
 טוב מזל בן שלמהרי
מ"ת

 )רססגתט( מרקץ דוביצחק

 מנוחה ומקום בטוח מקלט היהודים מצאו ופורמונל ספרד גירושאחרי

 סלוניקי, )בקושמנסינא, חשובים רוחניים מרכזים קצר כומן שם ויפרחובטורקיא,

 הבירה עיר נתהוה הס", המאה של הראשון הפצי ובמשך ועוד(,אדריאנופול
 אשר ארץ גאוני הגרולים להרבנים הודות תורה של לממרפולין רבתיקושטנטינא

  מפורסמיב גאעים ועור מזרחי  אליהו ר' קפסאלי, משה ד' כמו פאר, שםכהנו

 שם;- שהתישבו משפחתם ובני  הלציהם  ויצאי  הפיריניים  האי תצימנרושי

 וכופרים.  הכמים מלאה בישראל ואם לעיר אז נהיתהוקושטנטינא
 ספרים להדפסת דפוס כתי בקושטנטינא הוקמו הט"ו המאה בראשיתוככר
עבריים,

 מעשי צמ.חת מראש.ת נחשבת הספר, עם אצלינ., היתה הרפוסמלאכת
 ונכבר.ם השנבים אנשים בה התעסק. אשר הקרש, למלאכת ב.שראלהרפוס
 המוצ.א.ם 1ם הקדש במלאכת הנעילו הרבה וסופר.ם.' רבנים זםובינ'הכ

 רוב פ. על היו אשר ).אנקימ.אסט.ם.(,, ,המל'צ.ם המ1.ה'פי להמס.,המביאים

 מפורסמים.4 וסופרים הכמים רבנים, תורהגדולי

 ועיר. בס שבתי ר' ישראל, בן  סנשה ר' טוב, מול בן שלמה ר'י
 שלמה ר' 'עיש, ,' 'וסף בן אברהם יחיא, ]' 'וסף כן רוד ר' הל.., בניסן כן אל'ה ר'ן

 ר' רבקש, משה ר' ישראל, בן מנשה ר' בחור, אליהו ר' המכונה הלוי אליהו ר' מור. מולבן

 ועור, בס שבחי'
- הנף. בשפת ומליצות ש.רים הכותביכ משוררים וקרא'ב ncolTllastEn~.. בשםנ  אכל 
- אצל'נו, נ.כר. אשך להמליצ'ם מתאים א.ננ. המלה מזבן במלא _הזה השם אופןבכל  וע" 

  Encyklo- BLlchhanclel" jfidischer und  1.ypographie  "Jddi,che) רסש'ש שלמאסרי
1851,Lei~zig -Teil, 28-10י Section, ZvFeile Gruber, ס5זש "תון" vo" paedie 

 .Die~  : 311( seite"  נמ=ם"1"מזיק,  erlangen [ן([ 110( ת.1101ט1 550,ת(41ת[",ן der ןתם"ט

 selbst  הז63 !(1(ן:( irsame  bedeut ,י(ן  .Sie lichtigkeit  וזן1וז"1ל(  dazu,  blos ,,ichtיח

 Ertheilung (ler Begrdndung [0ה die Druckerlaubniss 1:0"2[0'ו les)105[",ון
,,,,,_der-64 geschah, E~lcollrlasten  (lllrch sonst 80;1 05 ו0ט -  hervorzuheben,-  

(las1!14 -  Drl(cke  /rebrdische~s &este)i die  Gedic/slew 6%ז6יב 
 6%6שוחז4"

  ן6(11%

lv~lr(len5ן" sondern ernlahnen, 21]  
~Verkes:  

des  ilnkauf  2תזט Public~lm jUdische 

harre,Drucker  jUdische  
~ler  "חס 

h'achdruck,. gegerl Schlltz e~nz)ge (ler auch 

P,)iltgiuu~von Art-  e~ne  .also~  
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ץ  אשראתרנ טוב מול כן שלמה מהמה~ר'א
 בקק מכר.ם עקבותץ אך מסף. נעלמו ח"ו 'מ.פרטי

 ס לאור מוצ.א (Encomista), מליץ מףה, בתור1549-1513
 וט,שורו-.3כחקבר
 כקושטו IJara מאר חשוב מקוב תפס טוב מול ביר שלמהר'
 ב.ר ואליה ר' 'עיש, בן אברהם ר' קארה עטף ר' )כמו טורקיא 1רבנ.נדגלי
 פולק. 'עקב ר' מטראמ. אהרן ר' .ר1שלמ. טוב עם ביר אברהם ר' הלקבנ.טן
 אברהם לא' אכרהכ' ,ברכת החבור על הסכ.מו אשר .ח"א(, ר1ר ביר תםר'

 רצ.ר. בשנת שרטת.טרי1.ש
 כופר נ.כ היי; טוב מול ר' אב.1 רוטנ.א.' ארץ .ל.ר ה.ה הוא הנראהכפ.
ומשורר.'
 עשה, בלצות והב. .תור' 1( האלה: הספרים אח חיבר טוב מול בן שלמהר'

 3( תעשה, לא  במצית  ספר2(
~Da 

 שלמה' .יריוה  מפך 4( והב-, .רביד
 1מננו.ו ץר השתמרו לא האלה הספרים כל חול. ישירי קרש שיריהמכיל
 וגמירות ,שירקם בספר כי יען האלה. הספר.ם את הוא שחיבר אנחנויורעים

- שיה(. )קושטנטינה,ותשבחות'  ונרפסו יוב מול בן שלמה ר' ירי על שנערך 
- ממנו. שירים ששיםשם  שח.בר.' לספריו פתיחות - ש.ר.ב ביניהם נמצאים 

 Sulo~lso ןןו .ן,7-ו",,ןן)י, Corrector 955": סי' 2371, ען' ש, ' ש ס ר ;.''
Coastantinop,poeta )1 ;)-%123: ס" 33"34-3"3, -עם,  )ז.",יןי,קקץן Salonlo 

 ץ. ) 1 ן -  .זן  ,",'7-וי,ין,,ג ,.Corr., Encom  ."[ וי( (Consta~t. Fypogr.l י513-49
 ייי רגר'  קן . ) א 1 י ר ה ן ל ז 1532 עמ' "אעו'ע. ס.)א)א)אלען דירל.סעראןורועי,גסע

 בין והן י1ן ס י 1 ס הים בא.סליה )גי מאיטליה יוצאו ."1ל' גיחב: זס. ן,)ץ.,  11,-3י ען. י).. חלק חריץ(. חל-אגיס. .דב.ר' הבי"ח י).ה. )מהדורה גחי)רסהייראל
 או רון%).א סב;' שקא לזעך ובן 'ותר ל";).ד אג, ,יקיות('. ביןלוגר'ס

 תשות "סורק'ב,ן'אותך שבגדו קורס ב'וא)ץ גמלנה ה.ה,7'" )קר",ס (נך ס . ס , ' ) מ 1ר
.14,3- - ריסנ'ץ.). .יחויר גזן )ירע שלהם ההפליח ס)הן   1ה לדבר ראיה ל' שאין אעם.. 
 אחר )היא שירין יג.ן גוה .י לרגר אסיבחא אבל רססני". סב). היה ייב יגל ג'ז ילסהשר'
 "גרהם זל,1רן' ה,גך,),ת ספר ן. ס ר 3 ה ן י עי1 - .1)... לשין .וסר סלסילי: רזיםאשר
 זס ש.ג. יצ-י. רן'ן. עם. תי'1 אג-אליל .סי'. הנרפס בק)ד'או ה.היך'ס )לח)לריהבלן"
 אחר. ז"וסיה ).ע סיג ל סו ס' הדגירה היא .הלא אזח,: "ח גליא  אברהם ר'כוך.ר

 ,;ב, קש).ג בזית, גק)ר'"ה במ51ק הסחב )ברן.מת ; . . . .. . . בן ל' 'לרה "שר .ס.בישר"
 . 'עקויייס";י' בתר. "יב סול שסה ז1ה "ח בגח בחיר'א, .סחה ... D~ll(Qt:עמ'

 1-יי"א1"'1ה,  1,שגחיח. ו,ן.ר,ת .ש.רין גספר )סיא.ס ג . ס ל 1 ס מר' קיר.ב שלשהי
 ב , ך ק י,ח . ע.' שניח. ערסמה.ס הוה הסתר פ'  יעל = רן.1. רן'ה ר5.ה, ס.'ש.ה(.

 סיב' י1ל שירי .לדוד ן. ו ק רס
 במאסי

- איחס. ראה לא יותץ .שראל גסיר,ח הנרמל היל.ן, וקוווהוי(. י.ס1711 דיך פר)פ. )לכבוד לרור' ,)יר  9רו5. ליי'י' לי יג,תב תגסי 

:סן:
 ::;עננני

 דאי)1' האלה:וו.לא הנפריס את ראו מרני :ן.:לנק1רר :גו

 מצות 4בר והב ת1ר' ,סיברת ,פתיה רנ'ב: נ" וחשבקות', 1וס'רות .ש'ך'ג "5ר.
 ,קג .עת'חה,ן,רב'ר רח'): ע" שחגר': תנקה לא לסיע .9ת'חק 1,ן)ן(: ר"ג ק,';שה':
-וחגר..  ס' 'בגב ;לחל .אל' הסתך',: ס1ב סול בן קליה ר' של ו'ר וסבא רחב ובס" 

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



שכנ טוב מול בן שלמהר'1נ[

 כשרוה בעל משרר בתו טוב מול בן שלמה ר' הצט"ןב"ור
 פעמ.ם והרבה ספרד משוררי מ.טב בעקבות לילר השתדל אשר נשוב.מליץ
 המשקל פ. על ונפלא.ם ערך יקרי ש.ר.ם עטו מתהת להוצ.א ב.רו חפצוהצליח
 ~את בכל אבל ספרד, משוררי ורולי אל הנ.ע לא כי ואף הספרר.,והרוח
 בנמנו ה.ה הוא אמן. 'ר' מעשה נשגבה, ומלצה חן מלא. שלו חול ושיר.פיוטיו
 אשר הראשון היה והוא טורק.א בארצות הנודע בקושטאנט.נה הראשוןהמשורר

 דמד.נה בני דוח לפ. ן,דוד.ת דויירה אל וכעדנית" הטורק.ת הומרד חןתכן
 משורר.ם זה בענ.ן אחר.1 הלכו וכעקבות.ו זהו בדרכו והצל.ח בתוכם .שבאשר

 לונ~אנו." ד' מנחם ור' נא)ארה ל 'שרא כמור'טפורסמים,
 בן שלמה ר' אשר שיה(. )קושטאנט.נה, ותשבחות'" ונמרות .ש.ר.םבספר

 אשר הול ישיר' ופומונ.ם( )פ.וט.ס קדש ש.ר. ממנו !רפסו עורכו. היה טובמול
 הראשונה, בפעם "שוו.ת' בספר פה נרפכ, שירים הששיב כל לשש.ם. עולהמספרם
 )כפרר, a1Jlw ממנהנ.ם תפלה וסדר. במחוור.ם אח'כ מהם אחרים באוומשם
 QpT1~. .אמר. בספר ונם קרא.ם(קו).ן,

 מרפיכו' בתור טוב מול בן שלמה ר' של פעולות.ו כן נם והשובענרולים

 לא "ר'סותו 501). קלתך ,רקות נמחגרה תמיא)ו .השער )רעק: השר ;ל שקון,א5,ק.ס'
-נהגתי,..  ךסן."ות .קד סהקוגץ ש.ריס שאן נין ו)57ק,ס ך,,גיס ה".ך יייךיס ארג;" 

- ת"ס(. )מויק"ר, ,' חלק .ס,ילה' מרקון, דוב ,p~s ;י'הוה.  שהקרר מקיר ),ס( ;וקץ 
 וה3'.רג'ר

 והג. ."ירי ס,נ סול גן קנסך ר' ק, ,לערו הש). סלק עיין תעתה, ," גיידת הו"
 )סצנת ת;;ך ,א בסרת .757, ';ן וגועך, א'))ה ירץ של ישעיתו ,י;ן'ר "גל ;,ה.נסיות
 רן')(. )ק" לחוד ,הב. .רג'ך 757,1 ,,,( ר"ג )ק" ,חורעת'חך

 ס.מ;.ה: ;.'הד דש.ס אשר הדגה )ירא, וקשגחות' 11ק'ךות .ש'ר'ס נקער ש'ר'ו נין.'
 .1)". .,וו.ן לקאר.', קלו ;רג' .,)י,ן 'קי;אל.'. וצן .גימ' 'קינא,". ..רון 'שס;א.'ס.,.לוון
- ה'ש"ע"ל'ס. .,חן' או .לוועב'"  רי ג': ;סוך ק.ה דף 'וזת. ית' ל1)~א)ו. ע" 
 llp~a, דוג 'צחק ;, סאתנו ;" מאד הסי'אות ו'קר דירך 'קר הקער ;'ר"
 )רעמו קם "שר חש.ס(, )מוצקסר, )' חלק וג.סל,לה'. ואולך 228 תר5')( )גרל,ן ח.אבדג'ר

 ו~מ'ר)ת .ש'ך'ס ס5ר מרקון רובעך 'צחק ).ג ;'. יונ. מיל גן שעסה ר' מש'ר' איריסוט
 228-284. תרקן(, )גרל'ן א' נ.דנ'ר'ותשגחיח'
 מס' 6955 ק,' 2371. );מ' טונ מול גן שלמה ר' "ק ע;ס'ס שתי נוגדן רסש'קוי

 הוא אג, ((ry"ogaphus'). ךקא,ך רסן מדפיק הסלה אצל ספג 23ן9( ק.'33"3034-3,
IDSYJגאוציקלו5ריה העבר. הד15ק ;.ו גסאסיו נותב( קל Grilber "4ח .Ersch 'מ, )38 
 יוד: וןשס")ט ק מדפ.ק, .ד ;גרבך,

 "(ו"
 . . . " [ " מ von omcin Iieser) ן("א (betheil Imlas וו

ben
~ehuda 

fOUIOIl~ de ],ין"" 'fheilnahmer ,ן, dann Be[dr(lerer, als SICll 
 Llnd Drucker, sclhst~n(lige alsיריו

~yohl 
ebenso aber )זן) Sason, Jacph 

RikolninSamilel קות Gemeinscha(tI ח0ן"0ן' "ן de' Estrok( )1.514(, Sason~ Jehuda: 
",,Tob 3fnssal ן," Salo~lso uuch זז) all[treten, 153" ור, allein )1511-1513(, 

1518-1523"Drgscker af~ und .""יז)ת סבר'ס ס' הדפ'ס דסולון איסרוק שחר. לה א'ן ,ן,( 1ס, א' חלק נתו1רסה''שרא. 'ס' יבר' ""ין יחיש יקית ע"11""ג 

 סוג. הסדי:סולהשמס;שהךע'סו1ס'ר'
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מרקוןשכר

 הספר.ם נרפסו ברפוטו ומנעילים. חשוב.ם כפר.ם לרפוס ומב.אומוציא
',ן'האלה:"
 נאום המד6.ס: חתם ושם )1518. קארו 'צחק לר' 'צהק' .תולדותא(
 טול הר' השלץ החכם אב. לאר1נ' בן שלמה ועופרת כרול שכס כמושב.הצעיר
 .ת1םפות ו( )131.9(. ה'רה' נתן ב.ר אברהם לר' .המנהם. ס' ב( ולה.ה(.טיב
 .דרשות ה( )1522(, תנחומא' .מדרש ד( )1520(. מ,רח' אליהו לר' סמ.נעל
 אכן 'הושע מדר' הת~רה'על

~'ylw 
,,ן) )1523(.

 הגדפם "חד ספר עוד מזכיר י ס ס 1 ר י ר המפורסם הנוצר'הביבלידנרף
 ,,2 שור. בכורן '~סף לר' הת1רה' על .פירוש טוב: מול בן שלמה ו-'אצל

 ..' 520.ןק1שטנטינה
- - - - - - - -

- 1549-1513,,מליצות במשך טוב מול בן שלמה ר' כתכ אלד כל עלנוסףף  
 כל אצלינ,ןלהלן. נזכרו אשר ספר.ם ט.1 של בשבח ש.ריכ יזם קול1פ~ניםהסכמות,
 ה"יבל'ונרס.ה בעד מאד והשובים המצ.א~ת 'קר' הם האלה ספריםהט.1

העברית.
 כביר1ר,' לנו ידועה איננה טוב מול בן שלמה ר' של פטירתושנת
 אליעור יר' כעת בחיים עוד היה טוב מזל בן שלמה ר' אם מסופקצומן
 שיה שנת ק1שטאנטינה, ותשבחית', וומ.ר1ת .ש.ר.ם הספר את הדפיסשונצינו
 )1545(. .שראלפגורה

 וגמירות .שירים דספר זל השער שע; JDe' ואת חשב שצונץ משעריםאהד.ם
 מול בן,,כמה'ר שלמה הה'ר שחבר . . . ובקשות 1ומ.ר1ת . . .. נאמר:ותשכח1ת.

 המלים את צונץ1 מיחס דעתם ולפ' כא; ה ם ל ו ע ה ' י ח ל 1 ר כ זטוב
- בעצט1. ה מ ל ש ר' אלא טוב, מול לר' לא הבא. העולם לחיי.וכרו  אבל 

 בן שלמה ת' שכתב הראשונה המלצה על שאפ.ל1 מפני נכונה, אתנההשערתם

 היוקדםד"נ,"ו
 שתחלי

 נך' קועיג אנן 'הוקע ד' דונ;' לדי
 'וגי

 התודה 51.' ;זד בנוד

 מבלננצ' הליעור ר' לפ.' סבוא פאונאנסקי, משל ררך ע" בק1שטא. נדפס לא  שור בכור'לר'י

 הק'" ינר' ""כוייס בקוד 3. בע' LV. עמ' תיעגן(.)ווידוא
 ;;ד";ו תצא וגו, "קק ק,

 טוב מול בן לשללה אין אף כלנם. נמצא לא ודינה עפר מליצת ובסיף נעמיאש שמואלאצל

 ),ד~;ייס ח~,דן"ל~ן ד' סהד~רת ע.' הארטיק. ;ס נשד לא שב" ",'נות גב' ב"ד";ה.היק
 בניורק גכטר 'של הרבנ.ם מדרש בבית נם נמצאים הספר טופסי פיליפ-ו. עמ'תש'ה,,

 iPlw.שצי
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שכה טוב מול בן שלמהר'ןהן

 רבר' .אלה נאמר: כבר 1513 בשנת שנרפס לרר'ק .השרשים. לספר טובמול
 ~rl'y להנ.ח אפשר וא' ה. ' ד ל 1 טוב מול כיר דחכם בן שלמד ר'דנב1[
 ומליצות ש.ר.ם בהם שנמצאו אחדים. בספר.ם השתמש הוא כ. .ען מזאת. .דעלא
 וטזכ.רם: . 1545 שנת קודם ושנדפסו טוב מול בן שלמה ר' של הסכמות-

 1.טל דור לר' תורה' "כתר 1ס' 1520( )קושטנט.נה. מנ.לות' חמש.מדרש
 1538(. )ק1שטאנט.נה, אב1הב 'צחק לר' פ.שון' .נהר וס' 1536()ק1שט:טינה,

 '. ה ' ה ל 1 טוב מול בן שלמה .ר' נאמר:ובכלם

 1.נהר תורה' ,כתר שבספר שראה מפני כך חשב שציץ להנ.ח קרוב.ותר
 )1545( ותשבח1ת' nl~'erl .ש.ר.ם בספר אבל ', 1 ' צ . שלמה .ר' נאמרפ.ש1ן'
 .נרפסו .: 1 . צ י , מ1ם.ף המדפ.ס של שמו ואחרי 1. . צ ' כל. ננכרהוא
 1'ל'. נרשם הה.ר בן יצ'ו ש1נצ.נו אל.עור המחוקקים צעירבבית

 ספק alw אין לפענ'ר צונץ. של לספקו להסכ.ם אכל א'ננ' אנכיאבל
 ממנו נדפסד כ. , 1545 שנה אדרי נם בד"ם ד"ה עוד טוב מזל בן שלמהשר'

 בשלש ומתורגמת רש'. מהרב מפורשת . . . . ה' .תורת הספר שער עלהמלצה
 בר' 'עקב ר' באר "שר D~DI' ;און סעריא לרב וערבי אנקל1ס תרוגםלשונית

 של בסנפו ומליצות שירים ממנו נדפסו ונם 1546( )קושטנט.נה, טאווס'וסף
 1549-1548(. שטיה, שנת )קושטנר.נה. מלך ן' שלמה לר' ,1פ.' .מכללהספר

 ואת ש.ר.ו את נתן טוב מול בן שלמה שר' לאמר נוכל לא אופןיבשום
 .מכלל הסער שער על כ. דאלה, הספר.ם שנ. הרפסת קודם a1Jw כמהמל.צות.ו
 נאסר: טוב מול בן שלמה ר' של 1ש.רו ממליצתו למעלה הספר של ובס1פ1 'וגו' שפ" ארז במדבר אתן שגת לתשרי שליש. יום התחלתו .1ה.תה נאמר:י1פ..
 של ובסופו . . . ג'ל. טוב מזל במהר.ר שלמה כמה"ר הנעלה החכם ראה.כאשר
 המלאכה כל .ותשלם האלה: השורות נרפסו והש.ר.ם ההמלצה אחר.הספר

 . . . שבה' ארז במדבר אתן שנת אלול לחדש .מ.ם חמשה בשבת בחמ.ש. . ..
 שיט בשנת בחיים עוד היד טוב מזל בן שלמד שר' נר~ר נראה~בכן

.)1549-1548(
 טר.ויש אברהם לר' אברהם' .ברכת הספר שנרפס בעת בח.ים היהאם
 שלמה ר' כ. יען להנ.ד, אוכל לא ואח )1552(, ש.'ב בשנת בוינ.צ.אשנרפס

 הסכמות.הם את נתנו הספר על המככ'מ'ם והנרולים הנאפנים וכל טוב מולבן
 החכם של בביתו בקושטנד.נה המחבר שנמרו בעת אברהם' .כרכת הספרעל

 בויניציא אח"כ שנים הרבה נדפס והספר רפ"ד; בשנת המון משה ר'הרופא
 - שי"ב,בשנה

 אני מרכס.-אשר אלכסנדר פרופ. מנוער ידידילאהבת
 הרצאוח.1 את בברלין 1897 בשנת .חד שמענו מעת a'Jw .וכל זה אנתומכ.ר
 .פ"טעל- המוסד מטעם במעונו שקרא 1'ל שט"נשנ"רר משה ר' הורול מורנושל

 הוה כק.ץ nyol1~ עמל. על חסת. לא -. לעהראנשטאלט' אפר,ם'שעד"נע
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שכן טוב מזל בן שלמהר'ןז[

 החרוזים: בראש. 1חת1כ וש.ר; במל.צה טוב מולבן
 ט~ב'. מזל כדיה שלמה.אג'

 זלה"ה. טוב מזל בר' החכם בן שלמה ר' הנבון דבריאלה
 אשר בספר.ם, בנו. דוד מורל ר3ל. המור.ם ונבעות התזרה הר. טל נא11מה

 ושכחנו 131לה. סורה כאשה הנזלה בחצות בשוטטנו כספ.ר.ם עמנו ע.נ, א1ר1בו
 אברה וכמעט עם. מכל שונות משונות ולשונות אשר1ר.ת ולמרת .הגדיתלדבר
 אדנ. מאור. נבור. בנבגרים שר.ד לנו הות.ר צבאות '" ל1ל' הקרש לשוןתסות
 מספרר שרר ומהם מעקל וממשפט הטעות מאבן סוקל ארח נת.כ והזירונוהלשת.
 הרב TIIW~1 המקרא תלבשת ואדרת הלשנן כד. הלבוש הא.ש על הסםהובר
 שלמה. .בנה אז שכמו, על למשרה ונתנו בתלפ.1ת מורל 1.בן לת,ש.ות,פפ.ות

 לתלפ.ות.בנו. מודל עלילבב במשכ.1תש.רה דל בכנוראפתח
 טאפל.ות בבות עברים לע.ן טא1ר צור.ם לראשצופה בספ.ר.םנבנה
ayllח.ות, וכלענפות אליו לערגךאין נשליו. 1מ1כרמש מליו .פי 
 לאות.ות'שאל נת.כות.ודורש מסלות.1ר1רך כדלתותיושוקד
 לתוש.)ת.פ.הו קפץ יה.ה כל חפץ אשר דתאש חפץ דברלמצא
 בזויותפנו קורא בקול,ורה מזרה אנשנפך אמר. נחמרומה
 ורל.ותפאר1ת עבות ,Vy שרש בכות ואזרטובות מחטבותה.כל
 לו.1ת בכלמלא נחת וכףנ.בכם יחת לבלצלו תחת חסובואו
 1בסכ.1תושבו ובחלא.םבפו מסלאיםתרש.ש ממלא.םהחן

 ה.1ת כקולקולו למה ונםולאיך רמה מעלהאף ואחלטהחמדה
 n1'salלשא דכ.םובנהרגת בעיכ בשוא3ל.1 .ב אל תלכומה
 .ה1רי1תניבזית כל כל וצוף מןהא כלכל בג.חכמת מכל נעלהזה
 נ.ות על..ושב טהר אסוףחרוץ זהר סחרובחר תנהר אנושלכן
 בפפ..תחרב תרה1 תפחדוכל 1לקט1הוTD10 הוא מן כמוטעטו
 nl'~pTנולות פ.ש1ן כס.מ.מ'ו ראשנן .ה.ההוא לשנן כברולכל
 העליל.1תרב D'p1 ואףמצח ר.עיםיתברכ1ן דעים חמ.כברכות
 פליליותppn נבר וא.שנק. בר .הזרהylw כר שמואלנכון
 עש'ר'1תא.פ1ת נר כזרעטעמו אנד ו3םנעב נד ומשכ.ללשנן

 למלכ1.1תיחזו אמן'11YWI אמן באלכונו וריק1מ.ןאשטר1ק
 ומאיותרבוא נתנו אשריען בשובנוציון משיחנודוד
 .פפ.ות.טובות שפר אמרותבו סופר רב.רדוד ספר עליכסף
 לול.ותקבץ על.ון ;טהקוך צ.,ן ועלרחם אביון לעסאל'

 דיות נקבצושם ער.ם בנותler3 1מ~מור'ם ש.רעם פר.םונשלמה
 פ.1ת וכלשמע אהרן מעילפעמון .רון בש.רלו. לבצרון שוב.ום
 בתלפ.1ת.,'יבנה חנה אשרקרית רנה בקולרוד תרננהרנן

 ישראל ימ' רברי ריואויס, שלמה אצל נרפס טוב מזל כן שלמה ר' של מהשיר חלקי(
 12-1. ן עמ' שוי חלק מר"ץ( תל-אניג, ,דניר' הוצאה שניה, )מדרורהבגונדרה
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הןמרקנןשכח

,,ן הוה: הק1ל1פ1ן OD~J הספר1בס1ך
 .די על השרשים ספר הוא הוה והנרגל הנכבר הספר מלאכתותשלם
 בהוצאת ירוהם את ולסמוך רטול1ן. אשטר1ק ור' ר.קומ.ן שמואל ר'האומנ.ם

 השלם "חכם כבזר בן השמעונ. חננ.ה ר' החכם בא רבה נ. המלאכהפזור
 בהנם ,וכנס פרוו.נצאל. דנדושאה אברהם ר' ו1ם '.א השמעונ' אל.עזרבר'

 וצדקתם פים "אל לפז. .רצה הזאת ה1רולה המצוה קורת בעוביוכממונם
 תרגמת ל, וירו  פרש' שנ' נים דוד דספר דשלמת שיתד אמן. לפנ'דםתעמוד
 לבר.את ויש 1שכעים 1מאח.ם אלפ.ם חמשת שנת אדר חדש ראש 'וםהוא
 תחת היא אשך רבתי קושטנטינ' פה גביעים א"בעה ובמ:ורה וסימנךעולם

 IJ'efJI %'מ.ו למלכותו. שת.ם בשנת .'א מילים שולטאן המלך ארוננוממשלת

ywllאמן. לבטח ישכון וישראל יהורה 

 1514 ק1שט*ועא, -4. אשר, כן 'עקב לר' התורה על פירוש2.
 נחמייאש. אבל שמואל יטלכדפוס
 298 143צדנר 5500, ס" 1191 עמ' רמש'ש, 43: ס" 9 עמ' רוססי]ד'
 )אצל " 491יס" עמ' מ.כל, 1620: ס" 317 עמ' רחנטאל. 511: עמ'ר1סט.
 אחר.ם ב.בלעניפים כמו מ.כל כ. יען ר.ס, בטעות הרפסה שנת נרשםמ.כל
 ,ן רנ".[ להאות.1ת רק ש"כ.ם "הר בר'ן' על הנקודות כ'חשבו

 1בס1ף ב"ספר מסומנים הנל.ונות רק במספר. מסומנים בלח. )71(הדפ.ם
 ן (Custodes). הסמוך הצר של הראשונה המלה נרפסה צדכל

 לרבינו התורד פ.רוש השוךפ=על

~py, 

 ק 1.ל
 סדר. כל של ממטר.א1ת ופרפראות המסורת yD~' והם יל אשר רבעוהרב

 האחרוך הרף על נדפס הספרובסוף
 ח'כור והוא שכעת.ם.ו מדקקת וכרה .פה שמים, מלאכת המלאכהותשלם

 .ר. על תעשה זלה'ה. הרא'ש בן יעקב רב.מ הרב שחברו התזרה כל עלנחמד
 תכש ולשראל תורה ולהפרק להרבות לבו נשא אשר ='ו ששץ יהודה ר'הנבע
 ולמחוקק תעמ1דן,לו וצדקתו פעלו אל לפנ, 'רצה והונו בממונו הקורהבע1ב'

 שנת תמוז לחלש ט"ו ראשון יום השלמתו והיתה אמן, נחמיאש ו' שמואלר'
 סולטן ארוננו,רמלך ממשלת תחת ה.א אשר רבתי קושטנטינא בע.ר 'חד ביןד'

 וכא לבטח .שכון וישראל יהורה ywJn ובימינו כימיו מלכותו ותנשא יד-הסלים
,ן אמן. רצון יהי וכן נואללצ.1ן

 בן שלמה ר' של והשיר המליצה נדפסה1אח,כ
 ,שלמה, בר-נ חתום טותמול

 נרולת טובן"לה'ה מזל הה'ר כבור בן .צ'1 שלמה ר' n~lyDT הנבעבראות
 ,,,ן אמר כה ומעלתוהספר
 הדה .דו ולתעודה לתורה ב.הודה 1השמ.ע,ה .עקב בבית זאת 1 ר י 1ה
 וההוראה קדת אנשי על ישור למישור, דעקוב שם אשר יעקב אהלי טובומה

 עיני אור יה,-ה פניו עתה ולא יעקב .בוש עתה ולא 'סנרו ב.ן צטא.ואליו
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שבט טוב מזל בן שלטהר']טן

 והמסורות הנ.טטר.א1ת קרת למרוכ ע.נ.1 בשוא ]אזלם בבר.תו.ממחזיקים
 יעקב וירא אהבים. ואילת שעשועים לאמונת כשר.ן הלב.שום אשרוהפרפראות

 משלי ואשא מחנ.ם. ההנא המקום שם 1.קרא הת לבל. באמתחת שכר ישכ.
 השמ.ם. שער וזה אלק.ם ב.ת אם כי זה א.ן מים. את.ו צמא לקראתואזמר
 ם . ה ל א ה נ ח מ הוה הספרוקראת.

 שלמה משליואלה

 ענבים ש.ר ה-אל..םכמחנה
 מערכת וערת לקראהשעו
 לה לחטו בלחמה לחם]לכו

 ו- ל"פ '1ם לפנ.וששחקת
 סחרה כסף מסחר  טובהלא
 צמא.ם על טל יט.פויט.פ1ן
 1ת1רה דת מבקש. ב.ןוצחה
 כירדן או ים כמיומימיה
 לדור למצד עברופניהם
 ונחלה המה .עקבקהלת
 וסורות במסורותיסדוה

 alpine צוף כנפתלחפציהם

 ושער הוא אלי'כ ב.חואמנם
 ואשר. יכלו .תמושב.ל.1
 הרחוקים ושמעו1הא1.נ1
 וסורו בורו ומיגבורתו
 ל- ולא היים מקור נבעלמ'
 לה ענו משה באר שבעבאר

 נתונה. וממדברבמשענת
 בדרך לדנד1הה אשועמוד
 שורר פי זאת בעבורואולם

 יצחק ת1לד1ת ספר3.

 בקרבים, והולכים אשיראג'
 1אהב.ם. שעשועיםאמינת
 נד.בים, בת להמולת נאהמו

 בכתוכ.ם. נאמנהאמונה
 רביבים, ושמיה אורושמשה
 קרכי"ם, בצחצחתוישביעו
 לבבית, חררי 'רויוןיר1צ1ן
 לדכים עת נדות.1 עלממלא

 ואויביכ. קמ.ם עלילהתגרות
 ו-אה1ב.ם. למשה1מ1רשה
 וערבים, דרושיםומדרשים

 רעבים. מנהם תחדלו נאואל
 וע1זב.ם חלם כאשר רוםשם,
 רהב.ם, אל לא בזאת .חו.קאנוש

 קרובים ודעו שעולמהללו
 ושזאבים רגלים ה.ולמעינו
 ננ1בים. טים ובם ב1ר1תחצוב
 וכותבים עם נדבי כרואשר
 ועב.ם בכפים עולהל,את
 וערכ.ם שחרים הלךאשר

 ענב.ם. שיר ה-אליםבטחנה

 קישטנט.נא, ,2, קאש, יוסף בן.צחק

 vlazal ben Salomonenl ;Apud[ י0קך 76: ס.' 16, עמ' ~DDl',]די
 DY :368' צרנר, Princeps ;Eclitio 1,5371: כ.' ey ,1129~רמש'ש.
1518Constantinople Mazaltob, .במספר. מסומנ.ם בלח. הרפים .5ן 
 הצר של הראשונה המלה נרפסה צד כל ובסוף כמספר D'~DIDD הגליונותרק

הסמוך.
 חברו התורה קל פ.רוש ק ח צ י ת 1 ר ל 1 ת ספר זה נדפס: השערעל
 .צ'1. קאר1 'צדק הר' השלםהחכם
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יןמרקוןשל

 בן שלטה ר' מליצת נדפסה האחרוג צדועל
 ,ן ב: ו ט ל זט

 גבורתו יעין מלחמות כאיש אלהינו חורת בשדה לשוח ק ח צ י א צ י1
 עלן,העל'ונה יריו בתבונה בחכמה .חרוש ידרוש למבקשו נדרש 1ררשבפשט
 צרים מיש המורים מגבעות מאירים ספ'ריט גדותיו כל על מלא בכינה, לונתנה
 כאורים מאירים אפודתם השב ישא אנוש אשרי חותם. פתוחי מפותחי' קדשאבני

 זוהב. וברקת 1.שפה שהם תרש.ש לשמים .טפו מלשונו תמים. 'היה יחדותגריס.
 ומטמוני וטאטר., רבר.1 קדש יבלע בכפו בעזרו אותו הרואה .אמר הבהב

 כרך לזרע זרע אשר יצחק תולדות אלה ונוראותיו גבורותיו הן הןמסחריו.
 עשות ,רע .מצא תבונת. כאמתחת אשר שמחה לב ,לישר. לצדיק זרוע אורהשם

 הזמן טלטלו אשר היות עם הקרושה תורתנו בעיון מאכפם יירא ולאבכוחם
 רר אלמ1[[אשר לא עם עם הומן קצף בשצף חבר וחבר ירעונ. וכר.טלטלה
 ושרוש ?s' על ערר .צחק 1.שב אס.ר, אספה אוספ. .חד מספרר ושרדונטרד
 תטפנה גפף אחד תבונתו משכן להיות פשטיו אהל לחבר נתעורר יתגוררהתורה
 אל שם כאשן ומארו נרולת1 חרב בירו המחניק לשונו תהה וחלב דבששפתותיו
 וממדבר עמן נדיבי כרוה שרים הפרוה באר ביאר אשר הבאר היא לחיבאר מבי נבא ויצחק הישועה. ממעיינ' בששון מים ושאב פניו ובר נק' צחותמדבר
 ארוחת ואדוח,ו דשן מלא שלחנו נחת וערכו סדרו ספון מחוקק בחלקתמתנה
 אחרו1וףצחק. ליום תמיד לפניו התורה לחם האוכל המלך מאת לו נתנהתמיד

 השלם התכם לארוני בן שלמה ועופרת ברזל ועט שבט במשכי הצעירנאם
 ן ולהיה. טוב מולהר'

 ה: ז ה ן 1 פ ו ל ו ק ה ס פ ד נ ף ו ס ב1
 nJwa ,ד1ר,לי לרודי "ף לחדש "ח ר' בעם שמים מלאכת המלאכהותשלם
 שולטן הנקל הארץ ממשלת תחח ה.א אשר רבת, בקושטנטעא לה' אתתבף,ל'מ
 לבטח .שכון 1.שראל יהודה תישע וב.ם'נו ב.מיו מלכותו ותנשא ,ר'הסלים
 אמן. רצון 'היוכן

 מחכוכ. משה המסרר .ד על נה.ה האותיותוסדור

 1519 קושטנט.נ", '4. ה.רח., נתן ביר אברהם לר' נ . גה מ הספר4.
 ן טוב. מזל בן שלמה בר שלכרפוס
 רמש'ש, Salolll. liCa [יTov NIazaI 51 93: סי' 19 עמ' רוססי,]די

 iv[(lzal-~tob; bcn Solome.n -חס( 25: עמ' צדנר, 1,4245: סי' 696,עמ'
1519;stant, ,רפים, 130 36: עמ' רוטט Ivlassal-!0ל ben :50זן~" 

 עט' מוכל. רפים; קיל השער עם מחזיק הספר 1125: ס.' 214. עמ'ר1זנטאל,
 א'.ן 197 ס.'101,

 צר כל ובסוף במספר מסומנים הנל.1נ1ת רק במספר, מסומנים בלח.הדפ.ם
 ,ן . (custodes). הסמוך הצד של הראשונה המלהנרפסה
 ,צ,ל ה.רח, אכ.1 הרב חברו נ . ה נ מ ה ספר נרפס: השערעל
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שלא טוב מזל כן שלמדר'1יאן

 בן שלמה ר' מליצת נדפסה האחרון הצדועל
 ב: 1 ט ל 1 מ 'ר

 המובהק הרב של 1.הל1ם ספיר )פח אמרי והשלמנו העוזר עזרנו הנה דע
 לדבר והפליא סברתו בטוב הורה אשר זלה"ה ה.רחי נתן בן אכרתםמהר.ר
 אורח בו נמצא .ען אותן הקונה יאמ' הב והב זהב .ערכת לא הלז ה.קרבספרו
 קראו ואמת נצח"ם ח.ים בו 1ה. הארם .צטרך אשר מכל הלכות שובעח.ים
 והיתר אסור מעיק מכל מהמשל נפשו נת.בות.1 דורך בו לנהוג עולםמנה.;
 חתם ארץ 1.רש אברהם ה.ה אחר כ. לן לנחלו בו ויבחר בו .חז'ק אנושיאשר.

 למורשה נתנה לנו רב.ם ואנחנו בו קורא .רוץ למען סברתו ובטובבפלפולו
 1.שא נפשות'נו. לנהר לנו לשותו העט.' ב.נ~ת מפ1זר.ם .עקב קהלת ה.ותנויען

 שמר.א בכיר .צ'1 אליה בר' ylwnl הנבון ישעו מאלה. וצדקה השם מאתברכה
 האל .וכהו ק1נ1 רצון לעש1' וממזנו כהגנז המלאכה עושי 'ד. החזיק אשר 1'לערו

 שנת תמוז לחדש 'מ.ם ח' נ' .ום ~נשלם אסן. בישראל תגרה 1להרב.ץלהדפת
 סלים סולטן המלך ארוננו ממשלת תחת ה.א אשר רבת. בקושטנט.נאדרע'ט
 1.ר'א. יהורה תושע וב.מ.נו ב.מ.ו מלכותו מנשא הורוירום

 זלדה. טוב מזל הה'ר בן שלמה ועפרת ברזל ועט שבט במשב. צע.רנאם

 1520, קונשטנט.נה, מורח.,.4, אליהו לר' סמ.נ עלתוספות5.
 טוב. מזל ר' בן שלמה ר' שלבדפוס
 E(litio 13,4965: ס.' 948. עמ' רמש.ש, 170; ס.' 30. עמ' רוסס.,]ד'
;rara,מ.כל, 569: עמ' צרנר 'DY ,163 '.ב'.ן 358, ס 

 נדפסה צר כל ובסוף במספר מסומנ.ם הנל.ונ1ת מספרים: .ש רפ.םבקצת
 הסמוך. הצר של הראשונההמלה
 נרפס: השערעל
 מזרח. אל,א הה'ר ורבנו טרח הטובהק לרב נ ' מ ס ל ע ת 1 פ ס 1ת
 ופסח.ם. ומנלה חנכה לולב סוכה תעשה ולא עשה ו'ומא שופר הלכות עלנרע

 האלה: הטורים נרפסו האחרון רףועל
 שנת כסלו לחדש .מ.ם בט.1 שמ.' מלאכת ונשלמה ה' עזרנו ה נ ה דע

 ה.א אשר רבת. קונשטנט.נה עיר פה השש. האלף מפרט אמו לו שעטרהנעפר"
ש מלכותו ותנשא .ר'ה סלים בולטן המלך אדננו ממשלתתחת נ  תושע וב.מ.נן 
 אמן. רצון 'ה' וכן נחל לציון ובא לבטח 'שכן וישראל'הורה

 טוב: מול ר' כן שלמה ר' מליצת נדפסה1אח'כ
 תחכמ1נ' שכת במכון תורתו לשבת אל.'ם חמר הר אל ש.עלה מ. י ר שא
 נוה על .שא; שאג קולו ברחובות.נו השם דרך פנו קורא בקול 'ורה מורהמראש

 .ד'כ ורחב גדול .ם זה בנהמת "רא לא ומ. התורה טרף לטרף כאר.הההוראה
 ועפה צמאה עמנו כנ. נפש כ' ובראותו לו. רב 'דיו השמ.ם בסערהבעלותו
 'דעך לא נרו נרע ורבנא מרנא המובהק הרב הטורח. נר אל,או ארגנולדבר
 הצננו נערנו ה' לדבר הצמא. תרתו באזר לאזר למזרח טמערב .זרחואורו
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]'בןמרקוןש"כ

 ועופרת ברעך בעט וזהב וברקת בתרש.ש טמלא.' בפן המכלא.' דבריולחרוט
 במעוזו' המחז[ף יפיו ומה טובו ומה ורענו מפי ישכחו לא למען בריו הספרעל

 מ.ם. הת.1 צמא לקראת שבשמים אבר לבך ב.נ1 שלזם'עשה
Pilir

 שפר אמרי אחה ספר לספר ואומרואען

 אלחי מבין ל-ערכת.ו רשן מלא ערוךשלחן
 מזרוזינר מערבינר ומנורה נים פ- לחםבי

 הרב כ,ורנו רגלי בעפר מתאבק ועופרת בר,ל ועט שבט במשכי צעירנאם
 זלה'ה. טוב מזל הר' החכם בן שלטה~ר'1

 1520,ברפוס ק1שטנט'נה. רבות.,2, מדרש מגלות, חמש מדרש6.
[ןן סר1וינצאל. דטולוןאשטרוק
 Editio "1"יז"biblio- a[fisque 14,01,0 4 99: ס.' 20, עמ' רוסס.,וד'

ignota:graphisi .3755: ס" 590, עמ' רמש'ש Ros. llotunl ",זק. ;Unicum
[[[ן kilolvn copy other one i~Only 541: עמ'צרנר,

 נדפסה %ד כל ובסוף במספרים מסומנים הגליונות מספרים; יש דפיםבקצת
 1 הסמוך. הצד של הראשונההמלה
 נרפס: השערעל

 . מנלוה חמשמדרש
 ד ס ה רגל 1 שנת בניסן תוגרמה במלכות היא אשר רבתי בקושטנטינהנדפס
 דט1לון אשטל4 ר' המדפ.ס.ם צעיר המחוקק 'ד על נחקק הששי.לאלף

 אמן לער,ן'אמן תעמוד וצדקתו פעלו האל לפז. ירצה יצ.ו.פרווינצאל
1[ןסלה.

 שלמה ר;[[ן של וש.ר מליצה נדפסו השער של השני צרועל
 טוב: מזלביר

 טול כיר השלם החכם בן שלמה ר' הנבון דבריאלה
~TD 

 ולה'ה.[[[ן
 אמנת נשרת תפארת עטרת שפעת .קרח פנת שבח ש.ר ומנחילות עללמנצח
 אסופות מב*י אסוף צוף נפת יאכלו כ. בה המחרקים עינ. אזרו אשרשעשועיכ

 פוקח.ם בחבולת אר.ות שערה התורה מלחמת משיבי בארץ אשר הנבור.םהמה
 אריות מנוית לרדות בהם יחזיק אגוש ואשרי אולת בשנת ירדם לבל אדם בניעיני
 חז.1ן בע,אלי אמרות.הם שושני ללקוט בננ.הם 1ברע1ת' שפתותיהם תטפנהדבש
 שדמה אמר אן וחיומוהשיר

 מ~לות[ן חמש מדרש.בחרות נח'ל1ת על בש.ריםאנצח
a'yTDJוין מסלות אבן סקלואספות ובעל. כמשמרות הם 
יסד1ם

~TD 
 ,[ן הגדולות לאבנ.םומוסר לפנה אבן ובם

 וחלנת מן בקרבה צוף סףוהא רדה1 דבשם יערת אלשעה
 שמ15ת נם חל.פות nlDTכסות חגורה עורה פשוט D1WIלקוט
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 טיב מול בן שלמהר']ע[
 נעלית בלית לבוש אמנהונם אמנה מראש אמת לקניתמכיר
 תהלות נורא אשר נאדרודר יהדר כבוד תערה בםהכ'

 כפולות טובית מעלותוכמה כחלם סלם מצאבהיכלם
 התעלות בר.כית מדותובית עליות נולת ונםימהללות

 מלילות לזרית תלכולהכר כר ולא מדבר אל. לכםומה
 האפלות מא.רהוטעט.רה ותורה דת בתרשישממלאית
 פעולות רב. יכל ח.לוא.ש ~קד.ש ע.ר לאדנ.מ.סרת
 הערלות שפתות אלםלשין וחרון קולם נתנו חףץאשר
 וח.ל~ת כמחניתמלטשית כחרבות השכ.רהכתער
 נבולות תוך באמנה אתו.תה ה- כאשר שעשיעיםאמונת
TIVeאוילות לאחלמה דומהאמת קדומה ואלפים קדשו 
 סגילות ילמלכ.ם ה.אוכבור יח"ם שב.ל'ה נ~טפ.םומור
 נעולית לא פתוחותפתח.ה כצלה ,חסה אשר כלואשר. רעלית כתפארתותפארתה אהל.ה יריעות טובוומה

 לכלות ום להחלא.ומתו בנור לעזרנו עוריה. על.לות נורא ונםוהאדיר התהלה לו אשרומהאל
 ועלית אובדות אשר צאןלקבץ מש.חו את .מהר .חישוכן
 ולעלות .קרא דרורילעבדי, בחסר.1 המנהל.נהל
 nT~lpT ונ.חוח.ם אזנשלם ופרים בשנ.ון צ.וןלהר
 נח.לות. 'נצח לו'ובן בחל.ל ,ישר הלא אזוהש.ר

 ביר שלמה ר' בדפוס 1522, קישטנט'נא, ,2, תנחומא, מדרש7.
 טיב.מול

 ben Salom. per Impressus [נ1111 129: ס.' 24. עמ' רוסס.,]די
;Tov.95~ן: סי' 596, עמ' רמש'ש  Princeps ,Editio  :1522-152ה  verso 

Nlassaltobן. Salomo per dicitu[ ;expressum ,צרנר 'DP .]543 
 כל ובסוף במספר. a'J~TDt הנל'ונית רק במספר, מסימנים בלת'הדפים

 הסמוך. הצר של הראשונה המלה נדפסהצר
 נדפס: השערעל
 אשר רבתי בקושטר'נא ינרסס נחקק 'למרנו הנקרא א מ ו ח נ ת ש ר דמ
 ב'מ'1 מלכותו ותנשא הירו 'רים Q'~W שולטן המלך אדנני ממשלת תחתהיא

 יע~פרת ברל ועט שבט מישך ,ר על לבטח ישכון 1.שראל יהודה ywinיבימינו
 קטן. בפרט ורבה פיה שנת לא.יר בשכע' זלה'ה טוב טול בהכירשלמה
 שלמה מהמדפ.ס,ר' הקולופון רפס "החן צרשל

 טוה מול ר'כן
 ומפו מזהב ה.קר הלו הנכבר המדרש מלאכת ותשלם השם עורס הנה דע
 'יסף בר' והמעגלה הנבכר המלאכה עוש. יד. החו.ק החרה אשר בהשתדלותרב
 שנת בו בכ.א הראשון ארר בחרש קונו לפני כקרכן ממונו קורת בעובי שושן1'
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מרקוןשלר

 הגריל לארין ממשלת תחת ה.א אשר רבת. קושטנט.נא פה ליצ.רההרפ'ב.'
 אמן לבטה 'שב,, וישראל יהירה תושע יכ'מינו ב.מ.ו י"ל המלך שולימןשולטן
 רצון. .ה.יכן

 טיב מול 9ר' החכם בן שלמה יעופרת ברזל ועט שבט במשכי הצע.רנאם
,להיה.

 לסרר האל יזכהן כך המלאכה זה יהמן.ה המסדר מחבוב מ.מין בכר'סשה
 1 רצון. יה. ,כן אמן בישראל  אחריםספרים

 "2!1קושטנטינא, שועיב, אבן יהושע מהר' .התורה על דרשותי.
 ן טוב. מזל בן שלמה ר' של ברפוס  )1523(,רפק

 l-ov~ 136: ס.' 25, עמ' ריסס..]ר'
~iaz.1l 

 עמ' ז"ץ:זרטש.ש. .Sal ת0)1

  )6955(. 3ך9% סי' 3034-3033, עמ'  סו(11(]1. "[ןז ~6030-  סי'1363.,

,Acldenda,עם ;cx .חיל 604: עמ' רוטט, ,35; עמ' צרנר  Salon]o  

Massal-Tob:1523, ,בן שלמה המדפיס מאת 441: סי' 79, עמ'  רו~וטאל 
   כמו דיד,,דשער" ספק יבל. של., בספר חכר יהשער רפים. קכ.31D 1_ מזלר'

 שם עליו ונכתב אחד מספר לוקח שער הוא ואצלי הגרול  אמונה  ררךבספר
 ~ywin התורה[מהר' על דרשות 2556: ס.' משה. קהלת ווינער, שמואלדספר;

אבן
~lylw 

 לדרר( יצרה בע"ס זרח בן מנחם הר' של ~רבו הרשב.א )תלמ.ר
NI'DIDWlpכמו שער, בלי רפים: 126  )1523(, רפ.) טוב( מול הר' בן )שלמה 

 מסומנים הגלדנות רק במספר, מסומנים בלתי הדפים שער, בלי נרפסהספר י  לוו(.ן הנודעים העק~'כל
 ן הסמיך. הצד של הראשיה המלה נרפסה צר כל nloalבמספר,

 של הקי%פון נרפס האחריו הרף על הספרבסוף
 מלאכת המ,אמה "שלם טוס מ,ל כ.ר שלמה ר'המרסיס

 הגדיל ,ףמלך ממשלת תחת ה.א אשר קושטנטעא עיר פה תשא רם בעורשמ.ם
 לבטח. ו'שראל1ישכדן יהודה תושע ובימינו כימיו הודו ירום )[ן5( סולימןסולימן
  לדדפ.ס זאל יוכנו כן לפרט דדפ'נ שנת אדר לחדש '.ב 1' ב.ום השלמתהיהיתה

 ספר.ילהרב'ץ
 אמן "טארתי ובית ב.שועתי ע.נ'נו יתאורנה מעיק בל' קודשי

 הר' החכם לאדיב, בן שלמה יעיפרת ברזל Uyl שבט בנישכי צעירוכקר.

 זלה"ה. טובמול
 אחר.ב ויה).ה לסרר האל יזכנ. כך המלאכה ואת המסרר מחבוב משהאנ,
,,ן 'ן אסןכישר'
 שילדנת 1נהקיל1"1ןנ)אמך )0"52( "י" בעת )ד"ק ת)חוסא עהמדךש )ר"" ד;;: על,,
 o~?s: שהי בורליזאנא בהקאטלונ רמ'ש פציין ,את כשביל 5282: בשנת נשלמה הספרדריסת

.1320-1522
 דוו)טץ. השקיהי,

 איו)"
 "'ר ),א חקדןהש;ן לנו "'ד~;'" ה"גקסעי"ן'ס נגל ג' )גוה,
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שלה טוב מול בן שלמהר']טון

 DW~I של כדפוס , 1532 ק1סטאשינא, קטן, .8 להרר'ק, ל 1 ל כ מ ספר9.

 שונצין. משהב"ר
 .38,4821: סי' 873. עמ' רמש'ש, רוסס': ר' אצל נוכרה לא הנאת]המהדורה

6.Eialomo claudit carm~e ignota; ן%"ו,י(י%ג" E:d, )1534,(-1532: 
annosine 

~aasakob 
 cdition this of 11ן ~SP (0ת 199: עמ' צרנר,

knowncopy other one only 5ן there Ros~ De by .lnentioned 
 1בקושט' ש.נ בשנת בנאפ1ל' .נדפכ כנתב: )מיכל 331 עמ' ב', 731 ס"מיכל,
 להר' שיר 1eloJI רטולון אשטרוק הר' ר'קומ.1 שמואל הר' ע'. רעעבש'

- הרפוסים" בכל הספר עם אח"כ נרפס -אשר מ[.ט בןשלמה  בש' ובו'נ'צ'א 

- ר'נ כשנת בנאפ1ל' כ' פה, טעה מיכל אבלרפ-ט'. - ש"נ ולא   בש' ובקושט, 

 מכלול(: ספר ולא לרר'ק השרש.ם ספר (~OD רפ'ט בש' ובו'ניצ.ארעע
 בהערה.[ 22-23 עמ' התלמוד הרפסת על מאמר ראב.נאוו.טץ. נ. ר. נםעי'

 נל'1נ1ת(. )ס'נ כמספר D'JnlDD הנל.ונ~מ רק כמספר. מסומנים כלת.הדפ.ם
 הסמוך. הצר של הךאש1נה המלה נרפסה צר כלובסוף
 הרקד1ק חלק. כל כולל מכלול ספר נדפס: השערעל
 המלך קרית א נ . ט נ א ט כ 1 ק ב 1.ל הספרר. קמח. יוסף בן דודלרב.
 הקטן .ר' על למלכו עשרה D'nW בשנת הנרו ירום ש1ל"מאן שולטןהאד.ר

 נכר.ה. ב"ר, היית. נר כ. שנת ויל ש1נצ.ן איש משה הת.ר כן ;רשםשב.שראל
 ב.ר שלמה מר' נשיר מליצה נדפסו הספרבסוף

 נדל ולתה טיפ מול הח"ר השלם דחכם כן שלמד רכי דדכם ראדכאשר
 מהללו ופר.הספר

"wfl 
 נדלו כרב 1.הללהו משלו

 מ1שכ.ם צ1רוני רביד לרוד מכתם הוא הלא הקרש לשון תולר1ת ספרזה
 לשונו ננ.ר.ם .דבר מחמר.ם כלו מכלול לבושי שפר אמר' נותן סופרכשבם
 קולו הומ.ות מראש צופה לתלפ.ות בנו. מנדל ותושתת בחכמה פיפ.ותחרב
 רברבן ממלל פזם אר.ות ממעונות קלו נשמע ברמה נ1י1ת מ.ושב. ח.ותכקול
 הטעות מאבן המקרא מסלת ולסלק המבטא און חורש לה.ש.ר ודרבן מלמדב.רו
 .י' רבר ועיף יעף את לעותלדעת

 לשמיני
 אזרה ה.תה ליהור.ם בלטור.ם

 הקרש כתבי אלוני בא.לני הרר עץ פר. הלולים קרש פריו 1וה ה1.1נ1תעלומות
 וחרש.ו וסעפ1ת.ו אמיר.1 שרש.1 .שלח .1בל ועל נדולו ח"ם מ.ם לשנהמשנה

 משמרת למסרת ואם למקרא אב .ננ'עו יעקר עיר נאויה כמר'כר תעוושלוחות.ו
 חשב כדור והש1.ון הנכל פ. על פורט ופרט בכלל ודקדוקיה התורהטעם.
 הדה .דו 1לתעורה לתורה תזרה בקול y'DW9 וההנ.11 המעלות ש.ר כל.לו

 יהנה אמת אמר.ם שואל לכל מש.ב 1.שראל ב.ה1רה נעלה לב משמח' יי'כפקוד.

 כי יען סכלול, הססר איית מרבר הוא פה כי מיכל רברי נכולס  הוה כדבר"
 נמצא בךמצ'אה עשטיףאן של ברפוס  ש1רפסה השק משנה השרשים ספר שלהמהחרה

 כמהדורה טוב של בן עלמה ר' של דמל'צה תחת לחטא או בחור הנקרא הלך אל'הו הר'שיר
 רעע.משנת
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של, טוב מול כן שלמהר'].~ן

 בן דוד לרג' "ע).ן חלק ואחר', ירקד1ק חלק. כל נראשו[ 'גסך , ו , ן ס.קעי
 הר'ר קסוע,ן החגם גן מיה הח'ר נן שו)ן'ן "'ק ,רקק 'ר' 1;, הקערר'. קיח'גן '1קי
 ';ראי

 )תן

 קאע'.קסרא)1 ד' ')אן פר.ה קרקע ),ד 5..ר" בע'ר )לנס והוא ,'ל טעה הר.ר בן שסו",גן
 סס,.ך. גתוקפות ה),גר ";""רא יקק ,הך.ך יס'ש' ר1ר ",ך וך,א ס"ס ח"ו ג, ;ס אותוופרש
 ןק1"טא)ס'ןא הודן 'י1" ;ולבאו "לסאן דמך "דורו קאך'ר למך ;"ן שצןוגש)ת

 בלשון י)הת' )ס י'א'ר' כנדר י"רש'ות ען סקוס ודמורה a'1pTID י5נ1ק'ב ;ס )ד5נדקר'ה
 איתמ'"ו אשתמו"' סקוקוח וגהרבך lD1pe:' הי,"'1'ס Inllpv קה סגורן, אל לה"רר,דסחבר
 וסו" והפנל. המרע 'חברך ה' שחפו מ' וידון .בחן וזה גר' ','ן ע. סכר לקגל סקוס ל'וק)'ח1
 ג'נ' כסקי ו',סד)' בחמתו ו'-ן'כ)' ,קנך, 1סק,ד קי"גר. ;, 'י;ת1 מקוד 'אי,.תגיך

 לטן 1הוצאת'נ מא, וחתומ'ס נת,ס'" "'1 ק"ך,ב ,סיאת' ')עת, יול'נ)' ד', א, יח',עי1ס'
 ורעת ,ד ",בת' תן. ורגזו ר" קל סבך הת1נ15ת גסו הרק,ע נוודר 'וך,רו הוגתיומק

 ונגל וגא'ט.'" גקירד ג' הרגוזן את גהס ~נצת לקין ה,ותס "דר' א, ,ו')'ג.רהוקס,יר'
 rp "'ן ער ק"ר'ס 1דססת' 1חגר'הס קסקון 1רנ' פרץ רג' ק, מיא')ץ רק וסעו לאהאריזת
 והזה והתוקעות. רק.' ע" ;ס ג'ש'נות התיווצת מנגת,ת ושלש עקרב ,ולא' הקדמךבת1רת)1

 Ty 1'" ,ןפ,י דחו)' דחה INSD, מאשר קמו וג[1,תס של' מדדי1ק העסקו וו'ן'צ'אהנד"'ק'

 עורן'.גד
 ))ד' נווד ה[סן 'רט ג' ואי

 להקל a'1DD לתקן ארר, לא בקרב' רוח' עוד כ,
 ה' גיר חשכם ולהרה 3"ס לס;",'סימורח

 )גריה ,ארץ ,באח' מאד רד 'וס' כ' אף עמ' הסוג"

 מה ,"וגה ,' ו'וג,ר ק'גת' את 1'כ,גל ,' עוור 'ה'ה 'תעלה '.' )דמו. גגקי1ק ;סילת'אי'

 דצ'לס למין )5ש, לטות ;ד הע'ר1ת' קאד' ובגל "וריו)א, וג"רט ;ערד לא)71'שכלג,ת'
 תקות' 'הגרך א,'1 דוה. כ'וב להת,1)ן אבדת, ותחת קד' גיל לד17ת ולקדר'בס שוק'הססיד
 ai1Yi'. הסהר,. זמו וגרך "'ובבל

 [.ל "5ר'ס ב.ר אגרהס ר' ש. ושיר קו,ופ1ן )ד"ק האחרון הצד1,י

 . . . ק,)',' 1' ['ל אפרס בכסהר.ר אגרהסי' התלס'ד'ב צעיר המדגר )אס הסתח',: '. ) ) ק 'י

 )1536(, דצת קושטנם'נד. "4, 1.טל, שלמה ביר דור לר' ה ך 1 ת ר ת כ10.
 ש1נצ'ן. גרשון ב.ר אל.עור ר' שלבדפוס
 opus אטקנ 3,4852: ס" 890, עמ' רמש.ש 244; כ.' ODl~ 'DY ,38',1די

frequensת0ת ;privatos .צדנר 'Dp ;204 ,עמ' ר1ונמאל, 304: עמ' ריסם 
 D~DJ1p וכל קונטרס.ם, ליב מהניק והספר הרפ.ם, מספר בלי 828: סי'156.
 א'.[ 714. סי' 323, עמ' מיכל. דפ.ם: קכ.ח הכל סך רפ.ם,ד'

 "למך ר' ק, דו.1 גן סעורכן. איש היה שי' אסר'ס גיר אגרהב"ר'
- סוג. סולגן  מ,'צ1ת לזו 'דוע'ס שונס. רפונ גגת' (Enconliasta) וסל', סרה גן וט והיה 

 ה,ו' שלמה לר' רות ימ"ח על פירוש 'ק". .שרש האלה: הסבר'ס באבח שהרסס1ש'ר'ס
 ר' ול הד"ק )בביתאלקבץ

 קלס"
 .רד'1 .מכ,וי' סתר - .4: קן'א, קוקט)ט')ה. א1;ק'(. ן'

 - .2: רע'-רע'ד. קוקטא)ט')א, קו)צ')ו(, א,'עור ר' ג)1 ואחג ;ו)צ')ו ודשב ר')בדרוס
 ק1;ט)ד')ך, הר1עא(, פרק אלתור גיר ס"ק ר' ". )בדעה סלך 1' "מה לר' '1פ'.,מגלל

-עיט. - '.ד. ק" א"ג)ו'. גצלא. רנה בתווג' .שבח מזוכר ,', שד' אגרהס ר' הע"א   עתן 
 15--(1. ;מ' 57, ק,' מגל. 7745: ק,' Dy ,2831~רסש'ו,

- יקודם )קראת )ק'תה ' ) ) ש שקנחתי'  Sbanci -  'y'a העם(. ביוון הקם ו)קהבש 
 ואת'כ וגפורטו)א, גספרד ~מ5,דקמת ;נגדד מקפדה תהל ;"))ו קא),', ס;;..עא)ן,.

- 7745: ק.' 2832-2831. עמ' רמשך. ;"כק1)קט)ט';ולול.-  6-15[: עמ' 57. ק" ס,נ.. 

- 267: עמ' 557, ק" 251; עמ' 523. 0" יDY :25' 522. ק" 5[216-2: ;ס' 0.452"  
 )אוארה(. 'שלא, ר' );רך 19 ק" ep ,136~ הנגודה, יסוד'ל)דקה1ט,
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.חןמרק11שלח
 במספר, מכומנים הול.ונות רק במספר. מס1מנ.ם בלח.הרפים

~tD?1 
 כל

 הסמוך. הצד של הראשונה המלה נדפסהצד
 מצוות תר.,נ כל בנקל פה על לדעת ה ר 1 ת ר ת כ נרפס: השערעל
 ואות אות כל ועל הדבר.ם שבעשרת אות.ות כמנ.ן . . . דרבנן n1Ise 1ז'שבתורה

 . . . בקרך המצוה מבארת ת.בה כל ועל . . . בחרוז.ם א' ת.בה בנ1.המהן
 ויטל. רוד ר' . . . חבר . . .דרמב"ם
 1'ל שיצ.ן ורשין בכיר Tts1 שונצ.נ1 אליעזר המחוקק.ם צעיר יד. עלנרפס

 'רום שול'קהן ש1לט1 המלך אדוננו ממשלת תחת ה.א אשר רבתי ק1שטנט.נהפה
T~Tnיהשלימ1 'וכנו ה' העולם. לכר.את 1 ' צ ר ה בשנת טלכות1 ותנשא 

 ,ן .צלח. ב.ד;ו יי' ysnl .שלה אלינו וברכתו וזרענו אנחת בוולהוות
 ר' מליצית נרפכה הספר של האחרון הדףועל

 טוב: מ,ל ב"רשלמה
 טוב יזל ההר' השלם החכם בן .צ.ו שלמה ההר' השלם החכם ראהכאשר

 1.טל דור הר"ר השלם החכם תברו וספיר כשהם .קר ספר שפר אמר.זלה"ה
 ,ן שכלו: לפי 1.הללהו משלו 1.שא כלו 1מחמר.ם ממתקים חכויצע
ן

 לקרב .ר.ו המלמר ורב, ~ylwl דאל ישראל. צור יי' ברזך לרוד תהלה
 כח נק1ר. .שאב בה עצומה למלחמה ואצבעותי, זמומה הכמה בקרבלקרב

 שער.מן,כה1.1ת )חם ייחם. nl'ss, הרב כ.דם הומיות מראש צופ.םכאריזת.

 יחר א-ר, מרעה נתנו כלם תחד, אל כבזר בקהלה מס.נ' למשה שנו.1תוס,נ.ות.
 הלא שעלה מלחמה מט.ב. ולנב1רה הגבורה. מפי שמעים נאמנה ישראלשבטי
 ועילם בשלמן המאמ.נ.מ מוסר 1.ס1ר עמוד התלמוד קצ.נ. אבני לקהתהטה

 וחילה 1נבעוחז הר.ם יעקרו ופלפולם לחד1רם הארץ תתערער ערערושנער,
 שבחר ברוק אותותם, שמו ההנראה נס ועל והמ.תם, להמולתם nlylrl,אחותם
 בשדה שובבים מקשיבים חברים ברים נבחרים אמרים בקשט ובמשנתם,בהם
 בקנה עליפ שכלים יש.ר1 אף .תרועעו בר בעמק' רב.ב.' 'le'D למו דתאש

 טתקו אשן שפר אמר. נותן חזון כפר דבר על שחר אעירה הטהורההמנורה
 כל בערל ובקר חוקר ומכרכר מפזו ודור טל.1, אורות וטיל שלו. ומןמרכש
 יעטה ברכונן המושלים יאמרו ועליו הלולים, קרש פריו וזה שיחו יערברב

 וצוארוניו ועל דור, ראש על ותה' והב ככר שקלה אמ'ו בר שעטרה עטרהמורה
 ן 1.אמר משלו 1.שארביד,

 , רכ'ר רונר בג- זה ודיל יל.וןלר ארםבן
 דוד ראש על תורה כתר ברהמצוה אזרהטנו

 )י153(, רצ'ח קושטאנט.נה, .4. אבוהב, 'צחק לר' 1 1 ש ' פ ר ה נ ספר11.
- cura ;Jalcob, rarissima ;editio .1"5 .מ Tob5t[assaI .[קן,.1[1(" 14,5294: ס" 1072, עמ' רמש'ש, 263: ס" 40, עמ' רוסס',ןר. שונצינו. ורשם ב"ר אל.עור ר' שלברפוס  עמ' צרנן. 
 ירי ןל לרפוס .ה1כא 1333; ס" 256, עמ' רו,נטאל, 490: עמ' ר1סט,381:
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שלט טוב מול בן שלמהר']יטן

 המחבר; תלמ.ר. העתיקו אשר מכם אבוהב .עקב כהר"ר החכם המחכרבן
 קטן ש.ר מהשער השג. צד ועל המסר, בסוף המחבר בן דבר. עם רפ.ם,פ'

 ספר שכח על טוב מזל כהר-ר השלם החכם בן יצ-ו שלמה הר"ר רשלםמהחכם
 במציאות.[ מאד יקר הזה דספר . . . והקרמההזה

 כל וכסוף במספר. מסומנ.ם הול.1נות רק במספר, מסומנ.ם בלתיהדפים
 . (Custodes) הסמוך הצר של הראשונה המלה נדפסהצד

 נרפס: הספר שערעל
 מאמרים קצת לבאר רכים ררוש'ם בו .ש ן 1 ש . פ ר ה נ נקרא הספרזה

 מרנא הברו שכתוכים )ם מנב.א.ם נם התזרה פרש.1ת קצת לבאר נםמהתלמ1ר
 אשר רבת. בקושטאנט'נה נרפס לברכה :כרו אב~הב .צחק מוהר.ר הנאוןורבנא
 בשנת מלכותו נתנשא הורג 'רוס ש1ליימאן שולטן המלך אדוננו ממשלת תחתה.א
 ש~נצ.נו נרשם הח"ר בן שונצ.נו אליעזר המחוקקים צעיר 'ד. על למלכותי'ח
 ושמנה ותשעים 1מאת.ם אלפ.ם חמשת שנת שבט לחרש 'מ.ם ב' ה' .ום ה.ום1.ל

 ער אחר.ס ומספריכ עור ספריו מספיר. להדפ.ס השם ויזכנ1 עולסלבריאת
 אמן. מספרא.ן

 שיר נרפס א' צד ב', ורף מהשער השנ. צדועל
 טוב: מול ב"ר שלמה ר'ומליצת
 טוב מזל כמה"ר השלם החכם בן יצע שלמה הר' השלם החכם ראהכאשר

 הנאון מחברו ו)רל תורה של בכתרה המוכתר פ.שון נהר הססר ספ.ר.זלה"ה
 המליצה רבר. את 1.דבר פ.ו פתח בחבורה אר. אבוהכ יצחק מוהר"ררבנא

והש.רה

 אישון מראות ונסתרQ'yl ראשון 1צ1ר r-v1 לאלאש.ר
 נחשון כמו יעקב נאזןרעה יורה ודת מורה לרבחנן
 1לש1ן rD1 בפלפולודר.ם 1p1y פנ' ל- 1ה.כלסיני
anrפ.1 כאהל ואדרת 

~TS
 ש11 רה- וטוב נעם מר. א-

 שמשון בכף רדה ביוםאריה ה- מגוית בין דבשוררו
 .שון כעת נ.כו חנ.תוברק טעמו בטוב קורא לעיןיא.ר
 לשון וכל ונא.ותמלאו שכלז ממקור האפ.קיםכל

 לשו) מענה לפ.ה1בערוך שיחו .ערב רב וכלמימ.1
 קישון פרת והדקלניחנן הם מקורו איתן נהרותנס
 פ.ש1ן ה1לכ.ם והמה 'םמ' לים ה1לכ.ם נחלים כלאם

 נרל1 כרב 1יהללהו משלו עור1י1סף

ש בשמיםיושב כסאתחח נאחןאריה נ
 יצחקרהמ כאב-שמר התורהאור מצוה נרכי

 .צחקמע השראשר. l~nlnewדל שזקראשר'
 pnst.אחרון .ום אל.שמד דאדוןנ' לפ-'ראד
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כןסרקןשם

 קדי.ם הפנה הנהב לשון על ומלתו ה' דבר היה ה.ו אלריכ נין ן ר עב
 כוכבי 'חך כרן בגרון קרא קום נדרם לך מה אדם בן אתה מרבד קולואשמע
 על וגולה כלה והב סנורת בקנה עולים אל.ם בג. כל 1.ר.עו ה' בהיכלבוקר
 קרב קיום בהלחמו מלחמה בתרועת כאר.ה ישא; עליה נר1ת.ה בשבעהראשה
 a'~y 'ן'1 מד.1 על .ושב. חכמתו בכנפה סובך ממשח כרגב ר'כ מ.לךלק.ר'ת

 במראה עמ.ם, לנס ההוראה 1;ץ חץ .אכר 1מב.נת1 .הלך לפניו בצדקולאמ.ם

 כל וכלכל,זוכל כדרדע y~DI בהשכל שמו נרול וישראל כיהודה נודעיתודע
 והיא תמיד ישגה באהבתה נועם אמרי דבש וצוף מן והא כהימן. ותבונהחכמה
 לחיך כרכש מתק אורז לענים תאוה התאוו בקרבו אשר צוףסיף

 יטעי
 מאכלו

 בת כבזרה שלמה שטתו מטה פז כתם רבר1 ראש וטובהבריאה

 מי
 פנימה

 .אהב ידוב זהב, פ.'רתו אתר ונחלת ורצפת התורה. אהבת רצוף כלוה.כלו
 וחרש' חכמתו בצל .חסו למקנם רעים גרתו למצוחו .אז.נ1 ישראל רועילרעיו
 ב.ערת ולש אר.ה מהם סברתו כטוב השם אנש. מעולם אשר אריר.ם מזמתומצל
 רתם קאש שמ.ם צפר. .חמירת .רמו כ.ם כלם קולם. נתנו ככפ.רים ישאנותורחו
 ירוצווכצכאות הקרש וח.1ת אר.1ת ממעונת פ.פ.1ת כחרב ולשונות פיותוהכל
 ברמיה בניקת יושב כגבורי ה' אח לדעת אחריו ירדפו תר"ומוח שדהואילות
 בם,ן.כקרבם מדבר נכבדות תורה של מלחמתה עצומה במלחמה קולםנשמע
 כח.ים והמה בשלום משכבו על ככנ1ד בעלז, יתמד ובכבודם בם אור.שים
 עיונם. בענן נראתה קשתו משמועת דובבות שושנים שפתותיו ירננו 'חדוחיתם
 ח.ים שים 1ט.מ.ו ערנ.1 ייחל מדשן 'ר1.ן לה' ידו ירפף 'ניף נדבות ונשםומטר
 נדריו והוד הזהב שם אשר החוילה וארץ הרלה נפוצו' חפוצות לקראתעלו
 מתנות משכנע ואהל כשושנים הרועים מאברי לו רב יריו זרועי יפוזזאיתן

 לש1נ1 תזת והלב דבש נחל, נהר. יבלי על כארז.ם נט.1 כנחל.ם מעינ.םעלי1נ.ם
 נתנה תקיר ארוחת ותורה אור ארוחתו כי יאפיל הסהר אגן כשריר ואורוואונו
 אדנ. הנדרים מהר.ם מא.ר.ם וספ.ר.ם ר'ר.ם על.ה ולדרים לארץ מהמאירל,

 יה11 בד'ת',אל נעמנ.ם נטעי מצפ1נ' נבעו ומשפתותיו התלמ1ר עמור. ארנ'ארץ
 ח.יכ מ.ם נרלוהו ריבים ממ.ם פר. ועשה ענף ונשא ה' בכיח שתולים כאחו.שנו

 רחק ושנער מרת.ם וארץ לועז מעם תתערער ערער וארצם להם לאארץ
 מוקרה, על העולה והיא לבבה מרש. נתקו לא משלשת עוננו ושלשלתבג'קים

 כאלה אוקןו ותקראנה ודור לדור מלמנות רבו וחטאתנו פשעינו מטפח מוכחעל
 כלש 1מכ17ל D~JW לכושי כ.תה כני וכל אומתנו n~ys רבה לבקרי'חדשי'
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שמא טוב טול בן שלמהר')כא[

 לחרב אשר הצב., ארץ לעם ממצב.א אלה הטו עונות.הס ס.ר בחלאתתאונים
 הוקם הנבר קורא השם אשר מהשר.ר.' מספרד ושרר לשב. לשב. ואשרלחרב
 פנ.ם עז נו. קצף משצף טוב וארץ בנוה .נוה ולא .הצר נבר טלטלה וטלטולעל

 מעם רב.ם וחשבונותיו ספר.ו עשתנות ואברו אחרת הארץ אל ונות מב.תוהנלהו
 ואדהארץ

~DID 
 ממלט קרש טהור רוקח מעשה מרקחת רקח מרקח.ם מנדלות

 QVJ דרכ' דרכיו בה ילכו ררך ישראל בג. את בדורות הטהורותואמרות.1

 התורה על !'ל רש'. הרב אר.אל נולת מאור ב.אור על ~כ.אורו עמודבתלמוד
 למסכתות D'~lD nlewl ארבעה ועל בתורה :.ל הרמב'ן המובהק הרב ב.אורועל

 החכם בנו כי אף אספם מי נרע ולא .צבור ורבבות לאלפ.ם ותשובותוושאלות
 ב'ש.כה ומבוקש שאול ואדנ.ו במלכו שנה בן יצע אבוהכ 'עקב כה"רהשלם
 פ.שון נחל ממורר הנורי' ומ.ם אלה Qy1 אמר. דבש צוף אסף ורכר.עליונה
 דברי על כתוב.' הנם אוקינוס ב.ם חרד' כנרו.ר המה הלא טחברות.1לנגד
ar~nספ.ר מנפך מהם אחד כל מלא שלום נת.בותיהם וכל דרכ.הס ישר.ם 

 מ.ם כאר בורו מי ושתו ערפם וערי ערנ.ם עם שנ. לבשו שער.1 שתהוהמרות.' בעליותי עליו התנצלו התפרקו והב לס. והב' מי .כ.ל כת אלפ.םויהלום
 מן ליה דיהבו ראוריחא ותנא בוצ.נא הוא הלא ה' בכית טהור מכליחיים
 הרב ומופתו הדור נאון רבא בר רבא והמניבה רב.ר צוארוה. ועל הכמתאשמ.א

 טוב .כישראל, ומשכנות.1 כיעקב אהל.ו טונו מה אכוהכ יצמק מוהר"רממובהק
 והב. מאלפ' פיו חורתלנו

 בשבח אבוהב .עקב ר' המחבר בן דברי נדפסו א' צד האחרון הדףועל
 לאור: הוציא הנא אשר ן 1 ש . פ ר ה נ הספר הרפסת ואופן אביומר

 Dyl נאמן קרושים עם כפרר גלות ראש הנרול הרב לאדונ' בן .עקבאמר

 רדפוני כחרוני הכה.לונ. הומן .לד' תנצב.ה אכוהב יצחק כמהר.ר רבאל
 רוש. מנור נוד בארץ למשיסה נתנונ. השקונ. העל בלי רעל סף הממוג.אכלוני
 אל דברי רבר.ו . . . ראש. עטרת חסר הפש.ט סקלי כבור. שנה בןבה.ותי
 עם רבת. ב.שראל ואם בעיר נחקקו הפצ.הם לכל ודרוש.ם למוצאיהם הםח"ם

 אדוננו האדמה מלכ. כל על הגדול המלך ממלכת כסא המדינהק~שטנט.נה
 מלכותו. ותנשא הורו 'רום שוליימאןשולטן

 האלה: השורות נדפכו הוה האחרון הצרובסוך
 '6ך" כתמר צר.ק שנת ס.ון לחדש 'מים נ' ה' ב.ום הספר זה השלמתותה.
 עד אחר.ם ספרים ולהשלים להתח.ל .וכנו אותו להשלים שזבנו ברחמיווהאל
 אמן. הוואל בב.את ולראות חקרא.ן

 )1540-1539(, ש' קושטנד.נה, ,2, אשר, בן 'עקב לר' ם י ר 1 ט ארבעה12.

 שונצ.נו. נרשם כער אליעוזר ר' שלכדפוס
 Cum -וי1 6,5500: ס.' 1183. עמ' רמש'ש. 286: ס.' 43, עמ' -DDI',]די

Constant.,Schemarja. ". Abraham per Talmud., 
~ocorum 

;dice 
raraquoque Ed. 1539-40 ."[ ;1,ן: Soncino, ;Eliezor -  צדנר, 
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ככןמרקוןשסב

 "זק10י;,"511חReuben ben lehiel by E(litccl 1539-40, )0 296:עמ'
;Ashcnaz;-  4504: ל" תרנ'ב-תרס'ב(, )פטרב,רנ, משה קהלת וו.נר, ש. 

 ראובן ,[בן 'חיאל )מהר' . . . ר'ן בכל מקום מזרה עם . . . טורסארבעה
 ~חרוזים הקריה עם שמר'א. ביר אברהם ר' בהתנדבות ששית נרפס . . .אשכנו'(
 א.ש "ורשם ב.ר אליעזר יר' )על . . . ק~שטנד.נה טוב. מזל בן שלמהמהר'
 חלק.ם: מר~בע~ת(.![ו' )אותרת folio 1540-1539(. )ש' .רציה שנת ו-ל(ש~נצ.ן
 דפ.ם(.ן )126 ה'מ רפים( )135 ןאהע.ו '1'ד רפ.ם( )95א.ח

 צד כל ובסוף במספר מסומנים הגליוגוח רק במספר, מסומנים בלתיהדפים
[ן הסמוך. הצד של הראשנה המלהנדפסה
 עם ג'ל אקך רב" הרב בן 'apy לרבי' טורים ארבעה נרפס: השערעל
 בכל. מהתיור רף זה ובא. פרק זה ובא. מסכתא ין בא' דין בכל מקוםמורה

 אל.עזר המדפיכ.1 קטן יד. על שש.ת נרפס וספר. וספרא ופסיקתא1.רושלמ'
 המלך אדוננו ממשלח תמת אשר קושטנר.נה פה 1.ל שונצ'ן איש ;רשםבמהיר
 אמן 'ר'ה סול.מאןשולטן

 4'ן  יאפוד השן בעלטור.ם ארבעה ושיר חכמה זהבתזרי
 אמן ובינה מהם ודיןמשפט אשאלה ~את ועל בם ואוריםתמים
 אלן גללו.ה יום בשיריחדו ונרגנה לכי רוע"ים יעקבבית

~ye
 אבן זרעה אשר בנוחפר אשר עם נדיב. שרים באר

 בן ,ללמה הצעיר רב.'ם וכן שלמים חכם.ם ~ברלת באזנו נרצע ם. אנ
 ולהיה. טוב מזל כמ'רר השלב החכם אב.לאר~נ.
 רוח "אסף אפנ.1. על דבור דבר ב.שראל ונפל ביעקב ה' שלח ר בד
 .רר ומ'לכ.ם ההוראה מר"מ. בשם. עלה כלבן נתן ~להזרות בחפנ.וחכמה
 ~מלת נסתק.ם במטמונ' נוה במ'רבר חן מצא למישור ההלכות עקוב שםמיעקב
 בקיר פיתו לו רב יריי וההשכל המדע פ; אדני על מיוסד'ם תורה סתריסתרים
 משחופף מתחרק תזרה של כמלחמתה לשונו חית מעורר לחכמ.ם ועדהחכמה
 אשפה ח*ה עליהם נכון ההוראה ב.ת אשר התזך עמודי שנ. מצל חרש צלתחת
 וחדוה בו[[עו . . . בעז האחד שם . . . רב"מ בית שער על שחר כמו הנשקפהלואת

 כרמם שחתן רבים -.a'yl נמיו נאם 1.נאמו עלם של ~בכבשונו ממקומובמקומו
 מחכמ.ם חכם.) ~המה נהם מ. .בשת עד אכזר.ם ס~רר.ם צך.ם צבאות ה'כרם
 על נס,[הדת להר.ם נפשם על עמדו ולשון אמה מכל על.הם קמן רב.ם כיאף
 מלאכי וכננקם מירושלם, ה' ודבר חורה תצא מציון ציונים להם הציבו ה'עם

 ,שם . . השמ.ם[ן מרע וראשו . . . מרת.ם ארץ מוצב לסלם עולים . . .מחנ.ם
 לדעת נתנו אחד מירעה הידם אתנו הם שלמים הגלה . . . יהויכין גלוח יכיןהשני
 במרוס. לעות . . . לאחר כנפים ש-ש לאחר כנפ.ם שיש . . . ישראל 'עשהטה
 תל לתלף,ות בג,. לן עולם הל.כ~ת ההלכות באו'ר' פורח ומנדל הרתקרת
 ע'נ.נו קאו כאשר מה' רצון ויפק ומצא יגע על.1 ננה ונרם אורם בו פוניםשהכל
nyewlארבעה בו 1.מלא . . . והב, אזננו D'~lU וכרקת שהש תרש.ש . . . אכן 
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שמג טוב מול בן שלמהר'וכנן

 . .. לו נאמרו הב הב בנוית משת. כanrl 1 פז נכתם משנתו יקרה אבן כלווהכ
 . .. השמ.ם. אלה. ה' עט לנס עומר החכמ.ס מחנה רגל לדגלו יתגוררויחסו
 נתפזר וכלז פעמים חמש עתה ער נחקק הלז הנפלא הספר בקשת לרובואזלם
 אליעזר ר' האומן רוח ה' והעיר וא.ן לחמו מבקש.ם ועתה פזורה שהללהקת
 .פה מלאכה ישרות מאשרות באות.ות שש.ת פעם להרפ.סו שונג.נו !רשוםבמ"ר
 . , . נ"ע ונמריא כב"ר 'צ'ו אברהם כיר השוע הנכבד בהתנדבות כחמהברה
 להחו.ק ממונו קורת בעובי נכנס אשר . . . בגללו נפשו וח.תה . . . פעל, ה'ירצה
 עצמה במלאכת אם . . . לפנ.ה היתה מאשר השובה עתה לה.1תה המלאכהברק
 מנערות פניהם אנה ור.ן הלכך לכל מקום מורה בעת בה נמצא אשר בחדושאם
 ד1בכ אל מבחורי מחמרים כלו. בה.ר.ם דון [ה חבור של ימיו ומה ט,ב1ומה
'nDWהאלה: הרבר.ם נרפכ1 האחרון הרף של א' עמורעל שמים. רוכב ה' לפני אשר השלחן זה . . . רשן מלא שלחנו תרת .שן 

 שבעה 1' ,ום שבעת.ם מזוקקת ערופה יפה שמים מלאכת המלאכה כליתשלם
 זה ספר להרפ.ס עורנו אשר 1.י' אשה. לקרבן 'יצה שנת אלול לחרש .וםעשר
 ובפרט קץ. אי, ער בתפאר' הקר' ספר. שאר להרפ.ם .וכ11 ועופרת ברזלבעט

 תושע המקרש ב.ת .בנה בימינו במהרה כעת. בו להתח.ל כוונתעו אשרהחומש
 אמן. לבטח ישכון 1.שראליהורה

 תרגום לשונות בשלש 1מתורנמת רש'. מהרב מפורשת . . ....13.ת1רת
 טאווס. 'וסף בכ' ,עקב כ' באר אשר יפרס. !און סער.א לרב וערב.אנקלוס

 שונצ.נו(. אליעזר )כדפוס )1546,, ש'1 ק1שטנט.נה,,2,
 תו .S,~lonlo ecl~ laudat 1]1 .ן lassal~5 118: ס.' 22, עמ'1רמש'ש.

;Tob1ותן55;[נן sed Pulchra ת0ת ;Editio .107.ן עמ' צרנר 
 ,Constantinopoli המעטפה: על כת1כ מ11.אום הכר'ט.ש שלבאכסמפלר

1546AD 5306 71ת. Soncinatis Gerson Beral) Eliezer clomo .תן 
 רש'.. פ.ר1ש וכל. תרנ1מ.ם בל. מנלוזת וחמש ההפטרות נרפסובכופו
 צד כל ובסוף במספר. מסומנים הגליונות רק במספר, D'lel~n בלח.הרפ.ם

 הסמנך. הצד של הראשנה המלהנרפסה
 טוב: מול ר' בן שלמה ר' מליצת נרפסה השערעל
 י"י עם ינפש ממנה נפש משיכת תמימה ה' תורת א י מ ש ד א ת ע י סכ
 עץ ארחות שב.לי במסלולי בלכתו ב.ת1 שם כי הרמתה ותשובתו עלותומדי
 ... שם ע[ מורל מכשול. למ1 וא.ן לא1הב.ה רב שלום בה למח[.ק'ם היאח"ס
 כסא החת lwsll להשאיר אצל אמונה אסן מרוס. נפ. על ונשגב צד.ק .רוץכה

 כאש אלרים בחרדת לעמו נתנה דת אש מ.מ.נו מקרשנו מקום מראשון מרוםכבור
 בב.תו נב.או 'ד על ס,1. [ה אלר.ם חמר הר על רבות.ם אלר.ם רכבמלרנת.

 זלה"ה רש'. התלה מאגר הגדול מהרב מפורשם כתובה הנה נאמן,1כחצר1ת.1
 D~DT' ולהיה נאזן סעדיא לרב וערב. אנקל1ס תרנ1ם לש1נ1ת בשלשומת1רנמת

 ארוננו הכיא1 נ"ע טא1וס .וסף בכיר 'עקב בר' וחכם נבון א.ש לנו באראשר
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מרקוןשמר

 נול' aTNI לאום ומצוה ננ.ד דתם עמור ישראל נר נל1תנומאור

 מ הרבים, את ונכה ,כה משה 1.א1דה ישראל בכנפותיו שכךממשח
 ס.נ בם אלים מרנה מחנ.ם ב.ש.בתו ." צדקות .תנו DWומשכנ1ת.1

 הלא ל.שר' הוראה תצא משם התורה אר.ו' נ1ה1 על ,שאנושאג
 וחלב דבש נחל. ונהר. רב.ם מ.ם פלגי על שתול שרול האשלה' ה1~

 משהכמה"ר ואדוננו מורנו בישראל וגדול שר המובהק הרופא החכםלשוגו
 ." אמרת 1 נל.ון על חקקנו 1כרש1הו וכ.'ר, אמן לעולם שמו .ה. יצ.1דמון

 על.נו הטובה. אלינו כ.ר ולשון לשון כל על ד.וק כהטוחך שבעת.כצרופה
 כרבי פגים ונשואן שמו גדול בישראל גואל השב.ת שלא בערבות לרוכבלשבח
 הר a'~y לנק התזרה רגל מק.מ. סוערה ענ.ה לאום הוא אב בקיסריאבהו
,,ן ברה. ה' מצוחיקראו  1חכמחו אנננו .קרת פנת ובדלת באונו נרצע א.ש ולא תולעת המדברפ.
 שלמת ירצה אפ.ם משתהוה .שראל ולאצ.ל. אר.אל גולת ומסתור מחסהוהררת

 ולה.ה. טוב מזל הריר הרכם מ1ר'בן
 האלה המלים נדפסו החומשוכסוף

 עם העם שמי" מלאכת הזאת המלאכה כל נשלמה כה ליעף התתןברוך
 ל.צ'רה. השץ שנת לשבט"ו

 מלך...עלסררהארשעהועשר'ם לר'שלמהן' '1פ. מכלל14.כפר
 ן פרנס. משה ר' ברפוס )1349(, ש.ט קושטנדעה, ,2.ספרים,

 1,6936: ס' 2372-2371, עמ']רמש'ש,
~lassaltob 

 icura 0מוי51 .ו
[a[ior.eclitio Princeps; ;Edicio --- ,עמ' צרנר ].729 

 צר כל וב15ף במכפר, מס1ממם הנלעסת רק בטספר, מס1טמם בלת'הרפים
 ן (Custodes). הסמנך הצר של הראשנן המלהנרפסה
 נרפס: השערעל
 .. . סיט מלך ן שלמה כמהיר הנעלה לחכם 'ופי מכללספר
 שול"מאן שולטן המלך ארתך ממשלת תחת היא אשר רבת' כקושטנדעהנרפס
 לב.ת איעזר בכה"ר משה המחוקקים צעיר בב.ת למלכו שנה al~wy1שבעה
 ארן ידבר אתן שנת לתשר. שלישי .ום התחלתו והיתה ולהיה. הרופאפרנס

 ספר.ם ולעשת לדשל,מ. 'וכנו הוא לדתחילו שוכנו ~מי שמן. ועץ 1דדסשפה
 אכ.'ר. אחריםרב.ם

 עמוד ע,ע קול1פ1נים: שנ. נרפסו האחרון הצרעל
 שלמה רח, מאת דספר בשבח ומליצה ש.רהראשן

 בשייח וטל.צה שיר השג. העמור ועל a1D מולבן
~DDn 

 שלמה ר' דבר: הם ואלה שאננ'. אפר.ם ביר אברהם ר'מאת
 טוב: מולביר

 מחברת רב-י ג'ל טוב מזל במהר'ר שלמה כמהיר הנעלה דחכם ראהכאשר
 דמלך ץ,רך מסלל שם 1ה.ה הולך יקר 'רח סלך למגאל דברי כדניאל חכםפי
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שמה טוב מול בן שלמהר'נכה[

 ובית הלשון ענג בהיכלי מבקר בקר כוכבי כאור חבטה נת.ב .א.ר ואורדולך
 הצבת.ם מן לנו 'שול ושול מכשול לסו באין י'י תורת אוהבי הוני תענ1נ.מדות
 .שנ.ם. גם חדש.ם לב, תקר. נדגלים המדקדק.ם בקו. עול.ם בשבלים לקטאשר
 יסתחפו רברב.. טאשל' ואמ.רים תבונתם סנרנ' טוב כל מלא.ב עסר.םבהר
 פרח ש.רו ומטה עטו לשון צף בעתו. .ורה אמת באסר.ם התורה צפריבהם
 1.אסר: משלו 1.שאכחמר

 דפ' בה וא.ן היא צרופהאמרה ונ.ב ~1TW שפת אל עם לרהנה
 יופ.. ומכלל ,הב ער'ת.ך ורנרר a'pJy הב למואלדבר.

 נרל1 כרוב 1.הללהו משלו שאת עורויוכף

 בשפתותיך חן pslnlנצב מ,.מתך צ.1ן יופימכלל
  וספרהך תבונתךלב, ודנות ידבר פ. רננותש.רי
 תך ורבר- ניבך ישפהטור שבו וברקת והב לשוןמראה
 באדרתך יגלום  יהלוםרה ברו- שפה זהור חכמה יקרארר
 באורתך לאור יקולתה- ודו- ופרשות רלת.השוקר

 באר1ת.ך ר מעינותפזם כל-ע.- צמאם .רוויתנ1ררו
 ומשענתך שבטך לבך -'ון ורע- מחשבות.ך מו.מותחפרו
 ביערתך צ.ץ 1.צץ.פרח לחמך במטה ללחום.שענו
 ך 1.ונקות.- שפת.ךפארות פר. לשון דבש חכמה חלבובת
 ד1ת,ך שלו- מדבר אל,תעו ננע1 1.ע,ר ים עד נטשוכי

 סלשונות.ך וצחותצחות- בצח- תחחם 'TDn יבאוןוככן
 מנמתך צ.1ן .פימכלל .ח11 הם בעת אל בחורתיהר

 לו ב.נה אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במליך הש.ר בנות ורא.נהצאינה
 ה1פ.ע יופ. מכלל בצ.11. לו אור עלינו. נגע אור תגרה, של כמלהטתהנבגרה
 מתנה ממדבר העליונה הברכה מתעלת בבינה אור אגור דברי אלה.ס.לו
 ונב.אי רועי מ.לקוט יקרות ואכנ.ם שלמות אבנים חלוקי חמשה טור. והבתור.
 אמת תורת משנ.אות ונקה .חם א[ נתיכתם דורך מצבתם קרש לשנן מוריישראל
 לעם הנסוכה דמלאכה אל לקרבה לאהבה שלמה דבק בהם ממתקים חככ,הנה
 .חרוש ידרוש דים כל."

~DlnO' 
 קמ'ח יעשה כצמח יתלונן .חסה מצל בדרס

 ירים עליו אל חננו מורל הוא נם ויבן צבאות, י.י לכרם בספרים בנוי רועמורל
 יבנה או ברורה. בשפה עליות ועליות בית הלשון דקדוק ביסוד יתר שפתנס

 לשואל נדרש הא.כות ורב הכמוח מעט כרמון מלא ארמון מפואר בניןשלמה
 ושבע ואכל רשן מלא שלחנו נתח וכתוב' נביאי' וסדרי ופרשה פרשה כלאותיות
 בלחם י-י, לפני אשר השלחן ~ה אמר.ם יושר יכתוב חפץ דבר. מבקש כלורשן

 חרב חרבו ברק ישון הלשך ארני קרש ושרי נסיכים יין ישתו ילחמואבירים
 אלרים לו ברא טהור לב מחשבי יאורו חניתם מברק אריות ממעונותפפיות
 אלהים יופי מכלל מציון ותמה שלמה שלמה, ביר נכתבה והמלאכהקרוש.ם

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



כוןמרקוןשמו

 של'ש.ה בה ועצן בדד .שבה נצורה וסורה נולה שבנת והשב אורה לנוהופיע
 השיר יושר ההיץ ביום בציון. אלדים יראה בעין עין קין לבער והיתהושבה
 רצון. יה. אמן'זכן שלו שהשלום למלך לשלמה אשר הש.ר.ם ש.ר ח; התקדשכליל

 מתח'ל:זן שאננ' אברהם ר' שלהק1ל1פ1ן
 שאנו. 1' אפךים במהר-ר אברהם כה.ר הרופא הנעלה החכם ראהוכאשר

 נרל1. כרב 1.הלל1הו חילו רב כ. ומהללו הוה הספר תפארת .קרג'ל

 האלה: השורות נרפסו האחרון הצדובסוף
 בחמ.ש. שבעתים מרקקת וברה ,כה שמ.ם טלאכת המלאכה כלותשלם

 בב.ת שמן 41 והרס שקה ארו במדבר אתן שנת אלול להרס .מ.ם חטשהבשבת
 ,.'ל. אשכנו. .עקב בכיר ח.ים הצעיר יד. על נ-ע פרנס לבית משהבר'

 ,וו
 ויניציאה, "4, טריויש, שלמה ב"ר אברהם לר' ם ה בר א כת כר ספר13..

,ן' בראנר.ן. אל11.וא מש.ר האדון בכ.ת נרפס )1552(,שי.ב
 28; עמ' צקנר. - xc; עמ' ALICIEn(la, 1,4319: כ.' 711, עמ'ןרמש'ש.

 בא.כות~ דוא .קר כאשר דוה .וספר 318: סי' 56. עמ' ר1,נטאל, 38; עמ'ר1סט,
 מקום אר ברג. מרינת היה המחבר של מ1לרתו מקנם במצ.אוח1. הוא יקרכן

 מיכל, : . .,ן ב". והרב והאר" אלקאבץ מהר.ש של שכת מקום צפת עירשבתו
 שמ"ב"; בשנת בויניציאה המחבר( )של InTJpr בימי "ונדפס 115: עמ' 245,סי'

 המחכר ,"'ד ש.'כ. הנכנן במקנם הדפוס. טענת זה_ מיכל אצל שסיבהשנה
 242: שם 11-109,: היא שלו השנת"ם כספרים בר.לל ר'נ מיש עייןוהספר

,,,יח'ב210.ן
 נם מספר1,ן,)361(: בס.מני זום רפים( )שס.א באותיות ~a'JelDהדפים

 הסמוך. צד של הראשונה המלה נדפסה צר כל ובסוף atJ~1Deהול.ונות
 נרפס: השערעל

,ן אברהם כרכתספר
 מקום על מ.ם, אל. פתוח שרשו השהם, ואבן הבדלחשם

 .דים נט.לת ברכת,
 והלכות. וש.ט1ת נרגלים בפלפ1ל.ם הברכות לסרר סמוךבשחרית
 ר'נ.ם ,:מאנת משלש 1.ותר מתנלנל.ם דבר.1 סופו 1YT מראשו הספרוכל
 טוב מה ש*1. .חדד גדול l)'Ya בו דלומד וכל עולים, דספר בסלםאחר.ם

 בלשון בףלום, ג'ל אליהו תורה ברברי אלת נגלה בו גורלו. נעם ומהחלקו
 שאלת. על תשובתכן, בני 1.אמר בבחרותו אל.1 וקרא ויהלם ספ.ר כנפךדקדש
 אברהם כמהר.ר הנאון השלם החכם הלם הנקרב זה בספר הוא ממג., תעליםאל

 עברו דינים על אחרים פכקים הרבה חבר גם שלום. אוהביצזו

 בינוי
 חכמים ובין

 הנרול הגלאור מורע ג'ל צרפת' w~llnu שלמה כמהריר הגאון הרב בןורבנ.ם
 .זל. ז"ל רש"מטר'1'ש
 לפ ש..ב שנת בראנדין אלו1.זא מש.ר האדנן בב.תנרפס
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r~w טוב מול בן שלמדר']כ:[

 ההקרמה ואחרי המחבר: הקדמת נרפסה א' צר נ' רף עד א' צד ב' רףמן
 ספר על חתמו אשר ארצו' מחכמי )(ן5( והלצותיי חת.מות הן .אלו אומר:דוא

 צרפת,. טריב.ש שלמה בכמהר'ר אברהם אני חברת. אשר אכר'ה'ברכית
 מככ.מ.ם הם כ. להור.ע נכתבו אך 'דעת.. ברא. א.נ. על' כתבו אשרהשבחים
לדעת.'.

 המלצות ט"ו נדפסו בכלל( )וער ב' צר ו' דף עד ב' צר נ' רף מןואח'כ
- הדור. )אונ, מגדולי הסכמות וב'נ'הן)הככמות(,  הואונ.ם חת.מות הן ואלה 
 .זיי'א דא.ינא עור.אל א( בספר(: TDD7JW )כסדר הסכמות.הם שנתנווהחכמ.ם
 שמ. חתמת. ב( ונומר, וכלביא כארי ינץ כרע שנת . . . 1'ל שלמהבכמר
 ולהיה." קארו אפר.ם כמה"ר השלם החכם בן .וסף הצעיר )אס נ( סבע.;''צחק
 בנ.מן מהריר בן זעיר הלוה' אל.א אנא ה( ~zywtv בן אברהם הצע.ר נאםר(
 N~lyr 1( יצ'ו, ירושלם. טוב .ום בכמ'ר אברהם" הקטן נאם ו( 1'ל.הלו.
 מחכר. הצעיר נאם ח( זלה,ה, הכהן דוד כמהריר בן כהן שלח.ה חבר.אדמן
 נאם י'א( טוב. מול בן שלמה,, .( .שראל. .עקב נאם ט( מטראנ.," אהרן1.ל
 הקטן ושם. י'ב( ממ.1.תרא. ג'ל שמואל בכיר מנחם כהורא וכרע כחו"אזקיף

 רוד בכמהר.ר תם', י'1( ג'ל, הל.. .ח.אל בכיר משה חתמת. פהוהצעיר
 ברבי יעקב,, חלק ואיש תם א.ש נאם י.ר( ולהיה,.התא

~DT 
 זלה.ה

 מתת.ה ב.ר דלאקרוט שלמה ונבוך הטרור ט"ו( .רושלים, א.ש פולקאשכנז.

ולהיה.

 1""לצו". ג'ל:"
 יוקד "רן ש. וחותן, ה"ור' .ירוד "חגר VJD אגרהס הר.ר קב;-אה' '!ח1 ' י"
 ג'ל yia .יחק הרר ריי .ומורי בשמו: אהד.ס ד3ר.ס יו"ד. .ג.ת והגורו הגא "שרקקדו.
 . . . ;לידס'רען

 ירוך' .שלחן 'ועי', .בית מחגר הגאון "עריס-בוא ב"ר ',ק. ך'"
מקוק'. ,.גסי

 אבהו רבן, 'מ' בקוד גקו)קסא)"')א "ע~רקס 'W'y-רב גן אברהס"ר'
 ay .49' 127, ב" "'סל. ע" -"ירו'.

 ק5סאל'~ון "שה ר' ק, ס~גהק תלמ'ר דל~'-היד 3)'מן 3'ך אל'ך.,ך'
ps'שלמק ור' קוקאל' אליה ר' הרברס גיבחו דע,')1 ומאד "ורח': אל'קו ד' 'ד' ;ל י'ן 

-ס'ר','1.  172-171. ;"' 368, ס" ג'ל, ;" 
 ואחר ו"5ור"ס מובדק .רושל"'-רג טוב '01 ב.ר אגרתן"ר'
 תורה הרג'ץ אשר דורןס)דול'

 3קוקס)ס')"
- "ודח'. אבהו ד' קל תלמדו ~ך'ק  "; ,,3'" 

 47. ית' 119,""
 גד;'ר "ילו שקן; קאע"'ל'א "חב"' י,גדק ""דאן'-רג אהרן"ר'

- ה"ג'.ט. הרב א3' 'וסד ר' אח'ו ;ס 'חדאודר')ויול'  ;13. ;ס' 290, ס" ק'ג., ע" 
 טוב-ע"קקרסת,ססה. "זל בן עליה),ר'
 "5ר ד"ר בקוש")ד'נא: ה,א,ן'ס ס~ד~ל' 'ח"א-אחד דור גיר תם"ר'
 "1'ת. ד"1 תס'.אד,'

 )דע"
- "ן'ג. 1'ן'צ'אן 'קד'ס., .תמת מק"ן גילק  ;"' ד~ו)סא,, ;'י 

 מאד. 'קד הוא הוד הקער 2027: ק"396,
 אח ע,ל)'א ג'ו,ג,ת ה)ה') אער האריר. הנאנן 'וסף-הוא גרג' ';קבי,ר'

 הה'לוק'ס.. .געל או .היצלול. ונקרא ;צום. עילעול הליסודדרך
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כהןמרקוןשמח

 ט1ב,זהנרפסה מול ביר שלמה ר' המלצת היא11את
 ן - ב, צד ה'דף

ו ו1  בכל אברהם אתברך כאשכול שלמותילה
 5ל, בה היא אחתוברכההציב לו תלמוד אשעט1ד
 ,שג כל שפר ספרקר.תצובאות מריאות מאותושלש
 כלשל מןהשן האהימן ברכת )א רבקח כלהרב

 ולתקורה לתי'ה ווורה .שראל ואת שמעה בעה ובעה ומדע השכל בוורררע
 וזרועו קחזקה ל'רו אנה האלקים 'לך המגלך לררך צרה לא אשר הרהירו

 הלכנת פאו.ר פורח לתלפ.1ת בנני סנדל שנע.ר מאר.ץ ב.' לו לבנותהנט1.ה
 אתים ר.נ.ם.ברוב מאות שלש על לשונו חנית ועוררערוכות.

 ואמ.י
 מערכה כח

 'תרה רבה nam אהרה על.ו בדגלו לו שככה העם אשרי מערכה.לקראת
 רב.ם וכן שלמזם חכמ.ם 1רחשון לשון חרב ונרן ות.ק 1ת.ק עת.ק לו.;~רעת
 עלומ.ו מ.מ.1ן".מ. .כזבו לא היים מ.ם כאר קריש'כ אלק.ם במחנהסובב.ם
 אב'רהם אחה,,ה.ה רוה וגן עדן )1ה במדבר המדבר מן עולה לראות בשמ.ויזלו
 רב.ם בשער.ם,,,1אנחנ1 נודע ותודע במראה וההוראה הפלפול ארץ את1.רש
 על .שור למ,ה1ר ההלכות עקוב שם .עקב קהלת למורשה נתנה לנו ה' עםעתה
 וכל ה' לעבר צמאים להשקות פיו מעדן יצא ונהר שנ"י מתולעים חילאנשי
 חכמ.ם ,~פת. נצח"ס ח.ים ארץ תהלך לש1ו1 תחת וחטאה רכש נחל'נהרי

 אמנה ונם אטנה לראש ופנה למוסרות אבן הוא צבאות ה' מלאך כי.שבח,נה1
 וכדכודים בתרויש ממולא בטנו וכד"ר, בשריר. נאונו לשונו anr עפרות מנהמ.
 קלפו' יזרוק חוכות לאכול מתבן בר ולברר ללבן חדודיה יקריס קר.סלא

 צופים וגפת דבש מגויית רדה הארי לב לבו קרב 'בא ה' אוצר עולם אוראורו
 אטרי ספר על נחכר גרבר ';בר ה' במלחמת 1ח'ל.ם נשנה ויקרא אמררצ1פ"ם
 דאפרסמונא 1נ1.יתו צלוח.תא נ.ה1 הוא יפר ומ. בכל.1ת'1 רעץ DWl~נועם
 יהי שמד זה צרפתן אכרה' מהר.ר עמו בני בריכת הוא הלא שינגא ברשיגגא
 lpOJ~' וחרזה עוז אשר עמואלקיו

 ומררנו' קמרע מכלם נכלם רך אני ואולם

 הכבור 1STSf7 ומה ובשר לחים א.ן ובכית. אתי מ' א.ן לאחרית. אבינה נחהב
 אריות התורקישערה מלחמת משיכי רברבי אשלי בדבר ושר מ"לך אחרוהמלצ'
 האירו כתרשישאוישפה קדוש ופה בסיני שעמדו פנים וזכוך אור האמנםבחבורה
 ער א1ח.ל יא בה אלך ררך לי להזרות לפנ' בהיכל הטהורה בטנר' פנילעבר
 לו ויתן מורה 'עטה ברכות גם אבוש ולא מלכים נגד בעדותיו ואדברהבהם

 השלם אב,,החכם לאר1נ' בן שלמה לשון וככר פה כבד נאם אבריהםבר.כת
 מזלמה.ר

~TD 
 ,להיה.

---------- 
"ן,

 האלה השודית נרפסו הספר של האהרון הצרועל
 שפיך אמרי המקל הספר מזה השם הוא אבר"הם לבר"כת חתימה היא,את
 חטשת שנת השוו לחרש עשרים שליש. יום וחכ1רו הספר השלמת ה ח י ה1
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שמט טוב מזל כן שלמהר']בטן

 טמשלת תחת רבת' ק~סטנט.נ' פה עולם לבריאת וארבע ושמונים 1מאת.םאלפים
 הכזלל החכם 1כב.ת מלכותו ותנשא הורו ירום ID'~lD סולטן המלךאדוננו
 המדרש ב.ת בנה וזהבו ובכספו 'שראל על הנ;.ד ההלל את עלת ;ומר.ןא.ן
 אר.אל מנולת תורה תשתכח רלא נעכיר לל1מר.ם הספקה 1נ1תן ולאל בכה.פה
 המנן משה כמהה'ר וקצ.נ' ארוני יריה מהמלך הרופא הוא דאל, לצתן .באער
 על זכה 1טולנלין עולם כ.מ' כנפיו תחת לחסות חרר.ו הטלך הב.אנ. אשריצע
 אמן. לעד עומדת וצדקתווכא.יד.

 בחדש בראנד'ן אל'11'ז מיסיר הארון במצות המלאכה זאת השלמתותה'
 יריה. רונא פרנצישקו מיסיר הדוכוס ממשלת תחת חר.ש ש.ר לה' ש.ר1 כשנתאלול

 ווניז.יהפה
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