומפרשיהם משניות על פי׳

. 4ס ,תצ"ח , ד״א

 יעקב ב״ר טעביל דוד ה״ר .דוד ביה 296.
 ורפואות סגולות ובסופו ,פששים .אשכנזי

. 8ס , תצ״ד , ווילמרשדארף : א"ב כסדר

 משה ב״ר טעבלי דור ה״ר .דוד ביה 287.
 וקצת שו״ת ח״א . במינסק וטד״א מ״ץ
 ,ווארשא : דרושים וח״ב ,וקו״א לחתנו הי'

. 2ס תדי״ר,
 מסיר יהודה כ״ר דוד ה״ר .דוד ביה 298.

. )ש״י( :פילוסופיא ס׳ .און לי

 . לארא די כהן דוד ה״ר .דוד ביה 299.
 )פירשט : בלה״ק נרדפים ושמות שרשים על

. דרכ״ג( ח״ב

 מרבני דור יוסף ה״ר . דוד בית 300.
 : שורים ד׳ על דינים חי׳ .שאלוניקי

 , חלקים ב' : ]ורח״ם . 2ס ,תק״י ,שאלוניקי
 דע״ו ח״ב פירשט וכן ,ותק״ו ת״ק ,שאלו'

 חיים דוד לר' ומיחסו וכו' שו״ת כו ומוסיף
 ורובענש . ע״ש ,כנועות הנ״ל קוריגאלדו

. [2ס ,תצ״ו ,שאלו' , :16 109 , ז!
. המעלות( שיר )עיין . דוד בית 301.

 בה״ר שלמה ה״ר .ושלמה דוד ביה 302.
 : פ״א על פי׳ . מדובגא הירש צבי
. 4ס , תמ״ט ,פראג

 . הפלות( ,כהונה בתי )עיין . דץ ביה 303.

 . יפה שמואל ה״ר . יפה דין ביה_304.
כשמו(. שלי ושה״ג ע״ז דיניס:)שג״ב וחי' שו״ת

 שמואל ה״ר . שמואל של דין ביה 305.
 רות מגלות על פי' .כהן פינחס ב״ר מקשן
 . )ש״י( ,חש״ד , קראקא :וכו' ואסתר
. 4ס ,שס"ו ,לובלין

 רפאל ה״ר . שלמה של דינו ביה 306.
 כסדר שו״ת .לאניית שמואל ב״ר שלמה
 לשונות על שלמה לחם ובסופו ,הטורים

 קושטנטינא, : האחרונים והפוסקים המחברים
. 2ס ,תקל״ז

 אלקבץ משה ב״ר שלמה ה״ר . ה׳ בית 307.
 מזכירו ,האמת בחכמת גדול חבור .הלוי

. 2ט״ ן הלילה ליני בפ' ישי שרש בספרו

. ישראל( ישמח )עיין .ה' בית 308.

 מרדכי כ״ר הלל ה״ר . הלל ביה 309.
 ולחגים התורה כסדר חי׳ . מטיסמיניץ

. 4ס ,תק״ד ,פפד"א : ולזמנים
 הערץ נפתלי כ״ר הלל ה״ר . הלל בית 310.

 באור, עם ואה״ע י״ד ש״ע זאלקווא. אבר״ק

 : משה ה"ר לבנו הגהות עם דינים הי' וחוס׳
. 2ס , זאלקווא .א׳ת׳ן' , דיהרגפורט



יער בית — 73 — ועי בית

 שלום ב״ר אהרן אברהם ה״ר .ועד בית 311.
 מעומד מהם איזה הדינים מחלקות . ברודא

 מדות בית ובסופו ,וכו' מיושב מהם ואיזה
 ,ווילנא :בדרז״ל ומשקלים ומדות שיעורין על

. 8ס ,תקב״ץ

הגדולים(. שם כהוגה, בתי )עיין ועל. בית 312.

• .אריסטו( )עיין .הזהב בית 313.

.טוביה( מעשה , טורים )עיין . חלש בית 314.

 . הישנות —.החדשות .חלש בית 315.
. הב״ח( שו״ת )עיין

 ס׳ אבנים חלק כס׳ מובא . החכמה בית 316.
. שכ״ה( )סה״ד : וישב

 לבית שלמה ב״ר מנחם ה״ר .יל בית 317.
 < ידים נטילת דיני פסקי .)המאירי( מאיר
 עיין 1 שלו הבחירה בית ס׳ בקובצי נכללו

. לעיל זה

. שלמה( יריעות )עיין . יל בית 318.

 די אריה יהודה ה״ר , יהודה בית 319.
 בס׳ היו שלא מש״ס אגדות תוס׳ . מודינא

 .בסופו ומפתח ותום׳ פירש״י עם יעקב, עין
 מן יעקב ר' בתו בן ע״י היה האגדות ]וחבור

 : ..[ע' שנהנרשמש״ש י״ד בן בהיותו הלויים

 ס' בתוך נדפס ואח״ז . 2ס ,שצ״ה ,ד״ו
. זה עיין , יעקב עין

 יוסף בה״ר יהודה ה״ר . יהולה בית 320.
 על גפ״ת וחי' ,ש״ע ד' כל על חי׳ . לנדא

 הל׳ על יצחק מנחת ובסופו ,מס׳ כמה
 , לעמבערג : יצחק ה״ר לבנו ונטען טוען

. 2ס ,תקצ״א
 ניסן ב״ר יהודה ה״ר . יהודה בית 321.

 למס׳ אגדות על הוס' חי' . קאליש אבר״ק
 חולין ,גיטין ,קדושין ,כחובות ,יבמות

.4סזולצבאך,תמ״ז, בנו: בנימין ר׳ ע״י;וב״ק

 מס׳ על הלכות חי׳ . מהנ״ל . יהודה בית 322.
 , בנו אברהם ר׳ ע״י וב״ב ב״מ ומס' הנ״ל

 דוד לה״ר דוד מועד ס׳ חי׳ ובראשו
 דעסויא, : וביצה שבת מס׳ על אפענהיימער

. 2ס ת/ א׳ ז׳ מ׳י'

 שו״ת .עייאש יהודה ה״ר . יהודה בית 323.
 ארגיל ק״ק מנהגי ובסופו ,טורים ד' בדיני

 , ליוורגו : והרשב״ן הריב״ש בשם )אלגיר(

. יהודה( בגי )ועיין . 2ס ,תק״ו

 לעווינזאהן בער יצחק ה״ר יהודה. בית 324.
 ועם ישורון דת קורות על .מקרעמניץ

 שבע״פ הורה קבלת ושלשלת וכתוחיו ישראל

 שנויים ובקצת . 8ס ,תקצ״ט , ווילנא :וכו'
 , ווילגא : חלקים ב' !ותקוניס והוספות

. 8ס תרי״ח,
 עמדין יעקב ה״ר .הסופר יהונתן בית 325.

 לא׳ שהוא נראה ע״א ז' ]ובדף . )יעב״ץ(
 ה״ר ריבו איש תולדות .ע״ש[ ,מתלמידיו

 ונזכר , )אלטוגא חמו״ד . אייבשיץ יהונתן
 שנת הנדפס האון לוחות שבירת ס' בו

. 4ס ,תקט״ז(
. טורים( )עיין . יוסף בית 326.

. ארזים( קורות )עיין .היין בית 327.

 . מלאסק בהן אברהם ה״ר .יעקב בית 328.
 . 4ס ,תקג״ב ,ליוורגו :קבלה ע״פ דרשות

 , הכהן ולבש וס' הכהן והעריך ס' ]ג״ח
. קבלה[ בעניני

 וידאל חיים ב״ר יעקב ה״ר .יעקב בית 329.
 הכוזרי על פי' .פריצול( )צ״ל פרובינצאלי

 היידענהיים כ״י : קפ״ב ה״א שנת הובר
 ע' ותר״י , דק״א תר״נן )אננאלען : כרמולי

 (30 ע' הכוזרי אל קאסעל פתיחת ועיין , 116
. 214 האלבערשטאמם כ״י

 . ליסא אבד״ק יעקב ה״ר .יעקב בית 330.
 ב׳ , כתובות מס' ועל ,אה״ע על חי'

. 2ס , תקפ״ג , הרובשוב : חלקים

 אבד״ק שור יעקב ה״ר .יעקב בית 331.
 :סנהדרין מס׳ על גפ״ת דליטאיחי' בריסק

 פלפלא :השער ]ולשון . 4ס ,ג׳נ׳ת' ,ד״ו
 )ועיין . וגו'[ ונלכה לכו יעקב בית ... חריפתא

. שור( יעקב ה״ר חי׳

 שמואל ב״י יעקב ה״ר .יעקב בית 332.
 מפתח עם שו״ת קע״ד . זמר י צו אבד״ק
 דיהרנפורט, 687 ,יע )וק"ר חמ״ד בסופו:

 בהקדמתו ]וכ׳ . 2ס ,תנ״ו !ולרמש״ש( נ״ל וכן
 כסדר דרשות יעקב תולדות ס׳ שחיבר
. ע״ש[ ,התורה

 , נבוכים מורה ע"ס באור )עיין יעקב. בית 333.
. יעקב( עין , יעקב משכנות

 לה״ר פי' עם איוב ס׳ . אש יעקב בית 334.
 נהרס מנתם בה״ר פייביש א״ש יעקב

2ס , תקכ״ה , פפד״א :זלאטאווי אבד״ק

 יגל אברהם ה״ר .הלבנון יער בית 335.
 ד' .הנאליקי ממשפחת ממוגציליצי

 ומברר , ופתרונם החלומות על ה״א : חלקים
 ח״י ,ע״ז והפילוסופים המקובלים דעות

 פרקים ל׳ ,החמדה שכיות ח״ב . פרקים
 הבורר׳ ומציאות אלקית וחכמה הורה בסתרי

מפאנ. הרמ״ע קושיות שם ומביא , והמלאכים
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מאיר בית — 74 — יצחק בית

 הנפש, בתי ח״ג . עליהם ותשובותיו דבריו על
 . הגוף מן צאתה אחר ומצבה הנפש מהות ע;

 המחצבים הטבע סגולות על ,תקוה פתח ח״ד
 , יש״ר כ״י : למיניהם והבע״ח והצמחים

 מח״ב האחרון ופרק . אוקספורד ועתה
 יש״ר אגרות בם׳ נדפס התקופה פרק הוא
 - הג״ל יש״ר ה״ר הערות עם ד׳ אגרת ח״א

343.

344.

 ב״ר אייזיק יצחק ה״ר .יצחק בית 336.
 ונחלק באו״ה, דינים הי׳ . הבר יעקב
 ושער , קבוע דיני פרטי כל על הקבוע נשער

 ,סדילקאוו : וס״ס ספקות דיני על הספקות,

. 2ס ,תקצ״ו
 אליעזר ב״ר יצחק ה״ר .יצחק בית 337. י

 מכל מלוקטים , טרפות הל' . הגר מארץ
 בדיני וקו״א , והאחרונים הראשונים גדולי
 ונפרד ,ניקור דיני ואח״ז ,לריעותא תרתי

 הפנים הוא , הלכה פסק א( :ראשים לג׳
 :ומזה מזה צדיו ועל ,הבית עקרת בשם

 לכל ומקור וראיות טעמים , זהב עמודי ב(
 ושו״ת דינים חי' ,הבית תקון ג( .ודין דין

 הפנים הריאה טריפות ובהל׳ , לזה השייכים
 תבואת באורי עם ,חדשה שמלה מס׳ הוא
 .תקפ״ז אפען :צדיו על שרד ולבושי שור

 בי״ת , טשערכאוויץ . 2ס , תר״ג ,יוזעפאוו
. 4ס ,יצח״ק

 . ואים נוגים יצחק ה״ד .יצחק בית 338.
 ושה״ג כ״ב )שג״ב : כ״י , א״ח שו״ע קצת על
 ספרו בסוף נדפס ממנו וחלק . כמקומו שלי

• (זה עי? / י^ק שיח

 אליקים ב״ר יצחק ה״ד . ישחק בית 339.
 השמטות ובסופו ,הרמב״ס על גאטינייויחי׳

 , באהלך אגורה , ראם תועפות מספריו

. 2ס , לשו״ח יצח״ק , שאלוניקי :ירנן יצחק

 סענדר אלכסנדר ה״ר . ישראל בית 340.
 , בל״א ב״י קורות . עטהויזן משה ב״ר

 החורבן עד ישראל לבני דה״י ח״א : חלקים ב׳
 קורות ,הבחירה בית ח״ב . פרקים עשרה

 כ״ד ותכונותס, והשני הראשון והבית ירושלים

.4ס , תפ״ר ,ד״א תע״ט. , אופיבאך : פרקים

 פלקהכהן יהושע ה״ד ישראל; בית 341.
 כל על לחבורו הכולל שם .הסמ״ע בעל

 דרישה בשם ראשים לשני ונפרד ,הטורים
. טורים( )ועיין . זה עיין , ופרישה

 בנבנשתי ישראל ה״ר . ישראל בית 342.
 , שערים בד' דרשות נ"ב .אליעזר ב״ר

 ז׳ ז' צדקה ושער תשובה ושער תורה לשער
 ,קושט׳ : דרשות ל״א גמ״ה ולשער , דרשות

. 2ס , )תל״ח( ה׳ בית

345.

346.
347.

348.

349.
350.

251.

352.

353.

354.

355.

 ליפשיץ ישראל ה״ר . ישראל בית
 , אה״ע על חי' . קליווא אבר״ק

. )שי״ג( : כ״י

 נכד שפירא ישראל ה״ד . ישראל בית
 סי' עד י״ד ש״ע על חי׳ .אברהם מגן בע״ס

 מגילה מס' על פרץ בית ובסופו ,ר״א
 : נתן ב״ר יששבר ה״ר בנו לבן והלכותיה

. 4ס ,תפ״ו ,ברלין
 הגדה , אברהם אשל )עיין . ישראל בית
 עין ,דרבנן מלין , אגדות הדושי , ש״פ

. השלחן( פאת ,ישראל

.תפלות( )עיין .הכפורת בית

 בריבזיל שלום ב״ר יצחק ה״ר .לוי בית
 , הטורים כסדר שו״ת ח״א . ליסא אבד״ק

 . כ״י , מלוקטים דינים ,בית שלום וח"ב

 .מבראדי שלמה ב״ר לוי ה״ד .לוי בית
 : ותום' רש״י ועל מס׳ קצת על גפ"ת חי'

. 2ס , תקב״ב , שש . תצ"ב , זאלקווא
. מחזור( )עיין .לוי בית

 יעקב ב״ר ישעיה ה״ר . הלוי בית
 הוספות דבורי פ״ע מיגו כללי . השל״ה בן

 וקצת והש״ך טוח״מ על והשגות אופנים בח״י
. 4ס ,תכ״ו ,ד״ו : שו״ת
 מס׳ משניות אברהם, אשל )עיין הלוי. בית
 .רומניא( קהלות למנהג השנה תפלות , קנים

 אריה יהודה ה״ר . יהודה לחם בית
 ערכין ע״פ האגדות מכל מ״מ . מודינא די

 , שפ״ה ,ד״ו : משה תורת זכרון כ׳ כסדר
. 4ס ,תס״ה( ,)פראג חמו"ד . 2ס

 ב״ר יהודה ה״ר . יהודה לחם בית
 עם מהרי״ו שו״ב . מאוסטרהא יחזקאל

 . 4ס ,תנ״ג ,זאלקווא :מהר״ן והגהות פי'
. קצרה( בדרך הניקור סדר )ועיין

 הירש צבי ה״ד .יהודה להם בית
 הדינים כל לקוטי ♦ מווילנא עזריאל ב"ר

 י״ד, ש״ע על ומשו״ת האחרונים מן המחודשים
 ניקור וסדר הספקות וקונט' שו״ת קצת ובסופו
 ש״ע על צבי עטרת לספרו ומהדורא ,בקצרה

 הוספות עם עוד . 2ס ,תצ״ג זאלקווא, :ח״מ
 זלמן אפרים ה״ר ע״י והגהות רבות משו"ת

 לחם בי,ת ונקרא פייביש אליקים ב״ר

 . תק״ז ,פיורדא : אפרים ושער יהודה
. 2ס ,תק״ם , שם . תקס״ד ,פולנאה

 אבד״ק פוזגר מאיר ה״ד .מאיר בית
 , אה״ע ש״ע על הי' .בדאנציג שאטלאנד

 הנוגעים ויכוחים ,הבית צלעות ובסופו

 , תקמ"ז , פפד״א : אה״ע ש״ע לדיני
. 2ס ,תקצ״ו , לעמבערג



מנוחה בית 75 מרות בית

 פרקי ו( .אליהו ספר ה( .כ׳( )נוסהא הנ״ל
 היכלות ה( .יוחאי בן י״ש נסתרות ז( . משיח
 גדול מדרש י( .לעולם מדרש ט( . רבתי

 . ב׳( )נוהחא עדן גן סדר יא( .וגדולה
 המשכן. דמלאכת ברייתא יג( משיח. אגדת יב(
 . היכלות מפרקי פרק טו( . נח ספר יד(
 לפדר תוספות ובסופו , תדשא מדרש טז(

 רביעי חדר . 8ס ,תרט״ו ,לייפציג : עדן גן
 מדרש א( :והם וכו', קעניס מדרשים ע׳ כולל

 .יוחאי בן שמעון ר' תפלת ב( בראשית. אגדת
 מדרש ה( . חנוך היי ד( .ועזאל שמחזאי ג(

 מדרש ז( .השמיני ביום מדרש ו( גליות. עשר
 של משלים ט( . מעשיות ח( . הפלשתי גליות
. 8ס ,תרי״ז ,לייפציג : המלך שלמה

 רוח , כהוגה בתי )עיין . המדרש בית 360.
. אליהו(

 אזולאי♦ דוד יוסף חיים מועד.ה״ר ]בית 361.
 שלי בשה״ג ועיין . ע״ש ,ג' ש' בול״א מזכירו

 וכו', הקדש עבודת ס׳ היכר הרשב״א ד״ה ש׳ ח"א
. חיד"א[ לה״ר ולא להרשב״א שהוא משם ומוכח

 . גאטינייו יצחק ה״ר . מועד בית 362.
 הרמב״ס על וחי' ,ומכות מ״ק מס׳ על שיעה

. 2ס , תקצ״ט ,שאלוגיקי : ודרוש
 . רבא משה ב״ר מנחם ה״ד מועד. בית 363.

 השנה מראשית ,וי״ע לשבתות דרשות חמשיס

.2ס ,שס״ח( )ולא שס"ה ד״ו, שנה: אחרית עד
 והרב ,קדמון דינים פסקי ס' . מועד בית 364.

 ,ממנו דינים חי' הרבה מביא אזולאי מהר״א
 ב׳ )שג״א : לפעמים חדש פרי בס' נזכר וגס

?(. להרשב"א הנ״ל הוא במקומו.ואולי שלי ושה״ג

.113 רח״ם כ״י :מליצות ימרעד בית 365.

 עבודות ,אריאל בגין )עיין . מועד בית 366.
. תפלות( , הקדש

 קרית , חומה עיר )עיין . מושב בית 367.
. רב( מלך

. הזק■ים( שער )עיין . מלוא בית 368.

 על חי׳ .חסין ן׳ יוסף ה״ר .המלך בית 369.
 . עה״ת וחי' וח״מ י״ד ח״ח ושו״ת , הרמב״ס

 ולקועיס הרמב״ם על חי' דוד סבת ח״ב
 :פירנאנדאש שלמה חיים לה״ר ודרושים

. 2ס ,שאלוגיקי
 למוד עניני . היד"א ה״ר . מנוחה בית 370.

. 4ס ,תקס״ב ,ליוורנו : ליארצייע
 . ב״י הבתים, מס' חלק . מנוחה בית 371.

 ובשה״ג ז' בשג"ב כמ"ש ראהו הנ"ל חיד״א וה״ר
, ב׳ הבתים ה׳ שלי

.תפלות( )עיין .מנוחה בית 372.

 מוסר ס׳ .עזרא אבן . מדות בית 356.
 ?( )?ק״ג : הכמה ראשית בס' הובא , ויראה

 : וז״ל רמש״ש ]וכ' . ע״ש 68 בש״י כ״כ
 מג' ק״ג דף חכמה ראשית בש' בדקתי ואני

 ואפשר ! מאומה מצאתי ולא הראשונים דפושין
 וגס כ״י, עצמו לראב״ע חכמה ראשית ע״ש שכוון

 בית יש אכל , כזה שפר זכרון מצאתי לא שה
 מעלות מש' ראשון ד' והוא בקושע' נדפש מדות

. עכ״ל[ 1278 ע' רשימתי עיין ,המרות

 אשר ב״ר ליב יהודה ה״ר .מדות בית 357.
 בדרך האדס מדות על חקירות . מרגליות

 , תקל״ז ,דיהרנפורט : חרוזי ושיר מליצה

 ותום׳ העניניס בהרחבת ,כנ״ל עוד . 12ס
 ח״ב כנ״ל עוד . 4ס ,תקל״ח ,פראג :מרובה

 ,שקלאוו ,פראג :לח״א והקונים הגהות עס
. 4ס ,מ׳ת/׳ק׳

 / ועד בית אלהים^ בית )עיין . מלות בית 358.
. כריתות( ס'

 קעניס מדרשים קובץ .המדרש בית 359.
 , וכ״י נדפסים !וקדמונים עתיקים , שונים
 אוצרות עמוני שפוני קדמוניות כתבי ושארי

 הגהות עם לאור ויצאו נקבצו כולם ,כ״י
 ככתבם בל״א לכאו״א מבוא ועם ,והקונים

 , בווין דרשן יעללינעק אהרן ה״ר ע״י

 קעניס מדרשים עו״ב כולל ח״א : חלקים ד'
 ,גוריון אבא מדרש א( : והס ,שונות ואגדות

 . אברהם מעשה ג( .אסתר מגלת מדרש ב(
 מדרש ו( . חכמה מעין ה( . ויושע מדרש ד(

 . אהרן פעירת מדרש ז( .הדברות עשרת
 מדרש י( . תמורה מדרש ט( . יונה מדרש ח(

 . יהודית מעשה יא( .רבינו משה פעירת
 . לחנוכה אחר מדרש יג( . לחנוכה מדרש יב(
 . גיהנס מסכת טו( . אנעיוכוס מגלת יד(
 :הולד יצירת סדר יז( .הקבר חבוע מס׳ טז(

 ח״י כולל שני, חדר . 8ס ,תרי״ג ,לייפציג
 של דה״י א( :והס ,וכו' קעניס מדרשים

 מדרש ג( .יהודית מעשה ב( ע״ה, רבינו משה
 יהושע דר' מעשה ה( .היכלות מס' ד( .כונן

 . זרובבל ס' ז( .עדן גן סדר ו( .לוי בן
 .אזכרה אלה מדרש ט( . המשיח אותות ח(
 דמות יא( . ע״ה אבינו יעקב ברכת מדרש י(

 בשלמה מעשה יב( . ע״ה המלך שלמה של כסא

 1 מדרש יד( .כלים מס' יג( . ע״ה המלך
 ס׳ טז( .הדני אלדד ס׳ טו( . תורה מעשה
 מרגניתא ח״י( .אברהם מעשה יז( .חנוך

 שלישי חדר . 8ס ,הרי״ג ,לייפציג :רב דבי
 מדרש א( והס: וכו', קעניס מדרשים ע״ז כולל

 .אחרת( )נוסחא הדני אלדד ס' ב( .ויסעו
מדרש ד( . דר״ע ביתא אלפא מדרש ג(



תלמוד בית 76 מנחם בית

 ב״ר מיכאל מרדכי ה״ר . מנהם בית 373.
 בפלפול הורה חי׳ . יפה מענדיל מנהם

. 4ס , תקצ״ד ,קראטאשין : והלכה
.כריתות( ס' )עיין ,המקדש בית 374.

)פעדער( גוטמאן טוביה נאמן.ה״ר בית 375.
 הקירות .מפיעטרקוב הירש צבי ב״ר

 . 8ס תקנ״ד ,ברלין : האמת מדת בגדר
 , ספרים ב' ממנו עושה דשמ״ס ח״א ]ופירשט

 תקנ״ד, משנת ?\.( 528 רח״ם )ע״פ בדקדוק הא'
. רגליה[ לו שאין ונראה תקנ״ה, משנת כנ״ל והל

.ביבה משה יצחקב״ר ה״ר .נאמן בית 376.
 לג״ח: ונחלק תמוהים, מאמרים דרשותע״פ

 ,שפ״א ,ד״ו : חסדים וגמילות ועבודה הורה

 תורה כתר בשם נדפס ממנו א׳ ]ודרוש . 2ס
 , שפ״ח ,פאריז : לה״ק לאוהבי הנקרא בס'

. [1159 ע' רשמש״ש : 4ס
. ש״ו ,שאלוגיקי ד׳ : דרשות . נאמן בית 377.

 שנת בפלאנטאוויציום לו ]וקודם . \.(2 70 )ש״י
רמש״ש[. זה: לפני הנז׳ מם' הוא בדוי ש״ז,ואולי

 . הקדש( עבודת )עיין . נתיבות בית 378.

. קורוניל נתן נהמן ה״ר .נתן בית 379.
 , ברכות מס' על ישן מכ״י ישנות נוסחאות

 פוסקים על להעיר משלו נפך תוספת עם

 פסקי ובסופו , מקומות בכמה ומפרשים
. 4ס ,תרט״ו ,ווין :ברכות מם' על הרי"ד

. ופלתי( כרתי )עיין .הספק בית 380.

. בן־זאב ליב יהודה ה״ר . הספר בית 381.
 : חלקים ב' בלה״ק הילדים למודי ראשית

 האותיות קריאת למוד הלמוד משלת ח״א
 , ומשלים ומאמרים בלה״ק והמלות

 המישרים למורי ח״ב . צחה בל״א והעתקתם
 בינה אמרי ,חכמים דברי ,ומשלים שירים

 שם ]ונדפס . 8ס , תקס״ב ,ווין :השכל ומוסר
 עוד,הוצאה . תקפ״ז[ שנת עד פעמים שש עוד

 העתקה ודרכי דקדוק כללי בתוספת שמינית,
 בר״י מענדיל ה״ר ע״י לעברית אשכנז מל'

, . 8ס , 1842 ץ ווין :שטערן
.תפלות( )עיין .עובד בית 382.

 . עוזיאל יהודה ה״ר .העוזיאלי בית 383.
 , ד״ו : פרשיות קצת כדר על דרשות ע״ז

 על באורים ]ג״ח . 4ס ,ז״ז( )זלא י׳ש׳מ׳ח׳ו׳
 , אשכנזי ר״א בכ"י ונמצאים ,התורה פרשיות

 וכ' . ע״ש 24 תר״נן עק״ד בתום' כמ"ש
. ?[ הנ״ל הס ואולי : רמש״ש

 . איספינוזה בנימין ה״ר .העזר בית 384.
 ב׳ )ול״א :נו״כ על הראב״ע פי' על באור

 1 לשונות על ספר ]ג״ה . במקומו( שלי ושה״ג כ״ח
. )שם( :ושו״ת[ הרמב״ם

 כ״ה . משה ב״ר פרץ ה״ר .פרץ בית 385.
. 4ס , תקי׳יט , זאלקווא : דרושים

. ישראל( בית )עיין . פרץ בית 386.

 לאלהים(. עז )עיין .הקדשים קדש בית 387.

 . מאובין קוניץ משה ה״ר .רבי בית 388.
 ,הנשיא יהודה ר' הוא הקדוש רבינו תולדות

 מסודר ,וירושלמי בבלי בש״ס בו המסופר כל
 מחברת . חכמים מעשה ונקרא שיחה בדרך

. 8ס ,תקס״ה ,ווין :א'
 פלורינטין שמואל ה״ר . הרואה בית 389.

 כדרך מהאחרונים מ״מ . דוד ב״ר האחרון
 : הרמב״ס לשונות וקצת הקמח לקט ס'

. 4ס , תקי״ט ,שאלוניקי
 כל של עבודה סדר הוא . הרואה בית 390.

 מזכיר ובהקדמתו . פרקים כ״ה ,השנה ימות
 למהר״ח הוא ואולי , הרקיע זהר ספרו

. ״\ו. 112 רח"ם כ"י :ויטאל

. תפלות( , תשלה )עיין . רהל בית 391.

 ב״ר ליפמאן אליעזר ה״ר . שלמה בית 392.
 ובראשו ,פי׳ עם משלי ס' . סג״ל שלמה

 : הנסתר ע״ד גדול מבוא הבית פתה
. 4ס ן תק״ם , זאלקווא

 ן׳ אהרן ב״ר שלמה ה״ר .שלמה בית 393.
 לה״ר תשו' קצת ובסופו , שו״ת .הסין

.4ס ,ת״ם שאלוניקי, איסטרומסה: דניאל

 א״ש ב״ר שמואל ה״ר . שמואל בית 394.
 . פיורדא אבד״ק מוויידיסלאוו פייביש

 דיהרנפורט, : דינים וחי' באור עם אה״ע ש״ע

 בתרא מהדורא תוס' עם עוד . 2ס ,תמ״ט
 הגיטין שמות ום' הט״ז חי' גס בו ונכלל

 . 2ס ,תנ״ד ,פיורדא :אלו לדינים וכללים
. אה״ע( ש״ע ,גיטין טיב )ועיין

 ישראל. ב״ר שמואל ה״ר .שמואל בית 395.
 שמות בראשית ע״ס ואגדות הלכות חי' קצת

. )שי״ג( :כ״י ,ויקרא

 שמואל ה״ר .אחרון שמואל בית 396.
 על חלקים ד' שו״ת . פוזנא אבד״ק הקטן

 לה״ר שו״ת קצת ח״מ חלק ובסוף ,ש״ע ד'
 , קראקא אבד״ק זלמן שלמה משה

 , נאוויתואהר :עה״ת דרושים ה׳ וחלק
. 2ס ,תקע״ו

לאברבנאל(. עה״ת קטן.)עי׳פי' שער בית 397.

. אסתר( מאמר )עיין . שערים בית 398.

בפרובינצה. מרדכי .ה״רהשערים בית 399.
. ע״א( דמ״ו וד״ז ד״א )ש"ק : כתובה דיני על

.אריאל( בנין )עיין .תלמוד בית 400.



ארבעים בן77תפלה בית

 ,הלוי ברית ,חדש אור )עיין . תפלה בית 401.
. חפלה(

 תפלה(. .)עי׳הימים ודברי תפלה בית 402.

 חי׳ .היילבוט יוסף ה״ד .יוסף ביתה 403.
 אליעזר לה״ר תשובות הגליון ועל ,עה״ת
ו..\2 111 רח״ם הרח״ם:כ״י של הותנו לאזי

 נח בן נסים כ״ר . המשכילים ביתן 404.
 מצות וקצת הדברות עשרת על פי' .הקראי
 פלס ג״כ ]ונקרא האלהיות וקצת התורה
 קדמוניות לקוטי כס' כמ״ש המצות באור

♦ )אי״ץ( •י [זיל״
 לפי׳ ליליעננוהאל קרא כן . שור ]בכור 405.

 יוסף לר' איכה וסי' מגלות וד' עה״ת הרלב״ג

 קרא וכן ״¥., 51 מינכען בכ״י אשר קרא
 כתב וכן ,ברשימתו מינכען כ״י וכמה לכמה שמות

 עליו לסמוך אין ולכן , כעצמם הכ״י כראש שמותם
. רמש״ש[ :כלל

 , להרלב"ג עה״ת שי' )עיין . שור בכור 406.
. חדשה( שמלה

 פי׳ .פאביום יוסף ה״ד . יוסף בכורי 407.
 והושענא שבועות לליל זהר מאמרי על מספיק

.8סתקע״ז,׳רעדלהיים( או )פפד״מ רבא:חמ"ד
 אהרן ב״ר יעקב ח״ר . יעקב בכורי 408.

 ,אלטונא :ולולב סוכה דיני חי' עטליננער.

 בבורים תוספות ובסופו עוד, . 4ס ,תקצ״ז
 : עליהן ותשובות עליו והשגות דינים פסקי

. 2ס , תרי״ח , שם
 , ושיר מליצה דברי .העתים בכורי 409.

 ספרי כדרך ותועלת ומדע חכמה ועניני
 משנת , שנים לי״ב כרכים י״ב ,המאסף

 .8ס תקצ״א,—תק״ם ,ווין : תקצ״ב—תקפ״א
 מענדיל ה״ר ע״י מחדש נאסף ,מ״ל עוד

 , 1844 ,ווין :א׳ מחברת ,שטערן בר״י
 מגוריציא יש״ר ה״ר ע״י כנ״ל,נאסף עוד.8ס

 לחלק בוש ישראל ה״ר וע״י ,העברי לחלק

 החדשים, העתים בכורי ונקרא ,האשכנזי

. 8ס , 1845 ,ווין :א' מחברת
 בכורי )עיין .החדשים העתים בכורי 410.

. העתים(

 ה״דגבריאלב״ריצחק השנה. בכורי 411.
 ומכתבי ומליצות שירים . פאלאק אייזיק

. 8ס ,תר״ד , ד"א : שונים ומדע חכמה
 ,למודים ומאמרים שירים תועלת. בכורי 412.

 חברת אנשי ע״י ונאספו שחוברו ומכתבים
 . 8ס , תק״ם ,ד״א : באמשטרדם תועלת
. תועלת( פרי )ועיין

 אפרים ה״ד . ושירות( )בכו בכושרות 413.
 : ש רמש" ]וכ' חלקים ב׳ . העלם יוסף ב״ר

 ח״א : התור[ קול , הזמיר עת נקראו וב״ח
 קינות ח״ב . וליו״ט לשבתות ושירים זמירות
 : פי׳ ועם ,בחרוזות חצות ותקון ותפלות

. 4ס ,)שס״ח( ח״י משי , קראקא
 יעקב ב״ד שמעון ה״ד .נהרות בכי 414.

 בבונא ריין נהר מי שטף ספור . אברהם
.16ס ,תקמ״ד ד״א, תקמ״ד: ה״א אדר בחדש

 .פריהאויף וואלף ה״ר .תמרורים בכי 415.
 : מאובין קונייץ משה ה״ר מות על קינה

. 8ס ,תקצ״ז , אפען
 הכהן חיים ב״ר אליהו ה״ד .ציון בכית 416.

 , קאריץ :איכה על פי' .ליבאוויצר

. 8ס , תקנ״א
 חי אלחנן חנניה ה״ד בעל. במות 417.

 הנזכרים האלילים תוצאות ראשית חקר הכהן.

. 8ס , תקס״ט ,ריגייו :הנ״ך בספרי
 יששכר ב״ר יאקב ה״ד .יחיד במת 418.

 , אלטונא : חנ״ך על פשעים . קליף בער

. 4ס ,תקכ"ב
 , עה״ת חי' ח״א : חלקים ב' . אברהם בן 419.

 , תקפ״ו ,שאלוניקי : טורים ד' על חי׳ וח״ב

. )רי״ו( . 2ס

.דר״נ( אבות , תלמוד )עיין . אברהם בן 420.

 אברהם חיים ח״ר . לאברהם בן 421.
 : שו"ת וקצת עה״ת חי' . אישטרושה

 הנ״ל שהוא ]נראה . 2ס ,תקפ"ו ,שאלוניקי
. ?[ מהותו כשגוי לסמוך יש מי ועל .ו.\2 419

 ליב יהודה ב״ר אורי ה״ד . אורי בן 422.
 : התורה כסדר מוסר תוכחת .מדרויע
. 2ס , תפ״ה , זאלקווא

 משה רפאל ב״ר אליהו ה״ד .אליהו בן 423.
 : יפיס ופשטיס ופרחים ציצים . סג"ל
. כ״ח( א׳ )זצ״ל

 באיטאליא ראה חיד״א ה״ר .אלישע בן 424.
 שם וכתוב קדושין מס׳ פרקי קצת על ב״י ס׳

 שכבר בו ונזכר ,אלישע בן הלכות פסקי
 בו מצא לא אבל ,באורך הסוגיות בפי' כתב

 יו״ד שג״ב )עיין .וזמנו עירו ושם שמו זכרון
. במקומו( שלי ושה״ג

 משח ב״י אנשיל אשר ה״ד .אמונים בן 425.
 , פיורדא : תנ״ך על ופשטיס תורה חי׳ בער.

. 4ס ,תקמ״ה

 .זכות אברהם ל .לבינה ארבעים בן 426.
 עצמו אברהם ר' ]ובאמת )ש״י(. ב״י: , תכונה ס

. ו׳[ פרק שלו תכונה ס׳ בפתיחת לרלב״ג יחסהו

אברהם(. אשל )עיין לבינה. ארבעים בן 427.



המלך בן — 78 — אשר בן

 אנשיל אשר ב״ר יאקב ה״ר .אשר בן 428.
 ל״ש תקון )כעין ניסן ר״ח ליל תקון . מ״ס

. 8ס , תקס״ח , אלטונא : והן״ל(
 ר׳ שהוא י״א .נפתלי ובן אשר בן 429.

 משה ור' אשר משבט משה ב״ר אהרן
 עניני על שנחלקו נפתלי משבט דוד ב״ר

 וכדומה, טעמים וחילופי ומלא כחסר המסורה
 כשם גדולות מקראות תנ״ך כסוף ונדפסו

 )ועיין .וב״נ ב״א בין הקריאה חילופי

, המסורת( קונטרס ועיין ,תורה

 בענדיט המכונה אכסילראד ה״ר דוד. בן 430.
 כהקדמת הוכא ,משלי על פי' . לוי יוסף ב״ר

. שכ״ה( )סה"ד : הלוי עבודת ספר

 . מודינא די אריה יהודה ה״ר . דוד בן 431.
 חמין יוסף לה״ר חיכרו ,הגלגול אמונת נגד

 , זקנים טעם כקובץ מחדש ונדפס ,תלמידו

. זה עיין

 לונזאנו די לר״מ מן עומר ס' הוא . דוד בן 43־2.
 נפתלי ה״ר השגות עם ,זוטא אידרא על

 שלי לשה״ג שג״ב )עיין ,עליו דור כ״ר
!.0ד"^תפ״ט, דצניעותא(: ספרא במקומו,ועי'

. תהלים( ,תורה )עיין . דעת בן 433.

 דעת )בע״ם הכהן דוד ה״ר . הא הא בן 434.
.2סתקפ״א, התורה:ליוורנו, חי'על קדושים(:

 בואלעפיא. דוד הזקיה ה״ר . זקונים בן 435.
 ככללי פרקים ששה עולם יסוד ח״א : כ׳יח

 , עולם הליכות מש׳ רוכס מלוקטים ,התלמוד
 כעדות התלמוד כשכח קצר מאמר ובסופו

 .כוזיו עמנו מתחכמי לחרפת הנוצרים חכמי
 : לשנים הוא גם ונפרד , לתודה מזמור ח״ב
 דוד ויקונן ב( . ומליצות שירים דוד וידבר א(
 תקנ״ג ,ליוורנו וכדומה: מצבות ופהוחי נין קי

. 8ס ,תקנ״ז( :דקל״ו ח״א )ופירשט
שיריס:)ש״י(. הלוי. יהודה ר' זקונים. בן 436.

< . לחופה ח״י בן 437.
, ו .למקרא חמש בן 438. א־לאברה־(. ה^ל ם,חמש ק 439.

לתלמוד ט״ו בן 440.

 שמואל ב״ר ידידיה ה״ר . ידיד בן 441.
. שו"ת כדרך הרמכ״ם על חי' . טאריקה

 .מאובין קוניץ משה ה״ר .יוחאי בן 442.
 אשר רשב״י התנא כמאמרי צפונות מכאר
 ,ותוספתא ספרי ספרא וירושלמי ככלי כש״ס

 וספורים והלכות כדינים הגדול ויתרון
 שם לכאיס רשכ״י כשם הש״ס ככל הכאים

 לפני בערכו והבדל / סתם שמעון ר׳ בשם

 וחזקות גלויות ותוכחות ,ואח״ז להמערה נכהו
 והתקוניס הנעלם ומדרש ורע״מ הזהר שס׳

 וממתיכתא הזה רשב״י מהתנא חוברו כולם
 וכרורות נכוחות נצחות תשובות וגם ,דיליה

 דור ככל הזהר ס' על ומערער שואל לכל
 יעכ״ץ ה״ר השגות על וכפרט ככלל ודור

 ע״ז התשוכות וקונט' ,ספרים מטפחת כספרו
 ענינים ושארי ומטפחות מענות נקרא

. 2ס ,תקע״ה ,ווין : לזה הנוגעים
 . חיים ב״ר צרפתי יוסף ת״ר . יוסף בן 443.

 :רז״ל מאמרי ועל ההורה כהדר ופשטיס פי׳
. )׳־״'(

 . מפרערויא וואלף זאב ה״ר .ימיני בן 444.
 חידת וכראשו ,עס"ח הראכ"ע פי׳ על פ"

 : פירושו עם אהו״י אותיות על הראכ״ע

. 8ס , תקפ"ד ,ווין
 יהודי .האמבערג הערץ ה״ר . יקיר בן 445.

 וויףתקע״ד. השכל: ומוהר הנערים לחנוך הדת
, 8ס ,תקפ"ו , שם . תק״ם , שם

 . טונענדהאלד יעקב ה"ר . יקיר בן 446.
 תרגום עם ,שו״ת כדרך , זה לפני כנז'

 כתוס' ושניה . 8ס 0824 ,ווארשא :פולאני
 הנז׳ הוא ]ואולי . 8ס , 1834 , שם : הקונים

. וצ״ע[ , זה לפני

 . ינייסי שלום יהודה ת״ר . ישי בן 447.
 ,שנים לק״ס ומולדות והקופות עכרונוה על

. 8ס ,תקפ״ז , ווין :איטלקי הרגום עש
 והזיות הכל משלי .הגלה ובן לענה בן 448.

 כתלמוד נזכר ,החיצון הירא כן ס׳ כעין
 , כהם לקרות שאסור הספרים כין ונחשב

. ואינם כתהו עלו וכן

 ונעתק יון כל' חוכר .והנזיר המלך בן 449.
 ב״ר אברהם ה״ר ע״י ללה״ק וממנה לערכי

 ומוסר וחידה משל דכרי , הלוי הפראי
 ויכוח כדרך צח ולשון ושיר כחרוז השכל

 : פרקים ל״ה , ונזיר מלך כן כין ושיחה
 שי״ז, , מנטובה . 4ס ,ב׳ר׳ו׳כ׳י׳ם' ,קושט'

 ,ליוורנו . .. זאלקווא ,תקכ״ו פפד״א, . 8ס
 משיחת קונט׳ ובסופו עוד . 8ס ,תקצ״א
 אסף אשר מוסר משלי נ״ד וז״ח של חולין

 , וספריהם הפילוסופים חכמי מפי א' חכם
 : כחרוז משל כל אחר היוצא המוסר ותמצית

 עם עוד . 12ס ,ט׳ו׳ב׳ ע׳ת׳ ,וואנזבעק
 . 8ס ,תקי״ג ,פיורדא . .. אופיבאך : ל״א
 אייזיק ה״ל ע״י לביה״ד והובא ל״א עם עוד

 , מהקודמת מאד מכונה ]ובהעתקה . הומבורג
 בל״א הס' מדפוס לקוחה זו שהעתקה רמש״ש וכ'

 להעתקת כפתיחתו מייזיל דר׳ כמ״ש , ככתבם
. 8ס ,תקב״ט ,מ״םםד : הזה[ הס'



שמואל בן — 79 — מנוה וב

,קינים( )עיין . מנוח בן 450.

 חכמה משלי הנגיד. שמואל רב משלי. בן 451.
 ממנו העתקות קצת שיר, כדרך בקצרה ומוסר

 שהשיג ומהעתקה ״¥. 129 רוסי די נמצאבכ״י
 תר״א בציון קצתו נדפס הנ״ל מכ״י הרשד״ל
 גס .. . עק״ד בתום׳ דוקעש וע״י , דקל״א
 תחת צדק מאזני בס׳ חסדאי בר מר״א הובאו

 , (2470 ע' רשמש״ש )ועיין , הערביים שירי

 גאון(. האי לרב השכל מוסר .)עייןמשלי בן 552.

. דמשק( נהרות )עיין . משק בן 453.

, אור( מאורי )עיין . נון בן 454.

 תורה, )עיין . — ישוע חכמת סירא. בן 455.
. הנוספים( ספרים

 . סירא רבן ביתא אלפא או סירא בן 456.
 . הנביא ירמיהו בן סירא לבן מיוחס

 ומעשיות ומשלים , מדרש בדרך שונים ענינים
 דר״י מעשה עם ראשונה נדפס .רמז בדרך

 ספרים י״ז בקובץ קצרים עניניס ועוד לוי בן

 . 4ס )רע״ט(, ע׳ט׳ר׳ה קושטנטינא, : קענים
 , ומדרשים מעשיות ,תורה מעשה ס׳ עוד,עס
 . 8ס , ש״ד ,ד״ו :הגדול לר״א חיים וארחות
 ואח״ז עירונים גן או חידה ע״ם מוסר עוד,עם

 חיים ארחות ס׳ ובסופו ,הנ"ל תורה מעשה
 ,ת׳ב׳נ׳ה׳ ד״א, והשממה: הסדר בהפוך הנ״ל

 עם ושניה ראשונה ביתא אלפא ,עוד .8ס
 מתוך והוגה בשלימות עתה נדפס ,הישן הפי׳

 . 16ס , תרי״ח ,ברלין : הרמש״ש ע״י כ״י
 מעתיקים ע״י רומי ל׳ תרגום עם נדפס וקצתו
 ,ש״ב ,איזנא : פאגיום ע׳יי כמו ,שונים

 ?(; )קצתו ונדפס לל״א נעתק עוד עוד. ״״ז,4ס
 . בווין( רמש"ש )מצא . 4ס ,שע״ב ,פראג
 יעקב ב״ר שלמה ה״ר ע״י לל״א נעתק עוד

 הקדמת ובלי . 8ס !ת״כ ,ד״א : כ״ץ
 תע״ז. , אופיבאך . תנ״ה פיורדא, : המעתיק

. (205 , 204 ע׳ רשימתו ועיין )רמש"ש . 8ס

 .אברהם( אשל )עיין .למשנה עשר בן 457.

 . שם( )עיין . לרדוף עשרים בן 458.

.צור( פדה )עיין .צור פדה בן 459.

 ב״ר משה ב״ר יהודה ה״ר . פורה בן 460.
 . אריה גור ג״כ הנקרא מרומי דניאל

 המדע מס' הראשונים פרקים ד׳ על פי׳
 ועוד , אוקספורד ועתה יש״ר ב"י : להרמב״ס

 משה ה״ר הגהות עם עוד . 55 ו' ישורון
. 258 וואט׳ . 37 רח״ם כ״י :שבתי ב״ר
. 513 , ליטעראטורג , צונץ ועי׳ 429 ד״ר

 שלמה ב״ר מרדכי ה״ר . בן,פורת 461.
 בן יוסף בן מנשה ה״ר תולדות .פלונגיאן

 וחדושים ,ודעותיו ספריו ועל מאיליא פורת

. 8ס , תרי״ח , ווילנא : המחבל מאת רבים
 , קדמון ומסורה דקדוק ס׳ . פורת בן 462.

 הקונים חבור בספרו הנקדן שמשון ר' מזכירו
. י"ד(—דקי״ג גא״ל )צונץ :השמשוני ס' או

 בפירושו הראב״ע סודות פי' .פורת בן 463.
. דנ״ג( ד' )המזכיר . יוא״ל כ״י :עה״ת

. להלן( פורתא בן )עיין . פורת בן 464.

 הפערות .העם יוסף ה״ר יוסף. פורת בן 465.
 ה״ר לבנו והוספות באורו עם , השנה מכל

 , פיורדא :יצחק שיח בשם העם איצק
. 4ס ,תקנ״ו

 .השני קובו יוסף ה״ר .יוסף פורת בן 466.
 : וח"מ אה״ע א״ח ש״ע על דיניס חי' קצור

. 4ס ,תקנ״ז , שאלוניקי
 יוסף יעקב ה״ר . יוסף פורת בן 467.

 חי' וח״ב , בקבלה וחי' פשעים . מפולנאה

. 4ס ,חש״ד ,לעמבערג : ושו״ת גפ״ת
 אונקניירה יצחק ה״ד .יוסף פורת בן 468.

 פילוסוף עם ויכוחים נשיא. יוסף דון בשם
 , קונשטנטינא : ודת באמונה ומענות

. 4ס ,ל׳ק׳ר׳ב׳ה'
 ב״ר עלם טוב יוסף רבעו .פורתא בן 469.

 תנאים סדר ג״ח . דינים על חבור . שמואל

 , )ש״י( : קל״ה לאוין סמ"ג עיין ואמוראים
 תשובות לס' בהקדמתו שי"ר ה״ר ]ולפ״ד

 . וע"ש ,הוא לו לא ח׳ סי' קדמונים הגאונים
 לשמוע וקרוב פורת בן וצ״ל משובש השם גם ואולי
. הרשב"ם[ בן פורת יוסף לר' שהוא

 תלמוד .האמבערג הערץ ה״ר .ציון בן 470.
 ,אויגשבורג :ישראל בני לנערי הדת יסודי

, 8ס , תקע״ב
 מטורבין. אלימלך ב״ר יוסף ציון.ה״ר בן 471.

 לחנך הכתיבה ודרכי ,ילקוטים מוסר דברי
 , ד"א : שונים עניניס ובאורי ,הנערים

. 8ס ,מ׳ק׳ו׳ד׳ש׳
.אברהם( אשל )עיין לשיבה. שבעים בן 472.

.•סם( )עיין .למצות עשרה שלש בן 473.

. שם( )עיין .לכה שלשים בן 474.

 .מודינה די שמואל ה״ד .שמואל בן 475.
 והעבודה עה״ת דרשות שלשים .)רשד״ם(

 , ומילות ולחתניס וי״ע שבתות ועל וגמ״ח
 ה״ר נכדו ע״י לביה״ד הובא . עניניס ושארי

 השמואל ,מנטובה : משה ב״ר שמעיה
. 4ס ,)שפ״ב(



אריאל בנין — 80 — לגבורה שמונים בן

לגבורה/ שמונים בן 476.
אברהם(. אשל ))עי' ♦ לזקנה ששים* בן 477•

.(לשוח תשעים בן 478.

 מסעור ב״י שלמה ה״ר .דשא בנאות 479.
 מוסר תוכחות ,ודינים אזהרות .אדהאן
 ופטירת משה של הימים ודברי ישרות והנהגות

 :וכו' דה״י ובלי . 8ס , תצ״ה ,ד״א : אהרן
. 8ס ן תקע״ט ,)רוסיא( חמ״ד

 מרדכי ב״ר שמואל ה״ר .ברמה בנוית 480.
.4סלבוב,תקס"א, ש״א: על גלאנטי.פי׳ הלוי

 :שונים שירים ריז. נתן ה״ר השיר. בנות 481.
. 8ס , תקס׳יא ,ברלין

 . מיוחס אברהם ה״ר אברהם. בני 482.
 : דרושים וקצת ,גיטין הל׳ על וקונט׳ ,שו״ח

. 2ס / תקל״ג ,קושט'
 . אייבשיץ יהונתן ה״ר . אהובה בני 483.

 וגירושין אישות הל' הרמב״ס על ובאורים חי׳
 , פראג :חלקים ג׳ , שו״ת קצת ובסופו
, 2ס ,תקע״ט

 שו״ת קט״ז י לפפא אהרן ה״ר .אהרן בני 484.
 דינים חי׳ ובסופו , ח״מ לטור השייכות

. 2ס ,ג׳א׳ל׳ת' ,אזמיר :ומפתח
 על חי׳ .פאלקון דוד ה״ר . דוד בני 485.

 קונע׳ ובסופו , שו׳ית קצת ובתוכם , הרמב״ס
.2ס קונשטנטינא״תנחי״ל, דאיתתא: עיגונא

 . מנחם ב״ר אלגאזי חיים ה״ר .חיי בני 486.
 על גפ״ת וחי׳ ,טורים ד׳ כסדר דינים חי׳

 יצחק חיים ה״ר ע״י מוגה ,בש״ס מס׳ כמה
 אורטוקויאי :אלפנדארי חיים בה״ר רפאל

.2ס)תע״ב(, לפ״ג לקושטנטינא,ב׳ע׳ת״ה סמוך

 ח״ב .עייאש יהודה ה״ר . יהודה בני 487.
 ,הרמב״ס לשונות קצת על יהודה לחם לספרו
 ,ז״ל הרא״ם ולשונות תוספות לשונות ובאור
 ובסופו , שו״ת קכ"ד יהודה בית לספרו וח״ב

 : המילה מעלת על ברית אות קונט׳
. 2ס , ת׳נ׳ח׳נ׳ו' ,ליוורנו

 .מפראג לאנדסופר יוגה ה״ר יונה. בני 488.
 קונט׳ ובסופו ,וכתיבתה ס״ת דיני על חי׳

 על להרמד״ל תורה אור מס׳ קצור אור אורי
. 4ס ,תקס״ג ,פראג : וסתומות פתוחות

. משה( דבר )עיין . יונה בני 489.

 . טגוגי הכהן יוסף ה״ר . יוסף בני 490.
 , ליוורגו :פוסקים ושאר התלמוד על חי׳

 שם היה לפ״ד כי קצת ]וצ״ע .ר"כו( י' )תג"י
 זרע ח״ב שלי שה״ג עיין ,ישועה ר׳ המחבר
. ז׳[ באות יצחק

 . יחיאל שלמה ב״ר יוסף ה״ר . יוסף בני 491.
. 2ס ע׳ד׳ו׳ת', שאלוגיקי, בתורה: על דרשות

 על פי' .ששון יעקב ה״ר . יעקב בני 492.
 על והגהות ,שו"ת וי״ד העטור ס׳ קצת

.2ס ,קוגשטגטינא/ד׳ע׳ת' והטורים: הרמב״ס
 ,דרושים .חנין יצחק ה״ר .יצחק בני 493.

.2ס ,תקי״ז ,שאלוגיקי תשובות: קצת ובסופו
 אבד״ק אלימלך צבי ה״ר .יששכר בני 494.

 ח״א ,השנה חדשי כסדר דרושים .דינוב
 ח״ב . 4ס ,תר״ו , זאלקווא :אדר(—)תשרי
 ליתר דרושים ואח״ז , ור״ח שבתות מאמרי

. 4ס י׳ת׳ר', שם, אלול(:—)ניסן השנה חדשי
.יששכר( ים )עיין ,יששכר בני 495.

 שו״ת י מאגאר משה ה״ר .משה בני 406.
. )רמי״ג( :הרשד״ס כמו

 .הקראי מצורדי משה כ״ר . משה בני 497.
.)אר״ץ( : אצלם נמצא ולא בספריהם נזכר

 שו״ת פ״ה .שלטון משה ה״ר .משה בני 498.
 ,קונשט׳ :שונים לקוטיס ובסופו ,ארוכות

. 2ס ,תע״ג
 יוגה ב״ר יהודה ה״ר . הנעורים בני 499.

 מוסר אמרי ומכתמים, משלים . ייטלים

 אביו ותולדות , ומליצות וחידות וחכמה
 : ח״א ,צורתו עם , ייטלים יונה ר׳ הרופא

. 8ס , תקפ״א ,פראג
 טיבולי יוסף ה״ר . הנעורים בני 500.

 )אננאלען : נערים חינוך על • מטריעסט
. (3 הערה דשכ״ו ת״ר

. אברהם( כהונת )עיין . קטורה בני 501.

 בתו בן חיוון שמואל ה״ר .שמואל בני 502.
 וסה״ר( הש״י ספק בזה )וסר . הרשד"ם של

 י״ט מהל׳ וקצת , ח״מ מריש הלכות קצת על
 : חלקים ב׳ , שו״ת וש״ג , תערובות והל׳

. 2ס , ה׳ש׳י׳ב׳נ׳ו׳ ,שאלוניקי
 עדאווי שמואל ה״ר . שמואל בני 503.

 חג״י וכן עדאווי משה :580 )ורח״ש
 וקצת ,בש״ס מסכתות שש על חי׳ .ס״ג( מ׳

 רש״י על לקוטיס ובסופו ,הרמב״ס על חי'

. 4ס ,תקי״ט ,ליוורנו : עה"ת
 ,באגדות וגם עה"ת דרושים . שמואל בני 504.

שכ״ה. בשלח,ע״ש מס' אחד דף ממנו ראה סה"ד וכעל

 עם ויכוח .סגרי חיים ח״ר . אב בנין 505.
 בסדר אבוה ר' תקנת על חזק יעקב ה״ר

. ו׳( ח׳ )זצ״ל :ב״י , תקיעות

 אריה בה״ר שאול ה״ר .אריאל בנין 506.
 חדרי ח״א :חלקים ב׳ .אמ״ד אבר"ק ליב

בית ובסופו התורה כסדר דרושים תורה
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.קורדובירו משה ה״ר . טעמא בסבא 520.
 : משפעים פ׳ בזהר הסבא מאמרי על פי'
. ו.\2 929 ף, רד״א ב״י

 משלים השטת ם׳ הוא .משלים בעדר 521.
 פרידבורג אריה שמשון ה״ר ע״י נעתק

 116 רח״ם ב״י : אברהם משה ב״ר
 שהוא כ׳ דשנ״ה שם וכמפתח . .¥2 294 וע״ש

 והוא רומא מלך דיקלטאנום מעשה העתקת
. הנוצרים כהעתקת השמות ונשתנו סנדבאר משלי

 . אליהו( דבי תנא )עיין . דאשא בעורי] 522.

. חן( לוית )עיין . בעץ ס׳ 523.

 .הכהן יהוירע בן יצחק ה״ר .ורות בעז 524.
 בשלק ,)דראמא( ההוה ע"ד ורות בעז מעשה

. 8ס , 1834 ,ברעסלויא :עם מחלקות

 שו״ת .בנבנשתי חיים ח״ר .חיי בעי 525.
 חיים עץ : שמות להן וקרא ,ש״ע הד׳ כל על

 לשו״ת הדעת עץ , ח“ח לש״ע דשייכי לשו״ת
 לשו״ת הדר עץ , אל׳ע לשו״ת הגן עץ , י״ד

 :מתשובותיו קובציס ד' נדפסו ועתה .ח״מ
 המפתחות שנדפסו י״ד על משו״ת א' קוק
 עוד עליהן ונוסף לוי בן קול בס' שלהן

 והנס לא״ה דשייכי שו״ת קצת וגס תשובות
 ועדיין ,ח״מ משו״ת קובציס וג' ,מועטים

 ה״ר עכ״ל ,וא"ה א״ח תשובות שאר נתגלו לא
 . ע״ש ,כמקומו שלי ושה״ג ב' א בול״ חיד״א
 שו״ת קצת ואה״ע י״ד ש״ע על ראיתי ומאלה

 . 2ס , תקמ״ח שאלוניקי, : ח״ב ח"מ ש״ע ועל
 : וב' ח״א ח״מ על ״\י. 4019—20 ורח״ם

 : שו״ת ב' חלק : ורמי״ג . 2ס , תקנ״א , שם
. דפין( )נ״ו 4ס ,קוגשטנטינא

 כמחזה בשיר הלציי ספור . החלומות בעל 526.
 העולם מהבלי לאדם מגיד , בחלום לילה

. דמ״ו( תקמ״ה )מאסף :ב״י ,והפסדו

 . תורה( ,פירוש )עיין . הטורים בעל 527.

. חיים בן יוסף ח״ר . הבנפים בעל 528.
 ופאריז י.\2 27/4 מינכען ב״י : לה״ק שרשי

 ובס׳ , דע״ח ז׳ ב״ח )עיין ושד״ל 992/5
 פאריז וברשימת , !1! ע' ליק ד' מכלול

. פעמים( נועה

 דקדוק ס׳ . זרקא יוסף ה״ר הלשון. בעל 529.
 בס׳ מוכא . לה״ק שרשי ובחור , ומסורה

 , ע׳ ה׳ ישעיה וע״ש , זימני כמה שי מנחת
 המוזעאום בבית ונמצא ר״ח ה״א שגת חובר

 ע״י רב״ח משנת א' :ב״י , עקה׳ ב׳ בלונדון
 והב' . 2 ,ונייר קלף על המחבר מתלמידי א׳

 עק״ד )תום' .4 לבד, קלף על רל״ר משנת
. דתנ״ב( תר״נז
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 המצרים בין ורגלים, וי״כ לר״ה דרושים מועד
 כמה על גפ״ת חי' תלמוד, בית ח״ב . ופורים

.2ס ,ח׳ל׳ק׳ת' ,ד״א מסכתות:
 דור ב״ר הלל יחיאל ה״ר . הבית בנין 507.

 , דיחזקאל הבית בנין באור . אלטשולר

 הארץ וחלוקת ,לעתיד הארץ חלוקת וצורת
 ,תקל״ה , זאלקווא : ציורים עם ,דיהושע

 מ״ש ]ולפי , 8ס תקמ״ב, )ליוורנו(, חמ״ד . 4ס
 דוד מצודת עם העו״א נתון שנדפס חיד״א ה״ר
 , כמקומו( שלי שה״ג )עיין יחזקאל אחר וציון

, חמ״ר[ הוא לכן

.שמים( לחם )עיין .הבחירה בית בנין 508.

 ב״י פאלק יהושע ,"רד . יהושע בנין 509.
 דר״ן אבות על פי' . מליסא אייזיק יצחק

 , דיהרנפורט : וזועא רבא וד״א שמחות ומס'
. 2ס ,תקמ״ח

.יהושע( אבני )עיין . יהושע בנין 510.

 ב״רמשה יחזקאל ה״ר . יחזקאל בנין 511.
 מס' על ח״א . נשים ע"ס 0;[" חי׳ .סירקין

. 2ס , תרכ״א ,ווארשא :וכתובות נדרים
 . בליליום יעקב ה״ר . נערים בנין 512.

 אבוהב למהר״ש סופרים תקון ע״ס השגות
. קצ״נן( י' )תג״י :ב״י , ז״ל

 יעקב ב״ר אייזיק יצחק ה״ר עולם. בנין 513.
 , א״ח ש״ע בדיני שו״ת רל״ו ח״א .הבר
 רבות הגהות עם ,י״ד ש״ע בדיני שו״ת וס״ו
 ובראשו ,קנישין אבד״ק יוסף ה״ר לבנו

 ומפתחות: לקופים קצת ובסופו גדולה, פתיחה

. 2ס , ת׳ו׳ר׳ה׳ ,ווארשא
. קדש( מקראי )עיין .עולם בנין 514.

 מס׳ על חי׳ .מ״ז נתן ד,״ר .שלמה בנין 515.
 )כדפוס 2ס , הקמ״ר , אופיבאך : סנהדרין

 כנ״ל ח״ב .שלמה( הבח' וכנו פרופס אברהם ר'

. 2ס ,תקג״ו , שם :ע״ז מס׳ על
 אברהם ב״ד שלמה ה״ר .שלמת בנין 516.

 , שקלאוו :התורה כסדר דרשות .אבדיל

. 2ס , חקמ"ט
 קורות .בלאך שלמה ה״ר .שלמה בנין 517.

 : ככתבם עניניס,בל״א ושארי והתלמוד, לה״ק

. 4ס , 1832 הנובר,
 הענא זלמן שלמה ה״ר .שלמה בנין 518.

 דקדוק על . ש״ץ כ״ץ ליב יהודה ב״ר
 ■ לחדרים בית וכל ,בתים לי״ב ונחלק ,לה״ק

 ,)תס״ח( ח׳י׳י׳ם׳ ת׳י׳ו' , פפד״מ : וח״ונות

 תאבה לא ולכן ,ושלישית שנית נדפס ]ולא . 4ס
. דשע״ט[ ח״א לפירשט תשמע ולא לשי״ב

.ציון( אהבת )עיין .שמחה של בנין 519.



הרמדין בקשת82המאור בעל

 לרביט המאורות ס׳ הוא . המאור בעל 530.
 לבדו גס ונדפס .אלפסי( )עיין הלוי זרחיה

 , ברלין : להרמב"ן ה' מלחמות ס' עם

. 2ס תקי״ט,
.עטור( )עיין .העטור בעל 531.

. (— )דיא . טוגענד בעלאהנטע 532.
. אסתר( )עיין

 רביס מספרים לקוטים . אסופות בעלי 533.
. )ש״י( :כ״י , שונים ועניניס

 גדול קובץ ,קדמון ס׳ . אסופות בעלי 534.
 לדרך וצדה הלקט שבולי ס' ע״ד דינים פסקי

. וע״ש( יו״ד )זצ״ל :כ״י ,ודומיהם

 אברהם ה״ר .אברהם ברית בעלי 535.
 ,התנ״ך כל על פי׳ .מררכי ב״ר אזולאי

. במקומו( שלי ושה״ג ע"ד )שג״ב :כ״י

אריסטו(. )עיין .לאריסטו חיים בעלי ס׳ 536.

.מקורבייל יעקב החלומות.ה״ר בעלי 537.
 עיין טעות ]והוא .)ש״י( : חלומות פתרון על

. רמש״ש[ : יעקב ר' שו״ת

 פאסי דור ב״ר יהודה ה״ר .הספל בעלי 538.
 : הכפולות ממלות דקדוק . היוג המכונה

 מס׳ ח״ב הכפל אותיות ס' )הוא .)ש״י(

. חיוג( טר״י דקדוק ועיין ,שלו הדקדוק

 שערים ז' .המשיג הראב״ד הנפש. בעלי 539.
 ס' בסוף ראשונה נדפס ונדה. נשים בדיני

 . 4ס , שס"ב ,ד״ו : להרשב״א הקדש עבודת
 מלאו החסר וכל ,הטעיות כל בתקון עוד

 הרז״ה השגות עליו ונוסף ,במקומם והציגו
 : להר״ן נדה מס׳ וחי' להרמב״ן נדה והל'

 :להר״ן נדה חי׳ ובלי . 4ס ,תקכ״ב ,ברלין
. 4ס ,תקע״ז , ברדיטשוב

 דוד ב״ר יהודה ה״ר . הרפיון בעלי 540.
 ס׳ עם נזכר .דקדוק ס׳ . ^.2 538 הנ״ל חיוג
 לרד״ק המכלול ס׳ בהקדמת הנ״ל הכפל בעלי

 )עיין .שלו הנוח אותיות ס׳ והוא , ע״ש
. חיוג( מר״י דקדוק

 . פאלען אונד אשכנז פון בעשרייבונג 541.
 ,ופראגי ופולאני אשכנזי איש בין בל״א ויכוח

 : א״ע ומהלל ברעהו דופי נותן וכאו״א

. 8ס / חש״ד , פראג
 באמשטרדם רבעליריי די פון בעשרייבונג 542.

 ואחשוב ,נוצרים מל' ]ונעתק .תג״ו בשנת
 ונוסף , מארשון פאן יוסף ר' הוא שהמעתיק
 ,ד״א :רמש״ש[ :גריל ער פוי פון מעשה

. 8ס תס״ז,
 יהודה בן אליעזר כ״ר .אליעזר בציר 543.

)אר״ץ(. יהודה: מנחת ע״ס קצר פי' הקראי.-

. ישנים( שפתי דובב )עיין .הכסף בצל 544.

. סתרים( מגלת )עיין . בקבוק ס׳ 545.

 ב״ר מרדכי חזקיה ה״ר . בקורים ס׳ 546.
 מלוקטים ,ומנהגים תפלות .בשאן שמואל

 בקור לחברת חיברו . ושל״ה יבק מעבר מס׳

. 8ס ,ע׳ת׳ ,ד״ו :בוירונה חולים
 . לאברהם( —) או אברהם בקר 547.

 לשיטת קבלה עניני .זו קררו לאברהם

 רה״ם וכ״י .¥2 42 זוזיקסיאנא כ״י : שר״י ש״צ
 ח״א פירשט ]ומ״ש . ע״ש ג' נ\2 117 61 773

 )רמש״ש(. בידו: הוא טעות באמ״ד שנדפס דקל״ג
. שם[ ומ"ש ומצוחצח צח אור ועיין

 סדר .מילדולה דוד ה״ר . יזרח בקר 548.
 מילה לברית פזמון ובסופו , החמה ברכת
.8ס ׳תר״א לונדון, מילדולה: שמואל לה״ר

 משה ה״ר פי' עם ,ש״ח הרוגי על בקשה 549.
 ראשונה נדפס . מיץ אבד״ק נראל ץ כ״

 זלמן אפרים ר׳ ע״י ושנית . ז׳י׳ת' שנת

. 4ס , תג״ט , ד״א : ריינבאך
 : ?( הסמ״ג )בעל מקוצי להר״ט בקשה 550.

. \".2 654 , 0 רד״א כ״י
.שין( אלף )עיין .חדשה בקשה 551.

 אבי קלוגימום ב״ר יהודה לר' בקשות 552.
 :ליחיד וקדושה וקדיש ש״ע סדר על הרוקח

. 1) ו.\2 299 ,שם כ״י

 הההי״ן בקשות הם נפלאות בקשות 553.
 .זה( )עיין הידיעה וה״א והאלפי״ן והממי״ן
 ובקשות ,חזקיה בן מנשה ותפלת ,ומרמב״ן

 יודא ור׳ כ״ג ר״י ובקשות , נפלאים שמות עם
 ופיוסים ונוראים נפלאים שמות עם חסיד

. נ8 729 , 0 רד״א כ"י :שונים

 ,ק״ש וסדר ,קבלה ע״פ נפלאות בקשות 554.
 : יום בכל לאומרם ספרדים מספרי מלוקט

 הוא ]אולי . מצאתי לא ובק"ד , תקמ״ב רד״א כ"י
 מקובצי א' גדול תפלה בסדר שנמצא או ,הנ"ל

. רמש״ש[ :שם כ״י

. לדוד( מכתם )עיין . הההי״ן בקשת 555.

 זה( )עיין אל בית היא .הלמדי״ן בקשת 556.
 אותה המיחסין כיש )ודלא הבדרשי לר״א

 דוד לה״ר באור עם . בנו( ירעיד. לר'
 לרז״וו ידידות שיר ואח״ז ,אטטעגזאסר

 ,הליל אל בית כמעשה ר״ח על שיר בוכנער
 מאות רק מלותיו שכל תפלה שירי לו ועוד

 באור עם ,ר״ח עניני על ג״כ תיו—מס
 בחינת )ועיין , 8ס , תקע״ב , פפד״א : המלות

. הבוחן( עוללות , עולם
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 מחברו, נזכר לא חדשה. חלמתן בקשת 557.
 המבורג, העסע: מאיר ה״ר ע״י לביה״ד והובא \

. 8ס , תקפ״ט

 הפניני ירעיה ר׳ . הממי״ן בקשת 558.
 מתחילות מלותיה שכל בקשה .הבדרשי

 בחינת ס׳ בסוף רוב ע״פ נדפס .מ"ס באות
 ה״ר ע״י ת״א עס עוד . זה עיין ,עולם

 בראשה: הקדמות וב' פרערא וואלף בנימין

 ס׳ להעתקת כוללת הקדמה מראש קורא א(
 מתחילות מלותיה וכל ,והבקשה עולם בחינת

 ואומר מבשר טוב מבשר ב( .במ״ס ג״כ
 העתקת גס לאור יוציא חן פעולתו תמצא שאם

 עוד . 8ס , תקג״ט ,ברין : עולם בחינת ס'
 ,ליפסיא : פראכע ה׳ להאדון רומי ל׳ עס

 והמחבר , הבוחן( עוללות )ועיין . 4ס ,1662
 אות לכל שמונה כפול רהוטה אחריה חיבר
 ישן כ״י מתוך מחדש נדפסה , משמו
 ח״ל , 1. ו.\2 42 הכרמל יד על אשר בשרון
 בדרשי אברהם ב״ר הפניני ידעיה אמר : בראשה

 וזכרי שמי לרשום יכולתי ולא הדרך לחצני כאשר
 לכל שמי רהוטה אחריה חברתי הממי״ן בבקשת

. אמונה אנשי לנועם תיבות שמונה ואות אות

 . שלמה( חשק )עיין . הממי״ן בקשת 559.

 . שמשון( שגיון )עיין . שיכין שין בקשת 560.

 . הריב"ש( שו״ת )עיין . ששת בל ,ס 561.

 .שפיגל( ברנט )עיין . שפיגל בראנט 562.

. תורה( )עיין בראשית. 563.

 מאמרים וע״פ ,יפיס בחרוזים בראשית פ׳ 564.
 ??: ישראל ב״ר אהרן ה״ר ]ע״י בל״א ומדרשים

. 8ס ,פראג( )ונראה חמו"ד :רמש"ש[
 משה בן שמחה כ״ר . בראשית ס׳ 565.

 סודות בבאור קצור חבור .הקראי הלוצקי

 ובדברים ומליצה במשל בראשית מעשי סחרי
. )אר״ץ( : וחתומים סתומים

 יהודה בן ישועה כ״ר . רבא בראשית 566.
 כסדר מחקר ע״פ גדול מבור . הקראי
 ]ולפ״ד .״\ו. 5 61 41/2 ליידין ב״י : התורה

 עיין ,התורה כסדר בעצם הובר לא פינסקער ר״ש
. דקע"ד[ ריש יו״ד הערה סוף קדמוניות לקוטי

 . רבה אושעיה ר׳ .רבת בראשית 567.
 של רבות המדרש זה ואין המשנה דברי לבאר
 ח״א דוד צמח בס׳ )ועיין ,נחמני בר רבה
. מדרש( ש״י,ועיין :רבות ועיין תתקע"נן ג"א

 תאומים ברוך ה״ר . טעם ברוך 568.
 בסוגיות ופלפולים דינים חי׳ . פרענקיל

. 2ס , תר״א ,לעמבערג : בש״ס עמוקות

 ענזיל אשר ה״ר . אשר מבנים ברוך 569.
 זאלקווא, :עה״ת פשטיס ליב. יהודה בה״ר

. 4ס תק״ט,

 אליעזר ב״ר שמשון ה״ר .שאמר ברוך 570.
 תפילין כתיבת על .שאמר ברוך המכונה

 שקיבל כפי ,האותיות וצורת עשייתן ודרכי
 מרחש בידו שהיה נוסחא ז״ל יששכר ר׳ מרבו

 מזונשהייס אברהם מ׳ בדורו הסופרים
 חזן אברהם ר' בבחרותו הנקרא ,משה ב״ר

 והוא ,מרוטנבורג הר״מ תלמיד מהייפארט
 : ההיא הנוסחא על רבות הגהות והוסיף עשה

 ס' ובסופו כנ״ל, עוד . 8ס ,תקנ״ו ,דובנא
 ליפמאן ר' )הוא שלי״ו למהר״ל בית אלפא

 ט״ב א״ע חתם ע״א דכ״ד ושם ,הנצחון בע״ם
 : פנים בד' ,ליפמאן( טוב יום כמו שהוא יומ״י

 . צורתם טעמי על ב( .האותיות צורת על א(
 מספרם וסוד , הרכבתם תמונת סוד ג(

 צורתם תואר סודות ד( .זו אחר זו וסדרם
 ס' חדיר מזכיר וד׳ הג׳ ובא״ב ,קבלה ע"ס

 , קבלה ס' שהוא משם ונראה שחיבר, האשכול
 אות ד' בא״ב יצירה ע״ס פירושו מזכיר גס
 , בקצור א"ב עוד מתחיל אח"ז . וס' ב׳

 . וצ״ע( , עקיבא דר׳ אותיות מס׳ שהוא )ונראה
 ודרך תמונתם על בארוכה א״ב עוד אחרן ועד

 ,וכו' מספרם וסוד רמז ע״ד ובאורם כתיבתם
 מבעהמ״ח ביתא האלפא "סליק :בסופו וכתוב

. 4ס , תקס״ד ,שקלאוו :האשכול" ס'
. מהשבת( מלאכת )עיין . מלות ברורי 571.

 סנ״ל טוביה ה״י . המרות בהוריי 572.
 לבאור הנוגע המדידה חכמת על מהארשיץ.

 ראשים: לשלשה ונפרד ,והפוסקים רז״ל דברי
 בעניניס ופוסקים בש״ס הלכה של מו״מ א(

 . לזה הנוגעים הדינים מכל קצור ב( . אלה
 הנצרך זו חכמה ויסודות כללים קצת ג(

. 4ס ,תקס״ז ,פראג :תחומין למדידת
.מכילתא( )עיין .המרות בדורי 573.

 עזריאל כ״ר שמואל ה״ר . ברוריא 574.
 ראשונה נדפס . מחלקות בד' שיר . מולרר
 :לבדו ושנית . זה עיין ,תועלת פרי בקובץ

. 8ס , תרי״ט , ד״א
 :כזה״ל קנו״ו שי' הכלבו בס' נזכר ברזילי. ס' 575.

 חיד״א ה״ר כ״כ . ע״ש ברזילי, כס' נמצא וכן

 , 47 סי׳ כ' אות הי׳א שלי ושה״ג י״א בול״ב
 מרכ הנז' גאון ברזילי לרב שהוא בארה ומשם

 . ע״ש קמ"ע סי' ד״ק מהר״ס כשו״ת גאון האי
 דעליעש לרשימת צונן הוספות כשס כ' ורמש״ש

 כזמן שהיה ברזילי ב״ר יהודה ה״ר שהוא

. גדול כחו כמה לדעת וצ"ע ,הרי״ף
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 , האריז״ל מקבלת הודות . הבריאה ס׳ 576.
.\!<2 1056 , 930 , ן( רד״א כ"' : חלקיס ב'

. (— מעשה )עיין .וזמרה בריאה 577.

 . הכתב פתשגן או בריבשטעללער 578.
 שונים מכתבים . מאיר כ״ר הירש צבי ה״ר

 בתום' רביעי פעם נדפס ,ל״א עם בלה״ק
 , פפד״א : שמ״ח מיני וכל מכתבים כמה

. 8ס , תקס״ד

 לתנאים אגדות או הלכות לקובץ ברייתאישס 579.
 אל הקדוש יהודה רבינו אספם לא אשר ראשונים

 אס בתלמוד ובאו ועלו שלו משנה סדרי תוך
 ולהשיב להקשות או המשנה דברי את לחזק
 בל׳ המלה העתקת שהיא מחוצה ג״כ ]ונקראו עליה
 מלאים התלמוד פנות כל אשר ומלבד .עברי[
 תנו תניא בלשון בו הבאים זן אל מזן מהם
 ונמצאים נזכרים עוד ...דבי תני או רבנן
 וגם ואמוראים לתנאים חבורים מיני כמה

 קצתם אערכה ואשר ברייתא הנקראים לזולתם
 ברייתא א( : הס ואלו , הקורא לפני פה

 ונקרא שבידינו/ מפ״א ששי פרק הוא דאבות,
 ארא דרב ברייתא תורה.ב( קנין ג׳יכפרק

 הל' המפרש בימי עוד ונמצאה , העבור סוד על
 . ע״ש י' פרק שם כנראה , להרמב״ם קה״ח

 בערוך נקרא כן , אליעזר דר׳ ברייתא ג(

 י״ז בראשית רש״י )ועי' , הדיר דר"א פרקי ס׳
 . וזולתם( , תרס״ח סי' לר״ת הישר וס' ! ג׳

 הגלילי, יוסי בן אליעזר דר׳ ברייתא ד(
 . התורה ללמוד כללים מדות ל״ב והן

 נדפסה . יוסי[ ר' לאביו אותה מיהסין ]ויש
 מבוא אחרי ברכות מס' בסוף שלנו בשסי״ן

 ועם ,דר״י מדות י״ג כללי וקצור התלמוד

 עולם(. נתיבות תנאים, מדרש )עי׳ פירושים
 הוא ,חלפתא בן יופי דר׳ ברייתא ה(
 בתלמוד גס הנזכר בידינו אשר עולם סדר ס׳

 מגילה ,ב' פ״ב יבמות )עיין ,ברייתא בשס
 ח' ע״ז ,נזיר , ב׳ מ״ו נדה ,ב׳ י״א
 בן דיוסף ברייתא ו( .א'( פ״ח שבת ,א׳

 ,וז״ז בריקאנטי ונזכר , קבלה ס׳ , עוזיאל

 רוסי די וכ״י נ\2 965 , ף רד״א בכ״י ונמצא
 עוזיאל בן שיוסף הפק ]ואין . ^2 1138/12

 . רמש״ש[ : הירא דנן בא״ב הנזכר הוא זה
 בראש היא , ישמעאל דר׳ ברייתא ז(

 דר׳ מדות י״ג בשם לנו וידועה ,הספרא
 עשרה בשלש אומר תחלתמ״ר״י ע״ש ישמעאל

 רבתי היכלות וס׳ .וכו׳ נדרשת״ התורה מדות
 הקדמת )עיין , ישמעאל דר׳ ברייתא ג״כ נקרא
 רטלאכת ברייתא כ'(.ח( דף ג׳ המדרש בית

 אגדת מדרש ,ג׳ המדרש בית )עיין המשכן.
 אייזיק ה״ר הגהות עס ן עוד .בראשית(

 ברייתא ט( .8ס תקס״ב, אופיבאך, שייער:
 . כונן( מדרש )עיין בראשית, דמעשה

 דף ר״ה )עיין ,העבור דסוד ברייתא י(
 רש״י )עיין .דספרי ברייתא יא( .ע״ב( ל

 ספרי או שני לספרי וכוונתו ן ע״א דכ״ט סנהדרין
 פינחס דר׳ ברייתא יב( .זה( עיין ,זוטא
 ברייתא יג( תדשא(. מדרש )עיין יאיר. בן

 אגרת מדרש )עיין . מרכבה מפרקי
 בסוד דשמואל ברייתא יד( .בראשית(

 ]ולפ״ד . פ״ר הראשונים בדברי נזכרה , העבור
 עיין ,דר״א פרקי ס׳ הוא פיליפאווסקי הר״צ

 . הנשיא[ הייא בר לר״א העבור לס' הקדמתו

 סדר נמצא .¥2 387/1? וואטיקאן ובכ״י
 : הוא זה ואולי , דסין ח' שמואל דרב התקופות

 הדברים רוב וכן . ן הערה דצ״ג גא״ם )צונץ
 היונה בס׳ ועי׳ . זה מספרו לקוחים זה בסי'
. די״נו( זקש לר"ש

 .תוספתא( )עיין .חייא דר׳ ברייתות 580.

 .לאברהם( חסד )עיין .אברהם בריכת 581.

 קינסטליכע- נייער בריעפשטעללער 582.
 קבוצת . ליאנדאר ליב יהודה ה״ר

 קצת ובסופו וכתבמשיט״א/ בל״א, מכתבים

 .תר״ר , שם .תקפ״ו ווילנא, החשבון: למודי
. וז״ז 6ס , תר״ו ,שם

 בריעפענ־ נייער אדער . לעהרע—בריף 583.
 האנד אללער אינהאלע , שטעללער

 , זיטטענלעהרע ! בריעפע פערשיעדענע
 הירש פאן רעכנונגען אונד בריף געשעפעס
 , ווילנא : שני( )ד' הנ״ל בן ליאנדאר

. 8ס תרט״ז^
 יצחק ב״ר אברהם ה״ר . הברית ס' 584.

 , מחקר בדרך קבלה ,ס .ספרד מרמון
 בהקדמת בוטריל הר״מ ]והנה . לפרקים ונחלק
 ממנו י״א מפ' שלם מאמר מביא יצירה לס' פירושו
 שמיחסו מה וא״כ .ע״ש ,המורה ה׳ בו ונזכר

 ע״ב( ד״ח )ע״ש השני להראב״ד קוה״ד בעל
 , מנוחה ברית ס׳ בשם הנדפס והוא , היא שגגה
. זה[ עיין

 ב״ר פינחס אליהו ה״ר . הברית ס׳ 585.
 הטבע חכמת על ,ח״א : חלקים ב׳ . מאיר

 ואשר , בו שנתחדש מה וכל ,חלקיו לכל
 ספרי מכל מלוקט האחרונים, בו המציאו

 מחכמת קצת וגס ,בקצרה האלה החכמות
 מחכמת הקדמות וקצת , האדם ובנין הנתוח
 מדות עניני על אמת דברי ח״ב ,הקבלה

 : וכו' והנבואה רוה״ק וענין והנהגות,,
 . 8ס , חש״ר , שם . 4ס ,תקנ"ז ,ברין
 , זאלקווא :ותקוניס הוספות ש״נ עם , עוד

 . 8ס ,תקע״ח , ווילנא . 4ס ,תקס"ז
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 מסתרים מטמוני ס׳ ]ג״ח . 8ס , 1859 , לבום
 לס' שחיבר עצו טעם ס׳ ,האותיות צרוף בסוד
 חסידים משנת ס' ע״ד ז״ל למהרח״ו חיים עץ

 . המצות בטעמי טובים מצות וס' ז״ל, ריקי לרע״ח
. ק'[ סי' הוף דר"ד נאמנה קריה עיין

 הרמ״ק אבי קמחי יוסף ד׳ . הברית ס׳ 586.
 נדפס ,באמונה ומענות ויכוחים .והרר״ק

. זה עיין ,חובה מלחמת ס׳ בתוך קצתו

 : קבלה ע״פ מילה ומנהגי דיני . הברית ס' 587.
 לבע״ס הוא ואולי ,"\ו. 1069 ,ן< רד״א כ״י

. ע״ש ,לפניו ההוא שבנרך יין תוקף

 מינכען כ״י : השבת על מאמר . הברית ס' 588.
55/4 12^ .

. חדת( יסוד )עיין . הברית 589.

 יום )עיין .ש״פ הגדה פי' . אבות ברית 590.
. ישועה(

 אפרים ב״ר אברהם ה״ד אברהם. ברית 591.
 שערים ה' .מפראג סופר ניררלאנדער

 מזרחי הר״א ע״פ החשבון בחכמת הראשונים
 הנקראים התלמידים בחינות הגויס,עס והפרי
 ע״י ?( )שס״ט חש״ד , פראג : צדק מאזני
 שמ״ט דרע״ז גא״ל )וצונץ . בצלאל בן גרשון

. 8ס !ע״ס(
 א״ש אברהם ה״ר . אברהם ברית 59־2.

 , ד״א : גפ״ת חי' וקצת דרוש . שלעזינגער

. 8ס ,תקמ״ט
 יעקב ב״ר אברהם ה״ר .אברהם ברית 593.

 ע״ג )שג״ב :כ״י ,חריפים דרושים . צמח
. במקומו( שלי ושה״ג

 הירש צבי אברהם ה״ר אברהם. ברית 594.
 בדיני שו״ת .ופיעטרקוב פילץ אבד״ק

 ויתהלל״ו יחס״ו ב״ו ,דיהרנפורט : ש״ע ד' כל

. 2ס , )תקע״ט(

 בנימין צבי ה״ד . אברהם ברית 595.
 המילה סדר . אויערבאך אברהם( )ב״ר

 יסודי ע״פ ובאור עם ופיועיה ותפלותיה
 נוסח על חוקרת פתיחה עם ,וכו' הש״ס

 : וכו' וזמנם ומחבריהם והפיועיס התפלות

. 8ס ,כר״ת , פפד"ט
 מסלה ,ילקוט )עיין .אברהם ברית 596.

בסמוך(. אח״ז ועי' , מאמרות עשרה לאלהינו,

 . לאברהם וחפר אברהם ברית 597.
 הנקרא הלוי הורוויץ אברהם ה״ד
 , הראשון .שעפטילש ר׳ אברהם ר'

 משא כל על תשובה ודרכי ,ותפלות ווידוים
 פרקים שמונת על מספיק פי׳ והשני ,ועון

 . 2ס , ושל"ח של״ז , לובלין :להרמב"ס
 . 4״ , שס״ב , קראקא : הוספות עם עוד,
 . 4ס , שפ״ב ,לובלין : המחבר בני ע״י עוד
 . .. חק , קאפוסט : לבדן אברהם ברית עוד

 שער סדור ועם . וז״ז 12ס ,תקצ״ו ,מינסק
 , תפלה )עיין . השל״ה בעל לבנו השמים

 )עיין הנ״ל לאברהם הסד וס' . תפלות(
 ראשונה נדפס שנויים ובקצת .פרקים( שמונה
 בכל ואח"/ ,2ס ת״פ, פפד״מ, ד׳ בש״ם

 ד׳ .1"\ 922 ,י! בק״ר ]והנמצא . השסי״ן
 שער הוא , קלונימוס ע״י 2ס , שפ"ב ,לובלין
. [692 ע׳ רשמש״ש עי׳ . של״ז לדפוס מזוייף

. בסמוך( אמת ברית )עיין . ים אלה ברית 598.

 אחיצדק אבידע בן אמתי .אמת ברית 599.
 : מחלקות ב׳ .מפוזנא( קארו דוד )ר'
 הדת ביסודות חקירות ,אלהים ברית א(

 לבקר ,הכהונה ברית ב( . וכו׳ והמנהגים
 והרבנים המורים ישראל עם מאשרי מעשי
 : זה[ הרבנים,עי' תכונת ס׳ נשתלשל ]וממנו וכו׳.

. 8ס , ,)דעסויא( קונשטגטינא

 שווייצער. בער דוב ידידות.ה״ר ברית 600.
 : לעטערים הלוי מאיר ה״ר לכבוד ארוך שיר

. 8ס , תר״ט , ברעסלויא
 לידא. ליב אריה ב״ר דור ה״ר ה׳. ברית 601.

זה. עיין ,ה׳ סוד לספרו אשכנזית הוספת הוא

 אברהם ב״ר יעקב ה״ר .יעקב ברית 602.
 שיטה ואח״ז ,דרושים מ״ב . פייתוסי
 וקצת , חדושיו עם סושה מס' על מקובצת
 גאונים ולקושי ,נגאר יהודה לה״ר הגהות

 אברהם לה״ר נזיר ולקושי ונזיר נדרים למס'
 מדות י״ג פי' ,צדק שערי אח״ז ,מוסא ן׳

 אחרון ועד ,להרלב״ג בהן נדרשת שהתורה
 והשמשות ולקושיס , קו״א יעקב קול

. 2ס , תק״ם ,ליוורגו : ופיוסים
 בלילה לקרות קדמונים הקון . יצחק ברית 603.

 תקוניס עם , טורקיא כמנהג ,המילה לפני
 משה כ״ר יצחק ר׳ ע״י נדפס . והוספות

 , דיהרנפורט . תפ״ט , ד״א : ירא פירי לופיץ

. 8ס תקל״ר,
.אמת( ברית )עיין .הכהונה ברית 604.

 אייזיק יצחק ח״ר .עולם כהונת ברית 605.
 ועניני רמזים . מקאריץ הכהן יואל בה״ר

 בתום' עוד . 4ס ,תקנ״ו ,לבוב : קבלת
. 4ס , תר״ח ,לעמבערג :שני חלק

 אברהם ב״ר אליהו ח״ר .הלול ברית 606.
 בפ' מרע״ה תפלות על פי׳ .עטינגען הלוי

תרי״ג כל בס וכלל , אופנים בשס״ה ואתחנן



יוסף כרכי86הלוי כרית

 לך" "רב אליו ה׳ ובתשובת ,בפרוטרוט מצות
 מאמרי ע״פ ונדרש ,דבריו כל על לו השיב

 . 4ס ,ת״ה ,לובלין : ודינים ומדרש תלמוד
. הוריות[ מס' על ותוס' אליהו מנחת ס׳ ]ג״ח

 .הלוי אלקבץ שלמה ה״ר .הלוי ברית 607.
 וקצת , מצרים יציאת בסודות פרקים י״ט
 .¥2123 ,76 רח״ם ב״י : ש״פ הגדה פי'

 , רמש״ש ונ״י ,יה"ש אחי שור ר״י וכ״י
 . בענציאן וכ״י , (2280 )רשמש״ש ועוד
 תפלה בית ס' למכר התחיל שכבר בהקדמתו ]ול
. רמש"ש[ ; השגה תפלות כל על באור

. יצחק( שיח )עיין ,הללי ברית 608.

 ישעיה ב״י משה משח.ה״ר מטה ברית 609.
 ש״פ הגדה .מפרעמסלא ווענגראב כ״ץ

 : ומדרשים פשטיס ע״פ , פירושים ב׳ עם
 כמה מזכיר ספרו ]ובתוך . 4ס , תס״א ,ברלין
 על פי׳ משה דבר : כמו שחיבר ספרים וכמה
 משה ויגד . שו״ת משה והשיב . רבה מדרש
 באור משה ויכתוב . התלמוד אגדות על באור

. כתובים[ על

 ליפמאן טוב יום ה״ר . מלח ברית 610*
 מליחה דיני . תוי״ט בעל העליר הלוי

 על פעמים כמה ונדפס , לנשים בל״א והדחה
 בלי דפוסים ג' נזכרו ]בד״א ,גדול אחד דף

 קראקא אבד״ק ליב אריה ה"ר ע״י והשני , פרע

 . [1409 ע׳ רשמש"ש : תל"א בשנת הנפער
 יהודה ב״ר משה ר' ע״י נדפס אחרון ועד

 וש״ך, מט״ז דינים תוס' עם בעמדין המתגורר
 ודיני ,גויס של וקאפע חלב דיני ובסופו

 : ול״א בלה״ק הקדמות עם ,בל״א הכל ,שבת

 . 8ס , תק״ב , אלעקסניץ . תע״ח , ד״א
 דינים כמה ותום׳ הנוספות, רוב בהשמטת עוד

. 8ס ווילנא,תרט״ו, מרובע: ל״א עם עקריים,

 מרדכי בה״ר נפתלי ה״ר . מלח ברית 611.
 : ומליחה דם הל׳ י"ד ש״ע על חי' . בנעט

. 2ס , 1816 ,פראג
 יצחק ב״ר אברהם ה״ר .מנוחה ברית 612.

 לרב אותו מיחסין )ויש ספרד מרמון

 מנקוד בקבלה עמוק ספר . גאון( חמאי
 , ת״ח ,ד״א : דרכים לעשרה ונחלק ,המלות

 , ברדיטשוב . 8ס , תקל״ה , זאלקווא . 4ס
 גדול בכ״י ראהו חיד״א ]וה״ר . 4ס ,תקס״ז
 שלי ושה״ג ג׳ ול״א עי׳ , מהנדפס כפלים

 הנז׳ הברית ס׳ הוא רמש״ש ולפ״ד .במקומו
. ע״ש[ למעלה,

 יעקב ב״ר יצחק ה״ר . עולם ברית 613.
 , ווילנא : בקבלה שונים עניניס .אשכנזי

. 4ס , תק״פ

 . ואלי דוד משה ה״ר .עולם ברית 614.
. יוא״ל ב״י :קבלה עניני

.תר( לב )עיין .עולם ברית 615.

 פילטא ב״ר פינחס ה״ר . שלום ברית 616.
 ,התורה כסדר דרושים .וולאדאווי אבד״ק

 לבנו הקדמה ועם ,ש״פ והגדה , ח״מ ועל
 אליהו ר׳ ע״י ומסודר נעתק ,יחזקאל ר׳

. 2ס ,תע״ח ,פפד״ט ווילנא: עזריאל ב״ר

 יחיאל ב״ר אברהם ה״ר .אברהם ברך 617.
 , מהם היוצא ומוסר מעשיות ספורי .מיכל

 ר״י וצוואת ,ומדרשים בש״ס רז״ל ספור גס
 . תצ"ט , פיורדא :כל״א הכל ,וכו' החסיד

. 4ס , תקע״ה , אוסטרהא
 דרושים .ברכה יצחק ה״ר .יצחק ברך 618.

. 2ס ,תקכ״ז ; ד״ו : עה״ת

 חי׳ .אדרת ן׳ משה ה״ר .משה ברך 619.
.2ס תקע״ח( )וי״א: תקס״ב שאלוניקי, הלכות:

 שו״ת .גלאנטי משה ה״ר .משה ברך 620.
 לראשונים זכרון קונט' ובסופו ,ח״מ בדיני

 ועל והש״ך ח״מ ש״ע על והגהות ,טוח״מ על
. ליוורנו :ח״ב אהרן ויד אה״ע

 כ״ץ ישעיה ב״ר משה ה״ר .משה ברך 621.
 בספרו מביאו ,עה״ת חבור .ווענגראב

. )שי״ג( : משה מטה ברית

.הברכה( מקור )עיין .משולשת ברכה 622.

 חסידים בס' המוזכרות האיברים ברכות 623.
. ״\נ 653 ,0 רר״א ב״י :קנ״ה סי׳

 . צמח יעקב ה״ר .בחשבון ברכות 624.
 בספרים הנמצאים הקדושים שמות כל מאסף

 וחשבון מנין לו שיש דבר שם וכל ,א״ב דרך
 ושה״ג ס״ע )שג״ב :מקומו שרש בצדו כתוב

. במקומו( שלי

.המשנה( מרכבת )עיין בחשבון. ברכות 625.

 . מיוחס מרדכי משה ה״ר מים. ברכות 626.
. 2ס , תקמ״ט ,שאלוניקי :ש״ע ד' על חי'

 מנחם גרשון ה״ר . מנחם ברכות 627.
 ברכת דיני .סג״ל במהרי״ל מענדיל

 ,)ק״ב( חמ״ד מרובע: בל״א ח״כ כסדר הנהנין
. 8ס ,תרי״ח

.רצון( מלא )עיין .נפתלי ברכות 628.

 חי' ,ב״ח .חיד״א ה״ר .יוסף ברכי 629.
 ח״א ובסוף , ש״ע ד' כסדר והגהות דינים
 ,ליוורנו :ח״א ,ברכה שיורי כשם קו״א

 : ושנית . 2ס ,תקל״ו , שם : וח״ב .תקל״ד
. 2ס , תר״ב ,ן ווי
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 ס׳ .מקנדיא יש״ר ה״ר .יוסף ברכי 630.
. ע״ש !שלו וכו' אחוז באגרת ומזכירו , רפואות

 החזן שמואל בן נסים כ״ר . יוסף ברכי 631.
. מהותו( נרשם ולא )אר״ץ . הקראי

 הדיין בחיי ה״ר תוכחה. או נפשי ברכי 63־2.
 מקום לה ונתן ,לנפש תוכחה . יוסף ב״ר

 האחרון,ובדפוס בשער הלבבות חובות בספרו
 , פ״ר נדפסה וכן ,הספר סוף אל נעתקה

 , הספרדים תפלות בסדורי פ״ר נדפסה גס
 ופולין אשכנז מנהג סדורים ובקצת רומא, ]ומנהג

 כמו ספרים בשארי וגס .תפלות( , תפלה )עיין
 מוסר שבט ובס׳ חאגיז לר״מ קדמון אור בס'

 ללע״ז נעתקה גס .רמש״ש[ :וז״ז כהן לר"א
 )עיין , אשקרלי דבורה האשה ע״י ספרדי

 איעלקי לשיר נעתק עוד .השואלים( מעון
 נתן ר' ונכדו ,אלטריגי יוחנן ר' ע״י

 העתיק מאורווייטו אליעזר ב״ר ידידיה

 ... עס ג״כ שלישיים לשירים האיטלקי השיר
 העתקה עם נסים דרב וידוי עליהם ונוסף

. 8ס ,שפ״ח ,ד"ו : איטלקית

 בדודו אברהם ה״ר .אברהם ברכת 633.
 כסדר בראשית ע״ס דרשות .מקושטנטינא

 הטעות ולוח המפתחות לוח ובסופו ,הפרשיות
 , ד״ו : הכהן מיכאל ב״ר משה לה״ר

. 4ס תנ״ו,
 צבי ב״ר אברהם ה״ר .אברהם ברכת 634.

 : קהלת על פי׳ .קאצינאלנבויגן הירש

. 4ס , תק״ם , ווארשא
 משה כ״ר אברהם ה״ר .אברהם ברכת 635.

 חמו״ר : מצוה לבר דרוש . היילפרין

. 4ס , ?( )פראג

 בן אברהם ה״ר . אברהם ברכת 636.
 ה״ר והשגות שאלות על תשובות . הרמב״ם

 משנה או החזקה יד ס' על הבבלי דניאל
 באוקספורד, ישן מכ״י נדפס ,להרמב״ס תורה

 בער ה״ר ע״י הרמכ״ם מתולדות קצת ובראשו
.4ס ,נת״ר ,ליק : בפאריס גאלדבערג

 בה״ר אברהם ה״ר . אברהם ברכת 637.
 ידים נטילת הל׳ על באור . טריוים שלמה

 דינים מאות משלש יותר בו ונכללו ,בפלפול

. 4ס , שי״ב ,ד״ו : מפתח עם
 פשטיס שער(. חסר )ראיתי אברהם. ברכת 638.

 בשם גס וקצתם , והפטרות התורה כסדר
. 4ס , ?( )מושיעי״ם זאלקווא :זולתו

 דיהרנפורט, :בל״א תחנה . אברהם ברכת 639.
. 8ס ,תנ״ב

יופי(. כלילת יצחק.)עיין אברהם ברכת 640.

 הכהן יצחק בה״ר נפתלי ה״ר .ה׳ ברכת 641.
 סמיכת ח״א : ב״ח . ופפד״מ פוזנא אבד״ק

 וגמרא משנה מס׳ בל סוף חבור ,חכמים
 קדושה ח״ב ,בפלפול שאחריה מס' לתחלת
 ,פפד״ט :ברכות מס׳ על גפ"ת חי' ,וברכה
 חי' הזרע משך ס' ]ג״ח . 2ס ,ס״ו—תס״ד

. כ״י[ , זרעים סדר על

. המלך( עמק )עיין . ה׳ ברכת 642.

 מארם דויך אליהו ה״ר .אליהו ברכת 643.
 ושה״ג י״ג )ב״ו : מקרוב נדפס . צובה

. במקומו( שלי

 יעקב ב״ר אליהו ה״ר .אליהו ברכת 644.
 מזרע שמואל בן מנחם בן ברוך בן
 . אוליינוב אבד״ק מלובלין שכנא ר׳

 : חאגיז הר״מ חי' קצת בתום' גפ״ת חי'
. 4ס , תפ״ח , וואנזבעק

 שפירא אליהו ה״ר . אליהו ברכת 645.
 ושה״ג י״ב )ב״ו : קען קוק .פולין מרבני

. במקומו( שלי

 אבד״ק אייזיק יצחק ה״ר הבית. ברכת 646.
)שי״ג(. :כ״י ורפואות, סגולות .קראטיננא

 נתן ב״ר דוד ח״ר . דוד ברכת 647.
 : א״ח בש״ע דינים חי' . מראזווידיב

. 4ס ,תקכ״ו , זאלקווא
 שמואל אהרן ה״ר . הזבח ברכת 648.

 ותוספות ורש״י בגמרא הגהות . קיידינובר
 : ובכורות מחולין חון ,קדשים סדר כל על

 ברכת בשם עוד .4ס , משפ״ט , ד״א
 לה״ר ברוך זרע המחבר ובתוספת הזבח
 ב׳ כולל , הלוי ברוך ב״ר מנלי מנחם

 , זבחים על מן ועומר הלוי עבודת מס׳ דפים
 : מן עומר פי׳ עם הנ״ל ברה״ז ס' ואח״ז

 )רשמש״ש . 4ס , תזג״ב , )ברלין( חמ״ד
. (722 ע׳

 פרידבערג שמואל ה״ר .החדש ברכת 649.
 , רעדלהיים :החדש ברכת על פי' . מטריר

. 4ס תקי״ב,
 . שמואל( רמת )עיין . החשבון ברכת 650.

 כהן נראל משה ה״ר . טוב ברכת 651.
 תנ״ך על ולקוטיס דרושים . מיץ אבד״ק

 ב״ר אלעזר ה״ר אביו דברי קצת בו ונוסף
 חי' קצת גס , כהונה כתר בשם שלום
 , לקוטיס ושארי , מלבות כתר בשם זולתו

 , שלום ב״ר משה ר' חתנו מסדור ומפתחות
 הרופא טוביה ר' המחבר בן ע״י ונשלם
 כתר בשם הגהותיו עם טוביה מעשה בע״ס
 :אבוהב יעקב ר' ע״י והוגה ,טוב שם
. 2ס , תע״א ,ד״ו



בצלאל בשם 88 יוסף ברכת

 אידלאש יוסף ה״ר . יוסף ברכת 652.
 ובסופו ,בקצור יצירה ע״ס פי' .אשכנזי

 ס' לו ונלוה , רז״ל ומאמרי תנ״ך על חי'
 שלומיאל יהושע לה״ר יהושע לב

 : מוספיא חיים בה״ר ידידיה עובדיה
רמ״ג(. סי' וע״ש רמ״ה י' )תג״י ... שאלוניקי

 יואל כ״ר שלמה ה״ר .יוסף ברכת 653.
 והגהת מסורה עניני על )מהרש״ד(. מדובנא

 ב״ר יוסף ר׳ הגביר לכבוד שיר עם , ס״ת
 , דיהרנפורט : בווילנא פעסעליש אלי'

וכו'(. דרכ״א נאמנה קריה )ועיין .16ס תקס״ג,

 מאיר ה״ר .רבא ואליה יוסף ברבת 654.
 מנדים פרי בע״ס אבי תאומים שמואל כ״ר
 זאלקווא :התורה כסדר הלכות חי׳ .וכו׳

. 2ס תק״ז,
 . ברוך ב״ר יעקב ה״ר .יעקב ברבת 655.

 : צ״ו סי' סוף עד ח״מ ש״ע על חי'דינים
. 2ס ,תקנ״ו , לבוב

 ב״ר זעקיל יצחק ה״ר .יצחק ברכת 656.
 עה״ת ופשעים חי׳ . סג״ל שפיץ בערמאן

. 4ס ,תק״ו ,ברלין :והפשרות
 .ראזענבאך אהרן ה״ר .ישרים ברכת 657.

. 8ס ,תקפ״ב ,חמ״ד : שיר
. חסד( תורה )עיין . ישרים ברבת 658.

 שהיה הכהן ברוך ה״ר . בחנים ברבת 659.
 ,ד״א :דרושים מ״ב .שארנקאווע אבד״ק
. 4ס ,תקפ״ח

 עם ,עברי בל' מאמר . בחנים ברבת 660.
 מארטין הנוצרי להחכם רומי בל׳ הערות

. 4ס , 1697 ,ניסען : מעעלפירער
 ודינים וסודות כוונות עם בחנים ברכת 661.

 : יוה״כ של ושעיר וידויים וענין והנהגות
. ו.\2 1495 , ף רד״א כ"י

 ברכות דיני מרוטנבורג. מהר״ם ברכת 662.
 . 8ס שי״ט, ,טרינטו די ריווא : ושתיה אכילה
 ונקרח שכ״ב סי׳ קטן מתשב״ץ לקוח שהוא ]נראה

 , ף רד״א ובכ״י . זה עיין , ברכות סדר שם
 , הנשואין הנהנות וסדר הגהות, עם נמצא נ\2 627
 למהר״ם שהכל ונראה ,שטרות ושארי כתובה ונוסח
. נ׳יי[ , במחזורים נס ונמצא ,ב״ב

 ה״ר פי׳ עם ,וזמירות המזון ברכת 663.
 : מהוראדנא שפירא שמשון ב״ר נתן

 עוד . 4ס ,שמ״ג , קראקא . של״ה ,לובלין
 ב״ר נפתלי ה״ר פי׳ ועם , הנ״ל פי' עם
 לשבת זמירות ועם ,מענדיל זכריה דוד

 .8ס ?( )שס״ג ,ד״ו :פי׳ עם ,למהרש״ל
 עם והגדה וזמירות ,וחולין אשכנז עוד,מנהג

 שמשון לה״ר וקינה בחיי לר׳ ותוכחה ל״א

 העתקה עם עוד, . 4ס ,ת״ח , ד״א יונה: ב״ר
 , ווילמ״ד . תמ״ה ,פפד״מ . ת״ל ד״א, כל״א:

 תקון עם עוד, . 4ס ,תנ״ד , ד״א .תמ״ז
 . 4ס תנ״ט, דעסויא, ציורים: ועם שבח מוצאי
 שי׳ש וזמירות , הקבלה ע״ד קצתו פי' עם ,]עוד

 יוסי ר' הדר )לסי הקטרת פיטום וסדר ותחנות
 כ' ובסופו ,בראשו הסר בווינא ראיתי שרגא( ן'
 הוא וכנראה , מזבח" שם ויבן ולפרשת לפרט״

 , ף רובענש בספרי חלק ממנו נמצא אשר הדפוס
 ועי'זמירות( היטב, נרשם לא )ושם .¥2 1212
 האותיות שנוי בקצת עוד . בקראקא שנדפס ונראה

 1632 ,ן( בק״ר ל״ג עד ה' מדף ונמצא וכו'
. [2806 ע' רשמש״ש : ישן ד' עכ"פ והוא

 שונים ובפנים הנ״ל ככל פ״ר עוד נדפס וז״ז
 , תפלות סדורי בכל וגס , ומגרעות בתוספות

 )ועיין . המנהגים כל ולפי ,לע״ז ולשון ל״א ועם
 וז״ז(. מברכה סדור יהודה, מטה ברכות, מאה

 אליעזר ב״ר משה ה״ר .משח ברבת 664.
 ועניניס ספורים קצת .מזלאטאווי פייוויש

 דיני בו ובאו ועלו ,חייו ימי מתולדות
 .8ס ברלין,תקצ״ר, הורה: חי׳ ושארי שהחיינו

 סדר )עיין . — סדר .הנהנין ברבת 665.
. הנהנין( ברכת

 תקמ״ח שנת לראשית פועלים ברבת 666.
 חברת בדפוס המלאכה מעושי שיר .הבע״ל

 איצק ה״ר וכו׳ השר לאדוניהם נערים חנוך

. 4ס , תקמ״ח ער״ה ,ברלין : יפה בר״ד
 . נפש( משיבת )עיין . השיר ברבת 667.

 , שלמה( כוונות )עיין . שלמה ברבת 668.

 ב״ר שמואל אהרן ה״ר .שמואל ברכת 669.
 ,התורה כסדר דרשות . קיירינובר ישראל

 בע״ם הירש צבי ה״ר בנו הוספות עם
. 2ס ,תמ״ב , פפד״מ :הישר קב

 . — קליינע דער . שפיגל ברנט 670.
 מוסר ס׳ ירושלמי. איש הענובש משה ר׳

 .זה( לפני עוד )ואולי שס״ב , באזיל : בל״א

 . 4ס ,שפ"ו ,)האנווא( חמ"ד . ש״ע פראג,
 . 4ס ,תל״ו ,פפד״מ :בסופו מפתח ובלי

 :4ס ,תס״ו ,פפד״מ השורפת: מראה ובשם
. (1823 )רשמש״ש

. אבי״ה( שאילתות )עיין ברקת. 671.

 ז״ל הכהן אליהו ה״ר .אליהו בשורת 672.
 ושה״ג ב׳ )כ״ל : רזת פי' .מוסר( שבט )בע״ס

. במקומו( שלי

 הלוי בצלאל ה״ר . בצלאל בשם 673.
 , פפד״א : אבות פרקי על פי׳ . מזאלקווא

. 8ס , תקל״א



נפש בתי 89 קדמון בשם

 אברהם ב״י משה ה״ר קדמון. בשם 674.
 על שיר והוא הדקדוק/ כללי .פרווינצאלי
 ה״ר ע״י לביה״ד הובא ,פי' עס השלישית

 אברהם ה״ר בני מרדכי וה״ר אליעזר

. 8ס , ו׳נ׳ש׳א׳ ,ד"ו : פרובינצאלי
 . כ״ץ אהרן ב״ר יוסף ראש.ה״ר בשמים 675.

 שמן ובסופו ן ומדות מנחות מס׳ על הי׳

.4ס תקס״ט, באהוסלאוו, ח״ב: כנ״ל חי' המר
 מיוחסות שו״ת . ראש בשמים 676.

 ה״ר ע״י נאספו ,ז״ל גאונים ושארי להרא״ש
 ה״ר ע״י לביה״ד והובאו מולינא די יצחק

הגהות בתוספת פפד״א אבד״ק שאול

 ,תקנ״ג ,ברלין :דהרסנא כסא בשם שלו ■י
 שלי כשה״ג כמ״ש עוררין עליו ]ויצאו . 2ס

 הספרים וע״ד צונן. לדר׳ וכו' ריטום ועיין(במקומו
 דרצ״ח נאמנה קריה כס' הנ״ל למהר"ש המיוחסים

. שם[ ומ"ש היחוד שער עיין בהערה

 מקנדיא. יש״ר ה״ר שלמה. בת בשמת 677.
 הזה השפר על בעצמו המחבר דברי אלה

 ואולם : וז"ל ,לסופו( קרוב וכו׳ אחוז )באגרת
 מדושתי ועיוני ידיעתי כל ובו שבחבורי גדול
 ולא נפשי לשוא נשאתי לא בו אשר גרני ובן

 והקדמונים אריסעו דעות אחרי ללכת נשבעתי
 בחרתי אלא זה( )עיין שבע בבאר שעשיתי כמו

 בפי ושגורות המפורסמות נגד חדשים אלהיס
 הוא ,נחשים לקראת הלכתי ולא חרשים חכמי
 מכל בשושנים סוגה שלמה בת בשמת ספר

 לוחות תכונה תשבורת מספר חכמות מיני
 היד עולם ציורי צללים מבעים משפעים
 נגוניס ?( )כלים כלס משקלים והפרצוף
 ותושיות חכמות אלהיות מדות שבעיות הגיונות

 מפיק כבוד אומר כולו הכליות כל חוקר
 אבן עורי לארבעה יפרד והוא , מרגליות

 היכל תבנית מחועבות יקרות גדולות אבנים

 , בשמת תכשיטי חמדה משכיות כמה ותחתיהן
 ויהללוה/ ופילגשים מלכות ויאשרוה בנות ראוה

 לא אחרת ובאר שבע באר ס׳ הבין שלא ומי
 / חובל הוא ונפש הספר מזה תועלת שוס יקבל
 , חבל בראש וכשוכב ים בלב כשוכב ויהי

 אור קראתיו קען חבור הברתי הס׳ ובסוף
 בראשית מעשה כל כולל הימים שבעת

 והלכו המלך דרך והוא איש בה עבר לא בדרך
 ס׳ נכלל ובו ,זרחו לנגה ומלכים לאורו גויס

 עבעייס בלמודים לדבר הפלאתי דרוכה קשת
 ערוך והכל העננית הקשת על והנדסיים

. וכו׳ וכו׳ במענית
 נאבד אמונים איש מפי בידי המקובל ]ולפי

 אש תבערת ביום המחבר כ״י נוף נשרף כי הספר
• אהד[ העתק אף ממנו נשאר ולא סלאנימא גק״ק

 שמואל רבינו .גחלים גבי על בשר 678.
 לרבינו אותו מיחסין ]ויש ♦ הלוי הנגיד

 גאון ביבי לרב מיחסו מהרי״ל ובלקועי תם
 גאון יהוראי לרב מיחסו רכ״ז סי׳ וברקח

 בתוס׳ ומובא ,קדמון דינים פסקי ספר .ע״ש[
 ושה״ג ד' שג״ב ועיין , ע״ש דל״א יבמות

. במקומו שלי

 איילנבורג יעקב ה״ר . צדק בשרתי 679.
 שלו הבורים כמה על בשורה . מקראקא

. 8ס ,תקכ״ז ,חמ״ד : חי׳ וקצת

 אליעזר ב״ר משה ה״ר .צדק בשרתי 680.
 בראשית ע״ס פשעים . מליסא מארפטשיק

 משכן הגדול מספרו דוגמא והוא , ושמות
 זה לס' ]ומפתחות . 4ס ,תמ״ו , ד״א : שילה
. רמש"ש[ .:¥2 1667 ,ף רד״א בכ״י

 ניימאן שמואל משה ה״ר .יפתח בת 681.
 ההוה ע״ד ובתו יפתח מעשה .מקיצע

 נעתק גס . 8ס , תקפ״ה ,ווין :)דראמא(
. בווילגא פ״ר ונדפס המוני לל״א

 אביוב דוד ב״ר שמעון ה״ר .מלך בת 682.
 זרע ס׳ לו ונלוה קבלה, עניני . הספרדי

 מנחם ב״ר משה לר׳ השונה תקוני קדש
 קרש זרע ]וס׳ . 8ס ,ב׳ע׳ת' ,ד״ו : מפראג

 העיר שריפת ומפני , בפפד״מ קצתו נדפס הנ"ל
. שם[ ובסופו בהקדמתו כמ"ש , בוויניציא נשלם

 מאווריטש. דובער אברהם עין.ה״ר בת 683.
 :בסופו שו״ת וקצת ,ולמועדים עה"ת דרושים

. 4ס , י׳ת׳ר׳ ,זיטאמיר

 אבד״ק בער דוב ישכר ה״ר .עיני בת 684.
 וקצת נדה הל' ועל גפ״ת חי׳ . זלאטשוב

. 4ס חקנ״ח, , דובנא חלקים: ב׳ ,שו״ת

 שונים שירים לקועי .יהודה בת בתולת 685.
 ומבוא הערות עם הלוי יהודה ר׳ משירי

. 8ס ,ת״ר ,פראג : להרשד״ל

 יהודה ב״ר יצחק ה״ר . כהונה בתי 686.
 בית א( :בתים בד׳ ב״ח . רפאפורט הכהן

 . הפוסקים לשונות ,ועד בית ב( .שו״ת דין׳
 , המדרש בית ד( . הש״ס חי' , אבות בית ג(

. 2ס ,תצ״ו ,אזמיר : דרושים קצת

 . עזרא ן׳ )?( מוהר״א .כנסיות בתי 687.
. 2ס ,תקס״ו ,שאלוניקי : ש״ע על

 דרושים .ק״פ יוסף ה״ר .נפש בתי 688.
.4ס תקפ״ח, שם, תקע״ה. ווין, ןי״ע: לשבתות

 שיר .טובי בן משה ה״ר . נפש בתי 689.
 ונעתק .(¥2 418 אורי )ב״י ערכי בל' מוסרי
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לבריחים בתים — 90 — הנפש בתי

 : דפירה עמנואל בן שלמה ר' ע״י ללה״ק

 דפ״ח א' המזכיר ]ועי׳ . ו.\2 56/3 מינכען ב״י
. ג'[ הערה

 עניניס .מקנדיא יש״ר ה״ר .הנפש בתי 690.
. ע״ש , וכו׳ אחוז באגרת ומזכירו ,הוריים

 יוסף לר' בתים קכ״ו . )?( הנפש בתי 691.
 לבנון יין )הקדמת .זבארה אבן מאיר בן

. גינצבורג ב״י (8 ע׳

 יער ביה , אל ביה )עיין , הנפש בתי 692.
. העין( מראית ,הלבנון

 ב״ר לוי ה״ר .והלחשים הנפש בתי 693.
 שבע מהות על שירים .חיים בן אברהם
 לעשרה ונחלק ,ועצמותן ונדריהן החכמות
 כמנין תתמ״ו אלף הבתים ומשפר ,מאמרים

 החלוץ ]ועיין ב״י. והלחשים׳/ הנפש בתי "קשר
 שלמה ה״ר כי כ' דכ״ג ושם ,וכו׳ די״ב ב'

 באור חיבר מיימון פראט המכונה מנחם כ״ר
. ע״ש[ , זה ספר על

 . ירושלמי שלום ה״ר .ישלום בתי 694.
 צונץ )עיין . ומולדות תקופות עברונות על

. דתקכ״א( גא״ל

 אדרת בן שלמה ה״ר . הבתים ס׳ 695.
 בנ״י חלקים ב׳ ונמצאים ,שו"ת .)הרשב״א(

 עליהם ודבר אותם ראה חיד״א וה״ר ,פים בעיר
. במקומו( שלי ושה״ג ו׳ שג"ב )עיין , מהותם ועל

 ומזכיר ,קדמון דינים ס׳ . הבתים ס' 696.
 סי' תם הלי א ובשו״ת , משנה בכסף הב״י מרן
 בכ״י אחד חלק חיד״א ה״ר ראה ממנו וגם ,כ״ח

 ועירובין שבת בדיני מנוחה בית רביעי בית והוא
 והוא ממנו אחד חלק ג״כ שם ומזכיר , ובהכ״נ

 ושה״ג ז' )שנ״ב : הרשב"א את ומזכיר אל בית
. במקומו( שלי

 אהרן ב״ר שבתי ה״ר . לבריחים בתים 697.
 מאמרי על פי׳ .בטשאשניק ומ״ץ מ״ט
 : עניניס ושארי ,קבלה ע״פ אחונא דבי סבי

. 4ס ,תקס״ב ,שקלאוו

רביעית מהדורא ב אות נשלם



1.

2.

3.

4.

השפרים אוצר

 עניני על הרמב״ן חיבר הגאולה ס׳
 לימות הימים באחרית יהיה ואשר ,הגאולה
 ,לשערים נחלק ,תוריות בחקירות , המשיח
 מאור בע״ס ביד והיה ,הקץ ס׳ ג״כ ונקרא
 ענין ממנו מביא מ״ג פ׳ ובסוף ,בכ"י עינים

 אחריו והנמשכים כש״י ודלא . ע״ש , שלם
 שלי ושה״ג א' בול״א חיד״א וה"ר הסה"ד
 וכ״י , מארטארא וכ״י ,יוא״ל כ״י :במקומו

 שם בלי 64 וואט׳ ]וכ״י . "\נ 117/5 ריסי די
 : ! ושמות בראשית על רמב״ן פי' הוא המחבר

. רמש״ש[

. ההודאה( )עיין . הגאולה

 רוטנבורג אליקים ה״ר . הגר גאולת
 חמש תרגום באור .דרצ״ג( גא״ל )צונץ

 .4סשע״ח, ,פראג : פסוקים על ובאור מגלות
 אברהם יהושע ה״ר . ישראל גאולת

 בשם מנהגים ועעמי הורה חי׳ . ישראל ב״ר
 רז״ל, ומאמרי פסוקים על החסידים רבי גדולי

 על וחידושיהם בפנים המאמר או הפסוק ובא

 : חיים חקי ,צופים נופת בשם צדיו
. 4ס , תקפ״א , אוסטרהא

 מחברת עם ,ש״פ הגדה .ישראל גאולת
 גרשון ב״ר משה לה״ר נפלאות ספורי

 לישראל שנעשו הנסים כל על מזאלשין
 ילקוט פי׳ ועם ,הזה היום ועד ממצרים

 הגדה על פירושים משבעה מלוקע הרועים
 לספורי והוספות הגהות שוליו ועל ׳ ש״פ

 ומחובר מלוקע ,מעלות ושארי הנ״ל נפלאות
 שמשון ב״ר זאב ישראל ה״ר ע״י

 . 4ס !)חדש( חש״ד , ברעסלויא :מזאלשין

 ישראל הצלת נס ספור .ישראל גאולת
 עם בחרוזים תנ״ו בשנת מעלילה בפוזנן
 : מנחם בן יצחק ר׳ בריית וחתום ל״א,

 )רשמש״ש . 8ס תנ׳יו( פראג, : )כנראה חמו״ר
• דשמ״ח( זינ׳פאעזיע צונץ ועי׳ , 1138 ע'

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

 במהרא״ל אברהם ה״ר . עולם גאולת
 וקרא , ס״ס הגדה על פי' . ליבטשטיין

 להם ולהערותיו ,כוסות שיורי לחידושיו
 : דרבנן הלולא הלל על ולפירושו ,עוני

. 4ס , תקפ״ב , הוראדנא
. דוד( כסא )עיין .עולם גאולת

 , ש״ם( הגדה )עיין . שלמה גאולת

 .מווילנא כהנא יעקב ה״ר . יעקב גאון
 ראשים: לשלשה ונפרד ,עירובין מס׳ על חי׳
 ,דמתניתא מרא ב( . הגמרא על חי׳ א(
 חי׳ ,ירושלמי תנא ג( . התוספות על חי׳

 מזבח על עתה ועולה זו, מס׳ ירושלמי על
. בלבוב הדפוס
 באור .אלשקר משה ה״ר .יעקב גאון

 , ק״ח סי' בתשובותיו ומזכירו ,א״ח עור על
 ושה״ג ז׳ בשג״ב כמ"ש בכ״י, ראהו חיד״א וה"ר

. במקומו שלי

. דבורה( תמר )עיין . ישראל גאון

 ב״ר אייזיק יצחק ה״ר . עולם גאון
 מווילנא: הגר״א על מקידאן.הספד כתריאל

. 8ס , תקנ״ח , אלטוגא
 יהושע בה״ר הירש צבי ה״ר .צבי גאון
 מס׳ על חי׳ . הורוויץ הלוי אהרן משה

 , וחולין ב״מ ב״ק קדושין כתובות יבמות

 . 2ס ,תצ״ז ,פראג : שו״ת קצת ובראשו
. תצ״רו( ,בווילמ״ר נדפסו הס׳ )והסכמות

 רישא. אבד״ק הירש צבי צבי.ה״ר גאון
. 2ס , תקס״א , ווארשא : ב״מ מס' על* חי'

 ב״ר הירש צבי משה ת״ר .צבי גאון
 ומפרשיו ח״מ ש״ע על העליר.חי׳ הלוי יוסף

 . 2ס ,ת״ר ,לעמבערג : אחת השובה ובסופו
 , ש״ע ד׳ ועל והרמב״ם הש"ס כל על הי' ]ג״ח
. שם[ נכדו בהקדמת אבות,כמ״ש ומס' עה״ת וחבור

.ואמוראים( תנאים סדר הגאונים.)עיין ס'

6.



שלמה גבורת 92 בא ג

. טהרה( גדולי )עיין . גבא 18.

)?(.הסיד יהודה כ״ר דור הכבול.ד.״ר ס׳ 19.

 נ״י .״\ו. 1026 ,רד״א כ״י : קבלה ס׳
 . זרוע( אור ועיין 2415 רשמש״ש,)29 ברייט

 . לדוד( המעלות שיר )עיין . הגבול ה׳ 20.

 בה״ר ליי יעקב ה״ר . אשר גבול 21.
 למש׳ הרא״ש הל׳ .אשכנזי יל כאד כדרכי

 שער ,אשר גבול פירושים ב' עם ,מכות

 ,כנ״ל עוד . 4ס ,ת׳ק׳ו׳ם׳ ,ברין : אשר
 : פשתים ממש׳ הראשונים פרקים ד׳ על
. 2ס , )תקמ״ט( ישועה יצמיח ,שט

 זאב ב״ר בניכין ה״ר .בנימין גבול 22.
 תום׳ עם מהרי״ו שו״ב . ווינטרניץ וואלף

 תס״ז, ,פראג הפוסקים: מכל מלוקטים דינים
 תקס״א. , לבוב תקג״ו. , שם . תפ״ג שם, .4ס

. וז״ז , 8ס , 1816 ,ווין

 . הכהן בניכין ה״ד .בנימין גבול 23.
 , ד״א : ענינים ולשארי עה"ה דרושים

. 2ס ,)תפ״ז( מלאתי״ו

 ב״ר שכואל יהודה ה״ר .יאודה גבול 24.
 ובסופו ,הש״ש על שיטות .אשכנזי יעקב
 עיניס ומראה אהרן ויד הכנה״ג מלאכת המשך

 מ״מ וחוש׳ רש״י ולשונות התלמוד סוגיות על

 )תג״י . 2ס ,ליוורנו : האחרונים ספרי על
. רס״א( י׳

 .אשכנזי יהודה ה״ר . יהודה גבול 25.
 הר״ן ועל וב״ק כתובות מטין מש׳ על חי'

 ,תקפ״ו( : )וי״ח תקכ״ו ,שאלוגיקי : כתובות

הג״ל(. הוא ואולי .167 ,1? )רובעגש .2ס

. מהרי״ו( שו״ב )עיין . ישראל גבול 26.

 ומקומות ולשונותם ארץ.מהאומות גבולות 27.
 , והישנות הגדולות והערים מושבותס

 ,ברלין :ארן קנוי בכל הנדחים ומהיהודים

. 8ס ,תקפ״א

 סדר בס׳ מזכייו .ישראל ארץ גבולות 28.
 ושה״ג כ״ג )שג״ב :גא"י בר״ת תדיר הדורות

 א״י גלילות לס' שרומז נראה ולי . במקומו( שלי
 ע׳ ברשימתו רמש״ש וכ״כ , להלן זה עיין

. ע״ש 1012

 בה״ר בנימין ה״ר . בנימין גבולות 29.
 כשדר חי' . רפאפורט הכהן שכהה
 ובשופו ח״ז, רבב״ח מאמרי על ואח״ז התורה,

. 4ס ,תקנ״ט ,לבוב :ש״פ הגדה על פי׳

 נזכר . הקראים מחכמי לא׳ חבור . גבולים 30.
. )אר"ץ( : נמצא ולא ,הכופר אשכול בס'

31.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

 שלמה ב״ר יצחק ה״ר . הכבולים ס׳
 שהוא כ׳ ע״א ח' דף כקוה״ד .הישראלי

 אבן לר״ש הרמב״ס מאגרת אבל ,רפואות ש׳
 שי׳ הדור פאר ושו״ת אגרותיו בקובן תבון
 דמילתא וקושטא . ע״ש ,כן נראה לא קמ״ג
 רב בש׳ כמ״ש , ופילושופיא בהגיון שהוא

 , י״ך שער שם שמזכירו ,לטיף ן' לר״י פעלים
 ב״ר ור״א . דשצ״ז( תר״נן עק״ד תוס' )עיין

 ש' לו קורא היסודות לס' בפתיחתו חשדאי
 מל׳ ונעתק ,ע״ש והרשומים מהגבולים

 עם שלמה ב״ר נסים ה"ר ע״י ללה״ק ערבי

 ,ע״ש ו׳ .¥2 82 רח״ם כ״י :בצדו הגהות קצת
 המחבר: ספרי שאר עם ונדפס רומי לל' ונעתק

 )רמש״ש(. )?(: 4ס ,1515 (10§011ם1) ליאן
. 1119 ברשמש״ש וצ״ע

 ברנררו למאישטרי . הכבולים ס׳
 ,חלקים ה׳ ,ס י החלי השגחת על .דגורדון

 יקותיאל ר׳ ע״י שערים.נעתק כמה חלק ולכל
 רד״א כ״י הקמ״ז: שנת בנרבונה שלמת ב״ר

. הרפואות שושן ע״ש ,תקמ״ב

 מנהם אברהם ה״ר . מלחמה כבור
 ראדעצקי הגראף תולדות . מאתר מענדיל

 , לעמבערג : עסטרייך צבאות שרי ראש

1806 , 8.
 מרמון יצחק ב״ר אברהם ר׳ הכבודה. ש׳

 :ע"ג דל״ז מנוחה ברית בספרו מזכירו . ספרד
. שכ״ה( ה״ד )ס

 אשר בה״ר ליב אריה ה״ר ארי. כבורות
 :תענית מס׳ על חי' .אריה( שאגת )בע״ם
. 2ס , הגבורו״ת , ווילנא

 ב״ר ליווא יהודה ה״ד . ה׳ כבורות
 מצרים יציאת על .מפראג( )מהר״ל בצלאל

 והל' בקצרה פסח והל׳ ש״פ הגדה ופי׳

 , נאווידוואהר .2ס , שמ״ב קראקא : נסך יין
 וקצור . 8ס ,תר״י ,לבוב . 4ס ,תקנ״ו
. ש״ם הגדה עיין ממנו

.אילם( )עיין .ה׳ כבורות

 מאיר בה״ר שבתי ה״ר .אנשים כבורת
 על ופסקים וכללים שו״ט י )ד׳ש״ר( הכהן

 קצת על והשגות ,אה״ע מטור קנ״ד סי'
 , להוציא האיש את שכופין במה פוסקים
 . תנ״ז ,דעסויא :לאביו שו״ת קצת ובסופו

. 4ס , תקע״ט ,סדילקאוו
 ראובן ב״ר גבריאל ה״ר . ה׳ כבורת
 : ובאור ת"א עם ש״פ הגדה .הכהן ישראל

. 4ס , תקצ״ה , קראטאשין
.שלמה( כוונת )עיין . שלמה כבורת



41.

42.

43.

44.

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

שאול גדולת93כסף גביע

 . כספי אבן יוסף ה״ר . כסף גביע
 ועניניס ,בספה״ק והנפלאות המופתים באור
 , סוד בהס שיש מה ונביאים בתורה דקים

 ^..2 265/8 מינכען כץ ה׳: אוצר ג״כ ומכונה
. די״ג( \ עתיקים דברים )ועיין

 הגר״א מתלמידי א' .הכסף גביע גביעי
 וחי׳ כתובים באורי .מדריבון( בנימין )ר׳

 . 8ס , תקס״ר ,שקלאוו : ש״ס ולקושי קצרים
 יעקב ב״ר יוסף ה״ר . עולם גבעות

 : א״ב כסדר בערכין לקוטיס . רישר
, ^2 184 172 ,1? רד״א כ״י

, 126—7 רח״ם וכ"י
 מ״ס .קובו יוסף ה״ר . עולם גבעות

 שאלוניקי, ההורה: כסדר דרשות ואח״ז שו״ת,
. 2ס חקמ״ד,
 גאנצי דאס אויף יודען דער גבעטע

 צמה. בל״א השנה לכל תפלות סדר הוא יאהר.
 עם פרירלאנדער דוד ה״ר ע״י נעתק

. וז״ז 8ס ,תקמ״ו ,ברלין : הערות

 יחיאל ב״ר בנימין ה״ר .בנימין גבעת
 כסדר ש״ע ד׳ מכל הדינים סימני . הלוי

. 4ס ,שע״ז ,לובלין : א"ב
 יצחק ב״ר יוסף ה״ר . המורה גבעת

 הגהות עם מו״ג ס' קצת על קצר פי׳ .הלוי

 . 4ס ,שע״ב ,פראג : יו״ט תוספות לבעל
 שייך ן תל״ט , פפד״א :נ\2 647 רח״ם ]ומ״ש

רשמש״ש : ,שאחריו יוסף יסוד לס'
. [1473 ע׳

 . נבוכים( מורה )עיין . המורה גבעת

 .עניו חי פינחס ה״ר .פינחס גבעת
 ושה״ג י״ז )ול״ב :כ״י ,מלקים עשרה שו׳ית

. במקומו( שלי

 יהודה ב״ר פינחס ה״ר .פינחס גבעת
 : פירושו עם איוב ס׳ . בפאלאצק מ"מ

. 4ס , תקס״ח , ווילנא
 איש הלוי פינחס ה״ר .פינחס גבעת

 .2ס תקצ״ח, לעמבערג, : שו״ת פ״ג הורוויץ.

 ב״ר הירש צבי ד-״ר . שאול גבעת
 וקינה מר מספד .קאצינעלנבוינן שמחה

 ווילנא : קאצינעלנבויגן שאול ה"ר מות על

. 8ס , תקפ״ה , והוראדנא
 . טערקהיים יצחק ה״ר .שאול גבעת

 :הא; אבד"ק הלוי שאול ה״ר מות על הספד

. 4ס ,תקמ״ו , ד״א

 מורטירה. הלוי שאול שאול.ה״ר גבעת
 מת״ק ומפתח ,התורה כסדר דרשות המשים
.4ס )ת״ה(, שאול ויבן ,ד״א שחיבל: דרושים

55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

 משה ב״ר שאול ה״ר . שאול גבעת
 , זאלקווא : שו״ח קי״ב .לאמז אבד״ק

. 2ס , תקצ״ד ,סדילקאוו . תקל״ד
 .הרופא מאהל משה ה״ר . בנים גדול

 חכמת יסודות לפי , הבנים לגדול הנהגות
 . 8ס ,1821 ,לעמבערג : הרפואה

 :ערציהונג,בל״א קינדער אדר . בנים גדול
. 8ס , תקל״א , לונדון
 מענריל מנחם ה״ר . טהרה גדולי

 י״ד בש״ע מקוואות הל׳ על באור .קארנויא
 על נחל האחד שם : לשנים ונפרד , ר״א סי׳

 בשו״ע פלפול גבא השני ושם ,הדינים מקור

 .4ס פיורדא,תר״ה, : שו״ת מ״א לדינא,ובסופו
 .לאברהם( צמח )עיין .זוטא צבי גדולי

 ב״ר הירש צבי ה״ר .רבא צבי גדולי
 : ויקרא ס' שמעוני ילקוט על פי' . חיים

. 2ס , תקס"ד , נאווידוואהר
 . התרומות( ס׳ )עיין . תרומה גדולי

 העתקת .שאול ומלוכת דוד גדולת
 ה״ר ע"י יהודית בל"א שאול מלוכת ס'

 ,תקס״א , לבוב : דוד ב״ר הירש נפתלי

. פ״ר וז״ז 4ס

 ספרא. פאוויר אליעזר יוםף.ה״ר גדולת
 : יהודית בל״א בשלום מלחמה ס' העתקת

. פ״ר וז״ז 4ס ,תקס"א ,זאלקווא

 דוד ב״ר ברוך ה״ר .מרדכי גדולת
 ,המרדכי על וחי' והקונים הגהות .ננעזען

 כל ובאור קצור אזוב אגודת ספר לו ונלוה
 סימני כסדר וב״ב ב״מ ב״ק ממס' הדינים
 . 2ס , ליצירה ש׳ל׳מ׳ה' , האניוואה : טוח״מ
 בשילום כסליו ע' ב' יוס נשלם כתוב ובסופו
 ]ואח״ז . שע״ה ולא שע״ו הוא וא״כ ,ליצירה
. זה[ עיין ,האלפסי דפוסי בקצת נדפס

 . בנעט נפתלי ,״רד .מרדכי גדולת
 : ז״ל בנעט מרדכי ה״ר אביו חיי תולדות

. 8ס ,1833 ,פעסט
 ,מרדכי אגדת )עיין .מרדכי גדולת
, כלה( מס׳ תלמוד

 שראה מה מכל ספורים .משה גדולת
 : יהודית ל״א עם וכו', בשמים מרע״ה

 רובענש ]והוא תקי״ד , ד״א .תפ״ז שאלוניקי,

 רשמש״ש : בשעות תפ״ז ושס .¥2 369 , 0
 , יוזעפאוו ,תקס"ז , ווילנא . [2797 ע'

 . פ״ר וז״ז 8ס , 1849 , ווארשא .12ס תר״ה,

 שאול ל׳ השר נשיאות מעשה שאול. גדולת
 עשרו כבוד ,והצלחתו גדולתו , נ״ע וואהל

ובסופו ,וכו׳ בניו ורוב אבותיו ותפארת
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 הגביר יחס סדר ,ולזרעו לדוד ניר קונש׳

 השר עד מלונדון שמואל משה ב״ר דוד ר'
 ה״ר ע״י ומסודר ערוך הכל , הנ״ל מהר״ש

. 8ס ,תדי״ר ,לונדון טוב: חן הירש צבי

 ב״ר אברלי אברהם ה״ר . מקולס גדי 69.
 , מנהגים ועל גדיא חד על פי' . יעקב

.4ס ,תק״ל ,)אלטונא( חמ״ר :בסופן ודרוש
. הקבלה( שלשלת )עיין . גדליה ס׳ 70.

 חייא ב״ר אברהם ה״ר . האדם גדר 71.
 . התורה וסתרי האנושית בחכמה . הנשיא

 , הרשב״א אל התנצלותו בכתב הפניני ידעיה ר' כ״כ
. תי״ח סי׳ ח״א הרשב״א בשו״ת הנדפס

 איש הלוי יצחק ה״ר . הגדריע ס׳ 72.
 חלקי כל על לספרו הכולל שם . סטנוב
 באור הכולל בפרש ולח״ב ,בכלל הדקדוק

 :עניניס כמה לשמוש הנרדפים לה״ק שרשי כל
. 4ס , תקמ״ד ,ברלין

 אברהם ב״ר מנחם ה״ר . הגדרים ס׳ 73.
 גדר על .פירפיניאני בונאפום המכונה

 והרפואה, הפילוסופיא בספרי אשר השמות כל

 , המדינית חכמת וספרי , והמוסר ההגיון
 ונקרא ,א״ב כסדר , והשבע אלהות וחכמת

 ההצלחה פרקי ובסופו ,יופי מבלל ג״כ

 ושלימותו, לעוה״ב האדם אושר על להרמב״ם,

 עוד .4ס ,שכ״ז ,שאלוניקי וכו׳: הנפש ועל
 ותוספת באור עם הנ״ל ההצלחה פרקי בלי

 סטגוב איש הלוי יצחק ה״ר ע״י גדריס

. 4ס , תקנ״ח ,ברלין : הנ״ל

.שי( מנחת )עיין .פרק גודר 74.

 . )?( ביקויאם מאיר ה״ר .אור גולל 75.

. 4ס ,תקי״ו ,אזמיר :גלגול עניני על קבלה

ראש(. עטרת האורב, הכותרת.)עיין גולת 76.

 יעקב ב״י רפאל ה״ר .תחתיות גולת 77.
 : וקדושין גישין מס' על חי׳ . מפייזר

. 2ס , תקס״ה , דיהרנפורט

 פינחס ב״ר יעקב ה״ר .הלכות גופי 78.
 : נדה מס׳ על חי׳ ח״א . מקאלווריע

. 4ס ,תקפ״ב , ווארשא

 . אלנאזי שלמה ה״ר . הלכות גופי 79.
 כללים ובסופם , א״ב כסדר התלמוד כללי

 לספרו ח״ב והוא , וגמרא הרמב״ם ולשונות
 . )לפ״ג( תהל״ה , אזמיר : אלי הליבות

 עק״ד )תוס׳ . 4ס , תקס״א , סדילקאוו
. ^.( 24 תר״י

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

 .תהליס פי׳ .חיד״א ה״ר .תורה גופי
 : ע״א דקל״א ח״א עינים פתה בספרו הזכירו

. )יוא״ל(

 .)נא״ל( הלוי אריה נור ה״ר ,אריח גור
 ,הש״ע בגליון נדפסו ,ש״ע ד׳ כל על הגהות

 ב״ר אריה ה״ר ע״י המחבר צורת עם
 , מנטובה : כרכים ב׳ . פנצי בנימין

. 4ס , ג׳—תפ״א
 . דוד ב״ר אריה יהודה ה״ד . אריה גור

 חי׳ הבית, בדק ובסופו , עה״ת דרוש
 וצאן חיים תורת לבע״ם אה״ע שור על דינים

. 2ס ,תצ״ג , ד״א : קדשים

 ב״ר ליווא יהודה ה״ר . אריה גור
 ,פירש" על באור . מפראג( )מהר״ל בצלאל

 במקרא שונים פששיס בו ונכללו , עה״ת

 . 2ס , של״ח ,פראג : ומדרשים ותרגום
 עס נ״כ ]ונדפס . 8ס , תרי״ח ,לעמבערג

. תורה[ עיין .החומש

 עשרה )עיין . — מאמר . אריה גור
. מאמרות(

 יהודה אריה ה״ר .יהודה אריה גור
 : ש״ע ד' כל על שו״ת . תאומים ליב

 אהבים(. אילת )ועי׳ . 2ס ,תקפ״ז זאלקווא,

 ב״ר פאלק יושע ה״ר . יהושע גורל
 כסדר ופשעים הזמן גאוני חי' . ליב יהודה

 לקושי גס ,ולקועיס קו"א ובסופו ,הפרשיות
 ן זאלקווא : יהושע עמק מספרו השמשות

. 8ס ,תקי״ג

 הי שלמה ב״ר יהודה ה״ר . לה׳ גורל
 בא״י: היהודים ומצב הגאולה בענין אלקלעי.

. 8ס , חרי״ח , ד"א .תרי״ז ,ווין

 קאהן קלמן ה״ר . הצדיקים גורל
 ההוה ע״ד ואסתר מרדכי מעשה . ביסטריץ

. 8ס , 1821 ,ווין : )דראמא(

 .16ס , תע״ג )ד״א(, חמ״ד בל״א: הגורל ס'
 [.527 ע׳ רשמש״ש :164 . )£ ק״ד ]והוא

 ע״י העתידות לדעת כללים .הגורלות ס׳
 : להראב״ע מיוחס , הכוכבים הכמת ידיעת

 ומינכען רוסי די וב״י 1175 ף, רד״א ב״י
 לאחיתופל כנ״ל.מיוחס עוד ב( .וז״ז ,228

 החיות לשמות במליצה ומסודר הגילוני
 וספור ענין נמצא או״א ובכל , והעופות

 : כ״י ,המבוקש אל כמעש המכוון מעשה
 , וחשבונות גורלות ע״פ כנ"ל, עוד ג( .)ע״י(
 בתאטיקאן: ב״י החוזה: אליעזר לר׳ מיוחס

השמיס, וצבא מזלות ע״י הוא וואלף )ש״י(.]ולפ״ד
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95החול גורלות
 . ע״ש[ , דלהלן חזיון גיא ס' הוא ואולי
 ]ודומה לאלפדרי מיוחס ,כנ״ל עוד ד(

 [:2019 ע' :רשמש״ש דלהלן גאון לר״ם להמיוחס
 על ,כנ״ל עוד ה( .235/3 מינכען כ״י

 שלמה ב״ר לר״י ומיוחס כתוב השער

 אברהם" ר׳" כתוב חריז?וברשימה אלחפני
 שם ב״י :להראב״ע המיוחס הנ״ל הוא ואולי

 ,כנ״ל עוד ו( ..¥2 ..ווין וכ״י ¥ 294/3
 לרב מיוחס ,ועופות מחיות תשובות ע״פ

 8ס תע״ד, , גיסא תס״א. ד״א, גאון: סעדיה
 בל״א העתקה עס ,הנ״ל עוד ז( .פ״ר מ״ז

 עוד ח( . 12ס , )סדילקאוו( חמו״ד : מרובע
 ביד היה ,גאון עזריה לר׳ מיוחם ,כנ״ל

 . שכייה( סה״ד )עיין ,בכ״י הדורות סדר בע"ס
 ותשעים שאלות תשעים , כנ״ל עוד ט(

 אופפענבאך ב״י : בתים בתשעים תשובות
 ע״י רומי ל' תרגום עם ונדפס ¥ 122

.ע״ש / דשמ״ג הנ״ל מכ״י ברשימתו מאיום

 קדמון. גאון לא' מיוחס . החול גורלות
 לי״ב מיוחס ,וציורים בעגולים כנ״ל כללים
 ,בעתו השולע ולמזל לכת כוכבי וז' מזלות

 . ע״ש ,דקכ״ח שבת הגמרא סוגיית ע״ד
 כ״י ,"גיאומנציא" בשם זו חכמה ומודעת
 ג״כ ועיין .דמ״ו תקמ״ה )מאסף : בברלין
. ותומים( אורים

 בכ״י כן , שונים גורלות ספרי עוד ]ונמצאו

 המובא 12ס ,תי"ו ,ד״ו )כמו בדפוס וכן
 למחברים ומיוחסים ,וז״ז נוצרים( ממחברים

 מחכמת הוא הגורלות ושורש , בדויים שונים
 ליטעראטור יידישע מאמרי )עיין הערביים,

. רמש״ש[ : ..( שנה והמזכיר ,כ"ב סי'

 , ווארשא : הספד דרוש . אטד גורן 92•
. (¥2 662 )רח״ם . 4ס ,תקצ״ז

 קעניס ספרים לג' הכולל שם . נכון גורן 93.
 , הנפש מדות תקון ס׳ : והס ,ביחד שנדפסו

 כאו״א )עיין התפוח וס' הפילוסופים מוסרי
 , לינעוויל , שכ"ב , די״ט ריווא : במקומו(

 , הנ״ל כללי בשם לבד והראשון .4ס ,תקס״ז
. 12ס ,תרי״ט ,ליק :ב״י ע״ס ומתוקן מוגה

 )עיין . אוסטרייך ממתנת גזירה 94.
. גזירה( ווינר

 ספורי )עיין .ואוקריינא אומן גזירת 95.
. מעשיות(

 נעתק .ווינא וק״ק אוטטרייך גזירת 96.
 ידידיה ב״ר מיכל יחיאל ה״ר ע״י מל״א

,)קראקא חמו״ד :מלובלין טוראפטשיק

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.
106.

מקושר גט

 וכתב . גזירה ווינר ]ועיין . 4ס ,שמ״ב( ערך
 עולה הזאת והקינה המגלה להיות שהעתיקו שם

 . )רמש"ש( אצלו: המיועד הקינות לפי' במחברת

 דפוס ה׳ מעשה בס׳ ונדפס לל״א נעתק זה ומספר
 . [2614 ,וע 1276ע' רשמש״ש :תפ"הוז"ז

 אליעזר ה״ר .— קונטרס תתנ״ו. גזירת
 והתלאות הקורות ספור . הלוי נתן ב״ר

 לאלף תתנ״ו בשנת וצרפת באשכנז לישראל

 צרפתי יצחק ה״ל מכתב ובסופו ,החמישי
 עם ישן מנ״י נדפס . בגולה לאחיו מא״י

 אהרן ה״ר ע״י ככתבם בל״א הענין פתשגן
. 8ס ,תדי"ר ,לייפציג : יעללינעק

 ב״ר אפרים לה״ר ז׳—תתק״ו גזירת
 ושארי בלואיש ק״ק וגזירת מבון יעקב
 עמק ס' העתק בלוית ישן מכ״י נדפס ,ערים
 , לייפציג :ווינר מ. דר' ע״י בל״א הבכא
. 8ס , 1858

 צבי ב״ר ליב יהודה ה״ר .יהודה גזע
 קצור . בקרפנטרש רב מקראטשין
 . 4ס , תצ"ב ,אופיבאך :קונקורדאק

 . לעטערים הלוי מאיר ה״ר .ישי גזע
 ההוה ע״ד שיר בארח ועתליה יואש מעשה

. 8ס , 1835 ,ווין : )דראמא(
 .בנציון ב״ר צמח ה״ר .ישישים גזע

 אבד״ק דוד ה״ר זקנו מות על הספד
 מסכת א גלי ס׳ בסוף נדפס נאוואראדאק,

 : לבדו גס . להלן זה עיין ,הנ״ל לזקנו

. 8ס , תר״ה , ווילנא

 הגר״י על המחלוקת בעסק . אש גחלי
 : חלקים ג' ,והמבורג באלעונא אייבשיץ

. .¥2 129—131 רח״ם כ״י

 רד״א כ״י :הקבלה למודי התחלת . הגט ס׳
. ¥2 943 , ף

 מונסון אברהם ה״ר . כריתות גט
 למהר״ס פשוט גט ס׳ דיני כל קצור .האחרון

 ושה״ג ל׳ )שג״ב :כ״י ,יפה בסדר חביב ן׳
. במקומו( שלי

. אברהם( בית )עיין . כשר גט

 ע״ס באור .נבון יונה ה״ד . מקושר גט
 באור ואח״ז , חביב ן׳ להר״מ פשוט גט

 תוסיף בל ן בעני וקונע׳ ,לסמ״ג רא״ס תוספי
 ה״ר המחבר ולבן סורנאגה מרדכי לה״ר

 מצות ן בעני קונע׳ ובסופו ,נבון בנימין
 לבן ב״ד הפוך ובענין ,כוונה צריכות אי

. 2ס , תקמ״ה ,ליוורנו :לבדו הנ״ל המחבר



לקוטים גלגולים96מקושר גט

 בולה. די משה רפאל ה״ר .מקושר גט 107.
 , ומסודרים נקשרים והדברים ,הגנן דיני על

 שלי ישה״ג ל״א בשג״ב חיד״א ה״ר )לשון

. 2ס ... קושטנטינא :במקומו(

 . גיטין טיב באור עם מקושר גט 108.
 . מפינטשוב משה כ״ר ליב אריה ה״ר
 : לשערים ונחלק ,למהר״ס גיטין סדר על חי׳

. 2ס , תקע״ב , ווארשא
 נאות ,שלמים זבחים )עיין . מקושר גט 109.

 אלגאזי ישראל יעקב ה״ר ועי׳ , יעקב

. פלי( בשה״ג

 חי' .חביב ן׳ משה ה״ר .פשוט גט 110.
 כללים קצת ובסופו ,ן טי גי הל׳ אה״ע ש״ע על

 אורטא :וכו׳ למהרי״ב וחליצה גט וסדרי
 סדילקאוו, ה׳ע׳ד׳ת׳. לקושט', הסמוך קיואווי

. 2ס ,תקצ״ד
 . יעקב כ״ר אברהם ה״ר .חזיון גיא 111

 )עי׳ ,יוא״ל כ"י :מחזה בדרך מוסר ס'

. י.(\2 74 דקכ״ב ד׳ המזכיר

 או החווה אליעזר ה״ר חזיון. גיא 112.
 והאיצטגנינות החזיון חכמת שרשי כל התוכן.

נ.\21661 רד״א הכוכביס:ב״י מערכת ע״ס
 המשפע, בחכמת גדול ס' לחבר שהתחיל בראשו ]וכ'
 לכת כוכבי ז' על ובפרט ,בתכונה ספר ג״ח
 עה״ת הראב״ע פי׳ על ובאור , האקלימים ועל

. וחזיון[ תכונה ע"פ שביאר במקום

 סטנוב. איש הלוי יצחק ה״ר חזיון. גיא 113.
 : והמליצה המשל ודרכי השיר מלאכת על

 האנדבוך )ועיין . 8ס , )?( תקמ״ה , ברלין
החזיון ס' שהוא ול״נ . .לרמש״ש

. זה( עיין , שלו

 חיים ב״ר דניאל ה״ר . מטוריא גיא 114
 : עה״ת רמזים . מהאזענפוט קליף

. 132 רח"ם ב״י

 אגדת מדרש )עיין .— מס׳ . גיהנם 115.
. בראשית(

 מחברת )עיין . ביכל עדן רגן גיחגם 116.
. בל"א( והעדן התופת או ,והתופת העדן

. האורב( ס׳ )עיין . נשים גיטי 117.

 ושמחה חתונה ליום שירים .ירנן גילת 118,
. 8ס ,תקל״ז , ד״א : רבה

 .שמשון לרבינו עה"ת גימטריאות ס׳ 119.
 ,פרשה כל בסוף עה״ת הש״ך שכתב הן הן

 ושה״ג ט' )שג״ב : בראשית פ' סוף שם כמבואר
. במקומו( שלי

 ר׳ מתלמידי עה״ת גימטריאלת ס׳ 120.
 , בכ״י חיד״א ה״ר ראה .החסיד יהודה

. במקומו שלי ושה״ג ח' בשג״ב כמ״ש

 רד״א בכ״י נמצא עה״ת גימטריאות ס׳ 121.
.ו.\2 1369 ף, 61 650 1' פעמים ב'

. כנ״ל או הנ״ל הס ואולי

 ספור . (— )דיא . וועלט גינארטע 122.
 :)דראמא( ההוה ע״ד יהודית בל״א לפורים
. 8ס !)זאלקווא( חמו״ד

. יתר( שפת )עיין . נעול גל 123.

 בשדה מצבות כתבי ק״ע קובץ .עד גל 124.
 חזון כתב עם , פראג דק״ק הישן קבורה

 וקצת ומפתחות והערות , שי״ר לה״ר ובאר
 קלמן ה״ר ע״י נאסף ,ככתבם בל״א תולדות

. 12ס ,תרט״ז ,פראג : ליעבען

 , לעומר ל"ג בליל הלמוד סדר .עיני גל 125.
 חי יהודה ה״ר ע״י לו שחוברה הקדמה עם

 סי׳ י' בזצ״ל כמ״ש , מלאוידה חזקיה

. ע״ש ,ל"ט

 משה כ״ר מנחם ה״ר .אגוזים של גל 126.
 ,בילווידיר : בראשית ע״ס דרשות .האגוזי

 : שם שנדפסו הספרים כל לערך,כמו )שנ״ג חש"ד
. 2ס ,רמש״ש(

 בער זאנוויל שמואל ה״ר . יא רז גלא 127.
 ,שופר תקיעת על קבלה באורי . מנחם ב״ר

 , פאריצק : רבא ולהושענא ,ש"פ והגדה
. 8ס , תקנ״ט

 , ישראל( לבית הצופה )עיין . נפש גלגול 128.

 עזריה מנחם ה״ר . נשמות גלגולי 129.
 שנתגלגלו הנשמות כל על קבלה . מפאנו
 .סרוג מר״י שקיבל כפי ,ואמוראים בתנאים

 ב״ר שמעון ה״ר המסדר ע״י לביה״ד הובא

 ג״כ שהוסיף אייזענשטאט יהודה אפרים
 , פפד״א . תמ״ח ,פראג : אחרים בשם קצת

. 4ס , תס״ב

 . ויטאל חיים ה״ר . הגלגולים ס' 130.
 ר״מ מסדור חיים עץ מספרו ד׳ נוף הוא

 עלמי מרדכי ה״ר מכ״י והועתק ,פאפירש
 , ז״ל מהרח״ו מכתבי שהעתיק עגמי( )או

 והיבוס והעבור והגלגולים הנשמות דרושי כולל
 תום׳ לקוטים גלגולים ובסופו , וכו׳

 ב״ר מאיר לה״ר הגהות ועם ,והשמטות
 לביה׳יד והובא הוגה ,אייזעגשטאט חיים

 ,פפד"ט : הוט גדין נתן ב״ר דוד ה"ר ע"י
. 4ס ,תקל״ר , זאלקווא , תמ״ד

.זה( לפני )עיין .לקוטים גלגולים 131.
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. הארץ( צורת )עיין . הגלגל ס׳ 132.

 ויכוחים .קמחי יוסף ח״ר .*הגלוי ם' 133.
 לרד״ק בשרשיס ומובא ,אמונה בעניני ומענות

 ,הברית ס׳ )ועיין . ע״ש , נוס בשרש בנו
 במהותו מסופק דוקעש והר״ל .חובה( מלחמת

 לצאת אין ובאמת ,דשל״ב( תר"י עק״ד תום׳ )עי׳
 ,שלו הברית ס' כמהות מהותו דא״כ ספק מידי
 בתולדותיו וב' א׳ או״ג בה' וצ״ע . זה עיין

. גייגער להר"א

 בהקדמת נזכר .גאון סעדיה לרב הגלוי ס׳ 134.
 , הנשיא חייא ב״ר לר"א המגלה מגלת ס'

 מהותו נודע ולא , ע"א ד' דף הדורות ובקורא
 בבכה״ע רס״ג תולדות ועיין ,חיברו הוא אם וגס

. ע״ו הערה דכ״ח ושם דכ״א סוף תקפ״נו

.יוא״ל ב״י :מהאריז״ל האזינו לאדרת *גלוי 135.

. עולם( האהל )עיין . ד^ת גלוי 136.

. רבתי( חכמתא )עיין . השקליות גלוי 137.

 מרדכי ה״ר .החדשה הארץ גלות 138.
 אמעריקא ארן מציאת גינצבורג.ספור אהרן

 מל״א נעתק . קאלומבוס כריסשוף ע״י
 ,ווילנא :חלקים ג' ,קאמפע החכס מספרי

, 8ס ,תקפ״ג
 יהודה ה״ר . דבר פשר או יהודה גלות 139.

 כל פתרון ח״א :ב״ח . מודינא די אריה
 איעלקי בל׳ תנ״ך כסדר במקרא קשות מלות

 ח״ב . דקדוק כללי קצת ובראשו ,ככתבם
 , א״ב כסדר בח״א הנשמעות מלות פתרון
 :אבות ופרקי ש״פ הגדה מלות פתרון ובסופו

 פתרון בו ונוסף , עוד . 4ס ,שע״ב ,ד״ו
 : אריה פי בשם ומפרשים רז״ל מלות

. 4ס ,ת' , ארובה פ

 שפניא. בארץ האנוסים או ספרד גלות 140.
 אורי דר׳ ע״י בל״א חובר ,מליצי ספור

 אליעזר משה ה״ר ע״י לעברי ונעתק

. 8ס , כ׳ת׳ר׳ , ווילנא : בעלינסאן

 יצחק ב״ר אברהם ה״ר והפדות. הגלות 141.
 והגזירות המלחמות כל ספור .מסראן אלוף
 בעת שהיתה ר״ל והמגפה מנטובה דק״ק

. 8ס , שצ״ד ,ד״ו : ההיא

 בקבלה עמוק ס׳ . אברהם ה״ר . רזיא גלי 142.
 רד״א ב״י : וגלגולים וגימטריאות צירופים על

, 1033 61 936 , ף , ו.\2 886 , 1?
 ]ועל .בסמוך שאח״ז הקצר הוא מהס וא'

. ...[ד ב' או״ג עיין המחבר

 . כ״י ,מהנ״ל קצור . הקטן רזיא גליא 143.
. זה( לפני )עיין

 אבד״ק משה כ״ר דוד ה״ר מסכת. גליא 144.
 ,ש״ע ד׳ בדיני שו״ת ח״א . נאוואראדאק

 דרושים וח״ב , בקו״א שו״ת קצת ובסופו
. 2ס , תר״ה , ווילנא : שונים

 עם י״ר ש״ע ,שכלי אדם )עיין . גליה 145.
. וש"ך( ט״ז

 . שאנץ( תוספות )עיין . תוספות גליון 146.

 גרשון ה״ר .ישראל ארץ גלילות 147.
 להורות מפראג. יידלש הלוי אליעזר ב״ר

 וספור ,דרכים בשני לא"י מח״ל לנוסע דרך
 מספרת אגרת ]ואח״ז צפת עד מח״ל מסעו
 ירושלים ועניי ציון דלי משלוחי שנדפסה וכו׳

 וספורים גדול[ דף על בוויגיציא שפ״ו בשנת
 .בל״א והכל וכו' וסמבטיון השבטים מעשרת

 ר' משה וה״ר הב״ח בהסכמת ראשונה נדפס
 ]ולפי , מלובלין קלמנקש יוסף וה״ר מענדילש

 : הכומרים ע״י נשרף ישראל בן מנשה ר׳ ספור
 תנ״א. , פיורדא : כנ״ל נדפס ואח״ז רמש״ש[

 )ועיין . 8ס , תקפ״ר ,פראג . תס״ה , ד״א
 קורצע בשם נדפס ]גס . הקדש( אגרת

 :בוך מעשה בצירוף א״י פון בעשרייבונג
. רמש״ש[ : 8ס ,תפ״ג , ד״א

 מנהם ה״ר .ישראל .ארץ גלילות 148.
 . ליבברעסלויער חיים ב״ר מעגדיל

 ומחלקותיה מימיה הרריה ,א״י תכונת ח״א
 הערים כל שמות ח״ב .ח"נ( עם ,לגבולות

 א״ב כסדר בספה״ק הנזכרים המקומות וכל
 , ברעסלויא :בסופו ומפתח ,מפות ב' עס

. 8ס תקע״ט,

 ספורי א׳ בחור חיברו .הגוים גלילות 149.
שכ״ה(. )סה״ד : ארצות בהרבה שראה מעשיות

 , זאלקווא : עה״ת פשטיס .זהב גלילי 150.
. .(¥2156 ,0 )רובענש . 8ס ן תקי״ג

. פיפיות( וחרב )עיין . זהב גלילי 151.

 . כספי אבן יוסף ה״ר . בסף גלילי 152.
 רד״א ב״י :קצר בדרך אסתר מגלת על פי׳

, 265/3 מינכען וב״י , ״\ו. 272 , ף
. ^12 755 רוסי די וכ״י

 הירש צבי ב״ר יוסף ה״ר .בסף גלילי 153.
 . דראב״י( משנת הרב )בן מסלאנים

 דוגמא והוא ,נרדפים ושמות שרשים קצת על
 , עמודים ז׳ הכולל כסף עמודי הגדול מחבורו

 . פוסקים חי׳ ב( . ש״ס חי' א( : והס
 . השרשיס באורי ה( . דרושים ד( . שו״ת ג(
 . והכפוליס הנרדפים השמות באורי ו(
 כך תקרי אל שארז״ל המקומות כל באורי ז(

. 8ס ,תר״ך ,ווילנא : כך אלא
.13
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 המילדת (.— )דיא .מוטער גליקליכע 154.
 אין געזונדהייט דיא .בערליאנד מלכה

 : פערהיטען צוא שוואנגערשאפט פון צייט
. 8ס ,תקצ״ז , ווילנא

.אקציאהן( )עיין .שפיל גלית 155.

 מינדים. פראנקי דוד עתליה.ה״ר גמול 156.
 : )דראמא( ההוה ע״ד ואש וי עתליה מעשה

 הערות ועם . 8ס , תק״ס ,ווין . תק״ל ,ד״א
 , ווארשא :סלוצקי לוי בן דוד ה״ר ע״י

. 8ס , 1860

. תלמוד( )עיין . גמרא 157.

 תלמוד )עיין . מערבא דבני גמרא 158.
. ירושלמי(

 תוכחת .אליעזר ב״ר יצחק ה״ד .הגן ס׳ 159.
 : השבוע ימי לז׳ ונחלק ,בל״א ודינים מוסר

 לל' ונעתק . 8ס לערן( של״ט , )קראקא חמו״ר
 ב״ר שערטילש משה ה״ר ע״י עברי

 מוסר מאמרי ,הדרכה ס׳ לו ונלוה , יששכר
 ,שנ"ז , פראג : לוריא יוחנן לה"ר בחרוזים

 , שם . תכ״ג , ד״א . 4ס , שע״ב , שש . 8ס
 , ווילנא . 8ס ,תפ״ב , זולצבאך . תע״ג

 .ספרים( חמשה )ועי׳ . פ"ר וז״ז ,12ס ,תקנ״ט
 ,)האנווא חמו״ד : ונדפס לל״א מל״ע ונעתק
 .4ס לערך(; תי״ז ,)פראג חמו״ד . 4ס ,ש״פ(
 לו ונלוו ,קצת משונה בסגנון מל"ע עוד ונעתק
 : ומשלים מלכות הרוגי מעשרה החנות

 ...פון מעשה עס ועוד . 4ס תנ״ב, פיורדא,
 בל״א: עקריש לר״י וכו' דוד בית מעשה בסוף

 ע׳ )רשמש״ש , תס״ה וגם תמ״ו , ?( )פראג

 הדרכה ס׳ עם בלה״ק, כנ״ל עוד . (1107
 וכוונות מוסר תוכחת משה דרך וס׳ הליל

 ימים, לי״ד ונחלק במהר״ש משה ה״ד להדרשן
 תוכחת לקוטי ובסופו ,יום כ״א עד ח׳ מיום
 )וחשר שלס חדש מלאת עד ימים לח׳ מוסר

 ליב יהודה ב״ר אברהם לה״ר כ״ח( יום
. ח״ז 8ס ,חמו"ד :מבראד קטן

 כס' תדיר מובא ,עה״ת קדמון פי׳ .הגן ס' 160.
 הנראה ולפי ,וז״ז זקנים דעת ובס' רזא פענח
 , ? רד״א בכ״י וירא( פ׳ )עד ממנו קצת נמצא
 ועי' , דע״ח גא״ל צונץ ועיין ,ע״ש "\י. 260

. (204 ח׳ )כ״ח הפרדס

. הבא( עולם )עיין הגן. 161.

 ,דינים ס׳ .החסיד יהודה ר׳ . ברשם גן 162.
 אנשי בחי' הובא ,שעיין מהר״א הזכירו

 ב׳ )כ״ל :ע"? , קורא היה פ' המרדני על שם

. במקומו( שלי ושה"ג

 ע״ס פי׳ .ווידז אבד״ק חיים ה״ד . יה גן 163.
. 8ס , תקצ״א , ברעסלויא : יצירה

 . ריב״א( רמונים פרדס )עיין . המורה גן 164.

 יעקב ב״ר הערץ נפתלי ה״ר . המלך גן 165.
 מכתבי מלוקט , זהר מאמרי באור .אלחנן

 : המלך עמק לספרו שני חבור והוא ,האריז״ל

. ו.\*2 937 , ף רד״א כ״י

 . הקראי אבא כלב כ״ר .המלך גן 166.
 ,והמליצות השירים ,והחידות הסודות ס׳ הוא
 טבעיות למודיות רבות חכמות כולל

 וכל שערים לי״ב נחלק . ותוריות אלהיות
. )אריץ( :רבים לפרקים שער

. ורדים( גגת )עיין . המלך גן 167.

. ערוך( שולחן )עיין . נטע גן 168.

 אבואלעפיא אברהם ה״ר . נעול גן 169.
 אוצר ג״כ ונקרא ,יצירה ע״ס פי' .הרואה

 ודלא ,ו.\2 57/3 מינכען כ״י : גנוז עדן
. ע״ש ,כלי״ט

 באור . וויזל הירץ נפתלי ה״ר .נעול גן 170.
 ח״א : חלקים ב' ,והבדלס נרדפים שמות
 גדרי על וח״ב , הנפש הכמת די מלמו הצעה

 .תקס״ו לבוב, , תקכ״ה ,ד״א חכמה: לשונות

 וח״ג . 8ס , 1838 , ווארשא . 1829 , ווין
 ותושיה מחשבה עצה לשונות באור הכולל
 אשר ספרים משארי לבד , בכתובים עודנו
 . בתים ג׳ , גנים מעין :והס ,זה בנושא
 , עולם יסור וס׳ .חלקים ב' ,הלבנון מגדל

. במקומו או״א כל ועיין ,בכ"י כלס

 , שפר אמרי אילם, )עיין . נעול גן 171.
, טוביה( מעשה

. רמונים( פרדס )עיין . הסודות גן 172.

.סירא( בן )עיין .עדונים גן 173.

 .הקראי אליהו בן אהרן כ״ר .עדן גן 174.
 תורה משנה ס' ע״ד וחיברו ,המצות על פי׳

 מסכת וכל מסכתות לכ״ה ונחלק ,להרמב״ס
 בטרוקי כ״י המצות: ס' ג״כ ונקרא ,לפרקים

 חכמי הדפיסו לדוגמא ממנו ס עניני ]וקצת .וז״ז
 שופארט כמו , הקראים על בחבוריהם הנוצרים

דכ״ג[. ח״א פירשט וזולתם,עי' וטריגלאנד דאנץ

 . יוסף בן הרב ישעיהו ה״ר .עדן גן 175.
 אל כנוטים הנראים רז״ל מאמרי קצת באור

. 96 ווין כ״י :ית' הבורא בחק הגשמות
 , היכלות פרקי ס' כעין הוא . עדן גן 176.

 )שי״ג(. : ע״ש , רצ״ב הי' משה מטה בס' מביאו
מהדש הנדפס עדן גן סדר אל שכוון ]נראה
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 בל יעלליכערן להר״א המדרש בית בקובצי
 . סי׳ ג' וחדר י' סי׳ ל הדר ע״ש ,כוסחאית

 גן הנקרא הבא עולם לס׳ כוון רמש״ש ולפ״ד
 ונדפס , הורקנום בן אליעזר לר׳ המיוחס עדן

, האנוואה : ועוד דריב"ל מעשה עס בל״א :

 חש״ד ,פראג : נוספות ועם . 4ס ,ש״ם
 . 4ס , תע"ח ,האנוו' . ?( ת״ם—)תי״ז

 ר״א לצוואת נמשך והוא , (629 ע׳ )רשמש״ש
. שם[ ומ״ש חיים ארחות עיין הגדול,

)עיין .הפילוסופיא גן 177.

 קבלה עניני קובץ .הקבלה חכמת גנזי 178.
 לרב העיון ס׳ , אצילות מס׳ : והס , שונים
 נגד אבואלעפיא ר״א אגרת , גאון חמאי

 דקלוניא לר״א טוב שם כתר ,ז״ל הרשב״א
לביה״ד והובאו נאספו ,ז״ל הרוקח תלמיד ]
הקדמה עם יעללינעק אהרן ה״ר ע״י י

 : ראשונה מחברת ,ככתבם בל״א ומבוא
. 8ס ,גרת"י ,לייפציג

 בלאך אברהם כ״ר יוסף ה״ר יוסף. גנזי 179.
 ,התורה כסדר דרושים ח"א . בסטנוב מ״מ

 כמה על גפ״ח חי׳ וח״ב ,לקוטים ובסופו
 : גבריאל חיים ה״ר לבנו וקצתם מש',

. 2ס ,תקנ״ב , לבוב

 . בהאלשיץ מ״מ יוסף ה״ר .יוסף גנזי 180.
 . 2ס ...לבוב : קבלה ע״פ עה״ת פי'

. ?( הנ"ל הוא ואולי . )שי"ב

 . לטיף אבן יצחק ה״ר .המלך גנזי 181.
 ,וצורתו העולם מציאת וסוד ,ה׳ מציאות על

 לשלימותו האדם את המביאות החכמות ובסדרי
. יה״ש ב״י :פרקים מ"ב ובו ,האחרונה

 אברהם כ״ר יוסף ה״ר . אגוז גנה 182.
 : חלקים ג' , קבלה ס׳ . גיקטיליא

 א״ב. אותיות מכ״ב ב( .הקדושים מהשמות א(
 כמה חלק ולכל ,והעעמים מהנקודות ג(

 . 2ס ,שע״ה ,הענויא : ופרקים שערים
 . 4ס , תקנ״ח , מאהילוב , תקל״ג , זאלקווא

 ברד״א אשר קבלה אגוז גנת מאמר כי ]ודע
 הנמצא האגוז סוד וצ״ל , ליס הוא 470 ,0

. רמש"ש[ :ע״ש ,שלפניו עינים פתח ס' בסוף

 יום , ומליצות דרושים )עיין . ביתן גנה 183.
. קטן( כפור

 מרדכי ב״ר אברהם ה״ר .הביתן גנת 184.
 על פי' . לאברהם( חסד )בע״ס אזולאי

 כמ״ש השלחן פאת בע"ס ביד והיה ,משניות

. שם בהקדמתו

 מרדכי בה״ר אברהם ה״ר .ורדים גנה 185.
 שו״ת , חלקים ב׳ . מצרים מרבני הלוי
 המלך גן קונט׳ ח״א ובסוף ,טורים ד' כסדר

 ,ח״א ,קושט' :בקצרה וכללים דינים פסקי

 ס׳ ]ג״ח . 2ס ,תכו״ן , שם , וחייב , בעת״ה
 . למילה דרוש ששון קול . עה״ת פי' אלהים קול
 . הספדים נהי קול . לחופה דרוש שמחה קול
 , ושוניס נפרדים ענינים על חבור המון קול
. ע״ש[ ז״ל, לאביו נועם דרכי לס' בהקדמתו כ״כ

 מאיר בה״ר יוסף ה״ר .ורדים גנה 186.
 בסוגיות מחודשים כללים שבעים . תאומים

 .תקט״ז זאלקווא, :רחב ובאור בפלפול הש״ס
. 4ס ,תקצ"ז ,לעמבערג ,תקכ״ז , פפד״א

 ה״רצבי (.—)קליינע געאגראפיע. 187.
 מאירופא הארץ תכונת . יצחק כ״ר הירש

 ,פפד״א : בל״א ,ואמעריקא אפריקא אזיא
. 8ס , תקס״ב

 אשר ה״ר .הקטנה הגעאגראפיע 188.
 בקצור הארץ גלילות ידיעת למוד . ראדין

. 8ס ,כ׳ת׳ר׳ ,ק״ב :נמרץ
 . (— היבש )איין . ביבל געטליך 189.

 מעשיות .לעמבערגר ליב יהודה ה״ר

 חבוט אדר ,וכו' מדרשים אונ גמרא אויס
 , ישן( ,)פראג חמו״ד : בחרוזים בל״א הקבר

. (1337 ע׳ )רשמש״ש .8ס
 ליטע המע״ה.האשה דור פון געשיבטע 190.

 בל״א המע״ה דוד מעשה . מרעגנשפורק
 , כ״י וב', א' בשמואל כמסופר בחרוזים,

 לוואלף הספרים באוצר נדפס ממנו ודוגמא
 וצונץ רנ״ג דף ח״ב )פירשט : ע״ש , דר"א ח״ד

. דקע״ג( גא״ל

 . (—)דיא .יודען דער געשיבטע 191.
 משובם ב״י קורות אטטענזאסער. דוד ה״ר

 ג' ,צחה בל״א ,הזה הזמן עד בבל מגלות
. 8ס , פ״ד—תקפ״א , פיורדא : חלקים

 ב״ר וואלף זאב ה״ר . יחידיה גפן 192.
 וחרוז במליצה מושר .מראזני ליב יהודה
 : בוכנר לר״א החיים לוח ובסופו ,וקינות
 )יעסניץ( חמ״ר . ת״ע , הענא . תנ״ט ברלין,

 ע״י שירים קצת בתוספת עוד .16ס ,ת״ם
.16ס ,חפ״ב ,ד״א : באישה אברהם ה״ר

 . קוררובירו משה ה״ר .גרושין ס׳ 193.
 , גרושיו בדרך שדרש בקבלה ופשטיס דרשות
 )שס״ב חש״ר ,ד״ו : ש״ח בשנת וחיברו

. 8ס ,תקנ״ו ,שקלאוו . 4ס ,ערך(

. בבלי( תלמוד )עיין . — מס׳ . גרים 194.



רטון גת — 100 — המקלות גרם

 יוסף ין יהושע ה״ר . המעלות גרם 195.
 שערים ד' .אלרקי או הלורקי ויגיש דון

 והצמחים, והעשבים הנעעיס מטבע ,ברפואה
 ערבי בל׳ חיברו .ולרפואה למזון וסגולתם

 בן שלמה בן בנבנשתי ר׳ השר לבקשת
 אשר קאוואליריאה לא די המכונה לביא

 :ללה״ק להעתיקו בנו וידאל יוסף לר׳ צוה

 280/4 מינכען וכ״י ו.\2 154 ווין ב״י
. שד״ל וב״י

 . פואה נהמן אליעזר ה״ר .ארנן גרן 196.
 ראם חיד״א וה״ר ,פרד״ס בדרך עה״ת דרשות

 ושה״ג ס״א א' בשג״ב כמ״ש קובצים, חמשה בכ״י
. ע״ש ,בשמו ח״א שלי

 אייזיק יצחק ה״ר . דינוקא גרסא 197.
 דקדוק כללי . דיים ישעיה ב״ר אויערבאך

 ,ווילמרשדארף :הפעלים לוח ועם ,ל"א עם

 שותא עס עוד . ז״ז( )ולא 8ס ,תע״ח
 : לנערים בל״א דקדוק כללי ,צדו על דינוקא
.8 , 'ח תם ן פיורדא

 בענדיט ברוך ה״ר .דינקותא גרסא 198.
 מב' קצור .מעזריטש משה מיכאל ב״ר

 קצור ובסופו ,הנ״ל אויערבאך רי״א ספרי
 , ברעסלויא , תקס״ח , אלטונא : תפילין דיני

. 8ס תקע״ד,
 מריגייו כ״ץ בנימין ח״ר . ברכה גשמי 199.

 ,טורים ד' סדר על שו״ת י הרמ״ז תלמיד
.ח'( ב׳ )זצ״ל : שערים פתחי ש׳ ג״ח .ב״י

. התאבקות( )עיין .דרוכה גת 200.

 יחיאל ב״ר מנחם אברהם ה״ר רמץ. גת 201.
 יד )כס׳ החרוזות מחברת . פורטו כהן

. ע״ג( סי' א' זצ״ל : ? חרוזים

רביעית מהחרא נ אות נשלם



הספרים אוצר
ד
 )הגר״א(. ווילנא אליהו ה״ר אליהו. דבר 8.

 עד איוב בס׳ אברהם ה״ר בנו עם שלמד מה
 ובא הספר על כתב וזה ,וא״ו פרשה תוך
 קצת עם מכ״י ונדפס , מדובכא המ״מ ליד

 אברהם לה״ר הערות וקצת מהגר״א, לקוטיס
 : בשעברשין מ״ט פלאהם בעריש

. 8ס , תרי״ח , שם , תדי״ר ,ווארשא
. אליהו( כסא )עיין . אליהו דבר 9.

. ישרים( מגד )עיין .אמת דבר 10.

 אורה )עיין . חיים וחקי אמת דבר 11.
. ושמחה(

 . שיפער פייוויל ה״ר .גבורות דבר 12.
 וכל פאסקעוויץ דוכס הצבא שר תולדות

. 8ס , 1845 ,ווארשא :ומעשין גבורותיו

 .גרשון לר׳ פסח הגדת על הגדה דבר 13.
. דרך( מורה )עיין

 מורה , תמרורים מספד )עיין . הלבח דבר 14.
. דרי(

 . משה ב״ר ישראל ה״ר .חדש דבר 15.
. 8ס ,חמו״ד :וז״ז זהר מאמרי קצת באור

 . סטנובר חיים ה״ר . חכמה דבר 16.
 חכמת ומסחרי ,השכלי הנפש על חקירות

.8ס , 1835 לעמבערג, ענינים: ושארי הטבע

 שמחה כ״ר אביגדור ה״ר .טוב דבר 17.
 ס׳ ואח״ז , דקדוק כללי . מגלויגא סג״ל
 לוח ובסופו ,חביב ן' להר׳ימ לשון מרפא

. 4ס ,תקמ״ג ,פראג :וכו׳ הפעלים
 אברהם ב״ר דוד ה״ר . טוב דבר 18.

 איטלקי בל׳ לה״ק מלות באור . ממודינא

. 12ס ,שס״ו , שם .שנ״ו ,ד״ו : לנערים

 כח )גם הימים דברי או אליהו דבי 1.
 . קפסאלו אליהו ה״ר .ה׳( וחסדי ה'

 מלכי צמיחת ספור ובפרט ,מעשיות ספורי
 ,ואביזרייהו והצלחתם ומלחמותס העותמנליס

 , במקומו( שלי ושה״ג ,י"נן ס' )שג״ב : ב״י
 שד״ל של בנו וגם מוזעאום בבריטיש כעת ]ב״י

. [2507 ע׳ רשמש״ש עיין ,כ"י מצא

. למאור( שמן )עיין .שמשי לבי 2.

 . גינצבורג אהרן מרדכי ה״ר .דביר 3.
 וספורים, מוסר ומליצות,משלי מכתבים קבוצת

 , ווילנא : למודים לשון ב״י לנערי ללמד

 כנ״ל עוד .12ס ,תרט״ו , שם , 8ס ,תר״ד
. 12ס , תרכ״ב , ווילנא : ח״ב

. מעט( מקדש )עיין . דביר 4.

 יצחק ה״ר . — מחברת או טוב דבק 5.
 , התורייס והמשפטים הדינים בסדר .נתן

 ועתה יש״ר כ״י : קצתם אל קצתם ויחוס
. אוקספורד

 הלוי יצחק ב״ר שמעון ה״ר .טוב דבק 6.
 ועם ,עה״ת רש״י על פי' . אושנבורק

 . שמ״ח ,ד״ו : הנצרכים במקומות ציורים
 אצלי:רמש״ש(. )חשוד שמה״ה קר"ן.שם, קראקא
 ,יפה קלונימוס בן קלונימוס בן צבי )ע״י לובלין
 שנת בין והוא ,פרע בלי אייר י״ו א׳ יום ונשלם
 . 4ס (2599 ע׳ רשמש"ש : שפ"ז—ש״ס
 , חומשים עם גס ונדפס . 8ס ,עד״ת ,ד״א
. וז"ז חומש( ,תורה )עיין

 יצחק ב״ר פייוויל אורי ה״ר . מאח דבק 7.
 מסכתות: כמה על גפ״ת חי' ריז. םג״ל איצק

. 2ס ,תקמ"ו ,ברלין



אמת דברי — !02 — טוב.־ דבר

 מציאותו שמסופק וע״ש "\ו. 1331 רס״ד ]רמ״ש
. להלן[ טוב דיבר ועיין , ומחברו

 : בל״א והו״ר ויו״כ לר״ה תחנות . טוב דבר 19.
. ״¥.( 170 , 0 )רובענש .8ס חש״ד, פיורדא,

. נדה( פתחי )עיין . יום דבר 20.

 ישראל ב״ר אברהם ה״ד .המלך דבר 21.
 התורה כסדר מצות תרי״ג על פי' .מבראדי

 הרמב״ס, לשונות על עצום ופלפול פרדס ע״ד
. 2ס , תקס״ה , ליוורנו : חלקים '3

. אליהו( אדרת )עיין . המלך דבר 22.

 .אמארילייו משה ה״ד . משה דבר 23.
 : ח״א ,חלקים ג' ,מורים ד' כסדר שו״ת

 וחי' שו״ת ק' ח״ב . 2ס , תק״ב ,שאלוניקי
 בני קונס׳ והלאה ק״א ומסי׳ , ח״מ ש״ע על

 ,שם :ריי ן' יונה לה״ר שו״ת כ״ה יונה

.2ס ,תק״י , שם כנ״ל: שו״ת ח״ג . 2ס תק״ג,
. משה( מטה ברית )עיין . משה דבר 24.

 אבד״ק חארין אהרן ה״ד .בעתו דבר 25.
 , רעים ואהבת אמונה עניני על . אראד
 ואחריו , עבודה ושער הורה לשער ונחלק

. 8ס , 1820 ,ווין :ככתבם בל״א קונט'
 בענדיט ב״ד איציק ה״ד ;בעתו דבר 26.

 אלטונא קהלות בהפרד דרוש . כהן שיף
 שלום ה״ר ע״י ת״א עם ,לשתים והמבורג

. 8ס , תקע״ב ,אלטונא : כהן

 מגלוינא. קארניק מאיר בעתו.ה״ר דבר 27.
 על להשיב העבור ביסודות עיקרים קצת על

 , העבור בקביעות דוד בן הר״א טענות
 דוב מרדכי לה״ר הערות קצת ובסופו

.8ס תקע״ז, ברעסלויא, פרידענטהאל,ח״א:

 בר״י רפאל ה״ד . בעתו דבר 28.
 מחלת בסור תודה שיר . פירשטענטהאל

 :עברית ומתורגם אשכנזית כתוב ,רע חלי
. 8ס , תקצ״ב , ברעסלויא

 . פין יוסף שמואל ה״ר .בעתו דבר 29.
.8ס ,1842 ,ווילנא :רוסיא מל׳ דרוש העתק

 ולחתונה מילה לברית פזמונים בעתו. דבר 30.
 לנפש צרי וקצור ונשואין אירוסין וברכת
 , ליוורנו : זה עיין ,המת רחיצת מסדר

. 12ס ,באת״י
 ישראל, תפארת משניות )עיין .בעתו דבר 31.

, המערכת( שש

 ליב יהודה ה״ד .טוב מה בעתו דבר 32.
 יעראמע הומלך לעת דרוש .קארלבורג

. 4ס , חש״ד ,קאסעל : ת״א עם נאפוליון

 ראובן אברהם ה״ד .שבקדושה דבר 33.
 כסדר חטא על וידוי . כ״ץ האשקי כ״ר
 : חטא ולכל אות לכל מאמרות ועשרה ,א״ב

 רשמש״ש :יותר )ולא 4ס ,תמ״ד , זולצבאך
 . 12ס )זאלקווא(, חמו״ד . (2138 ע׳

. שבקדושה( דברים ,)ועי

 . אבוהב שמואל ה״ד .שמואל דבר 34.
 פסקים טופסי שו״ת ג׳ ובסופו ,שו״ח שע״ד
. 2ס ,תבי״ן ,ד״ו :העזתי נתן ע״ד

 יעקב ב״ד שמואל ה״ד .שמואל דבר 35.
 דברים, לס׳ השייכים חז״ל מאמרי חאגיז.פי׳

 ,ד״י :רבה דברים במדרש הנמצאים ובפרט
. 4ס ,שנ״ו

 ב״ד מרדכי שמואל ה״ד .שמואל דבר 36.
 התורה למוד חובת על . גרשוני אליהו

 בשם פי׳ עם ,וחרוזים בשיר הנפש ומהות
. 8ס ,תקע״ד , ביאליסטאק : צח רוח

 .הלוי בר״מ שמואל ה״ד .שמואל דבר 37.
. 4ס ,ת״ר ,קראטאשין :דרושים ששה

 )עיין . גרשון לר׳ עה״ת תורה דבר 38.
. דרך( מורה

 . הדברות( עשרת )עיין . הדברות ס' 39.

 קארלבורג. ליב יהודה ה״ד אבל. דברי 40.
 : לנדא סליל יחזקאל ה״ר מות על הספד

. 8ס ,תקנ״ג , אופיבאך
 פינצי יצחק כ״ד יעקב ה״ד אגור. דברי 41.

.8סשס״ה, ד״ו, לה״ק: דקדוק לוי.כללי לבית

 מענדיל מנחם ה״ד . אגרת דברי 42.
 החדשות בעניני שו״ת עשר .שטיינהארט

 וועסטפאלען: ממלכת סנהדרי רבני יסדו אשר
, 4ס ,תקע"ב , רעדלהיים

 ללמד אגרות מאה קובץ .אגרת דברי 43.
. 8ס ,תקצ"ו ,סדילקאוו :צחות לכתוב

 הלוי יצחק יעקב ה״ד . אמת דברי 44.
 כסדר פשטיס מלובלין. לאנצהוט הורוויץ

 לקוטיס וקצת ,נו״כ על תורה ולקוטי התורה
 , סדילקאוו . תקס״ח , זאלקווא : ש"ס על

. 4ס ,חקצ״ו
 שו״ח . דוד ב״ר יצחק ה״ד . אמת דברי 45.

 דרושים קצת ובסופו בדינים, קונטרסים וכמה
. 2ס ,תק״ב , קונשטנטינא : מפתח עם

 הגהות .עדני שלמה ה״ד . אמת דברי 46.
 ומנחת תורה אור ס׳ כעין הקדש כפרי כ״ד
. במקומו( שלי ושה״ג ב׳ )ול״ב : כ״י :שי

 שער מבוא , הברית ס׳ )עיין . אמת דברי 47.
.מאמרות,תורה( החכמה,עשרה השמים,מעין



חכמים דברי 103 אמת דברי

 יעקב ה״ר שלום. ומשפט אמת דברי 48.
 בין ריבות בדברי דין פסק .)יעכ״ץ( עמדין
.4ס)אלטונא(, והמבורג:חמו״ר אלטונא קהלרת

 ב״ר קונציו יוסף ה״ר .אסתר דברי 49.
 בדרך אסתר מגלת על קצר פי' . גרשון

.4ס שפ״ח, ץ01116ז1) קיירי פי׳: עס ,חידה
 הירץ ב״ר אנשיל אשר ה״ר אשר. דברי 50.

 ופריעה מילה ענין על ח״א . אפענהיים
 חמ״ר : צורים חרבות ג״כ ונקרא , באיזמל

. 8ס ,תקס״ר ,)דעסויא(
 הירש צבי אברהם ה״ר .הברית דברי 51.

 : משפעים פ' עד עה״ת דרושים .מאיר ב״ר
. 2ס , )?(תפ״ט , זאלקווא

 שלפני הלילה למוד סדר .הברית דברי 52.
 לברית ופיועיס פזמונים עם , מילה ברית
 )דוד דב״ש ה״ר ע״י ומתוקן מסודר ,מילה

 , 8ס , 1707 ד״ו, :אלטאראס שלמה( בן

 . שמהות( שובע )עיין . הגאונים דברי 53.

 אברהם ב״ר דוד ה״ר . דוד דברי 54.
 : ראשים לד׳ ונפרד ,פ״א על פי׳ ראקיצאן.

 . שונים ממפרשים לקוטיס , דוד לקט א(
 .המסכת משגיות לכל המשך , דוד אהל ב(
 למודים, לשון ד( , המחבר הי' , דוד דברי ג(

 . 4ס תקג״ה, פראג, הנ״ל: הפירושים מכל ת״א
. ל' כאות עיין לכדו האחרון וזה

 ס' ואח״ז ,להרדב״ז שו׳ית .דוד דברי 55.
 ,ליוורנו :זאמירו יוסף לה״ר שו"ת יוסף הון

. 2ס , תקפ"ח
 .לארא די כהן דוד ה״ר . דוד דברי 56.

 הגהות עם ,אהו״י אותיות על הראב"ע חידת
 ל' תרגום ועם . 8ס ,תי"ח ,ליידין :ופי׳

, 4ס ,תי״ח ,שם : והערות רומי
 אריה ב״ר לירא דוד ה״ר .דוד דברי 57.

 לובלין, : יום לכל ותפלות מוסר הוכחת ליב.

 טבת כ״ו ה׳ יום , אכרהם כן יעקב ר' ]כדפוס
 , [876 ע' רשמש״ש : תל"ד או תל״א וצ״ל

 פ' על זהב זר ספרו מזכיר ע״כ ]וכסי' . 4ס
 קצת עם ,כנ"ל עוד ב( .רמש״ש[ : ויקרא

 משה נפתלי ב״ר הירש צבי לה״ר הוספות
 בניכ״ם א״ת ,אופיבאך : הורוויץ הלוי

 המוסר ס' בשם עוד ונדפס . 8ס ,)חפ״ג(
. 8ס , תפ״ד ,ברלין :וכן׳ היראה ס׳ עם

 מילדולה. רפאל ב״ר דוד דוד.ה״ר דברי 58.
. 8ס ,תקי״ג , ד״א : ושו״ת גפ״ת חי'

 הלוי שמואל ב״ר דוד ה״ר . דוד דברי 59.
 ובסופו ,עה״ת פירש״י על באור .)הט"ז(
 יצחק ב״ר משה ה״ר בנו לחתן הגהות

 : ]ושי"ב .2ס , תמ״ט , דיהרנפורט : עוזרש
. כועות[ וכנראה , זאלקווא

. זוטא( יצחק פני )עיין . הלכה דברי 60.

 מרדכי ב״ר משה ה״ר ונהי. הספד דברי 61.
 אהרן ה״ר מות על הספד דרוש . בידינגער
. 12ס ,תקפ״ח , רעדלהיים : ראזענבאך

 פרידריכספעלד. דוד ה״ר ויכוח. דברי 62.
 עם נגידי לפני היהודים ובקשות טענות

.8סד״א,תקנ״ז, היהודים: חירות ע״ד הוללאנד
 . שטאטהאגן יוסף ה״ר .זכרון דברי 63.

 על נוסדו ,ותשובה לתוכחה ופשטיס דרושים
 , ד״א :חלקיס ב׳ ,וטרפות שחיטות דיני

. 2ס ,תס״ה
 שוטץ. יוזפא ב״ר חיים ה״ר חיים. דברי 64.

 : ישראל חכמי מבאורי הפטרות על מאמרים

. 8ס , תרי״ט , פפד"ט
 בה״ר איציק יצחק ה״ר . חיים דברי 65.

 הדין לעומק עמוק פלפול . אויערבאך חיים
 ונלוה ופוסקים, הש׳יע חלקי מד׳ בעניניס

 מלוקטים עניגיס חיים מים קונט' לו
 המו״ד :ז״ל לאביו וי״ד א״ח לש״ע השייכים

. 2ס , )קראטאשין(
 ב״ר דוד ה״ר . ומוכר חכמה דברי 66.

 משלי"" במלת רמזים מנישוועז. הירש צבי

 נרמז גס , לאדם והנהגות ,משלי ס' כל על
 וצדקה ותפלה תשובה שערי אלו אותיות בד'

. 8ס ,תקב״ג ,זאלקווא : ומצות תורה ורוב
 משה ב״ר אליהו ה״ר . חכמים דברי 67.

 וסגולות היד שרטוטי הכמת על .גאלינו

 ורמש״ש , ]שי"ב .8ס ת״צ, זאלקווא, וחידות:
 929 ע' ורשמש״ש אדם תולדות עיין אכל : כ'

. שס[ שתקנתי ומה

 יוסף ב״ר ליב יהודה ה״ר חכמים. דברי 68.
 הבמה דעת ח״א : חלקים ב׳ . פוחאוויצר

 ,המבורג : שעריה בד' ותקוניס מוסר הוכחת
 דינים על חכמה מקור ח״ב . 2ס , בנ״ת

 ומשארי שבת הל׳ עד א״ח מש״ע הנהוגים
 דינים כל בלולה סלת צדו ועל ,פוסקים

 הש״ע חבור אחר אחרונים מפוסקים חדשים

. 2ס ,גנ״ת , שם : ספריה ומשארי
 ב״ר ליב יהודה ה״ר . חכמים דברי 69.

 כסדר פשטיס .מבוטשאטש יקותיאל

 קצת וסופו ובראשו ,הדור גאוני בשם התורה
 חכמים דברי בשם כנ״ל ולקוטיס חי׳

. 8ס ,תקי"ז ,זאלקווא : וחירותם
 קדמונים חבורים י״א קובן . חכמים דברי 70.

 המציאות, יקרי ודפוסים ישנים מכ״י ועתיקים
 ישן מדפוס מוגה ,רושע מדרש א( :והה
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 . קרא יוסף לר׳ איכה, פי׳ ב( . ישנים כ״י וב׳
 מאמר ,ז״ל להרמב״ם העבור בחכמת חבור ג(
 השביעי השער ד( .בתקופות וא' במולדות א'

 ב״ר לר״א העכור חשבון מס׳ הג׳ ממאמר
 האי לרב שלימה תשובה ובו , הנשיא חייא
 . ליצירה השנים מנין שרש על ז״ל גאון

 אגרת ו( . הנרבוני לר״ט בבחירה מאמר ה(
 ן בעני הלוי שלמון דון אל הלודקי יהושע ר׳

 יצחק ב״ר לרש״ט העע על מליצה ז( . הדת
 יסודות י״ג המשכיל יסודות ח( . ארדוטיאל

 . בילה בן יו״ט ב״ר דוד לה״ר מושכלים אמונה
 אגרת י( . הדיין יפת לד' הרמב״ם אגרת ט(
 מירושלים כתב אשר האיטלקי אליהו לר׳

 תשובת יא( הקצ״ח. בשנת בפירארה למשפחתו
 ב״ר דוד לר' פרובינצאלי דוד ב"ר יעקב ה״ר

 בשנת החכמות למוד ע״ד ליאון מסיר יהודה
 ממשוררי מקובצים שירים אחרון ועד .הר״ן

 ובסופו ,המורה ס' ע״ד רובם ,וספרד צרפת
 צרפת בל' הנ״ל המשכיל יסודות ס' העתק

 הנ״ל הלורקי אגרת והעתק קליין להר״ש

 ע״י לביה״ד והובא נאסף . 3. 14. וחתום
 , מיץ :פולין איש אשכנזי אליעזר ה״ר

. 8ס , תר"ט
 , התורה כסדר פשעים . חכמים דברי 71

 : חכמים ואסיפת שושנים לקט מס' מלוקט
. 8ס ן תפ״ו , יעסניץ

 אפרים ח״ר .וחירותם חכמים דברי 72.
 וכמה כמה . העקשיר זנוויל שמואל כ״ר

 , אלטונא ופתרונם: שונים בדינים מצינו היכי
. 8ס ,תק״ג

 הירש צבי וחידותם.ה״ר חכמים דברי 73.
 ומליצותס חז״ל אגדות על פי׳ . שפיץ סג״ל

 מידי יוצא מקרא אין שאמרו במקום בש״ס
 ,אופיבאך : ב״א כלשון תורה ודברה פשוטו
, 4ס ,תקס״ד

 דברי )עיין . וחידותם חכמים דברי 74.
י . ״לעיל( חכמים

. הנערב( אור )עיין .חמד דברי 75.

 המשים .מולידו אהרן ח״ר .חפץ דברי 76.
. )רמי״ג( ,שאלוניקי : דרושים

 מכ״י קדמוניות עניני קובץ . חפץ דברי 77.
 אלחריזי, לר״י הזהב לשון אגרת והס: שונים,
 מכתמים הפלמי, שמואל לה״ר הרשב״א אגרת

 שלמה ור׳ זארקו יוסף ולר' הלוי יהודה לר'
 הנפש על ומאמר ,לונגו סעדיה ור׳ דפיירה

 פיוטים וב' עקנין, ן׳ לר״י הנפשות מרפא מס'
 ה״ר ע״י לביה״ד והובאו נאספו . ושירים

 , לונדון : טוב חן עדעלמאן הירש צבי
. 8ס , להננ"ה ע״ת

 חן דברי . האחרונים השני יאזעף דברי 78.
 לפני השני יאזעף הקיסר דבר אשר ושכל
 יונה ן׳ ברוך ה״ר ע״י ללה״ק נעתק ,מותו

• 4ס ,תק״ן )פראג( חמ״ד : ייטלים לבית

 משה ב״ר יהודה ה״ר . יהודה דברי 79.
 ושירי נפשי וברכי פ״א על פי' . מפוזנן
. 8ס , תק״א , זאלקווא : המעלות

 אהרן ב״ר יהושע ה״ר .יהושע דברי 80.
 וכל ,וחקירה בדרוש מאמרים ג' . העליר

 . 8ס תרט״ו, ,ווילנא : לפרקים נחלק מאמר
 מעט ונדפס ,רז״ל מאמרי קצת על כנ״ל עוד

. 8ס ,)ק״ב( חמו״ד :זה לפני
 הכהן. מרדכי ב״ד יוסף ה״ד יוסף. דברי 81.

. 4ס ,ע״ת ,ד״ו : דרושים
 עמנואל ב״ד יוסף ה״ר . יוסף דברי 82.

 לבי״ת יהי״ה ,ליוורנו שו״ת: ס"ח . אירנאס

. 2ס ,)תק״ב( יהוד״ה

 יוסף ה״ר . יוסף תולדות או יוסף דברי 83.
 , שמש תבואת ח״א :חלקים ד' . שווארץ

 , הארץ כדור בשם תכונה בעניני מאמרים ד׳
 השמש, מבוא דרך המעלות, צל השחר, אילת

 .8ס ,תר״ג , ירושלים : לח״ב הקדמה ובסופו
 : לשנים נחלק , הארץ תבואת ס׳ ,ח״ב
 ואיכותה ועריה לגבולותיה א״י תכונת על א(

 למלכי הימים דברי , הארץ מעשה ב( .וכו׳
 . 8ס ,תר״ה , ירושלים :ויושביה הארץ

 לקוטי ח״ג : והס ,האחרונים חלקים וב׳
 וח״ד ,לפרד״ס ונחלק ,תורה עניני הפרדס

 השויס חכמה בדברי עניניס העמק שושנת
 השלישי )חלקו .כת עד נדפסו לא ,נפש לכל

 תשובות נ״ט כולל , השני ראש והרביעי(
 הוספות ובסופו ,ולדורשיו לשואליו שהשיב
 ובראשו ,הטעות לוח אחד ודף ,שונים עניניס
,8ס ב׳ר׳כ׳ת', , ירושלים הנ״ל: לתשו׳ מפתח

 אות צ׳ בול״א הובא ,כ״י ס׳ . יוסף דברי 84.
 הספרדי סבע אברהם מ' ועיין ,ע״ש ב'

. שלי בשה״ג

 מנתם ב״ר אברהם הכ״ח .יושר דברי 85.
 ,ד״א : לה״ק דקדוק כללי .שוואב מנדלי

 ס' ח״ב לו נלוה רוב וע״פ .8ס ׳ תקכ"ז
 ב״ר מאיר הב״ח ורעו מהנ״ל יושר מליץ

 ,בל״א ופתרונם לה״ק שרשי ,דירן יעקב
 . 8ס ,תקל״ג ,שם : הפעלים לוחות עם

 1866 ברס״ר ורמש״ש ,אני ראיתיו ]ככה
. ע״ש[ ,אחר בדרך כותב

 רעיוני .פיורדא מאיר ח״ר יושר. דברי 86.
 כל״א ישראל דת מהות מחברת על חפשי השכל

 לו ונלוה ,בדעסויא ב״י ילדי מורי שחברו
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 וואלף דר׳ דרשות על השגות הלב מחשבות

 : סעלימא של החנוך שעות חבור ועל בדעסוי
. 8ס ,תקע״ח , דעסויא

 חיים אברהם ה״ר . הימים דברי 87.
 שהיה וכללים וחי' לקוטיס * סיניגאליה

 ועל התורה על בעמדו יוס יוס מחדש
. פ׳( א׳ )תג״י :כ״י ,העבודה

 ,מדרש ,אליהו דבי! )עיין .הימים דברי 88.
. תורה( , הקבלה שלשלת

 .הישר( ס' )עיין .הארוך הימים דברי 89.

 אליקים ה״ר .יחייא לבני הימים דברי 90.
 מלוקט ,יחייא בני משפחת הולדות .כרמולי

 פפד״ט :וכ״י נדפסים עתיקים מספרים
. 8ס , ית״ר ,)רעדלהיים(

 מנשה ה״ר .ישראל לבני הימים דברי 91.
 בן יוסף מימות ב״י קורות . ישראל בן

 .דקע״ב שקמ״ח )מאסף :זמנו סוף עד גוריון
. לחברו( ואמר שרצה כ' ורמש״ש

 ומלכות צרפת למלכי הימים דברי 92.
 הכהן יוסף ה״ר .התוגר אוטומאן בית
 כל ספורי .הספרדי מאיר בן יהושע ב״ר

 וגלות ,ומלחמותס וישמעאל אדום מלכי מעשי
 וספרד צרפת במלכות וצרותס ישראל בני

 : חלקים לב׳ ונחלק ,מדינות ושארי ואשכנז
 , ד״א . 8ס שדייק, , ?( )סביוניטה חמ״ד
 לה״ר מבוא עם עוד .12ס ,ההי״א בעיית
 זלמן לה״ר המחבר ותולדות צדק כהן יוסף

 נעתק גס . 8ס ,תרי״ט ,לבוב ;באנהארד ל
 הגהות עם ביאלובלוצקי ע״י אנגלי לל׳

. 8ס ,1834—6 ,לונדון חלקים: ׳'והערות,ב'
 פערראנד לואי ע״י רומי לל׳ נעתק ומקצתו

 .12ס , 1670 פאריז, כלו: להעתיק אמר השר

 פטירת ב( עם .משה של הימים דברי 93.
 אלדד ה( טוביה ס׳ ד( משה פטירת ג( אהרן
 ירושלמי מעשה ז( סנדבר משלי ו( הדני

 משלים י( איזופיטי משלי ט( חנוך ס' ח(
 משלי עוד נוסף הדפוס גמר ואחר שלמה. של

 רע״ז שנת חשוון ,קושטא׳ : ודינה עפר

 :האחרון ובלי . 8ס ,נחמיאש שמואל ר׳ ע״י
 , ד"ו :הליל ג. ב. ובלי . 8ס , ש"ד ,ד"ו

 ודרש משה ופטירת הנ״ל דה״י .8ס ,שפ״ה
 עם משה[ פעירת כעין ]והוא משה לפטירת
 : גוילמין ע״י לטיין בל' והערות העתקה

 בס׳ עוד ונדפס . 8ס , 1628—9 ,פאריז
 . 12ס ׳ ת״ח ,ווירונא : המעשים לקוטי

 טוביאל בן טובי מעשה לו ונלוה ,כנ״ל עוד

 .12ס תר״ט, ,זיטאמיר מרובע: ל"א עם והכל
ז״ז. נס ונדפס דשא( המדרש,בנאות בית )ועי׳

 יחזקאל ב״ר מאיר ה״ד . מאיר דברי 94.
 חי' וקצת ,גיטין מש' על חי' . גלוגא הלוי

.2ס ,תק״ע ,פראג :וב״מ ור״ה שבת מס׳ על

 ברעזנער אייזיק יצחק מוםר.ה״ר דברי 95.
 מס' מוסר לקוטי .מפראג הלוי אליהו ב״ר

. 8ס ,בע״ת ,פראג :וכו׳ והיכלות שלייה
 אמרי ס׳ נגד תשובות . מישרים דברי 96.

. 8ס , תקס״ח , ד״א :לה״ק מבטא על צרופה
 הקבלה ס׳ )עיין .שני בית מלבי דברי 97.

, להראב״ר(

 מענריל מנחם ה״ד . מנחם דברי 98.
 : ובאורים שו״ת ח״א, . שטיינהארט

. 8ס , תקס״ד ,אופיבאך

 ב״ר הלוי יוסף ר׳ של מטעות דברי 99.
 ושכם בטבריה והתחתון העליון בגליל נחמן

 עק״ר )עיין : ומצרים וחברון בירושלים
. דרצ״ד( תרי"א

 כרמי מרדכי ה״ד . מרדכי דברי 100.
 מאמר ספרו על באור . מקרפיגטראץ

. 4ס ,תקמ״ז , ליוורנו : א״ח ש״ע על מרדכי
 .קרישפין מרדכי ה״ד .מרדכי דברי 101.

 : מסכתות על ולקוטיס ותשובות פסקים
. 2ס ,תקצ"ו ,שאלוניקי

 , מרדכי אגדת )עיין . מרדכי דברי 102.
. רב( מעשה

 דרושים .סתהון משה ה״ר .משה דברי 103.
. 2ס ,תר״ג ,ליוורנו : בראשית ע"ס

 .הקראי מצוררי משה ב״ר משה. דברי 104.
. )אר"ץ( : עוד נמצא ולא בהפריהס נזכר

 אבד״ק שה״ם משה ה״ר .משה דברי 105.
 סוף עד הנוורה כסדר פשטיס .דאלינא

. 4ס ,תקס״א ,חמ״ד : בהעלותך
 אויערבאך חיים ה״ר .משבט דברי 106.

 על דינים וחי' באור . לונטשיץ אבד״ק

 מנחם ה״ר לבניו חי' קצת ובסופו ,ח״מ ש״ע

. 2ס ,תקצ"ה , קראטאשין : יצחק וה״ר

 אברהם ב״ר נחמיה ה״ר .נכ״א דברי 107.
 גפ״ת חי' .מפראג רושגיז פייביל המכונה

 חי׳ נב״א פי לו ונלוה ,מסכתות י״ג על

. 4ס , תמ״ח , ד״א : דינים
 ב״ר הירש צבי ה״ר .. נגידים דברי 108.

 לב״י החירות ע״ד .מאילפעלד מרדכי
 עניניס. לה' )הוללאנד(.ונחלק באטאווע יושבי

 קצור ב( . האמונה ני בעני המעתיק פתיחת א(
 העתקת ג( .בהאללאנד היהודים לחירות דה"י
.14
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 . זה אודות באטאווע טס נגידי דברי
 המלות לוח ה( .וט׳ האומה דתי העתקת ד(

. 8ס ,תקנ״ט ,ד״א : א״ב ע״ס
 וימים לשבתות דרשות . נגידים דברי 109.

. )ש״י( : טובים

.)ש״י( : התורה על דרשות . נועם דברי 110.

 חיון חייא נחמיה ה״ר .נחמיה דברי 111.
 : התורה כסדר ופשעים פירושים .מצפת

. 4ס ,תע״ג ,ברלין
 . ריים ברי״ל יוסף ה״ר .נשגבות דברי 112.

 : ומליצה במשל האדם נשמת על שירים ג׳

. 8ס , 1828 , ווין

 הלוי אריה שמחה ה״ר .פורים דברי 113.
 ואסתר אחשורוש מעשה על .מהרובשוב

 חסדיך, אדון כפיוט שיר בדרך ,חז״ל ומדרשי
 :בו"״ במלת החותם במקרא חרוז כל וסוגר

. 8ס , תקצ״ח , ווארשא . תקצ״ד , זאלקווא
 הכתב פתשגן ,ס כולל . הפורים דברי 114.

 לה״ק, בהעתק אסתר מגלת על שני הרגום הוא
 ראשון תרגום העתק אהרן מצח ס׳ לו ונלוה
 המדבר שלום אוהב ובסופו לל״א, הנ״ל ושני

 :הנ״ל אהרן מצח לבעל השלום מענין בצדקה
. 4ס , תקנ״ד , א פד״ 9

 דובעריש ה״ר . צדיקים דברי 115.
 ובסופו ,התורה כסדר פשעים מאושפיצין.

. 8ס , תור״ה ,חמ״ד : שונים לקועים
 בער יצחק ה״ר . צדיקים דברי 116.

 ב' בין ושיחה אגרות ג׳ .לעוויגזאהן
 מגלה ס' אודות על הפלתם בבית חסידים

. 8ס ,1830 ,ווין :ומחברו טמירין
.המכפלה( שדה מערת )עיין קבלה. דברי 117.

 , עמקים שושנת )עיין . קהלת דברי 118.
. גבלוח( שרשרות

 משלם אברהם ה״ר .משלם רב דברי 119.
 . צבי( )חכם אשכנזי צבי בה״ר זלמן

.2ס תקמ״ג, קאריץ, ס״ס: חי׳ שו״ת,וח״ב ח״א
 איש הלוי יצחק )ה״ר . ריבות דברי 120.

 ויכוח בדרך ,הדת בעניני ספור .סטנוב(
.8סחש"ד, )ברלין(, קונשטנטינא ושיחה,ב״ח:

 שמואל ב״ר יצחק ה״ר .ריבות דברי 121.
 סוגיות באורי ובתוכן ,שו״ת ת״ל .אדרבי
 דבורי מהרבה וקושיות עמוקות והלכות

 . )לפ״ג( ונרוממ״ה ,שאלוניקי : הוספות

. 2ס ! תקצ״ג ,סדילקאוו . ונרוממ״ה ,ד״ו

. ספונים( שיח )עיין . רעים דברי 122

 גפ״ת חי׳ . הריף שלום ה״ר . ר״ש דברי 123.
. 4ס ,תקפ״ו ,ווין :שונים ופשעים

 . לוטיבאך שאול ה״ר . שאול דברי 124.
 : הגאונים ובשם הפרשיות כסדר תורה חי׳

. 4ס , תקב״ה , פיורדא
 .טיבולי ח. י. יוסף ה״ר , שיר דברי 125.

 , 4ס ,תקצ״א ,פאדובה : שונים שירים
 גרשון ב״ר הלוי מאיר ה״ר .שיר דברי 126.

 תקפ״ג, זאלקווא : שונים שירים לעטעריס.

 , 1824 שס עוד : דרל״ד ח״ב )ופירשט . 8ס
 השחר, אילת ספרו נדפס אז כי הוא וטעות . 8ס

. 12ס , 1832 ,מינסק :זה( עיין
. בחורים( סוד )עיין . שיר דברי 127.

 חיד״א ה״ר מחבורי א׳ . שירה דברי 128.
 . ע״ש , כ׳ ח' בתג״י כמ"ש ,בכ״י שנשארו

 עבודת בספרו נזכר , ותחנונים תפלות :ושי״ג

. הקודש

 ב״ר ה״ראלחנן הזאת. השירה דברי 129.
 ול״א בלה״ק וחרוזות שירים העלין. אברהם

 ראשונה נדפס , פראנקפורט גירוש מעשה על
 , ד״א ,שע״ר ,פפד״מ : וינץ מגלת בשם

 דוד צמח בס׳ לבד ובלה״ק . 8ס ,וזא״ת
 ונקרא ,לבד בל״א גס .ד׳—שע״ג לשנת ח״ג
 . 8ס ,תנ״ו ,פפד״ט : ליד הנץ ינץ וו

 בספרו וואגענזייל ע״י ככתבם ]ובל״א

 בתוס׳ מ״ש לוקח )ומשם וכו' בעלעהרונג

 : 922 ע' רשמש״ש ועיין דלס״ע( תר״ה עק"ד
. רמש"ש[

 שמואל ב״ר יצחק ה״ר . שלום דברי 130.
 ואח״ז , שונות דרשות שלשים .אדרבי
 רבים עניניס בו ומביא ,התורה כסדר דרשות

 :בסופו וקו״א ,טאיטאצק יוסף ה"ר מרבו
 ודלא , ש"מ היינו ,)לפ"ג ,השם שאלוניקי

 מפתח עם עוד . 2ס ופירשט( כרח״ם
 ה״ר ע״י בתוכו הגהות קצת ותום' הפסוקים
 אלול )ר״ח שמ״ו ,ד״ו שבתאי: ב״ר אליעזר

. 2ס ,שנ״ו ,שם .שמ״ז( חשוון כ״ה עד
 שרעבי. מורתי שלום ה״ר שלום. דברי 131.

 תר״ג , ירושלים :למהרח"ו חיים עץ ע״ס פי'

 )ועיין . 2ס , תר"ח( : ורובענש , )רח"ם
. ושלום( אמת

 . ארדיט שלמה ה״ר . שלום דברי 132.
. 4ס ,תק״ז ,שאלוניקי : תנ"ך על דרושים

 חיים דוד ה״ר . ואמת שלום דברי 133.
 ב״י ,דשלוס קטיעא וי״ו על קורינאלדיי

. א׳( ד' )זצ״ל :ז״ל ניפי מהר״ח ביד

 מכתמים )עיין . ואמת שלום דברי 134.
לרנה״ו(
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 חי׳ .ארדיט שלמה ה״ר .שלמה דברי 135.
.דםין,רמי״ג( )ע״ו ...שאלוניקי אגדות: על

 יצחק ב״ר שלמה ה״ר . שלמה דברי 136.
 לכל דרשות ה' ,עה״ת דרשות .הלוי לבית
 ושארי , ורגלים למועדים ודרושים ,פרשה

 חלק רק ]והוא . 2ס ,בדש״ן ,ד״ו : עניניס
. הספר[ בשער כמ"ש , זה מס'

 לוריא שלמה ה״ר . שלמה דברי 137.
 : ושירים ופיוטים פסוקים באורי .)מהרש״ל(

. 8ס , תקנ״ד , אוסטרהא
 ב״י שלום שלמה ה״ר . שלמה דברי 138.

 כסדר דרושים .באמ״ד אבדק״ם יחיאל

. 2ס ,תקי״ג , פפד״א : מפתח עם התורה
. הנערב( אור )עיין . שלמה דברי 139.

 אברהם ב״ר שמואל ה״ר שמואל. דברי 140.
 חי׳ . מפאס יצחק בן וידאל בן צרפתי

 ובסופו , הגדול מספרו הש״ס כסדר גפ״ת
 יעקב: עין על שחיבר עיגים פתח מספרו קונט׳

. 8ס , תנ״ט , ד״א
 זאנוויל שמואל ה״ר .שמואל דברי 141.

 דרשות . מייגץ אבד״ק מלובלין הנוף ב״ר

. 2ס תל״ח, ד״א, ויקרא: שמות בראשית ע״ס

 יצחק שמואל ה״ר . שמואל דברי 142.
 , שאלוגיקי :דרושיס .שאלוניקי מרבני

. 2ס תקט״ז,
 ש״י בתום' )כ״כ .שו״ת .שמואל דברי 143.

 ומהרש״ד ,ברלין אבד״ק הירש צבי ה״ר מכ״י
 דבר וצ״ל הוא נו״ס אבל ,מאומה ע"ז העיר לא

. זה( אבוהב,עיין למהר"ש לעיל הנז׳ והוא שמואל

 ויראת מוסר מספרי לקוטיס תורה. דברי 144.
 , הדר״ת , ווארשא :מחברו נודע לא ,ה'

. 8ס , תור״ה , שם
 וואלף בנימין ה״ר .התענוגים דברי 145.

 ה״ר לחתנו נפש עונג ס׳ ובצדו . רייכילש
 ותוכחת דרוש .מטריטש לערניר יוסף
 וחי' , ושמות בראשית ע״ס ופשטיס מוסר

.4ספראג,תקנ״ה, וביצה: פסחים מס' על גפ״ת
 דוד יוסף חיים ה״ר .אחדים דברים 146.

 בשנות שדרש דרושים ל״ב . אזולאי
 הגהות תרעא אחורי ובסופו ס״ז,—תקמ״א

 ולזה יוסף שער לספרו והשמטות ותקוניס
 ,ליוורנו : הרגל ושמחת דוד ראש ולספריו

. 2ס ,לקחת״י
 .דייטש ישראל ה״ר . אחדים דברים 147.

 לחדש בברוינשווייג הרבנים אסיפת ע״ד

. 8ס , תר״ה ,ברעפלויא : בדת חדשות
.אמת( שפת )עיין . אחדים דברים 148.

 העמקים(. שושנת )עיין . טובים דברים 149.

. שם( )עיין . נחלמים דברים 150.

 מפי ומוכר הורה דברי . נחמדים דברים 151.
 , טשערנאוויץ : מקאריץ פינחס ר' הח״ק

. 8ס ן תרח״י
 ח״כ(. לב ללב.)עי׳חקקי הנכנסין דברים 152.

 ב״ר שמואל ה״ר . עתיקים דברים 153.
 עד הזהר על ארוך באור . וואלף בנימין

. 885 ,ע רד״א ב״י :תצוה פ'
 לשני קראתי זה בשם .עתיקים דברים 154.

 מכ״י קדמונים עניניס כוללים , קונטרסים
 תשעים פתרון א( : א׳ קונט׳ : והס ,שונים
 . ז״ל גאון סעדיה לרב בודדות מלות

 העתקת לאריסטו הכללי המוסר אגרת ב(

 . 8ס ,תר״ד ,לייפציג :אלחריזי ר״י
 קצרה רשימה הגדולים שם א( :שני קונטרס

 אתרן לה״ר וחבוריהס הראשונים גדולי מקצת
 , שליצשטט מהר״ש נכד אברהם ב׳יר

 הערות ,עם[782 ך\ ליטעבל׳ ,כרמולי ]לפי
 לה״ר כסף קבוצת ב( .זמננו לגדולי והגהות

 ספריו מעשרים רשימה ,כספי אבן יוסף
 מקצת דוגמאות שלמה מלאכת ג( .ומהותם

 הערות וקצת , הנ״ל כספי אבן ר״י ספרי
 באור חכמים שפת ד( . ווערבלונר לר״ן
 בל׳ שמקורן וכו' ותלמוד במשנה זרות מלות
 : יעללינעק אהרן לה״ר ופרסי ערבי

. 8ס ,תר״ו , שם
 המוסר אגרת )עיין . עתיקים דברים 155.

. א'( באות

.ח״א( לב חקקי )עיין .שבלב דברים 156.

 ב״ר יעקב ה״ר . שבקדושה דברים 157.
 . הלוי הורוויץ שעפטילש אברהם

 בלא שמתפלל ליחיד וקדושה וברכו קדיש סדר
 רשמש״ש : מפאנו הרמ״ע ע״ס ]והוא מנין

 . 12ס ,הש״ד , דיהרנפורט : [2806 ע'
 יורה ג״כ )ועיין ,תפלות סדורי בקצת ונדפס
 בסוף ל״א עם נדפס גס .שם( ומ״ש חטאים

. שבקדושה( דבר ג״כ )ועיין ציון שערי ס'

 רז״ל הקדמות . חיד״א ה״ר .לפי• דבש 158.
 ח״ב והוא ,א״ב כסדר בערכין ומפרשים

 , הספר בראש כמ״ש , קדמות מדבר מספרו
 ובסופו , ש״פ הגדה פי׳ אחד פה ואח״ז

 וחקוניס הגהות דדובשא צנא קונט'
. 4ס ,)לפ״ג( שלה איליך ,ליוורנו : לראשון

 מנחם אברהם ה״ר . מרבבה דגול 159.
 :הראשון נאפוליון תולדות מאהר. מענדיל

. 8ס ,תרט״ו , טשערנאוויץ
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 לנדא, סג״ל יחזקאל .!-."רמרבבה דגול 160.
 הטהור שלחן לו ונלוה , ש״ע ד' על חי' קצת

 , אמ״ד ד׳ וי׳יד א״ח מש״ע עעיות הקוני
 , תקנ״ד פראג, : פיורדא ד' וח״מ אה״ע וש״ע

 .8ס תקס״ד, זיטאמיר, לבדו: י״ד ש״ע ועל.4ס
. ש'( באות ערוך שלהן )ועיין

 בן טריביש רפאל ה״ר . מרבבה דגול 161.
 ובסופו ,פרד״ס בדרך שיה״ש על פי' . ברוך

 )צעדנער . 4ס , תק״ג ,קושט׳ : פהקיס קצת
. (2129 ע' רשמש״ש ויתוקן 761 ע'

 . ריקאנטי מנחם ה״ד .הדגולים ס׳ 162.
 )צונץ :עלית בבאורו אלרכי אהרן ה״ר מזכירו
. ע״ש( ,דתק״ך גא"ל

 אלחנן כ״ר שמואל ה״ר . אהבה דגל 163.
 , ומליצה במשל מוסר הוכחת .ארקוולטי

. 8ס ,שי"א ,ד״ו :פי׳ עס
 . אפרים( שער )עיין . אפרים דגל 164.

.תורה( )עיין .יהודה דגל 165.

 חיים משה ה״ר .אפרים מחנה דגל 166.
 כסדר פשעים . הבעש״ט נכד אפרים
 , קאריץ : שונים לקועיס ובסופו ,התורה
 , לעמבערג . 4ס ,)זיטאמיר( חמו״ד . תק״ע
, 8ס ,תרי״ח

. הארץ( שדה )עיין , אהבה דגלי 167.

 ניסן בכ״ר מרדכי כ״ר . מרדכי דד 168.
 יאקוב הנוצרי החכם לשאלות תשובות הקראי.

 הקראים חלוקת אודות בליידן עריגלאנד
 שבעי שמות על פרקים לי״ב ונחלק , והרבנים

 ע״י רומית העתקה עם נדפס . ישראל
 . 4ס , 1714 ,המבורג : וואלף פריפיסור

 .4ס ,1721 ׳הוספות:שם עם הדש שער ונופף
 תמצא אשר קראים ספרי שארי בצירוף ולבדו

. 4ס , 1830 ,ווין : במקומו או״א כל
 גיעין סוגיות כולל .ישנים שפתי דובב 169.

 הזקף, שינוביא די בנבנשתי משה לה״ר
 תנ״ך כסדר יוסף ה״ר לבנו פשעים וקצת

 חי׳ וקצת ישנים שפתי בשם רז״ל ומאמרי
 ואחיו אלגאזי למהר״ש מס׳ כמה על תוס'
 אמת שפת וקונע׳ ,אלגאזי משה ה״ר

 ימנית שי״ן מלות כל על הנ״ל אלגאזי לר״מ

 על אחת ותשובה ,חיים( עץ )ועיין שבמקרא

 . 4ס ,הושיע״ם ,אזטיר : כשבת קענה קדושי
 גפ״ת חי׳ יוסף יבול ס' ג״כ חיבר הנ״ל יוהף ]וי'
 כסדר ומדותיות שכליות מעלות על הכסף בצל וס'
. הקמח[ כד ה'

 פי׳ .לידא דור ה״ר . שפתים דובב 170.
 ס׳ אבנים חלקי בספרו ומביאו ,משניות על

. שכייה( )סה"ד :ע״ש , בשלח

 זכריה ה״ד . — מאמר מישרים. דובר 171.
 כל כי ולהראות להוכיח . יאלים ישעיה

 המיוחסות החדשות ווין ד׳ הש״ס הגהות
 וממלא ,ומשובשות המה לו לא הלכושיס לבעל

 מש״ס ועירובין שבת למס' האלו הגהות חסרון
 לעמבערג, : משם לוקחו אשר נאווידוואהר ד׳

. 8ס , תקצ״א
 מרדכי רפאל ה״ר . מישרים דובר 172.

 דרכי ובסופו , הרמב״ס על חי׳ .יהושע

.2ס ,תקפ״ח שאלוגיקי, :מישרים_דרושיס

 שמואל מרדכי ה״ר . שלום דובר 173.
 : כ״י ,שונים לעניניס למודים .גירונדי

. דפ״ט( ג' )ב״ח

 ה'(. חלק הרשב״א שו״ת )עיין שלום. דובר 174.

 . דוד( בן קהלת )עיין . במצודה דוד 175.

 פוריק ;]ית.איין דעס בעןיךער דער דוד 176.
 ]והוא . 8ס , חש״ד , פיורדא : טיךו^0בע)ו

. זה[ עיין ,וכו' אקציאהן ס'

.אמת( תורת )עיין .הקטן דוד 177.

 .בינג בער ישכר ה״ד .יששכר דודאי 178.
. 8ס , 1821 ,ווירצבורג : ומכתמים שירים

 יוסף איציק יצחק ה״ד דודאימהרא״י. 179.
 : התורה כסדר פסוקים באורי .עטיננער
. 8ס ,תר״ז ,קראטאשין

 הירש צבי כ״ר יהודה הב״ח .דודאים 180.
 לייפציג, : מליצות וספורי שירים . קלאצקא

. 8ס , 1842
. לבנון( מן נוזלים )עיין . דודאים 181.

 הלוי ראובן ה״ד . בשדה דודאים 182.
 ורמזי עה״ת פשעים מזארנאווצע. הורוויץ

 לקועיס וקצת , רגלים ושלש נוראים ימים
. 8ס ,תרי״ט , לבוב : ודרושים

 נטרונאי ב״ר ברכיה ה״ד .ונכדי דודי 183.
 תולדות בעניני ונכדו דוד בין שיחה ♦ הנקדן
 ושער הצומח על א' שער :שערים ב' ,הטבע

 שהעתיקו בראשו ול ,ומדבר החי על ב'

 : ערבי מל' שהעתיקוהו הגויס ממכתב
 ו."\1139 , ? רד"א וב״י י.\2 41/2 מינבען כ"י

 ו.\215/10 ליידן כ״י השאילות.וקצתו ם' ונקרא
 , ע״ש דודו שער לו קרא במפתח ושם )שקאל'(

. )רמש״ש( : שם שהבאתי אבנים כח ועיין

. הזמן( דופי אגרת )עיין .הזמן דופי 184.

 כ״ר סעדיה )ה״ר .וחכמיו דור דור 185.
 הדורות גדולי תולדות .דאנון אבן מיימון
. גנוזה( חמדה )עיין .זמנו( עד מאדה״ר



שחיטה דיני — !09 — הפלגה דור

 .פרובינצאלו דוד ה״ר .הפלגה תר 186.
 המפוזרות עבריות מלוח מאלפים יתר כולל

 .וזולתן ואיטלקי רומי יוני העמיס בלשונות
 פ' האדומים מן לר״ע עינים מאור בס' הובא

. ע״ש , נ"ז

 380 אורי ב״י ספירות., עשר על הפלגה דור 187.
. 1281 ע' ח"ב וואלף

 להראב״ד(, הקבלה ס׳ )עיין . עולם תרות 188.

 שמואל ב״י אברהם ה״ר טוב. דורש 189.
 בדברי ב״י לנערי השכל מוסר .בוכנער

. 8ס ,תקפ״ג , ווארשא :רז״ל ומאמרי תורה
 תלמיד אלגאזי יצחק ה״ר .טוב דורש 190.

 בן בהיותו שחיבר דרושים .הכנה״ג בעל

 אות י׳ )כ״ל : זה בשם קראו ולכן ,שנה מו״ב
. במקומו( שלי ושה״ג י'

 . לנדא הלוי יחזקאל ה״ר .לצלן דורש 191.
 הגהות עם ,ובקיאות בחריפות שונים עניניס

 . תקפ״ז ,פראג : לנדא שמואל ה״ר לבנו

. 2ס , תקצ״ד ,סדילקאוו
 שמואל ב״ר שלמה ה״ר .משפט דורש 192.

 טור על צדק מורה לס׳ תוס׳ . פלורינטין

 ,בו הובאו שלא ושו״ת ופוסקים מספרים ח״מ
 : ח״מ על אנגיל ברוך ה״ר חי׳ קצת ועם

. 4ס ! תוד״ה ,שאלוניקי
 כ״ר הירש צבי ה״ר . שלום דורש 193.

 האומרים טענות לבטל . מאילפעלד מרדכי

 : החירות אל תתנגד היהודים אמונת כי
. 8ס ,תק"נ , ד״א

 שער , ראש בשמים )עיין . לחכימא די_194.
. היהוד( *

 משה לב״ר שונים( שירים קובץ )הוא דיוואן 195.
 הרופא אברהם בכ״ר דרעי הרופא
 : כרכים בב' שירים תקמ״ד כולל .הקראי

 נדפסו ממנו ודוגמאות פירקאוויץ. כר״א ביד ב״י
 ן ק״ה—מ״ו דף ע״ש קדמוניות לקוטי בס׳

. וכ״ז ליו חוברת יצחק ובכוכבי

. רב( מלך קרית )עיין . אמת תן 196.

 עניני .וואלי דוד משה ה״ר . עמים דין 197.
. יוא״ל ב״י :קבלה

 . בנבנשתי חיים ה״ר .דינאיידחיי 198.
 וח״ב תק״ב, ח״א ב״ח: הסמ״ג, על ארוך באור

 . 2ס ,)תק״ז( חיי״ם מל״ך פנ״י באו״ר ,שס
. שפ״ב( ,אזמיר :דק״ו ח״א כפירשט )ודלא

.דוד( מגן )עיין .וזוטא רבא דיני 199.

 יהודה לה״ר באור עם , שיר בדרך גט דיני 200.
. יה״ש ב״י :כלץ בהן אברהם ב״ר

 ספרדי הגר בן הדיין דוד לד׳ הגט דיני 201.
 ונדפסו נעתקו וקצתם ,ערבי בל' מגראנטה

 שער ח״ג ,צדק שערי בקובץ הגאונים בשו"ת
 ונגדו ר׳ דף תר״ע עק״ד תום׳ עי׳ ,נ״ב סי׳ ב'

. 1808—9 ע׳ רשמש"ש

 לר׳ חליצה וסדר וחליצה גיטין דיני 202.
. 583 ,ן( רד״א ב״י : איסרלין

 בלוית ס״ר נדפס .להרמב״ן דגרמי דיני 203.
 משפטי )עיין , בקושט׳ וראשונה שונים ספרים

. החרם(

 כ״ר שלמה לה״ר המועד חול דיני 204.
 ג״כ ונקרא הרשב״א תלמיד אברהם

 ]תום׳ אשכנזי ר״א ב״י :הדינים הקות
, כרמולי אצל וכעת . 24 תר״ע עק״ד
 הוא ואולי . 2354 , 2269 ע׳ רשמש"ש ועיין
. זה[ עיין ,השני הבתים מס׳ חלק

 :הלוי יחיאל לה״ר ובכור טבילה דיני 205.
. 858/2 רוסי די ב״י

 )הרא״ה?(: הלוי אהרן לה״ר טהרות דיני 206.
. 1223 שם ב״י

 בנ״י נמצאים להראב״ן ממונות דיני 207.
. שד״ל

 אשתרוק המכונה גד לה״ר ממונות דיני 208.
 :החשבון וחכמת המספר מלאכת על יעקב בן

. ג׳( ג' )תג"י . יוא"ל כ״י

 מספרי מלוקטים .בהכ״נ ומנהגי דיני 209.
 הכהן רפאל ה״ר ע״י ואחרונים ראשונים

 יהודה יעקב לה״ר הערות עם גינסבערג
 דוב מרדכי ולה״ר )?( ד״פ אב״ד

. 8ס !תקצ״ג ,ברעסלא :פרידענטהאל

 בשו״ת נדפסו .להראב״ד מקוה דיני 210.
 :וז״ל כתוב ובסופם קצ״ג, סי' הארוכות מהר"ס

 דוד ב״ר אברהם ר' הרב שהידר מקוה דיני נשלמו
. ע״ש , )?( ב״ד אב

 עם נדפסו .לרש״י הבשר נקור דיני 211.
. זה עיין ובדיקות, שחיטות

 : והמקרא והקורא תורה ספר דיני 212.
. תורה( )עיין

 , מעזירוב :דירושליס משלוחא פסח דיני 213.
. 8ס ,תקס״ח

 רפאל משה לה״ר ובדיקה שחיטה דיני 214.
 . 8ס ,אמ״ת ,ד״א :הספרדי אגילאר די

 ואחריו 27 ע' ב׳ במאסף כ"כ : כ׳ ]ורמש"ש
 ועי' , נמצא ספר היום עד נודע לא ולי , שי״ב

. [1763 ע' רשמש״ש
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 אליהו בב״ר אהרן לכ״ר שחיטות דיני 215.
 ,כללי ומבוא הקדמה עס הקראי האחרון

 :שלו המצות מס׳ הלק והוא ,שערים ה' ובו
. ולייפציג בליידן ב״י

 נתנאל ב״ר שמואל לה״ר שו״ב דיני 216.
 יצחק ר' ומפי׳ ראומה מס' מלוקשיס .הלוי

 זברון זאת ובסופו המרפות, ומנין אונקגיירה
 בעשרה פסולות שמישות ע' על סימנים
. ב' 53 הפליט ב״י :פרקים

 משה כב״ר נהאוונדי בנימין לכ״ר דינים 217.
 , בנימין משאת בפס ונדפס הקראי

. )אר׳יץ( :זה עיין

 דוד לה״ר מיוחסות אדם והנהנות דינים 218.
 ! זאלקווא .חק״ז ,יעסניץ : אפענהיימר

 ,זיטאמיר : לבד[ אדם הנהנות ]בשם תקס״ה
. וז״ז ,12ס , תר״ח

מכל הנהגות )עיין .השנה מכל דינים 219.

 יצחק לה״ר ספרדי בל׳ ומנהגים דינים 220.
 ]ורמש״ש . קמ״ו( י' )תג״י . .ד״ו : עתיה

 באותיות נדפס מרובע,ואולי חצאי ב' בין בסוגר נתנו
. ?[ ככתבם ספרדיות

 נזכרו .פרינרוס לרבי ופסקים דינים 221.
ע״ב(. ז' דף )קוה״ד : גרושין מהל' פי״א בהגמי״י

 מס׳ לקושים וקצת מקדמונים ושו״ת דינים 222.
..¥2 627.$ רד״א חננאלזב״י לרבינו המקצועות

 נאון הפני בן שמואל לרב דינים ס׳ 223.
 . אלאחכאס אלזאם ושמו ערבי בלשון

. ע״ב( ד׳ דף קוה״ד )עיין

 מתלמידי הכהן יהודה לה״ר הדינים ס׳ 224.
 כמו , הראשונים ופו״ת בפוסקים נזכר .הרנמ״ה

 הרא״ש ושו"ת תנ"א סי' הארוכות מהר"ם בשו״ת
 ושו״ת רפ״ז סי׳ הריקאנעי ופסקי יז״ד סי׳ י״ז כלל

 ]עיין .וז״ז ׳ ל״א וסי' ל׳ח סי' אלשקר מהר"ס
. רמש״ש[ : 8 ב׳ שנה לגליציון המבשר

 , התרומה וס׳ ותשב״ן מראב״ן דינין 225.
 י״ד חלק כנה״ג ובעל ,בו הבל ס׳ בסוף נדפסו

 )ול״א :ב״י ,התרומה מס' דינים הזכיר ר״ס סי'

. במקומו( שלי ושה״ג א'

 נדפסו . מריזבורק מנתם לה״ר דינין 226.
. ע״ש / ווייל מהר״י בשו״ת קצתם

 פירשט עיין .גאון האי לרב הדינין ס' 227.
. שעות[ והוא : כ' ]ורמש"ש .דשנ"ו ח״א

. השוה( עמק )עיין . אהרן דירת 228.

 אוליוויירה. די שלמה ה״ר שפתים. דל 229.
 השמשות ובסופו ,בקצרה ארמי לשון דקדוק

.8ס ,תמ"ט , ד"א : חייס עץ לספרו

 כבת לבאר .נתן יצחק ה״ר שמים. דלתי 230.
 נמשי בן יהוא מימי והמופתים האותות שביתת
.יה״ש ב״י אחז: במעלות ישעיהו מלבד והלאה

 פיסק ליב אריה ה״ר .אריה דמיון 231.
 דיני על וחי' שו״ת . דור בן מניקעלסבורג

 ,פראג :הקהלות ופסקי עניני ועל נסך יין

. 4ס , שלו״ם
בסמוך(. הרפואות דמיון )עיין אריה. דמיון 232.

 וואליך אברהם ה״י .הרפואות דמיון 233.
 כלמיניחלאים על ח״א :הלקים ב׳ . רופא

 ומדמה ומעריך , מאמרים בעפרה ורפואותס
 על מ״ב . הגוף רפואות עם הנפש רפואות

 לנוצרים א״ב כסדר והסמים הרפואות מיני כל
 לו וקרא מהרפואות המקחיס וכל (3. 6. 0).

 ע״י לביה״ד הובא .מהרפואות השוה מקח
 הוספות קצת עם ליב יהודה ה״ר בנו

 :ש״י הוספות . 8ס , ת״ס , פפד״ט :משלו
 בנו ע״י אברהם ר' מחבור קצור הוא הזה ]הס'
 נקרא רומי ובל׳ , אריה דמיון לו וקרא ,הנ"ל

 !131שי01113 !¥311101113 1110(1103 311111130
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. אזוב( אגודת )עיין . שליש דמעות 234.

 זאב ב״ר אליעזר ה״ר .אליעזר דמשק 235.
 לארבעה ונפרד ,וחידושים דרושים . וואלף

 מר״ח דרושים ב( . גפ״ת חי' א( :ראשים
 שירי ש״ו באור ג( . יו״כ אחר עד אלול

 : שונים ודרושים פשעים ד( . המעלות
. 4ס ,תכן׳ן , פאריצק

 חיים אליעזר ח״ר .אליעזר דמשק 236.
. כ״ט( הי' ש׳ תג״י )עיין .ניצה

 יהודה ב״ר אליעזר ה״ד אליעזר. דמשק 237.
 :המסורה כל על פששיס פינטשוב. אבד״ק

. 4ס ,תפ״ג ,יעסניץ

 יהושע ב״ר אליעזר אליעזר.ה״ר דמשק 238.
 הקצר חטאת תורת ע״ש חי' . שעברשין

. 8ס , תע״ח ,ווילמרשדארף : זה( )עיין

 נכד אליעזר ח״ר . אליעזר דמשק 239.
 חרשים חכמי שבעה כפור העתק .הרמ״א

. .¥2141 רח״ם ב״י : סיינסטער( ווייזי )ויין

 ב״ר אליעזר ח״ר . אליעזר דמשק 240.
 ,חולין מס׳ על אפטא.חי׳ אבד״ק שמואל

.2סלובלין,את״ה, גפ״ת: וחי' מפוסקים מלוקש
 אליעזר ר׳ היטיב )עיין . אליעזר דמשק 241.

אליעזר(. דר׳ משגת גתיב, השדה,מאיר ושיח

. קרנים( )עיין . ילין ק 242.



דקדוק 111 פשרא דנא

 מאזמיר. הכהן אליהו ה״ר .פשרא דנא 243.
 בשס רות ועל הסהר אגן בשס שיה״ש על סי'

 ושמחה אורה בשם אסתר ועל אליהו בשורת
 וסדר ברכות במס' תקרי" "אל על פי׳ ובסופו

 , "ןוקת / שאלוניקי : לקוטיס וקצת ,מועד

. )ינה״ל( 4ס

. תורה( )עיין . דניאל 244.

 אלגזאלי. לאבוחמד הפילוסופים דעות 245.
 הפילוסופים כוונות אחרת בהעתקה הנקרא הוא

. זה עיין

 פלקירא בן לרש״ט הפילוסופים דעות 246.
ולהד״מ. לגמרי חשוד שהוא רמש״ש כתב בש״י אשר

 אבן שמואל לה״ר הפילוסופים דעות 247.
 אריסעו מספרי לקוטיס גדול ספר .תבון
 ליידן נ״י :ערבי מל׳ ונעתק ,ספריס ושארי

 ה׳ בראש הנדפש הוא בראשו ]והשיר "\ו. 20
ו..\2164 רוסי די וכ״י פלקירא[ ן׳ ליש"כו המבקש

. עליון( דעת )עיין . אלהים דעת 248.

 שמעון ב״ר הירש צבי ה״ד דורות. דעת 249.
 בחרוזים הדורות קורות ראשי זוממערהויזן.

. 8ס , 1842 ,בריסעל : להזכיר
 מבעלי עה״ת רש״י על פי' .זקנים דעת 250.

 יהודה לה״ר יהודה מנחת ובצדו התוספות
 בתוכו באורים קצת ותום' ז״ל אליעזר כ״ר
 יעקב עפר בשם בסופו גדול מפתח עם

 ,תקמ״ג ,ליוורנו :ווייס נוגים יעקב לה״ר

 פרשה כל ואמרי הנ״ל יעקב עפר בלי עוד .2ס
 ב״ר אהרן לה״ר דרוש קצת יוסף שארית

 : ושמות בראשית ס׳ על ,קוטנא יוסף

 בהשמעת הנותר ועל . 4ס ,תקצ״ר ,אפען
. 4ס ,תר״י , לבוב :הנ״ל יוסף שארית

 מהזקנים. אלחנן שבתי זקנים.ה״ר דעת 251.
. ז׳( ש׳ )זצ״ל כ״י. : שונים חידושים

. חכמים( דברי )עיין . חכמה דעת 252.

 דובער יששכר ה״ר . יששכר דעת 253.
 רש״י על סתומים דברים על פי' . ליטויער

 והשגות חכמים שפתי נעל ביארם שלא עה״ת
. 4ס ,תקפ״ז ,אפען :וכו׳ עליו

 . טוב שם ב״ר יוסף ה״ד .עליון דעת 254.
. )ש״י( :כ״י ,פילוסופיא ספר

 עניני על .נתן יצחק ה״ד .עליון דעת 255.
 אל ג״כ ונקרא , הפרטית ה׳ וידיעת ההשגחה

. יה״ש כ״י : אלהים דעת או דעות

 שמעון בנימין ח״ר . קדושים דעת 256.
.4ס תקל״ג, ,לונדון : לה״ק דקדוק הלו/על

 אהרן ב״ר דור ה״ר . קדושים דעת 257.
 ש״ע חלקי ד׳ בכל מהאחרונים מ״מ .הכהן

 ח״א . חלקים ב׳ א״ב, ע״פ כנה״ג ס׳ כמעשה
 הגהות קצת עם אה״ע, וקצת וי״ד א״ח ש״ע על

 בשם הכהן יקותיאל דור יעקב ה״ר לנכדו

. 2ס , תקס״ט ,ליוורנו :דוד שלל
 אבד״ק הלוי חיים ח״ר . קדושים דעת 258.

 קדשים סדר משניות על פי׳ . מעזיבוז
, 4ס , תקנ״ט ,שקלאוו : בארוכה

 יקותיאל ב״ר רפאל ה״ד .קדושים דעת 259.
 ואגדה בהלכה דרושים י״ב .הכהן זיסקינד

. 4ס ,תקנ״ז , אלטונא : ומוסר
. ט״ז( הגהות )עיין . דף^האחרון 260.

 יעקב ב״ר יצחק ה״ר . דם של דפיו 261.
 דוד ר׳ על והשגות תשבה .ששפורטס

 ב״י : ביחיד תפלה ע״ד סילוא דא מינדיס
. שור ר"י

 ש' בפי' מובא . אדונים ר' של דקדוק ס' 262.
 )סה״ד : ע״א ריש דפ״ו ד' מאמר פ״ה יצירה

 ז״ל גאון ר״ה על השיג זה בשפר ואולי . שכ״ה(
 שפת בספרו מידו להצילו ירד והראב״ע ,בפירושו

. זה עיין ,יתר

 אליהו רבינו הגאון .אליהו דקדוק 263.
 צבי לה״ר באור עם דקדוק כללי . ווילגא

 )צאבוש מצפת נחום מנחם ב״ר הירש
 על מהמפרש חידה ובסופו , ברייסין(
 הרמב״ס לפי׳ הגר״א ובאור ,אהו״י אותיות

 עם ,פ״ב ן בעירובי סאתיס בית משנת על
 המפרש ופי׳ במהר״ש אהרן ה״ר באור

 .8ס , תקצ"ג , והוראדנא ווילנא :ע"{ ומופת
 חארין ר״א חידת היא הנ״ל מהמפרש ]והחידה

 לשנת במאסף והדפיסה ז״ה ביד נגנבה שכבר
 ... דף ע״ש ,בידו הגנבה נמצא וגם , תקע״א

 ויקרא גנב גנבא בתר הזה והמפרש ... ודף
. עליה[ שמו

.בחור( )עיין .מלוי אליה דקדוק 264.

 על לשערים נחלק .הדני אלעזר דקדוק 265.
 ובראשו אחותם, ודינה ישראל שבטי שמות

 : חידה בדרך השערים י״ג כל ענין כולל שיר
 הקראי הלוצקי ישר אבן אברהם כ״ר ביד כ״י

 הקדמת שהיא השערים פתיחת עם הנ״ל ]והשיר ע״ה.
.לדוגמא[ בחייו לי שלח הנ״ל החידה ופתרון הספר

 המדקדקים מראש . (— )ספרי . דקדוק 266.
 לה״ק דקדוק משפטי על .חיוג יהודה ר'

 : והס , ספרים בשלשה מחלקותיו לכל
 הפעלים על והמשך הנוח אותיות ס׳ א(

הקדמה (1: מחלקות בחמש ,הנחים משרשים
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 מגוף ח״א (3 . פרקים ז' מבוא (2 . כללית
 ח״ב, (4 .ופ״י פ״א נחי פעלי על הנ״ל, הספר

 על (3 .מבוא עס ,וע״ו ע״י נחי פעלי על
 ס'פעלי ב( עסמבוא. ל״ה, נחי פעלי

 במספרם הכפולים משרשי הפעלים על הכפל

 והמעמיס הנקודות על הנקוד ס' ג( ובאורם.
 משה לה״ר הוספות קצת עם , שערים במ״ז

 בל' חוברו אלה כל .ניקטיליא הכהן

 ע״י א( :פעמים ב׳ ללה״ק ונעתקו ,ערבי
 הכהן ר״ט ע״י ב( . עזרא בן הר״א

 הראשון הס׳ נקרא ]ובהעתקתו הנ״ל גיקטיליא

 קושט׳ וד׳ ,והמשך הסתר אותיות הנ״ל
 עתה נדפסו . רמש״ש[ : נמצא לא אלף בוו הנז׳

 מהעתקת ו.\2 63 מינכען ב״י מתוך ראשונה
 בז׳ והמבוא הכללית ההקדמה ורק ,הראב״ע

 גיקטיליא ר״מ מהעתקת ראשון מס' פרקים

 . 8ס , 1844 , פפד״ט : דוקעש מהר״ל ע״י
 פערליש אלעזר ה״ר . יצחק דקדוק 267.

 יצחק ה״ר חמיו ע״ש )וקראו חנוך אברהם ב״ר
 חכמת על . כ״ץ( קוסקיש יקותיאל ב״ר

 וקצת , עה״ת וגימעריאות ומעלותיה הדקדוק
 : התפלה נוסחאות קצת ובאורי ,פיוטים

. ^.2 1369 ,5 רד״א כ״י
 שמואל לה״ר עברי לשון דקדוק 268.

 .8ס,1799טריעסטי, איטלקי: בל׳ רומאנילי.
. איטלקי[ בל' שלו קצר דקדוק נמצא שד״ל ]ובכ״י

 לה״ר איטלקי בל׳ הקדש לשון דקדוק 269.
. שד״ל ב״י :לולי דוד ב״ר חיים שמואל

 ועידון תושב להורטינזיוס לה״ק דקדוק 270.
. 4ס , ש״ל ,פראג :בפראג

 נמצא . אשכנזי למחבר לה״ק דקדוק 271.
 קלף על דפין ע״ז 401 בוואטיקאן ב״י
. דק״כ( גא"ל )צונץ :2ס אין

. ¥. 971 רוסי די ב״י .לה״ק דקדוק 272.
 .האפודי[ את ומזכיר למספרם הט״ו במאה ]נכתב

הכלל מן היוצא מלות ובאור לה״ק דקדוק 273.
 ]ומביא . ^.2 1214 שם כ״י . שמואל לר׳
. ?'[ הנ״ל הוא ואולי האפודי, את ג״כ

 מנחם לה״ר רוסיא לשון דקדוק, 274.
. 8ס , 1846 ,ווילנא : לעווין מענדיל

 מי^הוא נודע לא .שניאור לר׳ דקדוק ס' 275.
 : בו ומזכיר ,לוחות עס לפרקים ונחלק ,וזמנו

 פס שמביא ולפי , משושן שמעון ר׳ ס' א(
 הנז׳ אולי מפוסן שמשון ר׳ מחברת ע״ב( )דכ״ד

 80188011 עיר היא וסופן ,שמשון וצ״ל ט״ס
 ודכח״ב(. )דכד״א מלונדריש משה ה״ר בצרפת.ב(

 הנ״ל הוא אם נודע ולא , פ״ר נזכר סתם משה ר'
אולי ,הנקדן שמשון ר' ג( . השוהם בע״ס או

 פאלני :כתוב בדכח״א ד( .הנ״ל משושן ר״ש הוא
 נודע ולא ,שי' שט׳ ה״ר הגדול הרב המדקדק

 נקדן מאיר ר' ה( פמואל. או משמשון קצור הוא אם
 רד״א :ב״י וכו׳ אמר נקדן מאיר ר' וקרובי )דכט״ב(

 .ז׳(—דל״ו תר״י עק"ר )חום׳ . ^2 260,

 שד״ל. למי:כ״י נודע נקור.לא ושערי דקדוק 276.

 . שמעון( ר׳ הגיון )עיין הדקדוק. ס׳ 277.

 ב״ר אריה משה ה״ר .קטן הדקדוק ס׳ 278.
 והוראות השמות שרשי על . וואלף זאב

 , והוראדנא ווילנא : וכן׳ בלה״ק הפעלים

. 8ס תקצ״ג,
מיראנדה. אברהם חברים.ה״ר דקדוקי 279.

.)רמי״ג( ..שאלוניקי : תענית מס׳ על הי'

 ולפי .מחברו נזכר לח .רש״י דקדוקי 280.
 בסוף מחברו חי בו שמזכיר הגדולים משמות הנראה
 ,הששי לאלף השלישית המאה ותחלת השנית המאה

 נראה פעמים ב׳ מברונא מהר״י בו שנזכר ומה
 . דקכ״ב( גא"ל )צונץ : מבחוץ הגה״ה שהיא
 שמדבר במקומות עה״ת רש״י על באור

 אוטולינגו יוסף ה״ר ע״י נדפס הלשון בדקדוק
 . 4ס , ש״כ , ריווא : שכ״א( של ר״ה )ערב
 וערבוב טעות הכל , ע״ש ס״ז סי' י׳ בתג״י ]ומ״ש
. [947 61 530 ע' רשמש״ש ועיין , דברים

 ב״ר יעקב יחיאל ה״ר .תורה דקדוקי 281.
 דינים חי׳ .אליקום יוסף חיים ישראל

 מהר״י לשו״ת בהגהותיו תדיר ומביאו , א״ב כסדר
. ע״ש ,לביה״ד שהביא מברונא

 בכרך דקדוק ספרי כמה כולל .דקדוקים 282.
 פחה ,הדעת שבילי מהלך : והם , אחד
 ונלוו , מאזנים או הקדש לשון מאזני ,דברי

 מרפא וס' אליהו ופרקי הרכבה ס׳ אליהם

 כל )ועי' . 8ס ,ש״ו ,ד״ו : נועם ודרכי לשון
. במקומו( או״א

 למאישטרו הגיון )עיין . הדראקטאטי ס׳ 283.
. וכו׳( פיטרו

 כ״ץ משה ה״ר . זהב דרבוני 284.
 ובסופו ,שקלים מס׳ על פי׳ מווייגרסהיים.

. 4ס , תקמ״ה , פיוררא :שו״ת קצת
 היילפרין( לר״י דרושים )עיין .דרוש 285.

ישראל משה לה״ר מצוה לבר דרוש 286.
 , מיץ :מתלמידיו לא׳ ת״א עם בירינג

. 8ס ,תקע״ט
 , אברהם ברכת )עי׳ . מצוה לבר דרוש 287.

. כפים( נקי

 הישיש משה כ״ר .משה דרש דרוש 288.
 קשר סודות באור . הקראי יוסף 'בכ״ר

. )אר״ץ( :אלהיות וסודות המציאות
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 בכ״ר הלוי משה ב״ר .משה דרש דרוש 289.
. )אר״ץ( : דרושים כ״ד .הקראי אליהו

 מצוררי משה כ״ר .משה דרש דרוש 290.
)אר״ץ(. אצלם: נמצא ולא בספריהם הקראי.נזכר

 לעאפאלד הקיסר מות על הספד דרוש 291.
 ,פראג :לנדא סג״ל אל1שמ לה״ר השני

. 12ס תקנ״ב,
 ב״ר זלמן שלמה לה״ר הספד דרוש 292.

 ,קענעסבערג ממיר. מירקיש ליב יהודה

. 4ס ,תקל״ט( )צ״ל תל״ט
 , עולם גחוני ד' על להנ״ל הספד דרוש 293.

. 4ס ,חקב״ט , שם : תוכחה דרוש עס
 מאריע הקסרית להספד דרוש 294.

 : לנדא סג״ל יחזקאל לה׳יר טהערעזיא

 : בל״א הנ״ל ועוד . 8ס תק״מ, פראג,
. 8ס , 1781 , שם

 ב״ר פייטיל נתן לה״ר ויגש ׳לפ דרוש 295.
 לה״ר הקדמה ]עס מווינא פייביש שמואל
 המחבר אני : שה אומר )והוא לוי שמואל

 : 4ס , ?( שע"ג )קראקא המו״ד : והמדבר(
. דמש״ש[

 ב״ר איגר עקיבא ה״ר . וחידוש דרוש 296.
 מועד סדר וכל ברכות מחי' ח״א .גינז משה

 דרושים וש״ז , וכתובות יבמות מס' ועל
 שגי ספר )והוא הנ״ל במס׳ חמורות בהלכות

.2ס תקצ״ט, , ווארשא :איגר( ר״ע מתשובות
.התפלה( ס' )עיין .החכמה דרוש 297.

 פראגץ הקיסר הצלחת בשורת ליום דרוש 298.
 משה לה״ר הארץ להשקיע יר״ה הראשון

 לה״ר ת״א עם ישן אובין אבד״ק מיגץ

. 8** ,תקע״ד ,אפען : רעכניץ מרדכי
. שלמה( כרם )עיין . יקר דרוש 299.

 יהונתן אצל שבאו דן בני המהמר על דרוש 300.
 יעקב כ״ר הירש צבי לה״ר דק״י( )י״ב

. 8ס , חש"ד ,ווילמרשדארף : מאוסטרהא
 בחג בפוזנא שדרש מפראג מהר״ל דרוש 301.

 התורה על דרש והוא ,שנ״ב שנח השבועות
 .נסך יין איפור על היינו ,המצות על ודרש
 שמשון כ״ר יצחק ה״ר חתנו ע״י לדפוס הובא
.4ס ,תקצ״ו , ווארשא . שנ״ג פראג, :הכהן

 , פראג :תשובה שבת על להנ״ל דרוש 302.
. 4ס , חר״א , ווארשא . )שמ״ד( חש״ד

 "ואלה פ׳ סודות בחור . המלכים דרוש 303.
 ר׳ שקיבל כמו ,וכו׳ מלכו״ אשר המלכים
 ר' הגהות עם מהאריז״ל הלוי גדליה

.״\ו. !047—8 ,רד״א כ״י : צמה יעקב

.משה( פגי )עיין .משה .דרוש 304.

 שמחה יעקב ה״ר דרש השר נאה דרוש 305.
 חמ״ד :חקצ״ט שנת הגדול בשבת רעהפיש

.8 ן תקצ״ט , )קראטאישין(
 וחי' ,וחנוכה ומקן וישב לפ׳ נאה דרוש 306.

 אברהם ב״ר יעקב לה״ר מ״ק מס׳ על
 ,)פראג חמו״ד : שיננא דרשן שלמה

. 4ס , ?'( שס״ג
 בשבת צו לפ׳ מפראג למהר״ל נאה דרוש 307.

י . 4ס ,אשמ״ח ,פראג :הגדול
.הרמב״ן( דרשת )עיין .הנחמני דרוש 308.

.יחדיו( תמים )עיין . הנשמה על דרוש 309.

 ונקרח להאריז״ל האדם נשמת דרוש 310.
 .¥. 983 , ף רד״א כ״י :מטי ולא מטי
. דקצ״ה( חכמה נובלות בס' )ועי׳

 האצילות וכדר הספירות על עיגולים דרוש 311.
. ¥. 941 ,שם כ״י : בקצור

 בענדיט לה״ר י הדברות עשרת על דרוש 312.
 , האנויא :הלוי יוסף ב״ר אבסילראד

. 4ס , שלו״ם
 : דמע״ע שמות ע' על היכלות פרקי דרוש 313.

. היכלות( )ועיין . 8ס , חמו״ד

 אברהם לה״ר הגדול ושבת צו לפ׳ דרוש 314.
. 4ס ,ת״ט ,ד״ו :מפראג שמשוני הלוי

 :דוד ב״ר אברהם לה״ר השנה לראש דרוש 315.
, .¥1496 , א רד" כ״י

 ב״ר הירש צבי לה״ר השבועות לחג דרוש 316.
 תורה יגדיל ,ד״ו : כהגא ליב יהודה

. 8ס ?(, )תי״ו ויאדיר
 הלויים מן יצהק לה״ר הגדול לשבת דרוש 317.

 י׳ ]זצ״ל : מודינא די הרי״א של נכדו

. אצלי[ חסוד : כ׳ ש“ורמש . ס׳ סי׳

 גרינשטאדט זגוויל ר׳ כ״י שובה לשבת דרוש 318.
. .¥148 רח"ם כ״י : באמ״ד

 מוכר ע״ד פ״ע—הטרי שחוק על דרוש 319.
. יוא״ל כ״י :סנגויניטי לרי״ר

 משה ב״ר אהרן לה״ר השלום על דרוש 320.
 .8 ?(., )תקכ״ג חש״ד ברלין, ברלין: אבד״ק

 ג״כ ונדפס . 8ס ]תקכ״ג[ שם : ל״א עם עוד
. ..במאסף

 ב״ר ברוך ר׳ קבלת קומה שעור דרוש 321.
. .¥931 ף, רד״א כ״י : ברוך

 . שמואל( לקט )עיין .שמואל דרוש 322.

 להלן(. דרושים ס׳ )עיין . האריז״ל דרושי 323.

 יוסף פורת בס׳ מובא . המעלות דרושי 324.
. שכ״ה( )סה״ר :ע״א ס״ח דף בקהלת
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 שיער שמואל לה״ר ולקומיס וחי׳ דרושים 343.י :
. יוא״ל ב״י :אריה

 לה״ר ושו״ת הרמב״ס על והי׳ דרושים 344. :
 . ע״נו( א׳ )זצ״ל :כ״י : ארדיט אפרים י

אליהו משה לה״ר וחי׳ דרושים 315. י
. ח( י" מ' תג״י )עיין . סיניגאליה

 בשה״ג )עיין אלגאזי. חיים לה״ר דרושים 346.
. בשמו( במקומו שלי

 )עיין .בנבנשתי חיים לה״ר דרושים 347.
. בשמו( במקומו שלי בשה״ג

 . )מהרח״ש( שבתי חיים לה״ר דרושים 348.
. ע"ב( דמ״ד בקוה״ד )עיין

 :הכהן שלמה ב״ר חיים לה״ר דרושים 349.
, יוא״ל כ"י

 בשה״ג )עיין . נבון הנון לה״ר דרושים 350.
. במקומו( שלי

 , באמ״ד ספרדים ביהכ״נ להנכת דרושים 351.
. 4ס ,תל״ה ,ד״א :ככתבם ספרדי בל׳

 בזצ״ל )עיין .ניפי חננאל לה״ר דרושים 352.
. כ״ד( הי' ח'

 וזולתו רשד לאבן הטבעיים הדרושים 353.
 מאמר בתוכם ]ונכלל הנרבוני ר״מ פי׳ עם

 כ״ימינכען : רמש״ש[ :שלו הגלגל בעצם

. ח״ז רמש"ש ב״י וקצתן רש"ף וכ"י 30

 מביאם . עייאש יהודה לה״ר דרושים 354.
. )שי״ג( : יהודה לחש בספרו

 איש סגרי יהושע לה״ר דרושים 355.
. רי״ז( י׳ תג״י )עיין :סקנדיאנו

 .הסמ״ע בעל פלק יהושע לה״ר דרושים 356.
. במקומו( שלי בשה״ג )עיין

 בשה״ג )עיין . נבון יונה לה״ר דרושים 357.
. במקומו( שלי

 ממינסק היילפרין יחיאל לה״ר דרושים 358.
. הדורות( סדר )עיין : סה״ד( )בע״ס

 פייוויש א׳יש יעקב לה״ר דרושים 359.
 : שערים לחמשיס ונחלקו מזלאטאווי

. אש( יעקב בית )ועיין . )שי״ג(

 אבד״ק יהושע יעקב לה״ר דרושים 360.
. )שי״ג( : יהושע פני בספרו מביאם . פפד"ט

 צהלון יצחק כ״ר יעקב לה״ר דרושים 361.
. י״א( סי׳ י' )זצ"ל :כ״י ,דניאל על

 שה״ג )עיין .מולכו יעקב לה״ר דרושים 362.
. במקומו( שלי

 יהודה כ״ר אהרן יצחק לה״ר דרושים 363.
 ,לשערים ונחלקו באיישישאק מ״מ ליב

. )שי״ג( : ב״י

 : עלקישר ישראל לה״ר תורה דרושי 325.
. ^2 326 , ף רר״א כ״י

 חיים עץ מס׳ חלק הוא . דרושים ס׳ 326.
 דרושי ג״כ ונקראים , ז״ל למהרח״ו
 מכתבי כי ,להאריז״ל דרושים ,האריז״ל

 והמה , שמו על נקראים או הס האריז״ל

. רבים בידי ומצויים בכתובים

. הפרדס( ס' )עיין , הדררשים ס' 327.

 :סגרי יהודה כ״ר אברהם לה״ר דרושים 328.
. מ״גן( א׳ )זצ״ל

 )עיין :מונסון אברהם לה״ר דרושים 329.
. במקומו( שלי בשה״ג

 סג״ל שלמה ב״ר אהרן לה״ר דרושים 330.
.)שי״ג( :כ״י ,דרשות י״ב . מווילקאמיר

 מפי למהרח״ו חיים אוצרות מס׳ דרושים 331.
 ושארי הרמ״ז קול באורי עם הארס״ל

. ־\ו. 1029 ! 9 רד״א כ״י : הגהות

 פייס המכונה שתא אורי לה״ר דרושים 332.
 ה״ר ולאביו בעלזאס אובערנהיים מעיר

. נן״ו( א׳ )זצ״ל :כ״י , וואלף בנימין

 הרב בן מפינסק אליהו לה״ר דרושים 333.
. כ״א( א׳ תג״י )עיין :חכמים כבוד

 נחום יעקב ן' אליעזר לה״ר דרושים 331.
. בשמו( שלי בשה״ג )עיין . מאינדירני

 .נקיה( סלת )עיין .ארוכים דרושים 335.

 לעיל(. דרושים ס׳ להאריז״ל.)עיין דרושים 336.

 תנ״ך על אפענהיימר דור לה״ר דרושים 337.
 ודרושים .149 דת״ם כ״י :שירה ופרקי
.^ו. 150 שם כ״י :להג״ל שונים

 . קורינאלרי חיים דוד לה״ר ־דרושים 338.
 כמ״ש ניפי, חננאל ה״ר ביד בב״י נמצאו קצתם

. ע״ש , א' י' בזצ״ל

 פרשיות קצת על מורינה דור לה״ר דרושים 339.
. יוא״ל כ״י : הסוד ע״ד

 עיקרי בעל טירני דניאל לה״ר דרושים 340.
. ע׳( ד׳ זצ״ל )עיין . הר״ט

 פסוקי על שונים וחי' והספדים דרושים 341.
 ב״ר עזריה מנחם לה״ר וש״ס ומדרש תנ״ך

 ופתיחות רמזים ובס ,פאדווה מצליח

 תקל״ג עד תע״ד משנת דרש אשר לדרושים
 ומועדים בשבתות התורה פרשיות כל על

 , ונומריקון פרנויס ענינים על ומאמרים
 : חלקים עשרה ,המחבר ב״י ,והערות
"\ו/ 20—29 )הפליט

 לה״ר שהם כנראה .וחידושים דרושים 342.
.•ץ. 144 רח״ם ב״י :מהמבורג כהן רפאל
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 התן טפאנו ברכיה יצחק לה״ר דרושים 364.
 רח״ם ב״י :התורה כסדר מפאנו הרמ״ע
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 . קנטון ברכיה יצחק לה״ר דרושים 365.

 י׳ בזצ״ל בכ"י,כמ״ש ז״ל הרמש״ג ביד נמצאו

. ע״ש ,מ״ה

 ישראל כה״ר ישעיהו לה״ר דרושים 366.
 נמצאו כ״י ,פנקסים בעשרים בסאן חזקיהו

 כמ״ש בריגייו, פואה בנימין ר׳ הגביר בבית
 ככל בפארמא עתה הם ]ואולי . ל״ה י' בזצ״ל

 מהר״ז כמ"ש , שם שנמכרו הנ״ל הגביר של הכ"י
 . ע״ש[ \.11 דף המאירי בתולדות טוב כוכב ן'

. ׳¥. 166—8 רח״ם בכ״י גם נמצאו וקצתם
 בן בסאן בנימין ישראל לה״ר דרושים 367.

 , בכ״י אחריו הניח ספרים י״א . הנ״ל הרב
 ?( זולתם או )מהם חלקים וב' ל"ו, י׳ בזצ״ל כמ"ש

. .¥2 170 , 169 רח״ם בכ״י נמצאים

 פייטיל נתן .ה״רחפציהם לכל דרושים 368.
 דרושים .מווינא פייביש שמואל ב״ר

 ג״כ ונקרא ,חלקים ג' , שונים לעניניס
 , קראקא : דרע״ח( ח״א פירשט )עיין נתן הק

. 4ס , שס״ט
 רד״א ב״י האריז״ל: מכתבי ולקוטיס דרושים 369.

. ¥2 946 ן ן(
 : א״ב כסדר שונים ומכתבים דרושים 370.

. יוא״ל ב״י

 ומס' האריז״ל מכתבי מלוקטים דרושים 371.
 ומספרא למהרח״ו חיים עץ ודרך חיים עץ

. ¥. 947—8 ,ף רד"א ב״י : דצניעותא

 נקראת אחת ובכללם ומליצות דרושים 372.
 : ויהונתן דוד אהבת ביתן, גנת האיתן, שער

. .¥2 146 רח"ם ב״י
 : נהור סני מסעוד לה״ר דרושים 373.

, .¥2 176 רוסי די ב״י
.יוא״ל ב״י :דאטו מרדכי לה״ר דרושים 374.

 ז״ל יצחקי יצחק לה״ר נחמדים דרושים 375.
 )השמעות :ב״י . יצחקי אברהם ה״ר אחי
. במקומו( שלי ושה״ג ול״א

. יוא״ל ב״י .אלמוני לפלוני דרושים 376.

 הכהן יצחק לה״ר ,ב״י ,בקבלה דרושים 377.
.)שי״ג( :סקירל אבד״ק

 להר״מ האריז״ל מכתבי קצרים דרושים 378.
. ¥2 949 ,ן( רד״א ב״י : זכותא

 מיכל יחיאל לה״ר שו״ת וקצת דרושים 379.
.)שי״ג( :ב״י ,האזענפוט אבר׳יק

 .ניצה ישעיה ב״ר שלמה לה״ר דרושים 380.
 ראשון ד' חרוזים יד ס׳ בסוף נדפס מהם וא'

.כ״ע( ש׳ )תג״י : המחבר תלמידו על הספד

 )עיין .נארמיזאן שמואל לה״ר דרושים 381.
. במקומו( שלי שה״ג

 ארי׳ ציון בן לה״ר מוסר ותוכחות דרושים 382.
י״ז(. ב' תג״י )עיין .הרמש״ג אבי נירונרי

 די יצחק לה״ר התורה על דרושים 383.
 ן פילוסופיא בדרך גדול קובץ . לאטיש

.(.¥2 24 תל"נן עק״ד )תום׳ אשכנזי: ר״א ביד ב״י
 בדרך פאפירש מאיר לה״ר עה״ח דרושים 384.

.במקומו( שלי ושה״ג ג״ב א׳ )שג״ב ב״י: פשט,

 ירידיה שלמה לה״ר עה״ת דרושים 385.
. מ'( ש׳ )תג״י . סיניגאליה

 .איגר ליב אריה ה״ר .ארי דרושת 386.
 . ¥ 153 רח״ם ב״י :הלכות וחי' דרושים
.ע״ש( ,ארי דרשות : כ׳ שם דשל״ע )ובמפתח

. רבתי( חכטתא )עיין הדרישה. ס' 387.

 ב״ר פאלק יושע ה״ר .ופרישה דרישה 388.
 על גדולים באורים שני .הכהן אלכסנדר

 :ישראל בית הטלל בשם וב״י, טורים הד' כל

 שהוסיף ודינים והשו״ת הפוסקים חי׳ לכל א(
 קרא וב״י הטור דברי לפי׳ ב( . דרישה קרא

 . 2ס ,תקכ״ז ,ברלין : א״ח טור על . פרישה
 לו ועשה יוזפא ה״ר בנו ע״י י"ד טור על

 הספר בתוך הגהותיו הס פסים כתונת
 ר״ת )כ״ם( ההגה״ה בסוף לפעמים וחותם
 ח״ב שלי ושה״ג ל״ה פ׳ )שג״ב , פסים כתונת

 , 2ס , שצ״ה ,לובלין :ודרישה( פרישה פ'
 . 2ס , שצ״ח ,שם :ככ״ל אה״ע טור על

 . הב״ח עם הטורים בתוך נדפס ח״מ עור ועל
. טורים( )עיין

 אבד״ק ליב אריה ה״ר .ארי דרישת 389.
 : והם ,חבורים לג׳ הכולל שם . סטריזוב

 . נדה והל' א״ח ש״ע על , פנה אבן א(
 ותפילין מילה הל׳ על / השמים אותות ב(

 , ומשפט חק ג( . וחוה״מ וי״ט שבת והל'
. במקומו כאו״א ועי' , צ״ט סי' עד ח״מ ש״ע על

 ב״י וואלף זאב ה״ר . הזאב דרישת 390.
 :ולנשים להמון ל״א עם מוסר תוכחת . יוסף

. 4ס ,ת״ק / ברלין
 יוסף ב״ר מרדכי ה״ר .מרדני דרישת 391.

. 2ס ,תקכ״ו , ד״א :פ״א על פי' .יוזפא
 יצחק ב״ר יחזקאל ה״ר .ציון דרישת 392.

 לגבולותיה מצרים ארן תכונת על . תאומים
 :וכו׳ א״י תכונת ועל ,וכו' ואגמיה יאוריה
. 8ס ,תקס״ו ,שפד״א
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 .אליהו ב״ר מאיר ה״ר .אברת דרך 393.
 , ווילנא :תורה לקושי ובסופו , פ״א על פי'

. 4ס ,תקצ״ו
 אובן אברהם ה״ר . ישר איש דרך 394.

 חינא מל׳ נעתק ,האדם הנהגת על . הרופא
. 8ס ,תקל״ח ,לונדון : אנגלטירא ול' ללה״ק

 ש״ט ב״ר אברהם ה״ר . אמונה דרך 395.
 חקירה ע״פ האמונה עניני על .ביבאגו
. 2ס , רפ״ב ,קונשטנטינא : האלהית

 . גבאי ן׳ מאיר ה״ר . אמונה דרך 396.
 עשר על הלוי יוסף ה״ר לתלמידו תשובות
 פאדובה ומהותן: ספירות עשר כעניני שאלות
 .4ס , תקל״ח קאריץ, .של״ז קדאקא, . שכ״ג
 זאלקווא, :להרמכ״ן הגמול שער ובסופו עוד,

 , הגמול שער בלי ,עוד . 8ס ! חלק״ת
 לה״ר שו״ת ע״ד ספירות עשר פי' ובראשו

 ,ברלין : ז״ל הרמב״ן של רבו עזריאל

. 8ס ,ית״ר
 קוידער. ליב שמואל ח״ר אמונה. דרך 397.

 : שמואל עולת נספרו מזכירו ,ע"ז מס' על חי'
. )שי״ג(

המערכת(. ש"פ,שש )עי׳הגדהאמונה. דרך 398.

 הזהר על הגהות . להאריז״ל אמת דרך 399.
. 4ס ,תחי״ה !ד״ו : התקוניס ועל

 הלוי פייביש משולם ה״ר .אמת דרך 400.
 ,חמו״ד :מוסר הנהגות .מזבאריז העליר

. 8ס ,תרט״ו , טשערנאוויץ .16ס
 , אדני הר נגה, אור )עיין . אמת דרך 401.

. עדן( גן שער

 מענקי ח״ר . ואמונה אמת דרך 402.
 דעות בעניני ותוכחות טענות . מגלויגא

. 8ס , תקע״ח ברלין, :כדת חדשים ומנהגים
 זלמן שלמה ב״ר מאיר ה״ר .אניה דרך 403.

 ופ' ביצה שכת כרכות מס' על חי׳ כ״ץ. שיף

.2סמנחות:פיורדא,תקנ״ה, ומס' פסחים ערכי
, תפארת( שם )עיין .אראנו דרך 404.

 ב״ם משורר שבתי ח״ר .ארץ דרך 405.
 , ארה ועוכרי וסוחרים לכנענים .מפראג

 , צדיקים דרך א( :דרכים לשלשה ונפרד
 התגרים, דרך ב( דרך. לעוברי ותחנות הפלות

 וערכן משבעות ומיני ומשקלים מדות על
 הדרך להורות ,המלך דרך ג( . הארצות ככל
 והכל ,מזו זו ומרחקן הגדולות הערים לכל

. 12ס , ת״מ , ד"א : כל"א
בבלי(. תלמוד )עיין . — מס׳ . ארץ דרך 406.

 ב״ר הירש צבי ה״י .ההשגחה דרך 407.
 דרכי על חקירות . מאילפעלד מריבי

 ג״כ ונקרא ,נתיכות לד׳ ונחלק ,ההשגחה
 : בקרנו אביו ושם שמו כי מדרכי הישר כשם

. 8ס , תקס״ה , ד"א
 מוסר ,ב״י .זצ״ל למהרח״ו חיים דרך 408.

 כחקירות הזהר דברי עם הש״ס דכרי ע״פ
 שלי ושה״ג ל׳ ]שג״ב : נשלם ולא גדולות

 , חיים עץ מספרו חלק שהוא ונראה .במקומו
. בידינו[ אשר קדושה שערי ס' הוא ואולי

 לשכעת ונחלק ,ישרות הנהגות . חיים דרך 409.
 שמעון ה״ר ע״י לכיה״ד הוכא . השכוע ימי
. 8ס , תקפ״ג , אלטונא : מגלוגא משה ב״ר

 שנשארו מחבוריו א' חיד״א. ח״ר חיים. דרך 410.
. ע״ש ,כ' ח' בתג״י כמ״ש ,בכתובים

 בה״ר לעוונשטאם חיים ה״ר .חיים דרך 411.
 , חיים דרך א( :חלקים ג׳ .ליב אריה

 שעיפי ב( .בלה״ק נרדפים שמות קצת על
 כו ורצוף ,הלילה תפארת על מליצה ,לילה
 ,עברי לבב הגיון ג( .חייו ימי מקורות קצת
 כפסוק כלס וסוף ,חרוזים ר״ס כעל גדול שיר

.8ס , 1812 ,דעסויא :"לו" כמלת המסיים
 שמונה .מייסלינג היים ח״ר . חיים דרך 412.

 : הוללאנדי תרגום עם להרמכ״ס פרקים

. 8ס , 1834 , אוטרעכט
 ליפשיץ משה ב״ר חיים ה״ר .חיים דרך 413.

 וחי׳ ,דרכים עוכרי דיני .מאוסטרהא
 לכל הפלות ותקוני ,רגלים ושארי פסח דיני
 וסגולות פי׳ קצת עם שירה ופ׳ ,ענין

 , מגילה מס' על חי' לו ונלוה ,ורפואות
 קצר וכאור , אסתר על רש״י פי׳ על וכאור

 ה״ר תלמידו אכי יצחק לה״ר פ״א על
 מאיר ה״ר חכירו עם המלכה"ד זעליג אשר
 לה״ר ומפתח א׳ ודרוש ,לאקטש יצחק ב״ר

 . 4ס ,תס״ב ,זולצבאך :הנ״ל זעליג אשר
 ע״ב דע״א הקנאות תורת בס' יעב״ן ]וה״ר

. ע״ש[ נרגא/ ביה שדא

 כאורים מסלאנים. חיים ח״ר חיים. דרך 314.
 ,קאריץ :וכו׳ האריז״ל וכתבי זהר מאמרי על

. 8ס , תקמ״ח
 . יחייא דוד דון בן יוסף דון חיים. דרך 315.

 בש״ק עיין ,כדרז״ל רכים מאמרים על פי'
 מספרו חלק שהוא נראה ]ולי . )ש״י( :דס״ו

. בהקדמתו[ ע״ש , אור תורה

 יהודה בה״ר משה יעקב ח״ר חיים. דרך 416.
 ובקשות: ותשליך נדרים התרת הדר . עייאש
. 8ס , תקס"א , שם , תק״ן ,ליוורנו

 בצלאל ב״ר ליווא ה״ר חיים. דרך 417.
 : פירש״י ועם פ״א על סי׳ .מפראג( )מהר״ל
. 4ס ן תקצ״ג , ווארשא .2ס , שמ״ט קראקא,



ישרה דרך — 117 — ים י ה דרך

 .הכהן יוסף ב״ר שמואל ח״ר חיים. דרך 418.
הזה. בזמן הנהוגות מצות ומכל מצות תרי״ג על

 שנות , ישראל כנסת )עיין . חיים דרך 419.
. ידות( שתי , חיים

 . השכל מוסר ותוכחת חיים דרך 420.
 .נבג״מ זלמן שניאור בה״ר בער דוב ה״ד

 התשובה, שער מכפרו ח״ג והוא קבלה, דרושי

 , תקס״ט , שם . תקנ״ט , קאפוסט : זה עיין
. 8ס ,תקע״ז ,שקלאוו

 יהודה ב״ר פינחס ה״ד . החיים דרך 421.
 עמו: ונדפס קהלת, על פי׳ בפאלאצק. מ״מ

, 4ס , תקס״ר , הוראדנא

 , תפלה , היחוד אגרת )עיין . החיים דרך 422.
. תפלות(

 .לוצאטו חיים משה ה״ר .חכמה דרך 423.
 , וכו׳ ההדס תכלית על ותלמיד רב בין שיחה
 : והס , קטנים מאמרים ג' עוד לו ונלוו

 מאמר ב( . בדרז״ל האגדות על מאמר א(
 ג״ע ועניני והשגחה הנבואה על העיקרים

 ר״ה תפלת על החכמה מאמר ג( .וכו' וגיהנס
 . תקמ״ג ,ד״א :קבלה ע״ד הגלגול ועל

.וז״ז 8סתקצ״ג, סדילקאוו, תקנ״ט. זאלקווא,

. חכמה( קנה )עיין . חכמה דרך 424.

 : הטבעיות רפואות על מאמר . הטבע דרך 425.
. ו.\2 297/6 מינכען כ״י

 אבד״ק מאיר ה״ר .והישר הטוב דרך 426.
 ותוכן ,ש״ע הד׳ כל דיני סימני . אוסטרהא

 ,ושקלאוו פולנאה : ורמזים במליצות הדינים

. 8ס , תקנ״ט
 אבן יהודה ר' צמאות כולל . טובים דרך 427.

 לר״א הרמב״ם וצוואות בנו שמואל לר׳ תבון
 משלי מט׳ וכ״ג ז' ושער / חכמים ומשלי בנו

 .קמחי לר״י הקדש שקל מס׳ ולקוטיס ,ערב
 ה״ר ע״י וכ״י דפוס מכפרי נאספו אלה כל

 ומתורגם ,טוב חן עדעלמאן הירש צבי
 : ברעסלויא מרדכי ה״ר ע״י אנגלית

. ריא״ת( צוואות )ועיין . 8ס ברי״ת, , לונדון

 ב״ר יונה ה״ר צוואות כולל . טובים דרך 428.
 הסיד משה וה״ר לאנרסופר אליהו

 ז״ל. הרא״ש וצוואות חיים וכ׳ארחות מפראג
 ראובן ב״ר אברהם ה״ר ע״י לביה״ד הובאו
 ,תע״ז , םפד״מ : גומפיל בן יוסף וה״ר דייץ

. וז״ז 12ס ,חש״ד , פולנאה . 24ס

 טובים, בדרך תלך למען )עיין טובים. דרך 429.
. שם( ומ״ש הטאים יורה ועיין

. השנה( מכל הנהגות )עיין . ה׳ דרך 430.

 משה ב״ר מררכי ה״ר התלמוד. ים דרך 431.
 מהרש״א חי׳ .בזאלקווא מפרוסטיץ כ״ץ

 : משלו מרובה תוס' עם נוחלין״ ״יש פ' על

. 4ס , תנ״ב , זאלקווא
. ימין( דרך פירוש )עיין . ימין דרך 432.

 אליעזר ב״ר ישעיה ה״ר . ישר דרך 433.
 בפשטיס ומעשיות משלים . ניצה חיים

.8ס ,שצ״ג ,ד״ו : עיקרים לי״ג מסודרים
. המדות( תקון )עיין . ישר דרך 434.

 ב״ר נפתלי יעקב ה״ר . הישר דרך 435.
 על וסגולות ובקשות תפלות . ליב יהודה

 : בקצרה מש״ע דינים וקצת ,בקבלה הדרך

 )ובפרט בהשמטות עוד, . 8ס ,ת״ו ,קראקא
 ולוח חול 50 סדור קצת ונוכף הנסתרות(
 ה״ר ע״י לביה״ד הובא , ומנורה המועדות

 ית״ן, ,ברלין : מקאליש אביגדור ב״ר יהושע

 בפירשט עוד עליהם ונוסף טעות ]ובוואלף . 12ס
 :1221 ע׳ רשמש״ש עיין דכ״ד, ו״ב דשס״ב ח״א

, ש[ רמש"

 לו ונלוה , דקדוק כללי קצת . הישר דרך 436.
. 8ס תק״ט, , ד״א : זה עיין הקדש, אגרת ס'

לאלהינו(. בחן,מסלה אבן הישר.)עיין דרך 437.

 יחיאל ה״ר . הבא לעולם הישר דרך 438.
 עניני .עפשטיין הלוי אברהם ב״ר מיכל

 : פרקים ׳במ ,השל״ה ע״ד בל״א מוסר

 .8ס תע״ז, , שם .תע״ג שם, . תס״ד םפד״מ,
 : וכו' אפערוד שלמה של חדש בדפוס שם ]ועוד
 בין וצ״ל טעות והוא , )תמ״ה עמנו אתה דבי
 . [1275 ע' רשמש״ש ,8ס פ״ח(—תפ״ב שנות

. וז״ז 8ס ,תקנ״ו , שקלאוו

 יעקב ב״ר ברוך ה״ר . ישרה דרך 439.
 : הבריאות בשמירת הנהגות . שקלאווער

. 8ס ,יתענג״ו ,האג
 ב״ר הירש צבי ה״ר . ישרה דרך 440.

 וכוונות ובאורים פשטיס . האטש ירחמיאל

 תנ״ד )ולא תנ״ז , פיורדא :קבלה ט״ד ותפלות

. (2754 ע' רשמש״ש עיין , זולת ולא
 קזים שלום לולייני ה״ר . ישרה דרך 441.

 בעניני מנטובה ק״ק תקנות . שמואל ב״ר

 , מנטובה : וארגוניות ומסים הערכות
. 4ס ,שלומ״י

 אברהם ב״ר ראובן ה״ר . ישרה דרך 442.
 ועבודת מוסר עניני .ת״ו ירושלים מעה״ק

 לנפש״ך חיי״ם , ליוורנו : שערים בי״ד ה׳

 תקוני ס׳ חיבר זה ]ולפני . 4ס , )תקמ״ח(
. כנ״ל[ בלע״ז הנפש

תפלה(. הישר, נתיב )עיין . ישרה דרך 443.
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.יוסף( דברי )עיין . השמש מבוא דרך 444.

 משה כ״ר אליעזר ה״ל . המלך דרך 445.
 בס׳ וגדול קנון עולם פרק על פי׳ .כהנא
 , דיהרנפורט : ריקי לרע״ח חסידים משנת

. 8ס ,תק״ג
 ב״ר מיכל יחיאל ה״ר .המלך דרך 446.

 על דרושים . מקאלוואריע ליב יהודה

 , שקלאוו : ופליאות ולקושיס המסורות

 דרך : מצאתי רוו״ק ]וברשימת . 4ס , חקנ״ח
 . 8ס ,תקס״ג ,דיהרנפורט ,המסורה על המלך

 הפר או מהנ״ל שני ד' הוא אס ידעתי ולא
. זולתו[ אחר

 .מפראג קיש מאיר ה״ר . המלך דרך 447.
 יומא ר״ה ביצה פסחים מס׳ על חי׳

 , פראג : ומ״ק תענית ,מגילה ,סונה
. 2ס ,תקפ״ד

 ב״ר_יהודה פינחס ה״ר . המלך דרך 448.
 ונדפס ," שיה״ש על פי׳ . בפאלאצק מ״מ

. 4ס , תקס״ד , הוראדנא :עמו

 • רבי ן' יוסף רפאל ה״ר . המלך דרך 449.
 : ומפרשיו כליו ונושאי הרמב״ם על חי׳

. 2ס , תקו״ם ,ליוורנו

 כדרך , ודינים פוסקים חי׳ . המלך דרך 450.
 ביד נ״י ונמצא למי, נודע לא הש״ע, מפרשי

 )זצ״ל : בריגייו מ״ץ קדמי ישראל יעקב ה״ר
. כ״ג( ד׳

 כדרך ופוסקים בשו״ת מ״מ .המלך דרך 451.
 לה״ר שהוא בראנו נס וכתוב , הקמח לקט ס׳

 שיש לפי נהירא ולא ,מוירונה בסאן מרדכי
 שהם כתוב ובקצתם רבים וכללים הגולות בסופו
 לו לא הספר שכל נראה א״כ מוירונה מרדכי לה״ר
 יצחק ה״ר של מדרשו בבית בפאדובה ב״י , הוא

 רק ]ואולי . שם( שם )זצ״ל :ז״ל פינצי רפאל
. ?[ לזולתו הם שבסופו והכללים הסגולות

.ארץ( דיר )עיין .המלך דרך 452.

 . דרכים( פרשת )עיין . מצותיך דרך 453.
 . 4ס ,תק״ע ,ברדיטשוב :לבדו גס ונדפס
 )עיין ,ווין ד' הרמב"ס בספרי גס ומחדש
. תורה( משנה

 בהגא. מאיר ב״ר משה ה״ר . משה דרך 454.
 לבוקר שומרים וקצור ,בדרך והנהגות מוסר

 : בל״א ממנו קצת ובסופו ,שבקדושה ודברים
. ז״ז( )ולא 24ס ,תנ״ט , ד״א

.הגן( ס׳ )עיין . משה דרך 455.

, האורב( ש' )עיין . נשים דרך 456.

 .שפרינגער פריפיסור החכם .הנשר דרך 457.
 ארמית ול' בלה״ק לעאפאלרוס הקיסר תולדות

. 2ס , תס״ה ,דיהרנפורט : ןל״א
 אליעזר ב״ר יהודה ה״ר . סלולה דרך 458.

 בל״א ופתרונם לה״ק שרשי ♦ קרא! כ״ץ
 מלות כל על מליצה סיני הר "ובסופו ,בקצרה

. 8ס ,תקפ״ו ווילנא : בלה״ק שמאלי שי"ן
 שלמה בכ״ר שמחה כ״ר . סלולה דרך 459.

)אר״ץ(. החיים: עץ ע״ש פי' .הקראי הזקן

.המאיס( יורה )עיין .סעודה דרך 460.

 . אלגאזי חיים ה״ר . חיים עץ דרך 461.
 : ודרושים ושו״ת והרמב״ס העור על חי׳

. 2ס ! תקס״ט , שאלוניקי
 לוצאטו. חיים משה .ה״רחיים עץ דרך 462.

 חובת על חכמה פתחי קל״ח לספרן הקדמה
 ספרו בסוף רוב ע״פ ונדפס הקבלה, למוד

. זה עיין , ישרים משלת

 שרשיות מהקדמות הוא . חיים עץ דרך 463.
 ז״ל מהרח״ו ודרושי להאריז"ל האמת בחכמת

 פאפירש מהר״ם הרב שסידר חיים עץ בס׳
. חיים( עץ )ועיין , ב״ץ

 המצי. הכהן יוסף ה״ר החיים. עץ דרך 464.
 ובסופו ,ושו״ת וח״מ אה״ע עור על חי׳

. (דפין )קמ״ז . . . שאלוניקי . דרושים

 .אלגאזי יצחק ה״ר .החיים עץ דרך 465.
 קונע'הרי ומביא , ואה״ע י״ד עור על חי׳

 כמו א״ב ע״ש וקונע׳ ,ושו״ת ,מ״מ ועל ותרי
דפין(. )קמ״ח ...שאלוניקי :ודרושים כנה״ג

 והשלישי (465. 464) אלה שני : הערה
 היינו : שונות ברשימות מצאתי (461) דלעיל

. 198 י?, ברובענש (461) הראשון
 ,ב״י רמי״ג ברשימת (465—64) אלה ושני
 הכל או שונים ספרים ג' הס אס להכריע ואין
 ואך ,כנודע הן משובשות רשימות סתם כי אהד

. הדבר לברר יש הספר את עין למראה

 , חייש ארהות )עיין .החיים עץ דרך 466.
. הקראי( היים עץ , חיים מים באר

 שפירא אלימלך צבי ה״ר פקודיך. דרך 467.
 נגלה בדרך מצות תרי״ג על . דינוב אבר״ק

. 4ס ,היר״א ,לבוב :ונסתר
.משולש( איל )עיין .הפתח דרך 468.

. ארץ( דיו )עיין .צדיקים דרך 469.

.שבת( עונג )עיי; .שבת קבלת דרך 470.

 זיסקינד אלכסנדר ה״ר .הקדש דרך 471.
 והעעמים הדקדוק כללי . זנוויל שמואל כ״ר

. 4ס ,תע״ח ,קיטן : בקצרה בל״א



יוסף דרבי— 119 — הקיש דרך

 מגיד , הלבבות חובות )עיין . הקדש דרך 472.
, הצדק( נגה , מראשית

 שמואל ב״ר ליווא יהודה ה״ר . שיה דרך 473.
 יצחק שיה ס' קצור . אפענהיים זנוויל

. 8ס ,תג״ג , פפד״ט : לה״ק בדקדוק
 דוד ב״רמשה דניאל ה״ר .שיחו דרך 474.

 , דרכים פרשת כס׳ בפלפול דרושים .טירני
, )שי״ג( : דינים עקרי ,בס מזכירו

 גבישון. יוסף ב״ר יעקב השכל.ה״ר דרך 475.
 הנבוכים מורה לס׳ למתנגדים והשובות טענות

 גבישון אברהם ה״ר בנו מזכירו .ז״ל להרמב"ס
 דפ״ז ע״ש , זימני כמה השכחה עומר בספרו

 ע״ב ובדקל״א ,ע״ב ודקי״ב , ע״ב ודפ"ח ע"ד
. כנ״ל מהותו מבואר

 . נווארה מנחם ה״ר . השכל דרך 476.
 : חיים ען הברת לחנכה בוירונה ת״ת הנהגת

. 8ס ,תקט״ז ,ד״ו

 לוצאטו. חיים משה ה״ר .תבונות דרך 477.
 , ד״א :ההגיון יסודי ע״פ התלמוד כללי

 . 24ס , תקצ״ג , לעמבערג . 16ס , תק״ב
 , חרי״ח , ווארשא . 16ס ,תקצ״ה , מינסק

 דרך והוא הש״ם כללי בשם ומחדש .12ס
 .8ס , 1857 ,לעמבערג :לרמח״ל תבונות

 לה״ר בל״א המלות באור תוספת עם ,עוד
 ההפטרות סדר ובסופו , פוונא קלמן
 ה״ר מהעתקת פפד״מ כמנהג השנה מסל

.12סתקמ״ח, אופיבאך, :הנ״ל ע״י מעץ אהרן
.השלום( נתיבות )עיין .תבונות דרך 478.

.ארץ( דרך )עיין .התגרים דרך 479.

 וואלף ב״ר ליב יהודה ה״ר .תמים דרך 480.
 : הגדול והלל אפי תמניא על פי' .בלאך

. 4ס ,תהי״ו , ד״א

. .ישרים( תמת )עיין תמים. דרך 481.

 מאניש מנחם ה״ר . תמימים דרך 482.
 : בלק פ' על באור . חיות יצחק בה״ר

. 375 , רד״א ב״י
 . השלום( נתיבות )עיין . תשובה דרך 483.

. חיים( ארחות )עיין . )"ץ דרכי 484.

 . התלמוד דרסי או הגמרא דרכי 485.
 חמו״ר : הש״ס כללי .קנפנטון יצחק ה״ר

 , שמח״ה , מנטובה . שכ״ה ,ד״ו .)קושט'(
 , )תע״א מינדיס משה בבית , ד״א , 4ס

 .הלמוד( דרכי )ועיין . 8ס (1098 רשמש״ש

 מילרולה. רפאל ב״ר דוד ח״ר דוד. דרכי 486.
 . חלקים ה׳ ,הפרשיות כסדר עה״ת פשעים

 . 8ס ,תקנ"ג ,ד״א : בראשית ע״ס ח״א
 אברהם ה״ר בנו ע״י נדפס החלקים ויתר

 , בהמבורג הקיר״ה סופר מילדולה

 לס' והוספות השמטות קונט' נוסף ח״ב ובסוף
 הלק לכל פתיחה הוסיף הנ״ל ובנו בראשית

.8ס , נ״ה—תקג"ר ,האמבורג : שירים וקצת
 אור ס' כל הם הנ״ל הפתיחות : הערה

 ויתנם לגזרים ויקרע גנב אשר להרמבמ״ן לנתיבה
 וכן , עליהם שמו וקרא לפתיחה חלק כל בראש
 לר״א הנעורים בני אלה מש' שירים לשני עשה

. ע״ש ,המאסף מספרי שהרים לוצאנוו

 מתתי׳ ב״ר בנימין לה״ר .ההגיון דרכי 487.
. יוא״ל כ״י :מסיינה

 הלוי ליפמאן יו״ט ה״ר .הוראה דרכיי 488.
 והתיר אסור הוראות דרכי על . העליר

 מחלוקת בהם שיש בדינים הוראה ודרכי
 , הוראה סללי ג״כ ונקרא , קפוסקיס

. )ש״י( : בפראג ב״י

 .היות הירש צבי ה״ר .הוראה דרכי 489.
 ודינים בהוראות החכמים התנהגות דרכי על

 המתיחסות תשובות ואיזה ,המנהגים ובעניני
 משכילי בהן שמתעסקים פרטיות לשאלות

 תשובות לספרי הוספות קונט׳ ובסופו זמננו,

 תורת ספרו על הזמן גדולי ולהשגות לשאלות
. 4ס ,ישרא״ל בנ״י , זאלקווא : נביאים

 :למי נודע לא ,מוסרי שיר . חיים דרכי 490.
. .¥2 918 רוסי די ב״י

. אבות( בית )עיין . חיים דרכי 491.

 מהר״ם לתלמידי החילוקים דרכי 492.
. ו.\*2 278 9, ,0 רד״א ב״י : מלובלין

 יושע ח״ר .לתלמידים החילוקים דרכי 493.
 דרך להורות .הכהן אלכסנדר ב״ר פאלק
 : וחילוקים בסוגיות לתלמידים הלמוד

 , ף בק״ד הנמצא הוא ואולי , תקמ"ב רד״א ב״י

. בל״א ^2 842

 ב״ר מיכל יחיאל ח״ר .החשבון דרכי 494.
 החשבון מלאכת על עפשטיין. בער יששכר

 , והוראדנא ווילגא :)אריטמעעיק( הפרטי

. 8ס ,תקצ״ו
. נועם( דרכי )עיין .ה׳ דרכי 495.

 ליבר אליעזר יוסף ח״ר . יוסף דרכי 496.
 רוב על דרושים .הלוי ערל במהרי״ל

 רז״ל ומאמרי פסוקים ובאור ,התורה פרשיות

 , נתיב יאיר נקראו דרושים מעניני היוצאים
העבודה: חלק והוא , ח״א דרכים. לי״א ונחלק



הנקוד דרכי — !20 — ישרים דרכי

 שחיבר כ׳ ]ובהקדמתו . 4ס תרי״ט, )ק״ב(, חמ״ד
 על נרדף מבקש ס׳ ג״ח . וח״מ משלי על גם

. תדיר[ ומזכירו , נרדפים שרשים

 . דאנציגר יוסף ה״ר . ישרים דרכי 497.
 : )ורח״ם תקמ״ח ,ד״א : נל״א מופר עניני

. 8ס ,תקי״ח(
 מענדיל ה״ר הנהגות . ישרים דרכי 498.

 ?"ז מזמור ופי' המקוה וכוונת מפרעמסליין
 מורא ס? ובסופו , להבעש״ט בתהליס

. 8ס )לבוב( חמו״ד תקס"ה. זיטאמיר, מקדש:

 ורד״ב הבעש״ט הנהגות . ישרים דרכי 499.
 : מטשודנאב אבלי אברהם ור' מעזעריטש

. 8ס ,תרט״ו , משערנאוויץ
 רפאל בה״ר דוד ה״ר . הלמוד דרכי 500.

 לתלמידים להורות כללים י״ז .טילדולה
 הלמוד יסוד קונס' לו וסביב ,קצרה בדרך

 בסוף נדפס .וכו׳ ובאורם דבריו מקור על

.8סקנפנטון:ד״א;תקי"ד, לר״י הגמרא דרכי ס׳
 בעריש אברהם ה״ר . הלשון דרכי 501.

 , ווארשא : בקצור לה"ק דקדוק . בהנא

. 8ס , תקפ"ב
 שבילי מהלך )עיין .הקדש לשון דרכי 502.

. הדעת(

 . מישרים( דובר )עיין . מישרים דרכי 503.

 ישראל בה״ר משה ה״ר .משה דרכי 504.
 מכל דינים תום׳ . )הרט״א( איסרלש

 הזכיר שלא והאחרונים הראשונים הפוסקים
 המפה ס׳ מקור והוא ,הטורים בפי' הב״י
 על נדפס .הש״ע ד' כל על פרש אשר שלו

 ש״ע ועל . 2ס , תק״ס , פיורדא :א״ח ש״ע
 בשם קרעמניצר יוחנן ה״ר הגהות עם י״ד

 , פיורדא , תנ"ב , זולצבאך : מישור ארח

 . נזיר מש' על מישור ארח ועיין . 2ס ,תקכ״ו
טורים(. )עי' הנוודים עש פעמים קצת נדפסו וכולם

.צבי( עטרת )עיין .משה דרכי 505.

 הנלויס הספרים ודרכי המשנה דרכי 506.
 מאת ,ספרי ספרא מכילתא תוספתא : אליה
 להמשנה: פתיחה פראנקעל.ח״א זכריה ה״ר

. 8ס , חרי״ט , ליפסויא
 הלוי יהודה ב״ר מרדכי ה״ר . נעם דרכי 507.

 :טורים הד׳ כל על שו״ח . במצרים אב״ד

 קונס׳ לו נלוה . 2ס מדבר, נאות ד״ו,
 גנת בעל אברהם ה״ר לבנו טצוה מלחמת

 בתחלת שנולד לתינוק המילה יום בענין ורדים,
 בנו ]וכתב . 2ס ,ויושיענ"ו , שם : שבת ליל

 , הקדש עבודת ש׳ שחיבר הס׳ בהקדמת הנ״ל
 קדש מקרא . והרמב״ן רש״י פי׳ ע״ד עה״ת פי׳

 ובר למילה דרושים אדם תולדות . להגים דרשות
והספד,ע״ש[. מיתה מענין אדם סוף וחתונה. מצוה

 חביב. ן׳ ש״ט ב״ר משה ה״ד נעם. דרכי 508.
 ס' בסוף נדפס , בלה״ק השירים דרכי על

 חוברו ,בקצרה לה״ק דקדוק על לשון מרפא
 ס׳ )ועיין . חש״ד , קושט׳ : רמ״ו שנת

 לשירי מיוחד מאמר ובסופו עוד, .דקדוקים(

 עינים מאור מס׳ ס' פרק הוא , העברים
 הוא הלשון מבוא וס׳ , האדומים מן לר״ע

 נכבד מאמר ובראשו ,הנ"ל לשון מרפא ס׳
 יהודה ב״ר בנימין לה״ר הלשון בתבנית

 ,הגהות וקצת קצרה הקדמה ועם רומי, איש
 והצטרפותם הפעלים צורת על מאמר ובסופו

 בר״ש וואלף לה״ר בקצרה והבנינים

. 8ס ,תקס״ו , רעדלהיים : היידנהיים

 חיים ב״ר הירש צבי ה״ד .נעם דרכי 509.
 ,דרך על להולכי תפלות . מפיורדא מדפיס

 : בל״א לזה הנוגעים נים עני ושארי

. 16ס , תפ״ד , ווילמרשדארף

 . אוליווירה די שלמה ה״ר . נעם דרכי 510.
 כסדר התלמוד למוד לשער הכללים מפתה

 הטעמים דרכי על טעם טוב ובסופו ,א״ב
 להרמב״ם, המצות טעמי כללי בספה"ק,ואח״ז

 א״ב, כסדר מצות לתרי״ג מפתח ה׳ דרכי וס'
 ולמספר! למוצאיהן הפרשיות סדר בהן־ נרשמו
 ורמב״ס בתלמוד הדינין מ״מ עם המצות, במנין
 , ד״א : להרמב״ם המצות וס' וטור וסמ״ג
. 12ס , מ״ט—תמ״ח

 .אליהו ב״ר שמואל ה״ר .נועם דרכי 511.
 בהמבורג שנוסדו ישרות והנהגות תקנות

 ולשון: ספר וללמדם לחנכם עניים בני לתועלת

. 8ס , תקס״ח , אלטונא
 אליעזר ב״ר אל שמו ח״ר . נועם דרכי 51־2.

 רבב״ח מאמרי על פי׳ . מקאלוואריע

 : פרד״ס ע״ד ומדרש בש״ס מאמרים ושארי
. 4ס , תקנ״ד , קעניגסבערג

. הקבלה( שלשלה )עיין . נועם דרכי 513.

 ליהב״י הנקוד כללי או הנקוד דרכי 514.
 "ץ. 1373 ׳5 רד״א ובכ״י שערים, בז' הנקדן

דקנו״ו(. גא״ל ע״ש:)צוגץ דקדוק כללי נקרא

 משה ר׳ של והננינות הנקוד דרכי 515.
 בקצת ונדפס הנקוד ס' ג״כ נקרא ,הנקדן

 המסורה מערכת סביב גדולות מקראות ספרי
 . ע״ש ׳ אדוניהו ן׳ יעקב ר׳ דברי בתוך
 )ועיין מינכען בכ״י נמצא בדפוס מאפר ויתר
 , עוד (ב • י"ט( דף המסורת קונטרס בס׳

מנתם ב״ר הירש צבי ה״ר ע״י ומבואר מוגה
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 , תקפ״ב , והוראדנא ווילנא : מצבות נחום

 וקצת מ״מ ועם היטב מוגה ,עוד ג( .8ס
 זלמן שלמה ה״ר ע״י צחה בל׳יא באור

. 8ס , 1847 ,הנובר :פרענסדארף

 .שענדשובר מענדלי ה״ר .צדק דרכי 516.
.8ס,1857 שם, תקנ״ו. לבוב, והנהגות: מופר

 זכריה ר' של טובות הנהגות .צדק דרכי 517.
 הובא , מליזענסק אלימלך ר׳ תלמיד מענדיל
 , מםמאטריץ:אוסטרהא יהושע ר' ע״י לביה״ד

 , ווארשא .8ס תק״ע, זאלקווא, . 12סחש״ר,
. ?[ הוא א' אלה פני ]ואולי .12ס ,תר׳יה

 ישראל ב״ר משה ה״ר . ציון דרכי 518.
 . מירושלים פרעגר פורית הירש נפתלי

 דרך מורה הארק ביאת שער א( :שערים ד'
 . הלימוד שער ג( , התפלה שער ב( .לא״י

 : ציוריס עם , ]המתים[ הזכרת שער ד(
 . 4ס , ת״י , פראג( או )פפד״ט חמ"ד

.והוספות( 487 ע' )רשמש״ש

 י. א. ה״ר . וכדיקה שחיטה דרכי 519.
 , ריגייו :שו״ב דיני .בולוגגיסי קסטיל

. 12ס , תקפ״ב
 חי' .מרנונטו שלום ה״ר .שלום דרכי 520.

 ציון , לשון מענה קונט׳ ובסופו ,עה״ת

 כסדר ומדרש בתלמוד לחז״ל המלות כנויי מכל

. 2ס , תקע"א ,שאלוניקי : א"ב

. תורה( טעמי )עיין . השם דרכי 521.

 גאון סעדיה רב חיבר . התלמוד דרכי 522.
 הרבה ממנו העתיק בצלאל ורבינו ,ערבי בל'

 ושה״ג א' ד׳ )שג״ב :בכ״י שלו הש״ס בכללי
. במקומו( שלי

.הגמרא( דרכי )עיין .התלמוד דרכי 523.

 יעקב ב״ר חיים ה״ר .למשה דרכיו 524.
 בדמשק הדס עלילת על דרוש .פאלאגי

 : מונמיפיורי משה השר לכבוד ורודים

. 4ס ,תר״ה ,שאלוניקי
 אפרים ב״ר מרדכי ה״ר . טובים דרכים 525.

 ונחלק ,האותיות צורת על פי' . העקשיר

. ״ג. 156—7 רח״ם כ״י :דרכים לעשרה

 ר״ה של יו״ט על וארוך יפה דרש 526.
 עיגים מאור בע״ס הרב ביד היה ,להרמב״ן

 ע׳ ]וברשמש״ש . מ״ס פ' שם כמ"ש ,בכ״י

 מינבען בכ״י קהלת על דרשות שהוא השעיר 1954
321 (320]) .

 . אלבילדה משה ה״ר . משה דרש 527.
 שונים: לעניניס ודרשות התורה, כסדר דרשות

. 2ס , הלז"ה האי״ש ,ד״ו

 פיזענץ. יצחק ב״ר משה .ה״ימשה דרש 528.
 : יעקב בעין תמוהים אגדות רנ"ו על פי׳

. 2ס , שמ״ט , קראקא
 , משה שני , משה אהל )עיין . משה דרש 529.

. עמקים( שושנת

 יציאת על פריצול אברהם לה״ר דרשה 530.
 רוסי די כ״י : ?( לעתיד או / )ממצרים ישראל

 על דרושים או דרשות עוד ]ושם .145/2
. רמש"ש[ :בתנ״ך מקומות

 אויסטרליץ ב״רזלמן לה״רברוך דרשה 531.
. 4ס ,תע״ג ,פראג :בפראג דרשן

 כ״ץ ליב יהודה בת הנה להאשה דרשה 532.
 , בחרוזים בל״א אשכנזי יצחק ר׳ אלמנת
 לר״ח וגעבעט טובו ומה הפלה ובסופה

 שנת )שביב חש״ד ,ד״א : בל״א הכל ,אלול

. 8ס , (837 ע׳ רשמש"ש : ת״ם

 הלוי העליר ליפמאן יו״ט לה״ר דרשה 533.
 . שרה חיי בפ' המגפה בהעצר בווינא שדרש
. להרא״ש( חיים ארחות )עיין

 מטאמשוב שמשון ב״ר יעקב לה״ר דרשה 534.
 : מ״ז(—שמ״ה שנות )בין דפסם א׳ ביום
 אחת ודרשה ש״נ(—שמ״ז ])בין חש"ר , פראג

 נגד 1101 ע' ברשימתי שהוכחתי כמו , היא
. 4ס רמש״ש[ :צונן הח'

 על מקראקא דרשן ישעיה לה״ר דרשה 535.
. 4ס ,חמו״ר :בתהליס :"ח מזמור

 , 5 רד״א כ״י :הדברות עשרת על דרשה 536.
376 2^\ .

 בש״ק שדרש איגר זאביל פרץ לה״ר דרשה 537.
 .8סתקצ״ז, ,הנובר חזון: שבת הוא דברים פ'

 : משפטים פ׳ בשבת שדרש , כנ״ל עוד
. 8ס , תקפ"ט שם

 ס׳ בשער כ״כ . שועיב אבן או דרשות 538.
 . שועיב אבן יהושע לה״ר עה״ת הדרשות

 אריה שער להר״א הגבורים שלטי ש׳ ]ובפתיחת
 : שועיב[ וצ״ל שועי ן' מדרש בשש נזכרו

 הכריע )כן רפ״ב—שנתר״פ בין , קונשטנטינא
. 2ס , של״ג , קראקא . 2ס רמג״ש(

 . )הראנ״ח( חיים ן׳ אליהו ה״ד דרשות 539.
, שפר( אמרי )עיין

 )עיין .ארחא ן׳ אליעזר ה״ר דרשות 540.
. בשמו( שלי בשה"ג

 יאקב ב״ר גבריאל ה״ר .גברי דרשות 541.
 וח״ב , דרשות ל״ב ח״א :חלקים ב' . כ״ץ

 , פפד״א :גברי תשובות בשם שו״ת ל״ז
. 2ס ,תקפ״ו
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 )עיין . יחייא ן׳ גדליה ה״ר דרעות 542.
. הקבלה( שלשלת

. דרך( מורה )עיין . גרשון לר׳ דרשות 543.

שלש . טטודינא זכות דוד ה״ר דרשות 544.
כ״א(. ד׳ )תג״י : שונים לעניניס במספר מאות

. יהודה( מנחת )עיין . הזאב דרשות 545.

 ביהמ״ד בחנוכת ספרדים חכמי דרשות 546.
 .4ס ,תל״ה ד״א, :ככתבס ספרדי בל׳ באמ״ד
. [655 ע׳ רשמש"ש עיין הדורשים ]ושמות

 שלשים . סילוא די יהושע ה״ר דרשות 547.
 , ככתבם ספרדי בל׳ עיקרים י״ג על דרשות

 )צונץ . 4ס , תמ״ח ,ד״א : הספדים ורובם
, (3 הערה דתל״ד גא״ם

 ,ן( רר״א ב״י : נהון יוסף לה״ר דרשות 540.
. נ\2 377

 שמע הכ״י(. )מרן קארו יוסף לה״ר דרשות 5 49.
 בנ״ל כשאלוגיקי/כמ״ש מהדש שנדפסו חיד״א ה״ר
. צדיקים אור ועיין , במקומו שלי ושה״ג ה'

 אבוהב לטהר״ש יופי של דרשות 550.
. צ״ה( ש׳ )תג״י :בנעוריו שחיבר ופשעים

 נוייטי מרדכי ב״ר יעקב לה״ר דרשות 551.
 חננאל ה״ר ראה מהס י״א . ר״ח( קצור )בעל

 , ז״ל הב״י מרן על הספד ובכללם ,בנ״י ניפי
. קי׳יח י׳ בזצ"ל כמ"ש

 . מהחזנים כהן חיים יצחק לה״ר דרשות 552.
. מ״ב( י' הג״י )עיין

 : כ״י ן קונייאן ישראל לה״ר דרשות 553.
. ר״נ( י' )תליי

.תורה( משנה )עיין .הרמב״ם דרשות 554.

 ה״ר ראה . חביב ן' משה ה״ר דרשות 555.
 ושה״ג ע״ד מ' בשל׳א כמ״ש , בב״י חיד״א

. בשמו ח״א שלי

 מאור בס׳ הובאו . לטיף משה ה"ר דרשות 556.
. ע״ש / ל״ה ס' האדומים מן לר״ע עינים

 .גלאנטי מרדכי ב״ר ה״רמשה דרשות 557.
 ,והגומל( לפסח מאמר , לחתן מאמר )עיין

 : מברשנורא לר״ע רות פי׳ עם ונדפסו
. )רמש׳ש( । 4 ה שב! דו!

 שמואל לה״ר החדש שמרת למ דרשות 558.
 ושה״ג י״ד ח׳ שג״א )עיין . ויטאל במהר״ח

. \.(2 21 ח׳ אות ח״א שלי
 .משה כ״ר היצהרי מתתיהו ה״ר דרשות 559.

 , ביתא אלפא במדרש מזכיר )לשיועות( מהנה אחת
 הם ואולי , בתהליס קי״ע מזמור על פירושו הוא

. 1417 רוסי די ככ״י עה"ת פירושו
. ע״ש( (1 הערה דתס״א גא״ל )צונין

 ב״ל נסים לה״ל מיוחסות .הר״ן דרשות 560.
 בסוף )עיין הרי״ף. מפרש מגירוגדי ראובן

 , 2062 ע' ורשמש״ש ס״ע הערה שלי שה״ג
 : דלשוח עשר שניס , לר״ג( עה״ת שי' ועיין

 רשמש״ש )עיין רצ״ג שנת ערך )קושט׳( חמו״ד
 . תקפ״ב ,פראג .בדש״ן ,ד״ו : (2063 ע׳

. 6ס , הרי״ח , לבוב , 4ס , תקע״א , לבוב

 : ראובן ב״ר שפירא להר״ן דרשות 561.
. יוא"ל ב״י

 לה״ר וקצתם עונים לעניניס דרשות 562.
 : ממונציליצי חנניה ב״ר יגל אברהם

. ״\ו. 171 רח"ם ב״י

 מזכירם .רבי ן׳ יוסף רפאל לה״ר דרשות 563.
. ד'( ר׳ )זצ״ל :ע״ג דק"נו המלך דרך בספרו

 לפסח בקנדיא כהן שבתי לד,"ר דרשות 564.
 ב״י ,רנ״ו—הרל״ח משנות ח״ז לנשואין

 דתכ״ג גא"ש )צונץ . ״א 105 וואטיקאן
. (6 הערה

 ה״ר ראה .נאוואווי שבתי לה״ר דרשות 565.
 שלי ושה״ג קכ״א כ״ו כמ״ש , בב"י חיד״א

. בשמו ח״א

 וקצת דרושים .מולכו שלמה ה״ר דרשות 566.
 נפלאים וסודות האמת ע״ד התלמוד כוונות

 . 4ס ,טר״ף שאלוניקי, הגאולה: מעגיני וקצת
 , קראקא : המפואר ס׳ שמו והוסב ,עוד
 , ד״א . חש״ר , שם . משי״ח , שם . ש״ל

. 8ס ! תקס״ג , מינקאוויץ . 4ס , תס״ט
 חמשה בטהרח״ו שמואל ה״ר דרשות 567.

 ח״א שלי ושה״ג י״ד ח' שג״א )עיין . קובציס
. ¥.( 21 ח' אות

 מאיר כה״ר יורא שמואל ה״ר דרשות 568.
 ,ד״ו : דרשות עפר שנים .קאצענעלנבויגן

. 4ס ׳ תקע״א , שם , תקג״ח לבוב, .ושמ"ח

 לע״ז, ול׳ בכתב יחייא שמואל ה״ר דרשות 569.
. 4ס ,שפ״ט ,המבורג : לעניניס ומסודר

 .אלגאזי יצהק ב״ר שמואל ה״ר דרשות 570.
. אדם תולדות בספרו הובאו

 אריה שער שמואל לה״ר דרשות 571.
 £?. 165 רה״ם ב״י מיועדים: ולימים למועדים

 חורה וחי' דרשות נמצאו יוא״ל בכ״י גס
. ל״ז ש׳ בזצ״ל כמ״ש ,מהנ״ל

 אברהם לה״ר התורה על דרשות 572.
 : חמדה כלי הרב של אביו לאגיידו

. נו"ו( א׳ )תג"י

 משנת הפרשיות כסדר התורה על דרשות 573.
. 164 רח"ם ב״י ; שלו״ם
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 יוסף ב״ר טוב שם ה״ר התורה. דרשות 574.
 ונכללו , התורה כסדר דרשות . ש״ט כ״ר
 ניסן נ׳ והשלימו לעניניס דרושים קצת גס נו

 . 2ס ,שכ״ז , פאדוכה ,ש״ז ,ד״ו : הרמ״ט
. (2536 מ' רשמש״ש :ז״ז )ולא

, גדול( מצות ס׳ )עיין . הדרשן >ש׳ 575.

 שדרש התורה מעלות על הרמב״ן דרשת 576.
 ה׳ "תורת המתחלת קסטיליא מלך לפני

 נופת ס׳ בסוף ראשונה נדפסה : חמימה״
 הנחמני דרוש בשם אלפואל להר״י צופים
 : בסרקוכטא והשרים המלך לפני שדרש

 , ווארשא , 4ס ,קרנ״י פראג, שמ״ב. קושט',
 הגהות קצת בה ונוסף ,עוד . 8ס ,תקצ״ז
 קינה אגרת ובסופה עה״ת מפירושו וציונים
 : עה"ת פירושו מסוף מוצאת היא , ונהמה
 פראג( ד׳ )ע״ס עוד . 8ס ,תקצ״ו ,ווילנא

 בל״א מבוא כעין מילין אקדמות ובראשה
 ,לייפציג :יעללינעק אהרן לה"ר ככתבם

. 8ס תרי״ג,

 מס׳ הג׳ הדרוש נקרא כן . הנשים דרשת 577.
 עס פ״ר גירונד/ונדפס להר״י התשובה אגרת

 ליידען והנה,ובכ״י שס״ו משנות להנ״ל היראה ס'

 )רשמש״ש : הנשים אזהרת נקרא 59
. הגשים( דת ועיין ,\.2 1424 ע'

 פייווישחלפן• שרגא אורי ה״ר אש. דת 578.
 הל׳ הרמב״ס על פי' ובסופו , שו״ת קצת

. 4ס ,תק״ג , ברלין : כלאים
 אבן נסים ב״ר אליעזר ה״ד .ודין דת 579.

 קצת ובסופו ,התורה כסדר דרושים .שנני
 : שנגי ן׳ יעקב ה"ר ולאחיו לו שו״ת

 : 203 )ורובעגש .2ס במחלז׳/ת, קונשטנטינא,
. ולהד"מ( ,ש״ז ,ד"ו

 זיסקינד יקותיאל ח״ר .יקותיאל דת 580.
 במליצה מצות תרי״ג . הלוי שלמה ב״ר

, 4ס ,תג״ו , זאלקווא :וחרוזים
 דלעיל הנשים דרשת הוא . הנשים דת 581.

 עם כן ונדפס ניגרין משה ה״ר פי׳ עס
. זה עיין ,אלעמי לר״ש המוסר אגרת ס'

 .הקראי משיח בב״ר חסאן ב״ר . דתות 582.
. )אר״ץ( :עוד נמצא ולא בספריהם נזכר

 על חיים מקור בפי׳ הובא . הנביאים דתות 583.
וע״ש. אלקיס" אותו לקח כי" פ׳ על בראשית הראב״ע

 וארגוניות חסים דיני על . המלך דתי 584.
. )ש״י( : למלך

רביעית מהחרא ד אות נשלם



הספרים אוצר

 יצחק ב״ר משה ה״ר . הידיעה הא 1.
 ובה ,הגאולה על ובקשה חפלה . פיזענץ

 : ה״א באות המתחילות מלוח וק״נ אלפים ב׳

 משנה דשצ״ח ח״ב ]ופירשט ,8ס , שג״ה קראקא,
. רמש״ש[ : אמת ללא דברים ומרבה ומהותו שמו

 יהודה ב״ר עקיבא ה״ר .עולם האהל 2.
 ובסופו ,כתובות מס' על חי׳ . לעדין ליב

 הנקראים זרעים ע״ס חבוריו משני קונע׳
 : תשובות וד׳ , הזרע משך , זרעים לקוטי

 ע״ס הבורים שני ]ג״ח . 2ס ,דע״ת ,פפד״מ
. דעת[ גלוי ,טהרות חבורי בשם עהרות

 מרדכי בכ״ר יוסף ב״ר . לך האלף 3.
 סודות בבאור נעימה תפלה .הקראי הקדוש

 אלף ובה ,עיקרים והיו״ד המציאות קשר
 חש״ד, ד״א ח״א: באות כולן מהחילות תיבות

 עשה הקראי יצחק שמחה ]וכ״ר . 24ס
. ע״ש[ ,עליו אלהים כבוד פי׳

 נוסח על קבלה . עקיבא דר׳ הבדלה 4.
 רד״א ב״י : לר״ע מיוחס , וענינו הבדלה

נזכר ]וכבר .\.2 950 , 997 1017 ,ף
 דף 10 מיגכען ב״י . ע״ש ׳ אלהים גר בם'

. רמש״ש[ : 152

, מודח( צבי צידת )עיין , הבלים הבל 5.

, דוד( מועד )עיין .הלוח הבנת 6.

האלהים(. תור^תורת .)עי'המקרא הבנת 7.

 עקיבא(, דר' אותיות )עיין ר״ע. של* הגדה 8.

פירושים עם פסח של הגדה
 ובתלמוד ש״פ אגדה אי פסח של הגדה 9.

 סדר ע״ב(. דקע״ו פסחים )עי' אגרתא נקראת
 וספרי ומדרשים בגמרא רז״ל מדברי מתמרים
 פיועיס ושארי הגדול והלל הלל וסדר ומכילתא
 הראשונים לילות בשני ביצ״מ לספר ושירים

 וברכת הגדול הלל אחר עד הזה פסח.הסדר של
 ורב עמרם רב מסדורי ספק באין לקוח ישתבח
 ההגדה; סדר את גס כוללים שהיו גאון סעדיה

 ועוד ,ההגדה סדר בפי' באבודרהס כמבואר
 . ישנים גם חדשים פיוטים קצת עליהם נוסף

 ,וב' דמ״א דמים אפס , דס״א תר״ב ציון )ועיין

 ,וקוננו ,•ג 5. הערה דקכ״ו גא״פ צונץ ועיין
 לאנדסהועה, לר״א פסח של בהגדה מראשית מגיד

 ; שעיינשניידער לר״מ בל״א אהרון מאמר עם
 . (106 סי' למעה עי' , פאלק ר״ג ע"י והקיצור
 עליו וחוברו מספר אין פעמים נדפס הזה הסדר

 ונעתק , הפרד"ס דרכי בכל מספר אין פירושים
 , בתוכם נפוצים ב״י עם אשר העמיס לשונות לכמה
 פירושים עם הנדפסים קצת רק פה אערכה לא ואנכי

 אשר ספרים רושמי בספרי הנזכרים העתקות ועם
. עיני ראו ואשר לפני

 נרשמו תצ״ב שנת עד הנדפסות ההגדות ]בל

 420—411 ע' ברשמש"ש תוצאותם סדר ע"פ
 ע' צעדגער ברשימת חדשים דפוסים מהרבה

 , הוספות קצת רמש״ש לקע וממנו 446—440
 מאיעאליא בערלינער הח' הביא )תרל״ז( הזאת ובשנה
 שונצינו בני דפוס ספק בלי , חמו״ד , ישן דפוס

 דפים ח׳ , ורס״ד רס״ג בין פאנו בעיר לי וכנראה
 מ״ר מחזור של באותיות נדפסה כלה כמעע 12ס

 בהגדה אמנם . (105 ע' י״א שנה המזכיר )עיין
 ,וכו' לה׳ הודו ואח״כ הוא אדיר פזמון הוסיפו
 בפני מהגדה ן ש י ר ת ו י ה הוא הזה והדפוס

 : ציורים עם ג"כ ונדפסה . היום עד הנודע עצמה
ובקוה״ד . 883 )רח״ם . 2ס ,עזר״י ,פראג

 .כלל פי׳ בלי והוא ,תפ״ז בעעות , 1131 ,
 מגיד עם ש״פ בהגדה רמש״ש מאמר עיין

 היקרים הדפוסים ומן (xX^^]¥ ע׳ מראשית
 4ס ,רצ״ר ,אויגשפורג : פסח של סדר במציאות

 נשתנה מה בשם נדפסת גם . בלונדון( )נמצא
 תנ״א, ,תמ"ז ,פראג : וציורים בל״א דינים עש

. רמש"ש[ : 2ס ,ותע״ג תס״ו ,תנ"ח



חוגג הטון !25אבודרהם

 . אבודרהם פי׳ עם פסח של הגדה 10.
 להלן וכו' כוללת פתיחה עם ש״ם הגדה )עיין

 להלן קצר פי' עם ש״ם והגדה . 100 סי׳
. (106 סימן

 . וגבורות אבות פי׳ עס ש״פ הגדה 11.
. (135 סי' למעה )עיין

 . מוסרות אבן פי' עס ש״פ הגדה 12.
. (14 סי׳ נזר אבני למעהע"פ )עיי!

 )עיין . פינה אבן פי׳ עם ש״פ הגדה 13.
. (14 סי' נזר אבני ע״פ ע״פ למעה

 רפאל לה״ר נזר אבני פי' עם ש״פ הגדה 14.
 : מחלקות לב' ונחלק רובינשטיין, משה ב״ר
. 4ס תרכ״ג, ווילנא, מיסדות: אבן פינה, אבן

 זבח )עיין אברבנאל פי׳ עם ש״פ הגדה 15.
 בהשמטות נדפם האחרונות ובשנים . פסח(

 : הסוד פי על פי׳ עם ציורים עם וקיצורים
 , ד״א . חע״א ,זולצבאך . תנ״ה ,ד"א

 . 2ס , תע״ח ,ווילמרשדארף , תע״ב , תס״ח
 .4סתקנ״ח, הוראדנא תקנ״ו. דיהרנפורט, ועוד

(.73 חורין בית מעלה וע"ס 24 שי' )ועי׳למעה
 . מרדכי אגדת פי' עם ש״פ הגדה 16.

. ערכו( )עיין

 לה״ר ישרים אור פי׳ עם ש״פ הגדה 17.
 חמו״ר :סובאלק אבד״ק העליר יחיאל

. 4ס תרי״ז( , )קעניגסבערג
 , אלשיך מלוקטים פי' עם ש״פ הגדה 18.

 ושארי , אפרים עוללות ,ה' גבורות
 או חורין בית ונקרא , ציורים עם פירושים

 , ד״א .תקב״ז ,מיץ :חורין בית מעלה

 , ביאליסטאק . 4ס ,תקע"ג , ווין , תקמ״א

 : אשכנזי תרגום ועם . 4ס וגם 2ס ,תקס״ן
. תקע״ה , ד״א

 מליקוטי ליעקב אמת פי׳ עם ש״פ הגדה 19.
 והסר , דובנא דק״ק ם״מ יעקב מ׳

 , פלאהם דוב אברהם מה״ר לאברהם

 : ישועה יום ספר כולל בשם ונקרא
 ונקרא ,כנ״ל עוד . 4ס ,תקצ״ו ,זאלקווא

 , ברעסלויא : אבות ברית כולל בשם

 .4סווארשא,תר״א, .4ס )תקצ״ט( בנפלאותי״ך
. (38 שי' גד זרע ע"פ הש"פ להלן )ועיין

 קרא אשר הרשב״ץ פי' עם ש״פ הגדה 20.
 על שלו חמץ מאמר עם אפיקומן בשם

 וואלף ר׳ ע״י ת״א ועם , פסח הלכות

. 8ס , פ״ר ווין גם רעדלהיים : היירנהיים

 ע״י מלוקט האריז״ל פי׳ עם ש״פ הגדה 21.
 , 9 רד״א כ״י : שפירא ראובן ב״ר מהר״ן
. להאריז"ל( כוונות )ועיין . 1625

 לר׳ אברהם באר פי׳ עם ש״פ הגדה 22.
 : מענדיל מנחם ב״ר גראטי אברהם

. 4ס , תס״ח , זולצבאך
 )עיין . חורין בית פי׳ עם ש״פ הגדה 23.

. (18 סי׳ אלשיך ע"פ לעיל
 לה״ר ישראל בית פי׳ עם ש״פ הגדה 24.

 , ישראל כ״ר מקארעליץ יהושע יצחק

 על , הבית פתח א( : ראשים לג׳ ונפרד
 חדרי ב( .הפשוט הפשט אל הקרובים ענינים
 פלפול בדרך המבוארים עניניס על ,הבית

 ,נפרדים עניניס על הבית עמודי ג( .ודרש
 וירושלמי בבלי מש״ס הדבר מקום ולהורות

 נשים" רוב "אז פיוט ועל וכו', ומכילתא מדרש
 .4ס,1836 מינסק : אברבנאל פי׳ נוסף וכו'

 ש״ס חי' אדם פני ס׳ שחיכר בהקדמתו ]וכתב
. ע״ש[ ,התשבי ס׳ על חדשות והגהות ופוסקים

 לוי מטה ,לוי בית פי' עם ש״פ הגדה 25.
 יחיאל ב״ר אהרן לה״ר אורג ומעשה

 , ווילנא : במיכיילישאק מ״מ מיכל

 באור ועם לוי בית בלי , עוד . 4ס , תקפ״ה
 , שם : )עברי״טייטש( יהודית אשכנזית

. 4ס (1836) שמורי״ם
 )עיין .אבות ברית פי׳ עם ש״פ הגדה 26.

. (19 סי׳ ליעקב אמת ע״פ לעיל

 משה מטה ברית פי׳ עם ש״פ הגדה 27.
 . מוועגגראוו ישעיה ב״ר משה לה״ר
 :דפים ק״ד מחזיק באריכות גדול פלפול דרך

 : כתוב המפתח ]בראש , 4ס ,תס״א ,ברלין
 קמנים, לפני שערכתי זבחים של מקומן איזה להראות

 עי׳ ! זבחים חידושי שהוא ח״ג וואלף וחשב

. [416 ע׳ רשמש"ש

 ממינסק ברוך ר׳ פי׳ עם ש״פ הגדה 28.
 , זאלקווא : ש״ס וחי׳ אסתר מגלת ופי׳

הוא(. זה לפ״ד כי הגדה מדרש ועי'.)4סתקע"ה,

 לה״ר השיר ברכת פי׳ עם ש״פ הגדה 29.
. 4ס , תקפ״ט , ווארשא :צינז ליב אריה

 לה״ר שלמה גאולת פי׳ עם ש״פ הגדה 30.
 שלמה אוצרות )בע״ס מישל ב״ר זלמן משה

. 4ס ,תיר״א ,לבוב : הריאה( נוריפות על

 )עיין .ה׳ גבורות פי׳ עם ש״פ הגדה 31.
. (18 סי׳ אלשיך לעילע״ס

 )עיין . אמונה דרך פי׳ עם ש״פ הגדה 32.
. (100 סי' פירש״י עם למעה

 . דרבנן הלולא פי׳ עם ש״פ הגדה 33.
. עולם( גאולת )עיין

ערכי(. חוגג.)עי' המון פי׳ עם ש״פ הגדה 34.



חכמים לשרן126פסה זבה

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

60.

61.

62.

 1 ערבו(. פסח.)עיין זבח פי׳ עם ש״פ הגדה
 אברהם זכרון פי׳ עם ש״פ הגדה
 י : רוזאנוס הירש צבי כ״ר אבלי להר״א

 כיש בהקדמת! נכדו ]וכתב . 8ס הרי״ט, , ווילנא
 | ארחות ,אומן אמונת דבש, נחלי ש׳ בכ״י ממנו

 1 טוב לב , הנכדים על מועד בית וה׳ ,יושר
. ח״־[ מל

 ,לה״ר נטויה זרוע פי׳ עם ש״פ הגדה
 קנישין. אבד״ק אייזיק יצחק בה״ר יוסף

 ן כוס ,חרוצים יד בשם מחלקות לד' ונחלק

 ווארשא, : תפארה צניף , דבר מגיד ישועות,
. 4ס , תר״ה

 :צבי לה״ר נד זרע פי׳ עם ש״פ הגדה
 ! ,טהוראדנא ראב״ד תנחום ר”בה הירש

 1 יעקב לה״ר ליעקב אמת פי' ועם
 .4ס תר״ך, שם, . ברי״ת , ווילנא : טדובנא

 לה״ר יהודה זרע ע״ב ונהמ״ז ש״פ הגדה
 מענץ: אב״ד פ״פ שמעון ב״ר ליב יהודה

 , 1373 רשמש״ש )עיין . תפ״א , אופיכאך
. יהודה( יד ועיין

 למעה )עיין .יצחק זרע ע״פ ש״פ הגדה
. (50 פי׳ חזקה יד ע״ש

 יהודה בני חבל פי׳ עם ש״פ הגדה
 !ובסופו ,חבילייו יהודה כ״ר שמעון לר'
 ' , מנטובה : מתהלים ק״ה מזמור על פי׳

 . תנ״ה כנת המפתח בסוף אבל , להחיו"ת

 :אהרן מטה ,ה׳ מעשה אחרים פי׳ ועם
 ע״ש להלן )ועיין . 2ס ,א״ת הלל"ו , ד"א
. (62 פי׳ חכמים לשון

 לה״ר גדיא חד על פי׳ עם ש״פ הגדה
 1 , אלטונא : כ״ץ יאקב ב״ר יהודה יצחק
. 4ס , תקכ״א
 |. הבית הדרי פי׳ עם ש״פ הגדה

. (24 פי׳ ישראל ביח ע״ש לעיל )עיין
 דעת חות ס׳ נעהמ״ח ע״פ ש״פ הגדה

 י משה[: יעקב ב״ר ליסא אבד״ק יעקב ]י׳

 .8ס ,תקע״ו , מינסק . 4ס ,תקס״ז , זאלקווא
 (.692 ע' ראזענטהאל רשי'.)4סקראקא,תק״פ,

 לר׳ לראש חיים פי׳ עם ש״פ הגדה
 ,תיי״ב איזמיר, : יעקב גן פאלאגי חיים

. רמש״ש( מצא ]כן

 ,השל״ה מן מלוקט פי' עס ש״פ הגדה
 בשם ונקרא פסים וכתונת אהרן מטה
 . 4ס ,תנ״ה ,ד״א :דרבנן חלוקא הכולל

 , גדול כליון רק הוא 1115 ,1? )ורד״א
"\.( 2700 רשמש״ש מיין

 לר׳ מחוקק חלקת פי׳ עם ש״פ הגדה
 ן , פראג :אברהם ב״ר שעדילש משה

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54•

55.

56.

57.

58.

59.

 בשעות, וכנראה שש״ד עוד ]ובש"י ס״ז,—שס"ו

. [2687 סי' רשמש״ש
 . לאברהם הסד פי׳ עם ש״פ הגדה

. (19 פי׳ ליעקב אמת ע״ש לעיל )עיין

 משה לר׳ הפסח הקת פי׳ עם ש״פ הגדה
 קצר ופי׳ , פיזאגטי ברש׳ט חיים ב״ר
. 4ס ,ישיג״ו שאלוניקי, : ברוך שלמה לר'

 יצחק לר׳ חזקה יד פי׳ עם ש״פ הגדה
 ההגדה על באור .יעקב ב״ר חבר אייזיק

 יוסף ר' מבנו הגהות ובתוכו ,דרוש בדרך
 יד הכולל בשם ונקרא , יצחק זרע בשם

. 4ס , תר״ב , ווארשא : מצרים
 דה־יר החזקה י״ר פי׳ עם פסה של הגדה
,ווידגא : פיעפקק מנחם ב״ר דוד יעקב

,4 ץ ; סס* *
 )עיין ,חרוצים יד פי' עם ש״פ הגדה

. (37 פי׳ נטויה זרוע ע״ש לעיל
 )עיין .מצרים יד פי׳ עם ש״פ הגדה

. (50 פי׳ חזקה יד לעיל
 מקראי טוב יום פי׳ עם ש״פ הגדה

 חיות אברהם ב״ר אפרים לה״ר קדש

 . 4ס , תקע״ט ,ליוורט : הדינים כל ועם
. (444 ע׳ צעדנער )רשי'
 )עיין .ישועה יום פי׳ עם ש״פ הגדה

. (19 פי' ליעקב אמת ע״ש לעיל

 ופי׳ ניקיטיליא יוסף ר׳ ע״פ ש״פ הגדה
 חמ״ר :טווילנא הנר״א ופי' עמדין ד״י

 עם למשה )ועיין . 4ס נפלאו״ת, )זאלקווא(
. (103 שי׳ פענח צפנת שי'

 משה ג״ר יוסף לר׳ ע״ש ש״פ הגדה
. פשים( כתונת )עיין . מפרעמסלא

 )עיין .ישועות נוס פי׳ עם ש״פ הגדה
. (37 פי׳ נטויה זרוע ע״ש לעיל

 הגאון ושי׳ בו הבל פי׳ עם ש״פ הגדה
 ארס תולדות יפי׳ טווילנא אליהו רבינו
 הכולל בשם ונקראת ראנציג אברהם לה״ר

. 4ס , תקע״ח ,ווילנא :חורין בית מעלה

 )עיין . עוני לחם פי׳ עם ש״פ הגדה
. עולם( גאולת

 מלוקה נאור עס .שמורים לליל הגדה
 הירש צבי ר׳ ע״י והערות הגהות ועם

 ציורים: ועם .8ס תר״ה, דאנציג, עדלמאן:

. 32ס , 1845 , ק״ב

 והיא חכמים לשון סי׳ עס ש״פ הגדה
 וחבל ,פואה לרא״ג בחידוש מדרש פי׳
. ליוואינא :חבילייו מר״ש יהודה בני



אהד פה — 127 —חדשים מגדים

 דפוסי )ועיין . 4ס , )תקה״ט( בישוליה ענוי״ם
. במקומם( סירושיס הל

 לר' חדשים מגדים סי' עס ש״פ הגדה 63.
 :בערוש שאול ב״ר מענדיל מנחם מאיר

. 4ס , תר״ד , ווילנא
 )עיין . דבר מגיד פי׳ עם ש״פ הגדה 64.

. (37 סי' נטויה זרוע ע״ס לעיל
 ,שס עיין מראשית מגיר עם ש״פ הגדה 65.

. (106 סי' קצר ע"ם הש״ם למעה )ועיין
 לר׳ בחידוש מדרש פי׳ עס ש״פ הגדה 66.

 מדרש ג״ה ונקרא ׳ פואה נחמן אלעזר

 .4ס ,ת״א ,ד״ו :אבות ווכרון ש״פ הגדה
. (62 סי׳ חכמים לשון ע"ס לעיל )ועי'

 מ. לר׳ הגדה מדרש פי׳ עם ש״פ הגדה 67.
 . 4ס ,תקע"ת ,לעמבערג : יאסלוטר ב.

. (66 סי' בחידוש מדרש ע"פ לעיל )ועיין
 )עיין . נשתנה מה פי׳ עס ש״פ הגדה 68.

. הגש״ש( העלן בראש לעיל

 לח״ר אהרן מטה פי' עם ש״פ הגדה 69.
 )אכל חמו״ר :ציורים ועם תאומים אהרן
 חלוקא בס' )מקוצר( שניח . 4ס תל"ח^ , םד"מ
 עס ,שלישית . (46 סי' לעיל )עיין דרבנן

 : ליב אריה בנו וציורים.ע״י הסוד ע"ס פי'

. (727 ע׳ )רשמש"ש 2ס ,ת״ע ,פשד״ם
 )עיין .אהרן מטה פי׳ עס ש״פ הגדה 70.

, (41 סי׳ יהודה בני חבל ע״ס לעיל
 לעיל )עיין . לוי מטה פי׳ עם ש״פ הגדה 71.

. (25 סי׳ לוי בית ע״ס
 לה״ר ישועות מעיני פי׳ עס ש״פ הגדה 72 ..

 : תאומים פרענקיל שמעון יהונתן

. 4ס , ת״ר ,לעמבערג
 חורין בית מעלה פי׳ עס ש״פ הגדה 73.

 על אברבנאל סי׳ עם הש״ס פדר הוא

 עם ,נאים בציורים ושה״ש רוב" ״אז החרוז
 דוד ור' בריל יואל מר׳ אשכנזי תרגום

. 4ט ,תק״ע ,י״א : פרידלענרר
 הגדהש״פעםסי'מעלהביתחורין.)עי׳ 74.

(.59 סי׳ בו הכל וע״ס 18 אלשיךסי' ע״ס לעיל
 . אורג מעשה פי׳ עם ש״פ הגדה 75.

. (25 סי' לוי בית ע״פ לעיל )עיין
 אליעזר ברבי מעשה פי׳ עם ש״פ הגדה 76.

 !.0פרא^תקע״ח, פלעקעלש: אלעזר לה״ר

, (444 ע' צעדנער ברשי׳ נמצא )כך
 )עיין . ה׳ מעשה פי' עם ש״פ הגדה 77.

. (41 סי' יהודה בני חבל ע״ס לעיל
 . מצרים מעשה פי' עם ש״פ הגדה 78.

, (119 סי׳ למעה )עיין

 לה״ר נסים מעשה סי׳ עם ש״פ הגדה 79.
 .תקס״ז ,זאלקווא : ליסא אבד״ק יעקב

 , דיהרנפורט .תקע״ו , מינסק , תקצ״ה , שם
. 4ס ,תקע״ז

 )עיין .רקח מעשה סי׳ עם ש״פ הגדה 80.
, (122 סי' למעה

 )עיין .שמורה מצה סי׳ עם ש״פ הגדה 81.
. (122סי' להלן

 לה״ר דרור מר סי׳ עם ש״פ הגדה 82.
 . בווארשא ומ״ץ דיין נחמיה כ״ר מרדכי
. 4ס , כתייר , שם . תרי"ט , ווארשא

 הוא לספר מרבה סי׳ עם ש״פ הגדה 83.
 משה מאת ומבוארת אשכנזית מתורגמה הש״פ
. 8ס ,תק״ץ שראו. : לנדא הלוי

 לה״ר לספר המרבה פי׳ עם ש״פ הגדה 84.
 לה״ר ולקוטיס דינים וכמה ,סג״ל פילטא

. 4ס , תקנ״א , קארלסרוא : יל ווי יאה ט
 לה״ר תהלה נוה פי׳ עם ש״פ הגדה 85.

 :פערסקי כהן מאיר ב״ר בער דוב יואל

. 8ס ,תר״ו ,ווילנא
 יוסף לר׳ יוסף נמוקי פי׳ עם ש״פ הגדה 86.

 , מנטובה :־ ציורים ועם אשכנזי שליט

 וויניציא, .2ס שכ״ח, , מנטובה שני ר' .זר״י
 בשם ונדפס . 4ס , שס״א , וויניציא .״ שנ"ט

. וז״ז 4ס , תכ״ב , ד״א :קצר פי׳

 להגר״א אליה סדר פי׳ עם ש״פ הגדה 87.
. 4ס ,תקע״ר ,פראג : מווילנא

 לה״ר הגפן עבודת פי׳ עח ש״פ הגדה 88.
 זאב ר׳ ובניו אליהו כ>ר ליב יהודה
 ע״ם ופי׳ ,וואלטיראן שלטה ור׳ וואלף
 :פסח הלכות בב״י ודינים זקנו לאבי הסוד

. 2ס , תש״ב ,אופיבאך
 . אפרים עוללות פי' עם ש״פ הגדה 89.

. (18 סי' אלשיך ע״ס למעלה )עיין
 )עיין .צבי עטרת פי׳ עם ש״פ הגדה 90.

. (100 סי' למעה
 . הבית עמודי פי׳ עם ש״פ הגדה 91.

. (24 סי׳ ישראל כות ע״ס לעיל )עיין
 לה״ר במדבר ענבים פי׳ עם ש״פ הגדה 92.

 , אלטונא :העניך חנוך ב״ר אברהם
. 4ס ,תקל״ח

 לת״ר יעקב פדות פי׳ עם ש״פ הגדה 93.
 ומ״ץ ראב״ד משה בה״ר יעקב

.4ס ,תקצ״ה ,קאפוסט :באמטשיסלאוו

 פירוש ר״ח אח״ד פ״ה פי׳ עם ש״פ הגדה 94.
 לשד״ל יוא״ל מכתכ ]לסי , חיר"א מה"ר הגדה
ניסן י״א כיום לי ונשלח תדי״ר ניסן ע' מיום



רננות שפתי128ישרים פה

 6כ״ ש״פ ההגדה פנים עם נדפס שלא נראה הנ״ל
 המזמר ועיין . זה עיין ,לפי דבש ס׳ בסוף

. [55 ע' 12 תרי״נן ש׳

 )עיין . ישרים פה פי׳ עס ש״פ הנדה 95.
. (100 ,סי פירש״י עם למעה

 פי׳ המדב״ר פ״י פי׳ עס ש״פ הנדה 96.
 .מר' פתיחה עם ,דוד ב״ר יוסף ממני הגדה
 ( • 4ס ,תרי״ד ,ליוורנו ; המחבל של בנו ציון

 ■: הסוד פי על פי׳ עס ש״פ הנדה 97.
. (15 סי׳ אברבנאל ע"פ לעיל )עיין

 י איש הלוי פנחס ה״ר פי' עם ש״פ הנדה 98.
. 4ס , תר״ך ,לבוב : הורוויץ

 ו )עיין .הבית פתה פי׳ עס ש״פ הנדה 99.
. (24 סי׳ ישראל בית ע"פ לעיל

 בעור דיני כוללת פתיחה עס ש״פ הנדה 100.
 בליל עבודה ו^דר מצה אכילת ,ומצות חמץ

 !פי׳ ועס ,צבי עטרת בשס שמורים
 ; שמעון לר׳ פירושו ע״פ ות״א אבודרהם

1 . 8ס , ת״ר ,קראטאשין :צבי רפאל ב״ר

 קצור והוא אש צלי פי׳ עם ש״פ הנדה 101.
 אשכנזי ל' עם לאברבנאל פסח זבח ס׳

 ועם ,לספרדים כפרדי ל׳ ועם ,לאשכנזים
 דפוסים ג' שהם ונראה ,)איעאליאני לועז ל'

 עם מודינא, די לרי״א והלועז שונים(
 , שם . תב״ד ,שם , שפ״ט ,ד"ו : ציורים

 ]וסתי . 4ס , תקל"ר , זולצבאך . 2ס , חנ״ה
 , לועז דפוס ראיתי לא שפ״ט מדפוס : רמש"ש

 תנ״ה מד' ,אשכנזי רק ראיתי לא תכ"ד מדפוס

 מדפוס א׳ דף נראשו אכל ,לועז 1114 בקה"ד יש
 עיין , שס״ט בשנת נדפסו כבר וההעתקות ספרדי,
[.XX^^^¥ ע' מראשית מגיד עם בהש״פ מאמרי

 . תפארה צניף פי׳ עם ש״פ הנדה 102.
. (37 סי' נטויה זרוע ע״פ לעיל )עיין

 פענח צפנת פי׳ עם פסח של הגדה 103.
 רבינו הגאון ופי׳ גיקטיליא יוסף לר'

 . תקס״ה , הורארנא : מווילנא אליהו

 , 56 סי׳ לעיל )ועיין . 4ס ,תקס"ז ,לבוב
. (59 וסי׳

 דור יוסף לר׳ דוד קול פי' עם ש״פ הגדה 104.
 . 4ס , (1820) תקפ״א ,ליוורנו : עייאש

. (444 ע׳ )צעדנער
 פסח זבח ס' קצור פי' עם ש״פ הגדה 105..

 , חיות ר״י )הוא אברהם ב״ר יצחק לר׳

 : ציורים עם . (1102 ע' רשמש״ש עיין
. 2ס , ש״נ ,פראג

 מפי׳ מלוקע קצר פי' עם ש״£ הגדה 106.
 מקונשרס מקורה על דברים ואיזה אבודרהם

 ועם , לאנדסהושה להרא"ל מראשית מגיד
 : פאלק( גבריאל )ע״י הולאכדי הרגום

. 8ס ,תרי״ח , ד״א
 לה״ר אמנה ראש פי׳ עם ש״פ הגדה 107.

 : לעווינזאהן ליב יהודה ב״ר אברהם

. 8ס ,תר״ג , ווילנא
 יצחק לד׳ יצחק רינון פי׳ עם ש״פ הגדה 108.

. 4ס , תקפ״ו ,סדילקאוו :מאליר
 מס׳ מלוקשיס רמזים עם ש״פ הגדה 109.

 ודיני )הישן( הסוד ע״פ ופי׳ של״ה קיצור

 . 2ס ,תע״ה ,ווילמרשדארף : בקצור פסח
. ״\.( 2717 )רשמש"ש

 רשב״ם , פירש״י עם ש״פ הנדה 110.
 לר׳ אמונה דרך פי׳ ועם והריטב״א

 בשם ונקרא ,טולידאנו אליעזר ב״ר הביב

 במצותי״ך כ״י ,ליוורנו : ישרים פ"ה הכולל

. (444 )צעדגער . )תקצ״ח(

 לה״ר פסח שבה פי׳ עם ש״פ הגדה 111.
 ליוורנו, : אמת( זרע )בע״ס הבחן ישמעאל

. 4ס , תק״ן
 . כוסות שיורי פי׳ עם ש״פ הנדה 112.

. עולם( גאולת )עיין

 לה״ר הרגל שמחת פי' עם ש״פ הגדה 113.
 ,ליוותו :)חיד״א( אזולאי דוד יוסף היים

. 4ס , חרכ״ב , לבוב . 4ס , תקמ״ב

 ובקדושת ולוי שמעון פי׳ עם ש״פ הגדה 114.
 ביומו, יום דבר הנשיאים וקרבנות ניסן חדש
 קיים ב״ר שמעון לר׳ ונסתר נגלה ע״פ

. 4ס ,תק"י , זאלקווא :י הלו קדיש

 שמשון מה״ר חדושיס עם ש״פ הנדה 115.
 . 4ס ,תקפ"ו , קאפוסט : אסטראפאליע

. (99 סי' )ועיין

 . שמים שערי פי׳ עם ש״פ הגדה 116.
. (119 סי׳ רננות שפתי ע״ש למנוס )עי׳

 לה״ר אחת שפה פי׳ עם ש״£ הנדה 117.
 אהבת ס׳ בסוף אזולאי דוד יוסף ים הי

 , דוד אהבת )עיין . תקנ"ט , ליוורנו : דוד

 נגד 94 ע׳ 68 תר״ך ש׳ המזכיר ועיין
. תקמ״ו( דפוס שרשם פילשש

 זאב לר' הים שפת פי׳ עם ש״פ הגדה 118.
 אבד״ק אלטשולר דובער ב״ר וואלף
 אליקים ה״ר מבנו באור הוספת ועם לוצין

 ברעסלויא, . 4ס , תקע״ב , קאפוסט : געציל
, 4ס , חקע״ט

 'נבול רננות שפתי פי׳ עם ש״פ הנדה 119.
לר״י פענח צפנת א( : פירושים ה׳



פ ש" הגדה— 129 —אדם תולדות

 שערי ג( . הגר״א פי׳ ב( . גיקטיליא
 מצרים מעשה ד( .יעב״ץ להר״י שמים

 מלוקט פי' ה( .אשכנזי אליעזר לה״ר

 . ש״ס הגדה על בו שנמצא מה מהעקידה
 רוזענבלום שמואל ה״ר ע״י נקבצו

. 4ס ,תרכ״ב , ווארשא : מפולטוסק
 . אדם תולדות פי׳ עס ש״פ הגדה 120.

. (59 סי' בו הכל ע״ס לעיל )עיין
 לה״ר מבשר פי'תשבי עס ש״פ הגדה 121.

 בטשאשניקי: ומ״ץ ט׳'מ אהרן ב״ר שבתי
. 4ס ,תקע״ט , שקלאוו

 : והס ,פירושים כמה עם ש״פ הגדה 122.
 ה״ר ופי׳ ,מאסטרפולי שמשון ר׳ פי׳

 יחזקאל ה״ר ופי׳ אמ״ד אבד״ק שאול
 רוקח( מעשה )בע״ס אליעזר ה״ר ופי׳ לנדא

 בפס מהשל״ה רביס וחי׳ ,אמ״ר אבד״ק

 , יעב״ץ מה״ר חי׳ וכמה שמורה מצה
 .ארץ גאוני מכמה רביס פירושים וז"ז

 : )?( חרי״ח במ״ש רמ״צ ע״י לביה״ד הובא

. (115 סי׳ )ועיין . 4ס רוסיא( ,)חמו״ד

)העתקי.( תרגום עם ש״פ הגדה

 ברשמש״ש נרשמות שונות בלשונות ישנות ]העתקות
 הלשונות סדר לפי נזכיר החדשות ומן , 419 ע'

. הנה[ עד נזכרו לא אשר אלה והזמן

 ולעיין אשכנזי תרגום עם פסח של הגדה 123.
 )הוא רעגיומאנטע : 1. .§ 111113.11§61 מאח

. 4ס ,תר״ר ,קעניגסבערג(
 הגדה הפסח הקת פי׳ עם ש״פ הגדה 124.

 : ז׳110.ש ןג11ז118ז מאת לעיין בלשון
. 4ס , רע"ב ,פפד״ט

 להרמבמ״ן. אשכנזי תרגום עם הגדהש״פ 125.
 , ברי״ל יוא"ל ר׳ ע״י בל״א הערות ועם

 יצחק ה״ר ע״י היעב ומדוייקת באור קצת עם
 , תקס״ח ,,ווין 8סתקמ"ה, ברלין, : סטנאב

. (73 סי' לעיל חורין בית מעלה )ועיין . 4ס
 ע״י בחרוזים אשכנזי בלשון ש״פ הגדה 126.

. 8ס , תרי״ט , רעדלהיים : £013.111101

 תרגום עם . פסח לליל הגדה 127.
 : מולדר שמואל ר׳ ע״י א י ד נ א ל ל ו ה

. 8ס , תרי״ב , ד״א . 8ס ,תקצ״ז , ד"א
 פדר והוא יעקב קול ס׳ עם ש״פ הגדה 128.

 תרגום עם ספרדים ק״ק כמנהג הש״פ
 , ד״א : 1. !0נן65 03(?1020 ע״י האללענדיש

. 8ס , תרי״ט
 בס׳ ספרד בל' הרגום עם ש״פ הגדה 129.

.4ס )תקנ״ד( פני״ו ליוורנו,בקש״ו חוגג: המון

 ע״י ספרד בל׳ הרגום עם ש״פ הגדה 130.
. 5573 ,לונדון : 1. ^]101(11113.

 לועז בל׳ הרגום עם ש״פ הגדה 131.
. (101 סי׳ למעלה )עיין . )איעאליאנו(

 ע״י ענגליש בל' הרגום עם ש״פ הגדה 132.
 , לונדון : שנית( )נדפס .

. 4ס , 5573 , שם : )חמשית( . 8ס , 5547
 ע״י ש י ל ג נ ע תרגום עם ש״פ הגדה 133.

. 8ס , 5534 ,לונדון : .ס £6¥1
 וסדר הפסח הקת ס׳ עם ש״פ הגדה 134.

 נרצה עד קדש ואגדתא להג ערבית תפלת
 שסידר החג סדרי לכל ערבי בלשון ופירוש

 בנ״י ,ירושלים : אנקאווא אברהם ר׳
. 8ס !)תר״ג( ישרא״ל

 ..ניסן ר״ח יום לימודי ,כנ"ל ש״פ הגדה 135.
 לקדיש ודרוש ,אלשיך למהר״ם חמץ ורמזי

 הסדר ודיני הגדה ...חיד׳יא להרב ורחץ
 רבינו פי׳ , תוניס שפת כפי ערבי בל׳

 ,ו' פרק על י ורש״ ,אבות לפרקי עובדיה
 : וגבוהות אבות קראתיו חדש ופירוש
. 8ס ,תרט"ו , ליוורנו

 על פי׳ וישועה רנה ס׳ עם ש״פ הגדה 136.
 בלערבי פירושו[ ]ר״ל והפסידה המגדה

 , רגלים שלוש די ולמוסר פידין ערב[ ]בל׳
 ואזהרות ,בלערבי בלחידושיס אבות פרקי

 השבעים וברכת , שבועות די הדברות ועשרת
 . פיועים ?[ וקצת ]ר״ל ושי הים ושירת

 ,ליוורנו :צרמון ור״י זרקא ר״ש ע"י ב״ח
. 8ס ,תרי״ז ,תרי"ו

 צרפתי תרגום עם צרפת מנהג ש״פ הגדה 137.
 , מיץ : ^011) דראך דור ר׳ ע״י

., 8ס !תקע״ח
 אלכסנדר ה״ר ע״י כליל׳ ש״פ הגדה 138.

 בתוספת שלישי ד׳ 0ז811ג11§6 ברוך ב״ר
 , פאריס :נוימבורג מ׳ ע״י , לנגן לוח

. 8ס ן תרי״ט
 אורי , )לרמח״ל( הגנוז אור : ועיין

 ברית , בינח אמרי ,אחידן אחוית , וישעי
 גאולת ,המזון ברכת ,שלום ברית , הלוי

 , בנימן גבולות , עולם גאולת ,ישראל
 רזיא, מקולס,גלא גדי ,ה׳ גבורת ,ה' גבורות

 וזאת ,יעב״ץ( )לר״י וזמרה הלל , יהודה גלות
 והד הגדה על חידושים , ברך זרע , ליהודה

 מימין )לר' הפסח חקת , אייבנשין( )לר׳יי גדיא
 , אביגדור( בן בהן )לרמי"ק הפסח חקת , זאב(
 ן האהבה יסוד היראה יסוד ,עליכם יוסף

 מלכי הגדה, מדרש ישרים, גדי,מגיד עין כרם
 מקרא ,ה׳ מעשי , יוצר ידי מעיסה , בקדש

נפתלי , החכמה הנפש ,העין מראית , קדש
.17



וחי׳ הגהות — 130 — שכורים לליל הגדה

 עת , בחורים סוד , פשה של סדר ,רצון שבע
 , דוד פני התפלה, על פי' הראב״ן, פי' לדבר,

 )לראב״ע עינים ניסא,פתח פרסומי מעבין, פסח
 , אברבנאל קצור , שלמה קהלת , (מקסענעין

 , יעקב שארית , עמרם( )לר״ח פסח קרבן
 , רצון שערי ,יצחק שיח , הלקט שבלי
 הקורא ימצא אלה כמו ועוד תפלה, , חסר תורת

 להם שקראו בשמותם במקומותם השפר מרחבי כל
. מדפיסיהם או ״חבריהם

 הירש צבי ח״ר .שכורים לליל הגדה 139.
 פסח הגדת מאמרי כל כולל .זוממערהויזן

 . 1842 בריסעל, : פוריס לליל צחוק בדרך
. וז״ז 8ס , 1844 ,המבורג

 עשרת מדרש )עיין .שבועות של הגדה 140.
. הדברות(

 אנה תנ״ך פסוקי מ״מ .התלמוד הגדות 141.
 יוסף לר׳ שיר עם בתלמוד ונדרשו נזכרו

. 2ס , רע"א , קושט׳ : ביבאש
 אליעזר(. ר׳ פרקי .)עייןאליעזר ר׳ הגדת 142.

 רבה ויקרא מדרש נקרא כן . ויקרא הגדת 143.
. קדמונים קצת בפי

 אסתר מגלת מדרש נקרא כן מגילה. הגדת 144.
. קדמונים קצת אצל

. טוב( שוחר מדרש )עיין . תלים הגדת 145.

 פ׳ בסוף נמצאו .נתן דר׳ אבות הגהות 146.
 שלי ושה״ג כ״ה )שג״ב . ע״ש ,ישרים תמת

 וכו' סופרים מם' והגהות עוד, ב( .במקומו(
 ול״א )השמטות : ע״ש , ישרה רגל בס׳ נמצאו
 פי׳ :כתוב הס׳ בשער במקומו(.אבל שלי ושה״ג
.ישרה( רגל )ועי׳ וכו'. דר״ן אבות על מספיק

 האריז״ל וכוונות חיים אוצרות ע״ס הגהות 147.
 תלמיד )ויטאלי( כ״ץ , בנימין לה״ר

 בנימין גבול ועיין ,ח׳ ב׳ )זצ״ל : הרמ״ז
 של חיים עץ וע״ס עוד, ב( .ח״ב( שלי בשה״ג
 ש״י )הגהות : צדק נר יעקב לה״ר מהרח״ו

 ספרים ושארי הכוונות ס׳ ועל עוד, ג( .כ״י(
 ומהר״ן צמח למהר״י זצ״ל האר״י גורי של

 ("ל חיד״א ה״ר ראה הכל ,והרמ״ו שפירא
 הנ״ל חיים אוצרות ס' ד( ראה הוא אף .בכ״י

 ממרוויקום אזולאי אברהם ה״ר בהגהות

 ושה״ג כ״ו )שג״ב :בכ״י מופה ן׳ ומהר״א
 הכוונות ע״ס הרמ״ו הגהות ה( .במקומו( שלי

. .¥2 1312 ,9 רד״א בכ״י נמצאו
 מרדכי לה״ר הגדול זרוע אור על הגהות 148.

. היחוד( שער )עיין . תאומים

 תדיר ז״ל מור״ס שמזכיר אלפסי הגהות 149.
 אשר הגבורים שלטי על כוונתו , משה בדרכי
. ב׳ ה׳ זצ״ל עיין , האלפסי הביב

 ישראל ר׳ הרב חיברם .האשרי הגהות 150.
 ולא בעסטרייך ]מקרעמז מקרעמזיר

 מהרא״י נכדו כ״כ . רמש״ש[ : י ! קרעמזיר
 : יוחסין בס' מור״ס וכ״כ ויחי פ' רש״י על בבאוריו
 נכדו בן וצ״ל .במקומו( שלי ושה"ג י״א )שג"ב

 המכונה חיים הח״ר אבי אבי ותירץ : שם ז"ל כי
 מקרמזיר ישראל מהר״ר בן מהיינבורקא הענשיל

 רשמש״ש ועיין וכו', באשירי ההגהות שחיבר
. 531 ע׳

 בע״ם סירקיס יואל ח״ר .הב״ח הגהות 151.
 ותוספות רש״י גמרא על הגהות .הב״ח
 על הגהות קצת גס , הש״ס בכל ורא"ש

 כפי ,והראב״ד הר״ש הר״ס ומפרשיו משניות
 , ווארשא : שלו הש״ס בגליונות שנמצאו

החדשים[. השסי״ן בכל נדפסו ]ואח״ז .2סתקפ״ר,

 הנשיא פרץ לה״ר הנלנל ס׳ הגהות 152.
נקיה(. סלת )עיין . הישראלי יצחק ולה״ר

 יוסף הבית כל על והשגות הגהות 153.
 יד בע״ס ביד היו .י יבול מט משה לה״ר

 קמ״כ מ' ושג״ב ס"ג מ' )שג״א :בכ׳יי אהרן
. במקומו( שלי ושה״ג

 לה״ר תרומה גדולי ע״ס והשגות הגהות 154.
 משנה הרב של חמיו רוזאנים אברהם

במקומו(. שלי ושה״ג ע״ז ג' )שג״ב ב״י: למלך,

 אזולאי. אברהם לה״ר הזהר ע״ס הגהות 155.
 :למהרח״ו כנ״ל עוד ב[ הלבנה(. אור )עיין

 עוד ג[ . .¥2 962,1310—11,ף רד״א ע״י
 ו׳ )ול״א :ב״י ,דאטו מרדכי לה״ר כנ״ל

. במקומו( שלי ושה״ג

 ,צמח למהר"י המה זהרי ע״ס הגהות 156.
. במקומו( שלי ושה״ג ל״ב )ש״ב : ב״י

 בתשובות ומ״מ ,ב״י על הדשות הגהות 157.
 :דף כל ובשולי העוריס בגליון נדפסו וכיוצא,
. במקומו( שלי ושה״ג ד' )שג"א

 ועל ש״ע ד׳ על דינים וחדושי הגהות 158.
 , קורינאלדי דוד לה״ר אריה גור פי'
. במקומו( שלי ושה״ג ז׳ )ול״א :כ״י

 .בספרו הט״ז בעל וחדושי הגהות 159.
. 8ס , ת״ע ,האלי : המחבר ב״י מתוך נדפסו

 משולם לה״ר וב״י טור פל וחי׳ הגהות 160.
. קכ״א( מ' )תג"י :מפאדובה הלוי

 )עיין . דאי כל מאמר על וחי' הגהות 161.
. חורה( טעמי

 לה׳יר הש״ס מסכתות קצת על וחי' הגהות 162.
.ל״ה( י׳ )זצ״ל :באסן ישעיהו

 אלחנן לה״ר ערוך שלהן על וחי׳ הגהות 163.
. ב׳( מ״ח א׳ )זצ״ל :קרמל דור



עלי הגהות — !31 — והי׳ הגהות

 ש״ע ועל אה״ע ש״ע כל על וחי׳ הגהות 164.
 ,הש״ס גליון ס׳ כעין , ק״ד שי׳ עד ח״מ
, )שי״ג( כ״י:

 תום׳ לבעל אה״ע וב״י טור על הגהות 165.
.כתובות על הרשב״א חי׳ בסוף נדפסו ,יו״ט

 למהר״ל י״ד וב״י טור על הגהות 166.
. וכו'( מהר"ל חי' )עיין .מפראג

 יהושע. עזריה לה״ר הטורים על הגהות 167.
 ע׳ )ול״ב ן תדיר להו ומייתי כנה״ג כעל כיד היו

 ועל עוד, ב( .ע״ש( כמקומו, שלי ושה״ג יו״ד
 בגי )עיין ,ששון יעקב לה״ר ח״ג הרמב״ם
 להרב האחרונים בשו״ת ומ״מ עוד יעקב(.ג(

 ושה״ג ל״ה )שג״ב : כ״י ,למלך משנה

. כמקומו( שלי

 כס׳ הש״ך שמזכיר בי״ד ט"ן הגהות 168.
 דפוס י״ד בע״ז אחרון דף הוא הכסף נקודות

 ומזה הש״ך על השגות הכולל ש בקד" שנת ראשון
 ודף . הכסף נקודות ספרו לחבר הש״ך נתעורר

 ליד הגיע ולא הדפוסים[ ]ברוב מצוי אינו זה
 ג' ע' )ול״א : ע״ש , ס״ע כסי' כמ״ש , הפר״ח
 כשם לכדו ונדפס .כמקומו( שלי ושה״ג ל״ג וש״ב

. 2סתמ״ז, פפד״א, זהב: עורי של האחרון דף
 גרשון לה״ר וסמ״ע וש״ך ט״ז על הגהות 169.

. הגרשוני( חי' )עיין : ממיץ

 יונה ה״ר של היראה ס׳ על הגהות 170.
 כ״ו )ול״ב :כ״י ,ניגרון למהר״ם גירונרי

. הנשים( דת ועיין ,כמקומו שלי ושה"ג

 בצלאל לה״ר ירושלמי על הגהות 171.
 ח׳ )שם : ת״ו עה״ק בירושלים כ״י : אשכנזי

 ידינו על ועכרו משם יצאו מקרוב ]וזה . ושם(
 די להר״ט כנ״ל עוד ב( .זיעאמיר[ למדפיסי
 עוד ג( .ושם( יו״ד )שם :נ״י ,ז״ל לונזאנו

 ,ז״ל חיד״א ה״ר כיד היו קדוש לאחד כנ״ל

 זרעים סדר כנ״ל,על עוד ד( ושם. ע' שם כמ״ש
 על ולקועיס הגהות אליהם ונלוו , להגר״א
 ,)ק״ב חמו״ד : להרד״ל מועד סדר ירושלמי

. 8ס ח'(—תרי״ז
 . וגוריו להאריז״ל הכוונות ס׳ על הגהות 172.

. וכו'( חיים אוצרות ע״ם הגהות )עיין

 ב״ר אברהם לה״ר הלבושים על הגהות 173.
 ושה״ג 6!" )שג״א :כ״י אזולאי, מרדכי

 די להר״ט כנ״ל עוד ב( .וע״ש( כמקומו, שלי
. זהב( עדי )עיין :לונזאנו

 הוא הרא״ש בפסקי שיש מהרי״ח הגהות 174.
 סי' הדשן תרומת כס׳ )ועיין יחזקיהו הרב
 ]אכל .כמקומו( שלי ושה״ג יו״ד שג״ב : רג״ל

 כ' משליצשע״ע מהר״ש לנכד הגדולים שם כקונע׳
 פסקי עשה והוא יחזקאל ר׳ הוא מהרי״ח : וז״ל

 מקום וכל ,מעוך ר"א של דודו והיה תוספות
 מהרי״ח תרי וא״כ .מהרי"ח,עכ״ל הוא דודי שתמצא

. ע'[ דף כ׳ קונע' עתיקים דברים ועיין , הס

 : ש״ע הד׳ כל על מהריק״ש הגהות 175.
. לחם( ערך )עיין

 הכהן מאיר ה״ר חיבר מייימוגי הגהות 176.
 הגמי״י, כס׳ וכ״כ ברוך. ב״ר מהר״ם תלמיד

 ]וכ״כ .כמקומו( שלי ושה״ג ה' )שג"א :כ"י
 כש״י ודלא , ע״א דקכ״ה ד״א כיוחסין הרמ״א
 הגדולים שם וכקונע' .כעקכותיו היוצא וסה״ד

 ב״ר יצחק ר׳ היינו מדורא וז״לכור״י כ׳ הנ״ל
 ממיימוני הגהות מהר״ם מתלמידי מאיר

 בהן, מאיר ר׳ ושמו ג״כ עשה א׳ ועוד עשה,
. שם[ הנ"ל עתיקים דברים ועיין .עכ"ל

 שערי וע״ש יצירה ס' מפרשי על הגהות 177.
 האלהות למערכת החייט פי' ועל ,אורה

 צרפתי, טריווים גרשון ב״ר אברהם לה״ר
. ל״ב( א' )תג״י :כי׳י

 אחרהמרדכי שהוכרו נראה מרדכי. הגהות 178.
 כמ״ש מגומגם, הלשון ולכן רכים מספרים ונלקעו
 ו׳ )שג״א :ע״ש מ', סי' סוף בתשובותיו מור״ם

. כמקומו( שלי ושה״ג י״ב ושג״ב

 שלמה ב״ר דור לה״ר המשנה על הגהות 179.
 ולא ,שנדפסו י״ד ד׳ בזצ״ל כתוב . אלטראס

 משניות איזה כגליון נדפסו אם כה עד לי נודע
 :וז״ל כ׳ ]ורמש״ש . וכדומה לכדס או כסופם או

 כדפוס ספרים כמה מגיה היה אלעראס ר״ד
 מצאתי ולא , ת״ע—תל״ה שנות כין וויניציא
. מותו[ אחרי נדפסו ואולי , כיניהם משניות

 לה״ר ובנקוד בנוסח משניות על הגהות 180.
 מהר״ש הרב תדיר מכיא הנקדן. אשכנזי יוסף
. שלמה מלאכת בספרו עדני

 . לאברבנאל אבות נחלת ע״ס הגהות 181.
. האורב( ם׳ )עיין

 הגהות )עיין . סופרים מס׳ על הגהות 182.
. לעיל( דר"; אבות

שם(. ומ״ש גולה עמודי )עיין םמ״ק. הגהות 183.

 , כהנים תורת ס׳ שהוא ספרא הגהות 184.
 )שג״ב :ע״ש , ישרים תמת ס׳ כסוף נמצאים

. במקומו( שלי ושה״ג כ״ד

 אוחנא ן׳ סולימאן לה״ר ספרי על הגהות 185.
 נקרו הם ]ואולי .ושם( ז׳ )ול״ב :כ״י ,ז״ל

 והביא ספרי על אברהם זרע הרב בן ליד ובאו
. בהקדמה[ ע״ש ,אביו מר פי' בתוך רבות מהם

 בשיטה והובאו נזכרו . עזריאל ר׳ הגהות 186.
 ע״ב ו' דף וקדושין וב׳ ע״א די״ז חגיגה מקובצת

. דמ"ח( גא״ל )צוגץ : ע״א ד יו" דף וב״ק

. יעקב( אכיר )עיי! חק. עלי הגהות 187.



ש״ע הגהות132עסיס ת ו ה ג רז

 אהרן ידי׳ר רסונים עסיס עיים הגהות 188
. יוא׳ל ב״י :סת־ינא די ברכיה

 .ש״ע ד' כל איגר עקיבא רבינו הגהות 189
 נלוו י״ד הלק ובבון דיד מ״ח ש״ע ועל

 :שונוס ושו״ס דקת תות כ״ב והשגות הפרות
 תולדות להב נלוה גב . 4ס , חבריו ,ברלין

.בניו שני סאת אמס בנתב רשום אינר ד״ע

 כל תבק אבן הר״ש פירוש כל הגהות 190
. יה״ש כ״י :קהלת

 . מקוצי להר״ט פסחים מם׳ כל הגהות 191
 צרכץ : כ״ג דנ״א יומא ישכים תום׳ )עיין
. דל״ה( גא״ל

 רש בגמלא לקדשים סדר כי, הגהות 1^2
 , בב״י ?־( )אשכנזי בצלאל לה״ר ותוב׳

 שהיו ני נפ״ת מתוך אמתיות נפנאוה הגהות
. מקומו( שלי מה״ג ל״ז )שגיב :לו

. רכות( בדרש )עיין . ההד״ל הגהות 193,

,שם( )עיין .הךי״£ הגהות 194.

 קראו ויקיי״ו דיל כהרכ הרי״ף הגהות 195.
 כערי כ״י :ויקיי״ו דיל תקונים ממותם

 .במקומו( שלי ושה״ג נ"ה )שג״כ : אימאריא
 ואיזה ומפרשיו הרי״ף כל רבות הגהות ב(כוד

 , גדול כ״י ,קצרה בדרך וקושיות פירושיה

 קאזים ב רבהר שהב יחשוב ת היד והיר
 ו נרפה הר״ן וכל עוד ג( . ושם( ו׳ )ול״כ ז״ל:

 והוכתקן , תטיס דרך בשב ישרים תכך בש׳
 ו ונננ ,רבנים ?( פירושי הו )בפרי מנתה

 והאריז׳ד, אשכנזי בצלאל הרב הגהות בב
 לשרב ישרים תמת ,ם בהקדמה באורך כמבואר

 הרי״ן בביב נדפסו ונבר . ?1 ,מושאל בנימין
 מפרק נמנה זולנבאך בד׳ אך , וזולצכאך ד״א

 למי מודעה ומכאן ,פסר״ן שימוש איזה אפילו
 מדברי וכיוצא זולצבמך ד׳ ן סר בנכון שיהקשה

 והשרון מ״ס הוא אש אהר בשפר יבקש אהד הפרש
 מ״> הנהוח עוד ד( . מ( ד׳ )מי־ הדפום:

 נבהולי בהרונה הקרסינים צרפת להכסי
. ^(2 9 ד׳ שנה )המגיד :פאריז ב״י ,הר״ן

. רכות( מדרש )עיין . הדי״ף הגהות 196.

 חלקי ד׳ נל כל כור״ם או הרמ״א הגהות 197.
 ספה וקרהב איסרלאש כשה לה״ר השי-׳ע

 פעתיב נדפס השלהן על מפה פורש שהוא כלועג־
 ישראל נל ואחריו ,הש״כ בתוך הספר הין

 :כדבריו ונוהגי! ואשננז פולין בארן ימשוך
. במקומו( שני ושה״ג א׳ )ול״כ

 נה״ל התיבות ותקרן הרסב״ם כל הגהות 198.
 כנראה . מרדכי ב״ר אזולאי אברהם

 ושה״ג מ' א )וד :ג״י ררביס מתוך שהגיהה
ארהא ן׳ אליעזר לה״ר עוד כמקומו(.ב( שלי

 יוסף אברהם לה״ר ש״ע ד' נל כל הגהות 203.
 מו״ש נזכרו . ג״ר( )אי"ש נראציאנו שלמה

 מסוקים ]והם .פ״א( א' )תג"י : אמת זרע
 ,כנ״ל כוד ב( . רמש״ש[ :ה׳ א׳ בזצ״ל שזכר
 טעה״ק שד״ר סאיבסרו ברוך לה״ר

ננ״ל, )תג״יב׳כ״ד{.נ(פוד כ"•: מבריא,



למאישטרו הגיון133שערי הגהות

 קצתם גדפט קורינאלדי ח״ם דוד לה"ר

 שאל חיים בשו״ת אשר ברכי׳ שיורי בקונט'
 בסוף אשר עין טוב ובקונט' ,חיד״א לה״ר

 : הנ״ל חיד״א לה״ר ח״א לחכמים ועד ס׳
 יחזקאל לה״ר ,כנ״ל עוד ד( .א'( ך׳ )זצ״ל
 על עוד ה( מרבבה(. דגול )עיין לנדא סג״ל

 ה״ר ראה ,הבילייו יהודה לה״ר אה״ע ש״ע
 ,במקומו שלי ושה״ג ל״ב )ול״א : בכ"י חיד״א
 : למהרש״ל ח״מ "ט1; על ,עוד ו( .וע״ש(

. 589 ף רד״א כ״י
 רבים לגדולים דודא שערי על הגהות 204.

 לה״ר ,עוד ב( .השערים( ס' )עיין : ושונים
. יה״ש ב״י :נתן מרדכי

 עד שמואל מס׳ לפירש״י ותום׳ הגהות 205.
. ^.2 178 רח״ם כ״י :מיכה

 מלוקטים רש״י ועל עה״ת ותום׳ הגהות 206.
 פלטיאל חיים ה״ר מתלמידי א' ע״י

 והרשב״א. רוטנבורג מהר״ם בזמן שהיה
 רח״ם כ״י : הנחומא מדרש בגליון נמצאו

. דצ״ע( גא״ל צונץ )ועי׳ .י.\2 418

 באשכנז שנכתבו עה״ת נמוקים או הגהות 207.
 :ו.\2 19 אופפענכאך בנ״י ונמצאו רכ״ה שנת

. דק״ו( פס )צונץ

 לעיל, הש״ס הגהות )עי׳ התלמוד. על הגהות 208.
, היחוד( שער ועי׳

 ספרי בכל הטעיות כל ותקון הגהות 209.
. אמת( אות )עיין .וכו׳ המדרשים

 . ותוספות רש״י בש״ס ותקוניס הגהות 210.
. שלמה( חכמת , מנוח חכמת )עיין

 מהר״ם לתלמיד התשב״ץ ס' הגהות 211.
 חיד״א ה״ר ראה כן . פרץ לרבינו כולם הס

 : בשמו ההגהות כל קלף על נושן ישן "י כ בתשב״ן
. במקומו( שלי ושה״ג ג' )ול"ב

 . אשיאן מרדכי ה״ר .מרדכי הגיד 212.
 החזקות קונט׳ ובסופו ,ש״ע ד׳ על חי' ח״א

. דפין( )קס״ז ...ששון מהר״ם וקונט׳

 בשם הידועה החכמה נקראת כן . הגיון 213.
 ובן , הדבור הכמת ג״כ הנקראת

 ,0ז£311011 המכונה לאריסטו אחד ספר נקרא
 זו לחכמה הנוגעים הספרים קצת נקראו ולכן
 . ההגיון חכמת או הגיון :הכללי בשם

 אשר גדול ערבוב בזה יש כ״י רשימות ובקצת
 למראה אם בלתי הדברים וללבן לברר אין

. )רטש"ש( :עצמו הספר את עין

 מחמד אבואלקסים או לאבואלופא הגיון 214.
 חכם ]הוא .\.2 350/2 מינכען כ״י : קסים בן

 ונעתקו ,בהגיון דרושים או שאלות שחיבר ערבי
 די אברהם ה״ר ע״י ללעיין ומלה״ק ללה״ק

 וע׳ 713 ע' רשמש״ש )עיין , ונדפסו בלמים

 שמואל ה״ר הוא ללה״ק המעתיק ואולי . (668
. רמש״ש[ :משולם ב״ר יהודה ב״ר

 מל׳ נעתק .אלפראבי לאבונצר הגיון 215.
 : תבון אבן שמואל ה״ר ע״י ערבי

 בזה שיש כ' ]ורמש״ש .306/7 מינכען כ"י
 רשמש״ש ועיין !תקונו יארך שונים ספרים ערבוב

. [2001 ע׳

 באורים קצת עם נמצא . להראב״ע הגיון 216.
 כמסופק במפתח י"א,והרמש״ש ״¥. 82 רח״ם בכ"י

 : וז״ל כ' זה לספרי ובהערותיו .דשי״ז ע״ש , בזה
 1850 עק״ד )תוס׳ אוקספורד בכ״י ג״כ ונמצא

 מאיר בר אברהם המחבר אמר :ומתחיל (342 ע׳
 והשפיע חנן אשר ישראל אלהי ה' ברוך ז״ל א״ע

 בעז״ה הראשונים בדברים עשינו כאשר וסופו: וכו',
 רח״ם ובכ״י . עכ״ל ! הגיון בחכמת ואינו .א"א
 ההגיון בחכמת כללים ההגיון ה' נמצא .¥2 181
 החלק כללי על שיר חלק כל ובסוף לחלקים נחלק
 להראב״ע הוא אולי : המרשים וכ' , באור עם ההוא
 אחר נמשך :וז"ל כ׳ שם במפתח ורמש"ש , ע״ש
 , לע״ז מל׳ מועתק לי ונראה הנוצרים חכמי דרך
 למה אדע ולא וז״ל: כ' זה לספרי ובהערותיו . ע״ש
 שהעתקתי המעע ולפי , להראב״ע שהוא בנפשו שער

 ועיין , העראקעאע העתקת שהיא אפשר ממנו
 וואלף ולדעת .עכ"ל 106 ע' ח״ד בארטולוצי

 רוסי ודי ,בוואטיקאן כ״י הראב"ע הגיון נמצא
.י׳ דף ישראל גדולי תולדות בספרו עי'׳בזה מסופק

 מינכען בכ״י אשר לאלגזאלי הגיון ס׳ 217.

 הפילוסופים כוונות מס׳ א׳ חלק הוא נ\2 120
. )רמש"ש( :ע״ש ,שלו

 . האלהי הפילוסוף אליהו לה״ר הגיון 218.
 רוסי די וכ״י ו.\2 52/14 ליידן כ״י : שו״ת ע״ד

 ולקוטיס .245/9 פאריז וכ״י י.\2 772/5
 דש״ך כמפתח וע״ש 82 רח״ם בכ״י ממנו

. היהודי אליהו כשם

. אריסטו( )עיין .לאריסטו הגיון 219.

 , הנפש הפילוסופיא חכמת .הגיון ס׳ 220.
 העולם , הטבע חכמת או הדברים פרטי

 ספרים ששה ,חלוקים עגיניס על ,והיסודות
 , רד״א ב״י :שו״ת בדרך בקצור שונים

 כאשר נכתב חדש אשכנזי ]והואככ״י ..¥21165
 בהערותיו צונן חשב כאשר ישן ואינו הדפוס אל יותן

. רמש"ש[ : 265 ע' ר״ב למסעות

 או הישפאנו פיטרו למאישטרו הגיון 221.
 ב״ר יהודה ה״ר ע״י ללה״ק נעתק .ספרדי
 \.2 1166 , $ רד״א ב״י :שלום שמואל

ווין ובכ״י . וז"ז \.2 330/4 פאריז וכ״י



קדש הדרת — !34 —ופילוסופיא הגיון

 הגיח והוא הדראקטאטי ס׳ נקרא ג"115
. הגיון( קצור ועיין , אריסטו )ועיין קצר

 לפיקולומינו הטבעית ופילוסופיא הגיון ס' 222.
יה״ש. כ״י : המעתיק שם נודע לא ,חלקים ב׳

 הגיון מלות באור הוא .להרמב״ם הגיון 223.
. הגיון( מלות )עיין . שלו

 ההגיון מלות ס׳ הוא . שמעון ר׳ הגללן 224.
 ס׳ בשם דקדוק כללי קצת ואח״ז ,להרמב״ס
 ובסופו מינשטער, לסיבאסטיאן הדקדוק

 תרגום עם וכולם , בחור לר"א הבחור ס'
 , באזיליא : הנ״ל מינשטער לס׳ רומי

 כשער גה כפנים גם מביאו ]ובש״י . 8ס , 1527
. הוא[ מי הכירו לא וכשניהס החיצון

 פרנס אליהו ב״ר שמרי׳ לה״ר הגיון 225.
. ו.\2 42/5 לייד! כ״י :האקריטי

 .אוגגר יעקב חיים ה״ר .בכנור הגיון 226.
. 8ס , תרי״ד ,פפד״ט : שונים שירים

 שירים .אלמנצי יוסף ה״ר בכנור. הגיון 227.
 גם נדפסו אחרות מלשונות והנעתקיס שונים,

 : בלע״ז שחוברו בלשון בצדם השירים גוף

. 12ס , 1839 , ווין
 . (— סדור , תפלה )עי-ן . לב הגיון 228.

 יצחק ה״ד המת. ודברי חי הנקבר לב הגיון 229.
 נפש פלצות .ליפשיץ זעליג פתחיה ב״ר

 וויקטור מכתבי נעתק ,חי הנקבר ורעיונות
. 12ס ,תר״ו ,יאסי : הוגא

 וואטערמאן. י. ה״ר ידידות. לב הגיון 230.
 עברית מצוואל הערצפיעלד הרב על קינה

. 8ס , 1846 ,ד״א : והולאנדית
. חיים( ירך )עיין .עברי לבב הגיון 231.

. צדיק( זכר )עיין . לבי הגיון 232.

 מאנוש מנחם ה״ד . לעתים הגיון 233.
 מישרים ודרכי השכל מוסר .בענדיטזאהן

 ולזולתו, ולנפשו לאלהיו הישראלי איש בחובות

. 8ס ,תרט״ז , ווילנא : מל״א נעתק ,ב״ח
 המוסר)!(. ם׳ או העצובה הנפש הגיון 234.

 עניני . הנשיא הייא ב״ר אברהם ה״ר
 הספר תכונת על מכתב עליו ונוסף ,מוסר

 להמו״ל המחבר ותולדות שי״ר, לה״ר ומחברו
 פריימאן ליב יהודה ב״ר אייזיק יצחק

. 8ס ,כת״ר ,לייפציג : מקראקא
 רד״א כ״י :כפרו על הט״ז והגהות הגנות 235.

9 , 587 .
 . וואלוואזון טוב יום ה״ד .אורים הד 236.

 בכפל בוויניציא ת״ת ביהמ״ד לחנכת גדול שיר
 : )עכו!( חרוז כל בסוף האחרונות הברות

. 4ס , כת״ב ,ד״ו

 ועם0 עה״ה וחי׳ פשטיס ... זקנים הדר 237.
. 2ס ,ת״ר ,ליוורגו : עה״ת הרא״ש פי׳

 אבד״ק משה ח״ר . מלכות הדר 238.
 בהסכמתו והנסחרות.כ״כ הנגלות דינאוויץ.על

. ע״ש ,לפירושים מדרש ע״ס

 משה ב״ר מאיר ח״ר . קדש הדרי 239.
 ואחרונה ראשונה למשנה המלות פי׳ קארניק.

 בליל שאומרים זהר ומאמרי יצירה מס׳

. 8ס ,חקע״ב ,דיהרנפורט : והו״ר שבועות
 מ״מ אברהם ב״ר אהרן ח״ר . הדרכה ס׳ 240.

 קצת ובאורי השכל ומוסר צוואה . בראוויטש
 , ברעפלויא :א״ב כסדר בקצור כתובים

. 4ס ,תק״ץ
 הג;, ם׳ )עי׳ .הדרכה סדר או הדרכה ס׳ 241.

. טובים( בדרך תלך למען

 משה ב״ד אליהו ח״ר .אליהו הדרת 242.
 :ח״א ,דרושים עשרה . פינטשוב גרשון

. 4ס , )?( תקו״ם ,פראג

 נתן ב״ר הירש צבי ח״ר .אלישע הדרת 243.
 וכל הנביא אלישע חיי . וואסערטרילינגער

. 8ס , 1857 ברעסלויא, : שירים בט' מעשיו
.אהרן( בית )עי׳ .הבית הדרת 244.

 די משה די יצחק ח״ר .זקנים הדרת 245.
 חותם פתוחי קונקורדאק, קצור ח״א, . פאס

.4סליוורנו,בצאת״ך, הספרים: בכל הי״ת לכל

 ב״ר הירש צבי ח״ר . זקנים הדרת 246.
 על חי׳ .בוויטעפסק ומ״ץ מ״ט שמעון
 גפ״ת הי' ובסופו , נדה הל' אחר עד י״ד

 תקס״ב ,דובראוונא : ומועד זרעים ש״ס על
. 4ס וצ״ע( בעיני השוד . תקס״ב ,)שקלאוו

 לר״ע עינים מאור מס׳ חלק . זקנים הדרת 247.
 : לבדו גס ונדפס . זה עי׳ ,האדומים מן

. 8ס , תקע״ח , ווילנא
 פי' .בוזאגלו שלום ח״ר . מלך הדרת 248.

 ,חלקים ב׳ וכו' העמוקים זהר מאמרי כל על
 , תקכ״ח לונדון, : ח״כ . ונתנ״ך , ד"א : ח״א

. מלך( כפא , מלך הוד )ועי׳ . 8ס

 על פי' . מווילנא הגר״א . קדש הדרת 249.
 וסודות והסגורים הנעלמים זהר מאמרי
 הנעלם מדרש על ופי' נוראים ועניניס גנוזים
 שלמה ה״ר ע״י ומסודר נעתק .רות ומגלת

 ווילגא בעירנו ב״י ראיתיו תלמידו. מטאלטשין

 ס׳ קראוהו והתלמידים : וז״ל כתוב ובסופו
. קדש הדרת

 בריל״ל. עזריאל ה״ד קדש.הדיין הדרת 250.
 ותפלות עשי״ת ועניני ויומא ר״ה מס' משניות

יוה״ש עבודת וסדר ומנהגים דינים , ובקשות



שעה הוראת — 135 — קיש הדרת

 תבנית לוח ,השנה לכל ן מוספי קרבנות וסדר
 הששי האלף תום עד השנים ולוח השני הבית

. 8ס ,תקפ״ז ,אפען : ל״א עם
 חמדת שכלי, אדם )עי׳ . קיש הדלת 251.

. מחזור[ , ימים

 מת. אברהם ב״ד משה משה.ה״ר הואיל 25־2.
 באר בשם רש״י ועל עה״ת ופשעים דרשות
 רז״ל מאמרי על ופשעים דרשות וקצת משה

 שנ״ו בשנת חבורו נשלם . היטב באר בשם
 גא״ל צונץ )עיי! . 2ס , שע"ב ,פראג : ונדפס
 כש״י ודלא >1761 ע׳ ורשמש״ש ,דרפ״ח
. וזולתם( ורד״א

 . אלפלס משה ח״ר . משה הואיל 253־
 , המצות ושלימות התורה מעלות על דרושים

 ז׳ גד בא ם׳ לו נלוה ,פרקים לי״ז ונחלק
 לה״ר בסופו ומפתח המילה מעלות על פרקים

 הו״א ד״ו, :המלבה״ד דייסום ן׳ שמואל

, 4ס ,מש״ה

 . מאמרות( עשרה )עיין . משה הואיל 254.

...כרמי משה באר.ה״ר משה הואיל 255.

, אמת( שפת )עיין . אמת הול 256.

 על פי' .בוזאגלו שלום ח״ר . מלך הוד 257.
 . 8ס , חש״ד ,לונדון : דצניעותא ספרא
. מלך( כסא , מלך הדרת )ועי'

 . היכיני אברהם ה״ר .מלכות הוד 258.
 שירי כמעשה מזמורים בק״ן והפלות תהלות

. 4ס ,תה״י ,קושט' : דוד

 ההנהגה, ,הגאולה ,האהבה ההודאה, 259.
 קבלה מאמרי כולם . הישועה ,ההשגחה

.יוא״ל כ״י :ואלי דור משה לה״ר

 יצחק ה״ר .ישראל אמונת הודאת 260.
 עם אמונה עיקרי י״ג . פאס די משה די

 והצומות המועדים שעמי אישלקי,ואח״ז תרגום
 : בקצרה איעלקי בל׳ הדברות עשרת ופי'

. 12ס ,בצדק״ה ושבי״ה ,ליוורנו

 אחי נשיא דוד דון .דין בעל הודאת 261.
 על לישראל עדות .,נשיא יוסף דון

 משיחם שלוחי י״ב מפי הדת עקרי י״ג אמתת
 אמונתם יסודי תשעת ,ח״ב .שלהם באב״ג

 : ק״ץ ח״א שנת חובר . כנ״ל פיהם על ג״כ

 שם נדפסה הספר והקדמת 183 רח"ם ב״י
 ובמזכיר דמ״ו תקמ״ה במאסף ג״כ ועיין , דשס״ב

 להיות 6״6 הק״ץ החבור זמן ולפי . דפ״ה ב׳ שנה
 בא נועות וע״כ ,הנשיא יוסף דון של אחיו המחבר

... ונדפס . שם בהמזכיר ג״כ העיר כאשר להם

. יהודה( זכרון )עיין . לזכר הוחק 262.

 יוסף. ב״ר זונדיל חנוך ה״ר . אריאל הוי 263.
 קאצינעלנבויגן ליב אריה ה״ר מות על הספד

.8ס , תקצ״ח , ווילנא : דליטא בדיסק אבד״ק
 יהודה ב״ר מיכל יחיאל ח״ר . שודד הוי 264.

 שני מות על הספד . טקאלוואריע ליב

. 8ס , תקס"ה ,נאווידוואהר : עולס גדולי
 .אריסטו( )עיין .וההפסד ההויה ס' 265.

 ידעיה לה״ר הראשונות ההויות ס׳ 266.
 לס׳ בפירושו חביב ן׳ הר״ם מזכיר .הפניני
 ]ונראה .תס"ח( דף גא״ל )צונין : עולם בחינת
. רמש״ש[ : הטבעיות היסודות על שמדבר

 ב״ר משה ה״ר . תמים בדרך הולך 267.
 . יפה מהר״ם נכד מקראקא יששכר

 לבנו קשנה הוספה עם אפי תמניא על פי'

 . 4ס ת״מ, ,פפד״מ :המלבה״ד יששכר ה"ר
. צדיקים[ אור , נגה אור ס' ]ג"ח

 יצחק כ״ר אברהם ה״ר .תמים הולך 268.
 בדרך התורה כסדר המצות שעמי . חיות

: ופוסקים קבלה מספרי מלוקשים ,פרד״ס
" 4ס ץ

 איש הלוי יצחק ה״ד . תמים הולך 269.
 ואושר השלמות מהות על חקירות . סטגוב
.8ס תקע״א, פראג, . תקנ"ה ברלין, : האמתי

. גליין( רזוהי )עיין . תמים הולך 270.

 אברהם ה״ר צדק. ופועל תמים הולך 271.
 וקצת מוסר תוכחת דברי .ישעיה בן דיין
. 8ס ,ית"ר ,ליוורנו : שו"ת

. דוד( דברי )עיין . יוסף הון 272.

 .ריקי חי עמנואל רפאל .ח״רעשיר הון 273.
 שבהם זרים ועניניס המשנה לשונות באור
 סימני עם ותפילין ומילה שבת על ושיר

. 4ס , תצ״א , ד"א : )כחטטן( המוזיקא
 . נחמיאש אליעזר רפאל ה״ר . רב הון 274.

 תקל״ג. שאלוניקי, : ח״א ב״ח, ודרושים שו"ת
. 2ס ,תקס״ד , שם ; ח״ב

 . אנעקדאטען איין אונד הונדערט 275.
 ,ווילנא :בקצרה בל״א והלצות ספורים ק״א

. 8ס ,תקפ"ד
 הסמ״ע חיבר .משה דרכי ס׳ על הוספה 276.

 נדפסו דיהרנפורט ד׳ ובטורים ,בהקדמתו כמ״ש
 כי הכל נדפס שלא נראה אבל בח״מ, האלה הוספות

.במקומו( שלי ושה״ג ב' )ול"ב : הוא מזער מעע

.הוראה( דרכי )עיין ,*לספרי הוספות 277.

 עה״ת לפירושו לרמב״ן )מיוחסות( הוספות 278.
ו..\2 1665 , ף רד״א כ״י ת״ו: מירושלים ששלה

 יצחק וה״ר שלמה ה״ר .שעה הוראת 279.
 ותירוצים באור היילפרון. שמואל ה״ר בני
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 ויש בל' שהניח המהרש״א קושיות כל על

. 4ס׳באהוסלאוו,תק״פ חקכ״ה. ברלין, לישב:
 .ראנשבורג בצלאל ה״ר .גבר הורה 280.

. 2ס , תקס״ב ,פראג : הוריות מס' על חי׳
 .בלעם בן יהודה ה״ר .הקורא הוריות 281.

 , הקדש ספרי כ״ד ומעמי הנקוד כללי על
 , המקרא בטעמי מאמר א( : לשנים ונחלק

 מאמר ב( . ספה״ק כ״א טעמי בכלל פרקים י״ז
 ס' טעמי כללי על פרקים ז' ,אמ״ת בטעמי

 והובא ערבי בל׳ חובר . תהליס משלי איוב
 ונעתק יחייא ן' יוסף ר׳ הסופר ע״י מירושלים

 רד״א ב״י משולם: בן נתנאל ר׳ ע״י ללה״ק

 . ״\ו. 402 וואטיקאן ב״י .\.2 1370 ,
מקרא(. טעמי )ועיין 764/4 רוסי די "י כ ו

 וכנראה : ח״ל כתוב הנ"ל רד"א בכ״י
 אכל הקורא הוריות מבעל הפר הוא הספר נתון
 רוסי די ובכ״י .עצמו,עכ״ל הקורא הוריות ש׳ איננו
 בן מנחם ה״ר ומעתיקו משה מחברו שם נקרא הנ״ל

 רוסי די לקח ומשס וואטיקאן בכ״י ע"ש]וכן נתנאל
 רוסי די שכ״י והראיתי הארכתי וברשימתי .הדברים

 והקדמת ־.רמש״ש[.1295 ע' ע״ש הזה הספר אינו
 בספרו דוקעש ר״ל ע״י נדפס מהותו תוכן עם הס'

 :1416גז1זט11181. 1111111. 810118•המכונה
. 8ס , 1844

 הקדמה עם ופולין אשכנז כמנהג הושענות 282.
 ,הנובר זלאטאווי: משה לה״ר )?(אמתיות

 כמנהג עוד ב( (.224 ,0 )רובענש .8ס,1834
 באור תוספת ועם הרשב״ץ פי׳ עם ספרדים
 ,פירארה : אלחכים יצחק לה״ר והקדמה

 מלוקט זרות מלות פי' עם עוד נ( . 8סשי״ג,
 )ועיין . 32ס ,של״ב ,ד״ו : הרשב״ץ מפי'

 ישע )עיין הושענות ופירושי .תפלה( מחזור,
. אל( מושעות , אלהיט

. והזהיר( )עיין .הזהיר 283.

 נזכר .ברפואה לאלזהראוי ההזמנה ס׳ 284.
 . ע״ש ן ע״א ודנ״ג ע"ב ו”דע השכחה עומר כס׳

 השמוש ס' ובעברי בערכי תצריף ס' ]הוא
. רמש״ש[ : השלם החפץ אחרת ובהעתקה

 , 5 רד״א כ״י :להאריז״ל חלום הטבת 285.
. תפלה כסדורי הנדפס הוא ואולי . ^2 1372/6

 )עיין . הסופיסטיקא או ההטעה ס' 286.
. אריסטו(

 אלימלך יצחק ה״ר . שיחתי היא 287.
 ירושלמי על :)וי״א דרושים ז׳ .ירושלמי

. דפין( )מ״ד ... קושטנטינא : כרכות(

 ב״ר בראדי אברהם ה״ר . מצוה הידור 288.
 א׳ זצ״ל )תום׳ :כ"י ,קבלה ס׳ . ישראל

. נשלם( )לא בענציאן ב״י .כ״ע(

 קדש( מקראי בשם תורה מצוה.)עי׳ הידור 289.

. מעט( מקדש )עיין . ההיכל ס' 290.

 שלמה ב״ר יחייא ה״ר . ודביר היכל 291.
 : בקבלה שערים קי״ב . אלרהאן בן הידוע

. יה״ש ב״י

 איש אשכנזי יחיאל ה״ר . ה׳ היכל 292.
 און לי די לר״ט השם ם' כולל . ירושלים

 שונים ועניניס רמש״ש[ כ״י: כתוך מצאתי ]כאשר
 בן לרש״ט וקצת גיקטיליא לר״י בקבלה

 על וקינה יוחאי בר מלכות פזמון , גאון
 קטנים עניניס ושארי וידוי ,ההיכל שממות

. 4ס ,חש״ר ,ד״ו :אשכנזי לוריא לר״י
 ס׳ .ראובן ב״ר יעקב ה״ר .ה׳ היכל 293.

 יצירה ע״ס כועריל הר"מ כפי׳ הוכא .מחקרי
. ע״ש ,א' משנה

 כנראה ,מחקר דרושי .הרמב״ן .ה׳ היכל 294.
 כר׳יד יעקב ה"ר בתשובת ממנו המובא מענין

. ע״ש ,חכמים דברי בקובץ פרובינצאלו

 אריה ליב אברהם ה״ר . מלך היכל 295.
 , שאלוניקי :הרמב״ס על חי׳ . הבחור

 שערי לכיע״ס שהוא מצאתי ]ובמ"א . 2ס ,תקע״ו
. וצ״ע[ , גאון האי לרב וממכר מקח ס׳ על חיים

 מיימון ב״ר משה ה״ר .הקדש היכל 296.
 התפלות על סוד ע״פ באור .אלבאז המכונה

 הסבעוני אהרן לר' הגהות עם וכוונותן
 הקדמה ועם וריקאנטי הזהר מס׳ מלוקטים

 , ד״א : ששפורטש יעקב לה״ר גדולה

. 4ס , תבי״א
. שמעוני( ילקוט )עיין . רענן היכל 297.

 עם ופקודי בראשית מפ׳ הזהר היכלות 298.
 ילקוטים היכלות וקצור הגר״א באור

. 4ס תרי״ז( , )ק״ב חמו״ד : להגר״א
 פרקי )עיין .וווטרתי רבתי היכלות 299.

. היכלות(

 זאב ב״ר הילל ה״ר .שחר בן הילל 300.
 : דרושים כ״ו .בראצקי מ״ט וואלף

. 4ס ,תקס״ד , )ביאליסטאק( חמ״ד
 אברהם ה״י .המדות ותקון צדק הין 301.

 שמונה על פי' . ליכטשטיין במהרא״ל

 וב׳ פ״א על רק נדפס ולא ,להרמב״ם פרקים

. 4ס , תקנ״ט , ווילנא : לבד מהם
. אדיסטו( )עיין .ההיקש ס' 302.

.אריסטו( )עיין .הקצר ההיקש ס׳ 303.

 , ההשגחה( דרך )עיין . מדרכי הישר 304.

 לבמל . גנאח ן׳ יונה ה״ר .ההכלמה ס' 305.
ר״י על שלו ההשגה ע״ם הנגיד י״ש תשובות
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 יסוד למוד עיקר אל בנקל להניע הלמוד

 ע״י לביה״ד הובא .וכו׳ ההלכה ועיון המשנה
 , ד״א : סרוק חזקיהו שלמה ב״ר יעקב ה״ר

 רומי בל' העתקה עם ,עוד . 8ס ׳ תקי״ר
 . 4ס , 1634 ,ליידן : עמפערייר ע״י

. הגמרא( מפתח )ועיין

 בכ״רמשה שמחה כ״ר עולם. הליכות 316.
 ומהות העולם חדוש באור .הקראי הלוצקי

 על מסודר ,ואיכותם כמותם הנמצאים כל
 עשרה , ביהות אלפא בעשרים א״ב אותיות

. )אר״ץ( :נזורות ועשרה ישרות

 שיח ,יצחק יסוד )עיין הליכותעולם. 317.
, ספונים(

 חכמי ושו״ת שירים קובץ .קדם הליכות 318.
 קדמוניות וקורות ושד״ל יש״ר כשי״ר הדור
 ישראל גדולי ילקוטי בגולה ישרון לבני

 גבריאל ה״ר ע״י נקבצו .הנה עד הנעלמים
. 8ס ,תר״ז , ד״א : פאלק ברי״א

 . שולמאן קלמן ה״ר . קדם הליכות 319.
 ,ווילנא :וכו' וסביביה מצרים ארן פלאי על

. 8ס ,תרי״ג
 .לונזאנו די מנחם ה״ד . שבא הליכות 320.

 נדפס . קריאתו ודיני השוא נקודת דקדוק
. ע״ש ן ג' אצבע סוף ירות שתי בספרו

 יעקב ב״ר שלמה ח״ר . שבא הליכות 321.
 : בדקדוק השו״א נקודת כללי . אלמולי

. 4ס ,ר"ם , קונשטנטינא

 כ״ר ישראל ה״ר מישראל. אדם הלכה 322.
 ובסופו בחריפות. תורה והי׳ דרושים . יעקב

 אבד״ק אבלי אברהם ה״ר זקנו חי׳
 בשם חי׳ וקצת לוד הגרי שיטת על לאדמיר

. 2ס , תצ״ט ,זאלקווא :קרוביו שארי
 . הראיות וקונטרס אחרונה הלכה 323.

 עפשטיין. הלוי מרדכי ב״ר ארי׳ליב ה״ד

 וחי׳ בצ״ע בש״ע שנשארו דעות ב׳ בין להכריע
 שבספרו המצות כסדר ומסודר זולתם, דינים

 מס' הראשון קונטרס עם שנדפס השנים אור
 יבוא ועתה . ידר״ש בשנת הראיות קונטרס
 מה■ פסוקה הלכה :סדרו וזה משם ההמשך

 האחרונים באר בש״ע^סביבו נפסק שכבר
 הראיות קונטרס ואח״ז ,האחרונים חי׳ על

 קרא הדין ולמסקנת ,החולקים בין להכריע
 עס השנים אור ס׳ ובראשו . אחרונה הלכה

 ובסופו , כבר הנדפס על תוס' בחרא מהדורא
 ,קיניגסבערג :הפרדס מספרו קונטרסים קצת

. 4ס , תקי"ט
 הכהן. פייוויש אורי ה״ר ברורה. הלכה 324.

.2סתקנ״ג, ודרשות:מיץ, אגדות 7וחי גפ״ת חי'

 : ונאבד תשויר נקרא ערבי ]ובל׳ . חיוג ן׳
. [1419 ע׳ רשמש״ש

 י״ד חלק לאברהם זכור בס' הובא . הכנה ס' 306.
. ע״ש ,מת ערך ,אבל הל'

 רשמש״ש :בערבי תמייז ]והוא . ההכרה ס' 307.
 .גאון סעדיה לרב ערבי בל' . [2165 ע׳

 הספרדי הנשיא חייא ב״ר לר״א העכור בס׳ הובא
 חכמים דברי בס׳ הנדפס ז' שער ג' במאמר

. ל״ה דף ע״ש

 , האותיות( ס׳ )עיין . ההכרות ס׳ 308.

 תשובות )עיין .תם יעקב רבינו הכרעות 309.
. דונש(

 . יצחק ב״ר משה ר׳ .המרות הכרת 310.
. יצירה לס׳ בונוריל ר"מ בפי' הובא , קבלה ס'

 עניני .הלוי יהודה ה״ר . רבא הלולא 311.
 ע״ד חי׳ ובסופו ,רשב״י פעירת ליוס למוד

 וענאנו: שלמה ה״ר ע״י לביה״ד הובא ,האמת
. רמ״ע( י׳ )תג״י . 8ס , תקע״ח ,ליוורנו

 . עולם( גאולת )עיין . דרבנן הלולא 312.

 אברהם ב״ר ה״רשלמה הליכותאלי. 313.
 דבורי ולשונות התלמוד כללי על .אלגאזי

 , אזטיר : א״ב כהדר בערכין תוכפות
. 4ס ,חחדה"ו

. יצחק( עיון )עיין . יצחק הליכות 314.

 יוסף ב״ר ישועה ה״ר .עולם הליכות 315.
 ותהלוכות התלמוד בדרכי כללים . הלוי

 כל ועל ישמעאל דר׳ מדות י״ג וע״ס הסוגיות
 וסוד היראה ס׳ עליו ונוסף ,התנאים שמות

 ספרד או )ליסבון חמו״ד : יונה לר' התשובה

 התלמוד מבוא עם עוד . 4ס ר״ן( שנת סביב
 , נכ״ר ,קושט׳ : הנגיד לר״ש תלמוד כללי
 , מנטובה .שכ״ז , סביוניטה . ש"ה ,ד"ו

 עם עוד . 8ס ,הליכו״ת , ד״א .4ס , שמח״ה
 קארו:שאלוניקי, מהר״י למדן התלמוד כללי

 שמועה יבין ועם הנ״ל ככל עוד .4סישמ״ח,
 ס׳ קצת ועל עליהם באור אלגאזי למהר״ש

 , אהרן מדות מס' מדות י"ג ועל כריתות
 הנ״ל: לכל ומפתח כללים תק״ן ובסופו זה. עיין

 לר׳ ?( )שני מפתח ]ועם . 2ס , שצי׳ט ,ד״ו
 . 2ס׳ליוורנו,תקנ״ב רמש״ש[: : כהן מלאכי

 ובסופם הנ״ל התלמוד מבוא עם , עוד
 למור וקונס׳ התלמידים הנהגת קונס׳

 מילרולא רפאל ב״ר דור לה״ר התלמידים
 ושאר המשנה סדר עיקר לתלמידים ללמד

 ספרא כמו התלמוד לפני שנסדרו ספרים
 יצחק לה״ר הגמרא דרכי ס׳ וכו',ואח״ז וספרי

 ■ לר״ר קונטרסין ב' ג״כ ובסופו ,קנפנטון
ויסור הלמוד דרכי בשם הנ״ל מילדולא
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 שמעון ב״י פינחס ה״ר .ברורה הלכה 325.
 ,וי״ד א״ח ש״ע על חי׳ . אויערבאך רראלף
 , ווילמרשדארף : האחרונים בין ויכריע

. 2ס ,תע״ז
.שמואל( מנחת )עיין .ברורה הלכה 326.

 ב״ר הירש צבי ה״ר .למעשה הלכה 327.
 דקדוק . [23^118] מצפת נחום מנחם

 והתנועות הנקוד לחלק וקרא ,בקצור לה״ק
 קרא והשמות הפעלים ולחלק למעשה, הלכה

. 8ס ,תקע״ו , ווילנא : מקבצאל שעלים רב

.יצחק( אהל )עיין .למעשה הלכה 328.

 משה חיים ח״ר . למשה הלכה 329.
 הי״ד מס׳ הלכות ד' על חי' .אמארילייו

 ב' ,והפירושים הדעות כל וקבוץ להרמב״ס
 : גניבה ונזקי ממון נזקי הל׳ על ח״א : חלקים

 גזילה הל' על ח״ב . 2ס ,ונתנ״ו ,שאלוניקי
. 2ס , אשיר״ה ,שם : ומכירה דה ואבי

 הלוי משה לה״ר כ״י שו״ת למשה. הלכה 330.
. )שי״ג( :באמרור מ״ץ הורוויץ

 מערת , משה אהל )עיין . למשה הלכה 331.
. הדשה( שירה ,המכפלה שדה

 רפאל שלמה ה״ר מסיני. למשה הלכה 332.
 כל על ובאור חי' . טעמפלא ליאון יהורה

.8ספדי״ת, ,ד״א הל״מ: שהם שארז״ל הדינים
 צבי ב״ר טוררום ה״ר . פסוקה הלכה 333.

 מקור על י״ד בש״ע מ״מ .מראווני הירש

. 2ס , תקכ״ה , טורקא :ולבררן הדין
 משה כ״ר שלמה ה״ר .פסוקה הלכה 334.

 פי׳ עם שבת מש׳ משניות .מפינסק כ״ץ
 , שקלאוו :נא לדי פסוקה והלכה הרע״ב

. 8ס ,תקמ״ז
 אחרונה הלכה )עיין . פסוקה הלכה 335.

. לעיל( וכו'

 כדרך .גיאת ן׳ יצחק לה״ר ההלכות ס׳ 336.
 וספירת פסחים הל׳ על ,גדולות הלכות ס׳

 כב״י נמצא וכו׳ והבדלה קדוש והל׳ העומר

 לגייגער עתי מכתב )ועיין 3.!. .1״\ 170 פאריז
 שנדפס לי ]וכמדומה .תי״ב(—דשצ״ו ה׳ חלק

. אשכנז[ מרבני לא' ופי' הגהות עם עתה

.אלפסי( )עיין .ההלכות ס' 337.

 מוויינא ר״י לתלמיד מיוחס אבל הלכות 338.
 . ו.\2 849 ,ין רד"א כ״י : זרוע( אור )בע״ס
 . מרוענבורג למהר״ה שמחות הל׳ שהוא ונראה
. לויה( מחנה )ועיין

 מאיר לה״ר . אבלות הלכות 339.
 . טשאנץ הר״ש תלמיד מאינגלטירה

 לס' דשייכי וכתשו׳ פי״א אכל הל׳ בהגמי״י הוכאו
 סי׳ שמחות הל' מ״ק ובמרדכי ח״י סי' שופעים

 מ״ק אשרי בהגהות ועי' , תשכ״ב ואלף תקל״ד אלף
.י״ע סי' פ״ג

.אלפסי( )עיין .אלפס רב הלכות 340.

 התום׳ שמזכירם ישראל ארק הלכות 341.
 בדיני א' לחכם הלכות הס חולין ריש והמרדכי
 מעשרת הבא הדני אלדד שאמר שחיטה

 שלעי הרב וכ״כ , הגאונים בימי השבטים
 , ע״ש ופלתי, כרתי ס׳ ובריש חולין ריש הגבורים

 )שג״ב : י״ד על ברכה מחזיק ס׳ בריש ועמ"ש
 בפי הנקרא הוא ואולי .במקומו( שלי ושה״ג ה׳

. ישראל ארץ מס׳ קדמונים קצת

 . 8 שי״א, ד״ו, :לטהרי״ו בדיקה הלכות 342.
 .ש״כ מנטובה, לרש״י: הבשר נקור דיני ועם

 בדיקה הל׳ קצור ועם . 8ס ,שס״ה ,ד״ו
 , 8ס ,ש״ל ,מנטובה : ויטאל דוד לה״ר

 . שחיעה הל׳ עם ביחד נדפסו והלאה של״ז ומשנות

(.1259 ע׳ )רשמש״ש ובדיקות: שחיטות ועיין
 בשו״ת .הובאואשכנזיות בדיקות הלכות 343.

 של בדיקות הל' שם מביא וכן ,ל״ו שרש מהרי״ק
 ל״ח בשרש להר״ש,ע״ש.ושס בדיקות והל׳ מהר״ם

 כוונתו ואולי מהאשכנזים שחיטה הל׳ הובאו
. ע״ש ,מהרי״ז לשו״ב

 זה(. לפני מהר״ם.)עי׳ של בדיקות הלכות 344.

 .שם( )עיין .להר״ש בדיקות הלכות 345.

...יונה ר ...בדיקת הלכות 346.

 אליה לר׳ מוסר ס׳ .אהרן בית הלכות 347.
 .1131/3 רוסי די כ״י :הכהן חיים בן

. (15 האנדשר' ,)צונץ
. להרטב״ן וחלה בכורות הלכות 348.

, טוב( יום הלכות )עיין

 חיים )עיין .להריטב״א ברכות הלכות 349.
. וחסד(

 מקיירא. שטעון גדולות.רבינו הלכות 350.
 שם והרמב״ן המצות בס' מהרמב״ם נראה כן

 והסמ״ג דוכתי בכמה והתוס' , והרז״ה ובמלחמות
 בס' אבל . גאון יהודאי לרב אותו מייחסים

 מלונדרין חזן יהודה ב״ר יעקב לה״ר חיים עץ
 זה כי מוכח תקפ״ד דף ^( 17 לייפציג )כ"י
 משמע גאון דר״י ובה"ג : שם ז״ל כי לחוד, וזה לחוד
 וי״א .עכ"ל ,ר״ת כפי' משמע שלנו ובה״ג וט'

 הראשונים וליתא״כי עלם טוב יוסף רב שחיברו

 דווקנא נוסחא על רק כוונתם משמו בה״ג המביאים
 מכל ופסקים הלכות כולל הזה הס' .פלו

 קצובות הלכות גס בו ובאו ועלו ,התלמוד

ונכללו ,ע״א דק״כ שם כמ״ש ,מערבא דבגי



פסוקות הל״כות — 139 — גדולות הלכות

 גאון יהודאי רב של פסוקות הלכות ג״כ בו
 ומסודר .ע״ש( ,דרל״ו בנ״ח שי״ר הרב )דברי
 :להלן( פסוקות הלכות )ועיין , המשנה כסדר

 , תקע״א ,ווין , תקס״ד , לבוב . ש״ח ,ד"ו

. 2ס / תקע״א , זאלקווא

 בסמ״ג נזכרו .מאספמיא גדולות הלכות 351.
 ופסחים י׳ דף ר״ה ובתום' מאכלות איסורי הל׳
 )תולדות : י״ע חולין זהרא״ש דמ״ח ויבמות ל' דף

 לר״ת הישר בס' נזכרו גס .ע״א( ה' דף רש״י
 ודפ״ו ע״ד ע״ב ובדף )ב׳( ותקצ״ע ותק״ע שס״ב סי׳
 , אחר מנוסח גדולות הלכות ס׳ והוא . ע״א

ע״ש. ,ע"ל תייג להרשד"ל האוצר בית בס׳ כמ"ש

 ארן דרך והל׳ להרמב״ם דעות הלכות 352.
 הספרים מכל קצור ,עולם וחיי רוכל ואבקת

. 4ס ! שג״ה ,קראקא : האלה

 ודקדוקי תורה דקדוקי הלכות 353.
 ס״ת כתיבת בדיני קדמון הבור . סופרים

 נזכרו . ומסרת דקדוק ועניני הסופרים ודיני
 הלכות בין שם ומחלק , ע״ד דקמ״ג שלנו בה״ג

 דשמ״ג תרי״א עק״ד )עיין .וחיצונות קענות
. שם( בה״ג וצ"ע ן שם ר״א ובהערה

 וכו' ישן מס' מועתק . ארץ דרך הלכות 354.
 עם הנדפס הוא 1090 ,ברד״א אשר

. )רמש"ש( : 352 סי׳ דלעיל דעות הלכות

 . העניו יהודה לה״ר טרפה הלכות 355.
. שו״ב( פסקי )עיין

 בתוס' הוזכרו .לרגמ״ה טרפות הלכות 356.
 אבל שפ״ג סי' ברקה ונדפסו , ראשונים ופוסקים

 , שד״ל בכ״י ונמצאו , בשלימות שם שאינם נראה
. דע״ח ז' בב״ח כמ״ש

 של זקנו הכהן דוד לה״ר טרפות הלכות 357.
. ע״ש ע״א דקי״ד בו בכל הוזכרו .בו הכל בעל

 שטעון ב״ר מנוח לה״ר טרפות הלכות 358.
פ״ה. סי׳ הריב״ש בשו״ת הוזכרו .ז״ל בדרשי

 משולם ב״ר אשר לה״ר טוב יום הלכות 359.
 דעים תמים בס' נדפסו .מלוניל( )הרא"ש

. ע״ש ,ק"כ סי׳

 וחלה בכורות הל׳ הוא . טוב יום הלכות 360.
 :אלגאזי יו״ט ה״ר וחי' באור עם להרמב״ן

. 2ס , מאל״ף בחצרי״ך יו״ם טו״כ ,ליוורנו

 וליקע שחיבר .המשיח ימות הלכות 361.
 , ברלין :קירשבוים סיני אליעזר ה׳

. 8ס , תקפ"ב

 על חבור . לרמב״ם ירושלמי הלכות 362.
,הבבלי על אלפסי רב הלכות כעין הירושלמי

 ח״א שלי ושה״ג י״ג מ' בשג״ב חיד״א ה״ר כמ"ש
 ]ועיין . וכו׳ הלכות, עשה הרמב״ס ד״ה ,בשמו

 ודי 865 ע׳ ח״א מוואלף מובאים ושה"ק יוחסין
 . 318 ע' ח״א יאסע של ואננאלען בספרו רוסי

 הרמב״ם דברי הס האלה המחברים כל מקור ובאמת
 אמרנו "וכבר שם: שכתב פ״ה ריש תמיד המשנה בפי׳

 עכסאי ן' ר״י וגם ,שחברנו" ירושלמי בהלכות זה
 שנראה שם חיד״א ה״ר ומ״ש ! הזה למקום כוון

 כלו מירושלמי הלכות שחיבר עכסאי מדבריר״ין׳
 בתחלת הירושלמי מביא שם הרמב״ם כי מוכרח, אינו
 : אח״כ ועזבו לחברו שהחל ואפשר ,ברכות מס׳

 "שחברנו" ירושלמי בהל' הלשון אך . )רמש"ש(
. חיבר[ שכבר מוכיח

 ב״ר נפתלי ה״ר ע״י בל״א מילה הלכות 363.
.8ס , בי״ת ,ד״א : פאפענהיים שמואל

 .לרש״י( דינים פסקי )עיין . נדה הלכות 364.

 הנפש, בעלי )עיין להרמב״ן. נדה הלכות 365.
. שלמים( תודת

 ה״ר באור עם .ושחיטה נדה הלכות 366.
 קצת ובסופו קו״א, ועם נבג״מ זלמן שניאור

. 4ס ,תקע״ד ,קאפוסט : שו״ת
 ברד״א אשר העיטור לבעל ניקור הלכות 367.

 קראקא ד' מהרי״ו שו״ב קצת הוא 1396 ף,
. (1260 ע׳ )רשמש״ש :של״ז

 משה ב״ר מאיר ה״ר . עולם הלכות 368.
 : מסכתות קצת על גפ״ת חי׳ .מייזילש

. 4ס ,תקט״ז , זולצבאך

 : מרורא יצהק לה״ר ין עירוב הלכות 369.
. י.\2 1034 רוסי די כ"י

 נחמן כ״ר יהודה רב .פסוקות הלכות 370.
 התלמוד הלכות קצור .גאון יהודאי רב הוא

 שמה״ג וי״א דלעיל גדולות הלבות ס׳ כמעשה
 א׳ אות יו״ד בשג״א חיד״א ה״ר כמ״ש , קבצס

 ונקראו . גאון יהודאי רב בערך ח״א שלי ושה״ג
 רוסי די בכ״י נמצאו וכן קצובות הלבות ג״כ

 ,בעצמו זה ס' שהוא ודעתו , זה בשם 1089
 קורין ויש • מקומות בכמה כ״י ויערי במחזור וכן

 וראיתי שמצאתי כמו גדולות הלכות ג״כ להן

 הלכות )עיין פעמים כמה הנ״ל חיים עץ בס׳
 בית בספרו הרשד״ל רצה ובחנם לעיל( גדולות
 ויערי במחזור מלת״גדולות" לשבש ע״ב דנ״ב האוצר

 נכללו שי״ר ה״ר ולדעת . ע״ש ,שס״ב סי' כ״י
 ארמית בל׳ תמיד שהן בלשונן ונכרות שלנו בה״ג

 דרל״ו(. ו' כ״ח )עיין פסק בצדן רשום ובגליון צחה
 מסגנון ראיותיו ודחה ע״ז השיב שד״ל ה״ר אבל

 , ארמית בל׳ תמיד שאינם עצמם ההם הפסקים
הל׳ בו שנמצאו כ״י ויערי ממחזור בידו הביא ועוד



שחיטה הלכות 140 פסוקות הלכות

 וקצובות פשוקות גאון יהודאי לרב ומגילה סורים
 מצרות עירובי הל' רפ״ג סי' וסם רמ״ז בסי'

 להנ״ל קצובות סוכה הל׳ ש״ס ובסי׳ ,להצ״ל קצובות
 לולב מהל' להנ״ל קצובות גדולות הלכות שס״ב ובסי'
 )ועיין . בזה שאין מה בזה יש וגם ,נלה"ק וכילן
 . וב'( ע״א ודנ״ג שם מ״ל האוצר בי-ת גס'

 ♦ גאון אהא לרב פטוקות הלכות 371.
 ע״ב ד' דף רש״י בתולדות בלאן הר"ש כתב

 )ובקשתי . ע״ש ! מיאון הל' בסמ״ג והובאו שנזכרו
. כעת( מצאתי ולא

 או״ה מדיני הגאונים מן פסוקות הלכות 372.
 וקדושה זרעים וס' מועד לסדר השייכים

 שו״ת פס נדפסו . ברמב״ס והפלאה ונשים

 . 4ס ,רע״ו ,קונשטנטינא : ע״ש , הישב״א
. ותקונים( ובהוספות 535 ע' רשמש״ש )עיין

 שמואל מררכי לה״ר פסוקות הלכות 3-73.
ל״ח(. מ׳ פאדובה.)עי'תג״י מרבני גירונדי

. דינים( פסקי )עיין .פסח הלכות 374.

 הפני בן שמואל לרב ציצית הלכות 375.
 כ״א סי׳ הרמב״ס בתסו' מובא ערכי, כל' .גאון
. שס ומ"ש אלאחכאם אלזאס ועיין

 הראשונים בספרי נזכרו .קטועות הלכות 376.
 מ״ק ובמרדכי המשנה לפי׳ בהקדמתו הרמב״ם כמו
 רש׳יי )תולדות : ש פ״ב,ע אבל הל' והגמי״י פ״ג
. ע״א( ש׳ דף

 שמואל ב״ר יעקב ה״ר .קטנות הלכות 377.
 ובסופו ,שו״ת רפ״ב ח"א חלקים: כ׳ האגיז.

 וקונע׳ המני״ח לכנו שו״ת י״ג הקמח לקט
 מרוכה חוס' עם נזירות כדיני לפהריק״ש

 לו ונלוה , שו״ת שי״ד תודה זבח ח״כ .שלו
 לחד העצם שמות כעניני לגיטין קונט׳

 אהרן קרבן הרב ביד שהיה קמאי מרבוואתא
 מסודרים מפתחות ובסופו ,דינים ושארי

. 2ס ,תס״ד ,ד״ו : טורים לד׳

 ,אלפסי( )עיין .קטנות הלכות 378.

 לעיל(. פסוקות .)עי׳הלכותקצובות הלכות 379.

. מערבא דבני קצובות הלכות 380.
, גדולות( הלכות )עיין

 . שמעון לרבינו ראשונות הלכות 381.
 ג' )שג״ב : שלו ובלקועות במלחמות הרמב״ן מזכיר
 הם צונן ולדעת .במקומו( שלי ושה״ג יו״ד ול״א

 ראשונות ונקראו , מקיירא לר״ש גדולות הלכות

 תולדות )עיץ .מאספמיא אח״כ המובאות בערך
לעיל(. מאספמיא ה״ג ג״כ ועי׳ ע״א ה׳ דף רש״י

 אפירא אליהו לכ״י שחיטה הלכות 38*2.
 עשרה באור עם הקראי שלמה בן בגי

. )אר״ץ( : עקרים

 בחרוזות וטרפות ובדיקה שחיטה הלכות 383.
 ה״ר פי׳ עם ז״ל המרדכי להרב א״כ כסדר
 ס״ב י׳ זצ״ל )עיין טריווים יוסף ב״ר יוחנן
 תג״י ועיין , בעעות צדק זבחי זה לפירוש שקרא

 —ש״ה שגת )בין חש״ד , ד״ו : קט״ז( י׳

, 8ס שי״ב(
 יהושע לל ובדיקה שחיטה הלכות 384.

 ]טעות .327/2-3 רוסי די כ"י :נון בן
 אלדד של שחיטה הלכות שהן ספק ואין .דעוכח

. רמש"ש[ : הדני

 נזכרו .פיגון יוסף לה״ר שו״ב הלכות 385.
 : אן שי' י״ד טור ואלי לוי ה"ריצחק בתשובות

 מנהגי להם קורא חיד״א וה״ר . קפ״ד( י' )תג״י
 ב״ו )עיין . שאלוניקי בעיר הנוהגים הבדיקה

. בשמו( ח"א שלי ושה״ג מ״ה

 בן יחיאל לה״ר בחרוז שו״ב הלכות 386.
...ליידען כ״י :כהן אלכסנדר

 ב״ר אליה לה״ר בחרוז שחיטה הלכות 387.
 שם בלי ,עוד .?גי 126 אורי כ״י : יצחק
 1850 עק״ד ,)תוס .?ג. 129 שם : מחבר

. רמש״ש( : 350 ע'

 למהר״ם וטעמיהן שחיטה הלכות 388.
. ״ג. 1284 ,3 רד״א כ״י :רוטנבורג

 בכ״ר גבור יהודה לכ״ר שחיטה הלכות 389.
 נובלות ]ובס׳ .)אר״ץ( :הקראי גבור יוסף
 לענין באור : כתוב בהגה"ה ע״א דנ״ו הכמה

.ע״ש[ ,אהרן ר' של שחיטות

.ז״ל העניו יהודה לה״ר שחיטה הלכות 390.
, שו״ב( פסקי )עיין

 המערבי ישראל לכ״ר שחיטה הלכות 391.
 מרדכי, דד ס' עם נדפס .הקראי שמואל בן

. זה עיין

 בירושלים נכתב ישן כ״י . שחיטה הלכות 392.
 )צונץ :נ\2 153 וואטיקאן כ״י : קמ״ה בשנת
 וואט' כ״י ]ועוד . ג( הערה ,דצ״א גא״פ

 : מתחילין שחיטה הלכות )?( פי' 250/6
. שוחט״[ אדם להיות עשה "מצות

 בן אב״א כלב לכ״ר שחיטה הלכות 393.
. )אר"ץ( :פרקים עשרה הקראי יהודה

 סינאני צלבי משה לכ״ר שחיטה הלכות 394.
.)אר״ץ( : מופלג בקצור הקראי יצהק בן

 די כ״י :מתתיהו לה״ר שחיטה הלכות 395.
(.2766 ע' רשמש"ש )ועיין ."ג. 492/3 רוסי

 )עיין . שקול בשיר שחיטה הלכות 396.
. יוסף( שארית
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.רוטנבורג לטהר״ם שמחות הלכות 397.
, לויה( מחנה )עיין

 הרא״ש הזכירם .עתיקתא תפילין הלכות 398.
 ה' )זצ״ל : כ״ה סי' א״ח בב״י וכן תפילין בהל' ז"ל

זה[. רבא,עיין שמושא לספר כוונתם ]ואולי ג'(.

 צפירת )עיין . ת״א עס תפילין הלכות 399.
. תפארה(

 רבינו מיסוד עבירת לכל תשובה הלכות 400.
 ו.\2 1570/0 ן(, רד״א בכ״י אשר וכו׳ אליעזר

 , הרקת ,ס בריש אשר תשובה הל' שהוא נראה
 . ותשובה מוסר ספרי שארי בלוית לבדם נס ונדפסו
. וז״ז( התשובה יסוד ,חטאים יורה )ועיין

 שמואל רבינו . גברוותא הלכתא 401.
 : התלמוד על חבור . מקורטובה הנגיד
במקומו(. שלי ושה״ג כ״א ב״ו ב׳ ול״א ב׳ )שג״ב

. הלולים( קדש )עיין גמור. הלל 402.

 :פייאצה אהרן משה ה״ר .וזמרה הלל 403.
 .איטלקי תרגום עם וכלה חתן לכבוד שירים
. 8ס , כחבצל״ת ,ליוורנו

, חסד( תורת )עיין . וזמרה הלל 404.

 שירי . וואלפזאהן יוחנן ה״ר .הללויה 405.
 ת״א: עם בראטיבאר הכנסת בית לחנכת ההלה

. 8ס , תקפ״ט , ברעסלויא

 חבור . מקנדיא היש״ר . הללויה ס׳ 406.
 באגרת ספריו במספר ומונהו , הרפואה בחכמת

. ע״ש ,וכו' אחוז

הקבלה(. הלולים,שלשלת הללויה.)עי׳קדש 407.

. תורה( )עיין . הללי ס' 408.

. אריסטו( )עיין . ההלצה ס' 409.

.הבילייו אלישע ה״ד .חוגג המון 410.
 לל׳ העתקה עם ש״פ הגדה על כפול פי׳

. 4ס ,תקנ״ד ,ליוורגו עברי: באותיות ספרד

 הנדרשים הנ״ך פשוקי מ״מ . רבה המון 411.
 אלגאזי: שלמה ה״ר ע״י נדפס . רבות במדרש

. 4ס ן קר״ש , קונשטנטינא

 שלמה רפאל ה״ר .לשלמה המעלות 412.
 דרושים .צובה ארם אבד״ק לאניית

. 2ס/תקל״ה/קונשטנטינא הדין: פי על ורובם

 יהודה ב״ר משה ח״ר .חדשה המצאה 413.
 אשר בלה״ק המלות כל כוללת מליצה . פיזא

 , המלות קצת פי׳ עם שמאלית שי״ן בשרשם
 שיר ס׳ בסוף ונדפסה תקי״ט שנת חוברה
 חוס' עם עוד . 8ס ,תקנ״ג , ד״א : אמונים

 הראשון שמה על שי״ן מדבר שם ותוס' מ"מ

 ישן, מבוחאוו אברהם ב״ר הירץ ה״ר ע״י
 עליה שמו ויקרא הנ״ל מחברה שם העלים ]והוא
 , שקלאוו,תקנ״ז,אוסטרהא רב[: זכר ספר בסוף

. 8ס ,תקצ״ה
 מאמרים(. )עיין : — מאמר . ההמשלים 414.

 אהרן לה״ר גיטין בעניני קונה׳ . ישלח הן 415.
 : לפעמים למלך משנה הרב ומזכירו . ששון
. בשמו( שלי ושה״ג מ״ח )שג״א

 שירים .זכותא משה ח״ר .חדש קול הן 416.
, )קטן( 8ס ,כע״ת , ד״א : קבלה ע״פ

. הרא״ש( הנהגת )עיין . הנהגה 417.

.ההודאה( )עיין .ההנהגה 418.

.תפלה( )עיין ישרה. הנהגה 419.

 )עיין . לאבונצר המדינית הנהגה 420.
. ...( מאמר

 אדם(. והנהגות דינים )עיין אדם. הנהגות 421.

. סרוק ישראל ה״ר .היושר הנהגות 422.
... : והנהגות מוסר דרכי

 מאיר ב״ר ישראל ה״ר ישראל. הנהגות 423.
 שונים, ודינים טובות הנהגות .מפראג יר"ל

 פפד״ט : המחבר שם בלי ראשונה נדפס

 . 8ס , בע״ת ,בעעות( פפד״א : )ורשמש"ש
. 8ס , תפ״א ,פראג : המחבר שם ועם

 א״ב ע״פ מסודר ישרות הנהגות 424.
 מוהר״ן. לקוטי ס' בעהמ״ח זצוק״ל נחמן ה״ר

 ,למוהר״ן חמדות ס׳ בשם כבר הנדפס ]והוא
. 12ס ,חמו״ד : זה[ עיין

 ישראל לר׳ מקדש ומורא ישרות הנהגות 425.
. 8ס ,תקע״ו , לאשצוב : בעש״ט

 א״ח מש״ע קצור .השנה מכל הנהגות 426.
 ב״ר מרדכי ה״ר ע״י נדפס ,הרמ״א והגהות

 הנהוגות ההלכות כפי ... הוגה וגס שבתי
.8ס משל״ח, קראקא, : וכן׳ וכו׳ אלו במדינות

 .מעשיות( ספורי )עיין .הנשים הנהגות 427.

 . תשובה( תקון )עיין . שמואל הנהגות 428.

 ב״ר דור ח״ר . התלמידים הנהגות 429.
 סדר בעיקר כללים ד׳ . מילדולה רפאל

 ספרים שארי וכן , נתחבר וכיצד המשנה
 ,וכו' ספרי ספרא כמו התלמוד לפגי שנשדדו

 וסביבו וכו', והתוספתות הברייתות חיבר ומי
 ,דבריו לפרש התלמידים למוד קונט' יחנה

 . 8ס ,תקי״ד , ד״א :וכלל כלל כל מקור ועל
. לעיל( עולם הליכות )ועיין

 יצחק ב״י ליב יהודה ה״ר אדם. הנהגת 430.
 אדם והנהגות דינים . איידליץ אבד״ק

 מלוקט , השנה ימות לכל שכבו עד מקומו
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 ,ד״א .16ס ,תנ״א פיורדא, רביס: מספרים
 . 16ס , תקנ״א נאווידוואהר, . 32ס חע״ז,

.תמים( צדיק )עיין הוספות ופס ,מ״ל עוד

 לבראסון.ונחלק ב[בית ה]אדם הנהגת 431.
 .וממונו בהונו הנהגהו על א( : שערים לד'
 על ג( .ומשרתיו בעבדיו הנהגתו על ב(

 . הבנים חינוך על ד( .תשתו עם הנהגתו
 דוד ה״ר ע״י ללה״ק ונעתק ערבי בל' חובר
 ב״י : משביליא יעיש ן׳ שלמה ב״ר

. £? 263/3 מינכק
אריסטו(. )עיין לאריסטו. הבית הנהגת 432.

 יצחק ב״י שלמה ה״ר .הבית הנהגת 433.
 על שלמה השק בכפרו מובא . הלוי לבית

. שכ״ה( )סה"ד : ישעיה

 אשכנזים לקהלת הכנסת בית הנהגת 434.
. 8ס , תקע״ה ,ד״א : 1841 משנת באמ״ד

 די לארנולד הבריאות הנהגת, 435.
 דון אראגון די מלך במצות שחיבר ווילאנובא

 נקיון על כללים א( :לשנים ונפרד ,גיאמי
 ומיני והמזון השינה על , ותנועתו הגוף

 על ב( . משקה מיני וכל וקעניות התבואה
 מטה ויורד הראש מחליי ומתחיל ,החלייס

 ללה״ק רומי מל' נעתק . הרגלים כף עד מטה
 קרשקש ]הוא יוסף ב״ר ישראל ה״ר ע״י

 £? 366 וואטיקאן ב״י : קשלר די וידאש
 וכ״י ,דתס״ו גא״ל צונץ ועיין , עסקוריאל וב״י

288 מינכען וכ״י בסופונרמש״ש[ חשר יה״ש
 כ״ר יהודה ה״ר . הבריאות הנהגת 436.

 לשמור אדם והנהגות רפואה ס׳ .יעקב
. .42 160 ווין ב״י :בריאותו

 כתב אשר להרמב״ם הבריאות הנהגת 437.
 בריאת שמירת על ערבי בל׳ הסולטאן אל

 ב״ר משה ה״ר ע״י לעברי ונעתק ,גופו
 א' מכתב ג׳ בכ״ח נדפס . תבון אבן שמואל

 מצאתי כן ,וחכר מכובש כ״י מתוך ]ונעתק . ע״ש
ונדפש רומי לל' נעתק גם . 289 טיבכען בכ״י
. רמש״ש[ :ערבי בל׳ עוד נמצא גם פעמים, כמה

 הנהגת בתי אגרת )מיין הגוף הנהגת 438.
* וכו׳( הגוף

 איך .הרופא לפילון הדבר הנהגת 439.
 ,לזה ורפואות ר״ל ומגפה דבר בשעת להתנהג

 חש״ד , קונשטנטינא : ונדפס לעברי נעתק

. 4ס לערך( ד״ע )שנת
 אלמושניגו משה ה״ר . החיים הנהגת 440.

 והנהגות לאדם מוסר תוכחת . ברוך ב״ר
 רז״ל, מאמרי ע״פ חלומות ועניני חייו ימי לכל

 בל׳ הכל , פרקים ומ״ז חלקים לג' ונחלק
 : בלה״ק שהם והמפתחות ההקדמה מלבד לע״ז

 בכתבם ]עוד . 4ס , השכ״ד )שאלוניקי( חמ״ד
. רמש״ש[ : 4ס ,תפ"ט ,ד״א : כלשונם

 מן א׳ הסם חברו המלכים. הנהגת 441.
 או גי״ל הח' )הוא פרנסיא למלך הנוצרים

 ושרים למלכים הנהגות .רומאנום( ענידיוס
 ונחלק ,למלוכה הישר בדרך מלכים בני ולחנך

 נודע לא לעברי מעתיקו ]שם . ופרקים לחלקים
 מרומא משה ב״ר יהודה ר׳ הוא ואולי

 : רמש״ש[ : הנ״ל המחבר ספרי רוב שהעתיק
. ח? 11 ליידען ב״י

.יקטן( בן )עיין . המתיחד הנהגת 442.

 ארחות )עיין .הנהגה או ש הראי הנהגת 443.
. שם( ומ״ש חיים

 אליקים ב״ר העניך הנוך ה״ד יפה. הנך 444.
 לכ״ב מסודרות כ״י דרשות . מקאליש

...פרקים

 .אדמה( מזבח )עיין . בכורים הנפת 445.

 דמונים פרדס מס׳ קצור . הרמתים הנצו 446.
 אורי וכ״י 288 , ף רד"א ב״י : להרמ״ק

 ועי׳ ,דרנ״ד ליידן כ״י רשי׳ )ועיין , £? 383
. פרדס( קצור

 בצלאל ב״ר ליווא יהודה ה״ר הספד 447.
 גינצבורג עקיבא ה״ר מות על מפראג( )מהר"ל

 פסק עס עוד . 4ס , שנ״ח ,פראג : מפפד״ם
. זה עיין , עגונה על

 שאול ה״ר מות על כ״ץ יוסף ה״ר הספד 448.
 , 8ס ,תק״ן , ד״א : באמ"ד אשכנזים אבד״ק

 מות על ששפורטש יעקב ה״ר ]הספד[ 449.
 , 4ס , בי"ת , ד״א : מירקאדו משה ה״ר

 עצמו ההספד ואינו שער לו אין ראיתי אשר ]הספר
 ושירים וקינה מרתיה ועוד ההספד ענין כ״א

 ערבי בל׳ דפים ו׳ הם ובכלל , שונים מחכמים
 מורנוירא הלוי שאול י' של הספד דרוש אל הנלוים

. רמש"ש[ : למ״ז בל'

 ה״ר מות על .מינדין שלום ה״ר הספד 450.
 : באמ״ד ראכ״ד ליב אריה בן משה יעקב

. 8ס ,תקע״ו , ד״א
. הפרדס( ס׳ )עיין . הספדים ס' 451.

. זבח( תורת )עיין . שלמה העלה 452.

 בדברי שגגות . היר״א ה״ר .דבר העלם 453.
 זמנים בסדר ידיעה מחסרון ומפרשים פוסקים

 הגדולים, שם לספריו פנה לאבן היה והוא וכו׳
 בהקדמתי )ועיין , והמסתעפים לחכמים ועד

. שלי( שה"ג בריש ותולדתו

 מרדכי ב״ר אברהם ה״ר .שאלה העמק 454.
 ק״ד )שג״ב : מהזהר ג׳ חלק על פי׳ .אזולאי

. ע״ש( ,במקומו שלי ושה״ג
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 צבייהודא ה״ינפתלי העמקשאלה. 455.
 עלשאלחותדיב • וואלאזין אבד״ק בררי!

...נדפש .אחא

 יונה אלתנביה(.ה״ר ערכי )בל׳ ההערה ס׳ 456.
 על המשיגים השגות על להשיב . גנאח ן'

 ערבי בל׳ י.\2 458/5 אורי כ״י : כפריו
(1419 ע' )רשמש״ש

 לאבונצר ההצלחה דרך אל ההערה ם' 457.
 ממאמרי שהוציא לו ופרקים אלפראבי

..¥277 רח״ם כ״י :והפילוסופים הקדמונים
 אברהם כ״ר להישיש הנ״ך כפרי על הערות 458.

פה. נ״ז ר״מ הקראי:כ״י הטרוקי מרדכי בן

 קטון יוסף לר' צ״ע בלשון קצרות הערות 459.
..¥21313 ,9 רד״א כ״י : בש״ס מס׳ כמה מל

 אשר בלע״ז מלות כל העתקות או העתקה 460.
 דארמיצר מאיר לה״ר המשניות במפרשי

 נדפסו ]ואח״ז . 4ס , תקס״ט ,פראג : סג״ל
. משניות[ ועיין ,וזולתם ווין ד' במשניות

 כהן חיים ר׳ מכתבי הוראות העתקת 461.
 שמואל: ר׳ ומקבלת אכסילראד ר׳ מקבלת

. ¥2 588 ! 9 רר"א כ״י
.מדרש( )עיין : — מדרש .הפטרות 462.

 הרד״ק פי׳ עס השנה מכל הפטרות 463.
 ין, ]רד״א .2ס שע״ט, באסל, הברכות: ועם
לחומש:רמש״ש[. השייך המקראות חלק הוא ¥. 71

 המשחה שמן פי׳ עם מכ״ה הפטרות 461.
. ¥. 29 רוסי די כ״י :דאטו מרדכי לה״ר

 למעתיקים ובאור ת״א עם מכ״ה הפטרות 465.
 ]ואח״ז . 8ס ,תק״ן ,ברלין : שונים ומבארים

. תורה[ עיין ,ובאור ת"א עם בחומשים נדפסו

 בתום׳ אלשיך פי' עם יונה הפטרת 466.
 שהובא יונה ממדרש המוצאת יונה תפלת

 בע״ס ע״י וחובר נלקט . בארוכה בילקוט

. 4ס ,תק״ל ,פפד״א :הפטרות על מן טעם
 ס׳ , ישראל כנסת )עיין . הפלאה ס' 467.

. תורה( משנה , כתובה

 ברלין ישעיה ה״ר .שבערכין הפלאה 468.
 ,הערוך ע״ס והגהות באור .פיק המכונה

 . 8ס , 1830 , ברעסלויא : ח״א . חלקים ב'
 שמעון וה״ר הרשד״ל נוספות קצת עם ח״ב

 , ווין : הרש״ה חידושי בשם הורוויץ
. 8ס ,תרי״ט

 מחמד לאבו הפילוסופים הפלת 469.
 שהיו הפילוסופים דעות בבטול .אלגזאלי

 ונקרא ,שונים בעניניס מופתיהס וכל לפניו
 ע״י לעברי נעתק . הפילוסופים הרס ג״כ
 : סאלאדין יצהק בן הלוי זרחיה ה״ר

 31^2 508 פאריז וכ״י ¥2 6 61 36 ליידן כ״י
. ¥2 496 רוסי די וכ״י

 ע״ס השגות .רשד לאבן ההפלה הפלת 470.
 דבריו ובטול זה שלפני הפילוסופים הפלת

 הפלת מס׳ דברים ראשי בו ויש גדול׳ בתוקף
 קלונימוס ר׳ ע״י לעברי נעתק . הפילוסופים

 , לרבים מצוי כ"י : טודרוס בן דור ב״ר
 כ״י )עיין התקומה ס׳ נקרא מהם ובקצת
 העתקה עוד תמצא ]ושם . (*¥2 15 ח"א ליידען

 עברי מל׳ ונעתק 18 61 36 בכ״י משונה קצת
 קלונימום בן דוד כ״ר קלוממום ר׳ ע״י לרומי

. רמש״ש[ : ונדפס
 של ע״א דקל"ה השכחה עומר בס׳ ומצאתי

 נעלם לא המחבר( )נכד גבישון אברהם אמר :וז״ל
 הפילוסוף חכמת עוצם הפלאת ספר יודע כל מעיני
 ומאזני הכוונות בעל אלנזאלי אבוחמאד הגדול

 הפילוסופים הפלת וס' רעיוניות עגולות וס׳ העיונים
 שמעתי :לו ואמר מלכו קראו כי ההפלה הפלת וס׳

 דת תופס ודתך ישמעאל בדת מאמין שאינך עליך
 האמת אס המלך לו ואמר , כופר והוא הפילוסופים

 במופתים הפילוסופים חכמת להפיל ספר לי חבר אתך
 , ואמונתם מעענתם ועענה אמונה לכל חותכים

 בעת אמנם . היום אתנו הנמצא ההפלה ס׳ וחיבר
 וקראו הפלתו להפיל אחר ספר מחבר היה חבורו
 היה ביום כי ,בלילות מיסדו והיה ההפלה הפלת
 נתיירא בנינו כל הורס היה ובלילה ההפלה ס' מחבר
 שרירה ביום אשר את ותשאר המות יקדמנו שמא

 .וכו',עכ״ל בהפכה היא חפצו וכל ישעו וכל וקיימת
 הפילוסופים כוונות לס' בפירושו נרבוני הר״מ אבל

 שגזאלי כתב .(¥2 93 אוראטורי פאריז )כ״י
 שרשי על הפילוסופים כוונת ס׳ ראשונה חיבר

 הפלת ס׳ חיבר ואח"! באמת דעתו כפי הפילוסופיא
 סודו גלה ואח״ז , המלך בדבר הפילוסופים

 שם בכ״י "כ ג )הנמצא הכוונות כוונות בקוננן׳
 שחיבר קונטרס :וז״ל בראשו של (3.1• •¥2 345

 למבינים רצונו לגלות ההפלה אחר אבוחמד הפילוסוף
 תר״י )עק״ד : יבין והמבין הכוונות כוונת והוא

 כפי שאלות תשובת ג״כ נקרא דת״ס(.וקונלזה

. ע״ש נ\215/5 ליייו ליי נרשי/ ימש׳׳ש שהוכיח

 גוטמאן טוביה ה״ר אלכסנדר. הצלחת 471.
 אחרי שר אשר נעים אף יפה שיר . פעדער

 —תקע״ב בשנת רוסיא מארן אויב גורש אשר
. 16ס , תקע"ד , ברדיטשוב :ג'

 שמואל ב״ר צבי יעקב ה״ר מלך. הצלת 472.
 הציל ביום גדול שיר .שפערלינג יהודה

 , לבוב :רוצח מכף עסטרייך קיסר את ה׳
. 8ס , 1854

 המכונה אברהם ה״ר . לכת הצנע 473.
 ן קני על א( : חלקים ג׳ .הספרדי שמסולי
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 הכ״ג עבודת סדר על ב( . המעלות שלמות
 יו״כ לפני להתקדש שראוי במה ג( .ביוה״כ
. .¥2 56/2 ליידען ב״י :וביו"כ

. חתנים( חפת )עיין .לכת הצנע 474.

. א״ל ו י כ״י . אלהית לחכמת הצעה 475.

 הבחור שנתן הגע מעשה . המעשה הצעת 476.
 מהר״ס עס וריב וינטוריצו שמואל

. פסק( )ועי' .4ס ,שכ״ו ,ד״ו :פרווינצאלו

. דבש( צוף )עיין .רות הצעת 477.

 סור בשס הנקרא החיים לען ודרך ההרמה 478.
 הירש צבי לה״ר טוב ועשה מרע

 צבי לה״ר והוספות הגהות עס זיריטשובר
 , לעמבערג : מדינוב שפירא אלימלך

. 1858 , שם . 4ס ,תר״י

 ב״ר משה לה״ר הקבלה לדרכי הקדמה 479.
 רד״א ב״י :רבו אלקבץ הר״ש בשם יצחק

, 951 2>\ .

 המבטא חכמת או הדקדוק לחכמת הקדמה 480.
 )ברכוש בל״ץ יהודה ב״ר הב״א בנימין לר׳

 שבילי מהלך ס׳ בראש נדפסה . צדיק( לראש
 ר״וו וע״י ,והלאה ש״ח משנת קמחי לר״מ הדעת

. לשון ומרפא נעם דרכי בס׳ היידנהיים

 המקובלים ספרי על והגהות הקדמות 481.
 כמ״ש רמש״ג בכ״י נמצא .מפאנו עזרא לה״ר

. ה' ע׳ בתג״י

 ב״ר מרדכי לה״ר אברהם אשל ס׳ הקדמת 482.
 לספרו מבוא כעין והוא .אשכנזי יהודה

 , פיורדא :א׳( באות זה )עיין אברהם אשל

. 8ס ,)תס״א( חש״ד
 מאמרות מבוא אל השו״ת המעתיק הקדמת 483.

 מאח יקרות הערות עם למרשילייו ומליצה
 , ווין : בל״א ובסופו ,יעללינעק הר״א

 שלום נוה כע״ס הוא ]והמעתיק . 8ס ,תרי״ט
, רטש״ש[ : הספר בבקרת במזכיר כמ״ש

 יפה העתקה . חלק לפ׳ הרמב״ם הקדמת 484.
 ,דביירונה שמואל חתום ובסופה ,וצחה

 אמנה ראש בס' מהנזכרת גס מהנדפסת ומשונה
. יה״ש ב״י : תנון אבן ר"ש שם על

.משה( ימין )עיין .הספיר הקדמת 485.

. אריסטו( )עיין . קש הה ס׳ 486.

 שמעון ב״ר חיים אברהם ח״ר .אבל הר 487.
 וגוסס וידוי חולים בקור דיני .אפענהיים

 על חיים נשמת מאמר ובסופו ,וכו׳ ואונן
 , דיהרנפורט . תקפ״ד ן לבוב : הנפש השארת

. 8ס , תקפ״ט

 הנעלם מדרש הוא רות זהר כולל .אדני הר 488.
 ן.2 995 ,ן( רד״א )ובכ״י חדש בזהר אשר
 ללילי והאדרות , רות( מררש ג״כ נקרא

 , שקלאוו . בע״ת ,ד״א : והן״ל שבועות

 אמת דרך קונט' לו ונלוה עוד . 8ס ,תקע״ז
 , מזבאריז פייביש משולם לה״ר מוסר

 : מזלאטשוב מיכל לה״ר הנהגות ובסופו

. 8ס , חמו״ד
.אחרונים( ריקאנטי פסקי )עיין . הטוב הר 489.

 אבד״ק שהיה אליהו ה״ר . הכרמל הר 490.
 ,פפד״א :הש״ע חלקי בד' שו״ת . בילגוריא

. 2ס , תקמ״ב
 דור ב״ר שמעון ה״ר . הכרמל הר 491.

 נדה הל׳ י״ד ש״ך על חי' . אפענהיים
 :י"ד ש״ע על הגר״א לבאור ופי' ,ומקוואות

. 4ס , תקע״ב ,פראג
 )ורובענש רובייו מרדכי ח״ר .המר הר 492.

 הרמב״ס על חי׳ רבי(. רחמים ר׳ : 230 ?],
. 2ס , תקצ״ה , שאלוניקי : ודרוש

 בר״ד שמעון ח״ר . המוריה הר 493.
 גיעין דיני על נתיב יאיר הנ״ל.ס׳ אפענהיים

. 8ס תקפ״ג, אפען : מרובה ותוס׳ באור עם
הקבלה(. סלולה,שלשלת דרך םיני.)עי' הר 494.

 פל יוסף פורת בס׳ מובא .המנגד הרגש 495.
. שכ״ה( )סה״ד :ע״ב דכ״ח קהלת

. הלב( פתיחת )עיין . הלב הרחבת 496.

 דרושים בדרשי. יצחק ה״ר כשמיים. הרי 497.
 הבושם ערוגות ס׳ לו ונלוה ,הפרשיות ע"ם

 . 2ס ,תקנ״ג שאלוניקי, :לבנו כנ״ל דרושים
. וע״ש( ,צ' י' )זצ״ל

 .שולמאן קלמן ה״ר . ביתר הריסות 498.
 ביד ביתר וחרבן כוכבא בר גבורת ספור

.8ס ,תרי״ח , ווילנא : רומא קיסר אדריינוס

 יוסף מיכל הב״ח .טרויא הריסות 499.
 ע״י טרויא עיר חרבן מעשה .לעבענזאהן

 , ווילנא :מל״א נעתק ,שיר בארח היונים

, 8ס תר״ט,
 .הלוי בחור אליהו ה״ר .ההרכבה ס׳ 500.

 כסדר בלה״ק ומורכבות זרות מלות דקדוק

 ומנוקד מוגה עוד .12ס ,רע״ח ,רומא ח״ב:
 . 8ס ,ש״ו ,ד״ו : אדעלקינד קורניליו ע״י

 ורק לבד רומי ובל׳ . 8ס , תקנ״ג ,פראג
 מינסטער: ע״י הפנים עם נדפס הס׳ הקדמת
 הדפוסין )ויתר . 8ס ,1836שם, . 1525,באזיל

. ומונועיס( חשודים וז"ז רד״א ברשימות אשר

.מדרש( )עיין . __ מדרש .הרנינו 501.
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 ואלי: דוד משה לה״ר קבלה .אדום הרם 502.
. יוא״ל כ"י

 הפלת )עיין . הפילוסופים הרם 503.
. הפילוסופים(

 הלוי שאול ה״ר .הנפש השארות 504.
 ברורות וראיות מופתיות הוכחות מורטירה.

..השכל ומן הקדש כתבי מכל הנפש נצחיות על

 מנחם בן משה ה״ר . הנפש השארת 505.
 על מופתיות הוכחות .)הרמבמ"ן( מדעסויא

 הפילוסוף בין ושיחה ויכוח ע״ד הנפש נצחיות
 ספור עס ,תלמידיו ובין היוני סוקראעוס

 עד כלח בבית נעצר מיום סוקראטוס הולדות
 ונעתק פהעדאן בשם בל״א חובר .מותו יום

 לו ונלוה , ממיץ בער ישי ה״ר ע״י לעברי
 על מהמרים ב׳ ,הנ״ל לרמבמ״ן הנפש ס׳

 ללה״ק העתקתו עם , ונצחיותה הנפש מהות
 ,תקמ״ז פרידלאנדער:ברלין, דוד ה״ר ע״י

י. 8ס , תקנ״ח ,ברי״ן

 השגות . גנאח ן׳ יונה ה״ר .ההשגה ס׳ 506.
 ר״י של הנוח אותיות לס׳ והקונים הוספות

 נקרא ערבי ]ובל' . דשט״ז( ח״א )פירשט חיוג
. 458/4 אורי בכ״י ונמצא אלמסתלהק

 ר׳ לו קרא כאשר המשיג להעתיק ראוי ויותר
. [419 ע׳ רשמש״ש :היוני יוסף

 בס׳ הרז״ה על א( . הראב״ד השגות 507.
 רמ״א מסי׳ דעים תמים בס' נדפסו , המאור

 מסי׳ שס ג״כ נדפסו , הרי״ף על ב( .והלאה
תורה(. משנה )עי' הרמב״ס על והלאה.ג( רל״ד

 . הרי״ף רבו על אפרים רבינו השגות 508.
. ס״ח הי' רעים תמים בס׳ נדפסו

 על גאון סעדיה ב״ר דוד ה״ר השגות 509.
 מקובצת בשיטה הגרי״נזכרו בל׳ גדולות הלכות

 1 ח״א שלי ושה"ג ג' ד' )שג״א : ע״א דר״ז ב״מ
. שי"ר( לה״ר רס״ג תולדות ועיין .בשמו

 בל״א המוטעים דינים על בל״א השגות 510.
 החיים וס' ,עפשנזיין מיכל יחיאל ר' דיני ]והם
 ושאין המנהגים[ וספר ,טוב לב וס' , פ״פ לי"ש

 תס״ח( אחר ד״א )כנראה חמו״ד : עליהם לסמוך
. (537 ע׳ )רשמש״ש . 8ס

 המורה ס׳ על גיקטיליא יוסף ה״ר השגות 511.
 )ועיין .״ץ. 1026 ,ף רד״א ב״י :להרמב״ס

. במערכת( מאמר

 על שהשיג הלועזי יוסף ר' על השגות 512.
 רד״א ב״י דבריו: כל ומפרק משיב וזה הרמב״ס

. ^2 1665 ! ן(
 : העריך על מטראני מהר״י השגות 513.

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג מ״ע י' )שג״א

 האמונות ע״ס אלשקר מהר״ם השגות 514.
 סי' אלשקר הר״ם בשו"ת נדפסו . טוב שם לר׳
 ש' בסוף לבדם גם ונדפסו לקחו ומשם . קי"ז

. 4ס ,שי״ז , פירארה :הנ״ל האמונות
 למהר״ן שמורים מצת ע״ס הרמ״ז השגות 515.

. במקומו( שלי ושה״ג כ"ח )שנ"ב :ב״י שפירא

 ב״ר )מלוגיל הכהן משה ה״ר השגות 516.
 : עליהן השיב וזה הרמב״ס על ?( מאיר

 ושה״ג כ׳ מ׳ שג״א ועיין , דצ״ט ד״א )יוחסין
 , אוקספורד בכ״י קצתם ]ונמצאו .בשמו( ח״א שלי

 הנמצאים הם ולרוב ..¥2 44 }(, רד״א הוספות
 פה להדפיסם א׳ איש התחיל וכבר , משנה בכסף

 ועיין , לרמש"ש שיש א' עלה רק נדפס ולא

. ¥צ[ ע' ובהוספות 1846 ע׳ רשמש״ש

 דוד יד הרב חיבר ביהודה נודע ע״ם השגות 517.
 ג״כ ומזכירם , ביהודה נודע המחבר להרב ושלחם
.י"ד( י׳ )זצ״ל :פ״ג פסחים במס' דוד יד בספר

 לישראל, חק )בס' י״ד חדש פרי ע״ס השגות 518.
. שור( ותבואות תאר פרי

 הוא , י״ד בש״ע הט״ז על הש״ך השגות 519.
. זה ועיין ,הכסף נקודות ספרו

 יצחק לה״ר בתכונה כנפים שש ע״ס השגות 520.
 יהודה ה״ל תלמיד צדיק בן שלמה ב״ר

 כנסים שש ס׳ בסוף ב״י : הקדוש אשר ב״ל

 : \.2 1144 רוסי ודי '^.2 381 בוואטיקאן
. דתכ״ג( גא״ל )צונץ

. ההודאה( )עיין ההשגחה. ס׳ 521.

 .אלגזאלי לאבוהמד אלהית השגחה 522.
 מל' נעתק .ההשגחה בעניני עיוניות חקירות

 ,הנרבוני יהושע ב״ר משה ה״ל ע״י ערבי
 הר״מ פי' שהוא כ׳ ורמש״ש מקורו. אזכור ]לא ב״י.

. העתקה[ ולא הפילוסופים כוונת ע"ס נרבוני

 שאול ה״ר . ישראל על ה׳ השגחת 523.
 ,ספרדי בל׳ מופר ותוכחת דרוש .מורטירה

 ש״י )ועיין . ^.2 216 רח"ם כ״י : פרקים ע״א
. וכו'( אמת משה תורת ת׳ באות

 .דוד כ״ר מאיר ה״ר .ההשגה השגת 524.
 בס׳ נזכר . גנאח ן׳ לר״י ההשגה ע״ס השגה

 ווין כ״י )עיין ,דוראן פריפוט לר' אפוד מעשה

. ^.( 37 ח״ב
 תשובות . גנאח ן׳ יונה ה״ר ההשראה. ס' 525.

 ובל׳ ,הלשון בדקדוק' עליו זולתו השגות על
 אורי בכ״י ונמצא אלתשויה נקרא ערבי

458 ¥2. .
 לחבר ז״ל הרמב״ם .ההשראה ס׳ 526.

 הכתומים רז״ל ומאמרי התורה עניני בבאור
 ולא האנושי השכל עם ולהשוותם והקשים
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 [ וכן הנבוכים, מורה לס' בפתיחתו )עיין השלימו
. ע״ש ,שם שהזכיר הנבואה ס׳

 . השדה ושיח אליעזר ר׳ השיב 527.
 . ליפשיץ זלמן שלמה ב״ר אליעזר ה״ר

 מטור הב״י על דינים חי׳ וח״ב ,שו״ת ח״א
 דמשק ונקרא וש״ך, ובסמ״ע וח״מ י״ד

. 2ס , תק״ט , גייאוויט : אליעזר

. מדרש( )עיין . — מדרש . השכם 5־28.

 משה ב״ר משולם ה״ר . ההשלמה ם' 529.
 הש״ס הל׳ השלום .מבדירש יהודה ב״ר

 לחבור וצירפם עליהם, הרי״ף עשה שלא במס'

 . (334 תרכ״ב )המגיד גינצבורג כ״י : הרי״ף
 שלי ושה״ג ל״א מ' ושג״ב ע״ז מ' שג״א )עיין
 האלפסי עם מהדש הנדפס ואולי . ובמקומו( בשמו

 הוא הרי״ף ע״ש ונקרא נדרים מס' על בפרעסבורג
 מס׳ ]על . ה׳ אשי ועיין , הזה ההשלמה מס'
 ושם 124 וואט' כ"י )?( עירובין הולין שבת

. בלוניל[ וחברו ,יהודה ב״ר משולם

 . תבון אבן שמואל לה״ר ההשלמה ס׳ 530.
 מובא .המורה אל הנוסף הזרות המלות פי'

 ע״פ ראה פ' עה"ת הראב״ע על היים מקור בפי'
 שער שם נקרא ואח״ז , נביא בקרבך יקום כי

. ע״ש ההשלמה,

 . הצפון מלך עם הנגב מלך שהערות ה 531.
 . מלונדון הזן יהודה ב״ר יעקב ה״ר

 לו וסביב , ומליצה שיר בארח מוסר תופחות
 וש״ס בתנ״ך המלות ומ״מ ,סיני בשם באור

 פתיחה ובראשו ,בוצץ בשם וכו׳ ומדרשים
 : וימה צפונה קדמה בשם ארוך בדרוש

. 4ס ,תצ״ז , ד"א

 . יעב״ץ ה״ד מתלמידי א' .התאבקות 532.
 אייבשין הגי״י עם הידוע מדון ראשית ספור

 : והס רבו, ספרי מארבעה מלוקט בקצור, ז״ל

 שחוק , ביעקב עדות ,הסופר יהונתן בית
 שחוק ס׳ לו ונלוה . השמוש וס׳ הכסיל

 יעכ״ץ לה״ר דרוכה ונת זאב יקב ,הכסיל

ע״כ :וז״ל דרוכה גת ס׳ בסוף כמ״ש בעצמו

 המלבה"" התלמיד דברי ואילך מכאן הרב דברי
 גב״ע נמצא זאב יקב ובקונט' . ע״ב דקנ״ו ע״ש

 זה בענין ושיחה מליצה ממרא אלוני וקונט׳
 דיין זעלינמאן אברהם ב״ר שלמה להב״ח

 ויריעות שלמה חשק נע״ס )הוא מצילץ

 ]אבל .12ס , תקכ״ב , אלטונא : ח״ז( שלמה
. הרבה[ מאוחר מזמן גס מכתבים בו נמצאו

 פינהם ה״ר . שלומים לאגרות התחלות 533.
 , מכתבים לראשית שונות נוסחאות .זעליג

 חמו״ד : זה עיין ,שלומים אגרות מס' לקוח

. 8ס תי״ח( ,)ד״א

 )הנמצאות( הנמצאים התחלות 531.
 ס׳ או אלפראבי לאבונצר הטבעיות

 בס׳ נדפס המדינית. בהנהגה והוא ההתחלות

 שנעתק שם ]וכתוב תר״י—תר״ע לשנת האסיף
 אחד עד ע״פ אבל ,תבון אבן שמואל ר׳ ע״י

 ונשמע ,בנו משה ה״ר ע"י שנעתק נראה ויותר
 , 2001 ע' רשמש״ש )עיין אחד בכ״י שמו

 ,לייפציג :רמש״ש[ : (19 סי׳ 2767 ,2484
. 8ס , 1849

 לחכמת וכללים הקדמות .הבמה התחלות 535.
 , 1030 , ף רד״א כ״י :מהאריז״ל הקבלה
1033 61 1072 .¥ .

 יעקב כ״ר יצחק ה״ר .יצחק התחלת 536.
 :צחות לכתוב ללמוד אגרות תבנית שלומית.

. 8ס ,תכ״ג ,ד"א
 )עיין .סינא לאבן התכונה התחלת 537.

. הקאנון( ס'

 כתב )עיין . לדרשנים התנצלות 538.
. התנצלות(

 וקצור זרע הוצאת ותקון נדרים התרת 539.
 וכו׳ ישראל ב״ר מרדכי ה״ר ע״י דקדוק

 לשנתתמ״ח( סביב )פראג חמו״ד :דפין( )ו'
 ,ווילמרשדארף מלקות: חקון עוד,ובראשו .4ס

 בסוף נדרים הפרת פדר ]ונדפס . 8ס ,חש״ד
 ועיין . פ"ר וז״ז , זה עיין ,חטאים יורה ס'

[488 ע' רשמש״ש

רביעית מהחרא ה אות נשלם



2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

הספרים אוצר

 מיוחס קונטרס .העי״ן אל היום ואבוא
 בריב ארץ רגזה וע״ז ,אייבשיץ יהונתן לה״ר

 וגביות אגרות עה יעב״ן ה׳יר ביד והנמצא , הנודע
 רח״ם בכ״י הוא וסופו בראשו מודפסים עדות

, ו.\2 227—8

 שמסולי אברהם ה״ר . ידע והאדם
 ובהקדמתו ,ופו״ר הזיווג ענין על .הספרדי

 רכי״ם משנת וכו׳ ספרד מגירוש קצת מסופר
 . ¥. 56/4 ליידען כ״י : ע״ש החר״ם, שנת עד

 ליידען מכ״י רמש״ש ברשימת נדפסה הס' ]והקדמת
 מישרים מגיד ס' ג״כ שחיבר כ׳ וש״י ע״ש. ת' דף

 נחלק שער וכל , שערים ג' ופשעים דרשות
. ופרקים[ לחלקים

9.

10.

11.
12.

 בראב״ן מובא .קדמון דינים ס׳ . והזהיר
 חולין וברא״ש ל״ח סי' למהר״ס שמחות והל' ותוס'

 ובפוסקים ,ד׳ סי׳ מ״ח כלל הרא״ש ושו׳ית , פ״ח
 ,וא״ו בלא הזהיר ס׳ לו קורין ויש .ז״ז ראשונים

 . שס( ומ״ש במקומו שלי ושה״ג א' ב״ל )ועי'

.יעקב( בית )עיין .הכהן והעריך

 . משה( מטה ברית )עיין . משה והשיב

 ,שמואל אגודת )עיין .העמודים ווי
. הברית( לוחות שני

 * עייאש יהודה ה״ר .ליהודה וזאת
 ופי׳ השלוס עניני באור , ח״א : חלקים ב'
 באור ,ח״ב . ודרושים ש״פ והגדה פ״א על
 ועל הקטרת דפיטוס וברייתא הרא״ם על

 והגהות דיוה״ה עבודה סדר ופי' המזון ברכת
 תוספתא ובאור להרמב״ס המצות שרשי על

 : עניניס ושארי ואנדרוגינוס דבכוריס
. 2ס ,תקל״ו , זולצבאך

.מהרי״ו( שו״ב )עיין .ליהודה וזאת

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

 יהודה ב״ר ישעיה ה״ר .פיפיות וחרב
 ק״ש של תיבות רמ״ח על באור .הלוי ליב
 פי׳ עם מ״ב של שם בו ומרומז ,קבלה ע״פ
 בשם פי׳ עם ע״ב של ושם ,פז כתם בשם

. 4ס ,תקמ״ז , לעמבערג : זהב גלילי
 כהן אברהם ה״ר .הכהן לו וחשב

 :קבלה ע״פ אותיות כתרי על באור מלאסק.

. 4ס ,תקמ"ד , פיורדא
 . משה( מטה ברית )עיין . משה ליגד

 .טבונא בורגיל משה ה״ר יהודה. ליגש
 והסכמת הכוסות בבית שנמצא מחט על פסק
 מיץ יוסף ה״ר כתב ובסופו ,פראג רבני

 :בספרו לובלין מהר״ס דעת לסתור זה בענין

. 691 ף, רד״א ב״י
. טורים( )עיין .יהודה ריגש

. זקונים( בן )עיין . דלד לידבר

 עוד ]ונמצא .תודה( זובח )עיין . גדול לידלי
 ד׳ תהלים ס׳ בסוף וידוים ס' או גדול וידוי

 . [490 ע' רשמש״ש : 12ס , תנ״ה , זאלקווא

 . יעקב בן נסים לרבינו הגדלל לידלי
 ובסדורי כפורים יוס לשחרית ספרדים במחזור נדפס
 שלו תפלה מסדר שנעתק ויתכן . קטן ליו״כ תפלה

 דנ״ח תקצ״ב בכה״ע )עיין ,בקדמונים המובא
. ט( כ״ והערה

 ן" ברוך ה״ר . למלקלת הרוב וידוי
 . 8ס ש״ס( )סביב חש"ד ,ד״ו : ברוך

. (490 ע' )רשמש״ש
 יעקב ה״ר יסד בפרטות, חכם לתלמיד וידוי

.במקומו( שלי ושה״ג ד' )ול״ב : ב״י אלגאזי,

 אשר 4ס , תס״ח ,פראג . ותחנות וידויים
זה. חדשות,עי׳ תחנות הס ו.\2 1396,1] ברד׳יא
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20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

 עזרא אבן אברהם ה״ר .אברהם ויוסף
 מהדורא אסתר מגלת על פי׳ . )הראב״ע(

 יוסף ה״ר ע״י ישן כ״י מחוך נדפס .שניה
. 8ס ,1850 ,לונדון : צעדנער
 ,משה( ימין )עיין .אברהם ויוסף

 . מדרש( )עיין : — מדרש . ויושיע

.קרני□( )עיין .שמש ויזרח

 שבעה וסוד הזהר לס׳ מפתח . יצחק ויזרע
 רמ״ק של הפרדס לפי׳ פקודי פ׳ לזהר היכלות
 . שערים מאה פי׳ עס יצהק פחד ונקרא
 : פערלש יצחק ה״ר לאור הוציאו ואולי

 )רשמש״ש . 4ס ת״ח(—שצ״ב ,)קראקא חמו"ד
. (537 ע׳

 ויטריבו חיים יחיאל ה״ר .עוד ויחי
 חקירה ע״פ דרושים ל״ג . אנקונא אבד״ק

 עה״ת ס דרושי וה׳ ושירים ואגדה גמרא ועל

. 2ס ...ליוורנו : ש״ע ד' על ושו״ת
 ב״ר משה אהרן יהודה ה״ר .משה ויחל

 . מקרומנויא אלטשולער חנוך אברהם

 יראה ודרכי מוסר תוכחת ,ח״א :הלקים ב׳
 עבירה כל על השובה דיני ,ח״ב . ותשובה

 , פפד״א שע״ג. ,פראג : האשם תורה ונקרא
 )ועיין . 4ס , תק״ב , זאלקווא . תנ״א

. (1291 ע׳ רשמש״ש
 .פיגיטו משה הי ה״ר . משה ויחל

 : ושמות בראשית ע״ס מוסר בדרך דרשות
. 2ס , תקע״ד ,ווין

 נקרא כן . נייח מו־ך ]פערטייסט בוך ווייבר
 , חיים,ע״ש בן שמעלקא לה"ר נשים סדר ס׳ ג״ה

 ס' בא ואחריו , נשים מצות נקרא הישן והפשר
 סלניק אהרן ב״ר בנימין לה״ר נשים מצות סדר
 כל נתבלבלו זה ובספר . בנימין משאת שו״ת בעל

 מקומו כאן אין כי פה לתקן וא״א ,ספר רושמי
. נשים( פדר )ועיין . רמש״ש[ :כלל
 אבד״ק ליבל ישראל ה״י .ויכוח ס'

 ויכוח .בנאוראראדאק ואח״ז מאהלוב

 חסידי המכונה זמרי עם אמתי תלמודי
 : רביהם נגד מווילנא הגר״א בשם ומכתבים
. 8ס נס 4ס , תקנ״ח ,ווארשא
. הויכוח( אגרת )עיין . ויבוח

 פרות. שתי בסוגיות והרז״ה הראב״ד ויכוח
 )ול״א :השואל פ׳ מציעא מקובצת בשיטה הובא

. במקומו( שלי ושה״ג א׳

 :]צ״ל מאגיסטראטוס אליהו ה״ר ויכוח
 רמש״ש[ חמודות: אגרת בעל והוא מגיניצאנו

 דאקווא פראנציסקו האח עם בנימין כ״ר

 ח״ב ווין כ״י :אורביטו בארץ פונדינטי
. 312/5 מינכען .י.\216/7

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.

 (637301010) קרציולו אלפונסו עם ויכוח
 "\ו. 57 יוא״ל ב״י : שע״ז שנת בפירארה

. ^.2 344 רוסי די וכ"י
 .ואלי דוד משה לה״ר האמונה על ויכוח

 .ימים ז' או חלקים לז' ונחלק ,איעלקי בל׳
 נ' ב״ח )עיין . יוא״ל ב״י : דפין ת' כמו מחזיק
. ד( י״ הערה דק״ל

 : והמכחד המיחד בין האמונה על ויכוח
 ה׳ מלחמות ס׳ ]הוא .ו.\21168 רד"א כ״י
 ,ו.\2 229 רח״ם ב״י נ״כ והוא ראובן בן יעקב לר׳

 בחן אבן ס' על ליידען כ״י בישי' מ״ש עיין
. רמש״ש[ : 2554 ע׳ ורשמש״ש

 בן לרש״ט החסיד עם החכם ויכוח
 נדפס .הויכוח אגרת ג״כ ונקרא פלקירא

 . זה עיין , כאבותיך תהי אל אגרת בקובץ

 הזהר ס׳ קדמות ועל הקבלה חכמת על ויכוח
 שמואל לה״ר והעעמיס הנקודות וקדמות

 . 8ס , ברי״ת ,גוריציא : לוצאטו דור
 : פרקים י״ד ,ונוצרי יהודי בין ויכוח

 . האמונה( עזר )ועיין .נ\2 231 רח״ם ב״י

 . פיפיות( חרב )עיין .ונכרי יהודי ויכוח

 מפאריס יוסף ב״ר יחיאל רבינו ויכוח
 נדפס . י״ב ח״א בשנת ניקוליוס המומר עם
 בספרו וואגענזייל ע״י רומית העתקה עם

 : ויכוחים שאר עם 1013 12003 8313003
 ו.\2 229 רח"ם ובכ"י . 4ס , 1681 , אלטורף

 יחיאל רבינו ויכוח :וז״ל יותר ומבואר נמצא

 ורבינו דוד ב״ר יורא ורבינו מפארים
 מקוצי משה ורבינו שלמה ב״ר שמואל

 בפאריס י״ב ה״א בשנת ניקוליס המומר עם
 רשמש״ש )ועיין . ע״ש / והמלכה המלך במעמד

. (1280 ע׳
 מודח(. וחרע.)עי׳צבי יצה״ט בין ויכוח

 משה ב״ר שלמה לה״ר הנוצרים עם ויכוח
 . נאמנה( ה׳ עדות )עיין . יקותיאל ב״ר

 קונקי. למהר״א וסעיפי' הקנאה על ויכוח
 ושה״ג י״ד )ש״ב : ב״י , קנאות מנחת בספרו

. במקומו( שלי

 הספר מתוך הנראה ולפי . הקראים עם ויכוח
 .ו.\21179 ף, רד״א ב״י : מווילנא הכותב היה

 מלך לפני האמונה בענין הרמב״ן ויכוח
 ע״י רומי תרגום עם ראשונה נדפס . ושרים

 הנ״ל: 10131^003 010. בספרו וואגענזייל
 כ״י מתוך ושנית . 4ס , 1681 אלטשדורף,

 ונוסף ושלישית . זה עיין , חובה מלחמת בס'
 וגו׳ עבדי ישכיל הנה על הרמב״ן באור בו

מאת כ״י ע״פ הוגה ,נ״ג—נ״ב בישעיה
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46.

 55. מש' י״ב שער נוסף ספרים ]ובקצת . הרמש״ש
 ראשונה נדפס ראובן. ב״ר יעקב לה״ר ה׳ מלחמות

 56. על הויכוח בבקרת כמזכיר מ״ש ועיין , כאס״ד
. 8ס ,כת"ר ,שטעטין :רמש״ש[ :זו הוספה

47.

48.

49.

 הויכוח מאמר או והחכמה השכל בין ויכוח
 הולך סובב . לוצאטו חיים משה לה״ר

 כל החרכים מן מציץ ובו הטבע שאחר מה על
 שני אדר ער״ח המחבר והשלימו , סתום וכל רז

 , פ"ז הערה קנ״ה דף ג' )ב״ח : תזנ״ד שנת
. ד( נ" בהערה גס ש”וע

 יצחק לה״ר הפילוסוף עס התורני ויכוח
 בקובץ מחדש נדפס .פולקר אבן יוסף ב״ר

. זה עיין ,זקנים טעם
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רביעית מהדורא ו אות נשלם
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 העקרים הדברים על תמירים א( : באורים
 הבלתי על מוספים ב( . ושכיחים הנצרכים
 בדרכי ובאורים פירושים וקצת ,כ״כ שכיחים

 ,עוד . 4ס , תר״ה ,קראטאשין : הפוסקים
 וואלף זאב ה״ר חתנו ע״י והקונים תום' עם

. 4ס , תרכ״א , שם : ס;"ל בר״א
 הלוי. רפאל ב״ר יעקב ה״ר שלמי. זבחי
 ומאמרים פסוקים ובאור הפלאות קן מענין

 י.\2 952 ף רד״א הקבלה:כ״י ע״ד משיח מעניני

 וקדושה התפלות סדר על שלמים.פי׳ זבחי
 לר״מ יו״ב עבודת סדר .ר״ה של ותקיעות

 א״י חסידי כמנהג מלקות וסדר קורדובירו
 , אשכנזי אליעזר ב״ר אליהו ה״ר ע״י

 : מ״ס מחזור מתוך רובם פיוטים ונוספו
. 4ס ,של׳ג ,לובלין
 הנוף ב״י יאקב ה״ר .שלמים זבחי
 שו״ב דיני . בלייפניק ושו״ב דיין בע״ק

 בין שו״ת בדרך שו״ב דיני ואח״ז ,מהרי״ו
 ,ברי״ן :שור תבואות מס׳ מלוקט ותלמיד רב

 פולנאה .8ס תקנ״ג, שש, .1816ווין, תקנ״ה.

. 4ס )תקע"ד(
 כ״ר תאלף זאב ה״ר .תודה זבחי

 ופי׳ ש״ס חי' ,ח״א :חלקים ב׳ . אליעזר

 .4סלבוב,תר״ט, דרושים: נשךוח״ב איזהו פ׳

 וש׳ ,שלמים( תודת )עיין . תודה זבחי
 זבח ס׳ הוא 701 , 0 כרד״א תודה זבחי

. ע״ש ,27 דלעיל תודה

.יצחק( אהל )עיין .תמים זבחי

 מרדכי ב״י אברהם שלמים.ה״ר זבחים
 שחיטה הל' פרקי הי״ד על * אנקאווא
 : צדיו שני על פירושים ב׳ עם להרמב״ם

 . הרמב״ס בדברי שו״ט ן אחר כסף א(
 שוליו ועל , דינים הי' , שלמים זבחים ב(

 לה״ר הדינים מקור על משנה מגיד ס'
 ע״פ הגע סדר לרבות וגס אלכלאץ יהודה

ובסופו , להמחבר מקושר גט בשם א״ב
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 עטר ן' יהודה הרב מכתבי החליצה סדר

 . 2ס ,תרי״ח ,ליוורנו :צור ף יעקב וה״ר
>¥.(. 327 א׳ .)המזכיר שו״ת[ חמד כרם ס' ]ג״ח

, ומצוחצח( צח אור )עיין .אלי זה 45.

 או ביבאגו אברהם ה״ד .ינחמנו זה 46.
 חמו״ד : מחקר בדרך דרשות . ביבאץ

(.670 ע׳ רשמש״ש.)2ס רפ״ב( )שאלוניקי,סביב
 ]היש״ר רופא יוסף ח״ר .ינחמנו זה 47.

 על פילוסופיא לקועי .רמש״ש[ ? מקנדיא

 , והכנותיה וכחותיה ושרשה ושבעה הנפש
 : וז״ז כסף וקערת המורה מורה מס' מלוקט

. ו.\2 1283/5 רוסי די כ״י
,מכילתא( )עיין .ינחמנו זה 48.

, המנוחה( ם׳ )עיין . ספר זה 49.

 מהר״י הרב כ״י ה' לפני אפר השלחן זה 50.
.233 רח״ם כ״י : תנ״ט משנת אירגאם

 הגדול. המקובל .ר׳אליהו לה׳ השער זח 51.
יצירה. לה' בועריל הר״מ בפי' הובא , קבלה ס'

 ,מאמרות( עשרה )עיין . לה' הש^ר זה 52.

. ליב אריה כ״ר ברוך ה״ר . טהור זהב 53.
. 4ס , תקל״ה זאלקווא, : שונים ופשטיס חי'

.רצון( עת )עיין .טהור זהב 54.

 . הט״ז בעל דור ה״ר .מזוקק זהב 55.
 . א״ח ש״ע על זהב טורי מספרו השמטות

 : וואל ברוך ב״ר ליב יהודה ה״ר ע"י נדפס

 שס )בהשמעת זאלקווא , 8סתפ"ה, דיהרנפורט,
 להדפיש רצה ]והמו״ל . שבעתיים לאור( המוציא

. 8ס רמש״ש[ מאבותיו: ונס חידש אשר חידושין
 אברהם ב״ר שמעון ה״ד . שבא זהב 56.

 במליצה השכל מוסר . קרובטשא אבד״ק
. 8ס ,תקכ״ג ,ברלין : ושיר

. עולם( שבילי )עיין . שבח זהב 57.

 אברהם ב״ר שלמה ה״ר .שיבה זהב 58.
 ודבורי הגמרא לשונות על באור .אלגאזי

 פלפול ובסופו ,אגדה לענין השייכים הוספות
 . תגי״ל ,קונשטנטינא :ורחל פרה בסוגיות

 שלי זשה״ג ט״ו ]ושג״ב . 4ס , תנ״ב , פיורדא
 מעבר השני המדפיס בדברי וכן ,אזמיר : במקומו

 , בשניהם הוא עעות רמש"ש ולפ״ד .ע״ש ,לשער
. [2278 ע׳ רשמש"ש עיין

 . קריספין יצחק ה״ד . חמה זהורי 59.
 כתוב מצאתי כן :וז״ל ,ש״י בתוס' שמ״ר )אמר
. דברלין( הרב של נם ואינו אחר בכ"י

. וא״ו( באות והזהיר )עיין . הזהיר ס' 60.

 כמו רבו מחברו ועל הזה הספר על . הזהר ס' 61.
מזה והמשמאילים המאמינים לב חקרי גדולים רבו

 הדת בחינת ובס׳ נוהם ארי בס' )ועיין , ומזה
 ד' היוחסין בס׳ ועיין להרשד״ל וכו' ויכוח ובס׳

 אין כי יחיה באמונתו וצדיק . מ״ב( דף קושט׳
 התנא ע״י נתחבר המקובל ולפי . מכריע

 בנו אלעזר ור׳ יוחאי בן שמעון ר׳
 תלמידיהם ותלמידי במערה, שנים י״ג בהיותם

 שנה וכארבעים ממנו קונטרסים איזה מצאו
 ,ופיימוהו שלם לספר אותו חברו מותם אחר

 כסדר עה״ת גדול ספר והוא . )שה״ק(
 עמוק עמוק ומאמרים פשטיס כולל ,הפרשיות

 לו קורא היוחסין ובס׳ . הקבלה יסודות ע״ס

 בספרו שועיב אבן ור״י ,אור יהי מדרש
 מדרש לו קורא ע״א ט' יף שבת עולת

 פ׳ נקרא לריקאנטי מצות ובטעמי , הזהר
 הזהר פ' קורא הנעלס ולמדרש הגדול הזהר

 .ע״ש( , ת״ח—דתייה גא״פ )צונץ : המופלא

 ונוספות ספרים או חלקים מכמה מחובר והוא
 רשמש״ש )עי׳ . לבדנה ג״כ נדפסו קצתן אשר

 ספרא ועי' , אדדא ועי' , והלאה 538 ע'
 נתחבר המקובל ולפי .זהר( תקוני דצניעותא,

 בידינו אין כי אפם ,וכתובים נביאים על גס
 פרשיות כמה בחסרון לבד התורה על רק

 . המגלות על גס נמצא מזער ומעט שלמות
: דפוסיו הס ואלה

 תורה סתרי עס ההורה על הנ״ל זהר

 על דברו השולח דצניעותא ספרא ועם
 תורה חומשי חמשה כנגד פרצופים חמשה

 לר״ש ג״כ ומיוחס מאד עמוק פרקים בחמשה
 ותוספתא הנעלם מדרש ועם יוחאי בן
 משפטים בפ׳ סבא ומאמרי פרשיות קצת על

 חדושי ועם פינחס בס׳ מהימנא רעיא ועם
 ומאמר חזילד)?( ומדרש רות ומדרש הבהיר

 דר׳ היכלות מפרקי היכלות ושבעה חזי תא
 ואדרא נשא בס׳ רבא אדרא ועם כ״ג ישמעאל

 ופסק ארוכה הקדמה ועם האזינו בס׳ זוטא
 ג׳ . הדפפתו להתיר דילטאש יצחק ה״ר

 4ס , ש"ך—שי״ח , מנטובה1 : חלקים
 ובסופו שי״ט שי״ח , קרימונה2 :א' ובכרך

 ועם וחדושיס חוס׳ כמה עם עוד . 2ס ,ש״ך
 : שפירא נתן לה״ר ותקוניס הגהות

 חוס׳ עם עוד . 2ס שפ״ג, , לובלין3
 אמת דרך ס׳ ע״פ ותקוניס רבות הגהות

 שלא בראשונים מאמרים וקצת להאריז״ל

 פי' ועם ,לגמרי מהם חסרו ואשר במקומם
 בזהר הדפין וסימני בינה אמרי מס' המלות

 למ״מ עינים פתח ובסופו לפניהם, הנדפסים

 עוד . 2ס , תמ״ר , זולצבאך4 : הפסוקים
 וכל דף על דף מנטובה ד' וכפי הנ״ל ככל

 קוררובירו לר״מ מ״מ ועם הנ״ל הנוספות

1 ד״א5 :חלקים ג׳ ,שונים וסימנים וציונים

.20
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62.

 : 1164 ורח״ס , ]תע״ה אד״ם יעש״ה מ״ה
 מה : י״א וכן , וטעות אדם מלת בחסרון ה״ל,
 : וצ״ע מאד מסופק תקט"ו היינו לי אדם יעשה

 קונשטנטינא,תצ״ו.7 .חסית״י שם,6 רמש״ש[.
 . תק״י , זאלקווא9 . תק״א—ת״ק , פפד"א8

 . חקל"ח , קאריץ11 . 8ס , תקל״ב , ד״א10
 . דצ״א( ו' )כ״ח ותעלמ"ה , ליוורנו12

 , ד"א14 . 4ס , ס״ה—תקס״ד סלאוויטא,13
 . תקע״ט , סלאוויטא15 . 8ס , תקס״ה

 שקלאוו,17 .4ס תק״ע,—הקס״ט קאפוסט,16
 . 8ס , ת״ר , לבוס18 . ע"ה—תק״ע

 חרי״ח, , שם20 ר״ה.—תר״ד ,קראטאשין19

 וכתוב חמו״ד נדפסו האחרונים אלה ]ושני . 8ס
 : יבין[ והמבין באמשטרדם, כמ״ש בשער: עליהם

 עוד . חלקים ג' ,4ס , תרכ״ב ,זיטאמיר21
 דוד יוסף חיים ה״ר נמוקי ועם ,הנ״ל ככל

 , ליוורנו22 : חלקים ה׳ .וזולתו אזולאי

 —תר״ד ירושלים,23 הלקים: ג' .2ס תקפ"א,
 פירושים ב' ועם המלות פי' עוד,עס2ג.4סר״ו,

 שתי מס' ח״ב והוא ה׳ יד , רמה יד בשם
 הש״י בעל ראה ,חזקוני אברהם לה"ר ידות

 . 2ס ,ווילמריסדארף ד' ממנו אחד קונטרס
 . שם( ומ"ש ידוה שתי ועיי; ,ש״י )תוספות

 ברכיאל ר׳ ע״י בלה״ק מתורגם הנ״ל זהר
̂ 6 890/3 , י! רד״א ב״י : קורבא ב״ר
 להנדויער הה' כ״כ ,בלה״ק ]קצתו מינבען וכ״י

. רמש״ש[ :וצ"ע 341 ע' תר״ה עק״ר בתוס'

66.
67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

75.

 קורדובירו: מהר״ם באורי עם איכה זהר 63.
. 953 , רד״א ב״י

1 י ־ פסוקים הורה סתרי קצת והוא . חדש זהר 64.
 ושיה״ש עליה הנעלה מדרש עם ומהניתין

 שנמצא מה כל מרשב״י והקונים איכה וקצת
 סדרום .הנ״ל הזהר ס' שנדפס אחר עוד

 כ״ץ יצחק ב״ר שלמה ה״ר לדפוס והביאום
 שאלוניקי, יוסף: ב״ר נפתלי וה״ר אשכנזי

 ולא רות ג״כ נזכר השער ]על . 4ס ,נשא״ו
 78. רשמש"ש שאחריו: הדפוסין בשארי נשמט ולכן נמצה

 79. האריז"ל הגהות הוס' עם ,עוד [-512 ע׳
 שמואל ב״ר מרדכי משה ה״ר ע״י זולתו ורבות

 ד״א, . ,תב״ג ד"ו . שס"ג קראקא, : מרגליות
 וקונט' אזולאי לפי התמוכה ס' ]ונוסף . אתכ״ם

 קושט', במקומו(: ת' אות שלי שה״ג )עיין ה׳ סוד
 : תמונה ס' נזכר לא צעדניער ברשי' א״ח. יפד״ה

 81. , זאלקווא .תקנ״ג , סלאוויטא : רמש"ש[
. וז"ז 4ס ,תקצ״ד •סם, , תקס"ד שם, תקנ״ד.

 מלוקעים ומוסר מעשיות ספורי . הדש זהר 65.
 , להראב״ע השבת אגרת ובהונו וז"ז הזהר מס'

 82. 1 ד' וכנראה שער השר )ראיתי .ל"א עם והכל
. 8ס ,הוראדנא(

 .היחוד( •סער )עיין , המשכילים זהר

 , זהר , אדני הר )עיין . רות על זהר
, •סירים( יסוד

 וספרא זהר מאמרי פי' .הרקיע זהר
 שקיבלו כפי חברים ושארי למהרח״ו דצניעותא

 הגהות עם צמה מהר״י וסדרו מהאריז״ל

. 4ס , תקמ״ה ,קאריץ :הרמ״ן
 שמצא להאר״י דרושים . הרקיע זהר

 הוא ואולי .234 רה״ם ב״י :ז״ל מהרח״ו
 חיים עץ מס' הלק הוא או זה לפני הנז'

. ז״ל למהרח״ו

 . אייבשיץ יהונתן ה״ר .הרקיע זהר
 במכתבו מזכירו .בקבלה עמוקים עניניס על

 ב' מכתב ג' בכ״ח הנדפס יהושע פני לבע"ס
. ע״ש , והאחרון

 על ארוך פי' .הרשב״ץ .הרקיע זהר
 .4ס ,רע״ה קושט', גבירול: ן' הר״ש אזהרות

 . אזהרות( )ועיין . 8ס ,תרי״ט ,לעמבערג

 )עיין .כהעאריקא הנקרא הרקיע זהר
. טהעאריקא(

. המלך( עמק )עיי; . הרקיע זהר

 שבת: דיני וגס פי', עם השירים שיר על זהר
. נ\2 1003 א רד" ב״י

 בכ״י שמצא סטנוב הר״י אמר , תגיינא •הר
 : הספר בהסכמת וע״ש ,לביה״ד והביאו ישן

. 8״ , תקס״ג ,ביל'!
 לימח״ל(. התורה על חבור ׳'8.)תג":א זהר

 מרדכי ב״ר אברהם ה״ר . המה זהרי
 ירח פ׳ קצור והוא הזהר על פי' .אזולאי

 ע״ס רק נדפס ולא גלאנטי למהר״א יקר

 שמות וע״ס . 4ס ,תה״י ,ד״ו : בראשית
לה״ר גס והיה . 955 ,ן( רד״א בכ״י נמצא

 ושה״ג י"ד בשג״ב כמ"ש , בב״י חיד״א
. במקומו שלי

 . לבנון( מן נוזלים )עיין . המה זהרי

 וידוי .אצבאן מרדכי ה״ר תודה. זוכה
 ס' סדר ע״פ האדם איברי על מיוסד גדול

 שחיבר שס וכ' . 8ס , תצ״ג , קושט' ; חרדיס
. חבורים ושארי ברבה ישא ס'

 ,לדרך( צדה )עיין . לאורחא זררדא

 ב״ר מפאנו יעקב ה״ר . הכרית זוכר
 במצות . בבולוניא הכהן אליהו יואב

 : תקוה פחה מספרו א' חלק והוא ,התורה
. ״\ו. 237 רח״ס ב״י

 פדיון ודיני המילה הנהגות . הכרית זוכר
. ״^( 1179 )רח״ם . 8ס )ד"א( חמו״ד :הבן



זכירה 155 זולת

83.
84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

. יוצרות( )עיין . זולת

 ובין לשבועות פשח בין לשבתות זולתות
 הרחמים ואב המלות באור קצה עס המצרים
 . 4ס ,דש״ן , טנהויזן : שבת לשווארן

 )רר״א 8ס , חמו״ד . (427 רשמש״ש.ע' )עיין
. שער( בלי דפין ח׳ י<\2 495 ,0

94.

 שפור .רוס פון מאנשטרם ווייזן זיבן
 ושבעת יחידה ובן פונטיאנו הקיסרית מעשה
 ר ב" יעקב ה״ר ע״י לל״א נעתק ._מוריו

 1 ,)ש״י ,תכ״ג , י״א :מארשן פאן מאיר
 .תל״ז , שם . (1231 ע׳ רשמש״ש אצלי/ וחשוד

 95. . 8ס , דע״ת , אופיבאך .תס״ז ,ברלין
 הושב ואני גלחות מס׳ שהעתיקו אמר ]המעתיק

 96. והוא הם( רשימתי )עי' הוללאנדי מל' שהעתיקו
 , שכדבר משלי בס' ומקורו דוקליציאן מעשה

. רמש״ש[ : ע״ש
1 . /.9

 משה ב״ר ליב יהורה ה״ר . שדי זיז
 מאמרי על פי׳ .מלובלין שמואל אהרן

. 4ס ,מדש״ן ,לובלין : קבלה ע״פ רבב״ח
 )קלאראפיקאטורי(.ה״ר ברפואה הזיכוך ס׳

 "\ו. 116 רוסי די ב״י : טירנאמירא יוחנן
... של י ס ונ״י

 חיים כ״ר אברהם ה״ר . רענן זית
 ובסופו ,שמעוני ילקוט על פי' . גומבינר

 : שרה חיי פ' עד עה״ת דרשות ששון שמן
. 2ס ,תק״ג ,ד״ו . כמד״ת , דעסויא

 מקברין. משה ב״ר בצלאל רענן.ה״ר זית

 ,כ״י !תמוהים מדרשים ע״ס עה״ת דרשות
 שבת קרבן ובספרו ליי קהלת על בספרו הובא
. ע״א דל״ח
 . פינצער רפאל יצחק ה״ר .רענן זית

 : וכלה וחשובה זכור הגדול לשבת דרושים
. ח׳( י׳ )תג״י
 . אוליווירה די שלמה ה״ר .רענן זית

 ותלמוד במשנה אשר שמורגלות מלות באורי

92.

 א״ב כסדר חכמות ושארי הפילוסופים וספרי
 מלות כל אילן ומלאחריו ,לע״ז תרגום עם

 : בלה״ק ותרגומם שלהם ח״ב כסדר לע״ז

. 12ס ,תט״ג , ד"א
 ל׳ר אברהם ה״ר . לאברהם זכור

93.

 על ושו״ע וח״מ א״ח ש״ע על חי׳ . אביגדור
 ועל ומכות ותמורה כתובות וחי' דינים כמה

 . 2ס , תקפ״ד , קונשטנטינא : הרמב"ס
 ,מרדכי ל׳ר אברהם ה״ר לאברהם. זכור

 1 פי׳ עם בחרוזים טרפות דיני . אנקאווא
 י , פאס מגדולי כ״י , הפוסקים מכל מלוקט
 המערב ערי בכל הנהוגי׳לומר פזמונים ובסופו

 1: רשויות ד׳ והס שאמר ברוך קודם ר״ה ביום

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

 ^(. 327 א' )המזכיר . 4ס תקצ״ח, ,ליוורנו
 בה״ר אברהם ה״ר . לאברהם זכור

 הד' מכל דינים זכרון .אלקלעי שמואל

 והאחרונים הראשונים מכל הלכה לפסק טורים

 .4סתקל"ז, שאלוניקי, : חלקים ב׳ א״ב כשדר
 : אחרון וקונטרש כנ״ל בחרא מהדורא וח״ג

 תוס׳ עש ,כנ״ל עוד . 8ס , תקע״ה , שם
 יאודה ה״ר אחיו לבן והגהות ומ״מ מרובה
 : חלקים ג׳ ,אלקלעי משה כ"ר חיים

 . 8ס , 1840 ,יוזעפאוו . תקפ״ב שאלוניקי,
. חלקים[ ב' לאברהם חסד שו״ת ]ב״ח

 שלית . הררי יצחק ה״ר . ליצחק זכור
 . דפין( קס״ג )רמי״ג . . ליוורנו : א״ח בשו״ע

 .דור כ״ר שאול ה״ר . ושמור זכור
. שכ״ה( )סה״ד : אורות טל בספרו מביאו

 השגות לישב הרמב״ן חיבר הזכות ם׳
 יבמות מם' - על ונדפס ,הרי״ף על הראב״ד
 , ע״ש ׳ עינים שבעה בש׳ וגיטין כתובות

 ומגן,ע״ש. מחסה בשם נדפש ווין ד' ובאלפשי

 בה״ר רפאל אברהם ה״ר .אבות זכות
 לשונות ובסופו , שו״ח . קורייאס יהודה

 השיעורים פי' ובתוכו , ודרושים ורא״ס רש״י
 סביב טופח וקונט׳ פירירי שאול לה״ר

 . 2ס ,תקע״ב ,פיסא :לאכיו דינים לקוטי
 חיד״א ה״ר מחבורי א' . אבות זכות

 כ/ע״ש. סי' ח׳ נתג״י כמ״ש , בכתובים שנשארו

 אבד״ק עטיא יצחק ה״ר .אבות זכות
 ...ליוורנו : פ״א על פי׳ . צובא ארם

. דפין( קפ״א )רמי"נ

 מרטיקא מרוקא דוד ה״ר . אדם זכות
 . [139 ע׳ תרכ״ז נ׳ הלבנון , ]סמרטינא

 הדעת. ע׳ן מחטא ולנקותו אדה״ר בזכות להפוך
 ו.\2 25/5 מינכען בכ״י ארה״ר זכות ם' ]והוא
 בשנת שחובר שס ול בנועות. לרמב״ן יחסו ולי״ע

 : [1958 ע' רשמש״ש : עעות זה ונם פ״ז ה״א
 די וכ״י ויה״ש "\ו. 3561 )?( וואטיקאן כ״י
 לבנון יין בס' ]ונדפס . נ\2 208 61 278 רוסי

. רמש״ש[ : הלבנון אל הנלוה

 ש״ס כללי .בולה משה ה״ר .משה זכות
 דפין(. ק״מ )רמי״ג . ..שאלוניקי דינים: וחי׳

 : פרחי יצחק ה״ר . הרבים זכות
 ^(.2 34 ת״ר )אננאלען תקפ״ב. , קונשטנטינא

 כ״ר פלונגיאן זכריה ה״ר . זכירה ש׳

 ה׳ ויראת מושר הנהגות . סימנר יעקב
 , תס״ט ,המבורג :ורפואות שגולות ועניני

 . תקנ״ה ,המבורג . תפ״ט , ווילמרשדארף
 , ווילנא . תקס״ח , הוראדנא . . . זאלקווא

.וז״ז . 8ס !תקצ״ז ,סדילקאוו .הקע״ז



רב זכר 156 הזכירות

 זכריה ב״ר רפאל ה״ר .הזכירות ס׳ 105.
 הלבבות חובת קצור בפפד״א. דיין מענדיל

 ושאר למהרח״ו קדושה שערי מס' וקצור
 שבתורה הזכירות על ונוסד ,מוסר הפרי

 . תקב״ד , זאלקווא :למ״ע הכתובות

 ,כנ"ל עוד . 8ס ?( תקכ״ה משנת )וההסכמות
 יצחק לוי לה״ר הנ״ל הזכירות על פי' ובראשו
 , תקצ״ה , והוראדנא ווילנא : ב״ד אבר״ק

. 16ס ,תרט״ז , זיטאמיר . 8ס

.הקדש( אגרת )עיין . שכת זכירת 106.

 כל .מורינא זכות דור ח״ר . דוד זכר 107.
 : חלקיה ב׳ , המנהגים וכל מילה דיני

.כ״א( ד' )תג"י . . .ליוורנו

 נתן ב״ר זכריה יוסף ה״ר . יתוסף זכר 108.
 והדר ברכות מס' על ש״ס,ח״א חי' .שטערן

. 2ס ,תר״ך ,ווארשא : יבמות ומס׳ מועד

 לחרבן(. זכר לבן על .)עי׳שחורלחרבן זכר 109.

 דוד ב״ר מרדכי ה״ד . עולם זכר 110.
 וקינה אביו חיי ימי הולדות .סטרעליסקער

. 8ס ,וזר״ח ,לעמבערג :מותו על
 יעקב כ״ר ליזר אליעזר ה״ר ,צדיק זכר 111.

 דרשות ב׳ . קאצינעלנבויגין לבית
 הו״א אבד״ק הכהן רפאל ה״ר של אחרונות

 , חסר תורת .במשפט ציון בשה
 מספד : והה במותו, עליו שנעשו והספדים

 הו״א. אבד״ק הירש צבי לה״ר תמרורים
 .הכהן הירש צבי ה״ר לבנו לצדיק צבי

 ובסופו הנ״ל, המחבר לחתנו לבי הגיון
 :הנ״ל הגאון חיי ימי תולדות איש מעללי

. 4ס תקס"ה , אלטוגא
 .פרירריכספעלד דוד ח״ר צדיק. זכר 112.

 בו וח׳יב ווייזיל הירץ נפתלי ה״ר הולדות
 ועל בכלל המליצה דרכי על דבר חקור מאמר

. 8ס ,קטנת״י , ד״א : בפרט לה״ק מליצת

 לעוונשטאס מרדכי ח״ר צדיק. זכר 113.
 ה״ר מות על מהפד שיר . ליב אריה כה״ר

 ,זאמושטש לר״י ת״א עם ז"ל איגד עקיבא
 נוסד , עקיבא ר׳ התנא מות על שיר ובסופו

 : ע"ב ס״א דף ברכוה במש׳ חז"ל ספור על

. 8ס , תקצ׳יח , ברעסלויא
 בקורטובה נכתב קלף על ישן כ״י . צדיק זכר 114.

 שירש ולא ׳ בדפוס צומות לד' סליחה נגליון ונזכר
 טעם בקובץ אשכנזי י״א הקדמת )עיין .מהותו
. בהערה( י׳יא דף זקנים

 תולדות )עיין . לברכת צדיקים זכר 115.
. ישראל( גדולי

 שרשי כל .מוספיא בנימין ח״ר .רב זכר 116.
 נקבצו והנרדפים לה׳ ותודה הלל בדרך לה״ק
 ,ד"א :השבוע ימי לז׳ ונחלק כאחד ובאו

 , עוד . 4ס ,תקכ״ו ,ברלין . 16ס , שצ״ה
 בו ונוספו המחבר ע״י רומי ל׳ תרגום עם

 : והס ,לה״ק שפת אלומות שלשת

 מאמרי של״ח ב( .דקדוק כללי על חבור א(
 מוסר שיר ג( . מאד בקצרה מוסר ומשלי רז״ל

 עולם אדון שיר ובסופו גאון, האי לרב השכל
 ע״י רומית העתקה עם אלה וגס ,הידוע
 , 1638 המבורג, : זיירעל ק. הנוצרי החכס

 גדול חלק תרגם דעליטש הנוצרי .)והחכם4ס

 20 61 27 ,1840 בעק״ד אשכזי בל׳ ממנו
 השרשיס מ״מ !^.(.עוד,עס 4 616 .1841 וש׳

 ל״א וכאור עמק שושן בשם מלה כל על בתנ״ך
 בסופו השרשיס מפתח ועם מלה כל על ג״כ

 מובניו למספר ציון שרש כל ואצל א״ב כסדר
 דבר שרש בשם הכפר בתוך ולמקומו בלה״ק

 הכהן: ב״רנתן פלק ירחמיאל ע״יה״ר הכל

 . 12ס ,תד"ר , ווארשא . 8ס ,תק״ן ,ברין
 חדשה המצאה ואח״ז הנ״ל כל עם ,עוד

 ,שם( ומ״ש ה׳ כאות זה )עיין שי״ן מדבר
 ע״י בקצרה דקדוק כללי דעת שפתי וקונטרס

 מבוחאוו אברהם ב״ר הירץ נפתלי ה״ר

 ע״פ , עוד . 8ס ,תקנ״ז ,שקלאוו :ישן
 זקנים טעם תוספת ועם זה שלפני הוצאה

 במהרי״ל דוד לה״ר מובניו לכל שרש כל פי'
 : מ"ס אות סוף עד רק נדפס ולא הלוי

 לבדו !עוד .8ס , תקצ״ה , אוסטרהא
 לה״ר והעניניס המלות באור עם בחרוזים
 בשם מקלעטשאווי שלמה כ״ר אליעזר

 . 8ס ,תקס״ז ,אלטונא : והמזכיר מגדנות
 עם הנ״ל מבוחאוו רנ״ה הוצאת ע״פ ,עוד

 דבר שרש ואח״ז ,קדר בל' המלות באור
 ובסופו קדר בל׳ שרש כל הוראות עם הנ״ל
 שנמצא מה )ארמית( כשדים בל' השרשיס לוח

 אורטה : קדר בל׳ ובאורם הקדש בספרי

 תקוניס בתוס׳ ,עוד . 4ס ,חשי׳ד ,קייאווי
 ג״כ נקרא דקדוק, וקצור שרש כל ובניני רבים

 ב״ר ליב יהודה ה״ר ע״י הלשון מוסדות

.8סווילנא,תרכ״ג, פאראדיעסטהאל: יונה

 ומ״ץ אב״ד אבוהב יצחק ח״ר .רב זכר 117.
 וידויים תפלות . באמ״ד ספרדים דק״ק

 צרתו בעת לה׳ לקרוא חיבר אשר ותחנות
 פורטוגאל גדודי עליהם בבוא קהלתו וצרת

 עפה וזכר הת״ו שנת בבראזיליא בהיותו
 אותס בהצילו ותשבחות בשירים ה׳ לנפלאות

 ונהי קינה עליהן ונוסף , אויביהם כל מכף
מלאכת לבאר והיתה שלישיה בה ועוד ,לט״ב



טוב זכרון — 157 — רב זכר

 )מאסף : נ"' ,ובקצרה ציו בל׳ הדקדוק
. דל״ב( תקמ״ה

 . אנילאר די רפאל משה ה״ר . רב זכר 118.
 וכל וירושלמי בבלי הש״ס מכל ומ״מ מפתח
.)ש״י( :ב״י ן א״ב כסדר בערכין חז״ל מדרש

 דאנציג אברהם ה״ר משה. תורת זכרו 119.
 בקצרה שבת הלכות כל .מיכל יחיאל ב״י

 ותרי״ג חרדים ס׳ קצור משה מצות ובסופו
 . תקפ״א( , )שם .תקע״ז , ווילנא : מצות

 . תקצ״ג , שם . תקפ״ט , והוראדנא ווילנא

 ובסופו ,עוד . 8ס ,חמו״ד . תר״ד , שם
 :לבנו הרמב״ן וחגרת להרא״ש חיים ארחות

. ז״ז וגם 16ס ,תרי״ט ,סרעסבורג

 .פריק״ו משה ד,״י .משה תורת זכרו 120.
 . 8ס , שם ,קוגשטנטינא : מצות תרי״ג קצור

 אצלי חשוד הספר זה :וזי׳ל כ׳ ]ורמש״ש )ש״י(.
משה[. תורת זכרון עיין כנועות. נולד ולס״ד מאד

 .יה״ש ב״י :ונצחון ויכוח עניני .זכרון ס׳ 121.

. השלחן( פאת )עיין .זכררן ס' 122.

 .הלוי בוקראט אברהם ה״ר .הזכרון ס׳ 123.
 נש׳ תונס בעיר חברו ,עה״ת פירש״י על באור
 אליעזר ה״ר ע״י מכ״י נדפס ,לפ״ג הרס״ז

. 2ס ! תר״ה ,ליוורנו : אשכנזי
 שמואל כ״ר אליהו ה״ר . הזכרון ס׳ 124.

 ודקדוק קבלה ע״פ עה״ת באור .השטיפיוני
 מרש״י מלוקע מקרא של ופשוטו רז״ל, ומדרשי

. ^.2 278 ,9 רד״א כ״י :ורמב״ן וראב"ע

 על להגן הריטב״א חיבר . הזכרון ס׳ 125.
 בפירושו עליו הרמב״ן מהשגות הרמב״ם

 קהל וכ״י 249/2 וואטיקאן ב״י : עה״ת
. דנ״ח( ג' )המזכיר מנטוכה

 דקדוק על .קמהי יוסף ה״ר .הזכרון ס׳ 126.
 , 1070 ,1376 ,9 רד"א כ״י : לה״ק

רוסי די וכ״י 53/11 מינכען כ״י . 582/3,
. וז״ז 185 רח״ם וכ״י 396 , 809

 . כ״ץ נח כ״ר יצחק ה״ר .הזכרון ס׳ 127.
 בחרוזים א״ב כסדר ש״ע ד׳ מכל הדינים סימני

 זכרון לו קורין ]ויש .דין כל לתחלת וסימנים
 דינים פסקי קצור לו קורין גס דינים

 ישמח״ה בשנת חובר . טורים[ ד' מבל

 י״ד ,א״ח ,אה״ע :זה בסדר ראשונה ונדפס
 הדיינין הל׳ ולפני וח״מ, אישות( הל' לו )ונלוה

 חלק ל>ני היא אחר ובדפוס גדולה הקדמה יש

 עוד . 4ס פראג( וי״א )קראקא חמו״ר : א״ח
 הקדמה עם מרובעות באותיות לבד א״ח על

(,1144 ע׳ )רשמש״ש . 4ס חמו״ד, :הנ״ל

 .מניני הבהן ישמעאל ה״ר .הזכרו; ם׳ 128.
 התלמוד כסדר הזה בזמן הנהוגים הדינים כל

.4ס , קרי״ה פירארה, בסופו: קצר מפתח עם
 . דלקראט מתתיהו ה״ר . הזברון ס׳ 129.

, א רד״ כ״י : עה״ת הריקאנעי על באור

 במאמר נזכר שהוא ]ואפשר . ^2 1067 , 956
. נ[\2 27/8 ריגיו כ״י ,הספירות על

,ש״פ( הגדה )עיין .אבות זכרון 130.

 הלוי אברהם ה״ר . אברהם זכרון 131.
 ,שו״ת בדרך דינים הי' . אורלא אבד״ק

 ב״ר עזריאל ה״ר נכדו לבעל גדול באור עם
 קונע׳ ובסופו ,עינים פתח בע״ם אליהו

 בבתי העושים נכרים על שו״ת העין מראית
־4ס תקצ״ז, לעמבערג, בשבת: ישראל עבודות

.ש״פ( הגדה )עיין .אברהם זכרו; 132.

 פורית. בנימין ב״ר אהרן אחרן.ה״ר זכרון 133.
 מסירת עם יבק מעבר קצור לס׳ הקדמה
 מעבר קצור ואח״ז ,וכו׳ מרע לשכיב מודעה
 .זולצבאך, תנ״ו פפד״א, חמ״ב. פראג, יבק:
.4ס ,תקכ״ז ,פראג חקט״ז. פפד״א, . תפ״ב

 ליב אריה בה״ר אלעזר אחרן.ה״ר זכרון 134.
.4ס חקצ״ד, לבוב, : חזקה דיני על מפילץ.

 איציק בה״ר טוב יום ה״ר אלעזר. זכרון 135.
 אלעזר ה״ר אמו אבי זקנו תולדות .שפיץ

. 8ס ,1827 ,פראג : פלעקילש
 הקבלה מס׳ חלק הוא .רומי דברי זכרון 136.

 . הקבלה( ס׳ , עולם סדר )עיין , להראב״ד
 ע״י רומית העתקה עם לבדו גס ונדפס

. 4ס , 1724 ,שטוטגארד : צעללער
 פרחיה. הכהן אהרן ה״ר דברים. זכרון 137.

 , שאלוניקי : וחדישים דינים איזה מזכרת
. 4ס , תק״ח

 ,רמזים ע״פ שו״ב דיני כל .דברים זכרון 138.
. שכ״ה( )סה"ד : לשון בצח מוסר ותוכחת

 וקצת ,עליה בשיטת חי׳ .דברים זכרון 139.
 בח״ק שנתחדש מה דיבמות בפ״ק סוגיות
 : לדפוס והוכאו המהרש״א ע״י נכתבו . דפוזנא

. דפים( )ו' 4ס , שג״ח ,פראג

 ב״ר לר״י הזכרין ס׳ )עיין י דינים זכרון 140.
. לעיל( כ״ן נח

פתי,נעימות(. מחכימת הדתות.)עי׳ זכרון 141.

.קדש( מלאכי )עיין .חכמים זכרון 142.

ביהמ״ק חרבן מעשה .הבית חרבן זכרו; 143.
.8סהמלוח:קרימונה,שכ״ו, פי' עם גיטין דמס׳

 רופא שמואל ב״ר נתן ה״ר זכרוןטוב. 144.
 .ו.\21140 רוסי די כ״י :עה"ת פי׳ .תבון
המאמרים,עי׳זה. מבחר כשם נדפס ממנו וקצור



משה זכרו; — 158 — יהודה זכרו;

 בן יהודה לה״ר שו״ת ♦ יהודה זכרו; 145.
 גאוני חשובות וקצת דורו׳ גדולי ושארי הרא״ש

 יחיאל לה״ר מכות מס׳ מפסקי וקצת קמאי

. 4סהר״ו, ,ברלין ישן: כ״י מתוך נדפס .אחיו
 יצחק ב״ר יהודה ה״ר .יהודה זכרו; 146.

 ׳ בדרכי כלליס אופני ג׳ על . אבעלסאן

 ! המשנה בדרכי פנים ע' א( : והס !המשנה

 בשס קדשיס פדר פללי ב( . ישנים גס חדשים
 בשם טהרות סדר כללי ג( . קדושה פתהי
 י בזה נדפס האחרון זה ואך , טהרה פתחי

 י בצלאל לה״ר והוספות תקונים קצת עם
 .4ס , תרי״א , ווילנא : בווילנא מ״ץ הכהן

 ! כללי כולל לזבד הוהק יכונה ,כנ״ל עוד

 1 חלקי מג׳ אחד והוא הלכות וכללי המשנה
 ונוסף ,הנ״ל ח״א בהקדמת המפורש כללים

 טבל מאה משנת באור יצחק זרע קונט' בו

. 8ס ,כת״ר ,שם :פ״ז בדמאי חולין מאה
 ! אייזיק יצהק ב״ר יוסף ה״ר .יוסף זכרו; 147.

 כדורים ומשולשיס המדידה חכמת פיוואגי.עג
, 4ס , תקנ״ד ,פראג הבקיעים־: משפט ע״ס

 . שטיינהארט יוסף ה״ר . יוסף זכרו; 148.
 וחי׳ דרושים וח״ב , ש״ע ד׳ כשדר שו״ת ח״א

. 2ס , תקל״ג , פיורדא : גפ"ת
 פשטים .ברלין יאקב ה״ר .יעקב זברון 149.

. 4ס ,תק״ל ,פיורדא הפרשיות: כסדר עה״ת
 יוסף כה״ר יצחק ה״ר . יצחק זכרלן 150.

 דרושים: ובסופו שו״ת .זאמושטש אבד״ק
. ״ג( )שי . 2ס , תק״ם ,לעמבערג

 ,יצחק( שיח )עיין .יצחק זברון 151.

. בירושלים — או ירושלים זכרו; 152.
 י מם׳ בירושלים קדושים קברי מעניני ספורים

 הפלות גס עליהם, ותפלות וכו׳ מספרת אגרת
 [ כותל וצורת לחננה עת מס׳ מערבי כותל לפני

 , קונשטנטינא :וכו' ביהמ״ק וצורת מערבי
 השער )ועל המו״ד . תקי״ט , ד״א . הנחלת״י

 י כדפוס ונראה קונשנןננוינא" "באותיות : כתוב

. 8ס זולצבאך( או שיורדא
 ן ב״ר יעקב ח״ר . ישראל לבני זפררן 153.

 ד״א והנהגות מושר עניני .חאגיז שמואל
 המור צרור משפרו חלק והוא , פרקים ד'

 לבנו משניות על הקמח לקט ש׳ עם ונדפש

. 8ס ,תפ"ו , וואנזבעק : המני״ח
 ש״צ עניני על . ישראל לבני זברון 154.

 טוביה מעשה בס׳ ועוד . תכ״ח ,ד״ו וסיעתו:
זה[. שמואל,עי' דבר בשו״ת ]ומקורו וכו׳ ט״ז דף

 | לל׳ הנזכר שיום .ישראל לבני זכרו; 155.
 ) , בעגציאן כ״י :מאריצו גרשון בן ברוך

. שלם( בלתי )כנראה 204 יוא״ל כ״י

 .משה( ימין )עיין .ישראל לבני זברון 156. ■

 וואלף משה ה״ר .אחרון ליום זכרון 157.
 ודינים הנהגות .ייטליס בער אהרן ב״ר

 מענה מס' ותפלות ותחנות הקברות בבית
 , 1828 ,פראג :ח״א . חלקים ב' ,לשון

 ,עודכנ״ל . 8ס ,1830 שם, : ח״ב . 8ס
. ח״ז 8ס ,1830 שם, :לנשים ת״א ועם

. חדשה( מנחה )עיין . מנחה ברון* 108.

 בה״ר נחום מנהס ח״ר , מנחם זכרו; 159.
 אש יעקב בית )בע״ס פייוויש א״ש יעקב
 שהניח ופירושים ושו״ת חי' קצת .וכי׳(

 על פי' א( :והס , ספרים בשמונה אחריו
 וע״ד הר״ן חי׳ בשם פירש״י ע״ד תמיד מם׳

 חי׳ ב( .הר״ם תוספות בשם תוספות
 ובפרט מועד ע״ס הדין עומק ע״פ ופירושים

 . מנוחה יום להם וקרא , שבת מס׳ על
 . כתובות מס' על ובפרט נשים סדר על הי׳ ג(
 בהל׳ ופסקים ובאור חולין מס׳ על חי' י(

 קדשים מה׳ נזיקין בס׳ רחב ובאור ונדה רבית
 פי׳ ו( . ושו״ת דינים חי׳ ה( . נדה ומס׳ )?(

 על פי׳ ז( . ונשים מועד סדר משניות על

 דרושים ח( . וגמרא משנה ע״פ המסורה
 בשי קול ובראשו . חלקים ב' ופירושים

 מתולדות וקצת עליו הנ״ל אביו הספד יעקב

 :שנה כ״ה בן בהיותו מותו וקורות חייו ימי
. 4ס ,ו תקל" , דיהרנפורט

 .פאללאק גבריאל ה״ר .משה זברו; 160.
. 8ס ,תרי״א , ד״א : אדר ז׳ ליל תקון שדר

 . ברעסלויא וואלף ה״י .משה זכרו; 161.
 : באמ״ד ומשורריו הש"ן ע״ד שלום לעשות

.^( !14 , 0 )רובענס . 8ס ,תקמ״ו , ד״א

 זבולון כ״ר משה ה״ר .משה זכרו; 162.
 על הרא״ם קושיות קצת תשובות . אליעזר

 על ופי׳ הגיטין שמות ובתוכו ,עה״ת פירש״י
 : דינים לקוטי קצת ובסופו , מגלות חמש

. 4ס , שע"א ,)לובלין( חמ"ד
 מיכאל ב״יי משה ח״ר . משה זכרון 163.

 :פלפול ע"ד רז"ל מאמרי על דרשות דעסויא.
. 2ס ,תקכ״ה , ד״א

 רפאל בה״ר משה ה״ד . משה זכרו; 164.
 ומחזיק יוסף ברכי מס׳ אזולאייקצור ישעיה

 לס׳ כהמשך ז״ל חיד״א ה״ר לזקנו ברבה
 ואחי׳ז . זה עיין ,פינשי לר״א כתוב משפט
 ז״ל לאביו תשובות משה תפארת קונט׳
 ש״ס למאמרי מפתחות למשה זכרון וקונט׳

 :הנ״ל זקנו מספרי בי״ז וש״ע וטורים ורמב״ם
 בהמוכיר )ינה״ל . 4ס , תר״ט—ח״ר ,ליוורנו

. דצ״ה( ליש ג׳



זמירות159משה ברון ז

.סדרים( ס׳ )עיין . משה זכרון 165.

. משה( זכרון )עיין . למשה זכרו] 166.

יושר( אמרי )עיין .נח זכרון 167.

 עמדין ישראל יעקב ה״ר .בספר זכרון 168.
 החלפנים עם שקרהו המאורע על .)יעב״ץ(
 שלח ע״ח דרל״ז בסדורו שכתב ע״ד באלעונא

 כסוף מזכירו .ושולחני חנוני בנו את ללמד

. ע״ש ,ח״א וקציעה מור שפרו

 הכהן. משה ב״ר אורי ה״ר בספר. זכרון 169.
. 8ס ,תקנ״ו , פפד״א : גפ״ת חי'

. חדש( עולת )עיין .בספר זכרון 170.

 ,א׳ בחור מות על הספד .עקיבא זכרון 171.
. 12ס ,תרט״ו , ווארשא :מחברו נזכר ולא

 אברהם ב״ר רפאל דוד פורים.ה״ר זכרון 172.
 !'צוררי לבניו המדתא בן המן צוואת .פולידו

 פשומה מליצה ובסופו , שלו והשכבה היהודים
. 12סבאמת"ך, ,ליוורנו *לנערים. חק בשם

 ,עד גל ס׳ כעין הוא .צדיקים זכרון 173.
 ]עיין . 8ס , תר"ו ,לעמבערג : זה עיין

רמש״ש[ : קדש מצבת ס' פתיחת

 אברהם כ״ר מיכל יחיאל ציון.ה״ר זכרון 174.
 האריז״ל סדר ע״פ חלום העבת .ברך

 ,פראג :הבן פדיון וסדר של״ה מס' ותחנות

. 8ס לעאפאלד( ממשלת )תחת חש״ד
 ,משה ברך )עיין .לראשונים זכרון 175.

. היחוד( שער

 דובער ה״ר . ואהבה תודה זכרון 176.
 פינחס חיים ר' לכבוד שיר • שווייצער

 משמרת על שנים כ״ה לו מלאת ליום היימאן

. 8ס , תר״ב , ברעסלויא :וגבאי אסעסאר
 יוסף ב״ר משה ה״ר .משה תורת זברו; 177.

 בבלי ש״ס מאמרי כל על ומ״מ מפתח .פינו
 אות וכל א״ב כסדר ערכין ע״פ וירושלמי

 . 2ס , חדש שיר ,קושט' :לעכיכו ותיבה
 :הנ״ל בספרים הדפין מ״מ תוס׳ עם ,עוד

. 2ס , שפ״ג ,פראג
 ב״ר אייזיק יצחק ה״ר .תרועה זכרון 178.

 אבד״ק שאול ה״ר מות על הספד .פראדמאן

. 4ס , תקנ״א , ד״א : באמ״ד אשכנזים
 , ספרים( חמשה )עיין . תרועה זכרון 179.

.הלוי בחור אליהו ה״ר .זכרונות ס׳ 180.
 ברומא חוכר ,הליך על וקונקורדאנן שרשים ס׳

 | מיגכען ב״י : רפ״א שנת ונשלם רע"ו שנת הוחל

. ״\!. 73 גדולים כרכים כ׳
 , מרומא. אמברון שבתי זכרונות.ה״ר ס׳ 181.

 י ש׳ )תג״י :כ״י , והבוריהס ישראל גדולי על

1 וחייג ח״א כוואלף זכרונו נמצא כי ]ואמנם .ל״ה(

 שם ידענו לא וככ״ז ,התג״י מקור שהוא רוסי ודי
 עק״ד תוס' ועיין ,כלל כעכרי נמצא ואם הספר
. רמש"ש[ : 223 ע׳ תר״ג

 . הסרדי שמואל ה״ר . זכרונות ס' 182.
 נזיקין ע״ס ובפרש הש״ס כסדר דינין פסקי
. תדיר התרומות כספרו ומזכירו ממונות. בדיני

 שלמה ב״ר עזרא ה״ר . הזכרונות ס' 183.
 ,כ״י ,עה״ת הראב"ע פי' על פי' גאטינייו.

ליראיו(. ה׳ סוד אהר.)עיין בשם לו קורין ויש

 אבוהב בר״א שמואל ה״ר הזכרונות. ס׳ !84.
 תקונים עליו. שמו קרא ולא שמואל, דבר בע״ס

 ונחלק ול״ת מ"ע על ומסודר , ודינים ומנהגים
 ב״ר יצחק ה״ר ע״י נדפס . ופרקים לזכרונות

 שנות כין ,)פראג חמו"ד ישורון: חיים אברהם
. 4ס תי"א(—שצ״א

 כהן שמשון ה״ר . הזכרונות ס׳ 185.
 והמדרשים הפוסקים מספרי לקועים . מורו!

 עת, בכל המבוקש ענין כל למצוא והפילוסופים
. דקע״ז( כ׳ )כ״ח : כ״י

החיים(. צרור האורב, )עיין חזכרונות. ס' 186.

 יצחק ה״ר יצחק. וחיי הזכרונות ס׳ 187.
 על חי׳ .קאראבלייו ברוך מרדכי ב״ר

 ,ליוורנו : ודרושים ש״ס והי׳ עה״ת הרא״ס
. 2ס , תקכ״א

.שמשון( נזיר )עיין .שופרות* זברונות 188.

 ב״ר מענדיל זכריה ה״ר .המבין זכריה 189.
 הפילוסופיא יסודות על ♦ מבושאטש ליב

 הקליר לר״א הוא ומגן האמתית הקבלה וחכמת

.4ס , תקנ"א ,פפד״א עליו: הראב״ע מהשגת
 ופשעים גפ״ת חי׳ מהג״ל. משלם. זכריה 190.

. 2ס ,תקל״ו , פפד״א : שונים
 נכתב יה״ש ב״י : קבלה עניני .זכריהו ס' 191.

 ס׳ ]והוא .מטוריניאנו יחיאל אלחנן ה"ר ע״י
כעצמו[. יה״ש ה״ר אלי אכואלעפיא,כ״כ לר״א האות

 הכהן משה ה״ר חיבר ונקבות זכרים ס׳ 192.
 דקדוק על גיקיטיליא בן המכונה ספרדי

 ספרו כהקדמת הראכ״ע כמ״ש ,הגרי בל׳ לה״ק
. ע״ש ,לה״ק מאזני

 נגד ומענות ריבות דברי . עריצים זמיר 193.
 לה״ר אותו )ומיחסין החדשים החסידים
 )ווארשא חמ״ד :פעדער( גוטמאן טוביה

. 8ס , תקנ״ח ,ביאליסטאק( או

 בחרוזים ותחנות ותהלוח שירים זמירותיהם 194.
 רוב אל נלוו . ולמו״ש השלחן על השבת ליום

 לבדם גס פ״ר ונדפסו התפלות סדורי מיני
 דרמ״ה ח״ב ופירשע .ל"א ועם פי׳ עם גס
אליעזר לה״ר וקצתם לקדמונים קצתם כי כ'



הארץ זמרת— 160 — אסף זמירות

 לה״ר שבת של ותשבחות זמירות 206.! חרי״א בעק״ד אבל מפראג. סופר ליברמאן
 יין ויכוח לו ונלוו פראנקפורט עקיבא

ה״ר לתלמידו בחרוזות יום לכל ותחנות ומים

195.
196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.
204.

205.

 סופר לרא״ל בס נמצא אחד זמר רק כי כ׳ דפ״ז
 קודס שחריח בשבח לשיר נאה ושמהזמר הנ״ל

 מרדכי ר' ע״י ונדפס .ע״ש , רבה קדושה
 כצונן )ודלא . 4ס )פראג( חמו״ד : יוסף ב״ר
. ע״ש( ,דרמ״נן גא״ל

 .אסף( משלי )עיין . אסף זמירות

 שמואל בן יוסף לה״ר ובקשות זמירות
 .8סתצ״א, )וואנזבעק(, המ״ד אובק: מגולי

 . ש״פ והגדה המזון וברכת זמירות
 עס גם לבדם גס מספר אין פעמים נדפסו אלה גס

. המזון( ברכת )ועיין ,פי' ועם ל״א

 אלחנן חנניה ה״ר . ישראל זמירות
 ,ליוורנו : בלה״ק השיר גדרי על .הכהן הי

. 12ס תקנ״ג,
 משה ב״י ישראל ה״ר .ישראל זמירות
 ח״ק כמנין ויוצרות פיוטים שירים . נגארה
 נוספות עם עוד, . 4ס שמ״ו, צפת, :לישראל

 שיריס תמיד עולת א( : חלקים לג' ונחלק
 פיוטים שבת עולת ב( ויום. יום לכל ותפלות

 עולת ג( . פרשה כל מעין השנה שבתות לכל
 עוד ונוסף , ולמועדים לחדשים פיוטים חדש

 ש״ם,—שנ״ט ,ד"ו : זה ישראל,עיין מימי ס'

 בילוגראדו, הנ״ל: ישראל מימי ס' ובלי . 4ס
 ישראל זמירות מס' פיוסים ]וקצת .4ס תקצ״ח,

 זמ״ש . זה עיין נוראות, תפלות כשם נדפסו הזה

 :שחר לו ואין טעות הוא ״ו? 250 , ף ברונענש
. רמש״ש[

 תהליס לס׳ הכולל שם . ישראל זמירות
 . תהלים( ,תורה )עיין .ובאור ח״א עם

 שיר ספרי כל אוצר .ישראל זמירות
 ע״י נאספו . כה עד בלה״ק שנתחברו ומליצה

 :א׳ חוברת ראשון כרך , רואלף מיכל ה״ר

 . 32ס , 1859 לעמבערג, תהלה: לישרים ס׳
 , 1860 , שם : הרמבמ״ן תולדות :ב׳ חוב'

...ג׳ חוב׳ . 32ס

 ביהכ״נ בחנכת (— )סדר ולמוד, זמירות
 וה״ר לוי ידידיה לה״ר (810)גט בסיינה
 .4סליוורנו,תקמ״ו, מודינא: די חיים יצחק

 .פורים( שמחת )עיין .פורים זמירות

 מאניש מנחם לה״ר לשבת זמירות
 קבלת הוא שמו ברד״א,אבל לו קורא כן . היות

. זה עיין ,שבת

 פי' עם למהרש״ל ולמו״ש לשבת זמירות
 סדר בשם ראשונה נדפס .המזון וברכת

 . 4ס ,ויש״ם ,לובלין :פי׳ עם הזמירות
 ,אוסטרהא .שסייג ,ד"ו :הנ"ל בשם ואח״ז

. 8ס , חקנ״ב

 שנ״ט, , באזיליא : לואנק משה ב״ר אליהו

 . 8ס ,תע״ג ,ברלין : הנלויס ובני . 8ס
, להרמב"ם תורה משנה )עיין . זמנים ס' 207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216

217.

218.
219.
220.

221.

. פנינים( רב

 תת ביום לזמר המבורג דוד להב״ח זמר
 עיקרי י״ג על ונוסד ,להיכל בסיומה ס״ת

. 8ס ,תקמ״ז , מיץ : האמונה
 בין ויכוח והוא ,ל״א עם לתנובה זמר

 ב״ר ישעיה לר' וגס י״ט ושארי חנוכה
 והראשון .81 ,0 רד״א כ״י : ישראל

 . .¥2 666 רח"ם ב״י : זלמן שם וחתום לבדו
 נפתלי ב״ר משה לר׳ ס״ת לחנוכת זמר
. 4ס ,חש״ד ,לובלין : כהן
 מענריל מנחם לה״ר ש״ת לכבוד זמר

 , ד"א ל״א: עם צדק( צמח )בע״ס קראכמעל

 .8ס תל״ה, שם, ל״א: ובלי פי' ועס.4סתל"ר,
 . (2873 וע׳ 1727 ע׳ רשמש״ש )ועיין
 מלמד משה לה״ר לפורים נאה זמר
 חמו״ר :ל״א עם מווינא ש״ק בער ב״ר

. 4ס , ?( )פראג

 ברוך ה״ר נדב אשר ם״ת לנתינת זמר
 ,פראג : כהן נפתלי ה״ר מאת אויסטרלין

. 4ס ?( )תע״ג חש״ד
 ונפתלי יוסף לה״ר פורים לסעודת זמר
 : איטלקי בל' קוניאן ישראל ה״ר בני

. 8ס ,חמו״ד
 ב״ר וואלף זאב לה״ר תורה לספר זמר

 בגלויגא:דיהרנשורט, ש״ץ נוימבורג ברוך

. 4ס תנ"ב,
 )עיי; .הלוי יהודה לה"ר לפורים זמר
. חסדיך( אדון

 שיר )עיין .איטאליא בל׳ לפורים זמר
. בהדורים( נאה

...הגדול מרדכי של זמר
 1665,רד״אן( הדרך:כ״י לתפלת זמר

 מרפורגו. אליעזר יוסף ה״ר ארץ. זמרת
 לרב קולוניא אברהם ה״ר בוא ליום שירים

 . 8ט , 1827 , טריעסט :בסריעסטי ומ״ץ
 מצרי איל יעקב ה״ר . הארץ זמרת

 ע״י טבריה חרבות בנין על . אבואלעפיא

 י׳ בחג״י כ״כ ,ז״ל אבואלעפיא הר"ח הותנו

נסים מעשה : 1229 ורחיים . ע״ש ,רנ״ב
 כתב ורמש״ש .רב בי למהר״י בטבריה שנעשו

שבח והוא הארץ זמרת :וז״ל הספר שער לי



זרובבל161הארק זמרת

 ע״י ישן מכ״י נעתקה אשר תשצ״ט ד"א שנת
 ונדפסה הערות קצת עליה והוסיף שד״ל ה״ר

 קצת עם 37 חר״ו לשנת בעק״ר ראשונה
 והדפסתיה הוצאתיה ומשם בל״א, הנ״ל הערות

 ,לייפציג :בלה״ק הנ״ל ההערות גוף עם שנית
. 8ס ,תר״ו

 תנא )עיין .דאשא ובעורין דנררא זקוקין 234.
.אליהו( דבי

.צדק( מאזני )עיין .אברהם זקן 235.

 ראי(. כל )בע״ס הלוי אליהו אהרן.ה״ר זקן 236.
 בנימין ה״ר ע״י לביה״ד והובא , שו״ת רכ״א

.2ס , תצ״ד קונשטנטינא, מוטאל: אברהם ב״ר
. הטוב( שמן )עיין .אהרן זקן 237.

 בחור . דניאל שמואל ה״ר . שמואל זקן 238.
 :וב״י הטור חלקי בכל הקשים מקומות כל על

. 2סו.:תק"ח(\2 £240, אזמיר,תקי״ו.)ורובענש
. רבתי( חכמתא )עיין . הזקנה ס' 239.

 הקמח לקט בס׳ הובא ,ב״י . יהודה זקני 240.
 . במקומו( שלי ושה״ג כא״ן )שג״ב חאגיז: למהר״ס
.מודינא[ די לרי״א שו״ת הוא רמש״ש ]ולפ״ד

 מלא התורה כסדר פשעים . שלמה זקני 241.
 . 4ס ?( )חמו״ד :וגמרות ומדרשים קושיות

. ש״י( )תוס'

 אברה□ כ״ר שלמה ה״ר .שלמה זקנת 242.
 , בח״מ והטור העטור ע״ס פי׳ .אלגאזי

 ול״א )עיין ,ואיננו נאבד חיד״א ה״ר עדות ולפי
. במקומו( שלי ושה״ג י״ב

 כסדר בערכין ומדרשים מזהר מ״מ .זהב זר 243.
 ש״י עיין ,ספר רושמי נחלקו מחברו ]ועל . א״ב

 ר׳. דף ח״א ופירשנו רומי בל׳ ו.\2 1306 ף, ורד״א
 לגמור והלל :וז״ל כתוב ובסופו :וז״ל כ׳ ורמש"ש

 ב׳רוך ויאמר דוד בן הקהל כל לעיני אבי אלקי לה׳
 יראו ת׳ וא׳ביו א׳מו איש היוס . ה׳תורה נ׳ות; ה׳

 נר״ו דוד מהור״ר . . . או״מ אדוני כבוד לפ״ק
 המחבר ששם השערתי ע״כ .וכו׳ בארבישנוש, מק״ק

. 4ס , ת״ב קראקא, : עכ״ל[ ,דוד בן ברוך
 כל על באור . צמח יעקב ה״ר . זהב זר 244.

 נזהר שאמרו ממה א״ח ש״ע בכל וסעיף סעיף
 קצת וגס ספרים ושארי האריז״ל ומדברי
 קול ספרו ובהקדמת אור גולל בס׳ נזכר חדושיו.

.במקומו( שלי ושה״ג ח׳ )שג"ב : ע״ש , ברמה

 ! אפרים בית , הנערב אור )עיין . זהב זר 245.
 , העדה עיני , וממכר מקח ,הקדש טהרות

. הצבי( תפארת

. תפארה( צפירת )עיין .תפארה זר 246.

 הקץ מעניני קדמוניות אגדות . זרובבל ס׳ 247.
אגדות בקובץ ראשונה נדפס . המשיח וימות

.21

 ;נתהוו נסים מעשה מזכיר רב ומעשה וזמרה
 ותשבחות ושירות .. • טבריה בעיר מחדש
 מכהר״ר ...חברו ... עליה ולדרים לארץ

 . . 4ס ,עלת״ה , מנטובה : רב בי יעקב
 ן ה״ר סדור , תפלה )עיין . הארק זמרת 222.

. וכו׳( יעב״ץ

 דיללא הכהן הלל לה״ר שיר .יה זמרת 223.
! .2סטורינו,תקפ״ה, גדול: דף על נדפס .טורי

 מרדכי לה״ר ופזמונים שירים . יה זמרת 224.
 קאזאנטי ב״י :בנו רפאל ר' ע״י נכתב דאטו

 שלו וכ״י 91 ע׳ ווע״ב רוסי די ]ועיין . ברומא
, רמש״ש[ :29

. הפורט( )עיין . נבל מרת* 225.

 גדול רעש בקול השגות .הארק עם זמרת 226.
 לה״ר תקמ״ג קאריץ ד' יוסף יעקב בית ע״ס

 שכוונתו ]נראה פולנאי דק״ק רב יוסף יעקב
 ס׳ כי ן הנ״ל להרב יוסף יעקב תולדות לס'
 ,זכרו[ מצאתי ולא ממנו נודע לא יוסף יעקב בית

 החסידים ע״ד גדול בחרס כרוז העתק ואח״ז
 תקמ״א שנת מנ״א כ' עקב פ' בש״ק שהוכרז
 וכרוז חרס והעתק דווילנא הגדולה בבהכ״נ

 שנת אלול דר״ח ב׳ ד׳ מיום זעלווע ביריד
 ,הנ״ל אלול י״ג ב׳ יוס בווילנא ושנית הליל

 החסידים מעשי כל לספר ארוכה אגרת ובסופו
 ובפרט בכלל מנהגיהם וכל ומזמותס ועלילותס

 כת וכל אמדו״ר חייקיל ר' שלהם הרב על
 .זה עיין , עריצים זמיר לס׳ ח״ב והוא דיליה,

 המעתיק כ״ד :וז״ל כתוב ובסופו,4ס אין ב״י ראיתי
. זלה״ה זכריה במ׳ אברהם ויופי הדור מיני בכל

 בה׳ נזכר ,מדוייק קדמון חומש שם י *זובוקי 227.
1 . שם שי מנחת ובס׳ ענן בענני פ' תורה אור

. זעירא( מאמרי )עיין . זעירא 228.

. לאדן( ככר )עיין . שם זעיר 229.

 אלון יודען דייטטי די יון זענדשרייבען 230.
 בס׳ דרשה אודות פרידלאנדער'על דוד

. 8ס , תקמ״ח ,ברלין : החדש עולת
 ;}ויבענט" מיינע לון זענדשרייבען 231.

 רויינע אדער 7 הסבור! לוין !ענחסען

 ררוע]יטיטען1אי דען איבער אבהאנר)ונ!
 כה״ר ריסער ליזר אליעזר פ$ן קו]טומ

 ,אלטונא :קאצינעלגבויגן לבית יעקב

. 8ס , תקע״ט
 הפיכת מענין מעשיות ספורי . סתם זעקת 232.

• $ס , )?(ד”חש ,שאלוניקי : סדום

 ר״ש לקינת קראתי זה בשס . שבר זעקת 233.
בניסן הנהרג יקותיאל ר׳ מות >ל גבירול ן׳

>ז
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 .4ס קונשטנטינה,עטר״ה, קדמונים: וספורים
 ופסיקתא היכלות מפרקי דברים בתום׳ ושנית
 , ווילנא :׳ לאברהם חסד וס' וילקוט רבתא

 ושלישית . מלניאל( )ועיין . 8ס , הקע״ט
. המדרש( בית )עיין

 . עינים( פתח , דוד פגי )עיין . ימין זרוע 248.

 מוסרי שיר .והקיבה והלחיים הזרוע 249.
 משה ב״ר יואב כ״ר אפרים לה״ר

. 1278/6 רוסי די כ״י : ממודינא
רמש״ש[.:55 ע' ח״ג לרא״ג מ״ע5 צונן ]ועי׳

.ש״פ( הגדה )עיין .נטויה זרוע 250.

 . עטר ן׳ שמואל ה״ד מתנים. זרזיר 25.ז
 מעות ל ]ורמש״ש .)ש״י( : וספורים מעשיות

 וזה לחוד הנ״ל ר״ש שהדפיש מעשיות ס׳ כי הוא
 והספר דרשות ס׳ שהוא כתי ופלאננואוויציוס להוד,
. [2408 ,ע רשמש"ש :לגמרי חשוד

 ,הגשים( שונא יהודה מנחת )עיין . זרת ס' 252.

 על חבור .גוטה זרחיה ה״ד . יעקב זרח 253.
 ושה״ג ב׳ )ול״ב : כ״י ,בפלפול טוריםד'

. כמקומו( שלי

 ב״ר אייזיק יצחק ח״ר . יצחק זריעת 254.
 : הפרשיות כסדר עה״ת פשטיס .שי״ק דוד

. 4ס , שע"ה ,פראג
 אריה ב״ר אברהם ח״ר .אברהם זרע 255.

 משלי מדרש על פי׳ .שי״ק ליב יהודה

.8ס ,חקצ״ג , והוראדגא ווילנא :עמו ונדפס
 בנימין ב״ר אברהם ח״ר .אברהם זרע 256.

 ליפשיץ אליה ח״ר ווין מגולי זאב
 הפרשיות בסמיכת דליטא.דרושיס מבריסק

 ,זולצבאך :בסופו מפתח עם התורה כסדר

. 4ס , תט"ה
 .ויקייו דיל אברהם ח״ר , אברהם זרע 257.

. )ש״י( : יעקב עין לס׳ ומ״מ לוח

 חזקיה כ״ר אברהם ח״ר .אברהם זרע 258.
 רש״י ע״פ התורה כסדר דרשות ח״א חזקוני.
 ומ״ק ביצה מס׳ על גפ״ת חי' וח״ב ,ותוספות

. התורה חקת זאת נספרו הניאו סוגיות, וכמה

 טוב יום ב״ר אברהם ה״ר .אברהם זרע 259.
 שיטות כמה על חי׳ ח״א .מפראג באנדי

 נחמיה ה״ר לבנו .הוספות עס ופוסקים בש״ס
 . 2ס , תקפ״ח ,פראג :באגדי פייוויל

. ח"מ ש״ע על משפט עיון ס' ג״ח

 ב״ר יצחקי אברהם ה״ר .אברהם זרע 260.
 שו״ת ,ח"א : טוריס ד' על שו"ת ב״ח . דור

 ,ישמח״ו פלגי״ו , אזמיר : וי״ד א״ח טור על

 וח"מ:קוגשטנטינה, אה״ע טור על כליל ח״ב.2ס
 וס׳ שבוקין אגרת ס' ]ג״ח . 2ס ,ובחמלת״ו

 ש״ע על וחי' חיון נחמיה נעניני קעקע כתבת
. ושו״ת[ גימין הל' על וחנור י״ד

 ב״ר ישראל אברהם ה״ד . אברהם זרע 261.
 וחולין וקדושין פסחים מס׳ על .חי׳ כהן דוד

. 4ס , תקנ״ט ,המבורג : לקומיס ובסופו
 ראובן ב״ר אברהם ה״ד . אברהם זרע 262.

 כסדר דיניס וחי׳ דרושים . מקורפו שמ״ו
. 4ס ,צבאו״ת , מנטובה : התורה

 מנחם בן אברהם ה״ר .אברהם זרע 263.
 כס׳ א״ב כסדר חז״ל ממליצות מפתה .רוויגו
 עד משלשה המספרים ערך ובראשו ,הערוך
 כ״י :מפורנו יעקב ב״ר חננאל לה״ר עשרה

. (15 )שעננלוס גירונדי \..2 239—40 רח״ם
 מדרש , אברהם מאמר )עיין . אברהם זרע 264.

, ספרי( , רבה

 עה״ת פי׳ ייטליס. אהרן ה״ר אהרן. זרע 265.

. 4ס ,תקנ״ז ,פראג : דרוש בדרך
 . אהרן ב״ר עזריאל ה״ד .אהרן זרע 266.

 חי׳ ובראשו ,זולתו בשה גס ופשטיה סייס חי'

 זאמושטש אבד״ק יצחק בה״ר יוסף ה״ר
 , זאלקווא : מהרר״י הי' בשם ונקראיס

. 2ס ,תקי״ז
ישראל(. תפארת משניות .)עי'אמונה זרע 267.

 אבד״ק הכהן ישמעאל ח״ר .אמת זרע 268.
 וחי א״ח בש״ע שו״ח ק״ב ,ח״א . מודיגא

 , ליוורנו : ומועד זרעים ש״ס על גפ״ת

 ובסי׳ י״ד בש״ע שו״ת ,ח״ב . 2ס ,תקו״ם
 בריא״ל למהר״י טרפות הל׳ נמוקי בו ח״י

 שו״ת ,ח״ג . 2ס ,ישמר״ו , שם :ז'( י׳ )זצ״ל
. 2ס , חש״ר ,ריגייו : ח"מ ש״ע בדיני

 נודע ולא , טרפות הל׳ פסקי . אמת זרע 269.
. יה״ש כ״י : למי

. אמת( אות )עיין . אמת זרע 270,

 רבנים מכמה תשובות . אנשים זרע 271.
 : סימנים זר״ע ובו ,כ"י ואחרונים, ראשונים

. נמקומו( שלי ושה״ג כ״ח )ב״ו

 מרגליות. זלמן אפרים .ה״ראפרים זרע 272.
 : עמו ונדפסה רבתי הפסיקתא על פי'

. 4ס ,תרי״ג ,לעמבערג
 ברוך ב״ר מגלי מנחם ה״ד .ברוך זרע 273.

 , וואנזבעק : מסכתות על גפ״ת חי׳ .הלוי

. 2ס ת״צ,
 יצחק ב״ר ברך ברכיה ה״ד ,ברך זרע 274.

 עד התורה כסדר ופשטיס דרושים . אייזיק
 חלק ! עוד . 2ס ,ת״ו , קראקא : דברים ס'

 ופשטיס;כנ״ל דרושים ,חניינא ומהדורא שני
לתשלום פרשה לכל דרושים ב׳ דברים ס׳ ועל



זרעים — 163 ~ ריב זרע

 : להרמב״ם קה״ח הל׳ על ופי' עה״ת
.)רמי״ג( ... קונשטנטינא

 יהודה, זכרון ש״פ, הגדה )עיין . יצחק זרע 289.
, ראם( קרני

 )בע״ס יוסף ב״י יעקב ה״ר .ישראל זרע 290.
 , אלטונא :מגילה מס׳ על חי׳ .יוסף( ראש

 :השנה ראש מס׳ על ,כנ״ל עוד .4ס תצ״ה,
. 8ס ,תצ״ו , ד"א

 בנימין בה״ר ישראל ה״ר .ישראל זרע 291.
 אגדות חי׳ ,ח״א . דהרימלוב אבד״ק

 ישראל שארית ח״ב .התורה כסדר ופשעים
 ישראל תפארת ח״ג .עה״ת רש״י על באור
 חי׳ ישראל בית ח״ד . רבות מדרש על באור

.4סמסכתות:ווילמרשדארח,ת"צ, קצת על גפ״ת
. משניות( )עיין . ישראל זרע 292.

 אליעזר ב״ר משה ה״ר .קדש זרע 293.
 מאמרי קצת על באור מזלאטאווע. פייוויש

 : שונים עניניס על והערות ודרושים ספרא
. 4ס ,תקנ״ח , ברלין

 .מפראג מנחם ב״ר משה קדש.ה״ר זרע 294.
 נורא בי ה׳ מעשה ובסופו תשובה חקוני
 בק״ק והוציאוהו בנער שנכנס מרוח הוא

 בלי ושנית . 4ס .תנ״ו ,פיורדא :ניקלשבורג
, מלך( בת )עיין .הנ״ל מעשה

 הלוי. חיים ב״ר שמואל ה״ר . קדש זרע 295.
. זה עיין , התשובה תקון ספרו בשער מזכירו

 פריינד שמואל ה״ר . קדש זרע 296.
 משניות על ובאורים חי' .מקשימניץ

 , פראג : ודמאי פאה ברכות ?( )מסכתות

. 4ס ,תקפ״ז
. ובעז( יכין )עיין . רב זרע 297.

 שמואל ב״ר ברוך ה״ר . שמואל זרע 298.
 על חילוקים וקצת גפ״ת חי' . סג״ל זאנוויל

 ס׳ ]ג״ח . 4ס ,תקצ״ו ,ווין : כתובות מס'
. ודרושים[ תהלים על ברוך לדוד

 .נחמני חיים שמשון ה״ר .שמשון זרע 299.
 תמוהים: מאמרים ובאורי וח״מ עה״ח דרושים
, 2ס ,תקל״ח , מנטובה

 בורגיל יוסף לר׳ חידושים .דיוסף זרעא 300.
 רב״י שנת ,ליוורנו :ראשון חלק ,מתונים

. בורג״ל יוס״ף

. משניות( )עיין . — סדר זרעים, 301.

 )עיין : הרמב״ם חלקי. מי״ד א' . זרעים ס' 302.
. תורה( משנה

 מגלות המש על פשעים בו ונכללו ,א׳ חלק

 כנ״ל, עוד . 2ס , תכ״ב , ד״א : ^3 והגדה
 ,תכי,״ז ,)המבורג( חמ״ד :בסופו מפתח עם

. 2ס ,ת״צ , ד״א
 ב״ר ברך ברכיה ה״ר .שלישי ברך זרע 275.

 בראשית ע״ס הג"לידרשות נכר ;עץ אליקים

 כנ״ל עוד .2ס ,תע״ד האלי, פרד״ס: בדרך
 וחמו׳יד שער מס'ברכות:חסר אגדות על פשעים

. תצ״א( מש׳ והסכמה פפד״א כנראה )אבל

 גדול חבור , מהנ״ל רביעי חלק ברך זרע 276.
 : ע״ש וירא, פ׳ ומהם בח״ג תמיד מזכירו . עה״ת

. במקומו( שלי ושה״ג ח״ג )משג״ב

. ש״ם( הגרה )עיין . גל זרע 277.

. ש״פ( הגדה )עיין . יהודה זרע 278.

 פסח כ״ר יאקב ה״ר . יעקב זרע 279.
 : התורה כסדר פשעים . טניקלשבורג

. 4ס , תקכ״ה , פיורדא
 חי׳ .גינצבורג יעקב ה״ל .יעקב זרע 280.

.2ס ,תקע״ד ,פראג :ושבת ברכות מס׳ על
 פייוויש חיים ב״ר יעקב ה״ר יעקב. זרע 281.

 קהלת על פי׳ . וויסטיניץ אבד״ק כ״ץ

 . 4ס ,תק״ס ,)ווילנא( חמ״ד : עמו ונדפס
 תקס״א, )ווילנא(, חמ״ד : שיה״ש על כנ״ל עוד

 . 4ס ,תקס״ב ווילנא, רות: על כנ״ל עוד .4ס
 , )ווילנא חמו״ד :וכנ״ל משלי על מ״ל עוד

. 4ס , ?( תקס״ג
 ע״ד . נייאם ן׳ יעקב ה״ר .יעקב זרע 282.

. 2ס , חיי"ם מקו״ר עמ״ך ,ליוורנו : שו״ת
 אברהם בה״ר יצהק ה״ר . יצחק זרע 283.

 )שג״א :ונאבד בקבלה גדול חבור .אזולאי

. (15 סי׳ סוף א׳ אות שלי ושה״ג נ״ב א׳
 . גר אברהם כ״ר יצהק ה״ר . יצחק זרע 284.

 עמודים ג׳ על נוסד ,ומוסר תורה עניני
. 4ס , תקמ"ט , ד׳יא :וגמ״ח עבודה תורה

 בן יעקב ב״ר חיות יצחק יצחק.ה״ר זרע 285.
 .רברבי( אפי )בע״ס יצחק בן מאנש מנחם

 :בנו אליעזר ר׳ ע"י ונדפס משניות על פי׳

. 4ס , תצ״ב , פפד"א
 חי׳ .לומברוזו ה״ריצחק יצחק. זרע 286.

 הרמב״ס לשונות ובסופו ,ש״ס על גפ״ת

. 2ס ,תקכ״ח , תונס : ודרושים
 ופשעים חי׳ עטיה. יצחק ה״ר .יצחק זרע 287.

. 2ס תקנ״ג, ,וורנו לי : בראשית ע״ס בפלפול
דרושים .קובו יצחק ה״ד .יצחק זרע 288.

רביעית מהדורא ן אות נשלם



הספרים אוצר
ח

 מאגדות אחת — מם׳ . הקבר חבוט 1.
 אדם חשבון קונטרס בס' נדפסה . קדמוניות

 בשארי גם ונדפסה לוקחה ומשם , ע״ש !קונו עם
 בית , בראשית אגדת מדרש )עיין . ספרים

 ועיין , פרנך בן יצחק ר' מדרש ,המדרש
. (152 ע׳ המבורג ליי רשימת

(*חבור

 נרשמי אסר ספרים איזה פה שימצאו ואפשר ,הפרנוי שמס נודע לא אשר הספרים כל נרשמו הערך בזה *(
 הוא הערכים וסדר .אחר למחבר בנועות יוחסו או בבירור המחבר שם נודע לא אם וכפרנו , בערכם במ״א

. המחברים שמות לפי ולא ן י נ ע ה לסי

 חיים אבן יהודה כ״ר אברהם לד׳ חבור 2.
 או המחבר הוא ר״א אס ידע שלא כתב רוסי ]ודי

328 £11. בספרו רמש"ש והח׳ ,המעתיק
 בן אברהם ר' חיה הכ״י שבזמן העיר 53

 . [61 ע׳ כ"ח עיין ,לוי ר' של אביו חיים
 ולצייריס לסופרים הצבעים מעשה מלאכת על

 עס העבור ס׳ א( :עוד לו ונלוו ,ספרד בל'
 הלכות ב( . אחרים מספרים הוספות קצת
 וגיעין ומגילה תפילין הלכות ג( .ומזוזה ס״ח

 פ׳ ד( .ירחי אבן לר״א המנהיג מס׳ וסעודה
 ומזוזה תפילין ס״ת להלכות המדע מס׳ ששי

 האותיות תגי על מסורה ס׳ ה( .להרמב״ם
 .תגין( ס' )ועיין להמחבר פ' אות עד בתורה

 לקוטי קצור ז( אחרן ועד ופזמונים, בקשות ו(
 וכתוב , לרד״ק מכלול מס׳ השמות משקלי

 כ״ב שנת סיון לחדש ה' יום נשלם כי בסוסו
 ונראה . .4 945 רוסי די ליי :הששי לאלף

 מלאכתו לצורך יחד וחברם מר״א נעתק הכרך שכל
 ומעתיק וכותב נקדן גם ואולי , סתם סופר שהיה

 ופרקים מאמרים וראשי אותיות בקשועי ספרים
. ושערים

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 התמוהים חז״ל ומדרשי אגדות על חבור
 משה חיים ב״ר יצחק ישראל לה״ר

 . חנ״ך פסוקי כמה בם ומבואר , ברר״ח
. ע״ש ,תורה טעמי ס׳ בהקדמת מביאו

 ]לפי . להרמב״ם אשתו אל האדם חבור
 עיין , לרמב"ן הקדש אגרת הוא ליליעננוהאל

 (270 )סי׳ הקדש אגרת ועי׳ 1935 ע' רשמש"ש
 הקדושה שער אבל , 47 מינכען ליי ורשימת

 ולא !לראב״ד הנפש בעלי מס' הוא הנ״ל בכ״י

 .רמש"ש[ : שם ויתוימ 270 סי' א׳ באות כמ״ש

 עה״ת בבאורו הרמב״ן רמזי בבאור חבור
 )שג״א : האמת ע״ד כ״ץ פאפירש למהר״ם

 . הרמב״ן( מ' אות ח״א שלי ושה״ג ,י״ז מ׳

 אבריק יחזקאל לה״ר הבה״ג על חבור
 ביד אני גם ראיתי .)שי״ג( ,כ״י ,מיטאווי

. שם אב"ד אח״כ שהיה אליהו ה״ר בנו

 ה״ר עשה ז״ל למרן יוסף בית כס' חבור
 ,ז״ל מודינא הרי״א של זקנו מורנא מרדכי

. מיינו( סי' י' )תג״י , ליי

 חזן דוד לה״ר בראשית ע״ס גדול חבור
 שלי ושה״ג ל״א )ב"ו .ליי ,חזן חיים כ״ר

. וע״ש( , במקומו

 .וכו׳ משה בן יהודה לר׳ גדול חבור
. נוצרים( למחברים מאמרים )עיין

 טודרוס כ״ר מאיר ליבינו גדול חבור
 )סה״ד :דוד בצמח מובא ,כ״י , עה״ת הלוי

 הצ״ד כוונת אולי כי בדעתי עלה ואני .שליה(
בצייד ראיתי אשר עד לתורה סייג מסורת לספרו



יפה חבור — !05 — חבורק״ש

 גדיל כדיוק לתורה פי' ועשה" :לאמור נו וכתוב
 ס' אל שלא מוכח מזה ,וכו' ועצום" רב ובפלפול
. וע״ש , יכונן ס״ל מסורת

 וז״ז ותענית נט״י ותפלה ק״£ בדיני חבור 11.
 וכל ,חלקים ד׳ ,שלמה כ״ר חייא לרבינו

. 250 רח״ם ב״י : לשערים נחלק חלק

 פנחס לה״ר שו״ת ע״ד .שו״ב בדיני חבור 12.
. ז'( אות פ׳ )זצ״ל :ב״י ,אשכנזי

 מיימון ב״י משה לר׳ תפילין בדיני חבור 13.
 המזכיר עיקר.עי׳ ונראה יעקב בן מצאתי ]בכ״י
 רמש״ש[ : הרמכ"ם תשוכות כנקורת תרכ״א משנת

 הדור פאר כס׳ הרמכ״ם מזכירו . מקורטובה
. ע״ש ,י״ט שי׳

 , הגרי בל׳ ,ומועד תפלה בדיני חבור 14.
 ל מ׳ )שג״ב :הרמב״ם אבי מיימון לרבינו
. וכו'( מיימון רכינו מ' אות ח״א שלי ושה״ג

 דוד לר׳ טריפות דיני ועל דינים על חבור 15.
 )ועיין כשה״ק נזכר . יחייא ן׳ נרליה דון כן

. החרם( משפטי

 דניאל ה״ר ליד שבאו הדינים כל על חבור 16.
ו'(. אות ד׳ ספר,כ״י:)תג״י על וכתבם לוטבריזו

 יחזקאל יששכר לה״ר בדקדוק חבור 17.
. ל"ח( סי' י׳ )זצ״ל :ב״י ,ריגייו

 הלוי חיים לה״ר מסיני למשה בהלכה חבור 18.
 כמ״ש בב״י, חיד״א ה״י ראה .במצרים אכ״ד
 מסיגי, למשה הלכה ח״ב שלי ושה״ג ז' ה׳ כשג״כ

. בקו״א ע״ש

.מים( פלגי )עיין .ההשגות חבור 19.

 לחכמת הנצרכה החזיון בחכמת חבור 20.
 וממנה לנוצרי הגרי מל׳ נעתק .הרפואה

 .31 ע' וע״ש כ', €0(1. 2 הפליט ב״י לעברית:
 נוצרי מל׳ והמעתיק , לאבוקרט מיוחס ס' ]הוא

 יוסף ליאון שהוא נראה אלי״ה עצמו המציין

 כהערותי מ״ש עי' אחרים, ספרים ג״כ העתיק אשר

 )רומא 831(11 מהח' המאטהעמאטיק חכמי לחיי
 כשם ג״כ נעתק עצמו והס' : 52 ע׳ (1874
 יון כל׳ שנדפס מצאתי לפנים,ע״ש. פנים

. רמש״ש[ להאריך. המקום פה גאלינוס,ואין כשם

 קררוזו יצחק לר׳ המחקר חכמת על חבור 21.
 , וירונה : ?1111030013 11א8ז3 לטיין בל׳

1673 .
 , הדיין חסאן לר׳ העבור בחכמת חבור 22.

 . וז״ז פי״ד ד' מאמר עולם יסוד כס' כזכר
 כס׳ נזכרו כעבור חבורים ג׳ ,העכור ס׳ ]ועיין

 המזכיר ועיין .2171 ע׳ רשמש״ש ע,”לראב העבור
, רמש״ש[ : 109 ע' תרי"נן

 . ז״ל להרמב״ם העבור בחכמת חבור 23.
. חכמים( דכרי )עיין

 שר אביעד לה״ר התכונה בחכמת חבור 24.
 ,ככ״י ניפי חננאל ה״ר ראה . באזילה שלום

* . ע״ש ,ס״ה סי' א' בזצ״ל כמ״ש

 דיל אליהו לה״ר התכונה בחכמת חבור 25.
 שנמצא מ״ח סי׳ א' בתג״י רמש״ג )כתב .מדינו

 (כה עד מצאתי ולא בצן״ד ובקשתי ,רד״א בכ״י
 רוסי,וד״ר די אחר כדרכו נמשך והוא , נמצא ]ולא
 ,ע״ש השמים עצם ס׳ שנמצא שכתב וואלף אחר

 אלגאזי שר״ש בכתבו טעה וכן• . בתכונה ס' ואיננו .
 שחיברו כתב ור״ש ,שה״ש סי' ד״מ לר״א מיחס

. רמש״ש[ :! הפרנס בן אליה ר׳

 יוסף מה״ר ]נעתק[ התכונה בחכמת חבור 26.
. הכידור( ס׳ )עיין .אורבינו ברוך

 לוחם צפת מתושבי )אשכנזי( א' לחסיד חבור 27.
. "ץ. 249 רח״ם ב״י :התורה מלחמת

 לרב ביאה אסורי ועל טהרות על חבור 28.
בשמו(. שלי ושה״ג סי׳י״ח נאון:)שג״ב סעדיה

 אבד״ק משה לה״ר אה״ע טור על חבור 29.
.)שי״ג( :ב״י ,הוראדנא

 חי יעקב לה״ר טורים ד' כל על חבור 30.
.׳(מ סי׳ י' )זצ״ל :כ״י ,ריקאנטי

 זכות דוד לר׳ הדת יסודי על חבור 31.
. כ״א( ד׳ )תג״י . מודינא

 לה״ר איטלקי בל' הדת יסודי על חבור 32.
 : פעמים כמה נדפס . קאלימאנו שמחה

. נ״ו( סי׳ ש' )זצ"ל

 כ״ר נסים לה״ר מהישועה יפה חבור 33.
 לדונש ונחמות מוסר מעשיות ספורי . יעקב

 , בנו עליו במות לנחמו חותנו( )או חתנו
 וספרי ותלמוד וברייתא משנה מספרי ורובם

 .12ס ,שי״ז ,פירארה : שנויים בקצת אגדה,
 לעמבערג, . תקנ״ט , זאלקווא .התק״ו , ד״א

 , לעמכערג . תקע"ד , אוסטרהא , תקס״ט

 ונדפס ,וז״ז 8ס , חש״ד , קאפוסט . 1838
 מעשיות בס׳ נמצא שנוי ובקצת . בל״א גס

. ע״ש , שבתלמוד
 אבי בשם נסתבכז לב חקרי גדולים כי ודע

 רבים לדעת כי ,בכלל עצמו ובמחבר בפרט המחבר
 . גאון יעקב ב״ר נסים רב הוא הנ״ל המחבר

 ע״א( ל״ב וד׳ כ״ב דף )ד״א הספר בתוך מצינו והנה
 וא״כ ,ז״ל הרא"ש מרי מאבא וכו' נסים ואני כתוב
 שי״ר הג״מ ואומר יעקב, ולא אשר ר׳ אביו שם היה

 כנוי ראש שס היה בקירוואן כי הר״ן בתולדות
 והקווין ,בקורטובה ודיין בבבל גאון כמו כבוד

 דף תקצ״ב בכה״ע )עיין בטעות הרא"ש מלת על
 המכס רעת כמעט נראה ויותר . ל״ב( הערה ע"ר
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 שמיחסו $6״ דף רש״י בתולדות בלאן מהר׳יש
 ומדרשים אגדות ספרי מעתיק ראש ן׳ נסים לר'

 הג״מ כמ"ש , הרל״ד בשנת בספרד קאואלייר בעיר
 יו״ד אות שלי )ושה״ג י׳ סי׳ י׳ בול״ב חיד״א
 נסיס ר׳ שאבי ואומר עליו מוסיף ואני • יל^יט(

 כיוצא אדם שם מצינו שלא ראש שמו היה לא זה
 ה״ר שראה כ״י ובילקוט שמו היה אשר ר׳ כ״א בו

 העיד וכן , ראש מלת מעל הקוין נשמעו חיד״א
 משנת בוויניצא הנדפס בס׳ כי דוקעש מהר״ל החכם

 את בילדותי שאלתי נסים ואני" כתוב הנ״ל שי׳ד
 הקוין ולפי״ז .בפירוש" נ״י אשר ר' מרי אבא

 שי״ר ה"ר והשערת , נכון אל הספר דפוסי בשארי
 אשר והדפיסו כתבו שלא יימר ]ומאן נכונה אינה

 שם בא היאך גדולה קושיא ועדיין ? הרא״ש במקום
 ר״ן בזמן ורק באפריקה ב״א נמצא שלא רוגש שס
 רשימתי ועיין י ! בדוי זה שם שגם תאמר לא אס

 בו שנוספו שאפשר השערתי ואני ; נסים ר׳ ערך
. רמש״ש[ : ענינים

3,1. 232 פאריז בכ״י כי עור וכתב
 שם וגס נסים לר׳ הנסים ס׳ בשם הס׳ נקרא

 עק״ד תוס' )עיין הנ״ל ש״ד משנת בד״ו כמ״ש כתוב
. ז׳( סי' בהערה רס״ד דף תר״י לשנת

 בשער דמ״ש נ״ל אלה כל לנו הודיע ואחרי
 אולי יעקב בן נסים רבינו עמוד כל ובראש הספר

 המדפיסים או המעתיקים הסופרים המצאת הוא
 יעקב אביו שם קראו והכי גדול באילן עצמם שתלו

 וכבר מקחס את להשביח כדי גאון לר״נ למיחסו
 כי ,לזה מסכים אינני ]ואני . לעולמים כזה היה

 בל׳ קצתו עכ״פ ראשונה ומחובר ישן שהס׳ נראה
 גס ,132 ע׳ תרל"ג במזכיר מ"ש עיין ,ערבי
 חושב 156 ע' י"א כרן שלו במ״ע גייגער הח'

. דמש״ש[ : ישן שהספר

 לה״ר הש״ס בכל החום׳ תימת ליישב חבור 34.
. )שי״ג( :פיגסק אבד״ק אהרן

 .הספרדי קמחי יוסף ר׳ .הלקט חבור 35.
 מזכירו . וכדומה נרדפים שרשים הבדל על

. ע״ש ,קבן שרש בשרשיו בנו הרד"ק

 וחי׳ ודרשות הרא״ס לשונות על חבור 36.
 . )שי״ג( : עייאש יהודה לה"ר דינים

. זה עיין ,ליהודה וזאת ספרו שהוא ונ״ל

 בנימין לה״ר הרמב״ם לשונות על חבור 37.
 שלי ושה״ג . כ"ח סי׳ נ' )ול״א . איספינוזא

. ע׳יב( סי' ב' אות ח"ב

 יהודה לרבינו וכו׳ ומדרשים מאמרים חבור 38.
 מרדכי ה״ר ראה . אלברצלוני ברזילי כ״ר

 סי׳ י' בתג״י כמ״ש ,בכ״י ז״ל גירונדי שמואל
. ע״ש ,צ״ד

 די מאיר לה״ר המוקצה חבור 39
 בפירושו ממח רנינו מזכירו . טרינקטאליש

 בחבור העזר נע״ס וכ"כ .וז״ל נ״ג דף הרמב״ס על
 שלי ושה״ג ע׳ ע' שג״ב )ועיין . ע״ש , המוקצה

. העזר( ם׳ ע' אות ח"ב

 שלמה ב״ר שמואל לה״ר המורה על חבור ■40.
. (483 גא״ל )צונץ :מקרקשונה הנשיא

 בל׳ ונימוסיהם היהודים מנהגי על חבור 41.
 . לוצאטו יצחק ב״ר שמחה לה״ר לע״ז

 )תג״י : צ״א דף היהודים מצב על במאמרו מזכירו
. א׳( סי׳ ש׳

 . שמואל בן יוסף לר׳ המשרה על חבור 42.
. המפרות( ם׳ )עיין

 בהוספת והגדות והמדרשות המעשיות חבור 43.
 , הדברות עשרת של מעשים . אחרים עניניס

 ע׳ תרי״ט )המזכיר נודע לא ראשון דפוס : ועוד
 .8סשם״ה, ד״ו, . 8ס ,שד״י פירארא, : (64

 , והלאה 605 ע' )רשמש״ש . 8ס ,ת״ז ן ווירונא
.זה( אחר זה הנוספים העניניס כל נרשמו ושם

 אברהם לה״ר השדים מציאת על חבור 44.
 מגהה בספרו מזכירו פורט. רפא בהן מנחם
צ״ז(. אות א׳ האזינו,ע״ש:)תג״י בפ׳ עה״ת בלולה

 לה״ר המשניות כל ועל המקרא על חבור 45.
 שלי ושה״ג קל״ו מ׳ )שג״ב : אדרת ן׳ משה

. (82 , 63 סי׳ ועיין ,בשמו

 ס' א( כולל .כומטינו מרדכי לד׳ חבור 46.
 רשימת )ועיין ,שונים בכ״י הנמצא החשבון

 כ״י כעת הדפוס מכבש תחת היא אשר בערלין כ״י
 יוא״ל כ״י :המרות חכמת ב( . (49 סימן
213 .

 כ׳יר אברהם לה״ר המשניות על חבור 47.
. מ״ע( א׳ )זצ״ל :סגרי יהודה

 דח״ם כ״י וצרופיו: הגדול השם סוד על חבור 48.
. 251 ק״ץ משנת

 אבואלעפיא חיים לה״ר הסמ״ג על חבור 49.
.במקומו( שלי ושה״ג י״ז )ול״א : דוד בה״ר

 והג״מ .קונקי יוסף לה״ר הסמ״ג על חבור 50.
 נ״ס י' )ול״א :ממנו קונטרסים איזה ראה חיד"א
. ע״ש( ,בשמו ח״א שלי ושה״ג

 אלעזר לה״ר יעקב עין על חבור 51.
 שלו: מאהבה תשובה בס׳ מזכירו . פלעקילש

. )שי״ג(

 : למי נודע לא ,ספירות עשר על חבור 52.
. 130/8 דופי די כ״י

 דופי די כ״י :למי נודע לא ,בקבלה חבור 53.
130/9 .

 להרב האריז״ל גורי ע״פ בקבלה חבור 54.
)חברו ממודינא ברכיה אהרן ר׳ המקובל
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 משחת שמן :חלקים ד' ובו שפ״ט( בשנת
 כב״י ]נמצא הראשונות למושכלות הקדמות קדש

 ובכ״י , \.2 28 יש״ר ובכ״י , ^.2 149 יוא״ל
 וקצתם , פרטיים דרושים זך זית שמן .יה״ש[

 / ו.\2 29 ריגייו בכ"י ]נמצא מירושלים לו באו
 ובכ״י ^.,2 120 שענבלוס—גירונדי ובכ״י

 . וכו" התפלות על פורח שתיל . יה״ש[

 חיד״א והנ״מ . שונים עניניס ,ששר אמרי
 שלי ושה״ג ע״ג א׳ )שג״ב . בכ״י נמודינא ראהו
 ודרושים אהרן מגן ס' ]ג״ח .ע״ש( ,בשמו ח״א

 האריז״ל, גורי ע״פ וקצורים ומכתבים וכללים בקבלה,
 ועשה , וקצרס הפשע ע״ד ותקונים הזהר ס' וסי'
 קצר גם , אלם יונת פרקי רוב ופי' ,מהקצור קצור

 עסיס וס' הגמרא וכללי ושו״ת דינים סוגיות
 , אלימה ס' וקצר , עליו הגהות ועשה רמונים
 שערי ,אורה שערי הפרדס, הקדש,ם' עבודת

 [....האוצר במלואי ועיין יעקב, תולעת צדק,

לוצאטו. להרמ״ח זהר בל׳ קהלה על חבור 55.
 . ס״ד( הערה וע״ש ל"ג הערה קל"ע דף ג׳ )ב״ח

 . שם( ומ״ש הקונים ס׳ )עיין הקונים. חבור 56.

 למהר״י והרא״ם והרמב״ס הרי״ף על חבור 57.
 .בשמו( שלי ושה״ג ע״ע י׳ )שנ״א :מטראני

 ב״ר אברהם לה״ר הרמב״ס על חבור 58.
. מ״ע( א׳ )זצ״ל :סגרי יהודה

 ח׳ הכהן יהודה לה״ר הרמב״ס על חבור 59.
 י בכ״י חיד״א ה״ר ראה . הפר"ח של מדרשו מבית

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג ,צ"א י' )שג״א

 אשכנזי רפאל לה״ר הרמב״ס על חבור 60.
 : עינים מראה נספרו מזכירו . מאיזמיר

. י״ג( ר' )תג״י

 לה״ר גיטין והל' וי״ד הרמב״ס על חבור 61.
 ושה״ג ,ע׳ א׳ )שג״א :יצחקי אברהם

. בשמו( בח״א שלי

 יחזקאל לה״ר עדות הל׳ הרמב״ס על חבור 62.
 ספרו בהקדמת מזכירו .מפראג לנדא סג"ל

. )שי"ג( : ע״ש ,ח״ב ביהודה נודע

 לה״ר והטורים והרא״ש הרמב״ס על חבור 63.
 שלי ושה״ג קל״ו מ' )שג״ב : אדרת ן׳ משה

. בשמו( ח״א

 :ונאבד חאגיז יעקב לה״ר ש״ע על חבור 64.
. בשמו( ח״א שלי ושה״ג פ״ד י' )שג"א

 יחיאל לה״ר ש״ע ד' כל על חבור 65.
 ס׳ בשער )עיין . הדורות סדר בעל היילפרין

. הבנויים( ערכי

 ישראל לה״ר בפלפול א״ח ש״ע על חבור 66.
 מביאו . ברד״ח משה חיים כ״ר יצחק

. )שי״ג( : ע״ש , חורה טעמי ס׳ בהקדמת

 אורי לה״ר וכו׳ ח״מ ש״ע על חבור 67.
. באור( )עיין .ב״י ,דלוגאטש

 .עבדלה שלמה לה״ר ח״מ ש״ע על חבור 68.
 שלי ושה״ג קי״ז )ב״ו : בכ״י חיד״א הנ״מ ראה
. בשמו( ח״א

 גאון שמואל לה״ר ח״מ ש״ע על חבור 69.
בשמו(. שלי ושה״ג מ״ז ש׳ עצום:)שג״א בפלפול

 דור יוסף לה״ר י״ד ש״ע על חבור 70.
. י״ד( אות י׳ )זצ״ל : זינצהיים

 . דור ב״ר יצחק לה״ר הגיטין בשמות חבור 71.
. ע״ש( במקומו שלי ושה"ג כ״ן ד' )שג״ב : ב״י

 אברהם לה״ר הש״ס וכללי שרשים על חבור 72.
. בשמו( שלי ושה״ג ק"ח א׳ )שג״ב : חנניא ן'

.ש׳( באות השתן ס' )עיין .השתן על חבור 73.

 לרבינו וחוה אדם תולדות ס׳ על חבור 74.
 )שג״א :ונאבד לפפא אהרן לה״ר ,וחס ר י

. ע״ש( ,בשמו שלי ושה״ג נ״ז א׳

 שרגא אורי יעקב לה״ר ההורה על חבור 75.
 ב״ר וכו'( אש יעקב בית )בע״ס פייביש

גדול:)שי״ג(. ב״י מזלאטאווי, נחום מנחם

 תניינא זהר או רבים בחלוקים עה״ח חבור 76.
 תורת בס׳ נזכר .לוצאטו חיים משה לר׳

 כמענו שריד ממנו ונותר , ע״ב מ״ה דף הקנאות
 ק״מ רף ג' )כ"ח : בפאדובה ב״י ממכתביו בא׳

. וס״ז( ס״ד הערה ג"כ וע״ש , ל"ד הערה

 . אלפנדארי יעקב לה״ר עה״ת חבור 77.
.קכ״א( סי' י' )תנ״י : ב״י

 והטור והרא״ש והרי״ף עה״ת חבור 78.
בשמו(. שלי ושה״ג ל״ב ש׳ )שג״א : למהרש״ל

.צבי( גאון )עיין . אבות ומס׳ עה״ת חבור 79.

 : להש״ך והפוסקים התלמוד על חבור 80.
. בשמו( שלי ושה״ג ,נו"ן ש׳ )שג״א

 ופסק פירוש דרך התלמוד כל על חבור 81.
 : אלברצלוני ברזילי בן יהודה לרבינו

. נשמו( ח״א שלי ושה״ג , ח׳ י' )שג״א

 לה״ר קדשים סדר זולת התלמוד כל על חבור 82.
 שלי ושה״ג קל״ו מ׳ )שג״ב : אדרת ן' משה

. כשמו( נח"א

 .מאירי מנחם לר׳ התשובה חבור 83.
. נפש( משיבת )עיין

 שארה[ ]צ״ל שאירה בן יעקב ה״ר חבורי 84.
 קס״נו סי׳ י׳ תג״י )עיין . התכונה בחכמת

 לפי ,רוססי די עדות ]ע"פ (1399 ורשמש"ש
 על פי' של העתקתו אל הראנ״ע בפתיחת המונא
 ידי על הזאת הפתיחה שנדפסה אחר אבל , לוחות
ציינו־ מארגענלענדישע ריינושע של עתי במכ>
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 שהוא טארק בן שצ״ל הראתי , 24 כרך שריפט
. רמש״ש[ : ע״ש ,וכו׳ ישמעאלי חכם שם

 אמיתת להוכיח אורוביו. יצחק ה״ר חבורי 85.
ר״ט(. סי׳ י' תג״י הישראלית.)עי׳ ודת התורה

 זעליג עזרי אבי ה״ר .לקוטים חבורי 86.
 וקצת גפ״ת חי' מרגליות. אייזיק יצחק ב״ר

י . 4ס , עת״ה , ד״א : שו״ת
 יהודה כ״ר אברהם ה״ר .לקט חבורי 87.

 מלות וכל וכתובים נביאים על פי׳ .חזן

 .2ס ,שע״ב לובלין, בל״א: מבוארות חמורות
. (696 ע׳ רשמש״ש )עיין

.המעשיות( חבור )עיין . מעשיות חבורי 88.

 סגרי אברהם לה״ר כ״י ופסקים חבורים 89.
ט'(. סי׳ א׳ )חג״י :בקזאלי מ״ץ הראשון

 שאין ונראה , שמס נודע לא )קטנים חבורים 90.
 בן קלונימוס חיים לד' כלל( פרעי שם להם

 רוסי די בכ״י נמצאו (1575 רשמש״ש )עי' דוד
לר׳ הבתים לחות על ביאור והס . 336

 מראות על קען ומאמר ,יעקב בן עמנואל

 על קטן חבור 1. 2. הנ״ל בכ״י הכוכבים
 מאורעות על כנ״ל . 11 שס הכוכבים. פעולת
. 15 . 14 שם . ורנ״ה רנ"ד בשנת שיבאו

 משה ב״ר יוסף ר׳ להרופא שונים חבורים 91.
 : הגולים עם שם בבואו בתלמסאן שחיבר אלשקר

 .״\נ<( 24 תר"נו עק״ד, )חוס׳ אשכנזי: ר"א ב״י
 נחמד באוצר כרמולי אליקיס מאת ר״י תולדות )עיין

 ס' נזכרו ושם (1765 ע' )ורשמש״ש 105 ג׳
 , יוסף פורת , פענח צפנת , הנפש רפואת

. שונים( ושירים , תפוח , חיים עץ דרך

 )בעל ליב אריה לה״ר הש״ס על חבורים 92.
 ונמצאים חיד״א, הג״מ הזכירם וכו'(. אריה שאגת

 אמשטרדם גרשון ה״ר ביד זולתם ורבים הם
. ככ״י , ווילנא פה

 ורש״י וסמ״ג ורי״ף הש״ס על חבורים 93.
 )בעל הכהן פלק יושע לה״ר חכמות ובשארי

בשמו(. ח״א שלי ושה״ג ס״ז י׳ )שג״א הסמ״ע(.

 יוסף לה״ר והרמב״ס הש״ס על חבורים 94.
 איסרל ישראל ולה״ר מפרעסבורג שלמה
 יוסף ה״ר הזכירם מליסא. ליב ולה״ר מליסא

 )חג״י :ע״ש ,עני מנחת בחבורו הנ״ל שלמה
. צ״ב( סי׳ י׳

 לה״ר האמת ע״ד התורה על חבורים 95.
 : טבריא מעה״ק שד״ר הכהן שמואל

. צ'( סי׳ ש' )שם

 לר״ש חיים מקור בפי׳ מובא . החבורים ס׳ 96.
 יש" בשם שבעה" עוד לימים "כי ע״ס נח ס' צרצה

 הכוכבים לבוקי או חבורי על ס' ]הוא אומרים"
 עמנו,כמדומני מבני שאינו למחבר שהוא חושב ואני

 כ״י יופי מכלל בספרו ג״כ והביאו . ערבי שהיה

 , חיים מקור מספרו ע״ב כ״ו דף פ״י ח״א מינכען
 ונראה ,ה׳ סוד בס׳ גאטינא הח' ג״כ והביאו

 חיים במקור צרצה ר״ש שמביא הדבוקים ס׳ שהוא
 יופי מכלל בספרו וגס , ע״ד דט״ו וירא פ׳

 הזה המאמר מביא ע״ב דש״ו פ״ב ח״ג מינכען כ״י
 ס' בעעות נכתב הנז׳ ובכ״י חיים מקור מספרו

. רמש״ש[ : הדבורים

 .ש״פ( הגדה )עיין .יהודה בני הבל 97.

. גלויגא משה ה״ר . להחיות חבל 98.
 : ותוגה גיל בענין ומליצה בויכוח חקירות

 . 8ס ,תקע״ו , פראג . תקס״ג , אלטוגא
 : וכו' לפורים שירים בתוס׳ ,כנ״ל עוד

. 12ס , תד״ר , ווארשא
 ישראל ב״ר יהודה ה״ר .יהודה חבל 99.

.4סווילנא,תק״ס, פ״א: על מקאלוואריע.פי׳

 יצחק ה״ר אל. וקנאת המוניא חבלי 100.
 על בתים נ״ט בעל שיר . פרענקיל זעקל

 וחצי שנים ז׳ בהמבורג צרפת צבת חנות עת
.4סחש״ד, אלטונא, תקע״ד: עד תקס״ז משנת

 . אלשיך משה ה״ר .השרון חבצלת 101.
 . החיש״ה , צפת :עמו ונדפס דניאל על פי׳

. 4ס ,ושמ"ו , ד"ו
 לקומיס ועס כנ״ל הנ״ל .השרון חבצלת 102.

 : וואליריאו שמואל לה״ר למועד חזון מס׳

 פי' בו ונוסף ,כנ"ל עוד . 2ס ,חפ״ו ,ד״א
 וקצת חאגיז משה לה״ר הקמח פת פירורי

 אברבנאל: יצחק דון להשר הישועה מעיני מס׳

. 2ס , תמו״ט ב״ל , וואנזבעק
 .שולטאן קלמן ה״ר .השרון חבצלת 103.

 במקרא להבין לה״ק טהרת על מכתבים קבצת
 ימים עתיקי ועניני וחידותם רז״ל ודברי

.8סווילגא,חרכ״א, א': חוב׳ וז״ז, א״י והגדות
 , סתרים( מגלת )עיין .חבקבוק 104.

. תורה( )עיין . חבקוק 105.

 שמריה ר׳ . ואשתו איש חבר 106.
 . והצורה החומר על מחקרי ס׳ .האיקריטי

דף אשכנזית הקדמה חפנים מלא בס׳ )עיין

. (XX^¥
. המנחה( עלות )עיין . מאושר חבר 107.

 על סי׳ .חברייא חיים ה״ר .הקני חבר 108.
 מביא הילקוט בסי׳ גידיליא והר״א .וספרי ספרא

 בשג״ב כמ"ש ,בכ״י ראהו מיד״א וה״ר ,ממנו קצת
. במקומו שלי ושה״ג כ״ז

 דוב ב״ר חיים ה״ר . ירושלים חבת 109.
 וכל א״י תכונת על .הורוויץ הלוי בער

והנהלות, •הימים והכסליס, הערים סביבותיה
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 הספרים מכל מלוקט וכו׳. הצדיקים וקברי
 ירושלים, שערים: לי״ד ונחלק עיניו חזו ואשר

 . 8ס תרי״ח( , )קעניגסבערג חמו״ד . תר״ד
. (28 ע' תרי״ח במזכיר )ועיין

 קיצינגען. יוסף ב״ר יעקב .ח״ר הפסח חג 110.
 קץ ובסופו ,ארוך פי' עם ש״פ סדר על שיר

 .4סחש״ד, קראקא, המשיח: זמן על הפלאות
 רשמש״ש :שג״ז ניסן כ״ז ג׳ מיום היא )ההסכמה

. (1224 ע׳
 ישרון עדת שרו אשר שיר . השלום חג 111.

 :ת״א עם עברי ,הארץ שלום על בטארנאפאל
. 4ס ,1814 ,טארנאפאל

 . כספי אבן יוסף ר' . כסף חגורת 112,
272, רד״א כ״י ודה״י: עזרא על פי'

 ב״ר שמואל ה״ר . שמואל חגורת 113,
 לבוש על וחי׳ באור .מלנצבורג עזריאל

 : ותערובות בחלב ובשר ערפות הל׳ י״ד
. לבוש( )ועיין . 2ס , תקל״ב , פפד״א

. תורה( )עיין .חגי 114.

 על חי׳ . עיירה יהודה ה״ר . יהודה חגי 115.
 ה' מועדי מס׳ וח״ב וכותים עבדים גרים מס'

 ביצה מס' על וחי' וחוה״מ יו״ט הל' סמ״ג על

. 2ס ,תקע״ו ,פיסא : )ינה״ל( ין״ט והל׳
 . חידות( ,חידה )עיין . התת ,חדה 116.

.טהרה( סדרי )עיין .הלכות הדוד 117.

. אלשיך( בדרך )עיין . דאבא חדודי 118.

 עניני .ואלי דוד משה ר׳ .ה׳ הדות 119.
.יוא״ל ליי :קבלה

 ואטושטש יעקב ח״ר .יעקב חדות 120.
 שבועות ברכות מס׳ על גפ״ת חי׳ . מפפד׳יט

 כמה ועל וקידושין ביצה סוכה ב״מ ב״ק
 , רעדלהיים : והפוסקים הרמב׳יס לשונות

. 2ס ,תקי״א
 ל׳ר יאקב יעקב הב״ח . יעקב חדות 121.

 ,הפרשיות כסדר תורה חי׳ . יידיל יהודה

 המביא אביו חי' יהודה מנהת ובסופו

. 8ס ,תקל״ו ,ברלין : לביה״ד
.יצחק( שיח )עיין .יעקב חדות 122.

 אזולאי. דוד יוסף חיים ח״ר בטן. חדרי 123.
 אזן יעיר נספרו מזכירו עה״ת. ורמזים פשעים

. ע״א כ״ח דף דוד כסא וכס׳ נ״נן סי׳ ז׳ אות ח״ב

. ש״ם( הגדה )עיין .הבית הדרי 124.

. דוד( לב )עיין . לב הדרי 125.

.אריאל( בגין )עיין .תורה חדרי 126.

 .הג״ל חיד״א ה״ר .לבקרים חדשים 127.
 חברת לבעלי החדש משמרת לתקון תוספות

 יוסף ספרו בראש המחבר הביאו . לבקרים חדשים
 . )יוא"ל( הנה: עד ראיתיו לא אבל נדפס , בסדר

יתקון לבקרים, חדשים : 296 ,0 ורובענש
. 8* הדפוס( ושנת מקום רשם )ולח .חצות

 משלי(. תורה, )עיין .ישנים גם חדשים 128.

 הדיין הזקן בחיי הלבבות.רבינו חובות 129.
 לאלהיו האדם חובת על .הספרדי יוסף ב״ר

 ונחלק ,אלהיית חקירה בדרך ,נפשו לתועלת
 בכ״י, ונמצא ערבי בל׳ חיברו שערים. לעשרה
 אבן שאול כ״ר יהודה ר׳ ע״י ללה״ק ונעתק
 עוד,ונלוה . ש״ח ד״ו, .ר״ן ,נאפולי תבון:

 י״ש , קונשטנטינא : הנפש מדות תיקון לן
. 4ס )ש״י(

 לוה הוס׳ עם הנ״ל הלבבות חובות 130.
 מ״מ ומפתה והפרקים השערים בחלוקת

 ,מנטובה :היטב ומונה והמאמרים הפסוקים
 . שמ״ט ,ד״ו . 4ס , שמח״ה קראקא, . שי״ט
. רמש״ש[ :מאד אצלי השוד זה ]דפוס

 טוב פי׳ עם הנ״ל הלבבות חובות 131.
 הלוי משה ב״ר ישראל לה״ר הלבנון

 , ווארשא . תקס״ט ,ווין : מזאמושטש
.8ס תרי״ב, ! ווארשא תקצ״ח, לבוב, תקצ״ה.

 מנות פי׳ עם הנ״ל הלבבות חובות 132.
 שמריהו ב״ר הענדיל מנוח לה״ר הלבבות

 לביה״ד הובא . להרמב״ס עקרים י״ג ובסופו
 אמר אשר וואהל אשר ב״ר צדוק ה״ר ע״י

 ,הספר בהסכמת שם כמ״ש , ל"א עם גם להדפיסו
 נגד שס הפירוש בעל שהוא כי״א )ודלא . ע״ש

 : (781 ע' רשמש״ש ועיין . ע״ש ,בשער המפורש
 הנ״ל פי' עם , עוד .4ס ,את״ן ,זולצבאך

 בן ר׳^צחק הערות ועם עקרים י״ג בלי
 מס׳ ודוי עם שווערין ישראל משה

 :ואהימה״ בשיחי ״אריד מתחלת יצחק תולדות

. בעתו ד״א,

 מנוח פי׳ עם הנ״ל הלבבות חובות 133.
 לה״ר לנפש מרפא פי' ועם הנ״ל הלבבות

 בפפד״א: דיין מענדיל זכריה כ״ר רפאל

. 8ס , תקמ״ה , גאווידוואהר
 מנוה פי׳ עם הנ״ל הלבבות חובות 134.

 בשם כללי חדש פי׳ ועם כנ״ל הלבבות
 הא׳ שם : ראשים לשני ונפרד אהרן תולדות

 פחד השני ושם חייקא לה״ר הקדש דרך
 אהרן ה״ר בני יצחק ה״ר לאחיו יצחק

 היחוד שער רק ממנו נדפס ולא מזאמושטש

 ג״כ )ועיין . 4ס ,כ״י לדע״ת , שפד"א : לבד
. ש'( באות היחוד שער

 מרפא פי׳ עם הנ״ל הלבבות חובות 135.
. ! אלעקסניץ :לבדו הליל לנפש

.22
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 ,לבוב ,חקס״ז ,זאלקווא , חקמ״ג ,שקלאוו

. 8ס ,ת״ר
 מרפא פי׳ עם הנ״ל הלבבות חובות 136.

 : חלקים ב' ,מרובע ל״א ועם הנ״ל לנפש
 ווילנא, ,תר״ו יוזעפאוו, . תק״ע ,סדילקאוו

. 4ס ,תרי"ח , שם .תרט״ו , שם . תרי״ב

 נאדר פי' עס הנ״ל הלבבות חובות 137.
 מיורבארג: ראובן ב״ר משה לה״ר בקדש

. 4ס ,תק״ן , הוראדנא
 להם פת פי' עס הנ״ל הלבבות חובות 138.

 כ״ץ ליב אריה ב״ר אברהם חיים לה״ר
 הכולל בשם ונקרא רייפין, במאהליב ט״מ

 , )לכוב ,4סתקס״ג, ,שקלאוו לבב: שמחת
 ב׳ !כנ״ל עוד . (781 ע' רשמש״ש :8ס ,תר״ו

. 8ס ,תר"י , ווארשא : חלקים
 קצר פי' עס הנ״ל הלבבות הובלת 149.

 מאתי הענין והבנת המלות לבאור ומספיק
 וזמנו המחבר ע״ד אשכנזי מבוא ועם הכותב,
 הנמצאה שארית בו נאספה גס הספר. ותולדות

 קמחי יוסף ר' מהעתקת לייפציג בכ״י
 נודע לא כי ,הנראה לפי ונאבד שהעתיק

 אהרן ה״ר ע״י הערות עס ,איה מקומו
 ,תר״ו לייפציג, : לדפוס הבאתי יעללינעק.

 חמו״ד : וכו׳ הנ״ל המבוא ובהשמטת .16ס
. 16ס י״ט(—תרי״ח , )ק״ב

 רחב ובאור ת״א עס הנ״ל הלבבות ת הובן 140.
 בר״י רפאל ה״ל ע״י לישרים אור בשם

. 8ס תקצ״ה, ברעסלויא, פירשטענטהאל:

 ככתבם ת״א עס הנ״ל הלבבות הלבות 141.
 . מענדיל ה״ר ע״י דל מען בשם הערות וקצת

 לבבו״ת בוח״ן א״ך ,ווין : שטערן בר״י

. 8ס ,תרט״ז , שם . )תרי״ג( אלהי״ם

 ככתבם ח״א עם הנ״ל הלבבות חובות 142.
 ובראשו ,בוימגארטען מענדיל ה״ר ע״י

 , כנ״ל ת"א עם המחבר ותוכחות בקשות

. 8ס , 1854 ,ווין : בל״א גייגער והקדמת

 יצחק לה״ר ל״א עם הנ״ל הלבבות חובות 143*
 ד"א,תע״ו.ווילמרשדארף, ישראל: משה ב״ר

 ,תקכ״ח , ד״א . תקכ״א , זאלקווא ,תפ״ו

. ?[ ? 4ס , תקל״ה , ]פיורדא .וז״ז , 8ס

 , כליל ל״א עם הנ״ל הלבבות חובות 144.
 לה״ר היחוד לשער שניה העתקה ובסופו
 הערות עם שטיינהארט יוסף ב״ר משה

 התוכן שיטת אחרי לנטות ואלהיות טבעיות

 ראיתי וכן . 4ס תקכ״ה, פיורדא, קופרניקוס:
 ( ד׳ שער עם בפ״ע כס׳ זו שניה העתקה
1 . כנ"ל •יורדא

 : רומי ל׳ עם הנ״ל הלבבות חובות 145.
 לו מצאתי ולא , החיצון שער ש״י . 4ס , חמו״ד

 מלת הבין ולא ,שאח״ז 147 שהוא )ונראה חבר
. שם( ,ישמש"ש :״לאדינו"

 ספרדי לע״ז בל׳ הנ״ל הלבבות חובות 146.
 פורמון:קוגשטנטינא, יוסף בן צדוק ה״ר ע״י

 לטיין באותיות אבל ,כנ"ל עוד .)ש״י( חש״ד
 . ש״ע ,ד״א : לרמב״ם בשער ומיוחס

 ב״ר משה ה״ר ע״י ההעתקה בתקון הנ״ל עוד
. 4ס ,תחס״ה ,ד״ו : אשכנזי שלמה

 )הוא לאדינו בל׳ הנ״ל הלבבות חובות 147.
 ישראל ה״ר ע״י מחדש נעתק ספרדי( ל'

. 8ס ,תקפ״ב ,ווין :ביליגראדו
 ע״י פורטוגיזי בל׳ הנ״ל הלבבות הלבות 148.

 עבאס יצחק כ״ר שמואל ה״ל החכם

. 4ס ,ת״ל ,ד״א :מהמבורג
 בסדור שערים ששה ממנו נמצאו אדה וזולת

 )עיין , שונים קצורים ממנו נעשו גס ,יעב"ן ה״ר
 חובות קצור , טובות מרגליות , הזכירות פ'

. הלבבות(

 . אייבשיץ יהונתן ה״ר .הנפש חובת 149.
 הפרדה ואחרי בגוף ומהותה הנפש כחות על

 במכתבו מזכירו .וכו' רעה, רוח עניני ועל ממנו
. ע״ש ,והאחרון ב' מכתב ג׳ בכ״ח הנדפס

 חייבות שהנשים המצות כל . נשים חובת 150.
 חלקים: '3 יהודית, בל"א מהן פטורות או בהן
. 8ס )תרכ"א( האש"ה יק״ר ,ק״ב

 )בע״ס ליב אריה ה״ר . קרקע חובת 151.
 חדש בדיני שו״ת . אשר ב״ר אריה( שאגת

 תשובותיו מקובץ נעתק ,כ״י , הזה בזמן
. )שי"ג( :הרבות

 אבד״ק משה ב״ר שלמה הארץ.ה״ר חוג 152.
 בספרו ומזכירו .א"י גבולות על .וכו׳ לבוב

 )ול״א : ע״ש תרומות, הל׳ ריש המשנה מרכבת
. במקומו( שלי ושה״ג י"ג

 . הזן היים כה״ר דוד ה״ר . דוד הוזה 153.
 : עמו ונדפס דרוש בדרך תהליס על פי'

, 4ס ,לדו"ד תהל"ה , ד"א

 . פרענק בער ה״ר . המשולש חוט 154.
 ,ווין :בל״א ותפילין ציצית ק״ש הלכות קצת

. 8ס , 1829 ,שם . תקפ״ה

 . דיוואן יהודה ה״ר .המשולש חוט 155.
 : שו"ת קצת ובסופו ,התורה כסדר דרושים

. 2ס , תצ״ט ! קושטנטינא
 יעקב ה״ר . — מאמר .המשולש חוט 156.

 : והס ,שוגים ענינים ג׳ כולל .רייפמאן
* וז״ו הקדם לשונות ברוב חז״ל ידיעות טל א(
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157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

 אצל )אזופי( אסף משלי קורות על ב(
 הפנינים מבחר ע״ס הערות נ( . היהודים
 כ׳ ובסופו ,יהודי מאיש חובר שלא והוכחות

 .8ס תרי״ט, פראג, זה: לס׳ ופי׳ מבוא שחיבר

 חנוך ב״י מרדכי ה״ר .המשולש חוט
 בספרו ומזכירו ,הלכות חי׳ . דייטש יהודה

. )שי״ג( :זה עיין ,דרור מור

 , חכמים משנת )עיין .המשולש חוט
* תשב״ץ(

 דרושים ג׳ .בשערים המשולש חוט
 מחברים לשלשה התורה כסדר פרשה לכל

 לה״ר אשר שער א( : והס ,שערים בשלשה
 לבנו המים שער ב( .הלוי לעמיל אשר

 שער ג( מגלויגא. הלוי מיכל יחיאל ה״ר
 , מגלויגא הלוי משה ה״ר לבנו הקטן

. 4ס , תקפ"א ,ווין : ח״א
 יאיר חיים ה״ר לדפוס הביא .השני חוט
 ה״ר לאביו שו״ח . יאיר( חות )בעל בכרך
 שמואל ה״ר ולזקנו בכרך שמשון משה

 ,פפד״ט : שבעה נחלת ע״ס והשגוחס בכרך

 .4' , ד'— חקצ״ג פדילקאוו, ובט״ח. השק״ט
 .המאירה( אספקלריא )עיין .דרבנן חויא

 )עיין . דשלמה רבתא חוכמתא
. רבתי( חכמתא

 יעקב ב״ר דוד ה״ר .ירושלים חומות
 עד א״ח ש״ע על חי׳ .שערישאוו אבד״ק

 . 2ס ,תקס״ז ,פסד״א : תפילין הל׳ אחר
 פי׳ עם משניות )עיין . בקדש חומר

. ישראל( תפארת

 ב״ר גדליה ה״ר . מתנייתא חומרי
 :והס , קנים לששה נחלק ליפשיץ. ישראל

 ובפרט בגפ״ת הש״ס כל על מספיק פירוש א(
 .בש״ס זרות מלות באור ב( ונזיר. נדרים מם׳

 נזיקין מס׳ חון הש״ס בכל הרא״ש על באור נ(
 הרי״ף על באור (ד . ראש עטרת בשם
 1 התרגום על פי' ה( .אלפס מעשה בשם

 מיני בשם עה״ת רש״י ועל זרות ומלוה
 התמוהים משניות על באור ו( . תרגימא

 ופי' הערוגה ופי' זרעים סדר ובפרט בש״ס

 ובסופו ,המשנה מרכבת בשם קניס מס׳
 וסדר המהרש״א דברי לפרש ידיעות ארבע

 | מקומות ולפרש הנקודות וסוד המסורה

 , ברלין : ואחרונים בראשונים הסתומים

. 4ס ,תקמ״ד
. תורה( )עיין . חומש

} .תורי׳( ־)עיין . אנך חומת

 זלמן שלמה ב״ר אליעזר ה״ר אש. חומת 168.
 וכו׳להראב״ע נפשי צמאה מקלעטשאוועשיר

 פי׳ עם להנ״ל מפוזרות חידות וקצת פי׳ עם

. 8ס ,תקנ״ט ,ברעסלויא : מליצות וקצת
 . יהושע( אבני )עיין . יהושע חומת 169.

.החכמה( ס׳ )עיין .ישועה חוסן 170.

 חיים ב״ר יצחק ה״ר . ישועות חוסן 171.
 : וב״ב יבמות מס' על חי׳ . מייזילש

. 2ס ,תקס״ח ,)נאווידוואהר( חמ״ר
 יקותיאל ב״י עזרא ה״ר .ישועות חוסן 172.

•4ס , תקס״ב מינסק, : פ״א על פי׳ זוסמאן.
 עמנואל ב״ר שבתי ה״ר .ישועות חוסן 173.

 : אה״ע לטור האחרונים מכל מ״מ .חס״ן

 ר' חיברו ואח״כ . 4ס ,הב׳ית ,שאלוניקי
 על מ״מ פלורינטין ור״ש כהן מיכאל

. וח״מ י״ד

 תפארת פי׳ עם משניות )עיין .רב חוסן 174.
. המערכה( שש ישראל,

 . היכיני אברהם ה״ר .אליהו חובת 175.
 : כולי למהר״י לועז מעם בס׳ נזכר . דרשות
. במקומו( שלי ושה״ג י״ד )שג״ב

כולה(. זהב רבה.)עי׳מנורת אליהו חופת 176.

 חזקיה ב״ר רפאל ה״ר .חתנים חופת 177.
 עד השדוכין מן וכלה חתן דיני .מילדולה

 קונט׳ ואח״ז ,נדה דיני וכל הגשואין אחר
 אגרת ובראשו ,צניעות בהלכות לכת הצנע
 ובסופו אלו, בעניניס פרקים ו׳ להרמב״ן הקדש
 ,ליוורנו : מקוה בדיני טהרה מקוה קונט׳

. 8ס ,וקו״ל תוד״ה
.אליעזר( דמשק עיר )עיין דמשק. חוצות 178.

 , — חק )עיין חוקים. ,חוקי חוק, 179.
. (— חקים , ־— חקי

 לוצאטו. חיים משה ומקובל.ה״ר חוקר 180.
 בדרך הקבלה לחכמת והקדמות כללים קצת

 , לעמבערג . תקמ״ה ,שקלאוו ושיחה: ויכוח

. 8ס , תק״ע , זאלקווא . תק״ם
 פרקים ח׳ בתום׳ .הנ״ל .ומקובל חוקר 181.

 העתק כפי בכ״י ונמצאו בראשונים החסרים
 ואשכנזי רומי בל׳ כללי מבוא ועם ז״ל המחבר
 ד״ר המכונה במהר״ש משה לה״ר ועברי

. 8ס , 1840 , קענינסבערג : פרייאשטאט
 מינכען בכ״י נמצא במי. ]שם . וקרח חורב 182.

. רמש״ש[ : הנערים מבוא עיין , 297

 ממס׳ החרבן מעשה .אלהינו בית חורבן 183.
 חמו״ר :בת״ב לקרא וחוס׳ רש״י עם גיטין

 . 546 ע׳ )רשמש״ש .8ס ת״ע?( )פפד״א,
. ח״ה( זכרון ועיין , 886 , 0 קה״ד והוא



נחום חזון — 172 — החוש

 אריסטו(. לאריםטו,)ע״ן והמוחש החוש 184.

 עמנואל רפאל ה״ר .מחשבות חושב 185.
 אגדה בדרך וש״ס חנ״ך על חי׳ .ריקי הי

 מקוד. ומאמרי עלמא דמרי תפילין ומאמר
 מחכמת וקצת המקוה מדידת על טהרה

. 8ס , תצ״ב ;ד״א :וכו׳ ,הנדסה
 . ליסא אבד״ק יעקב ה״ר .דעת חות 186.

 הל' אחר עד מליחה מהל׳ י׳״ד ש״ע על חי׳
 , תק״ע , דיהרנפורט , תקג״ט , לבוב : נדה

. 2ס , )?( תקצ״ב , פולנאה
 יחיאל ב״ר אברהם ה״ר .יאיר חות 187.

 רז״ל מאמרי ע״פ ור״ת נוטריקון פורטו. כהן
 חיים שמואל ר׳ אל ששלח ואגרת א״ב כסדר

 ההסכמה ]אכל . 4ס , שפ״ח ,ד"ו :רבו חאסן
 המגיד ועיין , 2627 ע׳ רשמש״ש , שפ״ט משנת

. [197 ע׳ תרכ״א
 משה ב״ר חיים יאיר ח״ר .יאיר חות 188.

 בסופו ומפתח שו״ת רח״ל . בכרך שמשון
 המאור שמן לספרו אביו הקדמת ואח״ז

 וס׳ א״ח ש״ע על חיים מקור ספריו והקדמת

 ,סדילקאוו . 4ס , תנ״ט ,םםד״מ : החיים עץ
. 2ס , ד'—תקצ״ג

. אריה( בית )עיין . יאיר חות 189.

 כ״ר אלעזר ה״ר ..)הדש( יאיר חות 190.
 וחי' והספדים דרושים . קאליר אלעזר

. 4ס , תקנ״ב ,שראו. : תורה
 שלשה . רבא מנהם ה״ר . רבא חות 191.

 כסוף מזכירו . התורה כסדר פרשה לכל דרשות
. ע״ש , מועד בית ספרו

.הצבי( תפארת )עיין .טהור חותם 192.

 מייסלינג אבד״ק יוסף ה״ד .ה׳ חותם 193.
 והש״ך הט״ז עם מילה הל' י״ד ש״ע .וכו'

 כל עם המילה ברכות גס ,הכסף ונקודות
 , פפר״א אלשיך: קצור עם הים ושירת הדינים
. 8ס תק״ג,

 .הבדרשי אברהם ה״ר .תכנית חותם 194.
 ונפרדות ככתיבתן השוות המלות דקדוק

 : א״ב כסדר לערכין ומסודר ,בהוראותיהן
 סאלק ר״ג ע״י כעת לאור ויוצא כליידען כ״י

 ]ונוסף . תרכ״ב( )שנת רבו נדפס וכבר באמ״ד
 (אחריס וענינים להמחבר המתהפכת חרב שיר

 יעקב( במקום )כצ״ל יצחק לי׳ שירים ובתוכם
" . רמש״ש[ :הגרני אברהם כ״ר

 כ״ראברהםפירקאוויץ חותםתכנית. 195.
 מבחר ס' בסוף נדפס .ויכוחי מאמר הקראי.

 , גוזאלו : תקראי הראשון אהרן לכ״ר ישרים
. 2ס ,ו׳—תקצ"ה

 שטחה ב״ר אביגדור ח״ר תכנית. חותם 196.
 עם נעלמים בלשון שירים . מגלויגא הלוי

 ובסופו ,תכנית חותם פתוחי בשם באור

. 8ס תקנ״ו, ,ווין שניה: מחברת רמ״ד אגרות
 .יוסף( שער )עיין .תכנית חותם 197.

.ריקי חי עמנואל רפאל ה״ר ציון. חזה 198.
 הספר ובהקדמת פרד״ם, בדרך תהליס על פי׳

 : מרצחים ביד ומותו חייו ימי תולדות כתוב
. 2ס , תק״ב , ליוורגו

 משה כ״ר משה רבעו ,התנופה חזה 199.
 וכלליו, הרא״ש חשובות קצור ברושליוש. די

 להרא״ש חדשות תשובות ס״ד בהם ונוסף
 , ף רד״א כ״י : הרא״ש כללי אחרי בקצור

 שו״ת ועיין , 1506 סי' ח״א )וואלף 601
 בכ״י ראהו חיד״א והג״מ . קפ״ג( סי׳ הדור שאר

 בכללי שאינם התשובות קצור ממנו והניף פה כרשום
 בשג״ב כמ"ש , שאל חיים בספרו והדפיסם הרא"ש

 ודלא ,במקומו שלי שה״ג ועיין ,ד׳ ול״א י״א

 ,2ס תקנ״ה, ,בליוורנו הכל שנדפס שכ׳ כפירשנו
 בכ״י ]קצתו ת׳ דף וח״ב ס״ח דף ח״א ע״ש

 . לוניל בוניט וידאל ע"י נעתק 65 שזח״ה

 צעדנער והח' ,199 ע׳ ח׳ שנה ישרון עיין
 הוא ברושילייש ששם שער 565 ע' ברשי'
. רמש"ש[ : השאלה סימן הוסיף אך 8טז8861

 לנדא יהודה ב״ר יעקב ח״ר . חזון ס׳ ־200.
 ,ופתרונם חידות בדרך דינים האגור(. )בע״ס

 בסוף תמיד נדפס . ופוסקים מש״ס מלוקטים
, א'( באות זה )עיין האגור ס׳

 . פלעקלעש אלעזר ה״ר . למועד חזון 201.
 וחג תחנונים בימי תשרי לחדש דרשות י״ד

. 2ס , תקפ״ד ,פראג : השמחות
 וואלף •אב ה״ד . למועד חזון 202.

 זמננו חסידי על מהתלות . עברנקראנץ
, 8ס ,תרט״ו ,יאסי : וחסידותם

 כ״ר דוד ישראל ה״ר .למועד חזון 203.
 . פעזינג אבד״ק יפה מרגליות מרדכי

...שני וי"ט החדש קדוש הל׳ על

 יהודה כ״ר שמואל ה״ר ,למועד חזון 204.
 ,ש״ם שנת ונתחבר דניאל. על וואליריאגפי׳

 4ס ,שמ״ו , ד״ו : (2494 ע' )רשמש"ש
. השרון( חבצלת )עיין ממנו וקצור

 עיקרי בס׳ הובא ,שו״ת .למועד חזון 205.
, )שי״ג( :הד״ט

.אריאל( נחלת )עיין .המקרא חזון 206.

 נחום יעקב ן׳ אליעזר ח״ר .נחום חזון 207.
 וטהרות; קדשים משניות על פי׳ מאינדירני.

 זרעים סדר ועל . 4ס , חק״ח , קונשטנטינא
. ספרים מוכרי ביד בכ״י לו נמצא
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208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

 קטן חבור .נתן יצחק ר׳ .כפרץ חזון
 : הכל חזות ג״כ ונקרא ,בנבואה מדבר

. יה״ש כ״י

 יחיאל מצליח ה״ר . עובדיה חזון
 ולבק״ר ,ליוורנו : דוד משה בן עובדיה

. הרקח יין ועמו . 2ס ,ה”רג

 אברהם בכ״ר יצחק כ״י .אמונה חזרק
 שנ״ד בשנת ובמוחו ]הקראי[ הטרוקי
 . מרדכי בכ"ר יוסף כ״ר תלמידו העתיקו
 תנ״ך מספרי הדת בעניני וסלסולים ויכוחים

 בשנויים ראשונה נדפס עוואנגעליוס. על וח״ב
 וואגענזייל החכם ע״י רומי ל' עם הרבה

 .4ס תמ״א, אלטדורף, ^!063 בספרו
 . 12ס ,תס"ה ,ר״א : לכד כלה״ק ושנית
 , )ירושלים( חמ"ד : באמ״ד שנדפס כמו ונדפס

 ,)ק״ב( חמו״ד : (1075 ע' )רשמש׳יש . חר״ה
 בכ״י נמצא הזה ]הספר . 16ס ,תרי״ז , לפסיא

 ליי רשימת )עיין לחברו דומה אחד ואין , שונים

 ביד שבא מפני אמונה( תיקון ועיין ,225 ליידען
 שהמחבר ונכר נודע שלא עד טעמו, את ושנו רבנים
 ראוי ע״כ ,כ״י מכל יותר נשתבש ובדפוס , קראי

 גייגער ר״א כתב וכבר ,ליי מתוך עוד להוציאו
 ג״כ ונדפס וספרו המחבר על בל"א מיוחד מאמר
 : ליבערמאנן( של פאלקסקאלענדאר )מתוך לבדו

. רמש״ש[

 ,תל׳־ ,ו״א :בל״א הנ״ל .אמונה חזוק
 יצחק ה״ר כי כ׳ קמ״ו סי' י׳ ובתג״י . 12ס

 ]וכבר . ע״ש ,ספרדי ללשון נס העתיקו עתיה
 עט אשער בבית בכ״י שנמצא במזכיר זכרתי

 , נ׳ ספרדי רוסי די בכ״י נמצא נס , קאמם׳
 . רמש״ש[ :באוקספורד נמצא לא אבל

. נפרץ( חזון )עיין . הכל חזות

 מוסר .עראמה יצחק ה״ר . קשה חזות
 ולמנוע ואמונה בתורה הלמוד בדרכי השכל

 ,שי״ב ,סביוניטה פילוסופיא: בספרי מלמוד

 : רמש״ש[ מאד: אצלי ]חשוד . חש״ד ,ד״ו .4ס
 : נשתבש האחרון )ודפוס . 8ס ,תקנ״ב , פפד״א

. (1093 ע' רשמש"ש
 באור ועם היטב מוגה .הנ״ל . קשה חזות

 יוסף חיים ה״ר ע״י הקשים מקומות
 ,העקדה ס׳ עם חיים מקור בשם פאללאק

. זה עיין

 שיקשה במה .נתן יצחק ה״ר קשה. חזות
 להתעורר שראוי ומה ואוהביו איוב בדברי
. יה״ש כ״י : בס ולהתבונן עליהם

 שהוא ונודע מחברו נזכר לא . קשה חזות
 ידבר . ממינסק צייטלין ליב ברוך לר׳

 העם על הנותנים בצרפת רבנים שני את קשוח

 אף ושמאל ימין סור לבלתי ומצות חורה עול
 תורוה עברו בעצמם והמה שהוא כל ממנהג

. 8ס ,תר״ו ,פאריז : חק חלפו
.להק( יעקב )עיין ,קשה חזות 217.

 סטנוב. איש הלוי יצחק ה״ר .החזיון ס׳ 218.
 , ברלין : ח״א , שירים עם מליצה עניני

 2502 ע׳ רשמש״ש עיין ? )תקמ״ה 8ס , חש״ד
. (1768 סי׳ לרמש"ש והאנרבוך

 . ויטאל חיים ה״ר המקובל . חזיונות ס׳ 219.
 והגדות אחרים לו וחלמו שחלם חלומות על

 ושה״ג ט׳ )ול״א : ליי , בקבלה ומראות
. במקומו( שלי

 ...תפלות )עיין , רומניא של חזניא 220.
. רומניא( קהלות למנהג

 . מנוח ב״ר חזקיה ה״ר , חזקוני ס' 221.
 ומבאר פירש״י על כמוסיף התורה על פי׳

 וספרא ומכילתא המדרש מן מלוקט ,דבריו

 ,לעמבערג . 4ס , שי״ט , קרימונא ;וכו'
 , פעמים הרבה בחומשים )נדפס . 8ס , תרי"ט
. (843 ע׳ רשמש"ש עיין . רש״ד ד״ו, : ראשונה

 . שיטות( תשע )עיין . אהבתי חזקת 222.

 .אברהם( בית )עיין .חבית חזקת 223.

. יקטן( בן )עיין . יקטן בן חי 224.

 )ובטעות להראב״ע מיוחס . מקיץ בן הי 225.
 אצל בנדפס כמ״ש , גבירול ן׳ לר״ש אותו מיחסין

 בשס שם ונקרא ,קושט'( ד׳ חכמה ראשית ס׳
 ידבר בחידות כי , חידה בדרך המוסר ם׳
 ועלה היסודות ועל כולה הבריאה על בו

 ועולה לכת כוכבי וז׳ הגלגלים אל למעלה
 ועניני נפלאות ידבר אלים אל ועל המלאכים

 וחרוז. במליצה מוסר עניני ושארי וגיהנס ג״ע
 ונתנו פראנקפורט להר״מ שהיה ליי מתוך נדפס
 : עולם צל ס׳ בסוף והדפיסו ,להמלבה״ד מתנה

 חי מס׳ לקוחה ]והפתיחה . 8ס ,תצ״ג , ד״א
 במזכיר הראיתי כאשר סינא אבן להח' יקצאן בן

: רמש״ש[ : 21 ע׳ תרל׳יא

 .4ס קונשטנטינא/תצ״ו, הנ״ל: מקיץ בן חי 226.
.מלכות( כתר )עי' , חכמה ראשית ס' בסוף

 אגרתהרמב״ן תום׳ עם הנ״ל מקיץ בן חי 227.
 ושארי והמורה המדע בס' הרמב״ס להתנצלות

 מנלי מנחם ב״ר רפאל ר׳ ע״י אגדות
 ג׳'כ )ועיין . 8ס ,תקכ״ז ,ברלין : מנלוינא

. מטמונים( חפש

 ר״מ ב״י אלימנו: יוחנן חעולמים.ה״ר חי 228.
 רשימת בתוך ובא .לשענבלום ]נמכר . מורטארע

, 2 כ"י / כתבתי אשר לשענבלום גירונדי ב״י



אברהם חידושי — 174 — הקדש חיבת

 אליהו דקדוק )עיין . חארין לר״א חידה 234.
. שם( ומ״ש

 . יעקב ב״ר עקיבא ה״ר .אחת חידה 235.
 על פי' הוסיף ובנו "חשובה" מלת על חידה

. שכ״ה( )סה״ד :החידה

 ...ל״א עס השאך שחוק על נאה חידה 236.
 גא״ל )צונץ . 16ס ,תע״ט ,ווילמרשדארף

 שהיא ]ונראה (1186 ע׳ ח״ג וואלף , רס״ח דף
 ע' רשמש״ש : ע״ש מלך מעדני ס' בסוף הנדפסת

 : יודען" דען בייא ״שאך מאמרו ועיין , 548
 של ובספרו 30 ע׳ פרעי דפוס , 1873 ,ברלין

. [182 ע׳ 110^6

(*חידושים

 התלמוד על ורובם ש״ס חידושי או דינים חידושי או )ח״ה( הלכות חידושי בפרט נקראו כן *(

 וחידושי הלכות חידושי הכוללים חידושים ויש .כ״ו( שג״ב )עיין חיד״א ה״ר מהם רבים רשם וכבר
 והציב והספרים המחברים שמות לפי א״ב ע"ד ז"ל המחבר ע״י נסדרו הבאים הערכים והנה . אגדות

 וחי׳ דינים וחי' וח״ה סתם החידושים ראשונה נ״י רמש״ש הח' מצות ע"פ הצבנו ואנחנו בתוכם אגדות חדושי
. לווי שם להם שיש החידושים ואח״כ המחברים לפי ש"ס

 זבארוב אבד״ק אברהם ח״ר חידושי 237.
 נחלת ס׳ בסוף אשר בתשובתו מביאם .בפלפול

. )שי״ג( : יעקב

 ברורא. אברהם געין.ה״ר הלכות חידושי 238.
 יצחק ב״ר יהונתן ה״ר לביה״ד והביאם סידרס
. 8ס , תצ״א , וואנזבעק : סג״ל אייזיק

 . )הראב״ד( דוד בן אברהם ה״ר חידושי 239.
 ורשכ״א ברמב״ן מובאים .התלמוד על המשיג
 על חידושיו ראה חיד״א וה״ר ,מקובצות ושיעות

 שלי ובשה״ג ו' בשג"א כמ״ש ,בכ"י מסכתות קצת
 ע״א מס' על מפירושו ע״א פסקי בשמו-וכל ח״א

 ופי׳ . ע״ש ,ק״ז סי' דעים תמים בס' נדפסו
 149 מינכען ב״י והלאה: ה׳ פרק מן ב״ב

. ם׳( באות והראב״ד הרא"ש פי׳ ג״כ )ועיין

 ]ובסופם .חסדאי בן אברהם ה״ר חידושי 240.
 ר׳ אמר ברכות מס' על קצת אוסיף הנה :כתוב

 , היסב( ע״ש , חסדאי )ולא חסדא ב"ר אברהם
 הוא הספר שכל בנפשו רוסי די שער זה בעבור ורק
 ראה לא אם אפונה ואני דאיז חס ב״ר אברהם לר'
 ר׳ של מימרא על ורצונו חסדא ב״ר ר״א אמר רק

 בעניני רוסי די על לסמוך אין כי חסדא ב״ר אבא
 , ברכות מס׳ על . רמש״ש[ :כלל תלמוד

 ,פסחים ,סוכה ,ר״ה חגיגה, תענית, שבת,
 די ב״י : וקדושין גיעין ,כתובות ,חולין
. י.\21162 רוסי

 קדשים ע״ס טייב אברהם ה״ר חידושי 241.
 מ״ב שלי ושה״ג ,י״ע ז' שג״ב )עיין . והגהות

. יצחק( זרע

 ערך שלי.ובשה״ג כעת והוא אני השגתיו ומשענבלום
. רמש״ש[ : עולם חיי במעות כתב שלמה חשק

 ב״ר אייזיק יצחק ח״ר .הקדש חיבת 229.
 . בזלאטשוב ומ״ץ דיין מיכל יחיאל

 כריתות בכורות ערכין חמורה מס' על חי׳

. 4ס ,תר״ט ,לעמבערג : ומעילה
 לחראב״ע.)תחלתה אהו״י אותיות על חידה. 230,

 עס וגס לבדה פ״ר נדפסה בהאדמה"( "אב
 מיני בכל נדפסה פי' בלא : שונים פירושים
 ובסוף וד״א באזיליאה ד׳ ד״ו גדולות מקראות

 | פי' עם . 8ס , תס״ג , ד״א : המפרות על פי׳
 !טעמי ס׳ בסוף ?( צויזמר יעקב )לר׳

 ! הטיול אגרת ס' ובסוף ,תי"א דפוס מסורה
 בשם לארא די כהן דור ר׳ פי׳ עם . תע״ב

 . 8ס , תי״ח ,ליידען : זה עיין , דור דברי
 לטיין בל׳ העתקה עס אבל פי׳ בלי וגס

 כקרא )ולא למי נודע לא פי' עס ,עוד .כנ״ל

 ובסוף . 4ס , תמ״א , לובלין : מהארי( דבש
פי׳ עס , . חס״ב דפוס המסורת פי׳ ס׳

 דפוס חסידים ס' בסוף גרינהוט דוד לר׳
 דפוס אבות על שמואל מדרש ס׳ ובסוף תע״ב,
 המו״לס׳ יקותיאל ר׳ פי׳ עס עוד תע״ג.

 גסיונות ספר ובתחלת . טובה,תפ״ב מרגליות
 . סין( מדבר )ועיין זה. עיין באור, עס אברהם

. עיניו[ ראות לפי זה כל שכתב 683 ע׳ ]ורשמש״ש
 בדרך לא להראב״ע מ׳ין אותיות על חידה 231.

 , חדשות נפלאות בס׳ ראשונה נדפסה . שיר
 בס' ונדפסה לוקחה ומשס .שם ומ״ש זה עיין

 ברורה שפה ס׳ בסוף עוד זה. אש,עיין חומת
 ליפמאן גבריאל לה״ר פי׳ עס להראב״ע

 . 8ס ,תקצ״ט , פיוררא :חידה מבין בשם
. (970 סי׳ לרמש״ש )האנדבוך

. יתר( שפת )עיין .לראב״ע חידה 232.

 לר׳ יעקב ב״ר משה ר׳ ששלח חידה 233.
 . עזרא אבן הנקרא נתן ב״ר אברהם

 שלח וצ״ל 572 ! 0 רד״א כ״י פי׳: עס
 "זכור ]מתחיל להראב״ע עזרא אבן רמב״י

 , \1¥ ע' אוקספ' גנזי ועיין ידידי" בהסבנו נא
 הנאמן ציון בשומר האמבורג כ״י מתוך ונדפסה

 לרש״ס קדמוניות ובלקוטי ע"ב רצ״ז דף תרי"ג

 ז' שנה הכרמל מ״ע ועיין ,136 ע׳ בנספחים
. רמש"ש[ : 209 ע'



ברוך חידושי !75 — אברהם חידושי

 מטודילה י״ט ב״ר אברהם רבעו חידושי 242,
 משנת רד״א כ״י :ב״מ מס׳ על תודילה או

 א׳ רק מצאתי לא ובק״ד . ״¥. 19 01 20 תקמ״ב
. 854 ,1י ע״ש כ״מ, מס׳ על פי׳ בשס מהם

 : 68 סי' ח״ג וואלף ועיי! ראיתיו, לא עוד ]ואני
. ש[ רמש"

 . תענית( מגלת )עיין . מהרא״ה חידושי 243.

 ]הוא ממונפלייר אברהם רבינו חידושי 244.
 . הש"ס על רמש״ש[ : שלמה ר' של אביו
 מס׳ על חדושיו מזכיר לך לך פ' תורה אור ובס׳
. במקומו( שלי ושה״ג ק"נו )שג״ב : חולין

 מם׳ על מופה ן' אברהם ה״ר חידושי 245.
 חמץ הל׳ הרמב״ס על באור ובסופם , סוטה
 ה״ר ראה .האמת ע״ד ש״פ הגדה פי׳ וקצת

 . במקומו שלי ושה״ג ז׳ בכ״ל כמ״ש ,בכ"י חיד״א
 , ״\ו. 256 רח"ם בכ״י נמצא יומא מס' ועל
. יצחק( שיח ,יעקב ברית )ועיין . ע״ש

 הכהן משה ב״ר אברהם ה״ד חידושי 246.
 דרוש נמצא משפטים ובפ׳ , עה״ת פירש״י על

 מס' יונה מעשה על וחי' , בסולה משה לר׳
. 289 רח״ם כ״י : עניניס ושארי הזהר

 עזרא ן׳ אברהם רבעו חידושי 247.
 זכריה ה״ר ראה .קדושין מס׳ על ?( )הראב״ע

 ,ד״ו אסתר על בפירושו כמבואר בכ״י סרוק ן'
 ושה״ג נו״ו )שג״ב : ע״ש ,ע"א ז' דף שכ״ה

 כומעינו ר״מ הראב״ע על מש"כ ועיין במקומו, שלי

. מתנות( ועיין , 205 ע' ליידען כ״י ברשימת

 לה״ר שו״ת וקצת הרא״ש בסוגיות חידושים 248<
 שקוד אבד״ק הלוי הורוויץ אהרן

. 4ס ,תק״ל ,פפד״א : והאזענפוט
 הלוי אהרן רבינו הוא .הרא״ה חידושי 249.

 תפול אם )או תצ״ב ,פראג : כתובות מס׳ על

 ע' רשמש׳יש )ועיין .2ס תפ׳יב( אחת יוד אות
 האופנים(. מראה )עיין ביצה מס׳ ועל . (723

 בשג״א כמ״ש בכ״י, חיד"א ה״ר ראה מס׳ קצת ועל
. וע׳יש ,בשמו ח״א שלי ובשה״ג ל׳ א׳

 טהרה( סדרי )בע״ם אלחנן ה״ד חידושי 250.
 כ״ח ס׳ )שג״ב : ושו״ת טוריס וד' גפ׳ית על

. טהרה( סדרי עיין ח״ב, שלי ושה״ג

 ופשטיס ובאורים אלחנן מס׳ חידושים 251.
 אלחנן לר' שמואל ס' סוף עד ונ״ר עה״ת

 : קירכהאן וואלף בנימין ב״ר הענלא
 חי' ח״ב ,כנ״ל עוד . 8ס ,תפ״ב , אופיבאך

. 8ס , תצ"א ,שם : אבות פרקי על

 מאיזמיר הבהן אליהו ה״ר חידושי 252.
 וקרי ע״ז מס' על . וכו'( מוסר שבט )בע״ס

. )שי״ג( :לע״ז שיטה להו

 מלובלין שמואל כ״ר אליהו ה״ר חידושי 253.
 : ודרושים הש"ס על אליהו( יד כע״ס)

בח״ב(. אליהו יד שלי,עיין ושה״ג צ״ו י׳ )שג״א

 .נדפסואשכנזי אליעזר לה״ר ש״ם חידושי 254;
כ״ו(. סי׳ א׳ הרב:)תג״י לבנו חדש אור בס׳ קצתם

 ן׳שושן.הוכאו אליעזר לח״י ש״ם חידושי 255.
. ל״ו( סי׳ א' )תליי :חזן למהר״י יוסף עין בס׳

 שמואל בה״ר אליעזר ה״ר חידושי 256.
 בקצור נדפסו הגיטין. בשמות אפטא אבד״ק

 .הכהן גרשון ב״ר לר״ש הגיטין שמות בס׳
. הגיטין( שמות )עיין

 אפרים לה״ר ופוסקים הלכות חידושי 257.
 4ס , תקכ"ט , פוזנא *. מליסא יעקב ב״ר

. תקס״ד( דף תר״י עק״ד )תוס׳

 .צינז ליב אריה ח״ר מהרא״ז. חידושי 258.
 ריש על חי׳ ובסופו וטרפות, שחיטה הל׳ על

 בגיטין א׳ וסוגיא ז׳ ד׳ סוף עד שבת מס׳
 )יו״ד ותיקונים השמטות אחרן ועד ח׳—דמ"ז

, 4ס ,תרי״ט , ווארשא :דפין(
 )תלמיד קרשקש אשתרוק דון חידושי 259.

 הריב״ש בשו״ת הובאו . ב״מ מס׳ על הרשכ״א(
. שצ״ו סי׳

 על הרמב״ן( )תלמיד בונפיד ה״ר חידושי 260.
 בשג״א כמ״ש ,בכ״י ראם חיד״א וה״ר . התלמוד

. ע״ש ,בשמו ח״א שלי ובשה״ג ו׳ סי׳ ד'

 בנימין לה״ר ופוסקים תלמוד חידושי 261.
 לס׳ לופיס דוד ה״ר אחיו הקדמת עיין . לופים

. י׳( סי׳ ג׳ )תליי :אלגאזי לר״ש שמועה יבין

 עשאל בנימין לה״ר ש״ם חידושי 262.
ז׳( סי' ב' )תליי :רואי לחי באר בס׳ הובאו

 ב״ק מס׳ על מפוזנא בנימין ח״ר חידושי 263.
772—3 4 רר״א וסנהדרין:ב״י ב״ב ב״מ

 על גירונדי אריה ציון בן ה״ר חידושי 264.
 גירונדי שמואל מרדכי ה״ר בנו ביד כ"י תנ״ך,
י״ז סי׳ ב׳ בתג״י כמ״ש

 אבד״ק בעריש )יששכר( ה״ר חידושי 265.
 גבריאל ה״ר אביו וחי' ברכות, מס' על ויין

. 278 רחיים כ״י : ודרשות שבת מס' על

 ב״ק מס׳ על אנגיל ברוך ח״ר חידושי 266.
 ; ושבועות חולין ,גיטין כתובות, בירי,

. 2ס , )תע״ז( בריר עתה ,שאלוניקי
 ב״ר ?־( )ברך ברוך ה״ר .ש״ם חידושי 267.

 , גפ״ת וחי' שו"ת קצת . ממינסק ישראל

 וכ׳ . 4ס ,חמו״ד :בחרא מהדורא ובסופו
 חדש,ומדרש מאירות פנים ס' הדפיס שכבר שם

 . אמת וספרי וח״מ עה״ת גדול חבור ג״ח . הגדה
(28 סי׳ ש״ם הגדה )עי׳



יהונתן חיהושי 176 ברוך חידושי

 בס׳ נזכרו .מקאסווע ברוך ה״ר חידושי 268.
. ע״ש ,ח' ב׳ בתג״י כמ״ש , המלך פקודת

 ממגנצא. שמואל בן ברוך רבעו חידושי 269.
 , בחרוז כ״ו דף ב״ב במס׳ הלכה בחור

 חי' עס נדפס .משוררת״( אילן ״בראש :)מתתיל
. (000 סי׳ להלן )עיין .ביצה על מהרש״א

 ב״ר ברוך לה״ר כחובות מס׳ על חידושים 270.
. 4ס ,חקפ״ו ,ווין :מסימבירסק שמואל

 ניקלשבורג אבד״ק גבריאל ה״ר חידושי 271.
. ¥2 281 רח״ם כ״י : מגילה מס' על

 הגולה מאור גרשום רבינו חידושי 272.
 רד״א כ״י : לועזי כ״י ב״ב, מס׳ על )הדגמ״ה(

 ?¥.( 844 , י! ק״ד ואולי ¥. 3 תקמ״ב )משנת
 : עליו וכתוב יוא״ל וכ״י .¥2 262 רח״ם וכ״י
 וקצת ז״ל גרשוס רבינו ממנובע הנעתק ב״ב פסקי
 דף תר״ז עק״ד בתוס' לדוגמא נדפס ופ״ה מפ״א

, בברעסלא ב״י ונמצא ,תקס״ד

 . זבחים מס׳ על הנ״ל רגמ״ה חידושי 273.
 אשכנזי בצלאל רבינו של הש״ס מגליון הועתקו

. .¥2 781 ,ף רד״א ב״י : מירושלים והובאו
 על אופעגהיים בר״א דוד ה״ר חידושי 274.

״¥2 264 רח״ם כ״י : שונים ולקוטיס ב״ב מס'
 : באריכות חולין מס' על הנ״ל חידושי 275.

. ¥. 279 •טס ב״י
 א״ח: טור על ה״רדודבאכנער חידושי 276.

. ¥2 590 , רד"א ב״י
 אה״ו אבד״ק ברלין דוד ה״ר חידושי 277.

 רח״ם כ״י :פלפול בדרך ודרוש התלמוד על

274 .¥ .
 .עה״ת זבותממודינא ה״רדוד חידושי 278.

, כ״א( ד' תג״י )עיין

 ע״ס הכהן יעקב כ״ר דוד ה״ר חידושי 279.
. דוד( מגדל )עיין . נזיקין נשים מועד

 ס׳ על אייבשיץ שלמה דוד ה״ר חידושי 280.
שרד:)שי״ג(. לבושי בספרו .מזכירו משה ויקהל

 הלוי שמואל ב״ר הלוי זאב ר׳ חידושי 281.
 ד' ועל ומכירתם חמן ודיני תורה שיעור על

. 4ס , א תקל״ זאלקווא, ש״ע:

 : מטין מס' על )?( זכאי ה״ר חידושי 282.
. )אורי( ¥< 189 אוקספורד ב״י

 :שד״ל אבי ז״ל לוצאטו חזקיה ר׳ חידושי 283.
, שד״ל ב״י

 הפר״ח בעל סלוא די חזקיה ה״ר חידושי 284.
 : האריז״ל בהקדמות האמת ע״ד בתלמוד
. בח״א( בשמו שלי ושה"ג כ״ח )שג״א

 ש״ס על ויטאל חיים ה״ר המקובל חידושי 285.
 כמ״ש ,עצמו בכ״י חיד״א ה״ר ראה . ותוספות

. בשמו( ח״א שלי שה״ג )ועיין י״ד בשג״א

 טורים ד' על הכהן חיים ה״ר חידושי 286.
 שמשון ה״ר מתלמידו ?( הגהות )עם

. ¥. 589 , רד״א ב״י : בכרך
 פוזנא אבד״ק כ״ץ חיים ה״ר חידושי 287.

 שב ב״י :הגליון על הגהות עם ח״מ טור על

 וההגהות מהנ״ל חלק הוא )ואולי . ¥. 599 , ף
. הנ"ל( לתלמידו אולי

 על )טהרח״ש( שבתי חיים ה״ר חידושי 288.
.במקומו( שלי ושה״ג ב' )כ״ל : והר״ן הש״ס

 חיים( תורת )בע״ס שור חיים ה״ר חידושי 289.
. 592 , $ רד״א ב״י : דעה יורה על

 שס כ״י :להנ״ל וח״מ אה״ע טור על כנ״ל עוד

. ו.\2 597 ן(
 מס׳ על שמואל ב״ר חננאל ה״ר חידושי 290־

 )אורי(.]ואינם ¥ 189 אוקספורד ב״י קדושין:
 ר״ח, בתולדות שי״ר שער כאשר חושיאל בן י^ר״ח

 בתום' שד״ל כתב בכ״י עירובין על חידושיו ועל
. רמש"ש[ : 242 ע' 1850 עק״ד

הש״ס על אישפיריאל חנניה ה״ר חידושי 291.
בשמו(. בח״א שלי ושה״ג ח' ותשובות,כ״י:)ול״א

 .גלאנטי משה ב״ר ירידיה ה״ד חידושי 292.
 אבוהב יצחק לה״ר מקצתה ,ביצה חי׳ כולל

 מטין יבמות וחי׳ הנ״ל גלאנטי מהר״י וסיימה
 הר״ן וחי׳ ב״מ במס׳ שיטות קצת ועל ע״ז ב״ק

 נדפסו .ב״מ על והריטב״א שבועות מס׳ על
 שו״ת )עיין אביו למר שו״ח עם ראשונה
 : לבדם נדפסו ואח״ז גלאנטי( מהר״ם

 ע״כ ,נשברת והיו״ד , תומיך / ווילמרשדארף

 צעדנער מלבד תס״ו והרושמיס המחברים כל נתבו
 )רשמש״ש בווילמרשדארף דפוס היה לא תס״ו ובשנת

. (1289 ע׳
 סנהדרין מס׳ על כהן יהודה ה״ר חידושי 293.

. )אורי( ¥2189 אוקספורד ב״י :וז״ז

 מה״ר להרמב״ס י״ש הלכות על חידושים 294.
 , 4ס ,תקנ״ט ,ברלין :אייבשיץ יהונתן

, לעתים( בינה )ועיין

 חד על ופי׳ ס״ס הגדה על הנ״ל חידושי 295.
. .¥2 405 רח״ם ב״י : גדיא

 ופשטיס התורה על הנ״ל חידושי 296.
 שם ב״י : חלקים ב׳ , הפרשיות כסדר

3—272 .¥ .
 חולין מס' על הכהן יהונתן ה״ר חידושי 297.

 בלי ]הוא . ¥ 283 מינכען ב״י :ועירובין
כ״ס כידוע( נדפס עירובין )ועל הרי״ף על ספק
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 כתןבןת> /מש \ע )הריטב״א( הנ״ל חידושי 310. :מינכען ברשימת כתבתי רואי ואחרי ,תרכ"ב בשנת
׳ י ׳ • ׳ - י . האלפסי על חולין שחיטת פירוש כולל הכ״י

הלוים( עבודת בשם 8סבםםד״מ,תרל״א, )נדפס
מהנדפס,ואחריו בשינויים עירובין מס' פי' ואחריו

 . רמש״ש[ : ידוע בלתי ממחבר עירובין פי' קצת

 נזיקין:כ״י מסדר מסכתות על הנ״ל חידושי 298.
 פירוש 686 ]רח״ם ¥. 802—3 דד״א
 בשמו(. ח״א שלי שה״ג )ועי׳ רמש״ש[ ! הוא והוא

 העשיל יהושע לה״ר הלכות חידושי 299.
 תלמידו ע״י נאספו . מקראקא יעקב בה״ר

 . 12ס , כת״ר , ווארשא : קלניקר אהרן ה״ר
 ,לובלין : אהרן תולדות בשס נדפסו ואלה

 ב״מ ב״ק מס' על .לבד ב״ק על והס ,תמ״ב

 , אוסטרהא . 8ס , תפ״ה , פפד״א : וב"ב
. 8ס , תקנ״ד

טאמטשיסלאוו יואל מחר״י.ה״ר חידושי 300.

312.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

 . 4ס , תקס״ב , דובראוונא : משניות על

 נכד גד משה כ״ר יואל ח״ר חידושי
 , אלטונא : מסכתות קצת על , והב״ח הט״ז

. 2ס ,תצ"ו
 .התורה על מלאדמיר יוזיל ח״ר חידושי

 מ״ד(. סי׳ י׳ )תנ"י :הנ״ל טוב ברכת בס׳ הובאו

 טוב יום רבינו )הוא הריטב״א חידושי
 , שיטות חמש על אשבילי( אברהם ב״ר

 , ומ״ק תענית כתובות עירובין : והס
 מהר״ם שו״ת )עיין כשלימות ב״מ מס׳ ועל

. 2ס ,תפ״ט , ד״א :גלאנטי(
 : א׳ פרק ב״ב מש׳ על הנ״ל חידושי

 ג.\2 860 ק״ד ^11 תקמ״ב משנת רד"א כ"י

 חי׳ )עיין . ב"מ מס׳ על הנ״ל חידושי
 ועל .בסמוך( לעיל שיטות חמש על הריטב״א

 מהר״ם שו״ת ,גלאנטי חי' )עי' ,ממנו פ"א
 בשיטותיו אשכנזי בצלאל ולרבינו .גלאנטי(

 מהדורא ב״מ מס׳ על הריטב״א חי' היו
 ועיין ,ע׳ י׳ ול״א ל' י' שנ"א )עיין . אחרת
 , הריטב״א( י׳ אות ח״א שלי שה״ג

 ,שאלוניקי :גטין מס׳ על הנ"ל חידושי
 ח״א )ופירשנו .4ס , תקצ״ה סדילקאוו, תקי״ח.

 ולהד״מ(. 2סעוד:אפען,תקמ״ד, מוסיף רמ״ח דף

 תצ״ה. פראג, :חולין מס׳ על הנ״ל חידושי
. 2ס , תקצ"ה ,סדילקאוו
 , ליוורנו : יבמות מס' על הנ״ל חידושי

. 2ס ן תקצ״ג ,סדילקאוו .)תקמ״ז( אספו״ת

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

 שנדפס נראה , יומא מס׳ על הנ״ל חידושי 309.
 .זה עיין ,יצחקי למהר״מ יקרות אור ס' בסוף
 תקי״ר, ,קושט׳ טורעי: חיים ר׳ הגהות עם

, 4ס ,בת״ר ,ברלין , גס

320.

321.

322.

323.

324.

325.

 , שיטות( חמש על הריטכ"א חי' )עיין

 )עיין מנילה. מס' על הלל חידושי 311.
. לדוד( מכתם

 חי׳ )עיין קטן. מועד מס' על הנ״ל חידושי
 .4סשיטוח(:םראג,תקע״ב, חמש על הריטב״א
 חמשה )עיין ,מכות מס׳ על הנ״ל חידושי

 . 4ס .. ברעסלויא :לבדס מחדש שיטות(.וזה
 ,ונזיר נדריס נדה מס׳ על הלל חידושי

 ל׳ סי' י׳ בשג״א כמ״ש ,בכ״י חיד״א הג״מ ראה
. הריטכ״א י׳ אות ח״א שלי שה״ג ועיין

 שבע )עיין ,סוכה מס' על הנ״ל חידושי
. להרשכ"א( שיטות

 )עיין ,חלק פ׳ סנהדרין על הנ״ל חידושי
 דרמ״ע( )ח״א פירשע ולפ״ד . חכמים( לשון

 משניות על והראכ״ד הרא״ש פי׳ בקובץ נדפסו
. וצ״ע , ומדות מעילה קינין תמיד

 ראשונה נדפסו ,ע׳יז מס' על הנ״ל חידושי
 : ושנית . זה עיין , תליתאי אוריין בקובץ

. 2ס תקפ״ר, , אפען
 חי' )עיין ,עירובין מס' על הג״ל חידושי
 עס ,כנ"ל עוד . שיטות( חמש על הריטב״א

 בעל הורוויץ הלוי ישעיה ה״ר חי׳ תוס׳
 ,פראג :הלוי שעפטיל ה״ר ובנו השל״ה

. 2ס חק״ע,
 בו )ונכללו קדושין מס׳ על הנ״ל חידושי

 חוס׳ עס לנדן( ואינן ור״ן ורשב״א רמב״ן חי׳
 סאביוניטא, הגמרא: עס ראשונה נדפס רי״ד.
 : גמרא בלי ושנית .תלמוד( )עיין שי״ג

 ,2ס , תקצ״ה ,סדילקאוו .4ס תליה, ברלין,
. העדה( עיני )ועיין

 נדפסו .השנה ראש מס׳ על הנ״ל חידושי
 .4ס , תרי״ח קיניגסבערג, ישן: ל׳י מתוך מחדש

 מעשי )עיין שבועות מם׳ על הנ״ל חידושי
 : עוד מוסיף דרמ"ח( )ח״א ופירשנו . צדיקים(

. 4ס .,חק". , לבוב
 שו״ת ובסופם ,שבת מס׳ על הנ״ל חידושי
 . 2ס ,תקס״ו , שאלוניקי :הלוי מהר״ש
 חי׳ )עיין .תענית מס׳ על הנ״ל חידושי
 : לבדס וגס . שיטות( חמש על הריטב״א

. 4ס תקע"ב, פראג,
 ועל התלמוד על גירונדי יונה רבינו חידושי

 בכ״ק חיד״א הג״נג ביד וסנהדרין.היה ב״ב מס'
ע״ש. בשמו ח״א שלי ושה״ג כ״ג סי' י׳ בשג״א כמ״ש

 התורה כסדר שור בכור יוסף רב חידושי
 ק )ואינו . ^( 18 )ש״י :כ״י ,הנסתר ע״ד
רטש״ש[ ; הבדסס התורה על פירושו והוא
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 טריליננע! וואשיר יוסף ה״י חידושי 326.
 שלי ושה״ג , י״ד סי׳ ז׳ ול״א )עיין . הש״ס על

. בח״ב( יעקב זכרון

 קדושין. מס׳ על מטראני יוסף ה״ר חידושי 327.
 מהר״י שו״ת )עיין ,נ׳ כחלק שלו בשו״ת נדפסו

. מטראני(

 נזכרו .אשכנזי כהן יוסף ה״ר חידושי 328.
 :קרובו נראל ירמיה לה"ר טוב ברכת בס׳ והובאו
. מ״ו( סי׳ י' )תג״י

 מס׳ על לב ן׳ יוסף לה״ר הלכות חידושי 329.
 בשארי הי' וקצת ושבועות ב״ק מעין כתובות

 לפרשיות ותירוצים קושיות ובסופם מסכתות
 שלו השו״ת חלקי בתוך ראשונה נדפסו התורה.

 ואח״ז ,כנ״ל עוד .לב( ן׳ מהר״ם ש!״ת )עיין
 מסכתות כמת על הכהן שלמה ה״ר הי׳

 , ווילמרשדארף : לבדנה כן גס נמצא אשר

 כדפוס ונראה חמ״ד ג״כ וראיתי . 2ס ,ת״ם
 שלו משו״ת הורס ואולי . 2ס , ת״פ )?( אמ״ד

 ולמד״ה משנת הס 6ו״ שלו דהפו״ת ק״ק )אבל ד״א

. תפ״ו( שהוא א״ת

 הלוי מיגאש אבן יוסף רבעו חידושי 330.
 בגליון שנמצאו נוספות קצת עם ב״ב מס' על

 / ד״א : תוספות בשם בפנים ונרשמו הכ״י
 להראב״ד הי׳ בתוס׳ כנ״ל עוד . 4ס ,בית״ן

 דרכינו עליות הרא״ה הרשב״א הרמב״ן
 ותוספי הוספות גליון הזקן יהונתן רבינו יונה

 מנ״א הס שם מיגאש ן׳ הר״י )והי׳ הרא״ש
 בדרך רק אלה וגה , הרואה יראה כאשר

 , זאלקווא . תקס״ט לבוב, :הסל( ולא לקושיה

 , כרכים ב' הנ״ל נמצא ולרח"ם .2ס תקע"ב,
 חי' תוס׳ עם הס ואולי "ץ. 1309—10 ע״ש

 שיטה , העדה עיני ג״כ )ועיין . וצ״ע ,הנ״ל
. שס( ומ"ש ב״ב מש׳ על מקובצת

 אליהה ונלוו שבועות, מס׳ על הנ״ל חידושי 331.
 יצחק ]בן[ שמואל לה״ר שבועות חי׳

 קדושין וחי' רמב״ן וחי׳ מודיליאנו
 .שמואל( נאמן בעל )הוא הנ״ל למהרש"י

 ,זה עיין ,תליתאי אוריין בס׳ ראשונה נדפסו

 1 תוס׳ עם כנ״ל עוד . (402 סי׳ להלן )ועי׳
 סופר משה לה״ר ושו״ת תורה חי' קצת

.8ס , 1826 ,פראג :מפרעסבורג

 בס' הובאו . ממרשיליא יוסף ה״ר חידושי 332.
. נ״א( סי' י' )תג"י : משה מטה

 מתתי׳ כ״ד יוסף לה״ר הלכות חידושי 333.
 מס׳ על שערבשין אבד״ק דלקראט

 בן צבי )אצל . 4ס , חש״ר ,לובלין :עירובין
 לשמש״ש ושפ״ה: ש״ס שנות בין שהדפיס קלונימוס

. (1510 ע׳

 טהר״י של בנו בן קובו יוסף ה״ד חידושי 334.
 ן׳ מהר״י תלמידו בהספד הובאו . תנ״ך על קובו

סי׳ק״ח(. י׳ ראי:)תג״י לחי באר בספרו עליו

 ר״ה מס׳ על קולון יוסף לר' חידושים 335.
236 יואי׳ל כ״י וחנוכה: ולולב סוכה יומא

 באגקוגא. ר״י הכהן יחיאל ה״ר חידושי 336.
. נ״ד( י׳ )תג״י :לתלמידו זמרה שירי בס׳ נזכרו

 ב״ר יחיאל ה״ר . מהריב״ץ חידושי 337.
 ופוסקים גפ״ת על ולקושיס חי' . הירש צבי

 , )אוסטרהא( דיהרנפורט : מושר ותוכחת

. 4ס ,תקע״ח
 המכונה יעקב ה״ר . יעב״ץ חידושי 338.

 מם' על חי' .ווערבויא אבד״ק קאפיל

. 2ס ,תקצ״ז , פרעסבורג : חולין
 בס׳ הובאו .אלפנדארי יעקב ה״ר חידושי 339.

קכ״א(. י׳ )תג״י ע״א: י״ב דף ח״א המלך פקודת

 התלמוד על רב בי יעקב ה״ר חידושי 340.
 מגיד עליו שאין מקום בכל הרמב״ם על ובאור

 בשמו(. ח״א שלי ושה״ג נ״ב י׳ שג״ב משנה.)עיין
 שו״ת )עיין שלו פו״ת בסוף נדפסו קדושין מס׳ ]על

 בריש ע״ש כנ״ל הרמב״ס על ובאורו ש'( באות

. תשובותיו[

 לוי ב״י יעקב ה״ר .מחר״י חידושי 341.
 : ודרושים ושו״ת ש״ס חי' .בריסק מק״ק

. 2ש ,תקנ״ג , הוראדנא
 ואולי ,בש"ס שישות על ופסקים חידושים 342.

 :הלוי״ אחיך״ מוש חותם כי ,למהרי״ל הס

 , כה עד מצאתי לא )ובק״ר .36 רד״א כ״י
. (359 סי׳ להלן עיין

 ועל עה״ת נוימבורג יעקב ה״ר חידושי 343.
 : כרכים ולסיומיס,ג׳ בהו״ת ודרושים המדרש

. ״ג 269, 270, 271, רח״ם כ״י

 על )יעב״ץ( עמדין יעקב ה״ר חידושי 344.
 שג״ב )עיין . והערוך ומדרש והרא״ש הגמרא

. בשמו( בח״א שלי ושה״ג ,ר״ח סי׳ י׳

 .התלמוד על קאסטרו יעקב ה״ר חידושי 345.
 סי׳ י' נשנ״ב נמ״ש ! חיד״א הנ״מ ראה

. בשמו ח״א שלי ושה״נ ,ס״ה

 ה״ר ובנו מקראקא יעקב ה״ר חידושי 346,
 רח״ם ב״י : וח״מ אה״ע י״ד ש״ע על העשיל

252 .
 צור ן׳ ראובן בן יעקב ה״ר חידושי 347.

 : עניניס ושארי ודרושים יעב״ץ( בשם )הנקרא

. 261 שש כ״י
 רפאל יעקב לה״ר דינים חידושי 348.

 )זצ״ל :ב״י ,שורים מד' מלוקמיס .פייאנו

- ק׳( סי' י'
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 נמ״פ )אינו אבוהב יצחק רבעי חידושי 349.
 רד״א ב״י :קדושין מם׳ על המאור( מנורת

חי' )עיין ביצה מס׳ קצת ועל . 789 , 5
. גלאנטי( ם מהר״ שו״ת ,גלאנטי

 בס׳ הובאו .אשקלוני יצחק ה״ר חידושי 350.
. ק״ט( סי' י' )תנ"י :רואי לחי באר

 גירונדי בנציון ב״ר יצחק ה״ר חידושי 351.
 )שם .וכו׳ ר״ה, הל׳ א״ח ש״ע על ופירושים

. ר״א( סי׳ שם

 ]פריפזלש בריבזילש יצחק ה״ר חידושי 352.
 רמש״ש[ :הכ״י ראיתי לא ואני ,כ״י ברשימה

 ,ף רד״א כ״י :ושו״ת וחו״מ אה״ע ש״ע על

538 .
 .רש״י על העכינגען יצחק ה״ר חידושי 353.

ע״ז(. סי' י' )תג״י לתלמידו: טוב דבק בס׳ נזכרו

 אבד״ק הורוויץ הלוי יצחק ה״ר חידושי 354.
.)שי״ג( :ב״י ,כתובות מס' על קראקא

 )בע״ס וואלף בנימין יצחק ה״ר חידושי 355.
 .4סתמ״ו, ב״מ:םפד״א, מס׳ על בנימין( נחלת

. (1096 ע׳ רשמש"ש עיין , בזועה המשנה )וכל

 הצרפתי וידאל כ״ר יצחק ה״ר חידושי 356.
 ובס׳ ,עה״ת דבש צוף בס' הובאו . חנ״ך על

.ס"ג( סי' י' )תג״י :אסתר על סתרים מגלת

 על הלבן יצחק רבעו פירוש או חידושי 357.
. 317 מינכען ב״י :כתובות מס׳

 : הט׳יז( )אחי הלוי יצחק ה״ר חידושי 358.
. 2ס ,תצ״ג ,נייוויט

 על )האריז״ל( לוריא יצחק ה״ר חידושי 359.
 :בכ״י אהרן יד בע"ס ביד היה . זבחים מס'

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג ,קי״נן )שג״ב

 :הסמ״ג על לטיף יצחק מר׳ חידושים 360.
. 236 יוא״ל ב״י

 בס׳ הובאו .טאסאראן יצחק ה״ר חידושי 361.
. ק״נז( סי' י' )תנ״י :רואי לחי באר

 הש״ס על מולינא די יצחק ה״ר חידושי 362.
.בח״א( בשמו שלי ושה״ג כ״ו )ול״א :והרמב״ס

 פשעים .פינחס בן יצחק ה״ר חידושי 363.
. 8ס ,חור״ה ,קענעסבערג : שונים

 )הריב״ש( ששת ב״ר יצחק ה״ר חידושי 364.
 קצת מביא בשיטותיו בצלאל ורבינו . התלמוד על

 בשמו(. ח״א שלי ושה״ג ל״ה י׳ )שג״א מחידושיו:
 וסי׳ י״ג סי׳ בתשובותיו מזכיר שלו כתובות וחי'
. ק״ו וסי' ק״ב

 הש״ס על חכטון ן׳ ישמעאל ה״ר חידושי 365.
.בח״א( נשמו שלי ג”ושה כ״ו )ול״א :ס”והרמב

 ב״ר• יצחק ישראל לה״ר הלכות חידושי 366.
 . מסכתות כמה על ברר״ח משה חיים
. תורה( טעמי ס' בהקדמת )עיין

 . עה״ת נראל כהן ישראל ח״ר חידושי 367.
. מ״נ( י' )תג״י :לאחיו טוב ברכת בס' הובאו

 נדפסו . קוריאל די ישראל ה״ר חידושי 308.
.קי"ד( שם )שם :ותלמידיו חבריו בספרי קצתם

 )מהר״ל בצלאל ב״ר ליווא ה״ר חידושי 369.
 וב״י עור על והגהות ,י״ד עור על משראג(

 למועדי תורה חי׳ מועד אמרי ובסופו ,י״ד
 : מנייארן אליעזר ב״ר מאיר לה״ר השנה

. 4ס , תקל״ה ,)פיורדא( חמ״ר
 למס' ומרדכי הרי״ף על הנ״ל חידושי 570.

590,5 רר״א ב״י ופסחים: יבמות ברכות
 שבח מס' על הנראה( )כפי הנ״ל חידושי 371.

 . מצאתי לא ובק״ד תקמ"ב רד״א ב״י : וב״מ
 מקה״ד איזה המרשים שייחס אחשוב ]וכמעט

רמש״ש[. :490 להלן למהר״ל,עיין 834—842

 אבד״ק ברבי מאיר לה״ר הלכות חידושי 372.
 פסחים ערבי ופ' ביצה מס׳ על פרעסבורג

 וקצת דרשות ובסופו , וכתובות קדושין ומס'

. 2ס , תקו״ם , דיהרנפורט : שו"ת
 על חי׳ ,ח״ב . מהנ״ל הלכות חידושי 373.

 חמש על וחי׳ ,עה״ת ופשעים מסכתות כמה
. 2ס ,תקנ״ג ,פראג : בש״ס שיעות

 סדר על ברוך ב״ר מאיר רבעו חידושי 374.
 שמובא שם וכתוב !תקמ״ב רד״א ב״י : עהרוח
 לא ?6 846 ,1' בק״ד אבל בתוי״נו, רבות פעמים

. בתוי״ט וצ״ע , לבד אהלות מס׳ על רק נמצא

 יעקב בה״ר באיר לה״ר הלכות חידושי 375.
 ב״מ ביצה מס׳ על שי״ף( )מהר״ם שי״ף

 ב״ק מס׳ על חי׳ וח״ב ,וגיעין חולין כתובות

 דרושים ובסופו , וזבחים שבת סנהדרין
 . 2ס ,)תק"א( אש״ר ,הומבורג : ובאורים

 מצות ן הומבורג :יחד חלקים ב׳ כל שנית
 ע׳ רשמש״ש :)תק״ז עונים מאילת בלה ה׳

 , תקנ״ח ,ברין תקכ״ו. , דיהרנפורט (.1757
. וז״ז , 2ס , 1837 ,לעמבערג

 והגהות באור עם הנ״ל הלכות חידושי 376.
 :פאריצק אבד״ק מארדוש מרדכי ה״ר

 זאלקווא, . תק"פ אוסטרהא, .תק״ע פאריצק,
.2ס ,1834 שם, . תקצ״א סדילקאוו, תקפ״ו.

 יצחק ב״ר מאיר לה״ר הלכות חידושי 377.
 ג״כ ונקראו ב״ק, מס' על אייזענשטאט

. 2ס ,תפי׳ט ,זולצבאך : מאירות פנים
 מסרקסטה הכהן מאיר רבעו חידושי 378.

 , ככ״י חיד״א הנ״מ ביד היו .גיעין מס׳ על
.ע״ש ,בשמו ח״א שלי ושה״ג י"א מ' בשנ״א כמ"ש
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 על נורצי משה לה״ר הלכות חידושי 393.
 קוים הר״י ניד ניפי חננאל ה״ר ראה .חולין מס'
. ע״ש ,כ״ו מ' בזצ"ל כמ"ש ,בכ"י

 )הרמב״ן( נחמן ב״ר משה רבינו חידושי 394.
 ארבע בתוך ראשונה נדפסו .ב״ב מס' על

 מס' על הלשב״א חי׳ והס , להרשב״א שיטות
 ,פראג :לבדם ואח״ז , ומטין חולין ברכות

. 2ס , תצ״ה
 )עיין . משין מס' על הנ״ל חידושי 395.

. שיטות( חמשה

 מזבח )עיין .חולין מס׳ על הנ״ל חידושי 396.

. כפרה(
 )עיין . יבמות מס׳ על הנ״ל חידושי 397.

, אדם( תולדות

 ונדפסו ,כתובות מס׳ על הג״ל חידושי 398,
 ובסופס בטעות, הרשב״א חידושי בשם

 : אה״ע ש״ע על יו״ט תום׳ בעל הגהות

. 4ס , תקכ"ה , מיץ
 . בורר זה ,ופ מכות מס׳ על הנ״ל חידושי 399.

, שיטות( שלש , נים עי שבעה )עיין

 חמשה )עיין .נדה מס׳ על הנ״ל חידושי 400.
, שיטות(

 מעשי )עיין .ע״ץ מס׳ על הנ״ל חידושי 401.
. שיטות( שלש , צדיקים

 נדפסו .קדושין מס׳ על הנ״ל חידושי 402.
 שארי ועס קדושין מש' גמרא עס ראשונה
 . וכו׳( קדושין טס׳ ,תלמוד )עיין מפרשיס

 )עיין חידושים שארי אליהם ונלוו ,כנ״ל עוד
 אליהם ונלוו ,כנ״ל עוד .תליחאי( אוריין

 והאחרון ומהרש״י מהרי״ש )נקרא מהרי״ש חי'

 נאמן )בעל (320 סי׳ לעיל עיין ,יותר נכון
 להרמב״ס התורה יסודי הל' על ,שמיאל(

 משה לה״ר הרמב״ן חי' על כוללת ופתיחה
 וסתם יי״נ לדיני והכל טפרעסבורג סופר

 : הפועלים את השוכר פ׳ ע"ז במס׳ יינם

 האחרונים אלו כי ]וצ״ע .2ס , 1826 !פראג
 בקובץ אשר מודיליאנו למהרי״ש שהם יותר נראה

. ע״ש[ ,תאי תלי אוריין

 שלש )עיין .שבועות מס' הנ״לעל חידושי 403.
. שם( זמ"ש שיטות

 אוצר )עיין שבת מס' על הנ״ל חידושי 404.
 פסחים עירובין ולקושי ,כנ״ל עוד .נחמד(

 ממלה תענית חגיגה מ״ק סוכה יומא ר״ה

. 4ס , תרי״ח , ווארשא : וברכות
 צבי(. גאון )עיין הש״סט׳. כל על חידושים 405.

 . חולין מס׳ על קזים משה ה״ר חידושי 406,
 ר׳ מ׳ בול״ב כמ״ש ,בכ"י "א ד חי הג״מ ראה

. בשמו שלי ושה״ג

 מם׳ על הטעילי טאיר רביע חידושי 379.
 ח״א פלי ושה״ג ל״ן מ׳ שג״א עיין .יבמות

 מביא שלו נדרים וחי׳ .המעילי( )הלב מ' אות
. ע״ש , י״א הלכה פ״ז נדרים הל׳ נכ״מ מרן

 , : דעה יורה על שטערן מאיר ה״ר חידושי 380,
, ״\ו. 595 ,ן< רד״א כ״י

. מנחם( זכרו; )עיין . הר״ם חידושי 381.

 1 :י״ד ש״ע על מלבוב מיידיל ה״ר חידושי 382.
 ה״ר :?\י. 904 ! 1? וכק"ד .תקמ״ב א רד" כ״י

. ע״ש / לבוב אבד״ק מיידיל משה

 שנים הרב בן מיכאל ה״ר חידושי 383.
 : עה״ת אש מאורי כס' הובאו , מאירות

. נ״ו( מ' ג״י )ת

 ברכת בס׳ הובאו .מן מנחם ה״ר חידושי 384.
. מ״ה( סי' שם )שם :לתלמידו טוב

.חולין( שיחת )עיין .טהר״ם חידושי 385.

 )יהודה( ב״ר עזריה מנחם ה״ר חידושי 386.
 : דינים לקושי עם . פאהוה מצליח

. 30 הפליט ב״י
 . שבת מם׳ על קאזיס מנחם ה״ר חידושי 387.

 קי״ג ש' בשנ״ב כמ״ש , ככ"י חיד״א הנ״מ ראה
 ופירשנו . הבית( שלום )עיין , ח״ב שלי ושה״ג
 חולין מס' על חדושיו שנדפסו כתב קמ״ז( דף )ח״א

 משנגה לו וחוששני . ע״ש תק״ם שנת לפני בליוו'
 חיד״א הג״מ שראה קזיס משה לה״ר הס אולי כי
 ,בשמו ח״א שלי ושה״ג ד׳ מ' בול״ב כמ״ש ,י”בכ

 תקנ״ח שנת עד בדפוס ראם לא הוא גס ואס
 קשה שם וחי בליוורנו שלו ול״ב את אז שהדפיס

 ולא העיד השמועה שמפי הנראה עדות על לסמוך
. נכון אל דפוסם שנת להגיד ידע

דאברהם(. צילותא מהרמ״א.)עיין חידושי 388.

 1 ברש״ט חיים ב״ר משה ה״ר חידושי 389.
.■מצוד.( נר )עיין .חולין מס' על פיזאנטי

 . חלאווה ן׳ משה לל תלמוד חידושי 390.
. יהודה( ר׳ לבנו שפר אמרי )עיין

 מכות משה ה״ר . מכות חידושי 391.
 י וואלף ]אצל פלאנטיוויסיו ש״ב קונשטנטינא

 1 נזכר ולא 51086 514060111 : 870 ע׳ ח״א
 מקורי לדעת הוא נחון איך וראה , 8ס הספר צורת

 51366410 המחבל שם את שנה אשר שירשע
 !אבל שה מכות חידושי שנדפסו ואפשר׳8ס והוסיף

 ' ושכחתי 1943 רשמש"ש ,מאד חשוד המחבר שם
. רמש״ש[ :בוואלף מקומו לציין שם

 מענרילש מפטיר משה ח״ר חידושי 392.
 ן )תג״י : טוב ברכת בס' הובאו . מאוסטרהא

. מ״ו( סי' מ׳



פינחס חידושי 181 משולם חידושי

 אני״ק זלטן משולם לה״ר הלטח חידושי 407.
. 260 רח״ם כ״י עה״ת; ודרושים פיוררא,

 :הסמ״ג על טריווים מתתי׳ ה״ר חידושי 408.
(.92 ע' תרל"ו כמזכיר )ועי' 236 יוא״ל כ״י

 א״ש יעקב ב״ר נחום ה״ר חידושי 409.
. מנחם( זכרון )עי׳ .)הר״ן( יבוש פי

 .הנסחר ע״ד ,רייס נחום ה״ר חידושי 410.
.ג'( נ' )תג״י כראל: לי״י טוב ברכת כס׳ הובאו

 מס' על הרמב״ן בן נחמן רבינו חידושי 411.
 בשג״א כמ״ש ,בכ״י חיד"א הכ״ט כיד היו .ביצה

 ח״א שלי בשה״ג ועיין .ליו נ׳ ובול״ב כ׳ מ׳
. כשמו נ׳ וכאות ,כסופו הרמכ"ן

 הקבלה. ע״ד גאון רבנטרונאי חידושי 412.
 פררם וכס' ש״ע כ״ר לרש"ע האמונות כס׳ הובאו

 : ע״ש , פ״ז ההיכלות כשער להרמ׳יק דמונים
. ה'( סי׳ נ' )תג״י

 )הר״ן( ראובן ב״ר נסים רבינו חידושי 413.
 ,הרי״ף על חדושיו מכל קצור .הרי״ף מסרש

 מכל לוח ובסופו ,הקצור חבר מי נודע לא
 נלקשו . החידושים באלה הנמצאים הדינים
 יוסף ה״ר ע״י יחדיו וחוברו ונאספו

 , שי״ט ,טרינטו די ריווא : .ין אוטולינ

 המרדכי עס נדפסו מררכי,כי )ועיין . 8ס 61 2ס
. (2065 ע׳ רשמש״ש : לכדם ונס

 חיד״א הג״מ ראה .ב״ב מס׳ על הנ״ל חידושי 414.
.כשמו שלי ושה"ג ז׳ נ׳ כשנ״א כמ״ש ,בכ״י

 ,דיהרנפורט :ב״מ מס' על הנ״ל חידושי 415.
 מהגאון חדושיס )ובסופו . 4ס ,הר״ן חדוש״י

. 2ס ,תקצ״ו סדילקאוו. :זצ״ל( איגר ר״ע
 חיד״א הנ״מ ביצה.ראה מס׳ על הנ״ל חידושי 416.

.כשמו ח״א שלי ושה"ג א׳ נ׳ כול״א כמ"ש ,בכ"י

 ראשונה הובא .גישין מס׳ על הנ״ל חידושי 417.
 ועשה נחמן דוד ב״ר אברהם ר׳ ע״י לביה״ד

 ,ברלין . תע״א , קונשטנטינא : הקדמה להם

 . 4ס ,תק״ע ,פראג . תקל״ח , שם , תקכ"ח
. 4ס ,תקצ״ז ווילנא, .2ס תקל׳ו, ,סדילקאוו

 )עיין . חולין מס׳ על הנ״ל חידושי 418.
. שיטות( חמש

 הנ״מ ראה .מגילה מס׳ על הנ״ל חידושי 419.
 שלי ושה״ג א׳ נ' כול״א כמ״ש ,בכ״י חיד״א

. כשמו ח״א

 נ״כ ראה .קשן מועד מס׳ על הג"ל חידושי 420.
 ושה״ג ז' ג׳ כמ״ש ,בכ״י חיד״א הג״מ

. כשמו ח״א שלי

 כעלי )עיין נדה. מס׳ על הנ״ל חידושי 421.
. שלמים( תודת , העדה עיני , הנפש

 הג״מ כתכ נדרים. מס׳ על הנ״ל חידושי 422.
 לא תלמוד כערך אכל ,שנדפסו שם כשנ"א חיד"א

 לנדרי© בפירושו :כתג 74 דף וכח״א , הזכירם
 ואולי , כה עד ראיתיו ולא , (2065 ע׳ )רשמש"ש

. שלנו כתלמוד הנדפס הר"ן לפי' כוונתו

 )עיין . סנהדרין מס' על הנ״ל חידושי 423.
, שיטות( חמשה

 הנ״מ ראה .פסחים מס׳ על חידושיזהנ״ל 424.
 ח״א שלי ושס״ג א׳ נ' כול״א כמ״ש ,בנ״י חיד״א

. יה״ש בכ״י ונמצא ,כשמו

 כיד ראיתי .קדושין מס׳ על ה־״ל חידושי 425.
 )ועיין ונאכד בכ״י עירנו פה מהרש"ר יורשי

. (305 סי'
 חי' )עיין .שבועות מס׳ על הנ"ל חידושי 426.

. גלאנטי( מהר״ם שו״ת ,גלאנטי

 הג״מ ראה .שבת מס׳ על הנ״ל חידושי 427.
 שלי ושה״ג ז׳ נ' כשנ״א כמ״ש , ',בבי חיד"א

. כשמו ח״א

 הג״מ ראה . תענית מס' על הנ״ל חידושי 428.
 שלי ושה״ג ז׳ נ׳ כשנ״א כמ״ש ,בכי׳י חיד״א

. תרכ״ב( , ווארשא )ונדפס .כשמו ח״א

 שמשון כייר נטע נתן ה״ר חידושי 429.
 שפירא(. )מהר״ן הוראדנא אבד״ק שפירא

 חי׳ בתוך נדפסו ,הרי"ף על וחי' הגהות
. אלפסי( )עיין .האלפסי עס שם אנשי

 מזכיר .בתלמוד גאון סעדיה רב חידושי 430.
 ועיין ,שה"ק כשם י״ב ס' בשג״ב חיד"א הנ״מ

. בשמו ח״א שלי שה״ג

 אזוביב נהוראי ב״ר סעדיה ה״ר חידושי 431.
 למהר״י יהודה לחם בס' נזכרו . הש״ס על

. א׳( סי׳ ס' )תג״י :עייאש

 )מברטנורא( ירא עובדיה מר׳ חידושים 432.
. 236 יוא״ל ב״י :הסמ״ג על

 ב״ר איגר עקיבא לה״ר הלכות חידושי 433.
 חוס׳ וחי׳ מהלברשטאט בונם שמחה

 בספרו נדפסו וקצתם ותשובות, ופלפולים

. 288 רח"ם ב״י : דר״ע משנת
 שם ב״י : להנ״ל עה״ח ופששיס חידושים 434.

263 .
 לקושיס . )?( איגר עקיבא ר׳ חידושי 435.

 וחי׳ וכתובות גישין ב״מ מס׳ על מחידושיו
. 2ס , חרי״ח ,ברלין : מפוזרים

 הרא״ה( )אחי הלוי פינחס רבינו חידושי 436.
 6ח״ שלי ושה״ג ע׳ פ' )ול״א : התלמוד על

 ברשימת שציינתי מה עיין פנחס ר׳ ]ועל .בשמו(

. רמש"ש[ : 237 סי' מינבען ב״י



שלמה חידושי 182 פינחס חידושי

 קאצינעלג- לבית פינחס ה״ר חידושי 437.
 :שבתלמוד ואמוראים תנאים בשמות בויגן

. ^2 259 רח"ם ב״י
 ודרושים בפלפול עה״ת הנ״ל חידושי 438.

 בו ובאו עניניס ושארי הלכות וחי' והספדים
 ב״י :היילפרין אליעזר ה״ר לזקנו חי׳

. 267 שם
 ולה״ר לו ודרושים עה״ת הנ״ל חידושי 439.

 ושארי מאטינגען יעקב וה״ר גבריאל
. 268 שם ב״י גדולים:

 מס׳ על נסים[ ]ב״ר פרחיה ה״ר חידושי 440.
. )אורי( ^2189 אוקספורד כ׳יי : שבת

 רד״א ב״י :ב״מ מס' על פרץ רבינו חידושי 441.
. תוספות( נמוקי )ועיין . ^12 847 ,ין

 מנחות מס׳ על צבי כהן הרב חידושי 442.
 צבי נחלת בעל הכהן הירש צבי ה״ר )הוא

. א״ה( ש״ע על

 נזכרו התלמוד. על צדוק רבעו חידושי 443.
 ושה״ג פ״ב )ש״ב קס״ה סי' ד״ו הרדכ״ז כשו״ת

. בשמו( ח״א שלי

 )תלמיד וידאל קרשקש רבעו חידושי 444.
 ריש כתובות "מ בשי מובא .הש"ס על הרא"ה(

 ז״ל חיד״א ה״ר ליד חידושיו ובאו ע״ד י"א דף פ״א
 י״ג ק' ובול״א ל״א ק׳ כשג״ב כמ״ש ,ככ״י

 סי' בתשובותיו והריכ״ש .כשמו ח״א שלי ושה״ג
,ע״ש. וסנהדרין כתובות מס׳ על חידושיו מזכיר תי״ג

 אברהם ב״ר ראובן לה״ר ש״ם חידושי 445.
 : הפנורות על ראובן נחלת נספרו עיין .הלוי
. ח׳( סי' י׳ )זצ״ל

 לה״ר והרא״ס רש״י על ונמוקיס חידושים 446.
 נכדיו ביד ב״י .מאריני חיים אהרן שבתי

. ע״ח( ש׳ )תג״י :חלציו ויוצאי

. גפ״ת על באליי שבתי ה"ר חידושי 447.
. (,ר שם )שם :חדש אור כס׳ הוכאו

 )הרשב״א( אדרת בן שלמה ה״ר חידושי 448.
 . 2ס תצ״ד, ,פראג :ס״ז דף עד ב״ק מס׳ על

, שיטות( שבע ן שיטות חמש )ועיין

 עד ב׳ חלק הנ״ל מס׳ על הנ״ל חידושי 449.
 דרוש וכל ח׳ מדרוש קצת ובסופו , המס׳ סוף
 : איידליץ זרח לה״ר לישרים אור מס׳ ע׳

, 4ס , תקס"ה , נאווידוואהר
 )עיין . ברכות מס׳ על הנ״ל חידושי 450.

, שיטות( שבע

 וחולין, וברכות גיעין מס׳ על הנ״ל חידושי 451.
 דגרמי ודיני ב״ב חי׳ יסעו ובראשונה
 : מפתח עם עוד, .רפ״ג ,ד״ו :להרמב״ן

2ס , תקי"א ! פיוררא . עת״ה , ד״א

 שבע )עיין .גיעין מס׳ על הנ״ל חידושי 452.
. שיטות(

 חי׳ )עיין . חולין מס׳ על הנ״ל חידושי 453.
. שיטות( שבע ,גיטין מס׳ על הנ"ל

 חמש )עיין .יבמות מס׳ על הנ״ל חידושי 454.
. שיטות( שבע ,שיטות

 חי׳ הן . כתובות מס׳ על הג״ל חידושי 455.
 חי׳ )ועיין . להרשב״א כנועות ומיוחסות ,הרמכ״ן
. לעיל( בחובות מס׳ על הרמכ״ן

 )עיין . מגילה מס׳ על הנ״ל חידושי 456.
. שיטות( שבע

 הג״מ ראה .מנחות מס׳ על הנ״ל חידושי 457.
 שלי ושה״ג 1'" ש׳ כשנ״א כמ"ש ,בב״י חיד״א

. תרכ׳יא( , ווארשא )ונדפס . כשמו ח״א

 תצ״ז, אלטונא, נדה: מס׳ על הנ״ל חידושי 458.
 מס׳ על הרשב״ץ פי׳ ובסופו כנ״ל, עוד .4ס

 על קאצינעלנבויגן יחיאל ה״ר וחי׳ קנים
שיטות(. שבע )ועי׳ .4סמיץ,תק״ל, נדה: מס׳

 חמש )עיין .נדרים מס׳ על הנ״ל חידושי 459.
. שיטות( שבע , שיטות

 קונשטנטינא, קדושין: מס׳ על הג״ל חידושי 460.
 . 4* תקס״ו, זאלקווא, .תצ״ג ברלין, .תע״ז
. שיטות( חמש )ועיין

 )עיין . ר״ה מס׳ על הנ״ל חידושי 461.
. שיטות( שבע

 ,שאלוניקי :שבועות מס׳ על הנ״ל חידושי 462.
 . תקמ״ח , פראג . תקמ״ה ,לבוב . תפ״ט

 ובהוספות 2271 ]רשמש״ש . 4ס , תקס״ה , שם
 כעת והספר . 894 רובענש רשימת לפי שם

. רמש״ש[ :באוקספורד

 )עיין . שבת מס׳ על הנ״ל חידושי 463.
. שיטות( שבע

 לוריא יחיאל ב״ר שלמה ה״ר חידושי 464.
 : קמ״ו סי' עד אה״ע ש״ע על )מהרש״ל(

. 431 , }( רד"א ב״י

 שמואל וה״ר גבאי שלמה ה״ר חידושי 465.
 אזני כס׳ הובאו .עה״ת מקושט׳ בנבנשתי

 : בנבנשתי יהושע לה"ר ישראל ובית יהושע
. י״ד( שי׳ ש׳ )תג״י

 המשנה( מרכבת )בעל שלמה ה״ר חידושי 566.
 שלי ושה״ג קל״ב מ׳ שג״ב )עיין : גפ״ת בש״ס

. בח״ב( המשנה מרכבת

 שמואל וה״ר סג״ל שלמה ה״ר חידושי 467.
 : טוב ברכת כס' הובאו . תליך על פייוויש

. ע״ז( ש' )תג״י



תלמיד חידושי 183 שמואל חידושי

 יהודה ב״ר אליעזר שמואל ה״ר חידושי 468.
 עה״ת פירש״י על )מהרש״א( אידלש הלוי

 הלכות מחי' מלוקט . הרא״ס על והשגות
 מאיר ב״ר הירש צבי ה״ר ע״י שלו ואגדות
 ליב אריה ר׳ אחיו חי׳ עס ,מזיטל הכהן

 : (83 ח״ב פירשנו אצל הנזכר ליב ר' )והוא
 . תקכ״ד , פיורדא : (1716) תע״ז , הענא
 ע' ח״א שירשע ולפ״ד . 4ס ,תקנ״ו ,ל קופי

 בן 811161 הירש ר׳ הוספות נוספו רכ״ב
 בדפוס צביה תאומי בשס הכהן מאיר

 764 , 678 ע' צעדנער כרשימת ]אכל . פיורדא
 כשס הוספות נזכרו ולא 811101 שם נמצא לא

 צכיכן שמו תע״ז כשנת המו״ל רק צביה תאומי
. רמש״ש[ : ! מלינוא מאיר

 מסכתות י״ח על להנ״ל הלכות חידושי 469.
 )או יו״ד על וח״ב . שע״ב ,לובלין : בש"ס

 . 2ס ,שפ״א !לובלין : מסכתות ?( י״א
 הארכתי ]ואני האלה השנים כין אחת אחת ונדפסו

 : 2421 ע' ברשימתי הזה הראשון הדפוס כרשימת
 : המהרש״ל עס ב׳ כנ״ל,דפוס רםש״ש[.עוד

 ]קצת . 4ס שצ״ו( שגת סכיב )? חש״ד ,לובלין
 2422 ע' רשימתו עיין , רמש"ש הח' ראה עירוכין

. שצ"ו[ כשנח פסחים כ״א נזכר לא ובש״י

 , בסדר הש״ס כל על הנ״ל הלכות חידושי 470.
 . , פפד"ט היריעה: בשולי ומהרש"ל אחר
 ) , תפ״א ,ווילמרשדארף .תס״ו ברלין, . ת״מ

 תקט״ו , שם . תק״ה , ברלין , תק״ב פיורדא,

 , פיורדא . 2ס ,חקט״ו , ד״א .(8ס 6! 2ס)
 , ווין .פםד״מ( או )אופיבאך חמו"ד , תקל״ח

 נדפס וככה . 2ס , תקע״ה , קאפוסט . תקע״ה
 ככמה גס וז״ז .תלמוד( )עיין ש״ס מיני כמה עם

. פ"ר נפרדות מסכתות וכמה

 זכרון )עיין . מסכתות על הנ״ל חידושי 471.
. דברים(

 על מהנ״ל בתרא מהדורא הלכות חידושי 472.
 , יבמות ,עירובין ,שבת ,ב״מ ,ב״ק מס׳

 ואגדות הלכות הי׳ בו ונכללו וחולין, גיטין

 אבד״ק בונם יצחק ב״ר משה ה״ר לחתנו
 )רשמש״ש ת״ל ]שהוא נא רצה פי שנת לובלין:

 אינו: 13 תקמ״ב שכרד״א ש״ץ ודפוס (2425
 . תצ״ד , אלטונא . תג׳יב ,פראג . רמש״ש[
 . 4ס ,תקנ״ו ,ברין . 2ס ,תצ״ו ,הומבורג

. וז״ז , 2ס ,תקע״ז , שם . תקע״ה , ווין

 , ד״א הוריות: מס׳ על הנ״ל חידושי 473,
ע׳ ח״א פירשנו אכל . הגמרא ]עם . 8ס ,תפ״ז .

 שלמה ר׳ הוא שמהרש״א שחשב וואלף אחר נמשך 19
. רמש"ש[ :אדרת בן

 כ״ר שמואל ה״ר . שמואל חידושי 474.
 הב״י על והגהות חי׳ אריה. משער אלישע

.243 רח״ס ב״י :הש״ע ועל טוריס ד׳ על

 אלעזר ב״י שמואל ח״ר חידושי 475.
 פרוסטיץ, וקדושין: כתובות מס' על מאפטא

 בכל שצ״ל נראה )אבל . 4ס ,משלח בכל
. (2224 ע׳ רשמש"ש : שס״ב שהוא משלח

 אבד״ק בכרך שמואל ה״ר חידושי 476.
 רד״א . יאיר חות הרב של )זקנו ווירמיש

 חו״י( הרב של בגו שהוא שכתב כק״ד ודלא ,תקמ״ב
 מכות סנהדרין קדושין גיטין כתובות מס' על

. 778 , ף רד״א ב״י : וע״ז

 כל על גארמיזאן שמואל ח״ר חידושי 477.
 חיד״א הג״מ ביד היו .מס' קצת ועל התלמוד

 שלי ושה״ג מ״ע ש' בשג"א כמ״ש ,בכ"י
. בשמו ח״א

 יצחקאלגאזי ב״ר שמואל ח״ר חידושי 478,
 יוסף, ונמוקי הר״ן ועל בש״ס מסכתות י״ח על
. )ש"י( :כ״י

 הלוי )זאנוויל( שמואל ח״ר חידושי 479.
 :ע״ג ל דף פסים בתוגת בס׳ הובאו . עה"ת
. י׳( ש' )תג"י

 )הרשד״ם( מודיגא די שמואל ח״ר חידושי 480.
 כמ״ש ,בכ"י חיד״א הג״מ ראה . מס׳ כמה על

 על וחי׳ .כשמו שלי ושה״ג ח׳ ש׳ בול״א
 בכ״י נמצא פאסו ולמהר״י לו כתובות מה׳

. ״א. 280 רח"ם

 התלמוד על הנגיד שמואל רביט חידושי 481.
 נו״ו ש׳ )שג״ב : בחידושיו מביאס ,והרמב״ן

 הלכתא ס׳ והוא . בשמו( ח״א שלי ושה״ג
. זה עיין , גברוותא

 בונם שמחה ה״ר .הרשב״ץ חידושי 482.
 חי׳ . רפאפורט כהגא הירש צבי בה״ר

.2ס תקל״ר, פיורדא, וגיטין: כתובות מס׳ על

 כ״ר שמעון ה״ר . הרשב״ץ חידושי 483.
 וחי׳ נדה מס׳ סרקי רמזי .דוראן צמח

 ,ליוורנו :קנים מס׳ על ופי' ר״ה מס׳ על

. 4ס ,תק״ה
 שניאור לה״ר והרח״ס רש״י על חידושים 484.

 מחכמי פרץ שלמה ולה״ר אשכנזי זלמן

 יצחק וזרע ראם קרני בס׳ הובאו .גירבא עיר
. ו׳( ה׳ סי׳ ש׳ )תליי :חדאד יצחק לה״ר

 : הריטב״א לתלמיד עירובין חידושי 485.
. 385 מינכען ב״י

 ,ץ רד״א ב״י :מהרי״ל תלמיד חידושי 486.
848 .



ש״ך חידושים 184 תם חידושי

 לרבינו שטרות חקון ופי׳ דינים חידושי 487.
 ן , ץ רד״א כ״י :תוספות בעלי ושאר תם

658 ¥ .
 ,הראשונים לגדולי י״ד ש״ע בדיני חידושים 488.

 יהודה ורבינו אוברניק יהודה רבינו ומהם
 בנימן וה״ר קלויזנר אליעזר ה״ר ממגנצא

 מאוסטרייך יעקב ה״ר מרעגנסבורק
 אהרן וה״ר מהאללע משה וה״ר

 | מינכען כ״י : זולתם ורבים , פאפנהיים

402 ¥ .
 1 מועד מסדר מסכתות על הלכות חידושי 489.

 . א׳ לגאון וכתובות ויבמות קדשים נזיקין

 ¥. 834—842,1' רד״א תנ"גנכ״י שנת נעתקו
.372 לעיל ועי׳ ¥ 22 תקמ״ב משנת רד״א ועיין

 : מחברם נודע לא .וקדושין ניטין חידושי 490.
. ¥ 776, 778, 5 רד״א נ״י

 :. הס למי נודע לא שונים גפ״ת חידושי 491.
. ¥ 779, 780, ן( הנ״ל ב״י

 1 ובפרט בכלל לי"ט ובאורים חידושים 492.
 ! תפלת וסדר , לזה השייכים והדינים לסוכות

 , : למי נודע לא , ראשונים בפוסקים יו״ט

 1 . ¥ 591 , וק״ד ¥ 15 תקמ״ב רד"א ב"י

 ולר״ה לשבועות הנ״ל ובאורים חידושים 493.
. .¥2 16 תקמ״ב רד״א כ״י :הנ״ל ככל

 ש״פ והגדה לפסח הנ״ל ובאורים חידושים 494.
 ,מהם המסתעפים ודינים להם השייכים וכל

 טהר״ל נכד היה שהמחבר נראה ושם
 כ״י : י"ט תוספות בעל של ותלמידו מפראג

. ¥ 572 ,ן( וק״ד ¥ 17 תקמ״ב רד״א

 עצום בפלפול להנ״ל ובאורים חידושים 495.
 । וטור והרמב״ס הרי״ף ראשונים בפוסקים
 ' על דדינא ואליבא בהלכה אחריהם והבאים

 תענית ב״מ סוטה ב״ב חולין סנהדרין מס'
 ועל / וידים פרה )?(תרומה זרעים ומשניות

 ■ ברכות שבת עירובין ביצה מ״ק כתובות מס׳
. ¥18 תקמ״ב רד״א כ״י :וקדושין

 הקדש וכלי וקטורת כהונה מבגדי חידושים 496.
 • הפלת ועל מח״מ וקצת ,וכתיבתה מזוזה ודיני

 | ¥. 578 5 וק״ר ¥ 18 שם להנ״ל:כ״י שמו״ע
 ¥( 492—496) אלה חמשת : אבי״ב אמר

 ע״ס ולא תקמ״ב כרד״א שנמצאים כפי פה סדרתי
 כרד״א א( : טעמים משני דוד קהלת רד״א

 כשלימות לא אם ואף למחנרם זכר נמצא תקמ״ב .
 שני נכללו תקמ״ב כרי״א כ( .כק״ד כן לא אשר

 , כרכים בי״ז שהם שם וכתוב כיחד האחרונים
 שם מכלי לכדו איש איש ונפרדים נפוצים הם וכק״ד
 ואשר ,או״א כהל להאריך תועלת אין אשר מחכר

?6 495) לשנים פה שמה האחד את אנכי חלקתי

 / כק״ד מיוחס האחרון זה כי מפני הוא (496
 תקט״כ וכרד״א עצמו מפראג למהר״׳ל ¥ 578

. הנ״ל לנכדו ג״כ מיחסו
 הכרכים מקום איה לדעת כק״ד החפוש ואחרי

 ¥ 770, שהם לי נראה הנ״ל ומס' הפוסקים וחי'
,785,786,787,793 ,783 ,775 ,771,774 
 סוטה ומס' זרעים משניות ועל . 796, 797,

. כה עד כק״ד מצאתי לא וסנהדרין

 ,ומגילה תענית ברכות מס' על חידושים 497.
. ¥ 190/5 רוסי די כ״י : למי נודעו לא

 ר' ע״י נעתקו . יבמות מס' על חידושים 498.
 . ¥ 115 רוסי די כ״י : )?( איגרא יצחק

. למספרם הי"ד כמאה נכתכו דעתו ולפי

 מפי' קצור הוא ביתן גינת מס' חידושים 499.
 ,וק"ד 26 תקמ״ב רד״א כ״י : ורש"ט ריב״ט

 עם ביתן גינת מס' "חי' : שם וכ' . ¥ 958
. פירוש"

 :קמ״א סי' עד ח״מ ש״ע בדיני חידושים 500.
. ¥ 572 , 0 רד״א כ״י

 הגדולים: לא׳ וי״ד א״ח טור על חידושים 501.
. ¥ 277 רח״ם כ״י

 בסימנים א״ח וב״י טור על חידושים 502.
 מגדולי לא׳ שבת מהלכות הראשונים

¥. 276 שם כ״י בריא״ל: מהר״י תלמידי

 :למי נודע לא ,ח״מ שור על חידושים 503.
. ¥ 600 , רד"א כ״י

 ,ן( שם כ״י :כנ״ל י״ד טור על חידושים 504.
¥593 .

 : למי נודעו לא ,דינים ילקוטי חידושים 505.
|. ¥ 650 , רד"א כ״י

 :כנ"ל בש״ם מסכתות איזה על חידושים 506.
 משגיות ועל ,כנ״ל עוד . ¥ 794 ף שם כ״י

. ¥ 795 ,ן( שם כ"י :רכנ״ל
 ליזר מהר״י כ״י וקצת מסכתות על חידושים 507.

. ¥ 286 ,287 רח״ם כ״י : ריסער
 לא ,עניניס ושארי ע״ז מס׳ על חידושים 508.

. ¥ 282 רח״ם ב״י :למי נודע
 מגאוני לחד קדושין מס׳ על חידושים 509.

... קונשטנטינא :קמאי

 מרבני לא׳ שבועות מס' על חידושים 510.
 )ועיין . ¥ 283 רח״ם כ״י : תוניס

. ליצחק( ושבועתו

 מרובה ס' ועל שבועות מס׳ על חידושים 511.
 הנראה ולפי . מגדולים למי נודע לא ב״ק, במס'

¥. 284 שם ב״י והרש״ך: לכ ן' מהר"י בדור היה
 אחרונים ושארי וסר״ח הש״ך על חידושים 512.

, ¥ 659 , ? רד״א כ״י : י״ד לש״ע



חידות — 185 — ש״ע חידושים

 על מניחוח ובראשו ,ח״מ ש״ע על חידושים 513.
. 275 רח״ם כ״י :ח״ח גזירות

 מאיזה הסמ״ע ועל י״ד ש״ע על חידושים 514.
. 594 , ף רר״א כ"י : גדולים

 :למי נודע לא תענית, מש׳ על חידושים 515.
. ^12 285 רח״ם כ״י

 אדרת בן שלמה לד אגדות חידושי 516.
 . זה עיין ,יעקב עין בס׳ נדפסו . )הרשב״א(

 ושם ״¥. 1159, ף רד״א ככ״י נמצאו גס
 ב״ב תענית ברכות מס׳ על נמצא י.\2 822,

 509,1757, ונדריס,ע״ש:ורח״ם ע״ז חולין
 293, 295, 357, וואטיקאן :במפתח עיין

 לתולדות כנספחים נדפסו קצתם : 2272 ]רשמש"ש
 הרכ״ג ברעסלויא פערלעס ר״י להח׳ בל״א הרשב״א

. רמש״ש[ : והלאה כ״ה ט'

 ]אליעזר שמואל לה״ר אגדות חידושי 517.
 חי׳ .)מהרע"א( אידלש הלוי[ יהודה ב״ר

 מסדר וקצת זרעים מסדר אגדות על ובאורים
 —שפ״ז ,לובלין וקדשים: נזיקין נשים מועד

 שפ״ז השער על וכתוב ראיתי זה )את 2ס , שצ״ב
 , אפונה ]ואני מעט( מעט נדפס ני שצ״ב וכסופו

 זה כל שנדפס 793, ? קה״ד ראיתי כי
 נדפסו לנד מועד סדר על חי׳ אבל ,*שש" בשנת

 , בפרט שמים שנת ובסופם שצ״א שנת בקראקא
 הש״ס" כל על אגדות חידושי כל "סליקז זכהב

 )רשמש״ש בקראקא כלן שנדפסו ש״י חשב ע"כ1
. רמש׳יש[ : (24: ר׳ ע׳

 האגדות כל על .הנ״ל אגדות ה־דר״יי 518.
 נמצאו שלא אגדות על אף ,הש״ס כל כסדר

 . 2ס , תמ״ב ,פפד״ם : ב״ח ,יעקב בעין
. זה עיין ,יעקב עין בס׳ ונדפסו

 על )?(מפראג למהר״ל אגדות חידושי 519.
.ג\2 865—6 , ץ רד״א ב״י : הש״ם רוב

 .קלוגר שלמה ה״ר שם. אנשי חידושי 520.
 אה״ע לש״ע השייך חבוריו מכל מלוקטות שו״ת
 : ונשיס אנשים שמות ולדיני קכ״ט סי׳

. 4ס )תר"ך( ישי״ש ,לייפציג
.אלפסי( )עיין .שם אנשי חידושי 521.

 ב״מ ב״ק מס׳ על . גאונים חידושי 522.
 : ברודא אברהם מה״ר ובפרט ,וסנהדרין

 תסיג אל )שנת 8ס , תפ״ג )אופיבאך( חמ"ר
 : מסופו כנראה ,גבול תסיג אל וצ״ל , גבול

. יין( משתה ג״כ ועיין , 548 ע׳ רשמש"ש

 אשכנזי גרשון ה״י .הגרשוני חידושי 523,
 לש״ע והגהות חי׳ קצת .מיץ. אבד״ק אוליף

 וט״ז וש״ך הסמ״ע על והשגות ואה״ע וח״מ י״ד

 מס' דרושים וקצת ושו״ת תוססות חי׳ וקצת

.4סת״ע, :פפד״ט, ואתחנן מס׳ ודרוש בראשית

 יונה חיים לה״ר דגרמי דיני חידושי 524.
 על משנה סדר מספרו ודוגמא תאומים
 שלמה של ים ובצירוף . 2״ חמו"ר, הרמב״ס:

 בשנוי ושנית . 2ס ,תפ״ג , יעסניץ : ב״ק על
 כוו; א׳ דפוס )ועל . זה עיין דיונה, עלה שם

 שם שכתב ל״ט דף ב״ק בחי׳ אייזענשטאט מהר״ם

. (1431 ע׳ רשמש״ש :מחדש,וכו׳ הנדפס קונט׳

 . מרדכי( מאמר )עיין . הגדה חידושי 525.

 יעקב(. באר )עיין סוגיות. כללי חידושי 526.

 שלמה מנחסב״ד המאירי.רבעו חידושי 527.
 , ד״א :מגילה מס׳ על חי' . מאיר לבית

 חגיגה חי' עם ,כנ״ל עוד . 8ס ,תקב״ט
 על ,כג״ל עוד . 4ס , תק״ע ,פראג : ותענית

 ועל . 2ס , וטו״ב אשרי״ך ליווינו, שבת: מס'
 כדמוכה הבחירה, בית מספרו )ואיננו ביצה מס'

. 4סתרי״ט, ברלין, ישן: כ״י מתוך נדפס מתוכו(

 שמואל בה״ר יוסף סופרים.ה״ר חידושי 528.
 מד' האחרונים וחבורי משו״ח מ״מ . אבוהב

 בשו״ת נדפסו . הקמח לקט ס׳ כמו ,טורים
 ושי״ג . להלן זה ועיין ,ע״ש ,ח״ב שאל חיים

 בשס אבוהב במהר״ש יעקב לה״ר מיחסו
שס וצ״ע ,הד״ט עקרי ס' הקדמת

 והלכות ברכות מס׳ על פוסקים חידושי 529.
 לא ובק״ד תקמ״ב רד״א ב״י :א׳ לגאון טרפות

. כה עד מצאתיו

 אבד״ק פתחיה ה״ר . פתחיה חידושי 530.
 רח״ב כ״י :עה״ת ופשטיס חי' .גוצנהויזן

257^. .
 . הורוויץ( )שמעון הרש״ה חידושי 531.

. שבערכין( הפלאה )עיין

 פי־רוש ,יוסף לקט )עיין . תורה חידושי 532.
. שור( בכור יוסף לר' התורה

 נקרא )ובטעות הפילוסוף איזופוטי חידות 533.
 בלשון מס׳ נעתקו ]כנראה . משלים . עדונים( גן

 מיוחד במאמר עליהם הארכתי וכבר , צרפת

 “180ן611161טז)618011, 61ם 86111^-8 תט^
 668011101116 (161* ט?1)61ט 1מ1 9111161

 ג116ז“ !!סטאז&ג] 1זט ז0ט1.םט .ט 6מ^1 .

.610 .351 .8 ^^^.111. 81. X : .]רמש״ש 
 של הימים דברי ועם סירא בן עם ונדפסו

. ע״ש , משה

 ס׳ או לאיפוקראט, והשגחות חידות 534.
 מינכען כ״י : ]פראנאסטיקא[ ההכרות

 ראיתי ואני .כדרכו בלבל ]והמרשים .110/7
̂ 8 417 אורי וכ״י 1643, קה״ד ג״י
וברשיפג ,שלי וכ"י ^123 האמכורג ול׳י
.24



עולם חיי 186 חנוכה חידות

 נדפס , 125 כ״י ,במזכיר שד״ל ע״פ יוא״ל
. רמש״ש[ : אבוקרט מידות במעות

 8ס רש״ד ברשימת מצאתי . חנוכה חידות 535־
 חנוכה לקונטרס כוונתו ואולי , כה עד ראיתי ולא

 ועיין , ופתרונם לחנוכה חידות הכולל כחבית
. 80 ע׳ י' כרן ומאסף 1471 רח״ם

 פורים מגלח כל כולל . מנילה חידות 536־
 וכו' מ׳ג׳י׳ל׳ה' אותיות ואחור פגים ובר״ת

 דפים( )ו' 16ס זוסמנש( ליב )בדפוס ד"א,חש״ד
 : במסתרים שם שמו הענוה ומפני א׳ חכם ]חברו

. רמש״ש[ אחרים: קטנים ספרים זה סגנון על ויש

 אייבשיץ. יהונתן ה״ר קדם. מני חידות 537,
 הזכירו .הקבלה בחכמת עמוקים עניניס על

 ג' בכ״ח הנדפס יהושע פני לבע״ס במכתבו
. ט"!! , והאחרון ב' מכתב

 ב״י אנשיל אשר ה״ר .שמשון חידת 538־
 לשלשה ונחלק , מוסר תוכחת . בער משה

. 4ס ן תקמ״ה , פיורדא : עמודים
 . כלפון אברהם ה״ר . אברהם חיי 539.

 מנהגים וטעמי וי״ד א״ח ש״ע דיני טעמי
. 4ס , אלהי״ם נת"ן ,ליוורנו : שוניס

 חיים אברהם רפאל ה״ר . אברהם חיי 540.
 התרומות ע״ס ובאורים חי׳ ,ח״א .קובו
 . . . שאלוניקי : דלושיס וח״ב תרומה, וגדולי

. דפין( )קמ״ד 2ס

 מיכל יחיאל ב״ר אברהם ה״ר אדם, חיי 541,
 הלכה א״ח ש״ע דיני כל ,ח״א .ראנציג

 נשמת וח״ב . האחרונים מסקנת ע״פ למעשה
 : בהם וחידושיו הדינים כל מקור באור אדם

 וגס ,פ״ר עוד שם ונדפס , 2ס ,תק״ע , ווילנא
. לבדו אדם חיי החלק ובפרט ,ז״ז

 ואחר ,הנ״ל אדם נשמת עס הנ״ל אדם חיי 542
 שלו משה תורת זכרו ס׳ בו נוסף שבת הלכות
 : חלקים ג׳ .ז'( באות זה )ועיין שבת בדיני

. ז״ז ו , 8ס ,תר״ו , לעמבערג

 ללה״ק משליו״נעתק וקצת וקורותיו אםן£ חיי 543.
 :הטעלעמאק )מעתיק כהן בער יואל ה״ר ע״י

. 8ס ! חרי״ח , ווארשא : מלכים( כבוד עיין

 כהן חיים יצחק ה״ר . בשרים חיי 544.
 )תג״י : קץ עת בספרו מזכירו . מהחזנים

. מ״ב( סי׳ י'

 הנוספים(. ספרים תורה, )עיין . טוביה חיי 545.

מודינא. די אריה יהודה יהודה.ה״ר חיי 546
 . כ״י ,אותו הקורות וכל חייו ימי תולדות

 בחינת ס׳ בראש ונדפס הורס ממנו וקצור
 של אשכנזי בס' ]וקצתו ז״ל יש"ר לה"ר הקבלה

רמשייש[. :1856׳כרעםלויא עלריא״ס: גייגער

)עיין . יצחק וזברונות יצחק חיי 547.
. ראם( תועפות

 ללה״ק נעתק .היהודי לפילון משה חיי 548.
 מני כתות ובסופו ,פלעש יוסף ה״ר ע״י

 ,פראג : ותרפתא האיסיים כת על קדם
. 8ס ,1838

 חיי :ח״ל שכ״ה בסה״ד כ' . הנפש חיי 549.
 ר׳ שגילה המורה מסודות סודות , הנפש

 ?[ המורה על ]צ״ל המורה בעל אברהם
 בעל ספרדי אברהם ר׳ מקומות ובכמה

 וסודות דברים נושן, ישן ב״י זה ספר המורה.
 .עכ״ל > בו ה' חנני רבים ועניניס נוראים
 רשימת עיין אבואלעפיה. אברהם ר' ]מחברו

 בכ״י שנמצא הראיתי ושם ״¥. 408 מינכען כ"י
 . תורה סתרי בטעות כנוהו ווין כ״י ווין,וברשימת

 , שבת , מועד יום : חלקים לשלשה ונחלק
. רמש"ש[ : כפותים

 הלוי יהודה ה״ר ונצחיותה. הנפש חיי 550.
 השארת על . ווילנא דק״ק אסיא הורוויץ

 הבית תורת בשם פי׳ עם ,במליצה הנפש
 במשל וכעם דאגה על היגון צרי ואח״ז

 אח״ז . מדות בית מספרו הנ״ל כל , ומליצה
 ד׳ וחרוז במליצה מוסר משלי מזימה מאמרי

 ומשלי מוסר מראה אחרון ועד , לשכות

. 8ס , חכמ״ה דע״ת פאריצק, :כנ״ל חכמה

 .והנהגות בדינים קדמון ס׳ . עולם חיי 551.
 מזכירו . אותם״[ יעשה אשר הדברים "אלה ]מתחיל
 סי׳ בא״ח והב״י רח״ן סי' קטנות בהלכות המרדכי

 . החסיד יצחק רבינו חברו צונן ולדעת ,ר״ן
 נקרא בראשו הכהן אהרן לר׳ חיים ארחות ]ובס׳

 ובס׳ , הדפוס טעות והוא , חסד יצחק המחבר
 ד״י נקרא ווארשא( )דפוס כהן משה לר' חסידים

 ג״כ ונזכר . [114 ע' תרכ״ט המזכיר : הסיד
 ובתג״י (0. הערה קכ"ז דף )גא״ל פ״ז הגן בס׳
 יונה לרבינו היראה ס׳ שהוא כתב ח״י סי' ח׳ אות

 קצת מקוצר ]ונדפס . ע״ש ,ז״ל מגירונדי החסיד

 ,ד״ק . 16ס , שי"ב ,ד״ו : המחבר שם ובלי
 החכמה מלחמת עם ביחד שנדפס )אפשר חמו״ד

 אבל היראה לס׳ יותר מכוון ועוד . 8ס והעושר(
 שם קרא ע״כ . . . הדברים נמצאו הספר בראש

 . הש"י( נשתבש )זעי״ז הבא העולם חיי להספר
 : לרמב״ס תורה משנה מס׳ דעות הלכות בסוף נדפס

 וקצתם ,כ״י בהרבה ונמצא . 4ס , שנ"ה , ד״ק
 ,וכו׳ ישא" כי לגבר ״טוב היראה ס׳ כמו מתחילים

 , הוא ספר איזה הרשימות מתוך ידענו שלא עד
 הנהגות ס׳ נקרא 285 וואטיקאן ובכ״י

 עיין , ארוכים והדברים , החסידים במדות
 ורשימת ,2662 וע׳ וההוספות 1426 ע׳ לשמש"ש

. רמש״ש[ :80 המבורג כ״י



לראש חיים — !87 — עורם חיי

 פיסא איש נסים יחיאל ה״ר .עולם חיי 552.
 ט״ז . יצחק ב״ר יחיאל ב״ר שמואל ב״ר

 שנת ונגמר .והלואה משכון דיני על פרקים

 ה׳ כ״ח )ועיין . # 1267 רוסי די כ״י : שי״ט
. בהערה( 28 ע׳ תרכ״ב והמזכיר ,קנ״ה דף

 . בולה די משה רפאל ה״ר . עולם חיי 553.
 , קונשטנטינא : ושמות בראשית ע״ס דרושים
. 4ס ,תקי״ב

 חי׳ .מויביש שמעלקא ה״ד .עולם חיי 554.
 , יאסי :בהכ״ג הל׳ סוף עד א״ח ש״ע על

. 4ס ,חרי״ח
 , שס ומ״ש העולמים חי )עיין . עולם חיי 555.

. תפלות( , החיים צרור ועיין

 אבואלעפיא אברהם .ר׳הבא עולם חיי 556.
 ונקראו בעיגול/ ע״ב של שם על פי׳ . הרואה

 קנדיא יש״ר לה״ר והיה , העיגולים ס' ג״כ
 ונמצא , חכמה גובלות ס׳ בסוף כמ"ש ,בכ״י

 # 8 הפליט וכ״י #1138 9 רוסי די בכ״י
 290, ורח״ם # 1056, 959, ף וקה״ד

 ובקראקא , יה״ש וכ״י ובפאריס, #291,
 ביקרותו( מפליג ושם ,140 ע׳ תרכ״ב )המגיד

 רי״ש בכ״י ספירות עשר בפי' הגלגל ס׳ הוא ואולי

. # 40 מיגכען בב״י נמצא קצתו . 55 ריגיו
 ראשקאוו זיסקינד ה״ד . שמשון חיי 557.

 הגבור שמשון מעשי על מוסרי שיר . הלוי

. 8ס , תקפ״ד , ברעסלויא : ספור בדרך
 בקבלה: אבואלעפיה אברהם לר׳ חיים ס׳ 558.

. # 285/5 מינכען כ״י
 המובא שהוא )ואפשר שונים עניניס על החיים. 559.

 משה מר׳ לראב״ע המיוחס הוא .ציוני( מר״מ

 וואטיקאן 183 )ישרון תקו חסדאי ב״ר
 די , שענבלוס . # 11 פינסקער . # 431
 מינכען כ״י רשימת )עיין #. 1423, 1390 רוסי

 בכ״י החיים מס׳ קטן והעתק , 207 סי' לרמש"ש
 הזה מס׳ הוא אס ידענו לא # 357, 57 מינכען

. הרוקח( לבעל שאחריו מספר או

 יהודה ב״ר אלעזר רבינו . החיים ס' 560.
 רד״א #. 187 רח״ם כ"י )הרוקח(: מגרמיזא

. (3 הערה שע״ז דף גא״ל )צוגץ .# 891,ז

 עה״ת: דרושים אנגיל. חיים ,ח״רהחיים ס׳ 561.
. 2ס , תקצ״א ,שאלוניקי

 )אחי בצלאל ב״ר חיים ה״ר . החיים ס׳ 562.
 , ופשעים מוסר עניני . מפראג( מהר״ל
 פרנסה ס׳ , זכיות ס׳ :ספרים לה׳ ונחלק

 ומחילה, סליחה ס' טובים, חיים ם' וכלכלה,
 ר׳ ]בשיר .שנ״ג , קראקא : וישועה גאולה ם'

 חיי״ם הגאו״ן ד הו" שנת : נמצא שמשון בן יצחק

 1 פראג וד' (825 ע׳ )רשמש"ש זלה״ה בצלא"ל ב״ן

 : # 890, ף קה״ד מן בדוי פירשט אצל שע״א
 . תקס״ד ,לבוב .תע"ג , ד״א : רמש״ש[

. 8ס ,1858 לעמבערג, .4ס מעזיבוז״תקע"ז,

 ס' על דרושים ...יהודה ר׳ . החיים ס׳ 563.
 . #( 30 )ש״י 4ס , שמ״ח , קראקא : ויקרא

מאד:רמש״ש[. אצלי חשוד ד"א,והכל ]וואלףמוסיף

 שאול כ״ר מנחם מאיר ה״ר . החיים ס׳ 564.
 שער הכולל בשם א״ח ש״ע על חי' .ישכר

 בשם פסח הל׳ ש״ע על ונדפס ,החיים
 : הדר עץ בשס לולב הל' ועל הפסח חוקת

. 4ס , תקפ״ה , זאלקווא

 ראבד״ק קלונר שלמה ה״ר . החיים ס׳ 565.
 מחבורו ח״א והוא א״ח; ש״ע על חי׳ כראדי.

. 2ס , תקפ״ה , זאלקווא : ש״ע ר' על
 . פראנקפורטר שמעון לר' החיים ס׳ 566.

 . וכו' פריידן" פון דינים ״אלי בל״א וח״ב
 , )חס״ג( החיי"ם ל״ב ישמ״ח , ד״א : ראשונה

 .תע״ו משה:ד״א, ר' בנו הוספות עם ואח״כ
. וז"ז , 8ס . . , פיורדא .תע״ז ,קיטן

 ועם ת״א עם ומבואר מוגה הנ״ל החיים ס׳ 567.
 ב״ר יהזקיהו ה״ר ע״י הכל ,תפלות חוטפת
 , ספד״ט : בהיידלבורג דרשן יעקב

. 8ס , 1835
 וקצת אנגלי תרגום עם הנ״ל החיים ס׳ 568.

 משה ב״ל חיים בנימין ה״ר ע״י הוספות
. 8ס , 1847,לונדון :בלונדון ש״ץ הלוי

 ע״י הוללאנדי תרגום עם הנ״ל החיטים ס׳ 56.?
 ישנים מצבות ציוני ך׳ ובסופו ,מולדר ר״ש

 .8ס חרי״א, ד״א, אמ״ד: ק״ק רבני קברות על
. שמשון( שער )עיין ממנו וקצור

 יקותיאל משה ה״ר . ארוכים חיים 570.
 על דינים חי׳ כ״ץ. אביגדור ב״ר קויפמאן

במקומו(. שלי ושה״ג כ״ג )שג״ב כ״י. א״ח, ש״ע

 מוספיא יצחק חיים ה״ד . וחסד חיים 571.
 שו״ה ,ח״א . באספלטארו ור״מ אב״ר

 אליו ונלוו , נפרדים בעניניס עוריס ד' על
 חי׳ וקונטרס להריטב״א ברכות הלכות

 ביד שנמצאו הקדמונים ירושלים לרבני דינים
 : חיד״א הג״מ של כ״י מגנזי המחבר הרב בן

. 2ס , תר״ד ,ליוורנו

 נסים יצחק לה״ר דרושים .וחסד חיים 572.
יעקב(. ישרש , אלהיט חנן )עיין . נאמיל ן'

 ב״ר פאלאגי חיים ה״ד .לראש חיים 573.
 , ש״פ הגדה ופי' פסח ליל דיני . יעקב

 ,אזמיר הראש: שער בשם מפתחות ובסופו
. (45 סי׳ ש"פ הגדה )ועיין , 4ס , תרי״ב



והתבונה החכמה188מדבר חיים

 על חי׳ .טולירו חיים ה״ר .מדבר חיים 574,
 ...שאלוניקי : ושו״ת ומ״מ י"ד א״ח ש״ע

. )רמי״ג( 2ס

, תפלות( )עיין . עולם חיים 575.

.אזולאי דוד יוסף חיים שאל.ה״ר חיים 576.
 ח״א ובסוף , חלקים ב׳ דינים וחי׳ שו״ח

 ותקוניס ,י״ד ש״ע על ברכה שיורי קונע׳
 לחיים כתוב בשם ח״א שאל לחיים והשמטות

 , שיריים שירי בשם הנ״ל ברכה ולשיורי

 כתוב בשם והשמטות תקוניס מ״ב ובסוף
 התנופה חזה מס׳ קצת ואח״ז , ט") לחיים

 קורקוס למהר״י שו״ת וקצת ,לעיל( זה )עיין
 ,ליוורנו :לעיל( זה )עיין סופרים, חידושי ום׳

. 2ס ,תקנ״ב
 ב״ר פאלאגי חיים ח״ר . תהלח חיים 577.

 עם התולה סוף התקשרות .הנ״ל יעקב
 קול בשם הקדמה עם ,אופנים בק״א תחלתה

 האופנים: מראה בשם מפתחות ועם הקורם
. 4ס , תר״ה ,שאלוניקי

. ישרים( מגד )עיין , הנפש חיית 578.

. החיים( מקור )עיין . לחומה חיל 579.

 ,—חל )עיין וכדוצוה. , —חיג ,—חיל 580.
. להלן( , —חג

 שלמה לר׳ הרושמים אצל מיוחס קנה. חית 581.
 ספור הוא הרמש״ש שראה מה לפי .טולבו

 ר' הגהות עם צרפת מלכי של דה״י מס' לקוח
 . בר״ת החתום יוסף בן רוטנבורג אברהם

 ות״ל( ח״ך בין : סייביש אורי )אצל חש"ר , א ד״

 ת״ל בין ,)פראג חמו״ר , קצת ומקוצר . 4ס

. (2375 ע׳ )רשמש״ש . 4ס ותל״ט(

 על חי' .אופנהיימר דוד ח״ר . לב חים 582.
. 295 רח״ם כ״י : ושבת מגילה מס'

 הלל כ״ר ליב יהודה ח״ר . לב חכם 583.

 מצות וז׳ מצות תרי״ג סדר . משווערזענץ
 וקרית והסמ״ג הלמב״ס דרבנן,מפורשות

 ג״כ ונעתק . 4ס תנ״ג, פיורדא, והחנוך; ספר
 (80111111611) שולטע! קארל ע״י רומי לל׳
 100(136 601110ז001 ולמיין: בלה״ק לוח עם

. 4ס ,1731
 כס׳ סדיר מובא .קבלה ס' . הרזים חכם 584.

 רזיאל סודי ס' ]והוא . ע״ש ,ראובגי ילקוט
 הרזים"( חכם "ברוך )המתחיל מגרמיזא אלעזר לר'

והמזכיר , 915 לשמש״ש עיין ,הוכחתי כאשר
. רמש״ש[ : 32 ע׳ תרי״ד

 להחכס תלמודיים של ומנהגים חכמה 585.
 האגען(, )בדפוס אלטרורף,חש״ר :8ג01(8ן>311
. (1025 ע״ )רשעש״ש . <

 רלוי יצחק כ״ר אברהם ח״ר החכמה. ס׳ 586.
 ח׳׳ב והוא ,כתובות מם׳ על חי׳ .טלאקטש

. 2ס , תקנ״א , לבוב : ישועה חסן מספרו

 מגרמיזא אלעזר רבינו , החכמה ס׳ 587.
 ונחלק ,הלמוד דרכי כל על .הרקח( )בע״ס
 בכ״י, הדורות סדר בעל ביד שעריס״והיה לס״ה

. ובשכ״ה ע״ג מ״ו דף ע״ש

 שמואל ב״ר ברוך רבינו . החכמה ס׳ 588.
 בפוסקים מובא .קדמון דינים ס' . ממגנצא
 ברוך ספר סתם לו קורין ויש ,תדיר הראשונים

. ברוך ר׳ של ס׳ או

 החסיתבהלכות יהודה יבינו החכמה. ס׳ 589.
 גס ובו ק״ע( דף ח״א )פירשנו ומנהגים תפלה

קכ״ה(. דף גא״ל )צונן והתגין: ס״ת כתיבות על

 חכמתא , שלמה חכמת )עיין . החכמה ס' 590.
 שלשה , החכמה נפש ,המשקל ס׳ ,רבתי

. תורה( , שיטות

 דברי ולפי . לאלרזי .אלחית חכמה 591.
 תועלת בו אין תבון ן׳ לר״ש במכתבו ז״ל הרמב״ס

 הרמב״ס ושו״ת באגרות עיין ,בלבד רופא שהיה לפי
 שנעתק, נודע לא ]אבל .קמ"ג סי׳ הדור פאר ובס'

 מספר חלק שהוא ערבי בל׳ מס' מדבר שהוא ואפשר
. רמש״ש[ : אלנג׳אה או אלשפא

 מרדכי ה״ר .והדת והתבונה החכמה 592.
 . פרידענטהאל ישראל נפתלי ב״ר דוב

 ונדפסו הדת, יסודי הנקראים לחבוריו הוספה
 , והדת החכמה א( : חוברות כמה ממנו

 אנשי הנקרא האדם יעוד למאמר הוספה
 הזה אני חושב "אני המשפט ג״כ ולהצדיק העיון

 התבונה החכמה.ב( מאמר ונקרא בפועל"
 קוצן וענין איוב לס' חדשה הוצעה ,והדת

 חשיבות וכו', ולמלשינים תפלת קוצץ,דבאור בן
 הבורא מציאות על וראיה הישוב אוהבי אומות

 על איוב מס׳ צודקות והנחות ,האדם מתכונת
 התבונה:ברעסלויא, מאמר ונקרא קצר, אופן

 ונחלק קייס, טבע דת הדת, ג( . 4ס ,תר״ג
 קייס טבע ב( .החיצון קיים טבע א( :לשניים
 וז״ז , החדשים ומפרשיו פלאטא ט״ס הפנימי

 קגיק(9 אמתי ההגיון , חדשים יביס דבריס
 מעשה על מספיק ובאור הקדש כתבי ע״פ

 . 4ס ,תר״ד ,שם אהרן: של והתנצלותו העגל
 עניניס בו ונכללו מבוא ,ה׳ תורת דת דן

 והקדמות האדם ושכל הבורא רצון על נעלים
 רץ והכר התחכמות ותחום השכל וגבול הנבואה
 . לאדם טבעי הבורא רצון השלמת האמונה

 .וכו׳ וכו׳ המצות וכל התורה , הדת ! ברית
 ובריאת העולם בריאת ספור על מספיק באור

. 4ס ,תר״ו ,שם :וכו׳ האדם



מנוח חכמת 189 משלים חכמות

 .משלים( בעדר )עיין .משלים חכמות 593.

 במהר״ח שמואל ה״ר .נשים חכמות 594.
 ושמות וחליצות נימין סדרי . ויטאל

. כ״י ,הגימין

 הזה ]השם הקבלה. וחכמי העיון חכמי 595.
 שעות בכ״א ?( משה )ר׳ המחכר חכרו , כדוי
 והמקובלים הפילוסופים דעות שם[. לו נתן ולא
 י , פרקים בז׳ והאדם והעולם השם מהות על

 1 וקהלת שיה"ש משלי ס' על הערות ובסופי
 1 יחזקאל מראה על ופי׳ התפלה חיוב על ודעתו

 (104 ח׳ )ב״ח יעללינעק הח׳ ב״• : הראשונה
 ס׳ ספרו א מכי ]והמחבר .24 מינכען וכ״י

רמש״ש[. :103 ע' תרכ״ה המזכיר עי׳ המאור

 צח אור )עיין .אבינו אברהם חכמת 596.
. ומצוחצח(

 ב״ר דאנציג אברהם ה״ר . אדם חכמת 597.
 כל כולל ,י״ד ש״ע מן ח״א . מיבל יחיאל

 אבלות הל' ואחר ,הלכה לפסק י׳יד ש״ע דיני
 שלום משה בנו שם על משה מצבת קונע'

 ואבלות אונן דיני כולל ,בפורים עליו שמח
 והנהגות אבלות בדיני שו״ת וקצת בפורים

 נקרא י״ד ש״ע מן וח״ב .וכו׳ והאבל ח״ק

 רוב שער א( : שערים ו׳ ובו ארם בינת
 ' בש"ס הנפוצים המאמרים רוב באו וחזקה

 הקבוע שער ב( וחזקה. רוב בענין ופוסקים
 ק״י סי׳ על ס״ס וכללי קבוע דיני כל באור
 , והתיר אסור שער ג,ד.ה( .י״ד בש״ע
 צדק משפטי ושער הנשים בית שער

 . שו״ת וכמה הנצרכים דינים הרבה על
 ובסופו ,אבל בהל׳ שו״ת השמחה שער ו(

 : מילה בהל׳ שו״ת וישועה רנה שער
 והוראדנא, שם . שם,תקע״ה תקע״ב. ווילנא,

 | . 2ס ,תר״י ! שם . תר״ד , ווילנא . חקפ״ח
 . 8ס כת״ר, חמ״ר, )?(.ח'—תרי״ז לייפציג,

 : עמוד כל בשולי הנ״ל אדם בינת עס עוד

. 8ס , כת״ר ,)ק״ב( חמ״ד

. המערכת( שש )עיין . אדם חכמת 598.

 י״ט ב״ר אברהם ר .אלהות חכמת 599.
 שאחר מה חכמת ?(.על )ביבאגו ביבאי בן

 הוא )ואולי .357/8 מינכען כ״י : העבע
. כיכאגי( נר״ש אמונה דרך ש׳

 האמונה בעקרי חקירות . אלהות חכמת 601.)
 י , הנבדלים השכלים ועל האחדות אמתת ובאור

 רד״א ב״י וראיות: ובמופתים שז״פ בדרך הכל

. 1170, ן(

 הירץ ר׳ להחכם האלהות חכמת 601.
 1 שאחר מה לחכמת הקדמות ב׳ עס אולמאן

 חכמת בספרו עליהם רמז אשר העבע

 . ״¥. 296 , 297 רח״ם ב״י זה: עיין השרשים,
 הנמצאים אולמאן ספרי על ליידען כ״י רשימת ]ועי'

 פילוסופיא ע״פ נשלכיס וכלם ,86—9 סי' שם נם
. רמש״ש[ :מהם העתיק אשר וואלף של

 תאלוניי׳ הנקרא . האלהים חכמת 602.
 אחל כפי' לאריסטוטלוס.מוכא זניע(6)ט־עח

 אשר אהיה פ' על שמות כפ' עה״ת הראכ״ע על יוסף
כלה״ק(. שהוא מזה להחליט אין )ובכ״ז אהיה,ע״ש.

 פי׳ עם משניות )עיין . אלהים חכמת 603.
. ישראל( תפארת

 אטטענזאסר. דור קדם.ה״ר בני חכמת 604.
 , פיורדא : ח״א עם קדם וחכמי חז״ל משלי

. 8ס , ירא״ת
 מחכמת בלקוטים הוכא זה בשם דניאל. חכמת 605.

 מה , ק״מ דף 289 מינכען בכ״י האצטגנינות
 יון חכמי כשם כ״ו דף ריווא ד׳ כעכרונות שהוכא
 בשם ארמי בלשון נ״ט דף 16 38 יש״ר ובכ״י

 לעזרא טסורת ג״כ ונקרא עזרא קבלת

 ממקור זה שכל ביארתי אשכנזי ובמאמר ,הסופר
 דייטשען דער צייטשריפט עיין נובע. האומות ספרי

 וכרך 651 ע' 28 כרך נעזעללשאפט מארגענלענד׳
רמש״ש(.:)123 ע' ושמזכירתרל״ה,165 ע׳ 29

 ב״ר יוסף לל החשבון חכמת על ס׳ 606.
 . ¥. 397 בוואטיקאן ב״י : צרפתי משה
 עיר ס׳ שהוא חושב ]ואני .דקס״ו( גא״ל )צונן
. רמש״ש[ : 67 מינכען בכ״י ,סיחון

 והגידים השערות וסימני חיד חכמת 607.
 גאלינו משה ב״ר אליהו לה״ר והצפרנים

 דברי )עיין נאלונה. אליה בן משה ר׳ ]וצ״ל

. רמש״ש[ : אדם( תולדות , רכמים

.יוסיפו;( )עיין .יוסף חכמת 608.

 ב״ר לר״א תכונה ס׳ .הכוכבים חכמת 609.
 ב' בפ' במאור הרז״ה הביאו . הספרדי חייא

 הוא ואולי ,ע״א ט' דף )קוה״ר . ע״ש , דר״ה
. ע״ש( , דלהלן המהלכות חשבון ס'

 מרדכי לר׳ חיבור )עיין . חמדות חכמת 610.
. כומטינו(

 להח׳ הקצר הטבע שאחר מה חכמת 611.
 :הנ״ל אולמאן הירק ר׳ ע"י נעתק וואלף.

אלהות(. חכמת לעיל "ו?.)ועיין 302 רח״ם ב״י

 תקופות עניני על . המזלות חכמת 612.
 ל' עם עולם סדר ס׳ ועם ,ועברונוח ומולדות

 : מיגשטער סיבסטיאן החכם ע״י רומי
. 4ס ,רפ״ז , באזיל

 כ״ר הענדיל מנוח ה״ר . מנוח חכמת 613.
קראקא ד' בש״ס ותקוניס הגהות . שמריה



השעורים חכמת — !90 — המספר חכמת

 )לפרט 4ס , שע״ב פראג, ס״ה:—שס״ב משנת
(.1655 ע' רשמש״ש הענדיל: מנוח הוא הגאון

 אבן אברהם לה״ר . המספר חכמת 614.
 )עיין .^( 43 )ש״י כ״י ,)הראב״ע( ערא

. המספר( וס' המספר יסוד

 חיים כ׳יר משה ה״ר המספר. חכמת 615.
 החשבון חכמת כללי כל . אייזענשטאט

 .12ס תע״ב, דיהרנפורט, בל״א: למחלקותיהם
 מ״ב גס נמצא 1664 ,רד״א ובכ״י
. כל״א ממנו

 לינדער צבי נחמן ח״ר המספר. חכמת 616.
 )מייט^עטהיק( הפשוט חשבון למודי מדובנא.

 ופשוט: חדש בדרך והכללי הפרטי והאלגעברא

. 8ס ,תרט״ו , ווארשא

 ב״ר שלי״ט יוסף• ה״ר .המשכן חכמת 617.
 כליו וכל המשכן מעשה .ריקייטי אליעזר

 יחוס אגרת ובסופו , שכל ושום מפורש

 . 4סישענ"ו, מנטובה זה: עיין וכו/ הצדיקים
 יחוס ס' בטעות לו מיחס רנ״ו סי' י' ובתג״י

. הצדיקים

 בקבלה: ז״ל הרוקח לבע״ס הנפש חכמת 618.
ג'(.—שמ״א דף תר״ז עק״ד שד"ל.)ועי'תוס' כ״י

 אולמאן הירץ ר׳■ להח׳ . הנפש חכמת 619.
 .298 ,299 רח״ם כ״י וג': ח"ב ממיינץ

. שאה״ט( מה חכמת לעיל )ועיין

 ב; יוסף בן טוב שם -ר׳ .הנפש חכמת 620.
 ס׳ והוא . ״¥.( 279 רד״א )כ"י : פלקירא

. נ'( באות זה )עיין ,שלו הנפש

 משה ב״ר כהן יחיאל ר׳ .נשים חכמת 621.
 חיים ב״ר יוסף ב״ר יחיאל ב״ר

 ממשפחת שהוא צרפת.]נ״ל מגלות מאנוסקריווי

 ר״ל , מאנוסקריווי המכונה טוביה מעשה הרב
 ע׳ רשמש״ש עיין . עזרא מנזע סופרים ממשפחת

 בעד ]נתחבר לנשים מוסר . רמש״ש[ : 2675
. דאטו[ מרדכי ר׳ של אשתו האשה
 כ״י : שכ״ה שנת עברי וכתב איטלקי כל' נכתב

 אשער מ״ס בבית היה אחר וכ"י ¥. 12 שד״ל
 בשנת רמש״ש הח' שעשה ברשימה )ונרשם בבערלין

.במאילאנד נוצרי ע״י ונקנה (22 כ״י , 1869

 הירק נפתלי לה״ר . העולם חכמת 622.
 )עיין .300 רח״ם ב״י : הנ״ל אולמאן

. שאה״ט( מה חכמת לעיל

 :העתידות לדעת . העתידות חכמת 623.
. ״ז? 157 יוא״ל כיי

 1 יוא״ל כ״י :לאלפונסו השיעור חכמת 624.
1 . ?\ו. 96

 כן יעקב לר' והמדידה השיעור חכמת 625.
 אצל בלבול ]הוא .256 מינכען כ״י : מכיר

 , חייא כ״ר אברהם ר' מחברו .ליליענטהאל
. רמש״ש[ :ע״ש התשבורת, ס' והוא

 מהרש״ל חידושי או שלמה חכמת 626.
 : לאור שהוציאוהו בניו ע״י נתן שלמה חכמת ]שם

 לוריא יחיאל כ״ר שלמה ה״ר . רמש״ש[
 ותוספות ברש״י והגהות ש״ס חי׳ .)טהרש״ל(

 ושלו״ה שלום , קראקא : מסכתות י״ע על
 רשמש״ש :שמ״ז או שמ״א הוא אם נתברר )ולא

 . ?( נשלם )לא 4ס חמ״ה, , זולצבאך (.2366
 .תק״י , זאלקווא . ת״ץ פפד״א, תנ״א. ד״א,

 . 4' , תקכ״ה דיהרנפורט, תקט״ו. זולצבאך,
. 2ס ,חקע״ב , ווין .תקנ״ו ,כרין

 הלכות סי׳ עם הנ״ל שלמה חכמת 627.
 בתוך כן ונדפס .2ס תקט״ו, ד״א, למהרש״א:

. תלמוד( )עיין מסכת כל אחרי הש״ס

 סנהדרין מס׳ על הנ״ל שלמה חכמת 628.
. 4ס , שע״ב , קראקא : לבד

 חכמתא או החכמה ם׳ שלמח.הוא חכמת 629.
 ספרי על הנוספים מספרים דשלמה רבתא

 זה )עיין רבתי חכמתא ג״כ ונקרא ,תנ״ך
 נפתלי ה״ר העתיקו .תורה( ועיין ,להלן

 בשם גדול באור לו ועשה ללה״ק וויזל הירץ

. 2ס ,תק״מ ,ברלין : הן רוח
 הנ״ל הבאור קצור עם הנ״ל שלמה חכמת 630.

 ,זאלקווא רובינשטיין: צבי אורי ה״ר ע״י

 ,)תרי״ח( חש״ד קעניגסבערג , 8ס ,תקס״ה
. וז״ז ,8ס

 בל״א העתקה עם הנ״ל שלמה חכמת 631.
.8סשקלאוו,תקפ״ב, באור(: שוס )בלי מרובע

 יקותיאל כ״ר עזרא ה״ר שלמה. חכמת 632.
 חסן בספרו מביאו . קהלת על פי' . זוסמאן
, )שי״ג( : ישועות

 . ישראל מלך דור בן שלמה חכמת 633.
 רח״ם כ״י :איטלקי בל׳ מעשית קבלה עניני
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 העמים מלשונות ונעתק , ע״ש שלמה( מפתח :)ר"ל

 זכרת• ושם , 2298 ע׳ רשמש״ש עיין בהם, שנדפס
 . קלורני אברהם מר' איטאליא לל׳ שנעתק

 ברשימתי ועי׳ המלך לשלמה מיוחס אל רזי ועיין

 שלי הזה והכ״י . 121 כ״י גירונרי“שענכלוס לכ״י
. רמש״ש[ :כעת הוא

. עמקים( שושנת )עיין . שלמה חכמת 634.

 אייבענ- יעקב ה״ר .השעורים חכמת 635.
 הפרטי החשבון חכמת על . בוים

 ,ווארשא : צרפת מל׳ נעתק .)ח^ט^עטיק(

. 8ס , 1857
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 אולמאן הירץ ה״ר . השרשים הכמת 636.
 דרך על ,שאה״ע מה חכמת יסודי . ממענץ

 , תקמ״ה ,האג : ח״א ,וואלף של פילוסופיא

. שאה״ט( גזה חכמת )ועיין . 8ס

 קלוגר שלמה ה״ר . התורה חכמת 637.
 מזכירו .ב״י ,עה״ת גדול חבור .מבראדי

. )שי״ג( :שלו החיים ס' כהקדמת

.יוא״ל ב״י .לאלפרגני התכונה חכמת 638.

 רפאל ה״ר להתוכן התכונה חכמת 639.
. 301 רח״ם ב״י :הלוי הנובר

 " ", המע״ה. לשלמה מיוחס רבתי. הכמתא.640
 1 ׳ . ע״ש , התורה לפי׳ בהקדמתו הרמכ׳ין ומזכירו

כתבי על הנוספים הספרים מן אחד הוא

 643. 1 או החכמה ם׳ ג״כ ונקרא ,שלנו הקדש
.תורה( )ועיין דשלמה רבתא חוכמתא

 644. !ובהכרמל הארכתי, ושס 2296 ע׳ רשמש״ש ]ועיין
 זה( )עיין התמר מס׳ העתק נדפס 116 ע' ¥1

 1 וכתכ רמש״ש[ : לשלמה המיוחסים ספרים שמכיא
 שלמה חשק ספרו כהקדמת אלימאן יוחנן ר׳ הח'

 המע״ה שלמה שחיכר הקדמונים החוקרים כשם
ן , המושכלת מלאכת ס׳ ומהם , רכים ספרים

 , הגסיונות ס' ,האלמדיל ם׳ , אל הרזי ם'
 ”40• 1 ם׳ , השלמות ס' , המשלים ס' , הזקנה ס'

 קריאת ס' ,הדרישה ם׳ היחוד, ס' המעללים,

 646. ן השקריות גלוי ס' ,הרצון ס' , השמירה
ס' , האמונה ס׳ ,הרפואות ס׳ , הישר ם'

 ,הזרוז שמירת ם׳ ,הנבואה ם׳ ,הבחירות
 המראות ס' , התכלית ס' , החכמים כתות ,ס

 בחירת וס׳ אלהית מלאכה ם' , העליונות
 כמקומו(. ח״ב שלי ושה״ג א׳ ח׳ )ול״א . המרות

 שמות נפנו כהערה נ״כ דף ג' מכתב כ' וככ״ח
 נמצא זה ונגד , רב מהם ונפל האלה הספרים

נזכר גם , פה נזכר שלא יימליאוש ס' כתוכם

647.

648.

 הצורות כמלאכת המע״ה לשלמה המצפון ס׳ שם
 יעקב ר׳ וכתשוכת . מ"ט דף ריש ע״ש והאלקמיאה

 ׳ ס׳ מוכא חכמים דכרי כס' אשר פראווינצאלי כר״ד
650. הדכרים כנוכעי המע״ה לשלמה הטבעים פור

 וכוחות והעשכים הסמים כמו , המכעיס וכנסיונות
 , הרפואות ס' קודם שחכרו שם ׳וכ , וכמזגים

. ס״ח דף ע״ש

 אסתר מס' קצת הוא . מרדכי חללם 6414
 שבידינו הקדש כתבי על הנוספים בספרים

 שולמאן אכרהס כ״ר הערץ נפתלי ור׳ תורה(. )עיין
 על ישן כ״י בברעסלויא אותו מצא ישן מבוחאוו

 ובסופו , ארמית וא׳ עכרית א' פסוק כתוב קלף
 ב״ר יוסף אני :וז״ל כתוב ?( כלו הכ״י )בסוף

 חיים לר׳ הספר זה ומסרתי גקדתי הסופר קלונימוס
 יוסף י׳ דודי בן משולם ר׳ וכתבו ,ז״ל ישראל כ״ר

בשנת החיב המתורגמת אשכנז באין הסופר

651.
652.
653.

 אצל הנזכר התנ״ך בל״ס ]הוא .עכ״ל ,תתקצ״ח

 בן הוא שם הנקדן יוסף ור׳ 111 ע' גא"ל צונן
 "אשיש המתחיל שירו שנמצא כ״י לי ויש , קלונימום
 העבודה עמודי ועיין בתורתו". אהגה אל באחרית

 , 149 ע׳ ו .קאבאק להח׳ ישרון ומ״ע 95 ע׳
 והנה . 84 ע׳ ותרל״ז 82 ע' תר״ל והמזכיר
 ארמי בל׳ נדפסת אסתר ס׳ על הזאת ההוספה
 די ב״י מתוך ועוד וואטיקאן ב״י מתוך פעמים

 ,121 ע׳ ג״פ וצונן 207 ע׳ רשמש"ש עיין .רוסי
 ונדפס רמש״ש[ : אשכנז־יהודית בל' נדפס וגם

 . (1494 )רח״ם 8ס תקע״ג( , )ווילנא חמו״ד

 פתרו! ועיין .הרמב״ן .החלומות ס׳
 חבר(. לו מצאתי ולא ?¥. 45 ש״י )כ״כ . חלומות

 )עיין .וב״נ ב״א בי; הקריאה חלופי
. נפתלי( ובן אשר בן

 ובקרת חכמה בעניני עתי מכתב .החלוץ
 ע״י גאליציען מחכמי וז״ז קדמוניות ועניני
 מבראדי.חוברת שור העשיל יהושע הר״ר

 : ב' חוברת . 8ס ,תדי״א ,לעמבערג : א׳
 . .תר״ ,שם : ג׳ חוברת . 8ס ,תרי״ג , שם

 .8סתרי״ט, )ברעפלויא( ו': ה' ד' חוברת .8ס

 לבית פנחס לה״ר . דרבנו חלוקא
 . # 292 רח״ם ב״י :קאצינעלנבויגן

 ,פסח של הגדה )עיין . דרבנן חלוקא
. פנינים( רב , קדש מקרא

 קריה וס' גפ״ת חי׳ . דרבנן חלוקי
 לר׳ הקבלה בדרך ק״ש מיני ד׳ על ארבע

 זאלקווא,תקב״ה, יקותיאל: כ״ר משה יוסף

. ״¥.( 290 ן< )רובענס . 4ס
 בכ״ר אליהו כ״ר . הקראים חלוקת
 בלקוק״ד ונדפס .)אר״ץ( :הקראי אברהם
 אס המבקרים ונחלקו ,והלאה 99 ע׳ מן לפינסקער

 (.52 ע' תרכ״ב המחבר.)עי׳המזכיר הוא מי או הוא
. ישרים( תפלת )עיין . כתם הלי

 העתקת .לגאלינוס .והמקרים החליים
 מינכען ב״י :ערבי לל' יון מל׳ יצחק בן חנין
 ללה״ק מערבי שנעתק הכותב כלי״נו ודלא .?¥. 11
 נוצרי חכם היה חנין זה כי ,יצחק ב"ר חנין ר' ע״י
 הנוצרי יצחק בן חנניה הנקרא והוא ,עברי ולא

 הפילוסוסופים, מוסרי בשבוש:היוצרי(בס׳ )ובדפוס
. גאלינוס( קבוצי )ועיין . ע״ש

 . וחוה( אדם תולדות )עיין . אדם חלק

 .אבות( טגן )עיין .ממעל אלוה חלק

 יהודה ב״ר שמעון יחודח.ה״ר בני חלק
 א״ב ע״פ ובקשה ,פי׳ עם רות ס' .הבילייו

 נחלת ס׳ ג״ח . 4ס ,תנ״ה ,ד"ו אפי: דתמניא
.נ״ז סי׳ ש׳ בזצ״ל בכ"י,כמ"ש ונשאר שמעון בגי
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 , הוא נו״ס מקמ״ב שברד״א שמעון בני חלק 654
. זה עיין , דלהלן שמעון חלק והוא

 . וחוח( אדם תולדות )עיין . ה1ח חלק 655.

 . יהודה( אחלי )עיין . יהודה חלק 656

. אבות( מגן )עיין . עמל ה' חלק 657

 חי׳ .אלבעלי יעקב ה״ר . יעקב הלק 658
 ,תקפ״ד ,שאלוניקי :ח״מ ושור הרמב״ס על

. ^( 271, ? )רובענם . 2ס
 לעהוו דע יעקב ה״ר . יעקב חלק 659.

 ברייתא על באור . חיים ב״ר (100)זזט
 מספרו שנשמט מה לתשלום ע״ב דל״ה בכתובות

 ס׳ ]ג״ח . 8ס , תרי״ח , ליירין : יעקב נחלת
 עיין ונדפסו, הרועים משכנות , אחרים דברים
. [29 ע' תרי״ח המזכיר

 פסקי ,אבות מגן )עיין . יעקב חלק 660,
, יעקב( שמע , אחרונים ריקאנטי

.אבות( מגן )עיין .שופינו חלק 661.
 שמואל ידידיה ה״ר .ידיד של חלקו 662.

 : וח״מ וי"ד א״ח טור על חי' . טאריקה
. רמי״ג( : דפין )קל״ב . 2ס ..תק״ שאלוניקי,

 אפרים ב״ר שמעון ה״ר . שמעון חלק 663,
 ממדרשיס פשטיס . מזאלקווא יהודה

 , פראג :ערכין לשלשיס ומסודר ,חמוהיס
 הגלגולים ס׳ המו״ל הוא )והמחבר , 4ס , אות״ם

. (2610 ע׳ רשמש״ש :תמ״ח בשנת
 1.ה׳( למורי )עיין . יהודה של חלקו 664.

 ליב אריה ב״ר דוד ח״ר .אבנים חלקי 665
 : , דוד עיר מספרו עה״ת רש״י על חי׳ .לירא

. 4ס ,תג״ן , פיורדא : אחת דרשה ובסופו
 אהק ב״ר בנימין ה״ר .בנימין הלקה 666.

 : ש״פ הגדה על פשטיס י בזאלזיץ מ״מ

. 4ס , תקנ״ג , לבוב
 חיים פ״ר משה ה״ר . מחוקק חלקת 667.

 ,ד״ו :עמו ונדפס איוב על פי' . אלשיך

.2ס תפ״ב, , יעסניץ . 4ס )שס"ג(, באלשי״ך

 יצחק ]ק משה ה״ר מחוקק. חלקת 668,
 תרכ״ב חנניה" בן״ במ"ע וכרמולי לימא. יהודה

 1847 ובתוס'עק״ר £011ם1םםג כתג 214 ע׳
 נכפלו פס הכותב ושיבוש• ! ליריא כתג 627 ע׳

 עיין , 710 ע׳ 1859 יוד׳ ד׳ ציינו' באללגעמ׳
 בשס הבאתי ושם . ^XX.¥ 1826 ע׳ רשמש״ש

 שמת נראה מחוקק חלקת לס' ההקדמה שמתוך ינה״ל

 שלא כתב 72 ע׳ נאמנה קריה ובס' , תי"ח קודס
 , סלאנים אבד״ק רמש״ש[ :מותו זמן נודע

 ש״ע על באור . ווילנא ,דליטא בדיסק

 . וחליצה גיטין סדר וכל תשובות וקצת אה״ע
.ס״ר וז״ז ח״ל ערוך,ראשונה השולחן עם נושס

 שמונה ש״ם, הגרה )עיין . מחוקק חלקת 669.
. פרקים(

 . פסה ב״ר נח ה״ר הריין .נח בן חם 670.
 : ע״ש ,ע"ג ל״א דף נח תולדות בספרו מביאו
. שכ״ה( ד )סח"

 כמנהג טוניס לימיס תפלות . אלהים המד 671.
: 283, 0 ורובענס . פ״ר נדפס .ספרד

.8סתק"ע, ליוורנו, הסוכות.־ חג לימי הלמוד תקון

 צבי כ״ר משה גדליה ה״ר .משה חמד 672.
 , פיורדא : א״ח ש״ע טל חי׳ .הלוי הירש
. 2ס , תקב״ט

 ב״ר הירש צבי דוד ה״ר . צבי חמד 673.
.4סשם,תקנ״ח, אבות: פרקי על יחזקאל.פי׳

 ומצות מנהגים על סודות גנוזה. חמדה 674.
 חמדת בס' מביאו . הנביא העזתי לנתן

. ב״י . הימים

 מכ״י שונים ענינים קוב; .גנוזה חמדה 675.
 לר״ש הנפש על מאמר א( :והס , קדמונים

 א׳ מאמר הוא המלבה״ד ולפ״ד ,גבירול ן׳

 למר הרמב״ם מכתב ב( .היים מקור מספרו
 זקנים טעם בקוב; ג״כ נדפס , גאביר בן יוסף

 נדפס , להרמב״ם השמד אגרת ג( .יו״ד סי׳

 שאלה ד( . גייגער ד"ר הרב ע״י זה לפני ג״כ
 אבן טיימון ב״ר סעדיה לרב האנוסים ע״ד

 לרבו עקנין אבן יוסף ר׳ מכתב ה( .דנאן
 שני ו( .אליו רבו הרמב״ם ותשובת הרמב״ס
 ספרי ע״ד מוירונה הלל מר׳ מכתבים

 תגמולי פ׳ מהות יבאר השני ובתוך ,הרמב״ם

 טעם בקובץ ג״כ נדפס והראשון , שחיבר הנפש
 אנטולי ר׳ מכתב ז( .ט׳ סי׳ סנ״ל זקנים

 כבל שנדפסו אליו הרמב״ס ותשובת להרמב״ס
 אגרות קובצי ובקצת הכמה נובלות בס׳

 מאמר ח( . ירסליס משובשים הרמב״ם ושו״ת
 דאנין ן׳ □עדיה לר׳ וחכמיו דור דור
 באול ט( . בהלכה ממנו א׳ תשובה וגס ;הנ״ל

 מס׳ מאמלים ג' על הנ״ל מווירונה הלל ל׳

 מאמליס וב׳ ההקדמה וגס , והמולה המדע
 סתרים מגלת י( .הנ״ל הנפש תגמולי מספלו

 . הקבלה חכמת ע״ד להרטב״ם המיוחס
 לאבונצר הנפש במהות מאמר יא(

 לדפוס והובאו נקבצו אלה כל .אלפראבי
 המכונה עדעלטאן הירש צבי ה״ר ע״י

 על בקרת ומאמר הקדמה ובראשו ,טוב חן
 הציונים ולוח מחבריהם ועל הקובץ מאמרי כל

 שלא מאמרים בקצת חז״ל לדברי מ״מ הוא

 ותקוניס הערות הגהות גס ,במקומם נתבארו
 דעת לחזק מיוחד ומאמר , המאמרים לאלו

התלמון מדברי השמד באגרת הרמב״ס
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676.

677.

678.

 אבי מיימון ר׳ דברי קוטב ובתוכו והפוסקים
 בל׳ הזה השמד ע״ד שכתב מאגרת הרמב״ס

 ואח״כ ,עצמו ערבי בכ״י נמצא )כאשר ערבי
 גאלדבערג בער ר׳ ע״י האגרת כל נעתקה

 הנוספות כל ...( שנה הלבנון במ״ע ונדפסה
 , קעגיגסבערג :הנ״ל המלבה״ד מאה האלה

. 8ס ן בחיים ובחר״ת
 יצחק ב״ר רפאל ה״ד .בחורים חמדת

 .בהקדמה( ע״ש משה, לו )וישקורין הקוררובי

 302 רוסי די כ״י שונים: מעניניס דרושים
 ! נפלא זמנים בלבול יראה שם רוסי די דברי ]הקורא

 הדפיס )אשר לירמא ר״י של גילו בן שהיה אמר כי
 עצמו בכ״י כתב הדרושים ומחבר שי״דן בשנת ספרו
 שצ״ב. בשנת בבעלגראד א' ענין שדרש הספר בשולי

 805113 801י31 בעיי שדרשו כתב אחרון ונדרוש
 סיד ן' שמואל ר׳ רבו פעירת שמועת בשמעו

 . [2481 ע' רשמש״ש עי׳ י יטצ״ה בשנת בירושלים

 יעקב ב״ר אליעזר ה״ר .ימים חמדת
 : דרושים ח״י . אמסטיבאווי אבד״ק

. 4ס ,תקס"ז , הוראדנא

 בדפוסים נקרא וכן צ״ל ]כן . ימים חמדת
 ואמרו ,מחברו נזכר לא .רמש״ש[ : ראשונים

 והנהגות מוסר . הידוע העזתי לנתן שהוא

 ולמועדים השנה ימות לכל מסודר ,והפלות
 קונטרס ח״ב ובסוף . חלקים ג׳ ,ולרגלים
 בראשית ע״ס ופשטיס לקוטיס קדש הדרת

 בח״ג נמצא ממנו דפוסים ובקצת ,מהמחבר
 א׳ חרוזותיו וראשי ,שיר פסח של ז' בפרק

 . חזק חיים אלישע בן ]נתן[ בנימין אני

 , 25 ע' העבודה עמודי בס' בשמי מ"ש ]עיין
 נשמט ובקצתם .רמש״ש[ :790 ע' ורשימתי

 , קונשטגטינא )?(... אזמיר : ואיננו השיר

 , 610 ע׳ צעדנער ברשימת נמצא )כן ואתג״ם
 . 4ס ?( 1737—38 צ״ל 1737—35 ובצדו

 :חקכ״ג( עד תק״ה משנת ג״ס או )ב' זאלקווא
 ..בתוספת רביעית )?(.ופעם ליוורנו,תקי״ט

 4ס חקב״ד, עד ליוורגו,תקכ״ב :הרמ״ז תפלות
 4ס דפוס לפני היה הנה ;שם ,צעדנער ]רשי׳
 , המ"ד . . . מחדש שלישית" ״פעם נדפס גדול

 חלקים ד׳ והס 0םס 140011213 יגדל ועתה
 הקדמת נמצאה ומ״ג ומ״ב ח״א בראש , כרכיס ד'
 בחמדת נמצא אשר כםי" אלגאזי י״ע בן יעקב ר׳

 שר׳ נשמע ומשם ,'”ובאיזמ בקושע׳ הנדפס ימים
 זבח״ד , לדפוס ממונו הקדיש שונצין יהושע בן משה

 באיזמיר ראשונה שנדפס האומר המדפיס הקדמת
 הלום עד הגיעני והנה" וכתב בקושט׳ ושנית

 אשר ג׳ חלק תשלום שהוא הזה הרביעי חלק להדפיס
 כי אמר ועוד , וכו׳ לשנים" הלקתיו אשר נדפס

 אם אדע ולא , נפרדות המפתחות ג״כ עשה המגיה

683.
684.

685.

686.

687.

 שמעתי כי ,בליווארנא המדפיס אינו הזה המדפיס
 נו שחסרו ראיתי גם , בחרם הוא חמ״ד שהדפוס
 האירי לר״מ גאון שבר מס׳ ההעתק כמו , עניניס
 האחרון ע״ז,והדפיס דף ח״ג תקכ״ד בדפוס שראיתי

 עעיאש משה אצל ליווארנא דפוס הוא שהזכרתי

 דפוס והוא ,1507 )רח"ס ותקכ״ד תקב״ג נשנות
 כתב יעלינעק הח׳ וידידי ?( צעדנער אצל י ע י ב ר

 לא גקעיליא יוסף לר׳ הגדה שפי׳ תרע״ו בשנת לי
 ואני .תר,כ״ג ,ליוורנו קען פאליא בדפוס נמצא

 חמ״ד לדפוס שחשב ואפשר ,הנזכר כ״א ידעתי לא
 נמצא לא חמ״ד בדפוס באמת כי ,ליוורנו שהוא

 השיר נמצא אבל פסח של בפי' הנז׳ ההגדה על פי׳
 המעשה שס נמצא גס ,בנימין מר׳ למעלה שהזכרתי

 שבספרד לנו ספרו "אבותינו בשם הידועה העלילה על
 וברשי' .מקורו את הזכיר ולא , וכו׳ גויים" באו

 בד׳ 4ס ,תקכ״ג , חמ״ד דפוס נזכר צעדנער
 רח״ם שהוא ונראה ,ד"ו הוא השערתו ולפי חלקים,

 גס , שלישי דפוס שהוא הזכיר לא אבל , 1503
 מדקדק שצעדנער ומאחר ,רביעי דפוס אחר הזכירו

 וכעת חמ״ד אחר דפוס שהוא נראה סמכא בעל
 : בהם לעיין הישנים הדפוסים מכל אחד לפני אין

. רמש״ש[

 חמדת עפ״י מ״ס לר״ה הימים.מחזור חמדת 679.
 (.2448 )רח"ם .4ס הימיס:שאלוניקי,תקל״ט,

 ,כלל ח״ה הזכיר לא 491 ע׳ צעדנער ברשי׳ ]אבל
 — כן דרכו ואין — הוא השמיע אם אדע ולא
. רמש״ש[ : ולמה רח״ס בעל הוסיף אס או

 דראהביטשר. נחמן .ה״רישראל חמדת 680.
. 2ס , תק"ם ,ליוורנו : קהלת על פי'

 במהר״ח שמואל ה״ר . ישראל חמדת 681.
 סדור על מסודרות האריז״ל כוונות . ויטאל

 ושה״ג מ״ו )שג"ב . ב"י חלקים: ב׳ , ההפלה
. במקומו( ח״ב שלי

 שלמה בה״ר הירש צבי צבי.ה״ר חמדת 682.
 רוב על גפ״ת חי׳ . לוקאטש אבד״ק זלמן.

. 2ס ,תקפ״ה ,מאתליב :הש״ס מסכתות

. הזהר( תקוני )עיין .צבי חמדת

 זלמן שלמה ה״ר . שלמה חמדת
 ד' כל על שו״ת ♦ ווארשא אבד״ק מפוזנא

 : בש״ס שיטות על ופלפולים הש״ע חלקי

. 2ס ,תקצ״ו , ווארשא
 עניני .ואלי דור משה ר׳ .חמודות ם׳

. יוא״ל כ״י : קבלה

 יעקב ב״ר דניאל ה״ד .דניאל חמודי
 בדינים י״ד ש״ע חי' . בהוראדנא מ״ץ

. 4ס , תק״ע ,הוראדנא :להוראה הנצרכים
. בסמוך( )עיין .עתיק חתי חמי



הרזנוך194חמרא

 . בנבגשתי חיים ד,"ר . וחיי חמרא 688.
 ר׳ המסדר הגהות עס סנהדרין מס' על חי׳

 לקומיס ובסופו מורינו, חיים רפאל בנימין

 : עתיק חיור חמר בשס הראשונים וחי'
 בינה אמרי ובמאמר . 2ס ,חקס״ב ,ליוורנו

 שנספח כתוב ע״ג כ״ו דף דזאלקווא הרב חיות לרצ״ה
 שהיה ובזה זו מס' על מקובצת שיטה ג״כ לו

. נמצא לא לפני

 רח״ם ב״י :קבלה עניני .ידיעות חמש 689.
304 .

.תורה( , מדרש )עיין חמשמגלות. 690.

 יבמות מס' על להרשב״א שיטות חמש 691.
 הגהות ובסופו ,וקדושין כתובות ב״ק נדרים

 חקס״ח. ,פראג תוי״ט: לבעל אה״ע עור על

. 2ס , תקצ״ה ,סדילקאוו

 בן נחוניה לר׳ .קבלה חומשי חמשה 692.
 . הקנה בן נהוניא ר' שמוח א( : והס . הקנה

 . צורות בח' שמותיו על הקנה בן ר״נ פי' ב(
 על באור ה( .מ״ב בהיר ד( .ח״א בהיר ג(

. 12ס ,תר״ט ,חמ״ד :בקצרה הבהיר ס׳
.תורה( )עיין .תורה חומשי המשה 693.

 וואלף זאב ה״ר אבנים. חלוקי חמשה 694.
 חמש על פי' . אלטשול בער דוב ב״ר

 אבני בשם שיה״ש על רק נדפס ולא !מגילות
 ,שקלאוו : פנה אבן בשם רות ועל קדש

. 4ס ,תקנ״ד
 תורת ס' : והס ,נפתחים טפרים חמשה 695.

 תורת וס׳ , יעקב מנחת וס' להרמ״א, החטאת
 בו ונוסף ן למנחה סלת וס׳ והשלמים המנחה

 וס׳ .במקומו( כאו׳יא )עיין חיים מים ויכוח ס׳
 ו נ" הלוי שאול יוסף לה״ר משה תורת

. 4ס ,תרי״ט , זאלקווא : חלקים ג׳ ...על

 ד״א מס׳ :והס קטנים. טפרים חמשה 696.
 חיים ארחות , הגן ס׳ ,וזוטא רבא

 על מאמר תרועה זכרון , ז״ל להרא״ש

 מנקר ברנדס מרדכי לר' שופר תקיעת
 על לעתים בינה וס׳ , רמב״ם יכונה

 מועד מס׳ הורס , ומולדות תקופות עברונות
 מס' הקדמה ובראשם מילדולה, רפאל לר׳ דוד

 .סג״ל במהר״י ליב יהודה לה״ר השלחן תקין
 ; פריזעק אברהם ר׳ ע״י נאספו אלה כל

. 16ס ,תקס״ז , לינעוויל

 ה״ה .לכת מעיבי לשלשה שיטות חמשה 697.
 הר״ן חי׳ ,ונדה גימין מס׳ על הרמב״ן חי'
 על הריטב״א חי׳ ,וחולין סנהדרין מס׳ על

 משנת ישן מכ״י לביה״ד והובא .מכות חס'

 " 2ס ,תקכ״ב , זולצכאך : אורי ק׳ו׳מ׳י'

 . חכמים( משלי )עיין . משלים חמשה 698.

 בטהר״א אהרן מרדכי דמשק.ה״ר חמת 699.
 שהיה דם עלילת מעשה ספור .גיגצבורג

.8ס , חר״ך ,)ק״ב( חמ״ד ת״ר: בשנת בדמשק
 אבד״ק אהרן ב״ר הלל ה״ר .טוב חן 700.

 מסכתות. כמה על חי׳ ח״א, :ב״ח . קאפוסט

. 2ס ,תק״ם ,קאדעץ :פ״א על פי' וח״ב
 אברהם ב״ר ה״רטוביההלוי טוב. הן 701.

 ודרשות ופשעים באורים מצפת. טוביה כ״ר
 כמש״ה ד״ו, :בסופו מפתח עס ההורה כסדר

 כן ? ובשלום ]וצ״ל כשלו״ם ,פראג .)שס"ה(

 יום )ונשלם רמש״ש[ : 2677 ע' ברשי' השערתי
 וע״ש רצ״ה דף נא״ל צונן : שפ״ד חלול ה' ג'

. 2ס דרס״ג(
 ש״ע על באורים שני .טוב וזבד טוב חן 702.

 ב״ר יואב לה״ר הא׳ ,מחברים לשני אה״ע
 והב׳ , מאטערסדארף אבר״ק ירמיה

 ב״ר פרענקיל איצק יצחק ה״ר לחתנו

 .2סזאלקווא,תקט״ז, בסופו: וקו״א .ליפמאן
. ע״ש( ,תקס"ו : דשל״ד ח״ב )ופירשע

 מנחם אברהם ב״ר גדליה ה״ר הלשון. חן 703.
 בקצרה בל״ח והפעלים לה״ק דקדוק .טייקיס

. 12ס , תקכ״ה , ד״א : קטן תורת ס' בסוף
 פרקי ס׳ הוא . דהנוך ספרא או חנוך ס׳ 70 ׳1.

 נזהר וכ׳ ,כ״ג ישמעאל לר' המיוחס היכלות
 ומתחיל חנוך, זה מעערון ע״י שחובר לפי כן שנקרא

 ע״ש שנקרא נראה ויותר ,ונו׳ חנוך ויתהלך בפ׳
 ע״ש הנקראים אחרים מדרשים כמה כמו ,תחלתו
. היבלות( פרקי ,מדרש )ועיין . תחלתס

 ערבי בל׳ הנקרא הפילוסוף חנוך או חנוך ס׳ 705.
 ס׳ בראשו שנזכר מפני חנוך ס' ונקרא ,אידריס

 ונעתק . משה( של דה״י )עיין ארן ודרך מוסר

 018ש1)[11גם מס' פרק הוא כי לעיין מלשון
 ?61ז115 .41101181 והמחבר . 018ז1081ן8

. ״ג.( 3546 )רשמש״ש :יהודי נולד

. הקבלה( שלשלת )עיין . חנוך ס' 706.

 ולדעת ,הלוי נקרא מחברו . החניך ס' 707.
 אהרן רבינו חברו ונכבדים רביס גדולים

 חיד״א וה״ר .)הרא״ה( מברצילוגה הלוי

 שלי ושה״ג ל״א א' שג״א )עיין בזה קצת מפקפק
 בש״ק כי כ' הש״י ובעל : ]הגה״ה . בשמו( ח״א

 ואני ,הגרבוני יצחק ב״ר אברהם לרבינו מיחסו
 חכמי כל אשר הש״ק שגגות על לוסיף דלא הבו אומר

 אמרות זה ובענין ! מלא אחריו יקראו בצדק לב
 ,וכן' רבים אחרי נעה כי עהורות אמרות הש״ק
 שנא הנשיאים מזרע הלוי אהק רבינו : וז״ל

 ואני / וגו' מ״ה ה״א שנת לעוליעולא מברצילונה
ואח״ז .עכ״ל / החניך ס' שחער זהו שבאולי אומר
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 .מפאנו ברכיה יצחק ח״ר .לנער חנוך 717.1
 . גירונרי רמ״ש ביד כ״י : וחידושים דרושים

. י״ע( סי׳ י׳ )זצ״ל

 בירינגען. ישראל משה לנער.ה״ר חנוך 718.
 : ספר בתי לתועלת לה״ק דקדוק כללי קצור

. 8ס ,חקע״ו , מיץ

 . בנבנשתין עזרא ]ח״ר חנוךלנער. 719.
 הספרדים ב״י נערי חנוך להיטיב דרך מורה

 ]שם . 16״ , כתייר ,בילוגראדו : ספרד בל׳
. רמש״ש[ :תר״ן המזכיר ע״י נודע המחבר

 שידירו. דוד ב״ר שאול ח״ר לנער. חנוך 720.
. רש"ד כ״י :משלי על פי׳

 ״ר3ב הטרוקי שלמה כ״ר .לנער חנוך 721.
)אר״ץ(. :לה״ק דקדוק באור הקראי. אהרן

 שלוט(. שאילת החניך, ׳0 לנער.)עיין חנוך 722.

 (.705 סי׳ חטך ס׳ הפילוםוף.)עיין חנוך 723.

: בל״א לה״ק מלות באור . קטן חינוך 724.
 . תי"ח , ד״א : ומקוצר .)קטן( 8ס ,ח" ד״ק,

 תנ״ו בין שמחה בן משה )אצל חש"ד , דעסויא
 )ואינו משה בן יונה וע״י . 12ס ותפ"ר(

 אברהם בן ישראל )בבית חש״ד יעסניץ, המחבר(:
 הלכות בשם עוד . 12ס ותפ״ו( תע"ט בין

 ;לונדון לר"ש שלמה קהלת בס׳ בנים גדול

 : השפה מקור בשם נדפס וממנו .זה עיין
 האנדבוך )עיין . 8ס , תקמ״ה , נאווידוואהר

. (2285 סי' שם וההוספה 59 סי' 7 ע׳ לרמש"ש

. אמרים! לקוטי )עיין . קטן חנוך 725.

 ,כיכל חנוכה זאת )עיין . ביכל חנובח 726.
. המזבח( חנוכת

 חנוך לרבינו קדמון דינים ס׳ .החנוכי ס' 727.
 ק״ס סי' מצורך סמ״ק בהגהות נזכר . ראובן ב״ר

. פ״ד( דף תרי״ח )המזכיר

 לוצאטו. חיים משה ר׳ .הארון חנוכת 728.
 הספרדים ביהכ״נ לחנכת ושירים מזמורים ז׳

 שמחה לר׳ זהב שיר בפאדובה,ובסופו אשר
. תפ״ט ,ד״ו :קאלימאנו

 גרשום ב״ר משה ה״ר .הבית חנוכת 729.
 ,ותבניתו הנחרב הבית צורת באור . הפץ

 וחדריו ושעריו חלקיו וכל הציורים כל עם
 דף על הצורות לוח ובראשו כליו, וכל והעזרות

.4סא״ב:ד״ו,במקדש״י, ע״פ בסימנים רשום א׳

 : בווירונה ספרדים לק״ק הבית הנבת 730.
. 8ס , תקי״ט ,ד"ו

 שירים מולדר. שמואל ר׳ . הבית חנכת 731.
. 8ס ,תקפ״ז ,ד״א : תפלה בית לחנכת

 אחר, לעכין וט׳ הכרבוכי בר״י אברהם רטנו משחיל
 כולל החנון־ ס׳ .ע׳ייא[ מ״ד דף וד״ז ד״א ע״ש

 התורה פרשיות כסדר מצות תרי״ג על כאור
 והמנהגים הדינים כל עם המצות שרשי וכל

 :לפניו שהיו הראשונים הפוסקים מכל מלוקט

 , שם .)קטן( 2ס רפ״ב( :)ולא רפ״ג ,ד״ו
 ה״ר ע״י לביה״ד )הובא . 4ס , שס״א—ש״ס

 , ד״א :מהערלעסהיים( הלוי ב״ריעקב •צחק

. 8״ ,ועת״ה
 יהורה ה״ר הגהות עם הנ״ל החנוך ס' 708.

 מדרך הם )ואולי למלך משנה בעל רוזאנים
 החומשים בסוף תקמ״ג. פפד״א, ?(: שלו פקודיך

 שם שנדפסו יופי ומכלל וסרש״י תרגומים ג׳ עם
. 4ס , תקנ״ט ,ברין : לבדו וגם .חורה( )עיין

 יהודה ר' הגהות ועם כנ״ל הנ״ל החנוך ס׳ 709.
 חנוך בשם ברלין ישעיה וה״ר רוזאנוס

 אוצר ועיין .ק״י דף ח״א )סירשט . לנער
 תקפ״ז ,ווין :לחנוך( שהגיע קטן , החיים

. 4ס . .תר" ,פרעסבורג . (1827)
 . ופאה( שכחה לקט )עיין . הבית חנוך 710.

 העניך חנוך ה״ר יהודה. בית חינוך 711.
 ה״ר לאביו שו״ת קמ״ה .שגייטאך אבד״ק
 דרשן העניך חנוך ה״ר ולזקנו ליב יהודה

 ,א״ש ליב יהודה ה״ר זקנו ולאבי בפוזנא

.4סתם"ח, פפד״ט גאונים: לשארי שו״ת וקצת
 ווע; קורציר :אי: דאם היהודים, חנוך 712.

 ;יציינט ..^טיח דעק צויו !עבענט דלוט

 ובל״א, יהודיתיאשכנזית .יטרא} הוי: דעכן

 , לייפציג : קאלוואער קאספאר מאת

. 12ס ,1710
 מרדכי ה״ר . ישראל ילדי חנוך 713.

 עברי וכו' לה״ק קריאת למודי . קלויבער
. 8ס ,תקע"ז ,פראג :ואשכנזי

 שמואל משה ה״ר .עברית לשון חנוך 714.
 : בל״א לה״ק דקדוק כללי . מקיצע ניימאן

. 8ס , תקע״ה ,ן ווי
 חי אלחנן חנניה ה״ר . לנער חנוך 715.

 : חלקים ב' ,לנערים תפלה דיני .הכהן

 לקט וח״ב . )יוא״ל( 8ס , תקס״ד ,ריגייו
.8ס(,1805שט״ר,) ואבי״ו ,ד״ו רז״ל: מאמרי

 אגרות .מארשן יוסף ה״ר .לנער חנוך 716.
 החשבון חכמת וקצת הנערים לחנך שונות

 נדפס .בל״א זרות מלות וקצת ר״ת ובאורי
 והמכת״ב, ד״א, :שלנו בכתיבה הנהוגות באותיות

 ודף והקדמה חדש שער רק אבל עוד ונדפס . 8ס
 ור׳ יוסף ר' ע״י והמכתב כתב שנת אחרון

 או זהב לשון נקרא שני וחלק ,בענדינר משה

. (1506 ע' )רשמש״ש .לדוד מכתם
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 על אברהם מגן כס׳ מובא . הבית חנכת 732־
. ?( 729 הנ״ל הזא )ואולי וימני כמה א״ח ש״ע

. אמונים( שיר )עיין הבית, הנבת 733.

 דוד ב״ר שאול ה״י . המזבח הנבת 734.
 נוסח באור הבית זאת .אורות( טל )בע״ס
 שיריס חנוכה זאת ובסופו הללו הנרות

 ,פראג : תצוה לס' ודרוש רמזים עס לחנוכה

. (2507 ע׳ )רשמש׳יש . 4ס , שלו״ם

 .אבואלעפיא חיים ה״ר ,אלהים חנן 735.
 ה״ר לזקנו דרשות וחסד חיים ס׳ עמו ואתו

 ס׳ כסוף בקצור נדפסו .גאמיל ן' נסים יצחק

 ח' )שג״ב :רואי לחי בא- ונקרא יעקב ישרש

 . 2ס .. אזמיר :במקומו( מ״ב פלי ושה״ג ל״ג
 . אלהים חנן״ :וז״ל מצאתי יה״ש ברשימת אבל
 הפרשיות ע״ס דרושים . גאמיל ן' נסים יצחק ר'

 .עכ״ל ,ותקנות" ושו״ת שרה( חיי מש׳ )מתחילים
 נדפסו שה כי בארה ומשם יעקב ישרש )ועיין
. כשלימות( נאמיל ן׳ י״י דרשות

 עה״ת, בדרושים שנים פי . לאברהם חסד 736.
 באדמו״ר המלאך אברהם לאדמו״ר הא'
 ה״ר להח״ק והב׳ . טש*ממע!ר בער דוב

 כמה ובסופס ,קאליסקער הכהן אברהם

 החסידים: מגדולי שונים עניניס וכמה לקועיס

. 4ס ,תור״ה )טשערנאוויץ( חמ״ר

 מרדכי ב״י אברהם ה״ר לאברהם. חסד 737.
 מספרי המקובלים והקדמות דרשות .אזולאי

 האריז״ל מגורי וקצת הרמ״ק וספרי כ״י
 לשבעה ונחלק ,הזהר דברי על המיוסדים

 , גנים עין ,גדי עין הארץ בשם:עין מעינות
 . הקורא עין , משפט עין כל, עין , יעקב עין

 אבן ההקדמה ושם נהרות כמה מעין ולכל

 קצור הוא אברהם בריכת ובסופו ,שתיה
 רז״ל מאמר ובאור להרמ״ק דבורה -ומר ס׳

 וכו׳ מלין ג׳ היו אאע״ה של פסיעותיו
 באופל מדבר בברחו עזה בעיר חוברו .למהרח״ו

 ח״ב שלי ושה״ג י״ד ח׳ שג״ב )ועיין השע׳ינן שגת

 ע״י ראשונה נדפס . (666 ע׳ ורשמש״ש במקומו
 . תמ״ה , זולצבאך : ראזענראטה פאן קנארר

 , תקל״ח ,אלעקסניץ , 4ס ,תמ״ה , ד״א
. 4ס , תקע״ב ,)רוסיא( חמ״ר

 שלום ב״ר אברהם ה״ר .לאברהם חסד 738.
 ע״פ ור״ח ושבת חול תפלות סדר . טוביינא

. 4ס ן תקמ״ג ! מנטובה :האריז״ל כוונות

 בה״ר נפתלי ה״ר . לאברהם חסד 739.
 ובתוכו , דרוש .לאיתן משכיל אברהם

 לה׳ בהקדמתו מזכירו .ז״ל אביו חיי תולדות

1 . ע״ש ! איתן נחל

 ברית , אבות ברית )עיין . אברהם חםד 740.
 זכור , ש״ש הגדה , אברהם וחסד אברהם

.מאמרות( עשרה , הש״ס סוגיות , לאברהם

 בעיר מאורעות ספורי . לאומים חסד 741.
. יה״ש ב״י :רעה לעת אלגיר

 .פאפו אליעזר ה״ר . לאלפים חסד 742.
 :הלבנה ברכת אחר עד א״ח בש״ע דינים חיי׳

, 4ס . . . שאלוניקי
 דור ב״י שמואל ה״ר .שמואל חסד 743.

 ס׳ קצת על בקבלה פשעים . אויערבאך
 ויום ההפכה מתוך הצלחתו לוכרון חברו . בראשית

. 8ס / תנ״ט ,ד״א :תי"ז בשנת בלובלין ההרגה
 הלוי. יהודה ב״ר אהרן אבות.ה״ר חסדי 744.

 פי׳ ]נ״ח . 46 . תקכ״ה זאלקווא, פ״א: על פי'
 ופי' וארץ שמים תולדות בפס שירה סרקי על
. ש״ס[ הגדה על

 יעבץ שלמה ב״י יצחק ר׳ אבות. חסדי 745.
 ,קונשטנטינא : אבות פרקי על פי' . הדורש

 , ]קה״ד . וזמרה הלל )ועיין 4ס , שמ״ג
 ,קונשט׳ : בהערה 2 ע' ח"ב פירשה אצל ״וו? 227
 בשנת עצמו פירשנו מ״ש לפי מת והמחבר ,רע״א

. דמש״ש[ : ס”ש

. הגדולים( שם )עיין . אבות חסדי 746.

 על פי׳ .פארדו דוד ה״ר .דוד חסדי 747.
 . 2ס , 1776 ,ליוורנו : ח״א ,התוספתא

 : נזיקין ע״ס ח״ב . ?15 274, ן ורוכענם
 זרעים על דור: חסדי :וינה״ל 2ס שס,תק״ן,

 ,שבת תוספת מועד ,הבכורים תוספת
 והקדמת הקדמתו עם ,כתובה תוספת נשים

 ,ליוורנו :המגיה והתנצלות יעקב ה״ר בנו
 תוספת נזיקין ע״ס ח״ב . 2ס ,ז׳—תקל״ו

 ה״ר תלמידו והקדמת והקדמתו הדייגין
 ובסופו המו״ל, פינסק ישראל ב״י אברהם

 , 2ס ,תק״ן ,שם תלמוד: בלשון להמחבר שיר
 וע״ס קדושה חוס' קדשים ע״ס בכ״י עוד לו ]ויש

. ע״ש[ ,מרובה תוס׳ ההרות

 קארו יוסף ב״ר יצחק ה״ר .דוד חסדי 748.
 ,״ רד״א ב״י : דרשות יצחק(. תולדות )בע״ס

378 .
 ,849 סי׳ ליעקב אמת )עיין .דוד חסדי 749.

. דוד( קדשי , לדוד מכתם

 ובאורי דרושים .יעב״ץ יוסף ח׳.ר' חסדי 750.
 ,קושט׳ :שונים ומאמרים ופסוקים מזמורים

. 8ס ,רצ״ג
 שמואל ב״ר מרדכי משה ה״ר חסדיה׳. 751.

 בג׳ הרחמים מדוח י״ג באור . מרגליות

 ס״ב( )תהליס חסד ה' ולך פסוק ובאור דרכים

,4ס ,שמ״ט , קראקא :אופנים בכ״ו
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. אליהו( דבי )עיין . ה' חסדי 752.

 . הרוקח מיסוד מוסר . החסידות ס' / 53.
 הרוקח ס' כראש הנמצאים מהשרשיס )כנראה

 רד״א ב״י : הכהן( יצחק בן משה ר' ע״י נעתק

 והמזכיר 1322 ע׳ רשמש״ש )ועיין ^727, ן(
.כעצמו( הכ״י כדק לא הוא אכל ,115 ע׳ תרכ״ט

 חסידים ס׳ )מיין .והחכמה החסידות 754.
. כסמוך(

 כ״ר החסיד יהודה רביט .חסידים ס' 755.
 מלא נכבד ס׳ . הנביא הקדוש שמואל

 , ה׳ ויראח טובות הנהגות , השכל מוסר

 הראשונים מחסידים רבות מעשיות רצוף ותוכו
 מספרי קצת בו באו נקבצו גס ,והנהגותיהם

 גאון סעדיה מרב כמו שלפניו קדמונים
 ובסי׳ .וז"ז נסים לרבינו סתרים וממגילת

 והחכמה החסידות ס׳ לו קרא כי כתוב ל״ח

 בן אברהם ר׳ הרב מאת גדול מפתח עם

 )על . 4ס ,יפר"ח ,בולוניא :הכהן משה
 צונן הח׳ מאמר עיין הראשון הדסוס יתרונות
 :וכו׳( צענזור" צור״ הנקרא 42 ע׳ תרי׳יח כמזכיר

 מפתח ועם ,כנ״ל עוד .4ס שמ״א, ,באז-ליא
 )וכסופר . שלו״ה , קראקא :בסופו הסימנים

 ד׳ יום תורה כו שניתנה ס־ון כר״ח נשלם כתוכ
 ,ן( כקה״ד וכן ,)כ״כ( שלם לך אש״ם לסרט

,זולצבאך : (1322 ע׳ ש”רשמש : 1206
. 4ס , תע״ג , פפד״ט . חמ״ה

 חסידים משנת פי׳ עס הנ״ל חסידים ס׳ 756.
 מלוקט .אהרן כ״ר חלאוונה סעדיה לר׳

 : השלימו ולא ספרים ושארי וזוהר מתלמוד

 .2ס ,שמי ה׳ הוא חסיד ,)קיאקא( חמ״י
 שהוא נראה תי״א , וד״א . ת״א קראקא, )ודפוס

. (1322 ע׳ רשמש״ש :טעות
 דוד ]לה״ר בקצרה ופירושו הנ״ל חסידים ס' 757.

 ,זינצהייס דוד יוסף הרב של זקנו אפטרוד
 כ׳ פ' כ״ל עיין .ע״ד דכ״ח דוד יד כס' כמ״ש

 ר״י וצוואת .פירוש[ פ' אות ח״ב שלי ושה״ג
 ,פפד״ט :המפרש של בנו ע״י נדפס החסיד
 יותר צורתו ונשחתה פ״ר הס׳ נדפס ]אח״כ . תפ״ד

 4ס , תקנ"ב ,פולנאה : רמש״ש[ : ויותר
 .4ס תק״ע, , פאריצק . 8ס חקס״ה, זאלקווא,

 לעמבערג, .8סתקצ״ב, שם, סדילקאוו,תקפ״ו.
, 8ס , תרי״ח

 הכנה׳יג הזכירו .כ״י , דינים ס׳ חסידים. ס' 758.
 כע״ס כשם כ״א אות המור וכהגהת קס״ג שי׳ ח״מ

 ,כמקומו ח"כ שלי ושה״ג כ״ט )ב״ו מלך משא
. ?( הנ״ל הוא ואולי

 1257, ף קה״ד ספר^קטן: חסידים. ס׳ 759
 כאשכנז שחיה אלעזר בן הכהן משה לר׳ ]הוא

. 8ס ,תרכ״ו , בווארשא ונדפס .רל״ג כשנת

 ס׳ שם על 113—4 ע׳ תרכ״נו המזכיר עי׳
 , הרשימות להם שכדאו נאה תוכחה או משכיל

 רמש״ש[ נ חסידים ס׳ אחר נמצאה התוכחה

. חוסן( )עיין חסן. 760.

 חננאל לרבינו מיוחס דינים פסקי . חפץ ס' 761.
 מיימוניות כהגהות כמ״ש . חושיאל רבינו בן

 וכסמ״ק שכנים וכהל׳ התפלה על אהבה ס׳ סוף
 כמקומו( ח״כ שלי ושה״ג כ׳ ח׳ )שג״ב פ״ב מצוה

 . ע״ש ,המרדכי משם האגודה ס׳ כהקדמת וכן
 הראשונים כפוסקים מקומות שככמה לפי עז כי אפס

 המיוחס המקצועות ס' וכן , לזולתו שהוא נראה
 רכינו כתולדות שי״ר הג״מ ע״ז העיר וכאשר ,לו

 ל״ג(—ל' דף תקצ״כ ככה״ע )עי׳ ל״ר הערה חננאל
 תר״ט כעק״ד פירשט ד"ר דברי אנכי רואה ולהן

 617 ע׳ תרי"א שם ]ורייפמאן . וכו׳ רמ׳יז דף
 עצמו שי״ר והגאון המאמר( את כתב מתי יודע )ומי

 את זכר לא 55 ע׳ תרכ״ב חכמים קבוצת בס׳
 ריטוס וצונן 2562 ע׳ רשמש״ש ועיין ,פירשט
 שנת החדש גייגער של במ״ע רמש"ש ומאמר 190
 והמזכיר 77 ע׳ 1863 שנת , 315 ע׳ 133

 והזהיר מו"לס׳ שייחס ועלמה , 117 ע' תרכ"ב
 ע׳ תרכ״ט המזכיר עיין ,חפן לר׳ בטעות זה ספר

 העתי במכתבו וגייגער , 4 ע׳ תרל״ג ושם 130
 אלקוטי או אלפוטי הפץ ועל , 94 ע' י״א כרך

 ס׳ בשם' ונזכר ערבי בל׳ בחרוז תלים ס׳ שחיבר
 המזכיר עיין , הנפש מדות תיקון כס׳ הלקוטי

 המובא חפן ס׳ כי שב׳ רמש״ש[ : 26 ע׳ תר״ל
 והלכות בדינים חבור הוא תדיר הראשונים כפוסקים

 הגאונים בימי כלה וריש אלוף יצליח בן חפץ לרב
 בהקדמתו הלבנות חובות כע״ס לו קורא וכן .כבבל

 המצות עניני חכור שהוא שם וכ׳ חפץ רב ספר
 מכיאין גאנה ן׳ ור״י גיאת ן׳ הר״י גס קצרה ע״ד
 ר״י לתלמידו כמכתכו והרמכ"ם , ספריהם כ אוחו

 פאר )עיין סתם הנוצות ס׳ לו קורא עקנין בן
 חפץ ספר לו קורין והפוסקים . ע״ד( דכ״ו הדור
 מחברם ע״ש שנקראו וכדומה מרדכי ס׳ ע״ד סתם
 כבעל חננאל לרכינו זה חפן ס׳ והמיחסים , לבד

 ממ״ש הטעות להם יצא וכו׳ וסה״ד וש״י שה״ק
 כ׳ ור״ח בלשון רכים כמקומות הראשונים בפוסקים

 ר״ח שמלת וחשכו , וכדומה חפן כס׳ פסק ר״ח או
 רכ ר״ח הוא באמת אכל ,חננאל רכינו ר״ח היא

. הוא ונכון שם הני׳ל החכם דכרי תורף זהו ,חפן

 על חי׳ . עטר ן׳ חיים ה״ר .ה׳ חפץ 762.
 :חולין מס׳ וריש הוריות שבח ברכות מס׳
 * 4ס , תקס״ה , זאלקווא . 2ס ,תצ״ב , ד״א

 *אלקאסם לאבו רפואה השלם.ס׳ החפץ 763.

 כתאב ערב בל׳ ונקרא אלזהראוי

 )טהעאריע( הלמודי לחלק ונחלק ,אלתצריף
ערבי מל׳ נעתק .)פראקסיש( המעשי וחלק
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 ה״א כשנת יוגה ב״ר משולם ר׳ ע״י לעברי

 מ״ש עיין .כ״י כאיזה קצתו או רכו ונמצא מ״ח

 10x10010.^ 86^11160 בספרו הח׳רמש״ש
 עוי ויש . (161,^^• 1371, 8.484.

 רש"נו ע״י השמוש ס׳ עיין , אחרות העתקות ג'
 , יקאר אכן יוסף ר׳ ע״י הצירוף וס׳ , יצחק כן

. מעתיקו נודע לא הרפואות שמיש וס'

 . טקנריא יש״ר ה״ר . מחופש חפש 764.
 מזה והתהפכותס השתנותס המתכות, טבע על

. שלמה בת בשמת מספרו חלק והוא ,לזה

 עתיקים עניניס קובץ . מטמונים חפש 765.
 : והס , הקדמונים ישראל לגדולי ויקרים

 או אגרת ב( .ורבותיו לרש״י חשובות א(

 "כיצד בשם הנודעת גאון שרירא רב תשו'
 נעתקו אלה )שני . נוסחאות בשנויי משנה" סדר

 מקיץ בן הי ג( . קלף( על נושן מכ״י^ישן
 לה״ר הערות קצת ועם מוגה ,להראב״ע

 1 . ממש מכ״י נמצא ז״ל היידנהיים וואלף

 עליהם וכתוב סורי בלשון מוסר משלי ד(
 י חידות הם )ואולי דסופוס" מילתא הוא כדין"

 איזופוטי(. כלה״ק,עי'חידות גס הנמצאי׳ איזופונוי
 ורס״ג רש״י בתשו' ותקוניס הערות ה(

 יצחק לר' אשש אשר פיוט ו( מהמלבה"די.
 כמנהג יו״כ למחזור מפתח והוא ,גיאת אבן

 . דוראן הרשב״ץ באור עם אפריקא בגי
 נקבצו אלה כל .כ״י אלגזייר ממחזור נעתקו

 גאלדבערג בער ה״ר ע״י לדפוס והובאו

. 8ס , תר״ה ,ברלין :מניישטאט

 .;כספי אבן יוסף ה״ר .כסף חצוצרות 766.
 משלי : והס ,המע״ה שלמה ספרי ג׳ על פי׳

 כסף קבוצת כס' המחבר כ״כ .שיה״ש קהלת
 בכ״י נמצא קהלת על פירושו והגה .ע״ש ,שלו

מינכען בכ״י משלי ועל ,4. 272, ף רד״א
 | דברים ועיין , (4ס אין דפין 37) נ\2 266

 בקצרה שיה״ש ועל . י״ע דף שלי ב' קוננו׳ עתיקים
 . פירושים( שלשה , שיה"ש פירוש )עיין

 גרוכערערך אונד ערש של כענציקלאפעדיע ]עיין

 כספי ספרי כל ערכתי ושם 1086! 038נן1
. רמש״ש[ הספרים: באוצרי ומובאס מוצאם וכתבתי

. יהונתן( קשת )עיין , יהונתן חצי 767.

. מכתמים( אגדת )עיין . שנונים חצי 768,

 אבר״ק טונא שלמה ה״ר החדשה. חצר 769.
 השגות קוגט׳ ובסופו ,שו״ת . שווערזענץ

. ?ג 181 רח״ם ב״י : הטועים אבן בשם

.תורה( )עיין .החדשה החצר 770.

 .שיבער פייוויל ה״י .השיר חצרות 771.
 י חלקים בששה שירים מי״ב הראשון השיר כולל

 1 את עשה אשר ונפלאותיו ה׳ חהלות לספר

 בואם עד שבע מבאר יעקב יצא מאז אבותינו
 שירי לס׳ קדום וחלק מבוא כעין )והיו מצרימה

. 8ס , 1840 , ווארשא :לרנה״ו( תפארת
 כולל רוסיא/ בארץ היהודים אודות על חק 772.

 ומסחרם מושבוחס, למקומות היהודים משפטי
 ה״ר ע״י רוסיא מל׳ )נעתק .וכו' , ידם וחית

 , והוראדנא ווילנא א״ש(: במהרי״ל אהרן

 )עיין המוני בל״א , כנ״ל עוד . 4ס , 1835
. וכו׳( פעסטזעטצונג

 הד״ט עקרי בס׳ מובא . שו״ת • בנימין חק 773.
, )שי״ג( : עירני להר״ד

 דוד ב״ר משה יוסף ה״ר . יוסף חק 774.
 ,פסח הל׳ ש״ע על דינים חי׳ . מפרעמסלא

 : דבסמוך יעקב חק ע״ס השגות וקצת
. 4ס , ת״צ , ד"א

 רישר יוסף ב״ר יעקב ה״ר .יעקב חק 775.
 פסח, הל׳ ש״ע על ובאור דינים חי' מפראג.

 בחרא מהדורא למנחה סולת ס׳ ובסופו
 ונלוה . יעקב מנחת לספרו והוספות להנ״ל

 , שמעון ה״ר לבנו למנחה שמן ס׳ לו

 על מישור ארח בעל להשגות וחשובות הגהות

. 4ס ,תנ״ו , דעסויא : הנ״ל יעקב מנחת ס׳

 ע״י לבדו כנ״ל ש״ע על הנ״ל יעקב חק 776.
 : בהאלי מ״ץ מיכל יחיאל כ״ר נחמן

 אוסטרהא . חקכ"ח ,ברלין . תפ״ד , יעסניץ

 של ד' מתוספות אדע לא ]אני . 4ס ,תקנ״ח
 על חי' ובסופו ,כנ"ל עוד • רמש״ש[ :המו״ל

 בשם שפירא יהושע לה״ר שיטות קצת

 . 4ס ,תקי"ו ,ברלין :מהרר״י חידושי
 הש״ע ועם שונים בפנים פ״ר ז״ז גס ונדפס

 וגס פסח מהלכות ודף דף כל בשולי והמגינים
. א״ח( ערוך שלחן )ועיין .לבדו בכר־

 הנ״ל יוסף חק ס׳ עם הנ״ל יעקב חק 777.
 ,טורקא : טובים חקים הכולל בשם ונקראו

 עוד . 2ס , תקס״ח , פולנאה . 4ס ,תקכ״ז
 ביעקב און הביט לא קונע' בתום׳ כנ״ל

. 2ס , תקע״ד ,אוסטרהא :ל׳( באות זה )עיין

 משנה מקרא למוד סדר .לישראל חק 778.
 פרשיות כסדר השבוע ימי לכל וזוהר גמרא

 כתבי עפ״י טהרח״ו ע׳יי מלוקט . התורה
 , ברוך יצחק ה״ר והכינו סדרו . האריז״ל

. 4ס , תקמ״ח ,ליוורנו . ח״ק , מצרים ; ב״ח

 לחק יוסף ס׳ חוס׳ עם הנ״ל לישראל חק 779.
 מוסר מספרי לקוטיס והוא , חיד"א לה״ר

 וגם פוסקים ושאר מהרמב״ס פסוקה והלכה
 , ומוסר וקבלה וגמרא משנה הששי ליום ליקט

, לבוב .תק״ע—תקס״ט , קאלים : חלקים ה׳



השמים הקות — 199לישראל חק

 ,תקפ" ברדיטשוב, . . תק״ זאלקווא, . .תק"
. 4" , תקע״ח ,ליוורנו

 עוד ונוסף הנ״ל, ככל הנ״ל לישראל חק 780.
 הבאיס נו״כ פסוקי על דיי מצודת פי'

 , שם . חקפ"ה , סלאוויטא : האלה בחוקים

. פעמים כמה וז״ז ,8ס ,תקצ״ב

 מנחם ב״ר חנניה ה״ר .לישראל חק 781.
 על והשגות אה״ע ש״ע דיני חי' . קאזיס

, 4ס ,ת״ק ,ליוורנו : י״ד פר״ח
 ל_א י—ה ל—י ה״ר .לישראל חק 782.

 ם׳ הוא .מפראג לנדא( הלוי )ישראל

 הרמב״ן הגהות קצור עם להרמב״ס המצות
 חסדאי ר׳ מכתב לו נלוה .לל"א מועתק

 ובסופו ,אליו המלך ותשובת אלכוזר למלך
 : מצות חרי״ג על גבירול בן ר״ש אזהרות

 : הנלויס ובהשמעת . 4ס < תקנ״ח ,פראג
. 8ס , תרי״ט , פרעסבורג

 . פורים( זכרו! )עיין . לגברים חק 783.

 .ארי( דרישת )עיין .ומשפט חק 784.

.בורגיל אברהם כ״ר נתן ה״ר .נתן חק 785.
 ומסכת קדשים סדר תלמוד על גפ״ת חי'

 : והרמב״ס ש״ס לקומי ובסופו ,הוריות
. 2ס ,תקל״ו ,ליוורנו

 , חפציהם( לכל דרושים )עיין . נתן חק 786.

 המורה רמוני מעסיס הבאים אלה חקריים 787.
 רח״ם ב״י :מראיטי משה ה״ר הפילוסוף

307 .
 . וויזל הירץ נפתלי ח״ר . דיי הקור 788,

 ' בשכר ז"ל קדמונינו קבלת על מחקרי מאמר
 :לכדו וגס , תקמ״ח במאסף ראשונה נדפס ועונש.
 . 8ס , תקע״ח ,ווילנא . חש״ד ,ברלין
. מכתבים( )ועיין

 מאמרות(, עשרה דרך, מורה דץ.)עיין חקור 789.

.תלמוד( )עיין .דינים חקור 790.

 ב״ר טוב יום רבעו . הדיינים חקות 791.
 הנהגות על .)הריטב״א( אשבילי אברהם

 חיד״א הג״מ כיד והיה . והלכותיהם הדיינים
 פלי ושה״ג כ,:י ה' ושג״ב ל״ב י׳ בשג״א בכ"י,כמ״ש

 1 ע״ש. בח״ב, ובמקומו וכו׳ שם׳ ודע ד״ה בח״א כשמו
 ן׳ אברהם בן שלמה ר׳ שמחברו ונראה

 כס׳ כשמו )ונדפס כ״י, כקצת כ' כאשר טזראת)?(

 ע׳ רשמש״ש עי׳ ווין,תרב״ד. קונטרסים: חמשה
 אשר 1237 רוסי די ב״י מוכא ושם (2269

 מפני אחר כמקום הזה הספרים כאוצר ימצא בל״ס
 והוספות ,כראוי הזה השס העתיק לא יוסי שדי

 חקות סרר שמו 416 פאריס וכרשימת ,שם
 לקומות כשם נמצא 65 שזח״ה ובכ״י ,הדיינים

ז״ל הרשכ״א של תלמידו שקכן הדיינים טס'

 סימניו ומספר וסתרו ,ז"ל הרב מן שקכל מה כפי
 שנה קאכאק להח׳ בישרון מ״ש מהנדפס,עיין משונה

 )רמש״ש(. : המועד חול דיני ,ועיין 199 ע' ח'

קויפמאן יעקב משה לר׳ הפסה חקרת 792.
 . ?^. 247 רח״ם כ״י : אביגדור בן כהן

 .כסמוך( גם ועיין אילם )עיין שמיים. חקות 793.

אורבינו נקראבכ״י הזה השמים.)וכשס חקרת 794.
 וואטיקאן בכ״י אכל . הראב״ע ^.( 47

 משפטי או איצטגנינות ס' נקרא 390
 איננו אכל שנעתק בראשו ]וכתוב הכוכבים

 משאלה ספרי אמנם מקומות, כקצת רק גמורה העתקה
 ואני לגמרי ערכי מל' געתקיס יהודי( ג"כ )שהיה

 לכל רק הספרים לכלל שם קרא לא שהראכ״ע חושב
 גדול חבור והוא • רמש״ש[ : בפ״ע ואחד אחד

 , )אסטרולוגית( החזיון או נסיון בחכמת
 מהדורות, בב׳ קצתם ספרים כמה בו ונמצאים

 ]כאי תתק״ח כשנת נעשית הראשונה והמהדורא
 ואני # 390 בוואטיקאן כסוף כתכ כן ? רודוס
 חכמה ראשית א( . רמש״ש[ : כזה מסופק

 )על המזלות משפטי ב( .הגלגל בחכמת

 איזראעליט כמ״ע צונן מ״ש עיין , הכוכבים משפטי
 או טעמים ג( . (156 ע׳ 1840 אננאלען
 המחבר יקראהו כן חכמה ראשית טעמי
 כנותן שהוא מפני שלו המולדות בס׳ בעצמו
 ס׳ ד( . הנ״ל חכמה ראשית לס' טעמים

 .וכו' ומזלו האדם הולדת שעת על המולדות

 והרעים הטובים הימים על המבחרים ס' ה(
 .וכדומה מעשה כל ולתחלת ולרפואה להקזה

 העולם משפטי ג״כ ונקרא העולם ס׳ ו(

 לו קורין יש ולכן ,המשרתים מחברות בעניני
 ס׳ ז( . המשרתים מחברות ס/ ג״כ

 מאורות על המאורות ס׳ ח( . השאילות

 אלה ומלבד ,למעשה הקשים והימים השמים
 וס׳ ואשאלה השאלות ס׳ ערבי מל׳ העתיק

 נמצאו גס והשמש( הלבנה )בקדמות למשאלה
 וואטיקאן בכ״י ]הנקרא מולד כמו קטנים עניניס

 שהמרשימיס אפונה ולא הראשונים מהחוריים
 :מתחיל רמש״ש[ : זה שם להם בדו כוואטיקאן

 (32 ע׳ תר״ך המזכיר )עיין המבורך״ הילד ״נולד
. )שם( : מגטואה בכ״י הבתים תיקון לוחות ופירוש

 די פיטר ע״י רומי לל' נעתקו הספרים ורוב

 מן העולם ס' אבל סן^(110ם818) אבאנו
 שעשה צרפתית העתקה ע״י 80זם1ס118 811168

 כאשר חיים הוא ]כנראה 084^1118 הנקרא יהודי
 . 4ס , 1507 ,ד״ו ונדפס רמש"ש[ : שערתי

 . .אחר בסגנון לעיין בל' המולדות ס' נמצא גס
 "ובחכמת לאמר כתוב הלבבות מנוח ס' ובהקדמת

 ר״א בשנת חובר הישן חכמה ראשית ס' החזיון
הראב״ע החכם והעתיקו ליצירה(, תתק״ח )צ״ל תק״ח
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. לעיל( יעקב חק )עיין . טובים חקיס 807. |

 : בוואטיקאן כ״י : האדם הצלחת על חקירה 808. !
. )ש׳י(

 חיים ש״ר שלמה ה״ר .האמת חקירת 809.
 מחולדות רעה מקרה ספור . מלבוב ברוך

 ,אלטונא : האמת מושג על וחקירות חייו ימי
 )פירשט . 8ס , תר״א ,ווין . 8ס , תקצ"ח

. ד( תקל" ח״א

 .מרגליות משה ה״ר . הגמול חקירת 810.
 כתר שיר ובסופו ,ועונש שכר בענין חקירות
 חורה: ועניני כהן בוכנער לרזב״ד מלכות

. 8ס , 1829 , אפען
 שמעון בן שלמה ה״ר . הלב חקירת 811.

 , בל״א מוסר תוכחת .מפיורדא וועצלר

 ע״י ונדפס תע״ה( בשנת )חברו . לפרקים ונחלק

 )רשמש״ש , 8ס ,תצ״ב , ד״א : לונדון זלמן ר׳
. (2390 ע׳

 מנחם ב״י משה ה״ר . תפוחין חקל 812.
 רמ״ד דף משה ויקהל בספרו מביאו .מפראג

 ספרו בראש מביאו גס . שכ״ה( )סדי״ד : ע״א
. זהר,ע״ש מאמרי באור שהוא נראה ושם קדש זרע

 שו״ח .פאלאגי חיים ה״ר לב. חקקי 813.
 לב ובסופו , ואה״ע י״ד א״ח ש״ע בדיני

 בשם ומפתחות , והשמטות חקוניס תמים
. 2ס ,ת״ר ,שאלוניקי :שבלב דברים

 ש״ע בדיני שו״ת ,ח״ב . מהנ״ל . לב חקקי 814.
 לח״א השממות ובסופו ארוכה, פתיחה עס ח״מ
 לח״ב ומפתחות ללב הנכנסין דברים בשם
 , שאלוניקי : הלב פתיחת בשם הנז׳

. )ינה״ל( 2ס תר״ט

. והדעות( האמונות )עיין . ד>ת הקר 815.

אבד״ק קאליר אלעזר ה״ר הלבה. הקר 816.
. 4ס , תקצ"ח , ווין : ח״א שו"ת • קעלין

 ח״א, .פאלאגי חיים ה״ר . לב הקרי 817.
 סי' ח׳ )תג״י : ואה״ע י״ד א״ח ש״ע על שו״ת
 והוא לב חקקי וצ״ל הוא שט״ס נראה .י״ז(

. ע״ש ^813 דלעיל

 . חזן חיים ב״ר יוסף ה״ר לב. הקרי 818.
 ש״ע על .חלקים ששה ,ש״ע ד׳ כל על חי׳

 י״ד ש״ע על . 2ס ,תקמ״ז , שאלוניקי : א״ח
 :ע״ז הל׳ סוף עד לחקר כונן קונטרס עם

 ורובענש 1564 )רח״ם . תקנ״ד ,ליווינו

ח״ב י״ד ש״ע על • 2ס תקנ״ט( : 280,
 .2ס ,תקס"ו ,שאלוניקי וי"ד: א״ח שיורי עם

 , שאלוניקי : אה״ע ש״ע על . שם( )רובענש,

 282,1'• ורובענש 1565 )רח״ם תקע״ג
 : חלקים ב׳ ,ח"מ ש״ע על . 2ס תקע״ח(

ורוכענש 1565 )רח״ם תקצ״ב ,שאלוניקי

 המזלות משפטי ם' והם: ספרים, בד' אותו ופירש
 את המשחרים וס׳ השאלות וס' המולדות וס׳

 אברהם בן לוי ר' והנה . . . וכו' בארתי כולם

 לשון והביא הספרים מאנה קצור עשה היים בן
 , לראנ״ע לוי ר' של כ״י ג״כ שייחסו עד הראב״ע

 לר״ש ביונה מ״ש ועיין , בורן המרשים עשה וכן
; . לוחות ,הנחשת כלי ועיין , 18 ע' זקש

 אוצרי בכל כמעט כ״י נמצאו האלה מהספרים
 נבדקו מהם מעט אך , יחידים אצל וגם , הספרים
 ובכלל , כאן אותם לפרוט א״א ע״כ ,כראוי ונרשמו

 מארגענל. דיינושע של עתי במכתב רמש״ש מ"ש עיין

 , והלאה 342 מעמוד 24 כרך געזעללשאפט
 פאריס, כ״י ורשימת ומינכען ליידען כ״י וברשימות

 מאנןעמאנזיק ספרי על פרטי מאמר לכתוב ייעד וכבר
. לראב״ע ותכונה

 מטילוטילה: ד״י פי׳ עם ..שמים חקות 795.
 מדרש מספר חלק ]הוא 5 סימן 85 ע' רש״ד ב״י

 הנמצא מטליטלה שלמה בן יהודה לר׳ החכמה
 ר' שם עליו מצאתי אשר 516 רח"ם בכ״י
 ערך עיין , 113 ע' תרכ״ד המזכיר , דובנא שלמה

. רמש״ש[ : החכמה מדרש

 הרא״ש. שן יהודה השמים.רבינו חקרת 796.
 ]ונזכר . ע״ש קע״ח, שרש מהרי״ק בשו״ת נראה כן

 עיין ,בתכונה לספרו זכות אברהם ר׳ בפתיחת
 , נעזעללשאפט מארגענל. דייטשען דער צייטשריפט

. רמש״ש[ :413 ע׳ 25 כרך

 יצחק ש״ר גבריאל ה״ר . האלהים חקי 797.
 התורה כסדר מצות חרי״ג פאללאק. אייזיק

.16סחר״א, שם, ד״א,תקצ״א. הרמב״ס: לפ״ד
 יהודה(. ישראל,מחוקק דעת.)עי'ישמה חקי 798.

קויפמאן יקותיאר ה״רמשה .דרך חקי 799.
 ש״ע על ובאור הגהות .הכהן אביגדור ש״ר

 , דיהרנפורט : עמו ונדפס ,כסדרו אה״ע
.שם( ומ"ש ישראל ישמח )ועיין . 2ס ,תק"ז

 1גאגון אברהם חיים ה״ר . חיים חקי 800.
... בירושלים ור"ט אב״ד

 יהושע ש״ר חיים יעקב ה״ר . חיים חקי 801.
 י , שרלי; :לה״ק דקדוק חקי תלמוד . כ״ץ

. 4ס , תקנ״ו
 י ישמח ,ישראל גאולת )עיין . חיים חקי 802.

. צוואה( , ישראל

. ישראל( ישמח )עיין . משפט חקי 803.

. יהודה( מחוקק )עיין ♦ ^ללם חקי 804.

, ישראל( ישמח )עיין ♦ ^זר חקי 805,

.טקורבייל יצחק רבעו .התורה חקי 806,
ס רד״א כ״י : תולה תלמוד בעניני חגרת
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חשב 201 לב חקרי

 רח״ם בין והשנויים . 2ס תקצ״ז( :281, לי
: האלפים לסימן הפרט מן ה' באות הוא ורובעכש

 . לעטערים הלוי מאיר ה״ר .לב הקרי 819.
 , פרעסבורג : בספה״ק הלמוד ע״ד מכתב

. 8ס ,1837
 ראיתי :וז״ל כ׳ שכ״ה בסה״ד . עילם הקת 820.

 מנחם ר׳ ]הוא חיות מאניס ה״ר בקונטרס
 פי' רמש״ש[ : ? שבת קבלת ס׳ כעל מאנש

 שער עולם חקת בחבורנו :וז״ל ספירות, עשר על
 דברי ותמצא ,ח' למוד , לקח היש חלק עולם שנות
. עכ״ל ,חפן

 מרדכי \ר אברהם ה״ר . הפסח הקת 821.
 בל' פסח הסדרישל סימני על פי׳ .אנקאווה

. ^.( 327 )המזכיר .8ס תר״ג, ליוורנו, ערבי:

 וואלף זאב בנימין ה״ר . הפטה הקת 822.
 .שערבשין מק' סג״ל בנציון יעקב ב״ר
 : הגדול בשבת שאומרים הגדה על פי'

. 8ס , תקל״ה , פפד״א
 סדר .פארדו דוד ה״ר . הפסח הקת 823.

 הנשיאים,וכו׳: ופרשת גיסן ימי לתחלת הלמוד

 עם ש״ם הגדה )ועיין . 8ס ,תקנ״ו ,ליוורנו
, ערבי( תרגום

 מענדיל מנחם מאיר ח״ר .הפסח הקת 824.
 . פסח הלכות על חבור . בעריש שאול ב״ר

 : פסח הגדת על חדשים מגדים בספרו מזכירו
. )שי״ג(

 יקותיאל משה ה״ר . הפסח הקת 825.
 הגדה על פי' כהן. אביגדור כ״ר קויפמאן

.״\ו. 247 רח״ם כ״י : פסח של

החיים(. ש״ם,ס' הגדה )עיין . הפסח הקת 826.

 הרא״ש בן יהודה רבינו .התורה הקת 827.
 , קע״ח שרש במהרי״ק הובא . דינים ס׳ .ז״ל

 קרימונה ד׳ מהרי״ק ובשו״ת ..(1^ 68 )ש"י ע״ש:
 של לבנו שהוא סתם שם וכתוב קע״ז בשרש הוא

 במהרי״ק וצ״ע בפירוש, יהודה ר' הוזכר ולא הרא״ש
 בלשון מסיים דין שכל לפי כן שנקרא ונראה .ד"ו

 ר״ד הקדמת ]ועיין . ע״ש התורה" חקת זאת״
רמש״ש[. בערלין: ד׳ יהודה זכרון לס׳ קאססעל

.ישראל( ישמח )עיין .התורה הקת 828.

אחת(. רגל על כולה חורה )עיין .לה׳ חרב 829.

 יצחק ב״ר אברהם ר המתהפכת. חרב 830.
 ,חר״ב כמנין בתים ר״י בעל שיר .הבררשי

 ויהי ר״י בחרוז נסגרו הבתים חרוזי כל וגס
 בימיו השיר חכמת מעוס על מתאונן שירו

 ,ע״א קכ״ו דף השכחה עומר בס' עיין .וכו׳
 מתוך כעת ]ונדפס ממנו חרוזים קצת נמצאו ושם
רמש״ש[. : זה עיין תכנית, חותם עם שד״ל כ״י

 חדודין דברי .ברית נקם נוקמת חרב 831.ן
 , הברית דברי אלה ס׳ מכתבי על והחול

. 8ס , תקליט )דעפויא( חמ״ד : זה עיין
 שבתי ב״ר יאיר ה״ר . פיפיות חרב 1. 832

 רח״ם כ״י :ונכרי יהודי ויכוח .מקורייו
 סי׳ )שענבלום 50 גירונדי כ״י £ 230

 שנת מררי יוסף בן שאול ר׳ ע״י נכתב , (29
 ברכיה עמנואל ר' תלמיד היה והמחבר ,תס״א

. משאנו יצחק בן

 )יעב״ץ(. עמדין יעקב פיפיות״ה״ר חרב 833.
 בשולי צבי נובל ציצת קצור ס' בסוף נזכר
. ע״ש , הדף

 וחרב לס׳ כן קורין יש . פיפיות חרב 834.
. ו׳( באות )עיין פיפיות

. החרב( להט )עיין . שלישיה חרב 835.

 ב״י קורות ספורי . ירושלים חרבות 836.
 ,ד״ו :למי נודע לא ,שפ״ה בשנת בירושלים

 ר״ט ע״י בל"א דבריו תורף ]ונעתק . 4ס ,שצ"ו
 ר״א ע״י בל״א ספורים בס' שטיינשניידער

 בשם 49 ע' (1856 )פראג ח״ד פאשעלעס
. יערוזאלעס״[ אין ״שטאטהאלטערווירטשאפט

 כת על פולין רבני מכתבי . צורים חרבות 837.
מאהבה:)שי״ג(. תשובה בשו״ת החסידיס״הובא

.אשר( דברי )עיין .צורים חרבות 838.

 : ג״כ )ונקרא אזכרו אלעזר ר׳ חרדים. ס׳ 839.
 בשרשי ה' ויראת מוסר תוכחת . אזקרי(

 בארץ הנוהגות במצות ובפרט וענפיהן המצות

 , 4ס , נשי״א ד"ו, : שמ״ח ה"א שנת חובר וכו׳.
 , זאלקווא . תקנ״ה ,ברין . תקל״ח זאלקווא,

 . תקע״ח , ראדוויל .תקס״ז , שם .תקנ״ו
 תרי״ט( )לעמבערג, חמו״ד . סדילקאוו,תקכ״ץ

 : וישר,ע"ש תם בס׳ בל״א נעתק ]וקצתו וז״ז. ,8ס
. [911 ע' רשמש״ש

 )בטעות( מיוחס . שאה שחוק על חרוזים 840.
 ]ועיין • השחקן( מליצת )עיין .להראב״ע•

 *הדפסתיו ושם יודען" דען בייא "שאך מאמרי
. רמש״ש[ : בל"א והעתקתיו והגהתיו

 .זאטושטש דוד ה״ר .והעצל החרוץ 841.
 :)דראמא( ההוה ע״ד ושיחה שיר בארח מליצה

. 8ס ,תקע״ז ,ברעסלויא
.טהורים( מים )עיין .דנהרא חריפותא 842.

; גרשום לרבינו קדמוניות חרמות 843.
 : זה עיין , ר״ג תקנות הם ואולי . יוא״ל כ"י

האפודי. דוראן פריפוט האפוד.ר׳ חשב 844.
 לכ״ט ונחלק ,העבור וסוד התכונה בחכמת
 800/2 רוסי די וכ״י יה״ש כ״י : פרקים

. אפ״ד( מעשה ס׳ המו״ל פתיחת )עיין .וז״ז
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שלמה חשק 202 החשבון

 כומטינו, מרדכי לר' חיבור .)עי'החשבון ס' 845.
. משה( ב״ר יוסף לר' החשבון חכמת על ל

 וחיבוט קונו עם האדם חשבון קונמריס 846.
 —]סביבש״ר חש"ד דפיס(:קושט/ )י' הקבר

 : 8ס תחה״מ[ מאמר לתשלום נדפס כי ,של"ז
 רשמש״ש ]ועיין . 8ס שנ״ה( )סביב חש"ד פראג,

. רמש״ש[ : 547 ע'

 חשבון ]ובמלואו המהלכות חשבון 847.
 ב״ר אברהם לר׳ הכוכבים[ טהלכות

 המזלות(. חשבון נקרא )ובמעות הנשיא חייא
 שעשה הלוחות ג״כ ומבחר , לשערים נחלק

 מר׳ נזכר כבר .הנשיא( לוחות )עיין המחבר
 מאור ומבעל נ״א( דף זקנים )טעם כספי יוסף

 ע״ז( דף ז׳ )כ"ח שד"ל כ״י ופ״מ: כ״ג פרק עיניס
 בל״א רמש״ש הח׳ מאמר )ועיין וז״ז ליידען וכ״י

26118011ק111 יש! 5131118- במ״ע ראב״ח על
1113111 □11(1 ?11781^ 810 6<1• X^1.

. (1867) 8. 14, 43)

 בל הובא .להרלב״ג המולדות חשבון 848.
. ע״ש , שנית מהדורא עימם מאור

 ן! רד״א כ״י . אדם של מזלו חשבון 849.
 של מזלו לדעת תרצה אס" )מתחיל ^2 1175,

. וכוכבו"( ב״א

 המהלכות חשבון )עיין . המזלות חשבון 850.
. לעיל(

 מענדיל מנחם ה״ר . הנפש חשבון 851.
 : האדם לבחינת הנפש מדות על . סטנובר

.12סתר"ד, ווילנא, .16ס חקס״ט, לעמכערג,

 חייא כ״ר אברהם ר׳ .העבור חשבון 852.
 וחולדות הקופות על .הספרדי הנשיא

 , שד״ל בכ״י נמצא ממנו דפין ד' . ועברונות
 מס׳ קצת הם ואולי . ע״ש ,ע״ז דף ז׳ בכ״ח כמ״ש

 . זה עיין ,בלונדון מחדש הנדפס שלו העכור
. המהלכות חשבון ועיין

 סי׳ חסידים בס׳ הובא . חשבונות ס׳ 853.
. ע״ש ,תתנ״ד

 רר״א כ״י :קבלה בעניני החישבונוח ס' 854.
4 ,962 6? .

 בער ישכר ה״ר . החשמונאים 855.
 בתים ח״ל בעל שיר , ח״א . שלעזינגער

 :כ״ג מתתיהו בני ע"י חנוכה נס על משושים

. 8ס ! תקע״ז ,פראג

 האומים משה ב״י אהרן אהרן.ח״ר חשן 856.
ב״י. טורים: ד׳ כסדר ווירמשישו״ת אבד״ק

 .אשר כ״ר בחיי לרבינו משפט חשן 857,
.ואוריך תומיך בפסוק התורה על בפירושו הזכירו

863.

864.

 מעשה פי׳ .הכהן משה ר׳ .משפט השן 858.
. ?6 1188, ן( רד"א ב״י :החשן

 . ערוך( שלחן , טורים )עיין . משפט השן 859.

. קונטי אברהם ר׳ .המשפט השן 860.
, )ש״י( :לה״ק דקדוק ס׳

 ברוך לר׳ קבלה ס' . המשפט השן 861.
 רשמש״ש )חשוד: מבועריל הגדול.מובא המקובל

 של מרבותיו אחד שם היה ברוך ]ר׳ (1782 ע'
 ליעלינעק המדרש )בית אבואלעפיה אברהם ר'

 ע' !8ז¥1811 £11. וספיי x,^ 111 ע׳
 עיגיס מאירת בס׳ עכו דמן יצחק מר' ונזכר (309

 .הברכה( וזאת ,במדבר ,שרה היי )פ' הרמב״ן על
 קה״ד בכ״י יצירה, ס׳ כללי פי' ייוחס ברוך לר׳

 בכ״י הקבלה מפתחות והוא ?6 1092, ](
 תרכ״ו כשנת הנדפסת הרשימה לפי , 770 פאריס

 הכרמולי מ״ש ולפי תוגרמי" צבור ״שליח נקרא ושם
 ע׳ ב׳ מחלקה שנית שנה בל״א קאבאק סל בישרון

 הרבה לקח פלו האמונות בס׳ ש״ע בן ש״ע ר' 114
 ,המקובל ברוך לר' הקבלה מפתח מש' ממאמריו

 שם שהביא המאמר מצאתי ואני ,כרמולי של כ"י
 חכם" יתהלל אל" פסוק על דרשה הכולל שלי בכ״י

 במ״ע שניאור והח' , קצת משונה בסגנון צ״א דף

 המובא ברוך לר' לייחס רצה 171 ג' ירחים מגד
 ברוך שהיה ואמר , השכל,ע״ש מאמר ס׳ מבועריל

 ואת המקובל את היודע ברוך : אומר ואני ! רופא
 על לפי' בפתיחתו עעיא ש״ע ר' וגס המושכל,

 והוא ,המקובל הזקן אשכנזי ברוך ר׳ מזכיר תהלים

 מיחש 931, ובקה״ד , ש״ע שנת בזמנו היה
 וואלף וחשב ,ברוך ן' לברוך קומה שיעור על מאמר

 ע׳ )רשמש״ש הידוע המחבר שהוא 160 ע' ח״ג
 שהיה (422 ע׳ געשיכעע ליעעראעור וצונן 772
. רמש"ש[ : שנ״ע בזמן

 כ״י ,מעשית מקבלה נפלא ס׳ .חשק ס'
 כמ״ש ,סה״ד הרכ ביד והיה חשק"( בי כי״ )מתחיל

 ,ז”להרמ השמות שרשי וכס׳ , ע"א קס״ח בדף
 ח״ב שלי ושה״ג ל׳ )שג״כ הרבה מזכירו , כ"י

 ?6 997, 276, ף רד״א בכ״י ונמצא במקומו(
 חשק בי כי בס' שמתחיל לפי כן שנקרא שם וכתב
 שהוא הרשד״ל וכ׳ ,יוא״ל בב״י ונמצא ,וגו׳
 שיה״ש ועל מועד אהל ענין על סוד ע״פ פי׳

 המזכיר )עיין . אבואלעפיא אברהם לה״ר

 . (418 ע׳ 1846 עק״ד חוס' ועי׳ ,דנ״ו ד׳
 יצחק גבריאל ה״ר . שלמח חשק

 ה״ר אחריו שהניח הספרים רשימת .פאלאק

 .8ס (1857 )ד״א, רובענס:חמו״ד זלמן שלמה
 סי׳ .אלימאן יוחנן ר' .שלמה חשק

 שער בשם נדפס הספר והקדמת . שיה״ש על

 תקפ"נן ובכה״ע שה"ג ועיין ,זה עיין ,החשק
. 28 ע' תרכ״ב המזכיר ועיין , בארוכה י"ג דף
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 הוא יה״ש שקנה יש״ר וכ״י , באדלעיאנא ]כ״י
. רמש"ש[ :שלי כעת

 בל׳ חנ״ך כסדר המלות פי׳ . שלמה חשק 865.
 קורדובירו גדליה ה״ר ע״י לביה״ד הובא לע״ז.

. 4ס ,שע״ז , שם . שמ״ר ,ד״ו :הרמ״ק( )בן

 ב״ר חיים שלמה ה״ר . שלמה חשק 866.
 עה״ת פירש״י על באורים .כרמי אברהם

 )פירשנו 4ס ..תק" ,ליוורנו : מדרשים וקצת
. דקצ״ב( ח״א

 ,שיה״ש על פי׳ הרשב״א. .שלמה חשק 867.
 ן' לר״ש שהוא נראה אינו .ש״י( )תוס' :ב״י

 אלימאנו לר״י או אלקכץ בן לר״ש ואולי אדרת,
 פי׳ עם ובלבלו , שלמה מחכמת שמדבר הנ״ל
.לר״ש משלי

 )בן שלמה לר' בדקדוק שלמה חשק 868.
 ברשימת נזכר . הזהב שרביט ?( אליהו

(.597 ע׳ מ״ב )וואלף רומאן חזקי' מר' המדקדקים

 שלמה לר׳ הכוזרי ס׳ פי׳ . שלמה חשק 869.
 מלוגיל ויואש שלמון המכונה יהודה בן

 בפתיחתו )וכתב . מיימון פראט ר׳ תלמיד
 של ב״י שנים( י״ב בן )קפ״ד( ד פ" בשנת שחיברו

 המזכיר עיין , וכו' טורין ונ״י 18 אשער מ"ס
 על שי' , יעקב בית ועיין , 127 ע' תרל"ו

 פראנו, ר׳ תלמידי כםפי,שלשתם נתנאל לר׳ הכוזרי
 בסגנון אבל ,ממנו שלמדו מה לפי הפירושים וחברו
. )רמש״ש( :מענו משונה

 יצחק ב״י שלמה ה״ר . שלמה חשק 870.
 ממאמרי בפשעים ישעיה על פי' הלוי. לבית

 לבנו הטמין בקשת ועם ,הזהר ומס׳ רז״ל
 נמרצה בקשה , הלוי לבית יצחק ה״ר

 , שאלוניקי : הבדרשי ידעיה ר׳ כבקשת

. 2ס , קרנ״י

 .מיללע״ר שלמה ה״ר .שלמה חשק 871.
 עד הוסדה מיום ישראל אמונת על בחינות

. 8ס , 1826 ,ווין :א' חוברת ,הזה היום

 .מרדכי ב״ר שלמה ה״ר .שלמה חשק 872.
 הכנה״ג ס׳ כמעשה ח״מ ש״ע על ומ״מ חי'

 השלימו ולא ,הכנה״ג שאחר האחרונים מספרי
 שמעון מטה ס׳ נדפס ועתה . ס"ח סי׳ עד רק

 לבנו קנ״ו סי׳ עד ח״מ ש״ע מריש ממנו כמעשהו
 ושה״ג א' ח׳ כ״ל ,ל״ט ח׳ )שג״ב שמעון: ה״ר

. 2ס , תקל״ג , קונשטנטינא : במקומו( שלי
 עזריה ן׳ שלטה ר׳ . שלמה חשק 873.

 לחדרים ונחלק ,הלכות חי' .מטוליטולה

 ע״א י״ב דף האורב בס' נזכר . וחלונות

. ע״ש , בהערה

 .פאפענהיים שלמה ה״ר .שלמה חשק 874.
 והוראותיהם האמנתי״ו נוספי השרשים עניני
 : ב'(—א )שרשי א׳ חוברת ,חדש בדרך

. 4ס ,תקס״ב , ברעסלויא
 צמח בה״ר שלמה ה״ר . שלמה חשק 875.

 ,משלי על פי' .האחרון( )הרשב״ץ דוראן

. 4ס ,שפ״ג ,ד״ו : עמו ונדפס
. האורב( )עיין . נשף חשקי 876.

 משה כ״ר הירש יעקב ה״ר .מים חשרת 877.
 דרשות ,ח״א :חלקים ב׳ בי״ח. ליב אריה

 ,ווין : ואגדות דרשות וח״ב ,התורה כסדר
. 4ס , תקפ״ה

 אבד״ק סופר משה ה״ר . סופר חתם 878.
 ונדפסו ,ש״ע ד' בדיני שו"ת .פרעסבורג

 : א״ח ש״ע בדיני שו״ח ר״ח :עתה עד

 בדיני שו״ת שנ״ו . 2ס ,תרט״ו ,פרעסבורג
 שו״ת קנ״ב . 2ס ,תר״א ! שם :י״ד ש״ע

 ובהמזכיר .2ס תרי״ח, שם, אה״ע: ש״ע בדיני
 ח״א אה״ע חלק :וז"ל כ' 654/5 תרי״כן

 קדושין , עגונות , אישות 1 פו״ר דיני כולל

 כולל אה״ע ח״ב . 2ס תרי״ח, , ב״ם וכתובות:
 וסוטה וחליצה יבוס גיטין בדיני שו״ת קי״ט
 : לח״א עוד השייכות שו״ת נ״ו ואח״ז ,וכו׳
. 2ס , תרי״ט , שם

 .רונקיל זלמן שלמה ה״ר .דמים חתן 879.
 ולנשואין התורה כסדר ופרפראות פשטים

 מהר״ל חתן הכהן יצחק וה״ר , ולמילות
 :בו שחסרו סדרות איזה על השלים מפראג

 . 4ס )שס״ו( קרגי״ו ,פראג :שכ״ה( )פה״ד
. (2389 ע׳ )רשמש״ש

רביעית מהדורא ח אווז נשלם
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10. . 8ס , תרי״ט

 , הצדק מראת )עיין .שיש של טבלא 3.
, הברית( לוחות שני

 על רשד אבן באור או הטבעית ס' 4.
 * ר' ע״י נעתק .בע״ח מטבע אריסטו ספר

 : ס״ג ה״א שנת עבת בחדש מביר ב״ר יעקב

קצת נמצא 123 ושם . 122 ווין כ״י
. ע״ש ,אחרת מהעתקה ממנו

. אברהם( מזכרת )עיין .טדי 5. 12
 13, # 1673,4 רד״א ובכ״י . טהעאריקא ס׳ 6.

 נקרא שלא הרמש״ש וכתב ,הרקיע זהר נקרא
 ס' :בכ"י ז״ל כי ,כלל הרקיע זהר בשס מ״י

 : רקיע טוהר קראתיו ]ואני טהעאריקא
 14. משה מהר״ר הדור מופת הגאון פי׳ עס רמש״ש[

 חיים מהר״ר האלוף נפש מלא ואחריו איסרלש,

 !5. בשנת ונכתב .היטב באר לפרשו והשלימו ליסקר
. רמש"ש עכ״ל ,שצ״ו

 החזקה יד ספרי חלקי מי״ד א׳ . טהרה ס' 7.
!6 , תורה( משגה )מיין להרמב״ס

. משניות( )עיין : — סדר . טהרות 8.

 ב״ר וואלף בנימין ה״ר .הקדש טהרות 9.
 וכוונות ומוסר קדושות הנהגות .מתתיהו

 וששה חלקים ב' ,האריז״ל וכתבי הזוהר ע״ס
. היוס הנהגת סדר א( : והס , סדרים

17. | הנהגת ד( .ממו" הנהגת ג( ביהכ״נ. הנהגח ב(

 סדר ו( : מ״ב ,רו״ש שבה הנהגות ה( . לילה
 סדר ובסופו ,ובפרש בכלל אדם בני הנהגות
 עס אברהם ברית מס' הפרשי הגדול הוידוי
 .)תצ״ג( אלה״י הושיענ״ו , ד"א :גדול באור

. 4ס ,תקס״ו , בליזורקע
 צבי ב״ר יצהק ה״ר . הקדש טהרות
 על חי׳ א׳ חלק . מלבוב מ״מ אשבנזי

 בהקדמתו ]וכ' . 2ס תקנ"ב, לבוב, זבחים: מס'
. אגדות[ על הנר אור ש׳ שחיבר

 מאיר משה ב״ר אהרן ה״ר אהרן. טהרת
 עס העשור בעל של הניקור סדר . פערילש

 בל״א: ניקור דיני ובסופו פוסקים, ולקושי פי׳

 . 8ס , תצ״א ,פראג . תפ״ב , אופיבאך

. צופים( שדה )עיין . חולין טהרת

 די משה כ״ר יצחק ה״ר .הנפש טהרת
 וסדר ושבועות נדרים התרת סדר .פאסי
 ושארי יו״כ בליל ליוורנו מנהג וסדר מלקות

. 12ס , פדי״ח , ד״א : תפלות

 לר׳ האמונה עיקרי על הקדש טהרת
 . חיים מקור ס' בסוף עיין . סרסא שמואל

 עם שהרוח ע״ס תוספתא .הקדש טהרת
 זר בשס מווילנא הגר״א ובאורי הגהות

. 4ס , תקס״ד , זאלקווא : זהב
 ירושלמי שפירא נתן ה״ר . הארץ טוב
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 עם ,קדושות עשר משנת ופירוש א״י שבחי
 :סוד ע״ס וכו׳ שבועות ליל יתקון חצות תקון
 , זאלקווא . תס"ו , קונשטנטינא .תט״ו ד"ו,

. 8ס ! חקמ״א

. החכמה( מעין )עיין .גיטץ טוב
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 .חוט גרין נתן כ״ר דור ה״ר .רואי טוב 31. ד
 דור מגדל ואחריו ׳ שו״ת בדרך שו״ב דיני ין

 , פפד״ט : בראשית ע״ס ופשמיס דרושים
 פי׳ טעם בטוב בחור ס' ]ג״ח . 4ס ,בנת״י

. שם[ בהקדמתו כמ״ש בחור, לר״א שירה פרקי על

 . נפתלי ב״ר אליקים ה״ר . שם טוב 32. ל

,ד״ו : דרוש בדרך והנהגות מוסר עניני ׳
: וז״ל כתוב ל״נו סי׳ א׳ ובזצ״ל . 4ס ,שס״ו ;

 שתיה אבן ס' הזכיר מספרו ע״ב כ״ה ובדף
 הרב היה שהוא נראה ישנים שפתי הרב ומלשון
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 על הנוספים מספרים א' הוא . טוביה ס' 34.
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, למודים( לשון

 ס׳ הוא .חננאל בן טוביאל בן טוביה ס' 35.
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 עה״ת הבחיי ע״ס פי׳ .תוי״ט בעל העליר
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 הלוי נחום מנחם ה״ד . טעם טוב 21.
 דרוש בדרך הטעמים נגינת פי' ♦מרריבון

. 8ס ,תקנ״ו , שקלאוו : קבלה וע"פ
. נועם( דרכי )עיין . טעם טוב 22.
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 מרגליות ליב יהורה ח״ר . ויפה טוב 24.

 השם יחוד על שערים ג׳ .זעליג אשר ב״ר
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 1 על .פרחי יצחק ה״ר .ירושלים טוב 25.

 והנהגות ת״ו ירושלים ועה״ק א״י מעלות
 בחו״ל ב״י אחינו לב לעורר וכו׳ יושביה

 י . תר״ג ,ירושלים : וכו׳ , נדבותס לתרומת

. 8ס , תיר"א , זאלקווא
• . החכמה( מעין )עיין . וישר טוב 26.

. הלבבות( חובות )עיין .הלבנון טוב 27.

 דיין פרנקפורט משה ה״ר .לכת טוב 28.
 הל׳ על קצר ובאור דינים חי' .באט״ד

 ראשונה ונדפס ,היטב באר פי' כעין אבלות
 ובסופו ,לבדו וכ״א היטב באר עם י״ד בש״ע
 • , ד״א :הלכה לפסק י״ד ש״ע כל על קו״א

 •י המדפיסים אותו עירבו ואח״כ . 12ס ,תק"ו
 שלי ושה״ג כ״ה ב׳ )ול״א :היטב הבאר בתוך

. היטב( באר עיין ,ח״נ

. הגדולים( שם )עיין .עין טוב 29.

.מהותו לי נודע ולא , יוא״ל כ״י . פעל טוב 30.
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 .4ס תט״ו( :\.2 459, ף וק״ד תקמ״ב רד״א אבל
 שחיבר מוכח סנ״ל חיים מקור ספרו ומסקדמת

 בשם מש״ע חלק לכל שמות וקרא ש״ע הד' כל על
 וא״כ ,הכללי שמו הוא חיים ומקור החשן אבני ג'
 שמו א״ח מש״ע הראשון חלק הכולל חיים מקור ס׳

 הכולל פטדה טור כמו אודם טור הוא הפרטי
 זה ברקת וטור ,שבת הלכות על א״ח מש"ע ח״ב
 . הש״ע חלקי לשארי וכן א״ח לש"ע הח״ג הוא

 ע' ול״א ן י״ח ח' ושג״ב כ״ה ח׳ שג״א )ועיין
 ט׳ אות וח״ב בשמו ח׳ אות ח״א שלי וד/ושה״ג ג'

. ברקת( ועור פעדה אדם עור

 .להלן( טורים )עיין .משפט חשן טור 46.

 הנ״ל. הכהן בר״א חיים ה״ר יהלום. טור 47.
 . י״ד ש״ע סוף על כנ״ל וחי׳ ארוך באור

 כי אמת ויוכח נדפס חיד״א הג״מ ראה זה את
 י״ד חלקי שארי על וספיר נסך עורי גם נדפסו

 ברקת טור )עיין א״ח בש״ע כמעשהו הראשונים
 סי' מריש מתחיל אני גם ראיתי ואותו . לעיל(
 , דפין מ״ם שפ"ע סי׳ תוך עד אבלות בהל׳ שע"ב

 . (4ס , שע״ב—של״ג דף צ״ג—פ"ד )קונערס
 סי' עד גם י״ד הש״ע כל שנדפס ספק אין וא״כ

 , ! ? לראשונים היה מה הסבה יודע ומי , זה
 )ועיין ד״א. שהוא נראה והנייר האותיות ומתכונת

.במקומו( ח״ב שלי ושה״ג ס׳ ע׳ ול"א

.להלן( טורים )עיין .דעה ירדה טור 48.

 הג״ל. הכהן בר״א היים ה״ר פטדה. טור 49.
 ,שבת הל' א״ח ש״ע על הנ״ל וחי' ארוך באור
 ברקת טור )עיין חיים מקור לספרו ח״ב והוא

. 4ס ,חוד"ה ,ליוורנו : לעיל(
 אשר בה״ר ליב אריה ח״ר .אבן טורי 50.

 מגילה, חגיגה ר״ה מס' על חי׳ מיץ. אבד״ק
 לגוף כ״כ שייך שאינו חי׳ קצת מס׳ כל ובסוף
 ,מסכתא שילהי ר״ל שהם אבני בשס הלכה
 קרא גררא אגב בו הבאיס חידושים ושארי

 השייך כל את למלאות מילואים אבני בשם

 כנ״ל עוד .2ס ,תקמ״א , מיץ :ההלכה לענין
 אריה משה לה״ר חי׳ אחרון קונטרס בתוס'
. 2ס ,תקצ״ו ,ווילנא : יהושע ב״ר ליב

 סג״ל שמואל ב״ר דוד ה״ר .זהב טורי 51.
 חלקי ד׳ כל על באור . אוסטרהא אבד״ק

 ח״ל: בש״י כתוב ש״ע א'.על א' ונדפסו הש״ע
 )ע״ש .עכ״ל , בקראקא בדפוס נגמר לא עדיין

 —ת"מ לשנת סביב ראשונה נדפס וא״כ ?(.£17
 ורשימות ברד״א זכר לו מצאתי לא אבל , תמ״א
 תמ״ג לשנת סביב שנדפס כתב מיד״א והג״מ זולתו,

 ח״ב שלי ושה״ג ז׳ ע' ול״א )עיין בדיהרנפורט
 המדפיס היה הוא הש״י בעל כי והתימא .במקומו(

 מביא הש״י על ובתוספותיו ,כנודע בדיהרנפורע

 ומגן הע״ז( )הוא דוד מגן סי' עם ארן מגיני ס׳
 שצ״ל ונראה ,זו שנה לפני ולא תנ״כ משנת אברהם
 , תמ״ג ולא תנ״ג לשנת סביב חיד״א הג״מ בדברי

 דוד מגן בשם א״ח הש״ע עס א״ח ע״ז נדפס וכן
. ערוך( שלחן )ועיין ס״ר

 הדפיסו .י״ד ש״ע על .טהנ״ל .זהב טורי 52.
 י״ר ש״ך על השגות אחד דף נמצא ובסופו ,בחייו

 שבעל עד בנמצא אינו זה ודף ,ג"כ אז שנדפס
 נתעורר זה דף ומסכת לידו, הגיע שלא כותב הפר״ח

 . ז״ל הוא כמ"ש הכסף נקודות ס' לחבר הש״ך

 . 2ס ,ת״ו לובלין, שם(: שלי ושה״ג שם )ול״א
 , הפנים עם שנדפס כ' דקע״ד ח"ב )ופיישט
 י״ד ט״ז רח"ם מרשימת נו נתחלף אולי וחוששני

 נדפס ואח״ז .1621—22 ע״ש אה״ע, בט״ז
 אשלי הכולל בשס הש״ן ועם פ״ר הש״ע עם

. ערוך( שלחן )ועיין .רברבי

 נדפס ,אה״ע ש״ע על .מהנ״ל . זהב טורי 53.
 . 2ס , תקי״ד זאלקווא, : הפניס עס ראשונה

 ראיתי אם אזכור )ולא . 2ס ,תקס״ו אוסטרהא,
 אה״ע ש״ע אל נלוה ואולי , הפנים עם האחרון את

 ,ווין : אה״ע( ערוך שלחן ועיין ,מיוחד בכרך

. וע״ש( )רובענס 2ס תקס״ט,

 נדפס . ח״מ ש״ע על טהנ״ל זהב טורי 54.
 חי׳ תוס׳ עס רמ״ו סי׳ סוף עד רק ראשונה

 קיקיון או דיונה עלה )בע״ס יונה ה״ר
 :צבי חכם והגאון טהרש״ק ומי׳ ?( דיונה

 ש״ע בסוף כנ״ל עוד . 4ס ,תג״ב ,המבורג
 מגדים פרי ס' ובסופו ,מיוחד בכרך ח״מ

 . 2ס ,תקכ״ז ,פיוררא : פ׳( באות זה )עיין
 חשלוס עד רמ״ז משי' בו ונוסף ,כנ״ל עוד

 המחבר כי המלב״ד בהקדמת וכתוב הח״מ, כל
 גמירא עד רמ״ז מסי׳ ח״מ על לחבורו קרא
 המשפטי״ם ע״ש:ברלין,ואל״ה לחם ערך בשס

. 4ס ,)תקכ״ו(
 משה, ב״ר ליב יהודה ה״ר .ישפה טורי 55.

. 8ס ,תקל״ז )אלטונא( חמ״ר :מליצה עניני

 בן יעקב ה״ר . — ארבעה .טורים 56.
 בבלי מתלמוד הדינים כל קובץ .ז״ל הרא״ש
 והמפרשים הגאונים דברי ומכל וירושלמי

 סידר הכל .לפניו שהיו הראשונים והפוסקים
 ; בשם טורים לארבעה ויחלקם ,נכון בסדר

 אבן טור , דעה יורה טור , חיים ארח טור
 לכמה נחלק טור וכל ,משפט השן טור ,העזר
 לסימנים, נחלקה והלכה הלכה וכל הלכות, וכמה

: פרטן וזה

 בג׳ הלכות כ״ז .חיים ארח טור א(
 עד בבקר מקומו האדם הנהגות א( : חלקים

 יום בכל והתפלות הברכות וכל בערב שכבו
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 כל עס השבת יום וסדר ע״ש דיני ב( .וכו'

 וסדר התפלות כל וסדר והמנהגים הדיניס
 המועדים וכל ר״ת סדר ג( . שבת מוצאי

 וכל השנה כל כסדר והצומות והרגלים

. וכו׳ דיניהם,

 בדיני הלכות ל״א דעה. יורה טור ב(
 ושארי והתיר איסור ודיני וטרפות שחיטות

. הזה בזמן הנוהגים דינים

 בדיני הלכות ה׳ .העזר אבן טור ג( ,
. וחליצה גימין כתובות קדושין אישות

 הלכות ל״ח .משפט השן טור ד(
 הדיינים ומשפטי לחבירו אדם שבין בדינים
. וכדומה

 הנה עד נדפסו אלה טורים ארבעה

 אחד אחד גס יחד, ארבעתם גם רבות פעמים
 ופרושים ובאורים הגהות עם וגס לבדס גס

 זכרם שנמצא כפי פה אותם לערוך הנני שוניס״ואני
: הזה היום עד עיני ראו ואשר ספרים כרשימות

אברהם ה״ר ע"י ראשונה )נדפס * א״ח טור 57.
 ספרד( כ 11131)■ אישאר רל״ו. מנטוכה, בונת(:

 ע״י אפשר ,רם״ז )קודם חמו״ד ,2ס רמ״ה
 (.1186 ע' רשמש״ש:456|(, )רד״א 4סשונצינו(

 . 4ס , רצ״ח ,קראקא :רש״י באותיות עוד
 ה״ר הגהות עס וראינה צאינה באותיות עוד

 ,פראג :מפראג אביגדור כה״ד אברהם
 הדינים ומ״מ הגהות תוס' עם עוד .2ס ,ש'

 . 8ס , שי"ח ,קרימונה : קשות מלות ובאור
 יהודה לה״ר יהודה ויגש באור עם עוד
 ליב ר׳ "טור בשס ונודע מאיר כ״ר ליב

 להלן( זה )עיין יוסף מבית קצור והוא חנליש"
 ,לובלין :הב״י שקיצר מקומות בקצת ובאור
. 2ס , שנ"ט

 נדפס הראשון השליש .דעה יורה טור 58.
 )ונשלם מנטובה הנ״ל(: בונת ר״א )ע״י ראשונה

 , פירארה : פיזארו( חיים ב״ר אברהם ר' ע״י

 כולו עוד . 2ס ,ל״י או״ר ,אישאר .רל״ז

. 4ס ,רצ״ט !קראקא :רש״י ובאותיות
 אלחגארה )ואדי חטו״ר .העזר אבן טור 59.

. 2ס (1190 ע׳ רשמש״ש :
 הגהות שוס בלי (— הארבעה )כל טורים 60.

 קחי( משולם ר׳ )ע״י ראשונה ופירושים. ומ״מ
 יום והשלמתם ? )רל"ח רל"ה ,שקו די פייביא

 משה בן שלמה ר' )ע״י עוד .תמוז( כ"ח כ'
 האומנים )ע״י עוד . ר"]( )כמו חמו״ד שונצינו(

 .קושט' אחיו(: שמואל ור׳ נחמיאש ן׳ דוד ר׳
 רוח ותחי פרשת סנוורים אלו השלמת : שם ]כתוב

 אלפים חמשת שנת לכובת ד' ו׳ יום אביהם יעקב
 הוא ספק בלי אכל וארבעה. ם חמשי ו ומאתים

 כאשר רס״ר שהוא ששים וצ״ל הדפוס טעות

 ע' כרשימה וגם נויפאגר' יידישע כמאמרנו הוכחתי

 )הוא הלוי בנימין כן אליה ר' ע״י והוגה ( 1182
 כשנת הרי״ף ג״כ הגיה אשר הנודע רא״ס תלמיד
 דפוס )ר״ל כ׳ דפוס ,עוד .רמש״ש[ : רס״נו(

 , עוד . 2ס ,רע״ו ,פאנו :השני( שונצינו כני
 אצל אדילקינד כרוך כני )ע״י לש״י באותיות

 עם עוד . 2ס , רפ״ב , וויניציא :כוימכורג(
 : שמריה בן אברהם ר' ע״י התלמוד מ״מ

 ,)לפ"ג ירצ״ה שונצינו( אליעזר ר׳ )ע״י קושט'

 עם עוד . 2ס לפ״ק( שהוא הוכיח 226 גא"ל וצונן
 אברהם ר' הגהות עם כ״כ( שלם )כלתי מ״מ
 ומקצרות מלוקטות ,מוא״ח על אביגדור ב״י
 ,אויגשבורג ברוך: בן יעקב ר׳ תלמידו ע״י

 :התלמוד פרקי מפתח עם ,עוד . 2ס ז ש׳
 , שכ׳יא / )שם . ישו״ב או חי"ש , קרימונא

 מלות פי' עם כנ״ל עוד .כ״י( ש"י הגהות : 2ס
 יוסף ר׳ ע״י הערוך( ס' מתוך )רכו זרות

 שערים יש )וגס 2ס , ש״ך , ריווא :אוטולינג

 : (1184 ע׳ רשמש"ש : שכ״א : כהס שנדפס
 : שע״א ענת ז׳ )ונשלם לספ״ר , האגוויה

. 2ס (1185 רשמש"ש
 למרן ידים ורחב גדול פי' עם הנ״ל טורים 61.

 בית בפס קארו אפרים כ״ר יוסף ה״ר
 מכל הדעות כל וקבץ אסף הוא . יוסף

 והאחרונים הראשונים שו״ת וכל הפוסקים

 , הלכה לפסק דעתו בהכרעת זמנו עד שהיו
 על באותיות נסמנו המחודשים הדינים וכל

 : בראשו ומפתח לוח עם א״ב כסדר הגליון
 : יושנויניאן( כבית אדינלקינד )ע"י א״ח טור

 כלי 535 )רד״א 2ס , שי״א—ש"י , ווגיציא
 ר' ע״י מוגה ,עוד . (1187 רשמש״ש :שער

 )כסלו( שם קאצינאילנבויגן: יהודה בן שמואל

 משולם ר' הוספות עם , עוד .שכ״ד

 יצחק ר׳ ע״י הוגה ,שמעיה בן קויפמאן
 . 2ס ,אשמ״ח ,שם : רכיעי( )דפוס גרשון

 ווניציא מפרינצו( יעקב כן מאיר ר' )ע״י י"ד טור

 . (1189 )רשמש״ש 2ס ,שי״א כראגאדין( )אצל
 : חמו ן' אברהם בן יחייא ר׳ מוגהע״י , עוד

 די אצל כל״ס ,כומכורג ובאותיות )כבית ווניציא

 :אדילקינד( )ע״י אה״ע טור . 2ס ד,”של גארא(
 ר׳ ע״י )מוגה , עוד . 2ס , שי״ג , סאביוניטה

 די כורגו )אצל וויניציא פיהם( יצחק בן שמואל
 )שכ״ה חקארוחייוס״ עייל{כם ר״ב אלי(3?

 וויעוריאו )ע״י עוד . (1190 ע' רשמש״ש עיין
 די )אצל שם : הרא״ש( כן מאיר ור' איליאנו

 טור . 2ס , שכ״ה כומכרג( וכדפוס בכית גארא
 ,עוד . שי״ט , סאביוניטה : מ"מ עם ח"מ

 ח״מ ובטור , המחבר למרן דינים חי' בתום'
 הגליון על יד בצורת מחודש דין כל נסמן

משלם ר' )ע״י הספר בפנים וכן א"ב ובסדר
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62.

63.

64.

65.

 .גריפו( )כבית 2ס ב״ז,—שכ״ד■ ד״ו, : קופמן(
 אהד דפוס אינו (1184 )ברשי׳ הרמש״ש דעת ולפי

 שה( )שהזכירה שוניה מדפיהיה הדפיהו רק מעיקרא
גריפו. ככית שכ״ז עד שב״ד משנת בפ"ע הלק הלק

 עליהם נופף ועוד ,הנ״ל ככל הנ״ל טורים
 כמקומו( כאו״א )עי׳ משה הבית.דרכי בדק
 בסוף מרגליות יעקב לר׳ חליצה סדר ונוסף

. 2ס ,ג'—תס״ב ,ברלין : אה״ע
 יואל לה״ר הרש בית פי׳ עס הנ״ל טורים

 , קראקא אבד״ק פירקיש שמואל ב״ר

 עוד . 2ס ,ת׳—שצ״א , קראקא : כרכים ד׳
 דרישה עוד בו נוסף ח״מ מור ועל ,כנ״ל

 ,פפד״ט כרכים: ה' כסמוך( זה )עי' ופרישה

 וי״ד טוא״ח כנ״ל עוד . 2ס ,ע״ו—חע״ב
 מור . 2ס פ״א,—תקע״ח ,מעזיבוז : ואה״ע

 : וח״ב . תקע״א ,פולנאה : ח״א ח״מ

. 2ס , תקפי׳ב ,מעזיבוז
 יהושע לה״ר ישראל בית עם הנ״ל טורים
 גדול באור .אלכסנדר כ״ר הכהן פאלק

 האחד שם : לשנים ונפרד ,המורים על ורחב
 הראשונים הפוסקים דברי כל על דרישה
 ושם ,דינים חי' וחוס' ושו״ת עצום בפלפול

 וב״י המור דברי כל לפרש פרישה השני
 פנים בלי נדפס א״ח טור על . פוסקים ושאר

 : י״ד טור .2ס ,תקכ״ז , ברלין : הטור
 , שם :אה״ע טור . 2ס , שצ״ה ,לובלין

 ב״ח עה טורים )עיין ח״מ טור . 2ס ,שצ״ח
 שה(. ומ״ש ד' כאות ופרישה דרישה זה,ועי׳ לפני

 . 2ס ,תקמ״ז ,ברלין : מורים הד׳ כל עוד
 כי משגגה לו וחוששני ,ע״ש דט״ו ח״ב )פירשנו

. חכר( לו מצאתי לא

 ועם הנ״ל יוסף בית עם הנ״ל טורים
 ונשמט לבד י״ד על זה שלפני ופרישה דרישה

 או פשוט המלבה״ד בעיני שנראה מה מהם
 ,2ס פ״ז,—ח״ם ווילמרשדארף, בב״י: הנמצא

 הבית בדק מס׳ והגהות ב״י עם כנ״ל עוד
 הנ״ל חנליש ליב מה״ר והגהות משה ודרבי

 וטור אה״ע טור על ופרישה דרישה ועם
 , דיהרנפורט : אחרות רבות ומעלות ח"מ

 דרישה )כלי הנ״ל ככל עוד .2ס נ״ו,—תקנ״א
 , סלאוויטא : הגהות שארי ועם ופרישה(

 , סלאוויטא תק״ע, ווין, .2ס . .ם"—תקס״א
 ח״א מוא״ח כנ״ל, עוד .2ס ,ז׳—תקע״ה

 . 2סתקע״א, קאפוסט, ד׳ ראיתי שבת, הל' עד
 שלא )ושמעתי 2ס ,תקצ״ו , שם ואה״ע: וטוי״ד
 ,פרעסבורג :וי״ד טוא״ח כנ״ל עוד .נשלמו(

. 2ס ,ר״ו—תר״ה
 ,חלקיה בשמונה כזיטאמיר עתה נדפסים ]וכן

 י״ד כוור לאור יצאו וכבר , לשנים כוור כל נחלק כי

 מודעה מחדש זה ראיתי וכן . ח״א וטוח״מ ח״א
 בשלשת הנ״ל טורים בהאלברשטאט שמדפיסים

 .ביחד וכו' ודו״פ וב״ח ב״י עם א( : שונים פנים
 . לבד וכו' הב"ח עם ג( .לבד וכו׳ ב״י עם ב(
 הנשמע ולפי בק״ב גס שנדפסיה נשמע מקרוב וזה

. בווארשא[ גם בקרב יודפסו

. הכוכבים( מהלך )עיין . טיאוריקא 66.

 מרגליות. זלמן אפרים ח״ר .גיטלן טיב 67.
 בית מס' הגיטין שמות סדר על והי׳ באור

 יוזפש ר' מיכל הר״ר של גיטין ולסדר שמואל

 והגהות שמות לקוטי ובסופו ,מקראקא
 : אפרים יד בשם וח״מ אה״ע לש"ע ובאורים
2ס , תר״ט , ווילנא ,תקפ״ג , זאלקווא

 . קוידער ליב שמואל ח״ר .גיטין טיב 68.
 שמואל, עולת בספרו גיטין.מזכירו מס׳ על חי'
, )שי״ג( : זה עיין

 שרד(, לבושי מקושר, גט )עיין גיטין. טיב 69.

 צינז ליב אריה ה״ר חליצה. טיב 70.
 אה״ט ש״ע על חי׳ .מפינטשוב בטהר״ם

 מהרא״ל חי' ספריו בשער כמ״ש חליצה״נדפס הל'

. כה עד ראיתיו ולא , ע״ש ,קדושין וטיב

 אה״ע ש״ע על חי׳ .מהנ״ל .קדושין טיב 71.
 : ס״ה סי' סוף עד כ״ז סי' מריש קדושין הל׳

. 2ס (1856) תרי״ג ,ווארשא
 נתן כ״ר פייביש שמואל ר׳ .היון טיט 72.

 מיחסו דרע״ח ח״א )ופירשט .מווין פייטיל

 פייביש שמואל ר' בחברת שחיברו לאביו,וכתב
 : ת״ח דשנה וגזירות מאורעות ספורי .ע״ש(

, 8ס , חש"ד ,ד״ו
 . 8ס ,חמו״ד : בל״א הלל הוא .הלל טייטש 73.

 הס 667, 0 בקה״ד והמעשיות דפים ]ד׳
רמש״ש[ :בפ״ע חבורים

 רפאל ב״ר אליהו ח״ר .דאליהו טייעא 74.
 ,דרוש דרך יעקב עין על חי' * סג״ל שלמה

,.כ״ח( סי׳ א׳ )זצ״ל :כ״י

 .כספי אבן יוסף ה״ר . כטף טירת 75.
 התורה סחרי רוב מקיפים כוללים סוגים
 ונקרא ופו', בחורה ספורים טעמי קצת ובאור

 להמחבר כסף קבוצת בס׳ )עיין > הסו• ס כ ג
. שלי( ב׳ עתיקים דברים בקונט' הנדפס

 גאטינייו. אברהם כםף.ה״רחיים טירת 76.

. 2ס ,תצ״ו ,שאלוניקי : דרושים
 בס׳ נזכר .עייאש מוהר״ן .כסף טירת 77.

. ע״ש ,בהמרה ע״א י' דף האורב

 תמיר(, עולת המבחר, ס׳ בםף.)עיין טירת 78.

, טל( שפע )מיין טל. 79.



לוחות טעמי209אורות טד

 אשר ב״י ליב יהודה ה״ר .אורות טל 80.
 מהות על וחקירות דרושים מרגליות. זעליג

 שלו מדות בית ס׳ והוא ,ונצחיותה הנפש
 מעבר כמבואר אחר וסדר מרובה בתוס'
 מעשרה כוללת לפתיחה ונחלק .ע״ש / לשער

 נחלק שער וכל , מיוחדים בשמות שערים
 הוא ובכללו ! ענפים לכמה פרק וכל לפרקים

 כס' דרוש בדרך ופילוסופיא מוסר מדות
 ,פרעסבורג . תקע״א ,פפד"א : יצחק עקידת

. מדות( בית )ועיין . 4ס ,תר"ג

 זמירות .סגרי יהושע ר׳ . אורות טל 81.
. יה״ש ב״י :שבתות למוצאי

 באור .זגניא ן׳ יוסף ת״ר .אורות טל 82.
 ל״ע "על ובפרע ,המרדכי לשונות על ארוך

 כסדר ודרושים שו״ת וקצת שבת מלאכות

 בענין חידוש ואח״ז ,בהר פ' אחר עד התורה
 ה״ר להמגיה ,כאן אין שבועה כאן אין קנין

 בחזקת שו״ת קצת ובסופו ,אלגאבה משה

 מוצירי רפאל נסים חיים לה״ר קרקעות
 פראנסיש יצחק ב״ר אברהם ולה״ר

 שאלוניקי, כסופו(: חסר )וראיתי הנ״ל ולהמגיה

.2ס ,)תקנ״ה( לפ״ג הארץ על השליט
באור . דור ב״ר שאול ח״ר . אורות טל 83.

 , ועונשיהם בשבת האסורות מלאכות ע״ל

 גדול פי׳ עם וחרוזות שיר בדרך ומחובר
 . 2ס , שע״ה ,פראג : ופוסקים מש"ס מלוקט

 אליעזר ה״ר .דוד מגדל עם אורות טל 84.
 תהליס .סג"ל ליב יהודה ב״ר ליפמאן

 ובראשו דוד, מגדל בשם קבלה פי על פי' עם
 הקדמות אורות טל בשם כללית פתיחה

 : ושערים לפרקים ונחלקה הקבלה מיסודות

. 4ס !תקנ״ב , וזין
 זיסקינד זלמן שניאור ה״ר .ילדות טל 85.

 : חורה ועניני מוסר משלי .הלוי ראשקוב

. 8ס ,תקצ״ה , ברעסלויא
 חרש. בנעט טוב יום בקורים.ה״ר טנא 86.

 כהן לר״ש אמונה שרשי ס' על בקרת אגרת
 יהושע ה״ר הרופא ע״י אעלי לשפת הנעתק

. 8ס ,תקע״ז ,לונדון : אובן וואן
 עה״ת פי׳ .הלוי טוררום ר׳ .דבש טעם 87.

על פי׳ ג״ח . 130/3 רוסי די כ״י : עד״ה
 רוסי די כמ״ש ,האמת ע"ד כתהליס קי״ט מזמור

. א׳( סי׳ ט׳ )תג״י : שם

 מבראדי. קלוגר שלמה ודעת.ה״ר טעם 88.
 לס' בהקדמתו מביאו .ב״י ,י״ד ש״ע על חי׳

.)שי״ג( : ע״ש ,שלו החיים

 תפארת הי׳ עם משניות )עיין . ודעת טעם 89.
. ישראל(

 מכ״י שונים עניניס קובץ ♦ זקנים טעם 90.
 מנחת א( : והס עתיקים, ודפוסים קדמונים

 יצחק כ״ר יהודה לר׳ הנשים שונא יהודה
 מכ״י הוגה ועתה כבר נדפס הלוי, שבתי בן

 עם התורני ויכוח ב( .בסוסו תוספת קצת עם
 מכ״י ,פולקר אבן יצחק לר׳ הפילוסוף

 חיים אברהם לר׳ חכמים אמונת ג( .פאריז
 באמונה נשגבים עניניס כמה על ויטירבי

 יוסף לר' מוסר אגרת או המוסר ׳0 ד( . ודת
 הצעיר. בנו לשלמה צוואתו והיא ,כספי אבן

 קבלה. בעניני גאון האי לרב תשובות ב' ה(
 אמונת נגד מודינא די להרי״א דוד בן ס׳ ו(

 הרא״ש בן יהודה ר׳ שאלת ז( .הגלגול
 הרא׳יש ותשובת הנפש גלגול בענין ז״ל לאביו

 משולם בן אהרן רבינו כתב ח( .ע״ז ז״ל
 אגרת ט( . הרמב״ס על להגן ז״ל להרמ״ה

 ב״ר שמואל ב״ר הלל ר׳ )הוא החסר הלל ר׳

 הנ״ל ענין על ג״כ (מוורדון או מווירונא אליעזר
 אשכנז גדולי עוררו אשר חדש חרס ולבטל

 מהרמב״ם. תשובות ב׳ י( הרמב״ס. נגד וכו׳
 פריפוט לר׳ פי׳ עם להראב״ע פיוט יא(

 אליעזר ר' ע״י לדפוס הובאו אלה כל .דוראן

. 8ס / תרט"ו ן פפד״מ : אשכנזי

.רב( זכר )עיין .זקנים טעם 91.

 יוסף שבח״ה״ר )תכנת( תקנת למוסף טעם 92.
 תפלת על פי׳ .מקורפו הכהן אברהם ב״ר

 )ומדכרי . 4ס , וישמ״ח ,ד״ו : שבת של מוסף
 ראשונה ונדפס שני ד׳ שהוא נראה הקדמתו

 מושעות ועי׳׳לקושטאנטינא הסמוכה בקוריגישמי
. שם( ומ"ש אל

. המלך( שער )עיין . המלך טעם 93.

. הלכה( עמק )עיין . מן טעם 94.

. להלן( תורה טעמי )עיין .עליון טעם 95.

. הברית( ס׳ )עיין . עצו טעם 96.

 ממדרשי א׳ .ויתרות חסרות טעמי 97.
. מדרש( )עיין .רז״ל

 די שלמה ה״י . הטעמים טעמי 98.
 ובפרט המקרא נגינות טעמי על . אוליווירה

 עם חומש בסוף נדפס אמ״ת, טעמי על

 על כנ״ל עוד . 8ס ,תכ״ה ,ד״א : הפטרות
 : תהליס ס' עם ונדפס הוגה ,תהליס טעמי

 . 8ס , תצ״ב , שם . תמ״ט , שם . ת״ל ד״א,
. (1475 )רשמש״ש

 לר׳ אלפונסו לוחות לפי הכללים טעמי 99.
336ד/ רוסי די ב״י תכונה: מרי.ס׳ אבא

 .יעקב ב״י עמנואל ר׳ .לוחות טעמי 100.
. יוא״ל ב״י :התכונה לוחות על באור

27.



טעמימקרא — 210 — מנחם טעמי

 ב״ר מענדיל ה״רמנחם מנחם. טעמי 101
 )שג״ב :עה״ת רש״י על פי׳ .הירש צבי

 .צ'( באות מנחם" ״צנצנת ח״ב שלי ושה״ג כ׳ צ'

יצהק. ב״ר דור יעקב .ה״רמסורה טעמי 102.
 ונדפס המסורה(. על פי' )ועיין מסורה על פי׳
 לבנו הראב״ע חידת על פי' ובסופו ,לבדו גס

 .4ס ,י״א—ת״י , ד״א : יצחק יהודה ה״ר
 ב״ר ליב יהודה ה״ר . מסורת טעמי 103.

 ובסופו ,מסורות על פשעיס .בונם שמחה

. 4ס , תפ״ח , ד״א : אגדות חי׳
 הראשון :וז״ל חיד״א הג״מ כתב מצות. טעמי 104.

 מעעמים לעשות שנתעורר שידענו הרבנים מגדולי
 המורה. בס' הרמב״ם התעודה אבי הוא ה' למצות

.ע״ש( ן במקומו ח״ב שלי ושה״ג א׳ ע׳ )שג״ב
 גדולים קצת בזה קדמוהו שכבר להעיר ויש
 הפץ רב כמו ,מלפניו היו ואשר ממנו קדמונים

 הלבבות חובות ס׳ בהקדמת המובא יצליח בן

 ע״ד המצות עניני שחיבר שם וכ' ,ז״ל בחיי לרבינו
 בתשובתו מזכירו בעצמו ז״ל הרמב״ם וגם ,קצרה
 רובם כי יודע והשי״ת :וז״ל של עקנין ן׳ לר״י
 )עיין עכ״ל המצות, בס׳ נ"ע חפן ורב וכו׳ וכו׳
 ראה הוא גס ואולי . קמ״ב( סי׳ הדור פאר בס׳

 ספר כי נראה ואמנם , עשה וכן לפניו היו מאשר
 ס' כ״א המצות נועמי היה לא חפן רב של המצות
 הסמ״ג כס׳ התורה מצות כסדר והלכות דינין

 בפוסקים שמובא מקומות בכמה שנראה וכמו וכדומה
 היה הרמב״ס אבל . שם( ומ״ש חפץ '0 )ועיין

 וכן ראו וממנו , המצות על נועמים שכתב הראשון
. שונים בדרכים אחרים ושלמים רבים עשו

 יוסף לר׳ הקבלה ע״ד המצות טעמי 105.
 יעקב ר׳ ע״י נכתב .גדול ספר )?( ניקיטילא

.גירוגדי כ״י של״ט: בשנת ר״ח( קי׳ )בעל פוייעו

 בנימין ב״ר מנחם רבעו .מצות טעמי 106.
 הקבלה ע״ד המצות על מעמיס • הריקאנטי

 הזמירות וסוד ההפלות וכוונות ק״ש באור גס
 , בקר״ב קונשטנטינא, : קבלה ע״פ הזהר מס'

 :857, )ורד״א שלו״ה , כאזיליא . 8ס
. 4ס ,תס״ח , ד״א : שמ״ו(

 הבבלי. משה כ״ר מנחם מצות״ר׳ טעמי 107.
 ובאורים הגהות עס בקצור מצות מעמי

 שחיברם בהקדמתו )וכתוב .הצבי מארץ הנשלחים

 . 4ס תס״ז, , ד״א לובלין,אש"ל. בארוכה(: גם
.8ס חיר״ת, לעמבערג .8ס תקס״ד, זאלקווא,

 טאזמיר. כהן אליהו לה״ר מצות טעמי 108.
 ח״ב שלי ושה״ג ג׳ כ״ל ול״א )השמעות :ב״י

. במקומו(

 שם ופי' החסיד יהודה לר' מצות טעמי 109.
 רר״א ב״י :עלינו וסוד המפורש ושם מ״ב של

 סוד שרק נראה "\נ 1495, ף בק״ד אבל ,תקמ״ב
. ע״ש ,חסיד לר״י הוא לבד עלינו

 )ודלא פרחי ן׳ יצחק לר' מצות טעמי 110.
 מזכיר .ע״ש( , פתחיה ן׳ שכתב בשליה כסה״ד

 שלי ושה״ג ח' )שג״ב : הלוי אלקבץ שלמה ה״ר
. במקומו( ח"ב

 בדורו מנואל דון לחרב מצות טעמי 111.
 כתב פסח וקרבן העבודה ?(,ובטעם )בדורו
 דף ריש ד״א יהודה בשבע עיין . נפלאים דברים

. במקומו( נח״ב שלי ושה״ג ע' )שג״ב :נ״ג

 : העקשיר מרדכי לר' המצות טעמי 112.
. 157 61 312 רח״ם ב״י

 . ב״י ,למהר״ם סוד ע״ד מצות טעמי 113.
 ושס מ״ג א׳ בשג״ב כמ״ש ,ראהו חיד״א והג״מ

. ובמקומו( אלימה )עיין .ח״ב שלי ושה״ג ה' ע׳

 רד״א ב״י : הזהר מס׳ מלוקע מצות טעמי 114.
0 ,310 .

 : מצות חמשיס על קבלה מצותע״פ טעמי 115.
. ^2 998, שם ב״י

 הולך , המצות אלה )עיין . מצות טעמי 116.
 מאה , תורה לקוטי , החינוך ם׳ , תמים

 עיר ,בנימין נחלת , דוד מצודת , שערים
, הקנה( ס' , מקלט

 . בלעם בן יהודה ר׳ מקרא. טעמי 117.
 והוא ,בתנ"ך המעמיס נגינות וכללי דיני על

 כמוהו ונחלק , הקורא הוריות מס׳ קצור
 טעמי על ,המקרא בטעמי מאמר א( :לשנים

 מאמר ב( אמ״ת(. ספרי )זולת תליך ספרי כ״א
 ותהליס. משלי איוב ס׳ טעמי על אמת בטעמי

 עם ונדפס לעברי ונעתק ערבי בל׳ חובר

 ^(150 רספ"ד רשמש"ש עיין ? רומי בל׳ )שער
 ראשון מאמר רק ,מערציער ע"י רומי ל׳

 שנים וט׳ . 4ס (1565) שכ״ו ,פאריז :לבד
 העתקה )עם שני מאמר קצת נדפס זה לפני

 : השער וז״ל ,הנ״ל מערציער ע״י רומית(

 יהודה ר' חברו אמ״ת ספרים ג' טעמי ״שער
 . 4ס , 1556 ,פאריז :ספרדי״ בלעם בן

 נעתק לא שם רמש״ש ולפ״ד ,פ״א דף )פירשנו

 מחדש עתה נדפס וזה ^(. 158 רומי,ע״ש לל'
 אמ״ת ספרים ג׳ טעמי שער : השער וז״ל

 נדפס ...הספרדי בלעם בן יהודה ר' חברו
 הלשון מגאוני הנמצא כל ועם הגהות עם שנית

 וכו׳ הקדמה ועם אמ״ת טעמי על הקדמונים
 ,ד״א :פאלאק אייזיק ב״ר גבריאל מאת

 בס' נדפסו ממנו וג׳ א' ושער . 8ס , תרי״ט
 ועיין . ע״ש היידנהייס, לר״וו הטעמים משפטי
. מ״ר דף 1858 ש׳ המזכיר



הגוף טענות21! - מקרא טעמי

 י )עיין .לברט בן לדונש מקרא טעמי 118.
, למודים( לשון

 י נטעכ״רמשה נתן ה״ר סוכה. טעמי 119.

.4סד״א.ולשלו״ם, הסוכות: לחג דרוש הנובר.

 שמים(, חקות עי'חכמה.) ראשית טעמי 120.

 ראובן ב״ר אליעזר ה״ר .תורה טעמי 121.
 התורה וקריאת הטעמים נגינת כללי . כהנא

 מלוקט .מסרה ועניני התורה לנתינת וזמר
 ׳ וקצור תורה אור יצחק, שיח יעקב, נחלת מס'

 | ,כנ"ל עוד . חק״ב , זאלקווא : יעקב גחלת

. 8ס , תקכ״ה , שם : זמר כלי

 ;ב״ר יצחק ישראל ה״ר .תורה טעמי 122.
 הטעמים נגינות ברר״ח.משפטי חיים משה
 1 )ב׳ הלשון לדקדוק ח״ב והוא אמ״ת וטעמי

 עליון טעם ג' מאמר וכסופו מאמרים(
 ! וא״ק התורה מעלת על מאיר ה״ר לאחיו

 י י : הטעמים מעלת יתכאר פיהם ועל ואבי״ע

 י , שחיבר הס' בהסכמת ]וכ' . 8ס' תקפ״ב, ווילנא,
 1 ש"ס ועל ,ירושלמי ועל ,רבא אידרא על באור
 , ,דאי כל למאמר והגהות , א״ח ש״ע ועל ,בבלי
 חכמת ועל ,תג״ך ופסוקי חז״ל ומדרשי הגדות ועל

 מציאות על השם דרכי וס' הפוסקים, ועל הקבלה,
 , על וראיות העולם וחידוש ויכלתו ואחדותו השי״ת

 דעות ובעול הקבלה וחכמת ושבע׳יפ שבכתב תורה
 וגוף ,הספר במבוא זה כל . הפילוסופים חכמי
 לאדם הנצרכות ה׳ מצות כל וללבן לברר הספר

 דחסידות מילי וכל ומדייק מדיית בזה״ז והנוהגות
 דבר סוף ;להם השייך מוסר וכל מצוה לכל השייך

 ספרא ספרי בו״י מש״ס וקטן גדול דבר הניח לא
 אותו כלל שלא מוסר וספרי זהר מדרש תוספתא

 ופירשט .עכ״ל[ ,מאד מסודר ובדרך זה בספרו
 בטעות,ע״ש הנ״ל כהנא לר״א זה את גם מיחס

. קס״א דף ח"ב

 אולי .שדייל ב״י :אשר לבן הטעמים ס׳ 123.
 מערכת בסוף גדולות במקראות הנדפס הוא

. זה עיין ,המסרה

שמים(. חקות להראב״ע.)עי׳ הטעמים ס׳ 124.

 בעניני החסיד יהודה לרבינו הטעמים ס׳ 125.
. ק״ע( דף ח״א פירשט )עיין קבלה.

. הדורות( סדר )עיין . הטעמים ס' 126.

 סלירנר די שלמה כ״ר משה ח״ר טענות 127.
. 26 אח״ם ב״י :הנוצרים אמונת נגד

 יהודה לד׳ והנפש הגוף טענות 128,
 ואולי .371/4 רוסי די כ״י :אלחריזי

 . וכו' ומוריא, גאלינוס בין שיחה הנפש ס' הוא
. נ׳( באות זה )ועיין

תליתאה מהדורא ט אות נשלם



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

הספרים אוצר

 9. מרדכי בה״ר אברהם ה״ר . נתיב יאיר
 10. : הגט נתינת סדר על קונטרס .הלוי

 י . 4ס , חע״ח , שם . עד״ת , קונשטנטינא
. המוריה( הר )ועיין

 ד׳ מאמר השמים בשער מובא . נתיב יאיר
 שלמה בן יצחק לר׳ )מיוחס כלב נשיכת על

 ס׳ . אלגזאר בן לאחמר והוא( ,הישראלי
 לתלמיד היושר ובס׳ ספרים, בז׳ כללית רפואה

 )ועיין ויאתיקום נקרא ממונפלייר נתן ר׳
 לטיין לל׳ ערבי מל' נעתק .הדרכים( צידת

 פלוני ע״י בל״ע ומלטיין קושטנטינות ע״י
 רוסי די ב״י :ט'—תחקנ״ז בשנות אלמוני

פאלאק מ״ם כ״י . 26 קאנוג' . 1168
. היידנהיים( בידי )והיה

 אנטוניוס הנוצרי החכם . נתיב יאיר
 הקונקורדאנץ מן לה״ק שרשי ♦ רייכלין

 . 2ס , 1556 ,באזיליא :רומי בל׳ מבוארים

 עבאס שמואל כ״ר יהודה נתיב.ר' יאיר
 , לאדם טובות והנהגות מוסר .)האחרון(

 מספרים בקצור לקוטיס חיים מקור ובסופו

 : אורי רשימת ^2 366 אוקספורד כ״י : רביס
. ת״מ( דף תר״י עק״ד בתוס׳ )דוקעש

 .מאיר לבית מאיר רבעו . נתיב יאיר
 ,שי״ד סביוניטה טרפות: והלכות שו״ב דיני

 נתיב מאיר לו קורא נ״ע סי' מ׳ וזצ״ל . 8ס
 ע״ש ,שד"י שנת בקרימונה שנדפס וכתב

 סילוסופיא על גדול מאמר . נתיב יאיר
 ע״ש. 42/5 מינכען למי:כ״י נודע ודרוש,לא

 אור בס׳ הובא . מסרות ס׳ . נתיב יאיר
. ע״ש ,קרח פ׳ לונזאנו די להר״מ תורה

 , , הטוריה הר יוסף, דרכי )עיין נתיב. יאיר
ן . הצדק( נגה ,נתן מאורות

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

 . ישנים( שפתי דובב )עיין .יוסף יבול

 אריה כה״ר אלעזר ה״ר .שמועה יבין
 חי' .וכו'( רוקח שמן )בע"ס ץ מכיל ליב

 . 2ס ,תקע״ד פראג, : הפרשיות כסדר תורה
 צמח ב״ר שמעון ה״ר .שמועה יבין

 וטרפות שחיטה על . )הרשב״ץ( דוראן
 טל חמץ מאמר ואחריו הריאה ובדיקת

 מעניני וקצת . ההגדה סי' עם הפסח הלכות
 איזהו ופי' ישראל תפארת באגרת המולדות

 תקון ובסופו ישמעאל דר׳ וברייתא מקומן
 )הרשב״ש( דוראן שלמה ה״ר לבנו סופרים

 סי׳ אלשקר מהר״ס ובשו״ת ,שטרות דיני על
 דוראן׳ע״ש. לרבי שטרות תקון לו קורא כ״ז

 5ח״ שלי ושה״ג ח' ת' ול״א ,ל״ב ת׳ )שג״ב
. 2ס ,לדע״ת ,ליוורנו :במקומו(

 , עולם הליכות )עיין . שמועה יבין
. חכמים( משנת

 תפארת פי' עם משניות )עיין . דעת יבקש
. ישראל(

 . טוב( שוחר מדרש )עיין . רצון יבקש

 שלמה ב״ר יצחק ר׳ . עוף יגביה
 ב״י : התכונה בחכמת חשבונות .אלחוכי

 ,התכונה( לוחות )ועיין . ^.2 243/3 מינכען

 פינחס ב״ר מקשן שמואל ר׳ .לב יגון
 עס ונדפס איכה על פי׳ .מפראג אהרן בן

. 4ס , חש"ד , קראקא : הפנים
 מראה , יעקב ברית )עיין . יעקב יגל

. התיבה( צהר , האופנים

 . פיזענץ שלום יוסף ה״ר אבישלום. יד
 בנו חי' עם הפטרות כמה ועל עה״ח דרשות

 .2* )?(,תק״מ מאיר:אוםיבאך,ת״ם.שם ה"ר
 איזידורו. גבאי אברהם אברהם.ה״ר יד

. 8ס ,תקע"ה ,ר"א :שיר בארח אזהרות



כל יד - 213 - אבשלום יד

 )""ס עראטה יצחק ח״ר .אבשלום יד 20.
 ומפשח . הפנים עם משלי על פי' .העקדה(

 ועס עוד . 4ס ,חש״ד , קונשטנטינא בסופו:
 : ברלין אבד״ק הירש צבי ה״ר הגהות

, 8ס ,)תרי״ט( גאל״ה שער״י ,לייפציג

 משה ב״ר אהרן ה״ר . אהרן יד 21.
 אזמיר, ח״א: ,א״ח ש״ע על חי׳ אלפנדארי.

 אפרים מטה )עיין ממנו וח״ב . 2ס , תצ"ה
 : חלקים ב' אה״ע ש״ע על כנ״ל עוד ארדועי(.

 יד ס׳ ראיתי ואני . 2ס ,שיר״ו ,שאלוניקי
 ביאה אסורי הל׳ אה״ע ש״ע על הנ״ל אהרן

 ,אזמיר :שו״ת י״ג ובסופו דאיתתא ועיגונא

 אהרן יד : ״¥. 305, ? ורובעכש . 2ס ,שיר״ו
 ,איזמיר : כרכים ב׳ ואה״ע שער( )חסר א״ח על

. 2ס ,תקכ״ו
 א״ח ש״ע על חי׳ . מהנ״ל .אהרן יד 22.

.2ס !תקנ״א ,שאלוניקי :בתרא מהדורא

 בגמרא מ״מ .לפפא אהרן ה״ר .אהרן יד 23.
 כמעשה ושו״ת ופוסקים ומפרשים ותוספות

...הכנה״ג ספרי

 שמואל ב״ר אליהו ח״ר . אליהו יד 24.
 ,ד״א :מפתחות עס שו״ח מאה .מלובלין

. 2ס ,בע״ח
 שירים ב׳ .הערני אליהו ר׳ .אליהו יד 25.

 לאזהרות ורשות תורה כתר שיר והס ופיוטים
. 8ס ,)ד״א( חמו״ר : אזהרות( )עיין שלו

 חיים(, ארח גיטין,ש״ע טיב אפרים.)עי׳ יד 26.

 הלוי גבריאל ח״ר . גבריאל יד 27.
 וערפות שחיטה הל׳ על באור . דעסויער

.8ס,1838/י״ד:םרעםבורג בש״ע הלכות ושארי

 ב״ר זינצהיים דור יוסף ה״ד .דוד יד 28.
 ומ״מ מועד וסדר ברכות מס' על ח״א יצחק.

 : חידושים וקצת ושו״ת למפרשים העניניס

. 2ס , תקג״ט , אופיבאך
 :עה״ת פי׳ .אופנהיים דוד ה״ד .דוד יד 29.

. עה״ת( יש״ר )הקדמת

 להרמכ״ם תורה משנה ס׳ הוא . החזקה יד 30.
 שנחלק לפי הי״ד ס׳ ונקרא ,מ'( באות זה )עיין
. ספרים לי״י

. פסח( של הגדה )עיין . החזקה יד 31,

 בר״מ ליב יהודה ה״ד . החזקה היד 32,
 חזקה: בדיני ופלפולים חידושים קאלישער.

. 2ס , תק״ם , ברעסלויא

 . ז״ק משה ב״ר חיים ה״ד .חיים יד 33.
 , הוראדנא תקי״ט. פראג, לה״ק: דקדוק כללי

. 8ס , תקס״ח

 משה בה״ר גרשום הב״ח .חרוזים יד 34.
 א״ב כסדר מסודרות לה״ק מלות כל . חפץ

 מלאכת לתועלת תיבות לסופי ומקבילות
 כללים י״ב ובראשו )ריימלעקסיקאן( החרוזים

 שלמה ר׳ הספד ובסופו החרוזים, מעשי על

 י״ז בן שנפטר המחבר על ניצה ישעיה ב״ר

 : הרמב״ס סדר לפי מצות חרי"ג על ושיר שנה
 המספד בהשמטת ,כנ"ל עוד . 4ס , ת"ם ד״ו,

 ,ד״ו : בחרוזים מרובה ותוספת הנ״ל והשיר

. 8ס )ת"ק( חש״ד
 יצחק ב״ר אברהם ה״ר .חרוצים יד 35.

 הלוחות קביעות דרכי . הספרדי צהלון

. 4ס ,שנ״ה ,ד״ו :ומולדות ותקופות
. ש״ם( הגדה )עיין .חרוצים יד 36.

 על חי׳ .אשכנזי יהודה ה״ד .יהודה יד 37.
 : ב״ב פסחים יומא מגילה שבועות מס׳

 ורובענם דפין,רמי״ג(. )קנו״ו 2ס ..שאלוניקי
 עינים מראה ס' עם גפ״ת חי׳ :312, ין

 רש״י עם התלמוד מאמרי כל לציין הולך סובב

 סדר על והדרושים המפרשים בספרי ותוספות
 )ועיין . 2ס ,תקע״ו ,שאלוניקי :התלמוד

. אשכנזי( רפאל לה״ר עינים מראה

 , טהורות( אמרות )עיין . יהודה יד 38.

. ידות( שתי , זהר )עיין . ה׳ יד 39.

 .צרפתי חיים כ״ר יוסף ה״ד .יוסף יד 40.
 גס פרשה לכל דרשות וה׳ ד׳ עה״ת דרשות
 לשבת ורגלים למועדים ולמילה לחופה דרשות

. 2סד״א,ת״ם, שע״ו. ד״ו, חזון: ושבת הגדול
 . שמואל ב״ד יוזפא יוסף ה״ד .יוסף יד 41.

 ממס׳ הראשונים פרקים ג' על גפ״ת חי׳ ח״א

. 2ס , תקפ״ט ,זאלקווא : ב״מ
 הירש צבי כ״ר יוזפא יוסף ה״ד יוסף. יד 42.

 ובאורם נרדפים שמות על ♦ הירשפעלר

 בשם כנ״ל עוד .8ס , חקפ״ח ,ליטא : בל״א

. 8ס ,1830 ,ברלין :הנרדפים שמות

 סי׳ עם מגלות חמש מדרש )עיין . יוסח יד 43.
, רבא( עולם סדר ,וכו' יוסף ענף

 הלוי שאול יוסף ח״ר .שאול ויד יוסף יד 44.
 ח״א וכו׳(. הים מפרשי )בע״ס נאטהאנזאהן

 ידות בשם נדרים הל' י״ד ש״ע על חי'
 הל' סוף עד שבועות הל' על וח״ב ,נדרים

. 2סתיר״א, לעמבערג, שאול: יד בשם חדש

 יקותיאל משה ה״ד . יקותיאל יד 45.
 על פי׳ הפנים(. לחם )בע״ס הכהן קויפמאן

. )שי״ג( :ב״י , תנ״ך

 ה״ר ע״י הדפוס לבית הובא .בו כל יד 46.
ספרים, י״ד וכולל לידא דוד בה״ר פתחיה



47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

משה ידי214לשון יד

 חרגוס עם חורה חומשי חמשה א( : והס
 על באורים דוד מגדל ב( . והפטרות ורש״י

 עיר ו.( גדולים. ושארי הנ״ל לאביו פירש״י

 . לאביו מצות תרי״ג על באורים מקלט
 שערים פתחי ה( .השנה מכל תפלות ד(
 . השנה לכל ומחזור התפלות סדר על פי׳
 מלוקט פי׳ עס תהליס ס׳ הלולים עשרה ו(

 ה׳ סוד ז( . קדמונים מפרשים מעשרה
 .וברכותיה/וכו׳ מילה דיני הזהב ושרביט

 הדינים כל עם שבח תקון שבת שומר ח(
 וכל וחקוניס מזמורים עם מוצ״ש עד מע״ש

 לכל מחזור י( .שלייה קצור ט( . הכוונות
 ומשניות הנ״ל שערים פתחי פי' עם השנה
 לכל סליחות יא( .ונקי קב פי' עס יומא מס'

 . ציון שערי ס׳ יב( . המלות פי׳ עם השנה
 ליל תיקון סדר יד( . לבקר שומרים סדר יג(

. 2ס ,תפ״ז , פפר״מ : והו״ר שבועות

 . אוליווירה די שלמה ה״ר .לשון יד
 מרפא ס׳ קצור והוא לע״ז, עם לה״ק דקדוק

 שפתים דל ובסופו ,חביב ן׳ לר״מ לשון

 )ודלא .8ס ,תמ״ט , ד״א :ד׳( באות זה )עיין
. ע״ש( ו.\2 486, 0 כרד״א

 הכהן. יעקב כ״ר מלאכי ה״ר מלאכי. יד
 הש״ס כללי ח״ל( חלקים: ג׳ ופוסקים ש״ס כללי

 הפוסקים כללי ח״ב ,מפתחות עם א״ב כסדר
 כסדר הדינים כללי ח״ג ,הזמנים סדר לפי
 הגהות קצת ועם . תבענ״ה ,ליוורנו : א"ב
 .4ס ,תרי״ב ,ברלין :ברלין ישעיה ה״ר

 על חי׳ .פלומבא אליהו ה״ר . המלך יד
 :עה״ת ודרושים התורה יסודי הל׳ הרמב״ס

. רמי״ג( : דפין )ק״ס 2ס ...שאלוניקי

 אבד״ק לנדא אלעזר ה״ר . המלך יד
 , לבוב :הרמב״ס חלקי כל על חי׳ .בראדי

. 2ס ,תקפ״ו

 יהודה כ״ר שמואל ה״ר . המלך יד
 .4סאסתר:ד״ו,שמ״ו, מגלת על וואלירייחפי'

. ידות( שתי )עיין . המלך יד

, ש״ם( הגדה )עיין . מצרים יד

 שלמה כה״ר משה ה״ר . משה יד
 ,שאלוניקי :עה״ת דרושים . אמארילייו

. 2ס תקי״א,

 כ״ץ ישעיה ב״ר משה ה״ר .משה יד 55.
 מטה בשפרו מביאו . פרעמסלא אבר״ק

. )שי״ג( נ משה

 .אדרעי יצחק ב״ר משה ה״ר . משה יד 56.
, 4ס ,תקס״ט , ד״א : דרושים י״ד

57.

58.

59.
60.

61.
62.

63.

64.

65.
66.
67.
68.

69.

70.

71.

 בשם תורה , משה אהל )עיין . משה יד
. קדש( מקראי

 שמואל ב״ר אברהם חיים ה״ר נאמן. יד
 מילה ודיני ושו״ח גפ״ח חי׳ . מיראגדה

 ופי׳ זרות מלות על ישן וקונטרס ר״ח והכרזת
 ,שאלוגיקי : לביא לר״ש יוחאי בר שיר

2ס ,תקס״ד
. ידות( שתי )עיין . ^בי יד

 תרי״ג שרשי .מחברו נזכר לא . הקטנה יד
 ס' על ז״ל הרמב״ס ע״ד דיניהם ועיקרי מצות
 בשם לו סביב באור עם וזמנים אהבה מדע

 ואהבה מדע ס׳ כולל ח״א , עני מנהת
 והאמונה הדת יסודי' ועיקרי שרשי ובראשו

 ועתה . 4ס ,תקיים ,לעמבערג שערים: בי״ב
 לג׳ ונחלק בק״ב הדפוס מזבח על שנית עולה

 :וח״ג ח״ב . 8ס ובחר״ת, ק״ב, :חלקיס,ח״א
 הלכות הוא זמנים על וח״ב . 8ס תרי״ט, שם,
. נדפס לא גמירא עד שבת

.רצו!( מלא )עיין .הרואים יד

 הלוי טוררום ב״ר מאיר רבעו . רמה יד
 ,שאלוניקי : סנהדרין מס׳ פסקי .)הרמייה(

 ב' ב״ב מס' על כנ״ל עוד . 2ס , תקנ״ח
 פרק ב״ב מקובצת שיטה שיורי ובסופו חלקים

 , )ורובענס תקס"ג ,שם : ויו״ד ט' ח'

. 2ס א( תקני׳ : 317
. ידות( שתי ,זוהר )עיין . רמה יד

 החכמה ופרפראות גימטריאות . רפאל יד
. 822, 0 רד"א ב״י :למי נודע לא

 . שאול( ויד יוסף יד )עיין . שאול יד

 .2סדרושיס:שאלוניקי,תקפ״ו, ..שלמה יד
 , יהודה( אהלי )עיין . ושם יד

 הכהן אברהם ב״ר אליהו ה״ר בכל. ידו
 מוםר:)שי״ג(. שבט לס׳ בהקדמתו מאזמיר.עי'

 ,שאול( ויד יוסף יד )עיין . נדרים ידרת

 מבורך חיים ב״ר אליהו ה״ר אליהו. ידי
 בתלמוד התקנות עניני כל על . גליפאפה

 על דרבנן ואיזה דאורייתא מהן איזה לברר
 :שונים חידושים קונט׳ הרמב״ס,ובסופו סדר

. 2ס ! )תפ״ח( נחל"ת , קונשטנדיגא

 פי׳ .אלמושנינו משה ה״ר .משה ידי
 שאלוניקי, הפנים: עם ונדפס מגילות חמש על

 , ד"ו : פנים בלי כנ״ל עוד . 4ס ,של״ב
. 4ס ,)שנ״ז( קראנ״ו

 חי׳ נזירי הלוי משה ה״ר . משה ידי
 מ׳ )שג״א :ב״י ,ארוך בפלפול ח"מ ש״ע על

. בשמו( ח״א שלי "ג ושה ע״ג
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 קיים ב״י בער רוב ה״ר .חכמה יהגה 88.
 ,והורארנא ווילנא שונים: גפ״ת חי' קריש.

. 4ס ,תקצ״ו
 אליהו בנ״ר בישיצי משה כ״ר .יהודה 89.

 ונחלק העריות, דיני באור .הקראי בישיצי
, )אר״ץ( : לפרקים

 מברעסטיצקי. יהודה יעלה״ה״ר יהודה 90.
 מאיר ב״ר נתן ר׳ :703, 0 )ורד״א

 : הדרך על ובקשות תפלות .מקרומוניא(
. 8ס , ת"ב , קראקא

דוד(. לבית כסאות )עיין מחוקקי. יהודה 91.

 העשיל יהושע ה״ר .מכבי יהודה 92.
 בדרך וגבורותיו המכבי יהודה מעשה מירא.

 שירים ושארי ת״א עם ומקהלות ענות שיר

. 8ס ,1821 ,ברעסלויא :מל״א נעתקיס
 , הנוספים ספרים תורה, )עיין . יהודית ס' 93.

. ישראל( תשועת

 מספר . מחלקית בד׳ דבורי שיר .יהויכין 94.
 דוד בית מלכי ג׳ בימי יהודה עם קורות

 ירמיהו וקורות בבל גלות לפני האחרונים
 ליב יהודה ה״ר מאת בל״א חובר .הנביא

 ונעתק ,פיליפזאהן ד״ר המכונה משה ב״ר
 , ווין :באבער שמעון ה״ר ע״י לעברי

. 8ס , 1860
 בה״ר העשיל יהושע ה״ר . יהושע ס׳ 95.

 הש״ע חלקי ד׳ כל על שו״ת . באב״ד יצחק
 , זאלקווא : וכתבים פסקים ובסופו
. 2ס ,תקפ״ט

, נו״כ( ,תורה )עיין . יהושע ס' 96.

 ,חורה )עיין . יהוצדק בן יהושע 97.
, הנוספים( ספרים

 נעתק סירא בן ס׳ הוא סירוך. בן יהושע 98.
 :מארשאן יוסף ר׳ ע״י לל״א הוללאנדי מל׳

. 8ס , תע"ב , ד״א
. זהר( )עיין . — מדרש אור, יהי 99.

 משה בכ״ר טוביא כ״ר .מאורות יהי 100.
 פסוקים על מסודר המצות ס' הקראי. הבקי

 על שהוא תחלתו ע״ש כן ונקרא . בתורה ידועים
. דרי״נן( קדמוניות )לקוטי : מאורות יהי פסוק

 — מאמר )עיין . — מאמר . רקיע יהי 101.
. מ׳( באות

. מאמרות( עשרה )עיין . משה יואל 102.

 . שלמה משלי או טרייאק יודישער 103.
 תשובות מאופהויזן. צבי זלמן שלמה ה״ר

 שחיבר שלאנגען־באלג חבור על ועענות

 וזה ,היהודים נגד מאיעינגען פרענן פ. ש.
בל״א/ פרקים בז׳ ועניניו דבריו כל על השיב

 אברהם ב״י משה יעקב ה״ר .משה ידי 73.
 עס רבות מדרש על באור .אשכנזי העלין

 ר' בנו והוספות תאר יפה מס' הוספות קצת
. רבה( מדרש )עיין .ז״ל אברהם

 . לאווע יצחק ב״ר משה ה״ר . משה ידי 74.
 שבע עסי תנ״ך וחי' ופוסקים ש״ס חי'

. 8ס ,תקע״ז ,פראג : פליאות

 . ירושלמי משה ה״ר . משה ידי 75.
 י1יו לוויך לו״י סון בעטרייבונך חיינע
 ,חט״ד :כו' וקבריאבות, ועיירות כפרים
.8ס ,תקכ״ט

 .הקראי מצורדי משה כ״ר . משה ידי 76.
. )אר״ץ( : אצלם נמצא ולא בספריהם נזכר

 טאריקה. אהרן כ״ר ירידיה ה׳.ה״ר ידיד 77.
 שיה״ש על ודרושים בא פ' עד עה״ח דרושים

 ,שאלוניקי :ומשלי תהליס וישעיה ונ׳יר ורות

. רמי״ג( : דפין )ק״כ . 2ס ,ת״ץ

 דון השר בן יהודה ר׳ . וחכמה ידיד ס׳ 78.
 בשם רומי בל׳ חברו . אברבנאל יצחק

 העתיקו מקנדיא יש״ר וה״ר וסופיאה פילון
 .ותבונה חכמה כל בו כי עליו וכתב ,ללה״ק

 בס' וכו' אחוז מכתבו )עיין :ונאבד ממנו ונגנב
. כ״א( דף הפנים מלא

 הלוי מאיר ב״ר בנימין ה״ר .ידידות ס' 79.
 . דינים ס׳ , יראים ס' שסידר אשכנזי

 יראים ס' ובהקדמת )ש״י(. נ״ו: דף בש״ק נזכר
. ע״ש ,יראים ס׳ כעין שהוא כתוב

 . מטריוויש חזן יוסף ר׳ ידידות. ס' 80.
 דעת בס׳ אשר עה״ת יהודה מנחת בפי' הובא

. ע״ש ,ע״ח דף דברים בפ׳ זקנים

 ,קבלה ע״פ בהמ״ק בנין עניני . ידידות ס׳ 81.
. )ש״י( :כ״י

 . פרישקו משה ה״ר .משה של ידיו 82.
 : מוכיחות( ידים )חלק עה״ת ?( )דרושים

״¥.(. 320, £ )רובענס .2סתקע״ח, שאלוניקי,

, לאלהים( עז )עיין .ידיעות 83.

 להחכס שונים מחלייס האותות ידיעות 84.
. 280/10 מינכען ב״י :וואכער

 ע״י לביה״ד הובא .בל״א החשבון ידיעת 85.
. 8ס , תנ״ט , ד״א :באמ״ד שמש ליב אריה ר׳

. מרדכי( אגדת )עיין . מרדכי ידיעת 86.

החכמות יסודי באור . העולם ידיעת 87.
 נעתק ]והוא . 8ס תנ״ט, , חמ״ד : בל״א בקצור

 , העולם צלמות בכ״י הנקרא עולם צל מס'

1 . רמש״ש[ : זה עי׳
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 וגה ספריה ושארי ותלמוד מתנ״ך מלוקט
 העמיס סכמי ספרי ושארי שלוחיהם מספרי

 . 4ס ,שלמ״ה , הענויא :בסופו לוח עה
 , ד״א :הנצחון ס׳ בשה ונקרא כנ״ל עוד

. 8ס ,תצ״ז
 העתקה עם הנ״ל טרייאק יודישער 104.

 ווילפער: יאהאניש ע״י הערות וקצת רומית

. 4ס , 1680 , אלטרורף
 יהודה כ״ר יוסף ה״ר .שטאם יודישער 105.

. 8ס ,תע״ג חמ״ד, :בל״א מוסר היילברון.

 :בל״א מכבי וס' טובי ים׳ יודית ס׳ 106.
 )ועיין . 8ס 1 תע״ה , םפר״מ . 4ס ... פראג

. המעשים( ם'

 משה כ״ר בער יששכר ה״ד בינה. יודעי 107.
.)ש״י( ... הזהר על גדול באור . פתחיה

 . ידות( שתי , נגה אור )עיין בינה. יודעי 108.

. יששכר( ים )עיין . עתים יודעי 109.

 שמואל כ״ר אברהם ר׳ . יוחסין ס' 110.
 מראשית הימים ודברי הדורות סדר . זכותא
 תנאים ושמות )רס״ב( זמנו עד העולם בריאת

 ישראל למלכי דה״י וקצת א״ב כסדר ואמוראים
 הרופא ע״י כאלה רבים עניניס בתוס׳ וא״ה

 אגרת כמו משה כ״ר שולם שמואל ר׳

 משנה סדר כיצד בשם הנודעת גאון שרירא רב
 ופומבדיתא סורא וישיבת הנשיא מינוי וענין
 יוסף וס' הנ״ל מרש״ש רבות והגהות וז״ז

 האסכנדרי: המדקדק אפיון נגד הכהן גוריון ן'
. 4ס , נעו״ר , קונשטנטינא

 ס'יוסף בהשמעת הנ״ל ככל הנ״ל יוחסין ס׳ 111.
 מס' י״ח פ' בו ונוסף הנ״ל גוריון ן׳ הכהן
 עם הישראלי לר״י הרביעי מאמר עולם יסוד

 מרש״י הדורות גדולי וסדר הרמ״א הגהות
 זוטא עולם סדר אחרן ועד הרמ״א זמן עד

 —ש״מ ,קראקא :היצירה שנות פרמי עם
 תקנ״ט, , זאלקווא תע״ז. , ד״א . 4ס , שמ״א

 קצת עם מחדש ועתה . 8ס , תקס״ה , שם
. 8ט תרי״ח( , )ק״ב חמו״ד : חדשות הגהות

 )בהשמטת הנ״ל הוא השלם. יוחסין ס׳ 112.
 כל וכן ,הנ״ל רש״ש ע״י הנוספים העניניס
 ס' דברי וכל וכו'( קראקא בד׳ הנוספות

 מדה״י וקצת זוטא ס״ע ורוב להראב״ד הקבלה
 חכמי מספרי שהעתיקם כמו א״ה למלכי

 רבים ילקוטים הגדול יוסיפון ומס' היונים
 אשר ?( )המחבר כ״י ע״פ נדפס . ז״ז

 מדפוס רש״ש הגהות בתוס' באוקספורד

 היוחסין ס' מגליון יעב״ץ והגהות קושט׳
 ואמוראים הנאים סדר ובסופו ,בידו שהיה

 ע״י אוקספורד ליי ויטלי מחזור נוסח כפי

 , לונדון : פיליפאווסקי הירש צבי ה״ר

. 8ס , תרטו״ב
 ותלמוד במשנה מובא . — מגלת .יוחסין 113.

 וירושלמי י״ב משנה פ״ד יבמות )עיין וו"! וירושלמי
 זכרונה מקומות ומכל . ע״ש( ב' משנה פ״ר תענית
 לתולדות הדורות רשימות גס בה כתוב שהיה נראה
 וכן , והלכה ודרשות אגדה דברי וגם בקצרה היחש
 . ע״ש , קכ״ח דף גא"פ בספרו צונן דר' דעת
 —קכ״ג השגה ח׳ )פרק הראבי"ה בע"ס אבל
 מגלת שעירבב וכתב עליו השיג וב׳( ע״א די״א כ״נז

 והא לחוד הא דעתו ולפי יוחסין בספר יוחסין
 היחש ספר כעין היתה יוחסין מגלת כי ,לחוד

 ספר ואמנס ,הדורות לתולדות ה׳( ז׳ )נחמיה

 גם ובתוכם והלכות תורה נועמי כולל היה היוחסין
 , וכדומה שבדה״י המקראות על ודרשות פירושים

רש״י. וע״ש ע״ב ס״ב דף פסחים במס׳ שמפורש כמו

 )לפי ע״א ס׳ דף חולין בתוס׳ נזכר .יוחסין ס׳ 114.
 ע״ב,ובתוס' דכ״ג ראובני וילקוט יעקב העין גירסת

 ,ע״ש ד׳ סי׳ ובכלבו ע״ש( יוסיפון, הגירסא שלנו
."נו( קש דף גא״ס )עי' קבלה ס' שהוא לצונן ונראה

 שיר חחדש. ההיכל חנוכת ]ב[יום 115.
 ,״ין :גרינבערגער יצחק מאת ח״א עם

. 8ס , חרי״ח
 )עיין .הזה קודש מקרא טוב יום 116.

. ש״ם( הגדה

 באורים: ב׳ עם ש״פ הגדה ישועה.כולל יום 117.
 מ״מ יעקב לה״ר ליעקב אמת א(

 אברהם לה״ר לאברהם חסד מרובנא.ב(

 .4ס ,תקצ״ו ,זאלקווא פלאהם: דובערוש
 . 4ס ,תקצ״ז , שם :מרובה בתוס׳ כנ״ל עוד
 : אבות ברית הכולל בשם כנ״ל עוד

 . תר״א , ווארשא . תקצ״ט , ברעסלויא

 . 8ס ,כברית״ו ק״ב, . 4ס ,תר״י , זאלקווא
 , ברלין :לבד מדובנא המ״ט פי׳ ועם
. וז״ז , 8ס ,תר״ך , ליק .חר״ו

 ה״ד . לוי—מורפורגו כלולת ]ל[יום 118.
 בחרוזים בתהליס ה' מזמור .אלמנצי יוסף

.8סתרי״ט, )טריעסט( זולתהחמ״ר שירים וב'
. תורה( סתרי )עיין .כפור יום 119.

 חזן נטע נתן ה״ר . קטן כפור יום 120.
 בערב להתפלל ותחנונים תפלות מפרוסטיץ.

 : בל״א יפים עניניס שארי עם למנחה ר״ח

 פ״ר נדפס וז״ז . 4ס ,)תנ״ב( חש״ד ,פראג
 . תפלה סדורי מיני כמה אל ונספח לבדו

 לפניו רב זמן קדמון יסוד שהוא נראה ויותר
 בל״א והעתקה נוספות איזה רק יצאה וממנו

 אור )עי׳ בקבלה ביתן גנת ס׳ ]ג״ח . וכדומה
העבור סוד על ה' מועדי שם( ומ״ש הגנוז
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 פירשגן ועיין , לדוד תחלה סוד וס' קבלה בדרך
. דקס"ח[ ח״א

 תע״ג, פראג, ל״א: עס הנ״ל קטן כפור יום 121.
 ח״א טס כנ״ל עוד פ״ר. זולצבאך,תע״ז,וז״ז.8ס

 האכשטאדטער: בנימן או איזאק ע״יה״ר

 ח״א עס כנ״ל עוד . 8ס , תקע״ח קארלסרוא,
. 8ס ...פיאג : מאיר וואלף ה״ר ע״י

 : פילארה מנהג הנ״ל קטן כפור יום 122.
. 8ס , ת״ג , ד״ו

. .מנחם( זכרון )עיין מנוחה. יום 123.

. תורה( סתרי )עיין . שכת יום 124.

 יחזקאל ב״ר יהודה ה״ר .תוכחה יום 125.
. 4ס ,תק״ה , אלטונא מוסר: תוכחת .כ״ץ

. בארץ( שמות )עיין . תרל^ה יום 126.

מוסאטו. הי יצחק אריכתא.ה״ר יומא 127.
 : שונים מספריה מלוקט ר״ה ליל למוד סדר

. נ״ג( סי׳ י' )תג״י . ..ליוורנו

.חן( לוית )עיין .לרבנן טבא יומא 128.

 1 משה ב״ר נטע נתן ה״ר . מצולה יון 129.
 ו והצרות והגזירות המאורעות כל הנובר.ספור

 1 ורייסין ליטא פולין בארץ ב״י עם על שעברו
 שמה ב״י הנהגות וסדר ות״ט הת״ח בשנת
 , דיהרנפורט .)תי״ג( ביא״ת ,ד"ו : זה לפני

 . 8ס , תרי״א לבוב, . . . זאלקווא .4ס תפ״ז,
 . עה״ת דרשוה שעשועים נטע ם' שחיבר וכתב
 ומהרח״ו האר״י ספרי ע״פ קבלה ס׳ נאמן נטע
 , זה עיין ,שלו ציון שערי ס' הורם וממנו ,ז"ל
 שס״ב. דף ח״א )פירשט עקיבא: דר' אותיות על פי'

. שם( ומ"ש דר"ע אותיות על פי' ועיין

 ב״ר משה ר׳ ע״י בל״א הנ״ל מצולה יון 130.
 )ופירשנו תמ״ו , שם .תל"ז , ד״א : אברהם

 . 8ס , תפ״ה , חמ״ד . תנ״ו( : דשס״א 6ח"
. ח“תצ ,וואמבעק

. נו"כ( תורה, )עיין יונה. 131.

 שניאור ה״ר . ישראל כנסת או היונה 132.
 עתי מכתב .חדש מזאגער צמח כ״ר זקש
 במאמרים ישראל,וכו׳ בקדמוניות חקירות כולל

.8ס ,תרי״ב ,ברלין :א' חוברת ,שונים
 עשרה )עיין . — מאמר .אלם יונת 133.

. מאמרות(

 .הכהן גוריון בן יוסף ר׳ .יוסיפון ס' 134.
 חוס' עם בקצור לרומיים היוסיפון מס' העתק

 הרומי §£(8815118) גוסיפוס מספרי לקוטיס
 כולל ,זולתם שונים וספורים רבות ואגדות

 העמיס קורות קצת בזכרון לב״י דה״י
 ומונה הולך מאדה״ר החלו וזה ,הקדמונים

ן וראשית ומקומותם לשמוחס יפת בני תולדות

 כורש ביד ומפלתה בבל ומלכות לרומיים דה״י
 וזרובבל ודניאל ב״י קורות אל ושב ודריוש

 מלחמותיו וכל מוקדון אלכסנדר ותולדות וכו׳
 ומלחמות בקצור מלכותו יורשי וקורות ומעשיו

 הבית חרבן עד הרומיים עם היהודים
 בו ומזכיר . ספרים לששה ונחלק , באריכות

 תוכחות וס׳ רומי לעס דה״י לרומיים הגדול ספר

 על יוסף חכמת ס׳ , למשטיניס תשובות ומריבות
 נמצאה מהן אחת אשר הקינות וס' היהודים מעלות

 חכמת ס׳ גס , וחרוזים צח בל' זה ס׳ בסוף
 תולדות וס׳ הכהן מתתיהו בן יוסף לר׳ יוסף

 שנעתק ולפי .וז״ז , מצרים לחרטומי אלכסנדר

 ס' לו קורין יש לכן לרומיים היוסיפון מס׳
 יוסף □' לו קורין והקדמונים העברי יוסיפון

. סתם גוריון בן

 , הדעות נחלקו ומעתיקו מחברו בענין והנה
 בגמרא הנזכר גוריון בן נקדימון אחי ■שהיה י״א

 שהיה וי״א הספר( בהקדמת )עיין וגינוין תענית
 )כרמולי ת״ר ד״א שנת בערך הגאונים בימי

 .ע״ש( .¥219 תקצ״ט משנת ליאסכו לב״י בזכרונות
 —קמ״ו )דף גא״פ בספרו צונן דר׳ הרב ולדעת
 הספר ומתון ,אח״ז שנים כמאה המחבר היה קנ״ד(

 החוקר הרב העיד בשכבר , כלום להכריע אין עצמו
 ה' חלק עינים מאור בספרו האדומים מן מהי״ע

 הס' בעדות וזייפוהו זרים ידי בו חלו כי פי״ט
 שונים פנים בשני הראשונים בדפוסים שנמצא הזה

 צונן דר' החכם וגם . ע״ש ,ויתיר בפחות מזה זה
 ובאמת .הנ״ל בספרו שם כמ״ש מתוכו, זיופו הוכיח

 מספרים יותר כאלה זה לשפר קרה אם להפליא אין
 אגדות ודברי הצרות את מהבבין שישראל לפי זולתו,

 לשמוע קרוב אדם של לבו מושכין מעשיות וספורי
 נתפשט מהרה עד ,מחברו מיד כזה ס' בצאת כי

 ומעתיקים סופרים ע״י רבות בהעתקות הספר
 מעשיות בו הוסיפו ואלה . שונים ומקומות בזמנים

 . אתמקחם להשביח ידו כמתנת איש שונים וספורים
 עליו העידו וצונן האדומי נאמנים עדים שנים ואם

 העל•;• העד בא זה הנה כנ״ל, הראשונים מדפוסים
 אבן משה ב״ר ליאון יהודה ר' הראשון מסדרו הוא

 ראה כי והעיד בספרד( ושלשים ה״א )חי משקונו
 ראי לח שונים בפנים בכ״י הזה הספר את ומצא

 ה״א משנת כ״י זה לס׳ בהקדמתו כי , זה כראי זה

 האלה כדברים לנו מספר ״¥.( 308) בפאריז רל״ו
 שונות, בנוסחאות הזה הס' את וראיתי לאמר:מצאתי

 , שלמות מעשיות ממנו נשמעו ובכ"ז בארוכה פעם
 אלצדיק הלוי דוד בן אברהם ר׳ ע״י בקצרה ופעם

 הקבלה בע״ס הראב״ד הוא ]אם גראנדה משועי
 ואס ? טיבו מה אלצדיק וכנוי המאוחר הקדים הנה

 ועוד . קצורים[ שלשה זה הרי להוד וזה לחוד זה
 ועלתה מקורטובה, הנגיד שמואל ר' ע״י וקצרה אחת
בן יוסף ר׳ מחברו מיד שיצא כפי להשלימו בידי
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 כפחות שונים כ״י ד׳ לפני היו ,כ ,הכהן גוריון
 ויסוד פנה לאבן שמנוהו אשר שלם אחד והפר ויתיר
 וכו׳. בו,וכו' החסר את השלמנו האחרים ומן הספר
 העתיק ואותו ! פרקים לצ״ז ההפר את הלק והוא

 באות אות הנ״ל המסדר הקדמת עם יחייא ן' תם ר'
 הנוגע כל הקדמתו מתוך והשמיט שמו הזכיר מבלי

 ממנה והנותרת לגמרי הזה הספר סדור לתולדות
 לאור הוציאו וככה ! חיברה הוא כאלו לעצמו יחס

 )כרמולי . בקונשטנטינא הר״ע בשנת ראשונה
 לא לברר בידינו אין וא״כ .שם( הנ״ל בזכרונות

 לדעת הספר על ולא נכון אל הוא מי המחבר על

 עד מחברו מיד צאתו מיום פניו נשתנו כמה עד
 : הספר דפוסי הס ואלה — לביה"ד. ראשונה כואו

 ליאון יהודה ר' מטופס הנ״ל יוסיפו; ס' 135.
 : יחייא ן' הס ר' ע״י הנ״ל משקורו אבן

 , קראקא . ש״ד ,ד״ו . ד״ע , קונשטנטינא
 , ד״א . 8ס , ובאמ״ת , פפד״מ . 4ס אשמ״ח,

 , פפד"א יוס״ף, וישב״ע ן פראג , 12ס תפ״ג,
 . תקע״ט , ווילנא . תקס"ה זאלקווא, חש״ד,

 או נ^ווידוואהר . 8ס , תר״ה , ווארשא
. 12ס . . . הוראדנא

 ע״י רומי הרגום עס הנ"ל יוסיפו; ס' 136.
 ,1707 ,גאטהא :צורתו ועס ברייטהויפט

 אם ידעתי )ולא גאגניער ע״י נעתק גס . 4ס
. 4ס , 1706 , אוקספורד : הפנים( עם נדפס

 אראם מיכל ע״י בל״א הנ״ל יוסיפו; ס' 137.
 , פראג .ש״ו ,צירך : בצירך( נוצרי )יהודי
. 4ס שס״ז,

 הבנה הוספות ועס בל״א הנ״ל ירסיפרן ס' 138.
 . 8ס ,תכ״א ן ד"א : (—) כזה בסוגר הענין

. 4ס ,תקכ״ז , פיורדא
 צורות ועס כנ״ל בל״א הנ״ל יוסיפו; ס' 139.

 רייז זעליגמאן י׳ ע״י והגדולים הקסריס
 , שם . תנ״ב ,פפד"ט : בוך בבא ובסופו

.8ס)תפ״ג(, גוריו״ן כ״ן ד״א,יוס״ף .8ס חס״ז,
 עם כהונה כתר בשס בל״א הנ״ל יוסיפון ס' 140.

 בל״א ישראל שארית ס׳ ואחריו כנ״ל הצורות
 תק״ג, שם( .)תפ״ג ד״א מלכות: כתר בשם

 .8סתקל"א, שלישי(, ד' : בפירוש בשער )וכ' שם
 וכתוב הנ״ל תקל״א משנת ד״א ראיתיו ]ועתה

 המדפיס כ׳ לשמר ומעבר שנית" "נדפס בשער
 נדפס כבר הזה שהס' ברוך יוסף ב״ר קאשמן ה״ר
 ור׳ יוחנן ר׳ האחים בהוצאות תק״ג בשנת אצלו

 רבה בשקידה ז״ל גבריאל ר' בני זלמן ור׳ גומפל
 וגס יפיס וציורים הלשון ובתקון רנות והוצאות

 עמו להדפיס צוו אשר ישראל שארית ס' לרבות
 וכו׳ כלל זה לפני נדפס שלא הדש ספר אז שהיה
 ועי׳ ,הנ"ל תפ״ג ד״א מכאן סמי וא״כ .וכו׳

. שם[ ומ״ש ישראל שארית

 נחלק שלא אחר מטופס הנ״ל יוסיפו; ם' 141.
 ועל השבויים על חתימה ובסופו , לפרקים

 הלשון ובקצור הכהן מתתיהו בן יוסף זרע
 ומלכים אנשים שמות ובדיוק בכלל והענין

 לר' יפה הקדמה ועם בפרט בו הנזכרים

 )מנטובה, חמו״ד בונת: שלמה ב״ר אברהם
 האדומים מן ר״ע ]ולפ״ד . 4ס , ר״ט( או רל״ה

 שנדפס ופכ״ב פי״ט ה' הלק עינים מאור בס׳
 ראשון דפוס להיות יכול כונה, ר״א ע״י פעמים ב׳

 לאלמנצי נראה כי כתב ושד״ל ר״מ שני ודפוס רל״ח
 ועל פ״א פעמים ב׳ כונת ר"א ע"י נדפס שלא
 סוף ב׳ נחמד אוצר )עיין וקטן גדול נייר מיני שני
 שהביא הראיה כי ואמנם .י"ג( דף וריש י״ב דף

 שמדפיסים כמו כי ,נצחת ראיה זו אין אלמנצי
 מדפיסים כן ,כאחד קטן גס גדול נייר על א' הפר

 שורה על ושורה דף על דף פעמים כמה אהד ה׳
. הדפוס[ במלאכת ליודעים כנודע כלל שגוי כלי

 תרגום ועם נקודות עם הנ״ל יוסיפו, ס' 142.
 , מיגשטער סיבסטיאן ע״י והערות רומי

 בסופו וחסר פ״ג( )תוך בפקוד" "ויהי מתחיל
 : והלאה( ס״ד )מם' היהודים מלחמות חלק

 מ״ב ופירשט , החיצון שער )ש״י 1529 , באזיל
. 2ס (1541 :דקי״ב

(.134 סי׳ העבר?)עי׳יוסיפון יוסיפו; ,ס 143.
 האן יוזפא יוסף ד,"ר . אומץ יוסף 144.

 כעין השנה לכל ומנהגים דינים .מגורלינגען

 באורים ]ג״ח . 8ס ,תפ״ג פפד״כ, :מהרי״ל ס'
. בכתובים[ והמה הש"ע חלקי ד׳ כל על והגהות

 דיין שלמה ב״ר יוסף ה״ר . אומץ יוסף 145.
 ושמות: בראשית מס׳ הפטרות על מליסא.פי'

,. "י(בקת) יוית״ק יד״א

 אזולאי. דור יוסף חיים אומץ.ה״ר יוסף 146.
 ותיקונים: השמטות אמיץ קשר ובסופו שו״ת

, 2ס , תקג״ח ,ליוורגו
 ראשקאוו זיסקינד ה״ר . ואסנת יוסף 147.

 ושיחה: שיר בדרך במצרים יוסף מעשה הלוי.

. 8ס ,הקע״ז , ברעסלויא
 . (134 סי׳ יוסיפק )עיין .גוריו; ב; יוסף 148.
 עניני .הנ״ל היד״א ה״ר . בסדר יוסף 149.

 וז״ז .12ס ,תקנ״ט ,ליוורנו : ותקוניס למוד
 )עיין . לו אחרים קטנים ספרים בלוית פ"ר

. הקדש( עבודת

 יששכר כ״ר יוסף ה״ר * דז>ת יוסף 150.
 ותקוני פירושים . מפראג( מהר״ל )תלמיד

 וגירסאות נוסחאות ושנויי והגהות טעיות
 הנצרכים הציורים וכל , עה״ת רש״י בפי׳

 ולחם הסולס כצורת עה״ת פירש״י להבנת
הדפנות כל לפי ואפוד ומנורה ושלחן הפניס



דעה יורה — 2 9 — יםיח ףיום

 : : הטורים נעל הי"׳ פרפראות על וקלח

 פי' שחיבר בהקדמתו ]וכ' .4סםרא״ג, םראג,ם״ה
. יעקב[ עין על עין עולי וס' עולם בחינת ע״ס

. במשפט( ציון )עיין . חיים יוסף 151.

 פשטיס . קורקוס יוסף ה״ר .חן ייוסף 152.
. 4ס , תק״ץ ,ליוורנו הפרשיות: כסדר עה״ת

 תוס׳ . הנ״ל חיר״א הג״ט . להק ייסף 153.
 , תקנ״ד ,ליוורנו : לישראל חק לס׳ למודים

 חק ספרי אל ונספח נלוה ואח״ז .12ס
. זה עיין , לישראל

 רופא אליהו כ״ר אליעזר לקח.ה״ר ייוסף 151.
 ,קרימונה : אסתר מגלת על פי׳ .אשכנזי
 , תקל״ט אופיבאך, • אע״ת המבורג׳ פורי״ם.

.4סתקצ״ח,חמו״ר, ווארשא. תקנ״ז. זאלקווא,

 )בע״ס אבואלעפיא חיים ח״ר לקח. יוסף 155.
 ופשעים ופירושים דרושים .וכו׳( החיים עץ
 קצת ואופנים דרכים בכמה התורה כל על

 : חלקים ,ג ,הדין ע״פ וקצת הפשט ע״ס
. 4ס , צ״ב—תט״ו , אזמיר

 .ישן( נצחון ס׳ )עיין .המקנא יוסף ם' 156.

 בהוספותיו וואלף לפ״ד .מתתיה בן יוסף 157.
 ספר ראה ב' דף עבריס ספרי אוצר מספרו לח״א
 רד״א ברשימות אבל , רד"א ספרי באוצר זה בשס

. ׳1 דקל"ו גא״ל )צונן :מהותו נודע ולא נמצא לא

 משה יצחק ב״ר יוסף ה״ר .עליע יוסף 158.
 לקוטים ובסופו ,ס"ל( על פי' .מונמיקייו

 : והספדים דרושים וקצת ר״ע פ׳ על ופי'
 ד׳ ואולי ,תקנ״ה )וי"א תק״ח ,שאלוניקי

. 4ס שני(
 :ש״פ הגדה על פי׳ ♦ מהנ״ל עליכם. יוסף 159.

. 4ס ,תצ״ז , שאלוניקי

 פי׳ .הג״ל חיד״א הג״ט .החלות יוסף 160.
. 4ס תקנ"ו( )ולא תקס״א ליוורנו, תהליס: על

. להלן( מראה יפה )עיין . מכלול יופי 161.

 י לתפלות הנוספים לפיוטים כולל שם יוצרות. 162,
 ורגלים( )במועדים השנה שבתות ברוב שחרית
 סמוך שתחלתן לפי זה כללי בשם ונקראו
 בשמות נקראים חלקיו וכל ,אור יוצר לברכת
 אותם שאומרים התפלה מקומות לפי פרטים

 , מאורה ,קדושה או אופן , יוצר : והם
 ׳ י״ח תפלח לפני גאולה ,זולת ,אהבה

 י״ח תפלת בתוך הש״ן בחזרת והנאמרים
 קדושת לפני האחרון וחלק ,קרובות נקראים

 ומשתנים שונים והס , סילוק נקרא שחרית

| נדפסו . ועיר ועיר ומדינה מדינה מנהג לפי

 סדורי בתוך מספר אין ופעמים לבדם פ״ר
 לבדם גס ונדפסו ׳ המחזורים( )ובכל תפלות

 .ולע״ז ל״א העתקות ועס פירושים עם גס
 הקורא: לפני פה אערכה לבדס הנדפסים וקצת

 ופיהם פולין כמנהג השנה מכל יוצרות 163.
 ע״פ וקצתן יפה ומפורש לל״א נעתק ,וכו'

 אברהם ב״ר משה ה״ר ע״י חרוזות
 .פרא״ג ,פראג חלקים: לג׳ ונחלק המחוקק

 .וז״ז 4ס תקכ"ח[ ?( )פיורדא ]ד"א שם,שס״ז

 אשר ה״ר פי׳ עס אשכנז כמנהג יוצרות 164.
 . וז׳יז 4ס , אשמ״ח , קראקא :יוסף ב"ר
 וס׳ / עמודים לב' נחלק אבירים לחם ס׳ ]ג״ח

. ה׳[ ומועדי ,ה' שבתות

 . ש״ס ,פראג :ופולין אשכנז כמנהג יוצרות 165.
. וזי׳ז . 12ס , חש"ד ,פראג . 8ס שע״ו, ד"ו,

 עם וסליחות זולתות ומערכות יוצרות 166.
 ,פפד״ט : ווירמייזא דק״ק ומנהגים הפוסקים

, סליחות( )ועיין . 4ס , תס״ד

 זונרילש ר׳ הירש ר׳ פירש עם יוצרות 167.
 קראקא :כ״ץ אברהם כ״ר מררכי ור׳

, כ״י^ ש״י )הגהות . 4ס ,שנ"ב

.4סשס״ה, בל״א:פראג, לשבתות יוצרות 168.

 ת״א עם ולפורים השנה שבתות לכל יוצרות 169.
 :הלוי ארנהיים חיים ר׳ ע״י אשכנז ובאור

. 8ס , 1840 , גלויגא

 הכהן אהרן לרבינו הארוך דעה יורה 170.
. חיים( ארחות )עיין . מלוניל

 מאמר על באור .נתן יצחק ר׳ דעה. יורה 171.
 : לצדקה המורה ג״כ ונקרא במו"נ אחד

. באוקספורד ועתה יש״ר כ"י

 על חי' .הליל חיד״א הג״מ .דעה יורה 172.
 . 2ס ;תקל״ג ,ליוורנו : וי״ד א״ח ש״ע קצת

. חבר( לו מצאתי ולא , )יה״ש

 , מחברו נודע לא ׳ קדמון ס׳ .דעה יורה 173.
 נזכר ולא עה״ת פי׳ .א׳ב׳ש׳י׳ אמר :ומתחיל

 , במו״נ הרמב״ס זולת אחר מפרש שוס בו
 וטעמי פסוק כל וענין מלה כל דקדוק ומבאר

 של פשוטו ע״פ ומקורן רז״ל ודרשות מצות
 עמוק ופילוסופיא נסתר ע״פ ולפעמים מקרא

 רר״א כ״י : ופרשה פרשה כל בין ושיר מאד

ד' ישרון ! 1938 )רשמש״ש . 8 272,
 בשנת נמכר ; בהערה 99 ע׳ תי"ל המזכיר , 95

 ובשנת בונאויעא אבשלום בן יוסף ר׳ ע״י רמ״א
. רומאן( יעקב ר׳ קנהו ש״ץ

ערוך( שלחן , טורים )עיין . דעה ילרה 174.



אלהות יהוד — 220 — יורהחטאים

 יהודה ב״ר אלעזר רבינו .חטאים יורה 175.
 ותפלות וידויים .הרוקח( )בע״ם מנרמיזא

 התשובה ודרכי ופשע תשא כל על לתשובה
 מורה לו קורין ויש הכפרות ם׳ ג״כ ונקרה

 עוד בדפוס לו נלוו דזוער ואיידי ,חטאים
 ,הממי״ן בקשת :כמו קטנים ספרים כמה
 , חטאים מפרש טובים, דרך , הקבר חבוט דין

 כולם , וכדומה , חסיד יהודה ר׳ צוואת
 ישרות, והנהגות מוסר ועניני לו הדומה מענין

 צדק״ה מעי״ל ,ד״ו :בזה שאין מה בזה ויש
 , קראקא ,שע"ז או שע"ו , לובלין ,)שמ״ט(

 .תע״ז , אופיבאך , תנ״א , פיורדא , שפ״ה
 גס וז״ז . ?( השוט״ר , פיורדא : ל״א )ועס

 12ס, 8ס, 4ס, וחש״ד חמ״ד גם חמו״ד
. 24ס , 16ס

 ונראה שער( )חסר הזה הס׳ לידי בא ואגי
 ברד״א גס הנמצא את״ן משנת פיורדא ד׳ שהוא

 סידרו מהקדמתו הנראה ולפי . ע״ש 179, ס
 חבוט דין )סוף בתוכו מצאתי וכן מפיורדא א׳ איש

 כתוב מצאתי עוד :וז״ל כ׳ ס״ט( סי׳ לפני הקבר
 מאיר ר׳ הרב החסיד מ״ו של חטאים יורה בס'

 בצדו כתוב יע״א פיורדא דק״ק מו״צ זצ״ל סג״ל
 וכו׳ ,וז״ל אחרים מספרים מלוקטים אלו תשובות

 מלוקט התשובה יסוד א( :סדרו וזה . וכו׳
 לשוב הרוצה בהנהגת המדברים הספרים מכל
 הקבר חבוט ודין מיתה ועניני ועון חטא מכל
 נכללו אלה כל , החסיד ר"י צוואת אחרון ועד
 . זה עיין , חטאים מפרש ס׳ ב( . סימנים בע'

 נדרים התרת וסדר מרע לשכיב ודוי סדר ג(
 קדיש סדר ד( . לשכ״מ מודעה מסירת וסדר

 שלנו בסדורים אשר ביחידות למתפלל וברכו
 בה״ר יעקיל ה״ר החסיד שסידרו עליו וכתוב

 ד' בההליס וכ״כ , ז״ל שעפטילש אברהם

 שם ונקרא .¥2119, ס ברד״א אשר ליידין
 .שס״ב סי' הרקח מס' והוא שבקדושה דברים

 ומאמרים פסוקים סעודה דרך קונטרס ה(
 .ובהמ"ז הסעודה ולפני נמ״י בשעת ותפלות

 לר׳ טובים דרך ס' ז( . יום של שיר סדר י(
 מלובלין זונדיל חנוך משה ב״ל הירש צבי

 לו וקרא ותפלות, וסליחות המחזור מפרש
 בבוקר קומו מעת האדם הנהגות הדרכה, סדר
. בחרוזים השנה וכל היום וכל

 לידידיה . אלהיט דברי היורש 176.
 מבואר .היהודי פילון הוא האלכסנדרוני

 חידותי משל ע״ד הבתרים בין ברית חזיון בו
 רומי מל׳ ונעתק יון בל׳ חובר )חוועגמריט(

 אבל ובסופו ,פלעש יוסף ה״ר ע״י לעברי

 המעתיק אבי מות על תמרורים מספד כבר

• 8ס , ק"ץת ׳שראג :שעלפ אברהם ה״ר

 יצחק כ״ר אברהם ה״ר .אוהלים יושב 177.
 עה״ח פשטיס .צובה אבד״קארם ענתבי

 ודרוש י״ד על הבית פני לו ונלוה ודרושים
...לימדנו : יצחק אהל בשם וחוה אדם

 דערגבורג. הירש צבי.ח״רתיל יושבי 178.
 , אופיבאך : ומליצה במשל האדם מדות על

. 8ס ,תקט״ט
 נתן ר׳ מתלמידי א' .היושר ס' 179.

 ונחלק המעשי בחלק רפואות ס׳ ממונפלייר.

 ס׳ , גאלינוס בו ומזכיר . קצרים שערים לק״נ
 חפץ ס )עיין רש״ט העתקת לאלראזי אלמנצורי
 דואג , (11)11 0168116) מאסיה אבן ,השלם(

 רפואה ס׳ קצור אשר ?( האדומי )דואג אידומיוס

 הישראלי ר״י \.,2 354 רוסי די בכ"י נמצא שלו
 נתן ר' מורו , ויאתיקום זס' היסודות בספרו

 ישוב,אפוקרטוס, שאר בספרו יעקב ממונפלייר,ר'
 נודע הס׳ שם . וזולתם עמרם בן )יצחק( אסחק
 יתן השם ,היושר ס' נשלם כאן : שמסיים מסופו

 נמצא עוד . .¥2 161 ווין כ"י :ועופר כבוד לי
 היד במלאכת ס׳ : ההוא בכרך אח״ז שם לו

 הדפק ס׳ ,163) השתן ס׳ , \.(2 162)
 )שם הבריאות שמירת ס׳ גם ואולי \.(2 164)

. וע"ש , הוא לו ^( 165

 . ריקי הי עמנואל ה״ר . לבב יושר 180.
 :שלו חסידים משנת ס׳ תמצית והוא קבלה,

. 8ס , אם״ת והכ"ל , ד״א

 שמסולי המכונה אברהם ה״ר . מים יזל 181.
 במי מרע״ה חטא על חקירות . הספרדי

. )ש״י( :כ״י ,דרכים כשלשה מריבה

 יצחק כ״ר אליעזר ה״ר .בבור יזמרך 182.
 )זאלקמא( חמ״ד מגילה: מס׳ על חי׳ אייזיק.

בשער[. חמד,ע״ש כרם ס׳ שחיבר וכ׳.]4סתק"ב,

 . קבלה ס' .גאון המאי רב . היהוד ס' 183.
 ,פ״ד,ע"ש שער־הצחצחות לרמ"ק הפרדס בס׳ הובא

 הראשון שער סוף מורא יסוד בה׳ הראב״ע וכ׳
 היחוד ס' וקראו ספר שחיבר מהגאונים ויש :וז״ל

 הנכונים הדברים הם ומעטים המחקר אנשי דעת על
. ע״ש ,וכו' בו

 קבלה .פארו די טוב שם לר' היהוד ס׳ 184.
 .\.2 1220/4 רוסי די כ״י : השם אחדות על

1138/8 וע״ש היחוד, אגרת נ״כ ונקרא
. רבתי( חכמתא )עיין . היחוד ס' 185.

 .אלגזאלי אחמד לאבו אלהות יהוד 186.
 חובר .הרמי מאמיני נגד וטענות ויכוחים

 משה ר' ע״י לעברי ונעתק ערבי בל׳
 לעברי ונעתק המרוח ס׳ ג״ח .ב״י ,הנרבוגי

,חסדאי ן׳ שמואל ב״ר אברהם ר׳ ע״י



הרקח יין — 221 — יחודים

 ר״מ ע״י לעברי ונעתק ההגיון תועלת ס׳ ג״ח

. )ש״י( :הנ״ל נרבוני

 ליב ר׳ החסיד להרב וסודות ?הודים 187.
 רד״א ב״י : האריז״ל( )תלמיד פלעבנא

,972 .

 הוא ואולי . יוא״ל ב״י להאריז״ל: היהודים 188.
 למהרח״ו חיים עץ מס׳ ד' נוף היהודים שעד
.ש׳( באות זה )עיין

 רצ״ז משנת אגרת העתק . האבות יחום 189.
 תנאיס וצדיקים נביאים קבר שם מקוה על

 כ״ר אורי ר' ע״י וח״ל בא״י ואמוראים

 ובסופו ,בצפת שכ״ד בשנת מבילא שטעון
 ומולדות עברונות לוח על שלייה משנת הסכמה

 עם נדפס .הנ״ל אורי ר׳ שחיבר שנה למ'
 ,היידלבערג :הוטינגער ע״י רומי תרגום

 )ועיין . 8ס , 1662 , שם . 12ס , 1659
. המסעות( אלה

 להמון מרובע ל״א עם הנ״ל האבות יחום 190.
. 8ס ,חרי״ג ,ווילנא :ופולין ברוסיא ונשים

 גא״ל )צונן . 8ס שב״א, מנטובה, בוך. יהום 191.
בל״א(. הנ״ל הוא ואולי מהותו, פירש ולא ,רנ"ו דף

 ברזילי בן יהודה רבינו . בשר יחוס 192.
 ,ח׳ )שג״ב : נשים דיני על .אלברצלוני

. ע״ש( בשמו, ח״א שלי ושה״ג

 אשר ב״ר גרשון ה״ד .הצדיקים יחום 193.
 רנ״ו סי׳ י׳ )ובתג״י .שקרמילה איש

 מקום ציון .ע״ש( ,ריקיטי יוסף לר' מיחסו
 עליהם עבר אשר מקום בכל הצדיקים קברות

 על ולומר להזכיר או״א כל שחידש מה וקצת
 , שם * ש״ג ,ד"ו . שכ״א ,מנטובה :קברו
 , וירונא .ת׳ , שם .שפ״ו , שם .שנ״ט

 וכן ראיתי שכ״א מנעובה ד׳ את . 8ס ,ת"מ
 : שמו וכן כתג״י ודלא פה כמ"ש ומהותו הוא
 הקדמת לשון מסגנון אבל . הצדיקים יחוס ספר
 והביא הוציא" וז״ל: של תג״י כדברי קצת נראה הס'
 בכמי׳ר גרשום כמ״ר היקר מהימן איש לאור הזה הס'
 לבו נדב ע״כ , וכו׳ וכו' שקרמילה איש ז״ל אשר

 "לעד תעמוד זכותו הרבי' את בו לזכות כדי להדפיסו
.המשכן( חכמת ,הצדיקים יחוס אגרת )ועיין

 סדר הוא .ואמוראים תנאים יחוסי 194
 כרכים א״ב,ג' כסדר בפלפול ואמוראים תנאים

 רד״א ב״י : יו״ד אות עד נתן( )בר ב' אות מן

 שם ונקרא .¥2 59 רח״ם וכ"י ״¥. 843,
 דף שם למש״ש החכם כמ״ש אגרון וצ״ל אנגרון

 כ״ע דף ב' באו״נ נדפס ממנו א' וערך , ע״ש שנ״ז
 1 ר׳ של אחיו שחיברו צונן החכם בשם שם וכ'

ן . ע״ש ,משפירא מאיר

מאנקונא. ויטירבי יהיאל דגן.ה״ר יחיו 195.
...ליוורנו : ופשעים דרשות

. הקבלה( שלשלת )עיין . יחייא ס' 196.

 כל בו מזכיר .סקלי יעקב ר' . היחס ס׳ 197.
 כ״כ .בהם נקבר ומי ומי מא"י וכפר עיר

. ע״ש רכ"ח, דף ריש בנדפס והוא ,כ״י ביוחסין

 .בכרך יעקב ה״ר אשורי. לכתב היחש ס׳ 198.
 : והטעמים והנקודות לה"ק קדמות על

. 8ס , חרו״ת , ווארשא
. ואם( אב )עיין . בדקדוק היחס ס' 199.

 :באנד טער1 מאנאטשריפט. יידישע 200.
. 8ס , 1802 ,ברין או פראג

. רבתי( חכמתא )עיין . יימליאוש 201.

, יין( משתה )עיין . יישן יין 202.

 יששכר ב״ר הירץ נפתלי ה״ר לבנון. יין 203.
 : אבות פרקי על גדול באור .וויזל בער

. 2ס , תקל״ה ,ברלין
 מאמר .מרגליות שמואל ה״ר לבנון. יין 204.

 , פאריצק : וקבלה סוד בדרך נסך יין על

. 8ס / תקנ״ט
. יין( משתה )עיין . מנתו יין 205.

 שפירא נטע נתן ה״ר .המשומר יין 206.
 כל .טעבלי דוד ראובן כה"ר ירושלמי

 ע״ס הזקן פאת והשחתת נסך יין אסור דיני
. 4ס , ת״כ ,ד״ו ; קבלה

. היין( משתה )עיין . נסבים יין 207.

 )בע״ס מגרמיזא אלעזר רבינו . הרקה יין 208.
 בצירופים מגלות חמש על פי' .הרוקח(

 שיה״ש מגלת על קבלה, ע״פ וכו' וגימעריאות
 , שס״ח לובלין, . שמ"ח קראקא, נדפס: ורות

... רד״א בכ״י נמצא המגלות כל וז״ז.ועל 4ס

 פי׳ ועם לבד שיה״ש על הנ״ל הרקה יין 209.
 : להרמב״ן( שיה"ש על פי׳ )עיין הרמב"ן
. 8ס ..,תקס" , זאלקווא

 מיינסטער ב״ר משה ה״ר . הרקה יין 210.
 ,סדרים ד׳ משניות על סי׳ . מברעסלויא

 כסא בשם לבד זרעים סדר על רק ונדפס

. 4ס , תקע״א , דיהרגפורט : דברכתא
 גימטריא בדרך היין על דרוש . הרקה יין 211.

 בן עובדיה יחיאל מצליח לר׳ וכו'

 . 2ס , ולישרי״ם ,ליוורנו : דוד משה
. עובדיה( חזון )ועיין

 מ׳ כ״ל עיין .מפאנו הרמ״ע .הרקה יין 212.
 ג״כ ואולי . מאמרות ח״ב שלי ושה״ג י״ג

. קבלה מאמר

יין(. משתה רוקח, מעשה )עיין . הרקה יין 213.



שמעוני ילקוט 222 יכין

. חן( לוית )עיין . יבץ 214.

 בני שמעון וה״ר צמח ה״ד .ובעז יכין 215.
 ק״ן ח״א : חלקים ב׳ שו״ת . ז״ל הרשב״ש

 לה״ר שו״ת נ״ז וח״ב !הנ"ל צמח לה״ר שו״ת
 לה״ר דרושים רב זרע ובסופו , הנ"ל שמעון
. 2ס ,מבש״ר ,ליוורנו : גנון בן מטעון

 לחיים(, שירה ,חן לוית )עיין .ובעז יכין 216.

 אבד״ק חארין אהרן ח״ר .זקונים ילד 217.
 דברים קצת על התיר הוראת .אראד

 ,עניניס ושארי חייו ימי ותולדות שנתחדשו

. 8ס , 1839 ,ווין בל״א: דברים קצת ובסופו
 . היחוד( שער )עיין . שעשועים ילד 218.

 מענדיל מנחם ח״ר .ובחרות ילדות 219.
 מוסרי שיר .ברעזע ליב יהודה ב״ר

. 8ס ,תקמ״ו ,ברלין :שיחה בדרך
 . מדין( רועות )עיין . משת ילדות 220.

 . עולם( בחינת )עיין .הזמן ילדי 221.

.באסם מרדכי ח״ר . שעשועים ילדי 222.
. 8ס , 1855 ,ווין : מכתמים ר׳

. מדרש( )עיין . ילמדנו 223.

 שאלוניקי מרבני דוד יוסף ה״ר .ילקוט 224.
 הקבלה בחכמת הקדמות .דוד( בית )בע״ס
 מ״ג )שג״ב :כ״י ,ומפרשיו האריז״ל מגורי

. כמקומו( מ״ב שלי ושה״ג

 .פוזנר הירץ ב״ר דוד ח״ר .דוד ילקוט 225.
 ומפרשים ממדרשים והקדמות לקוטיס

 , דיהרנפורט התורה: פרשיות כסדר לדרשנים

. 4ס אח״ן,
 בעלו. אבד״ק ישראל חדש.ה״ר ילקוט 226.

 עיין , יעקב ר׳ מחברו ששם ששמע כ' )ובסה״ד
 .במקומו ח״ב שלי ושה״ג נ״ה ול״א מ״א שג״ב

 אבד״ק ישראל יעקב ר' :כ' דקנ"ד ח״ב ופירשנו
 מאמרים לקוטי • האר״ש( שקעה ונחה סלוצק

 ומסודר ספרים ושארי ממדרשים לדרשנים
 ילקוט ג״כ ונקרא , א״ב כסדר בערכין

 , תי״ז !פראג . ת״ח ,לובלין : ישראלי

 , 4ס תנ״ט, ד״א, .תמ״ז פראג, , תי״ט ד״א,
 : לקט שכחת תוספות עם כנ״ל עוד

 . 4ס ,הקליד רארוויל, תל״ג. ווילמרשרארף,
, 8ס / תרי"ט , פרעסבורג

 ריגייו. שמואל יצחק ח״ר יש״ר. ילקוט 227.
.8ס,1854שוניס:גוריציא, ענינים על חקירות

לעיל(. חדש ילקוט )עיין . ישראלי ילקוט 228

 לקוטי . לוי רפאל ה״ד . תלוי ילקוט 229
 . ליוורנו : וכו׳ ושירים וחידות מאמרים
 ן . 8ס תקל״ו,

 אבא ב״ר מכיר ל .המכירי ילקוט 230. ן
 לפני וחובר ,תהליס על לקוטים • מכיר כ״ר

 וב״י 173 , י! רד״א כ״י :ספרד גזרות
 :כ״י ישעיה, על כנ״ל עוד .רי״וו וכ"י באמ״ד
 על המכירי ילקוע ס׳ ראה חיד״א והג״מ . )ש״י(

 ושם השמיעוני לילקוכן מאד קרוב בכ״י משלי ס' כל
 )עיין מרי אבא כ״ר מכיר ר' שחיברו כתוב

 עדות לפי . בשמו( ח"ב שלי ושה״ג מ׳ שג״ב
 הקדמת לו והעתיק הרי"וו כ״י לפניו שהיה הרט״ש

 נאמנה קריה לס' בהערותיו לפנינו ונתנה הספר
 ב״ר מכיר ר' הוא המחבר שם ה׳—ד דש"

 ב״ר טודרוס כ״ר מכיר ב״ר מרי אבא
 מרי אבא ב״ר יוסף ר׳ הרב בן מכיר
 לא אשר דבר הנחתי לא :וז״ל שם ול . זלה"ה

 ,וכו׳ משלי, איוב תהלים נביאים אלו בספרי כתבתי
 . אמ״ת וספרי ונ״א הנ״ר כל על שחיברו משמע מזה

 סדר )עיין . ספרים מאות מכמה ילקוט 231.
. הדורות(

 בבלי בש״ס רז״ל תנ״ך.ומאמרי סדר על ילקוט 232.
 שד״ל. וכדומה:כ״י ר״א מפרקי וקצת וירושלמי

. וכו׳ רע"ו דף ז' ל׳ח עיין ,בפרטות ומהותו

 האשקי ב״ר ראובן ה״ד ראובני. ילקוט 233.

 קבלה מספרי רוב ע״פ מאמרים לקוטי . כ״ץ
 :הנ״ל חדש ילקוט כס׳ ג״כ לערכין ומסודר

 . 4סתפ"ב, שם, הומבורג,תע"ב, ת״ב. פראג,
 נדפס לא וח״ב ,ממנו ח״א רק נדפס ולא

. 174, י! רד״א בכ״י ונמצא
 לקוטי . מהנ״ל הגדול ראובני ילקוט 234.

 וזולתם קבלה ספרי מהרבה תמוהים מדרשים
 ווילמרשדארף, התורה: פרשיות כסדר ומסודר

 , לקט שכחת ס' ובסופו ,עוד . 2ס , אתיים
 . 2ס תקס״ו, אוסטרהא, .ית"ן , ד״א זה: עיין

. 8ס , 1860 , לבוב
 .ישראל( גאולת )עיין .הרועים ילקוט 235.

 חידות ומליצות ואגרות שונים שירים ילקוט 236.
 ד׳ ב״ח )ועיין .שד״ל ב״י :קנשינו למשפחת

. וכו׳( ל״ד דף

 .הפרדס( ס׳ )עיין .ועונש שכר ילקוט 237.

 אשכנזי שמעון ר׳ . שמעוני ילקוט 238.
 ר׳ הוא שי״ר מ״מ )ולפ״ד . מפרנקפורט

 חבור .(,א מכתב ז׳ כ"ח עיין , קרא שמעון
 התלמוד מכל מלוקט תנ״ך ספרי כל על גדול
 כל על ומסודר הקדמונים מדרש ספרי וכל

 המאמרים ומ״מ תנ״ך כסדר ופסוק פסוק
 חלקים, ב׳ זרות מלות קצת באור ועם בגליון,
 אגדות אחרון קונטרס ראשון חלק ובסוף

 מתלמוד קצרים רמזים רנ״ו ירושלמיות
היינו ,זר בדרך המסכתות סדר לפי ירושלמי



הפורים ימי — 223 — שמעוני ילקוט

 . שע״ו( חשוון י״ע )ונשלם שע״ה , פראג
 .תע״ג( 326, ץ )ורוכענס תפ"ג יעסניץ,

 : ביצה מס׳ על ב( . 2ס ,תקצ״ו ,סדילקאוו
.פראג( : .¥2 799, ? ורד״א ,)ש״י לובלין

 .2סתקכ״ו, פיוררא, תע״ח. אך,אופיב *
 וסדר מטין דיני וחי׳ מטין מס' על ג(

 , ברלין : ונשים אנשים שמות דיני כתיבת
 מס׳ על ד( . 2ס , תקע״ב ,פראג .ישרה״ו

 דף ח״ב פירשע )וכן שע״ה ,קראקא : חולין
 , אופיבאך . ?( חט״ו :דשמ״ז שם אכל , ר"ס

 .2ס )רוסיא(, חמו״ד .םיורדא,הקכ״ו . תע״ח
 ע״ת כ״י ,אלטונא : יבמות מס׳ על ה(

 ,ברלין :קדושין מס׳ על י( .2ס ,)ת״ק(
 מס' על לו שהיה כ' סה״ד )וכעל . 2ס ,תקכ"ו
 —א׳ פרק כחובות מס׳ על ז( .ככ״י( כתוכות

 ,)לבוב חמו״ד : כ"י מחוך עתה נדפס ד'

 כולם עתה ונדפסו .דפין( )ל׳ 2ס תבר״ך(
 . 2ס ,ב׳ שטעטין,תרכ״א מחדש: ז'( )בלי

 למהר״י סדרגיטין שעשהשלמה. ים 247.
 תקמ״ב רד״א כ״י : שכנא וה״ר מרגליות

. 587 או 583, וק״ד
 בה״ר העשיל יהושע ה״ר . התלמוד ים 248.

 ב״ק מס׳ על חי׳ .אורנשטיין זאב מרדכי
 ס' לבעלי ושו״ת חידושים וחוס׳ הגהות עם
 , לעמבערג : הים מפרשי בשם גבורים מגן

. 2ס חקפ״ח,
 על הש״ם מכל הכללים שמות . התלמוד ים 249.

 . א"ב ע״פ ואמוראים תנאים של פלוגתא כל
 : דבור"( כדי תוך״ ומסיים זרוק" ״אהל )מתחיל

. א' ¥. 32 הפליט ב״י

 זאב ב״ר זעלקא יצחק התלמוד.ה״ר ים 250.
 ,זאלקווא :מס׳ קצת על חי׳ מבירז. וואלף

. 4ס ,תקט״ו
 . יהודה( אפיקי )עיין . התלמוד ים 251.

אברבנאל. יצחק דון השר עולם. ימות 252.
 זמנו. עד מאדה״ר והגירושין הגזירות כל ספור
. הישועה( מעיני ספרו בהקדמת )עיין

 כרמולי יששכר ה״ר . עולם ימות 253.
 וספריהם ישראל גדולי תולדות . הרופא

 .וזמניהס/וכו׳ מושבותס במקומות לדורותס

. \.(2 19 תקצ"ט לב״י זכרונות )עיין
 דוד(. צמח בריתות, ס' )עיין . עולם ימות 254.

גינצבורג. אהרן מרדכי ה״ר הדור. ימי 255.
 בצרפת השנויס ימי מראשית הימים חולדות

 רוסיא לארץ נאפולין מסע ימי עד תק״ל בשנת

. 8ס ,תרכ״א ,ווילנא : חקע״ב בשנת
 . עינים( מאור )עיין . עולם ימי 256.

. הפורים( ימי פדר )עיין . הפורים ימי 257.

 ועד מועד מסדר מסכתות ושארי יומא מס'
 זרעיס סדר ואח״ז ופסחים עירובין שבת אתרן

 נמצאו אלו ערכין רנ״ו והתר , ונשים נזיקין
 :ח״א ,התורה כסדר מילמדנו ערכין נ"ה עוד

 : ח״ב . 2ס , עזר״י—הרפ״ו ,שאלוניקי
 1858 המזכיר )ועיין . 2ס , רפ"א ,שם
. כ׳(—א”כ דף

 עס הנ״ל קו״א בלי הנ״ל שמעוני ילקוט 239.
 ע״י בגליון חמורות מלות פי׳ וחוס׳ הנ״ל מ״מ

 . שכ״ו ,ד״ו : כהן פורטו מנחם ר'
. 2ס ,שנ״ה , קראקא

 והגהות שונות נוסחאות עס כנ״ל הנ״ל ילקוט 240.
 : המאמרים ומפתח פתחיה כה״ר מאיר לל

 דף נא״פ )צונן ת״מ , שם . כשאנ״ן ,לובלין

 , פפד״א . תמ״ז , פפד״ט . (13 הערה ש״ג
. 2ס ,תקס״ו , פולנאה . תס״ט

 ברית פי׳ עם הנ״ל ככל הנ״ל ילקוט 241.
 גדליה שמואל כ״ר אברהם לל אברהם

 מתשעים מלוקטות והגדות , מירושלים

 ב׳ , בהקדמתו שם הנקובים ויותר ספרים
 , שם : וחייב .שק״י ,ליוורבו :ח״א חלקים,

 , ליוורנו : עה״ת כנ״ל די' . 2ס , הית״ה
. .(1^ 321, ? )רובענס . 2ס ,חקע״ג

 מגן לבעל רענן זית פי׳ עם הנ״ל ילקוט 212.
 היכל בשם חדשים פירושים וב׳ אברהם
 ב״ר דובער יואל לה״ר רענן ושמן רענן
 ספר כל אחר הליל והפירושים ,הכהן מאיר
 : וב׳ א' ושמואל שופעים יהושע ס׳ ,וספר
. 4ס , התור״ה ,)ק״ב( חט״ד

 נזכר .תורה תלמוד בשם הנקרא ילקוט 243.
 מ״א )שג״ב . ע״ש ע״ב צ״ס דף הלוי מנות כס׳

. כמקומו( שלי ושה״ג

 יהודה ב״ר בער יששכר יששכר.ה״ר ים 244.
 מס׳ תוספתא על פי׳ .מרפשוויר ליטא

 היוצאים דינים חי' ובסופו , בפלפול ביצה
 : יששכר מצודת בשם הגדול מפירושו

 , יששכר אהל ס' ]ג"ח . 2ס , תקכ״ט , מיץ
 על יששכר ים , עתים יודעי , יששכר בני
 מטה , תורה כתר , שלי כרמי , מכות מס'

. וז״ז[ ושירים מלומד, התלמודי *יששכר

. גינוסר( פירות )עיין . כנרת ים 245.

 לוריא שלמה ה״ר . שלמה של ים 246.
 הש״ס, רוב על וסוגיות גפ״ת חי׳ )מהרש״ל(.

 על א( והס: ,מסכתות קצת על רק נדפס ולא
 יונה חיים ר' קונטרס ובסופו ,ב״ק מס'

 אברהם ר' ע״י לביה״ד שהובא דגרמי בדיני
 וכצונן ראיתיו )כן המדרש על אברהם זרע בעל

:4286 רח״ם ועיין , כן לא אר"ן דף נא״ל



יוסף יסוד 224 צרה ימי

 והעצום הנורא והשטף ומהומה צרה ימי 258.
 ע״י ושיר מליצי בספור ישן אובן בעיר

, 8ס , 1838 , אפען :קאהן ה♦ א.
המפ .נווארה מנחם ר׳ . תמימים ימי 259.

. 4ס ,תקי״ג ,ד״ו :וקינות גדולים ב' על
. תשובה( תקון )עיין . אחדים ימים 260.

 להרמ״ע מאמר . היל עושה ה׳ ימין 261.
 ח״כ שלי ושה״ג י״ג מ' ב״ל )עיין .טפאנו

. מאמרות(

 נענוע ענין על פסק .רוממה ה׳ ימין 262.
 והרמ״ע ספורנו לר״ע הלולב והקפת

ימין(. דרך )ועיין . 4ס , שס״ה ד״ו, מפאנו:

 וולינטורא יוסף כ״ר משה משה.ה״ר ימין 263.
 שו״ב: בדיני ופוסקים מש״ע קצור מטיבולי.

. 8ס , שפ״ד , מנטובה
 ויטאל לר״ח שיר עם הנ״ל משה ימין 264.

 מזרחי אברהם לר' ישראל לבני זכרון וס'
 חוס׳ קצת עם נגארה לר״י הילדים שוחטי וס׳

 גלאנעי והר״מ קאסטרו יוסף לר׳ והגהות
 : קאריגול אברהם בן משה חיים ר' ע"י
. 8ס , תע״ח , ד״א

 מים באר פי' ונוסף הנ״ל משה ימין 265.
 :זאבי ישראל אברהם חיים לה״ר חיים

 פי׳ חוס׳ עם כנ״ל עוד . 8ס ,תקל״ז ,האג
 זוסמאן אברהם לה״ר אברהם ויוסף
 ופתיחה הקדמה ובראשו בלונדון שו״ב

 מוסר עניני הספיר הקדמת ואח״ז קצרה
. 8ס , 1860 ,לבוב : סימנים ק״צ

 דרושים . קארניק משה ה״ר משה. ימין 266.
 אבל ובסופו שירים וקצת במליצות ובאורים

 אברהם ה״ר מות על וקינה יחידמספד
 ברעסלויא, : וברעסלויא גלוגא אבד״ק עיקעון
. 4ס ,תקפ״ד

 בכ״ר מצורדי משה כ״ר . משה ימין 267.
התורה:)אר״ץ(. על הקראי.פי׳ מרלי יהודה

 נזכר . משפירא שמואל רבינו . יסוד ס׳ 268.
ק״ה(. דף גא״ל תזריע:)צונץ פ' דמים חתן בס׳

. הדרשן( לר״מ פי'התורה )עיין . יהוד 269.

 הלשון דקדוק על . הראב״ע .היסוד ס׳ 270.
 אהל ובעל ,עה״ה בפירושו תדיר מזכירו והמלוח.

. ראהו ולא לידו זה ס' בא שלא כ' יוסף

 רד״א האריז״ל:ב״י מכתבי האידרא יסוד 271.
. .¥2 911, ין

 עיקרי על עלים. יצחק י' .אמונה יסוד 272.
. 4ס , שמ״ב ,קראקא : האמונה

 ,קבלה ס׳ .ברכיאל ר׳ .האמונה יסוד 273.
. )ש״י( :כ״י

 הר״מ מזכירו בחיי. רבינו . האמונה יסוד 274.
 . ע״ש ראשונה, משנה פ"א יצירה ס' בפי' בונוריל
 ס' בסוף ברשימה כמו אמונה ס' כתב ובש״י

.ה׳( סעד )ועיין 235 ע' ח״א וואלף וכן יצירה,

 האחדות(. מאמר )עיין . האמונה יסוד 275.

 .לה״ק בדקדוק להראב״ע דקדוק יסוד 276.
 כרך רש״ף ב״י : עה"ת בפירושו תדיר ומזכירו

 ליפמן גבריאל לה״ר מודעה )ומכאן . ע״ש ב' ז ע"
. במציאותו( המסופק

 פרירעג- דוב מרדכי ה״ר . .הדת יסוד 277.
 : חלקים בכמה הדת בעניני חקירות . טהאל

 . אפיקורסים שאלות על חשובות עז מגדל א(
 לו ונלוה האמונה יסודי על ישועה מגדל ח״ב

 ראיתי לא א׳ )חוברת .ח״ג . הבריאה מאמר
 ראיתי )לא . הברית הנקרא ב׳ חוברת כה(. עד
 דת אש ח״ד י .הראשונה( ולא שניה חלוקה רק

 , עז מגדל ח״א :ל״ב ור״מ . שונים עגינים
 . אפיקורסים שאלות על תשובות ישועה מגדל ח״ב

 אש ח״ה . הברית ח״ד .אדם יעוד ח״ג
 : ומפתחות לחבורי תוספות נקרא ח״ו . דת

 החכמה )ועיין . 4ס פ״ר,—ברעסלויא,תקפ״ב
. והדת( והתבונה

 יגעתי ואנכי , חלקיס עוד לו מושיפין ויש
 וכל ,חלקיו בכל שלם זה ספר כה עד מצאתי ולא

 חלקיו בכל שלס היה לא היוס עד ממנו ראיתי אשר
. נכון אל מהותו גס אדע לא ולכן

 שלום עקיבא ה״ר . דתינו יסוד 278.
 החסידים נגד חיה(. נשמת )בעל מטולטשין

. 8ס . ..לעמבערג . . . פפד״א : לנ״מ
 יצחק ב״ר מתחי׳ ר׳ . חכמה יסוד 279.

 בס׳ הקשים מקומות באור . ?( )היצהרי
 רוסי די ב״י : להראב״ע לה"ק מאזני

806/2 .
 לוי משה ה״ר . נערים חנוך יסוד 280.

 וראשית החנוך עניני על .מזאנדרשלעבן

.8סתקנ״ט, לייפציג, ח״א: עם הנערים למודי
 . כ״ץ אליה ב״ר יוסף ה״ר .יוסף יסוד 281.

 , קראקא :וקבלה פשע בדרך פ״א על פי׳

. 4ס , שצ"ה
 דרשן שלמה ב״ר יוסף ה״ר .יוסף יסוד 282.

 קרי לחטא ותקוניס מוסר אזהרת . מפוזנא
 ישמח ס׳ ]ג״ח . 4ס , ותג״ל , פפד״א :ר״ל

• -ראלןי

 בן יוסף לר׳ הוספות עם הנ״ל יוסף יסוד 283.
. 4ס , תצ״ט ,ברלין :גיסו

 כה״ר יאסקע יוסף ה״ר . יוסף יסוד 284.
 מוסר הנהגות דובנא. אבד״ק יידל יהודה

. 4ס ,תקמ״ה ,שקלאוו :ה' ויראת
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 ב״ר הלוי יאסקע יוסף ר' .יוסף יסוד 285.
 כל על ונוטריקון בגימטריאות קבלה . יצחק
 : ודרושים וכו' ספירות ועשר הקדש שמות

. 4ס ,תקס״ג , מינקאוויץ
 למוד על הרא״ש אבי יחיאל ר׳ יסוד 286.

. 1257 ף, רד״א כ״י :התורה
 שו״ב אייזיק יצחק ה״ר .יצחק יסוד 287.

 הל' על תורה עניני ,ח״א . בפרעמסלא

 הליכות בשס מוסר הנהגות ,וח״ב ,מילה
. 4ס ,תק״ע , זאלקווא : עולם

 מסודר בחרוזים מוסר שירי .היראה יסוד 288.
 תפלת ובסופו הלבבות חובות כס׳ לשערים

 רד״א כ״י : להרוקח ?( תשובה )כעל ב״ח

 דף מו״נ ס׳ בגליון לונדון וכ״י ."\ו. 659, ף
. ״\ו. 1237/2 רוסי די וכ״י קמ״א

 )עיין האהבה. יסוד היראה יסוד 289.
. יסודות( ארבע

 ס׳ על ידין דן בפי׳ מובא .ישרים יסוד 290.
 ט׳ סי׳ ט' במאמר אבל ,ו' סי' ח׳ מאמר קרניס

 ישרים סוד ס׳ כתוב ט״ו סי' י״ג ובמאמר
. ,מהזהר

. הלמוד( דרכי )עיין הלמוד. יסוד 291.

 אריה יהודה ה״ד .הקדש לשון יסוד 292.
 לכל ופתרונם לה״ק שרשי .הירש צבי ב״ר

 הפעלים לוח ובסופו ,בקצרה בל״א מובניהס
 המלמד לוח בשם וכנוייהס בניניהם לכל

 בדקדוק יהודה חלק הגדול לספרו מבוא והוא

 : ״\ו.( 1002 רס"ד רמש"ש )עיין . לה״ק
, 4ס , תפ״א , ווילמרשדארף

 לו קורין ויש . להראב״ע מורא יסוד 293.
 מחלקות בסדר . התורה וסוד מורא יסוד
 למוד וחובת ומיניהן למערכותן התורה מצות

 בי״ב התלמוד דברי להבנת והחכמות המקרא
 על מדבר האחרונים שעריו ובשני ,שערים

 ד״ו, .ר״ץ ,קושט׳ :ואותיותיו הנכבד השם
 )ועיין . 4ס , תק״ל ,המבורג . 8ס ,שכ״ו
. עולם( ארחות אגרת

 לר׳ חן לוית פי׳ עם הנ״ל מורא יסוד 294.
 שטערן גאטליב ידידיה ב״ר זלמן שלמה

.8סבסופו:פראג,תקצ״ג, מפותחות לוחות ועם

 ככתבם ובאור ח״א עם הנ״ל מורא יסוד 295.
. 12ס ,ת״ר ,פפד״ט : קרייצנאך דר' ע״י

 יסוד )עיין .התורה וסוד מורה יסוד 296.
. (294 סי׳ מורא

.זבח( תורת )עיין .המזבח יסוד 297.

 מלות דקדוק . להראב״ע מספר יסוד 298.
 נזכר מהן וא׳ .מעלות לחמש ונחלק ,המספר

 ואביכן פ' על עה״ת הראב״ע על יוסף אהל בפי'

 דף תר״א ציון עיין ,הקטן והוא . ע״ש ,בי התל
 י״ג כרך רש״ף וכ״י שר״ל כ״י : וכו' קט״ז
. ג' ט״ז וכרך

 לה״ר ארוך באור עם הנ״ל מספר יסוד 299.
 )נדפס תר״ד בשנת חברו .פינסקער שמחה

. (8ס ,תרב״ג ,ווין
 ס׳ ג״כ ונקרא מהנ״ל הגדול מספר יסוד 300.

 בז' המספר חכמת חלקי כל כולל . המספר
 .שד״ל כ״י :מחברו נודע לא פי' עם שערים

. שם( הנ״ל ציון )ועיין

 יהודה. ב״ר אברהם ה״ד המקרא. יסוד 301.
 ,תנ״ך פסוקי והמשך דקדוק ע״פ גדול פי׳
 שנכתב וכ' עה״ת יש״ר הקדמת וכן )ש״י : כ״י
 אברהם כ״ר . מקרא יסוד כ' ובאר"ן רפ״ז(. ה"א

 ספרי כל על סי' , הקראי הזקן יהודה בכ״ר
. זהו ואולי ,תנ״ך

 טוב שם ב״ר משה ר׳ .המרכבה יסוד 302.
. יה"ש כ״י :קבלה עניני .ליאון די

 הענא זלמן שלמה ה״ר . הנקוד יסוד 303.
 לכל לה״ק דקדוק . כ״ץ ליב יהודה ב״ר

. 4ס , ת״ץ , ד״א :הלשון חלקי
 גלגלים בעניני להראב״ע העבור יסוד 304.

 פי' על יוסף אהל בפי' פ״ר הובא . ומזלות
 בפ׳ אלהים פני כראות פסוק ועל , עה"ת הראב"ע

. ע״ש ,ממנו שני נוסח גם מזכיר וישלח

 מזכירו .יעקב בן משה ר׳ .העבור יסוד 305.
1061,ף רד"א כ״י עי׳ סודות, שושן בספרו

 הישראלי. יוסף ב״ר יצחק עולם.ר׳ יסוד 106.
 יסוד והוא ,והעברונות התכונה חכמת על

 חברו .להרמב״ס החדש קדוש להל' מוסד
 מאמרים לה' ונחלק ז״ל הרא״ש רבו לבקשת

 בו ד׳ מאמר י״ח ופ׳ ,ולוחות ציורים עם
 : זמנו עד והחכמים הגאונים קבלת סדר

. 4ס ,תקל״ז ,ברלין

 החסר וחוס' בתקון הנ״ל עולם יסור 307.
 וטופס מבוא ועם וה׳ ד' במאמר הנ״ל בראשון

 ובתום׳ קאסעל דור ר׳ ע״י בל״א הס׳
 :גאלדבערג דובער ר׳ ע״י וציורים לוחות

. 4סתר״ו, , שם : וח״ב . תר״ח ברלין, : ח״א
 אהרן ב״ר משה ה״ר . עולם יסוד 308.

 תורה וחי׳ מוסר ותוכחת דרושים אלגאבה.
 ,שאלוניקי : רב בי למהר״י חידושים וקצת

. 4ס ,תקט״ז
 דרושים טירני. מיכאל ה״ר . עולם יסוד 309.

 , כוונות וס׳ ושו״ת פסקים ג״ח .ב״י ,עה״ת
. קכ״ג( סי׳ מ' )תג"י :ב״י

.29
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 משל . זכותא משה ה״ר . עולם יסוד 310.
 )דראמא( ההוה ע״ד ושיחה סיי בדרך ומליצה
 יוא״ל כ״י : ונמרוד תרח אבינו אברהם בענין
. יה״ש כ״י גס ואולי

 . וריזל הירץ נפתלי ל עולם. יסוד 311.
 יחידה חיה רוח נשמה נפש לשונות הבדל על

 ,זולתם שרשים כמה ופי' גבר איש אנוש אדם
. ע״ש שלמה, חכמת ספרו בהקדמת מזכירו .ב״י

. זקונים( בן )עיין . עולם יסוד 312.

 לסדר המנהיג בעל קורא כן .העמרמי יסוד 313.
במקומו(. ח״ב שלי ושה״ג א׳ :)ב״ל גאון עמרם רב

 קבלה ס׳ . ואקיר יוסף ר׳ הקבלה. יסוד 314.
.)ש״י( .ב״י ,יפה בסדר ספירות עשר על

 . איספינוזא בנימין ה״ר .קיום יסוד 315.
 כל בפי השגורות קדמוניות נוסחאות לקיים
 כ׳ )ול״ב :לשנות הרוצה אמוחא ומחי ישראל
. במקומו( ח״ב שלי ושה״ג

.אריה( פני )עיין .השטרות יסוד 316.

 בדרך רות מגלת על פי׳ . שירים יסוד 317.
 וסוד נעלמים וסודות בקבלה ונסתר פשוע

 ,זהב תפוחי ג״כ ונקרא ,דוד בית מלכות
 אלעזר ר׳ ע״י לביה״ד הובא . רות על זהר
 . ש״כ ,טהינגען : טריוויש הירץ נפתלי ב״ר

 , פיורדא . 4ס , שנ״ג , שם . שב״ט קראקא,
. 8ס תפ״ו,

. השוהם( ס' )עיין . שערים* יסוד 318.

 אלכסנדר ר .העבודה ושרש יסוד 319.
 מוסר בהוראדנא.הנהגות מ״ץ)?( זיסקינד

 קצת ובסופו ,ומועדים לזמנים ונחלק ודינים,
 גבולי על וביאור תנ״ך על ברש״י טעיות תקוני

 , מקדשים ב' תבניות ועל ויחזקאל יהושע
 השמיטוס האחרונים והמדפיסים בהקדמתו כ״כ

 . וזקמ״ב ,נאווידוואהר : כדרכם אחד לאחד
 ווילגא . הקליד ווארשא, .תקנ"ה הוראדנא,
.4ס תדי״ר, ווארשא, )?(.תקל׳ז והוראדנא,

 על .להראב״ע מיוחס .התורה יסוד 320.
 ואולי .)ש״י( :ב״י ,קבלה ע״פ תורה עניני

. לעיל מורא יסוד עיין , התורה סוד צ"ל

 גומפיל מרדכי ה״ר . התורה יסוד 321.
 : התורה יסודי י"ג על באור .שנאביר

. 4ס , תקנ״ב , )המבורג( חמ״ד

 אפרים כ״ר שלמה ה״ר .התורה יסוד 322.
 ,הנובר : למתחילים לה״ק דקדוק .בלאגג

. 8ס ,1825
 פירשע מונה . להרוקח התשובה יסוד 323.

שהוא ול״נ ,רכ״ח( דף ח״א )ע״ש בפ״ע לספר

 שונים בפנים ס״ר שנדפס הרוקח מספר תשובה דרכי
 . שם ומ"ש חטאים יורה ועיין , שונים ובשמות

 משה ב״ר יצחק ה״ר .התשובה יסוד 324.
 .בטעות( גמליאל בן לר״ש מיוחס )ובש״י עלים
 מלוקט , ועון חטא כל על תשובה תקוני

 ,שאלוניקי .שמ״ג ,קראקא :רביס מספרים

 , לבוב . 4ס , הל׳ח ,ד״ו . 4ס , שמ״ח
. 8ס , תקנ״ב

 הפילוסופיא סוד על יוסף. ,ר היסודות. ס' 325.
 רד״א ב״י : הקדמות וי״ב פרקים ט׳ והטבע

 יהושע כ״ר יוסף לר' הוא ואולי 1188,
 ע״א די״א זקנים טעם קובץ הקדמת )עיין לורקי

. ועוד( זאת ד״ה

 שלמה ב״ר יצחק ר . היסודות ס׳ 326.
 לבקשת רפואה,נעתק ס׳ הישראלי. הרופא

 אברהם ר׳ ע״י ללה״ק הגרי מל׳ הרד״ק
 אוקספורד ב״י : חסראי ן׳ הלוי בר״ש

 ליידן ב״י , ב׳ י.\2 72 רח״ם ב״י ,408
 207/8, 423/5, רוסי די וכ״י !3/3

,771/8 .
 . אוקלידום יסודות או היסודות ס׳ 327.

. אוקלידוס( )עיין

 מאמרות(. עשרה .)עי׳— היסודות,מאמר 328.

 .הימים( דברי )עיין .המשכיל יסודות 329.

 כן יצחק לר הפילוסופיא יסודות 330.
. יה״ש ב״י : הרופא הישראלי שלמה

 נעתק .לאלפרגאני התכונה יסודות 131.
 אבא ב״ר יעקב ר' ע״י לעברי ערבי מל׳

 וחתימה באור ]עם אנטולי שמשון ב״ר מרי
 הערות ועם הספר הבנת להקל מבוא כעין

 והיה . שערים או חלקים ל״ב ובו המעתיק[
 ימות בחלק ומזכירו בכ״י עינים מאור לבע״ס

 תכונת לו קורא כ״ג בפ׳ ושם ומ״ב פמ"א עולם
 אלפרנאני, ס׳ לו קורין ויש אלפרגאני,ע״ש,

, 176 ווין בכ״י ונמצא . )ש״י( :כ״י
 48—9 רח״ם פעמים:כ״י ד׳ וואטיקאן כ״י
 246/4 מינכען כ״י 286 פלוריגץ ב״י

 רומי לל׳ נעתק ומזה .וז״ז ורש״ף שד״ל וכ״י

 כריסטמאן יאקוב הנוצרי החכם ע״י
 .8ס , 1590 פפר״מ, ע״ש: בהקדמתו כמבואר

 בכל הימים שנויי על וחבור התכונה לוחות ]ג״ח
.לכת[ כוכבי ועל המאורות לקויי וסבת האקלימים

 לחכמי מכתב )עיין . האמונה יסודי 332.
. ישראל(

 . בוכנר לאברהם . הדת יסודי 333.
 בדרך ב״י לילדי מוסר ודרך האמונה עיקרי
: חלקים בג׳ תלמיד עם רב ושיחת שו״ת
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 ן חובת ג( . עקרים י״ג ב( .הדברות עשרת א(
עליהם ונוסף ,ולעצמו לחבירו למקום האדם

 פולאניא תרגום עם וצומות ומועדים חגים
 , ווארשא : ראזענבלום יהודה ה״ר ע״י

. 8ס ,תקצ״ו
 .זאב בן ליב יהודה ה״ר .הדת יסודי 334.

 האדם וחובות המצות ראשי עם האמונה עיקרי
 . תקע״א ,ווין :ישראל בני נערי לחינוך

. 8ס , 1823 ,שם :שלישי( )ד'
 פרענקיל טיימון ה״ר . הלמוד יסודי 335.

 וה״ר זאלאמאן גבריאל ה״ר בחברת
 יסודי תלמוד .מדעסוי יוסף ב״ר וואלף

 וזה לבד זה או ח״א עס וקל עוב בדרך לה״ק

. 8ס , 1819 ,דעסויא :לבד

 פערגא- שלמה ה״ר . הלשון יסודי 336.
.8סבל״א:ווין,תקע״ג, לה״ק מענטעתדקדוק

344.

345.

346.

347.
348

343.

337.

338.

339.

 זעליג היים ה״ר . העבור יסודי
 השנים עבור חשבון סדר . סלאנימסקי

 נכונים לוחות עם ותולדותיו קורותיו

. 8ס ,חרי״ג , ווארשא : ומועילים

 לר׳ האמונה ומנדל התבונה יסודי
 ו.(.\2 40 המזכיר כ״רחיי^כ״י^עי׳ אברהם

 וואלף בנימין ה״ר .משה תורת יסודי
 מלוקט עקרים, י״ג באור .לייטמעריץ

 למודיות חכמות ודברי ואגדות ממדרשים
 ואשכנז צרפת ספרד מחכמי אלהיות טבעיות

 : קדם בימי שאירעו ומעשיות משלו נסך וקצת

. ^.2 1171, ף רד״א ב״י

. זה עיין ,מי
349.

. הדח( יסוד )עיין . אדם לעוד 310.

.אזולאי דוד יוסף חיים ה״ר .אזן יעיר 341.
 ,הש״ס כללי קצת זוכר עין ח״א :חלקים ב׳

 כ״י והרמב״ס רס״ג מכללי בו ובאו ועלו
 מגאוני העלה אשר כ״י בצלאל רבינו ומכללי

 ולוח א״ב כסדר בערכין ומסודר הדורות
 מדבר ח״ב .פותח עין בשם המפתחות

 ומספרי והמפרשים רז״ל הקדמות קצת קדמות
 ובסופו ,א״ב ע״פ בערכין ג״כ ומסודר ליי

 הנ״ל לח״א והשמטות הגהות לעין קילורית

 ותיקונים השמטות המרבד אחר וקונס׳
 ולוח הנ״ל לעין קילורית ולקונט׳ הנ״ל לח״ב

 , ליוורנו :הקדים שער בשם המפתחות

. 2ס / חקנ״ג
 הרב בן אליעזר מנחם ה״ר .קנו יעיר 342.

 מס׳ על שונים פירושים שני . ראש עטרת
 הרא״ש פי' הוא השרה שיח א( :קינים

 טוב לקח ב( .ובאורים הגהות תום' עם

 | מכ״י העתק ובסופו !המשנה על המחבר פי׳

351.

352.

 : זו במס׳ מקומות ב' על פי׳ ז״ל אביו
, 4ס , תרכ"ב , ווילנא
 שמסולי המכונה אברהם ה״ר .חן יעלת

 וחלה ותרומה מעשרות עניני על .הספרדי
 ,)ש״י( :ב״י חיים בעלי ומעשרות ובכורים

 במהר״ם ליב אריה ה״ר . חן יעלת
 ומ״ג נשואין בדיני שו״ת ח״י .מפינטשוב

 : ממונות ודיני ואישות חתנות בדיני שו״ת

. 2ס , תקנ״ג ,פראג
 בה״ר ליב יהודה אריה ה״ר .חן יעלת
 מגלת ועל עה״ת דרושים .תאומים יוסף

 .2סב,״זאלקווא,תקם ש״פ: והגדה ואסתר רות
 מנחת ,שמואל אגודת )עיין . חן יעלת

. האומר(

.חיים( עץ )עיין .חבל יעקב

 שמשון יעקב ה״ר . לחק יעקב
 קשי דבורים מששים קונט׳ כולל סיניגאליא.

 קשיא בשם וכו׳ ופוסקים בש״ם ההבנה
ה׳, למורי בשם וחי׳ שו״ת למודים ונ' סיפא
 קשה הזוה בשם לראשון מפתחות ובסופו

 העעות ולוח יעקב עין בשם ולאחרון

 לס׳ ונלזה . 2ס ,תקס״ז ,ליוורנו :והשמטות
של שבת

 רען עגיפטען יוין אנקונפט יעקב׳ם
 סיון ניוכגעבי)דעט דרחוזיזטיט וזדרטיכן
 , ברעסלויא : לעסצינסקי ליפמאן

. 8ס ,תקצ״ח
 רופא שלמה יוסף ה״ר . לבנון יער 350.

 כתב זה ס׳ מהות על .)היש״ר( מקנדיא
 בהיותי אני :לאמר וכו׳ אחוז באגרת המחבר
 קראתיו גדול חבור לחבר החילותי וכו׳ בביתי

 משיבות נפש שו״ת ע״ד והוא הלבנון יער
 חפן דבר כל והכללתי הכנסתי ובו וכו'

 הגדולים מספרי שקבצתי מרבותי שקבלתי
 ונפלאות וסגולות סודות והרבה , הפילוסופים

 הזהב טבע על ובפרט ,בו כוללים טבעיות

 לזה זה והתהפכותס והשתנותס והמתכות
 והספר .מחופש חפש קראתיו נכבד מאמר
 , נבנה מסע שלמה אבן וצנה למגינים נחלק

 הזה שהס׳ ואחר . בתוכו שלמה חשק וכל
 ה׳ יזכני אולי לגמרו יכולתי לא מעיני רחוק
 ואולי נשלם שלא ידענו מזה . וכו׳ וכו׳

. ואיננו נאבד

 משל .מראיטי משה ה״ר .לבנון לער
 . ו.\2 56 אח״ס ב״י : שיחה בדרך ומליצה

 .אייבשיץ יהונתן ה״ר .דבש לערות
 . חלקים ב׳ בקהלות, שדרש והספדים דרושים

ט׳•—תקנ״ח;מ״ב,לכוב—תקל״ט קארלסרוא,
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 . 4ס , 1834 ,סדילקאוו .תקנ״ט , זולצבאך
 צורת ועם כנ״ל עוד . 8ס , 1858 ,לעמבערג

. 4ס , תקע״ח ,ווין : המחבר
 ב״ר יפה שמואל ה״ד . לבדיקה יפה 353.

 ומסודר האגדות כל על מ״מ אשכנזי. יצחק
 בשג״ב כמ״ש ראהו; חיד״א והג״ט .נ״י בערכין,

. כשמו ח״ב שלי ושה״ג ס״ע

 תפארת משניות )עיין . לבדיקה יפה 354.
. ישראל(

 על וחי׳ באור . מהנ״ל . מראה יפה 355.
 בש״ס האגדות ומ״מ הש״ס מכל ירושלמי אגדות

. 2ס ,ש״נ ,ד״ו :ומדרשים בבלי
 יחיאל ה״ר הגהות עם הנ״ל מראה יפה 356.

 מכלל יופי מספרו ברלין אבד״ק מיכל

 ,ברלין :ירושלמי אגדות כל על פי׳ שהוא

. 2ס , ו׳—תפ"ה
 זרע בעל חי' חוס' עס הנ״ל מראה יפה 357.

 חכמים כבוד מס׳ המדרש,ולקועיס על אברהם

. 2ס ,תפ״ז , ד״א :לרבו
. ביהוסף( עדות )עיין . מראה יפה 358.

 חכם מלין מאיש מליצה כתבי .נוף יפה 359.
 ואביונים לעניים ומליצות זרקו יהודה ה״ר
 והרשב״א הר״ן ע״פ סופרים לתקון הצריך וכל
 מדברות והולכי ימים ליורדי תפלה גס ,ז״ל

 אלשקר למהר״ם ותפלה ,ז״ל להרמב״ן

 ובקשות ספירות בעשר נכללות בקשות עם
 כמנהג המלקות וסדר הרשב״י ע״פ להאריז״ל

 , ד״ו : תוב״ב א״י וחסידי המערב זקני
. 4ס , ?( )של״ה חש״ד

 יעקב בן בנימין ]ה״ד . נוןן יפה 360.
 סופי הם מהקדמה נב״א ואותיות . אספינוזא

 כנראה ,ומשפחתו אביו ושם המחכר משם תיבות
 ,ראזענעהאל רשי' עי׳ ,שיריו חרוזי מאיזה שם

 חכמת על שירים ז' . [315 נו׳ למעלה ועי'
 ר״י ע״י נדפס . החלבים אסורי ועל הדקדוק
 : בחור לר״א שירה פרק ובסופו / סאלימאן

. 8ס , )תקל״ג( בצאת״ם ,ליוורנו
 או )שפירא נטע נתן ה״ר .נוף יפה 361.

 סה״ד עיין יוסף/ כתר בסדור מובא . ?( הנובר
 כתר פי' שהועתק כתב כ׳ אות בסוף ושם / שכ״ה
. ע״ש , זה נוף יפה מס׳ יוסף

 פי' .מפירוגיא שמואל ה״י . נוף יפה 362.
. ?( עה״ת יש״ר )הקדמת : ברומא כ״י , עה״ת

 בזכרונות מצאתי . תקנ״ה לבוב ד׳ נוף יפה 363.
. הוא מי אדע ולא דפה בצענזוריא אסורים ספרים

 אשכנזי יפה שמואל ה״ד .עעים יפה 364.
 קצת ובסופו ,התורה כסדר דרושים .הנ״ל

 | ,הרא״ם לשונות על ונמוקיס לעניניס דרשות

 . נדפס לא וח״ב .2ס ,שצ״א ,ד״ו :ח״א
. במקומו( שלי ושה״ג ס״ח )שג״ב

. ישראל( תפארת )עיין . עינים יפה 365.

 אסתר מדרש על פי' .מרנ״ל .ענף יפה 366.
מדרש(. )ועיין . 2ס תנ"ו, ורות:פפד״א, איכה

 : שמואל מדרש על פי׳ מהנ״ל ענף יפה 367.
. ג\ו. 257, ז רד״א כ״י

 ב״ר רפאל יצחק ה״ר . תאר פרי יפה 368.
 כ״י . עה״ת פי׳ .פינצי מיכאל אלישע

. ח'( י׳ )תג״י :רמש״ג ביד

 פי׳ .הנ״ל יפה שמואל ה״ד . קול יפה 369.
 : השירים שיר מדרש הוא חזית מדרש על

. 2ס ׳ תצ״ט , אזמיר
 הכהן יהודה כ״ר שלמה ח״ר .שעה יפה 370.

 הכוונות וס׳ חיים עץ ע״ס פי' .משאלוניקי
 . . . שאלוניקי : להאריז״ל שערים ומבוא

. ע״נו( סי' ש' )תג״י

. רבות( מדרש )עיין . תאר יפה 371.

 יעב״ץ שלמה ב״ר יצחק ר׳ .רצון יפיק 372.
 ספרדים כמנהג הפערות באור . הדורש

. 4ס ,שנ״ג ,בילווידיר :ואשכנזים
 אליקים כ״ר יצחק ה״ד . ירנן יצחק 373.

 אליקים ר׳ 246, ין )ולובענש גאטינייו
 שאלוניקי, הרמב״ס: על גאטינייו(.חי' בר״י

. 2ס ,תקמ״ו
 ב״ר עזרא ח״ר . מצרים יציאות 374.

 . ש״פ הגדה על פי' . זוסמאן יקותיאל

. )שי״ג( :ישועות חסן בספרו מזכירו

 )המכונה עמדין יעקב ה״ד . פתגם יציב 375.
 חכם הגאון אביו מות על הספד .יעב״ץ(

. 4ס ?( ת״ק ! )אלטונא חמו״ד : צבי
 ע״ה אבינו לאברהם מיוחס .יצירה ס' 376.

 די יצחק ה״ר ובפסק ד' מאמר בכוזרי כנראה
 לר׳ התיר מי : וז״ל שכ׳ הזהר ע״ס לטאש

 שהיתה משנה וקראוהו יצירה ס׳ לכתוב עקיבא
 ולהרמב״ן ע״ה מא״א בקבלה בפיהם שומה

 הוא הדעות ולכל .עכ״ל ,עליו פירוש שעשה
 המדבר החבורים לכל וראש מאד קדמון חבור
 נתיבות ול״ב בראשית מעשה על נעלמים בלשון

 ספירות ועשר א״ב אותיות כ״ב והס ׳ החכמה
 לפרקים ונחלק / האותיות צרופי ודרכי

 . שונות בנוסחאות קצת ממנו ויש / ומשניות
 ספרא ועם פירוש שום בלי פ״א נדפס

 :עבודות סדר על תמיד מס׳ ופרקי דצניעותא
. 12ס , תע״ג , ד״א

 יהרמב״ן הראב״ר פי׳ עם הנ״ל יצירה ס׳ 377.
ופי׳ גאון ר״ם מפי׳ וקצת בוטריל משה ור׳
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 אבד״ק שלמה ה״ר . שלמה יקהל 391.
 : הפרשיות כסדר חורה חי׳ . פיגטשוב

. 2ס ן תקו״ם ,ליוורנו

 אבן יהודה ב״ר שמואל ל . המים יקוו 392.
 מעת והימים המיס טבע על חקירות .תבון

. 8ס , 1837 ן פרעסבורג : הבריאה

 והיקיצה השינה או והשינה היקיצה 393.
 ליד שלמה ר׳ ע״י לעברי נעתק .לאריסטו

.423/4 רוסי די ב״י :טלגויירי משה

 ס׳ )בעל מייזילש רפאל ה״ר היקר. ס׳ 394.
 ן וי״ד א״ח ש״ע על חי' .שבת( תוספות

. 4ס , תקנ״ה , לבוב : ח״א

. פענח( צפנת )עיין . היקר ם׳ 395.

 . פלעקילש אלעזר ה״ר .החיים יקר 396.
 חיים ר׳ וגדול שר מות על הספד דרוש

. 8ס ,תקנ״ה ,פראג : פאפר פאן עדלער

 על שלמה ושם שבערכין ופחות הערך יקר 397.
 ,שאלוניקי : ארריט יצחק לר׳ וכו׳ ערכין

 ? ורובענש ;1810 )רח״ס . 2ס ,תקפ"ג
. תקל״ז( : 356,

 על תשובות . הרדב״ו .תפארת יקר 398.
 )מפ׳ הפלאה לס׳ הרמב״ס על הראב״ד השגות

 מהל׳ הראשונים פרקים ו׳ על כי , והלאה ז׳
 מחדש( שנדפסו ח״ב שלו בשו״ת נדפסו שבועות

 על באור : כ' חיד״א והג״מ ,זרעים וס׳
 )עיין משנה מגיד יש שלא במקום הרמב״ם

 , אזמיר :בשמו( ח״א שלי ושה״ג ע' ד' שג״א

 גס הרדב״ז שחיבר המלבה״ד ]ול . 2ס ,תקי״ז
 הרא״ש על ופי׳ הרמב״ם מח"ג עבודה ס' על

. ע״ש[ !זרעים מסדר

 ליזר אליעזר אברהם ה״ר .דחיי יקרא 399.
.8סדרושיס:אופיבאך,תקם״ג, מלאסקיעשרה

 בית )בע״ס דור יוסף ה״ר .דשבבי יקרא 400.
 , שאלוניקי : דרושים . העורים( על דוד

. 2ס ;תקל״ד
 ב״ר אייזיק יצחק ה״ר .דשבבי יקרא 401.

 הספדים ב׳ .מקיראן ?( )טרויב כתריאל

. 8ס , תקני׳ט ! אלטוגא :אמו ועל אביו על

. שלטה( עטרת )עיין . לחיה יקרה 402.

 )תלמיד פרילוק ליב ר׳ המקובל יראה. ס׳ 403.
 ועניני חקת פ׳ עד זהר מאמרי פי׳ האריז״ל(.

 0 )ורד"א 8ס ,חמו״ד :כונן ומדרש מוסר
 דף מ״ב ופירשט .פירוש( ועיין .י.\2 398,

 ואח״ז גירונדי יונה לרבינו היראה ס׳ :רס״ד
 לר׳ מוסר וס׳ זהר מאמרי ופי׳ כונן מדרש
אריה ה״ר ע״י לביה״ד הובא ,פרילוק ליב

 . 4ס , שב״ב ,מנטובה : מגרמיזא הר״א
 אינו הראב״ד שסי' מהרח״ו משם חיד״א הג״מ וכ׳
 ושמו כך( )ששמו אשכנזי לחכם כ״א הידועים לא׳
 ושה״ג וא״ו ק׳ שג״א )עיין הארוך יוסף ל

 לפ״ד הרמב״ן פי' גם .בקו״א( ״קבלה״ ח״ב שלי

 של )רבו עזריאל לל הוא יעללינעק מהר״א החכם
 .תקס״ב( דף תרי״א עק״ד עיין בקבלה הרמב״ן

 לאיש כי י״א גאון סעדיה לרב המיוחס פי׳ על כן
 לדוקעש ג״ק )עי׳ חלקי יתנו בו עמל לא אשר

 מגרמיזא הר״א ופי׳ בהערה(. ג׳ ד' סוף א' חוברת
 חוס׳ )עיין .בכ״י נמצא מאשר בקצור רק הוא

. שמ״ג( דף תליז עק״ר

 ועס הנ״ל הפירושים כל עם הנ"ל יצירה ס׳ 378.
. 4ס ...פראג בו: המובאים הפסוקים מ"מ

 וכל הראב״ד פי׳ קצור עם הנ״ל יצירה ס' 379.
 ובסופו האריז״ל פי׳ קצת ועם הרמב״ן פי׳

 חע״ט ,קוגשטגטינא : אחר בנוסח יצירה ס׳

. 8ס תפ״ד( )או 1350 אח״ס וכן

 וחוס׳ הנ״ל הפירושים כל עם הנ״ל יצירה ס' 380.
 הנוסח משונה יצירה וס׳ האריז״ל פי׳ קצת
 , 4ס ,ה׳—תק״ד ,זאלקווא :בסופו הנ״ל

 ועם הנ״ל פירושים ה׳ עם הנ״ל יצירה ס' 381.
. 4ס׳הורארנא,חקם״ו :מווילנא הגר״א פי׳

 הנ״ל הראשונים מפרשיו עם הנ״ל יצירה ס' 382.
.4סד״א,חס״ב, ריטאנגעל: ע״י רומי ל׳ ועם

 הוא ה׳ אוצר בע״ס פי׳ עם הנ״ל יצירה ס׳ 383.
 1 : סודות שושן בע״ס יעקב ב״ר משה רבינו
. 4ס ! תקל״ט , ץ קארי

 :גאון סעדיה רב בסדור הנ״ל יצירה ס׳ 384.
. ?6 1010, רד״א ליי

 גאון ר״ס ע״י ערבי בל׳ הנ״ל יצירה ס' 385.
 ב״י : בערבית ג״כ עליו פירושו עם הנ״ל

 )פירשע .פוקוק ברשימת 256 אוקספורד
.רס״ז( דף

 )תלמיד עוזיאל בן ליוסף יצירה ס׳ 386.
 :הנ״ל יצירה לס׳ תוספות .הנביא( ירמיהו

. ^2 965, ף רר"א ב״י

 עשר על פי' .שבתי ר' להרופא יצירה ס' 387.
 פי׳ הוא ואולי . ^2 36/2 מינכען ל׳י ספירות:

שם(. ומ״ש )עי׳תחכמוני דונולו לר״ש יצירה ס'

 הישראלי יוסף בן יצחק לר׳ יצירה ס׳ 388.
 : מוסר או בטבע קצר מאמר . הרופא

. בזה( )וצ״ע . 46/5 מינכען כ״י

. וזמר( שיר )עיין . האדם יצירת 389.

. התאבקות( )עיין . זאב יקב 390.
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 , תפ״ר ,ברלין : מפוזכן חזן חיים ב״ר ליב

. 8ס , תקנ״ד , אוסטרהא
 מוסר דרכי גירונדי. יונה היראה״רבינו ס' 404•

 שע״ב, , קראקא :חייו ימי כל האדם להנהגת

 , אמשטילרדאם : תענית קרבן עס עוד . 8ס
 התמיד וקרבן התשובה יסוד עס עוד .שפ״ז

 ימי לז' נחלק והאחרון החשובה ואגרת

 גס ונלוה . 8ס , תקנ״ה ,דובנא : השבוע
 .שלן תשובה שערי אל גס התשובה אגרת אל

 קרבן ועם התשובה יסוד עס גס ונדפס
 , דוד( דברי )ועיין . זה עיין ,ס״ר תענית

 הנשים דרשת ואחריו הנ״ל היראה ס׳ 405.
 ומעשה לנשים ועבילה נדה דיני על להנ״ל
 , ל״א עס והכל ,האריז״ל עם אחד בגביר
 שער חסר :יאיר חות מס׳ קצרה תוכחה ובסופו

 או )שקלאוו ארצנו מדפוסי לא' ונראה וראשו

. 8ס וכדומה( קאריץ
 .נינרין משה ר׳ פי' עס הנ״ל היראה ס' 406.

.פ״ר קעניס ספרים שארי עם נדפס הוא גס

 :מדריזן ליב ר' ע״י בל״א הנ״ל היראה ס' 407.
 , פפד״א ,שמ״ג בריסגויא( )כמדינת פרייבורג

. התשובה( אגרת )ועיין .8ס , תע״ט

 ר' ע״י ספרד לל׳ נעתק הנ״ל היראה ס' 408.
. ש״י( )שוס׳ : ?( לארא )די כהן דור

 רד״א ב״י :בחרוזים מוסר . היראה ס׳ 409.
. ־ץ. 1496, 4

. עינים( פתח )עיין . לעינים יראה 410.

 שמואל ב״י אליעזר רבעו .יראים ס׳ 411.
 מוסר . תם( רבעו תלמיד )הרא״ם ממיץ
 לי״ב ונחלק התורה מצות כל על ה׳ ויראת

 בנימין רבי סדרו בסופו. מפתח עם עמודים
 , סדרו ושינה אשכנזי הלוי מאיר כ״ר

 לונזאנו די מהר״ם וכ״כ כ״א דף בקוה"ד כמ׳יש
 שלי ושה״ג כ״ע א' ושג״ב כ״א א' שג״א )ועיין

 וקצור קצתו רק ונדפס .ממיז״( הר״א" ח״א
 , שם . תקס״ד , זאלקווא ,שכ״ו ד״ו, :ממנו

 כסדר מצות תרי״ג על וכולו . 4ס ,תקע״ג
והרב . ג .! 183 פאריז ב״י :התורה

נדפס. ולא עליו באור עשה אלנאזי מהר״ש

 )כע״ס מנרמיזא אלעזר רבעו .אל יראת 412.
 המנורה קני ז' ענין על קבלה .הרוקח(

 : יחננו אלקיס ומזמור העומר וספירת
. 891, 892, ? רר"א ב״י

 מזכירה . מרז״ל . — מס׳ . חטא יראת 413.
 אני כפ' ישי שרש נס׳ הלוי אלקבן ן' מהר״ש

.במקומו( שלי ושה״ג ג׳ )שג״ב הלכתי״ מלאה

 קצור .נורלינגען פינחס ה״ר .ה׳ יראת 414
ן ף וק״ר .תקמ״ב רד״א ב״י : חכמה ראשית

 .נורליננען יוזפא יוסף ה״ר :1282,
. לחוד וזה לחוד זה ואולי .ש״ע באורי

. החיים( נפש )עיין ..לחיים ה׳ יראה 415.

. חסד( תורת )עיין .שדי יראת 416.

 :ב״ח .פירדא מאיר ה״ר .שמים יראת 417.
 . להרמב״ס החדש קדוש הל׳ על באור ,ח״א
 : חכמים כבוד ונקרא תורה חי' , ח״ב

. 4ס )תקפ״ז?( א'—תק״ם ,דעסויא
.עשה( אפריון )עיין . נבט בן ירבעם 418.

 דברי ומליצות שירים עתי מכתב ירושלים. 419.
 יקר וכל ;הקדש ספרי ובאורי ודעת חכמה

 )אברהם מ. מ. א. ע״י הקדושה בשפתנו
 חוברת בודק. יעקב וה״ר מאחר( מענדיל

 ,לכוב :ב׳ חוברת . 1844 , זאלקווא :א׳
 ,פראג : ג׳ חוברת . 8ס ,ירושל״ם בטו״ב
. 8ס ,תר״ה

 ואזיא יון לארצות המסע ס׳ .ירושלימה 420.
 בל״א חברו ,הקדש ולאדמת וסיריען הקטנה

 פראנקל דר' המכונה אליעזר אברהם ה״ר

 ה״ר ע״י עלגיס( )בשפת לעברי ונעתק
.8ס,1860 "ין, שטערן: )בר״ט( מענדיל

 תלמוד(. )עיין . — תלמור ירושלמי, 421.

.רצון( מלא )עיין .דרום ירושת 422.

.שם( )עיין .ים ירושת 423.

 מקאליש רופא ה״רמשה .משה בת ירו 424.
 בל״א: ורפואות סגולות .וואלף בניטין כ״ר

.8סתל״ז, ווילמרשדארף, . 4ס תל״ז, פפד״ט,
.רצון( מלא )עיין .נפתלי ירושת 425.

 העבור סוד על . יחזקאל ה״ר . הירח ס' 426,
 בכ״ח נזכר .ב״י ,ומולדות תקופות וחשבון

. ע״ש ,קע״ו דף ה׳

, קנאות( מנחת )עיין . הירח ס' 427.

 , האזרחי( איתן )עיין . האיתנים ירח 428.

 ,8ס ,תנ״ט ד״א, :בל״א תחנה יעקב. ירח 429.
 על פי׳ .גלאנטי אברהם ר׳ . יקר ירח 430.

, חמה( זהרי )ועיין .ב״י , הזוהר

 מענדיל מ:חם ה״ר . למועדים ירח 431.
 םפר״מ, ומולדות: תקופות חשבון שרייבער.

. 8ס הפ״ו,
 מקאליש רופא משה ה״ד .משה ירים 432,

 בל״א: ורפואות וסגולות ברפואה הנ"ל.כלליס

: 1201, ן( ורד״א )תוס׳ש״י, . תל״ט ד״א,
 ההי הש״י בעל כי וליהא . תל"ט ,דיהרנפורט

 פראג, :הזכירו( ולא אח״ז שנים כעשר מדפים שס
. 4ס ; ת״ע ,פםד"מ . ע״ת
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 שו״ת וג׳ וש״ע הש״ס כסדר גפ"ת חי' מיעקב
 קאטאריוס שמריה לה״ר שו״ת ח' ובסופו
2ס , ומתוקי״ם ,ליוורנו :ומפתח

 ב״ר עזרא ה״י . למסורת אם יש 443.
 . המסורה על חבור . זוסמאן יקותיאל

. ישועות חם; בספרו מזכירו

 לבית פינחס ח״ר . מנהילין יש 444.
 ושלשלת לביתו צוואתו . קאצענעלנבויגן

, 324 רח״ם כ״י וקורותיו: משפחתו
. שאול גדולת בס׳ ונדפס

 שבחי ב״ר אברהם ה״ד . נוחלין יש 445.
 . השל״ה( )אבי הלוי הורוויץ שעפטיל

 ומדת ה׳ ויראת מוסר בהנהגת לבניו צוואה

 הגהות עם שבקדושה ודברים חסידות
 .שנ״ז ,פראג : השלייה בעל לבנו ותוספות

. נמצא( לא גא״ל ובצונן אצלי הרשום לפי )וראיתי

, 4ס / / *בם
 הגהות תוס' ועם כנ״ל הנ״ל נוחלין יש 446.

 ,)תנ״א ד״א :העמודים ווי בעל נכדו וצוואת

, 12ס ,תרי״ח , לבוב . 4ס ,תסי׳א שם(
 ארחות ס׳ ובראשו הנ״ל ככל הנ״ל נוחלין יש 447.

 : תוי״ט בעל ותום' הרא״ש הנהגות חיים
 . תקצ״ה ,סדילקאוו . 4ס ,תקנ״ח , ווין

. 8ס , תר"ח ,זיטאמיר
 .ברלין ישעיה ח״ר .למשנה סדר יש 448.

 שאילת ס׳ הקדמת )עיין משניות על נפלא חבור
 בכ״י נמצא ומועד זרעים סדר ועל .שלום(

. 326, 325 רח״ם
 פתחיה ב״ר בעד יששכר ה״ד .שכר יש 449.

 מסודרים הזהר בס' אשר הדינים כל . משה
 חשובה חקוני ובסופו קצר, פי׳ עם ש״ע כסדר

.4ס פראג/שס״ט, ומפתח: מנהגים על וסודות
 ישראל ב״ר בער יששכר ח״ר .שכר יש 450.

 ודינים ובקשות השנה מכל חפלה סדר .הלוי

 תשובה ותקוני והנהגות למוד וסדר וכוונות
. 1478, רד״א כ״י : ומוסר

 אשכנזי שמואל יהודה ברכה.ח״ר ישא 451.
 : ירוחם רבינו על ובאורים חי' . יעקב ב״ר

. רס״א( סי׳ י' )תג״י . 2ס ...ליוורנו

. תודה( זובח )עיין .ברכה ישא 452.

ההודאה(. )עיין * — מאמר הישועה, 453.

 יוסף ב״ר יהונתן ה״ד .בישראל ישועה 454.
 החדש קדוש הל׳ על באור . רוזינאייר

.2ס ,ת״ם ,ספד״ט : ציורים עם להרמב״ס
 ב״ר העשיל יהושע ה״ד בראש. ישועה 455.

 ב״ק מס׳ על הרא״ש פי' על באור .מאיר

, 4ס ,תקמ״ח ,שקלאוו :וב״ב ב״מ

 . שלענקיר ירמיהו ה״ד . משה ירים 433,
 : תנ״ך על האלשיך מפי' מלוקט פ״א על פי'

. 4ס , תקכ״ד , פיורדא
 , סטנוב : שו״ח .. • האהל יריעות 434,

. )רי״ן( , 2ס , תקנ״ר

 שמואל ב״ר שמעון ה״י .עזים יריעות 435,
 וחרוז: בשיר מצות חרי״ג דיני כל .ירושלמי

, 4ס )שנ״ז( ד״י בל"י ע״ד ברכ״ה ,ד״ו

 לוריא! שלמה ה״ר . שלמה יריעות 436.
 עה״ח רש״י על באור וקצת הגהות )מהרש״ל(.

 ע״י לביה״ד הובא ,הרא״ס על השגות וקצת
 תוס׳ עס מווארגיק משולם ב״ר יחיאל ר׳

 "מהרש״ל" כותב דבור כל ובסוף משלו מרובה
 : הוא לו אלא ממהרש״ל שאינו כלומר ״נ״ל" או

, 4ס , שס״ט , פראג
 ב״ר שלמה ה״ר . שלמה יריעות 437.

 נרדפים שמות באור פאפנהיים. זעליגטאן

 בשמות , ח״א : חלקים שלשה והבדלים
 , והתנועה והמקום הזמן אל המתיחסים
 האמנתי״ו אותיות תוספת סבת יבאר ובהקדמה

 .4סתקמ״ר, דיהרנפורט, המהפכת: וא״ו וסבת
 המרשים הוסיף ת״ן דף תר״ח עק״ד )ובתוס׳

 נודע לא אשר . 4ס , תקנ״ח סדילקאוו, : מריגא
 בעת שם היה לא דפוס וגס ,בארצנו נראה ולא

 הדבור אל המתיחסיס בשמות ,ח״ב .ההיא(
 דברים איזה תוס' ועם החושים וכלל והקול

 היידנהיים:רעדלהייס, ר״וו מהחכם ועניניס
 1 אל הנרדפים שמות באור ,ח״ג . 4ס ,תקצ״א

. 4ס , תקע״א , דיהרנפורט :המלאכה
 משלם ב״ר שלמה ה״ר .שלמה יריעות 438.

 : א"ב כסדר ערכין ע״ס דרשות . מקראקא
. 4ס , ת״ץ , פפד״א

 הענא זלמן שלמה ה״ר שלמה. יריעות 439.
 משערי קמא מהדורא . כ״ץ ליב יהודה ב״ר

. ו.\21371, ף רד״א כ״י שלו: תפלה

 שלום בה״ר שלמה ה״ר .שלמה יריעות 440.
 שחיטות הל' י״ד על חי' ,ח״א .אולמאן

 קונט׳ ובסופו , ס״א סי' סוף עד וטרפות
 בפ׳ הרא״ש של חלוקיס י״ד על יד בית

.2סווין/חרי״ד, :ע״א בדיני והמרדכי הנזיקין

 אברהם חיים ה״ר . אברהם ירך 441.
 בו ונכללו ש״ע ד' על חי' .אישטרושה

 : אישטרושה ?( )דניאל לר״ד הגיטין שמות
. דפין( רל״ב ,)רמי״ג . ..

 דרושים .פיתוסי יעקב ה״ר .יעקב ירך 442
 קונט׳ ואח״ז ,וח״מ הפרשיות כסדר ופשטיס

כוכב ס' והלאה( פ״ג )מדף אח״ז ,הדרושים
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 . נאיים ן יעקב ה"י .יעקב ישועות 456.
 ושבת כלה ולשבת בראשית ע״ס דרושים
. 2ס , קדמ״ת ,ליוורנו : חשובה

 בר״צ זאב יעקב ח״ר .יעקב ישועות 457.
 עם בקצרה וז״ז ציצית הלכות על . מליסא

. 8ס ,תדי״ר ?( )זולצבאך ברעסלויא : ל׳׳א
 משולם יעקב ה״ר . יעקב ישועות 458.

 ש״ע על חי' .לבוב אבד״ק אורנשטיין
 : )ורי״ו תקפ"ח , זאלקווא : חלקים ד' )("ח

. 2ס תק״נ( , לבוב
 ש״ע על חי׳ .מהנ״ל הנ״ל יעקב ישועות 459.

. 2ס , תקצ״ה ,זאלקווא :חלקים ג׳ י״ד

 אה״ע ש״ע על מהנ״ל הנ״ל יעקב ישועות 460.
 : חלקים ג׳ , הקצר ופי׳ הארוך לפי' ונחלק

, 2ס , ע״א—תקס״ט , זאלקווא
 קאצינעלג- יעקב ה״ר .יעקב ישועות 461.

 רח״ם כ״י : כרכים ה׳ ,הלכות חי׳ .בויגן
23—319 .

 , ישועה מצמיח )עיין . יעקב ישועות 462.
 דבי תנא , יעקב משכנות , טובות מרגליות
, אליהו(

 תק״ח בשנת בניקלשפורג ישראל ישועות 463.
. 324 רח״ם ב״י :ביגוש לה״ר

 אהרן ב״ר יוסף ה״ר .מלבי ישועות 464.
 עסערייך קיסר הולדת ליום שיר .צדק כהן
 לספר המלך שער מאמר ואח״ז ,יר״ה

 : רוצח מכף יר״ה הקיסר לישועת יה מעללי

. 8ס ,תרי״ג , לבוב
 יצחק דון השר .משיחו ישועות 465.

 בתלמוד שבאו המאמרים כל פי' . אברבנאל

 זרים והס והגאולה המשיח על ומדרשות
 מספרו חלק והוא ההקיש, מן יוצאים בפשועס

 : חדשים שמים ס׳ בסוף כמ"ש ישועות מגדול
 ק״ב, )סדילקאוו( חמו״ד . תקפ״ח קארלסרוא,

. 4ס , חרכ״ב
 אבקת מס׳ לקועיס .ונחמות ישועות 466.

 בן יעקב ה״ר ע״י בל״א ספרים ושארי רוכל
 י בחור יעקב המכונה ווייל משולם

 .ת״ט ,ד״א .ש״פ הענא, מהעדערגהיים:
 . 8ס נס והאחרון . 4ס ,תנ״א , פיורדא

, 8ס ת״ס( , )שם
 מודינה די יעקב ה״ר .ישראל ישיר 467.

 שירים .פייאצה רחמים אהרן משה ב״ר
 מחלה מכל ליוורנו עיר הצלת על לה׳ והודאה

. 8ס ,נשיר״ה ,ליוורנו :וכו'
 .מקורפו הכהן משה ה״ר .משה ישיר 468.

 אסתר מגלת על זכור לשבת ארוכה שירה

. 12ס ,שע״ב , מנטובה : משולש חרוז5

 על פי' ]נ״ח . 8ס , חמו״ד , שע״ד שאלוניקי,
 תלמידו כ״כ ,הדת כתב פתשגן בשם התרגום

 דוד ור' ,מאצה אהרן ב״ר דוד ה״ר המלבה״ד
. תהליס[ על פי' חיבר זה

 דרושים .פאלקון משה ה״ר משה. ישיר 469.
 : תהליס ועל ולמועדים ולחגים עה״ת

. 2ס ,תקס״ז ,שאלוניקי
 הקראי. מצורדי משה כ״ר משה. ישיר 470.

. )אר״ץ( :אצלם נמצא ולא כספריהם נזכר

. אזהרות( )עיין . משה ישיר 471.

 ב״ר שמואל ישראל ה״ר ישראל. ישמח 472.
 סימני . קליפארי ספרר רופא שלמה

 א״ב כסדר המורים חלקי ד' מכל הדינים

 .8ס תמ״ו, המבורג, שפ״ו. קראקא, בערכין:
 וז״ל . תאמר כה שנת המבורג ד' ראיתי

 התלמוד כל על ראשונה : הן ואלו ...בהקדמתו
 ורבא אביי בהויות ובפרע בכלל ופוסקים ותום'

 פירשנו , פ״ע ד״ח ]מן חלקים ד' על אותו וחלקתי
 ת ארח השני , החיים צרור א׳ .קמ״ע[ דף ח״ב

 )?(... א״ה הד׳ הדעת עץ הל משפט
 ואח״כ אה״ע[ ש״ע על עזרך מגן . שם פירשנו ]ז״ל

 ה' על תרי״ג ומצות התורה פי׳ עמוקות מגלה ס׳

 נעדר לא מהם א׳ בכלל האגדות על ואח״כ , דרכים
 ג' על ואגדות[ ,מצות ותרי״ג עה״ת ]ושם

 אגדות על ואח״כ ,ישראל אור קראתי דרכים
 וקראתי דרכים ד׳ על עמוקות ומדרשים חמורות

 ד׳ דרכים על פ״א על ואח״כ .וכו׳ ,ה׳ בית
 , זלה״ה שלמה אבי ע״ש ,שלמה כרם וקראתי

 ע״ד הדרך ותפלת התפלה על השמים סולם ]וס'
 ישמח זה ספר ואח״כ .שם[ פירשנו ,הסוד

. עכ״ל ,ישראל

 דינים וחי׳ פי׳ עם הנ״ל ישראל ישמח 473•
 משה לה״ר האחרונים ושו״ח מפוסקים
 כ״ץ אביגדור ב״ר קויפמאן יקותיאל

 ודרך התורה חקת בכלל החבור שם וקרא
 ולחלק חיים חקי בשם א״ח לחלק קרא פרע
 ולחלק עזר חקי אה״ע ולחלק דעת חקי י"-

 ש״ע על ראשונה נדפס , משפט חקי בשם ח״מ
 ומנהגי דיני אלהים חקי ובסופו וי״ד א״ח

 :נקודות בלי מכ״ה התפלות הדרך,סדר תפלת

 :אה״ע ש״ע על . 8ס , ת״ס—תנ״ט ,ברלין
 , דיהדנפורט : ח״מ ש״ע ועל .8ס תנ״ג, ד״א,
תס״א( : 181, 0 ורד״א ,ש״י )תוס׳ תנ״א

 12ס ,גנ"ת ,ד"א :ביחד חלקיו וכל . 8ס
, 8ס ,ה׳—תקצ״ד ,סדילקאוו . )וצ״ע(

 מתנ״ך מעשיות ספורי . ישראל ישמח 474.
 1840 )אננאלען ...ליוורנו :רז״ל ואגדות

 מצלירן לה״ר הוא ואולי . (8 הערה רצ״ז דף
, י״ע( סי' מ׳ סג״י )עיין . עובדיה
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477.

478.

479.
480.

481•

482.

. יוסף( יסוד )עיין .ישראל ישמח 475.

 נחום מ:הם י׳ . לב ישמח 476.
 :סוד ע״פ בגמרא פשטים .מטשארנאבלי

 , חק״ם , זאלקווא . תקנ״ח , סלאוויטא
. 4ס , 1848 ,לעמבערג
 .בוסאלו די משה ה״ר .משה ישמח
 . 2ס ,ת״מ ,אזמיר :עה״ת ופשטיס דרשות
 יואל ב״ר משה ה״ר . משה ישמח

 : תורה ובאורי דרושים . מניקלשבורג

 לפי בליידין נדפס ואולי . 8ס ,תקל״א ד״א
 באמ״ד מדפיס ...ע״י נדפס :ח״ל נשער שכתוב
.עכ״ל ,ליידין בק״ק אהלו תקע ולע״ע

 . לדוד( קרן )עיין . משה ישמח

 יצחק ב״ר אברהם ה״ר . אלהים ישע
 ומוסר פשטיס . )ראבי״ץ( הספרדי צהלון

 ,ד״ו : ממפרשים מלוהט אסתר מגלת על ופי'

. 4ס שנ״ה,
 חיים ב״ר משה ה״ר .אלהים ישע

 וכל ומנהגיהן הושעגות על באור .פיזאנטי
 ת:קונשטנטינא,שכ״ז,”לש ופיוטים הלולב דיני

 רח״ם וכן שפ״ז :כתוב כ"י ש״י )ובהגהות . 4ס
 מצוה(. גר וע״ש הוא שט״ס ע"ש,ונראה 1846

 הגשם תקון פי׳ תום' עם הנ״ל אלהים ישע
. 4ס ,ישיג״ו ,שאלוניקי : וחידושים

 חיים אליעזר ב״ר ישעיה ה״ר .יה ישע 483.
 ,א״ב כסדר הזהר על המלות פי' ח״א ניצה.

 לר' האמת ע״ד סעודה ודיני הנהגות ,וח״ב

 867, )ורד״א ש״צ דיא שרגא: ן׳ יוסף
 : דקל״ד ח״ב ופירשנו ,שצ״ד :תקמ״ב ורד"א

 לפירשנן וראיתי . 4ס ת׳( כ״י: ש״י והגהות שצ"ז
 המלבה״ד רק הוא הנ״ל ניצה ישעיה ה״ר כי ,שכ שם
 )אות זצ״ל בעל אחר בזה נמשכתי ואני ,המחבר ולא
 שניהם שיחסוהו צ״א( סי׳ )שם ותג"י קי״ג( סי׳ י׳

. ע״ש !הנ"ל ישעיה לה״ר

. נו״ב( ,תורה )עיין . ישעיה 484.

 אפונדיפולי אבא כלב כ״ר .ישר ס׳ 485.
 ,רכ״ט דף )דביר :ומשלים חידות .הקראי

. גר( אבי בן אבנר ועיין

 ובאורי הלכות חי' . תם לרבינו הישר ס׳ 486.
 שונים: ועניניס חשובות ובסופו בש״ם, סוגיות

. 2ס / )תקע״א( אלהי״ם גמולו״ת ,ווין
 מנחם ר׳ )כ״כ .היוני זרחיה ר׳ הישר. ס׳ 487.

 דוח י שתי בספרו אשר חיים דרך בס׳ לונזאנו די
 בעל להרזי׳ה או לר״ת אותו והמיחסים , קכ״ב דף

 ועניני מוסר תוכחת .בידם( הוא נועות המאור
 )קונשטנטינא, חמו״ד ופרישות: ויראה תשובה
 : שערים לי״ח ונחלק כנ״ל עוד .4ס רפ״ו(

,פראג .שמ״ו ,קראקא . 8״ ,ש״ד ,ד״ו

 . תס״ח , ד״א . 4ס , שס״ט , שם . שמ״ח
 ,זאלקווא . תקכ״ב זזלצבאך, .תצ״ג פפד״א,
 תקמ״ר. ,שקלאוו , חקכ"ט פיורדא, תקכ״ה.
 לעמבערג, . תקג״א , פפד״א תקט״ה. קאריץ,
 . זאלקווא,הקס״ר .תקג״ז ,הוראדנא תקנ״ב,

 , שם .תקצ״ז , ווארשא .תקצ"ו ,סדילקאוו

 תרי״ח( )ק״ב, חמו״ד .תר״י , פפד״ט תר״ד.

פ״ר. ח״ז,16סתרי״ח, ,לעמבערג .12ס 81 8ס

 : ככתבם ח״א עם מוסר( )של הנ"ל הישר ס׳ 488.
. 8ס ,תר״י ,םפד״מ

 . הכהן גוריון בן יוסף ר' . הישר ס׳ 489.
 תר״ע לשנת לב״י בזכרונות כרמולי מהר״א )כ״כ

 והמעשיות המאורעות כל ספור ע״ש(. ׳"\נ 19
 ומלחמות אדה״ר מימות לאבותינו קרו אשר

 אחר עד שכם ע״ד הכנענים עם יעקב בני
 במדבר מס' ספורים וקצת ,מצרים יציאת

 ויש ,השופטים ימי עד ויהושע ודברים
 , הארוך הימים דברי לו קורין מקדמונים

 תולדות בשם נקרא ההקדמה דברי ולפי

 החרבן בעת מציאותו ע״ד בהקדמה שם ומ״ש אדם.
 להורידו נסבה היתה והיא , רגלים לו אין וכו'

 מביאו הילקוט כי אף בו האמין ולבלתי מערכו
 והרמב״ן ,בפשיטות מזכירו וישלח בפ' בתיי ורבינו

 ונראה יעקב בני מלחמות ס' לו יקרא

 בני מלחמות בס׳ נאמין ואם באמרו בו כמסתפק
 :שם( ומ״ש ויסעו מדרש )ועיין .ע״ש וכו', יעקב

 .דקי״א( ח״ב פירשט )עיין 4ס ,חש״ד נאפולי,
 במקומות ובאור הגהות קצת עם כנ״ל עוד

 ב״ר יוסף ה״ר ע״י והסתומים הקשים
 שפ״ה. ד״ו, ליוורנו: מרבני הקטן שמואל

 אשר הוא )ואולי תכ״ח ,פראג . שפ"ח קראקא,
 תחת :ח״ל השער על וכתוב חש״ד גם ראיתי

 הר״ר בן יהודה הר"ר וכו' לעאסאלטוס וכו' ממשלת

 , םםד״מ . 4ס דוד( בצמח ועיין זלה״ה, ב״ק יעקב
 תפ״ח, קונשטנטינא, . 8ס ,תס״ז ד״א, תס״ו.

 . תקמ״ה , קאריץ . תקכ"ח , פיורדא . 4ס
 לעמבערג, תקנ״ה. תקמ״ט״הוראדנא, פפד״א,
 , ווארשא ..תר" ,פראג ת״ר. שם, .תקע״ו
 , ווילנא ,תר״י , לבוב . תר״ח ווילגא, תר״ו.

. פ״ר ח״ז , 8ס , תרי״ח , ווארשא . תרי"ב

 יעקב ר' ע״י נעתק בל״א הנ״ל הישר ס׳ 490.
 תם לו וקרא הלוי מתתי׳ ירמיה בה״ר
 והמוסר הקצור נשנה פרשה כל ואחרי ,וישר
 היוחסין מס׳ מעשיות קצת ובסופו ממנה, היוצא

 ועם בל״א ותחנות תפלות וכמה חרדים וס׳

 כנ״ל עוד . 8ס ,תל"ד ,פפד״ט : ציורים
 תקמ״ג. זולצכאך, איורים: ובלי שנויים בכמה

. פ״ר ח״ז , 4ס ,תקע״ו , קאריץ
.30
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 על לפירושו הראב״ע קרא כן . הישר ס׳ 491.
. פירוש( )ועיין . התורה

 המלאך שמסר מעשיית קבלה . הישר ם' 492.
 ואותיות והשבעות המלאכים ושמות לאדה״ר

 הנז' הוא ואולי . .¥2 997, ף רד״א כ״י : א״כ
 ג״ח דף ציוני ונס׳ נווביהו לרבינו טוב לקח כס'
 קס״מ דף גא״ס )צונן : לר״ע ומיוחס ע״ב

. ע״ש( ,6 הערה

 מלאך שלויאל בן ברכיה ר׳ .הישר ס׳ 493.
 אבואלעפיא( אברהם לר' )והוא אלהים

 בתפלות בקבלה עמוק ס' .רזיאל ג״כ ונקרא

. £\ו. 42/4 מיגכען נ״י : נוראות

 דניאל ב״ר אברהם ה״ר . הישר ס׳ 494.
 וידויים ובקשות תפלות קובץ . טמודינה

 כתיבתם זמן כסדר מסודרים ופזמונים
 מאלף,וביניהם יותר ומספרם שי״ג(—)הרצ״ו

 והישענות תוכחות לאברהם מזמורים גס
 גס וזולתם, ומשפחתו ואמו אביו בעד ובקשות

 ושאר מצות תרי״ג ורשימת לבנו ואזהרה צווי
(.€011,72יהפליט.״שבע״ס:)כ מתורה עניניס

 בן יהודה ככ״ר ישועה כ״ר .הישר ס׳ 495.
 דיני ועל התורה מצות בבאור .הקראי עלי

 : האחרונים הקראים חכמי בספרי נזכר .העריות
 ועיין , ע״ב די״א מרדני דד בס׳ ועיין )אר״ץ
. דקע"ר( יו״ד הערה סוף לקוק״ד

. רבתי( חכמתא )עיין . הישר ס' 496.

 שמואל משה ח״ר . והברית הישר ס' 497.
 לתועלת משה תורת ספורי . מקיצע ניימאן
 :ול״א בל״ע הכל ,מוסר משלי עם הילדים

. 8ס , תקפ״א ,ן ווי
. ישראל( תפארת )עיין . זוטא ישראל 498.

 חכמת עניני כל המאסף עתי מכתב .ישרון 499.
 ה״ר ע״י הקדושה בשפתנו יקר וכל ישראל

 מחברת ,ראשונה שנה קאבאק, יצחק יוסף
 ב׳ מחברת , שניה שנה .תרט״ז ,לבוב : א׳

 שלישית שנה . י״ח—תרי״ז , שם :וג׳

. 8ס ,תרי״ט ברעסלא, :ואשכנזית( )עברית
 אברהם אפרים ב״ר יעקב ח״ר לב. ישרי 500.

 ב״ר ליב יהודה ור' .מוסר תוכחת . חסיד
 הוציאו שלום ממשפחת עפשטיין מרדכי

 א״ב סדר ע״פ וחרוזים מרובה קתוספות לאור
 ווילנא : ל״א ועם חרוזים כמה אות ובכל

8ס , תקפ"ה , והוראדנא

 יצחק ר׳ . — מאמר ,המים ישרצו 501.
 בשאלה . הרופא הישראלי שלמה ב״ר

 ההוא בפסוק התורה בכוונת לפניו שנעשית
 והמושכל הקבלה אדני על מיוסדת ותשובתו

 הרשב״א אל התנצלותו בכתב הפניני ר״י לשון : יחד
 ותחלתו .ע״ש ,תי״ח סי׳ ח״א הרשב״א בשו״ת
 בא׳ שנמצא כפי זקש לר״ש ד,תחיה בס׳ נדפס

. וכו' ,ל״נו דף ע״ש (47 6) מינכען מכ״י

 .אבואלעפיא חיים ה״ד .יעקב ישרש 502.
 סופרים ופירושי יעקב עין ס׳ חלקי כל על חי'

 קצור לחי באר ס׳ ובסופו ,קדמונים וספרים
 ואח״ז ,ג׳אמיל ן׳ נסים יצחק ה״ר מדרושי

 ,וחסד חיים ס' והוא ובשלימוח באורך נדפס

. 4ס , תפ״ט ,אזמיר : זה עיין

 אברהם ב״ר יעקב ה״ד .יעקב ישרש 503.
 שונים עניניס . ?( באסאני )או באבאני

 ?( )אלטונא נירנבורג ומסורה: לה״ק בדקדוק

 : וז״ל כתוב מ' סי' א' ובתג״י . 8ס , תקכ״ח
 אמ״ר מק״ק בשן יחזקיה אברהם ה״ד
 והדפיס חיבר ושם בהמבורגו מ״ן היה זאח״כ וכו'

 נזכר ושם , התפלות נוסחי על יעקב ישרש ספרו
 המחבר הרב הוא כי ידעתי אבל ,באבאגי ר"י בשם

. וכו׳ ,שמו והסתיר

 שחיטות ,ופרח כפתור )עיין יעקב. ישרש 504.
. ובדיקות(

 .קנטון ברכיה יצחק ח״ר .האהל יתד 505.
 : כ״י אורבינו, לר"ש מועד אהל ע״ס לוח

. מ״ה( סי׳ י׳ )זצ״ל

 ש״ץ יעקב ב״ר אליקים ה״ד .נאמן יתד 506.
 מזכירו .יהודית בל״א חבור . מקאמארנא .

. ע״ש , ישראל מקוד, לס׳ העתקתו בהקדמת

 מאיר ב״ר יואל ח״ר .אוהלים יתדות 507.
 : ואגדות הלכות חי' .שענלאנק אבד״ק

. 2ס , תקמ״ח ,ברלין

 על חי׳ .גרמון נהוראי ח״ר .הבז יתר 508.
 , ולקוטיס הרמב״ס ולשונות מסכתות קצת

 ,ליוורנו : שונים ופיוטים אחד פסק ובסופו

. 2ס ,תקס״ז

. אזוב( אגודת )עיין . האור יתרון 509.

 שאול יוסף ה״ד . הבשר יתרון 510.
 הכשר על פס״ד מלבוב. אב״ר נאטינזאהן

. תרי״ט , לבוב :יעסילאוו טליתי

תליתאה מהדורא י אות נשלם



 הספרים אוצר
כ

פייוויש אלעזר ב״ר משה נגה.ה״ר כאור 1.
 עס הקבלה להשוות .מזלאטאווי קערנער

 נבוכים המורה עס הזהר וס׳ הפילוסופיא

.4ס תקע״ו, ברעסלויא, : הברית ע״ס והשגות
. סובה( רמזי )עיין .תערוג כאיל 2.

ס׳ , סמוכים ושער נעלם ם׳ . הכבוד ס' 3.
 היחוד הסוד ס' , הקולות ס' , פסק ס' ,תגי

 כולם בינה, שערי הוא רזי סודי ס׳ , והאמונה
 מס׳ חלקיה או ,ז״ל להדוקה קבלה ספרי

 נ.\2 1045,ף ^2 893,י! רד"א הכבוד:כ״י
 בנוכלות כמ״ש בכ״י, מקנדיא ש״ר י לה"ר גם והיו

. קצ״ה דף חכמה

 מזכירו .החסיר יהודה רבעו .הכבוד ס׳ 4.
 ושכ״א קצ״ז בסי׳ כמו זימני כמה חסידים בס'

. וז"ז ,שי״ח סי׳ וברוקח ותת"ח ותס"ב ותמ"נו

 תלמיד יצחק ב״ר יהודה רבינו הכבוד. ס׳ 5.
 לפקפק ויש .ע״ב( דמ״א ד״א )ש״ק . הזקן ד״י
 בזה ונסתפק נסתבך חיד״א הג״מ וגם מובא בזה

 כאשר ,החסיד ר״י עם מפאריש ר״י את ועירבב
. במקומו שלי בשה״ג עליו העירותי

 קבלה ס׳ גיקיטיליא. יוסף ר' הכבוד. ס׳ 6.
 דבריו ויתר ,)ש״י .כ״י , התורה משפטי על

. למותר( שם

 על פי׳ .יוסף בן ישעיהו ר׳ .הכבוד ס׳ 7.
^..2 97 ווין בתורה:כ״י בראשית מעשה פסוקי

 מיגאש אבן אברהם ה״ר אלהים. כבוד 8.
 ,קושט׳ :עה״ת דרשות קצת הספרדי. הלוי

. 4ס ,שס״ה
 . הקליר אליעזר ר׳ . אלהים כבוד 9

 .)ש״י( : השם כבוד בשם נזכר יצירה ובס׳
 בוטריל הר״מ ובפי' ,ה' כבוד שצ״ל נראה ולי

 וצ״ל כבודה כתוב ה׳ משנה 6פ״ יצירה לס'
. ע״ש ,בזה כמ״ש מלות ב׳

 הטרוקי יוסף כ״ר . אלהים כבוד 10.
 )עיין .כ"י , אלהית פילוסופיא .הקראי

. דביר( ס' בסוף

 . ש״ט ב״ר יוסף ל . אלהים כבוד 11.
 והתורה האדם מעלות על פילוסופי מחקר

 : לתורה המתנגדים אריסעו דעות ובבעול

. 4ס ,שי״ו , פירארה
 סאטיגה, למהר״י חיבור אלהים. כבוד 12.

 י' )תג״י : קדש מקראי ספרו בהקדמת ומזכירו
. א׳( כ״ח

 .קוררובירו משה ה״ר .אלהים כבוד 13.
 ובסופו ,סימנים י״ע דמשפטיס סבא על פי׳

 : בקצרה רות מדרש ובאור הגלגול ענין

. ^.2 327, 328 רח״ם כ״י
 משה בכ״ר שמחה כ״ר .אלהים כבוד 14.

 ע״ש מספיק ובאור פי' .הקראי הלוצקי

.)אר״ץ( : פרקיס לל״ב ג״כ ונחלק לר האלף

 לאטורי. די כהן הילל הבית.ה״ר כבוד 15.
. 8ס ,תקפ״ו ,טורינו : ?( הבית )חנכת שיר

 יצחק ב״ר יעקב הב״ח .הבית כבוד 16.
 הרבנים מדרש בית סדר . גורלאנד אלי׳

 : מחלקותיו לכל למודיו דברי וכל בווילנא

. 8ס , תרי״ח , ווילנא
 ב״ר תאלף שמעון ה״ר .הבית כבוד 17.

 עין על ובאורים חי׳ .טפינטשוב יעקיל

. 2ס ,תס"ז , המבורג : ח״א יעקב
 שבתי כ״ר אברהם ה״ר .חכמים כבוד 18.

 ..תם״ ,ד״ו שונים: דרושים מצאנטי. כהן
, ע״ו( סי׳ א׳ תג״י )ועיין
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 ליב יהורה ה״ר . חכמים כבוד 19.
 לקוסים • טיינסק יוסף ב״י פוהאוויצר

 , חכמה ורך , חנטה קנה : והס , ספריו מד'
 , חידושים חוס׳ עם חכמה ומקור הכמה דעת

. 2ס משמי״ע, ,ד״ו : דרושים עשרה ובסופו
 כבוד על צרפתי. יוסף חכמים.ה״ר כבוד 20.

 ועניני ק״ו דרכי כל ובאור וחכמיה התורה
 רד״א ובקיאות:כ״י בחריפות הדין מן לבא דיו
. ורש״ד ^12 1250,

 ב״ר וואלף שמעון ה״ר .חכמים כבוד 21.
 אגדות כל על פי' .הנ״ל מפינטשוב יעקיל

. 2ס ,תס״ג ,המבורג : ירושלמי
 סעדיה, דר׳ אותיות )עיין . חכמים כבוד 22.

. שמים( יראת

 ליפמאן טוב יום ה״ר .טוב יום כבוד 23.
 וחידושים דרושים באיישישאק. ומ״ץ מ״מ

. 4ס )תקע״ז( חש״ד , ווילנא :התורה כסדר

 פי׳ .בוזאגלו שלום ה״ר .מלך כבוד 24.
 : למהרח״ו חיים עץ בס׳ התקוניס מאמרי
.מלך( פני )ועיין . 8ס ,תק״ל ,לונדון

 )בט׳ בט״י בצלאל ה״ר .מלכים כבוד 25.
 סבא ייבא רב דברי על באור . ?( יוסף

. ו.\2 327 רח״ם ב״י :דמשפטיס
 ב״ר תבער יואל ה״ד .מלכים כבוד 26.

 ללה״ק טעלעמאק ס׳ העתקת .הכהן מאיר

 .8ס , 1851 ק״ב, :וב׳ א׳ ס' :ספרים כ״ד
. 8 תרי״ג, ,ווילנא : כ״א ס׳ סוף עד והנותר

 משה בכ״ר שטחה כ״ר .מלכים כבוד 27.
 הא״ב אותיות סודות על .הקראי הלוצקי

בסופו:)אר״ץ(. וחתימה פרקים לעשרה ונחלק

 עבודת ע״ס פי׳ קבלה ס׳ .השם כבוד 28.
 ,)ש"י : מ' דף דוד צמח כס' עיין .הקדש

. בצ״ד( כה עד מצאתי ולא בקשתי ואני

שס(. ומ״ש לעיל אלהים בכור )עי׳ השם. כבוד 29.

 ששים .אשר ב״ר בחיי רבינו הקמה. כד 30.
 והנהגות והמצות האמונה יסודי על דרשות
 בערכין, א״ב כסדר שערים לכ״ב ונחלק האדם

 קונשטנטינא, זה: ארבע,עיין שלחן ס' ובסופו

. 2ס ,רע״ה
 ארבע שלחן ס׳ )בלי הנ״ל הקמח כד 31.

 :רז״ל ומאמרי הפסוקים מ״מ עם ?( בסופו

 , אוסטרהא .2ס ז',—שנ״ו לובלין, ד׳אש״ו.
 שלחן ועם . 4ס ,תקצ״ז סדילקאוו, . תקס״ד
. 8ס ,תדי״ח ,לעמבערג : ארבע

. שרד( לבושי )עיין . הקמח כד 32,

 על ניימאן. שמואל משה הכדור.ה״ר ס' 33.
 | ומדינת עסטרייך ארן ועל ©כלל הארץ תכונת

 מגוריציא יש״ר והחכ"ם ... בפרט אונגארן
. ד׳( דף א' נחמד אוצר )עיין ביהנרנא שדא

. שמים( סדור )עיין .הכדור ס' 34.

. יוסף( דברי )עיין .הארץ כדור 35.

 ברלין בר״ש נחמן ה״ר .קטן כדור 36.
 הצדק נגה ע״ס והשגות תשובות . מליסא

 ומנהגיהם החדשה הכנסת הבית ע״ד נגה ואור
 הס' ועצם ,הספר מבוא רק והוא השונים

 ושס לדבר עת הא' שם / חלקיס לשני נחלק
 ותורה שבכתב תורה מעלות על שמחה השני

 , לה״ק וקדושת הקבלה חכמת ומעלת שבע״פ
 , דיהרנפורט( או )ברעסלויא חמ״ד :וכו'

. 8ס ,תקע״ט
. שמים( סדור )עיין . שמים כדור 37.

 .ריקי חי עמנואל ה״ר .תברכו כה 38.
 הרמש״ש ראהו ,תע"ה שנת במודינא )נתחבר . ג״י
. תרכ״ז( בש' פעלזען ביד

 אברהם ה״ר הרופא .אברהם כהונת 39.
 מזמורי כל . מצאנטא הכהן שבתי כ״ר
 ס' כל ובסוף וחרוזים שיר בדרך תהליס ס'

 בכורים מנחת נמצא תהליס ספרי מחמשת
 פרחי ואח״ז ,הספר מזמורי כל תחלת הוא

 בני וח״ב ,בקצרה מזמור כל כוונת כהונה
 ,ד״ו :כנ״ל בשירים שירה פרקי קטורה

. 4ס ,תע"ט
 פ״ה .הכהן משה ה״ר .עולם כהונת 40.

 ונדרים רבית הל׳ י״ד וב״י טור על וחי׳ שו״ת
 דרושים שפר אמרי ובסופו ,הלכה לפסק
 : פרימו שמואל יהודה ה״ר לחמיו

. 2ס ,נת"ן , קונשטנטינא
 שמואל ב״ר יהודה רבעו . הכוזרי ס׳ 41.

 ויכוח בדרך והאמונה הדת עניני על .הלוי

 ר׳ החבר החכם ובין הכוזרייס מלך בין ושיחה
 אלמנגרי(,ועלו יהודה )ובש״ק:ר' סנגרי יצחק
 כמה ועל מצות כמה על טעם דברי בו ובאו

 ונחלק ,וכו׳ והמקדש א״י מעלות ועל חכמות
 . סימנים לכמה מאמר וכל מאמרים לחמשה

 יהודה ר' ע״י ללה״ק ונעתק ערבי בל׳ חובר
 תתקכ״ז(: ש׳ לוניל )במגדל תבון אבן שאול בן

 .רס״ו ,פאנו( דל״ז: ח״ב )ופירשנו קונשטנטינא
 .12ס תקצ״ח, הגובר, .)ש״ז( זכר״י ד״ו,סו״ד

 כנזכר קצתו העתיק קרדניאל יהודה ר׳ גס

 נמצא )וקצתו .ע״ש ,ל״ו פ׳ עיניס מאור בס׳

. (475 מינכען בכ"י
 לר׳ יהודה קול פי׳ עם הנ״ל הכוזרי ס׳ 42.

. 4ס ,דש״ן ,ד"ו :מוסקאטו יהודה
 הלוי יצחק ה״ר פי' עם הנ״ל הכוזרי ס' 43.

. 4ס ,חקנ״ד ,ברלין :סטנוב איש
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 מלובלין. זונדיל חנוך ה״ר נגה. כוכבי 56.1
 השמים צבאות על וקבלה תכונה מאמרי

4ס ,תקכ״ט ,אלעקסניץ : זהר ובאורי
 באברבכאל מובא . רשד לאבן הכוליית ס׳ 57.

. שכ״ה( )סה"ד :ע״ב דרמ"ח מצורע פ׳

 אבן שמואל ב״ר משה ה״ר .הכולל ס' 58.
 .)ש״י( :והתורה המצות סימני כל .תבון
 העיון אחר : לאמר כחוג כ״י שלי ש״י ועליון
 . להרמב״ם תורה משנה קצור ס' הוא לדעתי

 ק׳ באות עיין . 4ס , ברוכי״ם , קונשטנטינא
. סה לעיין נרשם שם וגם .עכ״ל 57

 האריז״ל כוונות סדרי .ז״ל האר״י כוונות 59.
 הג״מ ראה אשר ואלה , מינים כמה נמצאים

 מהר״ם סדר ב( .ישן סדר א( :חיד״א,מהס
 שפירא נתן ה״ר סדר ג( הגהותיו. עם זכות

 תוספת הגהותיו עם נתן מאורות הנקרא
 עם הפנימי מערב מרבני סדר ד( .מרובה
 ממרויקש אזולאי אברהם ר׳ הגהות

 סדר ה( . מאראג״י ומהר״י ותלמידיו
 החיים עץ פרי ונקרא פאפירש מהר״ם

 מארס הבא סדר ו( בפולין. פעמים נדפס וזה
 למהר״ש הכוונות שער ז( . הגהות עם צובא

 ז״ל מהרח״ו אביו מר מכתב שהעתיק ויטאל

 ושה״ג י״ג כ׳ ול״א עיין .עמו אתו בו וקרא
. אלה סדרים שנויי סבת שם ומצאת במקומו שלי

 וכוונות סודות . להאריז״ל הכוונות ס׳ 60.
 ומעניני הקבלה ע״ד ופשטיס התפלות על

 משה ר׳ הותיק לתלמידו נמסר (* הקבר חבוט
 :דרנ"נו ח״ב )ופירשנו שפ״ד ד״ו, : (**טרינקו

. 4ס , ת״א-ד׳(
 אחר כתוב כ״י ש״י בהוספות : אבי״ב אמר *(

 שלא שם שמ״ר ואמר ,]השע״ה[ הקבר חבוט מלות
 אס בלתי לפתרו אדע לא אנכי וגם ,פירושו ידע

 או שע״ה בשנת אותם וסדורו לו המסרס שנת על
 מצאתי לא שפ״ד ד״ו לפני קדום דפוס כי ,ש״פ

. כה עד לו
 הנראים בין כלל זה סדר נזכר שלא אחרי ( **
 שנמצאו אף ראהו שלא מזה לעיל,נראה חיד״א להג״מ
. וצ״ע קצת תימה דבר והוא כמה זה בדפוס לפניו

 נסים מעשה ועם ומנהגים הנ״ל הכוונות ס' 61.
 , יעסניץ . ת״ם קונשטנטינא, ז״ל: האר״י של

. 8ס ,תקמ״ד ,קאריץ . 4ס ,תפ״ג

 פתחיה לר׳ הוספות עם הנ״ל הכוונות ס' 62.
. 4ס , תפ״ד , הענא : מפפד"מ

 וסודות מהאריז״ל.כוונות ראשון כוונות 63.
 והלכות וציצית תפילין ומצות התפלות על

.א״ח,כ״י:)ש״י( מטור ח״א כסדר וכו' סעודה

 לה״ר נחמד אוצר פי׳ עס הנ״ל הכוזרי ס׳ 44.
 , ווין : מזאמושטש משה כ״ר ישראל

 ,פרעסבורג . 4" ,תקצ״ד סדילקאוו, .תקנ״ו
, 8ס , תר"ך

 גדליה ה״ר הרופא פי' עס הנ״ל הכוזרי ס' 45.
 , החדשה הפילוסופיא דרך ע״פ ברעכער

. 8ס ן ת״ר—תקצ״ח ,פראג : חלקים ר'

 ע״י רומית העתקה עס הנ״ל הכוזרי ס 46.
 ובראשו ,בוקסדארף יוחנן הנוצרי החכם
 ותשובת אלכוזר למלך הנשיא חסדאי רב מכתב
. 8ס , 1660 , באזיליא :אליו המלך

 ספרדית ומבואר מתורגם הנ״ל הכוזרי ס׳ 47.
 .4סתכ״ג, ד״א, :דנה אבן יעקב הח״ר ע״י
 ללשון העתיקו לומברוזו יעקב הח״ר גס

. ע״ש ,קפ״ג אות י׳ בחג״י כמ"ש ,ספרדי

 אשכנזית ומבואר מתורגם הנ״ל הכוזרי ס' 48.
 קאסעל דוד ור׳ יאלאוויץ חיים ר׳ ע״י

 . 8ס , 1840 ,ברלין :א׳ מאמר , בברלין
 : והנותר . 8ס , 1843 שם, :ב׳ מאמר

. ?( 1853 ? )לייפציג ... שם
 ,לן( מטה )עיין .שני חלק כוזרי 49.

 .יעקב( ירך )עיין .מיעקב כוכב 50.

.וינטורא אליהו ה״ר .דשביט כוכבא 51.
. 2ס , תקנ״ט ,שאלוגיקי : ש״ס על גפ״ת חי׳

 כ״ר זעליג חיים ה״ר .דשביט כוכבא 52.
 התכונה חכמת קורות .סלאנימסקי יעקב

 ״םע5)הצ! האליי כוכב ומהות זמנו עד ומצבה
 , ווילנא :תקצ״ה בשנת הנגלה קמ״טט(

. 8ס , תקצ״ה
 בתום׳ הנ״ל ככל הנ״ל דשביט כוכבא 53.

 , ווארשא :תרי״ז משנת הכוכב ע״ד דברים
. 8ס ,תרי״ז

 שוס שטערן ג״כ ונקרא דשביט כוכבא 54.
 ודברי מתנ״ך מלוקט מוסר תוכחת . בל״א
 רוח בגסות המתנהגות הנשים נגד חז״ל

 ונחלק ,הנפש ובתי עדיים בעדי ומתקשטות
 ג״כ עיקרים י״ג פי׳ ובסופו ,פרקים לשבעה

 . ח״ע , פפד״ט . 4ס ,תנ״ה , ד״א : בל״א
. 8ס ,תע״ט , שם

 ומליצות ושירים מחקר פרי . יצחק כוכבי 55.
 למחברים ודעת חכמה ומכתבי כתובים ובאורי
 . וכדומה ובכה״ע המאסף ס׳ כעין שונים
 י בר" טענדיל מנחם ה״ר ע״י נאספו

 ,ווין :חוברות כ״ד נדפסו עתה ועד שטערן
 : שגית נדפסה א' וחוב׳ .8ס ,1845—1858

 , שם : כ״ה חוברת .8ס , 1847 ,שם
... שם :כ״ו . 8ס , תר"ר
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 מהנ״ל וסודות מהנ"ל.כוונות שני כוונות 64.
 טור סוף עד ורגלים ומועדים שבת הל׳ על

. )ש״י( :כ״י ,א״ח

 אותיות ד׳ בן השם כתיבת מסדר כוונות 65.
 0 רד״א כ״י : האריז״ל מפי לנו שנתגלה

. רש״ד וכ"י ו.\2 1062,

 :למהרח״ו מסר אשר האריז״ל כוונות 66.
: 968, ף ושם .967, ן< רד״א ב״י

 ואולי . ע״ש ,מהרח״ו חי׳ עם הנ״ל כוונות
. הנ״ל המסדרים לא' חלקים הם הנ"ל כל

 הרמ״ז ונמוקי הגהות עם להרט״ע כוונות 67.
. יוא״ל כ״י :אירגאם יוסף ור׳

.ופרח( כפתור )עיין .האגדות כוונות 68.

 : העזתי ונתן שר״י ש״ן בזמן כוונות 69.
. יוא״ל ב״י

 שמות על פירושים ב' . טעמים כוונות 70.
. 4ס , ב״ת , קראקא :ונסתר בנגלה הנגינות

 דרשן יצחק יהודה ה״ר ישרות. כוונות 71.
 אבד״ק דור יעקב בה״ר טחענטשין

 ע״ד פסוקים על קצרים פשטיס . צויזמר

 )ח״א פירשט ולפ״ד . 4ס ת"י, ד״א, וסוד: רמז
 לא והמחבר לביה״ד המביא רק הוא שס״ד( דף

. ע״ש ,נודע

 )עיין . — קונטרס ,הכוונות כוונות 72.
. ההפלה( הפלת

 :נוראים ימים של התפלה וסודות כוונות 73.
הנ״ל. האריז״ל מכוונות חלק הוא ואולי . רש״ד ב״י

 אחמד אבו . הפילוסופים כוונות 74.
 ,וטבעיות ואלהות הגיון עניני .אלגזאלי

 יצחק ר' ע״י ללה״ק ונעתק ערבי בל' חובר
 ר״ט ופי' המעתיק השגות עם אלבלג

 "\ו. 1172,1173,1174, רד״א נרבוני:כ״י
 57, 64, 110, מינכען ב״י גם . 1175,

. הפילוסופים( דעות )ועיין . 121

 ר׳ מהעתקת הנ״ל הפילוסופים כוונות 75.
 ^.2 330 רחיים ב״י :נתן שלמה ב״ר יהודה

 . ^2 56 הפליט ב״י . ^.2 286/4 רוסי די ב״י
 רוסי די נרבונתכ״י הר״ט פי׳ ועם כנ״ל עוד

 דעות וס׳ לחוד זה כי מוכח ומזה . .¥2 143?/
 נמצאו זה רוסי די שבכרך לפי לחוד הפילוסופים

. ׳ג2143/8 ע״ש ,יחד שניהם

 :עניניס ושאר בתפלות וצירופים כוונות 76.
. 1481, ף רד״א ב״י

 אברהם ל .והתפלה הקרכן כוונות 77.
מתחיל קטן מאמר . 357 מינכען ב״י החזן:

 נמצא )ואח״כ מר״א ואינו וכו', הנדר" הקרבן "כלל
. ק׳( באות ע״ש ,התפילה מעניין קבלה

 . שלמוערוקקה ה״ר .שלמה כוונות 78.
 מלוקטים איטליא, כמנהג שחרית תפלת כוונות
 אלהות מערכת והרמ״ק האריז״ל מכתבי
 ,ד״ו :ספרים ושארי והרמ״ע יעקב תולעת

 :וז״ל עליו כתג ט' סי׳ ש׳ ובזצ״ל . 4ס ,נפ״ש
 שלמה נשמת אלה; ספריו מזכיר ותוכו ובהקדמתו

 . הברכות סוד על שלמה ברכת .ע״ב שס על
. ע״ש , מ״ב בן שס על שלמה גבורת

 )בעל ווידאש די אליהו לר׳ השם כוונות 79.
. \.2 989, ן( רד״א כ"י :חכמה( ראשית

 מלכנו מאבינו היוצאים השמות כוונות 80.
 ושעיר הוידוי וענין ותקיעות נהנים וברכת

. רש״ד ב״י :וסודם הכפוריס יום של

 ומזמור מזמור לכל תהלים כוונות 81.
 . תפ״א ,יעסניץ :קבלה מספרי מלוקטים

. 16ס ,תפ״ה ,המבורג
 סידר האריז״ל ע״פ התפלה כוונות 82.

 : צובא מארם הכהן חיים ר׳ המקובל
. בשמו( ח״א שלי ושה״ג כ״ה ח' )שג״א

רי״א כ״י :הסוד ע״פ התפלה כוונות 83.
,969 .

 וגיהנס הקבר דיני ועניני התפלות כוונות 84.
943, ף רד״א הרוקח:כ״י בעל ר״א מיסוד

 צדיקים(. ומצות.)עי׳אור תפלות כוונות 85.

 הפילוסופים(. הפלת .)עייןהכוונות כוונת 86.

 מדרש, לבנון, ארזי )עיין . — מדרש כונן, 87.
. נעמנים( נטעי

.חיים( לב )עיין .דרכי כונן 88.

.לב( חקרי )עיין .לחקר כונן 89.

 יוסף ב״ר נתן ה״ר .ונחמה ישועה כוס 90.
 לבאר ומדרשים חז״ל מאמרי .פרידלאנד

 וד׳ ב״ח הישועה צירי על הסובבים נו״כ דברי
 כוס ב׳ ,התרעלה כוס א׳ שער : שערים
 של כוס וד' , תנחומים כום ]ג' ישועות
 , ד״א : וח"ב . ברעסלויא ; ח״א . ברכה[

. 4ס אחרי"ת,
 מובא .סאמיגה יוסף ה״ר .ישועות כוס 91.

.שכייה( )סה״ר : ב׳ דנ״ה קדש מקראי בספרו

 , ונחמה ישועה בום )עיין . ישועות כוס 92.
 תפארת פירוש עם משניות , איב״ה מגלת

. (37 סי' פסח של הגדה , ישראל
 שאטין שמואל ה״ר .הישועות כוס 93.

 :נזיקין מסדר ש"ס על גפ״ת חי' .מפפד״ט

 תע״ז( ; 804, כרד״א )ודלא תע"א , פפד״ט
 מועד מסדר מסכתות ב׳ על בכ״י לו ועוד .2ס

. נשים מסדר מסכתות ג׳ ועל

ונחמה(. ישועה כוס )עיין כרכה. של כוס 94.
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ונחמה(. ישועה כוס )עיין תנחומים. כום 95.

 ב״ר יוסף יהושע ה״ר .תנחומלן כוס 96.
 מעמד ראשי ב״י אצילי אל מנחה .הלוי דור

 בעל מאתם הלקח אל בוויניציא האשכנזים
 ,ד״ו : שירים , מייא הלוי משה ה״ר בעמיו

. 16ס ,תס״ז
 .ואלי דוד משה ה״ר .תנחומין כוס 97.

. יוא״ל כ״י :קבלה עניני

 דוד בן מרדכי ה״ר .התרעלה כוס 98.
 בראדי עיר שריפת על שיר .סטרעליסקער

. 8ס ן תקצ״ה ,זאלקווא :תקצ״ה אייר בחדש

 ונחמה(. ישועה כוס )עיין . התרעלה כוס 99.

 הלוי שמואל יוסף ה״ר .הכהינה כור 100.
 משכן מספרו דרושים וז׳ שו״ת כ״ה . לנדא

.4ס תקצ״ז, )ברעסלויא( חמ״ד : ח״א , שילה
 דור ב״ר אברהם ה״ר . לזהב כור 101.

 . עה״ת התרגומים באור . טאוסטרהא
 האכווא(. ד' התרגומים ג׳ עם החומש הקדמת )עי'

 אונקלס תרגום על פי׳ :כתוב ס"ג סי' א׳ ובתג"י
. ע״ש ,בפ"פ נדפס

 אידל יהודה ה״ר . לזהב כור 102.
 רז״ל מאמרי כמה באור .שערשעווסקי

 : הישר השכל אל לקרבם זרות בהגדות

. 8ס ,תרי"ח , ווילגא
 השגות .בסאן ישעיהו ה״ר . לזהב כור 103.

 : ב״י ,אלגאזי למהי"ש אלי הליכות ע״ס
. ל״ה( סי' י' )זצ״ל

 . הפנינים מבחר ס׳ קצור . לזהב כור 104.
 ובסופו ,לבדו גס ונדפס .לכסף( מצרף )עיין

 אליהם: המלך לשאלות חכמים שבעים תשובות

 . 8סתקי״ר, זאלקווא, . 4ס תע״ו, ,אופיבאך
. חכמים( משלי )ועיין

 .האמת ומראה האמונות מצרה כור ס' 105.
 אמונה בעניני ויכוחים . לופיס יצחק ה״ר

 חנ״ך כתובי על שמקשים מה נגד ולהשיב
 ונדפס שנה ק״ן זה )נכתב .וכו' ,רז״ל ומאמרי

. 4ס ,תר״ז מיץ, : אלעאראס( כ״י מתוך

 . רומש משה כ״ר יצחק ה״ר .עני כור 106.
 שחובר החדש ראבינזאהן בתבנית מעשה ספור
. 8ס , תרכ״ב , ווילנא : לויך דר׳ ע"י בל״א

. תורה( )עיין . הכורם 107.

 רפאל ב״ר אליהו ה״ר דאליהו. כורסיא 108.
 :כ״י ,התורה כסדר דרושים .הלוי שלמה

. כ״ח( סי' א׳ )זצ״ל

 מז׳ לא׳ הרמב״ן מזכירה . — מם׳ , כותים 109.
 שומרון כרמי )עיין . מחדש ונדפסה קטנות מס'

. תלמוד( ועיין

 , ש״ם לקוטי אליהו, דבי )עיין . ה׳ כה 110.
. חכמה( נובלות

בר(. משביר שלמה, אוצרות )עיין שור. כה 111.

 וואטיקאן כ״י הגלגול. על וחנית כידון 112.
 המאמר שם המרשימים שבדו ספק נ.]ואין\2 254/4

רמש״ש[. וחנית": כידון אריק ..״אחרי מהתחלתו

 כלב כ״ר הבימה. אגרת או כימה ס' 113.
 ונחלק ,העריות דיני באור .הקראי אב״א

.)אר״ץ( : ופרקים לשערים

 עלון . טיידעכקונסט אודער כימיאה 114.
 , סטנוב יצחק ב״ד שענעמאן דאקטרור

. 8ס ן תקנ״ה ,ברלין
 באהמער. ישראל ה״ר .מערלכלן כיצד 115.

 מלוקט החדש מלים ערך מספרו דוגמאות
 פעולת עם להם ודברים דין אשר מהערכים

 : זו הלכה של במו״מ החדשים סופרים
. 8ס ,תרט״ו ,ברלין

 אהרן ב״ר משה ה״ר .משנה סדר כיצד 116.
 המורים והנהגת הלמוד סדר . מארפטשיק

 ,לובלין :המוסר ע״ד זה עם זה והתלמידים

. 8ס !משנ״ה
 אזולאי. דוד יוסף חיים ה״ר לאדן. ככר 117.

 ורמזים ולקוטיס ואדר״ן קטנות מס' על הגהות
 וקונט׳ השלום ופרק רבה מדרש על והגהות

 ועד הגדולים שם לס׳ שירים שירי שם זעיר
 הכבר ארש ובסופו וכו', שלו, לחכמים

 הי״ה ישרא״ל ,ליוורנו : והשמטות הגהות

. 4ס ,)תקס״א(
 לא אשר מחברו על הדעות רבו .בו כל 118.

 הר״ף לתלמידי אותו מיחסין יש , נודע
 וי״א ,להריב״ש מיחסו ובש"ק .ש״י( )עיין

 חיד״א והג״מ ,הנייר ס' לפנים הנקרא שהוא
 בדעתו ומחזיק האלה הדעות רוב ביטל

 חיים ארחות מס׳ הרוב על מעתיק שמחברו
 הרואה יראה כאשר מלוניל הכהן לר״א
 ובקונט׳ במקומו, ח״ב שלי ושה״ג א׳ וכ״ל וא״ו
 כתוב משליצשט״ט מהר"ש לנכד הגדולים שם

 דברים )עיין שמחה ב״ר שמריה ר' שחיברו
 הוכחתי הצעיר ואנכי ט׳(. דף ב׳ עתיקים

 חיים ארחות מס' קמא מהדורא שהוא במישור
 ונדפסו , חיד״א כהג״מ ודלא הנ״ל להרא״ה

. ע״ש כ״ב, מכתב שמיני בכ״ח אלה דברי
 ומנהגים השנה לכל דינים כולל הזה הספר

 א״ח ש״ע כעין ש״פ הגדה ופי' תפלות וסדרי
 דיני וקצת ואה״ע י״ד כש״ע והתיר אסור ודיני

 או חטאים מורה ס' גם ,ח״מ כש״ע ממונות
 מהרוקח תשובה דרכי סדר והוא הכפרות ס׳

קדמונים וגזרות רגמ״ה תקנות ס״ז(, )סי׳ ז״ל



הרואים כלי — 240 — בו כל

 הורה מעשה ,י״ז(—קי״ו )סי׳ ר״ה ותקנות
 ומעשה שלמה כסא ודמות הקדוש לרבינו

 תורה בס׳ ג״כ נדפס , ק״כ(—)קי״ח דריב״ל
 ששלח אגרת שם ונקרא ל״ח פ' יהייא ן׳ לר״י אוי

שמסיים כמו ,ישראל ולזקני גמליאל לרבן ריב״ל
 ונקרח קבלה ע״פ מילה טעם .ע״ש ,בכככו

 —)קכ"א ונוטריקון וגיממריאות פרישה ס׳
 ור״י התשב״ץ וס׳ מהראב״ן דינים ב'(

 המנהל בעל ומר״י ושו״ת והר״ף מקורבייל
 התרומה בעל ופפקי ז״ל מהר״ף לקרשי ופסקי

 משפט ובסופו ,לגאונים ושו״ת שונים ודינים
 עיין ,מאד ישן )ד׳ חמו״ד :להרמב״ן החרס

 , קושטנטינא . חש״ר ארימינו, .ורמ״ס( רד״א
 ,שכ״ז מרובעות( )אותיות שם .ש״ז ד"ו, , ר״פ

 תקמ״ב, פיורדא, ,)ש״י( 4ס של״ב, ד"ו, ,2ס
. 4ס ,תר״ר , לבום . 2ס

 מערבית שכורים שו״ת כולל . לפורים בו כל 119.
 יוצרות קדוש הקפות הראיה אתה לפורים

 המעלות ושיר לפורים ונעילה זמירות הושענות
 פי׳ עם לפורים ואקדמות בפורים ליולדת
 כל .לפורים פתגם יציב אחרון ועד ,המלות

 ם. :או ה. נ. ר. ע״י יחדיו חוברו אלה

 : מאהר( מענדיל אברהם )הוא ר. ל.
. 8ס ,1855 ,לעמבערג

 .ישרים( תמת )עיין . — מאמר דאי, כל 120.

 כל על .הלוי שמואל ר' . החיים כל 121.
 ובתוך האדמה על הרומש הרמש וכל הבע״ח

 גדול חבור , וטבעם תכונתם צורותס על הים
. )ש״י( באמ״ד: כ״י

 .אריסטו( )עיין .ההגיון מלאכת כל 122.

: וירגא בן יהודה לר׳ האופק כלי 123.
 £1זז08 111)61״ :בספרו )צינן בוואטיקאן כ״י
 (116 1־01) 1)10180116 1116גז10ז 8. 22

. יוא״ל וכ״י תזמ^.6.±ן 4)
 באר )בעל רבקש משה ה״ר . גולה כלי 124.

 ושה״ג ל׳ )שג״ב : משניות על פי' . הגולה(
. במקומו( שלי

. להלן( פז כלי )עיין . גולה כלי 125.

 יקותיאל משה ה״ר . הדייגים כלי 126.
 ש״ע על באור כ״ץ. אביגדור כ״ר קויפמאן

 ל״א )שג״ב : האחרונים דברי דיני וקצור ח״מ
. במקומו( שלי ושה״ג

 חכמת על .אלחריב יצחק חמדה.ר׳ כלי 127.
. קמ״ד( סי׳ י' )תג״י :כ״י ,התכונה

 אברהם ב״ר שמואל ה״ר .חמדה כלי 128.
 תמוהים ומאמרים ופשטיס דרושים לאניית.

 ,ד״ו :פרשה לכל דרושים כמה התורה כסדר
רבה מדרש כללי ועם כנ״ל עוד . 2ס בדש״ן,

 )ועיין . 2ס ש״ע, פראג, : )?( אעקר ן׳ לר״א
. דרכ״ב( ח״ב ופירשע דרפ״ז גא״ל צונן

 ראשונים נביאים על פי' . מהנ״ל יקר. כלי 129.
 פשטיס בתוס׳ שלפניו הספרים מכל מלוקט

תורה(. )ועיין . 2ס שס״ג, ד״ו, :רז״ל וחדושי

 אהרן ב״ר אפרים שלמה ה״ר . יקר כלי 130.
 ופשטיס רש״י על באור . לונטשיץ איש
 לובלין,שם״ב, התורה: כסדר רז״ל מאמרי ע״פ

 ,ד"א . 2ס , תס״ט , ד״א . שס״ח ,פראג
 , זאלקווא תקכ״ז. שם, . תקכ״ב שם, תקי״ד.

. 4ס תקג״ט,
 :מצאתי כך .כספי יוסף רבי .כסף כלי 131.

 ספריו במספר חשבו לא שהמחבר ואחרי . )ש״י(

 שחיבר כסף כלי עשרים בין כסף קבוצת בספרו
. הוא שטעות נראה

 נגארה. ישראל ל .ברכה מחזיק כלי 132.
 ,ד״ו :בהמ״ז על וביחוד ברכות דיני על

. 8ס ,ש״ם
 אלהרב. שלמה בן יצחק המצוע.ר׳ כלי 133.

 בין הממוצע בתכונה חדש כלי המצאת
 מינכען כ״י : המרובע ובין האסמרלוב

. ״ג 246/8

 כלי מלאכת באור . הראב״ע .כחשת כלי 134.
 תכונת ידו על לדעת לבטלמיום האסטרלוב

 ר״מ החכם ולפ״ד . הארץ ומדידת השמים
 הוא שי״ז דף חיים באוצרות שטיינשניידר

 כאיצטגנינות שמים חקות לחבורו הקדמה כעין
 : ישן מכ״י מחדש נדפס . ע״ש ,וחזיון

 יוסף אהל ובפי׳ . 8ס , תר״ה , קעגיגסבערג
 וגו׳ אלקים פני כראות ע״ם וישלה פ׳ הראב״ע על

. ע״ש ,ממנו שני נוסח עוד מזכיר

 בישיצי אליהו כ״ר .הגחשת כלי 135.
 הנחשת כלי תקון בבאור שערים נ' .הקראי
 :והמבטים הכוכבים משפטי ובאור ועשייתס
. )אי״ץ(

 )סה״ר :חיים דרך בספרו מובא .כלי 136.
 אדע ולא חיים דרך בשם נקראים רביס . שכ״ה(

. כוונתו מהם מי אל

 ליוסף לאסטרלאג דומה כלי על .פז כלי 137.
387/10 וואט׳ כ"י ?(: )מועתיק הפרסי

 .הג״ל לאניית שמואל ה״ר .פז כלי 138.
 לנכדו וחידושים פתיחה ועם ישעיה על פי׳
 ,ד״ו :לאניידו אברהם כ״ר שלמה ה״ר

 ש׳ בשג״א כמ״ש גולה כלי ס׳ ]ג״ח . 2ס , זי״ת
 ס' חיבר הנ״ל ונכדו ,בשמו ח״א שלי ושה״ג נ״ד

. דרושים[ שלמה מדרש

 שפירא אלימלך צבי ה״ר הרואים. כלי 139.
קצת ובסופו עובדיה על סי׳ דינאב. אבד״ק



הגוים כלימת — 241 — הרואים בלי

 . תר״ט ,לעמבערג :ממנו ילקוטים הנהגות

. (16ס ,1862 )? . 8ס ,1850 , שם
 ישראל(. אור ונרא\ם.)עיין הרואים כלי 140.

 הנוצרים בלשון המכונה לר״ש התב^ כלי 141.
 חכמת על . ממרשיליא היהודי פרפישיו

 בחכמת ומאמר ותכונה והנדסה המדידה
. ורש״ד 1166, רד"א כ"י : אלהות

 אב״א כלב כ״ר .השעות רובע כלי 142.
 ועשייתה השעות כלי תקון באור .הקראי

 השייכים התכונה מחכמת רבים ודברים
 : יריעות ולכ"א חלקים לב' ונחלק ,לאומנים

• ך״ץ(א)

 סדר וכעל ,הילקוע על באור הרועים. כלי 143.
. כו( בשכ״ה )עיין .ראהו הדורות

 .פריזענהויזן דוד ה״ר .החשבון כליל 144.
 המכונה הכללי חשבון יסודות ראשי באור

 .תקנ״ז ,ברלין נחשת: לוחות עם )אלגיברא(

. 8ס , תקצ״ה , זאלקווא
 לעבעג- הכהן אד״ם ה״ר .יופי כליל 145.

 כתר ניתן ליום ודרוש ותפלה שיר זאהןי
 אלכסנדר הקיסר אדונינו בראש מלכות

. 8ס טו״ב, ת״ר ווילנא, :יר״ה ניקאלאייאווין
 בכ״ר הראשון אהרן כ״ר .יופי כליל 146.

 ולא לה״ק בדקדוק .הרופא הקראי יוסף
 השלימו הקראי תשבי יצחק וכ״ר השלימו.
 , קונשטנטינא :לכיה״ד והביאו והגיהו
. 8ס ,שס"א

 והמביאו ,עוד ומתוקן מוגה הנ"ל יופי כליל 147.
 הקראי טריסקאן יצחק כ״ר הוא שנית לביה״ד

 הליל( תשכי כר״י אחר )ר"ל ואחריו :וז"ל כתב
 חזוק בעל הקראי הטרוקי יצהק כ״ר קם

 שגיאות וקצת הדפוס משגיאות והגיהו אמונה
 אנו בידינו נשאר לבדו זה כי ...חסרונו הממלא

 לשון מליצת ודרכי הדקדוק ספרי מהמון הקראים
 לאור להוציאו רעיוני העירוני אלה כל על כי ,מברי

 אזן לשמע כי אף ,הנורוקי יצחק כ״ר הוספות מם
 הרבנים אחינו ע״י מקדם זה ס׳ שנדפס שמעתי

 ההעתקה מלבד ראיתי לא בעיני ,אמנם אמ״ד בעיר
. 4ס , 1847 !גוזלאוו :ממעונוו הזאת

 ומליצות אגרות תבנית .לוי ר׳ יופי. כליל 148.
. )ש״י( :הגיון ומחכמת צחות לכתוב ללמד

 על פי" .כומטינו מרדכי ה״ר יופי. כליל 149.
קס״ב(. דף 1839 תנ״ך:)אננאלמן על או התורה

 . רבא משה ב״ר מנחם ר' תכלת. כליל 150.
, )ש"י( : רבא חות מספרו קצור

 אברהם בה״ר משה ה״ר תפארת. כליל 151.
 ליכטשטיין.דרושיס,כנראה זלמן יקותיאל

הנ״ל:)שי״ג(. לאביו אברהם זרע בס׳ מזכרונס

 ב״ר הירש צבי ה״ר . תפארת כליל 152.
.4ס תק״פ, ברעסלויא, : דרשות ל״א . מאיר

 וספורים הזיות קדמון ודימנה.ספר כלילה 153.
 הבל וערפלי וצומח דומם בע״ח משיחות
 עוד ונמצא קדמונים ספרי בקצת נזכר . חתולתס

 בספרו )עיין . ביבאגו ברש״נו אברהם ה"ר בימי
. וב'( ע״א מ״ז דף אמונה דרך

 אליה ר׳ . התכונה ח' על יופי כלילת 154.
 וכו׳ אגרת בעל )והוא . מונטאלטו די כהן

 ו.\2 379/3 וואט' ב״י ו.(\2 1047 פאריז בכ״י
.רמש"ש( : 320 ע׳ תרכ״ג הכרמל )עיין

 יצחק אברהם ה״ר . יופי כלילת 155.
 שאלות וי״ז מאמרות עשרה . לונטעשיץ

 ולא ,ודממונא דאיסורא וחזקות ס״ס בכללי
 : שאלות וד' מאמרות ג׳ רק בזה נדפס

 שחיבר בהקדמתו ]וכ" .4ס ,תקע״ג , רעדלהיים
 וס' ברכות הל׳ על יצחק אברהם ברכת ס׳

. ע״ש[ ן "^3 מס' על יצחק של אילו

 זאב ב״ר אליעזר ה״ר .יופי כלילת 156.
 רבב״ח אגדת על באור . מאוסטראווצא

 אופנים בכמה דרוש בדרך אתונא דבי וסבי
 מאמרי ושארי מסרות הרבה על ודרושים

 השכל:נאווידוואהר, מוסר ע״ד בתלמוד פליאות

. 4ס ! תקמ״ג
. שמואל( שאילת )עיין . שמואל כלילת 157.

 בס׳ נמצא . — מס׳ .בהמ״ק של כלים 158.
 "ב לי ונחלק , ע״ב י״א דף פי״א המלך עמק

. בראשית( אגדת מדרש )ועיין .משניות

 מובא .הספרדי ראובן ר׳ .הכלימה ס׳ 159.
 עשר במשנת יצירה ע״ס בונוריל הר״מ בפי״

. ע״ש ,ספירות

.בסמוך( הגוים כלימת )עיין . הכלימה ס׳ 160.

 דוראן פריפוט ר" . הגוים כלימת 161.
 ויכוחים .הכלימה ם׳ ג״כ ונקרא )האפודי(,

 לי״ב ונחלק והדת האמונה בעניני ומענות
 בספרד הגזירות בשעת שחיברו שם וכתוב . פרקים

 רש״ר וכ״י 1176/3, |( רד״א ב״י וקמלוניא:
 ו.\216 ר״ח ווין וכ״י .4 460,ב/ 341 ורח״ם

 במאסף זכרו מצאתי גס . .¥. 120 רוסי די וב"י
 גאון חסראי לרב שם ומיוחס מ״ו דף תקמ״ה

 שנת פרופס באמ״ד נדפסת ברשימה מצאתי וכן
 השיר במובן הוא הדעות חלוקת הי ונראה .תקמ״ו

 שם הוא אם דאי חס שס בו שנזכר בראשו אשר
 )עיין . חסדאי ושמו איש לכבוד חובר או המחבר
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 :וז״ל כו כתוב א' במקום כי ,המחברו מי נכון אל

באשכנז רבותי בישיבת בהיותי הבחרות בזמן שמעתי
.31
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 : והס ,חבוריו מקצת ודוגמא ליפשיץ.קצור

 מקראי נתפרשו דלא משניות על נפלאות ס׳ א(

 . ועהרות קדשים זרעים סדרי ובפרע
 בתורה תמוהים פסוקים פי׳ הפלאה ב(

 לש״ס מחבוריו קצור פלא ג( . ופירש״י
 כמה מצות תרי״ג סוגר ד( . סתומים במקומות

 מקמאי הקושיות כל ולסלק להם מדרגות
 סדר משניות על טהרות סוגר ה( .דקמאי
 לתורה מקור תורה יסודי סוגר ו( .עהרות
 נהנים תורת התורה״ז( מדוח י״ג ופי׳ שבע״פ

 ומהות לבישה וסדר ביהמ״ק עבודת סדר
 .יצירה לס׳ קצר פי' חיים דרך ח( . המצנפת

 : בראשית מעשה משעור קצת תורה סתרי ט(
. 4ס , תקע״ח , ברעסלויא

 אברהם ב״ר ישראל לה״ר ישראל כנסת 236.
. ב׳( מ״נו סי' א׳ זצ״ל )עיין . סגרי

 הברכות(. היונה,מעון ישראל.)ע״ן כנסת 237.

. הקדש( בגדי )עיין . בגד כנף 238.

 )בע״ס אזולאי אברהם ה״ר . רננים כנף 239.
 להאריז״ל הכוונות ס׳ וכו׳(.קצור לאברהם חסד

 , כמקומו שלי ושה״ג ע״ו )שג״ב תפלות,ב״י: על
. ש"י( גם ועיין

 ישעיה ב״ר זונדיל חנוך רננים.ה״ר כנף 240.
 השבע דרכי ע״פ שירה פרקי על באור לוריא.

 ,פרעסבורג .4ס תר״ב, קראטאשין, בדרושים:
. 8ס ,תרי״ט

 השנה לכל ובקשות תפלות . רננים כנף 241.
 אישאליא כמנהג משקל* בחרוז וי״ש ולשבתות

 כרמי: בנימין כ״ר ידידיה יוסף ר' פי׳ עם
. 4ס ,שפ"ז ,ד״ו

 אלטרינו מתתי׳ כ״ר יצחק דננים.ר׳ כנף 242.
 ובכ״י .יה״ש ב״י :שיה״ש על פי' מצינגולי.

 אניו ושם המחנר כ״י נמצא נ\2 350 רח"ם
. של״ו דף כמפתח וע״ש ,אברהם

 .מפאגו עזריה מנחם ה״ר . יונה כנפי 243.
 מכתבי מלוקשיס קבלה וכללי התפלות כוונות

.4ס ,תקמ״ו ,קאריץ :חלקים ד׳ ,האריז״ל

 והקמיעות השמות צרופי פעולת יונה. כנפי 244.
 שו״ת ז׳ ובסופו ,הסוד ע״ד אחרים ושימושים

 שפירא ומהר״ן .כ״י להאריז״ל, קבלה בעניני

 מיחסו דוכתי ושארי רי״ג אופן עמוקות מגלה כס'
 ושה״ג א׳ ול״ב ג' ול״א ועיין .הכל להאריז"ל

. מ״ו דף תקמ״ה מאסף ועיין ,כמקומו שלי



סיגים כסף245יונה כנפי

 ב״ר זלמן שלמה ה״ר .שלמה כסא 260.
 . פרד״ס בדרך נו״כ על פי׳ . ממיר יהודה

. )שי״ג( : שלמה שלחן בספרו מכיאו

 חי׳ .זרקא שלמה ה״ר .שלמה כסא 261.
. 2ס ,תקצ״ו ,ליוורנו : ש״ס על

 חכים שלמה דרושיםלר׳ כסאשלמה. 262.
 : שמואל( ר׳ כנו ע"י המחכר מות )אחר

. 2ס , ל״ך אש״ר מכ״ל ,שאלוניקי

 עשהאל יהודה ה״ר דוד. לביח כסאות 263.
 חדוש על . טוב מה דוד אליעזר ב״ר

 ועל ויסודות וגלגלים רקיעים ושבעה העולם
 ומתנגד עיקרים ושארי ותחיה״מ הנפש השארת

 כתב מעלת ועל חכמות ושארי לפילוסופיא
 ותפלות פיוטים ספרי מחברי ועל ולה״ק

 ונחלק , ומנהגים ישמעאל דת ועל ומנהגים
 מ״מ פער כל ואחר שערים ונו״ן בתים לח׳

 )עם אח״ה ,ווירונה : העניניס כל למצוא

 כהקדמתז ומזכיר ת״ט(. הוא וא״כ האותיות, מספר
 וס' ,ומליצות שירים מחוקקי יהודה ספרו וז״ז
. וחידושים ודרושים שו״ת לאכיו דוד עיר

 )עיין . — קונטרס , עינים כסות 264.
. מאהבה( תשובה

. שלמים( זבחים )עיין . אחר כסף 265.

. החכמה( מעין )עיין . טהור כסף 266.

 יוסף ב״ר יאשיהו ה״ר . מזוקק כסף 267.
 תמוהים ממאמרים ופשעים דרשות .פלנטו ־

.2ס ,שפ״ח ד״ו, : התורה כסדר על'פסוקים

. חורה( משנה )עיין . משנה כסף 268.

 ב״ר זעליג עזרי אבי ה״ר .נבחר כסף 269.
 ודרשות פשטיס . מרגליות אייזיק יצחק

 : המאמרים מפתח ובסופו התורה כסדר
. 2ס .., ת ,ליוורנו . בע״ת , ד״א

 גאיטיין. בענדיט ברוך ,ה״רנבחר כסף 270.
 חלקים: להלכה,ג' הש״ס שיטות רוב על כללים

. 4ס ,ח'—תקפ״ז ,פראג
 .הנ״ל פינטו יאשיהו ה״ר .נבחר כסף 271.

 דרשות ב׳ פרשיות ולקצת התורה כסדר דרשות

 , ד״ו . שס״ה ,דמשק :בסופו מפתח עם
. 2ס ,שפ״א

 מגלת על פי׳ .מהנ״ל . נמאס כסף 272.
. כ״י איכה,

 מאה .כספי אבן יוסף ר׳ . סינים כסף 273.
 , ובנביאים בתורה עמוקות שאלות ועשר

 עתיקים כדכרים הנדפס כסף קבוצת כספרו כ״כ
 שלו איכה כפי' גס ומזכירו , י״א דף ריש שלי כ׳

. ע״ש יד״ נתנו מצריס״ ע"פ

 מפראג. לנדסופר יונה ה״ר . יונה כנפי 245.
 ,פראג,תקע״ב קי״א: סי׳ עד י׳יד ש״ע על חי'

 זהו ואולי , ודינים הלכות על שילה ס׳ ]ג״ח .2ס
. צדקה[ מעיל ספרו כהקדמת וצ״ע ממנו, חלק או

 .יעקב כ״ר עמנואל ר׳ .נשרים כנפי 246.
 רד״א ב״י : המולדות לחשבונות לוחות

כמפתח ועיין , כנפים שש )ועיין . 1166,
. שמ״ז( דף לרח"ם חיים אוצרות

 כשם חורה , זהב לשון )עיין . נשרים כנפי 247.
, קדש( מקראי

, חיים( רוח )עיין . רוח כנפי 248.

 בה״ר ישראל אליהו ה״ר .אליהו כסא 249.
 פוסקים חי׳ . ס“אבד״קרוו ישראל משה

 אה״ע י״ד ש״ע וקצת א״ח ש״ע כל על ודינים
 וממכר מקח ע״ס אליהו אזור ס׳ ]ג״ח ... וח״מ

 הרא״ס כאורי על אליהו אדרת ס׳ גאון, האי לרכ
 דבר .וסוכה ויו״כ ר״ה שופר פסח הל׳ סמ״ג על

. דרושים[ אליהו

.הרקח( יין )עיין .דברכתא כסא 250.

. ראש( בשמים )עיין . דהרסנא כסא 251.

 הרופא ליאון מסיר דוד ר' .דוד כסא 252.
 ותוספות )ש״י ופילוסופיא: חקירות לוי.ס' בן

ליאון. מסיר יהודה ב״ר שהוא נראה ש״י(.ויותר

 די כהן יצחק ב״ר דוד ר׳ .דוד כסא 253.
 בש״ס ומליצותיהס חז״ל משלי כל .לארא

 וילקוט וחנחומא רבה מדרש וירושלמי בבלי
 ומזכירו .ב״י א״ב, כסדר ספרים ושארי וזוהר

. ש״י( )תוספות : דוד עיר ספרו בהקדמת

 .אזולאי דוד יוסף חיים ה״ר דוד. כסא 254.
 ש״פ הגדה על עולם גאולת ובסופו דרושים

 ,ליוורנו ותקוניס: השמטות כסא פני וקונט'

. 2* תקס״ג( :ויוא״ל , ורוכענס )רח"ס תקנ״ר
. חרשים( ארבע )עיין . דוד כסא 255.

 )וקוה״ד עבאס יהודה ה״ר .ככוד כסא 256.
 כלה מס' על פי׳ .יהודה( משה :ע״ב דנ״ב

 הג״מ כיד והיה . קטנות ממס' שמחות סופרים
 שלי ושה״ג ס״ט י׳ כשג"כ כמ״ש ,בכ״י חיד״א

. כשמו ח״א

 על פי' .בוזאגלו שלום ה״ר .מלך כסא 257.
. 8ס ,תקל״ד , ד״א :התקונים

 ס׳ .ואלי דוד משה ה״ר .נכון כסא 258.
. יוא״ל ב״י : קבלה

 דוד יוסף חיים ה״ר .רחמים כסא 259.
 סופרים כלה מס׳ על פי׳ .הג״ל אזולאי

 , ותקוניס השמטות כסא פני עם דר״נ ואבות
 ,ליוורנו :פתיחות רחמים שערי ובסופו
. 2ס ,חקס״ג
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 פינטוהג״ל. ת״ייאשיהו . צרוף כסף 274.
. 8ס , תפ״ט ,ד״א :משלי על פי׳

 כ״כ .עלית פי׳ .מהנ״ל .תועפות כסף 275.
 ז מ" דף שג״ב כשם עה״ת בהקדמתו יש״ר החכם

 נבחר" "כסף ח״ב שלי ושה״ג נוו״ב שג״ב עיין .ע״ב
. לס״ד מוכרח ואינו

. העין( מראית )עיין . חיה כעת 276.

 .אזולאי דוד יוסף חיים ה״ד .אחת כף 277.
 .16ס ליוודנו,תקס״ב, והפלות: כוונות למודים

. הקדש( עבודת )ועיין . 8ס ,קע״ות ׳םיסא

 סנסן בסדר יוסף ס׳ לו ונלוו הליל אחת כף 278.
 :במקומו( או״א כל )עיין ,ישראל ושומר ליאיר

.ז״ז גם ונדפס . 12ס ,תרי״ר ,זיטאמיר

 מענדיל ר׳ ביד הנמצא ספר שם . אחת כף 279.
 אלי וכתב שער׳ חסר בקרעמנין לאנדעסבערג

 זהב עשרה אחת כף : הספר תחלת :וז״ל
 שחיבר ומזהירות מאירות נוגהות הגהות מלאה

 אלה הפיוט הוא , ז״ל יהודה ה״ר הרבני
 . )?( הדורות גבול ממצבו המורדף אזכרה

 מלותיו ופתרון עניניו בפירוש על הוקס ועתה
 משה המגיה אמר .מליצותיו סגנון ובבאור

 המלות מבאר בידינגען ישראל יעקב בן
 הרוגי עשרה היו זמן באיזה גס הל׳ל והפיוט
. עכ״ל , 8ס .מלכות

.תורה( )עיין .יעקב ירך כף 280.

 יהודה ב״ר אברהם ה״ד . נחת כף 281.
 ,אלטונא : אבות פרקי על פי׳ .היילבוט

 מדרש על רבה בינה ס׳ ]ג״ח . 4ס ,תקל״ט
. התלמוד[ על קטן ערוך וס׳ מדרשים ושארי רבות

, משניות( )עיין . נחת כף 282.

 מק״ק מלכה כליפה ה״ר .ונקי כף 283.
 אחרים, ועניניס ושירים התפלה אגאדיר.פי׳

 : הכף אצבעות כנגד חלקים לחמשה ונחלק
. במקומו( שלי ושה״ג כ״ו )שג״ב

 סתירות כספי. אבן יוסף ר׳ כסף. כפורי 284.
 הנחות קצת ועל עה״ת הראב״ע פי׳ על

 קבוצת בספרו עיין . נבוכים במורה ם הרמב
י״ב דף סוף ב' עתיקים בדברים אשר כסף

. הנפש( חיי )עיין . כפורים 285.

 .כ״ץ אשר כ״ר יוסף ה״ר * זהב כפות 286.
 ופלפולים הלכות חי' אחת ׳ כפות לב' נחלק

 ,והוראדנא ווילנא צ דרושים עשרים והש.יה
 תורה חי׳ אבות עץ ענף ס' ]ג״ח . 4ס ,תקצ״ו

. ורבותיו[ אבותיו בשם

 על פי׳ • כספי אבן יוסף ד׳ כסף. כפות 28.!
וכ״י 265 מינכען ב״י :ואיכה רות מגלח

 באגרות איכה על ונדפס . ג 272, ף רד״א
. וכו׳ ,מ״ה דף ח״ב יש"ר

 פרוסטיץ. אברהם ה״ד .המנעול. כפות 288.
.8ס ! חקע״ח ,ווין : אבות פרקי על ,פי

 שמות ; גנים מעין )עיין . תמרים כפות 289.
. באי?(

. חטאים( יורה )עיין .הכפרות ס׳ 290.

 ליב. אריה בה״י דוד ופרח.ה״ר כפתור 291.
 אתונא דבי סבי שאלות ובאור שיה״ש על פי׳

 שבת ותקוני ורמז דרוש בדרך חנניה בן לר״י

 ורבון עליכם ושלום שיה״ש אחר רבון והס
 וכו' סעודתא אתקינו ושיר חיל אשת ופרשת

 קדוש קודם ושחרית ערבית בשבת שאומרים
 : לתורה דרוש ובסופו ׳ מדליקין במה ופרק

. 12ס ,תקט״ו , חמ״ד
 יעקב יעקב.ה״ד ישרש או ופרח כפתור 292.

 אגדות כל על מצפת.פי׳ יצחקלוצאטו ב״ר
 ומאמרי וחוס׳ ומדרשים וירושלמי בבלי הש״ס

 מלוקט ׳ העמיס בעיני כזרים הנראים זהר

 עם התלמוד כסדר ומסודר רבים מספרים
 מפתח ועם מסכת לכל מעשיות וספורי פשטיס

 : האגדות כוונת ג״כ ונקרא הענינים
4ס , תס״ט , ד״א . שמ"א ,באזיל

 המכונה יצחק ה״ד . ופרח כפתור 293.
 דיני כל . הפרחי משה כ״ר אישתורי

 זרעים עניני וכל וחלה ומעשרות תרומות
 ״י6 בין דינים חלוקי ושארי בא״י הנהוגות

 ערי וכל והמקדש ירושלים בנין ועל ,לח״ל
 והמדות והמשקלות המקדש שיעורי ועל א״י

 ועניני ,לרז״ל הנאמרים והצמחים והמטבעות
 ,ההם בגלילות הנמצאים והצדוקים הכותים

 ונחלק ,וכו׳ ,השטרות וחשבון השמיטה וזמן
. 4ס ,ש״ט או( )ש״ו ד״ו : פרקים לששים

 שונות הוספות עם הנ״ל ופרח כפתור 294.
 צבי ר׳ ע״י מיוחדים בקונטרסים ותקוניס
 ,בדלי! : טוב חן איש עדעלמאן הירש
. 4ס ,תיר״א

 יצחק ב״י שמשון רבינו . כדלתות ס׳ 295.
 ונחלק הסוגיות ודרכי התלמוד כללי .מקעון

 התורה. מדות י״ג באור מדוח בית א( :לחמש
 . בקדשים הלמד מן למד כללי המקדש בית ב(
 יוסי בר דר״א מדות ל״ב על עולם נתיבות ג(

 תנאים סדר עולם ימות ד( . באגדות הגלילי
 וכללי סבוראי רבנן וסדר לדורותס ואמוראים

 למודים לשון ה( .במחלקותס פסוקות הלכות
 ממדות מלבד הכתוב מל׳ התלמוד דרשות על

:והתלמוד והברייתות המשניות ודרכי הנ״ל
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 , 4ס , שי״ח , קרימונה .רע״ו , קונשטנטינא
8ס , טו״ב מבש״ר , זאלקווא

 תחלת ,ס ואחריו כנ״ל הנ״ל כריתות ס׳ 296.
 והוא ,חאגיז במהר״ש יעקב לה״ר חכמה

 בכל כריתות בס׳ שנשמטו כללים תוספות
 הראשונים מגדולי מלוקטים ,הנ״ל חלקיו

 הנ״ל מדות י״ג ובאור וספריהם והאחרונים
 , אהרן מדות בעל כסדר וברור יפה בסדר

 בד׳ לת״ח השכל מוסר מישור ארח ובסופו
. 8ס ,ת״ז ן ווירונה : פרקים

 כנ״ל הנ״ל חכמה חחלת עם כריתות ס׳ 297.
 יוסף ה״ר לביה״ד המביא ע״י בו נוסף ועוד
 הקדמה : טטארנא פוריש ליב יהודה ב״ר

 משניות על חיים עץ מפי' המשנה בדרכי
 בשו״ת שנדפסו וכללים הנ״ל חאגיז למהר״י
 מס׳ נבחרים וכללים ,להנ״ל קטנות הלכות
 המורם חאגיז הר״מ לבנו הכללים אסיפת

 הנ״ל מישור ארח ובסופו ,יאיר חות משו״ת
 קצר: בדרוש הנ״ל המני״ח בנו דברי קצת עם

, 8ס / ותבונ"ה , ד"א
 והגהות הערות עם לבדו הנ״ל כריתות ס׳ 298.

 במהר״ש מרדכי חיים לה״ר רבות
 ווארשא, :מרדכי לקוטי בשם זילבערמאן

. 8ס , 1854
 רבינו בן הלל ר' מהעתקת כריתות ס׳ 299.

 כפי ז״ל( מווירונה אלעזר )ב״ר שמואל

 , הנוצרי בלשון ברונו טאשטרו הגדת
 ומאביצינו גאלינוס מהגדת הוא המעחיקו
 : הקדמונים חכמים ושאר ועלי ואלמנסור

חר״ח עק״ד )תום' : 4.!, 319/0 פאריז ב״י
 ס׳ )ועיין . הנתוח חכמת על והוא .שכ״ג( דף

. (320 סי' להלן הכרתי
 .הוררויץ הלוי פינחס ה״ר .כריתות ס׳ 300.

 ,גיטין הל׳ אה״ע ש״ע ועל גיטין מס׳ על חי׳
 נתיבות בשם נדפס הנ״ל אה״ע ש״ע ועל כ״י.

. זה עיין לשבת,

 אייזיק יצחק כ״ר גבריאל הכריתות.ה״ר 301.
 ונדפס הוללאנדי מל׳ נעתק שיר .פאלאק

 , ד״א :והוללאנדית עברית השיר גוף עם

. 8ס ,תקצ״ד
 דוד ב״ר שמעון ה״ר .הכרית כריתות 302.

 גיטין הל׳ .בקרומנויא דיין אפנהיים
 ספר בשם פי' עם העטור מס׳ וחליצה

. 4ס ,תר״ג ,אפען :ח״א ,הברית

 שירי . בליליום דניאל ה״ר .חמד כרם 303.
 כ״ח ושירים שירים׳ ושארי בתים נ״ב שמיניות
 על קאשיריש די שמואל לר׳ שמיניות

עקרים י״ג על ושיר חי אלקיס יגדל פזמון

 חצרות עירובי ודיני אוליוירה די לר״ש

 .ו.\2 351 רח״ם כ״י המשוררים: מן לא' בשיר

 זמננו מחכמי אגרות קובץ חמד. כרם 304.
 והובאו נאספו וקדמוניות, וחכמה תורה בעניני

 גאלרענבערג ליב שמואל ה״ר ע״י לביה״ד

 —1833 ,ווין :׳3ו א׳ חלק ,חלקים ז׳
 —תקצ״ח ,פראג :ז׳—ג׳ חלק . 8ס ,1836
 ה״ר ע״י וט׳ ח׳ חלק כנ״ל עוד .8ס ,תר״ג

 . 8ס ,ט״ז—תרי״ר ,ברלין :זקש שניאור
 כבוד(. שלםים,יזמרך זבחיםחמד.)עי' כרם 305.

 כוונות למודים . חיד״א הג״מ .חמר כרם 306.
 :כנ״ל ג״כ ישראל שומר ס׳ לו נלוה ,והפלות
. 12ס ,תקנ״ז ,ליוורנו

. שלמה( כרם )עיין . חמר כרם 307.

. האורב( )עיין .לידידי כרם 308.

 שלמה כ״ר מרדכי ח״ר .לשלמה כרם 309.
 רחב מבוא עם קהלת על באור .פלונגיאן

. 8ס ,תרי״ז ,ווילנא : המסורה את לחזק
 מרדכי ב״ר יהודה ה״ר .גדי עין כרם 310.

 :גדיא חד על פי׳ . כווילנא אסיא הלוי

 . 8ס , תקנ״ה דובנא, . תקכ״ד קעניגסבערג,
.אמארילייו שלמה ה״ר .שלמה כרם 311.

 נמוקיס עם וח״מ אה״ע י״ד טור כסדר שו״ת
 : אמארילייו משה ה״ר לבנו והקדמה

. 2ס , תע״ט ,שאלוניקי
 ב״ר זלמן שלמה ה״ר . שלמה כרם 312.

 : עה״ת ודרושים חי׳ . גייגער אברהם
. 2ס , תצ״ח ,הומבורג

 אבד״ק האאס שלמה ח״ר שלמה. כרם 313.
 ובסופו ,י״ד ש״ע על דינים חי׳ . דרעזניץ

 כמה פיסקא פסח הגדת על הש״ך דרוש
 : ושו״ת תכ״א בשנת שכתב טובות מעלות

 גס נדפס הדרוש וזה . 4ס ,ת״ר ,פרעסבורג
.8ס,1861 לעמבערג, יקר: דרוש בשם לבדו

 על כנ״ל דינים חי׳ .מהנ״ל .שלמה כרם 314.
 כנ״ל עוד . 4ס חר״ג, ,פרעסבורג : א״ח ש״ע

. 4ס , חר״ה , שם : אה״ע ש״ע על
 זעליג אהרן שלמה ה״ד .שלמה כרם 315.

 הלכות בש״ע שונים חי׳ .מקאדני יואל ב״ר

 וחי׳ שו״ת וקצת חמר כרם בשם פסח
 ווארשא, הכרם: נטיעות בשם דרוש ובסופו

. 4ס , תר"א
 , ישראל ישמח )עיין . שלמה כרם 316.

. הצבי( תפארת

 רפאלב״רשמעון ה״ד שומרון. כרמי 317.
 ממס׳ כותים למס׳ פתיחה .קירכהיים

 ואמונתם השומרונים קורות על קטנות



יושר כתב 248 שלי כרמי

 השומרונים כתב על מכתב ובסופו ,וספריהם
. 8ס ! תיר״א , פפד״ט :לשד״ל

. יששכר( ים )עיין . שלי כרמי 318.

 הלוי אליהו ה״ר . דאליהו כרסיא 319.
 : ב״י בפיימונטי, אלישגדריא אבר״ק

. במקומו( שלי ושה״ג ג׳ )כ״ל

 בל' בורוט מאישטרו חיברו .הכרתי ס׳ 320.
 העתיקו שטואל ב״ר הלל והח״ר נוצרי

 )הנתוח( הכריתית הרפואה חכמה על ,ללה״ק
 לב׳ נחלק , ההיא החכמה חלקי שחר ועל

 .רש״ד ב״י שערים: לח׳ נחלק חלק וכל חלקים

. ע״ש( , 299 ס-׳ דלעיל כריתות ס' )הוא
 נטע נתן ב״י יהונתן ה״ר .ופלתי כרתי 321.

 עצום בפלפול י״ד טור על בחור . אייבשיץ
 בית קונט׳ ובסופו ,תערובות הל׳ סוף עד

 והרשב״א הרמב״ס מחלוקת על הספק
 : וכו׳ ,דאורייתא ספק ענין על וסיעתם
 ,ווין . תקס״ג , זאלקווא .תקב״ג , אלטונא

. 2ס , תקצ״א ,סדילקאוו . חקפ״א

 הל׳ באורי מ״ב . מהנ״ל .ופלתי כרתי 322.
 ישראל ה״ר לנכדו באור תוס' עם נדה

 וכללי הספיקות קונט' בו ונוסף אייבשיץ
 ,קארלסרוא :ישראל תפארת בשם הש״ס

 , )אוסטרהא( חמ״ד .. . זאלקווא .תקל״ג
 ה״ר הגהות עם ביחד ושניהם . <ס ,תקפ״ח
 לייפניק:לעמבערג, אבד״ק תאומים ברוך

, 2ס ,1860
 בשנת הרעש ע״ד מגירונה שלוחה כתב 323.

. 119 (120) מינכען ב״י :קפ״ז
 אשכול בס׳ נזכרו אלה .(שניתורד אל כתב 324.

"י"6,1 תמים. אל כתב 325.
 בן אברהם רבעו . אלכפייא כתב 326.

 רז״ל מאמרי קצת באור .ז״ל הרמב״ם

 המורה ס׳ מאמרי קצת על ופי׳ אמת ע״ד
 ,ערבי בל' חובר , יקה בן אגור דברי פ׳ ועל

 :ללה״ק נעתק וקצתו באוקספורד, ממנו חלקים
. חמד בכרס קצתו ונדפס . רש״ד ב״י

 יהודה ב״ר יוסף ר׳ .בשלם כתב 327.
 : שונים מכתבים תכ״ה . מטונטריאלי

. 352 רח״ם ב״י
 מזכירו .הפניני ידעיה ר׳ .הדעת כתב 328.

 עולם בחינת לס׳ פירושו בהקדמת חביב ן' הר״מ
 השמים שער בס' רגב״ש ונם מהותו לנו הגיד ולא
 ונמצא ,הס״ח דף בגא״ל צונן לנו הביאו וכן

 מפורש 32—3 ח״ב ווין ובכ״י יה״ש, בכ״י
 אלפראבי לאבונצר והמושכל המשכיל השכל ס׳ שהוא

. ע״ש , קדומה מהעתקה

 * הנשתוון( כתב )עיין . הדת כתב 329.

.הפניני ידעיה ר׳ .האנה הפכי כתב 330.
 :מ״ל עולם בחינת לס׳ חביב ן׳ הר״מ בפי׳ נזכר
.שם( ומ״ש לעיל הדעת כתב ועיין . שס )צונן

 רוד ה״ר .לדרשנים התנצלות )כתב( 331.
 להגן . מקראקא ז״ל מנשה בה״ר דרשן

 לכמה באמת שנחלקו ולהוכיח הדרשות על
 . לדוד משביל ספרו הקדמת והוא , פנים

 עולם גאוני אותו ראו וכבר :וז״ל בשער וכתב
 אחי )הוא ז״ל צלאל יצחק ה״ר מוריו כגון וקלסוהו

 חיים שהניחו ז״ל והרמ״א והרש״ל מפראג( מהר״ל
 מו״ה ...אותו חיבר .וכו׳ וכו' ,ישראל לכל
 לעמו טוב דורש , מקראקא )כנ״ל( וכו׳ דרשן דוד
. לובלין מפוארה בקהלה הזאת לעת

 מדרש להעמיד זכה שלא אחרי להדפיסו הניחו
 המעלות, שיר ס' בהקדמת הגלילות,כמוזכר באלו
 ושם ,לאה״ק פעמיו לשום נדרו לשלם רוצה הוא
 משכיל ס' והם השלשה, החבורים לסדר אי״ה רוצה

 תהלה וס׳ חיבר שכבר דוד מגדל וס׳ לדוד
 שראה ובעבור הדיבור בו נסתיים לא שעדיין לדוד

 , חדשות לאור הוציא , הדרשות על מלעיגים קצת
 והוא , הפנינים מבחר לדוד משכיל ס׳ הקדמת

 :וכו׳ וכו׳ וכו׳ ,לדרשנים התנצלות כתב באמת
 הקדמתו שבסוף לסי ה׳)של״ד.כצ״ל לובלין,קרו״ב

 ההגבלה ימי ג' תוך ההקדמה זאת חדשתי :וז"ל כ׳

. 4ס של״א( : הי״א יקר״ה בשנת
 מאיר לה״ר הלוי שלמה דון כתב 332.

. ^ו. 38 אח״ם ב״י :אלגואדיש

 אברם אנבוניט להחכם התנצלות כתב 333.
 .353 רח״ם הפניני(:כ״י ידעיה ר' )הוא

 (283/4 המבורג ב״י הפילוסופיא:גם על )להגן
. תי״ח סי' ח״א הישב״א בשו״ת ונדפס

 בפי׳ ג״כ נזכר .להנ״ל ההתעצמות כתב 334.
 . שס )צונן :כנ״ל עולם לבחינת חביב ן׳ הר״מ
. שם( ומ״ש לעיל הדעת כתב ועיין

. לעווינשטאם מרדכי ה״ר .יושר כתב 335.
 נתחדשו אשר המנהגים ע״ד בריתו לאיש מכתב

 . 8ס ,תקצ״ח ,ברעסלויא : הדת בעניני
לה״ר ומיוחס מחברו נעלם .יושר כתב 336.

 דברי ע״ס להגן . פפד״א אבד"ק שאול
 מקנאיו מיד והצילו וויזל לרנ״ה ואמת שלום

 . תקמ״ר )פפד״א( חמ״ד : היתול בדרך
, 8ס ,תקמ״ד , לבוב

 . כהן בר״י שלום ה״ר .יושר כתב 337.
 ב״י לנערי ללמד צחות ומליצות אגרות תבנית

.8סווילנא,תרי״ח, .1820,ווין ת״א: עם קסת
 חלקים, ב׳ עוד עליו ונוסף הנ״ל יושר כתב 338.

. שונות ומליצות אגרות ברורה שפה א( : והם



אחרונים כתובים249יושר כתב

 מכל ומנחמים קצרים שירים נועם שירי ב(

 .12ס ,1844 ,ווארשא : המאסף ספרי חלקי
 אמתיחשובהעלמכחב ודברי יושר כתב 339.

 ולקיים המתי׳ הלנת ע״ד הערץ מרדכי ר' הרופא

 .8ס ,חש״ד ,ברלין :בזה הקדום ב״י מנהג
תבנית .סג״ל ישראל ה״ר ישראל. כתב 340.

 . 8ס ,תקנ״ו ,סדילקאוו ;ומכתבים אגרות
 אז שהיה נראה ולא ,רמ״ד דף ח״ב )פירשנו

. דפוס( שם

 . (362 סי׳ להלן כתבים מליצה.)עיין כתב 3 ׳11.
 קאפיל יעקב ב״ר משה ה״ר נבחר. כתב 342.

 :צחות לכתוב שלומים אגרות תבנית מלבוב.

 .8ס תי״א( :ר״ג דף ח״ב )ופירשנו קראקא,תי״ט
. 8ס , תס״ה ,פראג :נוספות עם כנ״ל עוד

 יצחק ר' .הדת כתב או הנשתון כתב 343.
 הנבואיי: האלהי המכתב אמרות בחלוקת נתן.

. יה״ש כ״י

 . מהותו פירש ולא יוא"ל כ"י , סבטיק כתב 344.
 כנרמז לירושלים השבעים עשרת מכתב הוא ואולי
. ח״י סי׳ ב׳ אות ותג"י בשה״ג עליו

 צבי יעקב ה״ר . והקבלה הכתב 345.
 בבחינת התורה מקראות מעקלענבורג.לבאר

.8סשבע״פ:לייפציג,תקצ״ט, התורה עם חבורס
 מהרשב״א מוסר תוכחת כתב 346.

 הנדפסים א׳ הוא ואולי . יה״ש כ״י : לפרובינצא
. הפילוסופיא למוד ע״ד קנאות מנחת בס׳

 . בסמוך( תמס כתב )עיין .תמים כתב 347.

תק״ו. או תק״א משה ר׳ תמם.יסד כתב 348.
 . ע״ש ע׳ דף שלי ב' עתיקים דברים בקונע׳ כמ״ש
 העולה בתורת המובא חמים כתב ס' שהוא ונראה

 .ב׳ סי׳ אשכנזי ר״ב ובשו"ת ע"ב דקמ״ז להרמ״א
 על וחולק הבורא מן הגשמות מרחיקי נגד

 פאריז בכ״י קצתו נמצא .והימב"ם,וכו' הרס״ג

 נחמד באוצר ונדפס משם ונעתק .(.ג ^ו. 286
. 99—58 ג׳

 ישראל ור׳ שם בעל יואל ר׳ כתבי 349•
 בקבלה סרוג ור״י הוראדנא אבד״ק

. 997, ף רד״א כ״י ;מעשיית

 מעניניס .מכתביםבאמער ישראל כתבי 350.
 האיססיס ומנהגי חורת עלי א' מכתב שונים.
 , ווארשא :חז״ל ודברי מקראות ובאורי

. 8ס ,תר״ט
 הלל ב״ר ליב יהודה ח״ר .יושר כתבי 351.

 : מס׳ כמה על גפ״ת חי׳ .משווערזענץ

. 998, ף רד״א כ״י
 כ״י :מאד ישן צח בלשון מליצה כתבי 352.

. מצאתי לא ובק״ד , 2 תקמ״ב רד״א

 שקיבל מה מצפת יצחק לר׳ קבלה כתבי 353.
 רד״א כ״י : הלוי אלקק שלמה ר' מרבו

. מצאתי לא ובק״ד , 3 תקמ"ב

 מאסטרפולי: שמשון לה״ר קבלה כתבי 354.
. 4ס , תנ״ר , דיהרנפורט , 8ס ,תמ״ז , ד״א

 שמעון ר׳ אודות על ומליצות קדש כתבי 355.
. 8ס )חקט״ו( חש"ד , ד״א : גילדיר

.הורה( )עיין .קדש כתבי 356.

 אגרות )עיין .להרמב״ם קדש כתבי 357.
. הרמב"ם( ושו״ת

 ב״ר שלימל לר׳ הארח״ל שבחי כתבי 358.
 תעלומות בקובץ נדפס . מיינשטריל חיים
. האר״י( שבחי )ועיין . ל״ז,וכו׳ דף חכמה

. שלמה( אגרת )עיין . שלמה כתבי 359.

 נחמיה נגד והכרוז החרס כתבי . כתבים 360.
 (,512 1688, ף )רד״א 4ס חמו"ד, חייון: חייא

 ש״ע על אברהם מגן בס' תדיר הנזכרים כתבים 361.
 ושה״ג נ״ז )ב״ו : האריז״ל כתבי הס א״ח

. במקומו( שלי

 : מצוה בדבר ירושלים מאנשי כתבים 362.
 . תקמ״ב( )רד"א . 4ס , חש״ד , קונשטנטינא

 ירושלים עניי בעבור מליצה כתב הוא ואולי

. 512 1214/8, ף בק"ד אשר עמנו בני לעשירי

 פינצי רפאל יצחק לר׳ התורה על כתבים 363.
 קצת הם ואולי .יוא״ל כ״י : בפאדובה מו״צ

 ועיין . זה עיין , עה״ת תאר פרי יפה מספרו
. ח' הי' י׳ תג״י

. אברהם( זרע )עיין . קעקע כתבת 364.

.חיים( עץ )עיין .ארמית כתוב 365.

 ב״ר חיים אברהם ה״ר . לחיים כתוב 366.
 כל תמונת .ממינסק סופר יעקב יצחק

 : בס׳ת׳ס' כתיבתם ודיני הא״ב אותיות

. 8ס , תרי״ח ,ווילנא
. שאל( חיים )עיין .לחיים כתוב 367.

 איש הלוי פינחס ה״ר . כתובה ס׳ 368.
 מס׳ על חי׳ הפלאה מס׳ ח״א והוא . הורוויץ

 חי׳ קצת זעירא פתיחא ובראשו ,כתובות
 שבת בשם אחרון קונטרס ואח״ז אגדות,
 —ס״ו )סי׳ כתובות הל׳ ה״ע א ש״ע על אחים

 הירש צבי ה״ר לבניו ש״ס חי׳ ובסופו קי״ח(
 : לזולתם חידושים צח וק יעקב מאיר וה״ר

 סדילקאוו, תקע״ו. לבוב, אופיבאך,וישרא״ל,

. 2ס ..,תקצ״
. תורה( )עיין . כתובים 369,

 לכל הכולל שם . אחרונים כתובים 370*.
שבידינו קדש ספרי כ״ד על הנוספים פריס הס
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 אפוקריפא ספרי ונקראים העמים ע״י
 זעקיל יצחק ר׳ ע״י צחה מקרא ללשון ונעתקו

 .8סתק״ץ, לייפציג, המוניא: איש פרענקיל
. ישראלנגארה ר׳ ישראל. כתובת 371.

 ישראל בין הכתובה בלשון ופיוע מליצה
 נדפס . תורה מתן בעת שבשמים לאביהם

 סדרי וברוב השבועות לחג הספרדים במחזור
 האחדות(. מאמר )ועיין גבירול ן׳ לר״ש האזהרות

 )ב״ר יצחק יוסף ח״ר . יוסף כתונת 372.
 וחידושים: מונטיקייחשו״ת ?( משה יצחק

. 2ס , תק"ט ן שאלוניקי
 שמואל ב״ר יוסף ה״ר . יוסף כתונת 373.

 הקדמון הישר ע״ס בהגהותיו תדיר הקטן.מזכירו
 שמזכיר הדרושים ס׳ הוא ואולי ,לאור שהוציא

. ע״ש ,בשמו ע״א נ' דף קוה״ד בעל

 שמעון ב״ר יוסף ח״ר .יוסף כתונת 374.
 . תנ״ך על וחי׳ עה״ת דרושים .מאריגי

. רכ״ח סי' י' בתג״י כמ״ש , רמש״ג ביד ב״י

שמש. משה ב״ר יוסף .ח״ר יוסף כתונת 375.
 וקצת ומעמדות תהליס ועל התפלה על פי׳

 .רמ״ד( סי' י' תג״י )עיין ונדפס וכו' פיועים,

מפרעמסלא. דיין יוסף יוםף.ה״ר כתונת 376.
 , עה״ת : 414, ורובענש .)שי״ג : שו"ת
. אברהם( תולדות ועי׳ .וע״ש

 . אברהם( תולדות )עיין . יוסף כתונת 377.

.הלוי יצחק כ״ר יוסף פסים.ה״ר כתונת 378.
 נוסד החכמות שבע על התורה מעלות באור

 האלה הדברים כל את אלהים "וידבר פסוק על
 הולך סובב , אחת לחכמה תיבה כל לאמר"

 ובו , המורה מס' רובם ויסודות הקדמות על
 ,ומהרש״ד כ״י ש"י )הגהות לובלין : פרקים י״ג

 ואחריהם 1085, ן( וק״ד תקמ״ב רד״א אבל
 . 4ס שע״ר, פראג( :ש״ו ודף דקע״ו ח"ב פירשנו

 דיין משה ב״ר יוסף ה״ר .פסים כתונת 379.
 ודרושים ש״פ הנדה על באור . מפרעמסלא

 )ופירשנו לובלין תורה: ולמתן ורגלים למועדים

. 4ס , את"ן פפד״א( :דקצ״ג ח״א
 ב״ר מאיר יעקב ה״ר . פסים כתונת 380.

 על יוסף נמוקי על חי׳ . פאדובה חיים
 באור יהונתן קשת קונש' ובסופו ,הרי״ף

 :עירובין מס׳ הרי״ף על יהונתן פי׳רבינו על

. 2ס תרי״ז( או תרט״ז ,)קעניגסבערג חמו״ד
 . ופרישה( דרישה )עיין . פכים כתונת 381.

 .רבתי( חכמתא )עיין .החכמים כתות 382.

.משה( חיי )עיין .קדם מני כתות 383.

פעריל יוסף ה״ר . למאור כתית 384.
 נשמת על הנדבות מנהג על .מטארנאפאל

 תוצאותיו, ועל מקורו על לחקור הנס בעל ר״מ
 ומה ? הוחל מתי ? הזה המנהג יצא מי מבען

 דת ואם ? מזה לנו היוצא הנזק או התועלת
 מעשה וע״פ . ? לו מתנגדת או מסכמת תוה״ק

 במכתבים וחוברה הזאת החקירה נולדה תקפ״ב בשנת
. ע״ש ב', מכתב ב׳ בכ״ח ונדפס ,מיוחד לקוננורם

 יוחנן ב״ר מאיר ה״ר .למאור כתית 385.
 ונלוה ,מסכתות כמה על הלכות חי' . שפיץ

 , טין :פוסקים חי' למאור שמן ס' לו

. 4ס , תקנ״ב י
. נתיב( מאיר )עיין . למאור כתית 386.

 בפי׳ הובא .המקובל טוב יום ר׳ פז. כתם 387.
 ועיין ,א' משנה פ״א יצירה ע״ס בועריל הר״מ

. ק״א דף ח״ב פירשע

 קבלה. ס׳ שמואל. ב״ר יצחק ר׳ פז. כתם 388.
.6פ״ יצירה לס׳ בועיילהנ״ל הר״מ בפי׳ ג״ה הובא

 הזוהר על פי׳ . לביא שמעון ר׳ .פז כתם 389.
 .תקנ״ב ,ליוורנו : חלקים ב׳ בראשית ס'

 , ה״ב . תקנ״ה ,ח״א :דרע״ו ח״ב )ופירשע

. 4ס תקס״ה(
 , גנים מעין , פיפיות וחרב )עיין .פז כתם 390.

. אסתר( שלום

 יצחק כ״ר מאיר ח״ר . אור כתנות 391.
 פפד״א, : התורה כסדר אגדות חי' ווארזיר.

. 2ס תקי״ר,
 סדר .מרגליות מאיר ח״ר .אור כתנות 392.

 ה״ר לבנו נפך וחוס' פי' עם מצות חרי״ג
 ,ברדיטשוב :אוסטרהא אבד״ק בצלאל

. 4ס תקע״ו,
 יעקב בה״ר שמואל ח״י .אור כתנות 393.

 ,קראקא : פרקים לי״ב ונחלק פשעים יוסף.

. 4ס ,ת״ג
 יעקב(. עין אש, מאורי )עיין . אור כתנות 394.

.הנ״ל המקובל טוב יום ד' .זהב כתר 395.
 דק״א(. מ״ב )פירשע 4סשע״ד, לובלין, קבלה: ס׳

.הנ״ל שמואל ב״ר יצחק ר׳ .זהב כתר 396.
. )ש״י( : קבלה ס׳

.תפלה( )עיין .יוסף כתר 397.

 כ״רדודאבד״ק לוי ח״ר .ישועה כתר 398.
 )שי״ג(. :נזיקין סדר משניות על קאדני.חי׳

 הכותרת גולת מספרו חלק שהוא לי כמדומה
. ראש( עטרת )ועיין עכורות לעשר הנפרד

 כהן יצחק ב״ר דור ר' .כהונה כתר 399.
 לא אשר גם המלות שרשי כל פי' .לארא די

 מוצאם מ״מ עם ספרים ובשארי בערוך באו
קדר ארמי כשדי מלשון המלות וכל ,איה
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 ישראל שארית ס' הוא . מלכות כתר 411. ו
. ש׳( באות זה )עיין . בל"א י

 חקירת , טוב ברכת )עיין .מלכות כתר 412.
. הגמול(

. היחוד( שער )עיין . נכלאות כתר 413.

. דיחודא( רזא )עיין . כתר 414.

 אלכסנדר ב״ר אברהם טוב.ר' שם כתר 415.
 שם פי' . ז״ל( הרוקח )תלמיד א מקלוני

 , ד״א : עמוקה בקבלה הויה ושם המפורש

. רומי לל׳ גם ונעתק .4ס ,תקי"ז

 אלכסנדר ב״ר אברהם טוב.ר׳ שם כתר 416.
 הושע תהליס על פי' . הנ"ל מקלוניא

 0 רד"א כ״י :בקבלה ושופעים ?( )יהושע
,1032 .

 מנחם אברהם ה״ר . טוב שם כתר 417.
 משה השר חסדי מספר . מאהר מענדיל

 בארץ ב״י על יהודית ורעיתו מאנמעפיארע
 מהמחבר(: הוספות איזה עם שנית )נדפס . רוסיא

. 8ס , 1847 , לעמבערג
 הירש צבי ב״ר אהרן טוב.ה״ר שם כתר 418.

 אדמו״ר קדש אמרי לקוטי י מאפטא כהן
 אדמו״ר תלמידו בספרי המפוזרים ז״ל הבעש״ט

 , פענח צפנת , יוסף פורת בן בחבוריו יעקב
 של הדרושים קצור וגס ,יוסף יעקב תולדות

 הבעש״ט, לדברי השייכים הנ״ל יוסף יעקב ר'
 ולקוטי אמרים לקוטי בספרי הנמצא וכל

 . תקמ״ד זאלקווא, : ח״א .חלקים ב׳ , יקרים

 החלקים: ב׳ כנ״ל עוד . 8ס תקנ״ה, שם, ח״ב:
. 8ס , 1858 , לעמבערג .תקנ״ז , קאריץ

 דברי כל על פי' כי הנ״ל המלקט שם וכתב
 : והם ,שחיבר ספריו בשארי כתובים הבעש״ט

 דשבת רזא .שבת מס' על השבת מקדש ס׳
 מס׳ על אבות מגן וס׳ . עירובין מס' על

. ע״ש ,אבות

 אברהם. ב״ר טוב יום טוב.ר׳ שם כתר 419.
. )ש״י( : התורה על

 .אברהם ב״ר טוב שם טוב.ר׳ שם כתר 420.
 מינכען כ״י : כנסיות בבתי דרש אשר דרשות
246/5 2.^ .

 אברהם ב״ר טוב שם ר׳ .טוב שם כתר 421.
 סודות על באור .הרשב״א( )תלמיד גאון בן

 בם׳ מחדש נדפס . עה״ת בפירושו ז״ל הרמב״ן

 נדפס לבד הס׳ והקדמת . זה עיין ,ושמש מאור
 בקובץ ונדפס נעתק ומשם ה׳ היכל ס׳ בסוף כבר

 רד״א ובכ"י . ע״ש ,גאון האי מרב לקוטים

 ושם . לקוטות פי׳ נקרא ^.2 916, 915, ?
 כתר או רב לקח בשם נקרא 976, ן(

.ע״ש ,ש״ט

 חיברו .לעברי שנעתקו לשונות ושאר ופרסי
 : יו״ד אות עד רק נדפס ולא ר׳ אות עד

. 2ס , ר״ב זכ״ר ,המבורג
 בגי משה בכ״ר יוסף ב״ר .כהונה כתר 400.

. )אר״ץ( : דרושים ששה .הקראי

 בה״ר אברהם יצחק ה״ר .כהונה כתר 401.
 א״ח ש״ע בדיני שו״ת ע״מ .בערוש דוב
 לבוב( או )זאלקווא חמ״ד :ח״א ,וי״ד

. 2ס ,תקס״ה
 אבד״ק דור ב״ר לוי ה״ר .כהונה כתר 402.

 : קדשים סדר משניות על ,חי .קאדני
. שם( ומ״ש ישועה כתר ועיין . )שי״ג

 , יוסיפון , טוב ברכת )עיין . כהונה כתר 403.
, תהלים(

 זמרא אבי ן׳ דוד ה״ר .מלכות כתר 404.
 . האמת חכמת ע״ד תפלה שיר .)הרדב״ז(

 בס׳ נדפס גס . זה עיין ,קדמון אור בס' ונדפס
. ז׳ פרק מוסר שבט

 בר״ר וואלף זאב ה״ר . מלכות כתר 405.
 מלכות כתר שיר ע״ד תפלה שיר בובנר. כהן
 : השבוע ימי לז׳ ומסודר גבירול ן' לר״ש הנ״ל
 , אלטונא .תקנ״ו , שם . תקנ״ר , לבוב

. 8ס ,תקס״ב
 ף יהודה ב״ר שלמה ר .מלכות כתר 406.

 חכמת סדר על תפלה .הספרדי גבירול

 . 4ס ,חש״ד ,ד״ו :נמרצה במליצה התכונה
 8ס , חמו"ד :מצאתיו( לא ובק״ד .תקמ״ב )רד״א
 תפלות בסדורי נדפס וז״ז \^(2 666, 0 )ק"ד
 . תפלה מחזור עיין , אשכנז מנהג מחזורים וקצת
 כ״א בפ״ע נדפסו לא הנ״ל שני שגס נראה ויותר
 הם ע״כ כי מחזור או תפלה סדר מאיזה הורמו
. וחמו״ד חמ״ד

 מקיץ בן חי ובסופו הנ״ל מלכות כתר 407.
 ר״ש החכם חברו חידה דרך המוסר )עי״זה(.ס׳

 ן' לר״א מיחסו ש״י ובעל גבירול ן׳ הספרדי

. 8ס תקמ״ה, שקלאוו, : השער( )עכ"ל עזרא
 יוסף ה״ר ע״י ת״א עם הנ״ל מלכות כתר 408.

. עולם( בחינת )עיין , הירשפעלד יוזפא

 ע״י רומי ל׳ תרגום עם הנ״ל מלכות כתר 409.
 תפוחי ספרו בסוף נדפס מרומא. דונאטו פ.

 י . 4ס ,שפ״ג , שם . שע״ח , רומא : זהב
 גס .אוכטמאן ע״י רומי לל׳ עוד ונעתק
 1 איעלקי :כמו אחרות לשונות לכמה נעתק

 פירשנו )עיין .ואשכנזי צרפתי הוללאנדי אנגלי

• שכ״א( דף ח״א

 :ולנשים להמון בל״א הנ״ל מלכות כתר 410.
 תס״ט ,פראג . תנ״א ,שם . תל״ר , ד״א

. וז"ז ,4ס תנ״ט( : שם )ופירשנו
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 פי' .מלמד טוב שם ר׳ .טוב שם תר ב 422.
.2סלפ״ג/ ד״ו,ונרננ״ה הפרשיות: כסדר עה״ת

. טוב( ברכת )עיין . טוב שם כתר 4 23.

 ויכוח . פריצול אברהם ר׳ . תורה כתר 424.
 . לעווארדן ד״י ב״י :ודת באמונה ומענות

, אברהם( מגן )ועיין

 ככ״ר האחרון אהרן כ״ר . תורה בתר 425.
 כסדר עה״ת הקראי.פי׳ ניקומוריאו אליהו

. י.\2 35 ווין וכ״י ץ(״)אר :הפרשיות
 בראנדין. דיאש בנימין תורה.ה״ר בתר 426.

 חתונת ליום החכמות בתועלת ידידות שיר

.8סמינדיס:ר״א,חש"ר, פראנקו דוד ר' החכם
 מסיר שלמה ב״ר דוד ר׳ . תורה בתר 427.

 התורה מצות חרי״ג כל סדר הרופא. ויטאל

 אוח כל ועל , כת״ר כמנין דרבנן מצות ושבע
 בחרוז אחת תיבה נרמזה הדברות מעשרת

 הפוסקים: מכל ההיא המצוה דיני כל בה ונכללו

. 4ס , רצ"} , קונשטנטינא
 ווילשטאט מאיר יהודה תורה.ה״ר כתר 428.

 בדלהשיחה הדח יסודי לאמבערט. המכונה

. 80< , 1818 ,מיץ : צרפת ול' ל"א עם
 הובא .האשכנזי יוסף ר׳ . תורה כתר 429.

 .וכ׳ א' משנה ס״ב יצירה לס' כועריל הל״מ כסי׳

 ולפי (1783 ע׳ )רמש״ש אשכנזי יוסף ר׳ רק ]ופ״ו
 דברי אליו ייחס (17 ע' תרנ״ב )המזכיר צונן
. רמש״ש[ : זא מגרמיי ר״א

 אבד״ק דוד כ״ר לוי ה״ר .תורה כתר 430.
 ועיין .)שי״ג : הרמב״ס על חי׳ .קאדני

. שם( ומ״ש ישועה כתר

 לוי באדמו״ר מאיר ה״ר . תורה כתר 431.
 גפ״ת חי׳ . בארדיטשוב אבד״ק יצחק

 ׳ שני חלק . 4ס תקס״ג מעזירוב, :והרמב״ס
 על ופשמיס גפ״ת וחי' שמות ע״ס תורה חי׳

. 4ס ,תקס״ו ,זיטאמיר :מס׳ כמה

 . כומטיאנו מרדכי ה״ר .תורה כתר 432.
 כ״י )ש״י(.וגס באמ״ד: התורה,ב״י על דרשות

. כר״ש אפרים לר' עה״ת פי' ועי׳ בפעטערבורג,

 מ״מ יהודה ב״ר פינחס ה״ר תורה. כתר 433.
 : ויכוח ע״ד מוסר תוכחת . בפאלאצק

. 8ס , תקמ״ח ,שקלאוו

 . אברהם בן טוב שם ר׳ .תורה כתר 434.
 מינכען כ״י : קבלה ע״ד התורה על פי׳

 הנ״ל ש״ט כתר מספרי א׳ הוא ואולי .11/4
. המרשים כיד או ככ״י שמו ונשתבש

 .אבילה די שמואל ה״ר .הורה כתר 435.
 וארנוניות מסים מיני מכל הת״ח את לפעור

 הקדמונים תקנות ובראשו^העתק ,הדין ע״פ
 ובסופו השכל מוסר וענץ זמנו ועד בזה

. 4ס , תפ״ה ! נזיל מס׳ על נמוקים

 .הכהן מירון שמשון ה״ר .תורה כתר 436.
. 4ס , חפ״א ,ד״ו : התורה לכבוד שיר

 ,יששכר ים , נאמן בית )עיין תורה. כתר 437.
 , תורה ,תורה מעשה , לה״ק לאוהבי
. ומעמדות( תהלים

 . קרדינא אהרן ר׳ . ישועה כתרו 438.
ג/ע״ש. מאמר סוף קרנים נספרו קבלה.מכיאו ס׳

תליתאה מהחרא כ אות נשלם



הספרים אוצר

שני הלק



 הספרים אוצר
ל

 יעקב(. שבות בי^קב.)עי׳ און הביט לא 1.

 טט^נ")1םא דער .לאנדאדפאקאט 2.

 יכע1^ענט לזיכן לו^ע וול!רין .—די;ע
 געטעסטםלוויפ:>!טצע נ$טהי;ען )עבען

 פינדע צו געזעטצען עמטרייכיטען נטך

. 8ס , תקנ״ט ,ברין : טהיי|ע 2 . עט״צ

 .בעטרייבונג ט1ווע לוונד קארט לאנד 3.
 : מרעגענשבורג פתהיה ה״ר .בל״א

. 8ס , תקנ״ח , פפד״א

 לבית יצחק ב״ר שלמה ה״ר .אבות לב 4.
 , שאלוניקי : אבות פרקי על פי׳ .הלוי

. 4ס , א של" , שם , שכ"ה

. אליהו( שליחות )עיין . אבות לב 5.

 ולא ,קבלה ס׳ . ברכיאל ר׳ . אדם לב 6.
 נראש דלטאש יצחק ה״ר פסק בסוף עיין .השלימו

 שהוא נראה משס אבל .שכ"ה( )סה״ד : הזהר ס'
 המדפיס דברי )ועיין השלים שלא הספר הקדמת שם

 עיין ברכיאל ר' ועל ,זהר תקוני ס' בסוף

. (XX¥ בערלין ד׳ כוזרי

 אבן אברהם כ״ר אהרן ח״ר .אהרן לב 7.
 לשנים: ונפרד שופטים יהושע על פי׳ . חיים

 באור ב( . הפסוקים והמשך המלות באור א(

 . 2ס ,שס״ט ,ד״ו :רז״ל ומאמרי מדרשים
 . משה קהלת גדולות במקראות ג״כ ונדפס
. משה( קהלת ,נו״כ תורה )עיין

 ב״ר ליב אריה יהודה ה״ר . אריה לב 8.
 מדרשים על ופשטיס האשקי.דרשות יהושע
 קצת ועל מגלות וחמש התורה כסדר תמוהים

. 2ס ,תל״ד , ווילמרשדארף : ש״ס הגדה

 עקיבא ב״ר יהודה אריה ה״ר .אריה לב 9.
 : חולין מס׳ על חי׳ .בראדי ראבד״ק
. 2ס ,תק״פ , חמ"ר גם לעמבערג

 מודינא די אריה יהודה ה״רהאריה. לב 10.
 ועסקי החכמות בכל הזכרון לחזק יצחק. ב״ר
 סדר לו ונלוה , וסימנים בכללים אדם בני

 נתן לה״ר הרמב״ס לדעת מצות תרי״ג
 תיבות חלופי וקצת נאות בסדר אוטוליננו

 :הנ״ל מודינא די מרי״א הזכרון על להקל

. 4ס , שע״ב ,ד״ו
. החיים( ארצות )עיין . הארץ לב 11.

. אליהו( שליחות )עיין . בכים לב 12.

 .אזולאי דוד יוסף חיים ח״ר . דוד לב 13.
 עולם ברית ובסופו , והנהגות השכל מוסר

 הבריות שומר וקונט' חסידים לס' הגהות
 עולס:ליוורנו,תקמ״ט. לברית והשמטות הגהות

. 12ס , תדי״ר , זיטאמיר . 8ס ,חקנ״ג שם,

 מקונט׳ ההגהות עם לבדו הנ״ל דוד לב 14.
 ועל במקומן או״א כל כ״א סי׳ אמת לדוד
 יצחק לה״ר לב חדרי בשם קצר פי׳ שוליו

 אביגדור בה״ר מייזילש הורוויץ שמשון

 , טשערנאוויץ : טשערנאוויץ אבד״ק
. 8ס ,תרט״ו

 , ח״א . פאלאגי חיים ח״ר . חיים לב 15.
 הגהות ובסופו ,ק״א סי׳ עד א״ח ש״ע על חי'

 בשם ומפתחות לב מסמכי בשם והשמטות
 בדיני ושו״ה חקירות )וינה״ל: הלב מפתחות

 ובסופו י״ז סי׳ ועם עד הש״ע כסדר א״ח
 והשמטות לב י מפמכ בשם והשמטות הגהות

 דרכי והשמטות הבית תקון בשם אבות בית
 :וכו'( ,ומפתחות דרכי כונן בשם חיים

ברח״ם שכתוב ]ומה . 2ס ,תקפ״ג ,שאלוניקי



מלכות לבוש254חכם לב

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.

 רבי יעקב ר' ח״א חיים לב :1982
 נלאה , 2ס , תקפ״ג ,שאלוניקי , א״ח על

 בשם המחבר שם להמרשיס ונחלף זה הוא כי לעין
 בשער שמו וכתוב להדפיסו מכספו נדב אשר האיש

 כל נשמת בשו״ס הזה המרשים נועה וכן ,לזכרון

 אינריקיס חי יצחק לר' ויחסו 4192 שם חי
 . בשער שם ככתוב להדפיסו מכספו שהתנדב
 ויגחנו משגיאות ישמרנו הוא לעולם אמת והשומר

. אמת[ בדרך

 יום כ״ר אריפול שמואל ה״ר . הכם לב
 ,)ש״י שנ"א ,קושט׳ :קהלת על פי׳ . טוב

 87, ף ורד"א.4ס ו.(\2 415, רובענס וכן
 ,שט״ו ,קושט' : להרמב״ן האדם תורת לו נלוה

. בינייהו איכא האלפים ה' כי נראה

 בהן חיים יצחק לה״ר חכם לב
. קע״ג( סי׳ י׳ תג״י )עיין . מהחזנים

 שטעון ב״ר נטע נתן ה״ר .חכמה לב

 והנלויס חכמה ראשית ס׳ העתק .העקשיר

. 359 רח"ם כ״י :בל״א לו
 , טוב לב , חכמים אור )עיין . חכמים לב

. זהב( מנורת
 מפוזנא. אליקים יצחקכ״ר טוי.ה״ר לב

 הטובות העדות בכל האדם להנהגת בל״א מוסר
 : פרקים לעשרים ונחלק ,חייו ימי כל

 , ד״א . ש״ם ,פראג . חש"ד ,ישן זולצבאך
 . תמ״א פפד״ם, , תל״ט ,ווילמרשדארף ת״ל.
 , פפד"א . תס״ג , זולצבאך , תס״א ,פראג

. 2ס , תס״ה ,פראג , חס״ה
 חכמים לב ס' בו ונוסף הנ״ל טוב לב

 . מדפיס ארביך יעקב ב״ר חיים לה״ר
 ת״א, קראקא, :כנ״ל בל״א ודינים השכל מוסר

 ,פראג . תס״ח , פפד״א .חס"ו ,ד״א . 4ס
 , פפד״מ . 2ס , עד״ת ווילמרשדארף .תס״ט
 תפ״ג. , זולצבאך . 4ס , תפ״ג , ד"א , תע״ה

 .תקנ״ג שקלאוו, . 2ס תפ״ד, ווילמרשדארןג,
 . פ״ר וז״ז , 4ס , תקס״ה )אוסטרהא( חמ"ר

 זכרון עם ש״פ הגדה )עיין . טוב לב
. (36 סי׳ אברהם

. יוסף( ברכת )עיין . יהושע לב

 . נבארו יצחק בכור ה״ר .מבין לב
 . 2ס ,תקע״ז ,שאלוניקי :הרמב״ס על חי׳
. תרומה( להם )עיין . מדו!" לב

 יחיאל ב״ר שלם שלמה ה״ר . שלם לב
 ומ״מ הגהות חי׳ . באמ״ד ספרדים אבד״ק

 שו״ת מאוח בכמה הנזכרים וב׳ ח״א מהרמב״ס

 כנ״ל וח״ב . 2ס ,תקל"ג ,ד״א : ופוסקים
 ושהי׳ג ג׳ )כ״ל : בכ״י מהרמב״ס וח״ד ח״ג על
. במקומו( שלי

 הלוי. בנימין ב״ר שלמה שלמח.ה״ר לב 27.
 ולקושיס וח״מ אה"ע א״ח ש״ע על שו״ת פ״ע

 ׳ א״ב כסדר דינים וזכרון וח״מ אה״ע ש״ע על

.2סשאלוניקי,תקס״ח, שונים: לקומיס ובסופו
 לבית יצחק ב״ר שלמה ה״ר שלמה. לב 28.

 )זצ״ל ... וכללים ופסקים דרושים .הלוי

. ס״ד( ש׳

 חעלמא משה ב״ר שלמה שלמח.ה״ר לב 29.
 מ' )שג״ב : שו״ת ל"ב . המשנה( מרכבת )בעל
. בשמו( ח״א שלי ושה״ג קל"ב

 פי׳ .אליגרי אברהם ה״ר . שמח לב 30.
 כל וסותר שרשיו וי״ד להרמב׳יס המצות ע״ס

 ,כי״ת , קונשטנטינא :עליו הרמב״ן השגות
. 2ס , תנ״א , דיהרנפורט . 4ס

 ונלוה ד'ש״ע על שו״ת . מהנ״ל .שמח לב 31.
 : שלם יעקב לה"ר שו״ח יעקב רוח לו

 ושה״ג ס״א ש״ב )ועיין .2ס חש״ד, ,שאלוניקי
תקנ״ח(. שנת לפני שנדפס בארה ומשם במקומו שלי

. ציון( אהבת )עיין . שמחה לב 32.

. השערים( ס׳ )עיין . שערים לב 33.

. לב( חקקי )עיין . תמים לב 34.

 מ״מ ספיר אליעזר ה״ר .חכמה לבב 35.
 . בראשית פ׳ על דרושים ל״ב . בלאסק

)שי״ג(. :זה עיין חדש, עולת בספרו מזכיר ובנו

 טעם .מקנדיא יש״ר ה״ר .חכמה לבב 36.
 וההשבעות הסגולות ועל התלמוד בכל לרפואות
 תעלומות מספרו חלק והוא ,והכשוף והדמיון

 לחכמה מצרף בספרו ועיין , אילם )עיין . חכמה
 קל״א דף חכמה בנובלות ועיין ,ע״ב א׳ דף

. בהגה״ה( ע״ב

 יחיאל ב״ר שלם שלמה ה״ר .שלם לבב 37.
 ולשונות שו״ת . באמ״ר ספרדים אבד״ק
 ב׳ וכ״ל כ״ז )שג״ב :ב״י ,בפלפול הרמב״ס

. במקומו( שלי ופה"ג

 . שבת( מנחת )עיין . זכה לבונה 38.
““ ".................................

 לבושים )עיין

. להלן(

 ישראל ב״ר יהושע ה״ר ,מלכות לבוש 44.
 חכמת בסדר לה' תהלה שיר * בנבנשתי

 אבריו בהרכבת אדם לפעולת הרפואה
 גבירול ן׳ לר״ש מלכות כתר שיר ע״ד ותכונתו

 ,ס״ו י' )שג״א :כ״י , התכונה חכמת בסדר
. בשמו( ח״א שלי ושה״ג



לבנון255מלכות לבוש

 ניסן בכ״ר טררכי כ״ר .מלכות לבוש 45.
 / והלבנים הקראים חלוקת ע״ד .הקראי
. )אר"ץ( ג שווידן מלך לשאלת וחיברו

 ,קרש מקרא לבושים, .)עייןמלכות לבוש 46.
. יה( ופתחי השער פתח

יי״י־! ייי^”^י

 םלבושי )עיין

• 1 י

 אייבשיץ. שלמה דוד שרד.ה״ר לבושי 53.
 המ״ז ועל א״ח ש״ע על ובאור דינים חי'

 ביחזקאל הבית בנין באור ובסופו ומ״א,
 מאהליב, ז״ל: משה ר׳ הישיש מפי קיבל כאשר

. 4ס , תקצ״ו ,זאלקווא . תקע״ח

 כנ״ל דינים חי׳ . מהנ״ל .שרד לבושי 54.
 כל על א( : קונטרסים לג׳ ונחלק , י״ד בש״ע
 כללי ובסופו , עצמות ושבורת שמוטת דיני

 . ריאה דיני כל על ב( . לריעותא חרתי
 : י״ד לש״ע השייכים מלוקטים דינים ג(

 , תקע״ט , הרובשוב . חקע״ב , מאהלוב
 ,תקצ״ז , לבוב . תקצ״ד )סדילקאוו( חמ״ד

 ס׳ עוד שחיבר כתוב המלבה״ד ]ובהקדמת . 2ס
 ה׳ק׳מ׳ח׳ מעין.כד מס' על גפ״ת חי׳ גיטין טיב
 למראה כתב )ושי״ג וחולין ב״מ ב״ק מס׳ על חי׳

 —פ״א וחולין פ״א וב״מ ד' —פ״א ב״ק חי׳ עיניו:
 שו״ת מאות כמה דשא נאות . (2ס כ"י : ג׳

ע״ש[. אחרים חבורים כמה וז״ז אה"ע עלש״ע וחבור

. אברהם( בית )עיין . שרד לבושי 55.

.שם( )עיין .תבואה לבושי 56.

 מרדכי ה״ד . מלכות לבוש או לבושים 57.
 ספרים לעשרה הכולל שם יפה. אברהם ב״ר

 , פרטי לבוש בשם קרא או״א ולכל שחיבר
 ש״ע דיני כל התכלת לבוש א( : הס ואלה

 וסעיפיו סימניו לפי שבת הל' עד ח״א א״ח
 דין לכל וסברא בטעם והרמ״א וב״י בטור
 א״ח ש״ע דיני כל החור לבוש ב( .ודין
 לבוש ג( .כנ״ל תומו עד שבת מהלכות ח״ב

 . כנ״ל י״ד ש״ע דיני כל זהב עטרת
 ש״ע דיני כל והארגמן הבוץ לבוש ד(

 דיני כל שושן עיר לבוש ה( .כנ״ל אה״ע
 על באור האורה לבוש ו( .כנ״ל ח״מ ש״ע

 התורה, כסדר מפרשים ושאר והרא״ס פירש״י
 בלבושיו א״ח ש״ע על והוספות לקוטיס ובסופו

 דרשות וששון שמחה לבוש ז( .הל׳ל
 לבוש ח( . ומילות לנשואין ורגלים למועדים

58.

 מורה ע״ס הגהות וחוס׳ באורים יקרת פנת
 היקר אדר לבוש ט( .להרמב״ס נבוכים

 חכמת ועל להרמב״ס החדש קדוש הל׳ על פי'

 נתן כ״ר יהודה ה״ר הגהות עם התכונה
 ע״ש פי׳ יפה באורי ס׳ לו ונלוה ,הלוי

 עם הספרדי חייא ב״ר לר״א הארץ צורת
 לבוש י( הנ״ל. הלוי נתן ב״ר מהר״י הגהות

 עם עה״ת הריקאנטי על פי' היקרה אבן
. הנ״ל מהריב״ן הגהות

 לבדם גס נדפסו הראשונים לבושים חמשת

 והגהות ובאורים חידושים תוספת עס גס
 א׳ )סי׳ א״ח לבוש :כמו ,לב חקרי מגדולים

 התכלת לבוש .2ס ,קר"ן לובלין, הנ״ל(: וב'
 אליהו לה״ר זוטא אליהו חי׳ עם הנ״ל

 שפירא הלוי וואלף זאב בנימין בה״ר

 וגס כנ״ל עוד . 8ס ,תמ״ט ,פראג :מפראג
 . 4ס פראג,תס״א, :הנ״ל חי׳ עם החור לבוש
 . 2ס דש״ן, קראקא ג׳(: )סי' הנ״ל י״ד לבוש
 קראקא, :וה'( ד׳ )סי׳ הנ״ל וח״מ אה"ע לבוש

 ד׳ כנ״ל לבושים : )וש״י . 2ס , נ״ט—שנ״ח
 לבושים .שנ״ט( עד שנ״ד ,קראקא : כרכים
 המחבר הוספות עס הש״ע חלקי כל על הנ״ל
 א״ח לבוש על הלבן יוסף ר׳ הגהות ועם
 זה לפני שם אכל ,ח' דף ח״ב פירשנו וכן )ש״י
 ש״ע,—שס״ט ,פראג : וי״ד( א״ח על :ז' בדף
 , תמ״ח , שם .פ״ר—שפ״ג פראג, ש״ם. ד"ו,

 זוטא אליה סי׳ עס כנ״ל הנ״ל לבושים . 2ס
 קצת על שמואל חגורת ופי׳ א״ח לבוש על

 —תקע״ח , ברדיטשוב : חלקים ה' י"ד לבוש
. 2ס ,פ״א

 הר״מ הגהות שראה חיד״א הג״מ וכתב הערה.
 שמורים מצת ובע״ס הלבוש על בכ"י לונזאנו די

 זהב עדי המעלה הכתוב ע״ש זהב עדי להן קרא
ח"בלבוש(. שלי ושה״ג ל׳ב' ול״ב לבושכן.)עי׳ על

 ג״כ נדפסו האחרים לבושים ומחמשת
 : הס הנדפסים , בכ״י נשאר וא' ארבעה
 ,שס״ר ,פראג :ו' סי׳ הנ״ל האורה לבוש

 סי׳ הנ״ל האחרונים הלבושים שלשת וכן . 2ס
 בשם אחד בכרך שלשתם נדפסו ויו״ד ט׳ ח׳

 הוא והאחרון יקרות אור לבושי הכולל
 הריקאנטי פי' עם נדפס היקרה אבן לבוש

 הז׳ לבוש ורק . 2ס ,שנ״ה ,לובלין :עה״ת
 נשאר דרשות וששון שמחה לבוש הוא

. נדפס ולא בכ״י

 הכולל שם . ווייזל הירץ נפתלי ר' לבנון.
 ושרשי יסודות וללבן לברר המחוברים לעניניס

 למחלקות ונחלקים ,ומליצותיו משליו לה"ק
 ,נעול גן ס' הוא ממנו הראשון הס' : רבות

. גנים( מעין )ועיין .זה עיין
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 להג״מ וכמדומה . הזהר פי׳ . הספיר 7 לבג 59.
 ח׳ ל׳ ול״ב )עיין . דבריו מקיים שהאריז״ל חיד״א

 נ׳ בהקרמת ומצאתי .במקומו( ר״ב שלי ושה״ג
 וז״ל: האריז״ל בשם שכתב צמח למהר״י ומצוה נגיד
 .,עכ״ל ונכון ויציב ואמת הוא נזוב הספיר לבנת וס'

 מקומם. ממנו ונשכח היד״א הג״מ כוון זה אל ואולי
 קצת ומשמע ביוחסין גם זכרונו מצאתי כי ודע

 לפי הזהר פי' ואינו סתם קדמון ס' שהוא ממנו
 לבנת ובס׳ : וז״ל שם של הזהר לפני שמקדימו

 יהודה רבינו )היינו קדוש שנקרא ובזהר הספיר
 יוחסין )עיין וכו׳ במילה, אביו שקדשו הנשיא(

 . ע"א( דמ"נן ריש השלם ויוחסין ע״א דלי׳א ד"א
 הזוהר לשון הוא )ואולי להוד וזה לחוד זה ואולי

 באר ס׳ ]ועיין . וצ״ע ל״ה( ספר מתוך המובא
 דף מינכען )כ״י חיים מקור בחלק חיים מים

 כ״י העיון בס' וגם ?( .. . בדפוס . 193/6
 הספיר לבנת עצם ס' מביא .¥2 408 מינכען

. רמש״ש[ :שה״ש זהר בסוף ההערה ועיין

 : קבלה בדרך עה״ת פי׳ . הספיר לבנת 60.
 בית בס׳ שנזכר כתב ד׳ סי' ל' ובתג״י .)ש"י(
 התגין )ס' גינצבורג ב״י : ע״ש , דרשות נאמן

. (39 ע׳ פאריז ד׳

 .ליאון מסיר יהודה ר׳ .הספיר לבנת 61.
 ה׳ כ״ח )עיין . שד״ל כ״י : לה״ק דקדוק על

 יוא״ל וכ״י . (104. ב' א״נ ועיין , מ״ח דף
 קאנול ¥2 114/2 רוסי די וכ״י 200

 ביד כ״י ראיתיו ואני . (1331 )רשמש"ש 4
 משרוקי עמו שהביאו הקראי רש״ף אבן החכם

 וי״א חלקים לב׳ נחלק בכללו כי וראיתי
 ובסופו , סימנים וקל״ח פרקים וקצ״ב שערים
 מזאת הספר בזה שהגבלנו מה ונשלם :וז״ל מסיים

 לעד האל שם וישת׳ ית' רי״ד באלול ני״ח המלאכה
: וז"ל שם כתוב ואח״ז . אמן נצחים ולנצח

 שחברו הספיר לבנת מלאכת הקדש עבודת ותכל
 ר׳ הרב מורי כבוד האלהי הפילוסוף הכולל החכם
 הרופא יחיאל בכמ״ר י״ן ליאון מסיר המכונה יהודה
 זלה״ה משה בכ״ר ישר״ו דניאל אני וכתבתיו ,ישר״ו

 מריקנכוי ישר״ו פנצי יואב בכ״ר אברהם מ״כ לחביבי

 , ז׳ר׳ח׳ עליך ה׳ וכבוד שנת בסיון ג' ג׳ יום היום
 וזרעו הוא הקדש ספרי ובשאר בו להגות יזכהו ה'

 ותחנות הפלות קצת ואח״ז ופו'. זרעו,וכו׳ וזרע
 , הנ״ל ליאון מסיר הר״י שחיבר ווידויים

 מזומנים, לעתים במליצות דרושים קצת ואח״ז
 בל' )דרושים הסרמוני אלו :וז״ל עליהם וכתוב
 מורנו כבוד האלהי הפילוסוף החכם שחיבר רומי(

 בזמן לתלמידיו י״ץ ליאין מסיר המכונה יהודה ה״ר
 . באנקונא פה והועד( האסיפה )זמן הקונקלוסיאוני

 בהל׳ פרקים ח׳ :מהנ״ל שו״ב הל׳ ואח״ז
 הגהות עם בדיקה בהל׳ פרקים וב׳ שחישה

 מהנ״ל עה״ת פי' אחרן ועד . הגליון על

 .שמיני פ׳ בסוף ומסיים משפשיס בפ׳ מתחיל
. לפניו אשר מכל היד בכתיבת משונה האחרון וזה

 אליעזר ב״ר סיני ה״ר .הספיר לבנת 62.
 מם' על גדול חבור . ברעזין אבד״ק ספיר
.)שי״ג( : עני מנחת בספרו מביאו כ״י. גישין,

 ב״ר זלמן שלמה ח״ר * הספיר לבנת 63.
 , ספירות עשר על פי׳ .מוואלאזין יצהק

 תולדות המספר אדם תולדות בס׳ נזכר . כ״י
. הזה:-)שי״ג( המצויין האיש חיי ימי

 משה בכ״ר שמחה ב״ר .הספיר לבנת 64.
 הכמת יסודות אמתח על .הקראי הלוצקי

 ומדברי והתורה השכל מדין בראיות הקבלה
 דרושים ב' ויבאר והרבנים הקראים חכמי

. )אר״ץ( : שערים לעשרה ונחלק ,יקרים

 אזולאי. דור יוסף חיים ה״ר אמת. לדוד 65.
 הל׳ על אלגאזי לר״י ליעקב אמת ס׳ קצור

 והגהות: תוספות עם וכתיבתה התורה קריאת
. 8ס , תקו״ם ,ליוורנו

 ובסופו דינים הי׳ בתוס׳ הנ״ל אמת לדוד 66.
 דיני מקצורי קצור השלמים תורת קונש'

 לס׳ בהגהותיו היון למהר״א המועדות קריאת
 .סימניה( )י״ז אלגאזי למהרי"ש צבור שלמי

 )סי׳ ס״ת לסופרי הרמ״ז מקונש' ולקושיס
 . י״ש( )סי' הבית לחנוך למוד וסדר ח״י(
 הגהות .כ׳( )סי׳ החולה לרפואת למוד סדר
 ועד כ״א(. סי' )שם עולם וברית דוד לב לס׳

 ס״ת הוצאת בזמן ומנהגים אזהרות אחרן
 התורה ומעלות הקדמות וקצת התורה וברכת

 ,תקע״ז , שם .תקנ"ו ,ליוורנו ;כ״ב( )סי'

. 8ס , תקיים , שם
.שמואל( זרע )עיין .ברוך לדוד 67.

 גינצבורג תר ה״ר . משביל לדוד 68.
 רד״א ב״י : דורא שערי על באור . מפולרא

0 ,241/5 ¥2 ,
. חכמה( ראשית )עיין .חכמה לדעת 69.

 צבי ב״ר טוביהו ח״ר .החרב להט 70.
 ,הקדש ספרי משבשי ראש למחוץ .)פעדיר(

 שלישיה חרב ובסופו המסורה, גדר ופורצי
 מסאשנוב: ר״י של תפלי• בית אגרת על בקרת

. 8ס תקס״ר, ביאליסטאק( או )ווארשא חמ"ד

חרב ס' מחברי מול המתהפכת החרב להט 71.
 ולבשל חיקם אל לעגם להשיב ברית נקם נוקמת

 ,חמ״ד :רייניץ ל. מ. מאת דעותיהם,וכו'

, 8ס , תקיים
 יצחק דק השר . הנביאים להקת 72.

ומיניה סוגיה הנבואה בעניני . אברבנאל
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 עס הרבה ויתוכח ע״ה רבינו משה ובנבואת

 הכהן שאול לר" תשובתו עיין . המורה הרב
. חדשים שמים ספרו בסוף

 ישתק מבמות מעשה . השודדים להקת 73.
 מל׳ הועתק דרצוחיו( ,רינ^דיני ־לז3נלוז)ר

 הירש צבי כ״ר חיים ה״ר ע״י פולניא
. 8ס , תרי״ט , ווארשא : גאלדשטיין

 או א׳ עלה בן גדול לגליון הכולל שם . לוח 74.
 לחשבונות או ושנים ימים לתקופות עלים כמה

 הקדמות או למודיות חכמות לכמה ציורים או
 בשם ג״כ ונקרא חכמה, לכל ומפתחות וכללים

שרשים. או מפה ^3.13613). טבלא או אילן

 יוסף לר׳ הקבלה לחכמת אילן אי לוח 75.
. )ש״י( : גיקיטיליא

 ברור. משה ב״ר אברהם אילן.ר׳ או לוח 76.
 והעולמות והפרצופיס הספירות כל על

 מלוקט ,הקבלה לחכמת הכללים וכל והצנורות
 .גדול לוח על נפלא בקצור האריז״ל כתבי מכל

. )ש״י( :בפראו. כ״י
 סדר .האהן פסח ב״ר איצק ה״ר . לוח 77.

 חגים ומולדות ותקופות השנים קביעות

 שנה ושמונים שעברו שנה מחמשים ומועדים
 וסדרי ,חר״ס שנת עד תק״ל משנת , הבאות

 , אלטונא :וכו׳ ,וחגיהם חדשיהס ראשי

. 8ס ,תקליט
 לר׳ כנ״ל הששי אלף והוא שנים אלף על לוח 78.

 , ווילנא :גארדאן אברהם כ״ר יעקב
. 8ס ,תדי"ר

 ה״ר .תש״א(—)ת"ר שנה מאה על לוה 79.
 משניפישאק: יעקב ב״ר פייוויש אליעזר

. 8ס , )?( תרי״ר , ווילנא : דפים( )ב׳

 מנחם ה״ר תש״א(.—)ת״ר שנה מאה על לוח 80.
 מאטטשים- יאקובזאן משה ב״ר יהושע

., 1ס , תר״ט , ווילנא : לאב

 .)יעב״ץ( עמדין יעקב ה״ר . ארש לוח 81
 ע״ס והשגות ההפלה בסדור המלות דקדוקי על

 ד׳ חלק והוא , הענא זלמן מר' תפלה שערי

. 8ס ! תקנ"ט , אלטונא :שלו תפלה לסדור

 אבות(. עץ מהנ״ל.)עיין ח״ב הלל ארש לוח 82.
. לח"א,ע״ש הקדמתו בסוף כמ״ש ח״א לפני ונדפס

 העגא זלמן שלמה ה״ר . הבנין לוח 83.
 : בלה״ק הפעלים כבניני הדקדוק כללי . כ״ץ

 התיבה לצוהר כתוספת שנדפס ונראה ,שער )חסר
. 8ס תקמ״ז( שנת בדיהרנפורט שלו

 ?( )והשמות הפעלים בניני על הבנין לוח 84.
ובהמ״ד בהכ״ג לבנין דרוש ובסופו ,בלה״ק

 : ניקופולי בעיר בנו אשר לעניים והקדש

. 4ס , שפ״ח , פאריס
 :הדקדוק ערוגת נקרא הבנינים לוח 85.

 ומדברי .״^( 1331, ף )רד"א 4ס ,חמו״ד
 מס' והשמות הפעלים לוח שהוא מוכח שם המעתיק

 ,ד״ו ממנו והורם ארקוואלנוי לר"ש הבושם ערוגת
 ואינו 1351, ף וע״ש ,חמו״ד הוא ולכן
. בפ׳יע חבור

 נפתלי כ״ר חיים ה״ר .הבנינים לוח 86.
 והשמות הפעלים בניני סדר לוח .קעסלין

 נטיותיהם ומשקליהס לגזרותיהם בלה״ק

 ורילנא, .8סתקמ"ה, המבורג, :וכו' וכנוייהם,
. 1ס ,תרי״ז , שם . תר״ח

 שניאור אדמו״ר .הנהנין ברכת לוח 87.
 : הנהנין ברכת כל דיני . מלאדי זלמן

. 8ס , תקס"א , זאלקווא ..תק" ,שקלאוו

 ומשקלי הדקדוק כללי כל .הדקדוק לוח 88.
 ..ד״ו :ל״א ועם לוח על והפעלים השמות

 הילד אם ס׳ והוא . 8ס ,שנ"ח , קראקא
 לוה בשם ממנו וקצור . זה עיין היילפרין, לריב״א

 החומש בראש נדפס הדקדוק בחכמת מיוחד
£?(. 842 רס״ד )רמש״ש .4סשע״ז, האנווא ד׳

 לר״א והבניניס[ הפעלים ]בדקדוק לוח 89.
 הדקדוק ס' ]ועיין .8ס ,1518 רומא, : בהוד

 שלא נ\*21162 רס״ד רמש"ש ולפ״ד . למינסעער
 קרוב , מקום בשום הנ"ל רומא מדפוס זה ס׳ נודע

 א׳ אל נלוה כ״א בפ״ע לספר חובר שלא לשמוע
 ג״כ ראשונה הנדפס הבחור ס׳ כמו ספריו משארי
. [8ס , 1518 שנת ברומא

 יוסף ה״ל בכתבי .נמצא .הנהגות לוח 90.
 ר׳ צוואת ובסופו , דובנא אבד״ק יאסקי

 ,ווילמרשדארף :תע״ט שנת הנפטר זעלקליש

. 8ס , תע״ט
 וכו': והמלכים, השופטים מכל הזמנים לוח 91.

. אחד( )דף 8ס ,תקי"ז , ד״א

 בראש שמו רמוז )כן רפאל ר' . החיים לוח 92.
 הבריאות להנהגת כללים ע״ש(. וסופה, ההקדמה
 , פראג : באכגער ר״ה ע״י לביה"ד והובא
 .י.\2 873, $ )רד"א חכ״ט , קראקא . חכ״ט
 . 4ס ^ו.( 2575 ג"כ וע״ש .חמ״ר :ורח״ס

. יחיריח( גפן )ועיין . 8ס , תעייה , גאטהא

 ע׳יי רומית העתקה עם הנ״ל החיים לוח 93.
. 4ס ,תמ״ז , אלטדורף : וואגענזייל

. נאמן( ציר )עיין . הלב לוח 94.

. יה״ש כ״י .הש״ם לשונות לוח 95.

 )עיין .הדקדוק בחכמת מיוחד לוח 96.
. הדקדוק( לוח
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 סיננע! נ"' :לפריצואלי אבנים לוחות 111•
343/4 ¥2. ,

 המסורת(. מסורת )עיין אחרונות. לוחות 112.

 התכונה לוחות )עי׳ . אלפונסו לוחות 113.
. (129 סי'

 להחכס התכונה אלפרגאני.לוחות לוחות 114.
 ר׳ ע״י לעברי ונעתקו אלפרנאני הערבי

. 4ס ,חש״ד ,ד״ו :תבון אבן משה
 עמודי )עיין . הפעלים בניני לוחות 115.

. הלשון(

 : דריזן מרדכי לה״ר הבנינים לוחות 116.
. 4ס ?( תקכ״ז ,)ברלין חמו"ר

 ניקולייא ע״י רומי ל׳ עס הדקדוק לוחות 117.
. 8ס ,של״א ,קעלין :קלענארד

 ב״ר צבי נחמן ה״ר .המגבילים לוחות 118.
 המספרים על . מדובנא לינדער ישעיה

 :החשבון חלקי בכל שמושם ואופני הטבעיס
. 8ס תרי״ד, קאניגסבערג,

 לשון דקדוק ס׳ מפתח המסורה. לוחות 119.
 )צונן :רש"י דקדוקי בס׳ תדיר ונזכר . הקדש

. ע״ש( ,קי״ז דף גא״ל

 הנובר. הלוי רפאל חעבור.ה״ר לוחות 120.
 ,חלקים ב׳ ,ומילדות תקופות עברוכות כללי
 , הנובר : יח״ב .תקט״ז ,ליידען : ח״א

 שמים יראת ס' עם גם ונדפס . 4ס ,תקי״ז
. זה עיין ,פירדא לר״ע

 נטע ב״ר יהונתן ה״ר . העדות לוחות 121.
 וגאוני מרבני ומכתבים אגרות . אייבשיץ

 וסיעתו יעב״ן הג״מ עם בריבו להצדיקו הזמן

 : זה על א׳ דרוש ובסופו , הקמיעות בענין
.8ס,1857לעמבערג, . 4ס שיר״ה, , אלטונא

 אברהם ר .הימים ארך על לוחות 122.
 שיטח לפי הימים מדת על שלמה. כ״ר כונת

 ולפ״ד אביגדור בן לי״ש האופנים מדאה ס׳
 ום׳ חכמה נתיב מבע״ס הכדור אגרת ס׳

 בלאנוכו(. 8) 4ס )מנטובה,ר״מ( החקירהזחמו״ר
 מיחסו ר״ן דף גא״ל וצונן ,קפ״ה דף ח״א )פירשנו

 ולפ״ד ,בעצמו החקירה וס׳ מכמה נתיב לבע"ס

. ע״ש( ,ר״מ שנת לפני עוד נדפש

המסורת(. מסורת )עיין ראשונות. לוחות 123.

 חשבון באו )עיין .המספר רבוי לוחות 124.
. שם( ומ"ש

 מלוקמיס להרלב״ג תכונה לוחות 125.
 ומצרים סרס בהודו נמצאו אשר ישנים מספרים

 להראב״ע הכוכבים ומערכת התכונה בחכמת
 :וכו' ׳ ואלגזאלי אלצרקל ואברהם ואלפרגני

. יוא״ל בכ"י גם ואולי ¥2 314 מינכען כ״י

 הקדש(. לשון יסודות )עיין . המלמד לוח 97.

 מאמרי על לאגדתא מקומות מראה לוח 98.
 ב״ר אליעזר לה״ר א״ב סדר ע״פ יעקב עין

.8ס שצ״ג, שם, . שע״ב ד״ו, :ראיטי יצחק
 הצרפתי: שמואל ר׳ שיסד עברונות לוח 99.

. 1283, ן< רד"א כ״י
 על והגבוליס האומות במחלקות ערוך לוח 100.

 על המועוע נפי׳ נזכר . לבטלמיוס לכת כוכבי ז׳
 מלאך שולח אנכי הנה פ׳ על עה״ת הראב״ע פי'
 בעלמיוס מלוחות א' הוא ואולי . ע״ש ,וגו'

. בתכונה הידועים

 צבי ב״ר מיכאל ה״ד .הפעלים לוח 101.
 ומיני הפעלים ולוח דקדוק כללי .יהונתן
 : בקצרה והכנוייס המלות ושמושי השמות

. 4ס , תקכ״ח , פיורדא
 הערות עם השמות ומשקלי הפעלים לוח 102.

. 8ס , ת״ר ,שווערין : ?( )בל"א
 : ברי״ל לר״י והשמות הפעלים לוח 103.

. 4ס , תקנ״ד ,ברלין
.8סקראקא,שנ״ה, :ל״א עם הפעלים לוח 104.

 , תע״ג משנת ומתחיל שנים לקי״ד לוח 105.
. 12ס ת״ם, המבורג,

 משה ה״ר .שנה אלפים ששת על לוח 106.
 מ׳ימ הלוי ליפמאן( )אליעזר א. ב״ר

 ותקופות מולדות כללי . באמדור וט״ץ
 הקביעות וכל סופו עד עולם מבריאת

 וזמן ,וכו׳ הפרשיות, וסדר ור״ח והמועדים
 ומנחה ותפלה ק״ש וזמן החמה ונץ השחר עלות
 השתנות סבות גס .וכו׳ ,מנחה פלג קטנה

 וסדר השמים ואותות וחוס.וכו' קור הזמנים
 ואמוראים תנאים וסדר מאדה״ר הדורות

. 8ס ,תקמ״ט הוראדנא, :וכו' ז"ל והגאונים
 ברונו למאישטרו התחבולה לוח 107.

 .החלייס לרפואת תחבולות עשר .דגורדון
 שלמה ב״ר יקותיאל ר' ע״י רומי מל' נעתק

, רש״ר ב״י :קמ״ז ה״א שנת בנרבונא

 משה כ״ר יצחק בן יוסף ר׳ . לוחות ס' 108.
 תנועת על הגהות עם עברונות . וקאר בן

י . ״ץ. 230 מינכען ב"י : לכת כוכבי

 התכונה לוחות הס .להראב״ע הלוחות ס׳ 109.
 . השמש מעלות לפי בארן הגבוליס במחלקות

 תדיר, עה״ת הראב״ע פי' על יוסף אהל בפי׳ נזכר
 מביא ותרצני" אלקים פני "כראות ע״פ וישלח ובס׳
 בעיר בלוקא שחיבר א׳ :ממנו לוחות מיני שני

פרובינצין,ע״ש. במלכות בנרבונא חיבר לומברדאוא׳

. הברית( ארו! )""ן .אב] ליחות 110.
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 :הישראלי יהודה לר׳ התכונה לוחות 126.
. ¥2 1666, ף רר״א ב״י

 ב״ר דוד כ״ר יעקב ר׳ .התכונה לוחות 127.
 לשיטת התכונה בחכמת לוחות . הפועל יו״ט

 מינכען כ״י :והרלב״ג הנשיא חייא בן הר״א

. ¥2 351/2 רוסי ודי ¥2 343/ג
 מכיר בן יעקב לד׳ התכונה לוחות 128.

 : יעקב בן עמנואל לר׳ כנ״ל ואח"ז

. ¥2 749 רוסי די כ"י
 .□יד אבן יצחק ל .התכונה לוחות 129.

 ולכן פורטוגאל מלך אלפונסו לכבוד חיברם
 ע״י נעתקו .אלפונסו לוחות ג״כ נקראים

 פי׳ ג״כ ונמצא יערים מקרית משה ר׳
. ב״י :עליהס

 שלמה בן יצחק ר׳ .התכונה לוחות 130.
 : הקיר״ה ספרי כבית בווינא כ״י .אלחיכי בן

 ולא ספר נמצא לא ווין כ״י כרשימות אכל .)ש״י(

. זה כשם מחכר

 מלך השלישי לפידרו התכונה לוחות 131.
 : לפניהם הקדמה ועם באור עם אראגון

. וצ״ע ¥2 165 שם ב״י

 התכונה(, יסודות )עיין , התכונה לוחות 132.

. ידידות( שיר )עיין .לדרך לויה 133.

 זקן שו״ת )בעל הלוי אליהו ה״ר . חן לוית 134.
 נחלק השכל מוסר ס׳ .דאי( כל ומאמר אהרן
 מחנה ישראל, מחנה לויה, מחנה מחנות לשלש

 ושה״ג מ״א א׳ )שג״ב פרקים: ר״מ ובו שכינה
. ע״ש( ,בשמו ח״א שלי

 זאנוויל שמואל ב״ר אפרים חן.ה״ר לוית 135.
 רוב ובסוף הש״ס כסדר חי' .העקשיר
 טבא יומא ספלו מקצת העתק המסכתות

 , אלטונא :לסיומא הדרן כעין חי׳ לרבנן

 .2ס ,ך נ ג מ ת שבע( )ר״ח ונשלם בתמי״ם הוחל
. פז אדני עיין ממנו וח״ב

 :ב״י שו״ת, .גיפי חננאל ה״ר .חן לוית 136.
. כ״ד( ח' )זצ׳״ל

 חיים. ב״ר אברהם כ״ר לוי ר׳ .חן לוית 1^7.
 עניניס על ודרושים בחקירות ונכבד גדול ס'

 / מכמה ולכל ולאמונה לתורה ושונים רבים
 ושם יכין האחד שם אשר עמודים לב׳ ונחלק
 וכל למאמרים נחלק עמוד וכל ,בעז השני

 שערים או לפרקים חלק וכל לחלקים מאמר

 (383 וואעיקאן )לכ״י אסימאני ולפ״ד ,רבים
 .שערים מ' נמצאו ובח״ג חלקים לג׳ נחלק

 שערים וד' ¥2 1047/13 פאריס בכ״י ג״כ ]והם
 וכ״ח 19 היונה )עי׳ ...וויען בכ״י אחרונים

 ספר 192 נמצאבכ״י שנית ומנוסחא (58 ע׳ ח׳
 ההגדה, משער מ״מ וב׳ א' וספר וב׳ ג׳ מאמר או

 גם נמצא קצהו אפס רמש״ש[.:¥2 49 המזכיר עי'
 ¥2199 שם מנהו שמן גם ¥2 361 רח״ם בכ״י
 בעז מחלק לבדו ששי ומאמר של״ע, דף במפתח ע״ש

 מינכען וכ״י ¥2 1346 רוסי די בכ״י נמצא
.תע״א דף גא"ל צונן ועיין כש״י ודלא , ?¥ 57

 החכם דבריו שהעתיק )כפי כתב כרמולי והרב
 ו׳(—צ״ה דף ב׳ נחמד באוצר גייגער מהר"א

 על רחב ספר הוא חן לוית הזה הס׳ :וז״ל
 ,מקום בשום כשלימות נמצא ולא החכמות כל

 עד נודעו לא דפאריז הגדול ספרים ובאוצר
 ושניהם הזה הגדול מס׳ חלקים שגי רק כה

 על מדבר האחד ..(.ג ¥2 449 ע״י בתוך
 פילוסופי ס׳ בגליון כתוב והאחר הנדסה חכמת
 , הטבע שאחר מה על מדבר והוא ותכוני

 עמודים לשני נחלק הזה הספר .וכו׳ וכו׳
 לחמשה נחלק הראשון העמוד . ובעז יכין

 ,החשבון הכמת על מדבר הראשון ,מאמרים
 חכמת על השלישי ,ההנדסה חכמת על השני

 והחמישי הטבע חכמת על הרביעי , התכונה
 רק כולל איננו השני העמוד ,שאה״ט מה על

 :וז״ל כ׳ מינכען כ״י בסוף )אבל אחד מאמר
 מן הב׳ המאמר מן הא׳ החלק אחריו ובא

 והוא גייגער( :מרכבה במעשה הב׳ העמוד
 לג׳ נחלק הוא גס הזה המאמר ,ששי נקרא

 הנבואה, איכות על מדבר הא' החלק ,חלקים
 התורה סודות על השני ?( )החלק המאמר

 הנבואה איכות על מדבר הא׳ החלק כי כן )לא
 .גייגער( : האמונה בסתרי והשני התורה וסודות

. לעניננו עכ״ל ,בראשית במעשה והשלישי

 תהליס על פי' ניגרין. משה ה״ר חן. לוית 138.
. ¥2 625 רח״ם ב״י : ישעיה ס' וקצת ומשלי

 יקותיאל כ״ר עמנואל ה״ר . חן לוית 139.

.4סלה״ק:מנטובה,שי״ז דקדוק בוניווינטגעל
 דוראן צמה ב״ר שטעון רבינו .חן לוית 140.

 הרלב״ג פי׳ על והשגות הגהות .)הרשב״ץ(
 האחת שם אגרות ב' עליו והוסיף עה״ת,
 סתירות היחוד מאמר השנית ושם ענקים

 שז״ת עיין .ז״ל חסדאי לר' ה' אוד ספר על
.תס"ו סי׳ הרשב״ש שו״ת ועיין ח״ג בסוף תשב״ץ

 מורא(. שמואל,יסוד אגודת )עיין חן. ללית 141.

 לה״ר הראשון .יקרות ואור חן לוית 142.
 איש גרשון שמואל ב״ר ליב אריה

 בנימין יוסף ה״ר לבנו והשני , ירושלים

 וקצת זה בצד זה התורה כסדר חי׳ . זאב
 ב״ר הערץ נפתלי ה״ר לגיסו בתוכו חי'

 מס' הלכות חי' קצת ובסופו ,ך העני חנוך
 . תצ״ב , זאלקווא :הנ״ל ומגיסו יקרות אור

 . 2ס , תק״ט , זאלקווא , 4ס , תק״ב ,ד״ו
. שם( ומ״ש יקרות אור )ועיין
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 סג״ל פ״ביש שרגא )ה״ר .לויתהמת 143.
 וידוי וסדר החולים עם הנהגות .פרענקיל(

 חולים בקור דיני כל בס ונוסף וכו' ותחנות
 : והאחרונים מהש״ע וכו׳ , ואבלות ואנינות
. 8ס ,ספ"ר ע״ת )קראטאשין( חש״ד

 שבא נהק כ״ר יוסי ר' .השיר לולאות 144.
 בשנער והוא האזינו שירת משקל על לבבל
. שכ״ה( )סה״ד : ?( )? אלבועלהי בבית

 בייכן אונטערהלו)טונ; צור לוסטשפילע 145.
 ושתי שטאלצע די א( :סעסט—פוריק

 : גאטטער ווילהעלם פרירריך פאן
 :זה עיין פרעממעלייא אוב לייבטזין ב(

. 8ס ,חקנ״ו , ברעסלויא

 ב״ר מיכל יחיאל ה״ר .לישראל לזכר 146.
 , אבות פרקי על פי' .ממינסק הירש צבי

 :וחולין גישין ב״מ מס׳ על חי' קצת ובסופו

. 4ס , תקצ״ד , והוראדנא ווילנא

 וכרוזים חרמות מכתבי . שרף לחישת 147.
 חייון:הענא, חייא נחמיה נגד קמיעות בעסק
 וכן .תפ״ו : רובענס נס )ורח״ם . 4ס , תס״ח
 משילהי דפפד״מ ב״ד מעשה בו נמצא כי עיקר נראה
 נדפס רמ״א דף ח״א פירשנו ולפ״ד .מפ״ו א׳ אדר

 נדפס ואח״ז ,כנ״ל תפ״ו שנת בהאנווא ראשונה
 , אלטוגא :יעב״ץ הג״מ ע״י עניניס בתוס׳ שנית

. (4ס ,חש״ד
 עזוז ן׳ אברהם ה״ר . אבירים לחם 148.

 ב״ק מס' על הלכות חי' בורניל. בן המכונה

 כזרו״ע ,ד״ו : ויבמות קדושין כתובות ב״מ
. 2ס , נטוי״ה

 , יוצרות אילם, )עיין אבירים. להם 149.
. ושמלה( לחם

 מברודא חייספאללאך .ה״ראונים לחם 150.
 אגדת ס׳ ע״ד ומליצות שיריה .יעקב ב״ר

 אביו: מות אחרי מעצבונו להנחם כוסות ארבע

. 8ס ,1828 ,פראג
 . אווירה די שמואל ה״ר . דמעה לחם 151.

 ועם הפנים עם ונדפס איכה מגלת על פי׳

. 4ס , חע״ה , ד״א .שס״ו ,ד״ו :פירש״י
. מלך( מעדני )עיין . חמודות לחם 152.

 אברהם ב״ר יהודה ה״ר . יהודה לחם 153.
 , ומליצות שירים . רודוס אי תושב זארקו
 :הלוי יהודה כ״ר יוסף לר׳ א' שיר ובסופו

. 4ס , ש״ך ,קונשטנטינא

 על חי׳ .עייאש יהודה ה״ר יהודה. לחם 154.
 מהנ״ל וח״ב . 2ס ,תק״ה ,ליווינו הרמב״ס:

, יהודה בני עיין

 שמואל ב״ר יהודה ה״ר .יהודה לחם 155.
 גם ובו פ״א על באור . הספרדי לירמא

 , סב',•ניטה .שי״ג ,ד״ו :הנשמה על דרוש
. 4ס ן ט״ו—שי"ד

 קאצינעלג- יחזקאל ה״ר יחזקאל. לחם 156.
 :יחזקאל כנסת בספרו מביאו גפ״ח. בויגן.חי׳

. )שי״ג(

 יעקב ה״ר המקובל )?השמים. מן לחם 157.
 מהאריז״ל ההנהגות וכל המצות כל .צמח(

 עם זמנים וסדר תפלה כסדר מסודרים
 : ?( ומצוה נגיד וספרו בינו )ומה הגהותיו

 וכ״י 313, 0 . ¥. 996, ף רד״א כ״י
. 803¥6 וכ"י . מהרש״ד

 זקנים עטרת בע״ס .מזכירוהשמים מן לחם 158.
 תקע״א תק״ע תקס״ח מ״ח ב׳ א׳ סי' א׳יח בש״ע

 שלי ושה״ג י״ן )ול״ב : מקומות ושארי תקפ׳יב
 ומצוה נגיד בס׳ צמח מהר״י גם ומזהירו במקומו(.

 בס״א מצאתי :וז״ל של חצות תקון בענין ק״ב ד׳
 )ואולי די״ח ע״ש וכו' השמים, לחסמן הנקרא

. ?( יכוין הנ״ל אל

 ישעיה ב״ר משה ה״ר השמים. מן להם 159.
 ובו ,עה״ת חי' או דרושים . חיר״א בה״ר

 לזקנו דרוש מספרי בראשית ע״ס לקושיס

 )ועי׳ . 4ס , תר״ה ליוורנו : היר״א ה״ר
. דצ״ה( ג' המזכיר

 .תרומה( לחם )עיין .השמים מן לחם 160.

. מנחם( צנצנת )עיין . מנחם לחם 161.

 . בוטון די אברהם ה״ר . משנה לחם 162.
 ב' ■ הראשונים ומפרשיו הרמב״ס על באור

 ואחריו כש״י )ודלא . 2ס , שס״ט ד״ו, : חלקים
 6ו״ על שס פירשט דברי ורוב .שס״ו :פירשנו

 באמ״ד שנית נדפס כי והאמת ומוטעים משובשים
 עמנואל שם שהדפיס הרמב״ם ספרי אל נלוה להיות

 לפי חלקים לד' חלקו וכן , מכת״ב בשנת עטיאס
 ונדפסו חלק לכל מיוחדים שערים עם הימב״ם חלקי

 וכן ,תע״ד בשנת ד׳ וחלק תס״ג בשנת חלקים ג'
 חלק כל בסוף הרמב״ם עם לפעמים מכורך נמצא

 #היו לבדם והרמב״ם לבדו מכורך הוא וחלק,ולפעמיס

(1,3. 557, ז ברד״א נמצאים וכן כרכים ה'
 ומ״ש . לפירשט והתעה השגה וזה 558 וע״ש

 עוד ועיין . להד"מ פרופם ד' וד' ח"ג שס
. תורה( משנה

 יצחק נח ב״ר משה ה״ר .משנה לחם 163.
 ונשים: מועד זרעים משניות על ליפשיץ.פי׳

. 4ס , במשנ״ה , קראקא

 : אבות פרקי על פי׳ טהנ״ל. משנה. לחם 164.
. 4ס ! בישע״ך , לובלין

, משניות( )עיין . משנה לחם 165.
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166.
167.

168.

169.
170.

172.

.אבות( עץ )עיין .נקודים רחם
 . טאיטאצק יוסף ח״ר .םתרים להם

 . 4סשס״ח, ,ד״ו : מגלות וחמש דניאל על פי'
 אברהם ב״ר שלמה ח״ר . סתרים לחם

 קו״א ע״ז,ובסופו מס' על גפ״ת חי' אלגאזי.
 :וסוגיות שו״ת וקצת מחודשים כללים וקצת

 4ס ,תקל״ז , שטראסבורג . תכ״ר ,ד״ו
. מררכי( מאמר )עיין .עדן להם

. עולם( גאולת )עיין . ערני לחם

 אבד״ק דור יוסף ח״ר . הפנים לחם
 : דרושים וקצת ש"פ הגדה על שאלוניקתפי׳

. 4ס , )?( חש״ד ,שאלוניקי
 . הלוי ואלי יצחק ח״ר .הפנים לחם

ראה חיד״א והג״מ . כ״י , א״ח ש״ע טל חי׳

182.

183.

181.

185.

 משה רפאל ב״ר שלמה .ח״רשלמה להם
 קניניס הל' על חי' א' טור טורים: ג' בתה.

 הבתים חזקת קונט׳ כ' טור • וממכר ומקח
 . 2ס חקנ״ה, שאלוניקי, :תרוכין ס׳ ג׳ וטור
 , שלמה של דינו בית )עיין * שלמה* לחם
. אור( מאורי

 )יעכ״ץ(. עמדין יעקב ה״ר .שמים לחם
 ובסופו ומועד זרעים סדר משניות על פי'

 מהל׳ פ״א על הבהירה בית בנין קונט'

 .2סוואנזבעק,תפ״ח, להרמב״ס: הבחירה בית
ד׳ על כנ״ל ח״ב .מהנ״ל . שמים לחם

173.

174.

175.

 בשמו, בח״א שלי ושה״ג פ״ע י׳ בשג״ב כמ״ש קצתו,

 עד תי״ז מסי׳ נמצא 362—3 רח״ם ובכ״י
. ע״ש , כרכים ב׳ סופו

 יקותיאל משה ה״ד . הפנים לחם
 עם י״ד ש״ע . כ״ץ אביגדור כ״ר קויפמאן

 ובסופו / אחרונים מפוסקים דינים וחי׳ באור
 . תע״ו ,הענא : הלכות קצת על קו״א

 ישראל(. ישמח ועיין.)2סווילמרשדארף,תפ״ו,

 על בחרא מהדורא .טהנ״ל . הפנים לחם
 תוספתא פי' קצת עם נדפס ,כנ״ל י״ד ש״ע

 : אברהם מגן בעל הגאון לחותנו נזיקין

. 2ס , תצ״ב ,ד"א
 בחרא המהדורא עם הנ״ל הפנים לחם

. 2ס ,תקכ״ו , שם .תצ״ז , פיוררא :הג"ל
. התורה[ על סוחר אניות ס׳ ]ג״ח

די משה כ״ר אברהם ה״ר .רב ילחם 176.

177.

178.

179.

180.

 מפתח עם הש״ס סוגיות ועניני שו״ת .בוטון

 בטעות(. 4ס )וש״י: 2סויקד״ש, אזמיר, בסופו:

 .פארדו דוד בה״ר יעקב ח״ר .רב לחם
. מהותו( פורש ולא ברמי״ג )מצאתי

 איש יוסף כ״ר שמואל ח״ר .רב להם
 א״ח מש״ע שנשמטו דינים חי' חוס׳ .לובלין

 . 4״ ,שס״ט ,פראג : הש״ע כסדר ומסודר
 מביאו . דוד ב״ר שאול ח״ר . שלמה לחם
 , )שי״ג( : אורות טל בספרו

 הלוי. אלקבץ שלמה ח״ר שלמה. לחם
 )סה״ד : לפרקים ונחלק ישי שרש בספרו מובא

 תקוגי על שהוא כ' י״ב סי׳ ש׳ ובתג״י שכ״ה(
. ע״ש ,הסעודה

 לבית יצחק כ״ר שלמה ח״רשלמה. לחם 181.
 ,התלמוד כסדר רז״ל מאמרי באור . לוי

 : וזוהר ממדרשים ופשטיס חידושים ובסופו
. 4ס ,שנ"ז / ד״ו

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

 להם משנה ובסופו , הנותרים סדרים
 אלטונא,תקכ״ח, :הנ״ל לח״א בתרא מהדורא

. ורובענש( ורח״ם כפירשנו )וילא . 2ס

 ב״ר יהודה ציון בן ה״ר .ושמלה לחם
 אונקלס הרגום על בערקאוויץ.באור אליהו

 לשרשיהס המלות באור א( לשנים: ונפרד עה״ת
 הטעמים באור ב( . אבירים לחם בשם

 : בראשית ע״ס . גר שמלת בשם והעניניס

 : הספרים ד' יתר ועל . 8ס ,תר״י ,ווילנא
, 8ס ;ט״ז—תרט"ו , שם

 בכ״ר שלמה ידידיה כ״ר .שערים לחם
 קראים בין ויכוח .הקראי הטרוקי אהרן

 כ״י ראיתיו וכן .)אר״ץ( : שו״ת בדרך ורבנים
 במכתבו נ״ז כר״מ ודלא ,רשף אבן החכם ביד
. דביר בס'

 .ישעיה כ״ר אהרן ה״ר .תרומה לחם
 כ״ד תרומה להם א( : ספרים לג' נחלק
 מדות תרומה.ב( לי ויקחו פ׳ על דרוש אופני

 הנפש ברפואות מוסר עניני כ״ו הנמים
 לב בשם התורה מדות י״ג על פי' ובסופו
 על דרושים השמים מן לחם ג( .מדות

 .4סתקמ״א, , פיורדא :ומועד זרעים משניות
 בה״ר הירש צבי ה״ר . תודה לחמי
 ואגדות, הלכות חי׳ . הורוויץ הלוי פינחס

 .2סלוי:אופיבאך,תקע״ו, מחנה מס׳ ח״ב והוא

. שלמים( חורת )עיין . תודה לחמי

 בהודעות צפונות מטמוניות לגלות לחש
 הנדרשים עניניס ושארי לזה המסוגלות העתים

, 235 מינכען כ"י :לזה
 . העקשיר איצק ח״ר .בריף ליבעם

. 364 רח״ם כ״י :בל״א מוסר ס'

 וע}ייא.סאמי|יעכ"4סרע^ אונד לייכטזינן 193.
 סאן אויפציגען 3 אין דע1נע>!וז

 .8ס ?( )תקנ״ח חש״ד ,ד״א :וואלפסזאהן
. לוסטשפילע( )עיין
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 קרקפטינע ארעד תפלה ליעבליכע 194.

 אהרן לר׳ כט^ה. אונד פיר ארלעניירו
 יפות תפלות .מהערנרשהויזן שטואל כ״ר

 .8ס תס״ט, ,חמ״ר נקודות: עס מרובע בל״א
 דער "יאהרבוך בס׳ שנית נדפס הס׳ והקדמה

 .8ס ,1846, ורן תר״ז: לשנת איזראעלימען"
. ע״ש ,קצ״ב—קע״ג דף

 חיים טשה ה״ר . תחלה לישרים 195.
 ומליצה שיר בארח ספורי משל .לוצאטו

 . 8ס 61 4ס ,תק״ג ,ד״א : ונעימה שקולה
 , לעמבערג . תקנ״ט , שם . תק״ט ,ברלין

 , ליסא . תקפ״ג , שם ,תקע״ג שם, . תקג״ט
 , ווילנא . 8ס , תקפ״ה ,לעמבערג . תקפ״ד
 נדפס גם .12ס ,תדי״ח , ווארשא . תר״ט

 זמירות ועיין ,למארנוינענו ישראל תפארת בס'
. ישראל

 נוסח סדר .טילי אליעזר ר׳ . חפץ לכל 196.
 ושטרי וגיטין תנאים וכתובות שטרות מיני כל

 דון ד לכנו כתב אשר מכתב )ובראשו וכו' מו״מ,
 :וויניעה( בין סינייורה אמו ושם אברבנאל שמואל

. 4ס , שס״ב , קראקא . שי״ב ,ד"ו
, מרע( סור )עיין .חפץ לכל 197.

 , יהודה( אלפי )עיין , מלמד למד 198.

 ,להלן( ה׳ למורי )עיין .מעניניו למד 199.

 חלקים: בג׳ האיצטלוב מלאכת למוד 200.
 לר׳ הוא גם )ואולי .246/4 מינכען ב״י

 בכרך הקודמים ככל תבון ב! מביר כ״ר יעקב
. שם( ההוא

 ישעיה ה״ר .הילדים תחלואי למוד 201.
 הילדים חליי על . רייף נחום מנחם ב״ר

 )פהיויטע הטבע דרכי ע״פ חינוכם ואופני
. 8ס , תקפ״ה , ווילגא : ערציהונג(

עולם(. הליכות )עיין . התלמידים למוד 202.

 באר )עיין .ברפואה אפוקראט למודי 203.
. חיים( מים

 עולם מכללי קבלה . אצילות למודי 204.
.911, ? רר״א כ״י :להאריז״ל האצילות

 . יאוועל מרדכי ה״ר .הטבע למודי 205.
 חלקיס:טשערנאוויץ, בד׳ הטבע חכמת תלמוד

. 8ס ,תקצ"ו
 . ממודינא זכות דוד ר׳ .ה׳ למודי 206.

 , איטלקי ל׳ עם לנערים הדת יסודי למודי
 , שם .תקע״ד ,ריגייו : חלקים לג׳ ונחלק

. 8ס ,תקפ״ר
 בלשונות חי׳ ננאר. יהודה ה״ר ה׳. למודי 207.

 קונטרס ובסופו ,הש״ס וסוגיות הראשונים
 וקצת והוספות תקוניס מעניניו למד

 והשמטות יהודה של חלקו מחבורו דרושים
 ! ליוורגו : ומפתחות מעניניו למד מקונט'

. 2ס ,תקמ״ז
 למוד שם בגדר .נתן יצחק ר׳ ה׳. למרדי 208.

. יה״ש ב״י : בתנ״ך הנמצא

. חסר( תורת )עיין . ך׳ למרדי 209.

.הספר( בית )עיין .המישרים למרדי 210.

 ))עהרע הנדסיים מקרמרת למרדי 211.
 . $רטערן( נע^עטריטען רען רויבער

...פישל ב״י :העבים אליה לר׳
 מלאכת )עיין .והמעשי העירני למרדי 212.

• . המספר(

 .בסאן ישעיה ה״ר .פושעים למרדי 213.
 :מדרושיו ח״א והוא אחרים ולמודים דרשות

 :מדרושיו וד׳ ג' וח״ב .366 רח״ם ב״י
. 166—8 שם ב״י

 קריאת למודי ראשית .הקריאה למרדי 214.
 למודי וראשית וכו׳, ברכות וקצת לנערים לה״ק

 למודי ראשית ובסופו ,עם להמון ל״א קריאת
 חכמה ולמודי ציורים עם ככתבם ל״א קריאת

 נדפס וכן . 8ס ,חש״ד ,ורן : בקצרה ומוסר
 , פיורדא :לבד ח״א רק כנ״ל עוד . פ"ר

. 8ס ,תר״י
. הקבלה( שלשלת )עיין . הלמודים ס׳ 215.

 אורים )עיין .לישרים ואור למודים 216.
. גדולים(

 חי׳ .פארדו דור ה״ר . לדוד למנצח 217.
 שגיות בשם בש״ס אימא האיבעית כל על

 בש״ס דמסיק מאי כל לתרן ומאמר לאריות

 הסימנים כל ועל קושית, עיסה בשם בקושיא
 צדק״ה מעשי״ס סי' כמו בתלמוד הנמצאים
 במספר כאו״א דרבנן סימנים בשם וכדומה

 : )וי״א תקכ״ה , שאלוגיקי : בפ״ע דפין
“ . 2ס תקנ״ה(

 היד״א הג״מ מחבורי א׳ . לדוד למנצח 218.
כ',ע״ש. סי׳ ח׳ בתג״י כמ״ש , בכתובים שנשארו

 אברהם ה״ר .אברהם לעבד למנצח 219.
 חדשה בהכ״נ חנכת ליום שיר . קולוניא חי

. 8ס , 1822 ,פאריז :בפאריז

 רעים ותמצא טובים בדרך תלך למען 220.
 כ״ר הירש צבי ח״ר . הדרכה או אהובים

 : טובות והנהגות השכל מוסר .זונדיל חנוך

 השב תפלת עם עוד . 8ס ,שס״ד , קראקא
 טורה ם׳ עם רמב״ן ואגרת הרוקח מס׳

 דרך בשם עוד . 8ס ,שפ״ה , שם : חטאים
 זמ״ש זה עיין , חטאים יורה ס' עם טובים

. ש( )רטש״ : שם
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 מצות חרי״ג מלך פתגם ובסופו ואחרונים,

.8סבאור:דיהרנפורט,תקע"ב, עם ושיר בחרוז
 ישראל ב״ר אברהם ה״ר אמרים. לקוטי 231.

 ס׳ ובסופו ,שירה פרקי על פי׳ .מבראדי
 ש״ס תנ״ך ספרי כל שמות ספר אמרי

 ספרים ושארי קבלה ספרי ולקוטיס מדרשים
 , זאלקווא : השבוע ימי בכל לאמרס קדמונים

. 8ס ,תקס"ב
 דובעריש אדמו״ר . אמרים לקוטי 232.

 בקבלה ופשטיס תורות לקוטי . ממעזריטש

 מגיד ס׳ :השער וז״ל . כשיטתם ורמז ומוסר
 אמרים לקוטי והוא דוב( )ס״ת ליעקב דבריו

 אברהם ב״ר שלמה ה״ר ע״י לביה״ד וכו'.הובא
 ע״י שני ד' כנ״ל עוד . • • קאריץ : מלייצק

 ,קאריץ :בסופו חדשים לקוטיס בתום׳ הנ״ל
 . חקג"ז , שם .תקנ״ב , זאלקווא . תקמ״ד

. 4ס , תקס״ח , ברריטשוב .תקנ״ז , קאריץ
 זלמן שניאור אדמו״ר .אמרים לקוטי 233.

 בינונים של ספר ח״א :חלקים ב׳ .נכג״ט
 אליך קרוב כי פסוק על ונוסד ה׳ עבודת על

 פרשה על קטן חינוך ח״ב . וגו׳ מאד הדבר
 סופרים ומפי מספרים מלוקט ק״ש של ראשונה

 שער נקרא הדרוש ועיקר נ״ע עליון קדושי

 ובכללו ,פרקים י״ב ובו והאמונה היחוד
 .תקנ״ו ,סלאוויטא : תניא ס׳ ג״כ נקרא

. 8ס ,תקנ״ט , זאלקווא
 בחוס׳ הנ״ל ככל הנ״ל אמרים לקוטי 234.

 בקצור תשובה עניני לבאר התשובה אגרת

 ואזהרות מוסר דרכי הקדש אגרת ובסופו
 קצת על קו״א ועם טובות והנהגות ה׳ ביראת

 ,שקלאוו . תקס״ה זאלקווא, חמו״ר. פרקים:
 . תר״ג , אלטונא . תקע״ד ,שם . תקס"ו

 ,1858 שם, . 1857 , לעמבעדג . תר״ג יאס,
. ז”וז ,8ס שקר( )והפרס קיניגשבערג

אפענהיים. גומפיל ה״ר אפרים. לקוטי 235.
. 8ס ,תקע״ה ,מיץ :ופשטיס תורה חי׳

רד״א ב״י מהרש״ח: מכתבי האר״י לקוטי 236.
? ,895 .

כ"ירד״א :ומאמרים עניניס ובאורי לקוטי 237.
. 1257, ן(

 סג״ל וואלף בנימן ה״ר .בנימן לקוטי 238.
 ,לינעוויל :הגהות עם בקצרה שו"ב פ"פ.הל׳

. 8ס ,תקס"ז
 בר״ש וואלף בנימין ה״ר .בנימן לקוטי 239.

 :מרבותיו שקיבל עה״ת פשטיס היידנהיים.
. ^ו. 368 רח"ם כ״י

 רפאל בה״ר דוד ה״ר . תר לקוטי 240.
ש״ע על דינים וחי' ומ״מ לקוטי .מילדולה

 וו״נע.11 יוו!טפם לעכענסבעשרייבונג 221.
 : ךעטיכמע היםטאריטי״ביאגריופהיטע

. 8ס , תקנ״ט ,ברין
 ב״ר שמעון ה״ר . — שמו יהי ,לעולם 222.

 יעקב: שבעין "לעולם" לשון כל על פי' משה♦
. 4ס ,תקס״ו ,אלטונא

 רביטמאירב״רטוררוס לפנים. לפני 223.
 . עמוקה קבלה ס׳ .מטוליטולה )הלוי(

 קרוב ס״א יצירה לס׳ בונוריל הר״מ בפי׳ הובא
 עס נדפס ממנו גדול ומאמר .א' משנה לסוף

 יצירה בס׳ ריטאנגעל ע״י רומית העתקה
. 4ס ! ב״ב ח ,ד״א

 נחמן כ״ר משה רבינו .הלקוטות ס׳ 224.
 ברכות מס׳ על חי' . )הרמב״ן( גירונרי

 ערכין מ״ק סוכה ר״ה פסחיס חגיגה מגילה
 מהריק״ש שו״ת עס דפין( )נ״מ ושבועות

 : דפין( )ל״ו בסופו מיגאש( ן׳ מהי״י )צ״ל
 . רובענס וכן )רמי״ג 2ס , תק״ל ,שאלוניקי

 דף גא״ל וצונן . חק״מ : ויה״ש . תקכ״ה : ורח״ם
 , ווארשא . !( היודע וברוך . תקנ"א :קפ"נו

 מס׳ על הרמב״ן חי׳ בשם 4ס ,תרי״ח
. זה ועיין ,שבת

 מחכמי לא' הרבה מעניניס לקומות 225,
. 367 רח״ם ב״י : פרובינצה

 יצחק כ״ר אברהם ה״ר .אברהם לקוטי 226,
 ויכוח בדרך מוסר תוכחת .משווערזענץ

 . תקנ"ג ,פראג :והנפש הגוף בין ומליצה

. 8ס , הר״ת , ווארשא
 משה כ״ר אברהם ה״ר .אברהם לקוטי 227.

 תפלות לקוטי קונטרס והוא .שענפעלד

. 8ס ,כת״ר ,קראטאשין : לחזנים
 דיין ליב אריה ה״ר .האור לקוטי 228.

 החדש קדוש הל׳ ענין באור .מלובלין

 הקטן מאור ח״א :לב״ח ונחלק להרמב״ם
 הראיה ע״פ קה״ח בענין החיצונים מאורות על

 מאור ח״ב . וכו׳ המולדות, חשבון וע"פ
 : והנסחרים הפנימיס מאורות על הגדול

 דף נח״ב פירשנו ולפ״ד .4ס ,תכ״ז , לובלין
ע״ש ,לבד ח״א רק נדפס לא רס"ג

 ויקייו. דיל אברהם ה״ר אורות. לקוטי 22,?
 . מהראשונים מלוקטים וכללים דינים חי'

 הרמ״ז וכשו״ת ,נכ״י אותם ראה חיד״א )והג״נג
 ,ויקייו דיל שמואל לה״ר מיחסם י״ד סי׳
. במקומו( ס״ב שלי ושה״ג כ״ד שג״ב :ע״ש

 כ״ר פייביש אורי ה״ר .אורות לקוטי 230.
 ומזוקקות צרופות מצות תרי״ג . ליב אריה

 ספרא ספרי התלמוד ע״פ ברורות בראיות
ראשונים ופוסקים ומפרשים מכילתא



מדרש לקוטי — 264 — דודאים לקוטי

 הריקאנטי על פי׳ . רונקיל זלמן ר׳ לקוטי 152.
. )ש"י( : עה״ת

 כמו מקדמונים חשובות קצת זמרא. לקוטי 253.
 אחת ובחשו׳ דורס וחכמי והאלשיך הב״י מרן

 בק״ק הונה ליפמאן אליעזר ה״ר חתום

 קונערסים קצת ראיתי . לקוטיס ובסופו איוויא
 וניכר ,וסופו בתוכו וחסר שער כלי נדפסים

. 4ס , קעניגסבערג ד׳ שהוא

. הגדולים( שם )עיין . שם זעיר לקיטי 254.

 רד״א ב״י :ב״ק מס׳ על גפ״ת חי׳ לקוטי 255.
0 ,269 .

 עם וח״מ אה״ע י״ד בש״ע דינים חי' לקוטי 256.
 : דליטא מבריסק מרדכי לר' שו״ת איזה

. 606, ף רד״א ב״י

 תוספות: בעלי קדמאי מגאוני ש״ס חי׳ לקוטי 257.
. 849, ? רד"א ב״י

. נרה( פתחי )עיין . יום למוטי 258.

 ב״ר יאסקע יוסף אדמו״ר . יוסף לקוטי 259.
 , מינקאתיץ : ופשטיס הלכות חי׳ .יצחק

. 4ס תקס״ג,
. נסים( מעשה )עיין . יוסף לקוטי 260.

 משמות בקבלה גיקטיליא יוסף ר׳ לקוטי 261.
. )ש״י( :ב״י ,הקדושים

 כ״ר אייזיק יצחק ה״ר .יצחק לקוטי 262.
 מוסר דברי . טרוידניץ ש״ץ וואלף זאב

. 8ס ,ת"ק , פפד״ט :ה׳ ביראת ותוכחות

 נקרא דפוסים ובקצת * יקרים לקוטי 263.
 ופשטיס חורה■ לקוטי .יקרים לקוטים

 הבעש״ט הגדולים החסידיס מדברי ומוסר
 פרימסלן מענדיל ור׳ ממעזריטש בעריש ור׳
 ע״י ומסודר מלוקט הכל יאמפלא מיכל ור׳
 ..לבוב סלל: ליב יהודה ב״ר שמואל ר׳

. 8ס , תקנ"ב ,לעמבערג
 סדר ובסופו כנ״ל הנ״ל יקרים לקוטי 264.

 ע״י נכון היותר ע״צ מתוקן נפש פדיון
 . תקנ"ד מעזירוב, תקנ״ב. לעמבערג, : הנ״ל

.4ס ,1857 שם, לעמבערג,תר״י. תקנ״ח. שם,

 לוצאטו. חיים משה בוונות.ה״ר לקוטי 265.
 ועל הבו לדוד מזמור על ע״ש למנחת כוונות

 על עמוקים ועניניס סודות ואח״ז ,דודי לכה
 : כסדרן באו שלא בתנ״ך פסוקים איזה

. ל״ב( הערה קל״ע דף ג׳ )כ״ח .רמש״ג ב״י

.משלי( ,תורה )עיין .מגדים לקוטי 266.

רוסי די ב״י :רבה בראשית מדרש לקוטי 267.
166/13 .

 . ז׳( סי' ד׳ )זצ״ל : הקמח לקט ס' כעין

; ? שירים או פשעים .דודאים לקוטי 241.
. 369 רח״ם ב״י

 רד״א כ״י :ברוך ב״ר טהר״ם דיני למוטי 242.
. 1483 0( 726, ף

 פינחס ר׳ של אחיו לבן דינים לקוטי 243.
 הוא ואולי . 605, ף רר״א ב״י :הלוי

 שע״ד דף גא״ל צונן )ועיין יצהקבנבגשתי ר׳
. . שם( 0 והערה

 והיסט זרח מדות ובאור דינים לקוטי 241.
 שבועת על ב״ד ומעשה המקוה מדידת ושעור
 יוסף אברהם לה״ר ההל״ז משנת אלמנה

 הפליט ב״י : במורינא גראציאנו שמואל

55 .1)€0 .
 רר״א כ״י : פוסקים וחי׳ דינים לקרטי 245.

. ו.\2 242, 0
 : ושו״ת פוסקים מכמה דינים לקרטי 246.

. ^ו. 724, ן( רד"א ב״י

 וגרמייזא: מגנצא של ומנהגים דינים לקוטי 247.
. 1032, 9 שם ב״י

 סימנים קי״ח מגאונים דינים לקוטי 248.
 דרשות עם ספרים ושאר חסידים וס' ממרדכי

 : מלוקעיס בספריה הנמצאים הקדמות ק״ב
. מצאתי לא ובק״ד תקמ״ב משנת רד״א ב״י

 : וענפיס באילנות מסודר דינים לקוטי ־249.
. כנ"ל שם ב״י

 לר״י השמים ושער גאון האי רב לקוטי 250.
 גאון האי מרב לקוטים מקובץ גיקימיליא

 לה״ר ישראל נר פי׳ עס זה( )עיין דלהלן
 ח״ן ואח״ז קאזיניץ דק״ק מ״ט ישראל

 פינחס ה״ר ולקוטי הנ״ל להמפרש קבלה כללי

 יצחק יעקב ה״ר חי' קצת ובסופו מקאריץ
. 8ס )לבוב( חמו״ד : טפשיסחוב יהודי

 אסף אשר ,א״ח ש״ע על הלכות לקוטי 251
 מובהק רבו מתורת זצ״ל נתן מו״ה ...וליקט
 לו יצא כבר כאשר זצלה״ה מוהר״ן ...

 לקוטי ה״ה ... הספרים בכל שלו מוניטין
 וס׳ מעשיות וספורי , וח״ב ח״א מוהר״ן
 נעשה הזה והחיבור . עצות ולקוטי המרות

 ולחדש לבאר הנ״ל הגאון רבו פקודת ע״פ
 הלכה בכל וטעם סמך למצוא מש״ע הלכה בכל

 ועצות השכל ומוסר האמת חכמת בדרך
 עד ונשגב עצום והתחזקות ונוראות נפלאות

 החסיד מהגאון החבורים וכל ...סוף אין
 ...תלמידו ע״י יחד ונקבצו נעתקו הנ״ל

 מדבר הספר )וכל . השער הנ״ל,עכ״ל מוהר"ן
 : הנודע( חסידות בדרך א״ח ש״ע בדיני

. 4ס )לבוב( חטו״ד



הפרדס לקוטי — 265 — טהרי׳ל לקוטי

 סליחות יסדי מנהגים . מהרי״ל לקוטי 268.
 , עסטרייך,וכו' גזירות כשעת וכו' והפלות

 • כ״י ,נחוניא בן יוסף ר׳ ע״י מלוקטים
 ופסקים דרשות ג״ח . כ״א( דף ח״ב )פירשנו

.)שם( :נדפסו ולא י״ד עור על ובאור ותשובות

 . לוי בן יצחק והולדות מהרי"ן לקוטי 269.
 יצהק לוי בה״ר דפיקאב הרב ישראל ר'

 וקצת ורוח התורה כסדר קבלה רמזי . מב״ד
 : רבב״ח מאמרי על ובסופו ! ואסתר שיה"ש

. 4ס , תקע״א ,ברדיטשוב
 אב״ד שהיה מאיר מוהר״ם.ה״ר לקוטי 270.

 ופשעים מאמרים באורי .בשווערזענץ
. 4ס ,תע״ז , ברלץ : בקצרה

 שמהה ב״ר נחמן אדמו״ר מהר״ן. לקוטי 271.
 על וטעמים ותורות פשטיס . הבעש״ט נכד

 ועל ומדרשים רז״ל מאמרי ועל חנ״ך פסוקי
 נאסף .וכו' ,ורביהס וחסידים ב״א מנהגי

 הירץ נפתלי כ״ר נתן ר׳ ע״י ומסודר
 אוסטרהא, קדמאה: חלקים, ב' .מנעטרוב

 , תקע״א , מאהליב : מ״ב וחניינא . תקס״ח
 , תקס״ט חמ״ד( )וגם סלאוויטא : וב׳ וא׳ .4ס
 , תקפ״א , אוסטרהא : ח״א כנ"ל עוד . 4ס

 ח״א שגם נראה )אבל תקפ״א , טאהליב : וח״ב
 ד׳ הס הב״ח שכל נראה ויותר . מאהליב ד׳ הוא

 אוסערהא ולא וכדומה פולנאה או סדילקאוו

. 4ס כלל( ומאהליב

 :הנ״ל ככל מהנ״ל תליתאי מהר״ן לקוטי 272.
. 8ס , תקע״ה )אוסטרהא( חמ״ד

. הלכות( לקוטי )עיין .מוהר״] לקוטי 273.

 ב״ר מן מנחם אליעזר ה״ר .מן לקוטי 274.
 אלשיך פי' עם מרקבראט.הפטרות מאיר

 פי׳ נמצא אלשיך עליהם שאין קצתם ועל
 ר׳ הנשיא כן יוסף ר' ופי' אברבנאל

. 4ס ,תקכ״ד ,ד״א :היון אברהם
 לקוטי .הלוי ה״רמנחם .מנחם לקוטי 275.

 .4ס שנ״א, שאלוניקי, הספירות: בענין קבלה
 מצאתי לא כי בעיני וחשוד . ^.2 431, ן< )רובענס

 מעעות לו חוששני ולכן , כה עד מקום בשום זכרו
. וכדומה( דפוס בשנת

 אלחנן חנניה ה״ר .מסכתות לקוטיי 276.
 פורש ולא ז' סי׳ ח' בתג״י מזכירו .הכהן הי

. ע״ש ,מהותו

 ראבי״ה ומהרי״ל וסמ״ק מרדכי לקוטי 277.
 ב' , פוסק ס' קדמונים גאונים ושארי וא״ז

666, 667, ? רד״א כ״י :חלקים

. כריתות( ם׳ )עיין .מרדכי לקוטי 278.

 לבית פינחס ה״י . נמושות לקוטי 279.
 רח״ם כ״י התלמוד: על חי׳ קאצינעלנבויגן.

. ו.\2 375
 כ״ר הירש צבי ה״ר .נפתלי לקוטי 280.

 המדפיס היה והוא , )ווילמרשדארף וי"ד חיים
 חקכ״ט, פיורדא :התורה כסדר פשטים דשם(.

 לקוטי מס׳ הראשון והמסדר המלקע הוא אף . 8ס
 קרא למה עעם תמצא הנ״ל ס׳ ובהקדמת . צבי
 המדפיס היה חיים ר' ובנו .נפתלי לקוטי שמו

. בפיורדא

 רי״א כ״י :האלקושי מס׳ עכרונרת לקוטי 281.
. 1284, ף

 ועל העצם שה על וסודות קבלה עניני לקוטי 282.
. 979, רד״א כ״י : נתיבות ל״ב

 ע״י מוהר״ן מתורת מלוקטים עצות לקוטי 283.
 : ח״א ,א״ב כסדר ומסודר מחסידיו א׳

 כנ״ל עוד . 8ס ,תקע״ו ?( )דובגא חמ״ד
, 8ס תרי"ח ! לעמבערג . חמו״ר : חלקים ב'

 : משניות על משאנץ הר״ש פי' לקוטי 284.
. ו.\2 166/15 רוסי די כ״י

 פסוקי כמה על ופשטיס פירושים לקוטי 285.
. ״\נ 265, ף רד״א כ״י : תורה

 בידינו אשר הזה הם׳ על . הפרדס לקוטי 286.
 הרב דברי נראין עתה לפנינו שהוא וכפי

 שמואל לרבינו שמיחסו צונן מהרי״ט החכם
 בע״ס ז״ל הרא״ם תלמיד שהיה טבונבורק

 מהר״ס של וקרובו מרבותיו א׳ והיה היראים
 שהוא עליו מוכיח וחזותו .כנודע ז"ל ב״ב

 פוסקים ספרי וכמה מכמה ומסודר מחובר
 קצת בראשו כי ויען לפניו, שהיו ראשונים

 מתחלה והס ז״ל לרש״י הפרדס מס׳ עניניס
 שמצא כפי שם העשר עשר פ' סוף עד הספר
 מתלמידי א' מיד ומסודרים מלוקטים אותם
 לקוטי זה שמו על הספר כל נקרא לכן ,רש״י

 מבינו ע״י שנלקט ונראה ,ז״ל מרש״י הפרדס

 שכתב יו״כ בענין שם הנז' הכהן אברהם
 מפי כהן אברהם אני קבלתי כך :וז"ל שם

 לחכמה מצרף )ובס׳ .ז״ל )?(מילי רבנא מורי
 . ע״ש( , זה כהן ר״א הוא מי תמצא ע״ב י״ד דף

 הבן פדיון ענין בו סידר תעשר עשר פ' ואחר
 הרא״ס לרבו היראים מס' מילה וענין הבכור

 בכפר מצאתי ע״כ •׳ ואומר שמסיים כמו ז"ל
 דברי והם חולים בקור הל׳ ואח״ז .יראים
 ואח״ז .בקצרה תענית וענין התלמוד מן אגדה
 בימי שהיה יקר רבינו של מספרו ט״ב ענין

 עד המוז מי"ז ההפטרות וסימני ,ז״ל רש"י

 המועדות וסימן פרשיות וסדר החומש סוף
מכיר בר מנחם רבינו של מספרו והקביעות

.34
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 קצת אתרן ועד ,ז״ל רש״י תלמידי בימי שהיה
 שהם כנראה ר״ת וענין וחוה״מ ושבת יו״כ דיני

 שמעתי :שמתחיל לפי בעצמו בונבורק לר״ש
 היה הלבן ור״י ,וכו׳ הלבן יצחק ה״ר בשם

 בשו״ת כמ״ש ,ז״ל הרא״ס כרבו ר״ת מתלמידי
. כ״ע סי׳ הרש״ל

 עס ראשונה נדפס הנ״ל הפרדס לקועי
 .וזולתו רגט״ה תקנות : והס רבות, נוספות

 בחרוזות הבריאה הנהגות הגויה רפואות ב׳
 המיוחס התפוח ס׳ . אלהריזי לר״י

 . ומוריא לגאלינוס הנפש וס' לאריסטו
 ...ה שער והוא וחירותם הבמים משלי

 וסגולות הנ״ל אלהריזי לר״י התחכמוני מס'
 : שועלים משלי מן ס״ח ומשל להראב״ע

. 4ס או 2ס ,עט״ר ,ד״ו
 הגויה רפואות עס הנ״ל הפרדס לקוטי 287.

.8סלבד:פירארה,שי"ב.זאלקווא,תקמ״ב, הנ״ל

 הגויה רפואות עס הנ״ל הפרדס לקוטי 288.
 ב״ר פסה ה״ר ע״י 0^" קצת תוס' ועם הנ״ל

.4ס ,תע״ה ,ד״א :מסלוצק בער יששכר

 ,הנ״ל הגויה רפואות עם הפרדס לקוטי 289.
 יחזקאל לה״ר השכל מוסר ס' ובסופו

 מ׳(: כאות זה )עיין בדרעטשין מ״ט פייוויל

. 4ס , תקע״ג , פולנאה
 נוספות: שוס בלי לבדו הנ״ל הפרדס לקוטי 290.

, 8ס ,תקס״ח , קאפוסט
.יוסף( דברי )עיין הפרדס. לקוטי 291.

. האמת( קנאת )עיין . פרחים לקלטי 292.

 : צמה יעקב לה״ר חייס עץ פרי לקוטי 293.
. .1^ 980, ף רד״א ב״י

 ע״י מלוקעיס ,לרד״ק שרשיס פשעי לקוטי 294.
 )עיין . באוקספורד רד״א ב״י : ישעיה ר׳

. תתכ״ז( דף תר״י עק״ד

 ר׳ ע״י פרחון לר״ש שרשים פשעי לקוטי 295.
שם(. הנקדן.)עי׳ הכהן יצחק ב״ר יקותיאל

 ב״י : וגאונים מרבנים פשעים לקוטי 296.
 או 106, 0 וק״ד , ^2 11 תקמ״ב רד״א

. ע״ש , 8 109/6

 שונים ועניניס תפלות לקושי .צבי למוטי 297.
 הירש צבי ה״ר ע״י ומסודר מלוקש כאלה

 ושם ,בווילטרשדארף מדפיס חיים ב״ר

 . ושנויים בתוספות פ״ל ואח"ז ראשונה נדפס
 נפתלי לקוטי ג״כ ועיין הדרך תפלח )ועיין

. שם( ומ"ש לעיל

 שטחה )ה״ר . קדמוניות לקוטי 298
 מקרא בני דת לקורות • פינסקער(

 עבריים יד כתבי עפ״י שלהם והלישעיאשור

 איש פינסקער שמחה מאת וערביים
 רבים עניניס בו ובאו ועלו .אוריסא

 ,כה עד נדפסו שלא הקראים חכמי מספרי
 קצתם רק ומהם בשלימות חבורים כמה מהם

 הדברים עשרת א(פי׳ כמו: לדוגמא,
 ולקוטי א׳ סי׳ )נספחים . נח בכ״ר נסי לכ״ר

 חוקם'מלחמות ב( מ״א(.—ל״ז דף קדמוניות
 פי״ג וסוף ירוחים בכ״ר סלמון לכ"ר ה׳

 תשובות ג( . ל( סי׳ )נספחים :ממנו
 ב״ר יעקב לה״ר הלוי עלי בב״ר יפת כ״ר

 . נ׳( סי׳ )נספחים :הרס״ג תלמיד שמואל
 בכ״ר הכהן סהל לכ״ר מגלה תוכחת ס׳ י(

 מנחם כ״ר מכתבי שני ה( שם(. )שם מצליח:
 אלמקמן המכונה הבבלי דוד לר׳ הגולה גיצני

 )בכ״ר הקראי מנחם מכ״ר אחד ומכתב
 סי׳ )שם : הגר לעקלס יוסף( בכ״ר מיכאל

 הוא אחד הכותכים שני המחכר הרב ולפ״ד . ד'
 קצת ו( .ע״ש( ,הוא אהד המקבלים שני וכן

 עשרת על ירוחים כן סלמון כ״ר מהקדמת
 על הלוי לוי כ״ר הקדמת וקצת הדברים

 טשה כ״ר ע״י לעברית שנעתקו דברים פרשת
 משה כ״ר מאמר קצת ז( .פירוז ישעיה בן

 , בעריות רס״ג דברי נגד שענות הכהני
 בבאור קריש בן יהודה ר' מחבור קצור ובו

 ויקרא שמות מפי' קצורים קצת ח( . המצות
 ולפ״ד ,הרא״ף )לפ״ד עלי בן ישועה לכ״ר

 .נמנא( לא עלי ובן , יהודה בן כר״י הוא הרש״ף
 וקצת עה״ת העשר ס׳ חבור זמן על ט(

. 8ס , תר״ך ,ווין :ממנו לקושיס
 רומי מל' נעתקו וסגולות רפואות לקוטי 299.

 : מוויטרי יהודה כ״ר גבריאל ר׳ ע״י

. יה״ש ב״י

 טרסקון די אליעזר ר׳ שו״ת לקוטי 300•
¥.. 166/1! רוסי די ב״י : מגיד שמואל ור'

 . חיים( תוצאות )עיין .שושן* לקוטי 301.

 .אלימלך( נועם )עיין .שושנה לקוטי 302.

:הלוי אליהו לחרב .שושנים לקוטי 303.
. מהותו( פורש )ולא .יוא״ל ב״י

 יעקב ב״ר יצחק ה״ר .שושנים לקוטי 304.
 הספד ,ח״א . בקרעמניץ מ״מ מייזילש

 העדרם. וחסרון הצדיקים במעלות א׳ גאון על
 נטיעת בשם וענוה יראה על דרושים ,וח״ב

.)שי״ג( . 8ס ,חמו״ד : שושנים

 יצחק לר׳ סודות לקושי . שושנים לקוטי 305.
 רר״א ב״י :להרמב"ן( חבר )תלמיד עכו דמן

. מצאתי לא ובקי'ד תקמ"ב

 .לוי ב״י מאיר ה״ל .שושנים לקוטי 306.
 : התורה כסדר גאונים וחידושי פששיס
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 דפין, 8) 2סתפ״ב, יעסניץ, ..ת. זאלקווא,
 , זאלקווא .צ״ע( ודבריו שמ״ד דף ח״ב פירשנו

 תקס״ה, נאווידוואהר, תקנ״א. פפד״א, תק״מ.

. שם( ומ״ש פז אדני )ועיין . 8ס

 שמואל מירכי ה״ר שושנים. לקוטי 307.
 תדיר ומזכירו . שונים ופשטיס י/ח ♦ גירונדי

. הרואה שיראה כמו שלו בתנ״י

 .יהודה כ״ר משה ה״ר שושנים. לקוטי 308.
 ונביאים יהושע ס׳ על מלוקטים פשטים

 עראמה ור״מ רב בי מהר״י מפירושי אחרונים

 . 4ס ,שס״ב ,ד״ו :גרשון יצחק ור׳ וספורנו
. משה( קהלת ,תורה )ועיין

 הח״ק מדברי לקיטיס .שושנים לקוטי 309.
 ברוסיא, ראשונה נדפס , מקאריץ פינחס ר'

. 8ס , תרח׳יי , טשערנאוויץ :ושנית
 כ״ר אברהם י׳ .ופאה שכחה לקוטי 310.

 ע״פ רז״ל מאמרי קצת פי' .אלימלך יהודה
 לר׳ ספירות עשר ופי׳ התלמוד כסדר קבלה

 קבלה עניני איזה וסודות היים ן׳ יוסף
 סוד ובסוף גיקיטיליא. אברהם בן יוסף לר׳

 החכם ע״פ הקידוש נוסח תם וז"ל: כתוב שבת קידוש
 הספרדי מאריאנטו ע״ה המקובל )?( רד"ר סכולל

. 4ס ,שי״ו , פירארה :ז"ל
 מרב לקוטים )עיין . טוב שם לקוטי 311•

. גאון( האי

 כ״י : אריה משער שמואל לקוטי 312.
(.8 ע׳ ש״ז פתיחת פאריז ד' לבנון גינצנורג.)יין

שטרות(. תקוני סדר )עיין שמואל. לקוטי 313.

 מאמרי על פי׳ . להאריז״ל ש״ם לקוטי 314.
 מהרח״ו ובחי׳ .קבלה ע״ד מסכתות בכמה רז״ל

 דברים הרבה מצא בכ״י חיד״א הנ"מ ליד שבאו
 ח' ול״א )עיין אלו ש״ס בלקוטי אשר למהרח״ו

. 8סתקמ״ג, , חמ״ר : במקומו( ח"ב שלי ושה"ג
 , האריז״ל שבחי ואח״ז הנ״ל ש״ם לקוטי 315.

 תעלומות מקובץ לרם״ג,הורם ה׳,ואותיות וכה

. 4ס תקמ״ה, קאריץ, מקנדיא: להיש"ר חכמה

 : עליהם ונוסף הנ״ל הנ״לככל לקוטיש״ס 316.
 צדיקים ארחות וס' ריינה לה די ר״י מעשה
 מספרי מלוקטים ,ז״ל ומהרח״ו האר״י מנהגי

,4ס ,המשר״ה ,ליוורנו :בנו והר״ש מהרח״ו
 ע״פ תהליס ס׳ כל פסוקי . תחלים לקוטי 317.

 שלמה כ״ר ליב יהודה ר' ע״י מסודר א״ב
 יצחקווינקלער: ב״ר ור׳יהונתן מררעזניץ

 . תקנ״א ,ליוורנו .תע״ז ווילמרשדארף,

.8ס ?(, תרי״ח , )ווארשויא תקע״ח שקלאוו,
מטשרנאביל. מרדכי תורח.ה״ר לקוטי 318.

 | כסדר סודות ורמזי ודרושים ופשטיס מוסר

 לקוטיס:טשערנאוויין, ושארי נו״כ וקצת התורה
. 4ס זו( בשנה פעמים )ב׳ כתייר

 זלמן שניאור אדמו״ר . תורה לקוטי 319.
 שלו אור תורה לס׳ וג' ח״ב הוא . נבליט
 ם׳ יתר על תורה דרושי .ת'( באות זה )עיין
 שבת לר״ה ודרושים התורה סוף עד שמוח
 כנ״ל תורה לקוטי ובסופו ורגלים, ויו״כ שובה

 , זיטאמיר : חלקים ב׳ ,השירים שיר על

. 4ס , תר״ח
 גדול חבור . וכתובים נביאים תורה לקוטי 320.

 )שג״ב :כ"י ,האריז״ל מגורי המקרא כל על
. במקומו( שלי ושה"ג כ״ב

 חיים ר' המקובל מהרב תנ״ך לקוטי 321.
 תנ״ך על ובנסתר בנגלה דרושים . ויטאל

 עליו ונלוה ,שלו חיים עץ מס׳ ב׳ נוף והוא
 כל על סוד בדרך טעמים מצות טעמי ס׳

 והג״מ הנ״ל. חיים עץ מס׳ ג׳ נוף והוא המצות
 היינו כ״ץ פאפירש למהר״ם מיחסו חיד״א

 ח״ב שלי ושה״ג ז׳ ט׳ שג״ב )עיין סידרו שהוא
 , תקל״ה , זאלקווא :בארוכה( מצות טעמי

. 8ס , חקס״ב , שם
 נפתלי ב״ר נתן ה״ר . תפלות לקוטי 322.

 ובקשות תחינות תפלות . מנעמרוב הירק
 מאמרי על מיוסדים ופיוסים וידויים רצויים
 חמו״ד : המחבר שסידר מהר"ן לקוטי

. 8ס )זאלקווא(

 ורב וגדול הנ״ל ככל מהנ״ל תפלות לקוטי 323.
 מיני ק״ט נמצא בח״א : חלקים ב׳ ,ממנו

 ובסופו , תפלות מיני מ״ט ובח״ב כנ״ל תפלות
 קרי לעון הברית תקון הוא הכללי־ תקון

. 8ס , תפל״ה ואנ״י ,חמ"ד :ר"ל

 גדולים: מכמה גיטין וסדר תשובות לקוטי 324.
. 688, ן( רד״א ב״י

 הובא .הישראלי יצחק לי׳ לקוטים ס׳ 325.
. ע״ש ,כ״ח פ׳ עינים מאור בס׳

 ה״ר המקובל מכתבי קבלה עניני . לקוטים 326.
 .תקכ״ז ,זאלקווא מאוסטרפאלי. שמשון

, קרנים( )ועיין . 8ס , חקס״א , הוראדנא

. חיים( מקור )עיין . לקוטים 227.

 תפלות . זכותא משה ח״ר .הלקוטים ס' 228.
 השנה לכל תפלות על פי' ואח״ז , למקובלים

 : להמחבר פזמונים ששה ובסופו ,קבלה ע״פ

. 00(1• 5 הפליט ב״י
הפרדס( ם׳ לקט, ס׳ )עיין . הלקוטים ס׳ 329.

 מכתבי לקוטיס וגס . מהאר״י לקוטים 330.

. 981—2, ף רד"א ב״י :האר״י
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 ר׳ של מיסודו הגימטריאות מס׳ לקוטים 331.
 עס עה״ת הדרשן משה ב״ר אליעזר

. 221/ד מינכען ב״י : ומדרשים דרשות

 תערובות בחלב בשר מליחה בדיני לקרטים 332.
 גט וסדר והיסח נדרים ופסקי נדוי ודיני

 בנו יהודה ור׳ להרא״ש שו״ת וקצת חליצה

 . נודע לא המלקט שם ,ברכות מאה ופי׳
 : וז״ל כ' ובסופו , והרינוב״א הראב״ר בס ומזכיר

 הובא ספרדי ב״י .וכו' נ"ר הר״ח מורי נשאל
פז״ר(. דף תרי״ג לפראנקעל עתי מכתב מקיירא.)עי'

 נודע לא ,א' לגאון נפרדות ודרשות לקוטים 333.
. 108 או 109, 0 רר״א כ״י :שמו

 של שם על פי׳ .גאון האי מרב לקוטים 334.
 שער א( : עוד לו נלוו .קבלה ע״פ מ״ב

 בקצור החשמל וסוד המרכבה ענין השמים
 שם לקוטי ב( . גיקיטיליא לר״י מיוחסים

 ע״ס וטעמיהם ול״ת מ״ע כמה על חרוזים טוב
 על סודות אלמוגי פלוני מאמר ג( .הסוד
 של )רבו עזריאל לר' ושמות ספירות עשר

 תקע״ד(. דף תרי״א ער״ד )עיין בקבלה הרמב״ן(
 ע״פ חפלה ישגובא יעקב ר׳ תפלת ד(

 ס׳ ה( .האמת לחכמת עיקרים ושו״ת הסוד
 בעניני סודות , גאון המאי לרב העיון

 לר״י סודות י( . תפלות וכמה השם מציאות
 . וכו' וציצית תפילין מצות על גיקיטיליא

 הרשב״א מפי נ״ע גאון בן רש״ט קונטרס ז(
 הקדמת הוא ,מהרמב״ן התורה סודות לפרש
 ה׳ היכל ס׳ בסוף הנדפס טוב שם כתר ספרו
 ע״י לביה״ד והובאו נאספו . משם לוקח אשר

 : מווארשא בערוש יששכר ב״ר גבריאל ר'

 לקוטי )ועי׳ . 8ס , תקנ״ח )ווארשא( חט״ד
. (250 סי׳ לעיל גאון ר״ה

 לב(. משמחי )עיין ההגיון. מם' לקוטים 335.

 ממפרשים מלוקטים לדרוש והקדמות לקוטים 336.
 ספרים: ושארי ואלשיך יקר כלי טוב חן ס' כמו

כה. עד מצאתיו לא ובר״ד 25 תקמ״ב רר"א כ״י

 או לה״ק )בדקדוק הענא זלמן לד׳ לקוטיט 337.
, .4 372 רח״ם כ״י : ?( זולת

 אברהם בן יוסף ר' של מחבור לקוטים 338.
 מתפלת וגס החפלות רוב על פי' . וקאר כן

 תדיר ומזכיר ספירות ועשר סוד ע״פ המועדות
 אבו ,אחמד אבו הקדמונים הפילוסופים גס

 אבן אלפראבי אבונצר עמרן, אבו ,אלוואליד
 . וזולתם וטימופטיוס גאלינוס אריסטו סינא

 עזריאל: ר׳ ע״י לעברי ונעתק ערבי בל׳ חובר
. 221 מינכען כ״י

 ב״ר יהודה לרבינו קדושין מחי' לקוטים 339.
166/14 רוסי די כ״י ארלדי: די טוביה

 )ולא יוא״ל ב״י :סונינו למהר"ח לקוטים 340.
. מהותם( פורש

 על חי׳ וקצת איצטגנינוח חכמת על לקוטים 341.
 מינכען כ״י : בקצור ותענית בכורות מס'

246/7 .
 שוניס בעניניס אלימאן יוחנן לר׳ לקוטפם 342.

 :זולתו יקרים בספרים שמצא ומה שלו וחי׳

. יה״ש כ״י

 בס׳ נזכרו . מרגליות יעקב לד,״ר לקוטים 343.
ק״ו(. דף נא״ל ע״ש:)צונן׳ע״ב ר״ד דף אומץ יוסף

 .יקרים( לקוטי )עיין יקרים. לקוטים 344.

 אברהם לה״ר התפיסה כללי על לקוטים 345.
. 2ס ,תק״ט ,ליוורנו : רורריגים חיים

 סדר )עיין . ספרים מאות מכמה לקוטים 346.
. הדורות(

 דוד משה לר׳ בקבלה מכתבים לקוטים 347.
. יוא״ל כ״י : ואלי

 לא אשר והתקינים זוהר ממאמרי לקוטים 348.
. יוא״ל כ״י : נדפסו

 שלא הנמצאים מזוהר ומאמרים לקוטים 349.
.מצאתיו לא ובק״ד תקמ"ב רד״א כ״י : במקומם

 רוסי די כ״י : ?־( )? מגילה ממס׳ לקוטים 350.
. ע״ש ^.2 313/4

 על פשטים ובסופו ,המסורה על לקוטים 351.
. תקמ״ב רד״א כ״י : פרשיות

 לארישמידיש המספר מס׳ להוטים 352.
. שד״ל כ״י : ?( )ארכימידיש

 . חננאל ליבינו המקצועות מס׳ לקוטים 353.
. ושו״ת( דינים )עיין

 וכו׳ ואמונה ומוסר טבע עניני על לקוטים 354.
 חקירות אלכזרה א( : והס שונים, למחברים

 יצחק לר׳ יצירה ס׳ באור ב( . הטבע בעניני
 מאמר ג( .הישראלי הרופא שלטה בן
 שלטה כ״ר אברהם לר' ועונש שכר על

 עברונות חשבון על מאמר ד( . מצמורה
 על גדול מאמר ה( . ששת לר׳ ותקופות
.46/5 מינכען כ״י :להרמב״ן התשובה

 מציאות על שו״ת בדרך מפילוסופיא לקוטים 355.
 בחורה הספירות עשר יסוד ועל סוף ואין השם

. 221/2 שם כ״י : ומהותם עצמותם ועל

: תם יעקב לרבינו ופרפראות לקוטים 356.
... ובק״ד ,תקמ״ב רד"א כ״י

 : הצדיק מעמנואל בקבלה לקוטים 357.
. 254, ? רד״א נ״י

. פירוש( )עיין .מהרמב״ן לקוטים 358.
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 צמח: למהר״י שמחה ליעקב רכו מס׳ לקלטי□ 359.
. נ\2 1062, ף רד״א ב״י

 ואופני הרופא הנהגת על ברפואה לקלטים 360.

. .1\2 286 מינכען ב״י :הרפואות
 לכבוד כתב אשר ליוחנן ברפואה לקלטים 361.

נ.\2 286/1ג שם ״י:כמדרשו מבית בצאתו מורו

 עניניס בו ובאו ׳ וסגולות מרפואות לקלטים 362.
 אברהם ור' הרשב״א ונכד הרמב״ס בשס רבים
. יה"ש ב״י :וזולתם ששון

 טעם א( והס:׳וקבלה בסודות שונים לקלטים 363.
 . קבלה סוד ע״פ והאמונה השם אחדות על
 שקיבל .עוזיאל בן דיונחן ברייתא באור כ(

 אביגדור שלמה ר' מספרי הנביא מירמיהו

 שאל אשר השם אחדות על טעם ג( הצרפתי.
 תשובה י( אליעזר. ר׳ את משפייער יהודה ,ר

 קצת השס.ה( במציאות להאמין האדם חובת על
 : מברצלונה שלמה ר' מספרי עניניס

. ו.\2 91 מינכען ב״י
 לה״ר התכונה חכמת על שונים לקלטים 364.

.יוא״ל ב״י : באזילה שלום שר אביעד

 נודע לא זה( )עיין כנשים שש ס' על לקלט^ם 365.
. 44 אח"ם ב״י :למי

 מנהם אליהו לה״ר התורה על לקלטים 366.
 )נע״ס מדינו דיל מארי אבא ב״י חלפן

 רבינו ורמב״ן ממדרש מלוקטים הדת(. בחינת
 , וגימטריאוח פשטיס עם שועיב ואבן בחיי

 ומשלים החמורות מלות על ערוך ובסופו
 ק״ד )ואולי .תקמ״ב רר״א ב״י : בתנ"ך ומליצות

. ^( 106, או 107, או 109, 0
 ילקוט כעין ערכין ע״פ חנ״ך על לקלטים 367.

. ^.2186, רד״א ב״י :ומדרש
 שם ב״י :האריז״ל מכתבי תנ״ך על לקוטים 368.

,984 2.\ .
דרך(. מורה )עי׳ גרשון. תנ״ךלר׳ על לקלטים 369.

 על שפירא למהר״ן נתן חורת מס' לקרטים 370.
. .¥2 983, רד״א ב״י : הזהר

 ובסופו השמוש׳ אותיות על טלבידקדוק לקח 371.
 אבא לר' והמליצה הדקדוק כללי על ארוך שיר
. ^2 791 רוסי די ב״י : קלונימום בן מרי

 חנניה ב״ר יגל אברהם ר' . טלב לקח 372.
 ע״ד ומוסר אמונה שרשי קצור ממונציליצי.

 ש״ב, ד״ו, נערים: לחנוך תלמיד עם רב שיחה
 ,שקלאוו . שנ״ה שם .)שמ״ז( חש״ד , שם

 לבנו הרמב״ס צוואת ועם עוד . 8ס ,חקנ״ו
 בברלין תבון אבן ר״י צוואת עם שנדפס )כפי

. 8ס חרי״ח( , )ק״ב חמו״ד : תרי״ב(

 יעקב ר׳ ע״י ל״א עם הנ״ל טלב לקח 373.
 תורת בשם ונקרא ,מתתיהו ב״ר טריוים

 , תל״ה , שם . 8ס תי״ח, , ד״א : טוב לקח

 . תע״ד ,ווילמרשדארף . ת״ס שם, . 4ס
, 8ס , תע״ט , יעסניץ

 ע״י רומי לשון תרגום עם הנ״ל טלב לקח 374.
 , פראנעקער . 8ס , 1679 ,לונדון : פייל

 : קארפצוף ע״י כנ״ל עוד .8ס , 1690
 ע״י כנ״ל עוד . 2ס , 1687 ,לייפציג

 כנ״ל עוד . 4ס ,1691 פפד״א, אורהעליום:
 , העלמשטאדט :הארדט דער פאן ע״י

 בוקס- יוחנן ע״י נעתק גס . 4ס ,1704
 חוס׳ עם קצתם נדפסו גס . נדפס ולא דארף
וי״א(. יו״ד דף ח״ב פירשט והגהות.)ועי׳ הערות

 ע״י וכלשונם ככתבם הנ"לבל"א טלב לקח 375.
 געטינגען, .8ס 1694לייםציג, באק: וו. פ.

 :אגטאן קארל ע"י כנ״ל עוד .8ס , 1742
. 4ס , 1856 ?( 1756) ברוינשווייג

 ב״ר ליפמאן אליעזר ה״ר .טלב לקח 376.
 אגדות על מזאמושטש״פשטיס מנלי מנחם

 9 )ורד״א תס״ה ,פפד״א : בערכין מסודר
 תס״ר. .:¥2 441, ן( ורובענס . תפ"ה 352

 דפוסו שנת להוציא יכולתי ולא ראיתיו אנכי גם

. 4ס חס״א( משנת הם הסכמותיו וכל ,בבירור
 צהלון. משה ב״ר טוב יום ר׳ . טלב לקח 377.

 .חש"ר , קונשטנטינא : אסתר מגלת על פי'

. 4ס , שמ״ב , צפה
 על פי׳ .סרסא יוסף ר' .טלב לקח 378.

... קושטנטינא :עה״ת הראב"ע

 הלוי יששכר כ״ר משה ר׳ טלב. לקח 379.
 המלוח פי' . שערטילש משה ר׳ הנקרא

 ממפרשים מלוקט ,נו״כ ספרי כל על בל"א
 קצת על לנוצרים ותשובות פשטיס וקצת

 : שלן משה באר ס׳ אל ומחובר ,פסוקים

. 4ס , שס״ד ,פראג
 על פי׳ . נגארה משה ר׳ . טלב לקח 380.

 מלוקט , המצות סדר על ובפרט ,התורה
 קונשטנטינא : וכו׳ וספרא׳ ומכילתא מתלמוד

. 2ס , של״א שאלוניקי( :)ורמי״ג
 פירש׳יי עס מגמרא סוגיות טלמלקוטי לקה 381.

. פ״ר נדפס . הנערים ד דו לח ומפרשים

 פסיקתא לס' הפרטי שם הוא . טלב לקח 382.
 ירוחם ומרבינו בתחלתו הפרדס מס׳ הנראה זוטרתי

 הלקט ושבלי פ״ה סי׳ תניא ומס' ה' חלק י״ט נתיב
 א׳ ט׳ )שג״א :תפילין הל' והרא"ש קי״ח סי׳

 ב״ר טוביהו רבינו : בשמו ח״א שלי ושה״ג
. אליעזר(

ביהוסף(• עדות ,קנו יעיר )עיין טלב. לקח 383.
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. טוב( שם כתר )עיין . רב לקח 384.

 תלמיד שמעון ר׳ חיבר . — ס׳ ,לקט 385.
 ב' )שג״א :יוחסין ס׳ בסוף מור"ם כמ״ש רש״י.

 שמעיד׳ ר׳ פצ״ל והנכון .במקומו( שלי ושה״ג
 יקרא ושם ח׳ דף ב׳ עתיקים דברים בקוננו׳ ועיין

. ע״ש ,הלקוטים ס׳ בשם לו

. להלן( ופאת שכחה לקט )עיין , לקט 386.

 )רי״ד(. הראשון ישעיה רבינו . הלקט ס' 387.
 , מ״א לדף קדושין רי״ד בתום׳ נזכר דינין. פסקי
 )ול״א ממנו: דין מביא ע״ט שבלת ח״א הלקט ובשבלי

במקומו(. שלי ושה״ג ד' וכ״ל ל״ד משג״ב ועיין ה'

. אברהם( מקות )עיין . אברהם לקט 388.

. הקטן( מאור )עיין . אהרן לקט 389.

 אליהו ב״י• אברהם ה״ר .האומר לקט 390.
 תפלות ושירי פזמונים .מקורפו מיררו די

 לר' הוא ומ״ב ,חלקים בשני קורפו כמנהג
 או )אביו מורדו די אברהם כ״ר אליהו

ש״ץ(. דף ח״ב )פירשט .8ס ?(:חמ״ד,תע״ח, בנו

. ופרחים( ציצים )עיין . אורות לקט 391.

 על וכוונות סודות לקוטי . אלחנן לקט 392.
 מכתבי מלוקטים ותשובה מוסר ועניני תפלות

 : ספרים ושארי חרדים וס' ושל״ה האריז״ל
 אלהנן לר' הוא ואולי 977, ף רי״א כ״י

. מפפר״ט קירכהאן הענלי או הענדיל

 יאסקי יוסף ב״ר אליהו אליחו.ה״ר לקט 393.

 : עשה מצות רמ"ח באור ׳ ח״א . שפירא
. 4ס , תקצ״ד , ברעסלויא

 , ופזמונים ושירים הפלות .האמר לקט 394.
 ,ד"ו : אלטארס שלמה *ר ע״י מלוקטים

. 12ס , תע״ח
 צבי ב״ר ליב יהודה דוד ה״ר דוד. לקט 395.

 מנהגים ובקשות תחינות מאייבשיץ. הירש
 : שונים מספרים מלוקט ול״א בלה״ק ודינים

. 12ס , תצ״א פראג,
. דוד( דברי )עיין . דוד לקט 396.

 ב״ר ליפמאן אליעזר ה״ר . טוב לקט 397.
. )שי״ג( . 4ס ... דרושים .מגלי מנחם

 די אריה יהודה ה״ר .יהודה לקט 398.
. כ״י ,ותשובות פסקים קבוצת .מודינה

 אלכסנדר ב״ר יוסף ה״ר . יוסךן לקט 399.
 תנ״ך מלוח בנאלהויזן.באור ומו״ץ מלמד

 אופפענבאך וכו':כ״י ומדרשים ש״ס ע״ם בל״א

.58/ב המבורג כ״י : לבד ועלית 24
 מרדכי בה״ר יוסף ה״ר . יוסף לקט 400.

 ופשטים והקדמות מאמרים לקוטי גינצבורג.
תום׳ עם שונים מספרים א״ב כסדר בערכין

 . תמ״ט ,פראג , תמ״ח , חמ"ד :משלו נפך
 . 8ס , תס״ט ,שאלוניקי , תס״ה , פפד״א

 בסוף רבות עסתוס׳ כנ״ל הנ״ל יוסף לקט 401.
 , מפרשים ושאר בנימין נחלת מס׳ ערך כל

 וים החילוקים בדרכי התלמוד סוגיות ובסופו
 :בגמרא שלהם ומ״מ הש״ס כללי על התלמוד

 . 12ס ,תע״ו כד"א( ונראה שער חסר )ראיתי

 משה ב״ר יוסף ה״ר . יושר לקט 402.
 .פתחיה( בן מהרא״י )תלמיד ממינשטער

 עד נכתב א״ח. על ובפרט טורים על לקוטיס
 : מהרא״י ומדברי ממנהגי לקוח ורובו ,רנ״נו
. ו.\2 404, 405, מינכען כ״י

. מנחם( צמח )עיין . מנחם לקט 403.

 : מירושלים קבלה.הובא ס' . הפרדם לקט 404.
. ^.2 978, ף רד״א כ״י

 עם דלעיל צבי לקוטי ס׳ הוא . צבי לקט 405.
 אריה ב״ר יצחק ה״ר ע״י רבות נושפות

. 8ס )תרט״ו( 1855 רעדלהיים, : רוב יוסף

 האגיז יעקב בה״ר משה חקמח״ה״ר לקט 406.
 חדשות פנים ס׳ על מרובה תוס׳ . )המני״ח(

 נדפס :הש״ע חלקי ד׳ כל על חדשים משו״ת

 , שם . 12ס ,תנ״ז , ד"א :וי״ד א״ח ש״ע על
 . תע״א המבורג, : אה"ע ש״ע על . 8ס תס״ז,

. נדפס לא ח״מ ס"ט ועל . 8ס הע״ה, שם,

 ובסופו משניות, על חי' מהג״ל הקמח לקט 407.
 הנ״ל לאביו ישראל לבני זכרון קונטרס
 : תכלת פתיל ס' מסוף שנשמט השמטות

. 8ס , תפ״ו , וואנזבעק
 . קטנות( הלכות )עיין . הקמח לקט 408.

 ,בקצרה התורה על מלוקט פי' .קצר לקט 409.
. 65;2 מינכען כ״י :למי נודע לא

 מימות עבר שפת שירי כולל שושנים. לקט 410.
 ע״פ מסודר ,רומי עמנואל דור עד התלמוד

 : נראעטץ הירש ה״ר מאת הזמן סדר
. 8ס , 1861 ן ברעסלויא

 הלוי ליפמאן יו״ט ח״ר .שושנים לקט 411.
 :הבשם ערוגות מס׳ דקדוק .-לקוטי העליר

. י.\2 1672, ף רד"א ב״י

 .עכו דמן יצחק ל . שושנים לקט 412.
. י\י. 1026, ף שם כ״י :קבלה עניני

 ואשכנזיוח עבריות ומליצות שירים לקט 413.
 , ברלין :קירשבוים סיני אליעזר מאת

/ 8 •
 א״ח לש״ע ודינים חורה וחי׳ שכחה לקט 414.

. יוא״ל כ״י :סגרי )?(להר״ט וי״ד

.יופי( מכלל )עיין .שכחה לקט 415.



למודים לשון271שכחה דקט

 אבר״ק זינריל ה״ר ופאה. שכחה לקט 416.
 ספרים מקצת מאמריס לקוטי .פערשויא

 לקט בשם בפנים חדש ילקוט כס' מסודר
 עה״ת הבית חנוך מספרו קצת האחד צדו ועל

 חדשות נוספות השני צדו ועל ,פאה בשס

.379 רח״ם כ״י :שכחה בשס
. אבןתבון משה ר׳ .שכחות לקט 417.

 פייביש שמואל ח״ר .שמואל לקט 418.
 מאמרים .הסמ״ע בן כ״ץ יוזפא ב״ר כופר

 ומסודר חדש ילקוע ס' כעין לדרשנים מלוקטים

 דרוש ס׳ לו נלוה .א״ב כסדר כערכין
 פרשה כל לסמיכות ודרשות פשטיס שמואל

.2סד״ו,תנ״ר, זולתו: גדולים כשם וגם כקצרה
 צבי כ״ר יוזפא יוסף ח״י י יוסח לקיטת 419.

 משותפים שרשים על .הירשפעלד הירש
 בהכרתן השוות לכל א״ב ע״פ המלות בסדר

.4ס ,1835 ויין, ליםא,תקם״ר. במובנן: ושונות
 .יצחק( אהל )עיין .יצחק לקיטת 420.

 . עינים( פתח )עיין . מהרה לראות 421.

 זאב משה י.״ר . משה לשבת 422.

 .8ס תע״ח, ,שאלוניקי ...ממעזריטש
. ^( 374 )רובענש

 . פינצי רפאל יצחק ח״ר .אש לשון 423.
 ...פאדובה פה יצאה אשר הבערה ספור

. 8ס , תקנ״ח , אופיבאך
 , לש" טענה )שץ .אדם בני לשון 424.

. יעקב( קהלת

 שלמה ב״ר טעבלי דוד ה״ר .זהב לשון 425.
 חי׳ ח״א, ב׳חלקים: הכהןשי״ף. זלמן

 משנה ש״ס על חי׳ ,ומ״ב .שו״ת וקצת הלכות

 כנפי קונטרס ובסופו ,התורה כסדר ודרשות
 ולשני אדלער מרדכי לה״ר חי׳ קצת נשרים

 • אדלער גבריאל וה״ר בער ה״ר בניו

. 2ס , חקפ״ב , אופיבאך
 הנערים לחנך יפות חרוזות ♦ זהב לשון 426.

. 4ס ,תכ"א ,קיאקא :צח בל' אגרות לכתוב
 * נקי( לשון , לנער חנוך )עיין . זהב לשון 427,

 כ״ר הפניני ידעיה ר' . הזהב לשון 428.
 רז״ל מאמרי באור .הבדרשי אברהם

 בתהליס מזמורים קצת ובאור תהלים ממדרש
 משה לר׳ ותוכחה טאיטאצק יוסף לה״ר

 בן אברהם ר׳ ע״י לביה״ד הובא . עזרא ן׳
 4ס ,ושמח״ה ,ד״ו : עקרה שלמה דון

*:ד״השי״ט 1206 61884, ברד״א )ומ״ש
 המלבה״ד שה' לפי ,כשניהם הוא המרשים טעות

 ווה נמרים מהררי ס' להדפיס שזכה בהקדמתו
. ע״ש( ושמח"ח כשנת ג״כ נדפס

429.

430.

431.

432.
433.

 שלמה ב׳יר יצחק ,ר . הזהב לשון
 הנזכרים ושיעורם המדוח כל שמות ♦ חרב א,

. 4ס ,חש״ר ,ד״ו : חנ״ך בספרי
 באורים )הרמבמ״ן(. לרמ״ד הזהב לשון

 ,וברלין חמו"ר : ללה״ה והגיוניים דקדוקיים
. 8ס ?( 1783
 :בלה"ק אסתר על שני תרגום הזהב. לשון

. 8ס , תצ"ב , קונשטנטינא
 , השכל( מוסר )עיין .הזהב לשון

 ברנדם יהודה ברוך ה״ד חכמים. לשון
 על דינים חי' קצת ח״א • חלקים ל ♦י הלו
 :י״ד ש״ע קצת על דינים חי׳ וח״ב א״ח ש״ע

. 4ס ,תקע"ה ,פראג
 אבד״ק הלוי דור ה״י חכמים. לשון 434.

 משנה לשון על שישים ס׳ . אטשלבערג

 באור עם א״ב כסדר מלה״ק הנגזרים ומאמרים
 :״בור"( שרש )עד וב' א' חוברת .ת"א ועם

. 8ס ,תר״ז ,פראג
 והמליצוס המשלים כל . חכמים לשון 435.

 : א"ב כסדר בערכין מסודרים מהתלמוד

. ^ו. 1403, רד״א כ״י

 הראב״ד פי׳ כולל קובץ . חכמים לשון 436.
 פי׳ ,התורה מדות י״ג ועל תמיד מס׳ על

 רבינו ומדות,פי׳ קינין תמיד מס׳ על הרא״ש
 תוספי ׳ ב״ד מיתות ארבע פ׳ על דור

 וב' הוריות כתובות יבמות מס' על הרא״ש
 הריטב״א ופי׳ סוטה ממס׳ האחרונים פרקים

 בו נדפס ז' דף ח״א פירשט ולס״ד . חלק פ׳ על
 ; ע״ש ,להראב"ד כהנים תורת פי' קצת ג״כ

 הרא״ש פי׳ ועיין . 2ס , תקמ"א ,יוורנו
. ^ו. 817, ? ברד״א והראב״ר

 פירושים: ב' עם ש״פ הגדה חכמים. לשון 437.
 יהודה בני חבל ב( .בחידוש מדרש א(

, 4ס ,תקס"ט ,ליוורנו :במקומו( כאו״א )עיין
לשון(. טענה השכל, .)עי׳מוסרחכמים לשון 438.

 צח, בל׳ אגרות .פז ולשו; חכמים לשון 439.
.8סתק"ז, זאלקווא, :ורפואות סגולות ובסופו

)ש״י(. :נדפס .הגמרא על חמודים לשון 440.

 יונה כ״ר יהודה ר׳ . כשדים לשון 441.
 דקדוק ועל שבמקרא ארמית לשון ייטליסיעל

 בשארי ומזכירו .כ״י , ושרשיה ארמית לשון

. תדיר ספריו

 נ״ר אליקוסמלטד י׳ למודים. לשון 442.
 ב״י לנערי ללמד .מקאמארנא ש״ץ יעקב
 בקצת זה( )עיין ספר מגלת ס' )והוא צח לכתוב

 69 לרמש"ש ס"ד רשימת עיין • ותוס' שנויים
. 4ס ,תמ״ו , ד"א :^( 554 גם



ערומים לשון — 272 —למודים לשון

 ודלילה שמשון מעשה נמצא בו האחרון ובלמוד
 ביד עצמו המחבר ב״י נמצא : ושיחה שיר בארח
. ע״ש , ג״ה דף ב׳ בכ״ח כמ״ש , גירונדי הרמ"ש

 הבהן מצליה בן סהל כ״ר למודים. לשון 454.
 דקס״ש, קדמוניות לקוטי )עי׳ . אלסרי אבו

. בהערה( 138 צד בהערות ושם

 הובא ירחי. שלמה ל למודים. לשון 455.
 יה״ש ובכ״י . )ש״י( : כ׳ דף אברם מקנה בס׳

 אבא בן שלטה לר׳ למורים לשון ס' נמצא

 . ע״ש ,הגליון על הערות עם דקדוק יהייא מרי
 ויותר וכנוייו, המחבר בשם לשעות בשניהם וחוששני

. הנ"ל 445 סי׳ שהוא נראה

. כריתות( ם׳ )עיין . למודים לשון 456.

 דוד ב״ר ראקובר יוסף ה״ר .נקי לשון 457.
 לא זה ס' . המשנה( מרכבת )בע״ס טעביל

 וחרוזות צח בלשון מכתבים קוב! כה. עד ראיתי
 ד״א .תמ״ט פפד״א, צחות: ב״י לנערי ללמד

 . 8ס ,חש״ד , פפד״א . תקכ״ט , שס .תע״ז
 מבתם שהוא זהב לשון בשם מ״ב לו עוד

 כנ״ל וכו' שלומים אגרות ג״כ נכללו ובו לדוד

 . תצ״ד , שם . תע״ה ,ד״א : משיטא בכתב
 תקכ״ט, בשער( כמ״ש )שלישית שם . תקי״א שם,

 האחרון זה את מיחש של״ב דף מ״ב ופירשש . 8ס
 )ועיין לדוד מכתב לו וקורא טארשאן לר״י

 . זה הוא הסם מן שלא תימה וקצת לנער( חנוך

 ע״י לביה"ד שהובא כ' ^12 1225 רס״ד ורמש״ש
. שמו על נקרא ובכן דוד ה״ר אחיו

 אגרות ראשי שלשים עם הנ״ל נקי לשון 458.
 חמו״ר :להלן( זה )עיין ערומים לשו; מס׳

 עוד . 8ס ,תע״ג ,האלי . תס"ה( ,)פראג
 אבל ערומים ולשון נקי לשון בשם כנ״ל

 , ווילמרשדארף : לגד המכתבים ראשי דק

(.1614 רס״ד הנ״ל.)8ס צ״ח(—)תע״ב חש״ד

 לשו! )עיין .ערומים ולשון נקי לשון 459.
. שלפניו( נקי

 דקדוק גאון.ס׳ סעדיה .רבעברית לשון 460.
 ספרי בהקדמת הראב״ע כ״כ .הגרי בל' לה״ק

. ע״ש , מאזנים

 .תורה( שערי )עיין .העברית לשו; 461.

.יעבץ ברזילאי ה״ר .ערומים לשון 462.
 הרמב״ס לשונות על וחי' עה״ת דרושים
 ברוך ה״ר אביו למר ודרושים והרא״ס

2ס , תק״ט , איזמיר : ז״ל יעבץ
 וחרוזים אגרות תבנית . ערומים לשון 463.

.8סאת״ן, פפד״א, צח: לכתוב הנערים להרגיל

י 8ס ,חמי״ד :בל״א מיל ערומים לשון 464.

 י .יעב״ץ ברזילאי ה״ר . למודים לשון 443.
 על בפלפול ומ״מ וי״ד א״ח טור קצת על חי׳

 , זמיר א : והאחרונים הראשונים דברי
. 2ס תקט״ו,

 אברהם ב״ר דוד ד,"ר .למודים לשון 444.
 , דוד דברי מספרו ח"ד הוא . ראקיצאן

. 4ס ,חקנ״ה ,פראג : זה עיין

 דור בן שלמה כן דוד ר' למודים. לשון 445.
 ובסופו ׳ הקודש לשון תלמוד . יהייא אבן

 הקרש שקל בשס השיר במלאכת קצר מאמר

 ן רמש״ש )עיין . נודע לא ומחברו שערים ט״ז

 ירו״ן. , קונשטנטינא : ^( 983 81 78 רס״ד
 באותיות ,כנ״ל עוד .4ס )פר״ח( רפ״ח ,שם

 :אלמולי הר״ש ע״י ומתוקן ומונה מרובעות

בעעות( , ד"ו : 1351, )ורד״א קושט'
. 4ס בק״ר,

 מפראג. מאיר וואלף למודים.ה״ר לשון 446.
 השכל מוסר אדני על מיוסדים וספורים משלים

 מכתובים טוביה מעשה ש' גס ובתוכם
. 8ס ,ת״ר ,פראג :ת״א עם והכל אחרונים

 ב״י : צור בן יעקב לר׳ למודים לשון 447.
. סופר( עט )ועיין . 486 בערלין

 שבתי שמשון יעקב למודים.ה״ר לשון 248.
 : הנדפסים ספריו בשארי מזכירו . סיניגאליא

. מ״ט( סי' י' )תג״י

 אברהם ב״י יצחק ר׳ .למודים לשון 449.
 צחות: לדבר ומליצה דקדוק קאצינעלנבויגן.

 ולא .^ו. 1337, ף )ק״ד . 4ס ,תט״ו , ד״א
 סי׳ רק נמצא לא תקמ״ב וברד״א ,חבר לו מצאתי

 ברח״ס וכן כלל בו נמצא לא שלפנינו וזה לבד 447
 נמצא לא 447 סי׳ זה ונגד ,י.\2 2101—2

. וצ״ע( ,כלל בק״ד

 בן מנחם מחברת נקרא כן . למודים ]לשון 450.
 בעבור בשעות ג 1372, רד"א בכ"י סרוק

. הספר[ התחלת

 לוצאטו. חיים משה ה״ר למודים. לשון 451.
 . למודים ה' ובו בכלל המליצה סדרי על ח״א

 ומדרגותיו חלוקתו בעניני רבים בשנויים נדפס
 , הוראדנא .תפ״ז , מנטובה : בכ״י מהנמצא
. 8ס , תקצ״ו

 ארוכה הקדמה עם כנ״ל הנ״ל למודים לשון 452.
 הערות וקצת והשירים המליצה דרכי על בראשו

 גינצבורג בער דוב ה״ר ע״י בסופו
.8סלבוב,חק"ע,םדילקאוו,תקצ״ו, מבראדי:

 המליצה סדרי על מ״ב הנ"ל למודים לשון 453.
 , למודים עשרה ובו ללה״ק אשד הפרטית

למודים, בשלשה הדבור הרחבת סדר על וח״ג



זבח לשם — 273 — פז ושול

 הקס״ב משנת קאשמאן כרשימת .)מצאתיפז לשון 465.
 אגרות תכנית ג״כ הוא ואולי . קמ״א( סי' 8

. לעיל פז ולשון חכמים לשון ג"כ ומכתכיס,ועי׳

 שרשי כל . דעכויער ה. י. .רבנן לשרן 466.
 : בקצרה ככתבם בל״א ופתרונם הערוך ם'

, 8ס , 1838 !ערלאנגען

 על .נתן יצחק ר׳ .תהפוכות לשון 467.
 בתנ׳יך הנמצאים והסתירות וההפכים השנויים

 ,ומלכים ושמואל דה״י וחלופי קהלת זולת

: תורה סתרי גס מהפכה ג״כ ונקרא
. יה״ש כ״י

תליתאה מהדורא ל אות נשלם

 נאות )עיין .לשון מענה או תורה לשון 468.
• יעקב(

 לקומי . חכמים ולשון תורה לשון 469.
ו..\2 381 רח״ם כ״י :ומהתלמוד מתנ״ך מליצות

 איש נאספו .הלשון בדקדוק רש״י לשונות 470.
 : היידנהיים מהר״ו ע״י באותות דגלו על

. ־ץ. 380 רח״ם כ״י

 ב״ר ליב יהודה יעקב ח״ר . זבח לשם 471.
 ביצה ברכות מס׳ על חי׳ . זונדיל הנוך

 רוב על ולקוטיס וחולין זבחים מכות שבועות

. 2ס , תקכ"ח , אלטונא : מועד מסדר מס׳

35.



הספרים אוצר

 נפתלי כ״ר ליזר ה״ר . המקום מאבני!
 ומ' הוריות מס' על גפ״ח חי׳ . קרפילש

... בש״ס אחת ושישה הרמב״ס על תירוצים

!1.

12.

 הנערים, נתן.לחנך יצחק דברים.ר׳ מאה 10.
20. | . )ש״י( :כ״י

 סיר . —־ הישטאריטעם . מאגאצין 2.
 אוכד ערטטע .הערין יוונד פערטטאכד

. 8ס ?( 1821) מיץ :אבטהיי)ןנן לווייטע

 ישראל ב״ר אברהם ה״ד .אדנים מאה 3.
 קפ״ג דף המלך דבר בספרו מזכירו .מבראדי

. בענציאן כ"י .כ"ט( א' )זצ״ל : ע״ד

 שחייב הברכות כל סדר . ברבות מאה 4.
 ושארי המקרים לכל חייו בימי לברך אדם

שכנא שלום ה״ר ע״י ומלוקט עניניס/מחובר |
 ,פרוסניץ :מווילנא קאידינובר נחום כ״ר ן

. 8ס , חש״ד
 : )?( ספרד מנהג כנ״ל ברכות מאה 5.

. 12ס ,תמ״ז ,ד״ו . שי״ד ,פירארה

 ר' ע״י מסודר כנ״ל הנ״ל ברבות מאה 6.
 לע״ז תרגום ועם אבוהב מתתי׳ ב״ר יצחק

 ובסופו גודיניש שניאור בנימין ה״ר ע״י
 , ד״א :כנ״ל לע״ז עם ובדיקה שחישה סדר
 , פםד"מ . 12ס , ת״ע , שם .8ס ,תמ״ז

 .של״ז ודף ד' דף ח״א פירשנו ועיין . 8ס חש״ד,
. מזה( זה לחלקם יש )ואולי

 :הרמ״ז חי׳ עם כנ״ל הנ"ל ברבות מאה 7.
. 8ס , תק״ם ,ד״ו

 ואותיות אישלקי כל׳ הנ״ל ברבות מאה 8.
^(. 1336 )אח״ס .8ס מנטובה,שכ״א, עבר?

.הפרי( ס' )עיין ,דבורים מאה 9.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 פלפולים .אלבו יוסף ר׳ .דפין מאה
. )ש״י( :האמונה בעקרי

 )ש״י(. התלמוד: מכל רפואה .ס׳ ין דפ מאה
 .שם( ומ״ש איסאק ב״ר לחנין רפואה ס' )ועיין

 ה״ר .מדע ושירי הבמה מאמרי מאה
 מאמרים מאה .יצחק כ״ר ישעיה יעקב
 פי׳ עם מוסר משלי כעין ושיר בחרוז קצרים

 נפשו עם האדם בחשבון בחינה ובסופו
 :מיוחד שער ועם פי׳ עם א״ב כסדר חרוזים
. 8ס ,תקצ״ד ,והוראדנא ווילנא
 יעקב לה״ר פרשיות סדר קשיטהעל מאה

 הפסח: חג בספרו מביאו קיצינגען. יוסף ב״ר
. שכ״ה( ד )סלי

 על לפי׳ ארוכה הקדמה . יטה קש מאה
 מאמר )בע״ס גאשלר הירש צבי ר' כ״י .אב״ע

. 382 רח״ם כ״י :הטבעית( אפשרית

 , מאמרות( עשרה )עיין . יטה קש מאה

 אבא כ״ר יצחק רבינו .שערים מאה
 :כ״י ,הרי״ף על חבור . ממרשיליא מרי

. במקומו( שלי ושה״ג ל' )שג״ב

 בה״ר שני יצחק ה״ר .שערים מאה
 מל״ח ומ״ה עשה מצות נ״ה באור אליהו.

 ומאמרים קבלה וע״פ הפשש ע״ד וטעמיהן
 ש״ג, ,שאלוניקי עניניס: מכמה וסודות רבים

 . 8ס ,תקג״ז זאלקווא, .תקמ״ו קאריץ, . 4ס
. נש״י( )ודלא

 דרשות אלשיך. משה ה״ר שערים. מאה
 חדיר מזכירו .שערים למאה ונחלק ,לעניניס
 נ״ד )שג״ב : ונאבד כ״י .תנ״ך על בפירושו
. במקומו( שלי ושה״ג

יצחק(. ההלכות,ויזרע שערים.)עי׳ס' מאה
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 .טל( שפע )עיין .כסף שקל מאה 21.

הרא״ש(. )תלמיד שמואל ר' חיבר מאור ס׳ 22.
 :ע״ש ,כ״ב סי׳ ח״ב בתשובותיו המני״ט הרב כ״כ

 שהוא ונראה במקומו(. מ״ב פלי ושה״ג ל״ג )שג״א

. דינים פסקי

 להרמב״ם המשניות פי׳ הוא . המאור ,ס 23.
 ,אלסראג כתב לו וקרא ערבי בל' שחיבר

 : והס ׳ שונים מעתיקים ע״י לעברי ונעתק
 שלמה ב״ר יהודה ר' העתיק זרעים סדר

 פאה ברכות מס' על רק נמצא ולא זי הרי בן
 ר׳ ע״י נעתקו ויתרם ושביעית כלאים דמאי
 סדר גס שהעתיק אלפועל בן יצחק בן יוסף

 ב״ר יעקב ר׳ ע״י נעתק נשים סדר . מועד
 .הספרדי בדרש הנקרא עכסאי בן משה

 יוסף כ״ר שלמה ר׳ ע״י נעתק נזיקין סדר

 מס׳ ופי' בסנהדרין חלק פ׳ ופי׳ ,יעקב בן
 .תבון אבן שמואל ר' ע״י נעתקו אבות
 יוסף ב״ר נתנאל ר׳ ע״י נעתק קדשים סדר

 המעתיקו שם נזכר לא טהרות וסדר .אלמלי

תלמוד(. משניות, )ועיין כה. עד לי נודע ולא

 הראב״ע על יוסף אהל בפי׳ נזכר . המאור ס' 24.
 לס׳ שכוונתו נראה ויותר . ע״ש ,בהעלותך פ׳ ריש

 נקרא הוא וכן .וצ״ע להרז״ה, והקטן הגדול המאור
. סתס המאור ס׳ המחברים רוב בפי

 חכמי , ומצוחצח צח אור )עיין . המאור ס' 25.
. הקבלה( וחכמי העיון

 בכ״ר הרואה יוסף כ״ר . הגדול מאור 26.
 מאד גדול ס׳ .הקראי אלקרקסני יעקב

 עוד נמצא ולא בספריהם נזכר .האלהיות בבאור
. )אר״ץ( :אתם

 )מהר״ם מלובלין מאיר הגדול.ה״ר מאור 27.
.)ש״י( :כ״י ,טורים ד׳ על באור .לובלין(

. האור( לקוטי )עיין . הגדול מאור 28.

.אלפסי( )עיין .הגדול המאור 29.

 הרופא ? טהר״ש . הגולה מאור 30.
 הדת: עיקרי בעניני מאנטואנו. מקשטליין

.שנ״א דף במפתח וע״ש . 383 רח״ם כ״י

 בן טוב יום בן דוד ר׳ .׳עיניים מאור 31.
 בפי׳ הובא . מחקר בדרך עה״ת פי׳ . בילא

 יומים אז ע״ם בהעלותך ס' הראב״ע על חיים מקור
 ,בגיא אותו ויקבור ע״ס הברכה וזאת ובפ' וגו'

סרוק. ן' זכריה לר׳ אסתר פי' בהקדמת ועיין ע״ש.

 יוסף כ״ר יאשיהו ה״ר .עיניים מאור 32.
 .יעקב שבעין האגדות כל על פי׳ . פינטו

 תק״ג, , מנטובה : מ״ב . 2ס ת״ג, ד״א, ח״א:
 קהלת חי' עם הנ״ל מ״ב ,עוד .)רע״ש( 4ס

 בכרך )ראיתיו , 8ס , תקי״ד , ד״א : שלמה

 בזמן ונדפסו יעקב עין לס׳ צורף ואולי מיוחד
. יעקב( עין ועיין , וצ״ע ההוא

 נחום מנחם אדמי״ר . עיגים מאור 33.
 הפרשיות כסדר תורה חי' .מטשרנאבלי

 הרובשוב, םלאוויטא,תקנ״ח. לקועיס: ובסופו

. 4ס , 1848 ,לעמבערג , תקע"ח

 האדומים. מן עזריה ח״ר .עיגים מאור 34.
 רעש מעשה ספור אלהים קול א( חלקים: ג׳

 הדרת ב( . של״א בשנת בפירארה האר׳ן
 לעברי רומי מל׳ אריסטיאה ס׳ העתק זקנים
 ע״י המלך לתלמי התורה העתקת מעשה בספור

 מאמרים ד׳ ובו בינה אמרי ג( . זקנים ע״ב
 שונים עניניס על חקירות . פרקים וששים

 האלכסנדרי ידידיה הוא היהודי פילון על כמו
 כת ובפרט שני בית בזמן היהודים כתות ועל

 הארמי מס״ח השבעים העתקת ועל האיסיאי
 ועל מוקדון אלכסנדר עם הנגב זקני ומעשה

 ועל והעולם הטבע בחכמת רז״ל מאמרי קצת
 ומלחמת וציריני באלכסנדריא היהודים קורות

 יחקור גס , השבטים עשרת וע״ד כוזיבא בן
 ועל קדם ימי ובקורות אגדות איזה בכוונת

 אשר וזולתו לעברים ויוסיפון עולם סדר ס׳
 שאגו השנים מנין על וחקירות , ידים בס חלו

 בימי השנים בחשבונות וספיקות ליצירה מונין
 ושלשלת שנותם ומספר ושני ראשון בית

 וכו׳ קצים מחשבי ונגד הגדולים הכהגים
 בגדי ותמונת עקילס תרגום על וחקירות

 כתב ועל ובניה המלכה הילני ומעשה כהונה
 ונקודות והאותיות לה״ק וקדמות הנהר עבר

 ופ׳ / עבר לשון בשירי האחרון ופ׳ וטעמים
 לידידיה העתים ס׳ העתקת ל״ד—ל'

 לרומיים יוסיפון ומדברי האלכסנדרי

 נקראים האחרונים מאמרים וב׳ וזולתם.
 השגות ולוח מהדורות ובסופו עולם ימי

 ברלין . 4ס של״ר, מנטובה, :עליהן ותשובות
 )כפי ווין , 8ס ,תקנ״ד הנ״ל( המהדורות )בלי

 ]עוד . 8ס , תק״ץ—תקפ״ט הנ״ל( מנטובה ד'
 צונץ כ״י מן וזולתו מהמחבר נוספות עם כנ״ל
 ישראל( לחכמת ספר קרית בס׳ ידי )על

 :שם,תרכ״ו, ב׳ כרך . חרכ״ג ווילנא, א׳: עלך

.זה[ עיין לכסף, מצרף ובסופו . 8ס

 מחברת , טעם טוב )עיין . עיגים מאור 35•
. ישראל( עיני ,עלי

 יצחק ב״ר מאיר ח״ר ,הקטן מאור 36.
 פיורדא, :התורה על דרשות טארניפאליר.

. 2ס , תקס"ב , שם .תג״ז

 )מהר״ם מלובלין מאיר ח״רהקטן. מאור 37.
. )ש"י( . דורא שערי על באור .לובלין(
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 ! כמה עס ח״ת .בחמשה שו״ת .הקטן מאור 38.
 באמ״ד נכתב . אהרן לקט בשם לקוטיס

. 384 רח״ם כ״י : תס״א

 , האור( לקרטי )עיין . הקטן מאור 39.

 , דוד מגדל ,אלפסי )עיין . הקטן המאור 40.
. הארץ( שדה

 אברהם בה״ר יהודה ה״ר ושמש. מאור 41.
 יוסף בן אהרן לר' בקבלה שיר . קוריאט

 הבמה מעין ובסופו המחבר׳ פי׳ עס רבגי ן׳
 הלוי אברהם לר׳ המלבות ס׳ פרקיס. כ״ד

 ול״ב . כ״ה( )פ׳ פירושו עס הלכות י״ט
 עם להרמ״ק הפרדס ,בס אשר חכמה נתיבות

 פירשם הוא וגס מלך פגי בס׳ וכן רחב באור
 סודות באור אח״ז .כ״ו( )פ׳ דרכו ע״פ

 גאון בן לרש״ט עה״ת בפירושו הרמב״ן

 מנחת מס' ולקוטיס .טוב( שם כהר )עיין
 , עטר ן' יהודה ה״ר אמו אבי לזקנו יהודה
 הס׳ ובהקדמת . א״ב ע״ס הרמ״ז חלק ובסופו

 ששלח גאון האי לרב לשבח עלינו פי' נדפס

 לשבח עלינו פי׳ )ועיין . ארלנק '6 רבני אל

. 4ס , חקצ״ט ,ליוורנו :ם'( באות וכו׳

 ב״ר קלמן קלוגימוס ה״ר ,ושמש מאור 42.
 ימים ורמזי עה״ת ,חי .עפשטיין אהרן

... לבוב : רגלים וג' נוראים

 מאורות על . הראב״ע .המאורות ס' 43.
 אבל .)ש״י( : הלילה ובין היום בין השמים

 ופ׳ תזריע פ׳ ריש הראב״ע על יוסף אהל בפי'
 משם ומוכח מובא תרועה שופר והעברת ע״פ בהר

 העבור, וחשבון והגלגלים הכוכבים מערכת על שהוא

 רומי ׳5ל נעתק .השמים( חקות )ועיין . פ״ש
 , 4ס ,1496 ,ליידין :לבר ההעתק רק ונדפס

 . 4ס , 1544 רומא, , 4ס , 1508 ,שם
 . 12ס , 1624 פפד״ט, . 4ס , 1550 ליידין,
. רנ"ו( דף ח״א )פירשנו

 ז״ל. מאיר רבינו החכם חיבר המאורות ס׳ 44.
 בי״ד הב״י והביאו כהוי בדיני בו הכל בס' כ״כ
 שלי ושה״ג מ״ג )שג"ב : ע״ש ,כ״ח סי'
. במקומו( ח״ב

.אלפסי( )עיין .המאורות ס׳ 45.

מאמרות(. עשרה ,.)עיהגדולים מאורות 46.

 לה״ר אור מאורי ס׳ הוא .נתן מאורות 47.
 שמות כנויי כל הכולל כ״ץ פאפירש מאיר
 הכוונות מס׳ בערכין א״ב כסדר הקדש

 נתן לה״ר נתיב יאיר באור עם להאריז״ל
 יעקב וה״ר מאנהיים ליב יהודה ב״ר נטע
 , םםד״מ :טווילנא רואלף בניטין ב״ר

. 4ס ,חס״ט

 דוד ראובן ב״ר נתן ה״ר .נתן מאורות 48.
 הכוונות ע״ס אשכנזי.באור שפירא טעבלי

 986. ן( .^ו. 897, י! רד״א כ״י ז״ל: להאר״י
שהוא כתב חיד״א והג״מ . 8. 3 987 61
 מכוונות הנ״ל מהר״ן שסידר הכוונות ס׳

 הרט״ע מכתבי והגהות הגהותיו עם האריז״ל
 שג״ב כ״י.)עיין קובציס ששה אותם שראה כפי
 ספרי ובאוצרות .במקומו( מ״ב שלי ושה״ג נ"ח
 כוונות על חלקים ג׳ נמצא גירונדי לרמ״ש כ״י

 הרמ״ז הגהות עם המועדים וסדר התפלה
 דוד שמואל ומה״ר בהן בנימין ומה״ר

.כ׳( סי׳ נ׳ תג״י )עיין שהעתיקו. אוטולינגו

 אברלי ב״ר אהרן ה״ר .אור מאורי 49.
 הש״ס כל על וט״מ חי׳ .במיץ דיין ווירטש

 כנ״ל עוד . 4ס נ״א,—תק״ן ,מיץ חלקים: ג׳
 .4ס תקע״ט, שש, שבע: באר נקרא ד' מלק
 ,מיץ : לטועד עוד נקרא ה׳ חלק כנ״ל עוד

 :נון בן נקרא כנ״ל ו׳ חלק .4ס ,תקפ״ב
 :טהור קן נקרא ז' וחלק . 4ס חקפ״ז, ,שם
.^( 2120—23 )רח״ס . 4ס ,חש״ד , שם

 על . לאנדפופר יונה ה״ר . אור מאורי 50.
 בהקדמת )עיין . כתיבתה דיני וכל ס"ת הגהת

, מאליהו( מכתב ס'

 עה״ת, .בקייאס מאיר ה״ר .אור מאורי 51.
 לה״ר עה״ת חי' שלטה להם אליו ונלוה

. 4ס ,תקי״ב ,שאלוניקי : ארדיט שלמה
 השחר(, נתן,םאיר מאורות אור.)עי' מאורי 52.

 אריה ב״ר אברהם ה״ר . אש מאורי 53.
 אליהו דבי תנא ע״ס פי' . שי״ק ליב יהודה

.4סםדילקאוו,תקצ״ה, עמו: ונדפס וזוטא רבא
 מגלות וחמש התורה כשדר חי׳ אש. מאורי 54.

 כתנות בשם אייזענשטאט מאיר לה״ר
 אלעזר ה״ר בתו בן לנכדו כנ״ל וחי׳ , אור

.2סתקכ״ו, פיורדא, חדש: אור בשם קאליר
 . אליהו( דבי תנא )עיין . אש מאורי 55.

 אייזיק יצחק אורי ה״ר .יצחק מאורי 56.
 כסדר תו״א סדר מערכת . קדש אבא ב״ר
 חולין מס' על לדוגמא ונדפס הש״ס בכל א״ב

, 8ס ,התור״ה ,ווארשא : לבד
 מגדולי וענינים ספורים .עולם מאורעות 57.

 וכתב וקי"נו קי״ח סי' מ' בתג״י שנראה כמו עולם.

. ע״ש ,ו“תקי שנת בקושט' שנדפס שם

 . חלומות( ספור )עיין . צבי מאורעות 58.

 בחיי הבריאות ושמירת ברפואה מאושר ס׳ 59.
 נודע ולא ,ומשתה במאכל ובפרט ההסתפקות

. 1048/4 רוסי די ב״י :מחברו
 מאזנים.הראב״ע או הקדש לשון מאזני 60.

, 8ס , רפ״א ,אויגסבורג :לה״ק דקדוק על
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 )עיין . אחרים דקדוק ספרי בקובץ כנ״ל עוד

 ח״א )פירשנו . 8ס ,תי״ז , ד״א :דקדוקים(
 )ביאליסטאק חט״ד :לבדו והוא .רנ״ה( דף

 ר' ע״י כנ״ל עוד . 8ס ,תקס״ר ווארשא( או
 . 8ס , תקס״ט )רוסיא( חמ״ד : משה ב״ר יוסף
 : בהור אליהו ר' פרקי עס כנ״ל עוד

. 12ס , תק״ל , המבורג

 הגהות עס הנ״ל מאזנים או לה״ק מאזני 61.
 : היידענהיים וואלף לר' באור וקצת

. 12ס !תקג״א , אופיכאך

 .צדק( מאזני )עיין .המעשה מאזני 62.

.גבירול בן שלמה ר׳ . משפט מאזני 63.
 הדין מן א״ע לפטור הרוצין ונפש גוף טענות

 . ^.2 729/6,0 רד״א כ״י :נשמה ותוכחות

 אלף ובו . רומא יעקב ר׳ משקל. מאזני 64.
 , חש״ד , קונשטנטינא : שירים מיני ושמ״ח

. )ש״י( . 4ס

ישראל(. לבית הצופה )עיין משקל. מאזני 65.

 אחמר אבו חיברו . העיונים מאזני 66.
 ב״ר יעקב ר' ע״י ונעתק ערבי בל׳ אלגזאלי

 בפילופופיא עיונית חקירות .ללה״ק מביר
 ונחלק הזאת החכמה מכל כולל קצור והוא
 עתה נדפסו ממנו וי״ב י״א י' פרקים,ופ' לכ״ז

 ,דוקעש הר״ל ע״י ח׳—קצ״ו דף ב' באו״נ
 רעיונית עגולה כס׳ שהוא קצ״ה דף שם וכ'

 בשניהם. במלה מלה כמעט נמצאו דברים וכמה
 רד״א בכ״י כמו רשר לאבן אוחו מיחסין ויש

 וכ״כ .538/2 רוסי די וכ״י 834, 0
 הראכ״ע על בפירושו הנערים מן יהודה ב״ר משה ר'

 । .י״כ( דף ריש ח״ב ווין כ״י )עיין שמות פ' עה״ת
 1 וואטיקאן כ״י : הראשונה הדעת בעלי רבו אבל

 לייפציג , יה"ש כ״י ,131 ווין ^..2 209
̂ 2 13 פאריז וכ"י 834, 0 רד״א , ו?2 43

. עבריים כ״י בתום׳

 מל׳ ונעתק הנ״ל לאגזאלי צדק מאזני 67.
 חסדאי ב״ר אברהם ר׳ ע״י לעברי ערבי
 קרא וכן המעשה מאזני לו קורא והוא הלוי

 דף אלהים כבוד בספרו ש״ט ב״ר יוסף ר' לו
 חקירות .ע״ש( , בהערה קצ״ד דף ב׳ )או״נ י"ד

 צעיר פי׳ עס טובות והנהגות הנפש במדות
. 8ס , 1839 ,לייפציג : )?( צעיר בן

 . יעקב ב״ר אברהם ר׳ .צדק מאזני 68.
 ג״כ נקרא ובסופו ,זולתנו אמונת על טענות

 וע״ש .385 רח״ם כ״י : אברהם מגן
. שנו״ו דף במפתח

 , עברונות חשבון בחינת . צדק מאזני 69.
. )ש״י( :כ״י

 , תורה , אברהם ברית )עיין . צדק מאזני 70. י
. חהלים(

. לעיל( הקדש לשון מאזני )עיין . מאזנים 71.

 צבי אחרונה.ה״ר ומשנה למשפט מאזנים 72.
 בש״ע ודין דין כל לברר . קאלישער הירש

 וב׳ א' כרך ,האחרונים כל מסקנת ע״פ ח״מ

.2סמשפ"ט, מקו״ם ,קראטאשין מ״ב: סי' עד
 יצחק בה״ר מאיר ה״ד . איוב מאיר 73.

 מאמרים ובאור איוב על פי׳ . עראמה
 , די״ט ריווא .עז"ר , שאלוניקי : תמוהים

. 4ס !שבחוה״ו ,ד״ו . שכ״ב
 אליקים. ב״ר מאיר ה״ד . אלהים מאיר 74.

 וקצת לביהכ״נ אדם בבוא לומר פסוקים סדר

.8ס שנ״א, , קראקא התפלה: וכוונות הנהגות
 באקייאם מאיר ה״ד .עין בת מאיר 75.

 הקדמות ע״פ ח״א יעקב עין ס׳ על חי' .הנ״ל
 להרמ״ז הבנויים ערבי ובסופו ,האריז״ל

. 4ס ,תקט״ו , שאלוגיקי : דפין י״ב
 חליפא בה״ר מאיר ה״ד . לארץ מאיר 76.

 תק״ז שאלוגיקי, :עה״ת דרושים באקייאס.

. 4ס תקכ״ז( :ורי״ו ,רח״ס וכן )יה״ש
. החיים( ארצות )עיין . לארץ המאיר 77.

 קונקורדנציא בשם הנודע נתיב.הוא מאיר 78.
 נתיבות וגס זרוע אור לו קורא ובהקדמה

 ארלוטו פרא הנוצרי החכם חיברו . עולם

 ,נתן מרדכי ר׳ ע״י לעברי ונעתק רומי בל׳
 )קוה״ד גדולה פתיחה לו עשה נתן יצחק ור'

 הנמצאות המלות לכל מפתח כולל .ע״ב( דכ״ז
 א״ב סדר ע״פ וגזרותיהן לשרשיהן בלה״ק

 : תנ״ך כסדר כצורתו מוצאו במקום שרש וכל

 , שם . 2ס רפ״ד( גס רפ״ג )וי״א רפ״ב ,ד״ו
. 2ס ,שכ״ד

 ופתרון המלות פי׳ עם הנ״ל נתיב מאיר 79.
 , באזיליא :רומי בל' למחלקותיו שרש כל

. 2ס ,שמ"ז , שם . שמ״א

 לבניניו פעל כל מסודר הנ״ל נתיב מאיר 80.
 נטיות לפי שם וכל וכנוייו וזמניו וגזרותיו

 מלות כל ובסופו תנ״ך כסדר כנוייו ולפי משקלו
 ופתרון הנ״ל ככל א״ב כסדר שבחנ״ך ארמיות

 הנוצרי החכם ע״י ומסודר ,רומי בל׳ הכל

. 2ס , 1632 ,באזיליא בוקסרארף: יוחנן

 ע״פ שרש כל באור בתוס׳ הנ״ל נתיב מאיר 81.
 אל ויחוסו ומוצאו למקורו הלשון חקר חכמת
 וחלק שרשים תוס' עם וכו׳ קדם לשונות שארי

 ובסופו ,בראשונים היו לא אשר כנ״ל המלות
 ע״י הכל ישנים גס חדשים זולתם עניניס כמה
פירשם דאקטר המכונה אלזארי יוסף ה״ר
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, לייפציג :הקדש לשו! אוצר לו וקרא

. 2ס , 1837—40
 לכל שרש כל העתקת עם הנ״ל נתיב מאיר 82

 ע״י לאור יצא . ואשכנזי רומי בל׳ הוראותיו
. 4ס , תרב״א , שטעטין : יהודה ב״ר ישכר

 ע״י בלה״ק זרות מלות על נתיב מאיר 83.
.8ס שפ״ב ,קעלין : וואכסמוטה האדון

 דובער ב״ר ליב יהודה נתיב.ה״ר מאיר 84.
 ופתרונם א״ב כסדר לה״ק שרשי . גרמייזא

 , ווילנא : חלקים ב׳ ,רוסיא ולשון בל״ח

1830 ; 8,
 מאמ״ר. פיזא יהודה ה״ר .נתיב מאיר 85.

 הקדש בין להבדיל התורה בכל הקדש שמוה על

. )שי״ג( . 8ס , תקס״ד ,ווין :לחול

 אליעזר בה״ר שבתי ה״ר .נתיב מאיר 86.
 הש״ס בכל תוספות דבורי מכל מ״מ .זוסמאן

 סדר וכל ברכות מס' על ,ח״א : חלקים ג'
 התורה מדות י״ג על כללים ובסופו מועד

 אלטוגא, :ז״ל התוספות בעלי מדברי היוצאים

 . ונזיקין נשים סדר על ,ח״ב . 2ס ,תקנ״ג
 נדה מס׳ סוף עד סנהדרין מס' מן ,ח״ג

. 2ס , ס"ב—תק״ם , שם : ככ״ל
 שבעה כנגד ספרים שחיבר בהקדמתו ]וכתב

 .הג״ל חלקים ג׳ נתיב מאיר א׳ נר : והם , נרות
 .הנו״ז נגד הש״ך על להגן כסף עמודי וג' ב׳ נר
 יומא ר״ה מס' על חי' אליעזר דמשק ד׳ גר

 תמיד גר ה׳ ומגילה.נר סוכה מס' קצת ועל פסחים
 כולל למאור כתית ו' נר .ודרשות עה״ת באור

 חגיגה ביצה פסחים תוספתא על פי' א( חבורים: ב׳
 באור ב( . מגילה מ״ק תענית סוכה יומא ר״ה

 הרמב״ם. לשונות ועל כריתות ממס׳ ותוספתא גמרא
 תימצי אם לשונות כל באור הכהן עמוד ז' נר

 תפיסה דיני וקצת הרמב״ס כשיטת בהש״ס לומר
. וכו׳[ , חדשים וכללים להש״ן

. נתיב( יאיר )עיין . נתיב מאיל 87.

 ב״ר מאיר ה״ר .הלשון נתיב מאיר 88.
 ,בל״א לה״ק דקדוק כללי .פאלק גבריאל

 על ומח״ב . 8ס )תקע"ב( חש״ד , ד״א : ח״א
 תקע״ד בשנת ותחלתו השער נדפס הטעמים נגינת
,בכ״י ח״ג וכל ח״ב ויתר

 צבי ב״ר מאיר ה״ר .נתיבים מאיר 89.
 ב׳ .אוסטרהא אבד״ק מרגליות הירש

 עניניס כמה ג״כ ובתוכם שו״ת ח״א :חלקים
 אבד״ק ליבוש אריה ה״ר לדודו

 ,ח״ב .2ס תקנ״ח, ,קאריץ :סטאניסלאוו
 ! פולנאה :התורה כסדר ודרושים תורה חי'

 . תקנ״א , קאריץ : ח״א וי"א . 2ס , חש״ד
 , תקג״ב , פולנאה : וח״ב . תקנ"א , פולנאה

 ורובענש ¥. 4129—30 שו״ת רח״ם )עיין
 אור ס' :בשער וכ״כ ראיתיו ועתה .817

 נתיבים, מאיר ס' . .. לחבורי הכולל שם עולם.
 ובסופו , התורה כסדר חי׳ וח״ב שו״ת פ״ש ח״א

 מס׳ על בער יצחק ה״ר לאחיו חי׳ קצת קו״א
 ! פולנאי : יצחק באר הגדול מספרו ברכות

. 2ס , תקנ״א
 מלובלין מאיר ה״ר חכמים. עיני מאיר 90.

 שישות כל על ובאורים חי׳ .לובלין( )מהר״ם
 לכל״ם יהי״ה אח״ד ומל״ך ד״ו, בגפ״ת: הש״ס

 שנת גיסן י׳ ב׳ יום ונשלם . )שע״ט למל״ך
 , שם .תל״ו , זולצבאך .2ס ביהו״ה(, שמח״ו
 .,תצ״ז ווילמרשדארף . תס״ט פפד״מ, תמ״ו.

 שם,תקכ״ז. חקי״ג. זולצבאך, תפ״ד. פיורדא,

. פ״ר וז״ז , 2ס , תקצ״ד , והוראדנא ווילנא

 בה״ר הירש צבי ה״ר הכהן. עיני מאיר 91.
 תנ״ך ספרי כל על באורים ח״א הכהן. רפאל

. 4ס ,תק״ע , ברעסלויא : גפ״ח חי' וח״ב
. ישראל( עיני )עיין . עינים ^ארך• 92.

 אליעזר ב״ר מאיר ה״ר .השחר מאיר 93.
 דיני כל כוללת תשובה . סג״ל ליברטאן

 ס׳ ]ג״ח . 4ס ,תק״ט , פפד״א : השחר ברכת
. אור[ מאורי

 יצחק בה״ר מאיר ה״ר .תהלות מאיר 94.
.4ס ש״נ ,ד״ו :תהליס על פי׳ .עראמה

 ב״ר אייזיק יצחק ה״ר .עינים מאירות 95.
 בל״א מצות תרי״ג .הלוי מים ליב יהודה

. 8ס ,ת"צ !פיוררא ; קצר פי' עם
להמאירי(. תהלים פי׳ )עיין חלים. על מאירי 96.

 יהודה בן אברהם ר׳ .עינים מאירת ^97.
 ה״א בשנת בירושלים וחיבלו , עה״ת פי' סגגיל.

. 325 מינכען כ״י :קמ״ג

 המחברים כל בפי נקרא וכן עינים מאירת 98.
 ב״ר פאלק יהושע ה״ר .בר״ת סמ״ע

 כל כולל ח״מ ש״ע על באור . ב״ץ אלכסנדר
 מוצא מקום ומראה לפניו שהיו הפוסקים דברי

 פראג,שס״ו. הש״ע: עם ונדפס בקצרה הדינים
 אשר כ״י הגהות עם בש״י וכן ,וואלף וכן . )ש״י

 ולפ״ד לו נמצא זה גס כי לסימן קו עליו נטוי לי
 .שפ״ח שם, . שע״ד , שם . רד״א( מכת״י הוא

 ברלין, תל״א. ווילמרשדארף, .ת״ל , קראקא

. ח״מ( ערוך שלחן )ועיין . 2ס , בעת״ה
 הראשון ד״ס הזכיר שלא גא״ל צונן על תימה וקצת

 הש״י את זכר ולא לבד וואלף בשם רק שס״ו משנת
 ער״ב דף ח״א וסירשש . ר״צ—רפ"ש דף ע״ש

 וא״כ ,ע״ד—שליש שנת שחובר כ׳ ג׳( )הערה
 דפוסו שנת שהקדימו בוואלף וכן בש״י דמוכח שעות

כהקדמת וצ״ע מטרו, תחלת לפני שנים שלש הראשון
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 גדריהן ומגונות נאות ומדות הנפש תכונות
 : חלקים ג׳ ,בהן התלויות והמצות ומיניהן

. יה״ש כ״י

 ומדות מנהגים .קלונימום ר' כה. מאמץ 111.
 בן נתן יצחק ר' צ״ל ואולי ,)ש"י : טובות

. הנ״ל( והוא קלונימוס

 . אלמושנינו משה ה״ד .כה מאמץ 112.
 מספרו הורמו אשר שונים לעניניס דרשות כ״ח

. 4סשמ״ח, ,ד״ו בסופו: מפתח עם משה ידי

 מחומר אידריס בן אלקסים לאבו מאמר 113.
 רש״ף וכ״י . .¥2 30/5 מינכען כ״י :הראשון

 דף שם לו ועוד ,קי״ז דף ענינים י׳יז בעל בכרך
. מהותו פורש ולא שני מאמר קי״ע

 כוונת על אלפראבי אבונצר מאמר 114.
. יה״ש כ״י :הטבע שאחר מה בספרו אריסטו

 מינכק כ״י : הנפש במהות הנ״ל מאמר 115.
 וכ״י ד׳—קכ״ב ד' הנ"ל רש״ף וכ״י 119/3

 ע״י שנעתק כתוב מינכען ובכ״י יה״ש ובכ"י . יה"ש
 ע״י שנעתק כתוב ובש״י יצחק(. )כ״ר זרחיה ר׳
 החיצון שער )עיין • ונדפס אנטולי יעקב ר'

. הנפש( מהות : בו

 : ומושכל משכיל בשכל מהנ״ל מאמר 116.
 דף הנ״ל רש״ף וב״י 124/3 מינכען ב״י
 הנשיא ע״י העתקתו נשלמה : שס וכתוב ג'—ק"א

 .ליצירה ע״ד ה״א אביב לחדש ח' קלונימוס ר׳

. ע״ש .¥2 1179, ף רד״א בכ״י וכן

 ?( )יאקוב יאבק בן געפר אבן מאמר 117.
 רש״ף כ״י :הנרבוני פי׳ עם הראשון בחומר

. קי״ח דף הנ״ל

 על לעמוד )הראב״ע( עזרא לאבן מאמר 118.
 הלשון גלגול יופי ולהבין המקרא הבנת תוכן

.455,0 רד״א כ״י :צחה אמירה ונעימת

 בענין לבנו כתב אשר רשד לאבן מאמר 119.
 מינכען כ״י :אליו והשתווחו בה׳ הדבקות
. ק' דף הנ״ל רש״ף וכ״י ו.\2 124/2

 רש״ף כ״י :עיוני שכל בענין מהנ״ל מאמר 120.
. ט'—צ״ח דף הנ״ל

 אשר ב״ר אברהם ה״ד .אברהם מאמר 121.
 התורה כסדר ופשטיס דרשות וואלירשטיין.

 הד׳ כל סימני אברהם מחזה קונט' ואחריו
 אברהם זרע ס׳ ובסופו ,א"ב כסדר ש״ע

 ,פיורדא :פרקים ח״י ה' ויראת השכל מוסר

. 4ס ,תקי״ז
 הרח״ו מדרושי א׳ ,דאצילות אדם מאמר 122.

. .¥2 962, ן< דד"א כ״י : בקבלה
 אסף מס' הדסק אותות על מאמר 123.

.יוא״ל ב״י : ?( )הירחוני

 נמצא לא בש״י כי ראיתי זאת גם .אף וכדומה הססר
נמצא. לא ליי בהוספותיו וגם ע״ש, כלל, שע״ד ד״ס

 אלחנן ב״ר יוסף ר׳ .עינים מאירת 99.
 הרמב״ס: לדעת מצות תרי״ג סדר היילפרון.

. 8ס , חש״ד ,פראג
 די משה די יצחק ה״ד .עעים מאירת 100.

 מ״מ עס התורה כסדר מצות תרי״ג . פאס
 ובש״ע, להרמב״ס המצות וס׳ החזקה היד בס'

 חזון ובסופו ,א״ב כסדר הר״ת לוח ובראשו
 : השלישי הבית בנין על הנביא יחזקאל
. 4ס ן בשור״ה ,לידידנו

 שמואל כ״ר יצחק רבי .עיניים מאירת 101.
 על פי' . להרמב"ן( חבר )תלמיד עכו דמן

 רד״א כ״י : עה״ת בפירושו הרמב״ן סודות
מינכען וכ״י 388—9 רח"ם כ״י ג12 988,
. וז״ז 17, 325, 240/7, 31ז/8

 כ״ץ יוופא כ״ר מאיר עינים.ה״ר מאירת 102.
 . תצ״ט ,אלטונא : מוסר תוכחת .אשכנזי

. 8ס , תקנ"ג , נאווידוואהר
 איטינגא זאב מרדכיעינים.ה״ר מאירת 103.

 נאטהאנזאהן שאול יוסף ה״ד וגיסו סג״ל
 בדיקת הל׳ על דינים וחי' באורים . סג״ל

 , תר״ב , זאלקווא . תקצ״ט , ווילנא : הריאה

. 4ס / )?( תר״ג , ווארשא
 משה בכ״ר שמחה כ״ר .עינים מאירת 104.

 ונחלק קטן מצות ס׳ הוא .הקראי הלוצקי

 המצות כל בבחור מצוה נר א( לשנים:
 דבורים לעשרה ונחלק ,בח״ל עתה הנוהגות

 חלוקת על צדיקים נר ב( הדברות. עשרת של
 ג״כ ונחלק ,דרושים ושאר והרבנים הקראים

. )שם( : פרקים לעשרה

 . לקראים קדמון חבור .עיגים מאירת 105.
 אהרן לכ״ר המצות ובס' הכופר אשכול בס' נזכר
. )אר״ץ( : אצלם נמצא ולא ,שלהם חיים עץ ובס'

 ליעב״ץ המחלוקת בענין .עינים מאירת 106.
.)רח״ס( . 8ס ,חמו״ר :אייבשין הגר״י עם

. פנינים( רב )עיין . עינים מאירת 107.

.בלונדון בביהמ״ד כ"י נמצא . המאכלים ס׳ 108.
 שיר ובסוף ומשתה מאכל בעניני רפואות ס'
 ואולי פעלים, רב יצחק המחבר חתום בו א׳

 תרי״א עק״ד )ועיין . לטיף ן׳ יצחק ר׳ הוא

. י״א( כהערה ושם צ״ד דף

 בה״ר אברהם ה״ד .אברהם מאכלת 109.
 שו״ב על פי' כ״ץ. קויפמאן יקותיאל משה

.12סהענא,תע״ט, .8סתע"ג, פפד״ט מהרי"ו:
 קלונימום בן נתן יצחק ר׳ . כה מאמץ 110.

על השכל מוסר .שלמה בן נתן יהודה בן
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 די כ״י : ויתרות חסרות אותיות על מאמר 124.
 שהוא ונראה קוואלכוו דפין עשרה 132/5 רוסי
. קי״ז( דף גא״ל )צונן שלם בלתי

 סוד: עפ״י התנועות ועל האותיות על מאמר 125.
 גנת מס׳ חלק הוא ואולי 221/4 מינכען ב״י

. ג'( באות זה )עיין גיקיעיליא לר״י אגוז

 . יעב״ץ יוסף ה״ר .האחדות מאמר 126.
 לו נלוו , השם אחדות בשרשי נכבדות חקירות

 הפילוסופיא למוד להרחיק החיים אור ס׳
 :ה' ויראת המצות בעניני האמונה יסוד וס׳

 נאווידוואהר, .שנ״ז לובלין, , פירארה,שי״ד

. 8ס , חקמ״א ,ד"א . 4ס , תקנ״ד
 קערת ס׳ ואח״ז הנ״ל האחדות מאמר 127.

 ישראל כתובת ובסופו האזובי לר״י כסף
 ?( )אלטונא חט״ר : נגארה ישראל לר

. 8ס ,תקנ״ד
 רד״א למהכ״י נודע לא האחדות, בענין מאמר 128.

 די לרש"נו היחוד ס' הוא ואולי . ״¥. 1257, ף
 שס ונקרא 1138/8 רוסי די בכ״י אשר פארו

 ועניניס השם אחדות על מכתב או מאמר

. ע״ש ,אחרים

 על ?( טומאש )לאח לאחיטומום מאמר 129.
 יהודה ר׳ ע״י נעתק . בפילוסופיא המשלים

 שמו זהו .)מרומי( דניאל ב״ר משה ב״ר

 . דניאל ב״ר יהודה ר' : תקמ״ב ורד״א בשלימות,

 9 ארד״ כ״י : דניאל כ״ר משה ר' : וק"ד
,1666 .

 .אולמאן הירש ה״ר .האלהות מאמר 130.
 רח״ם ב״י :השס מציאות על מופתי למוד

391 .
 בן יוסף בן משה לד׳ אלהי מאמר 131.

. יה"ש ב״י :הלואי

 החבורים מכבאבי אלזהראווי מאמר 132.
 . יה״ש כ״י : הגהות עם ש״ט ר׳ ע״י נעתק
 חפץ מס׳ או ההזמנה מס׳ קצת שהוא ונראה
. ח׳( ואות ה׳ באות )עיין שלו השלם

 מאמרי כמה על פיזרו די אליהו ר' מאמר 133.
 בדרך פילוסופיא ע״פ ומדרשים בתלמוד חז״ל

. <1.1. י1\2124 פאריז ב״י :דרשה

 דרשה בדרך התשובה על מהנ״ל מאמר 134.
. הנ״ל פאריז ב״י :דר״ה ב׳ ליום

 שלמה בן משה ר׳ . האמונה מאמר 135.
. (1964 ע׳ )רשמש״ש .מסלירנו

 בדיני להרשב״ש האנוסים מאמר 136.
 בי מהר״י בשו״ס הובא .ואביזרייהו האנוסים

 , הרשב״ש של בנו צמח ה״ר מתשו׳ ל״ע סי' רב ך

. ובעז יכין בשו״ס וצ״ע . ע״ש

 בה״ר וואלף זאב ה״ר ,אסתר מאמר 137.
 תנ״ך דרושי . באסקוויץ הלוי שמואל

 ח בי ס׳ ]ג״ח . 4ס , תקצ״ב ,אפען :ואגדה
 השקל קלבון מס׳ מסכתות י״ב על חי' שערים

. לאביו[ השקל מחצית לס' הגהות

 קלוגר שלמה ה״ר . אסתר מאמר 138.
)שי״ג(. 8ס .. אסתר מגלת על מבראדי־פי׳

. דרך( מורה )עיין .אסתר מאמר 139.

 נפתלי הטבעית.ח״ר אפשרית מאמר 140.
 בעניני חקירות .גאשלר יעקב ב״ר הירש

 :גפ"ת חי' שדה מרומי ס׳ ובסופו העבע
. 4ס , תקכ״ב ,ד״א

 יהודה יעקב לר' העדות ארון על מאמר 141.
. קע״ז( סי' י' תג״י )עיין .ליאון

 פי׳ עם הראשון מחומר לאריסטו מאמר 142.
 לחשבון תקס״ה בשנת לפרש והשלימו .רשד אבן

. 29 מינכען כ״י :ישמעאל
 מהות על שלו הנפש לס׳ מח״ג להג״ל מאמר 143.

 רד״א ב״י :ע״ז הפילוסופים ודעות הנפש

.1172, ן!
 יוסף לה״ר שבחורה הברכות בבאור מאמר 144.

. 274, רד״א כ״י :חיון
 די פישרו לדעת השתן בחינת מאמר 145.

 ויוליוס דאמאסצענוס וקונסשנשין בעריניקו
 המאגיסשר ע״י לעברית סאלערנישאנוס.נעתק

 : ברומא יהודי רופא אינגלעסי יוחנן

 שלא וואלף על )והתימה . ^.2 354 רוסי די ב״י
. הזכירו(

 .חכמים( דברי )עיין .הבחירה מאמר 146.

 . נביאים( חורת )עיין . תוסיף בל מאמר 147.

 .הדת( יסוד )עיין .הבריאה מאמר 148.

 חיים משה ה״ר .הגאולה מאמר 149.
 הצלחת להשלים הנצרכים התקוניס .לוצאטו

 רמש״ג. הסוד:כ״י ע״ד העולם כל ותקון ישראל
. ל״א( הערה קל״ע דף ג׳ )כ״ח

 .תפילין ומצות מצרים גאולת מאמר 150.
 . פאפענהיים זעליגמאן ב״ר שלמה ה״ר

 מצות ועל בכלל התורה יסודי על מקירות

. 8ס ,תקע״ה ,ברעסלויא :בפרע תפילין

 לה״ר לכת וכוכבי גלגלים בעניני מאמר 151.
 הר״ש בפי׳ נזכר .וא״קר ן׳ או וקא״ר יוסף
 אנכי הנה פ' על משפעים פ' הראב״ע על מועוע

 החנם מאמר מזכיר זה לפני ושם ,וגו' מלאך שולח
 כתב ואשר . הוא זה כי ונראה ואקא״לי יוסף ר'

 בקשתי בראשית בס׳ הזה המאמר נזכר שכבר שם
 ע״י טובה מרגליות בס' נשמע ואולי ,מצאתי ולא

בהגה"ה,ע״ש, י״ב דף המועוע בסי׳ כמ״ש המלנה"ד
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 . ישראל ן׳ חיים ל .עדן גן מאמר 152.
 תחת התחתון ג״ע מציאות על מופתיות ראיות

 החיים ועץ הדעת עין עניני ועל למזרחו השוה קו

ד׳. 73 והפליט 168 רוסי די כ"י :וכו'

.אגוז( גנת )עיין .אגוז גנת מאמר 153.

 צדקת להוכיח אסקולי די דוד לד׳ מאמר 154.
 יחסי", בצלם אשר ארן למלכי ואמונתם ישראל

. י״ז( ד׳ )תג״י : כ״י

 אגודת )עיין .העורקים בדפק מאמר 155.
. הרפואות(

 חיים משה לה״ר הדרשה על מאמר 156.
 )ועיין .א' מכתב ו׳ בכ״ח נדפס .לוצאטו

. המליצה( ס'

 בן אברהם לר' הדרשות על מאמר 157.
 הרמב״ם תשובות ובקובץ ב׳ בכ״ח נדפס הרמב״ם.

 ]וה״ר (4ס , תרי״ט , )ליפסיא מ״ב .ואגרותיו
 הנקרא למ״ר פירושו בהקדמת כ׳ הצרפתי וידאל
 הרמב״ס בן שעשה קצר מאמר שראה יושר אמרי

 עבר לל' הדברים תוכן ממנו שס ומעתיק ערבי בל׳
. הנ״ל[ מאמר עם המסכימים

 לאבו והסוכר הדבש בין בהבדל מאמר 158.
 אנבונשניור ע״י נעתק זוהר בן מרון

. $ו. 395 רח״ם ב״י :חסדאי

 :לרמח״ל ושרשיהן ההגדות על מאמר 159.
 ,סדילקאוו * תקנ״ט זאלקווא, . תקמ״ג ד"א,

. 8ס ,)קעניגסבערג( חמו״ר . תקצ״ג
 רוסי די ב״י :למי נודע לא ,בהגיון מאמר 160.

770/6 61 750/2 .
 בשנת וצדק משבתאי הדבוק בהוראת מאמר 161.

 המלך בית ועל ישועתנו צמיחת על רכ״ד
 : מאיר יעקב ב״ר גאקו דוד לר׳ פירנאנדו

. יה״ש ב״י

 מראית )עיין .הפרצוף בהכרת מאמר 162.
. הפנים(

 לאבונצר המדינית הנהגה מאמר 163.
 פ' עה״ת הראב״ע פי' על מוטוט הר"ש שמביא

 הוא , ע״ש ישראל אלהי את ויראו ע״פ משפטים
. זה עיין , הנמצאות התחלות ספרו

 ברנה למאישטרו בהקזה מאמר 164.
 נעתק . פרקים כ׳ .דגורדון )בערנארד(

 רח״ם כ״י :קשטיין בעיר הקל״ט שנת טבת בחדש

 המדובר מלע״ז נעתק וז״ל: בסופו וכתוב 390
 מלשון מומחה מפי ואולי ראשונה הועתק וכבר

 ע״ש ,וכו' חובר בו אשר לטיין הנקרא הנוצרים
. שכ"ד דף במפתח

 שרה להאשה הנפש השארות מאמר 165.
.ל״ח סי' ש׳ תג״י עי' שיר. בדרך קופיא סולם

 .אור( תורה )עיין .התבוננות מאמר 166.

 השכל עם הפועל השכל התדבקות על מאמר 167.
 רח״ם ב״י : ?( רשד לאבן )ואולי החמרי

393 .
 השכל בין ויכוח )עיין .הויכוח מאמר 168.

. ומקובל( חוקר , והנשמה

 וואלף שמעון ה״ר .הכלל זה מאמר 169.
 במשניות רשב״ג מאמרי כל על .אופנהיים

 : הלכה ופסק לדין הנוגעים זרעים סדר
. 799, ף רד״א כ״י

 והוא ,להאריז״ל שנגלה הזהר מאמר 170.
 רבא קדישא ולאידרא חיים עץ לס׳ מפתח

. 16 926, ף שם כ״י :וזומא

 : הקדמות בעלי נגד העולם חדוש על מאמר 171.
. ^2 1246/10 ריסי די כ״י

 תוכחת . להרמב״ם עולם חיי מאמר 172.
. ?6 1006, ן רר״א כ״י :ה' ויראת מוסר

 , חכמה דרך )עיין . החכמה מאמר 173.
. והדת( ומתכונה החכמה

 מינכען בקצרה:כ״י הפרצוף חכמת על מאמר 174.
246/15 .

 לאבובכר הגידים חלוקת מן מאמר 175.
. ?6 347/5 רוסי די כ״י :אלראזי

 צמח ב״ר שטעון ה״ר .חמץ מאמר 176.
 הפסח בהלכות מבור )הרשכ״ץ(. דוראן
 אפיקומן בשם פסח של הגדה פי׳ ואחריו
 בענין ישראל תפארת קונע׳ ובסופו

 תשב״ץ משו״ת ח״ג בסוף סמחבר )לשון : המולדות
 ש״פ הגדה עם נדפסו הראשונים וב' . שלו(

. ש״פ( הגדה )עיין . בווין ואח״ז ברעדלהיים

 הצופה )עיין .וחכמה חסידות מאמר 177.
, ישראל( לבית

.צדיק( זכר )עיין . דבר חקור מאמר 178.

 , דין חקור )עיין .דין חקור מאמר 179.
. מאמרות( עשרה

 ופעולס כחס המזונות מבע על מאמר 180.
 ?(: הרופא )הישראלי יצחק לר׳ ברפואה

. ?6 354 מינכען כ״י

 יוסף בן שלמה לד׳ בטחורים מאמר 181.
 150/2 רוסי די כ״י איוב: בן או יוב בן

 הטחורים ברפואת מאמר נמצא י.\2 354/5 שם■ אבל
 זה שגם לשמוע קרוב ולכן . ע״ש להרמב״ם

 בן או יוב בן ור״ש להרמב״ם הוא הראשון

 לנו שנודע כפי ערבי טל' המעתיקו רק הוא איוב
 " זצ״ע ,לרופא ולא וסופר למעתיק רק האיש זה
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 הוריות )עיין .אמ״ת בטעמי מאמר 182.
. הקורא(

 .שם( )עיין .המקרא בטעמי מאמר 183.

 )אנטרופולוגי( האדם איברי מידיעת מאמר 184.
 דף הנ״ל "ף רש כ״י : נשלם ולא למי נודע לא

.קכ״ט—קכ״ז

 ישראל חיים ה״ר .רקיע יהי מאמר 185.
 .עולם( יסוד בע"ס ר״י של )דודו יצחק ב״ר

 יסוד בספרו נכדו סברת על וטענות השגות
 חיברו .בזה אחר ודרך פ״א שני מאמר עולם
 תשובת עס פ״ע בשנת אליו ושלחו סאמורה בעיר

ע״ש. ד' סי' 34 מ״ב ווין עליהכ"י הנ״ל נכדו

 ן׳ לרש״ט תוה״ק עיקרי י״ג על מאמר 186.
. ס'( סי' י' תג״י )עיין . פלקירא

 המאורות(. חן,שני היחוד.)עי׳לוית מאמר 187.

. שירה( פרקי )עיין .הימים מאמר 188.

 יצחק לדון ביסודות מאמר 189.
 מאמר הוא ואולי . שד״ל ב״י : ?( )אברבנאל

 עטרת ספרו בסוף הנדפס היסודות צורת
. ע״ש ,זקנים

 יעקב לה״ר האמונה יסודי על מאמר 190.
.קע״ז( סי' י׳ )תג״י :ב״י .ליאון יהודה

 לארא די כהן דוד לר׳ יראתה׳ על מאמר 191.
כ״ג(. ד׳ חכמה:)שם ראשית מם׳ ומקובץ מלוקט

 דת נגד להרשב״א ישמעאל על מאמר 192.
. 26 אח״ס ב״י : מחמד

 ,נביאים( תורת )עיין . תסור לא מאמר 193.

 : הלל ה״ר באור עם הקדמות הל"ב מאמר 194.
 במפתח הרמ״ש וכתב . ל סי׳ 82 רח״ם ב״י
 הרבה אבל לאריסטו יחסוהו קצת :וז״ל שכ״ו דף

 יותר נראה וכן חיברו שאפלטון אומרים
 וכו' הדברים ונראין פירשו אלפראבי ואבונצר

 שמואל בן הלל ר' שהוא ונ״ל , בהקדמה כ״כ
 באור ג״כ שכתב ברומא מווירונא אלעזר בן

.עכ״ל ע״ש, ¥. 72 ווין כ״י המורה הקדמות כ״ה

 כוכבי ופעולת והירח השמש לקוי על מאמר 195.
 מינכען ב״י : למשאלה הארץ על הלכת

השמש בקדרות ספרו הוא ואולי . 249/6
 202/11, 246/10, מינכען )ב״י . והלבנה

 להראב״ע השמים חקות בס' נכלל אשר (304/ע
. ח׳( באות זה )עיין

.שי( מנחת )עיין .המאריך מאמר 196.

 לה״ר שיר בדרך אסתר מגלת על מאמר 197.
 באוצר וצ״ע .סי׳קע״ו( י׳ )תג״י :קמחי יוסף
. גייגער לדר׳ בתולדתו א' נחמד

. סוד( מגלה )עיין . המדע מאמר 198.

 לר׳ והחשובה החטא מדרגות על מאמר 199.
. ג\2 232/2 מינכען ב״י :הקדוש יהודה

 והמשקים המאכלים מהות על מאמר 200.
 .למי נודע לא ,האדם בריאת על ופעולתם

 הרופא מיזיהאק בן לטודריק הוא ואולי

 מינכען ב״י :ההוא בכרך שלפניו חבור בעל

 טבע על המאמר שהוא נראה ויותר . נ\2 40 ׳2
. ע״ש ,ג\2 180 דלעיל וכו' המזונות

 )עיין .לאלפרגאני הנפש במהות מאמר 201.
. גנוזה( חמדה

 אברהם רפאל ה״ר . המלך מאמר 202.
 , שאלוניקי : הרמב״ס על חי׳ . מצליח

. 2ס ,תקס״ו

 . אברהם( בית )עיין . המלך מאמר 203.

 יהודה ב״ר משה ה״ר במערכת. מאמר 204.
 מפרק להרמב״ס המורה בס׳ מ״מ .נגארה

 הכהן שאול ר' שאלות אחרי נדפס . פרק אל
. ש' באות ע״ש וכו׳ להאברבנאל

 אברהם ב״ר מרדכי ה״ר מרדכי. מאמר 205.
 ב' א״ח ש״ע על ובאור דינים חי' .כרמי
. 2ס ,מ״ו—תקמ״ד ,ליוורנו : חלקיס

 אריה ב״ר מרדכי ה״ר .מרדכי מאמר 206.
 : עמו ונדפס משלי על פי' . כ״ץ ליב

 בחינות ס׳ ]ג״ח . 4ס , תקע״א , הוראדנא
. לפרקים[ ונחלק מוסר תוכחת לב

 :דאטו מרדכי •ה״ר .מרדכי מאמר 207.
. מהותו פירש ולא יוא״ל ב״י

 דוב מרדכי ה״ר .מרדכי מאמר 208.
 ביהכ״נ לתקנות התנצלות . פרידענטהאל

 התפלה דיני על והערות בברעסלויא הגדולה
 , ברעסלויא : ח״א וכו/ ומנהגים ונוסחאותי'

. 8ס ,תקצ״ד

 מרדכי לה״ר שו״ת ח״א .מרדכי מאמר 209.
 עדן לחם ובסופו ,דיסעלדארף אבד״ק

 : מענריל מנחם ה״ר בנו מאת תורה חי'

. 4ס ,תק״ן ,ברין

 סג״ל זאב מרדכי ה״ר .מרדכי מאמר 210.
 ,לעמבערג ש״ע: ד׳ על שו״ת איטינגא.מאה

. 2ס ,ר״ב ש״ע לי
 יהודה ב״ר מרדכי ה״ר .מרדכי מאמר 211.

 פ' ובין התורה כסדר דרושים .הוליש ליב

 חידושי בשם ש״ס הגדה פי׳ ושמיני צו
 ח״א כפירשנן )ודלא תפ״ג דיהרנפורט, : הגדה

* 2ס ת״ה( דף



הקרחות מאמר — 283 — מרדכי מאמר

 יצחק ב״ר מרדכי ה״ר .מרדכי מאמר 212.
 , דיהרנפורט :גדיא חד על פי׳ . יצק א

. 16ס ,תקכ״ר
 מרדכי לה״ר גדול חבור .מרדכי מאמר 213.

. (,כ סי׳ מ׳ זצ״ל )עיין :מירושלים הלוי

 מרדכיבכ״רניסן כ״ר מרדכי. מאמר 214.
 המבחר: ע״ס מספיק ופי' ארוך הקראי.באור

 נארה ומשם ^ו. 35 ווין כ״י ועיין . )אר״ץ(
ביחד. תורה וכתר המבחר ס׳ עס להדפיסו שהחל

 . צרמון מרדכי ה״ר .מרדכי מאמר 215.
 : כגס"ח הש״ס על ולקומיס תנ״ך על חי׳

. 2ס ,חקמ״ז ,ליוורכו
 .קרישפין מדרכי ה״ר .מרדכי מאמר 216.

 )רובענס תקע״ג שאלוניקי, גישין: מס' על חי'
 צ״ל ואולי . תקש״ח : ורח"ס .תקפ״ו : ורמש"ש

. 2ס היצירה( אלפי שמת ה׳ בינייהו ואיכא תקס״ח

 . מלמד טוב שם ר׳ .מרדכי מאמר 217.
 . שמ״ה קונשטנטינא, : אסתר מגלת על באור

. 4ס , חש״ר ,ד"ו
 , מרדכי אגדת )עיין . מרדכי מאמר 218.

. יצחק( פני

 אגודת )עיין . שחורה מרה בענין מאמר 219.
. הרפואות(

 אברהם ב״ר משה ה״ר להרופא מאמר 220.
 נפשו( פדות על )ר״ל הגאולה על שיר ובראשו
 מצור או במגדל עצור בהיותו שחיבר
 רוסי די כ״י : ימיס וג׳ חדשיס ג' )?(גליסר

. ישן 598/2

 דוד מר בן יהושע ב״ר משה לר' מאמר 221.
 פ' עה״ת בפי׳ הראב״ע דברי על הנרבוגי

 פירשתי כבר המחבר אברהם אמר בד״ה תשא
 , קומה שיעור פי׳ ועל וכו' הנכבד השם

 . וגו׳ בשמי הנקרא כל הפסוק בנאור ומתחיל
 בעצמו )והמחבר . ליצירה הק"ג סוכות ערב ונשלם

ד׳. ספר ג׳ כרך רש״ף כ״י בסופהאגרת(: לו קרא

 בילמונטי משה לר׳ האלילים נגד מאמר 222.
. צ״ד( סי׳ מ' תג״י )עיין .הספרדי

 העשר נגד ובפרט הקבלה חכמת נגד מאמר 223.
 : מוויניציא קורקוס מרדכי לר׳ ספירות
. ע״ש( ר״ד דף מ״ב )פירשנו

 ״¥2 297/4 טינכען הנדה:כ״י עניני על מאמר 224.

 לויה(. שמשון.)עי׳מחנה נזירות מאמר 225.

. התשובה ופתח הנפש מאמר 226.
. והמצור.( התורה מאמר )עיין

 : והקבלה והטעמים הנקוד בענין מאמר 227.
. ?6 1015, רד״א כ״י

 מל׳ נעתק .הנחש עור בסגולת מאמר 228.
 פאוילי יאהאננעס ע״י לעיין לל׳ ערבי

 טוב יום בן דוד ה״ר ע״י ללה״ק לע״ז ומל׳
 .228/7, 6• מינכען כ״י :ביליא אבן
. 63 י' המזכיר ועיין

 ופעולתם וטבעם ההקאה סמי על מאמר 229.
 עמק אבן מארוש אבן ליוחנן ברפואה

 ערבי בל׳ חובר .דמשק מלך עלי אבן
 וממנה איטלקי או צרפת לל׳ במצרים ונעתק
 בקאפויא: יעקב בן שמואל ר׳ ע״י לעברי

. ו.\2 48/4 מינכען כ״י
 תפארת )עיין .מצוד, סעודת מאמר 230.

. ישראל(

 , לחכמה מצרף )עיין . קטן עולם מאמר 231.
. קטן( עולם

 ב״ר שמעיה לר׳ גיהנס עונשי על מאמר 232.
 אפרים ב״ר עזריה ור׳ ממעדינה משה
 והוא מוויניציא ?( לעתים בינה בעל )פינו

 להשיב השני אבוהב יצחק לר' שלוח כמכתב
 כ״י : הס נצחיים כי ולהוכיח דבריו על

. 32 בלונדון זוזעקסיאנא
 חסדאי לר׳ האמונה בעיקרי מאמר 233.

. הקורא( עין )עיין . קרשקש

 .חכמה( דרך )עיין .העיקרים מאמר 234.

 התלמוד לידיעת הנצרכים עיקרים על מאמר 235.
 הדיין יעקב ב״ר יהודה כ״ר יוסף לר׳

 וכללים החכמים יחוס על ומדבר . הספרדי
 חננאל וה״ר .ערבי מל' נעתק . הלכתא לענין

. ע״ש ,ס״ח סי' י' בזצ״ל כמ״ש בכ״י ראהו ניסי

 בראשית פ׳ בזהר אשר העקודים על מאמר 236.
 תורת בס׳ נזכר .לוצאטו לרמ״ח ע״ב ג׳ דף

. ע״ש ׳ ע״ב דנ״ג ליעב״ן הקנאות

לקוטים )עיין .אלמוני• פלוני מאמר 237.
. גאון( האי מרב

 .שירה( פרקי )עיין .הפתיחה מאמר 238.

 לכסף(. מצרף עולמים.)עיין צדק מאמר 239.

 מענדיל מנחם ה״ר .ועוני צדק מאמר 240.
 ענין על הצעה . ליב יהודה כ״ר ברעזע

 בדרך מליצה ואח״ז לו וטוב רשע לו ורע צדיק

.8ס תקס״ט, ברעסלויא; ועוני: צדק בין שיחה
 .שירה( פרקי )עיין .הצפרדע מאמר 241.

 לקבלת והקדמה מפתח כעין קבלה מאמר 242.
 ף רד״א כ״י :מתלמידיו א׳ ע״י האריז״ל

,964 .
 אגרת )עיין . השם קדוש מאמר 243.

. להרמב"ם( השמד

.שד״ל כ״י :העפושיות הקדמות על מאמר 244.



שנים מאמר 284 הקדחת מאמר

 ולא שולי די לגירבירט הקדחת על מאמר 245.
. 296/2 מיגכען ב״י :ממתיקו שס נודע

 ב״י קדיש קיים ה״ר .קדישין מאמר 246.
 . קראטאשין דק״ק דיין קדיש קיים

 ראשונים מפוסקים מלוקטים ח״מ ש״ע על חי׳
 תקנות ובסופו דינים פסקי עם ואחרונים

 : וכו' ומבריח בורח בדיני דד״א הועד
. 2ס ,תקב״ד , פראג

 ב״ר קדיש קיים ה״ר .קדישץ מאמר 247.
 שו״ב על פי׳ .טלונטשיץ זלמן שלמה

 מפוסקים מלוקטים הגהות עם מהרי״ז
 . תל״ז , ד״א . תכ״ט ,לובלין : אחרונים

. וז״ז 4ס , תנ״א ,פשד״א . תמ״ב , שם

 שמשון ה״ר . קדישין מאמר 248.
 . תפלות סדר על פי׳ .מאסטרפוליא

. וכו׳ ידין דן בספריו מזכירו

 פ׳ במו/ והישר העקום הקו בדבור מאמר 249.
 ע״פ המדידה מחכמת במופתים למאשון ע״ג

 כעין והוא ואפולוניוס, אוקלידוס יסודות
 לבאור הראשונה הקדמה דברי באור הרחב

 המורה הקדמות כ״ה על הפרסי אלחבריזי
 וכו׳ הכהן שאול ר׳ שאלות )עיין ח״ב בריש
 הוא ואולי נזכר לא מחברו שם . (,ש באות

 אחרי בכ״י נמצא כי בעצמו הנ"ל לאלתבריזי

. 75 ווין ב״י : ההוא באורו

 המורה בס׳ אשר קוים ב׳ ענין על מאמר 250.
 ב״ר ישראל ור' שלמה לר׳ ע״ג פ׳ ח״א

. יוא״ל ב״י :יצחק

 : הרפואה בחכמת השתן קושי על מאמר 251.
. 110/8 טינכק ב״י

 די כ״י :למי נודע לא הקמיעות על מאמר 252.
. 272/2 רוסי

 .מבשר( קול )עיין .הרופאים מאמר 253.

 משלים .אשה ומדיני הרופאים מאמר 254.
 : והנשים הרופאים על בחרוזים ומליצות

. 8ס / שי"א ; פירארה
 בדרך מצות תרי״ג שעמי .השכל מאמר 255.

 ושרשי הדח יסודי לפי ושוד ורמז פשט
 ונחלקו הדברות עשרת על נוסדו האמונה
 סודותיו ודרך ודבור דבור לכל קצוב במספר
 :עה״ת בפירושו הרמב״ן סודות ע״ד ורמזיו

 אל נספח כנ״ל עוד . 4ס ,שי״ז ,קרימונה
 , רעדלהיים : מיוחד בחלק ונדפס המחזור

 במחזורים וגס . 8ס ,תקע״ו ,ווין .תקס״ד
 ..( ? )ליק .מחזור( )עיין .ווין ד׳ גדולים

 זכרו בו נמצא ולא נודע לא מחברו והנה
 ר׳ב׳ י' ב׳ ש׳ י׳ במלות ברמז כ״א מפורש

 )ובדפוסים קר^וונה י' ירביע 9בסו

 אחרי והיה .אלה( מלות ב' נשמטו הנ״ל חדשים
 ועל דורס ובני והסמ״ג והרמב"ן הרמב״ס

 לא תורתם ודברי תמיד נשען הוא ידיהם
 מקומות בקצת הרמב״ן על וכותב מפיו ימושו
 דבר ה' אלקיס אל פיוט כי ויען .ז"ל בלשון

 אשכנז מנהג במחזור ונקבע הראב״ן שחיבר
 ג״כ נוסד הוא שבועות של ב׳ ליל למעריב

 משפר דבור בכל וכולל הדברות עשרת על

 הזה הספר כמערכת מצות מתרי״ג ידוע
 ב״ר יצחק ר׳ המחזור מפרש קדש הדרת ובעל
 ע״פ ההוא הפיוט פירש יוזביל יעקב
 מחבר כי ואולי :וז״ל עוד וכתב הזה הספר
 הפיוט, בעל הראב״ן בעצמו הוא הזה הספר
 את היידנהייס ר״וו החכם מצא לכן ,עכ״ל

 לאמת הנ״ל המפרש השערת את להחליט לבו
 ספק כל באין להראב״ן הזה הס׳ את וליחס
 הסתום את בו לבאר המחבר שבא ולומר
 קרוב ימיו את האריך וכן הנ״ל שלו בפיוט

 בדפוסים זה לס׳ הקדמתו )עיין . שנה למאתיס
 זה כי דרכו יורה האמת ואולם .הנ״ל( חדשים
 בזמן לא זה אל זה קרב ולא לחוד וזה לחוד
 אשכנז מגדולי היה הראב״ן . במקום ולא

 רבינו עם ושו״ט רש״י ימי בסוף והיה במגנצא
 ,ור״ת הישב״ס נכדיו ועם רש״י חתן מאיר
 נח שצ״ז סי' לר״ת הישר מס' הנראה ולפי

 שלי שה״ג בסוף )ועיין ר״ת לפני עוד נפשיה
 אחרי היה שלנו המחבר אבל .יו״ד( הערה

 רמזיו בסגנון בעקבותיו ויצא כנ״ל הרמב״ן
 אחרי שגה כמאה לפחות שפרו וחיבר וסודותיו

 לשונו בסגנון פניו הכרת וגס ,הראב״ן מות
. פרוביגצאלי או ספרדי שהיה בו תען

 שני את רואים שאנו מה הדבר ובעיקר
 המתנבאים נביאים כשני האלה הגדולים

 דבור לכל מצות "ג התרי בחלוקת אחד בסגנון
 לשניהם היה לא אם ,אחד במספר ודבור
 1 וכדומה קדמון מדרש או בתלמוד אחד מקור
 מספרם לקחו הגדולים שניהם כי לשמוע קרוב
 היה והוא ,גאון סעדיה לרב האזהרות מתוך
 דבור לכל זה מספר בחלוקת לעיניס להם

 ידי מעשי בקובץ רס״ג אזהרות )ועיין . ודבור

(.8ס ברלין,תרט״ז מחדש הנדפס קדמונים גאונים

 ומאמר רשד לאבן עיוני שכל בענין מאמר 256.
. רש״ף כ״י : ?( )להנ״ל הדביקות בענין

 והמושכל והמשכיל בשכל המאמר 257.
 .לאלפראבי ובמושכל בשכל מאמר או

 קלונימום(: )בן קלונימום ע״י ללה״ק נעתק

. 308/2י 125/5 עןנכמי ב״י

 לר׳ תרגום ואחד מקרא שנים על מאמר 258.
. 8ס ,ש"ו !רומא :חיים ן' יעקב



למחברים מאמרים — 285התבונה מאמר

 זכות אברהם לר׳ התכונה מאמר 268.
 פ' עינים מאור בס׳ הובא . היוחסין( )בע״ס

 לבינה ארבעים בן לס׳ כוונתו ואולי . ע״ש ,מ"ג
. זה עיין , שלו

 מלאכת על רשד. לאבן בתריאק מאמר 269.
 יון בארץ אנדרומכוס שהמציא ההריאק מעשה

 .״ץ. 28/3 מינכען ב״י :לחולים נתינתו ודרך
. הרפואות( אגודת ג״כ )ועיין

 משהן׳ כ״ר יהודה ר' המאמרות. ס׳ 270.
 המאמרים עשרה באור . הספרדי חיים

 , מאמרים לשני ונחלק המוחשים הכוללים
 : שערים ב' והשני שערים ה׳ הראשון

. יה״ש ב״י

. אריסטו( )עיין .המאמרות ס׳ 271.

 מרז״ל. מחודשים מדרשים זעירא. מאמרי 27.?־
 ז״ל מהרח״ו מכ״י קונכויס מהם ראה חיד״א והג"מ
 מ׳ שג״ב עיין . זעירא ר' שחיברם לו ונראה
. במקומו ח״ב שלי ושה״ג ו׳ ז׳ ול״א קס״ז

ונצחיותה(. הנפש מזימה.)עי׳חיי מאמרי 273.

 המשיח מלך עניני על הלטביים מאמרי 274.
 ומלחמוהס מלכים הלכות הי״ד מספרו לקוחים

. זוטא( עולם סדר )עיין

 יצחק ב״ר משה לר' קבלה מאמרי 275.
 רר״א ב״י :הלוי אלקבץ מר"ש שקיבל מצפת

9 ,1064 .
 הרטב״ם בן לר״א אלכפיאה מס' מאמרים 276.

 בספר רז״ל מאמרי קצת לבאר ערבי בל'

. 1172, רר״א ב״י :המורה
 והערות ופלל עזר שרש בהבדל מאמרים 277.

 : שרשים ושארי איש מלת על בדקדוק

. 315/8 מינכען ב״י
 השולטאן. בעד נכתבו הזיווג בעניני מאמרים 278.

 חבור הוא אולי או להרמב״ם הוא הנראה כפי
 :ח'( באות זה )עיין שחיבר אשתו אל האדם

. ^2 110/4 טינכען ב״י
 ושארי לפילוסופים במוסר מאמרים 279.

 : הערביים מן וקצתם ושירים מאמרים
. 115 רח״ם ב״י

 ^(1א6שוניס:-ז נוצרים למחברים מאמרים 280.
 1118 ג1, ^6§1^11נ8, 80011118, 1110גש8
 ע״יר׳ ללה״ק נעתקיס ו14 ,סםשף^ 010).

 )שהיה מרומי דניאל כ״ר משה כ״ר יהודה

 ]רובם .ב״י ,שלמה( בן עמנואל ר' של בזמנו
 מעשה באור שהם , הקטנים ספריו שאר עם נמצאו

 ס׳ העתקת ועם , שערים , פורת בן , בראשית
 ס׳ והעתקת , ולאחרים לאריסטו המיוחס הסבות

בהם אשר והכ״י המאמרים סרטי השמים עצם

 התבונה החכמה )עיין . התבונה מאמי 259.
. והדת(

 שמואל יצחק ה״ר .התגלחת מאמר 260.
 : בחוה״מ הזקן גלוח התיר על . ריגייי

. 8ס , 1835 ! תין

 לחלייס שונות קמיעות תועלת על מאמר 261.
 מקרי ידיעת ועל בישין ומרעין פגעים ושארי

 ידיו וכפות מצחו חייו ימי לאורך האדם בני

 אדם בני מצורות ומבהילים נוראים ציורים עם

228 מינכען ב״י וכו׳: וזולתם ידים וצורות

 מרדכי ה״ר .והחכמה התורה מאמר 262.
 צורך על שנאבור. ליב יהודה ב״ר גומפיל

 על ח״א .התורה עם החכמות למוד והתיר

 4ס , תקל״א ,לונדון : הלמודיות חכמות
* זה עיין , התורה יסוד ס׳ הוא ממנו וחייב

 אברהם ה״ר .והמצוה התורה מאמר :63.
 1 קצת .ליכטשטיין ליפמאן אליעזר כ״ר

 מאמר ובסופו ,והוראות התלמוד מפתחות
 הנפש מהות על התשובה ופתח הנפש

.8סוקבלה:ווילנא,תקפ״א, דרוש בדרך ויסודה
 יצחק ה״ר השמים. מן תורה מאמר 264.

 כוללת והקדמה מבוא .הנ״ל ריגייו שמואל

 דרוש ובו עה״ת ובאורו האיטלקית לתרגומו
 מן נתונה שהתורה באמונה הגדול העיקר על

 ע״פ נאמנות בראיות אמתתו להוכיח השמים

. 8ס ן תקע״ח ,ווין :השכל מופתי

 נביאים(. שבע״פ.)עי׳תורת תורה מאמר 265.

ז״ל. הרמב״ם .המתים תחיית מאמר 266.
 בעיקרי ויסודתו המתים תחית ענין על

 ע״י ללה״ק ונעתק ערבי בל׳ חיברו .האמונה
 נלוה .תבון אבן יהודה ב״ר שמואל ר׳

 יהודה לר׳ הנ״ל בענין התחיה מכתב לו
 חש״ד ,ד״ו : שערים לט״ז ונחלק זבראה

 ובענין . 8ס , שכ״ט , קושטנטינא . ?( )ש״ו
 :ח״ל מ׳ אות שכייה בסה״ד כ׳ הנ״ל התחיה מכתב
 אהרן ר׳ )?( כי רבו לבקשת שחיברו תחיה מכתב

 בספרו ונראה כתב רק מחברו שם נזכר לא הלוי
 אכן הששי. אלף קודם שנים כ״ח שהיה ד׳ שער סוף

 מסופק אני שלום בנה ס' מביא ה׳ בשער ראיתי
. עכ״ל , כ״כ קדמון הוא ?( שלום )נוה נ"ש אם

 : לבדו הנ״ל המתים תחיית מאמר 267.
 , פיורדא . 12ס , ?( )שנ״ו חש״ד ,פראג
 ועס כנ״ל עוד .8ס ,תנ״א , שם . תכ״א

 .8ס תעייה, ,הענא להרמב״ם: תימן אגרת
 ס' ובסוף ההגיון מלות באור בסוף גם ונדפס

 חכמה תעלומות ובקובץ להרמב״ם המצות
. מקנדיא להיש״ר



לבל מאסף — 286 — מלוקטים מאמרים

 איטאליאנו בל׳ מיוחד במאמר ידי על נרשמו נמצאו

 בסני וגס 11 !!סזז&ססטמ הנקרא במ״ע שנדפס
 6111110סב&ש . 1870 בש׳ ברומא עצמו
^]011213 81 .!ג 8161ם8ט11116186.ז

. רמש״ש[

 ובחור המורה מפרקי מלוקטים מאמרים 281.
 סברות ועליהם עה״ת הראב״ע ומפי׳ הנרבוני
 הרלב״ג מפירושי מאמרים ואח״ז , המלקט

 צונן(. דר׳ המרשים )לס״ד אחר למלקט והנרבוני
 ישראל לר' והמושכל השכל על קצר מאמר ב(

 : אלהיים עניניס על חבור ג( . אברהם ב״ר

. 00(1. 76 הפליט כ״י
 אבן יוסף לר׳ מרכבה בעניני מאמרים 282.

 ס׳ הוא ואולי .990, רר״א כ״י :כספי
 בדברים עיין .ממנו חלק או שלו כסף מנורת
. ב׳ קונט' שלי עתיקים

 אבן פי׳ על הנרבוני משה לר׳ מאמרים 283.
 מינכע! כ״י : לאריסעו הנפש לס' רשד

.^ו. 107/5

 נעתקו . למיניהם שונים צרעת על מאמרים 281.
 הספרדי יוב אבן שלמה ר׳ ע״י לעברי

 מינכען כ״י : בדרש בעיר כ״ה ה״א בשנת

110/5 ¥2. .
 מלת על א( :והס בקבלה, שונים מאמרים 285.

 המחבר את אבנר ר׳ החכם שהורה מה יעקב
 הראשונות דברות עשרת אותיות מספר כי

 אותיות ומספר תרי״ג עולה לרעך למ״ד עד
 , יעקב כמספר עולות האחרונות הדברות
 . וסודות קבלה ע״פ נושאו כל בזה ומבאר

 הקדיש ענין באור ג( .ספירות עשר על ב(

.240/5 מינכען כ״י : בקבלה
 שלש על א( :והס ,כנ״ל בקבלה מאמרים 286.

 ומילה מזוזה ציצית ומצות שבת של סעודות
 כפור יוס ענין על ב( . חוקיה לר׳ ושעשנז

 ועבודת שלמה כסא על ג( . גיקיטיליא לר״י

 ג״ע ענין ועל הסוכות חג ועל בהיכל כה״ג
 קצת אחרון ועד ,נשואין ענין ועל והנחש

.־ץ. 305/3 מיגכען כ״י :ותפלות מזמורים

 חיים משה לר׳ בקבלה קצרים מאמרים 287.
. יה״ש ב״י :לוצאטו

 : והס ,להרמב״ס ברפואה שונים מאמרים 288.
 ,שערים או פרקים י״ג החזה מצוקת על א(

 על ב( .בנבנשתי בן שמואל ר׳ ע״י נעתק

 לעיל גם ועיין ,מהנ"ל ג״כ נעתק )ואולי המשגל

 . ?( )שחורים תחתוניות על ג( . ^(2 278
 ר' ע״י נעתק הארסיים בע״ח נשיכת על ד(

 ח״א : לב״ח ונחלק תבון אבן בר״ש משה
 וח״ב פרקים ו' ורפואתם הבע״ח ארס על

 : פרקים ד׳ ורפואתם המות סמי שארי על

מאמר בלי כנ״ל עוד . 1280 רוסי די כ״י
 . \.2 ¥. 151, 152, 61 153, ווין כ״י :,הג

. ו.\2 413 פאריז בכ״י גם נמצא לבד והראשון

 בדקדוק גאון האי רב חיבר המאסף ס׳ 289.
 . לה״ק,ע״ש מאזני ספרו בריש הראב״ע כ״כ לה״ק.
 ופתרונם א״ב בסדר לה״ק שרשי אסיפת שהוא ונראה

 דס״א ב' החלוץ בס׳ הרמש״ש דעת וכן ערבי, בל

 כמו שרשים ספר היה דעתי ולפי : וז״ל שכתב
 להחוקר ראוי והיה ומקרא משנה כולל והיה הערוך

 שאר בין בהקדמתו להביאו מילין ערך בעל הכולל
 גאון האי רב תולדות ועיין . וכו' ,מלין ערכי

. כ״כו הערה שי״ר להג״מ

 וחכמה תורה בעניני עתי מכתב . המאסף 290.
 חברת ע״י נאספו אשר וז״ז ומליצות שירים
 ,ככתבם בל"א הוספות עם משכילים אנשים

 הראשונים ג' :כרכים עשרה מהם לנו ויש
 כל נחלק והלאה ד' ומכרך לחדשים רק נחלקו

 כרך ירחים, לג' תקופה וכל תקופות לד' כרך
 )בראש ימ״ו—מ״ה—תקמ״ר לשנת וג' ב׳ א׳

 . בקעניגסבערג נדפסו הרנה״ו( צורת האחרון
 ונו״ן—מ״ט—תקמ״ח לשנת ו' ה' ד׳ כרך

 קעניגסבערג ך' דניאל( בן איצק ר׳ צורת )בראשו
 בברעסלויא נדפס תקנ״ד לשנת ז' כרך וברלין,

 .תקג״ז עד תקנ״ד משנת לשנה אחת תקופה
 לשנת ט' כרך .ברלין ד׳ הקס״ט לשנת ח' כרך

 באלטונא הראשונות תקופות ב׳ נדפסו תק״ע
 לשנת העשירי כרך . בדעסויא האחרונות וב'

 לבד הראשונות תקופות ב׳ רק נדפסו תקע״א

. עוד יסף ולא . 8ס , בדעסויא

 רפאל ר' ע״י תקפ״ט לשנת כנ״ל המאסף 291.
 שירים רק כולל ,פירשטענטהאל בר״י

 :זולתו ורבים ממנו ול״א בלה״ק לבד ומליצות

 לשנת כנ״ל עוד . 8ס ,תקפ״ט , ברעסלויא
ראיתי(. לא האחרון זה.)8ס שם,תקצ״ב, תקצ״ב:

 ותחבולות רפואות מיני כמה כולל . המאסף 292.
 כפרים דיירי עמנו בני לתועלת בל״א וסגולות

 ,מומחה רופא שם אין אשר קטנות ועיירות
. 8ס ,חש״ד , ווילנא : פלניא מל׳ נעתק

 יצחק ה״ר . המחנות לכל מאסף 293.
 חובר ,והתיר ואיסור שו״ב דיני על .צרפתי

 מקורות כמה בגליון בו ונרשמו שכ״ג שנת
. 394 רח״ם כ״י :הזמנים

 אלמולי שלמה המחנות.ר׳ לכל מאסף 294.
 היטב ארוך בבאור החכמות כל על . הרופא

 □ רר״א בכ״י נמצאים ממנו דפים וקצת
. ע״ש 1028,



מבואתולדות28למאראלישע

 419/2, אוקספורד ב״י : קלונימום ב״ר
 ווין ב״י ״¥. 348 וואטיקאן ב״י 61 425
 >¥,. 403 ופאריז 308/5 המבורג ב״י .1\2 136

 ובכ״י שד״ל ובב״י .ר׳( באות רפואה )ועיין

 ר׳ העתקת נמצא .¥2 250, $270/ . .מינכען
 המבוא ס׳ נקרא שד״ל ונכ״י .תבון ן׳ משה

. הרפואה למלאכת הגדול

 קלמן יוסף ה״ר . המסורה מבוא 307.
 הכינה ומי המסורה מהות על . מקאסוויע

 קצרות )?(מוגזרות המלות כל ובאור וחקרה,
 כסדר ומס״ק במס״ג הבאים ור״ת ונוטריקון

. 8ס , ברכ״ת , ווארשא : א"ב

 יהודה ה״ר .קדש מקראי אל מבוא 308.
 אל ומפתח הקדמה כעין הוא בךזאב. ליב

 וסגנון זמנס על לחקור הקדש מספרי ספר כל
 בלי נו״כ ספרי על רק וחובר ,וכו' לשונם

 גדולות הקדמות להם שנמצאו ומשלי תהליס ס׳
 ור״י ברי״ל הר"י הראשונים ממבאריהס

 בתנ״ך נדפס גס . 8ס , 1810 ,ווין :אייכיל
 קדש מקראי תנ״ך ובספרי וד׳ ג׳ בהוצאה ווין ד׳

 ועיין .לו השייך וספר ספר כל לפני שלנו
. תורה ג״כ

.משניות( )עיין .המשנה מבוא 309.

 .שול די לגיבארט הנערים מבוא 310.
 אביגדור אברהם ר' ע״י נעתק רפואה ס'

 מינכען ב״י ^.2 395 רח״ם ב״י קל״ט: ה״א שנת
308/4 האמבורג ב״י ^( 296/2, 297)

. קרובות( מחזור )עיין . הפיוטים מבוא 311.

 . אירגאס יוסף ה״ר . פתחים מבוא 312.
 ולשונות הקבלה לחכמת ומבוא והקדמות כללים

 בדרכי באור הצריכיס שו״ת וקצת האריז״ל
 . תקט״ו , זאלקווא .תצ״ו , ד"א : הקבלה

. 4ס , תקכ״ז , שם
. כהן( מנחת )עיין . השמש מבוא 313.

 ן׳ משה ה״ר .השמים שער מבוא 314.
 חכמה מעין מס' בקבלה האריז״ל צור.הקדמת

 דברי הא׳ שם פירושים ב' עם וחרוז בשיר
 :הקבלה ע״ד משה קרא השני ושם אמת

. במקומו( שלי ושה״ג ח׳ )כ״ל

 חיים עץ לס׳ הקדמות . שערים מבוא 315.
 :חלקים ב' האריז״ל מכתבי חיים עץ ודרך

. 4ס ,תקמ״ג , קאריץ
. דורא( שערי )עיין . שערים מבוא 316.

 מרדכי ה״ר . אדס בני חולדות לס׳ מבוא 317.
 . אדם( בני תולדות )עיין .גינצבורג אהרן

 .8ס , תקצ״ב , ווילנא :לבדו זה לפני נדפס
, ההוא השפר בראש ואח״ז

 ללה״ק ונעתקו גל״א בריפע מאראלישע 295.
 והס מופר אגרות להם וקורא ונקי צח בל׳
 אגרת ב( עוצב. אל מנחם אגרת א( אגרות: ב׳

 בהקדמתו המדפיס וכתב .חמדן אל יתרן
 ור״מ ואב״ד רבא ספרא חכס איש שחיברס

. 8ס , תק״ם , פפד״א :גדולה בעיר
 .8ס ד״ע, פיזרו, עבריות: אותיות אל מבוא 296.

 לשון למודי ראשית הוא ואולי מהותו נודע ]לא

.[.¥2 111 רסס״ד רמש״ש עיין .רומי בל' עברי
 במשפעי . באלינוס להחכם הגדול מבוא 297.

 : הרפואה מלאכת אל המתיחסיס הכוכבים
. ס׳( ע׳ תרכ״ד )ישרון רייפמאן ב״י

 . התלמוד מבוא או הגמרא מבוא 298.
 הגמרא כללי .הלוי הנגיד שמואל רבעו

 התלמוד דפוסי בכל ונדפס הסוגיות ודרכי
 בתולדות שי״ר הג״מ ולדעת . ברכות מס' בסוף
 תנאים בסדר שני חלק גם בו היה ב׳ הערה רה״ג

 . ע״ש ,מאתנו ונאבד הגאונים ודורות ואמוראים
 בדפוס השלם יוחסין ספר נגלות בהגלות ועתה
 כמה ממנו ומביא בידו עוד זה ס' שהיה ראינו

. וז״ז ע״א פ״ה דף ע״ש ענינים

.אריסטו( )עיין .אריסעו של להגיון מבוא 299.

 יצהק בן לחנין גאלינוס טיגני אל מבוא 300.
 ומבוא הקדמה כעין ערבי בל׳ שחיברו הרופא

 (1ל1111ז016011ם1)ל מיקרוטיכניק ס׳ אל
 :נודע לא לעברי ומעתיקו ברפואה, לגאלינוס

. 135 ווין ב״י
. לשון( מרפא )עיין .הלשון מבוא 301.

 יהודה ה״ר .הארמית הלשון מבוא 302.
 דקדוק למודי ייטליס.ראשית לבית יוגה בן

 העתק )והוא הלשון מחלקות לכל ארמית לשון
 ל׳ יסודות כל הכולל הלשין יד מספרו קצר

. 4ס ,הקע״ג ,פראג :חלקיה( בכל ארמית
 בן יהודה לר׳ הקדש לשון מבוא 303.

 הרקמה ס׳ בהקדמת אלחריזי.הובא ן׳ שלמה
 פאריז בכ״י הנמצא אליעזר ב״ר הלוי יצחק לר׳

501 ¥2. .
 הנקרא רומא בני כמנהג למחזור מבוא 304.

 מלאכת איטאליאני או לועזים מנהג ג״כ
 כוננת אהה עבודת סדר אליו ונספח שד״ל

 החכם ע״י ומבואר מוגה צרפת שבמנהג
. 8ס ,לפ״ג ה׳קיצות"י ,ליוורנו : שד״ל

 )עיין .הרפואה במלאכת המבוא ס׳ 305.
. הרפואות( אגודת

 להרופא הרפואות מלאכת אל המבוא ס' 306.
 על וכללים הקדמות .הנ״ל יצחק בן הנין

 חיברו . פרקים ז׳ שו״ת בדרך הרפואה חכמת
קלונימוס ר׳ ע״י לעברי ונעתק ערבי בל'



;שפה מבין — 288 — לתכונה מבוא

 שלמה ג! גרשון מר' 6מוג . לתכונה מבוא 318.
. ב׳ חלק כ״י השמים שער בס'

 צבי כ״ר חיים ה״ר . התלמוד מבוא 319.
 התנאים בתכונת א' חוברת . בלאך

 ,בערלין : שבדבריהם והאחדות והאמוראים

. 8ס ,חרי״ג
 היות הירש צבי ה״ד .התלמוד מבוא 320.

 קבועים יסודות על . זאלקווא אבד״ק
 בתלמוד חז״ל שהנהיגו בונים וענפים ועיקרים

 בדרכי בהגדה הן בהלכה הן וירושלמי בבלי
 שבע״פ תורה ענין באור וגס והדרוש הלמוד
 : וכו׳ והגזירות התקנות קורות וספור

. 4ס , )תר״ה( נקב״ל הטו״ב א״ת , זאלקווא
 .הגמרא( מבוא )עיין .התלמוד מבוא 321.

 הכהן. הפני בן שמואל רבעו המבוי. ס' 322.
 )קוה״ד :ס"ו דף העטור בס׳ הובא . דינים ס'
. ע״ב( ד׳ דף

 .גאון( סעדיה רב שו״ת )עיין . המבחן ס׳ 323.

 אהרן כ״ר . ישרים מבחר או המבחר ס׳ 324.
 עה״ת פי׳ .הקראי יוסף בב״ר )הראשון(

 טירת באור עם הלשון גדר ע״פ פשט בדרך
 הכם הזקן שלמה כב״ר יוסף לכ״ר כסף

. 2ס ,תקצ״ה ,גוזאלו : בקרים הקראים
 נביאים על ,פי . מהג״ל .ישרים מבחר 325.

 אברהם וכ״ר נ״ט ׳קאפ עד וישעיה ראשונים
 ועשה חומו עד ישעיה פי' השלים פירקאוויץ

 ובסופו בזה ונדפס יהושע לס׳ פירושו על פי׳
 :גדול ויכוחי מאמר תכנית חותם קונטרס
. 2ס ,תקצ״ו ,גוזאלו

 שמואל ב״ר נתן המאמרים.ה״ר מבחר 326.
 כסדר התורה עניני קצת פי׳ תיבון. הרופא

 :להראב״ע השבת אגרת ס' ועמו הפרשיות

. 12ס , ת״ר ,ליוורנו
 לצורך בראשית ס׳ על רש״י פירוש מבחר 327.

 )בלה״ק והערות הגהות עם הספר בית נערי
 באנדי: אליהו ה״ר ע״י ?( ככתבם בל״א או

. 8ס , 1860 , פראג
 וגימטריאות ר״תוס״ת פנינים.כולל מבחר 328.

 )עיין :כ״י ,למי נודע לא עה״ת ופשטיס
. ס״א( מ׳ זצ״ל

 שלמה ר׳ שחיברו י״א .הפנינים מבחר 329.
 ר' ע״י לעברי ונעתק ערבי בל' נבירול בן

 מיחסין ויש ,תבון אבן שאול ב״ר יהודה
 וא״כ הבדרשי הפניני ידעיה לר' אותו
 ערבי בשפת ולא עבר שפת ברכי על נולד
 מדברי קצרים מוסר מאמרי .ידע לא אשר

 במדות האדם להנהגת הקדמונים הפילוסופים
 קצר פי' עם ונדפס לשערים ומסודר טובות

 ולא , קס״ה דף גא״ל )צונן י טוני שמשון לר׳
 :ת״ם( דף תר״י עק״ד עיין .כנוייו מקור נודע

 . שי"ח , קרימונה .ש״ו ד"ו, . רמ״ד שונצין,
 , תקנ״ב ,לבוב . 12ס , תקכ״ח , זאלקווא

 . תקס"ה ,חמ״ד . תקס״ה שם, . 16ס
 ,ווארשא . תקס״ח , שם . תקס״ה , זאלקווא

. 8ס , תר״א
 הנוסחאות שגויי עם הנ״ל הפנינים מבחר 330.

 כנ״ל קצר פי׳ עם ,בלונדון בהמד״ר כ״י עפ״י
 מגלת ואח״ז ,א״ב ע״פ השערים ומפתח

 ול׳ לה״ק העתק עם ארמי בל׳ אגטיוכוס
 ,לונדון :פיליפאווסקי צבי ה״ר ע״י אנגלי

. 32ס ,)תרי״א( מפניני״ם הי״א יקר״ה

 שונות נוסחאות עם הנ״ל הפנינים מבחר 331.
 ועם רבים ובאורים ציונים ותוספת מכ״י

 ב״ר חיים בנימין ה׳יר ע״י אנגלי ל׳ תרגום
.8ס תרי״ט, לונדון אשר: לבית הלוי משה

 ע״י ל״א ועם כנ״ל הנ״ל הפנינים מבחר 332.
 : המדפיס הירש צבי ב״ר אהרן ה״ר

 , נאווידוואהר ברלין,תקכ״ז. הומבורג,תצ״ט.

. 8ס , תר״ח ,זיטאמיר . תקנ"ד
 ועם קצר פי' עם הנ״ל הפנינים מבחר 333.

 :מבארג יהושע£כ״ר אהרן ה״ר ע״י ח״א
. 8ס , חש״ד ,המבורג

 כנ״ל קצר פי׳ עם הנ״ל הפנינים מבחר 334.
 והפי׳ הנאור קצת גס בו ומתורגם ת״א ועם
 : לעוויזאהן הירש צבי ה״ר ע״י הנ״ל

. 8ס , תר״ד ,המבורג . תר״ג , ברלין

 וקצור לקוט בדרך הנ״ל הפנינים מבחר 335,
 דרוזיום: ע״י רבות והערות רומי תרגום עם

 עוד . 4ס , שע״ב , שם . שנ"א , פראנעקר
. 4ס / ש״ץ ,פפד׳יא : עבערט ע״י כנ״ל

 הימים על . הראב״ע .המבחרים ס׳ 336.
 רד״א כ״י : מעשה כל ותחלת לרפואה הקשים

 חקות )ועיין . מינכען וכ״י 1676,
 ההעתק רק ונדפס רומי ללשון השמים(.ונעתק

 לל' נעתק גס .12ס , 1614 ,פפד״ט : לבד
. רנ״ו( דף ח״א )פירשע :אנגלי

 חיים ן׳ משה ב״ר יהודה ר׳ . המבטא 337.
יה״ש. כ״י פילוסופי: הגיוני מאמר הספרדי.

 מן אותיות על חידה )עיין . חידה מבין 338.
. (231 סי׳

 מעשווא דוד ב״ר יוסף ר' חידות. מבין 339.
 התורה כסדר המסורה על פי' )היילברונן(.

 וגדול״ה קטנ"ה כמסר"ה , ד״א : וכלליה

. 4ס ,)תקכ״ה(
. ברורה( שפה )עיין .שפה מבין 340.



דוד מגדל — 289 —יצחקלמבצר

 1 ווילנא : העמיס חכמי מספרי נעתקות
. 8ס !תרי״ג

 ,למודיי ,מחקריי פרי כולל . ירחים מגד 357.
 ושיר מליצה ,מוסריי !הגיוניי ,מדותיי

 ,צדק כהן יוסף ה"ר ע״י שונים למחברים

 . 1855—6 ,לבוב :וג' ב' א' . חוברות ד'
. 8ס , 1857 שם, :ד' חוברת

 שמעון ב״ר משה ר׳ . ישרים מגד 358.
 פני )בעהמ״ח מיטאווי מק״ק בלומענפעל

 גדיא וחד יודע מי אחד על פי' .שמעון(
 י״ג על אמת דבר הראשון שער ,צח כלשון

 ]וכל . הנפש חיית ב' שער . האמונה עקרי
 מנחה , פלאות ספור : השער על עוד הנרשם

 מחמת נדפס לא ושירות שירים ,מרקחות
. 8ס ן תרי״א , הנובר : חסרון[

 . שמשון( נזיר , אילם )עיין ♦ שמים מגד 359.

 .ש״פ( הגדה )עיין . חדשים מגדים 360.

 אריה ב״ר לירה דור ה״ר .דוד מגדול 361.
 רות מגלת על פי׳ .מגענצה אבד״ק ליב

 לחנכת זמר הלולים שיר ובסופו קבלה ע״פ

 חיד״א והג״מ .4ס , ת״ם , ד״א :בבהכ״נ ס״ח
 טור )בע״ס כהן למהר״ח הנ״ל רות פי׳ מיחס

 ושה״ג ס״ג מ' ושג״ב כ״ה ח׳ שג״א עיין . ברקת(
 בס׳ ועיין ,במקומו וח"ב כהן" מהר"ח״ ח״א שלי

הנז׳. שיר על מ"ששם ע״ב ע״ח דף הקנאות תורת

 שמואל ב״י יהושע ישועות.ה״ר מגדול 362.
 פי". עם שיר בדרך קבלה עניני נחטיאש. ן׳

 דף ב' )או״נ : קורוניל נחמן ר׳ ביד כ״י
. בהערה( קמ"ח

 יצחק תן השר . ישועות מגדול 363.
 ספריו לשלשת הכולל שם הוא . אברבנאל

 משמיע , הישועה מעיני ,משיחו ישועות
. במקומו( או״א כל )עיין . ישועה

 על .נתן יצחק ה״ר .ישועות מגדיל 364.
 אלהי משיח עקבות פעמי ואיחור הגלות אורך
. יה״ש כ"י : יעקב

 צמח )בע״ס גאנז דוד ה״ר .דוד מגדל 365.
 .כ״י ,ומדידה התשבורת חכמת על .דוד(

 ושארי הפרוזדור וס׳ הקטן המאור ס׳ ]ג״ח
. ספרים[

 לישב .יהודה כ״ר דוד ה״ר .דוד מגדל 366.
 דין לכל הלכה ופסק הרמ״א על הלבוש השגות

 : והלבושים הש״ע כסדר והגהות ומנהג
. 4ס ,שע״ו ,פראג

 .הכהן יעקב ב״ר דוד ה״ר .דוד מגדל 367.
 ש״י ,שאלוניקי :גיטין מס׳ על גפ״ת חי׳

. 4ס , נשא״ו שם, . ^( 749, ף )רד״א

 רהומיס .נת! 'צחק י׳ .יצחק מבצר 341.
,)ש״י( :כ״י ! הנוצרים באמונת ומענות

 ף יוסף בן טוב שם ר׳ .המבקש ס׳ 342.
 ויכוח בדרך שונות וחקירות פאלקירא.מוסר

. 8ס ,תקל״ח ,האג : ושירים בחרוזות וקצת
 מרבני גרשון יצחק ה״ר .ה' מבקש 343.

 קול לס' בהקדמתו כמ״ש . עה"ת פי' וויניציא.
אסתר(. שלום ועיין ,כ״ז סי' י' )זצ״ל : בוכים

 גדליה ב״ר משה ה״ד .ה' מבקש 344.
. שושנים לקוטי ,בס הובא .קורדובירו

 אברהם כ״ר שמואל ה״ר .ה' מבקש 345.
 בספרו מזכירו . התורה על פי' . לאניית

. שכ״ה( )סה״ד : ג׳ תשא כי חמדה כלי

 די חביב ן׳ שמואל ה״ר .ה׳ מבקש 346.
 השכחה עומר בס' הובא . דרושים . ויראש

. 402 רח״ם כ"י :ע״ג ס״ה דף
 יעקב בה״ר שמואל ה״ר . ה' מבקש 347.

 נצביס פ׳ עד התורה כהדר דרושים .חאגיז
 שמואל דבר ה' לו ונלוה ,פרשה לכל שלשה
 ס׳ על רבות ממדרש רבים מאמרים באור

 משנת בס׳ אבל . 4ס ,שנ״ז ,ד״ו :דברים
 אביו שחיברו מובא ע״ב ע' דף להמני"ח חסידים
שכ״ה(. הנ״ל:)סה״ד אביו אבי ולא חאגיז מהר״י

.יוסף( דרכי )עיין .נרדף מבקש 348.

 .ה״ראליעזרפלעקילש טוב. מבשר 349.
 חיל הצלחת לבשורת דרש אשר דרושים ב׳

 נעאפעל במדינת אימאליא בארן הקיהר

. 8ס , תקפ"א ,פראג :וסרדיניען

 ב״ר גוטמאן טוביה ה״ד . טוב מבשר 350.
 על כוללת פתיחה . פעדער הירש צבי

 שלמה מנורת פ׳ על והשגות הדקדוק חכמת
. 8ס )מאהליב( חמו״ד : דדובראוונא להרב

. הממי״ן( בקשת )עיין . טוב מבשר 351,

 מגזע תבער ישבר ה״ר .צדק מבשר 352•
 כסדר תורה חי׳ . זלאטשוב אבד״ק צבי

 , תקנ״ח ,דובנא :לקוטיס וקצת הפרשיות
. 4ס ,חר״י , לבוב

 , ברדיטשוב :קבלה ס' .צדק מבשר 353.
. 4ס ,תקע״ז

 .כרמולי אליקום ה״ר .עיון מבשרת 354.
 אשר השבטים עשרת ע״ד שונים מכתבים

 חמ״ד הקדש: עיר ומציון לירושלים נכתבו

. 12ס , תר״א )בריסעל(
.נו״כ( )עיין .ציון מבשרת 355.

 דובער^כ״ר אברהם הב״ח .ירחים מגד 356.
מליצות קצת .וואלקאוויסקי צבי שמואל



חדשות מגיד290דוד מגדל

 שטעלי. או כוכבי דוד ה״ר .דוד מגדל 368.
 שהוא כחוב מצאתי ואנכי .)ש״י( עה״ח: דרשות

 בס׳ והובא ועשין לאוין כסדר המצות על חבור
. שס וצ״ע שנית מהדורא עינים מאור

 . פרובינצאלי דוד ה״ר . דוד מנדל 369.
* (י״ש) : דקדוק ס׳

 עניני על .דאטו מרדכי ה״ר דוד. מנדל 370.
 שס על הם׳ וקרא ,המשיח וביאת הגאולה

. ע״ש ,מ״ג פ' עינים מאור בס׳ הובא . אחין

 , אורות טל , רואי טוב )עיין . דוד מנדל 371.
 צמח , לדרשנים התנצלות כתב ,בו כל יד

. המעלות( שיר , דוד

.הדת( יסוד )עיין . ישועה מנדל 372.

 וויזל. הירץ נפתלי ה״ר הלבנון. מנדל 373.
 . חלקים בשני והבדלס נרדפים שרשים באור

 .והדר הוד תפארת יופי לשונות על ,ח״א
 וגבורה כח אדיר לשונות באור וח״ב,

 .כ״י ,וחסן און חיל ועצמה עז אמץ חזק
. שלמה( חכמת ספרו בהקדמת )עיין

 על פי׳ .אלמושנינו משד. ה״ר עץ. מנדל 374.
.)ש״י( : כ״י ,אלגזאלי לאבוחמד הכוונות ס׳

 משה ה״ר .ישרים תמת או עז מנדל 375.
 בד׳ שיחה בדרך ידידות שיר לוצאטו. חיים

 בקצרה חייו ימי וחולדות הקדמה עם מחלקות
 הערות קצת ובסופו לעטערים מאיר לה״ר

 ולקצחס ,הנ״ל לעטעריס ולר״ט לשד״ל
 מאת רומי בל׳ ארוכה הקדמה להם חוברה
 כ״י מחוך נדפס דעליטש. דר׳ הנוצרי החכם

 ..תרי״ , לבוב . 8ס , 1837 לייפציג, : יקל
. 8ס ,חרכ״ג , ווארשא

 על באור .שונצינו משה ר׳ .עז מנדל 376.
 .)ש״י 4ס , חש״ד ,שונצין : עה"ת פירש״י
 הכ״י בין מונהו עה״ת פירושו בהקדמת והיש״ר

...(.ברשמש״ש וצ"ע נדפס,ע״ש ולא באוקספורד

 קבלה ע״פ ספירות עשר פי׳על עז[. ]מנדל 377.
 57/5 מינכען שמעון:ב״י כ״ר משה לר׳
 ואינו הספר שם איננו אבל ליליעננוהאל כתב ]כן
 311 מינכען בכ״י נ״כ נמצא תמלח, משה לר'

. רמש״ש[ : 298 אלמנצי בכ"י ותחלתו

 .שלמה ב״ר עמנואל ה״ר .עז מנדל 378.
 . ?( וקבלה סוד )ע״פ האותיות בצורת מאמר

. (1843 .בליכובל וצ׳יע דצ״ג ח״ב )פירשנו
 הטרוקי זלמן שלמה כ״ר .עז מנדל 379.

 עם ליהודים הויכוח דרך להורות .הקראי
. )אר״ץ( :דרכים לשבעה ונחלק הנוצרים

חורה(, משנה הדת, יסוד )עיין .עז מנדל 380.

 *יעב״ץ ה״ר .שמים וברכות עז מנדל 381.
. תפלה( )עיין .שלו תפלות לסדר ג׳ חלק

 וימות הגאולה מעניני . ה׳ שם עז מנדל 382.
 כמ״ש ,בכ״י סה״ד בעל ביד והיה . המשיח

. ע״ש , בשכ״ה

 ,עולם בחינת )עיין . אליעזר מנדנות 383.
. רב( זכר

 נתן בה״ר חי אליהו ה״ר .נתן מגדנות 384.
 ש״ס על ילקוטים ב״מ מס' על חי׳ . בורגיל

 אחת וחשובה והירושלמי והרא״ש והרמב״ס

. 2ס , ברכ״ה יש״א ,ליוורנו :בסופן
 מס׳ על חי׳ . מהנ״ל .נתן מנדנות 385.

 חולין מס׳ על לקועים וקצת ומכות שבועות
 שם ס׳ ובסופו , ודרושים לקומיס ושארי
 שבועות מס' על הרא״ש תוספי עולם

. 2ס , תקמ״ה ,ליוורנו : ומגילה
 ב״ר קאפיל יעקב ה״ר .יעקב מנדני 386.

 ודרושים פשעים מלבובילקומיס דיין משה

 בשם פשעים וקצת הגדול מחבורו עה״ת

. 8ס ,עד״ת ,ד״א :יעקב מטעמי

 הנשיא יהודה ר' חיבר .מנדנים ס׳ 387.
 . עי"ש , ח׳ מאמר ריש קרניס בס' ומובא
 ר׳ שחיברו וראה שמע כי ידין דן בפי׳ וכתב

 ואמרו זה ס' וראה הקדוש רביגו היינו הנשיא יהודה
 קשע ואמנם .עכ״ל ,אינו אבל הוא שהוא לו

 מאד בזמן אחרון הנשיא יהודה ר׳ שחיברו הדברים
 אברהם לר׳ הארץ צורת מס' קצור עשה והוא
 )עיין .בכ״י אנכי ראיתי אשר הספרדי חייא ב״ר

 9 רד״א בכ"י נס ונמצא הארץ( צורת קצור
,1661.

 על פי׳ .יצחק ב״ר יעקב ה״ר המגיד. ס׳ 388.
 מלוקט בל״א דה״י( ס׳ )בלי וכתובים נביאים

 ,פראג :הפסוקים המשך ועם המפרשים מכל
 . ת״ל ,פראג .פ״ו—שפ״ג ,לובלין ,של"ו

 . תל״ו , ד״א . תל״ה :956 )ורס״ה
 .ת״ן—תמ"ט , שם .תמ״ח( ווילמרשדארף,

 ווילמרשדארף, ס״ה.—שם,תס״ד פראג,תנ״כ.

.תורה( )ועיין פ״ר וז״ז . 2ס , ע"ח—תע״ו

. פנינים( רב )עיין . המגיד ס' 389.

 בדוי )שם אמתי בן יונה .אמת מניד 390.
 . טווילנא( גינסבורג מרדכי לה״ר והוא
 דלהלן ישועה מגיד ס׳ את משפעים ידבר
. 8ס , 1843 ,לייפציג :מחברו ואת

 (37 סי׳ ש״ם הגדה )עיין . דבר מניד 391.

 אמרים(. לקוטי ליעקב.)עי׳ דבריו מניד 392.

.וויזל הערץ נפתלי חדשות.ה״ר מניד 393.
הגולים השבטים לעשרת הימים דברי קצור



האומר מגל291 —ישועה מגיד

 . )שי״ג( : חכמים סמיכות כספרו מביאו . ש״פ ז

 .תפלה( הרחמים, שער )עיין , צדק מגיד 406. י

 אלפנדארי חיים ה״ר .מראשית מגיד 407. 1
 כסדר שו״ת שמונה • ת'( שנת )נפער הזקן

 יצחק ה״ר לבנו שו״ת שמונה ואח״ז המורים
 חיים ה״ר לנכדו הקדש דרך ובסופו רפאל
 א״י קדושת על הנ״ל רפאל יצחק כה״ר

 שנת )חיברו ה׳ קדושות עשר משנת על ונוסד
 למהרימ״ט קונטרס בידו והיה ודו״ר( לדו״ר

 ומובאיו ומוצאיו ותכונתו הבית צורת עניני על

. 2ס ,ישע״י כ״ל כ״י , קונשטנטינא : וכו׳
 מרפא ש״פ, הגדה )עיין מראשית. מגיד 408.

. ארמי( לשון

 להורות טוהר״ן שיחות .שיחות מגיד 409.
 אל בית העולה המסלה אליו למקורבים

 ונסיעתו הנהגותיו גס ,ופרישות בחסידות
 חמו״ד : וכו׳ ,ומופתיו ונפלאותיו לאה״ק

. 12ס )לעמבערג(
. א״ח( ערוך שלחן )עיין . ארק מגיגי 410.

 משה כ״ר יואל ה״ר . זהב מגיגי 411.
 השגות על תשובות הט״ז. נכד טשעברשין

 : הע״ז על הכסף נקודות בספרו הש״ך

 : נה״כ בס׳ עוד . 4ס ,ת״ם ,פראג
. 4ס , תק״ן , נאווידוואהר

 העשיל יהושע ה״ר . שלמה מגיגי 412.
 שבת מס׳ על גפ״ת חי׳ . קראקא אבד״ק
 חולין ב״ק קדושין כתובות יבמות ביצה פסחים
 : 1(" רש״י על התוספות קושיות ומיישב

 . תק״א ,ד״ו .תצ״ג זאלקררא, . תע״ה ד״א,

. 2ס ,תקע״ו " לעמבערג
 ביקש עור בעל . איכה על פי' . לב מגינת 413.

 הוא והנה .שכ״ה( )סה"ד : שקל״א סי' שם מביאו
 לב מגינת ס׳ שניש עוד שם מביא סה״ד( )בעל

 הנראה לסי אבל .שלום" עטרת עיין# ומציין
 שמוכח כמו הנ״ל כרקש טור לכעל כעצמו זה הוא

 שלום עטרת :וז״ל של ע' כאוש כעצמו מדבריו
 מנורת . אסשר על זהב עטרת . השירים שיר על

 לב מגינת .רוש על חסד תורת . קהלש על זהב
 איוב על גם דניאל על חלמין מפשר . איכה על

 וכולם חכם חורת ספרו כהקדמש הביאם וישעיה
 חכם תורת וס׳ א/עפ״ל. רק נשאר ביסולא נאבדו

 הנ״ל ברקת טור כע״ס הכהן לטהר״ח הוא
 הנדפס רוש על פירושו כי מזה למדנו גם . כנודע

 תורת הוא העצמי שמו דלעיל דוד מגדל בשם

. וצ״ע , חסד

.תורה( )עיין .מנחה מגישי 414.

 .טיאנוב הכהן יעקב ר׳ .האומר מגל 415.
מעגלי לו ונלוה צח לכתוב מכתבים תבנית

 היהודים וע״ד אשור מלך שלמנאסר ע״י

 ראשונה נדפס . מזרחית בהודו קושין במדינת
 עולם ארחות אגרת בס' ושנית תק״ן במאסף

 ובסופו שלישית גס . זה עיין ,פראג ד׳
 )קאפוסט( חמ״ר :הנ״ל עולם ארוזות אגרת ,ס

, 8ס תקע״ג,
 יהודה כ״ר מן מנחם ה״ר . ישועה מגיד 394.

 לבית להגיד .ליליענטהאל דל המכונה

 לעורר עזרתם ישראל ולבית תשועתם יעקב
 בארן האדמה ועבודת ומלאכות לחכמות לבבם

. 8ס , תר״ג , ווילנא : רוסיא
 על פי' . יונה שבתי ה״ר . לאדם מגיד 395.

 חלק ועל , וחוה אדם לחלק ירוחם רבינו
 : ונאבדו מישרים מגיד בשם קרא מישרים

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג מ״ד ש' )שג"א

 । טוביינא יעקב ה״ר . ליעקב מגיד 396.
.קכ״ב ,סי י' שג״י עיין .)אלגיר( מארגיל

 אפרים ב״ר יוסף רבינו .מישרים מגיד 397.
 שנתגלו וסודות פשעים .הב״י( )מרן קארו

 כסדר בשבתו שבת ליל מדי המגיד ע״י לו

. 4ס ,ת״ו ,לובלין :מצורע פ' עד התורה

 פשעים שני. חלק כנ״ל הנ״ל מישרים מגיד 398.
 : תנ״ך וכסדר התורה תשלום עד כנ״ל וסודות

 פירשנו ולפ״ד . 4ס , תנ״ד , שם . תי״ד ,ד״ו
 כשלימות ונדפס עמו נלוה הנ״ל ח״א גם ז׳ דף מ״ב
. וצ״ע ,ע״ש

 :ביחד החלקים שגי הנ״ל מישרים מגיד 399.
 , שם . תקל"ג , זאלקווא . בתוכ״ם , ד״א

 חמו״ד . 4ס , תקנ״א , פולנאה .חקל״ו
. 8ס חדש( , )לבוב

 יוסף ב״י שמואל ה״ר .מישרים מגיד 400.
 ותהליס ישעיה ע״ס ופשעים דרושים .כהן

,׳ 4ס ?( )תקס״ה חס"ה , קרעמניץ :ומשלי

 מגיד ,ידע והאדם )עיין . מישרים מגיד 401.
. מישרים( מגד ,לאדם

 בסבות .נתן יצחק ר׳ .משגה מגיד 402.
 : הנביאים בספרי אשר וההשנות ההכפל

. יה"ש כ״י

 יקותיאל ב״ר משה ה״ר .משנה מגיד 403.
 ח״א על פי׳ .דראגאטשין אבד״ק זלמן

 ריקי חי עמנואל לה״ר חסידים משנת מס׳
 ,זאלקווא :העולמות מפתח הפרטי בשם

. 4ס ,תק״ה
, שלמים זבחים )סיין . משנה מגיד 404.

, . חורה( משנה

, יצחק כ״ר נפתלי .ה״רה׳ נפלאות מגיד 405
הגדה על ופפד״ט.באור פרזנא אבד״ק כהן



אנטיוכום מגלת — 292ארוכה מגלה

 | חסיד משה ור׳ יונה ר' צווחת קצירה
. 12ס ,תק״ז , הומבורג : )?(להנ״ל

 אסתר(, מגלת תורה, )עיין ארוכה. מגלה 416.

 פתחיה בן עובדיה ר׳ . טמירץ מגלה 417.
 פעריל יוסף לר' הוא הנודע וכפי בדוי )שם

 הריצו אשר אגרות קנ״א .טטארגאפל(

 חסידות בעניני לזה זה מעשה אנשי חסידים

. 4ס , 1819 ,ווין : ונכליהס רביהס ומעשי
 מכתב הוא . עמוקות מגלה מגלה 418.

 לזרזו עקנין בן יוסף ה״ר לתלמידו הרמב״ם
 קצהו ואפס .וכו' , והתכונה הקבלה למוד על

 נדפס וכולו 80 ן ווי בכ״י כן ונקרא נמצא
 חמדה בקובץ טוב חן הירש צבי ר׳ ע״י מחדש
ח'(. באות זה )עי׳ סתרים מגלת כשם גנוזה

 . הרופא עמריך אהרן ר׳ .סוד מגלה 419.
 ובסופו מגלות חמש על הראב״ע פי׳ על באור

 וענין בכלל הרמות החכמות על המדע מאמר
 : חכמה כל פרטי וקצת ומהותה חכמה כל

.4סברלין,תקכ״ה.ווילנא,תקצ״ו, ?( )המבורג
 לרלב״ג המקל על עמוקותיחר״יס מגלה 420.

. (1609 )רשמש״ש
 .ואלי דוד משה ה״ר .עמוקות מגלה 421.

.יוא״ל ב״י : קבלה עניני

)ש״י(. )?(:כהן עמוקות.ר׳טשה מגלה 422.
 בה״ר שפירא נתן ה״ר .עמוקות מגלה 423.

 הקבלה ע״ד קראקא.פשמים אבד״ק שלמה
 אופנים ברנ״ב ואתחנן ,בפ מרע״ה תפלת על

 , פיורדא .שצ״ז , קראקא : ל״ך ר״ב כמנין
 , 1858 , לעמבערג . תק״ס , זאלקווא תנ״א,

 כ״י ראיתי ואני :וז״ל שכ״ה בסה"ד וכתב . 4ס
 אופנים אלף זעירא ויקרא אלף על הני׳ל הגאון

 ,ממנו הרבה בחבוריי והעתקתי , פרשיות והרבה
 מה ממנו נמצא ^2 403 רח״ם בב״י וגם .עכ״ל

. ע״ש ,הנה עד נדפס שלא

 עה״ת דרשות .טהנ״ל .עמוקות מגלה 424.
 .4ס ,ישרא״ל י״ר ,לבוב : הפרשיות כסדר
 מגלה ס' נמצא 898, י{ רד"א ובכ״י

 פ' עד וירא מם׳ קבלה ע״ם פי' ממנו עמוקות
 אשר הכ״י וגס . הוא זה ואולי עקב פ' וקצת מעות
 ג״ה הוא אולי לעיל הנז' ממנו הסה״ד בעל ראה

. הזה הס׳ בהקדמת ועיין .זה מחבור

 חנוך ב״ר שלמה ה״ר .עמוקות מגלה 425.
 . מחקר בדרך עה״ת פי' . אלקסטיניון

 וכ״י ו.\2 42 אח״ם ב״י :קי״ג ה״א משנת ב״י
. 399 וואטיקאן

 .טוטוט שמואל ה״ר .עמוקות מגלה 426.
(.2456 )רשמש״ש 92 אורי שמוח:כ״י ע״ס סי'

 • ישראל( ישמח )עיין .עמוקות מגלה 427.

 מאיר בה״ר שבתי ה״ר . עפה מגלה 428.
 התלאות וכל המאורעות כל ספור .הכהן

 וליטא בפולין ישראל על עברו אשר והגזירות
 נדפסה . ימ״ש חמעלניצקי הצורר הצר ע״י

 דפוסי ובכמה את״י ד״א סליחות בסוף ראשונה
 שבט ס׳ סוף אל נעתקה ומשם ,אח״ז סליחות
 ונעתק . שאח״ז הדפוסין ובכל ושק״ט ד״א יהודה

. קצ״ע דף בח״ב כמ״ש פירשט ע"י צחה לל"א גם

 שלמה ב״ר אליהו ה״ר .צפונות מגלה 429.
 . וכו׳( מוסר שבט )בעל הכהן אברהם
 .8סתקמ״ה, קבלה:פאריצק, עניני על מאמרים

 שהוא המחבר כתב מוסר שבט ס׳ ובהקדמת
 אין חז״ל וממאמרי עה״ת בבאור מהדורות ג'

. ממנו קצת רק נדפס ואולי .ע״כ ,חקר

 ב״ר אברהם ר׳ . התעלומות מגלה 430.
 כרית בספרו מזכירו .ספרד מדמון יצחק
 • שכ"ה( )סה"ד :ע״ש ,ע״א ל״ח דף מנוחה

 יונה ב״ר ברוך ה״י . אייכה מגלח 431.
 ל״ר מות על נהי ושיר מספד . ייטליס

. 8ס ,תקנ״ג ,פראג :לנדא סג״ל יחזקאל

 הלוי ליפמאן יו״ט ה״ר .איב״ה מגלת 432.
 החלאה ספור .(,וכו תוי״ט )בעל העליר

 הקיר״ה אל רעה דבתו הובאה כי מצאתהו אשר
 . ישועות כוס בשם ונקרא מצרה ונחלץ
 ה״ר ע״י הערות ועם ל״א עם לביה״ד הובא
 .8ס תקע״ח, ברעסלויא, זלאטאווער: כשה

 מהלל הערות עם הנ״ל איכ״ה מגלת 433.
 העשיל יהושע ה״ר ע״י צחה ת״א ועם

.8ס חרי״א, ,ווין תקצ״ז. ברעסלויא, מירא:

 תורה(. המפלשיס.)עי׳ כל עם איכה מגלת 434.

 ב״ר הלוי אברהם ה״ר .אמרפל מגלת 435.
 יש״ר ה״ר ביד והים . קבלה ס' . אליעזר

 דף חכמה גובלות בס' כמ״ש בכ״י מקנדיא

. 406 רח״ם בכ״י ונמצא ,קצ״ה
 המכבים מלחמות על .אנטיוכום מגלת 436.

 תורה )עיין חנוכה נס ומעשה אנטיוכוס עם
 ארמי בל' חובר . ת'( באות הנוספים ספרים
 .8ס ,שי״ז , מנטובה : ונדפס ללה״ק ונעתק
 . 8ס ,תקכ״ו ,ברלין .16ס ,ת״ם , חמ״ד

. לחנוכה ספרדים תפלות בסדר נמצאה גם

 חמו״ר :בל״א הלל אגטיוכום מגלת 437.
. וז״ז 8ס )פראג(

 רומי ל' תרגום עם הנ״ל אגטיוכום מגלת 438.
 ח״א בספרו נדפס . ברטלוצי ע״י והערות

. וכו׳ שפ״ג, דף



ספר מגלת 293 — ם ו כ ר נטי א מגלת

 : בן־זאב ליב יהודה ה״ר ע״י ומבואר

 .1819 שם, .תקס״ב , שם . תקנ״ט ,ווין
. אחרונים( כתובים )ועיין .8ס

 תרגום עם בלה״ק הנ״ל יהודית מגלת 451.
 : הייגמאנס שטעון ה״ר ע״י הוללאנדי

. 8ס ,תרי״ג , ד״א

.יוחסין( )עיין ,יוחסין מגלת 452.

. ספר( מגלת )עיין .הכתבים מגלת 453.

 ונס נורא מעשה ספור . מאיר ר' מגלת 454.

.4סקראקא,שצ״ב, מברודא: מאיר לר׳ שאירע
 חייא ב״ר אברהם ר׳ .המגלה מגלת 455.

 הגלות וקץ הגאולה על .הספרדי הנשיא
 מהחכמה טעמים א'( שער :שערים בחמשה

 ?( )וגמרו וגזרו הזמן ענין בפירוש החיצונה
 .וכו' ותחלה סוף להם יש העולם ימות וכי
 מן הקץ ומנין ומדתם העולם ימי בפי׳ ב(

 וסברות בראיות המתים תחיית על ג( .התורה
 בפי׳ ד( .וכו׳ הדעת ושקול וכה״ק התורה מן

 ושארי דניאל מס׳ תחיה״מ וזמן הקץ מנין
 החוזים מדברי הנ״ל כל על ה( . כה״ק

 כ״ט( )י״א דניאל בפי׳ והראב״ע . בכוכבים
 מביא עינים מאור ובעל הקצים ס׳ לו קורא
 , באוקספורד כ״י : ממנו מאמרים כמה

. (1/ס3) ומינכען

 ב״ר דוב ישכר ח״ר .מתתיהו מגלת 456.
 מתתיהו מלחמות מעשה . פרענק גרשון

 : ת״א עם חנוכה ונס יון מלכי עם ובניו

. 8ס , תקפ״ב , שם .תקס"ו ,ווין

 יעקב ב״ר מרדכי ח״ר .נהרות מגלת 457.
 , מים משטף שנצולו הנהרות ספור .צהלון

. ט׳( סי' מ' )זצ״ל :תס״ז בשנת נדפס

 . לייפניק אברהם ח״ר . סדרים מגלת 458.
 הפ״ב בשנת אויסעע קהלת את הקורות ספור
 שם הבהכ״נ את להחריב ניתנה אשר והדת

 ולבנות לשוב להם שהורשה חקי״ג שנת עד
 מחמשים שקול בשיר הכל כקדם, הבהכ״נ
 רשום המעשה וחורף .כ״י . בתים או שירים

 דף תר״ט עק"ד בתוס׳ נדפס .ז'׳ל המחבר מיד
. ע״ש , ק"ס

 מרדכי ב״ר יהודה ח״ר . סדרים מגלת 459.
 ויכוח עניני דווילנא. אסיא הורוויץ הלוי

 : וחוקרים ותלמודיים מקובלים בין ומחקר

. 8ס , להתענ״ג ,הוראדנא . חקנ״ג ,פראג
 ליברמאן. דוב אליעזר םפר.ה״ר מגלת 460.

 בלשון ומכתבים מוסר משלי וספורים מליצות

, 8ס ,תדי"ר ,יאהאניסבורג : ונעים צח

 וארמית בלה״ק הל׳ל אנטיוכוס מגלת 439.
 הירש צבי ר׳ ע״י אנגלית העתקה עס

 :הפנינים מבחר ס׳ אל כלוה ,פיליפאווסקי

. 32ס , 1850 ,לונדון
 .טאיטאצק יוסף ה״י .אסתר מגלת 440.

ע״כ(. ל״ד דף מגלות:)קוה״ד וחמש דניאל על פי'

 ב״ר ליאון יצחק ה״ר . אסתר מגלת 441.
 . צור ן׳ הספרדי שלמה ב״ר אליעזר

 וגולל שמשיו בי״ד להרמב״ס המצות ע״ס באור
 ה״ר פי׳ ובסופו ,הרמב״ן השגות כל מעליו
 )פ׳ דבכוריס פ״ד על מר״ם יוסף

המצות(. ס' ועיין.)4סאנדרוגינוס(:ד"ו,שנ"ב,

.תורה( )עיין . אסתר מגלת 442.

 מגלת או חשמונאי כית מגלת 443.
 כתבוה ע״ב קמ״א דף בה״ג לפי .חשמונאי

 ונזכרה מאתנו,ע״ש. ונאבדה וב״ה ב״ש זקני
 משס ונראה מהישועה יפה חבור ס׳ בריש גס

 .אדס לכל בימיו ומצויה גלויה עוד שהיתה
 )בכה״ע הר״ן בתולדות שי״ר הג״מ ולדעת
 מקורות ח״א הוא מ׳( הערה פ׳ דף תקצ״ב

 ,תנ״ך על הנוספים בספרים אשר המכבים
 הספר גוף כ״א ממנה נאבד לא וא״כ .ע״ש

(.8 הערה קכ״ד דף גא״פ צונן )ועיין עברית בל׳
 אברהם ב״ר אלחנן ח״ר . וינץ מגלת 444.

.שס( ומ"ש הזאת השירה דברי )עיין . העלן

 ונכחה רש״י באותיות כנ״ל הנ״ל וינץ מגלת 445.
 קעניגסבערג, וואנענזייל: ע״י ככתבם בל״א

 בזכרונות שורט החכם ע״י גס . 4ס , 1699
. וכו׳ ע' דף ח״ג שלו היהודים

 ן׳ יוסף בן טוב שם ר׳ .זכרון מגלת 446.
 שעברו העתים קורות ספור .פאלקיירא

. ע״ש ,המבקש לס׳ בהקדמתו כ״כ .עלינו

 איש הלוי יצחק ה״ר .חסידים מגלת 447.
 פסוקי בדרך השכל מוסר תוכחה .סטנוב

. 8ס ,תקס״ב ,ברלין : ח״א באור, עם משלי
 דברכות, פ״נו בירושלמי חםידים.מזכיר מגלת 448.

 "וכתיב כתב שמוע אם והיה ע״פ עקב בם׳ ורש״י
 בשם לה מייתי דבירושלמי הן והיינו סתם במנילה"

 במקומו( שלי ושה״ג ט״ז )ול״א : חסידים מגלת
. מ״ח פיסקא דברים ובספרי

 בית מגלת )עיין .חשמונאי מגלת 449.
. חשמונאי(

 הנוספים הספרים מן אחד יהודית. מגלת 450.
 )עיין לנו מקובלים ואינם הקדש כתבי על

 בספרו האלכסנדרי ידידיה דברי ולפי .תורה(
 הכה״ג יהוצדק בן ישוע אותה כתב העתים
 עינים מאור בס' )עיין שני בית ימי בתחלת

אשכנזית ומתורגם לעברי נעתק .ל״ב( פרק



סתרים מגלת 294 ספר מגלח

 געטשליק אליקים ה״ר .ספר מגלת 461.
 שאול ה״ר מות על מר מספד .וואנפרידן

 : פסוקים כמה על פשטיס וקצת אמ״ד אבד״ק
. 8ס , תק״ן ׳ ד״א

 על חי׳ .קאוייס בנימין ה״ר ספר. מגלת 462.
 , קונשטנטינא : ח״א ,והרמב״ס הסמ״ג
. 2ס לפ״ג, ישרה

 )יעב״ץ(. עמדין יעקב ה״ר .ספר מגלת 463.
 במאסף ראשיתו וקורותיו״נדפס חייו ימי תולדות

.״\ו. 407 רח״ם בכ״י נמצא וכולו .חק״ע לשנת

 אלעזר ב״ר מאיר משה םפר.ה״ר מגלת 464.
 : אסתר מגלת על פי׳ .מפראג פערילש

 ס' שחיבר בהקדמתו ]וכתב . 4ס , ת״ע ,פראג
 עולם אור . הש"ס ותוס׳ אגדות על חמה פגי

 דרשות ארבע קרית וס׳ ורגלים לחגים דרשות
. ע״ש[ , פרשיות לד׳

 שמחה ב״ר הירש צבי ה״ר ספר. מגלת 465.
 הקדוש מות על מספד סיר קאצינעלנבויגן.

 :חוב״ב בעכו וגביר מנהיג ז״ל פרחי חייס ר'
. 8ס , תקפ״ה , והוראדנא ווילנא

 קי״ג . הכתבים מגלת או ספר מגלת 466.
 צחות לכתוב ב״י לנערי ללמד ומכתבים אגרות

 פרק לו ונלוה ,ספרדי איש מכ״י שנמצא כפי
 ומבוא השיר בשמות הקדש שקל מחבור מ״ז

 לביה״ד והובא שלומים אגרת מס׳ האגרות
 1 שם . ש״ה ,ד״ו : אלטשול שלמה ר' ע״י

 .שכ״ו , קרימוגה . חש״ד , מגטובה . שי"ב
. 8ס ,שע״א , באסיל

 תפארת ,מהיר סופר )עיין .ספר מגלת 467.
. ישראל(

 ליב אריה בה״ר דוד םתרים.ה״ר מגלת 468.
 רבב״ח מאמרי על פי' אט״ד. אבד״ק שהי'

 כסדר ופשטיס חי׳ טבא מרגניתא ובסופו
. 4ס , תק״ד , פפד״א : התורה

 ונקרא הלוי לביא ר' .סתרים מגלת 469.
 הלצות . בלנטיש די ר״ל וגס ליאון ר׳ ג״כ

 מדרש ג״כ ונקרא פורים מסכת כעין לפורים
 : והס ,פרקים ג׳ ובו הלוי הלביא הנביא

 משנכנס ג( .חייבין הכל ב( .מבקבוק פי' א(
 פתוחות ופסוקים לפרשיות ונחלקו ,אדר

 וכרמי/ובסופו בארי בין ויכוח בדרך וסתומות
 . המקרא בלשון כנ״ל הלצות הבקבוק ס׳

 ב״ר קלונימוס לר׳ פורים מם׳ ס׳ עם נדפס
 מ״ב פירשנו : להלן פורים מם׳ )עיין קלונימוס

 נקרא לא זומרהויזן רצ״ה ולפ״ד .רע״ו( דף
 שיר נדפס לשער ומעבר ,מחברו שם עליו

 וחרוז ,גבירול ן׳ לר״ש הידוע ייני ככלות
 במחזור הנוסף וכו' הצפרדעים הפושעים

 ד׳ וכו׳ וזמירות שירים בס׳ )וכן שיניגלי אנשי
 מגלת וס׳ ,פה נמצא לא ר״ע( סי׳ ש״ה קושע׳

 בתחלה היינו ,פרקים ז׳ כולל הנז' סתרים
 ובלי עלך הדרן סיום )בלי הנ״ל פרקים ג׳

 מדרש "הא : המתחלת שונצינו ר״ג מליצת
 המיוחסים פרקים ד׳ ואח״ז .וכו'( הנביא״

 "אשריך : הסיום עם הנ״ל קלונימוס לר׳

 8ס שי״ב-, ,ד״ו :נדפס וכן .פורים" מס'
 שם נדפס הנ״ל חבקבוק וס' .עמודים( )ס״ח

 עמודים( י״ב .8ס שי״ב, )ד״ו, ההיא בשנה ג״כ
 המלאכה ותשלם כתוב: ובסופו אבל״בפ״ע

 עכ״ל .לפ״ק שי״ב שנת ראשון לאדר בי״ג

 , קפ״א דף תר״י עק״ד בתוס׳ זומערהויזן החכם
. למעלה כמ"ש ודלא שם פירשנו וכ״כ

 גאון נסים רבינו חיבר . סתרים מגלת 470.
 : רבות פעמים והראשונים בתוס׳ ונזכר
 ח״ב שלי ושה״ג מ״ג ול״ב מ״ח ול״א כ״ג )שג״א

 )בכה״ע הר״ן בתולדות שי״ר והג״מ .במקומו(
 מפתח מס׳ ח״ב שהוא כתב נ״ח( דף תקצ״ב

 כולל חלקים חמשיס ובו נסים לרבינו התלמוד
 לא אך התלמוד על קושיות והחרות פירושים

 ועניניס בסוגיות כ״א ופרקים מסכתות כסדר
 זה ס׳ אולי כי נראה ולי .וכו׳ וכו׳ שונים

 מפתח וס׳ התלמוד, על חבורו עיקר הוא
 הקדמה כעין הוא כן כשמו שלו התלמוד
 התלמוד סתימת לבאר זה ספר אל ומפתח
 במקום נפתח מקור לו בהראות א' במקום

 נחלק המפתח ורק ,וירושלמי בבבלי אחר
 כסדר הוא הספר גוף אבל חלקים לחמשיס

 חיד״א הג״מ ראה אשר כ״י וקובן . הש״ס

 . (192 מ' ח״ב שלי ושה״ג כ״ח מ׳ שג״ב )עיין
 בכ״י אנכי גס ראיתי אשר הקובץ הוא אולי
 עצם והוא פנים בל הגדולה הפתיחה כולל

 ועירובין שבת ברכות וחי' התלמוד מפתח ס׳
 זה. סתרים מגלת מספרו חלק הס ההוא בקובץ

 ספתח בשם מקרוב זה נדפס הגז׳ כ״י וקובץ
. 8ס , 1847 ,ווין :התלמוד מנעולי
 הנ״ל שי״ר הג״מ דברי רוב כי ראיתי עתה

 ע״ש. הנז׳ כ״ו בשג״ב חיד״א הג״ט הוא לוקח מאיש

 . מוטוט שמואל ה״ר .סתרים מגלת 471.
 .4סשי״ד, ד״ו, :עה״ת היאב״ע פי׳ על באור
 . זה עיין טובה, מרגליות בס׳ נדפס ממנו וקצור

. 6 מ״ב ווין כ"י ועיין
 פעמים כמה בתלמוד נזכר . סתרים מגלת 472.

 ,הערוך( )לדעת פסוקות הלכות עליה וכתוב
 )לדעת בביהמ״ד נשנו שלא היחיד דברי או

 הקדוש רבינו לפני קדמוניות משניות או רש״י(,
 לפי כן ונקראה .עולם( הליכות בעל )לדעת

ולדעת ,וכו' שבע״ם דברים משוס שהסתירוה



אברהם מגן295סתרים מגלת
 . ע״ש ,בעדיות המשנה מטעם רש״י

. ס״ז ריש בראבי״ה
ועיין

 מגלה , יושר אמרי )עיין . סתרים מגלת 473.
. דבש( צוף ,עמוקות מגלה

 .אלהים( אצבע )עיין .קוריאל מגלת 474.

 מסכתות אל לה חוברה .תענית מגלת 475.
 הימיס עליה וכתוב שלנו הש״ס בתוך קטנות

 השנה חדשי לפי בהס מתענין חין או שמחענין
 עוד וחוברה חזקיה בן לחנניה ומיוחסת

 .תלמוד( )עיין .פרקים י״ב ובה המשנה לפני
 ,ד״ו * רע"ג , מנטובה : לבדה גס ונדפסה

 רוב וע״פ . (0 הערה קכ"ח דף גא״ס )צונן ש״ע
.זה עיין ,וזוטא רבא עולם סדר ס׳ טס

 לה״ר פירושים ב' עם הנ״ל תענית מגלת 476.
 : לשנים ונפרד יוסף ב״ר הלוי אברהם

 על מפרשים ושארי מרש״י מלוקט פי׳ א(
 חי׳ ב( וירושלמי. בבלי בש״ס זו מגילה מאמרי
 בשם אחרים בספרים והנמצא הנ״ל המחבר

 ,ברלין . 4ס , חי״ט , ד״א : טרא״ה חי׳
 . 8ס ,תקס״ג , הוראדגא . ?( )תצ״ד תק״ד
 : לחנוכה אנטיוכוס מגלת ובסופו כנ"ל עוד

. 8ס ׳ ח׳(—תרי״ז , )ק״ב חמו״ד
 והגהות קצר פי׳ עם הנ״ל תענית מגלת 477.

. עולם( סדר )עיין . יעב״ץ לה״ר

 לה״ר פירושים ב׳ עם הנ״ל תענית מגלת 478.
 מלוקט פי׳ א( :והם מנחם, ב״ר ליב יהודה

 בש״ס המגילה רי1מאנ כל על ורשב״ס מרש״י
 . פירש״י בשם ונקרא מהרא״ה ע״י כנ״ל

 , חדשים תוספות בשם המחבר חי' ב(
 יהודה מסך פי׳ עם זוטא ס״ע ובסופו

 , ווארשא . 4ס תק״ע, , דיהרגפורט :מהנ״ל
 זה לפני שהדפיס שס כ' ובסופו . 8ס ,תקצ״ט

.ע״ש ,יהודה מסך פי׳ עם ג״כ רבא ס״ע ס׳

 ב״ר אפענהיים אברהם ה״ד אבות. מגן 479.
 . אבות פרקי על פי׳ .הלוי ליב יהורה

. )שי״ג( : שפירא מרגניתא בספרו מביאו

 פי' .צהלון טוב יום ה״ר .אבות מגן 480.
 כמ״ש ,ראהו חיד״א והג״מ ב״י. דר״נ, אבות על

. ע״ש ,בשמו ח״א שלי ושה״ג ע״ג י' בשג״א

484.

 באור . בנעט מרדכי ה״ר . אבות מגן 481.
 שרשיהן וכל מלאכות אבות ע״ל על רחב

.2ס,1835 ופוסקים:זאלקווא, בש״ס וענפיהן
 מבראדי. קלוגר שלמה ת״ר אבות, מגן 482.

. )שי״ג( כ״י: אבות, פרקי על י׳פ

 דוראן צמח כ״ד שטעון ת״ר אבות. מגן 483.
 המחבר לנו הודיע הזה הס׳ מהות )הרשב״ץ(.

השמיני וז״ל:הס׳ מתשובותיו ח״ג בסוף בעצמו

485.

186.

487.

 :חלקים לד' נחלק והוא אבות מגן ס׳ הוא
 ה׳ בו ויש מטעל אלוה חלק נקרא ח״א

 . במופתים האל מציאת באור א( • פרקים
 ומצורף קדמותו באור ג( .אחדותו באור ב(
 התארים באור וה׳( ד׳ .עבודתו חיוב לו

 הלק נקרא הוא הח״ב .יח׳ בו הנאמרים
 בעלי זיוף מבואר החלק שבזה לפי שוסינו

 ד' בו ויש תוה״ק אחר המתחדשות הדתות
 מעשה כל בו ומפורש בנבואה א( :פרקיס

 ענין בו והשלים מרע״ה בנבואת ב( . בראשית
 פרשת ופי׳ המלאכים ומציאות בראשית מעשה

 סיני הר מעמד וענין אלי אומר אחה ראה
 מן בתורה ג( .והקרבנות וכליו המשכן וטעם

 הצדוקים נגד שבע״פ חורה ואפי׳ השמים
 ותשלום ויחזקאל ישעיה מרכבות בו ומפורש

 ב' כנגד התורה בנצחיות ד( . המלאכים ענין
 נצחות בתשובות וההגריס הנוצרים האומות

 בשם לבדו ונדפס ממנו נשמע הזה ׳)הפ מדבריהם
 חלק נקרא הוא הח״ג . ע״ש( ,ומגן קשת

 אבינו ויעקב בתחיה״מ מדבר הוא כי יעקב
 האל בידיעת א( *. פרקיס ד' בו ויש !מת לא

 . המשיח מלך בביאה ג( .בהשגחתו ב( ית״ש.
 : נושאים לב׳ בחלק והוא המתים בתחיית ר(

 והחיוני הזן וכחותי׳ הנפש במהות הא׳ הנושא
 והמשוש המרגיש והכח ,מדות בזה ונכלל

 צורת בו ונכלל והשמע והראות והטעם
 התנועה וכח הריח וכח ,והדקדוק האותיות

 דמיי ובחיוני במדבר האברים בזה ונכללו
 וחוש בפרדים והדבר ,ובעופות דמיי ובלתי

 הזוכר כח בו ונכלל והדמיון המשותף
 בנשמה הדבור בזה ונכלל ,והשכל והמתעורר
 עדן.הנושא וגן ובגיהנם ?( )הנפש ובהשארות

 חלקים המתים.ג׳ ותחיית העולם בחדוש הב'
 . 2ס , יהי״ה השי״ר ,ליוורנו :נדפסו אלה

 חלק הנקרא הוא מהנ״ל הח״ד . אבות מגן
 מס' מפרש שהוא לפי כן וקראו , עמו ה'

 להם יש ישראל כל בה לפתוח ונהגו אבות
 . 4ס ,חקכ״ג ,ליוורנו : הבא לעולם חלק

 מס' על הרע״ב ופי' .8ס ,תרט״ו ,לייפציג
 בהקדמתו )יעללינעק .ממנו קצור רק הוא אבות

. לייפציג( ד׳ זה לס׳

 הנוצרים באמונת ויכוחים . אבות מגן
.)ש״י( :ב״י ,והקראים וישמעאלים

. טוב( שם כתר )עיין . אבות מגן

 סג״ל אבלי אברהם ה״ר .אברהם מגן
 נזיקין תוספתא קצת על באור .מקאליש

 י״ד ש״ע על הפנים חםל ׳מס ח"ב ובסופו
השנים לחם הקון ובראשו ואילך נסך יין מהל׳
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 על חדשות משו״ת והוספות תקונים והס ח״א

. 8ס , תצ״ב , ד״א :כולו
 יצחק ב״ר אברהם ה״ר .אברהם מגן 488.

 עם שונים לעניניס דרשות י״ז . לאניית

. 4ס ,שס״ג ,ד״ו :בסופו מפתח
 .מוטאל אברהם ה״ר .אברהם מגן 489.

 שלי ושה״ג ל״ג )ול״ב :מעין בדיני חידושים
. במקומו(

 . פריצול אברהם ה״ר .אברהם מגן 490.
 , הנוצרים עם הדת ויכוח ח״א :חלקים ב׳

 לנהרי מעבר אשר היהודים ע״ד ניס עני וח״ב
 הישמעאלים. ממנהגי וקצת סמבעיון ונהר כוש
 נמצא רח״ם ובכ״י , יה״ש וכ״י באמ״ד ב״י

 בלי וכולם 410, 411,01 412, פנים בשלשה
 הישמעאלים נגד ח״ב בם נוסף זה ונגד הנ״ל ח״ב
 שם הרואה יראה כאשר וז״ז גליון האון נגד וח״ג

. שי״נן דף ובמפתה

 ,צדק מאזני , אלפסי )עיין . אברהם מגן 491.
. תחינות( , א״ח ערוך שלחן ,וזמר שיר

. בקבלה( חבור )עיין .אהרן מגן 492.

, חדש( שם )עיין .האלף מגן 493.

 . אבילה די אליעזר ה״ר .גבורים מגן 494.
 , ליוורנו : והוריות ב״מ מס׳ על חי׳ ח״א

 מס' על חי' ח״ב כנ״ל עוד .2ס ,מאש"ר
 ס׳ ]ג״ח . 2ס , תקמ״ה שם, וקדושין: כתובות
 ופוסקים בש״ס ההלכות שרשי על מצוה מלחמת

 לרב שו״ת וס׳ טורים ד׳ על גנים מעין וס׳
 קי״ג סי' א' בתג״י רמש״ג ולפ״ד , אד"א
. בליוורנו[ נדפס

 . איסטרומסה דניאל ה״ר גבורים. מגן 495.
 קצת ובסופו וי״ד א״ח ש״ע בדיני שו״ת צ״ג

 איסטרוטםה:שאלוניקי, דוד ה״ר לבנו שו״ת

 עוד בו ונמצא קויפמאן(. ר״וו )וכן .2ס ,תקי״ד
. 2ס ,תר״ר ,שם : וח״מ אה״ע ש״ע על

 איטיננא זאב מרדכי ה״ר .גבורים מגן 496.
 הלוי שאול יוסף ה״ר וגיסו סנ״ל

 א״ח ש״ע על באורים שני .נאטהאנזאהן
 המגן אלף האחד שם .רל״ה סי' סוף עד
 שלטי השני ושם ומוצאם הדינים מקור על

 לעמבערג, ח״א: להלכה, בשו״ט חי' הגבורים

. 2ס תקצ״ט, , זאלקווא : ח״ב . 2ס , חקצ"ד
 ב״ר אברהם ב״י אלישע ה״ר . דוד מגן 497.

 נגד עליו להגן הרד״ק לימין עומד .מתחי׳

.4ס עז״ר, קוסטאנטינה, ;יחייא ור״ד האפודי
 מערכת על . גאנז דוד ה״ר .דוד מגן 498.

 והוא ,בתכונה הכוכבים ותהלוכות הגלגלים

.4ס ,שע״ב פראג, ונעים: נחמד מספרו קצור

 .)הררב״ז( זמרה ן׳ דוד ה״ר . דוד מגן 499.
 ,ד״א הליקאנעי: ננד קבלה ע״פ האותיות פי׳

 שחיבר בהקדמתו המלבה״ד שם ]וכ' . 4ס , תע״ג
 שבעים וס' ש״ע ד׳ על וזוטא רבא דינא ס' עוד

. ע״ש[ , לתורה פנים

 .מלובלין יהודה ב״ר דור ה״ר דוד. מגן 500.
 : והגהות חידושים ושארי אסתר תרגום על פי׳

. 4ס , ת"ד , קראקא
 מטנטובה. ליאון מסיר דור דוד.ה״ר מגן 501.

 , התורה פרשיות קצת על והלצות פשטיס
. )ש״י( : ב״י

 על פי׳ . משה ב״ר דוד ה״ר . דוד מגן 502.
. 4ס ,תמ״ג , ד״א :משלי

 מעבר ס׳ קצור .סביבי דוד ה״ר דוד. מגן 503.
.8סר,״ד״ו,תנ״ו.שם,חס לספרדים: הנהוג יבק

א״ח(. המעלוח,שלחןערוך דוד.)עי׳שיר מגן 504.

 פלטי׳ בה״ר ברוך פינחס חיים.ה״ר מגן 505.
 על לק״ש ותפלות שירים .מטונציליצי יגל

. 8ס ,תי״ז , מנטובה : המטה
 מאהר. מענדיל החבמה.ה״רטנחם מגן 506.

 מריביהן עם לו וריב החכמות למוד בהחר

. 8ס , תקצ״ד ,לעמבערג : וכו'
 מודיגא. די אריה יהודה וחרב״ה״ר מגן 507.

 די ב״י :חדשות אמונות נגד וטענות ויכוחים
.וצנה( מגן )עיין ממנו וקצור .1141 רוסי

, ישראל( ישמח )עיין . רך1ע מגן 508.

 . הנ״ל מודיגא די הרי׳יא .וצגה מגן 509.
 על ושאל בעיניו חכם מאיש חז״ל על להגן

 בקצרה, שאלותיו כל על לו והשיב שבע״פ תורה
 יהודה וחיי וחרב מגן מחבוריו קצור עליו ונלוו

 ככתבם בל״א וחבוריו חייו תולדות מזה ומעבר

. 8ס ,תרט״ז , ברעסלויא : גיינער דר׳ ע״י
 אבד״ק אייזיק יצחק )ה״ר .וצגה מגן 510.

 חכמת על להגן חבר(. יעקב כ״ר סובאלק

 בבאור קונט׳ ובסופו נוהם ארי ס׳ נגד הקבלה
 חמו״ד : לרמח״ל הקבלה חכמת יסודי

. 8ס ?( תרט״ו ? )יאהאנניסבערג
 מאזוזה כ״ר חיים ה״ר . ורומח מג; 511.

 ראח״ם ב״י הנוצרים: באמונת ויכוחים הכהן.
 נגד מוסה אבן לר״ח שהוא שם וכ׳ "ג 26

 חיים ה״ר מכתב ואח״ז .לירא די ניקולאי
 .הדרשן לדברי תשובה בנו חיים לר׳ הנ״ל
.תל״ט( דף תרי״ג לפראנקל מ"ע )עיין

 .ובנו שאול חנניה ה״ר .שאול מגן 512.
.2סתק״ד, שאלוניקי, : הרמב״ס ובאורי שו״ת

 הרמש״ג מזכירו .שו״ת .בערבה מדבר 513.
. הוא למי פורש ולא קי"ד סי' א' בתג״י
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 . מרגליות ליב יהורה ה״ר . המדות ס' 527.
 דיהרנפורט : האדם מדות על השכל מוסר

 נשתלשל ואח״ז .16ס מכוסה( ברמז דפוסו )ושנת
.זה עיין מרות בית ספרו ממנו

 זאב ב״ר דובנא יעקב ה״ר . ממדות ס׳ 528.
 חוה״ל ס׳ ע״ד השכל מוסר . מזיטל וואלף

 שוליו ועל , לפרקים שער וכל לשערים ונחלק

 ה״ר לתלמידו ונמוקיס הערות המרות שיורי
 או )ק״ב חמ״ר :פלאהם בערוש אברהם

. 8ס תרכ״א( )ובאמת בשערי״ם שטעטין(
 . הנ״ל סטנוב יצחק ה״ר . ממדות ס׳ 529.

 הנפש ס׳ ובסופו האדם מדות על חקירות
.12ס ,תקמ״ד ברלין, האדם: נפש תכונת על

 )עיין .מפאנו להרמ״ע מאמר . ממדות 530.
, מאמרות( עשרה

 . וויזל הירץ נפתלי ה״ר .ממדות ס' 531.
 האדם נפש מדות על טוב ושכל טעם דברי

 חש״ר. גם וראיתי . תקמ״ח ברלין דעותיו: ועל
 תרי״ח( )ק״ב, חמו״ר . 8ס , תקע״ט ווילנא,

. זה מס׳ שני כרך גם לו שיש בסופו וכתוב . 8ס

 על קצרים מוסר מאמרי .להר״ן ממדות ס' 532.
 א״ב ע״פ מסודרים הנפש וכחוח האדם מדות
 הירץ נפתלי כ״ר נתן ה״ר ע״י כפול

 : באות אות ז״ל הק׳ הרב מפי מנעמרוב
 , חמ"ד גם , אוסטרהא . תקפ״א , מאהליב

 הנהגות בשם מחדש ונדפס .12ס ,תקפ״א
. זה עיין , ישרות

 בית , צדיקים ארחות )עיין . ממדות ס' 533.
 ספר , המרות מעלות , אלהות יחוד , מדות

, מאמרות( עשרה ,החשבון בחכמת

 הנפש הגיון ס' בפתיחת ♦ מאדם[ ]מדות 534.
 מדות ם' מזכיר וואלף והח׳ :כתב X^^¥ ע׳

 איך ידעתי ולא חייא[ ב״ר אברהם ]לר׳ האדם
)רמש״ש( : לטיין לשון יודע הבלתי הכותב נשתגע

 התורה מדות י״ג על באור • אמרן מדות 535.
 חיים. ן׳ אברהם ב״ר אהרן לה״ר ז״ז וחי'

 טהר״י ע״י ממנו וקצור .אהרן( קרבן )עיין
 ס' )עיין .שלו חכמה תחלת בס' האגיז

 , כריתות(
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 די אריה יהודה ה״ר . יהודה מדבר 514.
.4ס ,שס״ב ,ד״ו שונים: דרושים .מודינא

 רד״א ב״י :ישן דקדוק ס׳ .יהודה מדבר 515.
4 ,1372 8 .

 לה״ר חלקים ד׳ שו״ת .מתנה מדבר 516.
 .ואורבינא פירינצי :טירני נסים מחתי׳

. 4ס ,יש״ר
 ב״ר פרץ נחום הב״ח . נאוה מדבר 517.

 דרוש העתק .קאראסיק שלמה אברהם
 ובראשו ,מל״א יוה״כ בנעילת זאלאמאן דר׳
 : פלונניאן מרדכי ה״ר מורהו מאת שיר

, 8ס , תרי״ח , ווילנא
 .ירמיהו ב״ר אברהם ה״ר .סין מדבר 518.

 בלה״ק שמאל בשי״ן המלות כל על מליצה
 חידת ופי׳על הנקדן זלמן מה״ר ושיר ובאורן

 דוד מה״ר להראב״ע וכו׳ בהאדמה אב

. 8ס ,תקכ״ט ,פפד״א : גרינהוט
 יש״ש לה״ר כ״י חבור ♦ יציין מדבר 519.

 דרבנן לישני ח״א : חלקים ב׳ . סינינאליא

 א״ב כסדר ישנים גס חדשים הש״ס כללי וח״ב
.)ינה״ל( :בערכין

 תוכחת ,אזן יעיר )עיין .קדמות מדבר 520.
. מגולה(

. חדשה( המצאה )עיין .שי״ן מדבר 521.

 הלוים. מן יצחק ה״ר תהפוכות. מדבר 522.
 עליו עברו אשר והצרות התלאות כל ספור

 י׳ בתג״י כמ״ש רמש״ג ביד ב״י .ה׳ ויצילהו
. קי״ג סי׳

 נתן ר' להחנא הבור . — מ"ט . מדות 523.
 בהלכות הוא אס בבירור מהותו נודע ולא

 בחכמת קדש בספרי עניניס ובאור ואגדות

 מהרי״ט הרב כדעת ,וכדומה והשעור החשבון
 היה אולי או • ע״ש ,דצ״א גא״פ בספרו צונן

 התורה מדוח בי״ג ישמעאל דר׳ ברייתא כעין
 בתלמוד נזכר הגלילי. דר״י מדות ול״ב נדרשת

 בשם ז״ל הקדמונים בפי ונקרא רבות פעמים
 ביד והיה .משנה או מדרש או ברייתא

 א׳ מלכים מרש״י שנראה כמו , הראשונים רבותינו
 נודע ולא נאבד עתה אבל . ע״ש , כ״ח פ׳ ז׳

. איה מקומו

 רמות חקירות . לאריסטו ממדות ס׳ 524
 מוסר, ודרכי באדם הנפש מדות על ומושכלות

 נחלק מאמר וכל מאמרות לעשרה ונחלק
 ע״י קס״ה( ה״א )בש׳ לעברי נעתק .לפרקים

 כן אלגורץ )הנקרא אלגואדיש מאיר דון
 ונמצא קאסטיליא( המלך רופא אלווארש

 ראיתיו וגם .ברש״ט יוסף ר׳ פי׳ עם בכ״י
ר״ל משנת כ״י ,הקראי רש״ף אבן החכם ביד

 יהודה ה״ר שגם כתג ורמש״ג . 2ס דפים שי״ט
 אריסטו מאמרי ושאר אותו העתיקו ליאון מסיר

 קע״ט(. סי' י׳ תג״י )עי' ודעת טעם כטוב ופירשם

 רשד אבן באור עם הנ״ל המדות ס׳ 525.
1177, רי״א אקוינהכ״י די וטוטאש

 הלוי יצחק ר' פי' עם הנ״ל ממדות ס׳ 526.
 הנ״ל, ברש״ט ד״י פי׳ קצת ובו סטנוב איש

. 4ס נ״א,—חק״ן ,ברלין : חלקים ב'
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 מקלו ,תקומה אבן )עיין .אהרן מדות 536.
. קהלת( , אהרן של

 מענה , תרומה לחם )עיין . חכמים מדות 537.
. יעקב( קהלת ,לשון

 יהודה ב״ר ישראל ה״ר חסידות. מדות 538.
 ומנהגיהם ומהותם החסידים מעשי על .ליב

. 8ס , תקנ״ח , ווארשא :וכו'
 המקדש(. בית צורת )עיין . המזכה מדות 539.

 מדות תקון לס׳ כן קורץ יש הנפש. מדות 540.
.תי"ו באות ע״ש . גבירול ן' לר"ש הנפש

 גבריאל בן שלמה מר׳ . — י״ג , מדות 541.
 האדם; שיתנהג טובות הנהגות . ?( )גבירל

. מצאתי לא ובק״ד תקמ״ב רד"א כ״י

 פרקים מששה שערים י״א . המדידה ס׳ 542.
 אבו להחכס )אלגיברה( החשבון בחכמת

 :אבואצימי מאהומר את תדיר ומזכיר , במיליש

. ו.\2 225 מינכען כ״י

 במהלל א( : שערים לד' נחלק המדידה ס' 543.
 . חכמה לכל ותועליותיה החשבון חכמת

 הציורים כל ועל והשיעור הארץ מדידת על ב(
 הציורים מחלקות ג( .לזה הנוגעים ההנדסיים

 הריס במקום השטח מדידת על ד( .החלה

299/2 מינכען מונעיס:כ״י ושארי ועמקים
 תורה משנה ספרי מי״ד א׳ .המדע ס' 544.

. תורה( משנה )עיין . להרמכ״ם

 דיין קרומנוי שטעון ה״ר .המדע ס׳ 545.
 לל׳ר י״ד בש״ע רבית הלכות חי' . בפעסט

 חי' חוס' עם כרתי בשם אייבשיץ יהונתן
 : דמשכנתא שיטה ובסופו בלתי בשם עצמו

. 4ס ן תקע״א ,פראג
 על אלפראבי לאבונצר המדעים ס׳ 546.

 ע״י נעתק ותועליותן וחלקיהן החכמות מספר
 בשנת מאיר כ״ר קלונימוס כ״ר ר׳קלונימוס

 ו..\2 458/6, 61 776/4, רוסי די ב״י ע״ד: ה׳
 נקרא פלכוכ״י משנת אחר מכ׳יי הנעתק שד״ל ובכ״י

 ובכ״י .זה עיין אלפראבי, אבונצר ס׳ סתם

 המחבר אגרת בסופו נמצא הנ״ל הראשון רוסי די
 .בכ״י לרמש״ג גם ונמצא בחכמות הלמוד סדר על

. דע"ז ב׳ נחמד אוצר ועיין

 לקרעי אגדה מאמרי לקובץ כללי שם . מדרש 547.
 מעשיות וספורי משלים ודרשות פשטיס
 לבאר והיו המקראות את לפרש והכל וכדומה

 הספרים מאד רבו ארוכה.והנה או קצרה בדרך
 ורבים ,לנו ונמצאים זה בשם הנקראים

 ככולם רובם אתנו.גם ואינם בספרים נזכרים
 ומחבריהם מאספיהס ושם הס למי נודעו לא
 מהם רבים הדעות ולכל .לנו הוגד לא

 התנאים זמן עד למעלה העולים מאד קדמונים

 ורבים , מהם לא׳ ומיוחסים והאמוראים
 מקרוב חדשים גס ואולי מאוחר מזמן

. הראשונים בערך
 לנו הנודעים הספרים הס רביס והנה

 ורביס מדרש בשם ונקראים הזה ומין מסוג
 מתכלית זה אין ולאשר , אחר בשם נקראים
 החפץ ומי פה, להאריך אין הזה הספר מלאכת
 אה וידרוש ילך הוא אלה בכל צמאונו לרוות
 צונץ דר׳ החכם הגדול והמבקר החוקר הרב

 : בשם ונקרא בל״א המחובר בספרו ויקרא

 1)10 $011081110118111011011 זס1¥גז0£6
. (10ז 111(1011. 8011111 1832, 8ס

. פרפראות( קונטרס )עיין . מדרש 548.

 עה״ת הערות או באור .נמוקים או מדרש 549.
 : למי נודע לא ,וקהלת איכה רות ושיה״ש

. 541 רוסי די כ״י
 שמתחיל לפי כן גודיון.נקרא אבא מדרש 550.

 קורין ויש ,וכו׳ אומר ציידן איש גוריון אבא
 מגילה מדרש גס דמגילתא אגדתא לו

 מחדש נדפס . אסתר מגלת על שנוסד לפי
. ע״ש א' סי' א׳ חדר המדרש בית בקובץ

 ומביא בילקוט הוזכר . אבכיר מדרש 55 .>
. ממנו מאמרים

 ואגדות דרשות בראשית. אגדת מדרש 552.
 א׳ תורה אחת לפרשיות ונחלק בראשית ע״ס

 אצבע והוא פרשיות פ״ג כתובים ואחת נביאים
 . לונזאנו די להר״מ ידות שתי בס' ששי

. ידות( שתי )עיין

 בו ונשמטה הנ״ל בראשית אגדת מדרש 553.
 וכו׳( שרה את פקד וה' )חורה כ״ח פרשה
 המורח על תמורה מדרש א( :בסופו ונוסף

 ישמעאל לר׳ מיוחס דרשות ושארי העתים
 . ח״ב הגדולים שם מס' לקוח עקיבא ור'

 כמ״ש קטנות מסכתות מז׳ א' גרים מס׳ ב(
 ונקראת ,אישות מהל׳ בפי״ג עז מגדל בעל
 הג״מ ע״י ראשונה ירושלמי,ע"ש.נדפסה בשם

 לפרקים ונחלק ישן כ״י מש"ס מהעתקה חיד״א
 נוסה קצת ובסופו ,הירושלמי כדרך ולהלכות

 ראשית מספר לקוח גיהנם מס׳ ג( .אחר
 משם, ג״כ לקוח הקבר חבוט מם׳ חכמה״ד(

 חבוט ערך ח' אות התשבי מס׳ הנראה ולפי
 .פרנך בן יצחק ר׳ ממדרש חלק הוא הקבר

 בן יהושע דר׳ ברייתא או מעשה ה(
 מס׳ ו( . וכו׳ בו ובכל הלקע בשבלי מובא לוי

 דמלאכת ברייתא או ביהמ״ק של כלים

 לי״ב ונחלק המלך עמק מס׳ לקוח המשכן
 . בקבלה ברייתא אצילות מם׳ ז( .משניות

 מס׳ לקוח מרכבה מפרקי ברייתא ח(
נאספו אלה כל • זה עיין , הצדיקים יחוס
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 תלפיות(: מדרש )עי׳ דרושים האתמרי(.ל״א

 פירשט : דפין )כ"ד 4ס , תנ״ה ן קונשטנטינא
. 2ס , ד תקפ" ,שאלוניקי .שם(

 .ע״ה אבינו יעקב ברכת מדרש 562.
 , ע״ש י' סי' ב' המדרש בית בס׳ מחדש נדפס
 הנדפס הדרשן ר״מ של מיסודו חדשה שיטה הוא ואולי
. ע״ש ן גאון האי לרב שבועות משפטי ש׳ בסוף

 בס׳ מחדש נדפס .וגדולה גדול מדרש 563.
. ע״ש ן יו״ד סי׳ ג' המדרש בית

 ראובני בילקוט נזכר .הימים דברי מדרש 56 '1.
 ועיין ,ע״ב ע"ה דף שם ממנו מאמר ומביא

. יוסיפון לס׳ יחייא ן' תם ה״ר הקדמת

 כעשרים בילקוט נזכר .זוטא דברים מדרש 565.
 רנ״ג דף גא״פ )צונן :ז״ז נודע ולא ויותר פעמים
. ע״ש §( והערה

 ש״ם חי' ש״פ, הנדה )עיין . הגדה מדרש 566.
. (267 סי' ברוך לד׳

 רוסי די בכ״י נקרא כן .הפטרות מדרש 567.
 הנמצא האמתית כהנא דרב פסיקתא י.\2 261/2

שנ״ח. דף תרי״א עק״ד ועיין אוקספורד, בכ״י ג״כ

 כמו מקומות בכמה ברוקח .נזכרהרנינו מדרש 568.
.צ״ז סי' הלקט ובשבלי רט״ז וסי׳ רי"ד סי׳ סוף

 כס׳ הראשונים מזכירין . השכם מדרש 569.
. וזולתם ואבודרהם ירוחם ורבינו ותניא המכריע

 . העולמות השתלשלות מדרש 570.
996,5 רד״א בקבלמכ״י ספר או קונטרס

 ויציאת משה שירת על . ויושע מדרש 571.
 . 4ס עט״ר( , )קונשטנטינא חמו"ד : מצריס

 שנדפסו אגדה מדרשי עשר משמונה ט״ז סי׳ והוא
 . לוי( בן ד״י מעשה )עי' חמו"ד הוא ולכן ביחד

 , חכמים דברי בקובץ מחדש וזה ז״ז גס ונדפס
. זה עיין

.4ספראג,חש״ד, בל״א: הנ״ל ויושע מדרש 572.

 דנ״ט סנהדרין בתוס' נזכר .ויבולו מדרש 573.
 וברוקח החסיד ר״י לתלמידי גימטריאות ובס' ע״א
. קצ״ב וסי׳ ק״ח סי' שבת הל'

 ב׳ ו׳ בשג״ב חיד״א הג״מ כתב .ויסעו מדרש 574.
 ע״ש. נושן, ישן בדפוס שהוא במקומו( שלי )ושה״ג

 הוא ו׳—שמ"ה דף תרי"א בעק״ד פירשט ולפ״ד
 בפירושו הרמב״ן שמזכיר יעקב בני מלחמות ס׳

 ספרו בתוך הבליעו עה״ת הישר ובע״ס פ׳וישלח עה״ת
 באור ועי׳ , שם ומ״ש הישר ס' ועי׳ ע״ש, במקומו

המדרשג׳. בית בסופו,ועי׳ י״ג ל״ד בראשית רש״ד

.ספרי( )עיין .וישלחו מדרש 575.

.זהר( )עיין .הזהר מדרש 576.

 . חזית אגדת ג״כ ונקרא חזית מדרש 577.
ונקרא ,וקהלת שיה"ש על רבות מדרש הוא

 ועם בראשה יקרה הקדמה עם לדפוס והובאו
 ה״ר ע״י הסתומים במקומות באור קצת

 , ווילנא : מווילנא בהגר״א אברהם
. 8ס ,תקס״ב
 נפתלי כ״ר יעקב ר׳ ע״י הנ״ל ככל עוד

 כחש וגס גנב וגס החרס על עבר אשר הערץ
 כל בהשמיעו הנ״ל מהר״א שס את והכחיד

 הגר״א אביו שס את בהקדמתו שמזכיר מקום
 משך בתוך בצלמו כמתכונתו והדפיסו ׳ ז״ל
 וקרא להדפיסו הנ״ל מהר״א ע״י הנאסר זמן
 :הנ״ל באור וקצת ההקדמה דברי כל על שמו

 : 8 הערה רנ״ו דף גא״פ )וצונן חקס"ד זאלקווא,
 וימלא ע״ד כ״ד דף ראבי״ה ועיין . כטעות תק״ם

 . 8ס ן ותנחמנ״י )רוסיא( חמ״ד . !( שחוק פיך
 הנ״ל:לעמבערג, וד' ג׳ סי׳ בהשמטת כנ״ל עוד

 , סענסבורג ,תרח״י , שם . 8ס ,תר״י
. 12ס , תרכ״א

 ע״י נדפס .רז״ל ממדרשי א׳ . אגור מדרש 55 ׳1.
 בכפר או בצפת שפ״ו בשנח לונזאנו די הר״מ

 הארץ מעשה בס׳ כמ״ש לה הסמוך זיתון עין
. ע״ש ע״ב נ׳ דף

 תתצ״ז( )רמז איוב בילקוט נזכר . איוב מדרש 555.
 כהונה ובמתנות ע״ד כ׳ ד׳ בראשית וריקאננוי

. ט״ו פ׳ ריש רבה ויקרא

 עשרה מעשה על .אזכרה אלה מדרש 556.
 את הקב״ה כשברא מתחיל .מלכות הרוגי

 . בטהרה נשמתך ויצאת ומסיים האילנות
 ובמכתב ע״א ד' דף הפרדס לקוטי בס׳ קצתו נדפס

 מחדש וזה . וכו׳ תמ״ט דף ח״ד לגייגער עתי
. ע״ש ט' סי' ב' המדרש בית בס׳ כולו נדפס

 הכהן אליהו ה״ר . אליהו מדרש 557.
 כל ואחר הספד דרושי י״א . מאיזמיר

 הדרוש מן היוצא מוסר א׳ פרק דרוש
 רז״ל מאמרי באור הדרושים ובסוף ההוא,
 . 2ס , תקי״ט ,זמיר א : אסתר ממגלת

 ראיתי, לא אזמיר )ד׳ . 2ס טשערנאוויץ,תר״ך,
 שני ד׳ ושער וצעדנער ורובענש ברח״ם נמצא כן אבל

 אבואלעפיא דוד מהר״חב״ר שהסכמת ותימה .הנ״ל
 שהיא שרוי״ה שכינה שנת תמוז י״ח חתוס שם

.דפין( ק׳ :שני )ד' ?( חקכ״א

 מדרש )עיין . ביתא אלפא מדרש 558.
. טוב( שוחר

 בס׳ נדפס .דר״ע ביתא אלפא מדרש 559.
 , וד' ג׳ סי׳ נוסחאות בשתי נ' המדרש בית
. וצ"ע דר״ע אותיות מס׳ קצת הס ואולי . ע״ש

 .ואתחנן וע"שס״פ בילקוטאםפה.הוזכר מדרש 560.

 הכהן אליהו ה״ר .האתמרי מדרש 561.
הכהן אליהו ג״ב )ונקרא הנ״ל מאיזמיר
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 וכו'": מהיר איש "חזית בפסוק שמתחיל לפי כן

 ,ד״ו : לבד שיה״ש ועל . 2ס ,עט״ר ,פיזרו
. 2ס ,שנ״ה , רויררנה . 2ס ,חש״ר

 ,ש״פ( הגדה )עיין .בחידוש מדרש 578.

 ב״ר הכהן יהודה ה״ר .החכמה מדרש 579.
 בהקדמתו זאב כבן )ודלא טוליטאנו שלמה

 יהודה ב״ר שלמה ר׳ : והדעות האמונות לס׳
 וקצת אריסטו ספרי תכונת על .ע״ש( ׳ הכהן

 בהגיון , ח״א :חלקיה ב' ובו זולתו ענינים
 בפי׳ ומאמר אריסטו של הטבע ואחר והטבע

 . ומשלי ותהליס בראשית מס׳ פסוקיה קצת
 בפי' א׳ מאמריה ב׳ ובסופו בלמודים ׳ ח״ב

 מחכמת בהן שיש הגדות במקצת וב׳ האותיות
 וחמש ה״א בשנת בטולידה חיברו . וזולתה היחוד

 נמצא מח״א קצת : לעברי העתיקו ואח״ז ערבי בל׳
 נמצא שם המרשים ולפ״ד .109 ווין בכ״י
 ו.\2195 וליידין ^ו. 428 וואטיקאן בכ״י כולו
 די לפ״ד כי אפס .421 01 771 רוסי ודי

 ומשונה שונה הוא הנ״ל 421 בכרך רוסי
 לדברי יסכים ואולי ,שלפנינו ווין מכ״י במהותו

. ע״ש זה ספר על הש״י

 : בקבלה נפלאים סודות . החכמה מדרש 580.
 הנ״ל ווין כ״י והמרשים .2\2 995, ן( א רד" כ״י

. ע״ש ,זה לפני לנזכר יחשבהו

 יהודה כ״ד פינחס ה״ד .חכמים מדרש 581.
 ,מינסק :תהליס על פי׳ .בפאלאצק מ״מ

. 4ס ,תקס״ט
 רבות(. מדרש מגלות.)עיין חמש מדרש 582.

 בית בס' מחדש נדפס . לחנוכה מדרש 583.
. ע״ש ן ד וי" י״ג סי' נוסחאות בשתי א' המדרש

 . ויתירות חפירות טעמי מדרש 584.
 דף במדבר רבה ובמדרש כ׳ סי׳ עשין בסמ״ג נזכר
 נזכר גם . יפ״ד( דף גא״פ )צונן .ע״ג רמ״ד

 י״ז סי׳ פ״ה ברכות ורא״ש ל"ה דף ברכות בתוס'
 ריש איוב שי ומנחת כ״ח סי' פ״ג מגילה ורא״ש

. י״ט( פ׳ )ראבי"ה .ע״ש ל״ח סי'

 .כלה( מס׳ )עיין .הכהן יהוידע מדרש 585.

.זהר( )עיין .אור יהי מדרש 586.

 ווילהעלס פרידריך של המלוכה ביום מדרש 587.
. 8ס , תקע״ו ,פפד״א :בשוויץ הירש לר׳

 , העולם( סבוב )עיין . יונה מדרש 588.

 . חנחומא( מדרש )עיין .ילמדנו מדרש 589.

 נ״ט דף בש״ק .הנשיא יצחק ר' מדרש 590.
 , לתורה מדרש כמו חיבר הנשיא יצחק ר׳ כתוב
. )ש״י( :ע״ש

 מדרש )עיין . פרנך בן יצחק ר׳ מדרש 591.
. לעיל( בראשית אגדת

 משיחו ישועות בס׳ נזכר . ישעיה מדרש 592.
 שלטי ס' ובהקדמת ע״ש ג' דל״ג לאברבנאל

 א׳ דקצ״נן רבה ויקרא כהונה ובמתנות הגבורים
. ע״ש ב' דרס״ז רבה ובמדבר

 בפ' שמתחיל לפי כן נקרא .כונן מדרש 593.
 ג״כ ונקרא ,וגו' שמיס כונן וגו׳ בחכמה ה׳

 , פפד״א :בראשית דמעשה ברייתא
 , 8סחקמ״ג, שקלאוו, . תפ״ר ברלין, ,תע"ט
 , ב' המדרש בית , לבנון ארזי )ועיין
. נעמנים( נטעי

 דר׳ ברייתא )עיין .מדות ל״ב מדרש 594.
. ובהוספות( הגלילי יוסי בן אליעזר

 בית בס' מחדש נדפס . לעולם מדרש 595.
. ע״ש ,ט׳ סי׳ ג׳ המדרש

 אבאגוריוןלעיל(. .)עי׳מדרשמגילה מדרש 596.

 איש ׳מפ מתחיל .אסתר מגלת מדרש 597.
 חלק הוא כנראה ׳ באה היא בערב עד יהודי

 המבורג כ״י מתוך מחדש נדפס . אחר ממדרש
ב׳(. באות זה )עי' ב׳ סי' א׳ המדרש בית בקובן

 איומה בל נזכר . השילוח מי מדרש 598.
. ממנו מאמרים ומביא כנדגלות

 ב״ר פייביש אורי ה״ר .מלים מדרש 599.
 ל״א בפתרון לה״ק שרשי ח״א .ליב אריה

 לה״ק בפתרון ל״א שרשי וח״ב הוראותיהם לכל

. 8סחקל״ג, דיהרנפורט, השמוש: אותיות וכל

 וגימטריאות ופשטי׳ ודרשות במסורות מדרש 600.
 פ' עד וארא מפ' קצהו )אפס בעה״ט בסגנון
 ? וכו׳ קונטרס בשם רד״א כ״י : יתרו(

,261 2^ .
 בס׳ מחדש נדפס . תורה מעשה מדרש 601.

. ע״ש ,י״ד סי' ב' המדרש בית

 דפ״ב ב״ק בתוס׳ נזכר רבינו. משח מדרש 602.
 ואולי .ע״א( כ׳ דף )ראבי״ה : וילקוט וברוקח א׳

. ע״ש משה פטירת או משה של דה״י ס׳ הוא

 , טוב שוחר מדרש )עיין .משלי מדרש 603.
. אברהם( זרע

 )עיין .הלוי הלביא הנביא מדרש 604.
. סתרים( מגלת

הקנה(. ס׳ )עיין הקנה. בן נחום מדרש 605.

 )עיין . הקנה בן נחוניא מדרש 606.
. הבהיר( ס׳

 .רבתי( פסיקתא )עיין .נחמות מדרש 607.

 .חדש( זהר , זהר )עיין , הנעלם מדרש 608.

 ,ש״ו ,ד״ו :רוח על הנ״ל הנעלם מדרש 609.
. שם( ומ״ש אדני הר )ועיין , 4ס

.היכלות( פרקי )עיין תורה. סוד מדרש 610.
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 .ס'( וד״א תתקע״נן ג"א דוד צמח )עיין המשנה
 מאיש כולו חובר לא זמננו חוקרי לדעת אבל

 חובר וחלק חלק כל כ״א ,אחד בזמן ולא א'

 כמה מרעהו ומאוחר מוקדם ויש מיוחד בזמן
 החוקר הרב למעניתם האריך וכבר . שנים מאוח

 ^(2 547) למעלה הנז' בספרו צונן מהרי״ע החכם
 ממנו וחלק חלק כל בתוך וגס ע״ש. והלאה ק״ע מדף
. שס דבריו בהמשך הכל תמצא כאשר רבים ידי חלו

 שוס בלי ראשונה נדפס הנ״ל רבת מדרש 621.
 . 2ס וי״א( 4ס) , ער״ב , קונשטנטינא :פי'
 , שם . שכ״ג ,שם . חלקים ב׳ , ש״ה ,ד״ו

, 2ס , שס״ג , שם ,שכ״ו

 יהודה לה״ר הגהות עם הנ״ל רבה מדרש 622.
.4סשאלוניקי,ש״ר, גדליה: לבית משה ב״ר

 כהונה מתנות פי' עם הנ״ל רבה מדרש 623.
 . כ״ץ נפתלי ב״ר בער יששכר לה״ר
 ושנויי והגהות הענין והמשך המלות באור

 , שס״ח , שם ,שנ״ז , קראקא : נוסחאות
 .ב׳—ת״א ד״א, .שפ״ד שם, . שם״ח פראג,

. 2ס , חג״ל , ווילמרשדארף

 טהר״י הגהות עם הנ״ל רבות מדרש 624.
 : הנ״ל כהונה מתנות פי׳ ועם גדליה

, 2ס ,■ה'—שנ"ר ,שאלוניקי

 כהונה מתנות פי' עם הנ״ל רבות מדרש 625.
 ב״ר הירש נפתלי ה״ר חוס׳ ועם כנ״ל

 ונוסחאות זרות מלות פי' מווינא שמשון
 תאר יפה מס׳ הקצור וליקע בספרים שמצא

 א״ב כסדר ערכין ע״ס העניניס לוח ובסופו

. 2ס ,גכ״ת ,פפד״א :שפר אמרי בשם

 ידי פי׳ ועם הנ״ל ככל הנ״ל רבות מדרש 626.
 אברהם ב״ר משה יעקב לה״ר משה

 דרבי משנת ופי׳ , אשכנזי העלין
 מפינטשוב:םםד״א, אליעזר לה״ר אליעזר

 , שם . תע״ה שם, . תע״א שם, , תס״ה
. 2ס , חצ״ב

 הנ״ל הפירושים כל עם הנ״ל רבה מדרש 627.
 ירי בעל בן לה״ר אברהם זרע פי׳ ועם
 .תקט״ו זולצבאך, . תפ״ה ד״א, הנ״ל: משה

 —תקס״ח ,לעמבערג . תקס״ה , אוסטרהא
.2סתק״ם, סדילקאוו, . תקע״ד ,שקלאוו ט׳.

 הנ״ל הפירושים כל עם הנ״ל רבה מדרש 628.
 נחמד בשם שלם שלמה לה״ר פי׳ קצת ועם

 למהר״ז הדקדוק מקומות על ובאור למראה

. 2ס ,תקל״ז ,ד"א : חלקים ב׳ ,הענא
 כהונה מתנות פי׳ עם הנ״ל רבה מדרש 629.

 אסיפת בשם בקצרה מלוקט ופי׳ הנ״ל

.תקס״ד ,זאלקווא :חלקים חמשה ,אמרים

 יחייא ן' תם ר' בהקדמת נזכר . עזרא מדרש 611.
.ע״ש ,יוסיפון לס'

 )עיין . אותיות בכתרי עקיבא י׳ מדרש 612.
, עקיבא( דר׳ אותיות

 _______)או הדברות עשרת מדרש 613.

 הדברות עשרת על אגדוח ♦ הדברים(
 מענינו. ודבור דבור כל על ומאמרים בפשעים

 מכ״י בא' נקרא וכן שבועות׳ חג על נוסד
 בהקדמת )עיין שבועות של הגדה וואעיקאן

 . שי״ד פירארה, :ח״י( דף א' המדרש בית ס'
 לס׳ ונלוה שני ד׳ הוא ^2 665 ב׳ המזכיר )ולפ״ד
 , וירונה . שס״ה ,ד״ו . ע״ש( וכו׳, יפה חבור
 ע״ש( ? חיים ארחות ס' )עם לובלין.12סת״ז,

 ,תק״ע , זאלקווא . 4ס ג׳(—)של״ב חש״ר
 ר״א צוואת ועם . 16ס ,תר״י , זיטאמיר . 8ס

 )ועיין . 8ס , תרי״ח ,לעמבערג :הגדול
, המדרש( בית , חיים ארחות
 יתר גדול בכ״י נמצא רייפמאנן ר״י החכם וביד

 ר׳ המחבר שם מפורש השער ועל מהנדפס מאד
 משל בדרך יפה הקדמה ועם משולם בן אשו

 עה״ד )תוס׳ : ע״ש , יעקב ר׳ ושמו מאיש
. י^( 31 תי״ד

 בס׳ מחדש נדפס .אהרן פטירת מדרש 614.
. ע״ש , ז' סי' א' המדרש בית

 .ע״ה רבינו משה פטירת מדרש 615.
. יו"ד,ע״ש סי' א' המדרש ביח בס׳ מחדש נדפס

 שמואל ב״ר פינהם ה״ר פינחס. מדרש 616.
 דבי וסבי רבב״ח מאמרי על פי׳ . מוויסאקע

. 4ס , תקג״ה , לונדון : אתונא
 פישל אליעזר ה״ר .לפירושים מדרש 617.

 הם׳ על דרושים ע׳ . מסטריזוב יצחק כ״ר
 והוא , פנים בשבעים וגו׳ שלם יעקב ויבוא
. 4ס , תק״ס , זאלקווא : הגדול עולם ספרו

 )עיין .וישלחו של אחרים פנים מדרש 618.
. זוטא( ספרי

 פסיקתא(. )זוערתי(,)עי׳ פסיקתא מדרש 619.

 התורה על רבות(—אי) רבה מדרש 620.
 ומקצה פ׳ על ויגש פ׳ ורש״י . מגילות וחמש
 שהיא רבה בראשית לשון זה :וז״ל כ׳ אחיו
 וזמן הזה המדרש מחבר על .וכו' א״י אגדת

 ועד קדם מימי הדעות רבו כמו רבו חבורו
 | רבי חיברו בהקדמתו הרוקח לפ״ד כי ,עתה

 | מלות בגיממריא שמו ורמוז רבה הושעיא
 ולדעת . המדרש שמתחיל אמון״ אצלו ״ואהיה

 ס׳ )עיין נחמני בר רבה חיברו הראב״ד
 לדרך צדה בעל וכ״כ .לאמוראים( ג׳ דור הקבלה

 הושעיא ר׳ או אושעיא ור׳ , ע״ש בהקדמתו
דברי לבאר רבה בראשית ס' חיבר רבה
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 , תקע״ז , מאהלוב . תקס״ה , אוסטרהא

. וז״ז 8ס ,תר״י , ווארשא

 כהונה מתנות פי׳ עס הנ״ל רבות מדרש 630.
 משה יעקב וה״ר לוריא דוד ה״ר והגהות

 שמואל וה״ל מוויל>א( הגר״א )נכד
 לה״ר הנחלים אשד פי' ועם שטראשון

 שי״ק ליב יהודה אריה ב״ר אברהם
 ,ווילנא :חלקים חמשה לבד, עה״ח רק ונדפס
. 8ס גם 2ס , ח'—תר״ג

 כהונה מתנות פי' עס הנ״ל רבות מדרש 631.
 עוד ונוסף הנ״ל והרש״ש הרד״ל והגהות
 פייביש יחזקאל לה״ר מהרי״ף הגהות

 פי' ועם דווילנא מ״מ שהיה מדרעטשין
 ס' . מהוראדנא איינהארן וואלף מהר"ז

 וס' . 8ס 61 2ס , תרי״ג , ווילנא : בראשית
. 8ס 61 2ס ,תרי״ח , שם : שמות

 כהונה מתנות פי׳ עס הנ״ל רבות מדרש 632.
 ה״ר והגהות ישן( מכ״י )נעתק בונט ופי'ן'
 אדלער בער יששכר וה״ר עמדן יעקב

 ה' המו״ל מאת ותקוניס הגהות וחוספות

.8ס ,1854 פפד״ט :ח״א קרועגער ש. מ.

 אב״א ופי' פירש״י עס הנ״ל רבות מדרש 633.
 בשס ונקרא אשר כ״ר אברהם ה״ר הוא

, השכל( אור )עיין : מלך מעדני

 תאר יפה פי׳ עם הנ״ל רבות מדרש 634.
 ורחב ארוך פי׳ אשכנזי. יפה שמואל לה״ר

 ,ד״ו : בראשית ע״ס , ופשטיס בדרושים
 י! )רד״א 2ס , תל״ב , פיורדא .ס״ו—שנ״ז

 שני נדפסו נו' דף מ״ב פירשנו ולפ״ד .129,
 , פיורדא . תמ״ט פראג, .ע״ש( פנים, בלי אלה

 ,ד״ו : שמות ס׳ על כנ״ל עוד . 2ס ,תנ״ב
 . 2ס , תמ"ט ,פראג .זי״ת , שם .שנ״ז
 קונשטנטינה,אבקש״ה, ויקרא: ע״ס כנ״ל עוד

 .2סעד״ת, ,ווילמרשדארף . תמ״ח זולצבאך,
 .2סקושטנטינא,חש"ד, במדבר: ע״ס כנ״ל עוד

 במדבר ס' שעל כתב 6חיו״ הג״מ אבל .)ש״י
 כ״ח, ר׳ ושם כ״ה י׳ שג"ב עיין .נדפס לא ודברים
. רבות( ר' ובאות במקומו ח״ב שלי ושה״ג

 נח תולדות פי' עם הנ״ל רבות מדרש 635.
 שמות מדרש על פסח כ״ר נח ת״ר להדיין

 , קראקא :הנ״ל תאר יפה מס' ח״ב לו וקרא

. 2ס / שצ״ד
 הטל נשמי פי' עם הנ״ל רבות מדרש 636.

 .ראזענטהאל משה ב״ר מאיר ה״ל מאת
 במדבר ם׳ וח״ב)מן תרי״ז. רעדעלהיים, ח״א:

. 8ס ,תרי״ט ,קראטאשין :תומו( עד פ״ח

 הקדש נזר פי' עם הנ״ל רבות מדרש 637.
 מדרש על מגלויגא מיכל יחיאל לה״ר

 :הנ״ל תאר יפה ס׳ על להשיג ומרבה בראשית

. 2ס , תע״ט , יעסניץ
 מדרש גס דבריס ס׳ הנ״ל רבות מדרש 638.

 עס ענף יפה פי׳ עם איכה מגילת חזית על
 פי׳ עס קהלת וגס אליעזר דרבי משנת

. 8ס ,תקס״ג ,לעמבערג :כהונה מתנות

 ,פיזארו :מגלות ממש על רבות מדרש 639.
 .לעיל( )עי׳ פירושים עם כנ״ל עוד .2ס עט״ר,

 מתנות פי' עם ח״מ על רבות מדרש 640.
. 2ס , שנ״ד ,שאלוניקי : כהונה

 שמואל ה״ל פי׳ עם ח״מ על רבות מדרש 641.
 ב״ר שמעון ,ה״ל ע״י לביה״ד הובא .יפה
. 2ס ,תנ"ו , פפד״א ; יעקב

 ב׳ עם מגלות חמש על רבות מדרש 642.
 בשס יוסף ב״ר זונדיל חנוך לה״ר פירושים

 והמשך המלות לבאור יוסף עץ ,יוסף ענף

. 4ס , צ״ד—תקפ״ט , ווילנא :הענין

 ב׳ עם איכה מגילת על רבות מדרש 643.
 מהנ״ל יוסף יד בו ונוסף מ״ל פירושים

 המובאים המדרש ומאמרי מפסוקים מ״מ
 וילקוט וזהר וש״ס במדרש אחרים במקומות

. 4ס ,ת״ר , שם :וכו׳
 פי׳ עם השירים שיר על רבות מדרש 644.

. יו״ד( באות זה )עיין . קול יפה

 עס ורות איכה אסתר על רבות מדרש 645.
. שם( זה )עיין .ענף יפה פי'

 באבודרהם אדני(.ונזכר הר )עי' רות. מדרש 6 ׳16.
 מצות טעמי ס׳ בסוף גם ונדפס וציוני וריקאננוי

. ע״ש ,להריקאננוי

עובדיה(. לה״ר רות על פי׳ רות.)עי׳ מדרש 647.

 אסף רפואות )עיין . הרפואות מדרש 648.
. ויוחנן(

 הכולל שם הוא .טוב שוחר מדרש 649.
 בפ׳ שמתחיל לפי ומשלי שמואל תהליס למדרש

 מדרש ובסופו , רצון יבקש טוב שוחר
 בתהליס קי״ט מזמור על פי' ביתא האלפא

 עשר )ותשו' היצהרי מתתי' לר׳ ל' אות עד
 : המתים( תחיית בענין גאון לר״ם שאלות

 רס״ג שו״ת ובלי .2ס ,ער״ב , קונשטנטינא
 ד״ק כי נראה ויותר .2ס ,רננ״ו ,ד״ו :הנ״ל
 שמואל ושו״ט לבד תהליס שו״ט רק הוא ער״ב

^.(. 440, י! רובענס ועי׳ 660 סי׳ להלן )עיין

 ובאור הגהות עם הנ״ל טוב שוחר מדרש 650.
 )חתן כ״ץ שמשון ב״ר יצחק לה״ר המלות
 , שפ״ב , שם משל״ג. פראג, מפראג(: מהר"ל

 , ד״א . תשע"ה( דף שר״י עק״ד תוס׳ )ועיין .2ס
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 , שטעטין . תרכ״א ! לבוב . 2ס , ת״צ
.8ס , תרכ״א

 ומשלי שמואל על הנ״ל טוב שוחר מדרש 651.
 הירץ נפתלי ב״ר יעקב לה״ר קצר פי׳ עס

 . תקס״ח , לבוב חק״ם. זאלקווא, :מבראדי

 . 8ס , 1850 , לעמבערג . 1833 ,סדילקאוו
 הרד״ל: הגהות ועם לבד שמואל על עודכנ״ל

 פי׳ עס כנ״ל עוד .8ס , תרי״ב ,ווארשא
 והענין המלות לבאור יוסף ועץ יוסף ענף
 חנוך לה״ר יוסף יד בשס המי׳מ כל וציוני

 שטעטין, :מביאליסטאק יוסף כ״ר זונדיל

. 4ס , תר״ר
 עס תהליס ס׳ על הנ״ל טוב שוחר מדרש 652.

 . 4ס , ישרי״ם , זאלקווא :הנ״ל קצר פי׳
. 8ס , חרי׳י , לבוב

 תהליס ס׳ על הנ״ל טוב שוחר מדרש 653.
 בה״ר אפרים לה״ר רצון יבקש פי' עס

 —)א׳ ראשון ספר . הורוויץ הלוי משה

, 4ס , אשי״ש , לבוב : מ״א(
 חפץ. רב מר שועי ן' או שוע ן' מדרש 654.

 . במקומו בשליה סה״ד כ״כ . א׳ נספר מצאתי
 או דרשות ועיין .ע״ב צ״ג דף סוף בש״י ועיין
. שם ומ׳יש שועיב אבן

חזית(. מדרש השירלם.)עיין שיר מדרש 655.

 מהזוהר ואיכה רות שיה״ש מדרש 656.
. 4ס ,שנ״ז ,ד״ו : והתיקונים

. טוב( שכל )עיין .טוב שכל מדרש 657.

.פז( כלי )עיין .שלמה מדרש 658.

 לעיל(. טוב שוחר .)עי׳מדרששמואל מדרש 659.
 מר אגדת נקרא 563 רוסי די ובכ״י

. ע״ש ,שמואל

 עשר ובסופו לבדו הנ״ל שמואל מדרש 660.
 חמו״ד :הנ״ל תחיה״מ בענין רס״ג שאלות

 ח״ן: סי' רכ״ו דף גא״ל וצונן 144, ? )רד"א
 . )רע״ז( עזר״ה שנת אדר ה׳ ,קונשטנטינא

 הקביעות על וצ״ט רפ״ב. :רס״ו דף ח״א ופירשנו
. הדבר( לברר ועזר״ה עז״ר משנת

 יצחק ליד שמואל ח״ר .שמואל מדרש 661.
 מכל מלוקט פ״א על פי׳ . אוזידה די

 ד״ו,של״ט.שם,שמ״ה, פירש״י: ועם המפרשים
 , זאלקווא . שס״ה ,ד״ו . אשמח״ה ,קראקא
 . תקנ״ח דיהרנפורט, .תקמ״ג , שם .תקכ״ר

. 4ס , תקפ"ה , לבוב

 חידת ובסופו הנ״ל שמואל מדרש 662.
 : גרינהוט דור ה״ר פי' עם הראב״ע

. 2ס ,תע״ג ,פפד״ט

 בס׳ נזכר .יוחאי בן שמעון ר׳ מדרש 663.
 וכוונתו , ע״א ודרי״א ע״ב דקע״ו יהודה נפוצות

 לו קורין מחברים לקצת מצאנו שכן הזהר לס׳
 תשב״ן עיין .יוחאי בן ר״ש של מדרשו

 הקדש עבודת , משפעים פ' בחיי ונ״ז, נ״ו סי' ח״ג
ע״ב. י״ע דף ראבי׳יה ועיין . וזולתם גבאי ן׳ לר"מ

 זוטא(. אחרים.)עי׳ספרי בפנים שני מדרש 664.

 בן פינחס לר׳ מיוחס תדשא מדרש 665.
 הארן תדשא בפ׳ שמתחיל לפי כן ונקרא יאיר

 . יאיר בן דר׳פ ברייתא לו קורין דשא-ויש
 בית בס' מחדש נדפס . ר״ס דף גא״ס צונן ועיין

. ע״ש ,ע״ז סי׳ ג' המדרש

 אבן יהושע ה״ר . התורה מדרש 666.
. 48 אח״ס כ״י : עה״ח פי׳ .שועיב

 גימעריאות והרבה בקצרה התורה על מדרש 667.
 כ״ר עזריאל ר׳ : נרשם שופשים ובפ'

. ״\ו. 1017, ף רד"א כ״י :אליעזר

 לעיל(. טוב שוחר מדרש .)עייןתלים מדרש 668.
 תלים הגדת או תלים אגדת לו קורין ויש
 ביתא. אלפא מדרש נקרא קי״ש מזמור ועל

 עה״ת הראב״ע על בפירושו יוסף אהל בע״ס וכתב
 : וז״ל צפונה המזבח ירך על פ' על ויקרא בס'

 בא״י אותו יוחנן ר׳ חיבר תהלים מדרש כי וידוע
 דבריו על לסמוך יש ע״כ שס דר היה שהוא ובעבור

. ע״ב( צ' דף עובה )מרגליות : ע״כ האמת. שאמר

 דיין הכהן אליהו ה״ר תלפיות. מדרש 669.
 הקדמות וחידושים מאמרים לקושי מאזמיר.

 מאות משלש מלוקשיס תלפיו״ת כמנין וידיעות
 כסדר ומסודר )ינה״ל( בראשו הנקובים ספרים

 ,אזמיר : כ׳ אות סוף עד רק נדפס ולא א״ב

 קען. 2ס זיטאמיר,תר״ך.2ס צרור״הלפ״ג)תצ״ו(
 בסדר חיברו לא ז״ל שהמחבר שמע חיד״א והג״מ

 שאינו יראה והרואה כן לסדר רצו המדפיסים כ״א זה
 .במקומו( שלי ושה״ג ל״ד ת' )ול"א כראוי: מסודר

 ]ובהקדמת .מוסר( שבט )עיין זה לס' ולקועים
 קרוב ספר לחבר ברחמיו האל וזכני : וז״ל כ' הס'

 ... ותעניות ע״ז מס' על ושיעה ...שו״ת לת״ק
 ספרים וג׳ . . .עה״ת פי' צפונות מגלה וס'

 פרשה לכל השייכים חז״ל ומאמרי עה״ת אחרים
 כל ואחר הספד של דרושים כלו אליהו ומדרש

 מדרש וס׳ .. . לדרוש השייך מוסר של סרק דרוש

 וגיל לשמחות לזמנים מזומנים מדרושים האתמרי
 ולענינים ותשובה וג״ח וצדקה וחתנים לכלות מוכנים
 תהלים סי' ה׳ תהלות וס׳ ... אחרים
 יש ...ואיכות ואחשורש ורות שיה״ש על פי' וחבור

 . ..בר"ת כולם אסתר ומגלת שיה״ש בתוכם גם
 על המצות טעמי וס׳ ... ההפערות פי׳ וס׳

 מחולק אליהו מנחת וס׳ . • • מצות תרי"ג
מס״א פי׳ קצת ובו אליהו אזור וס׳ ... לפרקים
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 אלא" עוד ולא" כל על וס׳ ... ההגדה פי' וקצת
 ...זה( )עי' מוסר שבט וס׳ . . . זה( )עי'
 הפרשיות כל סמיכות על דרוש לעד סמוכים וס׳
 ..זה( )עי׳ צדקה מעיל וס׳ . . . התורה כל של
 כשמו בכל ידו וס׳ ...לרוב נפרדים מחיה וש׳

. עכ״ל[ ,הוא כן

 לר' דרשות פרקים ג׳ .המורה מדרש 670.
 חמורת מבחר ובפ״ג עקיבא ור' ישמעאל

 חסדו לעולם כי כ״ו נגד ג׳ בקהלת העתים
 הג״מ ע״י מכ״י ראשונה נדפס .קל״ו בתהליס

 בסוף ושנית , מ״ב הגדולים שם ס' בסוף חיד״א
 ושלישית . זה עיין , בראשית אגדת מדרש ס'

. ע' סי' א' המדרש בית בס׳

 ב״ר תאלף זאב ה״ר הנאים. מדרש 671.
 מדות ל״ב ח״א .איינהארן איפר ישראל

 פרקי וח״ב ובאור הגהות עם הגלילי דר״י

. 4ס ,תקצ״ט ,ווילנא :פירוש עם דר״א

 אבא. ב״ר תנחומא י׳ תנחומא. מדרש 672.
 ערך ת' אות במעריך לונזאנו די הר״מ וכתב

 )ואחריהם המדפיסים כתבו :וז״ל חגחומא
 הנקרא תנחומא הספרים( רושמי גס נמשכו
 שמזכיר הילקוש תראה הלא הוא, ושקר ילמדנו
 והאי לחוד האי אלמא מקומות בכמה שניהם

 ואולם .כלל נמצא אינו תנחומא והנה ,לחוד
 הגיע הקצר ,וקצר ארוך ממנו שיש לי נתבאר

 הגיע מאד חשוב הוא והארוך כשלימות לידי
 ויצא .ע״כ ,עקב ופ' ואתחנן פ' ממנו לידי
 תנחומא בשם בידינו הנמצא זה כי מזה לנו
 פרשיות כסדר ומסודר ילמדנו מדרש הוא

 דף גא״ל )וצונן רפ״ב , קושטגטינא : התורה
. 2ס ,רפ״ח שם, . 4ס ר״ם( : רכ״ז

 כמה חוס׳ עם הנ״ל תנהומא מדרש 673.
 : בקצרה הזרות מלות פי' וקצת מדרשים

 שנ״ה. , וירונה .שנ״ג , מנטובה . ש״ה ד״ו,
. 2סתס"א, , פפד״א ושמח״ה. אהב״ה פראג,

 זרות מלות פי' עם הנ״ל מדרשתנחומא 674.
 מנחם ה״ר ע״י סתומים במקומות באור וקצת

 . ישע״ך מג״ן , ד״א :הלוי שלמה ב״ר מן
 לעמכערג, תקס״ג. קראקא, תקס״ב. שקלאוו,

. 8ס , תקס"ה

 יוסף ענף פי' עם הנ״ל תנחומא מדרש 675.
 חנוך לה״ר והענין המלות לבאור יוסף ועץ

 ,ווילנא :טביאליפטאק יוסף ב״ר זונדיל

. 8ס , תדכ״א ,שטעטין . 4ס , תקצ״ג

 נקרא כן הקנה. בן נהוניא ר׳ של מדרשו 676.
 בראשית פ׳5 הרמב״ן כמו הקדמונים בפי הבהיר ס'

. ע״ב( י״ע דף )ראבי״ה : מחברים ושאר

 )עיין .יוחאי בן שמעון ר' של מדרשו 677.
. לעיל( יוחאי בן שטעון ר׳ מדרש

 אסתרוק. שלמה לה״ר התורה מדרשי 678.
 בשג״ב כמ״ש , החומש על בכ״י חיד״א הג״מ ראה

 י כ" ב ונמצא , בשמן ח״א שלי ושה״ג מ״א ש׳

. ו.\2 415 רח״ם
 הס ואולי למי נודע לא התורה מדרשי 679.

 רח״ם כ״י :הרוקח( )בע״ם מגרטיזא לר״א

416 .
 ב״ר דוד לרבינו התורה על מדרשים 680.

 ערבי בל' מדרשים הרמב״ם.ע׳ בן אברהם
 מצרים קהלות בקצת לקרותם עוד הנהוגים

 ע״ב סוף י״ג דף )קוה״ד :בשבתו שבת מדי
. ע״ש( ע״א כ' ודף

 האות בחן, אבן )עיין . המידות מדת 681.
. צדיקים(

. ש״ם( הגדה )עיין , נשתנה מה 682.

 נעתק לאריסטו הטבע שאחר מה ס׳ 683.
 : יעיש בן יצחק בן ברוך ר' ע״י רומי מל׳

 אריסטו(. )עיין א״ר ובאור.421 רח״ם ב״י

 ..(.ל. )עיין .והרשומים מהגבולים 684.

, הלכות חידושי )עיין . בחרא מהדורא 685.
. הבורא( עבודת )עיין

הבורא. עבודת של בתרא מהדורא 686.
. שבעה( נחלת

 )עיין .הראשון ישעיה רבינו מהדורות 687.
. רי״ד( פסקי

 רזא דרוש הוא .דבלא מהימנותא 688.
 ונחמיה בעצמו שר״י לש״ץ דמהימנותא

 ב׳ עם שנויים בקצת הדפיסו היון הייא
 לאלהים(, עז לו.)עיין סביב גדולים פירושים

. הדעת שבילי מהלך או מהלך ס׳ 689.
 . לה״ק דקדוק .קמחי יוסף כ״ר משה ה״ר

 )בשנויים בחור ר״א נמוקי עם ראשונה נדפס
 בנימין לר' הקדמה ובראשו לאור( מהמוציא

 על וי״ז מ״ז מ״ו שער ובסופו יהודה ב״ר
 לשון בם' אשר הקרש שקל מס׳ השיר מלאכת
 גרשון ע״י )פיזרו חמ״ר : זה עיין ,למודים

 והנמוקיס כנ״ל עוד .4ס )רס״ח( שונצינו(חש״ד
 חש״ד שוכצין( )בני פיזרו :בסופו הנ"ל לרא״ב

 ורק כ״י מתוך כנ״ל עוד . 4ס ע״ח(—)רס״ט
 . 4ס ,רע״ט ,הגנויא :ומנוקד לבד הפנים

 )הפנים כנ״ל עוד .רומי בל׳ שער עס וגס
 רומי בל׳ והקדמה נוספות קצת עם לבד(

 עוד . 4ס , 1520 ,פאריז :ליופטיניאני
 :רומי בל' שער ועם ומנוקד לבד הפנים כנ"ל

נמוקי עם כנ״ל עוד . 4ס , 1520 אויגסבורג,
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 , אורטונא :דקדוק בשס כנ״ל וכו' רא״ב

 ר״ב הקדמת קצור עם כליל עוד . 4ס ,עט״ר
 ולא בשער שם )כ״כ בחור ר״א פי׳ ועם הנ״ל

 סיבעש. ע״י רומית העתקה עס נמצא(
 : הרא״ב נמוקי עיקר בה ונכלל טינסטער

 לבד רומי בל' כנ״ל עוד . 8ס ,1531 באזיל,
 .8ס , 1536 ,באזיל :הליל טינסטער ע״י
 והנמוקיס נקודות עס הליל כראשונים עוד

 ועם בעצמו מרא״ב ומתוקן מוגה בתוכו
 הכולל:דקדוקים: בשס וכו' הנ״ל ר״ב הקדמת

 עוד . 8ס )שי״ב( חש״ר , שם .ש״ו ,ד״ו
 : וש״ד הפעלים חלוקת לוח בו ונוסף כליל

 הנוספות בלי כנ״ל עוד . 8ס ,שכ״ג מנטובה,
 הלוח עם עוד . 8ס , של"ח , מנטובה :הנ״ל
 אשכנזי זלמן שלמה ה״ר והגהות הנ״ל

 .8ס שפ״ב( שנש )לפני חש״ד מפוזנא:קראקא,
 שבתי לה״ר הגהות תוס' עם כליל עוד

 . 8ס ,ושלו״ם ,לובלין מפרעמסלא: סופר
 עם כנ״ל עוד . 8ס , שפ״ב ,ד״ו :כנ״ל עוד

 בל והערות הנ״ל ר״ב והקדמת רא״ב נטוקי
 . 8ס , 1631 ,ליידין : עמפרעור ע״י רומי
 וחוס' הליל הגהות וכל הנמוקיס עם כליל עוד

 : פאס יצחק ב״ר אלחנן יעקב לר׳ הגהות

. 8ס , תקמ״ה , המבורג
 מסעו ספור .באסולה משה ה״ר .מהלך 690.

 הובא .במהלכו ראה אשר והחידושים לא״י
. ע״ש ן ליו פ׳ עימם מאור בס׳

 .מזרחי אפרים ה״ר הכוכבים. מהלך 691.
 ונקרא ופירוש ציורים עם התכונה חכמת על

 מראה )ועיין פורבאך לג' טיאוריקא ג״כ

וברד״א . 928, ף רד״א ב״י : האופנים(
 מנוח ב״ר הרמ״א פי' עם בכ״י עוד נמצא

 ועיין .ע״ש ,ליסקער חיים ור׳ הענדיל

.. . פישל ב״י

 . אריה( פני )עיין .המאורות מהלך 692.

 מהלך(. ס׳ )עיין .הדעת שבילי מהלך 693.

 הגיון חכמת הנקרא השכל מהלך 694.
 : ממיינץ אולמאן הירץ לה"ר )לאגיקא(

. 419 רח״ם ב״י
 אביגדור שלמה ה״ר . המהלכות ס' 695.

 לאדם חכמה דרך להורות . אברהם ב״ר
. ל״ן( ש׳ )תג״י :ב״י ,להיעיב להשכיל

 פלקירא. ן׳ טוב שם ה״ר המהלכות ס׳ 696.
. ס'( סי׳ ש׳ תנ״י )עיין

, תהפוכות( לשון )עיין . מהפכת 697.

 ב״ר זוסמאן אליעזר ה״ר . ישראל מהר 698.
 דקדוק ח״א חלקים: ג׳ רעדלסהיים. יצחק

 ולה״ק/לה״ק הוללאנדיח שרשים לה״ק׳ח״בוח״ג

 והולאנדיח: ארמית הרשי ובסופו , והולאנדית

. 4ס , 1741 , ד״א
 רבינו .מהרי״ל מנהגי או מהרי"ל ס׳ 699.

 , )מהרי״ל סג״ל מולין משה ב״ר יעקב
 חקון .הרמ״ה( , מולן מהר״י , סג"ל מהר״י
 או״ה ודיני אשכנז מדינות בכל השנה כל מנהגי

 .שט״ז , סביוניטה :הקשות מלות באור עם

. 4ס ,שכ"ו , שם . שי״ח , קרימונה

 השערים קצור ובסופו הנ״ל מהרי״ל ס׳ 700.
 ,לובלין :לטהרי״ו שו״ב והל׳ מרורא לר״י

•40 ׳ קי״!

 קהלות מנהגי חוס׳ עם כנ״ל הנ״ל מהרי"ל 701.
 הירץ ה״ר והי' ישנים בספרים שנמצאו

 עוד . 8ס , שפ״ח הענויא, פפד״ט: אבד״ק
 : ולרגלים לשבת לחול תפלה סדר ובסופו כנ״ל

. 12ס , תמ״ח , פפד״ט
 ק״ק מנהגי תום' עם כנ״ל הנ״ל מהרי"ל 702.

 , ד״א . ת״ם , אופיבאך : כשלימות פפד"מ
 .תקנ״ו שקלאוו, . 8ס , ת״צ פפד״ט, . ת״צ

 .4ס ,תקס״ז , סלאפקאוויץ תקס״ב. פולנאה,
. 8ס , תר״ך , לבוב

 כמה עם בכ״י מהרי״ל ס' נמצא ולשד״ל

 כ״א וגס הנדפס על יתר עניניס וכמה
 אליעזר לה״ר יקרה וצואה ולזולתו לו תשובות

 )עיין .הקי״ח שנת ברייה הנפער הלוי זלמן

. נ"ו( דף ז׳ כ״ח

 זטרא ן׳ דור ה״ר . נמרים מהררי 703.
 ,ד"ו : לעניניס מקומות מראה .)הדרב״ז(

. בסמוך( ועיין .ש"י . )שס"ו

 למחברים וכללים נמרים.חידושיס מהררי 704.
 ה״ר ע״י לביה״ד יחד ובאו נקבצו שונים

 : והס ,עקרה שלמה דון בן אברהם
 מנחם ב״ר עמנואל לה״ר הגמרא כללי א(

 הגמרא כללי ב( .חסון בן המכונה ספרדי
 . כש״י( ודלא זה לפני הנז׳ )הוא להררב״ן

 ב״מ ב״ק כתובות חגיגה מס׳ חי׳ קצת ג(
 מגורניש והר״ם להרמב״ם ושבועות

 לה״ר הק״ו דרכי ד( .בוטון די ומהר״א
 קהלת דרכי בשם נקרא אלבלגסי שמואל

 .ש״י בוויניציא זה לפני נם נדפס )ולדייק קדש
 הק״ו דרכי ה( . ל״א( דף ח״א פירשנו עיין
 תוספות דבור ו( . מוסא ן׳ למהר״א כנ״ל

 כללי ז( . רב בי למהר״י דמגילה בפ״ק

 , ד״ו :הנ״ל ומלבה״ד להמקבן רבה מדרש

 הנ״ל ז׳ וסי׳ שלם ספר ראיתיו . 4ס , ושמח״ה
 ואמנם . הספר בשער נזכר לא ונס בו נמצא לא

 )עיין הנ״ל ז׳ סי׳ נס בו נמצא חיד״א ה"ר לפ״ד
בס׳ מקומו היה ואולי .במקומו( ח״ב שלי שה"נ

.39



מוסר 306 המובחר

 נראה ממנו שראיתי ספרים שבכל ג/לפי סי' ריש זה
 .הנ״ל ג׳ סי' מתחיל ואח״ז ט״ז—א׳ מדף כחסר

 ביד שהיה המסורה ס' נקרא כן . המובחר ס׳ 705.
 קעניקוט ב״י תנ״ך מליון ככתוב שטיין מהר״א

. קי״ז( דף גא״ל )צונן . י.\*2 206

 .שבת( תקוני )עיין .שבאבות מובחר 706.

. אברהם( מזכרת )עיין מוגמר. 707.

 מענדיל מנחם ה״ד . לבינה מודע 708.
 , חבורים מב׳ דוגמא כולל ח״א . מסטנוב

 לרעיו כתב אשר הכמה אגרות א( : והס
 העם רפואות ב( . ומדעים חכמות בעניני

 המהלכים חלאיס לרפאות קל דרך להורות

. 8ס , תקמ״ט ,ברלין :וכו׳ בעם
 אורי בן משה ת״ר .בינה לבני מודע 709.

 למרדי ראשית . )פיליפזאן( ארנסוואלר

 הלשון דרכי וכל דקדוק וכללי לה״ק קריאת
 ודעסויא, לייפציג : חלקיס ב׳ ! ככתבם בל״א

. 8ס , 1808—10
 בתום'רבות כנ״ל הנ״ל בינה לבני מודע 710.

 :חלקים ב׳ ב״י, לנערי לה״ק למוד חלקי לכל
. 8ס , 1823 , לייפציג

 ל׳ תרגום עם הנ״ל בינה לבני מודע 711.
 כהןבעליגפאנטי משה ה״ר ע״י הוללאנדית

. 12ס , 1817 , ד״א : חלקים ב׳

 לשון ב״י לנערי ללמד בינה לבני מודע 712.
.8סוהוראדנא,חקפ״ו, קצרגווילכא בזמן פולניא

 משה ה״ר .ישראל בני לילדי מודע 713.
 ב״י לנערי הלמוד ראשית . באק צבי ב!

 למודי וראשית וצרפתית אשכנזית עברית
. 8ס , חקע״ב ,ברלין : האמונה יסודי

 גאוני תשובות ישראל. לבית מודעא 714.
 ע״י הנעשות המצות לאסור הדור ורבני

 קלוגער:ברעסלויא, הר״ש בפקודת מאשינע״נדפס
. 8ס ,תרי״ט

 מודעה בדיני הואקונע׳ . ואונם מודעה 715.
 מספרו ח״ב בריש אשר למהרח״ש ואונס

 ירמיה ה״ר ובאור הוס׳ עם חיים תורת
 יואב ח״ר ובנו מאטרסרארף אבד״ק
 זאלקווא, :וזוטא רבא מודעה בשם ונקראו
. 4ס , תקנ״ח ,לעמבערג . )?( תקנ״ה

ואונס(. מודעה )עייןוזוטא. רבה מודעה 716.

 ב״ר זונדיל הנוך ה״ר .כנכים מוטסת 717•
 והגהות שונים דרושים . לוריא ישעיה

)שי״ג( : כ״י , רננים כנך׳ לספרו והערות

 . בהוספות( אביעזר )עיין . חכט מוכיח 718<

להראב״ע. המולדות □׳ או האדם מולד 719,
 מערכת ע״פ הולדו עת לפי האדם תכונת על

 והרעים הטובים והימים והמזלות הכוכבים
 . )אסטרולוגיא( החזיון חכמת ע״פ דבר לכל
 על שהוא נראה עה״ת הראב״ע ממפרשי אבל

 . ומולדוח ועברונות בתקופות תכונה עניני
 פ׳ יוסף ואהל האפוד בענין תצוה פ׳ מוטוט עיין
 חקות ועיין ,וכו' שופר והעברת פ׳ על בהר

 הג״מ וביד ״¥. 1676, רד״א כ״י : השמים
 ווין וכ״י ,וכו׳ קל״ז דף ד' בכ״ח כמ"ש ר,״ש

 רק ונדפס רומי לל' ונעתק .ע״ש ^2 186
.40,1537 קעלין, .1485 ד״ו, לבד: ההעתק

 . זה( לפני האדם מולד )עיץ . תת המול ס׳ 720.
 עוד נמצא בהערה שם ד׳ בכ״ח שי״ר הג״מ ולפ"ד

. וע"ש זה זולת אחר למחבר המולדות ס׳

 משה ב״ר יצחק ה״ר יצחק. מולדות 721.
 ומולדות תקופות חשבון . קאצינעלנבויגן

. 4ס , שפ״ג ,פראג : בקצור
 .יוסף( עטרת )עיין . הארץ מוסדות 722.

.רב( זכר )עיין .הלשון מוסדות 723.

 הכהן מאיר ב״ר דור תבל.ה״ר מוסדות 724.
 : והס ,שונים עניניס ג' . פריזנהויזן

 מופת ב( .קוסרניקיס לדעת תכונה עניני א(
 . לאוקלידוס היסודות מס׳ הי"א יסוד על
 השם מציאות על וחקירות לבניו צואה ג(

 ותורה הנבואה אמתח והכרח הנפש והשארת
.80,1820 ווין, נחושת: לוחות וב' וכו׳ שבע״ס

 קוניץ(. משה )ה״ר ק. תבל.מ. מוסדות 725.
 ההגיון מלות מס׳ העשירי פרק באור

. 4ס ,חש״ר ,פראג : להרמב"ס
 קוא יוסף רפאל ה״ד . הרים מוסדי 726.

 הדת: עיקרי קצת בבחינה חקירות ח״א הלוי.

. 8ס , הקפ"א ,פראג
 ב״ר זעליג חיים ה״ד .הכמה מוסדי 727.

 חכמת יסודות ראשית .סלאנימסקי יעקב

 ווילנא : והנשגבה הפשוטה האלגיברה

. 8ס , 1834 , והוראדנא
 תקכ״ה, מיץ, ?(: )?תקון השבת. מוסך 728.

. (471 ע' וצעדנער 2325 )רח״ם . 8ס
.עיוו( )עיין .הערוך מוסף 729.

. רצון( זבחי )עיין . מוספים 730.

 חידות הס עירונים. גן או חידה ע״פ מוסר 731.
 היוצא והתועלת מוסר משלי הכוללים איזופי

. זה עיין , סירא בן ס׳ עם נדפס . מהם

(.232 סי׳ מוסר אגרח כםפי.)עי' ן׳ מוסר 732.

 ערבי בל' חרוזים פרקים כ״ה ובו מוסר ס׳ 733.
 יוסף ר׳ מס׳ נעתק או יוסף ר' ע״י נעתק
אשל״ג דף ח״ב )וואלף :ערבי ללשון הסן אבן



השבל מוסר 307 המוסר

 לרח״ם חיים אוצרות עיין ^(.2 296/2 ואורי
. שס״ז דף

 כלץ. יהודה ר׳ .המפואר או המוסר ס׳ 734.
 חכמת ועל התפלות ועל הדינים על סודות

 בסופו ומפתח הגהות עס פרקים כ' הקבלה
 : כלץ ן׳ אלעזר ב״י משה ה״ר לנכדו

 )ברטוליצי . שי״ח ,מנטובה . רצ״ז ,קושט'

 ע' וצעדנער \.2 252, ף רד״א אבל ,וואלף וכן
 . רנ״ג( דף גא"ל צונן עיין • בשוב"י : 403

. 4ס , שנ״ח ,קראקא

 מווירמיש. שמש יוזפא ה״ר המוסר. ס׳ 735.
 ותשר״ק א״ב ע״ס מסודר השכל מוסר

 מעשה )ועיין . 4ס ,ת״ן , ד״א : בחרוזים
. שס( ומ"ש נסים

 בתגבורת החכס "אמר תחלחו • המוסר ס' 736.
 כאשר המאמרים באור ואצלו וכו' המדות"
 באוקספורט ב״י ,הישראלי יסחק ביארם

לרח״ס חיים באוצרות הרמש״ש )לשון : 104/4
. שש״ז( דף

 מוסר .קרישפין ן׳ יצחק ר׳ . המוסר ס׳ 737.
 ועיין .)ש״י : כ״י , בחרוזות וקצת השכל

. ח׳( דף בתחכמוני

 :ב״י , גייא״ה משה לה״ר המוסר ס׳ 738.
. שכ״ה( )סה״ד

 ה״ר .צוכט דער בוך או המוסר ס' 739.
 נ' השכל מוסר .הכהן יהודה ב״ר שטעון
 על המלות ובאור בחרוזים דניאל וס' פרקים

 1"ץ. 5 תקמ״ב רד״א ב״י : בל״א והכל אקדמות
. 1261, ף וק״ר

 מוסר מאמרי בתים צ״א כולל המוסר ס׳ 740.
 לבוקר השבוע ימי לז׳ ונחלק בחרוז השכל

 והנהגות סגולות קצת ובסופו ,הערבים ובין
 , אוסטרהא .תקמ"ג ,שקלאוו : ישרות

. 8ס חש״ר,
 מעשה ספור .רשע אחרית או המוסר 741.

 הרז״וו ע״י חובר . בפולין קרה אשר נורא
 דענונציאנט בשם בל״א טוגענדהאלד

 מאנוש מנחם ה״ר ע״י לעברי ונעתק

. 8ס , 1847 ,ברעסלויא :בענדיטזאהן

 כספי, ן' לר״י מוסר אגרת )עיין המוסר. ס׳ '742,
 ראשית ,העצובה הנפש הגיון ,דוד דברי

. חכמה(

 . פלאריאן דע קלארים . אב מוסר 743.
 ללה״ק נעתק .ונפתלי אליעזר א( כולל:

 ישיר ב( פיוריגטינו. מרדכי ה״ר ע״י
 ה״ר מאת ושירים מוסר משלי . ישראל

.8ס ן נגינ״ת ע״ל ליוורנו, קושטא: ישראל

 דיין פריינר שמואל ה״ר . אב מוסר 744.
 , ווין :משלי ס' על מספיק פי' .בפראג

. 8ס , 1839
 חי )עיין . חידה בדרך המוסר ס׳ 745.

• מקיץ( בן

 שערי גם . — )שירי או השכל מוסר 746.
 נקרא ערבי ובל׳ גאון האי לרב מוסר(

 השכל מוסר תוכחת .שירה ופירושו ארגוזה
 שנזכר וכפי חרוזים, קפ״ט ובו האדם להנהגת
 שלח ונראה .לשערים נחלק קדמונים בספרי

 אשר האי רב של וחרוזים ,ממנו קצת רק נדפס
 אשר האי רב משלי וכן 1278 רוסי די בכ"י
 ועיין ,ממנו שערים הם אולי אוקספורד בכ״י

 בן נקרא כרמולי ובכ״י . שנ״ז דף ח״א פירשנו
 . 188 ע׳ תקצ"נו לב"י אננאלען עיין ,משלי
 וס׳ תשובה שערי ס' עם ראשונה נדפס

 )רס״ה(. חש״ד ,פאנו : גירונדי לר״י היראה

.16ס רצ״א, , שם .4ס רע״א, קונשטנטינא,
 כסף קערת ס׳ עם הנ״ל השכל מוסר 747.

 , ד״ו , שי״ט ,פאריז : נקודות ועם לבד הנ״ל

 ובסופם עודכנ״ל . ?( 32ס )גס 8ס ,של״ח
 קצת עם ד׳ מכ״ח מוצאת היא האזובי אגרת

 : שטיינשניידר משה ה״ר המסדר הערות
 פי׳ קצת ועס כנ״ל עוד . 8ס ,כת״ר ,ברלין

. 8ס ,תקצ״ו , ווילנא בקצור: והענין המלות
 כסף קערת ס׳ עס הנ״ל השכל מוסר 748.

 יעב״ץ לר״י האחדות מאמר ועם כנ״ל
 ,חמ״ר : נגארה לר״י ישראל כנסת וש׳

. 8ס , תקנ״ר
 כסף קערת שיר עם הנ״ל השכל מוסר 749.

 שי״ר להג״מ גאון האי רב ותולדות כנ״ל
. 8ס , תקצ״ה ווארשא, :בסופו שירים וקצת

 והערות רומי תרגום עם הנ״ל השכל מוסר 750.
 .8ס ,1597,פפר״א :עבערט יאקוב ע״י

 לייפציג, עבערט: טהעאדאר בנו ע״י ושנית
 : זיידיל קאספר ע״י וכן .8ס , 1628

 : אוגאלינוס וע״י . 8ס , 1638 ,המבורג
. 1744—69 ד״ו,

 בספרו דוקעש הרי״ל ע״י נדפס אחרון ועד

 ,1837 , )ווין וכו' ״עהרענזיילען״ האשכנזי
. ע״ש ק״א—צ״ו דף (8ס

 יואן ע״י רומי בל׳ הנ״ל השכל מוסר 751.
 )נלוה 8ס , 1559—61 ,פאריז : מערציער

. הנ״ל( שי״ט פאריז ד' אל

 להוכיח . גן יוסף ה״ר . השכל מוסר 752.
. 8ס , תר״ג ,אזמיר : א״ע

 ב״ר פייוויל יחזקאל ה״ר .השכל מוסר 753.
דעות הל׳ .בדרעטשין מ״ט וואלף זאב
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 : לשנים נפרד בחור עם להרטב״ם ותשובה
 השדות לקדושת הנוגע כל הזהב לשון א(

 הרמב״ס. ספרי משארי מלוקט ישרות והנהגות
 דברי לבאור לקישים חכמים לשון ב(

 . 8ס זולחו:דיהרנפורט,תק״ן, מספרי הרסב״ס
 הפרדס(. לקוטי )ועיין .12ס , 1857ווארשא,

אוליווירה. די שלמה השכל.ה״ר מושר 704.
 לעשרה ונחלק הבוריו חלקי כל כולל שס

 , אהבים אילת ,וענפיו איל; : והה , ספריס
 זית , נועם דרבי ,ה' דרכי , שפתים דל

 , חיים עץ ,ארמית כתוב ,לשון יד ; רענן
 במקומו(. או״א כל עיין גבלות.)ומהותם שרשות

 .ספי( קרית )עיין .השכל מושר 755.

.רומאנין ישעיה ה״ר . מלכים מושר 756.
 שלפסח: ז׳ לליל ולמודיס ושיריס מוסר מאמרי

 על ופי' ופשטיס פירושים :צ״ט סי' י' חצ״ל

. 12ס ,תק״ד ,ד״ו : עשרה שמונה תפלת
 ב; הונין הרופא .הפילוסופים מרשרי 757.

 וקורא לעברי )והמושבי הערבי. הנוצרי יצחק
 אינו היוצרי יצהק בן הנן ר' או חנניה ר' לו

 ספרי מכל מוסר מאמרי לקושי .גוועה( אלא
 וקצת ולשון עס מכל הקדמונים הפילוסופים

 גדולי בו ונזכרו , שכתבו מוסר אגרות
 וסדר אריסטו ותולדות הקדמונים הפילוסופים

 לג' נחלק . חכמות ושארי הפילוסופיא למוד
 השער בפתח )והנה . לפרקים שער וכל שערים

 כ״א בו נמצא ובאמת פרקים י״כו ובו :כתוב השני
 בו נוספו האחרונים פרקים ב׳ כי ונראה , פרקים

 בל׳ חובר . הרואה( יראה כאשר בפ״ע ענין והם
 שלמה ב״ר ר״י ע״י לעברי ונעתק ערבי

 הנפש מדות תקון ס׳ עם ונדפס אלחריזי
 לאריסטו: המיוחס התפוח וס׳ גבירול ן׳ לר״ש

 גרן )ועיין . 4ס , ככ״ש ,טרינטו די ריווא
. הפילוסופים( מליצות ועיין , נכון

 אלחנן חנניה ה״ר .השחרות מוסרי 758.
 ,ריגייו : לנערים מוסר למודי .הכהן הי

. 8ס , תקס"ד
 רפאל בה״י דור ה״ר .דוד מועד 759.

 . ומולדוח תקופות עברונות על . מילדולה

 ישרים הפלת סדור בסוף בקצור ראשונה נדפס

 מרובה תוס׳ עם ואח״ז ,הלוח הבנת בשם
 דבר ושם ת״ק לשנת השנה מלוחות בא׳

 היהודים ישוב להתיר וסיציליא נאפולי מלכות

.12ס ת״ק, ,ד״א נדפס: ושלישית בארצותס,
 דוד(. נשאל יהודה, בית )עיין דוד. מועד 760.

 יעקב ב״ר חיים ה״ר .הי לכל מועד 761.
 דינים פסקי ,השנה לחדשי לקט .פאלאני

. 8ס ,תרכ״א , ?( )איזמיר חמ״ד : ותוכחות

 אליהו בב״ר גבור יהודה כ״ר קטן. מועד 762.
 ולכל חלקים ה' . הקראי גבור יוסף בב״ר

 התורה סחרי בבאור ח״א . פרקים כמה חלק
 העיונית הקבלה חכמת ויסודות וסודותיה

.)אר"ץ( : חסר והשאר ׳ בקצרה

 , שאלה רשמי , משניות )עיין . קטן מועד 763.
. הקבלה( שלשלת

 על באור .ננא״ר יהודה ה״ר .,ה מועדי 764.
 מהרא״ש ובאורי הרא״ס ותוס׳ הסמ״ג

 ולולב סוכה וי״כ ושופר פסח הל׳ על ומהרש״ל
 לספרו וג' ב׳ קונט' ובסופו וחנוכה מגילה

. 2ס , תקס״ח ,ליוורנו : יהודה שבות
. יוצרות( ,קט; כפור יום )עיין . ה׳ מועדי 765.

 .הערצבערג יוסף ה״ר .שחר מועדי 766.
 להרמבמ״ן "מארגענשטונדען" ס׳ העתק

. 8ס ,)תר״ז( הר״ה ,קאנינסבערג : בלה״ק
 . ישראל ב״ר משה ה״ר . השם מועדי 767.

 בשס באור עם ומולדות תקופות עברונות כללי
 השוק תקנת קונט׳ ובסופו לעתים בינה

.8סתקס״ב, ווילנא והירידין: האומות חגי על
 . הנ״ל גבור יהודה ב״ר .מועדים ס׳ 768.

 תרועה יום ענין המועדים מסדר ענינים נ׳
 לחלקים נחלק ענין וכל ופורים הסוכות וחג

. ץ(“)אר : רבים

 בכ״ר הרואה הכהן יוסף ב״ר מועדים. ס' 769.
 המועדים כל באור .הקראי הזקן אברהם

. )אר"ץ( : טובים וימים

 הובא .קדמון לאחד ס׳ . ודעת מועצות 770.
. קי״ג דף ו׳ בכ"ח

 .אריסטו( )עיין .לאריסטו המופת ס' 771.

 ,חיים( תוצאות )עיין .טוב יום מוצאי 772.

 . מי( של שבת )עיין . שבת מוצאי 773.

 .יוסף( רב , דת אש )עיין . מאש מוצל 774.

. המוקצה( חבור )עיין . מוקצה 775.

 בבאור .שמו נודע לא קדמון לחכם ס׳ . מור 776.
)אר״ץ(. : שערים לי״ג ונחלק בקצור האלהיות

 יהודה חנוך ב״ר מרדכי ה״ר דרור. מור 777.
 חולין ב״מ ב״ק כתובות מס' על חי׳ . דייטש

 שנפלו ספקות איזה על וקו״א שבועות יומא

. 4ס ,תצ"ח ,פראג : בהרמב"ס
 )יעב״ץ(. עמדין יעקב וקציעה״ה״ר מור 778.

 : חלקים ב׳ א״ח ש״ע על דינים וחי׳ באור

. 2ס ,ב״ח(—חקכ״א) , אלטונא
 מיוחס וכו׳ הקב״ה של שמות על המורא 779.

 וואט' כ״י עצמו שבכ״י ברשימה . שטריא לר׳
אלי ה' דבר היה "אשר התחלתו ולפי . $349/
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 באזני" עלו מופתיך וכל דבריך את שמעתי לאמור
 ?: אבואלעפיא אברהם מר' שהוא קצת נראה

• , )רמש״ש(

. ישרים( דרכי )עיין . מקדש מורא 780.

 בכ״ר הראשון כ״ראהרן אהרן. מורה 781.
 הרבנים מנהגי נגד טענות * הקראי יוסף

. )ש״י( :כ״י , הקבלה ונגד האשכנזים

 , ובהוספות נאמן יד )עיין . באצבץ מורה 782.
, הקדש( עבודת

.המאיר( אור )עיין .ב^מק מורה 783.

 שענבלום כ״י :וכו' מוסרים .דעה מורה 784.
. )רמש״ש( :72

 יוסת ב״ר טוב שם ה״ר . דעת מורה 785.
 ]צ״ל מהותו פורש ולא יה״ש כ״י : פלקירא ן׳

. רמש״ש[ : 2546 ורשמש״ש ע״ש המורה מורה

 על . חיים ב״ר אהרן ה״ר .דרך מורה 786.
 סיחון ארן וחלוקת לא״י ממצרים ב״י מסעי
 לט׳ א״י וחלוקת השבטים וחצי לשנים ועוג

 , הורארנא :צבועה מפה עם השבטים וחצי
. 8ס ,חקצ״ו

 גרשון לר׳ הנבוכים מורה פי' .דרך מורה 787.
 רח״ם כ״י : בל״א קשות מלות העתקת עם

, ספרים עוד לו שיש כתב ]ובהקדמתו . 424
 חיקור . ש״ע על שלחן בדי . הלכה דבר : והם
 אסתר מאמר . עלית תורה דבר . שו״ת דין
 מליצת .פסח הגדת על הגדה דבר . מ"א על

 תנ״ך על ולקוטים עיקרים י״ג על עיקרים
. דרשות[ וס'

 אשר ב״ר חיים מרדכי ה״ר דרך. מורה 788.
 בק״כ ה׳ ויראת השכל מוסר .זעליגסבערג

 חיים, מקור לספרו ח״ד והוא ל״א עם פרקים
 :חיים( שדה מקלט, עיר ג״כ )ועיין . זה עיין

. 8ס ,תר״ז , רעדלהיים
 .דעטמאלד שמואל הייי .דרך מורה 789.

 ומבטא עבר שפת קריאת הילדים ללמד

. 8ס ,1815 ,ווין :וכו' האותיות
 :ברפואה הבריאות לשמירת דרך[ ]מורה 790.

. 246/16 מינבען כ״י

 ללמוד קטן חנוך ס' כעין הוא .דרך מורה 7 91.
 מיין: עברי עם וש״ד וק״ש בהמ״ז עם הילדים
 ווארשא , תרי"א , שם . תר"ח , ווילנא

. כ״ס וז״ז . 12ס , 1849

.חטאים( יורה )עיין . חטאים מורה 792.

. המורה( מורה )עיין . חסד מורה 793.

לערנער. צבי חיים ה״ר .הלשון מורה 794,
*8סחרי״ט, לייפציג, לה״ק: בדקדוק חדש נתיב

 אבולעפיא אברהם ה״ר המורה. מורה 795.
 להרמב״ס נבוכים מורה ע״ס פי׳ . הספרדי

 לפירושו חיינו ר״י בהקדמת )עיין . הקבלה ע״ד
 □ורוח ס׳ שהוא ונראה .האלהות( מערכת ע״ס

 ג׳ ובו ו.\2 39 לייפציג בכ״י הנמצא המורה
 מורה חפר, מורה צדק, טורה בשם חלקים
 פעמים ב' מיגכען בכ״י ג״כ ונמצא . משפט

 )עיין . תורה סתרי בשם .¥2 32, 0155/2,
. הארכתי( שם כי סמ״ך באות זה

 ן׳ יוסף ב״ר ש״ט ה״ר .המורה מורה 796.
 דעות ע״ס נבוכים מורה ע״ס באור פלקירא.

 הקונים קצת ובסופו הקדמונים הפילוסופים
 כל באור )ובסופו תבון אבן ר״ש להעתקת

. 8ס , 1837 פרעסכורג, בקיצור(: וסרק סרק

 רד״א הש״פ.כ״י למאמרי מקום מורה 797.
. מקום( מראה ג"כ )ועיין . 800, ף

.לעיל( המורה מורה )עיין . משפט מורה 798.

 נחמן ה״ר . הזמן נבוכי מורה 799.
 ומלמד צרוסה אמונה מורה ס׳ . קראכטאל

 . 4ס ,1851 , לעמבערג : ישראל חכמת
. 8ס , תרכ״ג , שם

 בן משה רבינו חיבר . נבוכים מורה 800.
 והעתיקו ערבי בל׳ ז״ל )הרמנ״ם( מיימון

 ללשון תבון אבן יהודה כ״ר שמואל ה״ר

 ססרי כל על במעלה הנכבד הססר הוא עברי.
 בידינו עתה עד הנמצאים באלהיות החקירה

 השמות שהוסי כל באור ,ח״א : חלקים ג׳ ובו
 כצורתו ססוק כל הדורשים דעות לבטל בלה״ק
 לדמות הבורא את ומגשימים ית׳ השם בתארי

 בהרחקת חקירות ושארי ח״ו ליוצרה צורה

 ,מ״ב .ית' מציאותו על ומוסתיס הגשמיות
 ואחדותו ית' מציאותו על ומוסתיס הקדמות
 עניני ,ח״ג .וכו' העולם חדוש על וראיות

 הנבואה ומהות בראשית ומעשה מרכבה מעשה
 המצות. וטעמי ההשגחה בדעות איוב ס' ועניני

 יהודה בר יוסף ה״ר לתלמידו מכתב ובראשו
 )לפני חמו״ר יקרה: והקדמה וסתיחה עקנין ן'

 , ליסבונה . 4ס ש״ה( דף מ״ב פירשנו . ר״ט שנת
 , ד״ו . 2ס חמו״ר( ואולי ,רוסי )די רנ"ז

. 4ס , ?( )רע"א חש״ר

 טוב שם ה״ר סי׳ עם הנ״ל נבוכים מורה 801.
 יצחק לה״ר האפדי ופי׳ ש״ט בן יוסף כ״ר
 דוראן פריפוט המכונה הלוי משה ב״ר

 יהודה לה״ר המורה פרקי כללי ובראשו
 א״ב כסדר הזרות המלות ופי׳ אלחריזי
 ומפתח הג״ל תבון אבן הר״ש להמעתיק

. 2ס , שי״א ,ד״ו : חנ״ך כסדר הפסוקים
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 הנ״ל פירושים ב׳ עם הנ״ל נבוכים מורה 802.
 אשר ה״ל סי' ועם כנ״ל נוספות שחרי וכל
 קרשקש בונאן המכונה אברהם כ״ר

 ולא המתקרבים קוים שני באור ובסופו
 ב״ר משה לה״ר לעולם בזה זה נוגעים

 .2סשי״ג, סביוניטה, פרובינצאלו: אברהם
 , יעסניץ :הל׳ל קוים שני באור בלי כנ״ל עוד

. 4ס , 1855—6 ן לעמבערג . 2ס , תק״ב
 משה ה״ר סי' עם הנ״ל נבובים מורה 803.

 שלמה לה״ר המורה גבעת ופי׳ נרבוני
 ,ברלין :לבד ח״א על מיימון יהושע כ״ר

 יצחק ה״ר ע״י מבואר וג' וח״ב . 4ס תקנ״א,
 בפי' שנויים תוס' עם סטנוב איש הלוי

 , 4ס ,נ״ו—תקנ״א ,ברלין : הזרות המלות
.4ס׳זולצבאך,חקפ״ח.1828/ווין ביחד: וכולם

 .אברבנאל פי׳ עם הנ״ל נבובים מורה 804.
. לאברבנאל( מו״נ ע״ס פי׳ )עיין

 קל תרגום עם ח״א הנ״ל נבובים מורה 805.
 לעווין מענריל מנחם ה״ר ע״י משנה בלשון

 הח״א תשלום ועד ע״ב פ׳ סוף עד טסטנוב
 , זאלקווא : תרגום בלי האפודי פי' עם

. 4ס ,1829
 ובאור ת״א עם ח״א הנ״ל נבובים מורה 806.

 יעקב ב״ר רפאל ה״ר ע״י מספיק

.8ס , 1839 קראטאשין, פירשטענטהאל:
 והערות ת״א עם ח״ג הנ״ל נבוכים מורה 807.

.8ס,1838פפד״מ, :שייער שמעון ה״ר ע״י
 יהודה ה״ר מהעהקת הנ״ל נבוכים מורה 808.

 שמעון ה״ר הערות עם מכ״י נדפס אלחריזי

. 8ס ,הרי״א ,לונדון : ח״א ,הנ״ל שייער
 מחתי׳ ה״ר ע״י נעתק הנ״ל נבוכים מורה 809.

. )ש״י( :ב״י !בחרוזות קרטין

 ספרי ב׳ כולל .החדש נבוכים מורה 810.
 תולדות עם ,הצרפתי העתקת לפי שפינוזה

 : ב״ח ! ראבין שלמה ה״ר מאת חייו

. 8ס ,תרט"ז ,וויען
 יהודה ב״ר יעקב ה״ר צדק. מורה 811.

 בש״ע הפת בציעת דיני על חי׳ .משקלאוו

. 4ס . תקמ״ג ,שקלאוו : א״ח
 כל על ושו״ת ונט״י המזון ברכת הל׳ על ]נ״ח

 . בכ״י[ ונשאר כנ״ל כנו בהקדמת ע״ש טורים ד׳

 הכהן משה ב״ר מיכאל ה״ר צדק. מורה 812.
 לקוטי .מסופיאה שמואל אברהם וה״ר
 גס דין כל מוצא ומ״מ ח״מ ש״ע על דינים חי׳

 ותשובות פוסקים ושארי אחרונים בתשובות
 לה״ר הטור בנליון כתוב מצאו הכל .כ"י וספרי
 שלי ושה״ג ע״ג מ׳ שג״ב )עיין ברקי יצחק

. 4ס ! תוד״ה ,שאלוניקי :במקומו( ח״ב

 מנין . אשר ב״ר צדוק ה״ר .צדק מורה 813.
 מכל הש״ס מסורת עם הרמב״ס כסדר המצות

 , ד״א ;הלוי עבודת מם׳ הועתק ! מצוה

. 8ס , תקכ״ח
 אליעזר ב״ר שלמה ה״ר .צדק מורה 814.

 שנדרש מקום כל אל הפסוקים מ״מ .הלוי
 : תנ״ך כסדר ואגדות בגמרא עליהם

 )?(, לובלין,חש״ד )?(. חש״ר קונשטנטינא,

 עבודת מספרו ח״א שהוא כתוב ש״י ובתום׳ . 4ס
. זה עיין ,הלוי

הלוי(. עבודת המורה, .)עי׳מורהצדק מורה 815.

 ע״ם אברבנאל פי׳ )עיין . לצדקה מורה 816.
. המו״נ(

 .בוכנר אברהם ה״ר לצדקה. המורה 817.
 עם ח״ג במו״נ להרמב״ס מצות טעמי קצת

. 8ס , תקצ״ח , ווארשא : באור

יורהדעה(. )עיין לצדקה. המורה 818.

 אייבשיץ. יהונתן .ה״רבשמי עם מורי 819.
 יצחק ה״ר חי׳ הגליון ועל עה״ת פשטיס
 , מקידאן טרויב כתריאל ב״ר אייזיק

. )שי״ג( : ב״י

 מרגליות )עיין .יעקב קהלת מורשה 820.
. טובות(

 יגל אברהם ה״ר . חוסים מושיע 821.
 ר״ל הדבר תרופת על הפלות . ממונציליצי

 מרזינטו: יוסף לה״ר הקטרת פיטום סדר עם
.4ספראנ,שס״ב, .8ס שס״ד, שם, שמ״ז. ד״ו,

 :ל״א עם הנ״ל ככל הנ״ל חוסים מושיע 822.
. דקי״ז( ח״ב )פירשט . 8ס , תע״ג ;פראג

 .ואלי דור טשה ה״ר .חוסים מושיע 823.
 הוא אולי . יוא״ל ב״י : וישעיה שמואל על פי'
 נמצא עליהם ואלי הרמ״ד באור כי ,סוד ע״פ פי׳
. ב׳( באות באור )עיין .ז״ז בכ״י לו

.חסר( תורת )עיין .חוסים מושיע 824.

 אברהם ב״ר יוסף ה״ר .אל מושעות 825.
 הושענות על מקורפו.פי׳ רומניא מבני כהן

 .ישמח״ו ,קורוגישמי : רומניא ק״ק כמנהג
 מבורו בהקדמת ומצאתי . 4ס , ישמח״ו ,ד״ו

 בכפר ראשונה שהדפיסו שבת תקנת למוסף טעם

 הדפום ישר ולא לקונשטנטינא הסמוך קורוגישמי
 לצאת והוצרך מטושטשות האותות היו כי בעיניו

 שנית ונדפס בוויניציא שנית להדפיסו מאה״ק שנית

 ,קורגישמי כ׳ 483 ע׳ )וצעדנער . ההיא בשנה
. .!(4ס ישמ״ח,

מליטשקויא. דור בן צבי אדם.ה״ר מות 826.
אדה״ר מות על ושמחה שיר בדרך מליצה
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 י קלאפשטאק: להמשורר אשכנזי משיר נעתקה

. 8ס ,תקע״ז , פראג
, פסח( קרבן )עיין . הפסח מותר 827.

 קלוגר שלמה ה״ר . אבנים מזבח 828.
. )שי״ג( :קדושין הל׳ על .מבראדי

 שמואל. ב״י מיוהס י,"ר .אדמת מזבח 829.
 על לקוטים ובסופו ש״ע ד׳ כל על דינים חי'

 בבורים הנפת ואח״ז ,ודרוש אה״ע ש״ע
 מאכלות וקונע' הרא״ס ולשונות ש״ס חי' קצת

 קצת ובסופו להסמ״ע רבית ודיני אסורות

.2סשאלוניקי,לשאר״ו, ומפתח: ופלפול דינים

 .מרדכי ב״ר שלמה ה״ר .הזהב מזבח 830.
 בזמן ותפלות נרות והדלקת קערת מעניני
. 4ס , שס״ב , באסיליא :ב״מ המגפה

 .מלונדון טוב שם ה״ר . הזהב מזבח 831.
.4ס)?(, ד״ו,הש״ד וקבלה: במחקר שו״ת קצת

 סענרר אלכסנדר ת״ר . חדש מזבח 832,
 ,ברעסלויא :חדש שימת על חי׳ .נח בה״ר
. 4ס , חרי"ט משנת( וההסכמה .)תרי״ז חש״ד

 צבי ב״ר קאפיל יעקב ה״ר יעקב. מזבח 833.
 אגדות. ובאורי ודרוש מרגליות.מוסר הירש

 אנכי דבור על באור יעקב מראות לו נלוה

.8סתנ״ד, שם, .4ס תכ״ב, ד״ו, תחמוד: ולא
פייתוסי. בר״א יעקב כפרה.ה״ר מזבח 834.

 על מקובצת ושיטה חולין מס' על הרמב״ן חי׳
 ובסופו מנחות מס׳ וקצת ובכורות זבחים מס'
 חולין מס׳ על ולקוטיס חי' ליעקב רנו ס'

 וסוגיות מסכתות לשארי הגהות וקצת ותמורה
. 2ס ,תק״ע ,ליוורנו :דרשות ושארי

 . פארת יעקב ה״ר .כפרה מזבח 835.
. רכ"ז סי׳ י' תג״י עיין .נדפס

 : החדש במשמרת ללמוד .כפרה מזבח 836.
, 8ס ! ואשמרנ״ה ,ליוורנו

 , זבח( תורת )עיין העולה. מזבח 83./

 ההלצה במשפט דבריו לכלכל המכתב. מזון 838.
 רח״ם ב״י :בסופו ומליצות אגרות כמה עם

רשב״ג(. על דוקעס וס' בלינובל. )וצ״ע . 429

 אבד מערוואן לאבו המזונות ס' 839.
 האדם מזונות על .צוהר אבן אלטאליק

 כמה ועל בעתם הטובים והמינים ואיכותם
 ב״ר ...ע״י לל״ע נעתק ,ז״ז רפואות מיני

. "\ו. 220 מינכען ב״י : אליעזר

 מצגטאן טהמד בן עומר מזוקק.חיברו ס' 810.
 משה ה״ר ע״י לעברי ונעתק הישמעאלי

 התכונה מחכמת קצור .אליה בכ״ר היוני

 לשערים חלק וכל חלקים וב׳ להקדמה ונחלק
ואחרי רי״ו ספרי מאוצר בכ״י ראיתיו . וכו׳

 אמר" : ח״ל הספר מתחיל הקצרה המעתיק הקדמת
 לאל והתהלה השבח אחרי , מצגמאן מחמד בן עומר

 מחכמתו להם נתן אשר ע״ה לנביאים וההודאה ית'
 בו אודיע התכונה מחכמת קצור לעשות הואלתי
 החכמה מן מאומה חסר יהיה שלא עד רבים כללים
 מזוקק שהוא לפי מזוקק הס' שם וקראתי , הזאת

וכו׳. וכו' חלקים" ולשני להקדמה וחלקתיו שבעתים

 בר״י אברהם ה״ר . ותרופה מזור 841.
 ונחלק אונן בעון המתגאליס על . שטערן

 מספרי וספורים המחלה בעניני ח״א : לשנים
 בס: הנאחזים ברפואות וח״ב גדולים רופאים

. 8ס ,תרי״ז , ווארשא .תקע״ז ,ברלין
 ותקוניס זהר מאמרי הרבים.באורי מזכה 842.

 חובר . וזהירות והיראה התורה על ומאמרים
 רד״א ב״י : חלקים ז' ובו שס״ג, שנת במננוובה

? ,899 .
. אברהם( מזכרת )עיין . מזכיר 843.

.רב( זכר עולם, בחינת )עיין המזכיר. 814.

 ליב אריה בה״ר מרדכי ה״ר .מזכרת 845.
 מצבת הציב ביום הספד דרוש לעווינשטאם.

 ,ברעסלויא :עליו המתה אשתו קבר על אבן

. 8ס ,תקצ״ו
 אורי אברהם ה״ר . אברהם מזכרת 846.

 שונים מספרים רבים ליסא.לקוטיס ש בייבי

 ח״א : מלקים ג׳ מערכה ובכל מערכות בשש
 דברי ,ח״ב . מטרה שמו וקרא דרוש דברי
 דברי וח״ג . מזכיר לו וקרא ומצות תורה

 )דראמאטיש( ההוה ע״ד וקצתם ומליצה שיר
 הסעודה לאחר הבא מוגמר בכללו ונקרא

 הספר בשורת רק ראיתי ולא .טדי הפרטי ושמו
 משנת הסכמות קצת עס הס׳ ומבוא ומודעה
. 8ס ,חש״ר , ברלין : תקצ״ג

 ביתיהחוליס לחנכת שיר . אהבה מזכרת 847.
 ונעתק שווייטצער בער דוב ה״ר מאת
 : פירשטענטהאל י. ר. ה׳ ע״י לל״א

. 4ס , 1841 , ברעסלויא
 בן מאיר ר׳ ע״י נכתב .הגטין מזכרת 848.

 ראה כ״י . ?( )כווניציאה שוואב אברהם
. תרכ״ז שנת פעלזען ביד הרמש"ש

 ריגייו. שמואל יצחק יש״ר.ה״ר מזכרת 849.
 בחבורים ידיו מעשה וכל ספריו כל זכרון

 עד חבורים חובר לאיש היותו מיום ומכתבים
 ובסופו ,תר״ט( אלול )ב׳ שנה ס״ה לו מלאת

. 8ס ,1849 ,ווין הבקרה: חכמת ע״ד מכתב

 ריגייו חי אברהם ה'^ הלמוד. מזכרת 850.
 וחדושיס, יקרות הקדמות .הנ"ל( יש״ר )אבי

. פ״א( דף ח״א )ירושלים : ב״י
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 יוסף כרכי הרב הזכירו . עליה פי' טוב. מזל 851.
. למ״ד( הי' מ׳ )זצ״ל : כ' אות הרע״ו ני׳ א״ח

 הכהן. יהודה כ״ר שלמה שעח.ה״ר מזל 852.
 : דרושים וקצת להרמב״ס ח״ג מקצת על

. 2ס ,תקע״ב ,שאלוניקי

 הכוכבים מערכת על להראב״ע המזלות ס' 853.
 מערכת את לשנות וכחם המזלות ומחברת
 הראב״ע על יוסף אהל כסי' מובא וכו/ התולדות

. ע״ש , תשא כי פ' ריש עה״ת

. פענח( צפנת )עיין . המזלות ס' 854.

 ע״ס חי׳ .פארת דוד ה״ר לדוד. מזמור 855.
 בנו יצחק לה״ר תשובה ובסופו גנוסר, פירות
 פינסי אברהם כ״ר דוד ה״ר המגיה וחי'
. 4ס ,שלו״ם ר״ב ,ליוורנו : המו"ל נכדו

, זקונים( בן )עיין . לדוד מזמור 856.

 הציל אחרי לבאנאפארט שיר מזמור 857.
 חובר .נפשו מבקשי מיד פעמים ג׳ אותו ה׳

 ע״י ול״א צרפת לל' ונעתק ליטיין בל'
 ליפמאן ה״ר ע״י ללה״ק ונעתק ,שאללער

 בישענטהאל:שטראםבורג, ש״י משה ב״ר

. 8ס , תקס״ב
 לה״ר בעמדין בהכ״נ חנכת שיר מזמור 858.

 ,הנובר :ת״א עם לעווינשטאם אברהם

, 8ס , 1836
 לה״ר השיר ובנות ידידות שיר מזמור 859.

.12ס חי״ט, מנטובה, אורבינו: ברוך יוסף

 נאפוליון הקיסר הולדת יום על שיר מזמור 860.
. 8ס ,תקס״ו ,פאריס :צרפת ל' עם

 סדר .הבית התחדש שיר מזמור 861.
 : הוללאנדי ל' עם ,בליידען בהכ״נ חנוכת

. 8ס ,1858 , ד״א

 לר׳ לקיסר נאסוליון נכתר ליום שיר מזמור 862.
 בעער: מיכל לר׳ צרפת ל׳ עם מאיר יעקב

. 8ס , 1804 פאריז,

 ב״ר מאיר ה״ר .השבת ליום שיר מזמור 863.
 לזמר ארמי בל' שיר .משערבשין שמואל

 כנ״ל עוד . 8ס ,שצ״ט ,ד״ו : כלה בהכנסת
.8סתי״ד, ,ד״א :מווין גומפיל לר׳ ל״א עם

 . מילדולה דוד ה״ר .לתודה מזמור 864.
 מונטיפיורי: ר״מ השר ולכבוד לה' להודות שיר

. 8ס , חש"ד ,לונדון

 מנחם ב״ר דוד ה״ר . לתודה מזמור 865.
 משפטים פ' עד התורה מעשיות הכהן.ספורי

 . קר״ש ,ד״א : בל״א בחרוזות מגלות וחמש

. 4ס ,תע״ז , הענא

 יונה בן יהודה ה״ר . לתודה מזמור 866.
 אחרי השובע על לה' הודה שיר . ייטלים

. 8ס ,תקע״ז ,פראג :ת״א עם הרעב
 מאיר יעקב ה״י . לתודה מזמור 867.

 נאפוליון נכתר ליום שיר .מבערצהיים
 מיכל לה״ר צרפת ל׳ עם באיטליא לקיסר

. 4ס , 1805 ,פאריז : בעער
 לאווענשטיין. ה. ל. לתודה.ה״ר מזמור 868.

 מונטיפיורי משה ר׳ השר לכבוד תהלה שיר

. 8ס , תר״א , פפר״ט : מדמשק בשובו
 יצחק ב״ר שמואל ה״ר .לתודה מזמור 869.

 וט״ו אפי תמניא על ופשטיס באור . אריפול

 פראג, מרומי״ם, ד״ו, : בתהליס המעלות שירי

 . משה קהלת במקראות גס ונדפס . 4ס , של״ם
. תורה( )עיין

.זקונים( בן )עיין .לתודה מזמור 870.

 אויערבאך. ברוך תהלים.ה״ר מזמורי 871.
 תלמידי לשירי מיועדים ושירים מזמורים

. 8ס , תקצ״ה ,ברלין :בברלין ת״ת חברת
 .כספי אבן יוסף ה״ר .בסף מזמרות 872.

 שלו כסף קבוצת בס׳ )עיין .תהליס על פי'
. שלי( ב' בדב״ע הנדפס

 ואלי: דוד משה לה״ר קבלה שמש מזרח 873.
, יוא״ל כ"י

 .מזרחי אברהם ב״ר אליהו ה״ר מזרחי. 874.
 .רפ״ז ,ד״ו :עה״ח פירש״י על ארוך פי'
 . שנ״ה , קראקא . של״ר , שם . ש״ה , שם

 , פיורדא . תקי״ד , זאלקווא .בעת״ו ,ד״א

 נחלת ס׳ שוליו ועל ובגליון עוד .2ס תקכ״ג,
 בה״ר יעקב לה״ר עה״ת רש"י באורי יעקב

 , קונשטנטינא : שאלנעק אהרן בנימין

. 2ס ,תפ״ו
 שטערן אברהם ה״ר .מערבי מזרחי 875.

 עה״ח המזרחי ס׳ קצור . חיים מאיר ב״ר

 קושיות על וטעמים ישובים וקצת מורחי בשם
.4סמערבי:םראג,תקנ״ג, בשם השמטות וקצת

 באור .הנ״ל כספי אבן ר״י .כסף מזרק 876.
 ומכל התורה מן בראשית למעשה הנוגע כל

.שלי ב' בדב״ע כסף קבוצת בספרו הנביאים.עי׳

 בן אברהם ב״ר לוי ה״ר . בטף מזרק 877.
 שיר ע״ד חתונתו ביום לבנו מוסר שיר חיים.
 בוואטיקאן כ״י : האזובי יוסף לר' כסף קערת

. תע״א( דף גא"ל )צונן . 171

 ב״ר יהורה ה״ר .איתיאל מחברות 878.
 כתאב מס׳ מחוכם העתק .אלחריזי שלמה

 להחכס ערבי בל׳ המחברות ס' , אלמקאמאת
שמו )ונשתבש מבצרה הרירי הערבי הבלשן
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 ד״א התחכמוני ע״ס ובהסכמות חכמים קצת בסי
 ומחמשים .ע״ש( הערידי, איתיאל ר׳ לו לקרוא

 מכ״י בא׳ מהס כ״ז עוד נמצאו מחברותיו
 השלישית היא מהנה ואחת • • •פאריז

 החכם הדפיס הזהובים מחברת הנקראת
 168 8620068 (10 בספרו זאסי די סילוו'

 . 4ס , 1822 ,פאריס :,וכו י״א דף 03ז1ז1
 דוקעס רי״ל ע״י שנית ונדפסה לוקחה ומשם

 : וכו׳ דענקשטיינע א׳ עהרענזיילען בספרו

 ר״י חיבר ממנו וכמעשהו .8ס , 1837 ,ווין
 . זה עיין , תחכמוני ספרו אש הנ"ל אלחריזי

 העולם ס׳ נקרא המשרתים.כן מחברות 879.
. ע״ש , ^2 430 רח״ם בכ״י להראב"ע

 ב״ר עמנואל ה״ר .עמנואל מחברות 880.
 פרקים או מחברות כ״ח . מרומא שלמה

 נושאים על שקולים ושירים חרוזות במליצה
 ממנה יבצר לא כי לה״ק כח להראות שונים
 וזרים קשים נושאים על גס ולדבר לבטא
 .רנ״ב ,בדישה : ושירים וחרוזים צחה בלשון

. 4ס ,תקנ״ו ,ברלין . רצ״ה , קונשטנטינה

 פראנקו דור לה״ר המשיח ביאת מחברת 881.
. מהרש״ד ב״י : נדים מי

 קצת ובאור בקצרה לה״ק שרשי על מחברת 882.
 השרשיס פתרון גס ולפעמים ארמיות מלות

ק״כ(. דף גא״ל ^.)צונן 92 המבורג ב״י בל״א:

 משה ב״ר אהרן ה״ר .אשר בן מחברת 883.
 טבריה. הנקרא מעזיה ממקום אשר בן
 והמסרות והטעמים והנקודות האותיות על

 ונדפס הורס וממנו ,וכדומה דקדוק וכללי

 וקצת ,תורה( )עיין גדולות במקראות קצת
. המסרות( קונטרס )ועיין .ז״ז גס

 והמליצה וההגיון הדקדוק מחברת 884.
 ח״ב פירשנו )ועיין .כ״י .לוצאטו לרמ״ח

. ר״ס( דף

 מחברות )עיין . הזהובים מחברת 885.
. לעיל( איתיאל

 הרופא אחיטוב לר׳ הטנא מחברת 886.
 לונדון ב״י .קטן מוסר ס' .פלדס ממדינת

 שר״ט עק״ד )שוס' : נבוכים מורה ס׳ בגליון
. תקי״ט( דף

 סרוק בן מנחם ה״י .מנחם מחברת 887.
 על חובר אשר הראשון הספר הוא .הספרדי

 בדניאל הארמיות מלות וכל לה״ק שרשי
 כ״י חמשה ע״פ ראשונה עתה נדפס .ועזרא
 תולדות ועם קצר ופי׳ מ״מ בחום׳ שונים

 הירש צבי ה״ר ע״י חקירות ושארי המחבר
. 8ס , תדי״ר ,לונדון :פיליפאווסקי

 על להראב״ע העולם במשפטי מחברת 888.
 . וכו' ,הכוכבים ומשפטי הגלגלים מערכת

 נח פ׳ עה״ש הראכ״ע על יוסף אהל בפי' מובא
 ס׳ הוא ואולי , וגו' שבעה עוד לימים כי ם'

. זה עיין ,שלו העולם

 .בדקדוק הנזיר יהודה בן עלי מחברת 889•
 . ע״ש ע״ב דק״ח קטן ד״ו במכלול הרד״ק מזכיר
 : וז"ל דקנ״ח ב׳ באו״נ גייגער ר״א החכם וכתב

 , יותר מצאנו לא הנזיר יהודה בן עלי זכר את
 כי שמענו במחברתו הרד״ק ראה אשר מדבריו אך

 טבריה אנשי קריאת את וידע א״י מאנשי היה
 דגושה ריש בין הבדילו אשר וטפה ונשיה אנשיה
 יהודה בן עלי כי לי אומר לבי והנה , וכו' ורפס
 הכופר אשכול בס' הנמצא האיש הוא הזה הנזיר

 דיני על מ׳( אות רנ״ז )פ' הקראי הדסי יהודה לר׳
 עלן ומלת ,הטברני עלן בן יהודה בשם ירושה
 או והבן האב שם ונחלף עלי במקום ט״ס נראה

 עוד כ׳ הדסי ור״י הכופר, באשכול או במכלול
 אשר וז״ל זכו' ע״ב( דס״ט ט׳ אות קע״ג )פ' שם

 רי״ת עינים מאור בספרו המדקדק טברני ביארם
 שם את גם ושמענו הוא הוא כי ספק ואין ,ע״כ

 הזה הס' אם יודע ומי !הרד"ק הניא אשר מחברתו
 עלי הוא הטברני עלי בן ליהודה עינים מאור הוא

 רמז אשר עינים אור הס' איננו הנזיר יהודה בן
 נדרן עה״ת לפירושו נהקדמתו הראנ״ע עליו

 יון חכמי חיברו אשר הדרוש ספרי כתוך הרניעית
 טונים לר׳ טונ לקח ס׳ אצל ושם יד לו ויצג ואדום

 השערה להכחיד רציתי לא ! מה יהי . אלעזר בן
. עכ"ל ן ישפוטו והחוקרים לשוני תחת זאת

 כ״ר שלמה ה״ר . הערוך מחברת 890.
 לה״ק יסודי על • פרחון ן׳ הידוע אברהם

 , ח״א : לשנים ונחלק בתנ"ך המלות ושרשי
 בסדר לה״ק שרשי וח״ב ,הלשון דקדוק כללי
 תתקכ״א ד״א שנת חובר .והוראותיהם א"ב

 הערות תוס׳ עם לביה״ד ראשונה עתה והובא
 גאטליב ידידיה בן זלמן שלמה ה״ר ע״י

 מאמר ובראשו .)שטערן( טוב בוכב ף
 והתפשטות לה״ק דקדוק מהלך מקורות גדול

. 4ס תר״ד, ,פרעסבורג שי״ר: להג״מ למודה

 )עיין הזקנות. ומחברת פורים מחברת 891.
, והעדן( התופת מחברת

 הכוונות ס׳ הוא . הקדש מחברת 892.
 , ומועדים וחגים ור״ח לשבתות להאריז"ל

 בס׳ נמצאו שלא הכוונות פרטי כל עליהם נוסף
 בקצור חסידים משנת ,בס והובאו ע״ח פרי

 רמז דרך דרשות וגם ברחבה פה ומבוארים
 נפלאים מעניניס מרובה ותוספות למהרח״ו

 , קאריץ : ולהרמ״ע שפירא למהר״ן

. 4ס ,תקמ״ג
.40
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.מעט( מקרש )עיין . הראיטי מחברת 893.

 המחברת היא .והעדן החפת מחברת 894.
 פראג, :הנ״ל עמנואל מחברות מס' האחרונה

 ,0 רד״א עיין . שע״ב או חמו״ד : )וי"א שי״ח
 תע״ג, פפד״מ, . רצ״ט( דף גא״ל וצונן 393

. וגיהנם( עדן גן עניני )ועיין , 8ס

 בתוספת הנ״ל והעדן החפת מחברת 895•
 ממחברות הזקנות ומחברת פורים מחברת

 כפירשנו )ודלא . 8ס , חקל״ח , ברלין :הנ״ל
 והעדן החפת ומחברת .פפד״ט( :צ״ב דף ח״ב

 בשם בל״א נדפסה תוס׳ קצת עס לבדה הנ״ל
. 8ס , חש״ר , ווילנא : עמנואל

 שמואל ב״ר רפאל ה״ר חדשים. מחדש 896.
 משנת שנה שלשים על מסודר לוח .שאמי

. 8ס , חש"ר ,ד״ו :צ״ה—תס״ה
 דור ישראל ה״י . המחנים מחולת 897.

 )בע״ס סערער דוד הנקרא ...מרדכי ב״ר
 מרגליות שני( זי״ע קה״ה הל׳ על למועד חזון

 מוצאם מקור ולברר ישראל מנהגי לחזק .יפה
.8ס פרעסבורג,אחרי״ח, שו״ת: בדרך ומקומם

. ברייתא( )עיין . מחוצה 898.

 ב״ר ליב יהודה ה״ר . יהודה מחוקק 899.
 פסח הל׳ על דינים חי' אויערבאך. ישראל

 דינים חי׳ עולם חקי א( : לשנים ונפרד

 דעת חקי ב( . ושו״ת מאחרונים בקצור
. 2ס ,תקנ״ב , לבוב :באריכות פלפולים

 במהרא״ל אברהם ה״ר . המחזה ס׳ 900.
 באור. עם במליצה מוסר ליכטשטיין.תוכחת

. 8ס ,חקע"ז , ווילנא : ח״כ
 ב״ר,יהודה אברהם ה׳׳ר אברהם. מחזה 901.

 עניניס קצת וגס ,ולשונות שו״ת * בוטון די

 .2ס ,חקנ״ה ,שאלוניקי :בנו יהודה לה״ר
. רמי״ג( . דסין )קע״ע

 אבלי אברהם ה״ר . אברהם מחזה 902.
 הוגה .מוסר ס׳ .דמינסק מ״מ רוזאנום

. 4ס ,ברכ״ת , ווילנא :נכדיו ע״י ונסדר

 , אברהם מאמר )עיין . אברהם מחזה 903.
. קדש( מקראי בשם חורה

 אייזיקמאיר ה״ר מולמחזה. מחזה 904.
 לימי ימינו הליכות מתאר ספור .ריק

. 8ס הרב״א, , ווארשא : בפורים הנעורים
 ברש״ט אברהם ה״ר . שדי מחזה 905.

 ק״ד דף אמונה דרך כספרן מזכירו . ביבאגו
. ע״ש ע״ד

 אברבנאל. יצחק דון השר .שדי מחזה 906.
 !למכרו התחיל ומיניה. וסוגיה הנבואה עניני על

 הנביאים להקת ס׳ במקומו ועשה ממנו ונאבד
. ע״ש ,הכהן לר״ש בתשובתו כמ״ש

 אריה ב״ר אברהם ה״ר . השיר מחזה 907.
 ונדפס שיה״ש על פי' . שי״ק ליב יהודה

. 8ס , ת״ר ,ווארשא : עמו

 החפלות סדר לקובץ הכללי שם הוא . מחזור 908.
 שבתות וקצת ורגלים נוראים לימים והפיועיס

 וסדר התפלות סדר רוב בו ונכלל השנה
 כן ונקרא ,תפלה( ,יוצרות )עיין היוצרות

 בו נמצא והנה .שנה שנה חלילה שחוזר לפי
 מדינה כל מנהג לפי ושונים רבים מינים

 פעמים ונדפס ,ועדה עדה ועיר עיר ומדינה
 ובפרט כמנהגה ומדינה מדינה לכל מספר אין

 חוברו גס .וכו' וספרד ופולין אשכנז מנהג
 נדפסו מאלה וגס ושוניס רביס פירושים עליו

 לשון לכל נעתק גס .רבות פעמים רובם
 בתוכם נפוצים ישראל בני אשר ומדינה מדינה

 ולשונם כדברם והנשים ההמון שפת ארח לפי
 אין ואני .מספר אין פעמים נדפסו אלה וגס
 מזער מעע כ״א מקצתם ואף כולם פה לסדר בידי

 עליהם ונוסף ספרים רושמי בספרי ונעלים הנזכרים
עיני. ראו אשר וכל מחדש והנעתקיס המפורשים קצת

 המחזורים מיני קצת הקורא לפני אערכה וערם
 מדברי קצת פה להעתיק נכון ראיתי ,וכ״י בדפוס
 במנהג למחזור מבוא בספרו מהרשד״ל החכם

 ישא באשר לעניננו ג״כ הנוגעים רומא בני
 וז״ל: ומחלקותיו המחזור תולדות ראשי על מדברותיו

 במנהגי קדמון היותר והמחזור המנהג
 שה על כך שנקרא רומניא מנהג הוא איברופא

 עורקיא ארן היא הלא !(10מ1ג111)ג רומניא
 יון ארץ בכל נוהג והיה באיברופא אשר

 גדול ספר והוא .זכרו נשכח כמעט ועכשיו
 בביש בוויניציא ראשונה :פעמיס ב׳ נדפס

 בשנת בקושטנטינא ושנית בומבירג דניאל
 המחזור על דברתי וכבר . וכו׳ וכו' שס״ב

 אך .ל"ט עד ל״ו מעמוד רביעי בכ״ח הזה
 היו לא המחזורים שאר כל וכן הזה המחזור

 בכל כי !בדפוס עתה הס כאשר מחחלתס
 ממנו חלק בידי ויש וגרעין תוספת קבלו דור

 המחזור . בדפוס שאינם עניניס בו ויש י בכי
 הנמצאים הקליר פיוטי כל כולל איננו הזה

 בו יש ובהפך ,מיעוטם רק אשכנז במחזור
. אשכנז במנהג שאינם הקליר מפיוטי קצת

 שנתפשטו . אחשוב ויון תוגרמה מארץ
 , לרומא ומשם הדרומית באיטליאה הפיוטים

 באו אשר מהפיוטים קצת קבלו רומא וחכמי
 בהמה עליהם הוסיפו ועוד ממזרח להם

 בספרים כולל הוא הזה המחזור גס ,וכהמה
 , הדפוס בספרי שאינם רבים ענינים כ״י
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 י כולל רומניא( מחזור )וגס הזה המחזור
 | ,אשכנז שבמנהג מאותן משונות לת"ב קרובות

 בהן וחתוס הקלירי מלאכת ואלו ואלו
. וכו׳ וכו' קליר בירבי אלעזר

 שאר לכל קודס נדפס רומא בני מחזור
 התחלתו היתה ממנו הראשון הדפוס כי . מחזורים

 שונצין )קענה( כעיר (1485) רמ״ו שנת כתשרי
 )כ׳ מיורי בקזאל הנ״ל השנה בסוף והשלמתו
 ע״י קרימונה( במדינת בלומברדיאה הס המקומות

 פעמים ב׳ ועוד , שונצין בני המפוארים המדפיסים
 נדפס ואח״כ הכ״ל המדפיסים ע״י אח״כ נדפס

 חג בערב השלמתו והיתה ש׳ בשנת בבולוניא

 ה״ר מלאכת נכבד פי׳ עם והוא ,ש״א הסוכות
 קמחא לפירושו וקרא ז״ל טריוים יוחנן

 פעם עוד נדפס לא הזה והפי' . דאבישונא
 פעמים כמה נדפס פירוש בלא המחזור אך אחרת

, ובוויניציאה במנטובה
 נדפס רומא בני כמנהג התפלה סדר
 בולוניא בעיר אשורי בכתב איטלקית מתורגם

 גס . (1538) כעזר״ך שנת בתשרי השלמתו והיתה
 ויאונה בעיר שלי איטלקי תרגום עם נדפס
 . תקצ״ז שנת ובליוורני תקפ״ט בשנת )ויין(

 וגס אימליאה קהלות ברוב נוהג הזה המנהג
 נקרא א׳ כנסיות בתי בשני הוא בסלוניקי

 המנהג . חדש איטליא נקרא וא' ישן איטליא

 נקרא והוא רומא" בני "מנהג שמו עיקר הזה
 ק״ק מנהג , לועזים מנהג ,לועז ״מנהג ג״כ

 קטן ד׳ ש״ך שנת מנטובה ובדפוס .איטליאני"
 לידי( בא לא )והראשון השני החלק בסוף

 ה' שם )יהי איטלי" "מחזור כתוב מצאתי
 להגיע חסדיו וכרוב כרחמיו זכני אשר מבורך

 . הזה( האיטלי" ״המחזור מלאכת תכלית אל
 הלכו משם )אשר רומא מעיר ובפרט מאיטליא

 בנו משה ור' קלונימוס ר' הגדול קרלו עס למגנצא

 נתפשט באשכנז( התורה מעינות הפיצו והם
 הצפון חכמי וגס ,הצפון בארצות המחזור

. קצתם ועזבו רבים פיוטים בו הוסיפו
 : ראשיס לשלשה והיה יפרד אשכנז מחזור

 בכל ומפורסמים היום עד קיימים מהם שנים
 פירושים ועם רבות פעמים ונדפסו העולם

 מחזור והס , פעמים כמה ותורגמו שונים
 נדפס לא והשלישי ופולין, פיהם ומחזור אשכנז
 נמצא ממנו קצת . צרפת מנהג והוא עדיין
 בפיימונטי נשאר וקצתו ,נושן ישן בכ״י בידי

 מועקלוו( פוסאנר אפטי )ר״ת אפ״ס במנהג
 נעשה זה צרפת מחזור ועל ,למעלה שהזכרתי

 ס״א שנת כתיבתו שהיתה שבידי כ״י הפי׳
 שונים בזמנים היה חבורו אבל ,הששי לאלף

 מחלקיו וקצת אחד מחבר מלאכת איננו כי
. ז״ל רש״י בחיי נכתבו

 לספרד חפלה סדר שלח גאון עמרם רב
 שהיו הפיוטים גם להם שלח אס ידוע ואין

 משה ר׳ ע״י מאיטליא להם באו ואולי ,בימיו
 אשר בארי מעיר לשם שבאו בנו חנוך ור׳

 בספרד ההורה מעינות והפיצו נאפולי במלכות
 להיותם ספרד חכמי אבל . שנה מאות תשע זה
 וישמעאלית יונית חכמת למדו הישמעאלים בין
 וחבריו הקליר בפיוטי נוחה רוחם היתה ולא

 וגדולי . חדשים פיוטים להם ועשו ועזבוס
 המכונה אביתור בן ר׳יוסף הס ספרד משוררי

 ישמעאל( למלך התלמוד )שתרגם שטנאש בן
 יצחק ור׳ גבירול יהורה בן שלמה ור׳

 גבור וגס התלמוד בחכמה גדול )שהיה את י ג
 הכוזרי, הלוי)בעל יהודה ור׳ השיר( במלאכת

 משה ור׳ ,הגלות( במשוררי כמוהו קס לא

.חזן אברהם דר' וראב״ע ,עזרא אבן
 פיוטי מכל מרובים הס הספרדים סיוטי

 ומדינה מדינה כל כמעט ואולי , ארצות שאר
 ואחר ,עצמו בפני מחזור לה היה ספרד מארן

 ונשארו פיוטיהם רוב הספרדים עזבו הגירוש
 קהל היום עד יש ובסלוניקי .כ"י בספרים

 ויוה״כ לר״ה מחזור להס ויש קטאלוניא
 שגת יז״כ ערג השלמתו )היתה שאלוגיקי ד׳

 לנוסח מחזור :כתוב הספר ובשער תנ״ד(
 דפין ר׳ והוא ,קאטאלוניאה מנהג ברצילונה

 לר׳ הוא בו אשר העבודה וסדר .4ס אין
 קהל עוד שם יש גס . אביתור בן יוסף

 ד׳ ויוה״כ לר"ה מחזור להם ויש אראגון
 : כתוב הספר ובשער תנ״ט שנת שאלוניקי

 היה אשר קה״ק למנהג ויוה״כ לר"ה מחזור
 דפין קפ״ד והוא אראגון, במלכות ומקדם מאז

 החכם ידידי באגרותיו הודיעני זה )כל . 4ס אין
 . סלוניקי( איש הי״ו נחמה יהודה הר״ר היקר

 עדיין המתפללות קהלות יש אפריקא בארן גס
 שירי הכולל להם מיוחד במחזור ויוה״כ בר״ה

 בה־יניציא נדפס וכבר ,הנ״ל ספרד משוררי
 רננות שפתי ס' תע״א בשנת גס ת״ח בשנת
 נדפס פיסא ובעיר טריפולי, ק״ק כמנהג והוא
 אלגזאייר ומנהג תקג״ר(, שני: )ד׳ תוניס מנהג

 , ת״ק שנת בקושטנדינא נדפס )אלגיר(
 נדפס ועיד בפיסא נדפס אח״כ שנה וכארבעים

 בליוורנו ואח״כ תקנ״ב בשנת שנית פעס שם
 בארבעה כ״י מחזור בידי יש חקס"א.ואני בשנת

 בעיר נכתב כלס( )ואולי מהם וא׳ חלקים

 רבים שירים כולל והוא , (0)מגז והראן
 הדפוסים בכל נמצאים הבלתי ונכבדים
 . והראן״ ״מחזור לו קורא ואני ,הנזכרים

. רביעי( חמד בכרס עליו מ״ש )ועיין
 שם להם עשו הספרדים המשוררים סיוטי

מהם קצת רחוקו׳ונתקבלו בארצות ונתפזרו גדול
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 וקצתם רומח בני ובמחזור רומניא במחזור גם
 בסדור נדפסים והנס הקראים בין ג"כ נתקבלו

 וביותר . (1836 )איפאטוריא שלהס בתפלות
 לינגואדיקא בארן הספרדים שירי נתקבלו
 ונשאר , בפרובינצא ומשם לספרד הקרובה

 ומחזור אויניון למנהג מיוחד מחזור עדיין
 בידי אין ואני .קרפינטראן למנהג מיוחד

 ד׳ אויניון מנהג נוראים לימים מחזור אלא
 מנהג פרשיות וד׳ צומות לד׳ ומחזור אמ״ד

 הדומה כ״י מחזור בידי יש גס .קרפינטראן
 וזה באוקספורד, הנמצא אחר לכ״י ממש

 , מונפלייר מחזור גבו על כחוב האחרון
 פיוטי מלבד כוללים האלה והמחזורים
 חכמי מלאכת רבים פיוטים גם הספרדים

 המאור בעל הרז״ה כגון ,עצמם לינגואדוקא
 שלטה ור׳ ברכיה ר׳ ואחיו יצחק ר' ואביו

 חותם היה לא רש״י כי ז״ל רש״י ואיננו יצחק בן
 היה אכל ,יצחק בר או יצחק ברבי אלא יצחק בן

ותנ״ו(. סי׳תנ״א הרשב״ש )עי׳תשו׳ הרמב״ן תלמיד
 פירוש עשה כרמי ממשפחת א׳ וחכם

 ,הנה עד ראיתיו ולא פרובינצה מנהג לפיוטי
 חסר חציו עליון" "מלך הקדמון הפיוט כי ודע

 מלך המתחילים הבתים )והס אשכנז במחזור
 , אויניון במחזור נמצא והוא אביון(

 שירי נשתרבבו ופרובינצה מגינגואדוקה
 מפיוטי והרבה הצפונית לצרפת גס הספרדים
 והרבה ,צרפת במנהג נתקבלו הספרדים

 ספרד ממשוררי שבת ולמוצאי שבת לליל זמירות
 מפיוטי מזעיר כ״י׳ומעט ויטרי במחזור מצאתי

 ,ופולין אשכנז במנהג גס נתקבלו הספרדים
 שקולים שירים לחבר בצרפת החל תם ורבינו

 ל״ה מדף ז׳ בכ״ח מ״ש )עיין הספרדים ע"ד
. ל״ח( עד

 נמשכו לספרד הקרובות המערב בארצות
 , היום עד ואולי הגירוש אחר גס הפייטנים

 חלציו ויוצאי הרשב״ץ משורריהם ומגדולי

 ור' גבישון ומשפחת קנשינו ומשפחת
 ועיקר זמרה אבי אברהם ב״ר מענדיל

 שד״ל )עכ״ל .ש׳ בשנת והיה יצחק שמו
. לעניננו( הנאות

 הרא״ש כמ״ש . תם רבינו חיבר . מחזור 909.
 שלי ושה״ג ע״ש ט״ו י' )שג״א : בברכות והמרדכי

. בשמו( ח״א

 לר״א מיוחסים פיוטים קנ״ב ובו . מחזור 910.
 משה כ״ר עזריאל ה״ר פי' עם הקליר

 . הבשם ערוגות בשם טווינא מייזילש

 : 2ס אין דפין קצ״א 301 בוואטיקאן כ״י
• . א( הערה שפ״ז דף גא״ס )צונן

 ד״ה לעיל מחזור )עיין .אויניון מנהג מחזור 911.
. וכו׳( המשוררים פיוכד

 . איטלי מחזור או איטליאני מנהג מחזור 912.
. וכו'( התפלה סדר ד״ה לעיל מחזור )עיין

 : ויוה״כ לר״ה )אלגיר( אלגזייר מנהג מחזור 913.
 עוד . ״¥.( 754, 0 )רד״א 8ס , תמ״ה , ד"א
 ושני ראשון ולפורים פרשיות וד׳ לרגלים כנ״ל
 פעמים כמה נדפס , זרות מלות ,פי עס

 )תקס״ג( ידרשוה״ו ל״ב ולאחרונה:ליתרנו,בכל

 סדר תורה שבח ס׳ עוד בזה ונוסף . 8ס
 והגסים הטוב כל על לה׳ והודות שבחים
 תמוז לחדש בעשור אלגיר( )ק״ק להם שנעשו

 וקרו בעשור צום להו קרו ,יעקב קהל״ת שנת
 : עולם עד זה לחדש עשר באחד ששון להו

 . 8ס )תקס"ג( חבונ״ה ימי"ם וארך ,ליוורנו
וכו׳(. הספרדים סיוטי ד״ה לעיל מחזור ג״כ )ועי׳

 ד״ה לעיל מחזור )עיין . אפ״ס מנהג מחזור 914.
. וכו׳( אשכנז מחזור

 שאלוניקי, ויו״כ: לר״ה אראגון מנהג מחזור 915.
 פיועי ד״ה לעיל מחזור )ועיין . 4ס , תנ״ט

. וכו'( הספרדים

 :מ״ל ס״ה דף בש״ק כתב אשכנז. מנהג מחזור 916.
 יוחנן ור׳ אשכנזי מחזור חיבר בנימין ר'

 ומצאתי :כתב נ״ו ובדף . לזה פי׳ עשה טריוים
 )ש״י(. :ע״כ !איטליאני מחזור על פי׳ שעשה

 וכו' רומא בני מחזור ד״ה לעיל מחזור ועיין
 בש״ק מ״ש עז כי אפס . וכו' אשכנז מחזור מד״ה

 עשה טריויס ור״י אשכנזי מחזור חיבר בנימין ר׳
 הוא בנימין שר׳ נראה יותר כי , לזה פירוש

 בנימין ה״ר והוא בשלוניקי אשכנזי מחזור שהדפיס
 והיה יראים ס׳ מסדר אשכנזי הלוי מאיר ב״ר
 והגה״ה ע״א כ״א דף קוה״ד )עיין הרשד״ם בימי

 ופירושו לפניו מעט קדים טריויס ור״י .שם( ה'
. לעיל כמ"ש רומא בני מחזור על נוסד

 ,אויגפורג :אשכנז מנהג השנה לכל מחזור 917.
 , לובלין . כ׳—שי״ז , בה מגטו . ארצ״ה

. וז"ז 2ס , "ב סב

 כל סדר עם אשכנז כמנהג הנ״ל מחזור 918.
 ופרקים מערבית ושליחות ויוצרות התפלות

 קצת ובאור השנה לכל ומנהגים ש״פ והגדה
 הלוי מאיר ב״ר בנימין לר׳ קשות מלות

 לשלפניו זה בר״מ ר״ב בין מה )וצ״ע נירנבורג
 יקרא״ו, סביוניטה, ש׳. טנהויזן, (:916 בסי'

. וז״ז 2ס , ש״ם שאלוניקי, . 4ס

 עם ופולין אשכנז קצת כמנהג הנ״ל מחזור 919.
 ומערבית היוצרות וכל התפלות כל סדר

 לה״ר פרד״ם בדרך ,פי עם וקינות וסליחות
 הררת בשם ש״ץ יוזבל יעקב ב״ר יצחק

 איש יוסף לה״ר הוא הקינות ופי׳ קדש
מכל דינים לקוטי ועם .קינות( )עיין סניג
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 .שי״ד ,ד״ו : השנה לכל ומנהגים הפוסקים

ס״ר ח״ז . 2ס , ש״ם , שם . שכ״ח , שם

 ול״א אבות פרקי ועם כנ״ל הנ״ל מחזור 920.
. פ״ר וז׳יז 2ס ,תג״ל ,ווילמרשדאדף

 : פי׳ עם לבד אשכנז מנהג הנ״ל מחזור 921.
 ב׳ כנ״ל עוד . 2ס , חג״ל , ווילמרשדארף

 , 2ס תס״ט, , שם . תנ״ט אך,צבלזו : חלקים
. פ"ר וז״ז

 ומפורש וכו׳ ופולין אשכנז מנהג הנ״ל מחזור 922.
 יוסף ב״ר אנשיל אשר ה״ר מהעתקת בל״א

 ,פפד״מ :להלן( עליו )ועיין טפוזנא מרדכי
 . תפ״א , )ד״א . 4ס ,ת״נ , שם .תמ״ו

. פ״ר ח״ז . ?( תפ"ג , ווילמרשדארף

 ד״ה לעיל מחזור )עיין . והראן מחזור 923.
. וכו׳( הספרדים פיוטי

 שמואל ב״ר שמחה רבעו ויטרי. מחזור 924
 יוא״ל בכ״י נמצא .רש״י( )תלמיד מויטרי

 יצחק מרב וכה כה הוספות עם כרכים ב'
 המנהל(. בע״ס מאורניילו ר״י )הוא דורבלו ברבי

 —ר׳ דף ג׳ בכ״ח ה״רשד״ל לנו הודיע מהותו
 א׳ כרך : בקצרה פה אערכנו ואנכי בארוכה ר״ג

 כמנהג התפלה סדר .ותפלה ק״ש דיני כולל
 . ה״ח ודיני שבת דיני . שנויים בקצת אשכנז

 הוספת )אולי התרומה מס' שבת הל' קצור
 . דורבלו( מר״י תוכו אל הובא או הוא המעתיק
 תפלת .פי׳ עם מדליקין ובמה שבת של ערבית

 מהס והרבה ופיופיס ופירושה ודיניה שחרית
 מנחה , השלחן על זמירות .ארמית בל׳

 ורבות , זמירות ,לך ויתן ,ערבית ,לשבת
 דיני ,והלל ר״ח דיני .לנו ידועות בלתי מהן

 ומגילה פורים דיני . פרשיות ד׳ וסדר חנוכה
 מסדר פיוע וזה :עליו וכתוב ,הניא ואשר
 ובין אבלות דיני .דף( איזה )חסר כנה״ג אנשי

 ד״א מס' .עוד( )חסר . וקינות ות״ב המצרים
 דיני .משיח ומלחמות עדן גן וס' פרקים י׳

 נסך ויין ע״ז והל׳ התרומה מס׳ ואח״כ שו״ב
 הל׳ .הקהל ותקנות שערות שופסי .וגיטין
 והל׳ הדין וצדוק אבלות ודיני ואבל תענית
 מבוארים סימנים צ״ד פסח דיני .עירוב

 כרך )ע״כ ההגדה. ופי׳ רס״י של מביהמ"ד
 ובגליון ש״פ הגדה סדר :כולל( ב׳ כרך .א׳

 . בתהליס( פירש״י כמעט )והוא ההלל פירוש
 של פי' . העומר וספירת ודיניה יו״ט תפלת

 .דפין( )ט״ו למימרי אציחו פיוט על דברות
 ע״פ מתורגמת השלישי בחדש מן יתרו פ׳

 בסדר חרוזית הקדמה עם ירושלמי תרגום
 עד וכו׳ למיפק תליתאה בירחא אח״כ . א״ב

 אח״כ וכו' פחגמיא שבח כל ית ה׳ ומליל
ופיוט א״ב בסדר הנ״ל למימרי אציחו הפיוט

 ועשי״ת עצרת דיני שאר . וע״ש ופו׳ ארעא
 ותשובה וריט״ע רש״י תשובות וקצת ור״ה

 על ומצוה הקרובות בשבח מר״ת ארוכה
 הרשענות ולולב סוכה והל׳ יו״כ תפלח אמירתן.
 פיוטי ושארי ובראשית חורה לחתן ופיוטים

 פ״א ובסוף יפה פי׳ עס אבות מס' .ש״ת
 התורה מקבלי סדר בשם תנו״א סדר נמצא

 גס ומעריבים למעריביס רשיות . ולומריה

 "ליל המתחיל פורים לליל וגס ר״ה ללילי
 : בראשו וכתוב הלילה" זה הוא שכורים

 דיני . ז״ל" אהרן ב״ר מנתם ר׳ ״ממעמד

 הלכות .בהמ״ז בתוך ורובם ופיוטים חתונה
 עניני . הברית למשתה וזמירות ומילה נדה

 ציצית דיני .וכו׳ הספר לבית התינוק הולכת
 . בחרוזים לר״ת ס״ת והל׳ ומזוזה ותפילין

 . השירות וצורות וסתומות פתוחות פרשיות
 אבנים י״ב מן הכהן עלי דאסיק תאני ס'

 בי״ת אל״ף .יפי!( ,)י בגלגל יהושע שהקים
 מכתיבת הועתק שבתורה גדולות מאותיות

 פרקים י״ד סופרים ומס׳ בנו״כ א״ב . ריט״ע
 לח״א(. )השייכים לפורים בסוף.פיוטיס וחסר
 מאורות . תי־ח של דרכן והלכות כלה מס׳

 .דפין( איזה )מסר . שונים ופיוטים ואופנים
 משנת ודוגמא ודרכיהן הקביעות לוחות

 בבאור ודחיות התקופות ועניני דתתקמ״א
 רס״ד למחזור והתקופות המולדות לוח .יחידה
 אשר כש״י ודלא .ע״כ ,הששי( האלף )תחלת

. בו נגע ולא פגע ולא ידעו לא

 רח״ם ווירמייזא:כ״י כמנהג השנה לכל מחזור 925.
מנהג אחר מכ״י בו ונוסף כנ״ל עוד . 445

 : הששי האלף בחמלת קלף על נכתב . אשכנז
. ^2 444 שם ב״י

 לעיל מחזור )עיין טריפולי. מנהג כנ״ל מחזור 926.
רננות(. שפתי ועיין ,וכו' הספרדים סיוטי ד״ה

 האריז״ל סדר ע״פ נוראים לימים מחזור 927.
 . 8ס , תקב״ח , קונשטנטינא : חלקים ב'

ו.('\2 2428—9 רח״ס )עיין

 )עיין . לועזים מנהג גס לועז מנהג מחזור 928.
. וכו׳( התפלה סדר ד״ה לעיל מחזור

 תרגום עם אשכנז מנהג כפור לליל מחזור 929.
 , לונדון :אלכסנדר א. ע״י אנגלטירי

, תפלה( )ועיין . 8ס ן תקמ״ז

 ד״ה לעיל מחזור )עיין . מונפלייר מחזור 930.
. וכו׳( המשוררים פיוטי

 נוראים וימים למועדים ספרד מנהג מחזור 931.
 , ת״ב , ד״א . 8ס ,שע״ד ,ד״ו : ולתעניות

 .16ס , ת״ק ,שם .8ס ,תע״ב , שם .16ס
. שונים ובפנים פ״ר וז״ז
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 על או פי׳ )עם עפ״י ספרד מנהג מחזור 932.
 שאלוניקקתקל״ט, לר״ה: הימים. ?(חמדת פי

.הימים( חמדת ועי׳ . ״¥. 2448 )רח״ם .4ס

 וכו׳ בקושטנטינא ספרדים כמנהג מחזור 933.
. 8ס , תק״פ ,ן ווי :חלקים ג׳ השנה לכל

 מהר״ם פי׳ עם הספרדיים מחזור 934.
.למשה( תפלה )עיין קבלה. ע״פ קורדובירו

 , 4ס ,רפ״ב ,פראג :פולין מנהג מחזור 935.
 .4ס ,רפ״ט ,שם ועצרת: לפסח ח״ב כנ״ל עוד
 . שם :וסוכות( יו״כ )לר״ה ח״א כנ״ל עוד

 . 2ס : 1022, ? )ורד״א . 4ס ,ד׳—רצ״ג
 ע״י—ר"ע דף גא״ל צונן כן .גדול בגליון ואולי
 ל :ו.\2 2423, 01 2426, רח״ם אכל .ע״ש

 הס ד׳—רצ״ג וגם רפ״ט גס וא״כ בכ״א חלקים
. וק״ל( מיוחד כשער רק ואולי השנה לכל

 : פי׳ עם השנה לכל פולין מנהג מחזור 936.
.וע״ש( רע״ג דף גא״ל )צונן 2ס , ש״ט ,פראג

 עם הפייטן כוונת עם פולין מנהג מחזור 937.
 , לונדון :ב״ח .קדש הדרת פי' עם ל"א

 תקל״א( : נדפסו שערים ואיזה ,)תק״ל חש״ד

. 4ס , תקמ״ה , שם
 : פי' עם ואיטליא פולין מנהג מחזור 938.

. 2ס ,שמ״ו ,פראג
 תרגום עם ושבועות סכות יו״כ לר״ה מחזור 939.

 : חלקים ששה ,לעורי דור ה״ד ע״י אנגלי

 . שם )שלישית( : ולכ״ה . 8ס ,תקנ״ד לונדון,
.וזו״ז 8ס תקצ״ר, , שם . 8ס (,1824) חש״ד

 תרגום עם פולין מנהג השגה מכל מחזור 940.
 ,לעווי יצחק ה״ר ע״י והוגה להנ״ל אנגלי

. 8ס ,תקס״ז , לונדון : חלקים ששה
 לתקון רבות נוספות עם מכ״ה מחזור 941.

 , אלכסנדר א. ע״י הנ״ל אנגלי התרגום

. 8ס ,חקס״ז , לונדון : חלקים ששה

 ה״ר ע״י אנגלית העתקה עם לר״ה מחזור 912.
 דן בן אברהם וה״ר אלכסנדר א.

. 8ס , תקכז״ט ,לונדון : ח״א . פראנקעל

 רייסין ומעהררין פיהם פולין מנהג מחזור 943.
 ועם המלות באור עם ושבת חול ותפלת וליטא
 ן אלו מדינות מנהגי מכל צדק מעגלי פירוש
 אחר עד היוצרות כל ועם השנה לכל ודינים

 ! והפרשיות הסליחות כל ועם פי' עם פסח

 , קראקא שכ״ח, ד״ו, הטעמים: עם והפטרות
. פ"ר וז״ז . 2ס ,ת״ח

 פי׳ עם ומעהררין פיהם פולין מנהג מחזור 944.
 , לובלין : זונדילש ר׳ הירש צבי ה״ר

. 2ס ,שנ״ז , קראקא . של״ט

 ה״ר תוס׳ ועם הנ״ל פי׳ עם כנ״ל מחזור 945.
 שם, . 4ס , שס"ח , קראקא : שפירא נתן

. 2ס , שע"ו
 פי׳ ועם הנ״ל ותום׳ פי׳ עם כנ״ל מחזור 946.

 משה ה״ר המדפיס מאת הפיוט והמשך המלות
 ,פראג : מחוקק כ״ץ בצלאל יוסף ב״ר

. וז״ז 2ס ,שע״ג

 פי׳ ותוס׳ פי׳ עם וכו' פולין מנהג מחזור 947.
 והוספות קדש הדרת פי׳ קצת ועם הנ״ל

 .4ס תס״ח, ד״א : ופירושים דינים וחי׳ רבות
. פ״ר ז״ז וגס זה לפני גס שם ונדפס

 מעגלי פי׳ קצת ועם פי׳ עם כנ״ל מחזור 948.
 , ווילמרשדארף . ש״פ ,פראג : הנ״ל צדק

. וז״ז 2ס , תע״ט

 סדר כל ובראשו פי' עם כנ״ל מחזור 949.
 ש״ץ הירק ר׳ המקובל פי׳ עם התפלות

 . 2ס ,חג״ל ,ווילמרשדארף :תפלות( )עיין
. פ״ר וז״ז

 הדינים וכל קדמון פי' עם השנה מכל מחזור 950.
 המסביר פי׳ עליהם ונוסף קדש הדרת מס'
 ?( קאשמן כ״ר )עשוא? עששא יוזפא לר׳

 משה ה״ר להמדפיס באור ותוס' הערות ועם
 מסביר בשם סג״ל ברוך יוסף ב״ר קאשמן

. פ״ר וז״ז . 4ס ,חקכ״ז , ד״א : חדש

 ע״י בל״א פולין כמנהג השנה מכל מחזור 951.
 איצמונט הנקרא משה ב״ר אביגדור ר׳

 מאייזנ- סופר אביגדור ר׳ בשם ונודע
 . 2ס ,דש״ן , שש . אש״ל קראקא, שמאט:

. פ״ר וז"ז

 והמשך יפה בחבור ל״א עם כנ״ל הנ״ל מחזור 952.
 . שפ״ט ,פראג : ממפרשים מלוקט הפיוט

 .תכ״ג , שם .תי״ז ,פראג . ת״ב , קראקא
 . תמ״א ווילמ״ר, תל״א. ד״א, ח״ל. ווילמ"ר,

פ״ר. וז״ז . 2ס , תע״ג פראג, . תס״ב פפד״א,

 אשר ר' העתקת בל״א השנה מכל מחזור 953.
 ,פראג :מפוזנא מרדכי יוסף ב״ר אנשיל

 : רפ״א דף גא״ל )צונן . פ״ר וז״ז . 2ס , ש״ס
. רגלים( לשלש חלקים ׳5

 שמואל כ״ר שמחה רבינו הפסח. מחזור 954.
 נראה ויותר .)ש״י( הכוכבים: מהלך .טויטרי

 כתב עליו גם אשר דלעיל ויבורי ממחזור קצת שהוא
.ע״ש , כנועות ומזלות כוכבים ממהלך שהוא הש״י

 אשכנז קהלוח ושאר פפד״מ מנהג מחזור 955.
 תכ״ה, פפד״מ . שפ״ה האנווא, פולין: ומנהג

. פ״ר וז״ז . 4ס ,ת״ב , שם

 נכתב .ויו״כ לר״ה פרובינצא מנהג מחזור 956.
. 448 רח"ם כ״י : ירא״ה בשנת
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 .80,1846—7,הערוח:שם ועם ככתבם ת״א
 ככתבם מתורגם כנ״ל השנה לכל מחזור 969.

 , לעטערים סג״ל מאיר ה״ר ע״י ומבואר

 . וז"ז 8ס , ר״ח—תר"ה ,פראג : חלקים ט׳
 , חלקים ב׳ לבד הנ״ל ח״א עם רק כנ״ל עוד

 .8ס,1855 , שם : וח״ב .8ס,1851 שם ח״א:

 ערך בשם השנה מועדי לכל מחזור 970.
 אלחנן ע״י צרפתית העתקה עם התפלות

. 8ס , 1852 ,פאריז :דורלאשער
 ע״י ח״א עם מוגה השנה מועדי לכל מחזור 971.

 , ברלין : חלקים ט׳ ,זאקס מיכאל ד״ר

. 8ס , 1855—6
 ח״א ועם כסדרם השנה מועדי מכל מחזור 972.

 .ברלי; : פרענקיל מאריטץ ע״י ככתבם
. 8ס , 1838—40

 ה״ר ע״י ככתבם ח״א עם השנה לכל מחזור 973.
 ,)לייפציג : חלקים ה׳ היינעמאנן. ירמיה
. 8ס , 1840—41 , ברלין . ?( 8ס , 1838

 לכל מחזור הוא . אל למועדי מחזור 974.
 עם קהלות ושארי בווין ישראל לקהל השנה

 ג' . מאננהיימער נ. י. ה״ר ע״י ת״א
 , 18 . . , שם . 8ס , 1840 ,ווין : חלקים

. 8ס ,1859 , שם . 8ס
 אנגלי תרגום עם .ה׳ למועדי מחזור 975.

 חלקים: ששה . סולא די אהרן דוד ה״ר ע״י
. 8ס , 1860 ,לונדון

 הר״וו באור עם השנה לכל מחזור 976.
 פסוקי מוצא מ״מ ועם לבד הנ״ל היידנהיים

 שלטה לה״ר הקדש ספרי מבין היחוד *ר
 , ווין : קדש מראה בשם לעוויזאהן

. 2ס ,תקע״ו
 ע״י הוללאנדי תרגום עם השנה לכל מחזור 977•

 פאללאק אייזיק יצחק ב״ר גבריאל ה״ר

 5ושע״ סוכות הוה״מ ושנת ליו״כ חלקים ג' )ראיתי
. 8ס , תר״א , ד״א :וש"ת(

 מחזור עיין . רומא מנהג השנה מכל מחזור 978.
 מקומות ותמצא וכו׳ רומא כני מחזור ד״ה לעיל

 לי נודעים אח״ז ודפוסיו .ש׳ שנת עד דפוסיו
 , י״ט—שי״ז מנטובה, : ב״ח . שונות מרשימות

. וז״ז . 8ס ,שצ״ז , שם .שמ״ז ,ד״ו . 8ס

 קמהא פי' עם הנ״ל רומא מנהג מחזור 979.
 ,בולוניא ;טריויס יוחנן לה״ר דאבישונא

 מחזור ד״ה לעיל מחזור )ועיין . 2ס ש״א,—ש'
. וכו׳( רומא בני

 מתורגמים והפרקים הנ״ל רומא מנהג מחזור 980.
 )רד״א תנ״ו , שם .תט״ז ,ד״ו : איטליא בל׳

. וז"ז . 8ס ,תס"ו , שם .^?( 751, 0

 ד״ה לעיל מחזור )עיין . צרפת מנהג מחזור 957.
. וכו׳( אשכנז מחזור

 . בשאלוניקי אשר קטאלוניא מנהנ מחזור 958.
. וכו׳[ הספרדים פיועי ד״ה לעיל מחזור )עיין

 . יה"ש ב״י :מאד מאד ישן .קלבריזי מחזור 959.

 לימים חלקים ב׳ קרפינטראץ מנהג מחזור 960.
 אברהם ה״ר ע״י התשובה וימי נוראים
. 8ס , תצ״ט ,ד״א : מוגטיל

 וס׳ נוראים וימים רגלים לשלש הנ״ל מחזור 961.
. 8ס ,חקב״ב , ד״א חלקים: ד' צומות ארבע

 טס חדשה מנחה בשם השנה מכל מחזור 962.
 ג׳ .וקונאוו פירשטענטהאל ה״ר ע״י ל״א

. 8ס , 1845 / קראטאשין : חלקים
 כולל אהרן קרבן בשם השנה מכל מחזור 963.

 מיכל יחיאל כ״ר לה״ראהרן ,פירושים ג׳
 מספיק פירוש לוי מטה א( :והס ,הלוי

 כל ושרש יסוד לוי בית ב( .הפיוט להמשך
 לבאר אורג מעשה ג( . ומסופקת קשה מלה

 מקור ולהראות הנ״ל לוי מטה בפירושו דבריו
 באור ויתר וכו' ומדרשים בגמרות הפיוט
 סלאוויטא, : חלקים ב׳ וגי/ נוסחאות ושנויי
 . והוראדנא ווילנא . תקפ״ו , שם .חקפ״ג

 ת״ר. ווילנא, לעמבערג,תקצ״ז, חקצ״ה. שם,

.וז״ז 4ס תרט״ז, שם, .חר״י שם, וזר״ג. שם,

 בשם חדש באור עם השנה מכל מחזור 964.
 אורי ה״ר וחיבר אסף מועד קריאי

 מלים מדרש )בע״ס ליב אריה כ״ר פייביש

. 4ס , תקס״ה , ברעסלויא :וכו'(
 מסודר קרובות בשם השנה לכל מחזור 965.

 ומתורגם מבואר היטב ומדוייק בשלימות
 שמשון ב״ר וואלף בנימן ה״ר ע״י אשכנזית

 והפייטנים הפיוטים מבוא עם היידנהיים
 שבועות חג ולמחזור ,חלקים ט׳ א״ב כסדר
 השכל, מאמר ס' הוא עשירי חלק עוד נלוה
 , ס״ב—תק״ם , רעדלהיים : שם ומ״ש זה עיין

 וכמה כמה עוד שם נדפס עתה ועד ומאז . 8ס
 .8ס , )?( תקס״ה כרכים( )ה' ווין . פעמים

 *8ס,1856שם, .8ספ״א,—רעדלהיים,תקע״ה

 ה״ר ע״י באור עם כנ״ל השנה מכל מחזור 966.
 לה״ר ת״א ועם בידינגען ישראל משה

.8ס, תקע״ז ,מיץ : חלקים ש׳ 1 צייא ...
 ככל הנ״ל קרובות בשם השנה לכל מחזור 967.

 פיוטים קצת על ות״א באור בתום׳ הנ״ל
 חלקים; לע"ז״ט' באותיות ככתבם הוא והת״א
. 8ס , ׳ח—תקצ״ז , הנובר

 ע״י ומתורגם מבואר כנ״ל השגה לכל מחזור 968.
 ש׳ , לנדא סג״ל ישראל ב״ר משה ה״ר

| עם כנ״ל עוד . 8ס ,תקצ״ר ,פראג : חלקים



לויה טחנה — 320 — רומניא מחזור

 ד״ה לעיל מחזור )עיין . רומניא מנהג מחזור 981.
. וכו׳( והמחזור המנהג

 , ד״א :וקוגין שינגילי בני כמנהג מחזור 982.
.שע״ג דף ..תר" עק״ד תוס׳ ועיין .8ס תקי״ב,

 ד״ה לעיל מחזור )עיין . תוניס מנהג מחזור 983.
. וכו׳( הספרדים סיוטי

 דקדוק ס׳ שם .מחזרתא או מחזורתא 984.
. תורה( )עיין .קדמון ומסרה

 ב״ר מרדכי ה״ר . האמונה מחזיק 985.
 תלמיד שהיה פאול המומר נגד . יהוספה

 )צונץ :עמנואל ב״ר אליעזר ב״ר עמנואל ה״ר
. ת״ס( דף גא״ל

 אברהם לה״ר דיניס ס' .הבדק מחזיק 986.
 קוה״ד )ועיין . המנהיג בעל הירחי נתן ב״ר

. כש״י( ודלא ע"ב ה' דף

 על חי׳ .חיד״א הג״מ .ברכה מחזיק 987.
 הגהות הראש פאת ובסופו וי״ד א״ח ש״ע

 , ליוורנו :א׳ קונטרס דוד ראש לספרו

 לא וח״מ אה״ע ש״ע על וח״ב . 2ס ,תקמ״ה
. כ'( ח' תג״י )ועיין . נדפס

 אשער בכ״י נזכר . ברפואה הלב מחזיק 988.
 הוא אם ידעתי ולא כתב מרדכי מר' הנכתב 21
(.110 אינדעקס )דונולי מחזיק עברי,ועי'מלא ס׳

. זבח( תקוני )עיין בדק. מחזיקי 989.

 פי' .איסרלאש משה ה״ר יין. מחיר 990.
 ,באזיל .שי״ט , קרימונה : אסתר מגלת על

 . תקכ״ט , ד״א . תע״א ,המבורג . חש״ד
 , זאלקווא . 4ס , תקנ״ר ,)רוסיא( חמ״ר

. וז״ז . 8ס ן 1838 ,שם . תקג״ח

 :בזה״ל מ״ט שרש במהרי״ק נזכר . מחכים ס' 991.
 בשאר עיינתי וכו׳ המחכים דברי על לסמוך יש אס

 ושה״ג ק״ע מ' )שג״ב : ע״ש ,וכו' מחכים ספרי
 תעלומות גלה צונן מהרי״ע והרב במקומו(. ח״ב שלי

 כ״י והמרשים ¥. 1 כרך בגליון ווין ככ״י שנמצא
 אבל ! מנהגים ס' בשם דע״ח שם לו קורא ווין

 מוכח דכ״ג( ריש )ע״ש שבסופו החרוזים מקצת
 יהודה ב״ר נתן לד' המחכים ס' שהוא בפירוש
 נמצא ממנו וקצת .ודיניו התפלה בסדר )ליב(

 :רשמש"ש )לפי .30 המבורג בכ"י ג״כ
.ג'(—ר״ב דף ריסוס עיין . 187

 הכהן הרואה יוסף ב״ר .פתי מחכימת 992.
 חדוש על . הקראי הזקן אברהם בב״ר

 עיין ,שלו נעימות ס׳ קצור והוא וכו' העולם
 טוביה וכ״ר )אר״ץ(. שערים: לג' ונחלק זה.

 לתום׳ הוספות לו עשה הבקי משה בכ״ר
 והערות דרי״נו קדמוניות לקוטי )עי' . באור

. (198 צד
.הגבורים( שלטי )עיין . המחלוקות ס' 993.

 אברהם ב״ר אהרן ה״ר .אהרן מחנה 994.
 החכם והעתיקם ,הזהר על הגהות .היון
 ,מ״ה )ול״א מצרים בארץ אבזאמיל יצחק ה״ר
 וחידושי .במקומו( ח"ב שלי ושה״ג מ״ט ול״ב

 להר״ח לחיים צדקה מס׳ נשמע אשר כללים

. 4ס , קנת״ה ,ליוורנו : גרמון
 .חביב ן׳ משה ה״ר .אלחים מחנה 995.

 )ש״י(. ב״י: המו״נ, ס׳ ע״ד אלהית פילוסופיא

. לביט נחמיה ה״ר . אלהים מחנה 996.
. 4ס , חש״ר ,ד״ו : עה״ת דרשות

 . נבון אפרים ה״ר . אפרים מחנה 997.
 : ב״ח ,הרמב״ס על ופירושים וחי' שו״ת

 . תקצ״ב , זאלקווא . תצ״ח ! קונשטנדינא

. 2ס , תקצ״ה ,סדילקאוו
. אפרים( שער )עיין . אפרים מחנה 998.

 נטע נתן ב״ר אהרן ה״ר .ארון מחנה 999.
 וסדר ברכות מס' על חי' .מטרעבאוולי

 מתלמוד שקלים מס' על מספיק ופי' מועד

. 2ס ,תקכ״ח ,אלעקסניץ :ירושלמי
.שלוחה( אילה )עיין .אשר מחנה 1000.

.קרנים( )עיין .דן מחנה 1001.

 מרדכי ב״ר חיים ה״ר .חיים מחנה 1002.
. 2ס , 1862 ,פרעסבורג : שו״ח • אפרים

 .אשכנזי יהודה ה״ר .יהודה מחנה 1003.
 ו שאלוניקי :בפלפול ח״מ וב״י עור על חי׳

. 2ס , תקנ״ג
 . פרענק בער ה״ד .ישראל מחנה 1004.

 וספורי לנשים והדלקה נדה חלה מלימה דיני

 , 1816 ,ווין :ומדרשים מתלמוד בל״א מוסר
. 8ס ... רעדלהיים . תק״ם , קארלסרוא

.חן( לוית )עיין .ישראל מחנה 1005.

 וספורי הנהגות מהנ״ל. יששכר. מחנה 1006.
 לספרו ח״ב והוא בל״א לנשים וצניעות מוסר

 , 1822 , ווין : הנ״ל ישראל מחנה
. 8ס .. . רעדלהיים

 עס הדברות עשרת .מהנ"ל .לוי מחנה 1007.
 תבל וקורות ומדרש מתלמוד ומעשיות ספורים

 . 1827 ,פראג :בל״א דבור לכל הנאותים
. 8ס ... רעדלהיים

 פינחם בה״ר הירש צבי ה״ר לוי. מחנה 1008.
 חי' קצת ובסופו ש״ס חי' . הורוויץ הלוי
 הלרי שמעלקי בה״ר יהושע צבי לה״ר

 , לבוב . תקס״א , אופיבאך : הורוויץ

. 2ס , תרכ״א

 כל )בע״ס הלוי אליהו ה״ר .לויה מחנה 1009.
 כבר כסב סי׳קמ״א אהרן זקן בשו״ת . וכו׳( דאי

ומעלת האותיות בבאור לויה מחנה בס׳ הארכתי
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 לה״ר בסופו ונוספות הערות עם הנ״ל זאהן
 :בעהאק ור״י לעבענזאהן הכהן אד״ם

. 8ס , חר״ט ,ווילנא
 שמואל ב״ר חיים משה ה״ד חדש. מחר 1021.

 ר״ה במס׳ עמוקות סוגיות באור .רימיני
 ומולדות תקופות וחשבון החדש קדוש בעניני

 השגות ובסופו מפרשים ושארי גפ״ח ודקדוקי
 : ה' ויכוח שני כוזרי או דן מטה ע״ס

. 4ס , תקנ״ר ,פירינצי
.יושר( דברי )עיין .הלב מחשבות 1022.

מחשבת(. מלאכת )עיין חלשב. מחשבת 1023.

 ב׳יר וואלף זאב ה״ר .הלבן מחשוף 1024.
 עה״ח. ובאורים אלטשול״דרושיס בער דוב

. טוב זבד בספרו מביאו

 משה כ״ר בנבנשתי כםף.ה״ר מחשקים 1025.
 מאת נוספות עם הפרשיות ס' על .גאטינו

.2ס )חקצ״ז( יהורה:שאלוניקי,חש״ר ה״ר בנו
 .צבי( עטרת )עיין .הברכות מטבע 1026.

 התורה על אלרבי. אהרן אהרן.ר׳ מטה 1027.
 בראשית עה״ת בפירושו מזכירו . ושבע״פ שבכתב

. ע״ש( תקי"נו דף גא״ל )צונן : ע״ש , כ״ב ג'

 אנטוניום אהרן לה״ר שו״ת אהרן. מטה 1028.
 כרמולי. כ״י .באמ״ד ספרדים מרבני א׳

. 46 תר״א עק״ד בתום׳ כמ״ש
 דינים כללי הלוי. אהרן ה״ר אהרן. מטה 1029.

 כלל מתחיל ח״א ,ב״ח ,א״ב כסדר במערכות
 יובל במערכת ומסיים הדין מן עונשין אין

. 2ס , ישוע״ה מצמי״ח ,שאלוניקי ושמטה:
 :כ״ם שושן בפרח מובא . שו״ת ♦ אהרן מטה 1030.

 שושן פרח בעל שכוונת ול״נ .ע״ש( ,שליה )סה״ד
 פרחיא הכהן לר״א אהרן מטה פרח שו״ת על

. ע״ש ,לפניו שגה כשלשים ג״כ הנדפס

. פסח( של הגדה )עיין . אהרן מטה 1031.

 בכ״ר בישיצי משה ביר .אלהים מטה 1032.
 בישיצי אליהו בכ״ר משה בכ״ר אליהו

 ושלשלת והרבנים הקראים חלוקת הקראי.על
 שהתורה המדות ובאור התורה והעתקת הקבלה
 מ״ע רמ״ח התורה מצות ובמליצות בהן נדרשת
 עשרת של אותיות תי״ך על מל״ת ושס״ה

. )אר״ץ( :א' באות מצוה כל הדברות

 . ארדוט אפרים ה״ר . אפרים מטה 1033.
 חי׳ וקצת ודרושים ושו״ת הרמב״ס על חי׳

 חיים ה״ר אחיו לבן ודרושים הרמב״ם
 )וצעדנער: אררוט:שאלוניקי,תקנ״ו אברהם

 : וז"ל ל כ״ד דף ח״א ופירשנו . 2ס תקנ״א(
 לה״ר ח״ב א״ח ש״ע על אהרן יד ובסופו
, ע״ש ..תק״ , אזמיר :אלפגדארי אהרן
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 מם׳ חלק והוא . שכ״ה( )סה״י : וצורתה הכתיבה
. זה עיין ,שלו חן לוית

 הלוי. נתן ב״ר יהודה ה״ד .לרה מחנה 1010.
 רחב באור עם רוטנבורג למהר״ם שמחות הל׳

 נזירות מאמר ובתוכם נזירות הל׳ על וחי׳
 בעניגי דינים וחילוקי פרטים קצת שמשון
 : מת טומאת הל׳ ובסופו שמשון נזירות
. 2ס , חקע״ט ,ליוורנו

 ב״ר זעליג ראובן ה״ר .ראובן מחנה 1011.
 גפ״ת חי׳ . מזאטושטש אליעזר ישראל

. 2ס !תקל״ז ,ליוורנו : מסכתות כמה על
.חן( לוית )עיין .שכינה מהנח 1012.

 די כ״י :למי נודע לא .קבלה ס׳ . מחנים 1013.
. ו.\2 300/2 רוסי

 להרמב״ן הזכות ס׳ הוא .ומגן מחסה 1014.
 עם נדפס .מטין כתובות יבמות מס' על

. לבדו וגס . 2ס , תקפ"ה ,ווין ד׳ האלפסי

 וויקטאריא המלכה על העליון מחסות 1015.
 אנגלי, ל׳ עם ת״ר, ש׳ יוני 10 ביום
 חמו״ד :וואלענטין יצחק נתן ה״ר מאת

. 8ס (1840 , )לונדון
 הלוי שמואל ה״ד . השקל מחצית 1016.

 אברהם מגן פי׳ על מספיק באור .מקעלין

 . 1807—8 ,ווין : חלקים ב׳ א״ח לש״ע
 , הרובשוב ,תקע״ו , פאריצק . 1817 , שם

 . ..לעמבערג . חקע״ט , פאריצק , 1818
 ,שסתקצ״ז תקע״ט. שם, תקע״ו, סדילקאוו,

 ווילנא, . חרי״. זיטאמיר, . 1838 זאלקווא,
 א״ח הש״ע עם מחדש ונדפס .2ס ,תרי״ט
 .2ס כ,—חרי״ט לעמבערג, : עמוד כל בשולי

 :כ״י מתוך נדפס גדה הל׳ הש״ך על כנ״ל עוד

 ועל . 4ס , 1860 , שם . 1859 , לעמבערג
.4ס ,1860שם, שם,תרי״ח. כנ״ל: מליחה הל'

 הל׳ הש״ך דברי על הנ״ל השקל מחצית 1017.
. 4ס ,תרי"ח ,לעמבערג : נדה

 לעוויזאהן שלמה ה״ר .ארק מחקרי 1018.
 וגבעות הריס והימים הארצות על .מפראג
 ומדברות יערות מיס ונחלי עיגות ועמקים

 וכל הקדש בכתבי הנזכרים וכפרים וערים
 הכל ,במדבר ישראל בני חנו אשר אתחנויות

. 8ס , 1819 ,ווין : א״ב ע״פ נכון בסדר
 מכל מרובה בתום׳ הנ״ל ארק מחקרי 1019.

 מפתח ועם באור ובהרחבת החסרים המקומות
 שלמה ב״ר יעקב ה״ר ע״י בסופו ומפה

 קרומים ארק שמו ומוסב ממינסק קאפלאן

. 8ס , חקצ״ט , ווילנא : חלקיס ב׳
 בעולם שיחה ס׳ הוא .לשון מחקרי 1020.

לעורי- ש להר" האוסף בית וס׳ הנשמות



קדם מטעי 322 אפרים מטה

 א״ח חלק על אהרן יד ח״ב :ח״ל רמי״ג וכ״כ
 וכנ״ל שאלזניקי ד' רק ואנכי , דסין מ״ח

 . תקפ״א ,שאלוניקי : רמש״ש ורשי״ח .ראיתי

 זלמן אפרים ה״ר . אפרים מטה 1034.
 אלול מר״ח והמנהגים הדינים כל .מרגליות

 מקור על למטה אלף ובסופו יו״כ אחר עד
 . תקצ״ה ,זאלקווא : מוצאם ומקום הדינים

 . תר״ח , זיטאמיר . 4ס , תר״ב , ווארשא
. 8ס , חרי״ח ,לעמבערג

 שלם. עמנואל ן׳ אשר אשר.ה״ר מטה 1035.
 : ודרש והרי״ו הרמב״ס על וחי׳ שו״ת

. 2ס , חק״ח , שאלוניקי

 ניטו דוד ה״ר .שני חלק וכוזרי דן מטה 1036.
 חורה אמתח על וראיות מופתים פינחס. ב״ר

 להשיב ומרבה מרז״ל לנו שמקובל כפי שבע״פ
 עם )גם לונדון : ע"ד]ויכוח והכל הקראים על

 . תק״ט , מיץ . 4ס , תע״ר ,כפרד( ל'
 , חרב". , ווארשא , 8ס , 1857 ,לעמבערג

 אנגלי לל׳ נעתק דן מטה מס׳ ראשון ומאמר

. 8ס , 1842 ,לונדון : לאעוו ל, ע״י
 כ״ר ליווא יהודה ה״ר .יהודה מטה 1037.

 והגהות אופענהיים.דינים זאנוויל שמואל

 וזמירות ובהמ״ז והמוציא נע״י ברכות על ,ופי
 נשואין וברכת וחתונה וחנוכה ומו״ש לשבת

 ועירובין הבן פדיון וסדר ומילה ובחולים

. 4ס , תפ״א ,אופיבאך : כפרות וסדר

 הי׳ . עייאש יהודה ה״ר . יהודה מטה 1038.
 פנים עם ממנו וח״א חלקים ב׳ א״ח ש״ע על

 ובסופו פנים בלי וח״ב והרט״א הב״י

. 2ס ,תקמ״ג ,ליוורנו : לקומיס

 צרפתי. היים כ״ר יוסף ה״ר יוסף. מטה 1039.
 ב״מ ולהספד למילה לחופה דרשות שלשים

. )ש״י( :וכו׳

 בה״ר נזיר הלוי יוסף ה״ר .יוסף מטה 1040.
 קצת ובסופו טורים ד׳ כסדר שו״ת . משה

 ותשו' עניניס וקצת עצמו על שקיבל סייגים
 חע״ז, קושט', ח״א: חלקים. ב׳ הנ״ל לאביו

. 2ס , תפ״ו , שם :ח״ב . 2ס

. יוסף( שער )עיין * יוסף מטה 1041.

 בערמאן יששכר ה״ר .יששכר מטה 1042.
 ,פיורדא : שונים ופשמיס דרושים ,חי סג"ל.

. 2ס ,תקנ״ב
. יששכר( ים )עיין .יששכר מטה 1043.

 מחזור ,25 סי׳ ש״ם הנדה )עיין לוי. מטה 1044.
. תהלים( ,קינות ,אהרן קרבן

מפראג. אייבשיץ בער משה״ה״ר מטה 1045.
ונחלק וגימס מג״ע ומדבר בל״א מוסר תוכחת

.מצאתי לא ובק״ד תקמ״ב רד״א ב״י עמודים: לז׳

 ספור . פרענק בער ה״ר . משה מטה 1046.
 : וננ(1ערצתה )ח^מגתריסע כל״א מ׳צלי

. 8ס , 1834 ,פרעסבורג
 אברהם ב״ר משה ה״ר . משה מטה 1047.

 ותפלות ברכות דיני .פרעמסלא אבד״ק

 .ז״ז חדשים ודינים מנהגיהם וכל ומועד שבת
 : לשערים ונחלק עולם עמודי ג׳ על נוסד

. 4ס , ת״פ !פפד״ט , שנ״א , קראקא

 כ״ץ ישעיה ב״ר משה ה״ר . משה מטה 1048.
 : קבלה ע״פ עה״ת חבור . מפרעמסלא

. )שי״ג( . 4ס , חע״ח , )?( חמ״ר

 מיכאל כ״ר משה ה״ר . משה מטה 1049.
 ובסופו בחרוזים רות מגלת . דמיליאב

 לתנחומין בחרוזים מוסר הנהמה אגרת

. 16ס ,תקס״ו ,ליוורנו צרה: בעת
.משה( אהל )עיין .משה מטה 1050.

 מרדכי ב״ר נפתלי ה״ר .נפתלי מטה 1051.
. 4ס , 1863 ,פרעסבורג :דרשות .אפרים

. עוז( מטה אגרת )עיין . עוץ מטה 1052.

. שמשון( נזיר )עיין . מטה 1053.

 שלמה בה״ר שמעון ה״ר .שמעון מטה 1051.
 כמעשה ח״מ בש״ע ומ״מ חי׳ .מרדכי ב״ר

 הכנה״ג שאחרי האחרונים מספרי הכנה״ג
 שאלוניקי, :ח״ג שו״ת, דכיא מירא ובסופו

 )עיין הראשונים חלקים וב׳ .2ס ,תקע״ט
. שלטה( השק

 באור .כספי אבן יוסף ר׳ . כסף מטות 1055.
 מבואר ספר כל ובראש בתנ״ך נביאים שמונה

 יש״ר ובאגרות י״ג, דף ב' עתיקים )דברים כוונתו:
מ״ד(. דף ע״ש ספה״ק, כל כלל קצור שהוא כתוב ב'

 האדם(. נשמת דרוש )עיין מטי. ולא מטי 1056.

.סליחות( )עיין .שפה מטיב 1057.

.הברית( ס׳ )עיין .מסתרים מטמוני 1058.

 מליצה שיפער. פייביל ה״ר לשם. מטע 1059.
 : האדמה בעבודת ולאחוז שדה היי לתהלת

. 8ס , 1843 , ווארשא
 .טאננענבוים משה ה״ר . משה מטעי 1060.

 אמונות בעניני הרת עץ א( : חלקים ג'
 .ומדע חכמה בעניני הרעת עץ ב( . ודעות

 אשר ומקרה מעשה ספור החיים עץ ג(
. 8ס , תקצ״ח , ווארשא :קרהו

. הבינה( פרדס )עיין . משה מטעי 1061.

 שלום ה״ר .צפון ארץ על קדם מטעי 1062.
 כשדים באור אברם הצלת מעשה .כהן בר"י
 ההוה ע״ד היזרמאלי נבות ומעשה שיר בארח
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,רעדלהיים : ת״א עם והכל מזמורים וקצת
. 8ס ,1807

 שיריו חוס׳ טס ח״א בלי הנ״ל קדם מטעי 1063.
 , זאלקווא : המאספים בתוך הנמצאים

. 8ס , תקע״ח
 עמרם.מערכה חיים ה״ר המלך. מטעם 1064.

 : ח״ד . )?( ביתא אלפא לקבל מערכה מול
 . )שם( חמו״ד : ה׳ חלק . תקצ״ט ,ליוורנו

 וחלק . 8ס , חקפ״ט ,שאלוניקי :ו׳ חלק
. נדפס לא וג׳ ב' א'

. יעקב( מגדני )עיין . יעקב מטעמי 1065.

 אברהם ב״ר יצחק ה״ר . יצחק מטעמי 1066.
: יצחק פחד ספרו בהקדמת מובא . חיות

 .מברארי קלוגער שלמה ה״ר נדה. מי 1088.
 חי׳ ובסופו נדה מס׳ על ואגדות הלכות חי׳

 , זאלקווא : ותניינא קמא מהדורא פוסקים
. 2ס , תקצ״ה

. אליהו( אדרת )עיין . נדה מי 1089.

 עדל. הלוי ליב יהודה ה״ד . נפתוח מי 1090.
 ונפרד טהרות לסדר הרמב״ס פתיחת על פי׳

 דברי כל מקור מ״מ אמנה א( :ראשים לשני
 בדברי ופלפולים חי׳ פרפר ב( .הרמב״ס
 וספיקות קושיות לעין קרם ובראשו הרמב״ם,

 ותירוצים וישובים הראשונים בדברי וסחירות
2ס ,תקע״ו ,ביאליסטאק : קצתם על

 הכהן יואל שמחה ה״ר . השילוח מי 1091.
 גדול פי׳ עם מקואות הל׳ .סווירז אבר״ק

)רובענש תקפ״ט , לבוב :נפתח מקור בשם

. 4ס , תר״ט שם . ^.( 489,

ישראל(. מימי , מדרש )עיין השילוח. מי 1092.

 טל חי׳ .אפענהיים דוד ה״ד .שלוח מי 1093.
. ״ץ. 452 רח״ם ב״י :גיטין מס׳

 פאן אייויק יצחק ה״ד . יצחק מטעמי 1067.
 חי׳ .טווירען ליב יהורה ב״ר געלדער

 וי״ד א״ח בש"ע דינים וחי׳ מס׳ קצת על גפ״ת

. 4ס ,תר״ך , ברעסלויא : דרשה ובסופו

 שפיץ יצק א יצחק ה״ר יצחק. מטעמי 1068.
 ובסופו ומליצות, שירים .בונצלוי אבר״ק
 ספור שפיץ יו״ט ה״ר לבנו יצחק תולדות

.8סככחבס:םראג,תר״ג, בל״א חייו ימי תולדות
 יעקב ה״י . יעקב מגדני מטעמי 1069.

 תום׳ . טלבוב דיין משה ב״ר קאפיל

 הנדפס על ומאמרים פסוקים ובאורי פשטיס

.8ס , חע"ח איפיכאך, • תעי" י״א, ראשונה
 מאמרים חמשים על יעקב משכנות ס׳ ]ג״ח
. ע״ש[ ,תמוהים

 ן עמדין יעקב ה״ר .ספרים מטפחת 1070.
 על והוכיח הזהר ס' ע״ד לדון ח״א .)יעב״ץ(

 זרים ע״י בו עלו רב וערב חבורו זמן איחור
 ורע״מ והתקוניס כר״מ מהנלויס וקצת וכו'

 אמונת ע״ס בקרח וח״ב ,ממנו עוד מאוחרים
 הרב עם לו וריב חכמים משנת וע״ס חכמים

 , אלטונא : בזה ומכתבים דקעניגסבערג
. 4ס , תקכ״ח

. אברהם( מזכרת )עיין . מטרה 1071,

 ב! שלמה ה״ד . שלשלמה מטהו 1072.
 . הזיווג בסוד קבלה ס׳ . הלוי אלקבץ

 )סה״ד וישת: בעז ויאבל ע״פ ישי שרש בס׳ מובא
.בשמו ח״א שלי ושה״ג ל״ח ש׳ שג״ב ועיין שליה(.

 זלמן שלמה ה״ר .שלמה של מטתו 1073.
 התורה כסדר דרושים . ממיר יהודה ב״ר
. )שי״ג( : ב״י ,פרד״ס ע״ד

 שו״ח . אפענהייטר בער ה״ד .באר מי 1074.
 : ופלפולים חי' מים פלגי קונט' ובסופו

. 2ס ! חקפ״ט ,ווין

. ישראל( מימי )עיין

 . איתן( נחל , משניות )עיין . באר מי 1075.

 עמנואל ב״ר בנימין ה״ד . זהב מי 1076.
 מחברו שם בלי ראשונה נדפס . מוספיא

 ?(: )מהותו האחרים מספריו לא׳ נלוה ואח״ז

. ״\.( 20 ת״ר עק״ד )תוס׳
 . ישראל( מימי ,הלוי בית )עיין . זהב מי 1077.

. הנ״ל טוספיא בנימין ה״ד . הים מי 1078.
 לכבוד חברו . הים מי ורדת עלות על מכתב

. 8ס , ת״ב , ד״א : דענימארק מלך
 .מריטאווי הירץ נפתלי ה״ר .כיור מי 1079.

 וכו׳ כיור ועשית בפ׳ מרומזים נט״י דיני
. 8ס , טהרו״ת ,)ק״ב( חמ״ד : פי׳ עם בריית

. חסדיך( אדון )עיין . כמוך מי 1080.

 עדות לחות ס׳ דברי נגד .אלי לה' מי 1081.
 : באמ״ד אשכנזים אב״ד ליב אריה ה״ר על

. עמודים( )ג׳ . (1755) תקט״ו , ד״א
 הלוי אריה שמחה ה״ר . מלא מי 1082.

 חדשה דרך ע״פ השרשיס ס׳ . מהארובשוב
 8ס ,תקצ״ט , ווארשא :א'( )אות ח״א
. בענן( הקשת )עיין

 יעקב ב״ר הירץ נפתלי ה״ר .מנה מי 1083.
שכ״ה(. עמקהמלך:)סה״ד בספרו אלחנן.מזכירו

 1. מנוחות מי 1084.

ן .מצור מי 1085.
 1 .מריבה מי 1086.
ז .המרים מי 1087.
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 4ס ,חש״ר ,שאלוניקי : פורים מס'
 . חדש( עולת )עיין . דא5דהם מילי 1110.

להר״א ש״פ הגדה על דפסחא מילי 1111.
 .)שי״ג( :בתשובותיו מביאו .הנ״ל פלעקילש

 . חדש( עולת )עיין . דשמיא מילי 1112.

מנ״ש ישראל ה״ר . דרבק מילין 1113.
 ומאמרים רז״ל משלי כל ?(. )מניקלשבורג

 הענין באור עם א״ב כסדר בדרז״ל קצרים
 תקפ״ר. ווילנא, . 4ס תקמ״א פפד״א, בקצרה:

 , )יאהאניסבורג חמו״ר . 24ס , תקצ״ה שם,
 (.745 )צעדנער :כ״י הגהות ועם . ?( 1855

 , רוזענטהאל אב״ש מה״ר כ"י הערות ועס

 בהקדמתו ]ול (.1107 ע׳ גם 1059 )רשי״ר
 .ע״ש[ ,יעקב עין על ישראל בית ס' שחיבר

 חי׳ . סילוא די חזקיה ח״ר , חיים מים 1114.
 הרמב״ס על וחי' והגהות והרא״ש גפ״ת

. 2ס , ת״ץ , ד״א : ושו״ת
 משה יהושע בה״ר חיים ה״ר חיים. מים 1115.

 התורה: על דרושים הורוויץ. סג״ל אברהם

. 4ס , ת״נ , דיהרנפורט
 ופשטיס דרושים . להנ״ל שני חיים מים 1116.

. 4ס ,תס״ג , שם :הנ״ל ח״א לתשלום עה״ת
 מחברון. הכהן חיים ח״ר חיים. מים ס׳ 1117.

. 8ס ,תקט״ז ,חמ״ר . שונים בעניניס
 רפאפורט כהן חיים ה״ר . חיים מים 1118.

 ד׳ על חלקים ד׳ שו״ח . אוסטרהא אבד״ק
 חיים אוצרות קונטרס ובסופו הש״ע חלקי

. 2ס ,חרי״ח ,זיטאמיר :התורה כסדר חי׳
 , חיים דברי , חדש אור )עיין . חיים מים 1119.

. עמוקים( מים , חיים מים ויכוח

 אבן אברהם ה״ד . החיים מים 1120.
 ע״י נוספות עם נסדר , שו״ת ח״א . ארגיל

 : ארגיל אבן מתתי׳ יצחק חיים ה״ר

. 2ס ,תר״ו ,שאלוניקי
 ערל ליב יהודה ה״ר .טהורים מים 1121.

 ומפרשיו טהרות סדר משניות על באור הלוי.

 לשניס:א(נהרא ונפרד והאחרונים הראשונים
 . הטעיות ותקוני העניניס פשט על והשטא

 והתיר שיטות חילופי דנהרא הריפותא ב(

 . 2ס תקע״ז, ביאליסטאק, :בפלפול הספיקות
 6כ״ נדפס ולא , נשתוח מי לספרו ח״ב והוא

. כלים מסכת על

 קאצינעלג־ יחזקאל ח״ר יחזקאל. מים 1122.
 : הפרשיות כסדר עה״ת דרושים ח״א .בריגן

. 2ס ,תקמ"ו , פאריצק
 המזרחי לשו״ת ח״ב . עמוקים מים 1123.

3ומ״ מזרחי להר״א שו״ה ל״ח והס והראנ״ח

 מי׳ . יוסף מרדכי ה״י .השלוח מי 1094.
. 4ס , קד״ש דכר״י ,ווין : ב״ח ,עה״ת

 המחבר שסידר גט בענין שו״ת השלח. מי 1095.
 שטוהל- אבד״ק ציפסער מאיר ה״ר

. 8ס , 1853 ,אשען :ווייסענבורג
 טשקלאוו. ברלין משה .ה״דהגיון מיטב 1096.

 ודרכי דיני עס ההגיון חכמה כללי יסודי
 לתמונותיהס למיניהם וההקשיס המשפטים

 וציורים אמתייס מופתים ע״פ ולמחלקותיהס
 : אבן דפוס לוחות ב׳ אליהם ונלוו מוחשיים

. 8ס , תר״ה ,קעניגסבערג
. תורה( משנה )עיין . מיימלגי ס׳ 1097.

. לעבעגסוואנדעל מיינהארדש 1098.
. נתן( משא )עיין

 בדקדוק .אלרבי אהרן ר׳ . המיישר ס׳ 1099.
. ע״ש( מקי״נו דף גא"ל )צונן :לה״ק

 ב״ר מאיר ה״ר . דרך תרעי מיישר 1100.
 העולם חדוש על מאמר .רובין שאול

 המצות ופרטי התורה קדושת ועל והבריאה

 :4סכ״י, חלקים ה׳ וכו', לו ורע צדיק ענין ועל
.[8ס חרכ״ז בלעמכערג, אח״ז ]נדפס )שי״ג(,

 פרידבורג מיכל לה״ר .דרושהמים מיכל 1101.
. ו.\2 451 רח״ם כ״י :המחבר כ״י . הדיין

 פי' .האזובי יוסף ה״ר . מילואים ס׳ 1102.
 : ומליצה משל רמזי ע״ד ציצית מצות חלקי כל

 קושנן׳ ד׳ הרשב״א בשו״ת נזכר . די״ג( ב׳ )החלון
. במקומו( שלי ושה״ג כ״ח )שג״א :רע״ו שנת

 יוסף ב״ר יצחק ה״ד . מילואים ס׳ 1103.
 : עולם יסוד ספרו על הוספות .הישראלי

 ועיין .במקומו שלי ושה״ג פ״ד שג״ב כ"ה, )שג״א
. המילואים( שער

 )עיין מפאנו. לרמ״ע מאמר .המילואים 1104.
. מאמרות( עשרה

 פלעקעלש. אלעזר ה״ר .דאבות מילי 1105.
. )שי״ג( : פ״א על סי'

 אברהם כ״ר יוסף ה״ד .דאבות מילי 1106.
 . של״ט , קונשטנטינא : פ״א על פי' היון ן׳

. 4ס שס״ה( : ק״ס דף ח״א )ופירשנו ש״ס ד"ו,
 ושאר ודרשות ונ״א והפשרות פי'עה״ת ]ג״ח

. ע״ש[ ,הספר בסוף כמ"ש , קוננורסיס

 , מחכימות אותיות )עיין . דאבות מילי 1107.
. אריה( פגי

 להר״א דרושים . ,דאורייתא מילי 1108.
. )שי״ג( : בתשובותיו מביאו הנ״ל. פלעקילש

 אברהם יהושע דבדיחותא.ה״ר מילי 1109.
 1 עם חנוכה מס׳ . קלמינש שמחה ב״ר

| כמו ולטיול לשעשוע ש״ס בסגנון וחוס׳ פירש״י
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 ה״ר בת רבקה האשה .רבקה מינקת 1136.
 מלוקט בל״א מוסר תוכחת .טיקטינר מאיר
 ,פראג : שערים לז׳ ונחלק ומדרשים מגמרא

4ס , שע״ח , קראקא . שס״ט
 פירש ולא רי״ו ברשימת מצאתי הזמה. מיפך 1137.

.16ס . הוא ומי מה
 ברוך מרדכי ה״ר . דכיא מירא 1138.

 תועפות שיורי עם גפ״ת חי' .קאראבלייו

. 2ס ! תקנ״ב ,ליוורנו : זה עיין ,שלו ראם
 יחיאל כ״ר מרדכי ה״ר . דכיא מירא 1139.

 עה״ת רש״י מסלאוויטש.באורי הלוי מיכל

 יסודות ע״פ התלמוד מקומות ובכמה וח"מ

 דקדוק כללי בשם קנה ובראשו הדקדוק
. 8ס / תצ״ר , פסד״א : לה"ק

 ב״ר מרקיל מרדכי ה״ר .דכיא מירא 1140.
.4סאסתר:לובלין,שצ״ז, מגלת על יחיאל״פי'

 קטרת , שמעון מטה )עיין . דכיא מירא 1141.
. הסמים(

 בכ״רמשה הרופא שמואל כ״ר המישר. 1142.
 מצות ס׳ .הקראי המערבי ישועה בכ״ר

 בשנת ערבי בל' חובר . דבורים לי״ב ונחלק
 ונעתק השכ״ב בשנת ממנו קצור ונעשה הקצ״ד
 שלמה בב״ר הכהן שמואל כ״ר ע״י לעברי
 כנזי יונה בן יצחק השר בן יוסף ככ״ר

 על הערות עם החפ״ב בשנת בדמשק הקראי
 )עיין .תוריזי מאיר יהודה לכ״ר הגליון

. ה׳( הערה קדמוניות לקונוי

 .וחוה( אדם תולדות )עיין . מישרים ס' 1143.

 .הנוספים( ספרים , תורה )עיין .מכבי '01144.

 אברהם ב״ר יהודה ה״ר . יהודה מכבי 1145.
 הפרשיות סמיכת על באור . נא מפו! יעקב
 לבד: בראשית ע״ס רק נדפס ולא התורה כסדר

 שחיבר בהקדמתו ]וכתב . 2ס , את״ה , קראקא
ע״ש[ ליהודה זאת , יהודה קשת ס׳ ג״כ

 ב״ר אברהם ה״ר . הקיטור מכונת 1146.
 התהפכות כח קאצינעלנבויגן.באור שמחה

 מכונת ומעשה וקיטור לאויר המים יסוד
 : ציורים עם )דאמפף־מאשין( הקיטור
. 8ס , חר״ו ,דאנציג

 הוא וכנראה . יוא״ל ב״י . ומיחד מכחד 1147.
. אמונה בעניני ויכוח

 ר׳ וי״א ישמעאל ר׳ להחנא מכילתא 1148.
 בדיני הקדמונים רז״ל ממדרשי א' . עקיבא
 נדרשת שהתורה מדות י״ג ע״פ ובאורם התורה

 מהחדש בידינו שנמצא כפי או ונוסד ,בהן
 ד״א יוחסין )עיין וכו' אש תבערו לא עד הזה

לס׳ בהקדמתו הרמב״ם ולדעת .ע״ב( י״א דף

 ,ד״ו : חיים טים בשם להראנ״ח שו״ח

. 2ס או״ת
 ב׳ בתום׳ הנ״ל ככל הנ״ל עמוקים מים 1124.

 מהראשונות לוקחו אשר להמזרחי שו״ח

 ובסופו הראנ״ח משו׳ית אחת חשובה ובחסרון
 לשומר שמסר שומר בדיני שוטר אמר קזנט׳

 טאט״ר: הירש צבי ב״ר נחמן ה״ר להמגיה

. 2ס , תקס״ה ,שאלוניקי . חקל״ח , ברלין
 נחמן כה״ר מרדכי ה״ר . עמוקים מים 1125.

 מסכתות מ׳ על גפ״ת חי׳ .בריסק אבד״ק
 ,זאלקווא :המהרש״א קושיות לרוב ומיישב

. 2ס ,תק״כ
 ב״ר משה אברהם ה״ר .קדושים מים 1126.

 ובסופו קדשים. סדר על סג״ל.חי'גפ״ת אשר
 ?(: פאלאק )לר״י ורביח עגונה בענין שו״ח

. 2ס ,)תק״ן( קדושי"ם מי״ם , מעזירוב
.שאל( מים )עיין .ראשונים מים 1127.

 שו״ת ♦ מילדולה רפאל ה״ר .רבים מים 1128.
.2סאמונ״ת, ד״א, חלקים: ד׳ טורים ד׳ כסדר

 קול ס׳ ג״כ שחיבר בפתיחתו כ׳ דוד ה״ר ]ובנו
 ועוד גס״ת וחי' הרמב״ם לשונות ישובי על רם

. ע״ש[ שו״ה,

 ב״ר יוסף מרדכי משה ה״ר . שאל מים 1129.
 מים ובסופו הש״ע כסדר שו״ח . מיוחס

 , שאלוניקי :הרמב״ס על חי' ראשונים
. 2ס ,תקנ״ט

 משה ב״ר ישראל ה״ר . ישראל מימי 1130.
 ונחלק צח בל׳ ואגרות והלצות שירים נגארה.

 לסי כשם קרא וחלק חלק ולכל חלקים לששה
 , מנוהות מי ,השילוח מי : והס , ענינס

 מי ,זהב מי , מצור מי , מריבה מי
. 4ס ,השנ״י ,ד״ו : המרים

 יצחק ה״ר .— קונטרס מתיקה. מיני 1131.
 ובסופו זכור לשבת דרושים ג׳ מצפת. פרחי

.8ס תר״ח, ליוורנו, : זה עיין מדבש, מתוק ס'

 .ברלין ישעיה ה״ר .תרגימא מיני 1132.
 ובסופו עה״ת אונקלוס תרגום על באורים
 ווילנא, .תקצ״א ברעסלויא, ודרשות: לקוטים

. 4ס ,תקצ״ו
 ,מתנייתא( חומרי )עיין . תרגימא מיני 1133.

 מל׳ נעתק הכדוריות בתמונות מיניליום ס׳ 1134.
 ללה״ק ומערבי יצחק בן חנין ע״י לערבי יון
. ב״י .מכיר בן יעקב ר' ע״י

 דוד בן צבי אליעזר ה״ר .ועונב מינים 1135.
 מליצה ובקרת מחקר עניני . צווייפעל כ״ץ

 ! , ווילנא :וכו׳ חולין ושיחות ודרוש ושיר
1 . 8ס חרי״ח,
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 נמשך ואחריו ,התורה סוף עד הוא שלו הי״ד
 ספרו בהקדמת מלונדרץ חזן בר״י יעקב ה״ר
 דזאלקווא הרב אבל בלייפציג(. חיים,)ב״י עץ

 ועתה ד״ה 6ט״ ה׳ דף שלו בקרת אגרת במאמר
 זוטא לספרי הרמב״ס שכוונת הוכיח וכו' נבוא
 שמות פ׳ על גס נדפס מקרוב וחדשים . ע״ש

 )עיין קדמון לאחד בכ״י שנמצא מה וארא פ׳1
 . 2ס ו',—ש״ה ד״ו, . הרעה קושט', להלן(:

 לה״ר ינחמנו זה פי׳ עס הנ״ל מכילתא 1149.
 תוס' ועס פרנקפורטר שמעון ב״ר משה

 מפורשים הס אנה והמאמרים הפסוקים מ״מ
 ג״כ )ועיין . 2ס ,בע״ת , ד״א : ומבוארים

. יהודה( שבות

 אליהו יצחק ה״ר פי' עם הנ״ל מכילתא 1150,
 : לשנים ונפרד מווילנא לנדא שמואל ב״ר

 , המכילתא דברי לפרש המרות בדורי א(
 רז״ל ומאמרי פסוקים באור המרות מצוי ב(

 צדק איפת הגליון ועל פירושו מדברי העולים
 להגר״א שהם לשמוע וקרוב א' לגאון הגהות

 ופ׳ שמות פ׳ על מכילתא ובסופו ,מווילנא
 ב״ר אברהם לה״ר בכתובים הנמצא וארא
, 2ס ,תר״ד ,ווילנא :הלחמי דוד

 עקיבא דר׳ משמו עזאי לבן מכילתא 1151.
 עד כנ״ל ישמעאל ר׳ שסיים מפרשה מתחיל

 י״ע דף ד״א ביוחסין אבל .)ש"י( : התורה סיף
 חבר תלמיד שהיה עזאי בן וכן :וז״ל כ׳ ע״א סוף

 סוף עד שמות מואלס ספר עשה והוא וכו' לר״ע
. ע״ש ,מכילתא נקרא התורה

 עיין . הנ"ל עקיבא ר׳ להתנא מכילתק 1152,
 שם בהקדמתו הרמב״ס גס אותו ומזכירין בש״ק

 כנ״ל הי״א לדעת הנ״ל הוא הנראה ולפי , והיוחסין

 ועיין . שס היוחסין מדברי כמובן דר״ע אליבא או
. 0 הערה מ״ח דף גא״ס צונן

 בערמאין יששכר ה״ד . יוסף מכירת 1153.
 ע״ד יוסף מכירת מעשה ספור .מנימבורג

 : בל״א וחרוזים בשיחה )דראמאטיש( ההוה

. 8ס , בע״ת ,פפד״ט

 רוכל(. אבקת )עיין .רוכל אבקת מכל 1154.

 , חי( כל נשמת )עיין .החי מכל 1155.

. קמחי יוסף ב״ר דוד רבעו . מכלול 1156.
 ומלות ופעלים בשמות לה״ק דקדוק חלקי כל

 לס׳ ראשון חלק והוא וכנוייהס ונטיותיהם
 ,צונצין( בני )ע״י קונשטנטינא : שלו השרשים

 . רצ״ג , שם ,רצ״ר אלול ש״ו ונשלם רצ״ב
 עוד . 2ס, רמי״ג( , שיט״ה ׳)שם . 8ס גס 2ס

 : גויראסער ע״י רומי ול׳ נקודות עם כנ״ל

. 8ס , 1540 ,פאריז

 אליהו לר' נמוקיס הנ"לעסחוס׳ מכלול 1157. 1
 .8ס גס 2ס ש״ה, ד״ו, אשכנזי: הלוי בחור

 יצחק מה״ר , ב״י ,רבות הערות ועם

. (199 )צעדנער :קאסובאן
 כנ״ל בהוד ר״א נמוקי עם הנ״ל מכלול 1158.

 חיים ב״ר משה לה״ר באור וקצת הגהות ועם

 עוד . 8ס , תקנ״ג ,פיורדא : העבים כהן
 מאמרות בעשרה וקו״א הערות קצת עם כנ״ל

 שד״ל כ״י ע״פ והוגה דקדוק בעניני בקצרה
 . הנ״ל מרש"ף והערות פינסקער ר״ש וכ״י
 אהרן בן יצחק ה״ר המלבה״ד ע״י הכל

.8ס ,תבר״ך ,ליק :ריטטענבער;
 משה ב״ר אליהו ה״ד .יופי מכלול 1159.

 )עס תנ״ה , ד״א :קהלת על פי' .לואנץ

. 4ס ,תקל״ה ,ברלין . הפנים(
 נעתק רשד לאבן הרפואות מכלול 1160.

 אבן אברהם ב״ר שלמה ה״ר ע״י לעברי

 י! רר״א ב״י : חלקים לכמה ונחלק יאור ד

 כ״י המרשים דברי נראה ויותר . לג 1134,
 לאבן ארגוזה ע״ס דשר אבן באור שהוא ווין

 .147 ע״ש ההוא, הכרך שבראש סעא
. ארגוזה( )ועיין

 בלזארי. אברהם ה״ר מחלה. מכלכל 1161.
.)ש״י( :ב״י ,רפואות ס׳

 .ליאון מסיר יהודה ה״ר .יופי מכלל 1162.
 וצ״א שערים ח' ב״ח ובו ההגיון חכמת על

. שד״ל ב״י :פרקים

 מ״ט בנציון ב״ר יצחק ה״ר יופי. מכלל 1163.
 : וחידושים התורה כסדר דרושים . באפטא

. 4ס , תקל"ה , פפד״א
 .הקראי אב״א כלב ב״ר .יופי מכלל 1164.

 השייכים התכונה מחכמת רבים דברים באור
 לט״ו ונחלק הראיה קשת חשבונות לידיעת
. ז׳ כרך רש״ף בכ״י ונמצא )אר״ץ( : דבורים

 באור .מלך ן׳ שלמה ה״ד .יופי מכלל 1165.
 ספרי כל על פשט ע״פ הענין והמשך המלות

.2סשאלוניקי,שכ"ז, קונשטנטינא,ש״ט. תנ״ך:

 באור לתום' הגתות עם הנ״ל יופי מכלל 1166.
 :דנה אבן יעקב לה״ר שבחה לקט בשם

 על כנ״ל עוד . 2ס , תמ״ה , שם . ת״ב , ד״א
 נשלם: ולא שופטים ס׳ וקצת יהושע וס׳ תורה

. 4ס , תקע״ח ,ווין
 אבן טרסה שמואל ה״ד יופי. מכלל 1167.

 לז׳ ונחלק ומדרשים אגדות על פשטיס .סנה
 : קכ״ט ה״א שנת חיברו . פרקים וקנ"א שערים

 וכ״י . תרנ״ה( דף תרי״א )עק״ד אוקספורד: ב״י
 וקונטרס . מינכען וכ״י בלונדון זוזעקש נסיך
. 453 רח"ם בכ״י ג״כ נמצא ממנו ראשון
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 לבעלי הרמב״ס על חי׳ .יופי מכלל 1168.
 בהגהותם אותו מניאים . וכו' הים מפרשי

. )שי״ג( : הש״ס על

. הגדרים( ס׳ )עיין . יופי מכלל 1169.

התיבה(• צהר )עיין .התיבה מכסה 1170.

 דטראני ישעיה רבעו . המכריע ס' 1171.
 ובסופו דינים פסקי .)הרי״ר( הראשון

. 4ס , תקל״ט ,ליוורנו :העניה מס׳ על חי׳

 . ישראל בן מנשה ה״ר . המכריע 1172.
 את זה המכחישים כתובים שני כל בין להכריע

 קונציליאטור רומי בל׳ ונקרא חנ״ך כסדר זה

 .4ס,1632 פפד״ט, : ונדפס ספרד בל׳ חיברו
.4ס ,1633 ,ד״א לבד: התורה על רומי ובל׳

 ע״י לעברי ספרד מל׳ נעתק הג״ל המכריע 1173.
 מריגייו יש״ר ה״ר ראה .לוצאטו מרדכי ה״ר

 חיים שמואל ר' ככית בכ״י גדולים הלקים ד׳
.ע״ש , בהערה ג׳ דף תר"ו בבה״ע כמ״ש לולי

 שמשון יעקב ה״ר . פסחא מכשיר 1174.
 שהוא ונראה ינה״ל: וכ׳ סיניגאליא. שבתי

 ,ונדפס וכו', הסדר ודיני פי' עם ש״פ הגדה
. מ״ט סי' י' בתג״י כמ״ש

 יוסף ב״ר ה״ראליהו מכשירי,מילה. 1175.
 , ליתרנו :מילה דיני כל .הלוי שמאע

. 8ס תקנ״ג,
 .ריקי חי עמנואל ה״ר בכורות. מכת 1176.

 :קציר בכורי תוספת ס' על והשגות תשובות
. ״\נ 457 רח״ם וכ״י א״ל יו ב״י

 אל הערץ מרדכי ר׳ הרופא האדון מכתב 1177.
 לל׳ נעתק המתים הלנת ע״ד המאסף מחברי

 : הרפואה חכמת מתלמידי א' ע״י עברי
. 8ס , תקמ״ט ,ברלין

 . . מקנדיא יש״ר וכו׳לה״ר אחוז מכתב 1178,
 —קכ"ו )דף אילם ספרו בתוך ורובו ראשו נדפס

 , 4ס הקצ״ד, ,:גוזלאוו בפ"ע וכולו ל״ה(
. הפנים( מלא )ועיין

 . ז״ל צרפתי האר״י .אלהים מכתב 1179.
 . ומזוזות תפילין ספרי כתיבות אופני על

.שכ"ה( )סה״ד :גלאנטי ר״מ שו"ת בסוף מובא

תאו״ג(. עם תורה )עיין . אלהים מכתב 1180.

 אלפעגו אליהו ה״ר .אליהו מכתב 1181.
 , התכונה חכמת על . אלקנה בן הפשלי

. )ש״י( : ב״י

 ב״ראריה אליהו ה״ר .אליהו מכתב 1182.
 , המבורג : פ״א על פי׳ .מקאברין ליב

. 4ס , )תע״ה( חש״ד
בני אפירא אליהו כ״ר אליהו. מכתב 1183.

 ומליצות יקרים ושירים שונים הקראי.כתביס
. )אר״ץ( :נמרצות

 . מווילנא אליהו הג״ט .אליהו מכתב 1184.
 לקועיס ובסופו חבקוק ונבואת שיה״ש על פי׳

 תורה, )ועיין .4ס , תקע״א פראג, וחידושים:
. השירים( שיר

 פיזארו. די אליהו ה״ר .אליהו מכתב 1185.
 .בוויניציא ורעיו אבותיו אל מירושלים כתב

 וויניציא ואניות מוויניציא לא״י מסעיו ספור
 וחרניהס האניות משא כליהם וכל חופיהם
 הכל עמם הוליכו אשר הסחורות וכל ונסיהס

 1563 אקטאבר 18 ב' יום נכתב .בפרעות
. 31• 124 פאריז ב״י :שכ"ד( ה״א )שנת

 . אליהו( אדרת )עיין . לאליהו מכתב 1186.

אלפנדארי. אליהו מאליהו,ה״ר מכתב 1187.
 קונטרס ובסופו גיטין בדיני שערים ח'

 האחרונים דיני מכל קצור דאיתתא בעיגונא
 סדר לספרו ח״ב והוא .וסעיפים בסימנים

 רח״ם )רד״א הפ״ג , קונשטנטינא :אליהו

. 2ס חצ״ג( :ופירשנו .ורשי״ר צעדנער
 אל אגרת או מאליהו מכתב 1188.

 בחור אליהו ר׳ כתב אשר מינשטער
 למודיות שאלות קצת על מינשטער אל תשובות

 , באזיל : עמוס על הרד״ק פי׳ עם נדפס
. ...(ח״ב )פירשנו . 8ס , 1531

 עזריאל ב״ר אליהו מאליהו״ה״ר מכתב 1189.
 ע״ד ס״ת וכתיבת מסורה עניני על . טווילנא

 נדפס ממנו ילקוטים להרמד״ל תורה אור ס׳
. זה עיין , תורה אור ס׳ עם

עי׳ראשיתחכמה(.רבא) מאליהו מכתב 1190.

 מראות ושאר השער על מגירונא מכתב 1191.
307/3 מינבען קפ״ז:כ״י ה״א בשנת הטבע

. נקי( לשון )עיין . לתד מכתב 1192.

 ישראל כהני אל גאון האי רב מכתב 1193.
 בם והעיד דרכם את השחיתו אשר באפריקא
 רד״א וכ״י 210!/* מינכען ב״י : והוכיחם

 כל כעין נראה הק״ד מסדר ומעות .ג\2 1704,
 שהוא וחשב רה״ג״ ״אגרת בראשו כתוב אולי כי

. ע״ש הגדול" ״ר׳ ר״ת

. יה״ש ב״י לפורים: הלציי מכתב 1194.

.יצחק( פני )עיין .לחזקיהר מכתב 1195.

 האמונה יסודי על ישראל לחכמי מכתב 1196.
 : כרידענטהאל דוב מרדכי לה״ר

. 8ס , תקע״ה , ברעסלויא
 הכוזרים למלך חסדאי רב מכתב 1197.

 . 8ס ,שי״א ,פירארה :אליו המלך ותשובת
. דפוסין בקנת ״ הכוזרי ספר בראש וגס ,זז"ז
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 ד״א :בל״א כנ״ל הנ״ל חסדאי רב מכתב 1198.
. וז״ז( דוד בית מלכות )ועיין . 8ס ,תמ״ו

 לקהל ערבי בל' קריש בן יהודה ר' מכתב 1199.
 וידיעתו התרגום למוד על לזרזם בפחם יהודים

 וג׳ למבוא ונחלק אוחו עזבם על והוכיחם
 אשר ארמיות מלות על א( :והס ,פרקים

 לבארם אין אשר המקרא מלות על ב( במקרא.
 אשר המלות על ג( .וגמרא המשנה מלשון כ״א

 נדפסו ממנו ודוגמאות .ערבי מל׳ לבארם יש
 וגס ח״ג לאייכהארן כה״ק באוצר שנורער ע״י
ד'(.—ר״ג דף מ״ב וז"ז.)עי׳פירשע עוואלד ע״י

 הלנת ע״ד ברי״ל יוא״ל לל מכתב 1200.
. 8ס ,חקג״ד ,ברלין : המתיס

 מוויניציא אליהו ב״ר יעקב ה״ד מכתב 1201.
 והוסב אבותיו דת עזב אשר שאול תלמידו אל

 מינכק כ״י :לישראל והרע פולי פרא שמו

. 1089 רוסי די בכ״י וקצתו \!<2 210/9
 בל׳ הפעלים על כהן יצחק ה״ד מכתב 1202.

 יי כ״י : בוויניציא ליפומאנו למארקו ערבית

. 806/3 רוסי
 מינכען כ״י : הקדיש מעלות על מכתב 1203.

,״ץ. 210/ד

 בן שמרי׳ לה״ר השם מציאות על מכתב 1204.
210/6 מינכען )האקריטי?(:ב״י אליהו

 מפאנו להרמ״ע דאטו טררכי ה״ד מכתב 1205.
 : להנ״ל ג״כ חזק יוסף ה״ל מכתב ואח״ז

, 130/5*6 רוסי די כ"י
 מאמרים השולעאן.ד׳ בעד מכתבהרטב״ם 1206.

 ונדפס .הבריאות בהנהגת השולטאן אל שכתב
. א׳ מכתב ג' בכ״ח

 מרדכי ב״ר שלמה ה״ר .שלמת מכתב 1207.
. 2ס ,תרט״ו ,שאלוניקי :שו״ת מאיזמיר.

 אבד״ק הירש צבי לה״ד עדות מכתב 1208.
 האמנם כי ראש בשמים ע״ס להעיד ברלין

 ור״י הרא״ש ברכי על נולד וכי הוא קדמון ס׳
 )ברלין, עליהחמו״ד שמס נקרא אשר מולין די

. 4ס ,תקג״ג(
 כותב מכיר ב״ר עובדיה ה״ד מכתב 1209.

 :שם שהיתה הגזירה על בצרפת בעליוס דקהל

. 563/9 רוסי די כ״י
 שיימא ה״ד . שלמה שמע מכתב 1210.

 . סטנוב איש הלוי יצחק כ״ר שלמה

 על טוב מבשר בע״ס השגות קצת על חשובות
תקמ״ח. במאסף נדפס :החפלות בדקדוק אביו

 מלי״א מובא .חזקיה לי׳ החחיה מכתב 1211.
 621 ליעב. צונן והשערת ,ע"ו דף משיחו בישועות

. רמש״ש( של מיננען כ״י רשימת )עיין .אינה

 תחיית מאמר )עיין . התחיה מכתב 1212.
. המתים(

 יו״ט בן ביבאגו אברהם ה״ד מכתבי 1213.
 .״ג. 457/4 רוסי די כ״י :ארונדי משה לה״ר

 טודרום כ״ר יוסף ת״ר ויכלה מכתבי 1214.
 : המורה ס׳ ע״ד פרובינצה רבני אל הלוי

 ב״ר מאיר ה״ר צ״ל ואולי . ^2 166/8 שם כ״י
. הרמ״ר. והוא הלוי טודרום

 דוראן פריפוט ה״ד ויכוח מכתבי 1215.
 שם כ״י : הנוצרית בדת )האפורי(

825/2 .
 שמואל משה ה״ר . עברית מכתבי 1216.

 ללמד ואשכנזי עברי בל׳ מכתבים .ניימאן
 לשון חנוך לספרו המשך והוא ב״י לנערי

 שלישי. )ד׳ כנ״ל עוד .8ס תקע״ה, ווין, עברית:
. 8ס , 1834 שם, :ראיתי( לא ושני

 יעקב ב״ר ישראל ח״ר עברית. מכתבי 1217.
 כתב וס׳ הנ״ל עברית מכתבי ס' כולל בוש.
 להג״מ מליצה וכתבי הכהן לר״ש יושר
 המכתבים ודרכי לעטערים ור״ט שי״ר

.8ס , 1847 ,ווין בל״א: וכו׳ שערות ונוסחי

 חוש׳ עס הנ״ל ככל הנ״ל עברית מכתבי 1218.
 ע״י המסחור לדרכי הנוגעים עניניס כמה
 , ווין :קנאפפעלמאבר ישראל ה״ר

. 8ס , 185 . .
 בערי אשר המובהקים הרבנים מכתבי 1219.

 דנה ומוציאי שקר דוברי פי לסכור אישליא

 ,8ס תקו״ן, ליוורנו, יום: ילדי בכתבי עליהם
 אלטוגא, :אשכנזית העתקה ובסופו כנ״ל עוד

. 8ס ,1796 ,המבורג ,תקנ״ו
 עמנואל ה״ד קדש. שפת מכתבי 1220.

 מצבות משליסומליצות,נוסחי באנדיימכתביס
 ישראל גדולי וחיי תולדות ,מצוינים מאנשים
 ע״י שלישית )הוצאה . מפוארים אנשים ומסעות

. 8ס , 1857 , פראג : פאשעלעס( ו.

 בעניני וויזל הירץ נפתלי לה״ר מכתבים 1221,
 שלום דברי א( : מכתבים ד' והדת החנוך

 ישראל לקהל זה ן בעני כתב אשר ואמת

 . 8ס ,תקמ״ב , ברלין :עסערייך בארצות
 לקהל תשובה ישראל לבית טוב רב ב(

 : בזה ולרמ״ד אליו מכתבם על שריעסעי

 א׳(. מכתב א׳ ג״ה )ועיין , 8ס חקמ״ב, ,ברלין
 : עליהס ונוסף שנית הנ״ל מכתבים שני עוד
 גדולי מז׳ הוראה ראשי פסקי משפט עין ג(

 פולין רבני ממקצת התלונות ע״ד אישליא ערי
 הראשון המכתב דברי לפרש רחובות בזה.ד(

 המעוררים דברי על להשיב וגס ולהצדיקו

.8ס )תקמ״ה( חש״ר ברלין, :עליו והמריביס
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 מאמר ובראשם הנ״ל ככל הנ״ל מכתבים 1222.

. 8ס , 1827 ודן, :להנ״ל דין חקור
 ומוסר חכמה בעניני אגרות דברי מכתבים. 1223,

 אנשים הריצו אשר ואהבה שלום וידידות
 לביה״ד והובאו נאספו אחיו. אל איש משכילים

 : ה״א ,הלוי לעטעריס מאיר ה״ר ע״י

 קצתם נדפסו ואח״ז . 8ס ,תקפ״ז ,לעמבערג
. וב׳ א׳ בכ״ח

 די בכ״י נמצאים . ההלכות למחבר מכתבים 1224.
 ואיזה מחבר איזה פירש ולא ^12 313/3 רוסי

. ע״ש , מהותם ומה הלכות

 הראשונים בדברי הוזכר . קדמון ס' ♦ מכתם 1225.
 ארחות בס׳ כמ״ש ,לוי ב״ר דוד ה״ר וחברו
 רע״א סי׳ א״ח הב״י ומלשון .ע״ב י״ז דף חיים

 פסחים" ערבי פ' המכתם כתב "וכן באמרו
 : לדינא התלמוד ובאורי חי' שכולל נראה
.במקומו( מ״ב שלי ושה״ג כ"ב שנ״ב ,י״ג )שג״א

 סג״ל אולמא דוד לה״ר לדוד מכתם 1226.
 וה״ב ופשעים פסוקים באורי ח״א : חלקים ב'

 ושארי לחזנים ומוסר השבת ליום התעוררות

. 275, ף רד״א ב״י :עניניס

 פסוקי על ובאורים פשעים .לדוד מכתם 1227•
 ."ג 1037/3, שם ב״י : דרוש בדרך הנ״ך
. הנ״ל ח״א הוא ואולי

 ב״ר ויטאל דוד ה״ר . לדוד מכתם 1228.
 י״ב על פי׳ .וידאל מסיר המכונה שלמה

 ובסופו שערים בג' מאמרים ע״פ עיקרים
 ה״א באות מתחילות תיבות אלף בת בקשה

. 8ס ,ש״ו ,ד״ו : לעניניס וזמירות
 זמרא ן׳ דוד ה״ר . לדוד מכתם 1229.

 קונשטנטינא, עד״ה: שיה״ש על פי' )הרדב״ז(.
. ד'( דף ח״א פירשט עיין ,רוסי )די

 שמואל חיים דוד ה״ר . לדוד מכתם 1230.
 קדשי ואח״ז הרמב"ם על ובאורים הסאן.חי'

 חי' ובסופו שו״ת וי״א ש״ס חי׳ דור
 וג׳ ב׳ ספר והוא מגילה מס׳ על הריטב״א

 חש״ד ,ליוורנו : זה עיין , דוד קרשי מספרו
. 2ס , )תקנ״ב(

 שו״ת .בארדו דור ה״ר . לדוד מכתם 1231.
 : המפתחות לוח ובסופו עורים ד' על

. 2ס ,)לבש״ר( תקל"ב ,שאלוניקי

 רפאל ב״ר דור ה״ר . לדוד מכתם 1232.
.ז׳( ד׳ )זצ״ל : ההליס על פי' . מילדולה

 . נקי( לנער,לשון חנוך )עי׳ לדוד. מכתם 1233.

שונים(. ושירים .)עי׳מכתמיםללמד מכתם 1234.

, חפץ( דברי )עיין . מכתמים 1235.

 אני חברתי .שונים ושירים מכתמים 1236.
 דבורים א(עדת לג׳מחלקות: ונחלק הצעיר

 ללמד מכתם מאמר ב( . מכתמים קפ״ה
 . ומשפטיו וחקיו ודרכיו המכתם מהות על
 לייפציג :שונים שירים שירים תוספת ג(

. 8ס ! 1842
 . גייגער אברהם ה״ר .חפנים מלא 1237.

 : והס ,וכדומה מכ"י נפרדים עניניס קובץ
 . מקנדיא להיש״ר וכו' אחוז מכתב א(
 לר׳ יצירה ע״ם פי׳ החכמוני ס׳ הקדמת ב(

 . הרופא דינולו אברהם בן שבתי
 פזמון ד( .אלצורא לרבני רש״י אגרת ג(

 להרמב״ן. מסתגאב ה( הלוי. יהודה לה״ר
 )ומטעם להאפורי כאבותיך תהי אל אגרת י(

 פתרון תחתיה ושמתי לארצנו נאסרה הצענזור
 על הוללות שיר ז( .ז״ל( לרס"ג מלות תשעים

 תשובות ה׳ ח( .גומפלין למשורר רינוס בני
 עם עברית והעתקה ערבי בל' להרטב״ם

 מקנדיא היש״ר חולדות ולאחריו • הערות
 ותוכן הערות עם הנ״ל אחוז מכתב והעתק

 צורת עם ככתבם בל״א הנ״ל העניניס כל

. 8ס , ת״ר ,ברלין :הנ״ל היש״ר
 פרקי , משניות )עיין . נחת כף מלא 1238.

. פי׳( עם אבות

 . )?( ראזי ס׳ העתקת . מחזיק מלא 1239.
 כ״י בשאלות ונזכר .219 ע׳ פאריז רשימת ]עיין

. רמש"ש[ : ג' הימן 8 מינכען

.תורה( )עיין . העומר מלא 1240.

 .משה ב״ר יהודה ה״ר .הגדי פי מלא 1241.
 : ההגדה סדר סימני ועל גדיא חד על פי'

. 4ס , תקל״ו ,)אלטונא( חמ״ד
 יאליש. צבי יעקב ה״ר .הרועים מלא 1242.

 דעות ח״א, :חלקים ב׳ א״ב כסדר הש״ס כללי
 כסדר הש״ס בכל הדינים במחלוקת התו"א

 נדרשת שהתורה וכללים במדות , ח״ב . א"ב
 קונע׳ ובסופו התו״א בהן שנחלקו ודרשות בהן

 בקביעות הכללים באור הלבות שונה
 חקצ״ח, , זאלקווא : התו״א במחלוקת ההלכה

. 4ס , תרי״ט ,האלברשטאט . 2ס

 הירש נפתלי אברהם ה״ל .רצון מלא 1243.
 מקום כל באור . שפיץ סג״ל משה , ב״ר

 זא״ז המכחישים דברים כשני בש״ס שנראה

 והס זולתם תמוהים דברים גם ומישב ומתקן
 אלף למספר עולה הש״ס ובכל חקונים ע'

 יד ובסופו ! ותירוצים והקונים הגהות ותק״נ
 כל ועל החדושיס לכל ומ״מ מפתח הרואים

 ,התורה כסדר בילקוט המובאים ש״ס מאמרי
ע״ש השגות נפתלי ירושת מספרו וקצת



מהשבת מלאכת330אלהית מלאכה

. 2ס ,ע״ת ,םפד״מ : אהבה רצוף
 רצון שבע ס' :עוד שחיבר בהקדמתו ]ול

 ירושה . ודינים שו״ת נפתלי ברכות וח״מ. עה״ה
 ים ירושת ?(. )קבלה ללבושיך כבשים בלמוד דרום

 ודקדוק ענינים ושארי עה״ה ורש״י נפ"ת חי׳
 שדה .התלמוד בסוגיות ותשבורת חשבונות ושירים
, מסכתות[ בכמה הלכות הי׳ נפתלי

 . רבתי( חכמתא )עיין , אלהית מלאכה 1244.

 הרפואה מלאכת קצור . קטנה מלאכה 1215.
 רעצואן ב; עלי באור עם לגאליגום

 די ב״י :תבון אבן שמואל בן ר״י העתקת

 ליירען ול׳י ^398 פאריז ב״י .¥21177 רוסי
. )שקאל׳( 2/14

 קיסר קאליגולא קאיוס אל המלאכות ס' 1246.
 הוא האלכסנדרי ידידיה מאת לרומיים ג׳

 . הקיסר אל אגריפוס ומכתב היהודי פילון
 אהרן מרדבי ה״ר ע״י מל״א נעתק

. 8ס ,תקצ״ז , ווילנא :גינצבורג
 ידין דן בפי׳ נזכר קבלה. ס' . ה׳ מלאכות 1247.

 ובסה״ד . ע״ש י״ד סי׳ י״ד מאמר קרנים ע״ס
. ע״ש ה׳ מלאכת לו קורא שליה

 אליהו בה״ר משה ה״ר . קדש מלאכי 1248.
 לבני היחוד שיר כולל . אליהו( יד )בע״ס

 במוסר ישרות ומדות הפלות ושארי משה
 סדר חכמים זכרון לו ונלוה בל״א ודינים

 התלמוד: חתימת סוף עד מאדה״ר הדורות כל
. 12ס ,ת״ר , ווילנא . 8ס חק״ה, , זאלקווא

 . ז״ל להדוקה קבלה ס׳ .מלאכים ס׳ 1249.
 בנובלות כמ״ש בב״י, מקנדיא יש״ר ה״ר ביד היה

. ט״ס , קצ״ה דף חכמה

 ע״י ליטיין עם השלם הדקדוק מלאכת 1250.
. 4ס ,ש״ב ,באזיל : מינסטער

 ,אריסטו( )עיין .ההגיון מלאכת 1251.

נמצאבכ״י . להרמב״ם ההגיון מלאכת 1252.
 . שלו הגיון מלות ם' ואינו 297/8 מינכען

 ע״י הנעתק בוואעיקאן לכ״י ברעולוצי מביאו וכן
. תבון אבן ר״ש

 רעכגביבליין. אדער החשבון מלאכת 1253.
 ,ווין שני( )ד׳ גייטאן. שמואל משה ה״ר

, 8ס ,1831
 רפואה ס׳ או )כירורגיא( היד מלאכת 1254.

 הרפואה בחכמת טיזהיג ב! טורריק להרופא
 מינכען ב״י :יצחק ר׳ ע״י לעברי ונעתק

. ו.(\2 266 רשמש״ש )לפי \.2 40.

 *ברוכי למאישטרי כג״ל היד מלאכת 1255.
 ומשיחות אברים פצעי ברפואות וועררי

.״ץ. 16 46,9 רד״א ׳ מהשק וקונמיס

 ס׳ ואח״ז לבראקארר כנ״ל היד מלאכת 1256.
 רוסי די ב״י : ליוהאניציום רפואה

1281/2-3 2^ .
 מל׳ נעתק לברונא כנ״ל היד מלאכת 1257.

 : מווירוגא שמואל כ״ר הלל ה״ר ע״י רומי

. 1281 שם ב״י
 ה״ר העתקת כנ״ל הג״ל היד מלאכת 1258.

 רופא כספיאל אבן יהודה כ״ר יעקב
 תחבושות ובסופו רס״א ה״א בשנת באלקלה

. \.2 624/3-4 שם ב״י : שונות ומשיחות
 הנתוח חכמת על כנ״ל היד מלאכת 1259.

 כלי ציורי ועם בסופו הוספות עם והתחבושת
 מינכען ב״י : למי נודע ולא בראשו החבוש

. ^ו. 297

. ה׳( מלאכות )עיין . ה׳ מלאכת 1260.

רבתי(. חכמתא מרשכלת.)עיין מלאכת 1261.

 ב״ר אליהו ה״ר . מהשבת מלאכת 1262.
 החשבון חכמת על מפינטשוב. גרשון משה

..תק״ , זאלקווא : וכו׳ ותשבורת

 רבות בהוספות הנ״ל מהשבת מלאכת 1263.
 חכמת כל על חשבון עיר ח״א : לב״ח ונחלק

 : האלגיברה חכמת וקצת וההשבורח המספר

 מדות בדורי וח״ב . 4ס ,חקכ״ו ,פפר״א
 . 4ס , תקב״ה ,ברלין : המדידה חכמת על

 עוד . לבד( ח״א רק הוא הנ״ג זאלקווא ד׳ )ואולי
 . 4ס ,תקס״ו אוסטרהא, הנ״ל: חלקיו ב' כנ״ל
ה׳[. באות ועי׳זה גפ״ת על אליהו הדרת ס׳ ]ג״ח

 בל״א החשבון חכמת . מחשבת מלאכת 1264.
 גאלרין יבין ל ה״ר ע״י נעתק ומנוקד מרובע
 , סרילקאוו . תקפ״ג , ברדיטשוב : בארג
. 4ס , תקצ״ד

 זרח משה ה״ר .מחשבת מלאכת 1265.
 החשבון חכמת למודי .מפראג איירליץ

 . 8ס , הקלייה פראג, : בל״א ונכחו בלה״ק
 תקצ״ז, זאלקווא, : לבד העברי חלק כנ״ל עוד

.הוא( זה אם ידעתי )ולא 8ס , תר״ה , שם .8ס

 .חפץ משה ה״ר .מהשבת מלאכת 1266.
 : בראשו המחבר צורת עם עה״ה דרשות

 הערות הוס׳ עם עוד . 2ס ,עש״ק ,ד״ו
 אליעזר ב״ר ליב יהודה לה״ר בסופו

 : הושב מהשבת בשם יאפו ליפמאן

. 8ס ׳ כת״ר , ק״ב

 ה״ר . — אגרת . מחשבת מלאכת 1267.
 . גייגער יחיאל אהרן ב״ר זלמן שלמה

 : ב״ח ,וכו' שמים מלאכת ס׳ על השגות

. 8ס ,אגרת״י , )פפד״ט( חמ״ר,

המספר(. מלאכת מחשבת.)עי׳ מלאכת 1268[.
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 שלום ה״ר .החדש מחשבת מלאכת 1269.
 חכמת על בליינקיר. הלוי אריה משה כ״ר

.4סתקצ״ד, ברדיטשוב, : חלקים בג' החשבון
 .מזרחי אליה ה״ר .המכפר מלאכת 1270.

 והנדסה ותשבורת והחשבון המספר חכמת על
 צונן )וכן הרצ״ר , קושט' :נמרץ בקצור

 ורד״א . ע״ש , 3 הערה מ׳ דף גא״ל
 ורשי״ר 225 ע׳ וצעדנער .רצ״ג :658,

 ראיתיו ואני . 4ס רצ״ד(—כאר״ץ : 330 ע׳
. המספר ספר ושמו כסופו וחסר חש״ר

 מלאכת או הנ״ל המכפר מלאכת 1271.
 והמעשי העיוני למורי ובסופו מחשבת

 )שאכשפיעל( הנקרה השחוק דרכי על
 צבי אורי ה״ר ע״י ואשכנזית עברית

.8ס ,תקס״ט ,לעמבערג רובינשטיין:
 ע״י רומי ל׳ עס הנ״ל המכפר מלאכת 1272.

 ונקרא מינסטער ע״י והערות שרעקפוכס
,4סהמספר:באזיל,ש״ו, מלאכת בשסקצור

 בת״ר יצהק לה״ר המכפר מלאכת 1273.
.459 רח״ם כ״י :הספרדי עלי משה

 יהודה יעקב ה״ר .המשכן מלאכת 1274.
 כליו וכל מועד אהל בנין מלאכת על .ליאון

 :ב״י ,היכל תבנית ספרו כמעשה במדבר
. רח׳יץ( דף תקמ״ח )מאסף

 יעקב כ״ר בנימין ה״ד .כופר מלאכת 1275.
 פי׳: עס וחרוז במשקל ס״ת דיני . אספינוזא

, יה"ש כ״י

 זאבארה משה ה״ר .,הכופר. מלאכת 1276.
 א׳ (1521 לרשמש״ש הוספה עיין ? יעקב )בן

 .ס״ת כתיבת דיני על . קשטיליא מגולי

 ^(׳.2 24 תר״ט עק״ד ,)שוס אשכנזי: ר״א ב״י
 ע״ב. קי״א דף 334 מינכען ממנו)?(בכ״י ]העתק

 ומה , 6 ע' פאריס ד' לכנון יין ס׳ פתיחת ועיין
 ערש עיין . הוא כדוי רמשי׳ש ספק על שם שכתוב

. א׳נרמש״ש[ הערה זבארה יוסף ערך נרובער עט

 פלעקילש. אלעזר הקדש״ה״ר מלאכת 1277.
 הקדש שמות על א( :קונטרסים לב' נחלק

 ע״פ לחול הקדש בין להבדיל התורה בכל
 ן עני על ב( . תרגומים וג׳ ומדרשים גמרות
 נפש קונט׳ ובסופו הקדושים שמות קדושת

 ואמו: אביו מות על דרושים ד' חיה ונפש דוד

. 2ס , חקע״ב ,פראג
 דניאל כ״ר משה ה״ד .הקדש מלאכת 1278.

 קושיות ליישב עה״ת רש״י על פי׳ טולידאנו.

 המחבר . 2ס , תקס״ג ,ליוורנו עלין: הרח״ס
 אדמת : שמות להם וקרא חלקים לה׳ חלקו
 , הקדש מלאכת ,קדש בגדי ,קדש
 חתנו ואולם .הבנים אם ,ירושלים בונה

 ההקדמות רק הדפיס ולא יחד כללם המלבה״ד
. חומש כל בראש לבד

 ישעיה לי׳ והחרוז השיר מלאכת 1279.
 הקינה מחבר הלוי ישעיה ר׳ הוא )ואולי

 ]מ״ע .כ״י . ?( 65 טורין בכ"י אביו מות על
 ועיין 62,12 הפנים מלא עיין .. .ח״ג לרא"ג

בשיר:רמש״ש[. פרק קונטרס ועי׳ . אגרות)?(.

 עדני שלמה ה״ר .שלמה מלאכת 1280.
 על פי' . ומהרח״ו( בצלאל רבינו )תלמיד

 .במקומו( שלי ושה״ג קנ״א )שג״ב :משניות,כ״י
 נדפס אבות מס' על זה מס' ונוסחאות והגהות

הבחירה. ועי׳בית אבות על פי׳חמאירי עם מהדש

 . עתיקים( דברים )עיין . שלמה מלאכת 1281.

 דובער יצחק ה״ר . שמים מלאכת 1282.
 על חי' .ווירצבורג אבר״ק באמבערגר

 עוד . 4ס ,תרי״ג , אלטזנא : סת״ס הלכות
. 4ס ,תר״ב ,הנובר : ותיקונים בתום׳

 ומביא .משלי על פי׳ .שמעיה מלאכת 1283.
 )ואולי סאמיגה יוסף ר׳ את גם ולפעמים פירש״י

 רד״א כ״י : ממודינא( שמעיה לר' הוא
? ,258 .

 המלאך שמסר מעשית קבלה .המלבוש ס׳ 1281.
 . מצאתיו לא ובק״ד תקמ״ב רד״א ג״י : לאדה"ר

 דף גא״פ צונן ועיין רזיאל מס' ח״א הוא )ואולי
. (8 הערה קס״ז

. האורב( )עיין . המלבוש 1285.

 טוב יום ה״ר . טוב יום מלבושי 1286.
 על והשגות הגהות . העליר הלוי ליפמאן

 מגלת ובס׳ .)ש״י( :כ״י , הראשונים לבושים
 ,ע״ש ,טורים ד׳ סדר על שחיבר כתוב איבה
 בב״י נמצא ואה״ע או״ח ועל .הך היינו ואולי
. 609, ן( רד״א

 הקרוש בן עזריאל ה״ר . המלואים ס׳ 1287.
 קבלה. בקבלה(.ס' הרמכ״ן של )רבו מנחם ר׳

 א׳ע״ש. משנה ס״ג יצירה ע״ס בוטריל בפי׳ר״מ נזכר
 המצות בטעמי נזכרו הדרשות פירוש א( : ]ג״ח

 . התורה פסוקי על פירושים ב( .תדיר לריקאנטי
 אלה שני . שיה״ש על פי' ד( . יצירה ע״ס פי' ג(

 עשר על שו״ת ה( . להרמב״ן בדפוס מיוחסים
 מקרוב וזה גאון האי מרב בלקוטיס הנדפס ספירות

 עק״ד : ע״ס גבאי ן׳ להר"מ אמונה דרך בס׳
. ס״ג[—תקס״א דף תרי״א

. מילואים( )עיין . המלואים ס׳ 1288.

 אור , תקומה אבן )עיין . אבן מללאת 1289.
, אבי״ה( שאלתות ,האבן

 מטראפלאוויץ. יוסף שאול.ה״ר מלוכת 1290.
במליצה )דראמא( ההוה ע״ד ודוד שאול מעשה
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 שיר ובסופו ושיחה שיר בארח שקול וחרוז
 מספרי נעתק המדומה הכבוד על גדול

 ,יוין : ציורים עם ראשונה נדפס האללער.

 חק״ם, לעמבערג : ציורים ובלי . 8ס תקנ״ר,
 , שם . תקפ״ג , לבוב . חקפ״ב , קראקא
. 8ס , 1829 , ווין , תקפ״ה

 )עיין .לנשים בל״א הנ״ל שאול מלוכת 1291.
. דור( גדולת ־

 המלות באור . להרמב״ם ההגיון מלות 1292.
 הבאות וההשאלות המוסכמים והשמות

 ונחלק וספריהם ההגיון חכמי בפי והמורגלות
 לעברי ונעתק ערבי בל' חברו . שערים לי"ד
 תבון אבן שמואל ב״ר משה ה״ר ע״י

 פירושים ב׳ עם ראשונה ט"ו״נדפס ה״א בשנת
 . 4סשכ״ו, , קרימונה ד״ו,ש״י. למי: נודעו לא

 . ש״ג( דף מ״ב ע״ש !בזה א״ע סותר )ופירשנו
ה״ר בהעתקת נמצא 3 1• 397 פאריז ובכ״י
 שהעתיקו ביבש בן ז״ל יהושע ב״ר יוסף
 .גאטינייו בן שלמה ב״ר עזרא ה"ר חבירו לצורך
 הערות ועם . שנ"ח יף תר״ח עק״ד תוס' עיין
. (581 )צעדנער : ב״י

 קצר פי' עם מנוקד הנ״ל ההגיון מלות 1293.
 חיברו .שער כל לפני ופתיחה להרמבט״ן

 ומאמר . קאליר שמשון ה״ר הרופא לבקשת
 , תקכ״ב , פפד״א להרמב״ם: המתים תחית

. (581 )צעדנער : ב״י הגהות ועם . 4ס
 הפי' בהרחבת הנ״ל ההגיון מלות 1294.

 כוזרי מס׳ וב׳ א' ויכוח ובסופו טהנ״ל

 הטתים תחיית ומאמר ניטו לר״ד שני
 כנ״ל עוד . 4ס ,תקכ"ו ,ברלין : להרמב"ם

 בהשגחת היטב ומוגה בסופו הנוספות בלי
 , לבוב , תקמ״ד , ברלין : הנ"ל המפרש

. 4ס , תקג״א
 הרמבמ״ן פי׳ עם הנ״ל ההגיון מלות 1295.

 ההקשיס וציורי והערות באור תוס׳ ועם כנ״ל
 ,ברלין :סטנוב איש הלוי יצחק לה״ר

 . תקע״א ,פראג ,תק״ס , שם . תקג״ה
. 8ס ,תקפ״ו , ווארשא

 ת״א ועם הנ״ל פי׳ עם הנ״ל ההגיון מלות 1296.
 :ימאן י נ שמואל משה לה״ר באור ויתר

.8ס׳1833 ,פרעסבורג ... שם .1822 ווין
 עם / הנ״ל פי׳ עם הנ״ל ההגיון מלות 1297.

 :היילבערג זלמן שלמה לה״ר ובאור ת״א
 פירשטעג- רפאל לה״ר מיחסו )זברשי״ר
. 8ס , 1828 , ברעסלויא .( טהאל

 הרמבמ״ן באור עם הנ״ל ההגיון מלות 1298.
 אליעזר ב״ר ליב יצחק לה״ר ות״א

 ,פראג :הראשונים פרקים ז׳ . דרעזניץ
. חבל( מוסדות ג"כ )ועיין . 8ס , תקס״ה

 מרדכי ה״ר באור עם הנ״ל ההגיון מלות 1299'.
. 81 רח״ם ב״י :כוטטינו אליעזר ב״ר

 ע״י רומי ל׳ עם הנ״ל ההגיון מלות 1300.
שם(. ומ״ש שמעון ר׳ של מינשטער.)עי׳הגיון

 וכו׳. מתוקנת בנוסחא הנ״ל ההגיון מלות 1301.
♦ בחן( אבן )עיין

 ה״ר ע״י לל״א מועתק הנ״ל ההגיון מלות 1302.
. 83 רח״ם ב״י : היירגהיים וואלף

 אברהם חיים ה״ר .כשלום מלחמה 1303.
 מעשה . במאהליב מ״ט ליב יהודה ב״ר

 ומליצה במשל ושיחה ויכוח בדרך ואחיו יוסף
 מעשה ספור עלילות תוכן א( : חלקים ב׳

 וכו׳ מדינים לישמעאלים אחיו ביד מכירתו
 תוכחת ואוכל״ב( בר לשבור מצרימה בואם עד

 יעקב בני בין מחקר ודברי ויכוחים מגולה

 לאחיו יוסף והתודע מצרים חרטומי וראשי
 . תקנ״ח , מאהליב ,תקג״ז ,שקלאוו : וכו׳

 . 8ס , תקע״ט , ווילנא זאלקווא,תקס״ו. .4ס
ולנשים. להמון בל״א הנ״ל כשלום מלחמה 1304;.

. יוסף( גדולת )עיין

 ב״ר ליב יהודה ה״ר .כשלום מלחמה 1305.
 פיהם במדינת שווידן מלחמת ספורי יהושע.

 שנים: ל' מלחמת בעת פראג עיר מצור ומעשה

 בנכה״ע ג״כ ונדפס .8ס ,)ת״ט( חש״ד ,פראג
. ע״ש , תקפ״ד לשנת

 הנהגת קצור עם הנ״ל כשלום מלחמה 1306.
 פתחיה ר׳ סבוב ,הרפואה בדרך האדם

 עם מיימון אברהם ר׳ שהעתיק ומעשה
 ,אלטדורף : וואגענזייל ע״י רומי ל׳ תרגום

. 4ס ,1687
 משה ה״ר .לה׳ וחרב לה׳ מלחמה 1307.

 דכלא מהימנוחא ע״ס חרס כתבי .האגיז
 כייר ומעשה חייון חייא נחמיה מחברו ועל

 אאיליון מהר״ש ורבם הספרדים ופרנסי

. 8ס ,עד״ת ,ד״א :לזכותו בראשם
 על הנצחון ותשובת האמונה מלחמות 1308.

 שמעון ב״ר צבי ה״ר . הכופרים דברי
 1 לונדון : ב״ח ,אנגלי ל׳ עם .מלעסלויא

. 8ס תקפ״ב,
 .הישר( ס׳ )עיין .יעקב בני מלחמות 1309.

. זוטרא אברהם ה״ר .ה׳ מלחמות 1310.
 מקרוב חדשים מנהגים נגד מוסר תוכחות

.8ס , 1862 , פפד״ט .תקצ״ו הנובר, :באן
 הרמב״ם. בן אברהם ה״ר ה׳. מלחמות 1311.

 ע״ס לדון היוצאים עם וריבות תשובה מכתב
 ובסופו ישן כ״י מתוך נדפס , והמורה המדע
 בס׳ הנדפס הרמב״ם על להגן הרמב״ן אגרת

, 8ס ,תקפ״א ,ווילנא :ח״ז חכמה נובלות

זי׳
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 )ועיין . 8ס , תר״א , הנובר :לבדו כנ״ל עוד
, הרמב״ם( ושו״ת אגרות

 . קטחי יוסף ה״ר . ה׳ מלחמות 1312.
 ס׳ ג״כ ונקרא הנוצרים בדת ויכוחים

 י׳ בתג״י אבל .מצוה מלהטת ,האמונה

 לחוד אלה וב' לחוד זה כי נראה קע״ו סי׳
 השיבו שככר בחן אבן כס׳ כתב ורש״ע .

 טלחמת כס' קצתו נדפס . ע״ש ,עליו הנוצרים
. להלן זה עיין , חובה

 .ראובן ב״ר יעקב ה״ר . ה׳ מלחמות 1313.
 ובו ומכחד מיחד בין באמונה וטענות ויכוחים

 רח״ם וכ״י 34 ראח״ם ב״י : שערים י״ב
 כרשימת נדפס הס' והקדמת .161 01 460

 . ע״ש ,ע״ג—ש״ע דף חיים אוצרות ספריו
 ונוסף עמרם נתן ר׳ ע״י בפאריס נדפס י״ב ושער
לרש״ע(. בוחן אבן )ועי' ע״ש. רמב״ן ויכוח לס׳

 ירוחם בכ״ר סלמון כ״ר . ה׳ מלחמות 1314.
 סעדיה ר׳ הגאון עם שנלחם מה .הקראי

 וטענות ,ונצחהו הרבנים מחכמי הפיחומי
 במדה מחובר הרבנים חכמי כל על עצומות
 ישרות א״ב אותיות על ובמשורה במשקל
 : שערים י״ח ובו הכופר אשכול כס׳ ונזורות

 כתזס׳ נדפסו וכ' א׳ ושער הס' והקדמת )אר״ץ(.
 לקוטי )ועיין .ורי״א וקס״ג דכ״ג תר״ו ד מק"

. (15 דף כ׳ נספח קדמוניות
 רבני מלהקת פסקים קובץ . ח׳ מלחמות 1315.

 ה״ר כדעת בראוויגו המקוה לאסור איטליא

 ודלא . שם דאחרא מרא מקונסילייו אבטליון
 לפי טראביטו נתנאל לה״ר שמיחסו כפירשנו

 כס' להתיר פסקו ונדפס המתירין מכת היה שהוא
 . 4ס ,שס״א ,ד״ו : ע״ש , מלחמות משבית

 ובהקדמת .מים( פלגי מלחמות, משבית )ועיין
 כאשר הספר שם יקרא ולא :וז"ל כ׳ מים פלגי ,ס

 כאשר ה׳ מלחמות ס׳ לו קראנו כי דהו מאן משכ
 שם זכרנו הראשונה שלנו דיונוגמא לוח על כי ראה
 כנדון נעשו והפסקים הכתכיס הועתקו כו אשר הס'

 ה"' מלחמות ס'" המחלקת ואת התחילה מאז זה
 אז זה כשם נזכר רק שלו העצם שם זה היה ולא
 . לש״ש היתה הכוונה כי להורות כעלמא העברה דרך

 מים פלגי שמו קראנו וכו׳ וכו׳ כהיות אמנם
 יצאנו לאלה לא כי ה׳ מלחמות ולא הנ״ל לעעמים

. ע״ש וכו׳ וכו׳

 .טויבעס שמעלקא ה״ר .ה׳ מלחמות 1316.
. 4ס , תרי״ט ,יאם :פירושו עם ש״ס הגדה

 מאמרות, אלפסי,עשרה ה׳.)עיין מלחמות 1317.
. ישראל( תפארת

 ליוסף הרומאים עם היהודים מלחמות 1318.
 קלטן ה״ר ע״י ללה״ק נעתק . ^לאוויוס

.8ס , 1861—63 ,ווילנא :ב״ח שולטאן,

 בשם תורה )עיין . מצוה מלחמות 1319. י,
, קדש( מקראי

 גרשום כ״ר לוי ה״ר .השם מלחמות 1320;.
 חורה בעניני נשגבות חקירות .)הרלכ״ג(

 ששה ובו ופנותיה הדח ויסודי ואמונה

. 2ס , ש״כ ,טרינטו די ריווא : מאמרים
 יצחק ב״ר דוד לה״ר שו״ת דוד. מלחמת 1321.

. )שי״ג( :רחל( אהל )כע"ס מזבארוב

 באמונה, וטענות חובה.ויכוחיס מלחמת 1322.
 יוסף ולה״ר פויל פרא עם להרמב״ן והס

 מצוה מלחמת ואגרת הרד״ק ובנו קמחי
 ובסופו ,ומגן קשת מס׳ לקוח להרשב"ש

 יצחק ה״ר שתיקן ורעשים רעמים ס׳
 , עתידות לדעת ?( )האריז״ל אשכנזי
 שחיבר זה( )עיין המחלוקת סלע לס׳ והקדמה

.8סע״ת, קונשטנטינא, :רומאן אברהם ר'
. _( אגרת )עיין .חובה מלחמת 1323.

 יהודה וחעושר.ה״ר החכמה מלחמת 1324.
 בין ויכוח .הלוי שבתי כ״ר יצחק ב״ר

 ג״כ ונקרא וחרוזות במשלים והעושר החכמה
 . ש״ו , קראקא .ש"ג ,קושט' : רב מלך

. 8ס ! תע"א , פפד"מ . ..ד״ו
 ונלוו הנ״ל והעושר החכמה מלחמת 1325.

 ומשפט בוסטנאי ר' ומעשה ירושלמי מעשה לו

. 8ס ,תקייג ,ד״א : שלמה מחכמת דין וגזר
 דוד ה״ר .והאור החושך מלחמת 1326.

 זעבאסטיאן בין היה אשר הריב גארדאן.דבר
 חמ״ר : קוראנדא איגנאן אחינו ובין ברונער

, 8ס , 1861 ,)ליק(

 יצחק ב״ר יעקב ה״ר .יעקב מלחמת 1327.
. י״א( סי׳ י׳ זצ״ל )עיין .כ״י . צהלון

 מהרימ״ט שנחלקו גט מלכים.על מלחמת 1328.
 מהרח״ש בחשו׳ כמבואר וילייסיד ן' ומהר״ש

 שלא הכריע ומהרח״ש עיגוגא קונטרס בסוף
 כתבו וע״ז ,תצא לא נשאת ואס זה בגט תנשא
 בם׳ באו נקבצו וכלס רבות תשו' הדור רבני

 ע"ב״ע״ש: דקמ״ח יעקב בני הרב מזכירו כ״י. זה.
. במקומו( ח״ב שלי ושה״ג פ״ח )שכ״ב

בורנוז. די אבנר מצוה.הרופא מלחמת 1329.
כ״י: קמחי, יוסף לה״ר ה׳ מלחמות ע״ס בקרת

 כ״ר אליעזר ה״ר .מצוה מלחמת 1330.
 בש״ס ההלכות שרשי על אבילה. די שמואל

 ואמת הסד קונטרס ובסופו , ופוסקים
. 2ס , רכוש"ם ,ליוורנו : דרושים

 לה״ר באמונה ויכוחים . מצוה מלחמת 1331.
 : וחמש ה״א שנת חובר .שמעון ב״ר מאיר

, 156 רוסי די כ״י
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 הרשב״ץ בן שלמה מצוה.ה״ר מלחמת,1332.
 לדברי לועג את ידבר משפעים .)הרשב״ש(

 ובסופו התלמוד בעלי מלחמת ונלחם חז״ל
 קשת בס' נדפס וכו׳. הנוצרים באמונת טענות

 סופו דברי בלי כנ״ל עוד .זה עיין ,ומגן
 , לעמבערג . 8ס , 1856 , לייפציג : הנ״ל

. 16ס ,1857
 , נועם דרכי )עיין . מצלה מלחמת 1333.

. ה'( מלחמות

 חיים משה לה״ר קבלה משה. מלחמת 1334.
. יוא״ל כ״י .לוצאטו

 יואל כ״ר ליי יהודה .ח״רלאלוה מלים 1335.
 ובאורם א״ב כסדר לה״ק שרשי . טינדין

 האותיות: שמושי ובאור הוראותיהם לכל בל״א
. 4ס , תק״כ ,ברלין

 יצחק ב״ר יעקב ה״ר .יושר מלק 1336.
 בל״א התורה כסדר נאים פשטיס .מיאנוב

 וכלי חמדה וכלי ואלשיך עקידה מס׳ מלוקט
 : וראינה צאנה לספרו תוספת והוא וכו׳ יקר

. 2ס , ושלו"ם , לובלין
 ׳בפ לקוטים הוס' עם הנ״ל יושר מליץ 1337.

 ברכה ובפ׳ כהן שפתי מס׳ והלאה מצורע
 יעקב ב״ר אליקים ה״ר ע״י ה׳ מעשי מש׳

 )ורד״א .2ס ,בתו״ם ד״א, מקמארנא: ש״ץ
. הוא( ע״ש ואולי . תש״ח : .4 76, ?

 קהל הנהגת . גר יצחק ה״ר יושר. מליץ 1338.
 : בפוסקים מקורן עם באמ״ד ישורון עדת
. 8ס ,תקש״ט , ד״א

 . רומאנין ישעיה ה״ר .יושר מליץ 1339.
.8סוכו׳:ד״ו,ת״צ, שמע הא הסליחה על באור

.יושר( דברי )עיין . יושר מליץ 1340.

 די מרדכי ה״ר .עברית שפת מליץ 1341.
 : צרפת בל' ופתרונם לה״ק שרשי .אינירי

. 8ס , 1827 , מיץ
ארישטו(. )עיין .לאריסטו המליצה ס׳ 1342.

 כל על .לוצאטו לרמ״ח המליצה ס' 1343.
 לכל נאים בסדרים והמליצה הדבור דרכי

 : הדרשה על מאמר ובסופו מחלקותס

 הוא ואולי לעהרען, מאיר יעקב ר' ניד כאמ״ר כ״י
 הדרשה על והמאמר זה. עיין למודים, לשון שסרו
א׳,ע״ש. מכתב ו׳ בכ״ח ונדפס הורם כנ״ל בסופו אשר

 ורינה(, אפר משלי ,)עי'למשכיל מליצה 1344.

 בן ליב יהודה ה״ר .לפורים מליצה 1345.
 בלשון ופזמון סליחות כמערכת מליצות . זאב

 , חש״ד ,ווין : בפורים להתעלס ונקי צח
 )ועיין . 8ס ?( 1800 ? )ברעסלויא חמו״ד
. פורים( מסכת

 לפורים שיר ובסופו הנ״ל לפורים מליצה 13 46.
.8סתקע״ו, )ווילנא(, חמ״ד יחירית: גפן מס׳

 מינכען בכ״י נמצא הפילוסופים מליצות 1347.
 בכס 210/9 רשמש״ש לפי )ושם ^.315 11

 הס "ג 210, !2 ושס וחירותם חכמים דברי
לעיל(. זה עיין , הפילוסופים מוסרי מש' לקונוים

 והל׳ הגונים מיתת על וקינות מליצות 1348.
 פיוטים: וקצת להמרדכי בחרוז ואו״ה טרפות

. ו.\2 463 רח״ם כ״י
 האישקאק שחוק על הראב״ע מליצת 1349.

 הידע ע״י רומי ל׳ תרגום טס )שאך(

 שארי בתיך ראשונה נדפסה (7.11^0)
 ,אוקספורד :חרוזים בשם ונקראה ספריו
. 4ס , 1698

 כנ״ל רומי ל׳ עם הנ״ל הראב״ע מליצת 1350.
 שינייור בון ה״ר מליצת עוד:א( לה ונלוו
 מלך מעדני ב( הנ״ל. שחוק על יהייא אבן

 הממציאו על וחקירה השאך ודיני חוקי על
 מהנ״ל: רומי ל׳ עם והכל מציאותו ומקום ועת

 . 8ס , 1767 , שם . 1702 , אוקספורד
, יתר( ששת , מלך מעדני )ועיי;

 )עיין .וכו׳ שינוייר בון ה״ר מליצת 1351.
. זה( לפני

 נשגבות דברות מדברת )היא יופי. מליצת 1352.
 לעוויזאהן: יוסף לה״ר שיר עליון( דת אמרי

. 4ס ,)תקפ״א( חש"ר , המבורג
 לעוויזאהן. שלמה ה״ד ישרון. מליצת 1353.

 במשלים מבוארים העברית המליצה למודי

.8ס , 1816 ,ורן : הקדש מספרי ומליצות
 בישיצי אליהו כ״ר .המצות מליצת 1354.

 ונלוה וחרוז שיר בדרך המצות סדר .הקראי
. )אר״ץ( :תפלותם סדורי אל

 , דרך( מורה )עיין . עיקרים מליצת 1355.

 • )ש״י :תכון אבן משה ה״ד .המלך ס' 1356.
 ולא ציון שערי בשם ע״ב דמ״ב ד״א בש״ק והוא
. מהותו( פורש

 משה ב״ר שמואל ה״ד . המלך ס׳ 1357.
 ,בשמו ח״א שלי ושה"ג כ׳ ש' )שג״ב :מלגויירי

 שלמה ר' הוא תע״ב דף גא״ל צונן ולדעת . ע״ש
 ומעתיק אלהים בית בע״ס מלגויירי בר״ט

. ע״ש( , וז״ז לאריסנוו והיקיצה השינה ס׳

והעושר(. החכמה מלחמת )עיין . רב מלך 1358.

 ע״ס חי' . שלם שמואל ה״ד שלם. מלך 1359.
 : הרמב״ס הלכות קצת על )ושו״ט טוריס ד׳

 : חלקים ב׳ . ש״ס וחי' (667 צעדנער
 ד׳ על :ורמי״ג . 2ס , חקכ״ט , שאלוניקי

וזכרון ולקועיס וג׳ ב׳ ח״א והלמב״ס ש״ע
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 :836, ורובענש .דפין( )רמ״ג קצרים דברים
 . וע״ש ההד בכרך השני שער פתח עם שו״ת

 , ושמש( מאור )עיין . המלכות ס' 1360. ,

 משה ב״ר יהודה ה״ר יהודה. מלכי 1361. .
 . 4ס ,שלו״ם ,לובלין : דרשוה ט״ו . ביגה

 רפאל ב״ר עזרא ד,"ר . בקדש מלכי 1362. ,
 ופי׳ פפה ליל פדר של ש״ע על חי׳ .מלכי

 על הפוסקים ושאר הב״י על והי' ההגדה על
 הלכות הרמב״ס על וביאור פפה הלכות שאר
 וקצת ,עשור שביתה ר״ה, ,לולב ,פפה קרבן

 : לקוטיס ובסופו חנוכה, הלכות סמ״ג על חי׳
. 2ס , הק״ט ,שאלוניקי

 פפור .סגרי יהושע ה״ר . קדש מלכי 1363. ,
. יה״ש ב״י : בשיר ישראל מלכי

 ב״ר חזקיה מלכיאל ה״ר . מלכיאל פ' 1364.
 עץ ועניני ועונש גמול עניני על . אברהם

 אגדות ושארי הבשן מלך עוג וענין הדעת
 ש״מ , קראקא . ש״ך ,טהינגען : וחידות
 אופיבאך,תע״ה. . 4ס ע״ש( דקע״ו 6ח״ )פירשנו

. 8ס , תקס״ט , שם . תקנ״ט , זאלקווא
 זרובבל ס׳ לו ונלוה הנ״ל מלכיאל ס' 1365.

. 8ס ,תקע״ט , ווילנא : ציון ונחמת
 .מאיר ב״ר קלונימום ה״ר . מלכים פ׳ 1366.

 שערי בשם )ש״ק : ותשבורת ההנדסה חכמת על
ע״ש(. .כתב. ובש״צ הנדסה על דףמ"וכסברק ציון

, תורה( )מיין . מלכים ס' 1367.

 הגר בן הדיין דור ר׳ . המלכים ס׳ 1368. .
 כ״כ .הגרי בל׳ לה״ק דקדוק ס׳ . ספרדי
. ע״ש , מאזנים ס׳ בריש הראב״ע

 המכונה אברהם ה״ר .,אברהם מלל 1369.
 השם מציאות על חקירות הספרדי. שמסולי

 להכיר הראשון שהיה אבינו אברהם ועל
 וכל התורה למוד סדר ועל הש״י מציאות
. ש? 56/5 ליידן ב״י : חלקיה

 אברהם לה״ר דרושים . לאברהם מלל 1370.
.2ס חר״ח( : )ורובענש תר״ג ליוורנו, סתהון:

 ובס׳ . דיניס על קדמון הבור . מלמד ס׳ 1371.
 כתב וכותבים אותו מזכירים בו והכל חיים ארחות

במקומו(. ח״ב שלי ושה״ג נ״א )שג״א : המלמד בעל

 מרי אבא ב״ר יעקב ה״ר . המלמד ס׳ 1372.
 לתלמידים ללמד . אנטולי בן שמשון ב״ר

 ג״כ ונקרא הפרשה מעין שבת לכל הדרוש דרך
 ¥. 327, רד״א ב״י :התלמידים מלמד

 בחלק תקמ״ב רד״א וברשימת ¥.. 464 רח״ם וכ״י
 מס׳ בפסוק מתחיל פרשה שכל כ׳ ע״ב י״ב דף הכ״י

 רא-תיו אני גם אבל . ע״ש ,בחיי ס׳ כמן ל,מש
. למעלה כמבואר והוא בכרלין

 .אבטליון בן שמשון ה״ר .המלמד ס׳ 1373.
. )ש״י( :כ״י ,והגיון דקדוק ס׳

הקדש(. אגרת )עיין דעת. לאדם מלמד 1374.

 האמיתי באחדות הקירות ומרדע. מלמד 1375.
 רר״א ב״י :הלקים ב׳ ,הגשמות ובהרחקת

,1172 .¥ .
 יעקב ב״י אליקים ה״ר .שיח מלמד 1376.

 והמש עה״ת המלות פי׳ .מקמארנא ש"ץ
 . החומש עם ראשונה נדפס .בל״א מגלות
 . תע״ח דיהרנפורט, לבדו: וגס תורה(. )עיין

 , זאלקווא .חצ״ז , שם .תפ״ו פיורדא, . 8ס
. 8ס , תקנ״ה , הוראדנא . 12ס , תקכ״ר

 ב״ר יעקב ה״ר .התלמידים מלמד 1377.
 ללמוד ומזרז התורה על דרשות .מכיר

. )ש״י( : הפילוסופיא

 ב״ר משה ה״ר . התלמידים מלמד 1378.
 שה״ק )עיין . הנערים מן משה ב״ר יהודה

. ע"ב( דע״ז ד״א

 לעיל(. המלמד .)עי׳ס׳התלמידים מלמד 1379.

 . עצבים הבור או האליל ממלכת 1380.
:לאלילים העובדים בכתות .נתן יצחק ה״ר

 דוד לה״רמשה קבלה .כהנים ממלכת 1381.
, יוא״ל ב״י :ואלי

 פטיר בן שלמה לר׳ הכהנים ממלכת 1382.
 ליאון די ש״נו בן לר״מ השם בס׳ מובא . הכהן
 שהוא ואפשר . מדהה׳( ריש י"ו דף ה' )היכל
. (1856 )רשמש״ש : ? הוספה

 נעתק ..• בארצות מסע ספור . ממצרים 1383.
 אויגוסט לורוויג דר. של האשכנזי מס׳

 חיים ב״ר בער אברהם ה״ר ע״י פראנקעל

 נעתק בישראל נשיא ועמו גאטטלאבער
 לעטערים הלוי מאיר ה״ר ע״י הנ״ל של מל״א

. 8ס , תרכ״ב ,וויען : המחבר תולדות עם
 משה ה״ר .ה׳ רצון מלכים ממשלת 1384.

 אהבת בחוב ראיות .קאצינעלנבויגען

 : בל״א ובסופו ,הרעפובליק ולשנוא המלכות
. 8ס , תרי״ב , םפד״מ

 . קאעמפף שאול ה״ר .סוד ממתיק 1385.
.8ס׳1861 פראג המשנה: דרכי ס׳ אודות על

 ידידיה מספרי א' . הבורחים מן 1386.
 ע״א: דקל״ב יהודה בנסוצות מובא האלכסנדרי.

. פכ״ה( )סה״ד

 הדס הקזת על גדול מאמר • ההקלות מן 1387.
. ¥. 28/2 מינכען כ"י :מבריס להרופא

 . בפרובינצה מרדכי ה״ר . החי מן 1388.
החי(. מן אכר )ש״י.ועיין והתיר: אסור בדיני

1
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 .תניא( ס׳ )עיין .תניא ס' אבות מנהג 1389

 .8ס׳שד״מ,הס״א0 בפפד״מ: החנות מנהג 1390•
 אליעזר: כ״ר יהורה לה״ר טרויוש מנהג 1391.

. א״ל ו י ב״י

 אשכנזי יהודה ה״ר מדינה. מנהג 1392.
 . מנהגים על דינים ס׳ . בטיקטין דיין
י״א(. ס״ק תס״ח סי' א״ח ש״ע על היטב באר )עיין

.המנהיג( ס׳ )עיין .עולם מנהג 1393.

 בו בכל אשר.כ״כ ה״ר חבור המנהגות. ס׳ 1394.
 ח״ב שלי ושה״ג ס״ז )ב״ז : ע״ש ,ע״ג ריש י״ז דף

 שם מצאתי קצ״ה סי' הרשב״ש ובשו״ת .במקומו(
 שאול כ״ר אשר ה״ר כשלימות המחבר

. ע״ש ,מלוניל

 שכבו: עד האדם קום מעת האריז״ל מנהגי 1395.
. 996, רד"א ג״י

 . חמה( משיב )עיין . חיל אשת מנהגי 1396.

 שאלוניקי בעיר הנוהגים הבדיקה מנהגי 1397.
 בטרסיות מביאו וככנה״ג כינון. יוסף ה״ר חיבר
. במק־מו( ח״ב שלי ושה״ג מ״ה )ב״ו :תדיר

 ה״ר ע״י מסודרים וירמייזא ק״ק מנהגי 1398.
 0 רד״א ב״י : דשם שטש הלוי יוזפא

. ״\. 456
.מהרי״ל( )עיין .מהרי״ל מנהגי 1399.

 והוא השנה מכל רוטנבורג מהר״ם מנהגי 1400.
. 1283, רר״א ב״י : רינוס כסדר

 והפלות השגה לכל פיורדא ק״ק מנהגי 1401.
 קאפיל ור׳ ישראל ר׳ ע״י מסודרים שונות

 יעקב ורוד ישראל ע״י : 261 )וצעדנער
.4ס תקב״ז, , פיוררא גומפיל(: טרדכי ב״ר

 ,אליהו אדרת בס׳ עיין . קראים מנהגי 1402.
. )ש״י( : וכו׳ נ׳ מאמר בכוזרי ועיין

 די ב״י :חילדיק אברהם לר׳ מנהגים ס' 1403.
. 1233/2 רוסי

 . קלויזנר אברהם ה״ר . מנהגים ס׳ 1404.
 מכמה מלוקטים הגהות עם השנה מכל הנהגות

פ״ר. וז״ז.8סשי"ט, טרינטו, די ריווא פוסקים:

 הנהגות טירנא. אייזיק לה״ר מנהגים ס' 1405.
 מעהרין פיהם פולין כמנהג השנה מכל

 עם ע׳יפ־רוב נדפס .ואשכנז ליטא ורייסין
 הגהות תוס' הפלה(.ועם )עיין הפלות סדורי
 .שנ״ז , קיאקא : לבדם גם ונדפסו , שונות

 : להרא"ש ארחותחיים ועם שני(. )ד' 4ס
 באפיל, . 4ס , תמ״ג פראג, . 8ס שע״ו ד״ו,

 . חס״ה , שם . חכ״ח , ד״א . 8ס , חש״ר
 . 4סתפ״ג, , ד"א .חפ"ג שם, .פשר״א,תס״ז

 , תקל״ט , אופיבאך .)תצ״ג( חש״ר •שד״ט,

 . תקמ"ד , נאווידוואהר . תקט״א , קאריץ
. פ״ר ז״ז וגס . 8ס ,תקס״ו ,לינעוויל

 חדשות ותפלות עסנמוקים הנ״ל מנהגים ס' 1406.
 וכו׳: והענא פפד״מ ק״ק ומנהגי הנהגות ועם

 . 12ס , תמ"ח פפר״ט, . 8ס , שפ״ח , הענא
, 8ס ,ת״ם , אופיבאך

 שכל ושום ומפורש בל״א הנ״ל מנהגים ס׳ 1407.
 : פ״ר נדפסו אלה גס . ולנשים להמון להבין

.[4ס ?( 1693 ? חמג״ד,)ד״א . תס״ח ]ד״א,
 עם שנה לשבעים ולוח בל״א הנ״ל מנהגים 1408.

 ,תכ״ב ,ד״א :ציוריס ועם ומולדות תקופות

 ד״א, . 8ס ,תע״ז , פפד״ט .4ס תפ"ח, ,שם
. פ"ר וז״ז . 8ס , תקכ״ב פפר״ט, . 4ס תפ״ח,

 . יוא״ל ב״י : ש״ץ )?( לר״ב מנהגים 1409.

 לה״רהירץ הוספות למהרי״לעם מנהגים 1410.
 . ת״ץ ד״א, .חע״ז , פפד״ט : מפפד״ט לוי

 .וז״ז .8ס תקל״ט, אופיבאך, . תצ״ג פפד״ט,
, מהרי״ל( )ועיין

 ככ״ר הטרוקי יוסף כ״ר של מנהגים 1411.
 בעניני להתנהג הקראי-איך הקדוש מרדכי
 ועל השנה ימות בכל התורה וקריאת הפלות

.)אר״ץ( :ופולין ליטא קהלות כל נוהגין פיו

 0 רד״א ב״י השנה: מכל ישנים מנהגים 1412.
,1284 .

 ופולין אשכנז כמנהג השנה כל של מנהגים 1413.
 פפד״מ וק״ק בכלל שלעזיגה פיהם מעהרין

 שוואבען פראנקען באמבערג ווירמש מענן
.8ס , תקס״א זולצבאך, : בל״א הכל ועלזאס

 והוא בראשית מעשה סדר על המנהגים ס׳ 1414.
 קדוש וסדר השנה עניני לכל ברקות סדר

 ,שם . תמ״ה ד״א, ונו׳: ש״ם והגדה והבדלה
,ד״א :ציורים ועם כנ״ל עוד . ,תס״ח

 :הנהנין ברכות ועם כנ״ל עוד . 4ס ,תפ״ג
המזון(. ברכת פ״ר.)ועיין וז״ז 8סתקל״ה,(ד״א

 תנחום ה״ר מורסיד(. ערבי )ובל׳ מנהיג 1415.
 חמורות מלות באור .ירושלמי יוסף ב״ר

. ב׳( פי׳ ת׳ )תג״י :ערבי בלשון שבתלמוד

 נתן ב״ר אברהם רבינו . המנהיג ס׳ 1416.
 ספרדי הפלות וסדרי ומנהגים דינים הירחי.

 : עולם מנהג ג״כ ונקרא אשכנזי צרפתי

 עוד . (8ס : )ש"י 4ס , רע״ט , קונשטגטינא
 גאלדענבערג: א. נ. והגהות לוח עם כנ״ל

. 8ס ,תרט״ו . ברלין

 • שאול ב״ר אשר לה״ר המנהיג ׳0 1417.
 הטנהגות ם׳ והוא מח״א דף ד״א בשה״ק מובא

. ע״ש דלעיל,
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 : ולולב וסוכה העשור ושביתת ושופר ומצה
 לו אין הזה הס׳ . 4ס ,תע״ח , קונשטנטינא

 בפי שמותיו רבו לכן ,השער על פרעי עצם שם
 יקראו והג"מחיד״א קוה״ד בעל כמו ספרים. רושמי

 ל״ז ושג״א ע״א די״ז קוה״ד )עיין הנ״ל בשם לו
 באור מנוח, ם' לו קורץ במקומו(.ויש שלי ושה״ג

 ספר זה ז׳ באות מקום לו נתן ושי״ב פירוש. או
. ע״ש ,השער על הראשונות המלות פי על

 הרמב״ן. נפשא. נוחת או נפש מנוחת 1426.
 : חזן אברהם ר' מות על והספד דרוש

: ^.21221/10 רוסי די כ״י
 שלום ב״ר יעקב ה״ד .שלום מנוחת 1427.

 להשלים וסמ״ג לרמב״ן ולאוין עשין שבנא.על

.8סתקע"ב, )קאפוסט(, חמ״ד : מצות התרי״ג
 תחנות . תמים בן דור ה״ד . מנורה ס' 1428.

.8סת״ס, חמ״ד, :הנרות הדלקת בשעת לנשים
 שענכלום כ״א:כ״י בקבלה.פרק המנורה ס' 1429.

.״ץ. 110

 פוזנער. לוי הירץ ה״ד טהורה. מנורה 1430.
 ברכותיהם עס וחנוכה ויו״ט שבת נרות דיני

.8סלעמבערג,תקנ״ב, ופזמוניהס: זמירותיהם

 לבית בנימין ה״ד . זהב מנורת 1431.
 ספרים לשבעת הכולל שם . קאצינעלנבויגן

 אור :והס , האורות בשם ונקראים שחיבר
 אור ,הגנוז אור ,הגדול אור , חבמים

 הדש אור ,תורה אור ,עולם אור ,יקר
 שלשה כולל וזה חכמים. לב ס׳ הוא והשמיני

 .אלשיך בדרך עה"ת פי' תורה אור :ספרים
 תורה אור . הפשרות על פי׳ הדש אור

.4ס תקל״ה, ,דיהרנפורט פרשה: כל על דרוש
 והוא גפ״ת חי׳ . מהנ״ל .זהב מנורת 1432.

 ולב חכמים אור לספרו בתרא ומהדורא ח״ב
. 2ס , תקל״ג , דיהרנפורט : חכמים

 מארם הכהן חיים ה״ד . זהב מנורת 1433.
 חיד״א הג״מ ביד והיה . קהלת על פי' . צובא

ע״ש. בשמו, ח״א ושה״גשלי י״ח ח׳ בכ״יכמ״שבשג״ב

 יהודה ב״ר דוד ה״ד . הזהב מנורת 1434.
. כ׳( סי' ד׳ תג״י )עיין . ליאון מסיר

 ממני ונדפס קבלה. ס׳ טהור. זהב מנורת 1435.
 בכ״י שהועתק כפי בתהליס ס״ז מזמור על

 )פירשע . 4ס , אמ״ש ויוכח ,פראג :מהרש״ל
 עוד תקס״ז דף תליי עק״ד ולפ״ד . רס״א דף ח״ב

. ע״ש( ,בגו דברים

 הקדוש ישראל כולה.ה״ר זהב מנורת 1436.
 מספרו פרקים ה' כולל . אלנקווא יוסף ב״ר

 בעשרה המצות פרק א( *. והס המאור, מגורת
משא פרק ג( .בניס גדול פרק ב( .שערים

 שלמה ב״ר לר״י הרופאים מנהיג 1418.
. רפואה( )עיין . הישראלי

 אבד״ק מאיר חכמים.ה״ר עיני מנהיר 1419.
 ,ד״ו :שו״ת ק״מ . לובלין( )טהר״ם לובלין

.2סתקצ״ט, סדילקאוו, . תקכ״ט מיץ, שע״ח.
 . מאורבילי יצחק רבעו . מנהל ס' 1420.

 זימני: כמה בו ובכל חיים בארחות דינים.מובא ס'
 ושה״ג כ״ה ב״ו ,י' יל״א ,ליא שג״ב כ״ג, )שג״א

 לר״י חיים עץ בס' ג״כ ונזכר .במקומו( ח״ב שלי
.זה עיין לייפציג( )כ״י מלונדריז חזן

 בערנארד העדוויג העררמאן המנהל. 1421.
 ישראל תולדות קצור .הארוויטץ( )לפנים

. 8ס , 1839 ,לונדון :אנגלי ל׳ עם ,וכו׳
. המנוחה( ס' )עיין .מנוח ס׳ 1422.

 הענדיל מנוח ה״ר .הלבבות מנוח 1423.
 : הלבבות חובות ע״ס פי׳ . שמריהו כ״ד

 )צעדנער כ״י הגהות ועם . 4ס ,שנ״ו ,לובלין
 )עיין הנז׳ הס׳ עם פ״ר נדפס ואח״ז . (509

 :עוד שחיבר בהקדמתו ]ול .הלבבות( חובות
 מלוקע ודקדוקם פשועם ע״ד בקצור תנ״ך כל על פי'

 על ב״י על חוס' . והמדקדקים המפרשים מגדולי
 המהלך ס׳ בכלל.באור דינים פסקי וקצור נווריס ד׳

 חן רוח ס' פי' המכלול. וס׳ למודים לשון וס'
 וח׳ והעקרים המורה וס' ובח״ע הגיון ומלות
 המערכות ס' . העקדה וס' להרמב"ם פרקים

 בחיי רבינו וס' רמונים ופרדס אורה ושערי
 זהר מאמרי וקצת שאח״ז( חן מצא מנוח ס' )הוא

 והאידרות והתמונות התקונים וס׳ החמורים
 מאמרים ושבעה מזרחי להר״א המספר ס' .וז"ז
 במשנה חמורות הלכות ביאר ומתוכם אקלידס מס'

 הנקרא הגלגל ספר וכו'. בתשבורת המדברים ותלמוד
 הנקרא הטיאוריקא וס' והקטן הגדול אשפירא

 כנפים שש וס' הארץ צורת וס' הכוכבים מהלך
 בקצור אלמגסטי וס' הישראלי לר״י עולם יסוד וס׳

 מקומות על קצרים לוחות וחיבר רפד, לאבן המיוחס
 החזיון ובחכמת .וכו' המאורות ולקיות הכוכבים כל
 תתק״ב ד״א שנת חובר הישן חכמה ראשית ס'

 בחמשה אותו ופירש הראב״ע החכם והעתיקו ליצירה

 וס' המולדות וס' המזלות משפעי ס' הס ספרים
 כולם את ?( ...)וס' המבחרים וס' השאלות
 כמה מתבארים ושם רחב באור ופירשתי ביארתי

 החזיון בחכמת מדברים ובמדרשים בתלמוד מאמרים
. וכו'[ וכו׳

 כל על באור .טהג״ל .חן מצא מנוח 1424.
 ע״ס רק ונדפס עה״ח הבחיי בפי׳ קבלה עניני

 .זולת )ולא 2ס , שע״ב , פראג : לבד בראשית
• תקס"ז( דף תר״י עק״ד עיין

 יעקב ב״ר מנוח ה״ד . המנוחח ס׳ 1425.
חמן הרמב״סהל׳ וחי׳על פירושים מנרבונא.
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 פרק ה( .והדיינין הדיכין פרק ד( . ומתן
 לאנשים ולזקנים לת״ח שערים ד׳ ובו ארן דרך

 לכל ופרע בכלל ד״א עניני אח״ז . ולנשים
 מעין והיא רבא אליהו חופת בשם אדם

 מפני ז״ל הקדוש רבינו שחיבר חורה מעשה
 ומתחיל ,בכלל אדם לכל הרבה ד״א שבהן
 בש״ם רז״ל מאמרי כל והס השלשה בשער

 חמשה עד ומונה והולך שלשה במנין ומדרש
 בלשון בש״ס רז״ל מאמרי כל ־אח״ז ,עשר

 וקרא מיוחד ן עני פרק וכל פרקים כ׳ "לעולם"
 רז״ל מאמרי כל אחרון ועד עולם אור נו

 פרקים כ' ג״כ "גדולה" או "גדול" בלשון כנ״ל
 הנראה ולפי .עולם אור ג״כ ונקרא כנ״ל

 מנורת מספרו קצור כלל הוא השער מנוסח
. 4ס , חש״ד ,קראקא : המאור
 הראשונים ד׳ רק שנרשמו הדפין מציוני כי ודע
 שס״ה דף מתחיל והלאה ומשם ד׳ ג' ב' א' בסימני

 לעין נראה ! הספר הוף שהוא תי״ח דף עד וגו'
 לעשותו קראקא ד׳ חכמה ראשית מס׳ שהורם

 גם א״כ וידענו ,השער על כמבואר מיוחד ספר
 השנה שמח״ה שנת היא בזה החסרה דפוסו שנת

. זה עיין בקראקא, חכמה ראשית ס׳ בה שנדפס

 מענדיל זכריה ה״ד . זכריה מנורת 1437.
 : ודרוש גפ״ת חי' .מבשאטש ליב ב״ר

. 2ס ,תקל״ו , פפר״א
 מענדיל זכריה ה״ר . זכריה מנורת 1438.

 אה״ע ש״ע על קצר באור . ליב אריה בה״ר

 ערוך(. שלחן )עיין וח״מ י״ד ש״ע על כמעשהו
 בער ישכר ה״ר ספרי בין ראיתי ת״ס משנת כ״י

 כתב ובשי״ג . ווילנא דפה מ״ץ תנחום בה"ר
 מנורת בשם אה״ע ש״ע על ארוך באור ג״כ שחיבר
. הארוך זכריה

 .זה( לפני )עיין .הארוך זכריה מנורת 1439.

. כספי אבן יוסף ה״ר . ככף מנורת 1440.
 התורה מן מרכבה למעשה הנוגע כל באור
 בספרו בעצמו המחבר לשון . הנביאים ומכל

 שב׳ תקמ״ב כרד"א ודלא . זה עיין , כסף קבוצת
 ח״ב יש״ר באגרות וכ״כ ודה״י עזרא על פי' שהוא

 נמצא לא ובק״ד . האחת רוסי די לדעת מ״ה יף

 ליל״נן וברשימת . .¥2 265 מינכען ב״י :כלל
 פה כמ״ש וצ״ל בעעות הכסף מסורת כתוב
. וז״ז .¥2 270 רח״ם וכ״י

 מרון אברהם ה״ר המאור. מנורת 1441.

 ונחלק ,תנ״ך על ופירושים פשעים .מאזמיר
 ,)ש״י( :ב״י ,פרקים לכמה נר וכל נרות לז'

 משה ב״ר יוסף ה״ר .המאור מנורת 1442.
 יון. מארן הידוע פרדוליאון דוד ב״ר קלטי

 . שרשים ס׳ ואח״ז בקצרה לה״ק דקדוק ס'
גנאח ואבן חיוג ר״י גאון האי ורב רס״ג בו ומזכיר

 הראב״ע רד״ק רש״י גיקטיליא אבן ודונש ומנחם
 .יקס״ח( ח״ב )פירשע אוקספורד. ב״י והרמב״ן:

 אבוהב יצחק ה״ר . המאור מנורת 1443.
 ה״א בשנת זה ס׳ וחיבר וחי ]קדמון .הספרדי

 ד״י—ר"ד דף לצונן ריעוס עי׳ .לערך פ׳—ס׳
 ובעל לחוד זה כי והעלה להוכיח הרחיב האריך שם

 במוסר נכבד ס׳ .ע״ש[ ,לחוד וכו' פישון נהר
 נחלק , ומדרשים ואגדות מש"ס מלוקע וד״א

 לחלקים כלל וכל לכללים נר וכל נרות לשבעה
 .חס״ד ר״ב , קושטנדינה : לפרקים חלק וכל
 . ס״ב—שנ״ה , שם . דש״ן , שם . ש״ר ד״ו,
. 2ס ,שפ״ג , שם

 מלות באור עם הנ״ל המאור מנורת 1444.
 , שפ"ג , שם . שכ״ג , מגטובה : חמורות

. 2ס ,תמ״ז ,פפד"ט ,שנ״ז , קראקא
 יהודה נפש פי' עם הנ״ל המאור מנורת 1445.

 נדפס . פרנקפורט שמעון ב״ר משה לה״ר

 : המדפיס ארביך יעקב ב״ר חיים ה״ר בהשגחת
 —)ת״ס אתכ״ם )ובסופו( יהוד״ה נפ״ש ד״א,

.8ס חקכ״ג, פיורדא, . תפ״ח פפד״ט, ס״א(.
 ועם הנ״ל פי׳ עם הנ״ל המאור מנורת 1446.

 והוגה הנ״ל פ״פ ר"מ ע״י הפסוקים מ״מ תוס׳
 !ד״א :הנ״ל ארביך הר״ח ע״י נמרן בעיון

, 4ס , תצ״ט ,שם . 2ס ,ובדע״ת
 ר״מ ע״י ל״א עס הנ״ל המאור מנורת 1447.

 : הנ״ל ארביך הר״ח ובהשגחת הנ״ל פ״פ

 , פפד״א . ובדע״ת , שם . 8ס אתכ״ם, ד״א,
 ,פיורדא . 4ס , תצ״ט , ד״א . 2ס , תצ״ג

 . 2ס , תקנ״ח ,דיהרנפורט . תקכ״ז
. 4ס ,תקס״ד , זאלקווא

 נפש פי׳ עם הנ״ל המאור מנורת 1448.
 .2סתקע״ח, , פולנאה הנ״ל: ל״א ועם יהודה
. 4ס , תר״ה , ווילנא

 ועם הנ״ל פי׳ עם הליל המאור מנורת 1449.
 .תר״ז יוזעפאוו, :ב״ח . ומנוקד מרובע ל״א

. 4ס ,תרי״ז , שם . תרי״א , ווילנא
 ול״א הנ״ל פי' עם הנ״ל המאור מנורת 1450.

 לה״ר ומבוא ותקוניס הוספות קצת ועם כנ״ל
 : חלקים ג׳ ,בידינגער יצחק ב״ר משה

.4סוצעדנער:תקפ״ט( )ורח״ם פ'—מיץ,תקע״ט
 פנים: בלי לבד בל״א הנ״ל המאור מנורת 1451.

. 4ס ,תקנ״ז ,לעמבערג
 ה״ר ע״י ת״א עם הנ״ל המאור מנורת 1452.

 ה״ר ע״י ונשלם פירשטענטהאל רפאל

 : חלקים ג' ,המדפיס בעהרענד בנציון
, 8ס ,ז'—תר״ד ,קראטאשין

 בל, העתקה עם הנ״ל המאור מנורת 1453.
, ד"א . 2ס ,תי״ז , ליוורנו : ספרדי
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 דובער ב״ר שמעון ה״ר . בלולה מנחה 1461. .
 ,והורארנא ווילנא :שו"ת כ״ג מסלאנימא.

. 4ס , תקב״ץ
 מנחת ,אברהם כית )עיין בלולה. מנחה 1462. י

, מכ״ה( תפלות , השמות מפלשי , אהרן

.תורה( )עיין . גדולה מנחה 1463.

 .בהמבורג להמוהליס שלוחה היא מנחה 1464.
 דיני .בערמאן יוזפא כ״ר יהודה ה״ר

 )המבורג(, חמ״ר :עברי ואותיות בל"א מילה

. 8ס !ברית״י
 ,ליוורנו השנה: ימות לכל וערבית מנחה 1465.

. 32ס , תר״א
 מיכל יחיאל ה״ר . חדשה מנחה 1466.

 פ״א על קצר פי׳ .ידידיה ב״ר מארפטשיק
 קצת ובסופו , קדמונים מספרים מלוקט

 .של״ו ! קראקא . של״ו ,לובלין : לקוטיס

. 8ס ן תפ״ב , פפד״ט , 4ס ,ש״ג , שם

 כ״ר אייזיק יצחק ה״ר .חדשה מנחה 1467.
 חלקים ב' . ומרגליות צבי מגזע ישראל

 שוליו ועל בפלפול ושו״ת ופוסקים סוגיות חי׳
 חי׳ מנחה שיורי גס זכרון מנחת למטה
 שמןלמנחה קונט׳ ובראשו שו״ת ורמזי דינים
 מנחה זכרון מלמטה שוליו ועל פלפול דרושי

 והפרט שער חסר )ראיתיו : וכו' ש״ע דיני
.2סתקל״ד, ההקדמה(:אלעקסניץ, בסוף תקל״ר

 פי׳ .קאלוו מאיר ה״ר .חדשה מנחה 1468.
 ואח״כ אגילאר ב״י :הרלב״ג ומביא . עה״ת

 )רשמש״ש ו.\2 471 רח״ם ואח״כ היידנהיים
 וואלף ה״ר ע״י נדפס ממנו וקצת . (1695

 חומש , תורה )עיין .שלו בחומשים היידנהיים
, משה( תורת

 .שמעון כ״ר משה ה״ר .חדשה מנחה 1469.
 .4סתקנ״ב, שקלאוו, : ר״ה מס' על גפ״ח חי'

עלהרי״ף,ע״ש[. משה פני ס׳ שחיבר ]וכ׳בהקדמתו

 מחזור, , האוצר בית )עיין חדשה. מנחה 1470.
. מ״ם( תפלות . תורה

 משה ב״ר זלמן ה״ר .טהורה מנחה 1471.
 נדה מליחה מהל׳ דינים לקוטי . באנהארד

 צחה לל״א ונעתק יהודית בל״א והדלקה חלה
 ה״ר ע״י ישראל בנות לתועלת ומנוקד מרובע

 , פרעסבורג :הילרסהיימער עזריאל

. 8ס ,תרי״ח
 אברהם חיים ה״ר .טהורה מנחה 1472.

 חש״ד ,שאלוניקי : מנחות מס׳ על .גאגון

. 2ס (,1825)
 עשר(. חרי תורה, )עיין , טהורה מנחה 1473.

.ישרים( מגד )עיין .מרקחת מנחה 1474.

 הפנים. בלי שהוא כ׳ 140 ובראח״ס.4סתם״ח,
 ארביך והר״ח .2סד״א,תס״ג, נמצא: 141 ושם

 :וז״ל הנ״ל ס"פ ר"מ להעתקת בהקדמתו כתב הנ״ל
 . פעמים ב׳ ספרד בלשון ג״כ שנדפס ראיתי יען
 !( )כ״כ המאור מנורת את בעצמו הגאון העתיק ס״א

 במנוה״מ עכ״ל ג״כ אמ"ד פה שנים איזה ולפני
 אחת הוא וא״כ . ע״ש ,לפני אשר ובדע״ת משנת
 פ״א ספרד בל׳ באמ״ד שנדפס או : אלה משתי

 ד״א או , (1447 )סי׳ הנ״ל אתכ״ם שנת לפני
 בפירשנו מצאתי אשר הנ״ל אתכ״ם משנת ל״א עס

. ולהד״מ טעות הוא רצ"ה דף ח״א
 ארון ס׳ ג״כ שחיבר בהקדמתו המחבר ול
 ממשנה מקורם את והערה הדינים כל על העדות

 וחלק הדברות עשרת על ויסדו וירושלמי בבלי וש״ס
 בטוב ופירשם להלכות מאמר וכל למאמרים דבור כל

 שהיו והפרשנים הגאונים באורי ע״פ ודעת טעם
 ותפלות ברכות סדר על הבדיל ממנו וחלק ,לפניו
 אותו וחלק הפנים שלחן לו וקרא התלמוד לפ״ד
. וע״ש ! פנים לי״ב

 במלות מסיימת ההקדמה קצת כי ראיתי זה גס
 אני שנית מתחלת ואח״ז "א'ם'כ׳ הצעיר "אני

 מה ידעתי ולא וכו' וכו' התלמידים מצעירי הצעיר
 כעין או אחר מס' הקדמה היא ואולי . זאת

 , המחבר הקדמת בגליון ונכתב זה ס׳ על הסכמה
 ג״כ שהוא חשב הראשון המלבה״ד או והמדפיס

. היודע וברוך .תוכו אל והעתיקו המחבר מדברי

 יוסף ב״י ישראל ה״ר .המאור מנורת 1454.
 חכמה ראשית ס׳ ע״ד השכל מוסר אלנקונה.

 רד״א כ״י :לפרקים שער וכל לשערים ונחלק
, כולה( זהב מנורת )ועיין . 945, ?

 ב״ר זלמן שלמה ה״ר . שלמה מנורת 1455.
 :פרד״ס ע״פ עה״ת פי׳ .ממיר ליב יהודה

. שלמה( של מטתו ועיין .)שי״ג

 . חומש( ,תורה )עיין , שלמה מנורת 1456.

הלוי. אלקבץ שלמה ה״ר .הלול מנות 1457.
 קצת ובסופו ופשעים אסתר מגלת על פי'

. 4ס , שמ״ה ,ד״ו : דרושים
 סלת לו קרא מיד״א )והג״מ בלולה מנחה 1458.

 ב״ר מנחם אברהם ה״ר . בטעות( בלולה
 )רפאפורט(.פי׳ מפורט רפא הכהן יעקב
 תיבה בכל כי בית אלף קרא ולהקדמתו עה״ת

 אח״ז ונדפס . 4ס , שנ״ר ,וירונה :ב׳ אות
. תורה( )עיין .החומשים עם

 , .שענפעלד ברוך ה״ר .בלולה מנחה 1459.
. 16ס , 1850 ,ווין : ומליצות שירים

 חיים ב״י יעקב ה״ר .בלולה מנחה 1460.
 י ומאחרוניס: י״ד מש״ע דיני׳ איילנבורג.קצור

, . 8ס , תצ״ב , זאלקווא , תפ"ט , ד״א
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 יששכר ב״ר חיים ה״ר . קטנה מנחה 1475.
 המצרים בין של הפטרות ג' על פי' . בער

 ,ד״א : בתהליס ע"ט מזמור על פי׳ ובסופו

. 4ס , תקמ״ט
 משה(. קהלת חורה, )עיין . קטנה מנחה 1476.

שמשוןמאסטרפולי. מנחחשלוחח.ה״ר 1477.
.ע״ש ן בהופו ידין דן בספרו מזכירו . קבלה ס׳

 ב״ל יעקב ה״ר .סלת יעקב מנחות 1478.
 ופתיחות מליצות כתבי .מיאנוב כ״ץ משה

 א״ב: כסדר וז״ז בקבלה סגולות ואח״ז לדרשות

. 8ס , תצ״א ,ווילמרשרארף

 שמואל ב״ר יעקב ה״ר .יעקב מנחיל 1479.
 ב״ר מנלי מנחם : 531 )וצעדנער זאנוויל
 : דרוש ובסופו פסחים מס׳ על חי' .ברוך(

. 4ס , תצ״ט , פפד״א
 נהמת ם׳ )הוא נפשי משיב מנחם 1480.

 . הפילוסופים( נהמת או בואיסי

 השכל במוסר בואיסי אל מדברת הפילוסופיא
 ובכל חלקים לה' נחלק .מיגונו לנחמו ודעת

 ע״י לעברי נעתק .ומליצות ספורים כמה חלק
 מתושבי בנבנשתי ב״ר שמואל ה״ר

 : וז״ל כתוב ובסופו ראיתי ,כ״י .ברצלונה

 הצעיר ניסן נאום ע״י הזה הספר העתקת נשלמה
 כמ״ר בלא״א זצ״ל כמהי׳ר ורבי מורי שבתלמידי

 מר״א חדש )קנין פאריז ובב״י שצא״ל. יעא״ל יוסף
 ב״ר יוסף ב״ר עזריה ר' מהעתקת נמצא אשכנזי(
 בונפיד בונפוס המכונה נעים טרי אבא

.שליו( דף תר"נו עק״ד חוס׳ )עיין . אסטרוק

 דייטש. שמעון כ״ר צבי מנחםצבי.ה״ר 1481.
. 4ס ,תר״ג ,ברעסלויא : דרושים

 רב פאנעט יחזקאל ה״ר .ציון מנחם 1482.
 התורה כסדר פשטיס . בזיבענבערג

 מפי ששמע וז״ז ש״פ הגדה ודרושי ולמועדים
 ודימנוב טפריסטיק מענריל מנהם ה״ר

 —ס״ח—תקס״ה בשנות ומועדים בשבתות
. 8ס , חמו״ד : ט'

 פאנעט מענדיל מנחם ה״ד ציון. מנחם 1483.
 הנדה ועל התורה כסדר פשטיס מפריסטיק.

 . 12ס ,תרי״ז ,זיטאמיר : ולקוטיס ש״פ
. 8ס , 1862 !לעמבערג . .. צערנאוויץ

 ב״ר שלמה מנחם ה״ד .שלמה מנחם 1484.
 על גפ״ת חי׳ ממינסק. נארראן )?(אליהו

 ושארי כריתות תוספתא על ופי' כריתות מס'

. 2ס , כת״ר ,שטעטין : ולקוטיס חי'
 האללענדר. פינחס ה״ד אהבה. מנחת 1485.

 : מצוה בבריח עברו ביום לתלמידו שיר

. 8ס !תקס״ו , רעדלהיים

 מאיר כ״ר אהרן ה״ר .אהרן מנחת 1486.
 ובסופו סנהדרין מס' על חי׳ .מבריסק

 : הש"ס וסוגיות שו״ת קצת בלולה מנחה

. 2ס ,תקנ״ב ,נאווידוואהר
 דור כה״ר יעקב ה״ד .אהרן מנחת 1487.

 והנחת השחר ברכות קימה דיני פארדו.
 מוסר ועניני היום תפלות ופלש ותפילין ציצית

 , 4ס ,תקס״ט ,ד״ו :)ינה״ל( : כללים בכ״ב

 הארוך תקומה, אבן )עיין .אהרן מנחת 1188.
. אהרן( של מקלו ,יבק מעבר , מש״ך

 ה״ר . האיפה עשירית האומר מנחת 1498.
 . הלוי יוזפא יוסף בה״ר זעליג שמשון

 הן יעלת וח״ב קצרים דרושים ח״א,מ״ב ב״ח:

 : בפלפול דרושים ונ״ח שיטות בי"ג חי׳
. 4ס , ח"ן יעל״ת , ווארשא

 דיין הכהן אליהו ה״ד .אליהו מנחת 1490.
 : תלפיות( מדרש )ועי' דרושים .באזטיר

. 2ס ,תקפ״ד ,שאלוניקי

 ב״ר שו״ב אליהו ה״ר .אליהו מנחת 1491.
 מהרי״ו שו״ב על הגהות .בדודא טודרוס

 ,ד״א .ת״ס ,פראג : מהר״ץ הגהות עם
 תס״ה( :312 )וצעדנער תס״ט. ,פראג . תם"ב

שס(. )צעדנער כ״י הגהות ועם .ס״ר וז״ז . 4ס

, הלוי( ברית )עיין .אליהו מנחת 1492.

 ב״ר אליהו )ה״ד . בכורים מנחת 1493.
 פי׳ עם ואזהרות הבכורים לחג ?(. אמוצח

 ערבי ושרח פירש״י עם רות ומגלת חדש
. 8ס , התור"ה ,ליוורנו : ופיוטים

 שמואל. כ״ר מיוחס בכורים.ה״ר מנחת 1494.
 , שאלוניקי :מסכתות כמה על הלכות חי'

. 2ס ,תקי״ב
 ,אברהם כהנת )עיין .בכורים מנחת 1495.

, תוספאה( תנא

 ב״ר שיימא שלמה ה״ד בקורים. מנחת 1496.
 . שענעמאן( )דר׳ מסטנוב הלוי יצחק

 אס״ף ספרי המבקר השגות על חשובות

: 1138 וברשי״ר . תקנ״ד במאסף
 חולים בקור ובסופו :ומוסיף לאביו מיחסו

 השיגו אשר חכמים ושאר המאסף על השגות

. 8ס ,תקג״ז ,ברלין : עליו

 הפרשיות כסדר עה״ת דרושים הדל. מנחת 1497.
•00.^80 הפליט דוד.יכ״י ושמו איטלקי לחכם

 יצחק ב״ר אהרן משה חזבח.ה״ר מנחת 1498.
 לריעותא תרתי ודיני שו״ב הל׳ על . הכהן
 דין כל מקור א( : לשנים ונחלק טרפות ושארי

 בירור ב( קומץ. בשם פנים כעין אומרו בשם
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 כעין הפוסקים כל הסכמת לפי וטעמיו דין כל
 , תארשא :עשרון בשס הפנים סביב פי'

. 4ס ,ואהר״ן מש״ח הו״א
 ב״ר שמעון מרדכי ה״ד .זכרון מנחת 1499.

 כסדר בערכין ח״מ ש״ע דיני קצור .זלמן

 השמטות מנחה שיורי קונטרס ובסופו א״ב
 ה״ר לביה״ד המביא ע״י חידושים ותוס׳

 : ומפתח שמעון מרדכי ב״ר מנחם
. 4ס , תקצ״ג ,שאלוניקי

 יצחק ב״ר שלמה ה״ר .זכרון מנחת 1590.
 . ר״ה של מוסף תפלת פי' .הלוי לבית

 : ע״ש ,ישעיה על שלמה חשק בספרו מובא
. שכ״ה( )סה״ד

 נודע לא ,הזכרון על מאמר זכרון. מנחת 1501.
ס״ב(. דף ח״ב יש״ל אגרות )ועי' יה"ש. ב״י למי:

. לעיל( חדשה מנחה )עיין .זכרון מנחת 1502.

 ב״ר אליקים חנניה ה״ר .חנניה מנחת 1503.
 וזמירות שירים .מראיטי רפאל עשהאל

 וממנו .חלקים ג׳ ,פי' עם ועניניס למועדים
 רח״ם ב״י : זה עיין , רדומים מקיץ ס׳ לוקח

4—472 .
 וואלף בנימין ה״ר . יהודה מנחת 1504.

 . עלרן לימא יהודה ב״ר ברעצפעלד

 :חלקים בד׳ בנך ישוב שאר מס׳ ח״א דרושים
8ס , תקס״א , פיורדא

 וילך פ' על דרשה הדפיס שכבר בהקדמתו כ׳1]
. ע״ש[ , הזאב דרשות בשם

 ליב יהודה ה״ר . יהודה מנחת 1505.
 הט״ז על חי׳ פפערשא. אבד״ק אופנהיים

 , הא״ה דר פר הומבורג : י״ד בש״ע והש״ך
. 4ס ,תצ״ו

 בכ״ר גבור יהודה ב״ר .יהודה מנחת 1506.
 עה״ת פי׳ הקראי. גבור יוסף בכ״ר אליהו

 : התפלות בסדר נדפס . ושירה חרוז בדרך
. הקראים( תפלת ועיין . )אר"ץ

 בנימין ב״ר יהודה ה״ר .יהודה מנחת 1507.
 לשון כל על באור . שטאטהאגן וואלף

 : לקוטיס ובסופו ברכות מס' ברש״י כלומר
. 4ס ,תקכ״ג , ד״א

 על עוד בו ונוסף כנ״ל הנ״ל יהודה מנחת 1508.
 בסוף ופוסקים גפ״ת וחי׳ ועירובין שבת מס'
 , אלטונא :הנ״ל הלקוטים תחת ברכות מס׳

 רמז שום בזה אין כי והתימא . 2ס ,חקכ״ח
 וא׳ ההקדמה וגס הנ״ל הראשון מד״א וזכר

. ! ? זמן בשנוי פה נמצאו ההסכמות

 ה״ר .ישראל בני לאחיו יהודה מנחת 1509.
 ושירים תפלה .ייטלים יונה ב״ר יהודה

 הראשון פראנץ הקיסר הולדת ליום ח״א עם

. 8ס ,תקע״ח פראג, :יר״ה
 ב״ר ליב יהודה ה״ר . יהודה מנחת 1510.

 מסורת על ודרושים רמזים פשטיס . ישראל

. 4ס ,תק״מ זאלקווא, :מגלות וחמש התורה

 ב״ר ליב יהודה ה״ר .יהודה מנחת 1511.
 פירש״י על באור . איילנבורג עובדיה

 ולקוטיס מהרש״ל באורי בו ונכללו עה״ת
:בקצור מזרחי מס׳ וקצת האורה לבוש מס'

 שצ״ח. , שם ,שס״ט קראקא, שס"ט. לובלין, *

. 2ס , תל״ח ,פראג

 :לבד בראשית ע״ס הנ״ל יהודה מנחת 1512.
. 2ס , תי״ר , קונשטגטינא

 .עטר ן׳ יהודה ה״ר . יהודה מנחת 1513.
 מכתם שיר ובסופו התורה כסדר דרשות

 ושה״ג י״ב )כ״ל :ב״י ופי'. בשיר שחיטה דיני
. במקומו( ח״ב

 ב״ר צבי יהודה ה״ר .יהודה מנחת 1514.
 א״ח ש״ע בדיני שו״ת ח״א .קאבק חיים

 הגהות ותקון באור צבי ארץ קונט׳ ובסופו
. 2ס תקצ״ה, , זאלקווא : בש״ס י”אשר

 שו״ת ק״ל • י״ד חלק הנ״ל יהודה מנחת 1515.
 חלה והל׳ חמור פטר להל׳ קונט' ובסופו

 והל׳ אשר״י להגהות מחידושיו והשמטות
. 2ס , תקצ״ח , זאלקווא : מקואות

 ב״ר הלוי יהודה ה״ר יהודה. מנחת 1516.
 ובשער והעושר החכמה בהבדל שיר .שבתי

 מינכען ב״י תחכמוני: ג״כ שנקרא כתוב הס׳
 החכמה מלחמת ס' שהוא ונראה . ״¥. 326

. זה עיין והעושר,

 שלמה בן יהודה ה״ר .יהודה מנחת 1517.
 להשר ותודה תהלה דברי . אלקלעי חי

 ישראל הצלת על כרמי יצחק ור' מונטיפיורי

.8ס תר״ג, ווין, אחרים: עניניס וקצת בדמשק
 משה ב״ר יוסף ה״ר . יהודה מנחת 1518.

 יון. מארץ הידוע פרדוליאון דוד ב״ר קלטי

 ב״ר יהודה ר׳ לכבוד חיברו .ההגיון חכמת על
 וב״י כרמולי ב״י :ספרד ממגורשי עטר בן יעקב

 דף תקצ״ט אננאלען )עיין . 3.1. .¥2104 פאריז
. תש״ח( דף תר״ט עק״ד וחוס' קס״ג

 חדות , זקנים דעת )עיין . יהודה מנחת 1519.
. איוב( , תורה , האלהות מערכת , יעקב

 )ובכ״י הנשים שונא יהודה מנחת 1520.
 בגנות .זרה( ס׳ נקרא ז׳ 004.11 הפליט
 ,חש״ר שאלוניקי, ומליצה: שיר בדרך הנשים

 .8ס , חש"ד ,ד״ו חש״ד. קונשטנטינא, , 4ס
. זה עיין , זקנים טעם בס' ג"כ ונדפס



עני מנחת 342 יוסף מנחת

 על . אירגאם יוסף ה״ר .יוסף מנחת 1521.
 על מגדים פרי ובסופו הקבלה ע״ד המדות

 )ב׳( כ״נו סי' יו״ד ובתג״י .רמי״ג :רות זהר
 להרב מגדים פרי עם יוסף מנחת :מ״ל ל

 מלוקטות ואזהרות תוכחות מוסרים פולל ז״ל
 האמת חכמת ללמוד וכללים הראשונים מספרי
 יצחק כמו״ה מקרוביו א׳ לאור והוציאו

 בו והוסיף ת״ו טבריא מעה״ק שד״ר אירגאם
 על יצחק ויעתר ס׳ הדפיס ובסופו הגהות

 : עכ״ל וכו׳ ממנו . ומדרשים גפ״ת חנ״ך
. 4ס ן תקפ״ז ,ליוורנו

 יוסף ב״ר יעקב ה״ר . יעקב מנחת 1522.
 חטאת תורת ע״ס דינים חי' ח״א .רישר

 הל׳ על חי׳ השלמים תורת וח״ב להרמ״א

 הספיקות וקונטרס סימנים מ״ה בו אשר נדה
 . תמ״ט ,פראג :שו״ת ח״י ובסופו להש"ך

(.576 )צעדנער כ״י הגהות ועס.2ס. .זולצבאך

 למנחה סלת ובסופו הנ״ל יעקב מנחת 1523.
 הגהות שמעון ה״ר לבנו בשמן ובלולה

 : מישור ארח בע״ס השגות על ותשובות
 1 שם , תקס״ב , פולנאה . תקכ״ג , פיורדא

 יעקב, חק ספרים, חמשה )ועיין . 2ס תקפ״א,
, חטאת( תורת

 שלום ב״ר יעקב ה״ר . יעקב מנחת 1524.
 ומצות להרמב״ס מצות תרי״ג על .שכנא

 , וכו׳ בזמה״ז הנוהגות מצות וששים דרבנן
 והגהות וחי׳ פשטיס ביעקב עדות ובסופו

 חמ״ד : ולזולתו לו והרע״ב משנה ש״ס על

. 8ס , תקע״ב , )שקלאוו(

. שבת( תקוני )עיין . יעקב מנחת 1525.

 יהודה כ״ר יצחק ה״ר . יצחק מנחת 1526.
 הקרבנות: פ׳ על ודרושים מענץ.פשטיס ליב

. 8ס , תמ״ח ,ד״א

 ב״ר מאליר יצחק ה״ר .יצחק מנחת 1527.
 פשטיס .אליהו( ב״ר :508 )וצעדנער אהרן

.4סזאלקווא,תקם״ה, וכו׳: ופוסקים ש״ס וחי'

 פני , יהודה בית )עיין .יצחק מנחת 1528.
. זוטא( יצחק

 .פימינטיל אברהם ה״ר .כהן מנחת 1529.
 הדינים כל השמש מבוא א( :ספרים ג׳

 בדיני התערובות ס׳ ב( השמשות. בין בענין
 : שבת בדיני השבת משמרת ג( .או״ה
 ,פרעסבורג . תר״א , לעמבערג תכ״ח. , ד״א

. 4ס ..חדי"
 . מליסא כהן יהודה ה״ר .בהן מנחת 1530.

 : )וי״א תקל״ה ,פראג : מנחות מס׳ על חי׳

. 4ס תקמ״ח( : וי״א תקל״ח

 שניאור כ״ר יוסף ה״ר .כהן מנחת 1531.
 בחסר ס״ת להגהת סופרים תקון .הכהן
 ואח״ז בערכין א״ב כסדר וכתיב קרי ומלא

. 8ס ,שח״ן ,קוריגישמי : הפרשיות כסדר
 פשטיס .כ״ץ מיכאל ה״ר .כהן מנחת 1532.

 , דיהרנפורט :רבב״ח אגדות על ודרשות
. 4ס ,תקל"ח

 הכהן ב״רמשה שבתי ה״ר .כהן מנחת 1533.
 מסכתות קצת על וחי' פשטיס .מטיקטין
 ושארי צבי וחכם ברודא מהר״א מחי' מלוקטים

.2סמשלו:פיורדא,חק״א, נפך תום׳ עם גאונים
 הכהן. יוסף כ״ר שמואל מנחתכחן.ה״ר 1534.

 תורה ,מצור. נר : והס ספרים, לד' הכולל שם

 כאו״א עיין . מוסר תוכחת , חיים דרך , אור
 תוכחת ס׳ מהות נמצא ולא .)ש"י( :במקומו

. ע״ש ,במקומו בש"י מוסר

. זהב( פעמוני )עיין . כהן מנחת 1535,

. תורה( )עיין . כליל מנחת 1536.

 שמואל ביר פייטיל נתן נתן.ה״ר מנחת 1537.
 שע״ג ,פראג :ויגש לם' דרוש . פייוויש

.4ס שפ״ג( : 409, ן( וק״ד , תקמ״ב )רד״א
 פשטיס שטירבורג. נתן .ה״רנתן מנחת 1538.

.4סד״ו,שם״ז, ידך: את פותח פ׳ על פנים בע'
 . מוסא ן׳ אברהם ה״ר .סוטה מנחת 1539.

 רז״ל ומאמרי חנ״ך ולקוטי סוטה מס' על חי'

476 רח״ם ומצה:כ״י חמן הל׳ הרמב״ם ועל
 שלום ב״ר יעקב ה״ר . עומר מנחת 1540.

 תקס״ב בשנת נדפס . משניות על חי' . שכנא
 השער הדפיס חקע״ב ובשנת ומבוא שער בלי

 עדות בספרו כמ״ש עוד לו הנמצאים לספרים
. לעיל( יעקב מנחת )ועיין .ביעקב

;האוצר( בית )עיין .עומר מנחת 1541.

 זלמן שלמה יוסף ה״ר . עני מנחת 1542.
 : והלכה בפלפול חורה חי' .מפרעסבורג

 :מרובה בחוש' כנ״ל עוד . 4ס תק״מ, פראג,
. 4ס ,תקמ״ז , פיורדא

 אלעזר ב״ר ספיר סיני ה״ר .עני מנחת 1543.
 : ואה״ע י"ד א״ח ש״ע על שו״ת .ספיר

. 2ס ,תר״ז , ווארשא
 . ווערטיש שמעון ה״ר . עני מנחת 1544,

. 8ס , חמו״ד : בל״א תחנה
 , המאירה אספקלריא )עיין .עני מנחת 1545.

. מזרחי( קצור , הקטנה יד

 . מנחה ופחי למנחה כחית ושמן עני מנחת 1546.
 על ישוב .סיני ב״ר )בער( יששכר ה״ר
 שהוסיף ומה ענ״י כמספר בש״ס קושיות ק״ל
כתית שטן בשם קרא אח״ז ולפרש לישב עוד
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 פתי בשם והשמטות תקונים ושסופו למנחה

. 2ס , 1857 ,מין :מנחה
 יצחק ה״ר .כהן ומנחת עני מנחת 1547.

 ודרושים: חי׳ כהן. אברהם ב״ר זעליגמאן

. 4ס , חקכ״ט , ד״א
 וערכית מנחה תפלת סדר . ערב מנחת 1548.

 משודר וכו' הספירה וטעס העומר ספירת עס
 ,ד״א :פאלק בר״א גבריאל מאת ומונה

. 16ס ,תרי״ט , שם ,תקצ״ד
 מסודר המטה על ק״ש חקון .ערב מנחת 1549.

 ,ת״ס ,חמו״ר : חסיד יהודה רבינו ע״י

. 8ס , תקכ״ה , ד״א . 12ס
 ת״א עס קטן יו״כ תפלת הוא .ערב מנחת 1550.

.מ״ז 8סתק"ץ,/פראג מאיר: וואלף ה״ר ע״י

.תירה( )עיין .ערב מנחת 1551.

 משה ב״ר מרי אבא ה״ר קנאות. מנחת 1552.
 .אסתרוק דון המכונה הירחי יוסף ב״ר

 וספרד צרפת חכמי ומכל ממנו מכתבים קבוצת
 על איסור לאסור וזולתם והרא״ש הרשב״א אל

 ולמטה שנה שלשים מכן הפילוסופיא למוד

 מכתב וכסופו להנ״ל הירח ס׳ נס וכתוכו
.8ס,1838המורה:פרעסבורג,)תקצ״ח( ס׳ ע״ד

 קונקי אברהם ה״ר .קנאות מנחת 1553.
 מרעהו איש קנאת על מוסר תוכחת .מחברון
 ושה״ג ל״ה וש״ב קס״ה )שג״ב :כ״י ,לה והגורס

. ויכוח( ו׳ ובאות במקומו שלי

 מענה .הכהן מאיר ה״י קנאות. מנחת 1554.
 ,לונדון : זה עיין ! בקורים טנא המביא לכסיל

. 8ס ,תקע״ז
 , החרפות אגרת )עיין . קנאות מנחת 1555.

. הקנאות( תורת ,מהר״ץ שו״ת

 ב״ר נסים יחיאל ת״ר .הקנאות מנחת 1556.
 ה״ל התנצלות מכתכ נגד . מפיסא שמואל

 חובר .הפילוסופיא למודי ע״ד הפניני ידעיה
 קמחא )בעל עריויס יוחנן ה״ר לכבוד הרצ״ע שנת

דנ״ז(. נ׳ מנטובה.)המזכיר קהל כ״י דאבישונא(:

 יצחק כייר חיים יוסף ה״ד שבת. מנחת 1557,
 כשם חדש ובאור ת״א עם פ״א . קרא זעליג
 זכה לבונה מערכת ועליו למנחה סלח

.8ס׳תר"ז קראטאשין, בל״א: הנ״ל הבאור קצת
 שלמה ירידיה ה״ד . שי מנחת 1558,

 מל . מנורצי אברהם ב״ר רפאל

 וכו׳ ומלא וחכר והטעמים הנקודות דקדוק
 ובסוף תנ״ך עם נדפס הקדש ספרי בכל

 הקריאה בחילופי הכרעות קונטרס חלק כל
 ובסופו ,באזילה חיים רפאל ה״ל להמגיה

 המאריך ומאמר וק״ח כפ״ת בג״ר כללי

 חלקים: ד' להמחבל, המלה בראש המאריך על

 כל בלי לבדו והוא . 4ס ,ד׳—תק״ב , מנטובה
 ס״ר וחומשים בתנ״ך נדפס בסופו הנ״ל הנוספות

. חורה( )ועיין
 )פפד״מ, מחדש הנדפס ח״ב הגדולים שם ובס׳

 שהמחבר כתוב בהערה ק״ע—קס״ע יף (8ס תר"ז
 ארוכה הקדמה לו ועשה פרץ גורר בשם לו קרא

 אפוד מעשה מס' לקוחה קענה והקדמה בראשו

 השמינו אלה וכל החבור" חתימת" כתוב ובסופו
 קרא אשר שמו את גם ושינה במנעובה המלבה״ד

. ע״ש המחבר, לו

 *נאטהאני שאול יוסף ה״ד .שי מנחת 1559.
.8ס תר״י, לבוב, :שובה לשבת דרוש .זאהן

 דוד ב״ר שמואל ה״ר .שמואל מנחת 1560.
 טורים ד׳ על שו״ת . אחרון פלורינטין

 , שאלוניקי : כתובים ובאורי ודרושים
. 2ס תקל"ו,

 יצחק ב״ר שמואל ה״ר שמואל. מנחת 1561.
 קאפנהאגן, :גפ״ת חי' .משווערין אייזיק
, 4ס תקט״ז( :)וצעדנער תקע״ז

 יהושע ב״ר שמואל ה״ד שמואל. מנחת 1562.
 :חלקים ב׳ ברכות מס' על חבור .זעליג

 . להלכה סוגיא כל באור ברורה הלכה ח״א

 עומק ע״פ בגפ״ח הקשה דבר כל באור ! ח״ב

.2ס׳תר״ב׳ברורה:ווילנא משנה בשם פשוטו

.קלאצקא יהודא ה״ר .תודה מנחת 1563.
. 8ס , 1838 ,ווילנא :הוריו לכבוד שיר

 השנה לכל תפלות סדר . תמיד מנחת 1564.
. 8ס ,תקע״ג ,מיץ :אשכנז כמנהג

 על .נתן יצחק ה״י .מוסרות מנתק 1565.
 לשון בספרו שהזכיר וההפכיס השנויים

 : חרצבות פתח ג״כ ונקרא תהפוכות.
. יה״ש כ״י

. סליחות( ,מחזור )עיין . המסביר 1566.

.מחזור( )עיין .חדש מסביר 1567.

.ראש( עטרת )עיין .טפח מסנרת 1568.

 זאב בנימין ה״ר .השלה; מסגרת 1569.
 ח״מ ש״ע . מפינטשוב שבתי ב״ר וואלף

 מכל דינים חי׳ ותום׳ וסמ״ע ש״ך קצור עם
 ומסודר הסמ״ע אחר שהיו והשו״ת הפוסקים

 דיני תקנות העתק ובסופו במקומם הכל
 כרד״א: )ולא ברלין ארצות: ד׳ מפנקס בורחים

.עריו( שלחן )ועיין . 2ס , תע״ג ,ווילמ״ר(

 עזריה מנחם ה״ר .השלחן מסגרת 1570.
 וסדר ושו״ת ש״ע על .קאסטילנובו מאיר

. 2ס ,שמרנ״י ,ליוורנו :והחליצה הגט

 ירושלמי אברהם כ״ר .ומריבה מסה 1571.
 על . הקראי פירקאוויץ שמואל בנ״ר
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 וחרוזים שיר בארח והרבנים הקראים חלוקת

.8סתקצ״ח, גוזאלו, הדברות־ עשרת על ונוסד
 ב״י אלכסנדר ה״ר ומריבה. מסה 1572.

 : בל"א העני עם העשיר ויכוח . יצחק

. ו.\2 1262, רד״א ב״י
 בער ה״ד . — קונטרס חכמים. מסוד 1573.

 :ת״א עם העבור לוח על באור גאלדבערג.

. 8ס , 1844 ,בערלין
 ישעיה ב״ר משה ה״ר . משה מסוה 1574.

 ואגדות הלכות חי׳ ; מפרעמסלא כ״ץ

תדיר:)שי״ג(. משה מטה בספרו ודרושיס.מזכירו

משה(. משה,פני ויקהל )עיין משה. מסלה 1575,

 המסורה מחברי על מסורת. או מכורה 1576.
 להכריע בידינו ואין לב חקרי גדולים נחלקו

 להגביל הוא מהותה נאמן. במקום יתד ולתקוע
 ונקודות לאותיות תנ״ך ספרי בכל מלה כל

 וכתיב קרי ומלא חסר ורפי דגש וטעמים
 ונזורות הפוכות וקטנות גדולות אותיות
 ורמזים בסימנים ציונים לה והציבה וכדומה

 יעלה ולא הקדש כתבי חומת למשמרת והיו
 לאמר זה בשם נקראה ולכן , הפורץ עליהם

 בידינו ויש מאבותינו. לנו נמסר וכן קבלנו בן
 . בדפוס קטנה ומסורה גדולה מסורה

. תורה( )ועיין

 יסודות ע״פ עה״ת פי' . המכורה ס׳ 1577.
. 810/2 רוסי די ב״י : המסורה

 מרדכי ב״ר יוסף ה״ר .ברורה מכורה 1578.
 ומגלח התורה מסורת על . מברריטשוב

 ברדיטשוב, :א״ב כסדר סופרים לתקון אסתר

. 4ס , (1820 )? חש״ר
 , שנ״ה , קונשטנטינא : התורה על מכורה 1579.

. וע״ש( \.2 573, 0 )רד״א . 8ס

 נחלת קצור )עיין .עה״ת קטנה מסורה 1580.
. יעקב(

 יפה מרדכי ה״ר .חדשות מסורות 1581.
 למסורת רבות תוספות .הלבושים( )בעל
 מרגליות הרי״ל ונכדו ,בתלמוד שלנו הש״ס

 : לבנה בחצי והבדילן עליהן עוד הוסיף

 הגהות ועם . 8ס תקט״ב, )?(, נאווידוואהר
 ,ווילנא ד׳ בש״ס הים מפרשי מבעלי והקונים
, תרי״ט ושם , תקצ״ה

 ן׳ שמואל ב״ר יוסף ]ה״ר . מסורת ס׳ 1582.
 . ע״ש ריי ן׳ :י¥. 1647 רס״ד ורמ״ש . דיום
 נשנה שלא להורות .המלבה״ד[ רק הוא כי וי״א
 מסורות. מל״ה בראיות טעם בלי בתורה דבר

 מסורות באורי נקרא 1407, ף וברד״א
. 4ס ,ז שם" ,ד״ו :ע״ש

 (.— קונטרס )עיין .אשר לבן המסורת 1583.

 אברהם ב״ר דוד ה״ר .הברית מסורת 1584.
 ראיות . מקוצי הרב יהודה ב״ר הלבן

 במדוהיו וחקירות השם אחדות על ומופתים
 רד״א ב״י : ותכליתה הבריאה איכות ועל ית'

. .¥2 1704 61 928, ף
 טעבלי דוד ה״ר .הברית מסורת 1585.

 התורה כסדר מסורות על פשטיס . מפוזנא

. 4ס , תע״ה , המבורג : וח״מ
 אנגילה מאיר ה״ר .הברית מסורת 1586.

 כסדר מסורות ח״ש על פשטים .מבילגראד

 כרד״א )ודלא שע״ט , קראקא :בערכין א״ב
. 4ס שס"ט( : 3 ו.\2 1408, ן(

 לתורה(. סייג )עי׳מסורתהברית. מסורת 1587. 5

 מאיר ה״ר .הגדול הברית מסורת 1588.
 מסורות ותר״ן אלף על הנ״ל.פשטיס אנגילה

. 2ס , לבקרי״ם , מנטובה : תנ״ך כסדר
 הלוי אברהם ה״ר . החכמה מסורת 1589.

 יש״ר ה״ר ביד והיה . קבלה ס׳ . אליעזר ב״ר
 דף חכמה נובלות בס׳ כמ״ש בכ״י ז״ל מקנדיא

 ה״ר וכ״י 431/3 וואט׳ ב״י . ע״ש , קצ״ה
. ש״ב( ה' בש׳ )נכתב קורונול נתן נחמן

 . כסף( מנורת )עיין . הכסף מסורת 1590.1

 תורה )עיין .משה ביד רמ״ה מסורת 1591.
. קדש( מקראי בשם

 בחור אליהו ה״ד .המסורת מסורת 1592.
 : לשנים ונחלק המסורה ללמוד מפתח .הלוי

 .דבורים עשרה ובו ראשונות לוחות א(
 , מאמרים עשרה ובו אחרונות לוחות ב(

 שברי שער ובסופו הקדמות ג׳ ובראשו
 וסימניה ולשונה המסורה דרכי על לוחות

 וכו' ונוטריקון קצרות ותיבות ר״ת כל ובאור
 : שור בכור בן לר״ם האותיות על ושיר

 על שיר בלי כנ״ל עוד . 4ס ,רצ״ח ,ד״ו
 .זה עיין ,טעם טוב ס׳ ועם הנ״ל האותיות

 הנ״ל הספרים וקצור הנ״ל הקדמות ג׳ והעתק

 .40,1539 באזיל, מינסטער: ע״י רומי בל׳
 כנ״ל:זולצבאך,תקל״א, עוד (16סכ׳: )וצעדנער

 )ד״ו, לבד: לוחות שברי שער כנ״ל עוד .8ס
 1 שכ"ו ,)ד״ו( חמ"ד . רצ״ח( , שם . רפ"ח

 חדש(. דפוס ומזה בדפוס הכ״ף שנפל ש״ו )ובקצתם

 ,קעלין .רצ״ט , באפיל .4ס ,רננ״ו , שם
 . 8ס , של״א שם, . תקכ״ט זולצבאך, .שט״ו

 לוחות(. לבדו)עי׳שברי לוחות שברי ושער
 גאטטלאב כריסטיאן ע״י לל״א נעתק גס

. 8ס , 1772 ,האללע :מייער
 יצחק ב״ר שמעון המקדא.ח״ר מסורת 1593.

התלמוד בכל פסוקי לכל ומ״מ מפתח .הלוי
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 4ס , של״ב ,לובלין :אהרן חולדות כס'
.גדול( בגליון ואולי .2ס : 963, י! )ורד״א

 ב״ל מאיר רבעו .לתורה סייג מסורת 1594.
 התורה מסורת על .)הרמ״ה( הלוי טודרום

 לקועי ובסופו א״ב כסדר וכו׳ ומלא בחסר

 תולדות ס׳ הראב״ע על יוסף אהל ובפי׳ . מסרות
 מסורת בשם לו קורא וגו' איפה ולכה ע״פ

 הנ״ל מסרות לקומי הרוו"ה ולפ״ד .ע״ש הברית
 : שלו הסופר עין לחומש בהקדמתו עיין הם, לו לא

 ,ברלין :המסורת לקועי ובלי .תק״י ,פירינצי
, 2ס , תקכ״א

 חכמת )עיין . הסופר לעזרא מסורת 1595.
. דניאל(

 בש״ס: נדרשים הם אנה תנ״ך פסוקי מסורת 1596.
. 1313, ף רד״א ב״י

 בתורה והחסרות המלאות התיבות מסורת.1597.
 הרוו״ה מזכירו . הפרשיות כסדר אסתר ומגלת
 :שלו הסורים ימי סדר בסוף אשר גרסאות בחילופי

יוסף לה״ר הוא ואולי . 479 רח״ם כ"י
 )עיין מנייסע קלונימום ב״ר מקסאנטין

. מרדכי( חלום ועיין . קי״ז דף גא"ל צונן

 התלמוד כל על מפתח . התלמוד מסורת 1598.
 חמ״ד ]וי"א קושטאנטינא : המסכתות כסדר

 מפתח )ועיין . 2ס , זרו״ע )שאלוניקי([
. התלמוד(

 יהודה ה״ר ירושלמי. תלמוד מסורת 1599.
 ומ״מ מפתח . גדיליה לבית משה ב״ר

 : חפץ למצוא ירושלמי וגמרא במשנה
 נ:\2 1299, ח כרד״א )ודלא קונשטנטינא,של״ג

. 4ס ז( של"
 על .נתן יצחק ה״ר .גדולות מסות 1600.

 :לאבותינו אלהים שהראה והמופתים האותות
יה״ש כ״י

 עולם(. תענית,סדר מגלת .)עי׳ ייהודה מסך 1601.

. ממיץ פייביש ה״ר . הפתח מסך 1602.
 התנ״ך למוד ודרך הדקדוק למודי ראשית

. 12ס ,ת״ע ,ד״א : בל״א לנערים
 דור בה״ר יעקב ה״ר .יעקב מסכנות 1603.

.2סתקם״ד, ליוורנו, :ישעיה על פי' .פארדו
 הלה הכנסת חברת תקנות .כלה מסכת 1604.

 . סעיפים נ״ה ובו פרעיהן לכל באלמונא
 : חכמ״ת שנת ונתחדשה תקמ״א שנת נוסדה

. 12ס , חש״ד , אלטונא
 טיכאל ה״ר .הבן ופדיון מילה מסכת 1605

 : וז״ל קכ״ג סי׳ מ׳ בתג״י רמש״ג וכ׳ .ידני ט
 בנגלה ופוסקים בש״ס הנפלאה ידו הראה ובו

. ע״ש ,והו׳ ובנסתר

 בן קלונימום ר' . פורים מסכת 1606.
 משנה בדרך לפורים שעשוע .קלונימוס

 פרקים לד׳ ונחלק צחוק בלשון וגמרא
 וס׳ סתרים מגלת עם וגמרא ולמשניות

 ,זולצבאך .שי״ב ,ד״ו : הנביא חבקבוק
 סתרים(, מגלת )ועיין . 8סשם,תקע״ד, תנ״ה.

 הגהות ועם כנ״ל הנ״ל פורים מסכת 1607.
 לליל הגדה א( :והס , חדשים ותוספות
 וסליחות לפורים מליצה ב( .שכורים
 , לעמבערג :במקומו( או״א כל )עיין לפורים

. 8ס , 1854 ! שם . 1848
 רומי ל׳ תרגום עם הנ״ל פורים מסכת 1608.

 ב״י ברשימת נדפס :לפורים מערבית פיוט ועם
, אופפענבאך

 מערבית י עם כנ״ל הנ״ל פורים מסכת 1609.
 ב״ר שלמה ה״ר ע״י לפורים וסליחות

. 8ס ,תר״ר ,הנובר : בלאך אפרים
.תלמוד( )עיין .קטנות מסכתות 1610.

 הכהן יוסף משה ה״ר לאלהינו. מסלה 1611.
 הישר דרך א( :נתיבות לג׳ נחלק שפירא.

 . ושבע"פ שבפתב התורה למוד סדר על
 ופוסקים בש״ס דינים חי׳ אברהם ברית ב(

 הזהב רביד ג( . שבתורה המצות סדר ע״ס
. 2ס , תק״ע ,פראג : דרושים

 .מברלין קעסלין חיים ה״ר . מסלול 1612.
 ואופני עניניו ופרשי נכון בסדר לה״ק דקדוק
 הס׳ בהקדמת אבנים י״ב על כתובים סדורו

 . תקמ״ח , המבורג : אבנים מרצפת בשם
 יס״ד רמש״ש תקנ״ח. , )זאלקווא תקנ״ו. ברין,

 . תקע״ה ,ווילנא .אצלי( וחשוד נ\21071
. 8ס , תרי״ט , שם . תר״ח , שם

 לה״ר העבור חכמת על ודרך מסלול 1613.
. שד״ל כ"י :ת'( שנת לפני )וחי רפאל

 . הקדושה קדשנו לשפת ודרך מסלול 1614.
 בל״א לה״ק דקדוק . לעטעריס מאיר ה״ר

. 8ס , 1853 ,ווין : ככתבם
 בר״י מענדיל ה״ר .עכר לשון מסלול 1615.

 : שו״ח בדרך בל"א לה״ק דקדוק .שטערן

 ,תרי״ד , ווילנא , 1844 , שם . 1832 ווין,
 ,8ס,1852 ,ווין ככתבם: בל״א כנ״ל עוד .8ס

 פאפירש מאיר ה״ר .חכמה מסלות 1616.
 הקבלה לחכמת וכללים הקדמות ל״ב .הכהן

 , שקלאוו :מהרש״ל של האילן פי' ובסופו

. 8ס , תק״ם , לבוב . תקמ״ה
 לוצאטו. חיים משה ישרים.ה״ד מסלת 1617,

 יאיר בן ר״פ מאמר על יסודתו השכל מוסר
 ,ת״ק ,ד״א :וט׳ זהירות לידי מביאה חורה

.44
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 ח״א : חלקים ב' וז״ז( נץ צו )רפאפורט
 למקומותס דפוסיו מיני ורשימת הספר העתקת

 לונדון :הליל ובאורים הערות מפתחות וח״ב

. 8ס , 1840—41 , וברלין
 ע״י אנגלי לל' נעתק הנ״ל מסעות 1627.

 גס . 12ס , 1783 ,לונדון : 8. 66פגזז8
 , 1.. .? 8זג<1116ז ע״י צרפת לל' נעתק

 :הנ״ל לל' עוד . 8ס , 1734 , ד״א :ב״ח
. 8ס , 1830 ,פאריז

 )מאיר ל. מ. ח״ר . הים מסעות 1628.
 על מסעות ב׳ ספור העתק .לעטערים(

 בשנת הצפוני הקרח ים על מסע א( : הים
 חקמ״ג: בשנת הדרומי ים על כל׳ל ב( .השא

 ומיוחס כנ״ל עוד . 8ס , 1818 ,זאלקווא
 חט״ד : לעפין מענדיל לה״ר ההעתק

 )ועיין . 8ס , בנוע״ם לחזו״ח ,)לעמבערג(
. סוערה( אניח

 נחמן אדמו״ר נסיעת סדר . הים מסעות 1629.
 :והנהגותיו לו קרה ואשר לא״י הבעש״ט נכד

. 12ס ,תר״ו ,יוזעפאוו
 .יעמסיל כ״ר הקדוש ר״ש של מסעות 1630.

 סה״ד )עיין אחת ברשימה הסה״ד בעל מצא כן
 מסעות :וז״ל כ׳ נ״ה דף ח״ב ופירשנו .שכ״ה(

 מסעיו ספור דוד. ב״ר יעמשיל שמואל ר׳

 רומי לשון עם קצתו נדפס הת״א בשנת לא״י

 4ס ,חש״ד ,אופזאלא :פירינגער ג. ע״י
 ח״ג לוואלף העברים שפרי באוצר וגס . דפין( )ח'
 . ח״ז אוגלינו באוצר וגס צ״ד—פ״א אלף דף

 כרמולי הר״א ע״י צרפת לל' נעתק ומהם

. 8ס , 1847 , בריסעל : ונדפס
 יעמשל והשם קראי שהיה כתב בהערה ושם

 ושמו ש׳ל׳ום שכבו מ׳ ע׳ל נוח י׳ ר״ת שהוא דעתו
.וע״ש הקראי דור בכ״ר שמואל

 יוסף ב״ר ישראל ח״ר . ישראל מסעי 1631.
 יסופר בו .השני[ בנימן ]המכונה בנימן

 המדיני ואפריקא,מצבס אזיא בארצות מאחב״י

 מטובם ,ומנהגים ודעות במדות והמוסרי
 ראה אשר ככל ומרודיהס מענים ועשרס

 . רבות שנים שם מסעיו דרך על והתבונן
 ועתה ואנגלית לל״א ונעתק צרפת בל׳ חובר
 ובסופו ,גארראן דוד ה״ר ע״י ללה״ק נעתק

 :בס עבר אשר הארץ גלילות מכל ומפה לוח

. 8ס , התרי"ט , ליק
 על הספד .המבורג וואלף ה״ד .מספד 1632.

 עם .באיירין מלך יאזעף מאקסימיליאן מות

. 8ס ,תקפ"ו , פיורדא :ח״א

 הספד . וויזל הירץ נפתלי ה״ד .מספד 1633.
ח״א עם פרייסין מלך השני פרידריך מות על

 , מנטובה . 12ס , )תקב״ח( חש״ד ,זאלקווא
 , הוראדנא . חקמ״ד ,שקלאוו . תקמ״א
 תקע״ו, ,פאדיצק ,חקס״ו , לינעוויל תקנ״ב.

 ווארשא, תקצ״ה, יוזעפאוו, תקצ״ר. שקלאוו,
 לייפציג, . תר״ד , רוילנא . תר״ד שם, חר״א.
 . תרי״ב , ווארשא .תר״ז , זיטאמיר . תר״ד

 לעטבערג, תרי״ח. ליק, חריי׳ז(. )ק״ב, חמו״ד

 בסוף נמצא גס .וז״ז 12ס 61 8ס , 1858
 זה )עיין להמחבר ים הי עץ דרך קצתס
 מאחד המוסר אגרת בתום' עוד .ד'( באות

 ישראל ר' )הוא שמו גדול בישראל

. 8ס חרי״ח( ,)ק״ב :סאלאנטער(

 .הספר( בית )עיין .הלמוד מסלה 1618.

.חיים( לב )עיין .לב מסמכי 1619.

 שמואל לה״ר אבות קברי או בא״י מסע 1620.
 רוסי די כ״י : תתק״ע ד"א בשנת שמשון ב״ר

563/18 .
 שלמה ב״ר יצחק ה״ר . המסעדים ס׳ 1621.

 והמוכים הבריאים מזונות הישראלתעלמיני

 לי״ד ונחלק רפואות ושארי האכילה וסדר

 .^ו. 141 ווין כ״י :ערבי מל׳ נעתק שערים.
 כ״י .41/2, 295, לרמש״ש מינכען )כ״י

. (0• 553/2 ברלין
 ספורי . מטודילה בנימין ר׳ מסעות 1622.

 ואירופא אפריקא אזיא בחלקי בתבל מסעיו
 .הש״ג ,קונשטנטינא : ושמע שראה מה וכל

 8ס , שמ״ג , בריסגויא .שי״ו , פירארה
 , אלטורף . תע״א פפד״ט, .16ס תנ״ח, ד"א,

 תקס״ו. זאלקווא, .תקמ״ג , זולצבאך .1762
 . 8ס,1859 לעמבערג, . 8ס תר״ר, , ווארשא
זה. עיין , ירושלים שבחי בס׳ ממנו ולקומיס

 8. ^1116 ע״י רומי ל׳ עם הנ״ל מסעות 1623.
 . 8ס , 1575 , אנוירשה : (16 מ10ם1ג111

 , לייפציג . 8ס , 1636 ,העלמשטארט
 ליירן, עמפרעיר: ע״י כנ״ל עוד . 8ס ,1764
. 24ס גם 8ס , 1633

 לל״א הוללאנדיש מל' נעתק הנ״ל מסעות 1624.
 ,ד״א : ארביך יעקב כ״ר חיים ה״ר ע״י

 בס' נדפס גם . 8ס , חע"א ,פפד״ט . תנ״א
. יהודית בל״א ישראל מקוה

 הקריאה וסימני נקודות עם הנ״ל מסעות 1625.
 מאות שלש ערך על כללי מפתח ובראשו
 אברהם ה״ר ע״י בו הנזכרים וערים מקומות

. 8ס , 1840 ,לונדון :)אשהער( אשר ן׳
 מפתחות ועם אנגלי בל׳ הנ״ל מסעות 1626.

 ושמות והמדינות והערים המקומות ובאורי
 הערות תום׳ עם בו הנזכרים וש״ד האנשים
הדור חכמי ראשי ושארי מהנ״ל מושכלות
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 , ברלין : דוד בן לאזי אלעזר ה״ר ע״י

. 8ס תקמ״ו,
 מיכאל ה״ר .מאד וכבד גדול מספד 1634.

 ה״ר אחיו מות על הספד .מייא שמעון

. 4ס , חקע״א , דיהרנפורט : מייא יוסף
 נפתלי ה״ד . מאד וכבד גדול מספד 1635.

 בנעט מרדכי ה״ר אביו מוח על הספד בנעט.
.8ס ,1830 ,ווין : ל״א עס נהי קול ובסופו

 ליב אריה בה״ר מרדכי ה״ר מר. מספד 1636.
 ה׳יר חותנו מות על הספד . לעוונשטאם

.8ס ,תקצ״ג , ברעסלויא מייא: שמעון מיכאל
 הגדולה שריפה על וקינה נהי מר מספד 1637.

 שמואל ה״ר מאת ל״א עס אלטונה בק״ק
 ? )המבורג חמו״ד : העקשיר מאיר ב״ר

. 4ס ?( 1712
 הכהן יהודה ב״ר שטעון מר.ה״ר מספד 1638.

 טעמשוואר גרשום ה״ר מוח על הספד . ווייס
 ,אפען : יאמבעק יוסף וה״ר פאל משה וה״ר

. 8ס ,1837
 מות על ת״א עס מספד שיר . מר מספד 1639.

.8ס ,1835 ודין, :ז״ל הראשון פראק הקיסר
 האמבות. וואלף ה״ר .המשגה מספד 1640.

 הירן אברהם ה״ר מות על שני הספד דרוש

 ראשון והספד . 8ס ,תקפ״ג פיורדא, : שייער
. בכות( אלון )עיין

 מרגליות. זלמן אפרים ה״ר רב. מספד 1641.
 קריטיאנפאליער מאיר ה״ל מות על הספד

. 4ס , חקע״ה ,לעמבערג :בראדי אבד"ק

 הכהן אלעזר ה״ר . תמרוריים מספד 1642.
 על הספד . ופולטוסק מאקאווי אבד״ק

 ,שלמה חמדת בע"ס זלמן שלמה ה״ל מות

 ׳0 ע״ד ביניהם שנתחדשו חי׳ קצת ובסופו
.4סווארשא,תקצ״ט, :הלכה דבר בשס הנ"ל

 הירש צבי ה״ר . תמרוריים מספד 1643.
 הראשון פראק הקיסר מות על הספד . חיות

. 8ס , תקצ״ה , זאלקווא : ע״ה
.צדיק( זכר )עיין . תמרורים מספד 1644.

 לה״ר ערבי לשון דקדוק לידיעת מספיק ס׳ 1645.
. 8ס , 1857 ,ווין :גולדנטהאל יעקב

 העתיק ערבי אחמיט לאבו המספר ס׳ 1646.
 וואטיקאן; ?(.כ״י )יעיש שלטה בן ברוך ר'

. החיצון( שער )ש״י

 המספר סגולות על הראב״ע. המספר. ס׳ 1647.
 לו קורין ויש .שערים בז' החשבון ומלאכת

 ומ״ש האחד ס׳ ועיין .זה עיין מספר יסוד
 בראשית הראב״ע על יוסף אהל בפי׳ ועיין . שם

וקצור . פאריז כ״י :ועוגב כנור תופש ע״פ

 והעתיק טערקוועם א החכם הריס ממנו
 . 4ס , 1841 ,מיץ : והדפיס צרפת ילל׳
 נמצא יוא״ל ובכ״י .נ\2 201—3 רח״ם כ״י
 מסיינה. מתתי' ב״ר בנימן ה״ל הגהות עם

ונסתר בנגלה עניניס כמה כולל המספר. ס׳ 1648.
. 200 רח״ם כ״י : לסימנים ונחלק

 . המספר( מלאכת )עיין . המספר ס' 1649.

 שלמה(. דברי שלמה.)עיין דברי מספר 1650.

 ב״ר לר״א הסובבים חשבון מספר 1651.
 וק״ד . 5 תקמ״ב רר״א כ״י :הספרדי יא חי
. ״ג 1665, ף

 . התורה מעלות על ומזהיר מספר 1652.
 מווילנא זלמן שלמה ב״ר אברהם ה״ד

. 8ס (1858 ,)ק״ב חמו"ר :הגר״א( )אחי
 )?(תאטיקאן כ״י .העלומות מספר 1653.

. )רמש״ש( ... 821, 600, 19, ¥1, י!

 טירלש הירש צבי ה״ר .צבאם מספר 1654.
 מסדר מס׳ קצת על חי' .שווערין אבד״ק

 ,ברלין : ח״א ,וקדשים נזיקין נשים מועד

 .בכ״י הש״ס מס' יתר על וח"ב . 2ס ,תקמ״ט
שו״ת[. צבי ארץ וס׳ דרושים צבאם ס׳פנות ]ג״ח

 וח״ב המספר שמות שער הוא . מספרים 1655.
 . ר׳( באות זה )עיין זרקא לר״י פעלים רב מס׳

 יוסטיניאן: ע״י ואיכה ס'רות בסוף נדפס
. 4ס , (1520) ר״ם ,פאריז

 . הדורות( סדר )עיין . המספרים ס' 1656.

 שירה(. פרקי )עיין ה׳. תהלות מספרים 1657.

ללה״ק נעתק .סי לאיזן פאריז מסתרי 1658.
 : חלקים ד׳ ,שולמאן קלמן ה״ל ע״י צחה

. 8ס , כ'—תדי"ז , ווילנא
 משה ב״ר ברכיה אהרן יבק.ה״ר מעבר 1659.

 חולים בקור מצות על ממודינא. נחמיה ב״ר
 לקבר יובל עד והמת החולה עם ההנהגות וכל

 וכו׳ ושלשים בשבעה האבלות ימי כל ואח״ז
 הנהגות צדק שפתי א( : מאמרים ה' ובו

 וכל וטעמיהם ודינים ותפלות חולים בקור
 ממנו ו׳ בפרק נכלל הכל בזה הכוונות שארי

 בשעת והנהגות הוידויים וסדר בראשו הנצב
 ובו וכו׳ ואח״ז הקבורה ובעת הנשמה יציאת

 ההנהגות כל אמת שפת ב( .פרקים מ׳

 המתים הנחת וסדר הנשמה יציאת בשעת
 . פרקים ל״ז ובו אבלות עניני וכל והלבשתן

 המת ועניני כנ״ל כוונות רננות שפתי ג(
 . פרקים מ״ו ובו וכו' ויחודיס הקבר וחבוט

 : חלקים לג׳ נחלק הקטרת ענן עתר ד(
 קרבן ח״ב .פרקים ח׳ הקטרת פטום ח״א

 ח״ג .פרקים ז׳ וכוונות למוד סדר תענית
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 ובקשות ותפלות ויהודים כוונות אהרן מנחת
 ח״י השבוע ימי ז' לכל תנ״ך למוד וסדר

 וכללים עניניס נועם אמרי ה( .פרקים
 ודינים והנהגות תקוניס לקצת וטעמים לקבלה

 , מנטובה :פרקים מ״ב הנשמה עניני וכל
 תצ״ב, , ד״א . עד״ת ,ווילמרשדארף ישע״ו.

 ?(; דיהרנפורט או פראג ד׳ )שי״ב, ד״ם .4ס
 , קצור , אהרן זכרון )ועיין . .. לבוב ...

, נאמנה( קריאה

 עם מוגה אמת דברי ׳ס .יבק מעבר 1660.
 דינים לאורחא זוודין וקונטרס נוספות

 . לקבר יובל עד והמת החולה עם ומנהגים
 גאטטליב בן זלמן ה״ר בל״אע״י מסודר הכל

לדרך(. צרה ועיין.)8ס ,1851 ווין, שטערן:

 קונציא גרשון ב״ר יוסף ה״ר טוב. מעגל 1661.
 מאמרים עקריות,ומפרש מדות .על(600210)

 ,(01118ז1) קיירי :סתרים להבין בשירים
. 4ס , שפ״ח

 זיבענ- דוד ב״ר יצחק ה״ר . ישר מעגל 1662.
 הקריאה וסדר הדקדוק כללי ראשית בערגר.

 בלה״ק הכל המשפטים וחבור המלות באור
 מוסר ובסופו ההמון בלשון ומתורגם צחה

 , שם .חר״ג , ווארשא : לנערים וספורים

. 8ס , 1850
 ניימאן. שמואל משה ה״ר ישר. מעגל 1663.

 עם ההגיון יסודות ע״פ לה״ק דקדוק כללי

 פראג, 1430 רס״ד ורמש״ש ...ווין ת״א:
 , ווין . תקע״ז( )או תקע״ו , שם . תקס״ח

. 8ס ,1831
. צדק( מעיל )עיין . צדק מעגל 1664.

 משה כ״ר אליהו ה״ר . צדק מעגלי 1665.
 ובסופו ,עה״ת בחיי ע״ס באור . לואנץ

 , החשק מס׳ קצתם וסגולות מעשית קבלה

. ג\2 276, רד״א ב״י :זה עיין
 ישרות ועצות הנהגות . צדק מעגלי 1666.

 ,יוזעפאוו : הבעש״ט נכד נחמן מאדמו״ר
. 12ס תר״ז,

.מחזור( )עיין .צדק מעגלי 1667.

. האומר( מגל )עיין . קצירה מעגלי 1668.

 ב״ר קלייגמאן אשר ה״ר .אשר מעדני 1669.
 מכל מלוקט וחוה״מ ויו״ט שבת הל׳ אברהם.

.4ס לעמבערג,תקצ״ז, נמרן: בקצור הפוסקים
 ולחם מלך מעדני )עיין . ב1ט ילם מעדני 1670.

. להלן( חמודות

 ירעיד. לה״ר כנועות מיוחס . מלך מעדני 1671.
 משחק על .הבדרשי אברהם ב״ר הפניני
 למדות במוסר ממנו היוצאות והתועליות השאך
 ממציאו על וחוקר ומשפטיו חקיו ומדמי האדם

 עם ראשונה נדפס .וכו׳ שמו ועל הראשון
 על מליצה ועם זה משחק על הראב״ע שיר

 אבן בונשיניור לה״ר זה השקאקי שחוק
 ועם שה שחוק על חרוזים בשם יחייא

אוקספורד, : 0(^16 ע״י רומי ל׳ תרגום
 , 8ס , 1767 , שם . 1702 , שם . 1694

 לבד בלה״ק הנ״ל ככל הנ״ל מלך מעדני 1672.
 אשר לה״ר בל״א ע״ז חרוזי ושיר הקדמה עם

 ,פפד״ט :ווירמיישא וואלף ב״ר אנשיל

. 8ס ,תפ״ו
. השכל( אור )עיין .מלך מעדני 1673.

 יום ה״ר .חמודות ולחם מלך מעדני 1674.
 הוא . העליר הלוי נתן ב״ר ליפמאן טוב

 על הרא״ש הלכות כל על לחבוריו כללי שם
 על הרא״ש הל׳ כולל ח״א : חלקים ה׳ הש"ס

 ובכורות חולין ומס' קטנות והל' ברכות מס'
 ועל וכלאים מקואות הלכות בס ונכלל ונדה
 פי׳ או יוסף ונטוקי פירש״י מלמטה שוליו

 צדיו שני על הנ״ל פירושים וב' . הר״ש
 טוב יום מלבושי ספרו רוב בס ונכללו
 מלך מעדני הא׳ מצד , הלבושים על השגות
 לחם השני ומצד ,בחריפות ופלפול הגהות

 וחוס' להלכה שמעתתא לאסוקי חמודות

 . מגדים פרי פרמי בשם ונקרא חידושים
 פרטי בשם מועד סדר על הנ״ל ככל ח״ב

 בשם נשים ע״ס הנ״ל ככל ח״ג . צופים נופת
 נזיקין ע״ס הנ״ל ככל ח״ד .אשישות פרטי
 קצור ח״ה . חריפתא פלפולא הפרטי בשם
 בעל לר״י הש״ס כל על הרא״ש פסקי

. לח״א( בהקדמתו )ועיין . הטורים

 ח״א הנ״ל חמודות ולחם מלך מעדני 1675.
 כנ״ל עוד , 2ס ,שפ״ח פראג, ;הנ״ל ככל

 יום מעדני שמו הוסב שהיה מעשה ומשוס
 .2ס , תק״ה פיורדא, המודות: ודברי טוב
 ה״ר )בהוצאות לבד ברכות מס' על כנ״ל עוד

 הנ״ל(: פיורדא לד' בהסכמתו במ״ש אייבשיז יהונתן

כה. עד נדפס לא הנ״ל וח״ג וח״כ.2ס׳םראג,תפ״ה

 הוא חריפתא פלפולא מלך מעדני 1676.
 סדר היא״ש על הגהות קצת הנ״ל מחבור ח״ד

 ב״א פראג, :כנ״ל הרא״ש פסקי וקצור נזיקין

 נדפסו מקרוב ווה . 2ס , וע״ת ,הענא שלו״ם.
.תלמוד( )ועי׳ . הרא״ש כשולי שסי"ן מיני בכמה

 מפתחות .מלאך שלמה ה״ר כסף. מעה 1677.
. 4ס ,תקס״ח ,ליוורנו : נו״כ ילקוט על

 אלגאזי. שלמה ה״ר ספירים. מעולפת 1678.
 עמודים לג׳ ונחלק הזהר מס׳ מוסר לקוטי
 קילורית ובסופו יוס ושלשים מעלות ועשר

 ,קושטנדינה יעקב: עין מאמרי קצת על לעין

. 8ס , תכ״ה , אזמיר . ת״ך
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 , לבוב . 2ס , תצ״א , אזמיר :ואביזרייהו
. המעיל( שולי )ועיין . 8ס , 1859

 לאנדסופר יונה ה״ד . צדקה מעיל 1693.
 מס׳ 'למודים קצת ובסופו שו״ת .מפראג

 , סדילקאוו . פלאו״ת ,פראג : אוקלידוס

. 4ס , תקצ״ר
 פינחס ב״ר יעקב ח״ר .צדקה מעיל 1694.

 :הגר״א בשם פי׳ עם אסתר מגלת .לאפין

. 8ס , 1856 ,ברלין
 שמואל חיים ח״ר . שמואל מעיל 1695.

 לקוטיס וצ״א ארוכות שו״ת מ״ה .פלורינטין

 לאחיו הרמב״ס על לשונות קצת ובסופו שונים
.2סתם״ה, פלורינטין:שאלוניקי, יצחק ה״ר

 דוד שמואל ח״ר . שמואל מעיל 1696.
 ,ד״ו :השל״ה לס׳ ומפתח קצור אוטילינגן.

. 8ס או 4ס ,תס"ה
 אבילה. די שמואל שמואל.ה״ר מעיל 1697.

 תורה כתר ספרו בהקדמות הזכירם . דרושים
 זוית בקרן שהניחו שכתב השלימו לא משם וכנראה

. ע״ש , וכו'

 בכ״ר קלעי שמואל כ״ר שמואל. מעיל 1698.
 :נשלם ולא המבחר ע״ס פי׳ .הקראי יוסף

י )אר״ץ(

 .אבילה די אליעזר ה״ר .גנים מעין 1699.
 :)וי״א תקע״ו ליוורנו, וח״מ: י״ד טור על חי׳

. גבורים( מגן )ועיין . 2ס ו(”תקס

 אברהם ב״ר אליקום ה״י .גנים מעין 1700.
 גיקאטיליא: לר״י אגוז גינת ס׳ קצור מלונדון.

. 8ס ,)תקס״ג( חש"ד ,ברלין
 ליב יהודה כ״ר דוד ה״ר .גנים מעין 1701.

 רז״ל: אגדות על בדובנאיבאורים מ״מ הלוי

. 8ס . . ת"ק , א וסטרה א
 בפי׳ .יקר ב״ר יהודה ח״ר .גנים מעין 1702.

 מ״נן סי׳ הרשב״ש בשו"ת מובא .התפלות סדר
. ע״ש ,ע״ג וסי׳

 ומ״ץ ראב״ד ניסן ה״ר . גנים מעין 1703.
 וח״מ אה״ע א״ח ש״ע על דינים חי׳ בדוכנא.

 ומשניות מסכתות כמה על חידושים וקצת
 : זה עיין , לבונה עצי לספרו ח״ב והוא

. 2ס ,תקצ״ו ,סדילקאוו

 .וויזל הירץ נפתלי ח״ר .גנים מעין 1704.
 פקחות תוכחה מוסר בינה שכל לשונות באור

 ,כ"י ,בתים ג׳ ודעת, מזמה ותחבולה ערמה
 ספרו בהקדמת )עיין נעול גן לספרו והמשך
. שלמה( חכמת

 . ממיץ טרעני עקיבא ה״ד גנים. מעין 1705.
,2ס תקכ״ז, מיץ, ומנחות: זבחים מס' על חי'

 לע-ו קיליריח בלי הנ״ל ספירים מעולפת 1679.
 תכ״ג. אזמיר, :לכנו הרמב״ן אגרת וכסופו

 דיהרנפורט, . תס״ג , ד״א . חש״ד( )ווירונה,
 תקע״א , קאשוסט .. . זאלקווא ,תקמ״ו

 )ח״א פירשנו ]ולפ״ד . 8ס , תרי״ח ,לעמבערג
 נד׳ רק הנ״ל הרמב"ן אגרת נמצא לא ל״ז( יף

. ע״ש[ לכד זאלקווא וד׳ וירונה

 שמואל(. נמוקי )עיין .ספירים מעולפת 1680.

.אריאל( נחלת )עיין .אריות מעון 1681.

 ב״ר יונה ישראל ה״ר .הברכות מעון 1682.
 והוא ברכות מס' על חי' .לנרא סג"ל יוסף

 ! דיהרנפורט :ישראל כנסת מספרו ח״א
. 2ס ,חקע״ו

 . ראיטי משה ח״ר .השואלים מעון 1683.
 תרגום עס ופילוסופיא מחקר ע״ד בקשה

 .8סד״ו,ש״י, מצליח: אליעזר לה״ר איטלקי
 השכבות , מילה לברית שירים עס מ״ל עוד

.8סשס״ט, שם; רומא: ק״ק כמנהג הדין וצדוק
 ספרדית העתקה עס הנ״ל השואלים מעון 1684.

.8סד״ו,שם״ב, אשקרלי: דבורה האשה ע״י

 שלמה(. שמעון בית )או שלמה מעון 1685.
 התפלה על .דרוש גיגרין שלמה שמעון ה״ר

 פי׳ עם יונה לר׳ היראה ס׳ אליו ונלוה

. 8ס , הצ״ב , דיהרנפורט : ניגרין משה ר׳
 )בע״ס ליב אריה ח״ר .אריות מעונות 1686.

 , ח״מ ש״ע על גדול חבור .אריה( שאגת
. )שי"ג( :כ"י

 לחג הכתובה נוסח . אהבה מעורר 1687.
 לביה״ד הובא .ירושלים כמנהג השבועות

 חש״ד ,פירינצי :ריקי חיים משה ה״ר ע״י

. 8ס ,)תק״ט(
 למאמרי המחנות.מ״מ ומאסף זכרון מעורר 1688.

 : ושו״ת ותוס׳ ברש״י דינים וקצור התלמוד

. 8ס , ! אלטונא
 . תחלים( , תורה )עיין . תהלה מעטה 1689.

 פינחס כ״ר מנחם ח״ר . צדק מעיל 1690.
 ביש״ש נזכר . ותשובות דינים פסקי .המעילי

 נ״ד סי׳ פ״ק קדושין וביש״ש ,ס״ו סי' ס״ח ב״ק
 : צדק מעגל בר"פ מנחם שחותס תשובתו הביא

 נראה ולפי״ז .במקומו( ח״ב שלי ושה״ג נ״ג )שג״א
. צדק מעגל בשמו ספרו שנקרא יותר

 ברכיה אהרן ה״ר . צדקה מעיל 1691.
 ס׳ עס ה' ועבודת למוד עניני . מטודינא

 , פיסא .תקכ״ז , מנטובה :שלו קדש בגדי
, 8ס ,חקמ״ה

מאזטיר. הכהן אליהו מעילצדקה.ח״ר 1692.
צדקה בעניני ומעשיות רז״ל מאמרי לקוטי
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 חנניה ב״ר ראובן ה״ר גנים. מעץ 1706.
 הרמב״ס על וחי' ושו״ת פסקים .מורחי

. 4ס תפ״א, ,קונשטנטינא : ודרשות
 מן נוזלים הזהר. על חיים מים באר ס' ]ג״ח

 הרמב״ם. על חיים עץ פרי וס׳ התקונים על לבנון
 אבות עץ . רכות מדרש על תמרים כפות ס'

 כתם .אסתר ומגלת אכות על נחל ערבי . שו"ת
 ועיין הש״ס[. על ושיטות , ואה״ע א״ח טור על פז

. י״כ ני' י' תג״י

 אלחנן □"ר שמואל ה״ר .גנים מעין 1707.
 ותשובותיהן אגרות נ' .ארקוולטי יעקב

. 8ס ,שי״ג ,ד״ו : צח בל׳
 ר' .איוב ס׳ מדרש )?( גנים מעין 1708.

...שמואל

 ע״ד ושמות בראשית על גנים מעין 1709.
 ז״ל רמב״ם אמר לבראשית מתחיל . פילוסופיא

. ^יו. 274/4 וואטיקאן כ״י :מספרו״ בשג״ם

 , אילם החיים, אור )עיין גנים. מעין 1710.
. מאמרות( עשרה , המלך עמק

 ע״ב• י״ב דף ושמש מאור בס׳ חכמה. מעין 1711.

 , ד״ע של אותיות )עיין . חכמה מעין 1712.
. ...( האוצר בסוף במלואים

 אריה ב״ר אברהם ה״ד .החכמה מעין 1713.
 לחכמת וכללים מפתח . קלמנקש ליב

 סוד ועל האריז״ל מכתבי מלוקט .הקבלה

 . 4ס ,בי"ת ,ד״א : בקצול בראשית מעשה
 ונקרא כנ״ל עוד . השמים( שער מבוא )ועיין
. 4ס ,תס״ו ,ברלין : וישר טוב בשם

 שבר ס׳ ובסופו הנ״ל החכמה מעין 1714.
 . ה׳ כח וס׳ סרוג י”מהר וקבלת יוסף
 מקנדיא: להיש״ר חכמה תעלומות מקובץ הורס

. הנ״ל כל על וצ״ע . 4ס ,תקמ״ד , קאריץ

 דוד ב״ר צבי אשר ה״ר .החכמה מעין 1715.
 כסדר ופשטיס תורה חי' באוסטרהא. מ״מ

 ,קארעץ :ולקוטיס נו״כ פסוקי ועל הפרשיות

. 4ס ,תקע״ז
 אבר״ק משה יוסף ה״ד החכמה. מעין 1716.

 פרקיס ד׳ על בפלפול שיטה . זאלישטשיק
 פני מספרו ח״א והוא ב״מ ממס' הראשונים

 . 2ס הקצ״ד, ,לעמבערג : ב״מ מס' על משה
.בכ״י וח״ב

 טהור גיטין,כםף מס' על גיטין טוב ס' ]ג״ח
. חבורים[ ושארי ושו״ת עה״ת וחבור רבית הל' על

 בסודותיו קבלה.מיוחס ס' החכמה. מעין 1717,
 : הבהיר ס' עם ונדפס למשרע״ה ג״כ

 ,שקלאוו . 4ס ,חס"ו ,ברלין . תי״א , ד״א
,לבנון( ארזי )ועיין . 8ס , חקמ״ד

 צבי חיים נח ה״ר . החכמה מעין 1718.
 בחרוזים מצות תרי״ג . המבורג אבד״ק

 , לבוב . 4ס , תקס״ד , רעדלהיים : ובאור
. 8ס ,1860

 שקרה מה אגדה מדרש . החכמה מעין 1719.
 לקבל למרום שעלה בשעה המלאכים עם למשה

 קאריץ, . ת״ח קראקא, . שס״א ד״ו, התורה:

 היכלות מס' חלק או פרק רק והוא . 4ס תקמ״ר,
 וב' ע״א ק״א דף ראובני מילקוט שמוכח כמו

 עה״ת בפי' הציוני וכן ע״ש. היכלות בשם שמביאו

היכלות,ע״ש. בשס ממנו מאמר נ״כ מביא ואתחנן פ׳

 בחרוזים. מצות תרי״ג על . החכמה מעין 1720.
 בפירושו הריקאנטי ומזכירו כ״ח העיון בס' נזכר

 המדרש בית בס׳ ועי' . ע״ד מ״ח דף עה״ת
. י״ח—י״ז דף בהקדמה א׳

 טוביה, מעשה , אילם )עיין חתום. מעין 1721.
. מאמרות( עשרה

 טייטלבוים משה ה״ד . טהור מעין 1722.
 טבילה נדה מהל׳ דינים . אוהעל אבריק

 ושארי וחלה מליחה דיני ובסופו בל״א וחציצה
 חש״ד , קראטאשין : בל״א נשים דיני

. וז״ז . 8ס , )תר״ו(

, המערכת( שש )עיין . הישועה מעין 1723.

 אברהם ה״ר . גנים מים מעין 1724.
 הנבואה מהות על .הספרדי אבואלעפיא

 וסודות לעתיד להתנבאות הנביאים והפגת
 סתרי ג״כ ונקרא קבלה עניני ושאר התורה
 לספרו כוונתו ואולי . )ש״י( : כ״י . תורה
. זה עיין , המורה מורה

 מעיר מרדכי ה״ר . חכמה מעינות 1725.
 :הספר ונגנז הקבלה בחכמת סודות . דרעא

. במקומו( ח"ב שלי ושה״ג י״ז )ול״א

.חיים( ריח )עיין .יהושע מעיני 1726.

.לאנדסמאן בנימן ה״ד .יושר מעיני 1727.
. 8ס ,1821 ,ווין :ב״י נערי לתועלת מדות

 יצחק דק השר . הישועה מעיני 1728.
 לי״ב ונחלק דניאל על פי׳ . אברבנאל

 : המחבר תולדות עם תמרים וכמה מעינות
 בנאפולי נגמר : כתוב כ״י ש"י )ובהגהות נאפולי

 די כ״כ . )פירארה חט״ר . חש״ד נז"ר( שנת
 . שי״ו ,ד"ו . שי״א קושט׳( :כש״י ודלא רוסי
 ,כת״ר ,שטעטין * האו״ת ד"א, .בי״ת שם,

 האלשיך פי' עם נדפס ממנו ולקומיס . 4ס
 חבצלת )עיין דניאל על הקמח פת ופרורי

. תורה( , השרון

.ש״ם( הגדר. )עיין . ישועות מעיני 1729.
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 נ״ר ברכיה אהרן ה״י .שחר מעירי 1730•
 וכוונות תפלות סדר * דמורינא משח

 . 8ס , שפ״ד , מנטובה : לבקר לשומרים
 ט״ז דף רומא כני כמנהג למחזור במכוא והרשד״ל

 תפלותיה וסדר שחר מעירי החכרה שם כי כתכ
. וע״ש זה עיין הבוקר אשמורת נקיא

 פסח(. של הגדה חורון.)עי׳ בית מעלה 1731.

:כ״י .עה״ת דרשות .דוד ר׳ מעלות. ס׳ 1732.
 לר״ד לדור המעלות שיר ס׳ הוא ואולי .)ש״י(
 ססר כאיזה זכרו ראה הש״י וכעל ליאון מסיר
. הכירו ולא כנ׳יל

 אברהם ב״ר שלמה ה״ר . המעלות ס' 1733.
 הפילוסופים מספרי לקוטיס . אביגדור
 די ב״י :הנבואה השגת עד האדם במדרגות

. 91/ג רוסי
 יוסף ב״ר טוב שם ה״ר . המעלות ס' 1734.

 והעניניס האדם מעלות על .פלקירא בן

 על ובפרע חז״ל עם הפילוסופים שהסכימו

 ודי 404/2 מינכען ב״י : המעשים יושר
 שם ול 19 אח״ם ונ״י 424/15 רוסי

 אמר צונן דר' והחכם . החכמות מעלות על שהוא
 כו1טטווצ״בספרו כמ״ש רומי תרגום עם לאור להוציאו
מ"ו,ע״ש. טערצוטור״דף9 רצזבביניכזע די צויבער

 שמות לאדה״ר המלאך שמסר המעלות ס׳ 1735.
 רד״א כ״י : בפ״ע ומעלה מעלה וכל והשבעות

. איה מקומו לי נודע לא וכק״ד ,תקמ״ב

 והצמחים הנטעים טבע על . המעלות ס׳ 1736.
 ווין כ״י מעלות: לד׳ ונחלק ברפואות ומעלוחס

בכ״י הנמצא הוא שהוא לשמוע וקרוב . 167
8. 15/14 ליידן וכ״י ^.21135?, רד״א

 ולפ״ד . מעלות לד' שנחלק שם נזכר שלא אף
 קונשטנטינום מחבורי נעתק שם הרמש״ש

. שע"ז דף ע״ש רומי מל׳ אפריקאנוס

 אליהו בצלאל ה״ר .המתת מעלות 1737.
מהותו(. ברומא;)ש״י.ולאפירש צדקיהו״כ״י כ״ר

 כ״ר יחיאל ה״ר . המרות מעלות 1738.
 להנהגת טובות במדות מעלות כ״ד יקותיאל.

 ושארי ממדרשים ומלוקע נאים במשלים האדם

 .תע״ו , אופיבאך .שי״ו קרימוגה, : ספרים
 רמש״ש לפ״ד כי ודע . 4ס ,תקכ״ג ,קושט׳

 , מדות בית כשם בקונשטנטינא ראשונה נדפס

 ועם . 1278 רשמש"ש ועיין . שם ומ״ש זה עיין
. (317 )צעדנער : ב״י עמדין הר״י הגהות

 לע״ז בל׳ מתורגם הנ״ל המרות מעלות 1739.
. )?( 8ס ,תקפ״ב , קונשטנטינא :ספרדי

 .חכמים( משנת )עיין .המרות מעלות 1740.

שייער. שטעון ה״ר .הנבואה מעלות 1741.
להרמב״ס המורה כס' הנבואה פרק על פי׳

 4 8ס , 1848 ,רעדלהיים :סמ״ה( )ח״ב
 .ה׳( באות זה )עיין .לשלמה המעלות 1742.

 אחי אברהם ה״ר . התורה מעלות 1743.
 התורה למוד על לזרז . מווילנא הגר״א
 קאפוסט ד׳ )ונראה חמו״ד : מעלותיה וספור

 קיניגסבערג,.8ס תקפ״ט( תמוז ו׳ מיום וההסכמה
 , 8ס חרי"ח, , שם . תרי״ג שם, . תור״ה

 * . צדיק( זכר )עיין .איש מעללי 1744.

 , רבתי( חכמתא )עיין * המעללים ס' 1745.

 ע״ש לועז עם : שכ״ה )סה״ד לועז מעם 1746.
 לע״ז בל׳ דרשות כולי. יעקב ה״ר ע'(. באות
 צאינה ס׳ כעין ולנשים )להמון בראשית ע״ס

 . תצ״ה ,קונשטנטינא : ?( בל״א שלנו וראינה
. 2ס , תקפ״ב ,שם

 לה״ר דברים ס' על בלע״ז כנ״ל לועז מעם 1747.
)?(.2סמאגגיזה:קונשטנטינא,תקל״ג, יצחק

 וחלק. פסוקים . — סדר . מעמדות 1748.
 ואגדות גמרא משנה ומאמרי מתנ״ך פרשיות

 במקום לאמרס ובקשות ותפלות קרבנות מסדר
 . ד״ו,ש״ה השבוע: ימי לשבעת ונחלק קרכנות

 . 8ס שפ״ה, ,קראקא .16ס קרי״ה, פירארה,
 . הוספות כמה ועם תפלות סדורי ברוכ ונדפס
. תפלה( )ועיין

 מספרים מלוקט פי׳ עם הנ״ל מעמדות 1749.
 ליב יהודה בה״ר אברהם ה״ר ע״י רבים

 , שליח , שם .שע״ז ,ד"ו : סאראוואל

 . 8ס , תנ״ה ,ד״ו . בקוד״ש שם, ת״ו. ד״א,
 ,ד״ו . 8ס , עת״ה ,שם . 4ס את״ם, , ד״א

. פ"ר וז״ז . 16ס , תפ״א , שם .בעת״ו

 : זרות מלות באור עם הנ"ל מעמדות 1750.
. 16ס ,"ו עת , ד״א

 דן משה ה״ר ע״י ל״א עם מעמדות 1751.
 : ווילשטט ליברמאן בן ואברהם המדפיס

?(. 16ס ת״ק, ,)ד"ו . 8ס , השקיפ״ה , ד״א
 : לבד ובל״א ל״א עם הנ״ל מעמדות 1752.

. פ"ר נדפס

 ספרד וכל׳ ספרד ל' עם הנ״ל מעמדות 1753.
. פ״ר נדפס : לבד

 ע״י הובא .משה לבני היחוד ושיר מעמדות 1754.
. 16ס תצ״א, ?( )חש״ד ד״ו, לספרד: א׳ סוחר

 , תני׳ך( , תורה )עיין . המעמר 1755.

 (.141 סי' הלבבות חובות )עיין . דל מען 1756.

 משה ב״ר אליהו ה״ר .אליהו מענה 1757.
 וביצה ב״מ מס' על חי׳ .מפינטשוב גרשון

.4ס ,תקי״ח ,זאלקווא : ושו״ת פסקים וקצת
 דר״נ, אבות , תלמוד )עיין אליהו. מענה 1758.

. תפלות( ,אליהו דבי תנא
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 ס' נגד .קליין שלמה ה״ד .רך מענה 1771.
 חש״ד ,מילהויזן :צייטלין לר"ב קשה חזות

. 8ס (,1846)
 קראקא בחשובה: לדופקי תחנה רך. מענה 1772.

.8ס חמו״ד( : 498, 0 וק״ד תקמ״ב, )רד״א
 בל׳ יום לכל ותחנות תפלות . רך מענה 1773.

. )ש״י( . 8ס חש״ד, ,פראג : צח

.יוחאי( בן )עיין .ומטפחות מענות 1774.

. מערבי( מזרחי )עיין . מערביי 1775.

 הקבועים לפיוטים הכולל שם . מערבית 1776.
 בתוך נדפסו .ומועדים בחגים מעריב לתפלות

 ומדינה מדינה לכל ומחזורים תפלה סדורי רוב
תפלה(. מחזור, )עיין לנדנה גם וקצתם כמנהגה

 עם וסליחות וזולתות ויוצרות מערבית 1777.
 ה״ר ע״י ווירמיישא דק״ק והמנהגים הפסוקים

 והוא לואנץ זעלקלין יצחק ב״ר סיני
 )עיין ווירמיישא סליחות מסדר קצור

 , שם . תס"ד ,פפד״ט :קס״ז( דף ב׳ המגיד
 חש״ד שנדפס כתוב שס ובהמגיד . 4ס , תע״ד

. ע״ש ,שמינית ועל

. ידות( שתי )עיין . מעריך 1778.

 אקוינום פיליפום .המערבות מעריך 1779.
 מרדכי(. וי״א מיכאל בישראל שמו )ולפנים

 כל ולפני וכו' ותלמוד וארמית לה״ק שרשי
 בספרים הרגילים הר״ת כל נמצאים מא״ב אות

.2ס ת״ט, , שם שפ״ט. פאריז, : ההוא מאות

 .קאברין יוסף ה״ר .חדשת מערבה 1780.
 שהיו וגירוש עלילות על וסליחות קינוח

.4ס , תנ״ט ,פפד״ט ה׳תנ״ח: בשנת בצויזמיר

 נגארה. ישראל ה״ר ישראל. מערבות 1781.
. ע״נ( דע״נו )קוה״ד : התורה על פי׳

 . הזן יוסף רפאל ה״ר .לב מערבי 1782.
 . תק״ם , שאלוגיקי :חלקים ב׳ דרושים

. 2ס ב'(—תקפ״א : )וי״א
 שיר .בר״ז שמעון ה״ד .לב מערכי 1783.

 ל״ע דורשי חברת נוסד אשר הימים לתקופות

. 4ס , תקמ״ה קעניגשבערג, :בקעניגשבערג

 . בכורים( ראשית )עיין . לב מערבי 1784.

. הערוך( ם׳ )עיין .לשון מערבי 1785.

 ב״ר אברהם ה״ר . אברהם מערבת 1786.
 , פיורדא : ל״א עס הלמוד סדר .מידל

. 12ס ,תקכ״ט
 ב״ר הכהן פרץ ה״ר האלהות. מערבת 1787.

 עמוק הרי״ף(.ם' מפרש הר״ן של )רבו יצחק

 ושערים ומערכות פרקים ט״ו ובו בקבלה
יהודה מנחת ופי׳ ,למי נודע לא פי' עם

 הי אלחנן חנניה ה״ר . לשון מענה 1759.
 איטלקית ואיטלקית לה״ק שרשי .הכהן

•8סריגייו,תקע״ב, חלקים: בקצרה.ב' ועברית
 אברהם ב״ר יעקב ה״ד .לשון מענה 1760.

 על ובקשות החנות . שיננא דרשן שלמה

 צדוק וסדר עולם וגדולי וקרובים אבות קברי

 . 4ס ,שע״ר, , שט( ,)ד פראג :וכו׳ הדין
 . פ״ר וז״ז . 8ס ,תמ״ז , שם * תי״ח , שם
 לחם לבע״ס דעת חקי בס' כי שליה בסה״ד וכ'

 דינים ממנו ומעתיק גאון לו קורא הפנים
. לאבלות והנהגות

 וכמה כמה חוס׳ עם הנ״ל לשון מענה 1761.
 אליעזר ה״ר ע״י ל״א עס וקצתם תחנות

 :דרשן רופא ליב בה״ר סופר ליברמאן

 גס דפוסין ובקצת .פ״ל וזו״ז ,8ס תע״ה , ד״א
. אחרות נוספות איזה

 , ד״א : לל״א כולו נעתק הנ״ל לשון מענה 1762.
 ,וואגזבעק ,תפ״ו ,פפד״ט )תפ״ג(. חש"ד
. לה״ק עם וגס לבדו גם פ״ר, וזו״ז . 8ס , תצ״ב

 רפאל ה״ר ע״י ת״א עם הנ״ל לשון מענה 1763,
 תר״ה ,קראטאשין פירשטענטהאל: בר״י

. עפר( לישיני אמונה )ועיין . 8ס

 לר״ש החיים ס' זה . לשון מענה 1764.
 זלמן ה״ר מאת ת״א עם פראנקפורטר

. 8ס , 1851 ,ווין :שטערן גאטטליב
 כללי .עוזיאלי יצחק ה״ד .לשון מענה 1765.

 .8ס תי״ז( :)ול״א שפ״ז ד״א, בקצרה: דקדוק
 ?( 1720) חש״ד גרוגינגא, .12ס ע״ת, שם,

 : ב״י עטרן הר״י הגהות איזה ועם .8ס
. (384 )צעדנער

 אלגאזי. יעקב ישראל .ה״ר לשו מענה 1766.
 ,א״ב ע״ס סוגיותיו ודרכי התלמוד כללי על
 לשון ,דרבנן תוספת : והס ,חלקים ד׳

 . חכמים מדות ,אדם בני לשון חכמים,
 וחלק . זה עיין יעקב, קהלת ספרו עם ונדפס

 ספרו בסוף נדפס תורה לשון ממנו ה'

 ^ו. 704, ין ורזבענס . זה עיין , יעקב נאות
. בעעות פרחי נסים לה״ר מיחסו

 והתיר. אסור בדיני קדמון לשון.ס׳ מענה 1767.
 : יונה לרבינו הערוך והתיר אסור בס׳ נזכר

.במקומו( מ״ב שלי ושה״ג מ״ה )שג״ב

. שלום( דרכי )עיין . לשו] מענה 1768.

 *פרידריכס־ צבי ב״ר דוד רך.ה״ד מענה 1769.
 לה״ק בתנועות הספרדים מבטא פעלד.בענין

 צרופה אמרה ס׳ על המשיגים ממת ולהשיב

.8ס )תקס״ח( גוי״ם לעמאנש:ד״א,רגש״ו לר״מ
 .רבה משה ב״ר מנחם ה״ר .רך מענה 1770.

ש״י(..)8סד״ו,חש"ר, ח״ל: מאמרי על פשטיס
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 1נ יבאו יעקב ב״ר חייט יהודה !יהיר
 . שי״ח ,פירארה : זהר מאמרי כמה באורי

 , זאלקווא . חנ"א ! פפד״ט . שי״ח , מנטובה
. 4ס ,תקנ״ז ,קאפוסט . תקל״ט

 . הקדש( שקל )עיין .האלהות מערכת 1788.

 יהודה ה״ר . ההעתקות מערכת 1789.
 ההגיון מחכמת נפרד חלק . וואהרמאן

. 8ס , 1831 ,אשען :והמליצה
 פאראדים- .מהרי״למכתבים מערכת 1790.

 לנערי ללמד ומליצות אגרות קובץ .טהאל

 מכתבים מאה א( : מערכות בב׳ קסת ב״י

.8סווארשא,תרי״ג, ומליצות: שירים שוניס.כ(

 חיים בן יעקב ה״י .המסרה מערכת 1791.
 כסדר ומס״ק למס"ג מפתח . אדוניהו ן'

 הגליון ועל מוצאן מקום איה לדעת א״ב
 בס נכלל ולדייק הדקדוק כללי ולמשה למעלה
 . הנקדן לר״ט והנגינות הנקוד כללי

. תורה( )עיין גדולות מקראות בסוף נדסס

 ף משה ה״ר .המכפלה שדה מערת 1792.
 בדרך למהרח״ו חיים אוצרות ס׳ הקדמה צור.
 קבלה דברי א( : פירושים ב׳ עם שיר

 הלכה ב( . הנ״ל חיים אוצרות ס׳ קצור
 : כ״י ,הנ״ל ההקדמות ע״פ חי׳ למשה

. במקומו( ח״ב שלי ושה״ג ז' )ליל

 ב״רליזר אנשיל אשר ה״ר המעשה. ס׳ 1793.
 ומאורעות מעשיות ספורי שנ״ד כולל .הזן

 חסידים וס' ומדרשים מגמרא מלוקשיס
 גס ונקרא לל״א ונעתק ספרים ושארי

 :נישיכטי אלירלייא גס בוך מעשה בשס
 ... ווילמרשדארף .. פראג . שם״ב באפיל,

 , ד״א .ז תג" ,פראג . תנ"ד ,דיהרנפורט
 . תס"ר ,פפד״א . תס"ג ,פפד״ט . תס"א

 ישראל ארץ גלילות ס׳ ועס םפד״מ,תם״ט.
 פון בעשרייבונג קורצע בפס גרשון לר׳

 . 4ס ,תקכ״ג ,נירנבורג .תפ״ג ד״א, :א״י
 : ב״ח . 0. 061¥1שטש ע״י צחה ובל״א
. 8ס , 1612 ,גיעסן

 בל״א ולישא פולין לבני הנ״ל המעשה ס׳ 1794.
 ספורי בשם פאוויר אליעזר ע״יה״ר

 וזו״ז . 4ס , 1851 ,לעמבערג : הפלאות

. 8ס גם 4ס אין ס״ר
 ב״ר אליעזר אהרן ה״ר .אברת מעשה 1795.

 אבות פרקי על באור פשקיס. בונם בנימין
 : וכו׳ המשניות תהלוכות סדר על ופי׳

. 8ס ,תרט"ז ,פרעסבורג
 :553 ]וצעדגער אשר ה״ר אבות. מעשה 1796.

 ובסופו אבות פרקי על פי' יונה. ב״ר משה[

, 4ס ,תקט״ח ,שקלאוו : דלושיס

.רצון( עת )עיין .אבות מעשה 1797.

.לוי בן יהושע דר׳ ברייתא או מעשה 1798.
, בראשית( אגדת מדרש )עיין

 מעשה ועוד מוסר אבינדב.אגרת מעשה 1799.
 מספר מל״א נעתק יהודית. בל״א העתקה עס

.8ס ,תקנ״ד פפד"א, :דוש יאקאב יאהאן
 בית )עיין .ע״ה אבינו אברהם מעשה 1800.

. א'( המדרש

 ב״ר יוסי *ור הקיסר עס אדם ר' מעשה 1801.
. 8ס , )?( חש"ר ,פראג :בל״א חנינא

 כ״ץ זלמן שלמה ה״י .אורג מעשה 1802.
 הזכירו .רש״י דקדוקי על באור . הענא

. ע״ש ן עכביש קורי ספרו בהקדמת

 עקומות אותיות משפש . אורג מעשה 1803.
 פרשיות כל על ושעמן וסודן צורתן ומלופפות

 לי״ד בהגהותיו אזולאי מהר״א הזכירו .התורה
.במקומו( ח״ב שלי ושה"ג קנ״ס )שג״ב : ס"ת הל׳

 , 25 סי׳ ש״ם הגדה )עיין . אורג מעשה 1804.
. משניות( ,אהרן קרבן מחזור

 כ״י :ללה״ק נעתק אורלינדא מעשה 1805.
. ו.\2 490 רחיים

 במהרא״ל אברהם ה״ד אלפם. מעשה 1806.
 ומזכירו .האלפסי על חבור .ליכטשטיין

 בספרו נדפס ממנו וקצת חבוריו בשארי תדיר
. זה עיין ,הצופה אגרת

 האלפסי על וחי׳ הגהות .אלפם מעשה 1807.
 עם בש״ס נדפס .וכו׳ הים מפרשי לבעלי

. )שי״ג( : ווילנא ד' ונו״כ הרי"ף

. מתנייתא( חומרי )עיין . אלכם מעשה 1808.

 ביאור )עיין . האסטרלובא מעשה 1809.
. האיצטרלוב(

 . דוראן פריפוט ה״ר .אפוד מעשה 1810.
 הרד״ק על והשגות הדקדוק בחכמת עניניס

 998, ? רד״א כ״י : פרקים ל"ו ובו
י״ב כרן רש״ף כ"י 491—3 רחיים כ"י

 טינכען )ב״י .ע״ש פעמים ד׳ רוסי די וכ״י

 נדפס הספר והקדמת .רטש"ש( וכ״י ^2 274
. זה עיין ,יה מקדש בשם מחדש

.יוסף( דברי )עיין .הארץ מעשה 1811.

 ספורי )עיין . ישראל ארץ מעשה 1812.
. מעשיות(

. לעיל( המעשה ם׳ )עיין . בוך מעשה 1813.

 :בפרס גלותא ריש בוסתנאי מעשה 1814.
 החבטה מלחמת )ועיין . 8ס ,שמ"ה ,ד״ו

 , מבשר( קול ,ירושלמי מעשה ,והעושר
.45
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 י . פרס מלכי בימי דוד בית מעשה 1815.
. מבשר( קול )עיין

 : בל״א קושין בארץ ישראל מבני מעשה 1816.
. 8ס , חש״ר , פפד״א

 פרשיות ב׳ על קבלה .בראשית מעשה 1817.
 המפורש השם ועל בראשית מס׳ הראשונות

 כ״י : כהניס וברכת הסנה ממראה מבואר
 היכלות מס' קצת הוא ואולי . ו.\2 21/5 מינכען

 אולי או דף בכל בו הנזכר כ״ג אלישע בן לר״י
ע״ב. דל"ו עד ע״א ל"ה דף ע״ש רזיאל בס׳ הנדפס

 :מרבבה ומעשה בראשית מעשה 1818.
 דף גא״פ )צונץ : נ״ה ה״א משנת בוואטיקאן ב״י

. ? כנ"ל הוא ואולי . £( הערה קס״ו

 הגדה )עיין .אליעזר ברבי מעשה 1819.
. (76 סי׳ פסח של

 ועוד בל״א וזמרה בריאה מעשה 1820.
 —ב״קנתי״ז יעקב בני )ע״י מעשה:פראג,חש״ד

 . 8ס ,ת״ך( )אחר ד”חש שם, . 8ס ת"ך(
 ]וצעדנער פפד״מ : הנוסף מעשה בלי עוד
 רשמש״ש )ועיין . 8ס , חצ״ב פפד״א[ : 158

. (615 ע׳
 סי״ח סי׳ ברקת נזכר .הגאונים מעשה 1821.

 הגהת ועיין . ונ״ב ל״ג סי' הלקט ובשבלי ושנ״ה

. (6 הערה צ״ז דף גא"פ )צונץ :ט״ב להל' מרדכי

 דק״ק מהרוח ונורא גדול מעשה 1822.
 , ניקלשבורג . תנ״ו ,פפד"מ :ניקלשבורג

. 8ס ?(, 1765) , חש״ד

.מעשיות( ספורי )עיין . גדולה מעשה 1823.

.שם( )עיין . הרועים גזירת מעשה 1824.

 איין סון ראד ן)יק איין פון ... מעשה 1825.

 אונ יידן ארויטן פון אונ עבו״כן פון מינך
 אקדמות )ונלוה ןאףן אקדמות מיר ווארוק

 ועוד . 8ס ,תנ״ר ,פיוררא :בל״א( וארכין
 נטיכטנים דלים אין דאם מעטה טיין איין
:וארכין( אקדמות )בלי וכו׳ מאיר ר' פון

 השערתי 1701 ע׳ וברשימתי .8ס , תס"ד , ד״א ■
 הנזכרת מאיר ר׳ מגלת הוא הידוע הזה שהמעשה

 שם וכתב יגל אברהם לר' ב״י שכע באר בס׳
 : אקדמות ועיין . בשבועות באשכנז שיקראוה

. )רמש״ש(

. ודינה( אפר משלי )עיין . דינה מעשה 1826.

. רומא מלך דיקאלטאנום מעשה 1827.
1 . משלים( בעדר )עיין

.יהודית( מעשה )עיין . דניאל מעשה 1828.

 בניו וקצת הרקח אשת הריגת מעשה 1829.
 כ״י מתוך נדפס . עליהם בעלה וקינת ובנותיו

. הנאמן ציון בשומר

 .אזולאי אברהם ה״ר .חושב מעשה 1830.
 צ״ת )שג״ב : להאריז״ל המצות כוונת קצור

. במקומו( שלי ושה״ג

 משה ב״ר יוסף ה״ר . חושב מעשה 1831.
 ב״ק מס׳ על חי׳ ח״א ,ב״ח . מקראקא

.2סתקנ״ו, לעמבערג, שבועות: מס׳ על וח״ב
 גרשום בן לוי ה״ר . חושב מעשה 1832.

 :)אלגיברה( החשבון חכמת על .)הרלב״ג(

 35 61 67 מינכען וכ״י י.\2 35 ח״ב ווין ב״י
 ג\2 836, רוסי די ונ"י ^ו. 399 וואטיקאן וכ״י

. ווילנא פה ק״ב מהרצ״ה וכ״י 611166,

 הי עמנואל רפאל ה״ר .חושב מעשה 1833.
 כמשנה מחובר .המשכן מלאכת על .ריקי
 אותיות על שיר ובסופו פי' עס קצרה בדרך

. 8ס .. . ד״א . 4ס ,תע״ו ,ד״ו : אחהע״ר
 חי׳ . הרופא הייא ה״ר . חייא מעשה 1834.

 שו״ת כ״ז ובסופו הש״ס כסדר מס׳ קצת על

.4ס תפ״ז, , פיורדא . בי״ת ד״ו, : מפתח עם
 יצחק .ה״ר— מעשי או הבמים מעשה 1835.

 עין מס׳ מלוקט הש״ס אגדות . הלווים מן

 לכל נאותה ומליצה פי׳ עם יהודה ובית יעקב

. 4ס ,את״ו ,ד״ו : מאמר
 ,רבי( בית )עיין .חכמים מעשה 1836.

 בל״א: אנטיוכוס מגלת .הואחנוכה מעשה 1837.
. 8ס ... פפד״א

 פירש״י עם שניי ביית חרבן מעשה 1838.
 ,חט״ר :ה׳ פרק גיטין ממס׳ לקוח ות־ס׳

. הזכרון( ם' )ועיין . 8ס ,תפ^ט

 ב״ר משה ה״ר .וחושב חרש מעשה 1839.
 החשבון חכמת על .מהמבורג היידא יוסף

. 8ס ,תע"א , פפד״ט : בל״א
 . אלחדב יצחק ה״ר . חשב מעשה 1840.

 י' ובתג״י .)ש״י :כ״י , ועברונות חשבונות
 . ע״ש( ,המספר חכמת על שהוא כ׳ קמ"ד סי׳

 וס' טעות שהוא חושב ואני רוסי ודי וואלף ]כ״כ
. רמש״ש[ :לרלב״ג הוא המספד ח' על

 בער ה״ר . וקטרת השן מעשה 1841.
 ואפוד חשן מעשה על באור . פערלהעפטר

.4ס תס״ג, הקמרת:פראג,תמ״ו״פפד״א, ומעשה

 מעשה )עיין .טוביה בן טובי מעשה 1842.
. בסמוך( טוביה

 הרופא טוביה ה״ר . טוביה מעשה 1843.
 ,ח״א : חלקיס ממיץ.ב׳ גראל משה כה״ר

ועולם העליון מעולם עניניס בכמה מדבר
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 האדם הוא הקטן ועולם השפל ועולם הגלגלים
 מאמר וכל למאמרים ונחלק יסודות ומארבע
 דרושים ב' הגלגלים עולם חלק ובריש לפרקים
 ו׳ ובמאמר ,והשמים הגלגל על הנ״ל לאביו

 ועניני משיח מעניני מדבר העליון מעולם
 העזתי נתן ע״ד איטליא רבני וכתבי שר״י ״ן0

 הרפואה בחכמת , ח״ב . ותכ״ח תכ״ז בשנת
 , חלקים לכמה ונחלק חדש עולם ונקרא

 הרוח מהות על החדשה ארץ א( :והס
 בית ב( .והשנויים החולים ואותות והטבע
 הבית משמרת ג( .הנתוח חכמת על חדש

 . קדחת על ובפרט הקלים אדם חליי על
 הבתולה ומהות הנשים חליי על נעול גן ד(

 תחלואי על בטן פרי ומקריהס״ה( והבחוליס
 ההולדה. כל" נזקי על חתום מעין ו( ילדים.

 כל וסגולת הסממנים על דמונים פרדס ז(
 ופרחיו וציציו וקלחיו למינהו פרי וכל ען

 שמות הבושם ערוגות ח( .לתרופה ועליהו
 עם לשונות בג' למחלקותס הרפואות כל

 : לשער מעבר המחבר וצורח בסופו מפתח

 : המחבר צורת ובלי . 4ס ,תס״ז ,ד״ו
. 4ס , תפ״א , יעסניץ

 ומעשה טוביה ס׳ הוא .טוביה מעשה 1844.
 פון מעשה בשם יהודית בל״א ודניאל שושנה
 חמו"ד)ווארשא? . טוביאל:פםד"א. בן טובי

 בן טובי מעשה ג״כ ונקרא .8ס ?( 1850
. טוביה( ס׳ )ועיין טוביה

 קלוגער שלמה ה״ד .יוצר ידי מעשה 1845.
 בס׳ מביאו . ש״פ הגדה על פי' .מברארי

. )שי״ג( : שלו החיים

 אשר יהודית ס׳ הוא .יהודית מעשה 1846.
 ספורי המדרש, בית )עיין .כה״ק על בנוספיס
 חש״ר, ,ד״ו :לבדו ונדפס .תורה( מעשיות,

. 8ס ,תקמ"ד ,פיורדא

 דניאל: מעשה עם הנ״ל יהודית מעשה 1847.
 מגלת ועם כנ״ל עוד . ?( 1650) חש״ר ד״ו,

.המעשים( ספור )עיין אנטיוכום.

 ה״ר ע״י בל״א הנ״ל יהודית מעשה 1848.
.8ס , עת״ה ,פפד״מ : לואנץ זלמן שלמה

 יהודית ס׳ חנוכה. ונם יהודית מעשה 1819.
 לוי עקיבא ה״ר ע״י בלה״ק ספורים

 כ״ר מאיר ה״ר ע״י ל״א עם מהלברשטאט
 : אנטיוכוס מגלת ובסופו כ״ץ אשר

. 8ס ,תקכ״ו ,ברלין

 יוסף ב״ר בער עקיבא ה״ר .ה׳ מעשה 1850.
 מהזהר מלוקט מעשיות ספורי .העניכש ר׳

 .פפד״מ,חנ״א ספרים: ושארי האריז״ל וכתבי

1 , 8ס , תקנ״א , הוראדנא . תפ״ב ,שם

 מהמו״ל נוספות ועם עסל״א הנ״ל ה׳ מעשה 1851.
. 8ס תס״ח, ד״א, : מאט״ד יעקב ב״ר חיים

 )ונכלל ל״א ועם כנ״ל ח״ב הנ״ל ה׳ מעשה 1852.
 שמש יוזפא לה״ר נסים מעשה ס׳ בו

 . (1788) חש״ד ,פפד״א :מווירמישא(
. 8ס , תקמ״ח , פפד"א * חש״ד , פיורדא

 מעשה ס׳ בו ונוסף כנ״ל הנ״ל ה׳ מעשה 1953.
 : מווירמיישא שמש יוזפא לה״ר גסים

. 4ס ,תפ״ג , ד״א
. ש״ם( הגדה )עיין .ה׳ מעשה 1854.

 — הוא.קונטרים נורא כי ה׳ מעשה 1855.
 להצדיק .בוזאגלו משה כ״ר שלום ה״ד

 חמו״ר : יהודית ל״א עם , דינו משפט

. 8ס (1774 , )לונדון
 קדש(. הוא.)עי׳זרע נורא כי ה" מעשה 1856.

 ,משיח אותות .לוי בן יהושע ר׳ מעשה 1857.
 , גואן פיטרו כתב , בהם שמתענין ימים

 זרובבל, שבתלמוד,ס׳ מעשיות הדני, אלדד ס׳
 בקובץ חיים וארחות טוביה ס' ,ויושע מדרש

. ^( 337 )אח״ס . 4ס ,עט״ר , קושט׳ : א׳
 . פ״ר נדפס :ריינה לא די יוסף ר' מעשה 1858.

 . מלכים דס׳ והכיור והמכונה הים מעשה 1859.
 רח״ם ב״י :ציורים עם שם פירש״י על פי׳

. נ\2 494
 חומר על מעשה ספור ירושלמי. מעשה 1860.

 מיימון אברהם ה״ר העתיק השבועה
 עוד . משה( של הימים דברי )עיין . לעברי

 תרגום ועם הנ״ל בוסתנאי מעשה ועם כנ״ל
 שארלאטטע קאטהערינא ה׳ ע״י צרפת

 , שם , חש"ר , ד״א .ת״ז , וירונה : פאטין
והעושר(. החכמה מלחמת )ועיין .8ס ,1688

 בל׳ העתקה עם הנ״ל ירושלמי מעשה 1861.
 מלחמה )ועיין וואגענזייל החכם ע״י רומי

. 4ס , 1687 , אלטדורף :בשלום(

 על עלילה מעשה ספור .ישורון מעשה 1862.
 נדפס .לו שנעשו והנסים ישורון יצחק ר'

 לוקח ומשס ע״ש אהרן וזקן הטוב שמן ס' בסוף
 . חש״ר ,ווילמרשדארף : ונדפס לל״א ונעתק

.וז״ז . 8ס , חש״ר ,ברלין

 מעשיות וכמה כ״ג ישמעאל ר' מעשה 1863.
1257,5 רד״א ע״הוכו׳:כ״י המלך משלמה

 כדור מעשה מלאכת על .הכדור מעשה 1864.
 כ״ה בתכונה נפלאים עניניס ושאר השמים

 יעקב ה״ר ע״י לעברי יוני מל׳ נעתק פרקים.

 246/2, 61 249/2 מינכען מכיר:כ״י ב״ר
. שס( ומ"ש שמים סדור )ועיין
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 לוקא בן לקוסטא הגלגל בכדור המעשה 1865.
 וכ״י יוא״ל וכ״י 167 רוסי די כ״י :היוני
 )ועיין .ש״נ דף במפתח וע״ש ה' 835 רח״ם
. שם( ומ"ש שמים סדור

 ירחמיאל ה״ר .הנהשת כלי מעשה 1866.
 והמדידה החשבון חכמח על . שלמה בן

 רד״א ב״י ציורים: עס המבעים וכלי והתכונה

9 ,1666 .

 יצחק ב״ר יקותיאל ה״ר .לוח מעשה 1867.
 ,אופיבאך :הלוח מלאכת כללי מפינטשוב.

. אחד( )דף 2ס , חש״ד

. 8סד״א,תס״ד, בל״א: ״ן0 מאיר ר׳ מעשה 1868.

 יום במק נשים בעזרת מהרמה מעשה 1869.
 נכתב . נשים ו׳ ונהרגו תע״ה שבועות ב'

 בל״א ואח״ז בלה״ק וחרוזות שירים עס בספר
 : מקריילסהיים דור ב״ר בנימין ה״ל ע"י

.8ס ודסוסו( שמו ידעתי לא ולכן ראיתי שער )חסר
 קונטרס הוא דוד. בית מלכות מעשה 1870.

 )עיין . עקריש לר״י דוד בית מעשה

. מבשר( קול

 . ש״ם( הגדה )מיין . מצרים מעשה 1871.

 . מרדכי( אגדת )עיין . מרדכי מעשה 1872.

 ודניאל שושנה ומעשה ואסתר מרדכי מעשה 1873.
. 8ס ,חמו״ר :

 עם בקבלה דיחזקאל מרכבה מעשה 1874.
 . תקמ״ב א רד" ב״י :וקדושים נוראים שמוח
. נמצא לא ובק״ד

 אלישע בן לר׳ישמעאל מרכבה מעשה 1875.
 הכתוב לפי שמו זה .21/4 מינכען ב״י כ״ג:

 דר׳ קבלה סתם כתוב בשער אבל בסופו שס
 מנוסחא היכלות פרקי ס׳ הוא ואולי ישמעאל.

 פרקיו בל׳ ומונה הולך הוא שגס כפי אחרת
 . פנימה הקדש אל להגיע בקבלה השונות המדרגות

 מעשה )ועיין ע״ש בזה אחרת דעת ולוואלף
. לעיל( בראשית

 נפתלי בן יוזפא יפתה נםים.ה״ר מעשה 1876.
 . בווירמישא ונאמן וסופר שמש הלוי

 : ווירמישא מעיר שונים מעשיות ספורי כ״ה
 —ס״ע דף צדיקים )נפשות .8ס תכ״ב, פפד״א,

 .גדול דף על באמ״ד ונדפס מוסר שיר ג״ח .ע״(
 , כ״י ,השנה כל תפלות על סי' יוסף לקוטי
 לערב תחנה וגס ווארמש בק״ק הזכרונות בס׳ כמ״ש

 בשעת קברנים חברת בעלי שאומרים אדר ר״ח
 כפירשט ודלא שבע^תל״ח י״ג ונפער המצבות הקמת

 לווירמיש הנ״ל יוזפא ר' שבא של קנו״ז דף ח״ב
 שהיה מוכח בעצמם ספוריו מתוך כי ,ח"ן בשנת

 ש״פ שנת בפולדא )הורוזין( פינחס ה״ר בישיבת

 לווירמיש בא שפ״ג ובשנת א׳( ספור נסים )מעשה
 שם היה שנה משלשים ויותר וי״ב( א׳ ספור )שם

 : ע״א דמ״ה שם הזכרונות בס׳ כמ״ש וסופר לשמש
. ע״א( דף )שם

 ע״י ולנשים להמון בל״א הנ״ל נסים מעשה 1877.
 . 8סד״א,תג״ו, ליברמאן: אליעזר ה״ר בנו

 לה״ר ה׳ מעשה ס׳ עס ראשונה נדפס

 . 4ס ,תפ״ג ,ד״א :הענוכש ר׳ עקיבא
 , פיורדא , תפ״ה ,המבורג :לבדו ואח״ז

 .שם( צדיקים )נפשות .פ״ר וז״ז 8ס ,תקכ״ז
. עוד ובירור צ״ע כשלפניו כזה אבל

 על .אדרעי משה ה״ר .נסים מעשה 1878.
 השבטים: עשרת ומציאות סמבטיון נהר אמתח

 ישראל: שארית ובשם . 8ס ,תקע״ח ד״א,
 אנגלי לל׳ נעתק גס .8ס , 1850 ,לעמבערג

. 8ס , 1836 שם, . 1834 לונדון, : ונדפס

 גאון. יעקב בן נסים נסי^רבינו מעשה 1879.
 יפה חבור שהוא ונראה . מעשיות ספורי

 צונן )ועיין ... אופיבאך : זה עיין מהישועה,
. ^( הערה שמ"ב דף גא"ל

 עם מעשיות ס׳ בשם הנ״ל נכים מעשה 1880.
 חמ״ד :מאהר מ. א. ע״י יהודית ל״א

. 8ס , תרי״א , ?( )לעמבערג

 נסים ה״ד . הנסים ס׳ או נסים מעשה 1881.
 משה ב״ר שלמה ב״ר משה ב״ר

 פתיחה ובראשו עה״ת באור . ממרשיליא

 נביאים לשאר משרע״ה נבואת בהבדל גדולה
 פאריז פרקים:כ״י לכמה ונחלק הדת עיקרי ועל

 מ״א( דף )בזסציוני פלורינץ וכ״י 197
. 206 רח״ם וכ״י

 הדרשות(. )בעל נסים נםים.רבינו מעשה 1882.
. )ש״י( :ב״י ,עה״ת פי׳

 .שגולייו נסים ה״ר . נסים מעשה 1883.
 ,שאלוניקי : משה לר׳ וקצתם הספד דרושי
. 4ס ,תקי״ז

 אליעזר שלמה ה״ד .נסים מעשה 1884.
 ספור . צרפתי ציון בן בה״ר גירונדי

 . בימיו לישראל שאירעו הגדולים הנסים
. ע״ה( סי' ש' )תג״י :רמש״ג כ״י

 באור .יחייא ן׳ תם ה״ר .נסים מעשה 1885.
 הקדמת :הר״ן פי' יש שלא במקום הרי״ף על

. ע״ש , ישרים תמת ,ס
 דיני ברוב גדול חבור ג״ה שחיבר שם ,]וכ
 חבורים ופירושים וחידושים הרבה ושו״ת הגמרא

 נשרפו וכלם חכמות בשאר רבים וספרים ודרושים
. ע״ש[ ,תבערה ביום
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 ב״ר אהרן ה״ר .בראגוזה נסים מעשה 1886.
 דלעיל ישורון מעשה ם׳ הוא .הכהן דוד

 .8ס תקנ״ג, ד״ו, :הרב מעשה ג״כ ונקרא
. אהרן( וזקן הטוב שמן )ועיין

 הגדה חיים, מים באר )עיין נסים. מעשה 1887.
. מעשיות( ספורי , רקם מעשה , ש״ם

 פפד״א, בל״א: פורטונאטוס נקרא מעשה 1888.
, 8ס ,חנ״ט

 אשר שלש מנשים ושכלה מערמה מעשה 1889.
 : בעליהן את ולרמות להבזות בנכליהן נכלו

. 4ס , ?( )חש״ר , שאלוניקי
 )עיין . גריל פויער פון מעשה 1890.

. וכו׳( בעשרייבונג

. מעשיות( ספורי )עיין . צדקה מעשה 1891.

 מעש׳מערמת ע״ד מוסר צופר-משלי מעשה 189 2 ־
.8ס , חש"ר ,שאלוניקי נפשו: להחיות אדס

. __( סדר )עיין .הקטרה מעשה 1893.

 יוזל לר' בל״א ארעוסהאף קיניג מעשה 1894.
 ___תי״ב )בין חש״ד ,פראג וויטצענהויזן:

 שם . ת״ם( )קודם חש״ד ד״א, . 4ס תל״ט(
 .ווילמרשדארף, ת״ע , האנאווי . תמ״ג )?(,

. 8ס , תקמ״א , פיורדא .תע״ח
 יהורה יעקב ה״ר .הקרבנות מעשה 1895.

 והקרבנות בכלל ביהמ״ק עבודת .מעשה און י ל

. ש׳( דף תקמ״ח )מאסף .ב״י , בפרט

 מספרי נעתקמל״א ראבינזאהן. מעשה 1896.
 ב״ר אליעזר ה״ר ע״י קאמפע החכם

 : מוואלקאוויסק כלאך הכהן שמעון

, 8ס , תר"ט , ווארשא
 . תשבות בצלאל ה״ר . רב מעשה 1897.

 הגהות העתיק נזיר מס׳ הש״ס,ועל על הגהות

. 4ס , תקפ״ג פראג, : מישור אורח ,ס
 יצהק ב״ר יוחנן ה״ר . רב מעשה 1898.

 חמ״ד :בלונדון גט ענין על . העלישויא
 ,הגאונים( תשובת )ועיין .תס״ג ,)לונדון(

 תנחום ב״ר בער ישכר ה״ר רב. מעשה 1899.
 עס מווילנא הגר״א הנהגות . בווילנא מ״ץ

 ה״ר בנו חי׳ קצת ובסופו הערות תוספות
 תקצ״ב. ווילנא, מרדכי: דברי בשס מרדכי
. 8ס , תרי״ח , ווארשא . תקצ״ח , זאלקווא

 מעיר בנימין משה ה״ר .רב מעשה 1900.
 : בב״ח רבה מאמרי על פשטים .בגדד

. 4ס ,תצ״ו ! קונשטנטינא
 . כהן( מראה )עיין .רב מעשה 1901,

. נסים( מעשה )עיין . הרב מעשה 1902

 אבר״ק אליעזר ה״ר .רוקח מעשה 1903.
ורמזים חי׳ וקצת משניות על פי׳ .אמ״ד

> 1 י ־ ■"—־ —"

 .4סמאהליב,תקס״ר, קבלה:ד"א,ת״ק. וסודות

 הכהן יואל שטחה ה״ר .רוקח מעשה 1904.
 עה״ת ופשטיס דרושים סווירז. אבד״ק
 על דרושים המשכן מעשה קונט׳ ובסופו
 יין ובסופו פרקים ל' כליו וכל המשכן מלאכת
 ,לעמבערג : הפשוט ע״ד משניות על הרקה

. (570, ן( רובעכש )ועי׳ . 4ס תבח״ר,
 אהרן ב״ר חי מסעוד ה״ר רוקח, מעשה 1905.

 קצת ובראשו ח״א הרמב״ס על חי' רקה.
 על גאונים ושארי הרמב״ם בן להר״א חי׳

.2ס תק״ב.ח״ב:ליוורנו,תבר״ך ד״ו, הרמב״ס:
 .א״ח( ערוך שלחן )עיין , רוקח מעשה 1906.

 .פראטיקא( ם׳ )עיין .הרפואה מעשה 1907.

.מגרמיזא אלעזר רבינו .רקח מעשה 1908.
 אסתר מגלת הגדול הברית מסורת בס' מובא

 כוונתו ואולי .שכ״ה( )סה״ד : ע״ש תתצ״ד מסורה
. חדשות פנים כאן ואין הגדול הרקת לס׳

 מ״ט ספיר סיני ה״ר . רקח מעשה 1909.
.)שי״ג( :שיה״ש על פי׳ .בלאסק

 שונים, ספרים ג׳ כולל קובץ רקם. מעשה 1910.
 על הרא״ש תוספי לצדיק שמחה א( :והס

 מס׳ על חי' יצחק פחד ב( .קדושין מס׳
 קורייאט: יהודה בה״ר יצחק לה״ר קדושין

 לר״י ב״מ מס׳ על חי׳ נסים מעשה ג(
 :הפר״ח על לקוטיס ובסופו הנ״ל קורייאט

. 2ס ,תקס״ו , פיסא
 צור בן יוסף ומעשה צבי שבתי מעשה 1911.

 רח״ם ב״י : מיקניס בעיר תל"ד בשנת שהיה
836 2.^ .

 לה״ר בדקדוקרב היה כך שהיה מעשה 1912.
 )לונדון, חמו״ד .בוזאנלו משה ב״ר שלום

. 8ס (,1774
 חנינא לר׳ שאירע מה ספור שושן. מעשה 1913.

 יעקב ר' ע״י מלה״ק נעתק אלבלדי. ממשפחת
 . תנ״ח ,פיורדא : לל״א מפראג בארגי

. 8ס , תס״ב , ד״א
 בל״א דניאל נבואת ותחלת שושנה מעשה 1914.

. 8ס , תע״ה ,אופיבאך :רומי מל׳ נעתק
 : ל״א עם בלה״ק בוזאגלו שלום ר׳ מעשה 1915.

 נורא כי ה׳ מעשה )ועיין ..״)רש״ר( 8ס ...
.היה( כך שהיה מעשה , הוא

 מאמרים מווילנא. תורה.הנד״א מעשה 1916.
 ודקדוק ומולדות רבא אליהו חופת ס׳ כעין

.)שי״ג( :ב״י ,בש״ס כללים והרבה ונגינות

 הקדוש לרבינו מיוחס .תורה מעשה 1917.
 . לוי בן יהושע ר' בו שנזכר לפי וליתא

נדפס .וכו׳ ה' ויראת מוסר ומשלי הנהגות
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.ה׳( מעשי )עיין .מצרים מעשי 1927.

 על הרמב״ן חי׳ כולל .צדיקים מעשי 1928.
 .שבועות מס׳ על הריטב״א וחי׳ ע״ז מס'

 : עמאר שלום חיים ה״ל ע״י לביה"ד הובאו

. 4ס , יש״ר ב״י ,ליוורנו
.(,ה מעשי )עיין .תורה מעשי 1929.
 שמואל מעשיות.ה״ר חבור או מעשיות 1930.

 ספורים . ליאון יצחק וה״ר עטר ן׳

 . ומשה אהרן ופטירת ואגדות ממדרשים
 ובתוספות תדיר ומזכירו ממנו מעתיק סה״ד ובעל
 "דאיתא בלשון הזה בס' שהם ממשים איזה זכרו

 ח״ב שלי ושה״ג ס״ג )ב״ו :וכו׳״ מעשה במדרש
 . שי״ד , פירארה . שי״א ,ד״ו :במקומו(

 ווירונה, . 8ס , שס״ה ד״ו, שג״ר. שאלוניקי,
. מעשיות( חבור )ועיין . 12ס ,ת״ז

 עד רל״א משנת הקהלות מגזירות מעשיות 1931.
. תקמ״ב רד"א ב״י : ש״ז שנת

 ופ״פ בווירמש הקהלות מגזירות מעשיות 1932.
. שם ב״י :ש׳ שנת עד ר"מ משנת

 : יפיס וזמירות )ולידער( מעשיות 1933.
. 8ס , חש"ד , פפד״א

 מעשיות ספורי .המדרשים מעשיות 1934.
 וואטיקאן וכו':כ״י ומדרשים מתלמוד מלוקטים

 קכ״ד דף גא״פ )צוק . ^.285/4 01 299,

• ק"ל( ויף 3 הערה

מעשיות(. ספורי )עי׳ נחמדים. מעשיות 1935.

 ובהם ישראל ממלכי וספורים מעשיות 1936.
 . הקדש אגרת אן א״י גלילות מס' קצור
 )ועיין . 8ס , חג״ב , פיורדא . חש״ד , ד״א

. שכ״נו( דף ח״א פירשע

 )עיין .לקדושים שאירעו מעשיות 1937.
. יה( פתחי

 ר״י מעשה )עיין .שבתלמוד מעשיות 1938.
• לוי( בן

 .8ס תע״ח, ד״א, בל״א: שונים מעשיות 1939.
. שונים ובפנים פ״ר וז״ז

 שונים ספורים . התלמוד מעשיות 1940.
 בן של בית אלף א( :כולל .וכו׳ מגמרא

 מעשה ב( .ע״ב( ל׳—ע״ב א׳ )דף סירא
 מדרשות ג( . א׳( ל״ז—מ״ב )ל׳ תורה

 יפה חבור ס' רוב הוא ,שבתלמוד ומעשיות
 .א׳( ע״נו—ב׳ )ל״ז שנויים בקצת מהישועה

 —ב' )ע״ע חיים ארחות ס׳ ד( :ובסופו
 גא״פ צונן ועיין .במקומו כאו״א עיין .א'( ס״ד
 ה״ר ע״י נדפסו . שם והערותיו ל״ג—קל״א דף

 . 4ס , עט"ר , קונשטנטיגא :ציזריני חיים
. וז״ו 8ס , ש״ר ,ד"ו

 הלומות: דברי,פתרון פתח ס׳ עם ראשונה ]

 קצרים ספרים ח״י ובקובץ . רע״ה ,קושט׳
. 4ס , עט״ר , שם :ציזריני חיים ה״ל ע״י

 סירא בן ס׳ עס הנ״ל תורה מעשה 1918.
 התלמוד: ומעשיות מדרשות ועס חיים וארחות

 וגם פ״ר וז״ז . 8ס ,ש״ז , שם , ש"ר ,ד״ו
 בן , חיים ארחות )ועיין .קי״ח סי' בו בכל

. יפה( חבור , פירא

 זלמן שלמה ה״ר . תורה מעשה 1919.
 תורה כתר ח״א :חלקים ב׳ .מסמיליאן

 תר״ך על נוסי דרבנן מצות וז׳ מצות חרי״ג
 מעשה מ״ב .הדברות בעשרת אשר אותיות
 רז״ל ומאמרי בתנ״ך המספרים מיני על תורה

. 8ס ,ת״ר , ווילנא : ולקועיס חי' וקצת
 תאלף ה״ר . תעתועים מעשה 1920.

 צבועים אנשים מחברת אזהרות היידנהיים.
 )והוא חלומות ומחלמי במעשיהם מתנכרים

 )סםד״מ שוסטיכאוו :אדלער( נתן הג״מ נגד
. 12ס , ?( 1789) חש״ד ,רעדלהיים( אן

 .ה׳( מעשי )עיין .אבות מעשי 1921♦

 .שם( )עיין .בראשית מעשי 1922.

 . (— מעשה )עיין .חכמים מעשי 1923.

 ב״ר אשכנזי אליעזר ה״ר . ה׳ מעשי 1924.
 המעשיות ספורי כל באור . הרופא אליהו

 מעשי א( : ראשים לארבעה ונפרד שבתורה
 עד ,וכו היצירה מעשי באור בראשית

 אבות מעשי ב( .ע״ה א״א של אורו זריחת
 מעשי ג( .יעקב של אורו שנגנז עד כנ״ל

 הגדה על ופי׳ מצרים יציאת ספור מצרים
 סי׳ עס ש״ם הגדה )ועי' הלל אחר עד ש״פ

 באור תורה מעשי ד( . מצרים( מעשה

 סוף עד השירה מסוף בתורה המעשיות
 מפתחות עם לפרקים נחלק חלק וכל התורה

 . 2ס , שמ״ד , קראקא .שמ״ג ד״ו, :בסופו
 £?[. 420 ב' המזכיר ט״ס.עי' רמש"שהוא ]ולס״ד

 , תקס״ב , זאלקווא . חכמ״ה תנו״ח ,האג
. 8ס , תרי״ח ,לעמבערג . 4ס

 . משה ב״ר גדליהו ה״ד . ,ה מעשי 1925.
 מתנ״ך מעשיות לקושי ושארי הבריאה ספורי
 : חלקים ג' שני בית חרבן עד וכו׳ בבל וגלות
 , רעדלהיים : ח"כ . תקס״ח , המבורג :ח״א

 )תקע״ג( חש״ד , אלטונא :ח״ג . 8ס ,1809
 : 266 וצעדנער ש״ע דף ח״א ופירשם . 8ס

. 4ס , 1811 , רעדלהיים

 מרובע בל״א נסים ומעשי ה׳ מעשי 1926.
 . 4ס ,תרי״א ,לבוב :טיין(“)עברי ומנוקד

 דלעיל נסים ומעשה ה' מעשה ס׳ והוא

• 1953 סי׳
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 . נתן ב״ר חיים ה״ר . המעשים ס׳ 1941.
 תנ״ך על הנוספים הספרים רוב לל״א העתק

 : והס , אפוקריפא אצלם ונקראים בלשונם
 . החשמונאים ספרי ב( . יהודית ס'
 לבבל, ירמיה ואגרת ברוך ס׳ טוביה, ס׳
 )ועיין מנשה ותפלת שושנה ס׳ , בל ס׳

. 4ס ,שע״ב , באפיל : חורה(

 די רפאל משה ה״ר . המעשים ס׳ 1942.
 הש״ס מכל מעשיות הםפרדי.ספורי אגילאר

 . באמ״ד כ״י ,המדרשים ומכל וירושלמי בבלי
. ליו( דף תקמ״ה מאסף )ועיין

 קעניס ספרים כמה קובץ . המעשיםס' 1943.
 ע״פ הלל על פי׳ א( :והס ,שונים ועניניס

 חז״ל ספור על חסידות פרק ב( .חז״ל דרשת
 שעסקו מנסיא בן ור״ש משולם בן יוסי מר׳

 . בד״א ושליש בחורה שליש בתפלה יום שליש
 שהתורה מדות על אליעזר רבי פ׳ ג(

 . במקדש הסמים קערת מעשה ד( . נדרשת
 שלמה ספור ו( . המשיח אותות על מאמר ה(

 . הים שירת על מאמר ז( .ואשמדאי המע״ה
 על מאמר ט( . המע"ה שלמה כסא מעשה ת(

 יצירת על י( אמרום. צופים מנצפ״ך רז״ל דברי
 הנביא מאליהו ספור יא( .אמו במעי הולד

 והעולם האדם מערכת יב( .סוד ע"פ ז״ל
 מדוד ספורים יד( . צור מלך חירס ע( .וכו׳

 דברי על מאמר טי( .מימיו ומעשים המע״ה
 רשע. ביהכ״ננקרא אחורי המתפלל כל יוסי ר׳

 : דר״נ אבות טו״ב( . קדיש על פי' טז(

. ־\ו. 222 מינכען ב״י

 ופסקי הלכות ס' .ישראל דארץ מעשים 1944.
 : גאון נסים רב ניד והיה . קדמון דינים
. ש״י( דף גא״פ )צונן

 )עיין .הדברות עשרת של מעשים 1945.
. המעשיות( חבור

 אברהם כ״ר יעקב ה״ר .לוח או מפה 1946.
 הדרכים וכל א״י גבולות מכל גדול צדיק.ציור

 נקרא ובלע״ז ,עברי באותיות וכפרים וערים
. 1ס ,שצ״א ,ד״א : קארטא

. ערוך( שלחן )עיין המפה. '0 1947.

 שלמה ר׳ דרשות )עיין . המפואר ס' 1948.
. המוסר( ס' ,מלכו

. האלהים( תורת )עיין . מפורש 1949.

 הלוי יהונתן יחונתן.ה״ר בן מפיבשת 1350.
 תשובות רע״ח(. דף ח״א כפירשבן אלטאר)ודלא

 , פראג : חארין לר״א אלאסף אגרת ע״ס

. 8ס ,1826
 ב״ר גימפיל מרדכי ה״ר .ראובן מפלגי 1851 <

 :חלקים ב׳ הש״ס כסדר גפ״ח חי' .ראובן
. 2ס . .. זאלקווא

 כ״י , התפלות פי' מנעל מוכא . המפליג 1952.
. בפלארענץ( ג״כ )והוא 119 אלמנצי

 מאהליר. איזאק חשמות.ה״ר מפלשי 1953.
 ,פראג : בלה״ק השמות למשקלי חדשה דרך

. 8ס , 1829
 . השמות[ על;נעיית בלולה מנחה ס' ]ג״ח

 יצחק נחמן ה״ר . סיסרא מפלת 1954.
 ישראל ותשועת וסיסרא יעל מעשה פישמאן.

 : )דראמא( ההוה ע״ד וברק דבורה ביד
. 8ס , תר״א לבוב

 בקורת .קליין שלטה ה״ר .קשט מפני 1955.
8ס ,1861 פפד״ט, : המשנה דרבי ס׳

 שם. בעל יואל ה״ר אלהים. מפעלות 1956.
 רפואה: וספרי קבלה מספרי ורפואות סגולות

 . 8סתקכ״ה, ,טורקא . 4ס ,תפ"ר זאלקווא,
 . תק״ע , לבוב .12ס , תקס״ה , זאלקווא
 , חמו״ד ..”תק , ווילנא . תקפ״א ,שקלאוו

 פירשנו ולפ״ד . 12ס , תרי״ח ,לעמבערג . 8ס
 ומלוקנו אחר חכור הוא שקלאוו ד׳ רמ״ו דף ח״ב

 והרופא כהן נפתלי וה״ר בעש״ט ר״י מכתבי
 לאחמאן מאיר נחמיה ה״ר ע״י שמחה י׳

. ע״ש ,במאהניב

 יצחק חן השר . אלהים מפעלות 1957.
 מאין העולם בריאת על חקירות .אברבנאל

 ובו הקדמות דעת על החדוש דעת ולהכרה

 העניניס: ומפתח פרקים וס״ז מאמרים עשרה
. 4ס ,בש״ן ,ד״ו

שכ״ה(. חכמיס.־)סה״ד דברי על ה׳ מפעלית 1958.

 כ״ר בנימין ה״ר . נעלמים מפענח 1959.
 ואותיות וכתיב קרי כמה על מעמיס מרדכי.

 התמוהים רז״ל ומאמרי בתנ״ך וקמנות גדולות

8ס)רוסיא(,תקפ"ו, הקבלה:חמ״ד ע״ד ורובם
 מס׳ הגדול וידוי הוא . חטאים מפרש 1960,

 כ״ר משה לה״ר הוספות עם אברהם ברית
 . חש״ד ,ד״ו : דליטא מבריסק יצחק
 *8ס תע״ח, שם, תב״ד. מנטובה, חט״ו. ד״א,
. חטאים( יורה )ועיין

. התלמוד( ים )עיין .הים מפרשי 1961.

 ב״ר הכהן חיים ה״ר .חלמין מפשר 1962.
 :דניאל על פי׳ .מהרח״ו( )תלמיד אברהם

. שליה( )סה״ד

. חלומות( פתרון )עיין .חלמין מפשר 1963.

 .הספרדי אלתבן בן לוי ר' .מפתח ס' 1964.
 המאזנים ס' בריש עיין .ומסרות דקדוק ס׳

. חורה ועיין .להראב״ע
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 : ספירות לעשר ומבוא כלליס המפתח. ס' 1965.
. )ש״י(

 התלמוד מנעולי מפתח או המפתח ס' 1966.
 אבן יעקב רבעו בן גאון נסים לרב

 . שם( ומ״ש סתרים מגלת )עיין .שאהין
 עתה נדפס בכ״י ראיתי אשר שס הנז׳ והכרך

 ע״י ומ״מ והגהות הקדמה עם מקרוב זה
 באר להם וקרא גאלדענטהאל יעקב

. 8ס , 1847 ,ווין : יעקב

 שמואל יצחק אסתר.ה״ר מגלת אל מפתח 1967.
 :זו מגלה בענין וחקירות כללי מבוא .ריגייו

, 8ס , תר״א ,ווין

 אשר ה״ר החדשה. אלגיברא מפתח 1968.
 למודי כמה על .ווירמש וואלף ב״ר אגשיל

 : ח״א , בחשבונותיה שו״ת וקצת אלגיברה

. 8ס , תפ״ב , אופיבאך

 יוסף ב״ר דוד ה״ר .דוד בית מפתח 1969.
 העתקת עס ,ללמד מכתבים מאה . זאטושץ

 , ברעסלויא :בל״א הזרים והמאמרים המלות

. 8ס !חקפ״ג

.המשפט( אמת )עיין .דוד ביית מפתח 1970.

 פורש ולא .ש״י )תוס' .עבר בני מפתח 1971.
. הוא( ומה למי

 אליקים ב״ר שלמה חגמרא.ה״ר מפתח 1972.
 הגמרא עניני על מאמר .מרוויגו פנצי

 ויתר ופרע בכלל ונושאה הגדה מדרך ומהותה

 ישרים תמת בקובץ נדפס פרקים. בששה עניניה
 . 2ס , שפ״ב ,ד״ו : ע״ש ,דאי כל מאמר אחר

 בשם בשאלוניקי שנדפס כ' ס״א סי׳ ש׳ ובתנ״י

 מסורת בשם ובוועיציא הגמרא מפתח
. לעיל זה ועיין ,התלמוד

 רומית העתקה עם הנ״ל הגמרא מפתח 1973.
 ע״י הקדמה עם ריטמאיר ב. ע״י והערות

 ,העלמשטאד : הארדט דעו־ פאן ה.

. 4ס , 1714 ,האנויא . 4ס , 1697

 הנקדן שמשון לר׳ הדקדוק מפתח 1974.
 רוסי די ב״י : זה עיין ,שלו הקונים ם׳ ואחריו

 תרכ״נן בשנת הרמש״ש ראה קלף על ב״י .389
. ?( 0 2/1 1 בערלי )וכ״י

 לר׳אלקנה הנקוד ובאור הדקדוק מפתח 1975.
. 488 רוסי די ב״י :הספרדי

 מרדכי כ״ר משה ה״ר .הזהר מפתח 1976.
 התנ״ך פסוקי לכל ומ״מ מפתח . גלאנטי

 לי״ב ונחלק בזהר נדרשים אנה ספה״ק כסדר
 : מ״א סי׳ מ' )וזצ״ל ד״ו :ועניניס עמודים

. 4ס ,שכ"ו מנטובה(,

 הזהר בס׳ לעניניס מ״מ . הזהר מפתח 1977.
 ה״ר ע״י מירושלים הובא .בערכין א״ב כסדר

. 8ס , ע״ת , ד״א :רוויגו אברהם
 כסדר בו הנמצאים לענינים הזהר מפתח 1978.

 חסיד מיכל יחיאל לה״ר הוא ואולי התורה

. .¥2 498 רח״ם ב״י :ברלין אבד״ק
 : א״ב כסדר והתיקונים הזהר מפתח 1979.

. ו.\2 496 שם ב״י
 שפר אמרי בס׳ מובא . הידיעה מפתח 1980.

. שכ״ה( )סה״ד : ע״א דכ״ג לך לך פ׳

 וואלף ב״ר מאיר יעקב ה״ר הים. מפתח 1981.
 מסורת על וקצתם שונים עניניס .קאבלענץ

.4סתקמ״ח, אופיבאך, שערים: ז׳ ובו התורה
 כ״ר ישראל ה״ר .הקדש לשון מפתח 1882.

 דקדוק כללי .צדק( גר )ר״ל אבינו אברהם
 , ד״א :קטן חנוך לס׳ חלק והוא בל״א לה״ק

. 8ס ,תע״ג
 מגלת )עיין .התלמוד מנעולי מפתח 1983.

. לעיל( המפתח ם' ועיין , סתרים

.משנה( מגיר )עיין .העולמות מפתח 1984.

 :א״ב כסדר המשניות פרקי מפתח 1985.
 בסוף הש״ס דפוסי בכל ונדפס .)רח״ס( ,לובלין

 . מיוחד לכרך משם הורם זה ואולי ברכות מס'
 תורה ע״ש ישנים שפתי ס׳ בריש נדפס גם

. ז״ז וגם א׳ מפתח שבע״ס

 ב״ר נתן ישראל לה״ר הקאנון לס׳ מפתח 1986.
.רי״ט( סי׳ י' תג״י )עיין .שונצינו שמואל

 .המקובל ברוך לר׳ הקבלה מפתח 1987.
 ע׳ א׳ חלק ,ב׳ שנה בל״א )ישורון כרמולי ב״י

 בכ״י אצלי נמצא שהעתיק מה כי וצ״ע . (114
. )רמש״ש( :אחר

 כ״י :בקבלה )?( הרעיון מפתח 1988.
. )רמש״ש( . 291 וואטיקאן

 כ״י .אלישע לר׳ הרפואה מפתח 1989.
 )לפי 255 מינכען בכ״י וקצתו שענבלום

. (275/6 רשמש״ש
 והשטן השדים השבעות .עלשלמה מפתה 1990,

 .הש״ק בשם )ש״י : המע״ה לשלמה מיוחס
. רבתי( חכמתא , רזיאל ס' ביאור ועיין

 אוח סוף עד כסדר התלמוד מפתח 1991.
, י.\2 497 רח״ם ב״י : ל

 הליכות ס׳ הגדול.כולל התלמוד מפתח 1992.
 , הנגיד לר״ש הגמרא מבוא ,עולם

 עם והכל התלמוד וסוגיות הגמרא מכתה

 / האנויא :באסהויזען ע״י רומית העתקה
. 4ס 1714
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 ובאורי קבלה קונטרס .עדן גן מפתחות 1993.
. 4ס חמו״ד, מאמרים:

 לה״ר א״ב פדר ע״ס הזהר מפתחות 1994.
. יוא״ל כ״י :ממודיגא ברכיה אהרן

 ,ח״א : חלקים ב׳ הזוהר מפתחות 1995.
 לאחד א״ב כסדר בלה״ק העניניס מפחחות

 הפסוקים מ״מ וח״ב . שמואל ושמו קדמון

 תולדות ס׳ ע״ד במקומן שלא בו הנדרשים
 יוסף ב״ר ברכיה ישראל לה״ר אהרן

.4ס ,תק״ד ,ד״ו :פונטאנילה יקותיאל

.חיים( לב )עיין .הלב מפתחות 1996.

 . להרמב"ס תורה משנה לס׳ מפתחות 1997.
 הי״ד לס׳ מפתחות . יא עט שמואל ה״ר

 : הרמב״ס ס׳ עם נדפסו שלא החזקה
 . 2ס , שכ״ג , מנטוכה . חש״ד קונשטנטינא,

 ע״א דף ח״א פירשנו ואחריו 146, י{ )רד״א
 דפוסי בין בגא״ל צונן הזכירו לא ויען . ע״ש

 על קאי ברד״א הדפוס מקום כי נראה , מנטובה
. ע״ש( ,ההוא שבכרן תנחומא מדרש ס׳

. תורה( סתרי )עיין . מפתחות ס׳ 1998.

נסים. אליהו ב״ר חיים ה״ר חיים. מצא 1999.
 לשונות קצת )ובסוף עה״ת פשטיס או דרושיס

 אליהו סדר ס׳ ועמו והב״י( הרמב״ס על
 עם שניהם ?( )בנו נסים אליהו לה״ר כנ״ל

 : נסים חיים ב״ר שמואל ה״ר נוספות

. 2ס ,תקע״ו ,שאלוניקי
 אברהם(. בית )עיין .יוסף מאיר מצבת 20' 0.

 , אדם( חכמת )עיין . משה מצבת 2001.

. צרק כהן יוסף ה״י .עולם מצבת 2002.
 ,ראדעצקי גראף מות על וקינות מספד שירי

. 8ס , תרי״ח ,לעמבערג : ל״א עם
 שוטץ. מענדיל יעקב קדש.ה״ר מצבת 2003.

 נוסחאות ,בלבוב הגאונים לכל זכרון ספר
 חכם רבינו וחולדות קבריהם על אשר המצבות

.8ס , 1860 ,לבוב :א׳ חוברת ,צבי

 משה בה״ר אליהו ה״ד .הרבים מצדיק 2004.
 ונחלק מוסר ס׳ . ?( )לואנץ שם בעל

 בהשמטת חכמה ראשית ס' ומביא לשערים
 עניני באו ותחתיהם ממנו הקבלה עניני
 מס' חלק והוא . אחרים מוסר מספרי נגלה

.955, ? רד״א כ״י :זה עיין הרבים, מזכה

. ש״ם( הגדה )עיין . שמורה מצה 2005.

אירוסין דיני כל . חתנים מצהלות 2006.
 :למי נודע לא וכו', ברכות שבע ודיני ונשואין

 ועם . 8ס ! (1855 )?חש״ד יאהאניסבורג,
(83ע׳ ל.רוזעגטהאל,כ״י)רשי״ר ה״ר הגהות

 ב״ר זמרא אבן דור ה״ד . דוד מצורת 2007.
 פשט בדרך מצות חרי״ג על )הרדב״ז(. שלמה
 המלבה״י בהקדמת ועיין .)ש״י :ב״י , וקבלה

. [4ס,1862זאלקווא, ]נדפס: .דוד( מגן לס׳
 ליב אריה ב״ר דור ה״ר .דוד מצודת 2008.

 . נו״כ ספרי על מספיק באור . אלטשולר
 ברלין ד׳ )לנ״א מיכל יחיאל ה״ר בנו ובהקדמת

 תקי״ג בשנת בליוורגו ראשונה שנדפס כתוב תק״ל(
 . פעמים ב׳ תק״ל שגת עד נדפסו אמ״ת וספרי
 המלות לבאור וחלקו השלימו אביו מות ואחרי

 מצודת בשם העכין ובאור ציון מצודת בשס
 כמ״ש לבדו בנו חיבר הבית בנין ופי' דוד
. תורה( )ועיין ר”פ נדפס . שם

 דיין משה ב״ר דור ה״ד . דוד מצודת 2009.
 , 4ס ,תצ״ו ,אלטונא אגדות: חי' מווילנא.
 ווילנא ד' נרשם "ג. 586, ף )וברובענם
.מימי( ראיתיו ולא ,תק״ם משנת והוראדנא

 רפאל בה״ר דוד ה״ר . דוד מצודת 2010.
 ס׳ ע״ד ישראל לגדולי דה״י . טילרולה

. ג'( סי׳ ד׳ )זצ״ל : וכו' ושה״ק היוחסין

. דוד( עיר )עיין . תד מצודת 2011.

.יששכר( ים )עיין . יששכר מצודת 2012.

 . אפענהיים דוד ה״ר .ציון מצודת 2013.
 רח״ם ב״י :חדש ילקוט ס׳ כעין לקוטיס

499 .
1 . דוד( מצודת )עיין . ציון מצודת 2014.

.מכילתא( )עיין .המדות מצוי 2015.

 בכ״ר הראשון אהרן כ״ר המצות. ׳0 2016.
 : יהודה שער בס׳ הובא .הקראי יוסף

. באר״ן( נזכר ולא )ש״י

 משה בכ״ר דניאל לב״ר המצות ס' 2017.
 בכ״ר הרופא יפת כ"ר מביא .הקראי הקומסי

 מאמר שלו המצות בס׳ צעיר בן שמואל בכ״ר דוד
 מ״ה דף קדמוניות לקוטי )עיין . ממנו שלם

. (188—9 ודף
 משיח בכ״ר חסאן כ״ר . המצות ׳0 2018.

אצלם:)אר״ץ(. נמצא ולא בספריהם נזכר הקראי.

 מובא . יצליח בן חפץ לרב המצות ׳0 2019.
 ובתשובת בחיי לרבינו הלבבות חובות ס׳ בהקדמת
 בס' אשר ז״ל עקנין ן׳ הר״י לתלמידו הרמב״ם

. הרמב"ם ושו״ת ובאגרות קמ"ב פי' הדור אד ם

 הכהן הרואה יוסף ב״ר . המצות '0 2020.
 בס׳ נזכר . הקראי הזקן אברהם בכ״ר

. )אר״ץ( :עוד נמצא ולא נעימות

 המדקדק בכתוי בן יוסף לכ״ר המצות ס׳ 2021.
 ירוחם בן סלמון מכ״ר נזכר . הקראי הבבלי

ק״י(. דף קדמוניות לקובוי )עי׳ וזולתם וכ״ריפתהלוי



טובים מצות362המצות

 יעקב בי״ר הרואה יוסף כ״ר המצות. ׳0 2022.
 ול״ת מ״ע כל באור .הקראי אלקרקסאני

 : עוד להם נמצא ולא בספריהם נזכר . באריכות
• )אר״ץ(

 . הקראי הלוי יפת ב״ר המצות. ׳0 2023.
)אר״ץ(: עוד: להם נמצא ולא המצות. כל בנאור

 המערבי ישראל ב״ר . המצות ס׳ 2024.
עוד:)שס(. להם נמצא ולא בספריהם הקראי.נזכר

 הלוי יפת בכ״ר לוי ב״ר . המצות ס׳ 2025.
 .ב״י ,השלימן אחיו סעיר וכ״ר . הקראי

 (182 דף בהערות קדמוניות לקועי ועיין .)ש״י
. דנ״ו( ח' )כ״ח : יה״ש בכ״י ונמצא

 מצות חרי״ג על להרמב״ם המצות ס׳ 2026.
 שלו תורה משנה ספרי כמספר פרשים בי״ד

 ספר כל הלכות לפי במצותיו מסודר פרש וכל
 . הקדמה עס בפ״ע לספר ג״כ וסידרו בראפו,

 ע״י ראשונה ללה״ק ונעתק ערבי בל׳ חברו
 הבן הר״מ כמ״ש הפראי בן אברהם ה״ר

 ובכ״י . הזה הספר להעתקת בהקדמתו חבון

 בהעתקת נמצא 221 6: 1234, רוסי די
 איוב או יוב אבן יוסף בן שלמה ר׳

 בן ר״א פפלח מתוקן נוסח וע״פ . ע״ש
 אבן בר״ש משה ר׳ ע״י נעתק הרמב״ס

 :פבידינו הנדפסת היא וזו הקדמה עס תבון
 ,ש״י , חט״ד .)רע״ז( חש״ד , קונשטנטינא

 . המעתיק הקדמת נשמעה שאח״ז ובדפוסין .4ס
. חורה( משנה )ועיין

 עליו הרמב״ן הפגות עס הנ״ל המצות ס' 2027.
 : הבה״ג בידי ומחזיק ובמנינס בחלקותס

 : 2ס ,ש״י ,]ד״ו . 4ס , ר״ע , קונשטנטינא
. [581 צעדנער

 כנ״ל הרמב״ן השגות עס הנ״ל המצות ס׳ 2028.
 יצחק לה״ר אסתר מגלת מפי' לקועיס ועם

 תימן אגרת ובסופו מהגמרא מ״מ עם ליאון
 , ד״א : להרמב״ם המתים תהית ומאמר

. 4ס , ת״כ
 הנוספות בלי הנ״ל ככל הנ״ל המצות ס' 2029

 כנ״ל עוד . 4ס ,חצ״ג ,ברלין :בסופו הנ״ל
 רוזאנים יהודה לה״ר מצותיך דרך ובסופו

.4ס תק״ע, ברדיטשוב, דרכים: פרשת מספרו
 הנ״ל הרמב״ן השגות עם הנ״ל המצות ס׳ 2030•

 ליב אריה לה״ר מבא מרגניתא פי' ועם
 מהשגות הרמב״ס את להציל הררוויץ סג״ל

 כנ״ל עוד . 4ס ,תקי״ו פפד״ט, הנ״ל: הרמב״ן
. 8ס , תר״ך לבוב הנ״ל: אסתר מגלת ועם

 ש״ס הי' ג״כ שחיבר שם בנו בהקדמת ]וכתוב
 מאלף הרמב״ם על להגן המגן אלף וש׳ ופוסקים

. ע״ש[ ן עליו הראב״י השגות

 וחולדות אנגלי תרגום עם הנ״ל המצות ס' 2031. !
.16ס (,1849) חש״ד , עדינבורג : הרמב"ס

 ברכיה ר׳ מביא .גאון נסים לר' המצות ס' 2032.
. שלו ממצרף ס' שער בריש

הקראי. נח בכ״ר נסים כ״ר .המצות ס׳ 2033.
. )אר"ץ( : אצלם נמצא ולא בספריהם נזכר

 .הקראי הכהן סהל ב״ר . המצות ס' 2034.
. )שם( :כנ״ל

 מוליי״ר שמואל לרביני המצות ס׳ 2035.
. ל״ז( דף גא״ל צונן )עיין . מפלייזא

 הרופא מעלים שמואל ב״ר המצות. ס׳ 2036.
 מאמרים: לי״ב ונחלק המצות כל הקראי.בחור

 הרופא שמואל כ״ר שהוא נראה .)אר״ץ(

 חיברו .הקראי ישועה בכ״ר משה כב״ר
 הכהן שמואל כ״ר ע״י לעברי ונעתק ערבי בל׳
 ובלקועי . נתקצר וגם בגזי יוסף בן שלמה בן

. ע״ש למעניתו האריך ה' הערה קדמוניות

.עין( גן אליהו, אדרת )עיין . המצות ׳0 2037.

. צדק( שערי )עיין . הארק מצות 2038.

 קדמונים קצת גדול.)סמ״ג(.ובפי מצות ס' 2039.
 יעקב ב״ר משה רבינו .הדרשן ס׳ נקרא

 ומקור ודיניהן ההורה מצות כל על .מקוצי
 ומכילתא ותוספתא וירושלמי בבלי מש״ס מוצאן

 עשה מצות כל על ח״א :לב״ח ונחלק וכו'
 עם להלכות ומסודר ל״ה מצות כל על וח״ב

 )ד׳ חמו״ד :והענינים התורה כסדר מפתח
 גרשום )ע״י חמ״ד . 2ס ר״מ( שנת לפני נושן ישן
 . 2ס ,רפ״ב ;ד״ו . רמ״ט שונצינו( משה ב״ר

. 4ס ; חש״ד ; קונשטנטינא
 באור הוס׳ עם כנ״ל הנ״ל גדול מצות ס׳ 2040.

 , קונשטנטינא : מורחי אליהו ה״ר והי׳

. סמ"ג( תוספי )ועיין . 4ס ,רפ״ו

 מ״ע באורי ועם כנ״ל הנ״ל גדול מצות ס׳ 2041.
 שמות ובסופו מ״מ ועם שטיין אייזיק לה״ר

 שלמה: ב״ר מתתי׳ ה״ר ע״י המפנה פרקי כל

 נמצאו 105 רח״ם ובכ״י . 2ס ,ש״ז ,ד״ו
. ע״ש מהנדפס יותר כפלים כפלי מהרא״ש באורי

 עליהם ונוסף הנ״ל ככל הנ״ל גדול מצות ס' 2042.
 ה״ר והגהות שלמהלמהרש״ל עמודי ס'

 רבי בשם )הנקרא מקראקא העשיל יהושע

. 2ס 7 תקס״ז , קאפוסט : העשיל( רבי

 ה״ר אחי ישראל ה״ר . זמניות מצות 2043•
 הפלות סדר על . יוסף ב״ר הישראלי יצחק

 לעברי ונעתק ערבי בלשון חובר .הפנה ומנהגי
, יה״ש ב״י : אררוטיאל בן הרש״ט ע״י

.הברית( ׳ש )עיין .טובים מצות 2044.



מצמיח363ברה ה׳ מצות

 חיים בן אהרן לה״ר כ״י .אהרן מצח 2057.
 ושה״ג מ״ד א׳ )שג״א :אהרן( קרבן )בע״ם

. בשמו( ח״א שלי

 מרדכי ב״ר אהרן ה״ר . אהרן מצח 2058.
 ממגלת ושני ראשון תרגום העתק מטריביטש.

 על דרוש שלום אוהב ובסופו בל״א אסתר

 , פיוררא . 4ס ,תפ״ז ,פפד"א : בל"א השלום
 . 8ס , תקע״ב )ווילנא( חמ״ד . 4ס , תקכ״ח

. הפורים( דברי )ועיין ,וז״ז

 )עיין . אמעריקא ארץ מציאת 2059.
. קאלומבוס(

 משה ה״ר החדשה. הארץ מציאת2060.
 מציאת ספור . פראנקפורט מענדיל ב״ר
 צחה בל' העמיס מספרי נעתק אמעריקא ארץ

. 8ס ,תקס״ז , אלטונא : ח״א ,וקלה
 .אופנהיימער דוד ה״ר .דוד מציאת 2061.

. 501 רח״ם כ״י :ב״מ מס' על חי'
 לחד גורלות ס׳ הוא .הידיעות מציאת 2062.

 רבינו של קדש כתבי בין נמצא .קמאי מגאוני
. נ\2 502 רח״ם כ״י : מפאריש יחיאל

 זעליג חיים ה״ר . הנפש מציאת 2063.
 חוץ וקיומה הנפש מציאת על .סלאנימסקי

 , ווארשא : הטבע מבחינות בראיות לגוף
 :והערות בהוספות כנ״ל עוד . 8ס ,תרי״ב

. 8ס , תרי״ח ,שם
 הכהן עזרי׳ מנחם ה״ר .עזרי מציאת 2064.

 בו ונכללו פרקיס בי״ג בחרוזים השכל מוסר
 זולצבאך משה ה״ר כ״י בין מצות.נמצא תרי״ג כל

 פתיחה לו עשה הנ״ל ורמ״ע חיים סם בשם
 : בחרוזים יהודית לל״א והעתיקו וחתימה גדולה

. 8ס ,תקנ״ה ,זאלקווא .תפ״ז ,ד״א
 : השכל מוסר .פלאי .ממות מציל 2065.

. 8ס , חמו״ד
 תפלת .סביבי דוד ה״ר .נפשות מציל 2066.

 למגפה ותפלות להרמב״ן הדרך ותפלת הים
 : הקליד עזר אל ר' ותפלת ומזמורים ר"ל

. 8ס תכ״ד, ד״ו,
 יעקב ב״ר יהודה ה״ר .נפשות מציל 2067.

 לשמירת בל״א ורפואות סגולות .מחענטשין

. 4ס ,תי״א , ד״א . תי״א ,פראג :הילדים
 . י״ץ צהלין מרדכי ה״ר .ומליץ מציץ 2068.

 ובענין חיון חייא נחמיה בענין שו״ת קצת
 זה ענין על זולתו ופסקי כהנים ברכת נגון

 ,פירארה( )וי״א ד״ו :ד׳( דף ח״א פירשנו )ועיין

. 4ס , תע״ה
 העשיל יהושע ה״ר .ישועה מצמיח 2069.

 וח״ב המרדכי על באור ח״א .מאיר ב״ר
ס' על השגות על תשובות יעקב ישועות

 בס׳ נזכר קדמון חבור . ברה ה׳ מצות 2045
 ובס' הראשון לר״א המצות ובס׳ הסופר אשכול

 .)אר״ץ( : אצלם נמצא ולא להקראיס חיים עץ
 בשיצי בר״א בכר״ם בר"א משה לכ״ר פסח זבח ובס׳
 ישראל והר״ר : וז״ל כתוב ס״ג דף בליידן כ״י

 כתב ז״ל )?( הסתרה מחכמי הקמסי דניאל בהח"ר
 מצות )כ״כ( הנקראים בקצור לו אשר המצות בס'
 ע״ב(. סוף די"ד ליידן כ״י רשמש״ש )עיין ברה. ה׳

 ס׳ .הקראי בגי משה כ״ר משה. מצות 2046.
 לעניניס ונחלק התורה מצות בבאור גדול מצות

 משה אהל ספריו גס בו ונכללו עניןלפרקיס וכל
 . )אר״ץ( :בסופו נשלס ולא משה ומשאת

 הקראי מצוררי משה כ״ר . משה מצות 2047.
 ופרקים: לשערים ונחלק החדש, קדוש דיני באור
. .4 52/17 ליידען ב״י )שם(

 משה(. תורת זכרו )עיין משה. מצות2048.

 בל״א הדלקה חלה נדה הל' . נשים מצות 2049.
. 8ס ,"ב שי ,ד״ו

 לל׳ נעתק ד״א הל׳ עס הנ״ל נשים מצות 2050.
 היילפרין: אלחנן ב״ר יעקב ה״ר ע״י איטלקי

 הבית, , שם . שפ״ה פאדווא( :)וצעדנער ד״ו
 נקרא 898 גם 86 ובצעדנער.]4ס,1710,שם .8ס

בסמוך[. הנזכר הוא ואולי מלומדה נשים מצות

 בל״א דעה יורה דיני כל . הנשים מצות 2051.
. 8ס ,)תקל"ו( חש״ד פיורדא :יהודית

. (— סדר )עי׳ .הנשים מצות 2052.

ש׳ בזצ״ל נזכר . מלומדה נשים מצות 2053.
 . לעיל( נשים מצות )ועיין .ן1ע" י"נן סי'

 גולה(. עמודי קטן.)סמ״ק(.)עיין מצות ס' 2054.

 הירש צבי ב״ר ברוך ה״ר .השם מצות 2055.
 התורה כסדר מצות תרי״ג כולל .היילפרין

 הסמ״ג ועפ״ד והרמב״ן הרמב״ם דעת ע״פ
 וקצת לאוין וקצת מצות וז׳ חרדים וס' והסמ״ק

 כללים וח״י נח בני מצות וז' דרבנן תקנות
 גס .ופוסקים לש״ס המ״מ וענין מצוה ולכל

 מס׳ מלוקט עבירה כל על תשובות תקוני
 ככתבו לבה״ג מצות ותרי״ג ספ״ק ושארי הי״ד

 ומוספין תמידין עבודה סדר ובסופו וכלשונו
 ז״ל הרמב״ס לפ״ד במקדש צבור עבודת ושאר

 . תקנ״ב ,לבוב :החדש ימי למספר ונחלק

 .8סתקצ״ז, ווילנא . תקס״ו , שם .תקנ״ו שם,
 פורעמבא )אצל חש״ד לבוב, . 8ס ,תרי״ז ק״ב,

 ותקוניס הגהות ועם .שכואנד( אלימלך בדפוס
 , פרעסבורג .נינם בונם יוסף ה״ר מאת
. 8ס ,תרי״ז , םפד"מ .תו״ר

 הורוויץ ישעיה ה״ר . תפילין מצות 2056.
 כ״י :תפילין בדיני חבור .השל״ה( )בעל

. ^12 500 חיים באוצרות בחייו בנו



העבודה מצרף364המצנפת

 נאווידוואהר, : מס'ב״ק על וחי׳ יעקב בית

. 2ס ,תקמ״ב
. נהור פגי אהרן ה״ר .המצנפת ס׳ 2070.

. 8ס ,שכ״א ,מנטובה : וחרוזות שירים
 אהרן לה״ר כ״י חבור אהרן. מצנפת2071.

 א׳ )שג״א :אהרן( קרבן )בע״ס חיים אבן
. נשמו( ח״א שלי ושה״ג מ״ד

 זיסקינד אלקסנדר ה״ד .בד מצנפת 2072.
 כסדר ופשעים חי׳ .קאנטשיגרו משה ב״ר

. 2ס ,תק״ז , זאלקווא :התורה
. הש״ם( הגהות עיין) .איתן מצפה 2073.

שלום ב״ר ליב ארי' ה״ר .אריה מצפה 2074.
 על ובאורים חי' . מיאשינאווקי שכנא

 מחבורו דוגמא כעין והוא בקצרה הרי״ף
 אריה קול ם׳ לו ונלוה הרי״ף על הגדול

. 4ס ,)יאהאניסבערג( חמו"ד :שונים דרושים
.חיים( רוח )עיין , יהושע מצפה 2075•

ברוך ב״ר עובדיה יקתאל. מצפה 2076.
 על השגות . פפד״א( אבד״ק שאול )ה״ר

 אבד״ק הכהן רפאל לה״ר יקותיאל תורת ס'

. 4ס , תקמ״ט ,ברלין :אה״ן
 תנא ,משה משרת )עיין , שמואל מצפה 2077.

. תוספאה(
. רבתא( חבמתא עיין)המצפין.ס׳2078.

 דף )קוה״ד גאון האי רב .מצרנות ס׳ 2079.
 בעניני דינים פסקי . כש״י( ודלא ע״א ה׳

 וממכר מקח מש' חלק הוא ואולי )?(מצרנות

. וצ״ע שלו,
 נטרונאי ב״ר ברכיה ר׳ . מצרף ס' 2080.

 :פרקים "ג לי ונחלק מוסר תוכחת .הנקדן

. ״^64/4 מינכען כ״י
 .מאובין קוניץ משה ה״ר .המצרף ס׳ 2081.

 )סי' ח״א .וחכמה תורה בעניגי שונים שו״ת

 )סי' ח״ב . 4ס ,תק״ם ,ווין :קכ"ח(—א'
 ,פראג המחבר: צורת ועם רמ"ז(—קכ״ט
. 4ס ,תרי״ז

 | . משה( משאת , האורב )עיין . המצרף 2082.

.מקנדיא יש״ר ה״ר .לחכמה מצרף 2083.
 | ס׳ טענות על והשיב הקבלה חכמת על להגן

 שם הכהן שאול ה״ר דברי ועל הדת בחינת
 | כבוד מספרים כתבים א( :עליו ונלוו .בסופו
 שלמה מר' מירושלים שלוחים האריז״ל גדולת

 .מיינשטעריל המכונה במהרר״ח שלימל

 . בצפת האריז״ל בימי רעה מרוח מעשה ב(
 קטן עולם מאמר קצור קטן עולם מאמר ג(

 התיקון עולם קצור ד( .ז״ל מפאנו להרמ׳יע
 . כל וקצור קדמון אדם דרוש ה( .להמחבר
 | ז״ל קבלה בעל שמשון ר׳ ששלח האצילות

 מלוקט מאמר יוסף שבר ו( . מירושלים
 למורי מס׳ ובפרט האריז״ל גורי מספרי

 סודות .דצניעותא ספרא ופי׳ האצילות
 ע״כ נשלם ולא הקבלה בחכמת והקדמות

 ששמע סרוג מהר״י קבלת ז( זה: בשם נקרא
 והם: שונות אגרות ח( . האריז״ל מרבו פא״פ

 ר׳ אגרת .המורה ס׳ ע״ד הרמב״ן אגרת
 .אליו הרמב״ם ותשובת הרמב"ס אל אנטולי

 לחכמי ותשובותיו יהונתן לר' הרמב״ם אגרת
 תקוה פתח הנקראת תימן אגרת .לוניצ
 להרמב״ם המתים תחיית מאמר אחרן ועד

. 4ס ,שפ״ט ,באסיליא :ז״ל
 שמעון ב״ר שמעיה ה״ר לחכמה. מצרף 2084.

 פנים משל״י מלת בר״ת מצות תרי״ג .סג״ל

. 8ס ,תקכ״ה ,ד״א :ואחור
 .כספי אבן יוסף ה״ר .לכסף מצרף 2085.

 כ״כ . וראב״ע מרש״י שונה בדרך עה"ת פי׳
 נ׳ עתיקים כדכרים הנדפם כסף קבוצת בחבורו

 כ׳ מ״ד דף ח״ב יש״ר ובאגרות . ע״ש י״ב דף
 בנאור המחברים שגגות על . לכסף מצרף :וז״ל

. ע״ש ,התורה

 האדומים. מן עזריה ה״ר .לכסף מצרף 2086.
 בחלק עינים מאור ספרו על להשגות תשובות

 לפרקיה נחלק מאמר וכל מאמרים ב' עולם ימי
 השגות לי״ג תשובה עולמים צדק מאמר ואח"ז

 לחשבון המתיחסות פיזרו איש פינצי יצחק ה״ר
 עצם מתוך נדפס .אצלנו כיוס הנהוג העבור

 להרב בראשו המחבר תולדות עם המחבר כ״י
 הירש צבי ר׳ ע״י ה' מכ״ח המורם צוגץ דר'

 כנ״ל ]עוד .תדי״ר , לונדון :פיליפאווסקי
 ספר קרית בקובץ עינים מאור ס' אל נלוה

 : הכותב ידי על והוגה ישראל לחכמת

 הנ״ל המחבר )וככ״י . 8ס תרכ״ו[ , ווילנא
 בסוסו עוד נמצא 503 לרח״ס כאו״ח הנמצא
 ורומי ואיטלקי בלה״ק (8ס¥ג)0) סאבויה שירי

. איטלקי( כל׳ עינים מאור מספרו ל״ה ופרק

 סנ״ל צורך• שמואל ח״ר .לכסף מצרף 2087.
 הקדמותיו רוב על ומ״מ של״ה קצור מפוזנא.

 כור ובסופו שבו ומוסר והנהגות הדינים וכל
 , פפד"א : הפנינים מבחר מס' קצור לזהב

. 4ס אמ״ת,

 לבב בחן ובסופו כנ״ל הנ״ל לכסף מצרף 2088.
 שמעלקא חיים לה״ר הלבבות חובות ס׳ קצור
. 4ס ,תקנ״ד ,מעזירוב :וואלף זאב ב״ר

 שני בין ויכוח מכתבי .חעיודח מצרף 2089.
 לה״ר מכתב ובסופו ומתנגדים חסידים גדולי

 ע״י לביה״ד הובא .נבג״ט זלמן שניאור

 ; סגלאוויץ הלוי שלום כ״ר דובער ה"ר
. 8ס ! תרי״ח קיניגסבערג



ישראל מקוה — 365 — השכל מצרף

 הריטב״א תלמיד חיברו .מעט מקדש 2099.
 ושה״ג ל״ד )שג״א :רס"ח סי׳ א״ח בכנה״ג ונזכר

 על פי׳ זה בשם ס׳ מזכיר ובש״י .במקומו( שלי
. שם בכנה״ג וצ״ע הוא זה ואולי מנהגים איזה

 לעיין ל׳ עם מתנ״ך לקועיס . מעט מקדש 2100.
. 12ס , 1689 לייפציג,

. טוב( שם כתר )עיין . השבת מקדש 2101.

 משה ב״ר יצחק ה״ר .קהלת מקהיל 2102.
 , שאלוניקי :קהלת על פי' . ארויו ן׳

. 4ס המחד״ש,
 חושב , חתנים חופת )עיין . טהרה מקלה 2103.

, מחשבות(

 משה ב״ר יהודה ה״ר .ישראל מקלה 2104.
 ראוויגו מקוה על הידוע ריב על .סאלטרו

 : זה עיין , מלחמית משבית ע״ס ותשובות

 )רח״ם 16ס ,תנ״ח , ד"א . 4ס ;שס״ז ,ד"ו
. (2109 סי' עיין משגנה לו וחוששני 2767

 .שמריה ב״ר יהודה ה״ד ישראל. מקלה 2105.
 ה' פרק יצירה לס׳ הרמ״ב בפי' הובא . קבלה ס'

. ע״ש א׳ משנה

 :דינים ס' .ישראל ה״ר ישראל. מקלה 2106.
. )ש״י( .. .ד״ו

 ב״רמשה ה״רישראל ישראל. מקוה2107.
 דף )קוה״ד : דרושים ארבעים . נגארה

. ע״ב( מ״נו

 . קוסטא ישראל ה״ר .ישראל מקלה 2108.
 , ליוורנו :הנערים את לחנך מוסר ספורי

. 8ס ירא"ת,
 יוסף ב״ר מנשה ה״ר .ישראל מקוה 2109.

 עשרת מציאת מקום על חקירות . ישראל בן

 ר׳ ספורי על ונשען הגאולה ומעניני השבטים
 : נדפס וכן ספרדי בל׳ חיברו .הלוי אהרן

,12” , תי״ט אזמיר, .16ס 61 8סת"י, , ד״א

 ע״יה״ר לל״א נעתק הנ״ל ישראל מקוה 2110.
 , את״ן ,ד״א :יעקב ב״ר ארביך חיים

. 8ס תע"א פפד"ט,
 ע״יה״ר נעתקללה״ק הנ״ל ישראל מקוה 2111.

 : מקאמארנא ש״ץ יעקב ב״ר אליקים

 , פפד"מ .16ס שם,תם״ג, . תנ״ח ,ד״א
.8סתקצ"ו, , ווילנא .תקנ״ז ,שקלאוו . תע״ב

 רבות נוספות עם כנ״ל הנ״ל ישראל מקלה 2112.
 : מאחר מ)ענדיל( א)ברהם( ה״ר מאת

 כי ודע .8ס , 1847 ,לעמבערג( )וי״א זאלקווא
 אליקים ה״ר ע״י ללה״ק נעתק הזה הס׳ הקדמת לפי

 כי בזה שערוריה קצת נמצא בפירשנן אבל כנ״ל. הנ״ל
 ושם לל״א ספרד מל׳ שהעתיקו כתב שמ״א דף בח״א
מרדיי ה״ר בחברת שהעתיקו כתב שכ״ו דף ח״ב

 .קאטילאנו אברהם השכל.ה״ר מצרף 2090.
 , פיסא :עולם בחינת ס׳ כעין השכל מוסר

. 8ס ,תקע״ח

 ראובן בה״ר נתן ה״ר .שמורים מצת 2091.
 וציצית מזוזה ענין על • שפירא טעבלי דוד

 וברכת הדינים וכל כתיבתן וסדר ותפילין

 . 4ס ,השלמי״ם ,ד״ו :הסוד ע"פ השחר
. 8ס תקל״ו, ,ד״א

 )פרוגנוסטיקין . הידיעה מקדמת 2092.
 מהעתקת לאבוקראט ז?(0מ^08116011

 לדעת ערבי לל׳ יון מל׳ יצחק בן חינין
 רוסי די ב״י : בחלאיס הקרינה מה מראש

 ובכ״י . לפנים( פנים )ועיין ״\נ 565 61 1365,
 חנין מהעתק גאלינום פי׳ עם נמצא ליידין

 רשמש״ש )עיין היריעה הקדמת שם ונקרא הנ״ל
. וכו׳( תקכ״ד דף

 בא״ח הב״י מזכירו . דינים ס׳ . מקדש ס' 2093.
. במקומו( שלי ושה״ג ל״ד )שג״א :ש״ו סי׳

 פיסא, : אפד מעשה ס' הקדמת יה. מקדש 2094.
. 4ס ,תקע״ט

 על באור .זכותא משה ה״ד .ה׳ מקדש 2095.
 מלך מקדש בס' נדפס ממנו וקצת . ב״י , הזהר

. דבסמוך

 רומית(• העתקה עם תנ״ך )עיין . ה׳ מקדש 2096.

 משה ב״י שלום ה״ד . מלך מקדש 209 7.
 מהרח״ו מפי' מלוקע הזהר על פי' .בוזאגלו
 ד׳ , וז״ז הרמ״ז ומפי׳ אזולאי ומהי״א

 על גפ״ת חי׳ קצת וד׳ ח״ג ובסוף .חלקים
 רפאל ב״ר דור ה״ר להמסדר וב״ק ע״ז מס׳

 כנ״ל עוד .8ס ,ק״ית ׳ אי" :מילדולה

 .8ס ,תקנ״ה זאלקווא, :הנ״ל המסדר חי' בלי
 ע״ס וראיתי . 4ספ״א,—תקע״ט. ,סדילקאוו

. 4ס , תק״ע , קאפוסט :לבד בראשית

 יצחק ב״ר משה ה״ר . מעט מקדש 2098.
 וכו הראיטי מחברת ג״כ ונקרא .ראיטי

 ותועלתם החכמות על האולם ח״א :חלקים ב׳
 זכרון ההיכל ח״ב ,שערים לה' ונחלק בכלל
 באור קצת עם דור בכל הגדולים שם אנשי

 והכל שערים לח' ונחלק דביר בשם והערות
 קורא ש׳ באות הש״י ובעל .וחרוז שיר בדרך

 לבה״ד הובא .ע״ש הקבלה שלשלת לו

 • גאלדענטהאל יעקב ה״ר ע״י ישנים מכ״י

. 16ס , 1851 ,ווין
 ה״א שנת שנולד משמע א׳ שער בח״א והנה

 שם בהקדמתו הנ״ל המלבה״ד דעת אבל קע״ו
 בן אז והי׳ הזה הס' את חבורו התחלת שנת שהוא
. וע״ש קנ״ג שנת נולד א״כ שנה כ"ד



חיים טקור — 366 — ישראל טקוה

 ואח״כ לל״א תחלה העתיקו ואולי . ללה״ק משה ב״ר
 ראשונה שנדפס קנ״ז דף ח״ב פה כ׳ נס .ללה״ק

 .16ס ,תנ״ח , ד״א :בנימין ר׳ מסעות ס' עם
 עעות מזה ומוכח ?12 400, 0 לרובענס נמצא וכן

 . 2104 הי׳ לעיל כמ"ס ע״ש נ\2 2767 רח"ס
 ה״ר ע״י לל״א ]נעתק הנ״ל ישראל מקוה 2113.

 לל״א ואחריו דרוקער משה ב״ר מרדכי
 גס יעקב ב״ר אליקים ה״ר ע״י יהודית

 ר׳ ומסעות ספרד לוי אהרן פון בעשרייבונג
 אותיות ומסדר המלבה״ד הקדמת עס בנימין

 .[8ס תנ״א, ,ד״א :יעקב ב״ר חיים ה״ר
 ישראל ממעלת המספר . ישראל מקוה 2114.

 טולידאנו הביב ה״ר ליד בא .החרבן בזמן אפילו

 אס לנו הניד ולא לליוורנו מכנאס מעיר בבואו
. כ״א( הי׳ ח' תנ"י )עיין כ״י או נדפס הוא

. ה׳( סוד )עיין ישראל, מקלה 2115.

 ופשטיסבערכין באורים אברהם. מקום2116.
רד״א ב״י : חדש ילקוט ס' כעין א״ב כסדר

,187 .
 , בהוספות משה זכרון )עיין דוד. מקום2117.

. דוד( צנה

 אלקנה ב״ר שמואל ה״ר שמואל. מקום 2118.
 י״ד בש״ע דינים וחי׳ שו״ת . מאלטונא

 כמה על גפ״ת חי' התירוצים שער ובסופו

. 2ס ,תצ״ח ,אלטונא :מסכתות
.אילם( )עיין .בינה מקור 2119.

 אלקנה ב״י ברוך ה״ר . ברוך מקור 2120.
 רח״ם ב״י : לחזנים התנצלות דברי . ש״ץ

. £? 269 וע״ש 504
 .וויזל בענריט ברוך ה״ר ברוך. מקור 2121.

 כנ״ל עוד . 4סיקה״ת, דיהרנפורט, שו״ת: עשר
.4סתקל״א, ד״א, :בנו ע״י תוספות קצת עם

 זלמן ב״ר ברוך ה״ר .ברוך מקור 2122.
 : פרד״ס ע״ל עה״ת דרושים .פייתוסי

. 2ס , 1790 ,ליוורנו
 אבן יצחק כ״ר ברוך ה״ר .ברוך מקור 2123.

 ואיוב משלי וקהלת שיה״ש על פי' . יעי״ש
 המלות פי׳ א' בצד ראשים לשלשה ונפרד
 : פשעים ואצלו הפסוקים המשך ונכחו

, 2ס ,של״ו ,קושטאנטינו
 שלמה כ״ר ברוך ה״ר . ברוך מקור 2124.

 ובסופו טורים ד׳ כסדר שו״ת * קלעי
 לבית שלמה וה״ר אהרן לה״ר שו״ת קצת

 ,אזמיר :קלעי מרדכי ה״ר ולאחיו חסון

. 2ס , הו״א או״ת
 . לבנון( מן נוזלים )עיין . ברוך מקור 2125.

.תפלה( )עיין .ברכה מקור 2126.

 יצחק ב״ר אביעזר ה״ר הברכה. מקור 2127.
 ה׳—פ״א ברכות משניות באור .מטיקטין
 לבאור ונחלק ותפלה ק״ש בהלכות המדברים

 מספרו ח״א והוא רש״י על ובאור המשנה
 מקור א( : ספריס ג' הכולל משולשת ברכה

 . הגמרא על ברכה תוספת ב( .הליל הברכה
 : הברכות ספיקות על הברכות בירור נ(

. 4ס , הרי״א , לעטבערג
 הברית משמרת זס׳ צדק שערי ס׳ ]ב״ח

. בשער[ שס כמ״ש

 .היחוד( שעי )עיין . הברכה מקור 2128.

 .בכרך יאיר היים ה״ר .חיים מקור 2129.
 הס׳ והקדמת . עצום בפלפול א״ח ש״ע על חבור

. זה עיין ,שלו יאיר חות בשו״ת נדפס הזה

 מארם הכהן חיים ה״ר . חיים מקור 2130.
 ד׳ כל על לחבוריו הכולל שם הוא . צובא

 אבני נשמות שמות להם קרא ובפרטם ש״ע
 )ועיין .הש״ע מחלקי חלק לכל ג׳ ג׳ החשן

. שם( ומ״ש ברקת טור

 אחר עד א״ח ש״ע על הנ״ל חיים מקור 2131.
 ,שם .תט״ו ,ד״א : קבלה ע״פ תפילין הל'

. 4ס , תנ״ז
 ע״ד פסח הל׳ מצות טעמי הנ״ל חיים מקור 2132.

 חש״ד ,קונשטאנרינה : ]וי״א חמו"ד הקבלה:
. 8ס ?([ 1650)

 .ליסא אבר"ק יעקב ה״ר .חיים מקור2133.
 והגהות פסח הל׳ א״ח ש״ע על ובאורים חי׳

 : כריתות מס׳ על חי' ובסופו ומ״א בט״ז
 ווארשא; . תקע״ג ,פשד״א .תקס״ז זאלקווא,

 . 2ס ,תקע״ז , דיהרנפורט . 4ס , חקע״ה
 :בשער וכתוב כריתות חי׳ כלי פולנאה ד׳ וראיתי

. 2ס ,תקע״ז , דיהרנפורט
 אשר כ״ר חיים מרדכי חיים.ה״ר מקור 2134.

 : פרקים קכ״ה מוסר עניני .זעלינסבערג
 )עיין ממנו וח״ד . 8ס ,תר״א , רעדלהיים

. דרך( מורה

 יהודהן׳ שלמהב״ר ה״ר חיים. מקור2135.
 ונחלק מאד עמוק פילוסופיא ס׳ .נבירול

 הרש״ט אסף ממנו . רבים ומאמרים לשערים
 , המורה מורה ספרו תוך אל פאלקיירא ן׳

 ספרו תוך אל דוקעש הר״ל הריס זה.וממנו עיין
 ככתבם: שהדפי׳בל״א זכרון ואבני כבוד עמודי

 טהרש״ט לקט אלה ומלבד .8ס ,1837 ,ווין
 האומ״ר מלא ממנו הנ״ל פאלקירא ן׳

. לקוטים בשם ^.2 239 פאריז בכ״י ונמצא

 המכונה צרצר. שמואל ה״ר חיים. מקור 2136.
 מנטובה, המחקר: ע״ד עה״ת פי׳ .סנה אבן
סי׳ על סדרו ממנו וקצור .2ס ,שי״ט
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 , תורה , טובה מרגליות )עיין עה״ח הראב״ע
. תרנ״ה( דף תרי״א עק״ד ועיין

 בטהר״ח שמואל ח״ר חיים. מקור2137.
 ,ליוורנו :בחג חג להלכות בדרושים .ויטאל

, 2ס ,ה׳ קוית"י
 ס׳ בעמ״ח חברו . רפואה ס' . חיים מקרר 21.18.

. 243 רף 280!/0 מינכען בכ״י רפואות
 הובא . בקבלה עמוק ס׳ . חיים מקור 2139.

 ואחריו ש״י כ״כ . מהטובה ד' הזהר ,ס בהקדמת

 בפסק הוא ואמנם 433 סי' 1367 דף ח"ב וואלף
. ! נדפס מס' מכבר והוא דלטש ר״י

 חזות , חיים מים באר )עיין .חיים מקור 2140.
 עקידת , תורה סתרי , נתיב יאיר , קשה
. תורה( ,יצחק

 ה״ד . צבי ותפארת חיים מקור 2141.
 הירש צבי ב״ר זיסקינר שניאור

 ,נדה הלכות י״ד ש״ע על חי׳ . גונדרסהיים
 מקור על חיים מקור א( : לשנים ונפרד
 ופלפולים חי׳ צבי תפארת ב( .הדין מוצא

, 2ס , תקנ״ח ,אופיבאך :נדה במס׳
 . קראכטאהל חיים ח״ר . החיים מקור 2142.

 , פיורדא :ונ״א נ״ר ועל ח״מ על פשעים

 שער ועל .4ס ,)חנ״ז( החיי״ם ע״ץ דר״ך
 , החיים מקור ראשון ספר : כחוג הם׳

 ברי״ל יחיאל ה״ר בהו בן ע״י לביה״ד הובא
 מכל וציונים מפתחות לו ועשה קראכמאל

 נדפס ולא וחומה חיל בשם הנ״ל הס׳ חי׳

. יד מקצר

 ומערכת טבעיות חקירות . חכמה מקור 2143,.
.1170, ף רד"א כ״י :והכוכבים הגלגלים

 מקור , חכמים דברי )עיין .חכמה מקור 2144.
. יה( פתחי , השכל

 ב״ר עוזר חיים ה״ר .החכמה מקור 2145..
 ,ווארשא : וח״מ עה״ת פשעים .כהן משה

. 4ס תקע״ר,

 מאיר יעקב ה״ר חיים. מים מקור 2146,.
 חי׳ ח״א : חלקים ב׳ . פאדווא חיים ב״ר
 עמוקים עניניס על חי' וח״ב י״ד ש״ע על

 אבות עץ ענף קונע' ובסופו ופוסקים בש״ס
 מנחת )בע״ס אהרן ה״ר לזקנו שו״ת עשר

. 2ס ,תקצ״ו ,סדילקאוו :אהרן(

 שלום ב״ר יצחק ה״ר . נפתח מקור 2147..
 : אה״ע ש״ע על חי׳ . ליסא אבר״ק

. ^ו. 610, ף רר"א כ״י

.השילוח( מי )עיין נפתח. מקור2148..

 : ספירות עשר על באור . השכל מקור 2149..

 ח״ב וואלף 999, ף 913, ? רד״א כ״י
. הכמה מקור : 33 סי׳ 1367 דף

.קט;( חינוך )עיין .השפה מקור 2150.

 בה״ר בענדיט ברוך ח״ר ברוך. מקורי 2151.
 : דרושים וקצת פשעים . המבורגר דור

, 4ס , לישרי״ם , ברעסלויא
 יוסף ב״ר אברהם ה״ר . מנהגים מקורי 2152.

 בישראל מנהג דבר כל על .לעוויזאהן הלוי

 להשתנות שעשוי ומה במעות ואם טוב אס

 ומקורם שרשם בהוראות וכו׳ ומקום בזמן
 : ח״א ,פרקים ק׳ וכו׳ ופוסקים מש״ס
 , 8ס , (1846) יעק״ב קדו"ש י״ה ,ברלין

פינקלשטיין. יוסף מנהגים.ר.״ר מקורי 2153.
 ואין ומלותיו בלשונו ממנו ולוקח בקצור כנ״ל

 , תור״ה ,ווין :ח״א ,פרקים מ״א חדש, כל

. 8ס ,)לעמבערג( חמו״ר .12ס
 . אברהם לקט עם אברהם מקרת 2154.

 :אשכנז בל׳ חחומין ועירובי ונדה מקוה דיני
. (1193 בעער )רפי׳ . 4ס , תצ״א ,פראג

 ששיס .גאון האי רב .וממכר מקח 2155.
 ונלוו ממונות ודיני וממכר מקח בדיני שערים

 ומשפטי התנאים ומשפטי המשכון ס׳ לו
 ע״י לעברי ונעתק ערבי בל׳ חובר . הליאות

 בשנת אלברצלוני ראובן ב״ר יצחק רבינו
 שם כמ״ס ,שנה ל״ה בן או והיה . תתל״ח ד״א

4ס , שס״ב ,ד״ו : המפתחות בראש
 אלה זולת הלכות על עוד חיבר הנראה וכפי

 הדינין ספרי ומהם , שערים הכולל בפס וקראם
 קדמונים ומצאנו .בפ"ק ממנו המובאים והפקדון

 קורא ורפ״י . פערים בפס לספריהם שקראו רבים
 ב״מ )עיין האי דרב שערים בפס זה לספר גם

 לס׳ פקורין קדמונים ויס .מדיין( ד״ה ע״א דל״כו

 שערי בפס ג״כ האי דרב שבועות משפטי
כ״ב. הערה פי״ר להג״מ רה״ג שבועות.ועי׳בתונדו׳

 ג״כ פס הנדפס שבועות משפטי ם׳ ובסוף
 לקופים ג״כ נמצאו ,לפניו חדפים ג׳ ההיא נפנה
 וטובה מתוקנת אחרת מהעתקה פהס ונראה זה מס'

 כ״ז(. הערה פס רה״ג הנ״ל.)תולדות מהעתקתריב״ר

 על והערות מ״מ עם הנ״ל וממכר מקח 2156.
 הכל הספר בגוף והגהות זהב זר בשם שוליו
 וכו׳(: רוקח שמן )כע״ס מפילץ אלעזר לה״ר

. 4ס ,תק״ם , ווין

 חפני בן שמואל רבי . וממכר מקח 2157.
 וטעות .)ש״י( :ק״ל דף יוחסין ס׳ .הכהן

 היוחסין דברי המשן שם הרואה יראה כאשר הוא
. כ״ז( הערה צ״ג דף תק״ן בכה״ע )ועיין

 דמיון )עיין .מהרפואות השוה מקח 2158.
. הרפואות(
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 קאניטי. יוסף אברהם חי.ה״ר בן מקיץ 2159.
 )ר״ת צ׳ואה י׳שראל נין ק׳ תנה מ׳ בדיני שו״ת

. 4ס ,תקי״ז , קושט׳ :מקי״ן(
 אליקים חנניה ה״ר . רדומים מקיץ 2160.

 וסליחות תפלות . ראיטי עשהאל ב״ר

.8ס ,ת״ח ,מנטובה רבה: הושענא לאשמורת
 גריסהאבר יצחק ה״ר נועם. מקל2161.

 שטירל דג איפור על . פאקס אבד״ק

.8ס ,תקנ״ט ,ווין ע״ז: הזמן גאוני והסכמות

 נתן ב״ר אהרן ה״ר .אהרן של מקלו 2162.
 כסדר תורה חי׳ . מטרעבאוולי נטע

 ]ג״ח . 4ס , תקכ״ח , אלעקסניץ : הפרשיות
. אהרן[ שם ס׳

 מרואן ב! הבבלי דוד ר׳ . המקמץ ס׳ 2163.
 השס תארי בבאור . אלרקי לו קורין ויש

 . שעריס או פרקיס כ׳ ובו לגשמות הנועיס
 ט׳ שער וכל .לעברי ונעתק ערבי בל׳ חובר
 לר״ג קדם הליכות בס׳ נדפס ז״ז וקצת ממנו

 עתי מכתב )ועיין .וכו׳ ס״ט דף ע״ש פאלאק
 דף ח״א ופירשנו רע״א דף ה' חלק לגייגער

.וצ״ע( ,ע״ד

 המצות בעניני . אברהם ה״ר . המקנה ס' 2164.
 : ש״ז שנת חובר . קבלה בדרך והאמונה

. 1704, ף רד״א כ״י
 .קמחי יצחק ב״ר יוסף ה״ר המקנה. ס׳ 2165.

. לפעמים מזכירו בנו הרד״ק . נביאיס על פי'

 הורוויץ הלוי פינחס ה״ר . המקנה ס׳ 2166.
 על חי׳ הפלאה מס׳ ח״ב . פפד״ט אבד״ק

 חי׳ זעירא פתהא ובראשו ,קדושין מס׳
 אה״ע ש״ע על חי׳ אחרון קזנט׳ ובסופו אגדות

 . תקס״א , אופיכאך : מ״ה(—כ״ו )סי׳
 . 2ס , 1860 לעמבערג, . תקצ״ה סדילקאוו,

. זה עיין ,לוי מחנה ס׳ לו נלוה

 מאיר ב״ר אברהם ה״ר . אברם מקנה 2167.
 שעריס בשמונה לה״ק דקדוק על . דבלמש

 לבית דוד ב״ר קלונימוס וה״ר השלימו. ולא
 בטעמי האחרון השער השלים קלונימוס

 :לבדו וגס רומית העתקה עס נדפס . המקרא

. 4ס , רפ״ד ,ד״ו
 מפורש רומי ל׳ עם הנדפס בשער ]וראיתי

 בלה״ק פער לו ואין 1523 דעצעמבר 14 הפרנן
 לבד בלה״ק והנדפס מרובעות. אותיות הס׳ והקדמת

 באותיות והקדמתו וחמו״ד בלה״ק גדול שער לו יש
. שור:[ על ושורה דף על דף נדפסו וז"ז .רש״י

 :כנ״ל רומי ול׳ בלה״ק הנ״ל אבלם מקנה 2168.
 : לבד רומי ובל' . 4ס ,שג״ד ,האטוא

 164 ]ורמש"ש.רס״ד . 4ס שכ״ד, אנוירשה,
. ע״ש[ , חשודים ששניהם נ׳

 שיראנו. אברהם ה״ר .אברהם מקנה 2169!.
 מלא )כס׳ התלמוד וכללי דינים חי׳ ח״א ב״ח:

 והאמוראים התנאים כללי על וח״ב .הרועים(

. 2ס ,תרי״ח ,שאלוניקי : הלכות וכללי
 ג(§31111שט 6-ג^!ט .אגתיו מקנת 2170.

 ס׳ .בפאריז לה״ק ומלמד מורה 06ז1)שט
 והטעמים התנועות על חלקיס:ח״א בג׳ דקדוק

 קצת וח״ג מאד נכון בסדר הדבור מחלקי ח״ב
 אבנים ל״ב הראשון הטור לרד״ק המכלול מס'
 , רומי ל' העתק עם והכל אח״ז טורים וז׳

 ודרכי בפעלים הרד״ק מדרך שנטה ולפי
 :ל״ב( )ר״מ המכלול מס' יותר הביא לא הדבור

. 8ס , 1837—40 ,פאריז
 ב״ר חננאל רביט . המקצועות ׳0 2171.

 צ״ב דף בראב״ן ונזכר . דינים ס׳ . חושיאל

 כ״ח )שג״ב לב חקרי גדולים ושארי ובמרדכי
 בנ״י ממנו לקוטיס וקצת .במקומו( שלי ושה״ג

.שם( ומ״ש הפץ ס' )ועיין .627, ף רד״א

 השרשיס ס׳ קצור הוא .דרדקי מקרא 2172.
 צרפת : והס ,לשונות בג׳ ופתרונם לרד"ק

 ברש״י בלע״ז מלות כל ובאור וערבי ולע״ז יפן
 חרוזותיו וראשי קטן שיר ובראשו , ורד״ק

 )נאפולי(, המחבר:חמ״ר שם הוא ואולי יחיאל

 באור שהוא כתב בודק והרצ״ה .2ס ,רמ״ה
 במנטובה ונדפס ואיטלקי ערבי בל׳ לה״ק שרשי

 ומ״ש . אח"ז מענו או רנ״ה שנת שונצינו או
 ליצירה ה׳רח״ם שנת אלול ר״ח היום זה בסופו

 דף תר״ז עק״ד תוס׳ )עיין מבורו השלמת זמן הוא
.צרפתי תרגום בו והסר שני ד׳ הוא ואולי ברי״ת(.

 בל״א ופתרונם לה״ק שרשי דרדקי. מקרא 2173.
 לפ״ק: רפ״ב מנחם ב״ר מרדכי בתוכו וחתום

. איה מקומו ידעתי לא ובק״ד תקמ״ב רד״א ב״י

 :ביראה הנערים בו לחנך דרדקי. מקרא 2174.
. )ש"י( . ..ד״ו

 ב״ר זוסמן אליעזר ה״ר .מפורש מקרא 2175.
 ומבואר מועתק ח״ת חמשה ס.*רורלם יצחק

 .4סתק״ט, ותלמיד:ד״א, רב שו״ת בדרך בל״א
 בראשית )סדר א׳ חוברת צחה, בל״א כנ״ל עוד

. 8ס , תקס״ח ,המבורג :נח( סדר וקצת
 יוסף ב״ר שמואל ה״ר .מפורש מקרא 2176.

 בפירושו מביאו . עה״ת באור . בלוקניק מ״ט
. * עיין , משולש איל לס'

 . ישעיה( , וזורה )עיין . מפרש מקרא 2177.

 . סופרים( תקון )עיין . סופרים מקרא 2178.

 נפוליו שרי דברו אשר . העדה מקרא 2179.
 בצרפת אשר ישרון עדת ראשי בהתאסף
 חמו״ר :ל״א עס ,פאריז בעיר ואיטליא

. 6ס , )תקס״ז(
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 עזריאל ב״ר אליהו ה״ר .קדש מקרא 2180.
 לנוסחאות הנוגעים דקדוק כללי . מווילנא

 . 8ס ,תע״ג ,ברלין : באור עס ,התסלה
 ?,6 2785 לרח״ם נמצא וכן שער חסר וראיתיו

 סדור אל נספח רל״ה דף ח״א פירשנו ולפ״ד
 חסר ולכן ווילמ״ד וד׳ ברלין ד׳ שלו תפלות

. וע״ש ,הוא כן לא בל״א שהוא ומ״ש .שער

 שלמה ב״ר הירש צבי ה״ר קדש. מקרא 2181.
 עדי מחבולו מלוקט , גדיא חד על פי׳ .זלמן

. 8ס , 1827 ,פראג : עה״ת צבי
 מחזור, נעם, דרכי )עיין . קדש מקרא2182.

. תורה( ,וכו׳ רות על ,פי

.תורה( )עיין .גדרלרת מקראות 2183.

 מוסר . חיות אפרים ה״ר קדש, מקראי 2184.
 , ]רח״ם 12ס ,חקפ״ט , קונשטנטינא :השכל

 . 8ס , )תקפ״ט( חש״ד ,קייואי אורטה : וי״א
 : וכו' עה״ת דרשות :קס״ב דף ח״א ופירשט
. [4ס ,תקפ״ב ,קושט'

 אבואלעפיא. חיים קודש.ה״ר מקראי• 2185.
 ולשונות ומגילה יו״ט פסח הל' ש״ע על

 .במקומו שלי ושה״ג קי״ח )שג״ב :וכו׳ הרמב״ס
 : רח״ס וגם דברלין הרב מכ״י ש״י תוס׳ אבל

 . 2ס ,הע״ט , אזמיר :וחידושים( דרושים
 . .. נזקר״א הז״ה היו״ם : ורשי״ר ]וצעדנער

. [4ס ,)חפ״ט( 'לכם
 בנימין ב״ר יוסף ה״ר קדש. מקראי2186.

 ,ואהבה ויראה המצות באור ח״א . סאמיגה
 עם המועדים מצות וטעמי סודות ח״ב

 בנין ס׳ ]ג״ח . 4ס ,שמ״ו , ד"ו : הדינים
. ע״ש[ ,בהקדמתו שם כמ״ש עולם

 כ״ר יצחק יעקב ה״ר . קדש מקראי 2187.
 בדיני שערים ל״ב .יוטעם ליבוש מאיר

. 4ס , חרכ״ב , לבוב : התורה קריאת

 ליב שמואל ה״ר . קדש מקראי 2188,
 .בפלפול ומועדים לשכתות דרשות . קוירער

. ״ג( )שי : שמואל עולת בספרו מזכירו

.תורה( )עיין .קדש מקראי 2189.

 לוי ב״ר מאיר ה״ר . זהב מקשה 2190.
 בשם התורה כסדר פשטיס . מזאלקווא

 .. זאלקווא משלו: נפך תוספת עם הזמן גאוני

 . 8ס , הקי״ג , רעדלהיים , תצ״ג , פפד״א
 לקוטי מספרו חדש קובץ הוא הקדמתו ]ולפ״ד

 חידושים והעתקתי :...וז״ל שם כמ"ש שושנים
 הדפוס על והעליתי משלי כפך והוספתי מהגאונים

 הנ״ל לחבור וקראתי זאלקווא ק״ק קהלתנו פה
 עלי שקמו ראיתי ויען . וכו׳ שושנים לקוטי
 גדרו ופרצו חכמים( אסיפת בע״ס )הוא אנשים

 והוספתי מד״ס שניות בידים ובאתי וכו׳ עולם של
. וכו'[ משלי נפך

. לעיל(—מור )עיין .—מר 2191.

 ענתיבי אברהם ה״ר . ואהלות מר 2192.
 ד' )כסדר שו״ת . צובא בארם ור״ט ר"מ

, 4ס , תר״ג ,ליוורנו :טורים(
 . עטיא יצחק ב״ר מרדכי דרור.ה״ר מר 2193.

.2סת״צ, אזמיר, מסכתות: כמה על גפ״ת חי'
 .אשכנזי כהן מרדכי ה״ר . דרור מר 2194.

. כ״ח( סי׳ מ' )זצ״ל . .. דרושים

אסתר(. שלום ש״ם, הגדה )עיין דרור. מר 2195.

אוצי )עיין .ינוקא ומר קשישא מר 2196.
. אליהו( דבי תנא , בלום

. יעקב( גאון )עיין . דמתניתא מרא 2197.

 . שפיגל בראנט ובל״״א המראה ס׳ 2198.
 השכל מוסר .ירושלמי הענוכש משה ר׳

 ע׳ ובו ופשע חטא כל על תשובה ועניני
 , באפיל . של״ם שם, . של"ב פראג, פרקים:

 , םםד״מ ,שפ״ו ,חט״ר( )או שם . שס״ב
 דף ח״א )ובפירשט . 4ס ,תס״ו , שם .תל״ו
.ע״ש( , הדפוס בשנות פה דברים עירבוב שפ"ג

 הספירא ס׳ הוא .האופנים מראה 2199.
 נעתק .שקרובושקו ליואן (8ן11ג0)גז

 אברהם בן שלמה ה״ר ע״י לעברי

 ס׳ בסוף נדפס .שערים לד׳ ונחלק אביגדור
 צ׳(. באות זה )עיין ונמוקים פי׳ עם הארץ צורת

 פירושים ב׳ עליו עשה אלמושנינו והר״ט
 )ועיין השמים ושער אלהים בית בשם

. שם( ומ״ש אלהים בית

 חיים ה״ר פי׳ עם הנ״ל האופנים מראה 2200.
. 1673, רד״א כ״י :ליסקער

 כ״ר יעקב ה״ר . האופנים מראה 2201.
 על הרא״ה חי׳ כולל .פייתוסי אברהם

 בשם ומ״ק ביצה מס' חי׳ ואח״ז ביצה מס׳
 הרא״ש ותוספי הנ״ל לטהרי״ף יעקב יגל

 ר״ה פסחים מס׳ חי׳ ואח״ז סוטה מס׳ על
 :הנ״ל למהרי״ף יעקב יגל בשם ומכות ע״ז

. 2ס , תק״ע ,ליוורנו
 שלמה רפאל ה״ר .האופנים מראה 2202.

 נ״ו וחידושים דרשות . מורדוך חיים ב״ר
 לקוטי חכמים עצת ס׳ לו נלוה . אופנים
 : ישנים מכ״י ועניניס פילוסופים מאמרי

. 4ס תקב״ץ( )או תקפ״ז ,שאלוניקי
 .תהלה( חיים )עיין .האופנים מראה 2203.

 מפוזנן. א״ש אברהם ה״ר . אש מראה 2204.
 ,ברלין : הש"ס כל על והגהות סוגיות חי׳

 , 4ס שני( ד׳ הוא ואולי .תקס״ג )וי״א: תקצ״ג
,47
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 ברי״א גבריאל ה״ר . גבר מראה 2205.
 המחזור מן שלישית למהדורא נאלאק.הקדמה

.8ס,תרי״ח, ד׳־א הוללאנדית; הרגום עם מ״ה
 .אשכנזי רפאל ה״ר .הגדול מראה 2206.

 : 518, ? )ורובענס שונים דרושי.ס ח״א,
 דורש ח״ב . 2ס תק״פ, ,שאלוניקי :עה"ה(
 יאודה לה״ר יאודה שרידי עם כנ״ל טוב

. 2ס ,הקצ״א ,שם :אשכנזי
 .התאוה וקברות זבובית מראה 2207.

 ראיתי כ״י . פונטרימול כשה אהרן ה״ר

. רטש״ש[ :תרב״ז כשנת

 גרשון ב״ר יוסף ת״ר . חיים מראה 2208.
 ה׳לכוח גדות א׳ ר׳מזיס שלים מ׳ . קונצא

. 8ס , (1629) חש״ד , קיירי : כשירים
 גלוגא יחזקאל ה״ר . יחזקאל מראה 2209.

 ,פראג :חולין מש׳ על חי' .)שלעזינגר(

. 2ס תקפ״ב,
.תלמוד( )עיין .יחזקאל מראה 2210.

 יחזקאל ה״ר גדול. יחזקאל מראה2211.
. 7 ברייט כ״י :עה״ה( )חי׳ . קינדלש

 על פי׳ .להנ״ל קטן יחזקאל מראה 2212.
. 4ס , תג״ה ,פראג : תמוהים מאפרים קצת

 מליסא.חי׳ כהן יהודה כהן.ה״ר מראה 2213.
.4ס)ומנחומ?(:םםד״מ,תקל״ו, זנחיס מם' על

 ב״ר בער יששכר ה״ר . כהן מראה 2214.
 הפסוקים משעברשין.מפתח הכהן נפתלי

 לעניניס שערים י״ז ובסופו הזהר לס׳ ופ״מ
 שערים י״ז ח״א :ס"ג דף 6ח" ]ופירשנו וערכין.

 שעי וכל והפלה ועבודה ומוסר ירחה ני בעני
 פסוקי לכל מפתח וח״ב .מיוחד בשם נקרא
 בשם ונקרא הזהר בס' המבותרים נו״כ

.4סד״א,תג״ל, שמ״ט. קראקא, רב[: מעשה
 הכהן דור כ״ר יששכר ה״ר כהן. מראה 2215.

 ונבואה רוה״ק בעניני קבלה . מזאפושטש
 זאלקווא, :הגלגל וסוד ושדים מלחכים ועניני

. 4ס תק״ג,
.כהן( ומראה אור קרן )עיין .כהן מראה 2216.

 מנחם ב״ר חיים ה״ר .הכתב מראה 2217.
 ובאורי בל״א לנשים הכתיבה למודי מגלויגא.

. 8ס , )ברלין( חמו"ד :ר״ת
 . פתחיה ב״ר עבר ה״ר .הכתב מראה 2218.

 וקריאת הנכונה והכתיבה הקריאה למודי
. 8ס ,חמו״ד : הר"ת

 אשכנזי שמואל ה״ר .הלבנון מראה 2219.
 ופי׳ ובאור ת״א עם שיה״ש .דייטשלענדר

 ,פרעסבורג :הספר לעניני הקדמה עם המלות

. 8ס תר״ח,

 . שפיגל צוכט ובל״א מוסר מראה 2220.
 הש״סכסדר בכל אשר והמליצות המשלים כל

 .בחרוזות בל״א וגס ובחרוזות בערכין א״ב
 אליעזר ב״ר אביגדור ה״ר ע״י לביה״ן הובא

 ,לובלין , ש״ע , פראג : הילדסהיים ליפמאן

 . 4ס )?(ת"מ ,פפד״ט .תל״ח ,פראג ת',
. וצ״ע ,8ס ,תנ״א ,שם

 לה״ר ,ל״א עם הנ״ל מוסר מראה 2221.
 גענצברגיר ממשפחת אולמאן זעליגמאן

 . 8ס ,תע״ו ,אופיבאך , )?( ת"ם ,פשד"ט
מיחש שם רומי בל' אבל . 406—7,0 )רד"א

. וצ״ע( ,ע״ש לבד הם׳ הקדמת רק לו
 ,בלום( אוצר )עיין .המוסר מראה 2222.

 )עיין .חכמה ומשלי מוסר מראה 2223.
. ונצחיותה( הנפש חיי

 א״ב כסדר בש״ע הדינים מקום מראה 2224.
 : ישראל כ״ר פייבש משלם לה״ר בערכין

 , אה ה דר פר הומבורג . 8ס ,ת״ז ,קראקא
. 12ס תצ״ד,

 ה״ר כ״י .האריז"ל לכתבי מקום מראה 2225.
. ?6 506 רח״ם כ״י :ברלין אבד״ק מיכל

 רד״א כ״י :הש״ס למאמרי מקום מראה 2226.
. £? 800, ף

 בס׳ הנמצאים העניניס מקום מראה 2227.
. ?£936, 9 שם כ"י הזהר:

 וזוהר מדרש בש״ס העניניס מקום מראה 2228.
. 1099, 9 שם כ״י :א״ב כסדר

 מוצאם למקום תנ״ך פסוקי מקום מראה 2229.
 שם כ״י :חז״ל ספרי ושאר ומדרשים בש״ס

){ ,1313 .
 יוזלן לה״ר בש״ס כנ"ל .מקום מראה 2230.

. £? 1613, ף שם כ״י : לוריא שלמה ב״ר

 יהודה ב״ר רפאל ה״ר .הנוגה מראה 2231.
 יוסף דבר ח״ב .הרמב"ס ע"ד .אשכנזי

 : דאנון יוסף לה״ר ושמעתתא אגדתא

. 2ס ,ת״ר ,שאלוניקי
 כהן חיים משה ה״ד . הסנה מראה 2232.

 ארצו על שעברו תלאות ספור . מהחזנים

 ב׳ סי׳ ח׳ תג״י עיין .רמש"ג כ״י .עמו ובני
. ל״ר פי' מ' ושם

 הירש צבי ה״ר .הכהן עיני מראה 2233.
 פשעים ח״א :חלקים ב׳ הכהן. רפאל בה״ר

 , ברעסלויא :אגדות חי׳ וח"ב תנ״ך על

. 4ס ,תקע"ו
 .אזכרי יעקב יוסף ת״ר .עינים מראה 2234.

 ,שאלוניקי :ותוספות רש"י סוגיות על הי'

. 2ס תקע״ו,
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 . אשכנזי רפאל ה״ר .עימם מראה 2235.
 בספרי שנתבארו התלמוד סוגיות על מ״מ

 ..איזמיר אהרן: ויד הכנה״ג אחרי האחרונים
 השער וכפתח . 2ס , לדר״ש לב״י ,שאלוניקי

 ר׳ )תג״י :ז״ל הרטבים על הגדול חבורו הזכיר
. י״ג( סי'

. משה( פני )עיין .הפנים מראה 2236.

. הברית( לוחות שני )עיין . צדק מראה 2237.

. מחזור( )עיין . קיש מראה 2238.

.שסיגל( ברנט )עיין .השורפת מראה 2239.

 השתן ממראה לשפוט השתן.מאמר מראה 2240.
. טג 168 ורן ב״י :החלייס על

 ב״ר חמך מאישטרי .אלהים מראות 2241.
 ממשפחת הרופא אלקוסטנטינו שלמה
 ועל לפרד״ס שנכנסו ד" בענין .החנוכי

 : מחקר בדרך וזכריה ויחזקאל ישעיה מראות

 רח״ם ב״י ג\2 279, (ן 1172, ף רר״א כ״י
 ע׳ )ברשמש״ש 56/6 ליידען וכ״י 507
 . 239, 201 מינכען ... וואטיקאן (259

. ^2 185, 852, 853, פאריס
 אונקניירא. יצחק אלהים.ה״ר מראות 2242.

 כאשר :וז״ל כתוב ר׳ אות כנדגלות איומה בס'
 מראות הנקרא ספרד בני יחוס בספר כתבתי

. שכ״ה( )סה״ד :ע״כ אלהים

 . רבות מדרש על פי׳ .אלהים מראות 2243.
. ע״ש וסרח כפתור בס' הובא

 הקדש(. עבודת )עיין . אלהים מראות 2244.

. יעקב( מזבח )עיין . יעקב מראות 2245.

חכמתארבתי(. העליונות.)עי׳ מראות 2246.

 הושע על אלשיך קצור הצובאות. מראות 2247.
 זעליג אהרן ה״ר ע״י ועובדיה עמוס יואל

 בית )בע״ס ליווא יהודה ב״ר טסקאהל

 הראשונים מזמורים עשרה על כנ״ל אהרן(

. 8ס ,ותלמדנ״ו , אלעקסגיץ : בתהליס
 יהודה ב! דוד ר' .הצובאות מראות 2248.

 בלה״ק מתורגם הזהר ס׳ . (98 ד׳ )המזכיר
 וחסרון יתרון בו ויש והלאה מות אחרי מפ׳

 ע״ע דף ז׳ )ב״ח שד״ל ב״י :הנדפס מזהר
. (37 יוא״ל )ב״י זרוע אור ועיין . ע״ש(

 בשבח שפר אמרי .הצובאות מראות 2249.
 : ממוטי יהודה לה״ר א״ב ע״ס הכתב

. 352 רח״ם ב״י
 ב״ר זאב משה ה״ר הצובאות. מראות 2250.

 ש״ע ובאורי חי׳ . מביאליסטאק אליעזר

 ובסופו דאיתחא עיגונא בדיני י״ז סי׳ אה״ע

. 2ס תק״ע ,הוראדנא : גפ״ת מחי׳ לקוטיס
 חיים ב״ר משה הצובאוח.ה״ר מראות 2251,

 ,ד״ו :ראשונים נביאים על סי׳ . אלשיך

 אופיבאך, ש״ם. שם באלשי״ך(. )ש״י: שס״א

. 2ס ,תע״ט
 : הפנים עם הנ״ל הצובאות מראות 2252.

 כי ש״ע, : ¥. 192 כרד״א )ודלא ש״ם ,פראג
 שנת בשלח פ' ונשלם של״ם עקב י׳ ויבא הפרע

. 2ס בסופו( כמ"ש שפ"א
 נביאים על הנ״ל הצובאות מראות 2253.

 )וגס .שפ״ג , שם .שנ״ה ,ד״ו :אחרונים

. 2ס ,שס״ז ,שם :נ"ר( על
 הפנים עם הנ״ל הצובאות מראות 2254.

 משה לה״ר תוכחה מוסר אגרת ובסופו

 . 2ס ,ת״ס , יעסניץ :מפראג החסיד
 .תקט״ו , זאלקווא :הנ״ל מוסר אגרת ובלי

. 2ס , תקב"ה פיוררא
 על לשפוט רפואה ס׳ .השתן מראות 2255.

 ובו קצרה בדרך ומראותיו השתן מגוון החלייס

. פעמים,ע״ש ב׳ ט^ 169 ורן ב״י שעריס: י"ג

 זהר אבן כתב אשר כנ״ל השתן מראות 2256.
 : שערים י׳ ,קצרה בלשון לבנו ?( )איזה

. ״^220/4 )לרמש״ש( סינכען ב״י
 יצחק מקבלת כנ״ל השתן מראות 2257.

 המבורג ב״י : )?(בנו יוסף מפי הישראלי

 וע״ש(׳0 רשמש״ש )ע״פ 511/3 ברלין וב״י 309

 קצתם .למי נודע לא כנ״ל השתן מראות 2258.
. ?6 8/9-10 )לרמש״ש( מינכען בכ״י

. רפואה( ס׳ )עיין .השתן מראות 2259.

 ב״ר אברהם ה״ד . השתנים מראות 2260.
 מלוקט כנ״ל ברפואה מאמר . הרופא יהודה

 עשרה ובו לפניו שהיו רפואה ספרי מכל

. ו.\2159 ורן ב״י :שערים
 דוד יוסף חיים ה״ד . העין מראית 2261.

 נלוה .יעקב עין אגדת על חי' . אזולאי

 ע׳בדיס כ׳ותיס ר״ת חיה כעת ס׳ אליו
 ובסופו חי׳ ושארי קטנות ממס׳ ת׳מורה

 ותקוניס ש״ס הגדה על פי׳ הנפש בתי

. 2ס ,חקס״ה ,ליוורנו :והשמטות
. אברהם( זכרון )עיין העץ. מראית2262.

 חכמת על לאריסטו הפנים מראית 2263.
 ב״י המרשים ולדעת . אריסטו( )עיין : הפרצוף

 הסודות סוד מס׳ אחד מאמר הוא 128 ווין
 או״ח במפתח ג״כ ועיין .בפ״ע ס׳ ולא לאריסנוו

 הכרת שער )ועיין . שם וכהערה שכ״ג דף
̂ 2 1050/5 רוסי די ובכ״י . ש'( כאות הפרצוף

. ע״ש ,הפרצוף בהכרת מאמר נקרא

 ברפואה מאמרים כ״ז . הראש מראשות 2264.
 יהודה ר׳ ע״י נעתק ואפיד אבן ס' ע״ם

.הקי״ב בשנת ישי מגזע נתן בן שלמה בן



מרדכי372הצדה מראת

 רשימת ואחריו והפרקים המאמרים לוח בראשו
 כסדר רפואה וסממני מנטיעות ערביות מלות
 הפליט ב״י : בלע״ז והעתקה פי' עם א"ב

 הקדמה עם 623 רוסי די ב״י . 00.^ 35
 שהוא שם וכ׳ אמילבי אברהם לר' ומ״מ

 מינכען )ב״י .ע״ש ,ואפיד אבן מס' קצור
286/5) .

 ה״רישראלבה״רמשה הצדק. מראת2265.
 בדרך הש״ס סוגיות מ״מ . מענדילש ר׳

 העניניס ומ״מ השל״ה ם' מפתח ואח״ז קצרה
 שלמה ה״ר ע״י לביה״ד הובא .נמר׳ן בקצור

 , ד״א :זעליג יצחק אהרן בה״ר זלמן

 עטיאס עמנואל ה״ר ]והמדפיס . 8ס , תמ״ב
 טבלא בשם השל״ה בס' הנ״ל המפתח הדפיס

. ע״ש[ שיש של

. פסח( של הגדה )עיין .לםפר מרבה 2266.

 במהר״י משה ה״ר . תורה מרביץ 2267.
 והג״מ .)ש״י( :עה״ת,כ״י דרשות .מטראני

 מרביץ הס׳ ושם בנו שלמה לה״ר מיחסו חיד״א
 שלי ושה״ג כ״ח ול״א )עיין בישראל תורה

. במקומו(

 מרביץ )עיין .בישראל תורה מרביץ 2268.
. זה( לפני תורה

 על הראב״ע פי׳ . טובה מרגליות 2269.
 אוהל : והס ,מפרשיו שלשת עם התורה

 בקצור המוטוט ופי׳ ,חיים מקור ,יוסף
 לאזי יקותיאל ה״ר ע״י ומסודר מלוקע

 הגרשוני( עבודת בעל )נכד אשכנזי נחום ב״ר
 עם להראב״ע אהו״י אותיות על חידה עם

. 2ס , תפ״ב ,ד״א :ממנו פי'
 יצחק ב״י יעקב י-״ר .טובות מרגליות 2270.

 הלבבות חובות ס׳ קצור .הרופא צהלון

 וקצת ההוא השער מעין הפלה שער כל ואחר
 ונחלק ,בקצור מצות תרי״ג ובסופו ז״ז תפלות

. 8ס נעש״ה ,ד״ו : יום לשלשים
 בהקדמתו פיאעעלי די ברוך בן יואב ]וה״ר

 קהלת מורשה : והם , ספרים ד׳ עוד מזכיר שם
 .להרמב״ם זמנים אהבה מדע ע״ס באור יעקב

 אמת תתן . ישעיה על באור יעקב ישועות
 על ומ״מ מפתח יעקב קול .עה״ת דרשות ליעקב

. ע״ש[ הילקוט מאמרי כל

 קצת תוס׳ עם הנ״ל טובות מרגליות 2271.
 , ד״א : שויגירש דוד ה״ר ע״י תפלות

 , 16ס תס״א, ,שם , תנ״ה שם, . 8ס ,תמ״א
8ס , תס״ח ,פפר״מ

 הירש צבי ה״ר . התורה מרגליות 2272.
 מסעמיאטיטש זאנוויל שמואל ב״ר

 , פאריצק :קבלה בדרך התורה על פי׳

4ס !חמו״ד . )תקמ״ח( משח"ר

 ה״ר .חמה בגלגל התלויה מרגליות 2273.
 מהלך על .קאלישער ישעיה ב״ר משה

 דרכי להבין הלקויים וסבת והירח השמש
 ספרי ושארי להרמב״ס קה״ח בהל' התכונה

. 8ס ,חמו"ר :תכונה
 מיכל יהיאל ה״ר . מרגניתא ׳0 2274.

 עם בחרוזים מוסר תוכחת . מקאלווריע

 צוואת )עם החרוזות בראשי המחבר ושם ל״א

 (.12ס השומ״ר ובל״א:פיורדא בלה״ק ר"יחסיד
, 8ס ,תקס״ג , ווילנא . תקס״א ,שקלאוו

 רוכל(. אבקת )עיין .רב דבי מרגניתא 2275.

 , סתרים מגלת )עיין . טבא מרגניתא 2276.
. המצות( ס'

 אברהם ה״ר . שפירא מרגגיתא 2277.
 חידושים וקצת שופר דיני על .אפענהיים

 אמרי ס׳ ]ג״ח .8ס ,תקכ״ז ,ד״א : בחרוזים
. בהקדמתו[ שם כמ"ש פסח הל׳ על יאה

 רבינו . הגדול או הארוך מרדכי ס׳ 2278.
 התלמוד דיני כל אשכנזי. הלל בר מרדכי

 כסדר ותוספות ורש״י הגמרא שימות וכל

 ד״ו ]בש״ס . 2ס , חש"ד , ד״ו : האלפסי
 כמו מס׳ כל בסוף המרדכי נמצא ד'—רפ״ב

 ממנו נדפס ואולי שלנו השסי״ן בכל הרא״ש הל׳
 זה ואחר . חש״ד הוא ולכן מיוחד בכרך גס

 —רפ״א ההיא בעת האלפסי גם שם שנדפס נזכרתי
 לכרך ממנו שהורס לשמוע וקרוב המרדכי עם ב'

 ה״ר הקדמת ג״כ ועיין .אלפסי( )עיין וחש״ד בפ״ע
וצע״ג[. ריד״ט, ד׳ זה לס׳ הרופא מרקריאה יעקב

 ולוח מרדכי סימני עס הנ״ל מרדכי ׳0 2279.
 אוטולינגן יוסף ה״ר ע״י בסופו הדינים

 די ריווא :כנ״ל הדינים ולוח הר״ן חי' ועם

 רבות הגהות ועם . 2ס ,שי״ט ,טרינטו
. (560 )צעדנער :כ״י

 לה״ר והגהות פתיחה עם הנ״ל מרדכי ס׳ 2280.
 נקרא הס׳ ]ובשער טיקטין מענדיל מנהם

 . 2ס ,משי״ח , קראקא :דרינוס[ מרדכי
 ,אז שם שגדפס האלפסי מס׳ הורס זה וגס

. א׳( באות )ועיין
 בכ״י הגדול מרדכי ס׳ ראה חיד״א ]והג״מ

 אלו ום׳ א״י הלכות :בידינו הנמצא על בו ונוסף
 זבחים ומס׳ הנשרפין הן אלו ופ' הלוקין הן

 קצור בס׳ כתוב מצא והוא .קטנות הלכות וחסר
 שהמרדכי )משליצשט״ט( מציליצש״נן למהר״ש מרדכי

 שהלכות מזה ולמדנו . קטנות בהלכות חיבר לא

 ג׳ כ״ל ועיין .ממנו אינם בדפוס הנמצא קטנות
. במקומו[ ח״ב שלי ושה״ג

 וכלה בחתן מעשה .אסתר אוב מרדכי 2281.
. 12ס ס״ר(, )נדפס ,ווילנא :בל"א



לנפש מרפא373קטן מרדכי

. מרדני( קצור )עיין . קטן מרדכי 2282.

 מציאת בכוונת חקירות .ודרבן מרדע 2283.
. 1172, ן( רד״א כ״י : העולם

 הטבעית(. אפשרית .)עי׳מאמרשדה מרומי 2284.

 יהודה כ״ר הירש צבי ה״ד .צבי מרי 2285.
 סדר )על הלכות חי' . מטימקאוויץ יודל

. 2ס ן תצ"ח , אופיבאך :מועד(
 בעניני בורגז. די אבנר הרופא .מרים ס' 2286.

 .כ"י , אבותיו דת עזבו אחרי הנוצרים דת

הלברשטאם. אלעזר ה״ר יום. מרירי2287.
 אלכסנדר ר' הנגיד גיסו מות על קינה

. 12ס תר״ט , ווילנא :בלאך סענדר
 ונחלק נוראים בשמות קבלה . המרכבה ס׳ 2288.

. ^2 314, 0 רד״א ב״י :לפרקים
 : בקבלה לרשב״י יחזקאל של מרכבה 2289•

, יוא״ל כ״י

 יוסף ה״ר פי׳ עם יחזקאל מרכבת 2290.
. )ש״י( :כ״י .בקבלה גיקיטיליא

 אהרן ה״ר . המשגה מרכבת 2291.
 אזמיר, :ח״א הרמב״ס על חי' .אלפאנדארי

 י הג״מ וכ' . 2ס ,לפ״ג[ השיר״ה : ]וי"א תק״כ
 : ונשרף הרמב״ם חלקי כל על לו שהיה חיד״א
. במקומו( שלי ושה״ג קל"ג שג״ב )עיין

 אנשיל אשר ה״ר .המשגה מרכבת 2292.
 הוא אולי רמש״ש ]ולפ״ד מרדיק יוסף ב״ר
 המדפיסים א׳ העליץ חיים כ״ר אשר לה״ר

 רס״ד עי׳ . הכ"ל אנשיל ר' לא אבל אותו

 מלים מדרש או קונקורדאנן והוא .124
 ,קראקא :מבוא עם א״ב כסדר ול"א בלה"ק

 ר' ספר בשם עוד . 4ס , )רצ״ד( חש"ד
. 4ס , שול״ח , שם : אנשיל

 משה בה״ר יוסף ה״ר .המשנה מרכבת 2293.
 " רד״א כ״י :פ״א על פי׳ .אלשקאר

,421 2\1 .
 יצחק דון השר המשגה. מרכבת2294.

 משנה הנקרא דברים ע״ס באור . אברבגאל

.פירוש( )ועיין .2ס שי״א, סביוניטא, : תורה

 משה ב״ר שלמה ה״ר המשגה. מרכבת 2295.
 כל על חי' א( :אופנים ד' ובו . חעלמא

 ועירובין שבת הל׳ והם להרמב״ס שביתה דיני
 השגות על ולהשיב .יו״ט והל׳ עשור ושביתת
 משנה וכסף המגיד מפרשיו והערות הראב״ד

 על נכבדות ב( . למלך ומשנה משנה ולחם

 ועהרות ועבודה זרעים מס' רבים מקומות
 הרמב״ס ספרי הי״ד כל על חי׳ וכמה

 ביום בו גזרו דברים י״ח שיטת על קו״א ג(
ברכות קונט' י( .בפלפול ז״ז סוגיות וכמה

 בדרז״ל מקומות כמה לפרש בחשבון
 הלכה בעניני וז״ז החשבון בחכמת המדברים

 : וג' ח"ב . חקי״א ,פפד״א :ח״א : שונים

 פירשט ]ולפ״ד . 2ס )תקמ״ב( חש״ד שאלוניקי
 על המן צנצנת ס' ג״כ בו נמצא קע״ב דף ח״א

 . לפני[ שהיו בכמת מצאתי לא אשר התלמוד אגדות

חלקים ב׳ .מהנ״ל .המשגה מרכבת 2296.
 ב׳ בו ומיישב הרמב״ס על בפלפול גדולים
 הרמב״ס על הראב״ד השגות וקכ״ח אלפים
 הראשונים המפרשים על הערות ושארי

 מפתח עם הרמב״ס על השיגו אפר והאחרונים
 . 2ס ,תקל״ז ,שאלוניקי : חלק כל בסוף

אלשיר בדרך )עיין .המשגה מרכבת 2297.
. מתנייתא( הומרי

 חיד״א הג״מ מחבורי א' . לשק מרפא 2298.
. ע״ש כ׳ סי׳ ח' בתג״י כמ״ש . בכתובים שנשארו

 פארדו. דוד בר יעקב ה״ר .לשון מרפא 2299.
 ס׳ עם נדפס : ר״ל הילדים לדבר תפלות

. 8? , תק״ס ,ד״ו :שלו בארש תהלה
 . ואלי דוד משה ה״ר .לשון מרפא 2300.

.יוא״ל כ״י :קבלה עניני

 . ארדיט רפאל ה״ד . לשון מרפא 2301.
 :דרשות ב' ובסופו הרמב״ס ועל שבועות חי'

. 2ס ,תקפ״ו ,שאלוניקי
 יקותיאל ב״ר רפאל ה״ד .לשון מרפא 2302.

 לשמונה ונחלק מוסר דברי .כהן זיסקינד

. 4ס , תק״ן , אלטונא : עמודים
 , נועם דרכי , טוב דבר )עיין לשון. מרפא 2303.

. תלמוד( ,תורה

 ישראל אפרים ה״ר .*ארמי לשון מרפא 2304.
 עם ארמי לשון דקדוק יסודות . בליכער

 מגיר בשם כללי מבוא ובראשו בסופו, לוחות

. 8ס ,תקצ״ט ,ווין : מראשית
 יצחק ב״ר אברהם ה״ר .לגפש מרפא 2305.

 תחלואי לכל ותרופה מזור הספרדי. צהלון
 מהאריז״ל ורפואתם הנפש ובותקוני הנפש

 : כמבאר עליו הולך סובב והוא סוד ע"ד
. 4ס , בשמח״ה ,ד״ו

 כמנהג יבק מעבר סדר הוא . לנפש מרפא 2306.
 ,תקי״ג שם, . 8ס ,תק״ח ,ד״ו פירארה: ק״ק

 )עיין פארדו יעקב ת״ר סדרו ואולי .16ס
. רכ"ז( סי' י' תג״י

 .שמואל ב״ר נתן ה״ר .לנפש מרפא 2307.
 תנ״ב ,פיוררא :ל״א עס מוסר תוכחת

. 8ס ,תע״ב( :)וצעדנער
 ב״ר נורצי רפאל ה״ד . לנפש מרפא 2308.

. סלת( סאה )עיין . גבריאל



נתן משא 374 לנפש מרפא

 דאמאשיא ליואן הרקוח ס׳ הוא צונן דר׳
 ממנו חלק שנמצא מאשויה אבן ?( )מדמשק

. ע״ש 004 1 • הפליט כ״י בהעתקה

.גארדן די לבערנארר המרקחת. '0 2321.
¥. 288/3 מינבען ב״י :הרפואה חכמת על

 לה״ר ונכד נין ליב יהודה ה״ר .המרקחת 2322.
 כסדר וידויים .מארפטשיק מיכל יחיאל

. ¥ 1526, רד״א כ״י :א"כ
 בכמה בח״מ מזכירו הב״י . המרשים '0 2323.

 רשם א׳ דחכם המרשים".ונראה "כתב וכותב מקומות
 וקרי כ״י או ישן דפוס בנוור והגהות מקום מורה

.במקומו( שלי ושה״ג קע״א )שג״א : מרשים לי׳

 ה״ר בל״א שדרש דרשה . אליעזר משא 2324.
 בבואו בווילנא לעווי דר׳ המכונה אליעזר

 שנת בקין מונטיפיורי משה זיר השר עם שם
 יוסף שמואל ה״ר ע״י ללה״ק ונעתק חר״ו

. 8ס ,תר״ז ,ווילנא :פין
 .כהן יעקב שלמה ה״ר באטאוי. משא 2325.

 :הולאנדי ל׳ עם ,הולאנדי ארן לכבוד שיר

. 8ס , 1814 ,ד״א
 רומאנילי שמואל ה״ר .בערב משא 2326.

 המערב בארצות מסעיו קורות מנטובה. איש
 ,ברלין :ונמרץ צח בלשון שם אחב״י וחיי

 . תקצ״ה ,ווילנא . 1834 ,ווין .תקנ״ב
. 8ס תר״ח, ווארשא,

 מאיר ב״ר בנימין ה״ר .חזיון גיא משא 2327.
 אברהם ב״ר : 84 ]וצעדנער אשכנזי הלוי

 ולא בה׳ הבטחון על מוסרי שיר . רופא[

. 8ס ,ש״כ ,טרינטו די ריווא :ועושר הון על

 4 ישראל( שארית )עיין .דמשק משא 2328.

של אורשריסט נגד שיר . חוקרים משא 2329.
. 8ס , ?( 1857 ? )לונדון חמו״ד : גייגער

 ן׳ יצחק ב״ר יוסף ה״ר . מלך משא 2330.
 וכל וארנוניות מסים עניני על .עזרא

 עס הקהל מנהיגי ודיני הקהלות הערכות
 : מפתח עם המנהג או הדין לפי הקהלות

. 2ס , שס״א ,שאלוניקי
 ח״מ ש״ע על יוסף ראש מספרו חלק ]והוא

 ח״מ על יוסף ראש שחיבר בהקדמתו כמבואר
 את לשוס ויעש אותה נפשו קס״ג לס׳ וכשהגיע

 שחשב שכ״ה כסה״ד ודלא .בפ״ע ס׳ מלך משא
 שלי ושה״ג ק״ח שג״ב ועיין .ע״ש ,וקלקל לתקן

. במקומו[

 תולדות .ברוך מאיר ה״ר .נתן משא 2331.
 לחמו אוכלי יסרוהו אשר בשערים נודע איש

 בשם בל״א הנ״ל כל ובסופו ביתו ואנשי

 , פראג : לעבענסוואנדעל מיינהארדש
. 8ס ,תקפ״ו

 חובות , חיים ארחות )עיין . לנכש מרפא 2309.
. הקצר( חכמה ראשית ,הלבבות

 .ברזילאני סף י. ר׳ .הנפשות מרפא 2310.
 .)ש״י( :טובות ומדות מנהגים לעברי נעתק

 אלברגלוני ר״י :כ׳ ת״מ דף תר״י עק״ד ובתום׳
. .¥.1159, ן< רד״א בכ״י ונמצא

 .עקנין בן יצחק ה״ר .הנפשות מרפא 2311.
 תקמ״ב רד״א ב״י ושלימותה: הנשמה מעניני

 לפני הנז' שהוא לשמוע וקרוב . מצאתי לא ובק״ד

 בן יוסף לר׳ שם ומיוחס ¥ 1159, ף זה
 כתב שם ובל״ר הספר שם שם ומשובש עקניא

 לפניו שס הנמצא לגאלינוס הנפש מס׳ קצת שהוא
 תוס׳ דברי ולולא . ע״ש הרופא, קורא ולמחברו

 יוסף ה״ר פי' הוא שאולי אומר הייתי הנ״ל עק״ד
 . לגאלינוס הנפש ס׳ על הרמב"ס תלמיד עקנין בן

.ס׳( דף ב׳ החלון עיין . הוא כן שערתי )כאשר

. עימם( פתח )עיין לעינים. מרפא 2312.

 ב״ר בצלאל יהודה ה״ר .לעם מרפא 2313.
 רפואות ס׳ .עליאשבערג וואלף זאב

 פולאניא מל׳ הבריאות.נעתק לכלל טובות ועצות

 קונטרס ובראשו ,ח״א . פויליצקי להרופא
. 4סוהוראדנא,תקצ״ד, ווילנא דעת: ראשית

 כנ״ל שני חלק . מהנ״ל . לעם מרפא 2314.
 דעות: תמים בשם כללי ומבוא הקדמה ובראשו
. 4ס תר״ב, ווילנא,

 מעה״ק פרחי יצחק ה״ר .לעצם מרפא 2315.
 סי׳ י׳ תג״י )עיין .מוסר פרקי .ת״ו צפת

. 8ס / )תק״ץ( חש״ד ,קייואי אורטה :רכ״ד(
 בקצור האלהיות כל בבאור .לעצם מרפא 2316.

 : הקראים מחכמי קדמון ירושלמי לחכם
 ישועה לכ״ר שהוא כ׳ לקוק״ד ובס׳ .)אר״ץ(

 הערה ושם ק״י, דף ע״ש הקראי יהודה כב״ר
 וכ״ה פרקים וג׳ הצעה שכולל ל דקע״ז יו״ד

 :מחקר בדרך השי״ת תארי על ומדבר שערים

. 8ס אין דפין ל״ה כ״י

.מסלול( )עיין אבנים. מרצפת2317.

 . עהרמאן דן ה״ר . עולה המרצחת 2318.
 לשיללער קינדעסמארדערין" דיא" שיר הוא

4 12ס ^1863 ,פראג :ל״א עם בלה"ק
 שלמה ב״ר יצחק ה״ר המרקחות. ס׳2319.

 מינכען ב״י : רפואות ס׳ . הישראלי
245/5 .¥

 מיני הרבה הכנת תלמוד המרקחות. ס׳ 2320.
 .יון בל׳ בראשם רובם ושמות בקצרה רפואות
 הרפואה חכמת מספרי שנעתק מזה ונראה
הרב ולדעת . ¥. 170 ווין כ״י :יון לחכמי



מלחמה משיב375צפון טשא

 נאלדבערג אברהם ה״ר . צפון משא 2332.
 הבגדים חליפות פקודת על טוב דבר מראווא.

 ה״ר נגד רקח מעשה וקונטרס ברוסיא
 תר״ה. )צ״ל תר״א ,לבוב :מבעלז רוקח שלום

. 8ס (1848 :וצעדנער
. צפון( משא )עיין .רקח משא 2333.

 ב״ר אהרן בנימין ה״ר .בנימין משאת 2334.
 דינים וחי׳ שו״ת קי״ב . סאלניק אברהם

 ,מיץ .שצ״ג ,קראקא :להלכות מפתח עם

. 4ס ,תקצ״ג ,סדילקאוו .תקל״ו
.דינים( )עיין ,בנימין משאת 2335.

 ר״מ ישראל משה ה״ר .משה משאת 2336.
 ,אה״ע י״ד א״ח ש״ע על שו״ת ח״א .ברודים

 ש״ע ד׳ על שו״ת וח״ב .המחבר בחיי נדפס
 ישראל: אברהם ה״ר בנו ע״י מותו אחרי נדפס

 דף ח״ב ]ופירשנו . ה'—תצ״ד , קונשטנטינא
 . ו׳—תצ״ד , קושט׳ : חלקים נ׳ : שצ״ח

 ה',—תצ״ר ,קושט' :וב' ח״א :392 וצעדנער
. 2ס בש״ר[ ,שם :)ח״ג(

 .ענסער צבי משה ה״ר .משה משאת 2337.
 ,לעמבערג :המצרף נקרא ח״א .דקדוק ס׳

. 8ס 1854
. עמקים( שושנת )עיין . משה משאת 2338.

. משביר( ראש )עיין .משביל ס' 2339.

 ה״ר . החדש ערוך או המשביל ס׳ 2340. •
 אוצר .שיינהאק דוב בנימין ב״ר יוסף

 וירושלמי בבלי וש״ס התרגומים מלות כל
 נתן לר' הערוך כסדר מסודר וכו' ומדרשים

 ותרגומן חוצבו לשון מאיזה בהוראותן מרומי
 הרבה ובאור הערות עם צחה אשכנז בל׳

.8ס ,תרי״ז ווארשא, :חלקים רז״ל,ב׳ מאמרי
 .שטיינהארט יוסף ה״ר .בל משביל 2341.

 ה״ר נכדו חי' קצת עם התורה כסדר חי'
 הספדים קצת ובסופו קובנא אבד״ק עקיבא

 ,פראג :ב״מ מס׳ על חי' שור כח ואח"ז
. 2ס ,תקפ״ח

 על פסקים קובץ . מלחמות משבית 2342.
 רבני קצת שהתירו בראוויגו המקוה עסק

 מלחמות ספר על כתובים הס הנא איטליא

. 4ס שס״ו ,ד״ו : זה עיין ,ה׳
היחוד(. שער )עיין .מלחמות משבית 2343.

 חיים ב״ר נתן ה״ר . זהב משבצות 2344.
 ובסופו ש״ע ד׳ על שו״ת .מחברון עמרם
 היושר ע״פ הבת ומשפטי הבכורה משפטי
.2סהתי״ר, ליוורנו, התורה: מקור וע״פ והטבע

.מגדים( פרי )עיין .זהב משבצות 2345.

 ליפמאן ה״ר . הפנינים משבצת 2346.
 וספורי חכמה מאמרי משלי קובץ .נייזאטץ

 מס' וביחוד מוסר וספרי חז״ל מאגדות מוסר
 מליצה בדרך ערוכים וכולם הפנינים מבהר

 . 8ס ,תדי״ר ,ווארשא .תר״ו ,ווין : ושיר
 הפנינים מבחר ע״ש הדש פי׳ שחיבר בהקדמתו ]וכ'

הנה[. עד להדפיסו בידו עלה ולא ,בל״א ותרגומו

 וואלאנטין. יצחק נתן ה״ר .ים משבלי 2347.
 עם נעלסאן, הריגת על אחיות שלש בין ויכוח

.8ס )תקס״ו(, תעזבנ״ו א״ל לונדון, :אנגלי ל'
.דבש( צוף )עיין .אמהות משגב 2348.

 , הגדולים( שם )עיין . ללך משגב 2349.

 ב״ר ישראל משה ה״ר . ידבל משה 2350.
 : דינים וחי' שו״ת .ברודים רב אליהו

. 2ס ,השע״ר ז״ה ,שאלוניקי
 ב״ר שמואל ה״ר . נתיבות משובב 2351.

 אלהית, ופילוסופיא קבלה ס׳ .מטוט סעדי׳

 וכ״י 928, ף רד״א כ״י : חלקים ג'
 , וואלפענביטטעל וכ״י 225 וואטיקאן

 ורח״ם . 28 דרעזדען ב״י . גא״ס( במפתח )צונן
 : בראשו סיר עס יצירה( ע״ס )פי׳ : 138

. 769, 824/9, 842/2, פאריס
 . כהן משה ה״ר .נתיבות משובב 2352.

. )ש״י( :כ״י

 .טלואים( אבני )עיין .נתיבות משובב 2353.

 .אביה( שאילתות )עיין .מלחמה משוח 2354.

 רפאל מסעוד ה״ר .דלבותא משחא 2355.
 על חי' .אלפסי חיים וה״ר שלמה וה״ר

.2ס ,תקס״ה ,ליוורנו :ב״ח .ש״ע הד׳ כל
 ננארה ישראל ה״ר .בתבל משחקת 2356.

 בחינת ס׳ ע״ד מוסר מליצת . משה ב״ר
, 4ס ,שמ״ז , צפת : עולם

 פ״ר זעליג אהרן ה״ר . אהלן משחת 2357.
 על הלכות חי' .מאוסטרהא פייוויש יואל

 ]ג״ח .2ס , תק״ו ,פפד״א :מסכתות כמה
. משניות[ על אהרן אהל ס׳

 כ״ר יעקב ה״ר .נכוחים דבלים משיב 2358.
 ע״פ וקצת מאמרים לאיזה דרשות . ששת
 : פרקים ל״א ובו בראשית ע״ס ופי׳ מחקר

 "ץ. 509 רח״ם וכ״י 379, ף רד״א ב״י
 בכ״י ממנו )וקצת . י״ג פ׳ תוך עד רק אבל

. (240/5, 5 )לרמש״ש( מינכען
 צורף בער ב״ר יצחק ה״ר חמה. משיב 2359.

 לנשים ל״א עם מוסר תוכחת .מניקלשבורג

.8ס, םםד״מ,תע״ה חיל: אשת מנהני בשם

 מישרים רודף ס' על תשובות .חמה משיב 2360.
.8סלה״ק:ד״א,תקס״ח, מבטא בענין רך ומענה

 שטערן. מאיר ה״ר מלחמה. משיב2361.
שאין מיס דיני וכל עיגונא בדיני כ״י שו״ת



המשכילים 376 נפש משיב

 אריה יהודה ה״ר .אהודנו משירי 2374. | .
 על שיר . קרפינטראץ הירש צבי ב״ר . *

510 רח״ם כ״י פירוש: עם הדקדוק כללי ;
. ה'( ברכת )עיין הזרע. משך 2375. *

 )ספרדי( כ"׳ : עה״ת דרשות חכמה. משך 2376. !
, 21 טורין וכ״י ו.\2 267 מינכען

. וממכר( מקה )עיין . המשכון ס' 2377. י

 .כספי אבן יוסף ה״ר .כסף משכיות 2378. ,
 ונקרא סוד בו שיש במה המורה לס׳ פי׳

 לו שקרא מינכען כ״י כמרשים ודלא .ה' אוצר
 י״נן דף ב׳ עתיקים דברים )עיין נחמד אוצר
 כסף עמודי ספרו עם ביחד נדפס . שם( ומ״ש

. 8ס , תר״ח ,פפר"ם :המו"נ על
 . תמה מרדכי ה״ד . כסף משכיות 2379. י

 ]ולפ״ד א״ב כסדר השרשיס הוראות שתוף על
 זה[ עיין נואש, אמרי מס׳ ח״ג הוא כרמולי הרב

 מר׳ עתיקים ושירים מכתבים ובסופו
 מלכות שר טודרוס ה״ר אל בדרשי אברהם

 : חרוזים בג' הנ״ל השר ותשובת קאסמיליאה

. 4ס תקכ״ה( : )לפ״ג ש חד" ז"ח רא"ה , ד"א
 . שלמה ב״ר מנח ח״ר . משכיל ס' 2380.

 בחן אבן בספרו תדיר מזכירו . תנ״ך על פי׳
. י"ג( דף תר״ט עק"ד תוס' )עיין

 שלשלת , חסידים ס׳ )עיין . המשכיל ס' 2381.
. הקבלה(

 יהודה כ״ר אברהם לאיתן.ה״ר משכיל 2382.
 על הלכות חי׳ .בהאמיטשיק ט״ץ ליב

.4סחקע״ח, ווילנא, וקדשים: מועד סדר קצת
 ישראל בני שיר .ישראל לבני משכיל 2383.

 , ביתו אל בשלום המלך בשוב ברלין בעיר

^.4סתקס״ט, ,ברלין :אשכנזית ואח״ז עברית
 . פאררו דור ה״ר . לדוד משכיל 2384.

. 4ס ,כאש״ר ,ד"ו : עה׳ית רש״י על פי'
 , התנצלות כתב )עיין . לדוד משכיל 2385.

. המעלות( שיר

 משה ח״ר חפלה. תהלה למשה, משכיל 2386.
 מזמורי כעין מזמורים ג׳ .חזן ישראל

 תרגום עם וטעמים נקודות עם חהליס

. 8ס , 1858 ,ליוורנו :לזולתו איטלקי
 גבריאל ה״י .ידידות שיר משכיל 2387.

 אורי לה״ר מלאת ליום שיר .ליפמאן הירש

.4ס , 1840 טריר, :שנה שמונים פייס שרגא
 לה״ר שיר . ידידות שיר משכיל 2388.

. 8ס , 1822 ,ד״א :מולדד שמואל
 ,אזולאי אברהם ה״ר . המשכילים ס' 2389.

 ד׳ ק׳ )שג׳יב :ונאבד מהזוהר ח׳יב על פי'
. ברמה( קול מ״ב שלי ושה״ג

 .)ש״י( :בהן נכללו דעגונא ומלחמה סוף להם

 ב״ר סירקיש יואל ה״ד . נפש משיב 2362.
 ועם פי׳ עם רות מגלת .)הב״ח( שמואל

 באר בשס פירש״י על באור וקצת פירש״י
 , קאריץ . טוב״ה שנ״ה ,לובלין : מים

. 4ס ,תקמ״ז
 . הספרדי עמנואל ה״ר . נפש משיב 2363.

 ס׳ בריש אשר שלו הגמרא כללי בריש מביאו
 שהוא משם ע״ש,ונראה ע״א ג' דף נמרים מהררי

 :וז״ל שם של ,טובות ומדות מוסר דרכי על
 והמוסרים הטובות המרות לך שקדמו אחר יהיה חם

 שסדרתי כמו וחכם נבון איש לכל להיות שראוי
. וכו׳ נפש משיב בספר לך

 ליב אריה לה״ל שו״ת .נפש משיבת 2364.
 , ווארשא : מפינטשוב צינז משה ב״ר

. 8ס ,1849
 ברכת ס' ג״כ שחיבר ל שם הס׳ ]ובשער

 הל׳ על ופלפולים וחי' , חליצה טיב ,השיר
 . כה[ עד ראיתים לא ואנכי ,ונדפסו בחלב בשר

 אהרן ב״ר יוחנן ה״ר . נפש משיבת 2365.
 ונכלל עה״ת רש״י ועל עה״ח פי' .לוריא

 חובר . שלו חמינים ויכוח קונע׳ ג״כ בו

 .283,01 400, ף רד״א כ״י :רס״ו שנח
 עניני .צמח יעקב ח״ר .נפש משיבת 2366.

 ן רד״א כ״י :האריז"ל קבלת ע״פ גלגולים

, 73 שענבלום כ"י ן(. 900/4 01 1000,
 יהודה בכ״ר ישועה כ״ר . נפש משיבת 2367.

 ושאר התורה אמתת בבאור .הקראי הזקן
 קדמוניות לקוטי ועיין . )אר״ץ( : אלהיות

. דקע״ג ריש יו״ד נספח

 שלמה ב״ר מנחם ח״ר .נפש משיבת 2368.
 ראהו חיד״א ול׳ר . חשובה פרקי .י המאיר

 .בשמו ח״א שלי ושה״ג כ״ע בשג"א כמ״ש בכ״י
 בתולדות כמ״ש רוסי ודי וואטיקאן בכ"י ונמצא

. טוב כוכב ן' ז”לר המאירי

 דוד. ל׳ר הירש צבי ח״ר נפש. משיבת 2369.
 , זאלקווא לקבלה: נועה פי׳ עס שיה"ש
1 . 8ס , תקל״ה

 , ההשגה( ס' )עיין . המשיג 2370.

 משה יצחק ב״ר יוסף ה״ר .ה׳ משיח 2371.
 ,התורה:שאלוניקי כסדר מונטיקייו.דרושים

, 8ס תקמ״ה,
 אברהם והתשבורת.ה״ר המשיחה ם׳ 2372.

 חכמת על . הספרדי הנשיא הייא ב״ר
 ל שנה והמגיד :פאריז ל׳י . האדמה מדידת

. קפ״ו( דף

חכמים. תלמידי של חולין משיחת 2373.
. והנזיר( המלך בן )עיין



אגור משלי377משכיח

 הנצנים ופרדם האורות משבית 2390.
 ומוסר הכמה דברי אלגזאלי. אחטד לאבו

 יוסף ב״ר יצחק ר׳ ע״י לעברי נעתק
 דוקעש ]ר״ל 392 אוקספורד ב״י : אלפסי

 ושם . י"ז הערה שנ״ז דף תר״ו עק״ד נתוש'
 השר 325 אורי ברשימת שהוא כ׳ מנ״ט דף

 השרה קצ״ה לדף נחמד ובאוצר שלם. שאח״ז ונומר
 ס' מזכיר פקידי פ׳ עה״ת בפירושו שהידי׳יא ל ז׳

והו[. ואולי אלבזאלי לאבוחמד האלוהות האורות

 ה״י ביד והיה . קבלה פ׳ . העדות משין 2391.
 דף שלו חכמה בנובלות כמ״ש ,בכ״י מקנדיא יש״ר
. ע״ש , קצ״ה

 .מליאון טוב שם ר׳ ,העדות משבן 2392.
. )ש״י( : כ״י

 .ליאון רי טשה ה״ר .העדות משבן 2393.
 בקבלה עדן וגן ניהנה וסוד התשובה ענין על

 ממנו וקצת 900, 5, ? רי״א ב״י : עמוקה
 קרוב ולפ״ד.]24/5 )עפ״ירמש״ש( מינכען בנ״י

 נמנה הראשון כי הם א׳ ספר אלה שלש כי לשמוע
 מחברם שם נודע שלא אלה בין חכמה נובלות נס'

 משה ר׳ וצ״ל נש״י המחבר שם שנשמע נראה והשני
. שלפנינו[ זה והוא ליאון די או מליאון ש״ע ב״ר

 שסייע אלף דף בח״ב וואלף כתב שילה. משכן 2394.
 רשימות בב' נזכר ולא רד״א ספרי באוצר שנמצא
 ומה הוא למי לי נודע לא ולכן לפני אשר רדיית

. (5 הערה רל״ו דף גא״ל צונן )ועיין .הוא

 כור , צרק בשרתי )עיין שילה. משבן 2395.
. הבחינה[

 אבריק יעקב ה״ר . יעקב משכנות 2396.
 : הש"ע חלקי ד׳ כל על שו״ת .קארלין

. 2ס , תקצ״ח , ווילנא
 אהרן יעקב ה״ר . יעקב משבנות 2397.

 : והלכות בפלפול דרושים . קארלין אבד״ק

 י״ר דף ח״ב )שירשע . 4ס ,תק״ע ,שקלאוו
. דריגא( המרשים ביד מעעות לו וחוששני

 .נעים ן׳ יעקב ה״ר .יעקב משכנות 2398.
 צניף קונש' ובסופו התורה כסדר דרושים
 , שאלוניקי : המלך כבוד בדיני טלוכה

. 2ס , חפ״א
 שלמה ב״ר יעקב ת״ר יעקב. משכנות 2399.

 ג׳ ובו השבע וחכמת מחקר ס׳ . צרפתי
 באורי דרכי על יעקב בית ח״א : חלקים

 מהם איזה , למחלקותם למקומותס המקראות
 אינם מהם איזה , פורס בהורים סובלים
 והמליצה הרמז או הפשט דרך רק סובלים

 .הבאור דרכי כל סובלים מהם ואיזה לבד
 מכוח עשר ענין על יעקב ישועות ח״ב

 קהלת ח״ג . מפה כיד מצרי□ על ה׳ שהביא

 יותר המצות מעשה גדול כי יוכיח יעקב
 בראשית מעשה על ומאמר ,התורה מלמוד

 דעת ולסתור העולם חדוש על במופתים
 מונה רבתי אבל ובסופו ,הקדמות מאמיני

 המתים משפחתו ובני קרוביו כל מספר
 אחת וצוואת בצרפת קמ״ח ה״א בשנת במגפה

 דברה ואשר לאיש נשואה היתה אשר מבנותיו
 ז שאר• ב״י קנ״ה: ה״א בשנת חוכר . מותה לפני

227 .31 .
 יעקב(. יעקב.)עי׳מטעםימגרני משכנות 2400.

 עוזיאל ה״ר . הרועים משכנות 2401.
 , ליתרגו :א״ב בסדר הלכות . אלחאיק

. 2ס , ישי״ש
 .יעקב( הלק )עיין .הרועים משכנות 2402.

 קרא כן . כספי אבן יוסף ה״ר .משל 2403.
 וולת 5כנז״ המקרא באורי דרכי על לספרו ראשונה
. ות היין ,כסף אדני לו קרא ואח"ז ,התורה

 הנפש שליחות סוד ועל האדם על משל 2404.
 : שבתי ב״ר המזרחי אברהם לה״ר

. 41!/ 4 ליידן ב״י
 ריגייר חי אברהם ה״ר .ומליצה משל 2405.

 ושירים וחידות הלצות אגרות . עזריאל ב״ר

 א׳ )ירושלים :ב״י , שונים במשקלים וקינוח
. ס״א( דף

 ב״ר גלאנטי טשה ה״ר , ומליצה משל 2406.
 : מושר תוכחת . משענישוב סג״ל מררבי

• / )תק״ן( רח"ש , לבוב

 דרכי ב״י לנערי להורות . ומליצה משל 2407.
 שונים מספרים נאספו . לה״ק ומליצת מוסר

 משה ה״ר ע״י בבומבאי ששון דוד ר הי בצווי
 , ברלין : ציורים עם שטיינשניירער

. 6ס , חרכ״א
 . מעשיות( ספורי )עיין . ומליצה משל 2408.

 שלטת בן יצחק ה״ר .הקדמוני משל 2409.
 בדרך ומליצה במשל השכל מוסר . סהולא בן

 וציור שערים ה' ובו וחרוזות צח בלשון שיחה
 . ט*ר ,שונצין : וספור משל לכל נאה

 ,4סשם,ת״ד, .ש"ו ד״ו, .רס״ו קונשטנטינא,

 ס ובראשו כנ״ל הנ״ל הקדמוני משל 2410.
 .תנ״ג ,פפד״א לאריסטו: המיוחס התפוח

" 8ס / / שם
 ,פשר״א :בל״א הנ״ל הקדמוני משל 2411.

. וזיז ,8ס , תר״י , לבוב , תק"ט

. תורה( )עיין משלי, '0 2412.

 הכהן, יעקב ב״י שלום אגור,ה״ר משלי 2413,
 ח״כ: ! עם ושיר במליצה משלים ספורי
, 6ס , חקנ״ט ,ברלין
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שועלים משלי — 378 ־— אירסטו משלי

 להלן(. אריסטו משלי אירםטו.)עי׳ משלי 2414.

 אסהק לה״ר חכמים אגשים משלי 2415.
 מועתק במוכר שערים חמשיס . ?( )יצחק

 במפתח וע״ש .401 רח"ם כ״י : ערבי מל'
. שס״ז דף

 איש הלוי יצחק ה״ר . אסף משלי 2416.
 ע״ד קצרות במליצות השכל מוסר . סטנוב

 :ח״א , חלקים ב׳ באור, עם שלמה משלי ס׳
. 8ס , תקג״ב , שם : וח"ב . תקמ״ט ברלין,

 ה' ותהלות כנ״ל ח״ג מהנ״ל אסף משלי 2417׳
 : אסף זמירות בשם ונקרא תהליס ס׳ ע״ד

. 8ס , תקג״ג ,ברלין
 וידאל דון .ודינה אפר משלי 2418.

 בדרך לפורים מליצה .טאראגון בנבנשתי
 , קושט' :ודינה הבוזי באפר מעשה ספור
 בשם כנ״ל עוד . 4ס ,רצ״ו , שם . ז'—רע״ו

 ,חמו״ד : למשכיל מליצה או אפר משלי
 משלי בשם שלשתם נמצאו תקמ״ב ]ונרד״א . 4ס

 שאלוניקי ד' שם חמו״ד( )דשה והשלישי עפר
 ף בק״ד גס נמצא לבד האחרון וזה . חש״ד

.וחמו׳יד[ 1391,

 ה״ר ע״י לעברי נעתקו אריסטל משלי 2419.
 אלווארש)?( בן הרופא אלגואדיש מאיר
 וקצת הנשים מן להשמר ומליצה משל דברי

.)ש״י( :ב״י ,בחרוזות שירים
 23 ב' שנה המליץ במ״ע כ' ]וריישמאן

 משלי ושמו בכ״י זה ס' לו שנמצא 365 ע'
 אירססו מעשה בו ומסשר אריסטו( )ולא אירסטו

 או אפראדיזה עם רומא מלך דאקלוטאנוס צן
 : לאמר עליו העלילה כי אביו אשת אפראדיאה

 הסהר ביש אל נתנו ואביו ,עמי לשכב אלי בא
 מורי שהיו גדולים חכמים ז' אך .להמיתו ויאמר

 מליצתם. ובעוז חכמתם ברוב הצילוהו הנער ומדריכי
 ספור ע״ש / ט ורשואס סכמה עניני שארי ועוד

. שמביא[ א'

 חכמים ע' היו א' למלך . חכמים משלי 2420.
 האדם בבחינת קצר משל לו אמר או״א וכל

 . תי״ז , ד״א :בל״א ומרותה עברית חרוזה
 רמ״ם . וחסר יפן )ד' פראג , חג״ח , שם

 חש״ד , מנטובה : נוצרי ל' ועם .2859
 רמש״ש החכם דברי הורף ]וזה . 8ס , (1592)

 אדער חכמים משלי :שס״ז דף לאו״ח כמפתח
 ישראל לי׳ ל״א עם בראנטשפיגל קלייגע דער

 ובו ,.שיברל ליב הנקרא ריגנעשבורג

 ומ״ט מהם כ׳ הוסיף בל״א והמעתיק משלים ע'
 ספק ואין מ״ר פ' תחכמוני מש׳ לקוחים מהם
 בכ״י אשר תלמידים המשים משלי הס שהם

 די וכ״י 292,!!/ 01 435/ע, וואטיקאן

 אשר משלים המשים והס . .1^ 402/6 רוסי
 חכמים משלי והוא 421 אל״ד דף ח״ב כוואלף

 רעים ד״ו הפרדס לקוטי ס׳ בסוף אשר וחירותם

 532/6 פלורינץ כ״י ג״כ ואולי . זה עיין
 מוהרי מש' חלק הוא ואולי לאריסעו שם ומיוחס

 כי לשער לבי רמש ואני . וכו׳[ הפילוסופים
 אריסטו משלי הוא הנ״ל פלורינן כ״י אולי

. ע״ש , זה שלשני

 זה(. לפני וחידותם.)עיין חכמים משלי 2421.
 . זה עיין הפרדס, לקוטי ס׳ בסוף ראשונה נדפס

. 8ס ,שי״ב , פירארה :לבדו גם ואח״ז
 )עיין . תלמידים המשים משלי 2422.

. חכמים( משלי

 ב״ר ליי יהודה ה״ר . יהודח משלי 2423.
 )פאבעלן( מוסר משלי גארדאן.קבוצת אשר

 :המשל על חפץ דברי ובהקדמתו ,בשירים

. 8ס ן כת״ר , ווילנא
 . אלעזר ב״ר יעקב ה״ר .יעקב משלי 2424.

 וס׳ עמנואל מחברות כעין ומליצות חרוזים
 ישמעאל חרפת לגולל לה״ק בשבח החכמוני

 לפי הובר .הערבי בלשונם עליה המגדילים
 .207 מינכען תתצ״ג:ג״י ד״א בשנת נראה8

. א׳(—ק״ס דף ב׳ )או״נ

 בכ״י נמצא . ומצותס קדם מלכי משלי 2425.
. מהותם פורש ולא 126/2 רוסי די

 יועציו משבעת מעשה . סגדאבר משלי 2426.
 שכ״ה(. לו:)סה״י היו נשים ושמונים יחידו ובנו
משה(. של הימים דברי , כשלים כעדר )עיין

 . ודינה( אפר משלי )עיין , עפר משלי 2427.

 ב״ר הנקדן ברכיה י' . שועלים משלי 2428.
 בהמה משיחות ומליצות משלים נטרונאי.ק״ח

 לשון בצח ומוסר חכמה בדרך ועוף וחיה
 שיר ובסופו מנוקד ראשונה נדפס .וחרוזות

 אבן שיניור בון לה״ר השאך שחוק על

 . 8ס , שי״ט , שם .שי״ז מנטובה, : יחייא
 :צ' דף תרי״א ועק״ד .נ׳—רנ״א דף גא״ל )צונן
. י״ט(—שי״ג

 ובלי רש״י באותיות הנ״ל שועלים משלי 2429.
 ,ברלין :שלום אגרת ובסופו הנ״ל השיר

.8סהוראדגא,תקע״ח, תקס״ט. לבוב, תקט״ז.

 העתקה ועם מנוקד הנ״ל שועלים משלי 2430.
 . שכ״א פראג, הגעל: מעלכיור ע״י רומית

. 8ס ,ת״כ , שם
 ע״י וחרוזים בל״א הנ״ל שועלים משלי 2431.

 : בונם שמואל ב״ר קאפלמאן יעקב ה״ר

 ווילגא . 4* , שמ"ח , )פרייבורג( ברייסגויא
. 12ס , תקפ״ח , והוראדנא



משגה 379 שועלים משלי

 : ל״א עם בלה״ק הנ״ל שועלים משלי 2432.
. 8ס , 1844 , ווארשא . 4ס תקכ״ז , פראג

 , טריאק יודישער )עיין . שלמה משלי 2133.
, גבלוה( שרשרות , הקבלה שלעלת

 בוך( רבתי,קיא חנמתא .)עי׳המשלים ס׳ 2434.

 הימים דברי )עיין . שלמה של משלים 2435.
. משה( של

 ב״ר גומפיל מרדכי ה״ר . לב משמחי 2136.
 בקבלה השופר כוונות . הינרעלס אליעזר

 . 8ס ,תע״ח , ד״א ורפואות: וסגולות ומוסר
 וכנו הנ״ל לאביו מימשו פצ״ד דף ח״א ]ופירשנו

 לקוטים ג״כ חיבר זה ובנו לביה״ד הביאו הנ״ל
.שנ״ד[ דף וכח״ב ע״ש בכ״י, והמה ההגיון מס׳

 יצחק דין השר . ישועה משמיע 2437.
 הגאולה על הנבואה שכל להוכיה אברבנאל.

 שני בית על לפרשס ואין העתידה על הס
 מספר לפי שעריס לי״ז רימני,ונחלק בדרך ולא

על ונבואות יעודיס בס שנמצא הנביאים
 , ד״א .רפ״ו , )סאלוניקי( חמ״ד : הגאולה ;

 נאפולי, : ]יש"י .4ס חקכ״ז, ,אופיבאך . ה״ד
 עס כנ״ל עוד . [4ס ,ת״ז , ד״א . 2ס ,רפ״ו
 . 2ס , המו״ד : מ״מ על העקרה בעל פי'

 ע״י נוצרים לקוראים ממנו ולקועים
 , (1700 )ל חש״ד העלמשטאדט, וועקלער:

 :מאיי חייב. יאה. ע״י רומי לל׳ .ונעתק2ס
. 4ס , 1712 ,םפד״מ

.ואלי דוד משה ה״ר ישועה. משמיע 2438.
. יוא״ל כ״י :קבלה ס׳

 ב״ר אברהם ה״ר בהונה. משמרות 2439.
 התלמיד כל על הורה חי׳ .יצחקי יצחק

. 2 י׳ 1862,ליוורנו ספרי.ב״ח: ספרא מכילתא

 )הייא( חיים ה״ר .כהונה משמרות 2440.
 על והגהות ופסקים חי׳ . לארא די כהן

 : 425 עי ]וצעדנער א״ב כסדר הש״ם כללי
 העעיוח גם ...מוסר דברי משלים מאמרים

 , ד"א :הדפוס[ מפאת הש"ס בכל שנפלו

. 4ס ,חקי״ג
 מאיר ב״ר משה ה״ר .הבית משמרת 2441.

.4ס תצ״ט ,פראג מוסר: תוכחת .פערילש
 , טוביה מעשה )עיין . הבית משמרת 2442.

. הארוך( הבית תורת

 לליל ופזמונים למודים .הבן ת*משמ 2443
 : מודינא כמנהג המילה שלפני שמורים

. 4ס , 1765 , ליוורנו
 ב״ר אביעור ה״ר .הברית משמרת 2441

 חמ״ר : ח״א שונים, בענינים הקירות . יצחק
. 4ס ,תר״ו , ל( )ירושלים

 .הברכה( מקור )עיין .הברית משמרת 2445.

 .אברהם( אשל )עיין .הבתים משמרת 2446.

 בומסלא ישראל ה״ר החדש. משמרת 2447.
 :הרמ״ו משדר שהוא נראה הזקיח״ולינה״ל ב״ר

 ופזמונים החנוה הפלות . דל״י( ג' )המזכיר
 ישמ״ע. ד״ו, הספרדים: כמנהג ר״ח ערב לכל

 :677, 0 )וק״ד תכ״ג , שם . תכ״א , שם
. 8ס ,תע״ח , שם .תג״ז( : שש ובל״ר .תנ״ג

 הוספת .חיר״א ה״ר הטהרה. משמרת 2448.
 *יוסן כשרו כריש הזכירו .הנ״ל ער״ח לתקון
 הי׳ באצבע מורה ובספרו . )יוא״ל( :בסדר
 . כלי בשה״ג כ״י ספריו רשימת ועי׳ .ער״ב

. [8ס , השומ״ר ,ליוורנו : 475 ע׳ ]וצעדנער
 : חצות הקון פדר הוא . לילה משמרת 2449.

, 8ס ,תקכ״ח , ד״א
 אבודרהם בס׳ הובא המועדות. משמרת 2450.

 ופי׳ שבע מעין ברכת שכת הפלת כסדר ע״ש תדיר
. וז״ז ו' משנה מדליקין במה

 . אזהרות( )עיין . המצות משמרת 2451.

 חסדאי ה״ר . הקדש משמרת 2452.
 ,ליוורנו : עה״ת רש״י על פי^ .אלמושנינו

. 4ס , תקפ״ה
 .מסטניב משה ה״ר .הקדש משמרת 2453.

 ך. ]ורוכענס .ש״ע חלקי ד' מכל דינים לקועי
 חסידים(; משנת מס׳ ולקישיס מוסר^:616,

 מנהגים ס׳ הוא ואולי . 4ס ,תק"ו , זאלקווא
. נרי״ו הנמצא ודינים

 .בהן( מנחת )עיין .השבת משמרת 2454.

הנשיא יהודה משניות״רבינו או משנה 2455.
 סתם. רבי ג״כ ונקרא הקדוש רביבי הנקרא

 וההלכות הדינים כל ספר על והעלה אסף היא
 הזקנים מימי לפניו שהיו החכמים ודברי

 עד ודור דור בכל התורה ומורי והנביאים
 נחלק סדר וכל לסדרים אותם וסידר ,זמנו

 פרמי וקצת לפרקים. נחלק מסכת וכל למסכתות
 שלשלת נס׳ נמצא בקצרה מהותו על דברים

 זמן ועל . ע״ש , כ״ו דף וד״ז ד״א הקבלה
 כאשר הדעות נתלקו השלמתו וזמן המשנה מנור
 ע״ש. התקע״ה ג״א לשנת ח״א דור צמח בס׳ תמצא

 נק״ט זמ״ן וסימנם שפה הם סדריו מספר
 ,נ׳זיקין ג׳שים, ,ועד ט׳ , ז׳רעים היינו

 הס המסכתות מספד .ט׳הרות , דשים ק׳
 מספר . עליהם יג״ן צבאות ה' וסימנם ס״ג

 קרשך בית וסימנם הקכ״ד הס הפרקים
 .ה׳( צוה כאשר וסימנם הקכ״א : פס )וכש״ק

 י״א זרעים לסדר : המסכתות פרשי הן ואלו

 , דמאי ,סאה ,ברכות : והס ,מסכתות
 מעפר ,מעשרות ,כלאים ,שביעית תרומות



ת ו י נ ש מ 380 משגיות

 מועד לסדר . כ בכור ,ערלה ,חלה ,שני

 פסחים, ,עירובין , כבת והס: מסכתות, י״ב
 ,תענית , ר״ה , ביצה סוכה, ׳ יומא כקליס,
 ז' נשים לסדר .קטן מועד ,מגילה חגיגה

 ,קדושין , כתובות ,יבמות : והס , מסכתות
 נזיקין לסדר . סוטה , נזיר ,נדריס גיטין,

 ,מציעא בבא קמא בבא : והם מסכתות עכר
 שבועות׳ ,זרה עבודה ,סנהדרין בחרא, בבא

 קרשים לסדר הוריות. אבות עדיות מכוח,
 ,חולין ,מנחות ,זבחים : והס מסכתות. י״א

 כריתות, , מעילה ,תמורה ערכין , בכורות
 י״ב טהרות לסדר . קנים ,מעילה , תמיד

 , נגעים ,אהלות ,כלים :והם , מסכתות
 , פרה ,ידים ,נדה ,יום טבול , מקואות
 והרמב״ס .עוקצין ,זבין ,מכשירין ,טהרות

 לכבח טעם נתן המכנה לפי׳ בהקדמתו
 . ע״ש ,ואיחור בקדימה וסדורם במערכותם

 !דפוסי ברוב נמצאו א״ב כסדר הפרקים וסרטי
 משנה וספרי זולתם. הפרים בקצת וגס הש״ס

 בלי גס רבות פעמים נדפסו אלו משמות או
 תחזינה כאשר פונים פירושים עם וגס פירוש

: ככולם רובם פה הקורא עיני

 : קטן בכרך פירוש בלי הנ״ל משניות 2156.
.24סוחית"ה, , ד״א ,תט״ז ,ד״ו ה״ד, ד״א,

 מר׳ והקדמה נקודות עם הג״ל משמות 2457.
. 8ס ,תל״ו ,ד״ו :אלבלגסי יוסף

 משנה כל על הלכה פסק עם הנ״ל משניות 2458.
 ריווא .יפן( )ד׳ המו״ר : הרמב״ם לדעת

. 8ס , ש״ב ,טרינטו די

 המלות ופי׳ א״י נוסחאות עם הנ״ל משניות 2159.
 , ד"א : ישראל כן מנשה ה״ר ע״י

. 8ס ,צ״ג—שצ״א
 לפסק כוכב צורת סימן עם הנ״ל משניות 2460.

 : הפרקים ולוח המלות פי׳ קצת ובסופו הלכה

. 24ס , תט״ח ,פראג . והית״ה , ד״א

 פי' ובסופו נקודות עם הנ״ל משניות 246 1.
 ה״ר ע״י היטב ומוגה 3>^״ כסדר המורות מלוח

 הספרדי: ליאון אברהם ב״ר יהודה יעקב

 , ד"א . תפ״ט ,ד״ו .ת״ו , שם שצ״ז. , א ד"
. פ״ר וז״ז,8ס 61 4ס , תפ״א שם, . 8סתע״ה,

 מפי׳ הגהות ועם נקודות עם הנ״ל משניות 2462.
 :שלמה( מלאבת )עיין עדני שלמה ה״ר

 ! ואולי . \.(2 408 )רזבענס . 8ס , רזל״ו , ד"א
. 2459 פי׳ דלעיל א״י נוסד,אות הס

 י ס׳ )עיין הרמב״ם פי׳ עם הנ״ל משניות2463.
 .ש״ו ,ד"ו . רנ״ב , נאפולי : לעיל( המאור

. 2ס , שט״ז , שם

 עובדיה רבינו פי׳ עם הנ״ל משניות 2464.
 , לוכלין .ש״ב ,קראקא : מברטנורא

 . 4ס ,ט'—ש״ח ,ד״׳ו . 2ס ,נ"ו___שנ״ה
. (546 ע׳ )צעדנער . ב״י הגהות ועם

 מועד כדר הרמב״ם פי׳ עם הנ״ל משניות 2465.
 כנ״ל עוד . 2ס , הש״ד ,ד״ו : נזיקין נשים
 כנ״ל עוד . 2ס ץ רפ״ה ,ד״ו : קדשים סדר
 . 2סש״ם, , באזיל . פר״ח ,ד״ו טהרות: כדר
 351—3, ין ברד"א נמצאים אלה ]פלש

 . שם וז״ז ״י? 5092 חיים באוצרות גס והאחרון
 פי׳ קיבץ כ״א בפ״ע משניות דפוס אלה אין ואולי

 ד״ו מש״ס ומש׳ מם׳ כל מסוף להרמב״ם המשניות
. הש"ד[ הראשון ולכן ח״ז

 והר״ש הרמב״ם פי׳ עם הנ״ל משניות 2 466.
 משאנץ אברהם ב״ר שמשון רבינו הוא

 בבלית גמרא להם שחין סדרים שני שפירש
 כמו מסכתות ד׳ ועוד וטהרות זרעים והם
 )עיין וקנים מדות עדיות שקלים : והם ,הס

 נשים, סדר להרמב״ס המשניות פי' המעתיק הקדמת
 השלים זרעים וסדר . נאמנה( עדות ועיין

 שהתל מפני אם ]וצ״ע מסימפונט. יצחק ריינו
 להעתקת שקרה וכמו שנאבד מפני או כלה ולא הר״ש

 סדר על . !רעים[ ע"ס להרמב"ס המשניות פי׳
 . שלנו הש״ס תוצאות ברוב נדפס וטהרות זרעים
. הלמוד( )ועיין

 הנ״ל: והרע״ב הרמב״ם עס הנ״ל משניות 2467.
 ,ד״ו . שי״ט , שם . )?( ש״ט , די״ט ריווא

 : ומועד זרעים סדר כנ״ל עוד . 2ס ,שב״ו
 :נקט' נשים ושדר .4ס ,אשי״ח סביוגיטה,

 ע״ס כנ"ל עוד . 4ס , כ״ג—שכ״א , מנטובה
 כנ״ל עוד .)ש״י( . 4ס תל״ה, ד״א : ן׳ מ׳ ז

 , 4ס , חמ״ב , ווילמרשדאקש : כשלימות
 רשימות בשארי חבר נו מצאת• ולא כ״י ש״י )הגהות
 באותיות הנ״ל והפירושים כנ״ל עוד .שבידי(

. 2ס ,משו"ך ,ד״ו : מרובעות

 ועם הג״ל הרע״ב פי׳ עם הנ״ל משניות 2468.
 הוספות בשס הנ״ל ומפרשיו המשנה על פי׳
 הלוי נתן ב״ר ליפמאן יו״ט לה״ר טוב יום

 , פיורדא . ע״ז—שע״ה ,פ״אג : העליר
. 46 ,)תקיא( הש״ד

 ובתוך הנ״ל פירושים עם הנ״ל משניות 246.?
 . מהמחבר בחרא ומהדורא הוספות התויו״ט
 : הוא חדש לאמר הגליון על יד בצורת ונרשמו
 , ווילמ״ד , תל"ה , ד״א .ד'—ה״ג קראקא
 . תע״ה ,ווילמ״ד . תמ״ה , ד״א . המ״ב

 הרמב״ם פי׳ עם עוד . 4ס ,מקכ״ג ברלין,
 : אינר ר״ע ותום׳ ותוי״ט והרע"ב
. 4ס ,תרי״ז . . .הרי" , ווארשא



משניות 381 משניות

 חי׳ חוס׳ ועם הנ״ל ככל הנ״ל משניות 2470.
 לה״ר חדשים הוספות בשם ובאורים
 . תקנ"ג ,ווין תקל״ה. ד״א חסיד: שטשון

. פ״ר וז״ז . 4ס , 1797 , אופיבאך

 הגהות תום׳ ועם ככלהנ״ל הנ״ל משניות 2471.
 בתלמוד במ״א המובאת משנה כל על ומ״מ
 בשם מוכיח ליב כד,"ר ברלין ישעיה לה״ר

 שבעים משנת על פי׳ ועם .לציון ראשון

 ופשעים חשבון מעגיני וקצת ושיריים אמה
 כללות על הנ״ל מוכיח ליב ה״ר מחבור

 1 דיהרנפורט . נק״ח משנ״ה ,ווין : וסוגיות
. 4ס ,חקס״ו , שם . תקנ"ח

 ראשון תוס׳ עם הנ״ל ככל הנ״ל משניות 2472.
 הגהות ועם הרטב״ם פי׳ ועם כנ״ל לציון

. 2ס , ע״א—תקס״ט , לבוב : הגר״א

 משנת פי׳ עם הנ״ל ככל הנ״ל משניות 2173.
 : פרענקל האומים ברוך לה״ר רב

. 8ס , 1862 , לעמכערג

 עס רב משנת בלי הג״ל ככל הנ״ל משניות 2474.
 עדן עצי ,זקן פני ,אורג מעשה פי׳

.4ס / 1862 לעמבערג, יהודה: יצחק לה״ר

 הרמב״ס פי׳ בלי הנ״ל ככל הנ״ל משניות2475.
 ובראש עדן( עצי ,זקן פני אורג, מעשה )ובלי
 בית מס׳ הקדוש רבינו תולדות זרעים סדר
 דקדוק על ומחמר מאובין קוניץ לר״מ רבי

 לעוויזאהן לר״ש האוסף בית מס׳ המשנה לשון
 במפרשי אשר בלע״ז מלות כל והעתקת
 מאיר לה״ר למעה שוליו על המשניות

, 4ס ,1815 ,ויין : סנ״ל דארמיצר

 הוס׳ ועה הנ״ל ככל הנ״ל משניות 2176.
 זרעים סדר בסוף אליהו שנות וס׳ חידושים

 )עיין עהרות סדר בסוף רבא אליה וס׳
 . תקע"ח , והוראדנא ווילנא : במקומו( כאו"א

.4סשם,תרי״ז, י״ג.—תרי״א תקצ״ב״שם, שם,

 והוי״ט הרע״ב פי׳ עם הנ״ל משניות 2477.
 עליהם ונוסף רא״ל ותום׳ חדשים וחוס׳

 הערוך ע״פ הקשות מלות לבאר ערוכה משנה
 וכל הזרות מלות כל ולפתור מפרשים ושארי
 הלוי יהודה ה״ר ע״י לל״א בלע״ז מלות

. 4ס ,תקע״ד פיורדא, :מפפד״ט קאוועל

 ערוכה( משנה )בלי הנ״ל ככל הנ״ל משניות 2478.
 מווילנא:לעמבערג, הגר״א הגהות תום׳ ועם

. 8ס , תקפ"ר

 עין עליהם ונוסף הנ״לככלהנ״ל שניות מ 2 479.
 לה״ר יחזקאל מראה והגהות משפט

 | בצלאל ה״ר והגהות לנרא סג״ל יחזקאל

 לה״ר והגהות ומ״מ ותקוניס רנשכורג
 ועם שי״ף טעבלי דור וה״ר איגר עקיבא
 ולהרגם לפרש לנדא משה לה״ר לשון מרפא

.4ס ק״ץ,—חקפ״ה ,פראג : בלע״ז מלות כל

 בד׳ הנוספות )בלי הנ״ל ככל הנ״ל משניות 2480.
 לה״ר הגליון על ובאוריס חי׳ בס ונוסף פראג(

 ובסוף רע״ק תוספות בשם איגר עקיבא
 ואליה אליהו שנות ס׳ ועהרות זרעים סדר

 . 4ס , ת'—חר״א , אלטונא : הנ"ל רבא
 ערוכה ומשנה לציון ראשון תום׳ עס עוד

. 4ס , כח״ר ,שטעטין : זרעיס סדר :הנ״ל

 ועינה הרע״ב פי׳ עס הנ״ל משניות 2481.
 מלוקע יו״ט תום׳ קצור והוא יז״ט תום׳

 צדק: כהן יואל טעלסב״ר ה״ר ע״י ומקוצר

 , שם . חקצ״ח , ווארשא . . .חקי׳ , לבוב
. 8ס , י׳—תרי״א , ווילנא . תרי״א

 הגר״א הגהות ועס כנ״ל הנ״ל משניות 2482.
 :אזולאי אברהם ״■׳ הערני שילמה ור׳

. 8ס ,תרכ"ג—תבר"ך ,שטעטין

 הרע״ב ופי׳ נקודות עם הנ״ל משניות 2483.
.8ס)תקם״ו?(, תום׳יו״ט:קאריץ,חש״ד וקצור

 ועם והרמב״ם פירש״י עס הנ״ל משניות 2484.
 חיים כ״ר אברהם לה״ר פירושים ב׳

 דברי סופם אברהם באר א( :ליסקער
 מי ב( .משלו נפך תום׳ עם שלפניו המפרשים

 . במשנה ספיקות קצת ולתרץ לישב באר
 מועד ופדר . תכ״ה ,פפי״א :זרעים סדר

. 4ס , חמ״ג , שם : ונשים

 ועם הרע״ב פי׳ עס הנ״ל משניות 2485.
 אורי לה״ר משנה ולחם יו״ט תוספות
 והוא . הטילבורג יוזביל ב״ר פייביש

 לר״מ הרמ״ז קול מס׳ לקוטיס עם הוי״ע קצור
 באר מי וחי׳ אברהם באר פי׳ ועם זכותא

 עם אבות למס׳ ששי פ׳ חוס׳ ועס הנ״ל

. 4ס ,תפ״ו ,ד״א :שמואל ומדרש פירש״י

 מהגמרא אף פירש״י עם הנ״ל משניות2486.
 פי׳ השני ומצד ,בקצור מפרשים שחרי ודברי

 וכל הגמרא מסוגית תורף החיים עץ
 נמרץ בקצור המפרשים כל ודברי האוקימהות

 ונוסף .חאגיז שמואל בה״ר יעקב לה״ל

 והקדמה המשנה בדרכי הקדמה : עוד בס
 לט״ל הקדמה , זרעים לסדר הלכה פסק בדרך

 להרמב״ם פרקים שמונה מועד׳ לסדר מלאכות

 המשניות לפי׳ הרמב״ם נזיקק׳הקדמת לסדר
 ע״ש לפירושו הרמב״ם ופתיחת קדשים לסדר

 , ווירונה : לבד זרעים סדר על . טהרות
, ליוורנו : משנה ש״ס וכל . 8ס ,ת״י
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 זעם . 8ס ליז,—תע״ה ברלין, .ט״ז - תי״ב
(.547 )צעדנער .כ״י עמדי! ר״י הגהות איזה

 מרש״י מלוקט קצר פי׳ עס הנ״ל משגיות 2487.
 יצחק לה״ר נחת כף בשם וכו' והרמב״ס

 , שם . שע״ד , שם . שס״ט ,ד״ו :גבאי ן׳
 .8סת״ה, ד״ו, ח״ג. ד״א, שפ״ה. שם, .שע״ז
 , קונשטנטינא מנוקד: המשנה ופנים כנ״ל עוד

. 4ס ח״ט,

 סדר ובסופו הנ״ל פי׳ עם הנ״ל משניות 2488.
 ולוח יום לכל ומשנה במקרא א״י בני למוד

 ,ד״ו . קד״ש ,ד״א : המשניות לכל הפרקים
. 8ס , את״ך , ד״א . קדזש״ה

 ונקי קב בשם קצר פי׳ עם הנ״ל משגיות 2489.
 ועם יהודה ב״ר אברהם ב״ר אלישע לה״ר
 יום: לשלשיס ונחלק המלות ופי' הלכות סימני

 , שם . שם,נח״ת אתג״ו, , שם . כד״וז , ד"א
 , אוסטרהא . משנ״ה לח״ם , שם . ותבונ"ה

 : נשים מועד זרעים כנ״ל עוד .24ס תקע״א,
. 16ס , הקנ״ב ,הוראדנא

 מפרשי מכל מלוקע פי׳ עם הנ״ל משגיות 2490.
 ב״ר חיים לה״ר חיים משנת בשם המשנה

.8סתצ״א, ,ד״א :ב״ח מהרובשוב, זכריה

 מרע״ב מלוקט פי' עם הנ״ל משגיות 2491.
 ... ב(זולצבאך )כמ״פ : נחת וכף ותוי״ט

. 12ס , ת״ק , זאלקווא

 מפרשי מכל מלוקט פי' עם הנ״ל משגיות 2492.
 לה״ר נחת כף מלא בשם שלפניו המשנה

 שני( )י׳ :יעקב ב״ר פייוויש שניאור
. וז״ז,8ס ...ווין . 12ס ,תצ״ז , אופיבאך

 )מאת ח״א ועם נקודות עם הנ״ל משגיות 2493.
 ומספיקות קצרות יאסט(והערות מרדכי ה״ר

 והקדמה זרות מלות וכל קשה דבר כל לפרש
 והדינים ענינה על מסכת כל בראש קצרה

 אוהבי חברת ע״י בל״א הכל , בה הכלולים
 נחת כף מלא פי׳ ועם בברלין ומרע תורה

. 4ס ד',—תקצ״ב ,ברלין :הנ״ל
 המשנה מבוא להם להוסיף אמרו ]גס

 א״ב כהדר המלות ולוח המשנה לשון דרכי לכאר
 החיצונות חכמות עניני וכל ובאורם ותרגומם
 והפרקים המסכתות ומפתחות במשנה הנמצאים
 ולא וכו׳ התנאים ושמות הנוסחאות ומלוסי והדינים

. השובה[ מחשבתם להסיק נידם עלתה

 לפסק סימן עם נקודות עם הנ״ל משגיות 249 ׳4.
 וחילופי מחסרא החסורי ובמקום הלכה

 אלטאראס דוד ה״ר ע״י הוגה גירסאות
יצירה ס׳ סדר כל ובסוף ימים לכ״ט ונחלק

 ,תקג״ה ,ד״ו : הלמוד וקודם אחר ותפלות
 . 8ס ,)תקנ״ז( יקה״ח ול״ו ,פיסא ״ 16ס

 פי׳ עם כנ״ל זרעים סדר הנ״ל משגיות 2495.
 .12ס ,חקס״ו קארעץ, חוי״מ: וקיצור הרע״ב

 כנ״ל ח״א ועם נקודות עם הנ״ל משגיות 2496.
 כף מלא סי׳ ועם אחרים מעתיקים ע״י

. 8ס , 1817—35 ,וזין :הנ״ל נחת

 ישראל תפארת פי' עם הנ״ל משגיות 2497.
 והוא .ליפשיץ גדליה בה״ר ישראל לה״ר

 כל ובראש ,בקצרה משנה הש״ס כל על באור
 ובסופו התיבה פתח בשם ר״ת לוח סדר
 סדר ולכל לבדיקה יפה בשם הטעות לוח

 בשם קרא זרעים לסדר :פרטי בשם גס קרא

 לסדר . 8ס ,תק״ץ ,הנובר :אמונה זרע
 כוללות: פתיחות ב׳ ובו בעתו דבר קרא מועד

 , ראשים לששה נפרדת הרוכלים קופת א(
 מלאכות ט״ל כללי על שבת כלכלת א( :והס
 תמירה ,מוקצה כללי , שבת ובשול הטמנה כללי

 וכלים בהמה שביתת ,שבת מלאכת ,לעכו״ם
 כללי ב( . בע״ש לנכרי דבר ומסירת ועבד

 .הכנה כללי ד( .קדש בגדי כללי ג( .מוקצה
 . שמחות כללי ו( .חוה״מ מלחכת כללי ה(
 תקופות עברונות עניני על דרקיע שבילי בן

 נשים לסדר .8ס ,תר״ד ,דאנציג : ומילדות
 אביו מחבור קצור ובסופו רב חוסן קרא

 ,דאנציג :עזר אבי בשם אה"ע ש״ע על ז"ל

 ישועות כוס קרא נזיקין לסדר .8ס ,תר״ג
 ובסופו נ״י יצחק ברוך ה״ר בנו חי׳ בו ונכלל
 :ותחיה״מ הנפש השארת על החיים אור דרוש

 קרא קדשים לפדר .8ס ,תר״ה ,דאנציג
 חומר ותח״ז פתיחה עם אלהים חכמת

 פרקים ז׳ הקדשים הקרבת בדיני בקודש
 :ציור עם המזבח וצורת ביהמ׳יק צורת ובסופו

 קרא טהרות לסדר .8ס ,תר״י ,קעניגסבערג
 :דעת מבקש בשם פתיחה עם ודעת טעם

. 8ס תק״ץ, הנובר,
 זרע בשם קצר פי׳ עם הנ״ל משגיות 2498.

. 24ס ,תרי״ב , ווילנא :מהנ״ל ישראל

 קצת ועם רומית העתקה עם הנ״ל משניות 2499.
 הערות ועם רומי בל׳ והרע״ב הרמב״ם פי׳

 : חלקים ו׳ 6. 8זט61111118 הנוצרי החכם ע״י
 נדפסו וגס נעתקו ]וז״ז .2ס 1698—1703 ד״א
 בשארי גס רומי בל׳ גס מקצתן גם כולן גס פ״ר

. בלבד[ ההעתקה גם המשנה גוף עם גם לשונות

 הרע״ב פי׳ עם קנים מס' משגיות 2500.
 אלעזר משה לה״ר פירושים וב׳ ותוי״ט

 הלוי בית א( :הלוי זנוויל שמואל ב״ר

ופי' המשנה בעיקרי פשוטים דברים באור
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 בהלכות ופלפול חי׳ הבית תורת ב( . הרע״ב

 ופירש״י ו׳ משנה פ״ג ועל הקדמונים ומפרשים
 ב׳ בבא ו׳ למשנה הבחינות שער ובסופו

 משניות )וההסכמות .חש״ד ,שקלאוו :וג׳

. 4ס חקע״ח, ,אוסטרהא ס״ט(.—תקס״ח
 פרקיס עשרה לוצאמו לרמ״ח משניות 2501.

. יוא״ל ב״י :סוד ע״פ

 יוא״ל בכ״י נמצא .סנדניאל משניות 2502.
 סנדניאל מס' שהוא ונראה .מהותו לי נודע ולא

 והחול צחוק עניני לוצאטו יצחק ה״ר הרופא
 בלשון ההוא הכפר יושבי היהודים מנהגי על

 בהצוסה נ״ד דף ג׳ שנה המגיד )עיין .משנה
. שם( "ב ע

 יצחק אפרים ה״ר .אחרונה משנה 2503.
 משניות על גדול חבור .פרעמסלא אבד״ק

. )שי״ג( :כ״י ,שהרוח סדר

. שמואל( מנחת )עיין . בתרה משנה 2504.

.שירירי דוד חיים ה״ד . כסף משנה 2505.
 אה״ע מור ועל הרמב״ס על ובאורים ׳ ח

. 2ס ,תקע״ז ,שאלוניקי : שונים ולקומיס

 פתחיה ב״ר יחיאל ה״ר .להם משנה 2506.
 ,זאלקווא :והרמב״ס גפ״ת חי׳ .מיאברוב

. 4ס תקי״א,
. שמים( לחם )עיין לחם. משנה 2507.

 . רוזאניס יהודה ה״ר . למלך משנה 2508.
 בחריפות להרמב״ס הי״ד ספרי כל על באור

 המבורג, . תצ-״א ,קונשטנטינא : עצום ופלפול

 . להרמב״ם הי״ד ספרי עם ונדפס . 2ס ,תק״ן
. להלן( תורה משנה )עיין

 דור משה לה״ר קבלה ס׳ .למלך משנה 2509.
, יוא״ל כ״י :ואלי

.עולם( בחינת )עיין . למלך משנה 2510.

.לעיל( משניות )עיין . ערוכה משנה 2511.

 יקראו המחברים ]וקדמוני .תורה משנה 2512.
 על סתם המיימוני ס׳ או מיימון ס׳ לו

 מיימון ב״ר משה רבעו .מחברו[ שם
 כל קובץ .)הרמכ״ם( מקורטובה הספרדי

 ותקנות המנהגים וכל והתלמוד המשנה דיני
 שקלא שוס בלי בלבד הלכות גופי רק וסייגים

 "ד לי ונחלק וכדומה דעות וחילוקי וטריא
 החזקה יד בשם ג״כ נקרא ע״כ אשר ספרים

 וכל לפרקים הלכה וכל להלכות נחלק ספר וכל
 ח״א ובראש חלקים לד׳ ונחלק .למשניות פרק

 ודרבנן דאורייתא המצות ומנין גדולה הקדמה
 ואלה • לעיל( זה )עיין שלו המצות ס׳ הוא
: ומחלקותם חלקיו פרעי הס

 : והס , ספרים ג׳ כולל .ראשון חלק

 עיקרי שהם המצות כל .המדע ס' א(
 : הלכות ה׳ ובו השם וידיעת משה תורת

 חורה. תלמוד ג( .דעות ב( .התורה יסודי א(
. חשובה ה( הגויס. וחקות ד(ע״ז

 תמיד הנוהגות המצות .אהבה ס׳ ב(
 תפלה ב( .שמע קריאת א( :הלכות ו' ובו

 . וס״ת ומזוזה תפילין ג( . כפיס ונשיאת
. מילה י( . ברכות ה( .ציצית ד(

 ובו בזמן התלויות המצות .זמנים ס׳ ג(
 יום ג( .עירובין ב( .שבת א( : הלכות יו״ד

 חמן ה( .המועד וחול טוב יוס ד( .כפור
 . שקלים ז( .ולולב סוכה שופר י( .ומצה

 מגילה י( .תעניות ששה ט( .החדש קדוש ח(

. וחנוכה
:והם ,ספרים שני כולל .שני חלק

 ה׳ ובו נשים דיני כל . נשים ס' ד(
 יבוס ג( .גירושין ב( .אישות א( : הלכות
. סוטה ה( . בתולה נערה ד( .וחליצה

 : הלכות שלש ובו . קדושה ס׳ ה(
 . אסורות מאכלות ב( . ביאה א(אסורי

. שחיטה ג(

:והס ,ספרים חמשה כולל .שלישי הלק

 . הלכות ארבע ובו הפלאה. ס׳ ו(
 ,ערכין ד( .נזיר ,ג( נדרים. ב( .שבועות א(

. חרמים
 ובוז׳הלכות:א(כלאים. זרעים.ז(ס׳

 מעשרות. ד( .תרומות ג( .עניים מתנות ב(
 ומתנות בכורים י( .רבעי ונטע שני מעשר ה(

. ויובלות שמטה ז( כהונה.

 בית א( :הלכות ט׳ ובו .עבודה ס׳ ח(
 . בו והעובדים המקדש כלי ב( הבחירה.

 מעשה ה( .המזבח אסורי ד( המקדש. ביאת ג(
 פסולי ז( .ומוספץ י(תמידין .הקרבנות
 . הכפוריס יום עבודת ח( .המוקדשין

.מעילה ט(

 ובו יחיד קרבנות על .קרבנוה ס' ט(
 . חגיגה ב( . פסח קרבן א( : הלכות ו׳
 . כפרה מחוסרי ה( .שגגות ד( .בכורות ג(
. תמורה י(

 טומאת א( :הלכות ח׳ ובו .טהרה ס׳ י(
 . צרעת טומאת ג( אדומה. פרה ג( מת.

 אבות שאר ה( ומושב. משכב מטמאי ד(
 . כלים י( .אוכלין טומאת י( • הטומאות

. מקואות ח(

 :והם ,ספרים ארבעה כולל .רביעי הלק

נזקי א( : הלבות ת׳ ובו .נזיקין ס' יא(
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 . ואבידה נזילה ג( .גניבה נזקי ב( .ממון
. נפש ושמירת רוצח ה( .ומזיק חובל ד(

 מכירה. א( :הלכות ה׳ ובו .קנין ס׳ יב(
 ושותפין. שלוחין י( שכנים. ג( ומתנה. זכיה ב(
. עבדים ה(

 : הלכות חמשה ובו . משפטים ם׳ יג(
 ולוה. מלוה ג( .ופקדון שאלה ב( . שכירות א(
. נחלות ה( .ונטען טוען י(

 : הלכות ה׳ ובו . שופטים ס׳ יד(
 . להם המסורין והעונשין סנהדרין א(
 מלכים ה( .אבל ד( . ממרים ג( .עדים ב(

. ומלחמותיהם

 התוך מעמודי אחד הוא הזה הנכבד הספר
 בהוראה עליהם נשען ישראל בית כל אשר
 ונדפס ,רבו כמו רבו ומפרשיו מבאריו וגס

 ורבות , מקצתו גם כולו גס רבות פעמים
 העמיס ללשונות גס נעתקו והלכותיו מספריו

 ותוצאותיו דפוסיו הס ואלה . הלכות( )עיין
. עיני חזו ואשר ספרים רושמי מכפרי לי הנודעים

 שום בלי כלד׳הלק-ס הנ״ל תורה משנה 2513.
 שלמה ר' ע״י ראשון ד' . פירוש או באור
.2ס ,המו״ר : משה ב״ר ועובדיה יהודה ב״ר

 השגות ועם כנ״ל פי׳ בלי הנ״ל תורה משנה 2514.
 .2ס ,ר״ן ,שוגצין : ?( )והרמ״ך הראב״ר

 והשגות" סי׳ "בלי :שם ול 2881 ]רח״ס
 ראשון ד' הוא אולי השגות ובלי פי׳ בלי ר״ל ואם

 "בלי מפורש כתוב שלפניו בזה כי אפם .הנ״ל
. שני[ ד׳ הוא וא״כ השגות״

 הראב״ר השגות עם הנ״ל תורה משנה 2515.
 הכהן מאיר לה״ר מיימוניות הגהות ועם כנ״ל

 פי׳ ועם מרוטנבורג מהר״ם מתלמידי

 י״א וס׳ וה׳ וד׳ ג׳ ספר על משנה מגיר
 טולושא רי וידל דון. לה״ר י״ג י״ב

 שמיחסין כצ״ד ודלא כש״י ]ודלא בקאטאלוניא
 עוו מגדל פי' )עם זה[ או זה לריטב״א אותו
 :ב״ח( .החדש קדוש ה׳ על עובדיה ר׳ ופי׳

 : ב״י הגהות ועם . 2ס , רס״ט , קונשטכטינא
. (582 .)צעדנער

 עליהם ונוסף הנ״ל ככל הנ״ל תורה משנה 2516.
 הראב״ד השגות על שהשיב הריטב״א)?( ציוני

 הראשונים ספרים ו׳ על עוז למגד סי׳ $עי
 גאון בן אברהם ב״י טוב שם ר לה

. גס רפ״ר, ד״י, הספרדי:

 עליהם ונוסף הנ״ל ככל הנ״ל תורה משנה 2517,
 בתלמוד הדינים מוצא מ״מ עם הרמ״ך השגות

 יבנו מפאדובה מהר״ם הגהות ובסופו וכו׳

 )אצל ד״י :שלו הרמב״ס מגליון יהורה ה״ר
. 2ס י״א,—ש״י ,בראגאדין(

 הגהות )בלי הנ״ל ככל הנ״ל תורה משנה 2518.
 בראשם עליהם ונוסף הנ״ל( פאדובה מהר״ם

 הרמב״ן הפגות עם להרמב״ם המצות ס'

 ומספרים מכ״י מיימוניות הגהות ותום׳ עליהם
 ג.ס ,ש״י יוסנויניאן( )אצל ד״ו, : אחרים רבים

 ',ס הרמ״א בשו״ת כמ״ש אין רגזה זה דפוס ועל ]
. ע״ש[ ,יו״ד

 עליהם ונוסף ככלהנ״ל תורההנ״ל משנה 2519.
 אפרים כ״ר יוסף ה״ר למרן משנה כסף פי׳

 כל עס החדש קדוש הל׳ על ופי׳ קארו
 ב״ר עוברי׳ לה״ר להם והתמונות הציורים

 ובסופו הביב ן' ומהר״ל עוברי׳ כ״ר דוד
 ,ד״י : הפרקים וכל ההלכות לכל גדול מפתח

. 2ס ,ל״ו—של״ד

 תוש׳ ועם הנ״ל ככל הנ״ל תורה משנה 2520.
 המגיד על בגליון ומ״ממהש״ס נוסחאות שנויי
 והסמ״ג מהעור ומ״מ עז ומגדל וכ״מ משנה
 טורים נוניש דוד ה״ר המגיהים ע״י וכו׳

 חלק כל ובסוף ליאון יהודה שלמה וה״ר
 :בוטין די למהר״א משנה לחם ס' נלוה

 נדפס הנ״ל משנה לחם ]וס׳ .2ס ,מבת״ב , ד״א
.עד״ת[ בשנת ולח״ד תס״ג בשנת וג' ב׳ לח"א

 פי׳ עס הנ״ל ככל הנ״ל הורה משנה 2521.
 פי' עליהם נוסף ועוד הנ״ל משנה לחם

 ופניהם רוואנים יהודה לה״ר למלך משנה

 , יעסגיץ :ודף דף כל בפולי מקומם קנו
 . ז׳—תקב״ב , פיוררא . תק״א—תצ״ט

 הגהות ועם .2ס ,ט׳—חקס״ח ברדיטשוב
. (583 )צעדנער .ב״י מיכל, חיים ה״ר

 חיס׳ עם הנ״ל ככל הנ״ל תורה משנה 2522.
 שנמצאו לגיא סג״ל יחזקאל ה״ר הגהות

־2סע״א,—לבוב,תקס״ח שלו: הרמב״ס בגליון

 כמה ועם הנ״ל ככל הנ״ל תורה משנה 2523.
 ולקוסים ברלין ישעי׳ לה״ר והדושיס הקונים

 , דיהרנפורט : וזולתם מלאכי יד מס׳

.2ס ,ט׳—תקע״ח ע״ד״כרדיטשוב,—תקס״ט

 ח״א ובראש הנ״ל ככל הנ״ל תורה משנה 2524.
 הנלוים כל עם להרמב״ם והשרשים המצית ס׳

 מגלת וחבור הרמב״ן השגות ה״ה עליו

 דרךמצותיך מאמר גס טבא ומרגניתא
 , דרבים פרשת מספרו למלך משנה לבע״ס
 יד על קובץ ס' עוד נוסף הלק כל ובסוף

 ־ופסקים הלכות וחי׳ הרמב״ס על ובאורים חי'
 הלקיס ח׳ .טריביטש נחום מנחם לה״ר

. 2ס ,תר״ב—תקצ״ה ,ווין
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 ללמד נבחרות הלכות הנ״ל הורה משנה 2525.
 החכמת ע״פ רוסיא בארץ אשר ספר בבתי

 כל בסוף ת״א עס חלקיס ה' .ההשכלה שר
. 8ס ..7תר׳ ,פיטרבורג ס״ט : חלק

 ס' והוא ראשון חלק הנ״ל הורה משנה 2526.
 , שם .למש״ה ,ד״ו :וזמנים אהבה מדע

. 4ס תכ״ה,

 קצת עס כנ״ל ח״א הנ״ל הורה משנה 2527.
. 4ס ,ש״ג ,מנטובה : והגהות באור

 מלות פי' עס כנ״ל ח״א הנ״ל תורה משנה 2528.
. 4ס ,תס״ג ,ד״ו : זרות

 באור עס המדע ס' הנ״ל תורה משנה 2529.
 עוד . 8ס ,תר״ד( ,)דאנציג חמו״ד : קצר
 . 8ס ... קצר: באור עם אהבה ס' כנ״ל
 / ק״ב :א׳ חוברת .הנ״ל פכריס לב' ת״א עוד

. 8ס , 1847 , שם :ב׳ חוברת . 8ס , 1846
 מצליח בב״ר סהל כ״ר .תורה משנה 2530.

 ה״ר ביד והיה .עה״ת פי' . הקראי הכהן
 דף חכמה בנובלות עיין .בכ״י מקנדיא יש״ר

. דקס״ע קדמוניות לקועי ועי׳ ע״א, נ״ו

 ב״ר אליעזר ה״ר אליעזר. ר׳ משנת 2531.
 אגדת על פשעים . מפינטשוב יהודה

. 2ס ,תפ״ה , ד״א : התלמוד
 אליעזר ה״ר . אליעזר דר׳ משנת 2532.

 ש״ע על הי׳ ח״א .היילבוט יוסף ב״ר לאזי

 קמא מהדורא דינים חדושי ובסופו ,ח״א ה״מ
 נלוה ח״ב . 2ס ,תקע״ה , אלטוגא :ובתרא

 ח״ב ח״מ ש״ע על חי' אליעזר דמשק ס׳ לו

. 2ס ,תקע״ו , שם :כנ״ל

 אליעזר ה״ר . אליעזר דר׳ משנת 2533.
 : ה״מ ש״ע בדיני שו״ת קל״ד .טולירו

. 2ס ,וישע״י אור״י ,שאלוניקי
 רבות(. מדרש )עיין . אליעזר דר׳ משנת 2534.

 ב״ר אליעזר ה״ר .אליעזר רבי משנת 2535.
 לו קורין )ויש מרילינגער יוזפא יוסף

 קנ״ז שג״ב עיין .מניקלשפורג נין אליעזר

 ובאורי פשעים .בח״ב( במקומו שלי ושה״ג
 :דורו גדולי בשם וגס התורה כסדר מאמרים
 ורד״א . שה שג״ב )וכן תע״ז , פפד״א

 :וצעדנער רובענס רח״ה אבל .תע״ד : ?5 311,
. 4ס תס״ז(,

 ב״ר אליעזר ה״ר .אליעזר רבי משנת 2536.
 שבת מס' על חי' . מסלאנימא יעקב

.2ס ,תקע״ט ,אוו שקל :וב״מ ויבמות ופסחים

 ליב אריה ה״ר . אריה גרר משנת 2537.

 סדר על פי׳ .עפשטיין הלוי מררכי כ״ר

. 8ס ,תקכ״ה ,קיניגפבערג : קבלה ע״פ תפלה
. לעיל( משניות )עיין .חיים משנת 2538.

 יעקב בה״ר יוסף ה״ר .חכמים משנת 2539.
 הקדמונים דברי באור .זאמושטש יצחק
 והסמ״ק הסמ״ג והרמב״ן והרמב״ס הבה״ג
 הורה מדברי מצות איזו ן עני על וזולתם
 המדע ש' על ובאור סופרים מדברי מהן ואיזו

 שמועה יבין א( :לשנים ונחלק להרמב״ס
 פענח צפנת ב( . הראשונים דברי לבאר

 מעלות קונע' ואח״ז .ופלפולים דינים חי'

 ובסופו להרמב״ם המדע מס' מ״ע על המרות
 לשונות על ופלפולים חי׳ המשולש הוט קונע'

 יצחק וה״ר חיים ה״ר המחבר לבני הפוסקים
 , שם . תקנ״ב .. לבוב :ומפתח בתרא ומהדורא

. 2ס ,קל״ג( דף ח״ב )פירשנו תקפ״ז
 על שחיבר למועדים אותות ה׳ מביא ]ובתוכו

. שו״ת[ בדרך ויו״ע שבת הל׳

 ,לעמבערג :הרמב״ם על חכמים משנת 2540.
 הוא ואולי . ו.\2 2971 )רח״ס . 2ס ,תקפ״ז

. לעיל( פירשע דר' וממנו שני ד׳ הנ״ל

 יעקב בה״ר משה ה״ד .חכמים משנת 2541•
 על נוסד מוסר תוכחת .)המני״ח( חאניז

 מעלות ועל בהם נקנית שהתורה דברים מ״ח
 סימנים תשל״ה ובו דברים כ״ד על התורה.ח״א

 וואנזבעק, : האדם חיי ימי חלקי לד׳ ומסודר

 משנת בשם ממנו וח״ב . 4ס תצ״ג,
. בעליל נראה לא חסידים

 פייוויש משלם ה״ד . חכמים משנת 2542.
 : משניות על פי׳ .מקרעמניץ הגרוויץ הלוי

. 4ס ן תקנ״ו ׳ אוסטרהא

 עמנואל רפאל ה״ר . חסידים משנת 2543.
 התפלות כוונות קצור . אברהם ב״ר ריקי חי

 הרמב״ס ע״ד צח בלשון האריז״ל מכתבי
 ,תפ״ז , ד״א : למסכתות ונחלק החזקה בי״דו

. 8ס ,תמימ״י ,שם

 מהדורא הוס׳ עם הנ״ל חסידים משנת 2544.
 :מהרח״ו ספרי ושארי חיים עץ מס׳ תניינא

. 8ס ,תקנ״ב ,קאריץ . אמ״ת והכ״ל , ד״א

 התפלות סדר עס הנ״ל חסידים משנת 2545.
. 8ס ,תק״ד ,זאלקווא :ספרד מנהג מכ"ה

 משנת , חסידים ס' )עיין . חסידים משנת 2546.
,המלך( עמק , חכמים

 חיים יוסף ה״ד . חיים יוסף משנת 2547.
 הרמב״ס חלקי כל על באור . מהאלושיץ

בעת עגונה בענין שו״ת לו ונלוה בפלפול
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 ובראשו תקל״ז בשנת אוסטרהא עיר שריפת
 ל״ב ר״מ ב״י : הדור מגדולי הסכמות י״ד

. בקרעמניץ

 לרש״ג המיוחש בפי׳ נזכר . מלבבה משנת 2548.
 משנה ופ״ד י״א משנה ושש פ״א ריש יצירה לש׳
: ע״ש ,ב׳

 שמעון ב״ר נתן ה״ר .נתן רבי משנת 2549.
 העתיקה .משניות על ופי׳ הגהות .אדלער

 . אויערבאך בנימין צבי ה״ר וביארם
. 2ס , 1862 פפד״מ, ח״א:

 איגר עקיבא ה״ר .עקיבא דר׳ משנת 2550.
 חי׳ .מהאלברשטאט בונם שמחה ■ב״ר

 בד׳ שו״ת קצת ובסופו מס׳ כמה על גפ״ת

. 2ס ,תקמ״א ,פיורדא : הש״ע חלקי
. משניות( )עיין . לב משנת 2551.

 משלם ב״ר שמעון ח״ר .לילדים משערן 2552.
 סי׳ עם משובחת סליחה .אויערבאך זלמן

. 4ס ,תע״א ,פפד״ט :שלום רב

 שמואל בה״ר צמח ה״ר .מים משען 2553.
 אגדת מדרש קצת על באור . לנדא סג״ל

 לו הנלויס קטנים מדרשים ושארי בראשית
. 8ס ,תקפ״א ,ווילנא : ווילנא בדפוס

 ?( )שמחה למהר״ש שו״ת .מים משען 2554.
 )שה״ד 5 ישראל מקוה בשו״ת מובא .לוצאטו

 מקוה בעסק שלו ופסק תשובתו שם זה ואולי שכ״ה(.
מים,ע״ש. פלגי או מלחמות משבית בס' ראוויגו

 הכהן זלמן משלם ה״ר .המים משען 2555.
 התורה כסדר אגדות חי׳ .פיורדא אבד״ק
. 4ס ,תקע״א ,פיורדא

 ספרדי בל׳ מאמר האלהית. דת משענת 2556.
קפ״ג(. סי׳ י׳ לומברוזו:)תג״י יעקב לה״ר ב״י

 אלטונא ק״ק מיחידי שהוקם זקנים משענת 2557.
. 8ס , 1794 ,המבורג :בהאמבורג

נתיבותמשפט(.. )עיין האורים. משפט2558.

 הזכיה ומשפט האחיזה משפט 2559.
 בס׳ וחז״ל התורה ע״פ חדש באופן מבוארים

 ה״ר מאת הדח יסודי וס׳ אמונה עיקרי
 , כרעסלויא :פרירענטהאל דוב מרדכי

, 4ס תקצ״ח,

 מיכאל ב״ר משה ה״ד .אמת משפט 2560.
 דעת כפי איוב ס' על ויכוח .דמיליאב

. 8ס ,תקמ״ז ,ליוורנו :עולם עמודי חכמים
.צבי( עטרת )עיין .ההוראה משפט 2561.

 : הנגינות טעמי על . הטעמים משפט 2562.

 ואול• .״^.( 381, 0 )לד״א 8ס ,רצ״ט ,באסיל
 לר״א אליהו פרקי לס׳ הנוספים מפרקים א' הוא

, פ׳( באות זה )עיין .בחור

.נתיבות( משפט )עיין . הבהנים משפט 2563.

 . פינסו אברהם ה״ד .כתוב משפט 2564.
 ואביזרייהו ברכה ומחזיק יוסף ברכי מס׳ קצור
. 4ס ,תקנ״ח ,שאלוניקי : חיד״א לה״ר

 באסאן ישעיה ה״ד .לעשוקים משפט 2565.
 הערכת ע״ד במנטובה שהיו ריבות דברי על
 כמ״ש י נים חננאל ה״ר כ״י :חון נכסי על מס

. ע״ש ל״ה סי׳ י׳ בזצ״ל

 זלמן שלמה ה״ר .הקדש לשון משפט 2566.
.^ו. 518 רח״ם כ״י :דקדוק ס׳ . הענא כ״ץ

 החדש ימי ומונה הולך .המולדות משפט 2567.
 . אדם לבני עתידות להגיד בדיניהם והמזלות

 ומסירת קרי ותקוני ושבחים תפלות ואח״ז
 וחידושים ר״ה לליל ותפלות ומנהגים מודעה

. 33 הפליט ב״י :הקבלה ע״פ ופירושים

 טוב שם ב״ר מאיר ה״ר .צדק משפט 2568.
 עם שו״ת ע״ח ח״א :חלקים ג׳ שו״ת .מלמר

 . 2ס שע״ה , סאלוניקי : בסופו מפתח
 , 2ס ,תקנ״ט , שם :שני( )ד׳ כנ״ל ח״ב
. 2ס ,תקנ״ה , שם :כנ״ל ח״ג

 קלונער שלמה ה״ר . צדק משפט 2569.
. )שי״ג( :ח״מ ש״ע על חי' .מבראדי

תהלים(. . משפט אוהב )עיין צדק. משפט 2570.

 ר״לחלקי האוקלימים שבעה משפט 2571.
 רוסי די ב״י 6, ד יש״ר ב״י : העולם
1379 .

 ב״ר יצחק לה״ר שו״ת . שלום משפט 2572.
 ז״ל ניפי חננאל ה״ר וראם .פאציפיקו אשר
. ע״ש ,כ״ע שי׳ י׳ בזצ״ל כמ״ש בב״י

 ב״ר יעקב שלום ה״ר שלום. משפט2573.
 מאמרים אספת .אבראמאוויץ משה חיים
 ול ועוגב מינים ע״ס בקרת :והס ,שונים

 :וז״ז ובאוריס שירים וקצת חנוך ע״ד מכתבים
. 8ס , תר״ך , ווילנא

 הרדב״ז הביאו .דינים חבור שלום. משפט 2574.
 שלי ושה״ג ול״א )השמעות :פיורדא ד׳ בתשובות
. במקומו(

 דברי ,אברהם בית )עיין .שלום משפט 2575.
. יחדלון( הקולות , אמת

. צדק( שערי )עיין .הארץ משפטי 2576.

 בכ״י נמצא . הריאה בדיקת משפטי 2577.
. הוא למי פורש ולא 630, ף רד״א
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 . וממכר( מקח )עיין . הלואות משפטי 2578.

 מרפות ודיני להרטב״ן החרם משפטי 2579.
 :להרמב״ן דגרמי ודיני יחייא ן׳ דור לה״ר

 נדפס לבד החרס ומשפטי . 4ס ,רע״ו ,קושט׳
 )ועי' ע״ש , הכלבו ס' ובסוף המיוחסות שו״ת בסוף
. חלה( פסקי

 תאלף ה״ר . הטעמים משפטי 2580.
 2ע״ המעמיס נגינות דיני כל .היידנהיים

 , רעדלהיים : הקדמונים הלשון גאוני

<8 ץ ח,/תקס
 :דאגיל כן לעלי .הכוכבים משפטי 2581.

 ראגיל בן עלי ס' שהוא ונראה ,יה״ש ב״י
 קטן( 4ס )אין יפן בכ״י א׳ ג״כ ראיתי אשר
 המשפטים חלקי כל כולל הספר זה״ההקדמה: וז״ל

 לע״ז ללשון והעתיקו ערבי בל' המחבר וחיברו

 במצות משה כ״ר יהודה ושמו אחד ספרדי
 ; וצ״ל )כ״כ אלפונסו מלך קאשטיליא המלך

 להכס צוה ואח״כ , קאשטיליא( מלך במצות
 ליטיין ללשון לעז מל' להעתיקו מסופריו אחר

 )צ״ל אבונצר שמואל לא״א בן יצחק ואני
 להעתיקו רציתי נ״ע ספרדי אבואלכיר(

 בעיני חכם מהיותי ולא הקדושה ללשוננו
 כי בלבי חשבתי אבל בלשונות ולא בחכמה

 בוטח אני כראוי מועתק מידי יצא שלא אע״פ
 הועלת ויגיע המעות שיתקנו החכמים על

 ידריכני אתחנן השם ואל הקדושה אומתי לאנשי
. אמת" בדרך

 א' חלק : חלקים לשמונה חלקו והמחבר
 חלק . השאלות מיני כל כוללים וג' ב'
 שנות בהקפות ו' חלק . במולדות וה׳ ד׳

 בהקפות והאחרון במבחריס, והשביעי המולד,
 והקדריות הגדולות ומחברות העולם שנות

 נחלק חלק וכל (£08161611) והקומטאש
 בט״ו השלמתו והיתה :כתוב ח״ג בסוף . לפרקים

 . צדיקים רגג״ו שנת היצירה לפרט מרחשוון לירח
 לירח ימים כ״ט הספר זה כתומנשלס הספר ובחתימת

 187 ווין ובכ״י . צדיקים רגנ״ו שנת תשרי
 ודלא דבישיש דון שלמה ר׳ מהעתקת נמצא

 ^ג״כ ועיין . ע״ש ,פרחון לר״ש שמיחסו כוואלף
 שי"ריבס׳ הג״מ מכתב לסוף טוב כוכב ן׳ הערת

 גס אך . X^¥ דף סרחון לר״ש הערוך מחברת
 מאמר על דבריו בסוף דלג הנ״ל טוב כוכב ן׳

 רומי לשון אל ספרדי ומלשון : וז״ל נאמרו שלם
 שמות על שם ופסח הנ״ל דבישיש דוין ר״ש ע״י

 דון ור״ש ווין. בכ״י שם הנקובים רומי לל׳ מעתיקיו
.דבריו כראש ללה״ק רומי מל׳ העתיקו זה דבישיש

 נ״ר יהודה ה״ר . הכוכבים משפטי 2582.
 רח״ם כ״י . מטוליטולה הכהן שלמה

ח״ב ווי; וכ״י .של״א דף במפתח וע״ש 516

 אלחריזי יהודה לה״ר שם מיוחס ובטעות .38
 המחבר אמר :מתחיל ממנו וח״ב .כהן היה שלא

 מטוליטולה נב״ת הכהן שלמה בר הכהן יהודה ר׳
 שנת לפני שנה כמאה חי אלחריזי ור״י . ונו'

 שמוכח כמו מטוליטולא היה ולא הששי לאלף נני״א
 חלק ]והוא . ע״ש ... ה שער התחכמוני מס׳ הכל
. רמש״ש[ ; ע״ש ,החכמה מדרש מס׳

 לפי מזלות על . הכוכבים משפטי ס׳ 2583.
 ללה״ק מועתק כנראה . ושאלות הלבנה מחנות

 שם נמצא כי יעקב היה המעתיק ששם ואפשר
 72, 73/4, מינכען ב״י . בסימן פעמים זה

 כתב שכן מפני רשד לאבן יחסהו וליליענטהאל
. )רמש״ש( . בראשהכ״י מבין בלתי איש

 השמים. חקות )עיין .הכוכבים משפטי 2584.
, שפ( ומ״ש

 מוטוט ר״ש בפי׳ עיין .המזלות משפטי 2585.
 לגן מקדם וישנן פ׳ על בראשית פ׳ הראב״ע על

, השמים( חקות )ועיין .וגו׳ עדן

 העולם ס׳ הוא . העולם משפטי 2586.
 ומ״ש השמים חקות )ועיין זה עיין■ להראב״ע

 ס' הראב״ע על יוסף אהל בפי' ומובא .שם(
 אמור ובפ' וגו׳ הראשון החדש ביום פ' על פקודי

 חיים מקור ובפי׳ וגו' השביעי ובחדש ע״פ
; שם צרצה לר"ש

 והשרשים הכללים או שברעות משפטי 2587.
 שערים עשרים .גאון האי רב .לשבועות

 קצת ובפי התלמוד יסודות ע״פ שבועות בדיני

 שבועות שערי בשם ג״כ נקרא קדמונים
 מקח דיני לו נלוו . וממכר( מקת )עיין

 בששים וממכר מקח מספרו קצור וממכר
 בלשון חוברו אלה כל .ממונות ודיני שערים

 . מעתיקו שם נודע ולא לעברי ונעתקו ערבי

 על בראשית למדרש חדשה שיטה ובסופו
 ר׳ של מיסודו ורובה ,לבניו יעקב ברכות

 וגס רנ״ו( דף גא״פ צונ״ן )עיין הדרשן משה
 : פרקים י״ד המשכן דמלאכת ברייתא

 ועם . 4ס ,תקמ״ב ,המבורג . שס״ב ,ד״ו
 )צעדנער .ב״י ,מיכל חיים ה״ר הגהות

. (278 ע׳
 ב״י שמואל ה״ר .שמואל משפטי 2588.

 זרעים. סדר על חי׳ . מפאם הכהן אברהם
. נ״ד( סי׳ ש׳ )תג״י :יוא״ל ב״י

 לבית שמואל ה״ר ,שמואל משפטי 2589.
 קצת על וחי׳ ופסקים שו״ת קל״ד .קלעי
 ,ד״י :הטורים כסדר ומפתח בגמרא שיטות

, 2ס ,ושמח״ה
הרמב״ן הזכיר זה ס' , השנים משפטי 2510.



לנפש מתוק— 388 — התנאים משפטי

 ע״ג הוף נ״ו דף ד׳א ב״מ מקוננת כשיטה כנראה
. כמקומו( ח״ב שני. ושה״ג ז׳ )ול״ב : ע״ש

וממכר(. מקח ה׳ )עיין התנאים. משפטי 2591.

 משנה הפר חלקי מי״ד א׳ . משפטים ס׳ 2592.
. תורה( משנה )עיין , להרמב״ם הורה

 שלמה לה״ר שו״ת .ישרים משפטים 2593.
 ,שאלוניקי :גאון.ב״ח שמואל ולה״ר חסון

. 2ס , תצ״ב
 יהושע ב״ר שמואל ה״ד ביתי. משק2594.

 : ב״ח ,התלמוד חי׳ .קריפפין אברהם
. 4ס ,תקצ״ג ,שאלוניקי

 ס׳ )עיין .וחבטחון התועלת משקה 2595.
. הנמצא(

 מקראי בשם תורה )עיי; . הבית משקוף 2596.
. קודש(

 על .ליאון טוב שם ה״ד . המשקל ם׳ 2597.
 ]ובכ״י .)ש״י( :•והחרחות השירים משקלי
 ב״ר משה לה״ר מיומה הוא 128 מינבע;
.ע״ש[ ,מליאון ש״ט

. החכמה( נפש )עיין . המשקל ס׳ 2598.

 .ש״ט ב״ר משה ה״ר .חחכמח משקל 2599.
 זה לשקול מהפיליסופיס הרבה דעות מביא
 נפש להפכו ]והנה .)ש״י( :ב״י . זה כנגד

 וא״כ החכמה וש׳ המשקל ה' נ״כ קרא החכמה
: אהד[ כ״א שונים שפרים וג' ב' כאן אין

 דמשה(. תקנתא )עי׳ לחיים. טוב משקל 2600.

הזקן. הלוי אברהם ה״ד .קטרין משרא 2601.
 ,קונהטנטינא :בדניאל שבועות שבעים על פי'

. 4ס ,״ן ר,אחרו

 מגאוני עטייה יצחק ה״ר משה. משרת 2602.
 השמעות ובסופו הרמב״ס על חי׳ . מערב

.2ס ,תקפ״ג ,ליוורנו : א״ח ש״ע ב״י ולקועי

 ?( )ב״ר לר׳ קלונימום משח.ה״ר משרת 2603.
 במו״נ הרמב״ס דעת באור . מצרי משה

 ובאור קדש במקראי עניניס וקצת בהשגחה
 : שערים ו' ובו בתהליס וע״ג י״ע מזמור

. 8ס ! תר״ה , לייפציג

 שמואל שמחה ה״ד . משה משרת 2604.
 ובאורים חי׳ .פטופצי אבד״ק במוהר״פ

 וכמפתח קדושה נשים זמנים ס׳ הרמב״ם על
 מס' הראשונים השרשים שני באור אמרים
 הרמב״ן מקושיות ומצילו להרמב״ס המצות

 חמ״ר :שמואל מצפה בשם ונקרא וכו׳

. 2ס ,תרי״ח )ק״ב(,

. תורה( )עיין . המשתדל 2605.

 חיים ב״ר מאיר ה״ד .יין י משתה 2606.
 פי׳ עם אסתר מגלת .קאצינאלנבויגין

 הפשע לדרך . שמות להם וקרא פרד״ס בדרך
 .הרקה יין קרא הרמ״ז לדרך מגתו. יין קרא

 יין קרא הסוד ולדרך .ישן יין הדרש לדרך

 כנ״ל עוד . 8ס ,תנ״ז , פיורדא : נפבים
 הירש צבי ה״ר בנו ע״י גאונים חי׳ ובסופו
. 8ס ,תצ״ז , פיורדא

 :הענא זלמן שלמה ה״ד האמה מתג 2607.
 הוא )ואולי מהותו פורש ולא "\^ 519 רח״ם כ״י

. שמו( כפי מתג בדיני

ש׳(. באות השמוש ס' )עיין .לחמור מתג 2608.

 . פאפירש מאיר ה״ר . האור מתוק 2609.
 ע״ב )סג״א :האמת ע״ד יעקב עין ע"ס פי׳

. במקומו( ח״ב שלי ושה״ג

 דברי .פרחי יצחק ה״ר .מדבש מתוק 2610.
 ירושלים טוב ס׳ עם פרקים בי״א מוסר

 , תר״ב , ירושלים :עה״ק ירושלים מעלות על
 מדבש מתוק וס׳ . 8ס , תיר״א , זאלקווא

. 16ס ,תר״ך , ווילנא : לבד הנ״ל

 שמואל ב״ר אברהם ה״ד . לגבש מתוק 2611.
 : הלקים ג׳ והנפש האדם בעניני .זכותא

 מתחלף הוא עולמות כמה ועל האדם מיצירת א(

 בגיהנם נפשות דין וענין פעירהו עד מיצירתו
 העולם סוד בענין ב( . מעלה ושל מעה של

 . תחיה״מ וסוד המתים החיית ענין ג( .הבא
 המיוחס רוכל אבקת ש׳ רוב הוא הזה הש׳ וכל
 שהיה או הרא״ש בן ר״י בזמן )שהיה מכיר לר׳

 ביוחסין הרמ״א מלשון להכריע שאין לפי .תלמידו
 ריש כי .בראשו שופו נעוץ השדר בשנוי ע״ש(

 הוא עולמות כמה ועל האדם מיצירת בו ח״א
 רוכל אבקת בש׳ ג׳ משפר ח״ב הוא וכו׳ מתחלף

 הוא הכל בו וג׳ ח״ב וכל ח״א ויתר . ע״ש ,הנ״ל
 וה׳ ד׳ ח״ג ליאון די להר״מ החכמה הנפש מש׳
 בש׳ שנמצא כפי בסופו ענין תוס׳ עם תומו עד

 נפה״ח בס׳ ואין שני ספר שוף הנ״ל רוכל אבקת
 גדולים פודות בשם ראשונה נדפס .שבידינו

 4ס ,רע״ו ,קונשטנטינא : האמת מחכמי
 לנפש מתוק בשם נדפס ואח״ז .דפי!( )י״ד
 ד׳ שער נוסח )לפי שמ״ו , מנטובה : הנ״ל

 , ווילנא .8ס ,שס״ז ,ד״ו .דבסמוך( ווילנא
. 16ס תקנ״ט,
 מנוסח רמש״ס החכם ידידי להשערת כי ]ודע

 "הודות :וז״ל בו שכתוב הנ״ל הראשון ד׳ שער
 החכם הוציא אשר ומשפנו האמת מחכמי גדולים

נראה ולכן .תנצב״ה״ זקועי אברהם ר׳ השלם



עני מתנת — 389 — לנפש מתוק

 להדפיס המלבה״ד או המדפיס לב עם שהיה לו
 זכותא מר״א ענין איזה הנ״ל הסודות אחרי
 בוויניציא או במנעובה שנית שהמדפיהו נולד ומזה

 לנפש מתוק הוא אחר שם הנ״ל לסודות בקראו
 )ועיין כנועות זכות לר״א ג״כ אותם יחס כנ״ל
 ובאוצר . שם( רי״א ודף קס״ז דף שמיני כ״ח

 בס' שנמצא הנ״ל ידידי כ׳ קנ״ב דף ב׳ נחמד
 רפ״ח לשנת האיצטגניגין משפטי כי׳י אחד

 להשערתו ממהר עד וזה . הנ״ל זכותא מר״א
 סודות ס׳ בסוף זכותא ר״א משפנו להדפיס שרצו
, ע״ש[ רע״ו שנת וכו'

 פרקי .פרחי יצחק ח״ר . לנפש מתוק 2612.
 י׳ )תג״י ... קונשטנטינא : ופן׳ מוהר

. רכ״ד( סי׳

 הלוי בחור אליהו ה״ד . מתורגמן 2613.
 בלה״ק ובאורם ארמית לשון שרשי .אשכנזי

 , איזנא : א״כ כהדר ומהודר בל״א גם וקצתם
 ו.\2 1164 רס"ד )ורמש"ש ש״כ , ו ד" .ש״א

 איזנא ד׳ עוד .2ס כלל( ש״כ ד״ו גריס לא
 , קלוניא :רומי בל' הקדמה פער עם הנ״ל

 .כ״י עמדין, ד״י הגהות )ועם . 2ס , שכ״א
 המקומות כל )רק קצתו עוד (.227 ע׳ צעדנער

 גילב׳ ע״י לבד( "משח" בשרש אשר

 גה .8ס , 1572 ,פאריז : גיניברארד
 : העב׳ כראנאגראפיא הנקרא בהפרו

 ז€(0110ןגז§)1113 נ״ע. דף 2ס , 1609 ליידן,
1165. 8. 09 : 161(1811, 1609 , 2ס)

 אבי הכהן שמואל ת״ר .קטן מתורגמן 2614.
 בג׳ זרות מלות כל באור .רמש״ג של זקנו

 הנמצאות ורומית איטלקית עברית לשונות
 מו״נ כוזרי הוה״ל כה' עמנו מחקרי בהפרי

 : רמש״ג כ״י . ודומיהם עקידה עיקרים
. נ״ה( סי' ש' )תג״י

 שע״ד( אלף דף )ה״ב וואלף לדעת . מתחיל ם׳ 2615.
 רד״א,וברשימות ספרי באוצר זה בשם ספר נמצא

 . נמצא לא ותקפ״ו תקמ״ב משנת שלפנינו האוצר
. 13 הערה רל״ו דף גא״ל צונן עיי;

 ברמב״ן נזכר .קדמון חבור . מתיבות ש׳ 2616.
 ח״ב שלי ושה״ג נו״ו )שג״א : מקומות ושארי

 האי לרב ליחסו שי״ר לה״ר נראה והי׳ .במקומו(
 בכה״ע )עיין זה בשם שנים לנו ולהוליד גאון

 ננפני דבריו יקומו שלא ואחרי .ע"ב( דף תקצ"א
 נזכר וגם ע״ז הרמב״ן בחי׳ סתירות כמה

 מתיבתא או עתיקות מתיבות ס׳ בקדמונים
 שאמר א׳ משכיל דברי יותר ניאין עתיקתא

 והאחרונים הראשונים הגאונים לתשובות שם הוא כי
 כאלה תשובות קוק ובהקבן בישיבותיהם שנשאלו

 מתיבות בשס הקדמונים לתשו׳ קראו לאחרונים
 עק״ד עיין . עתיקתא מתיבתא או עתיקות

. שנ״ז דף ת״ר

 מתיבות ס׳ )עיין . עתיקות מתיבות 2617.
1 . זה( לפני

.שם( )עיין .עתיקתא מתיבתא 2618.

 פתרון עם הרמי בל׳ דסופוס מתליא 2619.
 על וחקירה א״ב כהדר בל״א הקשות המלות
 לאנדסבערגער: יוליום מאת המשל הולדות

. 8ס ,1859 פאזען,

 שבתי שמשון יעקב ח״ר בסתר. מתן2620.
 : דה נ׳ מורה ת׳ מ׳עילה הי' .סיניגאליה

. 2ס ,ישרא״ל בנ״י ,ליוורנו

 . גאון הפני ן׳ שמואל רב .מתנח ש' 2621.
 נשים סדר להרמב״ם המשנה פי' המעתיק כ״כ

 ה״ב שלי ושה״ג כ״ד )שג״ב : ע״ש ,בהקדמתו
. שם( ומ"ש שערים ועיין . במקומו

 מרדכי לר׳ התנצלות ]בכתב . לראב״ע מתנות 2622.
 על כתב (205 ע׳ ליידען כ״י )רשימת כומנוינו
 לפי אבל ; למנה לו המתנות וספר : הראב״ע
 100 ע׳ ג׳ שנה בערלינער של במאגאצי; השערתי

 ואינו ,הלבנה מחנות ר'׳ל המהנות ומספר צ״ל
, רמש״ש[ :כלל ספר שם

 אשר לרבינו דינים פשקי .המתנות ש׳ 2623.
 אבל . ע״ש תפ״א, דף גא"ל צונן : משולם ]ב״ר

 דף ע״ש יחיאל ב״ר להרא״ש מיחסו בסה״ד

. ע״ג[ מ״ח

 . גאון סעדיה רבינו חיבר המתנות ש' 2624.
 : ע״ש , ע"א י׳ דף קדושין בחי׳ הרמב״ן הזכירו

. במקומו( שלי ושה"ג י״א )כ״ל

 כהן משה אברהם ה״ר .בהונה מתנות 2625.
 ומלא חשר על כללים . הירש צבי ב״ר

 כללים א( : חלקים לג' ונחלק , בתורה
 מן היוצאים משפר ב( .הרד״ק מן מלוקטים

 :התורה כשדר הכלל מן וצאי י כל ג( .הכלל
. 8ס ,)ווילנא( חמו״ד

.רבות( מדרש )עיין .בהונה מתנות 2626.

. משה( פני )עיין . הלקו מתנת 2627.

 .טירני משה ב״ד דניאל ה״ד .יד מתנת 2628.
 לו ונלוה ,דרוש בדרך וצדקה מתנות עניני

 . 4ס תקנ״ד, פירינצי, :זה עיין חדש, מחר ס'
 צעדנער : כ׳יי .הגליון על המחבר הערות ]ועם

. [753 ע׳

.מזרחי( קצור )עיין .עני מתנת 2629.



יה מתת330שפתים מתק

 פראנסים עמנואל ה״ר .שפתיים מתק 2630.
י״ב(. פי' ע' )תג״י למתחילים: השיר דרכי ללמד

.מודח( צבי )עיין .שפתים מתק 2631.

 מברונא מהר״י הזכירו . דינים פסקי מתת. ,ס 2632.
 הביא לי[ כתב ועוד ד״ה נ״ג ]פי׳ בתשובה

 ושה״ג נן״ז )ול״א :ח״י פי׳ ח״א מהריב״ל דבריו
 פי׳ וכתבים פסקים ג״כ ועיין . במקומו( שלי

:דקס״ג( גא״ל )צונן ק״ן: פי׳ מהרי״ו ושו״ת קס״א

 אריה מרדכי ה״ר . אלהים מתת 2633.

 ופשעים בגימעריאות הורה חי׳ העלפינביין.
 . . . זאלקווא . .. לבוב :בראשית ס׳ על

. 8ס , תקצ״ה , שם
 שבתי שמשון יעקב ה״ר .אלקים מתת 2634.

 חי׳ .מ״ט( פי׳ י׳ תג״י )עיין . סיניגאליא
 לקט ובסופו ת׳מיד ת׳ענית מ׳גילה מס' על

. 4ס , בתענוגי״ם ,פיסא : שבהה

 כ״ר ליברמאן מתתיהו ה״ר .יה מתת 2635.
 :דברים ס׳ עד עה״ת דרשות . לעמיל אשר

.מגדים( פרי )ועיין . 2ס ,נדב״ת , פפד״א

תליתאה מהדורא מ אות נשלם

 — י—,י**, ־ ■׳——



הספרים אוצר

 וזוטא רבא אדרא כולל . בקדש נאדר 1.
 משה ה״ר הקדמת עם והו״ר שכועות ללילי

 , ד״א : לביה״ד המביאס )המני״ח( חאגיז
.אדרות( , אדרא )ועיין .8ס , בתוב״ם

 ספרא בו ונוסף הנ״ל בקדש נאדר 2.
 : יצירה וס׳ ז״ל אליהו ותפלת דצניעותא

 ועס . 8ס , תצ״ח , אזמיר . תפ״ג , ד"א
. (706 ע׳ )צעדנער בכ״י הגהות

, הלבבות( חובות )עיין . בקדש נאדר 3.

נפתלי ב״ר שמעון ה״ר .קדש נאוה 4.
 והמשלשיס המדידה חכמת על . וואלטש

 : להרמב״ס החדש קדוש הלכות על ובאור
. 4ס ן תקמ״ו ,ברלין

.תהלים( )עיין .תהלה נאוה 5.

 שו״ת . שיי( לבושי )עיין . דשא נאות 6,
 , לבוב : ש״ע ד׳ על שרד לבושי מבעל

. בכ״י מ״ב עוד ויש . 2ס , חרב״א

 אלגאזי. יעקב ישראל .ה״ריעקב נאות 7.
 לשבתות דרושים וח״ב שו״ת ח״א :חלקיס ב׳
 ההגדה ופי׳ ושבועות ולפסח פרשיות ד׳

 חלק והוא לשון מענה קונטרס ובסופו
 על לשון מענה מספרו תורה לשון חמישי

 ס׳ אחין ועד .זה עיין ,הש״ס וכללי סוגיות
 יום )ה״ר לבנו גיטין ,הל על מקושר גט

 הטו״ב כשמ״ן , איזמיר : ?( אלגאזי טוב

 ,2ס קונשטנטינא,תקי״א, תקכ״ז(. )לס״ג: ע״ל
 יצחק שמואל ה״ר . שמואל נאמן 8.

 : העוריס כסדר שו״ת .שאלוניקי מרבני א׳

. 2ס , תפ״ג ,שאלוניקי
 .לאסקי איש משה ה״ר .ארק נאמני 9.

 י״א ובו ספורי בשיר ובור חולדה מעשה

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

 חמשה שירו ויהי טוריס חמשה בעלי בתים

 ונדפס . 8ס , ת״ר , ווארשא : מוייס ואלף
 . ע״ש ,תר״ז לשנת הנאמן ציון בשומר שנית

. 8ס , תר״ך , לבוב : ושלישית

 . ראפפערט כהן ה. .ישראל נאקת
 כבושים דברי וקצת ותפלות תלים מזמורי
 , רערלהיים : חולי־רע לעצרת להתפלל

. 8ס תקצ״ב,
 חכמתא , ההשראה ס׳ )עיין . הנבואה ס׳

. רבתי(

 חטופה נחמן נבואת או הילד נבואת
 .הזקן הלוי אברהם ה״ר .פינחס ב״ר

 על ארמי בל׳ ורמז חידה בדרך נבואות חמש
 הילד בפי וישימם ,פירושו עם עתידות עניני
 אמו מרחם בצאתו כמתנבא הנ״ל חטופה נחמן

 בסוף ראשונה נדפס .וימת גוע לדבר וככלותו
 זה )עיין . קונשטנטינא ד' ומצדה נגיד ס׳

 . נ״ג(—קנ"ב דף ב׳ נחמד אוצר ועיין . להלן

 ה״ר ע״י ומפורש מבואר הנ״ל הילד נבואת
 ,תקנ״ב ,ברלין :סטנוב איש י הלו יצחק

, 8ס תקס״ח[ : 603 ע׳ ]ובצעדנער

 הילד(. נבואתחטופה.)עי׳ נחמן נבואת

 מביר( )ב״ר יעקב ה״ר .לוחות[ ]נבוב
 . התכונה בחכמת לוחות . תבון אבן

 מינכען ב״י : (128 סי׳ התכונה לוחות )ועיין
 מדש:רמש״ש[. הוא לוחות ^.]שסנבוב 348/8

 : וז״ז מרכבה מעניני קבלה .הנבון ס'
. 315, 0 א רד" כ״י

 משה כ״ר אליהו ה״ר .מהרוק נבחר
לר״י העיקרים ס׳ קצור .מפינטשוב גרשון
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

 :ותלמיד רב בין שיחה ובדרך קל בלשון אלבו

. 4ס , תקל״ב , זאלקווא
 תורה(. ואחרונים.)עי׳ ראשונים נביאים

 החדשה בהכ״נ בעניני תשובות .הצדק נגה
 תשובה הקדש דרך א( : והה ,בהמבורג

 מאמון ן׳ יוסף בה״ר טוב שם לה״ר
 נתיב יאיר ב( . ירושלים חכמי והפנמת

 פסקי )בע״ס ריקאנטי הי יעקב לה״ר
 השובת האמת קנאת ג( החדשים(. ריקאנטי

 קוניץ משה ה״ר ומנתב הארין אהרן ה״ר
. 4ס ,תקע״ח ,דעהויא : מאובן
 קצור .צמת יעקב ת״ר .ומצוה נגיד
 ובסופו שלו ש״ע ע״ד האריז״ל כוונות מקצת

 גם באורך גם ]חיברו .הנ״ל הילד נבואת

 הענינים כל ממנו ונשמטו הקצר הוא וזה בקצור
 :במקומו[ כלי ושה״ג ט״ו ול״ב ועיין . העמוקים

 בהשמעת כנ״ל עוד . 8ס ,תו״ף קונשטנטינא,
 : ?( מכולם )או מקצתם הנ״ל הילד נבואת

 , שש .תקט״ז , זאלקווא . בע״ת , ד"א

 . תקנ״ג ,ליוורנו .8ס ,תקנ״ג , שם תקמ״א.
 הילד נבואת עם עוד .12ס , תקנ״ה ,שם

 :אלנאזי למהר״ש הלכות גופי מס' ובקשה

. 8ס , תרי״ט , ק״ב

 כנ״ל הילד נבואת עם הנ״ל ומצוה נגיד
 מהאריז״ל לילד למקשה נפלאה סגולה ואח״ז

 להראב״ע שבת אגרת מס׳ וקצת הנ״ל ובקפה
 ועליות תקון כללות סדר ובסופו

 מכתבי מלוקע בקצור השנה מכל העולמות
 :ז״ל ראשקוויר שבתי ה״ר ע״י האריז״ל

. 8ס , תר״ט , טשערנאוויץ

 ת״ר .החרבן אחר ישראל נגינות
 נהי שירי העתקה . לעטעריס הלוי מאיר

 : בל״א פראנקעל אוינוסט לודוויג של

. 8ס , 1856 ,ווין
)רש״ר(. .8ס :...זמר .למנצח נגינת

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

24.

25.

26.

27.
28.

 . ראבינאוויץ יצחק ה״ד .פי נדבות
 .8סתרב״ג,׳הלכה:ברלין ופלפולי ח״א/דרושיס

 ב״ר יחיאל יהודה יצחק ה״ר .פי נדבת
 הגהות והקוני קנים מס׳ על .אלכסנדר

 אור״י ,לעמבערג : שקלים מס׳ ועל ת״כ על

. 8ס ,וישע״י

 ברי״א יוסף שמואל ה״ר ישראל. נדחי
 מיום חכמיו וחכמת ב״י קורות כל . פין

 , ווילנא : ק״א ,עתה עד מארצה גלותם

. 8ס ,תרי״א

 . עולם( שבילי )עיין . ישראל נדחי

 ולשון בשיר מוסר מאמר . אלמנה נדר

37.

 מבשר קול עם )ונדפס חמו״ר :ונעימה צחה

. 8ס ממו״ד( הוא ע״כ ואולי עקריש לר״י
 קלונער שלמה ת״ר . זריזין נדרי

 נדרים מס׳ על חי׳ . בראדי ראבד״ק
 : נדרים הלכות על אחרון קונערס ובסופו

. 2ס , תקצ״ט , זאלקווא
 קורות .זאמושטש דור ה״ר .מעדן נהר
 יהודה ימי עד עולם ימות מראש ישראל בני

 קען ושיר השכל ומוסר שאלוה עה המכבי
 : ת״א עה הספור מענין מעשה כל בסוף

. 8ס ,קנ״ו אמ״ת , ברעסלויא
 אבוהב יצחק ת״ר . פישון נהר

 ומהמרי הנ״ך פסוקי על מקסטיליא.דרושים

 , קונשטנטינא : גע מעניני קצת ובסופו רז״ל
. 4ס , תקס״ו ,זאלקווא . רח״ץ
 . ווינטורא שבתי ת״ר . שלום נהר

 , ד״א : א״ח ש״ע על דיניה וחי' לקועיה
. 2ס , תקל״ד
 , למועדים אותות )עיין . ופשטא נהרא

. טהורים( מים

. לבנון( פרח )עיין . איתן נהרות

 המכונה שלמה ה״ר . דמשק נהרות
 חלקיה: ב׳ . אברהם ב״ר קאמונרו ניליבי

 כמה על מי׳ משק בן ח״ב . כו״ת ח״ח
 שנ״ג הגאונים שו״ת ס' ובסופו ׳ מסכתות

 מכה ה״ר בכ״י טמונים כהיו הגאונים תשו׳
 . 4ס , חקס״ב ,שאלוניקי : מיוחם מרדכי
 בשם מחדש נדפסו הנ״ל הגאונים ושו״ת

 . 4ס ,תרי״ח ,לייפציג : תשובה שערי
. \.(2133 א׳ המזכיר )ועיין

 יהודה ב״ר שמואל ה״ר . אורה נובלות
 מקנדיא(. יש״ר ה״ר )מתלמידי אשכנזי ליב

 הפילוסופים דעוה ע״פ יקרים דרושים
 מס׳ מלוקע . בראשית מעשה על והמקובלים

 . קמא מהדורא הנ״ל לרבו הימים שבעת אור
 א' עלה נין ^";5 חכמה נובלות בס' נדפס

. ע״ש ,וב׳

 . מקנדיא יש״ר ה״ר . הבמה נובלות
 ה״ל ע״י הכמה העלומות ס׳ מלקומי ח״ב הוא

 נכבדות בו ומדובר ,הנ״ל אשכנזי שמואל
 ובו ,האריז"ל דרך לפי הההו עולם בכללות

 א׳ עלה ]ובין נובלת( אל״ה )כמנין עלים ל״ו

 ותמונות הנ״ל[ אורה נובלות ס׳ בו נכלל וב׳
 אותיות ואח״ז ,והפרצופין העולמות להבנת
 בארח בהנ״ך מא״ב אות כל מנין על רס״ג

 ה' כה ובסופו .א'( באות )עיין וחרוז פיר
 הנוראות: ואותיותיו במלבוש הנרצה מהו לבאר

. 4ס / ישוע״ה , באשיליא



מגדים נועם — 393 — ביהודה ;׳נודע

 לנרא. סג״ל יחזקאל ה״ד ביהודה. נודע 38.
 .חקל״ו ,פי־אג : הש״ע חלקי ד׳ כל על שו״ת

 חש״ד , זאלקווא .דליתא( )וי״א תקמ״ד , עם
 ,סדילקאוו . (1823 יולי 19 הצענזור )ורשיון
 הגהות תום׳ עם כנ״ל עוד . 2ס ,תקע״ג

 : נאטהאנזאהן שאול יוסף לה״ר וחי׳
2ס , תרי״ט , לבוב

 שו״ת .מהנ״ל תניינא ביהודה נודע 39.
 שו״ה חוס׳ עס כנ״ל ש״ע חלקי ד׳ כל על

 המאסף לנדא שמואל ה״ר לבנו והגהות
 )רוסיא(. חמו״ר . תקע״א ,פראג והמלבה״ד:

 על )ח״ב כנ״ל עוד . 2ס ,תקצ״ג ,סדילקאוו
 והגהות חי׳ תוס׳ עם וח״מ( הה״ע ש״ע

 , לעמבערג : הנ״ל נ״ז הלוי למהרי״ש

. 2ס , 1857

 אשכנזי. דובערוש בשערים.ה״ד נודע 40.
 גיטין מש׳ על וחי׳ אה״ע לש״ע השייכים שו״ה
 ובסופו וחזקה רובא וכללי גיטין הלכות וש״ע

,2ס תרי״ט ווארשא, : התורה כשדר דרושים

 הי יעקב לה״ר ,כ״י דרושים, . יעקב נוה 41.
 ,אחרונים( ריקאנטי פסק־ )עיין . ריקאנטי

. מ׳ סי׳ י' וזצ״ל

 .מירקארו הלוי סעדיה ה״ד .צדק נוה 42.
 , עאלוניקי : ודרושים הרמב״ס על הי׳

. 2ס , תר״א
. להלן( קדש נוה )עיין צדק. גוה 43.

 בן־מררכי מרדכי ה״ד . הצדק נוה 44.
 מחבור מל״א חפשית העתקה .ראטהבערג

 משכיל גאטהע. להחכם ודורוטהעא הערמאנן
 ווארשא : שקולים שירים כש׳ ידידות שיר

. 8ס תרי״ז,
 על חי׳ .גבאי ן׳ משה ה״ד .הצדק נרה 45.

...שאלוניקי :ודרושים הרמב״ס

 בנין שעורי על צדק נוה עם קדש נוה 46.
. יה״ש כ״י : ביהמ״ק

 בהנהגת . נתן יצחק ת״ר . רועים נוח 47.
 צאן לרועי הכתוב שהמשילם וראשיהם העם

. יה״ש כ״י :מרעיהם

 ב״ר שלום אברהם ה״ר .שלום נרה 48.
 ואלקיות טבעיות למודיות חכמות קצת יצחק.

 ונפלאות העולם וחדוש הקבלה חכמת ועל
 התורה מעלות ועל האדם והצלחת הנביאים
 ובו ,וכו׳ וכו' ,והתחיה הנפש ועל וקרבנות

 ,ד״ו . רח"ץ , קוגשטנטינא : מאמרים י״ג
. 4ס , של״ה

 ! . שולל כהן שלום ח״ר .שלום נוח 49.
 | על א׳ שיטה ,שו״ע חלקי ד׳ על דינים חי׳

 הרמב״ס: וליקוטי פוסקים,שו״ת ע״ז,חי׳ מש׳
. 2ס , ובמישו״ר ליוורנו

 , (85 שי׳ פסח של הגדה תהלה.)עיין נוח >;0.

 כ״ר יוופא יוסף ה״ד . יוסר בצאן נוהג 51.
 מש״ע ומנהגים דינים .סג״ל קאשמן משה

 לחותנו נוספות ובסופו שליחות ופירוש א״ח
 : הנהלות צאן בשם מיללער יהודה ה״ר

. 4ס ,תע״וז ,הענא
. לבנון( מן נוזלים )עיין . נוזלים 52.

 זלמן שלמה ה״ד . לבנון מן נוזלים 53.
 על הנושפים ספרים קצת ח״א .פלעסנער

 ס׳ ועל ובאור ה״א עם תורה( )עיין חנ״ך
 חי' וקצת ,ברוך מקור לבאורו קרא ברוך
 ולקוטי חמה זהרי וס׳ נוזלים מספרו תורה

 הזמיר עת מספרו דודאים בשם שירים
 ,ברלין : שירים קצת עם בל"א דרשה ובסופו
, 8ס ,1833

.גנים( מעין )עיין .לבנו; מ; נוזלים 54.

• ק(דויק )ע״ו • הנוח ס' 55.

. נפש( מנוחת )עיין . נפשא נוחת 56.

 הירש צבי אברהם ה״ד .ברמה נוית 57.
 ,ווין : דרושים ח״י . איזרלש מאיר ב״ר

. 4ס , חקע״ד
.מודח( צבי )עיין .ההגדה נוסח 58.

 : ז״ל להרמב״ן תורה סתרי נוסח 59.
. יה״ש כ״י

 כ״ר עיי במנגליס הנמצאת הרשימה נוסה 60.
 מרדכי בכ״ר יצחק וכ״ר פירקאווין אברהם

 קדר לשון הרגום עם הקראים מרישקן
 , תר״ה קושטנדינא, :הנ״ל להאחרון והערות

. דס־ן( 8) 4ס

 מליזענסק. אלימלך אלימלך.ה״ר נועם 61.
 ... קאריץ : התורה כשדר בקבלה פשטים

 . . . פולנאה . .. זאלקווא . תקמ״ח , לבוב

. 4ס , תקע"ח , הרובשוב

 המחבר צוואת עם הנ״ל אלימלך נועם 62.
 ושבת מזוזה וציצית תפילין מצות ושוד בראשו
 ועד ,בסופו גיקיטיליא לר״י ושעטנז ודיניו
 הקדש ואגרת לקוטיס שושנה לקוטי אמרן

 . תרי״ט , שם .הרי״ח לעמבערג, ; להמהבר

. 4ס , תרכ״א , שם
 אלעזר ה״ד . ההורה וכבוד מגדים נועם 63.

 . סארניגראד אבד״ק הורוויץ איש הלוי

 קצת ובסופו הפרשיות כשדר עה״ת פשטים
 . חקס״ז , לעמבערג : ולקוטיס דרושים

. 4ס , 1859 , שם
.הפלה( )עיין . מגדים נועם 61.
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המודות נזר — 394 — המרות נועם

 לקושי .עמרם נתן ה״ר .המרות נועם 65.
 ה׳ ויראת טובות והנהגות ומוכר חכמה

 : שונים מספרים מלוקטים קצרים במאמרים
 , )ק״ב המו״ד . הרחב״ת , סאלוניקי

. 8ס ח'(—תרי״ז
 מהר״ם הרב שסידר מה חיים.הוא עץ נוף 66.

 תנ״ך על והוא האריז״ל מכתבי פאפירש
 ורוה״ק ונבואה ויהודים רז״ל ומאמרי

 . במקומו( מ״ב שלי ושה״ג ה׳ )ול״ב : וגלגולים
 לא חיים עץ ומנוף : וז״ל היד״א הג״מ שם ז:׳

 א׳ נוף והוא בזאלקווא תורה לקושי אלא נדפס
 )עיי! ו׳ ע׳ בשג״ב אבל .עכ״ל מדים מן נוף מש'

 המצות טעמי ס' כי כ׳ שלי( בשה״ג מצות טעמי
 ונוף ב' נוף הס בזאלקווא הנדפס הורה לקוטי עם
 והוא" ע״ש ואולי .ע״ש החיים עץ נוף מס' ל

 )ועיין . ראשון נוף ולא אהד נוף ר״ל א'״ נוף
. שם( ומ׳יש חיים עץ

 .ליאון מסיר יהודה ה״ר .צופים נופת 67.
 ובסופו , שערים ד׳ ובו ההלצה חכמת על

 לפני )מנטובח חמו״ד : הדני אלדד על עדות

 צונן ועיין . 4ס בונת( אברהם ר' ע״י ר״ט שנת
. ר״נ דף גא״ל

 כללים ח״י אליו ונלוו הנ״ל צופים נופת 68.
 אהרן ה״ר מאת האגדה מאמרי לפרש

. 8ס , 1863 ,ווין :יעללינעק

 היים ב״ר יצחק ה״ר . צופים ת נוי 69.
 בערכין ור״ת וצירופים גימטריאות אלפועל.

 יהודה ב״ר חיים ה״ר נוספות עם א״ב כסדר
 :)וצעדנער של״ט , קונשטנטינא : אלפועל

 ח״א ]ופירשט . 4ס שמ״ב( : צדי״ק צמ״ח
 דפוסו ושנת אלפועל ם י הי ר׳ :נ״ו דף

. ע״ש[ , ש״ם

 ,ב״י ,עה״ת רש"י על פי׳ .צופים נופת 70.
. פ״ד( דף ב׳ )פירשט :למי נודע לא

 ולחם כלך מעדני )עיין . צופים נופת 71.
. פנינים( רב ,חמודות

 )עיין הקדש. וחיות צופים נופת 72.
. ישראל( גאולת

 בב״ר האחרון אהרן ב״ר . אמונים נוצר 73.
 עיקרי בבאור פרקים קי״א .הקראי אליהו

. )ש״י( :ב״י ,האמונה

 . שועיב ן׳ יואל ה״ר .תהלות נורא 74.
 עם חלקים ד' מאמרים ע״פ קהלים על פי'

. 4ס , שכ״ט , שאלוניקי : מפתח

 .השני שלום יוסף ה״ר .תהלות נורא 75.
 , ליוורנו : ערבי תרגום עם אסתר מגלת

. 8ס ,)לפ״ג( ושמח״י רנ״י

 היים ן׳ אליהו ה״ר .שפר אמרי הנותן 76.
 ובתוכם ההורה כסדר דרשות . )הראנ״ח(

 קודין ויש . מיכאל ה״ר לבנו תורה חי׳ כמה
 דמ״ב קוה״ד )עיין אליהו דבי הנא ס׳ לו

. 2ס , , פפר״ט . ש״צ ,ד״ו : ע״א(
.עברונות( )עיין .ישועה נותן 77.

 סנ״ל משה ב״ר ישראל ה״ר .הדמע נזד 78.
 :חרוזית במליצה השכל מוסר .מזאמושמש

 נו ד׳ ]ובמאמר . 8ס , תקל״ג , דיהרנפורט
 על בסלים ארצה ירדו מלאכים מז׳ המשל נמצא

 בבכה״ע קארא דוד לה"ר ג״כ הנמצא ונו' כתפיהם
 עם מלשון שנעתק ונראה . ע״א—ס"ח דף הקצ״א

. שאבו[ אחד ממעין ושניהם אחר

 , משניות או משנה )עיין . נזיקין ס' 79.
. תורה( משנה

 בעל ר״י פרפראות כן נקראו אולי . הנדר ס' 80.
 בקונט' הנראה לפי הקדמונים בפי עה״ת המורים

 הנדפס שליצשט״ט מהר״ש לנכד הגדולים שם
 . ל״א הערה ח׳ דף ע״£ כ' עתיקים דברים בקובץ
 וח״מ עה״ת פירש״י נמצא 181 רוסי די ובב״י
 יעקב ור' הרשב״ם תוס' עם אמ״ת וספרי
 שרש מהרי״ק בשי״ת אבל . הס אלה ואולי נזיר

 הוא וא״כ לדינא הנזיר מס' הנה״ה מובא ע״ב
 להלן הנייר ס' )ועיין .ע״ש , והלכות בדינים

. שם( ומ״ש

 שמשון יעקב לה״ר שמשון נזיר 81.
 מפתחות ובסופו מפניות על . סינינאליא

 הטעות ולוח שופרות זכרונות בשם
 והשמטה במדבר בס׳ ודרוש והשמטות
. 4ס ,תקע״ג , פיסא :דהשמטות

 , כה עד שחיבר ספריו כל מונה אתרן ועד
 פסוקי על חידושים ליעקב הקשורים : והס

 מדרש על פי' נחמתי זאת . המסרות ועל תורה
 מטה . ותשובות פסקים שמים מגד . תנהומא

 שיורי ח״ב שמשון נזיר . וזבחים ערכין הי׳ ע״ז
 שמות אלה מקונט׳ ח״א השמטות )אולי . ברנה
 עלי . ינה״ל( ? הגטין שמות על ישראל בני
 ושארי . )ינה"ל( . יעקב בעין מאמרים על עין

: במקומם תמצא כפריו

 . הסיר שמשון ה״ר .שמשון נזירות 82.
 , ברלין :א״ח ש״ע על דינים וחי׳ הגהות

. א״ח( ערוך שלחן )ועיין . 4ס , תקכ״ר

 צ״ז כולל .אלמנצי יוסף ה״ר . זהב נזם 83.
 , פאדובה :)?ונימי( שורות י״ד בעלי שירים
. 8ס , תרי״ח

.קרנים( ס׳ )עיין .אלהים נזר 81.

 וואסער- הירש צבי ה״ר .המרדות נזר 85.
נשלחות מספרים שירים ת' . מריללינג



ריאל א נחלת395הקדש נזר

 , ברעסלויא :וכו׳ ורעיו חמודות חיש דניאל

. 8ס , תר״ך
 אהרן לה״ר החלקות חכמת על הקדש נזר 86.

 רש״י על בפירושו מובא .אלרבי גרשון ב״ר

. תקכ״ה דף גא״ל צונן עיין . עה"ת

 ב״י הלוי אהרן ה״ר . )?([הקדש ]נזר 87.
 ותענית ברכות מס׳ קצור .)הרא״ה( פינחס

 בקצרה. הדינים העם כל דעת למען האלפס ע״ד
 מינכען ב״י :הלוי יהושע ה״ר אחיו לבקשת חיברו
 אלפשי על פי׳ הוא פס: )וברפמפ״ש 237

. הג״ל( מש׳

 אופנהיים בר״ר שטעון ה״ר הקדש. נזר 88.
 וכו׳: טובות ומדות מוסר עניני מקרומנויא.

 תצ״ב דף הר״ז בעק״ד ]וכ׳ . 8ס , 1831 אפען,
 ראשו בהשמעת המרות מעלות ס' שהוא

. ע״ש[ , וסופו

 לוי לה״ר מועד סדר על חי׳ . הקדש נזר 89.
.)שי״ג( : ראש עטרת בספרו מניאו . קאדני

.מדרש( )עיין . הקדש נזר 90.

. הקבלה( שלשלת , הרזים ס׳ )עיין . נח ס׳ 91.

. טהרה( גדולי )עיין . נהל 92.

ליב. יהודה ב״ר אברהם ה״ר איתן. נחל 93.
 : וב' ח״א כליו ונושאי הרמב״ס על חי'

 כי בהקדמה שם ]וכתוב .2ס ,תרט״ו , ווילנא
 ,בכ״י נמצא עוד האחרונים הרמב״ס חלקי ב' על

 על אברהם באר ע״ס תזס׳ באר מי ס׳ וגס
 אברהם באר הלקים ג' ועוד מועד סדר ש״ס

 וש׳ הש״ש אגדות על וחבור הש״ם סדרי יתר מל
 תעלומות וס' בנגלה וח״מ עה״ת רננות שפתי
 פרי וס׳ ש״ע על וחי' בנסתר מה״ת חכמה

 שחיבר שו״ת וקצת ורמב״ס ש״ס על הי' נעורים
 עין ח״א : דרושים ב״ח הדעת עץ וס׳ בנעוריו *

 שונים דרושים הדר עץ וח״ב פ״א על אבות
. בכ״ין ז״ז אחרים וחבורים

. לבנון( פרח )עיין . איתן נחל 94.

 תורה , הכופר אשכול )עיין . אשכול נחל 95.
. אור( תורה חומש

 שמחה ב״ר הירש צבי ה״ר דמעה. נחל 96.
 חיים הלמ מות על הספד קאצינעלנבויגן.

 עדנים נהל קונע׳ ובסופו וואלאזין אבד״ק

. 8ס ,תקפ״א , ווילנא ; תורה חי׳ קצת
, אחים( שבת )עיין .יבק נחל 97.

 .)ש״י( :ליאון דור מסיר . עדנים נחל 98.

 המעלות(. דמעה,שיר נהל .)עי'עדנים נחל 99.

דוקעש. ליב יהודה ה״ר .קדומים נחל 100.
 חוברה :חוברות ב׳ ומליצה שיר עניני על
 עד גאון ר״ס מזמן והמליצה השיר קורות : א׳

 וזכרון ז״ל הנגיד ור״ש חסדאי ב״ר יוסף ה״ר

 ושירה ,ההוא הזמן בתוך שהיו חכמים קצת
 במליצה והשער הנ״ל הסראי ב״ר לר״י יתומה

 וקצת הבדרשי ידעיה לה״ר הפרדס מס׳ ושיר
 ר״ש תולדות :ב׳ חוברת . והערות ציונים
 ומאמר משלי בן מספרו והעתקות ז״ל הנגיד

 ישראל חכמי בזכרון המשוררים זכרון על
 , הנובר : וציונים והערות לקוטיס וקצת

. 8ס ,תרי״ג
.אור( תורה חומש תורה )עי׳ קדומים. נחל 101.

.שם( )עיין .שורק נחל 102.

 ישעיה יעקב ה״ר .מצרים כלי נחלה 103.
 וד״א: מוסר בדרכי שונים ס עניני יצחק. ב״ר

. 4ס ,חמו״ד

 . צונצין יהושע ה״ר .ליהושע נחלה 104.
 ושבועות עירובין מס׳ על וחי׳ שו״ת מ״ד

 לר״ב ביצה מס׳ על מקובצת שיטה ובסופו

. 2מ , תצ״א , קונשטנטינא :אשבנזי

 הזן. ישראל משה .ה״רלישראל נהלה 105.
 הסכמות עם נחלה ירושת בדיני ארוך פסק
 וז״ז ועסטרייך הקדם ארן בכל הדור רבני

.8ס,1851ווין, הנוצרים: חכמי קצת והסכמות
 . שרגא ב״ר בער דוב ה״ר . דבש נהלי 100.

 ומו״נ הכוזרי מס׳ מלוקט השכל מוסר
 , ברלין : דרושים וקצת וכו׳ והעיקרים

. 4ס , תקצ״ב

 עם פסה של הגדה )עיין . דבש נחלי 107.
. אברהם( זכרון

 אברבנאל. יצחק רון .השראבות נחלת 108.
 .4ס ,ש״ה קונשטנטינא, אבות: פרקי על פי׳

. פס( ומ״ש פסח זבח )ועיין

 ועם הרמב״ם פי׳ ועם הנ״ל אבות נחלת 109.
 . ש״ה ,ד״ו : להרמב״ם פרקים שמונה

. 2ס ,שכ״ז , שם
 יקותיאל ב״ר יצחק ה״ר .אבות נחלת 110.

 נפש בדבור שיה״ש על פי' מפראג. קוסקיש

..ו.\2 277, ן( רד״א כ״י :השי״ת עם השכלי

 .אליהו ב״ר מאיר ה״ר .אברת נחלת 111.
 לבניו צוה אשר טובות והנהגות מוסר תוכחות
. 8ס ,תקצ"ו , ווילנא : אחריו

 הכהן זלמן משלם ה״ר . אבות נחלת 112.
 בהנהגות מוסר הוכחות . פיורדא אבר״ק

. 4ס ,תקע״א , פיוררא . ומדות
 יצחק ב״ר ליב אריה אריאל.ה״ר נחלת 113.

: פירושים ב' עם סופרים מס' שפירא.



צבי גחלת — 396 — בני גחלת

 . אריות מעון ב( . אריאל נחלת א(

 חזון בשס חנ״ך פסוקי מ״מ הגליון ועל
 התלמוד שביל בשם מהש״ס ומ״מ המקרא

 : המשפט עמק בשם מפוסקים ומ״מ
. 2ס , תצ״ב , דיהרנפורט

יהודה(. בני חלק שמעון.)עיין בני נחלת 114.

 ב״ר וואלף בנימין ה״ר .בנימן נחלת 115.
 ודרשות פרשיות בחורי . חמאסניק דניאל

 ופי׳ דפסח א׳ ויום שובה ושבת הגדול לשבת
. 4ס , ת״ב ,קראקא :ההגדה
 וואלף ימן בג יצחק ח״ר .בנימן נחלת

 קמ״ז על באור ח״א .ליפמאנן אליעזר כ״ר

 דרוש בדרך תמוהים מאמרים ועל ול״ת מ״ע
 : א״ב כסדר בערכין לעניניס מפתח ובסופו

 לא אחרים חלקים *]וג . 2ס , תמ"ב ,ד״א
 נדרן משפתות י״ב על יער שדה ס' ג״ח .נדפשו

 כמו בנימן אמתחת וש׳ עה״ת ודרושים דרש
 : בשכרו מובאיש חשידים ומשנת הדש ילקוט

. שכ״ה([ )סה״ד

. כנימן( שמלת )עיין . בנימן נחלת 117.

 לקועי . יוסף ולקט בנימן נחלת 118.
 ד״א, :בערכין מסודרים ועניניס מאמרים

יוסף(. לקט ועיין?.6 170, 0 )רד״א 8ס תס״ג,

 משה יהושע כ״ר חיים ״ר.1 חיים. נחלת 119.
 : ופשעים הלכות חי׳ . הורוויץ אברהם
.4ס , חס״ב ,ווילמרשדארף . תע״ג ,פיורדא

 עה״ת פשעיה . מהנ״ל שני חיים נחלת 120.
 , ווילכרשדארף : מהראשון שנשמע מה כנ״ל

. 4ס , עד״ת
 אייזיקכ״ר יהושע ח״ר נחלתיהושע. 121.

 שונים דרושים וח״ב שו״ח ח״א .יחיאל
 אביו מות על הספד דרוש כבד אבל ובסופו

, 2ס , תאי״ר , ווארשא : הנ״ל
 אברהם ב״ר יעקב ח״ר .יעקב נחלת 122.

 אבני ס׳ ועמו עה״ת דרושים . מקראקא
 . זלמן ב״ר שמריה ה״ר להמסדר שהם

 אברהם יעקב ח״ר :י״ג דף ח״ב ]ופירשט
 ועמו עה״ת רש״י על פי׳ . מקראקא

 : זלמן[ ה״ר'שמריה המסדר בנו באורי

. 2ס , תפ״ד , ד״א
 אלחנן ב״ר יעקב ח״ר יעקב. נחלת 123.

 : תיספות חי׳ וקצת שו״ח . היילפרין

, 4ס , שפ״ג ,פאדובה
 בנימן כה״ר יעקב ח״ר .יעקב נחלת 124.

 ומ״מ עה״ת רש״י על פי׳ . סאלנעק אהרן

 וכו׳ ומכילתא וספרא וירושלמי בבלי בש״ס
 , קראקא : ופשטיס המזרחי על והשגות

. מזרחי( אליה )ועיין . 2ס , ח״ב

 ג״ר יעקב)יאקב( ה״ר . יעקב נחלת 125.
 סופרים מס׳ על פי׳ . נוימבורג ברוך

 הנדפסה גרים מס׳ ועל וד״א כלה שמחות
 : חיד״א לה״ר הרגל שמחת בס׳ ראשונה

 ,זיטאמיר ד' ובש״ש . 2ס ,תקנ״ג , סיורדא
 יעקב נחלת שחיבר בהקדמתו ]וכ' . 2ס ,תר״ך

. הדפים[ ולא אדר"נ על נם

 ליסא אבד״ק יעקב ה״ר .יעקב נחלת 126.
 וח״ב תורה באורי ח״א .משה יעקב כ״ר
 לבן שו״ת איזה וגס שו״ת וקצת הלכות חי׳

 , ברעסלויא :תאומים אברהם ה״ר בתו

. 2ס , חר״ט
 הלויים מן יעקב ה״ר . יעקב נחלת 127.

 הפרדס ס׳ קצור . מודינא די הרי״א חתן
 נוהם ארי בש׳ ונזכר . הקבלה חכמת וכללי

. ע״ש , פ״א

 לעהוו דע יעקב ה״ר . יעקב נחלת 128.
 : נערות אלו בפ׳ א׳ משנה על חי' (.18011)^

.יעקב( הלק )ועיין . 8ס ,תרי״ז , ראטרראם

 כ״ר מאיר יעקב ח״ר . יעקב נחלת 129.
 : הקבלה ע״ד עיקרים י״ג על . אליהו

. 8ס ן 1856 ,שאלוניקי
 נפתלי ב״ר יעקב ה״ר . יעקב נחלת 130.

 וסליחות ושירים במליצות השכל מנניזן.מוסר

 664, ן( ]ורובענש . ת״ח הרוגי על וקינות
 וורעשנא אפרים לה״ר וקינות הפלות מליצות

 גניזן[: אבד״ק חנוך לה״ר ת״ח גזירות ועל

. 4ס , בי״ת , ד״א
 כ״ר קאפיל יעקב ח״ר . יעקב נחלת 131.

 הדברות עשרת קריאת על .זסלאבר אהרן

 השבועות וחג יתרו בפ׳ ונקודות בטעמים
 ,זולצבאך : דקדוק ע״פ מסרות קצה ובאור

. 4ס ,תט״ו
 משה ב״ר עזריאל ה״ד . עזריאל נחלת 132.

 : התורה כסדר ודרשות פשטיס .הלוי

. 4ס , תנ"א ,פפד״א
 עזריאל ב״ר פינחס ח״ר .עזריאל נחלת 133.

 הש״ס מס׳ על חי׳ ווענגראווי. אבר״ק הלוי
 לחכמה פרפראות ובסופו י״ד לעור השייכו'

. 2ס ,תקע״ז , הוראדנא :התורה כסדר חי׳
 □"ר הירש צבי ה״ר . צבי נחלת 134.

 מעשים וספורי מוסר . חאטש ירחמיאל

 אביעזר ה״ר זקנו אבי שהעתיק מזוהר
 תע״א, ,פפד״ט :לל״א קורב אבר״ק זעליג

 . 2ס ,תקמ״ו שם[ . ]תקל״ב דיהרנפורט
. וז״ז .4ס ,חרי״ח( , )ק״ב חמו״ד

 משה בה״ר הירש צבי ה״ד .צבי נחלת 135.
 בקצור ומביא אה״ע ש״ע על באור .הכהן
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 : טעמים וקצת הראשונים הפוסקים דברי כל

. 2ס ,תכ״א , ד״ו
 שמשון ב״ר הירש צבי ה״ר צב? נחלת 136.

 ת״ם, ,ד״ו : אבות פרקי על פי׳ פירר. טוך

. 4ס תי״ט[ שהוא 1659 :]וצעדנער
. י״ד( ש״ע צבי, עטרת )עיין .צבי נחלת 137.

 אברהם ב״ר ראובן ה״ר .ראובן נחלת 138.
 באורי וח״ב הפטרות על פי׳ ח״א . הלוי

 , פפד״ט :בהפטרות הבאים רש״י דקדוק
. 4ס תק״ל,

 דוד ב״ר שמואל ה״ר .שבעה נחלת 139.
 בעניני והש״ע הטור דברי כל כולל .הלוי

 דיני וכל הגיטין שמות וכל וקדושין גיטין
 ומדינה מדינה כל נוסח לפי שטרות הקוני

 , ד״א :לזמנו הנצרכות שטרות עניני וכל

. 4ס ,תכ״ז

 מהדורא הוס' עם הנ״ל שבעה נחלת 140.
 ! פיורדא . תט״א ,פפד״ט :מהמחבר בתרא
 , שם , תצ״ט , שם , תפ״ר , שם . תנ״ח

. 4ס ,תקט״ד

 פ״ג כולל פני חלק מהנ״ל שבעה נחלת 141.
 שני כנ״ל עוד . 4ס , תנ״ב , פיוררא : שו״ת

.4ס , תקע״ח )רוסיא(, חמ״ר ביחד: החלקים
 מאיר ב״ר שמואל ה״ר שבעה. נחלת 142.

 ,ברעסלויא :הנ״ל אביו מות על הספד צילך.

. 8ס תקפ״ז,
 אשכנזי שמעון ה״ר . שמעון נחלת 143.

 קבלה ע״פ פשטיס . דאברמיל אבד״ק

 . תקע״ה ,)זאלקווא( חמ״ר : ההורה כסדר

. 8ס , תרי״ח ,לעמבערג
 יהודה ב״ר שמעון ה״ר .שמעוני נחלת 144.

 הבאיס אנשים שמוה כל ח״א . מליטא פייזר
 התנאים שמות כל וח״ב א״ב כסדר בתנ״ך

 וכו' ומדרשים וירושלמי בבלי בש״ס הנזכרים
 דוגל עין ומזה מזה הגליון ועל . א״ב כסדר

 : אחר במקום גם המובאים המאמרים מ״מ
 ר״ו הגהות ועם . 2ס , נחל״ת ,וואנזבעק

 (924 היינעמאן,כ״י)רבי״ר ור״י היידנהיים
. נדפס[ לא כנ״ל אמוראים משמות ח״ג ]עוד

 אברהם 4 נסי ה״ר . למראה נחמד 145.
 ירושלמי על כנה״ג כמו כללים . אשכנזי

 ע״פ הפסקים ומביא זרעים וסדר ברכות
 : בקצרה דעתו ומבאר ואחרונים ראשונים

. 2ס ,תר״ו—תקצ״ב ,שאלוניקי
 תקון .העזתי נתן ה״ר .למראה נחמד 146.

 , קונשטנטינא : הימים חמרת מספרו וקצור
. 8ס ,תצ״ו

. רבות( מדרש )עיין . למראה נחמד 147.

שלמה. ב״ר גאנז דוד ה״ר ונעים. נחמד 148.
 ומדידות החדש וקדוש התכונה הכמת כללות

 כל וידיעת מחזיהם כלי צורת עם הכוכבים

 . 4ס ,תק״ג ,יעסניץ : וכו' האקלימים
 נדפס רומי בל' והמפתח הם' הקדמת ]והעתקת

 בלייפציג העבענשטרייט הנוצרי החכם ע״י
. הספר[ גוף אל ונספח

. התשובה( פתח )עיין . ישעיה נחמות 149.

 טהאפינברוק. שטואל .ה״רציון נחמות 150.
 ,ברלין :מ״ם פרשה סוף עד ישעיה על פי'

. 2ס תקל״ב,
 ה״רבערכ״ר .וירושלים ציון נהמות 151.

 פרופס רשימת בכ״י מצאתי . שירלוב יוסף

. מהותו לי נודע ולא מלמד" ״ר״ב שס וכתוב

 בנו בן גחמן לרבינו דינים ס׳ .נחמני ס׳ 152.
 למהרי״ק מצוי והיה . הכהן חיים רבינו של

 ושה״ג י״ג )ול״א : ע״ש , קמ״ט בשרש כמ״ש
. במקומו( פלי

 הרמב״ן פי׳ נקרא כן נהטוני. או נחמני ס׳ 153.
 צונן עיין . קדמונים מחברים קצת בפי עה״ת
 ט' דף שלי נ' עתיקים ודברים 6??" דף גא״ל

. שם מ"ג והערה

נפשי(. משיב מנחם )עיין בראיסי. נחמת 154.

׳ .שם( )עיין .הפילוסופים נחמת 155.

 זלטן ב״ר ציון מנחם ה״ר .ציון נחמת 156.
 דרשות כ״ב . נבאש זלמן ר' המכונה

 : טובים וימים ולמועדים מצרים ליציאת
. 4ס , הז״ל , פפד״ט

 על שו״ת .נבון יונה ה״ר .בכסף נחפה 157.
 לסמ״ג: הרא״ס תוספי על ובאור טורים ד׳ כל

 כנ״ל ר״ב ושו״ת . 2ס , תק״ח ,קונשטנטינא
 נדפסו הרא״ם תוספי באורי ושארית .בכ״י מוד

. ע״ש מקושר גט בספרן

 יונה בה״ר בנימן ה״ר . בכסף נחפה 158.
 ח״מירושלים, ואה״ע י״ד ש״ע על חי׳ .נבון

 ]ואולי .״\.( 568, 7 )רובענס . 2ס , תר״ג
 )עיין . וצ״ע[ זה שלפני לאביו הנ״ל ח״ב הוא
. מפרי( פרי

 היון חייא נחמיה ה״ר .נחשת נחש 159.
 לר״י נחש הצד ס' על תשובות . משה ב״ר

.8סקבלתו:ד״א,עת״ו, למודי על ולהגן אירגאס
 ב״ר שטחה ה״ר .שמחה של נטיעה 160.

 חתנו מהרש״ד מזכירו .בזלאזין מ״ט יהושע

. ע״ש וגו' לג״ע מקדם וישכן ע״ס סופרים בתקון

 .שלטה( כרם )עיין . הכרם נטיעות 161.

. שושנים( לקוטי )עיין . שלשנים נטיעת 162.
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 החכם . הגפן עוללות או הגפן נטע 163.
 כמוס על . פלאנטויריא יוחנן הנוצרי

 הרגום עס ומדרש ותלמוד בתנ״ך הנרדפים

 ס£(1ס¥110 : המחבר צורת ועם רומי
. 2ס , 1641 , ?( )ליידען

. מצודה( יון )עיין . נאמן נטע 164.

 זאנוויל ב״ר נטע ה״ר . רבעי נטע 165.
 ואגדות בחי׳ שערים ד׳ . רייכנבערגר

. 8ס , 1841 ,פיוררא : ושיעורים וחשבונות

 נטע נתן אברהם ה״ר .שעשועים נטע 166.
 נייתיט, :גפ״ת חי׳ . מייזילש משה ב״ר

 שחיבר נשער כס וכ׳ . 4ס , תצ״ה , ד״א חצ״ה.
. ע״ש דף כל על ותוס' הלכה הי' נתן שמחת ס'

 . וואולעט דע מ. . שעשועים נטע 167.
 פורים דמם׳ בשו״ט ואגדות הלכות חי׳ איזה

 ב״י : ווערקוצע י. מ. הגהות עם
. באמ״ר רוזענטהאל

 ב״ר הירש צבי ה״ר .שעשועים נטע 168.
 ד׳ על שו״ת . בוטשאטש אבד״ק יעקב

. 2ס ,תקפ״ט , זאלקווא : הש״ע חלקי

.מצולה( יון )עיין . שעשועים נטע 169.

 בערגער. גבריאל ה״ר .נעמנים נטעי 170.
 וקורות וג״ע מחדה״ר הבריאה בספור שירים

.8ס , 1814 ווין, :הסנה מראה עד אבותינו

 ב״ר יעקב חיים ה״ר . נעמנים נטעי 171.
 ב׳ עם כונן מדרש .סלוצקי ליב יהודה

 ומ״מ באור הכסף צרוף א( : פירושים
 הגהות הזהב בהון ב( .רז״ל ודברי בתנ״ך

. 4ס ,חקצ״ו , ווילנא :והערות

 קדמונים מכ״י עניניס נעמנים.קובן נטעי 172.
 יוסף לר' תנ״ך מפירושי לקועיס א( : והס

 יעקב ב״ר נסים לרבינו מאמר ב( . קרא
 הרב של סתרים מגלת זה כתוב ובסופו גאון

 להרמב״ם תשובה ג( .ז״ל גאון נסים רב

 פי' מהעתקת דוגמא ד( .קומה שיעור בענין
 תבון אבן משה ה״ר ע״י להרמב״ס המשנה

 . הספרדים משוררי מגדולי שירים ה( .ז״ל
 זלמן שלמה ה״ר ע״י נקבצו אלה כל

 הנ״ל כל על בל״ח מאמרים ואח״ז היילבורג
 הנ״ל: היילבערג ור״ז גייגר אברהם לה״ר

, 8ס , 1847 , ברעסלויא

 ב״ר בער דוב ה״ר שעשועים. נטעי 173.
 נשים סדר ש״ס על הי' . מפינסק נטע נתן
 , זאלקווא : ולקושים ושבועות מכות ומס׳

• 2ס , תק״ח

 קלקר. רפאל נתן שעשועים.ה״ר נטעי 174.
, 8ס , 1834 ,קאפנהאגן : ומליצות שירים

. מיש( עינות )עיין . מים נטפי 175.

 יעקב. ב״ר יונתן ה״ר .בוך מעשה נייא 176.
 )בל״א?(: ולמוד לשעשוע שונים מעשיית ספורי

.. 4ס ,תנ״ז , דיהרנפורט
 מבה״ג מלוקט .קדמון דינים פסקי . הנייר ס' 177.

 הנ״מ עדות ולפי .התרומה וש' וסמ״ג ורמב״ס
 הכלבו ש׳ עם כלל יחס לו אין בכ״י שראהו חיד״א
 . במקומו( שלי ושה״ג יו״ד שנ״א )עי' הי״א כדעת
 בשמו נפל ט״ש אולי אמרתי דמשתפינא ולולא
 בעה״ט לר״י והוא הנזיר ש׳ וצ״ל המעתיקים ע״י

 שליצשט״ט מהר״ש לנכד הגדולים שם בקונט׳ כמ״ש
 כ' )ועיין . ע״ש שלי ב' עתיקים בדברים הנדפש
. שם( ומ״ש הנזיר

 על פי׳ .אמוזגו אליהו ה״ר .לדוד ניר 178.
 .. 8ס ,תרי״ח , ליוורט :עמו ונדפס התלים

. ד'( דף א׳ )המזכיר

 .יעקב ב״ר הכהן שלום ה״ר .דוד ניר 179.
 בד׳ ישראל מלך דוד היי מספרים שירים כ׳

.8ס , 1834 ,ווין :המחבר צורת ועם חלקים
 י שאול( גדולת )עיין .ולזרעו לדוד ניר 180•

 והערות הגהות .בהור אליהו ר' נמוקי 181.
 כל )עיין .לרד״ק ושרשים מכלול ס' על

: במקומו( או״א

. אמת( זרע )עיין ערכות. הלכות נמוקי 182.

 די בכ״י נמצא .קדמון לאחד חומש נמוקי 183.
. פ״ג( דף נא״ל )צונן 541 רוסי

 דטראני ישעיה לרבעו החומש נמוקי 184.
 בספרו חיד״א הג״מ והדפיסם בכ״י והיו הראשון.

 נ' בול״א כמ״ש בשמו ופרשה פרשה בכל דוד פני
. דור( פני )ועיין במקומו שלי ושה״ג

.האורב( )עיי; .בסאן ידידיה ה״ר נמוקי 185•

 הוא .הביבא יוסף רבינו .יוסף נמוקי 186.
 כי אפס ,הר״ן כמו הרי״ף הלכות כל על פי׳ עשה

 המדפיסים ביד הר״ן פי׳ היו שלא מסכת כל על
 שלא שכתב כקוה״ד ודלא . יוסף נמוקי פי׳ הדפיסו

 ע״ש ,הר״ן נדפס שלא המסכתות על רק הנ״י חיבר
 נדפסו אשר ומ״ק מכות ב״ק מס׳ ופי׳ .כ״ו דף

 מס' ועל .הנ״י פי' ג"כ הס הר״ן בשם באלפסי
 )עיין ,מקרוב זה נדפסו ושבועות נדרים כתובות

 מם' על יוסף נמוקי ראה היד״א וה״ר . ה'( אשי
 על נ״י פי' מזכיר נ״נ הי' א״ה והב"י .ב״י פסחים
 מהר״ש ביד היה ע״ז מס' על ונ״י . ע״ש מגילה
 . יש עי ,נ״ז כי׳ בתשובותיו כמבואר בכ״י הייון

כל על חידושים חיבר הרי״ף כל שעל אלה ומלבד
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 נם ,יו״ד י' ול״א ,ל״ג י׳ שג״א עיין : הש״ס
 ושה״ג ס״ו ש״ב ,ח׳ ול״ב , וה׳ ד' נ׳ שג״ב , '3 נ׳

.במקומו וח״ב בשמו 6ח" שלי

 ב״רמשה יוסף לה״ר עה״ח נמוקייוסף 187.
.נן״ו הי' י' מג״י עיין . מפרעמסלא דרשן

 , פסח של הגדה )עיין . יוסף נמוקי 188.
. מכ״ה( תפלות

 )עיין . מירזבורק מנחם ה״ד נמרקי 189.
. מהרי״ו( שו״ת

 רד״א כ״י : ב״מ מס' על פרץ רבינו נמוקי 1. 0.
 או שלו הוהפות לקועי הם ]ואולי ^.801, ף
. תוספות[ ועיין . בקצרה תלמידיו של

 הצרפתי שמואל ה״ד .שמואל נמוקי 191.
 לישב ומרבה עה״ת והרמב״ן רש״י על בחור

 ערוגות וקוכע' עליהם הרא״ס השגות
 מעולפת וקונס' שבועות מס' על חי' הבושם

 חגיגה מס' וקצת ע״ז מס' על חי׳ ספירים
 אלגאזי למהר״ש סתרים לחם ע״ס והשגות
 ה״ר זקנו לאבי הרא״ס על השגות ובסופו

. 2ס ,תע״ח ,ד״א :הצרפתי ויראל דון

 הסוד ע״ד נוראים ימים למחזור נמוקים 192.
 משה ר' יורשי כ"' . לוצאטו לרמ״ח

 הקנאות תורת בס' ג״כ ונזכרו טריאסטי אריה
מ״ב(. הערה ק״מ דף ג׳ )כ״ח ע״ב: ג״ן דף ליעב״ן

 מגלות וחמש עה״ת הראב״ע על נמוקים 193.
ו"\2 1672,9 רד״א יו״טנכ״י תוספות לבעל

115 טורין כ״י :עה״ת רש״י על נמוקים 194.

. עה״ת( הגהות )עיין . נמוקים 195•

 קצת כולל להרמב״ם המיוחס הנמצא ס׳ 196.
 וסגולתם יסודות ד׳ ועל לגאלינוס הנפש מס׳

 ובנין סקשס! 1־31110016 העבע כהות ועל
 ובראשו וכו' הבריחות והנהגת האדם גוף

 . והבטהון התועלת משקה בשם סגולה

 עקרא ן' להר״א טהורות אמרות בס' ראשונה נדפס
 תר״נז בעק״ד מחדש וזה . הזה המלבה״ד הקדמת עם
 גרני בן בס׳ ושלישית ,בסופו חסר וכו׳ רע״ג דף

. זה עיין

.גדול( חבור )עיין .והעצם הנמצא ס׳ 197".

 העורב ע״י דבר כל לדעת נסיונות ס׳ 198•
 9 רד״א כ״י :הודו בחכמת העורב ונסיונות

,1175 .
 וידיעת לאריסטו העופות נסיונותע״י ס' 199•

: שם שם נ״י :׳וכו האדס מזל

. רבתא( חכמתא )עיין . הנסיתות ס׳ 200

 ב״ר אברהם ה״ד . אברהם נסיונות 201.
 דקדוקי על ח״א : חלקים ב׳ . לוריא ניסן

 בש״ס חז״ל דקדוקי על וח״ב בנו״ך רש״י
 ורשב״ם ותום׳ רש״י מפרשיהם ועל בבלית גמר׳

 חידת ובראשו וכו' יו״ט וחוס' ור״ן ורמב"ם
 , ווילנא :ומספיק חדש בחור עם הראב״ע

. 4ס תקפ״א
. נסים( מעשה )עיין .הנסים ס' 202.

 יפה הבור )עיין . נסים לד' הנסים ס' 203.
. מהישועה(

 שכ״ה( )סה״ד : כתוב מצאתי . שער נעילת 204.
 לחתימת או למפתח שם כ״א בפ״ע הפר איננו ]ואולי

 לשערים נחלק או ... שער הנקרא הפר איזה
. ![ היודע וברוך

 ה״ר שחיברו שמעתי . זמירות נעים 205.
 .ע״ש ,שכ״ה הה״ד לשון :ראובן ב״ר פינחס
. ?( )ומהותו

אלקבץ שלמה ה״ד .זמירות נעים 206.
. ע״א( דל״ו )קוה״ד : תהלים על פי' .הלוי

 .אריפול שמואל ה״ר .זמירות נעים 207.
 קראקא :המעלות שירי ע״ו על ופירוש פשעים
 שהורה ]ונראה . 4ס ,)של״ו( החלמיש מצו״ר

. זה[ עיין שלו לתודה מזמור מה׳

שבת(. תקוגי ישראל.)עי׳ זמירות נעים 208.

 דוד ה״ר .עבר שפת למוד נעים 209.
 לשון עם והעתקות לה״ק דקדוק . ליסויער

• 8 / 'ה תקפ ד .

 יאסקי יוסף ה״ד . קדושה נעימה 210.
 הנהגות .יירל יהודה בה״ר דובנא אבד״ק

.8ס ,חמו״ד :פי׳ עם הש״ק ליום ושיר ישרות
 אלפרג אבו אהרן כ״ר נעימות. ס' 211.

 בס׳ מובא הלשון. בדקדוק .הקראי המדקדק
 ספר ג״כ הה' ונקרא ע״ב צ״ה דף הכופר אשכול

 כמ״ש מחברו ע״ש אהרוני כמו שהוא הריני
. ע״ש דק״נן קדמוניות לקוטי בס'

 בכ״ר הבהן הרואה יוסף כ״ר נעימות. ס׳ 212.
 העולם חדוש בבאור .הקראי הזקן אברהם
 וכו׳ והשגחתו וידיעתו ויחודו השם ומציאות

 ערבי בלשון ונקרא אלהיות חקירות ושארי
 .)אר״ץ( : שערים לארבעים ונחלק אלמוחט״י

 שם רמש״ש וכ' ^• 41 ליידן בב״י ונמצא
 לא לעברי ונעתק בתי״ו, מחתו״י ערבי בל' שנקרא

. מי ע״י נודע

. הדתות( זכרון )עיין . נעימות ס׳ 213.

 :י״ב מ׳ דין י דן בס׳ מובא . נצה נעימות 214.
. ־־־יה( )סה"ד
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. הכבוד( ס׳ )עיין . נעלם ס' 215.

.משה( צואת )עיין .עברי נער 216•

 יהונתן לרכינו עה״ת פי׳ .ונשמע נעשה 217.
 הקדמת ועיין )ש״י. : גדולים חלקים שני הכהן.

. עה״ת( יש״ר

 יוסף ב״ר יהודה ה״ר .יהודה נפוצות 218.
 מפתח עם מושכלים דרושים נ״ב .מוסקאטו

 ,תרי״ט , לבוב . 4ס ,אשמ״ח ,ד״ו : כסופו
. שיה"ש על פירושו מזכיר שם ע״א כ״נן ובדף . 8ס

 פרובינצאלי יהודה יהודה״ה״ר נפוצות 219•
. ע״ש אחרון פרק עימם מאור בס׳ נזכר

 ..נ ישעיה ישראל ה״ר ישראל. נפוצת 220.
. בענציאן ב״י : דרושים

 על כרפואה ארוך מאמר . השער נפילת 221.
. 43/3 מינכען ב״י : השער נפילת

 ן׳ אברהם לה״ר משו״ת הלק הוא .נפך ס׳ 222.
 ן׳ יהודה לה״ר יהודה בית בס׳ נזכר • טוואה

במקומו(. שלי ושה״ג ע״ה ע״ש:)ב״ו קי״ג דף עייאש

. אבי״ה( שאילתות )עיין . נפך 223,

. ישראל( כנסת )עיין .נפלאות 22ו'

 והוא מחברו נזכר ]לא . הדשות נפלאות 225.
 . בר״ת[ שמו ורמוז בווילנא מינדיס נח ה״ר

 ובתוכם פרד״ס כדרך התורה כסדר פשעים
 , הוראדנא : מאסטרפוליע הר״ש כפם

 אשר מ״ן אותיות על החידה ]וע״ד . 4ס ,תקג״ז
. וצע״ג[ רנ"ה דף ח״א פירשנו מ"ש ראיתי בראשו

 בעל )ש״ץ( מאיר ה״ר . ה׳ נפלאות 226.
 ע״ש ידין דן בפי' הובא .קכלה ס׳ . האקדמות

. ע״ש ,כ״ו פי' י״ב מאמר קרבים

. בבורים( עיר )עיין . ה׳ נפלאות 227.

 ומוריא נאלינום כין שיחה . הנפש פ' 228.
 ה' ויראת כמוסר והגוף הנפש על תלמידו

 שלמה ב״ר יהודה ה״ר ע״י לעכרי נעתק
 . זה עי' הפרדס לקוטי ס' בסוף אלהריזי.נדפס

 לייפציג. :יעללינעק אהרן ה״ר הגהות ועם

. 8ס ,תרי״ב
 על קכלה . מנרמיזא להר״א הנפש ס' 229.

 רד״א ב״י :וסודה הנפש ומעלות הנשמה עניני

. ״ג. 1004, 3 61 892—91, ?

 נעתק .האפרודיזי לאלכסנדר הנפש פ׳ 230.
 בתוספ'והשמשות ^.13 פאריז ב״י ...ה״ר ע״י

.תרכ״ב( דף תר״ח עק״ד )תוס' : העברים הפרי

 . אריסטו( )עיין .לאריסטו הנפש ם' 231.

 בה״ר שמואל ב״ר הילל לה״ר הנפש ם' 232.
 ?ג 119 מינכע; בכ״י אשר מוירונה אלעזר

. זה עיין , הנפש תגמולי ספרו הוא

 כגדר . עקיבא אבן יוסף לכ״ר הנפש פ׳ 233.
 : הפועל והשכל ומהותה )?( הפנימית הנפש

 קצת הוא ואולי . פה ג״ז ר״מ בכ״י קצתו ראיתי
 רד״א בכ״י אשר עקניא בן לר״י הנפש מם׳

 הרמנ״ם תלמיד עקנין בן ר״י והוא ?6 1159,
. העתקות בשנויי שמו ונשתבש

• רפואה( )עיין .ז״ל להרמב״ם הנפש ם' 234.

 מנחם בן משה ה״ר . הנפש ם' 235.
 כ׳ הנפש עניני על הקירות . )הרמבמ״ן(

 ע״י ח״ח עם ונצחיותה הנפש על א( : מאמרים
 הנפש קשר דרוש ב( . פרידלאנדר דוד ה״ר

. 8ס תקנ״ח, ברין, תקט״ז. ברלין, : הגוף עם

 בן יוסף ב״ר טוב שם ה״ר . הנפש ם' 236.
 וכחותיה ומהותה הנפש כחכמת . פלקירא

 שחיכר מספרו קצור ]והוא פרקים כ' וכו׳
 . פס[ כהקדמהו כמ״ש הפיליסופים כדעות
 כענין גאון ר״ס שנשאל שאלות עשר וכסופו

 ]ובתום׳ . 8ס , תקצ״ה ,לעמבערג : ההיה״מ
שמיד[. בד' ,ווין :ד' דקמ״אהערה תר״ו עק״ד

 , חמדות ס' ,גדול חבור )עיין . הנפש פ' 237.
. מאמרות( עשרה

.)ש״י( גויבנר: יוסף לה״ר אדם.ב״י נפש 238.

 יוסף בכ״ר ברכיה ב״ר .כרבה נפש 239.
 עשרה ועל שחיעה הל' על . הקראי הכהן
. )אר״ץ( :האמונה עיקרי

 מונה .מקנדיא יש״ר ה״ר . הנר נפש 240.
 . מהותו לנו הגיד ולא שחיבר ספריו במספר אותו

.שלו( וכו' אחוז באגרת )עיין

 ממנטובה דוד מסיר . דוד נפש 241.
 :ב״י דקדוק ם' .תנצכ״ה רבינו ממשפחת

 הר״ר שהוא ]ונראה . ש״י( ותום׳ )ש״י
.ליאון[ מסיר

 הכהן משה ב״ר דור ה״ר .דוד נפש 242.
 זאלקווא : והלכות כפשעיס תורה חי' בוכנר.

. 2ס ,תק״ן , לבוב( : 202 )וצעדנער
 :)וצעדנער שלמה ב״ר דוד ה״ר דוד. נפש 243.

 עה״ת פי' .בירושלים מודינא משה( ב״ר

. 4ס ,תצ״ו , קובשטנדינא : האמת ע״ד וה״מ
. המעלות( שיר )עיין . דוד נפש 244״

 מלאכת )עיין . חיה ונפש דוד נפש 245.
. הקדש(

 פאלאני. יעקב ב״ר חיים ,ה״רחיים נפש 246.
 מדבר ם׳ ע״ד א״ב כסדר כערכין והקדמות הי׳

 וכסוכו ז״ל חיד״א לה״ר לפי ודבש קדמות

 ומפתחות: הנפש תקון כשם ותיקונים הגהות
. 4ס , תר״ב ,שאלוניקי
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 אבד״ק יצחק ב״ר חיים ה״ד החיים נפש 247.
 וחוסר בדרוש יקרים עניניס .וואלאזין

.4ס תקצ״ז, , שש . תקפ״ר ווילנא, :השכל

 ש״ט ב״י טשה ה״ר .החכמה הנפש 2 48.
 ועונשה והנשמה הנפש בענין . דליאון

 החכמה ס׳ ג״כ ונקרא הלקים ה׳ ותחיה״מ
 הרבה על סודות ואח״ז .המשקל ס' ונס

 קצת על ופי׳ ההגדה על פי' ובתוכם דינים
 אומר הוא מה חכם פיסקא תוך )עד הגדה
 שס״ח, , באזיליא גיקיטיליא: להר״י וכו׳(

 וש׳ רוכל אבקת ס׳ תוך אל ממנו והורס . 4*
. ושם ע״ש לנפש מתוק

 דימינו. משה ב״ר דוד ה״ד יהודה. נפש 249.
... קונשטנטינא : עה׳ית דרושים

 ב״ר ליב יהודה ה״ד . יהודה נפש 250.
 ועל תמוהים מדרשים על פשעים . ישראל

 וקצת משלי בס׳ ובפרס החמורים תנ״ך פסוקי
 גם .המשניות סדרי סמיכות ועל גפ"ת חי׳
 מנחה שיורי בשם מסורות קצת על פי׳

 : זה עיין ; יהודה מנחת לספרו הוספת
. 4ס תקג"ו, לעמבערג,

. המאור( מנורת )עיין . יהודה נפש 251.

 מורדוך. שלטה ב״ר יוסף יוםף.ה״ר נפש 252.
 ובסופו ומוסר בדרש גימטריאות פרפראות

. 4ס , התור״ה ,שאלוניקי : רגל מועדי

 משה ב״ר חיים ה״ד .חי• כל נפש 253.
 :מ״ג ה״ס חיים דרך בספרו הביאו . ליפשיץ

. שכ״ה( )סה״ד

 אייזיק יצחק בח״ר יוסף ה״ר .נקי נפש 254.
 :הנ״ל אביו מות על הספד דרוש . חבר

. 8ס ,מישרא״ל כבו״ר , ווארשא

 ליב יהודה ח״ר . צדיקים נפשות 255.
 הקברות מבית מצבות ציוני ששים לעוויזאהן.

 בית צורת ועם בל״א הערות עם דווירמיש
 , פפד״ט :כסאו וצורח ז״ל רש״י של המדרש

. 8ס ! 1855

 אליעזר ב״ר נפתלי ה״ר אלהים. נפתולי 256.
 בחיי רבינו בס׳ קבלה עניני באור .טריויש

 . 2ס , שמח״ה , שם .ש״ו , קראקא : על׳ת
. 4ס ...פירארד.

 מס׳ סימנים ועם הנ״ל אלהים נפתולי 257.
. 2ס ,ש״ו ,חעדרטם : הבחיי

 ב״ר נפתלי ה״ר .שלוחה אילה נפתלי ׳258,
 בל״א: בקצור המספר חכמת מפירט. ישעיה
. 4ס , תנ״ט , פיורדא

 הירץ נפתלי ה״ר • רצון שבע נפתלי 259.
 וח״מ עה״ת דרשות .גינצבורג שמעון ב״ר

 .)המבורג( חמו״ד :ש״ס הגדה על פי׳ וקצת
. 2ס ,תס״ח , א ד״

* . אריסטו( )עיין . הנצוח ס' 260.

. שמחה( קול )עיין .החכמה נצוח 261.

 . פרענקיל בנימין ה״ר .והוד נצח 262.
 ע״ש והשארתה הנפש נצחיות על חקירות
 עיוניות בראיות רז״ל וקבלות הנבואה יסודית
 : אנגלי( ל׳ )עם האלהייס החוקרים מספרי
. 8ס ,תקצ״ו ,לונדון

 ב״ר ליווא יהודה ה״ד . ישראל נצח 263.
 הגלות על מפראג(. )מהר״ל מפראג בצלאל

 ופי׳ ותחיה״מ ותשובה המשיח וביאת וגאולה

 .2ס שנ״ט, פראג, :בדרז״ל תמוהים מאמרים
 . 2ס תק״ע, , ]שם . 4ס תקנ״ג, נאווידוואהר,

. 4ס ,תקצ״ח , ווארשא . דרס״ז[ ח״ב סירשט

 ב״ר מהללאל יהודה ה״ד .ישראל נצח 264.
 ע״פ עה״ת כ״י פי' . טלאקווילא מצליח

 נ' )ול״ב : נצח ר״ת ח׳שבון צ׳ירוף נ׳ועריקון
. במקומו[ שלי ושה״ג

 משה ב״ר ישראל ה״ד . ישראל נצח 265.
 מקומות ובאור גפ״ת חי׳ מזאמושטש. סג״ל

 : והתכונה המדידה בחכמת בש״ס הסתומים
. 2ס ,תק״א ,פפד״א

 )עיין . קמחי יוסף לה״ר נצחון ס׳ 266.
, ה'( מלחמות

 ליפטאן טוב יום ה״ר . חנצחון ס׳ 267.
 הנוצרים סענות על .בקראקא מילהויזן

 ומבאר אמונתם לחזוק תנ״ך מספרי וראייתם
 להם למעוז שמחזיקים המקרא מקומות שנ״ד

 ברית בספרם דבריהם ועל עליהם ומשיב
 ובסופו שערים. או חלקים לז׳ נחלק . החדשה

 אלול י״ד ביום נוצרי חכם עם לו שהיה ויכוח
 הנוצרי החנם ע״י נדפס .מפתח ועם הקנ"ט

 עם דשנייטאך מהרב שקיבל כ״י מטופס האקשפאן
 הרר״ק מפי' מלוקסות לנוצרים תשו' חוס׳

 : הנוצרים עם הרר״ק ויכוח ועם תהליס על
 על מאמר לו נלוה..4ס 1644 אלטדורף,

 האקשפאן להמו״ל רוחי בל׳ רז״ל ספרי

. 4ס , 1644 ,נירנבערג :הליל

 קדמון אשכנזי למחבר )הישן( נצחון ס׳ 268.
 ומלחמות קדר ממשלת בזמן למספרם הי״ג במאה )חי

 מן הנוצרים בראיות ויכוח .בא״י( הנוצרים
 משנת כ״י ב׳ ע״ס מוגה .חנ"ך כסדר המקרא

והשגות. רומי ל' תרגום ועם .ושע״ט הרנ״ט

.51



הכסף נקודות — 402 — נצחרן

 ,אלטדארף : וואגעגזייל הנוצרי החכם ע״י

. ח״ג( דף ח״ב )פירשט .4ס ,1681

 הנ״ל( רומי ל' העתק )בלי הנ״ל נצחון ס׳ 269.
 הרד״ק ויכוח עם לנוצרים חשובות ובסופו

 . 8ס ,תע״א , שם .תס״ט ,ד״א : הנ"ל
שס(. )פירשנו . 12ס , 1847 קעניגסבערג,

 קדמון צרפתי למחבר כג״ל ישן נצחון ס׳ 270.
 .ל( ה״א—ה״א שנת ערך כשאין שחי )כנראה
 משענותס כתובי ובאור הנוצרים בראיות ויכוח

 שלפניו צרפת וגדולי הקדמונים פירושי ע״פ
 יהושע( ס' )בלי ונביאים התורה כסדר

 לחזוק גדול מחבור כח״ב ונראה ומשלי, ותהליס

 ישן קלף על 80/6 המבורג כ״י : האמונה
 ברשימת לדוגמא נדפס וסופו תהלתו . 2ס אין נושן
 לבבו עם והיה מייא הנוצרי לההכס אופענבאך ב״י

 : ^2 126/5 ע״ש רומי ל' תרגום עם לאור להוציאו
. ז׳(—פ״ו דף גא״ל )צונן

 פאריז בכ״י ג״כ נמצא דוקעש הר״ל ולפ״ד
 מחברו שם על המקנא יוסף ס׳ בשם 222
 א׳ לאיש הקדמה עם היוני נתן ב״ר יוסף ה״ר
. פ״ד( דף תר״ז עק״ד תוס' )עיין . אליה ושמו

 משה ב״ר טתתי׳ ה״ר . הנצחון ס׳ 271.
 הוא ולדעתי .באמונה פלפולים .)היצהרי(

ש״י(. )הוספות זה: עיין ועקר, וצלמון אחיטוב ס׳

 הנצחון ום׳ אמונה חזוק מס׳ מלוקט נצחין ס' 272.
 רד״א כ״י : הגהות פס הנ״ל ליפמאן לה״ר

,1179 .
 )עיין .היהודים צרי הנקרא הנצחון ס׳ 273.

. טרייאק( יודישער

 )עיין .אמונה תקון הנקרא הנצחון ס׳ 274.
. אמונה( חזוק

. הפונים( שיח )עיין . גכורים נצחק 275.

 לה״ר הנצחון ,מס קצור .הנצחונות ס׳ 276.
 המאסף ויכוח התורה ובסוף הנ״ל ליפמאן

 ת׳ ה״א בשנת מווילנא קראי חכם עם
 חזוק מס׳ רבים לקוטיס ואח״ז .הנראה( )לפי

 אמונה חזוק מס' ח״ב כל אחרן ועד אמונה
 גייגר הר״א בראשגראה קצרה הקדמה עם הנ״ל
 .הנ״ל רד״א מכ״י סנ״ל נצחון ם׳ הוא ולפ״ד ככ״י
. ב׳ מ״א דף ככתבם בל״א פרוקי יצחק חבורי עיק

 . הקראי נח בכ״ר יוסף כ״ר . נצנים ס׳ 277.
 ובעל )אר״ץ(. נמצא: ואינו האחרונים בדברי נזכר

 יוסף צכ״ר מיחסו רנ״ח בא״ב הכופר אשכול
 לקמי עיין . אלקרקסאני יעקב בכ״ר

. רקס׳נן וסוף רכ״ה קדמוניות

 גאטטלאבר בער אברהם ה״ר .חנצנים 278•

 , ווילגא : שונים שירים • הכהן היים כ״ר

. 8ס ,תרי״א
 . יחיאל יהודא יצחק ה״ר .חסד נצר 279.

 סגולות ישר ארם ס׳ ובסופו אבות מס׳ על

. 4ס ,|תרי״ו ,^לבוב המגפה': לזמן ותפלות
 בבל. ישיבת ראש אהרן לה״ר הנקוד ס׳ 280.

 *לס בועריל הר״ט בפי׳ הובא .הקבלה בחכמת
. ע״ש מ״א פ״א יצירה

 מזכיר .הנקדן שמואל לה״ר הנקוד^ ס׳ 281.
 יהכ״י וה״ר שלו הנקוד בדרכי הנקדן משה ה״ר

 : ע״ש י״ג ו׳ ויקרא הקורא עין בספרו הנקדן
. ק״נו( דף גא״ל )צונן

 במלוא• ר״ע של אותיות )עיין הנקוד. ס' 282.
 , חיוג לר״י הדקדוק ס' ,לבנון ארזי , האוס״ף

. הנגינות( ו הנקוד דרכי

 ב׳״ר הירש צבי ה״ר . הגדול נקוד ס׳ 283•
 הצחות ע״ס פי׳ .מלוצין נחום מנחם

 למעשה הלכה בספרו מביאו .כ״י ,להראב"ע
. )שי״ג( : )?( הנקוד דרכי או

 בבבל אשי רב שחיבר הגדול הנקוד ס׳ 284.
 גאון האי רב לשון :בישיבתנו היום נמצא והוא
 פ״ב יצירה לספר בוטריל הר״מ בפירוש מובא
. ע״ש ,ג' משנה

 להרר״ק סופר עט ס׳ והוא הנקודה ס׳ 285.
 א׳ שפר :שפרים ג׳ וטפמיס בנקוד ז"ל

 באותיות ספה״ק כ״ד כתיבת פל , בכתיבה
 סופרים מקרא וכתיב קרי וכו' וקטנות גדולות
 ומשפטי בנקוד ב' שער .וכו׳ סופרים ועטור

 ואח״ז בטעמים ג׳ שער . וכדומה התנועות
 פעל ושם ונקוד בשב״א קטנים שערים ג׳ פוד

 לי נראה ולא בכ״י עירנו פה ראיתיו ככה ומלה.
 ראשית שהוא לי נראה ויותר . כשלימות שהוא

 מצאתי ובסופו . בדקדוק בנעוריו הרד״ק מלאכת
 בפניני תנ״ך כל על וסימנים כללים פוד

 וחותם בקרטו הלוי אברהם לה״ר מסורה

 ב׳קרטו ה׳לוי א׳ברהס א׳מר ר״ת א׳א׳ה׳ב׳
 נמצאו ג'—ב׳—רכ״א סי׳ רעים תמים *]ונס

 כללים וקצת . פ״ש[ מהעתקתו הרי״ף תשובות
ונגינות. דקדוק כללי ושארי האפודי מש׳ לנקוד

 מיגכען כ״י :להראב״ע הנקודות ס׳ 286.
. זה עיין ,פלו הגורלות ס' הוא 228/7

 יצחק ב״ד אברהם ה״ד . הכסף נקודות 287.
 ה״ר ע״י ונדפס פי׳ עם שיה״ש .לאניית

 פירש״י עם לאניית שמואל ב״ר משה

. 4״ ,שע״ט ,ד״ז :איטלקי ול' ותרגום
 והפטורה עה״ת גם לו שהיה בהקדמתו וכ׳

. פ״ש וכתובים מגלות וחמש



מצרה נר — 403 — הכסף נקודות

 מי נודע )לא .אהרן ה״ר .הכסף נקודות 288.
 הנקודות עשרת (.על האחרון כזמן מהמחברים הוא

• 0 2/5 בערלין י"בב יתלתח

 .כספי אבן יוסף ה״ר .הכסח נקודות 289.
 ונראה .הוד בו שאין במה המורה לס׳ באור
 עיין . כסף עמודי לו וקרא שמו שינה שאח״ז

 עתיקים דברים כקונטרס כסף קבוצת בחבורו
 קירכהיים ה״ר הקדמת ועיין ,י״ג דף שלי שני

 ובאגרות . י״א דף כסף עמודי נ' בסוף נל״א
 וקללות ברכות על שהוא כ' ...דף ח״ב יש״ר

. שבתורה

 מאיר בה״ר שבתי ה״ר . הכסף נקודות 290.
 : י״ד הע״ז על השגות . )הש״ך( הכהן

ווילמרשדארף, . תע״ה הענא, .תל״ז פפד״א,

 בש״ע גס ונדפס . 4ס ,תקל״ז ,פרא״ג .תע״ו /
 נ׳ שג״ב ועיין . ממנו עניניס כמה בהשמעת י״ד

. במקומו שלי ושה״ג

 זהב מגיני בו ונוסף הנ״ל הכסף נקודות 291.
 הט״ן של קו״א וגס עליו שהשיב הט״ז לנכד

 :עליו הע״ז שהשיב מה בקו״א הש״ך שהביא
, 4ס ,תק״ן ,נאווידוואהר

 משה בכ״ר שמחה ב״ר .הכסף נקודות 292.
 )ועיין מצות תדי״ג באור .הקראי הלוצקי

. תי״ו( באות זהב תורי

.זהב( תורי )עיין . הכסף נקודות 293.

 לבר דרשה .כהן אברהם ה״ר .כפים נקי 294.
. 4ס , חש״ד , קראקא : מצוה

. בחורים( סוד )עיין . ישמעאל נקמת 295.

 איש סגרי יהושע ה״ר . איסור נקרת 296.
 )תג״י : ונדפס ?( ניקור )בדיני .סקנדיאנו

. רי״ז( ני' י'

.ברזל( עט )עיין .הצור נקרת 297.

 ה״ר שמחברו נראה ]לרמש״ש . אלהים נר 298.
 כהניס ברכת סודות אבואלעפיא[. אברהם

. 10/2 מיננען ב״י :קבלה ע״ש ועעמיה

 יהודה ב״ר חסדאי ה״ר . אלהים גר 299.
 ב״ר חסראי ב״ר יהודה ב״ר ר,מראי ב״ר

 האמונה יסודי על לתבור הכולל שס .יהודה
 דעת ע״ש המצות ובבאור .ה׳ אור לו וקרא
 עד אחריהס הגאונים ודעות התלמוד חכמי

 ונשלם חיבל ח״א .מצוה גר לו וקרא הרמב״ס
 גר נ׳ הוא ח״ב אבל . בסרקוסנוה ק״ע ה״א שנת

 הכ״י בכל כי . כלל חיבר אם נודע לא מצוה
 בוואטיקאן כמו כה עד ממנו לנו הנודעים

 ודי 225 פאריז 73 ווין ב״י ־א 261

 לבד ה' אור חלק רק נמצא לא 1156 רוסי
 . ליצירה השט״ו שנת בפירארה כבר הנדפס
. ה'( אור )ועיין

 אילם, בתענוגים, אהבה )עיין . אלהים נר 300.
. תמיד( נר ,מו״נ ע״ם באור

 . תבון אבן שמואל ה״ר .החופש נר 301.
 מזכירו .וסודותי׳ תורה סתרי כל על חקירות

 הנראה ולפי .בפ״ג וע"ש המים יקוו בספרו תדיר
 ה' חלק לגייגער מ״ע עיין .ונאבד השלימו לא
. (111 ,40 שד״ל כ״י ממנו )העתקה .צ״נן דף

 שמואל בי״ר יוסף כ״ר . חכמה נר 302.
 רק נכתב ולא התפלה, סדר על פי׳ .הקראי
. )אר״ץ( :החלתו

 • דרשות .סיד ן׳ שמואל ה״ר . ה׳ נר 303.
...פישל כ״י

 מגן בע״ס קרא אשר שמו זה . ישראל נר 304.
 בנו בהקדמת כמבואר א״ח ש״ע על לבאורו אברהם

. במקומו( שלי ושה״ג ד' )ול״ב :שם

 בקאזניץ. מ״מ ישראל ה״ר ישראל. נר 305.
 שעי ס׳ ועל גאון האי רב לקוטי ע״ס פי'

 ח״ן ובסופו גיקיטיליא לר״י המיוחס השמים
 פינחס לה״ר ולקועיס להנ״ל בקבלה כללים

 יעקב לה״ר הלכות חי' אחד ודף מקאריץ

 : מפשיסאחוב היהודי המכונה יצחק
. 4ס ,)לבוב( חמו״ד

 עניני .ואלי דור משה ה״ר .ישראל נר 306.
. יוא״ל כ״י :קבלה

. מאמרות( עשרה )עיין .למאור נר 307.

 .מזרחי משה ישראל ה״ר .המזרחי נר 308.
 • חנוכה הלכות לסמ״ג הרא״ס לתוספי באור

. במקומו( שלי ושה״ג י״ד )ול״א : כ״י

 לבעלי הירושלמי על חבור .מערכי נר 309.
 תדיר אותו מזכירים :כ״י . הים מפרשי

. ירושלמי( תלמוד )ועיין . לש״ס נהגהותיהס

 ברודא. בנימין בה״ר חיים מצוח״ה״ר נר 310.
. חיים ודרך אור תורה בספרו מביאו .והי׳ שו"ת

 סיד. יעקב ב״ר יהודה ה״ר .מצרה נר 311.
 שי מנחת ׳3 שער עיין .התלמוד כללי על
. ווין ד׳

 יצחק ב״ר ליב יהודה ה״ר . מצלה נר 312.
 עם כ״ה ומזמור המנורה ציור . מפיוררא

. 4ס ,תק״י ,פיורדא :פי׳
 כללים . מנוח ב״ר יהודה ה״ר .מצרה נר 313.

 . מצוה שם נקרא וח״ב .ב״ח ,הרמב״ס על
 שיש דינים מקור דאמורא פרקא איזה לו כלוה

 וצעדנער " )רמי״ג : אמורי דרכי משוס בס

לס׳ מ״מ עם להרמב״ם המצות ס׳ באור : 397
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 . אלגאזי לר״ש אלי הליכות וס׳ הלכות גושי
 שאלוגיקק ב״ח: אלגאזי. לר״י יעקב קהלת ולס׳

, (2ס ׳ ע״א—תק"ע
 יחייא. ן׳ דוד דון בן יוסף דון מצחה. גר 314•

 מספרו חלק והוא . וטעמיהם המצות כל פי'
.)ש״י( : ס״ד דף ש״ק ועיין זה עיין אור תורה

 מאיר לה״ר הסמ״ג על באור .מצרה גר 315.
.)ש״י( :ב״י .מלובלין

 ש״ט ב״ר חיים ב״ר משה ה״ר .מצרה גר 316.
 פי׳ עם הרשב״ג אזהרות על באור .פיזאנטי
 פי׳הרשב״ץ: קצת ועם מאמרים ע״י הפסוקים

 , אזהרות )ועיין . 4ס ,שכ״ז ,קונשטנטינא
. הרקיע( זהר

 רבים חי' תום' פס כליל הנ״ל מצרה גר 317.
 ,שאלוניקי : ומאמרים פסוקים פי׳ ותום'

 ירושלמי על פי׳ שחיבר שם ול . 4ס ,שכ״ט
 )ל׳ל : ע״ש ספרים ושאר קדושין מס׳ וחי׳ זרעים

. במקומו( שלי ושה״ג ח׳

 הכהן. יוסף ב״ר שמואל ה״ר .מצרה נר 318.
 עיקרים י״ג על מיוסדות דרשות טו״ב

 מנחת מספרו ח״א והוא ומדרשים במאמרים
. 4ס ,משי״ח ,ד״ו : זה עיין ,כהן

 תג״ך פסוקי מכל ומ״מ מפתח . מצרה נר 319.
 , )?( חש״ד , קונשטנטינא : בתלמוד הבאים

 דפוסי תוצאות בכל אח״ז הנדפס הוא ואולי . 4ס
. אור תורה בשם שלנו הש״ס

 1 עינים מאירת , חדש אור )עיין . מצרה נר 320.
 תלמודז , קדש מקראי בשם חורה , אלהים נר

. הקדש( ת׳פארת ,אליהו דבי תנא

 בער דוב ה״ד . אור ותורה מצרה נר 321.
 שער א( : ב״ח .זלמן שניאור בה״ר

 המצות בכוונת האמונה יסוד על האמונה
 בקבלת היחוד יסוד על היחוד שער ב( .וכו׳
 , קאפוסט :וכו׳ בק״ש שמיס מלכות עול

. 8ס , 1860 , לבוב לבד: וח״א . 8ס ,תקפ״ט
. עינים( מאירת )עיין . צדיקים נר 322.

 בב״ר קלעי שמואל כ״ר . שמואל נר 323•
 קדוש הל׳ דיני באור . הקראי אברהס

. )אר״ץ( : פרקים לארבעים ונחלק החדש

 משה ב״ר בענדיט ברוך ה״ר .תמיד נר 324.
 : חבוריו לשני הכולל שם • זיטיל אבד״ק

 ועם הגמרא עם ונדפס תמיד מס׳ על פי׳ א(
 ובסופו הר״ב פי׳ בשם ונקרא הרא״ש פי'

 ' מסדר ש״ע בשם תמיד עבודת דיני

 ■ הוראדנא, כנ״ל: הר״ב פי' עם תמיד עבודת
 | כריתות מס׳ על חי׳ ב( . 8ס ,חקמ״ט

 , נאווידוואהר :אלהים נר בשם ונקרא

. 2ס חקס״ג,
. נתיב( מאיר )עיין . תמיד נר 325.

 אברהם ב״ר דוד ה״ד דוד. נשאל 326.
 ק״כ טורים ארבעה כסדר שו״ת .אופנהיים

 :הלכות חי׳ דוד מועד ס׳ לו נלוה .סימנים

 בענין כנ״ל עוד .786—7 רח״ם ב״י
. ?6 795 שם :וארגוניות מסים

. האוס״ף( במלואי השב די )עיין דוד. נשאל 327.

 1 משניות או משנה )עיין .נשים ם' 328.
. תורה( משנה

. משה( שטירת )עיין . משה נשיקת 329.

. השוה( עמק )עיין . חיה נשמה 330.

 ב״ר שמואל אהרן ה״ד . אדם נשמת 331.
 הנשמת מהות על .מקרעמניץ שלום משה

 וגיהנס וג״ע ועונש שכר ועניין האדם ותעודת
 )וצעדנער: שע״ז , העגא : מוסר עניני ושארי

 ]ובסופו . 4ס תצ״ב, ,ווילמרשדארף ,שע״א(
. ע״ש[ שבע באר ס׳ שחיבר כ׳

.אדם( חיי )עיין .אדם נשמת 332.

 .חיות שלום עקיבא ה״ר .היה נשמת 233.
 אבינו ותפלת חטא ועל יודע אתה תפלת
. 8ס ,תר״ו ,ווילנא :פי׳ עם מלכנו

 אברהם ה״ר מות על הספד חיים. נשמת 334.
 בשם ממנו דברי׳ הרבה עם מבוטשאטש דוד
.8ס ?(1841 )זאלקווא? חמו״ד החיים: עץ

 דוד ב״ר חיים ה״ר . חיים נשמת 335.
 הסמ״ג ולשונות שו״ת קצת . אבואלעפיא

. 2ס ,תקס״ו ,שאלוניקי : ודרושים

 יצחק ב״ר חיים ה״ד .חיים נשמת 336.
 בהקדמת מובא .ב״י שו״ת, וואלאזין. אבד״ק

. )שי"ג( : החיים נפש ס׳

 בן יוסף ב״ר מנשה ה״ר .חיים נשמת 337.
 ונחלק הנשמת על עיוניות חקירות . ישראל

 במישור ולהוכיח פרקים וקי״ז מאמרים לד'
 צורת עם עניניס בכמה רז״ל דברי אמיתות
 , לעמבערג . 4ס ,בי״ת ,ד״א : המחבר
 , עמדין הר״י הגהות ועם .8ס תרי״ח,

. (509 )צעדנער . ב״י
 אבות(• פרקי , אבל הר )עי׳ . חיים נשמת 338.

 ב״ר פאלאני חיים ה״ר .חי כל נשמת 339.
 ח״א .וזולתם( ופירשט כרח״ס )ודלא . יעקב

 הקונים ובסופו וי״ד א״ח ש״ע בדיני שו״ת
 בשם ומפתחות החי מכל בשם והשמטות

 עוד . 2ס , חקצ״ב ,שאלוניקי :הי כל עיני
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 וח״מ אה״ע ש״ע בדיני שו״ת ח״ב כנ״ל
 והגהות ה׳ חלק הרשב״א לשו״ח השמטות ואח״ז

 ,אבות בית לספריו והשמטות לחיים רחמים
 וס' לחיים סמיכה , חיים לב ,החיים דרכי

 : מפתחות ובסופו ח״א הנ״ל חי כל נשמת

. 2ס ,תקצ״ז ,שאלוניקי
 שעפטיל שבתי הלוי.ה״ר שבתי נשמת 340.

 והתחלת הנשמה עניני על . הורוויץ הלוי

 , ירושלים .שלו״ם ,פראג : הקבלה חכמת

. 4ס , ?( 1850) חש״ד
 . ריקקה שלמה ה״ר .שלמה נשמת 341.

 ש׳ )זצ״ל :ע״ב של שס על וסודות כוונות
. ל( סי׳

 משה אהרן מרדכי.ה״ר שלמה נשמת 342.
 מס׳ פרקים עשרה על באור .מרדכי ב״ר

 השתלשלות כללי קצור על היינו ומקובל חוקר
 חוקר ס' ואח״ז למהרח״ו חיים עץ מס'

 , יאהאניסבערג :כשלימות הנ״ל ומקובל

. 4ס הכ״ל( מדפוס חמו״ד ראיתיו )וגס תרי״ב.
 שלמה שמואל חחיים.ה״ר לדרך נתיב 343.

 לסדור והערות הקונים .צבי כ״ר זלמן
 למקור ומ״מ מליסא יעקב לה״ר החיים דרך

.8סתר״כ, ווארשא, חלקים: לג' ונחלק הדינים
 ישראל כ״ר וואלף זאב ה״ר חדש. נתיב 341.

 עניניס וקצת הקדמה . אייגהארן איסר
 : המדרש על חדשה דרך מספרו לדוגמא
. 8ס ,תר״ו ,ווילנא

 הגהות . ווייל נתנאל ה״ר . חיים נתיב 345.
 . תקל״ט , פיורדא : א״ח בש״ע והקונים
. א״ח( ש״ע )ועיין . 4ס , פעל״ת ,ליוורנו

 ועבור התכונה בחכמת . חכמה נתיב 346.
 : פינצי מרדכי לה״ר לוחות עם שנים

 של״ה דף שס האוצר וכמפתח . ^12 525 רח״ם כ"י
 י״ט ב״ר דוד ב״ר יעקב :ח״ל רמש״ש כ׳

 עם הפועל לוחות , חכמה נתיב . הפועל
 כראשו כ״כ .פינצי מרדכי לה"ר השעות לוח

 1658 רשמש״ש ]עיין .עכ״ל ,כגו דכריס עוד ויש
 .קצת עעות ושם 371 ליידען כ״י מרשי׳ והוספות

. רמש״ש[ ...:בעגציאן כ״י ועיין

 , השלום( נתיבות )עיין . ים נתיב 347.

 ב״ר הירש נפתלי ה״ר . הישר נתיב 348.
 ,ח״א :חלקים ב׳ . מפינסק הלוי יהונתן

 , התורה כסדר הפרשיות בסמיכות פשטיס
 ובסופו למועדים דרשות י״ב ישרה דרך וח״ב

 : בש״ס עלך הדרן כל על הישר שביל

 דף ח״א ]ופירשנו . 2ס ,בע״ת ,דיהרנפורט
 ,זאלקווא תלמוד: חי׳ . הישר שביל :שצ״ה

. שני[ ד׳ הוא ואולי .4ס ,תע״ח

 פסח ב״ר מאיר ה״ר . הלשון נתיב 349.
 מלוקטים רועים ושירי מוסר משלי .העסע
 המבורג : המאסף וספרי מליצה מספרי

. 8ס , תקפ״ט ,)אלטונא(
 אשכנז לשון שרשי .עברית לשון נתיב 350.

 אות תוך עד רק נדפס ולא בלה״ק ופתרונם
 )ונראה חמו״ד :חוברות ב' )גענעראל( ג'

. 4ס פיורדא( או אופיבאך כדפוס
 יחיאל יהודה יצחק ה״ר מצותיך. נתיב 351.

 שלו המצות לס' ודרך הקדמה .מקאמארנא
 הר״י הקדמות ע"פ החיים אוצר הנקרא
 החיים אוצר )עם מקובלים ושארי בעש״ט

 . 4ס ,תרי״ח ,לעמבערג :בראשית( על ח״א
. .(¥2 333 )המזכיר

 מוסד׳ בן שאול ה״ד .מצותיך נתיב 352.
 ראובן ב״ר ר״י של האזהרות על פי׳ . הכהן

 , רות מגלת על פי׳ ,ורשב״ג אלברגלוני
 ובסופו נגארה מהר״י השבועות לחג כתובה

.8ס ,את ר ה ,ליוורט :לבה״ג המצות מנין
 ירוחם רבינו ס' לפעמים נקרא כן . נתיבות ס' 353.

. במקומו( שלי ושה״ג ע״ד )ב״ו :המחברים בפי

 .שניה( שמלה )עיין .החכמה נתיבות 354.

 הלוי פינחס ה״ד . לשבת נתיבות 355.
 כ״ג סי' עד אה״ע ש״ע על חי' .הורוויץ

 ,לעמבערג :אחים שבת לספרו ח״א והוא

. 2ס ! תקצ"ח
.אהרן( שם )עיין .לשבת נתיבות 356.

 .אלנאזי חיים ה״ר . משפט נתיבות 357.
 מלוקט ירוחם לרבינו מישרים ם׳ קצת על באור

 האחרונים:קונשטנטיגא, ושו״ת רבים מפוסקים

. 2ס תכ״ט,
 אבד״ק יעקב ה״ר המשפט. נתיבות 358.

 וקרא ח״מ ש״ע על ובאורים חי׳ .ליסא
 ולבאורים הכהנים משפט בשם לחידושים

 דיהרנפורט, חלקיס: ב' האורים משפט בפס
 תקס״ט. ,זאלקווא ..תק״ לעמבערג, ..תק"

 ]ולפ״ד .2ס ,תק״ץ ,סדילקאוו .תקע״ו , שם
 : ביחד ב״ח . ?( )אנה תקס״ט ,ח״א :ינה"ל

 . 2ס , תק״ץ ,סדילקאוו .תקע״ו , זאלקווא
 ונלוה עוד . ג׳[ דף 111 המזכיר הקוני עיין

 הכהן למהרא״ל נתיבות משובב קונט' אליו
 יגיל״ו ,)ק״ב( חמ״ר :מלואים( אבני )עיין

. 2ס ישרי״ם,
.האורב( )עיין . נועם נתיבות 359.

 ב״ר ליווא יהודה ה״ר .עולם נתיבות 360.
 ומוסר יראה על .מפראג( )מהר״ל בצלאל
הענין לפי רבים מאמרים ובאור והנהגות
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 לספרו ח״כ והוא .חכמה נתיבות לל״ב ונחלק
 גא״ל )צונן שנ״ו פראג : זה עיין , חיים דרך

 ,נאווידוואהר .ורד״א( כוואלף ודלא רע״נו דף
. 2ס ...ת ,יוזעפאוו . חק״ע

 משה ב״ר מנחם ה״ר . עולם נתיבות 361.
 קרי ולא כתיב כתיב ולא לקרי שעמים . רבא
. )ש״י( :חנ״ך כסדר וחסר ומלא

 ב״ר הירש צבי ה״ר . עולם נתיבות 362.
 דל״ב ברייתא . קאצינעלנבויגן שמחה

 וחידושים באורים עם הגלילי יוסי לר' מדות

. 8ס ׳ב, תקם , ווילנא : לקומיס ובסופו

 נוספות עם הנ״ל ככל הנ״ל עולם נתיבות 363.
 : זולתו עירנו חכמי לקצת וגס לו רבות

, 8ס , תרי״ט , ווילנא

 מרדכי ב״ר שמואל ה״ר .עולם נתיבות 364.
 המחברו שקיצר סמ״ג קצור .גלאנטי הלוי

 מהימב״ס ולקומיס וציונים באור עם בעצמו
. 2ס תקס״ז ,לבוב : ונו"כ

העיקרים ערך יכלכל . עולם נתיבות 365.

 משה הורת נגד היהדות דת של והיסודות
 אנגלי בל' חובר . חלקים לה׳ ונחלק והנביאים

 לעברי ונעתק קויל מ. הנוצרי החכם ע״י

 .8ס ?( 1851 שם,.)1839 לונדון האגע: ע״י
 נתיב(. כריתות,מאיר עולם.)עי׳ס' נתיבות 366.

ב״ר נחמיה משה ה״ר .השלום נתיבות 367.
 .האסלאוויטש אבד״ק פייביש משולם

 בשם אה״ע ש״ע משור הנצרכות הלכות כולל
 ארחות בשם ח״מ ומסור חיים ארחות
 הדינים מקור על ים נתיב לו וסביב משפט
 פל תשובה דרך שוליו ועל ופוסקים בתלמוד

 דרך ובסופו וכו' בשו״ת המחודשים דינים
 חמו״ד :דבר מתוך דבר להבין תבונות

. 4ס , תרי״ט( , )ק״ב
 .חומש( , תורה )עיין . השלום נתיבות 368.

 .העטור( ס׳ )עיין .שמואל נתיבות 369.

 זה נשם ספר נמצא תאלף לפ״ד . נביא נתן 370.
 רשימות כב' זכרו נמצא לא אכל רד״א ספרי כאוצר
 . לפנינו אשר ותקפ"ו תקמ״ב משנת רד״א ספרי
. 1) כהערת רל״ז דף נא״ל צונן עיין

רביעית מהדורא נ אות נשלם



הספרים אוצר

2.

3.

.4

.י.

ס
 ב״ר מנורצי רפאל ה״ר ,סלת סאה

 .האדם מדות ומל מוסר תוכחת . גבריאל
 הדת בעניני מוסר דברי לנפש מרפא ח״ב

 כנ״ל עוד .4ס .שכ״א ,מנטובה :ויסודותיה
 ,ד״ו : מוסר חיים אורח ח״ג לו ונלוה

 סלת סאה וס׳ . 8ס ,תקי״ז ד״א, . 4ס ,של״ט
 , של״ט , ?( האגוי אולי )או ד״ו : לבדו הנ״ל

 התשובה פרק בסופו עוד נמצא ]ובד״א .12ס
 רק וכולל לאמירים נחלק מאמר וכל מאמרים ב'
 הגהות ועס . הקודמים[ בדפוסים וצ״ע .אחד דף

. (654 )צעדנער ,כ״י

 רפאל ב״ר אליהו ה״ר .אליהו סבא
 ומילי ומדרשים מאמרים . סג״ל שלמה

 ונחלק העמיס וחכמי חז״ל מדברי דחכמתא
 צוואתו נכללה ובח״ב ,פרקים וק״ה חלקים לג׳

 צוואת העתק עם הנפש אל הנוגע דבר בכל
 כ״ח(. סי' א׳ )זצ״ל ל,נ״י:*ז הבהן בנימן ה״ר

 . פתחיה ר׳ סבוב או העולם סבוב
 יצחק רביט אחי מרעגנשפורג פתחיה ה״ר

 ושמע ראה אשר וכל מסעיו ספור . הלבן
 מדרש וס׳ הדני אלדד ס׳ ואח״ז בדרכו

 , זאלקווא . 4ס , בשמח״ה ,פראג : יונה
 ועם כנ״ל עוד . 8ס ,תקג״ב ,שם . תקל״ב
 , 1859 ,לבוב :אסטרפולי מהר״ש לקושי

 ,אלטונא :הדני אלדד ס׳ בלי כנ״ל עוד . 8״
. 8ס ,תקע״ז ,שקלאוו , חש״ר

 ספרים עוד בצרוף הנ״ל העולם סבוב
 ע״י רומי ל' תרגום עם בשלום( טלחמה )עיין

. 4ס ׳ 1687 ,אלטדורף : וואנענזייל

 ולנשים: עם להמון בל״א הנ״ל העולם סבוב
. )ש״י( . 4* , )?( חמו״ר

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

 דור לה״ר ת״א עם הנ״ל העולם סבוב
. 8ס , 1844 ,פיורדא :אטטענזאסר

 ועם צרפתי תרגום עם הנ״ל העולם סבוב
 ,פאריז :כרמולי אליקים ה״ר ע״י הערות

. 8ס תקצ״א,
 ועם אנגלי תרגום עם הנ״ל העולם סבוב
 בעניש אברהם ה״ר המעתיק ע״י הערות

 .8,<,1856 .^:לונדון ם!^8זו0ז111 וה״ר
 .העולם( סבוב )עיין .פתחיה ר׳ סבוב

 : בל״א בירושלים הצדיקים קברי סבוב
 שסוא כ׳ רצ״ו דף תרי״א ]ובעק״ד . 8ס ,חמו״ד

 מדפוס וכו׳ יחוסתא מספרת אגרת ס׳ העתק
 בהקדוש שמחה ה״ר ע״י תל״ו מנטובה

 ע״ש[. 12ס אין דפין מבריםק.ז׳ כ״ץ פסח ר׳

 לאריסטו האלהות פרחי או הסבות ס'
 ברמיב״ר יהודה ה״ר העתקת לאלגזאלי או

 רוסי די וכ״י ,יה״ש ב״י : מרומי דניאל

 286/2, 315/4, 776/7י 1174/2, 01
 לה״ר הנ״ל הסבות ס' ובאור . 1375,

 .ע״ש ?6 776/8 שם :הנ״ל המעתיק יהודה

 .אזולאי דוד יוסף חיים ה״ר .יוסף סבר
 אות ח״א שלי ]ושה״ג א׳ ו׳ ול״ב בספרו הזכירו

 פירושים קצת שהוא באר״ה ע״ש[.ומשס 6 סי' ו׳
 בפפד״מ מחדש הנדפס ובשג״ב .וכדומה עה״ת

 ס׳ שהוא המחבר בתולדות כרמולי הר״א כ'
.ע״ש ,מוסר

 ,דוד( פני )עיין .פנים סבר

 וקמיעות לרפואות כללים . סגולות ס׳
 מעכען ב״י : שונות ולסכנות לחלייס ולתשיס

288/6 .
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 צבא סגולות על . לאבונצר הסגולות ס׳ 15.
 . ארצה בתבל ופעולתם לכת וכוכבי מרום

 נח פ׳ הראב״ע פי' על חיים מקור בפי׳ נזכר
 שהוא ונראה . ע״ש ,שנעה עוד לימים כי ם׳ על
 לאבונצר ולא רכים מדברי כאלה בענינים לקוטים ק'

 וז״ל: באמרו פה נם דבריו מסגנון נראה וכן .לבדו
. וכו' הסגולות בס׳ ואנונצר רשד ן׳ כתבו וכבר

 , הפרדס לקוטי )עיין . להראב״ע סגולות 16.
 ס' ג״כ נמצא שד״ל ובכ״י .הגויה( רפואות
 הוא זה אם נודע ולא להראב״ע סגולות

. זולתו או

 :לאריפטו ותועלתם האבנים סגולות 17.
 וכ״י ^.2 773/5, 81 1050/ד רוסי די ב״י

 ריש במפתח ע״ש ,מאד משובש ^2 385 רח״ם

. שכ״ג דף

 :למי נודע לא כנ״ל האבנים סגולות 18.
773/6 .

 למאגיסטר ר״ל ומגפה לדבר סגולות 19.
 י.\2 1365/5 רוסי די פערמיסונתכ״י אנטוני
 ק״ת ה״א משנת הדבר על ועצות וסגולות

. ע״ש 158 ווין בכ״י נמצא שונים לרופאים

 : הרופא אלגואדיש מאיר לה״ר סגולות 20.
, ^.21168/4 רוסי די ב״י

 רד״א ב״י : קבלה ע״פ הלב לפתיחת סגולות 21.
. ¥. 964, 61 989, ף

 רל״ג מעשית בקבלה וקמיעות סגולות 22.
^.12 526 רח״ם ב״י :בסופו מפתח עם סימנים

 : !(108זגש111) הרוזמריים סגולות 23.
. י.\*2 298/5 וואטיקאן ב״י

 הרעיונות עגולת )עיין הרעיונות. סגולות 24.
. ע'( באות העגולות ס׳ או

 ואבן דמשינו ליואנס הרפואה סגולות 25.
 יעקב ב״ר שמואל ה״ר ע״י נעתק משוע

 והטבעים מהעצה מרקחת רוקח . הלועזי

 : והמורכבות משלשלות רפואות של והתנאים

. המרקחות( ס׳ )ועיין .\.2 137 ווין ב״י

 • 8ס ,חמו״ד :ל״א עם ורפואות סגולות 26.
. פ״ר ז״ז ו

.8סתנ״ד, ,פראג :בל״א ורפואות סגולות 27.

 קבלה מספרי מלוקטות ורפואות סגולות 28.
. 8ס ,תס״ג ,ד״א : בל״א והכל רפואה וספרי

 רוסי די ב״י :מובחנות ורפואות סגולות 29.
1168/3 .

 )?(לארח״ם מועתקות ורפואות סגולות 30.
. ^.2 527 :מריגייו

 : ראשון חלק שונות ורפואות סגולות 31.

 ערלי תוס׳ . דפין )מ״ג 8ס ,תקנ״ה ,שקלאוו
. תקע״ט( דף תר״י

 אביגדור אברהם ה״ר .מלבים סגולת 32.
 בדרך לאריסטו ופ' ההגיון ס׳ .משולם ב״ר

 402/3, 61 רוסי די ב״י :וחרוזים שיר
 י״ז בן וחיברו ^2 43 מינבען וב״י 1342/2,

. ע״ש קכ״ז ה״א בשנת שנה

 .עון שט ב״ר אברהם ה״ד מלכים. סגולת 33.
 והכשוף: הטבע וחכמת הקבלה בחכמת הקירות

. 1180, ף רד״א ב״י
 זלמן ב״ר בנימן ה״ר . מלכים סגולת 34.

 ,קיטן :בל״א ורפואות סגולות .בורג קרוי!

. 8ס ,תק״י
 ליאון דוד מסיר . מלכים סגולת 35.

.)ש״י( :ב״י ,דקדוק ס׳ . ממנטובה

 ושירים מכתמים קבוצת . מלכים סגולת 36.
.באמ״ד רש״ד ב״י : שונים למחברים קצרים

 . המעלות( שיר )עיין . מלכים סגולת 37.

. תפלות — .תפלה סדר אי סדור 38.
, תפלה( )עיין

̂ 0ד״ו/ת״ז, אשכנזים: מנהג מברכה סדור 39.
. זה[ עיין ברבות מאה ס' ]והוא

 ומנהגים דינים .גאון סעדיה רב סדור 40.
 הערך גדולי עניניס בו ויש השנה לכל ותפלות

 ותרי״ג יוסי בן ליוסי עבורה סדר כמו
 בעצמו לרס״ג עניניס( ב' )שהם ואזהרות מצות

 , וכדומה ערבי בל׳ העתק עם שלו ובקשות
 : ערבי בל׳ ג״כ הם והמנהגים הדינים וכל

. ש׳( דף ב׳ )החלון

 שאסף ותפלות ודינים מנהגים .רש״י סדור 41.
 מרובה תוספות עם קדמונים וספרי מגאונים

 עלם טוב ר"י ותשובות מבה״ג ורובם משלו

 פסחים בחוש׳ ]ונזכר גאון. עמרם רב וסדור
 רב וסדור עלס טוב ר״י סדור אצל ע״א קי״ד דף

̂ .2 858/6 רוסי די ב״י : ע״ש[ , שמעיה
, שד״ל וכ״י

 ד׳ של שם ופי׳ המפורש השם סדור 42.
 ב״י ועיין .יה״ש ב״י : הקבלה ע״ד אותיות

. 979, 1056, 61 1495, $ רד״א

 על היוני לוקא בן לקוסטא שמים סדור 43.
 ושארי מזה זה הכוכבים ומרחק השמים כדור

 ס״ה ובו התכונה בחכמת נכבדים עניניס
 ב״ר יעקב ה״ר ע״י יוני מל׳ נעתק . שערים

 נראה ויותר . ^12 2 46/ג מיגכען ב״י : מאיר
 או ליליענטהאל המרשים בפי הספר שם שנשתבש
 בכ״י נמצא וכן שמים כדור וצ״ל רשימתו בדפוס
במפתש ושם הכדור ס׳ בסס £? 835 רח״ם
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45.
46.

48.

49.
50.

52.
53.

54.

55.

 ועיין .ש״נ דף ע״ש בכדור המעשה לו קורא
. ט' באות בכדור המעשה

 שלמה ב״ר חייט ה״ד .שבת של מדורו
 שבת עניני על דרושים . מאהליב ״ק אבד

 . 4ס ,תקע״ח ,פאריצק : ב״ח ,הקבלה ע״ד
. 8ס ,1857 לעמבערג,

יוא״ל. וההתונהנכ״י עליונה מרכבה סדרת

.האורב( )עיין .דארעא סדנא

(*סדר
 1 שבת הקוני פי' עם הקבלה ע״פ א״ב פדר

 ובק״דלא תקמ״ב רד״א ב״י : ״ל ן הארי מכתבי

. ט״£ 1027, ן( ואולי .מצאתי

 ב״ר אבלי אברהם ח״ר .אברהם פדר
 מסורת על פשעים מקאלווריע. ירמיה

 . 8ס ,תקי״ב ,פפד״א : ח״ב כסדר התורה
. ש״פ( הגדה )עיין . אליה פדר

 : וכו׳ כבשלי אליהו ח״ר .אליהו פדר
 . ע״ש בשכ״ה סה״ד כעל גם נמשך ואחריו .)ש״י(
 : זה עיין אליהו, דבי הכפר שם כי וליתא
. במקומו( ח״ב שלי ושה״ג י״ע )שג״ב

 רפאל ב״ר אליהו ה״ר .דאליהו פדר
 : כ״ח( הי׳ ח׳ בזצ״ל )עיין . סג״ל שלמה

 סדרן : 231 ]וצעדנער . תקו״ם ,מנטובה
 : נסים מעשה מזכירין ה״ן כתובי"ם של

. [16ס , תק״ם , מגטובה
 . המערכה( סדר )עיין .אליהו ר׳ פדר

 ב״ר אליהו ה״ר . זוטא אליהד פדר
 חמ״ד :חבות פרקי על פי' .הכהן מאיר

. 12ס תקי״ז, ,)לבוב(
 אליהו ה״ר .וזוטא רבא אליה פדר

 בדיני שערים ב׳ .יעקב ב״ר אלפנדארי
 לעור שו״ת ע״ו ובסופו עצום בפלפול עיגונא

 . 2ס , תע״ט ,קונשט׳ : בעיגוגא רובם אה״ע
 זוטא. אליהו ופדר רבא אליהו פדר
 בוויניציא ונדפס אליהו דבי הגא ס׳ הוא

 ושה״ג י״ח בשג״ב חיד״א ה״ר עכ״ל , וכו' וכו׳
 העיון אחרי ואולם .באורך זע״ש במקומו ח״ב שלי

 אשר אליהו דבי הנא ס׳ זה שאין לעין נראה

 שהיה קדמון מדרש או ברייתא שם כ״א היום עמנו
 מאמרי כל לוקחו וממנו הש״ס משדרי לפני עוד

 כמו וכו׳ אליהו דבי תנא המתחילים וז״ז הש״ס
אליהו סדר : וז״ל סדר( )ערך בערוך שמפורש

56.

58.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

 1 הן חיצוניות משגיות פי' , זוטא אליהו וסדר רכא
 / סרקי י״ב וזוטא פרקין ול׳ בבי ג' הוי ורבה

 ,בגווייהו כולהון אליהו דבי תנא בגמרא ודאמרי
 הנמצא הסדר זה ולא הספר זה לא וא״כ .עכ׳יל

 צונן מהרי״ע החכם להרב מצאתי ואח״ז .בידינו
 מזמן הוא שבידינו וזה נאבד הקדמון כי ג״כ שכתב

 ואולי .של״ד ד׳א בשנת בבבל וחובר מאד מאוחר
 הקדמון גם שבידינו זה את המחבר לפני היה

 בארוכה(. קי״ב— פ״ע דף גא'׳פ ממנו.)עיין הנאבד

 יוסף. ב״ר גאון סעדיה רב .אמונה פדר
 מינבען ב״י :האמונה בעיקרי פרקים עשרה
41/3 .

 ג׳יץ שמשון ה״ר ששלח האצילות פדר
, יה״ש ב״י :מירושלים

 . ספרד כמנהג תעניות ארבע פדר
 תענית עבת י' התעניות לימי ותחנונים הפלות
 שנדפס גדליה צום )לבד וע״ב תמוז י״ז אסתר

. פ׳'ר נדפס :שלהם( במחזורים

 מס׳ תוס׳ עם הנ״ל תעניות ארבע פדר
 לאמרס שנוהגים וז״ז הימים חמדת

 . 8ס ,תקנ״ז ,פיסא : ואתמיד בקונשענעינא
. פ״ר וז״ז

 שמשון יצחק ח״ר . ישראל בני פדר
 . 8ס ,תר״ד ,ליוורנו : דינים קצור . מלאך

 ב״ל מיכל יחיאל ה״י .ברכה פדר
 : ברכות דיני על .מוראבטשיק ירידיה
. 2ס , שמ״ב , קראקא
 .מרוטנבורג מהר״ם חיבר ברכות סדר

 שלי ושה״ג ה״ד מ׳ )שג״א : הפוסקים והזהירוהו
 שכ״ב סי׳ קטן בתשב״ץ שנדפס ]ונראה .בשמו( ח״א
. שס[ ומ״ש מהר״ם ברכת ועיין . ע״ש

 יום בכל לברך אדם כל שחייב ברכות סדר
 אהרן דור ה״ר ע״י אנגלי ל' תרגום עם
. 8ס 1829 ,לונדון : סולא די

 , ד״א : ספרד מנהג הנ״ל ברכות סדר
. 16ס ,תמ״ח

 הלכות וח״ב ,ב״ח כנ״ל הנ״ל ברכות סדר
 במשקל חרוזי ושיר נקודות עם בקצרה שחיפה

 ב״ר דור לר' הריאה בדיקת דיני כל כולל
 ,ספרד בל׳ העתקה עם הכל .ויטל שלמה

 בל׳ והמשקלים והמעבעות המדות על ומאמר
 וסדר השנים לוחות מעניני ובסופו ספרד

משנת ומאורעותיהם קביעות וסדר הזמנים

 כי / פדר מלח אחר הבאה המלה בערך המעיין יבקש . — סדר בערך נמצא שלא ספר הערה. *(
. ורצונם כחפצם הדר מלח הוסיפו או גרעו המדפיסים

52.
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66.
67.

68.

69.

70.

71.

72.

 1 בכ״י נמצא .ומפתחות המחבר שנת עד הבריאה
 אבוהב מתחיה ב״ר יצחק ה״ר כל הספרים גנזי בין

 : גודיניץ שניאור מימן ה״ר ע״י לביה״ד והובא
, 12ס תמ״ז, ,ד"א

 .המזו;( ברית )עיין .המזון ברכת פדר

 ברבות. רב המכונה חנהנין ברכת פדר
 .טוב חבר חיים שלטה ב״ר אברהם ה״ר
 ,ד״ו :וז״ז מאכל מיני כל על ברכות הדר

 ס' ועם פ״ר ז״ז גם ]ונדפס . 8ס ,שצ״ג
 ל״א עם וגס תפלות כדורי ובתוך צדיקים ארחות

 , גבר יבורך כן כי לוח ועיין .ופו' ולעי׳ז
 . רמש״ש[ : וז״ז השלחן תקון סדורמברכה,

 . ידים ונטילת הנהנץ ברכת פדר
 הנהנין ברכת דיני .זלמן שניאור ה״ר

 נוסח סדור מתוך הורס . בקצרה ונט״י
. 8ס , תר״א ,ווארשא : האריז״ל

 ישראל ב״ר יהושע ה״ר . הגט פדר
 בברוסא וחיברו .הגע נוסח על .בנבנשתי

. 8ס ,עד״ת ,קושט׳ :ת״ב כנת
,אה״ע( ש״ע )עיין .הגט פדר

81.

82.

83.

84.

85.

86.

71.

76.

77.

73.

79.

30.

 במנעובה הקהל סדרי . הגיטו פדר
 . ש״ם ,מנטובה :זה עם זה והתנהגותם

. 4ס ,בספירי״ם( , )שם

 ונשים אנשים ושמות וחליצה גיטין פדר
 כתובים הס הלא לזה השייכים הדינים וכל

 גדולים קצת לפ״ד העזר אבן ש״ע בסוף
 וכמה כמה נמצאו אלה מלבד אבל . שם הנקובים

 כאשל זולתם הדורות לגדולי וחליצת כינוין הדרי
 ברשימות מצאתי אשר קצתם פת הרואה יראה

. לפני אשר הפריס

 הדשן(. תרומות )בעל למהרא״י גיטין פדר
.גיטין( דיני )ועיין . 604, ף רד״א ב״י

 הלוי,ושו״ת: לבית יהודה לה״ר גיטין פדר
. 671, ז כ״ירד״א

 כ״י :מרגליות יעקב לה״ר גיטץ פדר
 עם כליל עוד .587, 61 614, ף שם

. 583, שם ב״י :הגהות

 כ״י :מינץ ולמהר״י להנ״ל גיטץ פדר
. ^12 615, ף שם

 : מקראקא שכנא ה״ר של גיטץ סדר
. 616, ף שם כ״י

 0 שם ב״י : משו״ת מועתק גיטץ פדר
,618 .

87.

88.

89.

90.
91.

 243,0 שם פפד״מ:ב״י מנהג גיטץ פדר
 ן מינץ אברהם לה״ר וחליצה גיטץ פדר

 מהר״י שו״ת )עיין . פאדובה מהר״ם וחתנו
. הנ״ל( ומהר"ם מינץ

 מרגליות למהר״י וחליצה גיטץ פדר
 משאת ובעל להרמ״א הגהות עם הליל

 שמואל אהרן ה״ר ולהמסדר מן בני

 רח״ם ב״י :הזבח( ברכת )בעיים קיידינובר
 תקמ״ב רד״א ב״י הוא הוא ואולי ?.1*2 528

 להלן(. 87 פי׳ )עיין . ע״ש בק״ד נמצא פלא י.\2 3

 ב״ר מיכאל לה״ר וחליצה גיטץ פדר
 אברהם ה״ר מאת רחב באור עם יוסף
 .8ס,1863,ווילנא אייזנשטאט: הירש צבי
 : מהגאונים מלוקט וחליצה גיטץ פדר

 . \.2 583 ק״ד הוא ואולי תקמ״ב רד"א ב״י
 רד״א כ״י למהרש״ל: וחליצה גיטץ פדר

. \.2 585, ף

 הנשואין והנהגת וחליצה גיטין פדר
 איילנבורג: משה אברהם ב״ר יצחק לה״ר

. \.2 1287, ף שם ב״י

 אברהם לה״ר אנשים ושמות גיטין פדר
 . נמצא לא ובק״ד (6) תקמ״ב רר״א כ״י : מלבוב

 ברכת בע״ס להרב אנשים ושמות גיטץ פדר
. ^.672, ? רד״א ב״י הזבח:

 טוב יום לה״ר גיטין ושמות גיטין פדר
 כ״י :תוי״ט( )בעל העליר הלוי ליפמאן

, 617, ף שם

 ס׳ קצור כעין . חפדים גמילות סדר
 ה. ל. ה״ר ע״י אשכנזיה מתורגם יבק מעבר

 . 32ס ,1836 ,רעדלהיים :לאעווענשטיין
. חיים( ארחות )עיין . פדר

 שלמה בה״ר יהיאל ה״ר .הדורות פדר
 ומפלגותס האדם דורות סדר . היילפרין

 ספורי וכל עולם ימות מראש קורותס וכל
 ישראל ותולדות העמיס מתולדות קדס ימי
 והאמוראים התנאים ודורות הגולה עד

 כל לפ״ד )ה׳תכ״ז( לזמנו קרוב עד והגאונים
 תנאים סדר ואח״ז , לב״י דה״י ספרי

 בתלמוד מוצאיהם ולפי לדורותס ואמוראים
 ובראשו , א״ב כסדר וספרים סופרים עפ״י

 הספרים כל שמות ובסופו הש״ם הגהות

 ס׳ חורף והוא א״ב כסדר והמחברים
 : בקצרה נוספות קצת עם ישנים שפתי

 , )זאלקווא( חמ״ד . תקכ״ט , קארלפרוא

 .2ס תק״ע, קאפוסט, תקס״ח. זאלקווא, תקנ״ז.
 יוסף ה״ר הגהות עם חלקים ב' כנ״ל עוד

 , לעמבערג :נאטהאנזאהן הלוי שאול

 הגהות נמצאים קאפופנן ובד׳ . 8ס , 1858
רבות הגהות ]ועם . ובי ח״א בין הנ״ל הש״ס



מליחה סדר411דיני סדר

. [283 צעדנער :בכ״י מיכל חיים ה״ר מאת
 , ספרים עשרה עוד שחיכר כשער ]וכתוב

 ס' . הבנויים( ערכי )עיין הבנויים ס' : והם
 לקוטים ס' הטעמים. ס' . דרוש ס׳ . המספרים

 . הש״ם מכל כללים ם' . ספרים מאות מכמה
 פרקי על פירוש . קבלה ספרי על כללים ם׳

 הטועים אבן . ושו״ת ש״ע ד׳ על חבור . אבות
. וע"ש[ ,השגות ס׳ הוא

 לה״ר ערבי בל׳ ומועד תפלה דיני סדר 92.
 ח״א בתשכ״ץ נזכר .הרמב״ם אבי מיימון

. ע״ב סי׳

 יונה לה״ר התשובה דרכי סדר 93.
 )עיין . 8ס ,שי״ד , סביוניטה :מגירונדי

. המוסר( אגרת

חיים(. מים התשובה.)עי׳באר דרכי סדר 94.

 במוצאי ...ערבי ,בל . הבדלה סדר 95.
. 8ס , 1853 אלגיר, שבתות:

שס(. ומ״ש חטאים מורה )עי׳ , הדרכה סדר 96.

 )?(ברלייפט החתונה נשואין של והנהגה סדר 97•
. 8ס , תס״א ,פםד״מ : פפד״מ כמנהג

 :בל״א אמ״ד דק״ק הכנסת בית הנהגת סדר 98.
. 8ס ,)ד״א( חמו״ד

 116. .פפד״מ מנהג השנה מכל ההפטרות סדר 99.
. זה עיין לרמח״ל תבונות דרך ס׳ כסוף נדפס

 117. יוסף חיים לה״ר ש״ת הקפת סדר 100.
 ]מסתמא .8ס ,תרט״ו , ד״א :אזולאי דוד
 עבודת כקובץ אשר הקטנים ספריו מאחד הורם

. ע״ש[ והנלויס שלו הקדש

 י : מלקות ותקון נדרים התרת סדר 101.
. 8ס , חש״ר ,ווילמרשדארף

 .ז ״ .אריה שער שמואל לה״ר וידויים סדר 102.
. ל״ז( סי׳ ש׳ )זצ״ל :יוא״ל ב״י

 119. .לשבת( זמירות )עיין . הזמירות סדר 103.

!20, מצפת■ גבריאל חייא ה״ר .זמנים סדר 104.
19 / 1 * חס״ה ה^'י משנת 0'5'5ל חלי

121י׳ . 8ס , תל״ה , ד״ו

 נ 22 | יעקב ב״י אייזיק יצחק ה״ר זמנים. סדר 105.
 *■4,׳ ! זמן כמו בזמן התלויות המצות על . הבר

 ' יצחק זרע בשס הערות עס וכו׳ ותפלה ק״ש
 ! אבי״ק יוסף ה״ר לבנו דרושים קצת ובסופו

. 4ס , תד״ר , וואישא :קנישין

. לעזות( שבדי )עיין . זמנים סדר 106.

ן ותחלה תחלתס היה ומי הכמיים סדר 107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

 כ״י : סבוראי רבנן וסדר ואחריתם אמוראים
. 741 רח״ם
 הז^ן חריף משה לה״ר .חליצה סדר

 וכק״י (7) תקמ״ב רד״א ב״י : מזכירו והט״ז
. מצאתי לא

 זלמן לה״ר דינים עם חליצה סדר
 כנ״ל. מצאתי לא וכק״ד (8) שם ב״י : מבריסק

 . שלמים( זבחים )עיין . החליצה סדר

 חקות )עיין . הדיינים חקות סדר
. הדיינים(

 עם ספרד כמנהג תעניות חמשה סדר
 ארבע פדר והוא עניניס כמה הוספות

 : גדליה צום סדר בתוס׳ הנ״ל תעניות

. פ״ר נדפס

 ר״ח(. ערב סדר .)עייןקטן כפור יום סדר

 רח״ם ב״י :ותשמישיהן החדש ימי סדר
. כ׳ 317

 התפלות כל סדר הוא . הפורים ימי סדר
 מגלת גס התורה וקריאת הפיוטים עס לפורים
 עין א( :המגלה על חבורים ב׳ עם אסתר

 הסופר עין ב( .הנקדן ליהב״י הקורא
 : יחד המקבצס היירנהיים וואלף לה״ר

 .וז״ז 8ס ן תקפ״ה , שם . תקפ״ב רעדלהיים,

 העולמות. ועליות תקון כללות סדר
. ומצוה( נגיד )עיין

 ה״ל כתבי .האר״י ושבחי לידת סדר
 בקובץ אשר מיינשטריל היים ב״ר שלימל

 בשם עוד ונדפס . זה עיין , חכמה תעלומות
 קושט׳, האר״י: כוונות בתחלת האר״י שבחי

 . 8ס תקנ״ה, ,שקלאוו (.2288 )רשמש"ש ר״ץ
 )עיין . פ״ר וז״ז . 16ס , 1849 ,ווארשא
. ספרדית( העתקה ... ע׳ תל״ל המזכיר

 שר אביעד לה״ר לוח לעשות סדר
. ש ה״ י כ״י :באזילה שלום

 לוח(. לעשות סור )עי׳ לוח. לעשות סדר

 .ביבות( מאה )עיין .ברכות מאה סדר

 נזכר .קדמון קראי לחנם . מועדים סדר
. )אר״ץ( :המבחר בל

 ותחצוצי© ותפלות תחלים מזמורי סדר
 , שם .תקט״ז ,ברלין :חולים על להתפלל

.8 ,תקמ״ה
 אלחנן ב״ר יעקב ה״ד . מליחה סדר

 בל״א להרמ״א מליחה הלכות .היילפרין

 אביגדור ה״ר מות על קינה ובסופו לנשים

. 8ס , חש״ד ,ד״ו :צוידאל



עבודה ברר — 412 — מלקות ברר



קריאת סדר — 413 — העבודה כדר

 נ׳ וכסוף , והלאה שמ״ג מכנה תפלה הדורי עם
 לר״מ ענודה הדר כשוף ומקוצר , רחמים שערי

 . 8ס ,ש״ן ,ד"ו :לכדו וגם .הנ״ל לונזאנו די
, 16ס , תק״ב ,ד״ו ,תקל״ז ! מנטובה

 בית כמנהג הפלות סדר .העבודה סדר 147.
.8ס, 1819 המבורג, ל״א: בהמבורג,עם התפלה

 ע״ד מבואר הבכורים יום עבודת סדר 148•
 שט״ח, ,ד״ו קוררובירו: משה לה״ר הקבלה

. כערכו( מ״ב הלי שה״ג )ועיין . 8ס

.העביר( ס׳ )עיין .העבור סדר 149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

 : למי נודע לא . העבור )סוד( סדר
רד״א ב״י :כנ״ל עוד .1\2 264/4 מינכען ב״י

159.

160.

161.
. ליג״ג 653—4, 0 . 1477, ](

 כמ״ש הש״ס כללי .הרמב״ם . עולם סדר
כמקומו(. ה״כ הלי ושה״ג ה' )שג״א : הלכות גופי

 )ועיין . המהנה לפי' מפתיחתו הלק ההוא ונראה
. הש״ס( כללי

 רש״י. תלמיד שמהר רביט .עולם סדר
 וכקוה״ד ג' הי' פ״ד כלל הרא״ה כתכונות מוכא

 : או״ה ודיני ממונות בדיני הוא וכנראה י״ח דף
. כמקומו( ה״כ הלי והז״ג י״ד )שג״כ

 כבלת .להאריז״ל האצילות עולם סדר
 ויקרא ס' עד הפרשיות סודות והוא ,לקע של

 לר׳ יו״ד וחי׳ זכותא לר"מ ותלמידיו מהאר״י
 תקמ״כ רד״א ב״י :לבוב אבד״ק יירל משה

. 904, ? וק״ד
 ישראל ר׳ וקבלת הבריאה עולם סדר
. הקמ״כ רד״א ב״י : סרוג

.רבא( עולם הדר )עיין .זוטא עולם סדר

 יוסי ר' להתנא מיוחס . רבא עולם סדר
 מב״ע הדורות סדר ספורי . הלפתא בז
 ע׳ רהמש״ש )עיין קיסר אנדריאנוס זמן עד

 חשבון הוא זוטא עולם סדר עס (1434

 וקבלת תענית מגלת עס העולס מימות קצר
 , מנטובה .רע"ז , קונשטנטיגא : הראב״ר

, 8סש״ם, באזיל, . ו׳—ש״ה ,ד״ו , ירחמ״ך

162.

163.
164.

165.

166.

167.

168.

169.

 ב״י 18. 6383111)011 הנוצרי הח' הגהות ועס
 כנ״ל עוד .160 הי׳ למעה ועיין (689 )צעדנער

 תע״א. ד״א, :זה עיין רומי דברי ברון* עס
. 8ס , 1795 , פראג

170.

157.

158.

 ובאור הגהות עס הנ״ל רבא עולם סדר
 . 8ס ,תקה״א ,שקלאוו : מווילנא הגר״א

 באוריס שני עס הנ״ל רבא עולם סדר
 יד בשס מ״מ עס יוסף ענף ,יוסף עץ

 לה״ר תשובה מעניני דרוש ובסופו יוסף
 | . 8ס תר״ה, ,ווילנא יוסף: ב״ר זונדיל תנוך

 תענית ומגלת וזוטא רבא עולם סדר
 )יעב״ץ( עמדין יעקב ה״ר באור עס הנ״ל

 שקרה זר ומקרה החמה ברכת ענין ובסופו
. 8ס ,תקי״ז ,המבורג :זו בשנה

 רומי ל׳ עס הנ״ל וזוטא רבא עולם סדר
 . 8ס ,ש״ם ,באזיל :גענעברארר ג. ע״י

 רבא וס״ע (156 ה•' הנ״ל הוא העכרי )ומדפוס
 . 8ס , 1578 פאריז, לבד: רומי בל' הנ"ל

 ופרקי הראב״ר קבלת עס הנ״ל זוטא וס״ע
 : מהנ״ל רומי ל׳ עס משיח בעניני הרמב״ם

 , המזלות חכמת )ועיין . 8ס , 1572 פאריז
. (111 הי׳ יוחסין
 : קען כפור יוס שהוא ר״ח ערב סדר
 , בקר אור )ועיין . פ״ר וז״ז . 8ס , שע״ד ד״ו,
 ,החדש משמרת , ערב מנחת ,קטן כפור יום

.וזו"ז( , דמעה שערי תענית, סדר

 : צדק רודפי חברת ר״ח ערב סדר
 )ועיין . 8ס , ?( תב״א )או תכ״ב , מנטובה

. ר״ה( ערב תקין ,קינות

 הקטרת(. פטום הקטרת.)עיין פטום סדר

 סליחות לפני מסודרים פסוקים סדר
 . הקמ״ב רר״א כ״י :בווירמש מקדמונים

 . ברפואה . סיגה לאבן הקטן הסדר
 תבון אבן משה ה״ר ע״י ללה״ק נעתק
 )עפ״י מינבע; כ״י : ל"ב( ה"א ה-כ )כירח

. 220/2 רשמש״ש(

 העתקה עם שחיעה הלכות לידע קצר סדר
 מעמדות: עה לוי״נדפה דור ה״ר ע״י ספרד בל׳

 535 ע' רשמש"ש :)וז״ז 16ס , שה"ט ד״ו
. שו״ב( קצור )ועיין (876,

 .תודה( קרב, )עיין .תודה קרבן סדר

 והו״ר: שבועות חג ללילי ותקון קריאה סדר
 תקון )ועיין . 8ס , תי״ר ,•הם . ת״ח ,ד״ו
. שבועות( ליל תקון ,הו״ר ליל

 לפי השלחן תקון .מועד קריאי סדר
 .8ס ווין,תקע״ז, : פרץ יהודה ר׳ ע״י ישב"י

 לחגים סעודה הקון .מועד קריאת סדר
 יוסף ב״ר יהודה לה״ר קבלה ע״פ ולזמנים

 )אוני .12ס ,תס״ז ,ד״ו : מראגוזה פרץ
.וצ"ע( מועד אי קרי עיין ,הג״ל הוא

 הגדול וידוי עם לילה של קראת פדר
 טייטש ובל״א . 16ס ,ת״ע ,פפד״בו : וכו׳

 ובשם .וז״ז 8ס , תע״ט ,פראג : ק״ש נבט
. 12ס ,תל״ו ,ד״א :זעגין אובנד
 והקץ המעה שעל שמע קריאת סדר

. ק״ש( תקין )עיין .האשמורת



תקין סדר — 414 — קריאת סדר

 וימי בשבתות התורה קריאת סדר 173.
 חיברו המועדים. והפעלות )לקראים( המועדים

. )אר״ץ( :ענן רב מתלמידי א׳

 מכר .דינים הפר .עמרם רב סדר 174.
 ב״ר עמרם לרב ומיוחס הראשונים בפוסקים
 . מהסיא דמתא מתיבתא ריש ששנא

 ונתיחס תלמידיו שחברוהו כתוב מצא חיד״א וה״ר
 .במקומו שלי ושה״ג י״ג ושג״ב ב׳ שג״א לרבם.עיין

 נמצא ממנו וקיצור . העמרמי( יסוד )עיין
. .. במלואים עיין .כאוקספורד

 והמורכבות הפשועות הרפואות סדר 175.
 : ברומא יהודי רופא איננלעסי ליאהאן

. 354/2 רוסי די כ״י
 . עלם טוב לר״י הגדול שבת סדר 176.

 על וכוונתם והמרדכי והתוס׳ ההמ״ג מזכירים
 : וכו׳ הרוחות אלהי המתחיל הגדול לשבת הקרובץ
. ע״א ז׳ דף רש״י תולדות

 סליחות סדר הוא לבוקר. שומר סדר 177.
 . הבקר באשמורת יום לכל ותחנונים ותפלות

 נם . וז״ז ואיטליא כמ"ס נס מ״א נס פ״ר נדפס
 . וכדומה פי' ועם וכו׳ איטלקי ל׳ ועם ל״א עם

. א׳( באות הבוקר אשמורת )ועיין

 ׳ לה״ר בדיקות והלכות ושו״ת שחיטות סדר 178.
 ן חש״ד ,ד״ו :צרפתי משה כ״ר שמואל

. 32ס , (1611 )?

 : ברכות וסדר סעודה ודרך שלחן סדר 179.
. 8ס , תל״ב , ד״א

.גיטין( סדר )עיי; :הגיטין שמרת סדר 180.

 ב״ר יעקב ה״ר .ובקשה תחנה סדר 181.
 רוגז לעת ותחנה לתפלה .בשן אברהם

 וכמעט וכו׳ נשמע ויען . ב״מ הארץ בחרדת
 ליום תענית נזרו ממקומה ארן הרניז העולם בכל
 1 המבורג : וכו' ישר״ו משנת שני אדר ט׳ א'

.- 8ס ,תקט״ז

 כמנהג מנחה אחר אלול לחדש תחנון סדר 182.
. 8ס ,תג״ל , מנטובה : בוירונה אשכנזים

 סדר או וסליחות תחנונים סדר 183.
. יה״ש כ״י : מעמדות

 , שונצין :רומח בני מנהג תחנות סדר 184.
. 4ס ,רמ״ז

 ופורים ור״ח תפלות ח״א . תמיד סדר 185.
 . ב״ח ,בצרפת קהלות ארבע כמנהג וכו׳

 מורה ברמי אליהו ה״ר ע״י מסודר
! . 8ס ,תקכ״ז ,אויניון ;בקארפינטראץ

 בימי; הובר ואמוראים. תנאים סדר 186•
 נ״כ ולכו לערד תרמ״ה ד״א בשנת הגאונים

 לאמוראים נ׳ אות סוף יוחסין עיין הגאונים, ס'
 שמיחסו ע״א ט׳ דף כקוה״ד ודלא רנ״ו. דף ז׳ וכ״ח
 וכוונת כנודע. אח״ז רב זמן חי אשר עלם טוב לר״י

 נוסחא על רק הוא אותו המזכירים הראשונים
 במקומו. ח״ב שלי ושה״ג נ׳ כ״ל ועיין .שלו דווקנא
 הלוי יוסף ה״ל חיברו כרמולי והר"א הרב ולדעת

 . ז תר" ד״א בשנת פרובינצא מחכמי א׳
.י״ע הי׳ תר"נן משנת אננאלען עיין

 כללי רק כולל בידינו שהוא כפי הזה הספר
 שמו ואין הוא השם מן לא וא״כ לבד לדינא הש"ס

 מחכמי לא׳ שראיתי לי כמדומה אבל .כלל לו נאה
 שהיו הספר וחלקי ממנו, הלק רק שהוא שכתב הדור

 תו״א בדורות אחרון ומי ראשון מי לנו להורות
 ה״ר מתשו׳ ג״כ נראה וכן .ממנו נאבדו וכדומה

 ע׳ דף חכמים דברי בקובץ פרובינצאלו יעקב
 שעמדו מרבותינו בבל חכמי כל בשמו שמזכיר
 ובחכמת בחכמות שידעו בעבור המלכים בחצרות

 בלבם שהיתה האיצטגנינות מפני ומקצתם הרפואות
 וגם .כלל לזה זכר שלפנינו בזה שאין מה וכו׳
 הדפיס השני( )הוא קצתו רק לנו הנשאר מזה

 ול״ב בספרו יש; כ״י מתוך חיד״א ה״ר ראשונה
 בס' גם . ע״ש( במקומו שלי )ובשה״ג ס' באות

 בהפוך אך הזאת המגלה דברי רוב הובאו הקנה
 —פ״א דף ענינים,ע״ש ותוס' המלות ושנוי הסדר

 טעות מכל ומנוקה מוגה כולו נדפס ועתה .פ״ג
 תוש׳ עם ויטרי ממחזור נוסחאות חלופי כל עם

 , פראג : ושד״ל משי״ר מושכלות הערות
. ע״ש ד׳ חמד ברם ובס' . 8ס , תקצ״ט

 האי לרב .ואמוראים תנאים סדר 187.
 הוא ואולי .נ\2 844, רד״א כ״י : גאון
 ומדברת ביוחסין הנדפסה גאון שרירא רב אגרת
 לפי . וכו׳ בתלמוד הדורות הדר על גס בכלל

 שי״ל )הג״מ :בנו האי לרב גם היתה שהשאלה
. ע״ש( כ״ו הערה רה״ג בתולדות

 בן )עיין .ואמוראים תנאים סדר 188.
. הדורות( סדר , פורתא

 ד״א, :ספרד מנהג ר״ח ערב תענית סדר 189.
 וז״ז . 8ס , תק״ט ,ליוודנו . 12ס , תצ״א

• שלנו קטן יו״כ הדר הוא ואולי . פ"ר

:במנעובה סיון לי״ג צבור ,תענית סדר 190.

 ,חפלה )עיין .תפלות או תפלה סדר 191.
. תפלות(

 מהרש לתלמיד תפלח סדר 192.
.שד״ל כ״י : ?( )רוטנבורג

 ותחנונים תפלות חצות. תקון סדר 153.
עם האריז״ל תחון כפי והלילה היום לחצות



התלמוד ת ו ,סוג415קו; ת סדר

 וגס לבדו פ״ר נדפס .ונו׳ משמרות שלש תקון
. תפלות סדורי מיני בכמה

 הושענא וליל שברעות לל ותקרן סדר 194.
 תקון , רבא הושענא ליל תקון )עיין . לבא
. שבועות( ליל

 לחולים מזמורים י״א נפש. תקון סדר 195.
 לנדא סג״ל יחזקאל ה״ר ע״י מפוררים

 מודעה ומסירת וידוי וסדר מזמורים ושארי

 , ווין ?( שני )ד׳ : יבק מעבר מס' וכו'
. 8ס ,תקנ״ו

 טוב יוסף לרבינו שטרות תקין סדר 196.
 הל׳ ונסמ״ג ע״ש פ״ה כינוין בתום׳ הובא . עלם

 מהעתקתו קדמון פדר הוא גם ואולי בסופו גרושין
 שי״ר ה״ר הקדמת ועיין . קדמונים ספרי כשאר

תר״ח. ברלין ד׳ קדמונים הגאונים תשובות לס׳

 אדלער. ג. י. ה״ר .שטרות ותקרן סדר 197.
 , המבורג : ל״א עם שערות טופסי נוסח

 בל״א הקדמה עם כנ״ל עוד . 8ס ,1773
 : טיכסען הנוצרי להחכס ?( )ככתבם

.ח״י( דף ח״א )פירשנו . 8ס 1792 , אלטונא

 . אלחנן לרבינו תפלה תקון סדר 198.
 ע״ב )ש״ב : ע״ש ס׳ דף סוף ברכות בתוס׳ נזכר

. במקומו( שלי ושה״ג

 ב״ר שמואל ה״ר .שטרות תקוני סדר 199.
 נחלת מס׳ קצור פלעקילש. מענדיל מנחם

 כל לכתוב המלך דתי לפי ת׳יא עם שבעה
 להג כתובה ובסופו המדינה בלשון השטרות

 עברונות ועניני הספרדים כמנהג השבועות
 , פראג : שמואל לקוטי בשס ג"נ ונקרא

. 8ס , 1785
 בע״ס יסוד ע״פ . שטרות תקוני סדר 200.

 מנהג לפי חלופיס תוס׳ עם שבעה נחלת
 : השטרות מפתחות ועם ופולין אשכנז

. 8ס , חקצ״ד , דיהרנפורט

 החסר . — תקוני — .—תקר] סדר 201.
ת(. באות —תקוני , —תקון )עיין . פה עוד

.ברייתא( )עיין .התקופות סדר 202.

 לה״ר הפלה עם הסוד ע״פ תשליך סדר 203.
.8ס ,תרט״ז ד״א, : מליסא ולהר״י חיר״א

 שמשון ב״ר יצחק ה״ר בראשית. סדרי 204.
 תש״ך סדר .מפראג מהר״ל חתן הכהן

 ו׳ בת שהוא כפי "בראשית" מלת הפוכו

 רזא פענח ס׳ בריש בהגהותיו הובא . אותיות
. ע״א ר״ד דף ה׳ כח ובס׳

 שמואל ב״ר אלחנן ה״ר .טהרה סדרי 205.
 חי׳ ח״א :חלקיס ב' דינים חי׳ . זאנוויל

 מס׳ על גפ״ת חי׳ וח״ב נדה הלכות ש״ע על
 הל׳ על חי׳ ובסופו הלכות חדור בשם נדה

 .תקמ״ג ,ברלין :טהרה שיורי בשם טבילה
 ,סדילקאוו תקס״ח. דיהרנפורט, .. . זאלקווא

 . ב״י רבות הגהות עם .2ס ,תקצ״ו
. (339 )צעדנער

 בה״ר הירש צבי ה״ר .טהרה סדרי 206.
 טהרת על . רפאפורט כהנא בונם שמחה
 : וציורים ככתבם ל״א עם בצנור המקוה

. 8ס , תקצ״א , רעדלהיים

 דניאל ב״ר אברהם ה״ר . סדרים 207.
 סדרי על קטנים שירים נ״ד . דעלאווילע

 על משה זכרון ואחריהם ההורה פרשיות
. 8ס ,חש״ד , ד״א : ע״ה רבינו משה מות

 הלכות ופסקי )רש״י( שלמה רבי של סדרים 208.
 שערים כמה ובתוכם א״ח ש״ע ברוב דינים
 מינכען ב״י :מרש״י שו״ת וכמה טרפות מדיני
. שלו הפרדס ס׳ הוא ואולי . 27/3

.אליהו( פרקי )עיי; .בשושנים סונה 209.

 החסרים עניניס כמה קובן .הש״ם סוגיות 210.
 : להם,והס והקודמים ופפד״א ברלין ד׳ בש״ס

 . זרעים ע״ס הר"ש בפי׳ הרא״ש הגהות א(
 .ציורים עם ערוגה משנת על הרא״ש פי' ב(
 מבוא ד( א״ב. ע״ס המשניות פרקי מפתחות ג(

 קצור ה( . לו וסביב הנגיד לר״ש התלמוד
 י״ג באור ו( . הכללים מספרי הש״ס כללי

 מדות ל״ב באור ז( .ישמעאל דר׳ מדות
 הוריות מס' על תוס׳ ח( .הגלילי יוסי דר'

 הש״ס כל על ישנים תוס׳ ט( .וכריתות
 אליהו לה״ר הוריות ותום' בכ״י שנמצא
 להרא״ש קטנות הל' ובסופן איטינגען הלוי

 חסד פי׳ עם להרמב״ם פרקים ושמונה

 יוסף ה״ר ע״י לביה״ד הובא . אברהם
 , ברלין : הלוי וואלף זאב ב״ר יעסיל
. 2ס תצ״ו,

 שנדפס הש״ס על מ״מ .התלמוד סוגיות 211.
 . 2ס , )?( חש״ד , קונשטנטינא : בוויניציא

. ש״י( )חוס׳

 דניאל ב״ר משה ה״ר .התלמוד סוגיות 212.
 הסוגיות דרכי . בזאלקווא מלמד מראטין

 ,זאלקווא : החילוקים ללימוד ותוס' ברש״י
. 8ס ,חנ״ג

 ל׳ תרגום עם הנ״ל התלמוד סוגיות 213.
 :באסהויזן הנוצרי החכם ע״י והערות רומי

. 4ס , 1714 , האנויא

.בלום( אוצר )עיין .התלמוד סוגיות 214.



יסוד סוד 416 טהרות סוגר

ן .טהרות סונר 215.

הגדולה(. כנסת /)עי׳ תורה. יסודי פוו״ר 216.

מצות.) תרי״ג סוגר 217.

. כסף( טירת )עיין הסוד. ס' 218.

 כ״י :האריו״ל מכתבי האדרות סוד 219.
 ובק״ד .(¥2 6 01 21) פעמים ב' תקמ״ב, רד״א

.מצאתי לא
 יהודה לרביט השם אחדות סוד 220.

. .¥2 325/2 מינכען כ״י :החסיד

 פונטרמולי. אלישע י,"ר .בהורים סוד 221.
 רח״ם כ״י :ואלמוני פלוני בין מענות ע׳

 דברי ס' : והם חבוריו לוח ]ובשופו .¥2 549
 האיפה ששית .אפלעון ע״ד קהלת חרוזי שיר

 באור קטן פתח . )?( לרד״א הנשיות ד׳ על
 . ארוביו יצחק ש' העתק ישמעאל נקמת . הנדה
 ל״ו תקוה פתח . הקראים הולדות הגבר קרא

 שעד . האומות חכמי ע״ד מושר מלא פירושים
 עם אפוקריפא שפרי י״ד והעתק . )?( בחורים

. שכ״א[ דף במפתח ע״ש : השנות
 יצחק ה״ר . יצחק ברית סוד 222.

 בראשית ע״ס תורה חי' . מקריסנאפולי
.4ס תקנ״ט, ,זאלקווא : התורה כל על וקצת

 :ספירות עפר ובאור נפשות גלגול סוד 223.
. .¥21010, ף רד״א כ״י

 . ליאון מפיר דוד לה״ר הגמול סוד 224.
. ה׳ שי׳ ד' תנ״י עיין

 . סודות ושארי והצירוף הנקוד דרבי סוד 225.
 נובלות בש׳ כמ״ש בכ״י מקנדיא היש״ר ביד היו

. ע״ש קצ"ה דף חכמה

 האריז״ל: דרך לפי כוסות וארבע הגדה סוד 226.
. ע״ש הנ״ל כ״י

 רד״א כ״י : בקבלה יריחו הקפת סוד 227.
,1704 ¥2 .

 היש״ר ביד היה .קבלה ע״פ הזיווג סוד 228.
. קצ״ה( דף חכמה נובלות )עיין . כ״י מקנדיא

 יה״ש כ״י :למהרח״ו משיח הבלי סוד 229.
. באוקספורד ועתה

 דבי תנא )עיין . דרבנן חלומא סוד 230.
י' 1 . אליהו(

 ר״ע של אותיות )עיין . החשמל סוד 231.
.לבנון( ארזי , ובמלואים

. רבתי( חכמתא )עיין .הטבעיים סוד 232.

 ע״פ להראב״ע והגלגול חיבוט סוד 233.
 הוא ]ואולי ע״ש. תקמ״ב רד״א כ״י : )?( קבלה

" . הנ״ל[ נפשות גלגול סוד

 הי' .והצלם והמזוזה והתפילין חיבוט סוד 234.
 נובטות ש׳ בשוף כמ״ש בכ״י מקנדיא להיש״ר

 על משודות קצת הוא ואולי . ע״ש קצ"ה דף חכמה
 הנפש בשפרו אשר ליאון די לר״מ דינים הרבה

, ובדומה החכמה
 . ליב אריה ב״ר לירא דוד ה״ר .ה׳ סוד 235.

 וסנדק למוהל התפלות וכל מילה דיני כל
 הזהב שרביט כשס פי' עס ברכותיה וכל

 : ת״ס ה׳ שנת במיינץ חיברו . וסודות וכוונות
 עוד . 4ס ,ת״ס( : )וצעדנער תנ״ד ,ד״א
 ברית ס' ועם תבן פדיון דיני תוס׳ עס כג״ל

 כנ״ל עוד . 8ס , תס״ט , ד״א : זה עיין , ה'
 גס דיניס לקועי ישראל מקוה ובסופו
 לה״ר בל״א לזה השייכות ורפואות מגולות
 , ד״א :מרגליות ליב אריה ב״ר מדרבי

 , תק״ג ,מנטובה . 4ס , ת״ע ,ברלין . ת״ע
 , שם . תקס״א ,ווין . תקנ"א , נאווידוואהר

. בו( כל יד )ועיין . פ״ר וז״ז .8ס , תקע״ד

 בן שלמה ב״ר עזרא ה״ר .ה' סוד 236.
 הראב״ע על פי' אסתרוק. המכונה גאטיגייו

 כ״ימצוי :פראגקו פי׳ תדיר ומזכיר עה״ת
 . ¥ 15/2 61 56/4 מינכען :כמו לרבים
 הקל״ב[ אלול ח״י שנשלם בו ]וכתוב .¥2101 רח״ם

 סאראוואל וכ״י .¥2 205 רוסי די , יואל כ״י
. ז״ז ונם ¥2 84

 פוילום ע״י נכתב מאמרים. סודה'. 237.
. ¥ 111/6 מינבען כ״י : עמיליום

 ע״ב ל״ג דף יל בוער בפי׳ הובא . ה׳ סוד 238.
 לר' שייך ואינו הקבלה בעל צ״ל בשוף וברשימה

. ואלף( ו ,)ש״י בחיי

 , המיוחד שם סוד חדש, זהר )עיין ה'. סוד 239.
. התמונה( ם' , היהודים שער

 השם אחדות על קבלה . הייחוד סוד 240.
 כ״י : ההסיד לר"י או לרוקח ואולי
. ¥ 615 רח״ם

 .יה״ש כ״י :קבלה .השם יהוד סוד 241.
*כסמוך[ שאח״ז מש׳ וחלק זה לפני הנז׳ הוא ]ואולי

 להרוקח והאמונה היחרד הסוד ס׳ 242.
 בס׳ ג״כ ועיין . ¥ 893,1 רד״א כ״י :ז״ל

 סוד ש׳ צ״ל ]ואולי • קצ״ה דף הכמה נובלות
. זה[ לפני הנז׳ והוא וכו׳ היהוד

 )מרגליות( מאיר ה״ר .ובעז יבין סוד 243.
 : קבלה עניני . אוסטרהא אבד״ק

. 4ס . . . לנאה פ
 בקבלה קטן קונטרס .עדן גן יסוד סוד 244.

 כמ״ן כ״י בריגייו ח״ן ה״ר ראהו .למי נודע לא
. א׳ סי׳ ס׳ אות בזצ״ל
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 ונחלק מספרים מלוקט בל״א ותחיה״מ הקבר
 . בי״ת ,ד"א . שס״ט ,באסיליא : שעריס לז'
. 4ס ,תנ״ו ,שם

 הרפואה חכמת אל מבוא .סודות סוד 262.
 לעברי ונעתק הספרדי אלביטי לבירנארד

 מינכען כ״י :אביגדור אברהם ה״ר ע״י
297/2 12? .

.אריסטו( )עיין .הסודות סוד 263.

 תקופות על . הראב״ע . העבור סוד 264.
 . ומזלות גלגלים ועניני ועברונות ומולדות

 פ׳ יוסף אהל עיין ,עה״ת פירושו במפרשי מובא
 האזינו ובם' וגו׳ תרועה שופר והעברת ע״פ בהר
 פינחס פ' מוטוט ועיין ,פעלו תמים הצור ע״פ
 ה׳ כ״ח ועיין ,לה׳ לחטאת א' עזים ושעיר ע״פ

. קט״ו דף
 : ושנים מועדים תקון על העבור סוד 265.

, ה״ש י ב״י

. יה״ש ב״י : התלמוד בלשון העכור סוד 266.

 בכ״י נמצא .בקבלה והגלגול העבור סוד 267.
ע״ב. דףקצ״ה חכמה בנובלות כמ״ש מקנדיא היש״ר

 חסיר יהודה לר׳ לשבה עלינו סוד 268.
. ״!? 1495, $ רד"א ב״י :סודות ושארי

 : וז״ז הקדיש וסוד אבות פרקי סוד 269.
. ?12 555 רת״ם ב״י

 ואויר קדמון אדם מלבוש הצמצום סוד 270.
 : להאריז״ל בקבלה דרושים הכל ,קדמון

. 1142, ? רדי׳א ב״י
 בס׳ נזכר . בקבלה קדמון ס׳ הרזים. סוד 271.

 ]ואולי .במקומו( שלי ושה״ג י״א )ול״א :צייני
. זה[ עיין ,ז״ל להרוקח רזי סודי ה׳ הוא

.ה׳( היכל )עיין .שבועות סוד 272.

 הקנה. בן נחוניא ר׳ .המיוהד שם סוד 273.
 בש׳ עיין . הקדושים שמות ושאר הויה משם

 יש שם ]אבל . )ש״י( :קצ״ה דף הכמה נובלות
 בב״י ג״כ ונמצא .ע״ש ומהותו במחברו קצת לפקפק
 הי׳ ה' סוד ]עיין .מחבר[ שם בלי יה״ש
. רמש״ש[ : 23 ע׳ הרכ״ע והמזכיר 239

 אותיות על יקר מאמר . השרשיט סוד 274.
 ע״פ אות מכל היוצאים הקדושים ושמות ח״ב

 נסיך היינריך אוטא בעד תפלה ובסופו קבלה
. ?2 36/3 מינכען כ״י : האשכנזים

 קטן(, כפור יום )עיין . לתד תהלה סלד 275.

 על סודות קצת .הראב״ע .התורה סוד 276.
 בשנת ונשלם ברומא 'חיברו . התורה פרשיות כל

 ועיין .ופאריז בוואטיקאן כ״י :תתקכ״ז ד״א
להראכ״ע השם לס׳ בל״א ליפמאן דר׳ בהקדמת

.53

 די אריה יהודה ה״ד . ישרים סוד 245.
 ופתרון הטבע סודות מתה באור . מודינא

 . 8ס ,ת״ז , וירונה . שנ״ה ,ד״ו : חידות נ'
 8ס , תס״ב , פפד״מ . 32ס ,ת״ט , ד״א
 :שמעי בן דוד ה״ר הגהות עס כנ״ל עוד

, 8ס ן חמו״ר
 סודות על באורים שני .ישרים סוד 246.

 להרשב״א מיוחס הא׳ התורה בפי׳ הרמב״ן
 מינבען ב״י : גאון בן להרש״ט והשני

. התורה( סודות )עיין ?.2 342, 64 65
 והלולב הסונה וסוד המע״ה שלמה כסא סוד 247.

. 82/4 שם כ״י : המציאות ידיעת וסוד
 רח״ם כ״י :בקבלה השם כתיבה סוד 248.

801 12? .
 ב״ר בנימין לה״ר לוה לעשות סוד 249.

 . "? 353 רח״ם ב״י :מנורצי עמנואל
. לוח[ לעשות סדר כ׳ ]וברשימה

 ולקוטיס דקדוק וכללי בתהליס ס״ז מזמור סוד 250.
. ה' ?2 675 רח"ם ב״י : וז״ז משו"ת

 יוהנן להרופא ברפואה המלאכה סוד 251.
 : )יאקאבי( במונטפישלייר גייקונא

. ?12 26 מינכען ב״י
להדע״ב(. רות על פי׳ )עיין . המלבוש סוד 252.

 תנא )עיין . הנשמה מלבוש סוד 253.
. אליהו( דבי

.אלהים( בית )עיין המצות. סוד 254.

 הסקוניס לס׳ ומפתח מילה מצות סוד 255.
 והחברים ומהרח״ו מהאר״י זה לס' ילקוטים

. !?2 554 רח״ם ב״י : )?( יענה עריצים וזמיר

 נודע לא , העולם חלקי שלשת מציאות סוד 256.
. יה"ש ב״י : למי

 יש״ר לה״ר בב״י היה .בקבלה המרגלא סוד 257.
. קצ״ה דף חכמה בנובלות כמ״ש מקנדיא

 רזי סודי ס׳ והוא בקבלה המרכבה סוד 258.
. '?2 1005, 5 רד״א ב״י :ז״ל להרוקח

 יחזקאל מרכבת על סודות . המרכבה סוד 259.
 ח״א פירשנו ולפ״ד .)ש״י( :כ״י ,וגיהנס וג״ע

 הוא ממנו וחלק גיקיטיליא לר״י הוא דקע״ה
:לבנון( ארזי )עיין החשמל סור

 . הכהן אברהם ה״ר . המרכבה סוד 260.
 קומה ושיעור תמורה מדרש ע״ס סוד ע״פ פי'

 , קאפוסט :וכו' היכלות ופרקי תדשא ומדרש
. 4ס תקס״ט,

 ב״ר אבא אברהם ה״ר .הנשמה סוד 261.
ו וחבוט הנשמה עניני על .בומסלא שלמה
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 1 התורה וכור מורא יסוד ס׳ הוא ואולי . ע׳ דף
 "בדפוש :שנ״ב שבידי כ״י ש׳יי מהגהות משמע וכן

 יסוד מס׳ ראשון ד' והוא "ר״ן שנת קונשע'
. זה עיין ,הנ"ל וכו׳ מורא

 עם א״ב אותיות סודות .התמונה סוד 277.
 ]ואולי .979, 3 דד״א כ״י : ופי' כאור

. זה[ עיין ,פי' עם הנדפס התמונה ס׳ הוא

 .האריז״ל מקבלת וכוונתה התפלה סוד 278.
 בנוכלות כמ״ש ז'? מקגדיא להיש״ר בכ״י היה

. דקצ"ה הכמה

 רר״א כ״י :ז״ל להרוקח התשובה סוד 279.
 גם כזה ונמצא .כה עד מצאתי לא ובק״ד חקמ'ב

. לץ 115 רח״ם בכ״י

יו״ד(. באות היראה ש' )עיין התשובה. סלד 280.

 עכו דמן יצחק לר' קבלה . הסודות ,ס' 281.
 היש״ר ביד והיה . להרמב״ן( חבר )תלמיד
. קצ״ה דף חכמה בנובלות כמ״ש בנ״י מקנדיא

 טוב שם ב״ר משה ה״ר .הסודות ס׳ 282.
 שנת הובר .חלקים ה' קבלה עניני .ליאון די

 הפליט וכ״י •ץ 14 רח"ם כ"י : ונ״ג ה״א
73 .€03 .

 )עיין .האמת מחסמי גדולים סודות 283.
. שם( ומ״ש לנפש מתוק

 תק״ס עניניס לכמה וטעמים סודות 284.
. לץ 552 רח״ם כ"י : סימנים

 . ?( אשכנז )מנהג מ״א מברכות סודות 285.
.8ס ,תל״ר ,ד״ו והגדה: זמירות ברכות כולל

 יהודה ב״ר אברהם ה״ר .המורה סודות 286,
 הסתומים מקומות על באור . מברצלונא

 טינכען ב״י : הנבוכים מורה בס' והקשים
.הנפש( היי )עיין . לץ 408

 ,המורה מורה )עיי! . המורה סודות 287.
. תורה( סתרי

 לר׳ בראשית ומעשה מרכבה מעשה סודות 288.
1026,3 רד״א "יכהסיד״ יהודה ב״ר דוד

 שם ב״י : להאריז״ל המצות סודות 289.
.לץ 1007, $

 כ״י : גיקיטיליא לר״י המצות סודות 290.
. ליתא ובק״ד פעמים ב' הקמ״ב א רד"

 כ״י :הרמב״ן מתלמירי מקובלים סודות 291.
. לץ 996, ן( יד״א

 :בקבלה סודות כ״ד .הרמב״ן סודות 292.
 : שם וכ' . עוד נמצא אח״ז ושם תקמ״ב רד״א ב״י
 ואשפות בקבלה סודות והבנוחון אמונה פרקים כ״ו

. עה״ת לפירושו

 באור .רצואן בן לעלי הרפואה סודות 293.
 : ולחשים סגולות הוס׳ עם גאלינוס ספרי על

. לץ 228/4 מינכען כ״י

 מרש״ט מפורש להרמב״ן התורה סודות 294.
 דוד: בן אברהם ר׳ מרבו שמע אשר גאון בן

 מאור בס' הנדפס הוא . לץ 55 מינכען ב״י
. זה עיין , ושמש

 מאביו שקיבל להדוקה התפלה סודות 295.
 יהודה ר׳ ומרבו קלונימום ב״ר יהודה ר׳

 שמעון עד איש מפי איש שקיבל החסיד
 ש' )ועיין לץ 1008, ן< רד"א כ״י : הפקולי

. לץ 891, ? ורד״א השם(

 . החסיד יהודה לר׳ התפלה סודות 296.
. ק״ע דף ח״א פירשע :קבלה ע״פ התפלות פי'

 רד״א ב״י :נוראים ימי תפלות סודות 297.
. לץ !009, 3

 המרכבה סוד והוא .להרוקה רזייא סודי 298.
 . בשרשיס ובראשו א"ב ע״ד סודות ושארי

 ונמצא ,רזיאל בס׳ גדפש נו״ן אות אמצע ועד

 . 0 1017, 1005—•6, .י{ 893 רד״א בכ״י
 וקצתו (24) 23 מינכען ■כ״י .553 רח״ם נ״י

 )שד״ל יוא״ל (324 ל״ג )צונן 156 בפאריש

. שם ומ״ש בינה שערי ועיין . (343 ח׳ לינוב.

 ושופעים יהושע על וקצת תהלים סודי 299.
. ליתא ובק״ד הקמ"ב רד״א כ״י :קבלה ע״ם

 .הערצבערג יוסף ה״ר .הטבע סולם 300.
 הערך בשווי וסדרי׳ והעבע הבריאה הכמת על
 : צרפת מל׳ נעתק . )הארמאניע( לזה זה

. 8ס ,תר״י , ווילנא
.ישראל( ישמח )עיין . השמים סולם 301.

 מנחה ,חכמים דברי )עיין . בלולה סולת 302.
. גלולה(

.חסד( תורת )עיין המנחה. סולת 303.

 לוריא. אהרן אפרים ה״ר .למנחה סולת 304.
 צאינה ס׳ כמעשה בל״א המקרא ספרי כל

. 4ס ,תקמ״ט ,פפד״א : וראינה
 מנחת ,יעקב חק )עיין . למנחה סולת 305.

. תורה( שבת,

 )עיין .בשמן וכלולה למנחה סולת 306.
. יעקב( מנחת

 גומפיל מרדכי בלולד״ה״ר מנחה סולת 307.
 תנ״ך על פשעים . שנאביר ליב יהודה ב״ר

. 8ס ,תקנ״ז , חט״ד :רז״ל ומאמרי
 הגהות עם הגלגול לס׳ פי׳ .נקיה סולת 308.

 כ״י :עולם יסור ובע״ס הנשיא פרץ לר׳

. ״ץ 1673, רד"א
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 וכתבי חיים עץ מס׳ דרושים . נקיה סולת 309.
 : האריז״ל מגורי הגהות עם האריז״ל

 נשם נקרא .¥2 944, זבק״ד , תקמ״ב רד״א כ״י
 ]ואולי .יוא״ל כ״י .ע״ש ארוכים דרושים

 ספרים מ״ה הכולל חיים עץ ש׳ מחלקי א׳ הוא
. ע״ש[ כסף שקל מאות ארבע בס׳ כמ״ש

. נועם( דרכי )עיין אדם. סוף 310.

.אליהו( אדרת )עיין ענבים. סופי 311.

 . חזק ישמעאל ח״ר . מהיר סופר 312.
 לתולדות ג״כ הנוגעים ועניניס אגרות לקועי

 מלאכי ה״ר ע״י נאספו הזמנים וקורות אנשים
 אגרות תום׳ קצת עם ממודינא קולוריני

 ג\2 556 רח״ם כ״י : ספר מגלת לו וקרא שלו
. ש״מ ודף של״ח דף במפתח וע״ש

 : עברית מכתבי מערכת . מהיר סופר 313.
. 8ס ,1851 , לעמבערג

 .מורינא די אריה יהודה ח״ר .מרע סור 314.
 ושיחה ויכוח בדרך הצחוק וגנות שבח על

 הפץ לכל ג״כ ונקרא וחרוזות צח בלשון

 , שם .שנ״ו ,ד״ו :שגה( י״ג בן שחברו )וכ'
 , שם .תי״ו ,ליידן . שע״ה ,פראג .שע״ה
 :ומירד אלדד ובשם . (413, 0 )רד״א תנ״ו

. 8ס ,תע״ג ,פפד״ט

 הפסוקים מ״מ ועם מוגה הנ״ל מרע סור 315.
 ועם מתלמוד מעשיות ובסופו בגליון וז״ז

 בשם ונקרא כריסטיאגי ע״י בל״א העתקה
 .תט״ז ,לייפציג :ומתחרט מלומד צחקן

. 8ס ,תמ״ג , שם

 אליהו ה״ר ע״י ל״א עם הנ״ל מרע סור 310.
 שמו ומוסב קוטנר ממשפחת אליעזר ב״ר

 מס׳ מעשה לו ונלוה מוסרי צחקן תלמיד

 צרי מס׳ קצת ]ובסופו ל״א עם ופרח כפתור
 לערוך החרבן אחר השנים מנין ועל היגון

 : שס״ד[ דף ח״ב פירשנו : הנוצרים מספר עם

 : לבדו הוא כנ״ל עוד .8ס ,נח״ת ; ד״א
. 8ס , תקנ״ה , פפד׳יא . תפ״ג פיורדא

 הראב״ע שעשה והתחבולה הנ״ל מרע סור 317.
 : פייפער ע״י והערות רומי ל' עם

 עם ממנו קצת גס . 4ס , 1665 ,וויטעגבערג
 ,אוקספורד :הידע טומאש ע״י רומי ל'

 . 8ס ,1767 שם . 1702 , שם . 4ס , 1698
 . קארמולי ה״ר ע״י צרפת ללשון הועתק )גם

 סיפור קצת עם 1844 בברוקסילים נדפס
. המחבר( של תולדותיו

 הקדמה )עיין .טוב ועשה מרע סור 318.
. וכו׳( ודיר

. ישרים( תמת )עיין . דפסקא סיומא 319.

 משה ה״ר מהתורה. הפרשיות סיומה 320.
 כל סוף מקום .מרעדווין ברוך ב״ר יצחק
 וכל הקורא לתועלת ההורה סדרי בכל פרשה

 ועשרת יששכר וקריאת וס״ת בר״ת הוי״ה שמות
 : עניניס ושארי משונות ואותיות הדברות

. 8ס ,תפ״ב ,אופיבאך
 ב״ר.מנחם אהרן ה״ר .לתורה סייג 321.

 אנה בש״ס דף בכל ומ״מ ציונים .מענדיל

. 8ס ,תק״ע , לבוב : בהוספות מובא
 ווירמש אנשיל אשר ה״ר .לתורה סייג 322.

 שיר על פי' ובסופו מסורות על פי' . רופא
 : שור בכור בן סעדיה לר' האותיות

. 4ס תקכ"ו, פפד״ט,
.לתורה( סייג מסורת )עיין . לתורה סייג 323.

 ב״ר שמעיה ה״ר . דשמיא סייעתא 324.
 ,דיהרגפורט :ההורה כסדר פשעים יהונתן.

. 2ס ,תקל״ד

 מבית מאיר לר' בנינים השמונה כל סימני 325.
 ושיר והקדמה בחור עם יאיר אבן מאיר

 . 8ס ,שי״ד , סביוניטה : שלמה יצחק לר׳
. הדקדוק( כללי ,הבחור ס׳ )ועיין

 יוסף לה״ר המרדבי וקצורי סימני 326.
 : המרדכי בסוף נדפס . אוטולינגן בר״ש

 : לבדם וגס .2ס ,שי״ט ,טרינטו די ריווא
. 8ס , שי״ט , שם

 מה״ר המזמורים רמזי עם תהלות ס' סימני 327.
. 32ס ,של״ו ד״ו, :פינצי רפאל ב״ר יצחק

 באורים ואח״כ הבחיי הי׳ על סימנים 328.
 הידרגום : יש טריו הירץ נפתלי לה״ר

. 2ס ,ש״ו , (06 (164111161 )ש

 • כולי יעקב ה״י .דאורייתא סימנים 329.
 ס ע״ד דרבנן או דאורייתא אי הדבר לברר
 ושה״ג ב׳ )כ״ל :אלגאזי למהר"י דרבנן ארעא

. במקומו( שלי

 • לדוד( למנצח )עיין .דרבנן סימנים 330.

 .יעקב( אביר )עיין .דאורייתא סימנין 331,

 של אחיו ברוך ב״ר אברהם ה״ד .סיני ס' 332.
 :והלכות דינים פסקי .מרוטנבורג מהר״ם

. דקס״ב( גא״ל )צונן

דב״א(. תנא )עיין .דר״א פרקי על פי' .סיני 333.

. תורה( )עיין . מדוייק חומש שם סיני. 334.

 עש הנגב מלך השתערות )עיי; . סיגי 335.
. הצפון( מלך

.(. .. במלוחים אברהם בהדש.)עי׳זרע סיני 336.



חברה סליחות — 420 — ועוקר סיני

 אליהו(. דבי תנא )עיין הרים. ועוקר סיני 337.

 הניתן גאליציא יושבי היהודים של סיסטעם 338.
. "\י. 559 רח״ם ב״י :הקיר״ה מן להס

 פישמאן. הכהן יצחק נחמן ה״ד .סיסרא 339.
 שיר בדרך ודבורה ברק ביד סישרא מפלת

. 8ס , תר״ב , לבוב : ושיחה
.אחין( בית )עיין .תורה סיסרא 340.

 היתה אשר מלחמה על .השירים סיר 341.
 ב״י :תצא״ו שגת בריגייו ונכתב . באיעליא

. 561 רח״ם
.העזר( ס׳ )עיין .אושטק סירקא 342.

 . שירידי דוד חיים ה״ר .דוד סכת 343.
 ,תקל״ח ,שאלוניקי :ח״א התורה על דרושים

. בכ״י[ ח״ב לו היה ]ועוד .2ס

 דקדוק בערנארר. ד. כ. דוד. סכת 341.
 שלמה בנין ס׳ ע״פ שערים בז' ל״א עם לה״ק

 : ]וי״א . 4ס , 1722 ,טיבינגען : הענא לר״ז
 דרע״ה ח״ג וואלף עיין . 4ס ,1722 וויטנבערג,

 רס״ד רמ״ש לפ״ד אבל .דקי״ב ח״א פירשנו ואחריו
. חדש[ שער רק הוא ״¥.( 218)

. דוד( צמח , המלך בית )עיין . תד סכת 345.

 שירידי דוד חיים ה״ר . שלום סכת 346.
.כ״ב( ח׳ )זצ״ל :ב״י ,הספד דרושי . הנ״ל

 פשוע או חרוזי שיר או פיוע שם .סליהה 347.
 ספור גס ותפלה תהנה ובקשה וידוי הבולל

 מהם ורבים . ובדומה רע ומקרה וצרה גזירה
 הליחות הבולל בשם ונקראו יחד נקבצו

 ויום ויגון צרה יום לזברון ונחלקו ונוסדו
 עד אלול בחדש התשובה ולימי ותענית צום

 ועיר ומדינה מדינה מנהג כפי יוה״ב אחר
 מספר אין פעמים בדפוס ובאו ועלו . ועיר
 גס לבדנה גם במנהגה ומדינה מדינה לכל

 נדפסו גם . ומחזורים הפלות סדורי בתוך
 בשפת לע״ז הרגום עם וגם שונים פירושים

 ולא .בתוכם נפוצים ב״י אשר ועם עם כל
 ושארי ישנים שפתי כס׳ הנרשמים רק פה אערכה
 פירוש עם אשר ז״ז ו ורח״ם כרד"א הפר רשימות

. עיני ראו אשר זולתם וקצת תרגום או

 אליעזר לה״ר קענים ילדים בשביל סליחה 348.
. וז״ז . 8ס , תנ״ד ,פפד״ט :אשכנזי

 תצ״ה, פראג, : גשמים לעצירת סליחה 349.
. וז״ז . 4ס , חמו״ד . 2ס

 שפירא נתן לה״ר לקדושים סליחה 350.
. 4ס ?(, )שצ״א חש״ד ,קראקא : מקראקא

 )ועיין .פ״ר נדפה .ת״ת לשובבים סליחה 351.
. להל!( הליחות

 ועל פי׳ עם גזירות על מיוסדת סליחה 352.
 : קע״א סי׳ חהידים בס׳ המוזכרת התחנה

. ג\2 1602, ן( רד״א ב״י
 החיים ם׳ )עיין . ומחילה סליחה ס׳ 353.

. (562 הי׳
 מהר״ם הגהות כפי אשכנז מנהג סליחות 354.

. 2ס ,ש״ו , העדרנום : מפאדובה
 : המורות מלות באור עם מ"א סליחות 355.

. 4ס , ש״ח ,ד״ו
 משה ה״ר באור עם מ״א סליחות 356.

. 8ס ,תקפ״ב ,מיץ : בידינגער
 אליקים ה״ל ע״י ל״א עם מ״א סליחות 357.

 , ד״א : מקאמארנא ש״ץ יעקב ב״ר
. פ״ר וז״ז . 4ס ,תע״ח

 שלום ה״ר ע״י ת״א עם מ״א סליחות 358.
. 8ס ,תקפ״ג , אלטונא :כהן בר״י

 וידוים ובראשם פי' עם מ״א סליחות 359.
 לבוקר שומרים לח״ק ופיוטים וקינות וסליחות

. 2ס ,ש״ם ,׳ו ד :בוויניצא אשכנזים דק״ק

 לה״ריוסף המסביר פי׳ עם מ״א סליחות 360.
 : מעסא סנ״ל קאשמן משה ב״ר יוזפא

. פ״ר וז״ז . 4ס ,בע״ת , ד״א
 מארדוש מרדכי ה״ר פי׳ עם מ״א סליחות 361.

 ב״ר הירש צבי ה״ל וחתנו יהודה ב״ר
.2ס ,שמ״ז פראג, :השלימו זונדילש חנוך

 מאת מסודר השנה לכל מ״א סליחות 362.
. 8ס ,תר״ך ד״א :פאלק גבריאל

 , פפד״א : ל״א עם ופולין מ״א סליחות 363.
. 2ס , תל״א

 .ש״ם ,באזיל :ופפד״מ ופולין מ"א סליחות 364.
. וז״ז . 8ס , שלו״ם , האנויא

 .2סחש״ר, פראג, בל״א: ופולין מ״א סליחות 365.
. פ״ר נדפס ופפד״מ. מ״א סליחות 366.

 אליקים ה״ל ע״י בל"א הפנה מכל סליחות 367.
.4סמקאמארנא:ד״א,תמ״ח, ש״ץ יעקב ב״ר

 : בפראג הישנה בהכ״נ כמנהג סליחות 368.
 . 4ס ,שע״ג שם, . 2ס , שס״ה ,פראג
. \!<(2 93 רפ״ג דף גא״ל צונן )ועיין

 שבתי לה״ר ות״ט ת״ח גזירות על סליחות 369.
 בהוף ראשונה נדפהו .הש״ך( )בעל הכהן

 שארי בקצת ואח״ז 4ס ,תי״א , ד״א הליחות
 וכו׳ ליטא מנהג סליחות )ועיין . סליחות דפוסי
. בסמוך( לקמן

 : בהאלברשטאט גחש״א לח״ק סליחות 370.
 , וואנזבעק . £?( 782, 0 )רד״א תס״ט האלי,
. )רח״ם( 8ס , תס״ט



פראג סליחות — 421 — חברה סליחות

 .8ס חמו״ד, :דפפד״מ גחש״א לח״ק סליחות 371.

 :רוכליז שקורין הילדים חולי על סליחות 372.
. 4ס ,תקג״ז , ד״א

 רפאל ב״ר לה״ראורי עלההרכן סליחות 373.
. ליתא וכק״ד תקמ״ב רד״א ב״י :ענגבערג

 עד אלול מר׳יח טורקייא כמנהג סליחות 374.
. ״\ו. 1603, רד״א ב״י :יוה״כ אחר

 , קראקא :כפולין סיון כ' ליום סליחות 375.
. וז״ז 4ס חש״ר,

 מרדכי ה״ר פי' עם ליטא כמנהג סליחות 376.
 ,לובלין : (355 )הי׳ הנ״ל והתנו מארדוש

. וז״ז 2ס ,ת״ג

 הקדושים על סליחות עם ליטא מנהג סליחות 377.
 מרגליות שמואל ב״ר מרדכי משה לה״ר

. 8ס , חש״ד ,פפד״א : מקראקא

 כנ״לובסופו הקדושים ועל מ״להנ״ל סליחות 378.
 ות״ט ת״ח גזירות מעשה ספור עפה מגלה

 , ד״א :כנ״ל הש״ך לבעל ע״ז וסליחות
. שונים וגפנים ש״ר וז״ז . 4ס ,תי״א

 הר״מ פי׳ ועם הנ״ל ככל הנ״ל מ״ל סליחות 379.
 ,ד״א : (361 )הי׳ הנ״ל והתנו מאררוש

. ש״ר וז״ז . 4ס ! תי״א

 באורים שני עם זאמוט רייסין מ״ל סליחות 380.
 ב״ר אהרן ה״ר מאת לוי מטה ,לוי בית

 עם , במיכיילישאק מ״מ מיכל יחיאל

.8ס חרב׳א, מעמעל, . תקצ״ח ווילנא, : ל״א
 : קראקא מנהג רבא הושענא לליל סליחות 381.

, 8ס תר״ד !קראטאשין
 :ל״א עם פולין מנהג מחזור וקצת סליחות 382.

. 4ס ,שג״ד , קראקא
 ומערכות פסוקים עם . — סדר ,סליחות 383.

 ק״ק ומנהג סדר לפי ליו״כ וזולת ויוצרות
 דק״ק המנהגים מס' קצור וכסופו ווירמייזא

 ממנהלי א׳ תלוי אהרן ה״ר ע״י נדפסו .הנ״ל

 )המגיד . 2ס , תל״ד , פפד״ט : שם העדה
 קצת עם כנ״ל עוד . ע״ש( 42 כ׳ שנה

 , זולצבאך : 1096, ? כרד״א כנראה שנויים
. 2ס ,הצ״ה

 קצת עם ופיורדא נורנכערג מנהג סליחות 38 4.
. 2ס ,עד״ת , יוילמרשדארף : פי'

 פוזנא אבד״ק כ״ץ נפתלי לה״ר סליחות 385.
 . 2ס ,תס״ב , פפד״א :פי' עם וכו' ופפד״ט

. רחל( בית סדור ,תפלה )ועיין

.ש״ר וז״ז 8ס ,חמו״ד פוזנא: מנהג סליחות 386.

 אברהם ה״ר פי' עם פוזנא מנהג סליחות 387.

. 4ס ,שס״ח ,פראג :מגניזן יהודה ב״ר

 : ל"א עם והוראדני פוזנן מנהג סליחות 388.
. 8ס תקצ״ח, ברעסלויא,

 יעקב ה״ר ע״י כל״א פולין מנהג סליחות 389.
 שס״ב. פראג, : מטיפליץ הלוי אליהו ב״ר

. 2ס ,גנ״ת , פפד״א
 מאררוש מרדכי ה״ר פי׳ עם מ״פ סליחות 390.

 , שמ"ד , קראקא : (361 )שי' הנ"ל וחתנו
. וז״ז 2ס

 ומעהררין ורייסין וקטן גדול מ״פ סליחות 391.
. ח״ז 2ס ,ת' ,לובלין : הנ״ל פי' עם

 ה״ר פי' עם ת״ת ולשוככי״ס מ״פ סליחות 392.
.2סברלין,תקמ״ר./ סטנוב: איש הלוי יצחק

 ה״ר ע״י וכאור ת״א עם מ״פ סליחות 393.
.8ס , תקפ״ח ,אלטונא :הכהן בר״י שלום

 ה״ר ע״י ומכואר מתורגם מ״פ סליחות 394.
 מטיב כשם פירשטענטהאל בר״י רפאל

 וצאתו כה״ג עליית סדר וכסופס ,שפה
 , ברעסלויא : כל״א קה״ק לכית כיוה״כ

, 8ס / תקפ״ו
 גחש״א לח״ק סליחות עם מ״פ סליחות 395.

 : שמות פ' ה' יום תעניתם ליום בלכוב

. 4ס , תנ״ט , זאלקווא
 סיון כ׳ לתענית סליחות עם מ״פ סליחות 396.

.וז״ז 2ס ,את״ן ! דיהרנפורט :פי' עם

 גזירות על סליחות וכסופו מ״פ סליחות 397.
 הלוי ליפמאן טוב יום לה״ר אוקריינא

.8סיו״ט(:פראג,חש״ד/ תוספות )בעל העליר
 מפולין קהלות ולקצת קטן מ״פ סליחות 398.

. 2ס !ע״ת !פראג נ גדול
 סליחות עם ורייסין וואליץ קטן מ״פ סליחות 399.

. ח״ז 4ס ,שס״ג , לובלין : הקדושים על

 . 8ס , חש״ד , ברעסלויא : לפורים סליחות 400.
. זה עיין ,זאב לכן לפורים מליצה ש׳ הוא ואולי

 יצחק ב״ר אברהם לה״ר ופזמונים סליחות 401.
 מצרה נחלץ אחרי בקוספעלד אויערבאך

.4סתל״ז׳ד״א קבלה: ע״פ פי' עם מעלילה ונצול
 עם ופולין מעהררין פיהם מנהג סליחות 402.

. 2ס ,ת"ח , קראקא :כצדו ל״א
 פולין וקצת מעהררין פיהם מנהג סליחות 403.

 : מחוקק כ״ץ בצלאל כמ׳ ה״ר פי׳ עם

. 2ס ,שס"ט ,פראג
 שלעזיען מעהררין פיהם מנהג סליחות 404.

. 2ס ,ש״ן ,פראג : ואוסטרייך
 ? כדד״א ולא )נצ״ל פראג מנהג סליחות 405.

 ,פראג :כסופו מפתח ועם פולין( : 1078,
. 2ס , רצ״ת , שם . טר"ף
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 , ד״א : דמיין פראנקפורט מנהג סליחות 400.
. וז״ז 4ס ,תע״ה

 .4סתמ״ח, ד״א, פפד״מ: מנהג בל״א סליחות 407.

 .4ס תמי״ד, ,פפד״ט :קלוניא מנהג סליחות 408.

 בשם ונקראים רומא מנהג סליחות 409.
. 4ס ,רמ״ז ,שונצינו : תחנונים

 .8ס ר״ח, לובלין, :ח״ת לשובביס סליחות 410.
. פ״ר וז״ז

 : ילדים כשביל סליחה ועם הנ״ל סליחות 411.
. 8ס , חש״ד ,קראקא

. 4ס , חמו״ד : פי' עם הנ״ל סליחות 412.
 ה״ר ע״י ול״א המלות פי' עם הנ״ל סליחות 413.

 ברלין, .תס״ג ,פפד״א : פרויסטיץ אלחנן

. וז״ז 8ס ,תע״ג

 ף רד״א כ״י :נדפסו שלא שונות סליחות 414.
. נ\2 1604,

 אשמורת סדר הוא .לכוקר לשומרים סליחות 415.
 , הבוקר אשמורת )עיין . פי׳ר ונדפס .הבוקר

. (— סדר

 : מערבי כותל לפני שמתפללין סליחות 416.
. 1667, ן( רד״א כ״י

 וסליחה ישראל זמירות מם' ותפלות סליחות 417.
 שמעון לה״ר ישראל ילדי כשביל משוכחה

 )ועיין . 4ס , תע״ח ,פפד״ט : פרישהויף
. זה( הוא כי 1521, ף ורד״א לילדים משעון

 . הלוי זרחיה רבעו המחלקות. סלע 418.
 ומזכירו .להראב״ד הנפש בעלי ע״ס השגות

סוף ב' נחמד )אוצר :ס״ב שבועות המאור בס׳

•
 הירץ נפתלי ה״י . המחלקות סלע 419.

 התורניים כין המחלקות ממיינץ.על אולמאן

. \.2 86/2 ליידן כ״י : והפלוסופיא
 מעשה והצעת חשוכות כ' המחלקות. סלע 420.

 ה״ר נגד תע״ב כשנת רומי ק״ק ממוני הרס
 מכקש הא' התשובה וכעל , פיסארו מנחם
 )הפליט : זה כשם לו וקרא החרס לקיים

 מלחמת ובס׳ :כתב חיד״א והג"מ . (60•^ 67
 לס׳ רומאנו אברהם ה״ר הקדמת נדפסה חובה

 :ו׳ אות ח״ב שלי ושה״ג י׳ סי׳ ו׳ ול״א )עיין זז
 חובה מלחמת ס' כי וק״ק . הרמב״ן( ויכוח
 ב' הס ואולי • הנ״ל ההרס זמן לפני שנתיס נדפס

. שונים ספרים

 עשהאל. בנימן כה״ר חיים ה״ר חי? סס 421.
 ובסופו הנז׳ לאביו תשו׳ קצת וכתוכס שו״ת

 ,שאלוניקי :התורה כסדר ודרושים לקועיס

. 2ס ,ונתי׳ן

 : הרפואה בחכמת סינא לאבן חיים סם 422.
. ״\ו. 280/7 מיגכען ב״י

 אפטייקר אשכנזי אברהם חיים.ה״ר סם 423.
 : ל״א עם בחרוזים מוסר . מוולארימיר

. 4ס ,ש״ן , פראג
 הירש צבי ב״ר חיים ה״ר .חיים סם 424.

 דרוש מספרי מלוקעיס דרושים . מפוזנא

. 4ס בתי״ם, , ד״א :לשערים ומסודר שלפניו
 : והם הראשונים, חי׳ כולל חיים. סם 425.

 ויומא מגילה לקוטי ,מכות לחי׳ שאנץ חוס׳
 מזוזה תפילין הל' פסקי ,הלוי טוררוס לה״ר

 סנהדרין וחי' לרי״ד סוכה ופסקי וציצית

 )וצעדנער תקס״א ליוורנו, : יונה לרבינו

. 2ס תקס״ו( : 1806
. עזרי( מציאת )עיין . סיים סם 426.

 על . לוצאטו אהרן ה״ד .דחיי סמא 427.
. 8ס , 1860 ,טריעסט :אליל רופאי

 מטריטש אליעזר ה״ד . דחיי סמא 428.
 , ווארשא : דרושים ח״י . פילץ אבד״ק

. 2ס תקג״ו,
 אמ״ד. אבד״ק אלעזר ה״ר .דחיי סמא 429.

 )שי״ב ...ווארשא : הש״ס אגדות על חי'
. כה( עד ראיתיו ולא

 . מצפת יעקב חיים ה״ר .דחיי סמא 430.
 :הטורים על חי' וקצת טורים ד' כסדר שו״ת
, 2ס ץ צבאו״ת ! ד״א

 בן יוסף בן מנשה ה״ר .דחיי סמא 431.
 עם להועיל ישרות הנהגות . מאיליא פורת

 : גב' א׳ קונע׳ רק נדפס לא . להמון ל"א

. 8ס תקפ״ג( או תקע״ח )קאפוסט, חמו״ד
. זה עיין ,גדול מצות ס׳ הוא . סמ״ג 432.

 .יוסף בן לוי לר׳ קדמון דקדוק ס׳ סמדר. 433.
 המסורת מסרות ובס' הקונים הבור בס' הובא
 ארקוואלעי לר״ש הבשם ערוגות ובס' בחור לר״א

. ע״ש צ׳ דף

 מאזמיר. כהן אליהו ה״ר לעד. סמוכים 434.
. 2ס ,תקפ״ו ,שאלוניקי :עה״ת ופשטיס חי'

 .פאלאני חיים ה״ר .לחיים סמיכה 435.
 סמיכה שלמי ובסופו טורים ד׳ על שו״ת

 לספריו השמטות גס , והשמטות הקונים
 לב לספרו והשמטות חיים ודרכי אבות בית

 ח״ה הרשב״א לשו״ת והשמטות ,ח״ח אבות
 אתרן ועד , שם לחיים רחמים וקונט׳

 : הנ״ל לשו״ת מפתחות סמיכה שערי
. 2ס ,תקפ״ו ,שאלוניקי

 מצות על חכמים ב׳ חיברו . זקנים סמיכת 436.
. )ש"י( ...ד״ו : ודינים



מעשיות ספורי — 423 — חכמים סמיכת

.י.׳( ברכת )עיין .חכמים סמיכת 437.

 יעקב ב״י אליעזר ה״ד .כהן סמיכת 438.
 פרקי על פי׳ .באריסאוו אבר״ק כ״ץ

. 8ס ,תקס״ד ,שקלאוו : חכות

 מורה מס׳ הראשון שער הוא .הסמים ס' 439.
 ראשונה ונדפס קראכמאהל לר״נ הזמן נבוכי

. ע״ש ו׳ מכתב א׳ בכ״ח

. הטבע( פלאות )עיין . נפרדים סמים 440.

. עינים( מאירת ם' )עיין ,סמ״ע 441.

 גולה(. עמודי .)עי' קטן מצות ס' םמ"ק.הוא 442.

 אזולאי. דוד יוסף חיים ליאיר.ה״ר נםן0 443.
 ,ליוורנו שונים(: )לעניניס ותפלות למוד פדר

 .8סתקפ״ו, ,ד״א .16ס ,תקנ״ד , שם .תק״ן
 להמחבר. קטנים ספרים שארי בצירוף גס ז״ז ונדפס
 כרמולי הרב ]והנה . הקדש( עבודת )ועיין

 בר״ח כליוורנו גמ״ח חכרת לבקשת שחיברו כתב
 וה״ר .חיד"א( הרב בתולדות ב׳ )שה״ג תק"ל היון

 ראשי הפרנסים לפקודת חיברו : וז״ל כ׳ יוא״ל
 סיון“י״ח כנפיך כצל המעשה ליום ישראל אלפי
 הס' כראש . וגו' וכואך צאתך ישמ״ר ה׳ שנת

 אכל . וכו׳ דוד לב קוננו׳ צורף והנה : כתוב

 יוסף ס׳ תחתיו בא שבידי תקנ״ד משנת שני כד׳
. עכ״ל[ להק

. בחורים( סוד )עיין . בהולים סעד 444.

 משה ב״ר דניאל ה״ד .מצוה סעודת 445.
.2ס ,תקנ״א ,ד״ו :דרושים .טירגי דוד

 שלשלת יוסף דברי מם׳ דברים ספור 446.
 :התוגרמיס מלכי אור זריחת וספור הרבנים

. 8ס , נחל״ת ,קושטאנדינא
 :לאמ״ד הפורעוגיזן מביאת דברים ספור 447.

. 16ס חמו״ר,

 ב״ר וידאל חיים ה״ר . החיים ספור 448.
 הפרשיות( )כסדר דרושים .אנגיל שבתי

י״ז(. ח' )זצ״ל .2ס והספדיסןשאלוניקקתקכ״א,

 שבתי תולדות .הפלאות קן חלומות ספור 449.
 עניניו וכל ותועבותיו מעשיו וכל שר״י צבי
 לר״י צבי נובל ציצת מס' מלוקע סופו עד

 והר״ט צבי חכם הגאון ומספרי ששפורטש
 מאורעות בשם ג״כ ונקרא וזולתם חאגיז

 . תקע״ד ,קאפוסט . 1804 לעמבערג; :צבי
. 8ס . .תר" ׳ שם .תקצ״ח , ווארשא

 קרוב מרגליות בענין מאורע ספור 450.
. יה״ש ב״י :לאלכסנדריא

 ושאר מולכו שלמה ר׳ של מעשה ספור 451.
. ״\ו. 1705, ן< רד״א ב״י :בקצור מעשיות

 ,אנטיוכס מגלת כולל .המעשים ספור 452.
 ,מנטובה : דניאל מעשה ,יהודית מעשה

. 8ס , תפ״ה
 : באריכות ועניניו הראובני דוד נסיעת ספור 453.

. 560 רח״ם כ״י
.ישרים( מגד )עיין .פלאות ספור 454.

 בימירובירטו ישראל על שעברו הצרות ספור 455.
 רוסי די ב״י :תשס״ז ד״א בשנת צרפת מלך

. יהודה[ נשבע ]וצ"ע .563/13

 לה״ר השמים מהלכות כל תולדות ספור 456.
ל״ה(. ש' )תג״י :ב״י ,מרומא עמרון שבתי

. הפוך( עולם )עיין . הנגף הלאות ספור 457.

 הגזירות מימי מעשיות איזה ספולי 458.
. 1704, רד״א ב״י :והגירושים

 . המעשה( ס׳ )עיין . הפלאות ספולי 459.

 כסמוך( מעשיות מלחמות.)עי׳ספורי ספולי 460.

 רבים מעשים קובץ . מעשיות ספולי 461.
 אלדד א( :והס ,המוני יהודית בל׳ ושונים

 ס' הוא משה נשיקות ב( .זה עיין ,הדני
 מלחמות ספורי ג( . ע״ש משה פטירת
 נחלה מעשה ד( .בניה ושבעה אשה ומעשה

 בשנת — גזירת או אוקריינא ומן אומן מן
 מעשה ו( . ומליצה משל ה( .ות״נן ת״ת

 ספורי ח( .ישורון מעשה ז( . יהודית
 מעשה ט( . ומדרשים מתלמוד מעשיות

 . הרועים גזירת מעשה י( . צדקה
 חסיד. שמואל לר' שקרה מה נסים מעשה יא(

 צניעות ודרכי מוסר הנשים הנהגות יב(
 . הגדול אליעזר ר׳ צוואת יג( .לנשים

 ארץ מעשה טו( .נחמדים מעשיות יד(
 וכתב לא״י הסופר יוסף ר׳ בנסוע ישראל

 לישראל הקב״ה שעשה והנפלאות הנסים את
 .תקצ״ד ,סדילקאוו :תקכ״ב בשנת וצפת בא״י

 .ח״ז 12ס , תר״ח , שם . 8ס ,תר"ה , ווילנא
 אשר מהם ויש . למקומותס בשמותס עיין ]ורוכס
 בלה״ק גס ככר ונדפסו אחרים מספרים הורמו

 מיוחד בשער נדפסו פה אלה וגס , כל״א וגם
. לכדו[ א׳ א' גס למכרם לכאו״א

 .ול״א בלה״ק למהר״ן מעשיות ספורי 462.
 הירץ נפתלי ב״ר נתן ה״ל ע״י לביה״ד הובאו
 מהר״ן לקוטי לס׳ השמטות ובסופו מלבוב

.4ס ,תקע״ה ,)רוסיא( חמ״ד ספורים: ושארי

 האריז״ל מתולדות מעשיות ספולי 463.
 919, 0 61 981,ף רד״א ב״י והנהגותיו:

 ג״כ ועיין ,האר״י שבחי ש׳ שהוא ]ונראה
. ס'[ כאות האר״י לידת סדר



ספרא 424 מעשים ס:פורי

 . 8ס ,שי״ד ,פירארה :מעשים סיורי 464.
. מעשים( )ועיין

 ושארי אוסטרייך מגזירות מעשים ספורי 465.
. 1706, רד״א כ"י :שונים מעשים

 עד רל״א משנת באשכנז מעשים ספורי 466.
. ^. 1707, ן( שם ב״י :ש״ז שנת

.ישראל( גאולת )עיין .נפלאות ספורי 467.

 פאוויר אליעזר ה״ר .הפלאות ספורי 468.
 בל״א מעשים משורי . דזאלקווא ספרא

 ובגו שמואל מר׳ ומעשיות ומדרשים מתלמוד
 ..תקס״ ,זאלקווא : וזולתם התמיד יהודה ר'

. 8ס ,תרי״ג , ווארשא . 4ס ,תקצ״ז , ווילנא

 : ווין עיר על הטירקען כשצרו ספורים 469.
. 8ס ,חש״ד ,פראג

 ללה״ק מועתק ומלחמות מעשיות ספורים 470.
 : אלגאבה די משה ב״ר יעקב ה״ר ע״י

 העתקת ]הוא . 4ס ,חש"ר , קונשטנטינא
. זה[ עיין דגואלה אמאדיש

 ומעשי ותועבותיו שר״י ש״ץ מתולדות ספורים 471.
 קונקי אברהם ה״ר ע״י העזתי נתן נביאו

 בס׳ ]ואח״ז . 8ס ,תדי״ן ,ד״א : מהברק
• [ןה ייןע / ליעכ"ז הקנאות תורת

.ותרצה( עובד )עיין קדם. מני ספורת 472.

 על אגרת .פריציל יהודה ה״ר . ספירה 473.
. יה״ש ב״י :בקצור התכונה חכמת

 ובסופי מפירות עשר על פי׳ ספירות. מ׳ 474.
240/0 מינכען ב״י האמונה: עיקרי י״ג פ'

 קבלת לפי . — סדר .העומר ספירות 475.
 22 באמ״ד רוזענטהאל ב״י : האריז״ל

. (1174 ע׳ )רשי״ר

 כל עם . — □דר .העומר ספירת 476.
 .ולאחריה לפניה והכוונות והתפלות המזמורים

. תפלה סדרי ברוב גם לבדו גם ס״ר נדפס

 , ההטעה( ס׳ )עיין .הספסטיכא ם׳ 477.

 ש״י(. )תוס' מווין: פייטיל ה״ר לקט. ספק 478.

 יוסף ה״ר מפי׳ קצור יש״ו. מעפה על ספקות 479,
 זה. עיין כאבותיך תהי אל אגרת על ברש״ט

.ו.\2 38 61 43, אח״ם ב״י :רג״ל כנת חובר

 .המשנה( מרכבת )עיין . אנשיל ר' ספר 480.

 , ספר( קרית )עיין . הראבי״ה ספר 481.

 , בחור( )עיין .הבחור ספר 482.

. החכמה( ם׳ )עיין . ברוך ספר 483.

ברית(. כריתות הברית, )עיין הברית. ספר 484.

 לה״ר והמדות החשבון בחבמת ספר 485.
 : לשנים ונחלק כומטינו אליעזר ב״ר מרדכי

 החשבון בחכמת החשבון ס׳ הוא הא׳
 עניני כל על המרות ס׳ והב׳ )אריטהמעטיק(

 נחלק מפר וכל )געאמעעריא( השמחים ומדות

 .רעבענשטיין ביד ראיתי כ״י : ופרקים לחלקים
. ל״ג דף רשימתו ועיין

.יוחסין( )עיין .יוהטין ספר 486.

 מזמור על פי׳ בעש״ט. ישראל מרבי ספר 487.
 ובסופו המקוה וכוונת סוד ע״פ בתהלים ק״ז

 : וכו׳ חד הוא אנת ז״ל הנביא אליהו הפלת

 דרבי בס' גם ונדפס . 8ס ן תקס״ה , זיטאמיר
. זה עיין , ישרים

.חיים( עץ )עיין .המשפטים ספר 488.

 למהר״ם שירה פרקי על פי׳ .נחמד ספר 489.
 חמו״ד : אלהים בית בספרו אשר מטראני

. 8ס זאלקווא( או )לבוב
 .אמרים( לקוטי )עיין .בינונים של ספר 490.

 .החכמה( ס׳ )עיין . ברוך ר׳ של ספר 491.

 קמחי יוסף ה״ר פי׳ לקועי . תורה ספר 492.
. ו.\2166/10 רוסי די כ"י :עה״ת

.חיים( עץ )עיין .התורה ספר 493.

 להלן(, 525 סי' ועיין חיים, שנות )עיין סת״ם. 494.

 הרמב״ם לדעת . רב דבי ספרא או ספרא 495.
 אלעאי בר יהודה דר׳ אניבא וסתמו רב חיברו

 וב' א' סי' ם' שג״ב )עי.ין שונות דעות בזה ויש
 סדר מדיני ברייתות כולל .במקומו( שלי ושה״ג

 ישמעאל דר' מדות י״ג ע״פ ועהרות קדשים
 שמסודר לפי בהנים תורת בשם גס ונקרא

. 2ס ,ש״ה ,ד״ו : ויקרא ע״ס ומחובר .

 :ההשגות בעל הראב״ר פי׳ עם הנ״ל ספרא 496.
 דף ח״א ]ופירשנו . 2ס ,חש״ד קונשטנטינא

 , חכמים לשון בקובץ ממנו קצת שנדפס כתב ז'
. זה[ עיין

 לה״ר אהרן קרבן פי׳ עם הנ״ל ספרא 497.
. אהרן( קרבן )עיין . חיים אבן אהרן

 לה״ר והמצור, התורה פי׳ עם הנ״ל ספרא 498.
.4ס,1860מלבים:באקורעשט, ליבוש מאיר

 מסורת הראב״ד^ועס פי׳ עם הנ״ל ספרא 499.
 : ווייס הרש יצחק ה״ר ע״י התלמוד

. וצ״ע 2ס , 1862 , ווין

 עם ח״א הנ״ל כהנים תורת הנקרא ספרא 500.
 נפתלי ב״ר הירש צבי לה״ר פירושים ב'

 מלוקט פי׳ א( :רפאפורט הכהן הירק
 . בחנים עזרת בשם הפשט עומק לבאר

וכו' הטבעו פירושו אדני מה על לבאר ב(



ספריט

 ן שמע דרבי אליבא וסתמו רב חכרו סירי. 516.
 ובערוך . ,רב דבי ספרי ג״כ נקרא ולכן

 תהלהו ע״ש וישלחו ? בר גם לפעמים קוראו

 מ־רש בשס גם . (2 סבר ,יחכיר ערך )עיין
 ברייתות כולל דקל(. בערך )שם וישלחו

 מסודרות ההורה מדות י״ג ע״פ נדרשות
 ספרא כמו התורה הוף עד נשא פ' מתוך

 : ולפסקות לפרשיות ונחלק ויקרא ע״ס דלעיל

 ,זולצבאך , תקמ״ט המבורג, .2ס :ענ״ו, ,ד״ו
. 4ס ! תקס״ב

 לה״ר אברהם זרע פי' עם הנ״ל ספרי 517. ■
 . ליכטשטיין זלמן יקותיאל אברהם

 לחכם קדמון מכ״י ובאורים הי' בו ובאו
 ,הלקים לב׳ ונחלק שמו נודע לא ירושלמי

 : ח״ב . 2ס , תקע״א , דיהרגפורט : ח״א
 חמ״ד נם ח״ב )וראיתי . 2ס , תק״פ ,ראדיוויל

. טוב( המבש״ד יב״א ב״א והפרט
 נדפסו לא אשר ושיםכ/ כבה עליו הוכרו ]וז״ז

 : הם ואלו י״א שי' בול״א ממנו וקצתם כה עד
 טהר״א ג( . הילל רבינו ב( .הראב׳יד א(

 . פראנקפורט משה ה״ר ד( . חיים אבן
 אליעזר ה״ר ו( . הברייא חיים ה״ד ה(

 ן׳ סולימאן ה״ר ופירושים הגהות ז( .נחום
.כפוסי[ חיים ה״ד ה( .אוחנא

יעקב ב״ר דוד ה״ר . רב דבי ספרי 518.
 קצת בו ומביא הנ״ל ספרי על פי' פאררו. -

 דוי״ד ,שאלוניקי : זה לפני הנז' מפרשים
כרה״ם ודלא , )תקנ״ט לפ״ג המל״ךלהדו״ת

.לעיל( שפרי )עיין רב. דבי ספרי 519.
 והוא כילקוט פעמים כמה מובא . זוטא ספרי 520,

 כמקומו שלי ושה״ג כ׳ )ול״ב :בידינו הספרי ע״ד
 שני פנים של ספרי ג״כ ונקרא . וע״ש(
 בהגהות זוטא וישלחו .י״ע ז׳ ויקרא ברש״י

 שני מדרש . ז׳ משנה פ״ח פרה הר"ש לפי'

 ע״א ט״ז דף שוטה כרש״י אחרים בפנים
 .א׳ דכ״ט שנהדרין ברש״י אולי דספרי ברייתא
 כערוך וישלחו של אדרים פנים מדרש

. טג , ברדס ערך

 על פי׳ .כפופי חיים ח״ר חייט. ספרי 521.
 יהודה שבות כש׳ נזכר .כ״י , ומכילתא ספרי
 ח״ב שלי ושה״ג ד׳ )כ״ל : נגאר יהודה לה״ר

. כמקומו(

 ,זוטא( ספרי )עיין .שני פנים של ספרי 522.

 והרא״ש התום׳ קורין כן . חיצונים ספרים 523.
 )ול״כ : וכדומה שופריש מש׳ כמו קטנות למש׳
. כמקומו( שלי ושה'׳ג כ״ג

.54

 חדושיס ובסופו ,העירה תוספות כשם
. 4ס , תר״ה ווילגא :ובאורים

 לה״ר האיפה עשירית פי׳ עם הנ״ל סברא 501.
, : יחיאל יהורה יק איי! יצחק
, 2ס ,1848

 חכמי כידי שה־ה ופוסק דינים ס' * ספרא 502.
 ומובא קמ״ט שרש במהרי״ק מוזכר . איטאליא

 שהוא הדבר וקרוב נמצא, ואינו יו״ד שי׳ ננ"י
 י״ב הי׳ ה׳ ול״א ג׳ שי׳ ש' )שג״ב : הנייר ש׳

. כמקומו( ח״ב שלי ושה״ג

 נזהר נזכר . קדמאה דאדם ספרא 503.
. וכו׳ והקונים

.לעיל( ספרא )עיין .רב דבי הפרא 504.

 כזהר נזכר . מלכא דשלמה וגניזא ספרא 505.
. ע' דף יתרו פ'

 בזהר נזכר .כבא המנונא דרב ספרא 506.
. פ״ר וכו' זהר ותקוני

 כיה בחצרות למבעי ורהמין דתיי ספרא 507.
 : זכה ותפלה עלמין בית הפלה עם אלקינו

, 8ס , תקצ״ט , ליוורגו
 בכמה והקונים בזהר נזכר . דחנוך ספרא 508.

, חנוך( ס' )ועיין . מקומות

 מאמר בעל הוא .סבא ייבא דרב ספרא 509.
 ועיין . קי״ד דף עד משפעים ם' ריש כזהר השבא
. ע״ב ז׳ דף ח״ג כזהר

 כתקונין נזכר . סבא ייסא דרב ספרא 510.
, הדורות בסדר ועיין

 בתקוני נזכר . כרוספדאי דרב ספרא 511.
. וקל״ז קל״ו דף קושט׳ ד׳ זהר

 אע״ה ליעקב מיוהש .דצניעותא ספרא 512.
 פ׳ כוף בזהר ונמצא אע״ה לאברהם יצירה כה׳

 ככתבי ונמצא עליז פירוש עשה .והאריז״לתרומה
 בן ה׳ כעל ליד כא ההוא והפי׳ ,ז״ל מהרח״ו

 מהרח״ו מכ״י שהעתיק הלוי בנימן ה"ר מכת״י דוד
 כענדינן לר' דוד בן ם׳ כהקדמת עיין . ממש עצמו

 ועי; שם. ומ״ש אמת אמרי ועיין זהר )ועיין
. דצניעותא( ספרא על פי'

 הגר״א פי׳ עס הנ״ל דצניעותא ספרא 513.
. 4ס , תק״פ , ווילנא : מווילנא

 יעקב ה״ר .דיעקב דצניעותא ספרא 514.
 קבלת ע״פ התורה כסדר פשעים . תמרילש

 : הקבלה לחכמת כללים וכמה האריז״ל

, 4ס , תב״ט , ד״א
 סוד באור )עיין . דצניעותה ספרא 515.

. כו׳( אדרא



סתרי426סרפיוני

 משה ה״ר ע״י נעתק .לפותות ס' פרפיוג? 52 4.
 יואניס להתכה רומית מהעהקה מצליח בן

. י.\2 569 רח״ם כ״י ;קריטונה ממדינת
 תשובות .קלוגער שלמה ה״ר .פת״ם ס׳ 525.

 ,לעמבערג :ומזוזה תפילין ס״ת על ודינים
. 2ס ,1856

 ע״ד רוח על פי׳ .הרמב״ן .תורה פתרי 526.
.״\ו. 29/3 מינכען כ״י : החמת ודרך הרמז

 שמואל בן רזיאל . תורה פתרי 527.
 ומשלי השמות שתוף בחור . אבואלעפיא

 ונפרעו להרמב״ם נבוכים מורד. בה׳ הנבואה
 אלהית בחכמת עניניס איזה באור הוא

 חלקים: לל ונחלק המורה סודות לל״ו הנוגעים
 . חיים ארח בפס סודות י״ד באור ח״א
 . חיים מקור בשה סודות י״ב באור ח״ב
 . חיים תוכחת בשם סודות ד יו״ באור ח"ג

 לח״א, א'" "חלק בר״ת קען שיר חלק כל בראש
 נמצא לח״א ,לח״ג ״ג' "חלק ,לח״ב ״ב' ״הלק

מינכען כ״י הצעה: ולה״ג פתיחה ,לח״ב הקדמה ז
נקרא ¥. 141 רוסי די ובכ״י . 32 61 55/2

 נתיבות שבעה ואח״ז מפתחות פ׳ בפס נ״כ
. להנ״ל,ע״ש מאמרים ושארי הקבלה ועל התורה

 וברשימה ¥. 1666, ף רד״א בכ״י נמצא נם
 בנימן ושמו *לאי כנועות מיוחס תקמ״ב משנת

 נם קרה וכן , בסופו אשר בשיר בר״ת החתום
 לה״ר ליחסו בשוא נתעה אשר דעליטש לההכם
 ע״פ שאלתיאל בן זרחיה ה״ר או הלוי זרהיד.

 לייפציג בכ״י הזה הס׳ בראש שיר חרוזות ראשי
. שם הספר הקדמת חסרון ומפני ^2 39

 הכ״י יכל שוו לח חלקיו ושם הספר שם נס
 הנ״ל לייפציג בכ״י כי . זה כראי זה ראי ולא

 , צדק מורה חלקיו ושם המורה סודות
 ובכ״י .ע״ש משפט מורה , הסד טורה

 שמו( הסר )לח״א בשם חלקיו נקראו נ\2 69 ווין
 הספר שנקרא כ״י ויש .כפור יום ,שבת יום

 לס' חייט ר״י בהקדמת ועיין . המורה מורה
 מעין ,הנפש חיי )ועיין . האלהות מערכת

* גנים( מים
 מהדורא הוא לאנדויער החכם לדעת ואמנם

 עק״ד תוס' )עיין הנפש חיי מספרו תניינא
 במקומות בכ״י מצוי ס׳ הוא ובכלל ...( דף תר״ה
. הנ״ל בלעדי גם הפר אוצרות וברוב רבים

 , ישראל כנסת , זמר )עיין . תורה פתרי 528.
. תהפוכות( לשון

 ושער היראה ושער התורה פתרי ס׳ 529.
 373 רח״ם כ״י :למי נודע לא , התשובה

 הסתרים לשנים נחלקו ס'—שנ"ט דף במפתח ושם
. ע״ש ,לחוד והשערים להוד

תליתאה מהחרא ם אוח נשלם



הספרים אוצר
ע

 ע״י לביה״ד הובא .דמטטרון שמות ע׳ 1.
 חמו״ד : גראף מנחם ב״ר משה ה״ר

. 8ס (,1678)

 להרמב״ן מיוחסים . פסוקים ע״ב 2.
 תמיד נספחו וכן התפלה אחר לומר ומסודרים

 לבדם גס ונדפסו . תפלות סדורי רוב אל

. 4ס ,יכן( )ד' חש״ד ,פראג : בל"א

, אליהו( אדרת )עיין . יצחק עבדי 3,

 . הלמב״ס הפרי חלקי מי״ד ח׳ . עבודה ס' 4.
. תורה( משנה )עיין

 והערות רומית העתקה עם הנ״ל עבודה ס׳ 5.
 : ביהמ״ק צורת ועם קומפיעני ל. ע״י

. 8ס , 1678 ,פאריז

.תפלה( )עיין .בלב עבודה ס׳ 6.

. (—.סדר )עיין .וזוטא רבה עבודה 7.

 ב״ר וואלף זאב ה״ר .תמה עבודה 8.
 עבודת סדר בווילנא. מ״מ פייוויל יחזקאל

 והקערת הקרבנות פרשיות עס המעמדות היום
 הרמב״ס לדעת מסודר המוספין ועבודת
 :חלקים ב' !וכו׳ לונזאנו די והר״מ והרמ״ע

 בקצת כנ״ל עוד . 8ס ,ז׳—תקצ״ו ,ווילנא
. 8ס ,תרי״ט , ווילנא :ותקונים שנויים

 .בנבנשתי יהושע ה׳ר .תמה עבודה 9.
 נדרי כל וכוונת להרמ״ק יוה״כ עבודת ע״ס פי׳

. 8ס , חש״ד , קונשטנטינא : האריז״ל ע״פ

 : המות פ׳ בראב״ע מובא . אדמה עבודת 10.
 : וז״ל כ׳ נ' הי' ע׳ וכתלי .שנ״ה( )סה״י
 הרב הזכירו מצרים מל׳ נעתק האדמה עבודת

.ע״ש ע״א ה' דף יהודה נפוצות בה׳ מוהקאנוו

11.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

 משנת קאשמן ברשימת מצאתי .אהרן עבודת
, 207, 0 הקס״ב

 ב״ר בער עקיבא ה״ר .א יוד עבודת
 עס הפלות כדר .מהיין הענוכש ר' יוסף

 לה׳ ונחלק ויהודים ותקונים והנהגות כוונות
 ת״ס ,ברלין ,תמ״ח ,ו-יילמרשדארף : שערים

. ת״מ( :885, $ )ורד״א

 ושמו מרובה תוס׳ עם הכ״ל הבורא עבודת
 : בורא עבודת של בתרא מהדורא

 .4ס תס״ג( דני׳(: ח״ח )ופירדע תס״ז זורצהאך,

 .עבודה( שערי )עיין .הבינוני□ עבודת

. ש״פ( הגדת )עיין .הגפן עבודת

 אשכנזי גרשון ה״ר .הגרשוני עבודת
 ׳ פפד״ט ו שו״ת קכ״ד ח״א ♦ מיק אבר״ק
. 2ס , למשפ״ט
 משאדאווי. גרשון הגרשוני.ה״ר עבודת

 .)שי״ג( . 4ס ,ב״י .פיה״ש על גדול באור
.. . במלואיה ועיין

 יצחקאברבנאל. תן ,הרבזקנים עבודת
 . ע״ב דנו״ו למו״נ בפירושו מזכירו .ב״י . מאמר

 בכל הנוהגות המצות סדר . היום עבודת
. ״ץ. 283, ו־ד״א ב״י : יוס

 , — פדר )עיין .הספורים יום עבודת
• (— פ,,

 . קטחי ישראל ה״ר ,ישראל עבודת
 ,אזמיר : להרמ״ק יוה״כ עבודת סדר על פי׳

, 4ס תצ״ז,
 שבתי ב״ר ישראל ה״ר ישראל. עבודת

 ודרושי התורה כסדר פשעים . מקאזניץ
ופי׳עלפ״ח ולקועיס ש״פ הגדה ועל מועדים



הקדש עבודת — 423 — בה; עבודת

 ,זיטאמיר . 1842 ,יוזעפאף : ש״כ הי' וקנה
. 8ס ,תרח״י ,לערבערג . 4ס ,תרח״י

 להזני השכורים ביום גדול כהן עבודת 23.
. 8ס (1780 )לונדק, חמו״ד : ככרדים קהלות

 משה ב״י אהרן ה״י .הלוי עבודת 24.
 : ב״ח , הקבלה ע״ד עה״ת חי׳ .הלוי

. 4ס ,1831 , לעמבערג
 המכונה אכסילראד ה״ר .הלוי עבודת 25.

 וביאורים דרשות .הלוי יושף ב״ר בענדיט

 , קראקא : בראשית ע״ש רק ונדפס עה״ת
. 2ס ,הש״ד ,לובלין . שצ״ט

 אליעזר ב״ר שלמה ה״י .הלוי עבודת 26.
 הרמב״ם( דעת )כפי המצות כל מ״מ .הלוי

 עליהם שמדובר למקומות התורה כשדר
 ומורים ורמב״ם ושפרי כפרא ומכילתא בתלמוד

 לשפר ח״ב והוא כפרים ושארי ופוכקים
 )קושט׳ חמו״ד . חש״ד ,קושט' : צדק מורה
 חמו״ד .ש"ו ,ד"ו , ע״ה(—רע״ו לשנות המוך

 )וכיין . 8ס ,ת״ן , ד״א . 4ס ,)קראקא(
, צדק( מודה

 כל בו לרמוז גדול בפר עוד לחבר יעד ]גב
 לו וקרא במושבותס למקומותב בפרנוב הדינים

. ע״ש[ משיט עין

. הזבח( ברכת )עיין . הלוי עבודת 27.

 אהרן ב״ר מיחד ה״ר .המלך עבודת 28.
 מדכקים ממוי״ה דינים לקומי . נייהויז

.16ס ,תמי״ם ,בדלי! :ואחרונים ראשונים

 יקותיאל ב״ר מנחם ה״ד .המלך עבודת 29.
 ובשופו שופר דיני על נוסדים דרושים הכהן.

 : זקנים עטרת בקיניי׳ מנכדיו גפ״ת הי'
. 4ס ,תק״ל ,זאלקוו^

 יהירה ב״ר מנחם ה״ר .מקדש עבודת 50.
 עבודת יום לכל עבודה כדר .לונזאנו די

 ושירים ופזמונים הפלות עם ולויס נהנים

 . 8ס , חש״ד , קונשטנטינא : זהר מאמרי ע״פ
 .ידות( שתי )עיין מרובה הוס' עם כנ״ל עוד
 ,שקלאוו : עבורה עבודת בשם כנ״ל עוד

.המקדש( עבודת פדר )ועיין . 8ס ,תקס״ג

 )עיי! .מפאגו להרמ״ע המקדש עבודת 31.
. 8ס תפ״ו, פיורדא, : וזוטא( רבא עבודה סדר

 עם שירה ופרקי הנ״ל המקדש עבודת 32.
 , 8ס ,תקכ״ז ,ליוורנו : יעב״ץ ה״ר פי'

 דיין דעסויא משה ה״ר מקדש. עבודת 33.
. מהותו פורש ולא מהרש״ד ב״י : ב־לויגא

. מילדולה ה״דרפאל מקדש. לכודת 24.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

 בשס לספרדים יו״כ עבודת כדר על פי׳
 .6ס(,1777׳מנחה:ליווונו,תקנ"א.)שט קרבן

 .מהר״ץ( שו״ת י )עי .המקדש עבודת

 . איסקאפה יוסף ה״ר .משא עבודת
 אנשים ושמות גיעין והל׳ מכיס דיני על

 : 858 )ונעדנער תרי"ד , 'וניקי שא :ונשם
. 2ס תר״ו(

 מקדש עבודת )עיין . עבודה עבודת
 : וז״ל כ׳ שכ״ה נשה״ד אבל . לעיל( להרמד״ל

, הוא,וצ״ע זה לא וא״כ עבודה עבודת ג״כ חיבר

 דור יוסף היים ה״ר . הקדש עבודת
 : לשנים ונחלק ומוסר ?נהיות .אזולאי

 ביראת האדם להנהגות באצבע מורה ח״א
 שמיר צפורן ח״ב . המיה לכל ודינים ה׳

 ,ליוורנו :!תקנות כגולות ושמירות אזהרות

 :כתוב השער )ועל שם ,תקמ״ו , שם . תקכ״ב
 וכף גודל קשר :בו ונוכף רביעית( נדפס

 זאלקווא, . תקנ״ט ,שקלאוו . תקס״ב . אחת

 . תקע"ו , פיסא . תקע״א , שם . תקס״ר
 , ווילנא . תקפ״ד , ד״א . תק״פ 7 הרובשוב

 ,)זאלקווא( חמ״ד . רד״ב ווארשא . תקצ״ר

 חש״ד ,לונדון :לבדן ח״א . 8ס ,תר״ח
. 8ס ,)תקנ״א(
 בו נוספו אחת ואחת הנ״ל הקדש עבודת

 / בסדר יוסף :אלה הקעניס כפריו עוד
 , גודל קשר ,ליאיר סגסן ,אחת כף

 . בזה שאין מה בזה ויש ישראל שומר
 : כולם עם כה עד ראיתי אפר הם ואלה

 . 8ס , תר״א , ירושלים . תקנ״ד ,לי,יורנו
 . 12ס , 1859 ,שם . 1857 ,פרעסבורג

 אמת לרוד ס׳ עוד עליהם ונוסף כנ״ל עוד

 ... לבוב . 8ס ,תר״ז ,ירושלים : וש״ד
 ונכללו החדש הקדש עבודת בשם כנ״ל עוד

 בזה אבל ,בסופו נדפסו או הנ״ל כפריו ה' בו
 באצבע מורה חלקי ב׳ רק מצאתי לא ■שראיתי
 , 1849 , זאלקווא :לבדו הנ"ל שמיר וצפורן

. ז״ז וגם בזיטאמיר גם עוד ונדפס .8ס

 יחזקאל ב״ר מאיר ה״ר .הקדש עבודת
 חלק וכל לארבעה ונחלק קבלה ס׳ .גבאי ן׳

 : אלהים מראות ג״כ ונקרא לפרקים

 , קראקא .והרנינ״ו ,ד״ו . ש"ה , מנטובה
 כנ״ל עוד . 2ס ,תקפ״ז , סלאוויטא .של״ז

 .8ס ,1857 שם, . תר״ט , לבוב : חוברות בד'

 )בע״ס הלוי מרדכי ה״ר .הקדש עבודת
 בשו״ת מביאו .כ״י ,עה״ת פי׳ . ורדים( ננת

. )שי״ג( : נועם דרכי

 .ואלי דור משה ה״ר .הקדש עבודת
. יוא״ל ב״י :קבלה עניני
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43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

 55.! אדרת בן שלמה רבינו .הקדש עבודת
שערים: כמה חלק ובכל חלקים ב' .)הרשב״א(

 56. חציית ניעירו בריכי נתיבות בית א(
 נפש אוכל בדיני מועד ית1 ב( .ין והחור.
 הנפש בעלי ה׳ לו ונלוו . ויו״ע בשבת

 57 ב׳ להרא״ה נסך יין וכללי להראב״ר

. 4ס ,שס״ב ,ד״ו : פרקים
 ס׳ לו ונלוו לבדו הנ״ל הקדש עבודת

 סאמיגה לר״י וב׳ פ״א ביצה חי' יוסף פורת

 , פלאוויטא . תקכ״ד ,מיץ : נוספות ושארי

 , נאווידוואהר :לבדו כנ״ל עוד . 4ס תקס״ה
. 2סאפען,תק״פ, .4סג,*תקם ווארשא, .תק״.

. מקדש( עבודת )עיין . הקדש עבודת

 1 עבודת )עיי; .החדש הקדש עבודת
'2■״י י . לעיל( מיד״א לה״ר הקדש

 ה״ר פי׳ עם הפלות סדר .התמיד עבודת
! . 8ס ,תקנ״ד ,ליוורגו :חבילייו אלישע

 הנשיא הייא ב״ר אברהם ה״ד העבור. פ׳
 הקופות וחשבון העבור הכמת על .הספרדי
 לביה״ד הובא .מאמרים בג׳ וכו׳ ומולדות

 מספר אחד ופרק לוחות קצת בתוס' מכ״י
 להאפודי המהלכות חשבון על האפוד חשב
 60. ן וןונךל :פיליפאווסקי צבי ה"ר ע״י

. 8ס ,תרי״א
 . הובא .הנ״ל בענינים להראב״ע. העבור ס׳

 0 * לימים כי ע״ם נח פ׳ הראב״ע על יוסף אהל בפי'
 העכור סוד פ' הוא ואולי , ע״ש שבעה עוד
. . זה עיין ,שלו

 )חי אהרן ב״ר יצחק ה״ד . העבור ס׳
ע״ש. מ׳ פ' עינים מאור בס' כ״ח(.כנ"ל.הונא ה״א

 1 אצל מובא .גאון סעדיה לרב העבור ס׳
 ערביים מהברים גס . )כעת( נמצא ולא המחברים

 1 שנכתב ונראה העבור פ׳ בשס אותו מכנים
. ערבי בל'

 . מיימון ב״ר סעדיה לה״ר העביר ס'
. העדות( ארון )עיין

 66.!מרדכי ב״ר יששכר ה״ד .שנים עבור
 07. ומולדות הקופות ?(.חשבון סוסאן )בן סומאן

 * | השנים ועבור עולם עד ?( )הרצ״ע שכ״ד משנת
 ! והמנהגים הסדרים וכל לעברונות השייך וכל

 תקון ג״כ ונקרא והפשרות הפרשיות בקריאת
 , של״ט ,ד״ו . שנ״ר קונשטגטינא, : יששכר

"\ו. 167 ת' אות שת״י כ״י הגהות עס ]ובש״י .4ס
ן .ע״ש[ , שב״ר ,שאלוניקי :נ״ב

 י לוחות .פינצי מרדכי ה״ר . שנים עבור
 י : באורים עם שונים ממחברים ושערים

. ^.570 רה״ם ב"י

 ענף ,דוד אהבת )עיין .אהבה עבותות
. אבות( עץ

 אלקבץ שלמה ה״ד .האהבה עבותות
 )ב״ו : נדפס ולא האמת ע״ד ]קבלה[ ..לוי 1

. כמקומו( שלי ושה"ג פ״ח

 ב״ר אליעזר ה״ר מהבור עברונות ס'
 ומולדות החופות י.השב^ אשב. ן בד יעקב

 דרב עיגול בו מצא5ו העמיס והגי ועברונות
 )ועיין .מקורו נודע לא אשר ג?ון נחשון
 מהג״מ הערוך בעל ר״נ לתולדות ־■וספותו תקוניס

 (.30 להערה פ״ב דף א ת־נ בבכה׳יע שי״ל
 ,באזיל מינשטער: סיב. ע״י ראשונה נדפס

 די ריווא . של״א( דף ח״ב )פירשנו 4ס , 1527
. 4ס , שכ"א ן טרינטו

 ב״ר דוד ה״ר הגהות עם הנ״ל עברונות
 : והירידים ההגעה ,והרס מלאמאז יעקב

.4ס את״ן, פפד״א, ת'. שם . שע״ה לובלין,

 נותן קונע' ובסופו כנ״ל הנ״ל עברונות
 יהושע נתן ב״ר מאיר לה״ר ישועה
 ולוחות כללים .המלבורג מגולה בסת״ם

 אחישנ׳ה בעת״ה ,אופיבאך : להנ״ל חדשים

. 4ס ,)תפ״ב(
 שמעון ה״ר הגהות ועם כנ״ל הנ״ל עברונות

 , שם . תק״ו ,זאלקווא : כ״ץ יונה ב״ר

. 4ס , תקס״ה , שם .תקט״ו
 ה״ר ע״י ולוחות ציורים עם הנ״ל עברונות

 9 רד״א כ״י :טריוויש נפתלי ב״ר יוחנן
,719 .

 אופנתיים ליווא לה״ר כנ״ל עברונות
 : לואנץ בר״מ אליהו ה״ר מהעתק בווירמיש

. 1670, 9 דד״א כ״י
 קיידינובר הירש צבי לה״ר כנ״ל עברונות

. 1669, 9 רד״א ״יב :הישר( קב )בע״ש
 נודע ולא פרקים לכ״ע נחלק כנ״ל עברונות

. ״ג. 299 מינכען כ"י : למי

 . (— עוגת , עוגה )עיין . — עוגת עגה,

 הרעיונות(. עגולות )עיין רעיונית. עגולה

 תשובות או שערים ,ז .הרעיונות עגולות
 הנכבד המלמד השופע ל מאד עמוק א וסופי בפיל

 אלסיר אבו מהמר בן אלקיס עבד בן
 . אלקיס עבד בטליוסי( )וצ״ל בטלמיום

 ברד״א כ״כ .תבון אבן משה ה״ר ע״י נעתק
 סגולות כתוב 1181, 9 ובק״ד . תקמ״ב

 עגולה כ' ובכ״י הדפוס במעות הרעיונות

 ס' נקרא פאריז ובכ״י . כראוי רעיונית
 עק״ד ר.וס' עיין . שערים ח' ובו העגולות

נתנא■ ור' . השערים פתחי גס ושס תר״ך דף תר״ה
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68.
69.
70.

71.

72.

73.

74.

 1 ע' תר״ח עק״ד )תוס׳ רשד לאבן מיחסו כספי

 מיחסו דקלה״א השכחה עומר כס' אכל .תרכ״א(
 וכאוקספורד .ע״ש אלגזאלי אחסר לאבו

। 407 עכרי כל' וגס 400 ערכי כל' נמצא
. 201/6 ובמינכען , סס
 ; זה(. לפני הרעיונות עגולות העגולוח.)עי' פ'

. הבא( עולם חיי )עיין . העגולים ס'

 । : זכרון מעורר כס' מוכא . אהרן עדות
. שכ״ה( )סה״ד

 ! ויכוה ראשית נדפס זה .כשסנאמנה ה' עדות
 ! יקותיאל בן משה בן שלמה ר׳ שו״ת או

 ■ והוא 143 ע׳ סניה שנה המדרש בית כמ״ע
 1 . 300/12 מינכען וכ״י 402/10 רוסי די ב״י

 .אלמושנינו יוסף ה״ר .ביהוסף עדות
 : תיט״ב , קונשטנטינא : ח״א , חלקים ב' שו״ת
. 2ס ,תצ״ג , שם : ח״ב . 2ס , ל״ך

מאמון. ף חיים יוסף• בידוםף.ה״ר עדות
 1 שו״ת, וח״ב ב״מ מס' על חי' ח״ר : חלקים ב'

 ן לבנו ופסקים ושו״ת חי' טוב לקה ובסופו

; . 2ס , תק״ס ,ליוורנו :טוב שם ה״ר
 ן׳ משה ב״ר יוסף ה״ר .ביהוסף עדות

 מהרמב״ס. ושרפה שחישה הל' על .אלאשקר

. דה,״ז[ וע״ש דק״ו ג׳ ]או״נ : כרמולי ב״י

82

84.

85.

86•

87.

88.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

 עגונות קונטרס )עיין * ׳הוסף

 אליעזר ב״ר יוסף ה״ר .ביוסף עדות
 ,שם תק״א. זולצבאך, :עה״ת פששיס .הלוי

 . התלמוד[ על מראה יפה ס' ]ג״ח . 4ס תקמ״ו,

 יקותיאל ב״ר יעקב ה״ר .יעקב עדות
 עשרת באותיות מצות תרי״ג סימני .קויפמן
 , האנואה : למצוה רומז אות וכל הדברות

. 8ס , שפ"ח
 אברהם ב״ר יעקב ה״ר .ביעקב עדות

 ע״ס באורים וקצת ולקושיס שו״ת .בוטין די
. 2ס , ת״פ ,שאלוניקי : העטור
 עמדין ישראל יעקב .ה״רביעקב עדות

 : הידועים ריבות דברי בעניני . )יעב״ץ(
 . 4ס , תקט״ז , אמ״ד( או חמ״ד)אלטונא

 . (237 )צעדנר ב״י מהמחבר רבות הגהות ועם
 ששפורטש יעקב ה״ר .ביעקב עדות

 יורשי בעסק תשובה . טוספיא בנימן וה״ר
 :\.2 662, )ורד״א תל״ב ד״א, אחת: אלמנה
. 4ס הש״ד( ,קראקא
 זאנוויל שמואל ה״ר . ביעקב עדות
 באור עם ההליס ס' על מודעה . הענא

 ,אופיבאך :מזמורים קצת על דוגמא עם חדש
, 8ס / תקמ״ז

89.

90. |

( 1
91.

92.

93.

94.

95.

96.

 .יעקב( מנחת )עיין .ביעקב עדות

 כ״ץ זאב בנימין ה״ר . לישראל עדות
 חי' תוס' עם מכות מס' על חי . רפאפורט

 שלישית שמלה והוא מענדיל מנהם ה״ר לבנו

 .4סתקצ״ט, פרעסבורג, בנימן: שמלת מחבורו
 יעקב ב״ר צבי ה״ר .לישראל עדות

 ירושלים וגאוני רבני כתב שופס .אשכנזי
 : חיון הייא נחמיה נגד ופפד״מ אזמיר

. 4ס , ?( 1715 , )ד״א חמו״ד
 מנהם. ב״ר שלמה ה״ר לישראל. עדות

 הוא ומעות . )ש״י :ב״י ,הכוזרי ע״ס פי'

. (18 הפלינן עיין
 פלעססנער. שלמה לישראל.ה״ר עדות
 הורתנו קדושת על העמים חכמי מספרי ראיות

 .8סתר״י, שם, .תקפ״ו ברעסלויא, :המקובלת

 פי' עם עדיות מס' כולל .נאמנה עדות
 א' השובה ובסופו משנזא והר״ש הרמב״ם

 ז״ל במהר״י ליבש אריה ה״ר להמלבה״ד

 .4ס ;תקע״ג ,דעפרא : תאומים פרענקיל

 . לונזאנו די מנחם ה״ר . זהב עדי
 שמורים מצת כס׳ הוכא . הלבושים על הגהות

 כשג״ב כמ״ש המחבר בכ״י ראהו חיד״א וה״ר
. במקומו שלי ושה״ג ד׳ ול״ב כ״ה

. קדש( מקרא )עיין .*צבי עדי

 מררבי אליהו ה״ר . נאמנים עדים
 : בשירים ובור חולדה מעשה . ווערביל

. 8ס , תר״ח , ווילנא
 מגדולי הגדול שמעון ה״ר .עדינות ס'

 הסופר מעזרא ומקורו קבלה פ' . לותי״ר

 וע״ש י״ג מאמר קרנים כס' הוכא . כנה"ג ואנשי
. ידין דן בפי'

 הר״מ כפי' הוכח .קבלה ם' . אדהים גן עדן
 , לסופו קרוב ב' משנה פ״א יצירה לס׳ כונוריל

 וקוה״ד הש״י כדכרי להרמכ״ן שהוא שס נאמר ולא
 זכיתי לא סס כקוה״ד המעיר ]ודברי . יע״א דף

 יותר[. מכותר דקפ״א תר״ה להכין.ואוליכתוס׳עק״ד

. ערוך( תפתה )עיין . ערוך עדן

. ושירים( מכתמים )עיי; . דבורים עדת

 יוסף ב״ר יעקב ה״ר .יעקב עדת
 : חידושים , ואמת שלום דברי .אייכהארן

. 4ס , תר״ה , ברעהלויא
 . קרם מני ספורת אי ותרצה עובד

 ספור . סג״ל בינג אברהם ב״ר בער ה״ר

 ח״א , ת״א עם )דראמא( ההוה ע״ד ושיחה
, 8ס , 1810 , רעדלהיים :א׳ כרך
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 ביראת מומר ודרכי הנהגות . אורח עובר 97•
 מאיר ב״ר שמעון ה״ר ע״י לכיה״ד הובא .ה'

.12סקארלםרוא,תרכ״ג, סמ״ג(: קצור ם' )בסוף

 פורטא ציון מנחם ה״ר .לפותר עובר 93.
 והחשבון המספר בחכמת שערים רפא.י״ב כהן

,4ס שע״ז( :כ״נן מ' )ותנ״י שפ״ז ד"ו! בקצור:

 )השגות .הכהן מיכאל ה״ר קטנה עוגה 99.
 למהר״א קטנה אחות קונע׳ על ?( בחור הו

 אחות ח״ב שלי ושה״ג ע״ו א׳ )שג״ב :יצחקי
. ע״ש( א' באות קטנה

, אבות( פרקי )עיין . אליה עוגת 100.

 משה בה״ר אליהו ה״ר .אליהו עוגת 101.
 , ליוורנו : שו״ת • רודים אבד״ק ישראל

. / ק"ץת

. סופרים( אבק )עיין רצפים. עוגת 102.

.אור( מאורי )עיין .למועד עוד 103.

. להלן( — עז )עיין . — עו• 104.

 דרוש בדרך שונים עניניס • ישראל עוזר 105.
. 4ס ,תקמ״ה ,שקלאוו :לקבלה ונועה

 ב״ר יהודה בנציון ה״ר . אור עוטה 106.
 בתהלוכות כללים קצת . בערקאוויץ אליהו

 ובסופו מקומותיו קצת ובאור אונקלוס תרגום
 תרגום על באור הכולל נר שמלת מספרו קונע׳

 נ״ח הן לוית ובסופו ,התורה כל על אונקלוס

.8ס תר״ג, ,ווילנא :אמת ס׳ בתרגום הערות
 . מאובין קוניץ משה ה״ר .העוין כ׳ 107.

 לבאור ונחלק הפנים עם עולם בחינת ע״ס פי'
 הערות וקצת גדול מפתח עם והענין המלות

. 4ס ,תקנ״ו ,ווין :חז״ל במאמרי
 סנגויניטי. חיים עזרי׳ חדשה.ה״ר עולה 108.

 ובסופו לדינא תנ״ך על וחי' עה״ת דרושים
 שנשמעו והלכות חורה חי׳ עולה איברי

. 2ס , תקצ״ח ,ליוורנו :מהנ״ל

. דעת( יוסף )עיין .עין עולי 109.

 של )רבו פייביש ה״ר .אפרים עוללות 110.
 תר״ו עק״ד )תוס׳ : פסח הל' על חי' .הט״ז(

. (18 ,סי ש״ם הנדה ועיין . תקל״א דף
 אפרים שלמה ה״ד אפרים. עוללות 111.

 ונפרד ופשעים דרשות . לונטשיץ אהרן ב״ר

 ובו האדם סוף מענין א( :ראשים לארבעה

 מ״ו המועדות לכל דרשות ב( . עמודים ו'
 התורה פרשיות לכל דרשות ג( .עמודים
 ב' ב״מ והספדים הבן ופדיון ומילות ולנשואין
 ועבודה הורה עולם עמודי ג' ד( . עמודיס

 . 2ס , באפרי״ם )טו״ב( ,לובלין : וגמ"ח
 :המחבר והגהות רבות הוספות עם כנ״ל עוד

 .2ס ע״ת, ד״א, .כרד״א( )ודלא שע״ט ,פראג
. 4ס ,תקל״ט , ד״א . תקכ״ה , זאלקווא

 הלמדי״ן בקשות הוא .הבוחן עוללות 112.
 ירעיה לר׳ הממי״ן ובקשת הבררשי לר״א

 הירש חיים ה״ר ע"י ח״א עם בנו
 אטטענזאסר: דור לה״ר ובאור שוואבאכר

. 8ס ,תקס״ח , פיורדא
 הירש צבי יוסף ה״ר .הבציר עוללות 113.

 ותוכחת הרמב״ם על הי' .זלמן שלמה ב״ר

 .2ס ,תקל״ט ,ליוורנו :התורה כסדר מוסר
 צבי קרן ש' נ״כ שחיבר כ' רכ״ח שי' י׳ וכתנ״י
. ע״ש עה״ת

. הגפן( נטע )עיין .הגפן עוללות 114.

 אמארילייו. שלמה ה״ר הכרם. עוללות 115.
 בסוף רנדפש . שלמה כרם מספרו שו״ת שארית

. ע״ש ח״ג למהרח״ש חיים תורת שו״ת

 וויזל. הירץ נפתלי נפתלי.ה״ר עוללות 116.
 , המבורג :א׳ חוברת , בראשית ע״ס באור

 יש״ר ס״ר ע"י ב' חוברת . 8ס תר״ב,
שפר(. אמרי )עי' ,8ס ״ר,תדי גיעיץ׳ מגערץ:

 מערכת בעניני . להראב״ע העולם ס׳ 117.
 אהל כפי' מובא . וכדומה והמזלות הכוכבים

 המפורש שש בסוד שמות פ' הראב״ע על יוסף
 מזכיר תרועה שופר והעברת ע״פ כהר וכפ' ,ע״ש

 משפטי ש' הוא ואולי . ע״ש ממנו שני כושח נש
 ועיין . המשרתים מחברות נ״כ הנקרא העולם

. שם ומ"ש השמים חקות

. עיר( רחובות )עיין . והאדם העולם 118.

 ב״ר פישל אליעזר ה״ד . אחד עולם 119.
 האחדות בענין דרושים .מסטריזוב יצחק
. 8ס ,חש״ד ,זאלקווא :פרקים למאה ונחלק

 ג״כ ונקרא עדן גן מעניני . הבא עולם 120.
.8ס ,חש״ד ,פראג :עדן גן ס' או הגן ס׳

 .הנ״ל פישל אליעזר ה״ד .ברור עולם 121.
. 8ס , חש״ד , לבוב : קבלה בדרך דרושים

מהנ״ל(. לפירושים מדרש )עיין . גדול עולם 122.

. השכל( כה פקח )עיין . הדמיון עולם 123.

.קאטאלאנו אברהם ה״ר . הפוך עולם 124.
 ובסופו ש״ן שנת בוויניציא המגפה ספורי
 הפליט כ״י :בנו משה לה"ר זה על שירים

 הנשלח הנגף תלאות ספור הוא ואולי . £0(1. 9
 כ״ח עיין .נדפס ולא להדפיסו חמד כרם לכעל

. שס וכהערה י״ד דף ד'

 .הנ״ל פישל אליעזר ה״ד .הפוך עולם 125.
 הן אחד בנושא הן הפכיים דברים לבאר

. 8ס ,)זאלקווא( חמו״ד : במתחלפיס
.הדש( עולם )עיין .הפוך עולם 126.
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127.

128.
129.
130.
131.

132

; . מפאנו להרמ״ע מאמר .קטן עולם 133.
145. י . מאמרות( עשרה )עיין

 ן אבן שמואל ב״ר משה ה״ר .קטן עולם 134.
 1 הוא באשר האדם במהות הקירות . תבון
 1 וב״י י.\2 407 אקספורד כ"י : העולם כללות
 146. • שמ״ה דף כמפתח וע״ש וד' ג' 37 01 82 רה״ם
. יה״ש וכ״י

 .ריקי חי עמנואל רפאל ה״ר קטן. עולם 135.
 : ונם חסידים משנת ספרו כראש נדפס . קבלה

147׳. * • זה עיין ,המלך דרך פי׳ עם לבדו
 יואל ב״ר זעליג אהרן ה״ר .אהרן עולת 136.

 הש״ס: אגדות על הי' מאוסטרהא. פייביש

. 2ס ,תצ״ג , אופיבאך
 . פלעקילש אלעזר ה״ר .חדש עולת 137.

 הלקים כמה ובו בדרוש להבוריו הכולל שם
 148.' :הם ואלה ,מיוחד כשם קרא והלק חלק ולכל

 149.1 בהלכה שונים דרושים הראשון. הרש עולת
 !50 ! ח״א : חלקים ב׳ דשמיא מילי כשם ואגדה

 ר.. לע אומר קורא קול קונע׳ עם דרושים
 נ• , פראג : נכר לבן הישראלי אהבת חובת

 זכרון קונט׳ עם דרושים ח״ב . 8ס , תקמ״ה
. 8ס ,תקמ״ז , שם : רעים אהבת על בספר

 , דרושים ח״א . מהנ״ל .השני חדש עולת 138.
 153.. לע בותיר דברי ןבן למאמריס נחלק שונים

 1 עולת בשם ונקרא להרמבמ״ן התורה העתקת
 מהנ״ל ח״ב . 4ס ,תקמ״ז ,פראג : צבור
 ובדרוש דהספידא מילי בשם הספד דרושי

 ! : לנדא סנ״ל יחזקאל לה״ר השובה הח'

154. ׳ י . 4ס , תקנ״ג , שם
 1 דרושים ח״י .מהנ״ל השליש;. חדש עולת 139.

 155.1 : חלקים ב׳ עני עולת בשם שונים והספדים
1 שננוע כ׳ ח״ב ]וכשער . 4ס ,תקנ״ג ,פראג

 ג״כ ונקרא . — קונטרס . חדש עולם
 : בזמננו וההפוכות החדשות על הפוך עולם

. 8ס , תקמ״ט , לונדון
 , טוביה( מעשה )עיין . הדש עולם

 י .השכל( כה פקח )עיין .המוחשים עולם

.שם( )יעיין .המנהג עולם

 בעשרה סינא לאבן רפואה ה' קטן. עולם
 הנשיא מאיר לה״ר יפה שיר ובראשו מאמרות

. £0(1. 17 הפליט כ״י :קרשקש
 '1 צדוק. ן׳ יעקב ב״ר יוסף ה״ר קטן. עולם

 1 הוא באשר האדם ומהות הבריאה כללות על
 , וכו' ועונש ושכר הנפש ועל קען עולם
 | וחלקים. לשערים מאמר וכל מאמרים לד׳ ונחלק
 ! משה ה״ר ע״י לעברי ונעתק ערבי בל' חובר

 המבורג כ״י מתוך מחדש ונדפס . הבון אבן
. 8ס , תדי״ר ,לייפציג : יעללינעק ר״א ע״י

 עולת מהכורו תמרים שנעים הזה המעין אצל
 . נמצאו[ לא לפני שהיה וכס׳ , הרמכ״ס על עשיר

 )עיין . מהנ״ל הרביעי הדש עולת 140.
. דוד( אהבת

 ספיר. אלעור ב״ר סיני ה״ד הדש. עולת 141.
 מספרו ח״א והוא השנה חדשי ב ל־ דרושים

. 4ס ,תר״ז ,וו^שא : ספיר גזרת
 , ישראל( זמירות )עיין . חדש עולת 142.

 ב״ר זונדיל הגוך ה״ר . החדש עולת 143.
 ער״ח ענין ועל פי׳ עם ער״ח תפלת . יוסף

 כמוך לרעך ואהבת ומעלת ת התענ ומעלת
 הצדקה ומעלת התפלה כוונת ואזהרת ועונשה

. 8ס ,תרי״ט , ווילנא : וכו' בתענית
 כ״ץ ליפמאן יו״ט ה״ר .טוב יום עולת 144.

 מוסר לקוטי . פיהם במדינת מרושלי

: עולם עמודי שלשה על מהודר הז״ל מספרי

. \.2 1264, רד״א כ"י
 ב״ר אייזיק יצחק ח״ר . ידחק עולת

 הלכות חי׳ ח״א : חלקים ב' זלמן. יקותיאל

 י״ד בש״ע שו״ת וח״ב ,דברים מספר הילמדנו

 , 4ס , תקס״ג ,שקלאוו ן והה״ע
 . יהושע כ״ר יצחק ה״ר . יצחק עולת
 למצוא שערים מאה ובו חידות בדרך דינים

 ,פראג : הטורים כסדר במקומו ודין דין כל

. 4ס , תמ״ב , פפד״א .שס״ו
 ישעיה ב״ר יצחק ח״ר . יצחק עולת

 עם מהרי״ו שו״ב על באור . מטרנינראד
 ולמעשה: להלכה אחרונים מפוסקים דינים הי'

 . 4ס , תמ״ה ווילמרשדארף, , תמ״ה ,פפד״א
 פפד״א, וחידושים: הגהות תום׳ עם כנ״ל עוד

 . 4ס ,תפ״ז , שם . תס״ד ,פיורדא . תנ״ב
 , אהרן( בית )עיין . יצחק עולת

ן ♦ ע^י עולת
. חדש( עולת )עיין י . עשיר עולת

1.צבור עולת
 . שועיב אבן יואל ח״ר . שבת עולת
 , ד״ו :רז״ל ומאמרי התורה כסדר דרשות

. 2ס ,של״ז
 כל עם לשבת הפלות כדר . שבת עולת

 יערוסלאוור יוסף ה״ר פי׳ עם ופ״א היוצרות

 וז״ז חדשה מנחה , יהודה להם מש׳ מלוקט
 . תפ״ה שם, . ע״ת ד"א, :פי'( עם פ״א )ועי'

 , (16ס ,תק״י )שם, . 12ס ,תק״ו , שם
 אבד״ק זאנוויל שמואל ה״ר שבת. עולת

 576 רח״ם כ״י דרושים: כפערשויא״י״ג
 . יוסף ב״ר שמואל ה״ד . שבת עולת
: הומו עד שבת מהל' א״ה ש״ע על באור
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 עולת הפרו לפני ]ונדפס , 2ס ,תל״ד , ד״א
 .דקע״ג ח״ב פירשה . ע״ש מש"ע ח״א על תמיד

תמ״א[. בשנת יחד שנדפסו כתג 335 ע׳ וצעדגער

 , ישראל( זמירות )עיין . שבת עולת 156•

 לכל תפלות פדר .בשבתו שבת עולת 157.
 וואלף ה״ר ע״י מסודר השנה שבתות

. 8ס , תקפ״ב , רעדלהיים : היידנהיים
 ליב יהודה שמואל ה״ר . שמואל עולת 158..

 אחת ועוד א״ח בש״ע שו״ת קל״א . קוידער

 עוד לו ]ויש .2ס ,תקפ״ג ,פראג : בסופו
. בכ״י[ הש״ע חלקי שארי על חלקים ב׳

 מרדכי ב״ר שמואל ה״ר .שמואל עולת 159..
 נ ודרושים וח״מ וי״ד א״ח שו״ת ♦ קונפורמי
. 2ס ,)תקג״ט( טו״ב מבש״ר , שאלוניקי

 משה בן שמואל לר׳ שמואל עולת 160.
 רש״ד כ״י :הקרבנות על . מהלברשטאט

 געש. ועיין .. . פישל כ״י תק״ג בשנת 10
. 62 ,ע האלי. געמ. דער

 שמואל לה״ר שו״ת . שמואל עולת 161.
 שלי ושה״ג פ״א )ב״ו :אחרון פלורינטין

. במקומו(

 כוונות . צמח יעקב ה״ר .תמיד עולת 162..
 חדושיס עס ז״ל מהרח״ו מכ״י מצא אשר

 . במקומו( שלי ושה״ג ז׳ )ול״א : ב״י הרבה
 . למהרח״ו חיים עץ מס' אהד נוף הוא ]ואולי
. 4ס , תרי״ד ,שאלוניקי : חיים[ עץ ועיין

 אנשיל ליב ב״ר מאיר ה״ר תמיד. עולת 163.
 בערכין ופשעים מאמרים לקועי .עוזרש

. י.\2 188, ן( רד״א כ״י : חדש ילקוט כס'

 יעקב ב״ר משה ה״ר .תמיד עולת 164.
 ע״פ ההורה כסדר הפסוקים פי׳ . אלבילדה

 :בסופו מפתח עם המחקר וחכמי רז"ל מאמרי
.4סתקס״א, שם, . שס״א שם, )?(, רפ״ו ד״ו,

 יוסף ב״ר שמואל ה״ר . תמיד עולת 165.
 , ד״א : שבת הל' עד א״ח ש״ע על באור

. כסף[ טירת ס' ]ג״ח . 2ס , תמ״א

. ישראל( זמירות )עיין . תמיד עולת 166.

 ב״ר קאפיל יעקב ה״ר .תלכד, עומק 167.
 החשבונות וכל הקשה דבר כל על שמואל.פי׳

 : הנצרכים למקומות ציורים עם הש"ס בכל

.4סד״א,ע"ת, שג״ג(. )וצעדנער: שג״ח קראקא ־

 .לוריא בר״א דור ה״ר .בשדה עומר 168.
 , ווילנא : עניניס ושארי כתובים באורי

. 8ס ,תרי״ג
 פי' .לוגזאנו די מנחם ה״ר .מן עומר 169.

 על השגות וקצת בהאזינו זומא האידרא על

 שיר דמטרוניתא שבתא ובסופו האריז״ל
 : פקודי פ׳ הזהר על ופי׳ הקבלה ע״ד לשבת

. בכ״י ז״ז גם ומצוי 1011, ף רד״א ב״י

. הזבח( ברכת )עיין מן. עומר 170.

 יעקב ב״ר אברהם ה״ר .השכחה עומר 171.
 הרלב״ג פי׳ על נוסד משלי על פי׳ .גבישון

 ה״ר פי׳ תוס׳ עם זולתם וקצת והמאירי
 ובסופו , נכדו בן משה וה״ר בנו יעקב
 , ליוורגו : שונים ומעשיות ומליצות שירים

. 4ס , )?( תקפ״ח , שם . תק״ח
 . החדש הדורש ועון הישן הדורש עון 172.

 )מכונה פרנקפורט מענדיל ב״ר משה ה״ר
 הישנים הדרשנים על השגות .מענדלזאהן(

 בשם עה״ת לפירושו מבוא והוא ,והחדשים
.8ס(1842 )שטוטגרט, חמו״ד עדות: שושן

. התענוגים( דברי )עיין . נפש עונג 173.

 כ״ץ. האשקי ב״ר ראובן שבת.ה״ר עונג 174.
 ותפלות ומוסר כוונות עם בקצור שבת דיני

 ,זולצבאך :שבת קבלת דרך ובסופו לשבת

 . ת״ס ,ד״א . 24ס , ת״ס , שם . 4ס , תמ״ד
 חמ״ר . . . זאלקווא . 16ס , ת״ס ,פראג

. 8ס , תקצ״ה , קאפוסט .תקע״ז , )רוסיא(
 בה״ר הירש צבי ה״ר .האילים עופר 175.

 עה״ת. גדול קיידינובר.חבור שמואל אהרן

. ע״ש א' סרק הישר קב בספרו ומזכירו

.אליהו( דבי תנא )עיין .הרים עוקר 176.

 אליקים ה״ר . יונה ובני העורבים 177.
 רפאפורט משפחת של היוחסין כרמולי.שלשלת

.8סתרכ״א, רעדלהיים, :יונגיעויבץ ומשפחת
 שלום חיים נסים ה״ר שלום. עושה 178•

 : א״ח ש״ע על וגם א״ב כסדר חי׳ .ארגינטו

. 2ס , לישרא״ל ,שאלוניקי
 . אלבאז ן׳ שמואל ה״ר . והדר עז 179.

 שלי ושה״ג כ״ד )שג״ב :כ״י ,ע"ז מס' על חי'
.במקומו(

 שלמה ב״ר שמואל ה״ר . והדר עז 180.
 : והוריות ע״ז שבועות חי' ח״א . אוילא די

. ?( הנ״ל הוא )ואולי . 2ס , הרחכ״ת ,ליוורנו

 .עמרם היים ב״ר נתן ה״ר .והדוח עז 181.
 אגרת . קין שהרגו הבל בענין חקירות

 . שבע בת אגרת . והשנאה הקנאה
. 8ס ,תר״ב ,ד״א :שבא מלכת אגרת

 . חיון הייא נחמיה ה״ר . לאלהים עז 182.
 וקרא בפנים הספירות מהות על קבלה דברי

 פירושים ב׳ לו וסביב דכלא מהימנותא לו
 ,הקדשים קדש בית ,לאלהים עז בשם

:ידיעות בשם הקבלה על מאמרים ג' ובראשו
.55



סופר עט— 434 -מבטחה עז

 הפנים מנגדיו ]ולדעת . 4ס ,תע״ג ברלין
 וזה עצמו שר״י לש״צ דמהימנותא רזא ס׳ הוא

. . שנויים[ בקצת פה הךפיסו

 יהודה ב״ר זלמן שלמה ה״ר מבטחה. עז 183.
 והשערורה עלילה מעשה הפור . סג״ל ליב

 ת״ץ בשנת מות מאימת ב״י שחרדו והחרדה

י . 8ס ,פדי״ת ,ד״א :בהמבורג
 שערשעווסקי. אירל יהודה .ה״דמלך עז 181.

 אדונינו בראש מלכות כתר ניתן ליוה דרוש
.8סיר"ה:ווילנא,תרי״ז, השני אלכסנדר הקיסר

. ועוני,במלואים( צדק מאמר )עיין הצדק. עז 185.

 יצחק ב״ר מאיר ה״ר . העזר ם׳ 186.
 דינים ם' .בטרינקטייליש )מקרקשוגא(

 : הרז״ה מהשגות להצילו הרי״ף לימין ועומד
 ועיין ־ .במקומו( פלי ושה״ג ג׳ ול״א ע' )שג״ב

. 1654 ורשמש״ש 715 ע׳ 1840 עק״ד הוס׳
 הארץ וגידולי העשבים הימני . העזר ם' 187.

 אישטאנץ סירקא ]והוא ברפואה ותועלתם

 ובהערה . ?[1416311118 לח׳ (61ז60ם813מ8)
 אמר" : בזה״ל הס' שמתחיל כ' שם איטלקית
 ב״י : מיימון" ב״ר משה הבחור המעתיק

. )?( יה״ש

. להלן( הדת עזר )עיין . העזר ה׳ 183.

 די בהן משה ה״ר . האמונה עזר 189.
 מהפרי הנוצרים באמונת טענות . טורסילא

 יורשי ביד ראיתי כ״י : לפרקים ונחלק תנ"ך
 הספר ]אבל . ז״ז גס ומצוי עירנו פה מהרש"ד

 כ״י : הויכוח הוא מ״ו דף תקמ״ח במאסף הנזכר
. רמש״ש[ :בברלין עתה ונמצא 231 דח״ם

 בעהמ״ח חברו .רפואה ם׳ הבריאות. עזר 190.
. 243 דף 280/10 מינכען בכ״י רפואות ס'

 כנ״ל וטענות הפגות . מהנ״ל . הדת עזר 191.
 בל׳ חובר . שערים בז' אלהיות חקרי בראיות

 ללה״ק יעקב ב״ר מאיר ר' ע״י ונעתק לע״ז
 עזר ס׳ הוא וח״ב ,העזר מספרו ח״א והוא

 : בלה״ק מעיקרא שחובר הנ"ל האמונה

. דשמ״ב במפתח וע״ש \!<2 578 רה״ם ב״י

. פולקר אבן יצחק ה״ד .הדת עזר 192.
53 אח״ם ודת:נ״י באמונה וטענות חקירו'

 חמיץ אברהם ה״ר .בצרות עזרה 193.
 תפלות וקצת תהליס פהוקי לקוטי . פונפיקא

. 8ס תקי״א, פירינצי, : תכוא שלא צרה כל על

 עניני .ואלי דור משה ה״ד . ה׳ עזרת 191.
. יוא״ל ב״י :קבלה

 ב״ר עזריאל ד,"ר . ה׳ וסור ה׳ עזרת 195.
 לזולתו פי' עם הספירות בעניני . מנחם

 וב' א׳ 60(1. 64 הפליט כ״י :הפי' נשלם ולא
. נ״ד[—מ״ה דף ]וע״ש

.ספרא( )עיין .בהנים עזרת 196.

 הי׳ הביב♦ ן׳ משה ה״ר נשים. עזרת 197.
 על קונטרס ואח״ז י״ז סי׳ אה״ע ש״ע על

 כסדר בגיטין כתיבתם וספק הגיטין שמות
 יעקב ה״ר בתו לבן תשובות קצת ובסופו א״ב

 שער״י ,לייפציג . תצ״א קונשטנטינא, כולי:

. 4ס ,)תרי״ט( גאל״ה
 שונא יהודה מנחה ס׳ נגד . נשים עזרת 198.

... במלואים ועי' . האלברשטאם ב״י : הנשים

 משה ב״ר מאיר ה״ר ך הסופר עזרת 199.
 בחסר היטב מדויק אסתר מגלת .קארניק

 , ד״א :והקורא הכותב דיני עם וכו׳ ומלא

. 8ס ,תקו״ן
 )עיין . העמודים ווי והקון הסופר עזרת 200.

. חומש( , תורה
 אשע. יחזקאל ב״ר טוביה ברזל״ה״ר עט 201.

 לבנו ופלפול הגהות עם ושיטות סוגיות חי'
 : ח״א , הצור נקרת בשם גרשון ה״ר

. 2ס , תקצ״ג , ברלין
 אליעזר ר׳ החתן לכבוד שירים .הזמיר עט 202.

.4ס תקנ״ד( )וצעדנר: תק״ג ליוורנו, ריקאנטי:

 : חפץ אליעזר לה״ר שירים . יגובים עט 203.
ש״יה ב״י

. האורב( )עיין . מהיר עט 204.

. הנקודה( ס' )עיין . להרד״ק סופר עט 205•

 סדרי תקון .צור ן׳ יעקב ה״ר .סופר עט 206.
 . במקומו( שלי ושה״ג ב' )ול״ב :ב״י ,שטרות
 וכו׳ שכתב אגרות על ספר לר״י שהיה שם ]וכתב

 בכ״י נמצאו ושניהם למודים לשון ס׳ והוא

. רמש"ש[ : )( 486 בערלין

 .כהן מיכאל ב״ר משה ה״ר .סופר עט 207.
 קסת: ב״י ללמדלנערי צח בלשון אגרות תבנית

 דקפ״ג: ח״א ופירשנו . )תנ״א פיורדא,הושיענ״י

 , פפד״מ : ל״א עם כנ״ל עוד . 8ס ,תמ״א(
. 8ס ,תס״ו

 . לנדא סג״ל צמח ה״ר . סופר עט 208.
 ,ווילנא : ומליצות ושירים כנ"ל שונות אגרות

. 8ס , תקצ״ג , שש . תק״ץ

 הוספת עם הנ״ל הוא .החדש סופר עט 209.
 , שם . תקצ״ה , ווילנא :חלקיו בכל מרובה

 , שם :משיטא בכתב כנ״ל עוד . 8ס ,תר״ד
... שם . תר״ח

 )עיין .שטרות ותקוני סופר עט 210.
. סופרים( עטור



פז עטרת — 435 — העטור

 יצחק ה״ר .סופרים עטור אי העטור ה׳ 211.
 בדיני פוסק ס׳ .ממרשיליא מרי אבא ב״ר

 וכתובות גטין וקדושין ושכירות ממונות
 שסימנס הלכות מנין ואח״ז מאמרות בעשרה
 ווארשא . שס״ח ד״ו, חכמ״ה: בגז״ע תשק״ף

 עשרת ח״ב בתום׳ כנ״ל עוד . 2ס ,תקס״א
 הוספות עס הש״ע תלקי ד' כל על הדברים
 בנימן ב״ר שמואל ה״ר להמלבה״ד ותקונים
 :שמואל נתיבות בשם שעהנבלום וואלף

. 2ס ,תר״ך ן לעמבערג
 מנורצי. יצחק ה״ר קציר. בכורי עטור 212.

 )?(:י״ב(.פסקיס הי' י' וזצ״ל דקי״נו ר כ״ה )עי'
. 4ס ,תע״ה ,ד״ו

 .אלקנה ב״ר ברוך ה״ר .בכורים עטור 213.
 : עמו ונדפס עה"ת הטורים בעל על פי'

 , פולנאה . תק״ס , שם . תקי״ב , פיורדא
. 4ס ,תקע״ו

 על לנר ערוך ס׳ הוא .בכורים עטור 214.
 : עטטליננר יוקב יעקב לה״ר סוכה מם'

. 4ס , תרי״ח , אלטונא
.תוספאה( תנא )עיין . בכורים עטור 215.

 ישראל ב״ר משה ה״ר .סופרים עטור 216.
 עקוש בדרך לכתוב'צחות ללמד .מלנצבורג

 הכותב, כוונת לפי רז״ל ומאמרי כתובים ועוות
 האיפה: עשירית בשם תורה חי' קצת ובסופו

.8ס תע״ה( דר״כ: ח״ב )ופירשנו חפ״א המבורג,
 ומכתבים אגרות תבנית . סופרים עטור 217.

 ובסופו זה בענין שלפניו מספרים ונבחר נאסף
 , פפד״א .תק״י( , )זאלקווא :שערות תקון

. וז״ז 6ס ,תקמ״ה , שם ,תקב״ז

 ובסופו הנ״ל ככל הנ״ל סופרים עטור 218.
 ,הוראדנא :המספר במלאכת שערים חמשה

 סופר עט בשם כנ״ל עוד .וז״ז 8ס ,תקנ״ז
. 8ס ,תק״פ ,ווילנא : שטרות ותקוני

 ומכ״י .העטור( ס׳ )עיין . סופרים עטור 219.
 רק פרעי שם שהוא נראה \!<2 673, ? רד״א

ע״ש. לכד שערות דיני על העעור כס' למאמר״כתב"

 . סופרים( תקון )עיין . סופרים עטור 220.

משירלוב. ז״ק אליהו ה״ר אליהו. עטרת 221.
 ועל ותמורה ומנחות זבחים מם' על חי'

.4ס ,תקל״ו ,פיוררא : זבחים דמם׳ תוספתא

 מקארני. דוד כ״ר לוי .ה״רתבת 1 עטרת 222.
 וע״ס להרמבי׳ס החדש קדוש הל׳ על באור
 עטרת כספרו מזכירו . עולם ויסוד הארץ צורת
. )שי״ג( :ראש

 )תלמיד הכהן חיים ה״ר . זהב עטרת 223.
כיד והיה . אסתר מגלת על פי' .כוהרח״ו(

 ושה״ג י״ע בשג״ב כמ״ש , בכ״י חיד״א ה״ר
. כמקומו שלי

 כי״ד והש״ך ע״ז הרב שמזכירים .זהב עטרת 224.
 שלי ושה״ג י״ב )ול״ב :כן שנקרא י״ד לבוש הוא

. לבושים( )ועיין . במקומו(

 אברבנאל. יצחק דון זקנים.השר עטרת 225.
 שולח אנכי הנה פ' על עמוק עיוני מחקר
 ובסופו פרקים, כ״ה ,משפעים בפ׳ וגו׳ מלאך
 :היסודות על עיוני מאמר היסודות צורת

 ד״א, . 4ס ן שי״ז קרימונה, .שי״ז , סביוגיטה
. 8ס ן תרי״ט ,לעמבערג . תצ״ט

 ב״ר מענדיל מנחם ה״ר .זקנים עטרת 226.
 דינים תום' . אויערבאך זלמן משלם

 מצל מלוקע הש״ע חלקי ד' כל על והגהות
 ש״ע על רק נדפס ולא האחרונים הפוסקים

. ש״ע( )ועיין . לבד א״ח

 , המלך עבודת )עיין . זקנים עטרת 227.
. היחוד( שער

 דוד ב״ר לוי ה״ר .חיתונים עטרת 228.
 מזכירו .נשים ע״ס הלכות הי' . מקאדני

. )שי״ג( : ראש עטרת בספרו

 דובער ב״ר יוסף ה״ר . יוסף עטרת 229.
 בשם בקבלה פרקים ל״ב מליסקאווע

 גדול פי׳ עם דרזין רזין ,הארץ מוסרות
.4סתקל״ח, זאלקווא, ודרישה: פרישה בשם

 זאב ב״ר יעסיל יוסף ה״ר .יוסף עטרת 230.
 מס׳ על ואגדות הלכות חי' . ;"ל פ וואלף

. 4ס ,תק״ו ,ברלין :קדושין
 יהושע ב״ר יואל ה״ר .ישועה עטרת 231.

 על א״ב כסדר בערכין לקושיס . העשיל

 בתלמוד וכו' והאבות והתורה השי״ת שמות

. 4ס ,תקנ״ט , ווילנא :וכו׳ וזהר ומדרש
 אברהם ב״ר ישראל ה״ר ישראל. עטרת 232.

.נ״נן סי׳ א׳ זצ״ל עיין .סגרי

 דוד ב״ר לוי ה״ר .נמלכים עטרת 233.
 : ראש עטרת בספרו מזכירו . שו״ת .קאדני
. )שי״ג(

 משה. ב״ר זעליג פינחס ה״ר .פז עטרת 234.
 , פפד״א : נשים מסדר הרא״ש על באור

. 2ס ן תקכ״ח
 .אינר זאבל פרץ ה״ר . פז עטרת 235.

.2ס ,תקפ״ג ,אלטונא : ביצה מס׳ על חי'

 . אסטרפולי שמשון ה״ר .פז עטרת 236.
 דן ספרו בסוף אשר שושנים בלקועי מזכירו

. ע״ש ,ידין

.חפץ( אבני )עיי! .פז עטרת 237.



תפרת עטרת — 436 — צבי עטרת

 מענדיל מנחם אברהם ה״ר צב? עטרת 238.
 הירש צבי ר׳ הגביר לזכר שירים . מאהר

. 8ס , 1845 ,לעמבערג :מורן מודיכקא
 הירש צבי ב״ר יעקב ה״ר .צבי עטרת 239.

 ווילנא :בנו״כ פירש״י על באור . מירער

. 4ס , תקצ״ד , והוראדנא
 יוחנן כ״ר צבי גח ה״ר . צבי עטרת 240.

 : התורה כפדר ופשעים הורה הי׳ ידרשן
. 2ס !תקכ״ג , זאלקווא

 זידיטשובר. הירש צבי צב?ה״ר עטרת 241.
 חמו״ד : חלקים ג' הזהר על והגהות פי'

. 4ס , לבוב( או )זאלקווא

 היות הירש צבי ה״ד .צבי עטרת 242.
 שונים: מאמרים ששה כולל זאלקווא. אבד״ק

 עליך יוצר כלי כל הכתוב על נכבד דרוש א(
 . הערות עם ז"ל הרמב"ם פי' לפי וגו׳
 חז״ל וגזירות תקנות על ההוראה משבט ב(

 למשה תפארת ג( .וכו׳ יפה ב״ד כח וענין
 עליו העועניס נגד הרמב״ס בעד התנצלות

 דרכי באור משה דרכי ד( .מקרוב חדשים
 תפארת ובסופו כפריו בכל הרמב״ס

 שנתחדשה דם עלילת נגד התנצלות לישראל

 על חקירות בקרת אגרת ה( . בימינו
 וזמנם וענינס הולדוהס והמדרשים התרגומים

 ברכת על חקירות הברכות מטבע י( .וכו׳
 המובא פלע ן' הר״י דברי ובאור המצות

 הורה חי' ובסופו ,ט"ס ג' שער באבודרהס
 : צבי עטרת כשם תשובות וקצת ופלפול

. 4ס , תר״א , זאלקווא
 כ״ר הירש צבי ה״ד . צבי עטרת 243.

 מהם וקצת דרושים .האטש ירחמיאל
. זה עיין , דריגלא שבתא בפס נדפסו

 מנחם ב״ר הירש צבי ה״ד .צבי עטרת 244.
 דקדוק ע״פ הורה לקועי . מצפת נחום

 . מווילנא להגר״א הפעלים ולוח ועעמיס

 עם הנ״ל להגר״א תורה מעשה מהבור הורס
. )שי״ג( :כ״י ,המחבר באור

 ב״ר הירש צבי ה״ר . צבי עטרת 245.
 וש״ז סמ״ע קצור עם ח״מ ש״ע . עזריאל

 הש״ז מקושיות הסמ״ע על לרוב והגן וש״ך

 . 2ס ,תפ״ב ,יעסניץ : שו״ת ובסופו ך והש׳
. ח״מ( ש״ע )ועיין

 שו״ת , ש״% הגדה )עיין .צבי עטרת 246.
. מלאטש( עמנואל ב״ר יצחק

א״ח(. ש״ע צב?)עי׳ ונחלת *צב עטרת 247.

 באדמו״ר בער דוב אדמו״ר . ראש עטרת 248.
 וי״כ לר״ה דרשות . נבג״ט זלמן שניאור

 > קאפוסט ; קבלה ע״פ ועשי״ת שובה ושבת
. 8ס תקפ״א

 אבד״ק דוד ב״ר לוי ה״ר .ראש עטרת 249.
 הכותרת גולת מספרו עערות ב׳ . קאדני
 : עערות לעשר למחלקותס בשמותס הנפרד

 .מברכין כיצד פ' עד ברכות מס׳ על הי' א(
 בשם זרעים משניות ועל המס' יתר על חי' ב(

 טפח מסגרת קונש׳ ובסופו תפארת עברת
 :עפה הפנים בלחם מציגו שכן רז״ל מאמר על

. 4ס ׳ תקכ״ו / ד״א
. מתגייתא( חומרי )עיין . ראש עטרת 250.

 אבד״ק שאול ח״ר . שאול עטרת 251.
 חי' ובסופו חולין מס׳ על הי׳ .שאוולאן

 מחכמת ופרפראות מס׳ כמה על מלוקטים
.2ס ,תר״ב ,ווילנא : והאלגיברא המשולשים

 )תלמיד הכהן חיים ה״ר .שלוט עטרת 252.
 החמש כל על ]ג״ח . ש”שיה על פי' . מהרח״ו(

 כמ״ש רוכס וכאכדר ואיוב ישעיה ועל מגלות
 שכ״ה סה"ד ועי' ,חכם תורת ספרו כהקדמת

. כמקומו[ שלי ושה״ג צ״א וכ״ו

. חסד( תורת )עיין . שלום עטרת 253.

 הדרשן בצלאל ה״ר .שלמת עטרת 254.
 כשפמו מוכא . קהלת על דרושים .מקאברין

. שכ"ה( )סה״ד : ע״א דל״ז שבת קרבן

 שלמה ב״ר יעקב ח״ר .שלמה עטרת 255.
 בש״ע באורים ח״א : הלקים ג׳ . גלייוויץ

 קונטרס עם חדושים לקושי וקצת י״ד
 ונכד נין צבי משה ה״ר לחותנו השמועות

 איזהו פ׳ על הי׳ ח״ב .מפראג למהר״ל

 ח״ג .דחיה יקרה ונקרא ב״מ במס׳ נשך

.4ס תקט״ח, ,ברין תשמח: אז בשם דרושים
 שלמה ב״ר לוי ה״ר . שלמה עטרת 256.

 במדרש תמוהים מאמרים באור . מזאלקווא

 הש״ס( מאמרי ועל יונתן ותרגום )רש״י וילקוש
. 4ס , תצ"ח ,זאלקווא : הנ״ך כסדר

 שלמה ב״ר נחמן ח״ר שלמה. עטרת 257.
 והרז״ה הרי״ף על באור .מזאמושטש הלוי

 : )?( כ״ה סי' ח״מ וש״ע והרא״ש והרמב״ן

. 4ס ,תר״ז( : )וי״א תרי״ב , ירושלים

.השערים( ס' )עיי; .שלמה עטרת 258.

 שמואל אהרן ה״ר .שמואל עטרת 259.
 הרא״ש על והשגות ש״ס הי' . קיירינובר

. 4ס ... פפד״מ : השורים על והי'
 .ראש( עטרת )עיין .תפארת עטרת 260.

 בר״י שלום ח״ר שיבה. תפארת עטרת 261.
 ליכוד שנה המשים מלאת ליום שיר . כהן
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:איסלר ישראל ר' ע״י בהמבורג הכפר בית
*8 ? ה/ת /

.דוד( בני )עיין .דאיתתא עיגונא 262.
.יוא״ל ב״י אלגזאלי: לאבוהמד העיון ס' 263,

. זה[ עיין העיונים מאזני הפרו הוא ]ואולי
 קבלה ס׳ . גאון חמאי רב . העיון ס' 264.

 כל ובאור השס מציאות עניני על וסודות
 .¥21704, רד״א ב״י :אחדותו בענין הספקות

ראשיתו .וז״ז 61 989, 964—5, 912, ?
 , ע״ש ה׳ שי' גאון האי מרב לקוטים בס' נדפס
 רשימת עיין . שמים שערי בשם שם וסופו

. 47 ד' והמזכיר 100 ע׳ ליידען כ״י
 הובא .קבלה ס׳ .בחיי רבעו . העיון ]ס׳ 265.

 יצירה ס׳ רשימת ע״פ )ש״י : ורקאננוי יצירה בס'
 זה ספר הובא אמנם ואף . ע״ש( מננוובה ד'

 בפישקא א' מפנה פ״א יצירה לס' הרמ״ב בפי׳
 הנ״ל והוא העשיריה ס׳ לשון בתוך ונשא רם
 העשיריה וס' ה׳ סוד ש׳ )עיין . גאון חמאי לרב

. רמש״ש([ : שש ומ״ש
 .רישר יוסף ב״ר יעקב ה״ר .יעקב עיון 266.

 : אבות ופרקי יעקב עין אגדות על פי׳
, 2ס , תפ״ט , ווילמ״ד

 יצחק ה״ר . יצחק והליכות יצחק עיון 267.
 מלוקטים מאמרים . פוזנר שאול ב״ר איצק

 .תדי״ן ,ברלין : בל״א פי׳ עם יעקב עין מש׳
. 8ס ,תצ״ד( :)וי״א תצ״ב ,שם

. אברהם( זרע )עיין . משבט עיון 268.

 אבן גישייד חצין לאבן העקרים עיון 269.
 במלאכת .אלגבלי שהדיי ב״ר אבן לבן

 ה״ר ע״י ערבי מל׳ נעתק . והמדות החשבון
 : המעתיק פי׳ עם ענבי יוסף ב״ר שלום

. 272, 9 רד״א ב״י
 ,יוא״ל ב״י :לכת כוכבי שבעת עיון 270.
. ראשפיץ חיים ה״ר . תבלה עיו 271.

 . פ״ר נדפס : ר״ל קשות למאורעות תחנות
. לל״א גם ונעתק

 ע״י בל״א מקדמונים בקשה . תכלה עיון 272.
^0קיידינובתחמ׳אתט״ט, הירש צבי ה״ר

. תפלות( הפלה, )עיין . תכלה עיון 273.

 יקותיאל ב״ר אברהם ה״ר . צבוע עיט 274.
 בדרך ועלילוהס מעשה ספורי .מאפו
 ח״ב עוד . 8ס ..הרי" , ווילנא :רומאן
. 8ס ,תרכ״א , שם : צבעים שלל ונקרא

. העיטור( ס׳ )עיין , עיטור 275.
 בהקדמתו נוודרושי עודרוש ה״ר כתב .העין ס' 276.

 לאריסעו ההלצה לש' רשד אבן באור להעתקת
 נכבד ש׳ אלקים הנני אשר עד :וז״ל ג׳( )דף

 דקדוקה ופירוש ערבית מלה כל באור כולל
 חתירה חתר אסר הס׳ הוא ,העין ס׳ הנקרא
 שמואל ר' המעתיקים גדול הנכבד החכם מופלגת

 וכאשר , הערב מארצות להביאו ז״ל תבון אבן
 להבחין עיני אורו הזה הם׳ דבש מענן עעמתי

 הזרים והנושאים הנכריות המלות אישי
 נפקד ולא המלאכות אלו שתי בספרי הנופלים

 אמתתו הבנת על יעמידני לא אשר איש מהם
 ערבי ל׳ שרשי ס' הוא .עכ״ל הנז׳ העין ס'

 ללה״ק יחס לו ואין ערבי בל' ג״כ ופתרונם
 דיינושען דער בצייעשריפע רמש״ש מ״ש )עיין כלל.

. (96, והמזכיר . ..געזעללשאפנן מארג.
 . להלן( יעקב עין )עיין . אברהם עין 277.
 ע״ב 217 דף 40 מינכען בכ״י . הארק עין 278.

 הוא ובאמת . הארץ עין בס׳ מצאתי זה כתב
. ל״ד דף יצירה בפי' בונוריל ר״מ שכתב ממה העתק

הארץ עין 279.

. לאברהם( חסד )עיין 1 . גדי עין 280.
| . גנים עין 281.
 ,דקדוק כללי ובסופו מוסר עניני . דור עין 282.

. 8ס ,תקמ״ג ,שקלאוו :ימל נודע לא

 דרוש . קלוגר שלמה ה״ר ,דמעה עין 283.
 זאלקווא, מרגליות: זלמן אפרים ה״ר על הספד

. 4ס תקפ״ח( :דקמ״ג ח״ב )ופירשם תקצ״ד
.משה( אבל )עיין ,דמעה עין 284.
. אזן( יעיר )עיין . זוכר עי[ 285.
 ישראל ב״ר יהודה ה״ר .החשמל עין 286.

 וע״ס האריז״ל כתבי על פי׳ . אייבנשיץ
.4סתקל״ק , קאריץ דצניעותא: וספרא הבהיר

 .אליהו ב״ר הזן יוסף ה״ר .יהוסף עין 287.
 לח״תהאב״ן איזמיר, ב״מ: מס׳ על חי׳

. 2ס ,ת״צ( : וי״א . )תצ״ה
 התורה כסדר דרושים .מהנ״ל . יוסף עין 288.

 : פרשה לכל דרשות וה' ד׳ משפעים פ׳ עד
 חיד״א וה״ר . 2ס ,תל״ה( )וי״א: ת״מ ,אזמיר

 כ״ו כשג״ב כמ״ש ,בכ״י התורה הוף עד ראה
. במקומו שלי ושה״ג

 על ופי' וכתובות שבועות מש׳ על חי' ג״ח
. דקס״ח( ח״א )פירשנו :ושו״ת יעקב עין

 . אלגאזי יצחק חיים ה״ד .ימין עין 289.
. 2ס ,תקפ״ב ,שאלוניקי : ושו״ת דרושים

 לחק(. יעקב , לישרים אור )עיי; .יעקב עין 290.

 ישראל עין או יעקב ובית יעקב עין 291.
 ן׳ שלמה ב״ר יעקב ה״ר . ישראל ובית

 ולמודי וספורים ומדרשים האגדות כל חביב.
 אשר ותום' פירש׳יי עם בבלי הש״ס מכל מוסר
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 הרמב״ן הראשונים הי' ועם כתלמוד עליהם
 חידושים ותום׳ והר״ן הריטב״א הרשב״א

 בקובץ באו נקבצו אלה כל הכותב" "אמר בלשון
 מכל כנ״ל וכו' אגדות מאמרי וכל אהד,

 ג״כ לבד הכותב פי׳ עם ירושלמי התלמוד
 סדרים ב' המחבר שהדפיס ואחר אחד. בקוכן

 לוי ה״ר ובנו אבותיו אל נאסף הראשונים
 ולכן הנוהרים הדרים ד' הדפיס )מהרלנ״ח(

 כל כמבואר והכותב הראשונים חי' בם מעעו
 ,. הספר בסוף בנו מהרלנ׳יה בדברי זה

 נדפש . במקומו( שלי ושה״ג ט״ז ול״א )ועיין
 הראינ״י ! קונשטנטינא :רש״י באותיות ראשונה

 . נ[\2 41 דרכ״ב גא״ל צונן ]ועיין . 2ס ,לפ״ג
 ח״א פירשנו ואחריו 503, י! כרד״א ודלא

 ,פי׳ בלי : שה ברד״א מ"ש גס .רע״ו : דקנ״א
 כנ״ל• רש״י באותיות שנדפה לפי עיניו למראה נתעה

 )אננאלען רוהי די בשה צונן מהרי״נו הרב מביא גס
 גם אח״ז בקרוב שנדפס .(¥2 121 דמ״ו וכו'

 מאגדות מטעות לו וחוששני . ע״ש כשאלוניקי
 שמעוני ילקוט ה' בסוף שנדפסו ירושלמיות
 גא״ס צונן ועיין ילקוט עיין . רס״א בשאלוניקי

 הנ״ל ע״י לס' בהקדמתו כתב הכותב והרב .דצ״ד
 בקונשטנטינא( )היינו שס נדפס ההיא בעת כי

. ע״ש[ התלמוד אגדות בשם כזה ספר עוד

 : חלקים ב' הנ״ל ככל הנ״ל יעקב עין 292.
 ! שם :המאמרים( לוח )עם .ז'—ש״ו- ,ד״ו

 . 2ס ,ת״ג , קראקא . שפ״ה , שם .שכ״ו
 סימני ועם כנ״ל עוד .8ס ,ונשמח״ה ווירוגה,

 . ת״ט , שם . שס״ג ! פרוסטיץ :בסופו הספר
. 2ס , תכ״ח , שם . שפ״ב ,אג“פי

 ס׳ הוס' עס הנ״ל ככל הנ״ל יעקב עין 293.
 מודינא די אריה יהודה לה״ר יהודה בית
 המחבר הביא שלא מהש״ס מאמרים הוס' והוא

 הי' הוס׳ ועם הבונה בשם פירושו עם
 יאשיהו ה״ר וחי' להטהרש״א אגדות
 יחד כללם .עינים מאור בשם לח״א פינטו

 תאומים יונה כה״ר מאיר יצהק ה״ר
 .תמ״ד ד״א, אור: כתנות לו וקרא פרענקיל

. פ״ר וז״ז . 2ס , ת"פ , ד״א . תס״ט ,ברלין

 מ״מ תוס' ועם הנ״ל ככל הנ״ל יעקב עין 294.
 לחם בית , המזכיר יוסף מס' דרוש בספרי
 פרופס שלמה ה״ר המדפיס ע״י וכו׳ יהודה
 : חלקים ג׳ , שלמה אסיפת בפס ונקרא

. 8ס , תפ״ה , ד״א

 מאור הי׳ תום׳ ועם כנ״ל הנ״ל יעקב עין 295•
 והובא הנמצא לח״ב גם הנ״ל להריא״ף עינים

 ב״ר זלמן יקותיאל ה״ר ע״י בכ״י מאיעליא
 בפס שלו הי' קצת עס מגלוגא דיין יעקב

 . פ״ר וז״ז 2ס , ת״ק , ד״א : שלמה קהלת
 עם לח״ב עינים מאור והי׳ הנ״ל ככל עוד
 ,ד״א :לבדו בכרך הנ״ל שלמה קהלת חי׳

 . במקומם והכל הנ״ל וככל . 8ס ,תקי״ד
. פ"ר אח"ז נדפס

 והכותב הראשונים הי׳ עס הנ״ל יעקב עין 296.
 עיר והי' לח״א עינים מאור והי' הנ״ל

 . 2ס ,ת״ג ,ד״ו :ירושלמי אגדות על בנימן
 בגימן עיר ס׳ כי ]והתימה .דקנ״א( ח״א )פירשט

 משנות כנראה רב זמן חוברו ושני ראשון
. להלן[ בנימן עיר ועיין . הדפסתם

 מם' המורות מלות פי׳ עם הנ״ל יעקב עין 297.
 : 8ס , שע״ט , שם . שע״ב ,קראקא : הערוך
. (292 סי׳ )עי' . 24ס , ונשמח״ה ,ווירונה

 ם' ובסופו קצר פי׳ עם הנ״ל יעקב עין 298.
 בעין הש״ס למאמרי מפתח יהודה להם בית

 . מודינא די אריה יהודה לה״ר יעקב
. 2ס שפ״ה, ,ד״ו

 ע״י מלוקע קצר כי' עם הנ״ל יעקב עין 299.
 / ׳ת עד ! שם . תנ"ח ; ד"א : תנשים פלשה

. וז״ז 24ס

 ה״ר ע״י מלוקע פי' עם הנ״ל יעקב עין 300.
 . תס״א ברלין, : בארגער דוד ב״ר שלמה

. וז״ז 8ס ,תפ״ג , פפד״ט . תע״ב , שם

 , ד״א : המלות פי׳ עס הנ״ל יעקב עין 301.
. 8ס , תע״ב , האה דר פר הומבורג . תמ״ד

 , ד״א :לבד פירש״י עם הנ״ל יעקב עין 302.
. 8ס ת״ק,

 באור ועם הנ״ל קצר פי' עס הנ״ל יעקב עין 303•
 אברהם לה״ר אברהם עין בפס הדפ

 כללי גדול מבוא ובראפו שי״ק במוהרי״ל

 לקועיס חלק כל ובסוף , האגדה תהלוכות ועל
 ב״ר יהודה לה״ר בשם קנמן בפס קצרים

 :חלקים ד' ,עפשטיין הלוי זימל שמחה

. 16ס ,תר״ח ,קעניגסבערג
. לאברהם( הסד )עיין . יעקב עין 304.

 יצחק ב״ר אליעזר ה״ר .ישראל עין 305.
 פבכל המליצות וכל המפלים כל מ״מ .ראיטי

 , ד״ו : א"ב כסדר בערכין ומסודר הפ״ס

 . ב״י רבות הגהות ועס . 4ס ,שע״ב
. (746 )צעדנער

 להם בית ס׳ תוספת עם הנ״ל ישראל עין 306.
 , ד״ו :זה עיין ,מודינא די להרי"א יהודה

.שם( )צעדנר, ב״י הגהות ועם . 2ס , שפ״ה

 עין )עיין .ישראל ובית ישראל עי; 307.
. יעקב( ובית יעקב

. לאברהם( חסר )עיין . כל עין 308.



הדעת עיני439המים עין

 דובערוש אברהם ח״ר . המים עין 309.
 זאב מרדכי ה״ר מות על הספד . פלאהם

. 8ס ,תקצ״ז ,זאלקווא : אורנשעיין
 דובעריש אברהם ה״ר .המים עין 310.

 עקיבא ה״ר מות על הספד דרוש .פלאהם

. 8ס ,)תקצ״ח( חש״ד , ברעסלויא :איבר

. הקבלה( שלשלת )עיין .המנין עין 311

 שיר בדרך ח״מ ש״ע דיני כל משפט. עין 312.
 ה״ר נוספות עס ,למי נודע לא ,וחרוזות

 ,פראג :היידע שמעון ב״ר אברהם
. 8ס , שע״ה( : )י״א השע״ה

 אברהם ב״ר אליקים ה״ר .משפט עין 313.
 המאמרים: בקשור דקדוק כללי קצת מלונדון.

. 8ס ,תקס״ג , רעדלהיים
 .שועיב אבן יואל ה״ר . משפט עין 314.

 הי' י' ובתג״י ,דכח״א )קוה״ד : איוב על פי׳
.הנדסה( כתוב ה״א

 התכונה ע״פ גוי הכה מפי יצא .משפט עין 315.
 מל׳ נעתק נפשנו. פדות ועל גאולתנו על

 משה כה״ר הרופא ההכס ע״י יומי
 ליאון ה״ר )בכמה״ר יצ״ו בוטאריל
 משה הגאון הר״ר בכמע׳ ז״ל בוטאריל
 , קושט׳ :בקוסטנטינא זצ״ל( בוטאריל

 נוסטרודימום נבואות ה׳ ]והוא . 8ס , חש״ד
 נכתב וחותם: להאסיפיור שהלח הכתב נושח ובשופר

 מארשו ז׳ ו׳ יוה בסרובינצא דקראב שיללון פה
 למשמעתן השר עידן , שכ״א( )ה״א תקס״א שנת

 איננו והמעתיק . דנוסטרודאמוס מיבייל

.כנ״ל[ נכדו היה ואולי יצירה הש' מפרש

 שמחה ב״ר נחמן ה״ר .משפט עין 316.
 : המאסף בעלי עם ריבות דברי .ברלין

. 8ס / תקנ״ו ׳ ברלין
רפאל. ב״ר מלכי עזרא ח״ר משפט. עין 317.

^0עוריםןקוגשטנטינ^תק״ל, ד' כסדר שו״ת

 חסד ,אברהם זרע )עיין , משפט עין 318.
 , הפורים ימי סדר ,מכתבים , לאברהם

. תלמוד( , הלוי עבודת

. (— חומש , תורה )עיין . הסופר עין 319.

.אוזן( יעיר )עיין .פותח עין 320.

 כהן אברהם ח״ר .בתורה פנים עין 321
 מתחיל למה הזהר קושיות על .מלאסק

 : אופנים בע' באל״ף ולא בבי"ת התורה

. 4ס ,תקנ״ז , ווארשא
 . שטערן ?( ה)ירש ה״ר .הקורא עין 322.

 ,פםד״מ : משפעיהם לכל העעמים נגינת כללי

. 8ס / 1840

 הנהגות .ש״ט כ״ר יוסף ח״ר הקורא. עין 323.
. ¥. 981 רח״ם כ״י : לדרשות וסדר

 חשדאי רב מאמר והעתיק איכה על פי׳ ]ג״ח
 הגהות עם ערבי מל' האמונה בעיקרי קרשקש

 אלי כתב רמש״ש וידידי .דקל״ד( ח״ב )פירשנו
 המיוחש .¥2 78 ווין בכ"י אשר ה' אור ש׳ כי

 יהודה ב״ר חשדאי ב״ר יהודה ב״ל חשדאי לר' שם
 מהנדפש משונה הוא יהודה ב״ר חשדאי ב״ר

 הזה הנדפש אולי .קרשקש חשדאי לר׳ בפירארה
 . ודו״ק[ הנ״ל קרשקש ר״ח מאמר העתק הוא

 יהודה ב״ר יקותיאל ח״ר .הקורא עין 324.
 המסרה על .הנקדן יהב״י המכונה הכהן
 ובסופו ואסתר ואיכה בתורה המקרא ועעמי
 1373, ן( רד״א כ״י הדקדוק: בכללי שערים

 ואסתר עה״ת ונדפס . ¥. 500 רח״ם וכ״י
 ימי סדר )עיין . היידנהיים וואלף ה"ר ע״י

 . הסופר( עין חומש , תורה ועיין .הפורים

 יהודה ב״ר דוד מסיר . הקורא עין 325.
 יה״ש. נבוכים:כ״י מורה ע״ס ארוך ליאון.פי'

 סדר ,לאברהם הסד )עיין . הקורא עין 326.
. מאמרות( עשרה , הפורים ימי

 . תהלים( , תורה )עיין .ראי עין 327.

. שמעוני( נחלת )עיין .רובל עין 328.

 על כבושין דברי . ורפואתו הנפש עינוי 329.
 ,דיהרנפורט :והעונשים הקבר והבוע המות
. 8ס ,תמ״ט

 מאיר ב״ר אלחנן יוסף ה״ר .עינותימים 330.
 מחבורו דרושים ז׳ .מסייני הלוי לבית

 עם ,ודרושים גפ״ת חי' הכולל מים ברכות
 בשם בשוליו ונוספות מים נטפי בשם הגהות

. 4ס ,חרי״ז ,ווארשא :מים שפעת
 .בודק מענדיל מנחם ח״ר . מים עינות 331.

 חי' וקצת ואגדות במדרשים ופשעים חקירות
 , לעמבערג : דרושים( י״ד :)ושי״ג בסופו
. 4ס ,תרט״ז

 .מלכי ב״ררפאל עזרא מים.ה״ר עינות 332.
. 2ס , תקע״א ,שאלוניקי : דרושים

 פונשיקא. די אברהם אברהם.ח״ר עיני 333.
 הפרשיות כסדר במדרש תנ״ך פסוקי מ״מ

 פי׳ עם המ״ר ועל פי' בלי במ״ר למספרן

 , 4ס ,ח׳—שפ״ז ,ד״א :כהונה מתנות
 יאודה ב״ר אברהם ה״ר .אברהם עיני 334.

 הל' על ונו״כ הרמב״ס על באור . צפיג

. 4ס , תקמ״ד , ד״א : הקרבנות מעשה
 דוד ב״ר הירש צבי ה״ר .הדעת עיני 335.

 ומאמר אלאסף אגרת ע״ס השגות .אפנהיים
 התנצלות מכתב ובסופו הנפש השארת בענין
. 8ס , 1829 ,אפען : בל״א



הצדק עיר — 440 — יצחק עיני

 בכ״ר יצחק שטחה ב״ר . יצחק עיני 336.
 ומספק ארוך באור .הקראי הלוצקי משה

 החדש לקדוש אליהו אדרת ס' לוחות על
הראיה:)אר״ץ(. וקשת המולד חשבונות להוציא

 ראובן ב״ר גבריאל ה״ד .ישראל עיני 337
 שבועות מס׳ על חי' ח״א .הכהן ישראל

 , ויין עינים: מאור בשס ונקרא וב״ב
 חולין מס׳ על ח״ב כנ״ל עוד . 4ס ,תקפ״ב

. 4ס ,תקפ״ה ,ווין :משה פני לו וקרא
 . קמחי ישראל ה״ד .ישראל עיני 338.

.במקומו( שלי ושה״ג י״ב )ול״א : הסמ״ק על פי׳

. וישעי( אורי )עיין .הכהן עיני 339.

. חי( כל נשמת )עיין .חי כל עיני 340.

 .הקראי מצורדי משה ב״ר .משה עיני 341.
. )אר״ץ( :נמצא ולא בספריהם נזכר

. העמקים( שושנת )עיין . משה עיני 342.

 מס' על רי״ד תוס׳ כולל . העדה עיני 343.
 ,קדושין על ריטב״א חי' ,ותענית קדושין

 הר״ן וחי׳ ב״ב מס' על מיגאש ן׳ הר״י הי׳
 מפילץ אלעזר ה״ל הגהות עס נדה מס' על

. 2ס ,תק״ע ,פראג :זהב זר בשס
 פי׳ .אלימאן יוהנן ה״ר .העדה עיני 344.

.)ש״י( : התורה על

. לדוד( למנצח )עיין .קושית עיסה 345.

 ב״ר וואלף זאב בנימן ה״ר .בנימן עיר 346.
 יעקב עין אגדות על פי׳ .דרשן שמואל

 הרי״ף פי' ע״ד בבות וג' נשים סדר ברוב
 עליהס שאין במקום רק וחיבר יעקב בעין

. 2ס תנ״ח , פפד״א : הרי״ף פי'

 דרשות ח״א .מהנ״ל .)שני( בנימן עיר 347.
 : ומועד זרעים סדר ירושלמי אגדות על

. 2ס , תפ״ב , פיורדא
 . מקנדיא יש״ר ה״ר .ככורים עיר 348.

 מאמר הוא ה׳ גבורות א( : ספרים ב׳ כולל
 . אילם( )ועיין זה עיין ,גנים מעין מס' ג'
 נראים ועניניס דעות ה' נפלאות ב(

 במופתים אמתותן ומבואר וזרים כסותרים
 וכו׳ אחוז מכתב עיין .ציורים וע״פ וראיות

. חפנים מלא ובס' אילם בס'

 ב״ר אפרים שלמה ה״ד .ככורים עיר 349.
 התורה כסדר דרשות . לונטשיץ אהרן

 בכמה היצה״ר כבוש מענין פתיחה ובראשו
 . 2ס ,עמ״ו ע)נ(י״י יחס״ו , באסיל : שערים

. 4ס ! תק״ט , ד״א
 לקועיס .אפענהיים דוד ה״ר .דוד עיר 350.

לבתים נחלק דינים וחי׳ חדש ילקוע כעין

כרכים ה׳ רח״ם ב״י : מיוחד שם בית ולכל

6— 582 .
 . לארא די כהן דוד ה״ר . דוד עיר 351.

 אשר וכו׳ ורומי יון מל' זרות מלות באור
 , ד״א :בלה״ק ובאורן וכו׳ ומדרשים בתלמוד

 ממנו ח״ב ]ג״ח . 4ס , ת״ח , שם . שצ״ח
. דור[ מצודת בשם

 אריה בה״ר לירא דוד ה״ד .דוד עיר 352.
 וחדרים: לבתים ונחלק ופשעים דרושים .ליב

. 2ס , תע״ט , ד״א
 או דמודינא דוד ה״ר . דוד עיר 353.

 מאור בס׳ נזכר . עה״ת פי' .פרובינצאלי

. ע״ש מ״ו פ׳ עינים

. דוד( לבית כסאות )עיין . דוד עיר 354.

 ה״דאליעזרב״ר אליעזר. דמשק עיר 355.
 ח״א : חלקים ב' ודרושים תורה חי' .מנשה

 דמשק פני בשם הפרשיות כסדר תורה חי'
 חוצות בשם הפרשה אחר הפטרה כל וחי'

 בשם מוסר בתוכחת דרושים ח״ב . דמשק
 פרקי ובסופו , שערים ד' ובו דמשק שערי

 ושלש נוראים לימים דרושים אליעזר דר'

. 2ס , תקכ״ד , זאלקווא : רגלים
 חידושים וגס דרושים דמשק רחובות ס׳ ]ג״ח

. מסכתות[ כמה על

 אלי׳ יהודה אברהם ה״ר .חומה עיר 356.
 כל לסמיכת פשעים .ליפמאן אליעזר ב״ר

 ובתוכם שאחריה מס׳ להחלת משניות מס׳ סוף
 ,פפד״א : מושב בית בשם ז״ז פשעים
, 4ס , תע״ט

 . מחשבת( מלאכת )עיין .חשבון עיר 357.

 אריה ב״ר לירא דוד ה״ד , מקלט עיר 358.
 ומקומן התורה כסדר מצות תרי״ג . ליב

 הזהר ס' ע״פ מוסר וקצת המצות ספרי בשאר
בו(. כל יד )ועיין . 4ס ת״ן, דיהרנפורט, וכו׳:

 אשר ב״ר חיים מרדכי ה״ר .מקלט עיר 359.
 מוסר עניני על דרושים .זעליגסבערג

 רעדלהיים, ל״א: עם פרקים בקנ״ד ה' ועבודת
. 8ס , תר״ו

 <מהזקנים אלחנן שבתי ה״ד מקלט. עיר 360.
. ז׳( סי׳ ש' )זצ״ל :המצות על

 הצרפתי. משה ב״ר יוסף סיחון.ה״ר עיר 361.
 י״א ובו והמספר החשבון חכמת על מאמר

 על ס׳ )ועיין .67/5 מינכען כ״י : פרקים
. (606 סי׳ החשבון חכמת

 קצור .פריינר שמואל ׳ר ה . הצדק עיר 362.
 , פראג :ובאורים חי׳ הגהות עם סמ"ג
. 4ס ן 1863



יונה עליות — 441 — עיר

 ליפמאן אליעזר ה״ר . שושן עיר 363.
.8ס 1849 פרעכבורג, דרושים: .משערדלי

 ,המו״ד : ההורה על הבור התמרים. עיר 364.
. )שי״ג( . 2ס

 בקבלה שונים עניניס .פרשיות עירוב 365.
. 587 רח״ם ב״י : ופילוכופיא

 ן י בשבת נר הדלקת איסור על 366.
 ו .ב״י . הקראי בגי משה בכ״ר יוסף ב״ר

. בטרוקי נאטהאנזאהן מרדכי ה״ר ראהו

 מאיבורא שניאור משה ה״ר .הכל על 367.
 בה׳ מובא . דינים ם' .ז״ל( מהר״ם )תלמיד

 היים מים באר ובה׳ א׳ ל״ז דף בינה קנה
 שמתחיל לפי כן ונקרא .שכ״ה( )סה״ד : דסב״א

1 .במקומו( הלי ושה״ג ל״ד )שג״ב יתגדל": כל על"

 י : והרכבתם הרפואות הבנת על 368.
. נ\2 288^ ג מינכען ב״י

 1 / ומדידה והנדסה החשבון חבמת על 369.
 ! איזאק השה רשום בסופו א־ .למי נודע לא

י .ו.\2 67/4 שם ב״י :קטן שיר חרוזות בראשי

 להם עלול האדם אשר ההליים על 370.
 טוב שם ה״ר ע״י לעברי ונעתק לאלמנצור

. ״ץ. 296 שם ב״י :הספרדי יצחק ב״ר

 בחכמת מאמר .לנו הנודעים הנטעים על 371.
 למי: נודע לא וספרדי עברי ערבי בל' הרפואה

. ו.\2 280/10 מינכען ב״י
 באור .יהייא ן׳ תם ה״ר . הנסים על 372.

 ה׳ הקדמת עיין . הרי״ף להלכות הר״ן על
. ישרים תמת

 ב״ר יחיאל הבורלה״ר .התורה עסק על 373.
.דל״ב( ח״ב )פירשט ב״י: הרא״ש, אבי אורי

 אבן יונה לה״ר הפשוטות הרפואות על 374.
 תשובות ג״כ שחיבר וי״א .ערבי בל' גנאח

. דשט״ז( ח״א )שם קדמון: חומר בעלי לפילוסופים

 וסגולותס המשלשלים רפואות על 375.
.״ץ. 166 ווין ב״י :למי נודע לא , ותועליותס

 בספריו הרמב״ס על הפגות עלשגיונות. 376.
 .למי נודע לא , המשניות ופי' תורה משנה
 יושף י׳ לכבוד הנכתב תל״ז משנת מכ״י נעתק

. ״ץ. 45 זוסעקם נסיך ב״י : דארון ן׳
 . האלברשטאט יהודה ה״ר .דזית עלה 377.

 ברכות במש׳ וזית דצנון בסוגיא דרבנן חילוקא
 . 4ס , תקכ״ה ,)ברלין( חמ״ד : מ״א דף

תאומים. יונה חיים ה״ר עלהדיונה. 378.
 קצת ובסופו חי׳מ ממונות דיני על חי'
 ונקרא הרמב״ס על משנה סדר מספרו חי'

 הקונט׳ כי .וצ״ע יונה היים ר׳ קונטרס ג״כ
 . ק'( באות קונטרס )עי׳ דגרמי דינא על הוא

 כנראה ב״ק שלמה של ים ש׳ בסוף ראשונה נדפש
 המדרש על אברהם זרע בע״ס המלבה״ד מהקדמת

 )עיין . שנ"ט לובלין ד׳ מהרש״ל שו״ת בסוף או
.4ס׳תקס״ז;לעמבערג ושנית: ¥.(. 4286 רח״ם

 בנימן ב״רמשה ה״ריונה עלהדיונה. 379.
 שבועות מכות סנהדרין מס' על הי' .זאב
 814. ? כרד״א )ודלא תנ״ד ,פיורדא :ע״ז
 מהכתות יתר על גם ]וחיבר . 2ס ,את״ן( : 8

 גס שחיבר כ' דק״ד ח״ב ופירשט .נזיקין משדר
. ע״ש[ ,נשים סדר על

 אברהם לה״ר רפואה ס' .רענן עלה 380.
 גייגער צונן 946 רוסי די ב״י .קסלארי
 לר׳ ושם 361/0 וואטיקאן 201, 4 צייטשריפט
. יחיאל בן אברהם

 נאנסיך אברהם ה״ר . תרופה עלה 381.
 ההרכבה תרופת התיר על . שלמה ב״ר

 )פאקין( האבעבועות לחולי )אינאקולאציאן(
 קצת עם כנ״ל עוד . תקמ״ה במאסף )נדפס ר״ל
 בשם ברכות מס׳ ריש משניות א׳ פרק על הי'

 : אגדה( דרושי וקצת המשנה מרבבת
. 8ס , תקמ״ה , לונדון

 .מאושר חבר או המנחה עלות 382.
 ל׳ עם מליצה .רומאנילו שמואל ה״ר

. 8ס , 1793 , ווין :איטליאנו

 וגימטריאות: שמן.פרפראות עין ועלי זית עלי 383.
. 8ס , תק״ח , ד״א

. שמשון( נזיר )עיין . עין עלי 384.

 שמואל מרדכי ה״ר . שושנה עלי 385.
 משם ונראש ע״ז הי׳ ש' בתג״י מזכירו .גירונרי

. ע״ש / קבלה עניני על שהוא

 של אחיו בן הלוי טודרוס ה״ר עליות. 386.
 לפי כן ונקראו . יבמות מס' על חי' . הרמ״ה

 ומציב וכך" כך בידינו "עלה :כתוב שוגיא שבכל
 חיד״א וה״ר .במספר העולים הדינים בגליון לו

 שלי ושה״ג ל"ט ושג״ב ג׳ בשג״א כמ"ש בכ״י ראם
 והסה״ד הש״י ואחריו כשה״ק ודלא .במקומו

 בו שמביא לפי בעצמו ז״ל להרמ״ה אותו שמיהסין
.ב'( י"ט דף )קוה״ד :ז״ל משמו הי' כמה

 העשיל יהושע ה״ר .אליהו עליות 387.
 .בהגאון הירש צבי ב״ר נחמן וה״ר לעווין
 בכל ז״ל מווילנא אליהו רבינו הגאון תולדות
 ,שטעטין , תרט״ז ,ווילנא :וחבוריו פרטיו
, 8ס / 1861

 הנזכרים לבתרא יונה רבינו עליות 388.
.56
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 כן שנקראו ב״ב למס' חידושיו הס בראשונים
. הנ״ל משעם

 בסופו אך למי, נודע לא .דברים עלילות 389.
 .קשן שיר חרוזות בראשי יוסף השם רשום

 ר״ל( )ה״א בזמנו ישראל מצב על הקירות
 ה' בתורת ודרכיהם ונמוסיהם במנהגיהם

 בנו יוסף "נאם מתחיל ארוך פי׳ עם ותפלה
 נדפס לדוגמא ממנו וקצת . יה״ש כ״י : משלם"

ח״א. סוף ע"ש.ובהחלון י״ע מכתב א' יש״ר באגרות

 ב״ר הירש צבי ה״ד . למבחן עלים 390.
 רז״ל מאמרי קצת באור .טוב הן מרדכי

 בקצרה הלכות חי' וקצת וחידה ציור ע״ד
 פשטיס הפורים אגרת ,ספר מגלת ובסופו

. 8ס דאנציג,תר״ד שירים: וקצת אסתר במגלת
 הרמב״ן אגרת כולל .לתרופה עלים 391.

 במסעו מווילנא הגר״א ומכתב הענוה על לבנו
 ,מינסק :ה׳ ויראת מוסר הנהגות כולל לא״י

 עוד . 8ס , 1856 ,ווארשא . 12ס ,תקצ״ו
 זלמן ב״ר ליפמאן ה״ר ע״י ת״א עם כנ״ל

 עוד .8ס ,תרי״ט פיורדא, מאזזענבאכער:
 :מרובע ל״א עם לבדו הגר״א מכתב רק כנ״ל

. וז״ז 12ס ,תר״ט ,ווילנא

 יואל ב״ר שלמה ה״ר .לתרופה עלים 392.
 נתיבות ס׳ ע״ד מודעה .)מהרש״ד( מרובנא

 ותקון ובאור ת״א עם פרשיות וקצת השלום
 תשאלי הלא "ציון קינה ובסופו לדוגמא סופרים

.8סד״א,תקל״ו, :מהרמבמ״ן ת״א עם וכו׳״

 .קוזין לוי ה״ר .קטנה קיר עלית 393.
 . שפ״ה ,ד״ו :התורה כסדר ופשעים דרשות

. 2ס ,שצ"ו ,שם
 על דרשות .מהנ״ל .קטנה קיר עלית 394.

 ולימים עוביס שבתות ושארי פרשיות ארבע

. 2ס , נשמח״ה , קונשטנטינא : נוראים

. לועז( מעם )עיין . ללעז עם 395.

 מאמר .רצוען בן עלי הרופא . עמוד ס' 396.
 ר׳ ע״י שנית נעתק . פרקים ז׳ ברפואה

 לו נאבדה אחרי קלוגימום בן קלוגימוס
 בארלדי( )צ״ל באמדאי הראשונה העתקתו

 . ג\ו. 43/2 מינכען כ״י : הצרפתים בגזירות
 העמוד ס׳ נקרא ^.( 2/5 )שקאל. ליידן וככ״י

. מאמרים ד׳ הרפואה בשרשי

 ב״ראשר אברהם ה״ר עמלךהימיני. 397.
 , מינסק :ח״א שונים דרושים .אנשיל

. זה[ בספרו ומזכירם שו״ת ]ג״ח . 4ס , תקע״א

. נתיב( מאיר )עיי; .הבחן עמוד 398.

. •שמים( עמודי עיין).הסוגר עמלד 399.

 משה לר׳ ותחינות מוסר העבודה. עמלד 400.
 ואולי . .(¥2 498, 0 )רד״א . 8ס : אהרן ר ב״

 ס' בסוף שנדפס דשצ״ה( )ח״ב פירשנו אמר עליו
 הוא ולכן ,פיזענץ בר״י לר"מ הידיעה הא

. וצ״ע חמו״ד פה

 האמונה יסוד )עיין . העבודה עמוד 401.
. ...( במלואים

 יונה כ״ר ברוך ה״ר .השחר עמוד 402.
 :וכו' וחזקה ורוב ס"ס כללי על .ייטליס

. 4ס ,תקמ"ה ,פראג

 דוד ב״ר שמעון ה״ר . השחר עמוד 403.
 :וכו' רבב״ח מאמרי על פשעים . אופנהיים

. 8ס ,תקמ״ט ,פראג

 ם׳ )עיין .הרפואה בשרשי העמוד 404.
. לעיל( עמוד

 ב״ר ישעיה יעקב ה״ד .התווך עמוד 405.
 חמ״ד : הדור גדולי שני על הספד .יצחק

. 4ס , תקע״ד ,)ביאליסטאק(
 ב״ר העליר יחיאל ה״ר .אור עמודי 406.

 חמ״ד : ש״ע ד׳ כל על שו״ת .אהרן

. 2ס ,או״ר עמוד"י ארבע״ה ,)קעניגסבערג(

. הזהר( ם׳ קדמות )עיין . אור עמודי 407.

 הגדה ,ישראל בית )עיין , הבית עמודי 408.
. (24 סי׳ ש״פ

 ב״ד יהודה ה״ד .יהודה בית עמודי 409.
 . דווילנא אסיא הורוויץ הלוי מרדכי

 בדרך עקרים י״ב ועל עניניס בכמה הקירות

. 8ס ,תקכ״ו ,ד״א : ויכוח
 הלוי. ישראל ישראל.ה״ר בית עמודי 410.

.4ס׳חמ"ד,תקמ״א יו"כן: והל' נדה מס' חי'על

 אליעזר ב״ר גדליה ה״ד . גברא עמודי 411.
 עמודים ג' יסוד על מוסר תוכחת . סג״ל
 וחי׳ עני מעשר דיני וכל וגמ״ח ועבודה הורה
 ב״ר אברהם ה״ר חי׳ ובסופו לבנו הורה
. 8ס ,תקי״ו ,ברין : גיביטש אהרן

 .סמ״ק קטן, מצות ס׳ הוא גולה עמודי 412.
 מס' קצור מקורבייל. יוסף ב״ר יצהק ה״ר

 הנוהגות המצות כל על )סמ״ג( גדול מצות
 לז' ומסודר עמודים ז' על נוסד הזה בזמן

. 4ס , חש״ד ,קונשטנטינא : השבוע ימי

 פרץ ה״ר הגהות עם הנ״ל גולה עמודי 413.
 עם מהפוסקים ומ״מ ותלמידיו אליהו כ״ר

 . שנ״ו , קראקא , וי״ש ,קרימונה ;מפתח
 :ב״י רבות הגהות ועם . 4ס ,תקס״ה ,לאדי

 הגהות תוס עם כנ״ל עוד . (368 )צעדנל
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 צייטלעש יהושע לה״ר שוליו על והערות

. 4ס ,תק״ם , קאפוסט :משקלאוו

 גדולות הגהות עס הנ״ל גולה עמודי 414.
 המחבר כי .ושונים רבים מגדולים וארוכות

 הראשונים וגדולי הגולה בני לכל ספרו את שלה
 א׳ כל עליו והוספות הגהות עשו והאחרונים

 ה״ר הגהות עם סמ״ק נמצא וכן .מקומו לפי

 נמצא וזה מצורך. סמ״ק ונקרא מצורך משה
 אוקספורד , ווין 728, רד״א בכ״י

 לצונן רינווס ועיין .וז״ז מוזעאום בריטיש
. וכו' רי״א דף

.יצחק( בית )עיין .זהב עמודי 415.

 . כספי אבן יוסף ה״ר .כסף עמודי 416.
 הפשוטים דבריו לבאור נבוכים מורה ע״ס פי׳

 כסף משכיות ספרו גם לו נלוה ובדפוס
̂ 1: העמוקים במקומות המורה דברי לבאור

 זלמן ה״ר ע״י לדפוס הובא . סוד בהן
 להמגיה בל״א הקדמה ובסופו ווערבלוגר

.8סתר״ח, ,פפד״מ : קירכהיים רפאל ה״ר

.נתיב( מאיר )עיין .בסף עמודי 417.

 למודי .ברי״ל יואל ה״ר .הלשון עמודי 418.
 הפעלים בניני לוחות עם בל״א לה״ק דקדוק

 :מלים( מדרש )בעל פייביש ה״ר מאת
.8סתקס״ג, פראג, .8ס 61 4ס תקנ״ד, ברלין,

 מאיר ב״ר אליעזר ה״ד .עבודה עמודי 419.
 וקצת הפייעניס ראשי רשימת . לאנדסהוט

 מספר עם א״ב כסדר חייהם מתולדות
 ח״א ,שונים תפלות בספרי הנמצאים פיוטיהם

. 8ס ,תרי״ז ,ברלין :י׳(—)א׳

 ב״ר ליי יהודה ה״ר . עולם עמודי 420.
 לג׳ ונחלק וכו׳ פשטיס .גינצבורג שמעון
 שפתי והרביעי וחסד ותפלה הורה :עמודים

 4ס חע״ג־ך , ד״א :בפלפול חי׳ מהרי״ל
 בראשית ע״ס : ורח״ם ,שמ״ז דף )ופירשנו

 חד הכל אס וצ״ע . 2ס ,ת״ץ ,ד״א : ושמות
. הם( שונים או

 ב״רעזריאל שמואל ה״ר .עולם עמודי 421.
 ובסופו ושמעתתא אגדתא חי׳ .מלנצבורג

 ]וע״ש . 4ס ,תק״א ,ברלין : גפ״ת חי' לקוטי
 בער״ה מפוזנא עלילה מעשה בהקדמה

. הצ״ו[ שנת

 ב״ר זעליג אהרן ה״ר .שבע עמודי 422.
 פי׳ א( : חלקים ה׳ . מזאלקווא משה

 . זרות מלות ובאור והדש ישן בזהר והגהות
 מאמרי ג( .גדול בזהר החסרים מאמרים ב(

 מאמרי ד( .במ״א המבוארים וחדש ישן זהר

 כל הגהות ה( .במ״א המבוארים הקונים

. 2ס ,שצ״ו , קראקא : שבזהר הנ"א

 ב״י לוי ה״ר .הלוי לבית שטים עמודי 423.
 מס׳ כמה על גפ״ת חי' .מפלאצק דוד

 משה וה״ר העשיל לה״ר שו״ת ב׳ ובסופו

. 2ס ,תקג״א ,פראג : מחוקק חלקת בע"ס

 לוריא שלמה ה״ר .שלמה עמודי 424.
 ג״כ ונקראו הסמ״ג על באורים .)מהרש״ל(

 נוספות עם לביה״ד הובא . מהרש״ל באורי
 ,באזיל : לואנם משה ב״ר אליהו ה״ל ע״י

. סמ״ג( , גדול מצות ס׳ )ועיין . 4ס ,ש״ס

 במהרא״ל אברהם ה״ד .שמים עמודי 425.
 עם להרמב״ס הדת יסודי י״ג .ליכטשטיין

 פסוקים באור בחן אבן א( :באורים שני
 מחוקק אבן ב( . ומדרשים רז"ל ומאמרי
 ויתר . הרמב״ס בדברי מושפלות חקירות

 יסוד כל בסוף בקצרה דבריו ותמצית באור

. 4ס תקס״ג ,ווארשא :הסוגר עמוד בשם

 יעקב ב״ר ברוך ה״ר .שמים עמודי 426.
 החדש קדוש הל' על באור .משקלאוו

 חכמת על אדם תפארת ובסופו להרמב״ס

. 8ס ,תקל״ז ,ברלין : האדם חלקי נתוח

 סדור , ה1הפ , אילם )עיין . שמים עמודי 427.
. יעב״ץ( ה״ד

 ב״ר אפרים שלמה ה״ר . שש עמודי 428.
 על ונוסד ופשטיס דרשות . לונטשיץ אהרן

.4סד״א,תקל״ב, .2ספראג,שע״ח, עמודים: ו׳

. לבנון( ארזי )עיין .שש עמודי 429.

 שלמה ב״ר בצלאל שבעה״ה״ר עמודיה 430.
 לז׳ ונחלק ודרושים פשטיס . מקאברין

 . תל״ד , פראג .תב״ו ,לובלין : עמודים

. 4ס , גנ״ת , דיהרנפורט

. השמוש( ס׳ )עיין . הכסילים עמל 431.

 .כהן בר״י שלום ה״ר .ותרצה עמל 432.
 בשלשה תחלה לישרים ס׳ כמעשה דודים שירת

 ,)לעמבערג . תקע״ב , רעדלהיים : חלקים

. ?( 8ס , תקפ״ב
 מחברת , — מחברות )עיין . עמנואל 433.

. והעדן( התופת

 ייטליס. יונה ב״ר ברוך הבכא.ה״ר עמק 434.
 : לנדא סג״ל יחזקאל ה״ל מות על הספד

. 8ס ,תקנ״ג ,פראג
 הכהן יהושע ב״ר יוסף ה״ר הבכא. עמק 435.

 בית מחרבן ב״י תלאות כל ספור .ספרדי
 הערות קצת עם של״ה ה״א שנת עד שני

.16ס ברי״ת, ווין ור״מלעטעריס: לשר״ל
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436.

 ב״ר משה ה״ר ע״י ככתבם בל״א ככ״ל עוד

 גזירת קונטרס ובסופו הערות עס ווינר דוד
 ערים ושארי בלואיש וגזירת ז׳—תתק״ו

 יעקב ב״ר אפרים לה״ר )?(חתקנ"ו שנת עד

. 8ס , 1858 ,לייפציג :מבון

 יהודה ב״ר זלמן שלמה הבכא״ה״ר עמק
 אברהם ה״ר מות על הספד . מווילנא ליב

 זלמן משולם וה״ר שלמה אברהם ב״ר אבלי

. 8ס ,תקצ״ו , ווילנא : אוריה יעקב ב״ר

448.

449.

450.

437.
438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

446.

447.

 . עמקים( שושנת )עיין . הביא עמק

 שלמה ב״ר בצלאל ה״ר .הבכה עמק
 קרב; בכפרו מובא . איכה על פי' .מקאברין

. שכ״ה( )סה״ד : ע״ב דמ״ה שבת

. ספונים( שיח )עיין . הבכה עמק

 ריאש רפאל בנימן ה״ר .בנימן עמק
 "8ס/תקי״ג/דיניך.ד״א ופסקי שו״ת בראנדין.

 שבתי ב״ר אברהם ה״ר .ברכה עמק
 ברכת דיני מי' .הורוויץ הלוי שעפטיל

 הגהות עם התפלות וברכות וטעמן הנהנין
 ש״ם ,קראקא : השל״ה בעל בנו ותוס'

 הנ״ל בנו הי' תוס' עם כנ״ל עוד . 4ס ,טו״ב
 ישע בגדי הנקרא ברכות מס׳ המרדכי על

 העמודים ווי בע״ס שעפטיל ה״ר נכדו והי'

 . 8ס ,תפ״ט ,ד״א :וז״ז ברכות מס׳ על
 2ס ,תקפ״ו , זאלקווא . 4ס ,תקי״ז , שם

 . משגגה( לו וחוששני ת״ע דף ח״א )פירשנו
. 4ס , תקצ״ה ,סדילקאוו

 מגחם מיבל יהיאל ה״ר .ברכה עמק
 ;במס' סוגיות טטר ח״א .יעקב ב״ר נחום

. 2ס תקס״ח, ,לעמבערג ברכות:

 קראקא. אבד״ק אשר הברכה.ה״ר עמק
 הרמ״א מזכירו . והברכות התפלות סודות על
 מהר״ס בשו״ת ועי׳ פ״ד ח״ג העולה תורת בס׳

. פ״ג כי׳ נכדו לובלין

 יהודה ב״ר וואלף זאב ה״ר הלכה. עמק
 בש״עא״ה דינים הי' .זיטל אבד״ק הלוי

. 2ס ,תר״ו ,ווילנא : שו״ת בדרך וי״ד

 מבראדי. קלוגר שלמה הלכה.ה״ר עמק
 .)שי״ג( :ב״י ,בש״ס סוגיות כמה על חי'

 שושנת , פנינים רב )עיין . הלכה עמק
. עמקים(

 מגלי מגהם ה״ר .מן וטעם הלכה עמק
 התורה כסדר פשטים . הלוי ברוך ב״ר

 של בעומקה פשעים א( : ראשים לשני ונפרד
 ,פפד״א :דאגדתא במילי פשעים ב( . הלכה

. 2ס ,הק״ה

451.

452

453.

454.
455.

456.

457.

458.

 .)ש״י( :ב״י ,דקדוק ס׳ .החריץ עמק

 ב״ר אייזיק יהושע ה״ר .יהושע עמק
 בדיני שו״ת כ״ד ח״א :חלקים ב׳ . יחיאל

 .2ס תר״ב, , ווארשא : דרושים ע״ז וח״ב ש״ע
 ב״ר פלק יהושע ה״ר . יהושע עמק

 דורו ורבני הזמן גאוני חי׳ .ליב יהודה

 ותירוצים קושיות לקועי ובסופו התורה כסדר
 , שם . תס״ח , שם . תנ״ט , פפד״א :כנ״ל

 שנית"( "נדפס : הסער על )וכתוב , שם . תע״א

 . 8ס , תפ״ח ד״א, . תע״א , המבורג . עד"ת
 עם כנ״ל עוד . וז״ז 12ס , תצ״ח ,הומבורג

 פיררא יוזביל יוסף לה״ר והגהות הוס׳
 . תפ״ב , אופיבאך : השוה עמק מספרו סג״ל

. 8ס , תק״ח , זאלקווא
 וואלף זאב יקותיאל ה״ר .המלך עמק

 הרמב״ם על ובאורים חי' . יוזיל יוסף ב״ר

. 2ס , תקס״ח ,לעמבערג :ב׳ חלק

 ב״ר הירץ נפתלי ה״ר . המלך עמק
 הקבלה לחכמת וכללים מפתח .אלחנן יעקב

 :זהר מאמרי כמה על האריז״ל מכתבי ופי'

. 2ס , הזא״ת , ד״א
 . התלמוד אגדות על שלמה פריון א ס' ]ג״ח

 על הרקיע זהר . ותפלות מחזור על ה׳ ברבת
 ה׳ ביראת גנים מעין . קבלה ע"פ מצות תרי"ג

 . קבלה ע״פ משניות על הסירים משנת . ותשובה
 ח״א )פירשנו .. . )?( על רצון שבע וכ׳
. ת״א([ דף

 . עמקים( שושנת )עיין . המלך עמק

 . אריאל( נחלת )עיין .המשכם עמק

.צופים( שדה )עיין .פוכרת עמק

 וקצור רפואות לקוטי . הרופאים עמק
 והרמב״ם וגאלינוס אפוקראט מספרי

.!\. 275 מינבען ב״י : ועברי ערבי בלשון

 אברהם בן חיים ה״ר . רפאים עמק
 מעשה ובו שמחות מס' על פי׳ .גאליפפה

 עמק י'.עיין—ק״ז ה״א בשנות הנוראה המגפה
 ד״א הכהן יוסף לר׳ בדה״י ועיין ,ס״ת הבכא
 כתוב י״א כי' ה׳ ובתג״י .דרמ"ג ז' וכ״ח דלו"א
 על ]נמשך . ע״ש צדקנו משיח ביאת על שהוא
 . ע״ש הגאולה אגרת שערבבו רוכי ודי וואלף

111 , 87 ע' ח״א קאיזערלינג ועיין
 מקורו את העיר לא 35 ע׳ ח״ח *וגרע 376
 באוקס' נקנה אבל נמצא לא רד״א כ״י . ונועה

. רמש״ש[ )?(: והלמדות המגפה מעשה חכר אבל
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 יהודה כ״ר משה ה״ר .השירים עמק 459.
 עמ״ק ,קאריץ : דרושים . הורוויץ הלוי

 לכל הכולל ]וכס . 4ס ,)תקע״ט( השידי״ם
בשער[. שם כמ״ש העמקים שושנת הוא ספריו

 ב״ר חארין אהרן ה״ר .השוה עמק 460.
 אמנה ראש א( : מאמרים ג׳ . קלונימום

 והערות האמונה בעיקרי ודרושים הקירות
 חיה נשמה ב( . הספירות בעניני מושפלות

 אהרן דירת ג( .ברכות מס׳ משניות חי'
. 4ס !תקס״ג ,פראג : והקירות פוסקים חי'

. יהושע( עמק )עיין . השוה עמק 461.

 מענדיל מנחם הב״ח . שושנים עמק 462.
 שי״ר ה״ר מכתבי על השנות . ראזענטהאל

 , אפען :חמד וכרס העתים בכורי בספרו
. 8ס ,תקצ״ט

, (— עומר )עיין . עמר 463.

 מברטנורא. המון עובדיה נקא.ה״ר עמר 464.
 . תק״ע ,פיסא : עה״ת פירש״י על באור

 ,סדילקאוו .4ס דפין.רמי״ג( )ע״ח ...ליוורנו
. 8ס , 1857 , צערנאוויץ .תקצ״ז

.ש״פ( הגדה )עיין .במדבר ענבים 465.

 השנות . נסים ידידיה ה״ר .כסיל ענה 466.
.8סל:ליוורנו,תרט״ו,”לשד הקבלה ויכוח ס׳ על

 בסוף נדפס .צופר מלך חירם ענין 467.
. ודינה( עפר מליצת )עיין עפר משלי

וגיהנם(. עדן עק.)עי׳גן וגן גיהנם עניני 468.

 בחכמת קצרים מאמרים ב' . דפק עניני 469.
.י.\2171 ווין כ״י :למי נודע לא ,הרפואה

 וענינים ליאון מסיר לר״י מדרש עניני 470.
 מסיר ר״י הנרות ב׳ גם פריצול לר״א שונים

 ר״א ואגרות ופלוריק בולוניא לק״ק הנ״ל ליאון
 די כ״י : וכו׳ הנ״ל ליאון מסיר לי״י פריצול

. ע״ש וי״ג י״ב י׳ ע׳ סי׳ 145 רוסי

 , מגלות חמש מדרש )עיין .יוסף ענף 471.
. רבא( עולם סדר , תנחומא -—

 בער דוב אברהם ה״ר . עבות עץ ענף 472.
 הקיסר לכבוד שר אשר שירים ג׳ . גאטלאבר

. 8ס , תרי״ח , ווילנא : יר״ה
 חנוך ב״ר אברהם ה״ר .אבות עץ ענף 473.

 , )אלטונא( חמ״ד : פ״א על פי׳ . ך העני

. 8ס , תקל״ד
 כה״ר וואלף בנימן ה״ר .אברת עץ ענף 474.

 פ״א על פי׳ .הראדלי אבר״ק יקותיאל

 , אופיבאך :שלפניו המפרשים מכל מלוקע

. 4ס ,תע״ט( : )וצעדנל תס״ט

 .שענפעלר כרוך ה״ר .אבות עץ ענף 475.
 ממדרשי וספורים ומליצות משלים קובץ

 1 אשען :וחרוז שיר בדרך וכו' וזהר אנדה
. 8ס ,1841

 אהרן ב״ר ראובן ה״ר .עבות עץ ענה 476.
 התיבה צהר ע״ס השנות .גריסהאבר הלוי
 ונקרא הענא לר״ז תפלה ושערי עכביש וקורי

.8ס ,תק״ר ,פיורדא :אהבה עבותות ג״כ
 מקור , זהב כפות )עיין . אבות עץ ענף 477.

. חיים( מים

. עקרים( )עיין . ענפים 478.

. שקולה( שירה )עיי; . ענק 479.

 שירים .אלחריזי יהודה ה״ר .הענק ס׳ 480.
 ס' ע״ד ומלות פעלים שמות בשתופי נצמדים

. אוקספורד ב״י : עזרא ן׳ לר"מ התרשיש

 מזכירו . אונקיירא יצחק ה״ר .הענק ׳0 481.
. כנדגלות איומה בספרו הדיר

. תרשיש( ם׳ )עיין .הענק ס׳ 482.

. חן( לוית )עיין . ענקים 483.

 שלמה ב״ר אפרים ה״ר לגרגרת. ענקים 484.
 . התורה כסדר דרושים .העקשיר זלמן

. )שי״ג( : חן לוית בספרו מזכירו

 די ברכיה אהרן ר׳ . דמונים עסיס 485.
. 125 יוא״ל כ״י : מודינא

 .נאליקו שמואל ה״ד . דמונים עסיס 486.
 תוס׳ עם הרמ״ק לרבו דמונים פרדס ס׳ קצור

 ג״כ שהיה דאטו מרדכי לה״ר בגליון הגהות

 כנ״ל עוד . 4ס נשי״א ,ד״ו : הרמ״ק תלמיד
 הראוי במקומם ההגהות וסדור העעיות בתקון
 מנחם ה״ר ע״י והוספות הקונים ושארי

 .4ס ,ד'—שפ״ג , מנטובה :מפאנו עזריה
 ב״ר מררכי לה״ר באור הוס׳ עם כנ״ל עוד

 ס׳ ועם ורמון פעמון בשם מפראג יעקב
 : הנ״ל מפאנו להרמ״ע הרמון פלח

 , הרמון פלח )ועיין . 4ס ,תס״ח , ד״א
. ורמון( פעמון

 באורי . רוכל ואבקת דמונים עסיס 487.
. ¥. 380, רד״א כ״י : תמוהים מדרשים

 יוסף ב״ר יעקב ה״ד . יעקב עפר 488.
 בדרך השכל מוסר ח״א :ב״ח .אייכהארן

 : וש״ע ש״ס חי' ,ח״ב .והנפש הגוף ויכוח

. 4ס , תקצ״ט , ברעסלויא

 יעקב אהרן ב״ר נתנאל ה״ר יעקב. עפר 489.
.ל( סי׳ נ׳ )זצ״ל :כ״י ופסקים, שו״ת .סגרי

. זקנים( דעת )עיין . יעקב עפר 490.
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 ן אלנקר אברהם ה״ר .דאברהם עפרא 491.
. קי״ז סי׳ א׳ תנ״י עיין . אלגיר מרבני

 .עייאש יהודה ה״ר .דארעא עפרא 492.
. זה דרבנן,עיין ארעא ע״ש ושו״ש והגהות חי'

 לעטערים. הלוי מאיר זחב.ה״ר עפרות 493.
 : ביראן ולארד שיללער שירי קצת העתקת

. תרי"ב ,ווין

 שלום ב״ר אברהם ה״ר . תבל עפרות 494.
 :אנגלי תרגום עם קהלת על פי׳ .בעלאיס

. 4ס , 1850 , )לונדון( חמ״ד

.הבית( פתה )עיין .דאברהם עפריה 495.

 עמדין ישראל יעקב ה״ד .אבות עץ 496.
 הרע״ב פי׳ עם אבות הם׳ . יעב״ץ המכונה
 המלות ודקדוק שמים להם ופי' ותוי״ט

 לוה ס׳ ובשופו נקודים להם בשם ונקודותן

.4סד״א,תקי״א, ל׳(: באות זה )עיין ח״ב ארש

.איתן( נחל , נניס מעין )עיין . אבות עץ 497.

.עדן( עצי )עיין .ואזוב ארז עץ 498.

. היי( בעי )עיין .הגן עץ 499.

 .מבראדי קלונר שלמה ה״ר .הגפן עץ 500.
. )שי״ג( :אה״ע ש״ע על חי׳

 מובא .אלבלגי יצחק ל הדעת. עץ 501.
.ב׳ פרק א׳ כלל ח׳ מאמר השמע ס׳ על בפירושו

 . יוסף ב״ר ישעיהו ה״ר .הדעת עץ 502.
 מרכבה ומעשה הנפש והשארת העולם הדוש על

.״ג. 95 ווין ב״י : שוד ע"פ

 קלעי שמואל בכ״ר משה ב״ר הדעת. עץ 503.
 אהרן לכ״ר חיים עץ ע״ש קצר פי׳ . הקראי
. )אר״ץ( :האחרון

 רד״א ב״י : הפרדש ש' קצור .הדעת עץ 504.
. ¥. 1033, ן(

 בהינת ,צדיקים אור )עיין . הדעת עץ 505.
 מטעי , ישראל ישמח ,חיי בעי ,עולם
 , החיים עץ , הדעת עץ ,איתן נחל , כשה

. חיים( תוצאות

 התורה כל על דרשות .טוב הדעת יעץ 506.
 חיד״א וה״ר .ב״י ז״ל, למהרח״ו פרד״ם בדרך

 שלי ושה״ג מ״ז בשנ״ב כמ"ש בו וקרא ראהו
. להלן( חיים עץ )ועיין .במקומו

.משה( מטעי )עיין . הדת עץ 507.

 סי׳ החיים ס׳ ,חיי בעי )עיין . הדר עץ 508.
, איתן( נחל , 564

אליהו בב״ר האחרון אהרן ב״ר חייט. עץ 509.

510.

511.

512.

513.

514.

 האמונה ועיקרי הדת יהודי בבאור .הקראי
 ובו אמתייס חותכים במופתים האלהיות וכלל
 החיים עץ דרך אגרה ועם פרקים קי״ד
 אב״א כלב לכ״ר הפרקים ומפתח מבוא

 תוה׳ עם כ״י מתוך נדפש .אפונדופולו

 ע״י לקועים ושארי ומפתחות והערות הגהות
 .8ס,1841 דעליטש:לייפצינ, פראנץ החכה

 לב״ר ההייס אור פי׳ עם הנ״ל היים עץ
 הקראי הלוצקי משה בכ״ר יצחק שמהה

 ממנו ח״ב עם הנ״ל החיים עץ דרך ובהופו
 : (כ׳ דף ח״א פירשנו )עיי; הפהוקים מפתח הוא

 ופ״ז . 2ס ,תקצ״ט ,)נוזאלו( קונשטנטינא
. ע״ש ב'—צ"א דף חכמה בטבלות נדפס ממנו

 ביבאנו אברהם ה״ד .)ה(היים עץ
 בס' ממנו מובא . העולם הי' על .הספרדי

. ע״ג פ״ב ע״ג ס׳ דף אמונה דרך

 . חיים בה״ר אנגיל ה״ר .חיים עץ

 מצות מעמי וכמה בראשית ע״ש דרושים
 ימין שי״ן על אמת שפת קונשרש ובשופו

 יעקב ש׳ לו נלוה .אלגאזי לר״מ שמאל או
 לה״ר ובמדבר שמות ש׳ על דרושים הבל

 .2ס ,תקל״ב שאלוניקי, :ווארשאנו יעקב
 יחד נדפסו שלא משמע 633, י! ]וברובענס

ע״ש[. הנ״ל חיים עץ ס׳ בריש אמת שפת והקונע׳

 באור .מברבשקה היים ה״ר .חיים עץ
 ]הוא .)ש״י( :ב״י ,עה״ת הראב״ע פי' על

 . רמש״ש[ :קנ״ו( ק״ד, ד׳ המזכיר ? 528 סי׳

 יוסף ב״ר ויטאל חיים ה״ר . חיים עץ
 לכל הכולל שם הוא .)מהרח״ו( קאלאבריזי

 הזהר על ופירושים הקבלה כללי ולכל הקדמות
 מרבו שקיבל וכו׳ הנ״ך על ופי׳ והכוונות

 שער הוא בפרש חיים עץ וש׳ .האריז״ל
 ז״ל פאפירש מהר״מ הרב לו שקרא ההקדמות

 י״ד ח׳ שנ״א עיין . החיים עץ דרך כשם
 במקומו(: וח״ב בשמו ח״א שלי )שה״ג מ״ח ע׳ ושנ״ב

 , שקלאוו , תקמ״ה , שם . תקמ״ד , קאריץ
 , לאשצוב . תקס״ד , דובראוונא , תק״ס

. 2ס ,תקע״ח ,סדילקאוו . תקע״ח
 הרב ושם( )שם "א היד ה״ר לדעת והנה
 כל ששידר הוא הנ״ל פאפירש מהר״ם
 צמח מהר״י מרבו שקיבל הכתבים

 שחילקם והוא ז״ל מהרח״ו של בט וממהר״ש
 דרך קרא ההקדמות לש׳ , רבים לשפרים

 חיים עץ פרי הכוונות ולש׳ חיים עץ
 החיים עץ ניף קרא וכו׳ התנ״ך ולפירושי

 . וכו׳ ג׳ נוף ב׳ נוף לנתחיו אותו גם ונתח
 כי וראינו שמענו בעצמו המחבר מפי ואולם
שערים מאה הכולל הבורו הוא חיים עץ שפרו
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 בשם קרא ולכולם מפריס למ״ח חלקס והוא
 שער ולכל , עולם שמחת בחבורו כמבואר

 ארבע בספרו עיין .נוף בשם נס קרא ושער
 דף ובס ע״ד מ' ודף דעו״ב כסף שקל מאות

. סו״ד ודף ע״ב מ׳

 זרוע אור יצחק כ״ר חיים ח״ר חיים. עץ 515.
ל. דף ב׳ דב״ע עיין .דינים פכקי .מוויענה

 פסקי .נסים ב״ר חיים ה״ר חיים. עץ 516.
 באיטליא ראהו חיד״א וה׳יר .כ״י ,ממונות דיני

. במקומו ח״ב שלי ושה״ג נ' בשג״ב כמ״ש

 ההליס: על פי׳ .פינצי חיים חיים.ה״ר עץ 517.
. \.2 603 רח״ם כ״י

 לה״ר חלקים בע׳ גדול חבור . חיים עץ 518.
 נדפסה הספר והקדמת . כ״י , בכרך יאיר
. ע״ש יאיר חות בספרו

 הזן יהודה בן יעקב ה״ר . חיים עץ 519.
 דינים פסקי . הארוך יעקב ב״ר מלונדריץ

 דינים התורה ספר ח״א : לשנים ונחלק
 וי״ד א״ח ש״ע כדיני הישראלי לאיש והוראות

 ממונות בדיני המשפט ספר ח״ב .ואה״ע
״¥..17 לייפציג ב״י וז״ז: א״י ודיני ח״מ כש״ע

 ב״ר חיים ב״ר יצחק ה״ר . חיים עץ 520.
...הכהן אברהם

 אבד״ק רומא יצחק ח״ר . )ה(חיים עץ 521.
.)ש״י( :ב״י ,דקדוק ס' . קונשטנטינא

 להרמבמ״ן התורה העתקת . חיים עץ 522.
 ...ווין :כנ״ל וח׳׳מ הפטרות והעתקת בל״א

 רובענס )עי׳ . 8ס (4ס) תקצ״ד ,זולצבאך .4ס
0 ,676) .

 .אוליווירה די שלמה ה״ר .חיים עץ 523.
 לע״ז ,בל ופתרונם א״ב כסדר לה״ק שרשי
 ארמית לשון שרשי ארמית כתוב קונט׳ ואח״ז

 ובסופו ובלע״ז ללה״ק מתורגמות בתנ״ך אשר
 ומשקל וקרקעות ויבש לח ומדת מטבעות חשבון

. 12ס , ג׳—תמ״ב ,ד״א : בקצרה הכסף

 . שושן אבן שמואל ח״ר .חיים עץ 524.
 המזכיר )עיין .פאריז ב״י :א״ח מטור קצור

. פ״א( דף א׳

 של הגדול בהמ״ד לחכמי שו״ת .חיים עץ 525.
 ,ד״א :באמ״ד ספרדים לק״ק חיים ען

. 4ס תק״א,
 קצור ,משניות ,חיי בעי )עיין . חיים עץ 526.

. הקבלה( שלשלת ,של״ה

 : ברפואה לאבוקראטי החיים עץ 527.
.יוא״ל ב״י

 שמתחיל: לפי להראב״ע מיוחס החיים. עץ 528.
 דברי עזרא ן' המכונה הספרדי אברהם "ויען

 וענינו הספר לשון מסגנון אמנם .וכו״׳ משל
 מחברו שם ואולי לזולתו כ״א הוא לו שלא ניכר

 שהוא בו נראה מקומות בקצת אבל ,אברהם
 בספרו גאון נסים רב בו ומביא להראב״ע

 פי׳ ובסופו גאון סעדיה ורב סתרים מגלת
 : להראב"ע וכימה כסיל עש עושה פ' על

 ס״ג(. ח׳ )כ״ה ¥. 5/4 כרך באודיסא רש״ף ב״י
. (513 סי׳ לעיל חיים עץ )עיין

 . אבואלעפיא חיים ה״ר .החיים עץ 529.
 הש״ם בדיני הרבה ]ורומז התורה כסדר חי׳

 ושו״ט והאותיות הכתובים בדקדוק והרמב״ס
 שלי ושה״ג נ״א )שג״ב : ואביזרי׳ הרמב״ס על

 גבריאל ה״ר לקוטי ובסופו .כמקומו([
 הי' ולקוטי ותקוניס והשמטות איספירנסה

 ותומכי״ה ב״ה אזמיר, : והרמב"ס גפ״ת

. 2ס לפ״ג,
 . בצלאל כ״ר חיים ה״ר .החיים עץ 530.

 ף כק״ד אכל .תקמ״ב רד״א ב״י : דקדוק ס׳

 , ומוסר מאמרים באורי : כתוב 890,
. ע״ש ונדפס

 ח״א .הנין בן יהודה ח״ר .החיים עץ 531.
 , והסוד הפשט ע״ד מ״ע רמ״ח על באור
 שלום ב״ר אברהם ה״ר באור מזה ונכהו

 על ונוסדו ,אברהם אשל בשם טובייאנה
 והם בפנים שהוא להרמב״ס המצות מנין

 . 2ס ,תקמ״ג ,ליוורנו :ומזה מזה סביבו
 ס' שחיבר כ׳ הנ״ל אברהם אשל ס' ]ובשער

. ע״ש[ מל"ת על הדעת עין

 מסמ״ק הדינים סדר הוא . החיים עץ 532.
 ובק״ד .תקמ״ב רד״א ב״י : מקורבייל להר״י

. ע״ש בעצמו להסמ״ק שהוא נראה לא נ\2 729, ף

 . יוסף כ״ר ישעיהו ה״ר .החיים עץ 533.
 :וכו' ספירות ועשר הנפש על בקבלה מאמר

. ו.\2 94 ווין ב״י
 ישראל ב״י שמעון ה״ר . החיים עץ 534.

 :החולים בעד תפלות . פרנקפורט יהודה

.16ס , 1853 פאריז,
 , חיים נשמת משה, מטעי )עיין החיים. עץ 535.

. עדן( עצי

 הי׳ .רארמשטאט יוסף ה״ר .יוסף עץ 536.
 ,קארלסרוא : ומגילה ביצה ברכות מס׳ על

. 2ס ,תקכ״ד
 , מגלות חמש מדרש )עיין . יוסף עץ 537.

. רבא( עולם סדר ,תנחומא —

 מפרעמסלא. ליב יהודה פרי״ה״ד כל עץ 538.
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 הדיר לבין האהל פתח בס' הובא . עה״ת חי'

. הנז׳ הס' בהקדמת וגס

 שמשון יונתן ה״ר . קדש פרי עץ 539.
 , לבוב : מגדים פרי מל קצור . פרענקיל

. 2ס ,ת״ר

 . שווייצר בער דוב ה״ר . רענן עץ 540.
 חכרת ליכוד שנה שבעים מלחת ליום שירים
 , ברעסלויא :הק״מ בשנת בברעסלויא החמים

. 8ס ,חבר״ת
.עקרים( עדן, עצי )עיין . שתול עץ 541.

 נטרונאי ב״ר ברכיהו לה״ר מוסר עצות 542.
.?ג. 482,/ רוסי די כ״י :הנקדן

 ב״ר צבי חיים נה ה״ר . אלמוגים עצי 543.
 נט״י הל׳ ש״ע על חי' .מייא אברהם
 ,זולצבאך :לעריות ושניות הצירות ועירוני

. 2ס (תקל״ט

 ובאור דינים הי' .מהנ״ל .ארזים עצי 544.
. 2ס ,תק״ן , פיורדא :אה״ע ש״ע על

 . )שי״ג( : ב״י ,דרושים . היער עצי 545.

 ראבד״ק אהרן ב״ר ניסן ה״ר לבונה. עצי 546.
 מעין )עיין י״ד ש״ע על דינים הי' . דובנא

. 2ס ,תקצ״ה ,סדילקאוו :גנים(

 אשר ב״ר ליב יהודה ה״ר עדן. עצי 547.
 :ד׳ )והמה דרושים קצת . מרגליות זעליג

 , ואזוב ארז עץ ,הדעת עץ ההיים, עץ
 זעליג אשר ה״ר בנו חי' עם שתול( עץ

 פ״א הוא הדורשין לפני אור פתיחה ובראשו
 מהות על שחיבר הדורשין לפני אור מכפרו

 והשגות עענות קצת ובכופו ודרכיהם הדרושים
 . 4ס תקס״ב, פפד״א, :הרמבמ״ן העתקות על

. 8ס ,תרי״ח( , )ק״ב חמו"ד

.משניות( )עיין . עדן עצי 548.

. שמים( עצי שלחן )עיין . שטים יעצי 549.

 בעת ורפואות כגולות . המגפה עצירת 550.
 חיים ה״ר ע״י ונלקטו נאכפו ר״ל מגפה

 : דברלין הרופאים ראשי בהככמת מליסא

. 12ס תקל״א, פפד״א,
 מרינו דיל אליהו ה״ר הגלגל. עצם 551.

 בדעת ומחזיק הרלב״ג על מלעיג .הרופא
 ה״ר תלמיד מין מסה ה״ר ביד והיה .הרמב״ס

. ע״ש דכ"נן סוף אילם בס' כמ״ש מקנדיא יש״ר

הספיר(. לבנת )עיין .הספיר לבנת עצם 552.

 רש״ד אבן מדרושי חלק . השמים עצם 553.
 משה ב״ר יהודה ה״ר ע״י נעתק הטבעיים

 ותום' באור קצת עם מרומי דניאל ב״ר
 הפליט ב״י :זמנו חכמי מחבורי המעתיק

 ׳■גי. 315, 1174, רוסי די וכ״י , £0(1. 58
.1342 ,1376

.אילם( )עיין .השמים עצם 554.

 ן' יצחק ב״ר יוסף ה״ר .יוסף עצמות 555.
 מדות י״ג וכללי חדשים ש״ס כללי .עזרא

 ורי״ף בגפ״ת קדושין מס' על והי׳ דר״י
 בסומא וחי׳ פוכקיס ושאר והרא״ש ורמב״ס

 .2ס ,שס״א ,שאלוניקי :הרגל כיצד פ׳ כוף
 ,פדילקאוו ,תקכ״ז , פיורדא . תנ״ט ברלין

. 4ס ,תקצ״ו
 הטבע עניני על . להראב״ע העצמים פ׳ 556.

 הנבואה מהות ועל הטבע שאחר ומה והאדם
 ונעתק ערבי בל׳ חיברו וכו׳. הגלגלים ותכונת

 שלמה ה״ר הישיש בן יעקב ה״ר ע״י לעברי

 די וכ״י 316 רח״ם ב״י :אלפנדארי ן'
הראב״ע במפרשי ומובא . 1355 רוסי

. פ״ר עה״ת

. האופנים( מראה )עיין . הסמים עצת 557.

 .מהחזנים כהן היים יצחק .ה״ררב עקב 558.
 אלקים שבועת דברת על וריבות מעשה כתבי

 בפאדובה הקהל לראשי המס פורעי שנותנים

. 4ס ,תע״א ,ד״ו :איטלקי ל' עם
. תפלה( )עיין . הצאן עקבי 559.

 יוניאר ברד״ח אליהו ה״ר .יצחק עקדת 560.
 ההוה ע״ד העקדה ענין כפור .מלבוב
 משירי איטלקי מל׳ נעתק שיר בארח )דראמא(

.8ס ,תקצ״ג ,ווין :מיטסטאזיו

 ב״ר משה ב״ר יצחק ה״ר .יצחק עקדת 561.
 נפלאים ודרושים פי' .עראמה בן מאיר
 עניני ועל ומדרשים רז״ל מאמרי ע״פ עה״ת
 עם שערים ק״ח ובו המועדים וכל המצות
 . רפ״ב שאלוניקי : והעניניס הדרושים מפתח

 איזה ועם . 2ס , שכ״ה , שם .ש״ז ,ד"ו
 (.374עדנר:5) ולזולתו יעב״ץ לה״ר ב״י הגהות

 :מגלות חמש על דרושים תוס' ועם כנ״ל עוד
 . תקמ״ה ,פפד״א . שנ״ה , שם . של״ג ,ד״ו

 הגהות עם כנ״ל עוד . 2ס תקס״ח לעמבערג,
 בשם פאלאק יוסף היים לה״ר באור וקצת

 ה׳ בראשו המחבר הולדות ועם חיים מקור
 קשה חזות ס' לו נלוה האחרון ולחלק הלקים

 ,פרעסבורג :כנ״ל ומבואר מוגה להמחבר

. 8ס , תר״ט
 בכ״ר יצחק שמחה ב״ר .יצחק עקדת 562.

 השחיטה הל׳ דיני הקרא/על הלוצקי משה
לז/שעריס:)אר״ץ(. העקרים,ונחלק עשרת ועל
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 ע״ד אגדה מדרש .יעקב דמר עקטאן 563.
 אליקים ה״ל ע״י הובאלביה״ד .הכוזרייס

. 8ס , תר״ב( ,)בריסעל חמו״ר :כרמולי

 עמדין ישראל יעקב עקרב.ה״ר עקיצת 564.
 ודברי הידועות הקמיעות בעניגי .)יעב״ץ(

 . 4ס ,חש״ד ,ד״א :עליהן שעברו ריבות
 דוד ה״ר לתלמידו עינים פתח ה׳ בהצעת ]אבל
 :ח״ל שם שב' מתלמידיו לא' זה שגם נראה אויש
 )ר״ת ע״ע הנפלא המחוכם בם׳ חברי קדמהו וכבר

. וכו'[ השיב די שנים שלש זה עקרב( עקיצת

 . מכיר בן יעקב ה״ד .הדחיות עקר 565.
 ופרה כפתור בם׳ נזכר .ותקופות מולדות על

. תלמידו הסרתי אשתורי לה״ר

 ח׳ במאמר עקרים ג׳ על . העקרים עקר 566.
. 384 וואטיקאן ב״י : עולם יסוד מש׳

 “פרירענ דוב מרדכי ה״ד אמונה. עקרי 567.
 האמונה ביסודות הוריות הקירות .מהאל

 ברעסלויא, בדפוש: בסופו נשלם ,ולא חלקים ג'

. 8ס , ע״ח—תקע״ו
. בסמוך( דינים עקרי )עיין .הד״ט עקרי 568.

 ב״ר טירני דניאל ה״ר . דינים עקרי 569.
 א״ח בש״ע הדינים עקרי הוצאות .דוד משה

 ב׳ ,ישנים גס חדשים ושו״ת מפוסקים וי״ד
 ,פירינצי :הר״ט עקרי ג״כ ונקרא ,הלקים
. 2ס , תקצ״ה ,סרילקאוו . תקס״ג

 יוסף ה״ד . — קונטרס העבודה. עקרי 570.
 הקרבנות עבודת סדר . איפר ישראל ב״ר

.16ס , 1863 פרעסבורג, : והמנחות הזבחים

 עיקרי באור .אלבו יוסף ה״ד .עקרים ס׳ 571.
 ופלפולים והתורה הדת ויסודות האמונה
 נחלק מאמר ופל מאמרים ד׳ ובו באמונה

 ,רס״ו ,אנו פ , 2ס ,רמ״ו ,שונצין : לפרקים
 : דל"ב ח״א )ופירשנו 2ס רפ״א, שאלוניקי, . 8ס
 .ש״ד ,ד״ו .רפ״ב ,רימיני . רפ״א ד״ו, (.4ס

 כנ״ל עוד . 4ס ,שנ״ז ,לובלין .ש״י , שם
 לה״ר הנ״ל העקרים ע״ס פי׳ שתול עץ בשם

 : לשנים ונפרד מפולין שלמה ב״ר גדליה

 . שרשים בשם ובאור מספיק פי׳ א(
 המשך מתוך רז״ל ומאמרי במקראות עניניס ב(

 בשם ומ״מ ורמזים ופשעים המחבר דברי
 . תקמ״ח , פפד״א , שע"ח ,ד״ו : ענפים

 תקצ״ה(, שהוא: 1835 )י״א: תקצ״ח סדילקאוו,
 בל״א כנ"ל עוד . 8ס ,תרי״ג פרעסבורג, . 2ס

 שלעזיננר ל. וה״ר וו. ה״ר ע״י ככתבם
 ,פפד״מ :כנ״ל בל״א גדול ומבוא הערות ועם

. 8ס , 1838—44

 ב״י מענריל מנחם ה״ד .הבית עקרת 572.
 וב״ח הב״י קצור .אויערבאך זלמן משלם
 ח״מ בש״ע האחרונים הפוסקים וכל וסמ׳ע
.)ש״י( :ב״י ,משלו מרובה תוס׳ עם בקצרה

.יצחק( בית )עיין .הבית עקרת 573.

 . אייבשיץ שלמה דוד ה״ר .נחל ערבי 574.
 )והוא חלקים ב' ההורה כסדר ופשעים חי׳

 )קאפוסט(. חמו״ד שרד(: לבושי מש׳ שני חלק
 .4ס ..תר״ ,קראטאשין . 1835 ,סדילקאוו
. 8ס ,תרי״ו , לבוב . .תרי" , זיטאמיר

. גנים( מעין )עיין . נחל ערבי 575.

 היים ב״ר דניאל ה״ר .קטנה ערוגה 576.
 המבורג, : בחרוזים עשה מצות רמ״ח . קליף

 ח״ב ]ופירשנו . 4ס , תקנ״ד ד״א .תקמ״ז
[.4סתקמ״ב, פראג, . תקמ״א המבורג, דקצ״א:

.שמואל( נמוקי )עיין ערוגותהבושם. 577.

 ב״ר משה שמעון ה״ד .הקדש ערוגות 578.
 חנכת על משכיל שיר .פרידבורג אהרן

. 4ס ,תקפ״ח ,הנובר :בהנובר בהכ״נ

 מנהם אברהם ה״ר . הבשם ערוגת 579.
 מושר משלי הרנ״ג קובץ . מאהר מענדיל
 מילין ס׳ כעין תחלחן לפי א״ב ע״פ מסודרים

 . 8ס , תר״ח ,לעמבערג : באור ועם דרבנן
 להרי״ל )בלומענלעזע( פרחים לקוטי ס׳ ]הוא

 בתוש׳ כל לעין והוכח במחתרת נמצא וכגנב דוקעס
. ע״ש[ ״^. 32 תר״נן עק״ד

 .אשכנזי אליעזר ה״ר .הבשם ערוגת 580.
 רמש״ג ביד ב״י גדולים קובציס ב׳ .• דרושים

 קי״נו, סי׳ א׳ תג״י עיין .קמ״ד ה״א משנת קלף על

 . הרופא יהודה ה״ד .הבשם ערוגת 581.
. ״׳ץ. 312/4 רוסי די ב״י : רפואות ס׳

 הלל ב״ר משה ה״ד . הבשם ערוגת 582.
 קבלה ע״ד פי' עם שיה״ש . מזאמושטש

 : מנדים פרי בשם דרש ע״ד פי׳ וגס
 תורת בס׳ ]ועיין . 8ס ,תק״ה ,זאלקווא
. ע״ב[ דף ריש הקנאות

 יעקב ב״ר משה ה״ד .הבשם ערוגת 583.
 הדת ויסודות האמונה בעיקרי .עזרא אבן
 מל׳ נעתק ;לרס״ג והדעות האמונות ם' ע״ד

 )לרמש״ש( המבורג ב״י שערים: לז' ונחלק ערבי

 דקי"; תר״ב בציון נדפסו ממנו ולקונוים 256/6
. 1811 רשמש"ש ועיין .כש"י( )ודלא ע״ש. וכו׳

 בחכמת ז״ל להרמב״ם הבשם ערוגת 584.
 .במקומו( שלי ושה״ג פ״ב )ב״ו :ב״י ,הרפואה

. ברשמש״ש[ ]צ״ע
.57



הקצר ערוך — 450 — הבשם ערוגת

 ב״ר הירש צבי ה״ר .הבשם ערוגת 585.
 ,פשד"א : מגילה מס׳ על הי' . געץ אליקים

.8ס ,תצ״ה
 משה ב״י שאול ה״ר .הבשם ערוגת 586.

 הנדסה הכמת על . משאוולאן מישל
 )שי״ג(• שאול: עטרת בספרו ומדידה,כ״י.מניאו

 אלחנן ב״ר שמואל ה״ר .הבשם ערוגת 587.
 ונחלק נכון יסדר לה״ק דקדוק .ארקוואלטי

 וללמד בשיר פרקים קצת ובסופו לערוגות

.8ס ד״א,ת״צ, .4ס ;שם״כ ,ד״ו צחות: לכתוב
 מהזיר, בשמים, הרי )עיין . הבשם ערוגת 588.

. רמוגים( פרדס , טוביה מעשה

 .הבגיגים( לוח )עיין .הדקדוק ערוגת 589.

 . המזמה ופרדם החכמה ערוגת 5:0.
 מציאות על עמוק מהקרי מהמר .הראב״ע

 על בפירושו חיים מקור ובע״ס .וקדמותו הכס
 בקרבו" שמי כי" ע״ס משפטים פ׳ עה״ה הראנ״ע

 בדעות החכם לזה כפר 6^3 "ככר :וז״ל כ'
 אשר הסר והוא גאלינוש דעת על בנוי הטבעיות

 ויש .החכמה ופרדס המזמה ערוגת קראו
 ז שנשתבשה ונראה .וכו' המזמה ערמת לו קורין
 בכ״ח נדפס >>נערמה<(. והיתה בפיהם #ערוגת" מלת

 ה״ר ע״י כ״י ב׳ ע״ס מתוקן א׳ מכתב ד׳
. ז״ל קראהמאל נחמן

 החכמה ערוגת )עיין .׳וכו המזמה ערוגת 591.
• זה( לפני וכו׳

 באור .גאון פלטוי ב״ר צמח לרב ערוך 592.
 . וכו' בתלמוד והמורות זרות ומלות שמות
 בעל "ננ תולדות ועיין .הדיל יוחסין בש' נזכר

. י"א הערה שי"ר לה״ר הערוך

 מרומא. יחיאל ב״ר נתן ח״ר .הערוך ס׳ 593.
 וירושלמי בבלי בתלמוד זרות מלות כל באור

 כסדר קדמונים גאונים בספרי וקצת ומדרשים
 עבריה קדם בלשונות מקורן ומראה א״ב

 : וז״ז ורומית יונית ערבית פרסית ארמית

 באותיות כנ״ל עוד .2ס ר״ם(, שנת )לפני חמו״ד
 ?(, רש״י )אותיות פיזרו . 2ס חמו״ד, : מרובע

 מדפי מ״מ עם כנ״ל עוד . 2ס זר״ע,
 אלחנן ב״ר שמואל ה״ר ע״י התלמוד

 שי״ג ,שם רצ״א. ,ד״ו :ארקוואלטי יעקב

 הדפוס טעות מאות" וארבע #ה״א בשער שם )ומ״ש
 הנ״ל ר״נ הולדות עיין מאות" #ושלש וצ״ל הוא

 הגהות )ועם . 2ס ,שנ״ט באזיל, . (10 הערה
. (608 צעדנער : ב״י , מיכל חיים ה״ר

 שרשים ותום' הגהות עם הנ״ל הערוך ס׳ 59 4.
 מלשונות רבות למלות באור ותוס׳ רבים

מוסף בשם מוספיא בנימן ה״ר ע״י אחרות

 הגהות )ועם .2ס , ושק״ט ,ד״א : הערוך
 ׳ כג עוד . (608 צעדנר :ב״י יעב״ץ ה"ר

 לי.״ו שבערכין ד,פלאה ל נו תוסף

 חות כ. אחרי כ׳(—)א׳ ח״א ברלין ישעיה
 כל אחרי לונזאנו די להר״ט המעריך וס׳

. 8ס , 1857 , לעמבערג : חלקים ב׳ , הלק

 שרשים קצת תום' עם הנ״ל הערוך ס׳ 595.
 ע״י ככתבן בל״א הערות וגס הערכין והרגום

 בשם לנדא סג״ל ישראל ב״ר משה ה״ר
 מכתב ה״ד ובראש , הלקים ה׳ לשון מערכי

 מהשגת להצילו הנ״ל לאביו למשה תפארת
 י״ד ובו #טטפת" בערך דבריו על א׳ הכם

 ]וקצת .8ס , 1819—24 ,פראג : מאמרים
. [8ס , 1834—5 : שנית שם נדפסו חלקיו

 והזהר והתלמוד התרגום על שרשים או ערוך 596.
 עבריות מלות כל לבאר שונים ומדרשים וילמדנו

 יוניות וערביות פרסיות סוריות ארמיות
יג. 204 מינכען כ״י : בהם אשר וכו' ודומיות

 לבאור . משיביליא כהן דוד לה״ר ערוך 597.
 ערבי ל׳ ע״י בלה״ק אשר ונכריות זרות מלות
. י״ע שי׳ ל תג״י עיין .ורומי יוני

 סעדיה לה״ר בתלמוד רז״ל לשונות על ערוך 598.
.ב' סי' ס' תג״י עיין . דאנון ן'

. השרשים( ם׳ )עיין . ערוך 599.

 אליקים ב״ר מנחם ח״ר .גק ערוך 600.
 במשנה חמורות מלות כל באור . מבונגא

 רד״א ב״י :בל״א בקצור ח״ב כסדר ותלמוד

.״ג!95,0

.חמשביר( ס׳ )עיין .החדש ערוך 601.

 אהרן ב״ר יוקב ח״ר . לגר ערוך 602.
 , אלטוגא : יבמות מס' על חי׳ . עטטלינגר

 : כריתות מס׳ על כנ״ל עוד . 4ס ,תר״י
 .סוכה מס׳ על כנ״ל עוד . 4ס ..חרי״ ,שם

.בבורים( עטור )עיין

 . אריה שער שמואל לה״ר קטן ערוך 603.
ל״ז. סי' ש' בזצ״ל כמ״ש יוא״ל בכ״י הרמש״ג דאה

. נחת( כף )עיין .קטן ערוך 604.
 של העריך ס׳ שרשי כל הוא .הקצר ערוך 605•

 שלא רבות מלות תום' עם בקצרה הנ״ל נתן ר׳
 )ובראשי למי, נודע לא בל״א, וקצתם בו נזכרו
 :אליה( שם חתום שבראשו קען שיר חרוזי

 , קראקא .רע״א( : )י״א ארע״ה קוגשטגטיגא,
 )עם . 4ס ,שע״ט( : )י״א שע״ר , שם . שנ״ב
 כנ״ל עוד . (609 צעדנער :כ"י הגהות איזה

 ,פראג : הש״ס מדפי ומ״מ רבות מלות בתוס׳
ונס מוכרה ואינו בל״ר \.2 506, )רד״א שג״ה
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 ,ווין . 4ס תס״ז, , שם . הובא( לא גא״ל בצונן
 נמצא 1086 רוסי די ]ובכ״י . 8ס , 1863

 מהנדפס משונה הנ״ל הערוך קצור או קצר ערוך
. ע״ש[ ,קיצרו מי ג״כ נודע ולא הג"ל

 ה׳ במפתחות מצאתי . ש״ע על ערוךהשלחן 606.
 השלחן ערך צ״ל ואולי ,פאלאגי להר״ח חיים לב

. וע״ש להלן אשר

 הי׳ .קאסטרו יעקב ה״ר . לחם ערך 607.
 לח״ם ,קוגשטנטינא :ש״ע ד' כל על והגהות

.4ס ,לגערי״ם

. זהב( טורי )עיין . להם ערך 608.

 ליב יהודה שלמה ה״ר .מילין ערך 609.
 עצמיים שמות כל בחור .)שי״ר( רפאפורט

 ומקומות וארצות ועמים אנשים של א״ב כסדר
 כפי כישראל הכבוד כנויי ונהרות, וימים

 שביניהם השונות וכתות ומצביהם משמרותם
 מלפנים עוד נתבארו שלא ועניניס מילין ושאר

 וב׳ ארמיים בתרגומים הבאים צרכם ככל
 ראשון כרך , ומדרשים ותוספתות תלמודים

. 4ס , ברי״ת ,פראג :א׳ אות כל כולל

 שרשי .יאהלזאהן י. מ. .מלין ערך 610.
 ,פפד״ט : ככתבן אשכנזית מתורגמים חנ״ך

. 8ס ,1840
 בנימן ב״ר יצחק ה״ר .השלחן ערך 611.

 ש״ע על .הש״ע חלקי כל על חי' . טייב

 י״ד ש״ע על . 2ס ,תקנ״א ,ליוורנו : א״ח
 ח״א: ח״מ ש״ע על . 2ס ,תקנ״ח ,שם : ח״א
 ,ליוורנו : אה״ע ש״ע על .2ס , תקע"ה ,שם

.2ס הר״ר,
.מחזור( )עיין .התפלות ערך 612.

 היילפרין יחיאל ה״ר .הפנויים ערכי 613.
 וכל והתלמוד לה״ק שרשי . מינסק אבד״ק
 :א״ב כסדר האמת וע״ד כנוייהס לכל השמות

. 2ס ,תקס״ו , דיהרנפורט

 צרופי .צמה יעקב ה״ר .הפנויים ערפי 614.
.8סחש״ד, ,קארעץ א״ב: כסדר בערכין קבלה

 בערכין ז״ל הרמ״ז סידר . הפנויים ערפי 615.
 נ״ע )שג״ב : אור גולל בס׳ ועי' .א״ב כסדר
 מאיר ס' בסוף נדפס . במקומו( שלי ושה״ג

. זה עיי; , עין בת

 הי׳ .קארפילש ליזר ה״ר .עלי ערפי 616.
.2ס , תקע״ה ,פראג :וחולין ערכין מס׳ על

 . השערי יהודה ה״ר . חטים ערמת 617.
 א״ב כסדר )ריימלעקסיקאן( חרוזים ערוך

 .נץ. 78 הפליט ב״י :וחרוז שיר בעלי לתועלת
 המחבר ושם ההקדמה ]הסרה 409 וואטיקאן ב״י

 הנזכר סיצילאני ד״י רמש״ש לדעת הוא אשר

. צונן[ יהודה עמנואל מר׳

 וכו'(• המזמה ערוגת )עיין המזמה. ערמת 618.

 און מרדכי דורך יודען דער עררעטונג 619.
 : מפוזן יאקב לר' ערויערשפיל .אסתר

. 8ס , תק״ס , ד״א

 מרדכי ב״ר יחזקאל ה״ר .חיים עשה 620.
 מנחת ס׳ מכתבי מקצת קצור .מיחזקאל

 : צחות לב״י ללמד מרי אבא לר' קנאות
.ג'( הערה דכ״ו ח״ב החלוץ )ועיין . יה״ש ב״י

 הרמ״ב בפי׳ הובא . קבלה ס׳ . יה העשיר ס' 621.
 . ע״ש ונשא( רם )פיסקא א׳ משנה פ״א יצירה לס'

 הקבלה בעל צ״ל בחיי בערך בסוף וברשימה
. ה׳( סוד )עיין בש״י אליו מיוחס וע״כ

 עטור ,ספרא )עיין . האיפה עשירית 622. י
. סופרים(

 סגולות . יעקב בן בנימן .העשר ס׳ 623.
. (625 לסי' כוונתו )ש״י.ואולי שובות: מאבנים

 ראובן בכ״ר יעקב ב״ר . העשר ס׳ 624.
 ליידן ב״י : המקרא כל על ארוך פי' .הקראי

 סתם לו קורא צדיקים ארח ]ובע״ס . ()וו' 8
. וכו׳[ תנ״ך ספרי ב״ר כל על פי׳

 אבנים סגולת על . מהנ״ל . העשר ס׳ 625.
 . )אר׳ץ( :והמרגליות הפנינים העובות

 שצ״א דף ושם 25/10 ליידן בכ״י ג״כ ונמצא
 מדבר שהוא משם ומוכח לדוגמא תחלתו נדפס

 מכורותס אב״ע מיני ס״ו על חרוזית במליצה
 ונעתק ,וכו׳ מחצבס ואופן וכחותם ותולדותס

. ע״ש למרבודי רומי מל' הנ״ל כריב״ר ע״י

 הנגיד שמואל רבינו . העשר ס' 626.
 . הגרי בל' לה״ק דקדוק ס׳ .מקורטובה

. להראב״ע מאזנים פ' בריש עיין

 .ראובן ב״ר יחיאל ה״ר ,יריעות עשר 627.
 וכל הגלגלים ומהלך והקופות מולדות תקון

,4סקונשטנטינא,הרצ״ו, שנים: לעשר השערים

 טראקוס ר׳ פי׳ עם ספירות עשר 628.
.)ש״י( :הלוי ?( )טוררוס

 רר״א ב״י : הציורים כל עם ספירות עשר 629.
. ו.\2 316, 0

 בתחיית אליעזר ר׳ ששאל שאלות עשר 630.
 משאלות ושונות התלמוד בלשון והס ,המתים

יה״ש. ודעות:כ״י אמונות בס׳ לרס״ג בתחיה״מ

 )עיין . גאון לר״ם שאלות עשר 631.
. ודעות( אמונות

 משה ב״ר שמואל ה״ר .דברים עשרה 632.
 ח״א שלי ושה״ג כ׳ ש׳ בשג״ב כ״כ .מלגוייר״י



מאמרות עשרה — 452 — הלולים עשרה

 מה הגידו ולא ,תע״ב דף גא״ל צונן וכן ,בשמו
 תבון ף לר״מ מיחשז ע״ב דמ״ב ובש״ק ,מהותו

(.1356—7 סי׳ המלך לס׳ במלואיס ע״ש.)ועיין
 ונדפס .בו( כל יד )עיין .הלולים עשרה 633.

.8סתקע״ח, אוסטרהא, :תהליס עס לבדו גס

 שאלות )עיין .בקבלה יסודות עשרה 634.
. מהרב״י( הגאון

 במהרי״ל הירש צבי ה״ר למאה. עשרה 635.
 הגדול מחבורו דרושים עשרה מוויידיסלאוו.

 ,ווין . תקס״א ,ברלין : דרושים מחה הכולל
 .תקצ״ר , ווילנא תקפ"ח. רעדלהיים, תקפ״ב.

. 12ס תרי״ח, פעסט, .8ס חרי׳יח, לעמבערג,

 ב״ר אברהם ה״ר . מאמרות עשרה 636.
 דבראשית מאמרות עשרה על זאב.פי׳ בנימן

. 4ס , חש״ד ,פפד״א : הדברות עשרת כנגד
 פרשיות כל סמיכות על אברהם הסד ס' ]ג״ח

 הש״ן דיני כל קצור אברהם ברית וס' התורה
. י״ד[ בש״ע וט״ז

 ירושלמי אליהו ב״ר .מאמרות עשרה 637.
 וטענות והרבנים הקראים חלוקת על הקראי.

)אר״ץ(. : מאמרות לעשרה ג״כ ונחלק לרבנים

 ב״ר אליקים ה״ר .מאמרות עשרה 638.
 שונים מאמרים עשרה .מלונדון אברהם

 ה׳ מלחמות א( :והם השער, על המבוארים
 לעתים בינה ב( . ודעות אמונות עניני על
 נובלות צוף ג( דניאל. בם׳ העתים חשבון על

 . מקנדיא ישייר לה״ר הכמה נובלות מס׳ קצור
 לר״י אגוז גנת מס׳ קצור גנים מעין ד(

 דקדוק קצת על הקורא עין ה( . גיקיעיליא
 מאמר על באור חיים מים באר ו( . לה״ק
 מכתבי חתום מעין ז( .דאצילות אדם

 על אמת דברי ח( .יצירה ע״ס האריז״ל

 סדר על חשבון שער ט( קבלה. עניני
 ארצות י( הקבלה. בחכמת והצרופיס המספר
 . רז״ל ודברי בתנ״ך שונים עניניס החיים

 : לבד וב׳ א׳ מאמר רק נדפסו לא ובזה

 : הנ״ל ג׳ מאמר . 8ס ,ה׳—תקנ״ד ,לונדון
 : הנ״ל וה׳ ד׳ מאמר .8ס , תקנ״ט ,שם

. עוד נדפסו לא ויתרם . 8ס ,תקס״ג ,ברלין

 הקראי אב״א בלב מאמרות.כ״ר עשרה 639.
 לעשרה ונחלק בההליס קי"ט ומזמור שיה״ש על

 הקדמות ובסופו מאמר כל ובראש מאמרות
 ושארי האמונה ועיקרי הדת יסודי על וחתימות
 ליידן כ״י .)אר״ץ( : ותושיות וחכמות אלהיות

. )יו׳( 30/5.5

 עזריה מנחם ה״ר מאמרות. עשרה 640.
 י ופשטיס שונים מאמרים .)הרמ״ע( מפאנו

 דין הקור א( :והס ,האריז״ל קבלת ע״פ
 הי סל אם ב( :הדין ימי ויו״כ ר״ה מעניני

 על המרות ג( . שרה את פקד וה׳ פ׳ על
 חכמת על אלם יונת ד( . הרחמים מדות י״ג

 : דרע״ד ח״א ופירשנו .)ש״י פרקים ק' הקבלה
 .ה׳ צבאות ו( .קטן עולם ה( פרקים(. ח׳
 . בקהלת העתים תמורת על העתים ז(

 וצירופיו הויה שם מלואי על המלואים ה(

 . זה עיין , יונה כנפי מספרו חלק והוא
 ג״כ ובו קשיטה מאה י( .הרקיעים ט(

 בעשרה הנכללים הם אלה . פרקים מאה
 עוד לו נמצאים אלה וזולת ,הנ"ל מאמרות
 שברי יב( הנפש. יא( :כמו רבים, מאמרים
 היסודות. יד( ח״ב. אלם יונת יג( .לוהות

 שבתות יז( הטוטפות. טז( גנים. טו(מעין
 הגדולים מאורות יט( .אריה גור יח( .ה׳

 סדר גס משנים יש ולכן . זולתם רבים ועוד
 הנ״ל הכללי בשם הנכללים הראשונים עשרה

 סדר ג״כ תהלים שמושי ס׳ בסוף שתחזה כמו
 בשם כה עד מהם הנדפסים הם ואלה . אחר

: הפרטי בשמם או הנ״ל הכללי

 מאמר רק וכולל הנ״ל מאמרות עשרה 641.
 , קראקא . 4ס ,שנ״ז ,ד״ו :הנ"ל וג׳ ב' א'

ש״י הגהות אבל . 880, י{ )רד״א 2ס ,ת"ו
 הגהות ועם . (4ס ,תי״ו :שם ופירשט כ״י
. (530 )צעדנר כ"י

 וג׳ ב׳ א׳ מאמר הנ״ל מאמרות עשרה 642.
 ב״ר משה לה״ר משה יואל פי׳ עם כנ״ל

 לו שקורא א׳ דנ״ב כקוה״ד ]ודלא הלוי שלמה
 ,פפד״מ , הקד״ש , ד״א : ע״ש[ משה הואיל

 : כ״י רבות הגהות )ועם . 4ס , תל״ח
. (530 צעדנר

 ג׳ ב׳ א׳ מאמר הליל מאמרות עשרה 643.
 יהודה לה״ר יהודה יד פי׳ עם מהנ״ל וז' ה׳

 בשם ונקרא מענץ אבר״ק שמעון ב״ר ליב
 טהורות,ח״אנפפד״מ^ח״ת״זאלקווא, אמרות

 .8ס,1858 לבוב, .4סתק״ע, מאהלוב ..תק״
 אלם יונת ד׳ מאמר :עוד נדפסו אלה ומלבד

 , ד״א : מנוחה ברית ס' עם ראשונה נדפס
 . 8ס תקט״ז, זאלקווא, :לבדו וגס . 4ס ת״ח,
 ה׳ צבאות ו׳ ומאמר קטן עולם ה' מאמר
 : לה׳ השער זה בשס ראשונה נדפסו

 . עינים( פתח )ועיין . 4ס ,תכ״ג ,המבורג
 למאור נר פי' עם קטן עולם מאמר עוד

 : אייזענשטאט חיים ב״ר מאיר לה״ר
 על פי׳ ג״כ )ועיין . 4ס תל״ה, ווילמרשדארף,

 הכמה תעלומות בס' ממנו וקצור .וכו׳( מאמר
 . ע״ש ונ״ג נ״ב נ"א דף מקנדיא יש״ר לה״ר
 , תקמ״ה ,שקלאוו :ך׳ צבאות מחמר עוד



רצון עת — 453 — מאמרות עשרה

 שמשון ה״ר מכתב ובסופו כנ״ל עוד . 8ס
 ברדיטשוב, רזיאל: מס׳ ותפלה מאסטרפולי

 עם נדפס העתים ז׳ מחמר . 8ס ,תקע״ר
 .ת״ד. קראקא, :הנ״ל מאסערפולי הר״ש כתבי

 המלואים. ח׳ מאמר . 4ס תנ״ג, דיהרנפורט,
 מאמר . וכו'( פירושים עם שבת תקוני )עיין

 . חרשים( ארבעה )עיין .ה' שבתות י״ז
 רבים ראה חיד״א והי׳ר .עוד נדפסו לא ויתרם

 נ״ב מ׳ ושג״ב מ״ז מ' בשג״א כמ״ש בכ״י מהם
. בשמו ח״א שלי ושה״ג י״ג מ׳ ונ״ל

 ליב ר' פי׳ עס הנ״ל מאמרות עשרה 644.
. ״¥. 1016, 3 רד״א ב״י :קבלה בעל

 . ברפואה לאלמנצור מאמרים עשרה 645.
. רפואה( )עיין

 רוסי די בכ״י נמצא . מלכים עשרה 646.
. ע״ש מהותו פורש ולא למי נודע לא ״¥. 327/37

 בלשון נכתבו בקבלה פרקים עשרה 647.
. יה״ש ב״י המשנה:

. הזבח( מנחת )עיין . עשלון 648.

.חדש( שם )עיין .גרה עשרים 649.

 . וכו׳ פירושים עם וארבע עשרים 650.
, תורה( )עיין

 : הראב״ע פי׳ עם הדברות עשרת 651.
. 4ס ן חש״ד , קרימונה

 בל׳ ובאור הנ״ל פי' עם הדברות עשרת 652.
 ע״י ור״ת חמורות מלות פתרון עם רומי

 ,באזיל : מינסטער סיבסטיאן החכם
 ליפוסקולום: החכם ע״י כנ״ל עוד.8ס, 1527

 מערצערוס: ע״י כנ״ל עוד .8ס ,1559 שם,
. 4ס , 1568 ,פאריז

 בן הדיין יוסף ה״ר .הדברות עשרת 653.
. ע״ב ל' דף בשה״ק הובא .סהל בן יעקב

 אבא ב״י יצהק ה״ר .הדברות עשרת 654.
 עניני על דינים ס' . ממרשיליא מרי

 ס׳ בקצרה לו קורין והפוסקים המועדות
 בתולדות כמ״ש בכ״י ראהו שי״ר וה״ר . הדברות

. ונו׳ המקום ופה בד״ה כ' הערה קליר הר״א

 וכללי בצבור לקורא הדברות עשרת 655.
. 8ס ,הש״ד ,םפד״מ : הדקדוק

.של״ה( )עיין .הדברות עשרת 656.

 השלישי בחדש פ׳ כולל .הדברים עשרת 657.
 וערבית ארמית מתורגם הדברות ועשרת

 תונס ק״ק כמנהג יוחאי לבן השבחות ושירי
 ,ד״א : פרץ לבית אריה יהודה ה״ר ע״י

. 8ס ,תצ״ז

 יהודה בכ״ר ישועה הדברים.כ״ר עשרת 658.
 פורש ולא דס״ד ח״ב )פירשנו .הקראי עלי בן

 ליידן ככ״י הנמצא שהוא ונראה .ע״ש( מהותו

 או עה״ת פי׳ וכולל בראשו וחסר )וו'( ״¥.26
. ע״ש הדברות עשרת על

 הלוי שאול ה״ד . הדברים עשרת 659.
. מהותו( פורש ולא .)ש״י . מורטירה

.העיטור( ס' )עיין .הדברים עשרת 660.

 )עיין . — קונטרס .הלחם עשרת 661.
. יעב״ץ( שאילת

 הכהן ישעיה זכריה ח״ר . לדבר עת 662.
 המדות ראשי תקון על לרעו מכתב .יאלעש

. 4ס , 1834 ,לבוב :הישרות

 . אבוקארא שמשון ה״ד .לדבר עת 663.
. 8ס ,תר״ך ,ליוורנו :ש״פ הגדה על פי'

.קטן( כדור )עיין . לדבר עת 664.

 כ״י :ואלי דוד משה ח״ר .דודים עת 665.
. מהותו פורש ולא יוא״ל

 .מריגייו הכהן בנימן ח״ר .הזמיר עת 666.
 ולחגים השבוע ימי לשבעת ופזמונים שירים

 . 8ס ,תס״ז ,ד״ו : הנסתר ע״ד ולמועדים
 .שני ד׳ השחר אילת ס׳ תוך אל נאספו ואח״ז

. דנו״ז לשד״ל רומא למחזור מבוא בס׳ עיין

. בכושרות( )עיין .הזמיר עת 667.

 הכהן. מיכאל ב״ר משה ח״ר להגנה. עת 668.
 : בירושלים מערבי כותל אצל להתפלל תפלה

 .ירושלים( זכרון )ועיין .16ס תמ״ח, ,ד״ו
 הנ״ל כהן שר"מ כ' י״ג סי׳ מ' בתג״י ]אבל

. ע״ש[ הוא לו לא וא״כ והגיהו הדפיסו

 בער ישבר ב״ר שמואל ח״ר להגנה. עת 669.
 )מוסר ומפרשיו מועד סדר כל על .פריינד

 ,פראג : זרעים( סדר כל על והגהות אב

. 4ס ,1850
 ליב מיכל ב״ר מתתי׳ ח״ר .ספור עת 670.

 הנ״ל אביו מות על הספדים ב׳ .מונק הכהן
. 8ס ,תרי״ד ,אלטונא :אשכנז ל' עם

 .מהחזנים כהן חיים יצחק ח״ר .קץ עת 671.
 :הגאולה וימי הקן בחשבונות שונים עניניס

. 4ס ,ע״ת , ד״א
 ב״ר וואלף זאב בנימן ח״ר .רצון עת 672.

 לשבת מוסר עניני ח״א . סג״ל ציון בן יעקב

 מתחלת היינו הראשונה המנחה פלג עד
 ,זאלקווא :התורה קריאת אחר עד המנחה

 המנחה לפלג כי בהקדמתו ]וכתב . 4ס ,תקל״ז
מעשה בשם אבות פרקי על ח״ב חיבר האחרונה



שלום עתרת454רוסיא עתותי

 על טהור זהב בבה בכ״י ח״ג לו ועוד , אבות
 הנוכה ועל המעלות ושירי נפשי ברכי מזמור
; כנ״ל ופורים

 ב״ר אהרן מרדכי ה״ר .רוסיא עתותי 673.
 קורות .גינצבורג ?( )מאניס מגנום אשר

 :הזה היום עד לגוי היותם מעת עסרוסיא
. 8ס ,תקצ״ט , ווילנא

. (598 הי׳ והומים אורים )עי' . העתידות 674.

 ברזילי ב״ר יהודה ה״ר . העתים פ' 675.
 :המועדות מדיני דינים פסקי .אלברצלוני

 . במקומו( פלי ושה״ג ט׳ ושג״א מ' דף )ש״ק
 ז״ז אחרים דינים ג״כ כולל שהוא נראה ]ואמנם

 קטנות בהלכות ה״ת בדיני קצת ממנו שנדפס לפי
. ע״ש[ ז״ל להרא״ש

 .היהודי פילון הוא לידידיה העתים ס' 676.
 ומלכיה כ״ג ושלשלת עולם ימות זכרונות קצור

 אגריפס ממלכת אחר עד שני בית במשך
 האדומים מן עזריה ה״ר העתיק .האחרון

 .ע״ש ל״ב פ' ח"ג עינים מאור בספרו ונדפס

 קמ״ט דף ה׳ בכ״ח צונן החכם הרב לדעת אבל
 ולא ע״ש, לפילון ולא מויטרבו אנין לההכס הוא

 ואני :וז״ל שם בסופו למ״ש יענה מה ידעתי
 אניו שהאיש ]וצ״ל . ? וכו׳ האלכסנדרי ידידיה

 כמ״ש .היהודי פילון שם על וזיפו חברו מויטרבי
 בך )הוצאת בהערה ד״ח ב׳ כרך עינים במאור
. [8ס ,תרכ״ו ,ווילנא יעקב(

 עשרה )עיין . — מאמר ,העתים 677.
. להרמ״ע( מאמרות

 על . פרענץ ליב ה״ר . לדעת עתים 678.
 חשבון ופדר ויתרונם והתקופות המולדות פדר

. 8ס ,תקע״ז , ד"א : השנים

 .יבק( מעבר )עיין .הקטרת ענן עתר 679.

 תקוני .פאלאגי חיים ה״ר .היים עתרת 680.
 נפש מספרו א״ב כסדר ערכים וקצת תפלות

 : תפלה שערי בשם מפתחות ובפופו חיים
. 8ס , תר״א ,שאלוניקי

. חסד( תורת )עיין . שלום עתרת 681.

תליתאה מהחרא ע אות נשלם



הספרים אוצר

שלישי חלק
פ-ת



2.
3.

6.

7.

8.
9.

הספרים אוצר
פ

 ן באורי .תבון אבן משה ה״ר .פאה ס'
 רד״א ב״י : תמוהים ומדרשים מאמרים

 ובו ערבי מל' נעתק :]וש״י 381,
. וחשבונות[ גימטריאות

.ופאר.( שכחה לקט )עיין . פאה

 יהודה ככ״ר רבינו אליהו ב״ר .פאר ס׳
 הפרשיות התחלות על פי׳ .הקראי תשבי

 ליידן כ״י :הראשון אהרן לכ״ר המבחר מס׳

54 .

10.

11.

 לא / התפילין ענין על קבלה .הפאר ס'
 כ״י .68/8 רוסי די כ״י : למי נודע

 לה״ר ג״כ שהוא לשמוע ]וקלוב . שענבלום
.ע״ש[ ההוא הכרך בראש אשר הלוי טודרום

 גס ובתוכם הרמב״ם שו״ת . הדור פאר
 , דלה״ד עד לג״א מדף ההצלחה פרקי

 נעתקו .אחרונים גאונים תשו' קצת ובסופו
 :יצחק ב״ר תמה מרדכי ה״ר ע״י ערבי מל'

. 4ס , תרי״ט , לבוב . תקכ״ה ,ד״א

 אהרן ב״י מרדכי ה״ר .הלכה פאר
 כמ״ש .שי״ף מהר״ס על באורים . ברודא

 השעות אבן בס' ומביאו במשפט ציון ס' בשער
. )שי׳יג( : תדיר

 .נחום מנחם ב״ר פרץ ה״ר הלבה. פאר
 סגן ר״ח שיטת על והרמב״ס גפ״ת חי'

 : זולתה חמורות הלכות על רבים וחי' הכהניס
. 2ס ,תצ״ח , זאלקווא

. יעקב( שבות )עיין .יעקב פאר

 ב״ר מיכל יחיאל ה״ר .הלבות פארי
 גפ״ת וחי׳ דרושים .מקלווריע ליב יהודה

. 4ס ,תקנ״ח ,שקלאוו : הרמב״ס וחי'

12.

13; 1

14.

15.

16.

17.

 יפה מעשה כפור .רריענא אונד פאריז
 מל׳ נעתק .ציורים עם חלקים י׳ בחרוזים

 ?(: )בחור בעהר אליהו ה״ר ע״י לל״א רומי

 )הוספות : 4ס , שכ״ר )?(ווירוגה היא בערן
 תלי׳ בהעתקת ווינטורא מר״י מובא ]ווירונא ש״י(.

 .רמש״ש[ : ..(ע' 43 נו׳ )המזכיר איטלקי בל׳

 על . מייא יצחק רפאל ה״ר .ים פאת
 : א״ב סדר על כללים ובסופו ביצה מס׳

. 2ס תקצ״ב , שאלוניקי

 ד׳ על הי׳ .גבאי נסים ה״ר , נגב פאת
 ,שאלוגיקי : ודרושים ש״ס חי׳ ובסופו טורים

. 2ס ,תקנ״ז( ... שו״ת : )י״א תקס״ב
 שש , ברכה מחזיק )עיין .הראש פאת

. הגדולים(

 שמואל ב״ח ישראל ה״ר .השלחן פאת
 שכחה לקט פחה.־ ח״י הלכות .משקלאוו

 בש״ע החסרות שביעית דמאי עני מעשר
 באור ועליו בפגים הש״ע ע״ד מסודר שלפנינו

 וגירסאות שיטות וגס ישראל בית בשם ארוך
 ,צפת :מווילנא להגר"א זרעים בירושלמי

 אגדות על זכרון ס׳ ]ג״ח , 2ס ,ירושלי״ם
שם[ בהקדמתו כמ"ש ומאמרים

 חי׳ .לונדון־ יעקב ה״י .יעקב פגיעת
. עינים שבעה ,לס׳ הקדמתו. עיין ,הלכות

 דרשות .מרזוק מנצור ח״ר , צלר פדה
 : צור פדה בן לו קורין רש , עה״ת

. 2ס ,תקמ״ו ,שאלוניקי
 יהודה ב״ר יעקב ה״ר .יעקב דויותפ

 ,פפד״א :תשר״ק ע״פ ש״ע דיני סימני .ליב

.8ס תקנ״ו,
.58
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 , ש״פ( הגדה )עיין יעקב. פתח -13.

 אשהער(. )רשי׳ ..הרי״ג ... ישראל פדות 19.

 מס' ח' מאמר הוא .והפורקן הפדות 20.
 ברכיה ה״ר מהעהקת והדעות האמונות
 , ד״א שנ״ז. לובלין, .שי״ז מנטובה, הנקדן:

 בשס כנ״ל עוד . 8ס , תי״ח , שם .ת״ז
 .תט״ו ,ד״א .שצ״ד ד״ו :והפדות הגלות

 )פירשנו 8ס , תקכ״ט אלטונא, .חש״ד ,פראג
 תימן אגרת ס' בלוית עוד .דרס״ז( ח״א

 נורא ומעשה להרמב״ם תהיה״ט ומאמר
 , דובנא . תקכ״ב , אלטונא :בפאדאליע

. 8ס תקג״ר,
.לפי( דבש )עיי; . אהד פה 21.

. אליהו( אדרת )עיין .אליהו פה 22.

. ש״ם( הגדה )עיין . ישרים פה 23.

 . טוגענהאלד וואלף ה״ד .צדק פועל 24.
 בוואישא האביונים ביה חננה ליום בל״א דרוש

 ,פין יוסף שמואל ה״ר ע"י ללה״ק ונעתק

. 8ס , 1842 ,ווילנא :ואשכנזי עברי
 מאיר בה״ר שבתי ה״ד .צדק פועל 25.

 לדעת מצות תרי״ג קצור .)הש״ך( הכהן
 אגרת )עם השבוע ימי לז' מסודר הרמב׳יס
.ת״ם , יעסניץ :מלחמה( ותחבולה הרמב״ן

.12 / תק ץ
 , ווארשא . 8ס ,תק"ם ,ווין ,תקי״ו , ד״א

 הוספות ועם ל״א עם כנ״ל עוד . 12ס ,תד״ר
 .16ס תצמי״ח, ,ליווינו :מליטא יוסף ה״ר

 .הטהור( שלחן )ועיין . 8ס ,תקצ״ז , ווילנא

 .במלואים( תמים הולך )עיין . צדק פועל 26.

 . עורים( פוקח )עיין . עברים פוקח 27.

 המיוחס גורלות ס׳ הוא .עורים פוקח 28.
 . תקט״ו ,פירינצי : ל״א עם להראב״ע

 .תקמ״א ,ד״א :עברים פוקח נקרא ולד״ק

• 6ס ץ ץ פיולדא

 שגיאור בה״ר דובער ה״ד .עורים פוקח 29.
 מרובע בל״א ה׳ ויראת מוסר דרכי .זלמן

 , )ק״ב חמו״ד . .. ווארשא : ומנוקד
. 8ס , תרי״ז(

 <36 שלמה ב״ר ... .עררים פוקח 30.
. 1397 רוסי די ב״י : ¥1110100

 אייזיק יצחק ב״י ובריאל ה״ד . הפורט 31.
 ומליצות שירים נבל זמרת א( .פאלאק

 שם אנשי ג' הולדות כגור המית ב( : שונות

. 8ס ,תקצ״ו ,ד״א : קבר ציוני ואיזה מאמ״ד
. פורים( מסבת )עיין . — מס' / פורים 32.

 . טאיטאצק יוסף ה״ר . יוסף פורח 33.
.4סקהלת:ד״ו,של״ו.שם,שנ״ט, מגלת על באור

 ב״ר סאמיגה יוסף ה״ד .יופר פורח 34.
 למש׳ והר״ן הרי״ף על פי' ח״א .בנימן

 כתובות תוס' קצת ועל חולין מס' וקצת כתובות

.4סזולתן:ד״ו,ש״ג, רבות וסוגיות זבחים ביצה
 וקצת פ״א על חי' .מהג״ל .יוסף פורח 35.

 , סלאוויטא . תקכ״ד , מיץ : ביצה דמס׳ פ״ב

. 4ס , תקס״ה
 אברהם ב״ר יוסף ה״ר . יוםף פורח 36.

. כ״י עה״ת, דרשות מלבוב. היות

 מבריסק. יעסיל יוסף ה״ד .יוםף פורח 37.
 הגדה ועל וח״מ עה״ת ופשעים הלכות חי'

. 4ס ,תפ״ז ,וואנזבעק : וכו׳ ש״פ
 מאיר ב״ר יוסף ה״י . יוסף פורח 38.

 : וכתובות יבמות מס׳ על חי' .תאומים
. 2ס ן תקי״ו , זאלקווא

 המכונה סמקרי יוסף ר׳ . יוסף פורח 39.
 ס׳ כעין תנ״ך מסורת על . )?(קתאיי

.59 שד"ל וכדומה:כ״י סופרים תקון שי מנחת
 שמואל בכ״ר יוסף ב״ר . יוסף פורח 40.

 ומעלת הדקדוק חכמת על .הקראי הזקן
• "ץ(אר) • לה"ק

 .אונקניירא יצחק ה״ר יוסף. פורח 41.
 ... קונשטנטינא : אמונה בעניני פלפולים

. )ש״י(

 . כו׳( שונים הבורים )עיין . יוסף פורח 42.

 ...המאירה ואספקלריא עיגים פותח 43.
.)רש"ד( . 8ס

 בחנוכת .חפץ אליעזר ה״ד .פזמון 44.
 ,ד״ו : התקי"ב אלול ר"ח בגוריציא בהכ״נ

.12ס ,)תקי"ב( חש״ד
 ן׳ יוסף לה״ר האמת ע״ד באור עם פזמון 45.

. יה״ש ב״י : וקאר

 ק״כ .ננארה ישראל ה״ד . פזמונים 46.
 . ישראל זמירות לספרו ח״ב והם פזמונים

 ה״ל ע״י בווין ישן כ״י מהעתק נדפסו
 ישרא״ל ע״ז ,ווין : פרידלענדר צבי מרדכי

. 16ס , )תרי״ח(
 חרשים: וחכמי לחשים מנבוני ...פזמונים 47.

. 4ס , (1600) חש״ד ,ד״ו
 : נוספות חדשות שירות כמה עם הפזמונים 48.

. יטמגרצופירט(1) . 4ס ,תרי״ו ,באמבאי

 אברהם ב״ר יצחק ה״ד . יצחק פחד 49.
 הנזקין בפ׳ החרבן אגדות על באור . היות
,לובלין :שערים למאה ונחלק אגדות ושארי
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 , ו.(\2 361, ן< )רד״א שס״ג , שם .של״ג
 , ד״א :עוד מוסיף דקס״ב 6ה״ ]ופירשנו . 4ס

בהמון[. שאח״ז מזה משגגה לו .וחוששני4סתמ״ה,

 כהן חיים יצחק ה״ר .יצחק פחד 50.
 כשנת פאדובה קהלת תלאות ספור מהחזנים.

 :817,3 ]ורובענס . 4ס תמ״ה, , ד״א תמ"ד:
 בפאדובה הרעש מאורעות .יצחק פחד

. זהו[ ואולי ע״ש, בחרוז

 לאמפרונטי יצחק ה״ר יצחק. פחד 51.
 א״ב כסדר בערכין הש״ס שרשי .הרופא

 ופוסקים מש״ס ודינים אגדות בו ובאו ועלו
 ומספרי וערוך וכ״י בדפוס אתרוגים ושו״ת

 כל על וחיבר ,וכדומה ושמועות הי׳ הכללים
 אחרים ספרים י״ב וז״ז אחד ספר אות

 מהם נדפסו לא עתה ועד ,בתרא מהדורא
 ! מ״ם אות סוף עד א׳ מאות חלקים שפה רק

 .2סתקי״ג, שם, : ח״ב . 2ס ,תק״י ד״ו, : ח״א
 .2סשם,תקנ״ח, : ח״ר .2ס ,תקנ״ו שם, ח״ג:
 ליוורנו :ח״ן . 2ס ,תקפ"ג ,ריגייו : ח״ה
 ג״כ שחיבר כ' י״ב הי' י' ]ובזצ״ל . 2ס , ת״ר
 שבוע לכל ולע״ז בלה״ק מושר אגרות ספרים י״ב

. ע״ש[ ושבוע

 חובות , יצחק ויזרע )עיין .יצחק פחד 52.
 , זוטא יצחק פני ,רקם מעשה , הלבבות

. היטב( באר א״ח ש״ע

 :תחנות . — סדר .הקטרת פטום 53.
. 8ס ,שע״ה ,פראג

 מענין קדמון אגדה מדרש .אהרן פטירת 54.
 מש׳ חלק והוא ע״ה הכהן אהרן מיתת
 גם עליו ונלוה זה עיין משה של הימים דברי

. המדרש( בית ,מדרש )ועיין . ע״ש בדפוס

 על אגדה מדרש הוא גם משה. פטירת 55.
 של דה״י מש' וחלק ע״ה רבינו משה מות

. וכנ״ל עמו ונדפס .הנ״ל משה

 ה״ר ע״י נעתק ל״א עם הנ״ל משה פטירת 56.
 וקרא אהרן( בית )בע״ס שמואל ב״ר אהרן

 , פפד״א : עולם שם משה פטירת לו

 לבד בל״א כנ״ל עוד .פ״ר וז״ז . 4ס ,תנ״ג
 ,תקס״ח ,ווילנא :משה נשיקת ג״כ ונקרא

.ולאחריו לפניו גס וז״ז . 8ס

. שירה( פרקי )עיין . אליחו פי 57.

 גס ונדפס .יהודה( גלות )עיין . אריח פי 58.
. 8ס , ת״ח ,ד״ו :לבדן

שבע(. חיים,באר מים באר )עיין הבאר. פי 59.

 אשר ב״ר אהרן מררכי ה״ר החירות. פי 60.
 והרושייס האשכנזים מלחמות גינצבורג.דברי

 הקיסר גלות עד ע״ה—התקע״ג בשנות בצרפת

61.
62,

63.
64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

 לספרו ב׳ כחלק והוא ,אדמתו מעל נפוליון

 .8סתר״ו, ווילגא זה: עיין ברוסיא, הצרפתים
, שמואל( אגודת )עיין . חבט פי

 )אבד״ק כ״ץ נפתלי ה״ר .ישרים פי
 בראשית מלת על דרשות . ?( ופפד״מ פוזנא

 . 2ס , תס״ב ,פפד״ט :ונו׳ בנוטריקון
. ש״ם( הגדה )עיין . המדבר פי

. נבא( דברי )עיין . נבא פי

 כהן חיים יצחק ה״ר .ספרים פי
 אלופי התורה תופשי פלפול )כתום מהחזנים.

 : בחרוזים חולין( מש' על פאדווה ק״ק ישיבת

, 4ס , (1669 ,)ד״ו חמו״ד
 . אולמו דניאל יעקב ה״ר צדיק. פי

.י״ג( סי׳ י׳ )זצ״ל :ב״י ,ופסקים שו״ת

 דרשות .יאפיל מיימון ה״ר .צדיק פי
. 2סליוורנו,תקי״ט, : ולמועדים ולחגים עה״ת

 . אברהם בה״ר אלישע ה״ר .שנים פי
 תום' עם זרעים משניות על הרא״ש פי׳ הוא
 אחרות מפניות וכמה ברכות מש׳ על פי׳

 הוש׳ ועם כה עד הרא״ש בפי' שחסרו
 : ז״ל הגאונים אבותיו הי׳ וקצת הגהותיו

. 4ס , תצ״ה , אלטונא
 יוסף ב״ר בער עקיבא ה״ר .שנים פי
 מצעקין לוי זעליגמאן וה״ר הענוכש ר'

 ומפתחות הקדמות . מאיר ב״ר דארף
 כסדר בערכין ומשודר וילקוט ממדרש ולקוטיס

. 4סתס״ב, , זולצבאך :בשוטו מפתח עם א״ב

 סורנאנה מרדכי חיים ה״ר .שנים פי
 ד׳ על חי' .נבון יונה כה״ר בנימין וה״ר

 ה׳ ז״ז וגם התורה כשדר ודרשות טורים

. 2ס , תקס״ו , שאלוניקי : דרושים
 למליצה או חרוזי לשיר הכולל שם .פיוט
 ותפלה לתחנה או ה׳ תהלת לשפר פשוטה
 ונוראים טובים וימים בשבתות יום של מענינו

 נקראו ובפרטם תשובה וימי וצוקה צרה וימי
 נתקבלו מהם רבים .ושונים רבים בשמות
 ודומיהם ומחזורים תפלות בסדרי ונקבעו

 וקהל קהל כל ושדר ועיר עיר כל מנהג לפי
 תפלה , קינה , סליחה , מחזור יוצרות, )עיין
 ורבים לבדם בקובציס נדפסו ורבים .וז״ז(
 כה עד לי נודעים אלה ואך . בכ״י עוד

: לבדם בקובציס

 ושירים קנ״הפיוטים ומליצות. פיוטים
 משה ב״ר יוסף ה״ר ע״י נאספו שונים

 .8סתצ״ג, , ד״א : מעשווא הלוי קאשמאן
" י״כ • ככןייןןאן ןן,", ןניםןן פיוטים
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.
86.

87.

88.

89.

90.

 אהרן לכ״ר ההורה פרשיות כל על פיוטים
 : מפלותיהם בהדר נדפס .הקראי הראשון
.)אי״ץ(
 .יבק( מעבר )עיין .הקטרת פיטום
 הורה בפניני לוצאטו אשר ה״ד פינקם
, שד״ל ב״י :וחכמה

91.

92.

(*פירוש

. הבור , באור לערכי הערות עיין *(

 ף א״רד י״ב .ה;בק פ״ע א״ב פירוש
עולם תל מש׳ חלק הוא ואולי . 1032,

 . 234 )לרמש״ש( המבורג ב״י גס ע״ש. שלפניו

 אור )עיין .בראשית מדרש על אב״א פי׳
. מדרש( ,השכל

 (— פרקי או — מס' על )היינו אבות פי׳
 ספרד מרבני א׳ אנטונירם אהרן לה״ר

 . (52 46 תר״א )עק״ד .ברמולי ב״י : באט״ד

 מווילנא להגר״א אבות פרקי על פירוש
 הגהותיו: פס קענות ומס' דר״נ אבות גס ובו

. 4ס ,תקס״ד ,שקלאוו
 . ממגנצא אליעזר לה״ר אבות פי׳
 מארפנושיק: לר״מ הדשה מגהה ה׳ בהקדמת מובא
 שחיבר הראב״ן שהוא וכ״ל דקכ״ה(. גא״ל )צונן

. וכו' תפלות שדר כל על סי' ג״כ
 : פואה נהמן אליעזר לה״ר אבות פי'
,יוא״ל ב״י

 )ש״י :מזרחי אפרים לה״ר אבות פי׳
93 2).\ .
 .מריגנשפורג אפרים לה״ר אבות פי׳

 ע״א דכ״א פ״ב לאבות הרשב״ץ בפי' מובא
 )צונן : שמואל מדרש בס׳ ממנו ולקועים , ע״ש
. דקכ״ה( גא״ל
 .יוא״ל ב״י :הדיין בחיי לה״ר אבות פי׳

 אבד״ק גבריאל לה״ר אבות ז פי׳
.ו.\2 643 רח״ם ב״י :ניקלשבורג

 )עיין . יהייא ן׳ גדליה לה״ר אבות פי׳
. הקבלה( שלשלת

 וכ' רוסי די הזכיר .לרד"ק אבות פי׳
 בשנת ?( )טורי! פרין ד' תפלה בסדור שנדפס

 הנודע שהוא ומצא בדק שד״ל המכס ואולס ,רפ״ה
. דר״ד( ד׳ )כ"ח :פירש״י בסס
 . שושן ן׳ יהודה לה״ר אבות על פי׳
 . וקצ״ח( כ"ב י׳ )תג״י :שמואל במדרש נזכר
 מזכיר .אלשקר סף י! לה״ר אבות פי׳

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

 ומניא דנג״א תורה כתר בכפרו אבילה די הר״ש
. ע״ש א' ענין ממנו

 )זצ״ל חיים ב״ר יוסף לה״ר אבות פירוש
 . 4ס ,שט״ו ,אדריאגופלי : יעב״ץ כ״ו( י'

. (331 צעדנר :ב״י רבות הגהות )ועס
 נזכר .נחמיאש ן' יוסף לה״ר אבות פי׳

 .דתכ״ע( גא״ל )צונן :זימני כמה שמואל במדרש

 יוא״ל ב״י :שושן ן׳ יוסף לה״ר אבות פי׳
. \^2 636 רח"ם וכ״י
 לוריא שלמה ב״ר יחיאל לה״ר אבות פי'

. הדורות( סדר )עיין . ממינסק
 : שמשון ב״ר יעקב לה״ר אבות פי׳
. 627, 3 רד״א ב״י
 :הבהן חיים ב״ר יצחק לה״ר אבות פי'
, יוא״ל ב״י
 ב״ר שלמה ב״ר יצחק לה״ר אבות פי׳

 .״ץ. 220 אוקספורד ב״י : הסופר ישראל
. דתכ״ו גא״ל צונן ועיין
 בן מנחם משה ירמיה לה״ר אבות פי׳

.ו.\2 1208 רוסי די ב״י :בהן רפאל
 מזכירי מילהויזן. ליפמאן לה״ר אבות פי'

 דקכ״נו(. גא״ל )צונן ע״ש: קצ״ז סי' הגצחון בספרו

 פירשע עיין .אלשקר אבותלמהר״ם פי׳
. ל' דף ח״א
 .4ס ,רמ״ה צוגצין, אבותלהרמב״ם: פי׳

 נדפס וז״ז . (814 צעדנר :ב״י הגהות )ועס
 ועיין . הש״ס תוצאות ובכל שלו המשניות פי' בתוך

. אבות גחלת ועיין , תלמוד , משגה

 קלונימום ב״ר משולם לה״ר אבות על פי׳
. י.\2184 רוסי די ב״י :מרומי

 מזכירו .היצהרי מחתי' לה״ר אבות פי׳
 דתס״א. גא״ל אבות.ועי׳צונן גחלת בספרו הרדי״א

 אליעזר כ״ר פינחס לה״ר אבות פי׳
.)שי״ג( :ב״י ,מקידאן

 הוא אס הדעות בו נחלקו לרש״י אבות פי'
 ח״א שלי ושה״ג פ' ש' שג״ב ועיין .לרש״י באמת
 להימין יש כי וראיתי . דר״א ד' וכ״ח בשמו

 משנת עורין ד׳ תפלה בסדור כמו בזה ולהשמאיל
 )ועי׳ ז״ל להרד״ק שבידינו סירש״י מיוחס רס"ה
 כתוב יוא״ל ביד אשר א' ובכ״י . (88 סי' לעיל

 ז״ל״ ישעיה לרבינו אבות ממס' הפירוש מזהו עליו:
 :עליו וכתוב שני פי' עוד בו נמצא הפי׳ זה ואחר
 נמצא הזה והפי' . ז״ל<< לרש״י אבות מפרקי ״סי'

. בארוכה ד׳ בכ״ה וע״ש .ויעדי במחזור גם
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 בדרך ושבת כרכות מס' אגדות פירוש 117.
 שנת ונכתב ה׳ אור לבע״ס בו מזכיר .השכל
.^ו. 612 רח״ם ב״י :רע״ו

 : מווילנא להנר״א אגדות כמה על פי' 118.
. 4ס ,תק״ס , ווילנא

 הרמב״ן להקדמוני׳ התלמוד אגדות פי׳ 119.
 בס׳ קצתם .נדפסווהר״ן הריטב״א הרשב״א

 כמו ?( 53/5 )המבורג בב״י ויתרם יעקב עין
 כ״א ש׳ שג״א ועיין . שם הכותב בהקדמת שמבואר

 רח״ם כ״י ועי' הרשב״א ש' אות ח״א שלי ושה״ג
7—567 .

 לפרדס נכנסו ארבעה חז״ל אגדת על פי' 120.
. ^ו. 221/4 מינבען ב״י :וכו׳

 סוד ולהשכיל להבין זוטא האדרא על פי׳ 121.
 תרומה שבפ' פרקים ה' סוד ועמו רבא האדרא

 ב״ר אשר הצעיר >>אמר :הלשון בו ונמצא
 רד״א ב״י :בפרנקפורע" באתי כאשר יוסף

. י.\*2 964, ף

 :הרמ״ק דרכי ע״פ זוטא האדרא על פי׳ 122.
. ^21017, 9 רד״א ב״י

 יעקב לה״ר הזהר ועל האדרות על פי' 123.
 בשג״ב כמ״ש בכ״י חיד״א ה״ר ראה .מאראני

. בשמו ח״א שלי ושה״ג צ״ד י'
 בכ״ר אהרן לכ״ר בקצרה האדרת ע״ס פי׳ 124.

. )אר״ץ( :הקראי יהודה
 בן הבהן יעקב לה״ר האותיות פי׳ 125.

 ג' נ\2 289 .ג' ו.\2 37 רח״ם ב״י : יעקב
 וע״ש ז׳ 801 ג״כ ואולי . & 613—4

 .ו.\2 341/2 )אורי( אוקספורד וכ״י . במפתח
 רד״א ובב״י . 229/4 )לרמש״ש( המבורג ב״י

 .ע״ש האותיות צורת פי' נקרא ג.2 1068,
 יוסף בערך מ״ש ועיין האותיות תמונת ]והוא
 גס ואולי . רמש״ש[ : גרובר ענן בערש כשפי
. ע״ש \^2 303/3 רוסי די בכ״י

 משה ב״ר נתן לה״ר דר״ע אותיות על פי׳ 126.
 דש״ס(. ח״א כ״י:)פירשנו האמרשלאג נפתלי

 ב״ר נטע לה״ר גם כזה ש׳ מיחס דשס״ב ]ושם
 .מזולתו להבדילו פה נזהר אשר הנובר משה

.וק״ל[ דר״ע אותיות על פי' פניהם חיברו ואולי

 שמואל ב״ר משה לה״ר אזהרות על פי' 127.
. )ש״י( . 8ס , ?( )חש״ד ,ד״ו תבון: אבן

 ממשפחת לא׳ בקצרה אזהרות על פי׳ 128.
. )אורי( \.2 330 אוקספורד ב״י :שושן ן'

 דין ע״פ גבירול ן' ר״ש אזהרות על פי' 129.
 וכו׳ גאון עמרם רב בסדור אזהרות וע״ם
 את תדיר בו ומזכיר טודרוס ב״ר יצחק לה״ר

.31• ^.12 217 פאריז ב״י : הרמב״ן

 צגז במגדל נזהר להרשב״ם. אבות פירוש 106.
 יצחק ועקדת דאבות מילי ובס' פ״א דעות הל'

 :מפראג למהר״ל חיים דרך ובס׳ שמואל ומדרש
. דקכ״ד( גא״ל )צונן

 ר׳ נקרא ואביו למי נודע לא אבות פי' 107.
 .מצאתי לא ובמ״ד תקמ״ב רד״א ב״י :שלמה

 97 סי׳ לעיל הנז׳ שלמה ב״ר לר״י הוא ואולי
. ע״ש 152 סי׳ להלן או

 מדרש ס׳ הדיר ומביא כנ״ל אבות פי׳ 108.
 פי׳ נמצאו ובק״ד . תקמ״ב רד״א ב״י : שמואל

פורש ולא \.2 267, 422—3, ב״י אבות
. ע״ש יותר בם

 : ז״ל לרבותינו היחש וסדר אבות פי' 109.
. יה״ש ב״י

 בלתי לקדמונים שונים אבות פירוש 110.
 רוסי די :כמו בכתובים, והמה בשמם נודעים
 .1$ 665—6 רח״ם ב״י $. 405 & 1033

 ד' כ״ח ועיין ו.\2 204 )אורי( אוקספורד ב״י
. וז״ז דר״ב

 שלמה ב״ר יצחק לה״ר אבותדר״ן פי׳ 111.
)ועיין . 424, ף רד״א ב״י : יעב״ץ

. חסד( תורת

 נעתקו .* אריסעו ספרי על רשד אבן פי' 112.
 וקצתם בכ״י ונמצאים לעברי ככולם רובם

 )ועיין במקומו או״א כל תמצא ופרטם . בדפוס
. וז״ז( הגיון ,באור ,אריכטו

 עם וחבקוק נחום על אברבגאל פי' 113.
 : שפרעכער דיר. ליוח. רומי ל׳ הרגום

 לבדו )והתרגום . 4ס , 1703 העלמשטאדט,
 עוד . 8ס , 1710 ,פפד״ט :חה״ז גם נדפס

 :חבקוק פי׳ העתק וכל נחום פי' העתקת רוב
 ותימה .די״ג ח״א פירשנן : 4ס , 1699 , ד״א
.י( ראשון לד' קדום האחרון דזה

 לר׳ משלי על פי' )עיין . ^,הראב" פי' 114.
. קמחי( משה

 המכונה הפניני ידעיה לה״ר אגדות פי׳ 115.
 רבה מדרש על פי' :והס אברהם, אנבוניט
 נהמות ומדרש דר״א ופרקי וספרי ותנחומא

 : וחזית תהליס ומדרש רבתי( פסיקתא )הוא
 רח״ם ב״י האחרון: ובלי 222 רוסי די ב״י

 המבורג ב״י :לבד הראשונים ג׳ .667
 וואט־קאן ב״י :לבד הראשונים ב׳ .נ\2 97

 ..1\2 217 רוסי די ב״י : לבד וג' וא' 293
 : זה עי' הזהב לשון בס' נדפס לבד תהליס ועל

. דתש״ז( גא״ל )צונן

 )רבו חיים ב״ר ראובן לה״ר אגדות פי׳ 116.
ע״ש. מ״ס פ׳ עינים בש׳מאור המאירי(.הובא של
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 לה״ר הראב״ע של האחד ע״ס פירוש 130.
.שלו וכו׳ אחוז כאגרת עיין . מקנדיא יש״ר

 מרדכי לה״ר הנ״ל האחד ע״ס פי' 131.
.״\ו. 556/3 רוסי די כ״י :כומטינו

 אליגדור בן מרי אבא לה״ר איוב על פי׳ 132.
 כ״י : אסתרוק המכונה ?( )אביגדור

 ונוסף 1372 רוסי ודי \!.2 244 וואטיקאן
דתפ״ב(. גא״ל דשון:)צוק שם עוד להמחבר בו

 שמואל ב״ר אברהם לה״ר איוב על פי׳ 133.
.״ג. 306 מינבען ב״י :פיקרדיא ממדינת

 מדוייק בקצרה ושיר בהלצה איוב על פי' 134.
 פי׳ קצור ]והוא . בהוד אליהו ה״ר ע״י

 :איוב( ש' )עיי; חן[. רוח ה' ובסופו הרלב״ג

, 8ס , ש״ד ,ד״ו
 :מילאנו אליהו לה״ר איוב על פי׳ 135.

. . יה״ש ב״י

 :פיזרו די אליהו לד,"ר איוב על פי׳ 136.
. ג .{ 124 פאריז ב״י

 )עיין .מווילנא להנר״א איוב על פי׳ 137.
. אליהו( דבר

 ב״ר שמואל אליהו לה״ר איוב על פי' 138.
 גא״ל )צונן :\.2 250 וואטיקאן ב״י : אלעזר

• ל( יף

 .מבוגינסו אליעזר לה״ר איוב על פי' 139.
 החכמה מדרש באוצר ב״י תנ״ך מלות בפתרון נזכר

. דע״ט( שם )צונן ^..2 102 בלייפציג

 בן זרחיה ב״ר זרהיה לה״ר איוב על פי' 140.
78 מינכען ב״י מברצלונא: שאלתיאל

 . אלהריזי יהודה לה״ר איוב על פי' 141.
דרי״ג(. גא"ל הקצ״ה:)צונץ שי' הרשב״ש שו״ת עיין

 מזכירו החסיד. יהודה לה״ר איוב על פי' 142.
. ע״ש תקמ״ט הי' חסידים בס'

 סעדיה ב״ר יהודה לה״ר איוב על פי׳ 143.
"ץ.. 644 רח״ם מחקהכ״י בדרך מטוליטולא

 : כספי אבן יוסף לה״ר איוב על פי' 144.
 כסף קבוצת ובחבורו . נ\2 265 מינבען ב״י

.ע״ש כסף שלחן לו קרא

 . טאיטאצק יוסף לה״ר איוב על פי' 145•
. מגלות( חמש פי' , תחלים באור )עיין

 מהות על .קמחי יוסף לה״ר איוב על פי׳ 146.
 המלות באור בדרך ולח בכלל הספר ותוכן

 .670 אוקספורד ב״י : הפסוקים והמשך
 כ״ימינכען . "^( 1370, ף רד״א ב״י )והוא
 תר״ב ציון ועיין .י^ו, 83 פאריז ב״י \^2 269

.בהערה ק״ב דף

 שמעון ב״ר יוסף לה״ר איוב על פירוש 117.
 פאריז ב״י 149 אוקספורד ב״י : קרא

 דנ״ז ז׳ ובכ״ח .ובמילאן שד״ל וכ״י .ו.\2 83
. ט״£ ממנו עניניס כמה נדפשו

 שלמה ב״ר יצחק לה״ר איוב על פי׳ 148.
 בע״ס ואינו פ״ו ה״א בשנת חיברו . סהולה אבן

 רד״א ב״י : הרבה ממנו המאוחר הקדמוני משל
 ה׳ מלחמות ספרו בו ]ומזכיר .נ\2 281, ף

. לארישעו[ והמוחש החוש ע״ש ופירושו

 שלמה: ב״ר ישראל יצחק לה״ר איוב פי׳ 149.
. )אורי( ¥. 102 אוקספורד ב״י

 שם ב״י :אהרנס לה״ריצחק איוב פי' 150.
. )אורי( ו.\2147

 ב״ר שלמה ב״ר יצחק לה״ר איוב על פי׳ 151.
 : הסופר ישראל ב״ר שלמה ב״ר יצחק

. )אורי( ו.\2 220 אוקספורד כ״י

 שלמה בה״ר יצחק לה״ר איוב על פי׳ 152.
 , קונשטנטינא : הפנים עם ונדפס .הכהן

. אבות[ מס׳ על פי' ]ג״ח . 4ס ,ש״ה

 דיטראני ישעיה לה״ר איוב על פי׳ 153.
. \.2 308 רוסי די כ״י : )הרי״ד( הראשון

 ראשונה: נדפס להרלב״ג. איוב על פי' 154.
 , תורה )ועיי; . 4ס ,רל״-ז ,)פירארה( חמ״ר

 עם ממנו קצת נדפס גם .גדולות( מקראות
 ה׳—א' וקאפיעל ההקדמה :היינו ,רומי ל׳

 1623 ,פאריז :אוקווינא די ה. ל. ע״י
 , ע״ש( 1622 :דמ״ז ושם ,דפ"ג ח״א )פירשנו

 קריסט. ע״י ח׳—ד׳ קאפ' ועל .4ס
. 4ס , 1700—5 ,לייפציג : לוראוויצי

 )הוא וידאל למאישטרי איוב על פי׳ 155.
.281, ף רד״א כ״י : ?( הנרבוני ר״ט

 ב״ר גיקיטיליא משה לה״ר איוב על פי׳ 156.
 נודע ולא ערבי בל' הובר .הכהן שמואל

 העתיק ממנו ולקומיס .לעברי נעתק אם
 : מספריו בא' והדפיסם בל״א עוואלר

. 8ס , 1844 , שטוטגארר

 מינכע; כ״י : להרמב״ן איוב על פי׳ 157.
 במקראות ונדפס , פעמים ג' רוסי ודי .¥2 242/2
. תורה( )עיין גדולות

 שלמה ב״ר עמנואל לה״ר איוב על פי' 158.
 וכ״י ^.2 83 וואטיקאן כ"י :המחברות( )בעל

. ו.\2 58 £ 574 רוסי די

 רוסי די כ״י : רפאל לה״ר איוב על פי' 159.
582 2.^ .

 נסים ב״ר שמואל לה״ר איוב על פירוש 160.
.)אורי( \<2 89 אוקספורד ב״י : )?( מפנות
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 כ״י :קדמון צרפתי נתפס איוב על פי' 161.
 תר״ב בציון נדפסו ממנו וציונים .2\2 32 המבורג

. ע״ש ק״ה—ק׳ דף

 , פלורינץ ב״י :למי נודע לא איוב על פי׳ 162.
 . ^2 298 רוסי די בכ״י גם .דע״ט( גא״ל )צונן

. 38/3 (אורי) אוקספורד כ״י וכן

 בנוטריקון קדמון לאחד איוב על פי' 163.
671 רח״ם כ״י להרוקח: אולי וגיממריהות

 שיה״ש ישעיה יחזקאל איכה איוב על פי' 164.
 וכל פסוק כל על נפלא ופי׳ בפשע ותר״ע
 הפשע להבנת מאד מספיק באור תיבה

 ואינו בלע״ז המלה פתרון מבוא ולפעמים

 : נודע לא שמו וגס אחר פי׳ שוס מזכיר
. נ\2 1370, ף רד״א "י כ

 :נחמיאש ן׳ אברהם לה״ר איכה על פי׳ 165.
. צ״ג( א' )תג"י רמש״ג ב״י

 ע״ד אזכרי אלעזר לה״ר איבה על פי' 166.
 ; תדיר בוכים קול בע״ס מזכירו . הקבלה

. קכ״א( א' )תג״י

 : ש״ט ב״ר יוסף לח״ד איכה על פי׳ 167.
.177/4 רוסי די ב״י

 שמעון כ״ר יוסף לה״ר איכה על פי׳ 168.
חכמים(. דברי ועיין.)4ס נאפולי,רמ״ז, קרא:

 חיים ב״ר יצחק לה״ר איכה על פי׳ 169.
. א״ל יו כ״י ב הכהן

 עס הנרבוני משה לה״ר איכה על פי׳ 170.
 : בנסיון ולעמוד ה׳ בתורת להתחזק הערה

,פאריז וכ״י ^.2 282, רד״א כ״י

 : קורדובירו משה לה״ר איכה על פי' 171.
. 128 רוסי די כ״י

 שלמה כ״ר עמנואל לה״ר איכה על פי' 172.
. 615 שם כ"י :המחברות( )בעל

 . ויראש די שמואל לה״ר איכה על פי' 173.
. טהורות( אמרות )עיין

 כ״י :קדמון צרפתי לחכם איכה על פי' 174.
. 32 המבורג

 ו.\213 טורין כ״י למי: נודע לא איכה על פי' 175.
. ^.2 260, ? רד״א כ״י גם .דע״נן( גא״ל )צונן

 לעיל איוב על פי' )עיין . איכה על פי' 176.
. (164 סי'

 אליהו לה״ר ?( איכה )מגלת האיכות פי׳ 177.
מוסר. שבט ספרו הקדמת מאזמיר.עיין הכהן

 מהרמב״ס גירושין וקצת אישות הל׳ על פי׳ 178.
 ה״ר ראה .אלבוטינו משה כ״ר יהודה לה״ר
. בשמו ח״א שלי ושה״ג ז׳ י׳ בכ״ל בכ״י חיד״א

 אלמגסטי קצור הוא אלפרגני ע״ס פירוש 179.
.^ו. 49 רח״ם כ״י :וירגא ן׳ יהודה לה״ר

 אבולכייר: יצחק. לה״ר אלפרגני ע״ס פי' 180.
. .¥2 68 ליידן כ״י

 )אבי מיימון לה״ר אלפרגני ע״ס פי׳ 181.
ע״ש. מ״ם פ׳ עינים נזאור בס' ?(.נזכר הרמב״ם

 נודע לא ,גאון לר״ס האמונות ע״ס פי׳ 182.
.ו.\2 769 רוסי די כ״י :למי

 ההנהגה דרכי כל האטטרולוב פי' 183.
 יעקב ה״ר ע״י ערבי מל׳ נעתק .בו והשמוש •

 רוסי ודי .¥2 249/5 מיגכען כ״י : מכיר ב״ר
. ו.\2 123 & 306

 יהודה ב״ר אברהם לה״ר אסתר על פי' 184.
. .¥2177/3 רוםי 'ד י"כ *•ר!דידה

 סבע אברהם לה״ר אסתר על פי' 185.
 בכ״ח כמ״ש יעללינעק ר״א ביד כ״י :הספרדי

. ע״ש דק״ד ח'

 ב״ר אלישיך לה״ר אסתר מגלת פי' 186.
.4ס ,שמ״ג ,ד״ו :גאליקו גבריאל

 יהושע בן זכריה לה״ר אסתר על פי׳ 187.
. 4ס ,שכ״ה ,ד״ו : סרוק בן

 מארם הכהן חיים לה״ר אסתר על פי' 188.
 א׳ ,משנה פי׳ בכ״י חיד״א ה״ר ראה . צובא

 עטרת ספרו מלבד האמת ע״ד וא' הפשט ע"ד
 בול״א כמ״ש בכ״י הנ״ל חיד״א לה״ר שהיה זהב

. ברקת( טור )עיין ח״ב שלי ושה"ג ה' ט'

 נזכר .גאקון יוסף לה״ר אסתר על פי׳ 189.
(י״ז י׳ )תג״י :אלקבן ן' להר״ש הלוי מטת בס׳

 חיים ב״ר יוסף לה״ר אסתר על פי' 190.
 : עה"ת אור כתנות בס' נזכר . מביאלי

. ע״ד( י׳ )שם

 : נחמיאש ן׳ יוסף לה״ר אסתר על פי׳ 191.
. נ\2 264/4 מינכען כ״י

 שד״ל כ״י : קרא יוסף לה״ר אסתר על פי׳ 192.
. דנ"ז ז׳ כ״ח ועיין .ובמילאן

 ונדפס עראמה יצחק לח״ר אסתר על פי׳ 193.
. 4ס , שע"ח , קונשטנטינא : המגילה עס

 :בנו עראמה מאיר לה״ר אסתר על פי׳ 194.
. נ\2 727 רוסי די כ״י

 יוסף כ״ר מיימון לה״ר אסתר על פי' 195.
 תפארת בס׳ נזכר .ערבי בל׳ הרמב״ם אבי

. ע״ש דקי״ח דוראן להר״ש ישראל

 עם להרמב״ם מיוחס י אסתר על פי' 196.
 מגילה אל שרת הנקרא ערבי בל' העתקה
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 )עיין . 8ס , 1759 ליוורנו, :לפורים וזמירות
. זה( לשני נסי'

 ב״ר עמנואל לה״ר אסתר על פירוש 197.
.727 שם כ״י :המחברות( )בעל שלמה

 כ״י :קדמון צרפתי לחכס אסתר על פי' 198.
. ק' דף תר״ב ציון עיין נ.\2 32, ? המבורג

 רד״א ב״י :למי נודע לא אסתר על פי' 199.
 רוסי די בכ״י גם וכמוהו .ג\ו. 260, ?

רח״ם ובכ״י . 456, 520 1150/2
 לה״ר דוד כסא ,בס גם . שד״ל וכ״י 2•\ 654

 דף ע״ש למי נודע לא אסתר פי' מובא חיד״א
 פי׳ ג״כ ועיין .דע״ט( גא״ל )צונן : ע״א כ'

. להלן רות
 מן ירמיה לה״ר אשפירא ס׳ פי׳ 200.

 לג. 379 וואטיקאן בפאלירמא:כי׳י הנהנים
.דתקכ״א( שס )צונן

 נפרקים הדקדוק חכמת כל כולל ובאור פי׳ 201.
 רד״א ב״י : שניאור ר׳ מחברו ונזכר ולוחות
 ידעתי לא ובק״ד .(2ס קלף על גושן )ישן תקמ״ב
. איה מקומו

 ה״ר מאת לאריהשו הבאורים ע״ס פי׳ 202.
 : אברבנאל יצחק דון השר בן יהודה

. 289 מינכען ב״י
 : למי נודע לא בתרא בבא מש' פי' 203.

. )אורי( 223 אוקספורד ב״י
 אברהם לה״ר מציעא בבא מס׳ על פי׳ 204.

 רד״א ב״י : )הראבי״ט( מטודילה י״ט ב״ר
? ,854 .

 ב״ר יצחק לה״ר קמא בבא מס׳ על פי׳ 205.
 : ק״פ ה״א בשנת חובר .מפראג שמעון

 דקפ״ע גא״ל )צונן . ^2 132 וואטיקאן ב״י
 המחבר בכ״י ונכתב אצלי חשוד ]והוא .ג( הערה
 וגס המעתיק הוא שר״ש אפשר הרשימה לפי ממש,

. רמש״ש[ :מאנגעבלין# כתב צונן

 9 רד״א ב״י :הריאה בדיקת על פי׳ 206.
,1032 .

 )צונן :קסטיל יוסף לה״ר בחיי ע״ס פי' 207.
. דקש״ו( גא״ל

 יו״ט לה״ר עולם בחינת ע״ש פי׳ 208.
 בספרו מזכירו תוי״ט(. )בעל העליר ליפמאן

 שלמה ה״ר ע״י נדפס ולד״ק , ע״ש איב״ה מגלת
. עולם( בחינת )עיין אשכנזי זלמן

 ב״ר יוסף לה״ר עולם בחינת ע״ס פי׳ 209.
 )עיין .מפראג( מהר"ל )תלמיד יששכר

. דעת( יוסף
 : יעקב ל להרב עולם בחינת ע״ס פי׳ 210.

. 645 רח״ם כ״י

 יצחק לה״ר עולם בחינת ע״ס פירוש 211.
 : לאטאש די עמנואל ב״ר יהושע

. 84 ווין כ״י
 יצחק לה״ר עולם בחינת ע״ס פי׳ 212.

דשפ״ע(. תר״ח )עק״ד .8ס חמו״ד, מונטישין:
 ואולי ליאון לה״ר עולם בחינת ע״ס פי׳ 213.

 ספרי על באוריו בו שמזכיר לפי הרלב״ג הוא
 :ליאון מסיר לר"י שהוא להיות ויכול אריסעו,

. דשמ״ב( תר״ח )עק״ד
 מאיר לה״ר עולם בחינת ע״ס פי׳ 214.

 תוס׳ עיין .בדרעזדן בער דר' כ״י :ליאוני
. דעת( יוסף ג״כ )ועיין דשי"ד תר״א עק״ד

 הפוסקים דברי מכל יוסף בית על פי׳ 215.
דנא״א(. גוטא:)קוה״ד זרחיה לה״ר האחרונים

 משה ב״ר יהודא לה״ר בראשית ס׳ פי׳ 216.
129 רוסי די ?(:כ״י )מרומי דניאל ב״ר

 ב״ר יוסף לה״ר בראשית ע״ס פי׳ 217.
"ו?. 192 רח״ם כ״י : ?( עלם )טוב שמואל

, תמיד( נר )עיין . הר״ב פי' 218.

 רד״א כ״י :י״ח ותפלת ברכות איזה על פי' 219.
.1498, ן(

 .מרס יוסף לה״ר )?(הברייתא על פי' 220.
.קי"ט( י׳ )תג"י דלג״ג: ליהודה וזאת בס' נזכר

 )בע״ס מקינון שמשון לה״ר הנם פי׳ 221.
. ¥. 48 ווין כ״י :הכריתות(

 ב״ר בנימן לה״ר הימים דברי על פי׳ 222.
 פל״נן עינים מאור ובס׳ רומא מעיר יהודה

 ,ע״ש יהודה ב״ר הב״י בנימן ר׳ לו קורא
 , קמחי לר״מ המהלך בס׳ ההגהות בעל והוא
 רוסי ודי 254, ? רד״א כ״י : זה עיין

728 6 691 ,308 .
 נזכר .א׳ לגאון הימים דברי על פי' 223.

. משפעים פ׳ הוף עה״ת יהודה מנחת בס'
 מזכיר .להרלב״ג הימים דברי על פי׳ 224.

 בשי' ובפרע תדיר מלכים על בפירושו האברבנאל
 ה׳ )כ״ח : וואטיקאן בכ״י ונמצא הבית בנין

.ד׳(—דרמ״ג

 המיוחס שבידינו הימים דברי על פי׳ 225.
 שהיה אחר למפרש כ״א הוא לו לא לרש״י

 חוס׳ עם סעדיה רב ושמו רש״י לזמן קרוב
 ס׳ ול״א ע״ז ש׳ שג״א עיין .מתלמידיו דברים

 . ורש״י סעדיה רב בשם ח״א שלי ושה״ג ע״ו
: י״ח מכתב ה' כ״ח ועיין

 ישועה כ״ר של העריות דיני על פי' 226.
 שמעון בכ״ר יעקב לכ״ר הישר בספרו

 מחכמת רבים דרושים ובראשו הקראי
.)אר״ץ( :האלהות
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 לר׳ המיוחס במקראות אפר דניאל פירוש 227.
 רש״י לזמן קרוב שהיה אחר לרב הוא סעדיה

 ס' המפרש הוא ולד״ק .גאון לר״ס ולא
.לעיל( דה״י פי' )ועי׳ .שבידינו הימים דברי

 עס יוסף( )דון יהייא לאבן דניאל פי׳ 228.
. 4ס , 1633 , ד״א : לעמפרעור רומי ל׳

 . טאיטאצק יוסף לה״ר דניאל פי׳ 229.
.מגלות( חמש פי׳ , תחלים באור )עיין

 ראשונה נדפס .להרלב״ג דניאל ע״ס פי׳ 230.
.4סר״מ(; שנת )לפני שלן:חמו״ד התועליות מס

 , רחובות באר )עיין .רש״י דקדוקי מל פי׳ 231.
 נסיונות ,אורג מעשה ,1139 הי׳ דכיא מירא

 קונטרה לחבר אמר בחור הר״א גס וזו״ז(. אברהם
 . תפל ת׳ אות ההרכבה בס' עיין .ע״ז מיוחד
 רחובות באר ס' את הגיה היידנהייס ר״ו החכם
 קונטרה חיבר וז״ז ,רבות נוספות עליו וישם הכ״ל

.זה עיי; . כהדר בדקדוק רש״י לשונות
 . סאמיגה יוסף ה״ר ,ימין דרך פי׳ 232.

 להרמ״ע רוממה ה׳ ימין מאמר על השגות
 חש״ד ד״ו, הלולב: נענוע בענין מפאנו
. (1523 ע' )רשמש״ש . 4ס ,שס״ו( )הביב

. המלואים( ס׳ )עיין . הדרשות פי' 233.

 ב״ר אברהם לה״ר פפה של הגדה פי׳ 234.
.\.2 177 רוסי די ב״י :הדירה יהודה

 רד״א כ״י :להאריז״ל ש״פ הגדה פי׳ 235.
 למהר״ן תוס' עם כנ״ל עוד .1018, ן(

. \.21019, ף שם ב״י : שפירא
 :גיקיטיליא יוסף לה״ר ש״פ הגדה פי׳ 236.

 גס .ש״ם( הגדה )ועיין . 4ס ,חש״ד ,ד״ו
 הסודות בחלק החכמה נפש בס' קצתו נדפס
. נו״ו שי' וכו׳

 ?(: )הרי״ד ישעיה לה״ר ש״פ הגדה פי׳ 237.
.ו.\2 694 רוסי די כ״י

 )עיין .ליאון די לר״ט ש״פ הגדה פי׳ 238.
. החכמה( הנפש

 ע״ד שפירא למהר״ן ש״פ הגדה פי׳ 239.
 הגדה פי׳ )ועיין . ^.2 647 רח״ם ב״י : האמת

. להאריז״ל( ש״פ
 ב״ר צדקיה לה״ר ש״פ הגדה פי׳ 240.

. תניא בס׳ נדפס .שבה״ל( )בעל אברהם

 ש״ט ב״ר טוב שם לה״ר ש״פ הגדה פי׳ 241.
. ו?2 264 מיגבען ב״י : בקצרה

 : התמונה ס׳ למפרש ש״פ הגדה פי' 242.
. יוא״ל ב״י

 .יה״ש ב״י :נסתר בדרך ש״פ הגדה פי׳ 243.
. 130 רוסי די בכ״י וכמוהו

 : למי נודע לא ש״פ הגדה פירוש 244.
. נ\2 177/8 רוסי די כ״י

 שלמה ב; עזרא לד׳ הגדות )קצת( פי׳ 245.
 . . .בפרשת ה' סוד בספרו מובא .גאטניו

. רמש״ש( : הפי׳ כוונות )עיין

 למאישטרו אלגזאלי אבוהמד הגיון פי׳ע״ס 246.
 ע״י ערבי מל׳ נעתק . מטולרא ויראל
 :מנרנבונא דוד מר בן יהושע ב״ר משה

 קדמון הוא המפרש ]וא״כ . ^.*2 289 מינכען ב״י
.משנה[ מגיד הרב מטולושא וידאל מה״ר

 רשד אבן ומפרשו אריסטו של הגיון ע״ס פי' 2 '17.
 . ג>2 270 £ 289 מינכען ב״י :להרלב״ג

. רשד( אבן הגיון )ועיין
 ביבאגו ר״א של ופילוסופיא הגיון על פי׳ 248.

.\.2 56/2 שם כ״י :לורו משה לה״ר

 אלגזאלי אבוחמד של הגיונות על פי' 249.
 בלי אברהם לכ״ר הפילוסופים כוונת בספרו

)אר״ץ(. הקראי: החזן יעקב בכ״ר הרופא

 : יהונתן לה״ר הוריות מס׳ על פ-׳ 250.
. ^.2 802 £803, ן< רר״א ב״י

 ב״ר שמחה לה״ר הוריות מס׳ פי׳ 251.
 הוריות ישנים תוס' מזכירין משפירא. שמואל

 ונזכרו הוריות על ותוס' פסקים ג״ח . ע״א ד׳ דף
 )צונן :ע״ש קנ״א שי׳ הקצרות מהר״ם בשו״ת

. דל״ו( גא״ל
 שמעון ב״ר יוסף לה״ר הושע על פי׳ 252.

. 4ס , 1861 , ווראציסלאב :קארו

 אלקבץ ן׳ שלמה לה״ר הושע על פי׳ 253.
 . הזהר בבאורי מקונטרסיו בא' מזכירו .הלוי

. אהבה עבותות ע' אות עיי;

 לה״ר שבתלמוד קשות מהלכות פי׳ 254.
 אלכלייה ב; ברוך ב״ר יעקב ב״ר יצהק

 ולא הקבלה( )בע״ס הראב״ר של אמו אבי
. ע״ש דמד״ב ד״א הקבלה בס' כמבואר ,השלימו

 .אלפסי( )עיין .הרי״ף הלכות על פי׳ 255.

 לא ,להרמב״ס תפלה הלכות על פי׳ 256.
. )אורי( ג\2 278 אוקספורד ב״י למי: נודע

 יצחק לה״ר וכו׳ עבדי ישכיל הנה פי׳ 257.
.^ו. 26 אח״ם ב״י :הכהן משה

 אוקספורד נודעלמעכ״י לא הפטרות על פי׳ 258.
, )אורי( ו.\2 278

 של חיים אוצרות מס׳ אחת הקדמה פי׳ 259.
 תורת בס' עיין .לוצאטו לרמ״ח מהרח״וו
 בתולדות ג' כ״ח ועיין דנג״ב ליעב״ן הקנאות

. שם ל״ז ובהערה רמח״ל
.59
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 :להרלב״ג אריסטו הקדמות על פירוש 260.
. \.2 289/3 מינכען ב״י

 רי״א כ״י :ח״ב המורה הקדמות על פי׳ 261.
או לאלתבריזי הוא ]ואולי . 1172, ן(

. .[¥2 73 ווין ב״י
 הילל לה״ר המורה הקדמות ב״ה פי׳ 262.

 .72 ווין ב״י : מווירונה אלעזר ב״ר
. הכהן( ר״ש שאלות ,באור )ועיין

 אהרן מכ״ר וכו׳ אצולה הקדמת פי׳ 263.
 בכ״ר מצורדי משה לכ״ר הקראי הראשון
.)אר״ץ( :הקראי מרלי יתדה

 יוסף לכ״ר הנ״ל אצולה הקדמת פי׳ 264.
.)אר״ץ( :הקראי מרדכי בכ״ר הטרוקי

 משה לכ״ר הנ״ל אצולה הקדמת פי׳ 265.
 :הקראי פשא אליהו בב״ר קלעי פשא

• (שם)
 :נתן לבן ודברים במדבר ויקרא ע״ס פי׳ 266.

. נ\2 88 )אורי( אוקספורד ב״י
 א' יוסי ב״ר חיים לה״ר זבחים מס׳ פי׳ 267.

. דמ״ח( גא״ל )צונן :החוסכות מבעלי

 היידא אברהם לה״ר הזהר על פי׳ 268.
.מצאתי לא ובק״ד תקמ״ב רד״א ב״י :מפראג

 משה ב״ר אליהו לה״ר הזהר על פי׳ 269.
 כמ״ש ב״י באמ״ד חיד״א ה״ר ראה . מלואנץ

. איסילש ר״מ ח״א פלי ושה״ג מ״נן מ׳ בשג״ב

 בער ר׳ ששלח זהר מאמרי קצת על פי' 270.
 נ.\2 926, ן( רד״א ישעי':ב״י לה״ר מירושלים

 , חכמה( תעלומות בס' האר"י בשבחי )ועיין

 תחת ונגנז . היד״א לה״ר הזהר על פי' 271.
 בס׳ כמ״ש תקצ״ו בשנת צפת עה״ק ברעש המפולת

. ע״ש דע״ו עוגב קול
 הר״ט ע״י מלוקט להאריז״ל הזהר על פי׳ 272.

 1020, ף רד״א ב״י : פאפירש בהן
? ,906 2^ .

 המערבי יוסף לה״ר זהר מאמרי על פי׳ 273.
 .1020, רד״א ב״י ; טבול בן המכונה

. אמת( אמרי )ועיין

 שד״ר נהמיאש לוי לה״ר הזהר פי' 274.
 ביד ב״י הרמש״ג ראה . ת״ו הברון עה״ק

. ה'( ל׳ )תג״י : המחבר

 למהר״ם בראשית ס׳ הזהר על פי׳ 275.
 וע״ש 1025, רד״א ב״י : פאפירש

. \.2 906, ן
 )הרמ״א(. איסרלש משה לה״ר הזהר פי' 276.

. בשמו שלי ושה״ג מ״ט מ' שג״ב עיין

 ב״י :זכותא משה לה״ר הזהר פירוש 277.
. בינה( יודעי )ועיין 1021—4, ף רד״א

 שלמה ב״ר מתתי׳ לה״ר הזהר פי׳ 278.
 . מקובלים ספרי שארי על וכן דלקראט

. קכ״ד מ' תג״י עיין
 מבית שלמה לה״ר הזהר כל על פי׳ 279.

 1 להדפיסו להרמ״ז לוויניציא נשלח . פרץ
 . בכתובים נשאר ההיא בעת מותו ומפני

. ע״ש לבנון פרח ס' בהקדמת כ״כ

 : למי נודע לא בקצרה הזהר על פי' 280.
. ^2 221 רח״ם ב״י

 . מן( עומר )עיין .פקודי פ׳ הזהר על פי׳ 281.

 אהרן(. בית המםררה.)עיין הבור על פי׳ 282.

 להר״ע וזכריה ויונה חבקוק על פי' 283.
י״א(. ע׳ ?(:)תג״י )ואנה יוסי די ספורנו״מזכיר

 רד״א ב״י : קבלה ע״ד גדיא חד על פי' 284.
,1028 .

 מנהם לה״ר הראב״ע חידת על פי׳ 285.
 : הנדסיים מופתים עם מפראג מאניש

 )ועיין .מצאתי לא ובק״ד תקמ״ב א רד" ב״י
 המסרת(. על פי׳ מסורה, טעמי הטיול, אגרת
• דרנ״ה ח״א פירשנו ג״כ ועיין

 אריסטו של הטבע חבמת על פי' 286.
 תבון אבן הר״ט ע״י נעתק לטימוטיום

. ו.\2 234/3 מינכען ב״י :ע״ן ה׳ בשנת

 ב״ר טוביהו לה״ר מגלות חמש פי׳ 287.
 שהוא ]ונראה .76 מינכען ב״י : אליעזר

 . זוטרתא פסיקתא או טוב לקח מספרו חלק
• בשמו[ שלי ושה״ג א' כן' שג״א ועיין

 אריה יהודה ה״ר . מגלות המש פי׳ 288.
 במספר יהודה חיי בספרו )ומונהו . מודינא די

 בחינת ס' בפתיחת עיין .נדפסו ולא שחבר ספריו
 : שחיבר מה עוד ומונה . יש״ר( לה"ר הקבלה

 שמואל פי' , ההגדה פי' , תהלים פי׳ ,משלי פי'
 פי' , ללש״ק אגרות לחבר ללמד וחבור , שלמי׳

 החכמה ס׳ , הפרשה עם וקשורם ההפטרות
 מועתקות ואחרים וחשמונאים ואקליזיאסנוקו

 והחל לו אשר השירים קבוץ יהודה שירי ,ללה״ק
 ת׳ , פירושים מכ״ז מלוקנן עה"ת פי׳ ,לכתוב
. דרשות מאות

 .קרא יוסף לה״ר מגלות חמש על פי׳ 289.
 לגייגער מ״ע )עיין בלאך ר״מ ב״י , שיה"ש על

 על .שד"ל ב״י , רות על .מ'(—דקל״ה ה״ד
 ב״י ,קהלת על . ושד״ל בלאך ב״י , אסתר
 עיין ,איכה ועל • ^2 476 רוסי ודי שד״ל

. דק״ע( ח״ב )פירשם :לעיל זה
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 יוסף לדון וכתובים מגלות חמש פירוש 290.
. 2ס בולוניא,יפר״ח, : יהייא ן' דוד דון בן

 ודניאל מו״א ותהלים מגלות חמש פי׳ 291.
 • טאיטאצה יוסף לה״ר פסוקים איזה ועוד

. 632, רד״א כ״י
 בו ואין להרלב״ג מגלות חמש על פי׳ 292.

 4ס / ש״ב ,טרינטו די ריווא איכה פי׳
 מקראות , תורה )ועיין .8ס ,ר״כת 1*?"

 פי' נמצא ¥. 41 רוסי די ]ובכ״י . גדורות(
. הוא[ לו אס יודע ומי להרלב״ג איכה

 הוא ממכרו נזכר שלא חסידים ס׳ £י׳ 293.
 דור ה״ד של זקנו אבי טרוד אפ דוד לה״ר

 : ע״ד דכ״ח ע״ש דוד( יד )בע״ש זינצהיים
. במקומו( שלי ושה״ג ב' )כ״ל

 ג״כ נקרא הבה; טשה לה׳ר החש; פי׳ 294.
.זה עיין , משפט השן

 יצחק לה״ר אריפעו של הטבע ע״ס פי' 295.
 הרלב״ג ופי' ^.2 44 מינכען כ"י : אלבלג

^.2 278 שם ב״י :הנ״ל הטבע ע״ס
 לאריסטו הטבע שאחר מה ע״ש טרמאש פי' 296.

 נהמיאש. ן׳ יוסף ב״ר אברהם ה״ר העתקת
 . 4ס , הרנ״ד שנת באנקונא הנכתב בכ״י ראיתי
. דפין( )ש״ד

 לר״י עה״ת פי׳ )עיין . עה״ת הטור פי׳ 297.
. בעה״ט(

 אבר״ם משה לה״ר אה״ע טור על פי' 298.
.)שי״ג( :ב״י ,הוראדנא

 העשיל לה״ר אה״ע וב״י טור על פי' 299.
 , מקראקא יעקב ה״ר ולאביו מלובלין

י 1 . )שי״ג( :ב״י

 בן יהודה לח״ד יבמות מס׳ על פי׳ 300.
גא״ל )צונן : 161 וואטיקאן ב״י : אליעזר

• ג( הערה דצ״ו

 מזכיר .להריצב״א ונדרים יבמות פי׳ 301.
 אישות להל' דשייכי תשובות בהגמי״י בתשובתו

• ו' סי'

 שבין בדברים להראב״ר ידים מס' פי' 302.
 תמים בס׳ נדפס . לאחרונים הראשונים מיס

. ע״ש וס״ז ס״ו סי׳ דעים

 יוסף לה״ר זולתו סודות וכמה יה שם פי' 303.
. 58 רח״ם ב״י : היים ב״ר

 )הרי״ד( ישעיה לה״י יהושע ס' פי׳ 304.
 חש״ד, לייפציג, :רומי ל׳ עם הפסוק בדקדוק

 ושופעים יהושע ע״ש הנדפס שהוא ]ונראה . 4ס
. תורה[ עיי; • גדולות במקראות

 ,ד״ו : וכו' אנפת פי אודך יוצר על פי' 305.
, 8ס ;שס״ו

 ע״י למי,ונכתב נודע לא יוצרות על פירוש 306.
 רוסי די ב״י :רמ״ח ה״א בשנת מאיר אבן
 . ״\ו 1023 שם ב״י :כנ״ל עוד .149

. ו.\2 255 אורי בכ״י גם וכמוהו
 רח״£ כ״י : ולקוטיס היוצרות על פי׳ 307.

2—651 2^ .
 רח״ם ב״י :והתפלה היוצרות על פי' 308.

615 .
ירמיה(. איוב,פי' פי' יחזקאל.)עיין על פי' 309.

 ב״ר יוסף לדון ותר״ע יחזקאל על פי׳ 310.
• פה יורשיו ביד מהרש״ד כ״י יהייא ן' דוד

 לה״ר מהראב״ע מורא יסוד ע״ס פי׳ 311.
 ־ג 351/3 אוקספורד ב״י :כומטינו מרדכי
 וכ״י ו.\2 314/4 £ 556 רוסי די וכ״י )אורי(

. 29 ״ם אח
 ב״ר שלמה לה״ר עולם יסוד ס׳ פי׳ 312.

 יהודה ה״ר ורעו רבו בעזר צרקום אברהם
. 42/3 מינכען כ״י : אשר ב״ר

 רד״א כ״י למי: נודע לא עולם יסוד ס' פי' 313.
, ים״ע( ס' באורי )ועיין . 589,

רד״א ב״י : המורה יסודי על פי׳ 314.
 המורה יסודי ע״ש פי' שסב ובל״ר . \.2 822,
 פי' הוא אולי מספר" על פי' לי' ומדקרי • ע״ש

 הנ״ל להראב״ע מורא יסוד ע״ש כומעינו הר״מ
311 2.^ .

 לא׳ איננו הנדפס . להראב״ד יצירה ס' פי׳ 315.
 שהיה אשכנזי לחכם כ״א הנודעים הראב״ד מג'
 בהקדמת ז״ל מהרח״ו כ״כ דוד• בן אברהם שמו

 ת בהקדמ וכ״כ בנו מהר״ש ובכתבי חיים עץ הפרו
 ע״ב י׳ דף כקוה״ד ודלא ע״ש ומצוה נגיד ש׳

 ה״ר אבל • ע״ש ההשגות בעל להראב״ד שמיחסו
 צמת לר״י כ״י השמים מן לחם בס' ראה חיד"א

 ס' סי' שמחבר הנתיבות שער ס' בשס של
 ק׳ שג״א עיי! • הארוך יוסף ה״ר היה יצירה

.)קבלה( ח״ב שלי ושה״ג ו'
 נגד מהרה״ו לדעת ראיה מביאין יש וראיתי

 בה שמפורש ההקדמה דברי מתוך הקוה״ד דעת
 . הפירוש חבור זמן מזה וללמוד ק״ן ה״א שנת
 כתוש׳ מוסגר מאמר שהוא יראה שם הרואה אבל
 זולתו לאחר מהון הגה״ה רק והיא לדבריו פי׳
. סתירה ולא בנין לא כאן ואין

 במפרשיו מובא . להראב״ע יצירה ס' פי׳ 316.
 ומועוע בראשית פ' ריש חיים מקור עיין • עה״ת

 השש בענין שמות ובל למאורות ותיו ע״ם שם
. ע״ש וז״ז הנכבד

 : הדרשן אלעזר לה״ר יצירה ס' פי' 317.
 אבואלעפיא אשדהם וה״ר \..2 30 לייפציג כ״י
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 פליאות נז :פירש גנוז עדן אוצר בם׳ כתג
. ע״ש ראהו לא אך מקובלות

 מנרמיזא להר״א יצירה ס׳ פירוש 318.
.יצירה( ס׳ )עיין .זולתו ורבים

 של ורבו מורו ברוך לה״ר יצירה ס' פי' 319.
 בכ״י בידו היה . הנ״ל אבואלעפיא הר״א

 ומומר ומצורף מנונורק מגומטר שפירשו עליו וכ'
 גנוז עדן אוצר ובספרו . דרכיו כל עם

• תדיר מזכירו
 הרופא הוא חמים בן לרוגש יצירה פ' פי' 320.

 בל׳ הובר .הישראלי שלמה בן יצחק ר'

 המערבי: נהום ה״ר ע״י לעברי ונעתק ערבי

 "\ו. 47 מינבען וכ״י דע״ז( ז' )כ״ח שד״ל ב״י
 נדפס ממנו וקצת . ו.\2 6 ח' כרך רש״ף וכ״י
 . זה עיין , דוקעס לרי״ל המסורת קונטרס בס'

.להלן( 325 סי׳ )ועי׳

 ברזילי ב״ר יהודה לה״ר יצירה ם' פי׳ 321.
 בפאדובה. טריאסטי האחים אלברצלוני:כ״י

 דס״ג קדם הליכות בס' ממנו קצת ונדפס
. ע״ש וכו׳

 החסיד יהודה לה״ר יצירה ם׳ פי' 322.
 בב״י אבואלעפיא הר״א ביד היה .אשכנזי

 ר״א הקדמת ועיין .גנוז עדן אוצר בספרו כמ״ש
.׳ג—דמ״נ ח״ג המדרש בית לספרו יעללינעק

 ן׳ נסים ב״ר יהודה לה״ר יצירה פ׳ פי׳ 323.
 בראשית הראב״ע על המוטוט בסי׳ מובא . מלכה

 ויראו ע״ס משפטים ובס׳ לאותות והיו ע״פ
 . יצירה לס' בוטריל הר״מ ובפי' ע״ש ישראל אלקי

בכ״י ונמצא ערבי בל' חובר מונק הר״ז ]ולפ״ד
 דף תרי״א עק״ד ^:2 74 )אוראטורי( פאריז ן

. ע״ש[ תכ״ה

 . שלום שר יוסף לה״ר יצירה ס׳ פי׳ 324.
 : עה״ת רש״י על בפירושו אלרבי אהרן ר' מזכיר
. ע״ש( דתק״כ גא״ל )צונן

 נסים ב״ר יעקב לה״ר יצירה ס׳ פי׳ 325.
תוס׳ עס האמיתי רפ״ג פי׳ על פי׳ והוא

 די וכ״י י.\2 47 מינכען ב״י : ושנויים הקונים •
 קונטרס בס׳ קצתו נדפס וממנו ^.2 769/3 רוסי

 הפי׳ ופתיחת • זה עיין , דוקעס לרי״ל המסורת
 נמצא גם ...דף תר״ה עק״ד בתוס' נדפס הזה

 לאבוסהאל ומיוחס .!■ג ^160 פאריז בכ״י
 תמים בן דונש או אדונים ר' הוא המים בן
 למעגיהו שהאריך מונק החכם לפ״ד האמת וכן

 שא״א במישור והוכיח גנאח אבן ר״י על בדבריו
 דף תר״י עק״ד תוס' עיין • נסים בר לר״י ליחסו
 דונש כי בארה ומשם י״ב—תת״ז ודף וכו׳ תשפ״ז

 (320 סי׳ )כנ״ל הישראלי ר״י אינו תמים בן
 לר״י המיוחס פי' וגס • למוד וזה לחוד זה כ"א

 פאריז בכ״י ג״פ נמצא שד״ל ביד אשר הנ״ל בן
 / הוא הישראלי לר״י ולא לדונש ולא בעצמו הנז׳

• הנ״ל נסים בר לר״י הוא ואולי
 ^שנוביא יעקב לח״ר יצירה פ' פירוש 326,

 אבואלעפיא הר״א ביד היה . לבד קבלה ע"ד
. גנוז עדן אוצר בספרו כמ״ש בכ״י

 היה .מבדרש יצחק לה״ר יצירה ם׳ פי׳ 327.
 המעולה שהוא וכ׳עליו בכ״י הנ״ל הרא״א ביד ג״כ
• הנ״ל בספרו ע״ש וכו' בגלוי הפירושים מכל

 בן נהור סגי יצחק לה״ר יצירה ס׳ פי׳ 328.
 24/15 ליידען מפשקיירא:ב״י הראב״ד

 לייק כ״י רמש״ש רשימת ועיין .הנ״ל הוא ]ואולי
• שם[ והערה ו'—דצ"ה

 . אריסטולה לה״רמאיר יצירה ם׳ פי' 329.
 שלא הלוי אלקבן ן׳ לר״ש שלמה אפריון בס' כ'

.ע"ז( סי' מ' )תג״י :ג' פרק ע״ש האמת אל כוון

 . קורדובירו להר״ט יצירה ע״ס פי׳ 330.
. קפ״ז דף ח״א פירשט עיין

 סעדיה לרב ומיוחס הנדפס יצירה ם׳ פי' 331.
 הרבה ממנו מאוחר לחכם כ״א הוא לו לא גאון
 לפני הראב״ע שעשה מעשה משמועת כנראה מאד
 מזכיר וגם • ע״ש ד' משנה פ״ב בו המובא ר״ת

 ואולי עליו כנוסד שנראה עד רס״ג פי' את תדיר
 וקרוב , גאון ר״ס שם על כולו שנקרא הנסבה היא

 המפרש סעדיה רב מתלמידי לא׳ שהוא לשמוע
 האמיתי רס״ג פי' אבל .בידינו רז"י ס'

 וז״ז• במינכען כמו ספר אוצרות בקצת בכ״י עודנו
. פירושם בדרך זה אל זה קרב לא הנשמע ולפי

 של )רבו עזרא לה״ר יצירה פ' פי׳ 332.
 אבואלעפיא ר״א ביד ג״כ היה . ?( הרמב״ן

 עיין • ומעטות נכונות שקבלותיו עליו וכתב הנ״ל
• הנ״ל ספרו בהקדמת

 )בן עזריאל לה״ר יצירה ם׳ פי׳ 333.
 וכתב הנ״ל הרא״א ביד ג״כ היה . ?( מנחם

 בהקדמת ע״ש , ורבות נסתרות שקבלותיו עליו
. הנ״ל ספרי

 :שמו נודע לא קדמון לאחד יצירה ם' פי׳ 334.
 קדמון לאחד אחר פי' בכ״י לו ועוד . יה״ש כ״י

 )סי' 24 ליידן בכ״י וכן . מזה ושונה
.ע״ש (6—10

 אלעזר לה״ר ברכות ירושלמי על פי׳ 335.
. 619 רח״ם ב״י :חרדים( )בע״ס אזכרי

 ב״ר משה לה״ר זרעים ירושלמי פי׳ 336.
.מצוה( נר )עיין .עיזאנטי ברש״ט חיים

 שלמה לה״ר ושקלים זרעים ירושלמי פי' 337.
 כ״ב ש׳ )שג״א : עה"ק בירושלם סירילייחכ״י

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג
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 ב״ר יעקב לה״ר הירושלמי פירוש 338.
 (•14 ב׳צד נספחים קדמוניות )עי׳לקוטי אפרים

 . זכותא משה לה״ר הירושלמי ,פי 339.
 ושה״ג קמ״ז מ' שג״ב עיין , חיד״א ל׳ר שמע כן

• בח״א בשמו שלי

 .יקר ב״ר יהודה לה״ר הירושלמי פי׳ 340.
 ול״א עיין • ונאבד בתשובה הרשב״א כמ״ש לנו היה
. נ״ז סי' ת' ח״ב שלי ושה״ג כ״ג ת׳

 הכהן יצחק לה״ר הירושלמי פי׳ 341.
 . סדרי תלתא ברוב הראב״ד( )מתלמידי

 למס' בפתיחתו כמ״ש המאירי הרב ביד קצתו והיה
. ע״ש אבות

 :ראובן ר׳ והקטנה. הגדולה היריעה פי' 3 42,
. פארמא וכ״י . יוא״ל כ״י

 רח״ם ב״י : פילוסופיא בדרך ירמיה על פי' 313.
. ו.\2 662

 ב״ר מנחם לה״ר ויחזקאל ירמיה על פי' 344.
 קמחי( הר״י )תלמיד ירש מפשקי שמעון

 : ירמיה פ׳ בסוף ככתוב דתתקנ״א בשנת וחיברו
ממנו דוגמא וקצת . 55 ()סירבוני פאריז ב״י

ע״ש. תקי״ג דף עק"דתר״ז בתום' נדפס

 מצליח בכ״ר סהל לכ״ר ישעיה על פי' 345.
 בפירושו המבחר בעל מביאו .הקראי הכהן

. דקס״נן( קדמוניות )לקוטי :תדיר ישעיה על

. איוב( פי' )עיין ישעיה. על פי׳ 340.

 הכספי: נתנאל לה״ר הכוזרי ע״ס פי׳ 347.
. וז״ז שד״ל ב״י

 : מלוניל שלמה לה״ר הכוזרי ע״ס פי׳ 348.
 דר״י ב' נחמד ]ובאוצר .מורטארר. הר״מ כ״י

 שניהם היו הנ״ל כספי ור״נ שהוא כ׳ בהערה
 לפרש העירם והוא שלמה ושמו א' חכם תלמידי

• ע״ש[ ,בפירושיו ידיהם ותמך הכוזרי את

 : ברוך ר׳ מפי מקובל יצירה ס׳ כללי פי' 349.
.\.2 1032, ן( רד״א ב״י

 עיין )?להראבי״ה הכהונה לפון על פי׳ 350.
. ^2 1073, ? רד״א ב״י :תקמ״ב( רד״א

 ב״י אברהם לה״ר הכהונה על פי׳ 351.
 ה״ר כ״י :)מהזקנים( וויקיוו דיל שבתי

• י״ח א׳ בזצ״ל כמ״ש ח״ן

 נתינתו וסדר הגע ופי׳ הכהונה על פי׳ 352.
 צמח ב״ר שמעון לה״ר החליצה וסדר

 • 8ס?(, 1516 )קונשטנטינה, המו״ד : דוראן
 הלבן יצחק לה״ר כהונות מס׳ על פי' 353.

. ״¥. 317 מינכען ב״י : יעקב ב״ר
 שמעיה שלמה לה״ר כתונים על פי׳ 354.

. ^12 663 רח״ם ב״י ;ספורנו

מגלות(. חמש כתונים.)עי'פי׳ על פירוש 355.

 : לפלאי כתונים ספרי קצת על פי׳ 356.
. )אורי( י.\2102 אוקספורד כ״י

 קדוש בענין האדרת ס׳ לוחות על פי׳ 357.
 יהודה בב״ר תשבי יוסף לכ״ר החדש

.)אר״ץ( :הקראי

 לכ״ר וחרוז שיר בדרך הנ״ל לוחות על פי׳ 358.
 הזקן אברהם בב״ר קלעי שלמה

.)אר״ץ( :הקראי

 אליהו לכ״ר בנפים שש ס׳ לוחות על פי' 359.
הקראי:)אר״ץ(. נבור יהודה בכ״ר שושבי

 כתר )עיין . גאון ן׳ לרש״ט לקוטות פי׳ 360.
. טוב( שם

 מאמרים וקצת המאורות לקות פי׳ 361.
 ווין כ״י : למי נודע לא זה מענין זולתם

 המהלכות חשבון ס' הוא ]ואולי .\.2 183
 בכרך אשר שפירא לר״מ חבור או חייא ב״ר לר״א
• ודו״ק[ המרשים בדברי וע״ש • ההוא

 צח )עיין .להראב״ע מאזנים ע״ס פי׳ 362.
. שפתים(

 ליב יהודה לה״ר קטן עולם מאמר על פי׳ 363.
. 4ס , חש״ד ,לובלין : שמואל אהרן ב״ר

 וגו' איש 62' הן פ' על רז״ל מאמר פי' 364.
• ג' ״\ו. 675 רח״ם כ״י :נ' בחגי

 . מקץ פ׳ ריש רבה שבמדרש מאמר פי׳ 365.
 ,קיירי : לאטעס יהושע ב״ר יצחק ח״ר

. 4ס ,שפ״ט
 ע״ד יעקב ועין רבה מדרש מאמרי פי' 366.

 בכ״י היד״א ה״ר ראה פאפירש. לר״ט האמת

 )עיין ח״ב שלי ושה״ג נ״ב א' בשג״ב כמ״ש
. רב( אור

 הסוד ע״ד ישראל עין מאמרי על פי' 367.
 הקנאות תורת בס׳ עיין .לוצאטו להרמ״ח

• מ׳ הערה ג' בכ״ח ובתולדתו דנג״ב

 : ?( אסתר )מגלת המגילה על פי׳ 368.
. ^12 654 רח״ם ב״י

 נורצי משה לה״ר מדות מס׳ על פי׳ 369.
כ״ו. סי' בזצ״למ' כמ״ש רמש״ג ב״י ממנטובה:

 יוסף לה״ר אריסטו של חמדות ע״ס פי׳ 370.
 כ״ן. מכתב ח״ב יש״ר באגרות עיין .כספי אבן
 נכלל כסף קבוצת ס׳ בריש המחבר דברי ולפי

. ע״ש הכסף תרומת בספרו

 מדות( )י״ג הרחמים מדות על פי׳ 371.
 בן אברהם כ״ר אשר לה״ר נסתר בדרך

 כמ״ש רמש׳יג וכ״י נ\2 91/7 מינכען ב״י : דוד
• ק״ה א׳ בתג״י
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 עניני ושארי הנ״ל מדות י״ג על פירוש 372.
 רד״א כ״י :ליאון די ברש״ט לר״ט קבלה

? ,912 2^ .
 שם ב״י :בקצרה הנ״ל מדות י״ג על פי' 373.

,727 2^ .
 אברהם לה״ר התורה מדות י״ג על פי׳ 374.

. 37 וואטיקאן כ״י : הכהן אליהו ?( )בן
 הלוי מאיר לה״ר הנ״ל מדות י״ג על פי׳ 375.

 כנ״ל עוד .נ\2 305 מינכען כ״י : ?( )הרמ״ה
. שם שם ב״י : לרש׳יי

 :אלמוני לפלוני הנ״ל מדות י״ג על פי' 376.
. בודאפעסט( ב״י )רשימת

 :תתנ״ו גזירות וספורי מדר^^כה פי' 377.
. 235, רד״א ב״י

 עטר, ן׳ יהודה לה״ר רבה מדרש פי׳ 378.
• בשמו ח״א שלי ופה״ג ק"י י׳ פג״ב עיין .ב״י

.אלשיך( בדרך ייןע) . רבה מדרש פי׳ 379.

 אברהם לה״ר רבות מדרש על פי' 380.
.מ״ו א' תג״י עיין .הזקן לאניית

 לה״ר ותנהומא רבות מדרש על פי׳ 381.
. כ״י ,בונט ן׳ אברהם

 לה״ר וח״מ עה״ת רבות מדרש פי׳ 382.
 ב׳ מלעמבערג מנהם ב״ר הערץ נפתלי

 ף )רובענס . 4ס , שכ״ט , קראקא : חלקים
.וצע״ג( ^776

 עם לאברבנאל נבוכים מורה ע״ס פי׳ 383.
 בשם לנדא ישראל ב״ר משה לה״ר הערות

.4סתקצ״אן׳חלקיס:פראג ג' לצדקה המורה

 לה״ר בקצרה נבובים מורה ע״ש פי׳ 384.
. ^21159, ף רד״א ב״י :תבון אבן משה

 :למי נודע לא נבוכים מורה ע״ש פי׳ 385.
 אוקספורד בכ״י וכן . ^2133/4 מינכען ב״י

, *\2147 )אירי(
 לה״ר שירא בן בש' אחד מזמור על פי׳ 386.

^.2 239/5 מינכק קמחתב״י שמואל משה
 הנוך לה״ר בתהליס פ״ג מזמור על פי׳ 387.

 הורס . מפוזנא דרשן אברהם ב״ר העניך
 : שער בלי ונדפס תהלים ע״ס הגדול מחבורו

. 4ס ,תי״ז( , )שם .ב״ו ואשמח״ה ,פראג
 :למי נודע לא בתהליס קע״ו מזמור על פי׳ 388.

. 2"\ 190/2 רוסי די ב״י
 שליחות הושענות ויוצרות מחזור על פי' 389.

. ו.\2 1073, ? רד״א ב״י : וקינות
 המנורה על ובאור מ״ש מחזור על פי' 390.

 )תג״י ... ליוורנו : אלנקר אברהם לה״ר

. קי״ז( א׳

 נודע ושליחות,לא קרוב״ן מחזור על פירוש 391.
 )עיין בנימן ב״ר אלי' ה״ר ע״י ונכתב ׳ למי

\..2 1074, ין רד״א דקצ״ד(:כ״י ע״צ ריסוס צונן

 שמות עם ושונות יו״כ לר״ה מחזור על פי׳ 392.
 הס אולי ]וצ״ע אלקנה בתוכו וחתום ושודות

נ.\2 1075, י{ רר״א זה[:ב״י עיין הפליאה מס'

 .השושני שמעיה ר' שיסד המחזור פי׳ 393.
. ע״ש נ\2 5 מינכען בכ״י הובא

 הי יעקב להב״ח מיכה הצי על פי' 394.
. זכרו;( אבני )עיין .ז״ל פארדו

 )מפרש יהונתן לרבינו מכות מש' על פי׳ 395.
 רד״א ?(:ב״י הרי״ף על ג״כ הפי׳ ואולי ? הרי"ף

,3—802 .
 הישראלי: יצחק לה״ר מכות מש׳ על פי' 396.

. )ש״י(

 אבן אהרן לה״ר המכילתא על פי' 397.
 מ״ד א' שג״א עי׳ . אהרן( קרבן )ביע״ס חיים
. בשמו פלי ושה״ג

 ן׳ אליעזר לה״ר המכילתא על פי׳ 398.
 שלי ושה״ג ע״ז א׳ פג״א עיין .נחום יעקב

. בשמו ח״א

 רד״א ב״י :עה״ת הזהר על המלות פי׳ 399.
)[ ,1026 2.^ .

 אליהו לה״ר נביאים על הזרות המלות פי׳ 400.
.)ש״י( :ב״י ,אלקנה בן הפשלי אלפעני

 יחזקאל מרכבת ועל בתרגום זרות מלות פי' 401.
 , יוא״ל כ״י :אריה שער שמואל לה״ר

. ל״ז פ׳ זצ״ל ועיין

 עה״ת רבות במדרש החמורות המלות פי' 402.
 מנחם ב״ר הערץ נפתלי לה״ר וח״מ

 , (382 סי׳ לעיל מ״ר פי' )עיין מלעמבערג.
 ועזרא ודניאל ח״מ תרגום על המלות פי׳ 403.

 : לוריא יחיאל ב״ר מרדכי לה״ר בלה״ק

. 4ס , ש״ם , קראקא
 ח׳ שער סוף עד הגיון מלות ע״ש פי׳ 404.

 :כומטינו אליעזר ב״ר מרדכי לה״ר

. ^2 1026, ף רד״א ב״י

 לה״ר הימים דברי או מלכים על פי׳ 405.
 י״ב בדהי״ב פבידינו דה״י בפי׳ מובא . משולם

 : הגדול משולם רבינו הוא ואולי .ע״ש ב׳
. דע״א( גא״ל )צונן

 רוסי די כ״י :למי נודע לא מלכים על פי' 406.
. ו.\2 298

 לה״רשלמת וכתובים ונ״א מלכים על פי׳ 407.
. ̂*2 33 אח״ס ב״י :פרחון
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 בהקדוש דוד יעקב ה״ר המסורה. על פי׳ 408.
 . צויזמר אבר״ק מחענטשין יצחק ר׳

 המסורת מסרת מס׳ לוחות שברי שער על חוס'
 והנעלמות הסתומות חת לפרש בחור לר״ח

 המסורה טעמי ס' ועמו ומס״ק במס״ג
 שלו״ם ,לובלין : מסרות על פשעים קצת

 0 )רד״א 8ס , שפ״ב ,שם . 4ס ,)ליצירה(
 ה״ר לבנו הוספות עס כנ״ל עוד ."ג.( 498,

 ונשמ״ח ,לובלין : דרשן יצחק יהודה

 . 4ס , ה'[—ת״ר היינו : בט"ח ]ישכו״ן
 מרובה בתוס' כנ״ל עוד . 4ס , ת״ט ,ד״א
 . 4ס , תע״א האלי, :הנ"ל מסורה טעמי וכלי
 מסבירות פנים קונע׳ ובסופו כנ״ל עוד

 תאומים פייביל יהושע ה״ר השגות
 מאירות פנים שו״ת על פרעמסלא אבד״ק

 : עת״ה בשנת ג״כ שנדפס ל״ז סי' ח״א
 שהוא בסופו כ׳ ]והמלבה״ד . 8ס , תקנ״ו לבוב,

 , תצ״א שנת בזאלקווא הנדפס פי על הדפיסו

 .8סזולצבאך,תע״ה, ע״ש[: הס׳ בשער גם וכ״ב
 הראב״ע חידת בו ונוסף לבדו כנ״ל עוד

. 8ס ,תס״ג , ד״א :פי' עם
 ,אלבילדה משה לה״ר המסורה על פי׳ 409.

.פ";( מ' )תג״י :ב״י

 הוא .בהור אליהו לר׳ המסורות פי׳ 410.
 ר״ת כל פי' תוס' עם הנ״ל לוחות שברי שער
 שמעלקי לה״ר תנ״ך על המסרות ספרי בכל

. 8ס ,לספ"ר ,פראג :שמש חיים ב״ר

 אוקספורד למינכ״י נודע לא המפרות על פי׳ 411.
. )שם( ^. 340/2 )אורי( 145/2

 לה״ר האלהות מערכת ע״ס פי׳ 412.
 . צרפתי טריוויש גרשון ב״ר אברהם

. ע״ש ל״ב א' בתג״י כמ״ש בכ״י ז״ל הרמש״ג ראה

 בן משה לה״ר הנ״ל מערכת ע״ס פי' 413.
. ^.2 57/3 מינכען ב״י : יהודה

 משה לה״ר הנ״ל מערכת ע״ס פי' 414.
. 877, רד״א ב״י : קאקוט

 מתתי׳ לה״ר הנ״ל מערכת ע״ס פי׳ 415.
 ורח״ם ו.\2 1030, ף שם ב״י : דלקראט

668 12^ .
 מבואר הקבלה ע״ד בראשית מעשה פי' 416.

.ו.\2 24/3 אוקספורד ב״י : למי נודע לא יפה

 : מלכות הרוגי עשרה מעשה על פי' 417.
. נ\2 1283, ף א רד״ ב״י

 :למי נודע לא להרמב״ס המצות ע״ס פי׳ 418.
. )אורי( ו.\2 265 אוקספורד כ"י

 לתלמידי יחזקאל מרכבת על פי׳ 419.
. כ' •\י. 192 רח״ם ב״י :הרמב״ן

 עיקרים וי״ג יחזקאל מרכבת על פירוש 420. י
. ו.\2 655 שם ב״י :קבלה ע״ס

 פי׳ )עיי! .יחזקאל מרכבת על פי׳ 421.
. לעיל( זרות מלות

 יהודה ב״ר בנימן לה״ר משלי על פי׳ 422.
 י{ רד״א ב״י :הפשיט הפשע ע״ד רומאנו

.3\2 728 רוסי ודי ו.\2 59 מינכען וכ״י .¥2 254,

 יצחק ב״ר זרחיה לה״ר משלי על פי' 423.
 מינכען ב״י :מברצלונה שאלתיאל בן

 דעת אמרי שם ונקרא ראח״ס וב״י .¥2 73/2
• זה עיין

 ,ליאון מסיר יהורה לה״ר משלי על פי׳ 424.
.קע״ט( י' ותג״י דרל״א ח״ב )פירשם :ב״י

 : מגירונדי יונה לה״ר משלי על פי' 425.
. באור( )ועיין ^.2 96 רח״ם ב״י

 ב״י :קמחי יוסף לה״ר משלי על פי׳ 426.
.242/3 מיגמנן

 אפרים ב״ר מררבי לה״ר משלי על פי' 427.
. י\2 670 רח״ם ב״י :העקשיר

 יוסף ב״ר משה לה״ר משלי על פי' 428.
 הראב״ע. פי׳ בשם במקראות הנדפס קמחי.הוא

• וכו' דקי״ג ותר״ב וכו׳ דע״ו תר״א ציון עיין

 נהוראי ב״ר סעדיה לה״ר משלי על פי׳ 429.
. א' ס' תג״י עיין .אזוביב

 :שלמה ב״ר עמנואל לה״ר משלי על פי׳ 430.
 לי )וכמדומה י ע״ש פעמים י״ב רוסי די ב״י

• שנדפס(

 עם זוזא אבן שלמה לה״ר משלי על פי׳ 431.
. י.\2 29/3 אוקספורד כ״י : הפנים

 * ן׳ יוסף ב״ר טוב שם לה״ר משלי פי' 432.
קמ״ה. צד המורה מורה בס׳ מביאו פאלקירה.

 משה ב״ר שמעיה לה״ר משלי על פי׳ 433.
. ע״ב ש׳ תג״י עיין .מדינה די

 יצחק ב״ר ששת לה״ר משלי על פי' 434.
 ו..\2 46 מינבען חלקיס:ב״י לד׳ ונחלק גירונדי

 >>פי' עליו וכתוב י.\2 59/4 שנית עוד שם ונמצא
 הוא מהם אחד כי נראה אבל הלוי<< חסדאי מר'

.המעתיק" מאמר במלות שמתחיל לפי המעתיק

 לא' וגימשריאות בנוטריקון משלי על פי׳ 435.
.נ\2 671 רח״ם ב״י :להדוקה אולי קדמון

. מגלות( חמש פי' )עיין .משלי על פי' 436.

 אזולאי אברהם לה״ר המשניות פי' 437.
 ושה״ג נ״ב א' שג״א עי' .לאברהם( חסד )בע״ס

. בשמו ח״א שלי
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 חיים אברהם לה״ר המשניות פירוש 438.
 : בנעוריו נפטר כי השלימו ולא סיניגאליא

. פ׳( א׳ )תג״י
 זרעים סדר ועל . להרא״ש המשניות פי׳ 439.

 6י״ '6 )ול"א : התלמוד בתוך נדפסו וטהרות
. בשמו( ח״א שלי ושה״ג

 סכר .גאון האי לרב המשניות פי׳ 440.
 ועל .דשנ״ח( ח״א )פירשט : פתחיה רב בסבוב
הגאונים(• ידי מעשה קובץ )עיין טהרות סדר

 .קארו יוסף ה״ר למדן המשניות פי' 441.
 )שג״א :מת מטומאת פי"ט משנה בכסף הזכירו

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג נ״ג יו״ד
.גיאת אבן יצחק לה״ר המשניות פי׳ 442.

. ע״ש ט״ו סי׳ הדור פאר בס׳ נזכר
 המאור, ס׳ להרמב״ם.)עי׳ המשניות פי׳ 443.

 : נר״ט מ״נ סדרי ועל . תלמוד( ,משניות
. ״ג.( 816, ץ )רד״א . 2ס , חש״ד ,קראקא

 מברטנורא. עובדי׳ לה״ר המשניות פי׳ 444.
. משניות( )עיין

 נארמיזאן שמואל לה״י המשניות פי׳ 445.
 חיד״א ה״ר ביד היה .ושהלוה זרעים קצת ועל

.בשמו ח״א שלי ושה״ג מ״ט ש׳ בשג״א כמ״ש בכ״י

 שמעון לה״ר בפלפול זרעים משניות פי׳ 446.
 רד״א ב״י :מווירמיש אופנהיים וואלף
. מקומו ידעתי $ ובק״ד מקמ״ב

 לה״ריצחק וטהרות זרעים משניות פי' 447.
 זרעים סדר על .מסימפונט צדק מלבי ב״ר
 687 רח״ם ככ״י ונמצא ככ״י חיד״א ה"ר ראה

 פי' להשלים נדפס בכורים מס׳ סוף על ופירושו
 שג״א ועיין . הפוסקים מביאין טהרות וע״ס הר״ש,

.בשמו ח״א שלי ושג״ב ל״ה י׳ ול״ב י׳א י'

 למהר״ם וטהרות זרעים משניות פי' 448.
 קנ״א. סי׳ כ״י בתשובותיו מזכירו . מרוטנבורג

 חוי״ט לבעל בכ״י היו לבד טהרות וע״ס
 ושה״ג ז' ט׳ בול״ב כמ״ש פירושו בתוך ומזכירו

. ע״ש טהרות ט׳ אות ח״ב שלי

 שמשון לרבינו וטהרות זרעים משניות פי׳ 449.
 )עיין .שלנו השסי״ן ברוב נדפס . משאנץ
 ועדיות שקלים מש׳ על נ״כ וחיבר .תלמוד(

 בהקדמתו עכסאי יעקב ה״ר כמ״ש וקנים ומדות
 ,ע״ש נזיקין סדר להרמב״ם המשניות פי' להעתקת

 עדות בשם מחדש נדפס עדיות מס׳ ופי'
.ע״ש נאמנה

 מפונטייזא להר״ט טהרות משניות פי׳ 450.
 אור בע״ס בצלאל כ״ר הר״ח ביד בכ״י היה

 עי' .למהרח״ו ופרע״ח חיים עץ ע״ס החיים
. דרע״ו תר״ח עק״ד תולש״

 )עיין .ונו׳ שניס חמש בן משנת פירוש 451.
. היום( סדר

.הצבא( ס׳ )עיין .וכו' ערוגה משנת פי׳ 452.

 לה״ר וכחובים אחרונים נביאים פי׳ 453.
.^. 33 ראח״ם ב״י :פרהון שלמה

 שונים למפרשים וכתובים נביאים פי׳ 454.
.חורה( )עיין . הפנים עס שנדפסו

 רח״ם ב״י :מלוקט וכתובים נביאים פי׳ 455.
272 .

 :כ״י להראב״ע, ראשונים נביאים פי׳ 456.
.די״ב( ח״א )פירשט

 .רומאנו יהודה ב״ר בנימן לה״ר נ״ר פי' 457.
. י״ג ב׳ תג״י עיין

 אברבנאל. יהודה ב״ר יצחק לדון נ״ר ]פי׳ 458.
 יעקב לה״ר ופתה שנחה לקט הוספות עם

. 2ס ,תמ״ז , האמבות :פידאנקי
 די ב״י :קרא יוסף לה״ר ונ״א נ״ר פי׳ 459.

 נדפסו מהם ולקוטיס .ז״ז וגם 255 רוסי
 נטעי בס׳ כמו חדשים אסופות בעלי בספרי

. וזולתם יד על וקובץ נעמנים
 יוסף ה״ר לתלמיד ואחרונים נ״ר פי׳ 460.

 )פירשט : קירכהיים רפאל ה״ר ביד ב״י . קרא
. דק״ע( ח״ב

 דטראני ישעיה לה״ר ונ״א נ״ר פי׳ 461.
 חבקוק( )עד רוסי די ב״י :)הרי״ד( הראשון

רוב ובלי חבקוק )עד ננ״ל עוד . 470
 וישעיה: נ״ר על 393 שם ב״י הלנים(: ס'
 שם ב״י :חמ״ת ספרי ועל .195 שם ב״י

. י.\2 308
 :ירושלמי תנחום לר' וה״מ ונ״א נ״ר פי׳ 462.

. )אורי( 81—3 אוקספורד ב״י
 אהרן לנ״ר ותהלים ישעיה ום' נ״ר על פי' 463.

 שלו המבחר ובס׳ . )אר״ץ( הקראי: הראשון
 מרדני דד בס' עי' • איוב על גם שחיבר כ׳

. ישרים( מבחר ועיין דיד״ב
 ב״ר אליעזר לה״ר נדרים מס׳ פי' 464.

 בס' נזכר . יראים( )בע״ס ממיץ שמואל
 : קצ״א סי' ב״ק ובמרדכי קל״ח סי׳ התרומה

. דל״ד( גא״ל )צונן

 : ירמיה על פי' לבעל נדרים מס' פי' 465.
. (75 ב׳ נחמד )אוצר

עי׳תחבמוני(.בצלמנו.) אדם נעשה פי׳ 466.

 התנועות על הנחלק קבלה ע״פ הנקוד פי' 467.
 ונמצא אבואלעפיא לר״א הנקודות ועל
 אור מספרו חלק הוא . ^210/5 מינבען ׳י בס

. זה עיין ,השכל
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 משה לה״ר הנקודות על פירוש 468.
."ג. 965, רד״א כ״י : בוטריל

 מכתבי בזהר משפטים דפ' סבא על פי׳ 469.
.״\ו. 1031, רד״א כ״י : האריז״ל

 .אבודרהם( )עיין תפלות. סדור פי׳ 470.

 הביתור בן ר״י של העבודה סדר על פי׳ 471.
 רוסי די ב״י : גליפפה ן' חיים לה״ר

 בם׳ מהדש נדפסו ממנו ולקונויס .ו.\2 313/0
. ע״ש ח״ב הוף גאונים ידי מעשה קובץ

 בארבע והציצית הטלית סוד על פי׳ 472.
)אר״ץ(. הקראי: אב״א לכ״ר הטלית כנפות

 עס ש״פ הגדה )עיין . הסוד פי על פי' 473.
. אכרבנאל( פי׳

 לה״ר התורה בפי' הראבי׳ע סודות על פי' 474.
.״ץ. 279, ף רד״א ב״י הספרדי: יעקב

 :למי נודע לא כנ״ל הראב״ע סודות על פי׳ 475.
 מינכען וכ״י \.2 1172 $ 1693, ף רד״א ב״י

239 .

 רד״א ב״י :למי נודע לא סליחות על פי׳ 476.
.״ץ. 656 רח״ם בב״י וכן .¥2 1606, ן<

 אליהו לה״ר והסמ״ק הסמ״ג על פי׳ 477.
. )ש״י( זעוה:

 : חזקוני אברהם לה״ר הסמ״ק על פי' 478.
. ״\נ 65 רוסי די ב״י

 יהונתן לרבינו סנהדרין מס' על פי׳ 479.
. 802—3, ף רד״א ב״י הרי״ף: מפרש

 ב״י :המשיג להראב״ר ספרא על פי׳ 480.
.ספרא( )עיין שנדפס כ׳ ובש״י . אוקספורד

 :אליקים ב״ר הלל לרבינו ספרא על פי' 481.
ו.\2 9 מ״ב ווין ונ״י ״\י. 804, ף רד״א \כ״י

. \?2 642 רח"ם וכ״י /
 : הצרפתי וידאל לה״ר ספרא על פי׳ 482.

. בשמו( ח״א שלי ג”ושה ח' ו' )שג״ב

 .להאריז״ל דצגיעותא ספרא על פי׳ 483.
 רד״א ובכ"י . ברמה( קול ועיין זה )עיין

 אלעזר ה״ר הגהות עס נמצא \׳.2 1033—4
.תקמ״ב רד״א עיין .מפראג פערילש

 עמק לבע״ס דצניעותא ספרא על פי׳ 484.
 ו.\2 964, ן( ק״ד ואולי .תקמ״ב רד״א המלך:כ״י

. הנ״ל 1034 או

 יחיאל לה״ר דצניעותא ספרא על פי׳ 485.
 ,)שי״ג( :ב״י ,דאטנאווע אבד״ק מיכל

 אליקים ב״ר הלל לרבינו ספרי על פי׳ 486.
ו..\2 642 רח״ם וכ״י "\ו. 10 מ״ב כ״יווין הנ״ל:

 יהונתן לרבינו זרה עבודה מס׳ על 'פי׳ 487.
. .1$ 82—30, 9 רד״א ב״י :הנ״ל

 להר״מ יוה״ב עבודת פירוש 488.
 ומעשה יו״כ הפלת על כוונות .קוררובירו

 ,ד״ו : קבלה ע״פ הקונים י״ב וגס הקרבנות

 )ועם . 4ס ,תקמ״ו ,קאריץ . 12ס ,שמ״ז
. (571 צעדנר :ב״י הגהות איזה

 יהודה: ב״ר בנימן לה״ר עזרא על פי׳ 489.
. ו.\2 59/3 מינכען ב״י

 והגהות ישעיה לרבינו עזרא על פי' 490.
 \].2 254, ן( רד״א ב״י : דקדוק עפ״י מפרשים

 עינים מאור בס' כנראה להריא״ז הוא ואולי

. ע״ש י״ח פ'

 הוא .קמחי משה לה״ר עזרא על פי׳ 491.
 עיי; .הראב״ע בשם גדולות במקראות הנדפס

. וכו׳ דקי״ג ותר״ב דע״ו תר"א ציון

 אוקספורד ב״י :למי נודע לא עזרא על פי׳ 492.
. (,)איי ^2149

 .קרא יוסף לה״ר ודה״י עזרא על פי׳ 493.
. וצ״ע דק״ע ח״ב פירשנו עיין

 יעקב ן׳ אליעזר לה״ר העטור ע״ס פי׳ 494.
.בשמו( ח״א שלי ושה״ג ע״ג א' )שג״א : נחום

 קלוגר שלמה לה״ר יעקב עין ע״ם פי׳ 495.
. )שי״ג( :ב״י ,מבראדי

 שמשון לה״ר וע״ז עירובין מס׳ על פי׳ 496.
 : תדיר פלו כריתות בס׳ מזכירם . מקינון

. דמ״ד( גא"ל )צונן

 ששלח גאון האי לרב לשבח עלינו פי׳ 497.
 בארץ קערב ים בסוף אשר ארלנק אי רבני אל

 שאלתיאל וליר נתן ה״ר החכמים ובראשם הודו
 אגרות בידיהם שיש וכתבו קלונימוס וה״ר

 ז״ל אלפסי והרב ?( )רגמ״ה גרשום מה"ר
 לכבודכם יודע :וז״ל שם וכ׳ מחולקות בדעות

 מרבותינו קבלה היתה לשבח עלינו ענין כי
 יאשיהו רבינו וכאשר וחתום גנוז בידינו ז״ל

 לנו ואמר עלינו ועבר מא״י בא הפרוש הלוי
 זה ענין קרובו פרוש אברהם ר׳ בספר שמצא

 בעזרכם יהיה והש״י :(בזה"ל )והתם וכו' וכו׳
 וכחפץ כחפצכס עיניכם יאיר הורתו ובמאור

 מנשה רב ב״ר גאון שרירא רב ב״ר האי רב
 . אריה יעקב בן יהודה של מרגליא גאון
 ב״ע י׳—דח״ב ושמש מאור ס' בריש נדפס

 ..חוברת יצחק כוכבי ובמ״ע פאריז, כ"י מהעתק
 המזכיר ועיין . לייפציג או ווין כ״י מהעתק

. 5 ע׳ תר״ן
 אליהו אדרת בל העריות דיני על פי׳ 498.

 :הקראי מרדכי בכ״ר הטרוקי יוסף לכייר
. )אר״ץ(

 תלמיד מנחם לה״ר ספירות עשר פי' 499.
 תקמ״ב רד״א כ״י : עמוקה בקבלה ז״ל הרוקח
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צורת פירוש — 472 — עשר פירוש

 .״\י< 1032, ף א רד״ כ״י :ז״ל להרוקח ביד

 •ג. 1017, 1665, ף שם לבד: ביד האוחז ועל
,1704 .

 לבעל רקדא ארעא פיוט על פירוש 514.
 ביהמ״ר ,מכ״י בא׳ דוקעש הר"ל מצא . שבה״ל
. ע״ש דקצ״נו ב' באו״נ כמ״ש דלונדון

 עמנואל לה״ר וגו׳ לאחת אחת פסוק על פי׳ 515.
. יה"ש ב״י : המחברות( )בעל

 ד׳ בקהלת וגו׳ רגלך שמור פסוק על פי' 516.
 רוסי די ב״י : שלמה ב״ר משה לה״ר י"ז

. ♦ג 966/2

 להאשה ושירים פסוקים איזה פי׳ 517.
נו״ז(. ב׳ )תג״י :רמש״ג מרינו״כ״י בניוינדה

 בן אברהם לה״ר פסחים מם׳ פי׳ 518.
 הבבלי דניאל לר׳ בתשובותיו מביאו . הרמב"ם

 ע״ש ממנו העתיק זו תשובתו דבר וכל כ״ב שי׳
. מחדש הנדפש אברהם ברכת נש׳

 נתן ב״ר יהודה לה״ר פסחים מס׳ על פי׳ 519.
 : ע״ש לאוין בשמ״ג נזכר . הראב״ן אבי
. דל״א( נא״ל )צונן

 די ברכיה אהרן לה"ר הפרדס ע״ס פי׳ 520.
. יוא״ל ב״י : מודינא

 יהודה לה״ר אבוקראט פרקי על פי' 521.
̂ 133 ווין ב״י שלום: שמואל ב״ר

. 54 ופלורינץ
לעיל(. אבות פי׳ אבות.)עיין פרקי על פי׳ 522.

 ב״ר יהודה לה״ר דר״א פרקי על פי׳ 523.
. שבת( פרי )עיין .מלובלין משה

 ב״ר יהודה לה״ר דר״א פרקי על פי׳ 524.
 הראב״ע על המושוש בפי' הובא מלכה. ן' נסים

. ישראל אלהי את ויראו ע״ס משפשים

 : להרמב״ן הרמב״ם פרקי על פי׳ 525.
.?1£55/8 מינבען ב״י

 לה״ר מחקר בדרך שירה פרקי על פי׳ 526.
 . ק״ה( ה״א )חי קמחי משה ב״ר שמואל

 )תוש' : 2ס אין דפין י״ז אשבנזי ר״א ביד ב״י
. דרל״ז( תר״ש עק״ד

 ה׳יר חיבר כתובות ממם' בפרקים פי' 527.
 בש׳ כמ״ש .אילברגלוני ראובן ב״ר יצהק
. ע״א דמ״ה ד״א להראב״ד הקבלה

 : שרגא בן יוסף לה״ר פרשיות קצת פי׳ 528.
. יוא״ל ב״י

 וטעמיהן בתורה וסתומות פתוחות פי׳ 529.
 : העקשיר אפרים ב״ר מרדכי לה״ר

. \.2 628 רח״ם כ׳׳י
יערב ב״ר לרב האותיות צורת פי׳ 530.

 י רוסי די וב״י "ץ. 995, 1704, ף ק״ד ואולי
 עוד בו לו ונמצא .רמש״ג וכ״י ^1104
 נפרדים פסוקים ובאור שונות מצות על סודות
. קי״ב מ׳ תג״י עיין .עד״ה מחנ"ך

 ;ב״י :להרמב״ן ספירות עשר פירוש 500.
"ג. 91/2 מיגכען

 לקט )עיין . סבירות עשר על פי׳ 501.
, ופאה( שכחה

 ב״ר אברהם לה״ר עטרות עשר על פי' 502.
 , פפד״א :דליטא מבריסק זאב בנימן
.4ס "ג(, 362, )ק׳ד תג״ח , חמ״ד . תנ״ה

 1 יהושע לה״ר מאמרות עשרה ע״ס פי' 503.
 | : שלמה( מגיני )בעל מקראקא העשיל

ה׳. 221 רה״ש וכ״י $ 1035, ף רד״א ב״י

 לכ״ר האדרת מס׳ עקרים עשרה על פי׳ 501.
 : הקראי מרדכי כב״ר הטרוקי יוסף

.)אר״ץ(

 יוסף לפ״ר הליל עקרים עשרה על פי' 505.
. )אר״ץ( : הקראי הזקן שמואל בכ״ר

 מרדכי לכ״ר הנ״ל עקרים עשרה על פי׳ 506.
.)אר״ץ( : שו״ת בדרך הקראי ניסן כב״ר

 .ישראל לה״ר הדברות עשרת על פי׳ 507.
 ר״י הוא ואולי ,בב״י משודילה הגמון ביד היה
 : עולם יפוד בע״ש אחי הישראלי יוסף ב״ר

.דתכ״ז( גא״ל )צונן

 לרמ״ח בקבלה הדברות עשרת על פי׳ 508.
 דנג״ב הקנאות תורת בש׳ עיי; .*לוצאט

. ל״ו הערה דק״מ נ' וכ״ח
 ובצדו למי נודע לא הדברות עשרת פי׳ 509.

 יתרו בפ' הראב״ע מבאור מאמרים קצת
 ממדרש ק׳יד מזמור תחלת על הבור ואח״ז
 ע״ס מבאורו הראב״ע מאמרי ג' עם תלים
. 00(1. 73 הפליט ב״י :שמות

 הונף להראב״ע הדברים עשרת על פי׳ 510.
 פאריז, .1521 באזיל, עה״ת: מפירושו והורס
 . 4ס , חש״ד , קרימונה .)ש״י( 4ס ,שכ״ו
 קשות מלות ופי' ובצור מבוא עם כנ״ל עוד

 ,באזיל : מינסטער ע״י רומי בל׳ הפל ור״ת
.4ס ,1568 ,פאריז . 8ס ,1559 שם, .1527

 .נח בב״ר נסי לכ״ר הדברים עשרת פי׳ 511.
 מ׳יא—דל״, קדמוניות לקוטי בש׳ קצתו נדפש

 פינשקער הר״ש ולפ״ד .ע״ש א׳ ׳יש ונשפחיס
 המשכילים ביתן לש׳ הקדמה כעין להיות הובר

. דל״ז ע״ש .הנ״ל למחבר
 לר״ש ופו׳ פהומר הנה פי פזמון על פי' 512.

. 8ס ,תקס״ח , ברעסלויא : פאפנהיים
האוחז ועל והאמונה האדרת פיוט על פי' 513.



קהלת פירוש 473 צורת פירוש

 ואולי .״\נ 1036, רד״א ב״י :משקובו
 האי לרב בלקוכזים אשר ישגובא ר״י הוא
. לקוטים( )עיין . גאון

 יעקב לד׳ האותיות צורת פירוש 531.
, לעיל( האותיות פי' )עיין . הכהן

 ומושר דרוש בדרך האותיות צורת פי׳ 532.
 :למי נודע לא ,קבלה( ע״פ )ולא וגימטריאות

. \<2 2 4!/ 4 ליידען ב״י
 !(רד״א כ״י :הארץ צורת ע״ש פי׳ 533.

. באור( )ועיין .ו.\2 589,
 המורה באור ע״פ ודמות צלם מלות פי׳ 53 4.

.נ\2 312 מינבען כ"י : עה״ת הרמב״ן ופי'
 רח״ם ב״י : למי נודע לא הקאנון על פי׳ 535.

 אבי שולם יצחק לה״ר הוא ואולי .״\נ 657
 מכתם בספרו כמ״ש ויטאל מהר״ר של אמו
. רנ״ה י׳ תג״י ועיין . ע״ש י״ב שער לדוד

 : להרמב״ם החדש קדוש הל׳ פי׳ 536.
. ו.\2 589, ן( רד״א ב״י

 משה ב״ר יהודה לה״ר הקדיש על פי' 537.
 רוסי די ב״י : ?( )מרומי דניאל ב״ד

 קדושה באור עס כנ״ל עוד ..¥2 129/5
. ^.2 372 שם ב״י : להנ״ל

 איש הפילוסוף שמריה לה״ר הקדיש פי׳ 538.
\"2 210 מינכען וכ״י צ.2 37 רח״ם ב״י :רומי

 . שם רח״ם, ב״י :למי נודע לא הקדיש פי׳ 539.
. ו.\2 327,/ רוסי די בכ״י וכמוהו

 יהודה ב״ד אברהם לה״ר קהלת על פי׳ 540.
. ^2177/2 רוסי די ב״י :חדירה

 : פריצול אברהם לה״ר קהלת על פי׳ 541.
. נ\2 48 רוסי די ב״י

 ב״י :הראב״ע של לבנו קהלת על פי׳ 542.
בהערה(. תרמ״ז דף תר״י עק״ד )חוס' אוקספורד:

 :גאליקו אלישע לה״ר קהלת על פי׳ 543•
. 4ס של״ח(, : דשי״ד ח״א )ופירשנו של״ה ד״ו,

 לה״ר קצר פי׳ ועס בל״א קהלת על פי׳ 544•
 .4ס תס״ח, ,פראג המדפים: אהרן כ״ר דוד

>¥.(. 148, ן< רד״א הוא ואולי 6ח" )פירשנו
 עיין .הבבלי דניאל לה״ר קהלת על פי׳ 545•

. וב׳ ע״א ד׳ דף הרמב״ם בן לר״א ה' מלחמות

 :מפאנו משה יהודה לה״ר קהלת על פי׳ 546.
. ״\ו 400 רוסי די ב״י

 . מטרוויש חזן יוסף לה״ר קהלת על פי׳ 547.

. ע״ש ע"ב א' דף יהודה מנחת נס׳ נזכר

 הפסוק עד קרא יוסף לה״ר קהלת על פי׳ 548*
 "ץ. 456 רוסי די ב״י :השל את יענה והנשף

. וס״ח דכ״ז ז׳ כ״ח עיין . שד"ל וב״י

 לה״ר קהלת מדרש ועל קהלת על פירוש 549.
 ר״א ב״י .אלגיאני שלמה ב״ר יעקב

. דתרס״ז( תר״ע עק״ד )חוס׳ :אשכגזי

 ב״י : אברבנאל להר״י קהלת על פי׳ 550.
. ו.\2 313 רוסי די

 יהודה ב״ד יצחק לה״ר קהלת על פי׳ 551.
 בלעם בן יהודה לר׳ קנון בס׳ נזכר . גיאת אבן

 הראב״ע וכן משם<< מלת בפי׳ המלות על שחיבר
 יקוו בס' וגם <׳( י' ודברים כ״ד מ״נו )בראשית

 : הרשב״א אל הבדרשי ר"י ובהתנצלות דק״ג המים
. ע״ש( וכו' דשצ״ו ה׳ כרך לגייגער )מ״ע

 עש לטיף בן יצחק לה״ר קהלת על פי׳ 552.
 ]ובשו״ת . 8ס ,חש״ד , קונשטנטיגא : הפנים
 ע״ד נאה פי׳ :וז״ל עליו כ׳ קנ״ז סי' הריב״ש
. - הטבעית[ וחנמת המושכל אל נוטה הפשט

 אפרים ב״ר מרדכי לה״ר קהלת על פי׳ 553.
.ו.\2 674 רח״ם ב״י :העקשיר

 בקבלה לוצאטו להרמ״ח קהלת על פי׳ 554.
 דקל״ע ג׳ כ״ה עיין .דפין( )ת״ת כ״י ,עמוקה

. ל״ג הערה
 . מכיר ן׳ משה לה״ר קהלת על פי׳ 555.

. היום( סדר )עיין
 די ברש״ט משה לה״ר קהלת על פי׳ 556.

 בחלק החכמה נפש בס' הזכירו . ליאון
. הדינים סודות

 כ״י : גאון סעדיה לרב קהלת על פי׳ 557.
. ו.\2 282, ף רד״א

 :תבון אבן שמואל לה״ר קהלת על פי׳ 558.
. ו\2 272 רוסי די ב״י

 )הוא שמואל לה״ר קהלת על פי' 559.
 ועיי; . <¥2 32. ין המבורג ב״י :הרשב״ם(

. ד״ק תר״ב ציון
 • למי נודע לא נושן ישן קהלת על פי׳ 560.

 והעתיק דק״ג ח׳ בכ״ח כמ״ש יעללינעק ביד ב״י
. שם ממנו דוגמאות קצת

 : בתלורינין ב״י למי, נודע לא קהלת על פי׳ 561.
. דע״נן( גא"ל )צונן

 עם להרשב״ם ש ושיה" קהלת על פי׳ 562.
 פירושים . אליע.ר ב״ר טוביהו ר׳ פתרוני

 חלבו ב״ר מנחם לר׳ ואיכה רות אסתר על
 קרא יוסף לר׳ אליעזר ב״ר טוביה לר׳

 הובא .צרפתי פלוני ולאיש לרשב״ם
 , לייפציג : יעללינעק הר״א ע״י לביה״ד
. 8ס ,1855

 ישראל משה לה״ר ותהליס קהלת על פי' 563.
4 4ס ,תבי״א ,ד״א :מרקאדו די
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 מהר״י לתלמיד וחומר הקל פירוש 564.
 לה״ר הוא ]ואולי . ¥. 606 רח״ם ב״י אבוהב:
 נמרים מהררי בס׳ הנדפס ואלאנסי שמואל

. זה[ עיין
 ן( רד״א ב״י : נ״ך הפרי קצת על פי׳ 565.

 טאיטאצק למהר״י הוא ]ואולי . .¥2 267,
.ע״ש[ שלפניו

 נבחרים במקומות הקאנון ס' קצת על פי' 566.
 : הישראלי שלמה ב״ר יצחק לה״ר

..¥2 247 מינכען ב״י
 מרדכי לה״ר בהנ״ך וכתיב קרי על פי׳ 567.

. .¥2 678 רח״ם ב״י :העקשיר אפרים ב״ר
 וסליחות ויוצרות המחזור כל על הראב״ן פי' 568.

 הגדה ופי' השנה לכל הפלות וסדר וקינות
 ושארי ונשואין אירוסין וברכת ובהמ״ז ופ״א

 גאון עמרם רב וסדר ומנהגים ודינים ברכות
 ביד היה ל״ח ה״א משנת ב״י :מרובה בחום'

 שדור נדפש וממנו , בבראדי מרגליות מהרא״ז
 ממנו והורס . תפלה( )עיין בחוהנורהא הראב״ן

 הגרא״ז השכמת ועיין אהרן קרבן מחזור חל גם
 שלאוויטא ד' אהרן קרבן למחזור הנ״ל מרגליות

. ג ,פ ת
 אברהם לה״ר עה״ת הראב״ע על פי׳ 569.

. .¥2 617 רח״ם ב״י :עקרא שלמה ב״ר

 טוב יום לה״ר עה״ת חראב״ע על פי' 570.
 ^.2 280, ף רד״א תוי״ט(:ב״י )בעל ליפמאן
 נמצא ממנו ומגלות עה״ת הראב״ע על ונמוקים

 ן( שם ב״י : הכסף פרשת שפרו בסוף
. ע״ש ^.2 1672,

 אבן יוסף לה״ר עה״ת הראב״ע על פי׳ 571.
. .¥2 37 ראח״ם ב״י :כספי

 :תמר מנחם לה״ר עה"ת חראב״ע על פי׳ 572•
..¥2 29 ליידען ב״י

 ב״ר משה לה׳יר עה״ת הראב״ע על פי' 573.
 ח״ב ווין ב״י :הנערים ממשפחת יהודה

. וואטיקאן וב״י .¥2 7
 ן' שלמה לה״ר עה״ת הראב״ע על פי׳ 574.

)אורי(. ¥2166 אוקספורד הצעיר:כ״י יעיש

 שלמה לה״ר עה"ת הראב״ע על פי' 575.
 ן׳ אברהם לה״ר השגות ועליו פראנקו

 אוקספורד בכ״י ונמצא .)ש״י( ב״י: אלנובוב,
. אלטביב ר"א :וש״נ )אורי( .¥140

 ה״ר מפי׳ מלוקט עה״ת חראב״ע על פי׳ 576.
 ור״י היצהרי מתתי׳ וה״ר גאטינייו עזרא

.)אורי( .¥2132 אוקספורד ב״י :כספי אבן

 ף רד״א ב״י : שמות פ׳ הראב״ע על פי' 577.
,1663 . 1

 משניות על והראב״ד הרא״ש פירוש 578.
 ומשוח חלק ופ׳ ומדות מעילה קינין תמיד

 א בסוגי אופנתיים דור ה״ר ופי׳ מלחמה
 . 4ס או 2ם , תפ״ה פראג, )?(: מיתות ארבע
. חכמים( לשון )ועיין

 . להרמב״ם השנת ראש מס׳ על פי׳ 579.
 ביד והיה כ״ה פ' סוף עיגים מאור בס׳ הובא
 שלי ושה״ג ה׳ מ׳ בשג״ב כמ״ש בכ״י חיד״א ה״ר
 ו.\2 222/2 אוקספורד בב״י ונמצא ע״ש בשמו ח״א

 ג׳ התלמוד פי׳ חבורו בתוך ונכלל .)אורי(
. זה עיין חולין ומס׳ סדרים

 יוסף לה״ר התורה פרשיות רוב על פי׳ 580.
. ¥. 267, ף רד״א ב״י : טאיטאצק

 רד״א ב״י :נדפס שלא חן רוח ע״ס פי׳ 581.
.לי נודע לא ובק״ד תקמ״ב

 עיין .ציון זלמן לה״ר חן רוח ע״ס פי׳ 582.
 : ע״א דק״ג ברלין ד׳ הירך לי' התפלות פי׳

. ?[ הנ״ל הוא ]ואולי .דקס״ו( גא״ל )צונן

 בס׳ נזכר .גאקון יוסף לה״ר רות על פי׳ 583.
.י״ז( י׳ )תג״י : ע״ב ה׳ דף ישי שרש

 כהן יוסף ב״ר יצחק לה״ר רות על פי׳ 584.
 תיטה סבי :הגאולה סוד מגלה ירושלמי

 , מנטובה . 8ס ,שי"א ,שאלוניקי( : )י״א
. דקמ״ב( מ״ב )פירשע . 24ס , שכ״ה

 :קלעי יצחק ב״ר משה לה״ר רות על פי' 585.
. .¥2 70 מינבען ב״י

 המק עובדיה לה״ר רות על פי׳ 586.
 הסוד ע״פ המשנה( מפרש )ואיננו מברטנורא

 .4ס חש״ד, קראקא, רות: מדרש בשם נקרא
 סוד לו ונלוה קדש מקרא בשם כנ״ל עוד

 . מהנ״ל דרבנן הלוקא הנקרא המלבוש
 להגומל מאמר .גלאנטי להר״ט לחתן מאמר

 ישראל לה״ר והספד להודות צריכין ד׳ על
 אלקבץ. להר״ש לתשובה קוריאל.מאמר די

 ועוד סאגיש יוסף להי׳ר לתשובה מאמר
 , אלטונא . שמ״ה ,ד״ו : אחרים מאמרים

. קדש( מקרא )ועיין . 8ס ,הקס״ח

 שלמה ב״ר עמנואל לה״ר רות על פי׳ 587.
. ¥2 615 רוסי די ב״י : המחברות( )בעל

 ירושלמי יצחק שלמה לה״ר רות על פי׳ 588.
 ,שאלוניקי :אשכנזי זעקיל מנחם ב״ר

. 8ס ,שי״א
 . יוחאי בן לר״ש מיוחס רות על פי׳ 589.

, אדני( הר )עיין

 המבורג קדמון:כ״י צרפתי לחכם רות על פי' 590.
. ק׳ דף תר״ב ציון עיין . .¥2 32, ין
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 מינכען ב״י : קבלה עפ״י רות על פירוש 591.
 עולם יסוד צדיק ס' הוא ]ואולי . י.\2 111/3

. זה[ ,עי

 : פלורינץ ב״י ,למי נודע לא רות על פי' 592.
 .¥2 260, ? רד״א ב״י דע״נו(.וכמוהו גא״ל )צונן
. דס״ח ז' כ״ח עיין ,שד״ל וכ״י

 נתן יאודה לה״ר ואסתר רות על פי' 593.
 הלוי אלקק ן׳ הר״ש מזכיר . פרובינצאל

. ח״י( י׳ )תג״י :בספריו
 ן׳ יהודה לה״ר ואסתר רות על פי׳ 594.

 הנ״ל אלקבן ן' הר״ש ומפאר משבח . שושן
. וקצ״ח( כ״ב י׳ )תג״י :בספריו

 דוד לה״ר המורה על ונימוקים רות על פי' 595.
 ע״ב דל״ד ישי שרש בס׳ נזכרו .יהודה ב״ר
. ד'( ד׳ )תג״י : ע״ש

 אברהם לה״ר רזיאל ספרי פי׳ 596.
 ד׳ על פי׳ הוא .שמואל ב״ר אבואלעפיא

 , החיים ; הפטרה , עדות בשם שחיבר נבואות
. (3 הערה דתקכ״ה גא״ל צונן )עיין . הישר

 וסדר והלק״ט ברכות מס׳ הרי״ף על פי' 597.
 בנימן ב״ר יהודה לה״ר חולין ומס' מועד

 . הלקט( שבלי בעל של ורבו )קרובו הרופא
 . קכ״א י' בזצ״ל כמ״ש בב״י ניפי חננאל ה״ר ראה
 רח״ם בכ״י נמצא לבד מועד סדר רוב ועל

673 .
 יהונתן לה״ר ב״ק מס׳ הרי״ף על פירוש 598.

 מכמה נראה וז״ז ״¥.. 686 רח״ם ב״י :הכהן
 חיד״א ה״ר כמ״ש הרי״ף כל על שחיבר דוכתי
 ח״א שלי ושה״ג ג' ול״א ו' שג״ב ד י" י׳ בשג״א
. בשמו י׳ באות

 רח״ם ב״י :להר״ן חולין מס' הרי״ף על פי' 599.
. בדפוס[ הוא אולי ]וצ״ע . .¥2 688

 יעקב ן׳ אליעזר לה״ר הרמב״ם על פי׳ 600.
. בשמו( ח״א שלי ושה״ג ע״ג א׳ )שג״א : נחום

 אברהם ב״ר דוד לה״ר הרמב״ם על פי' 601.
.4סד״א,תם"ו, .2סש"ה, שאלוניקי, עראמה:

 : ניטה זרהיה לה״ר הרמב״ם על פי' 602.
. בשמו( ח״א שלי ושה״ג כ׳ ז׳ )שג״א

 דוד ב״ר סעדיה לה״ר הרמב״ם על פי׳ 603.
 ;¥2 239—42 אוקספורד ב״י : ערכי בל'

.הלקיס( ד' או פעמים ד' הוא אס וצ״ע .)אורי

 דוד ב״ר עובדיה לה״ר הרמב״ם על פי׳ 604.
 . )אורי ו\2 221—2 שם ב״י : עובדיה ב״ר
 ספרי בכל נדפס קה״ח הל׳ ועל .כנ״ל( וצ״ע

. הורה( משנה )עיין . הרמב״ם

 ישוע ב״ר שלמה לה״ר הרמב״ם על פי׳ 605.
, )אורי( .¥2 164 שם ב״י :ערכי כל'

 לה״ר החדש קדוש הל׳ הרמב״ם על פירוש 606.
 ונדפס שלו שו״ת מתוך הורס .חביב ן׳ לוי
 שו״ת ועיין תורה משנה )עיין .הרמב״ם עם

.חביב( ן׳ מהר״ל

 יצחק לה״ר עה״ת הרמב״ן על פי' 607.
תורה(. )ועי׳ .4סאבוהב:קונשטנטינא,רפ״ה,

 : וסודותיו עה״ת הבחיי רמזי על פי' 608.
. ו.\21033, ף רד״א ב״י

 לר׳ גנאח אבן ר״י של הרקמה ע״ס פי׳ 609.
 . כ״ו( מכתב יש"ר )אגרות : כספי ן' יוסף
 כסף קבוצת בספרו בעצמו המחבר דברי לפי ]אבל
 דב״ע ועיין ,זה עיין הכסף פרשת בספרו ׳נכלל

.יו"ד[ דף ב'
 מלוקע הוא ברי״ף הנדפס רש״י פירוש 610.

 לפרש כתב לא רש״י אבל ,שבש"ס מרש״י
.בשמו( ח״א שלי ושה״ג ע״ש י״ע )ול״א : הרי״ף

 תוספי בסוף נמצא .חולין מס' עלרש״י פי' 611.
 בנוודילה קכ״ד ה״א משנת בכ״י ונזיר נדרים הרא"ש
דרפ״ז. תרי״ג לפראנקל מ״ע עיין . מקיירא שהובא

 :נוטה זרחיה לה"ר עה״ת פירש״י על פי' 612.
. בשמו( ח״א שלי ושה״ג ג׳ ז׳ )שג״א

 אברהם יעקב לה״ר עה״ת פירש״י על פי' 613.
, )ש״י( : באמ״ד ב״י ,עטר ן'

 לה״ר שהוא כנראה עה״ת פירש״י על פי׳ 614.
 ה״ר בנו שם בו שמזכיר לפי טריויש נפתלי
 לא ובק״ד , תקמ״ב רד״א ב״י : טריויש אליעזר

 ועיין . .¥2 285 או 284, הוא ואולי .נמצא
. אח״ז בסמוך

 שני פי׳ עוד הגליון ועל עה״ת רש״י על פי׳ 615.
 : למי נודעו לא וכולם שלישי פי׳ ובסופו

. .¥2 260, ? רד״א ב״י
 שם ב״י : למי נודע לא עה״ת רש״י על פי׳ 616.

 ספר באוצרות גם כמוהם ורבים ..¥2 284—5, ף
. וז״ז וק״ו וק״ב דצ״נן גא״ל צונן ועיין . אחרים

 יוחנן ה״ר של לרבם עה״ת רש״י על פי׳ 617.
 ן רד״א ב״י : מרגליות ומהר״י לוריא

,256 ¥2. .
 קולון: מהר״י לתלמיד עה״ת רש״י על פי׳ 618.

, ב' .¥2 54 הפליט ב״י

 מהר״י למרן עה״ת והרמב״ן רש״י על פי׳ 619.
 )שג״א : אה״ע לשו״ת בנו בהקדמת מובא .קארו

 רד״א הוא ]ואולי . בשמו( ח״א שלי ושה"ג נ״ג י'
. .[¥2 265, ף

 נודע לא עה״ת והרמב״ן רש״י על פי׳ 620.
. )אורי( .¥2144 אוקספורד ב״י : למי

 לה״ל גאון אחאי דרב שאלתלת על פי׳ 621.
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 : בבולוניא ר״י ספרדי כהן אברהם

. ...(דף )ש״ק

 בן יוחנן לר׳ הנ״ל שאלחלת על פירוש 622.
. אשער וכ״י אוקספורד ב״י : ראובן

 )מפרש יהונתן לה״ר שבועות מס' על פי׳ 623.
.יג. 802—3, ף רד״א כ״י : הרי״ף?(

 בן פורת יוסף לה״ר שבת מס׳ על פי׳ 624.
 בהוס' מובאים ממנו רבים עניניס הרשב״ם.

 : ע״א ודמ״ו ע״ב דל״ז יומא חוס' ועיין .שלנו
. ול״ג( דל״ב גא״ל )צוק

 לבית מנחם לה״ר שבת מס' על פי׳ 625.
 ¥.. 851,ין רד״א ב״י : ?( )המאירי מאיר
 זה עיין הבחירה בית מספרו הוא ]ואולי

. נדפס[ ובם

 עדן גן הנקרא המצות מס׳ שחיטה על פי' 626.
 יעקב בכ״ר הרופא בלי אברהם לכ״ר

.)אר״ץ( :הקראי החזן

 בגימן ב״ר יהודה לה״ר שו״ב הל' על פי׳ 627.
 בזמן א׳ לקדמון הענוים ממשפחת הרופא
 עמנואל כ״ר שמואל ה״ר הוא )אולי הרשב״א

 שונה והוא .653 רח״ם ב״י : בסוסו( הנז'
 פסקי )ועיין .״\ו. 706 בכ״י בצדו אשר מפי׳ י•■

. להלן( שו״ב

 ברזילי ב״י יהודה לה״ר שטרות על פי׳ 628.
.204 רח״ם ב״י :אלברצלוני

 היחוד(, שיר שלנו.)עיין היחרד שיר על פי׳ 629.

 הלוי אברהם לה״ר השירים שיר על פי׳ 630.
...ונסתר:נדפס נגלה ע״ד יצחק ב״ר תמ״ך

 ,אופנים בשפה להראב״ע שיה״ש על פי׳ 631.
 ג׳ ועוד אופנים בג׳ הנדפס פירושו והם

 2819 קה״ד ]ב״י : לנו נודעו שלא אופנים
 כ״י )רשי׳ 0 291/3 בערלין ב״י גס )רשמש"ש(

. רמש״ש[ : 357 ע׳ ליידען

 .מדינו דיל אליהו לה״ר שיה"ש על פי' 632.
 דף אלגאזי שמואל לה״ר אדם תולדות בס׳ נזכר

 אליה כתוב שס ]אבל . מ״ח( א׳ )תג״י ע״ש: ט'

 ואני ; 387 געש. ליט. צונן ועיין . הפרנס בן
 עיין .אליה בן שמריה שצ״ל חושב

. רמש"ש[ : 944 רשמש״ש

 פיזרו די אליהו לה״ר שיה״ש על פי׳ 633.
. 3 .! ו.\2124 פאריז ב״י : דרוש בדרך

 גבריאל ב״ר אלישע לה״ר שיה״ש על פי׳ 634.
. 4ס ,)שמ"ז( לאסורי״ם ,ד״ו : גאליקו

 אברהם ב״ר בינדיט לה״ר שיה״ש על פי׳ 635.
 רמז בדרך ומבארו . ברוך המכונה דיבלונר

 ב״י ראיתי .ועונש ושכר הישראלי יעוד על

. הקראי רשף אבן א כר״ כיד

 נתן ב״ר זרח לכ״ר שיה״ש על פירוש 636.
. בווילנא נ״ז ר״מ כ״י :הקראי הטרוקי

 .מוסקאטו יהודה לה״ר שיה״ש על פי' 637.
:מ״ס( י' )תג״י : יהודה נפוצות בספרו מזכירו

 ניקיטיליא יוסף לה״ר שיה״ש על פי׳ 638.
 חלק זה )אולי .4 790 פאריז כ״י : קבלה ע״ד

.ע״ש( ? החשק מס'

 יצחק ב״ר יוסף לה״ר שיה״ש על פי׳ 639.
 תר״י עק״ל )תוס׳ . אוקספורד ב״י :קמחי

. וכו'( די״א

 עקגין בן יוסף לה״ר שיה״ש על פי׳ 640.
 שם ב״י : ערכי בל׳ הרמכ״ם( )תלמיד

. )אורי( 131

 שלמה ב״ר יוסף לה״ר שיה״ש על פי' 641.
 הכנפים בעל בס׳ המחבר )ונזכר אלפואל בן

 ב״ר אליקים ר׳ והשלימו חן( לוית ובס׳

.250 וואטיקאן כ״י : ?( )אחין שלמה
 חיים ב״ר יצחק לה״ר שיה״ש על פי׳ 642.

. .¥2 71 יוא״ל ב״י :הכהן
 שלמה ב״ר יצחק לה״ר שיה״ש על פי' 643.

.י.\2 281, ף רד״א כ״י : סהולה אבן

 יצחק ב״ר מאיר לה״ר שיה״ש על פי׳ 644.
 . משה קהלת במקראות נדפס .עראמה

.תורה( )עיין

 נמצא .מפאנו להרמ״ע שיה״ש על פי׳ 645.
. נ\2 800, ף רד״א בכ״י קצתו

 אפרים ב״ר מרדכי לה״ר שיה״ש על פי' 646.
.נ\2 679 רח״ם ב״י :העקשיר

 והוא להרמב״ן המיותם שיה״ש על פי׳ 647.
 עזריאל[ ר׳ עס לרוב ]המתחלף עזרא לה״ר

 נרמזים מצות תרי״ג רצוף ותוכו ,בקבלה רבו
 דניאל פרשיות קצת על ופי' הדברות בעשרת

 ראיתיו ועוד . 4ס ,תקכ״ר אלטונא, וזכריה:
 צורת ותקוני דיני :ובראשו הספר כל הנ״ל ד'

 על והמונתן צורתן ופי׳ עעמי עם האותיות
 לה״ר הטועים אבן בשם האריז״ל קבלת צד

 :בברלין דיין זקש יקותיאל ב״ר יואל

. 4ס תקכ״ר, ברלין,
 קורדובירו משה לה״ר שיה״ש על פי׳ 648.

.בהערה( דקפ״ז ח״א )פירשט :קבלה ע״ד

 שלמה כ״ר משה לה״ר שיה״ש על פי׳ 649.
 שיה״ש פי׳ בהקדמת נזכר . בארוכה מבורנוש

 לו וקרא כ״י סהולה אבן שלמה ב״ר יצחק לכ״ר
 חמודות ספר בו שחבר )ואמר . ע״ש קרובו
. .( .. נכבדות בו דובר

 שמואל ב״ר משה לה״ר שיה״ש על פי׳ 650.
השיר מיני מדבר_על הס׳ ובמבוא תבון אבן
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 ן! רד״א ב״י :סוד ע״פ ומבארם בלה״ק
 264 ומיגכען 590 רוסי ודי .1\2 939,

. ו.\2 318,/ 0 )אורי( אוקספורד וכ״י
 גאון סעדיה לרב שיה״ש על פירוש 651.

 וקצור □פורנו( עובדי׳ ג:לר'6 3506 )ורח״ס
 ישוב שאר ופי׳ כספי אבן ר״י מפי'

 יעקב לה״ר מיוחס קדשים קדש הנקרא
 . 4ס , חש״ד , קונשטגטיגא :פרובינצאלו

 ב״ר שלום ה״ר ע״י לבדו רס״ג פי' עוד
 .4ס ,שס״ט ,פראג :מקלמיא דוד משה

 )ונראה סרוואל ד״י העתקת ... דרושים י״ב
 . 8ס ,תקל״ז ,נאווידוואהר :המו״ל( שלקעו
. עולם( אור )עיין

 שלמה ב״ר עמנואל לה״ר שיה״ש על פי׳ 652.
 די ב״י 83 וואטיקאן ב״י המחברות(: )בעל
וזו״ז. יה״ש ב״י ^.2 94 רח״ם ב״י "^2 577 רוסי

 יהודה ב״ר פייביש לה״ר שיה״ש על פי' 653.
. ו.\2 681 רח״ם ב״י :ליב

 אליהו ב״ר שמריה לה״ר שיה״ש על פי' 654.
. ^2 210/5 מינכען ב״י : האקריטי

 : קדמון צרפתי לחכם שיה״ש על פי' 655.
 דף תר״ב ציון עיין . ו\2 32, ין המבורג ב״י
. (20 אופענכאך ב״י )והוא .ק'

 הרקה(: )עי׳יין למי נודע לא שיה״ש על פי' 656.
.46 רוסי די וכ״י 572, 0 רד״א ב״י

 1159,9 רד״א ב״י :שיה״ש על פי׳ 657.
. (2005 )רשמש״ש 30 לייפציג ב״י הוא

 ? רוסי )די ב״י : ואסתר שיה״ש על פי׳ 658.
. 405 ישן( במחזור

 רד״א ב״י להאריז״ל: שבת שירי על פי׳ 659.
. היהודים( שער )ועיין .ו.\2 317, 0

 שער שמואל לה״ר א״ח ש״ע על פי' 660.
 )שג״ב :ממנו הרבניס גדולי קצת מביאים . אריה

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג מ״ז ש'
 אריה שער שלמה לה״ר י״ד ש״ע על פי׳ 661.

 בשג״ב כמ״ש בכ״י חיד״א ה״ר ראה . הנ״ל אחי
. שס שלי ושה״ג שם

 .להרי״ף בכתובות הלכות שלש על פי' 662.
.דעים( תמים , הרמ״ע שו״ת )עיין

 1495, רד״א להראב״ע:כ״י השם פי׳ 663.
. ע״ש השם פי׳ או סוד :שם וכתוב

 ו.\2 995, רד״א למי:כ״י נודע לא השם פי' 664.
.ע״ש צרפתי יצחק לה״ר הוא ואולי

 . מקנדיא יש״ר לה״ר הנ"ל השם ע״ס פי׳ 665.
. שלו וכו' בחבלי אחוז במכתב עיין

 מרדבי לה״ר הראב״ע של השם ע״ס פי׳ 666.
. \.2 29 ראח״ס ב״י :כומטיאנו

 שלטה לה״ר הנ״ל השם ע״ס פירוש 667.
. ־\ו. 314/3 רוסי די ב״י : שרבט

 האלהי להפילוסוף המפורש שם פי׳ 668.
 ישראל לעערת והאלוף הרב הגדול המקובל

 הר״מ לשון : הישיש נסים ר׳ בן יהודה ר׳
, ע״ש ג' משנה פ״ב יצירה ש' בפי' בועריל

 כתוב: ובסופו להרמב״ן המפורש שם פי׳ 669.
 בירושלים הזה הס' כתבתי נחמני ב״ר משה אני
 ו'. 60(1. 4 הפליט ב״י וחמשים: תת״ק 6ו״ שנת

 הלז והחבור :וז״ל עליו כתב צונן מהרי״ע והרב
 כאשר בירושלים נכתב ולא הרמב״ן מידי יצא לא

 שם סוד שם ונקרא .עכ״ל המעתיק בדעת עלה
 נמצא וקצתו ע״ב על שם שמושי ובו המפורש

. ע״ש והלאה כד״ב מדף רזיאל בס׳
 הצדיק: שמעון לה״ר המפורש שם פי׳ 670.

.יה״ש ב״י

 ב״ירד״א : אופנים ג' על העצם שם פי׳ 671.
.ו?2 979, ף

 :שמות וע״ב אופנים בשני העצם שם פי׳ 672.
. מצאתי לא ובק"ד תקמ״ב רד"א ב״י

 חמאי לרב בקבלה אותיות ד׳ של שם פי׳ 673.
. יה״ש ב״י :גאון

 רד״א ב״י :בקבלה אותיות כ״ב של שם פי׳ 674.
. ו.\21017, ף

 ף רד״א ב״י : אותיות מ״ב של שם פי׳ 675.
. ו.\2 979 1495,

 ב״ר שמואל משה ע"סשמותלה״ר פי׳ 676.
. כ״ז מ׳ תג״י עיין .ב״י ,סעדיה

 בפירש״י אשר המשאלים שמות על פי׳ 677.
.\.2 739 רוסי די ב״י :למי נודע לא עה״ת

 רד״א ב״י :בקבלה הקדושים שמות פי' 678.
,1175

 נודע לא להרמב״ם פרקים שמנה על פי׳ 679.
 : מאיר אבן ע״י רמ״ח ה״א בשנת ונכתב .למי
. ״ץ. 149 395/2 רוסי די ב״י

: למי נודע לא לאריסשו השמע ע״ס פי׳ 680.

 גיקיטיליא ר״י של אורה שערי ע״ס פי׳ 681.
 תקמ״ב רד״א ב״י :שמחה ב״ר אהרן לה״ר

.ג[ 1037, 5 בק״ד ]ואולי

 שמואל לה״ר ויקרא מדרש על שעשוע פי׳ 682.
 :לאניידו לר״ש חמדה כלי ס׳ הוא הנראה וכפי
. ^2 58/5 מינכען ב״י

 שמואל לה״ר בתכונה כנפים שש פי׳ 683.
יה״ש. ספרדעב״י מטרוק או סטרוק חיים

 :למי נודע לא הנ״ל כנפים שש פי׳ 684.
. ^2 829 רח״ם וכ״י י\2 1640, ן< רד״א כ״י
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 להר"ה )סליחה( שמע הא על פירוש 685.
 )פירשנו . 8ס ,תקל״ז , מנטובה : מאיטליא

. דקנ״ו( ח״ב

 על ?( תיון אבן ממשפחת )ח׳ תבון פי' 686.
 הפליט ב״י :הרביעי מהקאנון הראשון אופן

15 ¥2. .
 חיים כ״ר אברהם לה״ר תחלים פי׳ 687.

. )אורי( ו.\2 141 אוקספורד ב״י :רמוך בן

 ב״ר מאיר אברהם לה״ר תחלים פי׳ 688.
 )ש״י(. :ב״י המאיר/ החכם הנקרא יהודה
 מאירי : בשם נ\2 273, רד״א בכ״י ]ונמצא

 ב״ר מאיר אברהם לה״ר תלים על
. מאיר[ יהודה

 הקראי. הראשון אהרן לכ״ר תחלים פי׳ 689.
 כ״ר ע״י ע״ד מזמור עד ממנו קצר לקט
 נמצא .הקראי הטרוקי נתן בכ״ר זרח

. בווילנא נ״ז ר"מ ב״י ממנו והעתק בטרוקי

 מאזמיר. הכהן אליהו לה״ר תחלים פי׳ 690.
. שם( ומ״ש האתמרי מדרש )עיין

 בנאפולי ראשונה נדפס . להרד״ק תחלים פי׳ 691.
 חיד״א וה״ר . פ״ר ונדפס נתקצר ואח״ז רמ״ז שנת

 הרבה יתר גדול הוא ולפ״ד .פאריז בכ"י ראהו
 ד׳ פ' ול״ב נ״ד פ' בשג״ב כמ״ש הנדפס על מאד

 —דכ״ח ה׳ בכ״ח ועיין .במקומו ח״ב שלי ושה״ג
. תהלים( , תורה )ועיין .ל״ג

 )ופירשם יצחק ב״ר יוסף לה״ר תחלים פי׳ 692.
 חיים( ב״ר יוסף :וצעדנר . אברהם ח״ב: ריש

 : נקודות בלי הפניס עס ונדפס . יעבץ
 רש״י של באותיות נדפס :1642 )ורשי״ר

 מאמר מכל הפסוקים ראשי אך פנים בלי

 )ועס . 4ס , של״א ,שאלוניקי :ומאמר(
. (331 צעדנר :ב״י הגהות

 דיטראני ישעיה לה״ר תחלים פי׳ 693.

 ו.\2 308/2 רוסי די ב״י :)הרי״ד( הראשון
470/3 •

 : הענא זלמן שלמה לה״ר תחלים פי׳ 694.
. רש״ד ב״י

 מנחם לה״ר ואיוב ומשלי תחלים פי' 695.
.33/9 מינבען ב״י :הריקאנטי

 ב״ר ?( )מן מנחם לה״ר תחלים פי׳ 696.
. רש״ד ב״י :הלוי שלמה

 גיקיטיליא. בהן משה לה״ר תחלים פי' 697.
. מהנ״ל( עה"ת פי׳ )עיין

 . ספורנו עובדיה לה״ר תחלים פי' 698.
. תורה( )עיין

 שלמה ב״ר עמנואל לה״ר תחלים פי׳ 699.
 | . י.\2 615 רוסי די ב״י : המחברות( )בעל

 עיין . רוסי די ספרי בכמה נדפסו ממנו ולקונויס
• דצ״ב ח״ב פירשנו

 ש״ט ב״ר שלמה לה״ר תחלים פירוש 700.
. 2ס ,,ש״ט ד״ו : הפנים עם ונדפס עתיא

 שמריה לה״ר ואיוב תחלים פי׳ 701•
 יעגן שלמה ב״ר יצחק ה״ר מזכיר . האקריטי

 הר״י מדברי שנראה וכפי ,תדיר האלה לספרים
 פי' זה שמריה ר' חיבר ו׳ לתהלים הנז׳ יעב״ן

. דכ"ה( ב' )החלון :ע״ש ג״כ משלי על

רד״א ב״י בגימטריאות: ונביאיה תחלים פי' 702.
 פי' : נמצא תקמ״ב רד"א ובב״י .ו.\2 285,

 ישן וח״מ וירמיה נ״ר ומשלי תהליס על נחמד
 כמו ופשעים נפלאים גימטריאות בדרך מאד

 ג״כ הרוקח לרבינו הוא ואפשר הרקה יין
.דע״ז גא״ל צונן ועיין זה הוא כי ונראה .עכ"ל

 אברהם לה״ר ורות ושיה״ש תחלים פי׳ 703.
.ס״נו( א' )תג״י :ב״י , חיתית בן

 ירוחם מרבינו וחוה אדם תולדות ע״ס פי' 704.
.דמה״ב( )קוה״ד : לפפא אהרן לכ״ר

 לה״ר עה״ת פירש״י על ותוספות פי׳ 705.
 וידיגי מעיר משה בה״ר י היוני דוסא

 : מנאוושטט שלום לה״ר הגדול תלמיד

. ה׳ק״ן( )משגת 630 רח״ם ב״י

 ישעיה לה״ר שבת מס' על ותוספות פי׳ 706.
ו..\2 629 שם )הרי״ד(:כ״י הראשון מטראני

 אלפראג אבו לב״ר התורה על פי׳ 707.
 עליו השיב ז״ל והראב״ד .ערבי בל' הקראי

. ע״ש הקבלה ס' בסוף כמ״ש דבריו את וביטל

 : קרא אביגדור לה״ר התורה פי׳ 708.
. )אורי( .¥2145 אוקספורד ב״י

 . הכהן חיים אברהם לה״ר עה״ת פי׳ 709.
 ול״א בשם עה״ת פירושו בהקדמת יש״ר ה״ר מביא

 ספרי בכל זכרו מצאתי ולא חפשתי ואני ,ז׳ דף
. והנלוים שה״ג

 ספר לו וקרא להראב״ע התורה פי׳ 710.
 .2סגאפולי,רמ״ח.קונשטנטינא,עד"ר, הישר:

 מרגליות )עיין .פירושים ג' עם כנ״ל עוד
 גדולות מקראות ספרי בכל נדפס וז״ז . התורה(

 ושיטה .תורה( )ועיין . פ"ר חומשים מיני ובכמה
 מחדש נדפס ונח בראשית פ׳ על ממנו ראשונה

. ע״ש רכ״ב—דר״ט ב׳ באו״נ

 הרמב״ם בן אברהם לה״ר התורה פי' 711.
 עוד נמצא ושמות בראשית ע״ס .ערבי בלשון

. )אורי( '^<2101 אוקספורד בב״י

 )בע״ס מגרמיזא להר״א התורה פי׳ 712.
בפאריז ב״י : וגימטריאות ברמזים הרוקח(
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 בם' ונדפס מיוחד לקונע׳ וקבצם לקטס שי״ר וה״ר
. ע״ש נ״ה—דל״ד תקצ״ב בכה"ע

 ב״י :הלוי רום טור לה״י התורה פירוש 725.
 : הגליון על הגהות ועס כנ״ל עוד .פאריז

. ״\? 68 רוסי די ב״י
 בלעם בן יהודה לה״ר התורה על פי' 726.

 הרמש״ש מצא ודברים במדבר ע״ס . ערבי בל'
.וב' ס"א—ד״ס ב׳ החלון עיין אוקספורד, בכ״י

 .הקר^י הפרסי יהודה לב״ר התורה פי׳ 727.
• )אר"ץ( : להם נמצא ולא בספריהם נזכר

 יהודה כ״ר יהושע לה״ר התורה פי׳ 728.
 פי׳ )הקדמת :עלי ב״ר יהושע ג"ב הנקרא
 ישועה כ״ר הוא ]ואולי . ישייר( לה"ר התורה
. באר״ן[ הנזכר הקראי יהורה בב״ר

 שועיב אכן יהושע לה״ר התורה פי׳ 729.
 בפי' הרמב״ן סודות על או הקבלה ע״ד

. ״ץ. 636 רוסי די ב״י :התורה

 אלקרקסאני יוסף לכ״ר התורה פי׳ 730.
. להס:)אר״ץ( נמצא ולא בספריהם נזכר הקראי.

 . שור בכור יוסף לה״ר התורה פי׳ 731.
 בשם \.2 27 ליירען בכ״י ונמצא הקדמונים מביאין

 ברומא ראהו רוסי ודי .ע״ש ההורה חידושי
 . דע"ה( גא"ל )צונן . 2ס ,ר״פ ,קושט' ד׳

 ממנו ותלק .פרשנדהא( )עיין ממנו ולקוטיס
.8ס/1856/ג,יעללינעק:לייפצ הר״א ע״י נדפס

 . עלם טוב יוסף לה״ר התורה פי׳ 732..
 ה״ר ומזכירו .בשמו( שלי וש־"ג י״ב י■' )שג״ב

 דס״א(. גא״ל )צונן בעליל: נראה ולא לאטש די יצחק
 קרא יוסף ה״ר להס נתחלף שאולי כ' שד״ל וה״ר
 דסו״ב ושם דנה״א האוצר בית עיין . יט״ע ב״ר

. ע״ש הנ״ל שור בכור ר״י• שצ״ל יה"ש ה״ר כ׳

 אבי קמחי יוסף לה״ר התורה פי׳ 733.
.א' באו״נ וצ״ע .קע״ו י׳ תג"י עיין . הרד״ק

 נימוקים והוא קרא יוסף לה״ר התורה פי' 734.
 ואח״ז לפניו עוד שהציעם עה״ת פירש״י על

 ה״ד לנייגער מ״ע )עי' .פירש״י עם העתיקם
 בשם מהדש נדפסו וקצתם . מ׳(—דקל״ח

 : זה עיין ,נעמנים נטעי בס׳ ופו' לקוטים

.ק״ע(—דקס״ט- ח״ב )פירשט■

 אכד״ק מיבל יחיאל לה״ר התורה פי' 735.
, )שי״ג( :ב״י ,דאטנאווע

 יערי אבא יעקב לה״ר התורה פי' 736.
.להיש״ר( התורה פי' )הקדמת : ששון

 הטורים בעל יעקב לה״ר התורה פי׳ 737,
 בהשמטת עה״ת הרמב״ן מפי' קצור והוא
 באורי ובתום' שבו ופילוסופיא קבלה עניני
פרשה כל ובסוף לפניו שהיו מפישיס שארי
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 והדפיסו האומ״ר מלא ממנו לקנו היד״א וה״ר
 ' אשר שהוא ונראה . עה״ת קדומים נהל בפירושו

 פשטים בשם מקנדיא יש״ר ה״ר ביד בכ״י היה
 בשם ריקאנטי מר״מ הנקרא או וגימטריאות

 רזא פענח בס׳ נם מובא וזולתם . לקוטים
. דע״ז( נא״ל )צונן : כ״י התורה ופירושי

 מתאדה בן אהרן לה״ר עה״ת פירוש 713.
 בפירושו בלעם בן הר״י מזכירו ?( סרנאדה )או

. ע״ש דס״א ב׳ החלון בה׳ הרמש״ש כמ״ש עה״ת

 )תלמידהרי״ף(: אפרים לה״ר ההורה פי׳ 714.
.בשמו( ח״א שלי ושהי׳ג יי׳א א׳ )שנ״ב

 שמשון ב״ר אפרים לה״ר ההורה פי׳ 715.
 .\.2 660 רח״ם ב״י : וגימטריאות בנוטריקון

 כומטינו(. לר״מ תורה כתר ואיננו)15 מינבען ב״י
 קדומים נהל בפי׳ נדפסו ממנו לקוטים וקצת
. חיד״א לה״ר הנז׳

 יחיאל ב״ר אשר לה״ר ההורה פי׳ 716.
 הוסיף הוא ואף חיד״א ה״ר שמע ז״ל(.כן )הרא״ש

 בנו בעה״ט פי' בהקדמת כלל נזכר שלא להפליא
.בשמו( ח״א שלי ושה״ג כ״ו א' שנ"ב )עיין עה״ת.

 . אשר ב״ר בחיי לה״ר ההורה פי׳ 717.
. בחיי( ט׳ )עיין

 של אחיו בער דוב לה״ר ההורה פי' 718.
 עומק ע״ד מאד נפלא הבור מווילנא. הגר״א

 אשר עירנו פה בניו מבני א' ביד ראיתי . הפשט
.דבש צוף לו וקרא לדפוס לסדרו צוה

 הקראי. אלקומסי דור לכ״ר ההורה פי׳ 719.
 בכ״י מקנדיא יש״ר ה״ר ביד היה ממנו קצת

 הנז׳ שהוא ונראה , דנו״א הכמה בנובלות כמ"ש
 בשם עה״ת לפירושו מנוריציא יש״ר ה"ר בהקדמת

.ע״ש אלקומסי דניאל ר׳

 נדפס בראשית ע״ס .להרד״ק התורה פי׳ 720.
 על ופי' , 8ס ,תר״ב ,פרעסבורג : מהדש זה

 הולדות ספר זה עד אלהיס ה׳ ויצו פסוקי
 ^.2 822^, רד״א בכ״י נמצא בנסתר אדס

• ואים חיבר אס נודע לא התורה חלקי יתר ועל

 י הקראים נשיא דוד לכ״ר התורה פי׳ 721.
.)אר״ץ( : להס נמצא ולא בספריהם נזכר

 אלקומסי דניאל לכ״ד התורה פי' 722
 דוד לכ״ר התורה פי' )עיין , הקראי

. לעיל( אלקומסי
 אברהם ב״ר חיים לה״ר התורה פי' 723

 בהקדמת נזכר . וכו'( ברקת טור )בע״ס הכהן
כה. עד לי׳ שמיע ולא ע״ש עה״ת לפירושו יש״ר ה״ר

 . הושיאל ב״ר חננאל לרבינו התורה פי' 724.
. וזולתם עה"ת ובחיי הרמב״ן בפי' תדיר מובא
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 מסורה ועעמי ורמזים פרפראות קצת היכר
 : ראשונה נדפסו לכדס האחרונים ואלה

 כנ״ל עוד . 4ס רע״ר, , שם . ר״ם ,קושט׳
 . 4ס ,ש״ר ,ד״ו : בעה״ט רמזי בשם

 פעמים בחומשים וגם גדולות במקראות ונדפסו
 )עיי; פירוש עם כנ״ל עוד .תורה( )ועיין רבות
 נדפם הנ״ל פירושו ועיקר .בבורים( עטור
 , זאלקווא :התורה על הטור פי' כשם

. 4ס , תקצ״ט , הנובר .תקס״ו
 כ״י :מווין יעקב לה״ר ההורה פירוש 738.

. ו.\2 27 מינבע;
 הוא )אולי .גאון יצחק לה״י התורה פי׳ 739,

 הקדמת :דנ״ע בש״ק הנז' נשיא יצחק ה״ר
 ערבי בל׳ עה״ת ]ודרשות .להיש"ר( התורה פי׳

 כל על 95 )אורי אוקספורד בב״י נמצאות
 שם :לבד בראשית וע״ס . \.2 160 וכן התורה
 ואולי .\.(2 96 שש : שמות וע״ש . ^2107
. לאלה[ כוונתו

 ב״ר יצחק דון להשר התורה על פי׳ 740.
 מרכבת ספרו גס בו ונכלל אברבנאל יהודה
 , 2ס , של"ט ,ד״ו : דברים ע"ס המשנה

 ועם היטב מוגה כנ״ל עוד . 2ס ,שס״ד ,שם
 החכם ע״י ורומי עכרי כל' מפתה תום'

 שער בית לו וקרא באסהויוען הנוצרי
 עם גס ונדפס . 2ס ,ת״ע ,הענויא : קטן

. תורה( )עיין חומשים
 י מתתי'( )ב״ר יצחק לה״ר התורה פי' 741.

 1 : המחכר צורת עם ספרדי כל' אבוהב
. 2ס , המ״א , ד״א

 שנת נדפס . שי״ר יצחק לה״ר התורה פי׳ 742.
 ]ונראה .ליש״ר( ההורה פי' )הקדמת : שע"ה
. כעת[ ממני הנעלם מיוחד בשם שנדפס

 . שמשון ב״ר יצחק לה״ר התורה פי׳ 743.
 בס' להגהותיו וכוונתו . שס( )הנ״ל שס״ח: נדפס
. זה עיין ,רזא פענח

 ופשעי רז״ל ממאמרי להריב״ש התורה פי' 744.
 בשג״א כמ״ש ראהו חיד״א וה״ר .ב״י הכתובים

. בשמו ח״א שלי ושה״ג ל"ה י'
 יהודה בב״ר ישועה לב״י התורה פירוש 745.

 : להם נמצא ולא בספריהם נזכר . הקראי
 מהדורות בשתי . 728 סי' לעיל ועיי; .)אר״ץ(

 עיין . הראשון מן שנתקצר קצרה והב' ארוכה הא'
דקע״ד. ריש ב'והערות הערה דע״ח נספחים לקוק״ד

 שמואל. ב״ר ישראל להי׳יר התורה על פי' 746.
. ע״ש ישראל ישמח הפרו בהקדמת מזכירו

 דברי באור ע״ד להרלב״ג התורה על פי' 747.
 1 התועלות עם המלות באור וע״ד הפרשה
 ] מ׳(.—רל״ו )מנטובה, חמו״ד :מהם היוצאות

 נדפס גס . 2ס ,ש״ז ,ד״ו . עד״ר ,פיזרו
 בכ״י ונמצא .תורה( )עיין גדולות במקראות
. שור בבור בשם 51 מינכען

 שלמה ב״ר לוי לה״ר התורה פירוש 748.
 אביו הרב בו ומביא מהקר. ע״ד לוניל. מחסמי

י'(. משנה פ״א יצירת ע״ס הרמ״ב מורו:)פי' והרב

 טודרוס ב״ר מאיר לה״ר התורה פי׳ 749.
.דנ״ג( דוד )צמח :)הרמ״ה( הלוי

 יצחק ב״ר מאיר ל-״ר התורה פי׳ 759.
ואיוב. תהלות מאיר בספריו מזכירו . עראמה

ע״ד רקאנטי מנחם לה״ר התורה פי' 751.
. רקאנטי( )עיי; . קבלה

 : כ״י תמר, מנחם לה״ר התורה פי׳ 752.
. שם ומ"ש עה״ת באור עיין .ל״א( מ׳ )תג״י

 לה״ר ותהלים ויחזקאל וישעיה התורה פי׳ 753.
 מ״ב )פירשנו :ערבי בל׳ גיקיטיליא משה

. דקע״ה(
 הדרשן משה לה״ר התורה פי׳ 754.

. יסוד לו וקרא תדיר רש״י מביא . מגרבונא

.)הרמ״ז( זכות משה לה״ר התורה פי׳ 755.
.לקט( של שבלת )ועיין הנ״ל יש״ר הקדמת

 ע״ד קורדובירו לח״רמשה פי'התורה 756.
 )שג״ב :ב״י באיטליא היד״א ה״ר יאה . הסוד

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג מ״ג א'
 אבן בר״ש משה לה״ר התורה פי' 757.

 דשם: הרב שלמה ה״ר מעזבון בלונדון תבון.ב״י
. (3 דתפ״א גא״ל )צונן

 ב״ר אליהו מתחי׳ לה״ר התורה פי' 758.
דר״ס. מ״ב פירשנו עיי; לוריא. נתן ב״ר אהרן

:כ״י , הנין נחמן לה״ר התורה פי׳ 759.
. ז׳( נ׳ )תג״י

 עד .הרי״ף מפרש להר״ן התורה פי׳ 760.
 וע״ש \<2 659 רח"ם בב״י וירא פ׳ סוף

 עק״ד )תונס' אשכנזי ר״א וכ״י דשמ״ה במפתח
. ל\.( 24 תר״ע

 : משה ב״ר נסים לה״ר התורה פי' 761.
. ליש״ר( התורה פי׳ )הקדמת

יעקב. ב״ר הירק נפתלי לה״ר התורה פי׳ 762.
. עי׳ש המלך עמק ספרו בהקדמת מזכירו

 הוא .גאון סעדיה לרב התורה פי' 763.
 ה״ר כמ״ש ,ערבי בל׳ המקרא כל ופירש הרגם
 שלי ושה״ג ע׳ו פי' ב״ו נו״ו ס׳ בול״א היד״א

. וז״ז אוקספורד בכ״י עוד ונמצא . בשמו ח״א

.הקראים נשיא סעדיה לכ״ר התורה פי׳ 764.
. )אר"ץ( : להם נמצא ולא בספריהם נזכר
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 שלמה ב״ר עמנואל לה״ר ההורה פירוש 765.
. ״א, 404 רוסי די ב״י : המחברות( )בעל

.הקראים נשיא ענן לכ״ר התורה פי' 766.
. )אר״ץ( : להם נמצא ולא בספריהם נזכר

 אדרת ף שלמה לה״ר ההורה פי' 767.
ע״ש. ע״ג סי׳ סוף הר"; בפו״ת )הרשב"א(.הובא

 יחיאל ב״ר שלמה לה״ר ההורה פי׳ 768.
. הנ״ל( יש״ר )הקדמת : )הרש"ל( לוריא

 יצחק ב״ר שלמה לה״ר ההורה פי׳ 769.
 שנת )לפני חמו״ד .2ס רל״ה ,ריגייו :)רש״י(

 . (717 ע' צעדנר :ב״י הגהות )עם .4ס ר״ם(,
 עוד . 2ס ,רמ״ז , סאנזורה ,רמ"ז ,שונצינו

 . רפ״ב ,ד״ו : מגלות ממש פי' ועס כנ״ל
 . ש״ח , שם . ש״ג ,ד״ו , רצ״ד אויגשבורג

 1 . של״א ! אויגשבורג . שי״ז , הביוניטה
 , שצ״ח קושט', . ?([ )שפ״ה חש״ד ,]רימנו

 , תכ״ט , שם . 4ס , תכ״ד , שם , ת״ר ד״א,
 . 4ס ,הע״ז , קונשטנטינא , )רח״ם( 8ס

 ונוסף הנ״ל ש״ז ד״ו ליתא דפ״א ח״ב ]ובפירשכן
 ,שס״ז שם, .ש״נ ,ד״ו , שי"ב קושט', : עוד

 , קושט' . 8ס תפ"א, , שם . תע"א ,המבורג
 וח״מ עה״ת כנ״ל עוד .[4ס , חמו״ר . הפ״ב

. 4ס ,שכ״ז ,ד״ו :מהרא״י בהורי עם
 דוד ב״ר שמואל לה״ר ההורה פי' 770.

 הוא ואולי . )שם( : הרע״א שנת שחובר הנגיד
 בראשית על פירושו שנמצא שלמה ב״ר בר״ד הר׳יש

.י.\2161—2 )אורי( אוקספורד גכ״י ודברים

 כהןמורנא. שמואל לה״ר התורה פי׳ 771.
 בשם שנקרא ]ונראה .)שם( :ת״ן שנת נדפס
. כעת[ ממני ונעלם פרעי

.תורה( )עיין .להרשכ״ם התורה פי׳ 772.

 רוסי די ב״י :שמשון לה״ר התורה פי׳ 773
1098/3 2^ .

 את תדיר ומזכיר . א׳ לקדמון התורה פי' 774.
. \.2 60/2 מינכען ב״י :הרס״ג

 או הרמב״ן בדור לקדמון התורה פי' 775•
. נ\2 658 רח״ם ב״י : הרשב״א

 בעכו ליאון יהודה ה״ר בו ונזכרו פי'התורה 776.
 : צרפתי יחיאל בה״ר עזריאל ה"ר מולך שלמה ה״ר
. יה"ש ב״י

 ב״י למי: נודע לא בקצרה. ההורה פי׳ 777.
.\.2 60/3 מיגכען

 החסיר ר׳יי מתלמידי לא׳ התורה פי׳ 778•
 : הגדול משולם רב של בתו בן היה ואביו

 ז׳ בכ״ח נדפסו ממנן לקונוים וקצת שד״ל ב״י
.'־ ע״ש ע"א—דש״ח

 כתובים וקצת והנביאים התורה פי' 785.
 לאניירו. יצחק ב״ר אברהם לה״ר והפערות

 : הכסף ונקודות אברהם גג; ספריו הקדמת עיין
. פ״ב( א' )תג״י

 )בע״ס אזולאי אברהם לה״ר חנ״ך על פי' 786.
 שלי ושה״ג נ״ב א' )שג״א : לאברהם( הסד
. בשמו( ח״א

 וועלשיר כ״ץ לה״ראלעזר עלתנ״ך פי' ׳787.
 טוב ברכת בס' מובאים ממנו חי' וקצת עד״ה
.י״ב א׳ תג"י עיין .לבנו עה״ת

 ברש״י נזכר .גאון האי לרב תי״ך על פי׳ 788.
 גאונים תשובות בס' ועיין • וזו״ז ורד״ק וראב״ע

. פ׳ שי' הקדמונים

 שנת חובר אשכנזי. לחכם ההורה פירוש 779.
. 18 אופענבאך ב״י : ה״א

 : למי נודע לא , בגימעריאות ההורה פי' 780.
. )אורי( ״.א 148 אוקספורד ב״י

 ף רד״א ב״י :למי נודע לא התורה פי' 781.
.ו.\2177/10 רוסי די ב״י וכן ^.2 183,

 : הגהות עם למי נודע לח ההורה פי' 782.
. )אורי( \!<2153 אוקספורד ב״י

 . למי נודע לח המלות ופי' ההורה פי' 783.
)שם(. \.2174 שם ב״י : ושמות בראשית ע״ס

 למי נודע לא רש״י ובאורי התורה פי׳ 784.
 , מגרמיזא ור״א קרא ור״י שור בכור ר״י בו ונזכרו

 וירא ובפ׳ שמואל, שלמה ור' משולם בן אורי ר'
 מה״ר קיבל והוא שמואל ה״ר מפי :וז״ל כ׳

 והוא אצבעות בעל יורא מה״ר קיבל והוא שבתי
 רד״א ב״י : רש״א של תלמידו הלל ממו״ר

 הורה הדושי א( אח״ז: עוד נלוה נ.\2 260, י!
 סיימתי וז״ל: כ' משפעים פ' ובסוף מאד קצרים

 שור ובכור וגן ופענח חזקוני מס' משפעים
 שמצאתים. כמו לקועיס שאר ועוד מב״ק ומקצת

 בכמות ודל קען ,ז״ל מהר״א מסורת ב(
 בו ונזכרו פירש״י קצור , היפר״ח ג( . ואיכות

 מפי׳ ד( .מאיר ור' החסיד שלמה ב״ר אברהם ר'
 וירא( פ׳ עד )רק הכהן אהרן ב״ר יוסף ה״ר
 אבי יופי ה״ר מיסוד זה כל :וז״ל כ׳ נח ובפ'
 בן יוסי ה״ר הקשה ועוד ,הגן שיסד אהרן ה״ר
 השיב מדרויש שלמה וה״ר וכו' שמואל רבי של בנו
 התורה פי' גליון על )והם ההורה פשעי ה( . וכו׳

 שמעתי כך :כ' ויצא ובפ' הנ״ל( רש״י ובאורי
 ראובן ר׳ מה״ר ששאל ווידא יצחק מה״ר

 יצחק מה״ר זה כל :כ' שמות ובפ' מפמגוש
 עיין • מהרי״ל בימי היה ווידא ]הר״י . ווידא
 מר' דקדוק ס' ובסופו . מהרי״ל[ לקוטי

.דתקמ"ח( תר״י ׳ד עק )תוס׳ :שביאור
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 נתן ב״ר יהודה לה״ר התלמוד על פירוש 802. י
 עתיקים דברים עי׳ רש״י. של תתנו )הריב";(

. ז' דף ב׳
 ירודה ב״ר יוסף לה״ר התלמוד על פי׳ 803,

. ז' דף יחייא לבני דה״י בש׳ עיין . יהייא ן'

 סמנאש ב; יוסף לה״ר התלמוד על פי׳ 805.
דכע״ב. ד״ו להראב״ד הקבלה בש' עיין ערבי. בל'

 חולין ומס' סדרים ג׳ התלמוד על פי' 805.
 ועל , המכנה לפי' בהקדמתו עיין . להרמב״ס

 אלשקר כר״נז לאחרונים בכ״י עוד היה מם׳ קצת
 ה׳ מ' בשג״א כמ"ש היד״א וה״ר אשכנזי ור״ב

לעיל(. ר״ה מש' פי' )ועיי; בכמו. ח״א כלי וכה״ג

 שבועות יבמות ברכות מס' התלמוד על פי׳ 806.
 יוא״ל. ב״י :אריה שיער שמואל לה"ר וע"ז

 מקצתו או רובו או כולו התלמוד על פי' ]ועוד
. חידושים[ , חידושי עיין

 הצל המכונה מהש״ס תמיד מש׳ פי' 807.
 רבינו הוא שתם מפרש בשם האחרונים

 דע״ז יומא מתום' משמע כן . ברוך ב״ר יצחק
 אך נח; חק בספרו בודגיל נתן ה״ר וכ״כ ע״ב
 ח״ב שלי ושה״ג ו' פ' )כנ״ב : מוכרה אינו

 כי ודע כ׳ ע׳ תרכ״ד ישרו; ]ועיין .במקומו(
 המכניות מפירוש הוא האחרונים פרקים לג׳ המפרש

 ואך המשכתא בשוף ונדפס הנשנה להדמב״ם
. ע״ש[ למותר

 הזן אברהם לה״ר התפלה על פירוש 808.
.״ג. 91/8 מינשען ב״י :קבלה ע״פ

 )בע״ס מגרמיזא להר״א התפלה על פי' 809.
 כנ״ל עוד .1484, ף רר״א ב״י : הרוקח(

 : לו מיוחש ופ״א ש״פ והגדה הושענות ועל
 וכה״ג י״נו א' כג״ב )ועי' .ל\. 1010, ? שם
. בשמו( שלי

 ע״ש סירקיש יואל לה״ר התפלה על פי' 810.
. 1142, י{ רד״א בב״י קצתו נמצא . קבלה

 הלוי יפת לכ״ר התפלה ענין פי' 811.
.)אד״ץ( :הקראי

 חיים ב; יצחק לה״ר התפלה על פי׳ 812.
 ף רד״א ב״י :אות כל על ממש הצרפתי

. לג 995,
 ענינ־ס: ושארי בקבלה עמוק התפלה על פי׳ 813.

. 1036, ף שם ב״י
 תלמיד עלגאסוס לאבן התפלות פי' 814.

 ח״א בשו״ת הדכב״ה מזכיר .גאון נסים רבינו
 בשפדו :וז"ל שש שש' לשונו מסגנון חבל . ז' שי׳

 שדר שחיבר כוונתו אולי וכו' בתפלות שחיבר
. ע״ש תפלות פי׳ ונא ודיניהש תפלות

: שרגא ן׳ יוסף לה״ר התפלות פי׳ 815.

 )קוה״ד קמתי: יוסף לה״ר תנ״ך על פירוש 789.
, קע״ו( י׳ תג״י ועיין .ע״א כ' דף

 שמעון. ב״ר קרא יוסף לה״ר תנ״ך על פי' 790.
 ורוב עה״ת פירש״י חת ותיקן שינה הוא

 :כמו בכ״י עוד נמצא נ״ך כפרי על פירושו
 בי ]וגס לי? 255 רוסי די בכ״י נביאים על

 וקצתם .פירש״י[ הוא יחזקאל סוף על הפי'
 • צונן ועיין . במקומם לעיל ותמצא אחדים בב״י
. נו'—דש״ח גא״ל

 ראובן בב״ר יעקב לכ״ר תלך על פי׳ 791.
. זה עיין העשר( )בע״ש

 .הקראי הלוי יפת לכ״ר תלך על פי׳ 792.
 ושראב״ע )אר״ץ(. להם: נמצא ונא בספריהם נזכר

. התודה בפי' זימני כמה מזכירו

 דיטראני ישעי,ה לה״ר תלך על פי' 793.
 עה״ת .דטו״א( )קוה״ד :)הרי״ד( הראשון

 ושמואל שופטים ועל . חומש( נמוקי )עיין
 1 ועיין משה קהלת תורה, )עיין במקראות נדפס

. לעיל( ־'יי־

 בן חלבו ב״ר מנחם לה״ר תלך על פי׳ 794.
 | י״ג נביאים בפירש״י נזכר .ז״ל רש״י של דורו

 קרא ר״י ובפי׳ דלה״ב שועה ברש״י ופ״א פעמים
 | מפרכים בכמה וז״ז דה"י ובפי' ואיוב נביאים

. דש״א( גא״ל )צונן :כ״י קדמונים

 ע״ד .ואלי דוד משה לה״ר תלך על פי׳ 795.
. ל״א מ׳ זצ"ל עיין . פרד״ש

 אלקבץ בן שלמה לה״ר תלך על פי׳ 796.
. י״ג ש׳ תב״י עיין .הלוי

 יוסף ב״ר טוב שם לד,"ר תלך על פי׳ 797.
 מורה לש' הקדמתו בסוף מזכירו . פלקירא ן'

. ע״ש המורה

 ! • מההר אברהם לה״ר התלמוד על פי׳ 798.
)ש״י(. נ״ע: דף ש״ק

 ב״ר הספרדי חנוך לה״ר התלמוד כל פי' 799.
 פי' המעתיק בהקדמת עיי; .ערבי בל' משה

. להרמב״ם נזיקין המכניות
 ב״ר הנגאל ירכינו התלמוד כל פי׳ 800.

 כלי וכה״ג י״ב ח׳ )ול״א ג גאון הושיאל
. בשמו( ח״א

 שמואל ב״ר הנגאל לה״ר התלמוד פי׳ 801.
 : ח״א שלי ושה״ג ג׳ ה׳ )שג״ב : מסכתות כמה על

 1 יוא״ל ביד כ״י נמצא בין עירו מס' ועל .בשמו(
 שי״ר לה״ר השובה ומכאן .ורש״י הרי״ף בו ומזכיר

 בכה״ע עיין .מושיאל ב״י וצ״ל הוא דע״ה שב׳
ן ' .ל״ב העדה דכ״ע תקצ״ב
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 ¥. 130/4 רוסי די ובכ״י ..¥2 627 רח״ם ב״י
. ז״ל לו עשרה שמונה פי' נמצא

 יקר: ב״ר יעקב לרביכו התפלות פירוש 816.
 היא ]ושגגה .בשמו( ח״א שלי ושה״ג ב' )ב״ל
 שלי בשה״ג ועמ״ש . יקר ב״ר יהודה ה״ר וצ״ל

. ע״ז[ בשמותס
 רד״א ב״י :קבלה עפ״י התפלות פי׳ 817.

,7—1495 .
 :שי״ט משנת אשכנזי ב״י התפלות פי' 818.

. מהנ״ל[ א' הוא ]ואולי . :¥. 661 רח״ם כ״י
 נודע לא )?( וידויים תפלות על פי׳ 819.

. )אורי( .¥2 272 אוקספורד ב״י : למי
 : וכוונות נוראים לימים התפלות פי' 820.

.להרמ״ק[ הוא ]ואולי ..¥1100, ף רד"א ב״י
 בעניני הזהר מס' ומאמרים פי'התפלות 821.

.626 רח״ם ב״י : התפלה
 והר״א להרגמ״ה וי״כ ר״ה תפלות על פי׳ 822.

. ו.\2 349 טיגכען ב״י : וזולתם מגרמיזא
 להרמ״ק: כוד ע״פ וי״כ ר״ה תפלות על פי׳ 823.

 ן( גס ואולי \.2 780, 1665, ן( רד"א ב״י
 .לעיל יו״ב עבודת ,פי ג״כ ועי' . .¥2 928,

. דקפ״א ח״א פירשנו ועי'
 : למי פורש לא חבקוק תפלת על פי׳ 824.

 לה״ר הוא ]ואולי . .¥129/0 רוסי די ב״י
 ?( )מרומי דניאל ב״ר משה ב״ר יהודה

. ע״ש[ שלפניו שפרים כג'
 בדרך הקנה בן נחוניא ר׳ תפלת על פי' 825.

. .¥111/2 מינכען ב״י : רחבה
 רד״א ב״י : קבלה ע״פ ר״ה תפלת על פי' 826.

,1072.
 : קבלה ע״ס עשרה שמונה תפלת על פי' 827.

 רוסי די כ״י וכן ..¥2 1499, ן( שם ב״י
 הנ״ל שרגא ן׳ לר״י הוא ואולי ..¥2 327/3

. 815 סי׳
 9 רד״א כ״י : שטרות תקוו על פי' 828.

,724 ¥2. .
 ברכיה אהרן לה״ר זהר תקוני על פי׳ 829.

בשמו(. ח״א שלי ושה״ג ע״ג א' )שג״ב דמודינא:
 .לוצאטו להרמ״ח זהר תקוני על פי׳ 830.

. דנג״ב הקנאות תורת בס׳ עיין
 שער שמואל לה״ר זהר תקרני על פי׳ 831.

. יוא"ל ב״י :אריה

 ע״י מסודר להאריז״ל התיקונים על פי׳ 832.
.3.5 .¥2 1038, ן( רד״א צמח:כ״י יעקב ה״ר

 פי׳ )עיין .ונו׳ מגלות המש תרגום על פי' 833.
. לעיל( וכו׳ המלות

 עה״ת וירושלמי יונתן תרגום על פירוש 834.
 יעקב ב״ר דור אסתרלה״ר שני הרגום ועל

 ]וי״א .4ס ,שס״ט ,פראג :משעברשין
 ח״א פירשנו עי' .רצ״ז בשנת שם ראשונה שנדפס

 ¥.( 775, ן( )רובענש 4סתקמ״א,;״ט(.פראג5דק
.הערצבערג( )רשי׳ . 4ס , תקמ״ט , שם

 )השמטות :ב״י .כתובים תרגום על פי׳ 835.
. במקומו( שלי ושה״ג ול״א

 : בלה״ק אסתר ממגלת שני תרגום פי׳ 836.
 . הנדפס מהר״ף פי' הוא ואולי , יה״ש ב״י

. תורה( )עיין

 כהן משה לה״ר עשר תרי ׳על פי׳ 837.
 ח״א פירשט עי' . ערבי בל׳ גיקיטיליא

. בהערה דקע״ה
 רר״א ב״י :למי נודע לא עשר תרי על פי' 838.

. .¥2 1370, ן(
 יבמות על הראשון ישעיה רבינו פירושי 839.

 .יוא״ל ב״י נדה: קדושין גיעין נדרים כתובות
. דנ״ב( ד' )המזכיר

 שונים בכ״י נמצאים הפטרות פירושי 840.
 בסוף או פרשה כל בסוף אס שונים בדרכים

 וקצתם בפ״ע מבוארים קצתם ,התורה פי׳
.דפ״א( גא״ל )צונן : מזולתם מלוקעים

 ספירות על העשר המדות פירושי 841.
 : נמצא ממנו קצת .למי נודע לא , בקבלה

. .¥2 24/4 אוקספורד ב״י
 לא פרשיות ודרושי מסורות פירושי 812.

.\.21411, ף רד״א ב״י : למי נודעו
 יבמות הרי״ף על הריטב״א פירושי 843.

. .¥2 633 רח״ם ב״י :ומעין
 : הקדושים שמות שער פירושי 844.

 רומי ל' מתרגום אבל . ¥. 1017, ף רר״א ב״י
 הוא וא״כ וכו' שאר<< "ופירושי שצ״ל נראה שם

.שלפניו ב״ב של שם פי' לס' המשך

 ד׳ כולל . קניזל ס' ג״כ ונקרא פירושים 845.
 : והם ,פירש״י ועל עה״ת שונים חבורים וה׳
 ר׳ פי' אלמושנינגב( שמואל ה״ר פי' א(

 . אלבירלה הר״מ פי׳ ג( . קניזל יעקב
 גרשון ב״ר אלדערי איו אהרן ה״ר פי׳ ד(

 : למי נודע לא הרמב״ן על פי' וקצת
 אלדערי אבו ]ר״א . 2ס , חש״ר , קונשטנטינא

 ובתו" .אלרבי גס אלדבי ר"א לו קורין יש הנ״ל
 על אהרן מטה : והם כפריו כמה מזכיר פירושו

 . לה״ק דקדוק המיישר ס' . ושבע״פ שבכתב תורה
 פרהי וס' הנפש על אלקות-חבור בעניני הקדש נזר

 ועיי! .כ'—דתקי״ח גא״ל צונן ועיין .האלהות
. ו'[—ודקצ״ג ח׳—דקס״ו תל"א ציון
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 לי׳ ואיכה רות אסתר על פירושים 8 56.
 אליעזר ב״ר טוביה לר׳ חלבו ב״ר מנחם

 פלוני ולאיש לרשב״ש קרא יוסף לר׳

 המבורג )מכ״י ראשונה לאור ז"ל.יצאו צרפתי
 עם יעללינעק אהרן ה״ר ע״י ^.( 32

.8ס החרט״ו, לייפציג, : ככתבם בל״א הקדמה
 מאראני: יעקב לה״ר הזהר על פירושים 8 47.

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג ה׳ י׳ )ול״א
 ס' )עיין .,וכו הרמב׳יס על ,וחי פירושים 848.

. שם( ומ"ש המנוחה

 אף יהודה לה״ר הנ״ך על והי' פירושים 849.
 יוסף עין בס׳ נזכרו . אזמיר מרבני נעים

.פ״ז( י' )תג"י : חזן למהר״י
 .צרכת מרבני הנביאים על פירושים 850.

 \.2 5 מינבען ובב"י פאריז ב״י בכמה נמצאים
.דפ״ה( גא״ל )צונן : דלהלן

 במקומות יצחק עקדת ע״ס פירושים 851.
 במכתבו מזכיר . מקנדיא יש״ר לה״ר הקשים

. וכו' אחוז
 קמ״ב משנה עה״ת הראב״ע על פירושים 852.

 פה נמצאו וכן .שד״ל ב״י :למי נודעו לא
 על ק״ב מהרצ״ה ביד ישנים כ״י פי' ב' עירנו

. למי נודעו ולא בראשם השרים עה״ת הראב״ע

853.

854.

855.

856.

857.

858.

859.

 :למי נודעו לא עה״ת רש״י על פירושים
, 634 רח״ם ב״י

872.1

 על קצר הלמוד וקצה רש״י של פירושים
 עם המקרא הפרי שארי וכל והפטרות הורה
 לה״ר מפרשים ושארי ממדרשים פירושים הוס׳

 ווירצבורג ממדינת ש־מואל ב״ר שלמה

 : גדולים כרכים ב׳ סהקצ״ג, ד״א משנת
. \.2 5 מינכען ב״י

 יוסף לה״ר ההורה על פירושים
 הדיר נזכרו . ?( יצהק )ב״ר מאורליאנש

 • דע״ה( גא״ל )צונן : ז״ז וגס רזא פענח בס'
 נח לה״ר התורה על פירושים

 זרע ובם׳ טוב ברבת בס׳ נזכרו . מטאמשוב
. ד׳( נ׳ )תג״י :ברך

 מקצתה או כולה ההורה על פירושים
 ושונים: רבים פאריז בב״י למי״נמצאיס נודעו ולא

 כפר[. אוצרות בשארי ז״ז ]וגם . דפ״ה( גא״ל )צונן

 . נאון האי לרב תנ״ך על פירושים
 והראב״ע רש״י כמו מקדמונים הרבה מובאים
 ועיין • וזולתם ובפרשיו המקרא בפי' והרד"ק
. שם כ״ח והערה שי״ר לה״ר רה״ג תולדות

 קריוו יעקב לה״ר תנ״ך על פירושים
 למהר״י יוסף עין כל נזכרו .באזמיר מ״ץ

. פ״ו( י' )תג״י : מזן

860.

861.

862.

863.

864.

865.

866.

867.

868.

869•

870.
871.

 בב״ר ישועה לכ״ר תנ״ך על פירושים
 ספריו וכל ,ערבי בל׳ הקראי עלי בן יהודה

 משה בב״ר טוביה כ״ר ע״י ללה״ק נעתקו
 .דס״ד( ח״ב )פירשע :בכ״י ונמצאים הקראי

 :דאטו מרדבי לה״ר תנ״ך על פירושים
. יוא״ל ב״י

 ב״ר שמואל לרב תנ״ך על פירושים
 ועי' פ״ר קדמונים במפרשים נזכרו . גאון הפני

 רד״ק ועי' וז״ז עה״ת ופירושו הראב״ע הקדמת
 לה״ר גאו; האי רב תולדות ועיין . כ״נו ש״א
. ח' הערה שי״ר

 שמריה לה״ר תנ״ך על פירושים
 : ז״ל הלוי אלקבן ן׳ הר״ש מזכיר .האקריטי

 במכתבו בעצמו המחבר ]וכ״כ .י״א( ש' )הג״י
 זולת תנ״ך כל על פי׳ שחיבר ברומא היהודים אל
 צ' דף ב' או״נ עיין . ודברים במדבר ויקרא ס'

 מזמור על שפירושו עוד שם בתג״י ומ״ש . וכו'
 הוא כי היא שגגה עוב שוחר במדרש נדפס קי״ע
. ע״ש[ היצהרי מתתי' לה״ר

 אבי מיימון לה״ר התלמוד על פירושים
 • המשנה לפי' הרמב״ס בהקדמת עיין . הרמב״ם

 לה״ר שו״ט בדרך התלמוד על פירושים
 יונה: רבינו של רבו שניאור ב״ר שמואל

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג ל' ש׳ )שג״ב

 עמוק נוראים ימים תפלות על פירושים
 : הלוים מן מתתי' חתום ובסופו בקבלה

 . איה מקומו לי נודע לא ובק״ד תקמ״ב רד"א ב״י

 שמואל לה״ר עשר תרי על פירושים
 משד. קהלת במקראות נדפסו . אלמושנינו

. תורה( )עיין
 ומפרשים המבארים כאלה רבים הבורים ועוד

 , באור )עיי; .פרעי בשם נקראו ולא זולתם דברי
. לעיל( הדושים , חדושי ,באורים

 .עטר ן׳ הייש ה״ד . גינוסר פירות
 עם תואר. פרי להם וקרא י״ד, ס״ע על חי׳
 .תק״ב ,ד״א :פילוה די לר״ה הדש פרי
 חמ״ד . תק״ע , לעמבערג . תק״ע , ווין

 . 2ס , תק״ע ,רובינשטיין( אורי אצל )זאלקווא
 הבחן נפתלי ה״ד .גינרםר פירות
 בנרת יש ובסופו ,שו״ת .לובלין אבד״ק

 אבד״ק כ״ץ נפתלי ה״ר לנכדו שו״ה
. )שי״ג( :פפד״ט

. ישראל( כנסת )עיין . פלא
 . פאפו אליעזר ה״ד . יועץ פלא

 . 4ס ,תקפ"ר ,קושט׳ :השכל מוסר תוכחת
. 8ס , 1860 , בוקארעשט
ופעולת המרפא כח על הטבע[ ]פלאות
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 ובאמת בדוי ]שס ..¥2 280/8 מינכען הטבע:כ״י
מאסויהנרמש״ש[. מאבן נפרדים סמים ה' הוא

 הובא . מהאריז״ל קבלה רבות פלאות 873.
 ס' בסוף אשטרפולי למהר״ש שושנים בלקונוי
. ע״ש קרבים

.שבת( תוספת )עיין , פלאים 874.

 חיים ב״ר יוסף ה״ר . אלהיט פלג 875.
 ושוניות משבתות קצת על חי׳ . צרפתי
 וע״ז יבמות שבועות ביצה במש׳ חמורות

 פ' יוסף יד בספרו מובא . ודינים פסקים וקצת
. שכ״ה( )סה״ד : ע״ש מקץ

. שבע( באר )עיין . אלהיט פלג 876.

 דוד משה ב״ר דניאל ה״ר . מים פלגי 877.
 עיקרי בספרו מביאו .חיכה על פי' . טירני
. )שי״ב( :הד״ט

 . טאננענבוים זאב ה״ר .מים פלגי 878.
.8ס 1846 אפען, : השנה עתות כל על דרשות

 . אורנשטיין יעקב ה״ר . מים פלגי 879.
 פראק הלאנדעסגאווערנער מות על הספד

 , לעמבערג : הויער פאן פרייאהעררן
. 8ס , במקהלו״ת

 .לעטעריס הלוי מאיר ה״ר .מים פלגי 880.
. 8ס , תקפ״ז , לבוב : שונים שירים

 . פורטו כהן משה ה״ר .מים פלגי 881.
 דרוויגו המיס מקוה האוסרים פשקי לכל מאסף

 ממנו המגיד" "אמר במלות בו הנרשם וכל
 המתירים פשקי כל על והמשיג המשיב הוא
 שלמה ב״ר הבטליון ה״ר האושר החכם נגד
 ההשגות הבור ובסופו ברוויגו. דאתרא מרא

 : בר״ת שמו וחתום המתירים פשקי על
.ה׳( מלחמות ועי'.)4ס , שס״ח ,ד"ו מכפ״ו:

. באר( מי )עיין . מים פלגי 882.

 . זאמושטש דוד ה״ר .בגבעה פלגש 883.
 : )דראמא( ההוה ע״ד בגבעה פילגש מעשה

. 8ס , תקע״ח , ברעסלויא
 ב״ר ישעיה יעקב ה״ר .בגבעה פלגש 881.

 שיצא בתולה על כ״י ארוכה תשובה . יצחק
 את בטלו דעירה וב״ד קדושין שם עליה

 : גדול בתוקף עליהם חלק והוא הקדושין
• (ג)שי״

.האורב( )עיין .דשמואל פלוגתא 885.

 ב״ר בצלאל ה״ר הדרשן . הרמון פלח 886.
 קטרוג מאמר על דרשות .מקאברין שלמה

 נדפם ולא פנים במ״ט ואיל בשעיר מנוא אמון
 , לובלין , תי״ט ,ד״א : אופנים כ׳ על רק

 צדק צמח ובס' . 4ס ,תמ״ט ,פראג . תכ״ב

 ט׳ עוד נדפסו משאלוניקי דוד יושף לה״ר
 ובב״י .במקומו( שלי ושה״ג י״א )שנ״ב *. פנים
 באודי תוס׳ עם כשלימות נמצא .¥2 382, ף רד״א

. ע״ש / תמוהים מדרשים כמה

 מפאנו. עזרי׳ מנחם ה״ר . הרמון פלח 887.
 דמונים פרדס מש׳ האצילות לחלק ובאור קצור

 . 4ס , תס״ח , ד״א .ש״ם ,ד״ו : להרמ״ק
 כנ״ל עוד . אמת( שפת , רמונים עסים )ועי׳
 נערב אור וש׳ יו״ב עבודת פי' לו ונלוה

. 4ס ,תקמ״ו , קאריץ : להרמ״ק

 די ברש״ט משה ה״ר .הרמון פלח 888.
 אשכנזי ר״א ב״י : ל״ת מצות על . ליאון
. .(¥2 24 תר׳ינן עק״ד )תוס׳

 ב״ר שעפטיל שבתי ה״ר .הרמון פלח 889.
 של )זקנו מפראג הורוויק הלוי עקיבא
 למהר״ש דמונים עסיס ע״ס פי' .השל״ה(

 ח״א )פירשנו . 4ס , תקנ״ג , קאריץ :גאליקו
 א״א כפשועם ]ודברים ע״ש( ודתי״א דקפ״ח
. זמנים[ בסדר להולמם

 ונחלקו רבו מחברו על . הפליאה ש׳ 890.
 זוז״ עמוקות מגלה ש׳ בהקדמת :כמו הדעות
 בש״י .התנא הקנה בן נהוניא לר׳ מיחשו
 כל אם במאמר • הקנה לאביו מיוחש ושה״ד

 לה״ר מיוחש י״ז סי' מפאנו להרמ״ע חי
 מינכען ובכ״י .מפראג קרא אביגדור

 ושם ירוחם בן אלקנה לר׳ מיוחש 22
 ובש׳ אביגדור. ר' זקנו שם עוד נושף .¥2 95

 קארו ר״ג של בפליאה :כתוב דכה״ג קרנים
 קדושים. וכולם לאחרים גס מיוחם אלה וזולת

 מהותו ועל .במקומו שלי ושה״ג ח' שנ״ב עי'
. ק'( באות הקנה ם' )עי'

 ע״י יקרים כ״י שמונים רשימת . הפליט 891.
 וחקירו׳ הערות ובסופו צונץ ליפמאן הרי״ט

 , ברלין :זקש שניאור לה״ר קצתם על
. 12ס ,תר״י

 יהודה ה״י . יהודה בית פליטת 892.
 מספרו לפליטה הנשארות שו״ת .לירמא

. 4ס , 1647 ,ד״ו : שנשרף הגדול
 ע״ס וסה״ד בש״י כ״כ . יוסף בית פליטת 893.

. זה לפני לנז׳ שכוונתו בכנה״ג הדפוס טעות

 דפינחם(. קנאותיה )עיין פיגחם. פלילות 89 4.

. הכופר( אשכול )עיי; . הפלט ס' 895.

 ביתן )עיין . המצות באור פלט 896.
. המשכילים(

 האותיות בין ויכוח . האותיות פלפול 897.
 , קונשטנטינא : וחרוזות לשון בצח ת' עד מא׳

. 8ס , חס״א ,ברלין . של״א
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 נתהבעו אשר הקשים הדבורים על פלפול 898.
 ופסחים ועירובין ב״ק במס׳ האחרונים גדולי

 לה״ר הש״ל בשנת במצרים נעתק .וכתובות
."ץ. 696 רח״ם ב״י :מיימון אליעזר

 הגדה )עיין .וכו׳ זמנים זמן על פלפול 899.
. וכו׳( זמן על

.מלך( מעדני )עיין . חליפתא פלפולא 900.

 יוסף. ב״י יואל ה״ד חריפתא. פלפלא 901.
 ,זאלקווא : וגדולים גאונים בשם הורה הי׳

 ,המבורג . חק״מ , שם .תקל״ו ,שם .תצ״ו

. 8ס , תקע״ח , נאווידוואהר . הק״ב

 . שור יעקב ה׳ר .חריפתא פלפלא 902.
 ,אחזת״ו א״ל , ד״א :סנהדרין מס׳ על חי׳

. שור( יעקב ה"ר הי׳ )עיין . 4ס

.הבית( פתח )עיי; .הבית פנות 903.

. צבאם( מספר )עיין . צבאם פנלת 904.

.ישראל( בית )עיין . אדם פני 905.

. האדמה( פרי )עיין . האדמה פני 906.

 שלמה בה״ר אהרן ה״ר .אהרן פני 907.
 : טורים ארבעה כסדר שו״ת .אמאריליוו

. 2ס ,תקנ״ו ,שאלוניקי
 ע״פ התורה מכל התיבות סדר .אליהו פני 908.

. )שי״ג( : 4ס מאד, יכן ב״י ,"ב א

 אברהם ב״ר ליב אריה ה״ר .אריה פני 909.
.2ס ...זולצבאך עה׳ית; דרושים קרדווירו.

 חיים ב״ר ליב ה״ראריה . אריה פני 910.
 ובתוכם ובאורים ופסקים שו״ת .ברעסלא

 בעניני פרקים י״ב השטרות יסוד מאמר
. 2ס ,שמר״י ,ד״א :צ״א(—פ׳ )הי' שערות

 משה ב״ר ליב אריה ה״ר . אריה פני 911.
 מילי ובסופו הש״ס, כל על גפ״ת הי׳ . כ״ץ

 ה״ר ולחמיו הנ״ל לאביו הורה חי׳ דאבות

. 4ס ,תקמ״ז ,נאווידוואהר : קמץ אשר
 שמואל ב״ר ליב אריה ה״ר .אריה פני 912.

 הרמב״ס פי׳ על בחור . הכהן זאנוויל

 ובסופו ירק הנועע ומשנת ערוגה למשנת
 הי׳ וקצת תכונה על המאורות מהלך קונע'

. 4ס , תקי״ר , זאלקווא : גפ"ת
יהושע(. פני יהודה, אהלי )עי׳ אריה. פני 913.

 ב״ר ליב אריה ה״ד .זוטא אריה פני 914.
 : עה״ת דרשות . זאמושטש אברהם

. 2ס , ת״פ ,ווילמרשדארף
 אוהלים(, יושב אהרן, בית )עי' הבית. פני 915.

.אזולאי דוד יוסף היים ה״ר .דוד פני 916.
 נמוקי ובתוכם הפרשיות כסדר עה״ת הי׳

 ימין זרוע מס' ח״א בא ובפ׳ וזולתו הרי״ד

917.
918.
919.

920.

921.

922.

923.
924.

925.

 שלל צוארי התורה ובסוף ש״פ הגדה על

 פנים סבר קונע׳ אהרן ועד הפערות על
 , 2ס , תקנ״ב ,ליוורנו : והקונים השמעות
. )יוא״ל(

 .אליעזר( דמשק עיר )עיין . דמשק פני

. משניות( )עיין . זקן פני

 , הורה ,ספר מגלת )עיין . חמה פני
. אור( תורה חומש
 מ״ט פלק יהושע ה״ר . יהלשיע פני

 ,זאלקווא : התורה כסדר דרושים . בלבוב

. 4ס ,תק״ב
 אבד״קקראקא יהושע ה״ר יהושע. פני

 פארק ה״ריושע :ד' הערה דרע״ב )ופירשנו
 כסדר שו״ת .הסמ״ע( ב; יוזפא יוסף בה״ר

 קמ״א ועוד . 2ס , עת״ה , ד״א : ש״ע ד׳
 בב״י נמצאו הנדפס בהקדמת הנזכרות שו״ת
. 763, ץ רד״א
 אבד״ק יהושע יעקב ה״י .יהושע פני

 בגפ״ת עצום בפלפול ש״ס חי' .פפד״ט
 לרוב ומיישב ואחרונים בהר״מ גם ולפעמים

 מגיני כס׳ זקנו ע״ד רש״י על התוס׳ קושיות
 ברכות מס׳ על ח״א : הלקים לד׳ ונחלק שלמה
 . תקי״ב ,פפד״ט :מועד סדר וקצת ושבת

 . 2ס , תקס״ט ,לעמבערג .תקב״ו , פיורדא
 וקדושין גיעין כתובות מס׳ על כנ״ל ח״ב

 ושאר הדש בדין ארוך ופסק קו״א ובסופו
 . תצ״ט , ד״א :הנ״ל ח״א לפני נדפס ,ענינים

 . 2ס ,תקס״ט ,לעמבערג .תקב״ו , פיורדא
 ה״ר בנו ע״י נדפס וב״מ ב״ק הי׳ כנ״ל ח״ג
 .תקט״ז , פפד״ט : דאברמיל אבד״ק נתן

 . 2ס , תקס״ט ,לעמבערג . תקל״ט , פיורדא
 ושבועות מכות , חולין מס׳ הי' כנ״ל ה״ד

 אריה פני ובסופו ח״מ עור על וחי׳ ולקועיס
 ליבוש אריה ה״ר לבנו ב״ק מס' על חי׳

 ה״ר לנכדו ב״מ מס' על וחי' הנובר אבד״ק
 . תק״ט ,פיורדא :פרידבורג ליב אריה

 . 2ס ,תקע״ה , שם . תקס״ט ,לעמבערג
 .2ס תקצ״ר, סדילקאוו, החלקים: כל כנ״ל עוד
 הגדולים(. המאורות שני )עי׳ יהלשע. פני

 ב״ר ליפא הנגיא יוסף ה״ר .יוסף פני
 י״ד ש״ע על חי׳ .מייזילש הירץ נפתלי

 מהנ״ל וח״ב הרוחה. שער בשם רבית הלכות
 בשם ונקרא דפסהא עניני על וכללים שערים ג'

. 2ס ,תר״ז ,לעמבערג : דפסהא כללא
 אברהם ב״ר יצחק ה״ר .יצחק פני

וחרוזים בשירים י״ד ש״ע דיני כל . היות
 ותוס' השירים פי׳ ועם רברבי אפי בשם

 .שערים למאה ונחלק זוטא אפי בשם דינים
פוזנא ק״ק שרפת על מספד שיר לו נלוה
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 מאנש ה״ר מחת .שמואל ה' בנו מות ועל
. 4ס ,שנ״א , קראקא : המחבר בן

 אייזיק יצחק ?־(.ה״ר —)פרי יצחק פני 926.
 הפטרות על פי׳ מקאפולי. להוי אליהו ב״ר

 . ת״צ ,וואגזבעק :שוביס מספרים מלוקט

. 4ס ן תצ״ט , שם

 הגט סדר ח״א :הלקים כ' . יצחק פני 927.
 בפס חליצה וסדר לחזקיהו מכתב בפם

 ב״ר מרדכי חוקיה לה״ר מרדכי מאמר
 לנכדו שו״ת ג' וח״ב .בסאן חיים שמואל

 קרוא בשם גוויירה יצחק ב״ר מנחם ה״ר
 : שבת שומר ,קדושה אסור , מקרא
. 4ס ,עדתי״ך , מנטובה

 . פראנסים יצחק ה״ר . יצחק פני 928.
. 2ס ,תקי״ג ,שאלוניקי : דרושים

 זלמן שלמה ב״ר יצחק ה״ר .יצחק פני 929.
.4ס תקנ״ה, לבוב, :ביצה מס׳ על הי׳ הכהן.

 הל׳ על הי׳ .שן יצחק ה״ד .יצחק פני 930.
 )רשימת . 4ס , שנ״א , קראקא : שחיטה

. וצ״ע( רוו״ק

 דוד ב״ר יצחק ה״ר .זוטא יצחק פני 931.
 סדר על חי' הש״ס על מחבורו ח״א . מיאנוב

 קדשים לסדר מח״ב קו״א ובסופו ומועד זרעים

 ]וכ׳ . 2ס , תצ״א , ד״א : נזיקין טהרות
 הלכות הי' רברבי אפי ה' שחיבר בהקדמתו
 , יצחק מנחת , הלכה דברי וס' ושו״ת ופוסקים

. ע״ש[ יצחק פחד

. רחמים( כפא , דוד כפא )עיין . כסא פני 932.

.צדקה( שמש )עיין .הכרובים פני 933.

 אבד״ק העשיל יהושע ה״ר ,לבנה פני 934.
 ע״ד בתשובתו ומזכירו . שו"ת . שוואבאך

.)שי״ג( :ע״ש הישר אור בס' בקליווא הגע

 .נאבארו יצחק בכור ה״ר . מבין פני 935.
 ,שאלוניקי : הלקים ב׳ סנהדרין מם' על חי׳

. 2ס ,ע״ו—תקע״א
. ושייר( תנא )עיין . המים פני 936.

 על פי׳ .בוזאגלו שלום ה״ר . מלך פני 937.
 מאמרי פי׳ מלך כבוד ובסופו האדרות

 והשמטות למהרח״ו חיים עץ בס׳ התיקונים
. 8ס ,תקל״ג ,לונדון : מלך כסא לספרו

 שמעון ב״ר משה ה״ר .המנורה פני 938.
 מראה בחי' מביאו . עה״ת הי' . מרגליות

.)שי״ג( :הירושלמי על שלו הפנים

 פי׳ .אלמושנינו משה ה״ד . משה פני 939.
 בכ״י נמצא אבל .)ש״י( ב״י , התורה על

 שמדות ע״ש פי' שהוא שם ול ״¥. 697 רח״ם
. במפתה גם וע״ש לארישעו

 .כ״ץ ישעיה ב״ר משה ה״ד .משה פני 940.
 : מסכתות בי״ח הש״ס אגדות על הי'

 מתנת ש׳ ]ג״ח . 4ס ,תע״ו ,ווילמרשדארף
 משוה וש׳ עה״ת, משה דרוש הלכות, חי׳ הלקו
. ודרושים[ ואגדות הלכות חי׳ משה

 • יפה יששכר ב״ר משה ה״ר משה. פני 941.
 ,לובלין : בראשית ע״ס מדרשותיו א' דרוש

. 4ס , את״ם
 ב״ר מרגליות משה ד,"ר .משה פני 942.

 ועמו ירושלמי תלמוד כל על פי' .שמעון
 . ורמב״ס בש״ס שו״ט כחוס׳ הפגים מראה

 . תקט״ו , ד״א : נשים ע״ס ממנו נדפס

 : נזיקין וע״ס . 2ס תקצ״ז, ,ווארשא
 ודף ברכות מס' ועל . 2ס ,תק״ל ,ליוורנו
 . שער( )בלי ליוורנו ד׳ פאה ממס׳ ראשון
.בכ״י עוד מועד סדר וכל זרעים סדר ויתר

 שבת מש' על הי' חייט מים באר ש׳ ]ג״ח
 מש' ריש הנ״ל הפנים במראה ומזכירו ,ועירובין

. ע״ש[ שבת
 נסים ב״ר משה ה״ר . משח פני 943.

 טורים ד׳ )כסדר חלקים ג׳ שו״ת .בנבנשתי
 : ה״מ ש״ע בדיני שו״ת ק׳ ח״א :הלק( בכל

 קל״ב ח״ב . 2ס , הז״ה הבי״ת ,קונשטנטינא
 . 2ס במשפ״ט, שם, : אה״ע ש״ע בדיני שו״ת

. 2ס תע״ט, ,שם י״ד: ש״ע בדיני שו״ת ח״ג
 מנחה , משה אוהל )עיין . משה פני 944.

. ישראל( עיני , חדשה

 ישראל בן יוסף בן מנשה ה״ד רבה. פני 915.
 רבות במדרש התנ״ך פסוקי לכל ומ״מ מפתח
 מפתה ובסופו תנ״ך סדר ע״פ וח״מ עה״ת

.4ס שפ״ח, א״ב:ד״א, כסדר בערכין העניניס

. יעקב( שארית )עיין . לבה פני 946.

 הונס בעיר לומר שנוהגים מה . הרגל פני 947.
 , ליוורנו .מוצ״ש בכל לפסח פורים בין

. 8ס , שיש״ו
. יעקב( שארית )עיין . שבת פני 948.

 .אמארילייו שלמה ה״ר .שלמה פני 949.
 : הדין מוסדות על רובם וכמעט דרושים

 : $ הערה דת"ל גאי׳פ )וצונן .תע״ז ,שאלוניקי
, 2ס ,עת״ה(

 . גאנצפריד שלמה ה״ר .שלמה פני 950.
. 2ס ,התו״ר ,זאלקווא : ב״ב מס' על חי'

. ישרים( מגד )עיין . שמעון פני 951.

 אברהם ב״ר יצחק ה״ר .חדשות פנים 952.
 ופוסקים השו״ח מכל דינים הי׳ ישורון. חיים
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פסיקתא488יפות פניכ

 יצחק ב״ר יוסף ה״ר .מסבירות פנים 960.
 ונראה נטויה זרוע בספרו מביאו . חבר אייזיק

.)שי״ג( : אבות פי׳ שהוא

 מיינשטרש. משה מסבירות.ה״ר פנים 961.
. קי״ד( מ׳ )תג״י : גפ״ת על חי׳ . מווין

 שמעון ב״ר משה ה״ר .מסבירות פנים 962.
 : ח״א יעקב בעין אגדות קצת על הי' . הזן

. 4ס ,חכ״ג , פראג
 נעתק התכונה חכמת על . במשפט פנים 963.

 אברהם ב״ר שלמה ה״ר ע״י איטלקי מל׳

. יה״ש כ״י : אביגדור

 .אייבשיין יהונתן ה״ר .הדת פנת 964.
 העולם נברא לא למה הקדמות לבעלי להשיב
 הנדפס יהושע פני לבעל במכתבו הזכירו . מקדם
. ע״ש והאחרון ב׳ מכתב ג׳ בכ״ח

 שלמה ככ״ר יצחק ב״ר .ימרת פנת 965.
 ללמוד עקרים עשרה באור . הקראי

 המצות מס' שבת בדיני שערים וד׳ התלמידים
 וכו' אחוז מכתב ואח״ז בקצרה בגי משה לכ״ר

 יאבט הרי״ט מכתבי וג' מקנדיא להיש״ר
 כתובים הקראים אל צ״א— הקפ״ע משנת

 שו״ת סייח ובסופו קדר בל׳ ומתורגמים עברית
 .צדק״ת ,גוזלאוו :קדר בל׳ האמונה בעניני
 מי׳ אחרון ודף ח״ר בשנת חדש שער לו ונדפס

. 4ס בסופו דברים בהשמטת הנ״ל עיקרים

 הטרוקי הרופא אברהם ב״ר .ידא פס 966.
 : שונים לקוטיס . הקראי יאשיהו כב״ר

. )אר״ץ(

 .אזולאי דוד יוסף חיים ה״ר . ידא פס 967.
 הרגל שמחת נספרו הזכירו .' הרמב״ס על הי'
. )יוא״ל( :ע״ב דג״א מ״ב

 המכונה עמדין יעקב ה״ר .גדול פסח 968.
 שבת. דוהה אם פסח ענין על דרוש . יעב״ץ

 : ליעקב[ הקשורים מספרו חמישית מוליא ]והוא

. 4ס , תקל״ה , אלטוכא
 ישראל ב״ר חיים ה״ר .מעובין פסח 969.

 וע״פ המן לבדיקת דינים שס״ה . בנבגשתי
 וסדר ככה״ג מספריו מלוקטים הסדר ודיני

 ההגדה וסדר הראשון יו״ט ללילי ערבית תפלת

 . ההיא( בשנה פעמים )ב׳ . 4ס , תנ״ב ,ד״ו
 הגהות )ועם .אשכנז כמנהג נוספות עם

 כרד״א ]ודלא (441 צעדנער : יעב״ץ ה״ר ב״י
בשג״ב מ׳ש גם . תס״ב :״\י. 225 493, ף
 לא בקושט׳ גס שנדפס במקומו שלי ושה״ג כ״ב ם'

. חבר[ לו מצאתי

 ב״ר טוביהו ה״ר .)זוטרהא( פסיקתא 970.1
פסוקים ובאורי הדרשים •דגדול אליעזר

 .ובסוף טורים ד׳ כסדר הב״י ההר אחרונים
 כסדרן וירושלמי בבלי ש״ס בסוגיות מפתח ח״ב

 ונו״כ ורמב״ס ותום' ורש״י הפוסקים ולשונות
 . תי״א ,םפר״מ תי״א. ד״ו, : והרא״ש ומרדכי

 । גדול(. 8ס או )קטן 4ס ,חש״ד( ויש חט״ד )ויש

 איש הלוי פינחס ה״ר . יפות פנים 953.
 . 6תורר )עיין , עה״ת גדול פי' . הורוויץ

 , וכדומה( )זאלקווא חמ״ר :לבדו כנ״ל עוד

. 4ס ,ירא״ת
 הסתר: על משה חמד הרב לנכד יפות פנים 95 5 .

 שנחלף משגגה לו ]וחוששני )שי״ג( . 4ס , חמו״ד
 )עיין . יאשלועער ב. למ. מאירות פכים גש' לו

. אסתר([ ,הורה

 פרוגנוסטיקון ס׳ הוא . לפנים פנים 955.
 להגיד לאבוקראט ז?(0ח§08110011)

 ונעתק בחלאים הקרינה השר את מראשית
 הר״ש תלמיד משה ב״ר תנחום ה״ר ע״י

 .750/4 רוסי די ב״י : אביגדור בר״א
. הידיעה( מקדמת )ועיין

 יצחק ב״ר מאיר ה״ר .מאירות פנים 956.
 : חלקים ד׳ ש״ס והי׳ שו״ת . אייזנשטאט

 ד' כסדר בראשו מפתח עם שו״ת ק״י ח״א
 סי' על להשגה תשובה קו״א ואחריהם טורים

 חי׳ החרון ועד המסורה( על פי' )עיין בו ל״ז
 שבת וחי׳ הנוסחאות והגהות זבחים מס'

 בשער כתוב ח״ב . 2ס , עת״ה ,ד״א :וחולין
 של מהבוריו ח״ב ובאורים והי' שו״ת :וז״ל

 חי׳ רק וכולל .וכו' ב״ק וחי׳ וכו' הרה״ג
 : ומפתה שו״ת קצ״א ואה״ז גיטין מס'

 מס׳ על חי' ה״ג . 2ס ,חצ״ג ,זולצבאך
 , זולצבאך :שו״ת ובסופו וביצה קדושין

 ב״ק מס' על הלכות" "הי׳ ה״ד .2ס , חכח״ם
 זולצבאך, מאירות: פכים בשס בשער נקרא ולא

 . 2ס , )הפ"ט( למהזיקי״ם הי״א חיי״ם ע״ץ
.2ס חקצ״ג, סדילקאוו, : החלקים כל כנ״ל עוד

 סי׳ ש״ם חידושי )עיין מאירות. פנים 957.
. אסתר( ,תורה •267

 פייביל יהושע ה״ר .מסבירות פנים 958.
 על השגות .פרעמסלא אבד״ק תאומים

 בסוף נדפס ל״ז סי׳ ח״א : מאירות פכים שו״ת
 ברלין, . 8ס , עת"ה , זולצבאך ד' המסורה פי׳

. (8ס )או 4ס , עת״ה
 שפירא יהושע ה״ר .מסבירות פנים 959.

 מס' על חי׳ ח״א .וכו׳ שווערין אבד״ק
 . פסח בהל׳ שו״ת כ״ג והח״ז וב' פ״א פסחים

 ובהם הסוגיות קונטרס כתוב ובהקדמתו
 ושה״ג קי״ד י׳ )שג״א יעקב חק עם נשר סוגית

 שיטות אריע בשם ונקרא .בשמו( ח״א שלי
. 2ס , תקל״א , פפד״א : למהרי״ש



הלכות פסקי 489 כהנא פסיקתא

 ומכילתא ושכרי מספרא מלוקטים ומאמרים
 עד ויקרא מס׳ ונדפס וח״מ התורה כסדר וכו'
 . כמש״ה )שם .2ס ש״ו, ד״ו, : התורה סוף

 כנ״ל עוד .(4ס תפ״ד ובסופו בשלו״ם ,פראג
 נדפס . אוגוליני ע״י לעינית העתקה עם

 וע״ס . ע״ש וע״ז ט״ו חלק הטריו באוצר
 כשג״א כמ״ש בב״י חיד״א הילה״ר ושמות בראשית

 ח״מ ועל .ע״ס בשמו ח״א סלי ושה״ג א' ע׳
 די וכ״י ¥. 124 )אורי( אוקספודר כב״י נמצא
 ן.\2 256, ן רד״א בב"י וכולו . ¥2 206 רוסי
. ג דרצ״ד גא״פ צונן עיין

 מנוח רבינו הזכיר דרככהגא. פסיקתא 971.
 בקלף ראה היד״א וה״ר . לולב הל׳ הרמב״ס בפי׳
 הדף בסוף וכתוב מפסיקתא אחרון דף נושן ישן כ״י

 להשלים שזיכני המקום ברוך הברכה וזאת חסלת
 על מחוברת שהיא כנראה • כהנא דרב פסיקתא י

 מביא ע״ב סוף דל״ז ינחמנו זה ובס׳ .הפרשיות
 כהנא דרב פסיקתא שם על רבתי פסיקתא מאמר

 בסמוך )עיין לחוד וזה לחוד זה כי כן הדבר ואין >
 רבתא כתובנפסיקתא וסה״ד ובש"י במלואים(. ועיין
 מלוקטים נפלאים נוראים מאמרים , כהנא דרב

 ואפשר .ומרדכי בתוס׳ הובא ואמוראים מתנאים
 דרב רבתי פסיקתא לה קורין כהנא דרב פסיקתא

 . במקומו( שלי ושה״ג כ״ה פ׳ )שג"ב :כהנא
. הפטרות( מדרש )ועי׳

 רז״ל ממדרשי א׳ .רבתי פסיקתא 972.
 ובו ופחלתות הילמדנו כמו בדינים הקדמונים

 וד' וחנוכה ר״ח על פסיקתות או פרקים מ״ה
 דפורענותא הפטרות וג' שבועות ופסח פרשיות

 שובה ושבת גדליה וצום ור״ה דנהמתא וז׳
 ונבלע נכלל או סוכות על הסר )ולפי״ז ויו״כ

 . בשמה מאמרים מביא והילקוט ,בראשונים(
 רח״ם כ״י עיין .נהמות מדרש לו קורין ויש

 נקרא וזה . י״ג פ׳ גא״פ צונן ועיין \.2 664
 כסדר ומסודר כהנא דרב פסיקתא בדפוס

 . 4ס ,ט״ו(—תי״ג )פראג, חמו״ד : הפרשיות
 :כ״י היירנהיים הר״וו הגהות איזה )ועם

 קצת פי' עם כנ״ל עוד . (633 ע׳ צעדנער
 , שם .תקס״י ,שקלאוו :בסופו קשות מלות

 לה״ר והגהות פי׳ עס כנ״ל עוד . 4ס ,חקע״ג
 :איינהארן איפר ישראל ב״ד וואלף זאב

.אפרים( זרע )עיי; , 4ס תקצ״א; , ברעסלווא

 הכבוד(. ס׳ ז״ל.)עי׳ להרוקח פסק.קבלה ס׳ 973.

 משה לה״ר בוויניציא הגט ענין על פסק 974.
 . 4ס , שב״ז , גזנטובה :פרובינצאלו

. הדברים( אלה )ועיין
 שבט מס' טורים נוניס דור לה״ר פסק 975.

. 4ס ,תס״ז , ד״א : מישור

 ,שס״ט ,פראג : והגאונים חליצה על פסק 976.
 והזכירו מפראג למהר״ל הוא ]ואולי . 4ס

 בתראי גאוני בשו״ת אשר בתשובותיו תוי"נן כעל
 רכ״ט(• סי' ע״ש דרצ״ח גא״ל )צונן יו״ד: סי׳ ע״ש

 • ע״ש[ בפשיעות לו מיחסו דרס״ז ח״ב ופירשע
 יעקב וה״ר צור ן׳ ליאון יצחק ה״ד פסק 977.

 מריקאנטי פיגצי רפאל ב״ר ישראל

 עליו השיבו רומי ק״ק וגאוני ריב בדברי

. 4ס ,קרא״ו ,רומא :ובטלוהו
 )עיי; .גאון שרירא רב של סדרו פסק 978.

. גאון( שרירא רב תשובת
 פאלאק יעקב לה״ר .עגונה על פסק 979.

 מתר״ל מורו ותשובת הלוי יצהק ב״ר

 ה״ר מות על מפראג מהר״ל והספד מפראג

 שמח״ו, ,פראג : מפפד״מ גינצבורג עקיבא
. 8ס ,תע״ט , פפד״מ . 4ס

 מלובלין שכנא לה״ר קדושין על פסק 980.
 רד״א ב״י : מרגליות למהר״י גיטין וסדר

. ״ץ. 616, ף ק״ר ואולי תקמ״ב

 לה״ר חחים שני בין חלוקה שטר על פסק 981.
 : פרווינצאלו והר״מ צוויראל רפאל

. 4ס ׳ ש״ס ,ד״ו
 התלמוד כסדר וחי׳ מ״מ עם הגמרא פסקי £82.

 דנ״ט(• )ש״ק : יחייא ן׳ שלמה בן יוסף לדון

 )שס : מרובע ודרך בקצרה אח״ז וכתבם

. ע׳( דף יחייא לבני דה״י ועי'
 ולה״ר גאון עזריאל לה״ר דינים פסקי 983.

. 97/2—3 רוסי די ב״י : לטיף גרשון
 הכמי להראשוניס הרבה דינים פסקי 984.

.¥2 765 רה״ם ב״י :ומהר״ם התום׳
.היחור( שער )עיי; . דינים פסקי 985.

 ישראל פדות על ותשו׳ גאון האי רב פסקי £86.
 זו תשו' ]ואולי .ו.\2 327/10 רוסי די כ״י

. לייפציג[ מכ"י .. חוברת יצחק בכוכבי נדפסה

 .ושו״ה המשיג להראב״רהלכות פסקי 987.
• בשמו ח״א שלי ושה״ג ו' א' שג״א עיין

 חיד״א ה״ר ראה להרא״ת הלכות פסקי 988.
 .בשמו ח״א שלי ושה״ג ל׳ א׳ בשג״א כמ״ש בכ״י
 נדה פסקי קונע׳ נמצא .¥2 630, ף רד״א ובב״י

 רר״א ועיין ע״ש ז״ל לו הריאה בדיקת ומשפטי
. ג׳ שי' פ׳ אות ב״י תקמ״ב

 פסקי קצור עם הרא״ש )הלכות( פסקי 989.
.תלמוד( )ועיין . 2ס , חש״׳ד ,ד״ו : הרא"ש

 מאור גרשום לרבינו הלכות פסקי 990.
 ; הלקע שבלי בעל מזכיר .)הרגמ״ה( הגולה

. בשמו( ח״א שלי ושה"ג י״ד ג׳ )ול״א
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 ,קונשטנטינא : להרשב״א חלה פסקי 991.
 שנלוו כתי כ׳ דף ח״א ]ופירשט . 4ס ,רע״ח

 .חייון לר״א טהורות אמרות ס' :עוד להם
 משבטי .הגנו ופי׳ להרשנ״ז הכתובה פי׳

 אכן לר״ד טרפות הלכות .להרמב״ן החרם
 חפץ לכל וס' להרמב״ן הגרמי דיני .יחייא

 וחוששני . 4ס ... ר׳ , קושט׳ : אברבנאל לר״י 1
 א', בכרך רבים מספרים בידו שעלה רב מערב לו

. וז״ז[ ^2 3231 רח״ס כמו

 התלמוד. על יהודה ב״ר הסדאי ה״ר פסקי 992.
 ע״ז מש׳ על ומהם תלמידו הריב״ש בשו״ת נזכרו
. וע״ש קפ״ו בסי׳ גינוין מס' ועל כ״ה בסי׳

 בכ״י,כמ״ש נשארו מצליח יהודה ה״ד פסקי 993.
. ע״ש צ״ע י׳ בתג״י רמש״ג

 .יוא״ל נ״י :למהרי״ק הלבות פסקי 994.

 הכיר יחיאל לרבינו הלבות פסקי 995.
 רוסי די ב״י :צרפת ורבני מפאריז

146/16.17..^
 הלוי יצחק ב״ר יעקב לה״ר הלבות פסקי 996.

 סימן חולין במרדכי נזכרו . יעבץ המכונה
• דל״א( גא״ל )צונן :אקפ״ג

 .ניאת אבן יצחק לה״ר הלבות פסקי 997.

 ח״א שלי ושה״ג נו׳ י׳ )שגי׳ב : הראשונים מביאין
 170 פאריז בכ״י נמצא מהם וחלק • בשמו(

. וכו' דשצ״ו ה' הלק לגייגר מ״ע ועי' 3 1
 ב״י מהכתות: מאיזו הרי״ף הלבות פסקי 998.

 הלכות שהם כ' שם ]ובמפתח . 09 699 רח״ם
. הדשות[ פנים כא! ואין הרי״ף

 דטראני ישעיה לרבינו הלכות פסקי 999.
 ראה מסכתות ע״ז על .)הרי״ד( הראשון

 כב״י בידו היו מהס ד׳ ועל בכ״י חיד״א ה״ר
 ח״א שלי ושה״ג כ׳ י' ושג״ב כ' י׳ בשג״א כמ״ש ־,

 וחולין ע״ז נדה נדרים ברכות מס' על .בשמו
 ברכות מס׳ ועל .0״! 705 רח״ם בכ״י נמצא
 ברכות ועל .41 ווין בכ״י וחולין ע״ז

 • יוא״ל בב״י וחולין ע"ז ציצית תפילין מזוזה
 . 0״ 23 שם ושנית .0״ 12 דנ״ד ד׳ המזכיר עיין

 מכ״י ברכות מס' על :כמו נדפסו מהם וקצת
 ר״ה מס' ועל • זה עיין נתן בית בם׳ הנ״ל ווין

 המכריע( ועי׳ יצהק אהלי )עיין ותענית חגיגה
 ג״כ ועיין , חיים סם )עיין סוכה מס' ועל

 מאור בע״ס שמביא שהם ונראה .רי״ד( תוספות
 להם וקורא ומ״ג ופמ״ב פי״ז שילהי עינים

.ע״ש הראשון ר״י מהדורות
 האחרון ישעיה לרבילו הלכות פסקי 1000.

 מיוחס 32 )אורבינו מועד סדר )הריא״ז(.לכל
 : נשים מטיוואלי?( לר״י תו דורא יצחק לר׳

1 ראה וחולין קטנות והלכות וברכות נזיקין

 שלי ושה״ג כ״א י׳ בשג״ב כמ״ש בכ״י חיד״א ה״ר
 וע״ס . ¥. 704 רח״ם בכ״י נמצא וכן .בשמו

 : לבד נשים וע״ס .0״ 703 שם : לבד נזיקין
. ׳¥. 793 £ 934 רוסי די ב״י

 וה״ר בפירארה סג״ל ליווא ה״ר פסקי 1001;.
.4ס רע״א, ד״ו, :בפאדובה מינץ אברהם

 מפתח עם הריקאנטי מנחם ה״ר פסקי 1002,
 הגהות )ועם . 4ס ,יפר״ח ,בולוניא :בסופו
 (.527 צעדנר :כ״י רה״ם, מה״ר יכן כ״י עפ״י
 : מוראה מפני סימנים קצת בהשמעת כנ״ל עוד

. 4ס ,תקצ״ו ,סרילקאוו
 אהרון ריקאנטי מנחם ה״ר פסקי 1003.

 ניפי חננאל ה״ר ביד בב״י היו ,מפירארה
. ע״ש ב' הי' מ' בזצ״ל כמ״ש

 וואטיקאן ב״י הגע: ענין על הרמ״ך פסקי 100 .{
י . לג154/2

 יוסף ב״ר יעקב לה״ר מרדכי פסקי 1005.
 הוא .טריויש( אליעזר ה״ר )תלמיד לואנץ

 רד״א ב״י :הגהות עם מרדכי רב ס' קצור
. ״\ו. 619, ף

 .יוא״ל ב״י :טריוים מתתי׳ ה״ר פסקי 1006.

 קצור הוא זרוע ואור הסמ״ג פסקי 1007.
 לא ובק״ד תקמ״ב רד״א ב״י : ההם הספרים

. לי נמצא
 הי יעקב ה״ר .חדשים ריקאנטי פסקי 1008.

 ושו״ת: דינים וירונה.פסקי אבד״ק ריקאנטי
. 4ס , תקע״ג ,ליוורנו

 חלק , יעקב אהלי ,מים אפיקי ס׳ ]ג״ח
 .יעקב עין מאמרי על הטוב הר . דרושים יעקב

. מ׳([ י' )זצ״ל . דרושים יעקב גוה
 יהודה לה״ר ובדיקה שחיטה פסקי 1009.

 רח״ם פי׳גב״י עם הרופא בנימין ב״ר העניו
 הלכות בשם 99 רוסי די וכ״י 01״ 706

 הל׳ על פי׳ )ועיין .ע״ש לפלאי פי׳ עם שו״ב
 רוסי די ובכ״י . (627 סי' לעיל הנ״ל שו״ב
 הגהות עם שחיטה הל׳ לו נמצא 0! 875
 הלכות פסקי נמצא יה״ש ובכ״י .ונו׳

 הפליט ו״ובכ״י”קע משנת וטריפות שחיטות
 הל׳ פסקי לו נמצא וה' ד׳ כי' 0״ 61—2

 לו ארוכות טרפה הל' ז׳ סי׳ ושם שו״ב
 : א' חבור שהכל נראה ובכ״ז , ע״ש ז״ל
 35 בענציאן,32 אורבינו ,181 וואטיקאן ב״י

. (1298 רשמש"ש , 699 ע׳ ח״ג וואלף )ועיין

 הלכות קובץ . ז״ל לרש״י דינים פסקי 1010.
 הגאונים וספרי התלמוד מן ופסקים ודינים

 החבורים שכל ונראה .לפניו שהיו והראשונים
 ומפרשים פוסקים בקצת בשמו הנזכרים
 לקוחים כולם בכ״י עוד והנמצאים קדמונים
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 פסחים בתום׳ הנז׳ רש״י סדור :כמו ,מהם
 בחוש׳ הנז׳ כפים נשיאת סדר , עי׳א ?1לקי׳

 הלקט כשכלי הנז׳ נדה הלכות , דלע״א סוטה

 . ככ״י עוד הנמצאים באו״ה פסקים .ב״י 5ח״
 ויטלי כמחזור אשר סימנים צ״ד פסח הלכות

 של מדרשו >ימכית עליהם וכתוכ יוא״ל כ״י
 : וז״ז ז״ל<< צרפתי יצחק ב״ר שלמה ר׳

. דפ״ט( מ״ב )שירשע

 הוא מרומרוג שמואל לה״ר דינים פסקי 1011.
 הוף דעים תמים ה׳ במפתחות נזכרו . הרשב"ם

. חמן הל׳

. וטרפות שחיטות הלבות פסקי 1012.
. שו״ב( פסוקי )עיין

 שמעון(. ר׳ פסקי )עיין , שמואל רבי פסקי 1013.

משפירא. שמואל ב״ר שמחה ה״ר פסקי 1014.
 )צונן : קנ״ד הי׳ הקצרות מהר״ם בתשו׳ נזכרו
.דל״ו( גא״ל

 .)ש״י( : מודינא די שמעון רבי פסקי 1015.
 )ועי׳ רשד״ם פהקי והם שמואל ר' ")50 נראה

. רשד״ם( שו״ת

 אמת דברי הר״ב לדעת .תוספות פסקי 1016•
 כס׳ יעכ״ן ה״ר ודעת ז״ל הרא״ש חיכרס
 . הטור שחיכרס פסחים מס׳ סוף לחם משנה

 הדכריס שרש חיד״א לה״ר גס נודע שלא ולפי
 ושה״ג ג׳ ול״א כ״ו בשג״ב כמ״ש . כספק הניחם

 הגדולים שם כקונע׳ אכל .ע״ש במקומו שלי
 ה״ר שחיכרס כ׳ שליצשטט מהר״ש לנכד

 ה״ר וגס .מטוף הר״א של דודו יחזקאל

 עיין .הוספות פסקי עשה נורטהויזן יעקב
 כפוסקים כי ואמנם .ע׳ דף ב׳ עתיקים דברים

 פסקי מיני לשני סמוכין יש האחרונים
.במקומו שלי ושה״ג כ״ז כ״ו שג״ב עי' .ת הוספו

 .דינים( פסקי )עיין .באו״ה פסקים 1017.

 באר )עיין . הדינים וס׳ הפסקים ס׳ 1018.
. חיים( מים

 הראשונים לגדולי ודינים פסקים 1019.
. 741 רח״ם ב״י והאחרונים:

 מאיר אלישמע לה״ר ודרושים פסקים 1020.
 בתנ״י כמ״ש רמש״ג בכ״י נמצא .פאדובאני

 ערפות הל׳ קצור המשך ג״ח . ע״ש ק״ב א׳
 בע״ה רבו שפהק במקום והלאה ס' משי׳ ותערובות

. שני בחלק אמת זרע

 רומאנין ישעיה לה״ר ודרושים פסקים 1021.
.700 רח״ם ב״י : מפירארה

 גדולים לאיזה פסולה החליצה כדכר פסקים 1022.
 ולזולתו( הלבושים בעל יפה מדרבי )לה״ר

. 4ס , ?( 1608 ? )פראג חמו״ר

השם פעולת

.הדשן( תרומת )עיין . וכתבים פסקים 1023.

 בן יחיאל לה״ר מכות מס׳ על פסקים 1024•
 יהודה זכרון בשו״ת קצתם נדפסו . הרא״ש

. ז'( באות זה )ועי' ז״ל יהודה ה״ר לאחיו

 עובדיה לה״ר ומכתבים פסקים 1025.
. ^ו. 370/3 רוסי די ב״י :□פורנו

 רח״ם ב״י : התלמוד כסדר וענינים פסקים 1026.
701 .¥ .

 רוסי די ב״י : שונים לרכנים פסקים 1027.
130/7 .

 .דודקרמי אלחנן לה״ר ושו״ת פסקים 1028.
. ע״ש פ״ח א׳ בתג״י כמ״ש בכ"י הרמש״ג ראה

 בה״ר חיים דוד לה״ר ושו״ת פסקים 1029.
כ״ב(. ד' )תג״י ב״י: דיינה, שמואל אברהם

 ישראל ב״ר יהושע לה״ר ושו״ת פסקים 1030.
 ר״כ י׳ בתג״י כ״כ .ב״י ,צונצין איש נתן
 מדברי אבל .ע״ש בספריו ז״ל חיד״א ה״ר בשם
 שו״ת שחיבר נראה אינו בשה״ג ז״ל חיד״א ה״ר

 אות ח״ב שלי ושה״ג ד' ג׳ שג״ב עיין . ופסקים

 ה״ר מספרי בא' כן נמצא ואולי ־¥.. 5 בקו״א ג׳
 יהושע בה״ר זה לו נתחלף אולי או האחרים חיד״א
 ושבעים כששים שהיה ליהושע נחלה בע״ס צונצין

 שלי ושה״ג ה״א י' שנ״א ועי' . אחריו שנה
. בשמו( ח״א

 הזכירם .ציון משה לה״ר ושו״ת פסקים 1031.
• ע״ד( מ׳ )הג״י : ע״א דקכ״נן ישראל עבודת הרב

 : התוספות( )בעל תם לרבינו פסקים 1032.
. זה עי' פלו, הישר לס' שכוונתו ונראה .)ש״ק(

 יהושע לה״ר לנוצרים ותשובות פסקים 1033.
. רי״ז י׳ תג״י עיין . סגרי

 שמואל הארוס כענין ותשובות פסקים 103 1.
 לגרש והכריחוהו שקידש מפירושה משה כ״ר

 וח״א חלקים ג׳ . הגט על לעז הוציאוהו ואח״ז
 רשימות יש לכן וכו' הדכריס אלה מתחיל

.4ס ,שכ״ה , מנטובה נ כן הספר כס שנקרא
. הנפש( השארת )עיין . פעדאן !035.

 לוצאטו להרמ״ח בקבלת פעולה 1036.
 עיין .אצ״ל ב״י :ויכוה ע״ד ואלי ורמ״ד

• י״ע הערה קל״א דף ג' כ״ח

 קוידער. ליב שמואל אמת.ה״ר פעולת 1037.
.4ס תקפ״ט, ,פראג : שמעתתא מאמרי שכעה

 הכמת כידיעות ומזלות הכוכבים פעולת 1038.
 מינכען ב״י : איצטגניניות וחשכונות הכוככיס

288/8 .
 שמואל ב״ר יהודה ה״ר .השם פעולת 1039.

 סוד ע״פ אותיות ד׳ כן שם על .הלוי
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 שם ב״י :מעשית בקבלה השונות ופעולותיו

. נ\2 288/5
 .חיוג( לר״י דקדוק )עיין . הכפל פעלי 1040.

 לה״ר השמות מגזרת שהס הפעלים ס' 1041.
 הנגזרים הפעלים כל .בלעם בן יהודה

 .וכו' ערבי בל׳ באורם עם ח״ב כסדר משמות
 נדפס פאריז מכ״י עברית בהעתקה ממנו וקצת

 רמש״ש זלפ״ד .י\^ 42 תר״ן עק״ד בחוש' כדוגמא
. ע״ש 56/״ ליידן ככ״י גם נמצא

 ה' כולל . הילדים לחינוך . אודה הפעם 1042.
 עוזיאל בן יונתן בתרגום לפסח הפטרות

 כולו ש״פ והגדה דניאל איוב משלי פ״א
 , )ד״א המו״ר : המערב ארצות כמנהג
. 8ס (,1838

 יעקב כ״ר מרדכי ה״ד ורמוז. פעמון 1043•
 לר״ש דמונים עסיס ס׳ הוא .מפראג

 חוס׳ עם להרמ״ע הרמון פלח וס׳ גאליקו

 להרמ״ק: נערב אור ס׳ ובסופו והגהות באור
. 4ס ,תקמ״ו , קאריץ . תס"ח , ד"א

 ומ״ץ דיין כ״ץ דוד ח״ר .זהב פעמוני 1044.
 דרוש בדרך ההליס על פי׳ . בקראטאשין

. 4ס , תקכ״ט , פיורדא : מ״ח סי' עד
 העולה תורת ע״ש פי' כהן מנחת ש' ]ג״ח
. ע״ש[ 5כ" ד׳ בזצ״ל כמ״ש ,ז״ל להרמ״א

 הלוי יהודה ב״ר יצחק ה״ד .רזא פענח 1045.
 קצריס פשעים . מפלייזא מהר״ש נכד

 קדמונים מספרי מלוקט התורה כסדר
 ה״ר המ״ל הגהות עס וגימטריאות בנוטריקון

 מהר״ל התן כ״ץ שמשון ב״ר יצחק

 עס כנ״ל עוד . 4ס ,שס״ז ,פראג :מפראג
 יואל ב״ר ליב יהודה לה״ר הגהות חוס׳

 ,טארנאפאל . נח״ת ,ד״א :מפוזנא דיין

 קובץ בכ״י ראהו חיד״א ]וה״ר . 8ס ,תקע״ג
 השמיטו שבדפוש כנראה הדורות סדר כש׳ גדול
 בשמו(. שלי ושה״ג ל״ד שג״ב )עי' וקצרוהו רב ממנו
 הרבה גדול בכ״י נמצא גירונדי לרמ״ש וגם

 גא״ל צונץ ועי׳ דש״נו ז׳ כ״ח עיין . מהנדפש
(.367 צעדנר :כ״י הגהות )ועם צ״ה[.—דצ״ב

 מל' נעתק יהודים. וועגן פעסטזעצונג 1046.
 קאגסטאנטין ע״י יהודית ללשון רוסיא

 .8ס חקצ״ה, , והוראדנא ווילנא :קאלינסקי
. (,וכו היהודים אודות על חק )ועי׳

 )חיים שח״י ה״ד .וזמרו ורננו פצחו 1047.
 , מנטובה : )?( שירים שני . ?( יצחקי

. 8ס , תצ״ד
 . נגארה ישראל ה״ר . אוהב פצעי 1018.

. דמט"ב( )קוה״ד : איוב על פי'

 רב של בגו גאון האי רב .הפקדון ס' 1049.
 שהוא ונראה .ש״י( . דל״ז )ש״ק :גאון שרירא

 . ונו' וממכר מקח כספרן פקדון בדיני משעריו א׳
. שערים( )ועיין

 מפולין. אשר ב״י יצחק ה״ד .ה׳ פקודי 1050.
 בל״א: מצות ותרי״ג והריז״ל מהרוקח הקונים

. 8ס ,ת״ן , ד״א
 ב״ר גחמן ישראל ה״ר .המלך פקודת 1051•

 והספדים הרמב״ס על דראביטשר.הי׳ יוסף
. 4ס ,חקפ״ר , ליוורנו : חלקיה ב׳

 אחוזה משפט לתשלום הרוממות פקודת 1052.
 . רוסיא בארץ לזולתם והמסחור הסוהרים

 ב״ר אייזיק יצהק ה״ר ע״י לעברי נעתק
.4ס ,1825 ווילגא :ממינסק שטיין משה

 .אלימאן יוחנן ה״ד .השכל בח פקח 1053.
 והערות פי׳ עם מליצה בדרך מהקרי חבור

 עולם , שערים פתחי :בפס חלקים ד׳
 הדמיון: עולם , המוחשים עולם המנהג,

. יה״ש ביד עצמו המחבר כ״י

 לעאפאלד הולדת ביום אויפצוג פראנער 1054.
 ו כ" עסטרייך פאן פרינץ אונד ערצהערצאג

. 4ס ,תע״ו , פראג : הע״ו אייר

 הרפואה( מעשה )או פראטיקא , ס׳ 1055.
 עברית בהעתקה הקדחת חלי על לאלראזי

.״ג. 140 ווין כ״י : המעתיק מי נודע לא

 שמואל רבינו חיברו • דינים ס' . פרדם 1056.
 ושה״ג ו׳ ז"ל:)שג״א רש״י תלמיד מבונבורג

 לקוטי ה׳ הוא כי בידו היא ]שגגה .במקומו( שלי
. שם[ ומ"ש זה ועי' שבידינו הפרדס

 ראש המקובל אהרן ר׳ .הפרדס ס' 1057.
 הר״מ בפי׳ הובא .קבלה ס' . בבבל ישיבה

. ע״ש וז״ז, זימני כמה פ"א יצירה ע״ש בונוריל

 מרדכי ב״ר ליב אריה ה״ד . הפרדם ס׳ 1058.
 פרדס ע״פ שבת מש' חי׳ .עפשטיין הלוי

 והח״ז שבה לשמור ולמ״ע ק״ש לקרות למ״ע
 רוב וחי' ותשובה הגדול לשבת הדרושים ס׳

 ס' בס ונכלל דרושים ושארי מועד סדר
 הספדים כולל הספדים ס׳ ואח״ז הלקוטים

 ס' גם ,בו מפורשים ותענית מ״ק מס' ורוב
 הנהוגות ול״ת מ״ע מכל ועונש שכר ילקוט

 ובסופו ,רמז ע״פ נהוגות שאין מצות ורוב
 בספק ברורה הלכה לדעת אחרונה הלכה ס׳

 ש״ע דיני רוב הראיות קונטרס וס׳ הדין
 ש״ע הד' דיני ושארי שבת הל׳ עד א״ח

 תקכ״ר ( קעגיגסבערג : שו״ת הרבה ובתוכם
 ]ועוד . 4ס ,תקי״ט( : שהוא 1759 :)וצעדנר

 סדר כפי הנהוגות מצות מכל הפרדס ש׳ חיבר
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 הכנה כל הוף עד מ״ש מליל השנים אור ס׳
. נכלה[ ולא היצה״ר נצחו! ובתוכו

 אשר כ״י,לה״ר ברכות, דיני על הפרדס ס' 1059.
 )שג״ב : הרשב״א( )תלמיד גביו חיים ב״ר
 אדד׳ אפפענה' כ״י .במקומו( שלי ושה״ג ל״ג

. 39, ן(

 ב״ר הפניני ידעיה ה״ד .הפרדם ס׳ 1060.
 ס׳ ע״ד מוסר משלי .הבדרשי אברהם

 חמו״ד : לשערים ונחלק הפנינים מבחר
. 4ס , הרע״ו( , )קונשטנטינא

 לרש״י והלכות דינים פסקי .הפרדס ם׳ 1061.
 הפרדם לקוטי ונאספו לוקעו וממנו ז״ל

 .2ס , תקס״ב קונשטנטינא, : זה עיין שבידינו,
 הפרדס ס' : בלשון מביאו ברכות הוף ]ובמרדכי

 בכ״י ספר היה חיד״א ולה״ר .ע״ש רש״י שסידר
 מרש״י והלכות דינים סימנים שכ״ו ובו קלף על
 ל״א שג״ב עיין • הפרדס ס׳ שהוא לו ואמרו ז״ל

 לרש״י דינים פסקי ועיין .במקומו כלי ושה״ג
. לעיל[ ז״ל

 אהרן ב״ר ה״רמשה הבינה. פרדס 1062.
 דרושים י״ג ח״א : ב״ח .מסלאנט כספה

 ח״ב .והגיון חקירה ע״פ רז״ל מאמרי ובאורי
 ופוסקים ש״ס בעניני שונות תשובות י״ב

 : משה מטעי לו וקרא ואחרונים ראשונים
. 4ס ,חרט״ו ,)ק״ב( ד״א

 דושבעק. יואל ב״ר דוד דוד.ה״ר פרדס 1063.
 על ישובים ושס״ז וחילוקים מדרשים על הי׳

. 2ס ,תקמ״ו ,זולצבאך : הרמב״ס

 ב״ר משה לה״ר דרושים .החכמה פרדס 1064.
.4סתקצ״ו, סדילקאוי :בסלאנט מ״מ אהרן

וכו׳(. החכמה ערוגת .)עייןהחכמה פרדס 1065.

 אגרות .זכותא משה ה״ר .משה פרדס 1066.
 אנשי קברות על מהם ורבים ומליצות ושירים

.דמ״ו( תקמ״ה )מאסף :ב״י ,שם

. היהוד( שער )עיין .קטן פרדס 1067.

 גן או הבושם ערוגת )או רמרנים פרדס 1068.
 בן יעקב לד׳ ?( המורה גן או הסודות
 וואטיקאן ב״י ;קמ״ג בשנת נכתב . אלעזר

. (1839, 1811 רשמש״ש )וצ״ע 0,1/4

 .קורדובירו משה ה״ר .רמונים פרדס 1069.
 בכל הקבלה לחכמת גדול ומבוא מפתח

 ונחלק זהר מאמרי הרבה על ופי׳ מחלקותיה
 ,שאלוניקי :לפרקים שער וכל שערים לל״ב

 קאריץ, " בש״ן , קראקא .שמ״ו ,ד״ו חש״ר.
 יעקב ה״ר עשה ממנו ]וקצור . 2ס ,תקמ״ו

 כמ״ש מודינא די הרי״א חתן הלוים מן

 הרמ״ז הגהות )ועם . ע״ש[ קנ״ג י' בתנ״י
. (571 צעדנר :ב״י

 יצחק ב״ר טוב שם ה״ד .רמונים פרדס 1070.
 אגדות כל על פי' . מטודילה שפרוט ן׳

 , סביוניטה :התלמוד כסדר קצת הקשות

.4ס ,שי״ד
 . טוביה( מעשה )עיין . רמונים פרדס 1071.

 .התקוה( אסירי )עיין .שושנים פרדס 1072.

 שמואל האמורא . שמואל פרדס 1073.
 פרווינצאלו דוד ב״ר ר״י בתשו׳ מובא . ירחינאה

. ע' דף ע״ש חכמים דברי בקובץ

.דוד( מגדל )עיין .הפרוזדור ס׳ 1074.

 בה״ר בנימן ישראל ה״ר לחם. פרורי 1075•
 תשובות דל אגלי ע״ס פי' .בסאן ישעיה

. ל״ו( י׳ )זצ״ל :ז״ל לאביו

 בה״ר משה )ח״י .הקמח פת פרורי 1076.
 דניאל פי׳ קצת .)המני״ח( חאגיז יעקב
 חבצלת פירושים.)עי׳ ושארי הפנים עם ונדפס
.דניאל( , חורה ,השרון

 פאללאק. אהרן ה״ד השרון. הדר פרח 1077.
 , ויין : ת״א עם חתונה ליום ידידות שיר

, 8ס ,תקפ״ט
 לבית יוסף ב״ר יהודה ה״ד לבנון. פרח 1078.

 ובו התורה כסדר ופשעים דרשות . פרץ
 ב״ר סופר( עט )בעל משה ה״ר פשעים

 ח״מ על צדק מורה הרב הכהן מיכאל

 יצחק ה״ר לקרובו איתן נחל מש׳ דרשות וגס
 . יאת״ה פרן מדב״י ,ברלין :קאבאליירו

 ו' נ' מיום היא דברלין הרב והסכמת .)בע״ת
 הנ״ל קאוואליירו ]ור״י . 4ס ע״ש( ,תע״ג כשליו
.בהקדמה[ ע״ש שו"ת איתן נהרות ש׳ ג״כ חיבר

 חיים ב״ר אהרן ה״ר .אהרן מטח פרח 1079.
 חלקים ב׳ שו״ת .הכהן פרחיה אברהם

 כסדר מפתח ועם חלק בכל שו״ת קכ״ה

. 2ס ,תס״ג ,ד״א : העוריס
 מובא . קרדינא אהרן ה״ד . ציץ פרח 1080.

. ע״ש וז' ה' מאמר ריש קרנים בש׳

 יוגה ב״ר יהודה ה״ד .אבי קבר על פרח 1081.
.8סווין,תקס״ז, אביו: מות על קינה . ייטליס

 על שו״ע .זיין ישועה ה״ר .שושן פרח 1082.
.2סתצ״ב, קונשטנטינא בכללים: ורדים גנת ס׳

..חביב.דקדוק ן׳ משה .ה״דשושן פרח 1083.

.קרניים( )עיין .שושן פרח 1084.

 ב״ר אברהם ה״ר .לוי בית שושן פרה 1085.
 יראת גודל למעלת דרושים . בלעיס שלום

8ס,1844 ,לונדון :אנגלי ל׳ עם הדוממות,
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 ושרשים הדקדוק הפר הוא .הפרחון ס' 1086.
. הערוך( מחברת )עיין . פרחון לר״ש

 בער אברהם ה״ר . האביב פרחי 1087.
 : מליצה וכתבי שירים . נאטטלאבער

, 8ס , תקצ״ז ,יוזעפאוו
 ליום שיר .ר—ל ...פ .אזכרה פרחי 1088.

 : פאלאק אהרן לה"ר עם נשואין

. 4ס ,תקע״ג ,ווין
הסבות,פירושים(. ם' )עיי; אלהוח. פרחי 1089.

 חיים ב״ר אהרן ה״ר . בהונה פרחי 1090.
 :מס' קצת על הי׳ .הכהן פרחיה אברהם

. 4ס ,נטי״ת ,ד״א
 לארא. די בהן דוד ה״ר .כהונה פרחי 1091.

.דרכ״ג( ח״ב )פירשנו :השכל מוהר משלי

. אברהם( כהונת )עיין . כהונה פרחי 1092.

 וחכמה תורה דברי קובץ . צפון פרחי 1093.
 ה״ר ע״י נאספו .שונים למחברים ושיר מליצה

 שמואל וה״ר הורוויץ ליפמאן אליעזר

 . תר״א ,ווילנא :א׳ חוברת .פין יוסף
. 8ס ,תר״ר ,ווילנא : ל חוברת

 נ״ב .קעוואל בנימן ה״ר .קדם פרחי 1094.
 : ויפתח גדעון גבוריס שירי וב׳ איזוף משלי
. 8ס , תר״ג ,ווין

 . דגורדון לבירגארד רפואה פרחי 1095.
 ב״ר יקותיאל ה״ר ע״י רומי מל׳ נעתק

 : קמ״ח ה״א בשנת בנרבונה שלמה

.ו.\2 84 מינכען ב״י

 .פריצול אברהם ה״ר .שושנים פרחי 1096.
.ו.\2 921 רוסי די ב״י : בקצרה הורה באורי

 אליהו בה״ר משה ה״ר .שושנים פרחי 1097.
 )ולחם דרושים וקצת גפ״ת חי׳ .מחברון

 : התורה פרשיות קצת על השמים מן

 , תצ״ט , קושטנטינא :^( 802, ף רובענש
 ... ווארשא . (8ס ,תצ״ד :)וצעדנר 2ס

 יד נע״ס לאביו מיחסו דרע״ג מ״ב ]ופירשנו

. ע״ש[ אליהו

 הפשע ע״ד תורה באורי . שושנים פרחי 1098.
ו..\2 287, רד״א קדמון:כ״י לא' בקבלה וקצת

 טודרוסהלוי ב״ר מאיר פרטין.ה״ר פרטי 1099.
 הוריות מס׳ ועל הש״ס כל על חי׳ .)הרמ״ה(

 ישן קלף על בב״י חיד״א ה״ר ביד היה . ואבות
 תשקש״ו ד״א ושיון אייר בהדשי שחינרם בהם וכשוב
 אבות ופריטי הוריות פריטי בשם וקראם
• בשמו ח״א שלי ושה״ג כ״א מ׳ בשג״א כמ״ש

 : הנוצרים אמונת מענין שונים פרטים 1100.
.יוא"ל ב״י

 באיצעגנינות פרקים מאה . הפרי ס' 1101.
 בן אחמד געפיר אבו פי' עם לבטלמיוס

 קלונימוס ה״ר ע״י נעתק אברהם בן יוסף
 : דבורים מאה ג״כ ונקרא ע"ד ה״א בשנת

 )אורי( אוקספורד וכ״י ^.2 834, 0 רד״א ב״י
 עוד .וז״ז .¥214/2 ח"ב ליידן וכ״י ו.\2 367
 : יעקב בן אליהו ה״ר ע״י נעתק כנ״ל

.\.21171 רוסי די ב״י

 שמואל. ב״ר מיוחם ה״ר .האדמה פרי 1102.
 האחרון החלק ואל חלקים ד׳ הרמב״ס על הי׳

 האדמה פני גס הבכורים תוספת ס׳ נלוה
 : י״אז) י״ז—תקי״ב ,שאלוניקי : דרושים

. 2ס , כ״ד( —
 .מזרחי מאיר ישראל ה״ר .הארץ פרי 1103.

 הרמב״ם על הי' ובסופו עוריס ד׳ על שו״ת
 ל״י )ויה״י תפ״ז , קונשטנטינא :ומפרשיו
. 2ס ,לפ״ג( ! לישוע״ה

 ב״ר מענדיל מנתם ה״ר הארץ. פרי 1104.
 ובאו התורה כסדר בקבלה פשעים .משה

 דובער ב״ר אברהם לה״ר קדש דברי בו
 כוונת ע״ד בראשית בפ' ממעזעריטש

 מאה״ק המחבר כתבי קצת ובסופו המקוה
 ב״ר אברהם ה״ר החסיד וממכתבי

 לעבודת הזריזות באזהרת כ״ץ אלכסנדר

. 8ס , תקע״ד , קאפוסט : הבורא
 חי׳ . מקולקוב פישל ה״ר .הארץ פרי 1105.

. 2ס • • • זאלקווא : ושו״ת הלכות
. טוביה( מעשה )עיין . בטן פרי 1106.

 : התורה כסדר גאונים הי׳ .הלולים פרי 1107.
. 8ס ,תקצ״ז , זאלקווא

 . יעקב בן מאיר ה״ר . החדרה פרי 1108.
 לעאפאלד הנסיך דעסויא שר לכבוד הגיון שיר

.8ס,1798 לייפציג, ת״א: עם פראק פרידריך
 חי׳ .אמינו אברהם ה״ר . הדש פרי 1109.

 : ונאבד סופו עד פסח מהל׳ א״ח ש״ע על
. במקומו( שלי ושה״ג מ״ד פ' )שג״ב

 . סילוא די חוקיה ה״ר . חדש פרי 1110.
 . 2ס ,ת״ץ , ד״א : ח״א א״ה ש״ע על חי'
 ומגילה וי״ע ופסח ר״ח הל' על כנ״ל עוד
 לשונות על ובאורים גיעין הל' אה״ע ש״ע ועל

 : ע״ז והל׳ המדע בס׳ ומפרשיו הרמב״ס
 עוד . 2ס ,תקמ״ז , קארלסרוא .תס״ו , ד״א
 : וכו' ומגילה ר״ה סוכה הל׳ על כנ״ל

 ש״ע על כנ״ל עוד . 2ס ,תקט״ו , זאלקווא
 זאלקווא, . תנ״ב ,ד״א :נסך יין הל' עד י״ד

 !תקצ״ה ,סדילקאוו תקב״ט. פיורדא, תקט״ו.

. ערוך( שולחן , גינושר שירות )ועי' . 2ס

יצחק ה״ר תלמידי מגדולי לא׳ חכם פרי 1111.
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 ע״ש• מ״ח ש' בתג״י מהחזנים.הוזכר כהן חיים
 אבד״ק בר״ט יעקב ה״ר . יעקב פרי 1112.

 עה בש״ס שונות סוגיות על הי' . יאלא
 , אשען :מאובין מיגץ משה ה״ר הגהות
. 2ס , תק״ץ

 .שקוד אבד״ק יצחק ח״ר .יצחק פרי 1113.
 והוראדנא, ווילנא רמז־ ע״ד מצות תרי״ג בתור

, 4ס , תקצ״ד
 ב״ר אייזיק יצחק ח״ר , יצחק פרי 1114.

 ובראשו יצירה ע״ס פי׳ .זלמן יקותיאל
 השמטות ובסופו■ והרמב״ס גפ״ת הי' קצת

 , הוראדכא : זהר הקוני על יצחק באר מספרו
. 4ס ,תקכ״ח

 מאיר בה״ר יוסף ה״ר . מגדים פרי 1115.
 הט״ז א״ח ש״ע מפרשי על באור . האומים

 על זהב משבצות א( : לשנים ונפרד והמ"א
 הוס׳ ועס המ״א על אברהם אשל ב( .הט״ז

 מוסר דפין כמה ובראשו ,רבים דינים הי׳
 שואל בדרך ומחודשת טובה בהמצאה ודקדוק

 למדות מועילים עניניס והס ח״ב כסדר ומשיב
 :במקומו( שלי ושה״ג ל״ה פ׳ )ול״א וכו׳ טובות
 , לבוב . תקכ"ח , זאלקווא ,תקמ״ז פפד״א
 , אוסטרהא . תקע״ט ,סדילקאוו . תק״ע
 הנ״ל זהב משבצות ס' כג״ל עוד . 2ס , תק״פ
 על כנ״ל עוד . 2ס ,תקמ״ה , פפד״א :לבדו

 ג״כ ונפרד והש״ך הט״ז י״ד ש״ע מפרשי
 ועל זהב משבצות בשם הט״ז על : לשנים
 כללי כמה תוס' עם דעת שפתי בשם הש״ך
 זאלקווא, ב׳.—חקל״א ברלין, בראשו: דינים
 . תק״פ , אוסטרהא תקס״א. פפד״א, .תקנ״ו

. 2ס ,תקפ״ח , שם . תקפ״ד ,לעמבערג

 על .אלימאן יוחנן ה״ר .מגדים פרי 1116.
י״ד• דף תקפ״נו בכה״ע עיין התכונה,ב״י. הכמת

 .יה( מתת )בעל מתחיה ר' .מגדים פרי 1117.
. 17 ברייט ב״י : עה"ת

 אלכסנדר. ב״ר שמואל .ח״רמגדים פרי 1118.
 כסדר בערכין ח״מ ש״ע דיני כל על מפתח

 בשוף גש ונדפש . 8ס ,את״ן ,פפד״א : א"ב
. ח״מ( ערוך שלחן )עי׳ . ח״מ ש״ע

 מערכי , יוסף מנחת )עיין . מגדים פרי 1119.
. הבושם( ערוגות ,חמודות ולחם מלך

.איתן( כחל )עיין .נעורים פרי 1120.

 על הי׳ .אלבעלי יצחק ה״ר .העץ פרי 1121.
 : והשמטות אסמכתא דיני ובסופו ע״ז ,מס

. 2ס תקפ״א, ,שאלוכיקי

 בשבט ט״ו ולמוד סדר . חדר עק פרי 1122.
 . בצאת״ך ,שאלוכיקי : הימים חמדת להר״ב

 ,ליוורכו . תקב״ה , שם . לעול״ם שמ״ו ,ד״ו
 אשמו״ר , שם . תקס״ג , שם . מתוק״ה

 נר הדלקת סדר ובסופו עוד . 8ס ,ל״ר
 : וכו׳ וכו' שקלים לשבת והפלות חנוכה

 : ב״י הגהות )ועם . 8ס , אחרי״ת , ד״א
. (450 צעדנר

 הדור ורבני גאוני חשובות . חדר עץ פרי 1123.
 כשר בין להבדיל וזולתם פארגא אתרוגי ע״ד

 ב׳ מינץ זיפקינד ה״ר ע״י נאספו .ופסול
. 8ס , תר״ו ,לעמבערג : הלקים

 חיים עץ מס׳ הלק הוא חיים. עץ פרי 1124.
 מסודר להאריז״ל הכוונות ס׳ כולל למהרה״ו

 הלקים. ג׳ ובו כ״ץ פאפירש מאיר ה״ר ע״י
 ושה״ג ה׳ ול״א ועי׳ שש ומ״ש חיים עץ ועיין

 שנפרד כ' דרפ״ח ח״ב ]ופירשנו . במקומו שלי
 . התפלות על הכוונות ס' א( :ראשים לד׳
 . ורוה״ק הנבואה על ג( . המצות על ב(
 דובראווכא, קאריץ,תקמ״ה. התשובה[: על ד(

 . תקע״ט לאשצוב, ..תק" זאלקווא תקס״ד.
. 2ס , תקע״ט ,סדילקאוו

 . אביגדור חיים ח״ר .חיים עץ פרי 1125.
 הרא״שבד' וכללי הרמב״ס על והי׳ ג׳שו״ת
 , ד״א : תנ״ך על הורה הי' ובסופו טורים
. 2ס , תק״ב

 .לעהוו דע יעקב ה״ר . היים עץ פרי 1126.
 בכתובות והסוגיות המתניהץ על וחי' פירושים

.8שתרי״ב, ,ליידן : הפרק הוף עד ע״ב דכ״ו
 הגדול בהמ״ד לחכמי שו״ת חיים. עץ פרי 1127.

 כמו אחת אחת ונדפסו באמ״ד חיים ע׳ן של
 וחלקים לכרכים ועלו בחדשו הדש מדי שיצאו
, 4ס ,מ"ז—תקכ״ב , ד״א : רבים

 הבית(. גנים,פתח מעין היים.)עי׳ עץ פרי 1128.

 מה לישב .נבון יונה ח״ר מפרי. פרי 1129.
 בי״ד הדש פרי בע"ה על האחרונים שהשיגו

 במקומו(. שלי ושה״ג מ״ג פ׳ )שג״ב השלימו: ולא
 נוספות עם בכסף נחפה וח״ב פר״ת ועל

 : משה יונה וה״ר אפרים ה״ר מבנו
. 2ס , תר״ג , ירושלים

 אלישע ב״ר רפאל יצחק צדיק.ה״ר פרי 1130.
 :רמש״ג ב״י , ופסקים שו״ת פינצי. מיכאל

. ח׳( י׳ )תג״י
 אבד״ק אברהם מאיר ח״ר .צדיק פרי 1131.

 ואגדתא: שמעתתא עה״ת ח״א . טשאבע
. 4ס , 1839 ,פרעסבורג

 שלמה ירידיה רפאל ה״ד צדיק. פרי 1132.
 : וח״מ י"ד א״ח ש״ע וחי' שו״ת כ״ז .צרור

. 2ס , תק״ח ,ליוורכו
 אפרים שמעון ח״ר . קדש פרי 1133.
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 לבוא המפילה לנערים להורות . הייגמאנס
 : הולאנדי ל׳ עם ,פנימה קדש מקראי אל

. 8ס , 1825—27 ד״א,
 הירש צבי ה״ר .הלולים קדש פרי 1134

דנ״ו(. ד' פולין:)כ״ח חסידי זידיטשוב״תורות

 משה ב״ר יהודה ה״ד שבת. פרי 1135.
 מעניני ומאמרים פסוקים על פי׳ .מלובלין

 שמירת תקוץ ואח״ז פרקים כ״ב בקבלה שבת
 שמירת בשם פי׳ עם שבח מס' משניות שבת
 זאלקווא, : שבת בדיני פסוקות והלכות שבת

 פרקי על פי׳ ]ג״ח . 8ס , תק״ע , שם .תצ״ז
 בבורים ראשית ס' גש וי״א , אליעזר דרבי

• צ״ע[ ולי

 קצר כלל .נתן יצחק ה״ר . תאר ©יי 1136.
, יה״ש ב״י :ית' האל בתארי

. גינוסר( שירות )עיין . תאר פרי 1137.

 אשר ב״ר ליב יהודה ה״ר .תבואה פרי 1138.
 שו״ת ח״א ב״ח, שו״ת . מרגליות זעליג

 שו״ת ח״ב . אחת תורה ונקרא מ״ס בדיני

 . 2ס ,תקג״ו ,נאווידוואהר : שונים בדינים
 לא הנ״ל ח״א גס ואני ,בב״י נשאל וד' ]וח״ג
. ראשית[ קרבן בספרו וצ"ע כה עד ראיתי

. אפרים( בית )עיין . תבואה פרי 1139.

 ומאמרים שירים קובץ . תועלת פרי 1140.
 ונאספו חוברו אשר שונים ומכתבים ולמודים

 :ראשון חלק ,באמ״ד הועלת חברת בני ע״י
,תועלת( בכורי )ועיין . 8ס ,תקפ״ה , ד״א

 .לעיל( פרטין פרטי )עיין . אבות פריטי 1141.

.שם( )עיין הוריות. פריטי 1142.

 : גאון חמאי לרב העיון ס׳ של פרישה 1143.
קכ״א(. סי' בו כבל )עי' \ו..* 989, ף רד״א ב״י

 ופרישה דרישה או ודרישה פרישה 1144.
 עטרת , ישראל בית עם טורים ועיין זה )עיין
.(8יום!

. חיים( שערי )עיין . הפרכום ס' 1145.

 ? מאיר )ר׳ גבאי לבן הקדש פרכת 1146.
. ב״ייוא״ל ומהותו?(:

 .מרוטנבורק פרנס משה ה״ר פרנס ס' 1147.
 זימני כמה ואו״ה במהרי״ל ומובא . דינים פסקי
 סוף מהרי״ל בחשו׳ ועי' • נכתב מהר״ס וע"פ

 ושה״ג א׳ ול״ב ל״ח פג״ב ה' )שג״א : קס״א סי׳
 סי׳ מינן מהר״ם נשו״ת ועיין . במקומו שלי

וגס . 620, 1484, ן( רר״א ב״י :יו״ד(
. וויאזין ר״י נכ״י ראיחי אני

 ספר חיבר ז״ל דרש״י כתבו .הפרנם ס' 1148.
 ס' שמו על וקראו העיר ופרנס גביר לכבוד
• במקומו( שלי ושה״ג ל״ז )שג״ב : הפרנס

 אליהו פרקי עי׳
• להלן(

 החיים ׳ס )עיין . ובלבלה פרנסה ס׳ 1149.
. (562 סי׳

. ששר( אמרי )עיין .הספל פרס 1150.

 על רקח. יעקב ה״ר .גיסא פרסומי 1151.
.8ס)תר״ך(, ירושל״ם גא״ל ש״פ:ליוורנו, הגדה

. גפתוה( מי )עיין . פרפר 1152.

 יהושע ה״ר . החכמה פרפראות 1153.
 חידה בדרך גורלות . ישראל ב״ר אברהם

. 8ס ,תקע״א ,חמ״ר : פירוש עם
 פיררא מאיר ה״ר .לחכמה פרפראות 1154.

 , דעסויא בל״א העתקה עם עברונות, ע״ס פי׳

.4ס תק״ע,
 • מחברו נזכר לא .לחבמה פרפראות 1155.

 מיגדים נח לה״ר שהוא בידינו ]ומסורת
 גימעריאות .חדשות[ נפלאות נע״ס מווילנא

. 4ס תקמ״ה ,שקלאוו : קבלה ועניני
 קאפיל ה״ר . לחכמה פרפראות 1156.

 , המדידה חכמת על לקועיס . שאבערלס
. 4ס , ד תקע״ , ווין . ציורים עם

 אליהו, אדרת )עיין .לחכמה פרפראות 1157.
. אל( עזרי נחלת

 ופשעים חי׳ עה״ת, יפות פרפראות 1158.
 רד״א ב״י :למי נודע לא דמים דתן כס'

 ? מן א' או 256, £ ק״ד ואולי , תקמ״ב
. לעיל( פירושים )ועיין ע״ש 260,

 בונם שמחה ה״ר רשב״ץ. פרפרת 1159.
 על פי׳ .רפאפורט כדנא הירש צבי ב״ר

 : אבות ופרקי ש״ס וחי׳ אפי תמניא
. 4ס ,תקב״ז , שיורדא

• אליהו( שרקי )עיין . אליה פרק 1160.

 שער , ראש בשמים )עיין . יד השג פרק 1161.
. היחוד(

. המרות פרק 1162.

.המינים פרק 1163.

. הטעם מלות פרק 1164.

 )עיין תשלום. בנהוגים נפרד פרק 1165.
. זבות( תבונת

.ברייתא( )עיין .תורה קנין פרק 1166.

. אליהו( פרקי )עיין . שירה פרק 1167.

.אליהו( פרקי )עיין .השמושים פרק 1168.

 . והלומד המלמד התלמוד פרק 1169.
 החכמות כל נמרץ בקצור מונה למי. נודע לא

 לבוא החפץ כל חותם לדעת שנצרך והלמודים

 ]ולפי .110 ווין ב״י : חכמים בסוד
 נראה רש״ד אבן הגיון ס' לפני שם שמקומו



אריהו פרקי — 497 — התשובה פרק

 בתכונת 113 וע״ש , לזה הקדמה כמו שהוא
. ״¥.[ 1 הכ״י

.סלת( סאה )עיין .התשובה פרק 1170.

 ממשניות אבות מס' הוא . אבות פרקי 1171.
 פרק עליהם ונוסף ,פרקיס ה׳ נזיקין סדר
 בתחלהו כמפורש פונות מברייתות מחובר ששי
 הש״י ובעל • וכו׳ המשנה בלשון חכמים שנו

 ידות שתי בעל בפס הבבלי נתן לר' מיחסם
 מסכתות עוד ויש ד״ה תלמוד ת' באות ע״ש
 זו מס׳ לו שנחלפה משגגה לו וחוששני .וכו׳

 ואולי ,משפה רבו פרקיו אשר דר״ן באבות
 ש״י בהוספות ע״ז העיר שלא אף היא ט״ס

 לאמרם היא תורה ישראל מנהג ולאשר .והקוניו
 בנל נדפסו לכן הקיץ בשבתות המנתה בעלות
 עם לשו! בתרגום וגס לבדם גם הפלות כדרי
 הפרד״ס דרכי בכל מפרשיהם רבו וגס . ועם

 ואנכי . מחבריהם להם קראו אשר בשמות ונדפסו
 בלי פי׳ עם נדפסו אשר מהם קצת רק פה אביא לא
 פי' עס אבות פרקי בשם שנדפסו או פרטי שס

. וכו' ופלוני פלוני

 ראשון ד' . הרמב״ם פי׳ עם אבות פרקי 1172.
. 4ס ,ה׳(—רמ״ד ,)שונצין חמו״ד

 והרמב״ם פירש״י עם אבות פרקי 1173.
 . 2ס , ש״ר , מנטובה :פרקיו ח' והקדמת

 , ב״י : היידנהיים רר״וו הערות )ועם
. (551 • ע׳ צעדנער

 יונה ה״ר ופי׳ פירש״י עם אבות ברקי 1174.
.8ס ,ט'—תר״ח אלטינא,—ברלין גירונדי:

 , פפד״ט :הרע״ב פי' עס אבות פרקי 1175.
. 12ס ׳ תע״ג

 וואלף זאב לה״ר קצר פי׳ עם אבות פרקי 1176.
.16סד״א,תש״ט, מיערוסלאוו: שמואל ב״ר

 להגר״א פי׳ וקצת הגהות עם אבות פרקי 1177.
 סדור ,תפלה ועיין לעיל פ"א על פי׳ )עיין
. אבות( דרך , חיים דרך

 לה״ר שמים לחם פי׳ עם אבות פרקי 1178.
 אבד״ק הירש צבי ה״ר והגהות יעב״ץ
 . 8ס , תקצ״ד ,ברלין : צורתו ועם ברלין
. אבות( עץ )ועיין

 נחת כף מלא מלוקט פי׳ עם אבות פרקי 1179.
 : יעקב ב״י פייבוש שניאור לה״ר

, 12ס תק״ח( : )י״א תצ״ז , הורןבורג

 קצור חיים נשמת פי' עם אבות פרקי 1180.
 ובתור , חיים דרך בס' מפראג מהר״ל מבחור
 אייזיק יצחק ב״ר אליה לה״ר אליה עגת

! ,4ס)קראטאשין(;תה״ט, ד״א פייזר: אבד״ק
 | לה״ד נחת כף פי׳ עם אבות פרקי 1181.

 , אלטוגא :היילבוט ליב ב״ר אברהם
 ,אפען : ת״א ועם כנ״ל עוד . 4ס , תקל״ט
,8 ! תקפ״א

 תע״ר, ,ווילט״ד : פירוש עם אבות פרקי 1182.
 הוא(• ולמי שמו פורש ולא 404, ף )רר״א 4ס

 יצחק ה״ר ע״י איטלקי בל' אבות פרקי 1183.
. 8ס , חמו״ד וגם שמ״ח, , מנטובה : שלום

 וצרפתית איטלקי הרגום עם אבות פרקי 1184.
.8ס ,1629 פאריז, :אקווינו די פילים ע״י

 לר׳יש איטלקי תרגום עם אבות פרקי 1185*
 , 4ס ,תקל״ז ד״ו, : וסארוואל קאלימאני

• 8 ! שם
 ב״ר אברהם ע״י אנגלי בל׳ אבות פרקי 1186.

. 8 , 1772 ,לונדון .טענג נפתלי
 ראבערט ע״י אנגלי בל׳ אבות פרקי 1187.

. 8ס ?( 1852) חש״ד , עדינבורג . יונג
 היידנהיים לר״וו עסת״א אבות פרקי 1188.

 ,תקפ״ג , רערלהיים הרשב״ץ: פתיחת ועם
. וז״ז , 8ס

 ל. ע״י ובאור ת״א עם אבות פרקי 1189.
. 8ס ,1851 , פיורד״א :ח״א אדלער

 ,שמ״ו ,קראקא :אשכנז בל׳ אבות פרקי 1190.
 , פראג . תנ״ז , פפד״ט , שפ״ג , חמ״ד
. פ״ר וז״ז , 4ס ,תע״ז ,שם . תמ״ח

 ע״י ספרדי הרגום עם אבות פרקי 1191.
 פאדווא שני( )ד׳ :טאררע דעללא לעליא

. 8ס ,1862

 ה״ר ע״י ספרדי תרגום עם אבות פרקי 119־2.
 ,חמישית( )הוצאה ד״א :בילמונטי משה
. 8ס ,ותקפ״ב . פיסא , תע״ג

 ד״ו, :ספרד בל׳ פתרונו עם אבות פרקי 1193.
8ס , החי״א ובע״ת

 ע״י והערות רומי הרגום עם אבות פרקי 1194.
. 8ס ,חש״ד ,באזיל : מינסטער

 פוילוס ע״י רומי הרגום עם אבות פרקי 1195,
. 4ס . 1541 , איזנא :פאגיוס

 פ. ע״י רומי הרגום עם אבות פרקי 1196.
. 4ס , 1651 .לונדון : טיילאר

 פילים ע״י רומי תרגום עם אברת פרקי 1197.
. 16ס , 1620 ,פאריז :אקוינו די

 : וחדש ישן דפוס מרז״ל אליהו פרקי 1198.
 כוונתו ואולי .במקומו פלי ושה״ג ה' )ול״א

. ע״ש( דב״א תנא לס׳
 הלוי בחור ה״ראליהו אליהו. פרקי 1199.

 והנקודות האותיות דקדוק כללי .אשכנזי



אפוקרט פרקי — 498 — אליהו פרקי

 1 צוגצין, :פי׳ עס וחרוזים שקולים שירים בי״ג
 לובלין , ש״ס ,פראג . 4ס ,ש״ו ,די׳ו , ר״פ

 והקדמת חש״ד ישן לובלין ד׳ ]וראיתי שפ״א
 באותיות הכל השירים ופי' והמחבר המלבה״ד

 ,באפיל . שירה[ פרק ונקרא נויין ווייבער
 פיורדא : ]ושי״ב . 8ס , ת״ב , קראקא . שצ״ד

 נראה ופניהם כדרכו הש״ד ופניהם זאלקווא וגם
. להד״מ[

 עליהם הממבר והוסיף הכ״ל אליהו פרקי 1200.
 . השמות במיני עיקרים י״ג המינים פרק
 פרק ,השמות במשקלי כנ״ל המרות פרק

 ונקודותס האותיות בשמושי כנ״ל השמושים
 אבל הטעם מלות פרק עוד מוסיפין ]ויש
 . 8ס ,ש״ו , ד״ו : מצאתי[ לא שלפני בזה

 4ס ,חש״ר ד״ו, .ןן״ע( דקדוקים )עיין
 , פראג . הק״ל , אלטונא .\.(2 151 )ש״י

 רומית העתקה עם כנ״ל עוד .8ס ,תקג״ג
 0 )רד״א רצ״ז ,באזיל :מינסטער ע״י

."\.( 353, 0 )פס שע״ב , שם . 496,

 שירה פרק בשם הנ״ל אליהו פרקי 1201.
.12ספפד״מ,תמ״ט, )?(:הנהנין ברפת ובסופו

 ברור תוספת עם הנ״ל אליהו פרקי 1202.
 בהקדל קו״א ובסופו בל״א המלות והעתקת

 : אייפל יצחק ה״ר ע״י ולמה מדוע מלות
. 8 , תקמ״ח ,ברלין

 הוגה הי' עם הנ״ל אליהו פרקי 1203.
 אליהו בה״ר אביגדור לה״ר בשושנים
 לשבת ושירים זמירות ובסופו בילגוריא

 . 8ס , בישראי׳ל , לבוב :הנ״ל מהמפרש
. כוליימאן לר״י גוף יפה ג״כ ועיין

 כזה: ודפופיו הזה הס' ערוך לרמש״ש ]וברס״ד
 על א( : והם . לה״ק בדקדוק אליה פרקי

 נעיות על ג( . התיבות בדיני ב( . האותיות
 השמוש אותיות על ד( . והשמות הפעלים
 )פיזרו(, איעליא במדינת : הערות עם בשירים

 עם פנ״ל עוד . 4ס , ר״פ , שוגצין גרשון
 ,רפ״ז ,באזיל : מינסטער ע״י רומי ל׳
 ,פני( )ד׳ המחבר ע״י מוגה כנ״ל עוד . 8ס

 אליה פרק בשם כנ״ל עוד .8ס ,ש״ו , ד״ו
 )ד׳ אברהם ב״ר יעקב לה״ר הקדמה עם

 : כנ״ל עוד . 8ס ש״ם ,פראג שלישי(:
 עם כנ״ל עוד . 8ס , )?( שפ״א לובלין,
 שלמה משה לה״ר והקדמה הנ״ל הקדמה

 כנ״ל עוד . 8ס , ת״ב , קראקא :חמישי( )ד'
 .12ס , תמ״ט , פפד״מ : שירת פרק בשם

 יפה בס' כנ״ל עוד .8ס , תק״ל , אלטוגא
 . 8ס , תקל״ג ,ליוורגו : ימאן פולי לר״י גוף
 : אייביל לר״י בסופו נוספות עם כנ״ל עוד

ס עם ל כנ עוד .8 , תקמ״ח ,ברלין

 שם עכ״ל . 8ס ,הקג״ג , פראג ן ההרכבה
. יבחר[ והבוחר 1165

 אליעזר רבי התנא אליעזר. רבי פרקי 1204.
 ד' מאמר בכוזרי )וכ״כ הורקנוס בן הגדול

 ב״ר יצחק ב״ר לר״א שהוא נראה סי׳כ״ט,ויותר
 והי' ואגדות מדרשים .אבון( ב״ר יה!שע

 נ״ד ובו וכו' בראשית ומעשה עולם מימות
 עיין , דר״א ברייתא לו קורין ויש . פרקים

 דצ״ט כתובות תוס׳ עי' ר״א הגדת גם ,זה
 )ודלא יח״ד בר״ן קוגשטגטיגא : . . . ד״ה ע׳יא

 . ש״ר , ד״ו .רג״ב( :תקמ״ב כרד״א
 ,לובלין , שמ״ד ,ד״ו .שכ"ז , סביוניטה

 • שע״ז , קראקא . שס״ח ,ד״ו . שנ״ח
 , פראג . תש״ח , ד׳'א . גג״ת , דיהרנפורט

 : )וי״א 12ס , הס״ט , ד״א . 4ס , חש״ד
 כ״י, : עמדין הר״י הגהות ועם . 8ס חס״ח

 ,תפ״ה , שם . הע״א , שם . (221. צעדנער
 . תקג״ר , זאלקווא , תקמ״ר ,פראג . 8ס

 הגהות )עם זאלקווא .תקג״ז , הוראדנא
 . תקע״ח , ברדיטשוב . תקס״ה ,קצרות(
 . 8ס , תרי״ח , לבוב . תקצ״ב , ווארשא

 ב״ר אהרן אברהם ה״ר פי׳ עם כנ״ל עוד
 , ווילגא :הגדול בית בשם בדודא שלום
. הגאים( מדרש ג״כ )ועיין .4ס , תקצ״ח

 דמשק עיר )עיין .אליעזר דרבי פרקי 1205.
. אליעזר(

 קצרים כללים הס .אפוקראט פרקי 1206.
 פרקי כ״ה אפוריזמי יון בל׳ ונקראו ברפואה

 אבן ר״מ העתקת הרמב״ם פי׳ עם רפואה
 ב״י ועיין 1643, ף רד"א ב״י : תבון
. וצ"ע בארוכה ת־מ״ב רר״א

 נעתקיס מאמרים ח׳ הנ״ל אפוקרט פרקי 1207.
 ונראה ,ע״ש תקמ״ב רד״א ב״י : ליעיין מל׳

 הנדפסים מקנדיא יש״ר ה״ר מהעתקת שהם
 , אילם )ועיין זה עיין חיים מים באר ס׳ בסוף
 מהם הראשונים מאמרים וב׳ .בינה( מקור

 אילם בס׳ נדפסו הנ״ל יש״ר ה״ר בחור עם
 ווילנא פה ראיתים ואני . ע״ש ... דף הנ״ל

 של מאפוריזמי השער: וז״ל בב״י עירנו
 שהעתיקם הראשון הרופא היוני היפוקרעס

 מל׳ מקנדיא מדיגו דיל יש״ר התפס הרופא
 המאמר ראש ועל מאמרים, ח׳ .עברי<< לל׳ יון

 לא אלו למודים : וז״ל היש״ר פ׳ השמיני
 נכללים היו לא או לגאלינוס מקובלים היו
 , בפ״ע אלא הקצרים הנבחרים הלמודים כת׳
 בפירושיו כלל מהם ?[ ]זכרו זכו לא ולכן
 הביאום אתריו הבאים והמפרשים .הספר ע״ז
 . בסופו וקצתם השביעי המאמר למודי בין

לא מהתלמידים החושקים שהפצירוני ולולא



הפרקים — 499 — אפוקרט פרקי

 אגדת מדרש )עיין .הקבר חבוט פרקי 1216.
. האוצר( בנוספות בראשית

 ח״ל: שס״ב סי׳ ברוקח נזכרו .יוסי ר׳ פרקי 1217.
 ט״ו )ול״א : ע״ש וכו׳ מצאתי יוסי ר' ובפרקי
 ממה כפל שהוא ונראה .במקומו( ח״ב פלי ושה״ג
. )רמש״ש( :דברכות מפ״א שם שקדם

 :ב״י ,כ״ג ישמעאל לר׳ מרכבה פרקי 1218.
 ס' הוא ואולי .במקומו( שלי ושה״ג ז׳ )ול״א

 קצת שהוא נראה ויותר . זה עיין מרכבה מעשה
. דלעיל היכלות פרקי מס'

 . אלמושנינו משה ה״ר . משה פרקי 1219.
. 4ס ,שכ״ג ,שאלוניקי : אבות פרקי על פי'

 להרמב״ם פרקים כ״ה . משה פרקי 1220.
 גאלינוס מספרי מלוקטים הרפואה בחכמת
 ע״י לעברי ונעתק ערבי בל' חיברו .וזולתו

 : אליעזר בן נד ב״ר המאתי נתן ה״ר
. 4” , תקפ״ד , לעמבערג

 ס׳ .הנרבוני משה ה״ר .משה פרקי 1221.
ע״ש. נ״ה פ׳ ח״א המו״ג בפי' הזכירו פילוסופיא.

 . להלן( הפרקים ס׳ )עיין . משה פרקי 1222.

פאפר. מרדכי ה״ר עקיבא. רבי פרקי 1223.
 ושיחה שיר בארה עקיבא ר׳ התנא הולדות

. 8ס , 1808 ,ווין : הערות עם
 שומה ותהלה שירה פסוקי . שירח פרקי 1224.

 ונהרות ימים וארץ שמים הנבראים כל בפי
 ונחלקו נברא לכל ופסוק פסוק חי כל ובפי וכו'
 בתוך רוב וע״פ פ״ר נדפסו .השבוע ימי לז'

 .ת׳( באות תפלות תפלה, )עיין התפלות. כדורי
 ל״א עם : כמו שונים בפנים לבדם גס ונדפסו
 ... קראקא ...ד״ו : פסוק כל על חרוזה

 ואני פסוקים ע״ב עם כנ״ל עוד .)ש״י( 8ס
 מיוחסים כנ״ל עוד . 8ס חמו״ד בל״א: מאמין
 : מאמרים לג׳ ונחלקו המע״ה ושלמה לדוד

 מאמר ,הימים מאמר , הפתיחה מאמר
 ה׳ תהלת מספרים פי׳ עם הצפרדע

 שפתי ופי' ממונציליצי יגל חנניה לה״ר
 ובראשו מנורצי גמליאל ה״ר לבנו רננות
 חנניה ב״ר פלטיה לה״ר ושירים הקדמה

 עם כנ״ל עוד . 4ס , הכ״א , מנטובה :הנ״ל
 יצחק לה״ר שמעון ושער יצחק שיח פי׳

 מאיר ה״ר בני וואלף שטעון ה״ר ואחיו
 . 4ס ,חכ״ד ,ד״ו :מפראג ניקלשבורג

 אליהו לה״ר אליהו פי פי׳ עם כנ״ל עוד
.4ס תצ״ה, אלטוגא, דייק: משה יצחק ב״ר

 . להרמב״ם משה פרקי או הפרקים ס׳ 1225.
 השולטן אל כתב אשר שערים או פרקים ד' הס

 ברומי רצ״ה בשנת ונעתקו בריאותו להנהגת
שאלתיאל ב; יצחק ב״ר זרהיה ה״ר ע״י

 יוני בל׳ מצאתים שלא אחר מזכירם הייתי
 בהם לקורא יראה ואס .ליטיין כל' אלא
 שהעתיקם במי קללהו ותלה דקדקתי שלא

 הי והוא אחריו כרוך אני כי בראשונה
 נשיתי ולא ,וכהורן כנס ים בלב לאניתי

 הם חיים מה ויהי . כצפורן אפילו ממנו
 איפוקרטוס בשם להקרא וראויים למוצאיהם

 לעמה הולך והכל מדבריו שעבר למה ודומים
: מאד בכ״י ומצוי .וכו'<< וכו' שבא

 גאלינוס בפי׳ הנ״ל אפוקרט פרקי 1208.
 לערבי יוני מל׳ יצחק בן הנין והעתקת

 ליידן ב״י :לעברי חמאתי נתן ה׳יר וע״י
. 2/8 ־ח״ב

 פי׳ עם מאמרים ז׳ הנ״ל אפרקרט פרקי 1209.
. מאד הרבה מנוי ב״י : הרמב׳יס

 משה ה״ר הנ״לעספי׳ אפוקרט פרקי 1210.
 רוסי די וכ״י .¥2 72 ליידן ב״י :מריאיטי

1365/4 ¥2. .

 וסגולות בל״א הנ״ל אפוקרט פרקי 1211.
 מחכמת עניניס וקצת בשמות נפלאות וקמיעות

 ובק״ד . 8ס אין תקמ״ב רד״א ב״י : איצטגנינות
. מקומו לי נודע לא

 :ב״י ,קבלה ס׳ .ברכיאל רבי פרקי 1212.
. )ש״י(

 חיד״א ה״ר ראה . לרז״ל עדן גן פרקי 1213.
 ושה״ג ו׳ ול״א מ״א במשג״ב כמ״ש ישן בדפוס

. במקומו שלי

 ישמעאל לר׳ מיוחס . היכלות פרקי 1214.
 עמוקים וסודות קבלה .כ״ג אלישע בן
 הכבוד וכסא וצבאוהס השמים מערכת על

 והנפש בראשית מעשה על גס וקצת ה' והיכל
 ונקרא לפרקים או והלכות למשניות ומסודר

 וכו׳ חנוך ויתהלך בם׳ החלתו ע״ש הנוך ס' ג״כ
 היבלות להם קורין ויש . הניר( ס' )ועי׳

 על רבתי היכלות ס׳ אל בערך זוטרתי
 רוחין, והס:סדר סדרים; בד' האלהות הכמת
 ובס׳ .מהנות סדר רין, סדר ,עירין סדר
 ובכ״י ישמעאל ר׳ אגדת נקראו דמה״ג ציוני

 תורה כור מררש נקראו .¥2 1287 רוסי די
 קצת ונדפס . ג הערה דקש״ז גא״פ צונן ועי׳ ע״ש
 :לבדו וגס . זה עיין ,הלבנון ארזי בס׳ ממנו

 . 8ס , תקצ״ג , זאלקווא , תקמ״ה ,שקלאוו
 ע״ש היכלות שבעה בשם זהר ב נדפסו וקצתם

. היכלות פרקי דרוש ג״כ ועי'

 ס׳ )עיץ .להרמב״ם ההצלחה פרקי 1215,
 פאר כס׳ נדפסו אחר ומהעתק . הגדרים(

. ע״ש הדור
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 . ט"? '6 מכתב ג׳ בכ״ח ונדפסו . מברצלונא

 האמונה )עיין .להרטב״ן הפרקים ס׳ 1226.
. והבטחון(

 .האגיז משה לה״ר ישראל של פרקליטין 1227.
 : ע״ש ק״ג סי׳ סוף חסמים משנה כס׳ הניאו

. שכ״ה( )סה״ד

.תקומה( אבן )עיין . ציון פרשה 1228.

הקבלה(. שלשלת )עיין הפרשיות. ס׳ 1229.

 . רש״ד כ״י : עה״ת נסים רבינו פרשיות 1230,
 עיין . עה״ת גאון נסים רבינו פי׳ הוא ואולי

. שם כ״ב והערה דנ״ז תקצ״ב בכה״ע

 בד׳ קדמונים פי׳ לקושי . פישנרתא ס׳ 1231.
 .פירושיו ולקושי גאון ר״ס על א( : מאמרים

 מנהם ר׳ ג( .כנ״ל קרא סף י. ר׳ על ב(
 ור״י ור״ת רשב״ם ד( .וכל׳ל הלבו ב״ר

 שמואל ב״ר עובדיה ה״ר ורבו שור בכור

 ככתבם בל״א גס עליהם שעם ודברי .וכנ״ל
 ,לייפציג :גייגר אברהם ה״ר המלקש מאת

. 8ס ,תרט״ז
 חאגיז משה ה״ר .מסעי אלה פרשת 1232.

 א״י ותכונת במדבר ב״י מסעי על .)המני״ח(
 : וכו' מערבי וכותל המקדש ובית וירושלים

 ח״א ]ופירשנו . 8ס תצ״ג( , )אלטונא חמו״ד
 הרב ושידרו ולקטו המג״ן להרב מיחסו שי״ג דף

. ע״ש[ מותו אחרי מכתביו המני״ח

.קרנים( )עיין .אליעזר פרשת 1233.

 .רוזאנים יהודה ה״ר . דרכים פרשת 1234.
 כמה דרך ובכל לדרכים ונחלק שוניס דרושים
 המצות מנין על מצותיך דרך ובסופו דרושיס

 ס' על והשגות והסמ״ג והרמב״ן הרמב״ס לדעת
 ,קונשטנטינא : מפתח עס חלקים בד׳ החנוך
 .. . פפד״א . 2ס , תק״ג , ד״ו . תפ״ח

. 8ס , 1859 , לבוב . 4ס ,תקנ״ט ,זאלקווא

 מאיר בה״ר יוסף ה״ר .דרכים פרשת 1235.
 . עניניס ושארי חדש איסור על . תאומים

. )שי״ג( : מגדים פרי בספרו מביאו

 הלוי ליפמאן יו״ט ה״ר .החדש פרשת 1236.
 :להרמב״ס החדש קדוש הל' על פי׳ .העליר

 ל\. 716 רח״ם וכ״י לץ 1671, ף רד״א ב״י
. ציוריס עס ב" ראיתי אני וגס ז״ז גס ומצוי

 .כספי אבן יוסף ה״ר .הכסף פרשת 1237.
 . עה״ת הראב״ע פי' ועל הרקמה ע״ש פי'

 יש״ר ואגרות י' דף ב' עתיקים דברים בקונט׳ עיין
 ל\. 700 ורח״ם לץ. 62 מינכען ב״י :כ״ו מכתב

. לץ. 205 רוסי ורי

.סורנאגה שמואל ה״ר .הכסת פרשת 1238.

 ,שאלוניקי :ע"ז להל׳ וכ״מ הרמב״ס על חי'

. 2ס ,תקי״ח
. מרדכי( אגדת )עיין .מרדכי פרשת 1239.

 אלעזר ב״ר רפאל ה״ר .העכור פרשת 1240.
 . שבת תחוס בענין דין פסק . מילדולה

 שוניס עניניס על הבור :ש״נ דף ח״ב ]ופירשט
 ה״ר לבנו שו״ת וקצת העבור הכמת על ובפרש

. 4ס , פדי״ת ד״א :המלבה״ד[ דור
 חליי ברפואת רשד לאבן פשוטים ס׳ 1241.

. לץ. 34 הפליט ב״י : שערים כ' הגוף

 . הגבורים( שלטי )עיין . הפשוט'ם ס' 1242.

 מנחת בס׳ מביא .מקוצי ר״מ פשטי 1243.
 : הסמ״ג בעל ואינו פרשה בכל כמעט יהודה
מ׳(. ובאות במקומו שלי ושה״ג ד׳ מ' י״ז.שם )ול״א

 אייזיק לה״ר עה״ת וגימשריאות פשטים 1244.
.לץ. 329, רד״א כ״י :מקראקא אונגריל

 ה״ר ביד היה להרוקח. וגימשריאות פישטים 1245.
 בפירושו חיד״א ה״ר גם ,בס"י מקנדיא יש"ר
 , ופרחים ציצים ממנו הריס עה״ת קדומים נחל

 רח״ם כ״י :התורה על ודרושים פשטים 1246.
.לץ. 719

.לץ. 717 שם ב״י : התורה כסדר פשטים 1247.

 רד״א כ״י : מגאונים לקושיס פשטים 1248.
. 1) לץ. 109,0

 רר״א כ״י :וגימשריאות לקופים פשטים 1249.
. לץ.ג 109,0

 רוטג- למהר״ם המכורה על פשטים 1250.
 בב״י וקצתם לץ. 183 '2 וואטיקאן כ״י :בורג
 ומובאים לץ. 260, ז רד״א וכ״י לץ. 102 טורין

. דצ״ב( גח״ל )צונן : וז״ז יהודה מנחת בס׳ גס

.לץ. 108,0 רד״א ב״י : לסדרות פשטים 1251.

 רד״א ב״י :הורה פסוקי על קצריס פשטים 1252.
.לץ. 1667,

 . מנחם ב״ר אליקים לה״ר עה״ת פשטים 1253.
 ב״ר יהודה ה״ר לתלמידו יהודה מנחת בס׳ נזכרו

.דצ״ב( גא״ל )צונן : ע״א ס' דף וע״ש אליעזר

 כהן מהר״י להגאונים עה״ת פשטים 1254.
 : אייבשיץ ומהר״י בדודא ומהר״א

.לץ. 721 רח״ש כ״י

 : גאונים לכמה גפ״ח וחי' עה״ת פשטים 1255.
. לץ. 720 רח״ם ב״י

 צונן עיין . עולם גדולי לכמה עה״ת פשטים 1256.
. שם וז״ז וע״ה דע״ד גא״ל

 קרא אביגדור לה״ר וח״מ עה״ת פשטים 1257.
. דקס״ט( ח״ב )פירשט

. לץ. 718 רח״ם ב״י :ישן עה״ת פשטים 1258.



עיניט פתה501פשטי□

 רד״א כ״י :למי נודע לא תג״ך על פשטים 1239.
. נ\2 328, 9

 יוסף ב״י יצחק אברהם ה״ר .דבר פשר 1260.
 וע״ה ע״ב ׳סי על ,חי .מבריסק יעסיל

. 4ס ,תק״ן אלטונא :ח"מ בש״ע ופ״ג

 אברהם כ״ר וואלף זאב ה״ר .דבר פשר 1261.
 עס ונדפס איוב על פי׳ . מדעסויא נתן

. 4ס ,תקל״ז ,ברלין : הפנים

 באור ♦ רייפמאן יעקב ה״י .דבר פשר 1262.
 ומנהגי ומדרשים בתלמוד רז״ל מאמרי קצת

 יסודות ע״ס רבים וכללים בימיהם ישראל
 בספר ומדרשים התלמוד כתיבת זמן ועל הגיון

 ונדפס חלקים ג׳ כולל ,בהם האגדות וקורות
. 12ס חר״ה , ווארשא :לדוגמא ממנו קצת

 בן יוסף ב״ר מנשה ה״ר .דבר פשר 1263.
 במדות לת״ח נמרץ מוסר . מאיליא פורת

. 8ס ,תקס״ז , ווילנא : ודעות

 , תורה , יהודה גלות )עיין . דבר פשר 126
, ישעיה(

 מוסר .הביליזו אלישע ה״ר .לחש פה 1265.
. 8ס תקנ״ד, ,ליוורנו והברכות: בהמ״ז ודיני

 (.138 סי׳ הלבבות חובות )עיין .לחם פת 1266.

 וכו׳(. נשתון אגרת.)עי׳שתשגן על פתגם 1267.

.אורות( לקוטי )עיין . מלך פתגם 1268.

 .אנניל אברהם ח״י .חותם פתוחי 1269.
 גס תיבת כל על ודרש שבש״ם תיק״ו כל על

. 2ס ,תקע״ט ,שאלוניקי : בהורה הכתובה
 .ששון( קול , באור )עיין . חותם פתלחי 1270.

 תבנית(. תבגית.)עי׳חותם חותם פתוחי 1271.

.חדש( אור )עיין .דדהבא פתורא 1272.

 מפרעמסלא אבררם ה״ר האהל. פתח 1273.
 לקוטיס ח״א :חלקים ב׳ . ליב ירודה כ״ר

 חדש ילקוט כם׳ בערכין לדרשות והקדמות
 סברות וב׳ הפלוגתוח על הש״ס כללי וח״ב

 : א״ב כסדר בערכין ג״כ וכו׳ מחולקות
 ובהקדמתו הס' ]ובתוך . 4ס ,את״ן זולצבאך,

.ע״ס[ לאביו פרי כל עץ ס' מזכיר

 ממנטובה. פינצי דוד ח״ר האהל. פתח 1274.
 עיין .ב״י ,פרד״ס ע״ד השנה לכל דרשות

. י״ב סי׳ ד' זצ״ל

. אחת( שפה )עיין . האהל פתח 1275.

 גדליה ב״י אברהם ה״ר .הבית פתח 1276.
 בפלפול הש״ס וסוגיות דינים חי׳ .טיקטין

 ס׳ ג״ח . 2ס , תק״ם , דיהרנפורט : עצום
. פו״ת הבית פנות

 שלום ב״ר אברהם ח״ר הבית. פתח 1277.
 עץ פרי ועמו ,וב״י העור על בעלאיס

 דאברהם עפריה ובסופו , שו״ת חיים
. 2ס ,תר״ו ,ליוורנו : דרושים

 בית , אפרים בית )עיין . הבית פתח 1278.
. (27 סי' ש״ם הגרה שלמה

 למי: נודע לא לה״ק דקדוק על דברי. פתח 1279.
 בשנה ,פיזרו . 4ס , בר״ן ,)נאפולי( חמ״ד

 . 4ס ,)רס״ז( השני יוליאו לאפיפיור החמישית
 ס' ועם וז״ז הדגש דיני בתום' כנ״ל עוד

 רע״ה, , קושט׳ תורה: ומעשה חלומות פתרון

 שניס ובלי הנ״ל בתום׳ כנ״ל עוד . 4ס
 . הלוי בחור ר״א ע״י והוגה האחרונים

. דקדוקים( )עיין
 מקנה בס׳ :הדעות נחלקו הנעלם מחברו ועל
 רד״א ב״י ג״כ ועיין . להרד"ק מיחסו אברם

 ובס׳ .קמחי לר״מ מיוחס בש״י 1376, ן<
 הפראי לאבן מיחסו דלז״א השכחה עומר

 דקדוק ספרי מרשימת החדש בחבורו ורמש״ש . ע״ש
 מתלמידי א' ע״י דקדוק דברי וז"לבפתח כ׳ לה"ק#

 מארבע והנה .75 ע״ש וכו' הביב ן׳ הר״ט
 ואין בטלות הראשונות ב' נראין זו במטה דעות

 לחברן יש האחרונות פתים אך כלל, רגלים להן
 התלמיד הוא הנ״ל חסדאי אבן כי ולומר לאחת
 לשמוע וקרוב . בפיו רבו ותורת זה חביב מר״מ

 עוד חי רנ״ב בשנת ראשונה זה ס' בהדפסת יען כי
 נועם( דרכי ס' בהקדמת )עיין רבו חביב ן׳ הר״מ

 בפירוש חבורו על שמו לקרוא תלמידו אבה לא
 עומר בע״ס עד איש מפי איש בקבלה זכרו ונשאר

 דממשמעות אני אומר סודגועוד לנו שגלה השבחה
 ן׳ לר״ט ג״כ ליחסו יש הנ״ל הרמש״ש לפון

. וק״ל בעצמו חביב

 . מוסרות( מנתק )עיין . חרצובות פתח 1280.

 ל׳ עם לה״ק דקדוק .הקדש לשון פתח 1281.
 , ד״א : האאגט דער פאן ע״י הוללאנד

 הפעלים "לוחות ח״ב כנ״ל עוד . 4ס ,תל״ז

. 8ס תמ״ד, שם, : ל״ה עם והכנוייס והשמות
 מנחם ב״ר אליעזר ח״ר . עיגים פתח 1282.

 בזהר תנ״ך פסוקי מכל ומ״מ מפתח . מאנים

 נדפס ואח״ז . 4ס ,ת״ז ,)קראקא( : ותקודם
• הזהר דפוסי בכל

 הכהן רפאל בנציון ה״ד .עיגים פתח 1283.
 בעין התמוהים רז״ל מאמרי באור .פריצי

 / ליוורנו ב״ח: חכמות ושארי מחקר ע״ס יעקב
. 8ס ,1815

 מק״פ בר״י אוז דוד ה״ד . עינים פתח 1284.
 לוחות שבירת לס׳ קו״א יעב״ץ(. ה״ר )תלמיד

 לוחות בס׳ לנדא סג״ל הר״י מכתב נגד האון



נדה פתחי 502 עינים פתה

 חמו״ד : כאלה ענינים ושארי העדות
. 4ס ,)אלטונא(

 אזולאי. דוד יוסף חיים עיגים.ה״ר נתח 1285.
 על ימין זרוע מש' וחלק יעקב עין על פי'
 השמעות הפתח שומר ובסופו אבות מס'

 דוד ראש ע״ס הגהות לראש שומר וקונע׳
. 2ס ,תק״ן ,ליוורנו : חלקים ב'

 משה ב״ר ליי יהודה ה״ר . עתים פתח 1286.
 קטן עולם מאמר על פי׳ . שמואל אהרן

 וסגולות ההליס שמוש ואח״ז להרמ״ע
 מעשרה וששי חמישי מאמר ובסופו המזמורים

. 4ס , תב״ג , המבורג : להרמ״ע מאמרות

 .אשכנזי יקיר משה ה״ר . עינים נתח 1287.
 , קראקא :ה׳ ויראת בהנהגות השכל מוסר
 . חי"ת , ד״א . 4ס , חש״ד , שם . ד״ת
. אויגנעפנער( )עיין . 8ס ,עד״ת , שם

 אליהו ב״ר עזריאל ה״ר .עתים נתח 1288.
 , ווארשא :מם׳ קצת על חי' .מקסטנטין

 יראה ש׳ ונדפסו חיבר שכגר ]ול . 4ס ,תר״ז
 , נזהרה לראות ול ש״ס הגדה על לעינים

. השונות[ בעניני ניחוח ריח

אריה ש;ר שמואל ה״ר .עתים נתח 1289.
. יוא״ל ב״י : ל״ז ש׳ זצ״ל עיין

 ומכתבים והרמות הסכמות . עתים נתח 1290.
 פרופס להמדפיסים הש״ס הדפסת ע״ד

. 8ס , תקכ״ד , ד״א : באמ״ד
 שמחת נדה, פתחי )עיין עתים. נתח 1291.

.הרגל(
 טובי׳ בה״ר גרשון ה״ר . צור פתח 1292.

 אביו שחיבר ברזל עט לס' הקדמה .אשע
.4ס תקצ״א, ,ברלין :מותו על והספד הנ״ל

. בחורים( סוד )עיין .קטן פתח 1293.

(.270 סי' הקדש אגרת הקדש.)עיין פתח 1294.

.יוסף( שער )עיין .השער פתח 1295.

 מרדכי ה״ר .יה ופתחי השער פתח 1296.
 הקדמה הוא הראשון .דין א מר יהודה ב״ר
 ואח״ז וגמרא משנה וחבור התלמוד מבוא לכל

 ומבוא הרמב״ס מהקדמת כללים לקושי
 נגלה בדרך כללים ושארי הנגיד לר״ש הגמרא

מערכה מול מערכה נסתר בדרך כנ״ל והשני
 מלכות לבוש לספרו ומבוא הקדמה והוא ■

 דרושים אסנת תורת א( : לשנים ג״כ הנחלק
 צפנת ב( .נגלה ע״ד וחי׳ חז״ל מאמרי על

 , נאווידוואהר : נסתר ע״ד כנ״ל פענח
. 2ס , תקמ״ב

 1 סולטנסכיי מרדכי ה״ר ,תקוה פתח 1297.

 : לה״ק בדקדוק קצרים כללים . הקראי
. 8ס , 1857 , גוזלווא

 בית ,תימן אגרת )עיין . תקוה נתח 1298.
. הגבורים( שלטי , בחורים סוד , הלבנון יער

 יהושע ב״ר גבריאל ה״ר תשובה. פתח 1299.
 על וסליחות תחינות . שוסבורג ;שיל ה

.4ס ,תי״ג , ד״א : פי׳ עם ות״ש ת״ח גזירת
 ליפמאן אליעזר ה״ר . התשובה פתח 1300.

 הושע על פי׳ . סג״ל ליב יהודה ב״ר
 —א׳ ישעי׳ על פי' .יה יש גחמות ואח״ז

 עד מ״ח .מ״ו—מ׳ ל״ח .ל״ג—כ"ו . י״ב
 טל ספרו על פי׳ תום׳ קו״א ובסופו תומו

 : זה עי' ,חהלים על דוד ומגדל אורות
. 4ס , תקס״א , זאלקווא

 לוצאטו. חיים משה ה״ר הבמה. פתחי 1301.
 הקבלה הכמת בשרשי קצרים גדרים קל״ח

 . תקמ״ת , קאריץ ועמוק: ארוך פי׳ עם
 , חמו"ר .8ס , תר״ח ,טשערנאוויץ

. 8ס , )יאהאניסבורג(
. יהודה( זברון )עיין . טהרה פתחי 1302.

 ב״ר בער יששכר ה״ר .יה פתחי 1303.
 לחכמת ומפתחות שערים עשרה . פתחיה

 מקיר ס׳ ועמו ספירות לעשר מסודר הקבלה
 : התורה כסדר הזהר מס׳ פששיס חכמה
 המעשיות כל ובסופו כנ״ל עוד .שס״ט פראג,
 לקדושים שאירעו מעשיות בשם מהזהר

 וואלף בגימן ה״ר וצוואת מוסר הוכחת עם
 , ברלין : פישהאף המכונה אויערבאך

. 4ס ,תע״א
 אבד״קסטעריץ. מרדכי ה״ר יה. פתחי 1304.

.4ס , תקנ״ט , לבוב : אבות פרקי על פי'
.לעיל( השער פתח )עיין . יה פתחי 1305.

 פייוויש שניאור ה״ר . לבנון פתחי 1396.
 הלכות חי׳ . שד״ר מאניש מנחם ב״ר

 לבנון פתחי שער והלאה כ״ב ומדף ופשעים
 ובסופו ונקודות שמות וצרופי בקבלה דרוש
 בקבלה ג״כ מסודרים המולדות לוחות

 וקצתו ד״א קצתו ונראה פער )חסר : וצירופים
. 8ס ,ליוורנו(

 .רנשבורג בצלאל ה״ר . נדה פתחי 1207.
 גם בו ונכללו והלכותיה נדה מס' על הי'
 ז״ל ישלש פ ליב ה״ר ובנו מאיר ה״ר חי׳
. רב( מעשה ספר כהקדמת )עיין .ב״י

 יואל בה״ר משולם ה״ר .גדה פתחי 1208.
 נדה במם׳ העמוקות הלכות על חי' . הכה!

 בשם נקרא אחרות סוגיות לקצת ובנשותו
 מסכיו לקושיס קצת ובראשו .עיגים פתח



תשעים פתרון 503 עולם פתחי

 : יום לקוטי בשם ונקראו עה״ת יום דבר

. 4ס ,תקס״ז , לבוב
 בן אברהם בן חננאל לר׳ עולם פתחי 1309.

 הארון בדי בס׳ ונזכר )?( אסכרה ן' מאיר

. 284 ע׳ מסעות ,כרמולי חננאל, ומגדל

 ב״ר יואל ה״ר קטן. עולם פתחי 1310.
 קבלה)?( עניני האלברשטאט. געטשליק

 : הטועים אבן ,פנה אבן בשס שערים ב'
. 722—3 רח״ם ב״י

 פערילש. בער אהרן ה״ר צדק. פתחי 1311.
 ובסופו ע״ב י׳ דף במגילה פתיחות הי״ד פי׳

.8ס תק״ן, פראג, כ״בבתהליס: מזמור על פי׳
יהודה(. זכרון )עיין . קדושה פתחי 1312.

 האלברשטט יואל ה״ר שערים. פתחי 1313.
 דרשות ולספרו הנ״ל לספרו מפתח . הנ״ל

 כנ״ל דרשות תוס׳ ובסופו מסכתות לסיומי
 : וכו׳ יעקב נחלת בע״ס נכד יעקב לה״ר

¥.. 724 רח"ם ב״י
 יד , ברכה גשמי )עיין שערים. פתחי 1314.

.אפרים( שערי , השכל כח פקח , בו כל

 ,ערוך שלחן )עיין .תשובה פתחי 1315.
.דמשה( א תקנת

. עני( מנחת )עיין . מנחה פתי 1316.

 מגדים פרי בעל הרב .חכמה פתיחות 1317.
 ביאר ושם ההלכות כל קודם פתיחה עשה

 ודעת: עעס בעוב ההלכות חותן ושרשי עיקרי
. במקומו שלי ושה״ג י״ז ול״ב

 אפרים שלמה ה״ר .שערים פתיחות 1318.
 לספרו ופתיחות מוסר תוכחת . לונטשיץ

, 4ס ,תקג״ט ,זאלקווא : גבורים עיר

 ב״ץ. נח ב״ר יצחק ה״ר .הלב פתיחת 1319.
 : ופשעים דרשות הלב הרחבת מספרו קצור

. 4ס , חש״ר , קראקא
.לב( הקקי )עיין .הלב פתיחת 1320.

 ב״ר שלמה לה״ר קונקורדאק פתיחת 1321.
. יה״ש כ״י : אביגדור אברהם

 אליעזר ב״ר מרדכי ה״ר .תכלת פתיל 1322.
 דק״ש פרשיות ג׳ על פי׳ . מלבוב יונה

 . שע״ח ,פראג : עליהם רז״ל מאמרי כל עם

 ועל עה״ת סי׳ ג״ח . 4ס ,תקס״ב , קאפוסט
. יעקב עין ס׳

. אזהרות( )עיין . תכלת פתיל 1323.

 .יצחקי אברהם ה״ר שמיא. מן פתקא 1324.
 ח״א מסירשע ]אבל .חיון חייא נחמיה בענין
 : ע״ש[ בעצמו מיון לר״נ שהוא נראה דקס״א
. יה( שלהבת )ןעויז , מס ,חמו״ד

 מהרש״ד כ״י :מוסר דברי . יוסף פתר 1325.
. ס״ע ה״א משנת

 בכ״ר התאמני יעקב לכ״ד הפתרון ס' 1326.
 לקועי )עי׳ .הקראי הישיבה ראש משה

. (86 דף שם ונספחים דקס״ע קדמוניות
 .הבינות חרצב ופילוס האמונות פתרון 1327.

 והדעות האמונות מם׳ אחרת להעתקה מיוחס
. זז עיין ,לרס״ג

 האי רב ל( )מיוחס . חלומות פתרון 1328.
 דברי פתח ס׳ עם ראשונה נדפס . גאון

 . 4ס , רע״ה , קונשטנטינא : תורה ומעשה
 שפ״ג, ד״ו . 8ס , שי״ב ,פירארה :לבדו וזה

 , שם .שצ״ז , ד״א . חש״ד , קראקא . 12ס
 לר״נ ציון שערי ס׳ עם כנ״ל עוד . 8ס , ת״ב

 ראיתי )ואני 8ס ,ת״ן , ווילמרשדארף : הנובר
 ר׳ הירץ ר׳ ע״י בל״א כנ״ל עוד .(4ס אין

 :אחר והעתק .12ס ,תנ״ד ד״א :עוזרש
 דשנ״ז ח״א )סירשע . 8ס , תנ״ה ,דיחרנפורט

 ר״ש של ספרו גס סה שעירבב ספק ואין . ע״ש
. דבסמוך( אלמולי

 .אלמולי שלמה ה״ר .חלומות פתרון 1329.
 והזהר התלמוד לפ״ד ומהותו החלום ענין על

 תענית ודיני חלום העבת וענין ספרים ושארי
 חלמין:קונשטנטינא, מפשר ג״כ ונקרא חלום

 , קראקא . 4ס , חש״ד ,שאלוניקי . חש"ד
 . תקע״ח , ווילנא . שצ״ז , ד״א . חש״ד

 )עי׳ ממנו וקצור .8ס 1853 ,זאלקווא
 כנ״ל עוד .א׳( אות האוס״ף במלואי האחלמה

.8סעוזרש:ד״א,תנ״ד, ר׳ הירץ ר׳ ע״י בל״א

 על קצר לוח עם יוסף של חלומות פתרון 1330.
 דרשה ואח״ז ביומו יום דבר החלומות ענין

 לה״ר דרשות וב׳ מלומונטי אברהם לה״ר
 מאמרי ואח״ז צרפתי יחיאל ב״ר עזריאל

 ושארי וחידות דרבנן מילין ס׳ כעין רז״ל

. ״ג. 45 הפליט כ"י : עניניס

 ישראל ב״ר משה ה״ר .המלות פתרון 1331.
 נלוה . בקצרה הורה פסוקי באור .לגדא

 ,פראג :לבדו וגס אצלו שנדפסו חומשים אל

. 8ס ,תקפ״ז
 ופילוסופיא בהגיון הזרות המלות פתרון 1332.

 ענינים פתרון ובסופו איטלקי בל' א״ב ע״פ

ב׳. ־ג. 54 הפליט ב״י לקוטיס: וקצת מפוזרים

 ופילוסופיא בהגיון הקשות המלות פתרון 1333.
 : ממודינא אריה יהודה ה״ר הוספות עם
. ?[ זה לפני הנז' הוא ]ואולי . שד״ל כ״י

 )עיין .וכו׳ מלות תשעים פתרון 1334.
. עתיהים( רכרים
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השיר פתשגן — 504 — פתשגן

 בתרגום וספקות מלות כמה לבתר .פתשק 1335.
 חלופי מעמי מקצת לבתר וגם אונקלוס
 נסחאות משאר חומש איזה שבתרגום נסחהות

 בשם לו קרא ולפנים שד״ל ביד כ״י , הנמצאות
. שנכתב או שנעתק השגה !"3£ יא״ר

 .ווינטורה כדרבי ה״ר .הכתב פתשגן 1336.
 1 ד״א : ללה״ק אסתר של שני הרגום העתקת

 תורה, , הפורים דברי ג״כ )ועיין . 8ס ,תק״ל
.שני( תרגום

 , בריבשטעללער )עיין . הכתב פתשק 1337.
, משלי( , הורה

 אב״א כלב כ״ר .הדת כתב פתשגן 1338.
 והפטרותיהן הפרשיות קריאת על הקראי.

 הוצאות ומנהגי והמועדים השבתות בכל
 בפרשיות ס״ת כתיבת והוראת ס״ת וקריאת

 וצורת הסופרים בדיני וסתומות פתוחות

 ונחלק וש״ד הברכות כל ונוסח השירות
.)אר"ץ( : לפרקים חלק וכל חלקים לארבעה

 משה ישיר )עיין .הדת כתב פתשגן 1339.
. מקורפו( לרמ״ב

 אברהם ה״ר .עברי איש נשתלן פתשגן 1340.
 החכם אל מכתב .מקונסטנטינא ראובן

 החכם ותשובת ברוגטון הוגא הנוצרי
 : אגרת על פתגם בשם אליו ברוגטון

 השובת עוד .4ס , 1606 שם, . 1605 באזיל,
 : ליטיין עם לבדה הנ״ל אגרת על פתגם

. יו״ד( דף ח״א )פירשע .4ס , 1606 ,ד״א

 .אברהם ב״י יוסף ה״ר .השיר פתשגן 1341.
 ובסופו ללה״ק מועתק התרגום פי' עם שיה״ש

 : יוסף רביד מספרו שיה״ש על לקוטיס קצת

. 8ס , תקנ״ח הוראדנא

תליתאה מהדורא פ אות נשלם



1.

2.

3.

4.

5.

הספרים אוצר

6. .יוסף( כצאן נוהג )עיין . הנחלות צאן

 בה״ר חיים אברהם ה״ר . קדשים צאן
 מרדכי ה״ר חבירו )בחברת שור הירש צבי

 אבד״ק עוזר ב״ר חיים ה״ר המלבה״ד ונכדו
 :קדשים סדר ש״ס על הגהות הילדסהיים(.

 . 2ס , תקע״א , לבוב . חס״ט , וואנזכעק

 יצחק ב״ר יעקב ה״ר . וראינה צאנה
 נסדר ?(.פשעים )מיאנוב מפראג אשכנזי

 ממפרשים מלוקע והפערות וח״מ ההורה
 מגלת ועל והגדות ומדרשים ואחרונים ראשוני׳

 בל״א והפל בארונה החורבן ומעשה אינה
 .ת״ן , שם . תכ״ט , שם ת״ח. ד״א, לנשים:

 ננ״ל עוד . 2ס , תס״ט , שם . תס״ג , שם
 ב״ר יוסף ה״ר ע״י בל״א שיה״ש הרגום בתוס'

 בל״א שני והרגום כ״ץ בערמאן יששכר
 , ד״א :משולם ב״ר שמעון ה"ר ע״י

 . 4ס ,תקכ״ו , פיורדא . 2ס , והיית״ם
 רבות פעמים וז״ז . 8ס ,תקצ״ו , ווילנא

. 8ס—4ס — 2ס אין

8

9,

 צרפה ולשון בכתב הדש וראינה צאנה
 ההורה נסדר ישראל לבני ומוסר דת להורות

 )קריהאנגי( ברוך בן אלכסנדר ה״ר ע״י

 .8ס,1845—7 ,פאריז חוברות: לנ״ד ונחלק

 הלוי יצחק ב״ר זרהי׳ ה״ר . תצבא ס׳
 הגמרא כללי ודרכי סוגיות על . מלוניל

 ראשונה נדפש ,כללים בי״ג התלמוד ומדות
 ובסופו ושנית .ע״ש רכ"ה סי׳ רעים תמים בס׳
 דר״י מדות ל״ב והגהות ערוגה משנת פי׳

 , שקלאוו : מווילנא להגר״א הגלילי

.4ס ,תקס״ג

10.
11,

12.

13.

14.

 .מפאנו ע”הרמ ממאמרות א' . ה׳ צבאות
,מאמרות( עשרה )עיין

 אידל יהודה ה״ר .חיים בארץ צבי
 מות על והספד קינה ליבמאן יעקב ב״ר

 ב״ר הירש צבי מ' ונדיב עשיר אברך איש
 .8ס תקצ״ט, ווילגא, : ממינסק זאלצמאן חיים
 . פראנסיש עמנואל ה״ר . מודח צבי
 וכו׳. בו הקורות וכל שר״י ש״ן מעשה טופס
 )פירשט ;יענ"ן לה״ר הקנאות תורת בס' נדפס
 שני ■שכולל כ׳ ט״ו ע' ובזצ״ל .פר״ח( דף ח״א

 על וא' העזתי נתן על א׳ שיר בדיך חלקים

 מהם והדפיס בריגייו כ״י וראהו שר״י ש״צ
 יה״ש בכ״י גס ונמצא . ע״ש לדוגמא שירים ב'

 התולים בדרך ההגדה סדר גם לו שנמצא אלי וכתב
 ]ופירשנו .להנ״ל ג״כ הוא ואולי שר״י ש"צ על
 הנ״ל ענין על הבלים הבל ס' ג״כ שחיבר שם כ׳

 הטוב יצר בין ויכוח וגם שפתים מתק וס׳
. ע״ש[ והרע

 . המגן אלף מני אהד או לצדיק צבי
 )משת מאב״ן מאת ההצטדקות מאמר

 ,12ס ,תר״כ ליק, :בעלינסאן( אליעזר

. צדיק( זכר )עיין . לצדיק צבי

 .דוד ב״ר הירש צבי ה״ד . קדש צבי
 זולצבאך, :ושבת ברכות מס׳ על אגדות חי'

, 4ס ,תק״ח
 ב״ר הירש צבי ה״ר .תפארת צבי

 ,ברעסלויא :שיה״ש על דרשות . מאיר
. 4ס , תקפ״ב
. מגולה( תוכחת )עיין . נחש הצד

. חיוון חייא נחמי׳ ה״ר .צבי הצד



התיבה צהר506ברוך צדה

 נגדו צבי חכם הרב כתבי על תשובות
 הש׳ ובהקדמת צבי ארס בשם שהדפישס

 יריב ובסופו ההוא הריב דבר כל משופר
 : פפד״מ אבד״ק כהן נפתלי ה״ר עש ריבו
. 8ס , עד״ת , ד״א

 בראנדיס הלוי בצלאל ה״ר ברוך. צדה 15.
 ברוך(. יהודה ה״ר לכנו מיחסו ג' ב׳ )ובזצ״ל
 , פראג :ולמועדים התורה על דרשות
. 2ס ,תקמ״ו

 מאיר ב״ר דוד ה״ר .לדרך צדה 16.
 : ואגדה הלכה בדברי דרוש .שלעזינגער

. 8ס , תרי״א ,ברעסלויא
 ב״ר בער יששכר ה״ר . לדרך צדה 17.

 על באור .איילנבורג פרנס ליזר ישראל

 פראג, : עה״ת מפרשים ושארי והרא״ס רש"י
. 2ס ,שפ״ג

 . תורה דברי בע״ס חיברו .לדרך צדה 18.
 ומדרשים וירושלמי מש״ס מלוקעיס מאמרים

 א״ב כשדר בערכין ומסודר וכו׳ וכו׳ וספרי
 , ווארשא : שערים לתשעים ונחלק

.16ס , תרי״ח
. ידידות( שיר )עיין . לדרך צדה 19.

 ה״ר .לאורחא( )תוודא לדרך צדה 20.
 הרא״ש בן ד״י תלמיד זרה אבן מנהם

 ונחלק ומנהגים דינים פסקי .שועיב ן׳ ור״י
 בתפלות א( : פרקים ושע״ב מאמרים לה׳

 דיני ג( . או״ה דיני ב( . ועעמיהן וברכות
 צומות ד׳ דיני ה( . מועדים דיני ד( . נשים

 העבור ולוחות ותחיה״מ משיח ועניני ואבלות

 .4ס , שי״ד , פירארה : רפואות עניני וקצת
 זוודין שלוחה )׳ומנחה מלות בתום' כנ״ל עוד

 לוחות ב' תוספות ועם השער על לארהא<<
 ע״י רומי בל׳ הסכמיות מלות כמה בבאור

 , סביוניטה :זפרוני דניאל בר ישראל ה״ר

, 8ס , תרי״ט , לבוב . 4ס ,)שכ״ז( חש״ד

 סגולות .לאורחא חורין לדרך צדה 21.
 , ליוורנו או ד״ו : הדרך ותפלת ודינים

. 16ס ,תק״ב
 תקנתא )עיין .הרחוקה לדרך צדה 22.

. דמשד.(

 ונדפסה עלמין בבית תפלה .הדין צדוק 23.
 לשון מענה ובסדר תפלות סדורי בקצת

 ת״א עם לבדה וגס .מספר אין פעמים
 :פאפנהיים שלמה ה״ר ע״י שירי במשקל

. 8ס , 1828 , שם . 1821 , ברעסלויא
 הכהן הרואה יוסף ב״ר . הדין צדוק 24.

 דרושים ושאר ה' צדקת בבאור .הקראי
. )אר״ץ( :אלהיים

.היהודים( שער ׳ )עי .עולם יסוד צדיק 25.

 אדם הנהגת ספר הוא .תמים צדיק 26•
 וקצור .8ס ,תנ״ו פיורדא, : מרובה בתום׳

 כמ״ש בפאדובה בל׳י ח״ן ה״ר ראה ממנו

. ק״י י׳ בזצ״ל

.מהותו פורש ולא יוא״ל ב״י . תמים צדיק 27.

יצחק דון השר . עולמים צדק 28.
 ה׳ בצדקת א( : מאמרים ג׳ . אברבנאל

 בצדק ב( .ויו״כ ר״ה ודין בעוה״ז ומשפעיו
 עולם בצדק ג( .וגיהנס וג״ע הנשמות עולם

חדשים. שמים ספר הדין.ועי'כסוף ויום ההחיה

. לכסף( מצרף )עיין .עולמים צדק 29.

. ועוני( צדק מאמר )עיין .ועוני צדק 30.

 ב״ר מענדיל מנחם ה״ר . ורשע צדק 31.
 שיר בארח מליצה .זילבערשטיין שמשון

 : מערכות בד׳ )דראמא( ההוה ע״ד ושיחה
. 8ס , תקפ״ב , קראקא

 נהוראי ב״ר חיים ה״ר . לחיים צדקה 32.
 הרמב״ס ולשונות סוגיות קצת על חי׳ .גרמון

. 2ס ,תקמ״ז ,ליוורנו
. חסד( תורת )עיין . תמים צדקת 33.

 מאמרים בז׳ רפואה ס׳ .הדרכים צדת 34.
 . אבוכליד ן׳ אברהם בן אהמד להרופא

 אבן חיברו דקמ״ב ב' באו״נ רמש״ש ]ולפ״ד
 הוא ואולי .הישראלי ר״י תלמיד אלגזאד

 משה ה״ר ע״י הגרי מל' נעתק :הוא[
 ב״י :י״ס ה״א בשנת תבון אבן בר״ש
 רוסי ודי ו.\2 13 והפליט 18 מינכען

1053/4 רוסי די בב״י ממנו .וקצור.4 154

 יצחק ב״ר יעקב ה״ר .ורנה צהלה 35.
 . ב״י שיה״ש על פי׳ .רומי איש צהלון

. י״א י' זצ״ל עיין

 . זאנענשטיין משה ה״ר .לבנין צהר 36.
 , פרעסבורג : מהרש״ל חי' על באור

. 4ס ת״ר,
 זלמן שלמה ה״ר . התיבה צהר 37.

 בכל לה״ק תלמוד . הענא כ״ץ במהרי״ל

 התיבה פתח בשם מבוא ובראשו חלקי׳
 יעב״ן ה״ר להשגות תשובות קצת ובסופו

 .תצ״ג ,ברלין :התיבה מכסה בשם עליו
 זאלקווא, .תק״י ,ברלין . תק״ח דיהרנפורט,

 , דיהרנפורט . תקכ״ט ,ברלין .תקט״ו
 , זאלקווא . תקס״ה ,הוראדנא .תקמ״ז

 הגהות קצת עם כנ״ל עוד . 8ס ,תרט״ו
 מהוראדנא ירירי׳ ב״ר יעקב ה״ר למו״ר

. 8ס ,תק״ם , ווילנא : יעקב יגל בשם



דבש צוף 507 — צהרים

 . או״ה בדיני קדמון חבור .צהרים ס׳ 38.
 בכמה גירונדי לר״י והתיר אסור בס' מוזכר
. במקומו( סלי ושה״ג ח׳ )שג״ב :דוכתי

 מקארלין אהרן אדמו״ר מכ״י צוואה. 39.
 ר׳ הח״ק מבנו ישרות והנהגות שלו וזמר

. 8ס ,תרט״ו , טשערנאוויץ :ז״ל אשר
 זיסקינד אלכסנדר מ״ר מהחסיד צואה 40•

 טובות והנהגות מוסר תוכחות . מהוראדנא
 , שם . תקנ״ד , הוראדנא :לבניו צוה אשר

 , חקצ״ה , והוראדנא ווילנא . 8ס ,תקפ״ב
 עוד . ח״ז . 8ס . 1850 לעמבערג .12ס

 חמו״ד חיים: הוקי בשס בל״א כנ׳ל
. 8ס ,)ווילנא(

 פישהאף וואלף בנימין ה״ר של צואה 41.
 תוכחת קונט' ובסופו ניקלשבורג אבד״ק

. 8ס ,תע״א ,ברלין : מוסר

 אליעזר ב״ר ישראל ה״ד . צואה 42.
 שצוה השכל ומוסר טובות הנהגות .מלעסנא

 ,דיהרנפורט :לא״י בנסעו ביתו ובני לבניו

. 8ס ,תנ״ד
 . צבי מגזע משד. אהרן ה״ד צואות 43.

. 8ס ,לישרא"ל טו״ב כ״י ,טשערנאוויץ
 :שמרי' אברהם ב״ר יואל ה״ד צואות 44.

. 12ס , תקצ״ה , שם . 8ס , חש״ר ,ווילנא
 עמי להתנהג איך לבניו מאזוז ה״ד צואות 45.

. 4ס ,חמו״ד :מותו אחרי

 .פפד״ט אבד״ק כהן נפתלי ה״ר צואוח 46.
 טובות:)םפד״מ?( והנהגות ומדות מופר בדברי

 ועם כנ״ל עוד . 8ס , חקס״ג ,ווילנא ,תקמ״ז
• 8ס חש״ר, הוראדנא, :בל״א העניניס תמצית

 : בל״א מאמ״ד פינטו אייזיק ר׳ צואת 47.
. נדיבה( רוח )ועיין .8ס , )ד״א( חמו״ד

 ארחוח )עי" .הגדול אליעזר ה״ר צואת 48.
 גדול בכ״י ראהו המלך עמק ובע״ם .חיים(

• ו' דף עי׳ש מהנדפס מאד יתר

 להרא״ש(. חיים ארהוח )עי' הראש. צואת 49.

.מהמבורג היינע זלמן ר' הגביר צואת 50.
. נדיבה( רוח )עיין

 .תע״ט שנת שנפטר זעלקליש ה״ר צואת 51.
. דבורה( תומר )עיין

 גם פ״ר נדפס . הסיד יהודה ה״ר צואת 52.
. בל"א וגס לבדו וגם חסידים בס׳

 .תבון אבן שאול ב״ר יהודה ה״ר צואת 53.
. המוסר( אגרת )עיין

 .מפראג סופר לאגד יונה ה״ר צואת 54.
. טובים( דרך )עיין

55.
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.

66.
67.

68.

69.

70.

71.

 . מוסר( אגרת )עיין .כספי ן' ר״י צואת

 קאצינעלגבויגן יחזקאל ה״ר צואת
.8ס ,תק״י ,ד״א :אה״ו אבד״ק
 ליפשיץ גדליה ב״י ישראל ה״ר צואת

 .8ס (1861) חמו"ד ישראל(: תפארת )בעהמ״ס
 שנמצאו ישרות והנהגות ריב״ש צואת

 שראה יאנוב אבד״ק ישעיה ה׳יר באמתחת
 דובער ואדמו״ר הבעש״ט מפי ושמע

 , חמ״ד .16ס ,חש״ד ,זאלקווא ממעזריטש:
 • 8ס ,תרט״ו ,טשערנאוויץ . 12 ,תקנ״ג
 סופר הר״ם צוה אשר .משה צואת

 נער אליו ונלוה מותו לפני מפרעסבורג
 חיצונים בספרי להעוסקיס תוכחה עברי

 יהוסף עקיבא ה״ר מאח לשונם ומשנים
. 8ס , 1863 ווין : יחיאל ב״ר

 למכתב כן קורין יש .הרמב״ם צואת
 ושו״ת אגרות ס׳ בריש הנדפס לבנו הרמב״ם

, הרמב״ם

 , טובים דרך )עיין . חסיד משה ה״ר צואת
. הצובאות( מראות

 מותו על וקינה לעאפאלד הקיסר צואת
. 8ס , חמו״ד : בל׳יא

 בן הורוויץ סג״ל שעפטיל ה״ר צואת
 . פ״ר וז״ז . 8ס , חש״ד ,פפד"א : השל״ה

 :הנ״ל כהן נפתלי ה״ר צואת עם כנ״ל עוד

.12ס ן תקצ״ו ,מינסק
. דוד( פני )עיין . שלל צוארי

 :וכו׳ לידער געטליכה שיינה צווייא
. 8ס ,חמו״ד
. מוסר( מראה )עיין . שפיגל צובט

 במהרש״ז בער דוב ה״ר , דבש צוף
 עומק ע״פ ומפרשיו עה״ת פי׳ .הגר״א אחי

 )עיין נכדו. ביד עירנו פה נ״י מקרא של פשוטו
- . לו( התורה פי׳

 . הצרפתי וידאל ה״ר .דבש צוף
 על סתרים מגלת ואח״ז עה״ת דרשות

 אוצר רות מגלת על רות הצעת אסתר
 פרשת על אמהות משגב תהליס על נחמד

. 2ס ,בעת״ו , ד״א :במשלי חיל אשת
 דברי .פרחי יצחק ה״ר . דבש צוף

 א״ת ,ליוורנו : פרפראות נעם אמרי מוסר

. 8ס ,יצח״ק
 שלמה כ״ר דוד ה״ר .קטן דבש צוף

 : בשירים ומוסר צוואתו עניני . אלטראס

. 8ס , עד״ת ,ד״ו
 וואטי׳ ״יכ .נועם ואמרי דבש צוף

. )רמש״ש( : וקאר אבן לר״י ואינו $384/



שפתים צח508נובלות צוף

72.
73.

74.

75.
76.

77.

78.

79.

80.
81.

 ! , מאמרות( עשרה )עיין . גובלות צוף

 אויערבאך. הירש בנימן ה״ר .הצופה
 . פראנקעל להר״ז המשנה דרבי ס' על

. 8ס ,תרכ״א , פפד״ט
 יצחק ה״ר .ישראל לבית הצופה
 על רבים למאמרים הכולל כס . ערטער

 ומעשיהם באמונותיהם ישראל בני דרכי
 צחה בלשון תהלוכותיהם וכל ומנהגיהם

 : כה עד מהם נדפסו ואלה . ונעימה
 . תקפ״ג בכהי׳ע בס׳ משקל מאזני א(

 חמד כרס בס׳ והכמה הסירות מאמר ב(
 וסנסיני סיני תלונות ג( . כ״ב מכתב ב׳

 תשליך: ד( .ע׳ מכתב ג' בכ״ח וסמנגלוף

 : נפש גלגול ה( .8ס , 1840 ,פראג
 בתום׳ הנ״ל כל עוד . 8ס , 1845 ,לייפציג

 ותולדות להמהבר ושירים ואגרות מכתבים
 ועם הלוי לעטעריס מאיר לה״ר חייו ימי

. 8ס , תרי״ח ,ווין : המחבר צורת
 . היחוד( שער )עיין . הליבות צופיה

 שמואל ב״ר מאיר ה״ר .העתים צוק
 ות״ע ת״ח שנות קורות ספור .שעברשין

 שס שעברו הצרות וכל ופולין ורייסין בלישא

 . 4סתי״ו, ד״ו, .ת״י , קראקא ישראל: בני על
 באור .מרזוק מנצור ה״ר .תעודה צור

 להרמב״ס שלוחין מהל׳ הראשונים פרקים ג׳
 : )וי״א תקמ״ז , שאלוניקי : וחידושים

. 2ס ,בישרא"ל(
 .זקנים( עטרת )עיין .היסודות צורות

. 4ס ,חש״ד ,ד״ו : לבדו גס ונדפס
 הפניני ידעיה ה״ר .המוניות הצורות
. דתס״ח גא״ל צונן עיי; .הבדרשי

 גולה(. עמודי )עיין מצורך. סמ״ק . צורך

 יוא״ל ב״י :סגרי יוסף ה״ר ומורה, צורר
. מהותו פורש ולא

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

82.

83.

84.

 ע״פ המלאכים א״ב וסדר האותיות צורת
 : משקוביא יעקב לה״ר וסודות קבלה

 1 האותיות צורת פי׳ הוא ואולי תקמ״ב. רד״א ב״י
 האותיות פי' )ועי׳ .1068, ף נק״ד אשר
.ם׳( באות לעיל

 השם מהות על מהקרי מאמר האר״ז. צורת
.״ץ. 38 ראח"ש ב״י :למי נודע לא ית'

92.
93.

94.
 הייא ב״ר אברהם ה״ר .הארץ צורת

 ותכונתה הארץ כדור על .הספרדי הנשיא
 ציורים עם הכוכבים ומהלך השמים ותבנית

 עם גס .4ס ,ש״ו , באשיליאה : שערים יו״ד
 :)וי״א 1545 ,שש :מינסטער ע״י רומי ל׳

 : כ״י הגהות איזה )ועם . 4ס , (1546
ה״ר הגהות עס כנ״ל עוד . (15 צעדנר

95.

96.

 ס׳ לו ונלוו טרוזינאי יוסף ב״ר יהונתן
 בוסקו די שקרו ליוחנן הגדול אשפירא

 אברהם ב״ר שלמה ע״י רומי מל' הנעתק

 זה. עיין האופנים מראה לו וקרא אביגדור
 ונמוקי פי׳ עם שערים ד׳ אופנים מראות או

 הלבבות מנוח ובעל דלקראט מתתי׳ ה״ר

 הקטן אשפירא ס׳ ובסופו הנ״ל ר״י והגהות
 הנ״ל מכל הגהות עם הגלגל ס' הנקרא

. 4ס , ת״ם , אופיבאך : וציורים
 על .מזרחי אליהו ה״ר .הארץ צורת

 : שערים בעשרה כנ״ל הארץ ותבנית כדור

. 4ס , ש' , קושט׳
 עיין .הלוי אליעזר ה״ר . הארץ צורת

. ל״ב סי׳ יהודה שבט בס'

 תבנית על .אבזי דוד ה״ר .הארץ צורת
 , קושט׳ :ציורים עם וכו׳ ותכונתה הארץ
. 4ס ,חש״ד
 . הבית ותבנית לגבולותיה הארץ צורת

 הבית ובנין דיהושע הגבולין פרשיות כולל
 הגר״א ובאור פירש״י עס ויחזקאל במלכים
 .4סתקס״ב, שקלאוו, : ולוח מפה ועם מווילנא

 .תורה( )עיין נו״כ ספרי בתוך נדפס ואח״ז

 שליט יוסף ה״ר .ישראל ארץ צורת
 .רנ״ו י׳ תנ״י עיין . אליעזר בה״ר ריקיטי

 ליפמאן יו״ט ה״ר .המקדש בית צורת
 הבית בנין על פי׳ .העליר הלוי נתן ב״ר

 וכו׳ וחדריו ותאיו מדותיו כל ושיעור ביחזקאל
 ס' בסוף ראשונה )נדפס . הציורים כל עם

 כנ״ל עוד . 4ס ,שס״ב ,פראג בל״א(: יחזקאל
 אליה ה״ר ע״י והכבש המזבח מדות באור עם

 . 4ס , עד"ת , פפד״א : הירש צבי ב״ר
 משה לה״ר וציורים ציונים תוס׳ עם כנ״ל עוד

. 4ס , תקמ״ט , הוראדנא : איוויער
 שליט יוסף ה״ר ותבונתו. הבית צורת

. רנ״ו י' תג״י עיין . הנ״ל ריקיטי

 . זקנים( עטרת )עיין .היסודות צורת

 .לטיף אבן יצחק ה״ר .העולם צורת
 .ב״י ,פרקים כ״ז והעולם הבריאה כללות על

 )עיין . קל״ה פי' ח״א ובעז יכין שז״ת ועיין
. חבמים( קבוצת

 )ול״א :טריבים רפאל ה״ר .ואדום צה
 ובס' .ע״ש( במקומו ח״ב שלי ושה״ג ח' ד'

 משס ונראה ממנו קצת נדפס ירושלים שבחי

. מוסר ס' שהוא

 יצירה ס׳ למפרש קבלה ס' . ואשור צח
. י״א משנה ס״א ע״ש .לרס״ג המיוחס

 אליעזר ב״ר לוי שמעון שעתים.ה״ר צח

.8ס ,תק״ע זאלקווא, : לה״ק דקדוק כולמר.



נובל ציצת 509 שפתים צח

 מאזנים ע״ם סי' שחיבר כתב ובהקדמתו
. ע״ש להראב״ע

 די ב״י :קדמון דקדוק ס׳ . שפתים צח 97.
.בש״י ועיין . <״\! 764/3 רוסי

. יתר( ששת )עיין . הצחוק ס' 98.

 אבן מאיר ב״ר אברהם ה״ר .צחות ס׳ 99.
 נדפס .לה״ק דקדוק על .)הראכ״ע( עזרא

 בחור ר״א ע״י דקדוק ספרי שארי עס ראשונה
 . 8ס , תקכ״ט ,ברלין :דקדוקים( )עיין הלוי
 הירש גבריאל ה״ר פי' עם כנ״ל עוד

.8ס תקפ״ז, , פיורדא ליפמאן: ד״ר המבוכה
 דקדוק על גאון סעדיה לרב הצחות ס׳ 100.

מאזכים. לס' הראב״ע הקדמת הגרי.עי' כל' לה״ק
 ב״ר וואלף זאב ה״ר .המליצה צחות 101.

 שונים ומכתבים אגרות . בוכנר הכהן דוד
 :סופר קסת יהודה לבני ללמד צחה במליצה

 רבות בתוס׳ כנ״ל עוד . 8ס ,תקס״ה ,פראג
 חידה ובסופו ועשרים מאה המכתבים והיו

 אהרן לה״ר שיר באיח אהו״י אותיות על
ווילנא . תק״ע ,ברלין :חארין קלמן ב״ר

י 8ס ץ ן
מרע(. סור .)עייןומתחרט מלומד צחקן 102.
 והכמה אמונה בעניני נכבדות חקירות .ציון 103.

 נאספו . ומליצות ושירים ובקרת רז״ל ומאמרי
 כרכים קרייצנאתב' ור״ט יאסט רי״ט ע״י

 .8ס ב',—תר״א , פפד״מ :ותר״ב תר"א לשנת
 , גאלדענטהאל יעקב ה״ר ע״י כנ״ל עוד

. 8ס , תר״ה ,לייפציג : חר״ה ניסן חדש
 סג״ל פייוויש שרגא ה״ר . לדרש ציון 104.

 מש״ס חז״ל מאמרי כל על מפתח . פרענקיל

 : א״ב כסדר יעקב עין בס' אשר וירושלמי בבלי

. 8ס , תרי״ח ;קראטאשין
 זבר , תקומה אבן )עיין .במשפט ציון 105.

 ז״ל יוסף ה״ר שאחיו כ׳ הס׳ ]ובשער .צדיק(
 ה״ר ואחיו כינוין מס׳ על חיים יוסף ס' חיבר

ע״ש[. שי״ף מהר״ם על הלכה פאר ס׳ חיבר מרדכי
 אייזיק יצחק ב״ר יוסף ה״ר . לנפש ציון 106.

 יאהאניסבורג, הנ״ל: אביו מות על חבר.הספד
. 8ס , לכפ״ש ציו״ן

 סג״ל יחזקאל ה״ר חיה. לנפש ציון 107.
 תקמ״ג, ,פראג : פסחים מס׳ על חי׳ . לנדא

 .2סשם,תקנ״א, ברכות: מס׳ על כנ״ל עוד .2ס
 . 2ס ,תקנ״ט ,שם : ביצה מס' על כנ״ל עוד

 ,סדילקאוו . תקפ״ה , זאלקווא יחד: ושלשתם
. 2ס !תרט״ו ,יוזעפאוו או ווארשא .תקצ״ב

 . מאיר ב״ר ציוני מנחם ה״ר .ציוני ס' 108.
 והבהיר הזהר מס׳ מלוקע קבלה ע״ש עה״ת פי׳

 רש״י )אותיות קרימונה : קבלה ספרי ושארי

 .ש״ב !מרובעות( )אותיות שש . שי״ט ,ונשרף(
 ]ועי׳ . 4ס , תקמ״ה , קאריץ . שמ״א , שם

 :ב״י , הגהות איזה )ועם .דקי״ב[ א׳ המזכיר
. (533 )צעדנר

.משולש( איל )עיין .בדרך ציונים 109.

 : רזיאל ס' בהקדמת מובא . האותיות ציור 110.
. שכ״ה( )סה״ד

 ביליא ן' דוד לה״ר מוסר עניני .ציורים 111.
 רוסי די ב״י : בשיר בר״ת שה נמצא ושמו

."ג 323/4
 מעשיות ספורי .אינדיען אויש צייטונג 112.

 סוחר מאיש ומאלאבר בקושין ישראל והנהגות
 ה״ר ע״י לאמ״ד ונשלח תמ״ז בשנת שם שהיה
.8ס )ד״א(, חמו״ר :דפייבא פרערא משה

 אברהם משה ה״ר .דאברהם צילותא 113.
 ג״כ ונקרא מסכתות כמה על חי' .אבוש

.2סתקפ״א, ,אוסטרהא :מהרמ״א חידושי
 .דייטש גרשון ב״ר דוד ה״ר .דוד צינה 114.

 : ל״א עם , העעור לבעל נקור הלכות על פי'
. 4ס ,תק״י , פיוררא

 פי׳ .חיים בן אברהם ה״ר .הזהב ציץ 115•
 סה״ד ]ול .)ש״י( :ב״י , רות ועל שיה״ש על

 הביאו אהרן קרבן ס' בהקדמת וראיתי וז״ל: בשכ"ה
 אבן אברהם ב״ר אהרן חותם אהרן קרבן ובעל
 שנשמע הוא ופשוע .עכ״ל נו״ס כאן אולי , חיים

 נזכר לא שם הס' בהקדמת גם .בש״י אהרן שם
.ע״ש[ לבד שיה״ש פי׳ רק כלל רות סי'

 יוסף בכ״ר יצחק ב״ר .הקדש נזר ציץ 116.
 האמונה: עיקרי וי״ג שחישה הל׳ על .הקראי

• )אר״ץ(

 עמדין יעקב ה״ר ופרחים. ציצים 117.
 כסדר בקבלה וצירופין שמות . יעב״ץ המבוכה

 יצא כי אורות לקט ג״כ ונקרא בערכין א״ב

 שנשמע מה אור מאורי בע״ס אחרי ללקע
 , אלטוכא :כתן( מאורות ג״כ )ועי׳ . ממנו

.4ס ,תקכ"ח
 ומליצות שירים לקושי ופרחים. ציצים 118.

 ע״י ח״א עם ואישליא ספרד משוררי מגדולי

. 8ס ,תרט״ז ,לייפציג :גייגר אברהם ה״ר
 ששפורטש. יעקב צבי״ה״ר נובל ציצת 119.

 אהל שו״ת בסוף נדפס .שר״י צבי שבתי בענין
 אהל ספרי כמה ]ראיתי . זה עיין ,שלו יעקב
 שהיה ניכר רשומו אבל . שם נמצא ולא שלו יעקב

 ובס' . הרואה יראה כאשר ממקומו והוסר שם
 דפוס מזכיר בהגה״ה ע״א די״ח ליעב״ן השמוש

 קצור לס׳ כוונתו ואולי , נודע לא אשר ממנו שני
 . ק'[ באות זה עיין בידו. שנית הנדפס כ״צ ציצת
• הנ״ל( יעקב לאהל האוס״ף במלואי )עיין



ה׳ צמה — 510 — נאמן ציר

 ואח״ז השנה לוח .הלב לוה או נאמן ציר 120.
 בינה וממרי וחסד צדקה מעשה על ענינים
 —תקע״ד לשנות חוברות ג׳ ,הטבע ובחינות

. 8ס ,טארנאפול :ע״ו
 בעניני . הארק אהרן ה״ד .נאמן ציר 121.

 ח״א עס חז״ל תקנות ועל והאמונה הדת

. 8ס , 1831 ן פראג : ככתבם
 .מודין בהן שמשון ה״ר . הצירים ציר 122.

 ה״ר רבו מות על בתים בשלשיס משפד שיר
 :)וי״א בע״ת ,ד״ו :ז״ל בריא״ל יהודה

. 8ס / הפ״ב(
 ר' העתקת ברפואה לאלזהראווי הצירוף ס׳ 123.

• השלם( החפץ )ועיי; . .. וקאר אבן יוסף

 כ״י :פשוקים איזה על אותיות צירופי 124.
. 315, 0 רד״א

 בספרי אותיות צירופי על .הצירופים ס׳ 125.
 מינכען ב״י דר״ע: אותיות ס׳ כעין הקדש
21/6.

 על . מקנריא יש״ר ה״ד . החכמה צל 126.
 ע״י והלילה היום שעות לדעת הצללים חכמת

 ומדינה ורוחב אופק בכל הלבנה או החמה אור
 והמחברים הקדמונים דברי כל בו וכלולים

 במכתבו עיין .בתמונה ומצוירים זו בחכמה
. וכו' אחוז

 מרדבי ב״ר יהודה ת״ר . המעלות צל 127.
 האדם מדות על מופר . דווילנא אסיא הלוי

 , קיגיגסבערג : א״נ ע״פ חרוזים בשס״ה
. 8ס ,תקג"ה , דובגא . תקכ״ד

. יוסף( דברי )עיין . המעלות צל 128.

 על . דלקראט מתתי׳ ה״ד . עולם צל 129.
 וטבעיות למודיות בחכמות שונים ענינים

 :זה םקיץ,עיין בן הי ס׳ ובשופו נמרץ בקצור
 )?(: הנ״ל מקיץ בן חי ם׳ ובלי .8סד״א,תצ״ג,

 .דקצ״ב( ח״א )פירכט ...פראג ... פיורדא
 .16ס )סדילקאוו(, חמו״ד .8ס תקס״ד, , לבוב

. 8ס , 1862 , ווארשא
. פסח( של הגדה )עיין . אש צלי 130.

 בג׳ הבריאה כללות על .הארק צלמות 131.
 צלמות ג״כ ונקרא ציורים עם חלקים

ס' ]הוא . 1166, ף רד״א כ״י : העולם
 ידיעת בכם ונדפס 6^" ונעתק הנ״ל עולם צל

.רמש״ש[ : זה עיין העולם

 זה(. לפני הארץ צלמות .)עי׳העולם צלמות 132.

. מאיר( בית )עיין הכית. צלעות 133.

 ב״ר הירש צבי ה״ר .לאברהם צמח 134.
 ילקוט מאמרי על חי' .מפלונצק היים

 גידולי ואח״ז ושמות בראשית ע״ס שמעוני

 ילקוט על חידושיו קצת לקועי זוטא צבי

.2סתקנ״ו, ח״ךווארשא דברים במדבר ויקרא
 ספוליטו מעיר דוד ח״ר דוד.הרוםא צמח 135.

 פומוס. די נקרא ולכן התפוחים ממשפחת
 ותרגומים בלה״ק הקשות המלות שרשי כל באור

 וערוך מתורגמן בם׳ המובאות זרות ולשונות
 רומי ל׳ תרגום עם ספרים ובשארי ושישים
 מעבע נפלאים עניניס בו ובאו ,ואיטלקי

 ראם וקרן האמברא ומציאות טובות אבנים
 בספרים הבאים מר״ת לוח ובסופו וזולתם

 : דוד מגדל וש׳ דוד סכת ם׳ שחיבר ג״כ וכ'

 כ״י רבות הגהות )ועם . 2ס ,שמ״ז ,ד״ו
. (641 צעדנר :קאסאיבאן יצחק ה״ד

 • גאנז שלמה ב״ר דוד ה״ר .דוד צמח 136.
 ישראל לבני ודה״י הדורות זכרון ח״א :ב״ח

 . שנ״ב ה״א שנת זמנו עד העולם מבריאת
 הגדולות וכל א״ה למלכי דה״י זכרון וח״ב

 נעשה אשר כל גם בימיהם קרו אשר והנוראות
 זמנו עד ג״כ ביניהם ודור דור בכל לישראל

 מפתח ועם עולם ימות בשם ונקרא הנ״ל
 יקותיאל יוסף ע״י לביה״ד הובא חלק. כל בסוף

 .4סשג״ב, פראג, : כן׳ הסופר קויפמאן נקרא
 הנ״ל ככל דה״י זכרון בו ונושף כנ״ל עוד

 הובא .הששי לאלף תנ״ב שנת פד שנ״ג משנת
 . רייגדורף משה כ״ר דוד ה״ר ע״י לביה״ד

 . 4ס , תג״ב , ד״א : וה״ב . פפד״ט : ה״א
 . חקט"ה , פיורדא . תקכ״ח ,אופיבאך

 נושפות ועם כנ״ל עוד . 4ס תקצ״ר סדילקאוו,
 איש ע״י תר״ו עד תנ״ג משנת חלקיו כשני
 מאחר(: מענדיל אברהם )ה״ר מלטב חכם

 .4ס תרי״ט , ווארשא . 6ס ,1847 לעמבערג,
 ה״ר ע״י שכל ושום מפורש בל״א כנ״ל עוד

.4ס ,נח״ת ,פפד״ט :הענא זלמן

 נגאר. ?( יהודה )ב״ר דוד דוד.ה״ר צמח 137.
 חי' יהודה אדמת וח״ב הלכות חי׳ ח״א
 ועל וז״ז ותענית כתמורה ההבנה קשי מס'
 ליוורני :וח״מ עה״ח דרשות וקצת י״ד ש״ע

•2ס)זי״א:בשופ״ר(, )זרמי״נ:שאלוניקי(,תקפ״א

 מרבני דוד יוסף ה״ר . דוד צמח 138.
 דרך ומאמרים פשוקים באור .שאלוניקי

 התורה פרשיות כסדר הדין וע״פ דרש
 ורמזי המסורה על קצת פרשה כל ובסוף

 .2סע״א,—תקט״ה ,שאלוניקי ב״ח: הפרשה,
 קונס' ובסופו עה״ת :688, י! ורובעם

 : כרכים ב׳ ,תלמוד וכללי דורשין משמעות

. 2ס , תקג״ה ,שאלוגיקי
 אבד״ק הירש צבי ה״ר .לצבי ה׳ צמח 139.

 זיטאמיר, :התורה כסדר פשמיס נאדבורגא.
.4ס ט׳,—תר״ח



הצפירה — 511 — מנתם צמח

 ב״ר נחום מנחם ה״ר .מנחם צמח 140•
 עה״ת דרושים . כ״ץ זוסמאן יקותיאל
 קצת מנחם לקט ובסופו השנה מכל והפשרות

. 2ס ן תקכ״א , זאלקווא : גפ״ת חי'

חולין(, שיחת )עיין מנחם. צמח 141.

 מענדיל מנחם ח״י . נעורים צמח 142.
 ידיעת ובאור מוסר דברי .ראזענטהאל

 וחידות ושירים השרשיס דת ולמוד העקרים
 הרוגי עשרה על קינה ושיר תלמוד מחכמי

 )המזכיר .8ס ,תרי״ח ,פראג :וכו׳ מלכות
767 ).\" ,

 די אריה יהודה ה״ר .צדיק צמח 143.
 במשלים האדם להנהגת מוסר מדות . מודינא
 .ש״ם ד״ו, :משל כל אצל ציורים ועם ומליצות

. 8* ,תרט"ו , ווילגא
 דרושי .צמח יעקב ה״ר צדיק. צמח 144.

 בפסוקי הגהותיו עם האריז׳יל לגורי קבלה
 מילה מצות סוד ובסופו ואלישע אליהו

.4סקאריץ,תקמ״ה, עניניס: ושארי להאריז״ל
 הורה בזוהר קריאה סדר צדיק. צמח 145.

 . מקרה קרה ס׳ ובסופו ,יום לכל נו״כ

. 4ס ,תקט״ד ,ליוורגו : שלישית נדפס
, חסד( תורת )עיין צדיק. צמח 146.

 אבד״ק מענדיל מנחם ה״ר .צדק צמח 147.
 . תל״ה ,ד״א :שו״ת קכ״ש • ניקלשפורג

 . 4ס ,תקכ״ו , א פיורד .חקכ״ד ,אלטדורף
 עשרה ס׳ על פי׳ ]ג״ח . 2ס תקצ״ד, סדילקאוו,

, בש״ס[ גפ״ת וחי' הזהר מלות ובאור מאמרות

 מאיר ב״ר נתן ה״ר .השדה צמח 148.
 :התלמוד על וחידושים דרושים .ער פרייר

. 4ס , 1847 ,פרעסבורג
אריסטו(. )עיין .לאריסטו הצמחים ס׳ 149.

,לם•( דבש )עיין .דדובשא צנא 250.

.דייטש גרשון ב״ר דוד ה״ר .דוד צנח 151.
 פי׳ עם העשור לבעל ניקור הל׳ על חי׳

.4סבל״א:םיורדא,תק״י, ניקור והל' דוד מקום
 בס׳ הרמ״ק מזכירו . קדוש הצנורותלא' ס' 152.

 אצל שנמצא וכ׳ ס״א הצנומות שער רמוגים פרדס
.א׳( ה' )תג״י : יע״א סיס שבמדינות אחינו

 לבע״ס שהרות ע"ס חבור .טהור צניח 153.
. )שי״ג( : ב״י ראש, עטרת

 , אביה( שאלתות )עיין טהור. צניף 154.

מאיר ב״ר יעקב ה״ר .מלוכה צניף 155.
 יצירה לס׳ הרמ״ב בפי׳ הובא .קבלה ס׳ מגיאון.

. ע״ש י״א משנה ס״א

שהיה הישיש נסים ה״ר ,מלוכה צניף 156.

 הנ״ל הרמ״ב בפי׳ הובא . קבלה ס' . בפיס דר
 . ע״ש וכו׳ תחת חתם שש פיסקא בפי' שס שס

 . יעקב( משכנות )עיין . מלוכה צניף 157.

 . ש״פ( הגדה )עיין . תפארה צניף 158.

 ב״ר מנלי מנחם ח״ר .המן צנצנת 159.
 אגדות קצת על פששיס .אונא פייביש
. 2ס ,תפ״ג ,אופיבאך :רז״ל ומאמרי

 ב״ר מענדיל מנחם ה״ר .מנחם צנצנת 160.
 בש״ס תמוהים מאמרים באור .הירש צבי

 סדר ש״ס וחי׳ שו״ת מנחם לחם ובסופו

 שני רק ממנו נדפס לא )אבל ס״ס ועל קדשים

 • זה[ לספר ח״ב ]ג״ח . 2ס ת״ם, ,ברלין דפין(:

 מאמר . ראנדיגגר מאיר ה"ר .דוד צנת 161.
 ומזמוריו תהלים ס׳ נוסד זמן על לחקור

 קדש שירי תפארת אליו ונוסף הפרסיים
 עם ונדפס השירות כתיבת אופן על השערה

. 8ס ,1841 , ווין :תהליס ס׳
 ,חרשים( ארבעה )עיין .קטן צעטיל 162.

. שהם( אבני )עיין . רדם צעיר 163.

 כהן היים יצחק ה״ר .דם צעקת 164.
 גיזע יעקב שענות לבשל תשובות . מהחזנים

 כנ״ל עוד . 8ס ,חש״י ,ד״א : דם עלילות על
 טהערייאק יידישער ס׳ הוא היהודים צרי בס׳
.4ס ,1681,נירנבערג :ווילפער יוחנן ע״י

 המכונה עמדין יעקב ה״ר .דמים צעקת 165.
 ועל בפולין דם עלילת ענין על .יעב״ץ
 להקשיב אזן המשים ועל זו רעה דבה מוציאי

 בס׳ תדיר מזכירו . נקי דם שפוך למען שקר
. זה עיין , שלו השמוש

 ,שיה״ש על פי' .אברהם ה״ר .צפוני ס' 166.
. )ש״י( :ב״י

 ציוני מנחם לה״ר קבלה ס׳ .ציוני צפוני 167.
. ^ו. 1042, ף רד״א ב״י :מאיר ב״ר

 . הקדש( עבודת )עיין . שמיר צפור] 168.

 י״ר בכנה״ג נזכר .התורה על המים צפחת 169.
 )ול״א :וז״ז א״ח חלק שבסוף ובלשונות ר״מ סי'
. במקומו( שלי ושה"ג א'

 חייא ב״ר סרוי ה״ר . כדבש צפיחית 170.
 . פונטרימילי בנימן( ב״ר חייא :)וי״א

 נוספות עם שו״ת וקצת וי״ד א״ח ש״ע על חי׳
 שאלוניקי, :פונטרימילי בנימין חיים ה״ר

. 2ס כצפיח״ת,
 בגאליציען ישראל לבני חדש מאסף הצפירה. 171.

 הלוי מאיר ה״ר ע״י נאסף ורוסיא ופולין
 )זאלקווא(, לייפציג :א' חוברת .לעטעריס

 • ץןן״\ה ״יכ הגהות )ועם . 8ס / !824
. (631 )צעדנר
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החיים צרור — 512 — תפארה צפירת

 מיכאל חיים ה״ר . תפארה צפירת 172.
 עם תפילין הל׳ .אליעזר בה״ר קאפנהאגן

. 8ס , תקצ״ב , ברעסלויא : ת״א
 יצחק בה״ר יוסף ה״י .תפארה צפירת 173.

 קצת ועם באור עם שיה״ש .חבר אייזיק
 : תפארה זר בשם בהונו והערות הגהות

. 8ס ,חר״ו ,ווארשא
 פורטו מנחש אברהם ה״ר פענח. צפנת 174.

 מזולת נעלם בדרך אגרות לכתוב . הכהן
.4סחש"ר, פראג .8ס שי"ו, פירארה, בעליהן:

 . לואנץ בר״מ אלידו ה״ר פענח. צפנת 175.
״¥.. 1043—4,ף רד״א זהר:כ״י הקוני על פי׳

 נתן ב״ר אליעזר ה״ר . פענח צפנת 176.
 המרדני אותו ומזכירים . דינים ס׳ .)הראב״ן(

 הי' פ״ד כלל נתנו׳ הראי׳ש וכ״כ פוסקים וסחר
 וכ״כ פענח צפנת הנקרא ראב״ן זקני ונחגור ג׳

 ושה״ג א' )שג״ב : ע״ש כ״ט סי' בתנו' הרש״ל
 אכן בסס הנדפס הוא ולד״ק . במקומו( סלי

. זה עיין ,העזר

 הורוויץ הלוי חייקיל ה״ר .פענח צפנת 177.
 בל׳ אמעריקא ארץ מציאת מעכה . מאומין

. 4ס !תקע״ז ברדיטשוב, : חלקים ג' יהודיה

 אלעזר ב״ר יוסף ה״ר .פענח צפנת 178.
 ממנו וקצת עה״ת הראב״ע על פי' .הספרדי

טובה(. מרגליות )עיין יוסף אהל בשם נדפס

 מנחם ב״י יוסף ה״ר . פענח צפנת 179.
 : החשבון חכמת על .שליפירו מענדיל

. 4ס , תקפ״ח , והוראדנא ווילנא

 ב״ר יוסף ה״ר .)חדש( פענח צפנת 180.
 והקדמות .דרושים מפרעמסלא דרשן משה

 פפר״א, .תט״ז פיוררא, : א״ב כסדר בערכין
. 4ס תנ״ד,

 משה בה״ר יוסף ה״ר . פענח צפנת 181.
 התורה כסדר דרושים .)מהרימ״ט( מטראני
 ב״ר יעקב לה״ר מפתחות עם והמועדים

.2ס ת״ח(, : )וי״א הזא״ת ד״ו, :תלוי משה

 שלמה ב״ר יוסף ה״ר . פענח צפנת 182.
.4סחמו״ר, :פי׳ עם שו״ב פינקלשטיין־הל׳

 מפולנאה. ייסף יעקב פענח.ה״ר צפנת 183.
 בכמה פרד״ס בדרך שמות ע״ם דרושים
. 2ס , תקמ״ב , קאריץ : אופנים

 ב״ר דוד ב״ר סעדיה ה״ר .פענח צפנת 184.
 ה״ר )הקדמת :ב״י , התורה על פי׳ . מרזוק

. עה״ת( יש״ר
 ! אברהם ב״י שבתי ה״ר . פענח צפנת 185,

ב״י :יצירה ע״ס פי׳ .מאוירשו תגולו

187.

188.

189.

190.

191.

192.
193.

194.

 417/4 רוסי די וכ״י ופלוריגין במינכען
 צפנת גם תחכמוני הנקרא יצירה ס׳ : שם וכתוב
 נדפס זה ס' והקדמת הרופא בר״א לר״ש פענח

 ומ״ש תחנמוני ועיין . זה עיין הפגים מלא בס׳
 בהוראות קדמון ס' על פי׳ המזלות ס' ג״ח • שם

דרי״א(. ח״א )פירשנו ברפואה: היקר וס' הכוכבים

 פיזא די כהן שמואל ה״ר .פענח צפנת 186.
 פסוקי וקצת קהלת קצת על פי׳ .לוזיטאנו

 על רמז ובסופו הספר כל על ובכלל איוב

. 4ס ,התי״ו ,ד״ו : אדומה פרה מנות

 יצחק ב״ר טוב שם ה״ר .פענח צפנת
 עה״ת הרחב״ע פי׳ על באור .שפרוט בן

 143 פאריז ב״י האגדות: על מאמר ובסופו
. 1341 רוסי די וכ״י {•ג

 משנה הש״ס פרקי שמות . פענח צפנת
. 8ס , חש״ד ,פראג : א״ב כסדר

 הגדה , עולם בחינת )עיין . פענח צפנת
 פתח , חכמים משנת , שוגים חבורים , ש״פ

. ראומה( , יה ופתחי השער

 . אבואלעפיא אברהם לר׳ הצרוף ס׳
 יצחק ר' ע״י שכ״ח ניסן כ״ח בקושטנט' נכתב

 )והוא ירושלים איש ביטטעגפעלד( )ב״י , גואקיל
. )רמש״ש( :מחברון(

 , הצרוף בחכמת עמוק עמוק ס' . הצרוף ס׳
.במקומו( שלי ושה״ג ד' ול״א מ־׳ה )משג״ב ב״י.

 ,נעמנים( נטעי )עיין . הכסף צרוף

 ישוש בן הנקרא יצחק ה״ר הצרופים. ס׳
 מזכירו .הגרי בל׳ לה״ק דקדוק .הספרדי

. ע״ש מאזנים לס׳ בהקדמתו הראנ״ע

 אריה בה״ר אברהם ה״ר .החיים צרור
 בהכ״נ בעניני שו"ת ט' • לעוונשטאם ליב

. 4ס , תק״ם , ד״א :בהמבורג החדשה

 סבע אברהם ה״ר . החיים צרור 195.
 . אבות מס׳ ועל שיה״ש על פי׳ .הספרדי

 ח״א וואלף ועי' אסתר על לפירושו בהקדמתו עיין
 ועי׳ ורמ״ז דרמ״ו תרי״ג לפראנקל ומ״ע דצ״ד

. בהערה דצ״ו דן ליי רשמש״ש
 ב״ר דוד ב״ר חיים ה״ר .החיים צרור 196.

 כולל .הרשב״א( )תלמיד דוד ב״ר שמואל

 הימים ששת והמועדים השבתות הזמנים עניני
 צרור ספרו בהקדמת המחבר לשון . בתפלותיהם

 : פז״ר דף תרי״ג לפראנקל מ״ע מי' .הכסף
 (218, 1 געשיכטע )קייזערלינג אלקאלא ב״י

 ש״ע על קאשטרו ר״י חרושי בשולי ממנו והעתקות
. פישל ב״י

חייקא• חיים ה״ר . החיים צרור 197.



גלעד צרי — 513 — החיים צרור

 על ובאורים חי׳ .אהרן ב״ר מזאמושטש
. 2ס ,תקי״ג ,זאלקווא : הרמב״ס

 ה׳ ויראת מוהר על מהנ״ל החיים צרור 198.
 , הזכרונות ס' בשם ונקרא האדם ומדות

. 8ס , תק״ל ,ברלין : ח״א
 שד״ר יעקב חיים ה״ר .החיים צרור 199.

 דינים ובסופו הרמב״ס על חי׳ . צפת מגליל
. 2ס , תצ״ח ,ד״א :ותשובות

 שמואל ב״ר חיים ה״ד . החיים צרור 200.
 94 ליידען רשימת .מטודילא דור ב״ר

. 72 ע׳ ש״ג המזכיר
 בן יוסף ב״ר מנשה ה״ד .החיים צרור 201.

. רמש״ש( )מפתח . ישראל

 יעקב בה״ר משה ה״ר .החיים צרור 202.
 בעשרה מומר הנהגות .)המני״ח( חאגיז
 לאביו הטור צרור לס' המשך והוא פרקים

 לבני זכרון בשם פה נדפס מזה וקצת הנ״ל
 הנהגות עליו הוסיף ועוד פרקים ד' ישראל

 פרקים ו׳ הי״ד בס' הרמב״ס לפ״ד האדם
 על שיר ובסופו עולם היי האחרון הפ' ושם
 : דקנ״ו( ח״א )פירשנו האמונה עיקרי י״ג

 הדפסתו שנשלמה כ׳ )ובסופו נחל״ת ,וואנזבעק
.12ס ,תצ״א( שנת

 יצחק ב״ר שמעיה ה״ר . החיים צרור 203.
 עולם עמודי ג׳ על נוסד קבלה ס' • הלוי

 ונחלק התורה ועל נועריקון ועל גימסריא על
 ליידען כ״י : שער כל לפני ושיר לשערים
. ¥732 רח״ם וכ״י ¥. 24/13

. ישראל( ישמח )עיין . החיים צרור 204•

.גאטינייו אברהם ה״ר .הכסף צרור 205.
 נוספות עם ודרושים לקועיס ובסופו שו״ת
 , שאלוניקי :בנבנשת בנו מחת רבות
. 2ס ,תקי"ו

 הספרדי. סבע אברהם הכםף.ה״ר צרור 206.
 .במקומו( שלי ושה״ג ע״ש י״ז )שג״ב : דינים ס'

 לפירושו כן שקרא כ' אסתר על פירושו ובהקדמת
 דרמ״ז תרי״ג לפראנקל מ״ע עיין . מגלות חמש על

. 94 ליידען ורשימת
 )תלמיד דוד ב״ר חיים ה״ר .הכסף צרור 207.

 כעין לחבירו אדם שבין בדינים .הרשב״א(
 נחלק דרך וכל דרכים לה' ונחלק ח״מ טור

 י״ד ב׳ , שערים יו״ד א׳ דרך : לשערים
 . שערים ז' ה' , שערים ו' ו' וד' ג' , שערים

 החכם ביד מקיירא הובא רכ״א משנת כ״י
. דרמ״ד תרי״ג לפראנקל מ״ע עיין . טישנדארף

 ב״ר שמואל ב״ר חיים ה״ד .הכסף צרור 208.
 וכאשר מהותו(. פורש ולא )ש״י מטודילא: דור

 זה בספרו הזה המחבר על דבריו מוצא על חקרתי
 קבלתו נשתלשלה כי מצאתי דלעיל החיים צרור וס׳

 בש״ק אבל .דמו״א( וזאלקווא )ד״א השה״ק מדברי
 הוא א״כ הרשב״א תלמיד שהוא בפירוש עליו כתוב
 הנ״ל החיים צרור ס׳ במהות הש״י ודברי .הנ״ל

. כאלה לו מאין ידעתי לא

 קצור כספי. אבן יוסף ח״ר .הכסף צרור 209.
 ופאריז ¥. 772, 0 רח״ם כ״י : ההגיון חכמת

. וז״ו ¥ 402 רוסי ודי ¥ 105 )אוראטור(

 הובא .גרבוני יצהק לה״ר הכסף צרור 210.
 ושה״ג ט״ז )ול״א :ע״ג דכ״ח ב״ב מקובצת בשיטה

. במקומו( שלי
. נעמנים( נטעי )עיין . הכסף צרור 211.

הספרדי. סבע אברהם .ד,"רהמור צרור 212.
 ממאמרי נסתר וע״ד פשט בדרך עה״ת פי׳

 , יטם ג׳.—רפי׳ב שם )?(. רס״ב ד״ו, הזהר:
 , קראקא , שכ״ז( : )וי״א שכ״ו , שם , ש״ו

. (33 צעדנר :כ״י הגהות ועס.)2ס בטמח״ה,
 א ר" בכ״י והמה ורות אסתר מגלת באור ג״ח

 ובהקדמת ¥. 24 תר״ט עק"ד תוס' אשכנזי.עיין
 עיין . איכה פי׳ ג׳׳כ שחיבר כ׳ אסתר על פירושו

. ז׳—דרמ״ו הרי״ג לפראנקל מ״ע

 ירושלמי אליהו כ״י . המור צרור 213.
 : יהודה מנחת ע״ס מספיק פי׳ . הקראי
. )אר״ץ(

 שלשים .האגיז יעקב ה״ר .המור צרור 214.
 : חלקים ג׳ ובו ביוצרו להדבק טובות מדות
 לבני זכרון בשם ממנו קצת ונדפס .)ש"י(

. לעיל( החיים צרור )ועיין . זה עיין , ישראל

 בסוד .לטיף ן' יצחק ה״ר .המור צרור 215.
 ט' בכ״ח נדפס . פרקים י"א וצורותיו השם
. ע״ס נ״ט—דקנ״ד כ״ו אגרת

.יושר( אמרי )עיין .המור צרור 216.

• שענפעלד ברוך ה״ר .פרחים צרור 217.
. 8ס , תקע״ר ,ווין : ומליצות שירים פרחי

 וכוונתו למין ב״י בס׳ הובא .הצרורות ס׳ 218.
 דוד ב״ר להר"ח הכסף וצרור החיים צרור לס׳

 ול״א השמטות ע״ט )ש״ב :הנ״ל הרשב״א תלמיד
. במקומו( שלי ושה״ג

 . )?( פלקירא נתן ה״ר . הגוף צרי 219.
 הראב״ע על יוסף אהל בפי׳ ומובא . רפואות ס׳

 רוסי די בכ״י ונמצא . ע״ש תזריע ם' ריש
. ¥417 )אורי( אוקספורד וכ״י .¥1343

 ומליצה משל בדרך מעשה ספור .גלעד צרי 220.
 כ״ר אליהו )ה״ר למי נודע לא ושירים בחרוז

, 8ס ,חש"ר , רעדלהיים : ?( עזריאל



הצרפתים —- 514 — היגון צרי

 ן׳ יוסף ב״ר ש״ט ת״ר .היגון צרי 221
 להרגיעו האדם לנפש תנחומים . פלקיירא

 ה״ר הגהות ועם יפיס משליס עם דאגה מכל
 : חיברו( שהוא )וי״א שמעון ב״ר שאול

 . שי״ד( 194, ף )ורד״א שי״ז , קרימונה
 כנ״ל עוד . 4ס ,שפ״ב( : )וי״א שע״ב ,פראג

 .8סהענא,תע״ו, לבנו: הרמב״ן אגרת ובסופו
 דוד לר' והערות ת״א ועם מנוקד כנ״ל עוד

.8ס ,תדי״ר ,פיורדא : אטטענזאסר
 .ונצחיותה( הנפש חיי )עיין .היגון צרי 222.

 בה״ר וואהל ליב יהודה ה״ר .ליגון צרי 223,
 במות שיחה בדרך מליצה .הירש צבי

 ובמלוך פרייסין מלך השני ווילהעלס פרידריך
 שרש על חידה ובסופו ת״א עם ,תחתיו בנו

.8ס ,תקנ״ח , ברעסלויא :ופתרונה ספ״ר
 שכיב ודוי סדר . לעצם ומרפא לנפש צרי 224.

 : מודיגא די הרי״א ע״י מסודר מרע
. 4ס , שע״ט ,ד״ו

 טהעריאק, יודישער ס׳ היהודים.הוא צרי 225.
. זה עיין

 הנהגות . נויבגר יוסף ה״ר .הנפש צרי 226.
.)ש״י( :ב״י , )?( מוסר

 : וואליך יהודה ה״ר .השמימה צרי 227.
 ומפתח 362, 0 )רד״א . 8ס ,חמו״ד

. רמש״ש(

 גר אברהם ה״ד . אל בית צריח 228.
 נגד התורה אמונות להוכיח .מקורדובה

 ספרד מל׳ נעתק .לה המתנגדות האמונות
 רח״ם ב״י :לוצאטו מרדכי ה״ר ע״י לעברי

 . בהערה ע״א נ׳ דף תר״ו בכה״ע ועי' 733
. דמ״ח( ד' )המזכיר : מנטובה קהל ונ״י

 אהרן מרדכי ה״ר .ברוסיא הצרפתים 229.
 ג׳—הקע״ב לשנת הימים דברי .גיגצבורג

.6ס ,תר״ג , ווילגא : ומלחמותיהם

תליתאה מהחרא צ אות נשלם



הספרים אוצר
ק

 אטעריהא ארץ מציאת הוא קאלומבום.
 ׳ר ה ע״י מל״א נעתק ,שנה מאות כארכע זה

 , לעמבעת :מאהר מ]ענדיל[ א]ברהם[

. 8ס ן 1846

3.

 אלחסין עלי לאבו הגדול הנאנק ס׳.2
 בחמשה הרפואה הכמת כל על סינא אבן

 ומאמרים לאופנים נחלק ספר וכל ספרים
 ערבי בל׳ חובר . ופרקים וכללים ללמודים

 יוסף ה״ר ע״י א( :פעמים ב' ללה״ק ונעתק
 המלות ופי׳ מפתחות עם הלרקי ויואש אבן

 ועם .2ס ,בר״ן ,נאפולי :בסופו הרפואיות
 )צעדנער ב״י ועברי לעיין בל׳ רבות הגהות

 ב״ר המאתי נתן ה״ר ע״י ב( . (293
 גס כולו גם בכ״י ומצוי . נדפס ולא אליעזר

 411, 419 )אורי( אוקספורד ב״י כמו: קצתו
 ווין ב״י ^ 345, 359, 377 וואטיקאן ב״י

 927, רוסי ודי 9 מינכען ב״י 143
 ]ובהקדמה . 1279, 1297, 1314, 1345,

 העתיק אלאמינו משה כמר : אמר דוד צמח לס'
 : אוויצינה מס' ראשון חלק רומי לל' #לה״ק
 סינא<< מאבן ערך א' באות וש״י .ש״י([ )תוס׳

 העתיק הכהן משה ברבי יהודה ור׳ :וז"ל כ׳
 על והוא אלחסין אבו ס' רומא לשון אל מערבי

 היום עד וניכרים הנודעים כוכבים וכ״ב אלף
 י״ב והס הגלגל צורות במ״ח נכללים והם הזה

 וכ״א השמים חגורות באפודות באמצע מזלות
 בשלשלת עיין , ימין לצד ומ״ו שמאל לצד צורות

 התכונה התחלת ס׳ חיבר גס ע״ב. דנ״ע הקבלה
 ול״א חלקים לחמשה ונחלק מהנשמה אחד וששר

.עכ"ל[ , ברומא ב״י : ללה״ק ונעתק פרקים

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 אהרן בה״ר הירש צבי ה״ר .הישר קב
 ויראת השכל מוסר . קיידינובר שמואל

 יראים מספרי מלוקט נוראים ומעשים ה׳
 : פרקים וק״ב חלקים לב׳ ונחלק שלפניו
 . 16ס ,ובדע״ת , ד"א . תם״ה , פפד״ט

 . 8ס ,תק״ג ,ד״ו ,תצ״ב ,קושטאנדינא
 . תקס"ה ,זאלקווא . 4ס , תקל״ב , שם

 עם כנ״ל עוד . 8ס , תקפ״ה , ברדיטשוב
 . תקנ״א , פפד״א , תס״ט , פפד״ט : ל״א

 . וז״ז . 4ס ., . ווילנא .תקנ״ה ,זולצבאך
 . 4ס .עד״ת ,זולצבאך :לבד בל״א כנ״ל עוד
 ,משניות , ט' אזהרות )עיין . ונקי קב

. משלי( , תהלים ,תורה

 הירש צבי ה״ר השמן. ולשד ונקי קב
 מלוקמיס חי׳ הראשון . לייפניק איציק ב״ר

 מס׳ ועל תרומות ומשניות ברטת מס' על

 קדושין כתובות ביצה פסחים עירובין שבת
 והשני .י״ד וש״ע זבחים כריתות ב"מ גיטין

. 4ס ,תקפ״ו ,אפען :דרושים
 בב״ר הטרוקי יהודה ב״ר .יהודה קבוץ
 יהודה מנחת ע״ס פי' .הקראי אהרן

. )אר״ץ(

 החקירה בדרך פי׳ . המאמרים קבוץ
 .ץ.* 737 רח״ם ב״י : יודע מי אחד על

 ,ד״א :הו״ר ליל תקון הוא תפלות קבוץ
, 8ס / תצ"ג

 גאלינוס ספרי כל הס .גאלינום קבוצי
 אלעבדי יצחק בן חנין העתקת לפי ברפואה

ה״ר ע״י לעברי ונעתקו ערבי לל׳ אלעכדרי



ישראל קדושת — 516 — חכמים קבוצת

 22. גס בכ״י ונמצאו קלונימוס ב״ר קלונימום
. 134 ווין ב״י :כמו מקצתם גס כולם

1276 רוסי די וכ״י 2 ח״ב ליידן ב״י
23. . ספר אוצרות בכל זולתם וגם

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16•

17.

18.

19.

20.

21.

 . ווארנהיים ו. ה״ר .חכמים קבוצת
 העולם צורת ס' אליו ונלוה ,מדע דברי
 ווין, : לטיף אבן אברהם בן יצחק לה״ר

. 8ס ׳ 1860—61
 יצחק ב״ר אריה ה״ר .כסף קבוצת
 , זאלקווא : לה״ק דקדוק כללי . שפירא

. 8ס ,תק״א
 . פינטו יאשיהו ה״ר .כסף קבוצת

 בסדר ממונות ודיני נשים בדיני ש״ע כעין
 ב״ו עיין , בכ״י ראהו חיד״א וה״ר .הרמב"ס

. במקומו כלי ושה״ג ק״ד
 .כספי אבן יוסף ה״ר . כסף קבוצת

 . בפרטות ומהותם שחיבר ספריו כל זכרון
 • זה עיין , ב' עתיקים דברים בקונגו׳ נדפס

 משה בכ״ר יוסף ב״ר .כסף קבוצת
 הגיד ולא )אר״ן . פולין מחכמי הקראי

. מהותו( לנו
 שמואל מרדכי ה״ר . כסף קבוצת
 שונים ועניניס ופסקים שו״ת . גירונדי

 . וז״ז בתג״י תדיר ומזכירו ב״י חלקים בכמה
 יצהק ב״ר שמואל ה״ר .כסף קבוצת
 מש״ס והעניניס המאמרים כל מ״מ .אלגאזי

 ומדרש ומכילתא וספרי ספרא וירושלמי בבלי
. )ש״י( :רבות

 דוד ב״ר אברהם לה״ר הקבלה ס׳
 מאדה״ר עולם ימות סדר .)הראב״ד( הלוי

 תנאיס ודורות אח״ז זה התורה מקבלי ודורות
 הגאונים ודורות סבוראי ורבנן ואמוראים
 זמנו עד הסדר על הרבנים וכל והנשיאים

 עולם דור ג״כ לו וקרא הקראים על וטענות
 רומי דברי זכרון ובסופו עולם סדר או

 רובו שני בבית ישראל מלכי ודברי
 ס' עם תמיד נדפס . לעברים היוסיפון מס׳
• זה עיין וזוטא רבא עולם סדר

 )בע״ס הוראדני ישראל לה״ר קבלה ס'
.910, י{ רד״א ב״י :ישראל( אור

 אמרי )עיין .השיר מלאכת על קבלה
. (830 סי' שפר

 הזן אברהם לר׳ התפלה מענין קבלה
 מינבען . 25 יש״ר . רח״ם יה״ש. ב״י :וזולתו

 )רשמש״ש ¥. ״ג 92/26י 56/21, 357
.הקרבן( כוונות ועי׳ , והוספות 1963—4

 ב״י : לאבוקרע וההריון הזרע קבלת ס'
. \.2 150./ג רוסי די

24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

 כ״י : יעקב ב״ר החסיד יעקב ר׳ קבלת
 לקוטי )עיין משגוביא ר״י הוא ואולי .יוא״ל

. גאון( האי רב
. דניאל( חכמת )עיין . עזרא קבלת
 סדר .שבת זמירות או שבת קבלת

 4ס ,שפ״א ,פראג : פי׳ עס שבת קבלת
 . דתרפ״ה ׳ג ח וואלף וכן \.2 1396, ף )רד״א

 ולפ״ד . חש״ד קראקא : דשכ״א ח״ב ופירשט
 מכס עמו ועדיו לובלין ד׳ הוא דש״ג( )נא״ל צונן

 ראיה )ואי! ע״ש. בלובלין רק הדפיס שלא המדפיס
 לפרקים שהדפיסו מדפיסים כמה מצאנו ככבר מזה
 שנדפס עזר( אבי )עיין . הקבוע מקומם בזולת גם

 ס׳ וכן . דיה״פ מדפיסי מייא בני ע״י בפוזנא
 תקמ״ד באופיבאך שנדפס מאז לר״נ שלמה בנין
 ורבו • מאמ״ד שלמה ובנו פרופס הר״א ע״י

 ממקום אהלם שתקעו ופולין ברוסיא המדפיסים
 . לעולמים( היה וכן אחת בשנה אף למקום

 זמירות )ועיין . 8ס , לישרא״ל טו״ב ,ליוורגו
 . 6ס , חמו״ד : ל״א עם כנ״ל עוד .לשבת(

 ,לובלין :כל״א כנ״ל עוד ״ג. 659,0 )רד״א
 ?¥.(. 1505—•6 ן< )כם 4ס חמו״ד וגם תל״ח

.האורב( )עיין .התאוה קברות
 בקצור הביב ן׳ להר״ט . החדש קדוש
.״\^ 1673, ]( דד״א כ״י :מופלג
 יקריס וש״ד העבור וסדר החדש קדוש

 .)אר״ץ( :הקראי המערבי ישראל לכ״ר

 לכי׳ר בקצור העבור וסדר החדש קדוש
 : הקראי מרדכי בכ״ר הטרוקי צפניה
. )אר״ץ(
 . יעקב( קהלת )עיין . ישראל קדוש

 הי״ד ס׳ מחלקי אחד . קדושה ס'
. תורה( משנה )עיין . להרמב״ם
 .ה׳( ברכת )עיין .וברכה קדושה
 ישראל משה ה״ר .טוב יום קדושת

 נגד שני יו״ט קדושת על פסקים .הזן
. 12 , 1855 ווין : הדשות מחדשי

 ה״ר .דרבנן( )ויו״ט טוב יום קדושת
 .אלגאזי יעקב ישראל כה״ר טוב יום
 שמחת ג״כ ונקרא וקדושתם יו״ט דיני על

 איזה גס הרמב״ס ודרושי חי׳ :וי״א . יו״ט
 : אלגאזי יעקב ישראל לה״ר שו״ת

. 2ס , תר״ג , ירושלים
 ל״ש וואלף ה״ר .ישראל קדושת
 מס׳ על תוס׳ חי׳ . ליב ב״ר מטריטש

 וקדושין מטין במס׳ סוגיות קצת וחי׳ כתובות
 חי' ח״ב כנ״ל עוד . 2ס ,תקמ״ח ,ברי״ן

 מנחם ב״ר דוד ה״ר הי׳ הוס' עם גיטין מס'
. 2ס , תקפ״ט , ווין : דייטש מענדיל
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 הדרשן. שמעון ב״ר משה ה״ר לה׳. קדש 43.1 י
 )שמות לה׳ קדש חותם פתוחי הכתוב באור

 )ופירשנו ת״ם ,פפד״א :דרוש בדרך ל״ו( כ״ח

. 4ס ,ת״ס( : דח״א ח״כ
 קרא אביגדור ה״ר . הלולים קדש 44.

 ע״ד בקדשו אל הללו מזמור על פי׳ .מפראג

 פה מהרש״ד נכד כיד ראיתי ב״י .וסוד רמז
. הקע״ע שנת שנתחכר כו וכ'

 עמדין אברהם ה״ד .הלולים קדש 45.
 להגריס הלל חשוכות על .ליב אריה כה״ר

. 8ס , תקע״ט , ד״א : שכת כמס'
 ליאון. יהודה יעקב ה״ר .הלולים קדש 46.

 ,ד״א :ספרדי ל' והעתקת פי' עם תהליס

קדש תהלים : 54, 0 )ורד״א . 8ס , תל״ה
.(8ס , תל״א , ד״א : האללאנד ל׳ עם הלולים

 הללויה מהללאל ה״ר .הלולים קדש 47.
 עה״ת פשוט פי׳ .ת״ך( )משנת באנקונה רב

 גמור הלל ס' ג״ח . בכ״י ראהו חיד״א וה״ר
 שירים הללויה וס׳ הל״ל כמנין לדינא פסקים ס״ה

. במקומו( שלי ושה״ג ז׳ )ול"א : וכו׳ יחידות

. חסד( תורת )עיין . הלולים קדש 48.

 לוי בן וידאל דון קדשים. קדש 49.
 היראנימוס דכרי ככטול חשוכות .הספרדי

.ב״י היהודים נגד שכתכ הלורקי יהושע הוא

 שיה״ש על פי׳ )עיין .הקדשים קדשי 50.
.לרס״ג(

 שמואל חיים דור ה״ר . דוד קדשי 51.
 לש״ע ראשונים סימנים איזה על חי' .חסאן

 הב״י על חי' ואח״ז דוד קדשי כשם א״ח
 חסדי כשם ומגילה וחנוכה ר״ה פסח הל׳
 ג״כ ועיין . 2ס , תקנ״ב ,ליוורנו : דוד

. שם ומ״ש לדוד מכתם

 שמואל ב״י דוד ה״ר .דוד קדשי 52.
 : מסכתות ז׳ קדשים סדר על חי' .מועטי
. 2ס , תרי״א ,ליוורנו

 חי׳ .אשכנזי יהודה ה״ר .יהודה קהל 53.
 מספרו השמטות ש״ס חי' וכסופו י״ד ש״ע על

 .2ס ,תקפ״ה ,שאלוגיקי : יהודה מחנה
. תקנ״ג , שם : רמש״ש ורשי״ח

 חרא״ש ישראל ה״ר .ישורון קהלות 54.
 ולרגלים וח״מ עה״ת דרושים .מרדכי ב״ר

. 4ס ,תק״ל ,פיורדא :וכו' ופורים וחנוכה
 טל פי׳ .הזן דור ה״ר .דוד בן קהלה 55.

 דוד וכסופו האמת וע״ד הפשט ע״ד קהלת
 , שאלוניקי : אכות פרקי על פי' במצודה

. 4ס , תק״ח : וי״א תקי״ג

 בה״ר יצחק לוי ה״י . לד קדושת 3•).
 על ופשעים טעמים .מברדיטשוב מאיר
 והי׳ אתונא דכי הבי ועל ופורים חנוכה
 וה״ר ישראל ה״ר כניו ושני לאכיו חורה

 כנ״ל עוד . 4ס ,תקכ״ח , סלאוויטא : מאיר
 וכסופו התורה כסדר פשטיס ח״א *. חלקים כ'

 ח״ב . כקכלה ומדרשים וגמרות פסוקים לקוטי
 ראשונה נדפס אס אצלי )וספק הנ״ל הוא
 כד׳ רק שנוסף מה נוסף או לעיל הנרשם ככ.
 , כרריטשוב : כהסכמות( וע״ש וצ״ע שני

 ,1850 לבוב . הקע״ח ,הרובשוב .תקע״ו
.ע״ש חש״ד. קאריץ, ד׳ ג״כ נרשם ובשי״ב . 4ס

 שלמה ב״י יצחק ה״ר .הקרחות ס' 36.
 ראשית הקדחות חלי על . הרופא הישראלי

 כה' רפואותס ודרכי אריכתם וימי הולדותס
.ב״י :מאמרות

 די אנטוניום למגיסטר הקדחת ס׳ 3./
 1 שלום משה ב״ר שלמה ר׳ העתקת פאוויא
.1365/2 רוסי די ב״י :□פרדי

 ,נפתוח( מי )עיין . ל^ין קדם 38.

 השתעלות )עיין .וימה צפונה קדמה 39.
.הצפון( מלך עם הנגב מלך

 ספר לכל הכולל שם .הקדמוניות ס׳ 40.
 או קדם מימי עתיקים עניניס על המדכר

 אס הימים דכרי ספר מכל הראשון לחלק
 כפרט עם לאיזה או ככלל הבל יושכי לכל

 עד עולם ימות מראש קדם ימי קורות לספר
 האשכנזית המלה תרגום והיא ידוע זמן

 מאור כע״ס יקרא ככה .)אלטערטהימער(
 הכולל לרומיים היוסיפון מס' לח״א עינים
 כית מלכות סוף עד מאדה״ר קדם ימי קורות

 וכן ,ליוסיפון הקדמוניות ס' כשם דוד
 עניניס על המדכר היהודי סילון מספרי לא׳

 הקדמוניות ס׳ כשם יקרא וקדמונים עתיקים
 הש״י וכעל . האלבסנדרי ירידיה לד׳

. ע״ש הנין ללא הדכריס עירככ

 יוסף מאת אפיון נגד היהודים קדמות 41.
 מתורגם . מירושלים הכהן מתתי׳ בן

 שולם שמואל ה״ר הרופא מאת עכרית

 ושגית קושטגטינא ד׳ כיוחסין ראשונה ונדפס
 : המגיד את מו״ל ע״י והערות הגהות בקצת

. 8ס , תרי״ח , ליק
 . — מאמר .הזהר ספר קדמות 42.

 הוא הזהר ס׳ כי להוכיח . לוריא דוד ה״ר

 , קינה מגלת אליו ונלוה .ותלמידיו לרשבי׳י
 יהיאל לה״ר המחבר מות על מר מספד לדוד

 , )ק״ב חמו״ד : סוואלק אבד״ק העליר
• 8ס ,תרט״ז(
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 רשימה .מעטץ אייזיק ה״ר .דוד קהלת 56.
 רומי הרגום עם אפענהייס דוד ה״ר מספרי

 : עמבדין לוי לבית ליזר אליעזר ה״ר ע״י

. 8ס ,תקפ״ו ,המבורג
 בן ברוך ן' ברוך ה״ר .יעקב קהלת 57.

 ב׳ עם קהלת ס' . ידעי׳ אבן ברוך משה
 ועניניס שרשים יעקב קהלת א( : פירושים

 דרושים ישראל קדוש ב( . הפסוקים ופי׳

 ג״כ ונקרא בסופו מפתח עם מאמרים על
.2ס ,ושמח״ה ,ד״ו : אדם תולדות

 דוד בה״ר יעקב ה״ר .יעקב קהלת 58.
 , ד״ו :ראשונים נביאים על פי׳ .פארדו

. 2ס ,תקמ״ד
 יצחק ב״ר יעקב ה״ר .יעקב קהלת 59.

 ומאכלות שבת הל' הרמב״ס על חי׳ אלבעלי.

 : דרושים וכ״ז שו״ת המש ובסופו אסורות
. 2ס ,מכשו״ל למ״ו ואי״ן ,שאלוגיקי

 יצחק ב״ר יעקב ה״ר .יעקב קהלת 60.
 ושופעים יהושע וס' התורה ספורי כל .סנ״ל
 : רבים ממפרשים ולקועיס בחרוזים בל״א

 , פראג , תע״ח ,ווילמ״ד . גנ״ת , פיורדא

.4ס , תקכ״ג
 יצחק ב״ר יעקב ה״ר . יעקב קהלת 61.

 .ב״י קהלת על פי׳ . רומי איש צהלון

.י״א י' זצ״ל עיין

 או לוזאטו יעקב ה״ר . יעקב קהלת 62.
 : הש"ס שישות קצת על חי' .לוצאטו

, 4ס ,שמ״ר ,שאלוניקי
 ליסא אבד״ק יעקב ה״ר .יעקב קהלת 63.

 , תקצ״א ,לבוב :וח״מ אה״ע ע בש דינים חי׳
. 4ס ,תקצ״ז ,יוזעפאוו

 קבלה .צמח יעקב ה״ר . יעקב קהלת 64.
 שלי שה״ג מ״ז א׳ )שג״ב :האריז״ל מהקדמות

 ן( רד״א ובכ״י .ע״ש( מ״ח סי׳ א׳ אות מ״ב

 ובכ״י . ע״ש ממנו הכללים שער נמצא ^ 1063,
 • צמח מהר״י נמוקי עס יעקב קהלת : כ׳ יוא״ל

 למהרח״ו חיים עץ מס' חלק הוא ואמנם
. במ"א כמבואר

 אבד״ק יעקב ה״ר . יעקב קהלת 65.
 ומועד זרעים סדר ש״ס חי' ח״א .קארלין

. 2ס ,תר״ז , ווילנא : ושו״ת
 רודריגיז יעקב ה״ר .יעקב קהלת 66.

 תלמוד ולשון לה״ק מלות פתרון . מוריירא
. 4ס ,תקל״ג ,לונדון : וספרדי אנגלי בל׳

 יעקב ישראל ה״ר .יעקב קהלת 67.
 עי׳ לשון מענה ס׳ ואח״ז שו״ת .אלגאזי

 , לבוב . 2ס תקנ״ב, ,שאלוגיקי זה:
. 4ס תרכ״ב,

 מררבי ב״ר משה ה״ר . יעקב קהלת 68.
 זהר מאמרי ט״ס קהלת על פי' . גלאנטי

 . של״ח ,צפת . ש״ל , קושט׳ :והתיקונים

 מנחם ה״ר הגהות ועם .4ס , את״ם ,םפד״מ
. (143 )צעדנער :ב״י , רבא משה ב״ר

 מבראדי. קלוגר שלמה יעקב״ה״ר קהלת 69.
.)שי״ג( :בספריו מובא למועדים דרושים

. יעקב( משכנות )עיין . יעקב קהלת 70.

 הרמבמ״ן שיסד עתי מכתב . מוסר קהלת 71.
 רק נדפס ולא ומוסר חכמה בדברי שבוע לכל

 ועם . 4ס ,תק״י ,ברלין :שבועות לב׳
. (534 )צעדנער :כ״י מהרש״ר הגהות

 אברהם ב״ר משה ה״ר .משה קהלת 72.
 :שונים ולקוטיס חי׳ . מטשורנוב הכהן

. 8ס , 1848 , זאלקווא .תקצ״ו סדילקאוו,

.תורה( )עיין .משה קהלת 73.

 שלמה. לר׳ השרשיס אוצר שלמה. קהלת 74.
. 6 ברייט ב״י

 לונדון. זלמן שלמה ה״ר שלמה. קהלת 75.
 ודיניהם ש״ם והגדה הנהנין וברכת בהמ״ז סדר

 זה: קטן,עיין חנוך ובסופו השנה לכל ומנהגים

 עוד . 4ס , תק״ד , ד״א .תפ״ב( ,)פפד״ט
 ,תקנ״ט , שם .חק״ן פפד״א, : ל״א עם כנ״ל

 רבות הוספות עם כנ״ל עוד .פ״ר ח״ז . 4ס
 : בלאגג שלמה ה״ר ע״י צחה ת״א ופס

. 4ס , תק״ץ , הנובר

 קלוגער שלמה ה״ר . שלמה קהלת 76.
 : בספריו ומזכירו . קהלת על פי' .מבראדי

. )שי״ג(

. יעקב( עין )עיין .שלמה קהלת 77.

 .מתתיהו ב״ר אברהם ה״ר .בוך קוא 78.
 כל בפי שומה במליצה בל״א השכל מוסר משלי
 ומשלי הקדמוני משל מס' מלוקטים ועוף חיה

 היוצא המוסר משל כל ובסוף וכו׳ שועלים

 כנ״ל עוד . 4ס ,שט״ו ,בערן :בחרוזים ממנו
 : המשלים ס' ונקרא וואלך משה ה״ר ע״י

. 4ס ,תמ״ז , פפר״ם
 תהי אל אגרת )עיין . ויכוחים קובץ 79•

. כאבותיך(

 פסקים כולל מרדכי כמו גדול ישן קובץ 80.
 ברוך בר ומהר״ס ומרדכי ראבי״ה א״ז מאשרי
 רר״א כ״י :למי נודע לא ,קדמונים ושארי

דינים(. חי׳ )ועי׳ 658, ? ק״ד ואולי תקמ״ב

 הלכות פסקי קצ״ד ובו מאד ישן קובץ 81.
 מס' באו״ה רבים דינים ובתוכם להגדוליס

 וחל בשר ושערי וגיד ודם חלב ושערי העשור
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 דוד לה״ר הקדש בית מם' כאיסורים ותערוכת
. 741 רח״ם ב״י :וכו׳ כוככי

 ה״ר ע״י העתקות ומהם ענינים מכמה קובץ 82,
 : קאצינעלנבויגן לבית ריסר אליעזר

.744 שם ב״י
 כתלמוד רז״ל מדרשות מלוקע קובץ 83,

. 745 שם ב״י : ומדרשים
 חלקים: כ' קדמונים גאונים ידי מעשי קובץ 84,

 סדר משניות על גאון האי רב פי׳ ח״א
 . שונים מחכמים ותקוניס מ"מ עם טהרות

 סדר :והס ,קדמונים מגאונים פיושיס ח״ב
 ור׳ גאון ולר״ם יוסי ב״ר יוסי לר׳ עכודה

 כוננת אתה עכודה וסדר אביתור בן יוסף
 פתיחה עם אזהרות . להרשר״ל פתיחה עם

 אליהו לר' ואזהרות לרס״ג מצות והרי״ג
 הערות וגס גאון לר״ם כקשות כ׳ .הזקן

 והרח״י זקש להרי״ט הנ״ל לכל ותקונים

 הר״ח מפי' לקוטיס קצת אחרן ועד אונגר
 אכיחור כן דר״י העכודה סדר על גאליפאפה

 .שטערן טוב כוכב ן׳ לר״ז פתיחה עס
 לכיה״ד והוכאו שונים מכ״י נאספו אלה כל

 ב״ה ,ברלין :ראזענבערג יהודה ה"ר ע״י

. 8ס ,)תרי״ו( ושלו״ם כרכ״ה

 .דוקעש ליב יהודה ה״ד .יד על קובץ 85.
 . מעולם נדפסו שלא כ״י מספרים העתקות

 מנחם לה״ר ב־חן אבן מם׳ העתקות א׳ חוכרת
. 8ס ,תר״ו ,עסלינגען : שלמה כן

.תורה( משנה )עיין . יד על קובץ 86.

 על ופירושים כדינים שונים עניניס קובץ 87.
 : אחרים ועניניס התלמוד וכללי הרמכ״ס

. 746 רח״ם ב״י
 הראשונים אשכנז לרכני פסקים קובץ 88.

. שג 747 שם ב״י : והאחרונים

 שם ב״י שונים: מספרים קונטרסים קובץ 89.
8 74 2.\ .

 ואגרותיו הרמב״ם תשובות ]קובץ[ 90.
 עיין ,הדור פאר ם׳ הוא ח״א : חלקים שלשה

 שנדפסו ואגרותיו מאמרים מ״כ .ז״ז וקצת זה
 ח״ג .שונים כספרים ומפורד מפוזר כה עד

 וכל והמורה המדע ס' ע״ד קנאות אגרות

 , ישנים גס חדשים כספרים מזה הנדפס
 חכוריו ופל חייו ימי תולדות ח״ג וכראש

 ב״ר אברהם ה״ל והמלכה״ד המאסף ע״י
 קנה , ליפסיא :ליכטענבערג ליב אריה

. 4ס ,)תרי״ט( מחרוץ טוב כי חכמה
 מדרש כיה חנוכת על .הודו אומר קול 91.

 מרדכי כ״ר יעקב מה״ר כפאדוכה הגדול
. 8ס , 1830 ,פאטאווי :לוי

 עינים( אור ורדים,מ ננת )עיין אלהים. קול 92.

 משה בה״ר אליהו ה״ר .אליהו קול 93.
 ,ליוורנו : ח״א ש״ע ד' כל על שו״ת ישראל.

 על וחי' שו״ת בכ״י ח״ב לו ועוד . 2ס , תקנ״ב
. אסורות מאבלות הל׳ הרמב״ם

 בצלאל ב״ר דוד ה״ד . אנחתי קול 94.
 משה ה״ר מות על מספד שיר .גאלדשטיין

. 8ס ,ת״ר ,אפען : מפ״כ סופר

 מוכיח ליב אריה ה״ר .אריה קול 95.
 : ולקוטיס וש״ס תנ״ך על פשטיס . מפולנאה

. 4ס , תקנ״ח , קארעץ
. אריה( מצפה )עיין ,אריה קול 96.

 ליפמאן אלעזר ה״ר . בובים קול 97.
 לואיזע מות על מספד שיר .לעשצינסקי

 ,קעניגסבערו, .תק״ע ,ברלין :פרייסין מלכת

. 8ס ,תקע״ז
 הספד .המבורג וואלף ה״ר בובים. קול 98.

 פיורדא אכד״ק זלמן משולם ה״ר מות על
 , פיוררא :ותלמידיו לבניו צואתו וכסופו
. 8ס ,תק״פ

 .טוגענדהאלד וואלף ה״י .בוכים קול 99.
 אהרן מרדכי ה״ר לזכרון אחדים דכריס

 ה״ר ע״י לעכרי ונעתק כל״א חוכר .גינצבורג
 : שירים איזה תוספת עם שולמאן קלמן

. 8ס ,)תר״ז( 1846 ,ווילנא

 ומדוייק מוגה איכה מגלת הוא בוכים. קול 100.
 ה. ל. ע״י וכאור ת״א ועם כ״י ע״פ

 , םפד״מ : לת״כ קינות ואח״ז לעווגשטיין

. 8ס ! 1838
 סתרים קינת נקרא ספר הוא בוכים קול 101.

. להלן( זה )עיין

. העמקים( שושנת )עיין . בוכים קול 102.

 .העס יוסף ב״ר יצחק ה״ר .בכי קול 103.
.8ס,1794אופיבאך, הנ״ל: אכיו מות על הספד

. יעקב( קול )עיין בכיי. קול 104.

 ערכית תפלות ת״כ סדר הוא .בכי קול 105.
 איכה ומגלת הקריאה וסדר ומנחה ושחרית
 "י בר רפאל לה״ר ת״א עם הכל וקינות

 החרכן מעשה ספור וכסופו פירשטענטהאל

 : וגאלדשמיט יאסט ספרי ע״פ מסודר
. 8ס , 1845 , שני( )דפוס קראטאשין

 . מנחם( זכרון )עיין . יעקב בכי קול 106.

 ב״ר מיכל יחיאל ה״ר .ברמה קול 107.
 : השכל מוסר תוכחת . מדרויע אברהם

 על פי' אברהם תורת ס׳ ג״ח . 8ס ,חמו״ד
.נינו ביד ראיתי 4 ב״י הקבלה ע״ד התורה

66.
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108.

109.

110.
111.
112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.
119.
120.

121.

122.

123.

 י האר״י פי׳ .צמרו יעקב ה״ד .ברמה הול
 । האריז״ל ושי' רבא אידרא על ז״ל ומהרח״ו

 י , קאייץ : דצניעותא כפרא על מתלמידיו וא׳

. 4ס , תקמ״ה
 י הלוי. אליהו בה״ר רפאל לוי.ה״ר בן קול

 לגונות איזה ועל ומפרשיה ש״ס חי׳ קצת
 הפורים על האחרונים והמפרשים הרמבי׳ס

 מפתחות ובגופו דרושים וקצת שוי׳ת וחמש
 : חיי( בעי )עיין י״ד לחלק כנה״ג משו״ת

 . 2ס ,)תפ״ז( לדו״ר זכר״ך , קונשטנטינא
. ש״פ( הגדה )עיין .דוד קול

. ורדים( גגת )עיין .המון קול

 בן חתונת ליום גיר .גג הו המון קול
 .ניקאלאיעוויפג אלקסנדר העצר יורג קיסר

 ; הברן דובער אברהם ה״ר מחת עברית
 וואלף ה״ר מאת ואשכנזית לעבענזאהן

. 8ס ,הר״א ,ווילגא :טונענהאלד

124.

125.

126.

 127. * שאטלאנדר בענדיט ה״ר .זמרה קול
 ליפמאן ר׳ פו״מ הולדת ליום ח״א עם שיר

 128. י 4ס תקנ״ט, ברלין, :ואשכנזי( )עברי פרסק

.אייבענבוים יעקב ה״י .זמרה קול
. 8ס , 1836 ,לייפציג : גורס שירים
. לנדא סג״ל צמח ה״ר . זמרה קול

. תר״ב ,ווילגא : ומכתמים ושירים מליצות

. 8ס , תר״ד , שם
 חתונת ליום ושמחה חתונה שיר . זמרה קול

 מרת גילו בת עם מרקוזע הירש צבי הב״ח
 בחורי כל מאת שי הובל .געוויר מינדיל

. ,הקס״ט ,ברלין : הישיבה

 129. קבלה יוסף כתר כדור בפי' מובא . זמרה קול
 פי' ]והוא .שכ״ה( )סה״ד : ננוע ה״ר מהמקובל

 130. ב״ר נטע נתן לה״ר להאריז״ל הכוונות ע״ס
דש״ס[. פירשנו האמרשלאנ״עי׳ נפתלי משה

 131. י 80 גיש״ד נמצא . נדפס . זמרה קול
.רש״ד כי׳י :יפה שיר .זמרה קול
 132. מי׳ .נלוינא יהודה ה״ר .יהודה קול
 / ד״א ן שלו חי׳ וקצת עונם גחוני בשם הורה
. הק״ג , המה דר פר האמבורג . תפ״ט

133. * . 4ס ,תקכ״ט ,פיורדא

 1 הזקיה הי יהודה .ה״ר .יהודה קול
!34. • צ״ט י' ״לזצ ייוע ♦ מלאוידה

.4ספיורדא,תקע״ו, הלכות: הי' יהודה. קול
• הדש[ ד׳ הנ״ל הוא ]ואולי

 אליעזר ב״ר ליי יהודה ה״ר יהודה. קול
 135. | ואסתר: איכה רות מגלת על באור .מזלאבין
 ] קול ש׳ ראיתי ]ועוד . 4ס ,תקפ״ו ,יוזעפאוו

 השר הנ״ל מגילות ג׳ על פי' בהוראדנא מ״מ יהודה
 ומהקדמת . פולנאה או קארין ד׳ שהוא ונראה שער

 ג״כ שפולה למור״א ש״י שנדפה נראה המחבר
. הג״ל[ שהוא למשוב רחוק וקצת ,הקפ״ז

 יוסף ב״ר ליב יהודה ה״ר .יהודה קול
 רק ונדפס עה״ת דרושים .ננטויא רופא

 . 2ס ,א״ת ,פראג :לבד בראשית ס' על
 בכ״ר מדלי יהודה כ״ר .יהודה קול

 תפתח שפתי אדני תפלת היא הקראי. אליהו

 : מפלותיהם בסדר ונדפס ביו"כ שאומרים
 בארן נשרפו ורובה בדרוש הפריס ]ג״ח .)אר״ץ(

 בכ״י מקנדיא להיש״ר היו מהם קוננו׳ וקצת פון
 . פ״ש[ בהגה״ה נ״ו דף חכמה בנובלות כמ״ש

 דרושים עייאש. יהודה ת״ר יהודה. קול
 ושבת לפורים ודרוש פקודי סוף עד עה״ת
 הגדול לשבת ודרוש אסתר מגלת ובאור זכיר

 .2ס תקג״ג, ,ליוורנו : לולב מצות ועל וסוכות
 • התורה[ כל על שחיבר נראה בנו ]ומהקדמת

.כוזרי( )עיין .יהודה קול

 חרי״ג .בטאני אברהם ה״ר .ה׳ קול
 ,ד״ו נחלות במקראות נדפס . באורים עם מצות
 באור ואח״ז רומי בל׳ כנ״ל ]עוד . 2ס ,רפ״ח

 דוד ב״ר אברהם לה״ר התורה מדות י״ג
 פילים ע״י רומי בל׳ מאוכטרהא

 , 1597 )קאמברידש( פערדינאנד:הגמבריג
 כנין הוא ולד״ק .דרע״נו ח״א פירשנו עיין . 8ס

 במקראות אשר הכאן ן' אברהם לר' המצות
 הנ״ל מדות י״ג ובחור ז׳—רע״ו ,ד״ו גדולות

 צ״ל ואולי , הנודע הראב״ד פי׳ הוא
. כפישקירי[

 נפי׳ 6•זנ .גאון האי רב .בבוז '” קול
 פ״ש. מ״ג ופ״ה וז׳ ו' משנה 6*5 יצירה לה׳ הרמ״ב

 יהודה כסיר בן דוד כביר בבה. ה' קול
. )ש״י( :כ״י ,ליאון

. חביב ן׳ כשה ה״י . בבה ה' קול
)שי(. : כ'

 .ראובן ב״ר יהושע ה״ר .יהושע קול
 , קושפאנדיגא : אגרות והתחלות הלצות

. 8ס , בתסי״ם
 דרשות . יוסף ב״ר יונה ה״ר .יונים קול

. 4ס ,חש״ד ,שאלוניקי :הגלות על
 בדובנא מ״מ יעקב ה״י .יעקב קול
 מגלות חפש על פי׳ .פזעטיל( זאב )ב״ר

 ווילנא, . תקע״ם ווארשא, משלי: דרוש בדרך
 . 8ס , חרי״ח , לעמבערג . 4ס ,תקצ״ה

 דרעית .קאסטרו יעקב ה״ד .יעקב קול
 ה' ול״א מ״ז )משג״ב :ב״י ,ולמועדים עה״ת
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 : דקמ״ט ח״א פירשט אבל ,במקומו שלי ושה״ג
. (2ס .. .״חק ,קושט'

 לופיס דוד ב״ר יעקב ה״ר . יעקב קול 136.
 ספרד מנהג ש״פ הגדה סדר .קארדוזו

 הערות ו קל" עס הוללנדית בל׳ מהדש מתורגם
. 12ס , תרי״ט , ד״א :הנ״ל בל׳

 ה״ריעקבקאפילב״רצבי יעקב. קול 137.
 ובסופו ופירושים דרושים . מרגליות הירש

 . 4ס , חי״ת ,ד״ו :פולניא הכמי על קינה
, 8ס , חס״ח , ד״א

 דגניה. ב״ר שאול יעקב ה״ר יעקב. קול 138.
 ולשונות הלכות והי' הדין ע״פ דרושים

.2סדרשי״ו, אזמיר, ושו״ת: ולקועיס הרמב׳יס
 רוקה. שלמה ב״ר יעקב ח״ר .יעקב קול 139.

 והפטרות הפרשיות על ופירושים דרושים
 , ליעקב דבריו מגיד ובסופו , ותהליס

 וגימטריהות לקוטיס בכיי קול דאבות מילי

. 4ס , ברי״ת ,ליוורנו : ופיוטים
 ש״ם, הגדה , יעקב ברית )עיין . יעקב קול 140.

. תשלה( ,יעקב שם , טובות מרגליות

 רפאל ב״ר אליהו ה״ר .אביב כנף קול 141.
 יודא אברהם ההן לכבוד ?( )שיר .שלמה

. 8ס , ראשי״ם ,ליוורגו :אוטולינגי
 פרירריכספעלד. דוד ה״ר . מבשר קול 142.

. 8ס , 1802 ד״א, : באטאווע שלום על שיר
 שלטה ב״ר יהודה ה״ר .מבשר קול 143.

 ,לייפציג : מולדת ארן אהבת על .אלקלעי

. 8ס , (1852) חש״ר
 מבשר .רייפמאן יעקב ה״ר .מבשר קול 144.

 גדולות הלכות ס׳ את לאור להוציא ואומר
 המצות מנין על מעיר ובסופו ,הדש ע"ד

.8ס ,תרי״ט ,פראג :בה״ג של ופרטותיהן

 אברהם ב״ר יצחק ה״ר .מבשר קול 145.
 להוכיח מעשה ספור . עקריש יהודה ב״ר
 סמבטיון לנהר מעבר ישראל מלכי מציאת על

 אלכוזר למלך חסדאי ה״ר מכתב לו ונלוו
 ר׳ ומעשה פרס מלכי בימי דוד( בית )מעשה

 ,באזיל . חש״ד ,קושט׳ :וכו׳ בוסתנאי

 בס' כנ״ל עוד . 8ס , חש״י , קראקא .שמ״ט
 )עיין הלוי מן מנהס לה״ר ישראל שארית

 . עולם( ארהות אגרת ג״כ ועיין . ש' באות זה
 , הרופאים מאמר עליהם ונוסף כנ״ל עוד
 מוסר מאמרי שעשועים וס׳ אלמנה נדר

. 8ס ,חמו״ד :ונעימה צחה ולשון בשיר
 דור משה לה״ר קבלה מבשר. קול 146.

, יוא״ל ב״י :ואלי

אברהם ה״ר .ששון קול מבשר קול 147.

 ,ד״ו :בדניאל הקן נבואת על פי׳ .ששון

 , 8ס ,שני( ד׳ ואולי , שס״ה : )וי״א , שפ״ה
. מודון כהן שמשון ה״ר .מוסר קול 148.

 שירים קצת עם ומוסר שכל בדברי שירים נ׳
 רפאל ור׳ קלונימום ולה״ר פיגצי דוד לה״ר

 מנטובה, דשס״ו: ח״ב פירשנו עיין )?( רופא חי
.12ס , תר״ה ,לעטבערג . 8ס או 4ס , תפ״ה

 גוטמאן טובי׳ ה״ר .מחצצים קול 149.
 העתקת על התולים בדרך בקרח .פעדער

 ע״יר״מלשוין המוני עלגים בלשון משלי ס׳

 (8ס ,1853 )לעמכערג, קצתו נדפס . מסטגוב
. בכ״י ראיתי וכולו ונגנז

 אברהם לה״ר שירים . מילין קול 150.
. 24ס , תקכ״ה ,ליוורנו :קשטיליו

 מ? 3798 )רח״ס .מליצה .מילין קול 151.
. פער( וחסר

 הבחור חתונת ביום הפה מצהלות קול 152.
 רפאל ב״ר אליהו ה״ר .ויטאלי יהושע נתן

. 8ס ,תק״ן , מנטוכה : שלמה

 וכן )ש״י :אחד בס׳ מצאתי . נגידים קול 153.
 בוכים קול לס׳ כן קורין ויש .ככ״ה( סה"ד

.דש״ל( ח״א פירשנו )עיין .גלאנטי למהר״א

. צירגדארף אברהם ה״ר .נהי קול 154.
 : או״ה אבד״ק משה יעקב ה״ר מות על הספד

. 8ס , תקע״ח / ד״א
 שיר . זאמושטש דוד ה״ר .נהי קול 155.

 : פרייסין מלך במות ח״א עם מר מספד
. 8ס , ת״ר , ברעסלויא

. פעדער גוטמאן טובי׳ ה״ר .נהי קול 156.
 : מווילנא הגר״ח מות על מר מספד שיר

. 8ס , תקנ״ח , ווארשא
. לעטערים הלוי מאיר ה״ר .נהי קול 157.

 טריביטש נחום ה״ר מות על ח״א עם קינה

.8ס ,תר״ב ,פראג :ניקלשבורג אבד״ק

 ליזר ב״ר משה ה״ר . נהי קול 158.
 :רנה״ו מות על הספד . דיססעלרארף

. 4ס , 1805 , אלטונא
 ליב יהודה שלמה ה״ר נהי. קול 159.

 הגובערנער מות על קינה . רפאפורט
 ,זולתהלעמבערג ע״י בסופו ת״א עם האווער

. 8ס , 16־22
 גדול מספד ,ורדים גנת )עיין .נהי קול 160.

. וכבוד(

 :אלמוני פלוני אל הסיר תחת הסירים קול 161.
. 8ס ,חש״ד , טריעסט

,הקבלה( בחינת )עיין .סכל קול 162.
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 .פיפירנו ברוך אברהם ה״ר .עוגב קול 163.
 , ליוורנו :איעאליא מגדולי שונים שירים

.8ס ,תר״ו
.עזרה( שערי )עיין . בעזרה קול 164.

 מענדיל ה״ר .)כ״כ( תרוע ענות קול 165.
 עם ואשכנזי( )עברי שיר . שטערן בר״י

 לירח בשלישי החדש האלקיס בית לחנכת ח״א

. 8ס , תרי״ח ,ווין : תרי״ח שנת תמוז
 ה״ר . השיר תחת הצירים קול 166.

 מות על וקינה הספד . מילדולה אברהם

.8ס תקס״ה, אלטונא, וויזיל: הירץ נפתלי ה״ר
.תהלה( חיים )עיין .הקודם קול 167.

 . המבורגר יאקב ח״ר .יעקב קול קול 168.
 סוכה יומא ר״ה שבת ברכות מס' על חי'

 כסדר תורה וחי' ש״ע על ולקועיס ומגילה

. 2ס , תקס״ב ,פראג : הפרשיות

 אגרת .האגע יחזקאל ה״ר . קורא קול 169.
 למוד בית יסד ע״ד בפולין ב״י אל שלוחה

. 12ס , תקע״ח , ווארשא : לנערים

 אלחנן כ״ר יוסף ה״ר .הקורא קול 170.
 פרקי על נוסד קען דקדוק ס׳ .היילפרין

. 8סשם״ג(, : )וי״א חש״ר קראקא, בחור: ר״א
 אלעזרפלעקליש. אומר.ה״ר קורא קול 171.

 :זולתו דת לבן לאהבה העברי חובת על דרוש
. זה עיין הראשון החדש עלת בס׳ נדפס

 להראב״ע התרשיש ס' הוצאת על קורא קול 172.
 ה״ר .לבחינה ממנו לקומיס איזה עם

 ? )טיביכגען חמו״ד : דוקעס ליב יהודה

. 8ס ?( 1843
 מיהודים: נפשות מכם להסיר קורא קול 173.

. 8ס , תקס״ד , רעדלהיים

 מתושבי מא׳ חיבה של קריאה קורא קול 174.
 לבבם את לפקח עירו בני אל כרעסבורג

 , חמ״ד : לילדים וחנוך ספר בתי להקים
.4ס , תקע״א

 שלמה השר בא ליום !שלום :קורא קול 175.
 בשם מנקובי להיות ראעהשילד פאן באראן

 ה״ר מאת ווין תושבי בין עהרענבירגען ;
 ,ווין :ל״א עם .שטערין בר״י מענדיל

. 4ס , 1843

. רבים( מים )עיין . ר״ם קול 176.

 באורים .זכות משה ה״ר .הרמ״ז קול 177•
. 4ס , הדע"ת , ד״א : משניות על

 . זאב בן ליב יהודה ה״ר .רנה קול 178.
| ונפוליון עסערייך קיסר בין השלום על שירים

 ז עסערייך קיסר בת עם חתונתו יום ועל
. 8ס , חק״ע ,ווין

 בליוורנו גדולה בהכ״נ בחנוכת רנה קול 179.
. יה״ש ב״י :התק״ן שנת

.רש״ד ב״י :שונים שירים .רנה קול 180.

 ישיר ס׳ קצור הוא .וישועה רנה קול 181.
 ה״ר מאת נוספות עם .זה עיין ,ישראל

 ה׳ ,ליוורנו : פיפערנא ברוך אברהם
. 8ס , ישמר״ך

 .אבאדי יהושע ה״ר וישועה. רנה קול 182.
.8ס ותרב״ה ליוורנו, הפרשיות: כסדר דרושים

 . צדיקים באהלי וישועה רנה קול 183.
 .קרעמניץ אברהם ב״ר ליב אריה ה״ר

 , פולנאה :קבלה ע״ס שבת זמירות על פי׳

. 8ס תקנ״ט,
 פרידריך בוא ביום ותודה רנה קול 184.

 מלב עולה יר״ה פרייסין מלך השני ווילהעלס
 פה ווילהעלמשולע החנוך בית תלמידי

 ,)ברעסלויא( חמ״ד :ת״א עם ברעסלויא
, 2ס ן תקנ״ד

 ה״ר .הפורים ליום ותודה רנה קול 185.
 ושם לפורים שיר . קאסטיליי אברהם

.8ס תקי״ח, ליוורנו, החרוזות: בראשי המחבר
 והתפללו זמרו אשר ותפלה רנה קול 186.

 המלך המשח ביום באלנוונא היהודים קהל

 זופיע מאריע והמלכה יר״ה הששי פרעדעריק
 : הקע״ה תמוז כ״ב יר״ה פרידעריקא

. 4ס , אלטונא
 לכבוד בשקלאוו אשר היהודים רנת קול 187.

 בעברה יר״ה השנית קאעהארינע הקסרית

. 2ס , חק״מ , חמ״ד :ת״א עם שם,שיר דרך
 יהודה ה״ר .יהודה בת שועת קול 188.

 ישרה מליצה . מלעטיטשוב נח כ״ר ליב

 . העמיס תלונות מהם להסיר היהודים עבור
 העתקו וכעת פ״ב בעי״מ ונדפס רושיא בל׳ חובר

.8ס , תקס״ד ,שקלאוו :לעברי המחבר
 ליב אריה בה״ר אשר ה״ר .שחל קול 189.

, ושו״ת הלכות חי' .קארלסרוא אבר״ק

 , רים הנע בני אלה )עיין . שחל קול 190•
. אריה( שאגת

 רב״ זלמן שלמה ה״ר שלמה. קול 191•
 ז בל״א דרוש ובסופו שירים .זלקינד יהושע

. 8ס ,תרי״ט , ווילנא
 מרדכי ב״ר שמואל ה״ר . שמואל קול 192.

וע״פ הדין ע״ס עה״ת חי' .קונפורמי



מנחה קומץ — 523 — שמחה קול

 .2ס )תקמ״ז(, מאוש״ר שאלוניקי, : ראשונים
. דפין( )ק״כ

 יואל ב״ר שלמה ה״ר .שמחה קול 193.
 אפריון לכבוד שיר .)מהרש״ד( מדובנא

.8ס ,חש״ד ,ברלין : יפה דניאל ר' בן
 פורטו כהן שמחה ה״ר .שמחה קול 194.

 עם בחרוזים שבת דיני .)רפאפורט( רפא
• 4ס ,שש״ג , פרוסטיץ : פי׳

 .קאלימאני שמחה ה״ר . שמחה קול 195.
 חתונת על תהלה לישרים ס' כעין מליצה

. 8ס , תצ״ד ,ד״ו : אחד גביר בן
 . מהנ״ל . החכמה נצוח או שמחה קול 196.

 והסכלות הקנאה )דראמא( מדברת מליצה

 עם קלבה שמעון ובת בן בנשואי והחכמה
.12ס ,חש״ד ,ד״ו :בונפיל דניאל ובת בן

 : לחתונה שירים .מהנ״ל . שמחה קול 197.
. 24ס , תקי״ח ,ד״ו

.)רש״ד( ,4ס .רמזים .שמחה קול 198.

. ורדים( גנת )עיין . שמחה קול 199.

.4ס ... ידידות ושיר שמחה קול 200.
.)רש״ד(

 גוטמאן טובי׳ ה״ר וששון. שמחה קול 201.
 ברדיטשוב עיר יושבי שרו אשר שיי . פעדער

 ,ברדיטשוב :וכו' הצרפתים נגד נצחון על

. 8ס ,תקע״ד
 ושה״ד .)ש״י יהוני ה״ר . ששון קול 202.

 מזל מעניני . אברהם בן יונה( ר׳ :שכ״ה
. )ש״י( : ומערכה

 .ששון משה מרדכי ה״ר .ששון קול 203.
.8ס , הל״ך ובמישו״ר ,ליוורנו ;מוסרי שיר

 , מנטובה : ש״פ ז׳ ליל סדור .ששון קול 204.
. 8ס ,תצלי״ח

 ווילהעלס פלידריך בוא לקראת .ששון קול 205.
 יושבי ב״י מאת יר״ה פרייסין מלך השני

.2ס "ר,גקת / ברעסלייא : ת"א עם ברעסלא
 חתונת ביום לספרדים הפלות .ששון קול 206.

. 8ס , תקכ״ב , ד״א : צבאות שר

 ערבית לפורים תפלות סדר .ששון קול 207.
 ושדר למנחה אסתר וצום ויוצרות ושחרית

 ובאור הראב״ע פי׳ עם אסתר ומגלת הקריאה
 והכל חותם פתוחי בשם הראב״ע פי׳ על
 והכל . ל״א עם שני תלגום ובסופו ת״א עם

 בר״י רפאל ה״ר ידי על מסודר
 . ת״ר ,קראטאשין : פירשטענטהאל

. 8ס , 1845 , שם
ן . ודרים( גנת )עיין . ששון קול 208

 רש״י(.)8ס ...שמחה וקול ששון קול 209.

 רמ״ח על .נויבנר יוסף ה״ר .תודה קול 210.
.)ש״י( :ב״י ,האדם איברי רמ״ח נגד מ״ע

. בכושרות( )עיין . התור קול 211.

 לכבוד שיר . פירשט נח ה״ר .תודה קול 212.
 הפליא אשר חסדו על יר״ה וכו' עסטרייך קיסר

 בקיץ השרפה אחרי בראדי העיר עם לעשות

. 8ס ,1859 ,לעמבערג : תרי״ע שנת
 מרדכי ב״ר אברהם ה״ר . תחנה קול 213.

 עם לתעניות ובקשות סליחות . אנקאווה
 : )וי״א תר״ג , ליוורנו :שלו קינות כמה תוס׳
. 8ס , התחג״ה( קו״ל

 מלאכי ה״ר .חלאיס רבוי בעת תפלה קול 214.
. 8ס תק״ג ,ליוורנו : הכהן יעקב ב״ר

 .יוסף ב״ר אליהו ה״ר .תרועה קול 215.
. 8ס ,שכ״ב ,שאלוניקי : עה״ת דרושים

 עלינו עברה ביום השמחה תרועת קול 216.
 אלעקסעאוונע קאטהארינא ממלכות גברת

 שיר פאלצק. פה וכו' וכו׳ רוסיא קיסרית
. 2ס , תק״מ , ק״ב :וצרפתי ח״א עם ותפלה

 להרוקח קבלה מספרי א׳ .הקולות ס׳ 217.
. .¥2 893, ? רד״א ב״י : ז״ל

 חייא נחמי׳ ה״ר יחדלון. הקולות 218.
 אשכנז רבני וחרמות הריבות מעשה . היוון

 חיברו . נגדו וענגלאנד ואיטליא והאלאנד

 ונדפש .4ס , תפ״ה , ד״א : לטורקיא בשובו
. זה עיין , להמני״ח בארץ שופטים בם׳ שנית

 ה״ר .שלום משפט אי יחדלון הקולות 219.
 בארח ידידות שיר .רוטאגילי שמואל

. 8ס תקנ״א, ברלין, :)דראמא( מדברת מליצה
 יצחק ב״ר מאיר ה״ר . יעקב קולי 220.

 : ואגדה הלכה דרושי . קאפענהאנן
• 4ס , תקס״ג ,המבורג

 מאמר .רש"ד אבן ואליד לאבול קוליוט ס׳ 221.
 מינכען ב״י : חלקים בג׳ ותחבושת רפואה

. לו? 28

 נודע לא הלכות הי׳ .סופרים של קולן 222.
. 751—5 רח״ם ב״י : למי

 ולד״ק .עקיבא לר' מיוחס . הקומה ס׳ 223.
 מיחסו מקנדיא ע״ר וה״ר כ״ג ישמעאל לר'

 חכמה בנובלות עי׳ .דבריו ונראין ז״ל להרוקח

 ב״י :קבלה ׳עניני ושארי תורה סתרי .דקצ״ה
 וקצתו .וז״ז 982, 1068, 1495, ף רד״א
.זה עיין רזיאל בש׳ נדפס

.הזבה( מנחת )עיין . קומץ 224.

.משה( קהלת , תורה )עיין . מנחה קומץ 225.



חבוט קונטרס — 524 — הקונדס

 .מברדיטשוב אהרן ה״ר .הקונדס ס׳ 226.
 וכל שובב( )נער הקונדס מעשה יסופר בו

 אחרית עד השנה מראשית ומשובותיו מעלליו
. 8ס , תקפ״ד , ווילנא :השנה

 אין אשר קען הבור כל נקרא כן . קונטרס 227.
 ס׳ על לרוב ונלוה בפ״ע לעמוד ספר כדי בו

 דזוער איידי שארז״ל ע״ד יאבד שלא אחר
 נקרא בסופו לס׳ הוספת כל וכן . מירכס

 ז״ל רש״י פי׳ גס . אהרון קונטרס בשס
 הקונטרס פי׳ בשס התום' בעלי בפי נקרא
 מצא או שחידש מה שכל דמ״ט בשה״ק וכתב

 קונטרסים על כותב היה מאחרים שמע או
• נפרדים
 בכם מחבריהם להם שקראו קונערסים יש והנה

 קונערסים ויש . לשמותם במקומותס ונקבעו מיוחד
 פה מקום שמתי ולאלה פרעי בשם נקראו שלא

: א״ב כסדר וערכתיס
 שנתוכח מונסון אברהם ה״ד קונטרס 228.

 . אמת דברי בספרו .לונזאני די הר״מ עם
 מ״ו א' בשג״א כמ״ש בכ״י חיד״א ה״ר ראה

. בשמו ח״א שלי ושה״ג
 שאינו דבר אוסר אדם אין בדין קונטרס 229.

 דקס״א תמורה במש' נחום חזון בס' . שלו
.במקומו( ח״ב של• ושה״ג כ״ד )ול״א : ע״ב

 .רשע עצמו משים אדם אין בדין קונטרס 230.
 ל״ה )שם : דזע״ג הפסגה אשרות ס' בסוף

. שם( שלי ושה״ג
 בס׳ הובא .הצבי מארץ אמונות איש קונטרס 231.

. ע״ש נ״ו פ' ריש עינים מאור
 לה״ר ולמסורת למקרא אס על קונטרס 232.

 דנ״ז בפ״נן נחום חזון בס׳ .קארו אברהם
.שם( שלי ושה״ג כ״א )שם :ע״ב

 הירש צבי ה״ר .מארץ אמת קונטרס 233.
 ושארי מירושלים מכתבים ג׳ .לעהערן

 הצדקה חלוקת צדקת על להוכיח עניניס
.8ס ,ד׳—תר״ג , ד״א : חוברות ב׳ ,באה״ק

 שני את ע״פ הזהר מאמר בבאור קונטרס 234.
 אלקבץ ר״ש שהשיב מה הגדולים המאורות

 בכ״י סה״ד הרב ביד היה . הב״י למרן הלוי
 שלי ושה״ג ל״ח ש׳ )שג״ב :ע״ש בשכ״ה כמ״ש

. תשובה( ועיין .אלקבץ ר״ש בשם ח״א
 לה״ר וכו' את בקנה חמר בארות קונטרס 235.

 : יצחק בני דרשותיו ס' בסוף . הנין יצהק
. במקומו( שלי ושה״ג י״ע )ול״א

 גדולי תשובות .מודעה בטול קונטרס 236.
 המערערים לנטל ופו' גאונים ישראל

 המצות למערכת המנונה מעשה על והמנקפיס
 ובאו נקבצו .ישראל( לבית מודעא )עיין

 נאטהאנזאהן הלוי שאול יוסף לה״ר
 , לעמבערג : והגליל לבוב אבד״ק

.8ס , תרי״ט
 אברהם לה״ר הוסיף בל בענין קונטרס 237.

 זבחים במס' נחום חזון בס׳ הובא . קארו
 : נבון למהר״י מקושר גט ס' בסוף ועי׳ דכ״א
שם(. שלי ושה״ג כ' )שם

 לחש )עיין . הבחירה בית בנין קונטרס 238.
. שמים(

 בס׳ .נדה בפתחי הלכות גופי קונטרס 239•
 )ול״ב : ביאה דאסורי פ״ו ח״ב המשנה מרכבת

.במקומו( שלי ושה״ג י״ד

 יהודה ב״ר יצחק לר׳ הגט קונטרס 240.
 גזיר תורת ס' בסוף מובא . רפאפורט הכהן

 לר״ח חיים גנזי ובס׳ ע״ג דפ״ז מועאל אברהם לר'
. זו״ו במקומות וגס ע״ד ול״ד ע״ב דכ״ב פאלאגי

 ב״ר אלגאזי חיים לר׳ הגטץ קונטרס 241.
 אלפנדארי לר״א אהרן יד בס' מובא . מנחם

. ז״ז וגס ע״ב דק״ח

 נעים ן׳ יעקב לר׳ הגטין קונטרס 242.
.וז״ז ,ע״ב דק״י שם מובא . באומיר אב״ד

 הלוי שלמה לה״ר הגטץ קונטרס 243.
 העירות בשמות שם מובא . באיזמיר אב״ד
. הנשים ובשמות

 א׳ קונע׳ אמת דברי בס׳ . לגיטין קונטרס 244.
 ועי' .שם שלי ושה״ג כ״ה )ול״א : וי״א וד׳

. קטנות( הלכות

 הנ״ל בס׳ .סופרים דברי בענין קונטרס 245.
• ושם( ל״א )שם : ע' קונע'

 בענין הישר דרך וללמד להורות קונטרס 246.
 דע״ג בסנהדרין מצילין אלו סוגיה ועל הלמוד
 אלף וו לה״ר דרבנן א חלוק בשם ונקרא

. 4ס ,חמו״ד :מפפד״ט
.שי( מנחת )עיין .ההכרעות קונטרס 247.

 “דיסל מרדכי ה״ר .השגות קונטרס 248.
 תפלה שערי סדור על השגות קצ״ב .דארף

 תפלות: סדור בסוף ראשונה נדפס הענא. לר״ז
 : לבדו פנית עוד . 8ס ,תקל״ר ,פראג
. 8ס ,תקמ"ד ,פראג

 השיב אשר הבימה השנות בענין קונטרס 249.
 לשואלו סרדיהעל אבד״ק ליפמאן ה״ר
. 12ס , תר״ג ,פרעסבורג : דבר

 לה״ר והעונשים הקבר חבוט בענין קונטרס 250.
 בקונץ ראשונה נדפס . עקרוש בר״א יצהק
 .כאבותיך( תהי אל אגרת )עיין שונים. ענינים
. 8ס ,חש״ר ,פראג :לבדו והוא
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 .דיונה( עלה )עיין . יונה חיים ר׳ קונטרס 251.

 הנ״ל אמת דברי בס׳ . חלה בעמן קונטרס 252.
. במקומו( שלי ושה״ג ל׳יב )ול"א :יו״ד קוננו׳

 אגרת )עיין .קונו עם האדם חשבון קונטרס 253.
. שלום( שר , כאבותיך תהי אל

 הנ״ל אמת דברי בס׳ . חשוד בענין קונטרס 254.
.כנ״ל( שלי ושה״ג כ״ח )ול״א : ה׳ קוננו׳

 לא רחמנא דאמר מילתא כל על קונטרס 255.
 פ״א חזוןנחום קארהבס׳ אברהם לר' תעביד
במקומו(. שלי ושה״ג נ״ב )ול״א : דקכ״ד דתמורה

 לר״ט האמת ע״ד ס״ת בכתיבת קונטרס 256.
 הפכים לחם לס' י״ד בקו״א קצתו הובא . זבותא

. בשמו( שלי ושה״ג קמ״ג מ׳ )שג״ב : ע״ש

 אמת דברי בס׳ .הלאווין בענין קונטרס 257.
• שם( שלי ושה״ג כ״ע )שם :ו׳ קונע׳

 קונע' שם . יוס שלשים לאחר בענין קונטרס 258.
. שם( שלי ושה״ג כ״ו )שם :ב'

 ברכת שעורי על לשובע לחם קונטרס 259.
 א״ח וקציעה מר בס' . יעב״ץ לה״ר האכילה

• שם( שלי ושה״ג י״א )ול״ב :ר״ו סי׳

 אברהם לה״ר המלך מאמר קונטרס 260.
. אברהם( בית )עיין . ישראל

 הנמצאים חדש וזהר זהר מאמרי קונטרס 261.
.1051, $ ר־״א כ״י :במקומן שלא

 היוון. יוסף לה״ר משנה מגיד קונטרס 262.
 ס׳ דרוש על אברבנאל הר״י לשאלת השובה

 ודין דת יודעי כל לפני המהחלת הורה משנה

274, רד״א קג״ז(:כ״י י' תג״י )עיין וכו׳

 אשרות ס׳ בסוף המזבח. מדוח קונטרס 263.
במקומו(. שלי ושה״ג ל״ו )ול״א י': ד׳ סוף הפסגה

 ז״ל בסולה משה ה״ר מהלך קונטרס 264.
 בע״ס במהלכו.ראה ראה אשר והחדושיס לאה״ק

. פנ״ו ריש ע״ס עצמו המחבר כ״י עיניט מאור

 תורת )עיין . ואונס מודעא קונטרס 265.
. ואוגס( מודעא ג״כ ועי׳ חיים

 :השבוע ימי לז׳ נחלק מוסר קונטרס 266.
 שהוא ספק ]אין .^.( 81, ף )רד"א 4ס חמו״ד,

. עליו[ מעיד וממו"ד אחר מספר עלים קצת

 יעב״ץ לה״ר יפה בום מזיגת קונטרס 267.
 וקציעה מר בס' נדפס .ברכה של כוס בדיני

.במקומו( שלי ושה״ג יו״ד )ול״ב : ק״ן סי׳ א״ח

 משה ה״ר .השבח ממחרת קונטרס 268.
 כי להוכיח . ליבטענשטאדט אביגדור

 יו״ט מחרת הוא בעומר האמור השבת ממחרת
 : בשבוע ראשון יום ולא פסח של ראשון

. 8ס , 1860 , תין

 כרותח הוא הרי מליח בדין קונטרס 269.
. רע״ו סי׳ רוכל אבקת בשו״ח .הב״י למרן

 : אגפיה וקצת פוזנן ק״ק מנהגי קונטרס 270.
. 4ס ,תקנ״ו , דיהרנפורט

על יעב״ץ לה״ר זהב מנורת קונטרס 271.
. חר״ע סי׳ וקציעה מר בס׳ . חנוכה הל'

 בעריל ה״ר .חכמים מסוד קונטרס 272.
 לבני העבור לוח על באור . גאלדבערג

 , ברלין : חכמים סור מספרו לקוח ישראל

. 8ס ,תר״ד
 )עיין . כו׳ ודרשות במסורות קונטרס 273.

. (— מדרש

 אשר לבן המיוחם המסורת קונטרס 274.
 )עיין גדולות מקראות ספרי ברוב ונדפס

 עם מחדש נדפס . תורה( ,אשר בן מחברת
 ,ישן כ״י ע״פ והקונים והערות ציונים הוס'
 לה״ר יצירה ס׳ מפי׳ העתקות קצת לו ונלוו

 והערות הקדמה ועם ז"ל נסים ב״ר יעקב
 מפרעשבורג: רוקעש ליב יהודה ה״ר ע״י

. 16ס , 1846 ,טיביכגען
 אמת דברי בס׳ . מקואות בענין קונטרס 275.

 • במקומו( שלי ושה״ג כ״ז )ול"א : ג׳ קונע'

 מהל״י .כסף בקנין בסף מקנח קונטרס 276.
 ושה״ג י״ח )שם : יצחק בכי ספרו בסוף חנין
. במקומו( שלי

 בספרו .יעב״ץ לה״ר תמיד נר קונטרס 277.
 שלי ושה״ג ע׳ )ול״ב :תמיד מס׳ שמים לחם

. במקומו(

 ומרגליות טובות האבנים בסגולת קונטרס 278.
 ותבונה בחכמה והזהב הכסף יציקת ובמלאכת

 בס׳ נזכר .מוולטירה משולם לה״ר ודעת
. א'( מ' )תג״י : דנע״א הגבורים שלטי

 אמת(. אות )עיין קדושה. סדר קונטרס 279.

 מהרלכ״ח(. שו״ת הסמיכה.)עיין קונטרס 280.

 יצא זה . למהרח״ש עגונה קונטרס 281.
 ה״ר בנו והדפיסו לא״ה בתשובותיו ראשונה

. במקומו( שלי ושה״ג ע״ז )ול״א : חיים משה

 )עיין .הסט״ע לבעל עגונה קונטרס 282.
. עגונה( על פסק

 ה״ריוסף .למוהר״ל עגונות קונטרס 283.
 .מייזלש הירץ נפתלי כ״ר ליפא חנניה

 סי׳ אה״ע בש״ע עגונות עניני על ארוך באור
 הפוסקים מגדולי מלוקט קצר ובאור ,י״ז

 אסיפת בשם חדשים דינים והרבה ושו״ת
 * דסין( )קל״ג 2ס ,ו”תרט זאלקווא, הרועים:

על ביהוסף עדות ס׳ שחיבר כ׳ הקדמתו ]ובסוף
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 י מפיסה עניני על מיא רדיתי וס' עדות הל׳
 לדוגמא נדפס ממנו אחד )ודף דממונא וספיקא

 ושז״ת[. מפוזרות סוגיות על ומי' הזה(. הס' כסוף

רד״א ולמודיתב״י המלך עמק להרב קונטרס 284.
. ו.\21142, י{

 .והראן בכתיבת שונים ענינים קונטרס 285.
. שד״ל כ״י : ת׳ שנת ערך נכתב

כטהר״י שונים ללבנים פסקים קונטרס 286.
 )פירשנו . 8ס ,ש״ז , רוטא :ח״ז ליאון די

.דרל״ב( מ״ב

 בסגנון עה״ה[ ]פרפראות קונטרס 287.
 בשם ונקרה יהרו עד וארא מש' בעה״ש
. 261, ץ רד״א ב״י : מדרש

 יאושע)יהושע( בשיר.ל פרק קונטרס 288.
 השון בחדש נתחבר .בנבנשתי ישראל בן

 1553 ע׳ )רשמש״ש 27 נעטטער ב״י : שצ״ה
. (81 ע׳ שלמה שירי ועיין

 דניאל לה״ר ציצית בענין קונטרס 289•
 : ע״ש עשק באר בשו״ת קצתו נדפס .פינצי
. ז׳( ד׳ )תג״י

 ב״ר מאיר ה״ר .ספר קרית קונטרס 290.
 יעב״ן ה״ר בסדור ר״ת כל באור . סג״ל זאב

קצת שפר אמרי ובסופו , א״ב כסדר
. 8ס ,כת״ר ,)אוסטרהא( חמ״ד : פרפראות

 לשונות על היינו ההבנה קשי קונטרס 291.
 רוכל אבקת בשו״ת . בראשונים ההבנה קשי

 )ול״ב :ע״ש והנמשכים ל״ג סי׳ ז״ל הב״י למרן
. במקומו( שלי ושה״ג כ״ב

 ומזכירו הריא״ז חיבר הראיות קונטרס 292.
 ספרי שבכל הגבוריס בשלטי אשר בלשונותיו תדיר

. ע״ש הרי״ף

 ב״ר ליב אריה ה״ר .הראיות קונטרס 293.
 בדין עצום שו״ט .עפשטיין הלוי מרדכי

 הלכה )ועיין . 8ס ,תקי״ד פפד״א, : ק״ש זמן
. הראיות( וקונטרס אחרונה

לעם(. מרפא דעת.)עי׳ ראשית קונטרס 294.

 לבעל איסורים ושארי רבית על קונטרס 295.
 שס״ז שנת ארצות ג' בועד שגדר הסמ״ע
 , זולצבאך : התקנות קונטרס ג״כ ונקרא
. 8ס ,תקמ״ו ,ברין .תקט״ג שקלאוו, תנ״ב.

 אליעזר לה״ר חתונה שבת על קונטרס 296.
. מ״ה א׳ זצ״ל עיין .סופינו יעקב ב״ר

 • לשומר שמסר שומר בדיני קונטרס 297.
 : והראנ״ח להרא״ס עמוקים מים שו״ת בסוף
. במקומו( שלי ושה״ג ל״ג )ול״א

שלמה(. עטרת )עיין השמועות. קונטרס 298.

 לר׳ הגטין( שמות )על שמות קונטרס 299.
 בס' מובא .)מהריק״ש( קאשטרו די יעקב
 אהרן יד ובס' חביב ן׳ לר״מ נשים עזרת
. אלפנדארי לר״א

 הירש צבי ה״ר .השמות קונטרס 300.
 פ׳ מריש זהר מאמרי באור . מזיריטשוב

 כמה ובאור צבי עטרת מספרו שנשמטו ויקרא
 • 4ס ,1848 ,לעמבערג :ז״ז זהר מאמרי פי׳

 לה״י נאמן רוח הנקרא השמות קונטרס 301.
 חז״ל דברי לקושי .מיראנדו אברהם חיים
. 4ס ,תקס״ג ,שאלוניקי : א״ב ע״ס

נשים(. עזרת הגיטין.)עיין שמות על קונטרס 302.

 . ועד ותקוני שם שנויי קונטרס 303.
 נאטטליב הר״ז ידידי בחברת הברתי

 שם לם׳ והשמשות טעיות תקוני .שטערן
 לחכמים ועד וש׳ קראשאשין ד' ח״א הגדולים

. 8ס ,תר״ר ,לייפציג : פפד״מ ד׳ ח״א

 האותיות על הנקודות שער קונטרס 304.
 המסורות שער ואה״ז בתנ״ך המנוקדות

. ?6 627, 9 רד״א כ״י : מסרות קצת על
 לאהד דבור בדי תוך בדיני קונטרס 305.

 דקנ״ו פ״ג בתמורה נחום חזון בס׳ . הגדולים
 :לעין קילורית בקונט' אזן יעיר ס׳ בסוף ועי'

. במקומו( שלי ושה״ג כ״ג )ול״א

 .אהלות דיני על האוהל תורת קונטרס 306.
 : מת דטומאת פי״ט ח״ג המשנה מרכבת בס׳

. במקומו( שלי ושה״ג י״א )ול״ב

 בר״א אליהו לה״ר בתבונה קונטרס 307.
. ״ג 1670, ן< רד״א כ״י :מווירטיש לואנץ

 על קונטרס )עיין .התקנות קונטרס 308.
. לעיל( רבית

 דברי בס׳ ,ותרי תרי בענין קונטרס 309.
. במקומו( שלי ושה״ג ל' )ול״א : ח' קונט׳ אמת

 )מהרח״ו(. ויטאל חיים .ה״רהקונטרס ם׳ 310.
 הכולל בשם בקבלה שחיבר ספרים ממ״ח א׳

 שקל מאות ארבע בס' תדיר ומזכירו חיים עץ
 הקונט' ס׳ בשס ג״כ בו הנז' הוא ואולי .ככף

. פ״ר הגדול

 קדמון הנקדן.חבור שמשון ל הקונים. ס׳ 311.
 ע״ש השמשוני ספר ג״כ ונקרא המסרה על

 389/2 רוסי די ברשימת שמבואר מחברו,כמו
 הכס מן לא מהבור" מלת כי משס )ונראה . ע״ש

 מדרש באוצר וכ״י % 389/2 רוסי די כ״י היא(:
 8111¥6ז811ג818^ לייפציג בעיר החכמות

 מפתח ממנו ]וח״א . 811)11011161^ 102
 רשימתי )?(.עי׳ 29 בערלין בכ״י נמצא הדקדוק

 הדקדוק כללי ? שהוא הראיתי ושם 36 סי'
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 וס' . 296 וואטיקאן בכ״י מרדכי לר׳ המיוחסים

 שהזכרתי אחר ובכ״י ,401 וואטיקאן בכ״י דקדוק
 שהיה יאי״ר מרדכי ר' הוספות נמצאו שם

 ,קמחי יוסף לר' זכררן לס׳ רנ״ז בפרידבערג
 : ? השמשוני ס׳ מסדר ג״כ היה שהוא ואפשר

. רמש״ש[

 . נאלדיוס הנוצרי החכם . קתקורדנציא 312•
 )פארטיקעל( והשמוש הטעם מלות כל על

 עס רומי בל׳ ופתרונה הוראותיהן לכל בלה״ק
.4ס ,1679 , העכא :בסופו ומפתח הערות

 . נתיב( מאיר )עיי; . קונקורדאנציא 313.
.אננלינו יוסף ה״ד .הרוכלים קופת 314.

 רד״א כ״י :עמוקה בקבלה בראשית ע״ס פי'
. 288, ן(

 יעקב ב״ר יצהק ה״ר .הרוכלים קופת 315.
 . מקורטובא אלבאליא ב; ברוך ב״ר
 הקבלה כס׳ כמ״ש .התלמוד הל' רוב על פי'

. בתו בן להראב"ד
 נזכר .קדמון קראי לחכה הרוכלים קופת 316.

 ]ואולי .)אר״ץ( : נמצא ולא הנופר אשכול בס'
 פירשנו עי׳ .הקראי צלי בכ״ר יפת לכ״ר הוא
. דל״ג[ ח״ב

 פי׳ עם משניות )עיין .הרוכלים קופת 317.
. ישראל( תפארת

 . קונפורמי דוד ה״ד הדורות. קורא 318.
 והרבניה והגאונים סבוראי רבנן דורות סדר
 וחבוריהס ישראל גדולי ושלשלת חלמידיהס וכל
 . 4ס ,תק״ו ,ד״ו : תל״ה ה״א ערך זמנו עד

 תום׳ עה כנ״ל עוד . 8ס , תר״ה ,לעמבערג
 משולש מפתח ובסופו שוליו על והערות הגהות
 הנזכריה והמקומות והספריה הגדוליה לשמות

 : קאסעל דוד ה״ר ע״י א״ב כסדר בו
. 4ס ,תר״ה ,ברלין

 הכהן. בר״י שלום ה״ר .הדורות קורא 319.
 מלכות מתתלת ישראל לבני דה״י חיא

 , ווארשא :הבית חרבן עד החשמונאיס
. 8ס ,תקצ״ח

. הממי״;( בקשת )עיין . מראש קורא 320.
. אלקוראן( )עיי; .קוראן 321•
 ב״רמרדכי ה״דבנימין קורותארזים. 322.

 לשופטים הדורות סדר .בבאברויפק מ״מ
 סוד ע״פ פי' עה החרבן עד ונביאיה מלכיה

 ברמז ופשעיה סגולות וכמה היין בית בשה
 : ועברונות לתקופות כלליה ל״ט ובסופו
. 8ס , חמו"ד

להלן(. עכביש קורי )עיין . ארזים קורות 323.

 שלמה ד,"ר .הקדושה לשוננו קורות 324.

 וספרי לה״ק קורות .בלאגג אפרים ב״ר
 ,הנובר ;התרגומים על קצת ובסופו ישראל

. 4ס ,תקפ״ו שני( )ד'
.העתים( קורות )עיין .נוטפות קורות 325.
 פייביל יחזקאל ה״ר . העולם קורות 326.

 עולה ימות קורות .נאלדשטאף שלמה ב״ר
 , ווי; : 1852 שנת עד מראש הידיעה יקרי

. 8ס , תר״ך , לעמבערג .תרי״ח
 מריביטש. אברהם העתים.ה״ר קורות 327.

 בכלל איראפא מלכי לכל הימיה דברי
 תק״א ה״א משנת , בפרט עסטרייך ולקיסרית

 חמו״ר . תקס״א , ברי; :תקס״א שנת עד
 כנ״ל עוד . 8ס ,שער( הסר ראיתי . )רוסיא

 ע״י תק״ץ שנת עד נוספות קורות קונט׳ עם
. 8ס ,אשי״ש ,לעמבערג בודק: יעקב ה"ר

 ה״ד .כא״י לישורון העתים קורות 328.
 . מקאמניץ אהרן ב״ר מענריל מנחם
 באה״ק ב״י על עברו אשר הקורות ספור
 משנת ורעש מהומה ומעשה הקצ״ד בשנת
 בל״א כנ״ל עוד . 8ס ,ת״ר ,ווילנא :הקצ״ז
. 8ס , 1841 , ווארשא : ולהמון לנשים

 פישער. מאיר ה״ר .קדם שנות קורות 329.
 : ח״א רומא ועיר לרומייס הימיה דברי
, 8ס , תקע״ב ,פראג

 .הענא זלמן שלמה ה״ר עכביש. קורי 330.
 ובסופו התיבה צהר ספרו על למשיגים תשובות
 ותשובות התפלה בסדר תקוניס ארזים קורות

.8סתקט"ז, זאלקווא, י, פיורדא,תק״ד לשואליו:

 )עיין א״י. פון בעשרייבונו. קורצע 331.
. ישראל( ארץ גלילות

 ישעיה ה״ר . לחינוך שהגיע קטן 332.
 בשה עמו ונדפס החינוך ע״ס הגהות .ברלין

 לפאלתות חתנו הקדמת ועי׳ ,ע״ש לנער חנוך
. דיהרנפורט ד' 3דר

 נפתלי ב״ר מרדכי ה״ר . המזכה קטרת 333.
 מס' אגדות על פשטיה . מקרעטזיר הירש
 ונקרא הגלות ואורך ביהמ״ק חרבן ועל ברכות

. 2ס ,ת״כ ,ד״א : מהר״ם תוספת ג״כ
 הרגום על פי׳ . מהנ״ל . הסמים קטרת 334.

 עה״ת וירושלמי( מוסיפים: ורשי״ר )וצעדנר יונתן
 ע״פ ברכות מס' על פי' ח״ב( )או ובסופו
 כי : השער על . 2ס , חל״א , ד״א : קבלה
 .שתייר דכיא מירא ס' תדיר נו ומביא . אמת
 במשך המחיר שנפטר המדפיס כ׳ ויקרא ס׳ ובסוף

 שנת ניסן יו״ד ב׳ יום ונשלם , הדפוס זמן
. ע״ש )תל״ז( נרא״ו הנצנים
:וז״ל כ׳ י״ג סי' ד׳ אות לרמש״ג תג״י ובס'
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קינות 528 קילורית

 בזמןהגאונים פראג מרבני שעברשין דור כמו״ה
 היכר וכו׳ ה׳ גבורות ובעל אפרים עוללות בעל
 ותרגום תיב״ע על יפה באור סמים קטרת ס׳

 ואני .עכ״ל שס״ט שנת בפראג ונדפס ירושלמי
 .כלל כה עד ומחברו זה לדפוס זכר מצאתי לא

. ע״ש פראג ד׳ בספרי הזכירו לא גא״ל צוגץ וגס

 מעולפות ,אזן יעיר )עיין .ל^יין קילוריח 335.
. ספירים(

 .4ס ת״ח, , חמ״ד ת״ח: שנת גזירות על קינה 336.

 . הזהר( ם׳ קדמות )עיין . לדוד קינה 337.

 )עיין .פולניא הכמי הרוני על קינה 338.
. יעקב( קול

 ת״ח בשנת נעמרוב עיר הרוני על קינה 339.
 נדפסה . העלמא יוסף ב״ר אפרים לה״ר
. ע״ש ויו״ד ע׳ דף גניזן יעקב נחלת ס' בסוף

 בה״ר מאנוש מנהם ח״ר .לחרבן קינה 340.
 תקמ״ב(. )רד״א .4ס ש״נ, פראג, חיות: יצחק
 שהוא אף :וז"ל דפ״ז תר״י בעק״ד המשיג ]וכ״כ
 הא״ש ד״ם משנת פראג ד' שהוא נראה בכ"ז המ״ד
 הקינה שהיא נראה ויותר • ע״ש גא״ל בצונן וחסר

 , קראקא ד׳ להנ״ל פוזנא ק״ק שריפת הרנן על
 דשכ״א ח״ב פירשנו ועיין . 4ס , )שנ״א( חש״ד

. שם[ ומ״ש יצחק שיח ועי'

 .וכו' בל״א בפראג ר״ל המנפה על קינה 341.
. להלן( וכו׳ קלאגליעד )עיין

 )עיין .צוידאל אביגדור ה״ר מות על קינה 342.
, מליחה( סדר

 הלוי אליעזר אברהם ה״ר מות על קינה 343.
 שנת כסלו י״א נפער אשר בעריעסנו רב

 שד״ל:טריעםט, מאת איטלקי לע״ז עם תקפ״ו
. 12ס או 8ס ,)תקפ״ו(

 יצחקהלוי ב״ר אברהם ה״ר מות על קינה 344.
 : דוראן פריפוט לה״ר קנ״ד בשנת תמ״ך

גא״ל צונן ]ועיין . 835/6 רוסי די כ״י
 הפי' בעל הוא הנ״ל הר״א רמש"ש ולפ״ד . דתע״ד

.שיה״ש[ על

 רוסית קיסר הראשון אלכסנדר מות על קינה 345.
 לה״ר ת״א עם קנדיא אייזיק יצחק לה״ר

. 8ס ,תקפ״ו , ווארשא : ענגיל אלחנן

 בנימן ה״ר מות על לוצאטו להרמ״ח קינה 346.
 וערוכה שנתת״ץ חוברה .בריגייו מ״ן הכהן

 .8ס חש״ד, וכו׳:ד״ו, ציון אלי הקינה משקל על
. וע״ש ב' שי' עוגב קול בש' ושנית

 מנחם ה״ר מות על הנ״ל לרמח״ל קינה 347.
 בתים שכ״ז .בוויניציא מ״ן קרקוביא רפאל

.8ס תפ״ו, ,ד״ו : יפה במליצה כמשפט שקולים

 יצחק רפאל ה״ר מות על לרמח״ל קינה 348.
 על שקולים בתים כ״ד ,מהחזנים כהן חיים

.12ס ,תפ"ח ,ד״ו : הרביעית
 *• ובניו אשתו הריגת על ז״ל להרוקח קינה 349.

 שנדפסה לי ]וכמדומה . י.\2 757 רח״ם כ״י
. ע״נו[ מכתב תר״ע לשנת הנאמן ציון בשומר

.4סבאלטונא:חמו״ד, הגדול׳ השרפה על קינה 350.

 בשנת צדיקים ומיתת התורה שרפת על קינה 351.
"ג. 758 רח״ם ב״י מפאנו: יעקב לה״ר שי״ז

 בט׳ שאומרים בחרוזים פיוטים הס . קינות 352.
 ושארי והמקדש ירושלים חורבן על באב

 . לאבותינו שאירעו ורבות רעות מאורעות
 כ״א יסד הקליד אלעזר שר׳ במהרי״ל וכ'

 אחרות ורבות בקצתם שמו גס וחתום קינות
 מדינה לכל נדפס כנ״ל קינות כדר .מזולתו חוברו
 נשפת וגס לבדו מספר אין פעמים כמנהגה ומדינה
 אערכה ואנכי . תפלה( )עיין תפלות לסדרי

 המובאים ל״א ועם פי' עם הנדפסים קצת רק פה
: עיני ראו ואשר וזולתו בש״י

 רייסן מעהררן פיהם פולין כמנהג קינות 353.
 אשר ה״ר פי' ועם אשכנז מנהג ובסופו וליטא

 . 4ס ,שמ״ה ,קראקא : הי״ד יוסף ב״ר
 הזן חיים לה״ר פי' תוס' ועם הנ״ל ככל עוד
. 4ס ,שע״ז ,לובלין : ליפשיץ יצחק ב״ר

 יוסף ה״ר פי' עם אשכנז כמנהג הנ״ל קינות 354.
 ב״ר יצחק ה״ר פי' עם וקצתם סניג איש

 המחזור תוך נדפס .סג״ל ש״ץ יוזבל יעקב
. מחזור( )עיין הגדול

 ומספיק קצר פי' עם ופולין מ״א הנ״ל קינות 355.
 :מקמארנא ש״ץ יעקב ב״ר אליקים לה״ר
. וז"ז . 4ס , תס״ד , ד״א

 אשר ה״ר פי' עם פולין מנהג הנ״ל קינות 356.
 ב״ר חיים ה״ר סי' תוס' ועם הנ״ל יוסף ב״ר

 , ד״א . נח״ת , דעסויא : ליפשיץ משה
 .פ״ר וז״ז . 8ס ,תקל״ו ,שם . 4ס , תקי״ד

 : איכה מגילת על אלשיך ועם כנ״ל עוד
. 4ס , תקל״ד ,פפד״א

 ליב ה״ר ע״י בל"א העתקה עם הנ״ל קינות 357.
 , דעסויא :מפוזנן הזן חיים ב״ר סופר
 , שם . תס״ג ,פראג . תס״א , שם . גח"ת
. פ״ר וז״ז . 4ס ,תק״ב ,ברין . תס״ט

 , פיורדא :ובאור ת"א עם מ״א הנ״ל קעות 358.
. וז״ז . 8ס , תקע״א

 לר״א איכה ובאור ת״א עם הנ״ל קינות 359.
 לר״ש ובאור ת״א ציונים ועל וואלפזאהן
 ושחרית ערבית תפלות סדר ועם לעוויזאהן

. 8ס , חקע״ה ,ווין : לט״ב



קמח 529 קינות

 וכמה איכה על ככתבם ת״א עם הנ״ל קינות 360.
 בר״י מענדיל ה״ר ע״י הציונים וכל קינות

 ,פרעסבורג :כנ״ל תפלות סדר ועם שטערן
. וז״ז . 8ס , 1837

 ת״א ועם למ״ב תפלות סדר עם הנ״ל קינות 361.
 אבן ד״י ופי׳ והציונים קינות ורוב איכה על

 הקינות מחברי רשימת ובסופו איכה על כספי
 ן׳ זלמן ה״ר להמסדר ותקוניס הערות וקצת

. 8ס , 1853 ,ווין :טוב כוכב
 , לוי בית פירושים ב' עם הנ"ל קינות 362.

 אהרן קרבן מחזור לבעל מיוחסים לוי מטה

 : למ״ב ושחרית ערבית תפלות סדר ועם וכו'

. שם וז״ז . 8ס , תקפ״ח , ווילנא

 , אלטונא :לבד בל"א לת״ב הנ״ל קינות 363.
. 8ס , תפ״ח

 בחרוזים ערוכה השמינית על איכה קינות 364.
 : קאטאלאני אברהם ב״ר משה לה״ר

. 8ס , שע״ה ,פאדובה( : )וי״א מנטובה
 : השלישית על ושיר בהלצה שונות קינות 365.

. יוא״ל ב״י

 ב׳ עם רומניא מנהג ותחנונים קינות 366.
.שד״ל ב״י :לרס״ג בקשות

 , (— מעשה )עיין .הוף ארטום קיניג 367.

 אשר ב״ר יצחק ה״ר .והי והנה קינים 368.
 הדור: גדולי על וקינות הספדים .פאציפיקו

. י״ע( ש׳ )זצ״ל

:ברון( אבני )עיין .והי והנה קינים 369.

 מילדולה. רפאל ב״ר דור דוד״ה״ר קינת 370.
 חמו״ד : ואיס נוניס יצחק ה״ר מות על קינה

. 8ס , )ד״א(
 שלמה ה״ר .וישראל יהודה קינת 371.

 ליב יהודה ה״ר על הספד .במהרי״ל זלמן

 ב״ר ישראל וה״ר דינאבורג אבד״ק במהיש״ז
 ,ווילנא : ווילכא דק״ק מ״ץ גינצבורג אליעזר

. 8ס ,תרי״ח
 שארלאטעע פרינצעסס מות על ישרון קינת 372.

 לה״ר אנגלי ל׳ עם הורוויץ היימאן לה״ר
. 8ס , 1817 ,לונדון ; 8. .ין 6ס181'1(1״0

 רפאל יעקב ה״ר . סופדים קינת 373.
 עם עליה בנפול ולתנות לספוד . סארואל

 נפשות ס״ה ונהרגו חופה בשעת הקרואים כל
 : הקול״ת שנת סיון י״ג וא״ו ביום ר״ל

 עונב קול כס׳ ושנית . 8ס , 1776 , מנטובה
. כ״ג ישי׳

 דובער אברהם ה״ר .סופרים קינת 374.
 מות על הספדים ב׳ .לעבענזאהן הכהן

.8ס תר״ז, ווילנא, גינצבורג: אהרן מרדכי ה״ר

 מררכי ב״ר אברהם ה״ר .סתרים קינת 375.
 מלוקט קבלה ע״פ איכה על פי' .גלאנטי

 להרמ״ק יקר אור וס' והתקוניס הזהר מס׳
 אבן יואל לה״ר בוכים קול פי׳ ועם רבו

 אשמ״ח ,ד״ו :איכה זהר ובראשו שועיב
 זהר בלי כנ״ל עוד .4ס ,שפ״א ,פראג .בה'

 קול :בשער ושמו שועיב ן' פי' ובלי איכה
 !זאלקווא :סתרים קינת נקרא ס' בוכים

. 8ס ,תקל״ב
 ב״ר אברהם ה״ר .אוקטופיינום קיסר 376.

 מעשה ספור . מגלויגא זעליג עזרי אבי

. 8ס ,ת״ץ , האה דר פר הומבורג : בל"א
 מבשר .זקש שניאור ה״ר .יונה קיקיון 377.

 החדשי מכ״ע את לאור להוציא יוסיף כי
. 8ס , כת״ר , פאריס : היונה

 אבד״ק תאומים יונה ה״ר דיונה. קיקיון 378.
 עירובין ביצה שבת מס' על גפ״ת חי׳ . מיץ

 ב״מ ב״ק יבמות קדושין גיטין כתובות מגילה
 ה״ר לבנו חי׳ וקצת וחולין שבועות ב״ב

 , הענא .4ס ,ת״ל ,ד״א :פייוויל יהושע
. 2ס ,חע״ב

 ברי״א גבריאל ה״ר . ליונה קיקיון 379.
 בד׳ שכל ושום מפורש יונה ס׳ .פאלאק

. 8ס ,תרי״ג , ד"א : שירים
 גנאה. אבן יונה וחישר.ה״ד הקירוב ס׳ 380.

 יעקב ור׳ ערבי בל׳ חיברו , לה״ק דקדוק

 .4ס ... קונשטנטינא לעברי: העתיקו רומא
 שונים טעמים :שי״ו דף ח״א ]ופירשנו .)ש״י(

 ע״ס והשגות בדקדוק וזרים הנקודות על
• למדקדק הקולות

. ישראל( תפארת )עיין .טוב קישוט 381.

 בה״ר וואלף זאב ה״ר .השקל קלבון 382.
 מחצית ע״ס הגהות .קעלין הלוי שמואל

.דקכ״ז( ח״ב )פירשנו :לאביו השקל

 חכמה(. פתחי )עיין .חכמה פתחי קל״ח 383.

. — דער .שפיגל בראנט קליינער 384.
 רעגנסבערג ישראל ב״ר יהודה ה״ר

 0 )רד״א . 8ס , חמו״ד : שיברל המכונה
. ״¥.(428,

 • האריז״ל מכתבי קבלה .הקליפות ס׳ 385.
. ״\נ 1035, 9 רד״א כ"י

 ירין דן בס' נזכר . קבלה ס׳ . קמואל ס׳ 386.
. ע״ש י״ד סי׳ י״ד מאמר

 מקום בהרב פסח ה״ר . פסח קמח 387.
 רש׳יי על המהרש״א קושיות לתרץ .שמואל

 על לקוטים ואח״ז ,כמעט הש״ס בכל וחוס׳
 :הנ״ל לאביו א' שו״ת ובסופו הש״ס כל

. 2ס , תקכ״ג ,קעניגסבערג
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 ד״ה מחזור )עיין . דאבישונא קמחא 388.
. וכו'( רומא בני מחזור

 מכמה קדושות קמיעות נוסח הקמיעות. ם׳ 389.
 ולהבדיל הקדושים שמות ע״י והשבעות גאונים

 כ״י : ... הש והשבעות ... הע כחות ע״י
 נ\2 997, ף בק״ד שהוא ונראה תקמ-״ב רד״א

. ע״ש זהו 319, 0 שם הנמצא אולי וגס

 שם ב״י הספרדי: יעקב לר׳ הקמיעים ס׳ 390.
• הנ״ל[ הוא ]ואולי .¥2 965, ף

 . בקבלה גאון האי לרב הקמיצה ס' 391.
 ,ו משנה פ״א יצירה לש' בונוריל הר״מ בפי' הובא

 ס' שהוא ונראה . ע״ש ז׳ משנה ופ"ה ויו"ד וז'
. המאסף

. אור( מאורי )עיין . טהור קן 392.

 להרמ״ע יונה כנפי מס׳ קצור .צפור קן 393.
 \!<2 ו.\2 318,0 & 923, ף רד״א כ״י :משאנו

6—1055 ,1041 ,1040 ,1034 .
 . ביצה( , מקובצת שיטה )עיי; . צפור ק 394.

 חיים(. מים ויכוח )עיין דאליהו קנאותא 395.

 ב״ר פינחס ה״ר . דפינחם קנאותיה 396.
 באור ח״א : הלקים ג׳ .מוויסאקי שמואל

 באור ח״ב . אופנים בג׳ יום של שירי ז׳ על
 ומועדים לשבתות דרושיס וח״ג כלה מס׳ על

 . 2ס , תקמ״ח , ברלין : השערות ובאורי
 באור א( קונערהים: בשני פינחס פלילות ה' ]ג״ח

 . להרמב״ם המשניות מפי' הוי״נו דברי קצת על
. תושפתות[ על באור וג״ח . גפ"ת חי' ב(

 .מידם ליב יהודה ה״ר .האמת קנאת 397.
 ישראל בני דעות מקור על שימה בדרך מחקר
 ע״ד פרחים לקוטי ובסושו מנהגיהם וקצת

 מסשרי מלוקע וגלגול וכשוף שדים מציאות

. 8ס , 1828 ,ווין : קדמונים
 ]ומדברי .הצדק( נגה )עיין האמת. קנאת 398.

 שנדפס נראה (2 הערה דע״ג )קולע״ג יאסנו הרי״מ
. ע״ש[ ,8ס , 1808 בדעסויא, לבדו זה לפני גס

 . חרשים( ארבע )עיין . אפרים קנאת 399.

.לוצאטו הרמ״ח .צבאות ה׳ קנאת 400.
 כל בס נתעו אשר והקונים זהר מאמרי באור

 כל ולשבור דבריהם לבעל שר״י בש״ז מאמיני
 ספרו בהקדמת מזכירו . מהם ראיותיהס מעה

. ע״ש חכמה פתחי

 מנחם ב״י חנניה ה״ר .סופרים קנאת 401.
 : ז״ל להרמב״ס המצות ס' על להגן .קדם

. 4ס , ת״ק ,ליוורנו
 ודעת( טעם טוב )עיין .סופרים קנאת 402.

. במלואים

 . הזן ישראל משה ה״ר .ציון קנאת 403.

 בברוינשווייג הרעה העדה נגד ריבות דברי
 :ת״ו הקדש ערי ד׳ מרבני מכתבים ד' ובראשו

. 4ס ,תר״ו , ד״א
 בן ירוחם בן אלקנה ה״ד . הקנה ס' 404.

 הקבלת חכמת רם.כללי ממשפחת אביגדור
 והמצות התורה על וכוונות ופירושים וסודות

 עד נדפסו ומאלה ,קנים למ"ע ונחלק וכו׳
 ובשכמל״ו ישראל שמע פ׳ על סודות א( : כה
 ב״ר פערלים אלעזר ה״ר הגהות עם

 קנה בשם ונקרא מפראג חנוך אברהם
 . ש״ע פראג, הכמה: קנה וגס בינה

 פ' על סודות ב( . 4ס , ת״ץ ,ווילמישדארף
 קורין ויש הפליאה ס׳ ג״כ ונקרא בראשית

 , קאריץ :הקנה בן נחום מהרש לו

 על ופי׳ וסודות כוונות ג( . 2ס ,תקמ״ד
. 4ס , תקו״ם ,פאריצק :המצות

 קאשמן משה ב״ר יוזפא יוסף ה״ר .קנה 405.
 .מילער יודא ה״ד חתן מעסא סג״ל

 הורה ומתן פסח קרבן על ומליצות פיועים ג׳
 קצר פי׳ עס מינים וד' סוכה מצות ועל

 קע״ו ומזמור כ״ב מזמור על פי׳ ואח״ז
 ההלים: ע״ם פי' בשי החלתו מחבורו בתהליס

 המסביר פי' שחיבר שם ]וכ' . 8ס ,תצ״ג ד״א
 ואולי ,כלל המחזור פי' הזכיר ולא סליחות על

. אח״ז[ המחזור על חיבר

 דניאל ב״ר אברהם ה״ר . אברהם קנה 406.
 תמצא היכי וכמה או״ה דיני .מאפטשני

 . 4ס , תצ״ט ,פיורדא : שו״ת בדרך
 : שו״ת , אברהם קנה :כ׳ שו"ת ]וברי״ו
 ס' לו ונלוה כנ״ל עוד .זהו[ ואולי .פפד״מ

. 8ס , 1849 ,דאנציג :חכם שאלת
 .לעיל( הקנה ס׳ )עיין .בינה קנה 407.

.דכיא( מירא )עיין .בשם קנה 408.

 מליצה . מילער יוזפא ה״ר . גביע קנה 409.
 הוא )אולי . 8ס ,תצ״ז , ד״א :בחרוז

. ?( הנ״ל 405 כי'

 יוסף ב״ר ליב יהודה ה״ר .הבמה קנה 410.
 , פפד״א :שונים דרושים י"ז . פוחאוויצר

 חכמה הרך ח״ב לו נלוה . 2ס , אמ״ת
 נחלק דרושים כמה ובתוכו השכל מושר תוכחת

 : שבילים לכמה נתיב וכל נתיבות לל"ב

. 2ס , באמ״ת , שם
 אברהם ב״ר ניסן ה״ר .הבמה קנה 411.

 : באלגיברא שערים ה' . מדעליאטשיץ

. 4ס , תקפ״ט , והוראדנא ווילנא

. .לעיל( הקנה ס׳ )עיין .הבמה קנה 412.

יחיאל ח״ר .בינה וקנה הבמה קנה 413.
זכירה(. ס׳ בעל וויזאן)נכד אבד״ק משה ב״ר
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 אוריענע )רעוו. . 8ס ,רפ״ג , בקונשטנטינא
 ע״י רבים ששנוייס נדפס גס (.187, 111

 : וכו' אקמ״ח דף ח״ד באוצרו וואלף

.דרס״ד( ח״א )פירשע

. הגאולה( ס' )עיין .הקץ ס' 429.

תודה(. קרבן הפסח, חג הפלאות.)עיין קץ 430.

 משה ב״ר שמואל ה״ר . לתבונה קץ 431.
 גא״ל )צונן התכונה חכמת על . מלגויירי

 לפרש שאפשר מה תכלית להיותו כן ונקרא דתע״ב(.
. בשמו( שלי ושה״ג ל ש' )שג״ב נכונה: בדרך בו

 ב״ר פייביל יהושע ה״ר .ארץ קצוי 432.
 א״י גבולי באור . מטרגינראד ישראל

 . תקל״א , זאלקווא : מפה עם )?(ומחלקותא
 ד' ואולי ,תקע״ג : )וי״א תקמ״ג , הוראדנא

. 4ס ,שלישי(
 לבטלמיוס אלמגיסמי מס׳ רשד אבן קעור 433.

 בן מרי אבא בן יעקב ה״ר ע״י נעתק
 וכ״י 175 ווין ב״י :אנטולי בן שמשון

 ועי' . ¥. 438/2 פאריז וכ״י 69 מינכען
. שם ומ"ש אלמגיסטי

 לאבונצר ההגיון מס׳ ד רש אבן קצור 434.
 מרשילי שמואל ה״ר ע״י נעתק אלפראבי

 .נ\2 93 )אוראנוור( פאריז ב״י : יהודה ב״ר
 כטעיות אגל מזולתו גם נעתק שכגר כסופו ]וכתוב

 כשנת העתקתו ונשלמה מחדש העתיקו ולכן רכות
 תר״ח עק״ד תוש' ועיין . ליצירה ותשעים ה״א

. כהערה[ ט׳ שנ"ח דף

 ההגיון מלאכת מספרי רשד אבן קצור . 435.
 מלאכת ,רש״ר אבן הגיון )עיין .לאריסעו
 לאמנ״ה באור ובסופו כנ״ל עוד .ההגיון(

 ב״י :ה׳מבאר( נ׳רבוני מ'שה מר א׳ )ר״ת
.נ\2 562 רח״ם

 :לאריסעו הנפש מל רשד אבן קצור 436.
.ו.\2 423/2 רוסי די ב״י

 להנ״ל הצמחים מס׳ ד רש אבן קצור 437.
 : קלונימום ב״ר קלונימום ר׳ ע״י נעתק

. .¥2 776/2 שם ל׳י
 :להל׳ל הטבעי שמע מס׳ רשד אבן קצור 438.

. 8ס , ש"כ , די״ט ריווא
 ש״ס והגדה פ״א על אברבנאל קצור 439.

 ע״י פסח וזבח אבות נחלת מספריו מלוקע
 : אליהו ב״ר הערצקעש יעקב ה״ר

 ]ופירשנו 4ס שס״ד( : )וי"א ,שס״ז ,לובלין
 ג״כ נדפש פסח זבח ס׳ שקצור כ' דשפ״ח ח״א
 4ס שס״ו, , שם . 2ס , רע״ט ,פראג : זה לפני
 כשדר וכפרט כעיני חשוד רע״ט ד״ס אכל . ע״ש

. וז״ז[ זמנים

 ,מח״ מש״ע האחרונים בדברי ובאורים הגהות
 חי׳ גרגרי איזה ועוד ,כו׳ וט״ז ש״ך כסמ״ע

 : ועה״ת גפ״ת לקושי וקצת ש״ע ג' על כנ״ל
.פראנק ר״י נכדו ב״י

 יעקב ב״י ברוך ה״ר . המדה קנה 414.
 : והשקעים המשלשים חכמת על .משקלאוו

. 4ס , תקנ״א שקלאוו . תקמ״ד ,פראג
, םירושים( )עיין . קניזל 415•

 להרמב״ס תורה משנה ס' מחלקי א׳ קנץ. ם' 416.
זה. עיין

 רפאל ב״ר אברהם ה״ר .אברהם קבין 417.
 זאלקווא, :לה״ק דקדוק ספרדי. לונזאני די

. 8ס ,תפ״ג
 ב״ר נתן ה״ר .פירות וקבץ גוף קבץ 418.

 , ליוורנו .ח״מ מור על ♦ עמרם חיים
. 8ס ,משרי״ם

 .עמרם חיים ב״י נתן ה״ד .קנץפירות 419.
.8ס ?( )ת״ר ליוורנו :א"ב ע״פ תפלות פדר

.תבון אבן משה ה״ר .הקנינים ם׳ 420.
 התנינים ס׳ ל״כ מ' ]וכשג״ב .וש״י( )ש״ק

. ע״ש[ כטעות

.יעקב( עין )עיין .בשם קנמן 421.

.איוב( , תורה )עיין . גבריאל קסת 422.

 . יעקב ב״ר יונתן ה״ר . יונתן קסת 423.
 ספרי מכמה מוסר ודברי דינים לקומי

 , זולצבאך .תנ״ז ,דיהרנפורט : מקובלים
. 4ס ,תנ״ז

 פינחס ב״י יעקב ה״ר . הסופר קסת 424.
 ומליצות ושירים מכתבים קבוצת .לאפין

 מבתי שם אנשי מצבות פתוחי ואיזה ומכתמים
 ,ברלין :בברלין אשר והחדש הישן קברות

. 8ס , תרטו״ב
 יוסף ב״ר שלמה ה״ר .הסופר קסת 425.

 ומגלת סת״ס כתיבת דיני .נאנצפריד
 משה לה״ר פרפראות וקצת תקונים עם אסתר
 ,זאלקווא . תקצ״ה ,אפען : מפ״ב סופר
. 8ס , תרי״ט ,ק״ב . 8ס , תיר״א

.איוב( ,תורה )עיין .הסופר קסת 426.

 .כספי אבן יוסף ה״ד . בסף קערות 427.
 כסף קבוצת בחגורו כמ״ש דניאל, על פי׳

 על שהוא של ח״ב יש״ר כאגרות ]ודלא , ע״ש
. ע״ש[ וכו׳ הרוחני והאושר התורה קדושת

 האזובי. חנן ב״ר יוסף ה״ד .כסף קערת 428.
 מוסר בהנהגת לבנו כתב אשר מוסרי שיר

 שיר ג״כ ונקרא בחרוזים בתים ק״ל ושו וד״א
 השבל מוסר ס׳ עם תדיר נדפס .הקערה

ראשונה נדפס ולד״ק . זה עיין / גאו; האי לרב
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 נודע לא לאריסטו האויר מס' קצור 440.
. ו.\2 772 רוסי די ב״י : המקצר

 .לונזאנו די להר״מ תורה אור ס' קצור 441.
• להלן( יעקב נחלת קצור )עיין

 ה״ר ראה .להרמ״ק אלימה ס' קצור 442.
 מ"נ א' שג״ב עיין .ז״ל מהרה״ו מכ"י חיד״א
.במקומו שלי ושה״ג

 ה״ר ע״י מגילות חמש על אלשיך קצור 443.
 , ד״א : מטרניגראד הנני׳ ב״ר אליעזר

.12ס , נח״ת
 יוסף ה״ר ע״י התורה על אלשיך קצור 444.

 , ד״א :מלובלין דיינא ליב אריה ב״ר

 . 12ס ,תק״י שם, . 16ס 4ס ,תק״ח
. 4ס ..תק״ , זאלקויא

 קצת עס לרס״ג ודעות אמונות ס׳ קצור 445.
 נטרונאי ב״ר ברכיה ה״ר ע״י הוספות
 די וכ״י רד״א וכ״י וואטיקאן ב״י : הנקדן

. דקכ״ז( גא״ל )צונן *. רוו"ה וכ״י 482 רוסי

 ע״י הזהר על בינה אמרי ס׳ קצור 446.
 . מניישטאט יצחק ב״ר ליב יהודה ה״ר

,וז״ז 4ס , תס״א , ד״א : חדש זהר בסוף נדפס

 למי נודע לא והתיר אסור ס׳ קצור 447.
 : יהושע ב״ר משה לה״ר הגהות ואח״ז

 המקצר[, גס הוא ]ואולי 148/2.3 רוסי די ב״י

 רד״א ב״י :בקבלה האצילות ס׳ קצור 448.
.581, ן(

 צרפת באיז לב״י הימים דברי קצור 449.
 נאפאלעאן ע״פ שנוסדה גדולה וסנהדרין

 הדת עניני על המפקח בית וחקי הראשון
 ה״ר ע״י נעתק . קאנסיסטאריום הנקרא

 :יצהקראזענבלאטט ב״ר אהרן שמואל

. 8ס ן תרכ״ג , ווארשא
 :י״ד ש״ע על וש״ך וט״ז הפר״ח דיני קצור 450.

. 621, ף שם ב״י

 רפאל משה לה״ר לה״ק דקדוק קצור 451.
 )ד׳ ,ד״א :ספרדי לע״ז עס אגילאר די

 לג.( 19 לרמש״ש רס״ד עי' נודע. לא וראשון שני,
 .(8ס :״ץ. 522, 0 ורד״א )ש״י . 4ס ,תכ״א

: אויריגאלום ע״י רומי לע״ז עס כנ״ל עוד

 עס כנ״ל עוד . 8ס , 1525 , וויטטענבורג .
 ,שם :אווענריום יוחנן ע״י הנ״ל לע״ז

. 8ס , 1588

 והמשפטים החוקים ראשי . הדקדוק קצור 452.
 העברים ספר לבתי נוסד ,עבר לשפת אשר

 שם, . 8ס , תרי״ג , רוילבא : רוסיא בארן
. 8ס ,תדי״ר

453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

 הרמ״ח ע״י להאריז״ל הדרושים ס׳ קצור
. יוא״ל ב״י :לוצאטו

 :י״ד ש״ע על ופרישה דרישה ס׳ קצור
• 622,ג/ ן( רד״א ב״י

 הנקרא הספרדי לאלבניטא הגיון קצור
 אביגדור: אברהם ה״ר ע״י נעתק טראטטו

 זה מס׳ אחר והעתק .^ו. 766 רח״ם ב״י
 .דשנז״ז( או״ח מפתח ועי' הדראקטטי ס' )עיין

 חבור )עיין .הנפש הכנות ס׳ קצור
. וכו'( גדול

 ציון בן לה״ר שו״ב הלבות קצור
.נן״ז( ב׳ )תג״י :ב״י ,צרפתי גירונדי

 ב״ר יוסף לה״ר שחיטה הלכות קצור
.8ס ,חמו״ד :אשכנזי אליעזר

 :למי נודע לא שחיטה הלכות קצור
 . הנ״ל[ הוא ]ואולי . 8ס , בע״ת ,פפד״ט

 )עיי; . לאברבנאל פסח זבח קצור
. אברבנאל( קצור ,ש״פ ־הגדה

 ה״ר ע״י להרשב״ן הרקיע זהר ס' קצור
 בכ״י נמצא וגס . יה״ש ב״י : רפאל שלמה

 , עי? כ״י הרקיע זהר ס' בסוף 17 ח״ב ווין

 .צדיק בן יוסף ה״ר .צדיק זכר קצור
 שערים במ״ט מסודר וי״ד א״ח מדיני קצור
 ■ עד העולם אבות תולדות כולל החמשים ושער
 במארילי חיברו .וניגריפונטו קונשטנטינא חרבן

 לכרמולי חיד״א תולדות ועיין זכ״ר. )ארואלו?(שנת

 מכ״י השמים מן שו״ת ס' ופתיחת ,כ״ד הערה
 חשוד. קי״ב דף ח״ב כרמולי ברשימת הנזכר קונשנן׳

 מכל ולוח הר״ן דיני חדושי קצור
 לה״ר בספרו שהביא הרמב״ס דעת על הדינים

 .8ס ,שי״ט די״ט, ריווא :אוטולינגו יוסף
. מרדכי( ס׳ ,הר״ן חי' )ועי׳

 יעקב ה״ר ע״י הלבבות חובת קצור
 , ד״ו :מפאנו כ״ץ אליה יואב ב״ר

 ,ברלין . 8ס , חש״ד ,פראג . 16ס ,תט״ו
 . תר׳יא ,ווארשא . תקכ״ח ,שם . תקי״א

 מרגליות ג״כ )ועיין .12ס , תר״ה ,יוזעפאוו
 .8ס תק״ם, פפד״א ל״א: עם כנ״ל עוד טובות(.
 בעשרה אחרים מוסר וספרי חוה״ל קצור
 לדרך צדה בס׳ נמצא . בעשי״ת ללמוד פרקים

 במקומו(. שלי ושה״ג ק״ב )ב״ו זרח: ן' מנחס לה״ר

 הקראים מחכמי א׳ ע״י חוה״ל קצור
 :חכמיהם מאמרי שבו חז״ל מאמרי ובמקומות

 תרי״א עק״ד ועי׳ . פירקאוויץ אברהם ב״ר ב״י
.ז'—דתשל״ו

 ה״ר ע״י להרמב״ס החזקה יד ס׳ קצור
ב׳. ת׳ תג״י עיין ירושלמי. יוסף ב״ר תנחום



סמ״ג קצור 533 יוסיפו; קצור

 אידל הרבנית ע״י בל״א יוסיפו; קצור 468.
 ,קראקא :טענדילש ר' משה ה״ד בת

. 4ס ת״ל,
 ע״י רומי ל׳ עס יוסיפו; קצור 469.

.8סחש״ד, באזיל, מינשטער: סיבאסטיאן
 סוף עד ממשה שם אנשי יחוסי קצור 470.

.״\ו. 278 ,0 רד״א ב״י :האמוראים

 בח׳ הדת יסוד מס׳ הדת יסוד קצור 471.
 :פרידענטהאל דוב מרדכי לה״ר חלקים

 הערות עם הדת מבוא עז מגדול נקרא ח״א

 , ברעסלויא :בעצמו המחבר ע״י חדשות

. 4ס ,תקצ״א
 הישראלי לר״י עולם יסוד ס׳ קצור 472.

.יה״ש ב״י :בנו ע״י נכתב

 הנדפס יראים ס' הוא .יראים ס׳ קצור 473.
 כ״ו ושג״ב י' באות זה ועיין .בידינו אשר

.במקומו שלי ושה״ג

 יפה )עיין .חכמים כבוד ס׳ קצור 474.
. מראה(

 רד״א ב״י :להאריז״ל הכוונות ס׳ קצור 475.
. 800, 1062, ן(

 מהרכבה ינום גאל ספרי י״ד כללי קצור 476.
 יצחק בן חנון מהעתק ברפואות הפשועה

 נודע: לא לעברי המעתיק ושם לערבי יוני מל׳

. 347/4 רוסי די ב״י
 ב״ר נתן ה״ל ע״י מהר״ן י לקום קצור 477.

 : מהר״ן( לקוטי )המחבר הערץ נפתלי

. 8ס , תקע״א ! שם . תקס״ב , מאהליב
 המתיחסיס הכוכבים במשפעי ממאמר קצור 478.

 .וילאנובה די לארנולר הרפואה מלאכת אל

 גבריט יהודה ב״ר יעקב ר׳ ע״י נעתק
. 60(1. 2 הפליט ב״י : הקמ״ב בשנת

 מי )עיין הפנינים. מבחר ס׳ קצור 479.
. לזהב(

 הרש״ט ע״י לאריסטו חמדות ס׳ קצור 480.
. יה״ש ב״י :פלקירא ן׳

 להר״ט הדעת שבילי מהלך ס׳ קצור 481.
 רוסי די ב״י :קצרו מי נודע לא .קמחי

/,1026 ¥2. .
 כהן יצחק ה״ד . מזרהי קצור 482.

 הבאוריס וכל המזרחי מס' קצור מאוסטרהא.
 מנחת ג״כ ונקרא עה״ת פירש״י על הראשונים

 ,פראג : בראשית ע״ס ראשונה נדפס .עני
 . 2ס שס״ט, שם, : החלקים ויתר . 2ס שס״ר,
. רש״י( דקדוקי ג״כ )ועיי;

 החשבון: בחכמת מחשכת מלאכת קצור 483.
. 8ס , תק״פ , ווילנא

 מלאבת )עיין .המספר מלאכת קצור 484.
. המספר(

 שבע )עיין .המאור מנורת ס׳ קצור 485.
. פתילות(

 : וירגא ן׳ יהודה לה״ר המספר ס' קצור 486.
. יוא״ל ב״י

 עם הנהגות סדר .יכק מעבר קצור 487.
 . הגדול יבק מעבר מס' וכו' והמת החולה

 , דוד מגן ,אהרן זכרון ג״כ )ועיין . פ״ר נדפס
 , גשמה רפואת , נאמנה קריאה ,אהרן קרבן
 וואלף ה״ר החסיד נוסח עם כנ״ל עוד .וז״ז(

. וז״ז 8ס ,תקב״ו , פיורדא :לוי

 לאברבנאל אלהים מפעלות ס׳ קצור 488.
 רוסי די ב״י :ויקייו דיל שלמה ה״ר ע״י

153 ¥4 .
 בעז יהושע ה״ר ע״י הגדול מרדכי קצור 489.

 . 8ס גם 2ס ,שי״ז , קרימונה : ברוך לבית
 )הגהות . 8ס , שי״ט , די״ט ריווא ,)ש"י(

,מרדכי( וקצורי סימני ועיין ,ב״י ש״י

 ב״ר שטואל ה״ל ע״י הנ״ל מרדכי קצור 490•
 ראהו ז״ל היד״א ה״ר .טשליצשטט אהרן
 מהרי״ל בשו״ת ונזכר מהנ״ל שונה שהוא ול בכ״י
 היה פ' ברכות המרדכי סביב שס אנשי ובחי׳
 ש״ב א' ול״ב )עיין . שעיין מהר״א בהגהת קורא
 בב״י ונמצא .במקומו( שלי ושה״ג א' וכ״ל פ״ד

 . הגליון על חי' עם !¥< 612, ף רד״א
 ב' עתיקים בדברים הגדולים שם בקונל ועיין

• מרדכי( פסקי )ועיין .שלי
 :כ' נשואין הל' סוף מהרי״ל שבמנהגי ודע

 מהר״ס ובשו״ת .שמשון מה״ר שקיצר ובמרדכי
 שראיתי לי כמדומה אך :כ׳ בהג״ה ע״נן סי׳ מינן

. ע״ש וכו' שמשון רבינו של במרדכי

 ס׳ )עיין .להרמב״ם תורה משנה קצור 491.
 עיין :כ׳ לרח"ם ובאו״ח .שס( ומ״ש הכולל

. ! הרמב״ם ולקצור לו מה ידעתי ולא . לב חכם

 החכמה הנפש או המשקל ס׳ קצור 492.
.ו.\2 409/2 רוסי די כ״י :ליאון די להר״ט

 לאזי יקותיאל ה״ד .יעקב נחלת קצור 493.
 יעקב גחלת מש׳ קצור .נחום מנחם ב״ר
 עשרת קריאת ודיני בנימין משאת בע״ס לבן

 לר״מ תורה אור ס׳ קצור ובסופו הדברות

. 8ס תע״ח(, : )וי״א תפ״ח הענא, לונזאנו: די
 הנוצרי החכם ע״י )?(נתחבר סמ״ג. קצור 494.

 : ורומי עברי בלשון מינסטער סיבאסט'
 . 8ס ,תפ״ז , ווענזבעק .ג׳—רצ״ב , באזיל
 ולא כנ״ל עוד ״¥(. 259—61,0 )רד״א
 . 4ס ,ש״ם ,באזיל :המקצלו שם בו פירש

 , שקלאוו . 12ס ,תקכ״ג , קארלסרוא
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 ]זצ״ע .עולם( נתיבות )ועיין . 8ס , תקמ״ג
 ההמ״ג דברי הס אולי הג״ל ש״ס באזיל ד׳ על

. זה[ עיין שלמה עמודי בס' המבוארים
 במקומו שלי ושה״ג כ״ב בשג״ב חיד״א ה״ר ,וכ

 שקצרו נראה בזמננו שנדפס סמ״ג קצור : וז״ל
 מהסכמה נראה וכן עצמו הסמ״ג מהבר הרב

 קירכהיים רפאל וה״ר • עכ״ל במחלתו אשר והקדמה
 פפד״מ מחדש )הנדפס ח״ב שה״ג ס' המגיה
 בזה דבריו צדקו שלא כ'1 עליו השיג (8ס הר״ז
 באמרו היד״א ה״ר בדברי הרואה ואולם . ע״ש

 על כוונתו שאין בצדק ישפונן בזמננו© >>שנדפס
 הזמן רב ויותר שנה כמאתים אשר באזיל ד׳

 פעמים ג' זמנו תוך הנדפס הקצור על כ״א ביניהם
 לס׳ או ושקלאוו קארלסרוא וואגזבעק הנ״ל

 כאשר כן בו שמבואר כוונתו עולם נתיבות
.הרואה יראה

 הוא .להרשב״א הקדש עבודת קצור 495.
 קצור שהוא בידינו הקדש עבודת ס׳

 )שג״ב :שלו הבית תורת ס׳ ע״ד מהארוך
.במקומו( שלי ושה״ג כ"ה

 דתק״ח ח״ג וואלף לפ״ד . עברונות קצור 496.
 שלפני הנדפסות וברשימות רד״א ספרי באוצר נמצא
 . 5 בהערה דרל"ו גא״ל צונן ועיין . ליתא

.(8ס , 1825 ,)לעמבערג
 יקותיאל ה״ר ע״י גולה עמודי קצור 497.

. 4ס ,של״ט , קראקא : משה ב״ר זלמן

 ברי״ל יואל לה״ר הלשון עמודי קצור 498.
. 8ס תק״פ, ד״א, :מולדר שמואל ה״ר ע״י

 אליהו אדרת מש׳ השחיטה ענין קצור 499.
 מלינוופקי )צ״ל מלינוופניי יוסף כ״ר ע״י

 ע׳ רשמש״ש : הקראי מררכי בן הטרוקי
 : וכו׳ מרדכי דד ס׳ בקובץ נדפס . (1509

. 4ס , 1830 ווין
 ה״ר ע״י ז״ל למהרהו״ו חיים עץ ס׳ קצור 500.

.1052, ף רד״א ב״י : מררוך אברהם

 רפואות וסדר כלליים מעקרים קצור 501.
 גבריאל ה״ר ע״י רומי מל׳ נעתק המות סמי
.יה״ש ב״י :מוויטרי יהודה ב״ר

 שמואל ה״ר ע״י יצחק עקדת ס׳ קצור 502.
.ב״י ,מקונשטנטינא יפה

 בראשית על והרלב״ג הראב״ע פי׳ קצור 503.
 :הגליון על רופא דניאל ה״ר הגהות עם
.ו.\2 412/16 רוסי די ב״י

 מרומא יהורה כ״ר בנימין ה״ר פי' קצור 504.
.״ץ. 195/2 שם ב״י : מלכיש ס׳ על

̂ 0ישעי/באסיל/חש״ד, על רר״ק פי' קצור 505.

יה״ש. ב״י ונביאים: עה״ת הרד״ק פי' קצור 500.

 ,ד״ו : בחרוזים איוב על הרלב״ג פי׳ קצור 507.
. 8ס , של״ד , קראקא . ש״ד

נ.\2 763 רח״ם עה"ת:ב״י הרלב״ג פי' קצור 508.
 רוסי די ב״י :עה"ת הרלב״ג פי׳ קצור 509.

290 ,118.^
 פירושים מד׳ קצור הוא .פירושים קצור 510.

 :היידנהיים הרו״ו ע״י עה״ת פירש״י על
. ^2 761 רח״ם ב״י

. טורים ד׳ מכל דינים פסקי קצור 511.
. הזכרון( פ׳ )עיין

 ר״י כנו ע״י חרא״ש פסקי קצור 512.
 עוד . 2ס , הרע״ה , קונשטנטינא : בעה״ט

 ולכן הרא״ש פסקי קצור רמזי בפס כנ״ל
 שו״ת ]עיין הרמזים פ׳ ג״כ לו קורין יש

 פפד״מ ד׳ הש״ס ובהקדמת פ״ו סי' ח״ג הרשב״ץ
 עוד . 2ס ,שס"ו ,• קונשטנטינא :כ״ו[ סי׳

 עוד .תלמוד( )עיין .האשלי פסקי בסוף
 כ״י : חיים ב"ר יצחק ה״ר הגהות עם כנ״ל

. י.\2 623 (רד״א
 התלמוד כסדר לא הרא״ש פסקי קצור 513.

 , ^6 765 רח״ם ב״י :הגליון על הי׳ קצת עס
 הרמ״ע ע״י להרמ״ק הפרדס ס׳ קצור 514.

 עסיס . הרמונים הנצו )עיין : ז״ל מפאנו
, דמונים( פרדס .הרמון פלח , רמונים

 :המקצר נודע לא חלומות פתרון קצור 515.
.\נ2145/6 רוסי די ב״י

 חייא• ב״ר לר״א הארץ צורת ס׳ קצור 516.
רר״א ב״י : הנשיא יהודה ה״ר ע״י הנשיא

 ראיתי גם .ו.\2 768 רח״ם וכ״י ^.21661,
 ע״י כנ״ל עוד • ז״ל מהרש״ד נכד ביד כ״י פה

• 1673, רד״א כ"י ליפקער: חיים ה״ל

 יעקב לה״ר צבי נובל ציצת ס׳ קצור 517.
 הוס׳ עם עמדין יעקב ה״ר ע״י ששפורעש

 או )אמ״ד חמו״ד : בזה ועניניס תשו'
 צעדנער :כ״י הגהות )ועם . 4ס ,אלטונא(

 נובל ציצת , יעקב אהל )ועיין . (295 ע׳
 רפאל בה״ר דור ה״ל ע״י כנ״ל עוד .צבי(

. ז׳ ד׳ זצ״ל עיין . מילדולה

 ה״ר ע״י סינא לאבן הקאנון ס' קצור 518.
 רוסי די ב״י :הגהות עם הפניני ידעי'
.ג.^531

 ן׳ הר״מ ע״י החדש קדוש הל׳ קצור 519.
. ו.\2 1673, רד״א כ״י : הביב

 ה׳ יראת )עיין .הכמה ראשית קצור 520.
 תפוחי , חיים תוצאות , הקצר הכמה ראשית

. זהב(
משלי על אלשיך לר״ט פנינים רב קצור 521.
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 בשם בל״א וכו' הקבר חבוע יתקון כנ"ל עוד

.וז״ז כרוסיא פ״ר נדפס . חיים עץ

 שנתקצרו מרורא לר״י השערים ס׳ קצור 532.
 כמנהגי נדפסו ,מהרי״ל בימי הדור גדולי ע"י

 הוא ואולי . ע״ש והתר אסור דיני סוף מהרי״ל
 ה״ר הגהות וג׳עם כ׳ 48 רוסי די ככ״י הנמצא
. 447 סי' לעיל ועי' כסופו• יהושע כ״ר משה

 קצרו להרשב״א הבית תורת קצור 533.
 הקצר, הבית תורת ונקרא עצמו הרשב״א

.כמקומו( שלי ושה״ג כ״ד )שג״ב : זה עיין
 פי׳ עם הנדפס חטאת תורת קצור 534.

 בעצמו: הרמ״א שקצרו נראה אליעזר דמשק

.כמקומו( שלי ושה״ג כ״ע )שג״ב
 כהן לר״ש עברית לשון תורת קצור 535.

 : מוסקאט וישעיה יעקב האחים ע״י

׳•£ . 8ס ,תרי״ג , ווארשא , בל״א דקדוק
 ותלמוד ירושלמי תלמוד קצור 536.

 אלכסנדר ב״י משה אפרים ה״ר .בבלי
 ומה רשב״י התנא חיי ימי תולדות .פינער

 ,ברלין :ת״א עם לירושלמי בבלי תלמוד בין

 כ׳ ככ״ח עליו הרשד״ל )השגות . 4ס , תקצ״א
. ל׳( מכתכ

.בוכים( שדה )עיין .חצות תקון קצור 537.

 .הפיסה בדיני להש״ך כהן תקפו קצור 538.
. וחומים( אורים )עיין

 יששכר ה״ר ע״י התרומות ס׳ קצור 539.
 הרא״ש תלמידי מגדולי יקותיאל ב״ר

כמקומו(. שלי ושה״ג ה׳ )שג״א :הצ״ב שנת ונפטר

 ר״י ע״י הרא״ש תשובות קצור 540.
 כמ״ש בכ״י אשכנזי הר״כ כיד והיו .בנו בעה״ט

 )שג״כ : ח' כאות התנופה חזה ועיין כתשוכותיו.
. כמקומו( שלי ושה״ג כ״א

 ב״ר ליב אריה ה״ר .החשן קצות 541.
 בפלפול ח״מ ש״ע על חי׳ . הכהן יוסף
 , תקמ״ח ,לבוב : ח״א . חלקים ב׳ עצום
 , ק״ב . תקע״ט ,דיה״ם .תקנ״ו , שם : ח״ב

. 2ס ,תרי״ט
. המגלה( מגלת )עיין . הקצים ס' 542.

 פאן וויעננער אלואיס . המצע קצר 543.
 חמ״ד :בל״א גם תורה קצור .זאננענפעלז

. 8ס , 1760 , )ווין(
. ערוך( שלחן )עיין . הקצר ס׳ 544.
. בחורים( סוד )עיין .הנבר קרא 545.
 ,החכמה( מעין )עיין . משה קרא 546.
למדדי .אייכענבוים יעקב ה״ר .הקרב 547.

חוקותיו לכל )שאכשפיל( האישקאקי שחוק

 , וואנזכעק : מהמפרשים מגדים לקוטי עם
.. .תצ"א

 ע״י חהלים על להנ״ל אל רוממות קצור 522.
 : מטרגיגראר חנינא ב״ר אליעזר ה״ר

, 4ס ! תנ״ה ,ד״א

 : חלקים ביו״ד סינא לאבן רפואה קצור 523.
. >א 624/2 רוסי די ב״י

 ה״ר ע״י נעתק אלגזהר לבן רפואה קצור 524.
 ולס״ד .ו.\2 339 שם כ״י : משה ב״ר חיים

 לאלראזי אלמכצור ס׳ קצור הוא ווין כ״י המרשים
. ^2 138 ע״ש

 )רופא האדומי לדואג רפואה קצור 525.
. •ו? 354/5 רוסי די ב״י :ערבי(

 הועלת להברת האסיפות רשומי קצור 526.
 מאת .להקימתה השניה שנה תקופת הג עד

.8ס ,תקע״ז ,ד״א :מולדר שמואל ה״ר

 שבלי ס׳ הוא .הלקט שבלי ס׳ קצור 527.
 ה״ר ראה וח״ב .ממנו ח״א וזהו הנדפס הלקע
 דינים כו הכנים המקצר שהרב ול נל׳י חיד״א
 זקנו שם ומזכיר הספר מגוף שאינם אחרים
 עיין . ודינים עניניס ככמה הרא״ה ודודו הרז״ה

. כמקומו שלי ושה״ג כ״ח כ״ז שג״ב

 משה(. דרך )עיין לבקר. שומרים קצור 528.

 ספרדי ל׳ עם ובדיקות שחיטות קצור 529.
 : בסופו מעמדות וסדר לוי דוד ה״ר ע״י

, 16ס , שס״ט ,ד״ו

 תס״ד, ,פפד״א :וי״ד א״ח ש״ע קצור 530.
. טהור( שלחן )ועיין . 16ס

 יהיאל ה״ר .הברית לוחות שני קצור 531.
 לקושי .עפשטיין סג״ל אברהם ב״ר מיכל

 ספרי ושארי השל״ה מס׳ והנהגות מוסר
 : ות״י דרמ״ו ח״א )ופירשם פיוררא : יראים
 מהדורא עם כנ״ל עוד . 4ס , חגי״ל ,ד״א(
 , תנ״ו ,פיורדא :עניניס כמה חוס׳ בחרא

 , ד״א :בסופו מפתח ועם כנ״ל עוד .4ס
 נוספות ועם הנ״ל ככל עוד . 4ס ,תס״א
 אריה ב״ר אברהם לה״ר קצתם ושונות רבות
 ב״ר וואלף זאב לה״ר וקצתם הורוויץ ליב

 הירש צבי לה״ר וגס יארופלאוו שמואל

 הירש צבי ולה״ר פראנקפורט משה ב״ר
 , ע״ת , שם .תס״ז , ד״א : אברהם ב״ר

 ,ד״א . עת״ה , ברלין . תע״א , פיוררא
 תפ״ד , אופיבאך . תפ״ר ,ברלין . תפ״ב

 , םפד״מ ..וזק״ב , פיורדא . תפ״ר , פפד"מ
 . תקנ״ה , שם . תקי״ב , זאלקווא . תק״ה

 ,תקצ״א , סדילקאוו . תקו״ם , דיהרנפורט
, לכסף( מצרף שמואל, מעיל )ועיין .4ס



תענית קרבן536אהרן קרבן

567.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

, לונדון :נעים אף יפה בשיר ומשפעיו
. 12ס ,1840

 אברהם ב״ר אהרן ה״ר .אהרן קרבן 548.
 הוא הספרא על גדול באור חיים. אבן

 באור אהרן מדות ס׳ ובראשו נהנים תורת
 ,ד"ו :ישמעאל דר' מדות י״ג על גדול

. 2ס , תק״ב ,דעסויא . שס״ט

 אליעזר ב״י אהרן ה״ר .אהרן קרבן 549.
 ודיני חטאת תורת ס׳ דיני קצור .ליפמאן

 ת״ן. שם, ת״ז. ,ד״א : א״ב כסדר והתר אסור
 ווילמ״ד ד׳ שער ועל . 8ס תע״ז, ווילמרשדארף,

. ע״ש תט״ז שנת באמ״ר ראשונה שנדפס כתוב

 דרושים .מועטי אהרן ה״ר אהרן. קרבן 550.
. 4ס ,תקל״ג ,ליוורנו : ולקושיס

 ח״ק כמנהג יבק מעבר קצור .אהרן קרבי 551.
. 4ס ,תקי״ט ,ברין : פיורדא דק״ק נחש״א

. מחזור( )עיין . אהרן קרבן 552.

במלואים(. אליהו אזור )עיין .אליהו קרבן 553.

 . מרזוק מנצור ה״ר .אליצור קרבן 554.
 שאלוניקי, : שו״ת וקצת ברירה ודיני ע״א דיני

. 2ס ,טו״ב( שכ״ר :)או תקל״ד
 יוסף ב״ר אליהו ה״ר . אשה קרבן 555.

 ש״ס וחי׳ ש״ע ד׳ על שו״ת .הלוי שמאע

.2סתקפ״א, ליוורנו, : דרושים וקצת והרמב״ס
 שמעון ב״ר איצק ה״ר .אשם קרבן 556.

 : מסכתות כמה על גפ״ת חי׳ .שאברליש

. 2ס ,תקל״ז( :)או תקל״ה , זולצבאך
 יונתן בה״ר משה ה״ר . חגיגה קרבן 557.

 על וחי׳ וז״ז רגלים לג׳ דרשות .גלאנטי

 תס״ט ,ד״ו :הרמב״ס ולשונות חגיגה מס׳

. גדול( 4ס )או 2ס , תס״ד( : )וי״א

 .מילול חי משה ה״ר .חגיגה קרבן 558.
 עם הפרד מנהג הושענות עם לסוכות מוסף

. 8ס ,תקל״ו ,ליוורנו : המלות פי׳
 נמצא כן .2ס ,שש״ה ,ד״ו :חגיגה קרבן 559.

 1839 משנת ווילנא דפה בצענווריא זכרונות בס'
 להר״מ זה ושלפני זה כי ואחרי . ע״ש 149ג/

 ,דסין נ״ו בני ושניהם העלים במספר שויס גלאנטי
.כדלעיל חגיגה וצ״ל הוא ע״ס כי נראה

. היטב( באר א״ח ש״ע )עיין . יצחק ן קרב 560.

 שמואל כה״ר יעקב ה״ר .מנחה קרבן 561.
 ועניניס ופשעים דרושים חי' דינים .חאגיז
 א״א, וזה 263, ף )רד״א שנ״ו ד״ו, : שונים

 אחרי שנים צ״ב והוא תמ״ח שנת נפער המחבר כי
. 4ס , ת״מ ,אזמיר . זה( דפוס

 , _ סדור , תפלה )עיין . מגחה קרבן 562.
* עבודה( עבודת

 .פרידבורג שמשון ה״ר .משה קרבן 563.
.769—70 רח״ם ב״י האותיות: צורת על

 ידידיה ב״ר נתנאל ה״ר .גחגאל קרבן 564.
 מועד סדר הרא״ש על באור .ווייל טיאה
 ב״ו ונשמח״ה נגיל״ה , קארלסרוא : ונשים

 ד׳ בש״ס הרא״ש עם נדפס גם .2ס ,)תקט״ו(
. תלמוד( )עיין .וז״ז וקאפוסט סלאוויטא

 אבד״ק נפתלי ב״ר דוד העדד״ה״ר קרבן 565.
 במקום הירושלמי על גדול באור . דעסויא

 בשם סי' תום׳ עם פולד מהר״א פירש שלא
 הרמב״ס ועל בירושלמי שו״ש קרבן שיורי

 : מועד סדר על :ממנו הנדפס וזה .ונו״כ

 . 2ס , תקע״ב ,שקלאוו .תק״ג , דעסויא
 ותום׳ הרא״ה פי' שקלים מס' ועל כנ״ל עוד

 חרתין תקלין ופי׳ הגר״א והגהות מהרי״ק
 וחי' ותקונים הגהות ירושלים שלום ובסופו

 , ויין :טריביטש נחום מנחם לה״ר

 .2ס תקי״ז, ,ברלין : נשים סדר . 2ס תקפ״א
 ]ועד מכות סנהדרין על נדפס נזיקין ומסדר

 מם׳ על נמצא לא וכן שבועות במס׳ פ״ה תוך
 אז המחבר הרב נקרא ואולי .כלל ונדה ע"ז

 בתוך ההדפסה נפסקה ולכן מעל השמים אל
 נראה ואותיות מנייר אבל , שער חסר :המלאכה[

. 2ס , ..()תק״ ,ברלין ד׳ שהם

 על פי׳ .עמרם חיים ה״ר .פסח קרבן
 הודע״ת פל״א , ליוורנו : ש״פ הגדה

. 12ס , )תקצ"ו(
 ראבד״ק קלוגר שלמה ה״ר .פסח קרבן

 מותר קו״א עם פסח הל׳ על חי' .בראדי
.)שי״ג( :ב״י ,הפסח

 .נחמני חיים שמשון ה״ר קטרת. קרבן
. כ״ה( ש' )תג״י :כ״י ,שירים

 אשר ב״ר ליב יהודה ה״ר ראשית. קרבן
 מס׳ על הלכות וחי׳ שו״ת .מרגליות זעליג

. 2ס , תקל״ח ,פפד״א : ר״ה

 שלמה ב״ר בצלאל ה״ר .שבת קרבן
 :ועניניו שבת דיני כל על דרושים .דרשן

 . 4ס ,ע״ת , פיורדא .את״ן , דיהרנפורט

 ישראל ב״ר גרשון ה״ר .תודח קרבן
 במליצה חעא ועל ותפלה ודוי . קיצינגען

 הגלות קן על הפלאות קץ ובסופו א״ב כסדר
 מנטובה, הפסח(: חג ערך )וצ״ע המשיח וביאת
.8ס ,שפ״ג

 . נייאמעגן נתן ה״ר .תודה קרבן
 תרגום עם יולדות לנשים ותחנות תפלות

. 8ס ,חקצ״ז ,לונדון : אנגלי

יבק(. היראה,מעבר ס׳ )עיין ת^גית. קרבן



ארבע ת י קר — 537 — הקרבנות

 ש״ס מאמרי ושארי וכו׳ למקרא אס יש עכין
 מכתב ובסופו הלשון יסודות על הבנויים

 ועניני משנה לשון שרשי על רחובות באר
 באר ]ומכתב . 8ס , תקע״ר ,ברלין : דקדוק

 וגם תקמ״ו כמאסף ראשונה נדפס הנ״ל רחובות
.דקט״ז[ תקפ״ה כככה״ע אח״ז

 .טעננענבוים זאב ה״ד . נאמנה קריה 590.
. 4ס , 1854 ,ווין :דרשות י״ח בנין

 משה בכ״ר יוסף כ״ר .נאמנה קריה 591.
 : והרבנים הקראים חלוקת על .הקראי בגי

. נאמנה קריה אגרת ג״כ ונקרא .)אר״ץ(

 .פין יוסף שמואל ח״ר .נאמנה קריה 592.
 וציונים ווילנא זו בעירנו ב״י מושב קורות

 : יה ונדיב סופריה וחכמיה גאוניה לנפשות
. 8ס ,כת״ר , ווילנא

.תורה( )עיין .נאמנה קריה 593.

החיים(. ארץ הבירה.)עי׳ נאמנה קריה 594.

 מרדכי ב״ר אברהם ח״ר . ארבע קרית 595.
 החמה אור א( :ספרים ד׳ כולל .אזולאי

 הגהות הלבנה אור ב( . הזהר כל על פי׳
 ירח מס׳ קצור חמה זהרי ג( . הזהר כל על

 טל הגנוז אור ד( .ז״ל גלאנטי למהר״א יקר
 ד׳ )זל״ב :כ״י ,הזהר שבס׳ עמוקים לשונות
. כמקומו( שלי ושה״ג

 איסרל ב״י• אליקים ח״ר .ארבע קרית 596.
 חייס ובעלי ארבע על הולכי מטבע .זאלדין

 הפעלים כל בחינת מס׳ ח״א והוא ,העצומים
 , קאפנהאגן : בכללן הברואים כל טבע על

,8ס ,תקמ״ז
 מפראג. חיות יצחק ה״ר .ארבע קרית 597.

, )ש״י( :מאד גדול לחבור כספריו הוכא

 רבה. משה ב״י מנחם ארבע.ה״ר קרית 598.
 ספדו כהקדמת מכיאו . חלקים בד' קבלה ס'

 : וז״ל כתוב ל׳ מ׳ ובתג״י . ע״ש מועד בית
 ועל ואלהיות טבעיות למודיות הכמות כל כולל

 ועניניס תוה״ק עיקרי ועל אבי״ע עולמות ד׳
. עכ״ל ,עמוקים אחרים

 •י )ש״י( מטראני: לה״ר כ״י ארבע. קרית 599.

 שלמה ב״ר מררכי ה״ר .ארבע קרית 600.
 ,בלה״ק המרובעים שרשים על .פלונניאן

כ׳. מכתב תשיעי חלק ככ״ח נדפס ממנו וקצת ב״י

 יקותיאל ב״ר משה ה״י .ארבע קרית 601.
 ערבית ק״ש מיני ד' קריאת על באור .זלמן

 ע״ס משנה מגיד לספרו בחרא מהדורא וקונט׳
 : זה עיין ,ריקי לרע"ח העולמות מפתח

. 4ס , חקכ״ה , זאלקווא

צילי ב״י משה ת״ר .ארבע קריית 602.

 להרמב״ס תורה משנה מם׳ הקרבנות ס׳ 574.
 :קומפיעני ל. ע״י והערות רומי תרגום עם

 הקדמת ועם כנ״ל עוד . 4ס , 1683 ,לונדון
 : כנ״ל מועתקת ויקרא לס' האברבנאל

, 4ס ,1701 ,ד״א
,צדיק( צמח )עיין .מקרה קרה 575•

 מוסר והנהגות קרי חקון . מקרא קרוא 576.
 מאיר לה״ר ענודות וסדר סרוק למהר״י

. 8ס ,תקי״ב ,שאלוגיקי : ביקייאס
,יצחק( פני )עיין .מקרא קרוא 577.

 ב״ר יהודה ה״ד .טובים דימים קרובה 578.
 מחזור על קבלה .הרוקח אבי קלונימוס

 285,9 וכק״ד .שקמ״ב רד״א ב״י ופיוטים:
 מחברו ושם .מדרש כמו פסוקים על מאמרים

. ע״ש בו נזכר לא

 אלמנצי בבהכ״נ ש״ת לליל קרובות 579.
 ,מנטובה :סגרי יהושע ה"ר ע״י בסקנדיאנו

, 8ס ,תקמ״ה
 : ולנשים להמון בל״א מחזור הוא . קרוב״ק 580.

 . דר״ן( גא״ל )צונן 2ס , שע״ה ,שני( )ד׳ פראג
 ד׳ כי ]ונראה .פ״ר וז״ז . 2ס ,שפ״ט , שם

 שנת שם הנדפש כל״א מחזור הוא ממנו ראשון
. דקפ״א[ גא״ל צונן עי׳ . ש״ם

.מחזור( )עיין .קרובות או קרובק 581.

 דוד שמואל ח״י .נאמנה קריאה 582.
 חש״ד ,ד״ו : יבק מעבר קצור .אוטולינגו

. 4ס , )תע״ה(
.חקק( )עיין • ותקרן קריאה 583.

 מרדכי ב״ר יוסף ה״ד . מועד קריאי 584.
 : ונו' הזהר ע"פ הסעודה תפלות .הכהן

. 8ס ,תס״ז ,ד״י
 . (964 סי׳ מחזור )עיין * מועד קריאי 585.
 .רבתי( חבמחא )עיין . השמירה קריאת 586.

גאטינייו. בנבנשתי ח״ר שמע. קריאת 587.
 בצבור ק״ש בענין קורפו מנהג על פסקים

 ועיין . 4ס ,תקט״ו ,שאלוניקי : ושיר בכגון
. י״ב דף הצדק נגה ס׳5

 .לילה של ק״ש או הממה על שמע קריאת 588.
 וקצת ישראל שמע ופרשה המפיל ברכת כולל

 קודם לומר מלוקמים ופסוקים מזמורים
 וגס לבדו גם נדפס .לישון המטה על שישכב

 ושמות כוונות עם וגם פ״ר ולע״ז ל״א ועם פי׳ עם
 .ת׳( כאות ק״ש תקין )עיין וקבלה סוד ע״ס

.תפלה( )ועיין תפלות סדרי כל אל ונספח

 ב״ר קעסלין חיים ה״ד .התורה קריאת 589.
 קרא שרש הוראת באור . הירץ נפתלי

ובאור כך אלא כך הקרי אל רז״ל ומאמרי
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603.
604.
605.
606•

607.

608.
609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

 ונקרא פערים בד׳ לה״ק דקדוק . ?( )בצלאל

 צונן עיין .וואטיקאן כ״י : ספר קרית ג״כ
. דקי״נן גא״ל

ספר(. דרבנן,מגלת חלוקי .)עי׳רבע א קריח

.החיים( ארץ )עיין .דוד קרית

.החיים( ארץ )עיין . חוזים קריה

 בצלאל ב״ר אלחנן ה״ר . חגה קרית
 ,פראג :פ״א על פי׳ . הפץ ליפמאן אורי

. 4ס שע״ב,
 יצחק ב״ר מדא גרשו! ה״ר .חגה קרית
. 4ס ,תקמ״ה ,מיץ :שו״ת .משה
,אליהו( אדרת )עיין .חגה קריה

 )עיין ברחובוחיהם. יערים קריית
. החיים( ארץ

 אפרים בה״ר יהודה רב.ה״ר מלך קרית
 ונדרים שבועות הל׳ הרמב״ס על חי׳ .נבון
 : לשונות ועל וכו׳ ולוה מלוה והל' ומתנה זכין

 ! מושב בית מ״ב שו״ת. אמת דין ח״ב העור.

 י : נבון אפרים ה״ר לבנו דיינים הל'
. 2ס , כ״ה—תקי״א , קונשטנטינא

 הכרעת .כוכבי דוד ה״ר . ספד קרית
. )ש״י( :בדינין הדעות

 שלמה ב״ר מנחם ה״ר .ספר קרית
 ח״ז. באמ״ד סת״ם:כ״י כתיבת המאירי.בדיני

 !גינצבורג. אהרן מרדכי ספר.ה״ר קרית

 ;על פונים מענינים סוחרים מכתבי קבוצת
 !על ופיר האמונה על פיר )בסופו לה״ק מהרת

 : לוצאטו( אפרים לה״ר הקארטי צחוק

 מכתבים בתום' צנ״ל עוד .8ס תקצ״ה, ווילנא,
 י פ״ר,שם. וז״ז .8סתר״ח.שם,תרט״ז, שם רבים:

 מטראני יוסף כה״ר משה ספר״ה״ר קריה
 ודרבנן דאורייתא מילי לברר .)המבי״ט(

 בשג״ב חיד״א ה״ר )לכון הרמב״ס בספרי וכיוצא
 | :)או שי״ג , ד״ו :במקומו( כלי ושה״ג י״ב

. 2ס ,שי״א(
 ! ה״ר מעזבון ספרים רשימת .ספר קרית
 . 8ס , 1818 ,דעסויא :באנדי שמעון

 בהקדמה עיין הראבי״ה. ספר או ספר קרית
 י קראקא(. ד׳ בירושלמי )ש״י.וצ״ע ירושלמי: לתלמוד

 כפרים לקבוץ הכולל פס .ספר קרית
 תולתת א( :והם ; חדשים ממחברים קטנים

 1 קורות . בעער פרץ לה״ר חייב ישראל
 ■ . שני בית חרבן עד בבל מגלות משובם ישראל

 י . שענפעלד ברוך לה״ר השכל מוסר ב(

 ' מכפרי מל״א נעתק לנערים המדות תורת
| הנ״ל ח״ב ישראל תולדות ג( .קאמפע

618.
619.

620.

621.
622.

623.

624.

625.

626.

627.
628.

629.
630.
631*

632.

633.

634,

 ,פראג :הנ״ל בעער ר״פ ע״י ול״א בכתב

. 8ס , תקצ״א
 . לעיל( ארבע קרית )עיין . ספר קריר!

 )עיין .ישראל לחכמת ספר קריית
.לכסף( מצרף , עינים מאור

 ׳ )ש״י .מפנטי בנימן ה״ר .עוז קריית
 , חש״ר ,פראג :מוסר ס' אולי . ?( הש״ק בכס

.דרע״ו ח״א פירשנו עי׳ . 4ם

.החיים( ארץ )עיין .שוגים קריח

 בהן משה ה״ר .כהן ומראה אור מרן
 וחי' פו״ת . דוד ה״ר ובנו בעלז אבד״ק

 •)ועיין . 2ס ,תקל״ו , זאלקווא : ודרושים
. כהן( מראה

 יצחק ב״ר מאיר משה״ה״ר פגי• אור קרן
 ס׳ על תורה חי׳ .דכס״ו( ח״א כפירשנז )ודלא

. 4ס ,תקמ״ז ,המבורג : בראשית

 אבד״ק אהרן ב״ר יצחק ה״ר אורח. קרן
 והוריות: יבמות מס׳ על הלכות הי׳ .קארלין

 מס' על כנ״ל עוד . 2ס , תרי״ב , ווילנא
. 2ס ,תרי״ז , שם : ומעילה זבחים
 מעובדיה יחיאל מצליח ה״ר לדוד. קרן
 אליו ונלוה ,עה״ת דרושים . דוד משה ב״ר

 בראשית ס' ספורי להנ״ל משה ישמח ס׳
 . 4ס , בירושלי״ם ,ליוורגו : בפיר ושמות

 . כ״ץ ישעיה ב״ר משה ה״ר .עור קרן
 במ״ט מפה פני עור קרן כי פ׳ על דרוש
. 4ס , תפ״א , זאלקווא : פנים
.משה( אהל )עיין .עור קרן

 על . פארזאננער יונה ה״ד . הפוך קרן
 הוראותיהם י "עם במקרא המתהפכים פרשים

 .8ס ,תר״ז ,ד״א :הוללאנדי בל' ותרגומם
. הבציר( עוללות )עיין .ציי קרן

. קרניים( )עיין .הצבי קר;

 ב״ר זלמן שלמה ה״ר . שמואל קרן
 פי' על באור .אשכנזי יל העם יחזקיה

 . 4ס ,תפ״ז , פשד״א :התורה על הרשב"ם
 פריינד שמואל ה״ר . שמואל קרן

 אורז קטניות אכילת לאסור תפוגה .מפראג

 , 8ס ,תר״א פראג, : בפסח ודוחן
 הירש חיים ה״ר . חושיה קרן

 יפראל לנערי עתי מכתב . שוואבאכער
 ואגדות התורה מספורי ומוכר מדות ללמדם

. 8ס ,תקע״ז , פיורדא : בל״א

 על פי' .חדאד יצחק ה״ר . ראם קרגי
 יצחק זרע כ׳ ואח״ז עה״ת ורא״ס יש״י

.4סליוורט,תקב״ה, ומדרשים: מאמרים בתורי
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 מעיר אברהם ב״ר אהרן ח״ל קרנים. ס׳ 635.
 בן יצחק לסבינו אותו מיחסין )ויש קררינא

 פי׳ עם בקבלה מאד עמוק ס׳ .הראב״ד(
 מאסטר- פסח ב״ר שמשון לה״ר ידין דן

 בשם המפרש מכתבי לקוטיס ובסופו פולי
 )והפנמה חש״ד , זאלקווא : שושנים לקוטי

 . 4ס תקכ״ה, ד״א, .תסי׳ט( פיון ר״ח ו׳ מיום
 , פאריצק תקמ״ה. שקלאוו, . תקמ״ה ,קאריץ

 ועס כנ״ל עוד . 8ס ,לעמבערג,תר״י תקע״ח.
 פישל אליעזר לה״ר אליעזר פרשת פי׳

 : קראקא אבד״ק יצחק לה״ר ונכד נין

 קרן פי׳ ועס כנ״ל עוד . 4ס תקס״ה, זיטאמיר,
 לה״ר שוניס בעניניס שושן פרח ועס הצבי

 , תקצ״ה ליוודנו, שטמא: יוסף ב״ר שמואל

 דן מחנה פ׳ שחיבר כ' הנ״ל הר״ש ]ובהקדמת .4ס
 נגה שמש ,האדרות סי' מנוח בן , הזהר על פי'
 שמש ,אלהים נזר וש׳ אורה שערי על פי'

 מאמר ידין דן בפי׳ וע״ש . שמש ויזרח ,ומגן
ומגן[. שמש ש׳ אות שכ״ה בפה״ד כנראה ודלא ח׳

 ...ובלה״ק בל״א קינת .מועד עלי קרע 636•

 ב״ר ליב יעקב ח״ר .כלה קשוטי 637•
 כשרון על .מזיטאמיר זאנוויל שמואל

 נעתקו ,ה׳ לפני הרצויים ומעשים הפעולות

 ועתה כבר נדפם . וקדושים חסידים מספרי
. 8ס , חמו״ד : זה בשם לו וקרא שנית

 עמדין יעקב ח״ר .ליעקב קשורים 638.
 שלו לדרושים הכולל שם . יעב״ץ המכונה
 ונקרא או״א לכל פרטים בשמות קצתם ונדפסו

 גדול, כתם,פסח חלי והס: ממנו חוליות בשם

 אריה,שמש עזרה,שאגת שערי או בעזרה קול
.במקומו( כאו"א )ועי' , ישרים תפלת , צדקה

 כמוכה מי תפלות כולל . ליעקב קשורים 639.
. 8ס ,ברית״ו ׳ ליוורנו : מסעות מ״ב קינות

 .שמשון( נזיר )עיין .ליעקב הקשורים 640.

 להלן( יהונתן קשת )עיין יהונתן. קשות 641.
. הדפום[ עעות הוא ]ואולי

 . ברלין ישעיה ה״ל . מיושב קשות 642.
 קשיא בלשון הש״ס דסליק מקום כל לישב

 לו ונלוה ע״ב, דנ״ב ב״ב במס׳ הרשב״ס כדעת
 שנשמט מה כל על טעם השכחה אומר ס׳

 :להנ״ל הש״ם הי' ואח״ז לדינא בפוסקים
. 4ס , כת״ר ,)ק״ב( חמ״ד

 התחלקות בענין ושלום אמת אמרי קשט 643.
 יעקב מה״ר למיניהן והדתות האמונות

. 8ס , 1844 ,ווארשא :טוגענדהאלד
 ומשם לחק( יעקב )עיין . סיפא קשיא 644.

. ״עמ סי׳ י׳ כתג״י דלא בארה

.אומץ( יוסף )עיין , אמיץ קשר 645.

 האדם להנהגת . חיד״א ה״ר .גודל קשר 646.
 ותפלה ק״ש ברכות ותפילין ציצית ודיני בבוקר

 , תקע״ו , פיסא .תקס״ב ,ליוורגו :וכן'
 עבודת )ועיין . 12ס , תדי״ר , זיטאמיר . 8ס

.הקדש(

.שלמה( בת בשמת )עיין קשתדרוכה. 647.

. יהודה( מכבי )עיין . יהודה קשת 648.

 . אייבשיץ יהונתן ה״ד .יהונתן קשת 649.
 ובסופו ודרושים עולם גאוני שלשה על הספד
 ... אלטונא : וחדושיס דרשות יהונתן הצי

 ראיתי ]ואני .)שי״ב( . 4ס ,תקמ״ד לבוב,
 יהונתן קשות ושמו לבוב כד' ונראה שער חסר

 בפ״ע דסין במפפר וכאו״א והפסדים דרושים
 שנת בש״ת שדרש דרשה יהונתן הצי ובסופו

.באלעונא[ תקי״א

.פסים( כתונת )עיין .יהונתן קשת 650.

 דוראן צמח ב״ר שמעון ה״ל .ומגן קשת 651.
 אבות מגן מספרי ד׳ פרק הוא .)הרשב״ץ(

 דתות נגד תשובות שוסינו חלק שהוא ח״ב
 ובסופו , במקומו נדפס לא ולכן זולתנו

 : זה ועיין , הרשב״ש לבנו מצוה מלחמת

. 4ס )ליוורגו(, חמו״ד
 מוסר .אנניל מאיר ה״ד .נחושה קשת 652.

 : י״א )ו קונשטנטינא : ושירים במליצה השכל

. 4ס , שנ״ג ,בעלוועדר(
 מי ס׳ על בקרת מאמר . בענן הקשת 653

 : הכותב מאתי מהרובשוב הלוי לר״ש מלא
. ע״ש ב׳ צפון פרחי בקובץ נדפס ממנו וקצת כ״י, |

תליתאה מהדורא ק אות נשלם

------------------------י * 4333^ >■י, 3^ < —י■--------



הספרים אוצר

 יהודה ב״ר אליקים ה״ר . ראבי״ה 1.
 צונן מהרי״ש הרב על השגות .המילזאהני

 בתולדות שי״ר ה״ר ועל הדרשות על בספרו

.4ס ,1837 ,אשען :בסופו הערות עס הקליר
 . העזרי( אבי )עיין . — ס' . היאבי״ה 2.

 לעברי נעתק .ייננערע דער ראבינזאהן 3.
 ,ברעסלויא : זאמושטש דוד ה"ר ע״י

 : יהודית בל״א כנ״ל עוד .8ס ,חקפ״ד
. 8ס ,1840 , ווארשא

. העזר( אבן )עיין . — ס׳ . ראב״ן 4.

 פאלאני. יעקב ב״ר חיים חיים.ה״ר ראה 5.
.2סשאלוניקי,תרחי״ב, הפרשיות: סדר על ח״א

 על .הקראי בישיצי משה כ״ר .ראובן 6.
.)אר״ץ( :האמונה ועיקרי הדת יסודות

 שנער בארץ נחשון רב . ראומה 7.
 ונדפס שו״ב בדיני האיכות .ארך במדינת

 לה״ר היד וחזקת פענח צפנת פי׳ עס
.4סממרו"ם, קונשטנטינא, : אונקנירא יצחק

 חבלי עניני . — דער ,גארטען ראזען 8.
 :בל״א וחחיה״מ וגיהנס וג״ע והגאולה משיח

.8סדרפ״ה(, גא״ל צונן )פראג,שס״ט,עיין חמו״ד

 ניימאן שמואל משה ה״ר אמונה. ראש 9.
 ,ווין : ב״י לנערי הלמוד יסודי .מקיצע

. 8ס ,1820
 אברבנאל. יצחק דק השר .אמנה ראש 10.

 בכ״ד הדת יסודי וראשי האמונה פרשי על

 ,ד״ו , 2ס ,ו'—קונשטנטינא,רם״ה : פרקיס
 .״ז שי , סביוניטה .שי״ז , קרימונה . ש״ה

 ,טארנאפאל . תק״ל , שם .תק״י , אלטונא

 היידנהיים הר״ו הגהות )ועס . 4ס ,"קע״ג

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 יעב״ץ ה״ר הגהות ועס .475 ע׳ רשי״ר :ב״י
. (371 צעדנר :ב״י

 השוה(. ש״פ,עפק הגדה אמנה.)עיין ראש

 . אפרים( בית )עיין .אפרים ראש

 . גינרין משה ה״ר . אשמורות ראש
. מהותו( פורש ולא ע״א דמ״א )קוה״ד

 יהודה ב״ר פינחס ה״ר .הגבעה ראש
 וח״ב מוסר בתוכחות צואה ח״א .מפאלאצק

 .8ס ,תק״פ ,ווילנא :פרשיות לד׳ דרושיס
 עה״ת ופשעים חי' .חיד״א ה״ד דוד. ראש
 . 2ס ,תקל״ו , מנטובה :הפרשיות כסדר
 צרפתי. חיים ב״ר יוסף ה״ד . יוסף ראש

 בהקדמת מזכירו .הדת עניני כל על דרושים

. ע״ש יוסף יד שפרו

 יעקב ב״ר יוסף ה״ר . יוסף ראש
 בפלפול ואגדות הלכות חי' .מפינטשוב

 רמ״א(. י׳ )תג״י ת״ס ד״א, הש״ם: כל על ודרוש

. 2ס ,תפ״ז , ד״א .תע״ז ,קיטן
 ירחמיאל ב״ר יוסף ה״ר . יוסף ראש

 בשם וגס התורה כסדר פשעים מטיקטין
. 4ס ,תקב״ר , פיורדא :פולין גאוני
 מאיר בה״ר יוסף ה״ד יוסף. ראש

 ,פפד״א,תקנ״ר חולין: מס' על חי' . תאומים
 תיבת ספרו בהקדמת ]וכתב . 2ס תרי״ט, לבןב,
 פסחיס שבת■ ברכות והס: ,מס' ז׳ על שחיברו גומא
 ספרו ובהקדמת . ע"£ וחולין קדושין מגילה ביצה
 שמונה היינו ב״ק מס' על גס שחיבר כ' פנינים רב

. ע״ש[ שיעות

 שאול ב״י יוסף ה״ד . יוסף ראש
ות״ב פסח הל׳ העור על באור . איסקאפה
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 . טאמר מנחם ה״ר .בשמים ראשי 33.
.)ש״י( :ב״י ,דקדוק ס׳

 יעקב ה״ר . קציר בכורי ראשית 34.
 בפירארה האשכנזים מנהג על פסק .אולמו

 עם יו״כ של בנעילה כפיס נשיאת לענין

 ובסופו לאמפרונטי יצחק ה״ר רבו הסכמת
 ברכת נגון על פסק קציר בכורי תוספת

.4ס ד״ו,עת״ה, עניו: חי פינחס לה״ר כהניס

 ב״ר העניך חנוך ה״ר .בבורים ראשית 35.
 :חלקים ג׳ .שנייטיך אבד״ק ליב יהודה

 העניך חנוך ה״ר אביו לאבי דרושים ג׳ ח״א
 ג׳ על ונוסדו מפוזנן דיין אברהם ב״ר

 ושכר השמים מן ותורה השם מציאות עיקרים
 ואח״ז ושבועות פסח לסוכות ומסודרים ועונש
 ולקועיס וי״כ שובה ושבת לר״ה לתשובה דרוש

 ואזהרות מוסר מגולה תוכחת ובסופו

 לפסח דרושים ד׳ ח״ב . ישרות והנהגות
 לאביו כנ״ל התשובה ודרוש וסוכות שבועות

 דרושים ד׳ וח״ג .פפערשי אבד״ק שהיה הנ״ל

 ]ופירשם . 4ס , תס״ח ,פפד״ט בעצמו: לו כנ״ל
 וש׳ שו״ת ג״כ חיבר הנ״ל שאביו כ׳ דל״ח ח״ב

 וחשבונות תשבורת על וקונטרס דרושים לב מערכי
. הש״ם[ מקומות על

.שבת( פרי )עיין .בבורים ראשית 36.

מנחם אליהו יצחק ה״ר .דעת ראשית 37.
 שו״ת: ע״ד נערים לחנוך למוד עניני אסקולי.

. 8ס , תר״א ,ליוורנו
 . אלבילדה משה ה״ר .דעת ראשית 38.

 "ל רז ומאמרי אמונה מעניני מחקר ע״פ דרשות

. 4ס ,שמ״ג ,ד״ו :מפתחות עם ומדרשים
 , עולם בחינת )עיין דעת. ראשית 39.

. לעם( מרפא

 חלק הוא . להראב״ע חכמה ראשית 40.
. זה עיין , השמים חקות מספרו

 משה ב״ר אליהו ה״ר .חכמה ראשית 41.
 ויראת מוסר ס׳ .הרמ״ק( )תלמיד וידאש די
 המפוזרים מעשים בו ונכללו ותשובה ה׳

 ונחלק ספרים ושארי וזהר ומדרש בתלמוד

 .4ס ,של״ט ד"ו, פרקים: ונ״ח שערים לחמשה
 קצור ובסופו כנ״ל עוד . 8ס שנ״ג , שם
 אלנקווה. ישראל לה״ר המאור מנורת מס׳

 , קראקא : שם[ ומ״ש כולה זהב מנורת ]ועיין

 . 4ס , תס״ח , ד״א . תס״ג ,ברלין . שנ״ג
 , פיורדא . 8ס , תצ״א , שם .תע״ז , שם

 , זאלקווא .תקמ״ו ,דיהרנפורט . 4ס תקכ״ג,
 ,שקלאוו . תקס״ד , זיטאמיר . 8ס , חקנ״א
 בן חי ס׳ ובסופו כנ״ל עוד .4ס ,תקע״ו
גבירול ן׳ לר״ש מיוחס להראב״ע מקיץ

 עם בפלפול ומגילה וחנוכה סוכה יו״כ ר״ה

 ש״ע על כנ״ל עוד .2ס ,חי״ת ,אזמיר :הב״י
 פרוזבול ושמעה ושטרות עדות דיניס הל׳ ח״מ
 : ונטען וטוען המשכון על מלוה ידו כתב

 השייכים שו״ה כנ״ל עוד . 2ס לשפ״ט, אזמיר,
 : ופוסקים תוספות חי׳ וקצת ח״מ לטור

 סדר על כנ״ל עוד . 4ס ,תס״ט , פפד״א
 , )ש״י( . 2ס , חש"ד , אזמיר : זרעים
 . הוא טעות : פה כתוב כ״י הגהות עם ]ובש״י

 נדפשו שלא מבואר במקומו שלי ושה״ג ד׳ בשג״ב וגם
 .ע״ש[ טורים הד׳ כל על לו היה אך חלקים כ' רק

 וקצת וחי׳ מהרמב״ס ח״ד על בחור כנ״ל עוד

."ג. 677, ? רד״א כ״י :הטור על שו״ת

בן משה ב״ר שלמה ה״ר .יוסף ראש 21.
 :השנה מועדי לכל הרמב״ס על חי׳ . עזרא

. רמי״ג( .דפין )ק״י 2ס ...ד״ו

 " מלך( משא , נגה אור )עיין . יוסף לאש 22.

.אגור( )עיין .למוד בל ראש 23.

 יצחק ב״ר מרדכי ה״ר .דרור מר ראש 24.
 : התורה כסדר דרשות נ' .אשכנזי כהן

^.(. 1305, 9 כרד״א שע״ח )ולא 4סד״ו,שע״ה,

 שמואל יוסף ה״ר .משביר ראש 25.
 ,2סת״ר,—מורייאנו.שו״ת:שאלוגיקי,תקם״א

 אברהם ב״ר משה ה״ר .משביר ראש 26.
 לקוטיס ובסופו עה״ת דרושים .בירדוגו

 חיד״א )וה״ר . 2ס , ת״ר ליוורנו, :התלמוד על •
 כ״ל ל״ר מ׳ בול״ב כמ״ש בראשית ע״ס בכ״י ראהו

. בשמו( ח״א שלי ושה״ג ו' מ׳

 .האמלבורג נתן ה״ר .המשבר ראש 27.
.ב״י ,החשבון חכמת על

 לודוויג ה״ר מאת שיר .העדה ראש 28.
 יעקב ה״ר ע״י נעתק פראנקעל אוגוסט

. 8ס , 1862 ,ווין :פישער
 חי׳ .עטר ן׳ חיים ה״ר .לצלן ראשון 29.

 מ״ק מגילה תענית ביצה סוכה ברכות מס׳ על
 ואילך ר״מ מסי׳ י״ד ש״ע על וקונט' וחגיגה

 על ופי' הרמב״ס לשונות וקצת ס"ס וכללי
 : משלי ותהליס ונביאים מגלות חמש

 כנ״ל עוד . 2ס ,ישר״ה , קונשטנטינא
 על וח״ב וישעיה שמואל שופטים יהושע על

. 4ס , תקס״ר , פולגאה :משלי
 שלום, שאילת משניות, )עיין לצלן. ראשון 30.

. נו״ב( ,תורה

.הגדולים( שם )עיין . אבות ראשי 31.

 .סגרי יהושע ה״ר .הבנאים ראשי 32.
| .24ס ,תק״ח , מנטובה :שיר בדרך איכה
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 .4ס ,תצ״ו קונשטנטינא, : המוסר ה׳ ונקרא
 קשות מלות ופי' הגה״ה תוס׳ עם כנ״ל עוד

 לרעת בשם רז״ל במאמרי הענין ובאור
 :הלוי שלמה ב״ר מן מנחם לה״ר הכמה

 כנ״ל עוד . 8ס , תק״ס , לבוב .הצ״ז , ד״א
 ובסופו ברלין ישעיה לה״ר ומ״מ הגהות עם

 כ״ץ שאטין יוזפא יוסף לה״ר הוספות
 , דיהרנפורט :מפתחות ולוח )מהריש״ך(

. 8ס , תקע״ח , שם . תקע״א ,שם ,תקמ״ו

 הנ״ל ר״ח קצור או הקצר חכמה ראשיה 42.
 : כמו , שונים ממחברים בידינו נמצא

 תוצאות )עיין .בעצמו הנ״ל המחבר להרב א(
 מ״ב ]ופירשנו פוייטו יוסף לה״ר ב( ,חיים(
 מאשטו מרדכי ב״ר יעקב ר' לו קורא דכ״ב
 עם ונדפס • ע״ש[ הר״ף בשנת הזה הקצור והיבר

 הקוני והוא אשכנזי להר״י לנפש מרפא
 ע״י ומסודר מתוקן להאריז״ל התשובה

 לה״ר שבת תקוני ובסופו מפאנו הרמ״ע
 תלמיד הזקן ז״ל ברוכים הלוי אברהם

 ,ד״ו . שס״ג , באזיל . ש״ס ,ד״ו : הרמ״ק
 . ת״ם ,המבורג .תכ״ז , קראקא , שס״ה

 , שם .את״ן , פפד"א ,תמ״ח ,וואנזבעק
 . תקס״ו , זאלקווא . תפ״ה ,ד״א . תס״ב

 . 8ס , תקע״ט , הרובשוב .תקע"ז , ווילנא
 תפוחי )עיין מילי. יחיאל לה״ר ג( . פ״ר וז״ז

 מפפד״ט. נורליננען פינחס לה״ר זהב(.ד(

, ה׳( יראת )עיין

 יהורה שלמה ה״ר .חכמה ראשית 43.
 : ספרדי לע״ז עם לה"ק דקדוק .ליאון

. 4ס ,תס״ג , א ד״
יוסף ב״ר טוב שם ה״ר חכמה. ראשית 44.

 : חלקים בג' מהקרי ס׳ . פלקירא ן׳

 החכמות מנין על כ( . המדות תקון ידיעת א(
 ההכרחי המחקר בבאור ג( ותועלתם. ומהותם

 אגרת בספרו כ״כ .האמתית ההצלחה להשיג
. דמ״ז( א׳ )פר״צ : הויכוח

 משה בכ״ר שמחה י״ר הכמה. ראשית 45.
 הערב תפלת סדר באור .הקראי הלוצקי

 חלק ובכל חלקים לג׳ ונחלק חול של והבוקר
.)אר״ץ( : רבים ומאמרים פרקים

 חקות , נגה אור )עיין . חכמה ראשית 46.
. השמים(

 כללי ע״ס ב״י לילדי הלמוד ראשית 47.
 שטיינשניירר משה לה״ר והחינוך הדקדוק

 : בלה״ק וא״י אזיא ומפת ציורים כמה עם
. 8ס , עשרי״ם ,ברלין

 .8ס חמו״ר, :יעאגרהפיע למודי ראשית 48.
 יוסף אברהם ה״י למודים" ראשית 49.

 מס׳ ח״א הוא . מענץ וואלף שמעון ב״ר

 למודים כמה תוס' עם חדש בסדר אוקלידוס
 / ברלין : ציורים ועם הנדסה כללי ונקרא

, 4ס ,תקל״ה
 .לינדא ברוך ה״ר .למודים ראשית 50.

 צבאם וכל השמים העבע חכמת למודי ראשית
 ונחלק והאדם בדצח״מ "עליה אשר וכל הארן
 חלקי על ידבר האחרון ובשער שערים לי״א

 חלק ועל בכלל ומחלקותיה לגבולותיה הארץ
 נכון וסדר מופלג בקצור והכל ,בפרע איראפא

 .תקנ״ז ,ברין . תקמ״ט , ברלין : צחה ולשון

 במאסף עליו )בקורת . 8ס ,תק״פ , קראקא
 ח״א כולל מהנ״ל מ״ב עוד .כ״ד( ע׳ תקמ״נן

 ה״ר והוספות הערות עם המבע מחכמת
 : ציורים ועם מדעסויא יוסף ב״ר וואלף

. 8ס , 1810 , דעסויא . 1788 ,בערלין
 .מאיר וואלף ה״ר .למודים ראשית 51.

 עם לנערים והלשון הקריאה למודי ראשית

.8ס , 183..פראג וספורים: מוסר משלי קצת
 חי אלחנן חנניה ה״ר .לקח ראשית 52.

 בלה״ק לנערים למודים ראשית . הכהן

. 8ס , תקס״ט ,ריגיו : ואישלקי
 שמואל לה״ר דקדוק . הלקח ראשית 53.

 1221 שד״ל״ופארים ?[:ב״י ]גמע יעקב ב״ר
 במ״ע דוקעש רי״ל דברי ועיין 403/ 3 וואטיקאן

. 307 ע׳ 1849 €111*.
 סדר , חרשים ארבע )עיין . כרכות רב 54.

. הנהני;( ברכת

מכתבים(. )עיין ישראל. לבית טוב רב 55.

 וקצת שו״ת .קצבי יוסף ה״ר . יוסף רב 56.
 לה״ר חי׳ מאש מוצל קונס' ובסופו דרושים
 קונשטנטינא, אלפנדארי: חיים וה״ר יעקב

. 2ס ,תצ״ו
 . מאוסטרהא יוסלי אדמו״ר .ייבא רב 57.

 ייב״א כמנין תהליס מזמורי כ״ג ועל עה״ת פי'
 ,סלאוויטא :בר״ת בו מרומז אביו ושם ושמו

. 8ס . . תק"
 יהודה ב״ר יוסף יעקב ה״ר .ייבי רב ס׳ 58.

 כל ואחר התורה כסדר ופשעים חי׳ .ליב
 עד תהליס על ופי׳ ,הנ״ל אביו חי׳ סדרא

 גפ״ת וחי׳ וע״ג ס״ב ומזמור נ״ג מזמור סוף
 :שני( )ד׳ :חדושיס ושארי הש״ס מש׳ רוב על

 מהנ״ל הוא )ואולי .2ס ,תקס״ח ,אוסטרהא
. ?( מרובה בתוס׳

 מ״ט תאומים מאיר ה״ר .פנינים רב 59.
 צופים נופת א( : ספרים ג' כולל .בלבוב

 גפ״ת חי׳ שניהם עינים מאירת ס׳ ואח״ז
לבנו גומא תיבת ב( התורה. כסדר ופוסקים
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60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.
67.

68.
69.

70.

71.

72.

 חי׳ מגדים( פרי )בעל תאומים יוסף ה״ר
 שלפני ספרים לב׳ השמטות ובסופו כנ״ל וכו'

 חלוקי ס' ג״כ שחיבר כ׳ הס׳ ]ובהקדמת . זה
 לר״ה ודרושים חי׳ זמנים וס' . הלכות חי׳ דרבנן

 מוסר על המגיד וספר .ושמ״ע רגלים וג׳ וי״כ
 כללי העמקים שושנת ג( .ע״ש[ ואגדה
 הס׳ ]ובשער . 4ס , תקמ״ב , פפד״א : הש"ס

 ברכת ש' ג״כ חיבר הנ״ל מאיר ה״ר שאביו כ'
 תק״ו שנת בזאלקווא ונדפס רבא ואליהו יוטף

 ו.\2 153, י{ רובענם כה(.עי' עד ראיתי )ולא ע״ש
 עמק ס׳ ג״כ הנ״ל אביו שחיבר כ' שם ובהקדמתו

. ע״ש[ ופוסקים מם' כמה על חי' הלכה

 אלשיך. חיים ב״ר משה ה״ר פנינים. רב
 . 4ס , שס״א , שם . שנ״ב ד"ו, :משלי על פי'

 . 2ס , תקכ״ה , זאלקווא . הפ״ב , יעסניץ

 דקדוק על . זרקא יוסף ה״ד . פעלים רב
 511 רוסי די כ״י :ומסורת וטעמים לה״ק

 המסורת )קוננור׳ : וויניציא עיר ספרי ובאוצר
. דכ״ג(

 . לטיף אבן יצחק ה״ד . פעלים רב
 חוברת יצחק בכוכבי נדפס במחקר: מאמרים פ״ח
 הספר מפתח רק שהוא נראה ולי •7—14 צד כ״ה
 ואין דפין ק' מחזיק כשלימות היה הריב״ש וביד
. קען ספר לו שהיה מה ראיה

 פינחס כ״ר יצחק ה״ד .פעלים רב
 חידושי מס׳ תניינא מהדורת .מפאניוועז

 על ופשעים באורים הוא פינחס בן יצחק

 . 8ס ,תרי״ז , ווילנא :רז״ל ומאמרי פסוקים
 הלכה )עיין .מקבצאל פעלים רב

. למעשה(

.לילדים( משעון )עיין . שלום רב

 . שלמה( אוצרות )עיין . תבואות רב

 אפרים שלמה ה״ד .אפרים רבבות
 כסדר ופשטיס דרשות . לונטשיץ איש

. כ״י : ולעניניס התורה

 מדרש(. )עיין מדרש רבות. או רבה

 . מכיר ב״ר יעקב ה״ר .העגול רבוע
 תחת בו להשתמש תכונה כלי מעשה על

.^ו. 256/4 מינכען כ״י : האיצטרלוב

 יהורה ב״ר דובער ה״ר .הזהב רביד
 פשטיס . בווילנא ראב״ד טריויש ליב

 . 4ס !חקנ״ז , הוראדנא : התורה כסדר והי׳
 אבד״ק זעלקא יהודה ה״ר הזהב. רביד

 הל׳ סוף עד י״ד ש״ע על חי' .סטאניסלאוו

. 2ס , תקס״א ,לבוב : מליחה
 .לאלהינו( מסלה )עיין .הזהב רביד

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

 .מכיר ב״ר יעקב ה״ר .ישראל רבע
 על :)וש״י המרובע כלי מעשה מלאכת על"

 : (€011101) קומם של מספרו נעתק תכונה(
 מינכען כ״י ״\!< 440/5 )אורי( אוקספורד כ״י

. יוא״ל וכ״י יה"ש כ"י נ\2 249/8

 ישראל ב״ר גדליה ה״ר . ישרה רגל
 נזיקין ע״ס והגהות רש״י שיורי . ליפשיץ

 ב׳ ובסופו קטנות ומס׳ אדר״ן על ופי׳
 וא׳ בש״ס ומשקלות למדות א׳ קונטרסים

 ופ״ה בפ״ג הערוגה ופי' הנדסי בחכמת
. 4ס ,תקל״ז ,דיהרנפורט : דכלאיס

 אלימלך )הירש( צבי ה״ד .ישרה רגל
 כסדר הקבלה לחכמת דינוב.הקדמות אבד״ק

 .4סחש״ר, לעמבערג, : מלים מדרש כעין א״ב

 דוד משה לה״ר קבלה . מבשר רגלי
. יוא״ל כ״י :ואלי

 פרידריך מלכנו הנה בוא ביום נפשי רגשי
 יוסף ב״ר דוד ה״ר מאת השלישי ווילהעלס

.8ס , 1835 ,ברעסלויא : זאמושטש

 שייער ישעיה ה״ר . לבי רגשת
 שבעים מלאת ליום ת״א עם שיר .עליאזן

 ,חמ״ד :תהי׳ אסתר האשה אביו לאס שנה

. 8ס ,תקע״ה
 קונטרס , יהודה אפיקי )עיין . מיא רדיפי
. למוהר״ל( עגונות

 על פי׳ שחיבר קמחי דוד ה״ר הוא . רד״ק
 פרטי. בשם לפירושו קרא ולא תנ״ך ספרי רוב

. תורה( . פירוש )ועיין

 בקרת .זמננו חכמי ספרי ומבקר הרואה
 ויש״ר צונן וה״ר הכהן שי״ר ה״ר חבורי על

 פישמאן יצחק נחמן לה״ר בקדמוניות ושד״ל
 יעקב וה״ר מאהר מענדיל מנחם וה״ר

 :א׳ חוברת . מענטש יעקב וה״ר בודק
 ,אפען : ב׳ חוברת .8ס <1837 לעמבערג,

. 8ס ,1839
 גפ״ת הי׳ .עטייה יצחק ח״ר .דגי רוב
 עניניס ובסופו , שו״ת לטובה אות ואח״ז

 ,ליוורנו : כללים ובתוכם א״ב ע״ס נפרדים
,2 ,תקפ״ג
 הירש צבי ה״ר . מישרים רודף

 נגד צרופה אמרה ע״ס להגן .זוממערהויזן
 , ד״א : לה״ק במבטא מישרים דברי בעל

. 8ס ,תקס״ח
 ג׳ בזצ״ל נזכר . מנטובה ד׳ צדק רודפי ס׳

 • ע״ש הוא ומה למי פורש ולא א' סי' סוף

 .הלוי יואל שמשון ה״ד .אלהים רוח
פי' ב( . היהודים ע״ס ׳,פ א( : חלקים ד׳

־69
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 אותיות על פי׳ ג( .סוד ע״פ אסתר מגלת על
 להרמ״ע ה' צבאות מאמר על פי׳ ד( . דר״ע

• 4ס , תקפ״ג , אוסטרהא :מפאנו
 חי׳ .חאקו אליהו ה״ר .אליהו רוח 86.

 בית ובסופו הרמב״ם על חי׳ וקצת הלכות
 ,שאלוניקי : התורה כסדר פשעים המדרש

. 2ס ,תקל״ב
 באור . מקנדיא יש״ר ה״ר .אליהו רוח 87.

 אחוז במכתבו מזכירו .פירש״י על הרא״ס על
. ע״ש וכו'

 ב״ר דוד ה״ר .דוד ונשמח דוד רוח 88.
 פי' א( : ספריס ב' .מודינא די משה

 קבלה בדרך שיה״ש על פי׳ ב( . רבא האדרא
 יהודה חיים ה״ר המו״ל נוספות עס

. 4ס ,תק״ז ,שאלוניקי : אליעזר

 אהרן לה״ר דרשה .ה׳ ויראת דעת רוח 89.
. 8ס , 1821 ,רעדלהיים :ראזענבאך

 הי אלהנן חנניה ה״ר . חדשה רוח 90.
.8ס תקפ״ב, ריגייו, : השיר דרכי על הכהן.

 חייט ראובן ב״ר אברהם ה״ר חיים. רוח 91.
 מעשה . ליב יצחק ב״ר צבי אברהם וה״ר

 . תקמ״ה ,ניקלשבורג : רעה רוח מן בל״א

. 8ס , תקנ"ר , פפד"א

 ראבינאוויץ. דוד בנימן חיים.ה״ר רוח 92.
 אבד״ק דאווידזאהן חיים ה׳יר מות על הספד

 ה״ר לאחיו וגם לו חי׳ קצת ובסופו ווארשא

.4ס תדי״ר, ווארשא, רוח: כנפי בשם יצחק
 הזכירו . דרושים . חיד״א ה״ר . חיים רוח 93.

. )יוא״ל( : ע״א דרנ״ב אנ״ן בחומת

 אבד״ק יצחק ב״ר חיים ה״ר .חיים רוח 94.
 ומ״מ ציונים בו ונוספו פ״א על פי׳ וואלאזין.

 מחבור קצת ובראשו יהושע מצפה בשם
 יהושע ה״ר להמסדר אבות על יהושע מענות

 ,ווילנא :נכדו חתן לעווין הלוי העשיל

. 4ס ,תרי״ט

 סדר .יאוועל מרדכי ה״ר .חיים רוח 95.
 והוא הבריאות ושמירת והנהגתם החיים
 הגדול להרופא המאקראביוטיק ס' העתק

. 8ס , 1831 ,לעמבערג : הופעלאנד

 ואלי: דור משה לה״ר קבלה הכמה. רוח 96.
.יוא"ל כ״י

 מאמרי עשרה על פי׳ * אנטולי ר' .חן רוח 97.
 . נבובים מורה ע״ס פי׳ ג״ח . כ״י ,אריסעו

.)ש״י( חכמהדצ״א: נובלות בש' עיין

 ויש .תבון אבן יהודה ה״ר חן. רוח 98.

 יש״ר וה״ר .בנו שמואל לה״ר אותו מיחסין
 גס וכ״כ אנטולי יעקב לר׳ מיחסו מקנדיא

 דצ״א חכמה נובלות בס׳ אשכנזי ר״ש תלמידו
 די״ג הפנים מלא בס' ועיין . ע״ש רבו בשם ע״א

 גייגער לר״א האשכנזי בחלק ושם העברי בחלק
 נמצא וכן , לזה טעם דברי תמצא מ״נו הערה דנ״ד

 מדעתו הנ״ל הרא״ג הזר ואח״ז • ישנים כ״י בכמה
 לה״ר שמיחסו # 210 מינכען כ״י אל והסכים
 קזאני אנטולי ר' והוא אנטולי הלוי זרחיה

 ליום ותוכחה שירים קצת ג״כ ההוא בכ״י לו שיש
 הוא יון בל' אנאעולי והשם ,שמו בחתימת הכסא

 . כ״ה—דכ״ד ב׳ החלון ועיין ,בעברי זרמיה כמו
 בס' הפילוסופיות מלות באור כולל הזה הס׳

 וכללים והקדמות מחקר ספרי ושארי המורה
 ראשונה נדפס . פרקים י״א הפילוסופים בלשון
 על פי׳ )עיין איוב על בקצור הרלב״ג פי' בסוף
 , שם . ש״ר ,ד״ו :וכו׳( ושיר בהלצה איוב

 :למי נודע לא פי׳ עם כנ״ל עוד . 8ס ,ש״ט
 ,ב עם כנ״ל עוד . 4ס ,שכ״ו ,קרימונה
 ,לובלין .דש״ן ,פראג : נעלמים פירושים

 ב״ר ישראל ה״ר פי׳ עם עוד . 4ס , ש״פ
 .תק״ד ,יעסניץ : זאמושטש הלוי משה

 עוד . 8ס ,תקפ״ו , ווארשא .תקנ״ז ,ברין
 יצחק יוחנן ע״י רומי ל׳ ועם מנוקד כנ״ל
 הרמב״ם אגרת ואח״ז אשכנזי הלוי

 גזרות על אגרת בשם למרשיליא

.8ס ,שט״ו ,קעלין :רומי ל׳ עם הכוכבים

 חכמת על מאמר .להרמב״ם חן רוח 99.
. \.2 295/10 מינכען כ״י : הטבע

 )?(.שפרוט יצחק ב״ר ש״ט חן.ה״ר רוח 100.
 המורה מס' פרקים י״א על ופי׳ הקדמה

. להרמב״ס

 חכמת . חרשים ארבע )עיין .חן רוח 101.
, שלמה(

 ה״ר שו״ת ,שמח לב )עיין . יעקב רוח 102.
. אליגרי( אברהם

.השמות( קונטרס )עיין .נאמן רוח 103.

 תלוי מאיר ה״ר .שלמה של נדיבה רוח 104.
 הנדיב הגביר חיי ימי תולדות לעטעריס

 בקצרה מהמבורג היינע זלמן שלמה מ׳

 ובמותו בחייו שהרים והנדבות הצדקות ומעשה
 מאמ״ד פינעו הגביר צואת ובסופו ת״א עם

. 8ס !תר״ה ,פראג : בל״א
 שיר .רומאנילי שמואל ה״ר .נכון רוח 105.

. 8ס , תקנ״ב ,ברלין :מחקרי
 פי' .לוצאטו מרדכי ה״ר .טועה רוח 106.

. עה״ת( יש״ר )הקדמת :ב״י , עה״ת
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 הוא למי פורש ולא 'ואייל נ"' . ?יעים רוח 107.
. מהותו ומה

,שמואל( דברי )עיין . צח רוח 108.

 א׳ קוניאן ישראל ה״ר מות על .קנה רוח 109.
 יתומי"ס שנת יע״א בפאדובה המדרש מחכמי
 מרדכי ה״ר מאת )?לפ״ג א״ב ואי״ן היינ״ו

 , 1482 ,ריגייו : גירונדי( שמואל
. 8ס , (1824 )?

 על .מקגדיא יש״ר ה״י .שמואל רוח 110.
 •נהר״ש לתלמידו במכתבו עיין .שמואל מר הכמת
. חכמה נובלות ס׳ בהקדמת אשכנזי

111.

112.

113.
114.

115.

 פרחי. שבתי יוסף ה״ר .ערבות רוכב
 ,יוחאי בר פיוט הדברות עשרת אבות מסכת

. 8ס , תר"ט ,ליוורנו :ערבי ל' עם
 חיים ב״ר משה ה״ר .אל רוממות

 .שס״ה ,ד״ו :תהלים ע"ס פי' .אלשיך

 , זאלקווא , תפ״א , יעסניץ .4ס ,תנ״ה ד״א,
. 2ס ! תקכ״ד

 , נעימות( ם׳ )עיין .הרוני ס'

 דוד ה״ר .משה ילדות או מדין רועות
 שיר בדרך במדין משה מעשה . זאמושטש

 : שירים קצת ובסופו צרפת מל׳ נעתק ספורי
. 8ס , תר״ג ,ברעסלא

 שטודענצקי• משה ה״ר הילדים. רופא
 הילדים בריאות לשמור ונאמנות טובות עצות

 ,ווארשא :ת״א עם מחלה, כל מהם ולמנוע
. 8ס ,1847

116.

117.

118.
119.
120.

121.

 .חייון חייא נחמיה ה״ר .דיחודא רזא
 ובסופו הנהנין וברכת ק״ש כוונות על קבלה
 הקבלה כללי כל כוללות הפלות עליון כתר

 ע״פ השם אחדות על :דקס״א ח״א )ופירשנו
 מלחמה בש׳ ]ועיין .16ס תע״א, ד״ו, קבלה(:

 הוא[. ולמי המחבר את וידעת ודמד״ב דמג״א לה'

 הלוי אייזיק יצחק ה״ר .מהימנא רזא
 : הזהר ועל קבלה ס' .בזיראוויץ שו״ב
. 4ס , תקנ״א , לבוב

 .לאלהים( עז )עיין .דמהימנותא תא

 , טוב( שם כתר )עיין .לשבת תא

 מיאנווי. יצחק ב״ר דוד גליין.ה״ר רזוהי
 ושארי תולדות פ' על ופשטיס דרושים ח״א

 ,הוראדנא : תמים הולך ג״כ ונקרא עניניס
. 4ס , תצמ״ח( הו״ד : )וי״א תק״ן

 בפי׳ )נזכר מאד קדמון קבלה ס׳ . תיאל ס׳
 מערכות כל על י״ע( י״י שמות עה״ת הראב״ע

בראשית ומעשה המלאכים ושמות השמים צבא

122.

123.
124.
125.

126.
127.
128.
129.
130.
131.

132.

 מלאכים והשבעות קמיעות ונוסחי ותפלות
 שיעור או הקומה מס׳ וקצת ושדים ורוחות

 כי השפר בשער וכ׳ .כ״ג אלישע בן לר״י קומה
 אחר לאדה״ר הזה הס' •את מסר רזיאל המלאך

 מזוייף שהוא כ׳ יעב״ן וה״ר .לתשובתו שנה ק״ל
 מהרי״נו הרב ולדעת בהגה״ה(• דמנז״א תוה״ק )עי׳
 שלם ספר בו נכלל אבל הגאונים בימי חובר צונן
 *דע? ולפי .מאוחר מזמן ז״ז רבים ענינים וגם
 אשר המלבוש ס׳ כל רק כולל רזיאל ס' גוף

 ס׳ או הרזים ס' ורוב דז״א(—ב״ב )דף בראשו
 ואולם .הס׳( סוף עד )דלד״א בסופו אשר נח
 והוא לג״ב( )דז״ב בתוכו אשר הגדול רזיאל ס׳

 ע״ב של ושם בראשית ומעשה יצירה לס׳ פי' כעין
 שמות ע״ז יעידון כאשר ,מאוחר מזמן הוא וכו'

 ענינים ושארי אדון אל ופי' ופיוטים וספרים אנשים
 נועה דעתו ולכן עליו מוכיח לשונו סגנון וגס בו

 ובהערה דקס״ז גא״פ )עיין .ז״ל להרוקח ליחסו
 הר״י ולדעת .שם( א' הערה ודקס״ח שם וה' ד׳

 רזיא סודי ס׳ קל״ח(הוא ח״ב דרכ״ח )ח״א פירשנו
 אבואלעפיא לר״א שהוא נראה ויותר להרוקח.
 . כנודע רזיאל בשם ג״כ המתכנה הידוע הרואה

 קדמונים. הבורי גס בו שנכללו צונן מהרי״נו וכדעת
 919 ורשמש״ש. 341 ח' .ליטבל שד"ל דברי עיין

 והערה די״ח סוף נספחים קדמוניות לקוטי ועיין
 קאפוסט, .תקנ״ג הוראדנא, . תס"א ד״א, שם:

 .שם( ,חש״ד )וגס תקפ״ז , אוסטרהא .תק״פ
 הגהות עם כנ״ל עוד .4ס ,ת״ר ,לבוב

. 4ס ,תקע״ב , ווארשא : והקונים
מינכען כ״י :מולכו שלמה לח״ר רזיאל ס׳

285 2^ .
 .לעיל( רזיאל )עיין .הגדול רזיאל ס'

 .רבתי( חכמתא )עיין .הרזיאל ס׳

 המלאכים במשמרות מעשית קבלה הרזים. ס׳
 ורפואות. וסגולות בחדשו וחדש ביומו יום דבר
 )עיין נח ס׳ הנקרא רזיאל מס' חלק הוא ואולי
 "ץ. 997, 1175, ף רר״א כ״י :רזיאל( לעיל
. בהמבורג אופפענבאך וכ"י
. יוסף( עטרת )עיין . דרזין רזין

 .הבתים( ס׳ )עיין . הבתים שאחורי רחבה

 עשה(. אפריון )עיין .שלמה בן רחבעם

.מכתבים( )עיין .רחובות

 אליעזר(. דמשק עיר .)עייןדמשק רחובות

 ת״א עם קהלת ס׳ על .הבאור רחובות
 , פראג : זידפעלד גבריאל ה״ר מאת

. 8ס / 1850
)מזרחי( שלום ה״ר .הנהר רחובות
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 האריז״ל הקדמות ולברר לפרש . שרעבי
 ש' )וצ״ב : וטעמן נימוקן ורומן עומקן העיב

. ושלום( אמת עיין .בשמו ח״א שלי ושה״ג י״ז

 זלמן שלמה משה ה״ד .עיר רחובות 133.
 דברי פדר ע״פ התורה בחור הרחבת . הלוי

 מעשה פדר בחור הראשון הרחוב .בב״ר רז״ל
 בתים בי״א והאדם העולם ונקרא בראשית

 .4ס תרי״ז, , ווארשא : חדרים כמה בית ובכל
 תולדות ונקרא השני רחוב . ?( שני )ד'

 השמים הולדות אלה מאמר מבאר העולם
 : האדמה פני כל את והשקה עד והארץ

. 4ס , תרי״ג ,יאהאניסבורג
 ע״י לעברי ונעתק בל״א ושיר מליצה . רחל 134.

.8ס תר״ה, ווין שטערן: בר״י מענדיל ה״ר

 , דיהרנפורט : כל״א החנות . יוסף להטי 135.
. 8ס (55 4ס , חש״ד

 ,חי כל נשמת )עיין . לחיים רחמים 130.
. לחיים( סמיכה , הרשב״א שו״ת

 ריבות ודברי עענות . אנשים בין ריב 137.
 גרשון ב״ר הירץ ור' בלין אליהו ר׳ בין

.מצאתי לא ובק״ד תקמ״ב רד״א ב״י : בווירמיש

 בנבנשתי משה ה״ר לשונות.חיבר ריב 138.
 ושה״ג ס״ח מ' )שג״א ונאבד: משה( פני )בע״ס

. בשמו( ח״א פלי

 ב״ר שאלתיאל ה״ר .והצלח ריוח 139.
 תוכחה: וקצת והגדה אברהם.דרושים,מדרש

. 2ס ר״א 4ס ,תקפ״ז ,ליוורנו
 מליצה .ש״ץ יוא״ל ה״ר .ניחוח ריח 140.

.8ס , תפ״ד , פיורדא : ל״א עס לחזנים ומופר
.עינים( פתח )עיין . ניחוח ריח 141.

 . הכהן דויך שמעון ה״ר .שדה ריח 142.
 העעור על פי' וקצת בראשית ע״ס דרושים
 וכ׳ הגט זמן על וקונט' ע״ז מם' על ושיטה

. 2ס , חכמ״ת כ״י ! קונשטנטינא : שו"ת
 מאיר ב״ר אליעזר ה״ר . השדה ריח 143.

 שנים שנים התורה כפדר דרושים . הלוי

. 2ס , תקנ״ה , שקלאוו : פרשה לכל
.ש״פ( הנדה )עיין . יצחק רינון 144.

 שקיצר אלפסי יצחק ה״ר הוא הרי״ף 145.
 ונקראו לבד הלכותיו רק ממנו והריס התלמוד

 רק רוב וע״פ אלפסי רב הלכות בשם
. זה עיין ,נקראו לבד אלפסי

 מק״ק מלכה כליפה ח״ר . וטוב רך 146.
 י־׳ב )שג״ב :כ״י ! ולקוטיס שו״ת . אגאדיר

. במקומו( שלי ושה״ג

 הזקן אהרן בב״ר שלמה כ״ר .וטוב רך 147.

 בדרך לנערים דקדוק כללי .הקראי הטרוקי
 לחנך בתהליס כ״ג מזמור ודקדוק שו״ת

 יסודות ע״ם ומלה מלה כל לתרץ הנערים
 במכתבו נ״ז הר״מ לו קורא לכן ]ואולי הדקדוק

 . ע״ש[ לנער חנוך וס׳ וטוב רך : דביר בס׳
 ביד ראיתי כ״י : הפעלים בניני שמונה וחח״ז

. רש״ף אב״ן

 משה בכ״ר שמחה כ״ר .אלהים רכב 148.
 מרכבה מעשה פודות הקראי.בבאור הלוצקי

 ע״ה אבינו יעקב הקדושים הנביאים ג׳ שראו
 לד' ונחלק ע״ה הנביאים ויחזקאל וישעיהו
.)אר״ץ( :פרקיס לג׳ אופן וכל אופנים

 .כ״ץ אליהו ב״ר יוסף ה״ד .אליהו רבב 149.
 והאחרונים הראשונים מופר ספרי מכל לקוטיס
 משנה מכל היוצא המוסר פ״א על ומסודר

. 4ס ,שצ״ח , קראקא : ומשנה
. שמואל( אגודת )עיין . ישראל רכב 150.

 לבית ליב יהודה לבקעח.ה״ר הרכסים 151.
 : התורה כסדר כתובים באורי . שפירא
. 4ס ,תקע״ה , אלטונא

 שפירש גרשון ב״ר לוי ה״ל הוא רלב״ג 152.
 להם קרא ולא נו״כ ספרי וקצת וח״מ התורה

 ספרי כמה ופירש ביאר גס .פרטי בשם
. וז״ז( תורה : פירוש , באור )עיין . מחקר

 שחיבר מיימון ב״ר משה ה״ר הוא רמב״ם 153.
 ומחקר והלכה במשנה ונכבדים רבים ספרים

 פרטי בשם נקראו קצתם . כנודע וז"ז ורפואה
 פרטי בשם הנקראים . פרטי שם בלי וקצתם

 ; פירוש , באור )עיין וזולתם , במקומם תמצא
 הש״י בעל שהביא התורה על ]ורמב״ס .תלמוד(

 טעות 64 פ' ובאות 21 ב׳ ובאות פה
 כמו מהרמב״ן״ וצ"ל הכנה"ג ס' בדפוס שנפל הוא

 ושה״ג ג״א פ' בשג״ב חיד"א ה"ר ע״ז כבר שהעיר
. ע״ש[ פירוש פ' באות ח״ב שלי

 מנחם ב״ר משה ה״ר הוא רמבמ״ן 154.
 שיר ומגלת התורה את שתרגם מדעסויא

 קצת ביאר וגס צחה בל״א תהליס וס' השירים
 )ועיין .פרטי שם בלי ספרים וחיבר ספרים

. תורה( ,באור

 גירונדי נחמן ב״ר ה״רמשה הוא רטב״ן 155.
 הלכות וחי׳ נו״כ וקצת התורה את שפירש
 שם בלי ורובם וקבלה מוסר וספרי ושו״ת

 שו״ת, פירוש, , חידושים באור, )עיין .פרעי
. תלמוד( ,תורה

 הר״מ מזכיר .הנ״ל להרמב״ן הרמון ס' 156.
. ע״ש ב׳ משנה פ"ד יצירה לס' בפירושו בוטריל

 ליאון. די ברש״ט משה ה״ר .הרמון ס׳ 157.
:מ״ז ה״א שנת חובר . המצות סודות על קבלה
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 פלח ס' שהוא ונראה .731, ף רד״א כ"י
 . אשכנזי להר״א בכ״י הנמצא מל״ת על הרמון

 נראה ]ויותר ״¥..24 תר״ע עק״ד תום׳ עיין
. מהכ״ל[ חלק הוא שזה

 אברהם ב״ר אלכסנדר ה״ר .גדיש דמון 158.
 , ברי״ן : שונים וחדושיס ששמים . הלוי

. 4ס ,תקמ״ח
 . איגר זאביל פרץ ה״ר . פרץ רמץ 159.

 אלטונא, :כתובות מס' על ופוסקים גפ"ת חי'
, 2ס ,תקפ״ג

 הירש. צבי ב״ר יוסף ה״ר .זהב רמוני 100.
. 4ס , תקמ״ח ,לבוב : עה״ח פשמיס

 זכות. מרדכי ב״ר משה הרומז.ה״ר רמז 161.
 וכל אלפים כמה עד מא׳ המספר על רמזים

 שמות של גימטריאות רומז המספר סך פרע
 : האמת ע״ד חדושיס לחדש ומועיל הקדש
. במקומו( שלי ושה״ג ג׳ )שג״ב

 לל׳ התורה פי׳ )עיין . בעה״ט רמזי 162.
. בעה״נן( יעקב

 מגרמיזא להר״א ההפטרות רמזי 163.
 עה״ת דוד צמח בס׳ וגם .ב״י הרוקח(. )בע״ס

 ועל הפרשה על רמזים פרשה כל באור אחר נמצא
.במקומו( שלי ושה״ג פ״ז )ש״ב : ההפנורה

 תפילין כתיבת וסוד מצות ושאר טובה רמזי 164.
 כאיל ומאמר זהר מאמרי ובסופו ומזוזה

 ף רד״א ב״י :הנ״ל זכותא לר״ט תערוג

,8—1057 ¥2 .
 )עיין .להרשב״ץ נדה פסקי רמזי 165.

" . הרשב״ץ( חידושי

 )עיין .הרא״ש פסקי )קצור( רמזי 166.
.הרא״ש( פסקי קצור

 מפאדובה. סופר מאיר תגים.ה״ר רמזי 167.
 שער הר״א לתלמידו הגבורים שלטי בס׳ הובא
.(׳ופ ב׳ מ׳ )תג״י :אריה

 בש״ס הנדרשים הפסוקים מ״מ תורה. רמזי 168.
 מ״מ גס , ספרים ושארי מדרשים מכילתא

 ומדרשים בש״ס מובאים אנה חנ״ך פסוקי על
 ן( רד״א ב״י : א״ב כסדר חז״ל ספרי ושארי

 בעל קולון להר״י ג״כ הוא ]ואולי . ״¥ 1313,
. ע״ש[ הנז׳ בכרך שלפניהם קצרות הערות

 ,הרא״ש( פסקי קצור )עיין . הרמזים ס' 169.

 פסוקי קצת על וגימטריאות רמזים 170.
 : מזרחי שלמה ב״ר לוי לה״ר תורה

. ג' ¥. 53 הפליט ב״י

 בועז ב״ר שמואל ה״ר .שמואל רמת 171.
 מס' כמה על הלכות הי׳ מליסא. סג״ל

 מאמרי על פי׳ החשבון ברכת בו ונכלל
 צופים שדה ובסופו לחשבון הנוגעים רז״ל

. 2ס , עד״ח , ד״א :מפתח
 (.136 סי׳ ש״ם הגדה )עיין וישועה. רנה 172.
בסאן. בנימן ישראל לישועה.ה״ר רנה 173.

. 16ס ,תקל״ד ,ד״ו : שונים שירים
 את בלכדו השני יוסף לקיסר ושבח רנה 174.

יה״ש. ב״י איעלקי: תרגום עם ביליגראדו עיר

 מאת ת״א עם ותפלה שיר .ותפלה רנה 175.
 ווילהעלם פרידריך בשבח פאצדאס עיר יושבי
 ,ברלין :מלכותו כסא על פרייסין מלך השני

.4ס ,תקמ״ו
 בממלכת היושבים ב״י רנו אשר ותפלה רנה 176.

 קיסר הראשון מיקאליי׳ נכתר ביום וכו׳ פולין
 ווארשא. המלוכה בעיר וכו׳ פולין ומלך רוסיא
 ל׳ ועם שטערן אברהם ה״ר ע״י עברית
 , ווארשא :גליקסבערג י. ע״י פולניא

. 4ס ,תקפ״ט
 מנטיפיורי משה השר לנסיעת ותפלה רנה 177.

 .אנגלי ל׳ עם ׳ לאה״ק יהודית לאדי ואשתו
 ,לונדון :ברעסלויא ה. מ. ה״ר מאת

.8ס ן תרט״ו
 אנשי שבנו ביהכ״נ לחנוך ותפלה רנה 178.

 בנימן ישראל ה״ר מאת .אלמאנסי משפחת

.8ס , 1781 ,פיסא :באסאן
 ה״ר מאת מלך נכתר ליום . ותפלה רנה 179.

 ,טיבינגען :ל״א עס .האללענדער פנחס

. 4ס ,1807
 .קבלה .צדק גר יעקב ה״ר .ליעקב רנו 180.

.)שי״ג( : משה ויקהל בס׳ מובא

. כפרה( מזבח )עיין .ליעקב רנו 181.

 .צמח יעקב ה״ר .שמחה ליעקב רנו 182.
 מהרח״ו בן מהר״ש מפי ששמע מה כל כולל
 ש״ק ויום הששי יום כל אצלו לומדים שהיו

 ועץ החיים עץ מס' לפניהם וקרא בערב
 חיד״א וה״ר .הספר על כותב והוא טוב הדעה

 וגס רבים חי׳ בו ויש בכ״י הזה הס׳
 ושה״ג ב' בשג״ב כמ״ש עצמו צמח מהר״י חי׳
 רח״ם וכ״י ״¥. 1059, ף רד״א ב״י במקומו: שלי

. וז״ז 774

 קהל תהלת .סגרי יהושע ה״ר .פלט רני 183.
 : תקנ״ז אב בר״ח גמלם אשר על לד' קיירי

. 8ס ,1797 טורינו,

 משה ב״ר אליהו ה״ר דודים. רנת 184.
 שס״ו ,באפיל :השירים שיר על פי' .לואנץ

 על ס׳ ג״ח . 4ס ,שע״ב ,שם . ש״ס( : )וי״א
 מעגלי )ועיין עה״ת בחיי בפי' הקשים עניניס
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 ע״ש פי' הוא דרנ״ג מ״ב פירשנו ]ולפ״ד .צדק(
. רבה מדרש על ופי' ע״ש[ כנ״ל הלבבות חובת

 לעווע יואל ה״ר אפריון שיר . דודים רנה 185.
 ניסן כ״ז ה' ביום סיני בילא מרת ב״ג עס

 : שיה והתו הטוב שוחרי חברת מאח תקנ״ב
. 4ס ,)תקנ״ב( חש״ד ,ברלין

. ואם( אב )עיין . רסאלה 186.

 שער ,ראש בשמים )עיין . לילה רסיסי 187.
. היחוד(

 .זאמושטש דוד ה״ר .המליצה רסיסי 188.
 , ברעסלויא : חלקים ב׳ ומכתמים שיריס
. 8ס ,ב׳—תק״ם

 בענין .נתן יצחק ה״ר .מתעה רסן 189.
. יה״ש ב״י :לו וטוב רשע לו ורע צדיק

.השמוש( ס׳ )עיין .מתעה רסן 190.

 יוחאי בן לר״ש מיוחס . מהימנא רעיא 191.
 מרומז מצוה כל ושרש מצות תרי״ג סדר על

 לשערים נחלק .¥2 789 פאריז ובכ"י הויה בשם
 סדר לפי ונתחוהו נרעוהו והמדפיסים וסימנים
 בס' ממנו קצת נדפס .כדת לח אשר הפרשיות

. זה עיין ,הזהר

 יהודה בכ״ר ישועה ב״ר .הרעיון ס' 292.
 להעתקת הצריכיס עניניס קצור . הקראי
 בהם שהאריך רחב ובאור רביס כתובים

 הערה קדמוניות לקוטי עיין .אחרים במקומות
. דקע״ג סוף י״ד

 גבריאל ה״ר געשפרעכע. רעליגיעזע 293.
 עיקרי ב״י לנערי ללמד . פרעסבורגר איצק

,8ס תקפ״ה, פראג, שו״ת: בדרך בל״א האמונה

 ,חובה( מלחמת )עיין .ורעשים רעמים 294•
.12ס , תר״ח ,לעמבערג :לבדו גס ונדפס

 ע״י היהודים בסדרי הנעשה רעפארמע 195.
 דעצעמבער ט' פיטרבורג בע״מ האסיפה שרי

 , ווילנא : רוסיא מל׳ נעתק וכו׳ 1804
.12ס , תקס״ה

 :האדם מדות על בל״א מוסר דברי .רפאל 196.
. 8ס ,)תקמ״ח( חש״ד , אופיבאך

 געץ אליקים ח״י .בתפוחים רפדוגי 197.
 , בב״ח רבה מאמרי על באור .מאיר ב״ר
 . ברלין : שמואל ה״ר בנו נוספות ועם

. 4ס ,בע״ת
 הישמעאלי אחמוט לאבו רפואה ס׳ 198.

 בשער )ש״י :בוואטיקאן ב״י ,לעברי נעתק
. •חיצון(

.קאנו!( )עיין .סינא לאבן רפואה ס׳ 299.

 גהמיאש אברהם לה״ר רפואה ס׳ 200.
 :ונדפס רומי לל׳ נעתק וגאל מפורט הרופא

 .)ש״י( . 4ס , 1604 , שם . 1591 ,ד״ו

 על שלמה ב״ר אברהם לה״ר רפואהס' 201.
 מלוקט , חלייס ושאר מעיס וחולי קדחות
)ש״י(. :ב״י , רופאים ושארי גאלינום מספרי

 נעתק .הערבי לאלמנצורי רפואה ס׳ 202.
 ב״ר טוב שם יעקב ה״ר ע״י ערבי מל'

 ספר חיבר אלראזי הרופא .טורטוסי יצחק

 ויען , ספרים בעשרה הרפואה הכמת כל על נדול
 נציב אחמונו בן יצחק בן אלמנצור לכבוד שחיברו

 ס' ג״כ נקרא לכן רייא מולדתו בעיר המלך
 ב״י : לאלראוי ברפואה אלמגצורי

 רוסי די ¥. 50 אורבינו ¥. 374 וואטיקאן
 י{ רד״א וכ״י .¥2 79, 296 מינכען ¥. 1339
 לספרי בלה״ק המלות תרגום עם .¥2 1137

 ה׳ ספר היינו וקצהו ,א"ב כסדר סינא אבן
. .¥2 138 ווין בכ״י ויו״ד וט׳ וח'

 ממונט- באלדי לארמינגאב רפואה ס׳ 203.
 ב״ר אסתורי ע״י לעברי נעתק פלייר

. 347/2 רוסי די ב״י :הפרחי משה

 מתרופות ניקולאב ס׳ על באור רפואה ס׳ 204.
 10.81שג.311(10 מאגד ד״ס לגואן מורכבות

 103 ע' 40׳7 דונולו רמש״ש )עיין , יה״ש ב״י
. (208 סי' להלן ועיין

 הנקרא גורדון לבערנארד רפואה ס׳ 205.
 (1111(1111 ג111(1101ע11מ1) הרפואות פרחי
 שלמה: ב״ר יקותיאל ה״ר ע״י לעברי נעתק

. ¥. 283 רוסי די ב״י

 הנוצרי יצחק בן לחנין רפואה ס׳ 206.
 קצת בו ומבאר ורפואה בכימיאה הערבי
 המעתיק ומקום וזמן ברפואות.שם תלמוד מאמרי

 נו״ז( )דף בו שמזכיר זולת נודע לא המחבר או
 כבן מפורנוונאל הרופא נחמיאש אברהם ר' את

 ברפואות התעסק רש״י שנס כ׳ ובהקדמתו .דורו
 כמאה התלמוד ברפואות ב״י ס' אחריו והניח

 וסה״ד בש״י הנז׳ דפין מאה ס' ]ואולי קוככוריסין.

 . 4ס ש״ע, ד״א, : מ׳[ באות זה ועי' לרש״י. הוא
 דקס״ו ח״ב ופירשנו .דתקע״ח( תר״י עק״ד )תוס׳

 ברפואה שונים ומאמרים פרקים קובץ :וז״ל כ׳
 ב״ר קלונימוס ה״ר ע״י ערבי מל׳ נעתקו

 המבוא ס׳ כולל .מאיר לבית קלונימום

 פרקים ז׳ יצחק בן לחנין הרפואה למלאכת
 כמה עם וז״ז לגאלינום רפואה ספרי וכמה

 בדרז״ל רפואות ובאורי והגהות הוספות
 כי כ' המלבה״ד ובהקדמת .זולתו מאחרונים

 הש״ס ברפואות קונדרסיס מאה חיבר רש״י

. עכ״ל . 4ס , ש״ע , ד״א : ע״ש



רפואות 549 רפואה

 .היד( מלאכת )עיין . לטודריק רפואה ס׳ 207.

 לעברי נעתק מאן ס״ט די ליואן רפואה פ׳ 208.
 בשנת קבריט אברהם בן יצחק ר׳ ע״י

 מינכען וכ״י ^ו. 40 ח״ב ווין כ״י :הקס״ג
.בסמוך דלעיל 204 סי' הוא ואולי .241

 השתן מעניני משוע ליוחנן רפואה ס׳ 209.
. )ש״י( :כ״י ,וז״ז הקדחת ולחולי

 שלמה כ״ר יצחק לה״ר רפואה ס' 210.
 המסעדים, ס׳ , היסודות ס' )עיין הישראלי.

. וז״ז( השתן מראות

 חליי על פראנקו ליאון לה״ר רפואה ס׳ 211.
 נחלק מחמר וכל מאמרים ד׳ האדם איברי כל

. )ש״י( :כ״י , לפרקים

 הנהגת על ברנאבו למאישטרו רפואה ס' 212.
 קרשקש ה״ר ע״י לעברי נעתק הבריאות

 )ש״י : בוואטיקאן כ״י , פ״ז ה״א בשנת
. החיצון( בשער

45 ש״י עיין ז״ל• להרמב״ם רפואה ס׳ 213.
 בשנת שכתב הנכבד המאמר הוא ]ואולי

 בע״ח נשיכת על ח״א ,חלקים בשני דתתקנ״ח
 על וח״ב , פרקים ו׳ ורפואתם הארסיים
 ונעתק פרקים ד׳ ורפואתם הממתיס הארסיס

 :תבון אבן בר״ש משה ה״ר ע״י הגרי מל׳

 . !\ו.[ 1280 רוסי די וכ״י 152 ווין כ״י
 , רפואה מאמרי , הבריאות הנהגת ג״כ )ועיין
. משה( פרקי

 שפתי ובעל .ב״י ,ז״ל לרש״י ריואה ס׳ 214.
 ויה״ש .ע״ש ר' אות בסוף כמ״ש ראהו ישנים

. (148 ב. )ציון שלו ואינו לו מיוחס כ״י ראה

 ובו ואותותיה הקדחת חלי על רפואה ס׳ 215.
 הרמ״ד בשנת חובר .למי נודע לא , פרקים מ״א

ס' עוד ואח״ז . 40 ח״א ליידן כ״י :ליצירה
 מל׳ נעתק . סינה אבן בשעת הקדחת חלי על

 המחבר הוא המעתיק משם וכנראה הנ״ל בשנה רומי
. ע״ש הנ״ל

 יעקב כה״ר חיים ה״ר .וחיים רפואה 216.
 דצ״ג חיים הוכחת בספרו מזכירו .פאלאגי

 ענינים קצת בעניותי כתבתי ועוד :ה״ל ע״ב
 לו קריתי אשר ותפלות ולמודים ואזהרות
.)ינה״ל( :עכ״ל וחיים רפואה

 באקי שמשון ה״ד . למכה רפואה 217.
ל. ש׳ ואיכה״עי׳זצ״ל שיה״ש על הקדמון.באור

. חכמתארבתי( )עיין . הרפואות ס׳ 218.

 הגוף חליי על היהודי לאסף רפואות ס׳ 219.
 כרמולי ב״י :נח בן שם ונקרא ורפואותם

1 231 מינכען דשע״א(.וכ״י תרי״א עק״ד )עי׳

 רפואות הירהוני. ויוחנן אסף רפואות ס׳ 220.
 ומראיתו ושחן מקדחת התחלואים ומאותות
 רופאים וחקון עניניס לכל וסגולות ומשיחות

 ומהדפק החלייס ושמות חדש בכל מאכל למיני
 ורפואתם ושרשם וסגולתם עיקרים ק״כ

 ברומא הנמצא החיים סס מעשה ומלאכת
 וקמיעות מעשיות ובסופו חולה לכל המועיל

 ף )וק״ד תקמ״ב רד״א כ״י 1 וקבלה ושמות
 מדרש נקרא כרמולי ובכ״י .־\.( 1645,

 החכמים וחקרו דרשו אשר הרפואות
 הירחוני,ומתחיל ויוחנן הירחוני אסף לרפואות

 בן אסף כרתו אשר הברית זאת : בזה״ל
 התלמידים עם זבדא בן ויוחנן ברכיה

 )עק״ד :וכו׳ וכו' האלה כדברים ומשביעים
. שם( תרי״א

 (801־01) בורוט למאישטרו רפואות ס׳ 221.
 )בהר״א שמואל בה״ר הילל ה״ר ע״י נעתק

 תקמ״ב רד״א ב״י : שערים כ׳ ובו מוורדון(
. ׳^. 1646, ף וק״ד

 וורדן ברוך למאישטרו רפואות ס׳ 222.
 היד במלאכת (8ססז3ז06 , ? )וורר

 האדם איברי רפואות על (0111זטז^18)
 ב״י :השתן מענין וקונע' ומשיחהס החיצונים

. 1646, ף ושם שם

 וגס .הפרדס( לקוטי )עיין . גויה רפואות 223.
. 8ס ,שי״ב , פירארה . שי״ב ,ד״ו :לבדו

 להב״ח דפייאנצה לנוליילמו רפואות ס׳ 224.
 יפה ס׳ .עגיל יוסף כ״ר שלמה ר׳ המשכיל

 ג' סמים ומשיחת אברים ונתוח ברפואה
 ושם שם ב״י : לשערים נחלק חלק וכל חלקים

1642 .

 עשה אשר )גייאקאמו( גקמה רפואות ס׳ 225.
 לעברי צרפת מל' נעתק . צרפת מלך לקארל

 :הקי״ב בשנת שלמה ב״ר יהורה ה״ר ע״י

. ״\ו. 282/2 מינכען ב״י

 קולון יוסף ר׳ שהעתיק רפואות ס׳ 226.
 על רפואה ספרי מאות מכמה ?( )מהרי״ק

 , שערים קמ״ו ורפואתם האברים תחלואי
 הנשיא ששת לרב ברפואות פרקים וכ״א

 אברהם למאישטרו וסגולות ורפואות

 ומאמרי ועשייתה השמנים וסגולות הרופא

 משבע ומאמ׳ דרמב״ם הגהו׳ עם היפוקראט
 בענין הרופא תודום ואגרת האדם ויסודות
 החדש ימי ובתשמיש מהמלך שנשאל רפואות
 , האדם איברי מכל הרופא יוחנן ומאמר
 גונתאץ למאישטרו רפואה מאמרי ושמונה

 האדמה עשבי כל סגולות כוללים הערבי
 הנ״ל קולון דר״י העתקת ומזגם,הכל ועבעם
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 בקצת "\ו. 1139, ן ובק״ד תקמ״ב רד״א ב״י
. ע״ש שנוי

 ח״א :והס , חלקים בכמה רפואות ס' 227.
 לר' ורובם כנ״ל קולון להר״י שערים קמ״ו

 ס׳ הגליון ועל הרופא הישראלי יצחק
 הערבי הנוצרי יצחק בן להנין המבוא

 האדם להנהגת הבריאות שמירת וס׳
 היד מלאכת ס׳ ח״ב . ומשתה במאכל

 על הגהות עם שערים ס״א (€1111זט'§10)
 ח״ד . שערים ל״ט השתן הימני ח״ג .הגליון
 המרקחת ס׳ ח״ה .שערים כ׳ הדפק סימני

 .א״ב כסדר ומזגם וטבעם מרקחת מיני כל על
 המימות כל טבעי על והמים השמן ס׳ ח״ו

 נזכר בסופו אשר ובשיר . א״ב כסדר והשמנים
 קולון לר״י כולו הוא שגס מזה ונראה >>יוסף<<

ע״ש. שנוי בקצת ^21138,? ושם שם הנ״ל:כ״י

 ב״ר בער יששכר לה״ר רפואות ס' 228.
. 8ס , חש״ד ,פראג : גומפיל

 . סינא לאבן הלביות הרפואות ס׳ 229.
 חלק וכל חלקיס ב׳ ורפואוהס הלב תחלואי על

 לוח נמצא מח״ב האחרון ובם׳ לפרקים נחלק
 אשר ללה״ק מהמעתיק א״ב כסדר הרפואות

. ו.\2145 ווין ב״י :בשמו נודע לא

 . מאמרים בכ״ה להרמב״ם רפואות ס' 230.
 ללה״ק שנעתק רוסי די בשם העיד ל״ז ש' זבתג״י

 פ׳ המעתיק בנבנשתי שמואל ה״ר ע״י

 ו.\21643, ף רד״א ע״שנכ״י הפילוסופים נחמות
 . ו.\2 34 הפליט וכ״י ״\ו. 110 מינכען וכ״י

 הנדפס מסה פרקי אינו :ח״ל אלי כתב יה"ש ]וה״ר
. משה[ אמר חנן אמר תדיר בו ונמצא

 סגולותיהם והבשמים מהמזונות רפואות ס׳ 231.
 רוסי די ב״י :הלורקי ליהושע ותשמישס

1167 .
 מקאליש. הרופא משה לה״ר רפואות ס' ־232.

,משה( ירושת , משה ירום )עיין

 בל״א: שונות ורפואות הגולות .רפואות ס' 233.
. 8ס , תקס"ח , הוראדנא

 שמואל ה״ר . ולילדים לנשים רפואותס' 234.
 שונות ורפואות סגולות .אשכנזי אופנהיים

 לחש ובסופו סימנים י״ב והילדים הנשים לחליי
 בעש״ט: פלטיאל ב״ר יעקב מר׳ הרע לעין

 עק״ד )מוס׳ . 8ס , תקס״ה ,)ווילנא( חמ״ד
. דתקע״ע( הר״י

 פ״ר נדפסו .בל״א וסגולות רפואות 235.
. 8ס ,ושונות

 הרופא לע״ז בל׳ חברו . העם רפואות 236.

 מנחם ה״ר ע״י לעברית ונעתק טיסוט
 להתנהגות רפואות עניני . סטנוב מענדיל

 עס כנ״ל עוד . 8ס , תקנ״ד ,זאלקווא העם:
 :שטודענצקי משה ה״ר ע״י רבות נוספות

 בס׳ נדפס ממנו וקצת . 8ס ,תור״ה , לבוב
. זה עיין , לבינה מודע

 שד״ל. דנרבונה:ב״י לר״ש)?( רפואות ס' 237.

 .מקנדיא יש״ר ה״ר .תעלה רפואות 238.
 הרוכלים מעשה מלאכת וכל הרפואה הכמת כל

 . ב״י ,רפואה הפרי מאות מכמה מלוקט
. וכו׳ אחוז במכתבו עיין

 יעקב ב״ר אליקים ה״ר .הנפש רפואת 239.
 והמבקרים החולה הפלות מקאמארנא. ש״ץ
 לח״ק והליחות המתים וטהרת גוסס ודיני

 ווילמרשדארף, . 16ס , בתי״ם , ד״א : גחש״א
 שם, . 16ס , תפ״ט , אלטונא . 8ס , בע״ת

 , ד״א . 8ס ,תק״מ ,לונדון . 12ס , חקל״ה
 דיני כל בו ונוסף כנ״ל עוד . 24ס ,תקמ״ח
. 8ס , תקס״ט , אלט,-נא :וכו׳ אנינות

. שונים( חבורים )עיין . הנפש רפואת 240•

 .עקנין בן יוסף ה״ר .הנפשות רפואת 241.
 ערבי בל׳ 341 )אורי( אוקספורד בכ״י נמצא
 ידעתי ולא ודמ״ד א' דף קרומים נחל בס' ונזכר

. ח' סי' ס' דף וע״ש מהותו

 הכולל אהרן זכרון ס׳ הוא .נשמה רפואת 242.
 ווילמרשדארף, תמ״ב. פראג, יבק: מעבר קצור

 כנ״ל עוד . 4ס ,תפ״ב , זולצבאך . עד״ת
 :מרדכי ר׳ בת עליש מרת האשה ע״י בל״א

. 8ס , תם״ד , פפד״א
 העתקת אלקסם לאבו העין רפואת על 243.

. ״ג. 1344 רוסי די ב״י :חמאתי נתן ה״ר

 זאב ב״ר הירש צבי ה״ר .למשנה רץ 244.
 מפרשי על הגהות .עקצין אבד״ק וואלף

 : איגר ר״ע תוספות על והשגות המשניות
. 4ס , )תרי״ז( היר"ש צב״י , ברעסלויא

. רבתי( חכמתא )עיין .הרצון ס׳ 245•

 שמחה ב״ר חיים ה״ר . יראים רצון 246.
 להוכיח הלקים בד׳ מחבורו ח״א .מראסיין

 : מקרה ע"פ ולא פרטית בהשגחה הכל כי
. 8ס , תרי״ט , ווילנא

 אברהם ב״ר שלמה ה״ר .אהבה רצוף 247.
 לענין השייכים התוספות דברי באור אלנאזי.

 דין, :והס , שש עמודי על בנוי וכו׳ דרשה
 כח״ב והוא וגמ״ח, ועבודה הורה אמת שלוס,
 נוסף שנית ובמהדורא .עולם אהבת לספרו

וקצת דרושים וקצת ומאמרים פסוקים באור בו
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 .שלמה אפריון שמו וקרא הרמב״ס לשונות
 : ע״ש[ הס׳ בשער המחבר הרב דברי ]עופש

. 4ס , בתי״ם , פפד״א . ת״ט , ווירונה
 יואני הנקרא מאשוייה לאבן רקוח ,ס 248.

 ושמנים במרקחות רפואה ס' • דאמאסוני
 המרקחות ש׳ הוא צונן מהרי״ע ולפ״ד .וכו'
 השפר תמצת ולפי . ע״ש \!<2 170 ווין בכ״י אשר
\ו..21 הפליט בסמיסנכ״י מחבורו השלישי הם' הוא

 יהודה ב״ר מגרמיזא אלעזר ה״ר רקח. ס׳ 249.
 ותשובה יראה עניני .הש״ק( בשם כש״י )ודלא

 ומועדים ממונות ודיני והתיר אשור דיני וכל
 . 2ס , ש״ט ד״ו, . רס״ה פאנו, ונשים: וזרעים

 , קרימונה : בגליון מ״מ תוס׳ עם כנ״ל עוד
 , שם . )?( שפ״ח , האנויא . 2ס ,שי״ז

 .4ס תקס״ו, , זאלקווא .8ס ... לבוב שמי״ם.
 וקצור קצת רק כנ״ל עוד . 8ס , 1858 , לבוב
 לר״מ הישר אור מס׳ לקוטיס ובסופו ממנו

 , דובנא . תקנ״ג ,)קאריץ( חמ״ד : פאפירש
 .8סתרי״א, ווארשא, .תר״ז זיטאמיר, תקנ״ה.

 : לבד ותשובה חסידות הל' רק כנ״ל עוד
 . 8ס ,תקצ״ו ,קאפוסט . חש״ר ,שקלאוו

 הקוני ועם הנ״ל ותשובה חסידות הל' עוד
 הסיד ר״י וצוואות חכמה קנה מס׳ תשובה

 רגמ׳יה ותקנות כ״ץ נפתלי ה״ר צואות וקצת
 לקוטיס ובסופו ב״ב מהר״ס משו״ת וכו׳ ור״ת
 שרטוטי על יעקב ושושנת אדם תולדות מס'
. 12ס , תקנ״א , הוראדנא : והפרצוף היד

 כמה עוד מזכיר דקצ״ה חכמה נובלות ]ובס׳
 יש״ר ה״ר ביד שנמצאו הנ״ל הרקח מספרי וכמה

 , מלאכים ס׳ , נעלם ס' : והס ,בכ״י מקנדיא
 , הקולות ס׳ , פסק ס׳ תגין, ם׳ , קומה שיעור

ע״ש[. בינה שערי ום׳ והאמונה היחוד הסוד ם'

 . אסקאלו די לסאלאדין הרקחים ס' 250.
 )אפאטהעקערקונסט( הרוקחים הכמת הלמוד

 ולא לעברי נעתק .חלקים בז' עניניהם וכל
 קצור ]גם .156 ווין ב״י :מי ע״י נודע
 על אגרת בשש "ג. 157 •סם שו״ת בדרך ממנו

.ע״ש[ הבשמות מלאכת

 .מפאנו להרמ״ע מאמר .הרקיעים ס' 251.
. מאמרות( עשרה )עיין

 בדקדוק גנאח. אבן יונה ה״ר הרקמה. ס׳ 252.
 ונעתק ערבי בל׳ חובר .לשערים ונחלק לה״ק

 נדפס .תבון אבן יהודה ה״ר ע״י לעברי
 גאלדבערג דוב ע״י פאריז ב״י מחוך מחדש
 הפסוקים כל ומצוייניס ומונה מתוקן

 ונספחו קירכהיים רפאל ה״ר ע״י למקומוהס
 ומאה הנ״ל המגיה מאת ונוספות הערות אליו
 , פפד״ט :ושר״ל בעער יצחק ה״ר

. 8ס ,תרט״ז

 אליעזר. ב״ר הלוי יצחק הרקמה.ה״ר ס' 253.
 לבקשת שחיברו בהקדמתו וכ׳ . לה״ק בדקדוק ס׳

 כתב זה גפני גס אשר הבבלי אברהם בן אהרן ה״ר
 מזכיר גם . יתר שפת ושמו בדקדוק אחר ם' לו

 מבוא ס' ובתוכם לנו נודעו שלא דקדוק ספרי שם
 פאריז ע״שנכ״י אלחריזי יהודה לר׳ הקדש לשון
. מעדיצי ספרי ובאוצר ג 1. ג"\197

 . מרקנאטי מנחם ה״ר .ריקנאטי ס' 254•
 ותיקונים זהר ממאמרי וקבלה סוד ע״ד פי'
 4ס ,רפ״ג ,ד״ו :התורה כסדר הרמב״ן ועל
 * ש״ה ,ד״ו :מ״מ תוס׳ עם כנ״ל עוד

* לבושים( )ועיין . 4ס , תקצ״ו ,סדילקאוו

 בן מאיר ב״ר שמואל ה״ר הוא . רשב״ם 255.
 פשט בדרך התורה שפירש ז״ל רש״י של בתו
 בידינו נמצא ולא התלמוד כל על פי' חיבר וגס
 . פסחים ערבי ׳ופ ב״ב מס׳ רוב על רק

 הרשב״ם פי' עם תהלים פ׳ נדפס מקרוב והדשים
 שכן סטנוב איש הלוי יצחק ה״ר המלבה״ד ואומר
 והחדל יאמין המאמין אומר ואני ,ישן בכ״י מצאו
 משליך כי ושיחו הזה האיש נודע בשכבר יחדל

.תחלים( , תורה )ועיין . קדמונים על אדרתו

 בעניני חקירות . העליונים הרשומים 256.
 פ' הראב״ע על חיים מקור בפי׳ מובא . הטבע

 ס׳ הוא ואולי . ע״ש וגו׳ ענן בענני והיה בפ׳ נח
 . לאריסעו השמים אותות או עליונות אותות

. א׳( באות זה )עיין

 יצחקמטרויש ב״ר שלמה ה״ר רש״י.הוא 257.
 מס' )לבד הנ״ך הפרי על פי׳ שחיבר בצרפת

 רבה ומדרש התלמוד רוב ועל ודה״י( איוב
 ובלי נמרץ בקצור הפשט ע״ד והכל וזולתם

 )עיין .הרפואה חכמת ג״כ וידע , פרטי שם
. לעיל( רפואה

 מספרי א״ב כסדר וכו׳ תמה רשימה 258.
 לבד לנדפסיס ונחלק אופנהיים דוד ה״ר עזבון
, 4ס , תקמ״ב , המבורג : לבד ולכ״י

 פלעש. יוסף מופת.ה״ר אנשי רשימת 259.
 המצוייניס מעולם אשר הגדולים כל שמות

 אל נספח . א״ב כשדר הקדש כתבי בבאורי
 פראג ד׳ ובאור ת״א עם קדש ספרי תנ״ך

. תורה( )עיין . ישעיה ס' בסוף )תקצ״ח(

 יצחק ה״ר מעזבון ספרים רשימת 260.
 כ״י ספרים ח״י כוללת . )השני( אבוהב

 :לפונות בשארי ספרים ונ״ג נדפסים ושע"ג
, 4ס / גנ״ת ץ ד״א

 די רפאל משה ה״ר ספרי רשימת 261.
. 4ס ,ת״ם !ד״א :הספרדי אגוילאר
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בסף רתוקות — 552 — ספרים רשימת

 די שלמה ה״ר מעזבון ספרים רשימת 262;
 : שונים ספרים ונ״ב לף6 למספר זה מי

; 8ס , תק״ג , ד״א

 שמואל ה״ר מעזבון ספרים רשימת 263;
.4ס ,גנ״ת ,ד״א :באט״ר עבאם

 שלא במסורת הנמצאות התיבות רשימת 264;
 1 היירנהיים להר״וו בערכיהן ולא במקומן

; 776 רח״ם כ״י

 ב״ר משה ישראל ד.״ר .שאלה רשמי 265;
 ואח״ז ש״ע ד׳ בדיני שו״ת ע״ב .ליב אריה
 הש״ס סוגיית על קטן מועד בשם ב' קונט'

 , ווארשא :מוסר דרושי ג׳ קונע׳ ובסופו
;2ס ,ותקע״א

 פייביש א״ש יעקב ה״ר . אש רשפי 266.
 :ב״ח התורה כסדר ״חי' .נחום מנחם כה״ר

. 4ס , תקכ״ט , אלטוגא
 מסטאוויסיק; אברהם קשת,ה״ר רשפי 267.

 ז״ל מפוזנן איגר עקיבא ה׳יר מות על הספד
 : ז״ל קאליש אפד״ק ,אליהו ה"ל מות ועל

; 8ס חש״ד , ק״ב
 אליעזר ב״ר משה ה״ר .קשת רשפי 268.

 ספור • מזלאטאווי קערגער פייוויש
 ושארי הק״ן בשנת מצאתהו אשר התלאות

. 8ס , תקצ״א , הנובר : עניניס

 .כספי אבן יוסף ה״ד .בסף רתוקות 269.
 כסף קבוצת ובספרו .כ״י ,לה״ק שלמות על

4 ע״ש קצת לשון בשנו• בתוב

תליתאה מהחרא ף אות נשלם



הספרים אוצר
ש

 ליב יהודה אריה ה״ד .אריה ■שאגה 1.
 בה״ר דליטא ובריסק קראקא אבד״ק
 אבד״ק שהיה הירש צבי שמואל

 שהל קול ובצדו שו״ת הב״ח. בן פינטשוב

 אברהם ה״ר המלבה״ד לנכדו שו״ת קצת
 ,נייאוויט : מייזילש משה ב״ר נטע נתן

 :רבות חשובות בתוס׳ כנ׳־׳ל עוד . 4ס ,תצ״ו
. 4ס ,תק"ו ,קי שאלוני

 אשר בה״ר ליב אריה ה״ר אריה. שאגת 2.
 ש״ע דיני כסדר שו״ת ח״א . מיץ אבד״ק

 .אצלי( חשוד . )? 4? ,תצ״ט נייאוויט, ; א״ח
 ]וראיתי . 29 ,תקנ״ז ברין, .חקט״ז , פפד״א

 המספר נדפס השער ובשולי אשרנ״ו משנת ווין ך'
 שנתן בנענו מרדכי ה״ר הסכמת ומעל״ד , 1809!

 חוס' עס כנ״ל עוד .תקנ״ז[ בשנת ג״כ מברין
 ב״ר ליב אריה משה לה״ר וקו״א הגהות

 , תקצ״ג ,סלאוויטא : מווילנא ,יהושע

 , ווילנא : דרפ״ד ח״ב כפירשנו )ודלא 2ס
. 2ס , 1855 ,יוזעפאוו .תקצ״ר(

 ברוך ב״ר ליב אריה ה״ר .אריה שאגת 3.
 ,ביאליסטאק :מכות מס' על חי' .בענדיט

.*2ס ,תקס״ה
 די אריה יהודה ה״ד . אריה שאגת 4.

 בן אמתי לר׳ סכל קול ס ע׳ .חשובות .מודינא
.הקבלה( בחינת )עיין .רז בן ידעי־׳

 עמדין)יעב״ץ(. יעקב ה״ד אריה. שאגת 5.
 אבד״ק ליב אריה ה״ר גיסו על הספד דרוש

. 4ס ,תקט״ו , ד/׳א .אמ׳׳ד
 הקשורים . נוהם ארי )עיין . אריה שאגת 6.

.אור( תורה . ליעקב

; בב״ר קלעי אברהם ב״ר שאל. שאול 7.

 הלכות באור הקראי. יאשיהוירושלמי

 :רבות שו״ת פרק ובכל פרקים בי״ד שחיטה
. )אר״ץ(

חקוק ,ונכדי דודי )עיין . השאילות ׳0 8.
. השמים(

 אביגדור שמואל שמואל.ה״ר שאילות 9.
 ונלות הש״ע חלקי ד׳ כל על שו״ת .תוכפאה

 דינים כללי על חבור שמואל נלולת ס׳ אליו
 וי״ל א״ח ״ט2 בדיני שו״ת ח״א .א״ב כסדר
 חמו״ד :כ׳ אות סוף עד הנ״ל מהכללים ןח״א

. 2ס , תרי״ח( , )יאהאניסבערג

 עמתן יעקב ה״ר יעבץ. שאילת 10.
 קע״ב ח״א חלקים: ב׳ שו״ת . יעב״ץ המכונה

 הלחם עשרת ובסופו יעב״ן( )כמנין שו״ת
 שמיס לחם ספרו על לשואלים תשובות עשר

 כנ״ל יומ״ב2ס ותהוניס:אלטונא,תצ״ט, ומפתח
 ,תקי״ט ,שם :והקונים ומפתחות שו״ת ר'
(.237 צעדנער, .בכ״י המחבר הגהות ועס.)2ס

 פי׳ .ברלין ישעי' ״רה שלום. שאילת 11.
 תוספות עם גחון אחאי דרב שאלהות על

 וירושלמי בבלי בש״ס ומ״מ ציונים לציון .ראשון
 דיהרנפורט, ומדרשים: מכילהות וספרי ספרא

 בכ״י ממנו רבות הגהות )ועם , 2'? , תקו"ם
 עוד שחיבר ל חתנו ]ובהקדמת (35 צעדנער

 חכמי כנסת משניות על למשגה סדר יש ל
 הטעיות הקוני שרת כלי תקוני שו״ת ישראל
 . שר״ת ר״ת והוספות רש״י בש״ס והגהות

 המאוחרין שטרי . התוספתא על תוספאה תנא
 ,ויכלו ותוס' רש״י בש״ס פסוק שמובא עקום כל על

 לחינוך שהגיע קטן . לן קודם מפסוק להביא

כי ל חיד״א ]וה״ר המצות על החינוך ע״ש הי'



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23
24

25

554שאילתות
 ושה״ג ב' ח' ול״ב ועי׳ לנער חנוך שמו זה

. כמקומו[ שלי

 ב״ר אהרן ה״ר . אבי״ה שאילתות
 ופלפול סוגיות . קארפונקעל ליב יהודה

 וכמותם ספרים בי״ב שו״ת ע״ד בדינים

 נדפסו מהם פנים ורק החפן תבני ככמות
 מלואה בכם בחור תום' עם וברקת נפך בזה

 משוח בכם הראשונים בדברי וקוכיות אבן
 ש׳ ]נ״ח • 2ס ,תקס״ו ,ברלין : מלחמה

. קהלת[ על טהור צניף

 לה״ר וכו׳ צדקה כסף חלוקת בענין שאלה
מבולל שד״ר חיים צבי ב״ר משה

26.

27•

ותשובות שאלות

. 2ס ,תקפ״ב ,ד״ו : טבריה
 : הקנה בן נהוניא לר׳ בקבלה שאלה

.1067 ,ן( א רד" ב״י
•*•יי* י י" " -יגיייי "1וייסי  יכו. הם ו^ניס ג י ע! שהינו קט! ה7שא

 .י.\2 381, ן< רד״א ב״י :הביו על קדיש לומר
 ב׳ על ותשובתה מכה הפלת בענין שאלה

.״ג. 1704, ון א רד״ ב״י : אופנים
 ע״ד קמחי יעקב לה״ר תשובה שאלה

 . 4ס , תק״ב ,אלטונא :לונדון בעיר הכו״ב
 )שלום או ירושלים שלום שאלו

 מסעמייאטיץ גדליה ה״ר .ירושלים(
 הנקרא משערליץ הלוי יהודה ה״ר תלמיד

 ישראל איש מסעי ספור . הסיד יהודה ר'

 1 הסיד ר״י בהברת ת״ס בשנת מפולין היוצאים
 ■ ירוכלים עניני ועל קורותס וכל לא״י הנ״ל

 ההרבן לאחר והמערות הנביאים וקברי
 , ברלין :הליל החסיד ר״י מות ועל ובזמנו
. 8ס ,תע״ו

 . שמים( חקות )עיין .השאלות ס'

 )הר״א מווירטייזא אליהו לה״ר שאלות
 ככל מחקר בעניני כנראה . ?( לואנץ

 .״ג. 286/9 רוסי די ב״י :ההוא הכרך
 נקראות )?( מהרב״י הגאון שאלות

 תקמ״ב רד״א ב״י : בקבלה יסודות עשרה

.מקומו ידעתי לא ובקי׳ד

 1 אבן כאלות כולל הדבריות השאלות ם׳
 מל׳ נעתק . לאריסעו הראשון לס׳ רש״ד
 משולם בן יהודה ב; שמואל ה״ר ע״י ערבי

 ה״א בפנת הברברי יהודה ב; יצחק בן
 .$ו. 350 מינכען ב״י : ליצירה ופמוניס

 .יה״ש ב״י לאריסעו: הטבעיות שאלות

 יוסף לר׳ חייט יהודה ר׳ שאלות
 : כו״ת ח״י והן עליהן ותשובותיו אלקסטייל

. שם י ב . בק־״ה
| ישראל)הישראלי( ב״ר יוסף ה״ר שאלות

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

 טורין ב״י :עליהן ותשובותיו הברן אבן לר״ש

 • דתקכ״ה( נא״ל )צונן .4ס אין £2 101

 מינבען ב״י .וכו׳ המשיח ימות על שאלות
 והדעות האמונות מש׳ הנעתקים ]הש .119

 ורשימת 2178 רשמש״ש ועי׳ .נאון שעדיה לר׳
. [120 מינבע; ב״י

 הקראי יהודה בכ״ר ישועה ב״ר שאלות
 יעקב כ״ר ותשובות עריות איסור בדיני
 בנימין מכ״ר ספר והוא הקראי שמעון בכ״ר
 ומנהגי מדיני )האוואנדי( משה בכ״ר

 ש׳ ]הוא .^.( 39 )ש״י :ב״י , הקראים
 ראה אשר דינים וש׳ העיקר תשובות וש׳ עריות

̂ 22 £ 25, £ 41, ליידען בב״י הש״י בעל
 וצ״ל הוא ט״ש ונו' ש' והוא ומ״ש .ע״ש
 דף ליידען כ״י רשימת ועי׳ .ועמם או ועמו
. שש[ המרשים מ״ש קנ״ה

 ב״ר עלי לה״ר מחקריות שאלות
 . ו.\2 281 רוסי די ב״י : קיבילי יוסף
 עליהן ברש״ע הרש״ט תשובות עם כנ״ל עוד

 ענייניו ולקיים דבריו לחזק ע״ז ותשובותיו

.״ג. 457/1.2.3 שם ב״י :יסד אשר

 שלום ה״ר .שלום מנוחת שאלות
 :עה״ת פשעים .מלבוב שלום ליב ב״ר

. ^2 330, ף רר״א ב״י
 יוסף לר׳ .—קצת . וסודות שאלות

^..2 1495, ]( שם ב״י : גיקיטיליא

 בחקירות א׳ לגאון פילוסוף שאלות
 שם ב״י :עליהן הגאון ותשובות מאד עמוק

. 943, ף
 לה״ר יצחק ב״ר ראובן ה״ר שאלות

 : זולתם לאחרים ושו״ת ותשובותיו בנימין
. 166/10 שם ב״י

 השר מאת הבהן שאול ה״ר שאלות
 פרקי קצת לו לפרש אברבנאל יצחק דון

 המורה סוד בבאור קצר ]ומאמר המורה ס׳
 מאמר לו נלוה . דנ״ה[ ב׳ או"נ :להרדי״א

 נגארה יהודה ב״ר משה לה״ר במערכת
 אל ובאור פרק אל מפרק במו״נ מ״מ

 המורה הקדמות כ״ה על הפרסי תבריזי
 ב״ר יצחק ה״ר ע״י ערבי מל׳ נעתק ח״ב ריש

 קצת ובסופו .במיורקה הקורטובי נתן
 : גיקיטיליא לר״י מיוחס המורה ע״ס פי׳

. 4ס , שד״ד ד״ו
במלאכת הרב ומענות התלמיד שאלות

 205 רח׳״ס ב״י : }£(11ז0וס311116) היד
. דש״ס במפתח ע״ש והלאה ל״ר מדף

יעקב אבו לב״ר ותשובות שאלות



הגאונים שו״ת555אביגדור שו״ת

 )הרא״ש( יחיאל ב״ר אשר ה״ד שר״ת 53.
 וכמה כמה כלל וככל כללים כק״ח מסודר

 . 2ס ,רפ״ב , קונשטנטינא :א׳ מענין דינים
 והדינים הכללים מפתח חוס׳ עם כנ״ל עוד
 , ד״ו :פרענץ איש מאיר ה״ר ע״י

 חשוכות חוס' עם כנ״ל עוד . 2ס ,ג' - שי״ב
 יעקב לה״ר פסקים כ' וכסופו מ״מ וחוס'

 —שס״ז ,ד״ו : כ״ץ סוראזיגה יוזפא ב״ר
. 2ס , תקס״ג , זאלקווא .ח׳

 גאונים ושארי להרא״ש מיוחסות שו״ת 54.
 חשוכות וקצור .ראש( בשמים )עיין ז״ל

. התנופה( חזה )עיין , היא״ש וכללי

 . מתתיהו ב״ר זאב בנימין ה״ד שו״ת 55.
 , ד״ו :כסופו מפתח עם שו״ת ת"ן

. 4ס ,רצ״ט
 שו״ת מ״ד .אשכנזי בצלאל ה״ד שו״ת 56.

 ,סדילקאוו .הש״ן ,ד"ו : גפ״ת חי׳ וקצת
. 2ס ן תקצ״ד

 טק״ק יוזיל יוסף כ״ר בצלאל ה״ד שו״ת 57.
 חידות קצת וכראשן שו״ת ח״י .ארלא

 שהוא המראה מספרו אלו לחשוכות השייכות
 ביאלישטאק, ע״ש: האגור לכע״ס החזון ס׳ ע״ד

. 4ס ,תקס״ז
 שו״ת ס״א .אנגיל ברוך ה״ד שו״ת 58.

. 2ס ,תע״ז ,שאלוניקי :כפלפול

 תוי״ע כעל ה״ה בתראי גאוני שו״ת 59.
 ה״ר ע״י נאספו וזולתם והסמ״ע והכ״ח

 : מפינטשוב -גרשון משיה ב״ר אליהו

.4ס , תקנ״ה , זאלקווא
 עקיבא ה״ר עם הזמן לגאוני שו״ת 60.

 דר״ע( משנת )בע״ש מהאלברשטאט איגר

. ב׳ ו.\2 228 רח״ם ב״י :ממש ידם מכתב

 :קצרות שו״ת ת׳ כולל .הגאונים שו״ת 61.
 .)ש״ן חש"ד ,פראג . של״ה , קונשטנטינא

 . 4ס ,שנ״ז ,מנטובה . דרע״ז( גא״ל צונן ועי'
 דקדמאי: קדמאי הגאונים שו״ת : נמצא ]וברי״ו

 זה אש ידעתי ולא . 4ס , תקמ"ה ,שאלוניקי
 שאולי יותר שנראה מה או מחדש ונדפש הוא
 בשנת מכוון שאינו אף צדק שערי ש׳ הוא

. להלן[ זה ועיין הדפוש

 הגאונים משו״ת ח״א .הגאונים שו״ת 62.
 וכע״ס והע״ז הכ״ח תוי״ע כעל והם כתראי
 גאוני ושאר העשיל יהושע וה״ר שלמה מגיני
 : אריה שאגת בעל ע״י נאספו ארן

 וכסופו כנ״ל עוד . 4ס , תקב״ד , טורקא
 : דייטש מענדיל ב״ר דוד לה״ר הי' קצת

 טשערנאוויץ. )רוסיא(, המו״ד ,תקע״ו פראג,
. 4ס פדיו״ן ע״ת

 ב״י . )אר״ץ( : אלהייס דרושים .הקראי
.41/4 ייידן

 אביגדור לה״ר ותשובות שאלות 36.
.״\ו. 1032, ן( רד״א ב״י : קרא

 להרב וקוננו׳ אליגרי אברהם לה״ר שו״ת 37.
 הק:״ב ׳ שאלוניקי יעקב רוח ס כע

 לב ועיין . תקנ"ג 1 30 ע' )וצעדנער
, 2ס ,שמח.(

 • סגרי יהודה כ״ר אברהם ה״ד שו״ת 38.
. מ״נן( א׳ )זצ״ל

 ושיריס שטוג הלוי אברהם ה״ד שו״ת 39.
. 684, ף רר״א ב״י : השנת ליום

 )אזולאי?( מרוניקוס אברהם לה״ר שו״ת 40.
, יוא״ל ב״י :שונים ומכתשים והגרות

 פורטו בהן מנחם אברהם ה״ד שו״ת 41.
 • ב״י , בלולה( מנחה בעל של )קרובו

. ע״ג( א׳ )זנ״ל

 עיין הרמב״ם בן אברהם ה״ר שו״ת 42.
 ש׳ שהוא ונראה . )ש״י( : דנ״ו דוד צמח בש׳

: זה עיין מחדש הנדפש אברהם ברבת

 .ב״י ״ נחמיאש ן׳ אברהם לה״ר שו״ת 43.
.)ש״י( : בכנה״ג הובא

. גבורים( מגן )עיין . אד״א לרב שו״ת 44.

 סימנים ל״ו . אזוביב אהרן ה״ד שו״ת 45.
.ג׳ 790 רח״ם ב״י : ארוכות חשוכות

 ח״א .)הראנ״ח( חיים ן׳ אליהו ה״ד שו״ת 46.
 כתובות: מס׳ על גפ״ת הי׳ וכסוכו שו״ת קל׳ה

 מים )עיין וח״ב . 2ס , חש״ד , קונשטנטינא
. עמוקים(

 מרכני שו״ת וגם מזרהי אליהו ה״ד שו״ת 47.
 חי' וקצת שו״ת מאה ח״א .וספרד

 ונשלש בשוב״י שנת הוחל , קונשטנטיגא : גפ״ת
. עמוקים( מים )עי׳ וח'כ . 2ס , הרנינ״ו שנת

 הובא .ב״י ,קפסאלי אליהו ה״ד שו״ת 48.
.)ש״י( : ע״ש כנה״ג בש׳

 אברהם שלמה ב״ר אליהו ה״ד שו״ת 49.
 : וכו׳( מושר שבט )בע״ש מאזמיר כהן

 דרל״ח(. ח״א )פירשנו : 4ס , תקנ״ו ,סדילקאוו
. כאלה[ קדם בשנות הזה הדפוש אצלי ]והשוד

 ב״י : ארהא ן׳ אליעזר לה״ר שו״ת 50.
.790 רח"ם

 בש׳ הובא כ״י גאליקו אלישע ה״ד של״ת 51.
. )ש״י( : ע״ש כנה״ג

 סענדר אלכסנדר ה״ד .הרא״ם שו״ת 52.
 ן ווארשא, אה״ע: ש״ע כסדר שו״ת .מרגליות

.2ס ,תרי״ט



שבתי חיים שרת556הגאונים "שו־ת

 )עה • הגאונים ותשובות שאלות 63׳.
 ,דמשק נהרות , אנשים זרע , גאונים אסיפת

.קדמונים( הגאונים תשובות , צדק שערי

 לה״ר והס .בתראי• הגאונים שו״ת 64.
 אבד״ק אשכנזי גרשון ולה״ר מקראקא העשיל
 לובלין ומהר״ס אשכנזי יוסף ולה״ר הענא
 כן אברהס וה״ר ליסא אבד״ק יצחק וה״ר

.659, ף רד״א כ״י ;בנימין משאת הרב
 פסקים של״ה קדמונים הגאונים שרת 65;

 ומשאר חננאל לרבינו המקצועות מס׳ רובם
 ור״י ב״ב ומהר״ס וא״ז ודאבי״ה התוס׳ בעלי
 כ״י :והרשב״א והראב״ן ברוך ב״ר ר״י חסיד
 דינים בשם .627, ן( ובק״ד תקמ״ב רד״א
. ע״ש וכו׳ זשו״ת

 : טורים ד׳ סדר על זכות דוד ה״ד שו״ת 66.
. כ״א( ד' )תג״י

 ח״א .)הרדכ״ז( זמרא בן דוד ה״ר שו״ת 67.
 כני׳ל עוד . 2ס ,כי״ת ,ליוורנו :שו״ת ש׳

 שונות שז״ת חקס״ח ח״א . אחרות שו״ת
 וח״ב הרמב״ס, לשונות על שו״ת וע״ה

 והמשך •ב תתמ סי׳ עד משם השו״ת המשך
 ולכן .■ח שי סי׳ עד הרמב״ס ללשונות שו״ח
 ומאן משתביש לא אחד לחלק להו דחשיב מאן

 הובאו .משתביש לא חלקים לשני להו דחשיב
 אשל בהר״ב אשכנזי דוד ה״ר ע״י לדפוס

 עוד . 2* , תק״ט ,ד״ו :הזוהר על אברהם
 שצ״ט ח״א :חלקים ב׳ הוא וגס ח״ג כנ״ל
 עד ת' מסי' וח״ב מימי( ראיתי )לא שו״ת

 : בסופו העעות ולוח מפתחות עם תרמ״ט

 ה׳ חלק כנ״ל עוד .2ס ,תקמ״א , פיורדא
 יעקב לה״ר השמים מן שו״ת ובסופו
 ה״ר ע״י לביה״ד הובא • ממרויש הלוי

 .2ס תקע״ח, ליוורנו, אזולאי: זרחי׳ יהודה
 : השמים מן שו״ת בלי החלקים כל כנ״ל עוד

. 2ס ,תקצ״ו ,סדילקאוו

 מקורפו הכהן חיים ב״ר דוד ה״ד שרת 68.
 עם חדרים ור״ח בתים ל״ג ובו )מהרד״ך(

 . 4ס ,עזר״ך ,קונשטנטינא :הדינים מפתח
 אוסטרהא, .2ס באמונת״ך, לדו״ד ,שאלוניקי

. 4ס , תקצ״ד

 ליאון מ.סיר יהודה ב״ר דוד ה״ר שו״ת 69.
 הפורמיגיזיש בין שהיה מחלוקת על

 בעצם כגבורים פניהם שהעיזו והקשטילייאניש

 ב״י :אחרים מחכמים ושו״ת הכפוריס יום
. דקמ״ח( ב׳ )או״נ . אוקספורד

 דפין י״ד והס עראמה דוד ה״ר שו״ת 70.
 , קושט׳ :ההבנה קשי ודבורים סוגיות על

. 4ס ,הש״ם

71.

72.

73•

74.

75.
76.

77.

78.

79.

 ידם כתב איטליא מרבני בדינים שו״ת
 די אריה יהודה ה״ר כמו ממש וחתימתס

 אבוהב יעקב וה״ר הכהן מלאכי וה״ר מודינא
 הר״מ ,קזיס חנני׳ וה״ר בריא״ל יהודה ה״ר

 ה״ר פורמיגיני משה ב״ר יצחק וה״ר חאגיז
 ידידיה יצחק וה״ר אירגאס בר״י אברהם

 ישראל וה״ר אברהם ב״ר יעקב ה״ר בורגו
כ״י :ןזולתם כהן ישמעאל וה״ר חזק

. 9 הפליט

נדפסו קצתם . גאון האי רב שו״ת
 שו״ת בקובץ וקצתם הקצרות הגאונים בשו״ת
תשובות בקובץ שו״ת וכ״א צדק שערי

 כאו״א )ועי׳ מקרוב שנדפסו קדמונים הגאונים
 ותחיה״מ הגאולה ענין על וקו״ת • במקומי(

 רוסי די וכ״י 181 וואטוקאן בכ״י נמצא
 בל נדפס וקצתם .327/10, 1138/15

 ועל .ע״ש ע״ו—דע"ג ל חוברת יצחק ?ובבי
 .חכמים( דברי )עיין ליצירה השנים מנין שרש
 וקצת ?6 31 וואטיקאן בנ״י יצירה ס׳ ועל

 בדרשותיו שועיב ן' הר״ו מביא איוב בענין תשובתן
 והובאו נזכרו וז״ז .ע״ש דע״ז קראקא דפוס
 רוסי די בכ״י ונס .שונים נספרים רבות

327/14.17 ♦
 לבית הירש צבי ה״ד שו״ת

.785 רח״ם ב״י :קאצינעלנבויגן

 כהן שטחה ב״ר חיים ה״ר שו״ת
 , לעמבערג .לבוב( )אבד״ק רפאפורט

. 2ס ,1861
 .יה״ש כ״י :שפירא למהר״ן הזהר על שו״ת

 וחתימות דורו וחכמי גוטה זרחי' שו״חה״ר
 באסאן יחיאל וה״ר מטראני מהר״י רבותיו

. ?6 782 רח״ם כ״י :פסקיו על
 מויענא יצחק כה״ר חיים ה״ד שו״ת

 רח״ם כ״י :סימנים רכ״ה זרוע אור בע״ס
 רס״א כ״י מחוך נדפס ועתה 796

 הגהות תוס' עם בסופו( עוד )וחסר סימנים
 לה״ך ופוסקים בתלמוד ומ״מ הערות וקצת

 מנחם בית ס' בעל יפה מיכאל מרדכי
 השישי ,לייפציג : יפה מהר״ס ותשובות

. 4ס ,לפ״ג
 .וואלטירא משה ב״ר חיים ה״ר שו״ת

, ח׳( ח׳ )זצ״ל

 ח״א )מהרח״ש( שבתי חיים ה״ר שו״ת
 קוגטרום ובראשו אה״ע טור בדיני שו״ת ס'

 באריכות עיגונא דיני כל על העגונות
 , סאלוגיקי : הדינים מכל לוח ובסופו

 תורת )עיין השו״ח חלקי ויתר . 2ס , תי״א
" . חיים(
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 גאוני שו״ת ג״כ *)ועי ;ב״י , תוי״ט בעל

;59, & 62, סי׳ לעיל הגאונים( שו״ת בתראי,
 .עקיבא ב״ר צהלון טוב יום הא• שו״ת 89.

 הטורים כסדר מפתח ובראשו שו״ת רצ״ו
 :ופ״ו פ"ה ב״מ מס׳ על הלכות חי׳ ובסופו

. 2ס , תמי״ד ד״ו
 בפוסקים נזכרו . עלם טלב יוסף ה״ר שו״ת 90.

 רח״ל• סי׳ ל״א בסמ״ג :כמז ואחרונים ראשונים
 פ״ט וכתובות פ״א וסנהדרין וב' פ״א ב״ב ומרדכי

 ממנו. א׳ תשובה זסנהדרין פ״א מרדכי בהגהות נס
 ותתקמ״א תמק״מ סי׳ פראג ד׳ ב״ב מהר״ם שו״ת

 בתולדות )צונן :ס״ סי׳ אלשקר מהר״ם ושו״ת
 מכתב עי' וראב״ן ברש"' וגס .ע״ש( דז״א רש״י
קדמונים(. הגאונים )תשובות בריש שי״ר ה״ר

 והראשון ספרים ד׳ .לב ן׳ יוסף ה״ר שו״ת 91.
 בדיני וח״ב נשים בדיני ח״א לב״ח נחלק

 קכ״ח ובס כללים עשרה חלק ובכל ממונות
 :גיטין מס' על ותום' רש״י חי׳ ובסופם שו״ת

 גולל ב' ספר . 2ס , של״ג ,קונשטנטינא
 על חי' ובסופו אה״ע טור כסדר שו״ת ס״ח

 ג' ספר .2ס ,השגי״ח ,שם :ע״ן מס'
 על הי׳ ובסופו י״ד בטור שו״ת קכ״א צולל

 ד׳ ספר . 2ס ,של״ג , שם :גיטין מס׳
 מס' על חי' קצת ובתוכם שו״ת ל״ב כולל

 , פיורדא . שס״ו , ד״ו :וע״ז קדושין
 :ביחד הספרים ד׳ כל כנ״ל עוד . 4ס ,תנ״ב
. 2ס , א״ת ולמד״ה , ד״א

 : וכזה מהנ״ל משונה ומצאתי ד״א ראיתי ]ואני
 ה״ר לבנו מיגו דיני ואח״ז שו״ת ק״ח ח״א
 מס׳ וחי׳ לשניהם ופסקים תשו׳ ועוד ,דוד

 סי' ואחר שו״ת צ' ח״ב .כלל בו אין הנ״ל
 ח״ב .וכתובות שבועות מס' על אי׳ קצת פ״ח
. וצ״ע[ .וקדושין ע״ז חי׳ ובסופו שו״ת ל״ב

 קארו אפרים ב״ר יוסף ה״ר שו״ת 92.
 נשים בסדר שיטות וקצת שו״ת .הב״י( )מרן

 .שנ״ח , סאלוניקי :אה״ע טור כסדר
 .תקע״א , זאלקווא .ת״ץ , מנטובה

 חלקי יתר ועל . 2ס , תקע״א ,לעמבערג
 איזה ועם . רוכל( אבקת )עיין ,הטורים

. (333 )צעדנער ב״י , הגהות
 : מיגאש אבן הלוי יוסף ה״ר שו״ת 93.

 )תקנ״א(, המתנדבי״ם ]וי״א תקמ״ו שאלוניקי;

.2ס ,״ץ.( 2053—4 ושם 4095 רח״ם עי׳נ

 הלוי והר״א נזיר הלוי יוסף ה״ר שו״ת 94.
 רר״א ב״י : נזירות בענין ורדים( גנת )בעל

. ^12 686, ף

 מטראני משה בה״ר יוסף ה״ר שו״ת 95;
מפתח ובסופו שו״ת קנ״ב ח״א .)מהרימ״ט(

 מעלי שלום חיים ה״ר והשובות שאלות 80;
. ¥. 791 דח״ם פ״י : חידושים עס הכהן

 צבי ה״ר .צבי חכם הנקראות שו״ת 81.
 וחידושים שו״ת קכ״ה .אשכנזי הירש

 )פירשנו ת״ץ , שם .בע״ת , ד״א :ובאורים
 4 תקכ״ז ,פיורדא .ללהד״מ( וחשוד דס״ד ח״ב

 בית נ״כ )ועיין . 2ס ,תקב״ז , זאלקווא
 מס׳ שלו שו״ת קצת עם כנ״ל עוד .אהרן(

 יוסף לה״ר וחי׳ הגהות ועם הנ״ל אהרן בית
 :והגליל לבוב ק׳/אבד נאטהאנזאהן הלוי שאול

. 26 , תרי״ח , לעמבערג
 מרימיני ידידי' ה״ר ותשובות שאלוה 82;

.מ״א( י׳ )אנ״י :עשק צאר בשו״ת נזכרו

 ,מלאוידה חזקיה חי יהודה ה״ר שו״ת 63.
. ל״ט( י׳ )זצ״ל :כ״י

 בהי׳ר מאיר וה״ר מינץ יהודה ה״ר שו״ת 64.
 )מהר״ם קאצינעלנבויגן יצחק שמואל

 וחליצא גיעין סדר ובסופו שו״ת ;מפאדובה(
 עם דצ״א( ג׳ )כ״א מינן אברהם ה״ר לבנו

 ,)פיורדא( סאלוגיקי {שי״ג ,ד״ו : מפתח

 .4ס ..., רוק ,דיהרנפורט ; )תקכ"ו( תב״ו
 ח״ב )פירשנו . 2ס .;.,ותקצ" ,סדילקאוו

 )צעדנער ב״י ,הגהות איזה ועם .דקע״ט(

 סדר נ״כ חיבר פאדזבה ]ומהר״ס (.395 ע'
.דצ״ג([ שם ג׳ )כ״ח וחליצה כימין

 . )הריב״ן( נתן ב״ר יהודה ה״ר שו״ח 85.
• דמ״ט ד״א נש״ק עיין

 י׳ בשנ״א )כ״כ עבאם יהודה ה״ר שו״ה 86.
 רח״ם ככ״י וכן בשמו ח״א שלי ושה״ג פ״ט

 משוא : כ׳ ננ״א ד׳ נקזה״ד אבל .ו.\2 793
 משה בל״ר: ושם 689 ברד״א כן1 יהודה

 ממש ידו כתב רבות שו״ת .ע״ש( יהודה בן
 למהרא״ש כמו זולתו רבים לגדולים וגס

 שלום, רפואה 'וה״ר בירושלים, אבדק״א פייביש
 אלי' ב״ר מבורך חיים וה״ר ,בוטון די והר״מ

 המיוחס יעקב וה״ר חנני', זמהר״א גאליפפי.
 מנחם וה״ר ,עדילה ומהר״ש , פרעש לבית
 וה״ר ,קונפורטי ור״ד ,גוטה ומהר״ן ,הכהן

 אהרן וה״ר ,חאבילייו ומהר״י ,הכהן חסדאי

 689^ 9 רד״א ב״י :וזולתם פרחיא הכהן
. !¥. 793 ורח״ם

 סירקיש )?(שמואל ב״ר יואל ה״ר שו״ת 87;
 , בנת״ה ,פפד״ט : שו״ת קנ״ח .הכ״ח( )בעל

 בשם מהנ״ל עוד .2ס , תקצ״ד ,אופטרהא
 ובסופם שו״ת ״'ה5 . החדשות ב״ח שו״ת
 וה״ר סעגדר אלכסנדר ה״ר מהמלבה״ד קו״א

.2ס ,תקמ״ה ,קארעץ :מרגליות זלמן אפרים
1 העליר הלוי ליפמאן טוב יום ה״ר של״ת 88.



ששת יצחק שוי׳ת 558 יוסף שו״ת

 ח״ב . 2ס , ת״א ,קונשטגטינא : הדינים
 כסדר ואה״ע וי״ד א״ח בדיני שו״ח קי״א

 שו״ת קכ״ד ח״ג . 2ס ,ת״ה ,ד״ו : השורים
 קדושין מס׳ על חי' ובסופו ח״מ טור בדיני

 כתובות מס׳ על והרי״ף הר״ן על וחי׳

 . 2ס ,ת״ה ,ד״ו : אה״ע טור בדיני וקדושין
.2ס תקכ״ח, פיורדא, החלקים: ג׳ כל כנ״ל עוד

 ב״ר קולון יוסף ה״ר ותשובות שאלות 96.
 ונחלק שו״ח קצ״ל .)מהרי״ק( צרפתי שלמה

 כסדר הדינים ולוח מפתח עס וסימנים לשרשיס
 דוד: ב״ר מאיר ה״ר לתלמידו והקדמה הרמב״ס

 , חש״ד , קונשטנטינא . 4ס , עט״ר ,ד״ו
 . תקנ״ח , זאלקווא .שי״ז , קרימונה .)ש״י(

. 2ס , תקצ״ד סדילקאוו .תקג״ח לעמבערג,

 חיים בה״ר באסן יחיאל ה״ד שו״ת 97.
. 2ס , תצא״ו , קוגשטנטינא . באסן

 וקצת שו״ת נ״ו . רב בי יעקב ה״ר שו״ת 98.
 וה״ר הלוי מאיר וה״ר פאסי למהר״י שו״ת
 לאור והמוציא והרדב״ז אליקיס ב״ר ברוך
 הרשב״א תלמיד חי׳ ואח״ז עזרא ן׳ שלמה ה״ר

 על הנ״ל המחבר ומי' קדושין מס' קצת על

. 4ס , תחי״ה ,ד״ו : כולה
 קצ״ב .)מהרי״ו( ווייל יעקב ח״ר שו״ת 99.

 והלכות ודינין שו״ב הלכות ואח״ז שו״ת
 לר״מ הלכות ופסקי אגודה מם׳ הי׳ ובסופו

 : בסופו להלכות מסודר מפתח עס מירזבורג
 .שט״ז , קרימונה . ש״ט , שם ,רפ״ג ,ד״ו

 ,סדילקאוו . שצ״ב ,ד״ו . של״ם , האגווא

. 4ס , תקצ״ה , קאפוסט .תקצ״ב

 .לוי לבית ישראל ב״ר יעקב ח״ר שו״ת 100.
 לשונות קצת להבנת סימנים ל׳ גס שו״ת ל'

 .4ס שע״ד, ד״ו, : הפוסקים וגדולי הראשונים
 וקכ״ד כלליס בעפרה ס חלקי ב׳ כנ״ל עוד

 מפתח עס הנ״ל שו״ת גס בס ונכללו סימנים

.2ס ,שצ״ב ,ד״ו :בסופו
 ראה .פינצו ישראל יעקב ח״ר שו״ת 101.

 עיקרי הרג ג״כ והזכירם בכ״י יצחק פחד בעל
 עיין . בכ״י ג״כ ראם ניפי חננאל וה"ר הד״ע

. צ״ז י׳ זצ״ל

 : סימנים ל״ב .•הלוי יעקב ח״ר שו״ת 102.
החלומות( בעל )עיין , 939 רד״א ב״י

... נדפש

 סג״ל מולין משה ב״ר יעקב ה״ד שו״ת 103.
 ,ד"ו : מפתח עם סימנים רג״ל ,)מהרי״ל(

 . שט״ז , קרימוגה .שט״ז , סביוגיטח , ש״ט
 בחסרון כנ״ל עוד . 4ס , של״ם ,האנוואה

 ■ : סימנים ר״ה רק בו ואין רבות תשובות
 1 רד״א ]ובכ״י . 4ס ,תקס״ז , סלאפקאוויץ

 "ג.( 1068, ף ק״ד הוא )ואולי תקמ״ב
. ע״ש[ עוד נדפסו שלא שו״ת קפ״ה

 ...שאלוניקי ד׳ מולכו יעקב ה״ר שו״ת 104.
 היד״א ולה״ר .שלם( לב ס׳ משוף )הוא שי״ב כ"כ
בשמו. ח״א שלי ושה״ג צ׳ י' בשג״א כמ״ש בכ״י היו

 כ״י. ,חלקים ב' .פראגי יעקב ה״ר שו״ת 105.
 וישם לקח וממנו בכ״י חיד״א ה״ר ראה אחד וחלק

 ושה״ג פ״ח י׳ בשג״א כמ״ש יוסף ברכי ספרו על
. בשמו שלי

 אברהם ב״ר איילנבורג יצחק ה״ר שו״ת 106.
. 687, 1287, ף רד״א ב״י :משה

 : סימנים ש״ך אלפסי יצחק ה״ר שו״ת 107.
 המו״ד . תקנ״ד ,ווין . תקמ״א , ליוורנו

. 4ס ,)רוסיא(
 די ב״י : יהודה כ״ר יצחק ה״ר שו״ת 108.

. ״\ו. 1033/4 רוסי

 . )הריב״ם( מאיר ב״ר יצחק ה״ר של״ת 109.
. דנ״ב( הקבלה שלשלת בם׳ )עיין

 שו״ת: ש״ל מרדכי ב״ר יצחק ה״ר שו״ת 110.
 הגהות עם ]ובש״י . 4ס , דגיאל בבית ד"ו
. הוא[ עעות : ונ״ב המחבר שם נמחק שבידי ב״י

 מלאטאש עמנואל ב״ר יצחק ה״ר שו״ת 111.
 ווין בכ״י נמצאו מהם )וצ״ד סימנים ק״י

 בשם והערות הגהות עם . ע״ש( 55
 ה״ר מאת צבי ועטרת מרדכי הגהות
 מכתב עם פרירלענדער צבי מרדכי
 ,ווי! .גאלדענטהאל יעקב וה״ר רשד״ל

. 8ס ,בת״ר
 )אחי הלוי שמואל ב״ר יצחק ה״ר שו״ת 112.

 : מס קצת חי׳ וה״ב שו״ת ח״א , ב״ה • הט״ז(
. 2ס , תצ״ו , נייוויט

 . )הריב״ש( ששת ב״ר יצחק ה״ר שו״ת 113.
 : להלכות מסודר מפתח ובסופו שו״ת תקי״ח
 . 4ס שי״ט , די״ט ריווא . 2ס ,ש"ז ,קושט׳

 בכ״י שו״ת לו ועוד . 2ס ,תקס״ה , לבוב
]ג״ח . 50 ליידן בכ״י ונמצאו נדפסו שלא
 הלכות וחי' רז״ל ודעת הפשוע ע"ד עה"ת פי'
 בר ס' נקרא די״ע ריווא ובדפוס .מם׳ קצת על

 שיראה כמו הראשון קושע' ד' ע״פ ונדפס ששת
 מעורב ל״ו הי' בתוך הראשון המגיה הגהת הרואה
 בשי' אבל ,ביניהם הבדל בלי המחבר בדברי
 הגה״ה"" מלת עליהם ושם המגיה דברי הבדיל קל״ה

 אמר מלות הנ״ל מקומות בב׳ והרואה .כראוי
 , זה הוא מי ויאמר ישאל ריד״ס בדפוס שמואל

 ונקרא קושנן' בד׳ הס' המגיה שהוא ידע ולא
 ה״ר ע״י נדפס ובריד״ע • הלוי שמואל שם

 מרקריאה יעקב ה״ר בהגהת אועולינגו יוסף
. ושם[ ע״ש הרופא



מיימון משה שרת — 559 — ישראל שרת

 שאלוגיקי, :מברונא ישראל שו״תה״ר 114.
 שטעטין, .4ס לפ״ג( והדלית )החכמ״ה תקנ״ח
•40 ,כת״ר

 חביב ן׳ יעהב בה״ר לוי ה״ר שו״ת 115•
 החדש קדוש הל' על פי' ובתוכם )מהרלג״ח(

 בדברי סמיכה עניני על וקונטרס להרמב״ס

 :רב בי יעקב ה״ר ובין בינו שעברו ריבות

. 2ס ,שכ״ה ,ד״ו
 וקצת מפירארה ליווא ירודה ה״ר שו״ת 116.

 .4ס ...,ש ,פירארה : טינץ הר״א שו״ת
.דל״ט( ח״ב )פירשנו

 די אברהם בח״ר מאיר ה״ר שו״ת 117.
 ,אזטיר :חי׳ קצת ובהופו שו״ת לס .בוטון
. 4ס ,הית״ה

 הואמהר״ם ברוך ב״ר ה״רמאיר שו״ח 118.
 שו״ת ונקראו שו״ת שט״ו .מרוטונבורק

 . 4ס ,שי״ז ,קריפונה :הקצרות מהר״ם
 מהם נעתקו המיימזני הגהות רוב בי כ' ]ובש״י

 .נהירא[ ולא .518 ע׳ בצעדנער וכן "\י. 42 ע״ש
 מלא עד עליהן ונוכף הנ״ל השו״ת רוב עוד

 קדמונים ושאר רגט״ה ותקנות סימנים תתר״כ
 הרוקח מיסוד עבירה כל על השובה ודרכי

 שלפניו מגדולים חשובות בס ובאו ועלו
 ,סדילקאוו . שס״ח ,פראג :ושלאחריו

 :ולזולתו לו שו״ת תרע״ו עוד .2ס ,תקזנ״ה
 שי״ג בעל ]וביד .764, י{ רד״א כ״י

 ,שז״ת ת״ר עד קלף על ישן כ״י קובץ ג״כ ראיתי
 בארוכות ולא בקצרות נדפסו לא ממצים ויותר

 יותר כפלים בכ״י לפעמים נמצא מהנדפכות וגם
. בנמוך[ ועיין מהנדפס

 נדפס ח״ג .הנ״ל ברוך ב״ר ם מהר״ שו״ת 119.
 רפאל ה״ר הגהות עם נושן ישן כ״י מתוך
 זלקינד שלטה ב״ר ראבינאוויץ נטע נתן
 שאול יוסף ה״ר וחי' הערות תוס׳ ועם

 המפתחות ולוח בראשו נאטהאנזאהן י הל!

. 4ס ,כת״ר ,)לבוב( :בסופו

 על האחרונים מרוטנבורק טוהר״ם שו״ת 120.
 מהר״ס מגזע רוטנבורק משה לה״ר ש״ע ד׳

 : בקאזמיר ואח״ז וולאדאווי אבד״ק שהיה ב״ב
. 2ס ,1857 לעכבערג,

 הררב״ז(. שו״ת )עיין .השמים מן שו״ת 121.

 שמריה ב״ר הענדיל מנוח ה״ד שו״ת 122.
. ו.\2 650, רד״א כ״י :יבמה בענין

 )הרמ״ע(• טפאנו עזריה מנחם ה״ר שו״ח 123.
 עמוקות ומשניות סוגיות כמה ופי׳ שו״ת
 וג׳ ז״ל הרי״ף פי׳ העתק ע׳—קכ״ז ובסי׳

 )ועיין ע״ש כתובות במס׳ המורות הלכות
 , דיהרנפורט . חש״ד ,ד״ו :רעים( המים

 :כ״י , הגהות איזה )ועם . 4ס תקמ״ח,
. (530 צעדנער

 ,ד״ו :הריקנאטי מנחם ה״ר שו״ת 124.
"ג.( 45 )ש״י . 4ס , חש״ד

 רוטנבורג זיסקיגד מרדכי ה״ד שו״ת 125.
 :שו״ת ל״ד משה ה״ר ולבנו לובלין אבד״ק

. 4ס תק״ו, שם, .תע״ו ד״א, תנ״ו. המבורג,
 נפתלי ב״ר מאטיל מרדכי ה״ר שו״ח 126.

. 4ס ,תמ״ב פיורדא, בטורבין: דיין הירץ

 וס׳ המבוא ע״ס כרשילייו החכם שו״ת 127.
 דבר לקיים ,ו לאריסע המליצה וס׳ המאמרות

 ההגיון בעיון המסתפקים על ולהשיג והפכו
 אברהם ה״מ ע״י נעתקו .הנ״ל הפריס בג'
 : שלום שמואל ב״ר יהודה ב״ר יצחק ב״ר

. 8 רש״ף כ"י
 . )הרמ״א( איסרלש משה ה״ר שו״ת 128.

 .ת׳ ,קראקא :בסופו מפתח עם שו״ת קל"ב
 עוד . 4ס , ת״ע ,העגא .ת״ע , המבורג

 יינס סתם מענין קכ״ד סי׳ בהשמעת כנ״ל
 ,ד״א : המהרש״ל עס ויכוחים קו״א ובסופו

 הגהות )ועם . 2ס תקצ״ו, ,סדילקאוו .תע״א
. (576 צעדנער :ב״י ,עטרין הר״י

 ומפתח שו״ת ק״מ אלשיך משה ה״ר שו״ת 129.
 , ברלין .4ס , כמש״ה ,ד״ו :בסופו
. 2ס , חמ״א

 שו״ת קכ״א .אלשקר משה ה״ר שו״ת 130.
 . 4ס , שי״ד , סביוניטח :בסופו מפתח עם

 השגות בו קי״ז ]וסי' . 2ס , 1834 ,סדילקאוו
. השגות[ ועיין ,לרש״נן האמונות ע"ס

 שו״ת קכ״ד גלאנטי. משה ת״ר שו״ת 131.
 ואח״ז ידידיה ה״ר לבנו פסק קכ״ה וסי׳ לו

 אבוהב יצהק לה״ר מקצתה ביצה מס׳ על הי׳
 ב״ק גיעין יבמות והי׳ הנ״ל מהרי״ג וסיימה

 וחי׳ שבועות מש' על הר״ן וחי׳ וע״ז ב״ח

 . 2ס ,שס״ח ,ד״ו :דב״מ פ״א על הריטב״א
. גלאנטי( חי׳ )ועיי;

 מרדכי ב״ר משה לה״ר הרמ״ז שו״ת 132.
. 4ס ,כאש״ר ,ד״ו : זכותא

 שו״ת תתמ״א מטראני משה ה״ר שו״ת 133.
 א' כל אחר הדינים ומפתח ולוח חלקים ב׳

. 2ס , צ׳—שפ״ט , ד״ו : מהם
 )הרמב״ם( מיימון ב״ר משה ה״ר שו״ת 134.

 הארצות כל מחכמי ומכתבים ואגרות בדינים
 הנז׳ הרמב״ם ושו״ת אגרות בקובץ נכללו ולא

 . 2ס ,הרצ״ו ,קושט׳ : ע״ש א׳ באות
 שבידי כ״י הגהות עם בש״י ]אבל . ¥.( 54 )ש״י

אותן שהם ונ״ל :ונ״ב הנ״ל מולא״ מלת נמחקה

.71
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 מכל ערבי בל׳ של שו״ת עוד .וכו׳[ אגרות
 שס״ב ובו לעברי ונעתקו ערביים חכמי
 מהם ]ואולי .^.( 55 )ש״י : ב״י ,שו"ת

 הדור פאר ס' והדפים תמה הר״מ העתיק
. זה[ עיין

 מינץ משה ה״ר ותשובות שאלות 135.
 שו״ס קהלות תקנות ובהונם שו״ת ק״מ . סג״ל

 :וסדרן וחליצה גיטין דיני וכל תקנות ושארי
 ויר״א ,שאלוניקי . 4ח ,טוב״ה שנ״ה ,קראקא
 יוסף ה״ר נוספות ועם . 2ס ,)תקס״ב( מש״ה
 . 2ס , 1827 ,פראג : ח״א , מינץ יצחק

. 4ס , תור״ה , לבוב

 גירונדי נחמן ב״ר משה ה״ר שו״ת 136•
 להרמב״ן מיוחסות שו״ת פר״ח .)הרמב״ן(

 לוח ועם מהן( וג' כ׳ )מלבד להרשב״א והס

 הפרדס ולקועי הרגמ״ה ותקנות המפתחות
 ,קושט׳ :וכו׳ וכו' הגויה ורפואות לרש״י

 עוד . 4ס ! רס״ג שם, . 4ס או 2ס ,עט"ר
 זאלקווא, :המפתחות לוח עם לבד כנ"להשו״ח

 :ב״י , הגהות איזה )ועם . 4ס , חקנ״ח
. (593 ע׳ צעדנער

 ול״ד .ב״י ,פרובינצאלו משה ה״ר שו״ת 137.
 אחיו לנכד בצדם הגהות קצת עם מהן תשוב׳

 בב״י נמצאו פרובינצאלו אליעזר ה״ר

. כ׳ 55 הפליט
 קאצינעלנבויגן לבית משה לה״ר שו״ת 138.

 ה״ר ולבניו . [8ס 1857 ,פשד״מ : ]נדפס
 הירש צבי וה״ר אליעזר וה״ר פינחס

 הריף ליזר ה״ר ולחוחנו (73 פי׳ לעיל )ועיין
 כהנא ברוך וה״ר שור יעקב ה״ר וזקנו

 יעקב וה״ר כהן יעקב ולה״ר רפאפורט
 לה״ר שו״ת וקצת יהושע( פני )בעל יושע
 ,788—9 רח״ם ב״י :וזולתם כהן רפאל

 ,טשערנאוויץ .אינרא משולם לה״ר שו״ת 139.
. 8ס ,1862

 :ראובן ב״ר גירונדי נסים לה״ר שו״ת 140.
 . 4ס , וש״ב ,קושט' . ו׳—ש״ה , רומ״א

 : ההלכות לסדר ומפתח שו״ת תום׳ עם עוד
 , מיץ . לעומ״ר , שם .שי״ז , קרימונה

 חמו״ר . תקמ״ו( : )וצעדגער תקל״ו
. 4ס , )רוסיא(

 ערבי מל׳ נעתקו גאון סעדיה רב שו״ת 141.
 ושו״ת הגאונים שו״ת בקובצי קצתם ונדפסו

 מדרש ס׳ וכסוף העטור ובס׳ צדק שערי
. ע״ש רפ״ב קושט׳ ד' שמואל

 • חלקים ב׳ דיינא עזריאל לה״ר שו״ח 142.
 מ״ה ע׳ בשג״ב כמ״ש בכ״י ראם היד״א וה״ר

. במקומו שלי ושה״ג

 עשר על מנחם ב״ר עזריאל לה״ר שו״ת 143.
 מרב לקוטים . אמונה דרך )עיין . ספירות

. גאון( האי

 : הכוכבים מצב ע״י העתידות בעניני שו״ת 144.
.780 רח״ם ב״י

 :ולהב״ת מקראקא פייביש לה״ר שו״ת 145.
. 690, רד״א ב״י

 האי ורב שרירא ורב פלטוי לרב שו״ת 146.
 : קדמון ואור ספירות עשר בענין הגאונים

. וז״ז \.2 964, 989,׳ 999, ן( רד״א ב״י

 שער שמואל לה״ר פסח ענין על שו״ת 147.
. ל״ז( ש׳ )זצ״ל :יוא״ל ב״י . אריה

 שלמה לה״ר טורים ד׳ על ופסקים שו״ת 148.
 אבות לב )נע״ס הלוי לבית יצחק ב״ר

. ס״ד( ש׳ )זצ״ל :וכו׳(

 הירשהעת. ה״רצבי שו״תמהר״ץ. 149.
 בדינים שו״ת ע״ה ח״א : חלקים ג׳ שו״ת

 המקדש עבודת בשם קו״א ע״ו וסי׳ שונים
 . בזמה״ז הקרבנות עבודת אפשרות על

 אגדות על חקירות . בינה אמרי מאמר ח״ב
 ובקורות , התרגומים ועל וירושלמי בבלי

 קנאות מנחת מאמר ח״ג . שונים בענינים
 :באשכנז המחדשים הרבנים אסיפות נגד

 : מאמרים בתוס׳ עוד .4ס ,תר״ט , זאלקווא
. 4ס ,תר״י , שם

 מרדכי בב״ר הטרוקי צפניה ב״ר שו״ת 150.
 :בקוצר שחיטה הלכות על הקראי החזן

• )אר״ץ(

 : האמונה עניני ועל הקבלה על שו״ת 151•
. יוא״ל ב״י

 די ב״י : שלמה ב״ר שבתי ה״ר שו״ת
. ״ג 1237״/ רוסי

 אדרת בן אברהם ב״ר שלמה ה״ר שו״ת 152.
 :כמו חלקים וכמה קובצים בכמה )הרשב״א(

 : מרובעות באותיות נושן ישן ד' שו"ת ת"ך א(

 קי״ע ב( . 4ס ,ר״מ( ,די״ט )ריווא חמו״ד
 נדפסו ]ואולי לזולתו תשובות וגס אחרות שו״ת

 ן< מרד״א וכנראה פסוקות הלבות בסופם

 . 4ס ,רע״ו , קונשטנטינא : ע״ש[ \.2 677,
 ח״א פו״ת עוד ג( • 2ס , רצ״ט , בולוניא

 הפוסקים מ״מ תום' עם שו״ת ורנ״ה אלף

 . 2ס ,ש״ה ,ד״ו : מפתח עם והדינים
 .2ס ,תקע״ב ,ווין . 4ס , של״ם , הענויא

 ממונות בדיני שו״ת ה״ה ה״ב שו״ת עוד י(
 מהרי״ל הוא הרמ״ה שו״ת קצת ובסופו

 שו״ת להן קורין ויש אדם תולדות ונקראים

 עוד ה( . 2ס ,זי״ת ,ליוורנו : האחרונים
, ליוורנו : סימנים תמ״ח ח״ג שו״ת
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 או חבים ן׳ הלוי שמואל ה״ד שו״ת 162. ׳
 67 )ש״י :בכנה״ג הובא .כ״י ,חקאן ז
. בשמו( שלי ופה״ג בקוה״ד ועיין ז

 )הרשד״ם( מודינא די שמואל ה״ד שו״ת 163. :
 פסקי הנקראים הראשונים חלקים ב׳

 בחיי נדפסו עוריס ד׳ על שו״ת הרשד״ם
 חש״ר ,קושט׳ : שו״ת ש״י ח״א .המחבר

 הגהות עם בש״י אבל . .¥2 750, ? ורד״א )ש״י
 : עליו ול קושט׳ מלת נמחקה שבידי כ"י

 . 2ס ,דש״ן( : ורמ״ס .ש״ן , שאלוניקי
 )רד״א שמ״ז ,שאלוניקי : שו״ת שט״ז ח״ב

 . 2ס ,ש״ן( : נכתב הנ״ל בש״י אבל . שם ורח״ס
 ע״י שנית נדפסו מאד ומוטעה רע הדפוס ולהיות

 : והם גדולה הקדמה עם הטורים כסדר מסודר בנו
 מפתח עם וי״ד עוא״ח בדיני שו״ת רמ״ח
 בדיני שו״ת ורמ״ד ,בראשו הדינים ולוח

 , שאלוניקי :כנ״ל מפתח ועם טוא״ה

 עם טוח״מ בדיני שו״ת תס״ד . 2ס ,בדש״ן
 , שם . ליצירה חשנ״ה , שם :כנ"ל מפתח

.פנויים[ בקצת דשל״ט ח״ב ]ופירפט . 2ס תקנ״ח,

 יחיאל בה״ר שמעון ה״ד של״ת 164.
 לה״ר היו מהם ורבים .ב״י , קאסטילאץ

 ח״א שלי ופה״ג ל״ה בשג״א כמ״ש בכ״י חיד״א
ע״ש. בפמו

 טאווריג: אבד״ק זרחי שמעון ה״ד שו״ת 165.
. ווילנא פה נבדו כ״י

 . בגמרא ושיטות שמריה ה״ר שו״ת 106.
. ע״ש( דמ"ט השה״ק בפס \.2 71 )ש״י

 הערץ נפתלי ה״ד הרופא . חכם שאלת 167.
 הלנת בענין . שלעזינגר כ״ץ מורי ב״ר

, 8ס ,חש״ר , פפד״א :המתים
.אברהם( קנה )עי׳ . חכם שאלת 168.

 היסודות בטבע השובה חצי החכם שאלת 169.
 ליירען כ״י קראי: לחכם וכו׳ ואיכותם

, נ\2 52/4
 בענין הב״י( )מרן קארו יוסף ה״ר שאלת 170,

 ן׳ ר״ש ותשובת בא״י הצדיקים קבורת
.1142, י! רר״א כ״י :ע״ז הלוי אלקבץ

 רפאל ה״ר .תורה הכהניים שאלת 171.
 ש״ס על חי׳ .הכהן זיסקינד יקותיאל כ״ר

; 2ס , תקנ״ב , אלטונא :קדשים סדר

 ב״י ישראל ה״ר . הנשמה שאלת 172.
 : שו״ח בח״י הנשמה על מאמר .הכהן יוסף

:דקפ״ב ח״ב )ופירפט .16ס ,שכ״ג ,לובלין
 .^ו. 363,0 )רד״א .8ס ,שפ״ג ,שם .שכ״ז( ׳

 בל״א כנ״ל עוד .שכ״ג( :וצ״ל הנ״ל הוא ואולי
 ,8ס ,שנ״ח פראג, :חיים ב״ר יצחק ה"ר ע״י

.ר'( דף גא״ל צונן )ועיין

 ג׳ )סי׳ האחרונים אלה ושלש .2ס ,תקל״ח
 שו״ת עוד י( .2ס , חקע״א ,לבוב : (וה' ד׳

 חכמ״ה נת״ן ,שאלוניקי :שו״ת ש״ל ח״ד
 : דנ״ב גא״ל כצונ״ן ודלא . לש״ג ה׳ )בלא

 רצ״ע ח״ה הנ״ל שו״ת עוד ז( • 2ס ,תקס״ח(
 הגהות כעין פאלאגי הר״ח חי׳ ובתוכן שו״ת
 והא״ר השיבנ״ו ליוורנו, לחיים: רהטים בשם

 שו״ת ,הבתים ס׳ ג״כ )ועיין . 2ס ,)תקפ״ה(
 נמצאו 693—4, ף רד״א ובכ״י .הרמב״ן(

. הנדפסות הן אם נודע ולא הרשב"א תשובות תמ״ד

 ב״ר שלמה ה״ד ותשובות שאלות 153.
 שו״ת קצ״ז ח״א .)מהרש״ך( הכהן אברהם

 חי' ושארי להרמב״ס גירושין הל׳ באור ואח״ז

 נפרד ח״ב . 2ס ,שמ״ו ,שאלוניקי : דינים
 דבורי קצת וחי׳ ופי׳ שו״ת רל״ו א( :ראשים לשני

 שלשים ב( .בסופו ומפתח לוח עם תוספות
 רל״ו גמיר לאחר שחבר לח״ד דשייכי שו״ת

 ח״ג . 2ס ,בש׳׳ן ,שאלוניקי :הנ״ל שו"ת
 ק״ט ח״ד .2ס ,דש״ן ,שם : שו״ת קכ״ב
.4ס ,ת״צ ,שם :שו״ת

 שלמה ב״ר יצחק ב״ר שלמה ה״ר שו״ת 151.
 שו״ת ל׳ וכולל חלקים ב׳ . הלוי לבית

 י״ד ,י״ד ש״ע בדיני ול' א״ח ש״ע בדיני
 , שאלוניקי :מ״מ לש"ע ונ״ו אה״ע לש"ע

. 2ס ,תי״ז( : דרמ״ה ח״ב כפירפט )ודלא תי״ב
 . מווירונא הרופא לוי שלמה ה״ד שו״ת 155.

 , ד״א :עניניס ושארי הראש גלוי על

.8ס ,תצ״א
 לוריא יחיאל ב״ר שלמה חי׳ר שו״ת 156.

 בגלילות הנוהגים ופסקים שו״ת .)מהרש״ל(

 , 4ס של"ה, ,לובלין : ומפתח לוח עם אשכנז
 קונל בהוסו נדפס ]ואולי 2ס ,שנ״ט ,שם
 ועי׳ ,מרמי בדיני תאומים יונה חיים ה״ר
 . 4ס , שפ״ב ,לובלין . פס[ ומ״ש דיונה עלה

 . 2ס !חש״ד , קאשוסט . תקכ״ח , פיורדא
 הוא ט״ש ע״כ ש״ד ,לובלין :בש״י ]ומ״ש

. ואח״ז[ שי״ט משנת גב״ע בו שנמצאו לפי

 עדות )עיין . משה בן שלמה ר׳ שו״ת 157.
, נאמנה( ה׳

 י , מנטובה :נורצי שלמה ה״ד שו״ת 158.
,4ס , שמ״ח

 דוראן שמעון בה״ר שלמה ה״ר שו״ת 159.
• .2ס תק״ב, ליוורנו, :שו״ת תרל״ה )הרשב״ש(.

 )בן אברהם ב״י טוב שם ה״ד שו״ת 160.
 ב״י :בקבלה ספירות עשר על ?( גאון

.ו.\211/3 מינכען
 נא״ל )צונן :כ״י .חזן שמואל ה״ר שו״ת 161.

. ?( הערה דתנ״ד



ישראל שארית 562 ת ו שאלה

173.

171.
175.

176.

 י בדינים שאלות .גאון אהאי דרב שאלתות
 . ומסודר תשובותיהן עם התורה מצות הכל

 ■ : בסופו הדינים מפתח עם התורה כסדר
 183. • שליש( שאילת ג״כ )ועיין . 2ס רננ״ו, ,ד״ו
 ן״4 עד תישב ב״י שלמה ה״ר פי׳ עם עוד

 ׳ । ב״ר יהודה ה״ר פי׳ ואילך ומשם הבא כי פ׳

.624, ף רד״א ב״י :בניסן

י השירים(. שיר פי׳ )עיין ישוב. שאר

.יהודה( מנחות )עיין . בנך ישוב שאר

 186. טאיטאצק. יהודה ה״ר יהודה. •שארית
 בתוס׳ גפ״ה וחי' יי׳ד בטור הב״י על באור
 ואח״ז הב״י הביא שלא פוסקים שארי דברי

 !37 ׳ יי?נלישא טאיטאצק: יוסף ה״ר שו״ת
. 4ס ,השנ״י

177.

178.

179.

180.

 מ״ם ליב יהודה ה״ד .יהודה שארית
 מליחה הל׳ על באורים . ביאנאוויץ וכ״ץ
 וחי' הש״ע חלקי בכל הלכות ופסקי ותשו׳

. 4ס , תר״א ,ווילנא : גפ״ת

 ליב יהודה שלטה ה״ר יהודה. שארית
 מרדכי ע״י ישראל הצלת . רפאגורט הבהן

 : מחלקות בד׳ ושיחה שיר בארח ואסתר

 העתים לבכורי נס ונספח . 8ס , 1827 ,ווין
. תקפ״ח לסגת

 . וירגא ן׳ יוסף ה׳׳ר .יוסף שארית
 שבט לו קרא כבראשונה הספר בראש )וכ׳

 הגמרא דרכי על .שמו( שינה ואח״כ כישור
 עולם הליכות בס' נזכרו שלא הסוגיות וכללי

 ועם . 4ס , שי״ד ,אדרינאפול : כריתות ום׳
. 4ס , שמח״ה , בנמוכה :בסופו מפתח

 כרדסי ב״ר יוסף ה״ר .יוסף שארית
 מרדכי ובאורי שו״ת . כקראקא כ״ץ גרשון

 מועד וסדר והלק״ס ברכות ומס׳ נזיקין כדר
 . 4ס ,ש״ן ,קראקא :ח״מ מטור קצת ועל
. 4ס ,תקכ״ז ,פיוררא : לבד השו״ת הלק ורק

188.

189.

190. !

191.

192•

193.

 194. " צאייאח ן׳ יוסף ת״ר .יוסף שארית 181.
 מיד״א וה״ר .יצירה ס' ופי׳ הצירוף בחכמת

 שלי ושה״ג נ״ז י׳ בשג״ב כמ״ש ,בכ״י ראהו
.בשמו ח״א

 בן ש״ט ב״ר יוסף ה״ר .יוסף שארית.182
 וחשבון העבור מלאכת על . הי ישועה

 והלכות והנוצרים הישמעאלים וחדשי לוחות

 .8ס שאלוניקי,רפ״א, שקול: בשיר והכל שחיטה
 פי׳ עס :כתוב ^.2 832, ף בק״ד כי ]ודע

 :נ״ב שבידי כ"י הגהות כס בש״י אבל . המחבר
 לה״ר רחב פי' עם כנ״ל עוד • פירוש[ בלי

 יות5הפר וסימני הכהן פרחיה ב״ר דניאל
 | שאלוניקי, הסהן: שמואל ה״ר לאחיו בחרוז

 : לו נלוה ש? 1361 ]ובראח״ש . 8ס ,שכ״ח
 כל' אלפונפו לוחות וכאור חיים ארחות כ׳

 . ביחד[ נ״כ נדפסו ואולי . זכות לר״א ספרד

 . זקנים( דעת )עיין . יוסף שארית

 יואל ב״ר יעקב ה״ר .יעקב שארית
 ועל וח״מ עה״ת הי׳ . דליטא כבריסק

.4ס תפ״ז, ,אלפונא הש"ס: מס׳ בקצת אגדות

 כשה ב״ר יעקב ה״ר .יעקב שארית
. 8ס יראת״י, ד״א, התפלה: דיני כל .מליסא

 שלמה ב״ר יעקב ה״ר .יעקב שארית
 יעקב הולדות ס׳ ועמו דרושים . באטאלק

 .2ס אשכו״ל, ,שאלוניקי :רז"ל מאמרי באורי

 כה״ר יעקב ישראל ה״ר .יעקב שארית
 במדבר ויקרא ע״ס דרושים .אלנאזי יו״ט

 ופי' דרושים שבת פני ובסופו ודברים
 :זה( עיין לשון מענה ס׳ )ואח״ז ש״ס הגדה

 שבת פני וכלי . 2ס , תקי״א , קונשבנסינא
 . 2ס ,תקי״ם( : )ד״א תקו״ם , ליוורנו :הנ״ל

 דוד כשה לה־׳ר קבלה .יעקב שארית
. יוא״ל ב״י :ואלי

 כה״ת ופשעים דרושים . יעקב שארית
 .797 רח״ם ב״י :למי נודע לא ,וח״מ

. יעקב( שבע )עיין . יעקב שארית

 ב״ר ישראל ה״ד . ישראל שארית
 ותחנות ושירים פזמונים . גגארה כשה

 .4ס חש״ד, ,ד״ו :ישראל זמירות מש׳ שנשמטו
 באמ״ד נמצא כ״א כלל נדפס לא רמש״ש ]ולדעת

. \.[2 256 א׳ הבזכיר עי׳ .ב״י
 נחמן ישראל ה״ר -. ישראל שארית

 : ונדפס ,שו״ת .דראביטשער יוסף ב״ר
)תנ״יי׳ק״כ(.

 ב״ר ריז ישראל ה״ר . ישראל שארית
 כמה כל גפ״ח חי׳ .סנ״ל איצק יצחק

. 2ס ,תקב״ז ,ברלין : מס׳
 ב״ר כן מנחם ח״י .ישראל שארית

 אחר ישראל קורות ספורי . הלוי שלמה
 ן׳ לר״י כבשר קול ס׳ בו ונכלל היוסיפון

 גליות וראשי השבטים עשרת על עקרא
 בל״א ה״ק ה״א זמנו עד והרבנים והגאונים

 יוסיפון: מס' ח״ב או כלבות ג״כבתר ונקרא

 , פיורדא . 8ס ,תק״ג ,שם .4ס ,תק״א ד״א,
 .8ס תקל״א, י״א, .±ס ׳ תקי״ז שם, .הקי״א
 הנ״ל תקלי׳א משנת די׳א ראיתיו ]ופתה

 כ׳ לשפד ומעבר .*פנית נדפס* : בשפר וש׳
 שהס׳ מ״ם ברוך יוסף ב״ר קאשמן ה״ר המדפיס

 .וכו׳ וכו' שנה שלשיס לערן•* זה אצלו נדפס הזה
 לאחב״י שקרה מה לספר אחד פרק הוסיף ובסופו



ירושלים שבחי — 563 — ישראל שארית

 עד תק״א משנת בפרט אמ״ד ובק״ק בכלל בעולם
 , ד״א מכאן ושמי ע״ש תקל״א שנת ועם

 דיהרנפורט ומ״ששס[. יוסיפון ועי׳.4סחק״א,
 : צחה הקודש בלשון כנ״ל עוד .4ס , 1799

 ,תקס״ד : )וי״א תקמ״ד ,לבוב ... זאלקווא

 עוד . 8ס , תקע״ח , ווילנא .שני( ד' ואולי
 )להר״א דמשק משא ובסופו בלה״ק כנ״ל

 על נוראה עלילה ספור מאהר( מענדיל
 לפ״ק: ת״ר בשנת ורודוס בדמשק היהודים

, 8ס , תרי״ח , ק״ב .)לבוב( חמו״ד
 אליהו ב״ר משה ה״ר . ישראל שארית 195.

 ,שאלוניקי :דרושיה .ברודים רב ישראל

. 2ס השע״ר ז״ה
 מד׳ יותר שירים קונן .ישראל שארית 196.

 כ״ח ועי׳ ל שד" ב״י :מזרחית בכתיבה מאוח
 כ' רומא בני כמנהג למחזור ובמבוא .דט״ו ד׳

 שלא אחרים שירים וכולל נגארה לר״י שהוא

. דט״ז ע״ש עוד נדפסו

 , ישראל זרע )עיין . ישראל שארית 197.
.נשים( מעשה

 הלוי שאול ה״ר . נפש שארית 198.
 )פירשט :ב״י ,הנפש השארת על .מורטירא

.דשצ״א( ח״ב

 הכהן בנימן ב״ר יעקב ה״ר .יעקב שב 199.
 :ב״ח הטורים, כסדר שו״ת פפד״מ. אבד״ק

. 2ס ,תק״ב , פפד״ט
 ב״י ליב אריה ה״ר .שמעתתא שב 200.

 בש״ס שיטות בשבע פלפולים . הכהן יוסף
 הקדמה עם פרקים לכמה נחלקה שישה וכל

 )בע״ש ליב זנוויל לה״ר והקדמה ארוכה

 : דפושין בשארי ונשמטה אדר( מול שלמה
 לעמבערג, ,תקצ״ה ,זאלקווא .חקס״ד לבוב,

 , )ק״ב חמו״ד ...תר״ , ווארשא . תקצ״ח

. 4ס ,ח׳(—תרי״ז
. אהרן( שם )עיין . לקט שבולי 201.

 ליב שמואל ה״ר . המשנה שבועות 202.
 מזכירו . שבועות מס׳ על חי׳ .קוידער

.ג( )שי" : שמואל עולת בספרו

 בנוספות. המגן( אלף )עיין .יצחק שבועת 203.

 פי' .נגאר יהודה ה״ר .יהודה שבות 204.
 :השמעות ובסופו עמה ונדפס המכילתא על

. 2ס ,תקס״א ,ליוורנו
 .אבואלעפיא חיים ה״ר .יעקב שבות 205.

 השמעות ובסופו ח״ב יעקב עין מאמרי על פי׳
 , אזמיר :בראשית על לקח יוסף לספרן

. 4ס , פדי״ח
?סף ב״ר יעקב ה״ר .יעקב שבות 206.

 : הספקות וקונש׳ מיגו דיני כללי . רישר

. 2ס , תמ״ט ,פראג
 :חלקים ג׳ שו״ת . מהנ״ל יעקב שבות 207.

 פאר ובסופו השורים כשדר שו״ת קפ״ב ח״א
 וכתובות וב״ק ברכות מס׳ על גפ״ת חי׳ יעקב

 שו״ת ח״ב .2ס ,ת״ע ,האללי :וגישין
 ונלוה א״ח על הנ״ל לח״א בתרא ומהדורא

 ,אופיבאך :ס״ש ודיני לי קיס דיני כללי לו

 קונש׳ ובסופו כנ״ל שו״ת ח״ג .2ס , תע״ט
 להשגות תשובות ביעקב און הביט לא

 צבי עטרת ,יוסף חק , מישור ארח בע״ס
 הגהות )ועם . 4ס ,תקמ״ט , מיץ :עליו
. (653 ע׳ צעדנער :כ״י

 יחזקאל לה״ר דרוש .והודאה שבח 208.
 בלכדו השני יאזעף הצלחות על לנדא סג״ל

.8ס ,חק״ן ,פראג :בעלגראד עיר
 אנשי נצחון על הפלות שבחוהודאה. 209.

. 8ס ,תקס״ו ,לונדון : המלחמה
 רפאל ב״ר אליהו ה״ר .הימים שבח 210.

 אהרן אליהו יוסף ה' לכלולת שיר .שלמה

. 8ס ,תקמ״ר ,לעורנו : לאשים

.לדוד( המעלות שיר )עי' .הנשים שבח 211.

.ש״ם( הגדה )עיין . פסח שבח 212.

.אלגזייר( מנהג מחזור )עיין .תודה שבח 213.

 די מנחם ה״ר . דמטרוניתא שבחא 214.
 : בתים ל״ב שבת לליל שקול שיר .לונזאנו

.1011, ף רר״א כ״י
 נוראותיו שבחיו מספר . האריז״ל שבחי 215.

 נדפס .מותו יום עד לדתו מיום ותהלותיו
, האריז״ל( לידת סדר )ועיין פ״ר

 ב״ר בער דוב ה״ר הבעש״ט. שבחי. 216.
 ונפלאות נסים ספורי . שוחט שמואל
 ועשה פעל אשר ומבהילים נוראים ומעשים

 ז״ל אליעזר ב״ר טוב שם בעל ישראל ה״ר
 : מותו יום עד לדתו מיום לו קרו ואשר

 . תקע״ה קאפוסט', ;תקע״ה ,ברדיטשוב
 ..תק" , פולנאה . תקע״ז , הרובשוב

 וחש״ד חמ״ד חמו״ד וגם . 1850 , זאלקווא
 : בל"א כנ״ל עוד .8ס וגס 4ס ,פ״ר וז״ז

. פ״ר וז״ז 4ס , חש״ד ,ברדיטשוב

 ונדפסו נאספו .ויטאל חיים ה״ר שבחי 217.
 , )אוסטרהא חמו״ד : יונה ב״ר אהרן ה״ר ע״י

. פ״ר וז״ז ,8ס ,תקפ״ו(

 ב״ר כ״ץ יעקב ה״ר .ירושלים שבחי 218.
 ערי׳ וכל א״י תכונת על .ברוך חיים משה

 קברות מקום למהרח״ועל האריז״ל ומסורת
ישן מסעי אלה פרשת וקונט׳ הצדיקים |



מיהודה שבט564תודה שבחי

 ורפ״ב רפ״א בשנת לא״י שנסע קדוש לא׳ נושן
 מס' לקועיס ובסופו ,מסעו דברי כל וכתב

 :ובבבל א״י לגבול הנוגעים בנימן ר׳ מסעות
 . טו״ב מבש״ר , לבוב .תקמ״ה ,ליוורנו
 . 8ס , 1840 , ווארשא ,תקע״ז , ווילנא

. 12ס ,תר״ך , זיטאמיר
 . הכהן מלאכי ה״ר .תודה שבחי 219.

 על בליוורנו שבש כ״ב לתענית התפלות סדר

. 8ס , תק״ג ,ליוורנו : הרעש הצלח
 שלמה כ״ר מרדכי ה״ר .אלוה שבט 220.

 דם מעלילת נורא מקרה ספור . פלונגיאן
 ]אל שקר ופדי בשופשיס ה' ונקמת נקי ומות

 על בקדש נאדר בעל גס בקצרה מרמז הזה המקרה

. 8ס ,תרכ״ג , ווילנא : בסופו[ הלבבות חובת
 • אפרים( שער )עיין . אפלים שבט 221•

 .פונטרימולי בנימן ה״ר .בגימן שבט 222.
 : חייא ה״ר מבנו נוספות עם ששרות הל׳

. 2ס ,חקפ״ד ,שאלוניקי
 עזריאל ב״ר שמואל ה״ר .בנימן שבט 223.

 מזכירו .מס׳ קצת על חי׳ .מלנצבורג
. נ״ה( ש׳ )זצ״ל : עולם עמודי הפלו בהקדמת

 .בחן( אבן )עיין .לב חשד לגו שבט 224.

 להלן(. השמוש ס׳ ,)עי כסילים. לגו שבט 225.

 ישראל אברהם ה״ר . יהודה שבט 226•
 ליהודה אע״ה יעקב נבואת באור .פילזארו

 לעת ויתאמתו עדיין נתאמתו שלא להוכיח בנו
 שנמצא וכ' צ״ה א׳ )תג״י :ב״ב שילה יבוא כי

. איה( מקומו ידעתי לא ואנכי רוסי די בכ״י

 . עייאש יהודה ח״ר .יהודה שבט 227.
 ושו״ת לקושיס ובסופו י״ד ש״ע קצת על חי׳

. 2ס , תקמ״ג ,ליוורנו : י״ד ש״ע בדיני
 ן׳ שלמה ח״י הרופא .יהודה שבט 228•

 שעברו ורעות רבות צרות בו יספר . וירגא
 בסוף שמצא כפי העמיס בארצות ישראל על
 ז״ל וירגא ן׳ יהודה ה״ר זקנו מספרי ח'

 על ויכוחים קצת וגס עיניו ראו ואשר וז״ז
 והנשיאים גדול וכהן ביהמ״ק וענין הדת
 וקרבן הכפוריס ביום גדול כהן עבודת וענין
 בעל בנו יוסף לה״ר הוספות עם פסח
 חמו״ד :לעיל( זה )עיין יוסף שארית ס׳-

 —)ש״י חש״ד ,קונשטנטינא( או )אדריאנופל

 .4ס שס״ט, פראג, .חש״ד , סביוניטה י״ר(.
 מגלה חוס' עם עוד .8ס ,שצ״ח ,ד״א

 . ושק״ט , ד״א : זה עיין , להש״ך עפה

 הר״י הגהות )עם . חס״ט , שם . ת״ס , שם
 ,הוראדנא . (1005 ע' רשי״ר :כ״י ,עמדין
 , שקלאוו . תקס״ט , זאלקווא ,תקס״ט

 —תר״ה ,לבוב . תר״א ,ווארשא .תקע״ה

 ע״ם הישב מוגה כנ״ל עוד .12ס גס 8ס ,ו'
 הפסוקים מ״מ ועם וכ״י דפוסין כמה

 " והם בסופו הרבה ונוספות בראשו ומבוא
 מכתב ב( .וירגא ן׳ יוסף לה״ר תחנה א(
 . אויניון קהלות אל קרשקש חסדאי דון
 בס׳ הנמצא צרצה שמואל ה״ר מכתב ג(

 . ספרד גזירת על קינה ד( .ב״י , חיים מקור
 כסדר וארצות וערים אנשים לשמות מפתח ה(

 ווינער דוד כ״ר מאיר ה״ר מאת א״ב
 .. תרט״ו ,הנובר : בל״א( גס מהנ״ל )כנ״ל

 : בל״א כנ״ל עוד .12ס תרי״ח(, ,)ק״ב המו״ד
 , זולצבאך . ת״ח , ד״א .שנ״א , קראקא

 אליקים ה״ר ע״י בל״א עוד . 4ס ,תג״ט

 , ד״א :מקמארנא ש״ץ יעקב ב״י
 :ככתבם שפניא בל׳ כנ״ל עוד . 8ס ,ת״ס
. 8ס ,תס״ו , ד״א

 ווילהעלם לחתונת הפלות . יוסף שבט 229.
. 8ס ,תקכ״ז ,ד׳יא :החמישי

 הורוויץ הלוי יצחק ה״ר .הלוי שבט 230.
 כרתי ס׳ קצת על השגות .קראקא אבד״ק

 בן אברהם ה״ר והספד גדול בתוקף ופלחי
 ובסופו הגר״א אביו מות על ז״ל הגר״א

 הרמ״ש, שו״ת על מאיר בית בעל הגהות קונס׳
. )שי״ג( :כ״י

 אברהם כ״ר אליהו ה״ר .מוסר שבט 231.
 הוכחת .באזמיר דיין הכהן שלמה

 משה ה״ר מכתב ואח״ז פרקים נ״ב מוסר
 לחשובה דרוש ובסופו מווילנא יואל כ״ר

 להס קזרין )ויש לתשובה השייכים ומאמרים
 על ופי׳ שלו( תלפיות למדרש לקוטים

 אלהינו ולמענך ונאור אדיר ופיוש מלכנו אבינו
 שמ״ע , קונשטנטינא : מ״ס בהושענות

 שם, .8ס ,נחל״ת שם, . 4ס ,בנ״י
 בהשמשות כנ״ל עוד .8ס ,לפ״ג א״ת יפד״ה

 ,ווילמ״ד . בע״ת , ד״א :הנ״ל הנוספות כל

 , קושט׳ . תצ״ב , ד״א תפ״ב(. : )וי״א תפ״ד
 .תקכ״א ,זולצכאך . תצ״ח , ווילמ״ד .תצ״ח

 תקע״ט. ,והוראדנא ווילנא .תקמ״א ,פיורדא

 ועם כנ״ל עוד .וז״ז 4ס ,תרכ״ג , ירושלם
 . 4ס .,. , פיוררא . תצ״ב , ד״א : ל״א
 . תפ״ו ,ווילמ״ד : לבד בל״א כנ״ל עוד

.וז״ז 4ס תקס״ד, דיהרנפורט, .תקי״ג פיורדא,

. להלן( השמוש ס׳ )עיין . מוסר שבט 232.

.הלוי( בית )עיין .המוסר שבט 233.

 יהודה ב״ר פינחס ה״ד .מיהודה שבט 234.
 ,ווילנא :משלי על פי' .בפלאצקי מ״מ

. 4ס , תקס״ג



הלקט שבלי — 565 — מישור שבט

 פרקי .פרחי יצחק ה״ר .מישור שבט 235.
.רכ״ד( י׳ )תג״י . ..קושט׳ : וחידושים מופר

.יוסף( שארית )עיין .מישור שבט 236.

 ישראל יעקב ח״ר .מישראל שבט 237.
 ם' לבאור דרושים . בקרעמעגיץ מ"ט

.2ס תק״מ, ,שם .תקל״ב , זאלקווא : ההליס

 וירגא ן׳ שלמה ה״ר .עברתו שבט 238.
 את מצאו אשר התלאות ספור .הרופא
 בספרו נזכר .הגולה תפוצות בכל אבותינו

.ס"ד ובסי׳ נ׳ סי׳ פוף הנ״ל יהודה שבט

 :ואלי דור משה לה״ר קבלה ״ יה שבטי 239.
. יוא״ל ב״י

 ב״ר הירש נפתלי ה״ר היושר. שביל 210.
 :בש"ס עלך הדרן על פשעים .הלוי יהונתן

.הישר( נתיב )ועיין . 4ס , בעת״ו , זאלקווא

 שיסקעס שאול ה״ר . הישר שביל 241•
 עד להלכה הרי״ף סביב באור .מווילנא

 ווילנא, עירובין: שבת ברכוה ח״א, האחרוניס:

 קנין : כ״י החלקים יתר ]ועל .2ס , תקצ״ט
. ראם[ הגבירים המדפיסים

 תקנתא ,הישר נתיב )עיין . הישר שביל 242.
. רטשה(

.אריאל( נחלת )עיין .התלמוד שביל 243.

 חי אלחנן חנניה ה״ר .אמונה שבילי 244.
. ובמלואיס( 372 סי׳ טוב לקח )עיין . הכהן

 יצחק ב״ר מאיר ה״ר אמונה. שבילי 245.
 אל האדם את להישיר .הרופא אלדבי
 נתיבות לעשרה ונחלק חכמה בדרך האמונה

 ,די״ט ריווא :שבילים וכמה לכמה נתיב וכל
 . 4ס ,שפ״ז , שם .שב״ז , )?( ד״א , שי״ט
 . חש״ד , נאווידוואהר .תס״ח , ד״א

 , ווילנא . תקס״א , לבוב ... זאלקווא

 )ועם • 8ס , תקב״ץ ,סדילקאוו . תקע״ח
(.521 ע׳ צעדנער ב״י :עמרין הר״י הגהות

 יהודה דוד ה״ר . דוד שבילי 246.
 : אלהינו הורת ספר על .זילברשטיין

. 4ס , תרכ״ג , ירושלם
 : א״ע ש״ע על .מהג״ל . דוד שבילי 247.

. 2ס ,תרכ״ג , ירושלם
 ב״ר יצחק ה״ר . דירושלים שבילי 248.

 בשנת שעלה א״י מעניני אגרת .חילו יוסף
 הוא שם לדור בארגין לרידא מעיר הצ״ג

 והדפיסה צרפת לל׳ והעתיקה כרטולי. ב״י וביתו,

 . 8ס , 1847 ,בריסעל : א״י מסעי בס׳
.דתת״ח( תר״ח עק״ד )תוס׳

 .הלוי בלאך שמשון ה״ר .עולם שבילי 249.
 ימיהן וצאצאיהן אוירן תבל ארצות כל תכונות

 ודתיהם ומספרם תושביהן אמונות ונהרותיהן
 ח״א . ומעלליהם ולשונוהם ממשלתם מנהגי

 :)אפריקא( ח״ב . תקפ״ב ,זאלקווא :)אזיא(

 מפה ועם כנ״ל עוד . 8ס , תקפ״ח ,שם
 עוד . 8ס ,י״ז —תרט״ז , ווארשא : לח״א
 ופורעוגאל( איראפא)שפאניען קצת על ח״ג כנ״ל

 היהודים על ישראל נדהי קונע׳ ואח״ז

 ובסופו שונים ומכתבים ושבא כוש בארץ
 בשם ונדפס הכהן מתתיהו בן יוסף חולדות

 . 8ס ,תרט״ו ,לבוב : שב״ה זהב הכולל
 ה״ר ע״י איראפא ארצות כל על כנ"ל עוד

 : ח״א .חלקים ד׳ מאהר מענדיל אברהם

 .8ס ,תרי"ז , שם :וח״ב .8ס ,תרט״ז ,לבוב
 שנית נדפס הממשלה מנועם הזה החלק שנאסר ויען

 ב׳ ]ועוד . 8ס ,תר״ך ,שם : והוספות בשנויים
.עוד[ חוברו לא או בכ״י חלקים

 חיים ב״ר אליהו ה״ר .דרקיע שבילי 250.
 החדש קדוש הל׳ על באור . העבים הכהן

 : והמדידה החשבון חכמת ועל להרמב״ס

 : ב״י הגהות )ועם . 4ס , תקמ״ה ,פראג
. (448 ע׳ רשי"ר

 פי׳ עם משניות )עיין לרקיע. שבילי 251.
. ישראל( תפארת

 : )?(וועלטויק נעראררוס תהו. שבילי 252.
. 4ס , 1539 ,ד״ו

 יהודה ב״ר שלמה ה״ר . תורה שבילי 253.
 אה״ע ש״ע על חי׳ .באפטא דיין ליב

. 4ס , תקס״ה ,)ווארשא( חמ״ד :גיעין הל'
 • התרומה( ם׳ )עיין .תרומה שבילי 254.

 בר״י אוז דוד ה״ר האון. לוחות שבירת 255.
 .יעב״ץ( ה״ד )וי״א , ?( )קרעפעלד מק״פ

 :העדות לוחות ספר מכתבי על תשובות

 ,4ס ?(, תקי״ט—)יוש״ר )אלטונא(, זאלקווא
. (62 ע׳ צעדנער :ב״י הגהות )ועם

 טוב יום ה״ר . טוב יום שביתת 256.
 וקצת עוריס ד׳ על שו״ת קצת אלנקוה.

 ובסופו והעוריס הרמב״ס ולשונות גפ״ח חי'
. 2ס , משח״ר , שאלוניקי : דרושים קצת

 אברהם ב״ר צדקיה ה״ד .הלקט שבלי 257.
 השייכים מלוקעיס ומנהגים דינים . הרופא

 : סימנים וקכ״א כללים ״ב לי ונחלק א״ח לעור

 ,דובגא .2ס ,רננ״ו ,ד״ו :בסופו לוח עם
 .4ס )תקנ״ו(, אד״ם אשר״י שאלוניקי, תקנ״ר.
 ופי' השנה תפלות פי׳ גם בו נמצא יה״ש ]ובכ״י
 הערה דש״ה הר״א ציון עי' מנהגים, ועעמי ההגדה

 ממנו קצת נמצא ו.\213/3 ח״ב ליידן ובב״י . ה'
 בכ״י ראהו חיד״א ה״ר אבל . ע״ש אבלות בהל׳
וסבלים בערוגות ומסודר מהנדפס מאד יתר גדול



שברגאון — 566 — הלקט שבלת

 השונות שכלים שב״ע כמכין הימנים שע״ב ונו
 ומילה אבל הל׳ ובסופו ממנו קצור הוא זהנדפס
 שלי ושה״ג ב' צ׳ כשג״א כמ״ש ותפילין וציצית

 כולל בכ״י ממנו מ״ב ראה הוא אף .בשמו ח״א
 ואינו דינים ושארי או״ה בדיני הימנים קע״ב

 תשובות בו ויש כח״א ושבלים בערוגות מסודר
 לרש״י נדה והל' רבות ותשו׳ מהראשונים רבות
 ז׳ צ׳ שג״ב עי׳ ב״ב. ומהר״ם לררגמ״ה תשו׳

 ושה״ג כ״ה ש׳ ושם כ״ד צ׳ ול״א . כ״ש ש׳ ושם
 אלה חלקים ב׳ .במקומו וח״ב בשמו ח״א פלי
 בדיני לבד וח״ב ^..2 798—9 רח״ם ב״י
 רד״א כ״י : הופרים והל׳ וח״מ ואה״ע י״ד ש״ע

.•ג. 625, ף

 אברהם: לה״ר עה״ת פי׳ .הלקט שבלת 258.
. במקומו( שלי ושה״ג ל״ד )ול״א

 מרדכי ב״ר משה ה״ר לקט. של שבלת 259.
 ע״פ בקבלה הנ״ך ספרי כל על פודות .זכות
 :במקומו( שלי ושה״ג כ״ו )ול״א :האריז״ל גורי

 .800 רח"ם בב״י ושיה"ש עה"ת ממנו ונמצא
.904, ץ רד״א בכ״י ויקרא ס׳ ועד

 ב״ר ישמעאל לה״ר חקירות שבע 200.
.שד״ל ב״י :מוואלמונטיגי מרדכי

 . ירושלמיות קענות מסכתות שבע 261.
 ב״ר רפאל ה״ר קצר פי׳ עס לאור הוציאם

. 8ס ,תרי״א ,פפד״ט :קירכהיים שמעון
 פראנקפורט משה ה״ר .פתילות שבע 262.

 מכפר קצור .באמ״ד דיין שמעון ב״ר
 , סדילקאוו . תפ״א , ד״א ג המאור מנורת
. 8ס ,תקצ״ו

 .המלך( עמק רצון, מלא )עיין .רצון שבע 263.

 בביה״כ הנערים שהתפללו תפלות שבע 264.
 . 8ס ,חמו"ר :ת״א עם יום בכל בשארנופול

 יעקב ה״ר ע״י פלניא בל' הקדמה עם כנ״ל עוד
.12ס ,חש״ד ,ווארשא : טוגנדהאלר

 ב״ר חיים שמואל ה״ר .משקין שבעה 265.
 מהם ד׳ . עניניס ז׳ על .נייגאס אברהם

 וע״ד ואחיו יוסף בריב וישב לש' בדרוש נכללו
 מה ו( . שבע ובת דוד פוד ה( .אדוניו אשת

 הנעוע כת כמה ז( . ושליש מל״ג א׳ דנועל זו
 : )וי״א חקי״ר , פפד"ט : גפנים מ״ה לקדש

. <ס ׳ תקל״י(

 סתרי )עיין . התורה נתיבות שבעה 206.
. הורה(

 ן׳ דוד ב״ר גדליה ה״ר .עינים שבעה 207.
 ונעים צח בל׳ מדות שבע על הקירות . יחייא

 . חש״ד ,קושט׳ : עולם בחינת ס׳ מליצת ע״ד

. 8ס , חש״ד ,ד״ו

 לש׳ הרמב״ן הי׳ כולל .עינים שבעה 268.
 על להגן לו הזכות וס׳ מכות ומם׳ בורר זה

 כתובות יבמות במס׳ הראב״ד מהשגות הרי״ף
 וא׳ אבוהב לר״י שו״ת ב׳ אח״ז .גיעין
 ליאון די לטהר״י וא׳ זייאת ן׳ יצהק לה״ר
 בולאט אברהם ה״ר ותשובת גדול ויכוח

 יעקב ה״ר ע״י לביה״ד והובא נאספו .תלמידו

. 4ס , תק״ה ,ליוורנו :לונדון
 מעשה גדולים )עיין .עינים שבעה 269.

. האוס״ף( במלואי , צדיקים

 שיטות קושט׳( ד׳ בשער )כ״כ שבעה 270.
 מגילה )וחי׳ ר״ה שבת מס׳ חי׳ להרשב״א.

 )רק וב״ק נדרים יבמות להריטב״א( סוכה

 , קושט׳ : חידושים( ועיין . ס"ז דף עד
 .:ת״ם( סכ״ת ובהסכמה: . )ת״פ והביאותי״ם

 הי׳ בשם כנ״ל עוד .2ס ,יוש״ר ,ברלין
 ברכות חי׳ והס שיטות שבע על הרשב״א

 מגילה להריטב״א סוכה וחי׳ ר״ה שבת

 ר״ה ]וחי׳ . 2ס , תקנ״ח ,ברי״ן : נדה חולין
 :ב״י הרשב״א מחי׳ וחומש קצור רק הס בם אשר

. בשמו[ שלי ושה״ג י״ז ש׳ שג״א

 לה״ר ל״א עם מושר שערים. שבעה 271.
 , אלטונא : פופרט מרדכי ב״ר שמואל

. 8ס , תצ״ו
 מנן בס׳ מובא .להורה פנים שבעים 272.

 מקנה ובע״ס .שכ״ה( )סה״ד :להרדב״ז דוד
 בשער ע״ש יוחאי בן לר״ש מיחסו אברהם

.ת׳ אוח האותיות צורת ב'

 מרכבת וענינו המלאך של שמות שבעים 273.
 .תקמ״ב רד״א ב״י :נוראים שמות עם יחזקאל

. 315, 0 ק״ד ואולי
 ע״מ בעל חיבר יריעות ושנים שבעים 274.

 משה ויקהל בס׳ מובא ?( מאמרות )עשרה
. שכ״ה( )סה״ד : דרד״א

 דוד ראובן ה״ר תמרים. שבעים 275.
 בע׳ פשעים .טראפא יחזקאל ב״ר טעביל

 ,קראקא :מותר יהיה עצב בכל פסוק על פנים
. 4ס ,שפ״ו

 . דבורה( תמר )עיין . תמרים שבעים 276.

 באור תבון אבן מהרב הימים שבעת 277.
 רד״א ב״י : בראשית במעשה מו״נ קצת על

 לאבן "נ מ. על קצר פי׳ הוא ואולי תקמ״ב

.־ג. 1159, ף בק״ד תיבון

 .פרחי שבתי יוסף ה״ר .עמי בת שבר 278.
 וקינה ערבי פתרון עליה וביאר למ״ב הפערה

 : הנה קוצית הנקראת בניה וז׳ חנה על

. 8ס ,תרי״ג ,ליוורנו
שלמה ב״ר מנחם ה״ר .גאון שבר 279.



חיים שרה — 567 — יוסף שבר

 : רקל״ט הלוי מנות בס' נזכר . המאירי
. במקומו( שלי ושה״ג כ״ד )שג״ב

 חיד״א ה״ר מחבורי א' . יוסף שבר 280.
. כ׳ ח׳ תג״י עיין . בכתובים שנשארו

 שמואל בכ״ר יוסף כ״ר .לסף שבר 281.
שו"ת:)אר׳׳ץ(. בדרך אלקייס דרושים הקראי.

 ,לחכמה( מצרף )עיין . יוסף שבר 282.

.מילדולה רפאל ה״ר .במצרים שבר 283.
 הרעש קורות ?( רוגז בעת ובקשות )תחינות
 • ההם 'לימים והפלות שב״ר בשנת בליוורנו

. 12ס או 8ס , שב״ר ,ליוורנו
 אליעזר ב״י יהודה ה״ר .פושעים שבר 284.

 שלמה יוסף ה' על ריבות דברי .פאפו
 .שקבל הכסף חשבון לתת מאנו על בחברון
. 8ס ,כרכ״ת , ירושלם

 האגיז בר״י משה ה״ר .פושעים שבר 285.
 נחמיה על וכו׳ הרמות כתבי . )המני״ח(

 ר״א על ובפרע בו המחזיקים וכל חיורן חייא
 .8סעד״ת, לונדון, אאיליון: ור״ש קרדוזו מיכל
 : 649,0 ורובענס 912 ,0 כרד״א )ודלא

.תע״ט(

 אלעזר ב״ר מיכל ה״ר .לוחווע שברי 286.
 ובאור פרשיות קצת על דרשות .מנעמרוב

 : בדרז״ל כך אלא כך הקרי אל מאמרו
. 4ס , ת״ס !לובלין

 אברהם כ״ר סעדיה ה״ר .לוחות שברי 287.
 זמנים סדר ובראשו והספדים קינות .לובנו

 , שאלוניקי :וחבור-הס הדורות גדולי על

,8ס ,דש״ן
 לוחות שברי שער הוא . לוחות שברי 288.

 , פראג : בחור לר״א המסרת מסרת מס׳

. 8ס , שנ״א , קראקא .ש״ו
 ארון , תורה אור )עיין .לוחות שברי 289.

 ב״י רות ]פי׳ מאמרות( עשרה הברית,
 שברי הפרו שמביא נראה 71 הוא 70 מינכען

. רמש״ש[ : ? לוחות

, הנפש( חיי )עיין .שבת 290.

 לאנדסהוט דור ה״ר . אחים שבת 291.
 : ורפואותיו הנגף על חקירות .הרופא

. ו.\2 533,0 רד״א ב״י

 שבתי וה״ר נחמן ח״ר .אחים שבת 292.
 גפ״ת חי׳ .כ״ץ בישקא בנימן ה״ר בני

 מקראות באורי עולם שם קונע׳ לו ונלוה

 יהושע ה״ר המסדר חי׳ ובסופו ואגדות
 הנ״ל נחמן ה״ר נכד כ״ץ קלונימום ב״ר

 ,4ס ,תקצ״ג ,ווילנא : יבק נהל בשם
. לשבת נתיבות )עיין . אחים שבת 293.

ן , כתובה( ס׳

 שמשון יעקב ה״ר .מי של שבת 294.
 שבת מס׳ על חי' .סיניגאליא שבתי

 שבת מוצאי בשם ומפתחות השממות ובסופו
 יעקב ס׳ לו נלוה .מגילה במס' חי׳ וב׳

. 2ס ,תקס״ז ,ליוורנו : זה עיין לחק

 .מן( עומר )עיין .דמטרוניתא שבתא 295.

 ב״ר הירש צבי ח״ר .דריגלא שבתא 296.
 הלק והוא דרושים .חאטש ירחמיאל

 ,פיורדא :עה"ת דרשות צבי עטרת מספרן
. 4ס ,תנ״ג

 המדרשים מכל לקופים חדש ילקוט ]ג״ח

 מכל הכולל וש׳ בראשונים באו שלא והמפרשים
 הפלוגתות וכל וירושלמי בבלי וש״ס וזהר המדרשים

. כ״י[ ,דעות ושני

 .שושן אבן שמואל ה״ר .ה׳ שבתות 297.
. )ש׳־י( :השבת על דרשוה

 וצהרים ובקר ערב הפלת .ה׳ שבתות 298.
. 8ס , תקמ״ה ,ליוורנו . ספרד מנהג לשבת

 . 164 הי׳ יוצרות )עיין . ה׳ שבתות 299.
, מאמרות( עשרה

 .מודון כהן שמשון ח״ר שמשון. שגיון 300.
 תיבות בשי״ן הפדות ועל הגלות על הפלה

 בקשת ג״כ ונקראה ש׳ באות כולן המתחילות
. ע״ש( דקי״ד ב׳ )כ״ח :ב״י ,שינין שי״ן

 מהותו פורש ולא ייא״ל כ״י . יהיר שד 301.
. הוא ולמי

 שמואל ב״ר אברהם ח״ר .הארץ שדה 302.
 ש״ס וחי׳ משו״ת א׳ הלקים ב׳ .מיוחס

 וא׳ פוסקים ולקוטי והרא״ס והרמב״ס
 וי״א .במקומו( שלי ושה״ג קי״ב )ב״ו :מדרושיס

 ___תקמ״ד ,בשאלוניקי ונדפס עה׳ית ב״ח

 גפ״ת וחי׳ ש״ע ד׳ על שו״ת וח״ג .2ס , נ״ח
 הרמב״ס וחי' הפוסקים על ולקוטיס והרא״ס

. 2ס תקמ״ח , ליוורנו :וב"י וטור
 פי׳ אהבה דגלי ס׳ שחיבר בהקדמתו ]וכ׳

 אור ם׳ בו ונכלל להאריז״ל החיים עץ דרך ע״ס
 הקטן המאור וס׳ .ז"ל פאפירש להר״ם הישר

 הכוונות ע״ס השדה שיח וס׳ חיים עץ ע״ס
. להאריז״ל[

 נודע לא , מעשית קבלה .בדולח שדה 303.
.541/14 רוסי די ב״י :למי

 דיינא דרשן יוסף ה״ר .בוכים שדה 304.
 שירה פרק על מאמר .שלמה ב״ר מפוזנא

 לאחיו לקוטיס וקצת דרוש בדרך חצות ותקין
. 8ס ,תל״ט ,פפד״א :לעלובר יצחק ה״ר

 אשר ב״ר חיים מרדכי ח״ר ,חיים שדה 305.
 "ב ברי ומוסר מדות ס' .זעליגסבערג

. 8ס , תר״ה , רעדלהיים : סימנים
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אמונים שומר 568 יהושע שדה

 ישראל ב״ר יהושע ה״ר .יהושע שדה 306.
 ירושלמי. תלמוד מהמרי על פי׳ .בנבנשתי

 וע״ס . 2ס , תכ״ב ,קושט׳ : זרעים ע״ס
. 2ס , תק״ט , שם :ונשים נזיקין מועד

. בנימן( נחלת )עיין .יער שדה 307.

 חי׳ . גואיטע יצחק ה״ד . יצחק שדה 308.
 ברכות מס׳ על חי' ח״א : הלקים ב' גפ״ת

 :ומגילה תענית ור״ה מ״ק הגיגה ביצה פסחים

 חי' וח״ב . 2ס שערי, ה׳ אהב , ליוורנו
 , שם :וחולין מכות פועה כתובות מס׳ על

 ׳ ווין :וד׳ וח"ג . 2ס , בשמי״ם הר״י
. 2ס , 1851—6

רצון(. מלא )עיין .נפתלי שדה 309.

 .רנשבורג בצלאל ה״ר .צופים שדה 310.
 הרא״ש בפי' המפוזרים הש״ס מהמרי על מפתח

 המס׳ סדר על יחדיו פה ונאספו במקומן שלא
 פראג ד׳ הש״ס עם ונדפס והעמודים והדפין

.תלמוד( )ועיין : הקשניס

 מס' על סוכות עמק ס׳ שהיגר בהקדמתו ]וכ׳
. חולין[ מס׳ על חולין טהרות וס׳ סוכה

 ישראל בחכמת מאמרים ד׳ . צופים שדה 311.
 : וואלף מיכאל ה״ל ע״י לאור יצא .וקדמוניותיו

. 8ס , תר״ך , לבוב
. שמואל( רמת )עיין . צופים שדה 312.

 :למי נודע לא ,קבלה ס׳ .ושדות שדה 313.
. ״¥. 300 רוסי די ב״י

 מגדלי קדישא הברה תקנות . יתומים שדי 314.
. 8ס תקכ״ו, ,אלטונא :אלשוגא בעיר יתומים

 הידוע יצחק ב״ר משה ה״ר . השהם ס' 315.
 שרשי על . אננלטירא ממדינת הנשיא בן

 ננאת ן׳ ור״י חיוג בן הר״י את ומביא . לה״ק
 יסוד בשם נקרא הס׳ ומבוא ,קדמונים ושארי

 צונן ועיין 999 £ רד״א ב״י : שערים
. דקכ״ב נא״ל

 .טעלים ישראל ה״ר .ישראל שובה 316.
.8ס ...ווילמרשדארף : ובקשות תחנות

 צהלון יצחק ב״ר יעקב ה״ר .אלי שובו 317.
 :כ״י , וברכותיה ק"ש על דרושים . הרופא

. י״א( י׳ )זצ״ל

 .אשר ב״ר בחיי ה״ר .שמחות שובע 318.
 המלות באור ועס הרמב״ן ע״ד איוב על פי'

 מאיר ה״ר ע״י מפרשים ושארי ישן מכ״י

 : הגאונים דברי בשם המבורג דוד ב״ר
. 4ס , תקכ״ח , ד״א

 להורות .זכות משה ה״ד .דדייני שודא 319.
 במנטובה הובר . למעשה הוראה בספק הדרך

 , מנטובה • העיר ועובי הישיבה כל בהסכמת

 שלי זשה״ג נ׳ כ׳ ול״ב ועיין .4ס ,הזכו״ת
. ההוראה כללי ח״ב

 השווידן מעשי על שיר .ליד שווידש 320.
 )אחר חש״ד ,פראג : בל״א בפראג

. 8ס , ת״ת(
 משה ב״ר ישראל ה״ר הילדים. שוחטי 321.

 קונשטנטניא. שיר: בדרך שו״ב דיני . נגארה
 , 8ס , תקל״ח ,האג .בעת״ו , ד״א .בעת״ו

 .מדרש( )עיין . — מדרש .טוב שוחר 322.

 הגדולים שם בקונטרס כ׳ .טוב שוחר 323.
 כהן משה ר' :וז״ל שליצשטאט מהר״ש לנכד
 מי לנו נודע ולא .עכ״ל טוב שוחר ס׳ יסד

 עתיקים .דברים עיין . זה ספרו מהות ולא הוא■
. ט' דף ב׳

 . כהן בר״י שלום ה״ר .לשון שוט 324.
 ע״י אמונה שרשי ספרו בקרת על תשובות

 , )אלטונא חמו״ד הרש: בנעש יו"ש ה״ר

. 8ס , תקע״ח(
. השמוש( ס׳ )עיין . לסוס שוט 325.

 ברא״ש אליהו ה״ר . המעיל שולי 326.
 ספרו בהקדמת כ' .באזמיר דיין הכהן
 צדקה מהל׳ שני הלק ועשיתי :ח״ל צדקה מעיל

 ופלפלתי וכו׳ הלבושים בעל הרב שהביאם ע״ד
 המפלפלים הפוסקים ע״פ בשו״ת בדבריו והדשתי

 שולי הזה החלק שם וקראתי וכו' צדקה בהל׳
• ע״ש וכו' המעיל

 ספורי . שולטאן קלמן ה״ר .שולמית 327.
 , ווילנא :קדם וארצות הקדושה ארן פלאי

. 8ס , תרי״ט , שם ,תרט״ו
 אפרתי יוסף ת״ר .ואייזעבא שולמית 328.

 מות על מספד ושיר קינה .מטראפלאוויץ •

 , פראג :ת״א עם השני לעפאלד הקיסר

. 4ס ,תקנ״ב
 בן משולם לר׳ בדקדוק . שבל שום 329.

. 402-/ , וואטיקאן ב״י : שמואל
 חיים ב״ר שמעלקא ה״ר .שבל שום 330.

 ,קראקא : התורה מסורת על באור . שמש

. 8ס !חש״ד
. חאלהים( תורת )עיין . שבל שום 331.

. והדעות( האמונות )עיין .אמונה שומר 332.

 ב״ר אליקים ה״ר . אמונים שומר 333.
 ושרשי התורה יסודות .זאלדין איסרלין

 , קאפנהאגן :הנערים לחנוך האמונה

. 8ס ,1787,
 .אירגאם יוסף ה״ר . אמונים שומר 334•

 ובסופו שו״ה בדרך הקבלה הכמת על ויכוחים

 .תצ״ו , ד״א :זה עיין ,פסחים מבוא



הרפואות שוש; — 589 — אמונים שומר

 פרקים ב׳ עוד . 4ס ,תקכ״ו , זאלקווא
 והלכת למצות פי' ובראשו הנ״ל הם׳ והקדמת
 למגפה תקון ובשופו גמ״ח ומצות בדרכיו

. 8ס ,תקכ״ז ,קיניגסבערג : הפלות וקצת

 ישראל ב״ר משה ה״ר .אמונים שומר 335.
 ופי׳ וח״מ עה״ת פרפראות ח״א .לנצבורג

 פדגוג אמון ונקרא ונסתר בנגלה משרות על

. 4ס , זר״ע או״ר , אופיבאך : מוצנע אמון
 אלקבץ ן׳ שלמה ה״ר .אמונים שומר 336.

. י״ג( ש׳ )תג״י : הדת ישודי על . הלוי

 אשר ב״ר שמריה ה״ר .אמונים שומר 337.
 :בקבלה רבא שמיה יהא אמן על פי' .הכהן

. 4ס ,תקמ״ו , קאריץ
 ה' שם שער )עיין . אמונים שומר 338.

. השערים( ,החדש

 היים אברהם ר׳ . אמת השומר 339.
 ופרעי כללי ומין כל כולל . אדאדי

 נפתחים שפרים ג׳ כעין ואביזרייהו ק״ת דיני
 וקו״א אמת אות , אמת לדוד , ליעקב אמת

. 8ס , תהד״ר ,ליוורגו : שארית שמור

 דור ב״ר יהודה ה״ר . הברית שומר 340.
 כדר על המילה מעשה לכשרון .דודזאהן

 והברכות והתפלות הדינים וכל ת״א עם הנתוח

. 8ס ! תר״ד ,דאנציג :וכו׳ ובהמ״ז
 ישראל. ב״ר שלמה ה״ר הברית. שומר 341.

 . חי״ת , ד״א : המילה לפני בלילה למוד כדר

. הדע״ת( : )וצעדנער . 8ס , עד״ת , שם

.דוד( לב )עיין .הברית שומר 342.

 ותקון למוד כדר והחסד. הברית שומר 343.
. 8ס ,תקפ״ו , ליוורנו : שובבים

 תפלות .חיד״א ה״ר . ישראל שומר 344.
 . תקנ״ז ,ליוורגו :למוד ועניני וסגולות

.הקדש( עבודת )ועיין . 8ס ,תקע״ו , פיפא

 יאודה רפאל ה״ר .מוסר שומר 345.
 ,ליוורנו :ה׳ לאהבת מושר לקושי . ישראל

. 12ס ,תקנ״ו
.עינים( פתח )עיין .הפתח שומר 346.

 התורה קרן להרים .הנאמן ציון שומר 347.
 ונחלק האמונה מדרך מכשול ולהסיר והתעודה
 חידושים ב( . חקירות א( :ראשים לארבעה
 . ומליצות משלים י( .שו״ת ג( • ובאורים

 ע״י וכו' מדע ואנשי רבנים מחברת נושד
 ב״ר שמואל וה״ר עטטלינגר יעקב ה״ר

 —א' מכתב ראשונה מחברת . ענאך יוסף
 : תר״ז שנת סוף עד תר״ו תמוז מחדש ל״א

 מנתכים ב׳ לאור יצאו וככה . 4ס ,אלטונא
. תרנו'׳! שנת הוף עד הד: בכל

.־עינים( פחח )עיין . לראש שומר 348.

 אריה ב״ר לירא דוד ה״ר .שבת שומר 349.
 בכללים מו״ש עד מע״ש שבת דיני כל . ליב

 .תס״ז , שם . 4ס ,תגי״ל , ד״א : קצרים
 כנ״ל עוד . 8ס )תקמ״ר( חש״ד ,זאלקווא

 ושיה״ש לשבת ערבית ותפלת שבת קבלת עם
 :עטר ן׳ למהר״ח לציון ראשון פי׳ עם

. 8ס ,תקס״ו , זאלקווא
.יצחק( פני יעקב. אביר )עי׳ שבת. שומר 350.

 לכל ותחנונים הפלות .לבקר שומרים 351.
 ומדינה מדינה לכל הבוקר בהשכמת החול ימות

 שומרים פדר הבקר. אשמורת )ועיין . כמנהגה
 בת עלים מרת האשה ע״י בל״א גס .לבקר(

 מסעה בדרך שחיברה מסלוצק מרדכי ר׳

.וז״ז 8ס , תס״ד , פפד״א : בעלה עם לא״י

 ב״ר שלם שלמה ה״ר .הלבות שונה 352.
 באור .באמ״ר ספרדים אבד״ק יחיאל

. 2ס תקב״ב, ד״א, ב״ח: גדולות, הלכות ע"ס
.הרועים( מלא )עיין .הלכות שונה 353.

4 תורה( . תורה משנה )עיין . שופטים ס 354

 יעקב בה״ר משה ה״ר .בארק שופטים 355.
 הקולות ע״ס תשובות . )המני״ח( האגיז
 עמו ונדפס ,חיוון חייא נחמיה לה״ר יחדלון

 / הענא ;שר״י ש״ץ תלמידי על הקדמה ועם
. 4ס , תפ״ו

 .מעארף יעקב ה״ר .דיעקב שופריה 356.
. 4ס ,תקמ״ז ,ליוורנו : גפ״ת חי׳

 )הרמ״ה(. הלוי מאיר ה״ר סודות. שושן 357.
. זה לפני עי׳ )ש״י(. : ע״ש דע״ג בשל״ה הובא

 .יעקב ב״ר משה ה״ר .סודות שושן 358.
 מוכח כי להרמב״ן או להרמ"ה שמיחסו כמי ]ודלא
 ועיין .להנ״ל שהוא בו הנמצא ומשיר מתוכו
 ועי' ,במקומו שלי ושה״ג ל״ו ושג״ב כ״ז שנ״א

 בפי' עמוקים סודות .1061, רד״א
 :שוש״ן כמספר הסודות ומספר וזולתן התפלה

. 4ס ,תקמ״ד , קאריץ ,ש״י( )?שוש״ן ,ד״ו
 די ברש״ט משה ה״ר .עדות שושן 359.

 הקדש שקל ספרו בהקדמת הזכירו . ליאון

 :ישראל שמע בס' מזכירו קדש הדרת והרב
 סי׳ ואתחנן בחיי באורי ובס׳ . ג׳( מ׳ )תנ״י

. 1850 רשמש״ש ועיין י״ז
. הדורש( עון )עיין . עדות שושן 360.

.רב( זכר )עיין עמק. שושן 361.

 ברנרדו למאישטרו הרפואות שושן 362.
 ונעתק הלקים בז' רפואות ס׳ .דגורדון

 שנת שלמה ב״ר יקותיאל ר׳ ע״י לעברי

ובכ״י . 1136, ץ רד״א כ״י :הקמ״ז



ובדיקות שחיטות — 570 — שושנה

 מאישטרו מהעתק נמצא ב' "\י. 390 רח״ם
 בן משה ביהדותו הנקרא דאורניאן גואן

 באויניון דרוקמברא הסלעי שמואל

. ע״ש באשביליא הק״כ בשנת והיה

 מרדכי ב״ר אברהם ה״ר . שושנה 363.
 כמ״ש ,ונאבד ח״א הזהר על באור .אזולאי

. קבלה( )עיין ח״ב שלי ושה״ג ד׳ ק׳ בשג״ב

 תהלים(. צדק. משפטי )עיין .לקט שושני 364.

 חיים ב״ר ראובן שמחה ה״ד .שושנים 365.
 שירים וקצת מקראות פשעי .עדעלמאן ליב

.16ס ,כת״ר ,ק״ב :וסופו בראשו
 יעקב ב״ר דוד ה״ד .לדוד שושנים 366.

 : חלקים ב׳ משניות על פי׳ .פארדר

. 4ס , תקי״ב ,ד״ו
 אלחנן ב״ר יעקב ה״ר .יעקב שושנת 367.

 שיחשוב משפר כל לדעת תחבולות .היילפרין

 לשעשוע תחבולות ושאר בלבו זולתו אדם
 יובן שלא ברמיזה ולדבר לכתוב גס .וטיול

 ובסופו אותות אותותס שמו אשר לאלה רק
 , ד״ו : הגדול לר״א חיים ארהות ס׳

. 8ס שפ״ג,
 חיים ב״י יעקב ה״ר .יעקב שושנת 368.

 אנשים שני וכן מתני׳ על חי׳ .לעהוו דע

 :ע״ב דכ״ג בכתובות עליה אשר והסוגיא וכו׳
• 8ס , תר״ח ,ליידן

 מרדכי ב״י ה״ריעקב יעקב. שושנת 369.
 הפרצוף וחכמת היד שרטועי על .מפולרא

 . 4ס ,תס״ו ,ד״א :הגוף איברי ושאר
. 8ס ,תקנ״ב ,ליוורנו

 שמואל ב״ר יעקב ה״ר .יעקב שושנת 370.
 (זולצבאך :ותענית ביצה מס׳ על .קמחי
. 4ס ,תק״ח

 מענדיל מנחם ת״ר . יעקב שושנת 371.
 : ח״ב ... ח״א .ח״מ ש״ע על . הורוויטץ
 , זאלקווא : ח״ג . 2ס , 1859 , לעמבערג

. 2ס ,1863
.קדש( משחת שטן )עיין ,המלך שושנת 372.

)עי׳ .מרדכי וברוך המלך שושנת 373.
.מרדכי( אגדת

.יוסף( דברי )עיין . העמק שושנת 374.

 ב״ר שלמה ה״ד .עמקים שושנת 375.
 . ליבטשטיין זלמן יקותיאל אברהם

 : לשנים ונחלק קהלת דברי בשם נקרא
 באורים משה פני אור , המלך עמק א(

 , הלכה עמק ב( .ש״ע ועל הרמב״ם על וחי׳
 הלכות. וחי׳ הסוגיות קונטרס שלמה חכמת

 ודרשה והקדמה אביו הקדמת הס׳ ובראש

 בשם משה ה״ר לאחיו המחבר על והספד
 לבן חי׳ ובסופו משה דרש , הבכא עמק

 לאבי ודרוש יוסף כ״ר שלמה ה״ר אחותו

 , נאווירוואהר : מוסר בתוכחות המחבר
. 4ס ,תקמ״ה

 ב״ר אלכסנדר ה״ר .העמקים שושנת 376.
 ,פראג :דפין י״ב קטן חבור .חיים
 ]אבל .דתקש״ז תר״י עק״ד עיין . 8ס , שע״ח
 וגס שיה״ש על אלשיך שהוא מוכח גא״ל מצונן

 אין א״כ . ע״ז השיג ל״א שם בעק״ד עליו המשיג
. מיוחד[ לש' לחשבו

 בה״ר יוסף ה״ר העמקים. שושנת 377.
 בשרשי התלמוד כללי כ״ד . תאומים מאיר
 . תקמ״ב ,פפד״א : ופלפולים התורה

. 4ס ,תקצ״ז , לעמבערג
 ב״ר משה ה״ד .העמקים שושנת 378.

 ,ד״ו : השירים שיר על פי' .אלשיך חיים

 . תע״ג , פפד״ט . הגשי״א , שם , נש״א
 המגילות שאר על ג״ח . 4ס , תקצ״ט , ווארשא

 דברים :רות על משה עיני :בשם ונקראו
 קהלת. על טובים דברים .איכה על נהומים

 .4ס הנשי״א, ד״ו, :אסתר על משה משאת
 . בעת״ה פפד״ט, . שע״ח פראג, :ביחד וכולם

 ! זאלקווא . תע״ז( : )וי״א תפ״א ,אופיבאך

. 4ס , תקס״ב ,זאלקווא . 2ס ,תקט״ו
 .השידים( עמק ,)עי .העמקים שושנת 379,

 אייזיק יצחק ה״ד .דינוקא שותא 380.
 וכללי לה״ק למודי ראשית . אויערבאך

. 8ס ,תפ״ח ,פיורדא :בל״א לנערים הדקדוק
 ב״י טירני דניאל ה״ד . דינוקא שותא 381.

נו׳(. ד׳ )זצ״ל הטורים,ב״י: כסדר שו״ת משה.

 הפני בן שמואל לה״ר השותפות ס' 382.
 דף )קוה״ד :העטור בש' הובא .גאון כהן
. שערים( ועיין . ד״ב

.התאבקות( )עיין .הכסיל שחוק 383.

 מוסר תוכחת .לחרבן זכר לבן על שחור 384.
. 8ס ,עת״ה , פפד״ט : בל״א

 שו״ב דיני הס . ובדיקות שחיטות 385.
 היה אחד ואולם .שונים ממחברים שחוברו
 השו״ב יסוד מהרי"ל(חשר )תלמיד ווייל מהר״י

 להלכה ישראל תפוצות בכל ונתקבל פשט שלו
 שלמים וכן רבים הוסיפו ועליהם למעשה
 פעמים נדפסו וכן דינים וחי' והגהות באורים

.שונים בפנים מספר אין
 נדפשו אשר אלה רק פה אערכה לא ואגבי

 שם להם קורא ולח כנ״ל שו״ב בשם בכ״י ונמצאו

 הדורש ימצאם ז״ז סרטי בשם והנקראים . חדש
. במקומם כאו״א
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 לה״ר מהרי״ו שו״ב על בחרוזים ישנות שו״ב 390.
 ישנות שו״ח ועוד .אלכסנדר ב״ר יחיאל

 שניהם :המור של דורו לאחר חוברו . בקצרה
. 684 ף, רד״א ב״י

טוב(, זבד )עיין עץ. שחיף 391.

 לוסט- )עיין —דיא .ושתי שטאלצע 392.
. שפילע(

 , שיטה )עיין . —שטות , —שטה 393.
. להלן( שיטות

. דשביט( כוכבא )עיין . שום שטערן 394.

 צבי ב״ר ברוך ה״ר .בירורין שטרא 395.
 קושיות לתרץ מסכתות כמה על חי׳ .הירש

 דרב שמעתתא חלקי לג׳ ח״ד והוא ,המהרש"א
. 8ס ,תקע״ט , ווילנא : ע״ש שלו

.שלום( שאילת )עי׳ .המאוחרין שטרי 396•

.האורב( )עיין .פסיקתא שטרי 397.

 קל״ב .יונה שבתי ה״ד .למורא שי 398.
 קצת עם ח״מ לשור סוגיות ובסופו שו״ת

.2ס תבי״א, שאלוניקי, ה״רדור: לבנו הוספות
 פלעסנער שלמה ה״ר . למורא שי 399.

 . ל״א עם !מונשיפיורי משה השר לכבוד שיר

.1ס ,תר״ו ,פוזן
 מדרש לתלמידי שירים . למורים שי 400.

 ,8ס , תקצ״ד ,פאדובה :הרבנים
 ב״ר שמואל לה׳י שו״ח . ציון שיבר! 401.

 . תקפי׳, ,פיאג :לאנדא סנ״ל יחזקאל

, 2ס , תקצ״ד ,סדילקאוו
 הגהות . היד״א ה״ר . ברכה שיורי 402•

 ברכה ומחזיק יוסף ברכי לספריו והשמשות

 .2ס ,תקע״ד ,שאלוניקי :ש״ע ד' כל על וחי'
ברכה('. מחזיק שאל. חיים . יוסף ברכי )ועיין

 ,טהרה( סדרי )עיין .טהרה שיורי 403.

.עולם( גאולת )עיין .כוסות שיורי 404.

 , הגדולה( כנסת )עיין . כנה״ג שיורי 405.

 שמואל ב״ר אלחנן ה״ר .לקט שיורי 406.
 :ונו״כ א״ח ש״ע על הגהות ח״א . זאנוויל

. 2ס , ת״ר , ווארשא
.המתת( ס׳ )עיין .המדות שיורי 407.

. חדשה מנחה )עיין .מנחה שיורי 408.
יהודה( נפש .זכרון מנחת

קדש(. מקראי בשם תורה מצוה.)עי׳ שיורי 409.

. העדה( קרבן )עיין . קרבן שיורי 410.

 אברהם ב״י יצחק ה״ד .יצחק שיח 411.
 כל בו ונכללו פסח בליל לזמר שיר .היות

 מנחם לה״ר קינה ואח״ז פי׳ עם פסח דיני
ה״ר אחיו ועל פוזנא ק״ק שריפת על היות

 המחבר שו״ת בתוך ראשונה נדפסו הנ״ל שו״ב
 : ולבדס .ייייל( מהר"י שו״ת )עיין .הנ״ל

 .דרע״ג( גא״ל צונן .)ש״ט חש״ד *, פראג
 הגהות ועם . וז״ז 4ס , תס״ד ,זאלקווא

 .וז״ז 8ס , שמ״ט ,באסעל : ?( )מהרש״ל
 , מנטובה :ב״ח( ,העשור בעל מס׳ )והגהות

 עםנקודות:לובלין, שו״בהנ״ל .8סשנ״ג,
 .8ס ,שפ״ה ,פראג :הגהות ועם .8ס ,שליי

 .וז״ז 4ס שס״א, ד״ו, :מהרש״ל הגהות ועס
 הירש צבי ה״ר והגהות פי' עס הנ״ל שו״ב
 הרמ״א: תוס׳ קצת ועם )יצחק?( יעקב ב״י

 ,באסעל , שמ"ה , שם ,של"ז , קראקא
 פפד״ט, ,תכ"ט ,שם . שסייד , פראג . 'ב שם

 ,שע״א ,באזיל . 4ס ,תס"ב ,ד״א .'ג חג
 וגם .(8ס תק״ה, )ד״א, . 4ס שצ״א, קראקא,

 ועם הנ״ל ופי' הגהות עם עוד . פ"ר ז״ז
 :בצדו ול״א למעשה והלכה דיניס חי׳ חוס׳

 . פ״ר וז״ז 4ס ,ת״ן , פפד״ט . ד״ת , קראקא
 חיים ב״ר שמעלקי ה״ר הגהות עס עוד

 4ס , תכ״ד , ד״א . חש״ד , פראג : שמש
 משה ה״ר ע״י ל״א עס הנ״ל שו״ב .פ״ר וז״ז

 , תכ״ז , ד״א , חש״ד , פראג :שוחט

 הנ׳יל שו״ב . ש״ר וז״ז 8ס , תנ״ה , דיה״ם
 איילנבורג: חיים ב״ר יעקב ה״ר בחור עס

 כ' דרכ״ו 6ח״ ]ופירשנו . 4ס , תפ״ח , ד"א
 ואני . ע״ש ונדפס יעקב ישרש פ' ג״כ שחיבר

 בחור עס הנ״ל עוד .כז[ עד זכרו מצאתי לא
 בשס איידליץ יצחק ב״ר ליב יהודה ה״ר

 שו״ב .4ס ,תנ״ט ,פיורדא :ליהודה וזאת
 ועם בקצור עוד .פ״ר ג״כ נדפס .בקצור הנ״ל

 , ד״ו :לרש״י ניקור דיני ובסופו הגהות

 גבול בשס הגהות עס כנ״ל עוד . 8ס ,שס״י
 עה ,איילנבורג יעקב לה״ר ישראל

 .8ס ,תקפ״ח , שם . תקס״ה ,באסעל : ל״א
 מהרי״ל מנהגי . מהרי״ו בדיקות )ועיין

.שאח״ז( בסי׳ שו״ב ,ובנוספות

 וס' מהרי״ו משו״ב מלוקשיס בל״א שו״ב 386.
 , טוביה זבחי ,ליהודה וזאת ,בנימן גבול

 צבי ב״ר מאיר ה״ר ע״י ,וז"ז יצחק עולת

.8ס ת״פ, ,פפד״ט :מדארמשטאט הירש

 משה ה״ר יסד ובדיקות שחיטות 387.
 הגדולים שם בקונם׳ כ' הזה כלשון . מיידלינג

 בתשובותיו הרמ״א והביא .שליצשמ״מ מהר״ש לנכד
 לינן, כרמולי לפי בדיקות מהלכות ה׳ סי׳
. X . 784^ בל.

 ב״ר יהודה ה״ר פי' עם או״ה ודיני שו״ב 388.
.יוא״ל ב״י :פינצי בנימן

 משה יעקב ה״י .למשה הלכה שו״ב 389.
. 8ס ,תפ״ט ,ברלין .הכהן נחמן ב״ר
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 .8ס ,חמו״ר . 4ס ,שמ״ז ,פראג :שינגא שמואל
. שם( ומ״ש לחרבן קינה )ועיין

 יוסף ב״ר יצחק ה״ר . יצחק שיח 412.
 , מש' כמה על גפ״ת חי' ח״א . מקראקא

 הורה פירושי קצה יצחק זכרון ח״ב
 , שם . תקמ״א ,פיורדא : מושר ודרושי

. 4ס תקע״ח,
 איש הלוי יצחק ה״ר . יצחק שיח 413.

 ומדויק מוגה השנה לכל תפלה מדר .פטגוב
 הומר כל באור יצחק שיח קונה' ובשופו
 וענין ושיחה אמירה דבור בין ומה בתפלה
 :לאמר מלת על ומפס וצמחים בע״ח שיחת

.8 !ז תקג ברלין
 . וייס נוגים יצחק ה״ר יצחק. שיח 414.

 ופשקי מחי' בו ובאו יומא מש׳ על חי' ח״א
 ן' אברהם ה״ר מחי׳ ולקועים המאירי הרב

 בפ״ח הרמב״ם לשונות על באור ואח״ז מוסא
 איספיגוזא בניסן לה״ר המקדש כלי מהל׳

 : יומא ישנים חושפות ופי׳ תקון ובסופו
 על חי' כנ״ל עוד .2ס ,תקנ״ו ,ליוורנו

 דיני על פה כל תפלת וקונע׳ הגיגה מש׳

 א״ח ש״ע על יצחק בית מחבורו ברכות ח״י
 ורמב״ה ש״ס לקושי יעקב חדות ובסופו

 )וצעדנער תקנ״ד , שם : יעקב ה״ר לבנו

. 2ס ,תקמ״ח( : זרשי״ר
 ב״ר רפאל יצחק ה״ר .יצחק שיח 415.

.ח׳ י׳ תג״י עיין ,פינצי מיכאל אלישע

 שמואל ב״ר יצחק ה״ר .יצחק שיח 416.
 שערים בז׳ בקצור לה׳יק דקדוק על .הלוי
 המורכבות המלות כל על הלוי ברית ס׳ ועמי

 ,פרא; .שפ״ז ,באזיל : בתנ״ך והמסופקות
. 4ס שפ״ח,

 משה בכ״ר שמחה ב״ר . יצחק שיח 417.
 על ומשפיק הרוך באור .הקראי הלוצקי

 ביוה״כ הנאמרת הפתח שפתי ה' הפלת
 מהלמודיות וקצת האלהיות רוב כולל והוא

. )אר״ץ( :פרקים לל״ב ונחלק והטבעיות

 , פראג :ותפלות תחנות .יצחק שיח 418.
. 8ס , חש״ד

 פרקי .יוסף פורה בן )עיין .יצחק שיח 419־.
.אליהו( דבי תנא . שירה

 היילפרין אליעזר ה״ר .הסעודה שיח 420.
 :המסכתות סיומי על .הריף לידר ר׳ המכונה

. 805 רח״ם כ״י
 ראובן ב״ר אליעזר ה״ר . ספרנים שיה 421.

 מגילה ולכל דרוש בדרך ח״מ על פי' . כהנא
 . דודים שירת שיה"ש על :פרעי בשם קרא

 עמק איכה על . עולם הליכות רות על

 אסתר ועל . רעים דברי קהלת על .הבכה
 , ב׳—תקי״א , זאלקווא : גבורים גצהון

 , לבוב :לבדו*הנ״ל רות מגלת ועל . 4ס

. 8ס , תרי״א
 אבד״ק אליעזר ה״ר .השדה שיח 422.

 הפלות ושדר מעמדות סדר על מאמר .אפטא
 , לובלין :הפלות ושארי שהרית וברכות

. 4ס , ת״ה
 מאיר ב״ר אליעזר ה״ר . השדה שיח 423.

 ,שקלאוו : התורה כהדר דרושים .הלוי

. 2ס , תקו״ש
 מפיורדא. ליב יהודה ה״ר .השדה שיח 424.

 , פיורדא : דרך על נהולכי והנהגות דינים

 בל״א כנ״ל עוד . 8ס ,תצ״ז( :)וי״א תצ״ד
. 8ס ,תצ״ז , שם : יהודית

 . הדרך תפלות בס׳ מובא , השדה שיח 425.
 שכ״ה(, )פה״ד קמ״נו: פי' סוף בלולה סולת בס׳

 הנ״ל מאפנוא לר״א לפניו בו להנז׳ כוונתו ]ואולי
. זה[ לפני פה להנז׳ או

. הארץ( שדה )עיין . השדה שיח 426.

 )ה״ר .ותקס״א תק״ס שנת יין שיחה 427.
 פורה שורש חדשה כת ע״ד ייטלס( יהודה

 , תקהנ״ה ,)פראג( חמ״ד : שר״י ש"! רוש
. 6ס תקנ״ה( ,)וברשי״ר

 שלמה ה״ר .הנשמרת בעולם שיחה 428•
 בדקדוק נשגבות עיוניות הקירות .לעוויזאהן

 יואל ור׳ הרד״ק בין שיחה בדרך עבר לשון

 עוד • 8ס , 1811, פראג :מאמרים ג׳ ברי״ל
 • נשלם( )ולא תקע״א לשנת במאסף שנית

. לשון( מחקרי )עיין : ושלישית

 ב״ר מענדיל מנחם ה״ר .חולין שיחת 429.
 רש״י על התוס׳ קושיות לתר! .הירש צבי

 מהשגותהש״ז הראשונים הפוסקים על ולהנן

 צמח פ' ]ג״ח . 4ס , תקל״ט , פפד״א : והש״ך
. שיפות[ על מהר״ם חידושי וס׳ דרושים מנחם

בגימן לה״ר הגיגה מש׳ על שיטה 430.
.ו׳( ב׳ )תג״י :לופעס

 שנת זבחים על הנדפס . הדשה שיטה 431.
 מובא .ברקי׳ מאיר ה״ר החשיד עה״ה

 )סה״ד : ע״ש ז' משנה פ"ח זבחים הקמח בלקע
 לס׳ הקמח לקנו בע״ס שכוונת ]ונראה .שכ״ה(

. ע״ש[ אייזנשנואע למהר״ם ח״א מאירות פנים

 וכו׳ בראשית רבה למדרש הדשה שיטה 432.
. שבועות( משפטי )עי־ן

 הכהן אליהו הי' )עיין . לע״ן שיטה 433.
. מאיזמיר(
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436.

437•

438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

 נוניס יצחק לה״ר המכילתא על שיטה 434.
. ווייס

 אשכנזי. בצלאל לה״ר מקובצת שיטה 435.
 שנאספו לפי גאונים אסיפת ג״כ ונקרא
 התלמוד כל על עולס גאוני חי׳ כל בה ונקבצו

 ותלמידיו יונה ורבינו הרמב״ן הראב״ר כמו
 ורבינו שאנץ תום׳ ,והריטב״א והרא״ה

 לאורם זכינו הנה ועד . גאונים ושארי חננאל

 .ביצה מס׳ על א( :והס מסכתות כמה על

 . צונצין ליהושע נחלה ס' בסוף ראשונה נדפס

 ועם . 2ס , תק״ם ,אפען :ולבדו .זה עיין
 פורח מס׳ וקצת להרשב״א הקדש עבודת פ׳

 זאלקווא, . תקכ״ד , מיץ : סאמיגה לר״י יוסף

 פי׳ צפור קן ובסופו עוד . 4ס ,תקכ״ז
 בסוף וכו׳ שאמרה האשה משנה על מספיק

 הקדש עבודת מם׳ ה' שער ואח״ז קנים מס'
 כולל הנ״ל[ עה״ק מס' ח״ב ]הוא מועד ובית

 ,סדילקאוו . תקע״ב , זאלקווא : שערים ה'

 דקל״ג )עד ב״ב מס׳ על ב( . 4ס ,תקצ״ו
 : מיגאש ן' הר״י מחי׳ לקוטיס עם ע"א(

 עד הנותר )עם עוד . 2ס ,תקל״ד ,ליווינו
 , לבוב . תקנ״א ,שאלוניקי :המם׳( השלום

 זה ]ועתה . 2ס , תקע״ב , זאלקווא . תקס״ט
 ם' :השער נוסח וזה הנ״ל לבוב ד' לפני היה

 תלמיד הגאון הרב חיבר אשר ב״ב חידושי
 יוסף רבינו ז״ל הרמב״ם של ורבו הרי״ף רבינו

 רבים חדושיס עוד נכללו בו זלה״ה. ן׳מיגאש
 הראב״ד ה״ה קדמאין גאונין משאר ונפלאים

 הריטב״א ררא״ה הרמב״ן הרשב״א
 גליון הזקן יהונתן ורבינו יונה רבינו עליות
 גדולים חי׳ ועוד זצ״ל הרא״ש ותוספי תום׳

 קז״ב ובדף .וכו׳ וכו׳ למי נודעו לא וטובים
 >>ע״כ :בזה״ל הס' נשלס ע״א לדקל״ג החי׳ בסוף
 אמר :וז״ל כ׳ ואח״ז דאבדין<< על וחבל נמצא

 בבית מצאתי זה את בילמוננוי נוניס יצחק הצעיר
 וכו' וכו' ז״ל ארדינוי אפרים כמהר״ר מ״ו גנזי

 וכן' )פ״ח ב״ב על ז״ל יונה יבינו עליות :)והוא(
 ונראה דפין( ה׳ דקנב״א, סוף עד ע׳יא מדקל״ב

 על נ( .הנ״ל[ שאלוניקי ד' השער נוסח שהוא
 , תקכ״ו , ברלין . תפ״א , ד״א : ב״ט מס'

 : ב״ק מס' על ד( . 2ס ,תקפ״ז , לעמבערג
 , זאלקווא . תקכ״ב ,ד״ו . תקי״ב , ד״א

 בבורות זבחים מס׳ על ה( . 2ס , תק״ע
 . כפיה( מזבח )עיין :מנחות מס׳ וקצת

 , תצ״ח , קושטנטינא : כתובות מס' על ו(
 , תקצ״ז ,לעמבערג .תקל״ז ,שטראסבורג

 לקונויס קצת נדפסו . נדרים מס׳ על ז( . 2ס
 על נדפסה ומחדש . ע״ש המלך שער בס׳ ממנו

 הגהות איזה עס ישן כ״י מתוך בבלימות זו מס' כל
 ,ברלין : צאמבר בער דוב ה״ר ע״י

 לקונזים קצת . נזיר מס׳ על ח( . 2ס , כח״ר
 השתדל ואח״ז הנ״ל המלך שער בס' נדפסו ממנה
 . תקל״ד ,ליוורנו : כולה ונדפסה בילמוננוי הר״י

 על ט( . 2ס ,תקפ״א ,אפען . תק״ס , דובנא
 מס' על י( .יעקב( ברית )עיין : סוטה מס׳

 בס' בקצרה נדפסו ממנה לקונוים .סנהדרין
שם(. ומ״ש וחיי חמרא )ועי' זה עיי; המלך שער

 על עוד נמצאו כה עד הנדפסות אלה וזולת
 וחולק שבועות על :כמו בכ״י מס' וכמה כמה

 ה״ר ראה ונזיר סוטה וגיטין קדשים וסדר
 ח״א שלי ושה״ג י״ד נ' בשג״א כמ׳יש בכ״י חיד״א
 ב©' הובא יבמות מס' על .אשכנזי בצלאל רבינו
 נדרים מס׳ ועל אלגאזי למהר״ש הלבות גופי
 שג״ב עיין .שאזל למהר"י יעקב קול בס׳ מובא

 ג״כ נמצא ב״ב מס' על . שם שלי ושה״ג י״ב ב'
 מהדורא ב״מ מס' ועל 807, ף רד״א בב״י
 זבחים מס' על וכן .803 רח״ם בכ״י קמא

.804 שם : מהנדפס מרובה בתום'
 הנ״ל הנדפסות ונזיר ב״ב מס׳ על כי ודע
 אשכנזי בצלאל לרבינו הס אס שם חיד״א ה״ר מסופק

. דבסמוך לפפא אהרן לה״ר או

 .פרחי יצחק לה״ר ובאורים שיטות
.רכ״ד( י' )תג"י :והרמב״ס הש״ס על

 לפפא אהרן לה״ר מקובצות שיטות
 ה״ר ראה .הנ״ל אשכנזי בצלאל ה״ר כמעשה

 נ״ז א' כשג״א כמ״ש ככ״י איזמיר בעיר מיד״א
. ע״ש בשמו שלי ושה"ג

 מרדבי לה״ר וחבורים ופסקים שיטות
: מודינא די הרי״א של זקנו מודינא

. מ״נו( מ' )תג״י

 .חזקוני אברהם לה״ר הש"ס על שיטות
 ידות שתי ספרו בהקדמת בנו יעקב ה״ר מזכיר
. א׳( א׳ )תג״י

 .אלמושנינו למהר״ם הש״ס על שיטות
. קע״ו מ׳ תג״י עיין

 : מזרחי ראובן לה״ר הש״ס על שיטות
, גנים( מעין )עיין

 מרדכי בהגהת נזכרה מפאריש. ד״י שיטות
 :מפאריש יחיאל רביגו לתוס' כוונתו ואולי . ניכוין

. דמ"ו( קדם )הליכות

 ר״י תלמיד מקינון יעקב ה״ר שיטת
 תתקכ״ח שי' סנהדרין במרדכי הובאה הבהור

 די״ב ברכות בתוס' וגס לסמ״ק הר״ף ובהגהות
. דל״נו( גא״ל )צונן :וז"ז דנג״א ונזיר ע״א

 ע״ז במרדכי נזכרה . פרק הרב שיטת
 כמה וחולין שבועות מרדכי והגהות וד' פ״ב

 : פרין רבינו לייוספות כוונתו ואולי פעמים.
. דמ״ו( קדש )הליכות
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 בתום׳ נזכרה . נעץ שמואל ה״ר שיטת 445.
דמ״א(. גא״ל )צונן :דנמ״א ב״ק מש׳ על פדן רבינו

 ב״ר חיים ה״ר .הגדולה כנסת שיירי 446.
 לספרו בתרח מהדורא .בגבגשתי ישראל

 , אזמיר :א״ח וב״י טור על ח״א :כנה״ג
 לה״ר הכובה ובסופו כנ״ל עוד . 2ס ,תל״א
 יעקב שבות הר״כ וניסו אופנהייסר דוד
 . 2ס , תפ״ט , קונשסנטינא : חידושים וקצת
 את״ך , קונשמנטינא : י״ד ש״ע על שנ״ל ח״ב

 עד רבית ההל׳ י״ד פנ״ל עוד . 2ס , היו״ש
. 2ס ,תקי״ז ,סאלוניקי :סופו

 , יהודה( נפש )עיין . מנחה שיירי 447.

 ?(:בל״א שיר או )העשה .בירגער שילד 448.
. 8ס , תקג״ה , פיורדא

. יונה( כנפי )עיין . שילה 449.

 ה״ר הישראלית. התוהה בראשית עץ שימות 450.
.8ס 1861, לעמבערג :מודלינגער שמואל

 )עיין . לאריסטו והיקיצה השיגה 451.
, והשינה( היקיצה

 .קורקום יוסף ה״ר . קומה שיעור 452.
. 8ס , תק״ץ ,ליוורנו : ותפלות להוד עניני

 בש׳ נדפש קצתו .בקבלה קומה שיעור 453.
השעיר(. ש׳ )ועיין .ע״ש ע״ב מ'—דלז״ב רזיאל

 כ״י :גדול ספר .לרמ״ק קומה שיעור 454.
. 18 בענציאן

.רקח( )עיין .קומה שיעור 455.

 הח״ק נוסדה העת שנה האה הלאה ליום שיר 456.
 יעקב יצחק ה״ר האת .בהנובר וב״ח ג״ח

. 8ס , 1862 האננאפער :קרימקע

. אריסטו( )עיין . השיר ס' 457.

 פי׳ עם בא לבדו אהד הראב״ע שיר 458.
 הוא )ואיזה .יה״ש כ״י :בהן מיכאל לה״ר

. ?( משיריו

 בכור ב! סעדיה לרב האותיות על שיר 459.
 אבל החמישי. החלף בסוף וחי ]צרפתי שור
 זו ועדותו גאון לר״ס הוא מונק הר״ש לדעת

 ומביאו הרשב״א מתלמידי שהיה גאון בן ש״ע מה״ר
 נ״כ ומימשו פ״א ששי שפר הארון בדי בספרו
 אוראסור כ״י עיין עליו׳ פי׳ שחיבר שש ול לרס״ג

 בהערה תשפ״ו דף תר״י עק״ד מוס' :טי. 65
 הא״ב אות של מספר על חרוזות או .ל[

 א׳ בפסוק נהצא אות של הספר ומנין בתנ״ך
 בשוף קצרה הקדמה עש ראשונה נדפש . התנ׳ך

 ומיוחס בתור ר״א ע״י מוגה המסורת ספרת ס׳
 שו״ת ובסוף . 4ס ,רח״ץ ,ד״ו :גאון לר״ס

 ועס . 4ס ,)ש״ן( חש"ר ,פראג : הגתוניס

 ,שש . 1596 לונדון :ברוסטאן ע״י הערות
 פירוש ועם . 4ס , 1599 באזיל 1597

 טיבריאש בספרו בוקסדארף ע״י רומי בל׳
 , שש . 1620 ,באזיל :פי"ח המסורה על

 משובש כ״י מתוך נדפס עוד .2ס , 1665
 הקדמה עם שור בכור בן לר״ס ומיוחס

 והמספר הפסוק ומ״מ אחר בנוסח קצרה
 —דקצ"ו הנמה תעלומות בקובץ בציפרען.נדפס

 סייג בס' עוד . ע״ש ,אשכנזי ר״ש ע״י ז׳
 הש״ש לקוט׳ בס' עוד • זה עיין ז לתורה

 עס מכ״י( שנדפס )ול כנ״ל עוד . זה עיין
 ב״ר יהודה לה״ר באור וחוס׳ הרא״ב הגהות
 מאיר ה״ר בחברת לביה״ד המביאו יעקב

 . 8ס , תקפ״א ,דיהרנפורט : ליב אריה ב״ר
 להר״י הקונקורדנציא ס׳ בסוף אתרן ועד

 ש )רמש . הקדש( לשון אוצר )עיין . פירשט

. ^( 1736 רס״ד
 רפאל ב״ר אליהו ה״ר . אמונים שיר 460.

 ,ליוורגו ... אפיקורסים תורת נגד .שלמה

. 16ס מיש״ד,
 הוא ואולי )רש״ד( 8ס . .. אמונים שיר 461.

. ע״ש , דלהלן נאמן שיר

 ב״ר מתתיה ה״ר .הבית ברבת שיר 462.
 מחיר ב״ר כלמה ה״ר לחתונת . זכותא כשה

. 8" )תקס"ג(, בקול״י שמע״ה ,ליוורנו :הנוי

 רפאל ב״ר אליהו ה״ר .הזן ברבת שיר 463.
 ר ע בהו! ר ה חתונת *.יו • * *מ ש׳

 זקני״ס ובמוש״ב ,ליוורנו :הגרי שלמה יצחק

.12ס ,)תקש״ג(
 . בנוספות קדש( מצבת )עיין . גאולה שיר 464.

 לרב שבועות ומכפעי הדינין על גדול שיר 465.
 .במקומו( שלי ושה״ג ב׳ )ולי׳ב :כ״י ,גאק האי

 )פירשנו :ככ"י רייפמאן הר"י ביד ג״כ ונמצא
• כאלבערשעאב ע״י ח״ו בישורון נדפס .דשנ״ח(

 ד. ע. האדון חתונת ליום דודים שיר 466.
 עדלע קאראלינע הבתולה ב״ג עס עבערש

. 8ס 1832, ווין :לעמעל פאן
 לחתונת הרמה״ל כר הכר הילולים שיר 467.

 : שמיניות ד׳ איפלייא ויהודית מאריני יצחק

. ח׳( הערה דקמ״א ג׳ )כ״ה . 8ס , הש״ד ,ד״ו

 .בבהש״נ ס״ת להנפת זמר .הילולים שיר 468.
. דוד( מגדול )עיין

 בעת ווילנא יושבי כרו אכר והלל שיר 469.
 )גראספירכעין( הגדולה גברת הולדת

 יוס יר״ה אלפסנדר הקיסר בת עליזאבעפה

 . (1806 נאוועמבר 19) תקס״ז פסליו ט״ז ה'
 שולמאן הערץ נפתלי ה״ר ע״י חיבר
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 חטו״ר :ואשכנזית ורוסיש בלה״ק מביהאוו
, 2ס תקס״ז( , )ווילנא

 ה״ר . רוסיא קיסר אלכסנדר הצלחת שיר 470.
 רוזנטהאל כ״י .פעדער צבי ב״ר טוביה

 טוביהו אנכי :כ׳ ]ובסופו .1173 ע׳ רשי״ר . 20
 בירח בוואלדרקי הזה השיר ילדתי וגם הריתי

 )תקע״ד( יחי״ה לעול״ם אלכסנד״ר בשנת האיתנים
 ...בש העתקתיו רוזנטהאל אליעזר ואנכי

. ונתלונ״ן[

 האדס לב לעורר הגלות על לזמר שיר 471.
 האדם יצירת ס' לו נלוה .ל״א עס לתשובה

 עד לדתו מיוס האדם עס ה׳ טובות לספר
 אאע״ה נס אברהם מגן וס׳ בל״א מותו יום

 , לובלין : בל"א ושירים כשדים באור

. 8ס ,שצ״ב
 משיחת ליום ב״י שרו אשר למזמור שיר 472.

 ל׳ עם ,שאריס פה הצרפתים קיסר נפליון

. 4ס ! 1805 ,פאריז : צרפת
,הארון( חנוכת )עיין , זהב שיר 473.

 דובער אברהם ה״ד .חביבים שיר 474.
 גראף לכבוד שר אשר .לעבענזאהן הכהן

 ל׳פלאניא עם )?( חתונתו ביום טישקעווין
 חמ״ד : קוסעלעווסקי שמואל ה״ר ע״י

. 8ס , תקפ״ב ,)ווילנא(
.)רש״ד( 4ס ...הפסח חג שיר 475.

 ישעיה ב״ר אברהם ה״ר .חדש שיר 476.
 :ערבי בל׳ המלוח ופי׳ תהלים ס׳ פי׳ .דיין

. 8ס , תר״א , ליוורנו
 יהודה ב״ר בער דוב ה״ר .חדש שיר 477.

 : שיה״ש על פי׳ . ווילנא ראבד״ק ליב

. 8ס ! תק״ס , ווילנא
 . זאמושטש דוד ה״ר .חדש שיר 478.

 ערומים ומלביש שמחות שובע הברת בהאסף
 : דחנוכה ראשון בליל אליהו״ ״אדרת הנקראת

. 8^ , ת״ר ,)ברעסלויא( חמ״ד
 עם יוסף ר׳ חתונת יום על . חדש שיר 479.

. 12ס , )לפ״ג( ואשכרה ,ליוורנו : רוזה
 . ונדפס זכותא משה לה״ר חדש שיר 480•

• בשמו ח״א שלי ושה״ג ע״ז מ׳ שג״א עיין

 מעניני מולבו שלמה לה״ר חדש שיר 481.
. יה״ש ב״י :משיח

 ב״ר פייבוש שמואל ה״ד .חנוכה שיר 482.
 . טוב ליום ושיר שירה פרק עם .יוסף

. 8ס ,תנ״ד( ,)ד״ו חמו״ד
 לרי״ט בוויניציא ת״ת ביהמ״ד חנכת שיר 483.

 . זה עיין אורים הד ס' הוא ..וואלוואזין

לה״ר השנים קביעות חשבון על שיר 484.

.53 הפליט ב״י :באורו עם ויטאל דוד
 לכבוד .לינדא ברוך ה״ר .חתונה שיר 485.

 בלה״ק , מהנובר זלמן ב״ר יהודה ה״ר

.8ס :...ול״א
 עם חמין משה ר׳ בני חתונת על שיר 486.

 ,ד״ו :לוצאטו לרמ״ח ב"ש יוסף ר' בני

.י״ג הערה דק״ל ג׳ כ״ח ועיין . 8ס ,חש״ד

 אליהו ..ה״ר הנשים בית לטוב שיר 487.
 מרדכי ה״ר לנשואי . שלמה רפאל ב״ר

 יהי״ה השי״ר , ליוורבו : כהן רפאל

. 8ס ,)תקמ״ה(
 בה״ר יעקב לה״ר הטעמים על שיר 488.

 לי #אלהיס מחלתו: מנורטהויזן מאיר
 מכ״י העתק דוקעם כיד ב״י נמצא . ״,וכו מגן

 דף המסורת בקונטרס כמ״ש להדפיסו ואמר רד״א
 רד״א בכ״י מצאתי ולא חפשתי כי ויען . ע״ש ל

 ט״ס כי נ״ל לכן , מנורטהויזן לר״י כזה שיר זכר
 רבינו והוא ממרומרוג" מאיר בר ר״י וצ״ל הוא
 בכ״ח נדפסו זה משיר הראשונים חרוזים וד' תם
. ע״ש דל״ח ז'

 . שלום אברהם ה״ר .ידידות שיר 489.
.4ס ,תקפ״ב ,פאדובה :לחתונה אפריון שיר

 . סטנוב איצק ה״ר . ידידות שיר 490.
 איצק ה״ר הגביר הולדת ליום ה״א עם שיר

.4ס תקנ״ט ,ברלין :מדינה פו״מ יפה בר״ד
 לה״ר בקבלה השיר ובנות . ידידות שיר 491.

 מאורביגו(: זכריה ירירי׳ ברוך)ב״ר יוסף
 ה' תהלות שירי : )ורשי״ר .פ״ח( י׳ )זצ״ל

 עסב״ג חתונתו ליום שר ואשר וחגים ולשבתות
 טרבוטו נתנאל ר׳ בת יהודית כו׳ הכבודה

 . 8ס , תי״ט ,מנטובה :הנ״ל כל על ופירושיו
. דפין( כ״ח

 בוכנער. וואלף זאב ה״ר .ידידות שיר 492.
 מרובה תוס' עם דלהלן נפלא שיר מבורו הוא

 כמעשה לר״ח תהלה שירי ואח״ז פי׳ ותוס׳

 בכל שרשית הלמ״ד שאין רק הנ״ל נפלא שיר
 דר״ח ב' ליום תפלה שירי ובסופו מלה

 . תק״ע ,פפד״א :תי״ו עד מלמ״ד מלותיו וכל

 )ועיין . 8ס , תק״ם , שם . תקע״ב , שם
. הלמד״ן( בקשת

 גאטליב ירידיה ה״ר .ידידות שיר 493.
 המסורת על פשעים . ישראל אברהם ב״ר

 לויה : והם חלקים בד׳ א״ב כסדר בערכין
 , לדרך צדה ,הדרך תפלת ,לדרך

 כרד״א )ודלא ת״ר ,קראקא :דרך תמימי
. 4ס , ת״ט( : ¥. 899, ף

 לינדא ברוך ר׳ חתונת ליום ידידות שיר 494.
 הברת מאת ארשיל פייגלכע מרת ב״ג עם
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חוד הי שיר 576 ידידות שיר

 .4ס תק״ן, ,ברלין :וההושיה הטוב שוהרי
 שיר .יהייא יהודה ה״ר .ידידות שיר 495.

 . 16ס ,תקכ״א ,ד״ו :מעמדות הכרת על

. וויטקאווער יוחנן ה״ר .ידידות שיר 496.
 והכלה יצחק ב״ר יוסף ה״ר החתן לכבוד הושר
 חמ״ד :עטעלינגר יעקב ה״ר בת מלכה מרת

. 8ס , תרי״ח ,)אלטונא(
 גוזיקו יוסף כ״מ הגדול למנצח ידידות שיר 497.

 : פלעססנער שלמה ה״ר מחת ל״א עס

. 8ס , 1836, ברלין
 . גראדנא יוסף ח״ר . ידידות שיר 498.

 : דעסויא יעקב ה״ר חתונת ליוס ת״א עם שיר

. 2ס , סעפעעמבער( 10) 1789 ,ברלין

 ה״ר פולר.לכבוד אהרן ה״ר ידידות. שיר 499.
 פפד״מ הפיר פני את בחנותו קרעמיע יצחק

. 4ס , תר״א ,פפד״ט : ממצרים בשובו

 לימי שושנים על 6ח״ עם ידידות שיר 500.
 רוזן בנות עם מלכנו בני שני אפריון

 , )ברלין חמו״ד :שערעליץ מעקלענבורג

. 8ס חקג״ד(,
 מולדר שמואל לה״ר ידידות שיר 501.

 .8ס ,תר״ז ,ד״א :קאסערו די משה ר' לכבוד
. רויזוק שמשון ה״ר .ידידות שיר 502.

,)לונדון ,״ד חמו : זאלאמאן ה. חתונת ליום

. 8ס (,1850

 יוסף ה״ר לחתונת . מהנ״ל .ידידות שיר 503.
 :אנגלי ל׳ עם .עדה מ׳ ב״ג עם אסבעק

. 16ס (,1851 )לונדון חמו״ד
 א. חתונת ליום . מהנ״ל . ידידות שיר 504.

 . 8ס (,1855 ,)לונדון חמו״ד : מאזעס ה.

 ה׳ חתונת ליום . מהנ״ל .ידידות שיר 505.
 . 8ס , (1856 ,)לונדון , חמו"ד :כהן ל. ל.

ד. ה. חתונת ליום .מהנ״ל .ידידות שיר 506.
 . 8ס (,1857 ,)לונדון ,חמו״ר : בעהרענד

י. ה׳ חתונת ליום .מהנ״ל .ידידות שיר 507.
. 8ס , (1858 ,)לונדון , חמו״ד : ישראל

 אדע ולא כ״ח א' בזצ״ל הוזכר ידידות שיר 508.
. זולתם או מהנ״ל א׳ הוא אם

 מעיר קונצייו יוסף ח״ר .יהודית שיר 509.
 בלשון שיר בתרח יהודית מעשה .אפטי
. 16ס , 1628 ,אפטי : איעלקי

 שיר .זעליג יהושע ח״ר .יהושע שיר 510.
 שירי ושארי ביתות אלפא בז' ושבה חהלה

. 8ס ,תכ״ג , ד״א : ההלות
 זינצה־־ס דוד יוסף ה״ר הולדת יום על שיר 511.

 בישענטהאל: ליפמאן ה״ר נכדו בעל מאת

. 8ס ,תקס״ו , רערעלהיים
 סה״ת התקס״ה בש׳ הובא לעת יושר שיר 512.

 חמו״ד .בהנובר לביה״כ בראד זלמן מ׳ שנדב

. 2ס (1805 ? )האנאווער

 מספרים שירים שמונה כולל . היחוד שיר 513.
 ושבחיו ואחדותו מציאותו על ה' תהלות
 הסבור שיר והשמיני השבוע ימי לז׳ ונחלקו

 מחברם ועל .יום בכל השיר אחר לומר
 יהודה ה״ר שחיברס י״א :הדעות נחלקו

 החסיד שמואל ה״ר לאביו שהם וי״א החסיר
 עשה החסיד ד״י ובנו הזקן קלונימוס ב״ר

 ה״ר חיברם שי״ר ה״ר ולדעת .עליהם פי׳
 משלי )בע״ש נטרונאי ב״ר הנקדן ברכיה

 .ו'—דרס״ה לב הגיון בסדור ועי׳ .שועלים(
 החסיד ר״י חיבר דק״ע( )ח״א פירשנו ולפ״ד
 היחוד שירי חיבר אביו ור״ש הכבוד שירי
 רון היו לא היחוד ובשירי • כנ״ל א' מענין וכולם

 ארומם שיר עליהם נוסף לכן שירים ששה
 משירי זמירות אנעים ושיר וכו' אבי אלקי

 וכן .כנ״ל ההדר להשלים בנו החסיד לר״י הכבוד
 לכל תפלות סדורי וברוב המחזורים בכל נדפסו
 ועם פירושים ועם לבדם נס ונדפסו . השנה

 יו״ט ה״ר פי' עם . ובלע״ז בל״א העתקות
 , שם . ש״ב , טהינגען : מילהויזן ליפמאן

 חש״ד ,)ברייסגויא( פרייבורג • (326) שכ״ו
 רו״ו הגהות איזה )ועם . 4ס ש״ב( : )וי״א

 ל״א עם . (713 ע׳ רשי״ר :ב״י ,היירנהיים
 מאייזנשטאט כופר אביגדור ר׳ ע״י

 להנ״ל היהודים מגירוש גזירה וינר ובסופו
 . 4ס , חמו״ד נס .שפ״ט , קראקא : בל״א
 נדפס לעטערים ר״מ ע״י ת״א עם עוד

 . 8ס ,הר״ה ,פראג :ח״ג שלו במחזורים
 בר״י מענדיל ה״ר ע״י ת״א עם עוד

 במחזורים ואח״כ . 8ס , תד״א ,ווי; : שטערן
 נדפס קאמפף י. ש. ע״י ח״ח עם עוד • שם

 נדפס וז״ז . 8ס ,תר״ו ,פראג : לנדא במחזורים
. שונים ובפנים פ״ר

 לנהר מעבר אשר משה לבני היחוד שיר 514.
 השבוע ימי לכל נוראה תפלה .סמבעיון
 . 4ס , את״ם ,לובלין :קבלה ע״פ בחרוזים
 , ד״ו אשכנזי: בסדור גם . 12ס המו״ד,

 דרס״ו לב הגיון בסדור ועיין . 4ס , ת״פ
 היהוד שירי הוא דק״ע ח״א פירשע ולפ״ד . ע״א
• הנ״ל מילהויזן ר״ל פי׳ עם

 קבלה ע״פ נכבד שיר והוא . היהוד שיר 515.
 אברהם כ״ר יוסף אני חרוזות בראשי וחתום

 ... ד״א : מ"א התפלות אצל נדפס . ואקר אבן
:לבדו וגם .^.( 110 )ש״י . 4ס ,ת״ר. ,ד״ו



נאמן שיר — 577 — היחוד שיר

 ? זה לפני הנז׳ הוא וא״כ .4ס , את״ם ,לובלין

. הנגיד שמואל לרבינו היחוד שיר 516.
 עי' .וז״ז רננות שפתי טריפוליס במחזור נדפש

.ע״ב הוף דרס״ה לב הגיון בסדור

 האדיר למלכנו ה' נתן אשר הגבורה על שיר 517.
 ביום לאיען אצל וכו' יר״ה השני פרידריך

 ,)ברלין חמו״ד :ת״א ועם תקי״ח, כסליו כ״ג
. 2ס תקי״ח(,

 ב״י :חנוכה ונס מצרים יציאת על שיר 518.
. ו.\2 811 רח״ם

לעיל( היחוד שיר )עיין . הכבוד שיר 519.

 שמשון מאת״ה״ר אדלער מ. ה״ר לכבוד שיר 520.
. 8ס ,( 1850 ,)לונדון חמו״ד : רוזוק

 ה״ר מאת בינגער ה. מ• ה״ר לכבוד שיר 521.
 ד״א .לעמאנס טרייטיל ב״ר משה

. 4ס , 1822
 בוא ביום בערנייס יצחק ה״ר לכבוד שיר 522.

 ה״ר מאת הרבנות כסא על לשבת להמבורג
 אלטונא, מהמבורג: מענדלזאהן משה

(8ס :)ורשי״ר . 12ס , תקפ״ב
 שמשון ה״ר מאת כהן א. לכבוד שיר 523.

• 8ס , (1849 , )לונדון חמו״ד :הנ״ל רוזוק

 מאת כהן ל. י. וה׳ ב. ה׳ לכבוד שיר 524.
. 8ס , (1858 , )לונדון חמו״ד : הנ״ל

 השני ווילהעלם פרידריך לכבוד שיר 525.
 : ת״א עם בק״ב היהודים מאת פרייסין מלך

, 2ס ,תקמ״ו ,קאגיגסבערג

 הרופא מאריגי שבתי ה״ר לכבוד שיר 526.
 ,806 רח״ם כ״י :לוצאטו הרט״ח מאת
 תהלה בשם הנדפה חתונתו ליום השיר הוא ואולי

. זה עיין לישרים

 ביום הרופא נורצי שלום ה״ר לכבוד שיר 527.
. יה״ש ב״י :שעטרוהו

 אברהם עזריה ה״ר לכבודהתורה. שיר 528.
 ,ליוורנו :אטטאלענגי יהושע יוסף ב״ר

. 16ס ;חקס״ח
 זאנוויל ה״ר חתונת ליום כלולות שיר 529.

 : פרידלענדר רבקה דודו בת עם פרידלענדר

. 4ס , תקמ״ח ,ברלין

 , תם לרבינו הדקדוק כללי על שיר 530.
 בראשי מאיר ברבי יעקב שמו ורמוז .כ״י

 . במקומו( פלי ושה״ג נ' )ול״ב :החרוזים
 על שיר אי הנ״ל הטעמים על שיר הוא ואולי

. דלהלן הנקוד

 ב״ר ישעיה ה״ר .משנה ללמוד שיר 531.
.16ס ת״ק, מנטובה, :בסאן יחזקיה ישראל

 נפתלי ב״ר יוזפא יפתח לר׳ מוסר שיר 532.
 וסופר שמש מנצפ״ך ממשפחת

 , ד״א :גדול דף על נדפס . בווירמישא
. 2ס ,ת״נ

 קעניגסבערג, יוסף מאיר ה״ר מות על שיר 533.
 לל' נעתק ,בלה"ק . דוקעם ליב ה״ר מאת

 , לונדון :אשר דוד ה"ר ע"י ול״א אנגלי

.8ס , תר״ט
 פרידריך לכבוד ת״א עם מזמור שיר 534.

 בבואו יר״ה פרייסין מלך השלישי ווילהעלס
 , כרעסלויא :תקנ״ח תמוז ט' יום לברעסלויא

. 2ס ,)תקנ״ח( חש״ד
. יהודה( מנחת )עיין . מכתם שיר 535.

 מקראקא דרשן דוד המעלות.ה״ר שיר 536.
 מקצת דוגמא ובשער .הי״ד מנשה בה״ר

 פרשיות קצת על דרושים והם: .שחיבר ספריו
 , קראקא :מליצה מכתבי וקצת שו״ת וקצת

 :כמו ספרים כמה עוד ]וחיבר . 4ס , של״א
 כפא .הגבול ם' . דוד בית . יעקב אביר ס'

 לדור משביל . דוד מגן . דור מגדל . דוד
 . דוד נפש , עדנים נחל .עה״ת( )דרשות

 . בבח ה׳ קול .הקורא עין . מלכים פגלת
 , במקומו[ כאו״א ועיין .וז״ז , הנשים שבח

.דר״ב ח״א פירשט עיין ,לזולתו קצתם מיחסין ויש

. החשק( שער )עיין המעלות. שיר 537.

 רפאפורט. הכהן דור ה״ר .למנצח שיר 538.
 מלאת ליום שי״ר ה״ר לכבוד לבוב עדת שיר

, 8ס , תר׳יך ,לייפציג : שנה שבעים לו
 הובא .צרפת קיסר נאפוליון למנצח שיר 539.

 בשובו פראנקפורט קרית יושבי ישרון מעדת לו
 צרפת ל׳ עם . המערכה משדי עירם שער
. 4ס ,תקס״ז , פראנקפורט :אשכנז ל' ועם

 ה״ד פי׳ עם קבלה ע״פ .למעלות שיר 540,
 ה״ר ושיר אוספינוזה יעקב ב״ר בנימן
, יה״ש ב״י :ע״ז עייאש יהודה

 הרביעי געארג המלך למעלות שיר 541.
 :ל״א עם .הנאפר המלוכה בעיר כבוד בשכנו

. 4ס , (582) תקפ״ב )הנובר( , חמ״ד
 די נ״י :שבתאי בן משה לה״ר שיר 542,

. 129/2 רוסי
 משה ה״ד .אמונים שיר אי נאמן שיר 543.

 די אברהם ב״ר דוד וה״ר פיזא יהודה די
 פזמונים .בשן יעקב די יוסף מיזהוה״ר

 מסדורי שונים לעניניס קדמונים ושירים
 הנבת ואח״ז .כבר שנדפסו ומחזורים תפלות
 חדש בית אל בואו ביום למוד סדר הבית

 דור ה״ר ע״י מסודר , שכר או בנה אשר
 בשי״ן שרש כל על ומליצה טיגריס פראנקו



תהלה שיר 578 נגד שיר

 לה״ר חדשה המצאה בשס בתנ״ך שמאל
 המצאה )ועיין . באור עס הנ״ל פיזא משה

. 8ס , תקנ״ג , ד״א :שם( ומ״ש חדשה
 הראב״ע על השגותיו על הרמב״ן נגד שיר 544.

.יה״ש ב״י :שיריס איזה ועוד והרמב״ס

 בוכנר וואלף זאב ה״ר . נפלא שיר 545.
 ומעשה הבורא חכמת על מליצה .הכהן

 ולמ״ד ל׳ עד מא' רק מלותיו וכל בראשית
 ,פפד״א :קצר פי' עס תיבה בכל שרשית

 , ווין : והקונים ובתוספות .8ס ,תקס״ב
 שירי ,ידידות שיר )ועיין . 8ס , תקס״ר
. תשלה( — , תהלה

 ידידי׳ נתן ה״ר .ברכי גא נפשי שיר 546.
 בקשת הוא .מאורוויעטו אליעזר ב״ר

 בארח הדיין יוסף ב״ר בחיי לה״ר נפשי ברכי
 תרגום עס משולשים בתים קס״ד שקול שיר

 איטלקי בל' ופזמונים שירים ושארי איטלקי
 , ד״ו :אלאטראני יהודה יוחנן לה״ר

.ותפלות( וידויים )ועי׳ . 8ס , שפ״ח

 מאיר ב״ר יעקב לה״ר הנקוד על שיר 547.
 רוסי די ב״י :תם( )רבינו מרומרוג

563/33 •
 ב״י : )?( מב״ק הגביר נשואי על שיר 548.

. יה״ש

 ה״ר ,תוכחה בדרך הפרשיות ע״ש שיר 549.
 ,לונדון :מאויגנון אברהם ב״ר משה

. 8ס ,1850
 עדת מאת פולין מלך סטאניסלאוו על שיר 550.

 ת״א עם בתים ט״ו .בווארשי אשר ישורון
. 2ס , 1792 , ווארשא :וצרפתי ופולאני

 מלך השביעי קריסטיאן לכבוד עז שיר 551.
 חש״ד , אלטונא :ל״א עס ובנו דענימארק

. 8ס ,)תקנ״ט(
 יוסף בן אברהם לר' עקרים י״ג על שיר 552.

 היסודות כל יסוד האל בשם מתחיל מבורנום
 וואטיקאן ב״י :יסודות עשרה שלש מזכיר אני

214/10 .
 י״ג על שלמה ב״ר עמנואל לה״ר שיר 553.

 פירושו כסוף 404 רוסי די ב״י : עקרים
. עה״ת

 לקרב קארל ואחיו פראנן הקיסר בצאת שיר 554.
 חמו״ד : רומאנילי שמואל ה״ר מאת

. 8ס ,)ירן(
 .מפאנו משה ב״ר יהודה ה״ר .ציון שיר 555.

 השירים ס׳ בהקדמת הובא . הנגון חכמת על
. לשלמה אשר

 בווין. ש״ץ זולצער ...ה״ר .ציון שיר 556.

 עם בתפלה כנסיות בבתי לשורר נגון טעמי
...ורן :)קאהר( מקהלות

. כסף( קערת )עיין . הקערה שיר 557.

 יד ברלין יושבי נתנו אשר ליום ורנן שיר 558.
 פרייסין מלך השני ווילהעלס פרידריך תחת
 ,ברלין : ת״א עם תקמ״ז שנת ביוה״כ יר״ה

. 2ס )תקמ״ז(,
 פרידריך לכבוד ושמחה רנן שיר 559.

 , )פוזנא חמו״ד : יר״ה השני ווילהעלס

. 8ס (,1793
 מנחה בין לומר והלל הודאה ושבח שיר 560.

 באמ״ד מקנ״ג ניסן כ״ח ד׳ ביום למעריב

. 8ס ,תקנ״ג , ד״א :אחור( אויב )בשוב
 ב״ר יוסף ה״ר לחתונת ושבחה שיר 561.

 ה׳ מאת .מרפורגו א. ב״ג עם עוזיאל מרדכי
 פיאצצא: א. ;מישעלל ס. ;אובערט נ.

. 8ס , 1795 ,ליוורנו
 )עיין :שאך או שה שחוק על שיר 562.

. יתר( שפת . שועלים משלי . מלך מעדני

 , נבלות שרשרות )עיין . השירים שיר 563.
 אלחדב)כרמולי לר״י השירים מלאכת ]על .תורה(

. רמש״ש[ : (85 '7 השרון

 ה״ר . לשלמה אשר השירים שיר 564.
 שירי .מפוזנא יעקב ב״ר זלמן שלמה

 . 4ס !שפ״ו פראג, :פי׳ עם ותפלה תחנה
 ף וק״ד תקמ״ב וברד״א דרצ״ו גא״ל צונן ]ועיין

. ע״ש[ , שנויס בקצת 874

 עם שנים שבע מלחמת אחרי שלום שיר 565.
. 4ס ,תקכ״ג ,ברלין : ל״א

 קדמון( בשם )עיין , השלישית על שיר 566.
. 8ס ,שנ״ז ,ד״ו

 אליאב לה״ר העבור שנת על שיר 567.
. 563/34 רוסי די ב״י :מתתיהו ב״ר

 מונטיפיורי משה ה״ר והטפסר השר על שיר 568.
 : מווארשא טענדיל אליעזר להב״ח

. 8ס , תר״א ,לונדון
 בשי״ן אשר המלות כל שרשי על שיר 569.

 נדפס כלב חיים חרוזיו וראשי בלה״ק שמאל

 . 4ס ,תי״ח ,אזמיר : )?( כתובות בס'
. ^( 391 רס״ד )רמש״ש

 הימנע( )פאלקס הארצות מעמי תהלה שיר 570•
 צורת באותה וארמית לעברית מל״א נעתק

 ומשקלי החרוזים דלתות שווי , המליצה
 יהב״י מאת . הידוע בנגון לזמר התנועות
.8ס ,1835 ווין, :ייטלס( יונה בן )יהודה

 . נאלדמאנן יצחק ה״ר תהלה. שיר 571.
 גנמר ליום פלניא הרגום עם והפלה שיר



הבחינה שירי 579 תהלה שיר

 : יר״ה אשתו עם השני אלכסנדר הקיסר
. 8ס ,תרט״ו , ווארשא

 אייזנשטאט. מיכאל ה״ר . תהלה שיר 572•
 יר״ה רוסיא קיסר אלכסנדר הצלחת על

 , שקלאוו :ד׳—חקע״ג כשנת נמלחמותיו

. 8ס ,תקע״ד
 שמחה ב״ר הירש צבי ה״ר .תהלה שיר 573.

 תרגום עם ותפלה שיר . קאצינעלנבויגן

 הראשון אלכסנדר הקיסר בוא ליום רושיא

. 2ס ... ווילנא : לווילנא ירייה
 בבוא .בר״י שמואל ה״ר .תהלה שיר 574.

 לקעניגסבערג פעטראוויץ פאולי הגדול הנגיד

. 2ס ,תקל״ו , קעניגסבערג : ת״א עם
 לכבוד .רוזוק שמשון ה״ר שירתהלה. 575•

.8ס , (1852 ,)לונדון :אדלער ה. נ•

 א. ה״ר לכבוד .מהג״ל . חהלה שיר 576.
. 8ס (,1857 , )לונדון חמו״ד ; קייזער

 ווילהעלס פרידריך לכבוד תהלה שיר 577•
• 2ס , תקמ״ח ,ברלין :ת״א עם יר״ה השני

 שוררו אשר אנגלית הרגום עם תודה שיר 570.
 כנסיות בתי בכל תר״א כסליו ג' בש״ק

 ה״ר מאת חובר .בת המלכה בלדת בריטאניא
.8ס ,)תר״א( חש״ד ,לונדון : מילרולה דוד

 ה׳ בתת ת״א עם ותפלה תודה שיר 579.
 מלך השני פרידריך ביד שוויידנין מבצר את

. 2ס ,תקכ״ג ,ברלין :יר״ה סרייסין
 .באמ״ד ש״ץ מיכל ה״ר .התורה שיר 580•

 , )שם .תע״ה ,ד״א : ס״ת לחנכת שיר
. 8ס ,תקכ״ה , שם (534 ע׳ רשי״ר : כשיר״י

 אלחנן לה״ר הגאולה על ותפלה שיר 581.
. 8ס ,שפ״ד ,לובלין :פראנקפורט

 : רומי מלך הולדת ביום ותפלה שיר 582.
• 4ס ,תקע״א( ,)המבורג חמו"ד

 הששי פרידריך הולדת ביום ותפלה שיר 583.
 , )אלטונא חמו"ד : יר״ה דענימארק מלך

. 4ס ,תקס״ט(
 שבעשרת הללו אותיות כל על הבנויה שירה 584.

 ושס״ה מ״ע הרמ״ח כל האותיות ע״פ הדברות
 משקלי אינו השיר אמנם . מסודרות מל״ת

 : הזאת השירה את דוד וידבר ,חרוזות כ״א
. ״ץ. 51 ווין ב״י

 פו״ד חיים ב״ר דוד ה״ר .לדוד שירה 585.
 : השירים שיר על פי׳ .בירז דק״ק

. 4ס ,תקנ״ז , הוראדנא
 בחברת בשנה שנה מדי לזמר וזמרה שירה 586.

 בנימן ישראל ה״ר .לילה חצות תקון

. 8ס , (1774 ,)ד״ו חמו״ד : באסאן
 ב״ר משה אהרן ה״ר .חדשה שירה 587.

 בארח דקדוק כללי .גריידינג הירש צבי
 ו׳ בחור לר״א שירה פרקי ס׳ כמעשה שיר

 זאלקווא, :למשה הלכה בשם פי' עם שירים

 . תקנ״ט , לבוב . תקל״א , פיורדא . תקכ״ד

. 8ס ..תק״ , קאפוסט

 מעשה .פארדו דוד ה״ר .חדשה שירה 588.
 ואתב״ש ותשר״ק א״ב ע״פ שיר בארח אחשורש
 ל״א עם החרוזות בראשי שמו חתום ובסופו

 ופזמון לחנוכה חידה ואח״ז חרוז כל אחר
 ליהודים ,ד״א :בראשו ושמו מילה לברית

 ]וצ״ע .דפין( ע״ו ,)קטן . 8ס , אורה היתה
. ינה״ל[ :הדפום שנת על

 זעקיל יצהק ה״י . חדשה שירה 589.
 פרידריך בבוא באלטונא שרו אשר .פרענקיל

 אשתו עם דענימארק מלכות עצר יורש
 , אלטונא :סיון כ״ט לבהכ״נ הכבודה

. 4ס חש״ד,
 זבולון ב״ר חיים ה״ר .לחיים שירה 590.

 בחרוזים מצות תרי״ג על מליצה . יעקב
 האזינו משירת אחת במלה מתחיל חרוז וכל
 :ובעז יכין בשם הפסוקים ומ״מ באור ועם

. 8ס , 1847 ,ווין . תקע״ד , ווארשא

 יהודה ב״ר יצחק ה״ר נעימה. שירה 591.
 פי' עם ארמי בל׳ לפורים שיר * גיאת אבן
 כ״י הרשב״ש: בן דוראן צמח ה״ר

.ישראל( תפארת )ועיין . אוקספורד

 בחכמת גבירול ן׳ לר״ש שקולה שירה 592.
 במאזנים הראב״ע הזכירה , חרוזים ת׳ הדקדוק

 ושה״ג ל״א )שג״ב : מחירה כסף ישקל דלא וכ׳
 בכ״י הנמצא הזאת השירה ]ראשית .בשמו( שלי

 עמודי בספרו דוקעש מהרי״ל ע״י ראשונה נדפס

 לה״ר הערוך במחברת ושנית זכרון ואבני כבוד
 נקראז כי ראינו ושם • הקדמתו בסוף סרחון שלמה

. ע״ש ענק בשם

 ,הרוחות אלהי לאל והשבחות שירות 593.
 אחר לומר אמ״ד אבד״ק שאול ה״ר יסד

 בקהל תקכ״ו אדר כ״ז ש״ק ביום מנחה הפלת

. 4ס ,תקכ״ו ,׳א ד : באמ״ד אשכנזים
 מרדכי ה״ר . הבחינה שירי 594.

 פני בע״ס ליב אריה )ב״ר לעוונשטאם

 בל״ח עולם בחינת ס' ועיקר טופס ♦ אריה(
 ובסופו עיקרים י״ג על האחרון והשיר שירים
 : הגאולה וחקות הנפש על המחבר הגיוני

. 8ס , חקכ״ץ , כרעשלויא



תהלות שירי 680 ציון בת שירי

 יוסף מיכל הב״ח .ציון בת שירי 595.
 :וז״ז קהלת על הגיון שירי .לעבענזאהן

. 8ס , תרי״א , ווילנא
.דת( אש )עיין .דוד שירי 596.

,השכל( מוסר )עיין . השיל שירי 597.

 .מוסאטו הי יצחק ה״ר .זמרה שירי 598,
 ליוורגו(, :נ״ג י' )ותג״י פירינצי שונים: שירים
 אור״ה ,פירינצי : 601 )וצעדנער . 4ס תקנ״ט

.הדפוס[ שנת על ]זצ״ע .(8ס , ושמח״ה

 היים שבתי ה״ר החליפות. שירי 599•
 )מעשאמורפוזי( החליפות ס׳ העתק .מאריגי

 עס שמיניות בשירי בלה״ק הרומי לאזוידיוס

 , פאדובה :א׳ בויגן ממנו ונדפס .איעלקי ל׳

 . \^21110 רוסי די בכ״י וכולו . 8ס , חק״ח
 ]ג״ח .דמננוובה וניהמ״ד \.2 24 ח״ב ויין וכ״י
 והמה ז״ז שירים ושארי שיר ע״ד אבות פרקי

 כ״י עיין , טורים ד׳ בעלי בתים ת״ע ככת"י

. ^[ 24 ח״ב •ווין
 ישראל לעדת התפלה בית הנבת שירי 600,

 :ריז נתן ה״ר מאת פאצדאס עיר יושבי
. 8ס , תקס״ב , ברלין

.להלן( תהלות שירי )עיין .ידידות שירי 601.

 ב״ר ליב יהודה ה״ר יהודה. שירי 602;
 עם הסעודות על לשורר שירים •חזן משה

. 4ס ,תנ״ז ,ד״א : ול״א לה״ק פי׳
.מגלות( חמש פי׳ )עיין .יהודה שירי 603.

 שיר )עיין .הכבוד— ,יחוד ה שירי 604.
.לעיל( היחוד

 הקיסר עבור ביום ותפלה כבוד שירי 605.
 .צרפת ל' עם • ראטרדאס פה וגבירתו נפליון

. 4ס ,)תקע״ב( ישורו״ן , ראטטערדאם
 ידידי ב״ר יצחק ה״ר . הלויים שירי 606•

 אומרים הלויס שהיו השיר סדר .ליברמאן

 :השנה ימות ושאר ויו״ט ושבת בחול בביהמ״ק

. 4ס ,תל"ז ,)לובלין( חמ״ד

 ניימאן שמואל משה ה״ר .מוסר שירי 607.
 ובסופו ת״א עם שונים שירים .מקיצע
 למחלת ורפואות סגולות תרופה אגרת

.12ס ,תקע״ד ,ווין :אנוני
.השכל( מוסר )עיין .השכל מוסר שירי 608.

 כלבו עמנואל לה״ר לוצאטו הרמ״ח שירי 609.
 יצחק בה״ר שלמה ור׳ קונצילייו אליהו ור׳

 נכתרו ביום היילפרין יעקב ור׳ לאמפרונטי
 הנראה לפי אהד אחד נדפסו . לרופאים

 הערה ל—דקמ״ג ג' כ״ח עיין . בוויניציא
 | ויגידה חיים יצחק ר' לחתונת ושירו .ס״ג—ק״ס

 , מנטובה : בסופו חידה עם שיחה בדיך
. 8ס ,תצ״ג

. ח״מ( , תורה )עיין . מנחה שירי 610.

 נטע נתן ב״ר יהונתן ה״ר .מצות שירי 611.
 כסדר שיר בדרך מצות תרי״ג . אייבשיץ

 יושר כתב דברי ובסופו . הרמב״ס ומנין
 ,פראג :אחריו לזרעו נטע נתן ה״ר צוואת

. 8ס , תרי״ח ,פרעסבורג . תקכ"ה
. יושר( כתב )עיין . נועם שירי 612.

 בר״א ליב יהודה ה״ר .נעימות שירי 613.
 במליצה בראשית לפ׳ שירים ששה . גגיין

 :געסנער משירי רובו ונעתק ת״א עם קלה
 : ורשי״ר )וצעדנער תק״ע ,ברעסלויא

.8ס ,תקע"ו(
 ליב יהודה ה״ר . נעימות שירי 614.

 , ווילנא :ל״א עם שירים .גרמייזא

.8ס , תר״ב
 מלבים. ליבוש מאיר ה״ר הנפש. שירי 615.

. 8ס ,תרט״ז( , )ק״ב חטו״ד : שיה"ש על פי'

. לכסף( מצרף )עיין . סאבויה שירי 616.

 )מחברת האגא סטאניסלאום .ציון שירי 617.
 עם ול״א אנגלי בל' שירים • באנגלי( המסיתים
.12ס , 1834 ,לונדון :ללה״ק העתקה

.שאל( חיים )עיין .שיריים שירי 618.

 בן שלמה ה״ר שירי .שלמה שירי 619.
 עליהם ונספחו ספרים מאוצרות נאספו נבירול
 מחברת דוקעס: ליב יהורה ה״ר ע״י הערות

. 8ס ,תרי״ח ,הנובר :וב׳ א׳
 דוב אברהם ה״ר .קדש שפת שירי 620.

 שונים שירים .לעבענזאהן הכהן בער

 ובסופם קבר מצבות פתוחי בכות אבני וח״ב
 .8ס , 1842 ,לייפציג :והקונים הערות
 .8ס תרכ״א, ווילנא, ונוספות: בתקוניס ופנית

• 8ס תרט״ז, ,ווילנא :שניה מחברת כנ״ל עוד

 • הלמדי״ן בקשת )עיין . תהלה שירי 621•
. ידידות( שיר

 ב״ר הירש צבי ה״ר .תהלות שירי 622.
 בקדש לשרת שירים .זוממערהויזן שמעון

.8ס ,תקצ״ו ,בריסעל :בריכעל בקהל
 בובנער וואלף זאב ה״ר .תהלות שירי 623•

 ח״א : חלקים ב׳ שירים . הכהן דור ב״ר
 ידידות שירי וח״ב השבוע ימות לכל שירים
 ,ברלין :וז״ז השנה חדשי ראשי לכל שירים

 בתוס' עוד . 8ס ,תק״ם ,ברי״ן .תקנ״ז
 נפלא שיר שירו נכלל בו ובח״ב יריעות כמה

. 8ס , תקס״ח ,ברלין :וז״ז זה עיין ,הנ״ל
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 היינעמאן ירמיהו ה״ר .תהלות שירי 624•
 הלבבות לעורר שירים .י הלו מיינשטיר ב״ר

 העתק • השבוע( ימי )לז׳ לה׳ ולהלל להודות

 ישירו ול״א בלה״ק שחברו השירים ממחברת
 במלכות שהוקמו החדשים התפלות בבתי אותם

 . 8ס ,תקע״ג , רעדעלהיים :וועסטפאלען
 שירים כ״ב • דורשי.טוב חברת מאת כנ״ל עוד

 השירים . היינעמאן ירמיהו לאור הוציאם
 . ראזענבאך אהרן מר׳ חוברו האלה

 . 8ס ,תקע״ו ,ברלין :הראשונה מחברת
.״ץ.( 2105—6 רשי״ר )ועי'

 היינריך הוא מלך בן לכבוד תודה שירי 625.
 לביתו בשלום בבואו יר׳יה המלך אדונינו אחי

. 4ס ,תקל״ז ,ברלין :מחליו ויהי חלה אחרי
 הירץ נפתלי ה״ר .תפארת שירי 626•

 למצרים אבותינו מרדת התורה ספורי . וויזל

 מלאי שירים בח״י סיני הר מעמד אחר עד
 חוברות בחמש נדפסו מהם ט״ו • ויופי חן
 : חוברת כל בסוף והערות המחבר צורת עם

 צורת ובלי . 8ס , ס׳יב—תקמ״ט ,ברלין
 שירים וג׳ .8ס ע״א,—תקס״ט פראג, המחבר:

 ה״ר ע״י לביה״ד הובאו הנ״ל האחרונים

 הח״י וכל .8ס , תקפ״ט ,פראג :בנו שלמה
 תולדות ובסופם חלקים בששה הנ״ל שירים

 צדיק זכר מס׳ והורס הונף בקצרה המחבר
 .1840—41 ווארשא, לר״דפרידריכספעלד:

 , 8ס , תרי״ח , ווארשא , 1844;, לעמבערג

 שירים .מארק דוד ה׳ .תפלה שירי 627.
. 12ס ,תקע״ו ,)ברלין( חמ״ד : שונים

. ידידות( שיר )עיין . תפלה שירי 628.

 הבדרשי יצחק ב״ר אברהם לה״ר שירים 629.
. יוא״ל ב״י :ולזולתו

 .קאזאם אליהו ה״ר .אחדים שירים 630.
.8ס ,1857 , לפסיא

 שלמה ה״ר .לשלמה אשר השירים ס׳ 631.
 ושירים מזמורים . מנטובה האדומים מן

 טעמי עם וכו' וקדושה וברכו וקדיש ותפלות
 לג׳ קצתם )כאראל־נאטען( והמוסיקה הנגון
 והס קולות וח׳ ז׳ ו׳ ה׳ לד׳ וקצתם קולות

 , שפ״ג ,ד״ו :הנכון קולות לח׳ חוברות ח'

 אלי כתי טוב כוכב ן' זלמן ה״ר ]וידידי . 4ס
 רובי די וגה בש״י נזכר לא הזה הה׳ :לאמר בזה
 מקובץ קונטרס הפר הוא !דע ועתה • ידעו לא

 נדפש מהסימנים טור כל ועל הנגון בסימני יריעות
 קונטרס כל ואצל .בו לנגן אשר המזמור או הפיוט

 להתירא דוויגיציא וב״ד מודינא די הרי״א פסק
 צונן דר׳ החכם . לאיסורא עוררין עליו יצאו כי

 ר״ע בתולדות ה' בכ״ח הזה המחבר את מזכיר

 השירים באפו בשם ספרו ואת האדומים מן
 כ״י כולם ראה■ שלא נראה מזה לשלמה אשר

 לי והוגד .מהם וקווינטו אלטו נמצאים ח״י

 קונטרסים ח׳ או ה׳ נמצאים כי אמת מגידי מפי
 ואינם למבקשיהם הם יקרים אבל כאלה חוברות או

 מזמורים שלשים ערך כולל קונט׳ וכל . מצויים
 יאמר ובנחה קדיש קדושה ברכו בצירוף ופיוטים
. עכ״ל[ והדומה

 ן׳ לר״ש השנה לכל וזמירות שירים 632.
 , קונשט׳ :ד,לוי ור״י עזרא ואבן גבירול

 :ד״נ ח״ב ופירשט .111 ]ש״י 4ס , ש״ה
 ר״ש שירי עם הלוי שבתי בן יהודה לר׳

.והראב״ע[ גבירול ן׳

 מזל בן שלמה ה״י .וזמירות שירים 633.
 ולמילות טובים וימים לשבתות שירים . טוב

 .4ס , ש״ח ,קושט׳ : עניניס ולשארי וחתונות
 גא״פ )צונן :רבות דרשות ג״ח .\.(2112 )ש״י

. (3 הערה וע"ש דתכ״ט
.זמירות( )עיין וזמירות. שירים 634.

 ופיוטים ותשבחות וזמירות שירים 635.
 ופתיחות ומאורה ואהבה כמוך ומי ובקשות

 ומועדות בשבתות , הרוחות אלהי לאל לשבח
 ספרד משוררי מאבירי , להודות טוב כי

 הה״ר הידוע כהחכס רבים וכן ושלמים חכמים
 ן׳ אברהם הה״ר והחכם גבירול שלמה
 והנפתליס הלוי יהודה הה״ר והחכם עזרא

 המקודשת במלאכה אהבתם בעבותות
 , בשמותס דגלו על איש הזאת המפוארה

 ע״פ בברכותיהם ולחתניס למילה ופיוטים
 וזמירות . צורם ישמרם ורומניאה ספרד מנהג

 ישנים גם חדשים כמוך ומי ובקשות ושירים
 כמה״ר בן שלמה הה״ר שחבר מין מכל
 והישמעאלים הספרדים להן זלה״ה טוב מזל

 צדק ונות כבוד כסא פז לאדני מיוסדים
 המחוקקים צעיר בבית נדפס . עליון יכונניה
 ימים י״ז ז״ל גרשום הח״ר בן יצ״ו שונצינו אליעזר
 רבתי בקושטנטינה ישראל פזורה יטה שנת למנחם

 ותנשא יר״ה שולימאן שולטן המלך כבוד כסא עם
 ישכון וישראל יהודה הושע ובימינו בימיו מלכותו

 השער ]עכ״ל .אמן כי״ר גואל לציון ובא לבטח
 סימנים רח״ץ .שמאל( אונד )לאנג וצר ארוך ומדתו

 , זה לפני הנז' משני א׳ הוא ואולי . מפתח עם
. השער[ נושח כל פה ערכתי ע״כ כי

 אברהם ב״ר חיים לה״ר חנוכה על שיריים 636.
. 8ס ,תס״ה ,ד״ו : ברורא

 בראמבערג בק״ק התפלה בית לחנכת שירים 637.
 שלמה לה״ר ח״א עם ושירים מזמורים והם

. 8ס , 1834 ,ברלין :פלעסנר זלמן
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 פרעכצלויא בק״ק התפלה בית לחנכח שירים 638.
 אשע טוביהו בה״ר גרשון ה״ד דשם להרב

 הנ״ל: פלעסגער זלמן שלמה לה״ר 6ח״ עם

. 8ס ,)תקצ״ג( חש״ד ,ברלין
 ר׳ מאת לוצאשו הרמ״ח לחתונת שירים 639.

 שבתי ב״ר יצחק ור' וים טרי דוד שלמה

 אברהם ור׳ טריויס גרשון ור׳ מאריגי
. 8ס ,תצ״ג , מנטובה : וזולתם שלום

 יר״ה -אלכסנדר הקיסר נכתר ביום שירים 640.
 ת״א עם וויזל הירץ נפתלי ה״ר מאת

.2ס ,1801 ,ברלין :וצרפת
 נתנאל וה״ר יחיאל לה״ר שירים 641.

. 1050/2 רוסי די ב״י :טראבוטו
 שירים . פראנסיש יעקב לה״ר שירים 642.

 .8סחמו״ר, וכדומה: ונשואין ולהספדיס שונים
 ע״י ונחרם ונדפס הקבלה בעלי נגד שיר ]ג״ח
 בחינת ס׳ בסוף שנית נדפס ואח״ז מנעובה רבני
 )ועי' .מורפורגו לר״ש הדעת עץ פי׳ עם עולם

 שירים ק״ע כולל גדול וקובץ • עולם( בחינת
. ע״ש[ דרפ"ח( ח״א )פירשנו : שד״ל בב״י נמצא

 לה״ר הראב״ע חידת על ופי' יפים שירים 643.
 ב״י :איילנבורג אליעזר כ״ר אברהם

 משם ]ונראה .1401, ן( וק״ד תקמ״ב רד״א
. ע״ש[ הם לו לבד השירים רק כי

 ושונים רבים נדפסו . בל״א לידער או שירים 644.
. לפורנוס בידי ואץ

 משה לה״ר שונים וזמנים למועדים שירים 645.
. 8ס ,בע״ת , ד״א :זכותא מררכי ב״ר

 בשנות המערב לחכמי ומכתבים שירים 646.
. 808 רח״ם ב״י : ש״ע

 ב״ר שלמה לה״ר ומליצות שירים 647.
 הויכוח בעת י שחיבר בונפיד ראובן

 מדאפיירה שלמה לה״ר וגס וז״ז. בשרשושה

.ו.\2 809 רח״ם ב״י : זולתם ורבים

 תקופות חליפות על ומליצות שירים 648.
246!/0 מינכען ב״י חדש: כל ויופי השנה

 עזריה מנחם לה״ר נפלאים שירים 649.
 וחרוזים ותפלות קינות והס מפאדובה

.12 הפליט ב״י :וסונישי ופיושיס
 וחתום נושן ישן שונים לעניניס שירים 650.

 ב״י :צרפתי שמואל כ״ר יוסף בסופו

. יץ. 810 רח״ם

 ב״ר שלמה ה״ר ע״י ספרדי ל׳ עם שירים 651•
 : מלוקשים כתובים ופי' אבוריענטי יהודה

.יה״ש ב״י

 חברת בהכ״נ עםת״אלחנכת ורננות שירים 652.
. 4ס , 1797 ,ברעסלויא : בברעסלויא אחים

.ישלים( מגד )עיין .ושירות שירים 653.

 ליב אריה ה״י .שונים שירים 654.
 : ונחמדים יפיס שירים קינדרפרייגד.

. 8ס(1834 )ןי״א: ,1831 , לעמבערג
 זלמן שלמה ה״ר .לשלמה שירים 655.

 , ווילנא :שונים שירים זלקינד. יהושע ב״ר

. 12ס , 1842
 הגוך הב״ח .פורים לשמחת שירים 656.

 שירים . שרייבער יוזל יוסף ר׳ בני ויעקב

. 8ס , תקפ״א ,ווין : לפורים ומליצות
 ישראל ה״ר . השמינית על שירים 657.

 השלישי פראק לכבוד שירים .בסאן בנימן
 , ד״ו :אישלקי תרגום עם מודינא דוכס

. 4ס שי״ר,
 . שמואל אברהם ה״ר .דוד שירת 658.

 במליצה שבת תקון לסדר שבת מס׳ משניות
 נסים ה״ר ע״י זרות )המלות פי׳ עם הרוזית

 מהרמב״ס מלוקש הכהן( משה כ״ר דוד
 אברהם, אהל בשם חלקים לג׳ ונחלק והרע״ב

 העתק והוא העדות אהל ,מועד אהל

.12ס , תע״ט ,ד״ו :הגדול מספרו
 . זאמושטש דוד ה״ר . דודים שירת 659.

 מלאת ליום לעוונששיין רפאל ה״ר לכבוד שיר
 , ברעסלויא חתונתו: מיום שנה המשים

. 8ס ,תר״ב
.ספונים( שיח )עיין . דודים שירת 660,

 מרדכי ב״ר משה ח״ר .משה שירת 661.
 :פי' עם בחרוזים מצות תרי״ג . מייזילש

. 8ס , תקמ״ח ,שקלאוו
 סיפר משה ח״ר . משה רת*ש 662.

 לה׳ תהלה ושירי מזמורים . מפרעסבורג
 , פרעסבורג : לזולתו שירים ג' ובסופו
. 8ס , חרי״ח

 וחרוז לאדינו בל׳ ופרחים ציצים שירת 663.
. יה״ש ב״י : ותוגרמית עברית גם הראשון

משנה סדרי —או סדרים שיתא 664.
. תלמוד( , משניות , משנה )עיין . )ש״ס(

. ופאה( שבחה לקט )עיין . שבחה 665.

 .בון יעקב ב״י נתן ח״ר .לקט שכחת 666.
 על לתוספות קבלה מספרי מאמרים לקושי
 , םפר״מ . בי״ת , פראג :הדש ילקוט

 בסוף ונלוה . 8ס ,ת״ס , ד״א . 4ס , בי״ת
 , אוסטרהא . ת״ס , ד"א : ראובני ילקוט ס'

. 2ס ,תקס״ו
 .פארדו דוד ה״ל .החמדה שניות 667.

 להנהגת ניסן לר״ח והלמוד הקריאה כדר
 בם׳ וכמ״ש א״י כמנהג באיספלשרו עדתו
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 , ד״ו ,נות״ן , שאלוגיקי : הימים חמדת
 ועם • תק״ס , שם ,וישיר״ו , שם . תקכ״ב
 ,ווין . תק״ע ,ליוורנו : היד״א ה״ר נוספות
. 8ס , תרי״ב ,ליוורגו . תקע״א

 .הלבנון( יער בית )עי׳ החמדה. שכילה 668.

. שלמה ב״ר מנחם ה״ר .טוב שכל 669.
 מלה וכל פסוק כל על מדרש כמו עה״ת פי׳

 פירושי בו ומביא מקרא של ופשוטו בדקדוק
 שבת דיני כל בשלח ובפ׳ ,חננאל רבינו

 מש״ס פסחים מס׳ דיני בא ובפ׳ ועירובין
 ד״א בשנות חיברו .בקצור וירושלמי בבלי
 תתצ״ט( מרעמשס: ב״י ויסעו פ' )ושם נן,—תתצ•

 \.0 !75—6, ? רד״א בכ״י ממנו קצת ונמצא
 נדפס ממנו ודוגמא טוב שכל מדרש בשם

 גומפיל לר״מ קהלת על מגולה תוכחת בס׳

 .131 מינכען בכ״י ויקרא והתחלת . ט"£ שנאביר
. 1737 ע׳ רשמש״ש עיין

 :דקדוק ס׳ קמחי. משה ה״ר .טלב שכל 670.
 בקונטרס דוקעש הרי״ל עדות לפי אבל .)ש״י(

 מדקדקים שארי בין הרמ״ק בו נזכר דס״ז שמסרת
 ור׳ והראב״ע גאנה ן' ר״י חיוג כר״י קדמונים

 ושמו לאיש שהוא נראה ויותר .וכו׳ קמחי יוסף
 בו הנזכר בר״ש מנחם ר' של ב״א משה
 נזכרו הזה בס׳ :וז״ל בעצמו דוקעש רי״ל כמ״ש

 ר׳ קמחי ר״י עזרא בן ר״א יונה ר׳ )חיוג( ר״י
 המחבר דוד שמעון ב״ר מנחם ר׳ קמחי משה
 הר״א ולפ״ד .58 בקארלסרוא ב״י :עכ״ל

 הרד״ק. בימי בפרובינצא ג״כ זה משה ר' חי גייגער
. כ'—די״נו ב׳ או״כ עיין

 פי׳ .לאניידו שמואל ה״ר . טלב שכל 671.
 ספרו בהקדמת הובא .טוב שוחר מדרש על

.)ש״י( :פז כלי

 התורה כסדר וקושיות פשעים . טלב שכל 672.
 : 8ס ,תצ״ז , קטן ס׳ .חכמים הרבה בשם

 חמו״ד לרובענס ג״כ ונמצא . שכ״ה( )סה״ד

.-\ו. 841, 0

. (51 סי' בחן אבן )עיין , טלב שכל 673.

 לאבונצר להמלשכל המשכיל השכל 674.
 ר׳ מהעתק אלפראבי מחמר בן מוחמר

 וכ״י $ו. 1172, רד״א הנשיא:כ״י קלונימום
.וכו' בשכל מאמר שם ונקרא באודעשא רש״ף

 .חיוון חייא נחמיה ה״ר .יה שלהבה 675.
 מגולה תוכחת בס׳ אירגאס ר״י דברי בבטול

 פתקא ובסופו זהר מאמרי קצת בפי׳ נגדו
.8סעד״ת, ד״א, הקבלה: מהות על שמיא מן

 מרדכי יעקב ה״ר . הים מ; ים שלל 676.
 ,ווין :ב״ח . ושירים דרושים .נעטטער

| . 8ס , 1860

 ליום שיר הלוי. חלפן אליה ה״ר השללם. 677.
 הקס״ב כסליו ג׳ א׳ יום נדנה אל חרב הושב

. 4ס ,)תקס״ב( ,פאריז :וצרפתי ח״א עם
 שוואבאכער הירש חיים ה״ר . השללם 678.

 חודה שיר . אטטענזאססער דוד וה״ר
 , )פיורדא חמו״ר : פיורדא עדת השלימה עת

. 2ס (,1809

 מרדכי ב״ר יצחק ה״ר . אסתר שללם 679.
 גדולי מחי׳ אסתר מגלת על פי' .גרשון

 חי' קצת עם וז״ז וקסמיליא ואיטליא צרפת
 ס׳ ]ג״ח . 8ס , חש״ד , קונשטנטיגא ;שלו

 וס' עה״ת ה׳ מבקש ס׳ .שיה״ש על פז כתם
. אסתר[ על דרור מר

 לעטערים. הלוי מאיר ה״ר אסתר. שללם 680.
 )דראמא( ההוה ע״ד ואסתר מרדכי מעשה

 ממנו וכמעשהו הצרפתי רוסיני סדר לפי

. 8ס , 1843 ,פראג : נעתק

. לוי( בית )עיין . ביה שללם 681.

 חי׳ . קאזים מנחם ה״ר .הבית שללם 682.
 להרשכ״א הבית ומשמרת הבית תורת ע״ס
 שו״ת ובסופו להרא״ה הבית ברק ס׳ ועל

 ז׳ ול״ב קי״ג שג״ב ועיין .ב״י . גדולים מכמה
 : כ׳ דקמ״ז ח״א ופירשט ;במקומו שלי ושה״ג

 , ליוורנו :הרא״ה מהשגות הרשב״א על להגן
. 4ס . . תק״

 שלמה ב״ר יהודה ה״ר ירלשלים. שללם 683.
 דברי על למלעיגיס תשובה .אלקלעי חי

 מצות על בו מדבר נועם דרכי ספרו הקדמת
. 8ס ת״ר, ,אופן : מעשר

 העדה קרבן )עיין . יילשלים שללם 684.
 * ירושלמי( תלמוד . ירושלים שלום שאלו

 על . ריסער אליעזר ה״ר . רב שללם 685.
 ,אלטונא :בהמבורג החדשה ביהכ״נ אודות

. 8ס , תקע״ט

 בלאגג. אפרים שלמה ה״ר מגלת. שלח 686.
. 16ס , 1835 , הנובר

 בס׳ כמ״ש גרשום ה״ר חיבר .השלחן ס' 687.
 ושה״ג י״א ול״ב י״ח )שג״ב :ע״ג דס״ב הכלבו

 ס׳ : כ׳ דנ״ה הש״ק בשם וש״י . במקומו( שלי
 .גרשון ר׳ של בתו בן משה ר׳ השלחן

 : וז״ל בש״ק וכתוב .הגמרא פסקי כל כולל
 ע״ש בנו שמואל ר' והשלימו וכו' השלימו ולא

 הש״ק מלשון גם ואולם .ע״ב דמ״ב וד״ז ד״א
. ע״ש נכון אל המחבר שם לברר אין

 ס' נקרא מ׳ סי׳ הריב״ש בשו״ת כי ודע
השלמן ס׳ כתוב ק״ע סי' ושם בחי״ת השלחן
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ערוך שלחן — 584 — השלחן

 כתוב הנ״ל י״א ול״ב י״ח בשג״ב וכן . במ״ם
 לבינו :כ׳ נ׳ ג׳ בול״ב אבל ע״ת בחי״ת השלהן

 פאריז ב״י . ע״ש במ״ם שלמן ס׳ חיבל גרשום
 שלמה ב״ר חייא לל׳ נתייחס 415(181)

. רשב״א תלמיד מברצלונא

 : הביב שלמה בן חייא ר׳ .חשלחן ס׳ 688.

. רמ״א שנת נכתב 603 באדליאנא ב״י

 ס׳ .הספרדי ובן רזי ה״ר .השלחן ס׳ 689.
 פ״א יצילה לס' הלמ״ב בפי׳ הובא .קבלה
. י׳ משנה

 . אשר ב״ר בהיי ה״ד .ארבע שלהן 690.
 שם למוז הספל בסוף כי להלמב״ן ליחסו ]ואין
 דינים . ע״ש[ בל״ת פעמים וכמה כמה בחיי

 לד' ונחלק והאכילה השלחן בהדר ועניניס
 הצדיקים סעודת על מדבר הד׳ ובשער שערים

 ההקדמה שלפני ובשיר . תחיה״מ ועניני לע״ל
 שלהן בשם הס׳ נקלא בתוכה מקומות בב׳ ונם
 . 4ס ,עד״ר , מנטובה : ע״ש ארבע של

 . ש״ו ,ד״ו . ה'—רע״ד. , קונשטנטיגא
 , של״ט , קראקא . 2ס ,ש״כ ,די"ט ריווא

 , שנ״ו ,פראג . 2ס , שנ״ו ,לובלין . 4ס
 , )שם תע״ג ,ד"א .תס״ו ,המבורג . 4ס

 , תקג״ד , דובנא .תקי״ג שם, . ?( תע״ט
 שעפטיל ה״ר צוואת ועם .פ״ל וז״ז .8ס

 . תקמ״ג ,פראג :בסופו הורוויץ סג״ל
 , שם . תקע״ח ,ווילנא . חש"ד , הוראדנא

. וז״ז , 8ס ..תק" , פולנאה .תקצ״ו

 חי׳ .מולכו יוסף ה״רי .גבוה שלחן 691.
 ושה״ג צ״ו )שג״ב :פסח מהל' א״ח ש״ע על
 ש״ע על חלקיס ב׳ כנ״ל עוד . במקומו( שלי
 : ח״ב . 2ס ,תק״י ,שאלוניקי ; ח״א . י״ד
 ש״ע על חי׳ ובסופו ח״ג . 2ס , תק״מ ,שם

 . 2ס ,תקמ״ד ,שם :נ״ח סי׳ עד א״ח
 ודע .דשפ״ז ח״ב ע״ש בזה אחל דלו ]ולפירשט

 כמו זה כי כתוב לח״ב המדפיסים בהקדמת כי
 תקכ״ה שנת ח״א נדפס וא״כ ח״א, נדפס שנים ט״ו

. וצ״ע[ כנ״ל תק״י ולא לעלך

 משה ככ״ר יוסף ב״ר .חברים שלחן 692.
 כל בבאור גדול מצות ס' .הקראי בגי

. )אר״ץ( :האדרת כס' התורה מצות

 פאררו יוסף ב״ר דוד ה״ד .טהור שלחן 693.
 היותר וי״ד א״ח ש״ע דיני .בלונדון ש״ץ

 ד׳ ]וזצ״ל .בקצרה האדם להנהגת נצרכים
 טהור שלחן קונט׳ לדפוס הביא :ח״ל כ' ט"ז

 : וכו׳[ וי״ד א״ח אביומש״ע פאלדו כמהל״י שקיבץ
 . תנ״ט , שם .תג״ו שם( . )לוי״ת , ד"א
 . 16ס ,תע״ג( , )פפד״ט , תע״ג , שם

 הגהות ועם .וז״ז 8ס , 1850 לעמבערג,

 ועס .16ס ,תק״ל ד״א, :מש״ע הרמ״א
 ,1814 ,ווין : הוספות ושארי הדרך הפלת

. שונים בפנים וז״ז . 12ס

.מרבבה( דגול )עיין . טהור שלהן 694.

 ב״ר זרחיה נסים ה״ר . הטהור שלחן 695.
 צדק בועל ס׳ הוא .היר״א בה״ר אברהם

 והפלות דינים ולקועי להש״ך מצות הרי״ג סדר
 ובסופו השלחן לסעודת השייכים ומאמרים

 ,)תקצ״ו( ירושלי״ם , צפת : שנים לחמש לוח
. 8ס ,תרט״ז ?( )ק״ב חמ״ד . 8ס

 .כספי אבן יוסף ה״ר .הכסף שלחן 696.
 בקונטלס המחבל כ״כ .נפלא בדרך איוב על פי׳

 על שהוא כ' ח״ב יש״ל ובאגרות ע״ש. בסף קבוצת
 ההעתקות על בלה״ק ויתרונה התורה מעלות

.איוב( על פי׳ )ועי׳ . אחרות בלשונות

 .להלן( הגדולים שם )עי׳ . במדבר שלחן 697.

 .אינו בו יצחק ה״ר .מלכים שלחן 698.

 וחי׳ מהריק״ש מחי' ו?״ד א״ח ש״ע על חי׳
 . זמנו ותוך זמנו שלפני עה״ק מרבני דינים

 שלי ושה״ג פ״ז י׳ שג״א :עה"ק בירושלם ב״י
 שנדפס כ׳ דקל״ו ח״א זפילשט . בשמו ח״א

. בשאלוניקי

 ב״ר שלמה ה״ד שטים. עצי שלהן 699.
 ופרעיהן מלאכות מ״ל חי' . חעלמא משה

 והתקו״ה ,ברלין : וחוה״ט ויו״ט שבת והל׳
. 4ס , תקל"ה ,פפד״א .)תקי״ז(

 אפרים ב״ר יוסף ה״ר . ערוך שלחן 700.
 ארבעה דיני מכל קצור .הב״י( )מרן קארו

 עליהם הסובב יוסף בית ומפירושו העוריס
 יש ולכן ,הספרים מכל המנהגים כל עם

 כשמות בשם ונקרא הקצר ס׳ ג־׳כ לו קורין
 אבן . דעה יורה . חיים ארה :טורים הד׳

 סימני כפי ומסודר משפט השן . העזר
 שגת חובל . לסעיפים נחלק סימן וכל הטורים
 : חלקים ד׳ ראשונה ונדפס כש״י( )ודלא חשב״ה

 א׳ פעמים ב׳ .שכ״ז , שם . 4ס , שכ״ה ,ד״ו
 . 8ס ,של״ח ׳שם .2ס ,מרובע וא׳ רש״י אותיות

 : לבד א״ה וחלק . 8ס או 4ס ,שנ״ח , שם
 . 4ס , שס"ח ,פראג .שנ״ו ,שאלוגיקי

 , ד״ו :ב״ח המלות באור תוס' עם וכולם
 , שם : חלקים ד׳ וגס . 8ס גם 2ס , של״ד
. 4ס גם 12ס , של״ר

 ודינים הגהות ,הנ"לעסתוס ערוך שלחן 701.
 הפוסקים מכל אשכנז גלילות כל ומנהגי

 ב״ר משה לה״ר יוסף בית״ה הובאו שלא
 בעל ונקרא )הרמ״א( איסרלש ישראל

ערוך השלחן על מפה כפורס שהוא לפי המפה



ערוך שלחן — 585 — ערוך שלחן

 . 2ס , של״ח , קראקא : חלקים ד' הנ"ל
 , קראקא : )ד״ח . 2ס , ש״מ שם, :ח׳ ובכרך
 , קראקא . 8ס , שמח״ה ,ד"ו .(2ס , שמח"ו

 .שס״ז , קראקא ,דש״ן ,ד״ו . 2ס , דש״ן
 —שפ״ז , האגווא . 4ס , ע״ט—שע״ו , שם
 וחלק . 8ס , ת״ב , ד״א . שצ״ב ,ד״ו .ח'

 • ש״י( )תוש' 12ס ,תמ״ח פראג : לכד א״ח
 , ד״ו : וח״מ אה״ע ש״ע : ¥547, ף ורד״א
 משו״ה מלוקט פי׳ עס כנ״ל עוד . 4ס ,שצ״ב

 עיי! . האריז״ל מכתבי קבלה וע״פ ופוסקים

 כנ״ל עוד . שם ומ״ש יהלום טור , ברקת טור
 )ה״ר הלוי אריה גור לה״ר לקועיס ועם

 , מנטובה : חלקים ד׳ בריא״ל( יהודה

 כנ״ל עוד .אריה( גור )ועיין . 4ס ,תפ״ג
 בחורי וקצת הדינים מוצא מ״מ הגליון ועל

 ב״ר משה לה״ר הגולה באר בשם המלות
 א״ח חלק : מווילנא רבקש הירש נפתלי

 : חלקים ד' .8ס , לישוע״ה , ד״א : )?(לבד
 8ס ,ח'—תנ״ן , שם ,ו'—תכ״ב , ד״א

 וקצורס הדינים סימני רק כנ״ל עוד .12ס או
 ותוס' חידושים ועם ,בערכין א״ב כסדר
 ישראל(. ישמח התורה.)עי׳ הקת בשם דינים

 עם הנ״ל חיים ארח מעור ערוך שלחן 702.
 צבי לה״ר פירושים ב׳ ועם הרמ״א הגהות
 דינים על באור א( : כ״ץ יוסף ב״ר הירש

 . צבי עטרת בשם וטעמים והנהגות
 ואחרונים ראשונים פוסקים דברי באור ב(

 .ת״ו ,קראקא :צבי נחלת בשם בקצור

. 2ס . .תק" , פולגאה

705.

706. י

707.

 ובאר הרמ״א עם הנ״ל א״ח מעור ש״ע 703.
 יוסף כ״ר שמואל ה״ר פי' ועם הנ״ל הגולה

, תמיד( עולת .שבת עולת )עיין

 ועם כנ״ל הרמ״א עם הנ״ל א״ה מעור ש״ע 704.
 מגן א( : ארץ מגיגי הכולל בשם פירושים ב׳

 סג״ל אבלי אברהם לה״ר אברהם

 ב״ר רוד לה״ר דור מגן ב( . מקאליש
 , דיהרגפורט : )הט״ז( הלוי שמואל

 שבעל ]ודע . זהב( טורי )ועיין . 2ס , בתי״ם
 ובנו ישראל נר לפירושו קרא בעצמו מג״א

 । כמ״ש אברהם מגן שמו הסב לביה״ד המביאו
 עטרת תוספות ועם כנ״ל עוד .בהקדמה[

 אויערבאך מענדיל מנחם לה״ר זקנים

 . בינ״ת , דיהרנפורט : בקראטאשין דיין
 . 2ס , תק״ג , דיהרגפורט .פ״ת , ד״א
 הגולה באר תוספות ועם כנ״ל עוד

 ככל עוד . 2ס , תע״ב , ״אד :״להנ
 בגליון הדש פרי עליהם ונוסף הנ״ל

 עוד .2ס , תקי״ד ,ד״א : הלכתא כל וסוף
עוזר לה״ר העוזר אכן חי׳ ועם הג״ל ככל

 , ד׳—תקי״ג ,ד״א :קלימיטוב אבד״ק

 ובסופו העוזר( ואבן פר״ח )בלי כנ״ל עוד .2ס
 • מיוחד בכרך פסח הל׳ על יעקב הק

 )בלי כנ״ל עוד . 2ס , תקו״ם ,באווידוואהר
 מס' והגהות ואהע״ז( פר״ח ועם יעקב חק

 שבת ותוספות . חיים נתיב * שמשון נזירות
 תקמ״ה. פראג, :לנדא יחזקאל ה״ר והגהות

 חק ועם כנ״ל עוד . 2ס ,תקנ״ו ,ווין
 כנ״ל עוד . 2ס ת״ר, פראג, :הנ״ל יעקב

 כנה״ג מבעל הפוסקים כללי ועם פר״ח( )בלי

 . 2ס ,תקע״א , דיהרנפורט : מעלות ושארי

 באר פי׳ עם הנ״ל א״ח משור ערוך שלחן
 ?( )הלוי אברהם ב״ר ישעיה לה״ר היטב

 • האחרונים משו״ת דינים קצור .המ״ז נכד

 ובאר הרמ״א ועם . 8ס ,תס״ח ,ד״א
 , שם . חפ״ה , שם .תע״ו , ד״א : הגולה

 בהקדמתו ]וכ' . 8ס ,תצ״ד( , )המבורג . ח״צ
 משוי׳ת הדינים כל עם בקצור הי״ד על ג״כ שחיבר

 ה״ר שאחיו שם כ׳ נם .ע״ש בו וחזר אחרונים
 קרבן וש׳ היו״ד על יצחק פחד ס׳ חיבר יצחק
. ע״ש[ יצחק
 ובאה״ג הרמ״א עם הנ״ל א״ח מטור ש״ע
 נטעכ״ר נתן לה״ר נטע גן פי' ועם כנ״ל

 : מהאחרונים דינים קצור .איגד אברהם
 ,פראג . נח״ת , ד״א . 4ס , תנ״ה ,פראג
 דיהרנפירט, , תס״א , שם .ית״ן ,שם . נח״ת

. 8ס ,תע״ה

 היטב באר פי׳ ועם כג״ל א״ח מטור ש״ע
 בטיקטין דיין שמעון ב״י יהודה לה״ר
 הפוסקים מכל מלוקט הדיניס פרטי באור

 ]ונתב . 8ס , תק״ב , ד״א :שלפניו ושו״ת
 ואה״ע י״ד ועל ש״ע ד׳ כל על שחיבר בהקדמתו

 כנ״ל עוד . בכ״י[ עוד ח״מ ועל כבר נדפש
 ,תקי״ג ,ד״א :הנ״ל העוזר אבן חי׳ ועם

 אשל חי׳ ועם כנ״ל עוד .פ״ר וז״ז 8ס
 ושו״ת מפוסקים דינים חי׳ תוס' אברהם
 יד בצורת המסומנים באה״ט בתוך והוספות

 .תקב״ט , ד״א : אופנהיים אברהם לה״ר
 הנ״ל ככל עוד .פ״ר וז״ז ,8ס , חקל״ה , שם

 לה״ר תשובה שערי א( : פירושים ב' ועוד
 . דובנא אבד״ק מרגליות מרדכי חיים

 זלמן אפרים הי׳ר לאחיו אפרים יד ב(
 ,אושטרהא . תק״ם ,דוננא : ב״ח .מרגליות

 ב' )בלי הג״ל ככל עוד .8ס ,חקצ״ו
 מאיר ה״ר מכ״י חי׳ הוס' ועם האחרונים(

 הגהות חי׳ וקצת מאיר בית בע״ס פוזנר
 בעה״ק יחיאל ב״ר יהודה ה״ר המלבה״ד
 , תר״ט , ק״ב . תר״ה , דאנציג : מווילנא

. וז״ז 8ס
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 המגינים עס הליל א״ח מטור ערוך שלהן 708.

 היטב באר פי' ועם הנ״ל ועט״ז ובאה״ג
 , תקס״ג פולנאה, :הנ״ל טיקטין לר״י

 ועס הנ״ל ככל עוד . 2ס ..חק" ,סלאוויטא
 , ווילנא :הנ״ל אפרים ויד תשובה שערי

 ב' הנ״ל יעקב חק ועם הנ״ל ככל עוד .תר״ו
 שמואל לה״ר ש״ע הי' קצת ]ובסופו : חלקים

 עוד . 2ס תרי״ט , שם : שטראשון[
 הנ״ל העוזר ואבן פר"ח ועם הנ״ל ככל

 הטהור שלחן ,שמשון נזירות ס׳ ע״פ והוגה
 עליהם ונוסף בווין כמ״ש הכל שבת ותוספות

 חיים ונתיב שרד, לבושי מרבבה, דגול

 הפוסקים בדרכי וכללים א״ח לקוטי ובסופו
 מס' והגהות קו״ב מהדורא כנה״ג מבע״ס

 ה״ר וחי׳ והגהות השקל ומחצית מגדים פרי
 שאול יוסף וה״ר פרענקיל תאומים ברוך

 מפילץ אלעזר ה״ר והי׳ הגהות אהרן ועד נ״ו

 ,לעמבערג : חלקים ב' .רוקח מעשה בשם

 ס' וכל הנ״ל ככל עוד . 2ס ,ז׳—תקצ״ו
 : חלקים ב' למטה פוליו על השקל מחצית

. 2ס ,כת״ר , שם . 2ס , תרי״ט , לעמבערג
 ובאה״ג הרמי׳א עם הנ״ל א״ח מעור ש״ע 709.

 רבינו הגאון באורי ועם הנ״ל אברהם ומגן
 . 2ס , תקס״ג ,שקלאוו : מווילנא אליהו
 נלוה להיות מיוחד בכרך הג״ל הגר״א ]ובאורי

. הנ״ל[ תרי״ע ווילנא ד׳ א״ח ש״ע אל

 ובאה״ג הרמ״א עם הנ״ל א״ח ש״ע 710.
 .ברוך ב״ר זלמן שניאור אדמו״ר מסדור

 , תקס״ד , שקלאוו : לבד פסח הל' על

 הלכות א( : חלקים בד' הש״ע כל ועל .8ס
 . הנהנין הלכות אהר עד הבקר השכמות

 . בתרא ומהדורא קו״א עם שבת הל׳ ב(
 עם ויומא סוכה ר״ה ויו״ט עירובין הל׳ ג(

 ומ״ב קו״א עם פסח הל׳ ד( .כנ״ל ומ״ב קו״א

. 8ס , תקע״ד , קאפוסט :כנ״ל
 עספי׳ דעה יורה מטור ערוך שלחן 711.

 , לובלין :הלוי שמואל ב״ר דור ה״ר

, זהב( טורי )ועיין . 2ס ,ת״ו

 הלל ה״ר פי׳ עם הנ״ל י״ד מטור ש״ע* 712.
 : זאלקווא אבד״ק הערץ נפתלי ב״ר

, הלל( בית )עיין

 שבתי ה״ר פי׳ עם הנ״ל י״ד מטור ש״ע 713.
.כהן( שפתי )עיין :הכהן מאיר כה"ר

 וב׳ הרמ״א עם הנ״ל י״ד מטור ש״ע 714.
 כהן ושפתי זהב טורי : והם פירושים

 : רברבי אשלי הכולל בשם ונקרא הנ״ל
 , פראג .תמ״ו , שם . תל״ר , ווילמרשדארף

 באר תוס׳ עם כנ״ל עוד .2ס ,תמי״ר

 . בתי״ם פיורדא, :הגליון על הנ"ל הגולה
 , ווילמ״ד , תמל"א , ד״א . תנ״ו ,פראג

 נקודות ועם הנ״ל ככל עוד .2ס ,תצא״ו
 , ד״א :נוספות ושארי ופר"ח הכסף

 ועם פר״ח( )בלי הנ"ל ככל עוד . 2ס ,תק״ג
 ,אוסטרהא הלכתא: כל בסוף מגדים פרי ס׳

 חוס׳ עם הנ״ל ככל עוד . 2ס ,ע׳ — תקס״ט
 מהרימ״ט ושו״ת וכנה״ג פר״ח מחי׳ קצת

 , שני( )ד' סלאוויטא : חידושים ושארי

 וגרעון תוס׳ בקצת כנ״ל עוד .2ס ,תקצ״ג
 : לנדא סג״ל למהר״י טהור שלחן מס' והוגה

 . 2ס תקצ״ט, ,לעטבערג ,תקצ״ו שרעסבורג,
 . הגר״א באור א( :בו ונוסף כנ״ל עוד

 עקיבא ר׳ חידושי ג( .מגדים פרי ב(
 .בנו איגר שלמה ר' חי׳ גליון ד( .איגר

 יהודה ה״ר נמוקי וטרפות שחיטה הל׳ ועל
 , ק״ב :חלקים ב׳ .סייגי אבד״ק בברך

. 2ס , תריי׳ט

 הרמ״א עם הנ״ל י״ד מטור ערוך שלחן 715.
 , הוראדנא : מווילנא הגר״א ובאור ובאה״ג

.2ס ,תקס״ו

 ובאר הרמ״א עם הליל י״ד מטור ש״ע 716.
 יקותיאל משה ה״ר פי׳ ועם כנ״ל הגולה

 )עיין : כ״ץ אביגדור ב״ר קויפמאן
,הפנים( לחם

 פי׳ לחה״פ(ועס )בלי כנ״ל י״ד ממור ש״ע 717.
 לה״ר בקצור הדינים פרטי באור היטב באר

 , ד״א :הנ״ל מטיקטין אשכנזי יהודה

 פי' שמחות הל׳ ועל כנ״ל עוד . 8ס ,תצ״ו
 ובסופו פראנקפורט משה לה״ר לכת טוב

 : למהריק״ש לחם ערך מש׳ דינים לקוטי

 .שם( ומ״ש לכת טוב )ועי' .8ס ,תק״ו , ד״א
 לבת טוב פי׳ נכלל שמחות ובהל׳ כנ״ל עוד

 אברהם אשל חי׳ ועם הבאה״ט בתוך הנ״ל

• ח״ז 8ס ,תקל״ו , ד״א : 707 סי׳ הנ״ל

 באד פי׳ ועם כנ״ל הנ״ל י״ד מטור ש״ע 718.
 אריה כה״ר מענדיל זכריה לה״ר היטב

 מס׳ חי׳ תוס׳ ועם קראקא אבד״ק ליב
 ופנים הקמח לקט ועם הנ״ל העוזר אבן

 ויין, תקי״ד. ד״א, חאגין: למהר״ם חדשות

 בבאר נרגא שדא חיד״א ]וה״ר .ח״ז 8ס , תק״ע
 שום בלי וע״ז ש״ך קצור רק שהוא לפי זה היעב

 שלי ושה״ג כ״ה ב׳ ול״ב עיין . מהאחרונים חידוש
 הנ״ל( הנוספות )בלי כנ״ל עוד .במקומו[ ח״ב
 הירש צבי אברהם לה״ר פירושים ב׳ ועם

 תשובה פתחי א( :והם אייזנשטאט
 . ושו"ת ופוסקים חדשים דינים לקוטי

 בדברי וחידושים באורים צבי נחלת ב(
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 ,חקצ״ו ,ווילנא :חלקים ב׳ . האחרונים

. 8ס . .תר" , זיטאמיר . 4ס

 ושחיטה נדה הל׳ הנ״ל י״ד ערוך שלחן 719.
 )עיין :זלמן שניאור חדמו״ר מסדור וכו'

, נדה( הלכות

 ככל הנ״ל רברבי אשלי י״ד מטור ש״ע 720.
 , מענדיל להר״ז היטב באר טס הנ״ל
 אפרים יד ,לגדא לטהר״י מרבבה דגול

 תשובה פתחי וגס מרגליות למהר״ז
 לה״ר וחי׳ הגהות ובסופו הנ״ל צבי ונחלת
 ב' .מלייפניק תאומים פרענקיל ברוך

. 2ס ,תרי״ח ,לבוב : חלקים

 עם העזר אבן מטור ערוך שלחן 721.
 ב״ר הלל ה״ר פי׳ ועם ובאה״ג הרמ״א
 )עיין :זאלקווא אבר״ק הערץ נפתלי

. הלל( בית

 ועם הרט״א עם הנ״ל אה״ע מטור ש״ע 722.
 . הכהן יוסף ב״ר הירש צבי ה״ר פי׳

♦ צבי( ת נהל )עיין

 ה״ל פי׳ ועם כנ״ל הנ״ל אה״ע מטור ש״ע 723.
 חלקת )עיין .דליטא בדיסק אבד״ק משה

. מחוקק(

 ה״ל פי׳ ועם כנ״ל הנ״ל אה״ע מטור ש״ע 724.
 )עי׳ .מוויידיסלאוו פייביש ב״ר שמואל

. שמואל( בית

 בית פי׳ ועם כנ״ל הנ״ל אה״ע מטור ש״ע 725.
 סדר ובסופו הנ״ל מחוקק וחלקת שמואל

 שמות על הגט סדר וקונט׳ וחליצה גיטין
 מקראקא יוופש ר׳ מיכל לה״ר אנשים

 , פיורדא :רברבי אפי הכולל בשם ונקרא
 כנ״ל עוד .וז״ז 2ס ,תפ״ו , שם . תמי״ד
 ב״ר דוד לה״ר זהב טורי פי׳ עליהם ונוסף

 .תלקט״ו , פראג :הנ״ל הלוי שמואל

 . 2ס , תקפ״א ,ווין .תקס״ו , אוכטרהא
 על הדש פרי עליהם ונוסף הנ״ל ככל עוד
 למהר״י טהור שלחן מס' והגהות גיטין הל׳

 —ת״ר , לעמבערג , תקס׳־ט , ווין : לנדא

. 2ס , ר״א
 כנ״ל רברבי אפי הנ״ל אה״ע מטור ש״ע 726.

 ווילנא : מווילנא הנר״א באורי ועם

 מתחלה כי ]ודע . 2ס , תקע״ט , והוראדנא
 ובאורי שמואל בית עם רק אישות הל׳ נדפס

 והדפיסו שבו ואח״ז • הפנים צדי ב' על הגר״א
 ובאורי הפנים צדי על מחוקק וחלקת הב״ש שנית

 עד נדפס וכן למעה העמודים שולי על הגר״א
 מיוחד ככרך ג״כ נדפס אישות הל׳ וח״מ .הומו

. פנים[ כשני נמצא וכן הראשונים להשלים

 הרמ״א עם אה״עהנ״ל מטור ערוך שלחן 727.
 לה״ר היטב באר פי׳ ועם הנ״ל ובאה״ג

 , ד״א :בטיקטין דיין אשכנזי יהודה
 חי' עליהם ונוסף כנ״ל עוד . 8ס ,תצ״ט
 : דינים חי' ושארי העוזר אבן מס׳ דינים

. וז״ז , 8ס , תקי״ג , ד״א

 הנ״ל משפט חשן מטור ערוך שלחן 728.
 צבי ה״ר פי׳ ועם ובאה״ג הרמ״א עם

. צבי( עטרת )עיין : עזריאל ב״ר הירש

 ה״ל פי׳ ועם כנ״ל הנ״ל ח״מ מטור ש״ע 729.
 : מפינטשוב שבתי ב״ר וואלף בנימן

. השלחן( מסגרת )עיין

 ה״ל פי׳ ועם כנ״ל הנ״ל ח״מ מטור ש״ע 730.
.עימם( מאירת )עיין .הכהן פלק יהושע

 ה״ל פי' ועם כנ״ל הנ״ל ה״מ מטור ש״ע 731.
 )עיין : קדיש קיים ב״ר קדיש קיים
.קדישין( מאמר

 ה״ל פי׳ ועם כנ״ל הנ״ל ח״מ ממור ש״ע 732.
 שפתי )עיין :הכהן מאיר בה״ר שבתי

• כדיו(

 ובאה״ג הרמ״א עם הנ״ל ח״מ מטור ש״ע 733.
 בשם כהן ושפתי עינים מאירת פי׳ ועם

 .את״ן ,פיוררא : כהנים תורת הכולל
 עליהם ונוסף כנ״ל עוד . 2ס ,בנת״ה . שם
 האמבורג : ל״מ סי' עד הנייל זהב טורי פי׳

 ,2ס תקס״א, אופטרהא, . תק״א ה$ן, דר פר
 השלחן מסגרת פי׳ ועם ככל׳הנ״ל עוד

 פרי וס׳ כנ״ל הט״ז ובסופו הגליון על הנ״ל

 . תקכ״ז , פיורדא : זה עיין הקטן מגדים
 בקצת עוד נדפס וכן . 2ס , תקה״א , אוסטרא

 בסלאוויטא בפנים מקומו על והט״ז אחרות נוספות
 באורי עליהם ונוסף הנ״ל ככל עוד • ח״ז

 : הלקים ב' . נוספות ושארי מווילנא הגר״א

. 2ס ,י״ה(—חרט״ז , )ק״ב חמו״ד

 ובאה״ג הרמ״א עם הנ״ל ח״מ מטור ש״ע 734.
 וש״ך סמ״ע קצור היטב באר פי׳ ועם הנ״ל
 מס' דינים וחי' הנ״ל מענדיל זכריה לה״ר

 ,ד״א : חידושים ושארי הנ״ל העוזר אבן

. 8ס , תקכ״ד
 היטב באר פי׳ ועם כנ״ל הנ״ל ח״מ ש״ע 735.

 דיין שמעון ב״ר פראנקפורט משה לה״ר
 מכל מלוקט דינים פרטי קצור . באט״ר

. וז״ז ,8ס , תק״ט , ד״א :הפוסקים

 גזילה גניבה הל׳ הנ״ל ח״מ ערוך שלחן 736.
 שניאור אדמו״ר מסדור ורבית ות״ת אונאה
• 8ס , תקע״ד , קאפוסט :זלמן
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 מסדור וח״מ וי״ד א״ח מטור הנ״ל ש״ע 737.
 : החלקים כל הנ״ל זלמן שביאור אדמו״ר

 . 8ס , תקצ״א ,סדילקאוו .תקפ״ו , קאפוסט
 : חלקים ה׳ ,שו״ת כמה בתום׳ כנ״ל עוד

 , תר"ח זיטאמיר , ת״ר—תקצ״ח , ווארשא
 , טשערנאוויץ : חלקים ו' כנ״ל עוד .8ס

. 8ס , 1849

 המגינים והס: הנ״ל הטורים חלקי מכל ש״ע 738.
בפראג כמ״ש וכו׳ העוזר ואבן פר״ח עם

 , הנוספים כל עם הנ״ל רברבי אשלי .תקמ״ה
 י כנ״ל ופר״ח ט״ז עם הנ״ל רברבי אפי .כנ״ל

 ::חלקים ד׳ .הט״ז עם כנ"ל בהנים ותורת
. 2ס , ס״ט—תקס״א ,ווין

 . מרעוויץ הקטן אליעזר ר׳ של ש״ע 739.
 שובה לשבת דרוש ובסופו א״ח ש״ע קצור
 לחתנו ישמעאל דר' מדות י״ג על קצר ופי׳
 :ליב יהורה אריה ב״ר עזריה מנתם ה״ר

. 8ס ,תנ״ז , פירט
 חדשים וכוונות דינים . האריז״ל של ש״ע 740.

 כסדר וקבלה סוד ע״פ וטעמים ישנים גס
 ובסופו ז״ל מהרה״ו מכתבי נעתק א״ח ש״ע

 : להראב״ע השבת אגרת שיר ראשית

 . 8ס ,את״ן , פפד״א . חש״ד , קראקא
 16ס ט׳—תס"ח , שם . 12ס הס״ו, , ד״א

 ,תק״ע , קאפוסט דרנ״ח( ח״ב )פירשנו 24ס או
 , חטופה נחמן מעשה הילד נבואת ועם . 8ס

 ,לבוב : נוספות ושארי הנ״ל השבח אגרת

. 8ס , תרי״ט , שם . תקמ״ח

 לו שבת ושירי האמת ע״ד האריז״ל של ש״ע 744.
 הסוד ע״פ וא״ב סרוק ר״י פי' עס ז״ל

 מסדר וכוונות כוונות ושאר ספירות י' וסדר
 כוונות וקצור להאריז״ל ד׳ בן שם כתיבת

 1062,9 רד״א ב״י :בקבלה הבורים ופאר
 חגורים בתוספות נמצא 801 רח״ם ובב״י
• אחרים

 )עיין .התמיד עבודת מסדר ש״ע 742.
. תמיד( נר

 כל כולל .שהיה אבן ערוך שלהן 743.
 הרמ״ע הגהות עם לפורים שכרות דיני

.16ס,1861, לעמבערג והתול(: הלצה )בדרך

 דוד ב״ר יוסף ה״ר . הפנים שלהן 744.
 רק הוא דרפ״ט ח״א פירשנו )ולפ״ד פראנקו
 מש״ע הנהוגים דינים העתקת . המלבה״ד(

 , ד״ו :נקודות עם לע״ז לל' וי"ד א״ח

, 4ס ן שס״ב

ן .ארבע( שלח; )עיין .ארבע של שלחן 746.

 ב״ר זלמן שלמה ח״ר .שלמה שלחן 747. •
 א״ח ש״ע דיני .מירקיש ליב יהודה

.4ס תקל״א, פפד״א, :האחרונים לדעת בקצור
 יצחק ב״ר שלמה ה״ד .שלמה שלחן 748.1

 : וכו׳ עירובין הל׳ על שו״ת . מיזה די

. 4ס , תפ״ה , ד״א
 ב״ר אברהם ח״ר . הנבררים שלטי 749.

 הבית נורות על .הרופא אריה משער דוד
 וסגולתם החשן אבני וכל בגדים שמונה ותבנית
 והמוסיקא הפיר עניני וכל הלוים ועבודת

 זמר כלי ל״ו ומונה וצורוהס זמר כלי וכל
 הקרבנות עניני וכל ע״ה המלך דוד שידע
 עניני ועל 'והבהמות והעופות החיות ושבעי

 וכל וטכסיסיהן מלחמות ומערכת הלשונות
 על א( : מגינים שלשה עוד לו ומצורף .כליהן
 המעמדות וסדר הקטורת ופטום שחר של תמיד

 המועדות הגי ועל ובקשות והפלות יום לכל
 .כסדרן המועדים וכל הפואבה בית ושמחת

 סדר על ג( . הערבים בין של תמיד על ב(
 ובאשמורת השנה לילות לכל התורה למוד והקון

 עד וזהר ומדרש וגמרא ומשנה ונו״כ שמו״ת
 בהקדמה )ועיין . השנה וכל השבוע כל תום

. 2ס , שע״ב , מנטובה : המכריע( לס׳
 להלכות שתו סביב אשר הנבררים שלטי 750.

 בעז יהושע ה״ר חיברו .)אלפסי( הרי״ף
 המחלוקות. ס׳ וזהו מאיטליא ברוך לבית

 חיד״א ה״ר ראה ואותו הפשוטים ס' עוד וחיגר
 ח״ב שלי ושה״ג ל״ח ש׳ בשג״א כמ״ש בכ״י

 ס' היגר בהקדמתו המחבר ]ולפ״ד .במקומו
 ועל . דעות חלוקי בהם שיש דינים מל המחלוקות

 ס׳ בשם ס' חיבר כלל מחלוקת בהם שאין דינים
 חיד״א ה״ר שראה הוא ואולי .ע״ש החמים

. הפשוטים[ ס׳ ג״כ ונקרא

 יואב יעקבב״ר ה״ר .הנבררים שלטי 751.
 שירי . בבולוגיא מפאנו הבהן אלי׳

 ובסופו ומהביתה זרה מאשה להשמר מוסר
 ,פירארה : מאנקונא היהודים גירוש על קינה

 כמו״ה :זז"ל כ׳ רל״ו י' ]ובתג״י .8ס ,שט״ז
 הרג של רבו מפאנו אליה יואב כמו״ה בן יעקג
 פירארה בעיר זרח תורתו אור הגבורים שלטי
 את מצאו אשר התלאות כל וכתב שי״ו בשנת

 כל ואת האפיפיור בממשלת היושבים היהודים

 והדפיסם שיר ובדרך ונקי זך בל׳ אותם הקורות
 ס' עוד וחיבר פייארה. בעיר הגבורים שלטי בשם

.בכתובים[ ונשארו הברית זוכר וס' תקוה פתח

 .גבורים( מגן )עיין הנבררים. שלטי 752.

 בגימן ב״ר אליהו ה״ר .אליהר שליהרת 753.
אבות לב ח״א :חלקים ב׳ . שליטא
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 חי׳ בנים לב וח״ב התורה כסדר דרושים

.4ס ,תקו״ם ,פפד״א : התורה כסדר ופשטיס
 במהר״א דוד ה״ר .דוד שלל 754.

 מקובצים ושו״ת וחי' דרושים . אופענהיימר
 רח״ם כ״י : כרכים ב׳ ,דורו מגדולי

13—812 0^ .

 . ממודינא זכות דוד ה״ר . דוד שלל 755.
.כ״א( ד׳ )תג״י :כ״י ,התורה על חי׳

.קדושים( דעת )עיין * דוד שלל 756.

 ,צבוע( עיט )עיין צבעים. שלל 757.

. אליעזר ב״ר יעקב ה״ר .השלם ס׳ 758.
 )ד״ו כמכלול הרד״ק מביאו . קדמון דקדוק ס׳

 שמזכיר מקום וככל • אום בשרש ושרשים דה״ב( קע;
 : הזה השלם מס' הם דכריו את ומכיא שמו את

 . כארוכה( וע״ש דקנ״ע כ׳ כאו״נ גייגר )הר״א
 הלוי ול״י עזרא כן ר״מ כדור היה שם ]ולפ״ד

. ע״ש[ לערך( תתק״ל—תת״ן )ד״א

 שמואלזנוויל ה״ר אדר. מול שלמה 759.
 מפינטשוב. אליהו ב״ר צאלין ליב אריה

 מאנשי במליצה ספורים ז' שער אדרת ח״א
 נגלה ואח״ז ושיחה ויכוה בדרך ומרמה חנף

 כשלמה אור נקרא וח״ב . וכו' תרמיתם
 :שיחה בדרך ג״כ מוסר בתוכחות פרקים ז׳

 ב׳ הנ״ל ככל עוד . 8ס ,תקע״ד ,ווארשא
 ,פראג : העיקר על מרובה בתוספת חלקים

. 4ס ,תקע״ח
. רבתי( חכמתא )עיין . השלמות ס׳ 760.

 ב״ר טוב שם ה״ר .המעשים שלמות 761.
. 700 פאריז ב״י .פאלקירה אבן יוסף

 משהפצימרולי ב״ר הנפש. שלמות 762.
 ומציאות העולם הדוש על .הקראי מרלי או

 ]ולא .)אר״ץ( : יקרות חקירות ושארי השם
. דנו״א[ חכמה בנוכלות _כמ״ש השלימו

 מאיר ה״ר . הנפש וצורות שלמות 763.
 להרמבמ״ן הנפש ה' הוא . פיררא אלחנן
 ליפשיץ הירש צבי לה״ר הנפש קשר ודרוש

 באור עם פרידלענדר דוד ה״ר שהדפיסם כפי
. 8ס , תקע״א , דעסויא : והשגות

 קיצע. מיכל יחיאל ה״ר .נדבה שלמי 764.
 , פרעסבורג :מסכתות קצת על גפ״ת הי׳

 מס׳ קצת על חי' מהנ״ל ח״ב . 2ס , תקצ״ח
 מאמרי וקצת ואה״ע י״ד ש״ע על ולקועיס כנ״ל

. 2ס ,הר״ג , שם : הגדה
 . בהן שכנא שלום ה״ר נזיר. שלמי 765.

. 8ס ן תקפ״א , חמ״ד : נזיר מס' על הי'
. רחיים( סמיכה )עיין . סמיכה שלמי 766.

 יעקב ישראל ה״ר . צבור שלמי 767.
 הגהות עם הפלה סדר דיני .אלגאזי

 ס״ת ודיני דינים והוספות היון מהר״א
 דווקני ונוסחי בארוכה המועדות בפרשיות

 )ועיין . 4ס ,תק״ן ,שאלוניקי ומנהגים:
 מהרי״ט לכנו אותו מיחסין ]ויש .אמת( לדוד

 עק״ד ותום' 4546 רח״ם עיין . אלגאזי

. ל״ע[ סי' מר״ח

 אבד״ק ליב יהודה ה״ר .שמחה שלמי 768.
 על באור . מטיקטין שמחה ב״ר זאגער
 ש״ס כללי קצת ובראשו בש״ס הרא״ש הלכות

 , ווילנא :זמ״ן( )ע״ס הלקים ב' ופוסקים
. 4ס , תקס״ו

. הרגל( שמחת )עיין שמחה. שלמי 769.

 גבריאל ה' לעמו עוב לדורש תודה שלמי 770.
 : שאענפעלר ברו־ ה״ר מאת ריסער

. 4ס ,ת״ר , המבורג

 תשובה )עיין — קונט' תודה. שלמי 771.
. מאהבה(

.השלחן( ס׳ )עיין . השלמן ס׳ 772.

 ליב יהודה ה״ר . יבבות שלש 773.
 ה״ר מות על הספד דרושי ג׳ .קארלבורג

 באמונ״ה מעשה״ו וכ״ל )בש׳ שייאר ליב יהודה

 13, באמ״ד רוזענטהאל ב״י :לפ״ק(
. (1171 ע׳ )רשי״ר

 מינסטער. סיבאפטיאן לשונות. שלש 774.
 :ורומי יוני עברי בל׳ א״ב כסדר תיבות שרשי

. 2ס , ר״ץ , באפיל

 משה ר׳ שסידר גזרות עשרה שלש 775.
 בהן שיתנהג טובות מדות והס . גבריאל

 ]וברד״א .1032, ף רד"א ב״י : האדם
 ,מר —י"ג , מדות :וז״ל כ' מ״ד כ״י תקמ״ב

 כפירשכן ראיתי ואני .וכו' גבריאל בן שלמה

 הנפש מדות תקון מס' שקצור כתוב דשכ״ב ח״א
 עשרה שלש בשם בכ״י נמציא גבירול ן' לר״ש

 שם בשבוש זהו אולי כי נ״ל ע״כ . ע״ש מדות
.רד״א[ ברשימות המחבר

 עשרה שלש )עיין .מדות עשרה שלש 776.
. לנדל( גזירות

 יסודי י״ג הם .עקרים עשרה שלש 777.
 , שם .תכ״א ,לייפציג : להרמב״ם הדת

. 8ס , תב״ט

 הרמב״ן הי׳ .להרמב״ן שיטות שלש 778.
 , זאלקווא :שבועות מכות ע״ז מס' על

 ]וצ״ע . עינים( שבעה )ועיין . 2ס , תקפ״ח
זה לפני גם בודאי נדפס כי שבועות מס' על



הקבלה שלשלת 590 חידות שלשה

 .ע״ש[ תלמוד ח״ב פלי ושה״ג ת׳ בול״א כנראה

 בט״ל פועלי תענוגות על חידות שלשה 779.
 משה לה״ר לומברע( ,עראק ,)בעליארנן

 במאסף ושנית . 8ס ,תקמ״ז , מיץ : עכסהיים
. .תקט"

 אליהו ה״ד להתפא מאמרים שלשה 780.
 . ראשון מניע על א( :מקנדיא דילמדיגו

 והרה הוה על ג( . העולם בריאת על ב(
. שנ״ח ,ד״ו :רומי בל׳ ונדפסו )?(ואודות

 לר׳ היראה ס׳ והם: ספרים. שלשה 781.
 לר״ש המוסר אגרת . וגרי גיר יונה

 גירונדי לר״י הנשים דת וס׳ אלעמי

 : ניגרין משה ה״ר וחי׳ הגהות עם הנ״ל

 ועיין . 8ס , שע״ב , שם ,שס"ט , קראקא
. במקומו כאו"א ג״כ

 למהר״ם שונים פסקים .ענפים שלשה 782.
. 627, רד"אף כ״י סג״ל: מינץ

 והס: שיה״ש, על פירושים שלשה 783.
 שאר ופי׳ כספי ן׳ ר״י ופי׳ גאון ר״ם פי׳

 לר׳ מיוחס קדשים קרש הנקרא ישוב
 ה״ר ע״י לביה״ד הובא .פרובינצאלו יעקב

 שמלבד בהקדמתו שם ]וכ׳ * עקריש ן׳ יצחק
 לר' שיה״ש על פי׳ עוד לו היו הנ״ל פירושים ג'

 ע״£ פירושו ונדפס עזריאל י׳ הוא )לפ״ד עזרא

 , שס( ומ״ש להרמכ״ן שיה״ש פי׳ עיין הרמב״ן
 ור׳ איקריטי שמרי׳ ור׳ ביבש שמואל ולר׳

 ר״אתמ״ך )הוא הלוי ור״א מליאואה ן׳ משה

. 4ס ,חש״ד ,קושט' : וע״ש[ הנדפס( הלוי
 .נאטאניק יוסף ה״ר .קמצים שלשה 784.

 :חכמים חידות ובאר אמת דברי פשר
. 8ס ,1859 ,פראג

 מפוזנא. שלמה יוחנן שושנים. שלשה 785.
 פי׳ א( :ת״א עם בלהי׳ק שונים עניניס ג'

 . וכו' רעה אליך תאונה לא פ׳ על הרר״ק
 הפדות מאמר ג( . ומאמרים מופר משלי ב(

 : לרס״ג והדעות האמונות מס' והפורקן
. 8ס , תל״ה ,דאנציג

 יצחק ב״ר אברהם ה״ר שיטות. שלשה 786.
 הדעת שיקול בסוגיות חי׳ .אלקאטש הלוי

 :ורחל פרה ושיטת הנהנים סנן ר״ח ושיטת
. 8ס , תקס״ב , זאלקווא

 יששכר יוסף ה״ר .שריגים שלשה 787.
 הפטרות על פי׳ .געץ אלחנן ב״ר בער

.4ס ,תס״א ד״ו, :דרוש בדרך המנהגים מכל
 )אליעזר די׳ מדות ושתים שלשים 788.

 דר״י ברייתא )עיין .הגלילי יוסי ב״ר(
. הגלילי(

 ועניניס החכמה נתיבות ושתים שלשים 789.
 : ורפואות וסגולות וקמיעות בקבלה הרבה

. \.2 814 רח"ם ב״י

 )עיין .ראיטי לר״מ קבלה שלשלת 790.
. מעט( מקדש

 בה״ר גדליה ה״ר . הקבלה שלשלת 791.
 שלשלת א( : חלקים ג׳ . יחייא ן׳ יוסף דון

 המלכים דורות וכל וכו׳ מאדה״ר הדורות
 והגאונים סבוראי ורבנן ואמוראים ותנאים

 —ש׳ ה״א )ערך זמנו עד הדורות גדולי וכל
 הולד ויצירת הגלגלים על דרושים ב( .ש״נ(
 והכפופים הנפש ועל וכחותיו האדם חלקי וכל

 . והמדות המטבעות ועל רעות ורוחות
 ותוצאות ומלכיהם האומות מחלקות שלשלת ג(
 והמחבר .וכו׳ המלאכות וכל החכמות כל

 : בסמוך( )עיין יחייא ס׳ זה לספרו קרא
 , קראקא , (4ס )וי״א 8ס ,שט״ז ,ד״ו

 , זאלקווא . תבנ״ה ,ד״א . 4ס ,שנ״ו
 לבוב, . תקע״ד , פולנאה . תקס״ד גס תקס״ב

 ודרוש ממנו עניניס קצת עוד . 8ס , 1862
. 8ס ,תקנ״ז , ברעזניץ : הכשוף על

 ספריו כ״א מספר מונה בו ח״א לסוף ]וקרוב
 פשעים כמה עם אבות פי' א( : והם שחיבר
 .הזה שה״ק ס' הוא יחייא ם׳ ב( .מאבותיו שקיבל

 . ברבים שדרש דרשות ק״ס הדרשות ם׳ ג(
 יחייא מדון מתחיל יחייא לבני הימים דברי ד(

 מת״ר יותר זמנו עד תרצ״ו ד״א שנת הראשון
 פי' ו( . חלומות פתרון שלמה משלי ה( . שנים

 . ספרדי במחזור הנמצאות זרות המלות כל
 ם' ח( • והפנים הידים שרעועי על חנוך ס' ז(

 . ופשעים רז״ל ומאמרי פסוקים דרושי גדליה
 . מרע"ה ומעלת התורה מעלת על אמונה בית ט(
 וקדושים יתרו בפ' הדברות חילוף על סיני הר י(

 .בח״ל הנהוגות המצות חילוק ובסופו ואתחנן ובפ'
 והכופר ישראל מנוי על עעם המנץ עין יא(

 ופלפול ויכוח המשכיל ם׳ יב( . הרע עין ועניני
 ר״ה ודיני התשובה עסקי על והרע יצה״ע בין

 שאמר מברוך התפלה פי׳ הללויה ס' יג( . ויו״כ
 על פי' נח ם׳ יד( . עשרה שמונה תפלת אחר עד

 הספד ועניני יוסף ומות ומותו לבניו יעקב ברכת
 מזמור על סי' המאושרים ס׳ טו( . ונחמה ובכיה
 רוב קצור מוסר תוכחת ם׳ טז( . בתהלים קי״ע

 יפה ודוי ובסופו התשובה דרכי על המחברים
 ומדרשים אגדות הרבה פי' הלמודים ס׳ יז( .מאד

 נועם דרכי ס' יח( .וזולתו יעקב עין בס׳ קשים
 על דרושים וכ״ד חייו ימי כל האדם הנהגות על

 כל על עעס הפרשיות ס' יט( . התורה פרשיות
 . הפרשיות סמיכות ועל בתורה וסתומות פתוחות

ץע כא( השנה• מועדי לכל דרושים קט; מועד כ(



חדש שם591הקבלה שלשלת

 תחיה״מ בעניני ספקות מיני כל על תשובות חיים
. וב'([ ע"א דנ״ג וד״ז ד״א )ע״ש

 וש״ד ההורה והעתקה הקבלה שלשלת 792.
)אר״ץ(. סעיד: ב! הרופא יפת לכ״ר יקרים

 )עיין .לה״ק שפת אלומות שלשת 793.
.רב( זכר

 אבואלעפיא אברהם ח״ר . השם ס׳ 794.
 בעגולים וכולו ע״ב בן שם על פי' .הספרדי

 פירושו בהקדמת החייט והרב ,צירופים ומלא
. ע״£ נרגא בי׳ שדא האלהות מערכת לס׳

 השם אותיות על .הראב״ע . השם ס׳ 795.
 באור עם נדפס . ורמזיהס ותכונתם המפורש

 ה״ר ע״י ככתבם בל״א ומבוא נגה אור
 : ליפמאן דר׳ המכונה הירש גבריאל

. 8ס ,תקצ״ד , פיוררא
 )הרוקח(. מגרמיזא אלעזר ה״ר השם. ס׳ 796.

 התפלה וסודות הקדושים בשמות סודות
 :הפקולי שמעון עד ורבותיו מאבותיו שקיבל

. 891, ין רד״א ב״י
 .ליאון די ברש״ט משה ה״ר .השם ס׳ 797.

 על ופי' חכמה נתיבות ול׳יב ספירות עשר על
 ופי׳ גדול מבוא עם וכו׳ הרחמים מדוח י״ג

 ולא והריקאנטי האלהות מערכת ס׳ למפרש

. 4ס , תקל״ח ,זאלקווא :בשמו נודע
 כ״י :למי נודע לא קבלה עניני . השם ס׳ 798.

.24/17 ח״א ליידען
 נטע נתן ב״ר אהרן ה״ד . אהרן שם 799.

 הש״ס כל על גפ״ת חי׳ .מטרעבאוולי
 לשבת נתיבות בשם התורה כסדר ופשעים
 אלחנן ה״ר לגיסו גפ״ת חי׳ קצת ובסופו
 : לקט שבולי בשם מווישנאוויץ הכהן

. 2ס ,תקט״ו , זאלקווא
 .מרגליות למהרא״ז עה״ת אפרים שם 800.

. חומש( ,תורה )עיין

 . פסח ב״ר נח ה״ר הדיין .נח בן שם 801.
. שכ״ה( )סה״ד : נח תולדות בספרו כ״פ מובא

 . היהודי( לאסף רפואות )עיין . נח בן שם 802.

 דוד יוסף חיים ה״ר . הגדולים שם 803.
 משפחות יוחסין סדר מערכת .אזולאי

 סבוראי רבנן מימות ודור דור שנות סופרים
 .ח״ב ע״פ והספרים המחברים וכל זמנו עד
 ח״א . ומהדורות הוספות כמה עם חלקים ד׳

 ,ליתרנו :פ״א על פי' אבות חסדי ובסופו

 : הנ״ל אבות חסדי ובלי . 8ס , תקל״ר
 ועד עם כנ״ל עוד . 8ס ,תר״ג ,קראטאשין
 מסודר הספר מכל ח״ד הוא ח״ב לחכמים

 עם הנ״ל אבות חסדי וס׳ ואות אות כל אחר

 ובסיפו אבות ראשי בשם רבות נוספות
 : במדבר שלחן בשם והשמשות הגהות

 ובסופו כנ״ל ח״ב .4ס , תקנ״ח ,ליוורנו
 לספריו ותיקונים השמשות קצת הראש פאת
 קונטרס הרגל ושמחת אמת לדוד , דור ראש

 בסוף נדפס ממנו א׳ ]קוננו׳ סימנים בג׳ שני
 תמורה מס׳ כולל ד׳ סי׳ .ברכה[ מחזיק ס׳
 מכ״י לאור שהוציא מרז״ל תמורה מדרש או

 והשמשות הגהות לדך משגב ה׳ קדמון.וקונט׳

 )ועם . 4ס ,חקמ״ו ,ליוורנו :הנ״ל לשה״ג
 , מדובנא יואל ב״ר שלמה ה״ר הגהות

 הראש פאת קונט׳ ובלי . (69 צעדנער :ב״י
 אחרי הנ״ל ח״ב לחכמים ועד ועם הנ״ל

 ה״ר להמגיה רבות והערות ואות אות כל
 אהרן לה״ר הגהות ובסופו קירכהיים רפאל
 תולדות ובראשו כרמולי אליקים וה״ר פולד

 םפד״מ, הנ״ל: כרמולי לר״א וספריו המחבר

 לחכמים ועד בשס הנ״ל ח״ג .8ס ,תר״ז
 הגהות ועד בית ובסופו הנ״ל ככל ח״א

 טוב ואח״ז .ותיקונים הוספות והשמטות
 שו״ת וקצת ספריו לשארי והוספות חי׳ עין

 : אחד דף ול״א• ״השמטות ובסופו בתוכם
 הנ״ל עין טוב ש׳ ובלי . 4ס , תקנ״ו , ליו!רנו
 (פםד״מ תוכו: אל הובא הנ״ל ועד בית וקונט׳

 והוספות לקושיס עוד ונמצאו .8ס , 1844
 עד ר״ב מדף לאין ככר בספרו חלקיו לכל
 ]ויען . שם זעיר לקוטים בשם דר״ח סוף

 ועד וס׳ הנ״ל קראכןאשין ד׳ ח״א שה״ג ס׳ כי
 מאד משובשים הנ״ל פפד״מ ד' ח״א לחכמים
 וחברתי מעט לתקנם ראיתי לכן .בם ומשחתם

 זה עיין ועד ותקוני שם שנויי קונטרס להם
 הנ״ל והמסתעפיס החלקים כל עוד . ק׳[ באות

 בסדר להם( שייכים שאינם הנלויס )בהשמשת
 לבד גדולים מערכת א״ב ע״פ ומועיל חדש

 המחבר תולדות עם לבד ספרים ומערכת
 והערות הגהות וקצת בראשו ספריו ורשימת

 השכיל הכותב הצעיר עלי ה׳ מיד הכל בסופו
 : חלקים ב׳ ,והמעייניס החוקרים לתועלת

 הקדמתי ובהשמשת . 8ס ,תרי״ג , ווילנא
. 8ס , 1856 ,לעמבערג : והדר תאר ובאין

 ונכבדים יקרים בכללם הנ״ל הספרים שכל ]ודע
 גדולי בתולדות רשימות לדורשי להועיל להשכיל מאד

 יש ועליו מאד נאמנו עדותיו כי וספריהם ישראל
. לסמוך[

. עתיקים( דברים )עיין .הגדולים שם 804.

 אבד״ק ליב אריה ה״ר .חדש שם 805.
 ה״ר פי׳ עם פסח הל׳ ש״ע ח״א .פלאצק
 וח״ב . האלף שר בשם אייבשיץ יהונתן

האלף מגן בשם הנ״ל ש״ע על עצמו חי' 1
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שמונה 592 הדש שם

 ,וקוכע חדש, דיני על הדש שם קונט׳ ובסופו
 השקל מחצית ע״ס השגות קצת גרה עשרים

 .4ס ,תקע״ז , ווארשא : ודרושים חי׳ וקצת
 .האלף מגן ח״ל: כ' ה'—דרס״ד ח״ב ]ופירשנו

 הר״י חי׳ עם פסח הל׳ א״ח ש״ע על חי'
 על חי׳ ח״ב .האלף שר בשם אייבשיץ

 לו ונלוו חדש שם בשם וז״ז חדש דיני
 כ׳ גרה עשרים וקונע׳ חדש התר קונע'

 החכמה מעיני וקצורי מחה״ש ע״ס השגות
 ב״מ מס' על החכמה מעיני מספרו קצור

. עה״ת[ ודרושים

 שלמה דניאל ם היי ה״ד .חדש שם 806.
 פינסו[. דוד חיים : 926 י[ ]ורובענס פינסי

 : )וי״א , תר"ח , ירושלים : יראים ע״ם בתור

. 2ס , תר״ג(
 דכב״א שאמר ברוך בס׳ מוצא . ב1ט שם 807.

 האותיות תמונת על שהוא משם ונראה ז' אות בריש
. ע״ש , עליהם רמזים או ופי׳

 ב״ר בינש בנימן ה״ר קטן. טוב שם 808.
 וכוונות ותקוניס הפלות .בהן ליב יהודה

 : הגדול מחבורו קצור והוא עניניס לקצת
 , לבוב • 4ס ,ת"ק ,ברלין .תס"ו , זולצבאך

. ח״ז , 8ס ,תרט״ו , טשערנאוויץ . תקו״ם

. טוספיא אליקים יוסף ה״ד .יוסף שם 809.
. 2ס ,תקכ״ט ,שאלוניקי :הרמב״ס על חי׳

 הלוי יחזקאל ב״ר יעקב ה״ר .יעקב שם 810.
 הקבלה ע״ד ומוסר דרושים .מזלאטאווע

 . 4ס ,תע״ו פפד״א( : )וי״א פפד״ט : בערכין
 בש״ס פשעים יעקב קול ובסופו כנ״ל עוד

. 4ס , תע״ו , זאלקווא : ומדרש
 רוקח(. איסר ישראל .)ה״דישראל שם 811.

 פחה ברכות מס׳ על ח״א .משניות על פי'

. 4ס ,תרי״ט , ווילנא : וכלאים דמאי
 הקדושים משמות קבלה .המפורש שם 812.

 : ופירושיהם בצירופים השמות ושאר הויה שם
. )ש"י(

.מרדכי( אגדת )עיין . מרדכי שם 813.

 עה״ת פי׳ .טרנו דניאל ה״ר . עולם שם 814.
.יה״ש ב״י : חלקים ב'

 ד' . ווראניק מיכאל ה״ר .עולם שם 815.
 )ברעסלא(, חמ״ד : הלכה חי׳ ובסופו דרושים
.4ס תר״ו,

 בל״א מרע״ה פטירת על .עולם שם 816.
 , פפד״א :רז״ל מדרשי מכל מלוקט בחרוזות

. . חל״ח

 שבועות מס׳ על הרא״ש תוספי עולם. שם 817.
. 2ס )תקמ״ה( אשרי״ו בה׳ , ליוורנו :ומגילה

 ס' בסוף שני ד׳ לו ומונה תקכ״ד :כפירשנן ]ודלא
 ע״י ועעה . כס הנלוה הוא זה כי נתן מגדנות

 הוא ובאמת ז׳ למספר בה׳ מלת שהשב הפרנו
. וק״ל[ כ״ח

 .אחים( שבת יהודה. אחלי )עי׳ .עולם שם 818.

 במהר״ם שלמה ה״ד . שלמה שם 819.
 . המבי״נז בשו״ת מובא . דרושים .מטראני

• שכ״ה( )סה"ד

.הערך( יקר )עיין . שלמה שם 820.

 משה ב״ר שמואל ה״ר .שמואל שם 821.
 : שונים פשטים . שווישלאוויטץ אבד״ק

. 4ס , תנ״ט , פפד״א
 סאליר שמואל ח״י . משמואל שם 822.

 דרשות ח״א : חלקים ב' . לבוב ראבד״ק
 ,לעמבערג : גפ״ת חי׳ וח״ב התורה כסדר

. 2ס ,תקע״ז
 .אפענהיים שמעון ה״ר משמעון. שם 823.

. 4ס ,תדי״ז , פרעסבורג : חולין מס׳ על חי׳
 יצחק ה״ר אראנו. דרך או תפארת שם 824.

 הקדש: בכתבי אשר ית׳ שמותיו בתארי .נתן
. יה״ש ב״י

 גיליבי יצחק ה״ל .ישראל שמאל 825.
 שמאל שינ״י כל על יפה מליצה .הרופא
 : שרשים על אמת שפת חבור עם במקרא

 תקס״ז , שם , ג'—תפ״ב , קונשטנטינא
. 4ס , חקנ״ט( : וי״א ; )אננאלען

. תורה( )עיין . שמואל ס׳ 826.

.תורה( )עיין . בוך שמואל 827•

 הנהגות . להרמב״ם פרקים שמונה 828.
 במאמרי יסודתס ה׳ ויראת מוסר בדרך לאדם
 להקדמה וחיברם פילוסופיות והקדמות רז״ל

 דפוסי בכל נדפסו • אבות למס׳ פירושו אל
 עם לבדם וגס הרמב״ם פי׳ עם המשניות

 הורוויץ אברהם לה״ר אברהם חסד פי׳
 • זה פי׳ עם הש״ס דפוסי בכל ואח״ז הלוי

 עוד . אברהם( וחסד אברהם ברית )ועיין
 עוד . 8ס , 1798 ,ורן : ח״א עם לבדם

 עוד . 8ס , 1804 ,באסעל : הת״א בתקון
 זלמן שלמה ה״ר ע״י בל״א הערות ועם כנ״ל
 הלקת ונקרא לוי לבית ליפטאן ב״ר

 עם עוד . 8ס ,תק״ע , דעסויא : מחוקק
 ,קעניגסבערג : פאלקנהיים ש. ע״י ח״א

 : הוללאנדי תרגום עם עוד • 8ס , 1832
 ע״י צרפת בל׳ עוד • 8ס , 1847 ,גרינינגען

 .8ס , 1811 פאריז, : בעער מיכל ה״ר
 מנטוני יעקב ה״ר ע״י רומי בל' עוד

עוד .4ס , 1526 , בולוניא :מטורמסה



הצדיקים שמרת593שמור

 . 8ס , 1683 ליידן :פיטאגי ע״י כנ"ל
 . אמת( השומר )עיין . שאריח שמור 829.

 המכונה עמדין יעקב ה״ר .השמוש ס׳ 830.
 כתבי לסוס שוט א( : חבורים ג׳ . יעב״ץ
 לחמור מתג ב( של״י. ש״צ כת צמיחת התחלת

 רסן קונטרס ג״כ בו ורצוף הנ״ל ענין על
 תשובות כסילים לגו שבט ג( .כנ״ל מתעה
 עמל בקונט' הנכלל הנ״ל המינים לטענות

 סופם על מוסר שבט ובסופו שם הכסילים

• 4ס , ־תקכ״ה—תקי״ח , ד״א : הרע
 העתקת ברפואה לאלזהרווי השמרש ס׳ 831,

 . מטורטוסה יצחק ב״ר טוב שם ה״ר
 והקונס והסמים המזונות בכהות כ״ז מאמר

 החפץ )ועיין .צ¥.11 ח״ב ליידן ב״י : וכו׳
. הרפואות( שמוש , השלש

 לה״ר עה״ת הבור אברהם. שמוש 832.
 :פורטו כהן יחיאל ב״ר מנחם אברהם

.ע״ג( א׳ )זצ״ל

 בן למחמד התבונה לוהרת שמוש 833.
. ^.2 212 רוסי די ב״י :אלבתני

 עניני על .להראב״ע .המזלות שמרש 834.
 הובא .והמזלות הגלגלים ומערכת תכונה

 דברי על שמות פ׳ מוטוט עיין • עה״ת במפרשיו
 .וכו׳ המשפר כל שוד האחד כי דע בד״ה הראב״ע

 קורא וגו' מלאך פולח אנכי הנה ע״פ משפעים ובם׳
 ע״ש המשרתים ושמוש המזלות שמוש לו

 פ' ריש חיים מקור ובפי׳ . תרומה פ׳ ריש ועי׳
 המשרתים ושמוש המזלות שמוש ס׳ מזכיר חקת

 אדע ולא . ע״ש הכוכבים ומשפטי והמולדות

 נכללו ואולי ושונים רבים או אחד ס' הכל אם
. זה עיין השמים חקות בספרו

 וכו׳. והמולדות— ,המשרתים שמרש 835.
.זה( לפני )עיין

 להבין שמות שמושי .ראשון שמלש 836.
 ב״י :פירושיהם להבין או פי' בלי בספרים

, 943, ף רד״א
 ,ברפואה לאלזהראווי הרפואות שמרש 837.

 , השלם החפץ )ועיין . מעתיקו נודע לא
, השמוש(

 קדושים ושמות סגולות .תחלים שמוש 838.
 לכתבם ההלים פסוקי מכל היוצאים ומלאכים

 לענין תפלה עם בכוונה לאמרס או לסגולה
 . . .לובלין . . . קראקא , . . ד״ו : ההוא

 ונדפסו . 24ס , תי״ח , שם . ת"ז , ד״א • 4ס
. פ״ר תהליס ס' עם גס

 וקונטרסים מספרים נלקט תהלים שמוש 839.
 : מויטרי יהודה ב״ר גבריאל ה״ר ע״י

. יה״ש נ״י

 בכל ורמזים צירופים .התורה שמרש 840.
 .הנ״ל תהלים שמוש ע״ד התורה פרשיות

 ושה״ג פ״ב בשג"ב כמ"ש בכ״י חיד״א ה״ר ראה
.במקומו שלי

 מגאונים קדמון הבור . רבא שמושא 841.
 בהלכות ונדפס בפוסקים מובא . תפילין בדיני
.הש״ס דפוסי ברוב להרא"ש קטנות

 שמחה ה״ר .הגיטין שמות או שמות ס׳ 842.
 והנשים האנשים כל שמות .הכהן גרשון ב״ר

 לשונות ושאר ואשכנז ספרד רומי ול׳ בלה״ק
 לתועלת ומדינות ונהרות העיירות שמות וקצת

 ב, ונכלל חליצה ושטרי וכתובות גיטין כותבי
 ו ד״ו :גדולים ושארי למהרש״ל הגטין שמות

. 4ס ,תי״ז
 . חביב ן׳ משה ה״ר בארץ. שמות 843,

 ראוהו פ׳ על חי׳ תרועה יום א( :חלקים ג'
 הכפורים יום תוספות ב( . ר״ה במס' ב״ד
 תמרים כפות ג( . יומא במס׳ פ״ח על חי'
 , קונשטנטינא :סוכה במס' פ״ג על חי׳

 קארלסרוא, .תפ"ב( :וי״א )תפ״ז, תמו״ט ב״ל

. 2ס , תקצ״ג ,זאלקווא .תקכ״ו
 מועתק ול״א בלה״ק א״ב ע״ס גטין שמרת 844.

 ,י! רד״א ב״י :ישעיה ה״ר של גיטין מס׳

.״\ו. 681

 מטראני יוסף ה״ר . הגטין שמות 845.
 ומשפט שמות כמה לברר .)מהרימ״ט(

 כמ״ש ראהו חיד״א וה״ר .ב״י ,בג״ט כתיבתם
.במקומו ח״ב שלי ושה״ג צ"ב בשג״ב

 גדולים: מפי למעשה והלכה הגיטץ שמות 846.
.\.2 626, ן( רר״א נ״י

 שגי .לעיל שמות ם׳ )עי' .הגיטין שמות 847,
, נזיר( תורת , הברית לוחות

 הלוי בחור אליהו ה״ר . דברים שמות 848.
 ול״א בלה״ק הדברים וכל השמות כל .אשכנזי

 ,פאגיוס ע״י ככתבם ול״א לה"ק בו ונוסף
 רומי ול׳ )עברית( ול״א בלה״ק שהוא ]וי״א

 חוס׳ ועם . 6ס ש"כ ,איזנא :ככתבם[ ול״א
 :אביו ע״י המלות ובאור ררוזיום ע״י יון ל׳

. 8ס , 1681 , שם ♦ 1653 , פראנעקר

. והמחברים הספרים בל שמות 849.
,הדורות( סדר )עיין

.יוסף( יד )עיין .הנרדפים שמרת 850,

 עם וסגולתם ברפואה העשבים שמרת 851,
.\.215 ח״ב רן י לי ב״י : א"ב כסדל ל׳'א

 מאדה״ר שהיו הידועים הצדיקים שמרת 852.
 וכל הנביאים וכל העולם אבות : הנה עד

והגאונים סבוראי ורבנן ואמוראים התנאים



השמים594שמחה

 צדיקי )רק אחריהם שהיו צדיקים ושאר
 . הזה הדור עד לבד( הבעש״ט מכת החסידים

 זה וגם .יותר ולא לבד שמותם זכרון ]רק
 לתועלת אולי תכלית ובלי סדר בלי

 הממכר כ׳ ובסופו .12ס , חמו״ד .הנשמה[
 • ספרים לפניו ואין לימים הוא צעיר כי הנעלם

 וע״ש ז״ל למוהר״ן המדווח ס׳ לזה ונתעורר
. בהקדמה ג״כ

,קטן( בדור )עיין . שמחה 853.

 , רקם( מעשה )עיין . לצדיק שמחה 854.

 .הרגל( שמחת )עיין . שלמה שמחה 855.

 כמנהג בלילה התורה חתני שמחת 856.
 , ליוורנו : מודוכא שבעיר ספרדים ק״ק

. 24ס תקג״ג,
 יהודה חיים ה״ר . יהודה שמחת 857.

 : דרושים וי״א , שו״ת קל״ח .אליעזר

. 2ס , תקס״ה ,שאלוניקי
 חי׳ .נגאר יהודה ה״ר .יהודה שמחת 858.

 ועל ביצה מס׳ על יהודה חגי ובסופו הלכות

.2ס ,תקע״ו ,פיסא :יו״ע הל' הסמ"ג
 ליב אריה ה״ר .טוב יום שמחת 859.

 מס׳ על חי׳ .מפינטשוב צינץ במהר״ם

. 2ס , תר״א , ווארשא : ביצה
 בה״ר טוב יום ה״ד .טוב יום שמחת 860.

 יו״ט קדושת על .אלגאזי יעקב ישראל

 . 2ס ,חר״ג ,ירושלים : דרבנן ויו״ט
 , שו״ת : 43 ע' וצעדנער .¥2 892, £ ]ורובענס

. [2ס ,חקנ״ד , שאלוניקי
.יו״ט( קדושת )עיין . יו״ט שמחת 861.

. הלבבות( חובות )עיין .לבב שמחת 862.

 משה ב״י דניאל ה״ד .מצוה שמחת 863.
 ההוה ע״ד מחלקות בב׳ שיר .טירני דור

 איטליאנו ביה״כ הבית חנוך על )דראמא(

. 8ס , 1793 ,פירינצי :נצי בפירי
 מנוח ה״ר סידרו הנפש. שמחת 864.

 . הישר קב הרב ]חתן קירכהאן הענדיל
 אלחנן ה״ר הוא דקפ״ע ח״ב פירשנו ולפ״ד

 . וכו'[ אלחנן מס׳ חידושים בע״ס הענלי

 וספורים במשלים ה׳ ויראת מוסר תוכחת
 זולצבאך, .תס״ז פפד״ט, : כל״א רבים ודינים
 , פראג . חש"ד ,ווילמרשדארף . חע״ח

 . תקב״ב , פיורדא . תפ"ט , שם . חש״ד
 ככל ח״ב .וז״ז 4ס ,תקס״ה , דיהרנפורט

 : המוסיקא עם ושירים זמירות ועם הנ״ל

 : ביחד החלקים ושני . 4ס ,תפ״ז ,פירט
.וז״ז , 4ס ,תקג״ח , זולצבאך . תפ״ג , ד״א

. שעשועים( נטעי )עיין .נתן שמחת 865.

 ויטאל חיים ה״ר . עולם שמחת 866.
 ארבע בספרו ומזכירו . קבלה ס׳ .)מהרח"ו(

. דעו״ב כסף שקל מאות

 .לאגו שבתי חיים ה״ר . עולם שמחת 867.
 ועל והראב״ד הרמב״ס על ילקוטים ש״ס חי׳

 : ודרושים ושו״ת וח״מ ואה״ע א״ח ש״ע
. 2ס , תקס״א , שאלוגיקי

 עם לפורים וזמר שיר .פורים שמחת 868.
 ]והרצ״ה . 8ס ,תי״ו ,גליקשטאט : באור

 שהוא ונראה . 16ס , חמ״ד :שהוא כ׳ זומרהויזן
 מהם מי על האילנות כין וריב שיחה וכולל ד״א
. כ׳([—דקפ״א תר״י עק״ד )חוס' :המן נתלה

 דוד יוסף חיים ה״ד .הרגל שמחת 869.
 סוד ע״פ פי׳ עם ש״פ הגדה ח״א .אזולאי

 הגהות שלמה שמחה קונטרס ובסופו ורמז,

 ואח״ז כנ״ל, פי׳ עם רות מגלת וח״ב והשמטות,
 רמזי למודים ג' ,הסוכות לחג הרגל שמחת

 מינים בד׳ הש״ס טעמי ועל מינים וד' סוכה
 וכאלה .וש״ת והו״ר חוהמ״ס על הערות וקצת

 ההגדה פי׳ בראש גס למודים ג׳ ג׳ נמצאים
 פתח קונט׳ ובסופו .הנ״ל רות פי׳ ובראש
 והשמטות סוכה מס' יעקב עין על עינים

 אחת היא גרים ומס׳ שמחה שלמי בשם

 ה״א משנת ישן מכ״י שהעתיק קטנות ממס׳
 ככל עוד . 4ס , תקמ״ב ,ליוורנו :ק״ג

 . 4ס . תקמ״ב שם : אסתר מגלת על הנ״ל
. אצלי( וחשוד ע׳ דף ח״א ופירשע )רש״ד

 יצחק דין השר . חדשים שמים 870.
 להכריע המורה פרקי על נוסד .אברבנאל

 בראיות הקדמות דעת על החידוש דעת

. 4ס ,תקפ״ט , רעדלהיים : מופתיות
 דוד משה לה״ר קבלה .החדשים שמים 871.

. יוא״ל ב״י .ואלי

 חקירות .סינא לאבן והעולם השמים 872.
 השמים מס׳ קצור והמציאות הבריאה על

 פילוסופים שארי מאמרי וקצת לאריסטו והעולם
 שלמה ה״ר ע״י נעתק , שערים במ״ז בזה
 85 אופ״ב ב״י :מלגרירי משה כ״ר
 .127 ווין ב״י .ו.\2 386/4 וואטיקאן ב״י

37. 449/3 פאריז ב״י .106 מינכען
 רש״ף ב״י 424/3, 100, רוסי די ב״י

. 78/2 )אורי( אוקספורד . 8 באודיסא
 ס' ג״כ נמצא . ¥. 1170, ן( רד״א ובכ"י

 פורש ולא וכו' עכעיות חקירות והעולם השמים

. מהנ״ל א' הוא ואולי .הוא למי

 בווינא: ב״י .הראב״ע והעולם. השמים 873,
 ואין כנ״ל סינא לאבן הוא ווין כ״י ]אכל .)ש"י(
. זולתו[ הראכ״ע ספרי בין לו זכרזן
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 )עיין . לאריסטו והעולם השמים 874.
. אריסטו(

 נעתק לליקוניאנשיס והעולם השמים 875.
 המעתיק מי נודע ולא גדול פי׳ עס רומי מל׳

 מן אלי יה״ש ]ובמכתב .יש״ר ב״י : והמפרש
 והנפש השמע פ' לו קרא 47 דעצעמבער 10

.ספרים[ לב' וחלקו

 הרעל בבמול או מהרעל השמירה 876.
 משוע בן דמאשצעני ליוחנן )געגענגיפט(

 ושם .347 רוסי די ב״י :לעברי נעתק
 ע״י נעתק הרעלים על מאמר נמצא 1053/2

. ע״ש הוא זה ואולי הלוי יעקב ה״ר

 ב״ר גרשון ה״ר . המצות שמירות 877.
 : הזה בזמן הנהוגות המצות על .בנימן
. 8ס , תקנ״ט , ווילנא

 האדם הנהגות על . הבריאות שמירת 878.
 ווין ב״י :בריאותו לשמירת ומשתה במזון

165 .
 דגורדון לבערנארד הבריאות שמירת 879.

 לעברי רומי מל׳ ונעתק האפיפיור לפבוד שחיבר

. .¥2 40/3 ליידן ב״י המעתיק: שם נודע ולא
.רבתי( חכמתא )עיין .הזירוז שמירת 880.

 א״ב ע״ס שבת דיני .שבת שמירת 881.
 עם ישראל ישמח הנקרא קטן מש״ע מלוקט

 תקון ג״כ ונקרא הפגים לחם בע״ס הוספות

 . 4ס ,נח״ת ,פפד״א :שבת שמירת
. 12ס , תע״ט , אופיבאך

.שבת( פרי )עיין .שבת שמירת 882.

 ה״ראלכסנדרסענדר שמלהחדשה. 883.
 בטעמים דינים קצור שור. זלמן אפרים ב״ר

 ופוסקים בש״ס וענינים וטרפות שחיטות על
 ואגדות הלכות וחי' שור תבואות פי' עם

 בכור בשם וז״ז חולין מס׳ על ופוסקים
 . תקכ״א , שם . תצ״ג , זאלקווא : שור

 , זאלקווא .תקנ״ו ,ווין .תקכ״ו , שם
 ,זאלקווא . 2ס , תק״ם ,סדילקאוו . חקע״א

. 4ס , ת״ר
 ובגדי בנימן שמלת מס׳ שניה שמלה 884.

 כ״ץ זאב בנימן יהודה לה״ר בהונה
 כולל ,החכמה נתיבות ונקרא רפאפורט

 : 648 )וצעדנער תקס״ב ,ווין : שו״ת ל״ב
. 4ס , תק״ם(

 וואלף זאב בנימן ה״ר .בנימן שמלת 885.
 שו״ת ח״א :חלקים ג' זוטרי אפי .המבורג

 שו״ת בנימן נחלת ח״ב .וי״ד א״ח מש״ע

 המילה קונטרס ובסופו וח״מ אה״ע בש״ע
 : הלכות חי׳ בנימן שער ח״ג . ודרושים
. 4ס , תר״א ת״ר- , פיורדא

 ה״ר .כהונה ובגדי בנימן שמלת 886.
 כ״ץ יצחק בה״ר זאב בנימן יהודה

 נדרים הל׳ י״ד ש״ע על חי׳ . רפאפורט

. 2ס , תקמ״ח , דיהרנפורט : ושבועות
. ושמלה( לחם )עיין . גר שמלת 887.

 מולכו שלמה ה״ר . זך זית שמן 888.
 השמש אור ועמו ,קבלה עניני .אהרון

 , שאלוניקי :שרעבי מזרחי שלום לה״ר

. 4ס , צמ״ח א״ת
. בקבלה( חבור )עיין . זך זית שמן 889.

הרופא. יוסף ב״ר )?(הר״י .הטוב שמן 890.
 ליציאת דרוש ובסופו ביצה מס׳ על חי׳

..תק" , קונשטנטינא : מצרים

 וחובר .אוהב שלמה ה״ר . הטוב שמן 891.
 .הכהן אהרן ה״ר לנכדו אהרן זקן ס׳ לו

 פשטים וקצת התורה כסדר ופשטיס דרשות
 ובסופו . ומדרשים מסכתות קצת ועל נו״כ על

 ספור הנ״ל הכהן לר״א ישרון מעשה
 נקי איש על שהעלילו שקר עלילת מעשה

 . 2ס ,תי״ז ,ד״ו :ישרון יצחק ר׳ ושמו
 . בל״א ונס פ״ר לבדו נס נדפס הנ״ל ישרון ומעשה
 ספורי .נסים מעשה . ישרון מעשה )עיין

.וז״ו( מעשיות

.עני( מנחת )עיין ,למנחה כתית שמן 892.

 יחזקאל ב״ר מאיר ה״ר ,המאור שמן 893.
 : והמגינים )("ח ש״ע על באור .גלוגא

. 2ס ,תקע״ו ,פראג
 בה״ר שמשון ה״ר . המאור שמן 894.

 .ב״י התורה, כסדר דרשות .בכרך שמואל

 לבנו יאיר חות נשו״ת נדפסה הזה הס' והקדמת

.זה עיין

 חי׳ .מלכי עזרא ה״ד .למאור שמן 895.
 מהשגות הרז״ה על להלין דב״מ פ״א על

 הפר״ח קונט' ובסופו במלחמותיו הרמב״ן

 שמשי דבי :לו קורא 929, ין ]ורובענס
 כהן לר״א השמש מבוא מאמר על ע״ש[

 ח״ב שלי ושה״ג ס״ט שנ״ב ]עיין פימינטיל

 ״¥.[ 65 א׳ אות ח״א ושלי ע״ח א׳ ושנ״ב במקומו
. 2ס , תק״ב , קונשטגטינא

 . למאור( כתית )עיין . למאור שמן 896.

 .אור( כתנות )עיין . גדול למאור שמן 897.

 מנחה . יעקב חק )עיין , למנחה שמן 898.
. חדשה(

 פשטיס . אביוב אהרן ה״ד .המור שמן 899.
 שס״א ,שאלוניקי : אסתר מגלת על ופי׳

. 4ס ,משוב״ח( :)וי״א
שו״ת רובינו. מרדכי ד,"ר שמןהמור. 900.
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901.
902.
903.
904.

905.
906.

907.
908.

909.

 : לבנו דרושים קצת ובסופו ש״ע ד' על

 , 2ס ,תקנ״ג ,ליוורנו
 .)ש״י( :מסורת ספר .המור שמן

 .ראש( בשמים )עיי; .המור שמן

 .רפואות( ס׳ )עיי; .והמים השמן

 מרבני חיים משה ה״ר . המשהה שמן
 והלכה שו״ת . שמואל ה״ר ובנו קושט'

 וסדורו תנאי על הגע בהל' ובפרט למעשה
 ומי׳ החדשים והשמות שלו ב״ד ע״פ המדש

 הלנות ואח״כ סוטה הלנות עד הרמב״ס על
 , קונשטנטינא :מוי״ד על וחי' .עגונה

. 2ס , ה״ר
 .הפטרות( )עיין .המשחה שמן

 מלכו שלמה ה״ר . קדש משחה שמן
 קונט׳ ובסופו עד״ה שיה״ש על פי' .אהרון

 :הקבלה ע״ד ושירים פיוטים המלך שושנת

. 4ס ,תקל״ט ,שאלוניקי
 .בקבלה( חבור )עי׳• .קדש משחת שמן

 שירים .דאטו מרדכי ה״ר .ערב שמן
,יוא״ל ב״י : שונים

910.

911.

912.

913.
914.

915.

 בער ישכר ב״ר יעקב ה״ר .הקיק שמן
 ן : מסכתות כמה על ופשטיס חי' .קליף

1 . 4ס , תקכ״ב , אלטונא
 . זקי אברהם רפאל ה״ר . ראש שמן

 ובסופו , דרושים ]וי״א הרא״ש על חי'
 . . תקצ״ט , קונשטנטינא . דוד[ אהבת

 ליב אריה ב״ר אלעזר ה״ר . רוקח שמן
 ודרושים: טורים ד' כסדר שו״ת ח״א .מפילץ

 כנ״ל שו״ת ח״ב . 2ס , תקמ״ח , נאווידוואהר
 .2ס תקפ״ב, פראג, וקו״א: ח״מ באורי ובסופו
 על הלכות חי׳ .מהנ״ל . רוקח שמן

 , פראג :ח״א וביצה פסחים ברכות מס׳
. 2ס ,תקע״ב
 . שמעוני( ילקוט )עיין . רענן שק

 .מסורת ס׳ ששון. יוסף ה״ר .ששון שמן
. תדיר שי ומנחת תורה אור בס׳ ונזכר
 ליב אריה ב״ר יצחק ה״ר .ששון שמן

 הסתומים אגדות *מאמר על באורים . ששון

. 4ס ,תרי״ט , ווילנא : שבש״ס
916.
917.

918.

. רענן( זית )עיין . ששון שמן

 ב״ר אנשיל אשר ה״ר .לחמו שמנה
 ז׳ חלקים ב' דרושים . מפרעמסלא יצחק

 . 4ס , תס״א , דעסויא : הלק בכל דרושים ז׳
 . פס[ ומזכירו מילואים אבני ס' ג״כ ]וחיבר

 היים ב״ר אברהם ה״ר .אברהם שמע
 ח״מ. ס׳ על ענינים מעשיות שחלות פאלאני.

. 2ס , ית״ר ,שאלוניקי

919.
920.

921.

92*2.
923.

924.

925.

926.

927.

928.
929.

930.

931.

932.
933.
93-4.

935.

.אריבטו( )עיין .הטבעי השמע

 הירש צבי ב״ר יעקב ה״ר .יעקב שמע
 : חלקים ד׳ . בנאוואהרראק ומ״ץ מ״מ

 . הש״ם בסוגיות עניניס יעקב הלק א(

 יעקב אם ג( .דרושים יעקב אביר ב(
 קצרים ענינים יעקב שארית ד( .הספדים

. 4ס , כת״ר , ליק : ואגדות בתנ״ך
 יעקב ישראל ה״ר . יעקב שמע

 ושמות בראשית ע״ס דרושים . אלגאזי

 דארעא עפרא ,דרבנן ארעא ובסופו
 , קונשטנטינא : וזה זה עיין , עייאש לר״י

 ראיתיו ]וגס . 2ס , בישרא״ל ,ליוורנו . תק״ה
 . לפ״ג[ וכו' עיקר המדר״ש לא הפרנו עס

 .והעולם( השמים )עיין . והנפש השמע

 שלמה ב״ר יהודה ה״ר . ישראל שמע
 המו״ד .הגאולה על .אלקלעי הייא

. 8ס (,1855)
 . מקנדיא יש״ר ה״ר .שלמה שמע
 בשם ונזכרים טובות שמועות גדול ילקוט

 . אורה נובלות ה' הקדמת בסוף עיי; . אומרם

 אברהם ב״ר שלמה ה״ר . שלמה שמע
 : דברים פ׳ עד עה״ת דרשות אלנאזי.

 . 2ס , ע״ת , ד״א . 4ס ,תבוא״י , אזמיר

 יצחק ב״ר שלמה ה״ר .שלמה שמע
 בישעי׳: שלמה חשק בספרו מובא ,הלוי לבית

.פכ״ה( )סה״ד

 קלונר שלמה ה״ר שלמה. שמע
 .)שי״ג( :הפטרות על פי׳ .מבראדי

. ש״ם( הגדה )עיין . ולוי שמעון

 ברורא. אברהם ה״ר .חדתא שמעתא
 , פפד״מ :דגיטין ופ״ב כתובות מס׳ על חי'

.4ס ,חצא״ו
 צבי ב״ר ברוך ה״ר .דרב שמעתתא

 המהרש״א קושיות לתרץ הלכות חי' .הירש

 . 8ס ,ד׳—תקע״ג , ווילנא : חלקיה ג׳
. זה עיין בירורין שטרי ם' הוא וח״ד

 י״ג על שיר . המבורגר דוד ה״ר .שמש
 זמר ועיין . 8ס ,תקמ"ח , מיץ : עיקרים
 הוא זה אולי כי וכו' המבורגר דוד להב״ח

. שני ודפוס

.קרנים( )עיין .ומגן שמש

.שם( )עיין .נגה שמש

 )יעב״ץ(. עמדין יעקב ה״ר צדקה. שמש
 : זה עיין ליעקב הקשורים מספרן א׳ דרוש

 המחבר, הערות )ועם .4ס ,תקל״ב ,אלטונא
. (237 צעדנער :ב״י

.מורפורגו שמשון ה״ר . צדקה שמש
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 : עמודים ו' על ונוסד הש״ס שישות וכמה
 ,שלום ׳ אמת ,דין , גמ״ח ; עבודה , הורה

 אביו ולכבוד פרקים. לכמה נחלק עמוד וכל
 ,ד״א : הזה של״ה לס' הקדמה רק לו קרא

 , פפד״א .תמ״ו ,ווילמרשדארף . הזא"ת
 , אוסטרהא . תקכ״ר , פיורדא . בעת״ה
 ונחלק עוד . 2ס ,תקע״ז , פאריצק .חקס״ו

 . תר״ו ,)קראטאשין( חמ״ד : חלקים לג'

 ובסופו הנ״ל ככל עוד • 8ס ,תרי״ב , ווארשא
 מס׳ לקוח שיש של טבלא בשם מפתחות

 ה״ר ע״י וז״ז צדק מראה וס' הלוי עבודת
.2ס , נח״ת , ד״א :ברלין ירמיה

 ונשים אנשים שמות על הגיטין שמות ס׳ ]ג״ח
. תפילין[ דיני על תפילין מצות וס׳ בגינוין

 .פייביש שניאור ח״ר .מאורות שני 947.
 הרמב״ן והשגות להרמב״ם המצות שרשי י"ד על

. 4ס ...קושט'
 מאמרים לשני הכולל שם .המאורות שני 948.

 ה״ר ששאל שאלות שלש א( : והס קדמונים
 בחכמת להראב״ע הנרבוני יוסף ב״ר דוד

 מאמר ב( עליהן. הראב״ע ותשובות העבור
 המדע ס׳ קצור הוא להרמב״ם היהוד

 ונעתק ערבי בל׳ חיברו תורה משגה מחבורו
 ההסיד נתן ב״ר יצהק ה״ר ע״י לעברי

 על שי״ר ה״ר מכתב להם ונלוה מקורטובה
 כ״י מתוך נדפסו .הנ"ל היחוד מאמר אודות

 מאמר הוכן ובסופו רבות והערות הגהות עם
 משה ה״ר ע״י בקצור בל״א הנ״ל היחוד

• 8ס ,תר״ז ,ברלין :שטיינשניידער

 שו״תלה״ר .הגדולים המאורות שני 949.
 הנדאלי יהושע לה״ר ושו״ת קובו אליהו

 ובסופו שו״ת מ״ג וח״ב שו״ת כ״ו ח״א : ב״ח
 ]ופירשנו .אלמיידה יצהק לה״ר ש״ס חי׳
 קובו אליהו לה״ר שו״ת מ״ג :דר״ז ח״ב

 הנדאלי למהר״י ושו״ת אליהו אדרת בשם
 אלמיידה[: מהר״י ושו״ת יהושנ פני בשם

. 2ס , תצ״ט , קונשטגטינא
 ב״רדוד הירש צבי ח״ר .עפרים שני 950.

 כוללת ופתיחה דרושים קצת ח״א .בדודא
 , פראג :עמוקות שישות ד׳ על הי'

. 4ס , 1825
.לדוד( למנצח )עיין . לאריות שניות 951.

הי׳ דרשות )עיין .דרשות עשר שנים 952.
. (568 גס 560

 המציאות ידיעת סוד בס' נזכר השעור ס' 953.
 :קומה שיעור שהוא ונראה (83 מינכען )כ"י

. )רמש״ש(

בהן יהודה ב״ר שלמה .ה״רדרבנן שעות 954.

 עס חלקים ב' הש״ע חלקי ד' כהדר שו״ת

 חיים משה ה״ר לבנו מרובה וחוס' הגהות
 פני קונש' ל״ג סי׳ ח״מ ובחלק .שבתי

 רבני והסכמת אחד בדין שו״ש הכרובים
. 2ס ,תק״ג ,ד״ו :ע״ז דורו

♦ תורה( , הקונים )עיין .שמשוני ס' 936.

 צינונימאש הנקרא שמות שנוי 937.
 הרפואות כל שמות הוא . (8111011110)

 מפתח שהוא ונראה .א״ב כסדר לשונות בכמה
 ר׳ מהעתקת סינא לאבן מהקאנון שני לספר

 אוקספורד ב״י : קאנון( )עיין . המאתי נתן
:ל׳ אות תוך עד ורק . 419/7 )אורי(

. 2/2 ח״ב ליידן ב״י
, הגדולים( שם )עי' . שם* שנויי 938.

 שלמה ב״ר אליהו ה״ד .אליהו שנות 939.
 משניות על וחי' באורים . )הגר״א( זלמן

 ה׳יר לחתנו חי' וקצת לקועיס ובסופו זרעים
 נדפס ]ואח״ז . 2ס , תקנ״ט , לבום : משה

, וז״ז[ )ואלטונא( ווילנא ד׳ במשניות

 יוסף שמואל ה״ר .ודור דור שנות 940.
 הדורות וכל עולם ימות זכרון .פין ברי״א
 למהרי״ע הדורות לוח לפי בקצרה בכה״ק

. 8ס ,תר״ז ,קעגיגסבערג : בל״א צונן
 אליעזר ״רב חיים ה״ר .חיים שנות 941.

 :פירש״י עם וקהלת משלי על פי' .יודתנש
. 4ס , תקכ״ה , "א ד

 ב״ר ב״ריוסף חיים ה״ד חיים. שנות 942.
 בסופו מפתח עם עה״ת דרשות .הזן אליהו

, 2ס גנ״ת , ד״ו
 קלוגר שלמה ח״ר . חיים שינות 943.

 שו״ת שמ״ה ח״א :חלקים ב׳ .מבראדי
 החיים ס׳ נספרו הנוגעים א״ח ש״ע בדיני

 ודרושים חי׳ קצת חיים דרך קונע׳ ובראשו
 ס׳ ח״ב .הנ״ל החיים לס' והשמשות וקו״א

 תפילין ס״ת הל' על דינים וחי' תשו' סת״ם
• 2ס , החור״ה ,לעמבערג :וז״ז ומזוזות

 משה בה״ר אליהו ח״ר .אליהו שני 944.
 דישראל ארעא עם דרושים כ״ה .ישראל

. 2ס ,תקס״ו , ליוורנו : דינים כללי
. דר״נ( אבות , תלמוד )עי׳ . אליהו שני 945.

 בה״ר ישעיה ה״ד .הברית לוחות שני 946.
 ונורא גדול חבור . הוררויץ הלוי אברהם

 ותוכחות הש״ס וכללי דינים וחי׳ בפרד״ס כלול
 חלקים לשני ונחלק קדושה סדר וכל מוסר
 וכל הדברות ועשרת ארם ולרות ר בשם

 ויש מסכתות ועשר בתים לעשרה נחלק חלק
 ובסופו . 1(" גס ומפלגות מהלקות כמה בו
דרושים שעפטיל ה״ר לבנו העטורים ווי ס׳
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955.
956.
957.

958.
959•
960.

961.

962.

963.

964•
965.

966•
967.
968.
969.

970.

971.

972.
973.

 .2ס תקצ״ט, קושטנדינה, שו״ת. מירושלים.
. חיים( דרך )עיין . לילה שעיפי

 .ומליצות( דרושים )עיין . האיתן שער

 מצרים( בלי נחלה )עיין . אמונה שער
. והערות

 אור(. ותורה נרמצוה )עי' האמונה. שער

 .אדם( חכמת )עיין .והתיר אסור שער

 יעקב ב״ר אפרים ה״ר .אפרים שער
 לד' משודרים שו״ח ק״ן .מווילנא כהן

 לבן וקונני׳ ה״מ בהורי קצת ובשוט טורים

. 2ס , תמ״ח , זולצבאך : המחבר
 : ונאבד עה״ת דרשות אפרים מחנה ס' ל׳ח
 .במקומו( מ׳ אות ח״ב שלי ושה״ג ע״ה מ' )שנ״ב

 ווירטהיים אפרים ה״ר .אפרים שער
 וכ״ח ג׳ מזמור על פי׳ .צבי נפתלי ב״ר

 אפרים שבט מחבורו מלוקט בתהליס וכ״ה
 , אלטינא . תפ״ח ,פיורדא :ורפואות וסגולות

 מזמורים ג' על פי׳ הוש׳ עוד .4ס ,תצ״ו
 אפיים דגל מחבורו החת שו״ת וחוש' הנ״ל

 ולקוטיס בהקדמה שם כמ״ש שו״ת ל״ז הכולל
 גרשליש וואלף בנימן לה׳יר בנימן שער מש׳

 מזמורי קצת על ופי' הלכות חי׳ לקושי והוא
 , פורט דיהרן : מושר תוכחה ולקרעי תהליס
. 4ס , תצ״ט
 חוט . אשר נבול )עיי; .אשר שער

. בשערים( המשולש

 והגידין החלב מן הבשר בדיקת שער
 הפני בן שמואל ה״ר ד מישו דם המלאים

. ־ג. 1484, ן( רד״א ב״י : ינייד

 .משניות( )עיין . הבחינות שער

 שער )עיין .הפרצוף בחכמת שער
. הפרצוף( הכרת

 .ציון( דרכי )עיין .הארץ ביאת שער

 .אדם( חכמת )עיין .הנשים בית שער

 .רחמים( שערי )עי׳ .התפלה בית שער

 ה״ר . סופר מלאכת או בנימן שער
 ס״ת דיני .איספינוזה יעקב ב״ר בנימן
 . יה״ש ב״י :רחב באור עם וחרוז במשקל

 שער .בנימן שמלת )עיין .בנימן שער
. לעיל( אפרים

 )עיין .בינה ויסוד עולם בני; שער
. הגנוז( אור

 .ישנים( שפתי )עיין . רבים בת שער

 נמול על .זיל הרמב״ן .הגמול שער
 האדם תורת משפרו הפלשים שער והוא ועונש

 ! פירארה . עט״ר , קונשטנטינא .ר״ן נאפולי,

 , זאלקווא . 4ס ,ת״ק , ברלין , שי״ו
 , קאפוסט . תקנ״ה , הוראדנא . תקמ״ג
. וז״ז 8ס , ת״ר , ווארשא , תקס״ב

 .ממעזריטש קאפיל ה״ר .עדן גן שער 974.
 האריז״ל מכתבי בראשית מעשה הודות כל

 מעשה פודות וכל , צדיקים אורחות בשם
 שודות וגס .אמת דרך בשש כנ״ל מרכבה

 .תקס״ג ,קאריץ : הקדושים אותיות כ״ב כל

 .2ס ,שבשופו( ההשכמה )לפי תקפ"ו ,סדילקאוו
. 4ס , תדי״ר ,לבוב

. ונכדי( דודי )עיין . דודי שער 975.

 מאמרי מפתח .ניטו דוד ה״ר .דן שער 976.
.816 רח״ם כ״י :א״ב כשדר נדה מש'

 .ימים( חמדת )עיין .הדרושים שער 977.

 ציון(. דרכי )עי׳ .]המתים[ הזכרת שער 978.

 הכהן נפתלי ה״ר . ההכנה שער 979.
 לחולה: ותפלות וידויים .וכו׳ פוזנא אבד״ק

. 8ס , תקנ״ד , לבוב . תע״ט ,לובלין
 לאריכטוטלום הפרצוף הברת שער 980.

 נעתק ]ואולי תלמידו אלכשנדר לתועלת שחיבר
 ש׳ מעתיק מלנויירי בר״ט שלמה ה״ר ע״י

 ההוא בכרך שלפניו שינא לאבן והעולם השמים

 רח״ם וכ״י .וע"ש 128 ווין כ"י : ע״ש[
 הפרצוף בחכמת שער שם ונקרא ח' "ג 82

 )ועיין . בהערה שם ומ״ש דשכ״ג במפתח וע״ש
. שם( ומ"ש הפנים מראית

 אפרים ב״ר נפתלי ה״ר .הלבות ישער 981.
 האלפשי כל על גדול חבור . שאט אבד״ק

. )שי״ג( :ב״י , ב״ח

 על להתפלל מזמורים .הצלחה שער 982.
. 8ס , תמ"ד ,פראג : ההצלחה

.ההשלמה( ם׳ )עיין .ההשלמה שער 983.

 בנימץ אברהם ה״ר . הזקנים שער 984.
 והשפדים דרשות ח״א .המבורג וואלף זאב
 זלמן משלם לה״ר מושר ותוכחת שו״ת וקצת

 בשם שו״ת וח״ב . פיורדא אבד״ק הכהן
. 4ס ,תק״ץ , זולצבאך : מלוא בית

.החיים( ם׳ )עיין . החיים שער 985.

.מאמרות( עשרה )עיין .חשבון שער 986.

 .אלימאן יוחנן ה״ר .החשק שער 987.
 וקרא שיה״ש על שלמה חשק לשפרו הקדמה

 : לשלמה אשר המעלות שיר המחבר לה

 החכמ״ה השער על ]הפרט .4ס ,תק״ן ,ליוורנו
 ,היידנהיים רו״ו הגהות )ועם לפ״ג[ תע״ז

. (325 צעדגער :ב״י
 .אלגאזי יאודה ה״ר .יהודה שער 988.

. 2ס , תקס״ה ,שאלוניקי : הרמב״ם על חי׳



המילואים שער — 599 — יהודה רעש

 בכ״ר פוקי יהירה כ״ר .יהודה שער 989.
 העריות דיני בחור .הקראי צלבי אליעזר
 בעגולים הכל מצוייר האסורות וקורבות

 ]ג״ח . 4ס , שמ״ב , קושט׳ : ומפה כאילן
. כרכים[ ב׳ ובקשות תפלות

 יעקב ב״י שלמה ה״ר .החדש ה׳ שער 990.
 ג' אלהית ומחקר אמונה בעניני .אלטולי
 שומר מכפרו הראשון שער והוא . מאמרים
 , קונשטנטינא : האמונות כל על כ״י, אמונים,
, 4ס ,באר״ץ

 ישראל ב״ר יהושע ה״ר .יהושע שער 991.
 : ונשרף טורים ד' כסדר שו״ת * בנבנשתי

. בשמו ח״א שלי ושה״ג פ״ו י׳ שג״א עיין
 אזולאי. דוד יוסף חיים ה״ר יוסף. שער 992.

 שו״ת קצת ובסופו הוריות מס׳ על הלכות חי'
 לימדנו :השער פתח בפס מפתחות עם

.2ס חקכ״ו(, :ע׳ דף ח״א כפירשנו )ודלא תקי״ז
 אייזיק יצחק בה״ר יוסף ה״ר יוסף. שער 993.

 וחייב ,ולר״ה ההפלה על דרושים ז׳ ח״א הבר.
 עשרה תבנית חותם הנקרא יוסף מטה

־4ס , תרי״ב ,יאהאניסבערג : שונים דרושים
 פי׳ עם הלבבות חובות מס׳ היהוד שער 994.

 לה״ר קטן פרדס פי' ועם הלבבות מנוה
 ובראשו תאומים. מרדכי נפתלי-הידשב״ר

 בקבלה בראשית מעשה על בראשית סדרי
 : חכם לבב מחבורו קהלת הקדמת ובסופו
 לא שראיתי בזה ]אבל . 8ס ,תקל״ט , פפד״א

 ס׳ מזכיר ובהקדמתו .הנ״ל קט; פרדס נמצא
 יששכר לה״ר ונסתר בנגלה עה״ת חייםפי' תורת

 הנ״ל בראשית ומכיריו.ובסדרי מיודעיו א' אלשיך
 צופיה . נפלאות כתר .המשכילים זהר ס׳ מביא

 בהקדמתו שם מזכיר גס .מבין שער . הליכות
 ה״ר אביו ואבי ואביו הוא שחיבר הסריס וכמה כמה
 לאביו הש״ס הגהות א( והם: תאומים, יוסף יצחק
 . לאביו הש״ס כל על הי׳ יד, השג פרק ב( .וזקנו

 לאביו הלכות חי' לילה רסיסי לחכימא.וד׳( די ג(
 עטרת ו( .לזקנו שו״ת דינין פסקי ה( .וזקנו

 הברכה מקור ז( לזקנו. ומדרשים אגדות פי' זקנים
 אשת וט׳( אהבים. אילת ח( לו. מצות תרי״ג על

 ולה״ר לזקנו חי׳ וקצת לו משניות על פ־׳ נעורים
 . הש״ס אגדות על שעשועים ילד י( . פיק ישעיה

 הש״ם בהל׳ דעות חלוקי לראשונים זכרון יא(
 מלחמות משבית יב( .הב״י עד התנאים מזמן

 זרוע אור ע״ם לאביו הגהות יג( • ש״ם הי'
 וד׳ ג׳ ב׳ הי׳ ייחה שנוראשין והר״מ .הגדול[
 בפו״ת דהרסנא כהא בעל שאול ה״ר לדודו

 בהערה, דר״ח נאמנה קריה עיי; . ראש בשמים
• עיקר נראה זה אבל

.אור( ותורה מצור, נר )עיין , היחוד שער 995.

 לקיטי )עיי; .והאמונה היחוד שער 996.
. אמרים(

 הירץ לה״ר החדש היחוד שער 997.
. 817 רח״ם ב״י : מטיינץ אולמאן

 עץ מס׳ ד׳ נוף הוא .היהודים שער 998.
 עונות תקוני שער ואח״ז למהרח״ו החיים

 סוד ובסופו ל״א פער ע״ח פרי מס׳ ה׳ ענף
 השתלשלות על הראשונים מן קדוש לא׳ ה׳

 )עיין . 4ס ,תקמ״ג , קאריץ : העולמות
 ד' ענף והוא בשלימות הנ״ל עוד .התמונה[

 צדיק ס׳ ואח״ז ע״ח פרי מס׳ ג׳ ׳ענף ואח״ז
 ובסופו להאריז״ל רות פי' עולם יסוד

 פירושו עם להאריז״ל אפר פבת פל שירים
. 4ס , 1855 ,לעמבערג :עליהם

 משה ה״ר . המרכבה יסוד שער 999.
 א׳ סי׳ יחזקאל על פי׳ .ליאון די ברש״ט

רמש״ש. וכ״י ^2 24/16 ליידען ב״י קבלה: ע״פ

.תפלה( )עיין .היראה שער 1000.

 האמונה ועל השם אחדות על הכבוד שער 1001.
 ]ואולי .\.2 221-/ מינכען כ״י :סוד ע״ד
 וקאר ן׳ בר"א יוסף ה״ר מחבור חלק הוא

. ע״ש[ ההוא הכרך שבראש

 ישראל ב״ר אפרים ה״ר .ה׳ כבוד שער 1002.
 הרמב״ן להשגות תשובות . אלנקוואה

 רד״א ב״י :הרמב״ם על להורה בפירושו
,381 2.\ .

: הראשונים למקובלים הכוונה שער 1003.

 מכתבי הששי השער הכוונות שער 1004.
. 2ס , תרי״ב , שאלוניקי :מהרח״ו

 עזריאל ר׳ העתקת .הכללים שער 1005.
 מפי פשמע צמח למהר״י יעקב קהלת מס׳

.״ץ. 1063, ף רי״א ב״י : האריז״ל

 . האריז״ל מתלמידי הכללים שער 1006.
 ווי; ב״י : פרקים י״ג הקבלה בחכמת כללים

 לפני הנז' איננו שם המרשים ]ולפ״ד . ^.2 99
. ע״ש[ זה

 מצות תרי״ג על אותיות. כתרי שער 1007.
 מעשרת באות ומוכתרת נכללת ה מצו כל

. (125, ו׳ )המזכיר :ב״י , הדברות
.ציון( דרכי )עיין . הלמוד שער 1008.

 . לעיל( היחוד שיער )עיין . מבי[ שער 1009.

הישראלי. יצחק ה״ר המילואים. שער 1010.
 חמה )מלבד לכת כוכבי ה׳ גלגלי תכונת על

 וכו׳ מרוצתם ודרך ומצבם וסדרם ולבנה(
 . למודים כ"ו ובי ומרעיו בטלמיוס לפ״ד הכל

 עולם יסוד לספריו ותשלום כתוס׳ והוא
.76



שברי שער 600 המים שער

 .^. 34 ח״ב ווין ב״י לו: שקדמו השטים ושער
 ב״ר יוסף מרדכי ה״ר המים. שער 1011.

 וחי׳ שרפות הל׳ י״ד ש״ע על חי' .מיוחם
 , שאלוניקי :שו״ת וכ״ח חולין מס׳ על

. 2ס תקב״ח,
 .בשערים( המשולש חוט )עי׳ המים. שער 1012.

 פרקים ב׳ הוא .השיר במלאכת שער 1013.
 לשון בס׳ אשר הקדש שקל מש׳ האחרונים

 ע״י רומי ל׳ עס יחייא ן' לר״ד למודים

 , שם .שכ״ב ,פאריז :גענעברארד ג.
. 8ס ,שמ״ז

 משה ב״ר יצחק ה״ר .המלך שער 1014.
 הרמב״ס על ובאורים חי׳ .בילמונטי נוגים

 ילקוטים ואחרונים ראשונים ובפוסקים ונו״כ
 מס׳ על אשכנזי לר״ב מקובצות משיטות
 ב׳ לקוטיס ושארי וסנהדרין ונזיר נדרים

 עס עוד . 2ס , תקל״א ,שאלוניקי : חלקים
 המלך טעם בשם עליו והשגות חי׳ חוש׳
 ,ברי״! : ייטליס יוגה ב״ר ברוך לה״ר

 , הקנ״ט : דנ״ב ח״ב כפירשט )ודלא תקס״א
 תוס׳ ועם כזה עוד . 2ס ,תקס״א( ,ברלין

 הלוי שאול יוסף לה״ר הגהות חי'

.2ס ,תרי״ט , לבוב :נאטהאנזאהן
 שמואל ב״ר מרדכי ה״ר .המלך שער 1015.

 השנה לכל מוסר הוכחת . ווילקטש אבר״ק

 , זאלקווא ..תק" ,ד״א : שערים לז׳ ונחלק
 , דיהרנפורט . תקנ״א , הוראדנא . תקל״ר

.4ס תקנ״ז,
.מלבי( ישועות )עיי; . המלך שער 1016.

 שער קונטרס )עיין המסורת. שער 1017.
. הנקודות(

 קבלה ע״פ מצות שעמי . המצות שער 1018.
. 4ס ,תרי״ב ,שאלוניקי : למהרה״ו

 . גיקיטיליא יוסף ה״ר .משלים שער 1019.
 : במשלים ומחקר אלהיות עניני קל״ח באור

.דקע״ה( ח״א )פירשנו

 ב״ר איסר ישראל ה״ר .משפט שער 1020.
 :חלקים ב׳ ח״מ ש״ע על באור .תאלף זאב

 שערי ובסופו בפנים והרמ״א הב״י עם ח״א
 :הנ"ל פנים בלי וח״ב ׳ רבית הל' על דעה

. 2ס , ע״ב—תק״ע , מאהלוב
.אדם( חכמת )עי׳ .צדק משפטי שער 1021.

.תורה( )עיין .הנגינות שער 1022.

 בפרובינצה. מרדכי ה״ר .נדרים שער 1023.
.דנט״א בשה״ק הובא

 אבד״ק הירש נפתלי ה״ר .נפתלי שער 1024.
ואישות פו״ר הל' אה״ע ש״ע חי' .פפר״א

 . 2ס ,תקנ״ז ,פפד"א :שו״ת י״ז ובסופו
. ח״מ[ ש״ע על חי' בינה שערי ס׳ ]ג״ח

 אבד״ק כהן נפתלי ה״ר .נפתלי שער 1025.
 יום והזכרת מוסר שירי . ופפר״ט פוזנא
 לביה״ד והובא בחרוזים עניניס ושארי המיתה

 . רעכניץ ליב אריה ב״ר שלמה ה״ר ע״י

. 8ס , תק״ע , מינסק . 4ס ,תקי״ז ,ברין
 הנקודות(. שער קונט' .)עי׳הנקודות שער 1026.

 יעקב לה״ר קבלה .הנתיבות שער 1027.
 ק׳ ח״ב שלי ושה״ג ו׳ ק׳ שג״א עיין . צמה
.הצעיר ואני ד״ה קו״א

 מצרים בלי נחלה )עיין .הסיפק שער 1028.
.והערות(

 ז״ל: קבלהלהרוקח ס׳ . סמוכים שער 1029.
. ¥. 893, זן רד״א ב״י

 ומהרה״ו להאר״י קבלה .הפורים ישער 1030.
.יוא״ל ב״י : שפירא מהר״ן נמוקי עס ז״ל

 לא פרקים ט״ו ושרטוטים בפרצוף שער 1031.
,\.2 408 רח״ם ב״י :למי נודע

.לבנון( פתחי )עיין .לבנק פתחי שער 1032.

 בס׳ נזכר .קדמון קראי לחכם הצדק שער 1033.
 לכ״ר הוא ]ואולי . )אי״ץ( : הכופר אשבול

.דל״ג[ ח״ב פירשט עי׳ הקראי. עלי בכ״ר יפת

.ארם( חכמת )עיין .הקבוע שער* 1034.

 הצניעות על להראב״ד קדושה שער 1035.
 מינכען ב״י : לאשתו איש בין והקדושה

.אשתו( אל האדם הבור )עיין .52 46/3

. אוזן( יעיר )עיין . הקדים שער 1036.

 בשערים(. המשולש חוט )עי׳ .הקט] שער 1037

.לראש( חיים )עיין .הראש שער 1038.

.אדם( חכמת )עיין .וחזקה רוב שער 1039.

 , מצרים בלי נחלה )עיין . הרוחה שער 1040.
. יוסף( פני . והערות

 בקבלה סודות .חטאי ר׳ .הרזים שער 1041.
 .כ״י( ש״י )תוס׳ כ״י: בתהניס, י״ש מזמור על

 לה״ר מיוחס הוא 52 209 2 מינכען בנ״י ]אבל
 בכ״י וכן ואלאדוליד מעיר הלוי טודרוס

 נ׳ במינבען גס וז״ז 68/2 רוסי די וכ״י יה״ש
 ושם בסופו אשר קטן משיר מוכח וכן וזולתם, פעמיס
 וסוד רזי דבש >>טועם : הוא וזה בר״ת המחבר

 תשאלו מה • יערי וצוף לחמי הלוחמים , ספרי

 זכרי" וזה רשוס שמי זה כי ,הלה למי אותי
.די״ט([ המסורת )קונטרס

.תפלה( )עיין .הרחמים שער 1012.

.אדם( הבטת )עיין .וישועה רנה שער 1043.

• לוחות( שברי )עי׳ .לוחות שברי שער 1014.



התשובה שער — 601 - השם שער

 . . קונשטנטינא דרשות: . השם שער 1045.
. ״¥.( 171 )ש״י

 , אליהו( דבי תנא )עיין . שמואל שער 1046•

 .הקדש( שקל )עי׳ השיר. בשמות שער 1047.

.אדם( חכמת )עיי; .השמחה שער 1048.

 : רשד לאבן הטבע על השמים שער 1049.
 והעולם השמים מש' הוא ]ואולי .יה״ש כ"י

. לעיל[ זה עיין לאריסנוו

 אברהם לה״ר מיוחס .השמים שער 1050.
 יצחק לר' שהוא וי״א )הראכ״ע(. עזרא אב[

 עקוב כל לשוס . ראשונה נושחא היינו . לטיף

 ומאמרי בכתובים למישור החידוש באמונת
 הקדמתו . בראשית מעשי על באגדות רז״ל

 בכ״ח ממנו 6ופ״ יהודה בת בתולת בס' נדפשה

. ההחיה בס׳ כ״א פ׳1 . 6 ע׳ ד׳

 כהן אברהם ה״ר השמים. שער 1051.
 האריז״ל קבלת להבין עיגיס פתח .אירירה

 ונעתק ספרדי בל' חובר .ומובן קל בדרך
 : באט״ד אבדק״ס אבוהב יצחק ה״ר ע״י
. 4ס , תקש"ד ,דובנא . ושק״ט , א ד"

 . )?(כונה אברהם ר׳ .השמים שער 1052.
 ממנו הקבלה על חרוזים 441/8 וואטיקאן ]בכ״י

• רמש״ש[*: לראות עמוד שורה : ברובם מתחילים

 שלמה ב״ר גרשון ה״ד .השמים שער 1053.
 והתכונה הטבע למודי ראשית .הרלב״ג( )אבי

 מאמרים לי״ג ונחלקו חלקים ג' והאלהות
 רשר לאבן מאמר נמצא י״ב מאמר ובסוף

 . 4ס ,ש״ז ,ד״ו :החמרי השכל בענין
 מלות באור ועם . 8ס ,תקש״ה ,זאלקווא

 : היידנהיים הרו״ו ע״י ומפתחות הזרות
. 8ס !תקש"א , רעדלהיים

 .גיקיטיליא יוסף לה״ר השמים שער 1054.
 רמש״ש[ :המאי לר׳ העיון ם' סוף הוא ]באמת
 בש' נדפס .והחשמל המרכבה סוד על קבלה

 שערי )ועי׳ זה עיין גאון האי רב של לקוטים

. להלן צדק(

 בס׳ כתב .לאברבנאל השמים שער 1055.
 יצחק דון והשר :וז״ל מ״ג פ׳ עינים מאור
 וצ״ע . וכו' דניאל פי׳ סוף שלו השמים בשער
. הישועה מעיני ס' בסוף

 אברהם ב״ר יצחק ה״ר .השמים שער 1056.
 ח״א :חלקיס ד׳' פילוסופיא ס׳ . לטיף בן
 והשגחה ונבואה ומלאכים ה׳ מניחות על

 אריסטו דעות על להש־ב ומרבה ובריאה
 באור ח״ב . פרקים כ״ח ובו וזולתם ואבונצר

 ומראה בתורה וסתומים עמוקים מקומות
 שם פי׳ ח״ג .פרקים כ״ה וזכריה יחזקאל

 ט״ז המצות טעמי ח״ד . פרקים י״ב המפורש
 ב' יה״ש כ״י .45 מינבען ב״י :פרקיס

 רוסי ודי .1ו\ 818 —19 רח"ם ב״י פעמים.
. וז״ז 1362 & 1370

 יוסף ב״ר יצחק ה״ר .השמים שער 1057.
 ועברונות תקופות עניני על .הישראלי

 תדיר עינים מאור בס׳ הובא . ללמודים ונחלק
 וז״ז מ׳ בפ׳ כמו ממנו שלמים מאמרים ומביא

 תוס' ובסופו . "ג. 1338 רוסי די ב״י :ע״ש
 אבן כהן משה לה״ר תכונה ולוחות והגהות

. מטולירא קריספון

 אלמושגיגו משה ה״ר .השמים שער 1058.
 המשרתים הכוכבים עיון העתק . ברו־ ב״ר

 די כ״י .אוקספורד ב״י :פרובאך לגורגו

.ו.\2 109—110 רח״ם וכ״י 109 רוסי
 המשניות ותקון סדר . השמים שער 1059.

. 8ס / תקכ״ב ,ליוורנו : הנשמה פקידת ללילי
.תפלה( )עיי; .השמים שער 1060.

 .פראנקפורט משה ח״ר .שמעון שער 1061.
 ,ד״א שמעון: ה״ר לאביו החיים ס׳ קצור

 .12ס ,תקנ״ז , שם . פד״ת , שם . 8ס עד״ת,
 ועוד . 8ס ,תק״ט , ד״א : ל״א ועם עוד

 ה״ר ע״י הלשון ותקון רבים ענינים בהוספות
 , ד״א :פאללאק אייזיק ב״ר גבריאל

. 12ס , חרי״ח
.שירה( פרקי )עיין . שמעון שער 1062.

 מאיר ב״ר גחן לה״ר החפיסה שער 1063.
 לר״ש התרומות בס' הובא . מטרנקטייליש

. ז׳ שער הסרדי

 אבד״ק חיים ה״ד .התפלה שער 1064.
 סדילקאוו, התפלה: עניני על קבלה מאהלוב.

. 4ס , 1858 , לעמבערג .תקצ״ז

. ציון( דרכי )עיין • התפלה שער 1065.

.היחוד( שער )עיין .עונות תקוני שער 1066.

 בליל האדס הנהגות .התיקונים שער 1067.
 : וכו׳ בהם הלמוד וסדר והו״ר שבועות

 מס' לקוטיס חוס' עם עוד . 8ס ...ד״ו
 ,שם .הל״ה ,פראג :האריז״ל וכתבי השל״ה

 : נוספות כמה עם ועוד . 8ס ,חש״ד
 , דיהרנפורט . 8ס ,ת"; , ד״א . . . פפד״ט

 ]ואולי . שבועות ליל תקון ועיין . 12ס , ת״ס
. וז״ז[ הימים חמדת מס׳ קצת הוא

.שמואל( מקום )עיין . התירוצים שער 1068.

 תבער אדמו״ר והתפלה. התשובה שער 1069.
 ב' בקבלה דרושים .זלמן שניאור כה״ר

 ותוכחת חיים דרך בשם כנ״ל וח״ג חלקים
 התפלה ושער התשובה לשער ג״כ נחלק מוסר



חיים שערי — 602 — אורה שערי

 . תקס״ט , שם . תקנ״ט , קאפופט :כנ״ל
, 8ס ,תקע״ז , שקלאוו

 .גיקיטיליא יוסף ה״ר . אורה שערי 1070.
 שמות וכנויי הקבלה הכמת כללי מכל מפתח

 , די״ט ריווא :ונו׳ ספירות ועשר הקדושים
 פי' עס עוד . 4ס , שכ״א , מנטובה . שי״ט
 המפרש מבוא ועם דלקראט מתחיה ה״ר
 . 4ס , ש״ס , שם , שנ״ר , קראקא :הנ״ל
 יהודה לה״ר הגהות הוס׳ ועם כנ״ל עוד

 הלוי אליהו( : דשכ״ט וצעדנער דקי״ז )וסירשט

 : הגדול מספרו פי׳ וקצת מפראנקפורט
 , יעב״ץ ה״ר הגהות )עם .תע״ה ,אופיבאך

 ,זאלקווא , תפ״א , שם (329 צעדנער :ב״י
 , שם . תקמ״ב ,שם . חקל"א ,שם .תצ״ט

 לל׳ נעתק גם .4ס תרי״ח, לעמכערג, . תקס״ד
 : ונדפס ריציוס . פ ע״י רומי

. 4ס ,1516. ¥11י(1611001,11111
 דרושים. זיין. ישועה ה״ר . אורה שערי 1071.

.במקומו( ח״ב שלי ושה״ג ק״א )שג״ב :ב״י
 זלמן אפרים ה״ר .אפרים שערי 1072.

 ובסופו התורה קריאת דיני על .מרגליות
 ,דובנא : הדינים מקור על שערים פתחי

.4ס תר״א, ווארשא, תקצ״ר. תק״פ״סדילקאוו,
 מגרמייזא אלעזר ה״ר .בינה שערי 1073•

 בפסוקים רז״ל מדרשי הרבה רומז .)הרוקח(
 הלוי מנות ובס׳ .ונוטריקון גימטריאות ע״פ

 ט׳ ג' ול״ב כ״ב )שג״ב :מדבריו הרבה מביא
 קו״א ג׳ ובאות במקומו ח״ב שלי ושה״ג

 כ״י אסתר מגלת על שהוא כ׳ ושם . ]גימטריאות
. ו.\2 839, ? רד״א ב״י :ע״ש[(

 ירמיה ב״ר יואב ה״ר .בינה שערי 1074.
 שערי ע״ס חי׳ . מאטערסדארף ״קאבר

.2ס , תקנ״ב ,ווין : הרי"ף לנכד שבועות
 הענדיל יצחק ה״ר .בינה שערי 1075.

 ; הוראה ועקרי כללי מבאר . טאנעליס
 : חיות לר״צ ההוראה משפט מאמר נגד והוא
. 4ס , 1862 , ווין

.נפתלי( שער )עיין בינה. שערי 1076.

רהמיס(. שערי )עיין .תפלה בית שערי 1077.

 ב״ר זאב בנימן ה״ר .בנימן שערי 1078.
 והנרדפים בלה״ק ומלה ופעל שם כל ח״א .דור

 כסדר וכו' קבלה וספרי ומדרש בש״ס עמהם
 אינשי דאמרי והיינו המשלים כל וח״ב .א״ב

 : א״ב כשדר וש״ס מתנ״ך מליצות ושארי
. 4ס , תקי"ב , זאלקווא

 מיחסו הלקט שבלי בס׳ . בריות שערי 1079.
 א׳ )שג״ב :גאון חפני בן שמואל לרב

• במקומו( שלי ושה״ג

 - תלמיד רומי משה ה״ר .עדן גן שערי 1080.
 מאמרי ע״פ ריב״ל מאמרי על באור .הרמ״ק

 משוס עדן גן ושערי היראה על ופשטיס זהר
. 4ס ,שנ״ז ,לובלין . שמ״ט ,ד״ו : רשב״י

 הג״ע מקום על חקירה . עדן גן שערי 1081.
.יה״ש ב״י : השבטים ועשרת

 ס׳ .והתיר אסור )עיין . דורא שערי 1082.
. השערים(

 סעדיה ב״ר אברהם ה״ר .דמעה שערי 1083.
.8ס ,חש״ד ,ד״ו :לעי״ח תפלות .גאריאגו

 .אלבילרה משה ה״ר .דמעה שערי 1084.
 איכה פסוקי קצת על ופי' הזמן תהפוכות על

 : חדרים וכמה שערים ד' ובו מחקר בדרך
. 4ס , שמ״ו ,ד״ו

 יהודה ב״ר משה ה״ר .דמעה שערי 1085.
 ראבד״ק יוסף ה״ר על הספד . בזאריק מ״מ

 ,לונדון : מברלין ליב ב״ר דוד וה״ר בראדי
. 4ס ,תקל״א

 אליעזר(. דמשק עיר )עי' דמשק. שערי 1086.

 אריה ב״ר אלעזר ה״ר . דעה שערי 1087.
 : ח״א ב״ח. י״ד, ש״ע על חי׳ . מפילץ ליב

 , זאלקווא : ח״ב . 2ס , תקפ״א ,ווין
.2ס , תקפ״ה

 שער .תקומה אבן )עיין . דעה שערי 1088.
. משפט(

.רחמים( שערי )עיין .הורה זוהר שערי 1089.

 זלמן שלמה ה״ר .זמרה שערי 1090.
 המקרא טעמי על .הענא כ״ץ במהרי״ל

 , ביאליפטאק . תקכ״ב , פיורדא : והנגינות
 בקצרה קמא מהדורא עוד . 8ס ,תקס״ו

 ונדפש . זה עיין תורה, שערי לספרו ח״ב והוא
 , שקלאוו . תקי"א , זאלקווא :לבדו גם

. 8ס ,תקמ״ד
רחמים(. שערי )עיין זמרה. שערי 1091.

 מיכאל יצחק הנינא ה״ר . חיים שערי 1092.
 ע״ס עמוקות סוגיות .ירושלים מרבני

 האי לרב הברכות סוד ובסופו וממכר מקח
 תקע״ט)וי״א: הפרכוסנשאלוניקי, וס' גאון

.2ס ,תקע״ר(
 יעקב ב״ר מרדכי ה״ר .חיים שערי 1093.

 מאור בן אברהם בן מיימון אברהסבן בן
 יהודה משועי רישילייו רבינו דגולה
 : ספירות עפר על פי' . בברצלונה אשר

 .1066 ,ן( ושם . לו? 914, י{ רר״א ב״י
 מרדכי )המחבר( בעד נכתב 48 מינבען ב״י

 וואלף והח׳ ברומא טבת בכ״ד שמ״ח בשנת רפאל
. רשילה יעקב לר׳ בטעות מיחסו



צדק שערי — 603 — חיים שערי

 רפאל חיים נסים ה״ד . חיים שערי 1094.
 שערים ד' וכו סת״ם דיני .שיגורה די

 פלפולים : 690 וצעדנערע׳ 944,1? )ורובענס
. 2ס / חקס״ז ,שאלוניקי : גפ״ת( על

 תוכחת , תקומה אבן )עיין . חיים שיערי 1095.
, וחיים( תורה , חיים

 אריה ב״ר אלעזר ח״ר .חכמה שערי 1096.
 שמעתתא בש״ב סוגיות כללי . מפילץ ליב

 , פראג :דרושים ה' יראה שערי וכסופו
. 2ס ,תקס״ז

.ציון( שערי )עיין .חכמה שערי 1097.

 .אלגאזי יהודה ח״ר יהודה. שערי 1098.
.. . ,שאלוגיקי : הרמב״ס על חי'

 אדמו״ר . והאמונה היהוד שערי 1099.
 : שערים ה' בקבלה דרושים .הלוי אהרן

 היחוד שער ב( . היחוד כללות שער א(
 . ויחודס הספירות שער או ח״ב והאמונה

 . וכלים אורות שער י( .האנפין שער ג(
 פתיחה הס׳ ובראש וגדלות קטנות שער ה(

. 8ס , שמר״ם ,שקלאוו : והקדמה גדולה
 שערי . חכמה שערי )עיין . יראה שערי 1100.

. ציון(

 מרדכי ב״ר יוסף ה״ר .ירושלים שערי 1101.
 בתהלת השבוע לימי ושירים תפלות .הכהן

 הגהות עם חצות תקון כעין ]והוא . ירושלים
 מ' )תג״י :סופר עט בעל כהן משה ה״ר

.12ס תס״ז, ,ד״ו : י״ג([
 ע״פ חצות תקון סדר . ירושלים שערי 1102.

 לה״ר תרגום עם הפרשיות ס' ועם האריז״ל
 . 8ס ,תפ״ח ,ד״א : איזקרי שמואל
 ופירשנו 826—7, 0 ע״פרובענס ]סדרתי

.לאהד[ חיברם דקט״ז ח״ב

 שו״ת .זיין ישועה ח״ר .ישועה שערי 1103.
.במקומו( שלי ושה״ג ק׳ )שג״ב : חלקים ב׳ ב״י,

 . תקומה( אבן )עיין ישועות. שערי 1104.

 אלהנן חנניה ח״ר הקדש. לשון שערי 1105.
 שערים: בד׳ לנערים לה״ק הכהן.דקדוק חי
 . תקס״ח ,ריגייו . )וי״א , תקס״ח ,ד״ו

. 8ס , תקע״ח( , זאלקווא
.חסד( תורת )עיין . מדע שערי 1106.

 . כ״ץ אביגדור ח״י . מוסר שערי 1107.
. )ש״י( :ה' ויראת מוסר עניני

 שער קונטרס )עיין .המסורות שערי 1108.
. הנקודות(

 להראב״ע מורא יסור )עיין . מצות שערי 1109.
. ובנוספות(

 משה ב״ר שלמה ה״ד .נעימה שערי 1110.

 הנגינות דקדוקי .ולבוב חעלמא אבר״ק

 מדובנא שלמה ה״ר הגהות עם אמ״ת בספרי

 נלוה גס . 8ס ,חקכ״י , פפד״א :)מהרש״ד(
 זה )עיין . ווילנא ד' עברי לשון תלמוד לס׳

. ת׳( באות

 הנקודות על מאמר . נקוד שערי 1111.
 ונמצא רש״י דקדוקי בס׳ נזכר . ודקדוקיהן

. דקנז״ז( גא״ל )צוק : לשד״ל בכ״י

 .לחיים( סמיכה )עיין .סמיכה שערי 1112.

 הלוי. אהרן אדמו״ר עבודה. שערי 1113.
 בינונים עבודת ג״כ ונקרא בקבלה דרושים

 ותורת זו״נ יהוד שער א( : שערים ה' ובו
 שער ג( . הנשמות יהוד שער ב( .האמת

 פתח ה( . והמצות התורה שער ד( . התפלה
 ,שקלאוו : גדולה הקדמה ובראשו התשובה

. 8ס , תקפ״א
 המכונה עמדין יעקב ה״ר .עזרה שערי 1114.

 מספרו ששית הוליא והוא א' דרוש . יעב״ץ
 , אלטונא : זה עיין ,ליעקב הקשורים

. 4ס תקל״ו,
.תקומה( אבן )עיין . עזרה שערי 1115.

 * מפנטי בנימן ה״ר . חיים עץ שערי 1116.
 חמ״ר :בחרוזים ה' ויראת מושר תוכחת

 :דרע״ו ח״א ]ופירשנו . 4ס , משי״ח ,)פראג(
 לונדון ובכ״י . ע״ש ,)שנ״ח( חש״ד , פראג
 שיר וכולל . הענוים מן בנימן לה״ר מיוחס
 : חיים במלת מסיים בית וכל בתים מ' מערך
. דתקי״נן([ תר״ע עק״ד )תוש'

 מבורגוניא. אלעזר ה״ר .הפנים שערי 1117.
 כ״י ח״ב חייס בארחות הובא . דינים פסקי

 )מגד : מליחה בלא שנתבשל בשר לענין דקמ״ג
. ז'( דף א׳ ירחים

 :ובקשות תפלות .טובה פרנסה שערי 1118.
. 8ס ,)תק״ם( בט"ח ישרא״ל ,ליוורנו

 .יצחק אביעזרב״ר ה״ד .צדק שערי 1119.
 וירושלים צפת הקדש בערי הצרות על הספד

 ובראשו הגאולה ועל התשיבה על ת״ו ומבריא
 לזרע צדק שערי בשער ונקרא לקוטיס

 אלי ]וכ״כ . 4ס ;תר״ג , ירושלים : יצחק
. תר"ח[ ולא ,ינה״ל

 ג' דאנציג. אברהם ה״ר .צדק שערי 1120.
 המצות כל על הארץ מצות א( : שערים

 משפטי ב( הזה. בזמן ונוהגות בארן התלויות
 ויש בא״י הנוהגים הדינים שאר על הארץ

 ש״ע על מחבורו א׳ סנסן והוא ,בח״ל גם
 אדם תקוני ג( .אדם( הכמת )עיין . י"ד

 ונשמת אדם חיי לספריו ותקוניס השמעות
_.4ס , תקע״ב , ווילנא : אדם



רחמים שערי — 604 - צדק שערי

 אברהם ב״ר יוסף ה״ר . צדק שערי 1121.
 , ספירות עשר על ופי׳ קבלה . גיקיטיליא

 הוא ואולי .במקומו( שלי ושה״ג ק״י )שג״א :ב״י
.ע״ש דקצ״ה חכמה נובלות בס׳ הנז׳

 ן' אברהם ב״ר יוסף ה״ד .צדק שערי 1122.
 הקבלה לחכמת וכללים הקדמות .קרניטול

 : והשפירות הקדושים השמות כנויי וכל
 . שכ״א , קרימונת , שכ״א ,טרינטו די ריווא

 לפירשנן לשמוע ]וקרוב . 4ס ,תקמ״ה ,קאריץ
 הנ״ל גיקיטיליא לר׳יי שהוא דקע״ד( )ח״א

 גיניקיל, כמו: בכ״י, שונים בפנים כנוייו ונשתבשו
 גיקטילא , גריבצול ,יה״ש( )כ״י גניבול

 שער ג״כ הספר נקרא ולפ״ד .וז״ז קרניטול
• ע״ש[ השמים

 רמש״ש מפתח הרלב״ג. . צדק שערי 1123.
. יעקב( ברית )ועיין \.2 4351

 לגאונים תשובות קובץ . צדק שערי 1124.
 ארדיט: הכהן יוסף ה״ר ע״י נאספו קדמונים

 רס״ג ]ובתולדות . 4ס , תקנ״ב ,שאלוניקי
 ד׳ כתוב: ל״א הערה וסוף כ״ב הערה שי״ר לה״ר

.ע״ש[ ליוורנו

 משה בב״ר שמחה ב״ר .צדק שערי 1125.
 החדש קדוש דיני על .הקראי הלוצקי

. )אר״ץ( : שערים לעשרה ונחלק

 למי נודע לא קבלה עניני . צדק שערי 1126.
.ז.\2 24,/ ליידן כ״י : לשערים ונחלק

 ברית .ים לה א בית )עיין . צדק שערי 1127.
. תשובה( שערי . יעקב

שעדי )עיין .יצחק לזרע צדק שערי 1128.

 .זיווג בעניני מוסר דרכי . הצדק שערי 1129.
 הקרש אגרת והוא להראב״ד כ״י בקצת מיוחם

. הקדושה( שער )ועי׳ . זה עיין ,להרמב"ן

 . פוזנר טעבלי דוד ה״ר .ציון שערי 1130.
 חסידים מס׳ מלוקע הפלה עניני על מוסר
 :התורה כסדר מסרות על ופי׳ וזולתם ושל״ה

 )וצעדנער תקע״ב ,שקלאוו . תע״ה ,המבורג
4ס ,בשער״י( : 206 ע'

 ארי׳ ב״ר מיכל יחיאל ה״ר .ציון שערי 1131.
 ויראת השכל מוסר .מקאליש סג״ל ליב

 שערי מספרו ח״א והוא לשערים ונחלק ה׳

 ,פראג :יראה שערי נקרא ממנו וח״ב חכמה
. 4ס ,תי״ז

 די יעקב ב״ר יצהק ה״ר .ציון שערי 1132.
 במשנה וסדורה שבע״פ תורה על .לאטש
 , התורה כסדר להרמב׳יס הורה ובמשנה

 ודור דור מגדולי לספר מרבה ובהקדמתו

 בעל שאבו וממנה וכדומה והבוריהם וזמניהם

 רח״ם כ״י :וזולתם חיד״א וה״ר השה״ק

)גא״ל צונן מהרי״ט הרב ]ולפ״ד . 823
 יצחק תולדות הס׳ נקרא ע״ט(—דתע״ח

 שערי נקראו ההקדמה שאחר המפתחות ורק
.ע״ש[ ציון

 ר׳ ]וצ״ל ציון מנחם ה״ד .ציון שערי 1133.
 בדיני שערים ח׳( )או ה׳ .ציון[ זלמן

 1ן ובק״ד תקמ״ב רד״א כ״י :הריאה בדיקת
 וכ״י .הריאה בדיקות על פי' 1032,

 136 המבורג ב״י וכעת .¥111, 87 אופינבאך
. רמש״ש[ : ושחיטה בדיקות שהוא ואפשר

 משה ב״ר נטע נתן ה״ר .ציון שערי 1134.
 וחצות לילה לחצות ותפלות הקונים . הנובר

 למהרה״ו. חיים עץ וס׳ האריז״ל מכתבי יום

 הלמוד וסדר השבוע ימות לכל הפלות והקוני
 ותפלת המטה על קי׳ש והקון השנה ימות לכל
 והו״ר שבועות ותקון מלקות וסדר קטן יו״כ

 , פראג :יצירה ס׳ ועם הדרך ותפלת

 והקרן אחרות הוספות עם עוד . 4ס , תכ״ב
 מווערטיש ירמיה לר׳ הקדיש וענין סעודה

 ,פראג . תל״א , ד״א :דע״ה( ח״ב פירשנו )עי'

 . 4ס ,תנ״ב , שם .תמ״ח שם . תמ״ב
 12ס גס 8ס גם פ״ר וז״ז .16ס , אתכ״ם ד״ו,
 מרדכי ה״ר ע״י הוספות כמה עם עוד • ח״ז

 , דיהרגפורט :ניסן ישראל ב״ר מרקיל

 סעודה תקון עם עוד פ״ר• מ״ז .8ס , תס״ה
 שם . 24ס ,תצ״ו ,ד״ו :יצירה וס׳

 דיהרנפורט, . תקנ״ה ליוורט, .12ס אשר״י,
 . טו״ב מבש״ר פיסא, . 16ס (1798 )? חש״ד

 :ב״י הגהות, )ועם .8ס ,תקפ״ג מעזיבת
. (448 ע׳ צעדנער

.תקומה( אבן )עיין .ציון שערי 1135.

 מהרח״ו מכתבי הועתק קדושה. שערי 1136.
 האיכות רב אשר.והוא ן׳ אברהם ה״ר ע״י

 ושכר הרעות המדות עונש לאדם להגיד

 וליכנס להשיג נוראות והקדמות הטובות
 פלי ושה״ג ק״ז )שג״ב :וכו׳ קדושה בשערי

 .8ס . . ד״א . תצ״א , קוגשטנטינא :במקומו(
 למהרח״ו: החיים עץ מס' נגה שער ובסופו עוד

 לקוטים ועם . 8ס , תקי״ח , זולצבאך
 , זאלקווא :בסופו מאסטרפולי למהר״ש

 , הוראדנא . תקנ״ב , מעזירוב . הקכ״ז
 . תק״ע ,זאלקווא . תקס״א , שם .תקג״ד

 יוזעפאוו, ,תקצ״ז , קאפוסט . תקצ״ה ווילגא,
 * תרי״ם ,לעמבערג . חש״ד פולגאה, . תר״ב

. פ״ר וז״ז . 16ס . 12ס . 8ס

 יוסף ב״ר יהודה ה״ד .רחמים שערי 1137.
 תמידין של מקדש עבודת סדר . פרץ לבית

קרבנו וסדר לונזאנו די להר״מ שבת ומוסף
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 ושבועות המצות וחג ור״ה לר״ח מוספים
 וזוטא רבא עבודה וסדר חג של ושמיני

 לימי דצניעותא וספרא .מפאנו להרמ״ע
 ותפלות תורה זוהר שערי בשם החול

 שירה ופרקי תפלה בית שער בפס ובקשות
.12ס ,ע״ת ,ד״ו : זמרה שערי בשם

.רחמים( כסא )עיין . רחמים שערי 1138.

 היים לה״ר רצון ושערי רחמים שערי 1139.
 שאלוניקי. רבני עבאדי שלמה הבהןוה״ר

 בהם והוסיף הדפיסם קמחי בנימן וה״ר
 וסדר השגה הפלות על נכבדות הגהות

 ]ורזבענס .כ״א( ב' )תג״י המועדים:
 הגדה על לקוטיס .רצון שערי : 1063

 שלמה לר׳ הקבלה ע״ד וכוונות שופר תקיעת
 : )וצעדנער ,תק״כ ,שאלוניקי :עבארי
. [4ס , תק״א(

 וכו׳ רחמים שערי )עיין רצון. שערי 1140.
. זה( לפני

 ראובן ב״ר יצחק ה״ר .שבועות שערי 1141.
 להרי״ף אותו מיחסין כיש ]ודלא . הרי״ף נכד

 שבועות בדיני שערים עשרים .בעצמו[
 2' ולכן האלפסי ספרי עם תמיד ונדפסו

 . אלפסי לרב שערים ג״כ להם קורין
 . 8ס ,שנ״ז , קראקא :לבדם גס ונדפסו

 ועיין .דצ"ו ח״א )פירשנו 4ס ,חש״ד ,פראג
 הנ״ל שנ״ז שד״ק ]ונראה .לעיל( בינה שערי
 מיוחד בכרך ורק שם האלפשי עם ג״כ נדפס
 פל הנ״ל חש״ד וד״ם .א׳( באות אלפסי )עיין

. חבר[ לו מצאתי ולא בעיני השוד פירשנו

 )עיין :גאון האי לרב .שבועות שערי 1142.
. שבועות( משפטי

 בן לר״ש שערים )עיין . שחיטות שערי 1143•
. להלן( גאון הפני

בהוספות(. ההלכות '0 )עי׳ שמחה. שערי 1144.

 ב״ר מיכל יחיאל ה״ר . שמים שערי 1145.
 דרשות ח״א .מקאליש סג״ל ליב אריה

 : שערים בח״י לעניניס מסודרים ופשטיס
 ח״ב ג״כ לו שיש ]וכ׳ . 4ס , תל״ה , פראג
. ממנו[

 . 119 שי׳ ש״פ הגדה )ע־יין . שמים שערי 1146.
. העיון( ס׳

 ולשפוט ולהכיר לבחון . השתן שערי 1147.
 ספרים בו נתחבר .החולי על השתן ממראה

 בכ״י ומצויים לשערים רוב ע״פ ונחלקו ושונים רבים
. בזה להאריך ואין פונים

 בה״ר וואלף בנימן ה״ר . תורה שערי 1148.
הש״ס בסוגיות כללים כ״ד . מפילץ אליעזר

 .2ס ,תקפ״א ,ווין : דרושים כמה ובסופו
 ,ווין :וכו' חזקה בדיני כללים מ״ב כנ״ל עוד

 ..(תר" , פרעשבורג :)ח"ג . 2ס , תור״ה
 ישועה לה״ר ב״י, דרושים, תורה. שערי 1149.

.במקומו( שלי ושה״ג ק״ב )שג״ב : זיין
 ב״ר זלמן שלמה ה״ר תורה. שערי 1150.

 לה״ק דקדוק .הענא כ״ץ ליב יהורה
 על הקצר זמרה שערי ובסופו נמרץ בקצור
. 8ס , תע״ח ,המבורג : הטעמים נגינות

 ספירות עשר על פי׳ .תורה שערי 1151.
.)ש״י( :ב״י , בקבלה

 תורת . וחיים תורה )עיין . תורה שערי 1152.
. הרמ״ה(

 הכרץ חי אלחנן ה״ר .התלמוד שערי 1153.
 כללים איזה עם הש״ס סוגיות .מרינייו

 . 4ס , תקע״א ,ריגייו : התלמידים לחנוך
• ז׳( ה׳ תג״י )ועיין

 כ״ץ זלמן שלמה ה״ר . תפלה שערי 1154.
 השנה לכל התפלות הקוני .הנ״ל הענא

 , ד״א . תפ״ה , יעסניץ : הלשון דקדוק ע״פ
 : דשע״ט ח״א )ופירשנו דיהרנפורט ,תקב״ו

. 8סתקמ״ז, זאלקווא, תקל״ט. פפד"מ,ולהד״מ(
 והושענות התפלות כל על שחיבר בהקדמתו ]וכ'
 וש׳ קטן זי״כ ושלימות היחוד ושיר ויוצרות
 ומקצר וכו׳ מספיק פי׳ עם מאד מוגה תהלים

 הוא שהוא ונראה . ע״ש זה את רק הדפיס לא יד
 עם מהנדפס כפלים .¥2 824 רח״ס בכ״י הנמצא
 זה ואולי .ע״ס עצמו המחבר כ"י בינה שערי

. הנ״ל[ תהלים על פירושו הוא האחרון
. חיים( עתרת )עיין . הפלה שערי 1155.

 החסיד יונה ה״ר .תשובה שערי 1156.
 הנפש לעורר ה׳ ויראת מוסר ס׳ .מגירוגדו

 שער וכל שערים לד' ונחלק וענוה לתשובה
 נקרא ו.\2 1351 רוסי די ובכ״י . לפרקים
 ס׳ ואח״ז בקצור נדפס .ע״ש צדק שערי
 ס' ובסופו גאון האי לרב השכל מוסר

 חש״ד ,פאנו :הנ״ל יונה לר׳ היראה
 . 4ס , רע״ח , קונשטנטינא , ה(—)רס״ב

 בלי גס וקצתם הנ״ל השכל מוסר ס׳ בלי עוד
 נוספות עם גס וקצתם הנ״ל היראה ספר

 . 4ס אש״ם, , קראקא . ש״ר , ד״ו : אחרות
 , ד״א . חש״ר , שם . 16ס , שס״ו ,פראג
 , ווילנא , תקמ״ח , זולצבאך . 12ס , שפ״ז
. פ״ר וז״ז 8ס , תר״ח גם תר״ד

 . דמשק נהרות )עיין . תשובה שערי 1157.
. ערוך( שלהן

 אשר הקדמונים הבורי נקראו כן . שערים 1158.
.פרטי מיוחד בשם מחבריהם להם קראו לא
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 ע״ש ככלל אס אחריהם הבאים בפי ונקראו
 — . גאון האי לרב שערים כמו מחברם

 גאון הפני בן לר״ש — . אלפסי לרב
 הכלולים העניניס ע״ש בפרע או , וכדומה

 שחיטות שערי ,שבועות שערי :כמו בו
 משפטי . וממכר מקח )ועיי; , וכדומה

 כ״י וכמה בכמה עוד הרואות ועינינו ,שבועות(
 לבד >>שער<< במלת נפרד מאמר כל נסמן ישנים
 במכתב עיין ולדוגמא ,ומספר כנוי שום בלי בראשו

 הנדפס הבריאות בהנהגת השולטן אל הרמב״ם
• ד׳ בכ״ח

 שבועות שיערי )עיין אלפסי. לרב שערים 1159.
. לעיל(

 מקח )עיין . גאון האי דרב שערים 1160.
• וממכר(

 . גאון הפני בן שמואל לרב שערים 1161.
 ונקרא תרצ״ט סי' דסנהדרין פ"ד המרדכי מביאם

 מביא דהולי; פ״ו ובסוף הכהן, הפני בן ר״ש שס
 סי׳ והראב״ן . ע״ש שלו השערים מש׳ שחיטה דיני
 גם ואולי .שחיטות שערי להם קורא רט״ז

 וס׳ השותפות ס׳ ,המתנה ס' ,המבוי ם׳
 וחלקים האלה בשערים נכללו כולם שלו התנאים

 שי״ר לה״ר גאון האי רב תולדות ועיין . זה מה׳
. ח' הערה

 הימנים נ״א דינים פסקי השערים ס׳ 1162.
564 רח״ם כ״י רייניס: וגדולי חכמי מהדור

 הנקרא דורא שערי או השערים ה' 1163.
 ב״ר מתרא יצחק ה״ר .והתיר אסור

 ודיני אסורות מאכלות דיני כל .ראובן

 . 4ס , רצ״ד , קראקא : הגהות עם הכלים
 . ש״ח ד״ו, :למהרא״י ובאורים הגהות ועם

 , שם (371 צעדנער :ב״י , הגהות )ועם
 כנ״ל עוד . 4ס , ש״ם , באזיליא . שכ"ד

 : הימנים מ״ה להמהבר נדה הלכות ובהופם

 פי׳ עם כנ״ל עוד . 4ס , שי״ג , קונשטנטינא
 יחיאל ב״ר שלמה לה״ר שלמה עטרת
 לבעל הניקור הדר ובהופו )מהרש״ל( לוריא

 ב״ר אברהם לה״ר או״ה וכללות העשור
 ועד בהלברשעש לח״ק ששלח הכהן אליה

 כמה עם הימנים כ״ד הנ״ל נדה הל' אחרן
 ה״ר המלבה״ד ע״י נוספות והגהות חי׳

 , שנ״ט ,באסיליאה : לואנץ בר״מ אליהו

 .אמונים[ שומר :בשער שם ]ונקרא • 4ס
 הגהות ועם כנ״ל עוד . 2ס ,נוג״ש ,לובלין

 בפלפול באור שערים מבוא ועם הרס״א
 נתן לה״ר המדינות כל כמנהג הלכה ופסק

 : הוראדנא אבד״ק שפירא שמשון ב״ר
 ,חש״ד( : דרי״ח ח״א )ופירשט שנ״ה , לובלין

 מרדכי ה״ר נמוקי תום' עם כנ״ל עוד .2ס

 חדושים כמה עם הלבושים( )בעל יפה
 ב״ר משה ה״ר להמלבה״ד נושפות והגהות
 , יעסניץ : ממעזריטש מיכל יחיאל

 שערים ומבוא גדה הל' עם עוד . 2ס , תפ״ד
 השערים ועל הגהות על למהרש״ל ומכונות

. 2ס ,תקס״ז ,זאסלאוו :הנ״ל ככל
 זעליג בר״א אליהו לה״ר השערים ם׳ 1164.

 מושר שפרי מכל מלוקשים דרושים .באנדי

. 4ס , 1832 פראג, : ומחקר

 אברהם ב״ר בגימן לה״ר השערים ש' 1165.
 כ״י :הרפואה בחכמת שערים י״ד . הרופא

. \!.2 1329/2 רוסי די
 ב״ר משה ב״ר יהודה לה״ר השערים ס' 1166.

 הפרי בבאור שערים ט״ו .מרומי דניאל

 י\נ 1376/5 . 1174/5 ן רוסי די ב״י :הנבואה
 הראשון ש׳ שהוא שם ]וכ׳ 58 רח״ם וכ״י
 הוא ואולי . ע״ש שערים ס״ו ובו הנבואה לש'
 מאמרים )ועי׳ .יה״ש וכ"י . ט״ו[ וצ״ל ט״ש

• כו'( נוצרים למחברים

 איסרלין ישראל לה״ר השערים ש׳ 1167.
 חון והתיר באשור שערים ל״ב .)מהרא״י(
 ומזכירם . הנ״ל דורא שערי על מהגהותיו

 . חטאת ותורת משה דרכי בשפריו הרמ"א
 על שהגהותיו נראה הנ״ל שערים מבוא ובהקדמת

 שערים לב ונקראו אלה משעריו נעתקו דורא שערי
 . במקומו( ח״ב שלי ושה״ג מ״ב )שג״ב ע״ש:
 לה״ר שעריס נמצאו 604, ף רד״א ובכ"י

 ל״ו ובו הנ״ל מכרא״י הוא מרפורג ישראל

. ע״ש והתיר באסור שערים

 דרשה שערי כוללע״ג השעריםלהרוקח ם׳ 1168.
.1017,רד״א ב״י חכמ״ה: כמנין בקבלה

 זלמן כ״ר משה ח״ר . השעשוע ה' 1169.
 בחינת ס׳ קצת על פי' .הלרי דאברושקא

. 4ס , תקל״ה ,פראג : עולם

 יצחק ה״ר . התלמידים שעשוע 1170.
 וחי׳ באורים .שאלוניקי מרבני שמואל

 ח״ב פלי ושה״ג ה' )כ״ל :מעוח״מ קצת על

. 2ס ,תקנ״ז ,שאלוניקי במקומו(:
 ב״ר אפרים ח״ר . אפרים שעשועי 1171.

 וגמין אהין כל על פי׳ .גאליקו יוסף

 קול בש' ונדפס .ז׳( א' )תג״י :ב״י , שבתורה
)?( עקריש לר״י מבשר

 מושר .זבארה יוסף ח״ר .שעשועים ש׳ 1172.
"ג.. 880,0 רר״א ב״י :וחרוזות במליצה השכל

 כהן שלמה ח״ר . הפושר שעת 1173.
 עה״ת שעה מזל מחבור ח״ב . מירושלים

. 2ס תקע״ט ,שאלוניקי
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 מירושלים. כהן שלמה ה״ר .רצון שעת 1174.
 , שאלוניקי :רשב״י ותקוני הזהר על

. 2ס ,שער״י
 מעשה . ציגיינער או היידן שפאנישע 1175.

 , ד״א :ילד שגנבה ציגיינר באשת בל״א

. 8ס ,חש״ד
 חי אלחנן חנניה ה״ר אחת. שפה 1176.

 נמצאו שלא במשנה לה״ק פעלי על .הכהן
 פתח לו ונלוה אחר במובן שנמצאו או בתנ״ך

 ,ריגייו :בכלל נרדפים שרשים על האהל

• 12ס תקפ״ב,
 דוד יוסף חיים ה״ר .אחת שפה 1177.

 נדפס . ש״פ הגדה פי׳ .)חיד״א( אזולאי

 .זה( )עיין דוד אהבת ספרו בסוף ראשונה
 : כפירשט )ודלא תקס״ו ,ליוורנו :לבדו גם ואח״ז

. 4ס תקמ"ו(,
• להלן( השרשים ס' )עיין . אחת שפה 1178.

 לה״ק דקדוק . הראב״ע .ברורה שפה 1179.
 עוד .8ס / ר״ץ ,קונשטנטעא : האותיות על
 ובסופו שפה מבין בשם מספיק באור עם

 באור עם להראב״ע מ״ן אותיות על חידה
 הירש גבריאל לה״ר חדה מבין ופתרון

 . 8ס ,פיורדא,תקליט ליפמאן: דר׳ המכונה
 עיין , השפה ארשת נקרא הקונים ובחבור
. 253 ע' דעליטש הה׳ של ישורון

 ב״ר לעמיל ה״ראשר ברורה. שפה 1180.
 פולניא לשון תלמוד .מאירזאהן מאיר
 , והוראדנא ווילנא : יהודית עברית בלשון

.4ס , תקצ״ד
 יעקב ב״ר גדליה ה״ר .ברורה שפה 1181.

 , פראג :לנערים לה״ק דקדוק . דושנית

. 8ס בעת״ה, אופיבאך, בעת״ה. ד״א, תס״ד.

 יעקב ב״ר יהושע ה״ר .ברורה שפה 1182.
 : לה״ק בדקדוק כללים מ״ה . מטשאוום

. 8ס ,תקמ״ז ,)שקלאוו( חמ״ד

 שלמה בכ״ר יוסף כ״ר .ברורה שפה 1183.
 במופתים האלהיות כל באור .הקראי בגי
. )אר״ץ( : חיים עץ כס׳

 .ואלי דוד משה ה״ר .ברורה שפה 1184.
. יוא״ל כ״י : קבלה עניני

 חיים ב״ר משה ה״ר .ברורה שפה 1185.
 הערות עם לה״ק דקדוק .הכהן העבים

. 4ס ,תק״ן , פיורדא : ובאור
 יוסף ב״ר מנשה ה״ר .ברורה שפה 1186.

.)ש״י( :ב״י ,לה״ק דקדוק . ישראל בן

 משה ב״ר נטע נתן ה״ר . ברורה שפה 1187.
ול״א בלה״ק ותיבות שמות מיני כל . הנובר

 ,פראג :שערים כ׳ ובו ואיטלקי רומי ול'

 ה״ר ע״י צרפת לשון בתום׳ עוד . 4ס ,ת״כ
 , ד״א : וואלף זאב ב״ר קאפיל יעקב

 רק עוד . 4ס , שוט״ר ,לבוב אתכ״ם.
 ,תקס״ז , נאווידוואהר : וצרפת ול״א בלה״ק

 )גריכיש( יון ול׳ ול״א לה״ק כנ״ל עוד .4ס
 .4ס ת״א, ,ד״ק :וישמעאלי ערבי ול׳ פראנקו

 ספק :וז״ל מהרש״ד עליו ]וכתב .ש״י( )תום'
 מקום והוא ד״א או הדפום שנת והוא ת״א אם לי

 ד״ק אם לי ספק ואני .עכ״ל , הפעם עוד שנדפם
 קושנוננוינא או תמיד כדרכו קראקא ד׳ ר״ת הוא
 קושט׳ ד' שהוא לשמוע קרוב ויותר .כדרכו שלא

 משגה אין ואס . שבו המזרחיות לשונות מפני
 הנ״ל לכל קדום הוא א״כ )ת״א( הדפום בשנת

 בא ואולי . להם אהד מהבר אם יודע ומי שלפניו
 את ושינה החליף והוא הנ״ל הנובר הר״נ ליד זה

 • מערביות[ ב׳ הביא מזרחיות ד׳ ותחת הלשונות

 ב״ר פייביל שרגא ה״ר .ברורה שפה 1188.
 מאמרים על תורה והי' פשטיס . סג״ל משה

 , זאלקווא :פרד״ס ע״ד בדרז״ל סתומים

. 4ס , תקל״ח
 .שולמאן קלמן ה״ר ברורה. שפה 1189•

 : צח ולשון במליצה שונים ועניניס ספורים

. 8ס , תר״ח , ווילנא
 דברים איזה שמות קבוץ . ברורה שפה 1190•

 ? )ריגייו , חמו״ד : ואיטליאנו בלה״ק

• 8ס ?( 1820
 . עולם בחינת )עיין בתרה. שפה 1191.

, יושר( כתב

 הלוי ליב יהודה ה״ר .לנאמנים שפה 1192.
 הפעלים דקדוק כללי .מזאמושטש ערל

 , לבוב :ומובן קל בדרך הבניניס ולוחות

.8ס , תקנ״ג
 ב״ר משה ה״ר .ארצנייא דער שפיגל 1193.

 לשערים ונחלק בל״א גדול רפואות ס׳ .יעקב

. 1648, ף רד״א כ״י : וחלקים
. בסמוך( טל שפע )עיין . שפי^ 1194.
 שעפטיל שבתי ה״ר הרופא . טל שפע 1195.

 ח״א .מפראג הורוויץ הלוי עקיבא ב״ר
 אגרת ס׳ ובו הקבלה חכמת וכללי מפתחות

 גדול פי׳ עם קרדינא אהרן לר' הטעמים
 זהר מאמרי על באורים ח״ב . שפע בשם

 ונחלק טל בשם וכו׳ יצירה וס׳ ותקוניס

 והקדמת גדול מבוא ובראשו ופרקים לשערים
 פי' רק והוא ראיתיו המשנה.]ואח״ז לפי' הרמב״ס

 והשני שפע בשם הא' הטעמים אגרת על כפול
 שק. מאה בשם גדולה הקדמה ]עם טל בשם

 . 2ס עד׳ית, , פפד״ט . שע״ב כסף[:הענא
 •2ס ,תקס״ז בליזורקע, . 4ס חק״ט, זאלקורא,
.77



הים שפת 603 הכוכבים שפע

 :משני על ופשעים דרושים . מקרעמעניץ
. 4ס , תקמ״ח , לבוב

 איש הלוי יצהק ה״ר .אמת שפת 1209.
 להוראות לה״ק שרשי כל ח״א .סטנוב

 לרד״ק השרשים ס׳ כדרך ומשקלים ולבניניס
 השרשים ופתרון הערות מלמעה שוליו ועל

 השמות כל אחדים דברים ח״ב .בל״א
 מפתח עם א״ב כסדר הנרדפים והמלות

 ,פראג .תקמ״ז , ברלין : השרשיס ומוצא
. 2ס ,תקס״ד

 הכהן. ישמעאל ה״ר אמת. שפת 1210.
 , ליוורנו : התורה כסדר והי׳ דרושים
. 2ס , תקצ״ב

 מאמר .מפאנו הרמ״ע . אמת שפת 1211.
 לספרו ח״ב והוא . הכנוייס ערכי על בקבלה

מאמרות(. עשרה בהקדמה)ועיין ע״ש הרמון פלח
 )המני״ה(. האנין משה ה״ר .אמת שפת 1212•

 : הזה בזמן אף וקדושתה א״י מעלות על
. 8ס !תס״ז ! שם ,תנ״ז , ד״א

 : הנערים חנוך בענין אגרת . אמת שפת 1213.
. 8ס , תקמ״ב ! קעניגסבערג

 כללי וקצת הפעלים לוח . אמת שפת 1214.
 בדרכי מהם והאחרון פרקים ע״א דקדוק
,12ס ,תט״ו , ד״א : השיר

 ובקשות תפלות וסדר מכתב אמת. שפת 1215.
 להברת ותפלה ומ״ב הזו! בבת והפטרות

. 8ס ...ד״א :גמ״ח
 . 849 סי׳ ליעקב אמת )עיין אמת. שפת 1216.

, תורה . ישנים שפתי דובב . אפרים בית

 לה׳׳ר שו״ת . אמת הוד עם אמת שפת 1217.
 תוד״ה ,ליוורנו :טירנא נסים מתתיהו

. 4ס ,וקו״ל
 אהד זהורית. ולשון אמת שפת 1218.

 הקמיעות ע״ד . יעב״ן ה״ל מתלמידי
 חמ״ד : הידוע בריב שונים ומכתבים

. 4ס , תקי״ב , )אלטונא(
האגא. סטאניסלאס בריטאניא. שפת 1219.

.8ס ,1840 לונדון, לעברים. אנגלי ל׳ דקדוק
 עתיקים דברים )עיין .חכמים שפת 1220.

.שני( קונטרס

 .קבלה עניני .חיד״א ה״ר .היאור שפת 1221.
. )יוא"ל( ע״ש: ע״א ד״פ דוד ראש בספרו הזכירו

• עולם( בהינת )עיין . יוסף שפת 1222.

 . מילדולה יעקב ה״ר .הים שפת 1223.
 בעל לבון בסגנון המקרא על ופשעים באורים
ב״י : סימנים בתרי״ג העקרים וס׳ העקידה

 קלונימום חיים ה״ר .הכוכבים שפע 1196.
 : ופעילותם הכוכבים תכונת על . דור ב״ר
. 336/8 רוסי די כ״■־

. מים( עינות )עיין . מים שפעת 1197.

 .פארדו דוד ה״ד . רביבים שפעת 1198.
 לחגים ובקשות ותחנות ותשבחות שירים

 סדר לו ונלוה .פי' עם וקצתם ומועדים
 ה״ר לתלמידו פיועיס וקצת יו״כ עבודת

 המכונה האבילייו שלמה ב״ר אלישע
 . תקנ״ג , שם .תקמ״ח ,ליוורכר :מירקאדו

. 8ס , תקס״ג , שם
 ה״ר . נפש של דקדוקה שפר 1199.

 מרע לשכיב וידוי .יעקב בן בנבנשתי
. 8ס ,תמ״ה ,ד״ו : וכקבות

 יהודה ה״ר .הדקדוק כללי שפר 1200
 : לה״ק דקדוק כללי . ממנטובה בריא״ל

. 8ס , תקכ״ט , שם . ת"ץ , מנטובה
 פיוסים שירים .אמת שפ״ת שפ״ר 1201

 , ליוורנו :ליוורנו כסדר לפ״ת הפלות
. 8ס ,תקפ״א

.ההקונים(—)עיין .התקון שפר 1202.

 מאלף יותר כולל כ״י .התקונים שפר 1203
 הרמב״ס חלקי בד' ושגיונות שבושים ממות וג'

 הנמצאים שהשאירו מלכד כי עטיאס. ד' ומפרשיו
 וכל ן באו מקרוב חדשים עוד הישנים בדפוסי

 מדויקת בהגה״ה לתקן ידיהם חיל אנשי מצאו אלה
. דל"ב( תקמ״ה )מאסף :בספר ונכתב

 תקון התקון. שפר או התקונים. שפר 1204.
 . תי״ט ,ד״ו : ספרד כמנהג שבועות ליל

 . תט"ב , שם . תל״ד ,ד״ו . תב״ט , ד"א
 , ד״א . תנ"ו ,ד"ו . תנ״א , שם .ת״ן , ד״א

 , ד״י . תס״ה , שם ״ תם״ג , שם . תם״א
 8ס , 1822 ,ווין . תס״ח , ד״א . תש״ו
. התקומם( שער )ועיין וז״ז

 חי׳ .ששון אהרן ה״ר .אמת שפת 1205.
.)ש״י( :בסופו מפתח עם גפ״ת

 .קירימי אברהם ה״ר .האמת שפת 1206•
 ראיתי גדול ב״י הקי״ח. שנת חובר . עה״ת פי׳
 הי' שהמחבר לי אמר ]והוא הקראי רש׳יך. אבן ביד

 ראה רמש״ש וגם המבחר[ בעל ר״א היה ורבו רבני
. רש"ף אבן של זה שאינו ונראה גדול כ״י

 1 דוד משה ב״ר דניאל ה״ר .אמת שפת 1207.
 בספרו מביאו . ושו״ת דינים חי' .טירני
 בצדו השי״ג בעל ]וכ׳ )שי״ג( : הד״ט עיקרי

 1 אמת שפת ועיין , ע״כ לאחיו הוא כנראה :וז״ל
. [1217 סי' להלן אמת הוד עם

1 דרשן ישראל יעקב ה״ר .אמת שפת 1208



הקדש שקל — 609 — הים שפת

 בלונדון אבדק״ם מילדולה הר״ד גיסו נכד כיד
 תוס׳ עיין .תר״ח כשנת שם הדפיסו דבריו ולפי

. ו.\2 30 הר״ח עק״ד
 יצהק רפאל לה״ר שו״ת . הים שפת 1224.

. 2ס , שלו"ם ר״ב ,שאלוניקי . מאיית
.פסח( של הגד־ )עיין . הים שפת 1225.
 הר״ם חת להציל . הראב״ע . יתר שפת 1226.

 עליו הלוי לברכן בן אדוניס ר' מהשגות גאון
 האישקאקי שהוק על שיריה הצחוק ם׳ ובסופו

 אבן מנשטור לה״ר והשני להראב״ע הא'
 הלוי מאיר לה״ר הקדמה עס יחייא

 עוד . 8ס , 1838 ,פרעסבורג : לעטעריס
 נעול גל בשס מספיק באור עס לבדו הוא

 ליפמאן: דר' המכונה הירש גבריאל לה״ר
. 8ס , תר״ג , פפד״מ

.הרקמה( ס׳ )עיין . יתר שפת 1227.

. דעת( שפתי )עיין . לשק שפת 1228.

 ב״ר אייזיק יהושע ה״ר .הנחל שפת 1229.
 ובאורים וליו״ע לשבתות דרושים כ״ח .יחיאל

 :וכו׳ ומדרש וירושלמי בבלי הש׳יס אגדות על
. 2ס !תרי״ט( , ק״ב או )יאהניסבורג חמו״ר

. לצדיק( ארח )עיין .דל שפתי 1230.

 איש אפרים שלמה ה״ד .דעת שפתי 1231.
 : התורה כסדר ופשעים דרשות .לונטשיץ

. 2ס . ע״א—ש״ע ,פראג
 שמואל. ב״ר שמעון ה״ר דעת. שפתי 1232.

 , פיורדא :מזולתו וגס וחדישים דרושים
.8ס תק״י,

 שפת או ישנים שפתי או דעת שפתי 1233.
 שיסופק ומה הנביאים לשון בקושי . לשון

 לה״ר הוא ]וכנראה . יה״ש ב״י : לעמקם בס
. נתן[ מרדכי

 . מגדים .פרי רב זכר )עיין . דעת שפתי 1234.
.שירה( פרק

.אברהם( בית )עיין . זהב שפתי 1235•

 משורר שבתי ה״ר .חכמים שפתי 1236.
 על המפרשים מכל קצור .מפראג ב״ס

 חורשים עם ראשונה נדפס . עה״ת פירש"י
 ונמוקים תוס' עם לבדו ואח״ז .תורה( )עיין
 טריויס אברהם משה ב״ר יעקב לה״ר

.4ס , תקע״ה ווין .בע״ת ,פפד״ט :מבריסק

 מאיר וואלף ה״ר .ישנים שפתי 1237.
 בספרי סתומות מלות באור .מפראג

 כרש״י הקדמונים והמדקדקים המפרשים
 : א״ב כסדר ודומיהם והרד״ק והראב״ע

, 8ס ,תקפ"ח ,פראג

 ב״ס משורר שבתי ה״ר . ישנים שפתי 1238.
 מיום שחוברו הספרים כל רשימת .הג״ל
 או שמע או שראה מה זמנו עד ספר כתוב
 שם בו ומסודר ,אחר בספר זכרו מצא

 מקום , וענינו מהותו מה ומחברו הספר
 וגס . הבויגן למדת וכמותו דפוסו ושנת

 מפתחות ובראשו .ידו הניח לא כ״י מספרי
 בת שער ובסופו למיניהם הספרים לכל

 כסדר והכל המחברים כל לשמות מפתח רבים
 וקצת השנה לכל הפלות סדר אחרן ועד . א"ב

 )ועם . 4ס , ת״ס , ד״א : וזמירות פיועיס
 ב״ר צבי ה״ר והגהות מהמחבר רבות הגהות
 . (693 צעדנער :כ״י !מברלין אריה

 קצת עם הנ״ל( וכו׳ הפלות סדר )בלי עוד
 רשימה שני הלק בו ונוסף והגהות הוס׳

 הנ״ל ככל מפתחות עם ספרים מאות מכמה
 , זאלקווא :רובינשטיין צבי אורי לה"ר

. 4ס ,תקס״ו
 שפתי דובב לש׳ כ; קורין יש ישנים. שפתי 1239.

. זה עיין , ישנים
. דעת( שפחי )עיין , ישנים שפתי 1240.
 ר״י תלמיד כהן מרדכי ח״ר כהן שפתי 1241.

 וסודות בפשעים פסוקים באור . קוריאל די
 פרשה כל ובסוף התורה כסדר קבלה ע״פ

 ,ד״ו :שמשון לרבינו מכ"י רבות גימעריאות
 בשנת ראשונה שנדפס כתוב שני ד׳ ]ובשער שס״ה
. 2ס ,ת״ן , וואנזבעק . ע״ש[ ש״ע

 מאיר בה״ר שבתי ה״ר .כהן שפתי 1242.
 מכל בפלפול י״ד מעור גדול פי׳ . הכהן

 ,קראקא :ואחרונים ראשונים ושו״ת הפוסקים
 הנ״ל ככל ח״מ עוש״ע על עוד .2ס , בקד״ש
 , ד״א ;והרמ"א הב״י פנים עם ונדפס
. ערוך( שלחן )ועיין . 2ס , תב״ג

 , יבק( מעבר )עיין . צדק שפתי 1243.

 איש הלוי יצהק ח״ר . רננות שפתי 1244.
 והוא ההגיון חקי ע״פ לה״ק דקדוק . הטנוב

 הדקדוק מלקי כל על הגררים מספרו ח״א
. 4ס , תקל״ג ,ברלין : והלשון

 הפלות וסדר מחזור הוא . תנות שפתי 1245,
 כמנהג הפנה לכל ותחנות והליחות ובקשות

 , תמל״א ,שם ,ת״ח , ד״ו : עריפולי ק״ק
 : הכהן שאול ה״ר פי' עם עוד .4ס

. 8ס ,תקצ״ז ,ליוורנו
 מעבר .ש״פ הגדה )עיין . רננות שפתי 1246,

.שירה( פרקי .איתן נחל . יבק
...ריז נתן ה״ד .ואפר שק 1247.
 קמחי. יצחק ב״ר יוסף חקדש.ה״ר שקל 1248.

 : שקול שיר בארח הפנינים מבחר ס׳ הוא
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 ממנו חרוזים ]וכ״ב .1404, ף רד״א כ״י
 בס׳ ממנו ולקונוים . ע״ש דצ״ז תר״ב בציון נדפסו

 מבור הוא כרמולי ולפ״ד • זה עיין טובים דרך
 הניעתהו אשר הסבה מבאר הס' ובהקדמת בפ״ע
 שאסף וכותב האלה מוסר משלי את ולחבר לקבן

 מלה״ק וקצתם ערבי מל׳ קצתם שונים משלים
 כמספר שערים בכ״ב וחלקם בשירים וסידרם
. \.[2 24 תר״נן אננאלען עי׳ . לה"ק אותיות

 בן יוסף ב״ר מנשה ה״ר .הקדש שקל 1249.
 כתות ג׳ רז״ל מהמר על .מאילייא פורת

 שס׳ ע״ז הרמב״ס ודברי וכו' הדין ליום
 : בראשית יוצר של בדעתו תלוי זה ומשקל

. 8ס ן תקפ״ג( או תקע״ח , )קאפוסט חמו״ד
 די ש״ט ב״ר משה ה״ר .הקדש שקל 1250.

 ג״כ ונקרח בקבלה עמוקים שערים ח' .ליאון

נ.\2 1068, ף רד״א ב״י האלהות: מערכת

 ד׳ בשו״ת הרדב״ז הזכיר . הקדש שקל 1251.
 ושה״ג ול״א )השמעות : ע״ש נ״ה סי' ליוורנו

. במקומו( שלי

 השיר במלאכת שערים י״ז . הקדש שקל 1252.
 .מחברו נודע ולח לזה, הנדרשים דקדוק וכללי
 עי׳ יחייא ן׳ לר״ד למודים לשון ס׳ בסוף נדפס

 דפוסי בקצת נדפסו האחרונים שעריו וג' .זה
 )עיין בחור ר״א פי׳ עם קמחי לר״מ מהלך ס׳

 גיניברארד ע״י רומי ל׳ עם נדפסו מהלך(.גם

 .8ס שכ״ב פאריז, : השיר במלאכת שער בשם
 קובץ ספר מגלת בם׳ ג״כ נדפס לבד מ״ו ושער

 : ע״ש השיר בשמות שער בשם מכתבים
.78 רס״ד )רמש״ש

 :שו״ב דיני . רפאל שבתי ה״ר ש״ר. ס׳ 1253.
. 8ס , תכ״א ,המבורג

.חדש( שם )עיין .האלף שר 1254.

 איש סגרי יהושע ה״ר .הטבחים שר 1255.
. רי״ז י׳ תג״י עיין .סקנדיאנו

 ספרדי שלמה ה״ר . המשקים שר 1256.
 ב״ר ר״ש הוא רמש״ש )ולפ״ד מבדרש הרופא

 רפואות משקי מיני כל על .אביוב( יוסף
 ח״ב ליידן ב״י :וכו׳ ומשימות וכבוסיס

2/20 •
 שמריה ב״ר שלום ה״ר .שלום שר 1257.

 ורע צדיק וענין הגלות אורך על .הספרדי
 האדם חשבון וקונע' וכו' לו וטוב רשע לו

.12ס קרג״ו פראג, :עקריש ן' לר״י קונו עם
 יו״ט ב״ר שמואל ה״ר . שלום שר 1258.

 : מאמרים ע״פ שיה״ש על באור .אריפול

. 4ס ,)של״ט( צור״י הו״א א״ך , צפת
 .מאסטרפולי שמשון ה״ר .שלום שר 1259•

 ע״ס ידין דן בפירושו חדיר מזכירו . קבלה ס'

 יו״י סי׳ י״ג במאמר ושם . קרדינא להר״א קרנים
. ע״ש דן מחנה לספרו שנלוה נראה

 לפורפוריוס המבוא ס׳ ביאור שלום. שר 1260.
)רמש״ש( . 337/2 , וואטיקאן ב״י

. האורב( )עיין . השרביט 1261•

 בהרא״ל לירא דוד ה״ר .הזהב שרביט 1262.
 ענינים וכל מילה דיני .מגנצא אבד״ק

 .. ד״א : בקצרה שנים כמה על לוח ובסופו

.ה׳( סוד )עיין ,דינים חוס' ועם .8ס

 מבאלהובי הירש צבי ה״ר .הצבי שרי 1263.
. 4ס , תקכ״ח , ד״א : דרושים ד׳

. הגדול( מראה )עיין . יאודה שרידי 1264.

 הארק אהרן ה״ר .קשקשים שריון 1265.
 שטיר״ל דג מיני בהתיר . אראד אבר״ק

. 8ס ,תק״ס ,פראג :לאכילה וטיק
 אברהס ה״ר . פראג פון ליד שריפה 1266.

 בתים בכ״ח בל״א שיר . לאץ דוד ב״ר משה

 : תקי"ד בשנת בפראג השרפה מעשה על

. 8ס , ?( )תקי״ד חש״ד ,פראג
 דוד ב״ר מרדכי ה״ר . השרפה 1267.

 השרפה על חלקים בשני שיר .סטרעליסקער

 , זאלקווא : תקצ״ה שנת אייר בחדש בבראדי

.8ס ,תקצ״ה
. רב( זכר )עיין . דבר שרש 1268.

 דוד ב״ר ליב יהודה ה״ר .יהודה שרש 1269.
 וכל שערים בששה לה״ק דקדוק .ניימארק

• 4ס , גנ״ת , פפד״ט : לפרקים נחלק שער

 דוד ב״ר משה יוסף ה״ר .יוסף שרש 1270.
 ,ד״א :מיגו דיני כל על חי' . ברעסלויא

. 4ס ,ת״צ
 . פרידלאנדער יוסף ה״ר .יוסף שרש 1271.

 : ה״א עם גליות של שני י"ט ענין על

. 8ס , תקצ״ד , הנובר
 ידין דן בפי' נזכר קבלה. ס' . היסוד שרש 1272.

• ע״ש י״ד סי׳ י״ד מאמר קרנים ע״ס

 . יצהק ב״ר יעקב ה״ר .יעקב שרש 1273•
 בש״ע הדינים כל ושרשי למקור ומ״מ מפתח

 : בערכין א״ב כסדר השו״ת ובכל י״ד
. 4ס , ת׳ , שם . שמ״ה , קראקא

 זונדיל טודרום ה״ר .מיעקב שרש 1274.
 :יו״ד ש״ע על חי' וג' ח״ב . הורוויק הלוי

. 4ס , 1861 , זאלקווא . תרי״ח ,לעמבערג

 אלקבק בן שלמה ה״ר ישי. שרש 1275.
 עמה:קושט׳ ונדפס רות מגלת על פי' .הלוי

. 4ס , ונש״א ,לובלין . )שכ״א( השגי״ח
 יהודה ב״ר שלמה ה״ר ישי. שרש 1276.
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 עס בכורות קדושין למס׳ שיטה .שממא
. 2ס ,תקס״ט ,ליוורנו :ב״ח הש״ס לקושי

 והוראותיהם לה״ק שרשי כל , ישע שרש 1277•
 . תקכ״ח ,פשד״א : א״ב כסדר בקצור

. 2ס ,תקצ״ג ,סדילקאוו
 על מאמר . להראב״ע המספר שרש 1278.

. 256/ז3 מינכען ב״י :המספר יסודות
 יסוד ס׳ או האחד ס' שהוא לשמוע וקרוב

.ע״ש שלו מספר

 די שלמה ה״ר . גבלות שרשות 1279•
 ע״פ כסדרן לה״ק שרשי סופי כל .אוליווירה

 דברי בשס ונקרא בשיר החרוז לתועלת א״ב
 למיניהם השיר משקלי כל ואח״ז . קהלת

 שלמה משלי בשם מין לכל ודוגמא ומשל
 ישר כתב חלופי ועניני רבים שירים ובסופו

 : השירים שיר בשם שונים בפנים ונזור
. 8ס , תכ״ה ,ד״א

 יעקב ב״י שלמה ה״ר .גבלות שרשות 1280.
 מכל והוראותיהם לה״ק שרשי . אלמולי

 :נו״ן אות עד רק נמצא ולא השרשיס ספרי

. 4ס ,חש״ד ,קונשטנטינא
 .כספי אבן יוסף ה״ר כסף, שרשות 1281.

 אבן שעשה ממה אחר בדרך לה״ק שרשי על
 דברים בקונט׳ ככף )קבוצת :קמחי ואבן גנאח

 נקרא כ״ו מכתב יש״ר ובאגרות .ב׳( עתיקים
.פאריז בכ״י ונמצא כסף שרשרות

 .הכהן שלום ה״ר ,אמונה שרשי 1282.
 ע״י אנגלי ל׳ עם ב״י לנערי הדת יסודי

.8ס,תקע״ה, לונדון אובען: פאן יהושע דר׳

 י״ד על .מאייו יצחק ה״ר . הים שרשי 1283•
 ,שאלוניקי :חלקים ג' להרמב״ס המצות שרשי

. 2ס ע״ה—חקס״ז
.האוצר( בית )עיין .לבנון שרשי 1284,

 ק רד״א ב״י :בל״א מתורגם לה״ק שרשי 1285.
1378 .

 מוצא על הרמ״ז חיבר השמות שרשי 1286.
 פ״ג )שג״ב :ב״י ,וכו׳ ופעולתן הקדש שמות
. יוא״ל בכ״י ונמצא .במקומו( שלי ושה״ג

 בתום׳ כ״י נזכר .כנ״ל . השמות שרשי 1287.
 : כ״י קדמונים מספרי )?( מהרא״ש שהוסיף מרובה
. במקומו( שלי ושה״ג פ״ד )שג״ב

 . המערב מחכמי .כנ״ל .השמות שרשי 1288•
.ושם( פ״ה )שם :ואיכות בכמות גדול כ״י נזכר

 קמחי. יוסף ב״ר דוד לה״ר השרשים ס׳ 1289.
 מלות וקצת והשמות הפעלים לה״ק שרשי כל

 לכפרו ח״ב והוא א״ב כסדר היטב מבוארים
 שנת לפני )איטליא חמו״ד : זה עיין מכלול

 בגליון הפסוקים מ״מ עם עוד . 2ס ,ר״ם(
 , ר״ג ,נפולי : לטיף שמואל ה״ר ע״יי

 , שם : בתוכם הפסוקים מ"מ עם עוד . 2ס
 עמוד וכל כנ״ל עוד . )קטן( 2ס ,ארי״ם
 . 2ס , ער״ג , קונשטנטינא : לשלש נחלק
 אלעזר ב״ר ישעיה ה״ר ע״י ומוגה עוד

 תהלה שירי ועם הגרשוני לבית פרנס

 מוגה עוד . 2ס ,פט״ר ,ד״ו : בחור לר״א
 שחסרו הפסוקים מ״מ תוס׳ עם כ״י מספרי

 , (ג׳—)רצ״ב חש״ד ,שאלוניקי : בראשונים

 , ד״ו :בחור ר״א נמוקי ועם עוד . 2ס
 הוראות עם וגס . 2ס ,ש״ז( , )שם .ש״ו

 עוד .הגליון על רומי בל׳ ופתרונם השרשיס
 כל ותמונת בסופם הנ״ל רא״ב נמוקי עם
 למעה שוליו ועל הגליון על ומלה ופעל שם

 אחרות הוספות קצת ועם רומי בל׳ הערות
 י. ע״י ישנים כ״י שלשה ע״פ היטב ומוגה

 : לעברעכט ום. ביזענטהאל ר. ה.

. גדול 4ס או קטן 2ס , 1847 ,ברלין

 חיוג. דוד ב״ר יהודה לה״ר השרשים ס׳ 1290.
 .62/2 מינכען ב״י ואשכנזי: כנ״ל״עברי

 בל׳ פתרונו להיות צריך חיוג לר״י שרשים כי ]צ״ע
 יהודה לר' השרשיס ס' ונזבר .אשכנזי ולא ערבי

 בראשית הראב״ע על יוסף אהל בפי׳ המדקדק
. ע״ש[ ח' ל״ב

 • גנאח אבן יונה לה״ר השרשים ס' 1291.
 והוא ערבי בל׳ והוראותיהן לה״ק שרשי כל

 . הרקמה ס׳ הוא שלו הדקדוק מס' ח״ב
 • וז״ז פאריז, ב״י ערוך: לו קורא פרחון ור"ש

 — דל״ד ה׳ בכ״ח נדפסו ממנו לקוטים וקכ״ג
. ע״ש מ״ז

 ובראשו בקבלה עוזיאל בן ליוסף שרשים 1292.
 הסודות שרשים הנקרא הזה הס׳ :וז״ל כתוב
 ירמיהו מפי הבבלי עוזיאל בן יוסף קיבל האלה

.1138!/2 רוסי די ב״י : ע״ה הנביא
 איש הלוי יצחק לה״ר השרשים ס' 1293.

 ספרי ראשי לארבעה הכולל שם . סטנוב
 הנדרים ס׳ בשם יחד לכולם אשר שלו דקדוק

 שפה ב( .רננות שפתי א( :והם יקרא
 אחדים. דברים ד( .אמת שפת ג( .אחת

 מספר כולל הנ״ל אחת שפה השני החלק וזה
 משרשי שרש לכל השונות וההשאלות ההוראות

 . 4ס ,תקמ״ד ,ברלין :א״ב כסדר לה״ק
. סרו״ק בן מנחם לה״ר השרשים ס׳ 1294.

.מנחם( מחברת )עיין

 כל על דאנון ן׳ סעדיה לה״ר שרשים 1295.
.ב׳ ש' תג״י עיין .תנ״ך ספרי

 מחברת )עי׳ .פרהון לר״ש השרשים ס׳ 1296.
. הערוך( |
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 שמחה לה״ר דיציינאריו( )או שרשים 1297,
 בל׳אימלקי. ופתרונם לה״ק שרשי קאלימאגו.

.שד״ל ב״י : חלקים ב׳ .וג׳ ב׳ א׳ תות

 או לוח או אילן ג״כ ונקרא שרשים 1298,
. לוח( )עיין . מפה

 חשק )עיין . האמנתין נוספי שרשים 1299.
. שלמה(

 רח״ם ב״י הקבלה: מלות על שרשים 1300.
855 .

 :איעלקי ול׳ בלה״ק ובנינים ושמות שרשים 1301.
.\.2 825 שם ב״י

 א׳ מאות אשכנזי למחבר ים השרש ם׳ 1302.
 .9,2 417/2 וואטיקאן בכ״י נמצא . ז׳ אות עד

 | גא״ל )צונן : ועברי אשכנזי הוא הנראה ולפי
. ?( הערה וע״ש דק״כ

 ולא רוסי די בכ״י נמצאים שונים שרשים 1303.
 י שם :קצר שרשים : כמו הם למי נודע

 שם :בקצור עברי שרשים .ג*2 184/2
 שם :ואיעלקי עברי שרשים .485/2
 כסדר וצרפתי עברי שרשים ^.1109
 צרפתי עברי שרשים . 9*2 60 שם :תנ״ך

. 9(2 637 שפ :וארמי

. עקרים( )עיין . שרשים 1304.

. כסף( שרשות )עיין . כסף שרשרות 1305.

 זלמן שלמה .ח״רהעבותות שרשרות 1306.
 ושני ופכקים חי׳ . מאיר ליב יהודה ב״ר

. 4ס , ׳א הקל ,פפד״א : בש״ס חילוקים

 .יעקב ב״ר עמנואל ח״ר . בגפים שש 1307.
 . כנפיס לשש ונחלק והנבנה התמה מהלך על

 חשבונות,כ״עובב״י לוחות נשרים בגפי לו נלוה
 רד״א וככ״י . ע״ש פי׳ עם נמצא \<2 829 רח״ם

 לר' הנ״ל ע״ש באור גם פי׳ נמצא "ץ. 1670, ן<
 ? המפרש ומי השפר למי וא״כ . ע״ש עמנואל

 . פירושים עם זה ם' נמצא 92 1675, ן( שם גם
 ג״כ הנמצא אביגדור לר״ש מהם א׳ ואולי
 האמבורג בכ״י נמצא )גס .יוא״ל בב״י

. (290/2 רשמש״ש

 על .תלמיד שלמה ח״ר .בגפים שש 1308.
 ספר בהקדמת עיין . והעברונות התכונה חכמת
 ואולי • )ש״י( :מהרי״ל ובשו״ת הלבבות מכוח

 בכ״י נמצא וכן ,המחבר בשם ושעות הנ"ל הוא
 ואולי שמואל לה״ר כנשים שש ש' יש״ר

. עמנואל צ״ל

 יהודה ב״ר שמעון ח״ר .המערכה שש 1309.
 , לששה ונחלק משניות על חי' .מפראג ל״ש

| :זרעים פדר על אמונה דרך א( : ערכין

 ע״ס בעתו דבר ב( . 4ס , ת״ר : פרעסבורג
 ע״ס רב חסן ג( . 4ס ,תר״א , שם : מועד
 הישועה טעין ד( . 4ס ,תר״ג ,שם :נשים
 חבטת ה( . 4ס ,תר״ו ,שם : נזיקין ע״ס

 . 4ס , תרי״ב ,פראג :קדשים ע״ס אדם
. עוד נדפס לא עהרות וע״ס

 • ששפורטש שלמה ח״ר .שערים שש 1310.
 זכר פ׳ ובפופו פי׳ עם בשיר מצות תרי״ג

 .)רי״ו( 4ס ,חפ״ז ד״א, :רומי לשון עם רב
 : בפופו פפרדית העתקה ועם לבדו עוד
 וש' א׳ שהכל נראה ]ויותר . 8ס ,תפ״ז , ד״א
 סליחות עם עוד .דק[ לא ורי״ו לו נלוה רב זכר

.)רובענש( 8ס , תפ״ח , שש :להנ״ל והפלות

 , ד״א מופר: תוכחת . שערים שש 1311.
. 8ס ,תפ״ה

 זלמן ח״ר ערוגה. זרעוני ששה 1312.
 הלכות חי׳ ששה .בפראג דיין עמריך
 יחזקאל ה״ר עם שחלק מהם וא' בפלפול

.4ס תקמ״ט, פראג, : חליצה בעסק לנדא סג״ל
.רבא( אליה )עיין .שיטות ששה 1313.

. בהורים( שוד )עיין . האיפה ששית 1314.

 הובא .קדמון מפורה פ׳ .אחיות שתי 1315.
. ע״ש במדבר פ׳ להרמד"ל תורה אור בם'

 בער ח״ר הכתרת. גלות שתי 1316.
 ואיכה רות על פי' .בפראג פערילש

. 4ס , תקג״ר , פראג : ואסתר
 ב״ריהזקיה אברהם ח״ר .ידרת שתי 1317.

 ההורה כסדר ודרושים פשעים .חזקוני
 ה״ר ע״י לביה״ד הובא • בסופו מפתח עם

 כנ״ל עוד . 2ס ,תפ״ו ,ד״א :בנו יעקב
 שם ,ראשים לשני ונפרד הזהר על פי׳ ח״ב
 ראיתיו וכן .ה' יד השני ושם רמה יד הא׳
 יזהירו והמשכילים עד הראשונה הפישקא על ב״י
 פי' למעה הזהר שולי ועל בתוכה הזהר ופניה ונו'

 הפרי ושאר מהאדרות הזהר לש' הקדמה המלות.ואח״ז
 האריז״ל כתבי ושאר חיים עץ לה' ובפרש מקובליה
 שכמוהו ונראה . להאריז״ל מאמר ובהופו

 יקיף שה שכתוב 92 963, ן( רד״א בכ״י נמצא
 ממנו א׳ קונש׳ ראה הש״י ובעל . דפיה ו׳ לערך

.זהר( )עיין 2ס ,ווילמרשדארף ד׳
 ה״ר בנו הקדמת ביגה,עיין יודעי ה' עוד ]וחיבר

 הש״י בעל שראה שהקונש׳ יותר נראה ושה יעקב
 בעיר להדפיהו רצונו שהיה שב' קושש' ד׳ היה ממנו

 ברח הראשון קונש׳ להדפיה התחיל וכאשר קושש'
 מיתתו קירב שזה וכמעש מהויה שך עה המדפיש

 י! רד״א ב״י נעתק הנדפה הקוגש׳ ומתוך . ע״ש
 )רשמשיש :הנ"ל 963,ג'כ וממנו 92 889

. פ״ז([ עמוד בהושפות



מהשתן613רות י שתי

 די יהודה ב״ר מנחם ה״ר .ידות שתי 1318.
 בשם חלקים ב' שונים עניניס על .לונזאנו

 לחמש נחלקה יד וכל המלך יד , עני יד
 כל על תורה אור א׳ אצבע :אצבעות
 בתורה וכו' ומלא והסר וסתומות פתוחות
 אור )ועיין . סת״ם ולסופרי ס״ת להגהת
 לס' שרשים תוספות הוא מעריך ב( .תורה(
 . לבאוריו ותקוניס יחיאל ב״ר לר״נ הערוך

 ר״א ע״י לביה״ד ומובא מוגה לבדו ]וזה
 עבודת ג( [8ס , 1853 לייפציג, יעללינעק:

 הכהניס עבודת יום לכל עבודה סדר מקדש
 ע״פ ושירים ופזמונים הפלות עם והלויס
 תוצאות שיר עם ככר נדפס וזה .הזהר מאמרי
 . 4ס , חש״ד , בקונשטנטינא דלהלן היים
 . רחמים( שערי ,עבודה עבודת נ״כ )ועי'

 בתים שט״ו בעל גדול שיר חיים דרך ד(
 פזמונים ובסופו פי' עם והוכחה מוסר בעניני

 בעל גדול שיר תוכחת טובה ה( . ובקשות
 עם כנ״ל ותוכחה מוסר בעניני בתים ש״ח
 חרוזות חיים תוצאות אליו ומחובר פי׳

 שלמה ב״ר משה לה״ר ה׳ ביראת ושירים
 היד .נתן משה ,ר המכונה נתנאל בן

 אגדת א( אצבע :המלך יד השנית

 כל . בראשית( אגדת מדרש )עיין בראשית
 וגם . 4ס , שע״ח ,ד״ו : יהד נדפסו הנ״ל•
 רד״א ועיין במקומו כאו״א ]ועיין כנ״ל לבדם

 דרפ״ה[, ח״ב ופירשנו 815 ורה״ם .1"\ 544,0
 . מ׳( באות זה )עיין אנור מדרש ב( אצבע

 ויניציא דפוס אליהו דבי תנא ע״ס הגהות ג(
 ארן דרך מס' דר״ן אבות ד( . ישמ״ח

 ס' ה( . היעב מוגהים עקיבא דר׳ ואותיות
 ותנהומא רבה ממדרש שחסר מה כל תשלומין

 יד מקצר אז נדפסו ולא ב״י .וכו׳ וספרי ספרא
 אח״ז שנים וכשמונה . ע״ש ,הספר בסוף כמ"ש

 • זימון עין בכפר או בצפת אגור המדרש את הדפיס
• אגור( מדרש )עיין

 יעקב בה״ר משה ה״ר . הלחם שהי 1319.
 , וואנזבעק : שו"ת מ״ה .)המני״ח( האנין
. 4ס ,תצ״ג

 די ברכיה אהרן ה״ר .פורח שתיל 1320.
 גורי ע״פ התפלה בסודות קבלה .. מודינא
 כ״י : הגדול מחבורו ה״ג והוא האריז״ל

.״\!, 830 רח״ם

. רפואה( )עיין .מהשתן ס' 1321.

תליתאה מהדורא ש אות נשלם



1.

2.

3.

4.

6.

7.
8.

9.
10.

הספרים אוצר
ת

 אברהם ב״ר שלמה ה״ד לעינים. חאוה
 : יעקב עין מאמרי על פי' .אלגאזי

. 4ס ,תמ״ז , זולצבאך ,חט״ו ,סאלוניקי

 ב״ר הירש צבי ה״ר .צביה תאומי
 אה״ע ש״ע על וחי' באורים . ברודא דוד

 , והרמב״ס הרי״ף מהלכות היוצאים בדינים

 אה״ע בש״ע וקשים סתומים מקומות ובחורי
. 2ס ,תקפ״ג ,ווין : ח״א .צבי ארץ בשם

 על טהרש״א חי׳ )עיין . צביה תאומי
, פירש״י(

 . הסירות מדת עם צדיקים תאות
ט״מ יהודה ב״ר ישראל לה״ר דרושים

. 8ס , תקנ״ח , ווארשא : בנאויאראדק
 שמעון ב״ר צבי ה״ד .צביה תאמי
! )ק״ב חמו״ר : דרושים עשרה . בלאך

. 4ס (,1861
 אבנים י״ב מן הכהן עלי דאסיק תאני ס'

 ח״ב וישרי במחזור נמצא ,בגלגל יהושע שהקים
 ,ויטרי( מחזור )עיין .מהותו פורש ולא ב״י

.כבד( אבל )עיין .ישרון תאנית

 . זאמושטש דוד ה״ר .הזמן תאר
 , דיהרנפורט :שיחה בדרך ומליצות שירים
. 8ס ,1821

 .יוסף( דברי )עיין .הארץ תבואות

 . בלעי״ש אברהם ח״י .יקב תבואת
 גפ״ת והי׳ הפרשיות כסדר עה״ת חי׳

 : )ורובענש תק״פ ,ליוורנו : והרמב״ס

| . 2סחקע״ט(,

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

 בה״ר זלמן אפרים ה״ר .שור תבואת
 ד׳ על ב״י קצור .שור הירש נפתלי

 שלא וטעמים דינים הרבה חוס' עם טורים
. 4ס , שלו״ם ,לובלין :בב״י נמצאו

 ראיתיו וגם . שע״ה :ורח״ם וחיד״א ]וש״י
 שע״ו בשנת נדפס וח״מ ואה״ע י״ד ש״ע על שנית
 השער נחסר א״ח נחלק כנ״ל,אבל שלו״ם שנת והוא
 . 333 ע׳ וצעדנער .שע״ה שנת נדפס הוא ואולי

.ו'[—שע״ה 2243 . ורשי״ר

.חדשה( שמלה )עיין .שור תבואת

 אהרן בה״ר מאיר ה״ד .שמש תבואת
 , ברלין :הרמב״ס על חי׳ .מבריסק

. 2ס ,תקמ״ז
 יוסף(. דברי .נגה אור )עי׳ שמש. תבואת

 והתבונה החכמה )עיין .והדת התבונה
.והדת(

 בה״ר יוסף ה״ר .יוסף אות תבנית
 הלכות הי׳ .טארניגראד אבד״ק אביגדור

 .2ס ,תקי״ב , פפד״א : מסכתות כמה על

 .רייפמאנן יעקב ה״ד .הבית תבנית
 והוא מאד קצרה בדרך הוריות תשובות שש

 : יעקב בית הגדול מספרו ודוגמא תבנית
. 8ס , חר״ד , זאלקווא
 מאיר ב״ר מרדכי ה״ר .הבית תבנית
 וחרוזים צחה בלשון מוסר הוכחת .קלמגש

 עם עוד . 4ס ,תק״ז , פפד״א : פירוש עם
 ,ווין : ביסטריץ כהן מאיר לה״ר ת״א

. ״ץ.( 259. 1. )המזכיר . 8ס , תרי״ח



615הבית תבנית
19.

20.

21•

22.

23.

24.

25.

26.

27.

 הגר״א באור עם השלישי הבית תבנית
 , 8ס , תקפ״ב ,ברלין : מווילנא

 ארי׳ יהודה יעקב ה״י .היכל תבנית
 ועל הראשון ביהמ״ק עניני כל על .ליאון

 : )וי״א ספרדי בל׳ חובר . מפתח עס כליו כל

 , 1642 ,מידלבורג :ראשונה ונדפס הולאגדי(
 , ד״א :ונדפס ללה״ק העתיקו ואח״ז .4ס

 ואשכנזי רומי לל' גס ונעתק . 4ס ,קדש״ו
 וכל השני הבית על הנ״ל ככל עוד .וצרפתי

 .)רוו״ה( 4ס ,תנ״ז ,ד״ו : ציורים עס כליו

 ,וכליו ביהמ׳יק עניני כל על .היכל תבנית
 .כמקומו( כלי ושה״ג נו׳ ול״ב כא״ן )שג״ב :כ״י

 ה״ר ראהו שלא לתמוה יש להנ״ל כוונתו ]ואם
 פראנקו דוד שה״ר כן על יתר י בדפוס חיד״א

 זה ספרו כנדפס המחבר בתולדות כתב מינדיס
 דרצ״ז תקמ״ה מאסף )עיין פעמים ד' עד קצר בזמן
 . ס״א אף נדפס ראהו לא הנ״ל חיד״א וה״ר וכו׳(
. לגמרי[ אחר ס׳ הוא ואולי

 והתושיה העוב שוחרי חברת תבנית
 החברה עניני כל על .תקמ״ז שנת הנוסדה

 : ח״א עש משפעיה ולכל חקותיה לכל ויסודתה
. 4ס ,חש״ר , וברלין ק״ב

 ליאון מסיר יהודה ה״ר . חותם תבנית
. 28/2 מינכען ב״י :ההגיון חכמת על

 לשון העברים בני ללמד *החנון ס' תבנית
 ,פטרבורג עבר:ס״ט לשפת העתקה עם רוסיא
. 8ס ,1847

)ט"! .למראה גדיל מזבח תבנית
. הקנאות( תורת

 .שבתי לר׳ קבלה .המשכן תבנית
 מ־נה 6ס״ יצירה לס' בוכוריל הר״מ בפי' הובא

. ע״ש ה׳

28.
29.

 בקבלה ורמזים סודות התגין '0 או תגי ס'
 בן ישמעאל לר׳ מיוחס האותיות תגי על

 893, ץ רד״א ובכ״י . כ״ג אלישע
 ומאמרים . נכון נראה וכן ז״ל להרוקח מיוחס

 ]ונראה • ראובני ילקוט בס׳ מובאים ממנו רבים
 בסמוך הבא זה ולא בכ״י הסה״ד לבעל היה זה כי

•־ במקומו[ שכ״ה ע״ש

. רקח( )עיין .תגין ס׳

 חגין על .פיקס אברהם ר׳ .התגין ס׳
 אשוד מעשה בס׳ הובא . שבס״ת אותיות של

̂ 219—20 רח״ם בב״י ונמצא . )ש״י( : וז״ז
 ר״א : בשלימות המחבר שם כ' דכי״ע במפתח ושם

 מעיד לוי ר׳ הדיי! בן אליה בן פיכם

 ועל נב״ר במקום נז״ר כנת צ״ל ]וכס . רומא
[ כהוא (161 ע' • )יייטן לעקאפ כתב ״ןוד>ל עיר

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

 יהודה בר ר״א חבור ג״כ )ועי' .[1,0¥8מ0
. שם( ומ״ש חיים אבן

 .)התנא( יוסף בן עקיבא לר׳ ץ התג ס׳
הוא ואולי . 563/13 רוסי די בנ״י נמצא

 בידינו הנמצא דר״ע א״ב או דר״ע אותיות ס'
. אחר בנוסח או

 הי אברהם ה״ר . המאמר תגלחת
 לבנו התגלחת מאמר ע״ש תשובות .ריגייו

 , פקדת״ך ,)ליוורנו( חמ״ד :יש״ר ה״ר

 , ליוורנו 1373 וראח״ס .)תר״ד
. 8ס ,חש״ד(

 שמואל ב״ר הלל ה״ר .הנפש תגמולי,
 על חקירות ח״א .מוירונה אלעזר בה״ר

 חיברו . ועונש גמול על וח״ב הנפש מהות
 ודי ״^43 וואטיקאן ב״י : הנ״א שנת בפורלי

 וב״י 119 מינכען וכ״י 1342 רוסי
חמרה בקובן נדפס ממנו וקצת . 57 השליט
. זה עי' גנוזה

 ס' .יעקב ב״ר חיים ה״ר .תגנים ס׳
 השרכים לש' בחור ר״א בנמוקי הובא . שירים

. ע״ש סכא שרש

 . בלעם בן יהודה ה״ר .התגנים ס'
 בתמונתן הדומות לה״ק שרשי כל קובץ

 א״ב כסדר )נרדפים( בהוראותיהן ונבדלות
 הדפיס ממנו ודוגמא .ב״י ,ערבי בל' ופתרונם

 . ע״ש 42 תר״ו לשנת בעק״ד דוקעס הר״ל

. תרשיש( )עיין .נים תג

 לאחד מנהגים ובאור דינים . התדיר ס'
 מחזור בגליון גם .147 רוסי די ב״י :קדמון

 :וז״ל כ׳ הס׳ ובהקדמת בלונדון ב״י איעאליאני
 מיוסד היותו על התדיר ס׳ הזה הספר שם וקראתי

 ובתוכו בנהכ״נ תדיר שיעמוד וגם תדיריות מצות על
 •ר״א כל וסודות וסמ״ג רמנ״ם החסיד ר״י מזכיר

. דהפ״ט( תר״נו עק״ד )חוס' : מגרמיזא

 ,מדרש( )עיין .רז״ל ממדרשי א׳ . תדשא

 .תהליס פי' • חיר״א ה״ר .באר״ן תחלה
 בסוף אכר סופרים חידושי בקונע׳ מזכירו

. )יוא"ל( :ח״ב שאל חיים תכובותיו

 דור בה״ר יעקב ה״י .בארש תחלה
 ס׳ עם נדפס .ראגוזה לרעש תפלות .פארדו

 . 8ס , תק״ם ,ד״ו : זה עיין .שלו לשון מרפא
 אברהם ב״ר דור ה״ר לדוד. תהלה

 ,״ג. 831 רח״ם ב״י : דרושים . אופנהיימר

 ?( אברהם )ב״ר דור ה״ר .לדוד תחלה
 . 8ס , 1818 ,לונדון :שיר .מילרולה

 בן אהרן ב״ר דור ה״ר . לדוד תהלה

8ס " תקס״ז ,ד״א :ותשבחות שירות .הסין
* מד׳



חיים תוי — 616 — לדוד תחלה

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

 דרושים, .אמאדו דוד ה״ד .לדוד תהלה
 . 2ס , חר״ד—תקצ״ה ,שאלוניקי : ב״ח

 יהודה ב״ר דוד ה״ר .לדוד תהלה
 השער ופתח מבוא כעין הוא .ליאוץ מסיר

 על א( :ראשים לשלשה והיה התורה לידיעת
 על ב( .• פרקים ג״ע ומעלותי' התורה יקר

 על ג( . פרקים ס״ה והמצות התורה יסודות
 הש״י מדות על כגון ויסודותיו הדת עיקרי

 וכו׳ הנפש והשארות והנסים הנבואה ועל

 ודרוש לחתונה דרוש ובסופו פרקים ל״ע
 ע״י לביה״ד והובא הצדיקים אסורי אגרת

 , קונשטנטינא :הלוי אהרן ה״ר נכדו

. 4ס של״ז,
 : פשעים .קרפי דוד ה״ר . לדוד תחלה

. )ש״י( : 4ס , חש״ד , קונשטנטינא
 ן׳ שלמה דון בן דוד ה״ר .לדוד תהלה

 לחלקים ונחלק מהתורה עיקרים על . יחייא

 ]וכתוב . 4ס , חש״ד , קונשטנטינא : ופרקים
 יעקב ה״ר והשלימו להשלימו הספיק שלא בש״ק

 תם אהלי בע״ס יחייא ן׳ תם בשם הנודע בנו
. ע״א[ דנ״א ד״א ע״ש וכו'

 אפרים ב״ר מרדכי ה״ר .לדוד תהלה
 832 רח״ם ב״י :תהליס על פי' העקשיר.

 התנצלות בחב )עיין . לדוד תתלה
. לדרשנים(

 חיים משה ה״ר .לישרים תהלה
 ה״ר הרופא חתונת ליום שיר .לוצאטו

 . 8ס , ובכו״ד עוש״ר ,לונדון :מאריגי שבתי
. זה עיין ח״ב החלוץ בס׳ נ״כ ונדפש

 פרץ ה״ר .תהלה נאוה ללו תהלה
 חארין אהרן ה״ר לכבוד ושיר תהלה . בעער

 , פראג :זה עיין אלאסף אגרת ספרו על

. 8ס ,1826
 משה השר לכבוד שיר .למשה תהלה

. 8ס , 1841 , ד״א :מונעיפיורי

 . יקר ן׳ חנניה ה״ר .ים תהל תהלה
.)ש״י( :ב״י ,חהליס על פי׳

 שלמה ב״ר אליהו ה״ר .ה׳ תהלות
 :ב״ח ! תהליס ס' על פי׳ .הכהן אברהם

. 2ס ! תקצ״ט ,שאלוניקי
 : ש״פ ז' לליל הלמוד סדר .ה׳ תהלות

. 8ס , ש״ר ,ד״ו

 צדיקים מעשה גדולים )עיין . ה׳ תהלות
.חסד( חורת . תלפיות מדרש . במלואים

 1 פייבוש א״ש יעקב ה״ר .יעקב תהלות
 1 עד ההליס על פי׳ . נחום מנחם בה״ר

 | . 2ס קדמ״ת ,המבורג : מ״ס סי' סוף

57.

58.
59.

60.

61.
62.

63.
64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

 ב״י ישראל ה״ר . ישראל תהלות
 .8ס (,1861) חמו״ד :תהליס על פי׳ שבתי.
 .תורה( )עי׳ .וכו' מפרשיו כל עם תהלים

 כדוד .לוצאטו חיים משה ה״ר .תהלים
 תהליס ס׳ כמעשה ומזמורים שירים לו עשה

 בספרו נדפסו מהם ז׳ . ומספרם במתכונתם
 בסורי בס' מהם וב׳ . זה עי' הארון חנכת

 ספרו בהקדמת מהם וא׳ ותקס״ו תקפ״ה העתים
 ועיין .בפראג ב״י גנוז וכולו . ע״ש עז מגדל

. כ״א הערה דקל״ב נ' כ״ח
 משה בכ״ר בשייצי הלל ב״ר .ה׳ תהלת

 סדר על מספיק ובאור חרוך פי׳ .הקראי
 : פרקים מ' ובו לקראים חול של הערב הפלת

.)אר״ץ(

. תהלים( )עיין . ה׳ תהלת

 קלוגר שלמה ה״ר .ישראל תהלת
 מניאו :ב״י , תהלים על פי' .מבראדי

.)שי״ג( : החיים ס׳ ספרו בהקדמת

.קנה( )עיין .בפי תהלתו

 ב״ר שמואל ה״ר . זמרה וקול חודה
 שיר .קוסעלעווסקי דר' המכונה יקותיאל

 :פולאניא הרגום עם אדוניו לאפריון ידידות

. 8ס ! תקצ"ד , ווילנא
 עיר גאולת על שיר .זמרה וקול תודה

.8סאלטונא,תקע״ד, ל״א: עם צר, מיד המבורג

 ולוחות ועברונות תכונה על תותסיום ס'
 ב״י :אחרת מהעהקה אלמגיסטי כס׳ והוא

 : דכ״ב ח״ב ]ופירשט .30/5 מינכען
 ע״ש[. ן'מכיר ר״י העתק הכדוריות בתמונות

 ה״ר ישראל. בית אמונת תודת
 . היינעמאן דר' המכונה הלוי ירמיה

 , רעדלהיים : בקצור האמונה יסודות
. 8ס . 1813 ,ווין . 1812
 זבחי ח״א :חלקים ב׳ .שלמים תודת
 והשגות להר״ן נדה מס׳ על חי׳ תורה

 והגהות להראב״ד הנפש בעלי ע״ס הרז״ה
 וח״ב . להרמב״ן נדה הל׳ ובסופו עליו

 בסאן ישעי' לה״ר שו"ת תודה להטי

 : בנו בנימן ישראל ה״ר ע"י לביה"ד והובא

 נוספות עם כנ״ל עוד . 4ס ,תק״א ,ד״י
 , 9 )רובענס 4ס , תקנ״א , שם : פואה ע"י

. אצלי( וחשוד . 1112
 ראשקאוו זיסקיגד ה״ר .לזברון תוי

 ברעסלויא, :ומאמרים פסוקים באורי .הלוי

. 8ס ! הקצ״א
 .פאלאק יצחק גבריאל ה״ר . היים הוי

. 8ס (1861 , חמו״ד)ר״א המתים: לזכרון
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 . זאמושטש דור ה״ר .מוסר תוכחת 86.
 לנערים )זיטטענביכליין( המדות ס׳ העתקת
 שוליו על ל״א גוף עס בל״א קאמפע שחיבר
 עם עוד . 8ס תקע"ט, , ברעסלויא ן למטה

 ,מוס״ר ר״ק , שם :ככתבם ל״א וגוף נקודות

. השכל( מוסר ג"כ )ועיין . 6ס

 כ״י אברהם. ב״ר חיים .ר׳מוסר תוכחת 87.
)רטש״ש(. .820 ע' 11' וואלף ל(* )4/99 טורין

 . פישהאה משולם ה״ר .מוסר תוכחת 88.
. )רשמש״ש(

 יחזקאל ב״ר עזרא ה״ר .מוסר תוכחת 89.
 הרעות המדוה כל על מוסר שירי • הבבלי

 הקשות המלות כל על ופי' הערות קצת עס
 , קושט׳ :שיר בארה הס' הקדמת גס ואף

. 4ס ,תצ״ה( : )וי״א ,תצ"א
 שלשלת .כהן מנחת )עיין . מוסר תוכחת 90.

. הקדש( תפארת .הקבלה

 . נתן יצחק ה״ר . מתעה תוכחת 91.
 נגד שכתבו וזולתו להירונימוס תשובות

.)ש״י( :ב״י ,היהודים

 בוזאגלו שלום ה״ר . שובבים תוכחת 92.
 הנ״ל ישראל לר׳ ששלח אחר מכתב .הנ״ל

. 8ס , (1774 )לונדון חמו״ד :הנ״ל בנידון

 יהורה ב״ר מאיר ה״ר .הכדור תוכן 93.
 ומדתה הארץ איכות על . ניימארק ליב

 : מל״א נעתק וכו׳ יושביה ומספר ותכונתה
. 1144, ? רד״א ב״י

. בשלום( מלחמה )עיין . עלילות תוכן 94.

 יהודה ב״ר אליהו ה״ד . תולדות ס׳ 95.
 ב״י :ורפואוהס הנשים חליי על . הרופא

 מחכמי ז״ז תולדות ספרי עוד ויש .בוואטיקאן
.)ש״י( : והטבע התולדות

 . יואלזאהן יוסף ה״ד .אבות תולדות 96.
 ולוח הערות עם הדורות כסדר תנ״ך ספורי

. 8ס , 1837 , שם . 1820 ,פפד״ט : המלות
ברודא. אברהם ה״ד .אברהם תולדות 97.

 כתונת ובסופו וכתובות קדושין מס׳ על חי'

 יוסף ה״ר לחתנו התורה כסדר הי׳ יוסף
. 4ס , תקכ״ט , פיורדא : ברעסלויא משה

 משה ב״י אליהו ח״ר .אדם תולדות 98.
 אליה בן משה ד׳ :]וצ״ל .גאליגו

 ושלטוטי הפרצוף חכמת על . גאלינה[

 , רע״ה ,קונשטנטינא : סגולות וכמה הידיס
 ד״ו ,שי׳יו ,קרימונה .רע״ה?( )שם,
 ׳ ת״ע , אופיבאך . 4ס .תי״ח , ד״א . תי״ח

׳ ווילמרשדארף .תע״ה( 376, 0 ורד״א )

 מרדכי ה״י אהבה. רצוף חובו 71.
 , שיהא :השכל מוסר .גירונדי שמואל

.8ס או 4ס , תקע״ח
 גומפיל מרדכי ה״ד . מגולה תוכחה 72.

 חמו״ד :התנצלות .שנאביר במהרי״ל

. 8ס )לונדון(,
 ד."ר .לשביס ותקנה ים לשובב תוכחה 73.

 ששלח מנתב .בוזאגלו משה כ״ר שלום

 חמו״ד : גנן בענין זלמן משלה ישראל לה״ר

. 8ס , (1774 )לונדון

 ת״א עה ההליס ס׳ הוא .מוסר תוכחות 74.
 אלעזר ה״ר מאת להתיגוה וביאור

,8ס ,1854 ,ווארשא :טאהלגרין

.תורה( )עיין .מוסר הוכחות 75.

 .פאלאגי חיים ה״ד .חיים תוכחת 76.
 עס בראשית ס׳ בכל הפרשיות כהדר מוהר

 הקדמה ובראשו חיים שערי בשה מפתחות
 : לבנו הרמב״ן ואגרת קימות מדבר

. 4ס , ת״ר ,שאלוניקי
 תהלים(, , תורה סתרי )עי' .חיים תוכחת / 7.

 )בעה״ט( הרא״ש בן יעקב ה״י תוכחת 78.
. יוא׳יל ב״י :לבניו

 יוסף ב״י וואלף ה״ר .מגולה הוכחת 79.
 שדרש מדרושיו ששה העתקת . מדעסויא

. 8ס , 1812 ,דעסויא :בבהכ״נ שס בל״א

 מגולה. יו״ט היים ה״ד .מגולה תוכחת 80.
 ,הילד נבואת עס )ספרדי( לע״ז בל' מליצה

. 8ס ,ישר״ו , קונשטנטיגא נ נסים מעשה

 עמנואל ב״ד יוסף ה״ד .מגולה תוכחת 81.
 ובית לאלקים עז ס׳ על טענות .אירגאס

 הקדמת עס תיון לרנ׳יה הקדשים קדש
 וריבות טענות נחש הצר ובהופו המני״ח

.8ס , עת״ה ,לונדון :להנ״ל יה שלהבת ע״ס

 שי״ר ה״ר אגרות .מגולה תוכחת 82.
 ועליהם בפפד״מ הרבנים אסיפת אל מפראג

 ה״ר ע״י ת״א ובסופם מועצותיהס ועל
1 .8ס ,תר״ו ,פפד״ט :קירכהיים רפאל

 !מלהמה .הלוי בית )עיין .מגולה תוכחת 83.
.ככורים( ראשית . בשלום

 גומפיל מרדכי ה״י מגילה. תוכחת 84.
 לעוויסאן( ופדאפעסאר רופא )הנקרא לוי

 ומשיג קהלת על פי׳ .שנאביר במהרי״ל
 הנפש ובהשארות קהלת בפי׳ הרמבמ״ן על

 ודקדוק התורה מענין הקדמות ה' ובסופו
. 4ס , תקמ״ד ,המבורג :הלשון

התוכחת(. אגרת )עי׳ . מגלה תוכחת ס' 85.
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 עס הרבה מקוצר כנ״ל עוד . 8ס ,חש״ד
 הפרצוף הכמת ועם היר חכמת ונקרא ל״א
 : יעקב שושנת מס׳ ביאור עס הזהר מס׳

 החסיד ד״י צוואת ועס .תקל״ו ,פפד״א

 . 8ס ,חקנ״ט ,פפד״א :ובל״א בל״ע
. 8ס תרי״ח( )ק״ב, חמו״ד חש״ד. לעמבערג,

 . בליליוס דניאל ה״ר . אדם תולדות 9 9.
 ועל אלהיס בגן בהיותו אדה״ר על שיר

 במליצה שקולות שמיניות נ״ב . העולם בריאות
. דל״ב( תקמ״ה )מאסף : ב״י ,נפלא וצחות

 ב״ר ישראל יוסף ה״ר . האדם תולדות 100.
 ואלהיות נשגבות חקירות .מפורלי אברהס

 והגוף הנשמה ובריאת האדם בני דברת על

 :רמש״ג ב״י .ונו׳ ותחיה״מ ועונש ושכר
. ל״נן( י׳ )תג״י

 פייוויל יחזקאל ה״ר אדם. תולדות 101.
 ב״ר זלמן שלמה ה״ר תולדות .מררעטשין

 תוס' עס מהנהגותיו ונפלאות מוולאזין יצחק

 . 8ס , תקס״א ,דיהרנפורט :משלו חי׳ קצת
 .8ס , תקס״ט , שם :הורתו חי' קצת ח״ב
 הנ״ל מהר״ז חיי ימי קורות רק כנ״ל עוד

 שייך שלא מה וכל תורותיו רובי בהשמטת
 הלוי יוסף ב״ר צבי אליהו ה״ר ע״י לזה

 ווארשא , תר״ה ,דאנציג :)סאלאווייציק(

. 8ס ,1854
 אשכנזי דוד משה ה״ר .אדם תולדות 102.

 סוגיות כמה חי' .טאלשאווע אבד״ק

 יבמות סוכה יומא ביצה פסחיס שבת במס'
 שבועות בבות ג' גטין קדושין כתובות

 ,ירושלים :ומנחות זבחים המורה ערכין חולין

. 2ס , תר״ה
 יצחק ב״ר שמואל ה״ר .אדם תולדות 103.

 מאדה״ר בקצרה הדורות סדר חשבון .אלגאזי

 ובסופו באיטליא הספרים שרפת שנת עד
 שמ״ז ,ד״ו :וכו׳ הלולב נענוע על פסק

. 8ס ,כמשה( 2266 ורשי״ר , )וצעדנער
 שונים ומכתבים אגרות .אדם חולדות 10 4.

 אגרות מס׳ מלוקט צחות לכתוב להתלמד
 : חלקים ב' . ושם ע״ש ,ספר ומגלת שלומים

. 12ס או 8ס ,תצ״ו , פפד״מ
 עשרה בענין חקירות . אדם תולדות 105.

 . וכו׳ השמשות בין בע״ש שנבראו דברים
.834 רח״ם ב״י ב׳ר׳ב׳־. שנת חוכר

 בשמות וסגולות פעולות .אדם תולדות 106.
 ומכתבי והאריז״ל הרמב״ן מכתבי קבלה ע״פ
 ושארי שם בעל אלי' וה״ר יואל ה״ר

. 8ס , ת״ם , זאלקווא : מקובלים

 :למי נודע לא קבלה עניני . אדם תולדות 107.
. .¥2 1254/2 רוסי די ב״י

 הרמב״ן חי׳ שער על כ״כ אדם. תולדות 108.
 כ״א כן אותם מכנין האחרונים אין אך .יבמות
 חיד״א ה״ר )לשון : להרמב״ן יבמות הי׳

 פר הומבורג :במקומו( שלי ושה״ג י״ע בשג״ב
 מכ״י פנית ונדפש . 4ס שלום ש״ר , האה דר
. 4ס ,תקצ״ד ,לעמבערג : נושן ישן

 שער האחרון שער הוא . אדם תולדות 109.
 ואח״ז להרמב״ן האדם תורת מש׳ הגמול

 בל״א ואח״ז בלה״ק יבק מעבר ס׳ קצור
 חולים בקור ח״ק ותקנות הנהגות ובסופו

 ומנהגים דינים ושארי בברלין וגחש״א

וז״ז. 4ס יש״ר, שם, ת״ק. ,ברלין מלוקטים:

 הרשב״א שו״ת שער על כ״כ . אדם חולדות 110.
.שו״ת( )ועיין • האחרונות שו״ת להן וקורין ח״ב

 הגדה . נעם דרכי )עיין . אדם תולדות 111.
. של״ה( . יעקב קהלת . הישר ס׳ . ש״פ

 ב״ר ירוחם ה״ר .וחוד, אדם תולדות 112.
 כל על אדם חלק א( :חלקים ב׳ משולם.

 ונכללו נשואים עד באדם הנהוגים הדינים
 הלק ב( . ומנהגים ותפלות ברכות דיני כל בו

 יום עד נשואים מעת הדינים כל על חוה
 לו וכלליס.נלוה לנתיבות נחלק חלק וכל מותו

 נתיבות ל״ב ובו ממונות דיני על מישרים ס׳
 בסוף מפורש וכן ,)רע״ו עור״ה , קונשטנטינא

 . רפ״א : ורח״ס וק״ד כרד״א ודלא . יסו״ר : ח״א
 , שם .שי״ג ,ד״ו .דרכ״ו( גא״ל צונן ועיין
 נ״כ )ועי׳ . 2ס תקס״ח, קאפוסט, .שי״ז

. משפט( נתיבות

 מ״מ אהרן ה״ר . אהרן חולדות 113.
 :התורה כסדר ופשטיס דרושים .בזיטאמיר

. 4ס ,תקע״ז ,ברריטשוב
 .מפיסארו אהרן ה״ר .אהרן תולדות 114.

 הנדרשים תנ״ך מכל הפסוקים ומ״מ מפתח
 באזיל, ד׳.—שמ״ג ,פרייבורג :התלמוד בכל

 דברים כערבוב דרנ״ח נא״ל ]ובצונן . 2ס ,שמ״ז
 המזכיר ועיין היטב מחוור אינו ברד״א ונם

 עם לבד וח״מ עה״ת עוד .בהערה[ ״¥. 809
 ,ד״ו : העקרים וס' ועקידה בזהר מ״מ תוס׳

 חולדות ס׳ לו ונלוה כנ״ל עוד . 4ס , נש״א
 יעקב לה״ר ירושלמי תלמוד לכל מ״מ יעקב

 ונדפס . 4ס ,בי״ת ,ד״א :ששפורטש
.תורה( )עיין , מקרא דפוסי בכמה ג״כ

 כי׳ הלבבות חובות )עיין . אהרן תולדות 115• '
 סי׳ הלכות חידושי . הזהר מפתחות . 134
299) .

ב״ר יוסף ה״ר חדש. אהרן הולדות 116.



יצחק תולדות — 619 — אהרן תולדות

 בבלי התלמוד מאמרי .אלפרנגי יהודה
 ר״ן מהרש״א רי״ף תוס׳ רש״י עם וסוגיות

:4ס ,תקל״ו ,שאלוניקי : ומפרשים וריטב״א
 )עי׳ .ציון ומבשרת אהרן תולדות 117.

. תג״ר(
 אליהו ל הוא התשבי אליהו תולדות 118•

 שלמה ה״ר מאת יקרות הערות עס ,בחור

. 8ס , 1856 לייפציג, :באבער
 ריש ביוסיפון נזכר .אלכסנדר תולדות 119.

 מן לר״ע עינים מאור בס' והובא ע״ש פ״ו
 וכ״כ לעברי שהעתיקו שס ול י״נן ס' האדומים

. ע״ש בפל׳ג
 בנימן ב״ר יוסף ה״ר .הארץ חולדות 120.

 הבע״ח מיני כל שמוח ח״א . שיינהאק דוב
 ונקרא למחלקוהס מוצאם ומקוס וטבעם

 .8ס ,חר״א ,ווארשא :החיים תולדות
 וח״ג הערות רל״ט עם הצמחים תולדות ח״ב

 :הערות ל"ט עם כנ״ל המוצקים הולדות
, 8ס , "טהרי , שם

 אהרן מרדכי ה״ר .האדם בני תולדות 121.
 הבל יושבי לכל הימים דברי .נינצבורג

 . הזה הדור ימי עד ישוב לכלל בואם מיום
 : רומה חרבן עד קדם ימי כל קורות ח״א

 עוד החלקים ויתר .8ס , 1835 ,ווילנא
. בב״י

 אליקים ה״ר ישראל גדולי תולדות 122.
 ,מיץ :א׳( )אות א׳ חוברת .כרמולי

. 8ס , תקפ"דו
 מרדכי לה״ר ישראל גדולי תולדות 123.

 לברכה צדיקים זכר וס׳ גירונדי שמואל
 ס׳ כמעשה שניהם .ניפי חננאל לה״ר

 דבריהם ורוב חיד״ח לה״ר הגדולים שם
 ביחד נדפסו . איטאליא גדולי בחולדות רק

 , טריאפטי : מזה ועמוד מזה עמוד
. 8ס ,1853

 המאור בעל הלוי זרחיה ה״ר תולדות 124.
 ה״ר מאת וכו׳ הערות עם ספריו וקורות
. 8ס ,תרי״ג ,פראג :רייפמאנן יעקב

 .הארץ( תולדות )עיין . החיים תולדות 125.

 אוקלידוס מס׳ מאמרים הי״ג תולדות 126.
 ותשו׳ לאספקלאוס וט״ו י״ד מאמר ותולדות

 האחד וס׳ אוקלידוס בס׳ לשאלות אחד חכם
. 835 רח״ם ב״י : להראב״ע

 בה״ר ליב יהודה ה״ד .יהודה תולדות 127.
 תנ״ך פסוקי לכל ומ״מ מפתח . כ״ץ נפתלי

 .)ש״י תי״ז ,פראג : שמעוני ילקוט בס׳
 . תי״ט : 405 ע' וצעדגער דרס״ה ח״ב ופירשנו

. 4ס ,תט״ה( : 472 ,ן( ורובענס

 דובער ב״ר יוסף ה״ד . יוסף תולדות 128.
 מגלות המש על פי׳ . ליסקאווע אבד״ק

 ועל . 2ס ,חקנ״ז ,המ״ד : וסוד רמז בדרך
. 4ס ,)רוסיא( חמו״ד : לבד שיה״ש

.יוסף( דברי )עיין ,יוסף תולדות 129.

 קלמן ה״ר .מתתיהו בן יוסף תולדות 130.
 הערות: עם פלאוויוס יוסף הולדות .שולמאן

. 8ס , 1859 , ווילנא
 יעקב חיים ה״ד . יעקב תולדות 131.

 :חז״ל לשונות וקצת עה״ת חי' .וורשאגא
. 2ס ,תקכ״ב , שאלוניקי

 אברהם ב״ר יעקב ה״ד .יעקב תולדות 132.
 ,ביאליסטאק : ברכות מס' על חי׳ .הלוי

. 2ס ,תקס״ו
 .אלבה די יעקב ה״ר .יעקב תולדות 133.

. 4ס ,שס״ט ,ד״ו : התורה כסדר דרשות
 אליעזר ב״ר יעקב ה״ד .יעקב חולדות 134.

 מקראות קצת על פשטיס . אייזגשטאט

. 8ס , תק״ל ,לונדון :ואגדה ומשנה
 ב״ר אריה יעקב ה״ד .יעקב תולדות 135.

 ,לעמבערג :הש״ס סוגיות כמה על .מרדכי

. 4ס , 1862
 חיים ב״ר יעקב ה״ר . יעקב תולדות 136.

 : הפרשיות כסדר תורה חי׳ .איילנבורג

. 4ס ,תפ״ו , פיורדא
 בית ,יעקב אהל )עי׳ .יעקב תולדות 137.

,אהרן( תולדות , יעקב שארית , יעקב

 יוסלי יעקב ה״ר .יוסף יעקב תולדות 138.
 כסדר עה״ת נעלמים פשטיס . מפולנאה

 : בעש״ט הר״י רבו בשם וגם הפרשיות
 , שם . תק״מ , קאריץ . תק״ט ,מעזיבוז
 ,לעמבערג . תקע״ז ,מעזיבוז * תקמ״ג

. 2ס ,1858
 . חדאד יצחק ה״ר . יצהק תולדות 139.

. 4ס , (1761) תקכ״ב ,ליוורנו : הלכות חי׳
 יוסף ב״ר יצחק ה״ר .יצחק תולדות 140.

 .דודו( : )וי״א הב״י מרן של זקנו קארו

 : מאמרים על ופשטיס התורה על פי׳

 , די״ט ריווא . 2ס , רע״ח , קונשטנטינא
 , ד״א . 2ס , שי״ח , מנטובה . 4=ס , שי״ח
. 4ס , חס״ח

 .לוצאטו יצחק ה״ר .יצחק תולדות 141.
 הר״מ ביד וראיתיו : ב״י , שונים שירים

.נ״י לעעעריס

 משה בכ״ר שמהה ב״ר .יצחק תולדות 142.
 החבורים כל כולל .הקרא; הלוצקי

 תפלות וזמירות שירים כמו שלו הקצרים
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 ודרושים רבות וחידות שונים ופיוטים ושליחות
 דברי ושחר וקינות ומליצות ואגדות שונים

 : לפרטים חלק וכל חלקים ב׳ . פרטיים חפץ
. )אר״ץ(

 . יצחק מטעמי )עיין . יצחק תולדות 143.
.ציון( שערי . יצחק עולת

 ח״ר אברהם. בן יצחק תולדות 144.
 . כ״ץ אברלש ר׳ אברהם ב״ר יצחק
 : בראשית ע״ס רק ונדפס התורה על דרשות

. 4ס ,תקנ״ו , שם . תנ״א , פפד״א
 רומי ל׳ עם .הנוצרי ישוע תולדות 145.

. 8ס , 1705 ,ליידן : הולדריקא י. י. ע״י
 . בעער פרץ ח״ר ישראל. תולדות 146.

 הנערים לחנוך בקצור תנ״ך ספרי כל ספורי
 דקדוק כללי קצת ובסופו והערות ת״א עם

 חקנ״א ,פראג : מוסר והנהגות למתחילים

 . חקנ״ו( :80 ע׳ וצעדנער דצ״ז, ח״א )ופירשנו
 קורות ח״ב כנ״ל עוד . 8ס , 1810 ,ווין

 )עיין .פני בית חרבן עד בבל מגלות ישראל
 והערות ח״א עם הנ״ל ח״א עוד .ספר( קריח
 עם הנ״ל ח״א כמעשה וח״ב ככתבם הנ״ל
 מנחם ה״ר ע״י ככתבם והערות ח״א

.8ס ,1845 ,ווין בר״ישטערן: מענדיל
 . מאיר וואלף ח״י .ישרון תולדות 147.

 הבית בנין עד כנ״ל חנ״ך ספרי כל ספורי
 שטעון ה״ר ע״י והערות ח״א עם השני

. 8ס ת״ר, ,פראג : פריינד
 הספרים אוצר )עיין .ישרון תולדות 148.

• ובהערות( 854 סי'

 ה״ר בנו ע״י בנעט מרדכי ה״ר תולדות 149.
 היי ימי תולדות א( : ב״ח . עבריל יעקב

 :חז״ל ומאמרי מקראות באורי ב( .הנ״ל אביו
. 8ס , 1832 ,אפען

 אייזיק יצחק ח״ר . משה תולדות 150.
 בארח ע״ה רבינו משה לידת ספור . קגדיא

 : ומליצות שירים קצת ובסופו ושיחה שיר
. 8ס , תק״ץ , ווארשא

 ימי קורות לוצאטו חיים משה ה״ר תולדות 151.
 .חובר וכו׳ עליו עבר אשר וכל והבוריו חייו

 בהקדמת ונדפס לעטערים הר״ט ע״י בקצרה
 ה״ר ע״י בארוכה ונס . זה עי׳ עז מגדל ס'

. יו״ד מכתב נ׳ בכ״ח ונדפס אלמנצי יוסף

 • )הרמבמ״ן( מנחם בן משה רבינו תולדות 152.
 וכל חייו ימי חולדות . אייכיל יצחק ח״ר

 בו ונעתק ול״א בלה״ק שחיבר וחבוריו קורותיו
 :וקלה צחה בלשון ירושלים ספרו טופס גס

 א׳ מכתב ועם עוד . 8ס ,תקמ״ט ,ברלין
. 8ס , 1814 ,ווין לא/מרעיו: שכתב בסופו

 .שיפער פייביל נאפוליון.ה״ר תולדות 153
 וגבורתו תקפו מעשי וכל זה חיל איש קורות

 , ווארשא :מותו יום עד חייו ימי כל
. 8ס , 184...

 שמעון ב״ר נח ח״ר . נח תולדות 154.
.4ס חק״ץ, ווארשא, : דרושים י"ט . מליסא

.רבה( מדרש )עיין . נח תולדות 155.

 העניך ב״ר עוזר ה״ר .עוזר תולדות 156.
 כל סיום על ודרושים חי' .הענינשטיין

 ,פראג : עלך הדרן ע״ד הש״ס בכל מסכת

. 4ס ,תקפ״ד
 .עיר( רחובות )עיין .העולם תולדות 157.

 מדרשים ובתי וחכמיהם העמיס תולדות 158.
."ג. 1287/3 רוסי די ב״י :בתבל המהוללים

 קאשמן ברשימת מצאתי .עמנואל תולדות 159.
.ו.\2 305, ן( תקס״ב משנת

.ודינה( אפר משלי )עיין . עפר תולדות 160.

 , ליסא :ענר עקיבא ה״ר תולדות 161.
 שהוא ונראה 4794 ]רח״ם . 8ס , 1838

. לקאעמפף[
 הגהות )עיין .איגר ר״ע תולדות 162.

. (—ר״ע

 מהרי״ט ע״י בל״א חובר .רש״י תולדות 163.
 ותקוניס רבות הערות עם לעברי ונעתק צונץ

 ,לעמבערג :הלוי בלאך שמשון ה״ר ע״י

.8ס ,1840
 ב״ר ליב יהודה ה״ר .רוםיא תולדות 164.

 , ומלכיה רוסיא קורות .גרמייזא דוב

. 4ס , 1836 סדילקאוו, : מל״א נעתק
 פוילוס ומכתבי השלוחים תולדות 165.

 ואולי . והבקרת הבחינה בכור הובאו לרומיים
 ב״י :ממנטובה בריא״ל יהודה לה״ר הוא

. ״\נ 1268 רוסי די

 קלונר שלמה ה״ר . שלמה תולדות 166•
. )שי״ג( :ב״י ,רות על באור .מבראדי

 זעליג חיים ה״י . השמים תולדות 167.
 התכונה חכמת ידיעת .סלאנימסקי

 וחשבונות (0ן111)^ הראות הכמת ויסודי
 הכל לקוייהס ועתותי ולירה לשמש המהלכים

 נחשת לוחות שני עם וכו' החדשות שיטות כפי
.8ס , תקצ״ח ,ווארשא :תכוניות לוחות וי״ב

 בכ״י נמצא .והארץ השמים תולדות 168.
. מהותו פורש ולא א״ל יו

אבות(. חסדי )עי׳ .וארץ שמים תולדות 169.

 חיים שמשון ח״ר .שמשון תולדות 170.
. 4ס ,תקכ״ו ,ליוורנו : פ״א על פי' .נחמני



אלחנן תוספות — 621 — יעקב תולעת

 .גבאי ן׳ מאיר ה״ר . יעקב תולעת 171.
 : פרד״ם ע״ד השנה מכל התפלות פי׳

 , שמ״א , קראקא . ש״כ , קוגשטגטינא
 , תק״ש ,באהוסלאוו . תקג״ט , זאלקווא

. (519 צעדנער :ב״י , הערות )עם . 4ס
 חי׳ .פינסו אברהם ה״ר .שני תולעת 172.

 וע״ד ובקיאות חריפות ע״ד עה״ת ודרושים
. 2ס , אור״ך של״ח ,שאלוניקי : מחקר

 אלכסנדר בן יהונתן ה״ר . כבוד תומך 173.
 מליצה מכתבי .אלעקסנדרזאהן הלוי

 ברלין, ת״א: עם ריבו, אנשי נגד הדור מגדולי
. 8ס ׳ חר״ה

.וחומים( אורים )עיין . תלמים 174.

 התלמוד על לפירושים הכולל פס . תוספות 175.
 מרבותינו ולהלכה הגמרא לפשט ופלפול בשו״ט

 וזולתם ואשכנז ופפרד צרפת גדולי הקדמונים
 בשמותס הנזכרים החושפות בעלי המה רבים

 רובם אשר הש״ס על שבידינו בתום' ומובאים
 שלנו תוספות ג״כ ונקראים טוך הוספות הם

 ורבים . להלן( שלגו חום׳ , טוך תום׳ )עיין
 על או הש״ס כל על תוספות חיברו מהם
 נזכרים או לגו ונמצאים מסכתות קצת

 וכן , לראשונים ש״ס וחי׳ ופוסקים במפרשים
 .כנ״ל נזכרים או הנמצאים התוס׳ מיני רבו

 פירש״י על להוסיף שבאו לפי כן נקראו ]ואולי
. הש״ס[ מפרשי בכל לעיקר שנתקבל

 לשמותם התום׳ מיני כל פה סדרתי ואנכי
 שם בספרי זכרם שמצאתי כפי א״ב ע״ס ולמחבריהם

 הרב של ובספרו חיד״א לה״ר והמסתעפיס הגדולים
 701־608011101116 0. המכונה צונןנל״א מהרי״ע

 1116ז9101• 1• 800(1• 861־110.1845, 8ס.
 קדם הליבות בס׳ הרשד״ל החכם ובדברי

. וז״ן ג'—דמ״ב
 נזכרו .מחבר שם בלי .תוספות א(
. דמ״ד( גא״ל )צונץ : ע״א ד״ח נדרים כתוס'
 מ״ק בתום׳ נזכרו . )?( הר״א תום' ב(
.)שם( :וז״ז ע"א וכ״א ע״ב כ' א', י״ע ב', די״ד
 תשו׳ בהגמי״י כ׳ .רא״ה תוספות ג(

 בתוספות וכן :וז״ל ל״ז סי' אישות להל' דשייכי
 והיה .ע״כ בעיניו ישרו זקנו שדברי כ' רא״ה
 היינו והרא״ה הראכי״ה שהוא לומר אפשר

 :וז״ל שם מדסיים אבל הלוי אליעזר ה״ר
 התשובה אורך ותמצא נ״ב הי' באביאסף( )ר״ת בא״א
 לומר אין א״כ ,עכ״ל ורא"ב ראב״ן דברי ובאור
 כהגמי״י עוד הרא״ה והובא .וק״ל הראבי"ה שהוא
 מכירה בהל' ומהם אסף האבי בשס זימני כמה
.למ״ד ופ׳ פכ״ב

 ב״ר הכדן אביגדור רביגו תום׳ י(
 ן כתובות ישנים בתום׳ נזכרו . מווין אליהו

1 :דל״ח( גא״ל )צונץ :דםג״כ

 הריב״ס. לפני שפירש הראב״ד תום׳ ה(
 .ע״ש כ״ו סי' מגלחין ואלו פ׳ במ"ק הרא״ש מזכיר

.לוי מרן בן יצחק ה״ר ואולי ? הריב״ס זה מי וצ״ע
 סוף במרדכי נזכרו .ראב״ן תוספות ו(
. שע״ג אלף סי׳ ע״ז מס'
 ונגעים אהלות מס' על תוספות ז(

 במגדל הכין אשר מרוטגבורג ב״ב למהר״ם
.״\ו, 837 רח״ם ב״י : אינשהייס

 שבת ברכות מס' על ונימוקים תום׳ ג״ח
 ותום' שלנו( בש״ס )הנדפסות יומא ותוס' ועירובין

 :וחולין מנחות ושבועות בבות וג' נדרים גיעין
.מ׳( דף גא״ל )צונן

 או )אואוירא איבורא תוספות ח(
 מאוירא ברי״ט משה ה״ר .אייברא(

 וגדולות רבות תוספות חיבר (£¥1־60)\
 שבועות ותום' דו״ב ערכין מתוס' כנראה
 וז״ז. הר״ו סי׳ רוטנבורק מהר״ם ותשו׳ דלה"ב
 מקומות בכמה הנזכרים איבורא תוס׳ שהם ונראה

 פ״ו ב״מ אשרי והגהות דג״א ביצה בתוס' כמו
 . ק״ע שרש ומהרי״ק כ״י קדושין ותזס׳ ד׳ סי'
 סי' סנהדרין במרדכי הנזכר משה ה״ר תוס׳ וכן

 נשו״ת והרא״ם נ״ב שרש מהרי״ק ולעדות .תתקל״ז
 בגליון תוספותיו כתב ל״ז סי' עמוקים מים

 בימיו התלמוד שרפת גזרת מפני )ואולי האלפסי
 בכמה שלנו ברכות בתום' לזה וסמוכין .ד'( ה״א

 מפורש ובדכו״ב האלפסי דברי על דשו״ע מקומות
 . אלפסי<< הרב מדברי מאיבורא הר״ם הוכיח >>כן

 שתוס׳ ז״ל מיכל הר״ח הוכיח מזה כי ונראה
 ועי' .מאיבורא הר״מ מיסוד הס שלנו ברכות

 דכא״ב ביצה תוס' ,דמו״ב ברכות תום' ג״כ
 ר׳ אחי של ע״ס דכב"א סועה ובתום׳ .ודלו״ב

 וואטיקאן ובכ״י . ע״ש משה ר׳ אחי וצ"ל מאיר
 הוא ועעות הזקן ר״י תלמיד שהי׳ כ' 441/ד

 ואחיו .ע'(—דל״ח שם )צונן :הבחור ר״י וצ״ל
. דלהלן מאיבורא הר״ש היה

 בס׳ נזכרו .אלחנן ה״ר תוספות ט(
 דקיא״ב כ״מ ובתוס' ור״ג פ״ז סי׳ רעים חמים

 נזכרו נ״ב סי׳ סוף ובמהרי״ק .דכז"א ושבועות
 כס' נזכרו מגילה ועל . נדרים על תוספותיו
 מס׳ ועל . דיע״ד ל"א סי׳ להרי"ד המכריע

 :ל׳י עה״ת ישן וכפי' אשס״ד שי' ע״ז כמרדכי ע"ז
 )היינו האחרון וזה . ע״ש( דל״ד גא״ל )צונן

 והן בכ״י הרשד״ל כיד נמצאו ע״ז( מס' על
 ד״ה קודם ל״ה )כדף וכאמצג .מאד ארוכות

 יסוד כאן עד :כך כתוב נבילה( קיבת כעור
 מדמביר יצחק רבינו בן אלחנן ר׳ הרב

 ר׳ הרב יסוד ואילך ומכאן .עכ״ה הנצב״ה
 ע״פ שפירש מברינא יצחק ב״ר יהודה
 : יצחק ר׳ רביגו ב; אלחנן ה״ר תוספי

.ו'(—מ״ה דף קרם )הליבות



טוך תוספות — 622 — תוספותאליהו

 1. מנחם ב״ר אליהו ה״ר תוספות י(
 י :כ׳ הי׳ קנין להל' דשייכי שו״ת בהגמי״י נזכרו
. הס( )צוק

 י )עיין . ממוך אליעזר ה״ר תוס׳ יא(
. להלן( טוך הוספות

 ן הלוי יואל ב״ר אליעזר ה״ד יב(תוס׳
. העזרי( אבי )עיין . )הראבי״ה(

 נתן[ ]ב״ר אליעזר ה״ד תום׳ יג(
 ח״א הלקע בהבלי נזכרו • ?( )הראב״ן מטול

 : דוכתי בכמה האגור ובכפר ור"ן רמי'נו סי׳
 בפבה״ל ההביא מקום הבכל ]ודע .י״א( )ול״א

 , מנוולינוולה ר״א בתניא כתוב מעול אליעזר ה״ר
 כניס ואס . כנודע בספרד עיר היא ועוליטולה ■/ :
שמביא ספרדיות תוססות הם אולי בתניא הדברים .

 קרי וזימנין ע״ב בהרש ומהרי״ק שכ״ז סי׳ באגור /
. מולדתם[ ארן ע״ש וזימנין מחברם ע״ש להו

 שמואל ב״ר אליעזר ה״ר תוספות יי(
 עז במגדל נזכרו . )הרא״ם( יראים בע״ס כמיץ

 )צונן :פ״ו אסורות ומאכלות פ״ד ברכות הל׳
 בכ״י חיד״א ה״ר ראה חולין מס׳ ועל .הם(

. בשמו ח״א הלי ושה״ג ס״ה א׳ בול״א כמ״ש
 מגרמיזא אלעזר ה״ר תוספות טי(

 להם קורא והרא״ש ,ב״ק מס׳ על )הרוקח(
 : דעו״א כתובות מקובצת שיעה עיין .פירוש

. דל״ו( גא״ל )צונן
 במהרי״ק נזכרו .אלפסי הוספות טז(

 . יו"ד סי' מינן מהר״י ובהו"ת ול״א ה' הרש
 קצ״ז וסי׳ )א׳( קצ״ה סי' מברונא מהר״י ]ובשו״ת

 וסי׳ קצ״ח סוף מתמיה ואני וד״ה כו׳ ורציתי ד״ה
 כוונתם ואולי .ורנ״ט[ למ״ג והי' א״כ ד״ה ר״ח

 או האלפסי על שחיבר הרשב״ם להוס׳
 לשארי גם ואולי . מאיבורא הר״ט להוס׳

 בשם קראו האלפסי על ונמוקיס הגהות
 ועיין .וע״ש( ונ״ז דל״ב שם )צונן : הוספות
 ר׳ תוספות ג״כ )ועיין • נ״ב שרש במהרי״ק
. להלן( ישראל

 יצחק ב״ר ברוך ה״ר תוספות יז( ~
 זבחים מס' על התרומה( )בע״ם מגרמיזא

 תוספותיו גס בס ומזכיר שלנו בש״ם נדפס
 :ודקח״ב ודעב״א דמע״ב ע״ש . וב״מ ליבמות

.להלן( תמיד תוס׳ ג״כ ועי׳ .דל״ו שם )צונן

 חולין במרדכי נזכרו . ר״ג תוספות יה(
• דמ״ה( קדם )הליכות : תתקע״א[ פ״ג]סי׳

 . גורניק אי כורניס תוספות יט(
 יש״ר למה״ר חכמה גובלות ה' בהקדמת נזכרו

 לשון הביא קצ״ה כלל הלבות גופי ובס׳ . מקנדיא
 הובא קמא ריש ובשי״מ קמא ריש גורנין תוס׳

ה״ר תלמיד בשם מעע בשנוי בעצמו ההוא הלשון

 נקיא פרן ה״ר תלמיד שתוס׳ אפשר זה וכפי פרץ.
 )שג״ב : מחברים קצת בפי גורגיס תוספות בשם

. במקומו( הלי ושה"ג ה'
 קצת באורי נמצאו נמרים מהררי הבס' ודע
 667, ף רד״א .]מאיר למהר״ס סוגיות
 נזכר תתפ״ו סי׳ ב״ב ובמרדכי . מגורניש בל״ר[

 • תתק״ן ד״א בשנת שהיה מגורניש יהודה ר׳
 . מדורניס דוד ה״ר מזכיר הנ"ל מעוך והר״א

 נזכר ביוחסין ]אבל . דקסד״א ד״ק יוחסין עיין
 ע״ש מעוך והר״א בינו יחש שוס מבלי לחוד הוא
 איז•^ להם יש אם ידעתי ולא . דקכד״ב[ ד״א
. דמ״ב( גא״ל )צונן :אלו תוס׳ עם יחש

 .תוספות נליון או כליון תוספות ב(
.טוך( תוספות )עיין

 שנכתבו חולץ מס׳ על תוספות כא(
 ולא 206 מינכען בכ״י נמצאים ק"כ ה״א

 שהם שלנו מתום׳ הס שונים ואס הס מי נודע
 .במקומו הלי ושה״ג ג' שג״א עיין . עוך תום'

 ויש כ״י חולין על תוס׳ נמצאו ז״ל לרמש״ג גם
. א׳ ת׳ תג״י עי' .שבידינו מהנדפס שנויים בס

 בהגהות נזכרו חזקיה ה״ר תוספות כס(
.דמ״ה( קדם )הליכות פ״ב ריש שבת מרדכי

 מובאים . חיצוניות תוספות כג(
 ונקראו .וז״ז ונזיר ב״מ אשכנזי לר״ב בשי״מ

 שהם שוך תום׳ או שאנן חוס׳ שאינם לפי כן
 : מחבריהם נודעו לא וגם שאנן מתום׳ קצור
.דמ״ד( שם וצונן במקימו שלי ושה"ג ח״י )ול״א

 אליעזר ה״ר .טוך הוספות כד(
 הר״ט ותוס׳ שאנץ תום׳ קיצר ממוך

 והוסיף לעיל( איבורא תום׳ )עי' מאיבורא
 חידושי וגס אחריהם שהיו גדולים חי׳ עליהם

 או גליון תוס׳ ונקראו בגליון כתב עצמו
 אשכנזי ר״ב להם קורא וכן תוספות נליון

 מסכתו׳ ברוב שלנו תוספות והס ,שלו בשי״מ
 שלי- ושה״ג ג׳ הג״א )עי׳ בתלמוד הגדולות
 גס עוד בס ובאו שענו ונראה .במקומו(

 המסדרס ואולי .שאחריו הדורות גדולי חי׳
 ]אבל .מקינון הר״ש תלמיד היה האחרון

 מהרש״ק שנקרא מקינון ר״ש :״״ל כ׳ בש״ק
 מטיך ר״א תלמידי ע"י הוספות כתב

 ע״ש .עכ״ל טוך, תוספות שמו על ונקראו
 שונצינו גרשום ה״ר המדפיס כי . דמא״ב[ ד״א

 קונשענעינא ד׳ לרד״ק המכלול ס׳ בשער כ׳
 המספר ס' או המספר מלאכת ס׳ ובשער רצ״ג

 מפירדא משה ה״ר זקנו האבי רצ״ד הנ"ל ד׳ לרא"ס
 משה לה״ר חמישי דור היה רט״ו( ה״א חי )אשר

 שונצינו הר״ג וזה . פוך הוס' מבעלי א׳ משפירא
 צרפת ערי ושאר גיניברי מעיר עוך תוספות הביא
לקתו ומהם והדפיסום התוספות של הורתם חדרי



יצחק תוספות 623 ר״י תוספות

 1 טוך תוס' נראו לא מקדם כי • והדפיסום בויניציא
 כמקומו שלי ושה״ג כ׳ שג״א )עיין • כעולם
. ׳^מ—טדל״ גא״ל וצונן

 . הזקן ד״י בס ונזכר ר״י תוספות כה(
• דמ״ד( שם )צונן :של״ו סי׳ בתשב״ן נזכרו

 קצור .כ״ץ מהר״י תוספות כי(
 לר״ב בשי״מ הובאו . ב״ק מס׳ על מתוספותיו

 רוטנבורג מהר״ם בדור שהיה ונראה .אשכנזי
דמ״ב(• )שם הכהן: יהודה ר׳ קרובו הוא ואולי

 ישעיה לה״ר הס רי״ד תוספות כז(
 והדפיסם הראשון( או )הזקן טראגי די

 קדושין מס' על ברוך לבית בעז יהושע ה״ר
 ודלא . הגמרא סביב הריטב״א חי' עם

 חוס' עם קדושין דמם׳ ע״ג דקע״ט שכתב כסה״ד
 י״ג )שג״ב :ור״ן ורשכ״א וריטב״א ורמב״ן רי״ד

 חגיגה ר״ה מס' ועל .במקומו( שלי ושה״ג
 ועל .זה עיין יצחק, אהלי בס׳ נדפסו ותענית

 ומשם שלו המכריע בס' גס תענית מס׳ קצת
 שבת מס׳ ועל . זה עיין העדה עיני בס'
 מצאתיו לא ואנכי דנ״ח שם צונן ]כ״כ רח״ם בכ״י

 לסדר הרי״ר ותוספי .כה[ עד חיים באוצרות
 שהם נראה 931 רוסי די בכ״י אשר נשים

 )ושה״ג כ' י' בשג״ב חיד"א ה״ר שמזכיר פסקיו
 שיטותיו ראה יה״ש וה״ר . ע״ש בשמו( ח״א שלי
 :דקמ״ז תר״ב ציון עיין . מסכתות כמה על כ״י

.דנ״ח( שם )צונן

 מס׳ על יהודה רבינו תוספות כח(
 ובתשו' הרשב״א ובחי' בפוסקים נזכרו . ברכות
 ובכלבו חמן הל׳ סוף ובהנמי״י מ״ג סי׳ ד״ס מהר״ם

 בכ״י יאה חיד״א וה״ר .ל״ז הי׳ ריש דט״ו
 תלמיד החסיד לר״י שהם מתוכם ומוכיח

 נזכרו דקיב״ב חיים ארחות ובס׳ . הזקן ד״י
 מהר״ס ובשו״ת . יהודה לרבינו סוכה תוספות

 לבתיא יהודה ה״ר חוש' מובא ר״ה סי׳ ד״ק
 תוספות מזכירים א׳ די״ב ע״ז בתום' גם . ע״ש

 א׳ ול״ב ד׳ ול״א ט׳ )שג״ב : ע״ש יהודה רבינו
 תוס' מזכיר דסד״ד ובכלבו .במקומו( שלי ושה״ג
. ע״ש ז״ל הר״ף בשם הכונס בפ׳ יהודה יבינו

 מפאריש יהודה ה״ר תוספות כט(
 של חתנו ליאון שיר המכונה יצחק ]ב״ר

 יבמות מש׳ על יהוסף[ ב״י אברהם ה״ר
 ד׳ )ול״א :קס״ח שיש מהרי״ק בשו״ת נזכרו
 מהר"ם בשו״ת ב״ב מס' ועל במקומו( שלי ושה״ג

 הנ״ל שהוא והנכון ־ ע״ש תתקנ״ז סי׳ ד״ס
 בתוס' כמו שלנו בתוספות תדיר נזכרו ותוספותיו

 צונן ועיין . וז״ז ע״ז ומרדכי דמז"א חולין
. ו׳—דל״ה גא״ל

 נתן ב״ר יהודה ה״ר תוספות ל(
 הראב״ן( ואחי רש״י של חתנו .)הריב״ן

 : תרצ״ו סי׳ סנהדרין מרדכי בהגהות נזכרו
• דל״א( שם )צונן

 לאוין בסמ״ג ונזכר פסחים מם' פי׳ ג״ח
 סופה עד יט״ב מדף מכות מם׳ ופי' . ע״ש ע"ט

ע״ש. החסר חותנו פירש״י לתשלום שלנו בתלמוד נדפס

 . יוסף או יהוסף רבינו תוספות לא(
 ז' )שג״ב תרפ״ו סי' לר״ת הישר בס׳ נזכרו

 שופטים הל׳ ובהגמי״י במקומו( שלי ושה״ג ד' ול״א
 הוא ואולי . וז״ז פ״ר שלנו ובתום' כ' סי' שו״ת
 שבת בתוס׳ הנז׳ מאורליאנש יוסף ה״ר

 .דל״ג( שם )צונן :וז"ז ודקז"ב ודמא״א דיב״א
 לה״ר שה״ג ספרי על שהוספתי חדש שט ]ובקונט'

 תוספות :בזה״ל וכתבתי בו הארכתי חיד״א
 .תקפ״ו סי' לר״ת הישר בס׳ הוזכרו יוסף ה״ר
 הרשב״ם לפני יוסף ה״ר שפירש התוס׳ והס

 תשובה בהגמי״י אשר בתשובתו הריצב״א כמ״ש
 מפורש וכן .ע״ש י״ז שי׳ שופטים לס' דשייכי
 הישר בס' תחלתה רק אשר שמשו; לה״ר ר״ת כתשו׳

 :וז״ל וא״ו סי' דל״ב ז׳ בכ״ח וכולה תקצ״א סי'
 אחי בהן שפירש יוסף הר״ר תוס' בידו אין שמא
 שוב :וז״ל כ' דפה״ד הישר ובס׳ וכו' אחר פי׳

 שנתוספו בתום׳ ומצאתי( בדקתי )צ״ל ומצאת בדקת
 י״א זה יושף וה״ר . וכו' שמואל רבינו לפני

 לר״ת ג״כ השואל דאורלייגש יוסף ה״ר שהוא

 הוא ואולי . שם לו השיב ור״ת דעח"א הישר בם'
 אורליינש גדולי משני א׳ יצחק ב״ר יוסף ה״ר

 . ר״ת לפני דינין בעלי שני תעצומות שהגישו
 שהי' בנדיט שין יוסף ה״ר שהוא נראה ויותר

 כ״ט סי' רש״ל בשו״ת כמ"ש הרשב״ס מתלמידי
. שם[ ומ״ש ח״א בשה״ג זה ועיי; . ע״ש

 מרבותינו הוספות יומא תוספות לב(
 י! רד״א כ״י : הצרפתים התוספות בעלי

יומא תוס׳ שאינם לשמוע וקרוב . 853,
 עיין .מיוטנבורג מהר״ס מיסוד שהם שלנו
. מ׳ דף גא״ל צונן

 יוסף ב״ר יחיאל ה״ר תוספות לג(
 ובכלבו חמן הל' סוף בהגמי״י נזכרו . מפאריש

 שלי ושה״ג ד׳ ול"ב י' )שג״ב : קי״ד סי׳ סוף
 מ״ו סי׳ )כ״י לסמ״ק הר״ף ובהגהות .במקומו(

 תתקכ״ד סי׳ חולי; ומרדכי ע״א( נ׳ דף ובנדפס
• דל״ט( שם )צונן :ע״ש

 יצחק ב״ר יעקב ה״ר תוספות לי(
 דשייכי שו״ת בהגמי״י נזכרו . יעב״ץ המכונה

. דל״א( שם )צונן : ט״ז סי' קני! להל׳

 מאיר ב״ר יעקב ה״ר תוספות לה(
 הס .)ר״ת( חס רבעו המכונה מרומרוג
 עיין .שלו הישר כס׳ והנדפסיס הנמצאים

. דל״ב( שם )צונן : זה

אבדתם ב״ר יצחק ה״ר תוספות לי(
.79
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 קיצר הוא .ריב״א( או )ריצב״א הבחור
 מסכתה על החיו משאגץ הר״ש הוספות

 וצונן ע״ש 839 רח״ם בכ״י והס בכורות
.ה׳—דל״ד גא״ל

 אשר ב״ר יצחק ה״ר תוספות לז(
 דיז״ב שועה בתום׳ נזכרו .)ריב״א( הלוי

 ובם' דנוו״א יומא ישנים ותום' דכב״ב וקינים
 . ור״ט ר״ח ור״ז ]וקצ״ד[ קנ״ח סי' רעים תמים
.דל״א( שם )צונן : הראשון התוספות בעל והוא

 . מדופירא יצחק ה״ר תוספות לה(
 )ול״א : קל״ד סי' הקצרות מהר״ס בשו״ת הובאו

 צונן הרב ולדעת .במקומו( שלי ושה״ג ע״ש י״ט
 בן שמואל ב״ר יצחק ה״ר הוא דל״ג( )שם

 מפורש וכן . ע״ש הזקן ר״י והוא ר״ת אחות
 ה״ר תום' )עיין כ״י בנו אלחנן לר׳ ע״ז בתום׳

• לעיל( אלחנן

 . יעקב ב״ר יצחק ה״ר תוספות לט(

 שי׳ בדלב״ב כמו תדיר לר״ת הישר בס׳ הובאו
 כמה וז״ז • ע״ש מפורש תר״ד שי׳ ובדשע״ד ש״ז

 כתוב )דיד״א( צ״ע פי׳ בסוף :כמו בר״ת זימני
 . בדפג״ב וכן יצב״י( : הסי׳ בתוך )ושם תיצב״י

 דכז״א רנ״ב וסי' )דכב״א( ר״י בסי' יצכ״י תום'
 היה זה יצחק שה״ר הרשד״ל דברי ונרחין . וב׳
 אליעזר ה״ר שאלת מסוף זו ועדותו , ר״ת של בנו

 ושלום וביתם רבותינו ושלום :וז״ל שמסיים לר״ת
 בן אליעזר כנפש לנצח רבינו בן יצחק רבי מורי

 ונם׳ . ה'—דל״ד ו׳ ב״ח עיין , ע״כ שלמה
.לדעט״א והנמשך דעח״ד ע״ש הזה הסיום חסר הישר

 מאיר ב״ר יצחק ה״ר תוספות מ(
 : תי״ז סי' כ"י בראבי״ה נזכרו .)ריב״ם(

. דל״ב( גא"ל )צונן

 מרדכי ב״ר יצחק ה״ר תוספות מא(
 כ״י בראבי״ה נזכרו . )ריב״ם( מריגנשפורק

 ע״ג סי' ב״ב למהר״ם שמחות ובהל׳ ת״כ הי'
 . דל״ג( )שם :דרצד״א אבלות הל׳ ובהגמי״י

 אור מלשון מזכיר קכ״א סי' א״ז מהר״ח ובשו״ת
 ונראה , ר״ת לפני שפירש מב״ב ריב״ם תום׳ זרוע

. כנודע ר״ת מתלמידי שהי' לפי הוא זה כי

 במרדכי נזכרו . ריב״ם תוספות מב(
 אבל הל׳ במ״ק ושם • תתע״ח[ ]סי' פ״י ב״ב

 ריב״ס בתום׳ מצאתי וכן כ׳ תק״כ[ אלף ]סי'
 .דמ"ה( קדם )הליכות : ריב"א לפני שפירש
. וצ״ע[ , חדש כאן ואין מהנ"ל א' הוא ]ואולי

 .ראובן ב״ר יצחק ה״ר תוספות מג(
 : דמג״א כתובות שי״מ עי' . לרש״י בהגה״ה נזכרו
. דמ״ב( שם )צוק

 !שמואל ב״ר יצחק ה״ר תוספות מי(
 1 עלמס' הזקן(. )ר״י ור״ת הרשב״ם אדווח בן

 א' רב והעיד בנ״י חיד״א ה״ר ראם .קדושין
 י״ב בול״א במ״ש עצמו ר״י תום' שהם ידו בכתב

 רח״ם באוצרות נמצא זה וב״י .במקומו שלי ושה״ג
 קצת מפקפק צונן מהרי״ע והרב . ע״ש ^2 838

• כעת דבריו אבין ולא דמ״ה גא״ל עיין . בזה

 הס ארבעה . ישנים תוספות מה(
 שאמן תוספות א( : והס ,כן הנקראים

 כמו נדפסו שלא הראשונים תוספות ב( .ככלל
 זה לפני הגז׳ קדושין מס' על הזקן ר״י תום׳
 אשר ע״ז מס׳ על בנו אלחנן ה״ר ותום'
 שנדפסו ישנים תוס' ג( .הנ״ל שד״ל בכ״י

 ואח״ז הש״ס( סוגיות )עי׳ תצ"ו שנת בברלין
 ישנים ב״י תוספות ד( .התלמוד דפוסי ברוב
 חולין הוס׳ כמו הנדפסים שלנו מתום׳ גם

 דלעיל ק״ך ה״א משנת 236 מיגנען בכ״י
 מכ״י שגעתקו ש״ם הי' או .וע״ש ב״א סי׳

 ויבמות ביצה חי׳ :כמו תוספות לבעלי ישנים
 ישן מכ״י שנעתקו בש״ס סוגיות איזה ובאור

 שנת בכאזיל ונדפסו ממגנצא הר״ב בשם
, ן׳(—דמ״ה שם )צוק : וכדומה 4ס , ש״ם

 שבידינו יומא למס' ישנים תוספות מו(
 תרומת מש׳ שנראה כמו שאנץ חוס' הם

 הם פפד״ט בדפוס כי ודע .צ״ד סי' הדשן
 הס פרופס בד״א אבל ,ומשובשים מוטעים
 )שג״ב : זה[ ]עיין יצחק שיח בם׳ וכן מתוקנים

 בתום' אבל . במקומו( שלי ושה״ג ט״ז ול״א ח׳
 להר״ם שהם לעין נראם הנ״ל ברלין ד׳ ישנים

 דל״ז )גא"ל צונן מהרי"ט הרב גס וצמ״ש מקוצי
. ידו על שאנן תום׳ נתקצרו ואולי • ע״ש ודמ״ה(

 ב״מ ב״ק מס׳ על ישנים תוספות ס
 ומסתמא ^. 808, ף רר״א ב״י : ויבמות

. הנ״ל ארבעה מכלל א׳ הם
 במרדכי נזכרו ישראל. ה״ר תוספות טח(

 ושה״ג ג' )ול״א : בהגה״ה[ ארמ״ד ]פי׳ דע"ז פ״ב
 תוספותיו חיבר הנראה ולפי • וז״ז במקומו( שלי
 בקונטרס עיין . הגמרא על ולא האלפסי על

. יו״ד דף ב׳ עתיקים דברים

 במרדכי נזכרו לוי ה״ר תוספות מט(
 קצת לפקפק יש אבל . ת'[ ]סי' פ״ד סוף ב״מ

. מ״ס( דף שם )צוק :נשמו

 ברוך ב״ר מאיר ה״ר תוספות נ(
 אהלות מס׳ על תום' )עיין .מרוטנבורג

• לעיל( וכו'

 שמואל ב״ר מאיר ה״ר תוספות נא(
 הישר בס׳ בנו ר״ת הזכירם .רש"י של חתכו

 וצונן במקומו שלי ושה״ג ו׳ )שג״ב :רנ"ב סי׳
. דל״א( גא״ל

חסדאי ב״ר משח ה״ר תוספות גב(
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 ר״י הי׳ ברונא מהר״י בפו״ת נזכרו .תק״ו( )ר"מ
. וכו'( דתשפ״ב תרי״א בעק״ד )כרמולי : ורע״א

 י״ט ב״י משה ה״ד תוספות נג(
. לעיל( איבורא הוספות )עיין . מאיבורא

 מאיר ב״ר משה ה״ר תוספות נד(
 פ״ח ומצה חמן הל' בהגמי״י נזכרו . מפירארה

 הה )צונן :ופ"ד פ״ג י״ט והל׳ פי׳יא תפלה והל׳
 וכן :וז״ל כתוב שה חו״מ בהל׳ ]אבל • דנ״ז(
 ■ כתיבת יהודה ה״ר של דברכות בתוס׳ מצאתי

. וכו'[ מאיר ב״ר מפירארה משה ה"ר של ידו

 באגור נזכרו . ספרדיות תוספות נה(
 .ע״ש( במקומו, שלי ושה״ג י״ט )ול"א :שכ"ז הי'

. וע״ש דנ״ז( גא״ל )צונן :ע"ב שרש ובמהרי״ק

 לפני שכתב עזריאל ה״ר תוספות נו(
 פ״ו ב״ק מרדכי בהגהת כ״כ .פרץ רבינו רבו
 )הליכות : מרדכי הגהות בעל והוא פ״א[ ]סי׳
 בפירוש שמו נזכר לא שם ]אבל .דמ״ה( קדם
 כן נראה אמנם מרדכי הגהות בעל שהוא "ש מ וגם

 מוכרח אינו זה בכל ואולם בהג״מ מקומות מכמה
 ב״מ מרדכי ועי׳ . מקומות בכמה כן מוכח ובכ״ז

 בשה״ג מרדכי הגהות ועיין .ג׳—6״5ח הי׳ פ״ו
. י״ב[ ושג״ב ו׳ ושג״א ח״ב שלי

 אליהו ב״ר פרץ ה״ר תוספות נז(
 מביא אשכנזי לר״ב בשי״מ .)הר״ף( מקורבייל

 מהכתות כמה על בכ״י ראם חיד״א וה״ר מדבריהם
 שלי ושה״ג י״ב )שג״ב : לדרך צדה בהקדמת ועיין

 מסכתא על :וז״ל כ׳ צונץ ומהרי״ט . במקומו(
 על . קע״ט הי׳ ריקאנטי בפסקי נזכרו ברכות

 תלמידיו תוספות עם נדפהו פסחים ערבי פ'
 שרש במהרי״ק נזכרו גיטין מס' על .במרדכי

 נמצאו ב״מ מה׳ על .דג״א כתובות ושי״מ צ״ח
 .(441 הי' חידושי ועי')3\2 847, ? רר״א בב״י

 על .ודיג״ב דז״א מ״ק בתוס׳ נזכרו מ״ק מם' על
 על . ס״ג[ ]סי' פ״ד הוף ב״ק במרדכי ב״ק

 .דמ״א( שם )צונץ :דלז״ב כתובות בשי״מ סנהדרין
• להלן( ר״פ תלמידי תום' )ועיין

 צרפתיות או צרפת תוספות נח(
 י״א )שג״ב :תמיד מס׳ על הראב״ד בחי׳ נזכרים

 שקרא ונראה . במקומו( שלי ושה״ג ע״ש ד׳ ול״א
 . נהירא ]ולא . דנ״ז( שם )צונן :שאנן לתוס׳ כן
 וגס משאנן מהר״ש טובא קשיש היה הראב״ד כי

 ויותר . כנודע לפניו שנה לארבעים קרוב נפטר
 הר״ש לפני שקדמו הראשונים לתוה׳ כן שקרא נראה

 ור׳ ור״י ור״ת הלוי הריב״א תוס׳ כמו משאנן
 לתוס׳ ולא ולפניו בימיו שהיו וזולתם בנו אלחנן
.כנ״ל[ אחריו ימים שהאריך משאנץ הר״ש

 ה״ר חוס׳ הס .שאנץ תוספות נט(
 ר״י תלמיד משאנץ אברהם ב״ר שמשון

 ממוך רר״א בח ואחריו .התוספות בעל

 וחוס' .טוך( תוס׳ )עי׳ לעיל כמ״ש ,וקיצרס
 .הס שהנץ חוס׳ שלנו בש״ס ומנחות שבת מס׳
 יוסף בכ״י)ברכי חיד״א ה״ר ראה )...( מה' ועל
 נמצאו ושבועות סוטה מס׳ ועל .דיא״ד( ח״א

.דל״ה( שם )צונץ :838—9] רח"ם בכ״י

 שרש מהיי״ק כ״כ ,שיטה תוספות ה(
 מחברס ידע לא אשר שהחום' ונראה • צ״א

 מהרב שקורא ע״ד שיטה תוס' להס קורא
 וטוך לשאנץ שאינה אחרות לתוס' אשכנזי

 בהגהת ואולס לעיל. זה עיין חיצוניות, הוספות
 שראיתי וכמדומה כתוב קנ״א עשין הסמ״ק
 נגד וזה , ע״ש יחיאל רבינו שיטה בתוס'

 סתם קורא שאנץ לחוס' כי ואפשר .הנ״ל
 שקורא מי יש אחרות ולתוספות ,הוספות
 א׳ )כ״ל :מחברם שידע אף שיטה הוספות

 כן נקראו צונץ ולפ״ד .במקומו( שלי ושה״ג
 יהיאל ורבינו פרץ רבינו חוס׳ לפעמים

 ונזיר לבתרא במקובלות ונזכרו .כנ״ל *מפריש
 יונה לרבינו ובאו״ה נ״ז הי' לש״ד ובהגהות וז״ז
 ובשו״ת נ״ב סי׳ קס״א שרש ובמהרי״ק ל״ו שער

. דמ״ד גא"ל צונן עיין .ע״א דר״נ זאב בנימן

 תוספות )עיין .שלנו* תוספות הא(
. להלן( התלמוד

 י״ט ב״ר שמואל ה״ר תוספות סב(
 שלנו תוס׳ ז״ל מיכל הר״ח לדעת , מאיבורא

.ל״ה( ד שם )צונץ : הם לו הוטה מס' על

 מולייר שיר שמואל ה״ר תוספות סג(
 ע״ז מס' על . מפלייזא( )הר״ש מפלייזא

 בש״ס נדפסו מהר״ף תלמידי ע״י שנתקצרו

 תוספות ועיין . ל״ז דף שם )צונץ • שלנו
. להלן( התלמוד

 נטרונאי בן שמואל ה״ר תוספות סי(
 עיין ע״ז מס' על . )רשב״ט( הראב״ן חתן
 בקוה״ד ]אבל . דל״ג( שם )צונץ : נ׳ דף ז׳ כ״ח

 ה״ר הוא הראב״ן חתן דרשב״ט כתוב דיד״א
.שם[ ז׳ בכ״ח וכ״כ טוביה ב״ר שמשון

 שמואל ב״ר שמחה ה״ר תוספות סה(
 מהר״ם בשו״ת נזכרו הוריות מס׳ על משפירא.

. ז׳(—דל״ו שם )צונץ : ע״ש קנ"ד הי׳ הקצרות

 במרדכי נזכרו שמשון. ה״ד תוספות הו(
 ואינם תפ״ה[ הי' ]ריש ופ״ו של״ד[ ]הי׳ ס״ב ב״מ

 קדם הליכות בס׳ הרשד״ל לפ״ד שאנן תוספות
 חתן רשב״ט תוספות הם ואולי . ע״ש דמ״ה

 שם הרשד״ל בדברי העיון ואחר .הנ״ל הראב״ן
 ואומר הבא וכל .דבריו לסתור ראי' שהביא ״ל נ

. ודו״ק משתביש לא שאנץ תוש׳ שהם

 תוספות הם התלמוד. תוספות סי(
ל״ח על שבידינו בבלי בתלמוד הנדפסות
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 י או הנדפסות תום׳ ג״כ ונקראות מסכתות
 כמ״ש טוך תוספות הס רובם .שלנו תום׳
 1 תוספות מהם ויש .מוך( תום׳ )עיין לעיל

 : . ומנחות ועירובין שבת חום׳ כמו שאנץ
 . מפלייזא הר״ש מיסוד הס ע״ז תום׳
 ותום' מאיבורא להר״ש הס סוטה חוס'

 מאיבורא הר״מ אחיו מיסוד הם ברכות
 הם זבחים תוס' • לעיל( איבורא חוס׳ )עיין

 תמיד תום׳ ג״כ )ועיין ברוך רביכו מיסוד
 מרוטנבורק למהר״ם הס יומא חוס׳ להלן(.

 מכות סנהדרין נזיר נדרים ביצה חושפות
 תום׳ • פרץ רבינו לתלמידי הם ומעילה

 תענית תוס' .יצחק רבינו לנכד הס מ״ק
 תוש' ובעל החושפות מבעלי מאוחר מזמן הם

 : אמרות מש׳ על גם תום' חיבר חגיגה
 . עוד בדבריו וצ״ע וע״ש דמ״ו( גא״ל )צוק

 למהר״ם שהס נראה בכורות ]ותוספות
 קובץ המאשף מתלמידיו לא׳ או רוטונבורק

 וע״ש י״ח פי׳ ע״ש . הארוכות תשובותיו
. ודו״ק[ תר״א פי׳ ג״כ

 כ״ר יצחק ויבינו תלמידי הוספות פח(
 שבלת כ״י ח״א הלקט שבלי הרב כ״כ .אשר
 ]ובשה״ל . במקומו( שלי ושה״ג י׳ )ול"א :רכ״ה

 לתלמידי קטן מועד תום' : כתוב ע' שי' הנדפש
 פי׳ לר״ת הישר בס׳ ג״כ ונזכרו . ז״ל[ ריבי׳א
 בהו שדא שם ]ור״ת . דל״א( גא״ל )צונן :רס"ב
 הוא יב״א ר׳ הרב שמתרץ ומה :וז״ל של נרגא

 המעתיקים • תועפות אותם עשה לא והוא תירץ לא
 שגוגות רובם כי תפמכו ולא שמו על קראום
• עכ״ל[ ומצאתי ובדקתי

 . ישראל הר״ר תלמידי תוספות סט(
 לר״ב ב״ק בשי״מ בקצור הובאו מדבריהם רבים

. מ׳( דף שם )צוק :אשכנזי

 על .פרץ רבעו תלמידי תוספות ע(
 כ״י גדול קובץ ז״ל חיד״א ה״ר ראה ב״ק מש'

 שהוא ונראה .במקומו שלי ושה״ג ה׳ בול"א כמ״ש
 ן ב״ק מס' על פרץ רבינו תום׳ בשם הנדפס

. 2ס , תקע״ט ,ליוורנו
 הרשב״ם תלמידי תוספות עא(
 דפה״ד לר״ת הישר בס׳ נזכרו רבם. בפני שחיברו

 לפני שנתוספו בתום' ומצאתי בדקתי שוב :וז״ל
 כתובות תוס' ג״כ יעיין . וכו׳ שמואל רבינו

 . (1) הערה ופס דל״ב שם )צוק : "א ע ד״ע סוף
 יוסף ה״ר או יתוסף ה״ר תוש׳ שהם ]ונראה

. שם[ ומ"ש זה עיין ,דלעיל
 ברוך. רבעו ים.יר תמיד תוספות עב(

 י״א ע״ב:)שג״ב סוף דט״ז שלפנינו יומא בתוס' כ״כ
.תמיד( מש׳ על פי' )ועיין • במקומו( שלי ושה״ג

 פי׳ בס מובא לתעניות הוספות עג(

 ז״ל חיד"א ה"ר ראה . ענין בכל כמעט הגאונים
 אות ח״א שלי ושה״ג ט' ג׳ בולי׳א כמ״ש בנ״י

. 5 שי׳ ג׳
 אבד״ק אהרן ה״ר אהרן. תוספות 176.

 קושיות על ישוב .בפינסק ואח״ז קראטינגע
 מס׳ וקצח ומועד זרעים סדר כש״ס החוש׳

 : הקבלה ע״ד ודרושים חילוקים וקצת נדה
. 2ס , תרי״ח , )ק״ב( חמ״ר

 נהוס מנחם ה״ר . בסורים הוספות 177.
 על פי׳ .מטשאוום ליב יהודה ב״ר

 . 2ס , תקס״ט ,שקלאוו :מועד תוספתא
 כמבואר וקדשים נזיקין נשים ע״ס ג״כ וחיבר
. ע"ש , בשער

 סי׳ גיטין ס׳ )עיין . בסורים הוספת 178.
• והערות( 82

 עד נדפסו שלח הוריות מס׳ על תוספות 179.
 .אברהם ב״ר אליהו ה״ר ע״י מלוקטים עתה
 )רד״א חש״ד , דיהרנפורט : איטינגען הלוי

. 2ס , חשו"ר( :424, ? וק״ד .תקמ״ב
 מגלתתענית, )עיין . חדשים תוספות 180.

. משניות(

 ב״ר יוסף חיים ה״ר חיים. תוספות 181.
 . התורה כשדר חדופים . יצחק יהושע

. 4ס ; 1861—2 , טשערנאוויץ : ב״ח
 קלונר שלמה ה״ר .טוב יום תוספות 182.

.)שי״ג( :ב"י ׳ יו״ט הל' על חי' .מבראדי

.משניות( )עיין .טוב יום תוספות 183.

 שמות )עיין ספורים. יום תוספות 184.
. באר?(

ירושלמי(. תלמוד )עי׳ מהרי״ק. תוספות 185.

 בה״ר נחום מנחם ה״ר הר״ם: תוספות 186.
. מנחם( זכרון )עיין . פייוויש א״ש יעקב

 תנא )עיין .הגולה מאורי תוספות 187.
. אליהו( דבי

,המזבח( קטרת )עיין .מהר״ם תוספות 188.

 בקצור דינים לקועי . מרובה תוספות 189.
.)שי׳יב( : י״ד מש״ע

.ספרא( )עיין .העזרה הוספות 190.

. משניות( )עיין עקיבא. ר׳תוספות 191.
 תום׳ להם נמצא שלא מש׳ קצת על תוספות 192.

. שבע( באר )עיין :שלנו בש״ש

 ישעיה ה״ר .לציון ראשון הוספות 193.
 על מ״מ וחושפות והקונים הגהות .ברלין
 שאלת )עיין . 4ס ,תקע״ה ,ווין : הש״ס
. תלמוד( . תורה . שלוש

באורים הם התורה. על תוספות 194.
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195. .

196. .

 כתוס׳ ופירש״י התורה פסוקי על וחידושים
 התום׳ בעלי הקדמונים מרבותינו התלמוד על

 נמצאו אלה וגם .התורה כסדר וזולתם
 על התוספות מיני שרנו כמו שונים נפנים

 בכ״י מהם שנים חיד״א ה״ר ראה וככר . התלמוד
 בם' מהנדפשים שונים ושניהם מזה זה פונים
 ח״ב שלי ושה״ג ע' ד׳ שג״ב עיין . זקנים דעת
 נמצא ^2 32 ווין ובכ״י . זקנים דעת ד׳ אות

 ממגנצא בר״ש הר״ב לתלמיד עה״ת תוס׳
. ע״ש ,החכמה בע"ס

 . מזרחי אליה לה״ר סמ״ג תוספי
 , קונשטנטינא :הסמ״ג על ובאורים נימוקים

. 4ס ,רפ״ו

203.
204.

205.
206.
207.
208.

197.
198.

199.
200.

201.
202.

 . הוספות תוספי או הרא״ש תוספי
 על ז״ל הרא״ש שחיבר ממש הוספות כמו הס
 וכמה כמה על מהם לנו ונודע הש״ס כל

 מס׳ על :כמו בדפוס וגס בכ"י מסכתות
 על . 2ס ,תקל״ו ,ליוורנו : וכתובות יבמות

 בטולידה הקכ״ד משנת ב״י , ונזיר נדרים מס'
 ונמכר קיירא מעיר עישנדורף החכם מקרוב זה הביא
 סנהדרין מס' על . ברוסיא הקיר״ה ספרי לאוצר

 הר״א מיד מחדש ,זה הנקנה באוקספורד ב״י
 שבועות מס' על .די״ט( א׳ )המזכיר :אשכנזי
 כוטה מס׳ על .עולב( שם )עיין ,ומגילה

 )עי'־ קדושין מס׳ על .האופנים( מראה )עיין
 )עיין / ותמיד הודיות מס׳ על .רקם( מעשה

 לשון ועיין , וכו׳ והראב״ר הרא"ש פי'
 י{ רד״א בכ״י נמצאים ב״מ מס' על .חכמים(

 ה״ר ראה מס' קצת ועל . \.2 854—5,
 שמביא קדשים סדר כל מלבד בכ״י חיד״א
 ובתשובות הדיר. בליקוטיו אשכנזי מהר״ב
 שעשה בפירוש מבואר ב׳ סי׳ נ״א כלל הרא״ש

 מגדים פרי כבעל ודלא . ע״ש הש״ס על תוספות
 פסקיו הס הרא״ש תוספי כי שסובר לי״ד בהקדמתו

 פירשע נמשך ]ואחריו הרא״ש פסקי קצור היינו
 ע״ש[ השסי״ן דפוסי בקצת שנדפסו ול דנ״ח( )ח״א

 שאנן תוספות על בנויים הרא״ש שתוספי ונראה
 פי' על בגוי שהוא להרא״ש זרעים סדר פי׳ כמו

 זרח אבן מנחם ה״ר וכ״כ . משאנן הר״ש
 ופסקיו הרא״ש כשמזכיר לדרך צדה ס׳ בהקדמת

 .במקומו( פלי ושה״ג י״ז ול״א י״ד )שג״ב : ע״ש
 ,הרא״ש( תוספי )עיין .תוספות תוספי

 ראשית )עיין .קציר בסורי תוספת
.קציר( בכורי

 .יעקב( בכורי )עיין .בסורים תוספת
 .דור חסדי )עיין .הבכורים תוספת

. האדמה( פרי
 . הברכה( מקור )עיין . ברבה תוספת
 .דוד( הסדי )עיין .הדיינין תוספת

209.
210.

211.

212.
213.
214.

 .דוד( חסדי )עיין .כתובה תוספת
 .היכיני אברהם ה״ר .מרובה תוספת

 שלי ושה״ג נ״ד א׳ )שג״א : התוספתא על באור
. בשמו( ח״א

 .דוד( חסדי )עיין .מרובה תוספת
 .שם( )עיין .קדושה תוספת
 .לשון( מענה )עיין .דרבנן תוספת

 מייזליש רפאל ה״ר . שבת תוספת
 דינים חידושי . מחוקק וחלקת הב״ח נכד

 בדברי ועירובין שבת הל' ש״ע על ובאור
 . 2ס ,תקכ״ז , פפד״א : להלכה האחרונים

 עוד בו ונוסף בתרא מהדורא תוס' עם עוד
 מקדמונים ולקוטיס באורים פלאים ס׳

 : ש״ע ד' על האחרונים בדברי והגהות
. 2ס ,תקס״ו , זאלקווא
 ,דוד( חסדי )עיין ♦ שבת תוספת
 ושירים מכתמים )עיין . שירים הוספת

. שונים(
 אושיעא ור׳ הייא ר' חיברה . תוספתא

 נחמיה ר' תוספתא■ שסתם ואחרי .רבה
 חייא דר' ברייהוח שכוללת חיד״א לה״ר נראה

 לו ויש נחמי' דר' ותוספחות אושיעא ור׳
 .במקומו שלי ושה״ג ע״ז ול״ב עיין .ע״ז ראיות
 לבאור קצתן המשנה כסדר ברייתות כוללת
 ועלו המשנה על להוסיף וקצתן המשנה דברי
 בסוף ונדפסו . רבות אגדות ג״כ בה ובאו
 עם ז״ז וגס .אלפסי( )עיין האלפסי ספרי

 עס זרעים סדר על כמק: שונים פירושים
 יונה ה״ר פי׳ ועם מווילנא הגר״א •הגהות

 ]וח״ב . 4ס , תקנ״ט , ווילנא : גרשון ב״ר
 . בווילנא[ המחבר נכדי ביד בב״י עוד להמפרש

 , תוספאה תנא חי' עם וקדשים זמ״ן ע"ס
 עם ונזיקין זמ״ן ע״ס .תוספא( הנא )עיין

 ע״ס .דוד( חסדי )עיין .פרדו דוד ה״ר פי'
 )עיין :הנ״ל הגר״א ופי' הגהות עם טהרות
. הקדש( טהרת
 התלמוד סדור מזמן מאוחרות תוספתות עוד ויש

 . דנ״א גא״פ צונן : פ״ב חולין רא״ש עי׳
.זהר( )עיין .תוספתא
 .אלהות( יהוד )עיין .ההגיון תועליות

 מוסר דרכי כל .הרלב״ג תועליות
 פרשיות מכל היוצאות התועליות וכל ומדות

 הרלב״ג שסידרם כפי האדם להנהגת ההורה
 : לבדם ונדפסו לוקחו ומשם עה״ת בפירושו

 ונוספו הנ״ל עוד .4ס ,ש״י טרינטו, די ריווא
 נביאים מספרי היוצאות התועליות כל עליהם

 ועם נ״ר על בפירושו שנמצאים כפי ראשונים
שם, הרופא: מרקריאה יעקב מר׳ הקדמה
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 ה״ר ע״י בל״א הנ"ל כל עוד .4ס ,ש״כ
 בסוף ונדפס בליץ יצחק ב״ר יקותיאל

 להלן(. חנ״ך תורה, )עיין : שלן בל״א התנ״ך

 בעניני קדמון פ׳ . האירים תועלת 215.
 הראב״ע פי׳ על חיים מקור בפי׳ הובא . הטבע
. ע״ש ז' ל״ב דברים עה״ת

 . שקולים במאמרים לאברים תועלת 216.
 . פאלקירא אבן יוסף ב״ר טוב שם ה״ר

.י״ב צד המבקש ס׳ בריש מזכירו

225.

225.

217.

218.

219.

220.

 "ק אבו משה אהרן ה״ד .ראם תועפות
 איזה ובתוכם ש״ע ד׳ כל על שו״ת . יאס
 שמעלקא שמואל ה״ר לבנו שו״ת

 , זאלקווא : טויבעש שלום ה״ר ולנכדו

. 2ס , 1855
 יצחק ב״ר אליקים ה״ר .ראם תועפות
 ,אזמיר : עה״ת המזרחי על פי' .גאטינייו

. 2ס ,תקכ״ז
 דוד בה״ד יצהק ה״ר .ראם תועפות

 עם אחא דרב שאלתות על פי' .פארדו
 מפתחות וגס השאלהות ומפתחות הפנים
 :)וצעדנער תקע״ז ,שאלוניקי :בסופו פירושו

. 2ס ,תקע״א(
 ברוך מרדכי ה״ר .ראם תועפות

 עה״ת ורא״ס רש״י על פי' .קאראבלייו

 הטעיות ולוח והוספות השמטות לוח ובסופו
 על יצחק וזכרונות ,יצחק חיי ם׳ ועמו

 לבנו דרושים וד׳ ולקוטיס ש״ס וחי׳ המזרחי

. 2ס , תקכ״א ,ליוורנו : יצחק ה״ר

 מונסון אברהם ה״ר .חיים תוצאות
 החיים עין ׳ס ץתיושק שבליי .האחרון
.כ״י , אבואלעפיא למהר״ח
 קושיות ליישב טוב יום מוצאי ס׳ חיבר זה וע״ד

 י״ז ש״ע על הדעת עץ ם׳ ג״ח :תוי״ט הרב
 היד״א וה״ר , שו״ת אברהם אשל ושפר
 • במקומו שלי ושה״ג ל״א ול״א עיין .נכ״י

 .וידאש די אליהו ה״ר . חיים תוצאות
 בעצמו שקצרו הכמה ראשית מספרו קצור

 .חש״ר פראג, :התפלות כוונות קצת תום׳ עם

 ,תג״ן , דיהרנפורט . 8ס , חש״ר , קראקא
 , )רושיא( חמ״ד .חקס״ז , זאלקווא . 16ס

 שושן לקוטי ובסופו עוד . 8ס ,תקע״ז
 , ד״א :השל״ה מספר ותשובה מוסר עניני

. 8ס ,ת״י

221.

222

223.

224.

227.

228.

229. ן

.230

 אהרן ב״ר חיים ה״ר .חיים תוצאות
 שחיטות הל' י״ד ש״ע על הי׳ .טויבער
 וקצור והערות פי׳ עם ע״ד סי׳ עד וטרפות

. 4ס , תקצ״ד ,פרעסבורג : סימן מכל
 בנימן ב״ר חיים ה״ר .חיים תוצאות

 בחור לר״א שירה פרקי ס׳ קצור . בוכגר
 : בל״א ופי' בקצור הפעלים בניני ח׳ עם

. 8ס , ע״ת ,המבורג

 שמעיה ב״ר משה ה״ר ,ראם תועפות
 ,ליוורנו : הרא״ס דברי על . אלקאים

. 4ס ,תקפ״ה
 הל׳ הסמ״ג על הוספות . ראם תועפות

 וחנוכה ולולב סוכה ולאוין עשי! ויומא שופר
 בעטר״ה שנת קושט׳ מדפוס ופסחים ומגילה

 רמי״ג )לשון :דפין קכ״ז . ב״י הגהות עם
 ד' מסמ״ג הורס או בפ״ע ס׳ הוא אם ידעתי ולא

. כן( דהו מאן לו וקרא הנ״ל קושט׳

 !הלוי מאיר ה״ר .ועוגב כנור תופש
 , אילת ,שיר דברי מש' שירים . לעטעריס

 ! . 8ס , 1860 ,וויען . נוספות ועוד השחר

 איש מסע ספור .ישראל ארץ תוצאות
 עד המקומות וכל הארצות בכל מאשכנז קדוש
 ב״ר מרדכי ה״ר מכתב ]ובסופו לא״י בואו

 שיט ט״ו ד׳ ליל הנכתב מרויכטיץ ישעיה
 : 8ס , ח״ט , ד״א : בירושלים[ שוכ״ן שגת

 . 4ס , ת״ט , שם : בל״א כנ״ל עוד .)ש״י(
.ע״ש[ ,תנ״ז : גס שכ"ה ]וסה״ד

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

 אברהם ב״ר יוסף ה״ד .חיים תוצאות
 ,ד״ו : חולאים מיני לכמה רפואות .כוכבי

.6 / ״1£
 עניני .קוזין לוי ה״ר חיים תוצאות

...שאלוגיקי : ותשובה מוסר

 מהרה״ו. ק שמואל ה״ר חיים. תוצאות
 • במקומו( שלי ושה״ג ל״ב )ול"א :כ״י ,עה״ת פי'

 *שת , חדש אור )עיין . חיים תוצאות
. חורה( , ידות

 .אונגרשבראד נטע נתן ה״ר .יין תוקף
 1069, ף רד״א כ״י ע"פסוד: פורים עניני

 צבי יצחק ה״ר . התלמוד תוקף
 און באנשי תשובות ס׳ נגד . מרגאריטן

 : ומספד דרושים ובסופו ,היילפרין לר״ס

. 8ס , (1849) הש״ד ,אפען

 רופא שלמה יוסף ה״ר . המעלה תור
 . וד״א במוסר והנהגוהס ת״ח הל׳ . מקנדיא

 כובלות לס׳ אשכנזי מיץ שמואל ה״ר הקדמת עיין
. חכמה

 )עיין ...לוי יעקב ה״ר .המעלה תור
. צ״ע ולי אזוב( אגודת

 פתרון .מרימנו ידידיה ה״ר .תורגמן
. יה״ש ב״י :איטלקי לל' בתנ״ך קשה מלה כל
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 כתובים ׳ נביאים ׳ תורה
• )תנ״ך(

 יהוד הוא משה הורה או תורה ספר 238. .
 ספרי שאר עמו נלוו .לנו אשר הקדש ספרי

 ונקראיס וכתובים נביאים ספרי והם הקדש
 , קדש מקראי ,קדש כתבי הכולל בשם

 ספרי וארבע עשרים גם קדש □פרי
 בר״ת וגס ספרים כ״ד בס שנמצא לפי הקדש
 סדר לפי ומחלקותס ופרטן . תג״ך בקצרה

 : הס בדפוס אצלנו הנמצאים חנ״ך ספרי רוב

 התורה זאת משה. תורת או תורה א(
 לחמשה נחלקת ישראל בני לפני משה שס אשי

 בכולל ונקראים חומשים או ספרים או חלקים

 חומש ההמון ובפי תורה חומשי חמשה
 בפרט נקרא וחלק חלק וכל . בסתם חומשים

 ן . בראשית א( : והם והתחלתו ראשיתו ע"ש
 . במדבר ד( . ויקרא ג( . שמות ב(
 ישראל חכמי לקצת חבל . דברים ה(

 ובספריהם העמיס חכמי לכל וכן וספריהם
 ס׳ יקראו בראשית לס׳ : ענינס לפי נקראים

 שמות לס׳ ,6606818 ובלע״ז הבריאה
 לס׳ , 2x0(108 ובלע״ז היציאה ס׳ יקראו
 ובלע״ז נהנים תורת יקראו ויקרא

 הפקודים חומש במדבר לס' , 16¥1 (16118
 יקראו דברים ולס' ,טז?1ם6ז1 ובלע״ז
. 1)611(61*0110111111111 ובלע״ז תורה משגה
 נחלקו נביאים ספרי . נביאים ב(

 ראשונים נביאים א( : ואחרונים לראשונים
 . יהושע א( :והס ספריס ד׳ כוללים

 . וב׳ א׳ שמואל ג( . שופטים נ(
 אחרונים נביאים ב( . וב׳ א׳ מלכים ד(

 . ישעיה א( : והס ספריס ד׳ ג״כ כוללים
 . עשר תרי ד( . יחזקאל ג( . ירמיה ב(

 י״ב בו שיש לפי כן נקרא האחרון וזה
 שחוברו שונים לנביאים קצרים ספרים

 . הושע(1 : והס יאבדו לבלתי אחד לספר
 . עובדיה ¥!( . עמום (11! .יואל (11

 . גחום (¥11 . מיכה (¥1 . יוגה ¥(
 . הגי ;\( .צפגיה צ!( .חבקוק (¥111

.מלאכי . זכריה \(1

 י״א כוללים כתובים ספרי . כתובים ג(
 . משלי כ( .תהלים א( : והס מפריס

 : והס מגלות חמש ח( ז. ו. ה. ר. . איוב ג(

 . איכה (111.רות !!( .השירים שיר (1
 . דניאל ט( , אסתר ¥( . קהלת ¥!(

 . ונחמיה עזרא או וב׳ א׳ עזרא י(
. וב׳ א' הימים דברי יא(

הקדש כפרי וארבע עשרים הם אלה

 חלוקי עוד ויש .שבכתב הורה לנו הנקראים
 לא אשר כותביהן בקצת וגס בסדרן דעות

. בס לדבר המקום זה
 אלו קדש ספרי בהעתקת כי הקורא וידעת

 עוד כתובים בסוף נמצאים העמים לשונות לכל
 מקובלים ואינם בידינו נמצאו שלא ספרים כמה

 פסוקים מהם הובאו שלנו בתלמוד גס כי אף לנו
 מהרי״ל הקדמת )עיין להלכה וגם ולדרשה לאגדה

 גם כי אפס . סירא( בן ס' להעתקתו זאב בן
 הקדש ספרי משאר ערכם נגרע העמיס בעיני

 שפירושו אפוקריפא בשם להם יקראו ולכן
 אותם שמצאו ואומרים . ונגנזים נסתרים ספרים

 יוני• או וערבי ארמי בל' וקצתם כשדי בלשון קצתם
 ה״ר ע״י ללה״ק שנעתקו הסדר ע״פ הס ואלה

 ונדפסו בהמבורג פרענקיל זעקיל יצחק

 . זה עיין אחרונים, כתובים הכולל בשם
 הכמת ג( .ברוך ס׳ ב( ובי. '6 חשמונאים א(

 בבבל. התנין ה( בל. או בבבל הבעל ד( שלמה.
 בןסירא. יהושע ח(חכמת ז(יהודית. ו(שישנה.

 . אחשורוש וספרי מרדכי חלום י( . טוביה ט(
 עזריה הפלת יב( יהודה. מלך מנשה תפלת יא(

 בתוך האנשים שלשת ושיר הכבשן בתוך
.מ׳( באות המעשים ס׳ ג״כ )ועיין . הכבשן

 הרי״ז היה אחד לא כי הקורא ידע זאת עוד
 , ללה״ק הנ"ל הספרים את שהעתיק הנ"ל פרענקיל

 בלה״ק גם מהם העתקות נמצאו ואחריו לפניו גם כי
 רוב א( :כמו פי׳והערות עם גם וקצתם בל״א גס

 .נתן בר חיים ה״ר ״יע ל״אב הנ״ל הספרים
 מכבי ויהודה יהודית ב(ס' ס׳המעשים(. )עיין

 . 8ס ת״ע או תע״ה , םפד״מ : בל"א וערביה
 ספרי ג( • בל״ר( ושם .861 ,0 רד״א )עי׳

 נדפסו, ולא בן־זאב מהרי״ל ע״י החשמונאים

 ושאר ברוך ס׳ ד( . יהודית לס' הקדמתו עי'
 ה״ר ע״י ובאור ת״א עם הקצרים ספרים

 מן נוזלים )עיין . פלעסנער זלמן שלמה
 מנשה ותפלת ברוך ס׳ עוד ה( .לבנון(
 מישאל חנני' וזמירות בכבשן עזריה ותפלת
 המוני לל״א ומתורגם ללה״ק נעתק ועזרי'

 : זיבענבערגר דוד בר יצחק ה״ר ע״י
 ס' הדפיס זה ]ולפני . 8ס , תר״א , ווארשא

 חכמת ס׳ י( .טוביה[ חיי בשם כנ״ל טובי׳
 נפתלי ה״ר ע"י בארוכה ומבואר נעתק שלמה

 ס׳ ז( . שלמה( חכמת )עיין . וויזל הירץ
 בן־זאב: מהרי״ל ע״י ובאור ת״א עם יהודית

 כנ״ל עוד . 8ס , 1819 ,שם , תקנ״ט ,ווין
 בר״ד יצהק ה״ר ע״י ומבוא ול״א באור עם

 • 5ס ,ת״ר ,ווארשא :הנ״ל זיבענבערגר
 סירת בן ס׳ או ס־רא בן יהושע חכמת ח(

 ונקרח וויטמונר משה ה״ר י ע" נעתק הנ״ל
שד . 8ס ,הכ״א ,ד״א : יושר ארחות
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 סיבאסטיאן ע״י רומית העתקה עס תנ״ך.241

 : ה׳ מקדש ששם ונקרא מינשטער
 עוד . 2ס ,ש״ו , שם . רצ״ה , באסיליא

.4ס ,ת״ק ,לייפציג :שמיד ע״י נעתק כנ״ל

 לנוסח יוני והרגום אונקלוס תרגום עס תנ״ך.242
 והרגוה ככתבם שומרוני ותרגום זקנים ע״ב

 וכושי וערבי וירושלמי( ה״י )הוא ארמי
 עם רומי בל׳ ובאורם כולם והעתק ,ופרסי
 הגהות ועם נוסחאות וחלופי שנויים שאיי

 . בזה הדעות וכל ומסרוה וכתיב קרי וחלופי
 המשכן כלי לכל חותם פהוחי צורות ועם

 המטבעות ומכל וביהמ״ק המשכן ומעשה
 לגבולותיה א״י ומפת ומשקלות ומדות

 ע״י רומי בל' היטב מבואר והכל וסביבותיה
 בלשונם ונקרא וואלטאן ב. הנוצרי החכם

 8113113, 8ג0ז3, ?011§101ג( €0קש160-
 ,לונדון : כרכים ששה 100113 610. 610•

 וח׳ ז' כרך עליהם נוסף . 2ס , 1655—57
 הלשונות לכל ערוך או שרשים ם' כוללים

 החכם ע״י הנ״ל בתנ״ך תרגומם כפי הנ״ל
 : בלשונם ונקרא קאסטעללי ע. הנוצרי

 , לונדון — . 16X10011 £10ן)13§1ס11.סס
. 2ס ! 1669

243.

244.

245.

246.

248.

249.

250.

251.

252.

 : והס לשונות בשש כנ״ל פוליגלוטא תג״ך
 ואשכנזי ורומי יוני ולשון ותרגום לה״ק

 הוטטער ע, הנוצרי החכם ע״י ואיטלקי
 : ושופטים יהושע וס׳ הורה ח״א ,הנ״ל

. 2ס , 1599 ,נירגבורג
 על רומי בל׳ בקצור הענין הוכן עם תנ״ך
 מעשה מכל הצורות כל ובראשו ,הגליון
 דגלי וסדר כהונה ובגדי והמקדש המשכן

 מטבעות וצורות במדבר ומסעיהס ישראל
 פתוחי ציורים הכל וכו' לישראל שהיו ישנות

 • 2ס ,1677 המבורג, )קוספערמטיך(: נחשת
 חלופי ועם וכו׳ הצורות בלי כנ״ל עוד

 , לפניו ונדפסים כ״י קצה ע״פ נוסחאות
 ! למטה שוליו ועל הגליון על רומי בל' והערות
 האללי : מיכייליש ה. י. להחכס

. 4ס , 1720 , ומאגדעבורג
 י איטלקי בל׳ חמורות מלות באור עם תנ״ך

 עם עוד (.18 ף, )רד״א 4ס ,תל״ח , ד״ו
 , . שצ״ה ,ד״ו :ספרדי בל׳ זרות מלות באור

 | : ספרדי לשון עם עוד . 4ס , ת״ץ , שם

 . ¥.( 986, ? )רובענס . 2ס , תקכ״ב , ד״א
 ע״פ ופי׳ קשות מלות כל באורי עם ותג״ך
 במקומן מצות תרי״ג וסדר הגליון על דקדוק

.4ס ,ש״ל ,ד״ו :ז״ל והרמב״ן הרמב״ס לפ״ד

253.

 מסורה וע״פ דקדוק ע״פ פי׳ עם חנ״ך.247

 בלע״ז המלות ופי' אמ״ה טעמי ופי' וטעמים
 . 4ס ,שצ״ט ,ד״ו :לומברוזו יעקב לה״ר

 המלות דקדוק על שי מנחת עם תנ״ך
 . להלן( ועי׳ שי מנחת )עי׳ : וכו׳ ומלא בחסר

 ,שס״ז ,ד״ו כרכים: ב׳ פירש״י עם תנ״ך
 ,ה׳—ת״ס ד״א, : חלקים ד׳ כנ״ל עוד .4ס
 :תקמ״ב )ורד״א הרגום ועם כנ״ל עוד . 16ס

 :חלקים ד' עה"ת ת״ג( , ד״א ...: ובעה״ט

 תרגום( )בלי כנ״ל עוד . 4ס ,תי״ג ,ד״א
 : חלקים ד' מנחה מגישי בשם ל״א ועם

. 4ס , תקט״ו , שם . 2ס ,תפ״ג , א ד״
 לה״ר אנ״ך הומת קצר פי׳ עם ת:"ך
 פיסא,תקס״ד. :וב' ח״א : חלקים ד׳ חיד״א

 ]פיסא, .)יוא״ל( 4ס ,תקס״ג , שם : וד׳ ח״ג
. [4ס ,תקפ"ד , שם .תקס״ג
 יעקיל לה״ר יעקב ירך כף פי׳ עם תנ״ך

 נפך קצת עם פירש״י קצור והוא סופר
 המצות ומנין בל״א חמורות מלות ופי׳ מזולתו

 גא״ל )וצונן שע״ד ,פראג : החומש גליון על

 . 8ס , שפ״ט ,)שנית( שם .ש״פ( :דרצ״נן
 עה״ה אונקלוס והרגום פירש״י עם תנ״ך
 יוסף רב ותרגום ונ״א נ״ר על יונתן הרגום

 חלק כל ובסוף הפטרות ועם ,כתובים על

 . 4ס ה',—תקע״ד ווין, :הנ״ל שי מנחת ס'
 ועם כנ״ל והתרגומים פירש״י עם חנ״ך

 ותהליס, ויחזקאל ירמיה נ״ר על הרד״ק פי׳
 פי׳ ,משלי על ונקי וקב המאירי פי'

 פירוש ,איוב על פריציל ור״א הרמב״ן
 פי׳ הוא השמעוני ופי' דניאל על הרלב״ג

 הערה דש״ב גא״פ )צונן שמעוני מילקוט מלוקט
 ירושלמי תרגום ובסופו ,ודה״י עזרא על א'(

 המסרות כל עם אסתר על שני ותרגום עה״ת
 מצות ותרי״ג להרמב״ם עיקרים וי״ג תנ״ך על

 : גדולות מקראות בשם ונקראים בפרטות

 כל עם עוד . 2ס , ר״פ—רע"ח , ד״ו
 עה״ת, ורלב״ג ורר״ק ורש״י התרגומים

 : עליהם ונוסף כנ״ל אסתר על שני ותרגום
 ומס״ק מס״ג , עה״ת וירושלמי יונתן תרגום

 ותר״ע וישעיה עה״ת הראב״ע פי׳ במקומם,
 לו, ולא קמחי לר״מ הוא אמ"ח]פי׳משלי וספרי
 וה״מ.פי' שם[ להרמ״ק(ומ״ש משלי על פי' )ועי'

 גאון ר״ס ופי׳ ואיוב ומשלי נ״ר על הרלב״ג

 עם המסרה מערכת ובסופו ,דניאל על
 ן' חיים בן יעקב ה״ר והערות הגהות

 והנגינות הנקוד ודרכי הדקדוק וכללי אדוניהו
 , ולמטה למעלה עמוד בכל הנקדן ר״מ של

 חלוקת לפי ספה״ק מכל הסדרים סימני ואח״ז
 וב״נ ב״א בין הקריאה וחלופי המסורה בעלי

שער אחרן ועד ומערבאי מדינחאי וחילופי

.80



תנ״ך — 632 — תנ״ך

 1 ד' ,ומחלקותס הטעמים דיני על הנגינות
 ככל עוד . 2ס , פ׳יח —רפ״ג ,ד״ו : חלקים

 עה״ת, בעה״ט פי׳ :עליהם נוסף ועוד הנ"ל
 קצור ,ודה"י ותר״ע ישעיה על הרד״ק פי'
 שופעים על הראשון ישעיה ה״ר פי׳

 עזרא דניאל על הראב״ע ופי' ושמואל
 קמחי לר״מ ג״כ הוא ונחמיה עזרא ונחמיה]פי׳

 .2ס . . . — ש״ח ד״ו, : להראב״ע[ ולא הנ״ל
 בס ונוסף הנ״ל ככל עוד . 2ס ,שכ״ח , שם

 בכל החסר ודניאל איוב משלי על פירש״י
 ה״ר ע״י והוגהו הנ״ל גדולות המקראות

 ח׳.—ד׳אשע״ז מורינא: די אריה יהורה
 הנ״ל ככל עוד . 2ס ,ט׳—שע״ח , באזיל
 רבים ולקוטיס פירושים עליהם נוסף ועוד
 בשם ונקראים פראנקפורט משה ה״ר ע״י

 עוד: הנוספים הם ואלה משה קהלת הכולל
 חזקוני ב( .מגלות ד׳ על הרלב״ג פי׳ א(

 .לאסקעם די לר״י נועם אמרי ג( עה״ח•
 וקצת ונ״א עה״ת מפורנו הר״ע פי׳ ד(

 לקוטיס ו( . נ״ר על יקר כלי ה( . כתובים
 באורי ז( ושופטים. יהושע על אהרן לב מס׳
 . עראמה לר״מ שמואל פסוקי קצת
 . וירמיה ישעיה על ותומים אורים ח(
 הר״ש פי׳ י( . רב בי מהר״י באורי ט(

 יצחק ה״ר פי׳ יא( .תר״ע על אלמושנינו

 לר״י הסד תורת יב( .מלאכי על גרשון

 כתובים על יהייא אבן פי׳ יג( . יעב״ץ
 . אריפול לר״ש לתורה מזמור יד( וח״מ.

 • איוב על להרשב״ץ משפט אוהב טו(

 ומלבד . שיה״ש על עראמה ר״ט פי׳ טז(
 ע״י זולתם רבים מפרשים לקוטי הליל כל

 ההורה על יז( בשם: להם וקרא הנ״ל, המאסף
 . קטנה מנחה נ״ר על יח( .מנחה קומץ

 כתובים ועל כ( .גדולה מנחה נ״א על יט(

 ,2ספ״ז—ד״א,תפ״ר חלקים: ד' ערב. מנחת
 ופירש״י ומס״ק התרגומיםומס״ג עם תנ״ך 254.

 דוד ומצודת אלשיך פי׳ ועם כנ״ל ורד״ק

 המסורה על באור וקצת נו״כ על ציון ומצודת
 , התיבות והגהות וכללים הפסוקים ומוצאי

. 2ס תק״ע,— תקס״ח , לבוב : חלקים י׳
 זה עיין . שלוחה אילה פי׳ עם תג״ך 255.

. א׳ באות
 ע׳יי וכלשונם ככתבם ל״א העתק עם חנ״ך 256,

 אפוקריפא ספרי ובסופם לוטהער מרטין
 ולשון בכתב שלהם חדשה ברית וס' הנ״ל
 : חלקים ב׳ ,כנ״ל ל״א העתק עם יוני

. 8ס ,183 ..לונדון . 4ס ,1741 , ציליכויא
 ה״ר ע״י נעתק ול״א פירש״י עם תנ״ך 257

 הכולל בשם ונקרא שלמה בט׳ מן מנחם

 .? )רובענס— תפ״ג ד״א, : מנחה מגישי

 . 4ס , תקט״ו שם, . 2ס , תפ״ט ו.(\2 989
. 8ס : ד"א וז״ז

 מיסוד במלה מלה נעתק המוני בל״א תנ״ך 258.
 בליץ יצחק בר יקותיאל ה״ר ע״י לה״ק

 שופטים יהושע על הרלב״ג תועליות ובסופו
 ,לוי( פייבוש ה"ר )בבית ד״א :בל״א ושמואל

 : ורונענס רח״ם רד"א )וש״י ח'— תל״ו
 יונה בה״ר מאיר יצחק ]וה״ר . 2ס תל״ט(,

 מקומות קצת אח״ז בו תיקן תאומים
 התנצלותו ע״ש . אחרות לדהות המתנגדות

 המ״ב אב מנחם כ״ז ב' מיום הספר בסוף
 יוזל יוסף ה״ר ע״י נעתק כנ״ל עוד .לפ״ק[

 יופף )ד׳ ד״א :הויזן וויצן אלכסנדר בר

. 2ס , תל׳יט ,עעיאש(

 חדש באור ועם צח אשכנזי תרגום עם תנ״ך 259.
 ע״י הקדמונים מפרשים מראשי ומלוקט

 ובאור ת״א :כמו שונים ומבארים מתרגמים
 להלן(. השלום נתיבות חומש )עיין ההורה על

 ת״א עם ח״מ )עיין , מגלות חמש על כנ"ל
 עשר הרי )עי' ,הר"ע על כנ"ל . להלן( ובאור

 , ההליס על כנ"ל .להלן( ובאור ת״א עם
 על כנ״ל . להלן( ישראל זמירות תהלים )עיין
 . להלן( ובאור ת״א עם משלי )עיי; , משלי
 א׳ שמואל שופטים יהושע על ובאור ת״א

 וירמיה שבו( מהפטרות )לבד ישעיה ב' מלכים
 שמואל על כנ״ל . אברניק מאיר ה״ר ע"י
 ה״ר ע״י ודה״י נחמיה עזרא דניאל ויחזקאל ב׳

 א׳ מלכים על כנ״ל דעטטאלד. שמואל
 כנ״ל .וואלפסזאהן אהרן ה״ר ע"י ואיוב

 לבאור הוספות עם בישעיה ההפטרות על
 ליב יהודה ה״ר ע״י הנ״ל אברניק הר״מ

 ראשונה נדפסו האלה הכפרים רוב .בן־זאב
 יהד ונקבצו נאספו ואה״ז כנז'. לבדם או"א כל

 ,ווין : הדשה מנחה הכולל בשם ונדפסו

 תרגום עם כנ״ל עוד . 8ס ,ס״ו—תק״ס
 על ופירש״י הטעמים נגינת ועם אונקלוס

 שבו בלע״ז מלות כל פתרון ועם התנ״ך כל
 תוס׳ ועם זה. עיין אהרן, תולדות ועם לל״א

 בשם נו״כ ספרי וקצת עה״ת חדש באור
 תקוניס ועם האמבערג הערץ לה״ר הכורם
 ע״י נו״כ ספרי רוב ובאור בת״א וחלופיס

 הכולל בשם ונקראו הנ״ל דעטמאלד ר״ש

 1817—18 ווין, :חלקים י"ט קדש כתבי
 בהשמטת קדש כתבי הנ״ל ככל עוד .2ס

 ובאורים בת״א ותקונים חלופיס ותוס׳ הכורם

 מתורגמים נו״כ ספרי וקצת הקודמים
 בר ליב יהודה ה״ר ע״י מחדש ומבוארים

,ווין :חלקים י״ט ,מפראג ייטליס יונה



תנ״ך — 633 — 1'תנ 

 הערקשהיימער: דר. המכונה ..ש. ה״ר
 ועם עודכנ״ל . 8ס , 1841—4,. ,ברלין

 ציורים ועם ככתבם בל״א והערות באור קצת
 ל. ה״ר ע״י סניטטע(51)ר.ח עץ פתוחי רבים

 : חלקים ד' ,פהיליפזאהן דר. המכונה

. 4ס , 185, . , לייפציג

 , חומש או חומשי המשה ,תורה 261.
 שונים ובפנים רכות פעמים נדפסו . חומשים

 פה אערכה מזה ואחד מזה אחד ורק , מספר אין
 : כמו ,עיני ראו ואשר כרשימות הנמצאים מן

 ,ט״ו—שי״ג , סביוניטה : נקודות בלי חומש

 ערוך ומדויק מתוקן כנ״ל עוד .24ס
 ווי ועם ס״ת כתיבת חקות בכל לסופרים
 ונקרא פיזא יהודה ה״ר ע״י וכו׳ עמודים

 : העמודים ווי ותקון הסופר עזרת בשם
. 8ס , הקב״ט , ד״א

 וטעמים נקודות עם כנ״ל חומש .חררה 262.
 ונקרא לסופרים וכו׳ ומלא בחסר ומדוייק

 כנ״ל עוד • 8ס ,תי״ט , ד״א :סופר עט
 מומחים סופרים ב' ע״י טעות מכל מוגה

 בשם ונודע ,סופרים תקון חומש ונקרא
 : רוזא ברוך שמואל — או רוזא חומש

 מוגה עוד . 8ס , סופ״ר ע״ט , ד״א
 . 8ס ,תפ״ו , שם : ספרדים חזנים ע״י
 איצק ה״ר ע״י מדויקים כליל עוד

 כנ״ל עוד .8ס תקי״א, ,ד״א :פרעמסלא
 לבנו אמת דברי קונטרס חלק כל ובסוף

 ומלא חסר עניני על פרעמסלא ... ה״ר

. 8ס ,תקכ״ז , ד״א :וכו׳

 והפטרות מגלות חמש עם הנ״ל חומש . תורה 263.
 . 2סר״ץ, אילזא, מרובעות: גדולות באותיות
 :נקודות בלי כנ״ל עוד . 4ס , ש״ר איכהויזן,

 נקודות בלי כנ״ל עוד , 4ס ,שט״ו , פירארה
.12ס שם,שצ״ו, . שמ״ח ד״ע :רש״י אותיות

 אונקלוס תרגום עם הנ״ל חומש .תורה 264.
 כליל עוד . 4ס ,שצ״א ,ד״א : מגלות וחמש
 א, )רוכענס 4ס ,שצ״א , ד״א : הפטרות ועם

. פ"ר וז״ז ,16ס שי״ז, סביוגיטה, ^(. 1181

 באותיות )פירש״י פראג :פירש״י עם תורה 265•
 :ח״מ ועם עוד . 2ס , רע״ח ,וראינה( צאינה
 . שי״ב ,קונשט׳ . רע״ה ,)שאלוניקי( חמ״ר

 , שמ״ב פראג, . שכ״ב , שם . שי״ח ,לובלין

 קרימונה, :הפטרות ועם כנ״ל עוד .מ״ז ,2ס
 כל אחר והפטרות כליל עוד וז״ז. ,2ס שכ״ו,
 כנ״ל עוד .וז״ז 2ס , רצ"א ,פראג : פרשה

 ,פראג : טובים לימים הפטרות ובסופו

 נזכר שלא ותימא ,כ״י ש״י )תוס׳ . 2ס , רצ״ח
. גא״ל( בצונ״ץ

 | כל והעתקות הכ״ל ככל עוד •8ס , 1831—4
 לה״ר לשון מרפא כשם ברש״י לע״ז מלות

 1 מתליך נבדלו ובאלה , לנדא וי הל משה

 ותהליס וחר״ע וח״מ לתורה הנ״ל: קדש כתבי
 ה״ר הוסיף הנ״ל ובאורים התרגומים שנשארו
 המעמר בשם חדש פי׳ קצת מאיר וואלף

 . ואסתר קהלת איכה רות למגלת שני ומבוא
 לנרא ר״מ ע״י מתורגם וישעיה יהושע ס׳

 ס׳ ,הליל מאיר הר״וו ע׳יי ומבואר הליל

 ר״מ ע״י ומבואר מתורגם ואיוב שופעים
 ודניאל ומשלי וב׳ א׳ שמואל ס׳ ,הליל לנדא

 ,הליל מאיר ר״וו ע״י ומבואר מתורגם
 ווייסע יוסף ה״ר ע״י מתורגם וב׳ א׳ מלכים

 ירמיה ס׳ .הנ״ל מאיר ר״וו ע״י ומבואר
 , ואשם שלמה ה"ר ע״י ומבואר מתורגם

 . בענעש א. ה״ר ע׳יי כנ״ל יחזקאל וס׳
 ונחמיה עזרא לס' ובאור ות׳יא דניאל לס' מבוא

 וב׳ א׳ דה״י .גאלרמאן מרדכי ה״ר ע״י

 הנ״ל ע ווייס יוסף ה"ר ע״י ומבואר מתורגם
 הכולל בשם חלקים כ׳ ,בראשו גדול מבוא עם

 . 8ס ,צ״ז—תקצ״ג ,פראג : קדש ספרי
 )כלי הנ״ל ככל הנ״ל קדש ספרי ע״פ עוד

 : ספר כל בסוף עליהם ונוסף המעמר( תוספות
 דובער אברהם לה״ר חדשים באורים א(

 באורים ב( מזולתו. וקצת לעבענואהן הכהן

 תנ״ך ומפרשי מבארי מכל מלוקטים ישנים
 ב״ר יהודה לה״ר והאחרונים הראשונים

 סופרים תקון וקצור ג( . בעה״ק יחיאל

 עם תפלות וסדר הכותב, מאתי וח״מ עה״ת
 הורה חלק כל בסוף פרשיות לד׳ ויוצרות ת״א

 חלקים: קדש,י״ז מקראי הכולל בשם ונקראו

 בשם עוד . 8ס , תרי״ג—תר״ח , ווילנא
 עם הליל ככל והוא לישראל אור הכולל

 ובסוף עה״ת סופרים תקון וקציר הערות חוס'
 ציון ומבשרת אהרן תולדות נוסף ספר כל

 ושום באור בשם נקרא בכללו והבאור
 ! פירשטעג- בר״י רפאל ה״ר ע״י הכל שכל

 . 8ס תר״ג,—תקצ״ט קראטאשין, : מהאל
 יונתן ותרגום עה״ת אונקלוס תרגום עם עוד
 ע״ס ובאור פירש״י ועם נו״כ על יוסף ורב

 י . 8ס , י״ג—תרי״ב , ווילגא הנ״ל: ווין ד׳
 ! עם ככתבם אשכנזי תרגוס ספר כל ובסוף

: . 8ס 1852—53 ,פיטרבירג : הערות קצת
 מקצתם או רוכס או כולם עוד נדפסו ]וכאלה

 כמו ז״ז גם ונאורים פירושים וגרעון כתוספת
 וכן . וכו׳ וקארלסרוא פיורדא באופיבאך

 1 ה״ר ע״י לכד ת״א עס ורק כלל כאורים כלי נדפסו
 1 חלקים: ד׳ קדש מקרא כשם כהן בר״י שלום

.וז״ז[ , 8ס , תקפ״ד ,המבורג

1 ע״י ככתבם בל״א והערות ת״א עם תנ״ך 260
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 ! ונקרא ופירש״י, אונקלוס תרגוס עם תורה 266.
, 4ס ,תקצ״א ,ליוורנו :אלהים מכתב

 : ופירש״י אונקלוס תרגום עה תורה 267.
 , ליסבונא . ר״ן , אישאר . רמ״ב , בולוניא

.פ״ר וז״ז , 2ס , רנ״א ,נאפולי , רנ״א

 יונתן תרגום עם וח״מ תאו״ג עם חורה 268.
 הרד״ק פי' עם והפטרות פירש״י ועם
 עקרים י״ג ובסופו ורר״ק תרגום עם ונ״ר

 מדקדוקי וקונטרס המצות ומנין להרמב״ם

 . 2ס ,רע״ו ,ד״ו : אשר לבן הטעמים
• ^(2 15, ? )רד״א

 סעדיה לרב ערבי ותרגום תאו״נ עם תורה 269.
 יוסף ב״ר יעקב לה״ר פרס ותרגום גאון

 , קוכשטאנטינא :פירש״י ועם טאווס
. 2ס , ז׳—ש״ו

 יוני תרגום עם והפטרות ח״מ עם תורה 270.
 קונשטאנטינא,שי״ב, :פירש״י ועם וספרדי

 הרמבמ״ן אבל . ^2 23, ? ורד״א ]ש״י . 2ס
 החומש דפוס מביא עה״ת לנתיבה אור בהקדמתו

 פ״ר וז״ז ראח״ס( )וכן ש״ז משנת ראשונה הזה
 בקונשטאנטיגא ש״זנדפס בשנת :שם דבריו ואלה
 נודע לא ויוני )שפאניש( ספרדי תרגום עם חומש

 אחרי בדקו פירארו בעיר אשר והרבנים .חברו מי
 דברי עם בתיבה תיבה לכוונו ודקדקו ההוא התרגום
 בעיר עעיאס עוב יום ר׳ ע״י והדפיסוהו הכתוב
 שלישית ונדפס כנ״ל(, שי״ב )צ״ל שי״ג בשנת ההיא

 עוד .וכו' באמ״ד ש״ץ בשנת ישראל בן ר״מ ע״י
 ,ותט״ו ת״ד בשנת הנ״ל ישראל בן ר״מ ע״י שם

 כי ונראה .עכ״ל תקל״ג, גס תכ״א בשנת שם עוד
 יוני תרגום עוד בו נדפס לא והלאה שלישי מדפוס

 אחד גם אין הנ״ל האחרונים הדפוסין ומכל ,הנ״ל
. י[ אתמהה , ורובענס ורח״ס ברד״א

 בשה הרמב״ן ופי׳ הראב״ע פי׳ עם תורה 271.
 ן פירש״י עם וח״מ רד״ק עם והפטרות נחמני

 1 . 2ס , רפ״ב , קונשטאנטינא : והראב״ע
 כ״י ש״י ובתוס׳ .16, ין וק"ד תקמ"ב ]רד״א
 ! ציוני עם גדולות באותיות חומש :וז״ל כתוב

 והוא ורמב״ן ורש״י תאו"נ עם הרפות אותיות

 ועס נחמני לפירושו וקרא נחמן בר משה רבינו
 עם וח״מ ורד״ק רש״י עם והפטרות הראב״ע פי׳

 הדפוס מקום נזכר ולא ישן דפוס והוא וראב״ע רש"י
 ליסבונא ד׳ הוא ולדעתי הדפוס)חמו״ד( שנת ולא
 תחו״נ עם כנ״ל עוד .עכ״ל[ .1ס נאפלום, או

 יצחק ה״ר פי׳ ועם והרמב״ן .ופירש״י
 ן ורש״י תרגום עם וח״מ על^הרמב״ן אבוהב

 1 ועה עוד . 2ס , ש״ח ,ד״ו : הפטרות ועם
 , שמ״ח ,קראקא : הפטרות על הרד״ק פי׳

 1 , שמ״ז : ^2 29, ? וק״ד תקמ״ב ]ורד״א
 1. 2ס , א'[ הכל או בפ״ע דפוס הוא אם וספק

 ,ווילמ״ד : ובע״ט ומס״ק מס״ג ועם עוד
. 2ס ,תע״ג

 וחזקוני רש״י ופי׳ תאו״נ עם תורה 272.
 והפטרות ורש״י תרגום עם וח״מ ובעה״ט

 שכ״ו, , שם . רפ״ד ,ד״ו : הרר״ק פי׳ עם
 ■ ? )רד״א של״ז , שם .\.(2 1417 , )רח"ס

 ופירש״י תאו״נ עם עוד . 2ס ,27
 שע״ח, פראג; : חלקיה ב' והפטרות, וחזקוני

 . 4ס , תמ"ה ,ווילמ״ר :ח״מ ועם עוד . 4ס
 :עקידה ובעל פירש״י עם וח״מ כנ״ל עוד

 .24, ? )רד״א 2ס , שכ״א , די״ט ריווא
 והפטרות ורש״י תרגום עם וח״מ כנ״ל עוד

 ותרגום עה״ת יונתן תרגום ובסופו רד״ק עם
 2ס , שמ"ד ,פרייבורג : אסתר מגלת על שני

 , באסעל :נ\2 30, ן וק״ד ;תקמ״ב ]רד״א
 הנלוה אהרן תולדות ע״ס דקאי ונראה ,שס״ו

.שם[ הנלויס בלוח ועי' ע״ש ,לו

 ע״י מזרחי וקצור ורש״י תאו״נ עם תורה 273.
 עם וח״מ , הרופא מרקריאה יעקב ה״ר

 הפטרות: ועם עקידה ובעל ופירש״י תרגום

2ס , שכ״א ! די״ט ריווא
 פי׳ ועם והפטרות וח״מ מסורה עם תורה 274.

 המצות מנין עם המפרשים מכל מלוקט המלות
 ה״ר ע״י המצות מבארי הפוסקים לכל ומ״מ

 ב״ר יחיאל וה״ר הלוי יצחק ב״ר יהודה

 ]ונקרא . 4ס ,ש״ז—ש״ו ,ד״ו : יקותיאל

 ספר• כל כן להדפיס אמרו כי וארבע עשרים בשם
. דל״ד[ ח״ב פירשם :תנ״ך

 וירושלמי יונתן והרגום האו״נ עם תורה 275.
 מסורה וקצת הגליון על המצות ומנין ופירש״י
 ותרגום ורש״י תרגום עם וח״מ , ובעה״ט

 ,ד״ו :הפטרות ועם אסתר מגלת על שני

 בלי כנ״ל עוד . 4ס ,ת' ,ד״א . 8ס ,שנ״א
 ]ולראח״ס . 4ס , תל״ד , ד״א : המצות מנין
 ב׳ ופירושים תרגומים ג׳ עם חומש ג״כ נמצא

ונראה . 44 ע״ש . 2ס שני׳א, ,ד״ו : חלקים
 קצת עם כנ״ל עוד . ראשונה[ פה הנז׳ שהוא

 .4ס ,תג״ל ,ד״א :יונתן תרגום על פי'
 תוס׳ ועם כנ״ל ורש״י תרגומים ג' עם עוד

 ופי׳ ישן מרש״י ונוסחאות הגהות וכמה כמה
 ומ״מ הנ״ל תרגומים בג' החמורות מלות כל

 מזהר מ״מ וקצת ומדרשים בש״ס המלות מכל
 ב״ר פייביל ה״ר ע״י הפרדס וס' וריקאנטי

 , שע"ד , הנוואה : השל"ה חתן זכריה דוד

 ונוסף הנ״ל ככל עוד . 4ס ,ת״ו , ד״א . 8ס
 ומס״ק וראב״ע הרשב״ם פי' עליהם

 ח״מ על ותרגום ,אהרן ותולדות ובעה״ט

 ופי׳ אסתר על שני ותרגום וראב״ע ורש״י

.8ס & 4ס תס״ה, ברלין, הפטרות: על רד״ק
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 תקפ״ט קאפוסט, .תקס״ו , סלאוויטא . 2ס
 הרמב״ן פי׳ חוס׳ עם עוד .פ״ר ח״ז . 4ס

 ,מ״ה—תקמ״ד ,שקלאו : חלקים ב׳ עליהם

 תרגום עליהם ונוסף הרמב״ן( )בלי עוד . 2ס
 ובעה״ט ומס״ק מפרשיהם עם וירושלמי יונתן

 ופירוש תרגום עם וח״מ אהרן ותולדות
 : הנ״ל עטר ן׳ לר״ה לציון ראשון

. 4ס , ע״א—תק״ע , סלאוויטא
 מזה הגליון ועל ופירש״י עסתאו״נ תורה 284. |

 השני ומצד וכתיב וקרי המצות ומנין בעה״ט
 חכמים שפתי פי׳ ועם אהרן תולדות

 קצור מפראג ב״ס משורר שבתי לה״ר
 תנ״ך פסוקי על ומ״מ רש״י על המפרשים מכל

 רש״י דברי מקור מוצא ומ״מ בו המובאים
 תוס' עם עוד . 4ס ,תהל״ה , ד״א :ויסודו

 המחבר ע״י הנ״ל חכמים בשפתי הרבה לקוטים
 גנ״ת, דיהרנפורט, :בגליון יד בצורת ומצויין

 וירושלמי יונתן תרגום עליהם ונוסף עוד .4ס
 פ״ר. מ״ז .4ס תפ״ט, י״א, :ומס״ק ורשב״ם

 ושפתי ובעה״ט ורש״י תאו״נ עם תורה 285.
 פי' זקנים דעת ועם החיים ואור חכמים

 ותרגום ד׳( באות )ועי׳זה עה״ת התום׳ בעלי

 זה( )עיין הכתב פתשגן עם אסתר על שני
 ,לבוב : חלקים ה׳ , לשבת תפלות סדר ועם

, 8ס , 1857
 אלשיך ופי׳ ורש״י תאו״נ עם תורה 286.

 .תקי״ט זאלקווא : פרשה כל אחר והפטרות

. 4ס ; כ״ה—תקכ״ג , פפד״א
 וחי׳ה״ר ואברבנאל עספירש״י תורה 287.

 בשם חידושים ושארי אמ״ד אבד״ק שאול

 , ד״א : הפטרות ועם החדשה החצר
. 4ס , ישי״ר א״ז

 תורה אור ועם ורש״י תרגום עם תורה 288.
 עיין בלולה מנחה ופי׳ לונזאנו די לר״מ

 ישרים, תומת ונקרא והפטרות ח״מ ועם זה,
. 4ס , תקנ״ה , המבורג : חלקים ב׳

 טוב דבק ופי' ורש״י תאו״ג עם תורה 289.
 משנה בעל הגהות עם החנוך וס' זה( )עי׳

 ,חקכ״ז ,ד״א : וח״מ הפטרות ועם המלך

 ת״י ועם החיכוך( ס׳ )בצי כנ״ל עוד .4ס
 חכמים שפתי ועם ת״י על ופי׳ וירושלמי
 ולקוטי ומס״ק ובעה״ט אהרן ותולדות
 : ורד״ק רש״י עם וח״מ והפטרות אלשיך

. 4ס ,כ״ז—חקכ״ו , מיץ
 □פורנו ע ר" ופי׳ ורש״י תאו״נ עם תורה 290.

 מווילנא להגר״א אליהו אדרת ופי׳

 שי ומנחת ומס״ק ומס״ג בעה״ט ועם
 ועם ומס״ק מס״ג על פי' שלמה מנורת ועם

חסר בדין ההורה הגהת על כליל מנחת

 1 מוסר תוכחות עוד בס ונוסף הנ׳יל ככל עוד
 לה״ר חיים תוצאות וס׳ השל״ה מס׳ מלוקע

 ,שש .תק״ג , ד״א : באסקוויץ חיים
. 2ס , תקנ״ד , ווין . 4ס , תקכ״ד

 ועליהם וירושלמי יונתן תרגום עס תורה 276.
.זה עיין ,הסמים קטרת פי׳

 ועספירש״י הנ״ל תרגומים ג' עם תורה 277.
 אסתר על פני והרגום פירש״י עם וח״מ
 עוד . 4סתל״ז,. , פפד״א הסערות: ועס
 יופי ומכלל הרשב״ם פי׳ ועם הנ״ל ככל

 ובסוף רש״י דקדוקי על רחובות באר ועם
 ,שם :להרא״ה החינוך ס׳ חומש כל

. 4ס ,תקמ״ד
 מלה העתק עם והפטרות ח״מ עם תורה 278.

 אשכנזי בחור אליהו ה״ר ע״י בל״א במלה
 . 4ס ד״ש, ,)בשווייץ( קונשטאנציא :הלוי
 ומפרשים ומדרשים מגמרא פשטיס עם עוד

 הכהן שמשון ב״ר יצחק ה״ר ע״י בל״א

 . 2ס , שס"ח ,פראג : מפראג מהר״ל חתן
 משמאל מדרשים וקצת מימין פירש״י עם עוד
.2ס פראג,ש״ע בל״א: הכל והפטרות ח"מ ועם

 ע״י בל״א במלה מלה העתק עם וח״מ הורה 279.
 ועם טיוקיס אברהם ב״ר גדליה ה״ר

 , ד״א :התורה באר ונקרא הפטרות
. 4ס ,יבשר״ו

 פירש״י קצת ועם במלה מלה ל״א עם תורה 280.
 ובסופו פרשה כל אחר והפטרה בל״א בצדו

 הערות עם וח״מ ולמועדים לחגים הפטרות
 מעשה הכל ומפתח, ברכות ואח״ז בל״א קצרות

 נפתלי משה ב״ר ליב יהודה ה״ר ידי
 . ש״ב , קרימוגה : ברעש ליב ר' הנקרא

 אויגשבורג, . 2ס שס״ג, שם, .שמ״ג באזיל,
 )פירשט . 2ס , ש״ע ,פראג , 4ס ,חש״ד

.משגגות( לו וחוששני דפ״א וח״ב דקל״א ח״א

 משה באר מס׳ בל״א המלות פי׳ עם תורה 281.
 עוד . פ"ר ח״ז ,4ס תכ״ב, ,פפד״מ : זה עיין
 המלות פי' הגליון ועל ופירש״י ח״מ עם

 את״ן, ,פראג : הנ״ל משה באר מס׳ הקשות

 ועם ופירש״י והפטרות תאו״נ עם עוד .4ס
 עוד . 4ס ,נח״ת ,פראג :הנ״ל משה באר

 : הנ״ל משה באר ועם והפטרות ח"מ עס
 4ס , תפ״ד , פפד״א ,תס״ה , זולצבאך

.שונים[ וגפנים פ״ר עוד נדפס זה ]ונדרך

 בל״א צדיו על המלות באור עם וח״מ תורה 282.
 . 4ס ע״ת, ד״א, :זה עיין שיח מלמד בשס
 י עס והפטרות עה״ת ורש״י תאו״נ עס עוד

. וז״ז .4ס ,תפ״ו , שם : הרר״ק פי׳

 אור פי׳ ועם ופירש״י תאו״נ עס תורה 283.
1,תק״ב ,ד״ו :עטר ן׳ חיים לה״ר החיים
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 שרגא לה״ר חלה שני וטעמים, ונקודות ומלא
 דובראוונא, אבד״ק שלמה ב״ר פייבוש

 תקס״ד, דובראוונא, חלקים: ב׳ הפטרות, ועם

 י אדרת ופי׳ פירש״י עם ויקרא ס' עוד . 2ס
 הורת מבאורי פי׳ תום׳ עס הנ״ל אליהו
 התלמוד על מפירש״י או הארוכים נהנים

 ב' בין הנ״ל הגר״א פי' בתוך ענין כל בשוף )ובאו
 נל הוצגו למעה דף כל שולי ועל לבנה( חצאי

 • ובראשו ,השם מצות מס׳ ויקרא מס׳ המצות
 העולה וכלל קדשים להדר הרמי"ם הקדמת

 נפלאות בע״ס ע״פ טהרות לסדר מהקדמתו
 קל פי' עם ישמעאל דר' מדות וי״ג חדשות

 יהודה ה״ר ע״י ומסודר ערוך הכל ,וקצר
 , קאפוסט : ליפשיץ יעקב ב״ר ליב

. ,תקע״ח

 ומנין ובעה״ט ורש״י תאו״ג עס תורה 291
 ע״ד המצות וטעמי וכו׳ הרמב״ס לפ״ד המצות
 , ועם לידא דוד לה״ר מקלט עיר ,מס הפשט

 מלוקטים ופירושים נמוקיס קדומים נהל פי'
 פרשה כל ואחרי ,היד״א לה״ר עוילס מגדולי

 טעמי על והגהות השל״ה מס' מוסר תוכחות

 1 הנ״ל חיד״א לה״ר הנ״ל מוסר והוכחות מצות
 ן כל ובסוף מאי״ן ובסופם אה״י בראשס וחתום

 1 הלוי, עבודת מס׳ בפוסקים מצוה כל מ״מ ספר
 1 פי' עם וח״מ שורק נהל פי׳ עם והפטרות

 המה פני הכולל בפס שניהם אשכול נהל
 תורה חומש בכללו ונקרא הנ״ל היד״א לה״ר
 । , צפת תק״ס(. , שם .תקנ״ז )ליוורנו, : אור

 ,)ק״ב חמו״ד ,תר״י ,ליוורגו . ג'—תקצ״ב

. 4ס , ב׳( — תרי"א
 לנטל י: דצ״ד( ג׳ )המזכיר ינה״ל ]ולפ״ד

ע״ש[ לבד תקנ״ה רק ולקיים ותק״ס תקנ״ז ליוורנו,

 ובעה״ט והרמב״ן ורש״י האו״נ עם תורה 292
 טובה מרגליות עם ופי׳הראב״ע וספורנו

 טובה מרגליות בס׳ מפרשיו ג׳ לקזעי הוא

. 4ס ,תקע״ז ,ברדיטשוב : זה עיי;

 ועם ובעה״ט ופירש״י תאו״נ עם תורה 293,
 הורוויץ: הלוי פינחס לה״ר יפות פנים פי'

 ונוסף כנ״ל עוד . 4ס ,תקפ״ד , אוסטרהא
 זלמן אפרים לה״ר אפרים שם פי׳ עליהם

. 4ס ,תקפ״ו ,שם : מרגליות

ומס׳יק ובעה״ט ופירש״י תאו״ג עם תורה 294.
 י קצת ועם אהרן ותולדות שליל ומנחת

 על בשורים עטור ופי׳ ברש״י מזרחי
 לה״ר חיים מים באר פי׳ ועם וז״ז בעה״ט

 עם והפטרות ,מאהלוב אבד״ק חיים

 שי מנחת ס׳ ע״פ מוגהים וח״מ פירש״י
1 )וראיתי מאהלוב חלקים: ה' מנחה, שירי וס׳

295.

 בשד"ה(.םדילקאוו, בא״ר והנ"ה משנת שמות ס׳

. 4ס , תק״פ
 ובעה״ט ורש״י תרגומים ג׳ עם תורה
 אהרן ותולדות שליל מנחת עם ומס״ק

 חיים מים ובאר החיים אור פי׳ ועם
 והפטרות יונתן תרגום על ופי' קדומים ונהל
 תרגום עם וח״מ פירש״י עם פרשה כל אחר

 מגהה?( )שירי שליל ומנחת ומס״ק ורש״י

 הכתב פתשגן עם אסתר על שני ותרגום
 ראשון ופי׳ רות על ברטנורא הר״ע ופי׳

 תרי״ח, ווין, :והסהר איכה שה״ש על לציון

 ד׳ על נושפות עם שני דפוס שהוא ]ונראה . 4ס
. ראיתי[ שלא ראשון

 תאו״נ עס קדש מקראי בשם תורה 296.
 קצור :עליהם ונופף ובעה״ט ופירש״י
 להרלב״ג ודעות כמ"שבאמ״ד׳מדות אלשיך

 נשרים כנפי , הרלב״ג( תועליות )הס

 סופרים אבק .והעקידה הרמב״ן המצית
 מהזה , וספרים מסופרים עמוקים ענינים

 ספר קרית ,פרשה בכל דרושים אברהם
 תרי״ג מצוה נר ,ספר כל בסוף הערות

 בגליון. במקומן מסודרות הרמב״ס לפ״ד מצות
 וסמ״ק וסמ״ג הרמב״ן דעת מצוה שיורי

 , הנ״ל על והוסיפו שפחתו מה וחרדים
 בענין הגאונים מחלקות מצוה מלחמות

 . הפטרות על יהונתן אהבת קצור , המצות
 אברהם ה״ר ע״י וסודרו נאספו אלה כל

 הוא משה יד .ליכטשטיין במהרא״ל
 מסודר להרמ״ה לתורה סייג מסורת ס׳

 רמ״ה מסורת ונקרא הגליון על תיבה לכל
 בסוף התורה קריאת דיני וקצור משה ביד

 באמם בר״ה משה לה״ר אלה שני ספר, כל
. 4ס ,תקפ״ט , יוזעפאוו : בלאסק שו״ב

 :במדבר ס׳ וראיתי , בראשית ס׳ בשער ]כ״כ
 ותוספת שנויים קצת בו ונמצא 4ס חקצ״ר, ,שש

 בטעמי הערות תוס' מצוה הירוד :כמו וגרעון
 בית פי' ,הנ״ל מצוד- שיורי ותשר ובאורן מצות

 על הבית משקוף ,רות מגלת על אברהם
 לא הנ״ל ספר ת קרי וגש רות מגלת ורזי רמזי

 ראיתי לא ודברים ויקרא שמות וש' .בו ראיתי
. כה[ עד

 ועם וכו' ובעה״ט ורש״י חאו״נ עם תורה 297.
 צינץ ליב אריה לה״ר העומר מלא פי׳

. 8ס , תר״ח , ווארשא : פלאצק אבד״ק
 מפורש האלהים תורת בשם תורה 298

 ודפוסים כ״י מדויקים ספרים ע״פ מדויק
 תאו"; עם שי ומנחת תורה אור ס' וע״פ ישנים

 דרכי ע״פ התיבות ובאור ורשב״ם ורש״י
בשם תיבה כל ומסורת מפורש בשס הלשון
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 הבנת בשם רש״י על ובאור שכל שום

 היוצאות התועליות פרשה כל ובסוף המקרא
 יחד נקבצו הכל .הרלב״ג סדרם כאשר מהן
 רק נדפס ולא היידנהיים וואלף ה״ר ע״י

 . 4ס )אופיבאך(, ,חמו״ד :מקץ פ' תוך עד
 וישב פ׳ עד גם פעמים כמה עוד ראיתיו ]וכן

 בויגן לחתומיס ונתהלק נדפס כי ונראה . וכדומה
 קוניו מעונו ומפני , וכדומה שבוע בכל שנים או א'

 . נשלם[ ולא להשלימו בידו עלתה לא מהתמא
 ארבעה לאור הוציא ויותר פנה כשלשים מופלג ואחרי

: והס כאהד אחרים חומשים מיני

 יקרים חבורים ב' בצירוף הורה א.
 מצד תיבה כל להגביל הסופר עין א( : והס

 הקורא עין ב( הנ״ל. לרוו״ה וחסרונה מלואה
 לה״ר ושעמה נקודה מצד תיבה כל להגביל

 ונקראה הנקדן)יהב״י( יהודה ב״ר יקותיאל

 הקדמה ובראשו עינים מאור חומש :בשם
.הנ״ל הנקדן ליהב״י הנקוד כללי מס'

 עזרת חומש ותאר דמות על תורת ב.
 פיזא יהודה לה״ר העמודים ווי ותקון השופר

 חבור הגליון ועל , (261 סי׳ לעיל )עיין ז״ל
 עין הומש בשם ונקרא הנ״ל הסופר עין

.הסופר

 הבנת פי׳ ועם פירש״י עם תורה ג.
 התיבות לבאר הנ״ל לרוו״ה המקרא

 לדעת עברי לשון תהלוכות ע״פ והמליצות
 בשם ונקרא רז״ל ולדעת הלשון גאוני קדמונינו

.לבינה מודע הומש

 פי' ועם אשכנזי תרגום עם תורה ד.
 לבאר קאלוו משה לה״ר הדשה מנהה

 והסברה הנאותה והמליצה הלשון ע״פ העניניס
. משה תורת חומש בשם ונקרא הישרה

 תפלות וסדר הפשרות עם נדפסו אלה כל
 : חלק כל אחר השנה לשבתות ויוצרות

. 8ס , פ״א—תקע״ח , רעדלהיים

 ה״ר ע״י צחה אשכנזי תרגוס עם תורה 299.
 )הרמבמ״ן( מדעסויא מנהם ב״ר משה

 הקדמונים המפרשים מכל מלוקש באור ועם
 הנ״ל להמתרגס שמות ס׳ וכל בראשית פ' על

 שלמה לה״ר בראשית ס' סוף עד נח ומפ׳
 ס׳ ועל ,)מהרש״ד( מדובנא יואל ב״ר

 ספר ועל וויזל הירץ נפתלי לה״ר ויקרא
 ס׳ ועל ,יערוסלאוו אהרן לה״ר במדבר
 תקון ועם האמבערג. הערץ לה״ר דברים

 וכו׳ ומלא וחסר מסרות עניני על סופרים
 וע״ס הנ״ל למהרש״ד ושמות בראשית ע״ס

 ב״ר שלום ה״ר ע״י ודברים במדבר ויקרא

 אור ובראשו , ממעזריטש דיין יצחק

 ועל בכלל עה״ת גדולה הקדמה היא לנתיבה

 ובכללם . בפרש ובאורו והעתקתו התרגומים
 : השלום נתיבות חומש בשם נקראו

 כל ובסוף כנ״ל עוד .8ס ,תקמ״ג ,ברלין
 תקון וכן ופירש״י אונקלוס תרגום ספר

 , חקג״א ,ווין :מיוחד בכרך הנ״ל סופרים

 וכתוב חקנ׳יה ווי; ד' במדבר ס' ראיתי ]וגם .8ס
 לד' פני הוא אס ידעתי ולא פני<< מדפוס :עליו

 עוד .וצ״ע[ פני ווין ד׳ הוא או הראשון ברלין
 ופירש״י ותאו״נ סופדים תקון כלי הנ״ל ככל

 ת״א עס וח״מ והפשרות בפנים מקומם על
 , תקס״ג , פיורדא , תקס״א ,פראג : ובאור

 . פ"ר וז"ז , 8ס ., ותק״. ,אופיבאך . 4ס
 במקומו כנ״ל סופרים תקון ועם ככלהנ״ל עוד

 והקונים הגהות נוספו דברים ספר ובסוף
 קאוואלסקי יעקב ב״ר יהודה לה״ר בת״ס

 ובאור ות״א פירש״י עם וח״מ והפשרות
 : פרשיות לד׳ ויוצרות ת״א עם שבת והפלות

 הנ״ל ככל עוד .8ס ,ח—תקצ״ז , ווארשא
 בשם חדש באור וקצת סופרים הקון קצור ועם

 ח״מ על חדש ובאור ותרגום לתלמיד באור

 חיים בה״ר ירמיהו ה״ר ע״י והפשרות
 היינעמאן דר. המכונה סנ״ל מיינשטער

 , ברלין : חיים מקור חומש ונקראו

 איזה עוד נדפסו ]וכן . 8ס , צ״ד—תקצ״א
 עוד .פנויים[ ופארי וגרעון בתוספת פעמים

 ועם בריש״י בלע״ז מלוה באור ועם הנ״ל ככל
 לקצה הדש ובאור ות״א אהרן תולדות

 : עוד נוסף ספר כל ובסוף הפשרות
 . להרשר״ל היתורה באורי המשתדל א(
 חדשים פירושים לקושי עוללות בוצר ב(

 סנטא שמעון לה״ר והעמיס ישראל מספרי
 הנ״ל האמבערג הערץ לה״ר הכורם ג(

 ועם הנ״ל הבוצר לבעל הערות תוס' עם
 ,ווין : השנה שבתות לכל ויוצרות הפלות

. 8ס ,1846
 הערות ועם ככתבם ת״א עם תורה 300.

 הלוי חיים ה״ר ע״י הקשים במקומות

 . 8ס , 1841—1839 , גלוגא : ארנהיים
 דר. המכונה ..ש ה"ר ע״י כנ״ל עוד

. 8ס , 1854 לייפציג, :הערקסהיימער
 ובאור ככתבם אישלקית תרגום עם תורה 301.

 ,ריגייו שמואל יצחק ה״ר ע״י חדש
 והבאור ההעתקה ע״ד גדולה הקדמה ובראשו

 : ,עה״ת פירושים קמ״ח שם ומונה וסופר
 נחמד פי׳ עם כנ״ל עוד • 8ס ,תקפ״א ,ווין

 , שמ״ו לשנת סמוך שחיברו איטלקי לחכם
 ומיחסו יהודה דגל לו קרא מבעליו וא׳

 הפליט ב״י : מודינא די לרי״א )בשעות(

60 .
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 ה״ר ע״י הולאנדית תרגום עם תורה 302.
 ד״א, ח״א: ,פירש״י ועס מולדער שמואל

 . 8ס , תקצ״ח , שם : ח״ב . 8ס ,תקפ"ו
. 8ס , תר״ב , שם :וח״ג

 ה״ר ע״י הונגאריה ומבואר מתורגם תורה 303.
 : ?( הפנים )עם חלקים ה׳ . בלאך ... מ

. 8ס , 1841—45 , ?( פרעסבורג )או ווין
 מגדים הח״ר ע״י ספרדי תרגום עם תורה 304.

 .כ״ב( מ' )תג״י ... ,ד״א :קאשטרו די
 ה״ר ע״י נמוקיס וקצת פי׳ ועם כנ״ל עוד

.קס״ד( י׳ )שם ... ,ד״א :סראנו יוסף

 ולפעמים רומית לשון תרגום עם וח״מ הורה 305.
.4סשי״א, ד״ו, :והענין הדברים לנאור בא

 תרגום ועם והפטרות פירש״י עם תורה 306.
 : דוקעס ליב ה״ר ע״י פירש״י כל על אשכנזי

 :)ופירשט . 8ס ,תקצ״ג ,פראג : חלקים ה'
.תקצ״ה( בשנת עוד ראיתיו ואני . תקצ״ה

 ועם לבדם גס נדפסו הנ״ל מגלות חמש 307.
 ! . רבות פעמים שונים ובפנים שונים פירושים

 ברשימות מצאתי אשר פה אערכה קצתם ואפס
 פירש״י עס ח״מ : כמו ,עיני ראו ואשר

 בולוניא, (וכו׳ ח"מ פירוש :כתוב הם׳ )ובשער

 . 2ס רפ״ד, ,ד״ו . 8ס , ה(—)רמ״ד חש״ד
 )ופי׳ ונחמיה עזרא דניאל ס׳ עם כנ״ל עוד

 :כתוב הס׳ ובשער קרא( לר״י הוא בו איכה

 , נאפולי : וכו׳ דעו״נ פי' עם ח"מ פירוש

 ותרגום תרגום עם כנ״ל עוד . 4ס ,זמ״ר
 עם עוד .4ס , חש״ד ,ד״ו : אסתר על שני

 . 4ס ,חמו״ד :עקירה ובעל פירש״י
 ואולי "י? 1514—15 לרח״ם נמצאים אלה ]שני

 פירש״י עם עוד לבדם[. ולא חומשים עם נדפסו
 הגהת על מגהה שירי ועם שי ומנחת
 לה״ר ושעמים וניקוד ומלא בחסר התיבות
 אבד״ק שלמה ב״ר יבוש פי שרגא

 עוד . 4ס ,תק״ס ,שקלאוו : דובראווגא
 שבע באר פי' ועם מנחה( שירי )בלי כנ״ל
 , ווילנא :זאב ב״ר אריה משה לה״ר

. 4ס ,תר״ה
 ובאור אשכנזי תרגום עם מגלות חמש 308.

 שיר : והס שונים ומבארים מתרגמים ע״י
 מנחם ב״ר משה ה״ר ע״י מתורגם השירים

 אהרן ה״ר ע״י ומבואר טדעסויא)הרמבמ״ן(
 איכה רות .ברי״ל יואל ור' וואלפזאהן

 וואלפזאהן ר״א ע״י ומבואר מתורגם ואסתר
 דוד ה״ר ע״י מתורגם קהלת .הנ״ל

 שאצלו הרמבמ׳׳ן באור לפי פרידלענדר
 : הנ״ל ברי״ל יואל לה״ר הערות קצת ועם

 ן , תקס״ג ,פראג . מ״ט — תקמ״ח ,ברלין

. 8ס , 1818 , ווין

 ע״י הולאנדית תרגום עם מגלות חמש 309.
. 8ס תקצ״ה, ,א ד״ :מולדער שמואל ה״ר

 משה, ידי )עיין מיוחדים. פירושים עם ח״מ 310.
• וז״ז( יוסף תולדות , עמקים שושנת

 ]ב״ר אברהם ר׳ פי׳ עם השירים שיר 311.
 איזה עליו ונושף ז״ל תמ״ך הלוי[ יצחק

 :ז״ל ?( שועף)שועיב אבן להחכס באורים

 : 1559 : )וראח״ס 24ס , שי״ח , סביוניטה
 ראיתי זה ]את . 8ס , שע״א , פראג .(16ם

 :בשער וכתוב הדפוס שנת נודע ולא קרוע בשער
 הקיסר אדונינו ממשלת תחת פראגא ק״ק פה נדפס

 בבית ,יר״ה מאנוייש המלך ואדונינו רודאלפום
 מחוקק. כ״ץ פאפירש שלמה ב״ר גרשון כהר״ר הנדיב

 בעצם הזה הנחמד הס׳ נשלם ובכן :כתוב ובסופו
 מכתב ובראשו . לפ״ק שע"א אלול כ״ז הזה היום

 חיים כמ״ר בן... יוסף כמ״ר המשכיל הבחור אל
 :וז״ל שם וכ' ... יזיי״א שארי אשכנזי מאנקונא

 וכו' שיה״ש מגלת על וכו' שונים באורים ובחפשי
 אמת וכו' תמ״ך אברהם ר׳ פי' מצאתי זה ראה לבד

 לא לביה״ד אמנם וכו׳ בכ״י הבאור זה ראיתי כי
 למען קטן בכרך והדפסתיו וכו׳ הזה היום עד בא

 פראג פה שנדפס החומש אחרי לקשרו האדם יוכל
 הוספתי וגס וכו׳ הכותב( ולא המדפיס נוסח )הוא

 .... ז״ל שועף אבן החכם חידש פנינים איזה בו
 בלא״א יוסף רפאל הצעיר אביך ושאר שארך נאום

 פה לפ״ק אייר ט״ו זצ״ל טריויס יוחנן כמו"ה
 להמגיה באור נמצא ב' סי' ובתוך . סביוניטה

.ע״ש[ / אחר בדיך הנ״ל טריויס הרר״י

 משה לה״ר בל״א פירוש עם שיה״ש 312.
 ובצונן )ש״י, 4ס , שב״ע ,פראג :שערטלין

. נמצא( לא גא״ל

 .4סשל״ט, קראקא, : בל״א הגן וס' שיה״ש 313.

 להגר״א פירושים וב׳ פירש״י עם שיה״ש 314.
.4ס תר״ב, ווארשא, ונסתר: כנגלה מווילגא

 יחיאל לה״ר אור עוטה פי' עם שיה״ש 315.
 : פלוגגיאן אבד״ק אהרן ב״ר העליר

. 8ס , תרכ״א , מעמעל
 :אריפול שמואל ה״ר פי' עם שיה״ש 316.

* שמואל( אגודת )ועיין 4ס , של״ט ,צפת

 לה״ר פירושים ב׳ עם וקהלת שיה״ש 317.
 כשם אלטשולר דור ב״ר הלל יחיאל

 , והענין המלות הכור על דוד מצודת
 : והענין המלות שרשי על ציון מצודת

. 8ס ,תקצ"ה ,ליוורנו , תקע״ח , ווארשא
 , שם . תמ״ג ד״א, : תרגום עם שיה״ש 318.

 :איטאלקי לע״ז עס כנ״ל עוד .12ס תס״ה,
 62, 0 ק״ד לפי רפ״ב )או חש״ד, ,ד״ו
 כליל עיד .12ס ,תט״ו , חמ״ד . בל״ר( ע״ש
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 פראנקו- יוסף ה״ר ע״י ספרדי לע״ז עם

 ועם כנ״ל עוד • 8ס תמ״ג, , ד״א :שיראנו
 פיוטים ובסופו תוניס לעיר ערבי בל׳ באור

 לה״ר פיועיס ושארי לפסח כמוך מי ושירים
 בסי׳ קצר ורשות סדבון יוסף ב״ר אליהו

 אבן יעקב לה״ר פיוטים וב׳ .ר׳ג׳ר' פ׳
. 8ס ,בשמי״ם הר״י ,ליוודנו : צור

 )לה״ר חדש ובאור ככתבם ת"א עם שיה״ש 319.
 ,ווין :מבראדי( בערנשטיין מרדכי

. 8ס ,1847
 ,באור )עיין שונים פירושים עם שיה״ש 320.

 פתשגן , פירוש , השיר מחזה , אהרן בית
.וז״ז( , השיר

 מתוך ראשונה נדפס . הרד״ק פי' עם רות 321.
.4ס,1563 ,פאריז : מערציער יעאן ע״י כ״י

 ועם ככתבם ת״א עם . — מגלת ,רות 322.
 ישראל ב״ר אפרים לה״ר חדש באור

 , ווין . 1843 , לעמבערג : בליכער

. 8ס , 1849
 שמואל, אגרת )עי׳ שונים. פירושים עם רות 323.

 מנחת , דוד מגדל , יהודה בני חלק ,באור
וז״ז(. ישי, פירוש,שרש נפש, משיב , בכורים

 אלון )עיין ,שונים פירושים עם איכה 324.
 קינת , פירוש , דמעה לחם , באור , בכות

.וז״ז( ,סתרים

 , קינות )עיין , שונים תרגומים עם איכה 325.
.לעיל( מגלות חמש

 ה״ר ע״י והמלות הענין באור עם קהלת 326.
 עוד .8ס ,תר״י ,לבוב : ברד״ח יונה

 מדעסויא מנחם ב״ר משה ה״ר באור עם
 ובאור המלות לבאור ונחלק )הרמכמ״ן(

. 8ס ,תק״ל ,ברלין : הטעמים

 לה״ר איטלקי בל' ובאור פי' עם קהלת 327.
. 8ס ,של״ב ,ד״ו : פאמע די דוד

 : לטיף ן׳ יצחק ה״ר פי׳ עם קהלת 328.
• 12 *7 חש ן קו^שטסטיסא

 מגלות חמש )עי' ובאור ת״א עם קהלת 329.
 ה״ר ע״י חדש ותרגום באון עם עוד .לעיל(

 , ברעסלויא :אויערבאך זלמן שלמה

 מחדש ומבואר מתורגם עוד . 8ס , 1837
 ,ברוינשווייג : הערצפעלר לוי ה״ר ע״י

 חדש ותרגום באור עם עוד . 8ס , 1838
 :מבראדי( בערנשטיין מרדכי ה״ר )ע״י
 ע״י ובאור ת״א עם עוד . 8ס , 1847 ,ווין

.8ס תרי״ח, ,פראג ראזענטהאל: נתן ה״ר

 ,באור )עיין שונים פירושים עם קהלת 330.
 , פירוש יופי, מכלל , חכם לב , לשלמה כרם

 , הבאור רחובות , יעקב קהלת , פענח צפנת
. וז״ז( מגילה תוכחת

 לר״י יצחק עקדת פי׳ עם אסתר 331.
 . 4ס , רע״ח , קונשטאנטינא : עראמה

 ע״י והקשים הסתומים מקראות פי׳ עם עוד
 :מאירות פגים בשם יסלוטער ב. מ. ה״ר

. 4ס תקע״ה ,זאלקווא
 ע״פ הפסוקים והבור פי׳ עם אסתר 332.

 יוסף כ״ר ליב ה״ר ע״י בל״א מדרשים
 : ארוכה מגלה ג״כ ונקרא מעליר

 .םפד״מ,חמ״ה , תכ״ג , ד״א .ש״נ , קראקא

 הנסים כל בתום׳ כנ״ל עוד . 4ס ,נח״ת שם,
.8סומדרשיס:ברלין,תע״א, בתלמוד המובאים

 מגלות חמש )עיין ובאור ת״א עם אסתר 333.
 ה״ר ע״י חדש ובאור ת״א עם עוד .לעיל(

 ויוצרות תפלות ועס מלבים ליבוש מאיר

. 8ס , תר״ה , ברעסלויא : לפורים
 יד באור )עיין ,שונים פירושים עם אסתר 334.

 ,יין מחיר ,ספר מגלת , לקח יוסף , המלך
: וז״ז( , פירוש ,הלוי מנות

 ואחרונים ראשונים נביאים
הנ״ל וכתובים

 ג״כ ונדפסו וארבע עשרים ג״כ נקראים
. שונים וגפנים מספר אין פעמים

 :פירש״י עם הנ״ל וכתובים נביאים 335.
 בצונן אבל .דע"נן ח״ב )פירשנו של״ו ,פראג

 ל״א עם נו"כ היינו המגיד רק זו משנה אין גא״ל
 ד׳אשמ״ז. . ש״מ ,קראקא דרע״ד(, ע״ש לבד,

 ועם כנ״ל עוד .פ״ר וז״ז .4ס ש״ע, , קראקא
 עם וכן .פ״ר נדפס :המגיד בשם ל״א

.פ״ר וז״ז ,מנחה מגישי בשם ול״א רש״י

 בל״א: זרות מלות ופי׳ קצר פי׳ עם הנ״ל נו״כ 336.
. 8ס , ש״פ ,פראג

 ,ד״ו :איטלקי בל' זרות מלות פי׳ עם נו״כ 337.
. וז״ז ,8ס , שצ״ד

 מכל מלוקט שלוחה אילה פי׳ עם נו״כ 338.
 ע״פ המלות ובאור מופלג בקצור המפרשים

 כ״ר נפתלי ה״ר ע״י בל״א וקצתם דקדוק

 .2ס , שנ״ה ,קראקא : אלטשולר אשר
. 8ס .,תק״. , ד״א

 המפרשים מכל מלוקט בל״א פי' עם נו״כ 339.
,מ'( באות זה )עיין המגיד בשם

 שמואל אגודת ועם ול״א פירש״י עם נו״כ 340.
 מה דלוגאטש משה כ״ר שמואל לה״ר

 נושנים ישנים מספרים והעתיק ואסף שלקט
 מגוראח״ס הנביא עובדיה דר׳ הג״ה : והס
 ועמי הלב ועמק השם ועמק מישרים וסוד
נחמדים דברים מתם אליה ח״ר ואבכיר הוד

.81
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341.

342.

343.

 ה״ר ע״י והוכה וכו' נסתם שבפירש״י מה
 )כ״כ מקמארנא ש״ץ יעקב ב״ר אליקים

. 16ס , תג״ט , ד״א .נשער(
 ציון ומצודת דוד מצורת פי׳ עם נו״כ
 ועס כנ״ל עוד . שם( ומ״ש דוד מצודת )עיין

 ,קראטאשין . תר״ב , יוזעפאוו : רש״י פי'
 : ול״א תרגום ועם כנ״ל עוד . 8ס .,הר״.

 4ס , תקע״ח , קאפוסט .... , סלאוויטא
 )עברי מרובע ל״ח עם גס נדפס וכן .״״ז

 עוד . פ״ר וז״ז בווילגא וגם ושם שם גס עיין(
 הגר״א פי׳ :עוד עליהם ונוסף הנ״ל ככל

 מלכים בס׳ הבית בנין ועל יהושע ס׳ קצת על
 ודה״י וחבקוק ישעיה ס' קצת ועל ויחזקאל

 ירושע לה״ר ע״ז פי' וקצת הגהות ועם
 ובסוף מהוראדנא דיינים כ״ץ העשיל

 וקונטרס ,זה עיי; ,שי מנחת ס' חלק כל
 לדומה פסוק כל מ״מ לציין ציון מבשרת

 בפירש״י, ותקוניס והגהות בענין או בלשון לו
 . תק״פ , והוראדגא ווילגא : חלקים ששה

 ו' הנ״ל ככל עוד . 4ס ,ד—תקצ״ב , שם
 עמוד כל גליון על הנ״ל שי ומנחת חלקים
 ישעיה )וחלק תר״ג—תקצ״ה ווילנא, :במקומו

. 4ס ,אח״ז( שנים כמה נדפס ירמיה
 מתרגמים ע״י ובחור אשכנזי תרגום עם נו״כ

 בשם בווין ראשונה ונדפסו שונים ומבארים
 ש״א עס תג״ך )ועיין הדשה מנחה הכולל
 מקצתם גס כולם גס נדפסו וז״ז .ונאור(

 ודקדוק פירש״י ועס כנ״ל נו״כ :כמו פ״ר
 יופי מבלל מס׳ הכתוב כוונת ותוכן התיבות
 ופרטות ונ״א נ״ר ספרי לכל כללית והקדמה

 הפרשיות כסדר העניניס ומפתה וס' ס׳ לכל
 שפיץ: סנ״ל הירש צבי ה״ר המדפיס ע״י

 כנ״ל עוד .8ס ., .ם"—תקס״ה אופיבאך,
 . 8ס ,תקס״ה ,פיורדא :יופי מכלל ועם

 בשם כנ״ל עוד . אמ״ת[ ספרי רק ]ראיתי

 .8ס ,תק״ע , פיוררא : נאמנה קריה
 דוד לה״ר ונאור ת״א עס ירמיה ס' ]ראיתי

 בר״י שלום לה״ר סופו עד ומשם אטטענזאסר
 מלות ופתרון יופי ומכלל פירש״י ועס הכהן

 יופי ומכלל רש״י עם נ״ר כנ״ל עוד נלע״ז[.
 פי׳ עוד נוסף ירמיה ישעיה ועל ובאור ות״א

 פי׳ נוסף תר״ע ולס׳ עראמה מהר״ם
 —תקס״ו קארלסרוה, : חלקים ו' הראב״ע,

 ^;1029. 1017,0 )רובענס, . 8ס פ״ט,
. ^( 1022, וע״שג״כס

 הספורים וכל המעשים כל לל״א נעתק נו״כ
 נכלל דה״י ס' וכללות ספור בדרך אח״ז זה

 ומפרשים ממדרשים קצתו ומלוקט מלכים בס׳
 רק הוא ובכללו .נתן ב״ר חיים ה״ר ע״י
 :וארבע עשרים טייטש ונקרא ודע״נ נ״ר

344.

345.

346.

347•

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

 ,דיהרגפורט . תל״ד פראג, . שע״ב , באסיל
וע״ש(. 139—140, ן< )רד״א 4ס ,תס״ד

 הר״ט פי׳ עם יחזקאל( ס׳ )כלי ונ״א נ״ר
. הצובאות( מראות )עיין אלשיך

 : הרד״ק פי׳ עם ראשונים נביאים
 . 4ס ,רנ"ז , ליסבוגא .רמ״ו ,שונציגו

 . 4ס חש״ד, ,שאלוגיקי . 2ס רע״א, ,פיזרו
 לאיריא, הרלב״ג: ופי׳ תרגום ועם כנ״ל עוד

. 2 , רנ״ד
 . אברבנאל יצחק דון השר פי' עם נ״ר

שהלך כש״י ודלא • ״ם גרי בנאפולי ]חובר
 רק שנדפס בהקדמתו של המגיה דברי שוא אחרי
 ,]פיזרו חמו״ד : ע״ש[ גרי"ם שנת בנאפולי פ״א

 ופירשנו . ער״ב )פיזרו(. חמ"ד : ואח״ש . רע״ב

 . 2ס , ש״ג ,נאפולי .רפ״ב[ : די״ב ח״א
 הנוצרים לחכמי גדול ופתח מ״מ עם כנ״ל עוד

 , תמ״ו ,לייפציג :וקדיסטיאני פייפער
 בלתי הנ״ל לייפציג מד' הוא :תצ״ו , )פפד״ט

.פירוש( )ועיי; . 2ס חדש( שער

 )עיין :לאניית שמואל לה״ר פי׳ עם נ״ר
• יקי( ליב

 לה״ר הולאנדית ותרגום פירש״י עם נ״ר
 . 8ס ,תקפ״ז ,ד״א : מולדר שמואל

 ,ויין : כרכים ג' ובאור ת״א עם נ״ר
 פירש ולא 1020, 0 )רוביענס . 8ס ,1793

. וצ״ע( נ\2 1021 ג״כ וע"ש , המעתיק שם

 פי׳ עם עשר( תרי )בלי אחרונים נביאים
 , רע״א ,פיזרו .רמ״ז , שונצינו : הרד״ק

 .רמ"ו , שונצינו :דקפ״ג ח״ב ]ופירשנו . 2ס
 רע״ה, שונצינו( גרשון )ע״י פיזרו .רע״ו , שם

 ורח״ס ^2 68, .ן< .¥2 36, ? רד״א ועיין . 2ס
3043 .
 : אברבנאל יצחק דון השר פי׳ עם נ״א

 עוד . 2ס , חש״ד ,שוגצין . ר״פ , פיזרו
. 2ס , א״ת , ד״א :כפול מפתח ועם כנ״ל

 אהרן ה״ר פי׳ עם ושופטים יהושע
 .אהר;( לב )עי׳ חיים אבן אברהם ב״ר

 לה״ר ובאור ת״א עם ושופטים יהושע
. 8ס ,תקנ״ב ,ווין : אוברניק מאיר

 ע״פ הפסוקים המשך עם שמואל ס'
 ע״י בחרוזים בל״א רז״ל ומאמרי מדרשים

 ונקרא מיכלבאך אליעזר ב״ר נתן ה״ר
 ,פראג . שג״ג , קראקא : בוך שמואל

. 4ס , שב"ע , באזיל . שס״ט

 לה״ר ובאור ת״א עם וב׳ א' מלכים
 , ברעסלויא :)וואלפזאהן( האלי אהרן

. 8ס , 1800
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 אשבונה :פי׳הרד״ק עם וירמיה ישעיה 356.
 .לפ״ג( : זאח״ס .)ש״י ברנ״ה ,)ליסבונה(

. 2ס , רע״ג ,קושט׳
 שלמה לה״ר עולם תקון פי׳ עס ישעיה 357.

. 4ס , בי״ת , ווירונה : מאריני יצחק ב״ר
 ח״א ועם יופי ומכלל פירש״י עם ישעיה 358.

 , פיורדא : אטטענזאסר דוד לה״ר ובאור

. 8ס , תקס״א
 מסרה וחקוני ורש״י תרגום עס ישעיה 359.

 מפרש מקרא בשס חדש ובאור ת״א ועם

.8ס ,1842 ברלין, היינעמאן: ירמיה לה״ר
 פשר ופי׳ הולאנדיח תרגום עס ישעיה ס׳ 360.

 פארשער: אברהם ב״ר אליקים לה״ר דבר

. 8ס , תרי״ח , ד״א
 מלבים ליבוש מאיר ה״ר פי׳ עס ישעיה 361.

 ובאור המלוח ובאור הענין לבאור ונחלק

. 8ס , תר״ט ,קראטאשין : המפרשים
. 4ס , שס״ב ,פראג : בל״א יחזקאל ס׳ 362.

 ארבעה ע״י ומבואר מתורגם עשר תרי 363.
 מנחה ונקרא בדעסויא נערים חנוך מורי

 סלת בשם כוללת הקדמה ועם טהורה
 ה״ר ע״י ^ויואל הושע ס׳ : והס למנחה

 ארנסוואלד פייבוש אורי ב״ר משה
 ומלאכי ונחוס עמוס ,ס׳ .)פהיליפזאהן(

 משה ב״ר ניימאן ישראל ה״ר ע״י

 וצפניה וחבקוק ומיכה עובדיה ס׳ .מבראדי
 ס' . מדעסויא יואל ב״ר וואלף ה״ר ע״י
 ב״ר זלמן שלמה ה״ר ע״י וזכריה חגי

 ת״א עס נדפס יונה וס' .הלוי ליפמאן
 להלן(: )עיין כקדם ברי״ל ר״י ובאור

. 8ס ! תקס״ה , דעסויא
 עמוס יואל הושע ס׳ והס עשר תרי 364.

 וראב״ע ורש״י תרגום עם ויונה עובדיה
 ,פאריז :וכתיב וקרי מסרה ועס ורד״ק
 וכו'( ומסרה תרגום )בלי כנ״ל עוד . 4ס שט״ז,

 ,גענויא : מערציער ע״י רומי ל׳ ועם
 רומי בל׳ הערות ועם עוד . 2ס , 15 ..
. 4ס , 1621 , ליידן : קודיוס ע״י

 דער פאן ע״י רומי ל׳ עם הושע ס׳ 365.
. 4ס , 1702 ,העלמשטאדט : הארדט

 : מיכעליש ע״י פירש״י עם הושע ס' 366.
. 4ס ,1775 , געטינגען

 ורד״ק וא״ע פירש״י עם ויונה יואל 367.
 ומס״ק מס״ג ועם )?( המפרשים נקודות עם

 , אוטרעכט :לייסרען ע״י רומי ותרגום

 ח״ב פירשנו וכן החיצון שער )ש״י 8ס , 1656
 ועובדיה יואל ס' :כתוב דפ״א שס אבל .פ׳ דף

• ע״ש( וכו'

 הקדמה ועם רר״ק פי׳ עם ומלאכי יואל 368.
 תרופה ובסופו מינשטער לסיבסט. רומית

. 12ס או 8ס , ר״ץ , באזיל רוחנית:
 סיבםט.מינשטער ע״י פירש״י עם עמום 369.

. 8ס , רצ״א , באזיל : הנ״ל
 ׳ באזיל :ורומי יוני לשון תרגום עם יונה 370.

 העלמשטאדט, ל״א: ועם כנ״ל עוד .8ס ש״ב,
. 12ס או 8ס ש״מ(, 54, 0 )ורד״א ש״נ,

 ופי׳ פ'( דף ח״ב )סירשט פירש״י עם יונה 371.
 ,לייפציג :ואברבנאל ורד״ק הראב״ע

 ועם רד״ק( )בלי כנ״ל עוד . 8ס ,תמ״ג
. 8ס , תנ״ד ,פפד״ט :יופי ומכלל תרגום

 .8סבל״א:אופיבאך,תע״ה, מדרשים עם יונה 372.

 מווילנא: פי׳הגר״א ועם פירש״י עם יונה 273.
 , ווארשא .תקס״ג ,פראג . תק״ם , ווילנא

. 4ס ,תקצ״ז
 ומבוא הקדמה ובראשו ובאור ת״א עם יונה 374.

 . ברי״ל יואל לה״ר הקיקיון צורת ועם

. 8ס , תקמ״ח ברלין,
 אהרן לה״ר ובאור ת״א עם חבקוק 375.

 . 8ס , 1802 , ברעסלויא :וואלפזאהן
 : דייטש מרדכי ב״ר דוד לה״ר כנ״ל עוד

. 8ס ,1837 ,שם
 תהליס :והס שונים פירושים עם כתובים 376.

 .עמנואל ר' פי׳ עם משלי ,רד״ק פי׳ עם
 ה״ר פי׳ עם איכה ,רלב״ג פי׳ עם איוב

 ודע״נ ואסתר רות שיה״ש קהלת ,קרא יוסף

.2ס ,זמ״ר ,נאפולי :פירש״י עם ודה״י
 עם ודניאל איוב משלי תחלים 377.

. 2ס , רע"ה ,שאלוניקי : פירש״י
 עם ושיה״ש קהלת משלי תחלים 378.

 ע״י הגליון על ושרשים שורה כל על רומי ל׳

 כליל עוד . 8ס ,חש"ד ,גענווא :פאגניני
 )ועי׳ . 8ס ,׳ן ש״ , פאריז : קראמוש ע״י
. (405 סי' להלן

 לה״ר טהורות אמרות פי׳ עם תחלים 379.
 : מווישניצא אויערבאך ליב יהודה

. 8ס , תיר״א , ווארשא
 )בולוניא(, חמ״ד :הרד״ק פי׳ עם תחלים 380.

 . 4ס , רפ״ב שאלוניקי, . רע״ח ד״ו, .רל״ז
 . שכ״א , קרימונה . 2ס , ב—ש״א איזנא,

 )ועיין וז״ז , 4ס , תקכ״ה ד"א, .שכ״ו ,ד״ו
 מעמדות ובסופו כנ״ל עוד . לעיל( כתובים

 12ס שס״ו, ,שם . שכ״ו ,ד״ו : באור עם
 ואחר קודם יה״ר ובסופו כנ״ל עוד .זז״ז

 ,ברלין :ר״ל לחולה ותפלה ולהו״ר תהלים

 יוסף ה״ר פי׳ ועם כנ״ל עוד . 4ס ,תקכ״ז
,רפ״ב ,שאלוניקי :חיון אבן אברהם ב״ר
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 נ״א על פי' ג״כ חיבר הנ״ל מיון אבן ]ור״י . 2ס
 מקומות על טהורות אמרות וס׳ והפטרות ומשלי

 )פירשנו : לפילוסופיא נוטים וכולם בתנ״ך נבחרים
. דקס״ח([ ח״א

 , רע"ח בד״ו רק הוא הרד"ק פי׳ כי ורע
 , בשלימות תקכ״ה וד״א ,ב׳—ש״א איזנא

 כמי׳ש רב ממנו ונשמט נתקצר דפוסי! בשארי אבל
,ל״ג—דכ״ח ה' בכ״ח הרשד״ל

 )עיי! .אלשיך הר״מ פי' עס תחלים 381.
 קורוגישמי :לבד ממנו ראשון וס׳ אל(. רוממות

. 4ס ,חש״ד ,לקונשטנטינא( )סמוך
 :ספורנו עובדיה ה״ר פי' עם .ים תהל 382.

.משה( קהלת תנ״ך )ועי׳ . 4ס ,שמ״ו ,ד״ו

 עס ומעמדות תורה כתר פי׳ עס תהלים 383.
 כתר לס׳ וח״ג ח״ב והוא כהונה כתר פי׳

 : תפלה להלן עיין ,תפלה סדר על יוסף
. 4ס , תנ״ט ,ברלין

 דוד לה״ר ראי עין פי׳ עס תהלים 384.
. 4ס ,על״י כגנו״ת ,ליוורנו : פיאצא

 .... לה״ר ונקי קב פי' עס תהלים 385.
 לכל דרשה דעת בן פי׳ ועס כנ״ל עוד

 בענדיט המפונה אכסילראד לה״ר מזמור
.4ס ,שע״ו / ענאה • חלוי יוסף ב׳יר

 יצחק לה״ר מנדים לקוטי פי' עה תהלים 386.
 מלוקט .הלוי אלירו ב״ר מקאפולי אייזיק

 : מפרשים ושארי ואלשיך ורד״ק מרש״י

 פי׳ עס עוד .וז״ז 8ס , תפ״ח , דיהרנפורט
 ורד״ק וראב״ע ורש״י ומדרש מילקוט מלוקט
 ה״ר ע״י תהלות ומאיר ואלשיך יופי ומכלל
 .וז״ז ,8ס תע״ב, ,הענא :לומבריזו יעקב

 ב״ר יצחק לה״ר צדק מאזני פי׳ עס עוד
 וקצור מפירש״י מלוקט צורף בער יששכר

 פי׳ עס עוד . 8ס ,תם״ו ׳ דיהינפורט :אלשיך
 ה״ר ע״י מפרשיס ושארי ורד״ק מרש״י מלוקט

עתי״ה.)עי׳םידושתהלים(. ברש״ט שלמה

 מלות ופי' בלה״ק המלות פי׳ עם תחלים 387.
 ווילמ״ד, : יעקב ירך כף בשס בל״א הקשות

. 8ס , חש״ד
 . 4ס חש״ד פראג, : בחרוזים בל״א תהלים 388

.וז״ז ; 8ס , תמ״א , פראג .שמ״ו , קראקא

 בחור אליהו ה״ר ע"י ל״א עס תחלים 389
 $ס שנ״ט שם, . שי"ח , צירך , שי׳ה !ו ד

 לבד בל״א הם הנ״ל דפוסין ג׳ שכל ]וי״א • וז״ז
 קב מפי' לקוטיס ועס כנ״ל עוד .סכים[ בלא

 1:אברהם ב״ר שלום ה״ר ע״י הנ״ל ונקי
 )ורובענס שנ״ה , קראקא . שכ״ב ,מנטובה

; ,שע״ן , הענא . 4ס שנ״ח( : 1200, ף
. 8ס ! תס״ח ,פראג

 לבני בדה״י כרמולי לפ״ד הוא פה דמ״ש ]ודע
 דרמ״א ח"ב ופירשט וע"ש בהערה כ׳—די״ט יחייא
 הנ״ל שלום לה״ר מיחם ס״ה ש' בתג"י אבל . ע״ש

 לו וקורא משלי ועל תהלים על ונקי קב הפי' כל
. ע״ש[ פורטוניזי בר"א שלום שר

 שמוש ובסופו בל״א החבור פי' עס תחלים 390.
 ד״א, : נפש פדיון וסדר תפלות וקצת תהליס

. וז״ז , 16ס , תקל״ח , שם . תפ״ד

 דיני שבקדושה דברים ובסופו תחלים 391.
 )ועיין ביחיד למתפלל וכו' וברכו קדיש סדר

 . 16ס , חש״ד ,ליידען :חטאים( יורה
 : ז״ל מהרוקח וידויים ובסופו לבדו עוד

. 16 ן תנ״ה , ואלקרוא
 ותקון מעמדות עס תהלים ושמוש תחלים 392.

. 16ס ,תמ״ז ,ד״ו : ברכות ומאה שבת
 פי' קצור ועס מלה כל על ל״א עס תחלים 393.

 מיכל יחיאל לה״ר מפרשיס ושארי הרד״ק
 . תפ״ה , ווילמרשדארף : מפיוררא כ״ץ

. 4ס , תצ״ב , שם
 צפת, ציון: ומצודת זהר באורי עס תחלים 394.

 המלות ובאור פירש״י עס עוד . 4ס ,תקצ״ג
 שער חסר )ראיתי :אלשיך וקצור הזהר ופי׳

. 8ס ,רוסיא( ד׳
 ע״י לוי ובית לוי מטה פי׳ עס תחלים 395.

 נדפס :הלוי מיכל יחיאל ב״ר אהרן בן

. 8ס , פ"ר בווילנא
 ה״ר ע״י תהלה מעטה פי' עס תחלים 396.

. 4ס)תרי״ח(, חש״ד ליוורנו, , רוקח יעקב
 ומצודת דוד מצודת פי׳ עס תחלים '397.

. פ"ר "כ ג נדפס : זה עיין , ציון

 משה לה״ר צדק משפט ס' עס תחלים 398.
 מוסר מספרי לקוטיס .מזאלשין גרשון ב״ר

 לקוטיס לקט שושני ועס ,העמוד בשולי
 שמשון ב״ר זאב ישראל ה״ר להמלבה״ד

 מות על מספד שיר משה אבל ובסופו
 : מייזלער ישעיה מאיר לה״ר המחבר

 כנ״ל עוד . 8ס , תק״ץ ,)ברעסלא( הט״ד
 כ״ר יעקב לה״ר תהלה נאוה פי׳ בו ונוסף
 , ווין :ירושלים איש הרופא יוסף

. 8ס , 1856
 חיים לה״ר ה׳ תהלת פי׳ עם תחלים 399.

. 8ס ,תרי״ב , ד״א :חלקים ד' מלמד
 ועס להרשב״ם מיוחס פי׳ עס תחלים 400.

 איש הלוי יצחק לה״ר נוספות הגהות

. 8ס .תק". ווין, . תקנ״ד , ברלין : סטנוב
 באור ועס הרמבמ״ן ע״י ת״א עס תחלים 401.

 משולשת הקדמה ובראשו ברי״ל יואל לה״ר

ועל בפרט תהליס וע״ס בכלל השיר עניני על
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 2ס ,רנ״ז , חמ״ד :ומאירי ?( )הרמ״ק הרד״ק
 : והמאירי ופירש״י ח״א עם עוד .וצ״ע[

 כ״י מתוך שנדפס שם ]וכ' 8ס ,תר״ד , פיורדא
 נגמר :וז״ל כ' הס׳ ובסוף . לפ״ק ר״ז משנת ישן

 ר״ז שנת אדר לחדש ימים כ״ח ה' ביום בנוולינוולה
 הגולה אור צדק מורה ורבנא מורנא בישיבת לפ״ק

 פועלו השם ישלם . ?( )ליאון לילון די יצחק רבי
 זרעו ויראה האלהיס מעם שלמה משכורתו ותהי

 מנחם מתלמידיו הצעיר אני יד על . ימים לאורך
. עכ״ל[ זצ"ל מאיר לבית שלמה ב״ר

 ממפרשים מלוקש צדק אבני פי' עם משלי 414.
 צורף בער יששכר ב״ר יצחק ה״ר ע״י

. 8ס , תע״ח , ווילמרשדארף : מווינא
 לה״ר התקוה אסירי פי׳ עם משלי 415.

 . תק״ט ,נייאוויט :מפינטשוב אלעזר
. 4ס ,תק״י , זאלקווא

 ב״ר אליהו יצחק ה״ר באור עם משלי 416.
 פתשגן א( : לשנים ונחלק לנדא שמואל

 חדשים ב( . והוראותיהם המלות באור על

 : שונים בפנים הכתובים באור ישנים נם
. 8ס , תר״ח ,קעניגסבערג

 מלוקט מנדים לקוטי פי' עם משלי 417.

 אייזיק יצחק ה״ר ע״י המפרשים מראשי
 להר״ט פנינים רב ועם הלוי אליהו ב״ר

 , וואנזכעק :הנ״ל ע"י בקצרה אלשיך
. 8ס ! תצ״א

 שמואל לה״ר אב מוסר פי׳ עם משלי 418!.

. 8ס , 1839 ,ווין : פריינד

 ב״ר דוד לה״ר ונקי קב פי׳ עם משלי 419.
 המפרשים גדולי מכל מלוקט שלמהן׳יחייא.

 ,ד״ו . נ״ב—ר״נ , ליסבונה : לפניו שהיו
. ?( 4ס )או 2ס , רפ״ב ,שאלוניקי . רע״ח

 הגר״א ובאור פירש״י עם משלי 420.
 , ווארשא . תקנ״ח ,שקלאוו : מווילנא

 דבי תנא בשם כנ״ל עוד .4ס ,תקצ״ח
 קעניגסבערג, . 4ס תקע״ה, פראג, :אליהו
. 8ס ן תרטו״ב

 לה״ר אמת שפת ופי׳ פירש״י עם משלי 421.
 ,לעמבערג :הירש צבי ב״ר ישראל יעקב
. 4ס , 1788

 לה״ר בל״א קצר פי׳ ועם ל״א עם משלי 422.
 ,פראג . שמ״ב קראקא, : יעקב ב״ר מרדכי

 ופירשנו גא״ל בצונן אבל • כ״י ש״י )הגהות שס״ב
. 8ס ,חע״ג , פפד״ט . 4ס ,נמצא( לא

 אייכיל: יצחק לה״ר ובאור ת״א עם משלי 423.
 כנ״ל עוד . 8ס , תקנ״ט ,ווין .תק״ן ברלין,

 , אופיבאך :יופי ומכלל פירש״י ועם
. 8ס תקס״ה,

 תמונותיהם עם השיר וכלי הקדש שירי מיני
 ספורנו הר״ע פי׳ ועם הנ״ל ברי״ל לר״י

 : חלקים ד׳ , ישראל זמירות בכולל ונקרא
 . 8ס תקנ״א, , שם .מ״ח—תקמ״ה ,ברלין

 * תקנ״ט-ס׳ ווין, : ספורכו( )בלי כנ״ל עוד

 :פירש״י ועם כנ״ל עוד .8ס ,תקס״ה שם,
 ועם כנ״ל עוד . 8ס ,תקפ״י ׳ ברעסלויא

 תוכחת בשס העקרים מס׳ ולקועיס פירש״י

 כג״ל עוד .8ס / דתקם" , פיורדא : חיים
 ,דיהרנפורט : אהרן ותולדות ספורנו ועם

. 4ס ,תקפ״ו
 :לייסדען ע"י הולאנדי לשון עם תהלים 402.

 כנ״ל עוד . 8ס , תל״א , שם .תכ״ו , ד״א
.8סתקצ״ח, ד״א, מולדר: שמואל ה״ר ע״י

 וכו' תהליס ושמוש לאדינו עם תהלים 403.
.פ״ר נדפס

 לוטהער: העתקת ככתבם ל״א עם ההלים 404.
.12ס . .. ,לונדון

 ע״י שורה כל על רומי לשון עם ים תהל 405.
 עם עוד . 8ס ,רב״ץ ,פאריז : קראמוש

 : חלקים ב׳ ,צדיו שני על ויוני רומי ל׳

 :לבד רומי ל׳ עם עוד .8ס ,,באפיל
 ,)ן )רד״א תכ״ב , שם .ת״ח , באסיל

ע״ש(. ותב״ה ת״ב בל״ר: סס אבל . 88, 90,
. 16ס ; 12ס ; 8ס תמ״ח, אוטרעכט,

 ,באסיל :הגליון על השרשיס עם תהלים 406.
. 8ס ,ש״ב שם, . ש׳

 קונשט׳ :עברי בכתב קדר ל׳ עם תהלים 407.
. 4ס ,תקצ״ו

 כסדר הפסוקים כל ומסודר מלוקע תהלים 408.
.תחלים( לקוטי )עיין : א״ב

 יהודה יעקב ה״ר ע״י ספרדי בל׳ תהלים 409.
י׳קע״ז(. )תג״י ...י״א, :טימפלו ליאון

 מזמורי ק״ן כולל .לוצאטו לרמ״ח תהלים 410.
 תהלים ס׳ מזמורי ע״ד ובקשות ותפלות תהלות

. (59 סי׳ לעיל )עיין
 רומי לשון עם ושיה״ש קהלת משלי 411.

1524__5כאזיל, : מינסטער ע״י והערות
8 •

 שלמה ב״י עמנואל ה״ר פי' עם משלי 412.
 ]ובמחברת לעיל(• כתובים )עי׳ המחברות. בעל

י ע״ש[. תנ״ך, כל על פי' שחיבר כתב ועדן תופת
 הרלב״ג פי' ועם תרגום עם משלי 413.

 ד״ו . רנ״ב , )לאיריא( חמ״ד :והמאירי
 ׳ 0 וק״ד .ע״ב ד״נ תקמ״ב )רד״א 2ס ,רנ״ז

לר׳ ומאירי : בק״ד שם ]ומ״ש • (4ס : 120,
 ודי . הוא[ נו״ס , מאיר יהודה בר מאיר אברהם

'סי׳ עם משלי :כ׳ ^( 38 אוריג׳ )נויסוגר׳ רוסי



אור תורה — 644 — תנ״ך

 מענייל לה״ר קצר ובאור ת״א עם משלי 424.
 . 8ס ,1833 ,פרעסבורג : שטערין בר״י

 פתרון ועם כ״י ע״פ ומדויק מוגה כנ״ל עוד
 :לעווינשטיין ה. ל. לה״ר ככתבם ות״א

. 8ס , 1838 , פפד״ט
.וז״ז ,16ס תצ״ה, , ד״א : ל״א עס משלי 325.

 : פולין שפה המוני בל״א פי׳ עם משלי 426.
 2865 )רח״ם .12ס פער( )חסר חמו״ד
 עליו שיצאו מסטנוב ר״מ העתקת שהוא ]ונראה
. מחצצים[ קול עיין . ע״ז עוררין

 שנ״ז, ,ד״ו איטלקי: תרגום עם משלי 427.
 :146, 9 וק״ד . דנא״א תקמ״ב )רד״א 4ס

 נודע ולא , 4ס שע״ז, ד״ו, : איטליא בלשון משלי
.הם( שונים או א׳ הכל אס

 מולדר לר״ש הולאנדית תרגום עם משלי 428.
. 8ס ,חקצ״ו , ד״א :פירש״י ועם

 ה״ר ע״י )יוני( רומאני תרגום עם משלי 429.
 קונשטאנטינא, :פוביאן אליעזר ב״ר משה

. 4ס , ש״ח
 בחור אליהו ה״ר ע״י בחרוזים איוב ס׳ 430.

 של״ד, קראקא, . ש״ר ,ד״ו :אשכנזי הלוי

 זרח לה״ר איוב ס׳ שהוא כ' ]והרמש״ש . 8ס
 פירוש בשם בחור ר״א ע״י ראשונה הנדפס ברפת

 שם ומבואר . 134 סי' פ׳ באות זה עיין איוב על
. ע״ש[ ,איוב על הרלב״ג פי' קצור שהוא

 שלמההכהף יצחקב״ר ל״ר פי' עם איוב 431
• 4ס , ארחמנ"ו ,קונשטאנטינא

 ,)פירארה( חמ״ד :הרלב״ג פי' עם איוב 432.
. 4ס ,רל״ז ־

 מרדכי לה״ר קצרבל״א ופי׳ עסל״א איוב 433.
. 4ס ,שנ״ז , פראג : יעקב בה״ר

 ובאור הענין לבאור נחלק פי' עם איוב 434.
 הלוי אריה שמחה לה״ר המלות

 . תקצ״ד שם, תקפ״ד. לבוב : מהרובשוב

. 8ס , תקצ"ח ווארשא
 וואלפ- לה"ראהרן ובאור ח״א עס איוב 435.

 עוד .8ס .,תקג". ,ברלין :האללי זאהן
 בעריש לה״ר ובאור ככתבם ת״א עם

 עם עוד .8ס ,1826 ,ווין : בלומענפעלד
 סאטנוב איש הלוי יצחק ה״ר באור

 ,ברלין :משכיל בחור ע״י מפיו ומתורגם

 העניניס ובאור ת״א עם עוד . 8ס ,תקנ״ט
 , 1791 פראג, : - א , — ב ,—י ה״ר ע״י

 מליצת בהקון הנ״ל ובאור ת״א עוד .8ס
 תיבה כל ושרש לח״א המלות ובאור התרגום

 אטטענזאסר צבי ב״ר דוד לה״ר וענינה
 מס׳ מלוקע חיים ותוכחת פירש״י ועם

 הבאור יתר בו ונכלל פריצול ר״מ ופי׳ העקרים

 פיורדא, יהודה: מנחת בשם מענה כל ועיקר

 בהמשך ובאור ת״א עם עוד .8ס ,תקס״ה
 , פפד״ם : לעווינטהאל להר״ט העניניס

. 8ס , 1846
 הדקדוק אדני ע״פ ובאור ת״א עם איוב 436.

 הלוי נתן ב״ר גבריאל לה״ר הפשט ויסודות
 מבוא ובראשו גבריאל קסת בשם דעסויער

 רעים: אהבת ומכתב הסופר קסת בשם חדש
. 8ס , 1838 , פרעסבורג

 משה לה״ר )יוני( רומאני תרגום עם איוב 437.
. 4ס של״ו, קונשט', :פוביאן אליעזר ב״ר

 ובאור ת״א ועם יהייא אבן פי' עם דניאל 438.
 אורי ב״ר משה וה״ר יוסף ב״ר וואלף לה״ר

.8ס,1808פייבוש)פהיליפזאהן(:דעסויא,

 ושארי אלשיך הר״מ פירוש עם דניאל 439.
. השרון( חבצלת )עיין , פירושים

/4ס תל״ד, פראג, : בחרוזים בל"א דניאל 440.

 וקצת יוסף רב תרגום עם הימים דברי 441.
 . 4ס ,תקע״ו ,ווילנא : התרגום על באור
 שונים פירושים עם או״א כל עוד נדפסו ]וז״ז

• הפירוש[ שם לסי ומסודרים

 .נבג״מ זלמן שניאור ה״ר . אור תורה 442.
 ולחנוכה ושמות בראשית ע״ס דרושים ח״א

 ,קאפוםט,תקצ״ז :לפסח ודרוש אסתר ומגלת

.תורה( לקוטי )עיין וג׳ וח״ב . 4ס

 עה״ת פשטים .מהנ״ל . אור תורה 443.
 ההתבוננות מאמר ובסופו ותהליס ושיה״ש

 ,לעמבערג :בערוש דוב ה״ר לבנו דרוש

. 4ס ,תור״ה
 אבן דוד דון בן יוסף דון . אור תורה 444.

 ג״ע וענין לנפש האחרון אושר על . יחייא

 : פרקים בע"ט עניניס ושארי ועוה"ב וגיהנס
 לובלין, . ישמ״ח ב״ו ,ד״ו . יפר״ח בולוגיא,

. 8ס , תקס״ב , זאלקווא . 4ס ...
 פי׳ חיים דרך ס׳ ג״כ שחיבר כ׳ דנ״ב ]ובש״ק

 המצות כל פי׳ מצוה נר ום׳ , גמרא מדרשי על
. ש״ד[ שנת בפאדובה ונשרפו וטעמם

 יהושע ב״ר ליב אריה ה״ר .אור תורה 445.
 הנהגת ותקון דינים .מסלוצק העשיל

 : דקדוק וכללי התורה קריאת ודיני סופרים
 שחיבר כ׳ בשער ]ושם . 4ס , תק״ה ,ברלין

. ע״ש[ אריה שאגת ס' ג״כ

 )מהר״ם מלובלין מאיר ה״ר אור. תורה 446.
.)ש״י( :ב״י התורה, כסדר דרשוה לובלין(.

 יוסף ב״ר שמואל ה״ר .אור תורה 447.
 דרושים כמה בראשית ע״ס דרושים .הכהן

 :כהן מנחת מספרו ח״ב והוא , פרשה לכל

. 4ס , השנ״י ,ד"ו



אמת תורה 645 אור תורה

 סעודת קודם הלמוד סדר .אור תורה 448.
 מבעל כמסודר והחול( צחוק )בדרך פורים
 לפורים צור מעוז זמר עם הימים חמדת

 : פאלאק יצחק גבריאל ה״ר ע״י ופו'

. 8ס ,תרי"ז , ד״א
 תנא תלמוד, תורה, )עיין אור. הורה 449.

הקדש(. תפארת ישראל, תפארת אליהו, דבי

 חיים ה״ר .חיים ודרך אור הורה 450.
 י״ד ש״ע על חי׳ ח״א .מהוראדנא ברודא

.2סתקפ"ג, הוראדנא, וטרפות: שחיטות הל'
. תבואה( פרי )עיין . אהה הורה 451.

 . פאלאגי חיים ה״ר .וחיים הורה 452.
 ערכין ע״פ התורה במעלות וחי׳ הקדמות

 ועבודה הורה על דרוש ואח״ז א״ב כסדר
 יהושע ב״ר אליהו ה״ר של להספדו וגמ״ח
 בשם הקדמה ובראשו לארסו מעיר הכהן

 :מפתחות חיים שערי ובסופו הורה שערי
. 4ס ,חר״ו ,שאלוניקי

 התורה מאמר )עיין .והחכמה התורה 453.
.והחכמה(

 אברהם ה״ר . אחת רגל על כולה תורה 454.
 אלקיס עם תמים להיות השכל מוסר .א״ש

 הרב ובסופו הטבע חכמת ע״פ ה' את ולדעת
 הלנה ע״ד פאכענהיים ר״ש נגד מכתב לה'

. 8ס ,תקנ״ו , ברלין : המתים
 : בל״א התורה לכבוד שיר .ליד תורה 455.

. 8ס ,)שע״ו( חש״ד ,פראג
(.498 סי׳ ספרא )עי׳ .והמצוה התורה 456.

 . לוצאטו הרש״ד . נדרשת תורה 457.
 )ציון :כ״י ,מחקר בדרך קדש כתבי באורי
. דקמ״ג( תר״א

 יצחק ה״ר . והפילוסופיא התורה 458.
 למוד ע״ד עיוני מהקר . ריגייו שמואל

. 8ס , 1828 ,ווין : החכמות
 מ״מ אהרן ב״ר בנימן ה״ר .זהב תורי 459.

 ומגלת התורה כסדר דרושים . בזלאזיץ

. 4ס ,תקע״ו , מאהליב : ואסתר איכה

 חכמי מספרי קצרים לקוטים .זהב תורי 460.
 יהורה ה״ר ע״י לעברי נעתק והפילוסופים יון

 כ״י : מברצלונא שרגא שלמה ב״ר

. .¥2 42 מינכען
 .הרופא מקנדיא יש״ר ה״ר .זהב תורי 46.1.

 הכסף. בקורות פי׳ עם לה״ק ספרי פרחי קבוץ
• וכו' אחוז במכתבו עיין

 כ״ר .הכסף נקודות עם זהב תורי 462
 נחלק .הקראי הלוצקי משה ככ״ר שמחה

 מצות תרי״ג במליצת זהב תורי ח״א : לב״ח

 תר״ך על מסודר מל״ת ושס״ה מ״ע רמ״ח
 וח״ב . שערים בשני הדברות עשרת אותיות
 הנ״ל מצות תרי״ג כל בבאור הכסף נקודות

 במ״ע הא׳ שערים לשלי ג״כ ונחלק פרט פרט
. )אר״ץ( : במל״ת והב׳

.ברמה( קול )עיין .אברהם תורת 463.

 נובלות בס׳ הובא . קבלה ס׳ . אדם תורת 464•
. דקצ״ה חכמה

 חולה דיני כל .הרמב״ן . האדם תורת 465.
 וגמול ועונש וחשבון דין וענין והספד ומת
 ]והאחרון שערים שלשים ובו .המות אחר
 .לבדו גס פ״ר נדפס הגמול שער הוא מהם

 הומו עד של״ה מסי' י״ד טור הוא ממנו וקצור
 ,קונשטנטינא :ע״ש[ הנ״ל בסי' הטור כמ״ש
 , ווארשא . שנ״ה , ד״ו . 2ס , עט"ר
. 4ס , חר״א

 .שלום כ״ר שמואל ה״ר .האדם תורת 466.
 וח״ב חלקים ב׳ , קבלה בדרך מוסר הוכחת

 ,)לעמבערג( חמו״ד : יושר כתב נקרא
. 8ס , 1858

.הרשים( באורים )עיין האדם. תורת 467.

 מפאלצק הירש צבי ה״ר אהרן. תורת 468.
 חיבור תמר. אילן אהרן אברהם ב״ר

 רס״ז :כדו כ״י .פרדס בדרך עה״ת גדול
. חערסאן אבד״ק פינסקער

הקומה(. אבן )עיין . אהרן תורת 469.

 מענקין אפרים ה״ר .אל־־מות תורת 470.
 : חלקים ב׳ , הנפש השארת על .זאגארסקי

. 8ס , 1860 — 63 , ווארשא

 )עי׳תורהלעיל(• מפורש. אלהים תורת 471.

 יוסף ב״ר ששון אהרן ה״ר אמת. תורת 472.
 עם שו״ת יל״ב ח״א .הרא"ש( ג״כ )ונקרא

. 2ס ,שפ״ו ,ד״ו :בסופו מפתח
 . אויערבאך ברוך ה״ר אמת. תורת 473.

 הערות עם הישראלית הדת יסודי תלמוד
 בל״א ודרשנים ומורים להורים ומועילות רבות

. 8ס ,1839 , דארמשטאט : ככתבם

 אברהם ב״ר דור ה״ר .אמת תורת 474.
 ופי׳ הגהות עם הזהר ס׳ קצור . שמריה

 שקיבל פירוש ועם הקטן דור בשם המלות
 מצא ואח״כ .שמות פ׳ עד ונדפס מרבותיו

 כל והוסיף בשאלוניקי הנדפס הדש הזהר גס
 ובסופו , פרשיות מאיזה בו גס שמצא מה

 בעניןבהכ״נ מוסר וספרי מפוסקים תוכחה
 כתוס׳ )ודלא 4ס , שס״ד ,שאלוניקי : ותפלה
.ד״ו( ש״י:

 יוסף אריה כ״י יצחק ה״ר אמת• תורת 475.



חיים תורת 646 אסנת תורת

 אמ״ח ספרי טעמי על בער. ש. המכונה דוב
 אודות על שד״ל ה״ר מאת אגרת אליו ונספחה

. 8ס ,וזרי״ג , רעדעלהיים : הטעמים
 יה(• ופתחי השער )עי׳פחח אסנת. תורת 476.

 ליפמאן טוב יום ה״ר . האשם תורת 477.
 תורת ע״ס והשגות באור . העליר הלוי

 בפראג כ״י : חלקים שלשה להרמ״א חטאת
 ממנו וקצת 842 ורח״ם "\ז. 682, י{ ורד״א

,למנחה סלת בס' נדפס

.משה( ויחל )עיין .האשם תורת 478.

 .כהן ליב משה ה״ר .הבודק תורת 479.
 , ויין :ודיניה חלקיה וכל הריאה תמונת

• א׳( )עלה . 1856

 אסור דיני .הרשב״א .הבית תורת 480.
 מאכלות הל' כמו בבית הנוהגים והתיר

 לבתים ונחלק וכדומה ונדה שחיטה אסורות
 ג״כ נקראו וכן ובקצרה בארוכה חיברו • ושערים
 הקצר וזה הקצר. —הארוך, הבית תורת

 תקל״א. ,ברל־ן .שכ״ו , קרימונה : נדפס

 • 4ס תקנ״ו, ,)שאלוניקי תקנ״ד. סלאוויטא,
 , קאפוסט . תקע״א ,פראג (715 ע' צעדנער

 בדק עס נדפס מהנ״ל והארוך . 4ס ,א תקע״
 ב״ר הלוי אהרן לה״ר עליו השגות הבית

 משמרת ועס ,מזה צדו על )הרא״ה( יוסף
 השגות על תשובות בעצמו להישב״א הבית

 ,פראג . ברצונ״ך ,ד״ו : השני צדו על הנ״ל

. 2ס , תקע״א , ווין . תקכ״ב ברלין, .תצ״ה
 הנפש חיי .אהרן בית )עיין .הבית תורת 481•

. קנים( מס' משניות , ונצחיותה

 ליטא. אבד״ק יעקב ה״ר ,גיטין תורת 482.
 גפ״ת וחי׳ גיטין הל' ש״ע על ובאורים הי׳
 ,ווארשא .חקע״ג , פפד״א : גיטין מס׳ על

. 4ס ,)רוסיא( חמו״ד . תקע״ה
 נפתלי ה״ר .וישראל משה דת תורת 483.

 ועיקרי יסודות על .בנעט מרדכי בה״ר

 א׳ כ״ח ]ועי׳ 8ס ,תקפ״ז ,פראג : האמונה
. וד'[ ג׳ מכתב

 יוסף ב״ר דור חיים ה״ר ,זבח תורת 484.
 ,שאלוניקי :א״ב ע״ס שו״ב דיני .חזן

. 4ס ,תרי״ב
 )מהרח״ש(. שבתי חיים ה״ר זבח. תורת 485.

 : שחיטה ודיני דאטמא ובוקא ריאה דיני
.4ס ., .ת״. ,שאלוגיקי

 .גאנצפריר שלמה ה״ר . זבח תורת 486.
 ,וניקור הריאה וטרפות דה וכסוי שחיטה הל'

 לפסק העולה מזבח א( : ראשים לג׳ ונפרד
 ן המזבח יסוד ב( . הפוסקים מגדולי הלכה

 1 שלמה העלה ג( .דין כל מוצא מקור על

 תקנות ובראשו • רז"ל בדברי חי׳ קצת
 קלוגר שלמה לה״ר לשו״ב והנהגות

 שם׳ . 4ס , תר״ח ,לעמבערג : מבראדי
 • תר״ט שנת ראשונה שנדפס )וכ׳שם 4ס , 1860

.שנית( ואולי

 ישראל ב״ר משה ה״ר .חטאת תורת 487.
 השערים ם׳ הוא . )הרמ״א( איסרלש

 בפי ונקרא וטוב חדש בסדר מדורא לר״י
 הל׳ ובסופו , והתיר אסור ג״כ פוסקים קצת
 קראקא, :הרמ״א עם י״ד מש׳יע בקצרה נדה

 עוד . 4ס ,של״ז , שם . ש״ל , שם . חש"ד
 ,שנ״א , קראקא :מהמחבר הגהות תוס׳ עם

 : לה״רפתחי' הגהות חוס׳ עם עוד .4ס
 עוד יעקב(. מנחת )ועיין .8סשפ״ח, האנווא,

 המנחה תורת ואח״ז יעקב מנחת ס׳ עם
 הספיקות וקונט׳ נדה הל' ש״ע על והשלמים

 כל עיין למנחה סלח וס׳ שו״ת וקצת להש״ך

 עם חיים מים ויכוה וס' .במקומם אלה
 שאול יוסף לה״ר משה תורת פי׳

. 2ס , תרי״ט ,זאלקווא :נאטהאנזאהן
 ז״ל פיהם שמואל ה״ר המגיה מהקדמת כי ]ודע

 . המדפיסים תוס׳ הוא שבו נדה הל׳ כי מוכח
 שנדפסו הראשונים בדפוסים נמצאו אם צ״ע וא״כ
.ז״ל[ המחבר הרב בחיי

 ע״י נתקצר מהנ״ל הקצר חטאת תורת 488.
 ,אליעזר( דמשק )עיין .עצמו המחבר הרב

 כה״ר חיים אברהם ה״ר .חיים תורת 489.
 : בבות ג׳ על גפ״ת חי׳ . שור הירש צבי

 עוד . 2ס , שפ״ר , שם .שס"ח ,לובלין
 ע״ז שבועות סנהדרין עירובין מס׳ על כנ״ל

 , פראג . שצ״ד , קראקא : ופסחים חולין

 , פפד״א :ביחד הנ״ל שני עוד . 2ס ,תנ״ב
 , סדילקאוו .. . ,לבוב . ותומכי״ה ב״ח

.2ס , תקצ"ד
 .נבג״מ זלמן שניאור ה״ר .חיים תורת 490.

 חיי וירא לך נח בראשית פ׳ על קבלה דרושי
 ה״ר בנו ע״י הבאור בהרחבת ותולדות שרה

. 4ס ,תקפ״ו , קאפוסט : בעריש דוב
 פי׳ .יוסף ב״ר חיים ה״ר .חיים תורת 491.

 , זאלקווא :ישראל עין בס' מס' כמה על

. 4ס ,חפ"ד
 )מהרח״ש(. שבתי חיים ה״ר חיים. תורת 492.

 לטור דשייכי שו״ת וכ׳ ח״א : חלקים ג׳ שו״ת
 . ואונס מודעה קונטרס ובסופם לבד ח״מ

 עוללות ובסופו טורים ד' כסדר שו״ת וח״ג
 שלמה ה״ר שו״ת שארית הס הכרם

 שאלוניקי, : שלמה כרם מספרו אמארילייו

, 2ס , פ״ב—תע״ג
יצחק ב״ר משה ה״ר .חיים תורת 493.



משה תורת 647 חיים תורת

 לליל ותפלות ותנ״ך זהר מאמרי . אדרעי
 ערי כמנהג בחדש שבועות ד' שבכל הששי

.8ס ,תקנ״ב ,לונדון :וכו׳ המערב
,היחוד( שער )עי' . חיים ו^ורת 494.

 מרדכי ה״ר חסד. ואהבת חיים תורת 495.
 גחש״א לח״ק ותפלות והנהגות דינים .ליפו־

 . 8ס , תקג״ד , שם .תק״י ,ברלין : בברלין
 והמנהגים הדינים על הערות ובסופו עוד

 ה״ר ע״י מלוקע והאבלות האנינות בימי
 :בשם ראב״ד עטיננער יוסף יעקב
. 8ס , תקפ״ט ,ברלין

 אברהם ב״ר חיים ה״ר .חכם תורת 496.
 כסדר דרושים .מהרח״ו( של )תלמידו הכהן

. 2ס ,תי״ד ,ד״ו :התורה
 .ראזא דעללא חיים ה״ר .חכם תורת 497.

 : למהרח"ו חיים עץ ע״ס הקבלה ע״ד פי'

. 4ס ,תר״ח ,שאלוגיקי
 ה״ד . האדם ושלמות לנערים חנוך תורת 498.

 חנוך דרכי הרופא. העכהיים שמעון
. 8ס , 1821 ,פיורדא :לנערים ומוסר

 ליב אריה ב״ר אלעזר ה״ר .חסד תורת 499.
.4ס ,תק״ס ,ווין : הש״ס כללי .מפילץ

 פרחיא. הכהן חסדאי ה״ר .חסד תורת 500.
 ,קוגשט' : )ורד״א תצ״ג , שאלוניקי :שו״ת

: 175 ע׳ וצעדכער קס״נן דף ח״א ופירשע
. 2ס ,וליתא( ג׳—תפ״ב .

 שלטה ב״ר יצחק ה״ר . חסד תורת 501.
 )בלי וח״מ כתובים על פי׳ .הדורש יעבץ
 : והם יקרא בשם ולכולם ש״פ והגדה דה״י(

 על ה׳ למורי . תהליס על ה׳ תהלות
 הלולים קדש .איוב על שדי יראת .משלי

 צדקת .רות על צדיק צמה .שיה"ש על
 . קהלת על מדע שערי .איכה על תמים

 ישרים ברכת .אסתר על שלום עטרת

 ונחמי' עזרא על חוסים מושיע .דניאל על
 :ש״ס הגדה על וזמרה הלל ובסופו

 המנחה סלת ]נ״ח . 2ס ,שנ״ז , בילווידיר
. דר״ג[ אבות על ופי עה״ת פי׳

. לב( מגינת צדיק, זכר )עיין . חסד תורת 502.

 פי׳ .כספי אבן יוסף ה״ר .ה׳ תורת 503.
 מינכען בנ״י ג״כ ונמצא .)ש״י( :ב״י ,עה"ת

 כתב ז״ל ווערבלונער ר״ז ידידי ]אבל .25/2
. הלשון[ מסגנון כנראה הוא לו שלא אלי

 משה ב״ר יוזיל יוסף ה״ר .ייוסף תורת 504.
 :התורה מסורת על ופשעים דרושים .מפ״פ

. 2ס , תפ״ה , ווילמרשדארף
 תורת וס׳ וח״מ הנ״ך מסורת על עוד ]ג״ח

. להרמב״ס[ המצות ע"ה משה

 : נשיא יוסף ר׳ החכם . יוסף תורת 505.
. )שי״ב(

 ב״ר רפאל ה״ר .יקותיאל תורת 506.
 על דינים חי' .הכהן זיסקינד יקותיאל

 וקצת ק״ו, סי׳ תערובות הל' סוף עד י״ד ש״ע
. 2ס , תקל״ב ,ברלין : שו״ח

 . ישראל כנסת )עיין . כחגים תורת 507.
.תורה( . ערוך שלחן , ספרא .עינים מאירת

 .טוב( לקח )עיין .טוב לקח תורת 508.

כהן. שלום ה״ד .עברית לשון תורת 509.
 לבן ל״ע תלמוד ס׳ ע״פ בל״א לה״ק דקדוק

 עוד . 8ס , תקס״ב , ברלין : ח״א :זאב
 . 8ס , 1807 ,דעסויא : וג׳ ח״ב בתוס׳

 ה״ר ע״י והוגה עוד .8ס , 1816 ,ווין
 עוד . 8ס , 1816 ,פראג :מאיר וואלף

 שמואל ה״ר ע״י והוספות תקוניס עם

 כנ״ל עוד . 8ס , 1825 ,ויין : דעטמאלד
 פראג, : מאיר וואלף ה״ר ע״י ונוסף מתוקן

 ,שם . 1838 ,שם , 1834 ,שם . 1827
. 8ס , 185 .. , שם . 1850 , שם . 1842

. שם וז״ז

 מרדכי ה״ר . הקדש לשון תורת 510.
 , ווין :למתחילים לה״ק דקדוק . פאפער

. 8 1 ץ שם , 1822
 ה״רעזריאלפתחי׳ המוקצה. תורת 511.

 ונולד מוקצה דיני כל באור .אלאטיגו
 : באיטליא כ״י :ויו״ע שבת לענין והכנה

 וכמפתח .נ\2 845 רח״ם ב״י .ל( ע' )זצ״ל
. ע״ש עוזיאל המחבר נקרא דשמ״ו שס

 אהרן יהודה ה״ר .המלואים תורת 512.
 הדינים עם ת״ת עניני כל . אלטשולר משה

. )ש״י( :לזה

 באורים .מהג״ל . המנחה תורת 513.
 תורה בעניני רז״ל מאמרי על ופירושים

.)ש״י( :ויראה

 ב״רחננאל יעקב ה״ר תורתהמנחה. 514.
 , התורה כל על פשוטות דרשות .ציקילי

 ועל .במקומו( שלי ושה״ג כ״ז )שג״ב :כ״י
 )אורי( אוקספורד כ״י : ודברים במדבר ויקרא

97 . 94.
 משהכה״ראברהם ה״י משה. תורת 515.

 בזרע נזכר . ליכטשטיין זלמן יקותיאל

. )שי״ג( :הספרי על אביו אברהם

 .אלמושנינו משה ה״ר .משה תורת 516.
.הש״י( )לשון :בספר מצאתי כך

 חיים ב״ר משה ה״ר .משה תורת 517.
 הפסוקים בהמשך עה״ח פשטיס .אלשיך

: לבד בראשית ס׳ על התורה: כסדר
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הקנאות תורת — 648 — משה תורת

 ועל . 2ס , חש״ד ,לקושט׳ סמוך כילווידיר
 באלשי״ך ,שם ; אלשי״ך ,ד״ו : התורה כל

 . 4ס ,תקל״ז ד״א, . 2ס ,172 )אח״ס
 ,פראג .שס״ה , ד״ו :בסופו מפתח ועס

 . 2ס , אפת״ח , שם . ע״ת , ד"א .שוכ״ן
 .8ס , 1857 , חלקים( )ה' טשערנאוויץ

, תורה( )ועיין

 .מהרח״ש בן משה ה״ר .משה תורת 518.
 מהרח״ש וחי׳ וח״מ אה״ע י״ד ש״ע על שו״ח
 ,שאלוניקי : יומא וקצת תענית מס' על אביו

.2ס , תקנ״ז
 אליעזר ב״ר משה ה״ר . משה תורת 519.

 פסוקים על פשעיס .מזלאטאווי פייבוש

 מהס ואיזה גפ״ת חי׳ וקצת פליאות ומדרשי
 :וכו׳ פוזנא אבד״ק הירש צבי ה״ר בשס

• 4ס ,תקמ״ו ,נאווידוואהר
 ב״ר של אביו משה ב״ר .משה תורת 520.

 .צדיקים ארח בע״ס הקראי יצחק שמחה
 ודרושים וחידות ותפלות וזמירות שירים
.)אר״ץ( : שערים לד׳ ונחלק שוגים

 . 75 שי׳ אור גולל )עיין .משה תורת 521.
 . חטאת תורת . נפתחים ספרים חמשה
. יוסף( תורת

 הלוי שאול ה״י אמת. משה תורת 522.
 ושענות ישראל לדת ומעוז מחזיק .מורטירה

 בכ״י ונמצא ספרדי בל׳ חובר ,זולתה בדת

 . וכו׳( ה׳ השגחת )עיין 216 רח״ם
 דינוזא גומיץ יצחק ה״ר ע״י ללה״ק ונעתק

 בספרומקורות באפנאגע הדפיס ממנו ולקוטיס
. דשצ״א( ה״ב )פיישע :היהודים״

 . המצות אלה המכונה נביאים תורת 523.
 חבור . מאיר ב״ר חיות הירש צבי ה״ר
 תמימה ה׳ תורת כי להראות מאמרים י״ג כולל

 ויסודות עקרים אודות נכבדות בס מדובר
 ובסוף .וכו׳ ושבע״פ שבכתב בתורה גדולים
 הספר שם כניתי זה ומפני :וז״ל כ׳ הקדמתו
 וכן' המצות אלה העיקרי ושמו תמימה ה׳ תורת

 מאמרים שלשה רק בזה נדפסו ולא .וכו׳
 או נביאים תורת . המצות אלה :והס

 ובמאמר .תוסף בל מאמר .קבלה דברי
 תסור לא מאמר פ״ג נמצא הנ״ל תוסיף בל

 , זאלקווא :שבע״פ תורה מאמר וס״ד
,4ס ! קנ״ה אמ״ת

 יעקב ב׳׳ר אברהם ה״י .נזיר תורת 524.
 חי' תוס׳ עם נזיר מס׳ על חי׳ .מוטאל

 הגהות ובסופו הלוי אלי׳ חיים ה״ר נכדו

 נזירות מהל׳ ופ״ו פ״ה הרמב״ם על וחי'
 1 שמות וקונטרס פאלאני )הר״ח להמגיה

 או )אזמיר חמ״ד :ז״ל להמחבר הגיטין

 תורת :ורמי״ג . 2ס , תקפ״א , שאלוניקי(
 נזיר חי׳ , אלבעלי יצחק ה״ר ,הנזיר
 פרי עמו ומחובר א״ב ע״פ הגיטין ושמות
 • • קי שאלוני :דפין נ״ו ס״ה ע"ז על חי׳ העץ

 ב' שימצאו להאמין כמענו זר כי ]וצע״ג . 2ס
 להם חובר ושניהם אחד בשם מחברים לב' ספרים
 הניאה לפי נדפסו ושניהם הגיטין שמות קוננו'

. ?[ ! 1^6 ובשנה א' במקום

 שפירא. שלמה ב״ר נתן ה״ר נתן. תורת 525.
 קבלה ע״פ עמוקים ומאמרים פסוקים באור
 :במקומו( שלי ושה״ג ל״א )שג"ב :התורה כסדר

 ס׳ הזהר על פי' : ״¥. 1070, ף רד״א כ״י
. ע״ש וב' מ״א :י\נ 1071,1ן ושם .שמות

 ח״א .ווייל נתנאל ח״ר .נתנאל תורת 526.
 , פיורדא : עה״ת דרשות וה״ב שו״ת

. 4ס ,תקנ״ה
 ישראל ב״ר משה ה״ר .העולה תורת 527.

 ועל קרבנות עניני על .)הרמ״א( איפרלש

 ובו ופילוסופיא תכונה ועניני ביהמ״ק מדות

 , באזיל . 2ס ן ש״ל ,פראג : פרקים פ״ג
 ,תרי״ח ,לבוב .חבר( לו מצאתי ולא )ש״י חש״ד

 לה״ר ישראל אשי פי׳ עם עוד .8ס
 :יפהש״צבסובאלק ידידיה ב״ר ישראל

. 8ס ,)ק״ב( חמו״ד
.אהרן( בית )עיין .העולה תורת 528.

 אברהם כ״ר גדליה ה״ר .קטן תורת 529.
 לחנוך קטנים ספרים ב' . טייקיס מנחם

 מצות תרי״ג המצות אלה א( :הנערים
 כללי הלשון חן ב( .בקצרה חאגיז להר״מ

.16ס ,תקכ״ה ד״א :בל״א לה״ק דקדוק
 יעקב ישראל ה״ר . הקנאות תורת 530.

 ע״ד שונים עניניס . יעב״ץ המכונה עמדין
 ובפרטן . בחרמו הנלכדים וכל שר״י ש״ן

 ומעשה תולדותיו ספורי א( נ כאלה בו נמצאו
 מהם וא׳ שונים נוסחאות בד׳ תועבותיו

 והערות הגהות עם מחברון קונקי להר״א
 קנאות מנחת בשם והמחבר להטני״ח

 טוביה מעשה מס׳ לוקח הרביעי והנוסח
 .ועה״קע״ז אימליא מרבני כתבים וטופסי
 * פראנסיש לר״ע מורח צבי צידת ס׳ וטופס

 למעלה כתוב עצמו ש״ן לעניני הנוגע ובכל
 פראנפיש לר״ע והוא מודח צבי צידת

 חייאחיון נחמיה ב(ע״ד .צ׳( באות זה )עי׳
 וכרוזים וכתבים בזה נלכדים ושארי וספריו
 שרף לחישת ס׳ והעתק נגדו הקהלות מראשי

 הגר״י עם מדון ראשית מכתבי ג( .להמני"ח
 וקצת העיק אל היום ואבוא וספרו אייבשיץ

ודוגמא לוצאטו הרמ״ח ד(ע״ד .ממנו דוגמא



תחנה — 649 — הקנאות תורת

 1 .אגרות בי״ז וכו׳ תניינא זהר מספרו קצרה
 שוניס ומכתבים חשודים משארי ספורים ה(

 גדול מזבח תבנית אחרן ועד • ע״ז
 ובטול טענותיהם על תשובות למראה

 , חמו״ד :ראיותיהס וכל דעותיהם כל

. 4ס ,תקי״ב( , )ד״א
 הדור רבני מכתבי הקנאות. תורת 531.

 בברוינשווייג ה' על הנועדים הרעה העדה נגד

. 4ס , תר״ה , ד״א : ב״ח
 מס׳ על הרמ״ה חי׳ הוא . הרמ״ה תורת 532.

 לה״ר והערות הגהות עם רמה( יד )עיין ב״ב
 בשם מודיל יעקב ב״ר יקותיאל אליעזר

 : לדוגמא ממנו קצת ונדפס תורה שערי

. 8ס , תו״ר , לכוב
 הל׳ .ווייל יאקב ה״ר .שבת תורת 533.

. 4ס ,תקצ״ט ,קארלסרוא : ת״א עם שבת

 אהרן יהודה ה״ר . השלמים תורת 534.
 מקומו האדם הנהגות .אלטשולר משה
 ולפי הדין ע״פ בלילה שכבו עד לילה חצות

 אחרית ועד השנה מראשית חסידות מדת
.)ש״י( :שגה

 .אמת לדוד )עיין . השלמים תורת 535.
.יעקב( מנחת

 רוסי די ב״י :להראב״ע תחבולות ס׳ 536.
לו המיוחס הגורלות ס׳ הוא ואזל• . 66/2

 הנמצא ציורים ל עם תחבולה ענין הוא או

 דשכ״ב במפתח ט״ש ח׳ 82 רח״ם בכ״י
. אריסטו בעלן

 יוסף ב״ר משה ה״ר . התחבושת ס׳ 537.
 הרד״ק והזכירו )ש״י( :דקדוקלה״ק קמחי.

 להר״א ונראה .ע״ש דפד״א( קנון )ד״ו במכלול
 תרופה שמבקש זרות מלות על שהוא גיינער

. די״ח ב׳ או״נ עיין . למחלתם

 יסודתו . זקש שניאור ה״ר .התחיה ס׳ 538.
 עליהם הערות עם קדמונים כ״י לאור להוציא

 וזה ז״ל קדמונינו מדרשי ובדברי מחבריהם ועל
 ממחזור גבירול ן׳ לר״ש שיר ראשונה יצא

 ועל עליו ודברים הערות עס מונפלייר
 לר״י המיס ישרצו מאמר ותחלת וכו׳ הרמב״ס

 ולא הנ״ל לרשב״ג שניה ושירה הישראלי

. 8ס ,ית״ר ,ברלין : נשלם
 וח׳ ז׳ מאמר הוא .והפדות התחיה 539.

 זה )עי׳ גאון לר״ס והדעות האמונות מס׳

 :בארוכה( כ״ו הערה ל׳ דף תקפ״ע בכה״ע ועי׳
 . 12ס , חמו״ד . 8ס ,שט״ז , מנטובה
 . תקצ״ד ,סדילקאוו . תקנ״ט ,ווילנא

. 8ס , תר״א , ווארשא
 שלמה ב״י יהודה ה״ר .חחכמוני ס׳ 540.

 במליצהחרוזית מחברות חמשיס אלחריזי.

 וחייהם האדם בני מקרי על שונים ושירים
 כמעשה וכו׳ לה״ק מליצת ועל מסעיו ודברי

 וכתבניתס מבצרה הערבי הארירי מחברות
 :איתיאל( מחברות )עיין ללה״ק ג״כ שהעתיק

 . 4ס ,שלח״ה , שם . ש׳ ,קונשטנטינא
 ע׳ צעדנער :כ״י ,אלמנצי ד״י הגהות )עם

 ]ויש • 8ס תדי״ר, ,ווין . תפ״ט ד״א, . (401
 ועם ומנוקד .מהנדפס[ הרבה יותר בס שנמצא כ״י
. 8״ ,1845 ברלין, :קאעמפף ר״ש ע״י ל״א

 אברהם ב״ר שבתי ה״ר .תחכמוני ס׳ 541.
 על פי׳ . באיטליא אורם מעיר דונולי
 הלבנה ולוח העבור 'בסוד דשמואל ברייתא

 )ועיין .הכוכבים ומחזור תש״ו ד״א לשנת
 ועיין רי״א דף ח״א ופירשנו וכו׳ דפ״ה נ' כ״ח

 רוסי די ב״י :זקש( לר״ש היונה במחברת
 . ע״ש , יצירה ס׳ פי׳ שהוא שם וכ׳ 399/2
 . זה עיין חפנים מלא בש׳ נדפס הזה הס׳ והקדמת

 החכם ע״י פאריז ב״י מתוך מחדש נדפס ועוד
 אדם נעשה פירוש בשם יעללינעק מהר״א

 פירושו הקדמת והוא :וז״ל שם וכ' בצלמנו

 : חכמוני או חחכמוני ס' הנקרא יצירה לס'
• 8ס , תדי״ר , לייפציג

.יהודה( מנחת )עיין .תחכמוני 542.

 כ״י .קונציו )?( ר״י .דבר תחלת 543.
. מהותו( פורש )ולא יוא״ל

 שמואל ה״ר .שמואל דברי תחלת 544.
 תרגום על פי' . כ״ץ פינחס ב״ר מקשן
 צעדנער וכן ,)ש״י , שס״א ,פראג :אסתר

 : דרע״ח גא״ל וצונן .219 ע׳ ורשי״ר 676
. 4ס שנ״ד(,

 דיונה קיקיון ס׳ חי׳ קצור . חכמה תחלת 545.
 )פירשט . 8ס ,תע״ג , ד״א :מתלמידיו לא׳
. דרצ״א( ח״א

.כריתות( ס׳ )עיין .חכמה תחלח 546.

 מסודר ביהכ״ג חנוכת ביום לאל תחנה 547.
 ל״א עם פאלאק יצחק גבריאל מאת
 :ליעפמאננזאהן יהורה אשר ה״ר ע״י

?1851 , 000X10, 8ס .
 : דענימארק מלכות שלום בעד ובקשה החכה 548.

. 8ס ,תקס״ז , אלטונא
 : ר״ל רוגז בעת להתפלל ובקשה תחנה 549.

. 8ס ,תקט״ז ,המבורג
 0 רד״א ב״י :אלפין אלף עס תחנה 550.

. ע 729
. 4ס ,ש״נ ,פראג : יוס בכל לאמר תחנה 551•
 : לתשובה הלבבות לעורר ושיר תחנה 552.

. 4ס ,חמו״ד



הגלגלים תכונת650תחנה

 הפרדס ולבעל למהרש״ל החנה 553.
. 997, ף רד״א כ״י : ?( )הרט״ק

.סליחות( )עיין .תחנונים 554.

 אברהם מגן נקרא הגלות אורך על תחנות 555.
 : זמירות וקצת ל״א עם נמרוד ומעשה
. 8ס , שצ״ב ;לובלין

 ב״ר עקיבא ה״ר .יום בכל תחנות 556.
 השבוע ימי לכל תחנות .פראנקפורט יעקב
 וקצתם לשבת ושירים זמירות ואח״ז

 בלה״ק פי׳ קצת ועם בחרוזים ל״ח עם
 ל״א עם שיר המים עם היין ויכוח ובסופו

 לביה״ד והובאו נאספו .פי׳ ועס בחרוזים
 חוס' עס לואנץ משה ב״ר אליהו ה״ר ע״י

. 8ס , שנ״ט ,אזיל ב :משלו תחנות קצת

 לה״ר בל״א להאריז״ל ובקשות תחנות 557.
 , פראג : ליב אריה ב״ר יידליש יהודה

. 4ס ,תס״ט
 ,באזיל :ואשכנזי עברי בל׳ ובקשות תחנות 558•

. ס״פ[ לר״ע הנ״ל הוא ]ואולי . 8ס , שס״ט

 , ד״ו :למלקות קרוב ולוי עס תחנות 559.
.8ס ,חש"ד

 .מפראג סופר ליברמאן לה״ר תחנות 560.
. 4ס , חש"ד ,פראג

 ולשאר התורה פרשיות סדר על תחנות 561.
 ב״ר ראובן וה׳יר להרשב״ץ השנה זמני

. 846 רח״ם ב״י : ולזולתם יצחק
 אין עד מיניהם רבו בל״א לנשיס תחנות 562.

. בספר לפורעם ואין מספר

. פנינים( רב )עיין . גמא תיבת 563.

 : התורה על דרשות . הלול תיבת 564.
.)ש״י( ... ,ד"ו

.האורב( )עיין .דשמואל תלובתא 565.

 .האשביליי אפלח לאבן תכונה ס׳ 566.
 ושנויים תקוניס בחום׳ אלמגיסמי קצור הוא

 יוסף ה״ר ותלמידו הרמב״ם ע״י והוגה
 ד״י ע״י ללה״ק ונעתק עקנין ן׳ יהודה ב״ר

 מוטעת הזאת ההעתקה כי ויען . מכיר בן
 הערבי מגוף והוגה ונתקנה שבה לכן מאד
 משולם בן יהודה ב״ר שמואל ה״ר ע״י

 מזכירו והרמב״ס .צ״ו ה״א בשנת ממרסיליא

 : ע״ש מפורסם״ מספר לו וקורא פ״ע ח״ב במו״נ

 . 905 ח״א )קאזייי פעמים ב׳ בעסקוריאל ב״י
 פאריז וכ״י בסופו. וא׳ בראשו חסר א׳ ^( 925

 )תולדות :וז״ז 164, 165, 181, )אוראל(
. למונק( יהודה בן יוסף

י״ט בר דור ב״ר יעקב ה״ר .תכונה ם׳ 567.

 הטובים ימים על ח״א :חלקים ב׳ )הפועל(.
 מינכען ב״י :השנה עברונות על וח״ב להקזה

 רוסי די וכ״י פלורינץ וכ״י 127/3
101/4 .

 ומחובר מלוקח .)הרלב״ג( . תכונה ס׳ 568.
 פרסי ומארץ הודו מארץ הישנים ספרי מכל

 , מאז אבן ,מעסאלי מספרי וממצרים
 , עזרא אבן ,גנדי אלי ,צופי אל אלבסאני
 אברהס ,מנצור אבן בן יחייא ,אלפרגי

 ומשאר פוצקר עלנד ,אלגזאלי ,אלצרקל
 מלחמת ס׳ הוא זה ולא : אומות ושאר ישראלים

 ספרי בבית בווינא ב״י :דס״א בש״ק עי׳ ,ה
המרשים ולדעת . 120 עכ"להש״י , הקיר״ה

 ה' וכולל להראב״ע הוא מחדש ווין ב״י
 אשר בתכונה ספריו מאחד האחרונים שערים

 מלות אחרי כי • הפרטי בשמו לנו נודע לא
 שער מראש חמשה[ ]צ״ל ארבעה "שערין
 שהוא הארבעים שער סוף עד ושש שלשים

 , בראשו אשר הספר<< ותכלית החלק סוף
 הזיקות מקום בענין ל״ר שער תיכף מתחיל

 המרשים כדברי והפסד נזק ולא ניצוצות ]ר״ל
 ומזכיר .וכו׳ הכוכבים מזהר היוצאות ע״ש[

 וס׳ חכמה ראשית וס׳ המולדות ס׳ בס
 שהוא ספק אין אשר ובלשון פ״ר שלו הטעמים

 בכמה כי ואף בעצמו האלה השערים בעל
 בלשון שלישי כגוף הראב״ע בו נזכר מקומות

 ,עזרא״ אבן אברהם ״אמר ,*אברהם ״אמר
 "בעניני שמדבר כתוב ל״ט שער ראש ועל

 החכמים ומלבד .וכו׳״ עזרא לאבן המבחרים
 : עוד בו נזכרו למעלה הש״י בדברי הנז'
 , הבטלמייס , הכשדיים , ההודיים ,חנוך

 אלקנדי יעקב ,הבבליים ,הערביים ,היונים
 , דורוניוס . ?( דלעיל גנדי אלי )הוא

 פרוך , דמינה אבו אבן ,זאדי בן אנדרוזגר
 , פאטו ,היפרכוס ,מעשר אבו ,היהודי

 סהל ,עלי אבו ,בזידאג אל ,טארך אבן
 לרלב״ג שמיחסו והש״י .עוד וזולתם הישראלי

 לו בקנותו אשר טינגנאגל החכם אחרי שנמשך נראה
 בתכונה לוי ר' ס'" :רומי בל' עליו כתב הזה הכפר
.פ״ג—דקפ"כ 184 ווין ב״י ועיין . וכו'״

 הרמב״ם אבי מיימון לה״ר התכונה ס׳ 569.
 )פירשע :דל״ח עולם יסוד בס׳ עיין • ערבי בל'

. דרפ״ז( ח״ב

 בו אשר דונולו שבתי לי׳ התכונה ס׳ 570.
 רזיאל בס׳ נזכר .דשמואל הברייתא מפרש

.xx ,13^^^ )המגיד יו"ד אות הגדול
 אלפרגאני )עיין .אלפרגאנל תכונת 571.

. לאלפרגאגוס(

.אלמגיסטי( )עיין .הגלגלים תכונת 572.



תלמוד 651 ההויה תכונת

 השמיס תכונת על . ההויה תכונת 573.
 רומי מל׳ נעתק והכוכבים והגלגלים והעולם

 תקמ״ב רד״א כ״י : הכדור תוכן בע״ס ע״י

.1677, וק״ד

 . זכות אברהם ה״י .זכות תכונת 574,
 מינכען וככ״י ^(.119 )ש״י תכונה: ס׳

 זה למחכר ומזלות תקופות ס׳ נמצא 108
 כי לי״ע( )דר׳ המרשים זב' פרקים י״ע תכונה על

 זכות תכונת בכס הזה הספר נקרא לוואלף
 )?( תשלום בנהוגים נפרד פרק ואחריו

 . ע״ש קצר מבוא עם זה לס׳ התכונה לוחות
 פרעי שם בלי כ״י ס׳ נמצא באודעסא ולהרש״ף

 החכם חיברו הגדול החבור ספר :בראשו וז״ל

 זכות אברהם כמה״ר החכמות נזר השלם
 גוף א( : לשנים ונחלק . וחנצב״ה יעמ׳יש

 הרבה בה ומזכיר יקרה הקדמה עם הספר
 )ט״ו מהם שאב אשר מישראל תכונה בעלי
 )קי״ז זה לספרו לוחות ב( .גדולים( דפין
. גדולים( דפין

 תכונה על .יחיאל ה״ר .דזמרלד תכונת 575.
.מצאתי לא ובק״ד תקמ״ב א רד" כ״י : ומולדות

 יושבי' ומספר וגדלה פאריז עיר תכונת 576.
 : שי״ף( לה״ר )מיוחס וכו׳ ונימוסיהן

. 8ס ,1814 , לבוב
 ממשפחת אוריה . הרבנים תכונת 577.

 דרכי על בקרת .מחופש( )שם הפאלקירה

 והוא וכו' וחסרונם מעלתם בזמנינו הרבנים
 זה )עי׳ קארי לר״ד אמת ברית מס׳ ח״ב
 לה״ר רבות הערות תוס' עם ב׳( באות

.8ס , 1823 ,ווין :מיזים ליב יהודה

 הלוי רפאל ה״ר השמים. תכונת 578.
 הנוגעים התכונה חכמת למודי .מהנובר

 הערות קצת עם להרמב״ס החדש קדוש להל'
 :מטיקטין יקותיאל ב״ר משה לה״ר

. 4ס ,תקמ״ז , ד״א
 התיר .הכהן שאול ה״ר .התכליות ס׳ 579.

 השאלות מבחר על בראיית עצומות ספיקות
 מצרף בס׳ הובא .נכוחות ותשובות העבעיות

.ע״ש דד״א לחכמה

. רבתי( חכמתא )עיין . התכליות ס׳ 580.

 שבע(, באר )עיין האדם. תכלית 581.

 .להלן( תרשיש )עיין . התכשיט ס׳ 582.

 כלה מס׳ ,תלמוד )עיין . כלה תכשיטי 583
. להלן(

 ועשר היחוד בסוד קבלה . עולם תל 584.
 ף ,רד״א כ״י :וז"ז א״ב ופי' ספירות

1032 ,

 שלמה ב״ר מרדכי ה״ר פיות. תל 585.
 בתלמוד שוה גזרה מדת על .פלונגיאן

 , ווילנא :הלשון הגיון ע״פ ולצרפה לבררה

. 8ס ,תר״ט

 אברהם בן משה ה״י . משה תלאות 586.
 ועשרת העולם חלקי מד' ספורים .גר

 מלוקט בל״א וכו׳ וג״ע וסמכטיון השבטים
 . גג״ת , ד״א :וז״ז ושה״ק עולם ארחות מס׳

. 8ס ן בע״ת ,האלי

.וסמנגלוף וםנסיני סיני תלונות 587.
.ישראל( לבית הצופה )עיין

 בגמרא התלמוד מוסדות ראש .תלמוד 588.
 התורה יסוד שהוא המשנה דברי ולפרש לבאר
 באור א( :לשנים בכללו ונחלק פה שבעל
 הלכה לענין וסריא בשקלא המשנה דברי

 שבכתב בחורה הכתובות המצות ופי׳ למעשה
 אשר והמעשה ומשפט חק ישראל לבני ללמד
 : ראשים לשלשה והיה יפרד ומשם יעשון

 המסתעפים והלכותיהן מצות התרי״ג דיני א(
 הכתוב את התלמוד חכמי שפירשו מה לפי

 שתקנו ותקנות מנהגים ב( .שבכתב בתורה
 . והמקום הזמן צורך לפי שגזרו וגזרות

 המדות ע״פ וסברא בעיון הלמוד דרכי ג(
 אגדה דברי ב( .בידיהם שהיו והכללים
 ודעת חכמה עניני ושאר ומוסר ודרשות

 דברי א( : ראשים לכמה והיה נפרד הוא וגס
 . האדם להנהגת ונמוסיס ארץ ודרך מוסר

 עוה״ז וגיהנס וג״ע ועונש שכר עניני ב(
 ונפלאות נסים מעשה ג( .וכדומה ועוה״ב

 עניני ד( . ידם ועל התלמוד חכמי בימי שקרו
 בחלום התלמוד חכמי שראו וחזיונות חלומות

 וכדומה קול בת ע״י דבר להם והוגד בהקיץ או
 מיני כמה ה( .בלמודים לשמוע אזן להעיר
 ומושכלות למודיות בטבעיות מחשבת מלאכת
 ורפואות סגולות מיני כמה ו( . חכמות ושארי

 ומדינות הארץ מגלילות רבות וידיעות
 ומקומות למוצאיהן ונהרות ימים לגבולותס

 הדורות שלשלת ז( .למושבותס התלמוד חכמי
 תולדות וקצת לתלמיד מרב הקבלה וסדר
 וקינות שירים ח( . והנהגוחס התלמוד חכמי

 ורמים נשגבים עניניס ושארי וחידות מליצות
 והלבישום בס לחזות אדס לכל לא אשר

 והבאי גוזמא בלשון ההמון לעיני זרות מחלצות
 ומבהיל נורא מעשה ספור בדרך או וכדומה
. ולתם חת רמז וערפלי

 עניניו וראשי התלמוד דרכי קצות אלה הן
 שני כיוס בידינו נמצא ובפרטו .בכללו
 . בבלי תלמוד א( : והם תלמוד מיני

. ירושלמי תלמוד ב(



בבלי תלמוד 652 ארץ תלמוד

 תלמיד )זק . ישראל ארין תלמוד 589.
.להלן( ירושלמי

 רב :וז״ל הראב״ד כתב .בבלי תלמוד 590.
 הדור וחכמי התלמוד את לכתוב החל אשי

 שהי' יוסי רב בימי ונחחס סיימוהו שאחריו
 ד״א בשנת סבוראי דרבנן הראשון בדור לראש
 כ׳ אמוראים של ז׳ כדור )ושם . ליצירה ור״ס
 עד המשנה חתימת משנת נמצא • ע״ש( רס״ה

 ]ובסה״ד .שנה שי״א בבלי התלמוד חתימת
 לס״ה כשנת והיינו שי״ו כתוב סבוראי רבנן סדר ריש

 בשנת ואמנם . הראב״ד דברי תורף זהו .כנ״ל[

 בצמח כמ״ש דעות חלוקי יש המשנה חבור חתימת
 בדור בסה״ד ועיין ע״ש תתקע״ה 6ג״ לשנת דוד

.החורבן לאחר מתנאים ד׳
 המשנה כסדר מסודר גמרא או תלמוד

 גמרא נמצא ולא .משניות( או משנה )עיין
 הליכות :וסימן מסכתות ל״ו על כ"א בכולם
 . ברכות מס׳ א( :הן ואלו ,ל״ו עולם

 ה(יומא. ד(פסחים. .ג(עירובין ב(שבת.
 תענית. ט( .השנה ראש ח( .ביצה ז( .סוכה י(
 . חגיגה יב( .קטן מועד יא( .מגילה י(

 . כתובות ט<( .קדושין יד( .יבמות יג(
 .סוטה יט( .נזיר יח( .נדרים יז( .גיסין טז(
 בבא כב( . מציעא בבא כא( .קמא בבא כ(

 כה(שבועות. .מכות כד( סנהדרין. כג( בהרא.
. זבחיס כה( . הוריות כז( .ע׳יא כו(
. בכורות לא( . חולין ל( . מנחות כט(
. מעילה לד( . תמורה לג( . ערכין לב(
על גמרא יש גם .נדה לו( .כריתות לה(

.אשי רב אחר נסדרה אבל תמיד מס׳
 במספר נכללו שלא מסכתות קצת עוד ויש

 המשנה על נוסדו שלא לפי זו גמרא מסכתות
 ונקראים מסכתות כעין שנחלקו ברייתות והס
 כלה מס׳ :הן ואלו קטנות מסכתות בשם
 רבתי אבל הנקרא שמחות מם׳ . אחד פרק
 ששה)?( הבבלי נתן לר׳ אבות מס׳ פרקים. י״ד

 מס׳ .נתן דר' אבות בשם ונקרא פרקים
 רבא ארץ דרך מס׳ .פרקים כ״א סופרים

 ויש .פרקים ו׳ זוטא ארן ודרך פרקים ו׳
 לחנניה פרקים י״ב תענית מגלת מס׳ עוד

 והטובות הצרות קורות ספורי חזקיה בן
 ?( נתן )דר' מדות ומס׳ .לאבותינו שנעשו

 נספחו אלה כל . יעקב בן אליעזר ר׳ פי על
 כי אף פי' שוס בלי בו ונדפסו התלמוד אל

 )עכ״ל , פירושים עם לבדם נדפסו קצתם
 אחר סדר בס נמצא לראשונים אבל .הש״י(

 שלא אחרות ברייתות קצת עוד עמהס ונחשבו
 והציבו ,כיוס לנו נמצאו לא וקצתם פה נחשבו
 וה״ר . שבע למספר אלו ברייהות גבולות
 . סופרים מס׳ א( : כזה מספרם מנה חיד״א

 ד״א מס׳ ד( .כלת מס׳ ג( . שמחות מס' ב(
 ־ שלט בש״ס נדפסו אלה ארבעת . וזוטא רבא
 דאיסויי פי״ג עז כמגדל נזכרה . גרים מס' ה(

 בספרו והדפיסה בכ״י מצאה הנ״ל חיד״א וה"ר ביאה
 ונס' תע״ד ד״א בש״ס נדפסה וגם הרגל שמחת
 הזכירה כותים מס' ו( • זה עיין , יעקב נחלת

 מצאתי :וז״ל דקננו"ג ב״מ במקובצת הובא הרמב״ן
 .ע״ש קטנות מס׳ משבעה כותים במס׳ בחיצונה

 מדפיס בהקדמת נזכרה .ישראל ארן מס׳ ז(
 והיא מפפד״מ שמואל יוסף ה״ר בהגהות הש״ס
 חיד״א ה״ר מצא אח״ז וגס .ע״ש שבת במס׳
 שכ׳ שמתו מי פ' כ׳יי המאירי בחי׳ הנ״ל

 קטנות מס׳ מז׳ אחת שהיא ציצית של ברייתא
 להרמב״ן האדם בתורת גס נמצא הזה ובלשון

 פ״ע י׳ שג״א ועיין . ע״ש דלב״ג ההוצאה שער
 עכאס יהודה ה״ר ח״א שלי ושה״ג א׳ מ׳ ושג״ב
 גא״פ צונן עי׳ קצתם קמנות״.וע״ד מסכתות (וח״ק

ק״ו.—צ״ה השגה ראבי״ה בס׳ ועיין וגו' פ״ע דף
 שבע עוד לאור ויצאו זכינו עתה גס

 מס׳ א( : והס ירושלמיות קטנות מסכתות
 .תפילין מס' ג( .מזוזה מס׳ ב( .תורה ספר

 מס׳ ו( . עבדים מס' ה( . ציצית מס׳ ד(
 קצר פי' עם ונדפסו . גרים מס׳ ז( . כותים

 ה״ר ע״י כותים למס׳ ארוכה הקדמה ועם
 , פםד״מ :קירכהיים שטעון ב״ר רפאל

. שומרון( כרמי )ועיין . 8ס ,תיר״א

 וגמרא משנה ש״ס הנ״ל בבלי תלמוד 591.
 מס׳ המלות פי' וקצת פירש״י עם כנ״ל

 ]ודע . 4ס , שלו״ם , קראקא : הערוך
 וב׳ שלימות מסכתות ל׳ על הוא פירש״י כי

 פי' והלאה ומשם ב״ב ממס׳ ראשונים פרקים
 ומשם מכות במס' דיט״ב ועד . הרשב״ם

 במס' דכב״ב ועד .חתנו הריב״! פי׳ והלאה
 הגהות הרגמ״ה.ועס מפי׳ והלאה ומשם נדרים

 נזיר)להראב״ן(כריתות במש׳ מזולתו ונוספות

 . הוא לו לא תענית מס׳ פי׳ גס ולד״ק ומעילה
 א' ש׳ ול״א וי״ד ח׳ ש׳ שג״ב א׳ ש' שג״א עיין

 רש״י תולדות בס' ועי׳ • בשמו ח״א שלי זשה״ג
 בציון חיות הירש צבי ה״ר מ״ש ועי׳ .וע״ז דע"ו
.ה'[ סי' בינה אמרי ובספרו וכו׳ פ׳ דף תר״ב

 ותום׳ פירש״י עס הנ״ל בבלי תלמוד 592.
 עוד . 2ס , חוש״ה ,לובלין : לעיל( זה )עיין
 ובסוף מס׳ קצת על רשב״ם פי׳ ועם כנ״ל

 הרא״ש ופי׳ תוספות פסקי קצור מס׳ כל
 הר״ש ופי׳ משניות על הרמב״ם ופי׳

 , וטהרות זרעים סדר משניות על משאנץ
 והרא״ש וחר״ן פירש״י עם נדרים ומס׳

 נדפסו אבות מס' ולפני ,תוספות ובסופו
 למס׳ הקדמה כעין להרמב״ם פרקים שמונה

 ודרך ודעות במדות האדם הנהגות על אבות



בבלי תלמוד 653 בבלי תלמוד

 רפ״ו עד ר"פ משנת פעמים ב׳ ,ד״ו : מוסר
 עוד .2ס ,ת׳( באות לרח׳יס חיים אוצרות )עי׳
 התלמוד למסורת מ״מ בו ונוסף הנ״ל ככל

 הדינים מ״מ משפט עין וס׳ מתוספות ומ״מ
 נר או דין חקור וס׳ הראשונים בפוסקים

 גס הנמצאים הגמרא דיני כל על מ״מ טצוה
 ובמיימוני דף ובאיזה בש״ס אחר במקום

 , אור תורה בשם תנ"ך פסוקי ומ״מ
 לבית בעז יהושע ה״ר סידר אלה כל

 בעה״ט לר״י הרא״ש פסקי וקצור , ברוך

 הנ״ל ככל עוד .2ס ,י׳—ש״ט ,ד״ו :בנו
 ועם הצענזוריא מטעם הנאסר כל בהשמטות

 יעקב לה״ר אגדות קצת על ובאורים הגהות
 ,באזיליא :מצפת לוצאטו יצחק ב״ר

 מדפוס ההשמטות ]וכל .2ס ,שלו״ה—של״ח
 בכרך כקראקא נדפסו ע״ז מס׳ כל ובתוכם זה

 מס' ואיזה .דרע״ז([ ח״ב )פירשנו :מיוחד
 . של״ט ,לובלין : הרש״ל הגהות עם כנ"ל

 עם הנ״ל ככל עוד .2ס ,ש״ם ,קראקא
 הרמ״א והגהות יוסף בית מס׳ מ״מ תוס׳
 , קראקא :מ״ל מהרש״ל הגהות ועם

 מוגה הנ״ל ככל עוד . 2ס ,ס״ת—שס״ב
 . 2ס , פ״ח — שע״ח ,לובלין : מאד ויפה
 ,שם :ומדות ומעילה תמורה מס׳ כנ״ל עוד

 ונדה חולין מס׳ כנ״ל עוד .2ס ,שצ״ט
 —שע״ח , האנוואה :טהרות סדר ומשניות

. 2ס ,פ״ב

 מדות ומס׳ הנ״ל ככל הנ״ל בבלי תלמוד 593.
 שפתר שמעיה רבינו ופי׳ הרמב״ם פי׳ עם
 ,ד״א : כרכים י״ב ,כ״כ( )?מ״נ רבינו לפני

 בנבנשתי ד׳ שהוא ]ונ״ל . )ש״י( 2ס , בקד"ש
 כמה בחוס׳ עוד .[2ס ,ז׳—ת״ר משגת

 :האלברשטאט בערמאן ה״ר ע״י מעלות

 —תע״ה ,וברלין פפד״א .2ס ,תנ״ז ,פפד"א
. 2ס , פ״ח

 ל״ב בתום׳ הנ״ל ככל הנ״ל בבלי תלמוד 594.
 ליב ארי׳ יהודה ה״ר המתעסק שמונה מעלות
 ומוגה פפד״ט אבד״ק שמואל יוסף בה״ר

 —תע״א ,ואמ״ד פפד״ט :הנ״ל מהרי״ש ע"י
 ועס מאד יפה הנ״ל ככל עוד .2ס ,פ״ג
 :כרך כל לפני )קופפמרטטין( נחשת חרש ציור

 )בלי כנ״ל עוד . 2ס .כ״ה—תקי״ב ,ד״א
 ,ווין , ד״א :כמו פ״ר ונדפסו ,ציורים(

 .וז״ז ..( —)תקמ״ג נאווידוואהר זולצבאך,

 ש״ס נדפס שבווין כ׳ ^2 48 תר״י ]ובעק״ד
. פעמים[ ז׳ תקב״ץ עד תקנ"א משנת

 הגהות ועם הנ״ל ככל הנ״ל בבלי תלמוד 595.
 : ברלין אי פיק ישעיה ה״ר ומ״מ

 כנ״ל עוד . 2ס ..ם"—תק״ם , דיהרגפורט

 , סלאוויטא :מווילנא הגר״א הגהות ועם

 . 2ס .. .תקע״ו דיהרנפורט, ע״ב.—תקס״ח
 יפה הר״ט הגהות תוס׳ ועם הנ״ל ככל עוד
 וואלף בנימן וה״ר הלבושים בעל

 עוד .2ס ,ע״א—תקס״ו ,״ין :באסקוויץ
 יחזקאל ה״ר הגהות עליהם ונוסף הנ״ל ככל

 ותקוניס יחזקאל מראה בשם לנדא סג״ל

 וה״ר איגר עקיבא לה״ר והגהות ומ״מ
 ופתרון רב מעשה מספרו רנשבורג בצלאל

 ורשב׳יס ותוספות ברש״י לועזיות מלות כל
 לנדא סג״ל משה לה״ר והר״ש והרמב״ס

 ,צ״א—תקפ״ט ,פראג :לשון מרפא בשס

 מהרש״ל וחי׳ זה לפני הנז׳ ככל עוד .2ס
 שרה קונט׳ ועס מס' כל בסוף ומהרש״א

 הש״ס מאמרי לכל ומ״מ מפתח צופים
 ונאספו במקומן שלא הרא״ש בפי׳ המפוזרים

 ועם והעמודים והדפין המסכתות סדר על פה
 : מסכת כל בסוף הנ״ל לשון מרפא קוננו׳

. 8ס ,תר״ו—תקצ״ט , פראג
 המפרשים כל עם הנ״ל בבלי תלמוד 596.

 הנ״ל הגהות ורוב ומהרש״א( מהרש״ל )בלי
 עליהם ונוסף זמנם עד השסי״ן בכל שנדפסו
 ופלפלא יו״ט מעדני :והס הרא״ש מפרשי

 שמואל: ותפארת נתנאל וקרבן חריפתא

 כנ״ל עוד . 2ס , £״ז—תקע״ה ,קאפוסט
 ומהר״ם ומהרש״א מהרש״ל חי׳ עם

 רב הלכות ואח״ז מס׳ כל בסוף לובלין
 : מסכת כל בסוף מפרשיו כל עם אלפסי

 שם ]והוחל . 2ס פ״ב—תקע״ז , סלאוויטא
 ולא ..תקצ" בשנת והוספות שגויים בקצת שנית
 שבת ומש' זרעים ומשניות ברכות מס׳ רק נדפס

 ועם הנ״ל ככל עוד .המלאכה[ ותשבת ועירובין
 וז״ז הב״ח הגהות תוס׳ ועם כנ״ל האלפסי

 ווילנא ואח״כ והוראדנא ווילנא : הש"ס על

. 2ס , תרי״ב—תקצ״ב :לבדה
 וטשערגאוויץ בורן מחדש עוד נדפסו ]וז״ז

 . זה כראי זה ראי לא שונות והוספות מעלות בכמה
 מחדש להדפיס החלו ט׳—תרי״ח כשנתים וזה

 י האלפס עם בזיטאמיר א( :כאחד ערים בשלש

 על נתיב ומאיר שיף מהר״ם וחי׳ וכו׳
 .אלפסי( )בלי הנ״ל ככל בווילנא ב( .וז״ז הש"ס

 נדפסים וז״ז האלפסי. ועם הנ״ל ככל בווארשא ג(
 וגס ,ובווין . 8ס £ 2ס ,בלעמבערג גם עתה

 בשלימות הש״ס כל ומלבד . 8ס יודפס בווארשא
 כמו:[. לנדנה מסכתות וכמה כמה ג״כ נדפסו כנ״ל

 עם הנ״ל בבלי תלמוד מן ברכות מס׳ 597.
 ופי׳ חוס' פסקי קצור ובסופו ותום׳ פירש״י
 , מרדכי פסקי ועם להרמב״ם המשניות

 כנ״ל עוד . 2ס , גמר״א , שוגצין :ראשון ד׳
 ,8ס תקנ״ח, זולצבאך, :ומספיק קצר פי׳ עם
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 וחי׳ והרא״ש ותום׳ פירש״י עם כנ״ל עוד
 . 8ס ,תק״ו , שם .חפ״ג , ד״א : טהרש״א

 טהרש״ל חי׳ עליהם ונוסף כנ״ל עוד
 עס האלפסי הלכות ואח״ז לובלין ומהר״ם

 )בלי כנ״ל עוד .8ס תק״ל, מי״ץ, :מפרשיו כל
 לחם פי׳ עם הרא״ש והל׳ מהר״ס( חי'

 אהבה ס׳ ובסופו מלך ומעדני חמודות
 הכל ,מפרשיו כל עם להרטב"ם זרעיס וס׳

 הסכמתו ]עיין אייבשיץ יהונתן ה״ר בהשגחת
 , תפ״ח ,פראג . סיורדא[ ד׳ □לך בעדני לס׳

 ועס כנ״ל ותוספות פירש״י עס עוד .2ס
 חקי ע״פ המלות באור ועם ככתבם ח״א

 ע״י כנ״ל בל״א )עטימוליגיש( למוצאיהם הלשון
 המנונה אלכסנדר □"ר משה אפרים ה״ר

. 2ס , תר״ב ,ברלין : פינער דר'
 והרא״ש ותום׳ פירש״י עם ביצה מס׳ 598.

 ומהר״ם ומהרש״א טהרש״ל וחי׳ וכו׳
 כנ״ל: מפרשיו כל עם האלפסי ואח״ז לובלין

. 8ס ! תקב״ט , מיץ
 שוס בלי לבד וגמרא משנה רק סוכה מס׳ 599.

 , 1) ורד״א .)ראיתי בסכ״ת ,ברלין :פי׳
.16ס ,ופפד״א( ברלין :143

 וכל ותום׳ פירש״י עם קדושין מס׳ 600.
 במשניות טעמים עם הנ״ל ומ״מ המפרשים

 והריטב״א הרמב״ן וחי׳ רי״ד תוס׳ ועם
 ומפרשים והר״ן הרשב״א חי׳ גס בו ונכללו

 והגהות אחרות נוספות מסורות ועס אחרים
.2ס שי״ג, ,סביוניטה :הרא״ש בפסקי חדשות

 ותום׳ רש״י עם השנה ראש מס׳ 601.
 ומהר״ם ומהרש״א ומהרש״ל והרא״ש .

 :כנ״ל מפרשיו כל עם האלפסי ואח״ז כנ״ל

 נמצא סוד ע״פ ר״ה ]ומס' . 8ס , חקל״ה ,מיץ
. יה״ש[ בכ״י

 ה״ר וחי' ותום' פירש״י עם שבועות מס׳ 602.
 : דיונה קיקיון בע״ס תאומים יונה

. 8ס ,תפ״ד , יעסניץ
 וחי׳ ותוספות פירש״י עם מכות מס׳ 603.

 אור וחי׳ ומהר״ם וטהרש״א טהרש״ל
 זעליג אהרן כ״ר ליב יהודה לה״ר נגה

. 8ס / תפ״ג ׳ ד"א 1 הכהן
 ועם ומהרש״א פירש״י עס הוריות מס' 604.

 הלוי אברהם ב״ר אליהו לה״ר תוספות

 ]והתום׳ . 8ס ,תפ״ז , ד״א :עטיגגען
 הש״ם סוגיות בקובץ נ״כ אח״ז נדפס הנז׳
.זה[ עיין

 דשייכי התלמוד מכל גמרא עם עדיות מס' 605.
 נפך והוסיף סירילייו שלמה ה״ר קיבץ לה

 ראה חיד״א וה״ר , רחב פי׳ עס תלמוד בלשון

 שלי ושה״ג כ״ח ש׳ בשג״א כמ״ש בכ״י אוחה

. בשמו ח״א

 ומי' כנ״ל המפרשים כל עם נדה מס' 606.
 והאלפסי ומהר״ם ומהרש״א מהרש״ל

• 8ס ..תקל״ ,מיץ :כנ״ל מפרשיו עם
 שונים בפנים אחדות מס' נדפסו ז״ז ]וגס

 ואין הש״ס שלישי שני כדי עד 8ס גס 2ס גס פ״ר
 קטנות מס׳ קצת נדפסו גס .פה לפרטם בידי
• כמו:[ לבדם הנז'

 אליעזר לה״ר פי׳ עם נתן דר׳ אבות 607.
 : מזאטושטש מנלי מנחם ב״ר ליפמאן

 ב' עם ככ״ל עוד . 4ס ,תש״ג ,זאלקווא
 אברהם ב״ר אליהו לה״ר פירושים

 .מספיק פי׳ אברהם בן א( :מדעליאטיץ
 בו ונכללו ונמוקיס הגהות אליהו שני ב(
 מענה ובסופו מווילגא הגר״א הגהות גס

 ועל בעוקצין אחרונה משנה על פי' אליהו

 בנין פי' ועם ה׳( )פ״ה בכלאים אחת משנה
 ,והוראדנא ווילנא :יעקב ה״ר לאחיו יעקב

 ]ומ״ש .וז״ז חסד( אהבת )ועיין . 2ס ,תקצ״ג
 ומם׳ דר״ן אבות שנדפס ז׳—דרנ״ו ח״ב פירשט

 ע״י מדוייקיס כ״י ע״פ מוגהים דר״ע ואותיות ד״א
 מיד הרביעי האצבע והוא ,לונזאנו די הר״מ
 ,ד״ו : ידות שתי בספרו המלך יד היא השנית

 ידות שתי שספר לפי , הוא טעות , 4ס , שנ״ח
 נדפסו לא ואלה שנ״ח ולא שע״ח שנת נדפס הנ״ל
. ע"ש[ הס׳ בסוף שס כמ״ש יד מקצר כלל

 והערות ת״א עם זוטא ארק דרך מס׳ 608.
.8ס , 1838 ,ביירוט :הרבורגר י. ה״ר ע״י

 רי״א :עזאי בן ופרקי ארץ דרך מס' 609.
 .דנו״א חקמ״ב )רד״א . 8ס , שכ״א ,די״ט
.חמו״ד( : 556, 0 וק״ד

 לה״ר מרדכי גדולת פי' עס כלה מס׳ 610.
 תקון ועם מלאבשין ז״ל במהר״ם מרדכי

 : הסעודה בשעת הלמוד סדר היינו סעודה

 פי׳ עם כנ״ל עוד . 24ס ,תקמ״ז ,פפד״א
 כלה תכשיטי ועם הכהן יהוידע מדרש
 יהוידע לה״ר הכל אחרים מספרים לקוטיס

 מליםא:דיהרנפורט, הכהן אברהם ב״ר זאב

 בנין )ועיין . 8ס , )תקמ״ט( כלי"ה תעד״י
.וז״ז( , פ״א על פי' . יעקב נחלת . יהושע

 דבני גמרא או ירושלמי תלמוד 611.
 ישראל ארץ תלמוד לו קורין ויש מערבא

 קרוב בא״י לראש שהיה יוחנן ר׳ חיברו
 הראב״ד ]כ״כ • החרבן אחר שנה למאתיס

 אבל . ע״ש , אמוראים של ראשון בדור הקבלה בס׳
 :וז"ל כ׳ תורה משנה ספרו בהקדמת הרמב״ם

 חרבן אחר בא״י הירושלמית הגמרא חיבר יוחנן ור'
מהרי״ט והרב .עכ"ל שנה מאות פלש בקרוב הבית
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 מכל מלוקטות הערות כנ״לעס עוד .8ס תרי״ז,
. 8ס חר"ך, ק״ב, :הזא״ל לה״ר וזולתם הנ"ל

ברורה(. שפה )עי׳ .פלניא לשון תלמוד 614.

 ב״ר משה ה״ר .רוסיא לשון תלמוד 615.
 וכללי רוסיא לשון חקי .מסמרגאן שמעון

. 4ס , תקפ״ה , ווילנא : בה הדקדוק
 שמואל ה״ר . רוסיא לשרן תלמוד 616.

 רוסיא שפת דקדוק יסודי .פין ברי״א יוסף
 לוואסטאקאוו הדקדוק ספרי ע״ד יהודית בל״א

. 4סתר״ז, ווילנא, : רבות הוספות עם וגרע!
 השמש שעות מורה מלאכת תלמוד 617.

. 346 מינבען ב״י :)זאננענאוהר(
 ב״ר זלמן ה״רשניאור תורה. תלמוד 618•

 לברר קו״א ובסופו ת״ת דיני .נבג״ט ברוך
 : והאחרונים הראשונים הפוסקים מכל דבריו

. 8ס , תקג״ט , לבוב . תקנ״ד , שקלאוו

 מהר״ש הביאו .ב״י ילקוט, . תורוה תלמוד 619.
 ול״א )השמעות :הלוי מנות בס׳ הלוי אלקבן בן

.במקומו( פלי ושה״ג

 .יששבר( ים )עיין .מלומד התלמודי 620.

 .מרע( סור )עיין .מוסרי צחקן תלמיד 621.

.מדרש( )עיין . —מדרש !תלפיות 622.

יו״ד(. באות הישר ש׳ )עיין . וישר תם 623.

 על .כספי אבן יוסף ה״ר .הכסף תם 624.
 השלישי, הבית ובנין ושני ראשון בית חרבן

 ]אבל .ע״ש( , דמ״ה ח״ב יש״ר )אגרות :ב״י
 קונע' עתיקים בדברים הנדפס כסף קבוצת בספרו

. וע״ש[ נזכר לא ב׳

 כ״ג ישמעאל לר׳ מיוחס . התמונה ס׳ 625.
 וסודות קבלה .הקנה בן נהוניא ולר׳

 קונט׳ אליו מחובר ונמצא האותיות בתמונת
 קונשטנטינא: ד' חדש זהר בסוף ונדפס ה׳ סור

 שער ועיין . במקומו שלי ושה"ג ל״ג )ול״א
 נודע לא ארוך פי׳ עם כנ״ל עוד .היהודים(

 ,תקמ״ד ,קאריץ : חלקים לג׳ ונחלק למי

 מאד ישן פי' עם נמצא יה״ש ]ובכ״י . 4ס
. הוא[ זה ואולי

 פזמון ופיוט ספרד הפלות תחנות תמונות 626.
. (485 ע׳ )צעדנער . 8ס רפ״ד, ד״ו, :בתוכו

 יעקב ב״ר יעקב לה״י• אותיות תמונת 627.
. האותיות( פי׳ )עיין . הכהן

 התמונה מס׳ קבלה .אותיות תמונת 628.
 לא ובק״ד הקמ״ב רד״א ב״י : הרוקח ויסוד

. מקומו לי נודע

 על . הראב״ע . האותיות תמונת 629.
 :בוואטיקאן ב״י . )?( קבלה ע״פ האותיות

. \.(2135 )ש״י
.83

 על וחולק מבורו בזמן הרמב״ס עה משכים צונן
 והיגרו .דנ״ג[ נא״פ עיין . כמחברו שניהם

 ואולי . נדה מס׳ ועל משנה סדרי המשה על
 ׳ טהרות סדר ונאבד משנה הש״ס כל על חיברו

 שהיה קדשיה סדר על גס היוס לנו שאין כמו
 : הס כיוס עמנו והנמצא . הראשונים ביד

 מסכתות, י״ב מועד מסכתות, י״א זרעיס סדר
 ועל מסכתות ט׳ נזיקין . מסכתות ז׳ נשים
 ! )דניאל ד״ו : ראשונה יצא וזה • נדה מס׳

 , .(פ".—ר״פ בשנת )חבל חש״ד ,בומבירגי(
 מס' מלוקט קצר פי' ועס כנ״ל עוד .2ס

 ירושלמי תלמוד ומסרת מראה ויפה הראבי״ה
 ת״י מהרת מם׳ הוא )אולי וכו' גדיליא לר״י
 כש״י )ודלא בשונא״י , קראקא :לה( ול״ג לרי״ג

. 2ס ,בשנא״י(
 מספיק פי' עס הנ״ל ירושלמי תלמוד 612

 ליב יהודה י״ר אליהו לה״ר הוספות וקצת
 מ״מ ועס פולדא אבר״ק מווישניצא

 :לבד שקליס מס' על ראשונה נדפס . שונים

 עס כנ״ל עוד .)קנון( 2ס , תמ״ט , פפד״ט
 שמשון ב״ר יעקב ה״ר והגהות מרובה הוס׳

 , ד״א :מהרי״ק הוספות בשם מקראקא

 פי' ועס . 8ס , תקמ״ד ,שקלאוו .תפ״ז
 : זה עיין ,קרבן ושיורי העדה קרבן

 , העדה קרבן )ועיין . 2ס , תקע״ז , זאלקווא
 , ד״א : זרעיס סדר ועל .חרתין( תקלין

 ,קאפוסט :שקלים( מסכת )ובלי . 2ס , ע״ת
 עס וב״מ ב״ק מס׳ כנ״ל עוד . 2ס ,תקע״ח

 עוד . 2ס , תפ״ה , אופיבאך :הנ״ל פי'
.2ס ,חק״ב פפד״ט, :וב״ב ב״מ ב״ק מסי כנ״ל

 שדה . העדה קרבן , משה פני ]ועיין
 על פירושים כמה נמצאים אלה וזולת .יהושע

 הפירוש בשם ונקראו הפנים עם שנדפסו הירושלמי
. פ׳[ באות פירוש ג״כ ועיין

 ליב יהודה ה״ר .עברי לשון תלמוד 613,
 ההגיון יסודי ע״פ לה״ק דקדוק . זאב—בן

 לוח ובסופו נכון בסדר הלשון שמוש ודרכי

 • 8ס ,תקנ״ו , ברעסלויא : והשמות הפעלים
 ]אבל תקס״ג ,ווין : הקונים בתום׳ כנ״ל עוד

 )אחרי שנית שנדפס כתוב אוה״ש ספרו בהקדמת
 . ע״ש[ ,תקס״ו בשנת בווינא הנ״ל( ד׳ברעסלויא

 ,תקפ״ז , שם .תקע״ז , שם . תק״ע ,ווין
 עס כנ״ל עוד . 8ס , . ,תקצ" ,סדילקאוו

 משה לה״ר מבין בשם רבות והערות הגהות
 ה' ובסופו מביאליסטאק זאב ב״ר ארי׳

 . 8ס הקב"ץ, ,ווילנא :זה עי׳ נעימה שערי
 שוליו על הערות הוס׳ עם הנ״ל ככל עוד

 וקצה בעהאק יהיאל ב״ר יהודה לה״ר

 י בר״ש הירש צבי לה״ר השמות במשקלי חי׳
1,שם ,תר״ה , ווילנא :קאצינעלנבויגן
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מדרש-(. )עיין מדרש. תמורה, 630.

 דן בפי׳ קרנים בל מובא . התמורה ס' 631.
 .ע״ש ג״ל סי' ח׳ ובמאמר ד׳ מאמר ריש ידין

 ארחות ל מזכירו . דינים ס׳ . התמיד ס' 632.
 ה״ר שחיברו כ' ובדמא״א פ״ר וז״ז די״ז חיים

 זשה״ג ב׳ וכ״ל ז' )שג״א : חיים ב״ר ראובן
. במקומו( שלי

 התורה כסדר המצות פי' . השחר תמיד 633.
 הרמב״ס לפ״ד למעשה דין ופסק התנוך כס'

 ל׳י :משפעים כל ומתחיל והטור והרא"ש
. ^.2 732, ן( רד״א

. רצון( זבחי )עיין . תמידים 634.

. הגבורים( שלטי )עיין . התמים ס' 635.

.לעם( מרפא )עי׳ דעות תמים 636.

 .להלן( ישרים תמת )עיין . דעים תמים 637.
.2ס ,תקע"ב ,לעמבערג :לבדו גס ונדפס

 .משה ב״ר ישראל ה״ר .יחדיו תמים 638.
 ומשלי תהליס לס' השייכים זהר מאמרי כל

 הנשמה על דרוש ובראשו הפסוקים כסדר
 . 4ס , שנ״ב ,לובלין :הספר מבוא כעין

 די ט״י רומי ל׳ עס לבדו הנ״ל והדרוש

.8ס , 1635 , פאריז :וואיזין
 מענדיל מנחם ה״ר .יחדיו תמים 639.

 וכל ההורה כסדר הזהר מפתחות .מלובלין

.8ס תקס״ח, ווילנא, התורה: רשב״יעל מדרשי
ידידות(. שיר )עיין דרך. תמימי 640.

 קוררובירו משה ה״ר דבורה. תמר 641.
 המדות במעלות השכל מוכר .)הרמ״ק(
 לחכמת דרך ומורה האדם להנהגת העליונות

 שבעים מספרו א׳ והוא פרקים, עשרה הקבלה,
 משה ה״ר ע״י לביה״ד הובא . שחיבר תמרים
 ,פראג . שנ״ב קראקא, . שמ״ט ד״ו, : בסולה

 .8ס תקמ״ד, המבורג, שפ״ג. מנטובה, שפ״א.
 , תקנ״ה , הוראדנא . 12ס ,תקנ״ג מעזירוב,

 . תקנ״ה , שקלאוו . תקנ"ה , ליוורנו

 ממנו ]וקצור .וז״ז 8ס ,תקנ״ז , הוראדנא
 ובסופו עוד .ל[ באות אברהם בריכת עיין

 אבד״ק יאסקי יוסף ה״ר מכתבי הנהגות
 זעלקליש:ווילמרשדארף, ר׳ מצוואת דובנא

 גאון מכתב ובסופו עוד . 8ס , תע״ט
 )ד״י שמו ל א ר ש י ב גדול לא׳ מוסר ישראל

. 8ס , תרי״ח ,)ק״ב( חמ״ד :סאלאנטיר(

 שנאספו חבורים כמה קובץ .ישרים תמת 642.
 אברהם ב״ר בנימן ה״ר ע״י לביה״ד והובאו

 שו״ת רי׳יג הם אהלי א( :והס מוטאל

 הגהות תמים דרך ב( . יחייא ן׳ תם לה״ר
 ומכללם עולם לגדולי ומפרשיו הרי״ף על

 של בהרי״ף שהיו והאריז״ל אשכנזי לר״ב

 אשכנזי הר״ב תלמיד מונסון אברהם ה״ר
 קצת נלאה דכ״ה יחייא לבני דה״י ]ובס׳ .הנ״ל
 • דכ״ז[ ע״ש הנ״ל, יחייא ן׳ תם לה״ר ג״כ שהם

 ן' תס ה״ר דברי על דפסקא ג(סיומא
 . שלום יוסף לה״ר י״ב סי׳ הנ״ל יחייא

 ע״ש ,זה שלפני תמים דרך גס לו מיחס ]ופירשנו
 להראב״ד רעים תמים ד( .דשט״ו[ ח׳

 וחידושי ושו״ת והרז״ה הרי״ף על השגות
 )סי' להרי״ף הלכות ג׳ ופי׳ קמאי גאוני
 כתובות במס׳ חמורות הל' על ר״כ(—רי״ח

 הרמ״ע )ובשו״ת הלוי בקראט הר״א העתקת ,
 כל מאמר ה( . אחרת( והעתקה ג״כ נמצאו
 אהרן זקן בעל הלוי אליהו לה״ר ראי

 .פינצי לרשב״א הגמרא מפתח ואח״ז
 סירילייו שמואל לה״ר שמואל כללי ו(

 . 2ס ביש״ע, ד״ו, דר״ן: ואבות ספרא והגהות
עמדין יעקב ה״ר .ישרים תמת 643.

 חוליא והוא שובה לשבת דרוש .)יעב״ץ(
 , )שי״ג( : ליעקב הקשורים מספרו אחת

 . תורה( עז, מגדל )עיין ישלים. תמת 644.

 אגדה מספרי א׳ . אליהו דבי תנא 645.
 רב בימי בבבל וחובר הקדמונים ומדרש
 מתוכו כנראה תשל״ד ד״א בשנת גאון שרירא

 בילקוט או בש״ס אשר דב״א תנא מאמרי וכל

 ונחלק תוכו אל נאספו קדמונים מדרשים בשם
 . פרקים ל״א רבא אליהו א( : חלקים לב׳
 היה ]ואולי . פרקים כ״ה זוטא אליהו ב(

 זוטא אליהו וסדר רבא אליהו סדר גס לפניו
 כמפורש ענן לרב אליהו שלמד מה הקדמון

 רבא אליהו סדר ועיין . ע״ש דק״ו בכתובות
 , ש״י ,ד״ו : שם[ ומ״ש זוטא אליהו וסדר

 ה״ר פי׳ עם עוד .4ס ,ישמ״ח , שם
 הוא .מפראג היירא משה ב״ר שמואל

 ד״ו נוסח למול חדשות נוסחאות לו מציב
 בעורין בשם ארוך פי' עם מאד המשובש
 ומ״מ דנורא זקוקין בשם וקצר דאשא

 בשם הילקוט ומ״מ מצוה נר בשם הפסוקים
 : חלקים לג' אותו חלק והוא ,אור תורה

 וזוטא רבא אליהו הס הראשונים חלקים ב׳
 הקדמות ב׳ ובראשם הנז׳ פירושיו עם הנ״ל

 ג״כ ונקראו ינוקא ומר קשישא מך בשם
 דרבנן חלוקא וסוד הנשמה מלבוש סוד

 שמואל שער בשם הספר מבוא ואח״ז
 הנ״ל זוטא אליהו מס׳ כ׳ לפרק באור הוא וח״ג
 ורזי תעלומות מלא עמוק עמוק להיותו אשר

 לס׳ וחיברו בפירושו הרחיב האריך דרזין
 שלי ושה״ג ע׳ ז׳ שג״ב ועיין .בכ״י והוא בפ״ע

 —תל״ו ,פראג .וכו׳ דנורא זקוקין ז׳ אות ח״ב

 פירושים ב' הרים ועוקר סיגי ס' ]ג״ח . 2ס ז',
על ופירושים כנ״ל וקצרה בארוכה דר״א פרקי על



646.

647.

648.

649.

650.
651.

652.

653.

התנינים657דבי תנא

 פי׳ עם עוד • וכו׳[ ומדרשים ומשנה מקרא
 יעקב לה״ר בקצרה העכין והמשך המלות

 ישועות בשם מבראדי הערץ נפתלי ר״ב
 , תקג״ט ,לבוב . תקנ״ח , זאלקווא : יעקב

 . 8ס ,תרי"ז , ווארשא .תקצ״ג ,סדילקאוו
 :רבתי מפסיקתא מאמר ובסופו כנ״ל עוד

 פי' עס עוד . 8ס , תקנ״ח ,מינקאוויץ
 יהודה ב״ר אברהם לה״ר אש מאורי
 , תקצ״ה ,סדילקאוו : שי״ק ליב אריה

 יצחק לה״ר אליהו מענה פי' עס עוד . 4ס
 פסוקיה וחי׳ . לנדא שמואל ב״ר אליהו

 לגוף שייפיס שאינם ומדרשים רז״ל ומאמרי
 בשס בתוכו הגהות כעין עמס נלוו הבאור

. 4ס , ת״ר , ווילגא : יצחק שיח
 ב״ר אליהו ה״ר .אליהו דבי תנא
 ויראת מוסר תוכחת .פינס מגזע אהרן

 ימי למספר עמודיס לשבעה נחלק ה׳

 מספרו ברכות מס׳ חי' קצת ובסופו השבוע
 . 4ס תקי״ג, זאלקווא, הגולה: מאורי תוספות
 הלוי אליהו ה״ר .אליהו דבי תנא

 ואחר שו״ת תנ״א . דאי( כל מאמר )בעל
 בנימן ה׳יר ע״י מהם המורם נדפס רב זמן

 זה עיין אהרן זקן בשה מוטאל בר״א

. בהקדמה וע״ש

 אמרי הנותן )עיין .אליהו דבי תנא
. לעיל( משלי , תורה . שפר

 ישעיה ב״ר יצחק ה״ר .ושייר תנא
 ,ליוורנו : עה״ת המים פני לו ונלוה . עטיא

. 4ס ! תקצ״א
 .יעקב( גאון )עיין ♦ ירושלמי תנא

 .ברלין ישעיה ה״ר .תוספאה תנא
 בס׳ חתנו הקדמת עיין ,התוספתא על הגהות

. שלום שאילת

 מעלות כמה עה תוספתא . תוספאה תנא
 שמואל לה״ר חדשים באוריה עה והגהות

 : והה מסלאנימא אברהם ב״ר אביגדור
 הגהות ב( . טעות מכל ומנוקה היטב מוגה א(

 דברי באור ג( .בכ״י שהשיג מווילנא הגר״א

 וירושלמי בבלי ש״ס סוגיות ע״פ התוספתא
 שיטות כמה באור ד( . בבורים מנחת בשם

 ואחרוניה ראשוניה פוסקיה ודברי וסוגיות
 לדברי מ׳׳מ ה( .בכורים עטור בשה

 ספרי ספרא וירושלמי בבלי בש״ס התוספתא
 זרעים סדר • שמואל מצפה בשה וכו׳

 : נשיה סדר . 2ס ,תר״א ,ווילנא : ומועד
 : קדשיה סדר קצת .2ס ,תקצ״ז , שם

.2ס , תר"ט , ווארשא
 כהן חפני כ״ר שמואל רב .התנאים ס׳

שערי בס׳ גאון האי לרב בתשובה מובא . גאון

 האי רב )תולדות .כ״א סי' ח״ה ז׳ שער צדק
.ח'( הערה

 נחום שמואל ה״ר .שדה תנובת 654.
 עה קצתם ומליצות שיריה .ראזענפעלר

 ,כרעסלויא :פירשטענטהאל להר״י ת״א

. 8ס ,תר"ב
 . (—מדרש )עיין .— מדרש ,תנחרמא 655.
 ן׳ ב״יטשה ה״ריצחק אל. תנחרמות 656.

 : בסופו מפתח עם עה״ת דרשות .ארריו
. 2ס , השל"ח ,שאלוניקי

 .אלגאזי שמואל ה״ר .אל תנחומות 657.
 שג״ב אבל .רוסי די וכן )ש״י : תהליס על פי'

 וע״ש , יראים ע״ס סי׳ :בשמו שלי ושה"ג מ׳ ש׳
. בהערה( פסד"מ ד׳

.אזהרות( )עיין .אל תנחומות 658.

 ה״רשמואל .ישראל גליות תנחומות 659.
 פורטוגאל גלות מעשה אושקי. ן׳ )אושקא(

.ע״ד( ש׳ )תג״י ..ד״א, :צחה פורמוגיזי בל'

 השנה לכל ומנהגים דינים פסקי .תניא 660.
 ולס״ד .דין לכל ומפתח מ׳'מ תוס׳ עס בקצור

 שבכ״י הלקט שבלי מס' קצור הוא יה״ש ה״ר
 ראשונה הובא . הנדפס על מאד מרובה בתוס' הוא

 שמואל ה״ר ע״י ע"ד ה״א משנת כ"י ע״פ לדפוס
 :תניא ס׳ אבות מנהג בשם לטיף אבן

 . שכ״ה , קרימונה .ורחמ״ך , מנטובה
. 4ס ,תקצ״ו , סדילקאוו . תק״ס , זאלקווא
 הס׳ בתוך כי .הדעות נחלקו מחברו וע"ד

 אותו מימסין יש לכן ,הסופר יחיאל ואני כתוב
 בהקדמת שמבואר וכמו הרא״ש בן יחיאל לה״ר

 בו נזכר שלא לפי הדברים נראין ולא . ע״ש הס'
 . פ״א אף אביו סברת הביא ולא כלל הרא"ש

 מהר״י דעת גס ודחה קוה״ד בעל בזה האריך וכבר
 לר״י והמיחסו זה ספר המביא פוסק בשם לוי לבית
 אבא בר ישעיה י׳ שהוא ומפרש מרי אבא ב״ר
 העלה העיון ואחרי . ע״£ עליו ומשיג מרי

 יקותיאל ב״ר יחיאל ר' שחיברו בקוה״ד
 המרות מעלות בע״ס הרופא בנימן ב״ר

 הזאת הדעת לקיים ונראה . ע״א דכ"א ע״ש
 גם )ובתוכם זולתה הדעות מכל האמת אל הקרובה

 מצינו מאשר כלל( רגלים לה אין אשר הצ״ד דעת
 ב״ר בנימן ר' הזקן זקני מורי :כתוב כ״א( )דף בו

 ו׳ ול״א י״ז שג״ב ו׳ שג״א ועי׳ . ע״ש יחיאל
. במקומו ח"ב שלי ושה"ג

.אמרים( לקוטי )עיין .תניא ס' 661.

 :תבון אבן משה ה״ר .התנינים ס׳ 662.
 ס׳ בשם בשמו חי׳א שלי ושה״ג ל״ב מ׳ )שג״ב

 ס׳ וצ״ל הוא שנו״ס ]ול״נ .ע״ש( ישן כ״י
בתי״ו קו״ף אות מיד״א לה״ר ונחלף הקנינים



ישראל תפארת — 658 — תספורת

 ושה״ג י״א )משג״ב : דכו״ב הקנאות תורת
. במקומו([ שלי

. איתן( נחל )עיין .הבמה תעלומות 673.

 • מווילנא הגר״א .אליהו תעלת 674.
 עה הנסתר ע״ד׳ב״ק מס' אגדות על באורים
 :)הרר״ל( לוריא דור לה״ר והגהות הקונים
. 12ס , תרט״ז( , )ק״ב חמו״ד

 ס׳ .קמתי משה ה״ר . נפש תענוג 675.
. )ש"י( :מוסר

)ש״י(. :כ״י ,דרשות .הנשמה תענוג 676.

 בער יצהק ה״ר . הסופר תער 677.
 : הקראים בדבר קצר מאמר . לעווינזאהן

 רוסיא לל' נעתק גם . 8ס , 1863 , אדעססא
.8ס ,1863 שם, :ונדפס בערעזקין ת. ע״י

 חלק הוא —מאמר או ם' תערובות, 678.
 . זה עיין ,פימינעיל לר״א כהן מנחת מס׳

 הל׳ בפתיחה מגדים פרי בע׳יס ובארו וקצרו
.במקומו( שלי ושה״ג י״ב )ול״ב : ע״ש תערובות

 • 101 סי׳ אדם זכות )עיי; .אדם תפארת 679.
, שמים( עמודי

 ברוך פינחס ה״ר .בחורים תפארת 680.
 האדם הנהגת על .ממונציליסי פלטי' ב״ר
. יה״ש ב״י :אח״ז וגם לנשואין הגיעו עד

 אשכנזי גרשון ח״ר .הגרשוני תפארת 681.
 , פפד״מ : עה״ת דרשות . מיץ אבד״ק

. 4ס ,תנ״ט
 אייבשיץ. יהונתן ה״ר יהונתן. תפארת 682.

 .)זאלקווא( חמו״ד : עה״ת ופשעים דרושים
. 4ס ,)אוסטרהא( חמו״ד : ושנית

 יוזילאבד״ק ה״ריוסף תפארתיוסף. 683.
 ס׳ סוף עד עה״ת פירש״י על פי׳ .לעסלא

. 2ס , תפ״ה ,פראג :ויקרא
 יצהק ב״ר יעקב ח״ר .יעקב תפארת 684.

 סי׳ עד ח״מ ש״ע על באור ח״א . מפראגא
. 2ס ,תר״ב , ווארשא : ע"ד

 מענריל אברהם ה״ר ישראל. תפארת 685.
 : רויעשילד משפחת תולדות . מאהר

. 8ס , 1843 ,לעמבערג
 ב״ר ישראל ה״ר .ישראל תפארת 686.

. מ״נו א׳ זצ״ל עיין ,ב״י .סגרי אברהם

 אהרן ב״ר ישראל ישראל.ה״ר תפארת 687.
 ס׳ לו ונלוו עינים יפה בשם תורה הי׳ . יפה

 משה לה״ר טוב קישוט וס׳ ה׳ מלחמות
 לנכדו זוטא ישראל מס' וקונט' , מנחם ב״ר
.4ס ,תקל״ד , פפד״א זוטא״ ישראל ה״ר

 אבר״ק ישראל ח״ר . ישראל תפארת 688.
.266, ? רד״א ב״י : עה״ת פי׳ .בעלז

 דמ״ב ד״א בש״ק הוא וכן . ישנים בכ״י הדומים
.אחריו[ הנמשכים וסה״ד כש"י וכן ע״ב

 יחזקאל יעקב ה״ר תספורתלוליינית. 663.
 , ברלין : התגלחת מאמר ע״ס בקרה . הלוי

. 8ס , תקצ״ט
 אלכסנדר ה״ר . בישראל תעודה 661.

 לכבוד יושר כתב .דלוי ראשקאוו זיסקינד
. 8ס , תקע״ח , ברעסלויא : התורה

 בער יצחק ה״ר .בישראל !תעודה 665.
 עם והחכמה ההורה בגדרי . לעווינזאהן

 . ווילנא :קרץ בדרך מועילות הערות
 , שם : הקונים בקצת ושניה . 8ס ,חקפ״ח
.8ס ,תרט״ו

 ממיץ חזן שלמה ה״ר .שלמה תעודת 666.
 הש״ץ דיני . מפיורדא ש״ץ משה ב״ר

 ,אופיבאך : הורה הי' ושארי ומנהגים ומוסר
. 8ס / תפ״ט , שם . תע״ח

 שלמה יוסף ה״ר .הבמה תעלומות 667.
 מכתבים אגודות . מקנדיא )היש״ר( רופא
 ושארי לחכמה מצרף ס' לוקחו ומהם שונים

 אשכנזי שמואל ה״ר תלמידו ע״י מאמרים
 מצרף . הדת בחינת )עיין . לדפוס והובאו
. בהקדמה( וע״ש הכמה נובלות . לחכמה

 אבר״ק יעקב ה״ר ,הבמה תעלומות 668.
 מספרו חלק והוא קהלת על פי׳ . ליסא
 . תקס״ד , לבוב : מגלות חמש על יושר אמרי

. 4ס , תקע״ט , דיהרנפורט

 דוד ב״ר שלמה ה״ר .הבמה תעלומות 669.
 : מאמרים ה׳ .הספרדי גבאי אבן

 בנבדלים ב( .פרקים ד׳ הבורא בידיעת א(
 י . פרקים ט״ו בגלגלים ג( . פרקים ח״י
 , הנפש בהשארות ה( . פרקים ש״ז ביסודות ד(

 :יה' הבורא ביחוד מאמר ובסופו פרקים יו״ד
 ושם 1188, ן( וק״ד ,תקמ״ב רד״א ב״י

. ע״ש לזולתו הוא בסופו המאמר כי קצת נראה

 ב״ר שלמה ה״ר הבמה. תעלומות 670.
 העבע חכמת על . מיימון יהושע

.״ג. 849 רח״ם ב״י : ההנדסיית
 ויטאל שמואל ה״ר .הבמה תעלומות 671.

 , ז״ז רבים ועניניס סגולות .מהרח״ו כן
. במקומו( פלי ושה״ג נ״ב )משג״ב : ב״י

 ה״ר .החכמה ומקור הבמה תעלומות 672.
 : וסודות כשמות קמיעות .רפאל שבתי

 אליו שנגלה בהקדמה פס ]וכ' • 4ס ,תכ״ב ,ד״ו
 ואשר הזה הס' ומשפט • ע״ש ז״ל הנביא אליהו
 : ובס׳ מ״ח סי' יעקב אהלי שו״ת עיין עליו נגזר

1 ובם׳ ודמז״ב ודמ״ה דמב״ב הדש ד׳ נובל ציצת



שמואל תפארת€59ל רא ש ית ת א פ ת

689.

690.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

697.
698.

699.

 מאיר ישראל ה״ר . ישראל תפארת
 מ׳ )שג״ב :ב״י , נחמדים דרושים .מזרחי

.?\.( 19 מ׳ אות ח״א שלי ושה״ג קמ״ז
 נחמן ישראל ה״ר .ישראל תפארת

 .ק"כ י' תג״י עיין . דראהביטשר יוסף ב״ר

 ליווא יהודה ה״ד .ישראל תפארת
 מעלות על . מפראג( )מהר״ל בצלאל ב״ר

 השייך וכל ומצות שבכתב תורה וענין ההורה
 ■ ,פראג : נרקיס ע׳ , ושכרה התורה ללמוד
 1 , נאדוידוואהר . 2ס ,שנ״ט , שם .שג״ג
 ן משגגה(• לו וחוששני דרס״ז ח״ב )פירשנו ..תק"

 , , לעמבערג . 4ס ,תקנ״ג ,סלאוויטא
 ' , שנ"ט ד״ו, : 404 ע׳ )וצעדנער .8ס , תרי״ט

. (4ס , 1835 , ווארשא . 2ס
 אראם הנוצרי החנס . ישראל תפארת

 ומכתבים ומליצות שירים .טארטינעט
 העתים ובכורי המאסף מספרי מלוקשיס

 תהלהלרמ״חלוצאשו לישרים ס' וכל וזולתם

 ' הערות ובסופו וז״ז ישרי! מליצת ס׳ והקדמת
 | כסדר ככתבם ת״ת עם המלות פרשי ובאור

. 8ס , 1837 ,באמבערג : א״ב
 בר״י שלום ה״ר . ישראל תפארת

 הוסדה מיום פנה מאה מלתת ליום פיר .בהן
 ,תקס״ג ,ברלין : בברלין חולים בקור ח״ק

 . תקס״ט[ לשנת במאסף שנית ]ונדפס . 4ס

 צמח ב״ר שלמה ה״ד .ישראל תפארת
 כלולות דרשות ,ו .הרשב״ץ( גבר )בן דוראן
 אסתר מגלת על ספר מגלת וס׳ חכמות משבע

 עניני על דרוש מצור׳ סעודת מאמר ואח״ז
 גיאת ן' יצחק לה״ר ארמית בל׳ ופיר סעודה
 ובסופו הנ״ל. דוראן צמה ה״ר מאביו ומפורש

 ב״ר משה לה״ר המחבר לכבוד שירים קצת
 כלץ יהודה ולה״ר אלרבי אבן זכריה

 ,ד״י :בסופו מפתח ועם חגי! אהרן ולה״ר
 . 4ס ,שצ״ב( :דרע״ז ח״א )ופירשנו הש״ד

 .;יאצע שמואל ה״ר .ישראל תפארת
.)ש״י( :דרשות

 .ישראל זרע )עיין .ישראל תפארת
 . חמץ מאמר .ופלחי כרתי . שטועה יבין

. משניות(

 .צבי'( עטרת )עיין .לישראל תפארת

 משולם משה ה״ר .למשה תפארת
 ושמות בראשית ע״ס ביאורים . הרוויטץ

 להושי״ע ר״ב ,חמ״ר הלכה: וחי׳ דרושים וג'

. 4ס ,)תרכ״ג(
 אברהם ב״ר משה ה״ד למשה. תפארת

 , : די״ ש״ע על ובאורים הי׳ .צבי מגזע
. 2ס , תקפ״ה ,סדילקאוו . תקל״ו , ברלין

700.
701.

702.

703.

704.

705.

706.

707.

708.

709.

710.
711.

712.

.משה( זכרון )עיין . משה תפארת

 ערוך . צבי עטרת )עיין . למשה תפארת
• (590 סי

 אבתק הירש צבי ח״ר .צבי תפארת
 ש״ע בדיני שו״ת . ואה״ו וגלוגא בראדי

 , ווארשא . תקע״א , לבוב : וי״ד א״ח

 לה״ר מיחסו ישצ״ז ח״א ]ופירשנו • 2ס , תקע״ח
 , ווארשא :ח״א ; ב״ח שו״ת ,צבי חיים גה

 לבוב וד׳ . 2ס תקע״ח , שם : ח״ב .תקס״ז
. ש[,ע' ,כלל לו אין

 ב״ר הירש צבי ה״ד . צבי תפארת
 ע״פ בראשית מעשה .חאטש ירחמיאל

 ? רד״א כ״י : קבלה ודרושי והאריז״ל הזהר

.ו.\2 917

 ליפשיץ הירש צבי ה״ר .צבי תפארת
 כסדר וחי׳ פשעים . לאנדסהוט אבד״ק

. 4ס , חד"ש או״ר , זאלקווא : ההורה
 ב״ר הירש צבי ה״ר .צבי תפארת

 : התורה כסדר הזמן גאוני חי׳ .גיסן
. 4ס ,תקט״ו , ד״א

 ותפארת חיים מקור )עיי; . צבי תפארת
. צבי(

 צבי ב״ר עוזיאל ה״ד .הצבי תפארת
 ובסופו ביצה מס׳ על חי' .מייזילש הירש

 ג״כ הנקרא י״ד ש״ע על חי' טהור חותם
 ותוס׳ הגהות זהב זר לו וסביב שלמה כרם

 ,זאלקווא : מייזילש יצחק ה״ר לאחיו חי'

• 2ס ן תקס״ג
 ב״ר שלמה ה״ר . הקדש תפארת

 בשם פי' עם הפשרות . מזאלקווא ישראל

 מצות י״ב הפשרה כל ולפני אור תורה
 ואח״ז מצוה נר בשם בחרוזים מנות מתרי״ג
 תוכחת ואח״ז ממנה היוצא מוסר תוכחת
 ע״ס ;חכמים דברי מס׳ שבת בשמירת מוסר

 . 4ס ,תס״א , פיורדא : ושמות בראשית
 תע״ג ,פראג : ודברים במדבר ויקרא וע״ס

 רק שהוא נראה ¥. 252, ? ]ורד״א . 4ס
• ״\.( 325, ף וע"ש גדול בכליון

 בר״י שלום ה״ר . שיבה תפארת
 איסלר ישראל ר׳ החכם לכבוד שיר .הכהן
 בית הוסד ליום שנה המשים מלאת ביוס

 . 8ס ,תד״ג ,המבורג :בידו והחינוך הספר
 .דוד( צנת )עיין .קדש שירי תפארת

 קלוגר שלמה ה״ד .שלמה תפארת
 .)שי״ג( :ב״י , שיה״ש על פי' .מבראדי

 שמואל אהרן ה״ד .שמואל תפארת
 קצת .)מהרש״ק( קיידינובר ישראל ב״ר
כתובות וממין יבמות ב״מ ב״ק מס׳ על חי'



למשה תפלה 660 התשבי תפארת

 על השגות וקצת הרא״ש על והגהות וחולין
 , פפ־״מ :וח״מ י״ד עור על וחי' המהרש״א

. 4ס ,תנ״ו
 בר״י מענדיל ה״ר .התשבי תפארת 713.

 שירים בח״י התשבי אליהו מעשה .שטערן
 ,ורן : חלקים ב׳ , תפארת שירי ס׳ כמעשה

. 8ס , 1839
(.91 סי׳ שונים חבורים )עיין . תפוח 714.
 על שיחה .לאריסטו מיוחס התפוח ס' 715.

 ספרי מכל ומלוקע ממנו לגור שאין המות
 לה״ר קצרה הקדמה ועם הקדמונים יון חכמי

 מל׳ שהעתיקו הלוי חסדאי כ״ר אברהם

 הרשב״א שו״ת בסוף ראשונה נדפס .ערבי
 :קטנים ספרים שארי עם להרמב׳ין המיוחסות

 , פפד״א : לבדו ואח״ז . הפריש( לקוטי )עיין

 גרן )עיין . אחר בקובץ עוד .8ס ,תנ״ג
 : הקדמוני משל ס' ואחריו עוד נכון(.

 באור קצת עס עוד . 8ס ,תק״ם , פפד״א
 ליכטשטיין במהרא״ל אברהם לה״ר

 :שלו הדרושים מס׳ החכמה דרוש ובסופו
 כנ״ל עוד . 8ס , תקנ״ט , )הוראדנא( חמ"ד

 יוסט. יאהאן ע״י רומי ל׳ תרגום עס
. 4ס , 1706 ,גיסא : לאדום

 משה בכ״ר שמחה כ״ר . התפוח ס׳ 716.
 בראשית מעשה סודות על .הקראי הלוצקי

.)או״צ( אילנות: לעשרה ונחלק מרכבה ומעשה

 קצור .מילי יחיאל ה״ר .זהב תפוחי 717.
 בדינין נוספות קצת עס חכמה ראשית ס׳

 ראשונה נדפס • זה עי׳ ,הרא״ש הנהגות ועם
 ; אריה משער משה ב״ר דוד ה״ר חתנו ע"י

 ]ופירשע . 8ס , תנ״ה ,ד״ו .שפ״ג , מנטובה
 ס' עם נמנעובה שנדפס כ' ודשנ״א ד״נ ח״ב

 עס עוד . הוא[ למי פורש ולא וכו' גנים מעין
 :מלידא ליב אריה כה״ר דוד ה״ר הגהות

. 8ס , תס״ה ,ד״ו .תג״ן , פיורדא
 קלעי. יצחק כ״ר משה ה״ר .זהב תפוחי 718.

 כ״י : ומדרשים גמרא ע״פ שיה״ש על פי'

. .¥2 70 מינכען
 ס׳ תהליס על אלשיך הוא .זהב תפוחי 719.

. 4ס , חש״ד , קורוגישמי : ראשון
 כו׳. הראב״ע על באור )עיין . זהב תפוחי 720.

,שירים( יסור

 להלן(. תפלות )עי׳ , תפלה סדר או תפלה 721.

 פרידריך וכו׳ המלך שלום בעד תפלה 722.
 התפללו אשר ת״א עם יר״ה השני ווילהעלס

 השרים נתנו ביום הקהלות ושאר בפוזנא ב״י
 , חמ״ד המלך: תחת יד הארץ ויושבי
. 2ס ,תקנ״ג

 • לוצאטו לרמ״ה ובקשה תפלה 723.
 מהשי״ה רשות לבקש ארמית בל׳ התפלה

 לשכינה בלה״ק והבקשה האבלה. השכינה לנחם
 על ונוסדו הנחמות לקבל קדושה מלכה בשם

 ג׳ )כ״ח :אצ״ל כ״י .עמי נחמו נחמו פ׳

. ל( הערה דהל״א

 פראנץ המלך להצלחת ובקשות תפלה 724.
. 8ס , תקע״ח ,ד״ו : יר"ה השני

 . ממודינא זכות דוד ה״ר . לדוד תפלה 725.
 : הלועזים מנהג ומחזור התפלה על פי׳

. כ״א( ד׳ )תג״י

 דינים . עמאר דוד ה״ר .לדוד תפלה 72(3.
 . 4ס ,תקל״ז ,שאלוניקי : ברכות מאה על

 : ובו׳ לדוד תחלה : כ׳ ד׳ ]ובזצ״ל

. ט״ס[ ונראה .של״ז ,שאלוניקי

 רפאל ב״ר דוד ה״ר . לדוד תפלה 727.
.ז׳( ד׳ )זצ״ל : התפלה פי׳ .מילדולה

 , רד״א כ״י :סבא המנונא דרב תפלה 728.
• \.2 997, ף

 יחיאל ב״ר אברהם ה״ר .זכה תפלה 729.
 כל תפלת קודם לאמר ותפלה ודוי .דאנציג

 אדם חיי מספרו הועתקה . יו״כ ומוסף נדרי
 בשנויי וגס פ״ר עם להמון ל״א עס ונדפסה

 תפלות סדורי קצת אל נספחה גס שמו.

. החדשים

. להלן( תפלות )עיין . זכה תפלה 730.

 מדברות והולכי הים ליורדי תפלה 731.
 להאריז״ל ושירים פיוטים וקצת להרמב״ן

. 4ס ,חש״ד ,לובלין : ס״ת לחנכת וזמר

 )עיין . הלב בכוונת ישרה תפלה 732.
. הישר( אור

 , דעסויא : ובקר ערב יום בכל לאמר תפלה 733.
• 8ס ן נח״ת

 בפראג ובקר ערב יום בכל לאמר תפלה 734.
 , פלאג :אופנהייס דוד ה״ר בפקודת

. 4ס 2ס , תע״ג

 .אלמושנינו משה ה״ר .למשה תפלה 735.
 על ק״ש וסדר התורה תועליות על מאמרים

 קראקא, ,שכ״ג שאלוניקי, : ותקוניס המטה

.4ס תק״ם, קראקא, תקס״ה, זאלקווא, ש״נ,

 .קורדובירו משה ה״ר .למשה תפלה 736.
 )ונדפס ספרד כמנהג השנה מכל תפלות על פי׳

 )רשמש״ש אשכנזי ר״א כ״י להלן( עיין . עמו

• בהוספה( 1794

 .משהמשידלוב ה״ר .למשה תפלה 737.
. )ש״י( : הדרך על ובקשות ותפלות סגולות



מכ״ה תפלות 661 נכונה תפלה

 ; הצלחת ובעד צרה בעת נכונה הפלה 738.
. 8ס ,תק״ז , ד״א : המדינות חיילי

. 8ס ,חמו״ד : ותחנה ודיי .לעני תפלה 739.

 אברהם ה״ר ע״י .גלויותנו לקבוץ תפלה 740.
 בנאהוט מ״ץ מרגליות נתן ב״ר אליהו

 פתחיה ב״ר ליברמאן אליעזר וה״ר

. 8ס ,חמו״ד : בווירמש ש״ץ יוזפא
 לוצאטו לרמ״ח הצדיקים קברי על תפלה 741.

 כ״י ,הנסתר ע״ד פי׳ עס ונקי צח בל׳

 רבו קבר על נאמרת היום ועוד . דובה בפא
 ג' )כ״ח : הרופא ואלי דוד משה ה״ר והבירו

. מ'( הערה דק״מ

 ברוך בן ברוך לה״ר .קצרה תפלה 742.
. 8ס , שנ״ט ,ד״ו : יום בכל להתפלל

 אליהים חנניה לה״ר קצרה תפלה 743.
 וה״ר מודינא רפאל ה״ר אודות .ראיטי
 רח״ם ב״י : שע״ה בשנת גאליקי יגל אברהם

!85.
 מובא .חאגיז משה לה״ר קצרה תפלה 744.

. שכ״ה( )סה״ד :קפ״ג סי' חכמים משנת בס׳

 לוטאמירזקי אברהם ה״ר ,ורנה תפלה 745.
 מבית ובצאתם בבואם לתלמידיו ותפלות שירים
 : הנגינה ולוחות הולאנדית ל' עם . הספר

. 8ס , 1838 , ד״א
 נתן ה״ר חיברה ל״א עם לשבים תפלה 746.

 ,חש״ד , דעסויא : מפרוסטיץ חזן נטע
. דקס״ח( ח״א )פירשע .8ס

 דור ה״ר . תרדה ושיר תפלה 747.
 בארץ כנסיות בתי בכל הושר . מילרולה

 בשוב , תר״א אדר כ׳ ש״ק ביום בריטאניא
 מרעיו ואחזת ביתו נות עם מונטיפיורי הר״מ
. 8ס , )תר״א( חש״ד ,לונדון : קדס מארן

 לרט״ח מצרים גאולת על ושירה הפלה 748.
 נעלמות בסודות התפלה יסוד .לוצאטו

 ובנעימות ובמשקל במדה שמיניות ט״ו והשירה
 ב״י .נסתר ע״ד פי׳ ועם הפשט ע״ד גס

. פ״ה( הערה קנ״ד דף ג׳ )נ״ח :רמש״ג

 תורה מתן על מהנ״ל ושירה תפלה 749.
 קצת עם ונקיה צחה התפלה . השבועות להג

 ב״י .ומשקל במדה שמיניות י׳ והשירה פודות
.פ״ו( הערה דקנ״ה )שס : שלום אברהם ה״ר

 פרידריך המלך אדונינו שלום על תפלה 750.
 ע״י המדינה שלום ועל יר״ה השלישי ווילה׳

 : בשוויץ מאיר ב״ר הירש צבי ה״ר
. 8ס , תקע״ג( , )פפד״א חמו״ר

 . קראניק משה ח״ר ותודה. תפלה 751.
 ן בצאת בגלויגא ב״י לקהל ותפלה תודה שירי

 ' . חקע״ד אייר ד׳ ביום לרוחה המצר מן העיר

 מאיר ה״ר ע״י ת״א עם וגס לבדה נדפסה

. 8ס ,תקע״ר , ברעסלויא : ניימארק
 תפלות— .תפלה סדר או תפלות 752•

 בכל להתפלל תקנו כנה״ג אנשי השנה. מכל

 לחובה ונקבע .וערבית ומנחה שחרית יום
 לפניהן ברכות קצת עם שמע קריאת פ׳

 נוסף ואח״ז .ברכות ח״י ותפלה ולאחריהן
 המשגה מחכמי ולאחריהן לפניהן רבות עוד

 עד שאחריהם הדורות וגדולי והתלמוד

 וקבעו שיסדו עמרם ורב סעדי׳ רב הגאונים
 בכל ונתקבלו השנה ימות לכל הפלה סדרי

 רבים ושנויים וגרעון בתוספת הגולה תפוצות
 • שונים למנהגים התפלות סדרי נבדלו ולכן

 , וספרד אשכנז מנהג הס שבהם הראשים
 מזה זה ונבדלו רבות למחלקות נפרדו ומאלה

 אין כי פה להאריך ואין . הרבה וחס מעט אם
. הספר מתכלית זה

 מספר אין פעמים נדפס השנה מכל תפלות שדר
 הוקם אשר ועיר עיר ובכל ומדינה מדינה בכל

 הנמצאים רק אערכה ולא .כמענו הדפוס מזבח בה
 זולתם ומענן לפני אשר רשימות ובקצת בש״י

 עם או פי' עם או שונות תוס׳ עם לי הנודעים
 . כה עד ראיתי אשר אחר עם בלשון העתקה

 שחרית תפלת עד השנה מכל תפלות 753.
 ראשית ]והוא . 4ס , רע״ג ,פראג : לשבת
 עם השנה לכל עוד .בפראג[ הדפוס בכורי

 פראג :ש״פ והגדה והישענות מעריביס
 יוצרות ועם כנ״ל עוד . 4ס ,חנ״ו ,שני( )ד'

 עוד . 4ס ,רצ״ו ,שלישי( )ד' שם : לשבתות
 פראג :הדש ראש תפלת הנקרא כליל

 צונן על ]והתימה .16ס , ש״א , רביעי( )ד'
 נמצאו וכולם הראשונים דפוסין ג׳ לנו שחסרו שכ׳
 דר״ע גא״ל עיין .א' איש ביד נדפסו וכולם פה
 כנ״ל עוד . ^.[214 ; 16 ודרע״ג .¥21 ; 3

 שמואל ה״ר המחוקקים ע״י גדולות באותיות
 ב״ר אליעזר ה״ר וגיסו העליץ חיים ב״ר

. 4ס ,רצ״ו ,אילזא :שלמה
 ופולין אשכנז כמנהג השנה מיל !תפלות 754.

 פרקי עם ורייסין וליטא ומעהררין ופיהם
 והגדה המטה על וק״ש המזון וברכת אבות
 וסליחות ופרשיות והישענות ומערבית ש״פ
 ושארי היחוד ושיר יוצרות ועם תענית לימי

 וקינות ומעמדות ההליס עם וגס ,נוספות
 כל )עיין טירנא אייזיק לה״ר מנהגיס ועס
 ומאלה . פ״ר נדפס הזה כסדר .במקומו( או״א

 לכל תפלות סדורי מיני וכמה כמה ונדפסו נפוצו
 וגם וגרעון בתוספות כמנהגה ומדינה מדינה
. המדפיסים רצון כפי מיוחדים בשמות

 עס אשכנז כמנהג השנה מכל תפלות 755.
8ס ,ש״ט ,ד״ו :והושענות מערבית יוצרות



ממה תפלות — 662 — ״ה כ מ תפלות

 ושמוש הרר״ק פי' עם וההליס קבלה ע״פ
 ופרקי המן ופ׳ קצר פי׳ עם ומעמדות ׳ תהליס

 נפש פדיון וסדר החולים על ותפלות פירה
 .פ״ר נדפס .וכו׳ ציין שערי מש׳ השם ושנויי

 פי׳ עה וכו׳ יוצרות עם מכ״ה תפלות 764.
 עם לש״ב קינות ועם ומעמדות תהליס ועם
 ש״ץ יעקב ב״ר אליקים לה״ר קצר פי׳

. 4ס , תס״ה , ד"א : מקמארנא

 כנ״ל הענינים פרשי כל עם מכ״ה תפלות 765.
 השמים שער פי' ועם ומעמדות ההליס ועם
 וס׳ השל״ה בעל הורוויץ הלוי ישעיוא לה״ר

 שחרית תפלת אחר ז״ל לאביו אברהם ברית
 להרא״ש חיים ארהות ס' ובסופו הול של

 , בעח״ה , ד״א :בנו שעפטיל ה״ר וצוואת

 : הנ״ל אברהם ברית ש' בלי עוד . 4ס
. 8ס . .. , ד״א

 עמדין יעקב ה״ר פי׳ עם הנ״ל תפלות 766
 אל בית א( : הלקים ג׳ . יעב״ץ המכונה
 ונקרא שמיס עמודי שבעה על העומד

 הול הפלות כל כולל הימים שבעת אור ג״כ
 להש השייך והתחנות התפלות וכל ושבת
 הבריאה ימי סדר לפי נכון בסדר שירי ופרקי

 עם היהוד ושיר הארץ ימרת בשם פי׳ עם
 . אמירתו על ופסק מחברו על וחקירה־ פי׳
 המנהגים וכל ושבת החול ימות דיני וכל

 וכו׳ הפלות ושארי חדש בסדר ומעמדות
 שער ב( . מיוחד בשם קרא ענין ולכל

 ר״ה תפלות החמה אור ג״כ ונקרא השמים
 עס ויו״כ ר״ה והפלות ש״פ והגדה ורגלים
 —תק״ה ,אלטונא :הנ"ל ככל ודינים באורים

 _תרי״ט , לבוב ע״ח.—תקע״ז ,קאריץ .ז׳
 שמים וברכות עז מגדל ג( . 8ס ,תר״ר

 עז ל ד ג מ ת ר י ב : כתוב השער ובראש
 השכל ומוסר יראים מספרי מוסר הוכחה וכו'.

 ביראת האדם היי ימי לכל והנהגות ודינים
 עדר כסדר לעליות ונחלק ההורה ודרכי ה׳

 ולא מצוה לכל השייכים ודינים לבדו עדר
 , ברדיטשוב .תק״ח , אלטונא : נשלם

. 8ס , תקצ״ה

 כנ״ל ויוצרות מערבית עם הנ״ל תפלות 767.
 ותהליס הנ״ל ככל וכו׳ וסליחות והושענות
 חצות הקון כנ״לועס קצר פי׳ עם ומעמדות

 כהן נפתלי ה״ר ע״י וכוונות הפלות וכמה

 בית סדור בשם ונקרח ופפד״ט מפוזנא
 דיניה ועם כנ״ל עוד .פ״ר נדפס .רחל

 לונדון זלמן שלמה ה״ר ע״י מסודר וכוונות
 . ואתחנן סדור בשם וגס שמו על ונקרא

 מצות הקון ועס הנ״ל ככל עוד .פ״ר נדפס
סדר ונקרא ובקשות החנות ועס כנ״ל וק״ש

 ובסופו בצדו ל״א עס כנ״ל עוד .פ״ר ״״ז
 ב״ר אליקים ה״ר ע״י בל״א לנשים תחנות

 .8ס ,תס״ג ,ד״א :מקמארנא ש״ץ יעקב
 בל״א המלות פי' עם ופולין אשכנז מנהג עוד

 אברהם ב״ר מיכל ה״ר ע״י תיבה כל על
 הע״ח, ווילמרשדארף, :מרקירליבך הכהן

 , זולצבאך : תהליס ועם כנ״ל עוד .2ס
 עם ופולין אשכנז מנהג עוד .וז״ז 4ס ,תפ״ח

 פ״ר נדפס .בלולה מנהה בשם קצר פי׳

. וגדעון בתוס' ושונות

 ישן נפלא פי׳ עם השנה מכל הפלות 756.
 תקמ״ב )רד״א 8ס , רפ״ב , מנטובה :נושן

הושענות ועם : 629 , 0 וק״ד .דננו״ב
.(8ס ,ר״פ ,מנט׳ : ומעריבים

 פיהם פולין כמנהג השנה מיל תפלות 757,
 נפתלי לה״ר קבלה ע״פ פי׳ עם וכו׳ מעהררין

 | הזהר מס׳ מלוקע ש״ץ טריויש הירץ
 י : וזולתם אורה ושערי וציוני הבהיר וס'

 י הנ״ל פי׳ עם עוד . 4ס , ש״ב ,טהינגען

 לביה״ד הובא .עירנא מהר״א מנהגי ועם
 חלוקא בע״ס משה ב״ר יוסף ישראל ה״ר ע״י

 ועוסק , פענח צפנת . יוסף כתר . דרבנן
 ברלין, : בשער[ שס ]כ״כ יוסף. נמוקי בחבור
. 4ס , תס״ג

 פסה של הגדה עם השנה מכל תפלות 758.
 פי' עם וכו' וסליחות !יוצרות והושענות

 זונדיל חנוך ב״ר צבי ה״ר יחדיו שחיברו
 מרדכי וה״ר זונדילש ר׳ הירש ר׳ הנקרא

 של״א לובלין, :קאפלמאנש אברהם ב״ר

 משנת שנה לשבעים לוח ועם כנ״ל עוד . 4ס
 .שנ״ז , שם . )?( שנ״ב , קראקא : שנ״ד

. וו"ז 4ס ,שס״ו , שם

 וכו׳ ויוצרות מעריביס מכ״העם תפלות 759.
 בנגלה התפלות כל על יוסף כתר פי׳ ועם

 משה ב״ר יוסף ישראל לה״ר ובנסתר
 והמנהגים הדינים כל הגליון ועל ,הנ״ל

 בס׳ ]ועיין . 4ס ;ת״ס ,ברלין : במקומם
. עי׳ר[ ע״א דף הקנאות תורת

 הלשון דקדוק יי״פ פי׳ עם מב״ה תפלות 760.
 . 4ס ת״נ, דיהתפורט, ליבאלר: נחמן לה״ר

, . דרמ״ה( ח״ב )פירשנו

 פי׳ עם ותהליס פי׳ עם מכ״ה תפלות 761.
 , ד״א :,;״ל טירנא ר״א ומנהגי רר״ק
. !'׳ז ו 4ס ,תנ״ו , זאלקווא . תמ״א

 נוספות למה עם השנה מכל הפלות 762.
 והגהות פי׳ וקצת שבת תקון ועם מהנ׳יל
.פ״ר נדפס מפרעמסלא. סופר שבתי לה״ר

 כנ״ל דברים פרעי כל עם מכ״ה תפלות 763
רבות כוונות ותוספות שונות נוסחאות ועם



מכ״ה תפלות 663 טכ״ה תפלות

 [ ועם כנ״ל עוד .ס״ר נדפס . ישרים תקונים
 ושארי גבירול ן׳ לר״ש מלכות כתר

. פ״ר נדפש .ובקשות תחנות

 ל״א עס ותהליס ל״א עם מכ״ה תפלות 768
 פי׳ ועם אשכנזי תלוי בתור אליהו לה״ר

 ,מנטובה :אברהם ב״ר שלום לה״ר תהליס

 החלים ועיין 1368 )ראח״ס 4ס , שכ״ב
. פה ומ״ש וכו'( ל״א עס

 לל״א נעתק ואשכנז פולין כמנהג הנ״ל תפלות 769.
 מאייזנשטאט סופר אביגדור ה״ר ע״י

 פולין מנהג כנ״ל עוד שונים. וגפנים פ"ר ונדפס
 תפלה בשס ונקרא ל״א ועם וכו' יוצרות עס

 כל עם עוד . 4ס ,תנ״ו , דעסויא :למשה
 ועם הנ״ל הדורים מיני בכל אשר עניניס פרמי

 לנשים בל״א והכל ותחנות ומעמדות חהליס
.פ״ר נדפס : מנחה קרבן סדור ונקרא

 הדינים וכל כוונות קצת עם הנ״ל תפלות 770.
 הנהנין ברכת ודיני ענין וכל תפנה כל אצל
 ב״ר מיכל יחיאל ה״ר ע״י בל״א הכל

 התפלות ונקראו )סג״ל?(עפשטיין אברהם

 היראה שער וההעתקה ישרה הנהנה בשם
 ,פפד״ט :ישרה דרך תפלת נקרא ובכללו

 . 4ס , ת״פ , יעסגיץ .תס״ג , פפד״א .תג״ז
 ,תס״ז ,פפד״ט :וכו׳ יוצרות עס כנ״ל עוד

 .תק״ח , ד״א ,תפ״ג , שם . עד״ת , שם
 כס' ]ועיין .וז״ז 4ס , תקס״ה ,קארלסרוא

 ע״א ודמ״ו ע״נ דע"ז ליעב״ן הקנאות תורת
• ע״ב[ ודע״א

 לה״ר המלות דקדוק עם מכ״ת תפלות 771.
 ועם מווילנא אליהו ה״ר ובנו עזריאל

 ומאמר הרא״ש והנהגות קטן יו״כ תפלת
 : הנכונה לה״ק קריאת על אליהו מענה

 השגות ועם כנ״ל עוד . 8ס ,תס״ד ,פפד״ט
 מקרא ועם הענא לר״ז שלמה בנין ס׳ על

 סדור ונקרא בל״א הקריאה כללי על קדש

 . 8ס ,תע״ג ,ברלין : השדה שיה דרך
 מוגה כנ״ל עוד . 4ס , תע״ח , ווילמרשדארף

 כ״ץ הענא זלמן שלמה ה״ר ע״י ומדחיק
 על חבור ובסופו תפלה בית ונקרא הנז'

 על ותשובות ריבות ודברי התפלות דקדוק
 בשם הנ״ל בנו ור״א עזריאל ה״ר השגות
 , ד״א . תפ״ה , יעסניץ :תפלה שערי
 , זאלקווא . תקל״ט , דיהרנפורט .תקכ״ו

 ה״ר ע"י ומדוייק מוגה כנ"ל עוד .8ס תקו״ס,
 י קונטרס ובסופו דיסלדארף מרדכי
 פראג, :הנ״ל הענא מהר״ז סדור על השגות

 ע״פ ומדויק מוגה כנ"ל עוד . 8ס ,תקלי׳ד
 ה״ר ע״י וכו׳ הלשון וקשור דקדוק כללי

על חבור ובסופו סטנוב איש י הלו יצחק

 : יצחק ויעתר ונקרא התפלות דקדוק

 )עיין . 8ס ן תקע״ג , ווין . תקמ״ה ,ברלין
 כנ״ל עוד . יצחק( שיח . תפלה בית אגרת
 קצת עם הלשון דרכי ע״פ ומתוקן מזוקק

 יהודה ה״ר ע״י והענין המלות ופי' הערות
 מהות על הקדמות ב׳ עם זאב—בן ליב

 לה״ר ואחת הנ״ל להמחבר אחת וכו׳ התפלה
 תקוני קונט׳ ובסופו לעוויזאהן שלמה
 הנ״ל להמחבר ההפלות נוסח בהקון תפלה

 . 8ס , 1816 ,ווין :זכה תפלה ונקרא
 ופי׳ אבודרהם פי' עם הנ״ל תפלות 772.

 מ״מ יהודה ב״ר פינחס לה״ר צדק מגיד
 חטאים ועל אשמנו הוידוי ועל דפאלאצק

 בו נכלל פ״א ועל הימים חמדת בעל פי׳
 עם ש״פ והגדה שמואל מדרש פי׳ קצור

 שער סדור ונקרא הנ״ל צדק מגיד פי׳

. 4ס , תקמ״ח ,שקלאוו : הרחמים
 שוליו ועל רבות הוספות עם הנ״ל תפלות 773.

 ונוסחאותס התפלות כל מקור על חקירות למטה
 הפוסקים בכל זכרונס ומקום הוסדס וזמן

 ברכה מקור בשם והאחרונים הראשונים
 ובתוכו מליסא לאנדסהוט אליעזר לה״ר
 מגדים פרי להר״ב מגדים נועם קונט׳

 הערות קצת ועם התפלה מנהגי על וכו'
 ונקרא עדעלמאן הירש צבי ה״ר המלבה״ד

 .8ס ,1845 ,קעניגסבערג : לב הגיון סדור
 נוטה ופי׳ רבות כוונות עם הנ״ל תפלות 774.

 אבד״ק הלוי מיכל יחיאל לה״ר ׳ לקבלה
 תפלת סדור בשם ונקרא מיכיילישאק

 ושנית .8ס , תק״ע ,אוסטרהא :נהורא
 נהורא תפלת סדר ונקרא רבות נוספות עם

 וזו״ז . 8ס , תקע״ט , סלאוויטא : השלם
 בו ונוסף כנ״ל עוד שונות. ובנוספות פ״ר
 סדר ונקרא נושן ישן מכ״י הראב״ן פי׳

 , תק״ץ ,אוסטרהא :חלקים ב' .ראב״ן

 עקבי פי׳ ועם ספרד מנהג כנ״ל עוד • 8ס
 ספרי מהרבה מלוקט אבות פרקי על הצאן

 הנ״ל המחבר בן אהרן ה״ר ע״י קדושים

 ב׳ ,דרך ומורה עבודה סדר ונקרא
 , לבוב . 8ס , תקפ״א , סלאוויטא : חלקים
.8ס ,תרי״ח

 ועניניס וכו' כוונות עם הנ״ל תפלות 775.
 ועניני ותשובה ומוסר יראה מספרי מלוקטים

 ויראים קדושים מספרי מלוקטים קדש שבת
 ונקרא מזאלשין גרשון ב״ר משה ה״ר ע״י

.8ס ,תקפ״ו ,ווארשא :שבת תקון סדור

 כל כולל החיים דרך עם הנ״ל תפלות 776.
 הפוסקים מסקנת ע״פ השנה ימות לכל הדינים

 , זאלקווא :ליסא אבד״ק יעקב ה״ר ע״י
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מכ״ה תפלות 664 מנ״ה תפלות

 . 8ס , א תקע" , שם . תקפ״ט , שם . תקפ״ח
 : יעקב שארית סדור בשס גס .פ״ר ״״ז

 פי' ועס כנ״ל עוד . 8ס , תרי״ט , ד״א
 בתוך דיניס וחי׳ והגהות מספרים מלוקט

 והנהגות השכל מוסר וקצת הנ״ל החיים דרך
 גאנצפריד: יוסף ב״ר שלמה ה״ר ע״י טובות

 ותקוניס בהגהות עוד . 8ס ,תקצ״ט ,ויין
 השלם נהורא פי׳ ועס הנ״ל למהרש״ג

 ועס כנ״ל עוד .וז״ז 8ס ,כת"ר ,ווין :הנ״ל
 צבי יעקב לה״ר ופי׳ דינים תוספות

 : תפלה עיון סח־ ונקרא מעקלענבורג

 , תרי״ט , שם .8ס , תרי"ז ,קעניגסבערג
 :הנ״ל רחל בית סדור ועם כנ״ל עוד .8ס

 סדר ועם כנ״ל עוד . 8ס ,תרי״ט , ק״ב
 כנ״ל ועוד .פ״ר נדפס . הנ״ל שבת תקון
 ,תר״ט ,טשערנאוויץ : ב״ח ספרד מנהג

 ועם ספרד מנהג החיים דרך עוד .וז״ז 8ס
 וס׳ אדם חיי מס׳ ותפלות השלם נהורא פי׳

 ,ווי! :הושענות על ופי׳ הקדש עבודת
. 8ס , תרי״ח

 מנהגהאריז״ל ע״פ השנה מכל תפלות 777.
 . 4ס , תקמ״א , זאלקווא : כוונות עם

 כנ״ל עוד .וז״ז 8ס , תקמ״ח ,לעמבערג
 רפאל לה״ר חסידים משנת ס׳ עם

 . תק״ד , זאלקווא :ריקי חי עמנואל

 מנהג ע״פ עוד . 8ס ,תקכ״ד ,ד״א
 לה״ר התפלה וסודות כוונות ועם האריז״ל

 :מטעזריטש ליפשיץ איש קאפיל יעקב

 . 4ס , תקס״ד , סלאוויטא ,... קאריץ
. 8ס , 1859 , לבוב

 ג״כ נדפס . ספרד מנהג מכ״ה תפלות 778.
 עם וכן . שונים ובפנים מספר אין פעמים

 ופזמונים תחנות עם וכן , תעניות סדר
 ולמועדים לחדשים וכן ,וכו׳ וקריאות וקינות

 רבות הוספות עם וגס דינים עם וגס .לבד
. וז״ז נקודות בלי וגס

 לה״ר האמת ע״ד פי׳ עם מ״ס תפלות 779.
 .התמיד עבודת ונקרא חבילייו אלישע

. זה עיין

 ספרדים ק״ק כמנהג השנה לכל תפלות 780.
 לזה השייכים מחודשים דינים מרובה בתום׳

 ולמעשה להלכה הפוסקים מספרי מלוקטים
 יאודה ה״ר ע״י הנ״ל החיים דרך כסדור

 : בתים חמשה לו ובנה אשכנזי שמואל

 • החול לימי תפלה סדר עובד בית א(
 ומעמדות השנה לשבתות הנ״ל מנוחה בית ב(
 ,ישרא״ל בנ״י ,ליוורנו :כנ״ל רגלים שלש של

 , 0 רובענס )ועיין 8ס ,תרט״ו(—)תר״ג
 לשלש תפלות סדר מועד בית ג( .^.( 958

 ע/ )וצעדנעי דין בית ד( : כנ״ל רגלים

 • השגה לראש כנ״ל הזכרון( בית :489
 הכפוריס ליום כנ״ל הכפורת בית ה(

.הנ״ל מנוחה בית חלק בהקדמת עיין

 מנהג ודינים פי׳ קצת עם מ״ם תפלות 781.
 זכותא הר״מ בפי ומקובל מתוקן האריז״ל

 ,ד״א :הימים ודברי תפלה בית ונקרא

.8ס תע״ג,
 , זאלקווא : טייטש עברי עם מ״ם תפלות 782.

• 8ס ,1850
 ומעמדות ותהליס חצות ותקון מ״ם תפלות 783.

.16ס , תס״ב ,ד״ו : משה לבני היחוד ושיר
 הוללאנדית תרגום עם מ״ס מכ״ה תפלות 784.

 , ד״א : מולדר שמואל ה״ר ע״י

. 8ס !תקצ״ז
 :ספרד ל' תרגום עם הנ״ל מ״ם תפלות 785.

. פ״ר זז״ז ; 16ס , שפ״ב ,ד״ו

 עם תעניות סדר לתעניות מ״ם תפלות 786.
.8ס ,תקל״ו ,לונדון :אינגליש ל׳ תרגום

 סדורי או . השנה לכל הקראים תפלות 787.
 קהלות מנהג כפי השנה לכל תפלות

 וקוסטנטינא קיריס בגלילות הדרים הקראים
 —רפ״ח ,ד״ו : חלקים ב׳ ,ה״י וליטא ופולין

 מנחת ס׳ בס ונכלל כנ״ל עוד .4ס ,ט׳
 לכ״ר הפרשה מעין שבת לכל פיוטים יהודה

 ,גיזאלו( )ולא קלעי :חלקים ג' גבור יהודה

 עם כנ״ל עוד . 4ס ,תקס״ו , שם . תצ״ד
 ,תקצ״ו ,נוזאלו : חלקים לד׳ ונחלק נוספות

 ונשלה תרי״ג שנת )הזחל תרי"ד , ווין . 4ס
. דמ״ז( \י.41 )המזכיר . 8ס ,תרי"ז(

 , ד״י :רומא בני כמנהג מכ״ה תפלות 788.
 ,ווירונא , 8ס , שס"ב , קונשטנטינא .ש״ז

 , ווירונה נם . 16ס , תנ״ט ,ד״ו .תי״ט
 :דרל״ו ח״א ]ופירשנו . פ״ר וז״ז ; 32ס , חש״ד

 . רומניא קהלת למנהג השנה תפלות ס׳
 וצומות ומועדים השנה ימות לכל תפלות

 קצת על פי׳ ועם דינים ופסקי ומנהגים
 רומניא של הזניא ג״כ ונקרא וכו' תפלות

 בית ועם ותפלות ופיוטים בקשות וכמה
 כלן המתחילות תיבות אלף בת בקשה הלוי
 לה״ר בי״ת אל״ף ונקראה בי״ת באות

 דאי( כל מאמר )בעל בנימן ב״ר הלוי אליהו

 ה״ר בהשתדלות ראשונה ונדפס אותו שסידר
 .8ס ..שם״ ,ד״ו :ירושלמי אברהם

 אלעזר ה״ר ע״י הוספות קצת עם כנ״ל עוד

 וצ״ע . [8ס , שס״ב ,קונשמנטינא :נלמידי
 הראשון נד״ו ג״כ נמצא הנ״ל הלוי בית אם
.שם פירשנו ועי' .לבד השני בד״ק רק או



השנה תפלת 665 מכ״ה תפלות

 )ונקרא רומא נר כמנהג מנייה תפלות 789.
 .איטליאני( מנהג או לועזים מנהג ג״כ

 בולוגיא בעיר אשורי בכתב איטלקית מתורגם נדפס
 (1538) בעזר״ך ^0 בתשרי השלמתו והיתה

 בעיר שלי איטלקי תרגום עם נדפם גם .8ס
 שנת ובליוררנו תקפ״ט בשנת )ווין( דאינה
 כמנהג למחזור במבוא שד״ל )לשון . 8ס ,תקצ״ז

 סדור :נ\2 1345 ]ואח"ס .י״ד( דף רומא בני
 , 1837 , בולוניא :רומי ק״ק מנהג כפי

 ה״ר ע״י איטלקי תרגום עם כנ״ל עוד .[8ס
.8ס ,.. ,ווין :טורי לא די הלל

 שמחת לימי ושירים שבתות תפלות )סדר( 790•
 וטבילת מילה וסדר ומילה וחופה חורה

 ויו״כ ור״ה פורים ולשמחת וגרים עבדים
 ,ד״א :קוגין וק״ק שינגילי אנשי מנהג כפי

. 8^ ,תקכ״ט , שם , תקי״ז
 סדר עם איטליאני מנהג מכ״ה תפלות 791.

 מברכה סדור ונקרא ופירושן הברכות כל
. 8ס ,תג״ג , פירארה

 כמנהג ה׳ ומועדי השנה לשבתות תפלות 792.
 העבודה: סרר ונקרא בהמבורג חדש בית קהל

. 8ס , תר״ה , שם . תקע״ט ,המבורג
 וד׳ ור״ח ושבתות החול ימי של תפלות 793.

 וסליחות צומות וד' ופורים וחנוכה ערכין
 וקראסוב כפא ק״ק כמנהג אשמורות ללילי

 בעיר פה מחדש עתה נדפס .גלילותי׳ וכל יע״א
 החכם ומצוה נגיד הנכבד השר בבית יע״א קלעא
 נר״ו סינאני צלבי יצחק כמה״ר הנעלה הגביר

 האלהי השלם החכם סינאני צלבי משה בכמה״ר
 הנכבד השר ובהשתדלות בכח .זצוק״ל והקדש
 בכ״ר יר״ה כוכוז משה כה״ר החכם הנעלה הגביר
 בדפוס זצ״ל כוכוז יעקב כה״ר הנעלה החכם

 הנעלה החכם ה״י מקרא בני של המבורכים החברים
 שבתי כה״ר המשכיל ואחיו יצ״ו ירקא אפדה כה״ר
 כמה״ר הנכבד הזקן הנעלה החכם בני יצ״ו ירקא

 כ״ר המשכיל וחברו נר״ו החזן ירקא אברהם
 הנכבד צדיק מרדכי בכ״ר יצ״ו ירושלמי צדיק מנחם

 בכה״ר יצ״ו ירושלמי אליהו כ״ר היקר וחברו ז״ל
 ממשלת תחת נב״ת ירושלמי שלמה הזקן החכם

 ה-שקיפ״ה בשנת יר״ה כאן גראי קפלן המלך אדוננו
 קלעא ד׳ . 8ס , )תצ״ה( לפ״ג קדשך ממעון
 תצ״ה בשנת קראסוב( היא צופוטקלעא )היא
 שנה )המגיד ,דפין קכ״ח 8ס ,תצ״א( )ולא

, 4ס ,תקנ״ג , מעזיראוב . ^( 50 ה'
 .בצרפת קהלות ר' כמנהג מכ״ת תפלות 794.

. תמיד( סדר )עיין
 ה״ר ע״י אנגלי תרגום עם מכ״ה תפלות 795.

 סדר כל נמצא יו״כ ובתפלת אלכסנדר א.

 תפלת בו ואין אצלנו כנהוג נדרי לכל מחזור

 ,שני( )ד׳ ,לונדון :כלל ליו״כ ונעילה מוסף
. 8ס ,תקמ״ח

 נעתק .אשכנזי תרגום עם מכ״ה תפלות 796.
 ונדפס פרידלענדר דוד ה״ר ע״י ראשונה

. וכו׳( יודען דער גבעטי )עיין . פנים בלי י
 הערות עם אייכל איצק ה״ר ע״י נעתק וכן

 . 8ס ,תקמ״ו , קעגיגסבערג :כנ״ל ונדפס
 ,ווין :הנ״ל הערות ובלי ככתבם בל״א עוד

 הפנים עם נדפסו ואח״ז .8ס , 1799
 : כמו ,שונים מעתיקים ע״י עוד ונעתקו

 רבות נוספות עם היידנהיים מהר״וו ע״י
 סדר ונקרא ת״א עם ותהליס וכו׳ ויוצרות

 רעדלתיים, :סבלונות סדר .ברורה שפה
 אלכסנדר ה״ר ע״י עוד .וז״ז 8ס ,תקפ״ד

 ועם עוד .8ס , 1827 ,מינכען :בעהר
 מאריטץ ה' ע״י ככתבם הערות חוס'

 : יעקב אהל בשם ונקרא פרענקיל

 י. נ. ה״ר ע״י עוד . 8ס , 1839 ,ברלין
 . פ״ר וז״ז 8ס , 1838 ,ווין : מאננהיימר

 בנימן ה״ר ע״י כנ״ל עוד .32ס $ 12ס ,8ס
 עוד .8ס ,תר״ד ,פראג :וועסעלי זאב
 • • • פראג :לנדא הלוי בר״י משה ה״ר ע״י

 יעקב ה״ר ע״י עוד .פ״ר וז״ז .12ס
 עוד . 8ס , 1856 ,ווין : גאלדענטהאל

 מגלויגא ארנהיים הלוי חיים ה״ר ע״י

 ,קראטאשין : ככתבם והכל הערות עם

 , 1841 , שם :עברי ובכתב .8ס , 1839
 שבתות לכל יוצרות ח״ב בתוס׳ כנ״ל עוד . 8ס

 : בלב עבורה סדר ונקרא ת״א עם השנה

. פ״ר וז״ז . 8ס , 1840 ,ולייפציג גלויגא

 תרגום עם אשכנז מנהג הנ״ל תפלות 797.
 , ד״א :מולדר שמואל ה״ר ע״י הולאנדית

 סדר לתעניות כנ״ל עוד . 8ס ,תקצ״ח
 יעקב ה״ר מאת הנ״ל תרגום עם תעניות

.8ס תרי״ח, ד״א, :קארדוזו לופיז דוד ב״ר
 ה״ר ע״י פלניא לשון תרגום עם הנ״ל תפלות 798.

. 8ס תר״ו, ווארשא, :ליבקינד הירש צבי

 ה״ר ע״י צרפת ל׳ תרגום עם הנ״ל תפלות 799.
 עוד • 8ס ,תק״ם , מיץ : אנשבאך יואל

 ,שם .תקפ״ז , שם : ותקוניס בהוספות
 אלכסנדר ה״ר ע״י כנ״ל עוד וז״ז• 8ס תר״ג,

 . 184.. ,פאריז :קרעהאנש ברוך ב״ר
 ,שם :חמישית הוצאה • וז״ז 12ס ,1855 ,שם

. 12ס ,תר״ך
 גאון סעדי' לרב השנה תפלת )סדר( 800•

 היום עד נודעו שלא ופיוטים תפלות עם
 הראב״ע עליהם שהעיד התפלות ב׳ ובפרט

 .קהלת( פירושו )עיין כמוהם אדם עשה שלא
 בעצמו ר״ס להגאון הראשונה תפלה ותרגום



הדרך תפלת — 666 ־־ מכ״ד׳ תפלות
 צמח ה״ר קדמון לחכם והשנית ערבי בל׳
 דרך סדר ע״ד ערבי בל' ודינים ע ישו ב״ר

 : במצרים בפיוס כ"י , מליסא להגר״י החיים
. דצ״ב( ג׳ שנה )המגיד

סוד ועפ״י נפלא פי׳ עס מכ״ה הפלות 801.

802.

803.

 אפרים ורבינו חסיד ור״י מרוקח הרוב
 ברוך ובפי׳ הלוי, יעקב ב״ר אשר בו וחתום
 פי׳ ובסוף שלום אבא אני כתוב שאמר

 שו״ב,ובסופו שנת שטן משה ב״ר יוסף חתום
 ויחודיס והיתר איסור וס׳ כ״ב טהר״ם לקושי

 : מלכות וכתר סמבטיון לנהר מעבר נפלאים

 מצאתי לא ]ובק״ד .2ס , תקמ״ב רד״א כ״י
 ם' לו נלוה ושס 1006, ? זולת לו דומה

 מדות י״ג והס ומוסר דינים עולם חיים
 עולם חיי ומאמר , בהם וחי האדם שיעשה

 להרמב״ס עיקרים וי״ג ויראה מוסר להרמב״ם

 דורא ושערי הרמב״ס פרקי וח' פי׳ עם
 והל' הנ״ל מלכות וכתר הנ״ל( או״ה )הוא

.ברכות[ והל׳ להרמב״ס תשובה

 הושענות מעריבים יוצרות עם הליל תפלות

 וסדר ץ וקרוב" וקינות איכה ומגלת וסליחות
 שבירמי' הרעים ודברים ואיוב לט״ב קריאה

 ותשב״ץ בקצור שו״ב דיני ואח״ז . למ״ב
 ן< , רד״א כ״י :וז״ז ב״ב מהר״ם ולקוטי

 ושארי פי׳ עם הוספות ובקצת . "גי 1476
. 1483, ן< שם כ״י :מהנ״ל שנויים
 ועם וגרעון בתוס׳ אחרים שנויים ובקצת

 ״ ,שם ב״י : התקופות לוח או העבור ס׳

1477 .

806.

807.1

808.

809. י

.810

; .811

.812

813.

814.

804.

805•

 עולם היי וס׳ הושענות עם הנ״ל תפלות
 מר״י שקיבלו כפי לרוקח תשובה ודיני מוסר

 וסמ״ק וז״ז בתפלות וצירופים וכוונות חסיד
 הגהות עם דורא ושערי בחרוז דינים וקצור

 : ולקוטים דינים וקצורי בקצור הבית מחורת
. "ג. 1481, ף שם כ"י

 815. י לליכ תקלו פי/ עס ש״פ והגדה להנ״
 י 1 והתיר אפור ובסופו ,התנועות דקדוק
 " מיסוד הבשר בדיקת ושער זוסטן ה״ר שקיצר

 י | הפרנס וס' הנגיד הפני בן שמואל ה״ר
 י : אחרים דינים וקצורי להרוקח התפלה ופי׳

817. . 1484, ף שם כ״י
 818. ופ״א ש״פ והגדה תהלים עם הנ״ל תפלות

। ומעריבים ולש״ת לשבתות ויוצרות והישענות
 שחיטה והל׳ העבור וסדר ברכות סדר

 וי״א פסוקים וע״ב הגהות קצת עם וטרפות
 בחרוז ואו״ה וטרפות שחיטה והלכות פסוקים

 סדר .הגליון על והגהות פי' עם להמרדכי
 .הכבוד ושיר היחוד ושיר הזקן אליהו ר׳

1 ור״ט הרוקח והפלות לרשב״ג מלכות וכתר

 הנז' האיברים וברכות ישמעאל ור' מקוצי

 בן נחוניא ר׳ ותפלת קנ״ה סי' חסידים בס׳

. 653, 0 שם כ״י : הקנה
 א׳ ופיוט ש״פ הגדה עם הנ״ל תפלות

 . ההגדה לסדר השירה אחר עד בשלח ותרגום
 עשרת אחר עד וכו׳ השלישי בחדש ותרגום

 וקרובן ומעריבים ופ״א .לשבועות הדברות
 לחתן ורשות והושענות מקוצי הר״ט ובקשת

 : שנים עבור סדר ובסופו ובראשית תורה
. 654, 0 שם כ"י

 דינים ולקוטי תשב״ץ וס׳ פי' עם תפלות
 והמרדכי גרמיזא ור״ב וסמ״ג ורמב״ס מאלפסי

. 799 רוסי די כ"י
 קבלה ע״פ האריז״ל כמנהג הנ"ל תפלות

 ה״ר ע״י מסודר חלקים ב' וכוונות פי' עם
 ף רד״א ב״י : מקראקא שוחט ליב

. ״ג 1487

 :בל״א מנהגים ובסופם בל״א הנ״ל תפלות
 ד*דכ תקמ״ב ]וברד״א .\!<2 1489, ן( כ״ישם

 עזריאל ב״ר בנימן ע״י יוצרות עם :ע״ב

.ע״ש[ ?( )הסופר

 .הישר אור )עיין .השנה מכל תפלות
 ח״ז(, יצחק שיח . בורא עבודת . תמיד מנחת

 אליעזר לה״ר ובקשות תפלות
 : שירה ופרק תהליס עם סופר ליברמן

. 4ס , חש״ד ,פראג
 שבוע ד׳ ביום לומר ובקשות תפלות

 לה״ר וכו׳ מנחה לאחר חדש מכל ראשון
 .4ס ,תקמ״ב , ד״א :אמ״ד אבר״ק שאול

 יום י״ד בכל לומר ובקשות תפלות
 ברעסלא ליב אריה לה״ר מנחה לאחר

 . 4ס ,תקנ"ג , ד״א : ראטרדם אבד״ק
 ימי משבעה יום לכל ישרים תפלות

.12ס ,חש״ד ,ד״ו : השבוע
 לר״י ישראל זמירות מס' נוראות תפלות

. 4ס , בע״ת , פפד״ט : נגארה
 קריאה וסדר קינות פזמונים תפלות
 .ס״ר נדפס : ספרד מנהג השנה לכל והפטרות

 .8ס חמו״ד, בל״א: ערך בן אליעזרד' תפלת

 ותפלת לדרך היוצא תפלות .הדרך תפלת
 כל בפי שגורות שאינן תפלות וקצת הביננו

 וגדעון בתוס׳ פ״ר נדפס :ארח עובר דיני וקצת
 שהוא כפי הראשון ]ומסדרו . זה כראי זה ראי לא

 מפיורדא חיים ב״ר הירש צבי ה״ר הוא אולי בידינו
 חסר זה ספר ראיתי כי .בווילמרשדארף המדפיס

 הירש צבי ה״ר חתוס ובסופה ההקדמה ורוב שער
 אח״ז .תס״י חשוון כ״ח ו' יוס בווילמ״ד הנ״ל



לילה תקון — 667 — הירך תפלת

 . בל״א לביתו ובשובו לדרך בצאתו בקשה מתחיל
 להרמב״ן הים ותפלת ותסה״ד תסה״ד דיני אח״ז

 ,וכו' וברכו קדיש ודיני בדרך הנוהגים שבת ודיני
 צאתם וזמן והרצים דואר הבי מרוצת סדר אח״ז

 זו ומרחקם יום יום הגדולות אשכנז בערי ובואם

 והשווקים הירידים וכל שביניהם וכפרים וערים מזו
. [32ס .וכו׳ שבהם

.ידידות( שיר )עיין .הדרך הפלת 819.

 מכ״ה תפלות )עיין . ישרה דרך תפלת 820.
. (770 סי׳ לעיל

 ביאת על מדובנא חסיד יהודה ר׳ תפלת 821.
. 8ס ! תג״ט , דעסויא : המשיח

 )עייןלקוטים שגוביא. יעקב ר׳ תפלת 822.
.גאון( האי מרב

 עמדין יעקב ה״ר . ישרים תפלת 823.
 הענוה מדת על דרוש . יעב״ץ המכונה
 ושניהם האזינו פ׳ על דרוש כתם הלי ואחריו
 : זה עיין ,ליעקב הקשורים מם׳ חוליות

. 4ס , תקל״ה , אלטונא
 לתפלה רצון יהי איזה ישרים. תפלת 824.

.12ס , חש״ד פפד״א, : נדרים הפרה וסדר
 : ותפלות פזמונים . ישרים תפלת 825.

 , ד״ו . 32ס ,תקט״ו ,שם . תצ״ט , מנטובה
. 16ס תקנ״ג,

.יצחק( שיח )עיין .פה כל תפלת 826.

 שבתי משה ה״ר הערער. תפלת 827.
 :אחרת מעיר שהובאו תפלין בענין .בעער

. 2ס /1821 , ווירונא
מכ״ה(. תפלות )עיין חדש. ראש תפלת 828•

 התפת מחברת )עיין . והעדן התפת 829.
. והעדן(

 מרדכי ב״ר משה ה״ר . ערוך תפתה 830.
 הקבר חבוט בעניני מוסרי שיר . זכותא
 בתים בקפ״ה רז״ל מדרשי ע״פ גיהנס ועונשי

 באור עם עוד .4ס , עת״ה ,ד״ו :חמשיות
 שלום שר אביעד לה״ר והענין המלות

 על שיר ערוך עדן ס׳ ואח״ז ,באזילה

 ברע״ז לצדיקים הצפון טוב ורב ג״ע עניני
 אולמו דניאל יעקב לה״ר חמשיות בתים

 ,תק״ג ,ר״ו :כנ״ל והענין המלות באור עם

 משה ה״ר ע״י ל״א ועם הנ״ל ככל עוד . 4ס
 . 4ס ,תקל״ז ,מיץ :סג״ל מתתיהו ב״ר
 יצחק שלמה ה״ר ע״י איטליאני לל' נעתק גס

. 8ס , 1819 , טורי; : ונדפס לוצאטי
.ההזמנה( ס׳ )עיין . תצליף 831.

.ההפלה( הפלת )עיין . התקומה ס׳ 832־

. אמונה( חזוק )עיין . אמונה תקלן 833.

 אמן ענה שלא למי חשובה .אמן תקון 834.
 : ותפלות וידויים עם ששמע ברכה על

. 4ס , תמ״ח , פראג
 :כנה״ג בס׳ הובא .ז״ל הלוי האר"י תקלן 835.

.166 )ש״י
 : השחיטה בדיקת דיני על . הבדק תקלן 836.

. להלן( זבח תקוני )עיין

 .חיים( לב . יצחק בית )עי׳ .הבית תקלן 837.

.אלבלג יצחק ה״ר .הדעות תקון 838.
 :אלגזאלי לאבוחמד הפילוסופים דעות ע״ס פי׳

. יה״ש ב״י

.להלן( זבח תקוני )עיין . הזבח תקלן 839.

 ותפלות החנות מזמורים . חצות תקלן 840.
 נדפס . וירושלים ביהמ״ק חרבן על וקינות

• שונים תפלות סדורי בתוך וגם לבדו גם ס״ר

 ותפלות למודים . והלילה היום תקלן 841.
 , ד״א : ובלילה ביום מזומנים לעתים

. 16ס , 12ס ,תכ״ו
 .מלאך שמשון יצחק ה״ר .יצחק תקלן 842.

 ,ליוורנו :ומדות מנהגים בדינים פרקים ר״ח

. 8ס ,תרי״א
. שמם( עבור )עיין . יששכר תקל] 843.

. תפלות( לקוטי )עיין .הבללי תקלן 844•

 ס׳ הוא .רבה הושענא ליל תקון 845.
 ומדרות זהר מאמרי וקצת תהליס ום׳ דברים

 למדינה רבה הושענא לליל וכו׳ ותחנות

 קריאה בשם גם פ״ר נדפס . כמנהגה ומדינה
• אח״ז הסמוך עם ולרוב ותקרן

 פסוקים קצת שבועות. ליל תקון 846.
 קצת ובתוכם מתנ״ך ואחרונים ראשונים
 וקצת דיומא מענינא ונביאים מתורה פרשיות
 ראשונה ומשנה רות ומגלה תהליס מזמורי

 מס' ראשון ופרק משנה ש״ס מכל ואחרונה
 ואדרות זהר ומאמרי מצות תרי״ג וסדר יצירה

 חסידים ע״י נוסד .שבועות מג לליל וכו׳
 אלקב״ץ ומהר״ש הב״י בימי מעשה ואנשי
 נדפס .השל״ה בס׳ הכתובה מעשה ע״ש הלוי

 שער ,ותקון קריאה סדר )ועיין • פ"ר
.התקונים( שפר , התקונים

 קריאת סדר .ש״פ שביעי ליל תקון 847.
 ש״פ ז' לליל דיומא מענינא ומאמרים למודים

. וז״ז 8ס ,תפ״ה , ד״א :שנהגו במקומות

 ותקון המטה על ק״ש )סדר . לילה תקלן 848.
.8ס ,תקפ״ב , רעדלהיים : ?( וכדומה חצות



קריאה תקון 668 לילה תקון

.284 ס ברד״א אשר ויום לילה תקלן 849.
.שלעיל והלילה היום תקון שהוא נראה

 ומשנה תנ״ך קריאת סדר . הלמלד תקלן 850.
 רבנים מפי מקובל לשנה להשלימם שבוע בכל

 משנת שנים עשר על לוח ובסופו ארץ וגאוני

. 12ס ,תנ״ר ,ד״ו : והלאה תנ״ד
 חצות תקון סדר הוא .המדלת תקל! 851.

 , מנטובה :מוסר ישר דרך ובסופו הנ״ל

. 8ס תב״ז,
 ן׳ שלמה ה״ר .הנפש מדלת תקלן 852.

 החושים טבע ע״י הנפש מדות לישר .גבירול

 ד״א בשנת ערבי בל׳ חברו . שערים בל
 ב״ר יהודה ה״ר ע״י לעברי ונעתק תת״ה

 נדפש . תתקל׳ז בשנת תבון אבן שאול

 קונשטגטינא, :הלבבות חובות ס' בסוף ראשונה

 קטנים ספרים שארי עם ואח״ז . 4ס , ש״י
 , ווילנא :לבדן והוא . זה עיין נכון, גרן בקובץ

.16ס ,תר״ה
 ותחנות זמירות . שבת מלצאי תקל] 853.

 אליעזר לה״ר קבלה ע״פ פי׳ עם למו״ש וכו׳
 דידיע אלטשול חנוך אברהם ב״ר

.8ס ,ת״י ,ד״א :פערלש

 ה״ר והדפיס סידר שלביים מנחת תקלן 854.
 עם מפאדובה אוטולינגו דוד שמואל

 . ע״ש ,מ״א ש' בתג״י כמ״ש ,ויחודיס כוונות
 ורש״ד דלהלן שובבים תקון ש׳ הוא ]ואולי

. כנ״ל[ לבה״ד והביאו סדרו אוטולינגו

 רייכערסאהן. משה ה״ר משלים. תקלן 855.
 נעתקו קרילאוו הרוסי המושל משלי קצ״ז

• 8ס , בת״ר ,ווילנא : רוסיא מל׳
 להתפלל תהליס מזמורי ח״י . נפש תקלן 856.

 ומנוחה ודוי וסדר תפלות החולה עבור

. 8ס ,תקנ״ו ,ווין : נכונה
 .ארי׳ שער שמואל ה״ר .הנפש תקלן 857.

 ודרכי אחרים ועיקרים הדברות עשרת על
 :בריגייו ב״י . וכו׳ עבירות כל על תקונים

. ל״ז( ש׳ ״ל5)ז

.חיים( נפש )עיין . הנפש תקל] 858.

 ה״ר .חללפים לתקלן מלהרים תקלן 859.
 ודיניהם שמ״ח נוסחי .מארשאן יוסף

 אלו בענינים המלוכה ותקנות מיניהם לכל
 הכל וכו׳ בס המורגלות המלות כל ובאור

 . 8ס , חע״ד ,ד״א : פרקים מ׳ ובו בל״א
 משעברשין הירש צבי ה״ר עם בהדפסתו ]ונשתתף

 לנער חנוך בע״ס בענדין יוסף ב״ר משה וה״ר
. ובהקדמתו[ הס׳ בשער וע״ש

 ב״ר אליעזר ה״ר . טלפיים תקלן 860.

 ס״ת כתיבת דיני . אפטא אבד״ק שמואל

 . תי״ח ,פראג :מיגו וכללי שטרות ותקון
. 4ס , תמ״ח , שם

 .הנקדן יוסף ה״ר . םלפרים תקלן 861.
 בהגמי״י נזכר . ס״ת בכתיבת וכללים דינים

 )צונן :ע״ש פ״א תפילין והל׳ פ״ח ס״ת הל׳

.שם( 6 והערה דקנ״א גא״ל

 .אלמושנינו משה ה״ר .םלפיים תקלן 862.
 התקשרות מיני וכל שטרות טופסי כל נוסח

.כ״י ,וכו׳

 . זכותא משה ה״ר .סופרים תקלן 863.
 כ״י :קדש ספרי בכתיבת וסודות כוונות

. 320, 0 & 1073, ף רד״א
 אבוהב שמואל לה״ר סלפרים תקלן 864.

 ראה .הזכרונות( וס' שמואל דבר )בע״ס
. ע״ש ,נ״ג ש׳ בתג״י כמ"ש בכ״י הרמש״ג

 יפה שמואל ה״ר . סופרים תקלן 865.
 ובכנה״ג .שטרות טופסי כל נוסח .אשכנזי

 : סופרים עטור נקרא ורמ״א ר״ב סי' ח״מ
. 4ס , תקמ״ט ,ליוורנו

 תורה ספר תקון או סלפרים תקלן 866.
 וכללים והנהגות דינים . תם לרבינו

 ס״ת הל' התרומה בס׳ נזכר .ס״ת בכתיבת
 ותום׳ קטנות ובהלכות שמשון רבינו בשם ומרדכי
 .דז״ב שאמר ברוך ובס׳ ע״ב דכ״ט מנחות
 הנמצאים בחרוזים לר״ת ס״ת דיני שהם ונראה

 גא״ל )צונן : מ' באות זה עיין ,ויטרי במחזור
. $( הערה דק״ט

.תורה( שמועה. יבין )עי׳ , □לפיים תקל] 867.

 . סלפרים למקרא סלפרים תקלן 868.
 באורים .נירון אברהם יעקב רפאל ה״ר

 ג״כ ונקרא לשנים ונחלק העטור ס׳ קצת על

 וית״ן , קונשטנטינא : סופרים עטור
.2ס ל״ר,

 ושערי ממונות דיני שערי . סעדיה תקלן 869.
 כ״י :גאון סעדיה לרב בחרוזים שבועות

. ¥. 563/2 רוסי די
לעיל(. סופרים תקון תלרה.)עי׳ ספר תקל] 870.
. ישעיה( , תורה )עיין . עללם תקל] 871.

 בזמנה: מעריב תפלת סדר .ערבית תקלן 872.
. 16ס ,תנ"ז ,חמ״ד

 ב״ר שמואל בה״ר פסח ה״ר . פסח תקלו 873.
 : שמואל מקום בספרו אביו מזכירו . אלקנה

• ״ג(*)

 תקון הוא .יום לכל קריאה תקון 874.
 ע״י מסודר וכו׳ תנ״ך בקריאת ויום לילה

הוא ]וא״כ . 8ס ,תכ״ו ,ד״א :העזתי נתן
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 והוא 841 פי' דלעיל והלילה היום תקון
. [849 סי' דלעיל ויום לילה תקון

 ב״ר יהודה ה״ר .שמע קריאת תקון 875.
 כוונות עם המטה על ק״ש סדר . הכהן דור

 ועס והאריז״ל קורדובירו הר״מ ותקוני
 . שע״ה ,פראג :להאריז״ל אשמורות חקון

 תקון בהוס' עוד . 8ס , חש״ד ,קראקא
 ,לובלין . תכ״ח פראג, :לעיל זה עיין חצות,

 על וסודות כוונות עס עוד . 8ס ,חכ״ח
 הנהגת כשם גס . 8ס , המו״ד : מלה כל

 ובפנים פ״ל ח״ז • מעשה ואנשי חסידים
 לבד זבל״א ל״א ועס תפלות סדורי ובכל שונים
. ערב( מגהה )ועיין

 לשבת ומזמורים שירים .שבת תקון 876.
 . להלן( שבת תקוגי )עיין :האריז״ל מיסוד

 ,פראג : ס״ת לחנכת זמר ובסופו כנ״ל עוד

. 8ס ,תס״ג
 מרדכי ב״ר משה ה״ר . שובבים תקון 877.

 שמות לפ׳ ותחנות סליחות סדר . זכותא
 שובבים( )ר״ת משפטים יתרו בשלח בא וארא

 עוד . 8ס ,תג״ז ,ד״ו : איטליא כמנהג
 ן׳ שלמה לה״ר התוכחה אגרת ובסופו

 :אלעמי[ ן' לר״ש מוסר אגרת ס' ]הוא לחמיש

. 8ס , בע״ת ,ד״ו
 ברזילי כ״ר יהודה ה״ר .שטרות תקון 878.

 מיני וכל שטרות טופסי . אלברצלוני
 , שצ״ג ,לובלין : וכו' ותנאים התקשרות

 , פירדא . 4ס , ת״ח ,פראג . ת״ד , קראקא
 ,ברלין . 16ס , תפ״א , ד״א . 8ס , נח״ת
. פ"ר וז״ז ;12ס , חצ״ח ,חמ״ד . 8ס , תפ״ה

 לביה״ד הובא ל״א עם כנ״ל שטרות תקרן 879.
,וביצאוו המבורג : 1. 0, ע״י

. 8ס , 1792 , אלטוגא . 8ס , 1773
 ב״ר הדרשן יצחק לה״ר שטרות תקון 880.

 : מתלמידיו א׳ ע"י ז״ל החסיד מאיר

שריב״ם שם המרשים ]ומ״ש . 47 ווין ״יכ
 השנור שבראש לפי . ליתא רש״י נכד הוא זה

 .. ה״א עבת כ״א שנכתב כתוב שם הראשון
. וע״ש[ לערך שנה במאה מאוחר שער הוא וא״כ

 וואלף ב״ר שמואל ה״ר .שטרות תקון 881.
 מיני כל ונוסח שטרות טופסי .פישעלעש

 ,תנ״ז ,ד״א : והתקשרות התחובות כתבי
. 16ס , תפ״א ,שם . 12ס

 ב״ר שמחה לרבינו שטרות תקרן 882.
. 1174, ף רד״א כ״י :שמואל

.שמועה( יבין )עיין .שטרות תקרן 883.

 בטהר״י ליב יהודה ה״ר .השלחן תקון 884.
 סדר • ספרים( חמשה ס׳ שער )עיין סג״ל

 לז' נחלק . ומזמורים תפלות עם הסעודה
 , דעסויא . חש״ד ,לובלין : השבוע ימי

. 12ס חש״ר,
 השנה מכל תפלות סדר הוא . שלמה תקון 885.

 , ד״א :לונדון זלמן שלמה ר׳ מסדור
 , דיהרנפורט . תקל״ה ,שם , תקב״ד

. תפלות( )ועיין . 8ס ,תקס״ו

 משנה מאמרי .משמרות שלש תקון 886.
 בביהמ״ק הלויס לעבודת וכו' תמיד ממס'

 לבדו גם ונדפס • לילה חצות בתקון לאמרס
. פ״ר חצות תקון שדר ועם בל״א גם

 לאזה האשה .משמרות שלשה תקון 887.
 משמרות לג' תפלות .מרדכי ב״ר יעקב א״ד

. 8ס , תמ״ט ,חמ״ד : הלילה
 .שבת פרי )עיין .שבת שמירת תקון 888.

. שבת( שמירת

 תורה חומשי חמשה הוא .תורה תקון 889.
 הקריאה ולוח הפרשיות סימני עם נקודות בלי

 בצבור הקורא לתועלת וכו' ולמועדים לר״ח
. פ״ר נדפס .בו להתלמד

 חיים ב״ר שמואל ה״ר .התשובה תקו; 890.
 וימים קדש זרע )בע״ס אליק מק״ק הלוי

 הרוקח דעת ע״פ חשובה תקוני . אחדים(
 הורת וס' חכמה ראשית וס' בו הכל וס׳

 ק״ש ותקוני שחיבר הגדול וידוי גס האשם
 שמואל הנהגות וגס להאר״י המטה שעל
 , זאלקווא :שחיבר וקינה ,לילה חצות לכל

. 12ס ,תק״ב
.צדק( שערי )עיין , אדם תקעי 891.

 מררכי ב״ר משה ה״ר .זבח תקוני 892.
 והגהות באורים עם שו״ב דיני .ברוינשוויק

 . ריב זבחי .הזבה תקון בשם משולשות
 מכל מלוקטים שחיטות דיני על צדק זבחי

 . הבדק תקון ובשם .הראשונים הפוסקים
 בדיקות דיני על בדק מחזיקי . הבית בדק
 ,פראג :הספר מכל התועליות מ״מ ועם כנ"ל

. 4ש ,שס"ר
 יוחאי בן לר״ש ג״כ מיוחס . זהר תקעי 893.

 תקוניס שבעים • זה( )עיין עצמו הזהר כס׳
 בקבלה בראשית מלת על וסודות ופשטיס
 ב״ר עמנואל ה״ר הגהות עם עמוקה

 בספרים שמצא מה ביניוינטי יקותיאל

 אחרים הקונים )!,י' ובתוס׳ זה לענין השייכים
 פסק ובראשו חדש זהר בס׳ הנמצאים זולת
 גר ז״ל צרפתי מרדכי ב״ר בסולה משה ה״ר

 לפ״ק שי״ז פברארו כ״א א׳ יום פיסר״ו פה
 פרובינצילו אברהם ב״ר משה ה״ר ופסק

 ופסק לפ״ק שי״ח שנת כסליו ב׳ בשבת בשני ז״ל
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 ור׳ זצ״ל מרוויגו מנחם ב״ר ישראל ר׳

 , מנטובה : נ״ע ביבי יוסף ב״ר משה
. 4ס , )שי״ח( ויש״ב

 יעקב ה״ר הגהות עם הנ״ל זהר הקרני 894.
 סמוך אורטוקוייא : האריז״ל ע״פ ווילנא

 , ד״א . 4ס , תע״ט , לקונשטנטינא
. 8ס , )?( תס״ט

 דרך חוס׳ ועס כנ״ל הנ״ל זהר הקוני 895.
 , ד״א :להרמ״ז פירושים וקצת ומ״מ אמת

. וז״ז . 4ס ,, ,. ,ליוורנו . 8ס , תע״ט

 ה״ר הגהות ועם כנ״ל הנ״ל זהר הקוני 896.
 ,שקלאוו .תקכ״ח ,ד״א :בוזאגלו שלום

 סלאוויטא, .4ס תק״ע, ,קאפוסט .8ס תקנ״ו,
.וז״ז 8ס תר״א, יוזעפאוו, תקצ״ו. שם, תקפ״א.

 ע״פ ורחב ארוך פי׳ עם הנ״ל זהר הקוני 897.
 ירחמיאל ב״ר הירש צבי לה״ר קבלה

 .2ס ,תס״ו ד״א, :צבי חמדת בשם חאטש
 וידעת ב׳ הערה ע״ב דכ״ז ראבי״ה בס' ועיין

. העלם זה מי בן

 באר בשם גדול פי׳ עם הנ״ל זהר הקוני 898.
 יקותיאל ב״ר יזיק אי יצחק לה״ר יצחק

. 4ס ,חלק״ת ,זאלקווא : מפאלצק זלמן
 שלום(. שאילת )עיין .שרה פלי הקוני 899.

.ישרה( דרך )עיין .הנפש הקוני 900.

 למכס )שם פארדאן מחמת פראג הקוני 901.
 מק״ק תקנות ג״כ ונקרא שחומה( מבשר

 . תב״ב , שם . תי״ב ,פראג :וכו׳ פראג
. 4ס ,תס״ב , שם

 להלן(. ויקייו דיל תקונים )עי׳ הרי״ף. הקוני 902.

 ומשניות ומזמורים שירים .שבה הקוני 903.
 ובש״ק בע״ש לומר עניניס ושאר שבת מס׳
 ,ד״ו : ארוכה הקדמה עס האריז״ל יסוד כפי

 ,)פראג , ת׳ , שם ,?\.( 306, ף )ק״ד שג״ו
 , אופיבאך . 8ס , תע״א , ד״א . 4ס , תג״א(
 , שם : הוספות קצת ועם .16ס ,תע״ז
 סדורי וכמה בכמה וגם פ״ר וז״ז . 12ס , חפ״א
 לה״ר יעקב מנחת פי' עם עוד . תפלות
 ,פראג :לוי לבית רפאל ב״ר יעקב

 הפרט ההקדמה בסוף רק , בשער )חש״ד
 , שם . תכ״ב , שם . ת״ג , שם .ליושנ״ה(

 . חס״ג , שם . 4ס , תנ״ב ,דיהרנפורט .ת״ן
 לקוטי עס עוד . 12ס , תפ״ה ,םשד״מ
שבת(. שמירת )עי׳ דלידא. דוד לה״ר דינים

 הזקן הלוי אברהם לר׳ שבה הקוני 904.
 זהר מאמרי ועם המאור מגורת מס' קצור עם

 ראשית )ועיין .וז״ז 4ס , תב״ג ,ד״א :לשבת
 * הזה הסדר בעל הוא ואולי .הקצר( חכמה

:לונדון זלמן שלמה ר׳ ע״י ל״א עם עוד

 עם עוד . פ״ר וז״ז 16ס , תקכ״ב , זולצבאך
 שבת שירי ג׳ על ישראל זמירות נעים פי׳

 מובחר ועם סרוק למהר״י סוד ע״פ
 להאריז״ל אבות פרקי על פי' שבאבות

 לרמ״ע המלואים מאמר ובסופו .סוד ע״פ

 חש״ד , לבוב .תקכ״ז , אלעקסניץ : מפאנו

 ראיתיו וכן הוא )כן . 8ס ,נ״ה(—)תקנ״ד
 חקון עם עוד .ע״ש( 274 ב״י כפירשט ודלא

 . 8ס ,תנ״א , פפד״א :משמרות ותקון תשובה
 .לעיל( שטרות תקון )עי׳ .שטרות הקוני 905.

 . (771 מב״ה תפלות )עיין .הפלה הקוני 906.

 עניני .ציי ארץ תשובה הקוני 907.
 התשובה והנהגות פשע דבר כל על תשובה

 בנגלה ומוסר יראה ספרי מכל מלוקט בל״א

 • פ״ר וז״ז 4ס ,תכ"ו , קראקא : ונסתר
• זה עיין , חטאים יורה ס׳ הוא ואולי

 ע״י מסודר להאריו״ל התשובה הקוני 908.
.הקצר( חכמה ראשית )עיין .מפאנו הרמ״ע

 שבעים .ואלי דוד משה י׳ . הקונים 909.
 החזקה היד ולכל פ׳ על בלה״ק חקוניס

 ואולי . 14 הערה 130 צד ג׳ )כ״ח בנסתר
.יוא״ל( בנ״י הנמצאים מספריו א׳ בשם נכלל

 יוא״ל כ״י .יחייא לכמהר״א הקונים 910.
. מהותו פורש ולא

 כ״י הרי״ף הגהות .ליקייל דיל הקונים 911.
 הרמ״ז ובשו״ת .ריקייו דיל אברהם לה״ר

 ויקייו דיל שמואל הרב שהוא כתב י״ד סי׳
 יוא״ל ובכ״י .כ״ד( ל׳ שם כ״א י׳ )שג״ב ע״ש

 רק המחבר שם שם פורש ולא חלקים ג׳ נמצא
 נמצאו רח״ם ובכ״י מהזקנים!( ממהר״ר כתוב

 שהם להמרשיס ונראה חלקים ב׳ הרי״ף תקוני
. 856 & 857 ע״£ ,ויקייו דיל תקוני

 מרדכי לר' וכו' נדרים להתרת הקונים 912.
 ע״ד .מבראדי ניסן ישראל ב״ר מרקיל

ציון(. שערי )ועי׳ . 4ס חמו״ד, :ציון שערי ס׳

 . לוצאטו לרמ״ח חדשים הקונים 913.
 וכו׳ החזקה היד ולכל פ׳ על הקונים שבעים

 )כ״ח מש״ג כ״י .הקדמות ב' עס הזהר בל׳

 דוגמאות קצת ושם , 28 הערה 135 צד ג׳
. ע״ש( , מזה

 זכות(. תכונת )עי׳ . ומזלות הקופות ם׳ 914.

 עתות ארבע על מאמר . השנה תקופת 915.
.״\ו. 299/3 מינכען כ״י . השנה

 די שלמה ה״ר . השנה תקופת 916.
 הלבנה בחדשי שנים עבור חשבון .אוליווירה

 הזאת המלאכה עניני וכל החמה חדשי עם
 החדש קדוש ענין מבואר ובפתיחה שערים. בז׳

 הסנהדרין בימי העדות וקבלת הראיה ע״פ
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 החשבונות כללי סדר ובסופו ,לע״ז בל׳ הכל
. כ״י :שיר בדרך ולוחות בלה״ק בקצור

 לעמילב״ר אשר ה״ר תקופתהשנה. 917.
 תקופות לארבע שירים ארבעה .הלוי משה

 ,ברלין :האנגלי טהומזון שירי ע״פ השנה
. 8ס תר״ב,

 שמואל ב״ר ישראל ה״ר .חדתין תקלין 918.
 מתלמוד שקלים מס' על בחור .משקלאוו

 אליהו רבינו הגחון הגהות ועם ירושלמי

. 2ס ,תקע״ב ,מינסק : מווילנא
 דמשה תקנתא )עיין . לתקנתא תקנה 919.

. להלן(

 סנהדרין שס אנשי יסדו אשר תקנות 920.
 !פאריז : צרפת בל׳ התקנות גוף עס בפאריז

. 8ס , 1812
 די בכ״י נמצא . זאב בנימן ר׳ תקנות 921.

.שלו בשו״ת נדפסו אולי וצ״ע . ¥. 147/3 רוסי

 וגזירות הגולה מאור גרשום רבינו תקנות 922.
 ובשו״ה הרמב״ן שו״ת כסוף נדפסו . קדמונים

 ע״ש קע״ז סי׳ בו הכל ובס' ברוך בר מהר״ס
פרדס(. לקוטי של״ד,)ועי' סי' סוף יו״ד ובבאה״ג

 הסיד ליי לה״ר שבת להלכות תקנות 923.
 ה'(. ל' חכמיפ.)זצ״ל כבוד הרב הביא מקראקא.

.והערות( ירושלים שלום שאלו )עיין

 : בהאג אשכנזים קהל והנהגות תקנות 921
. 8ס , ישרי״ם , ד"א

 ירושלם בעה״ק ומנהגים והסכמות התקנות 925.
 .גאגין אברהם חיים ה״ר מאת הקדמה עם

. 8ס , תר״ב , ירושלים
 הגדולה דבהכ״נ גמ״ח ח״ק תקנות 926.

 שנית ונדפסו . 8ס , תק״ע , לונדון : ןדולןכב
• נוספות עס ההיא בשנה

 באמי׳-: -ק״ק&שמיס ח״קגמ״ח תקנות 927.
 , י״א ל״א. פס עוד .8״ , 1776 ״א,ד

. 8ס ,1816
 .בהמבורג יופי כלילת ח״ק תקנות 928.

 מחדש הוגה . טוב דבר בשם נקראה ולפנים
 חמ״ד : החברה אנשי לטובת ומתוקן

. 8ס , תקפ״ה )המבורג(
 ,ד״א :יתומים מגדלי ח״ק תקנות 929

. 8ס , תקמ״א
 בק״ק יתומים מנדלי ח״ק תקנות 930

 עוד ונתחדשו תקכ״ג שנת נחיסדה פיורדא
 , פיורדא :תקכ״ח בשנת חדשות תקנות
. 8ס , חש״ד

 ,ד״א זקנים: עטרת מחח״ק תקנות 931.
. 8ס ן בחקת״י

 ! ד״א :תורה תלמוד דח״ק תקנות 932.
. 8ס , 1804

 לסדר ז״ל קאסטיליא חכמי. תקנות 933.
״¥. 859 . רח״ם ב״י :ונתינתו הגט

 המבורג ביהכ״נ ואנשי מיחידים תקנות 934.
• 8ס ,תקנ״ה ,לונדון :בלונדון

 שנת עד וניקלשפורג מעהררין מדינת תקנות 935.
. 1286, ף & 957, ? . רר״א ב״י . תפ״א

 אבד״ק פייוויש לה"ר שבת למס' תקנות 936.
א׳(. פ' )תג״י חכמים כבוד הרב הביא קראקא.

 הסמ״ע בעל פלק יושע ה״ר תקנות 937.
 רד״א ב״י :שפ״ז שנת ארצות דג' ר"י בועד

 רבית בעניני קונטרס הוא ואולי . 1287, ן(
• ק'( באות זה )עיין . הנדפס וכו'

.לעיל( פראג תקוני )עיין . פראג תקנות 938.

 באמ״ד אשכנזים דק״ק חקהלה תקנות 939.
 הפרנסים אלופי ראשי ע״פ נוסדו .בל״א
 : יר״ה השררה ורשיון בהסכמת צדקה וגבאי

 כנ״ל עוד . 8ס ,תצ״ז ,שם . תע״א , ד״א
. 8ס , תקי״ט , ד״א :הוספות איזה עם

 בדענמארק-קארט דבהכ״נ הקחלה תקנות 940.
. 8ס ,תקנ״ה ,לונדון :וועסטמינסטר בעיר

 דוקס-פלעהס דבהכ״נ הקהלה תקנות 941.
. 8ס , תקפ״ז ,לונדון : בלונדון

זץ. 657 רח״ם כ״י .הקהלות תקנות 942.
• 360 צד במפתה ט״£

 כעמיר קבצס .והגאונים רז״ל תקנות 943.
 גאליפאפא לכמהר״א אליהו ידי בס' גורנה

.ל״ו( )ול״א . הרמב״ס סדר על סדרי"ס ולו

 בשאר וקבלוס בארגול הרשכ״ץ תקנות 944.
 . ע״ש ,רצ״ב סי׳ ח״ב בתשב״ן נמצאו . הקהלות

. עייאש למהר״י יהודה בית ועיין . י״ג( )ול"ב

 : הדברות עשרת סדר על השכים תקנות 945.
 ר' ע״י )נכתב .196/2, 104 יוא״ל ב״י

. ?( אריה משער שמואל

 ,ד״א : הגבינות אצל להשומרים תקנות 946.
. 8ס תו״ר,

השם(, מועדי )עיין . השוק תקנת 947.

משה. ב״ר שמרי׳ ה״ר דמשה. תקנתא 948.
 שונים ועניניס התורה כסדר ומוסר דרוש

 פשטיס דמשה תקנתא ח״א . חלקים בב׳
 אלחנן בה״ר משה ה״ר לאביו התורה כסדר

 להנאון פשטיס קצת הישר שביל • ברליגר

 קצת לתקנתא תקנה דודתו. כעל צבי הכם
 תשובה פתחי בעצמו. להמחבר כנ״ל פשטים

 לחיי טוב ס'משקל ח״ב כנ״ל. השכל מוסר
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 לדרך צדה ובסופו ה׳ ויראת השכל מוסר

 : וכו' אחרון ליום מוסר תוכחת הרחוקה
. 4ס , תקכ״ח , אלעקסניץ

 מברעסלויא. מן פייבל ה״ר תקעשופר. 949.
 רבנות בעסק הריב אודות ופסקיס כתבים

. 8ס , תע"ט , ברעסלויא
 מאיר בה״ר שבתי ה״ר . כהן תקפו 950.

 וכללים תפיסה דיני על .)הש״ך( הכהן
 ופלוגתא תיקו עניני ועל דדינא ספיקא מעניני

 , פפד״א :וכו׳ ההוראה והנהגת דרבוואתא
 . חק״ע ,לבוב . תקפ״א ,שלוניקי ,תל״ז

 ה״ר וקיצרו . 4ס ,ל״ב( )ר״מ תק"ע , זלקווא
• ע״ש , ותומים אורים בס' יהונחן

 אלמאלייה. יוסף ה״ר .יוסף של תקפו 951.
 —תקפ״ג , ליוורנו : חלקים ב׳ שו״ת

. 2ס , תרט״ו
.למש״ש( )מפתח .נס של תקפו 952.

 הרגם הגר אונקלוס . אונקלום תרגום 953.
 יהושע ור׳ אליעזר מפ/ר׳ ארמית התורה את

 רבותינו מקדמוני ויש .ע״א( ג׳ דף )מגילה
 ערך בערוך עיין .בבלי תרגום לו שקורין

 דמ״ד מנחות תוספות ועיין חלזון וערך אביב
 מיני בכל התורה עס נדפס . כהן כל ד״ה ע״א

 .תורה( )ועיין . כמעע החומשים וכל מקראות

 להלן(. יוסף רב תרגום )עי׳ . איוב תרגום 954.

 הרמבמ״ן האלהי החכם אשכנזי. תרגום 955.
 בל׳ התורה את לתרגם ראשונה יצא הוא

 תהליס ס׳ תרגם ואח״ז וצחה נקיה אשכנז
 וממנו . כנ״ל דבורה ושירת השירים ושיר
 נמצא אשר עד כמתכונתו רבים עשו וכן ראו

 התפלות ספרי וכל הקדש ספרי כל כעת לנו
 לרוב וז״ז ומוסר חכמה וספרי משנה וש״ס

 . במקומו כאו״א ותמצא אשכנזי תרגום עם

 . אונקלוס( תרגום )עיין .בבלי תרגום 956.

 )עיין .יוסף לרב הימים דברי תרגום 957.
 מתוך ראשונה נדפס .להלן( יוסף רב תרגום

 רבות מקומות בחסרון ק״ג ה״א משנת כ״י

 ,אויגשבורג ג1. 3. 36^( ע״י רומי ל' עם
 מתוך נדפס כנ״ל עוד . 4ס , 1680—1683

 :ווילקינס החכם ע״י רומי ל' בלי אחר כ״י

 ל׳ עם גס כנ״ל עוד . 4ס ,תע״ה , ד״א
 , תורה )ועיין . 4ס ,1715 , ד״א : רומי
. לעיל( הימים דברי

 שני תרגום עם מגלות חמש תרגום 958•
 עם בוך( שמואל )בניגין בחרוזים לל״א נעתק
 יעקב לר׳ בצדו בל״א קשות מלות באור

 שהוא ]נראה . בונם שמואל ב״ר אפלמן ק
 בל״א בחרוזים אסתר מגלת חבר קאפלמן ר׳

 בשעפניש פון 5350 בשנת שחברה בסופה ול
 המגלה אם וצ״ע . 34 המבורג כ״י :תעלנו דער

 בריסגוי רמש״ש[: זה; ח״מ מתרגום משונה הזאת
 דניאל במצות , אדומות באותיות פרייבורג, )היא

 בשנה נתחבר כי , בערך )שמ"ד חש״ד פרובען(,
 הוא ]אבל , 0, 473 רד״א בצרפת(. במין ההיא

• [1135 נומ׳ 170 רשמש״ש . קנון 4ס
 נביאים על עוזיאל בן יונתן תרגום 959.

 ,ומלאכי זכריה חגי הנביאים מפי שקבל כפי
 ירושלמי תרגום הוא ההורה על לו והמיוחס

 עה״ת ירושלמי הרגום בשם לנו הנמצא

 . שבו נוסחאות ושנוי אחרת מהדורא הוא
 שג״א ועיין , ע״א ג' דף דמגילה פ״ק גמרא ועיין

.וכו' 72 צד גא״פ צונן ועיין , שם ושג״ב א׳ ת'

 על ותרגום עה״ת ב״ע יונתן תרגום 960.
 . 2ס ,שס״ז , באזיליא :אסתר מגילת

 . חומשים מיני וכמה מקראות מיני בכמה וז״ז
. תורה( )עיין

 תרגום לו מיחסין יש יוסף. רב תרגום 961.
 בימי הובר שכבר וליתא ,ש״י( )עיין כתובים
 איוב תרגום או תרגום איוב ס' ונזכר התנאים
 וכו׳ ובידו ד״ה בתום׳ וע״ש דקכו״ו שבת בגמרא

 . וכו׳ תרגום ד״ה ע״א ג' דף מגילה בתוס' ועיין
 ברינוב״א הנועם עיין בכלל לתרגום יוסף רב ויחש
 ועיין . דב״ק פ״ק ובתום' שם מגילה מס' ריש
.ע״ב ד״כ ד״א ש״ק

 )עיין . התורה על ירושלמי תרגום 962.
 על יונתן לתרגום גס קורין ויש .יונתן( תרגום
 קורא והרד״ק ירושלמי תרגום בשם נביאים

 .לבד תוספתא או תוספתא של תרגום לו

. 77 צד גא״פ צונן עיין
. יוסף( רב תרגום )עיין . כתובים תרגום 963.

 תרגום הוא .דשלמה מתלי תרגום 964.
 אשכנזי בתור לר״א הגהות עם משלי

. 4ס , ש״א , איזנא :הלוי
 ופסוק ועזרא דניאל של עברי תרגום 965.

 נעתק י״א פ׳ י׳ בירמיה וגו' תאמרון כדנה
 הנוצרי החכם ע״י רומי בל׳ ומתורגם לעברי

. 4ס , 1685 ,לייד; :ליישדען יאהאן

 את שתרגם היוני הגר עקילם תרגום 966. י
 הנ״ל יהושע ור׳ אליעזר י־׳ לפני יונית התורה

 בתלמוד וז״ז דמגילה פ״ק בירושלמי כמבואר
 מחלק מ״ה פ׳ עינים מאור בס' עיין . ומדרש

 בפי ונקרא ע״א ד״כ ד״א ש״ק ועיין בינה אמרי
 מאור בע״ם ולפ״ד • אקוילה בשם העמים חכמי

. ע״ש ברומי בכ״י זה תרגום נמצא שם עינים

 הפסוק: מקרא עם השירים שיר תרגום 967.
. 8ס , תס״ה , שם . תמ״ג , ד״א
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 ע״י ליטיין עם וקהלת שיה״ש תרגום 968•
 , באזיל : שרעקענפוכס הנוצרי החכם

• 8ס ,שי״ג
 כעין הוא .אסתר מגלת על שני תרגום 969.

 בלשון וחובר ענין ורוב דברים ברוב מדרש
 נדפס .חבורו וזמן מחברו נודע ולא ארמית

. תורה( )עיין , וחומשים מקראות מיני בקצת

 כשם לעברי נעתק הנ״ל שני תרגום 970.
. פ' כאות זה עיין הכתב פתשגן

 הכתב פתשגן עס הנ״ל שני תרגום 971.
 .תורה( )עיין , חומשים מיני כקצת נדפס .כנ״ל
 , שקלאוו .תקנ״ח ,לבוב :לכדו וגם

. 4ס ,תקצ״ג
 , ד״א :בחרוזות בל״א הנ׳־׳ל שני תרגום 972.

. 4ס , ת״ט
 מגלת על ומדרשים הנ״ל שני תרגום 973.

 מעלי״ר יוסף ב״ר ליב ר׳ ע״י בל״א אסתר

. אסתר( , תורה )עיין

 ע״י אשכנזית מתורגם הנ״ל שני תרגום 974.
 , זולצבאך : אטטענזאסער דוד ה״ר

. 8ס ׳ )תק״ם( חש"ד
 תרגום )עיין .תוספתא של תרגום 975.

. ירושלמי(

 יצחק ב״ר ברוך רבינו .התרומה ס׳ 976.
 6י״3 והתיר אסור דיני על . מגרמייזא

 , זאלקווא . 2ס ,רפ״ג ,ד״ו : הלכות
 פי׳ חיבר שלום נסים ור' , 4ס , תקע״א

. (ל' )ול״א תרומה שבילי לו וקרא עליו

 . בדינים קדמון ס׳ . חדשה תרומה 977.
 המזכיר עיין . ימני ז כמה מצורך כסמ״ק נזכר

. פ״ד דף

 הסרדי שמואל רבינו .התרומות ס׳ 978.
 ממונות דיני .הרמב״ן תלמיד יצחק ב״ר
 ובסופו ,לפרקים נחלק שער וכל שערים בע׳

 אליהו ב״ר למהר״י א׳ ופסק תשובה

 .4ס שנ״ו, סאלוניקי, :מ״רה'( )קוה״ד ברקי
. 2ס , שפ״ח , סאלוניקי . שס״ה ,פראג

 תרומה גדולי פי׳ עם הנ״ל התרומות ס׳ 979.
. ג' כאות זה עיין

 איסרלן ישראל רבינו .הדשן תרומת 980.
 ואח״ז דש״ן כמנין שו״ת .)מהרא״י( אשכנזי

 . רע״ט ,ד״ו : שלו וכתבים פסקים ס׳

 . 4ס , תקל״ח , פיורדא .ש״ו ,שם
. 2ס , תקצ״ה ,סדילקאוו

 .כספי אבן יוסף ר׳ .הכסף תרומת 981.
 ס׳ ובסופו לאריסטו המדות מס׳ לקוטיס
 .המדינה( הנהגת )עיין .לאפלטון ההנהגה

 . 16 צד וע״ש , 15 וצד 10 צד כ׳ כדכ״ע עיין

 הוא שם המרשים ולדברי 119 ויין כ״י
 לאריסעו המדות ומש׳ לאפלטון ההנהגה מש'׳ לקונוים
 וואטיקאן בכ״י גס ונמצא מאמרים לעשרה ונחלק
 ככ״י ]אכל 265 מינכען וכ״י 294

• וז״ז .רמש״ש[ : נמצא לא 265 מינכען

 יוסף ב״ר יהודא ה״ר .הכרי תרומת 982.
 ,פרעסבורג :חו״מ וש״ע טור על חי' .הכהן

. 2ס , 1858
 אליעזר ב״ר חביב ה״ר הקדש. תרומת 983.

 שטוענים הטענות על שו״ת ♦ טולידאנו

 :רבותינו קבלת ועל תורתנו על האפיקורסים

. 8ס , )תר"ך( ורשעי״ם ,ליוורנו
 . פרענקיל בנימן ה״ר .מלך תרועת 98 4.

 ואהבת ושריו ויועציו למלך העם אהבת מענין

. 8ס ,תקצ״ג ,ברעסלויא : ל״א עם האדם
 ב״ר משח לר׳ בחרוז בקצור מצות תרי״ג 985.

. 8ס , שמ״א ,קראקא :מת אברהם
 לה״ר הרמב״ס סדר ע״פ מצות תרי״ג 986.

 ובסופו וחרוז שיר בדרך אייבשיץ יהונתן
 וסמ״ג ורמב״ן הרמב״ם לשיטת המצות באור

. 8ס , תקכ״ה ,פראג :הראב״ד השגות עם
 לפי מסודר הרמב״ס לדעת מצרת תרי״ג 987.

 לס׳ בסימניו ומצויין החזקה הי״ד ספרי י״ד
 מרדכי ב״ר ענזיל אשר ר׳ ע״י השם מצות

• 8ס ,ת״ר , ווילנא ;מסלאנים באשעם

 אבן יעקב בן משה ר׳ .התרשיש ס׳ 988.
 עשרה ובו בחרוזים מוסר משלי . עזרא
 שם כמנין חרוזים מספר שער ובכל שערים

 כמספר החרוזים כל ומספר החשן מאבני אבן
 בשם וגס ענק ס' בשם גם ונקרא תרשי״ש

 . כאלה חרוזים מין על המורה שם תגני״ס ס׳
 נמצא גס .ע״ש( י״ב מכתב ד׳ )כ״ח שד״ל ב״י

 ככ״י זה למחכר אחרים שירים שי״ן עוד לשד״ל
. ע״ש ,י״ד מכתב הנ"ל ד׳ ככ"ח עליהם ודבר

 קבלה. ס׳ נטרונאי. ר׳ התרשיש. ס׳ 989.
 עשר משנת על יצירה לס' הרמ״ב בפי׳ הובא

. כקבלה[ התכשיט ס' ]ג״ח . ע״ש וכו' ספירות

 חייא ב״ר אברהם לר׳ התשבורת ס׳ 990.
. 1170 רוסי די ב״י . הנשיא

. חסמא אליעזר ר' .ס׳התשבורת 991.
• )ש״י(

 .אשכנזי הלוי בחור אליהו ר׳ .תשבי 992.
 ובעלי בדרז״ל וקשות זרות מלות באור

 איזנא, :תשב״י כמנין וכדומה ומחקר אסופות
 .ש״א-ש״ב ,פאגיוס( ע״י רומי ל׳ עם )וגס

 . 4ס ,תקס״ה , הוראדנא . שס״א , באסיל
 ל' עס עוד . 8ס ,תרט״ז , טשערנאוויץ

 , באפיל :ונוספות ותקוניס הנ״ל רומי



קאלר תשובה 674 תשבי

 עם הנ״ל איזנא ד׳ )הוא 4ס ,ח'—שי״ז
 , יעב״ץ ה״ר הגהות ועם .הדש ושער הקדמה

. (228 ע׳ צעדנער :כ״י
.ש״פ( הגדה )עיין . מבשר תשבי 993.

 תלמיד צדוק ב״ר שמשון רבעו .תשב״ץ 994•
 הלכות ופסקי חשוכות .רוטונבורג מהר״ם

 • כנודע בתפיסה בהיותו זה מרבו שקיבל
 רו״ב לר״מ דמיהסו מחן משתביש לא ולכן

 הורה כי ישנים כ״י בקצת שנמצא כמו עצמו
 קלף על בכ״י ראהו היד״א והג״מ . היא רבו

 וכל ,והגיהו פרץ רבינו ליד זה ש' שנא בו וכתוב
 רבינו לשונו זהו מומיהו<< שם שתמצא מקום

 שי״ח , שם , וי"ש ,קרימונה :ד׳( )כ״ל פרץ

 )רד״א שי״ט , קראקא . (471, )רד״א
 . 4ס ,תקע״ו ,קאפוסט . (664, ף

.8ס , תדי״ח ,לעמבערג

 דוראן צמה ב״ר שמעון ה״ר .תשב״ץ 995.
 הלכות בפירושי וחי' שו״ת תתק״ג .)הרשב״ץ(
 לו וקרא חלקים בשלשה ופסקים ושמעחות

 . צ׳מח ב׳ר ש׳מעון ת׳שובת ר״ת תשכ"ן
 מג׳ שו״ת המשולש הוט בשם ה״ד לו נלוה

 שו״ת הא׳ הפור :פורים לג' ונחלק גאונים
 בה״ר שלמה לה״ר נכללים מפורדים ופנינים

 .הנ״ל להרשב״ץ הששי האחרון דוראן צמח
 . צרור שלמה לה״ר שו״ת ל״ה הב׳ הפור

 אבן אברהם לה״ר שו״ת ל״ה הג׳ הפור

. 2ס ,תצ״ח , ד״א .טוואה
 יצחק ב״ר גדליה ה״ר .חן תשואות 996.

. 4ס ,חמו״ד :ההורה כסדר פשפיס
 ב״ר זעליג שמעון ה״ר .חן תשואת 997.

 וששים דרושים .הלוי יוזפא יוסף יעקב

 ,תקנ״ז , דובנא : הלכות חי' ובסופם שו״ת

 א׳ כי , וליתא תקנ״ב, : .¥2 4323 )ורח״ס .2ס
.ע״ש( ,תקג"ד כסליו כ״ב ה' מיום שם ההסכמות

 שם קריאת בענין הגאונים תשובת 998.
 זלמן שניאור ב״ר משה אהרן לר׳ ד' של

 בענין ותשובות פסקים רב מעשה ואח״ז
 יצחק ב״ר יוחנן ר׳ ע״י נאספו בלונדון גס

.4ס ,תס״ז ,ד״א : מהעלישויא
גברי(. דרשות )עיין גברי. תשובת 999.

 עשר למה לשאלה גאון האי רב תשובת .1000.
 הקבלה יסודות לפי כי מדות וי״ג ספירות

 מינכען ב״י . המדות הן הן הספירות הן הן
. (1010 סי׳ תשובה )ועיין . .¥2118/2

 יצחק ב״ר פולאק יעקב ה״ר תשובת 1001.
 . 4ס ,שמח״ו ,פראג : עגונה בענין הלוי

 מפראג מהר״ל מורו תשובת עם כנ״ל עוד

 גינצבורג עקיבה ה״ר על הנ״ל מהר״ל והספד

. 8ס , תע״ט ,פפד״מ : מפפד״מ
 בס׳ הובא .פירדאנדו מהר״י תשובת 1002.

. ע״ש , "נע ג׳ דף האורב

 החשבון ע״פ החדש מונין אנו למה תשובה 1003.
. .¥2 675ן/ רח"ם ב״י : הראי' ע״פ ולא

 ב״ר אלעזר ה״ר .מאהבה תשובה 1004.
 , חלקים בג׳ שו"ת ת״נ . פלעקילש דוד

 ענין על עינים כסות קונפרס ח״א ובראש
 הספרים ובכל וכו' בתלמוד ועכו״ס נכרי גוי
 : אגדה דרוש תודה שלמי ׳קונפ ובסופו ז״ז

. 2ס , פ"א—תקס״ט ,פראג
 להצדיק .אוז דור ר׳ .המינין תשובת 1005.

 קארל המומר מחרף יעב״ץ ר״י רבו את
 א׳ י״ג יעקב בעדות מובא . ב״י : אנטון

. א׳ ז' האון לוחות שבירת

 יוסף ב״ר דוד ה״ר .למבקר תשובה 1006.
.8ס , 1821 , ברעסלויא : זאטושטש

 ,המו״ד : יקתאל מצפה ס׳ על תשובה 1007.
. 8ס ,תקמ״ט( , )אלטוגא

 . רובין שלמה ה״ר נצחת. תשובה 1008.
.8ס , 1859 לעמבערג, : שפינאזא למתנגדי

 והעתק גאון סעדיה לד׳ התשובה ס' 1009.
 .ע״ש ,ותרי״ג תרי״ב סי' חסידים בס׳ ממנו

 ודעות אמונות מס׳ קצת הוא י״ב( סי' )שג״ב
. כ״ו הערה רס״ג תולדות ועיין ה' מאמר

 שרירא ורב פלטאי לר׳ מיוחסת תשובה 1010•
 ואור ספירות עשר בענין הגאונים האי ורב

 על שו״ת נקראת גס .בקבלה וכו' קדמון
 אשר האי לר׳ שאלה תשובת ;יצירה ס׳

 : רמש״ש[ :בדוי ]והכל פלעאי לר׳ השיב

 בכ״י ומצוי ן((. 999, 989, £ 964) רד״א ב״י
 וציינתי ראיתי כאשר קצת משונה ]בסגנון . ז״ז גם

 11 ע' ח״א בייערעגע יעללינעק ר״א ס׳ בשולי
 הצחצחות שער לרמ״ק פרדס מס׳ העתיקה אשר
 אור בענין אח״ז לרוב הנמצאת אחרת ושאלה פ״א,

 הרי״ל הדפיס (1000 סי׳ )היא ואור קדמון
 ידע ולא נ״ה ע׳ ג' שנה, לקאבאק בישרון דוקעס

 כאשר , ל״ד דף לרש״נן באמונות נמצאה שכבר

 מינכען כ״י ברשי' ועי' , 5 ג׳ בהמזכיר העירותי
. רמש״ש[ : 12/2.0

 יהודה ה״ר . הפרושים תשובת 1011.
 חמו״ד .מגולה תוכחת ס׳ נגד .מלונדון

. 8ס (1775 ,)לונדון
 ר׳ )הוא קאלו ממאיישפרו תשובה 1012.

 ]יוסף[ לאבונפוש קלונימוס( בן קלונימום

 )ר״ל שחבר קונדריסין על כמתרעם כספי אבן



מרדכי תשובות — 675 — קריאת תשובה

 כ״י : והערות( כסף טירת עיין ,הסוד כס׳
.307/2 מינבען

 ברכת בין הכתובה קריאת בענין תשובה 1013.
 נחמיה לה״ר נשואין לברכת אירוסין

. 8ס , 1859 ,ווין : )?( טביאליסטאק
 הירש צבי ה״ר ואביו שאול ה״ר תשובת 1014.

 , ברלין :יקתאל מצפה ס׳ חרס ע״ד
. 8ס , תקמ״ט

 לחכמי פיס מחכמי שאלה תשובת 1015.
 שאלה ותשובת ס״ת כתיבת בענין מארנקה

. יה״ש כ״י :אספינוזה בניטן לר׳ בזה

 (.1010 סי׳ תשובה )עי׳ שאלה. תשובת 1016.
 .ההפלה( הפלת )עי׳ .שאלות תשובת 1017.
 מהר״י לשאלת הלוי אלקבץ ר״ש תשובת 1018.

 הנזכר באה״ק הצדיקים קבורת בענין קארו
 חסר כאוקספורד 24 יה״ש( של )הוא יש״ר בזהר:כ"י

. 209 ע' 1142 רד"א בכ׳יי וההתחלה כראשי

 נבג״מ זלמן שניאור אדמו״ר תשובת 1019.
 מאיר בה״ר יצחק לוי לאדמו״ר השיב אשר

 ,קאפוסט :שומא ודין עגונה אשה אודות על
 שלו הש״ע כתוך מחדש ונדפסה . 4ס , תקע״ה

. ערוך( שלהן )עיין

 משנה בסדר גאון שרירא רב תשובת 1020.
 ורש״י .וכו׳ הגאונים וסדר ואמוראים ותנאים

 סדרו פסק לה קורא ע״ב ד״ז כתובות במה׳
 פ״ד במלחמותיו והרמב״ן . ע״ש רש"ג של

 נכתבה כיצד תחלתה ע״ש קוראה כתובות ד
 בתולדות 32 הערה שי״ר )ה״ר . ע״ש המשנה

 יוחסין כס׳ ראשונה נדפס . ע״ש( , נתן רבינו
 . ישן כ״י מתוך מטמונים חפש כס׳ ומחדש

 : וואללערשטיין דר. ע״י רומי ל׳ ועם
. כמלואיה( )ועי׳ .8ס ,תרכ״א , קראטאשין

 חיים אברהם לה״ר ת "(תשובו 1021.
. ק״א( א' )תג״י .כ״י , קראקוביא

 דיבורגוש אלפונסו מאגיסטרי תשובות 1022.
 ן' יצחק לי׳ אבנר( ר' בישראל שמו )לפנים
 אגרוהיו על שלום יוסף ר׳ ותשובות סולקאר

 . הנ״ל שלום י״י תשובות על תשובותיו גס
. אגרות( )ועי׳ 533/3.6.7. רוסי די כ״י

 ורעיו האלדהייס און באנשי תשובות 1023.
 מ.)מנחם( )פינחס( ס. מאת מכתבים בי״ג

. 8ס , תר״ה ,פפד״ט :)היילפערן( ן.

 .נבוכדנצר לשאלות סירא בן תשובות 1024.
 די כ״י :כשמו( כה עד הנדפס מכל )ושונה

סירא(. דבן ביתא אלפא "^..)ועי׳ 1090 רוסי

 . (—שו״ת )עיין .הגאונים תשובות 1025.
 ושאר כבל גאוני תשובות נמצא שד״ל וככ״י

 בית וכספרו .78 צד ז׳ כ"ח עיין • קדמונים
וכו'. מ״ז דף למעניתס,ע״ש האריך א' לשכה האוצר

 צמח רב ע״י נאספו הגאונים תשובות 1026.
 כה׳ ועיין .השותסין פ׳ במרדכי נזכרו .גאון

.ע״ב מ״ו דף לשד״ל הנ"ל האוצר בית

 בע״ס ע״י נאספו הגאונים תשובות 1027•
 מקדש ס׳ בגליון ראיעי ר״מ כמ"ש הלקט שבלי
. במלואיס ועי' האוצר,שס( )בית עיי״ש. שלו מעט

 מסודרות .קדמונים גאונים תשובות 1028•
 מתוך נדפסו . עלם טוב יוסף רבנו ע״י
 שי״ר ה״ר מכתב ובראשם נושן ישן כ״י

.4ס , תר"ח , ברלין :ע״ז מתוכם להוכיח

 הכרעות עם לברט בן דונש תשובות 1029.
 מנחם מחברת לס׳ ח״ב והוא חם יעקב רבינו

 צבי ה״ר הערות הוספת עם ראשונה נדפסו
 רפאל וה״ר דוקעס פיליפאווסקי,מהרי״ל

. 8ס , 1855 , עדינבורג : קירכהיים
 יעקב בה״ר י״ט לה״ר והלכות תשובות 1030.

.ס״א( י' )זצ״ל עה״ק בירושלם כ״י :אלגאזי

 )עיין .גרדובי מהר״ה תשובות 1031.
. האורב(

 .לצדיק( ארח )עיין .חן חן תשובות 1032.
 דק״ע(. חםיד.)פירשע יהודה לר׳ תשובות 1033.
 דקע״ה( גיקיטיליא.)פירשע לר״י תשובות 1034.

. רמש״ש[ :בידו עעות נראה ]ואמנם

 מאיר יעקב ה״ר .מהרי״ם תשובות 1035.
. 2ס , 1854 , ווארשא : הארווא

 .גאון נסים ב״ר יעקב רב תשובות 1036.
. קש״ח י' תג"י עיין

 . הלוי עלי בכ״ר יפת כ״ר תשובות 1037.
. קדמוניות( לקוטי )עיין

 .כ״י ,ואלי לוי יצחק לה״ר תשובות 1038.
 מה ועיין . 51 יוא״ל ]כ״י . ע׳ י׳ ;צ״ל עיין

 זמן על 100 ע׳ 22 במזכיר הרשד״ל שהעיר
. רמש״ש[ :¥21116 בלשונם הנקרא המחבר

 כרך רח״ם נמצאבכ״י .המינץ תשובות 1039.
 ע״ש ׳ מהותו פורש ולא י מאד ישן (2ס) שלם

860 .
 נשארו .גלאנטי מרדכי לה״ר תשובות 1040.

 להר״מ מים ברכות בם׳ שנדפסו מה מלבד בכ״י
. ס"ב( מ׳ )תג״י .מיוחס

מנחם ב״ר מיכאל מרדכי ה״ר תשובות 1041.

. ותשובות שאלות ערך ג״כ ועיין .הערה *(



ליעקב אמת תתן676משה תשובות

 ן .4ס ברי״ת, ,האמבות :ח״א .יפה מענדיל
חסדאי(. )ב״ר תקו משה רבינו תשובות 1042.

 . ע״ש ,כ״ד סי׳ ברונא מהר״י בפו״ת נזכרו

. וכו׳( 782 צד תרי״א כער״ד )כרמולי

 נשארו .אלמושנינו להר״ט תשובות 1043.
 ספריו על ותלמידיו בניו בהקדמות כמ״ש בכ״י

. קע״ו( מ׳ )תג״י . הנדפסים

.האורב( )עיין .קוקו מהר״ן תשובות 1044.

 ב״י תשוטת הס .נאספות תשובות 1045.
 הכנה״ג בעל באמתחת שנמצאו שונים מרבנים

 זה בשם עליהם ורומז ואחרונים מקדמונים
 לס' בהקדמה כהונה בתי בע״ס כמ״ש בספרו,
 שמו נזכר ולא היא מידו אשר אה״ע כנה״ג

 ח״א אה״ע אהרן יד בע״ס עשה וכה .עלי'
 והוא נאספות תשובות קונערס לו שס אשר

. כ״ד( נ׳ )פג״ב .הספר מכלל

 | ראשון ס׳ .איגר עקיבא ר׳ תשובות 1046.
 וחדושיס בשיעות וכתבים ופסקים שו״ת כולל

 ן ,ווארשא : נא ז מפו איגר עקיבא לה״ר

 הוא והפני . 2ס , תר״ך ,שטעטין . תקצ״ה
. זה עיין ,שלו וחרוש דרוש

 . מיידבריק או מיידפריג ר״פ חשובות 1047.
 ונשו״ת , ע״ש יו"ד שרש מהרי״ק בשו״ת נזכרו

..וסי' .. סי' מברונא מהר״י

 ר״א ומכתב קדמונים קצת תשובות 1048.
.שד״ל ב״י .הרטב״ם בן

 ישעי׳. ב״ר מאיר לר׳ שאלות על תשובות 1049.
. .¥2 166/9 רוסי די ב״י

 )עיין ואגרות. שאלות תשובות 1050.
. הרמב״ם( ושו״ת אגרת

 .נסים יעקב לר' שרירא רב תשובות 1051.
 הס אולי כי צ״ע ^.2 117/2 רוסי די ב״י

. השמות ובשבוש וז״ז משנה סדר כיצד

 בן מנשה ה״ר .ישראל תשועת 1052.

 וכל דברים עלילות כל בבטול . ישראל
 לפני ישראל עם מעל כזב ודבר שוא תואנות

 אנגלי בל' חברו . באנגלטירה העצה שרי
 הרמבמ״ן האלהי החכם ע״י אשכנז לל׳ ונעתק
 הלוי בלאך שמשון ה״ר ע״י לעברית ומל״א

 : חפשי דוד ה״ר ע״י המחבר ותולדות
. 8ס , תקע״ח , ווילנא . תקע״ד ,ווין

 דם עלילות בבעול . ישראל תשועת 1053.
. 8ס , חש״ד , פיורדא : בל״א

 . יהודית בידי ישראל תשועת 1054.
 יהודית מעשה . מינדים פראנקו דוד ה״ר

 שיר בארח )דראמא( ההוה ע״ד ואלופורנוס

. 8ס , תקס״ד , רעדלהיים : ושיחה
 .ואלי דוד משה ר׳ .עולמים תשועת 1055.

ובמלואיס( שלומים אגרות יוא״ל,)עי׳ קבלה:כ״י

 ואסתר מרדכי מעשה . צדיקים תשועת 1056.
. 8ס ,תקט״ו ,אלטונא : אפוקריפא מספרי

 מראשות צ״ל לי״ע ]כרפי׳ הראש תשות 1057.
 חליי על רפואה ס' .זה[ עיין ,הראש

 ע״י (¥3±6(1) והיי בן מספרי נעתק הראש.
 . קי״ב ה״א בשנת שלמה בן יהודה ר׳

• ¥. 286/3 מיגבען ב״י
 ביד היה ,ב״י . התקונים תשלום 1058.

. (103 ע' xx ,13^^^ )המגיד .מהרח״ו
. ידות( שתי )עיין . תשלומין ס' 1059.

. ישראל( לבית הצופה )עיין . תשליך 1060•

 הירש צבי ה״ר . שימות תשע 1061.
 ופלפולים חדושיס .לבוב אבד״ק רוזאניש

 חי׳ נס ובו בש״ס ושיטות סוניות ט׳ על
 אהבתי חזקת בשס בערוש ה״ר אביו

 , לבוב :בש״ס ענינים בה׳ כללים וחמשה

.2ס תק״ס,
 מרגליות )עיין .ליעקב אמת חתן 1062.

. טובות(

. ליעקב באמת שיצאת יעקב“לבן הספרים אוצר אשריך

תליתאה מהחרא ת אות נשלם
תנינא( מהדורא—סוף עד 880 )ומסי'



 ובספרת התלמוד בית בבל המצוין הבקי הכולל החכם הרב לב רחש
.הספר גמר לעת - בדפוס הראש מגיה הוא נאמן ישראל

 החיים הוא מה :ולדעת לראות פקוחות עיניהם אשר הדור חכמי את אני שבח
 !מאתנו שואלים האדמה פני על חיים אנחנו אשר הימים ומה ,באפינו ד׳ הפיח אשר

 ובשטף לפנים, עברו אשר הימים את נדע לא אם האדמה פני על אנחנו תמול הן

 האדם יחיה רבות שנים אם וגם ; הנשיה בתהום וישקעו ימינו יעברו כבירים מים
 כנער הלא ,לפניו היו אשר את יזכור ולא ידע ולא ,ימות שנים מאה ובן בארץ

 ומה , החיים זכרון לא אם החיים הוא מה כי ,תבל פני מעל יצא לימים וכצעיר
 אבל . לילה חזיון כחלום יעברו לא כי אותם, לדעת לא אם מאתנו, שואלים הימים

 עם והרוח ,לקחנו ממנו אשר העפר אל שובנו עד ברוחנו יהיו ושמורים ספונים
 מעללי ידע אם לימים', הצעיר גם ולכן נתנה. אשר האלהים אל תשוב זכרוניה
 ראה לא כי אף ,ברוחו שמורים ימיהם וקורות וזכרוניהם ,לפניו חיו אשר הדורות
 ושבע לזקן יחשב הראשונים הימים את למשוך בסבלם נשא ולא ,עמלם את בעיניו

.אמו מרחם גוחו מיום ולא ,ידיעתו מיום יחשב הולדתו יום כי—ימים

 היא אחת עצה אך ,הימין לקץ ימים שבע לבוא חפצך אם !אדם בן ועתה
 , עולם ימי פעלי את ולראות ,חלפו כבר אשר הימים מקרי את ולדעת לקרוא לך
 ונשאת אלפים זה נולדת אם או ,שנה שבעים או ששים זה נולדת אם לך מה כי

 תפן אל . לשניהם עולה אחד וזכרון ,הזכרון רק הוא האחרית הלא , בעטליהם וסבלת
 ישראל עם את להשביח החפצים ,עתה קמו אשר הדור פריצי מבני מעט אל ,און אל
 ישראל ובספרות !חיים !חיים :בקול ויקראו יספרו אשר בחלומותם ספרותם שם גם
 . פניהם ישימו ההוה אל ורק ? העבר מן לאדם בצע ומה ,יחזו עולמים קברות אך

 יחזו ומה , בטנם אל הבא האוכל היי רק הלא ? בפיהם אשר החיים הוא מה אבל
 הזה בגן ובוא אלי, נא שמע לו. פותר ואין ענין ברב הבא חלום רק בימיהם?

 , הוא עולמים גן ז״ל, בן״יעקב אייזיק יצחק מו״ה מהיר סופר הכולל החכם הרב נטע אשר
 שדרות בין להתהלך לך ינעם , בנאוה בו שתולים עולמים דורות עצי ,דעת ועצי

 וחיי רוח חיי—חיים ושנות ,ימיך יאריכו בזה הלא ,במטעיהם ולשעשע ,הדורות
. לך יתוספו—דעת

 לא ומי—ימים וארך חיים החפץ לאיש הזה הספר הוא ונהמד נעים אם אמנם
 לאנשים יקר מכל הוא יקר אבל , בתבל לפניו יהיה עדן וכגן — ? באלה יחפוץ

 לראשונים ,תבל במדעי או ,ופוסקים בתלמוד בתנ׳ך אם ,המדעים שדמות העובדים
 אשר אבותיהם מנחלת חילם וינוב יעשרו אשר ,לבניו האבות ככחות הזה הספר יהיה
 דשנים ,בשיבה ינובו אשר ,הזקנה לימי הנעורים כימי יהיה ולאחרונים ,(*למורשה להם

. נעוריהם בימי נטעו אשר הרכים ממטעיהם ורעננים

 ראיתי שבת הלכות בלמדי כי ,הכ״י מידיעת תורה ללומדי הבאה הרבה מהתועלת שנוכחתי מה חק אל ואספרה *(
 /- ,רמ״ ,דבר שאי , ידים בשתי הרב״י דברי את ודחה , נועה בדברי שס האריך כי ג׳ ס״ק בנו״ז רס״ג נסי׳
 צפח היה אשר הר״ן לחדושי זכינו כאשר עתה ואמנס ,מהשגותיו להצילם היל מצאו לא מפרשים ושחר שרד לבושי בעל וגס

 ",הע נגד^ יהן ככר קספ כלי הזה הכ״י כי ראיתי תרכ״ג( בשנת ירושלים עיה״ק גאוני בעדות בווארשוי )ונדפס באה״ק
 שניהס דברי צדקו ובזה , האלפס על אשר דבריו על ולא הרב״י נןען קנ״א בשבת הדושיו ועל ,הרמ״י( לנגד גם )ואולי

.עוד ויחכם לחכם חן בנפשי ואקיים ברמיזא רק דברתי מהשתרע המצע פה קצר כי ויען
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 מוהרי״א המנוח הרב רעי זה שכמו על שם אשר הרב העמל את ראיתי אנכי והנה
 אשר הספרים שמות את ואסף שקט ולא נח לא בארץ חייו ימי משך בכל כי ,ז׳ל יעקב בן

 עס היטב באר בספר אותם ורשם הספרים באוצרות בכ״י הספונים או נדפסו, כבר
 ויערכם בבקר בבקר יום בכל קם ושיבתו זקנתו בימי וגם .וכו׳ עניניהם ותוכן מחבריהם

 ישראל ספרות מוקירי בל כי ידעתי — .הלום עד ויבא א׳ב עפ״י רבה ושקידה ביגיעה
 ההגהה מלאכת על פה לי למושב ד׳ אוה כאשר ואגבי זכרו'. ויוקירו עמלו על יודוהו

 הללתי הספרים אוצר הזה הנחמד הם׳ עיני לגגד ובא ראם והאחים האלמנה בביה״ר
 אשר שעשועים ונטעי ,הלולים פרי עשתה יעקב ן אב" גחלת בי ד׳ שם את שבע
 הפליא באמת בי ,הפגים מלא נחת וישבעו דורו בני יהללו אפים בזעת אבי״ב הנוטע נטע

 בכמותו בין ישראל בספרי הוא ואחד ,לפניו היו אשר מכל הזאת בחלקה לעשות הגדיל
 , אלף עשרה משבע יותר הוא בספרו הנקובים הספרים מספר כי ,באיכותו ובין
לב חכמי עם יועץ ברב עולמים תשועת ונושע ויגיעו בעמלו דבר בל ולבן ברר וגם

,מלאכתו את כלה בטרם המות קדמהו לב לדאבון אמנם . בישראל הזו החכמה אבירי
על לו הצר מאד אבל ,יבלו כי ימיו על עינו דאבה לא מותו לפני הוא גם והוא

רוח ויתן בעניו ראה בשר לכל הרוחות אלהי אל אבל .בלתה לא בי מלאכתו
מוה׳ וכו' השלם החכם המודות איש יחידו בנו בלב וגבורה עוז רוח , הבמה
וישלמהו ויגדלהו , והנטש הנעזב ברוחו, אביו יליד אהיו על ויהס ,נ״י בן־יעקב יעקב

שם אשר כפי הזה הספר בי אומר אם המרה על אפריז ולא , בארץ להלוך
ספרי גדולי כל עם והדרו וביפיו בסדורו ,בשלימותו להתחרות יובל לפנינו נ׳י בנו

 בלבב ויתן אתו ד׳ בי לראות רויתי ונחת גיל משנה ועוד .הזאת בחלקה אשר העמים
 לפארו ברקיו להחזיק לימינו לעמוד שונות מארצות לב הקרי וגדולים רבים חכמים

. אחריו אי״ה יבוא אשר המליאיס בחלק ולמלאותו האוצר גבול ולהרחיב

 : לאמור עלינו אויבינו עוד ילעגו לא יחורו לא ופניו יעקב יבוש לא ועתה
 מקציהם בצעם אחרי ירדפו , יביטו לאחור רק ועיניהם עולמים שנות קדם עם זו עם הן

 אך מת לא הוא ,לו ישוה פריו אשר האב אשרי .עזבו לפגים אשר ברוח חלקם ואת
 אוהבו גם ובתוכם ,ואוהביו המחבר שם יודעי כל ינוחמו ובזה ,קט״ז( )ב״ב הוא שובב

מותו אחרי זכרו ומוקיר בחייו הנאמן

פלונגיאן♦ מרדכי
בכבוד תר״ם קרני אייר ח״י א נ ל י ו ו
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