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 הגדוליט בשמות להרבות, דרכי שאין חראשון בחלק דעתי גליתי כבר אטנה אם ! יקרקורא
 זצ-ל "יד-א הגאון הזכירם שלא טה קץ, אין הרבה מפריט עוד להעלותוכפרט

 כאן למלאות מטרתי עיקר ואך בהסרו'ת, ויחנו בעוצרותי"ו וחתום עמרו הכמוט מטעםואולי
 נספר זכרון ול-ה ה-א הגדולים בום שמותם המחגר הם שהביאם הגדולים מאלו המפריטגומות
 במלק כאן באתי כן וגלל בכת"י, עדיין שהם או לאור יצאו שכגר חבוריהם שמות "תב8-ב
 הגאון בסטרי ובפרט סופרים, פליטת בקן בח"א עשיתי וכאשר החסרון למלאות טפיי-ספליטת
 ק"ק מולדתי עיר לכביר חת גם ואף ויוהר, )ר"ג( חיי"ם וביית למספר שעולה חמהברתידשא
 ויוקריי רבניי עירי תכפי ולתפחרח לההלה לווט ארוכיט לחיים  להזכירט הרשתי ככרקראקא
 ח-א, בשה-ג זכרונט והעליתי הז4 היות ער קרמיניות דורשי בספרי זכרונט בזכרו ילפ*ותפ
 על וולדו עצורות חדשית והרבה הטפרים במערכת כאן חבוריהם שמות גם להזכיר גאתיועתה
 מרוטזיט המה קראקא הכמי ס, על *( כזה כוכב שתמצא וכ"מ עי"ז העברית ליסרטורודי

 - אחרון. לדיר לזכרון, להםוה"
*

--7 
BE ץ7-י--= * 

ספרי"ם אמערבתוכלימת
 וריני' התפלה פי' אבודרהם,*(

 )ליסאבון העבורוסרר
 נשספו שלאחריו הדפוסין ובכלרנ"א(
 במה פף כופל דפין ב' המרפיטיןבשנגת
 תשלום נדפס נם העכור, וסררמדליקין

 יוה"כ עבורת סדר והוא אבוררהםס'
 : תר"ס( )ברלין פי'עם

 המקובב להרבאנות פרקי על פי' עדלכפ, אבדוקג(
 : תע"ם( )דו"ו הכהן בנימןמו"ה

 הכהן ק4נימוס יר' בוחן; אבןנ(
 )דו"ו קלונימוסב"ר

 האדם שיבחן הבחינה שער והוא1*1(
 ואהבת הבורא לעבוית עצמו וירגילבהם
 ונרפס יפות ומליצות בחרוזות מסוררה'

 : לח"א פי' עםנם
 בהם"ם עמנואל יי לר' דקדוק על בוחן, חבן7(

 : עמנואלמחברה
 הריב"שעשו"תי מהתיהר לרבינו בואו, אבו"(

 : רע'אסי'
 שלמה בן מנחםי לר' לה"ק שרשי בוהו, אבוזי"1(

 מ"ץ ובהנה שם עה"ב מוב שכלבהם"ם
 :ע"ש

 יחייא אבן ייסף יר יחייא, אבןי(
 נרפס מנלות ה'קל

 : איד( )ד' גדולותבמקראות
 מדוית נו"ב עשי"ת חפץ,אבני

 : ם*ך יו"די-

 ליזר מו"ה להרב קודש, אבני *(ט(
 רום*ץדמשק

 ושו"ת: שיפות : תקעים( )ווארשאדקראקא
 מכיר ליבינו רוכל, אצמתיו"י(

 הנפש והשארת תחה"מ עניניכולל רש"י שלרכו
 : רעיו()קושטא

(hsטומר באסן ישעי' ימו'ה ר"ל אגלי 
 ישרא סויה ובנובשיר

 והרב לחם פרורי בשם עליו פי'עשה
 הי' דשניהם עליהם כתב עונב קולבס'
 מאוד ומפליג ישראל זמירותנעימי

 : ע"שבשבחם
 משלי על יקר פי' ותמהך, אבןי6-כ(

 )שאלוניקו חזןלר"ד
 דור.: חוזה וע'תקם(

 ?ניעות עניני אקרקש, אגררזינ(
 כ ש"ו( )רומא ירמב*ן'

 לס4 התנצלות הרמב'ן, אגרוףי0
 : תקפ"א( )ווילנאהמורה'

 ומכתבים שי"ת הרמב"ם אגרת'י(
 ע"ר()קושמא

 הרבה עם לפטיא בעיר מחדשונדפס
 :הוסווה

 האטעה מעקרי מהנ"ל  מזימן  ולגרועע11
 צדקנו משיחוביאת
 : שפים()באסיליאה

 מעיר יי'א הומים, אגרתסי(
 בהפ"פקרדינא

 אוהו מיתלים ויש : שים( )קושטאקרניים
  פשום  ליה רא" וקצת ברוך ברלרוא

דנזכר
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מפרי"ם אמעינתפלימת188
 ובעד מולכו מהריש הרב שםדנזכר

 : לו קרםקרניים
 )מיץ רה"נ יתשובת רש"ג אגרת'ו(

 רב אגרת וכןהרל"ג(
 שבע"פ הירה השלו' כולל נאוןשרירא
 המשנה ומדר זמנו עד הממורהוטהר

 הנם' כללי והתלמוד התוספתאהברייתא
 והאמוראים ההנאים דורות המדרשודרכי
 ומנהני הגאונים דורוה סבוראירבנן

 הר"ה( וברלין שכיו )קושיאהישיבות
 הרל"ו( )טאינץ מטמונים חופש ס'ובהוך
 שו"ת צדק שערי בס' נדפם מזהוקצת

 : יוחסין מ' ובהוךלהגאונים
 פרונינצא יהכמי הרשב"א, אנרת5"י(

 הקס"מ()לבוב
 : הרס"ב( )ווארשא הבררשי אנרתועם
 תשובות כייל הקנאות, 314ישיןיט(

 הדורחכמי'-
 ה' ומלחמות נבוכים המורה נונידון

 : לייפצינ( )ד'לבנו
 הס"ה המבורג נימוי ר"ר אורות דינו ובית הח"ץ, 314ררזיט"נ(

 מרנליו' יכיהרי'ל המליצה, אגרה"( : סי"ח חיץועשי"ת
 : ראשית יקרכןתואר פרי שו"תבהם"ם

 טוהר"א יהנאון שלדוקין, אגרת33(

 : ג"חגיטין
 יונה ליבינו הרזשובה, 314ררן3נ(

 עניניגירונדי
 :החמיד לריי היראה ס' והוא ומוסר,השובה

 ורא"ם הסמ"ג על אליהך אררת3ז(
 ישראל אליהולמו"ה

 : הקפ"ח( )ליווארנא לאבייודרשות
 חיד"א להנאון דרושים דרך, אדץבדןנס(

 שפה ס' עמוואהו
 : הקנ"מ( )ליווארנא הנדה פ"אחת

 תקפ"ז(: )פראג נו-בי בעל להנאון דרשית צידן, אהבתן3ו(
 לריי הראב"ע עי פי' ייסף, אוץל3ז(

 הוך נדפסהספרדי
 בשם נ"ב ונקרא טובוה מרנליות%

 : פענחצפנה
 מולכו לר"י שו"ת ידמף, 14זץלמה(

 בהם"סמירושלים
 : תקם"ז( )שאלוניקי גבוהשלחן

 בספרר נזכר חידשי להנאון תהלים על ידמףן לידללכס(
 : ע"ש דקכ"נ לאדןככר

 הספרי על פ" יןץדדה, 114ץלי5ט'ד(
 נאנרהלר"י

 : תקפ"ג()ליווארנא
(hSעל שיפה קאשמרו יעקבו 14הלי 

 נדפסו. גם ביצהםם'
 : חאגיז לרעי קמנות הלכות בא'חידושיו

 אבילה די יהר"ש שמוואל, ארזן5נ(
 בהם"ם תע"ה( )א"רו

 או"ח בעל של תחנו נזיר על תורהכתר
 : ב'בזווג

 עין על וח*' הנ"ה בלים, אוצך5נ(
 מהר"י להנאוןיעקב,
 דית ייישים יוסט, אוצרות *(יד( : זצ"למברלין

 יומףלהנ"מ
 : וויען( )ד' קראקא ראבד"קענניל

 המינים תשובות a~rlyn, 14ור5ס(
 ספורנולהריע

 : תקכ*ם()א"ד
 מקליווא הנם בענין הישר, אור05

 : ישראל אור ט'וכן
 הרם"ה שו"ת כולל עריסים, אדך5ז(

 : תקנ"ם( )שאלוניקו ופ"א שה"שעה"ח ב"י מרן דרשותו

 והוא ח*ד"א להנאון וץננדז, 581714ח(
 מוהר*א הרב כפיבכ"י

 אנרות מפרו בהקדמת )אבר"ך(כלפון
 : ע"שחיד"א

 עוללות לבעל לקויים, 14דר*וץ5ט(
 : הקיל( )א"דאפרים

 המומר ס' או 4בזייעם' 4ידרוץדךזמ(
 למי נודעלא

 הנראה וכפי לנו הניד לא שמוואת
 צ"ע ואך מהראשונים, לא' היאסהוכו
 פקודם עוד מחובר דהוא בהקדמהמש"ש
 הרסב*ם שם דנזכר אחרי הרמב"ם,ופן

 מומר ס' דזייבז, 14דרדץדוןטס(
להרא*ש

 במצוות שפ"ו( )בש' שנית פעםונדפם
 בלא ונם בלה"ק תיו'מ בעלהנאון
 השבוע לימי והלקו בווינא עודבהיותו
 שהעם אחרי ב"ש וקודם ביומו יוםדבר

 החזן יעמוד ותפילין בציציתמעוטפים
 "עדה, בל עטו ואתו רם בקולויאמר

ובעל

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



 188 צהספרי"ם אמערבתפליפת
 שיק. ליום פ"א עליו היטיף תיו"מונעל

 הקום"ה ש' בוויען מחדש נדפס)ואח"כ
 לח"א(. לנפש מרפא תי'עם

 יימי' ישעי' על וחומים, אורים5נ(
 עראמהלמהר"ם

 נ"א(. פ' וח"ב שם)עח"א
 לחרש ותיקינים ח"ה אמת, אוהמנ(

 קונמרס ובמוסורבה
 לר' ההפלה לסדר הניה קדושהסדר

 : שכ"ה( )שאלוניקו בנבנשתמאיר
 תוך נדפסעייאש לר"י מילה ה' על ברית אדבמך(
 : תקי"ח( )ליווארנא יהודה בני שו"תס'

 מנין על שיר לרם"ג אדך,ידוןמד-3(
 : תקנ"א( )דיהרנפורט שבתורהאותיות

 וליקוטים פ"א על אליהן, אזודעם(
 מוסר שבתלבעל

 בירושת'ו: מחדשנרפס
 תרכ"ז(: )אדעסא ?הראב"ע ומאחך ס'סו(
 הוריות על תרעא,מהדו"ב אחורי5ו(

 על דורו גאוני עליו שתפסו השנותעל ותשובות חיד'אהג'
 דברים בס"ס נדפס יוסף שערספרו

 :אחדים
 עקירה על אהבים, 14ילרן5מ(

 : הרכ"ה( )א"ר אוליווירה דיהריש להג' שירע"ד
 על קצר פי' שלדתה, אילוץמס(

 : תנ"ב()פפד*א לננלזי שמעון במויה הירש נפתלילמו"ה וליקומיםהמ"ר
 סרר על מחובר כנרגלות, 64יובןה5ן(

 במליצההאותיות
 ובח"ב קס"ו מ' )ועת"א עונקרה יצחקלר'

 : שם( ס*ץ ובהג"ה ע"בע'
 מעשרת יינים תרניו אלדר63(

 : הקצ"ח( )פאריז ונדפס חוליןריש כתוס' הובא הגאונים בימי לבאןטשם א' שבאהשבטים
 לבעל אכוה על פי' זוטא, אליהו33(

 וליקוטים מוסרשבם
 : נאחדהוא "אולי אליהו אזור וע'ל הקייז()א"ר
 תאומים מאיר יר' רבא, אליהו3נ(

 לבנו יוסףוברכת
 : תקיז( )זאלקאווא פמ"גבעל

 תיבות מאלף בקשה ביית, אל"ף3ז(

 בית בשם ג"כ ונקרא בבי"חהמהחילות
 רב"א תנא נהם"ם הלוי לר"א והואהצוי
 טעח"א מהרא"ם תלטוד מימניםהנ"א

 : קם"ט(א'
 על השגות אל5 כילל יי ה' מעשה בעל יהנאון כסף אלף '(מ(

 : ע"ש האלים בם' הובא ב"ימרן
 מס' עי )נגאה( יהורה אלפיגי(

 )ליווארנאשבועות
 :תקנ"ד(

 נדפם ממורה על פי' לחמדתה אםגז(
 הטחנר שםבלי
 : הקס"ו()מנסיכה

 )פפד"ם להראב'ד רמה 4יכןדנןק3ח(
 :הרי"נ(

 ברוך)עסה"ד(: כר למהר"ם ו,אסדנדרן3ט(
 קשות מלות על פי' בינון ולכמרייס(

 יששכר לר'שבזיוור
 : שע'א( )פראג פהחי' במו"הגער
 יואב להגים שו"ת Dp13 אכןריס6(

 )ד' סט"ראבד"ק
 :מונקאפש(

 מלות על מהורדה אכטרדתסנ(
 במהרחטורוה

 : ת"ח( )לובליןלייטמריץ הלוי בריי וואלף בנימן למו"ה א"כבסדר
 ותירושי דרשות הריקין אנפין טסג(

 : נדפס ולאקידש
 כל כולל ז"ל לרש"י דרזייזרי ושכטוריסד(

 ושו"ת נדה וה' חליצה ניטיןומנהניו דיניו השנהמדר
 : מקרוב זהנדפם

 חתן משל, על ןקועקךןי 4סכמיךיר *(סם(
 : הק"י( )נייוויט-ז"ל בירך זרע בעל הגאון של חתנוקרענניל מוהר'ל זקניי

 ן הגארניכש, אכ:יפרזסי(

 שו"ת כולל
 ביןשעברו

 ההפיסה וכללי ח.מ ובעל העשלהנ"מ
 שמכר כסו סכיה הסם"ע מס'שנשמטו

 פנים לבעל ש'ם וליקומי סקי"זשם
 בהנ"מ ליב ארי' הנ"מ ע"י נדפסמאירוה
 הקם-ו(: )ביאליסמאק טיקטין אבד"קמרדכי
 )ברלין מבריסק משה בר'י אהרן מנחת הנ"ה עם משיך ליושנךמז(

 :הקכ"ז(
 קבלת כמףן עיקל כקאת: 18114בעסח(

למהרוצ'והאר"י
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 : תקס"ד( )קארי'ןלמהרחו"ו

 ושו"תי ש"ע פי' אבן, מדרי 44רבעהסט(
 משה מו"ה ובנו מא"ד רוקחלהגמהר"א

 : זלאמשובאבד"ק
 בכור יוסף פינינו ו2קופוה, א.יבעט(

4ש,ן  . 
 ממודינא ליי"א נדהם, אריט6(

 חקר או משהומלחמה
 )לייפציג( עריו השנוה )לרמח"ל(ומקוגל

 : הרם"ו( )יאהנמברנ לח"א וצינה מנןוכן
 אימת מ' לח"א בווארשא נדפםנם
 : איי עלמפגיע --
. סמה נעהמ"ס נימו לס"ד דת, *1444ןעב(

 : הע"ה( שני(')לונדון )כוזרי דן
 מירוס ספרי ננד צבאות ה' קנאקנאת1ו

 : שר"י חיוןנחמי'
 ריטב"א רמב"ן חי' בולל ה', אשיסג(

 t(p~pn ע, הטפר, 'אשכול;1(

 דראהביטש(: )ד' המירצרור
 למו"ה _עתית ענבים, אשכול *(עס(

 אבד*ק נרינפלד בר"ישאול
 קראקא דק' ודיינא דרשן ואח"זראווא

 : הקצ"ד()ווארשא
 חי' )אופנהיים( אברהם 14שלעו(

 מלוקטיםדינים
 נומפית שו"ת נם אחרונים ושו"תמפוסקים

 ב' מערכת וע"ל תקכ"ם( )איד באה"םתוך
 :מי"ז

 : נ'( )מ"ביחזקאל וערש*י נ"ך עיש.י גדול, אשלמ(
 ראבד*קעננל, מוהר"י להג' ז448דרייי2א שלצדדן *(עה(

 : ושו"ה חידושיםקראקא,

ב.
 נאגרה לר"ח המורה, עי 21אור6(

 שאול ר' שאלת בס'נדפם
 של"ד(. )דו"ו אנרבנאל מהר"י ששאלהכהן
 וד"ה נחמי' לעזרא הרלב"נ 21אד341(

 1 מכ"י בקראקאנדפם

 )לר"ם דעת ובילי מהלך ע"ס לנאדרנ(
 )פיזרו הבחור מר"אקמחי(

 :רס"ה(
 להג"ם המצות ע"ם הרד-ם לנאור *(ד(

 קראקא אבד"ק טייזילשדו"ב
 :ובווארשא

 ופרשיי עה"ה ה' כברו ב2אדריב[ *(ס(
 להגים שס"ד()קראקא

 ר"מ הנקרא מקראקא מענדל מנחםישעי'
 כ"ה ושמ"ך קראקא אבד"ק אבינדורשר'

 נקרא מקומו ועל משיח"א ש'מנחם
 כי ול"ר הנה לבא השל"ה, בעללהגאון

 : הצבי כאריןנכסוף
 אנדות על למהר"ל הגויה בנארי(

 : חש"ן( )פראגהש"ס
 מו"ה להרב או"ח על הימם, בארז(

 )א"ד הם"ז נכדישעי'
 הצ"ז( )א"ד ממיקמין ולר"יאשכנויהע"ז(
 משה 1ff1D: להרב אבלות וה' יו"דעל

 כללי חי"מ ועל הק"ו( )א"דפרנקפורם
 ובש"ע הקכ"ד( )א"ד מינו ודיניהפוסקים

 זכרי' לר' המה האחרוניםמדפומי
 : זצ"למענדן

 מרומנבורנ למהרים יץיימ ביב[ 21ארה(
 : עסה"דכת"י

 עשה"נ ושו"ת ש"מ על שבע, 21ארט(
 )דויו הב"ז יו"דח-א
 :שע"ד(

 עוז מנדל לבעל ולארדון וכדאייו"ד(
 ע"ה: כ"ה אות וע"ל כ"יו

 דקדוק על הבחור להר"א ד:בדץדך,יו"ר-נ(
 : שי"ז( ומנמוכה רע"ח)רומא

 פי4 עם לבדרש"י עולם, 21היני2י6(
 : ישמ"ת( )פראנתיו"ם

 דלמידונו לר"א הדרן' ב2דץינרצינ(
 : הקצ"נ()וויען

 הרי"ב(: )נערץי ממודינא הי"א המבלה, ננוץינרצינ(
 ה' הרמב.ם עי לעתים, בינהיי(

 יונתן להנ"מיו"ם
 : תקנ"ז( )וויען או"תבעל

 עם המאירי להרב פי' אבדרצ, 21יוןסו(
 כולל יקרההקדמה

 בתוך נדפס ואמוראים התנאיםשמות
 לחיים סמיכה לבהמ"ם חיים דרכיס'

 : הקפ"או)שאלוניקו
 יו"םי וו ועל גיטין 'ה' עי אהרן, בגירן '(סו(
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 רובין אהרן שמואל מו"ה להרביו*פ
 : קראקא פ"ק ומנ"כ קארמשיןאבד"ק

 על ממודינא לרי"א והרדה בירצ4,(
 שציה( )דו"ו יעקבעין

 ספר בשם יעקב העין עם אח"כונדפמ
 יהודה לחם בית בח"א הסת' ום'שהבונה
 יהודה לחם בית דס' מ"מ הוא הע"יעל
 ע"פ הש"ס אנחות על מפתחות רקהוא

 : תם"ה( פראג )ד'ערבין
 בענין יעב"ץי לת"נ הוא הסופר, יהונתן ביתא(

 תקכ"נ( )אלמונא הידועהמחלוקת
 בם'ם נדפס עה"ח המדרש, ביוןיט(

 אליהורוה

 מ .נ11 1'7גי':':ג בית,ה"יוצר',י .("
 : קראקא פה כ"יהברית

 שו"ת חלכדוע, נכאון 22ייעכ6(
 קדמוניםסנאונים

 : פפד"מ בק' מכ"ינדפס
 ושרשיים כללים ולאוצר, 22יון *(ככ(

 בש"ס ערניןע"פ
 : ענניל מוהר"י להג' וירושלמיבבלי

 ולמוד ההשכבה סדר כמנדותם, וליוןכג(
 )ליווארנאליאהרציים

 הוא ואולי ז"ל, חיד"א לנאוןתקס"ב(
 : הידק אנרות בם' הובא מנוחה בריתס'
 : )תצ"ו( עה'ת שמואל, ב2ירצכז(
 ושירים הש"ס כללי זקבימן 22ןכה(

 : )שאלוניקו(אבולעפיא
 : קראקא ראב.ד עננילי יוסף להנ*ם ב"ח שו"ת נפוררז, 22ן *(כן(
 למו"מ ס"ת כתיבת ה' יונדץ, 21ניכז(

 בהם"ם לנדסופריונה
 : תקפ"ב( )פראג צדקהמעיל

 תנ"ך על אברם, 21ריוע לנעליכמ(
 בעללהטקובל

 :בווילנא מכ"י נדפס )אזולאי( לאברהםחסד
 סי"ב: ר' אות ע'ל רבדך בנראעטירצכס(

 ח"א ומוסר חכמה ב'ח 1[22רייע, *(5מ*ו(
 וח"ב הפבע חכמתהוא

 פנחט סו"ה המקובל החכם להרבבמוסר
 ע"ס עצו מעם בהניס מקראקאאליהו
 נעל של תלמידו והי' חציריםמשנת

 לונדון2 יליד ה" כי מלךמקדש

 הילקיפ על פ" אברהם, הריוןי6(
 להר"אשמעוני

 הקני: חבר ס' וע"ל ת"י( )ליווארנאנדליא
 לבעל מליחה דיני נמלד[' וברירן5נ(

 הר"א ע"י נדפםתיו'ם
 עם ואח"כ תל"א( )ש' קראקא אבירליב

 : תרפ"ו( )ווילנא לח"אהוספות-
 ע"מ והג"ה פי' עדלמן ביריון5נ(

 והשמטותחפירים
 נדפם הברית שומר בשם נקראבסופו
 נדפס ואח"כ : תקמ"ם( נש' דוד לבבסים

 : חסידים ס' עםכ"פ
 מיד הקמן, השמואל ברייתא5ז(

 : כ"פ נדפםהעביר
 תקס"ב(: )שאלוניקו מס' קצתי ע5 אדרת ן' יר"ם כמשה, תישך5ס(
 גאלאנפי יסהר"ם משה, 22רךי0

 תקס'ם(צ)ליווארנא
 החמיד מ"י תום משולשת, בורכה15(

 הרא"שתוספי
 וטת תרב"ב( )ווארשא ברכותושמט"ק
 מעות שמס"ק בשם ברכות חי'שקראו

 : בידםהוא
 תוספי משביר, לראש ברכה5"(

 עם להוריותהרא*ש
 : תרכ"ו( )וויען פי' עם הוריותהירושלמי

 ואסף המחבר, יהנאון. יוסף 22רכ2ייט(
 נאונים מחי' טהוראיש

 הנדפסים והאחרונים מהראשוניםושו"ת
 בפובו שחירש מה ונם כ"י הרבהומהם
 בשם אהרון קונמרס ובסופו ש"ע ד"חעל

 ותקל"ו( )תקל"ד ליווארנא ברכהשיורי
 בשבתו ופרבין חברון רבני בהסכמתנדפס
 לתהלתו חקר ואין מגדולתו ממאהתרי
 השנות עשה כרמי מהר"מ והגאוןע"ש,
 ע"ש, מרדכי דברי במפרו והמהעליו

 עליו השיג מאשר מציל הואולעצמו
 מקומות ובשאר סי"ד או"ח בנרכ"יוהסה
 דן כנגד רל"ב גי' ברכיי ספרו)וקרא

 שהם ע"ב ס"נ ב"ן ס"ה ית"ששמותיו
 לאברהם זכור וע"ס ע"ש( ש"ע ד"תכננד

 : תפילין אות אבלותה'
 להראב'ע משלי פי' אברהם, בצרכיך8(

 שה" בכ"ינדפם
 הפי' אבל תרם"ד( )פפד"מ הרמ*קבידי

 : לו מיוחס רק נדולות במקראותהנדפם
 הרמב"ם בן לר"א אברהמ, צורכותמ6(

 כולל כתגר()ליק
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 : נסים מעשה וע*ל הרמב*םעל הבבלי דניאל רבינו השגות עלתשובת

 וחי' שו"ת אברהם, בנרכרצ '(מנ(
 : קראקא ראבד'ק יענרלמיהר"א

 ש"ס חיי נרור בר יעקב, ברכתמ(

 מרדני למהרים המים, ברכת"7(
 מירושלים מיוחםיוסף

 הגאון חהן המחבר הנאון שלתבירו
 ביניהם סופרים קנאת והי' אלגאזיהרי"ם

 יוסף שער ספרו חיד'א הגאוןכשהדפיס
 ס' וכשחבר המים שער ם' הואהדפיס
 ונשנדפס שאל מים ט' הוא חבר שאלחיים
 המים ברכת ס' הוא הדפים יוסף ברכיס'

 בהיותם ספרים לחבר התחילוושניהם
 בשנה נפטרים ושניהם שנים טו"בבני

 : פלא וזה הקס"וש'
 למהרים ברכו' דיני כץהך*ם, ולרכוןמס(

 : שי'מ( )ריוואמרוטנבורג
 ושמות נימין מדר מימ' לכרכרןסו(

 יוזפש ר' לר"מהנשים
 : בח"ב ועשה"נ תרנ"א( )וויעןבאריכות

 ע"ד ונגינות דקדוקי פרובינצאל למהר"ם טרמדן, בנשלימז(
 : שנ"ז( )דו"ושיר

 להגאון הגדה פי' ולנפש, בנוזימט(
 בספרו נדפסהטחבר

 יעקב: העין על פעיןמראית

4
ע*

 פסח הגדת על פי' "ולם, גאולת"(
 : דוד כסא בס"ס הובאלחיר"א

 וכתובות נימין תי' יוהדןאוץ, נסנדלנ(
 יהורה מחנהלבעל

 : הקכ"ו(ושאלוניקו
 בספרו מנוחה ברית לבעט ו,גבנדרה,נ(

 לש"ב עה"ח יקי ס' ישראל, *(גבוריי( : כ"פשם
 ניימן ישראלהרהג'מ

 ישראל מחנה בהמ"ם קראקאראנד"ק
 . קראקא()ד'

 תירוצים שמוני' שמונים, גבורווז *(ס(
 של א' קושי'על

 ראבד"ק ענגיל יוסף להרהנ"םהעוס'
 הענית מס' עי ארי,1 גבורותייי( :קראקא

 חדש עלוקונטרס
 תרכ"ב( )ווילנא ארי' שאגת בוללהג'

 : פ,עמיקוב( )ד' .ומא DD'ועל
 ודרושים פלפול יהדנהו, ובנדושה'(

 אויתלבעל
 : הריס()ווארשא

 והספדים דרישים פנוקם, גננץ3רצ *(מ(
 מו"ה וכו'להרב

 הנה' ועם קראקא ראבד"ק דמביצרפנחס
 מענדן מוהרים וכו' הרב לידיריוהערות
 דום"ץ וכעת סקאלא אכר"קקירשבוים

 : פפר'מרק'

 להר"ש שים כללי הלכדכן, לדממיע(
 : ת"ם( )אזמיראלגא,י

 להנאון תהלים על רזןרה גולנייו'ן(
 הובא זצ"להמחבר

 : ע"ש דקל"א עינים פחחבספרו
 )פיסא להרמ'ג מיוחס הלערלות,י"(

 :תע"ר(
 להראב"ע מיוחס דץגדרלדרז*ינ(

 : הקם.א(זא*ד
 לר"ש יתנפש מדות תקף נכון, גורןי0

 ססידינא ליי"א יהודה, גלותיל(
 הרבה מלותפהרון

 : שע"ב( )דויושבתנ"ך
 יקרות הגהות ן,ש*כמן 3לילני *(ע0

 בבלי ש"סעל
 : הנ"ל ענגיל יוסף להרהג*מוירושלמי

 על מדובר נכברות א"י, 3לילדרצטז(
 שצ"ה( ולובלין שכ"א )מנטובהוהגלילות בא"י נם3עתואורות

 ונדפס הכומרים בפקודת כלםונשרפו
 : הנ"א( )בפיורדאמחדש

 : החיים ס'י הקדמת ועי' קבלה הבמיךו גנזייז(
 קדמאי נאוני לקיטי נסרצרדרן' גנזייח(

 בירושת'ו, מכ"ינרפס
 : ירושלים גנזי בשם נ"כ נקראוע"כ

דבק
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 לריש עה'ת ערש"י פי' מוב, דבקי
 עם נדפסאונשבור4

 : מים ש' פל"ס וע' שם"ז[ ]רו"והנ"ה
 הו"ל מדרשי על פי' שמואלן ואברנ,

 : שניו[ ]רו"ו חאניזלריש
 ילקים יבעל שבמדושה, ו19נרנו

 ]זולצבאךהמ"ד[:הראובני
 בין מכתבים כולל ריבות, דברי7[

 נדפס והראב"רהרז"ה
 סלע ס' הוא ואולי תרס"ח[ ]נויארקמכ"י

 פ"ב שבועות במאור שנזכרהמחלוקת
 : ע"ש בשיריווכן

 לרם שרת בשערים, ריבות דברי"
 והכסימירליאון

 : מכ"י מקרוב זה נדפסדורו
 ע"ר הש"ס שימות אריך דבררי '(ס*נ[

 משה לסו"הפלפול
 בהנאון קראקא דפה דום'צ ניימינץאלי'

 : חושב מעשהבעל
 להרדכ"1 חיו שוית דוד, דבריוי"0

 יוסף הון מ'עם
 : תקפ"ח[ ]ליווארנאזאמירו

 שלום וטשפם אמת, דביריוי*1_נ[
 נידוןליעב"ץ

 אה"ו קהלות בנ' שעברו ריבותרברי
 : תקל"ו[]אלפונא

 בענין שו"ת כילל ריבוךן ו828ריז[
 שנסרך הכוסיתבית

 של"ה אפרים עוללות מבעל הכבדלחזר
 ]רשימת שעיו משנת כ"י נאוניםושאר

 : א"ד[ינה"ל
 נזכר המהבר להנאון שיר דבריש

 : ישראל גדולי תולרותבפ'
 כתבי על ]שרעבי[ שלים, ושכנרי9[

 : תרם"נ[ ]ירושליםסהרהו'ו
 בית יבעל ואמה. שלום דבריוי"ל

 קורינאלדודור
 : שיום בריתי שי קמוטה וי"ונידון

 למהר'ש עה"ת שמואל, דברי65ן
 בטו"הזנוויל

 מרם העצל הנ"מ תלמיר מלובליןחנוך
 תל"ה[ ]א"ר נפטר בדפוס מפרוהשלים

 : יאסי אכד*קוהי'
 למהר"ש דרושים שכ(ך14ל, לצנרי*3[

 בס"ס נדפסיצחק
418ג

 : תקפ"ו( ]שאלוניקו עה"ת התמידארוחת
 לסהר'ש עה"ח שלמה, דבריינ[

 ע"ר הזקןהלוי
 שיחן: ]דו"ו שלמה לחם לבהמ"סהמחקר
 והשממות כרישים צוהרים, דבריםיי[

 בס"ס נדפסולחיר'א
 : הקם*חן ]לייוארנא רודכסא

 יהרמ"ע שבקדושה, רברבםטן[
 תפוחי כס'נדפם

 : שפ"נן ]מנטופה מילי לר"יזהב
 ביאור אלשיך לר"ח ב1ד11יכם' ןא2נריםטז[

 : הנשי"אן ]דו"ו קהלתעל
 על ביאור יהנ"ל נחומים, דבריםיז[

 ]נרפס איכהטנלת
 בס' ,צ"ל הקדוש או"ח בעל וז"לשם[

 מהרים דבעל משלי ריש לציוןראשון
 ומרוד כמסחר עומק שהי' בעתאלשיך
 וקמת הורתו, הי' רוב מהדש הי'במסחרו
 פרקים ראשי ורשם בחגירהי,המופר
 : ע"ש לביתו כביאי הרחיב העמיקואת"כ
 מוסר א"ב ע"ס לכני, ד24נ2טח"י[

 ובסופו יקרותוהקדמות
 המחבר להנ' דרובשא צנאקונפרס

 : הקם"א[זליווארנא
 : ארקוולטי יהר'ש אהכה, ולגליט[
 שירים כולל ישנים, שפרקי בדונםכ[

 רמב"ןרמב'ם
 : לרס"נ אזהרות ופתיחות רשב'נראב"ע
 אבות על פי' בנכמ1ידזאדץ, וידיקכ6[

ן
 הק"ה[ ]שאלוניקו

 דוד: בן קהלת בהמ"ס חוןלמהר"ר
 ובנו נו"ב לבעלי הפלפול על ייושים לצית, כנדרשננ[

 : הקפ"זן ]פראגהריש
 תרנ'ד:: וברלין הרכ"ד ]ליק' הלוי הר"י שירי כולל ןץרידדאן,כג[
 תיה נדפם ז.ל לרש"י ניקרר, זאיניכו[

 ווייל סוהרייתשונות
 : שסעו[]רו"ו

 לבעל ממורה על אליעזך, (אכ1ןטקכס[
 ע ר"אסטנת

 : תפ"נן ]יעסנ"ץהרבות
 נורע לא עה"ת רש"י, רמרוקיכ0

 : ש"רן ]ריוואלמי
דרוש
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 ודרושים והמצות התורה עי דרושגז[

 שדים ]פראג למהר*לנאים
 :ושמ"מ[

 שנ"ו(: ]פראנ והשרי'י המלך לפני שדרש הרמב"וי ז4ן4דשנח[
 פארדו להר"ד מם. ילא מטי צ'רדשנט[

 ליעקב אמה בס'נדפם
 : תר"נ ליווארנא]נינייוו(

 תיו"מ לבעל ןץדדאה, נדרוש5ת"ך(
 בוויעןשדרש

 תירושי ודרוש שפ"ח[ ]שם המנפהאחרי
 : הרכיו[ ]ווילנאהלבנה

 להרמיז הזוהר על הג"ה 14כמוץ, דיךיך65[
 : ת3"ד[ ]דו"ו חמיץור"י

 נזכר המחבר להנאון וץיי23 דין4ף5כ[

 : העיז פפד"מי לנדמופר ר"י צוואת אבים, ררף5ג[
 מנצו .ישעי' ימי"ה ישר, דרף5י[

 טכת"י שלו הזכרון ט' בקונמרסהמחבר
 וקייהי במנמובה הייהי אב בחודשממש
 ישר דרך ס' ועברהי כהזי עמרם רבמ'

 : עכ"ל שצ"ו מנצו ישעי'למו"ה
 לרגלים ]דרשוה[ יישוה ישר ךרף5ק[

 על הישר נתיבלבעל
 : נוין סי' נו"ןמערבה

 וכו' וקמיעית מנולות ישרה, דרר י[גו[
 ירחמיאל בר'למהרצ"ה

 : תנ"ז[ ]פירמה טקראקאחאפש
 2 תמ*פ ]אידאוליווירה די לר"ש מצות תיי*נ ה', דרני05
 הוספות עם דקדוקחביב ר לר"מ לשון ומרפא 3ועב2י ופרכי5ה[

 : 1wtpnl] רעדלהיים ד'לח"א
 oPInpln "8 .י.. דרגילד,נקור.נון

 : התלמוד כללי נועם, דרכימ[
 לבעל תהלים עי משה, וקרשמ6[

 על הבושםערונת
 : קדשים קדש כלושה"ש

 אור בש' קארוג ר"י טרשותמג[
 ווארשא:צדיקים

 משה ר' להרב נמשףן,עה"ת ן4ן4ש *[מנ[
 דקראקא ודייןהדרשן

 עצם ודאיתי פניי בעל בהסכמתנדפס
 : ידוכהב

 בהמים פימינפול לר"י ז4ד4שדתמז[
 : תס"ח[ ]א"ר כהןמנחת

 באר לם' נמוחים הרם"ז זארשדתטס[
 ]תקמט: שאלוניקו חייםמים

 ]רויו דרשות י"ב מינץ ריי ושרשורן,מז(
 ובאמת טעות והואשעד[,

 תלמידו ע"י ונדפם פינץ רש"י לנכדוהוא
 : ע"ש כ"ג פי' הרמ"אועשוית

 דיכא החסיד יעי דץנשימ ונועט([
 :בסה*ד

ה.
 ומהריי הרמב"ם, על הגהות6[

 : הרפב"ם עם כ"פ נדפסאבוהב
 אשכנזי לי"א מרש, הגהות *ןנ[
 : ע"ש שם ובהקדמהו מרדכי נדולתבס'
 ישנה פיקמין, מהך'ם וץגדזדרזג[

בשם
 3נוש*א(: קראקא והמרדכי ע"ה שםאנשי
 השליה לנעל הזוה"ק, על הגהותי[

 הזוהר עםנדפס
 ! תרם"נ()ווילנא

 מכ"י pny1 ש"מ עי הס"ה* וץגדיוע"[
 על כתוביםממש

 רפ'ך5 שוועו ש"ס על הקדוש' ידו מעצםש"ס
 : מוולאדוף יואל מו"ה נכרו הח"ינמצא
 עם נדפס שים עי הלבוש, הנהותי[

 : נ*8 הים מפרשיהנהות
 אבריק יטהרצ'ה הש"ם, הגהותז[

 : ווילנא בש"ס נדפסברלין
 אוזנת עצי יבעל הש"ם, הגהות"[

 8יורדא ד' נשים גרפם קאמל אבד"קליב אך" הניםואחיו
 :]תקפים[

 הפו'ו,1 וה" מהות;(
 י טז
הנהות
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 בש"ס נדפס ייעב"ץ דץש"ם זץנהורזט
 : ווילנאד'

 ע"ס ותיספות הנה זקנים וץרךי6[
 ועפרא ררבנןארעא

 : תר"ה סי' או"ח מח"ב ע'דארעא
 עה"ת הים' בעלי זקנים ןץרךינ[

 : ת"רליווארנא
[av?מקרש למפרו הוספה מלך לודרר 

 תקכ"ו )א"רמלך
 : הק"ל(לונדון

 המחזור על פי' "דדש ומררת,.[
 : שנים( )דו'ץוליקומים

 משנת לבעל משניות עי עשיר עדןט1[

 : ח"י ע'ועח*א
 לבעל או"ח על וחי' הגה הקקי מיטז[

 ? הקנ"ה[ ]לבוב שבתתוספת
 והלנות דינים (פסקי האררה כז'יי[

 מכ"י נדפם ז"ללרש"י
 קבע ואח"כ בצרפת נולר תרס"ה[.]לבוב
 רשת פרשה וכאשר בווירמייזאישיבהו
 רש"י ברח תתנ"ו בש' באשכנזהשטרות
 נ"מ ושם"ך טריוויש מולדתו לעירמשם
 תנו"ת סליחה חי' וע"כ תהס"התמוז

 ע"ש: t"CD רשל עשו"ת ונו'צרות
 בר"ש פנחס ימו"ה ברורה לכלכנהיה[

 דקראקא דייןאויערבך
 דברי מבאר : ועח'א העם()ווילמרשדרף

 ע"ד באור הצריכין במקומות ומ*אהת"ז
 וגם משלו נופך ותום' ומחה'שהפמ"ג
 מקראקא שמואל יוסף הג'מ חותנושל

 למראה נחמר הלו וחיבור פפר*מאבד"ק
 לביהד*פ להביאו ומהראוי להשכילופוב

 איש ואין זוית בקרן מונחת והואמחדש,
 1 לב עלשם

 נדפס לריפב"א ברכדין מלכדרךים[
 חיים שו"תבם'

 : תר"ר( )ליווארנא מומפיא לר"יוחסד
 ליי"ף ן ונבלי כןרצלמדו* דזלכדרצכ[

 נקראז"ל
 : רנ"ר[ ]קושמא קפן תלמוד בשםנ'כ

 לרמב"ם ירושלמי. מתלמוד דץלכדיןכ6[
 : בח"א ערמב*ם הרי"ףע"ד

 בם' נדפם לרמב*ן נדדץן ושלכדר?טנ[
 )דו"ו שלמיםתודת

 : להראב*ד בעה"נ עם נדפס ואח"כתק"א(

 מוסר ם' עולם וחיי ר"א דץלכדוןטנ[

 רעית ה' עם שנ"ה( )קראקא א'לקרסון
 : ז"ללהרמכ"ם

 אלנאד יי*"ם טוב, ירבו ןץלכנררזכד[
 ה' עלבאור

 , רחב בפלפול וחלהבכורות

 לבעל בחרוזים ואו"ה שי"ב ומלכוה,נס[
 הנ"מ פי' עםהמרדכי

 : )דו"ו( מטריווישיוחנן
 לר' הקן ושלוח שו"ב דזלכדיזנו[

 )סביונימה מאיר מביתמאיר
 :שח"ו(

 המורים לבעל מיוחם א"י ןץלכדיןגז[
 והערות הנה עם מכ"ינדפם
 : תר"ם( )לונדוןלח"א

 עם גיאת ן' לר"י פסחים ןץלנןרצגמ[
 : הרכ"ד( )ברלין לח"אבאור

 ושימות מם' על למשהי כללכה *(כס[
 למו"ההשים

 בעל בהגאון מקראקא ניימינץ אלי'משה
 : חושבמעשה

 הנהן מ"י הדש, קו"ל הן5"*י[
 הזכרוןבע"פ

 : הקל'ב( )ש' הכנסת בית חנוכיעל
 ענינים יהרמ"1 הדש, קך"ל וקן65[

 ודבריםשונים
 : הע"ב( )א"רנחמדים

 למהרה נינצברנ הר"ע על ושמפך,5נ[
 : חש"ן[ ]פראגמפראג

 על הוספה שבערכין, לנפלאה5ג[
 הערורמ'

 : תקיץ[ ]ברסלא ברלין ישעי'להג"מ
 ע"ם אלשקר, הר"מ השגות5ד[

האמונות
 : שי"ג[ ]פירארהלרש"פ

 קמחי לר"י הדקדוק כללי ?ץגלדיי ס.5ט[
 : פפרבורנ[ ]ד' לח"א הנ"העם

 דצניעותא לספרא פי' מלך, היד15[

 1 דצניעותא ספראע"י
 כולל המחנר יהגאון דבר, לנעלם15[

 והשממות השניהק"ן
 הומנים סדר ישראל סנדולישנשממו
 שלא שאלו ולכן ודורשיו ורור דורפשנות
 ומסברת הרב על התלמוד מדברימדעת
 שחבר ראשון ס' והוא קדמון עלאחרון

 והרב נדפם ולא שהסר כברבבחרותו
 ]בהסח"ם מםריעסמי מוספיא חימיהר*א
 מהרים נכדו אצל אותו ראה לדודןתהלה

 : באנקונהאוולאי
הלכות
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מפריא המערכתפלימתאן
 נררמים: מקיצי חברה ע"י תרנ*ח בש' נדפס אלברצלוני יהרב השמרות טז5ס[

*4 

-~h*iti*Sii- 

 אבועלפיא לי"א ליהודה, וזאת6[
 לתלמידו מכתבהוא

 וכ, הרשב"א בפני א"ע להצדיקטפלירמו
 ע"ד יצירה לס' פירושים י"ב שראהשם

 : עוה"ב היי ס' וע"י המחקר וע"דהקבלה
 : תרל"נ[]טאהרן סכיי א' מומר עם מפריז ריי ויכדור3[
 אברבנאל לר"י האהבה על הימדדן3[

 : תרל"א[]ליק
 עם בע"ש לר"א המים עם יין דיכדזק7[

 : תקי"ז( )א"רפי'

 חיים להג"מ וקיימן בןימ הימדדןס[
 מפראג סהר*לאחי

 תע"בן ]א"ר להרם"א תו"ח ע"סהשנות
 מוהרי*ש הג' הירושי עם כעתנדפס

 מס' האחרונים ב"ח לחכמים, לערי[ : השנותיו כל מישבמלבלב
 [Dr הגדוליםשם

 ועד בית בשם השממות ובמיפותקנ"ו[
 שימת בשם ונקראו עין שוב לס'והשממות

 בס"ס נדפסו השמטותיו ויתרעין
 שאל.חיים

 מלוקט מגלות ה' על המה' זוקרי6[
 : תצ"ח שאלוניקומזוהר,

 1*5 המחבר להנאון אבורז, זכ2דון3[
 תולדות בם'נזכר
 : ישראלנהולי

 בס' זקנו שהשמיםי ש"ע מדיח ג"ח, כמעזה זהרכןנ[
 מושיע הרכב"ם לשונות ועל ומח"בברכיי
 במפר זכרון ובסופו לחיר*א דוד מקוםוק'

 והמה תיד"א הג' זקנו ספרי סכלרשימה
 רפאל במו"ה משה מי"ה הרבלנכדו

 : הק"ץן ]5יווארנא אזולאי,ישעי'
 והספדים הטבורנ אבד"קי הכהן רפאל להנקם צדיק, זכרי[

 : תקס"ה( )אלטונא תלמידיו לושעשו
 אותיוהן שתים בתחיבות שרשי על מומפוא ' לר"ב רבי זכורס[

 : שצ"חהסנורם
 ומתנה וכי' דיני בולל כקשה, זכדרןו[

 בולה רפאל סשהלה"ר
 : הקע"ת()שאלוניקו

 ד' עה*ת רש"י על פי' דזזכרדןיז[
 :ליווארנא

 בש' נדפם מקראקא .שפיראי כ"ץ נח בר' יצחק לה"ר ןקזכךדן, *(5[
 ; מנ"ע בהסכמהש"פ

 נאונים שיית רראשונימו זכרתט[
 ברלין קדמונים,י

 :תרם"ה
 בן לריי שי"ת יהודה, ז23רדןיוק[

 : תריו ברליןהראשונים,
 "חיקי מס' דינים פסקי זכרוןי6[

 : הנ"ל הוא ואולי ]שצ"ו[ שפיראיצחק
 חאניז לריי יעוראלו ל22ני זכרדןי3[

 לאדם מורהי
 : תר"ע ווארשא ודעתמוסר

 5 ס' כולל לראשונית, זהרכןיג[
effn~דער אוהו קירין שהי' על הנניד[ 
 כהבנית תהלה שירי והוא פסאלמר[יוננר

 : תרל"ט[ ]פיעמרקובתהלים
 לע"ר בחור לד"א ןקזכרדנורןיין

 לר"מ א"ב ע"די הש"ס מ"מ משה, ועדךרן זכרוןסו[
 : שפ"ג פראג פינובריי

 שם יס' מ שיי שיי שם, זעירעזן

 ]ליווארנא לאדן ככר D"D1 עניניםושאר
 :תקנ"ז[

זרוע
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[ffהמחבר להגאון הגדה פי' ימיןן זרוע 
 ]ליווארנא דוד פני בם"םז

 :תקם'ב[
 נו-ס הנון .י.. "רק אטף. יע,.,[

 וע"ס תקע"ה, ריגייו וח"ג הקנ"ווח"ב
 הכללים חלק השדה פאת חמדשדה

 הכהן ר"י והוא ע"ש, י"ג אות א'מערכת
 ותלמידו תקע*א סיון יו"ד נפטרממודינה
 לחם פרורי בהם"ם מודינה טוב מזלמו"ה
 הרבנים אסיפה בין הי' ש"ע ד"חעל

 לר"י הזכרון מ' ישנו ועוד הקם"ו,בפאריז
 שם.ו[ ]פירארה שנדפם, מתוניסהכהן

 : כ' ז'ועח*א
 ע"ד הגדה על פי' יהדךה, זרעיט[

 יהודה יד בהמ"ם אניש למוהרי"לפרד"ס
 : מאטרוה עשרה עלפף

 ובראשם הגאונים שיית אנשים, זרעק
 רע"ז כוללהרמב"ם

 : מקרוב נדפסתשובות
 היות לריי משניות עי יצחק, ןרעג6[

 : פשעווארסק אבד"קחיות
 ויקהל יבעל מצבתה, קדךש ןרעכנ[

 מדעמויאמשה
 מעשה ובסופו הברית לשמירתתקון

 : תנ"ו[ ]פיורדאנורא
 ופסקים תשובות קובץ אנשים, זרעננ[

 ; הוסיאטין[]בעיר מכ"י נדפסולחיד"א

 י.,
 נסים לרבינו מהישועה יכוה, ולבדיל6[

 שם"ו פירארהגאון
 שבהלמור מעשיות בשם נדפסואח*ז
 מדרש בשם הפעם ועוד רע"מקושיא
 ללשון גם ונעתק ש"ר דו"ומעשיות

 :אשכנזי
 לר"י ומנהגיו מילה ה' על ולנכדךנ[

 הדרשן ר*ם של אביוהנוזר
 ושם נושן ישן מכ"י קראקא פהנדפם

 : מוהל שהי' ע"שהנוזר
 סנהדרין על ודנה, רבינו ריבדךנ[

 סם ס'בהוך
 : תקס"א ליווארנאחיים

 שלמה מניני לבעל טיי"ד. על וסבוך,7[
 : ע"ז יו"דעח"א

 הפטרת על מחובר דקקני, וקבךה[
 ש תלמידו הי'והוא

 : ז"ך ח' לעיל ש"ץ וע' השטם"קבעל
 ההו"כ על פי' כהנים, חברוי"ו[

 על חייםוספרי
 בהקדמה: וכמש"ש להנ"להספרי

 לע.מ נ5.ת ו. לקוטים. חבורי,1
 לו הניתן זקנים ממיכת עמרתובסופו
 ועור את"ן מש' ברודא אברהםמהנ"מ
 בערמאן מו"ה שהגביר שםהביא

 מהמורו די לו לתת ע"ע קבלמהלברשטמ
 : לא"יכשיסע

 עזרי אבי שזה לקוטימן חבורי"[
 : הע"ה דויו נבחר כסףבהמ"ם

 נ קראקא[ ]ד' נבירול ו' לריש דזרדרז,ע[

 מוסר המחבר יהנ' בטן, כלירייתד[

 כסא ובס' קי"א סנהדרין עינים פתחבס'
 : דכ*חרוד

 המחבר יהנאון לבקרים, הרשיםי6[

 : ישראל נדוליתולרות

 כל על קצר פי' א3"ך, !קדכןןזינ[
-

 חומה ק' ובסופותנ"ך '
 אנא צריך וברם הקס"נ( )פיסאנשגבה
 הלים על לדוד תהלה בס' מ"שלאודיע
 מטריעסטי מוסיפיא חי מוהר"אלהרב
 אזולאי מהר"מ אצל באנקונא בהיותיוז"ל

 כם' ממש והוא כ"י יוסף סברראיתי
 שהביאו מה ולפי"ז עכ"ל. אנ'ךחומה

 למותר אך בפ"ע יוסף סבר ס'המבקרים
 דבש וס' דקט"ו לאדן ככר וע"םהוא,

 : די"אלפי
 אנדה מאמרי מהשבות וזדתםינ[

 ושיעורוחדות
 : הצ"ב א"ד חסידים משנת לבעלמקיה
 אור לבעל דרושים חדש יאיד, וקדךןיד[

 : תקנזנ[ ]פראגחדש
חוזק
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 ם רמנ פסקי קציר יך, ןקדזגםע1[

 קצר פי' עםבחרוזים
 : תרב"ו[ ]אדעם מובחרלרעש

 ה11ן לבעל שו"ת לכמדעדא; דרזדןשז[
 ח' וע"לעוני"

 : שם ובהג"המ"ג
 נגד העקירה יקי קשה, חזותיזו

 הפלסופיאלמוד
 : ]שי"ב[מביוניטא

 ובהם'ס ה14י אייתי ית' הזניא,י"[
 ההפלות סדר כולל אהרן[זקן

 ע"פ השנה לכל ודינים ופירושןובקשות
 מאלף הבקשה וכן וצרפת אשכנזמנהג
 בראשונה נדפם ב' באוה מתחלתחיבות
 ועח*א בקושמא אשר רומניאה בנילקהלת

 : קס"םא'
 יהורא לר' תמצא היכא ע"ד וזלזלן,יע[

 האגור בעל אבילנדא
 יצחק עולת ס' מחובר ועד"ז ר"1[ננאפולי

 : שס'נ[]פראג
 ולשונות ב"ח שי'ה שאל, הייםל

 המחבר להג'הרמב*ם
 ברכה שיורי ס' נדפס ת"א וכסוףז"ל

 חוה מס' קצת נרפס ח"ב ובסוףעיו"ר
 מכייף הרא"ש שו"ת קצור ]והואהתנופה

 בעשו"ת רב בי למוהר"י סופרים פי'וק'
 טוב ועד לכ' והשמטות שמואלרברי

 : בארץוההלה
 ע"ס אנועלפיא יהר'א הנענש, ןזייגס[

 נמצא קבלה ע"פמו"נ

 בסופו הנכהב שיר ולפי מינכן בעירבכ"י
 : עולם היינקרא

 לר"שבמהרחוש ישימ שנים ד,יימגנ[
 פחח ס' תוךנדפס

 : תרטש[ ]אומיר פוטרוםילו לריבהרבוא

 חי' ז"ל המחבר להנ' כלרבך* ןזיגנ[
 הרימב"א: עלהנדות

 ברודא ימהר"א גאדנימ ו,יזשדשיגל[
 כאוניםושאר

 : הפ'נ[ ]אופיבאך וסנהדרין ביםב"ק

 אשטרוססה דניאל לר*א ,3"ז, ך,ף1ס[
 לאברהם בן ס' תיךנרפס

 תקפ"ו[: נשאלוניקו אברהם ירךלמעל

 סנהדרין ביצה שבה על הלכךרן 1קי'גי[
 אחי יצחק להג'םוכו'

 : הצ"ו[ ,נייוויטהטוח
 ברודא למוהר'א גיטין דזלכדרצ; ךןי'גז[

 : תצ"א[]וואנדזבק

 מהג"א נבות נ' על ןזלכנירן* ןזי'גמ[
 קראקא אב"ד העשלי

 אן4 אדון הר' תלמידו עזינדפס

 יעם שיף ימהר"ם ש"ק הי'נש
 : ב"פ נדפסו מאררוש לה"רבאור

 שים על גאלאנפי כ1דזך"ם ועי')מיק
 עםנדפס

 : תס*ו[ עוילמרשדרף לשבועות הר"ןהי'
 ואמרי עפיו"ר מפראג מהר"ל הי'י"[

 : תקל"ה[ נפורטה לת"אדוד

 נקרא ימהרששיר לנו ן' נמד4וש"י ך,י'5נ[
 : תס"ו[ ]ווילמרשדרף מס'ששה עי  ישועיהבום1

 פראג שמעות היגמש, דןך"י ועי'3נ[
 ונםתקפ"ו

 : ב"ב מם' על לונדפס
 על ענוה"נ לבעל ף:גרשדני וגה5ו[

 : ת"ע[ נפפד"ם ש"עד"ת
 תענית מס' על מהרה'ש הי'5ס[

 הורת בם'ויומא
 : הקנ"ז[ ]שאלוניקו לכנומשה

 הטו"ז נכד יך14ל, לך' ד2לכךרז ועי')זן
 תצ"ז(:]אלטונא

 נתלת לבעל נ"מ ןזלכדת ועי'6[
 : תם"ון [פראנבנימן

 לר"ב מסכתות ה' על שלכרוז שי')ה[

 %1ימק הרש1 חח5ע[
 ן תרנים פיעטרקובמכ"י,

 תפיב[: ]פראג כתובו' על דזרא"ה ןקי'מ[
 מכ"י מקרוב נדפס הנפש, דזככ1יזמ"[

 ' שה טפןישן
 בני בע"ס המקובל הגטן הח"יטמון

 קרסון קדוש לא' שהוא שם וכ'יששכר
 ר.א בשם נקרא הי' די"ג ום הנראהוכפי
 שהובא הנפש ס' הוא ואולי יהודהבר'

 : שם מ"ץ בהג"ה רי"ם א' ועה"אכמהיד

 נ* עירובין רש"י  ו'"י ףזגננ(דני*מג[
 וכו' תקופה ואין ד"ה(ע"נ

 חכמוני בם' הימכ פי' דפולו שכהיור'
 : דנולו ור"ש צ"ל ואולי ע"ששלו

 משנה מגיד יבעל דרבק חלוקא מג(.
 חסידים משנתעל

 '11 יה חקימשנים5 נחי
חק
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 שם יעקב ובחק ]תקכ"ז[ מורקא יוסף8ק
 מו"ץ נתן מו"ה מהרב הוסבת כמהישנו
 עם יעקב החק אח"כ ונדפס האלירקשק

 : הבעלים שם בלי "לוהוספוה
 נפלאים חי' ב"ח נמדןוששד"ם, ך,י' *(מס[

 ושנוניםחרופים
 יצחק במו"ה מרגליות דוד שלמהלהג"מ
 פולין חדש ועיר ליקאווי קליוריאאבד'ק
 הי' יום ובאוהו הר"ן[. פסח ז' קראקא~נסב

 באהל באהל ימות כי אדם בוויקוים
 : הורהשל

 חיים להרהנ*מ שו"ת ארי', היי *(מס
 הורוויץ איש ליבושארי'

 היקר בס' וראיתי קראקא. אבד"קהלוי
 משתעשע פעמים שהרבה חמד שדהדהנורא

 : להלכה ומביאםבתודתו
 דור למו"הההורה כסדי עיש"י פ" אבנים, הלקי15[
 בפ*ע וכן שלו בי בל בסדור נדפסלירא

 : ננ"ת[ ש']פיורדא
 : דרושים נאגרהי ימוהר'* יהודה, של ועלקומס[
 למו*ה או"ח ש"ע על משה, חמדטש[

 במוהרצ"ה משהגדלי'
 : תקכ"ם[ ופירטהמלאשיץ

 נדפס הגאונים שו"ת גניזה, זקכמךדןס
 : ]תרכ'ג[ ירושליםמכ"י

 סנהדרין מס' על דלויי, ךץכ1ראנ6[
 עתיק חורין חמר ק' ובסופו סנהדריןמס' עי ננה"נלבעל

 שטם*ק כעין היאשונים חי'לקומי
 : תקס"ב[]ליווארנא

 שמ יי טוב, שבד טוב חןעו
 אבד"ק יואב להג"מ דאתתא עיגונאבעניני
 בינה שערי בהמ"ס הגאון וממחתנומם*ד

 : קכ'ד שיין וע'ל השעריםעל
 בזןה"ק סובא דחנור ספרא הוא ףזנדך*גג[

 לח"א והערות מבוא עםי
 : תרנ"בברלין

 ברנות מס' ח" ואמת, הסד;י[
 נעים ן'למוהריי

 לח"א שבה וחי' פינסו למוה"רוכחובות
 צבע לר"י שמרות נוסח דספר"אושופרא

 :שאלוניקו
 תקנ"א ליווארנא הסאן דליכן ך,כ(דיגה[

 ,על ח"א ח"י ד'עח"א
 ועל נזיקין וח"ב זם"ן סדרהוספתות

 : הר"ן ירושת"וקדשים
 ונף החסר ה' ולך ע"פ ןץ', ך(סךיגו[

 אבד*ק מרגליות מרדכי משהלמו"ה
 : שס"ט[ ]שםקראקא

 לבעל ואנדה ש"ס הי' ידנרצן, ד,סךינו[
 ןפיעםרקובהרנ'ז[:ואו"ח

 על ז"ל המחבר להג' אבות, ןץכ(ריגס[
 : ג"פ נדפס אבותמס'

 ש"ס וחי' דישות יך:דנך1ן, ולצינע[
 או"ה בעללהגאון

 : תקמ"ד[]לבוב
 חדש אור בהם"םי להגאון וש*' שו"ת הלכה, וץכהךס[.

 תקצ"ח[ ]וויען ולנכדו לבנוופדפדאות
 האומר אגיו ע"ש בר"א ר"א נקראוה"
 אלקי"ם אותו npS כי ראיתיו לאלאביו

 : הולדוטרם

מ*

 ז"ל המחבר להגאון הארץ, טבורש
 תולדות בס'נזכר

 : ישראלנרולי
 הערכת ע"פ העשורי לבעל הניקור סדר אהרן, במזץררן3[

 טפראנ פערלש מאיר בר אהרן מרהרוב
 : תפ"באופיבאך

 למוזה ונחים "" המדרש; ומששרןס

 חאדארוב אנר"ק אשכנזי בר"ץיצחק
 ומ"ש הקס"ז ניסן ז"ך ושם"ך דיבובומו*ץ
 שם יבהקרסה פעות הוא הקע*אבשה'נ

 : ע"ש האנדות על הנר אור ס' נם שחי'כ'
 : היו"ט לבעלעה"ת בחיי רבינו על ביאורים ממעבם, מ71271[
 ונמצא הקס"ו זאלקאווי עה'ון, במדדיק

בקשק יוחי בארינוהבכה"י
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 : קמ'פ ש' נירושת"ו ונכתב מנשובהבק"ק
 בס"ס הובא ז"ל המחברי להגאון ודינים הערות שו"ת עין; מןוןני[
 טעמים ר"ת עי*ד טו"ב ח"א. לחכמיםועד

 : נצנים נראו ענינים, בקצתודינים,
 בם' ובא נזכי מהנ"ל הארץ טובי[

 הכבוד אוצר יבעל דבש, מלעם"[
 בעיר בכ"ינמצא

 יערי וציף להטי הלוחמים ספריויסור רזי דבש טעם הספר בראש ועלפאריז
 וזה רשום שמי זה אלה למי תשאלונימה

 : הלוי טדרוס הר"ת כיזכרי
 לומברוזי ימיהר"י אמ"ת, מ2עב2יס[

 ת' אותעמה"ר
 במקראות ונדפם תל*ד יו"ד ועה"אהנ"ך

 ! שצ"ט[]דו"ו

 אבד'ק ימי הסמורה, מעמייי"י[
 בעשויתצויזמר

 יצחק מו"ה לבנו הוספות עם יעקבבית
 : ה"י[]א"ר

 יקאו לר"מ המצית, טעמיי"[
 לרעם מצות מעסי הס' בשערומ"ש
 שמות ב' שמרכיב צ"ע ריקאנמיהבבלי
 וא-ע עלב ולא ניתנו א' מרועה באלובא'
 בטן שהיו לחוד לריקאנטי המצותטעמי

 לחור הבבלי והר"מ סל"נ. וע*להרשב"א
 הרבנים על גם וצע"ק הב"י בזמןשהי'

 ]ולדבר ע"ז דקדקו שלא שםבהסכמתם
 מוהרי'ק המקובל הה"נ כמחו' הערנוהזה

 2 שלי"ש[ דאטבראזזא דק"קמו'ץ

 : מומה מס' על שטמ'ק יעקב, יגל"[
 לרם"ה וסנהדרין ב"ב חי' רמ"ה ידנ[

 DD' ועל תקנ"תשאלוניקו
 שאלוניקו לב"ב שטם"ק ושיורי לברב"ב

 :הק"ן
 אזמיר או"ח ש"ע עלי איפנדרי בש"מ יי"א אהרון יו4גן

 ש"ע ועל הקמא שאלוניקו ומדו"בהצ"ה
 אה"ע ברכה עיורי וע' הקט"ז אזםיראה"ע
 : ע"ש נ' דו"ד קי"ט א' ועח"א קדם,סי'
 לבעל משלי פי' אבשלום, יד7[

 קושטאהעקירה
 :שכ"ה

 שימה לר' מנ"א על המלה, ,דה[
 שמ"ו[: [דויו 11א"יר.,וו

 מיעד סדר ש"ס זינצהיים רדד, יז4ז[
 ר'א ד"ה ססקצ"םו,ה"א
 : ע"שוכו'

 מחנה לבעל ב"ב חי' יהודה, ידז[
 :יהודה

 מעשרה מאטרים ה' פי' יהודה, ידק
 : נ'ט מ' ועת"אמאסרות

 יסור הכפרות ס' או ליטאים, יודיהןט[
 התשובה ודרכיההשובה

 זדו"ו הרוקח מס' מליקט  מגרמייואלר'א
 להשהטת וזכיתי רי"ט, א' ועח"אש"נ(

 : התקצ"ה בש' כבוד מנוחהושם בי ווירמייזא בעיר קרשו עפרותולנשק
 עד הומפוה עם השלם יוהמיו ס''י"י[

 ועם ש"מ קראקא הרמ"א*
 זכותא סכונה והי' הריע לונדון יעב*ץהגה

Oa'P~t]טפם: יאקוטו הכונות בס' ומ"ש 
 הכהן גוריון בן לריי ידגמיפין* כם'ים[

 ועם שס"ט קראקא1
 : הקל"א א"ד לח"א ישראלשארית

ינ[
 קורקום לר"י עה"ח זקן* יךי

 לבעל הצמצום סוד עי לבב, ירשךינ[
 א"ר חסידיםמשנת

 : ח"י ע' ועבדא,תק"ב
 אשבנז מגדולי יא' תו"א, יהומי'7[

 עשי מכ"ינרפס
 )ליק ראבינאוויץ נטע מוהר"1הרב

 שכ"א( )מנטובה הצדימיפן יהוםעי[ תרל"די
 נרשוןלסו"ה

 : אשרבמו"ה
 י"מ מכף על פי' למזנון, ייןסו[

 מכשי נדפם להרמב"ם י1
 : תרכ"ופאריז

 על הירושלמיי שפירא ימוהר'ן המשימר, ייןיז[
 ה"ך(כ )דויו הזקן והשחתת יינם סתםאיסור

ייי

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



 201קאמפךי"ם ימערנתפליאת

 : הרוקח לקלל 'י ורות שה"ש על ממזים הרקה, ייןי"[
 דור יוסף יהנ"מ ךנד, יכריט[

 יעב"ץ 5י"י התשובה ימגרג[
 : שיד[]שייארה

 : יהרלב"נ המשנה, ימדדנ6['
נ3[

~1DWI 
 תרכ"נ[ ]וויען להראב"ע ליספך,

 ומליצה משל להרם"ז עדלכשן יכטןצשננ[
 אברהם בין שיחהוע"ד

 : תרל"ד אלטונא ונמרוד אביוותרת
גל[

~wy* 
 ת"א ז"ל. המהבר להנ' איזן,

 כללי זוכר עיןנקרא
 בשם בכ"י שמצא ומה א"ב, סדר ע"פש"מ
 נקרא וח"ב אשכנזי ור"ג רמב"םרם"נ
 מחסל יקריה הקדמות קדמותמדבר

 ובסופו א"ב סדר ע"פ ג"כומפורשים,
 קילורית בשם זוכר לעין ותיקוניםהשממות
 ולמראית קדמות למדבר והשממיתלעין
 תקם*ט[: ]ליווארנא המדבר, אחר בשםהעין
 בנימץ למו"ה שירים נלף, יסודןנס[

 נ:2ע,,:נ:י~ו."ישןמ:[%"
 יעקב בניסן ס"ת והיא נב"א סלתברם*ז

 בהקדמה: וע"שאיספנוזא
 על המפד ייעב"ץ פתגם, יציבנו[

 הה'ץ בעל הנאוןאביו
 : ת"קאלמונא

 דמשק לייר לר"א דתיה יקרא *(כט
 דק"ק מבד"ראד*

 : תקפ"נ אופיבאךקראקא.
 יהנ"ם הספיים הישכבי, יקראי"[
 : תקצ"ז פיב חקירה עניניי כולל תבון אבן לר"ש וץבוים, יקדךנט[

 יי.'רוהין.",ה ושמהינתן מזנה המניו 5.'שקא
 קדושה סדר ועלתקי"ז[ ]אזמירוזרעים

 הנשאר ועל הרס"ב[ ]ווארשאושופמים
 : ע"ש וע"ד ס"ה ס"דור דברי בתשובותיו וכמ"ש בכתיינמצא
 הוס' דברי ביאורי נסצרזלי, ירושךז65[

 וקצתהתמוהים
 : פסדים רצון מלא בא'מזה

 להנ' הזוהר עי הג"ה מאין יש5נ[
 נדפס וכעתח.ד,א1

 : אורות, ניצוצי נשם הזוהר עם בווילנאמחדש
 פיק ר"י להג"מ לכהשנדז כלן-ך יש5ג(

 : הרמ"ז[ ]ווילנא במשניוהנדפס

 ישראל ימחה ישראל, ישמה5ז[
 שלמה בר'שמואל

 מקראקא מומחה ורופא חכםקאליהארי
 בדרך א"ב ע"ד ש"ע ד"ח מכלדינים
 למיהי.ין הנקיר בסדר ב"פ היבאקצרה

 נדפס ואה"כ שפ"ק שם ]נדפםמקראקא
 ההן קיפטן יקוהיאל משה לר' פי'עם

 יקיא בשם ולכ"א בר"ח וחלקיהטנ"א
 וחקי משפט חקי דעה וחקי חייםחקי
 : הס"א[ ורורנפורט ה"מ ]ברליןדרך

 : שם מ"ץ בהנ"ה ק'ועח"א
 אברבנאל יר"י משיהן, ישועות5ס[

 הקפ"ח:קארלמרוא
 תקון הושענות פי' אלקי"ם, ישע15[

 יפיוטיםהנשם
 שכ"טן ]שאלוניקו פי,אנמו לר"מלשמח"ת

 : מצוה נר ס'וע"פ
 מם'י וקצת עה"ח הירטך כטכסך15[

 כולל ושופטיםיהושע
 הובא חז"ל ממדרשי ונם נוראיםסיפורים

 : שפ"חן ןקראקאבראשונים
 אמיץ קשר בשם נקראו יי נפופו והשמטוה שי"ת אומץ, ידסמ5"[

 הקנ"ט[ ןל.ווארנא המחברלהגאון
 והפלות לימוד עניני ננמרך, ידכטף5ט[

 להנאוןותיקונים
 :המחבר

 ס' נעין לב"י למודים טפט, ידמהמ[
 והדפיסם לישראלחק

 הלכה עמו ואתו לישראל חק בהוךאח"כ
 פעמים נדפס ביומו יום דבר ודיניםפסוקה
 ישראל תפוצות בכל ונהפשמוהרבה
 את וזיכה שזכה הלקו ואשריאוריו
 וגם יקר מוסר מוסריו בנועם,הרבים

 : הקנ"דן ]ליווארנאנעים
 תהלים על 2י' רצהלדרצן יוזקףע6[

 פדיון מדרובסופו
 בית בשם נקרא ליאהרציימ ולימודנפש

 תהלה בשם בסופו והשממותממתה,
 ח"ב שאל חיים בם*ס נדפס,בארץ

 לכךותו לפניו במחשבה עלה]ומתחלה
 ממעם אותו קרא ושוב בארץ תהלהבשם

 : תהלות[ יוסף בשם עמדו,הכסוס
נצוד-*סיטשאאש19*4א
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