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 בוזאגלי לריש שבזוהרי עמוקים מאמרים על המלך, כבודש
 : ר"ג מ'ועל

 נרפס בהיי ליבית למקמח, כךנ[
 גם אחרון וערכ"פ

 : לח"א השמן צפחת פי'עם
 בר ומשביר ב"ק למכי' שיר, כנזקס[

 יוסף זכרון לבעלעה"ת
 הקפח(: )פראג,

 ואדר"נ קטנות מס' עלי הג"ה ז"ל המהבר יהג' לאדו, ככר7[
 שירה לפרק רמזים חיים רוח ק'ובסיפו
 שיריים שירי שם זעיר וק' השלום,ופרק
 ושאר רבה מדרש על והג"ה שה"ג5ס'

 נקראו והשממות לירושלמי והג'הענינים
 מן מתתילין והדפים הככר ארישבשם
 : ח"בנמו לפי דבש De' לחברו שבדעתוק"ח
 רבניקראקא תולדות ידומין כנלילרז *(ג[

 לההג"ם ב"הולבוב
 מקראקא: דמביצרח"ן

 nwPw) )יי"י ברכה, מהזים כליי[
 נאגארהלריי

 רבון י' ופיום ישראל זמירותבהם*ס
 : ועלסיאעלם

 מהררי ס' תוך לידב"ז הגמ', כלליי[
 : שנ"מ( )דו"ונטרים

 עקנין ן' יימכר יי' התלמוד, כללי"[
 : )כ"י( הרמב"ם תלמיד ,,

 נדפס להרא-ה נסך, "ו כררי"[
 הקודש עבודתע"ס

 : שמ"ב( )דו"ולהרשב"א
 ינדסופר יי"י יי"י עי יונה כנפיט[

 : הקע"ב()פראג

 לבעל התיקונים ע'ם מלך, כסאיו"ד[
 : הנ"ל מלךמקדש

 סופרים כלה מס' על רהמימי כנלאי6[
 ע"ר נתן דר'אכית

 : תיס' בשם שמוהסיבו האחרון ובדפוס ארוך, וביאורהפשר
 הפלת וכונות יסודים אהת, כףינ[

 : בעבוה"ק נדפסושטירות
 לדבר ותפלות יסורים חמ"ך* כנרםי3[

 הר"א הח' ומ"שבעתו,
 : רפואה[ מילה ]חינוך ר"תשהוא אחרי פעות הוא בר' חסד כרםכרמולי
 ? גייגר זלמן לר"ש שלנגהו לנרםיי[

 כביר לא זה נדפם מהרא"י, כנתביקו[
 לח"א הערותעם

 מכתב ע"ש ידוע מקפפי' בוציןובוצין
 מלאים וכלם שנה עשר בן כשהי'ס"א
 תורה ה' ברכת מלא נונו; ומפיקיםזיו

 : פלא וזה מהורה ה' ויראתוחכמה
 ט' סוף אוסמרפלי ד2ך"ש, נאמיב:%סו[

 העתיםמאמר
 : תנ"נ( )דירנפורם5הרם"ע

 ומעמדות ההפלה פי' יוסת, כתריו[
 הפסים כתונתלבעל

 בו שלמו ואך ק"ה, ח"ד ח"אועמש'ל
 מכת מרים, דברים בו והוסיפו זרים,ידי

 אור לם' גם קרה הזה וכמקרההידוע
 : וכדומה של"ה וקצור שמואל לקםישראל
 יצחקי ימורו*א קע4 כרזבנרזט*י[

 ; ימ"שתיון

 על ממירינא ייי"א האר"י לב6[
 הרמב"ם ע"דהרי"נ

 : שע"ב[ ]דויו הזכרון ולהזק קצרהע"ד
 לירמא לריי שו"ת יהדותך, לרזםג[

 ודרוש לאכותופי'
 שי"ר[: ]סביונ*פה הנשסהעל

 קאצנארבוגיןי לרע* ש"ס ח" יהזקאל, להםנ[
 : אה"ואבד*ק

 אוית בעל יהגאון הצעדדתי לדחדרן7(
 מכתביםכולל

 הפטליצים זכות טלסדים דורוטגאוני
על.ו
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 : ורעימי' יעב"ץ הגאון השגת ננדקליו
 ליעקב אמת ס' קצור אמת, לדדך5[

 דיני אלגאזי()ישראל
 והנה, תוס' עם וכתיבהה וקריאתהס"ת
 קצור השלמים תורת ק' עם כנ"לועור
 והגה תיון למוהר"א מועדותדיני
 וליקומים לסוהרימ"א צבור שלם*וס'

 נקרא האמת ע"ר ס"ת לכותבלהרם"ז
 הבית לחינוך ולימור בספר זכרוןבשם

 הבית חנוכת בשם נקרא ההסהורפואת
 ס"ת להוצאת ומנהגים אזהרותאחרון ועי עולס, וברית דוד לב לם'והנה
 נדפס ואח*ז התורה, ומעלות התורהברכת
 תירת אמת לרוד ס' כולל אמת דברס'

 שתייש ומה סיר להר"י אמת ואותהשלמים
 בהרס מנחם מו'ה המחבר הרבבאובו

 : הר"נ( )שאלוניקו שמעוןס8ה
 ז"ל המחבר יהנ' ירוד, לשונצתיי'0

 תולדות בא'הונא
 : ישראלגדולי

 וכללי במוניות חפרות ה/ ל13ך!שיז[
 יהודה שנות לבעלהש"ס
 : תקמ"זיליווארנא

 : ]ישל'ז[ צפתי צה15ן לרייס מנ"א עי כמרב פקדן0[
 נדפס 4מהרחו"ו האצילדין לכודרי9[

 : מונקאפש בעירמכ"י
 נביאים פי' כולל שךשניכם, לקלופיי[

 תרי ופי' ספורנו ור"ע עראמה ר"מבירב כהרייאחרונים
 : שמ"ב[ ]דו"ו אלמוינינו לר"יעשר

 כ"מ נדפס קבלה מרה"ג, לקוטיםי6[
 עם אחרוןוער

 חברו מפרים איזה ועוד ישראל נרפי'
 מקאוניץ השגיד כשקוית נדפסו יחדיולה

 תקנ"ח[:]ווארשא
 ומאמר דקדוק למדדים לשייינן

 השירבמלאכת
 אבן רוד לר' הקודש שקל בשםמנונה

 : רס"ו( )קושטאיחייא
 ירעי' לר'תהלים מדרשי איזה באור הזהב לשדויג[

 )רמו נורא ,' לר"א ותוכחהמיטאצק לר"י תהלים לפסוקי מספיק ופ'הבדרשי
 :שנץ(

 להרהג"מ יקרים פלפולים פפרב לקח *יי[
 קראקא: ראבד"ק ענניל יוסףן
 למ"ר כולל מומר )יחיד"א( דדזא לבן00

 מהרחו"ו מכ"י העהקפרקים
 חסידים לס' והגה פי' עולם בריתובסיפו
 )ליווארנא והשמטות תיקונים הבריתושומר
 היא תקם"מ כרמולי החכם ומ"שתקנ"ד(
 תרמ"ו במשערנאוויץ אח"כ ונדפםמעות
 למו'ה לב חדרי בשם יקרות הוספותעם

 ! מייזליש שמשוןיצחק

 חדשים ביאורים לגשמים, 3מן לדןמ9ו[
 ליקוטיםעה"ת

 נלקטו בכתיי שהי' היר"א המחברממפרי
 אברהם מו"ה שלו הוספות עם נכדוע"י
 אוולאי ישעי' רפאל במו"המשה

 4 תר"ה()ליווארנא

*,*
 הרי"ף עם נדפם להרזיה המאור; מי6[

 נאור עם בפ'ע ונםכ*פ
 נדפס למאור שען בשם ונקראלח"א

 : תק*כבש'
 החסידות ע"ד עה"ת דשדוש, כמאוך3[

 קלונימוםלהרה*ק
 : תר"ב( )ברפלא טקראקא עפשפייןקלמן
 מאדומים עזרי' לר' עיניים כ2אה81ל

 ואף י"ר( ע')ועח"א
 עליו כ' מפראג מהר"ג והקדוששהנאון
 נו לקרות דאסיר ששי באר הנעה נארנסי
 וטליצים פרקלפים לו טצאע עכ"זע"ש

 מגרל בס' עליו כ' יעב"ץ הגאוןטובים
 וכן הוא אחיך כי ארוסי תתעב לאעוז

 : ע"ש מ"ג פ"י מנתוה בתיו"מהובא
 אהרן למו"ה הש"ס חי, אור, ביאורי7[

 דיין ווירסש אבליבר'
 : הק"ן( )מיץ מיץדק"ק

 פם*א לבעל עה'ת אש, כןאךריס[
 הרפא לנכדו חדשואור

ו,
 מטר-

 ינן :" עז תחקת,
 שכ"ז(: )דויו העקידה בעל של ננועראמה

שאמר
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 קושטא יהרמב"ם תהה.מ ניאמרי'"י[

 מאמר וכןשכ"מ
 להראב'ע שאלות נ' עם להרמב"םהיחור

 תי"י( )ברעסלויא קר"ה ומאמר ברליןד'
 ל4ים"ע ה', שבהוה ונאמרק

 לבובמפאנו
 הנ"נ דירנפורמ העתים ומאמרהרב"נ

 : )פיעפרקוב( הנפשומאמר
 ה' אחדות עניני האהדות מאמרש

 האמונה יסודומאמה
 נדפם יעב'ץ להריי ה' ויראת מצותענינ*
 שי"ר פירארה החיים אור ספרועם

 : מנ"נ[ א']ועה"א

 עשנית על להראב"ע השכל, 23א23ךט[
 והולן ומונההדברות

 )כעין מצות הרית כל כוללים המהאיך
 והאנוי שי"ר קרימונה ביעקב( ערותס'

 הקדמה עם רעדלהיים ובקיקשפיה
 :להרזוו"ה

 יי" המרכבה, כגעשה 3מ2384ךיעי[
אברבנאל

 : של"ר( )דו"ו במורה הרטב"ם שי'ע"פ
 פיומים כמצדדץ, כ!עדזאיז 423שכ2ר6 3[,יו"ר[

לפורים
 בהוך להרשב"ץ פי' וקם גיאת ז'לר"י
 : )דו"ו( דוראן לר"ש תפארתס'
 בענין ייעב"ץ עינים, כמאירתי6(

 : הקי"ג( )איד הידועמחלוקת
 הגה עם נהאר"י קטלניים 23בד84יג[

 קראקא(: )ר'לח"א
 עם גיאה ן' לר"י שערימ' כמ84ך;יג[

 )פירמה לח"אבאיר
 :הרכ*א(

 רם"ר( )שונצינו דץס8ניניכם 3מ12ד,ךיי[
 שיו רו"ו פי'ועם

 : )ווילנא( לח"א חדש פי'ועם
 לרש"ם ומוסר חכמה המבקש,סח

 המכמה עםפלקירא
 : תק?"ח( )האג שה"ג לבעלמפוארה

 סופרים פליטת עח"א ציון נמו2שרוןט,[

 )קושמא הרמב"ם על משנה כמבידייו[
 נדפס ומקרוברם"ט(

 שחימה ה' על נם נושן ישן כת"יתתוך
 בעל סל"א הרמבים בלשונוה הרדב"זוז"ל

 ורוב ובקי גדול ארם הי' משנההמניד

 דקדק לפרש וכשבא הרשב"א כשי'שימתו
 אה.ע ומהרשד"ם ע"ש הצורך ככלבהם
 4ע:ין:2%שגשן"מ, שהי' החלים ס'ח ח"נ ומהרח'שק"פ
 לה"ר איכה מגלת עי לב, מגינתיי[

 הכהן: בהר"אשמואל
 עמנואל לר' חקירה עןז, כ2גן8ליט[

 : עמנואל מחברתבהם"ס
 קורותיו תיו"מ טבעי איבה, 23גלוןכ[

 וישועותותלאותיו
 )כ"ח צדיק מצרה ונחלץ בסופןונחמות

 : שפם(מנחם
 :ותולדותיו קייותיי ייעב"ץ t~bD כלנלוןכ6[
 מומר שבט יבעל צפונית, לנגלהננ[

 : הרכ"א( )א,מירעה"ח
 : וסורן אותיות צורת המגל כ!פךגו[

 כ"ד כולל פרובינציא מנהגי דץכמגןןנו[
 נדפס המאירי ?הרבמאמרים

 : תרס"ם( )לונדוןמכ"י
 אברהם מהנ"מ מדרי"ם, בן3לרןכח[

 מאורעותברודא
 הרנ"ה(: )ברלין לח"א הערות עם אויסעדק'
 שמ'נ(: )דו"ו סם"בי נו"ן וע"ל לאניידו 1184ר1ץבם, כזבןכט[
 הרר"ק בעד להפיץ דוד, מגןקמ"י[

 עליו שהשינובמה
 : רע"ו( )קושמאהראשונים

 ליי"א ייישים יהודה, כלדבר65[
 : שסך( )דו"וסמודינא

 דאבות פ"ר רמב"ם סומר דן23דלין,5נ[
 צדיקים ארחות ס' הואואולי

 נס' דהרי וצ"ע בזה שמסופקועסה"ר
 וע"מ הרמב'%כ"פ, נזכר צדיקיםארחות
 אות סטיו פוסקים כללי ת"י חמרשרה

 : ע"שס"א
 נאגרא לריי הסמ"ג על ה/ ומלעושי5ג[

 : יהודה שבותכהם"ם
 מוסר שבת יבעל אליהו, מזבח5ד[

 : הרכ*ג( )אזמירעה"ח

 לרבינו D"ff כללי נכורים, כנצררי5ס[
 הספרדיעמנואל

 )דו14 אלבלנסי לר"ש ק"ו וכלליורדב"ז
שנ"פ(:
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 לזבחים שממ"ק כעין כפרה כמזבה15[
 ורסב"ן ובכורותמנחית

 על )פייתיסי( ליעקב רני ום' חוליןעל
 : תק"ע( )ליוואינא ש"ס ולקומיחולין
 פר"ח על פארדו לדדים, נמזכ1דך5ון

 )ליווארנא יו"ר עלושר"ת
 :תקע"ת(

 פי' פלקירא לרש"ם דץמדריח, ומדרה5ט[
 תקצב(: )פ"ב המו"נעל

 מוסר משלי ייה"ג ולשכל להדסך5ט[
 )ואמרתיבחרוזים

 לשונך ועל, לדוגמא ד"א כאןלהעתיק
 החבורה, בין היה וכאלם נאמרה, בפיךשים
 אותו ואם בחבלך, אמור ארי תרפהואל

 נרפס ואת"כ שי-ם פאריו ואכלך(.השלח
 הראשש  והנהגת כסף קערת ס'עם

 : שליח()דו"ו
 "ן.ח ;. ~rtts-, וקציעה. מור)

 : רנ"ב( )ברישה עמנואל בנחברת"5[
 להר"א הנוהר על אברהם, כנחזהמג[

 )ירושליםאוילאי
 :תרקד(

 לש"ב D~W על ח" ישראל טלאנהמג[
 ניימאן מוהר"יהה"נ

 : דקראקא מבד"רחד
 למהר"ם שמחות ה' לדיה, ב1דץנדץ1ו[

 ברא"ש הובאסרומנברנ
 : תקעים( )ליווארנא רפ'גבדנות

 נדפס ד11ין רזדנ2רצ כמזץ22ר1;מס(
 1 שעפיםאיזה

 ומאנו רמ"ד )שונצינו רדמי 13הזדר14ו(
 קמחא פי' ועםרס"ה(

 רשומת על וצ"ע ש"א בולוניהדאבשונא
 םענלי D"y1 ע"ש בזה ברלינר ר*אהחכם
 קודש הדרה D~y1 שכ"א קריטונאצדק

 : שנץ()דו"ו
 אסתר מנלת על להרמיא יין *[במדיךאו[

 שי"מ(. )קרימונה רמוע"ד
 לרא"ם ערש*י ארוך באור !ק13זרחיי""[

 רפ"ז( )דויו התורהכסדר
 : תרל"ו ליווארנא לח"אוע"פ

 הוא רקוח הנדה ען אהרן, *[כ2מ2ך;מט[
 עה"ח אהרן בגדי'טם'

 מו"ה הקדוש להנאון והוא תל"ח()פפד"ם
 נחלת בס' ומ"ש הי"ד תאוסי' שמעוןאהרן
 וצ"ל ס"ס שמעון אהרן ס*ל ה*בשנעה

 : wffp ומואלאהרן

 ה' על או"ח לבעל יהונתן, מטהגון
 הרנ"א( )פאקש פסח'

 כטה בשם מבינה יו"ר על הגהותיווגם
 : ווילנא ד' ביו"ר ונדפםיהונהן

 רפים קבלה כמכמרזריכמ, *[כ2פ2כמדניג5[
 לבעלנסתרים

 : קראקא ל"ק ככהונימפה והטה הבריהס'
 אכך"ק קצנעלנבוינן ירזזקאל, וליבםגג[

 עה'ת דרושיםאה"ו
 : תקמ"1()פאייצק

 מורחי להר*א שי"ת עכמדקים, כמימןגג[
 היים ן' ור"אה"נ

 הרא"ם שו"ת בשם וח"א ת"ו()דו"ו
 : שנ"א()קושמא

 להנעם התרגום עי תרגומא, נסיניגל[
 : תקצ"א( )ברעסלא פיקישעי'

 איזה על פלפול הדערנ כ2יכמי י[גס[
 הש"משיטית

 יעקב משה מו"ה להרס והמפדיםדרשות
 : קראקא דפ"ק מבד"ר חדדמביצר

 כביר לא זה נדפך ילמדנרן מדרשגו[
 : לח"א הערות עםמכ"י

 נדפם דייזרדו;, דץמיךרז כ2!אך2טגז[
 : מכ"י תרנ"םבירושלים

 עשרת עי מעשים, מדרש""![
 נס' נדפסהדברות

 : ת"ז( )ווירונה מדרשות מעשיותחבור
 שבט יבעל האיתמרי, מדרשגט[

 ררושיםמוסר
 : הקמ"ר( )שאלוניקולענינים

 מכ"י נדפס עה"ת 354!4ה, 3מו4רשס[
 : )וויען( לח"א הערותעם

 מכ"י נדפס רבותיי איכה כליירשסח[
 : תרנ"ם()ווילנא

 איכה רות שה"ש 7ד420פ למדורשסג[
 מכ"י נרפםוקהלת

 : הרנ"ד()ברלין
 בפתייתם ייובנ נך;כודרזן כמנדרשסג[

 עם נדפם גוריון' אבא מדרשסו[
 פניםמדרש

 תרם'נ(1 )ווילנא טיב לקת ומדרשאחרים

 : נדפם יקרנן, כמנורשמס[
 2 בירושת"ו נדפם ךיושע, כ2ן4רשסו[

מדרש
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מפרין םכערכתפלימת8ש
 גרליא למי"ה תלפיות, מירשס0

 בכ"י ישנוחיין
 ; וי'ו נ'עח'א

 )קראקא אנשיל לר' מלימ מדרש י[9ק
 :.רצ"ד(

 מכוה מס' פי' וחננאל, במגזשלסט[
 עם חננאללרב15

 פי' נרפפ ובו הרל'ו ברלין לח"אהערות
 והערות הנה עם פסחים מס' עלר"ח

 : הרכ"ח( )פאריזלח"א
Luרע"ג קישמא להרר"ם, ולכלול 

 ר"א נמוקיועם
 לח"א קצר פי' ועם ש"ה דו"ובחור

[hu

 מכלוי
 לר"א ;הלת קופיףשג(
 בעל )סכונהלואנץ

 : תג,ל"ה וברלין תניה א"רשם(
 nvlr1 הרסב"ם על לרדד, המבגרזנםעג[

 ליווארנא חסאןלר"ד
 זם ס"ץ והגה ח"י ד' ועח"אהקנ"ב
 חי' ובסופו וכו' סגלה ד"ה ניו ת'ולקטן

 : טגילההרימב"א
 לנעל שי"ת שלמה, מכרובעג[

 שלמהחשק
 : תריה()שאלוניקו

 ופלפולים דרשות סדפך' 23כר2ב *(עי[
 מו'ה הרה"גלאדטו"ר

 פשוטי קראקא האבד"ק סופרשמעון
 דוקני מפרא מבא דמרי מפריאדספרא

 : ציון בשארית וע"ל נהירספר"א
Louש"ס חי' קמחי שלמה, כמלאכתן 

 שאלוניקוודרושים
 : ק"מ ש' ועחיאהרל"ב

 ת"ר[: ]ברליןקדמונים מגאוני יד כהבי קובץ והלנים, כמל0984
 ובסופו פירושיםי ב' עם יהרמב"ם הגיוו, מלותע'[

 הו"רן ]פפד"ם"ידיבוחן
 ן

 ווארשא: בק"ק הרמב"ןפי'

 יעקב יר' הרזלמידים, במלכמד9ש
 בן בר"ש אבאבר'

 : פאריז בעיר מכ"י נדפםאנטלי
 יהרא'ם המספר, כמלכלכתעשן
 ייסג'ס תטוי" יי.ח שלם, מלךון

 : הקכ"טן ]שאלוניקו א"ד אבד"ק.

 ננד בהרסב"ם 4"א ה', מלהמותפ6[
 : המורה עלהחולקים

 השגות לישב לרמב"ן היו במלאכתפל
 הרידף. עלהרז"ה

 ש"ך( ]ריווא יייב*ג הן, במלופתותסג[
 הנפש השארתבענין

 והנבואה והבחירה השנהה העולםחדוש
 : מ' לאות בסופו ציון שאריתוע'
 נחור לר"א וץ13מויה, 13כ(דישוןסד[

 וסימניםחדות
 מנין על ושיר לוחות שברי המסורהעי

 : רצ"ח[ ]דו"ו לרם*נ,האותיות
 רפ*נ[* ]שאלוניקו ד2רזלכמוד, כמכמדריזפס[
 מעכל* דוד להנ"מ וב3רירז ד 13כמדושרזסו[

 ווילס המטיר 1. צדקן1.' מעגלייין : כ' ד' עח'אסליסא

 כולל ארקיולמי יי"ש ננייד כמעיןמה[
 יקרים מכתביםהמשים

 : שי"ג[]דווו
 ובראשואברבנאל לריי דניאל פי' הישועה, מעינימש

 ת"ז[. וא"ד שי"א ]פירארה המח'תולרות
 בחרוזים מצות תיי"נ הכמה, בפעיןט

 תקם"דן, ]רעדלהייםארזים עצי בהם"סופלפולים

 ף אר"נש5":::
 )סנפובה התניא לבעל אבדין, מנה53ל

 :רע"ד(
 )ריווא קטויזנר לר"א כמנדץגיכמי5נ-נ[

 :שי"מ(
 אש"ה מירנא אייזק יר' כ1נןץגימי5נ[

 שמייערמרק אושמרייךר"ת
 ביארים עם גם ונדפס שע.ו דויוהנר

 : מונקאמש בק' לח"א מנהניםומקור
 היסב באר סבהם"ם כמדינה, ב1בדץג75(

 באו"ח שםהובא
 : הס"אסי'

 בענינים ייישים אליהו, וכנחת05[
 שבת לבעלשונים

 - : הקפ"ד( )שאלוניקובוסר
 ע84 דיני ליקומי יומףי הנקיז15[

 : תקפ"זליחארנא אירגאש אר"יקבלה
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 801קרמפרי"ם םפערכתפלומת

 מנורת מ' קצור כולה זהב, סינורת4(
 ישראל לר'המאור

 . שס"ה( )קראקא אלנקווהבריי
 אבד"ק מקראקא צייןי מנח6 למו"ה דישות ציוד, ב2נןץב1 *5מ(

 :וואידמלוב
(usבן אליעזר ייפינו רוקח, מעשה 
 נדפם שנ"ו סי' שם ונזכר הרוקחבעל
 מהרא"ז הגאון ע"י חרע"ב ש'מכ"י

 : 15 הקרמה עםמרנליות
 רוקה חיממעוד לר' הרמב"ם על רוקח* גועשהק(

 הק*ב( )דו"ו הרמב"ם בן חי' עם נםונדפם
 ע"נ: ס' איתוע"ל

 המשכן מלאכת עי חושב כמעשהק6(
 משניות ע"דמסורר

 : תע"ו( )דו"ו חסידים משנתלבעל
 בן ממיץ הרופא מובא מעשהקנ(

 מהרשוא שלחורגו
 תס"ז( )דו"ו ויסודותיהם העולמותסדר

 קראקא. פה מחדש נדפםומקרוב
 החשבון חכמת על ו[וש112 במעשרןקנ(

 כת"י,להרלב"נ
 בן לר"א שו"ת נמים, מעשהקי(

 בלשוןהרטבים
 וכולל תרכ"ז( פאריז )ד' ועבריערבי

 אברהם. ברבת וע"ל להרמב'ם המצותע"ס הבבלי דניאל רבינו השגות עלתשובות
 שמחה ס' נילל רוקם, מעלטהקס(

 הרא"ש ותוספילצדיק
 קידושין על יצחק ופתר קירושיןעל

 תקם"ו(. )פימא לח"א ב"מ ע1 נמיםומעשה
 ע"ד משניות עי רקה, כמעשהקי(

 רוקח לר"אהאמת
 : ת"ק( )א"ד א"ד אבד"קבריש

 רמב"ן חי' כולל עריקים, מעשהקי(
 ושבועותע"ז

 . תק'ב( )ליווארנאלהריפב"א
 הקדוש לרבינו תורה, כלעשהק5(

 נד בם'הונא
 שנדפס כ' ובמה"ד הלבנה בפלחהקמח

 ע"ש4 שמ"גבש'
 לח"א באור עם אצילת[י כלמכרזקט(

 ווארשא,ד'
 מהרל"ח הנ"ה ע' *טפחות, נמסכתק4(

 ~fff סי'יו"ד

 שמהות מס' הראשונים לפני שה"נראה
 קרבן בס' נם וע' היום נמצא שלאמה

 מנלחין. אלו מ"פנתנאל
 ותחנונים הפלות רך, מענה *[ק*6(

 בתשובהלדופקי
 מקראקא מרנליות סשה סררכילפו'ה

 מג'ני מער%%עלי%ינ(
 )פירארה החייט פ" בשם מכונההתייפ לרעי יהודה מנחת ופי' קרסון פי'עם

 :שיזח(
 לבעל ירשים tnD~WO דזכ!עלהעקינ(

 שלמה שלב"י
 : הקמה()קושפא

 הקרוש מולכו לר"ש וץכ2פךאךקין(
 תם"ם(נ ואיר חש"ן)קראקא

(1ppרווינו לי"א הזוהר, כ!כנתחורז 
 נם ת"ע()איד

 נמצא והי' נוהר תיקוני על והגזה פי'ת"
 ברשימתו וכמ"ש הרנ"ר הרב תחייבכ"י

 : שנ"ב( )רו"ואברבנאל לרפי העולםי תירוש מענין אלמי"ם, ב2כפעלדרצקט.( : תנידסי'
 : הכהן בהר'אי לריש דניאל על פי' לגלמיי מפשרקיו(
 ע'ם השנות יקותיאל מצפהקיא(

 ברלין אבד"ק ציה בהג*מ שאוללטו"ה יקיתיא"הורת
 : ג' שי"ן פל*םועח"א

 עם מקוצי יהר"ם בריל בלצות כ1'קיס(
 הר*א הרא"םביאור

 נם העשל והג"ם מהרש'ל וביאורשמיין
 מיד ן' לרזי מצוה נר ס' עםנדפס

 נרפס לוה קורם ועוד תקיע()שאלוניקו
 וכעת רפ"ב, ובווינציא רמ"םשונציני
 הנר במדינת לח"א ארוך פי' עםנדפס

 ובהג"ה קע'ם מזם אות ח"אועסש"ל
 : ע"שמ"ץ

 חפץ.: למר המ22נויזן כב'קג(
 מצוית הרי'ג על מטך12יכט' כמטבןןן *[קג6(

 הברית ספרלבעל
 : בקראקא( בכתיבים)עודנו

 המועדים על מורש, כ2טראיקגנ(
 יראהועניני

 : שם"ו דו"ו מאמינהלר"י
 רות מגלת ~י קודש, ניקראקג'נ(

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



שייה

SB:-ממעינת פ-טת - 
. 

 ספרן
 למילה ומאמרים המלבוש וסודלברטנורה
 אלקבץ ר"ש . בירב רעי גאלאנטילהרעם

 שס"ה! דו"ו מאגיםור"י
 בן לי"ש ייישים חיים, מקירקגד(

םהרחו"וגליווארנא
 ; נשים חכמת ס' וע"לתקנ"ר(

 בן מנשה ינ' ישראל, כלקיהיה"(
 מעניןישראל

 נחיה(: )א"ד ותחה"ם השבטיםעשרת
 הראב"ע יעל פי' היים, מקוריא,(

 : צרצה שמואללר'
 יהורה: מחנה בעל בהגאון- אשכנזי רפאל יר' הגדול נקראהקנו(
 חי' כולל האופנים, מראהקכה[

 ותוס'ררא"ה
 הראשונים -ותוספי ביצה עלהרא'ש
 פייתוסי לר"י ש"ס חי' יעקבוינל
 ] תקיע()ליווארנא-

 לר'ם הישון דקדוק י- עניני נועם וררכי לשן מרפאקנט[
 : קכ"נ מ' ועח"א שי5( )דו"ו חביבן'
 שופר עניני שכנירא, כמרגניר2אק5[

 לבעלותקיעות
 : תקכ'ז( )א"ד או"ח על אברהםאשל
 רפאל לר' מוסר לשוי, מרפאק5"[

 ת"ק(: )אלטינא הכהן'
 משנה על המשנהו כלרכבהק5נ[

 היא ושם שי"א מביונינהאברננאל לרייהורה
 :כשלימות

 רחב באור עם ייס"נ זקכ2צון2,קינ[
 כביר לא זה נדפםלח"א

 :ביוארשא
 )קישפא ונזיפה, החרם וכשפטיק75[

 :רע"ו(
[Ospלר"ח מג"ב על משה, כלשארן 

 ע"י נדפםאלשיך
 נרשון יצחק סו"ה והלמידו חיים סוט_בנו

 : הנשי'א(,רו"ו
 טית טנלת עי נפש, נקשיב *(ק5ו[
 וקצר ארוךפי'-

 שע"ז(: )לובלין neanלבעל
 לר'ע איוב על צרם, מעלפםק15[

 : ש"ן( )דף'ו ספורנו'

 ולא חו*ט עי יעקב,קיהן,משפטי
 כללי רקנדפס

 י יעקכ שבות בפצרו לי יקיםודיני

 למו'ה המצית D~y שטום,ק5ט[*כ2שפם
 כ'ץ שכנאשלום

 : נזיר שלסי בהם"ס דקראקא מבד"רחד
 חפירים ס' על פי' וכסירים, כלשנעןקמן

 במהור"א סעדיאלר'
 חסידים ע"ם כ"ש נדפם מקראקאחלוונא

 : שטוגהעלם
 יצ"מ בין ווכות שכמשכיל, כ2'קת6[

 עסקי עלויצה"ר
 ויוה"כ ר"ה וריני שיחה בדרךתשובה
 תלם ועסה"ד כ"י שה"ק לבעלוקרבנות

 : עה"ק ערךח"ג
 : ה' סי' נו"ןי מערכנו 'גחינ 12נימ2יןו כמכעירןק"ג[
 תקע'ה[: ]שאלוניקו משה משאת. לבעל ודרושים 'טו"ת יהבה 23שהקמג[
 החזקה היר היא תורה, כעשנהק::7[

 י"ר ע"שלהרמב"ם
 משנה מניר עם ר"ן[ ]שונצינו,ספרים
 דו"ו טג"ע הראב"ר ועם רסיסקושטא
 ובנו שאדווה מכר"ם הגיה ועםרמ"ד
 ש"י, שם לרמב"ן והשנות המצותועט
 ופי' כ"מ ועם קרה"ח על ר"ע פי'ועם

 וכעת נל"ד שם חביב ן' למהר"לקדה"ח
 ]ובעל הומפית ל"ה, ey~ בווילנאנדפס
 אותו קורא ח"ב ב' נר המאורמנורה
 : ע"ש[ צדק מורהבשם-
 הבחור יי"א !קמועןרבמן, 23'קתס[

 ארמי לשון שרשי'
 ש"א[ ]איזנא עברית בליוןוביאורן

 : קנ*ב א'ועם"א
 דקרוק על חיי יר"ם הרעם שבילי כ2דןןךקבו[
 : שיו[ ]רו"י הבחור הר"א פי'עם
 בן יהר"א ירושלמי 23עשהקמ,[

 שםהרמב"ם
 הועתק וקדושתה שבועה חוסר -הוכיח

 : ת"ז[ ]ווירונה לעברית.מערבית
 מזרחי קצור יהוא עני 23ר;ני2קתח[

 מאוסטרהא הכהןלר"י
 : סמ"ג קי'ף מערכת וע' שסיר[]פראנ

 פסח הגדת פי' דרור, כ2ר 'קמט[
 מרדכילמו"ה

 : קראקא פה דרשן טזאלקאווירובינשטיין

 למו"ה שו"ת דייקה, במשפטקג[
 הוצין צרקה י.

 עח"א .צובה ארם מרבני בגידאצדיק
 ס"ה: צדייקמערכה

מעשה
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קחמפרן םמעיכתפליטת
~oe להנ"ל שי"ה הצדקה, מעשהיק . 

 בנת"י. הכל להנ*לי סיים ד"ח 5י צדקה נתעילקננן
 והוא שיי מנאת לבעל יה מקדש9ט[

 נוולה הקרמהכעין
 ]נדפס : הנ"ך על  *י מנחת לם'וכבזימה

 מערכת וע' וויען בעיר מכ"י מקרובשה
 : צ'ח[ סי' מיץ בהנהפפרים

 יקרות הקדמות קרפרת, לנדבךקני[
 ומפירשיםמהז'ל'

 עני ואני : איזן יעיר S"p1 א"נ סדרעש6
 עפיו והוספתי דגליסא בשיפולא3קיפנא

 ועין: מקדם בשם יקרותהערות
 ושויתוהנהותי דינים לחיד*א וברכה, פ2וץןיכןוס[

 ובסופו ב"ח ויו"ד או"ח ש"ע עלאחרונים
 ראש לס' ושממות הג"ה הראשפאת
 תקע"ב[ ושאלוניקו ]תקם"ה לימארנאדוד
 הניה מצינו מל"ח ת"ב שאל חייםובם'
 שהשיב ]ומה : ע"ש ומח"ב ברכ"ילם'
 גברא דברת על *1"ד ריש במח"בשם
 הפיח אשר אורח עובר אשכנזי רברבא
 על עלה נאשר הס' גליון על וכ'וברים
 ע"ז, ]מיכלן החיים אור בס' מצאתירוחו
 ~הרב דכונתו בלחישה לי והוגרוז"ל

 : דהרסנא[ כסא בהס*ם שיעלמו"ה

 זכרונות ס' יחיד"א מוב, מענלאט[
 על וכותב חייוימי

 בהיותו דרכו על הקורות כל אתספר
 שלש זה ואזיא אירופא בפדינתשד"ר
 ומשם מו*ב[ ברבית ]ליוארנארנלש

 חיים הו בספרי יברים הרבההעתקתי
 יבריאחולרות

'~ffp 
 נרפס כביר לא וזה

 הוספות עם שנית פעם מוב מעגלמ'
 : לע"ע לראותו ולע ומועילתרבות

 הנהם"ם ספיר מוהריי הרב בשםוראיתי
 למסעותיו כשהלך ספיר[אבן

 דרך ועכר מצוה בשליחות איפליאבערי
 דוד אברהם הנ"מ אצל נתאכסןאנקאנא

 הרב ע"י מים יצק אטר [וויוואנפיןחי
 סנינליא אבד"ק חיד"א בהנ"ם ישעי'מו"ה

 הנ"ל הלמידו ביד ספריו הניחוכשנפשר
 רצה לא ואך ומוצאיהיו, מפעותיוכל בכתרי תיר'א הרב כ' אשר אחר ס'ומצא

 נמצא יען רבו עליו ציה כן כילהדפיסי
 ובפרת הכבור מפני לפרסמם ול"רהרב בעוכרי שהי' לאנשים הנוגעים רבריםשם

 : חלציהםביוצאי
 למם' בתום' נזכר דוי, לנעשהקג0

 : ז"ללחיך"א הזי פ"פפופרים
 עין אנחות עי העין, פ12ט14ייןקנס[

 עליהם והנ"ה ונרים, תמורהעביים כותים מס' ובסופו'
 השמפוון הנפש ובתי הי' כעת בשמונקרא
 יעקב קהלת ע"ס והשגות זוכר עיןלם'

 ושדה ןמוצירו[ חיים סים ובארלמוהרי"א
 : תקס*ה[ ]ליווארנא ח"נהארץ

 לער"ח לימור בטהרה, מטשטמטוטיזקנס[
 הוספהלחיר"א

 הספרדים כמנהנ החדש משמרתלתקון
 : תקנ"א[]ליווארנא

 אינרות בס' הובא לנפש, כטרספאקם[
 כהקדמהחיד*א

 : ע"ש האבר"ךבשם
  לחיד"א  שללי צוארי בס' הובא לפטדה פטואפאקס6[

 : ע"ש ושלח בהעלתךהפטרת
 משלים ר"ת םשנ*בי הנדופים שם יעד לדד, מטשגבקסנן

 : תקט"ו[ ]ליווארנא ב' גדוליםשם

נ*
 אבוהב לר"י ייישים תלשון, נהר6(

 : רצ*ח()קושפא

 לש"א שויה כולל דט*טסן נהרדוז"
 שעריובסופי

 תקם"ב(: )שאלוניקו הנאינים *ו"תתשובה
 תפלה ומנהני דינים מגדךמ, טעם3(

 14יתש תרכ"א(: )זאלקאוי פם"נלבעל

 כווארשא ניפט להנטל טמרקון מפרי(

 וביאור דרשות צדפים, נףפ13ןס(
 תמוהיםמררשים

 )לבונ מקאברין הדרשן בצלאללר'
 ואולי סהרנ"ח הרב  ברשימת כ"סתקם"ד(
 סכ"פ(: ב' בח"א הסובאהוא

הניתן
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ספרים נמעיכתפליטת816
 יישות שפר, אמרי הנותןוי'ו(

 )דותההראית
 : הוא פ"ס שפר אמרי במה"צ ום'שש"ץ(
 שיהה פרק על פי' הנחמד, ם,ז(

 תק'פ( )שקלאוולהמבי*מ
 : אלקים ביתוע"מ

 ועניני החודש קיוש דמנים, נועמד8(
 לבעל התכונהחכמת

 : תק"נ( )יעסניץ דודצמח
 למךאה, נוקמךס(

 הרבות על פ" !
 נדפס למי נורעלא

 : שלם מהריש חי' עם הק5"זבא"ד
 אשת פרקי על פ" אבות, נחלתיי*7(

 אברבנאללר"י
 : רס"ה()קושמא

 סגלות חמש עי אשכיק נוקל כם'י6(
 והשממיתלחיד"א

 : נחל ערבי בשםנקראו
 נמוקים ר"ת עשי"ת קדומים נהל סיי0

 קוצר לתורהחדשים
 מפורסמים ישראל מנדופי ופירושיםדעתי
 חידיא: הנאון ע"י ונקבצו נאספו אלהבל
 הפמורת עי שיקי נוזל כ!'ינ(

 נקראווהזממות
 אלו נחלים נ' כל נחלים אפיקבשם
 )ליווארנא ופרש"י החומש עםנדפסו

 :הקנ"ה(
 נקודות על החשמל וסוד זץ3יקדו4ן כן'7(

 ניקמליא לר"יהאותיות
 : ה"ח()קראקא

 לרמב"ם הניחוח חכמת וכנימצא, כ4עי(
 טהורות אטרותנסים

 צ שנשו( )שאלוניקו חיון ניסן ברלר'א
 1עם פלקירה לרשעם ולנפש, כףסו(

 לבוב לת"אביאור
 אנחת דגפש בתי אנרת המבקש ס'כסו שח" הדברות מעשרה א' והואתקציב,
 צ וא' המעלות וס' והויכוח אנרתהחלום

 נידשא איגרות ש להיד"א tawn נפש'ז(
 רב בשםבהקדמה

 אדאדי(: חיים אברהם )ר'אחא'י
 כגיהה פף ישראל זכוירורז נעיכםכ"י(

 סרוק לר"*ש"ק
 : תכ'ב יו"ר ועח"א תק"ץלבוב

 הנדה על יוסף יי כתונתן לבעל שני, יוסף נבמדקיים(
 : וכו' אבותינו הי' מתחלה ד"הוע"ש

 לרבינר עה"ת משמעי נעשוקכ(
 מפרשיהדותן

 משם: יו"ר ועדנא במה"ד הובאהריעף
 מילהויזן לייזמן להר'י הנוצרים מעטת ננד הנצחדוי נם'נ6(
 נדפם לנוצרים הרד"ק תשובתובס'

 פחובר ועדה תעזר( )ובא"רבנירנברג
 ומן %' הנצחון ס' והוא זה בשם מעור

 מצאת* ובמקיא תצת( )א"דמאופהויזן
 : מקראקא א"עשחהם

 : תמיד מס' עו תוס' יזמיר* 3רננ(
 : מם"נ על כמנדהי נךכג(
 שו"ת אבועל*יא חיים, נשמתנד(

 : % ור ועת"א הקיעו( )שאלוניהןסם*נ וביאורידרושים

ם.
 בנבנשהי יהושע יי הנם סדר6(

 ועח'א תע"ד()קושמא
 : ע"איו"ד

 ימוהר"י ידזליצה גירוין כמו414נ(
 ובנוסרנליות

 : אייזקמו'ה
 קובץ הזבחי ברכת ינעל והליצה, בימיי כידרג(

 שה" מהנאונים נם אלי זכיינים כלמיצור
 1 בכ"י זיזינו מרנליות מהכ"י הגאוןאחרי

 פרפים השנה יבל התפלה םדר7(
 מנהג* ע"פויוצרית

 . רצ"ז( )בולוניא קלף gyרומי
 תפלת ריני. כולל וש"י, כשדד41ס(

 מרפתן ודיניוברכות
 שסומן ולשנת בכ"י ראיתיי ועוףבהמה
 )תרסשממ פפירתו משנת שנהסאות

 : לאוריצא
 שסרי( )דו*ו העטור בעלי פ" ו1ן ז"ל ייש"י ניכתר כפדרזי*0

ועם
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 11טקוספרי"ם םמעינתפלימת

 מהרת בשם נקרא לח"א והוספות פ"ועם
 : תפ"בן ]אופיבאךאהרן

 יהרם בקצרה, הניקער סדרי[
מוהר"י  ברשימה; מצאתיו מנטובה אבד'קבריאל

 ע"פ בקצרה, הניקור מדר *("[
הסכמת

 ואשכנו בלה"ק ופולין אממרייךגאוני
 : בקראקא[]נרפס

 אשכנז מנהנ סליחותי כלרךט[
 רצ"ו[]אויגשפורג

 וזומא, ךבא עבדתה כ!דייי'י[
 : תעד[ ]מנמית מפאנולהרמ*ע

 יהר'ם המקדש, עבדתה כדרי6[
 לונזאנודי

 לפרק פי' ועם תפיו[ ]פיורדאוהרם"ע
 : תקכ"ו[ ]ליווארנאשירה

 לקדמונים ייה"כ' עונדיי( כמקוךינ[
 בקובץ כ"י מתוךנדפם

 : נאונים ידימעשה
 ונדפס נאסף ז"לן זקאך"י לזרדךיג[

 ונקרא קאפל ר"י המקובלע"י
 דחכמי הגה וע"פ יעקב קול בשםנ"כ
 הקם"ח ]יבוב בראדי בק"ק.קלויז

 : תקס"ד[וסלאווימא
 וסגולות המבע סודות ישרים, סודיד[

 ממודינה לרי'אוהירות
 ! שנ"ה[]דויו

 מס' שנץ תוס' נועל הגייסי מםט.[
 ומגלה יומא ולקופימכות

 תפילין הלכות פסקי הלוי מודרוסלרבינו
 ומם' הראשון ספראני ירטיומזוזה
 : תקם"ו[ ]ליווארנא יונה לרבינומנהררין

 לכל סמוכין דורש ט22ך, כ!כ1ו2ניב!טח
 לבעל שבתורההפרשיות

 : מומרשבם

 וכן ה' מעשה יבעל עזרה, כיפר *(יו[
 ואולי סיבתו על נחרתהוא

 וכם*ש עה"ח הרמב"ן פי' על ביאורהוא
 שקלים ירושלמי וע' ע"ש מקנדיאהישיר

 :פ"ר
 סרר יחיד'א ליאיר, מבסןפ"י[

 והפלותלימודים
 תק"ן ליווארנא דק"ק נמ'ח ח"קלבקשת

 : עבוה"ק בם' נם אח"כונדפם

 ונך לחיד*א עה"ת יוכמףן כלונךיט[
 די*א לפי דבשספר

 לחכמים ובועד ע"ב קם"ו ד' לאדןוככר
 ר' מפי' לתוכו שהעתיק כ' א' וא"וח"ב
 בזכרונות מ"ש ולפי"ז הצרפתיוידאל
 על הוא יוסף סבר דם' כרמולילהר*א
 11'ם הוא עה'ת ורק מעות הואמוסר
 לדור תהלה בעל בשם מ"ש אנ'ךתימת
 אהבה עבותות בק' ג"כ והובאע"ש

 2 יעיש דוך אהבת לס'השספות

ע*
 והנעתק ציוריסד'קראקא6[עברדנדרןעם

 יעקם בר ר"א שלמחיבורו
 שונות הוספות ועם הנ"א פפדזאבלין

 לח"א ביאור עם נדפם וגם תנ"אאופיבאנ
 * תק"ע דעסוי לחכמה פרפראותונקרא

 : תרכ"ד ליק להראב"ע ד,עבדךן מ'3[
 לונדון חייא ב"ר לר"ר ןץעבדרן כפ'נ(

 :הריע
 בר יששכר יין שנים. עבור פ7[

 שושן ן'מרדכי
 : שליטדו"ו

 : מפאנו להרם"ע יריעות ,3"2נס[
 מדר על פי' הבקרא עבד141ןוי"ל

 הנהמתהתפלה

 בער עקיבא למהר"ש ויחידיםתיקונים
 וע"ל שנים פי בהם"ם הענוכש יוסףבר'

 : להדפיסו ומצוה י"גפ'
 יהונתן רבינו פי' הלוים עבורתו[

 חולין האלפסיעל
 : חרל"בפפד"מ

 יקרים וזקיפים שלימים וקשרה *("[
 : שם"ם( )קראקא אבותלמס'

 המבד"ר השיםי שימות אייכהארן יעקב, עדון *(טן
 : תר"ה( )ברסלאקראקא

 עדיות מס' עי נאמנתי ערדון'ו"ד[
 ועם פשנץלר"ש

 : תקע*ב( )דעפויא הרמב*םפי'
עדות
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מפרי"ם עמערכתפלימתפופ
 בענין ליענ"ץ ביעקב, עדותי6[

 הידוע:המחלוקת
 שו"ת ששפורם ביקב, ערדךן*כ[

 שפר ערעורבענין
 תל"ב(. )א"ר הדור רבני והסכמתצואה
 ישראל לרפא שו"ת אליהך, לדגשןינ[

 : תק"ץ(~)ליווארנא
 שבת עניני ייקיפי שבתו עינגיה

 ראובני ילקיםלבעל
 : תמ"ר( )זולצבך ראונן כמנין ס" רנ*פובו
 זומא האדרא על ביאור כןן עדכנךט1[

 : )ווילנא(להרם'ע
 ליק לרד"ק המשרה על כמדקאר עפךטז[

 עם הוא ואוליהרכ"ר
 במערכת המחבר שהביא דקדוק עלטופר

 : ע"ש לס"ד סי'ע'
 כתוב ס' כולל סופרים, עפור *(יי[

 עם וס'נבחי
 תיקיני וסרר נקי לשון ערוטים לשוןסופר

 קראקא גליד ראקובר יוסף לר'שפרות
 המשנה מרכנת בהם'ס תפיה()א"ד

 : מליםומררש
 הובאשבעה עמודי יבהמ"ס שלמה, עמרת"י[

 : שבת קרבןבספרו
 : הנ"ל בס'י נ'כ הובא יהנ"ל הבכא, 2נכ8קים[
 ן' לר"י עה"ת דרשית שבתי ען5יןכ[

 : ע"ח יו"ר ועח"אשועכ
 חיים להרהנ"ם נרחימ, עןרוץ *(כ6[

 איש הלויארי'
 תיקון ומצא חתר קראקא אבדק*קהו"ו

 יחומים מאה ערך נכאבותלנפשות
 ,פינדלהויו בבית או'א בליהנשארים
 נפה, בעשר ומנפם בקהל, לבאלהתירם

 : ותרופה מזורלהמציאם
 ונדפם השים לבל וש"עי מרמסים מקום מראה כמשפם* 32יןכנ[
 ידענו וכאסר מהברו שם בלי הש"מבכל
 בהס"ם ברוך לבית בועז יהושע לר'הוא
 פסקי קצור הרי"ף על הגבוריםשלפי
  וצע"ג הרטטים סרר על סהרי"ףדינים
 המחכרו שמו העלימו אשר המדפיסועל

 הש"ס טמירת לבעל נם קרה ובזהומולידו
 ישע"ס חיים ר' ומואל להג"םשהוא

 :מקראקא
 מייקד 8י' ישראל, עיןגנ[

 ל
 עין על

 : תנ"ח[ ןא"דברנר

 תוך ונדפסבעתיים חקו צ"ה ימו"ה צבה עמרתכל[
 ניסו שהי' זצ"ל לאא'ז ראשון ברך זרעמ'

 ת"ו[: ]בשנת תיו"פ הנ' בהסכמתוכמבואר
 רי"ד תוס' חף בולל ןץערןץ, עיניכס[

 מיגאש ורייקידושין
 לבעל זהב זר הנה עם נדה ור'ןב"ב

 : תב"ע[ ]פראנ רוקחשמן
 פי' מוסר שבפ יבעל ri~yn, עיניכו[

 מתנ"ך המסורהעל
 : תרביד[]אזמיר

 מגלת על נפלא באל כלשהי עיניכז[
 : הקדוש לאלשיךרות

 מרומנבורנ מהר"מ לתלמיד דבללן ע5כמ[
 : סק*ד סם"א או"חעד"מ

 ביאור כסף ימשכיות כמףן עבןדדיכס[
 הכספי לר"י המורה 'על

 : תרח[]פפד"מ
 עמודי נ' על מיוסד עולם, עבדייט

 חנורת לבעלעולם
 : תק"א[ ]ברליןשמואל

 המקובל יהנאון ברכה, עב8ק *(י6[
 קראקא ד"ק ר"מ אשרמי"ה

 שלזקנו
~va 

 ח"א וע"ל לובלין מהר"ם
 העולה תורת בם' הרמ"א וז"ל רל'רא'

 עסק בס' ז"ל הר*א להמקובלפ*כ
 ו' לי.ם יווי"'ש "' "ו" הענק. סיו : שלוברכה

 יעלב למו"ה שו"תו ואיזה במוסר דישות יקבן עפר '(5נ[
 ]ברפלא יעקב ערת בהם*םאייכהארן

 :תקצ*ם[
 אילי,ירה די לייט "יש,ם חיים, עץ11[

[OSמהד ספרר לחכמי שרת היים, עין 
 : תקראמשנת

 אשל עם תנץ יי"י ההיים, עץ15[

 : תקנתנו ]ליווארנאהמצות
 : תצ"ז[ ]אופירהכנויים ערכי בההם ביקייאםי מאיר לר' לאבות פי' אבן"וץ, קניו5ז[
 עולם לנתינת פי הדעת, עץ5"[

 : תעד(נדויו
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[vsנדפסה והוא חביב ז'י להר'ם ס"מ ייני כייי הדעת, עץ 

 צייק היי"נ(
 ק "י 5 ל

 נ"נ נקרא שהי' שאליניקו מרבני א;עוד
 : חביב ז'הר"מ

 נדפם עזרא ן' לר"א העצמים, 3ז'מ[
 : בלונרוןמב"י

 סיףי"' ~ל הנמה וו"[
 יחכמת הקבלה, חכמת עקרימנ[

הנסתר
 )נרדימשוב הרמב"ן תלמיד עמיאללרבינו

 :הקנ'ח(

 נדפם להרם"ע מאמרדרש עשרהמג[
 פי' עם אחדיםמאמרים

 יואל מאמרים ה' על יהודה ידשונים
 עולם על למאור נר מאמרים ב' עלמשה
 ועוד אייזענשטמ כמהר"ח ממהריםקטן

 ליב ר' הנקרא במוהרא"שלמוהרא"ל
 מהורות אמרות פי' ועם קבלהבעל

 : נח"ת[ ]פפד"ם ממגנצא רופאלמהר"ל

 הנהן בנימן להר' דץןב~יך, עןןמד[
 בנימן גבולהבהמ"ס

 לכל התפלה וכונת ישראל ומירותכולל
 : תס*ז[ ]דו"והשנה

 ישוב נדון ליעורה, פכים ע' *(מס[
 העולם שמקשין א'קושי'

 קראקא: ראבד"ק ענגיל יוסףלהרהנ"מ
 דינים מורה ב"ח ןץקדדש, עב:רד"רןמח

 צפורןומנהגים
 לבקשת נדפם לחיד*א ותיקוניםשמירמוסר

 ]ליווארנא פירארא די יעקב סויההנביר
 עם ב' .פעם נרפס ובזאלקאוויהקם"ו[
 מרגליות זלמן אפרים להגאון יפההקדמה

 :]תקס"ד[
 הפלה סדר לחיד"א תמירו עוללןמז[

 .יימ"ג,,:"ו~ם וך ע'מ"ש
 מומאפיא( חי )מוהר'א לדוד תהלהבע5

 : מוב מעגלועס"ס
 צדקה ימי"ה הצימה זנב:ודתמט[

 ארם מרבני הוצין'
 : ח'( סי' )צ' ועח"א בכתיי דרושיםצובה

ahd*פ
 ספרו סוף )דישו( יעקב, פאר"[

 : שו"ת יעקבשבות
 שנ"ט( )דויו קהלתי על ביאור )טיטאצק( ידלוף, ס1ןרוןנ[

 : מחדש להדפיסוומצוה
 חיות יצחק להג"מ יצהק, פןהדנ[

 בהמח"ם פראג אבד'ק'
 אנדות על פי' ש"י( )לנוב רברביאפי

 : הש"ס אגדות ושאר הנזקין פ'החורבן
 אהרן בית יבהם"ס משק וזמירת7[

 : הנ"נ()ת"ד
 וה' יהראב"ע השזורה, על 13י'ס[

 הרבה נדפם וכבר ואיוב ודניאלהלים ישעי'סגלות
 והורך חושב המח' והגאון עליופירושים
 ול"ה עה"ת הקדמונים פירושיהרבה
 מאוד מפליג דהרמב'ם אחרי וצ"עפירושו
 בפירושו לדבוק בנו אח והעירבשבחו

 : ע"שעטת

 רמז ע"ד עה"ת אפרים רבינו פי'יי"ו[
 : באזמירנדפס

 )פרשבורג בראשית ע"מ הרה"ק פי'ז[
 : תר"ב('

 שי'ם( )ריווא עה"ת בהיי נקבינו שי'ה[

 בברלין נדפם עה"ת הרשב"ם פי'ט[
 טסנו וחמרוא"י

 במ"ע מכ"י החסרון נדפס ואח"כבתחלהו
 :רפ"נ( )דתי מ"קאנטי למ"מ ז3וץ-ז פל'יי[ : מיד דף [? חלק חמדכרם

 שאלוניקו יעב"ץ יי"י רעלים פי'ימ[
 :של"א

 : הקניו( )ברלין יהרשב"ם רשלים שי'ינ[
 : )שאלוניקו(דאבות מילי בהמ"ס תיון לר"י רשלים, פגי'יג[
 נזכר יונה ייבינו ורשלי 13י'ין[

 : הבחייבהקדמת
פי'
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מפריים פמעיכתפלימת*21
 מיותם הוא 1כ1 יהיאנ"ע כמשלי שי'עו[

 נדולות בהמקראותאליו
 ואך קמחי לר.מ ונאמתהוא רוע()רפ'ר
 מרמ"ד( )פפד"ם אברהם בית ס'נדפס

 שהוא ז"ל הרם"ק תת"י נמצאמכ'יושהי'
 : וצ"עלראב"ע

 עם נדפס המאירי יהרב ולשלי 510'סו(
 : רנ"ב( )בש' הרלב"גפי'

 : פרמאבעיר כתוי הכבוד אוצר יבעל עה"ת סניייז[
 : )ק"ב( מגלות ה' על הךלב"ג פ4"הי[

 לבעל יזמירות ושמזדן לנרכם מן"יט[
 שעריםמבוא

 בעיר מחיש ונדפס ושס"גז של"ח)דו"ו
 : למהרש"ל לש"ק זמירות עםפרממלא

 מגלות ה' מתורנם המלדרק כ1י'כ[
 לר"מ ועזראדניאל

 : שים( )קראקא המהאש"ל אחיליריא
 : אייבשיץ לר"י כהג"א שי'כ6[
 הרט'ג לתלמידי הימימ דברי שי'ננ[

 : תרל"נ()פפד"מ
 תקכ"ד(: )אלמונא לימב"1 שדץ"ש ס1י'כג[
 )ליק תבון אנן יקם שה"ש, ס1י'גו[

 : קצ"א מ' ועת"אתרכ"ד(

 p1-D ו *" מנכנע ע5 פ"ג"

 רות מיכה ופי'בפאריז מכ"י נרפא קיא יי"י ירמי' פי'גו[
 : תרט"ו( )לייפציג ואיכהואסתר

 נדפס יים"ג דנהמי' עזרא פי'כז[
  אוקספורדמכ"י

 : ושה"ש קהלת פי'וכן
 )רי"ו ניקפליא לר"י וץגדדץ, ס51'כח[

 :שמ"מ(
 העתקתי ישעי' לרבינו ולגדה; כ1י'כס[

 קע"א( )מש'מכ"י
 בצירוף ששו"ן( )קראקא לביה"רוהבאתי
 בשם ונקובים לפסח זכר בשם פירושיקצת

 : גאולה שעריהכולל
 פי' תוך נדפס ייי"ק אבות, פי*נלי[

 השנה לכלהסדור
 : רפ"ה()מורין

 בהקדמת הובא ליאב*ן אבווז פי'65[
 לאבות הדשה פנחהס'

 מורפמשיק: מיכללר"י
 לרשב"ץ וחליצה גס שכנתובה פי'5כ[

 : רע"ז()קושפא

 הובא ייינ"ג ברכות ממן על פי'פ[
 : ע"ש דבריםבפ'

 )אנררינאפול ייענ*ץ אבות פי'5ז[
 :ש"י(

 זה נרפס יימב"ם ר"ה ממי פי'א
 : כבירלא

 קונץ תוך ברלין לרה*נ במהרדרן ס1י'6[
 . : גאונים ידימעשה

 הובא מהנ"ל הגיגה מס' על פי'5י[
 . עינים מאורבס'

 ן הירחי נחן בר יי"א כלה כ02' ס2"5מ[
 נבאי יצחקיר' נחת כף בשם עקיב המשניוול 5נ"5ע[

 : תיג( )א"רהספרדי
 משנת בשם נקוב המשנידרך שי'ס[

 זכרי' לר'חיים
 : תצ"א( )א"רמהרובשוב

 מלא בשם ניב המשניות ס51'מ6[
 לר' נחתכף

 : הצ"ז( )א"ר יעקב בר' פייבוששניאור
 קנונקי נקובבשם ףזכ72טניור2 שי'מנ[

 אברבנאל יריי המדרה על 10י'מנ[
 בנ"י נמצאוהי'

 הגה שיו ועשה לאנרא ר"מ הרבאצל
 נמצא וכעת הקצ"ג( )בפראנ שםונרפפ
 מרמ*ל כוי ומעצם כ"י מאותו ממנוחלק
 : לקהלה אשר בקראקא המפריםבעקד
 הרמב"ם על D1p~lp ך2ך'י שי'מד[

 : תקי"זאזמיר
 עראמה יר"י הרמב"מ על שי'מס[

 סעריא פי' דרדרתן האדוזידר2 פי'מו[
 : דנאן אבן י מימוןבר'

 ברבינו הובא לרכבים איך11 פי'מז[
 : בראשית פ'בחיי

 : והרם'ק מיוראני לריי אידבנ פי'מח[
 : מגרמייזא לר'א דז10טדרת פי'מט[
[lff1)'הושענות סדר עי הרשב"ץ פי 

 תפלה בסדר נדפסי
 : ת"א( )א"דלמועדים

 ייה"נ לשנם עלינו על פי'ג6[
 מאורנס'

 : תקצ"ם[ ]ליווארנא הספרדיושמש
 אברהם לטו"ה כ2עכ2ד4דרצ hih~hh שי'גג[

 : סאראוואל ליבבר'
 בס' אלברנלוני יי"א יצירה, כו' 510'ננ[

 2 תריו[ ]א"ד קדםהליכות

פ"
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 16שקחמפרי"מ 8שערכהפליטת

 עם נרמייזא לח"א ירה יצ מ' פיןמה
 : לת"אהנה

 ופרית פר"ח כולל 3נך3מך 83ירדרז3ס[

 1נ1)1 הליצה שרקיא

 ד_היוין~
 : שם'ח[ ]פראנפסולה

)ז[

 מ2"
 להר"ם ביוינציא גנן ונענין

 :שכיו[
 נין הלוקה שטר בענין כנסק3ס[

 : ש'ם[ ]דו"ו להנ"לאחים
 ישראל ור"י צור בן ליאון י*י כנכוקסם[

 מריקאנטי פינצי רפאל בר''
 עליו השיגו רומי וגאוני ריבבדברי
 : של"ג יו"ד ועבדא קרא"ו( )רומאובמלוהו

 קרשקש חסדאי יר' גיטין פ2םקיס[
 הריב"ש: בשו"ת הובא'

 ר*ע קושטא יהרשג"א הלה כסמקיס6[
 לח"א הערותועם
 : הרל*ו()ירושלים

סל
 עמי

 המחני ע"י ערם הרשד"ם
 על יחייא ף יי"י הגמרא פסקיט[

 עשוית סדראשתא
 : שם*ה סי'הריב*ש

 לר"י יצי"ם על קושים יהד41ה כויסל[
 : בפפד"מ כ"י כלץו'1

 ועסיס להרמ"עי הפרדס ס' עיר וץרמדן כנןדץסס[
 : תס"ח( )איד לח"א פי' ועםרמונים

 פרח לבעל עה"ח האדמה כנניסו[
 : אהרןסמה

 לבעל בחרוזים שחיטה י יצחק כדנימז[
 )קראקא רברבי אפי'

 לריי דהוא כ' הס' דבשער וצע"קשנ"א(.
 אבד*ק הי' רברבי אפי ובעלפרובינציא חסידי מנזע חיות אברהם בר'ש"ץ

 :פוזנא
 לר"מ רבה למדרש מעם רבה כןניסח[

 : שפ"ח( )א"ר ישראלבן
 הפלאה ס' לבעל עה"ת יהורז כוניכםסע[

 ס"ו ב' וע"לוהמקנה
 : ב"בופ'

 במה"ד: הונא לסה"נ הפקדון 23'ס[
 ברכות מס' על דייליכם נ2קד41רצעמן

 : )מגנצא( ז"ל להרא"הותענית
 הרמב"מ על וקמלך פמלדוןעג[

 הספדים וררושי'
 : תקס"ר()ליווארנא

 בדרך עה"ת )דושבעק(, דוך 15רדםעג[
 י'ב ד' ועח"אפלפול

 על וצ"ע תק"ם( )זולצבך מ"ץ ונהנהע"ש
 מייל ו5א כשטות שם,כירו המא'הנאון

 :בפרדם
 הפילומפיא מוסרי דזפרדם כ('על[

 : ר*פ(4קושפא
 מוסר אירגאס יהר"י מגדים פריעס[

 וע"ל תקפ"זליווארנא
 : יוסף מנחת מ'אות

 א"ר: מגאוני שיית היימ fv פריעם
 ענינירפואות יהרמב"ם משה כזרקיעז[

 : תקפ"דלבוב
 השארת עניני ההצלחה פרקיע"[

 : שכעזשאלוניקו
 סיגה פי' עם )בחור( אלידזך כירקיעע[

 אביגדור לר' בשושניםו
 ביא5ינורי אבד*ק הכרמל הר בעשו"תבר"א

 : תקם"גלבוב
 צרור לבעל "בות עי הפרקים סיס[

 : בספריו הובאהמור
 אבועלפיא ימוהר"ח הנדה לפירושס6[

 בתי בעלהלסיר
 : הפסגה אשדוה ס"ס נרפסכהונה

 לרבינו יציךה מ' ע5 כןירדשפנ[
יהודה

 נרדמים מקיצי ע"י נרפסאלברצלוני
 : תרמ"ה()ברלין

 קדמונים פירושי ליקימי פ2רשנזירזא,פנ[
 : תרם"ז( )לייפציגעה"ת

 הפסוקים מקים מ"מ 37יניםי כנרצותפד[
 המובאיםשבתניך

 : ת"ו( )קראקאבזוהר
 מענין ייעב*ץ עינים, לעזתסס[

 הידועהמחלוקה
 : תקם"ו()אלטונא

 דקדוק דברי כנרצדזסו[
] 

 קמחי יר"ם
 ורפוס רנ"זינאפולי

 שלו ברשימה הרנ"ר ומ"ש ש"זוויניציא
 : צ"ע א' מקדמון דקדוקשהוא

 עוללות לבעל לטקטיים 3נךזידץווזסו[
 )זאלקוואאפרים

תקנט(:
פתרם
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 לרה"נ מיוחס הלומות פ1רזרוומה[

 שפ"נ(:ןמנפובה
 הכמח ולרשתפסן

Jgr; 
 לר' הרמב"ם

 : סורנאגהשמואל
 תרמיז(: )פרססלא יים"נ דבר כושר5[
 קדוש ה' עי החודש פרשת%[

 להרמב"םהחורש
 וסנהדרין מ"מ פ"א ר"ה ע' תיו"4מבעל

 : מ"בפ"א
 : הזוהר עלבינה אמרי מבהם"ם p~w) )ד"פ ינץ פ2רזה54נ[
 לבעל נדה ה' על נדה נקשחי$ג[

 בבד"ה הובאהמאור
 על השגוהיו הוא ובל"ם נ' שער ז'בית

 : להראב"ד הנפשבעל
 וה' כהובות D'W על ןץפ2לא"ה5ד[

 פנחס להנ"מכהובות
 : פפד"מ אבר"ק הויו אישהלוי

 יבעל האדרות עי מלך לני5ס[
 : מלך w~poי

 מרדכי למו"ה יסליחות כ8י'התפלה15[*(
 ר' ונקרא אברהםבר'

 בקיאקא. לביה"ד והביאו קאפלמנשמרדכי
 :שנ'ז

 )שאלוניהן ויראש די להר"ש איכה פי'5ז[
 למהור מחובר וגם ויש"ם(ש'

 מערכת ועח"א מהורות אמרות קפןס'
 : ע"ש ציה סי'שי"ן

 וש לחיד"א הגדה פי' אחד, פ2'וץ5ח[
 : לפי דבשמ'

 לחיד"א עה"ח ודרושים פי' רוד, פני5סן
 נמיקיההומש פרשה בלואחר

 שלל צוארי ובסופו ממראני הראשוןלר"ו
 והיקפים הגה פנים מבר וק' הפפורתעל

 )ליווארנא דוד כסא בס"מ נדפסוהשספות
 : הקטוב שם ימין זרוע ק' ועםתקנ"ב(

 סו' *ש'ח בברכייהובא
 הרפב"פ על הנהן הוא ואולירכ'נ,
 מו"ס להרב ברכ"י מ' בהקדמתשהובא

 : מווינא חכם ברוךראובן
 יעקב עין על יחיר"א שנימו כמהדץק6[

 הפתת שומרובמופו
 )ליווארנא והשטטות הנה לראשיושוסל
 לבדזז סיכה מס' על נם ונדפסתק"ן(

 : הרנל שמחתבס"מ
 *[קנ[

 כ2-
 על לזרא'ון דדזי' דזרא"ה

 מגלתמס*-
 אברתם בר' בר"י הלוי אברהם לר'הענית

 : תי"ם( )א"ר מקראקאפרץ

ן

8*י
 וח"מ ותפאורת עה"ת ורגלנה צאנה6[

 ליקומי אשכנזבלשון
 אספם מומר ע"ד חז"ל ומאמרימדרשים
 מיאנוב בר"י יעקב מו"ה הרבוקבצם

 להנ"מ ודרושים עה"ת רצדימ צביל
 ברלין אנד.ק צ"ה'

 : שם ובהתה ה' ה'ועח"א
י ז"ל להאר"י דית עי יכחד-פבז4"מ

~ffp, 
 היחודים שער

 :למהרחו"ו
 )זאלקוואבע"*פ לריי יהנהנותיו ריב"ש צוואותי[

 :הק"ה(
 אבד"ק קצנאלבוינין י-י צוואותס[

 : תק*י( )א"ראה"ו
 בר' לר'ד ניקיר הלכות דוד, צינהי"1[

 תקרי(: )פיורדא דייפשנרשון

 ש8)4 ודו"ו יהראב"ע דהוהות מ''[
 רפזצ"ת יבינו ש'ובפירארה

Dpלח"א באור : 
 קצור אש, צלי"[

 פ-
 על אברבנאל

 ש מסודינא לרי*אהגדה
 לריקא ומדות מומר צהימ, פבכץדץט[

 ש"שש )דויוהנ"ל
 : ברומז רק שם נטמןושמו

 הרלרות גאנז לר"ד ב"ח קודדיי הכמדץי1"ל1
 ונצורות חדשותומאורעות

 שנ"ב שנת ער הבריאה מראשיתבקצור
 עד ח"א ע"י הוספות ועם שנ"ב()פראג

 : תנ"ב( )פסדים הניבשנת

 חד" שו"ת דאברהם צלותא *("1
 לשרבש"ס

 : קראקא ראביד יענרפוהר"א
צרור

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



 11פקפספרורם קמערכהפלימת

 לבעל תהלים על פי' וץוץיימו צרור'"
 : בספריו נזכר המורצרור

 1";ה מ י-נ4 צבור, צרכי"1

 לנפש ומרפא לנפש צרייה
 : ממודינאלהרי"א

 הנקרא לואנץ יהר"א נלעגה שכסנטרךסו[

 בכתובים: עודנובע"ש
 נפלאים חידושים לסנורה וכידניתמז[*(

 יוסףלהרהנ*ם
 : קראקא ראב"דענניל

 הפפרת על יהיד"א שלל, צוארייי[
 דור פני בס"סנדפס

 תקנ"ב(: )לייווארנאעה*ת

ק*

 ובן רנ"ב( )ליסבון יחייא 'י ז' ייי %4'" משיי פי' ונקי קב6[
 : לע"ח( )דו"ו נדולית המקראותבתוך

 מ-שנ,-;ל יהי1 הגאונים, קבוצת3[
 פי' הגאונים יד" מעשה שבץנ[

 מהרות עלרה"נ
 תרמ"ז* ברלין יוה"כ ועבורתאזהרות

 ומכתבים שו"ת אגרקיייי קובץ7[

 נדולים. ושאר אוסמרפלי ,י למוהר*ש תמה יקימי משה, קוטלותס[
 עה"ח מלוקש פי'  משה,  לעלוזזית[

 על יהודה נפש בהם"ס פרנקפורמרמשה
 גדולות במקראות נדפס המאורסנורת

 : תפ"ז איד.

 מנשנים י'מ שלמוץ קהלת"

 יהודה מחנה יבעל יהודה,י"י קהלל

 שמואל חיים ירי דוד, קדשיט[
 הר' לבנו ונםתמאן

 : תקנ"ב ליוורנא מצפתשלמח
 כולל מלאכי יד לבזל לנפלה, מדלח"ז[

 : ליווארנא( )ד' ר"החולאים לרבוי יבקשותתפלות
 שטת שמשי י125י קןנב1רכפי6[

 לבעלבהש"ם
 מבוא מאמר ע"ר הולך סובב סובבפר"ח
 שמן בס"ס נדפס פימינפל לר"אהשמש
 קראקא מחדש ונדפס תק'נ( )קושפאלמאור
 הוספות עם ודעת בינה ק' בשםתרפ"ז

 :לח"א
*1יד

 להרע לה/ מלחמה קדנמרםינ[
המני*ח

 ומירות בפ' נאגרה,. ייט בתבל, משחקת קן3משרםע(
 : שנים דו"וישראל

 לבעל קדי תקין מלך, בת קונמרםיל
 ס'המקובל

 : משהויקהל
 בם' ךאתתא, עיגדנא כ1דנמ1רםסו[

 : הרמב"ם על דורבני
 5ף' ישראל לבני זכרון קדנמרםעז[

 חאמזיעצב
 : ת*פ()וונדזבק

 ליינ"ץ התאבמוח, מונמרםי'[
 המחלוקהבענין

 : תקכ"ב( )אלפונאהידוע
[sttrlלר"מ שינים, ענינים קדבמרם 

 בע' חביבז'
 : מקושרנם

 קפ"ל א' עחשאאכולה די לר"א יאמת, חסד מונמרםיש
 : שם מיץובהנ"ה

 8 הכהן ושב בספרוקדשים הי תורה כהנים שאלת קדנמשרמג[
 השנות בישראל וצק קלנבמרכ!%[

 פרכתעל
 ת*ק(2 )ליווארנא סינורים קנאת ספרובסוף
 ליאון די יהר'י הפסקים קדנב1רםכנן

 ש"ז( )רומא'*
 : ע"ש של"נ( )יו"דועח*א

 תוך נדפס דבור כדי תוך קונמרםננ[
 )שאלוניהן אליהו רוחפ'*

 :חקל"ב(
קונפרם
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ג"
 צדקה נידון א"י, מגיני קרבטרמ *(

 הרבנים פסקי ליקומי הנם בעליר"ם א"ילעניי
 ח"ן מו'ה להרב ענין בשום לשנותהשלא

 :רמביצר
 להרים ראשונה יצא זה קןבמורמגס[

 דורו וחכמיפרובינצאל
 : שכ"ו מנמוכה מפירושה הנסבדבר

 סדר הצור, בנקרת ישמתיך סדנמורםגו[
 סגרי יושיע לר'הניקיר

 תקם"ח מנסיבה הנהות ובחכמתבניקור בקי להיות כ"א יוכל הזה הס'ומתוך
 : מחדש לביה"ד להביאו גדולהומצוה
 יבעל יהליצה גיטין קונטרהג1[

חו"ח
 נור הס' תוך דוד מו"ה נכדו ע"יונדפס
 ארי' הנ"מ לאביו עה"ת יהודהארי'

 : שש"מ( )א"ריהודה
 )פולאק ביעקב עדות ייקם קנטרםג"[

 ענונה בעניני פסקהשני(
 : שנ"ר()פראג

 יבעל אלא עוד ולא קרנממרכפגל
 : תקי"ג( )אזמיר מוסרשבם

 בענין העבור פרשת קדנמרם5מ*ד[
 בעיר שבתמלמול

 תצ'ה(: )א"ד רפאלמילדולא למו"הבאיונה
 לבעל הריאהי בדיקת בענין התשובה קדנמרם65[

 : תק"כ( )אלפונא יעקבשושנת
 ע"ס שפירא יושיע למונה קדנמורמ5נ[

 : יעקבחק
 כציר בכורי ראשיות כתונכמרם5נ[

 'בענין יצחק פחדלבעל
 : תע"ה( )דו"ו נעילה בתפלהנשיאתכפים

 וכעת לרמב"ן דגרמי ייני קדנמרם5ד[
 : לח"א באור עם מהרשנדפס

 האומים לרח"י דנרמי בדיני קדנממרם5ס[
 )יעסניץ ב"ק ישיש ס"סנדפס

 :הפ*ג(

 משנת לבעל בכורות מכה קדנטרם15[
 : הרנ"ר( הרבברשומת וכת"י כהנים ברכת של ננין בעניןקייר ביכורי הומפוה ננדחסייים

 זמן מצדהבענין מקטמת קדנטרםיי[
 נועם דרכי בם' נדפסמילה

 : קכ'ו ס' ות"נ ע"ב א' ועח"אלאפיו

 של הופ אודות על יגשין קדנטרם5מ[
 ווינפוריצו שמואלהבחור
 : שכיו()דו"ו

 : אור מאורי עח"אי נזיקין מרר שים על ונהור, קן5ס[
 נדפס מדורא לר"י השערים .מי קצורל

 : אויה דיני סוף מהרי"לבמנהגי
 ופסקיו הרי*ף על הרען תי' כה2בןך4כח[

 שי"א(: )ריווא הרמב"םלסדר
 : תק"ל( )קושמא העקרים ם, קצורמג[
 פיוררא המדו"ב עם של"ה קצורמג[

 : תס'ה( )דו"ו אוטולינגושמואל
 נדפם הכהן לר"י שו"ב ה' קצורמל[

 : אמת זרעבם'
 )אלי'~ןי%.;,':""'שניבנו'"; קפיר",1
 : שים נאזיל סמ"ג קצורש[
 יעקכ ר' ע"י הלבבות חובת קצורמ1[

 תט"ר(: ודו"ו שע"ד )פראג מפאנוב"ץ
 יוסף לר' דהוא וכנראה1 רשיי דקדוקי בשם מזרחי כמ2בןךיטחן

 : ש"ץ( )ריוואאופולינגו
 אמת הורת בשם נקרא הזוהה קצורמט[

  )שאלוניקו שמריא בר"אלר"ד
 לר"י בלה"ק החכמה מקור ס' וכןשסיד(
 : שע"א( )פראג פתחי' בר"מבער
 : לח"א)תרי"פ( חיים נשמת בס'י נדפם לאבות החיים יסר קצורגי'1[
 להר"א הממפר מלאכת ס' קצורגח[

 צורת בס"ס נדפםמזרחי
 פי' ובמוטו הנשיא חייא בר לר*אהארץ

 : שיו( )באויל לח"א רומיבלשון
 הס בשם נקרא החנוך מ יוךגג[

 : תקנ"ת( )פראנ נו'נ בעלבהנאון
 שמאמה: יי למהר'ש קרניים ע"ס וכצבי כקרןגג[
 :מילה מכשירי לבעל שי"ת אשה, קרבןגו[
 ק"ש כונת פי' כולל 64רבע, קריתןגס[

 משנת שבס'ותפלה
 כ פשנה מגיד לס' מדו"ב וכעיןחסידים

 אפן בעל להג' ארבע קרייםג0
 )אוצר כ"י רברביו

 : תקצ'ז( ק'הספרים
קךן
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 : משה פני המת"ס יבעל אור קרןא
 השכחה יאום'ר מיושנ קשותגח[
 ש"ס-להגים חי'י

 : כת"ר( )קענינסנרנ פיקישע"
 נ;. .ת' ינ(ין'נ ישנתן קשתס[
 ודיני אדם הנהגות גודל, משרס[

 ברכות ותפיליןציצית

 : תקנ"ב( )ליויארנאותפלה

 ליב לר' לה'שבת תקנות קדנמרם *(מת[
 בנף הובא מקראקאחפיר

 : ע"ש חכמיםכביד
 הובא לחיד"א הכל5ימ קדנמפרכזסג[

 או"חבכרכ"י
 ימים אורך וק' ע"ש צדי"ק וסי' ח"ןר*ם

 : תג"י בם'הובא

 יישמינאן( )י השים ע5 הרא"ש"[
 עליו באורועם

 שמואל תפארת ומעיו"מ חמודות לחםבמו
 ושער פעמים הרבה נדפסו נתנאווקרבן
 פסתימ: מס' על אשר וגבובאשר

 ניח דרשות ביכדרים ראשיון3[
 חינוךלבעל

 אבד'ק ליב מוהריי ולאביו יהודהבית
 בר"א הענוך מוהר"ח ולזקנופפערשי

 : טפוזנאדיין
 תאומים מאיר למו*ה פנינים רננג[

 כולל לבוב דקיקמים
 גומא היכת וס' צופים נופת ספריםנ'

 כללי העמקים שושנת וכן פמ"נ בעללבנו
 : תקם"ב( )פפד*אשים

 פי' עם תבע אכן ירי הןרוה

 : תמד( )יעסניץ ואמושמשר'י
 רבינו מיסוד הוא יננראה רזיאל, פ"[

 שהי' ראשון בס שמצא בהקדמה Dffכן המגי' ובעל הרוקחר"א
 שקבל יהודה ה*ר א"א בן אליעזרחתום
 )ואצ"ל שמעון רבינו מאביד שקבלמרי"ח
 מצינו הוה ובלשון ההסיד,שמואל(
 דללם בענין מש"ש וכן יצירה, לס'בפירושו
 ובן יצי.ן4 בס' הוא בן ת"ק נה שדיימשם
 ספרו בייש הרוקח לשון הוא בד"המש"ש
 : ל"ש( ~צהר'ש למורו חסידים 0'ובריש

 מר בר נאון נחשון ליב ראומה ם'0
 שו"ב בריני גאון צרוקרב

 צפנת פי' עם סמרו*ם( ש' )קושמאנדפס
 מערכת פליפ"ס וע"ל ענקנירה לר"יפענח

 : כנדנלות איומה מןא'
 המקובל להנ' שה"ש על דודים ריגועז[

 יכונה שם בעל אליהור'
 יופי מכלל בהמ"ס ש"ס( )באויללואנץ
 יוזלמו מו"ה והטפסר השר בןוהי'

 יוקל מו"ה הטקובל בהגאוןמראסהיים
 החכמה אוצר בהם"ם מוואלרשמייןלואנץ
 מש' בכתיי נמצא והי' החכמות כלכולל

 : חת*ט בעשו"ת הנאון תח"יש"י
 עה"ת דרשות יחיד"א דוד, ראש"[

 עור בשםוהשטטותיו
 דברים בס"ס .וכן תקל"ו( )מנמוכההראש
 ושאש פאת בשם ונקרא ומח"באחרים
 : עינים ופתח דוד וכפא ב' שה"ג בס"סוכן
 : ע"ש אחא"י רב בהקדמתי חיד*א אגרות בס' נוגר ידמף ראשטן

 ע"ש: שם ג"כ מכר דוד, רדםימן[
 בם' כ"פ נוכר יהיד"א היים, רודןי"[

 ר י'ח ן ק תהלים על לדודההלה
 אוולאי הר"מ נכדו אצל )תר"ד(באנקונא

 חיד"א מופ*ה לחרב כת"י חיים רוחס'
 רוד כסא ס' מעין דרושים והמהזצ"ל
 מהב קצת דנדפסו חיד'א ובאגרותע"ש

 : ע"ש פטירתואחר

 אריתש
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[hSהתשב"ץ בן הרשב*ש שו"ת 

 : תק"בליווארנא
 יייתיר צרפת חכמי ק"ת5נ[

הקדמונים
 : ט"ב( )ד' לה'א הגהעם

 ועם רע"ז קישמא הרמסן-ם שו"ת5ג[
 )ליפציגאגרותיו

 :תרי*מ(
 : ההרשות ב"ח שו"ת71[
 עה"ח דור דברי ע"מ הם."ז וטך"ון5ס[

 שם ובח"י תס'א פסח ה'ום"א
 :בלייפציג מכ"י נדפס אועז חיים רבינו -של"ת15[
 הגאונים שו"ת שלמה קהלת שך"ןן5ון

 ווערפהיימר הר"ש ע"ינדפס
 : ירושלים גנזי בשם ות"ב ירושליםבעה"ק
 ע"י נקבץ קדמונים נאונים שד"ת5מ[

 : בברלין( )נרפסו עלם טובר"י
 תרם"ח(: )ברלין מיללערר"י ע"י נדפס וטערב מזרח נאוני 1טך*יז5ט[
 יונה לר' שחיפה וה' הנאונים של"תמ[

 ? )וויען( קורוניל ר"נ ע"ינדפם
 מוספיא ע'יר"י נרפסו הגאונים שן"ךזמ6[

 : הרכ"דליק
 שו"ת בולל ההלנות נבאת בית שך"ךןמג[

 רם"ג נאון לר"י וביחורהגאונים
 )פפד'מ ב"ח גאון נטרונאי ורברה"נ

 :תרם"ב(
 למהר"ם תשךבורז שערימנ[

מרומנכורג
 : הרנ"א( )ברלין לח"א הערותעם
 הב"ח הממ"ע בהראי נאוני שו"תסו[

 : תקכ"ד( )פירקאותיו"מ
 שכיה(: )קושמא הישן הגאוניםמסן1טך"רז

 גנוזה חמדה בשם הנאונים ןטך"ךזמ1[
 : בירושליםנדפס

 הגאונים שו"ה לראשונים זכרון שו"ת ןסו
 : ברלין( )ד'נ"ח

 סינגליא: שבתי לסו"ה מי של שבתמס[
 לבעל שבת ה' קציר שבת שומרמט[

 : תס"ז( )א"ר לירא דודעיר
 לרבינו איוב פי' וממחות שךבנו3ק"ן[

 : תקכ"ת( )א"דהנאונים ופירושיבחיי
 משניות ביאור לדךד, למדשנים61[

 פארדולר"ר

 ובין בינו ריבות דברי ועברו תקי"בדייו
 עד טרוניות על קורינאלדר דור ביתהרב

 וע"ס ביניהם השלימו ליווארנאשרבני
 : ח"ב לדודשושנים

 שה"ש באור העמקים שדשנתגג[
 : שנ"א[ דויון אלשירלר"מ

 שונות "ידית יעקב, 1טךשנרן)ג[
 ע"דמדינים

 נדפם יעקב נחלת שו"ת לבעל תמצאהיבא
 : שפ"גן ]דו"ו חיים ארחוהבס'

 ודרושים ש"ס חי' יצחמ, שיהגד[
 : תקמ'אן]פיורדא

 שיני ע"ד פסח ה' יצןזס, שיוןגס[
 היות יצחקלהד"ם

 : שם"ז[]פראג
 אחי הלוי שר"י דקרוק יצחמ, שיוקוו[

 בר יהודה ומה"רהמו"ן
 שיח דרך ובשם קצרו אופנהייםשמואל

 : שפ"חן ]פראנינונה
 פלפול בדדה עה"ח יצהיל שיח *("[

 יצחקהלברשטם לכ''
 :מקראקא

 הביא וכן ע"ש ע"נ מ'ועח"א המעילי מאיר להרב יבמדת שימתנ"[
 ושיפה ע"ש הי"א פי"ז נדרים ה'הב"מ
 הקנייה( )קושם' המאור לבעל קינים טם'על

 : קדמון לרב קידודכן חי'בסוף
 בתוכו נכלל לאו"ח כנה"ג שיוריגע[

 בבלי הש"ט הגה'נם
 כליהם ונושאי ורמב"ם ריףוירושלמי
 והרא"ם רש"י ולשונות ורשב"א רמב"וסם"נ

 : תל'א( )אזמיר שיםוכללי
 תרי"ח(: )הנובר לישב"ג שלמה סטיריס[
 שיר ע"ר מנ'א חרשה, שירהס6[

 לחנוכהחידה
 )איד פרדו לרעד nS'D יבריתופזמון

 :תקל"ה(
 שיר ע"ר שבת פרקי דךדין שירתסנ[

 לבעל קצר פי'עם
 : מע"ה מ' אות וע"ל צרקפורה

 כננר הזוהר ישונות קרמה שיעדךסג[
 להרם"ק האדםאיכרי

 גם מזכיר לאכות בפתיחתו הטאיריובס'
 שנתחברו החיבורים בין קומה שיעורסי'
 התוספתו' החורבוכמי שאחר החכמיםע"י

 : ע"שומדרשים
שופרי
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 ורמנ"ם ש"ס עי דיעקב שופריסו[

 טתוניס מעארךלר"י
 והוסיף ומדרו ערכו נאגרה מוהר"יוהרב

 : תקלח( )ליווארנא מדילי'עוד
 שבלה מס' ייקיטים לקמ שכחתמס[

 לבעל א"בע"ד
 : תי"ב( )פראג הראובניילקוט

 פארדו לר"ד חחמרה שכנידוףסו[
 לכלליסורים

 תקכ"ב(: )דו"ו ושבועות נימןחודש

 יצחק לר' מנ"א על אמתך שליממס
 מוויניציאגרשון

 מהרים*ץ ושז"ת רצים ירדועבדא
 : o~w) )קושטאטקם"ח

 )פראנ נ"ל להאר1י ערוך שלהןמש
 ן. ן,ו

 דינים חי עם אדמע ערוך שילוןסט[
 : שצ"ב()דו"1

 או"ח ש"ע קצור הטהור שיחןע[
 בר' פארדולר"ד

 הם"ו(: )א"ר בלונדון ש"ץיוסף
 יקש :1שף 2"1 ערוך שלחן;י[
 נדליא לי' הקבלה שלשלתע"

 דוןבהרב
 עולמים דירות כולל יחייא אבןיוסף

 ער וגלגליהם קורוהיהם הרבניםוהולרות
 אומץ יוסף וע"ס ש0"1( )דויוזמנו

 : נו"ןסי'
 מולכו: לריש קבלה 'ן זית שמןעג[
 מכף על )ננאר( יהודה שמחתעז[

 ומס.כריתות
 ? הקע*ו( )פימא הסמ"ג ועלקמנות

[OPשהיש עי קודש מנוהת ושמן 
 שושנת ס' ובסיפו הקל"ם שאלוניקוטולבו

 :. להנ"ל שיריםהסיך

 דרשות מבאר אביובי אהרן פי' מנ"א עי המדר שטיע1[
 : שס"א( )שאלוניקו הפשם ע"רחז"ר

 אברבנאל יריי הדשים שמיםסק
 העולםהדוש

 : תקפ"דן )רדלהיים המורה מס' פי"םופי'

 באור עםיהראב"ע וכשם כיטו8
 שם אותיות עללח"א

 סהסספר שרשים על בנויהשפורש

 )פיורלא פילומופיא ע"פותשבורת
 :תקצ*ב(

 לר*א לה"ק שמות כולל שבהדון כ('עט(
 : ש"ב( )איונאבחור

 נ' כולל ייעב"ץ השמוש ם'י[
 שופקונמרמים

 כסילים לנו ושבפ לחמיי מתגלסוס
 : תקיוח()אלמונא

 טס' על הדינא וטכמעיזאפ6[
כתובות

 הקדמת ע' תצ"ז( )פפד*א ברוראלהר"א
 אליהו: מנחתס'

 לר"י מיינית הפנים שלהןפס
 הובאאבוהב

 או"ח ועביי כ*פ, הטאור מנורתבספרו
 : רמ"חסי'

 היחוד ס' כולל המאורות שניסנ[
 וג'להרמב*ם

 : תרם( )ברלין להראב"עשאלות
 למו"ה נזיר טם' עי נזידן שלכוי "(סל[

 ריין שכנאשלום
 'י"יינ 1ג4%"'יג~אי"ןן1(ו .1,ר[

 ירחטיאל בר' תאמש למוהרצ"הדחוה"ם

 טווב שפנלסו[
 ק עחטק

 הרר"ק ל
 : )עסה"ד( דקדוקעל

 מרדכ* למוהרים המימ שעיס,[
 : מיוחסיוסף

 הכבוד אוצר לבעל הרזימ, שערפח[
 דורשין אין פ'על

 : בפארמא הס' בעקרכ"י
[peשהע"ה חכטת על ההשק, שער 

 שלמה השקבהמ"ס
 : שהשעל

 הכירו אלשיך יהר"ם המזלות שערט
 : e~p קהלתבריש

 שם*ז( לרמב"ן)פירארה הגמיל שער55(

 ותפלות פזמונים כ"ץ נפתלי שער5נ[
 )ברלין השנהלנ5

 :הקי"ז(
 בהם"ם בנבנשתי יהדשע, שער5נ[

 נדפם יהושעשדה
 : מכ"י מקרובזה

 משלי הלים אמ"ת לפעמי שעד75[
 נלעפ בן לר"יאיוב

 : תרי"ם( )א"רהספררי
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 לר"נ וצואה מומר ההכנה שערל
 : תציד( )קישמאכ'ץ

 )ירושלים ימהרחו"ו הכונות שער1[
 :הרל"ג(

 )ייישלים להנ"ל המרמצה שער!י[
 :הרל"א(

 לרשב"א מקיאות ייני המים, שער5"[
 : הבית הורתבס"ס

 גיקטליא יי"י ישמים, שער3ט[
 ז' תוךנדפם

 ע? וצ"ע וכו' רה"נ ליקופי כמוקונפרסים
 שרוצה ח"א בשם מ"ש המפרים אוצרבעל

ידק שערי ס' הוא השמים שער דמ'להחלים
'~ffv 

 ישראל נר פי' עם גם ונרפס
 :)קאזניץ(

 היא ער הקבלה סדרי הוא יאמיש, יי יי"י וקיוי, שעריש
 )יערסלב הדורות . נדולי וזכרוןקל"ב

 :תרנ'א(
 תפלה דיני ייקימי ציוד שעריק6[

 דוד להג"םומנהגיו
 ועח"א וואלף בנימין במויה מפוזנאמעכלי

 ע"ש דבורה תומר ת' אוה ולקמן כ'ד'
 : הברית מסורת בהם"םוהיא

 ר"י הלכות ליקומי שבקהה שזנריקנ[
 הגה עם גיאתאבן

 : תרצ"א( )פירמהלח"א
 יוה"כ עבודת כולל רחמים שעריש[

 להרמד"ל מקדשועבירת

 ברוך נר יהר"ם תשובות שעריקל[
 הערות עםמכ"י

 : ברלין( )ד'לח"א
 הנאונים זי"ת תשירנה, שנריקם[

 ה"ר ע"ינקבצו
 : לייפציג( )ר' מיוחס יוסףמרדכי

 הנאונים שרת נולל תשירנה שערי9[
 ונקרא לח"א באורעם

 : תקכ"מ( )ליווארנא היםאיי
 היבא יסיף ו' א"י השמים שערקז[

 המאור מנורתבס'
 בהקדפתו החיים ס' ובעל נ' לנרחתימה
 : ע"ש והעולם השסים בשם אזתוקורא
 גאון שלום יהב רבא שימדשאקט[

 קדמוניםונאונים
 : קמנות ה' ברא*ש הובא תפליןמדיני

 בע"ס הכהן לר"י אמת שפתקט[
 1 הקצ"ב( )ליווארנאהזכרון

 למהר"ם א"י מעלת כולל אמת שפתקי[
 : הס"ז( )אידחאניז

[hyונף יהורית ילשין אמת שפת 
 ס' והואליעב"ץ

 : או"ח בעל הנ' ננד ללחום שיצאהראשון

 לשונות יהראב"ע יוזר שכקתקיט[
 באור עםדקדוק

 דונש ננד ז"ל הרס"ג בעד מליץלח"א
 נן פי' עם נרפס נם וויען ד' לברםבן

 : תר"נ פפ*ד לח"אנעול
 ממבחר* מלוקט לסכמים שלנרזיקיג[

 וביאוריםפירושים
 טדילי' באור תוספת עם עה"ת פרש"יעל
 מפראנ בם מכונה שבחי סו"הע"י

 גדול לדבר וזכה ישנים שפתיבהם'ם
 החומש עם שפת"י נדפם כי כמוהושאין
 זכינו היום עד ומאז מספר, איןפעמים
 לדוד משניל נמו יקרים פירושיםלכו"כ
 מהם נם ללקת הוא נדולה מצוההרבים ממזכי להיות והרוצה בו וכיוצאפררו

 : ולהדפיסם אורותלפומי
 הנאונים שמות ישנים שפתיקיד[

 ב"חוספריהם
 זמנו ער ספרים מחברי כל בולללהנעל
 ער לח"א הוספות עם מחדש נדפםובעת

 : ההוהזמן
 להראב"ע יקיוק נדרדרה שפגרןקטו[

 עם הקצ"םפירמה
 אד"ר ר"ח בא"י )נפמ' שפה מביןפי'
 בקושמא נדפס יבראשזנה שנה( ע"הבן

 :אר"ץ
 ותשבחות שירים רביבים שטיבעתקטו[

 יה"כ עבודתוסדר
 חביתית אלישע מו"ה ותלמידו פארדולר"ד

 : תקנ"נ()ליווארנא
 לנ' נחלקי עטור בל לרך"ק שרשים נם'ג'ז[

 ר"א הגה ועם רנ"א ונאפופי רע"גקושטא
 : שע"ז( )דויובחור

 ננאח ~' יונה סרי השרשים סי'קי"[
נעתק

 : תרנ*ג( )ברלין תבין אבן רעיע"י
 השיר מלאכת נבלית שרשיתקיט[

 אוליוורה דילרעש

 תע'ח( )א"ר הילרים 11דוץמ2יקנ[
 שו"בדיני

 : נאנרה לר"יבחרוזים

 * 'ו[ ווו-זן(-[-ןךעך--ו
" ש 4  

 בר' *הודה ולחשדני--ית' *ו י[ י ע1. ע'1 גי-"
א"ר אלהריזי שלמה בשער נרפסתפ"ז[
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[hlpחוכא יחיי,א יוסת, שב"ר 

 תולדותבזכרונות
 : שמאלית בשי"ן הוא ובל"ס *שראלגדולי
 השטמות יחיד"א ברכה, שיוריקכג[

 ומחזיקלברכ"י
 )ליווארנא ש"ע י"ח על חי' וליקוטיברכה
 תקע"ד( )שאלוניקו שנית ופעםהקנ"ה(
 ועשה קאלאהארו רפאל מו*ה הרבע"י
 בעל ורק הניד לא שמו ואת הנהעליו

 לב ועס"ם סודו, מנלה לשלמההמעלות
 : בהשממותדוד

 ק' יחיי'א שיקיים, שיוריקכנ[
 ותיקיניםהוספות

 )והרב ברבה ושיורי םח*ב לס'והנה
 מקיצורי כתוב משפט ס' חי' פינסופוהר"א
 מרן הנאון ספרי בכל הנמצאיםדינים
 שאלוניקו ש"ע חלקי ד' שעל ז"לחיר*א

 :הקנוח(
 משפחת יוחסין סדר הגדולים שםקנן[

 עולם גדוליסופרים
 זמנו, עד הגאונים מימות ורורשיו דורדור
 א"ב בסדר נסדרו והספרים המחבריםוכל
 וב"ח ד"ח, ומהדורות הוספות כמהעם

 ונסיכו לחכמים ועד בשם קראאחרונים
 )ליווארנא אבות פרקי על אבותחסדי

 ח"ב לחכמים ועד עם כנזכר עורהקל*ר(
 נקרא אבות חסדי ע"ס רבותוהוספות
 במדבר שלחן ובסיפו אבות ראשיבשם
 תקנ"ח( )שם הנזכר לכל והשמטותהנ"ה
 השספות הראש פאת ובסופו כנזכרועוד
 נ' הרגל שטחת אטת לדוד דוד ראשלם'

 תמורה טם' מכ"י נדפס ד' וסי'סימנים
 משנב ה' וסי' עליהם והוס' הנ"העם
 א' עלה אחרון ועד לשה'נ השמטותלדך
 כנזכר ח"נ )תקס"ו( נשמם אשר כלבשם
 בית ק' ובסופו ח"א לחכמים ועדבשם
 פוב ס' ואח*ז כנזכר והשספות הניהוער
 א' עלה אחרון ועד שו"ה וקצה תי'עין

 וע' הקנ"ו( )ליווארנא זה לועדהשמטות
 : לאדןככר

 ב"ח, יחיד"א הרגך שמתהקנס(
 לימודיםה'א

 באריכות הנרה ופי' לפסח נפלאיםורמזים
 ומנלת לשבועות ורמזים לימידים נ'וח"ב
 לסוכוה ורמזים לימידים ונ' פי' עםרות
 וק' ושמח"ת והו"ר לחוהים הערותוקצת
 סוכה למס' יעקב עין על עיניםפחח

 גרים ומס' שסתה שלמי בשםוהשממות
 שמחה בשם לחיא והשמם הג"ה עםטכ'י
 מראית ובס' תקם"ד( )ליווארנאשלמה

 ונרים המורה מס' השלמת נדפסהעין
 נס' הנדפס על יוהר ותום' הנ"העם

 : הרנל ושמחתשה*נ
 ושרת שימות יחיד*א יוסף שמעקי?(

 הרע ברשימתהובא
 :כרמולי

 : ע"ב ס"ה נ"בי עינים פהח ע' ד,גמפין, שבפדחןקנז(
 ולשונות הוריות מס'י על נפלאה שימה יוסף, שערקנה(

 מפתחוה, השער פתח ובחופוירושלמי
 אחדים דברים בס"ס נרפסווהשטמותיו

 מהשנת ישוביהם ואלו הרעא אחוריבשם
 : יוסף שער ע"ס דורוחכמי

 בס"ס הנדה על פי' אחה, שפהקנט(
 : דודאהבת

 מורות על יתידיא היאור, שפהק5(
 מעשיותוקבלת

 בשם בהקדמה חיד"א אגרות בס'הובא
 : ע"ש אחא"י לרב וזכרונות אנר*ךרשימת
 פועל מ' כילל המהור, שלחןק65(

 הרי"נ )סדרצדק
 והפלות דינים ולקומי לש"ך(מצות

 להר' שנים לה' ולוח לסעודההשייכים
 )צפת תיד"א בהגאון בר"א זרחי'נסים

 :הקצ"ו(
 נדפס אוית נעלי להנאין פמח ה' ע4 האלף, שרקינ(
 האלף מנן ס'עם

 למהרי
 : מפלאצק

 דרושים אשכנזי יהורה שריריק5ג(
)

 פ' עם נדפס
 אשכנזי רפאל הג"ם לבנו הנרולמראה
 אינאי .' יים קמליל(
 כמש"ש ולא םע"ט, שי"ן עח"א?בור

 : ע"ש סל'א יו"ד טערכתבפליפ"ס
 הספרים דנחמהא, שב *(ק5ס(

 יוסףלהרהנ"מ

 סי' נו"ן מערכת ע' הישר נתיבבהם"ם ,י "י%""ייח שוריג,"
נו-ן

~ffy 

: 
 השהפכות קדש שירי וקדש קטיך *(ק5ז[

 הרה"ג כאדמו"רלב
 אשר קראקא אב"ר זצ"ל פופר שמעוןמו'ה
 דבר ' אלקי רוח עליו כנוח לגנןהטיב
 בחדשו חדש בשבתו שבת סידי ביומויים
 4 שלהבת קדש ברגש ה' סועדיוכל

 : הרס"ב()וויען

תאי
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 *.י
 : למהרצ*ה צביה תאכםט
 שבת לבעל תהלים על %, וקהלתןג(

 : תקי"ו( )שאלוניקומומר
 בר חנניא לר' תהלי"ם ון%"65

 בפירוש חרש אור לו יאר אלוחרוזים ע"י ואולי ע"ש בח"א דבריושהעתקתי ~שוי:ננסי:,
 חי' )ברורא( אברהם רזולרוועי( : תהליםעל

 וקידושיןכתובות
 )פירפה לחתנו יוסף כתונת ס' עםנרפס

 :תקכ"פ(
 מפיזארו לר"אי הפסוקים מ'ם אהרן, ןזן5טשדיצס(
 : תהב( )איד לירושלמי מ"מיעקכ תולדות ועם שד"ם( )פרירברנ ש"סעל
 ביצה סם' על שיפה יעקב ועדלדדיז6

 )ד' קשבנולכ"י
 :ירושלים(

 מדרש זל ביאור נח, כלולדות *(0
 דיין לר'נרנה

 נרפם ואה"ק ש"ץ( )קראקאמקראקא
 : המ"ר עםבווילנא

 עה"ת חמשים יעקב, המלרותש
 : תפו[ לנירפהמקראקא

 למוקה עה*ת יפהק ךזךלדךרנ *(ט(
 הכהןיצחק

 ' ; דק"ראקא ודייןדרשן
 משניות חי' ייקימי הדשים ועךם'יי'י(

 אבדוק טהר"שוחי'
 תקע"ח ]ווילנא תסיר שמשון ולהנקםא"ר

 : מי"א נוין אותוע'ל
 1 ע"ז על אלחנן רבינך יעדכפ'י6(

 ב"ב ~מהר"מ מלק על ןזדם'ינ(
 : ע"ש ז"ל הרב תוס'בשם בפרדכיהובא

 תוס' היינו לאו מעילה רזום'ונ(
 מלאכי( )יר מס'ישאר

 ישראל תפארת קושי' כ"כ ל"קולפי"ז
 : ע"ש פ"המעילה

 ]ר"א קטן בשים ןקךךיוון ועום'יד(
  בשער נדפסתפ"זן

 אלף הנים פכ"י הוריות תוס' בזה"להס'
 בסופו ומש"ש הלוי כרית בתסיסאיפיננן
 פהראשונים לא' דהוא נ"ל ויותרצ"ע
 זאב בניסן דבשו*ת לזה ראי'וקצת
 ס' וולא ע"ש מיומו ד"א טגיאסקל"א

 : זהית הלויברית
 בשושת הנאון וז"ל ביצה ןעךס'סו(

 דרוב קבלהי וכן ס"ד ח"ג יהושעפני
 מופעים הס ביצה והוס' רששדברי

 : ע"ש אחרים מפירושיםומעורבים
 פשניות עי לציון ראלשון הום'ט0
 : תקע*ה[ ]וויען בש"מ ום"ם הנ"הפיק
 : בארץ שמות ע"ס יךה"כ רערכ!'יו(
 על חי'קע"ב י עח'א להרא'ם שמ"ג תדלפימ"י(

 כט הביש חיותו בחיים ובעודוהסם*נ
 : רפיו[ ]בקושפא לביה"ד ישראלר'
 הבטן ךזךרוןיט(

~spn 
 יהרשב"א

 שכ'ה.]קרימינה
 הרמב'ן דרשות יזכמיכ12ץ ד:' ןזת14ןכ(

 הפלךלפני
 : לייפצינ[ ]ר'והשרים

 וף בכלנו הובא המנהנים רזדריעכ6(
 הוא ואוליפסח

 : קליו( פ' ~ע"ל אשר להת' המנהנותס'
 להנעם יו"ר על ייתיאל ךעךרךןכנ(

 הכהןרפאל
 תקל*ב[: ]ברלין אה'ואבד'ק

 מיפאל אברהם להר' נזריק 1עךרןזכנ(
 ובטפו נזיר מס'חי'

rpj"ק יצחקשלקלר'

 בן למהרים שו"ת משה תורתגז(
 שאלוניקו מהרחיש-
 קכ'ו: מ' ועח*אהקכ'ז

 ח"ן מו*8 להרב שו"ת חן יעךריע *(נס(
 : עבורה ענודתבס"ס ח"ן ודברידמביצר

 ראשו עה"ח ]אלשיך[ מששה ועךריעכו(
 לררשניםוראשון

 : שסים ויראת מומר ע"דעה"ת
 בר' יהודה יר' התחכטוני מ'גי(

א"ר אלחריזישלמה
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ספרי"ם שמעיכתפליטת*א

ספריתך תמעינתפלימת6?1
 : ע"ש שם יהודה נפש בפי' פ"ב ח"גבלל ד' נר המאור סנורת וע' תפ"ס[]א"ד
 פם'נ לבעל עה"ח גוב(א ועיבורנח(

 עינים מאירתע"ס
 העמקים פרשנת ס' בו נכלל גםלאביו
 הכולל לשם וזכה פם'נ לבעל ש"סכללי
 מחדש ונדפס תם"נ פפד"א פניניםרב

 : לח"א הערותעם
 בעל הצפרוניי עמנואל יר' והעדן ךןרצדפרצגט(

 בסופו 3' אות וע"ל משלי עלהביאור
 :בק"א

 הובא יילב*ג התכונה מ'5""י(
 הוא ואוליבמה"ד

 מצרף כס' שהובא המולדות חשבוןס'
 :כחכמה

 נדפס למהרחו"1 וקרצכן3דן כם'65(
 : תנועתם וסרר והכוכבים מסלולכורן תרכ"ובירושלים

 תענוג ום' בדקדוק רצ1קבנךשןן כם'5כ(
 לר' במומרנפש

 : )עסה"ד( קמחימשה
 תמצית הרלב"3 יעךעליות5ג(

 עה"תמפירושו
 כל gy נעלה והוא ר"מ מנטובהנדפם

 : סדותספרי
 אדרת ן' להרים nWD תדרוש5ד(

 בליווארנאנדפס
 : שם ועח"א המשניות עלתקט"ב

 לר"ש שמךאל דברי רצחלרצ5ס(
 פנחסבר'

 : שס"אן ]פראנמקשן
 יחיאל לר' ר"ח קצור זיהב יעפרזקי5י(

 : שפ"נ מנטובהמילי
 דוראן ללש ישראל תפארת6(

 ומגלתדרושים
 ירי"ץ פורים סעודת ומאמר אסתר עלספר

 ש"ס[: ןדו"ו רשג"ץ פי' עםניאת
 לבעל נדה ה' ישראל הפארות5ח(

 הערות עםאו"ח
 : תקל"נן ]קארלמרוהאלנגדו

 עה*ת להנה יהךנוען מפארה5ס(
 : תקפ"ה[ יזאיסטרהא

 לר"מ תהלים עי למשה ועפלהג(
 בע"סאוסטרר

 1 1'נ ע' וע'ל שהעש על הבושםערונת
 : תקם"ד[ וקאריץהקנה בן לר"נ מיוחס ךזי2בןךנה כם'ט6(
 ע5 ממראני יףי אנךש ואקרנןמג(

 קמשו ור"מ איובמשלי
 נ תרכ*ח[ ]ברלין מברצלוניור*ז

 91הר רות מגלת על זיקף ף82ךךקףמג(
 ישרים סוד נקרא רותעל

 : ש"ך[ "והיננן פריווש הר"א ע"יהו"ל
 שם'1 בש' ארצותד' נשני הקנות ליקומי עולם ועקדןטד(

 : תם"געי
 מ' עם נדפס ן2שןבךפ וליקדני.מס(

 : משהויחל
 ]דות להרם"ז שובביים קדןש(

 :תנקט
 צדיק יוראיו חשיבה לביקינימז(

 מו"קנשגב
 ליב ר' הויכר הנקרא פישפש ליבארי'
 אשבנ1 בלשון והוא הב"ו קראקאד'

 : אורו לחדשומצוה
 למתיר שו"ב חן זבךק ן2רכןןני *(מה(

 סרדכ* בר'סשה
 והנהות ביאורים עם מקראקאברוינשווייג
 מפוסקים מלוקפים צדק וזבחיריב זבחי הזבח הקון בשם ונקראיםמשולשות
 בדק בשם בדיקות דיני ועלהראשונים

 יונה " מרואה ,ח~א,ן"ג'ו[
 :בקציר

 ובו הבחור לי"א התשבי כם'מט(
 לש"ת פם*נ ובהקדמת ש"א[ איזנא]ד' תשבי כמספרכללים

 : ע"ש עליו הערות הרבהתמצא
 ס' מערבתועבח"א המאירי להר"ם התשרבב ס'גו"ן(
 אבות דמס' המאירי בשם שהביא ס"הסי'

 : ע"ש התשובה בתנורפירשה
 משנעת על בינךרים ר2ךספךה י(ג6[

 נבאעודנו
.8. 8 1"ל קרמל סוהרצ"ה הרה"חלש"ב
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