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! אם אטנה כבר גליתי דעתי בחלק חראשון שאיןדרכי להרבות ,בשמות הגדוליט
וכפרט להעלותעוד מפריט הרבה אין קץ ,טה שלא הזכירם הגאון"יד-א זצ-ל
ואולי מטעם הכמוט עמרו וחתום בעוצרותי"ו ויחנו בהסרו'ת ,ואך עיקר מטרתי למלאות כאן
גומות המפריט מאלו הגדולים שהביאם הם המחגר שמותם בום הגדולים ה-א ול-ה זכרון נספר
ב-8ב "ת שמות חבוריהם שכגר יצאו לאור או שהם עדיין בכת"י ,וגללכן באתי כאן במלק
פליטת טפיי-ס למלאות החסרון וכאשר עשיתי בח"א בקן פליטת סופרים ,ובפרטבסטרי הגאון
תידשא חמהבר שעולה למספר וביית חיי"ם (ר"ג) ויוהר ,ואף גם חתלכביר עיר מולדתי ק"ק
קראקא ככר הרשתי להזכירט לחיים ארוכיט לווט לההלה ולתפחרח תכפיעיר רבנייויוקריי
ינט בשה-ג ח-א,
*ותפילפ בזכרו זכרונט בספרי דורשי קרמיניות ערהיות הז 4והעליתי זכרו
ועתה גאתי להזכיר גם שמות חבוריהם כאן במערכת הטפרים והרבה חדשית עצורות וולדו על
ודי ליסרטור העבריתעי"ז וכ"מ שתמצא כוכב כזה *) על ס ,הכמי קראקא המה מרוטזיט
וה" להם לזכרון,לדיר אחרון.
*

וכלימת

--=BEץ-7י *

-

--7

ספרי"ם

מערבת א

*) אבודרהם ,פי' התפלה וריני' ט) *)
קודש ,להרב מו"ה ליזר
דמשק
וסררהעבור(ליסאבון
רום*ץ
רנ"א) ובכל הדפוסין שלאחריו נשספו דקראקא (ווארשאתקעים) :שיפותושו"ת:
בשנגת המרפיטיןב' דפין כופל פף במה
ם יו"י) אצמת רוכל ,ליבינו מכיר
מדליקין וסרר העכור ,נם נדפס תשלו
רכו שלרש"י
ס' אבורר
הםפי'והוא סדר תרע"בסו)ר:ת יוה"כ כולל עניני תחה"מ והשארת הנפש
ם
ע
ן
י
ל
ר
ב
(
(קושטא רעיו):

אבני

י
ג) אבדוק עדלכפ ,פי' על פרק
אנות להרב המקובב
מו"ה בנימן הכהן (דו"ו תע"ם):

יר'

נ) אבן בוחן;
ק4נימוס הכהן
ב"ר קלונימוס (דו"ו
 )1*1והוא שער הבחינה שיבחן האדם
בהםוירגיל עצמולעבוית הבורא ואהבת
ה' מסורר בחרוזות ומליצות יפות ונרפס
נם עםפי' לח"א:
 )7חבן בוחן ,על דקדוק לר'
עמנואל בהם"ם
מחברה עמנואל:
") אבו בואו ,לרבינו מהתיהר
עשו"ת הריב"ש

י י
י
סי' רע'א:
זי" )1אבו בוהו ,שרשי לה"ק לר'
י מנחם בן שלמה
בהם"ם שכל מוב עה"ב שם ובהנה מ"ץ

ע"ש:
ר
י) אבןיחייא,י
קל ה' מנלות נרפס

ייסףאבןיחייא

(hsאגליר"לימו'ה ישעי' באסן טומר
בשיר ובנו סויה ישרא
עשה פי' עליו בשם פרורי לחם והרב
בס' קול עונב כתב עליהם דשניהם הי'
נעימי זמירות ישראל ומפליג מאוד
בשבחם ע"ש:
ל
ע
ר
ק
י-6כ)אבן ותמהך ,פי' י
י
משל
לר"דחזן (שאלוניקו
תקם) וע' חוזה דור:.
ינ) אגררז אקרקש ,עניני ?ניעות
' ירמב*ן (רומא ש"ו)כ
י0אגרוף הרמב'ן ,התנצלות לס4
המורה' (ווילנא תקפ"א):
'י) אגרת הרמב"ם שי"ת ומכתבים

(קושמא ע"ר)
ונדפס מחדש בעיר לפטיא עם הרבה

הוסווה:
מהנ"ל מעקרי האטעה
ע11ולגרוע
וביאת משיח צדקנו
(באסיליאה שפים):

מזימן

סי) אגרת הומים ,יי'א מעיר
במקראות גדולות(ד' איד):
י חפץ ,עשי"ת נו"ב מדוית קרניים (קושטא שים) :ויש מיתלים אוהו
אבניו"ד ם*ך:
לרוא בר ברוך וקצת רא" ליה פשום

י

קרדינא בהפ"פ
דנזכר
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מעינת א

דנזכר שם הרב מהריש מולכו ובעד
קרניים קרם לו:
'ו) אגרת רש"ג יתשובת רה"נ (מיץ
הרל"ג)וכן אגרת רב
שרירא נאון כולל השלו' הירה שבע"פ
וטהר הממורה עד זמנו ומדר המשנה
הברייתא התוספתא והתלמוד כללי הנם'
ודרכי המדרש דורות ההנאים והאמוראים
רבנן סבוראי דורוה הגאונים ומנהני
הישיבות (קושיא שכיו וברלין הר"ה)
ובהוךס' חופש מטמונים (טאינץהרל"ו)
וקצת מזה נדפם בס' שערי צדק שו"ת
להגאונים ובהוך מ'יוחסין:
יפרונינצא
"5י)אנרתהרשב"א,יהכמ

מפרי"ם

כס)לידלל ידמףן

י

על תהלים להנאון

חידש נזכר בספרר
ככר לאדן דקכ"נ ע"ש:

5ט'ד) 114ץלי יןץדדה ,פ" על הספרי
לר"י
(ליווארנא תקפ"ג):
ה
פ
י
ש
14(hSהלי יעקבו קאשמרו
ל
ע
םם'ביצה גם נדפסו.
חידושיו בא' הלכות קמנות לרעי חאגיז:
נאנרה

ן שמוואל ,יהר"שדי אבילה
5נ)אר
זו
(א"רתע"ה) בהם"ם
כתר תורה על נזיר תחנו של בעל או"ח
בזווג ב':
(לבוב הקס"מ) 5נ)אוצך
הנ"ה וח*' על עין
יעקב ,להנאוןמהר"י
ועם אנרת הבררשי (ווארשא הרס"ב):
מברלין זצ"ל:
יט)314ישין הק'נאות,
תשוהבדוורת *) אוצרות יוסט,
דית
חכמי
להנ"מ יומף
נידון נו המורה נבוכים ומלחמות ה'
ענניל ראבד"ק קראקא (ד'וויען):
לבנו (ד'
ץ,ליויבפיצתידני)נ:ואורותר"ר 5ס)14ור  ,a~rlynתשובות המינים
יט"נ)314ררזהח"
להריע ספורנו
ג
ר
ו
ב
מ
ה
ה
"
ס
ה
ו
מ
י
נ
(א"ד תקכ*ם):
ועשי"ת חיץ סי"
חי:ו'  05אור הישר ,בענין הנם מקליווא
ל
נ
אגרההמליצה,יכיהרי'למר
וכןט' אור ישראל:
ת
בהם"ם שו"
י
ר
פ
5ז) אדך עריס
ים ,כוללשו"ת הרם"ה
תואר יקרכן ראשית:
ו
דרשות מרן
ב":י
ן טוהר"א
ו
 )33אגרתשלדוקין ,יהנא
עה"ח שה"ש ופ"א (שאלוניקו תקנ"ם)
גיטין ג"ח:
5ח)  81714וץננדז ,להנאון ח*ד"א והוא
בכ"יכפי הרב מוהר*א
3נ) 314ררן הרזשובה ,ליבינו יונה
גירונדיעניני כלפון (אבר"ך) בהקדמת מפרו אנרות
חיד"א ע"ש:
השובה ומוסר ,והוא ס' היראה
החמיד:
לריי 5ט) 14דר*וץ לקויים ,לבעל עוללות
אפרים (א"דהקיל):
3ז) אררת אליהך על הסמ"ג ורא"ם
ז4בזייעם' או ס' המומר
למו"ה אליהו ישראל מ) 4ידרוץדך
(ליווארנא הקפ"ח):
לנו לאנודע למי
ודרשותלאביי
חיד"א ואת שמו לא הניד
וכפי הנראה
,
ך
נס)אדץבדןדר דוראוהשויםעלמהונאוסן' שפה סהוכו היא לא' מהראשונים ,ואך צ"ע
מש"ש בהקדמה דהוא מחובר עוד פקודם
אחת פ" הנדה (ליווארנא הקנ"מ):
ופן הרמב"ם ,אחרי דנזכר שם הרסב*ם
3ו) אהבתןצידן ,דרשית להנאון בעל
פינ'ו-ב (פראג תקפ"ז) :טס) 14דרדץדון דזייבז
 ,ס' מומר
3ז) אוץל
להרא*ש
הראב"ע לריי
הספרדי נדפס הוך ונדפם פעם שנית (בש' שפ"ו) במצוות
 %מרנליות טובוה ונקרא נ"ב בשם הנאון בעל תיו'מ בלה"ק ונם בלא
צפנה פענח:
בהיותו עוד בווינא והלקו לימי השבוע
מה) 14זץל ידמף ,שו"ת לר"י מולכו דבר יום ביומו וקודם ב"ש אחרי שהעם

כייל

")

בלים,

יד)

ייישים

י

ייסף,י
עי

מירושלים בהם"ס מעוטפים בציצית ותפילין יעמוד החזן
ויאמר בקול רם ואתו עטו בל "עדה,
שלחן גבוה (שאלוניקי תקם"ז):
ובעל
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ונעלתיו"מהיטיף עליו פ"א ליום שיק .המהחילות בבי"ח ונקרא ג"כ בשם בית
(ואח"כ נדפס מחדש בוויען ש' הקום"ה הצוי והוא לר"א הלוי נהם"ם תנא רב"א
עם תי' מרפא לנפש לח"א).
הנ"א מימנים תלטוד מהרא"ם טעח"א
א' קם"ט):
5נ)אוריםוחומים ,עלישעי' יימי'
למהר"ם עראמה מ)')אלףכסףיהנאוןבעל מעשהה'
(עח"א שם וח"ב פ' נ"א).
יכילל אל 5השגות על
מרן ב"י הובא בם' האלים ע"ש:
מנ) אוהאמת ,ח"הותיקינים לחרש
רבה ובמוסו קונמרס גי
)אלפי יהורה (נגאה)
מס'
שבועות(ליווארנא
סדר קדושה הניה לסדר ההפלה לר'

י

מאיר בנבנשת (שאלוניקו שכ"ה):

מך) אדב ברית

על ה' מילה לר"י

עייאש נדפס תוך
ס' שו"ת בני יהודה (ליווארנא תקי"ח):
מד)3-אדך,ידון לרם"ג שיר על מנין
אותיותשבתורה (דיהרנפורט תקנ"א):

תקנ"ד):עי

גז) אם לחמדתה פי' על ממורהנדפם
בלי שם הטחנר
(מנסיכה הקס"ו):
3ח)4יכןדנן
ק רמה להראב'ד (פפד"ם
הרי"נ):
3ט)ו,אסדנדרןלמהר"םכרברוך(עסה"ד):
יבינון פי' על מלות קשות
ס)ולכמרי
שבזיוור לר' יששכר
גער במו"ה פהחי' (פראג שע'א):
ס)6אכןרי  Dp13שו"ת להגים יואב
אבד"ק סט"ר (ד'
מונקאפש):
סנ) אכטרדת מהורדה על מלות
חטורוה במהר
בסדר א
"יכיטלממרוי"ץה בנימן וותא"לחף)ב:רייהלוי
ל
(לובלין
סג)ט
דרשות ותירושי

עם)אזוד אליהן ,על פ"א וליקוטים
לבעל שבת מוסר
נרפס מחדש בירושת'ו:
סו)ס'ומאחך?הראב"ע (אדעסאתרכ"ז):
5ו)אחורי תרעא,מהדו"בעלהוריות
הג'חיד'אותשובות
על השנות שתפסו עליו גאוני דורו על
ספרו שער יוסף נדפס בס"ס דברים
אחדים:
5מ) 14ילרן אהבים ,על עקירה
ע"דשיר להג'
אנפין
הרישדי אוליווירה (א"ר הרכ"ה):
קידש ולא נדפס:
מס) אילוץ שלדתה ,פי' קצר על
י
ר
ו
ט
כ
ש
ו
)
ד
ס
י
ר
ז
י
י
ז
ר
ד
ל
"
ז
ם
המ"ר וליקומי
לרש"י כוללכל
מדר השנה דיניו
למו"ה נפתלי(פהפידר*שאבתמנו"יבה):שמעוןלננלזי
ו
י
נ
ה
נ
מ
ו
ה
צ
י
ל
ח
ן
י
ט
י
נ
'
ה
ו
נדה ושו"ת
נדפם זה מקרוב:
5ן)64יובן
הכנרגלות ,מחוברעלסרר
האותיות במליצה סם) *)4סכמיךירןקועקךןי על משל ,חתן
זקני מוהר'ל
לר'יצחק עונקרה (ועת"א מ' קס"ו ובח"ב
ע' ע"ב ובהג"ה ס*ץ שם):
קרענניל חתנו של הגאון בעל זרעבירך
ז"ל (נייוויט הק"י): )63אלדר תרניו יינים
מעשרת סי)אכ:יפר
ז הגארניכש ,כולל שו"ת
השבטים שבא א'
שעברו בין
טשם לבאן בימי הגאונים הובא כתוס'
הנ"מ העשל ובעל ח.מ וכללי ההפיסה
ריש חולין ונדפס (פאריז הקצ"ח):
שנשמטו מס' הסם"ע סכיה כסו שמכר
)33אליהוזוטא ,פי' על א
כוה לבעל שם סקי"ז וליקומי ש'ם לבעל פנים
ר
שבם מוס
ם
י
ט
ו
ק
י
ל
ו
מאירוה נדפסע"י הנ"מ ארי'ליב בהנ"מ
(א"ר הקייז) וע'ל אזו
ו
ה
י
אבד"ק
נאחדר :אל "אול
טיקטין(ביאליסמאקהקם-ו):
י מרדכי
הוא
מז)
ך משיך עם הנ"ה מנחת אהרן
נ
ש
ו
י
ל
,
א
3נ)אליהו רב
'
ר
י
ר
י
א
מ
תאומים
בר'
משה מבריסק (ברלין
ת
כ
ר
ב
ו
ו
נ
ב
ל
ף
ס
ו
י
הקכ"ז):
בעל פמ"ג (זאלקאוו
בקשהא מתאקליףז):תיבות סח) 18114בעכקאת:
כמףן קבלת
3ז) אל"ףביית,
למהרוצ'והאר"י

הריקין

י

י

ן

עיקל
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t(p~pn
סט) ל4מה4ררחבו"עוה (מקאדררי'יןאבתןקס",דפ)י' :ש"ע ;' )1אשכול הטפר,ע,
צרור המיר(ד' דראהביטש):
ושו"ת
י
להגמהר"א רוקח מא"ד ובנו מו"ה משה עס) *)אשכולענבים_ ,עתית למו"ה
אבד"ק זלאמשוב:
נרינפלד אבד*ק
שאול

בר"י

ט)א.יבעו2קופוה,פינינויוסף בכור ראווא ואח"ז דרשן ודיינא דק' קראקא
ש,ן .
(ווארשא הקצ"ד):
נדהם ,ליי"א
א
נ
י
ד
ו
מ
מ
ט)6
משה או חקר עו) 14של אברהם (אופנהיים) חי'
ומלחמה
דינים מלוקטים
ומקוגל (לרמח"ל) השנוה עריו(לייפציג
) מפוסקיםושו"ת אחרונים נם שו"ת נומפית
וכן מנן וצינה לח"א (יאהנמברנ הרם"ו):
נם נדפם בווארשא לח"א מ' אימת תוך באה"ם (איד תקכ"ם)וע"ל מערכתב'
מי"ז:
י:
 מפגיע עלאינעהמ"ס סמה מ)
ך
"
נ
עב)144.4*-ן דת ,לס"ד נימו
)ש*:י
גדול ,יחזקאל (מ"בונע'ר
דן (כוזרי שני)'(לונדון הע"ה):
1ו קנאקנאת ה' צבאות ננד ספרימירוס עה)*)
להג'מוהר"י
ן
ד
ד
צ
ל
ש
נחמי' חיון שר"י:
עננל ,ראבד*ק
קראקא ,חידושים ושו"ה:
סג)
ה' ,בולל חי' רמב"ן ריטב"א
4

ארי

אשל
עיש.י
ז448דרייי2א

אשי

ב.

המורה ,לר"ח נאגרה מדפומי האחרונים המה לר' זכרי'
מענדן

21 )6אור
י
ע
הכהן ששאלמהר"י אנרבנאל(דו"ו של"ד).
נדפם בס' שאלת ר' שאול

זצ"ל:

יץיימ

למהריםמרומנבורנ
ה)21ארביב]
כת"י עסה"ד:
לעזרא
21 )3אד 41ה
נרדלפבם"נבקראקא נחמ1י' וד"ה ט) 21ארשבע ,על ש"מ ושו"ת עשה"נ
מכ"י
ח-א יו"ד הב"ז (דויו
דעת
ם
"
ר
ל
(
נ) לנאדר ע"ס מהלךובילי
שע"ד):
קמחי)
מר"א הבחור (פיזרו יו"ד)וכדאי ולארדוון לבעל מנדל עוז
:
)
ה
"
ס
ר
כ"יוע"לאותכ"הע"ה:
ד) *)לנאור הרד-ם ע"ם המצות להג"ם
קראקא יו"ר-נ)ד:בדץדך ,להר"א הבחורעל דקדוק
דו"ב טייזילש אבד"ק
(רומא רע"ח ומנמוכהשי"ז):
ובווארשא:
 2עולם ,לבדרש"י עם פי4
ס) *)ב2אדריב] כברו ה' עה"ה ופרשיי י)6
י
נ
י
ה
2
1
תיו"ם (פראנישמ"ת):
(קראקא שס"ד)
להגים ינ)
צ הדרן' לר"א דלמידונו
ר
נ
י
ץ
ד
2
ב
ישעי' מנחם מענדל מקראקא הנקרא ר"מ
(וויען הקצ"נ):
ר' אבינדורש אבד"ק קראקא ושמ"ך
צ המבלה ,הי"א ממודינא
כ"ה ינ)
ר
נ
י
ץ
ו
נ
נ
מנחם ש' משיח"א ועל מקומו נקרא
(נערץ הרי"ב):
להגאוןבעל
הרמב.ם ה'
השל"ה,ריןלבהאצביה:נה ול"רכי יי)בינה לעתים,
ף
ו
ס
כ
נ
א
כ
יו"ם להנ"מ יונתן
למהר"ל על אנדות
י) בנאר
בעל או"ת(וויען תקנ"ז):
הש"ס (פראג חש"ן):
ז) באר הימם ,על או"ח להרב מו"ה סו)21יוןאבדרצ ,פי' להרב המאירי עם
הקדמה יקרה כולל
ישעי' נכד הם"ז (א"ד
הע"ז) ולר"יאשכנוי ממיקמין (א"ד הצ"ז) שמות התנאים ואמוראים נדפס בתוך
על יו"ד וה' אבלות להרב  :1ff1Dמשה ס' דרכי חיים לבהמ"ם סמיכה לחיים
(שאלוניקו הקפ"או:
פרנקפורם (א"ד הק"ו) ועל חי"מ
הפוסקיםודיני מינו (א"ד הקכ"ד) ובכשלל"יע סו) ')בגיר
ןאהרן' ,ה'גיטיןועל וו

הגויה

י

עי

יעי

יו"ם
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ספרי"ם

צו 191

מעיכת ב
פלימת
)הריון אברהם ,פ" על הילקיפ
קראקאוב:ין י6
יו*פ להרב מו"ה שמואל אהרן ר
שמעוני להר"א
אבד"ק קארמשין ומנ"כ פ"ק
צ והרדה לרי"א ממודינא על נדליא (ליווארנאת"י)וע"לס' חברהקני:
),4ביר
עיןיעקב(דו"ו שציה) 5נ)וברירןנמלד]' דיני מליחה לבעל
ונדפמ אח"כ עם העין יעקב בשם ספר
תיו'ם נדפםע"י הר"א
הבונה ום'שהסת' בח"א בית לחםיהודה ליב אביר קראקא (ש' תל"א) ואח"כ עם
על הע"י הוא מ"מ דס' בית לחם יהודה
הוספות -לח"א (ווילנא תרפ"ו):
הוא רק מפתחות על אנחות
ן עדלמן פי' והג"ה ע"מ
ו
י
ר
י
ב
הש"ס ע"פ 5נ)
:
)
ה
"
ערבין (ד' פראג תם
חפירים והשמטות
א)ביתיהונתן הסופר ,הוא לת"נ בסופו נקרא בשם שומר הברית נדפם
יעב"ץבענין בסים לב דודנש' תקמ"ם) :ואח"כ נדפס
י
המחלוקת הידוע (אלמונא תקכ"נ)
כ"פ עם ס' חסידים:
יט)ביון המדרש ,עה"ח נדפס בם'ם 5ז)ברייתא השמואל הקמן,מיד
העביר נדפם כ"פ:
רוה אליהו
5ס)תישך כמשה ,יר"ם ן' אדרת ע5
).בית,ה"יוצר',י
מ
קצתמס'(שאלוניקותקס"ב):
:
קראקא
פה
הבריתכ"י
22רך משה ,יסהר"ם גאלאנפי

"

כ22)6ייע

7'1גי':':ג.נ 11י 0י

נכאון חלכדוע,

שו"ת

(ליווארנא תקס'ם)צ

סנאונים קדמונים )15בורכהמשולשת ,תוםמ"יהחמיד
נדפס מכ"י בק' פפד"מ:
תוספי הרא"ש
ככ) *)22יוןולאוצר ,כללים ושרשיים ושמט"ק ברכות (ווארשא תרב"ב) וטת
ע"פ ערנין בש"ס שקראו חי' ברכות בשם שמס"ק מעות
בבלי וירושלמי להג' מוהר"י ענניל:
הוא בידם:
,
ר
י
ב
ש
מ
כג)וליו
ןכמנדותם ,סדר
ההשכבהיווולאמרנואד  )"5ברכה לראש
תוספי
הרא*שלהוריות עם
ליאהרציים (ל
תקס"ב) לנאון חיד"א ז"ל ,ואולי הוא הירושלמי הוריות עםפי'(וויען תרכ"ו):
ס' ברית מנוחה הובא בם' אנרות הידק:
יהנאון .המחבר ,ואסף
י
2
כ
ר
2
2
צ שמואל ,עה'ת (תצ"ו):
איש טהורמחי'נאונים
כז)ב2יר
הש"ס ושירים ושו"ת מהראשונים והאחרונים הנדפסים
כה)22ןזקבימן כללי
ומהם הרבהכ"י ונם מה שחירש בפובו
ו
פ
ו
ס
ב
ו
קונמרס אהרון בשם
על ד"ח ש"ע
אבולעפיא (שאלוניקו):
שיורי ברכה ליווארנא (תקל"ד ותקל"ו)
כן) *)22ןנפוררז
 ,שו"ת ב"ח להנ*םיוסף נדפס בהסכמתרבניחברון ופרבין בשבתו
ענניל ראב.ד קראקא :תרי ממאה מגדולתו ואין חקר לתהלתו
כז)21נייונדץ
 ,ה' כתיבת ס"ת למו"מ ע"ש ,והגאון מהר"מ כרמי עשה השנות
יונה לנדסופר בהם"ם עליו והמה במפרו דברי מרדכי ע"ש,
מעיל צדקה (פראג תקפ"ב):
ולעצמו הוא מציל מאשר השיג עליו
ת
ו
מ
ו
ק
מ
ובשאר
ד
"
י
ס
ח
"
ו
א
כמ)לנעלי21ריוע אברם ,על
ה
ס
ה
ו
ך
"
נ
ת
' רל"ב כנגד דן
להטקובל בעל (וקראבסנפררכו"יברכיי גי
חסד לאברהם (אזולאי) נדפס מכ"י שמותיו ית"ש ס"ה ב"ן ס"נ ע"ב שהם
בווילנא:
כננד ד"ת ש"ע ע"ש) וע"סזכור לאברהם
ה' אבלות אותתפילין:
כס)בנראעטירצרבדךע'לאותר'סי"ב:
 ,ב'חחכמהומוסר ח"א )8
אברהם,פי'משלי להראב'ע
5מ*ו)*)22]1רייע
ם
פ
ד
נ
הוא חכמת הפבע וח"ב
"
כ
ב
יל שה"
במוסר להרב החכם המקובל סו"ה פנחט בידי הרמ*ק (פפד"מ תרם"ד) אב הפי'
אליהו מקראקא בהניס מעם עצו ע"ס הנדפם במקראות נדולות רקמיוחסלו:
משנת חצירים והי' תלמידו של נעל מ)6צורכותאברהמ,לר"אבן הרמב"ם
מקדש מלךכי ה"יליד לונדון2
(ליק כתגר)כולל

יט)

יוסף

י

בצרכיך
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מעיכתב
198
פליטת
תשובת על השגות רבינו דניאלהבבלי ושניהם התחילו לחבר ספרים בהיותם
על הרמב*ם וע*ל מעשה נסים:
בני טו"ב שנים ושניהם נפטרים בשנה
ש' הקס"ו וזה פלא:
מנ) ')בנרכרצ אברהם ,שו"ת וחי'
למיהר"איענר ראבד'ק קראקא :מס)ולרכוןכץהך*ם,דיניברכו'למהרים
מרוטנבורג(ריוואשי'מ):
מ) ברכתיעקב ,בר נרורחיי ש"ס
סו)לכרכרן מימ' מדר נימין ושמות
הנשים לר"מ ר'יוזפש
" )7ברכת המים ,למהרים מרדנ
י באריכות(וויען תרנ"א) ועשה"נ בח"ב:
יוסףמיוחםמירושלים

מפרין

תבירו של הנאון המחבר חהן הגאון
הרי"ם אלגאזיוהי' קנאת סופרים ביניהם
כשהדפיס הגאון חיד'א ספרו שער יוסף
הדפיס הוא ם' שער המים וכשחבר ס'
חיים שאלחבר הוא ט'מים שאל ונשנדפס
ס'ברכייוסףהדפים הוא ס' ברכת המים

טרמדן ,למהר"םפרובינצאל
מז)
דקדוקונגינות ע"ד
שיר (דו"ו שנ"ז):
ה
ד
ג
יולנפש ,פי' ה להגאון
מט)בנוז
הטחבר נדפסבספרו
מראיתפעין עלהעין יעקב:

בנשלי י

4

ע*

"ולם,

י הלכדכן ,כללי שים להר"ש
פי' על הגדת
")גאולת
כסאדפוסד:ח ע)לדממ
אלגא,י (אזמיר ת"ם):
לחיר"א הובאבס"ס
ליוהדןאוץ ,תי' נימין וכתובו
נ)נסנד
ת יו'ן)
ירזןרה על תהלים להנאון
נ
ל
ו
ג
ל
ע
ב
ל
ה
ר
ו
ה
י
ה
נ
ח
מ
המחבר זצ"ל הובא
ושאלוניקו הקכ"ו):
בספרו פחחעינים דקל"א ע"ש:
נ)ו,גבנדרה ,לב
) הלערלות ,מיוחס להרמ'ג (פיסא
שםעטכ"בפר:ית מנוחה בספרו י"
תע"ר):
*)גבוריישראל,ס'י עה"ח
לש"ב ינ)דץגדרלדרז* מיוחס להראב"ע
הרהג'מ
קיישראלניימן
זא*ד הקם.א):
ה
נ
ח
מ
ל
א
ר
ש
י
ראנד"ק קראקא בהמ"ם
י 0נכון
 ,תקף מדותיתנפש לר"ש

י)

(ד' קראקא).

ס)*)גבורווזשמונים,שמוני'תירוצים
על קושי' א' של
העוס' להרהנ"ם יוסף ענגיל ראבד"ק
קראקא:
מס' הענית
ייי
) גבורות ארי1,
וקונטרס על חדש
להג' בול שאגת ארי' (ווילנא תרכ"ב)
א (ד'פ,עמיקוב):
ועל .'DDומ

עי

') ובנדושה יהדנהו,

גורן

יל) גלות

יהודה ,ליי"א ססידינא

פהרון מלות הרבה
שבתנ"ך (דויו שע"ב):

ע3)* 0לילני ן,ש*כמן הגהות יקרות
בל:י
על ש"ס ב
וירושלמי להרהג*מ יוסף ענגיל הנ"ל

טז)3לילדרצא"י ,נכברות מדובר על
או
פלפול ודרושים
י
שכ"ארות נם3עתובא"
והגלילות (מנטובה
לבעל
שצ"ה)

אוית
ולובלין
(ווארשא הריס):
ונשרפו כלם בפקודת הכומרים ונדפס
מחדש (בפיורדא הנ"א):
מ) *)גננץ3רצ פנוקם ,דרישים והספדים
להרב
י הבמיךו קבלה ועי' הקדמת
קראקאווכוע'ם מהונ"ה'ה יז)גנז
ס' החיים:
פנחס דמביצר ראבד"ק
והערות לידירי הרב וכו' מוהרים מענדן יח)
ינסרצרדרן'לקיטי נאוני קדמאי
ז
נ
ג
נרפסמכ"י בירושת'ו,
קירשבוים אכר"ק סקאלא וכעת דום"ץ

י

רק' פפר'מ:

וע"כ נקרא נ"כ בשם גנזי ירושלים:

דבק
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מעדנת ר

י

מפרין
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דבק מוב,פי'ערש עה'ת לריש
"4י נדפס עם
הנ"ה [רו"ו שם"ז]אוונעש'בופרל"ס ש' מים:
נ
 ,ואבר שמואלןפי'עלמדרשיהו"ל
:
ו
"
ו
ר
[
]
ו
י
נ
ש
ש
י
ר
ל
ז
י
נ
א
ח
]דבריםצוהרים,כרישים והשממות
שבמדושה ,יבעל ילקים יי
לחיר'א נדפסו בס"ס
נו ו19נר
הראובני[זולצבאךהמ"ד]:
כסא רוד [לייוארנא הקם*חן:
]7דברי ריבות ,כולל מכתביםבין טן] רברבם שבקדושה ,יהרמ"ע

ארוחת התמיד עה"ת [שאלוניקותקפ"ו):
ינ]דברי שלמה ,עה"ח לסהר'ש
הלוי הזקן ע"ר
המחקר לבהמ"ס לחם שלמה [דו"ושיחן:

הרז"ה והראב"ר נדפס

מכ" [נויארק תרס"ח]ואולי הוא ס' סלע
ילוקת שנזכר במאור שבועות פ"ב
המח
וכן בשיריו ע"ש:

דבריריבותבשערים,

"

שרת לרם

מירליאון
:והכסי
דורו נדפסזה מקרובמכ"י
ס*נ]')דברריאריך שימות הש"ס ע"ר

פלפוללסו"ה משה
אלי'ניימינץ דום'צ דפה קראקא בהנאון
בעל מעשה חושב:
וי"0דברי דוד ,שוית חיו להרדכ"1
עם מ' הון יוסף
זאמירו [ליווארנא תקפ"ח]:

וי*_1נ]

אמת,

דבירי
ליעב"ץ נידון
רברי ריבות שעברו בנ' קהלות אה"ו
[אלפונא תקל"ו]:
ז] ו828ריריבוךן כילל שו"ת בענין
ביתהכוסית שנסרך
לחזר הכבד מבעל עוללות אפרים של"ה
ושאר נאונים כ"י משנת שעיו [רשימת
ינה"ל א"ד]:
וטשפם שלום

שדברי שיר
]9ושכנרי שלים[ ,שרעבי] על כתבי
סהרהו'ו [ירושלים תרם"נ]:
וי"לדברי שלוםואמה.יבע
ל בית
דור קורינאלדו
ם:
נידון וי"ו קמוטהשי בריתישיו
65ןדברי שמואל ,עה"ת למהר'ש
זנוויל בטו"ה
להנאון המהבר נזכר
בפ' תולרותגדוליישראל:

חנוך מלובלין תלמיר הנ"מ העצל מרם
השלים מפרו בדפוס נפטר [א"ר תל"ה]
והי' אכד*ק יאסי:
*]3לצנרי שכ)ך14ל ,דרושים למהר"ש

4ג

יצחק נדפס בס"ס
18

נדפם כס' תפוחי
זהבלר"י מילי [מנטופה שפ"נן:
טז]ןא2נריםב1ד11יכם' לר"חאלשיךביאור
על קהלת[דו"והנשי"אן:
יז]דבריםנחומים ,יהנ"ל ביאורעל
טנלתאיכה [נרפס
שם] וז"ל בעל או"ח הקדוש ,צ"ל בס'
ראשון לציון ריש משלי דבעל מהרים
אלשיך בעת שהי' עומק כמסחר ומרוד
במסחרוהי' מהדש רוב הי' הורתו ,וקמת
המופר בחגירהי ,ורשם ראשי פרקים
ואת"כ העמיק הרחיבכביאילביתו ע"ש:
ח"י] ד24נ2ט לכני ,ע"ס א"ב מוסר
והקדמות יקרותובסופו
קונפרס צנא דרובשא להנ' המחבר
זליווארנא הקם"א]:
יט] ולגל אהכה,יהר'ש ארקוולטי:
כ]בדונםשפרקיישנים,כוללשירים
רמב'ם רמב"ן
ראב"ע רשב'נ ופתיחות אזהרות לרס"נ:
כ ]6וידיק בנכמ1ידזאדץ
 ,פי' על אבות

[שאלוניקו הק"ה]
למהרן"ר חון בהמ"ס קהלת בן דוד:
ייושים על הפלפול
ננ] כנדרש
לבעל נו"ב ובנו
הריש [פראג הקפ"זן:
כג]ןץרידדאן ,כולל שירי הר"י הלוי
תרנ'ד::
'[ליקהרכ"דוברלין
יניקרר ,לרש"יז.ל נדפם
ה
י
ת
כו]זאינ
תשונות סוהרייווייל
[רו"ו שסעו]:
כס])אכ1ןטקאליעזך ,על ממורהלבעל
סטנת ר"א ע
הרבות [יעסנ"ץ תפ"נן:
כ0רמרוקי רש"י ,עה"ת לא נורע

לצית,

י

למי [ריוואש"רן:
דרוש
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פליטת

אן

גז] דרושעי

מערכת ד

התורה והמצות ודרושים
נאים למהר*ל [פראג שדים
ושמ"מ]:

מפריא

חאפש טקראקא [פירמהתנ"ז]:
ש
05דרני ה' ,תיי*נ מצות לר" די
אוליווירה [איד תמ*פ 2
5ה]ופרכי3ועב2י ומרפא לשון לר"מ
ביב דקדוק עם הוספות
ח
לח"א ד' רעדלהיים :[1wtpnl

ר

נח]ז4ן4דשהרמב"וי שדרשלפני המלך
והשרי'[פראנשנ"ו):
נט] צ'רדש מטי ילא מם .להר"ד פארדו
נדפם בס'
ב
אמה :ליעק נוןדרגילד,נקור.
"8 oPInpln
[נינייוו) ליווארנא תר"נ
5ת"ך) נדרוש ןץדדאה ,לבעל תיו"מ
ן מ]דרכי נועם ,כללי התלמוד:
שדרש בוויע
אחרי המנפה [שם שפ"ח] ודרוש תירושי מ ]6וקרש משה,
תהלים לבעל
הלבנה [ווילנא הרכיו]:
ערונת הבושם על
שה"ש כלו קדש קדשים:
]65דיךיך14כמוץ ,הג"העל הזוהרלהרמיז
ור"י חמיץ [דו"ו ת"3ד] :מג] טרשות ר"י קארוג בש' אור
צדיקים ווארשא:
 2להנאון המחבר נזכר
5כ] דין4ףוץיי3
נמשףן,עה"תלהרב ר' משה

י

.י..
עי

מנ]*] ן4ן4ש

5ג] ררף אבים ,צוואתר"י לנדמופר
נדפס בהסכמת בעל פניי ודאיתי עצם
פפד"מהעיז:
כהב ידו:
ה .ישעי' מנצו
5י] דרף ישר ,ימי"
מז] ז4ד4שדת לר"י פימינפול בהמים

י

הדרשןודיין דקראקא

מנחת כהן [א"ר תס"ח]:
טס] זארשדת הרם"ז נמוחים לם' באר
מיםחייםשאלוניקו [תקמט:
מז) ושרשורן,ריימינץי"ב דרשות[רויו
שעד] ,והוא טעותובאמת
הואלנכדורש"יפינץ ונדפםע"י תלמידו
ועשוית הרמ"א פי' כ"ג ע"ש:

המחבר בקונמרס ט' הזכרון שלו טכת"י
ממש בחודש אבהייהי במנמובה וקייהי
מ' רב עמרם כהזי ועברהי ס' דרך ישר
למו"ה ישעי' מנצו שצ"ו עכ"ל:
5ק] ךרףישריישוה [דרשוה]לרגלים
לבעל נתיב הישר על
מערבה נו"ן סי'נוין:
ד
י
ס
ח
ה
דיכא
גו]י]דררישרהל,מהמנרוצל"והתוקמיעיתוכו' ט)]ונועדץנשימ
בסה*ד:
בר'ירחמיאל

יעי

ה.

 ]6הגהות על הרמב"ם ,ומהריי ש"סמעצםידוהקדוש'עלש"סשוועורפ'ך5
אבוהב נדפס כ"פ עם הרפב"ם :נמצא הח"י נכרו מו"ה יואל מוולאדוף:
נ]*ןהגהות
לי"א אשכנזי הנהותהלבוש ,שיםנדפסעם
הנהותמפרשיהיםנ*:8
בס' נדולת מרדכי ובהקדמהו ע"ש:
שם ישנה ז] הגהות הש"ם ,יטהרצ'ה אבריק
ג] וץגדזדרז מהך'םפיקמין,
ברלין נדפס בש"סווילנא:
בשם
אנשי שםע"ה והמרדכי קראקא3נוש*א) ]" :הגהות הש"ם,
עצי אוזנת
ו
י
ח
א
ו
ם
י
נ
ה
] הגהותעלהזוה"ק ,לנעל השליה ליב אבד"ק קאמל גרפם נשים ד' 8יוארךד"
י
א
נדפסעםהזוהר
[תקפים]:
(ווילנא תרם"נ) !
"]
טז
הס"ה* ש"מ  pny1מכ"י ;)
ממש כתובים על
1
,
ו
'
ו
פ
ה
הנהות

מרש,

י]

עי

יבעל

וץגדיוע

עי

מהותוה"

י
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ץ נדפס בש"ס לקרסון א' (קראקא
זץנהורזדץש"םייעב"
להרמכ"ם ז"ל:
ד' ווילנא:
י ]6וץרך זקנים הנה
ארעא ורתריבסנפןותועפער"אס כד]ןץלכנררזירבו טוב,
אלנאד
באור על ה'
דארעאע' מח"ב או"חסי' תר"ה:
בכורות וחלה בפלפול רחב,
ינ] ןץרך זקנים בעלי הים' עה"ת נס] ומלכוה ,שי"ב ואו"ה בחרוזיםלבעל
ליווארנא ת"ר:
המרדכי עם פי' הנ"מ
[avלודרר? מלך הוספה למפרו מקרש
יוחנן מטריוויש (דו"ו):
ז שו"ב ושלוח הקן לר'
המקל"ךל)(:א"ר תקכ"ו נו] דזלכדי
מאיר מבית מאיר (סביונימה
לונדון
שח"ו):
 ].,ומררת "דדש פי' על המחזור
וליקומים(דו'ץ שנים) :גז]ןץלכדין א"י מיוחם לבעל המורים
משניות לבעל משנת
נדפם מכ"י עם הנהוהערות
ט]1עדן
לח"א (לונדון תר"ם):
ועח*א ע'ח"י:
גמ] ןץלנןרצ פסחים לר"י ן' גיאת עם
באור לח"א(ברלין הרכ"ד):
הגה וחי'על או"ח לבעל
טז]מי
תוספת שבת[לבוב הקנ"ה]? כס]*) כללכהלמשהי על מם' ושימות
השים למו"ה
' האררה )פסקי דינים והלנות
] כז
יי
לרש"י ז"ל נדפם מכ"י משה אלי'ניימינץ מקראקא בהגאון בעל
מעשה חושב:
[לבוב תרס"ה] .נולר בצרפת ואח"כ קבע
ן קו"ל הדש ,מ"י הנהן
ישיבהו בווירמייזא וכאשר פרשה רשת *"5י]
ה
השטרות באשכנז בש' תתנ
בע"פהזכרון
"ו ברחרש"י
משם לעיר מולדתו טריוויש ושם"ך נ"מ
על חנוכי בית הכנסת (ש' הקל'ב):
תמוז תהס"ה וע"כ חי' סליחה עת"נשו":ת ]65וקן קך"ל הדש ,יהרמ" 1ענינים
צרות ונו' עשו"ת רשל t"CD
שונים ודברים
נחמדים (א"ר הע"ב):
ה פנחס בר"ש
יה]לכלכנהברורהימו"
אויערבךדיין דקראקא 5נ] ושמפך,על הר"ע נינצברנ למהרה
(ווילמרשדרף העם) ועח'א:
מפראג [פראג חש"ן]:
רי
ב
מבאררד
ו
א
ב
ד
"
ע
ן
י
,
ן
י
כ
ר
ע
ב
ש
הוספה על
ההתפ"מז"גומ*ואמחבהמ'קשומוותתוםה'צרניוכפך משלו וגם 5ג] לנפלאה
'
מ
רור
הע
של חותנו הג'מ יוסף שמואל מקראקא
להג"מ ישעי' ברלין [ברסלא תקיץ]:
אבד"ק פפר*מ וחיבור הלו נחמר
למראה 5ד] השגות הר"מ אלשקר ,ע"ם
ופוב להשכיל ומהראוי להביאו לביהד*פ
האמונות
מחדש ,והוא מונחת בקרן זוית ואין איש
לרש"פ [פירארה שי"ג]:
שם על לב1
ים]מלכדרךברכדין לריפב"א נדפס 5ט] ?ץגלדיי כללי הדקדוק לר"י קמחי
עם הנ"ה לח"א [ד' פפרבורנ]:
בם' שו"ת חיים
מלך ,פי' לספרא דצניעותא
וחסד לר"י מומפיא(ליווארנא תר"ר)]15 :
ספרא דצניעותא1
כ]דזלכדרצ כןרצלמדו*ונבליןליי"
ן המחנר כולל
ף ]15לנעלם דבר ,יהגאו
א
ז"ל נקר
ק"ן השניה והשממות
נ'כ בשם תלמוד קפן [קושמא רנ"ר] :שנשממו סנדולי ישראל סדר הומנים
ן מתלמודירושלמי .לרמב"ם פשנות דור ורור ודורשיו ולכן שאלו שלא
כ]6דץלכדי
ע"דהרי"ף ערמב*ם בח"א :מדעת מדברי התלמוד על הרב ומסברת
אחרון על קדמון והוא ס' ראשון שחבר
טנ]ושלכדר? נדדץן לרמב*ן נדפם בם' בבחרותו כבר שהסר ולא נדפם והרב
תודת שלמים(דו":ו מיהר*א חי מוספיא מםריעסמי [בהסח"ם
תק"א) ואח"כ נדפסעםבעה"נלהראב*ד תהלהלדודן ראה אותו אצל נכדו מהרים
אוולאי באנקונה:
טנ]דץלכדון ר"א וחיי עולם ם' מוסר
הלכות

ט

שנ"ה) עם ה' רעית

יי*"ם

עשירעי

הקקי

ס.

היד

ע"י
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מערכת ה
פלימת
מפריא
ב אלברצלוני נדפס בש' תרנ*חע"י חברהמקיצינררמים:
5ס] טז השמרותיהר
*

4

-iiS*iti*h~-

הימדדן

 ]6וזאתליהודה ,לי"א אבועלפיא
ו
הוא מכתב לתלמ
הרשב"איודכ,
טפלירמו להצדיק א"עבפני
שם שראה י"ב פירושים לס' יצירה ע"ד
הקבלה וע"ד המחקר
ס' עוה"ב:
"ם
ע
]3ויכדורריימפריזוע
י]מ:ומהיריא'סכיי י]
[טאהרן תרל"נ
]3
על האהבה לר"י אברבנאל
[ליק תרל"א]:
]7דיכדזקיין עם המים לר"א בע"ש עם
פי' (א"רתקי"ז):

בןימוקיימן להג"מ חיים
ס]
אחי סהר*ל מפראג
השנות ע"ס תו"ח להרם"א [א"ר תע"בן
נדפס כעת עם הירושי הג' מוהרי*ש
מלבלב מישב כל השנותיו:
לער לחכמים ,ב"ח האחרוניםמס'
שםהגדולים ]Dr
תקנ"ו] ובמיפו השממות בשם בית ועד
והשממות לס' שובעין ונקראו בשם שימת
עין ויתר השמטותיו נדפסו בס"ס

הימדדן

חייםשאל.

י המה' על ה' מגלות מלוקט ט]זכרתרראשונימו שיית נאונים
]6זוקר
מזוהר,שאלוניקו תצ"ח:
קדמונים,ברלין
תרם"ה:
]3זכ2דוןאבורז
 ,להנאון המחבר 5*1
נזכר בם' תולדות יוק]ז23רדןיהודה ,שי"ת לריי בן
הראשונים,ברלין תריו:
נהולי ישראל:
ש"ע
'
ס
מ
נ]זהרכןכמעזה גש"חה,שמימםדיזחקנו בס' י]6זכרוןפסקידינים "חיקי
ברכיי ומח"בועללשונות הרכב"םמושיע יצחק שפירא [שצ"ו]ואולי הוא הנ"ל:
וק' מקום דוד לחיר*א ובסופו
במפר

י

י

זכרו
"ןא והמה י]3זכרדן ל22נייעוראלו לרייחאניז
רשימה סכל ספרי זקנו הג' תיד
מורה לאדם
י
ה
"
לנכדו הרב מי"ה משה במו
רפאל
מוסר ודעת ווארשא תר"ע:
ישעי'אזולאי5[ ,יווארנא הק"ץן:
ן לראשונית ,כולל ס'
י]זכר צדיק,
להנקםטבוררפנאלוהסהפכדהיםן יג]זהרכ
אבד"ק
ה
 effn~ :הנניד על שהי'קירין אוהו [דער
שעשו
ורלו תלמילדרי"וב'(אמלוטמופנואא תעקלס"ה) יוננר פסאלמר] והואשירי תהלה כהבנית
ס]זכ רבי חיבות בת שתים שרשי
תהלים [פיעמרקוב תרל"ט]:
אותיוהן
ןקזכרדנורן לד"א בחור לע"ר
הסנורם שצ"ח:
ו]זכדרן כקשה ,בוללדיני וכי' ומתנה
לה"ר סשה רפאל בולה סו]זכרוןועדךרן משה ,מ"מ הש"ס
ע"ד א"ב לר"מ
(שאלוניקו הקע"ת):
ברייפינו פראג שפ"ג:
י פי' על רש"י עה*ת ד'
ז]דזזכרד
' שם
ן ליווארנא:
שם,שיי שיי מיס
עזן
)* ]5ןקזכךדן ,לה"ר יצחק בר' נח כ"ץ
.שפירא מקראקאנדפםבש' ושארענינים  D"D1ככר לאדן[ליווארנא
תקנ"ז]:
ש"פ בהסכמהמנ"ע;
זרוע

5

י

יין

י

י

זעיר
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ןפי' הגדהלהגאון המחבר
[ffזרו ימין
ע ז בם"םפנידוד[ליווארנא

ספרי"ם

מערגתז

],.,יעאטף" .רק.י..
תקם'ב]:

הנון נו-ס

וח"ב הקנ"ו וח"ג ריגייו תקע"ה ,וע"ס
שדה חמד פאת השדה חלק הכללים
מערכת א' אות י"ג ע"ש ,והואר"י הכהן
ממודינה נפטריו"דסיון תקע*אותלמידו
מו"המזל טובמודינה בהם"םפרורי לחם
על ד"ח ש"ע הי' בין אסיפה הרבנים
בפאריזהקם"ו ,ועודישנו מ' הזכרון
י
"]
רו
ל.
הכהן מתוניס שנדפם[ ,פירארה שם
ועח*אז' כ':

יט]זרעיהדךה ,פי' על הגדה ע"ד

צט 191

פרד"סלמוהרי"לאניש בהמ"םיד יהודה

פף על עשרה מאטרוה:
עאנשים,שייתהגאונים ובראשם
זר
הרמב"ם כולל רע"ז
תשובות נדפס מקרוב:
ג]6ןרעיצחק ,משניותלרייהיות
חיות אבד"ק פשעווארסק:
ויקהל
כנ]ןרעקדךשמצבתה,
משה מדעמויא
תקון לשמירת הברית ובסופו מעשה
נורא [פיורדא תנ"ו]:
ננ]זרעאנשים ,קובץ תשובותופסקים
לחיד"א נדפסו מכ"י

ק

עי

יבעל

[בעירהוסיאטין];

.
,י

]6ולבדיליכוה ,מהישועהלרבינו נסים "]חבורי לקוטימןשזה אבי עזרי

גאון פירארה שם"ו
בהמ"ם כסף נבחר דויו הע"ה:
ואח*ז נדפס בשם מעשיות שבהלמור
מדרש
קושיא רע"מ ועוד הפעם
' נבירול[ד' קראקא]נ
בשם ללשון ע]דזרדרז ,לרישו
ם
ג
ק
מעשיות דו"ו ש"ר ונעת
' המחבר מוסר
יתד] כליריבטן,יהנ
אשכנזי:
ו
י
ג
ה
נ
מ
ו
ה
ל
נ]ולנכדך על ה' מ
י
"
ר
ל
י של ר*ם הדרשן בס' פתחעינים סנהדרין קי"א ובס' כסא
הנוזר אביו
רוד דכ*ח:
נדפם פה קראקא מכ"י ישן נושן ושם
ן המחבר
לבקרים,יהנאו
י]6
הנוזר ע"ש שהי' מוהל:
ודנה ,על
ן
י
ר
ד
ה
נ
ס
נ]
תולרות נדולי ישראל:
בהוך ס' סם
חיים ליווארנא תקס"א:
ינ]!קדכןןז א"3ך ,פי' קצר על כל
]7וסבוך ,עלטיי"ד .לבעלמניני שלמה
תנ"ךובסופו ק' חומה
עח"א יו"ד ע"ז:
נשגבה (פיסא הקס"נ) וברם צריך אנאה] וקבך דקקני ,מחובר על הפטרת לאודיע מ"ש בס' תהלה לדוד על הלים
והוא הי' תלמידו ש
 :להרב מוהר"א חי מוסיפיא מטריעסטי
מ
"
ר
ה
מ
א
נ
ו
ק
נ
א
ב
אצל ממשאזולאי
בעל השטם"ק וע' ש"ץ לעיל ח' ז"ך וז"ל בהיותי
סבר יוסף כ"י והוא
כם'
וי"ו] חבר כהנים ,פי' על ההו"כ ראית
י אנ'ך עכ"ל .ולפי"ז מה שהביאו
וספרי חיים על חומה
המבקרים ס' סבר יוסף בפ"ע אך למותר
הספרי להנ"ל וכמש"ש בהקדמה:
הוא ,וע"ם ככר לאדן דקט"ו וס' דבש
נ.5ת לע.מ
לפי די"א:
1,
ובסופו עמרת ממיכת זקנים הניתן לו ינ] וזדתם מהשבות מאמרי אנדה
וחדות ושיעור
מהנ"מ אברהם ברודא מש
'האת"ן ועור מקיה לבעל משנת חסידים א"ד הצ"ב:
הביא שם שהגביר מו" בערמאן
מהלברשטמ קבלע"ע לתתלודי מהמורו יד]וקדךןיאיד ,חדשדרושים לבעלאור
חדש [פראג תקנזנ]:
כשיסע לא"י:
חוזק

הרשים

ריבדךרבינו

'

חבורילקוטים.ו.
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* עלנ' נבות מהג"א
יך ,קציר
ע]1
רמנ ם גמ]ןזי'ןזלכניר
ןיהעשל אב"ד קראקא
ןקדזגם מובחרבח[ראודזעיםםפסתקעריבם"ופ]י' :קצר נדפס תלמידו הר' אדון אן4
לרעש
עזי
ן לכמדעדא; שו"ת לבעל ה11ן
שז]דרזד
עם
יו י
ר
ה
מ
י
"שםנדש
ש"ק
'
י
ה
" וע"ל ח'
ש
נ
פס
ףב"פ:
י
נ
ו
ע
באורלה"ר מאררו
מ"ג ובהג"ה שם:
'כ1דזך"םגאלאנפי על שים
יזו חזות קשה,
י
ע
ו
העקירה נגד (מיק
נדפס עם
למוד הפלסופיא

יקי

הי' הר"ן לשבועות עוילמרשדרף תס*ו]:
מביוניטא [שי"ב]:
ס
'
ם
ה
ב
ו
י"]הזניא,ית
]י
מר
'אהרן]כוללה4ס1דיר ההפלות הי'מהר"למפראגעפיו"רוא
:
דוד לת"א נפורטה תקל"ה
זקן
פ
"
ע
השנה
ל
כ
ל
ם
י
נ
י
ד
ו
ן
'לנוימהרששיר נקרא
ן
ומבנקהשגותאשוכפניזרושוצרפת וכן הבקשה מאלף 5נ]ך,י
'נמד4וש"
י1
בוםישועיה
חיבות מתחלת באוה ב' נדפם בראשונה
ששה מס'[ווילמרשדרף תס"ו]:
לקהלתבנירומניאה אשר בקושמא ועח*א
היגמש ,שמעות פראג
א' קס"ם:
]
נ
3
'
י
ע
ו
דןך"י
תקפ"ו ונם
יע]וזלזלן ,ע"ד היכא תמצאלר' יהורא
נדפס לו על מם' ב"ב:
בעל האגור
לנדא
ננאפוליר" ]1ועד"ז מחאובביר ס' עולתיצחק 5ו] וגהף:גרשדני לבעל ענוה"נ על
ד"ת ש"ענפפד"ם ת"ע]:
[פראג שס'נ]:
ם שאל ,שי'ה ב"ח ולשונות 5ס]הי' מהרה'ש על מס' תענית
להיי
ויומא בם' הורת
הרמב*ם להג' המחבר
משה לכנו [שאלוניקו הקנ"ז]:
ז"ל וכסוף ת"א נדפס ס' שיורי ברכה
ה
עיו"ר ובסוף ח"ב נרפס
'ד2לכךרז לך'יך14ל ,נכדהטו"ז
קצתרא"מסש'מכחיויף (זןועי
התנופה [והוא קצור שו"ת ה
[אלטונאתצ"ז):
' ןזלכדת נ"מ לבעל נתלת
וק' פי'שמסוופארליםולהמשומהטר"ויתבילכ'רבועבדעשוט"ותב ]6ועי
בנימן]פראנתם"ון:
רברי
וההלה בארץ:
(ה]שי' שלכרוז על ה' מסכתות לר"ב
גס] הנענש,יהר'אאנועלפיאע"ס
מו"נע"פ קבלה נמצא 5ע] חח
מכ"י ,פיעטרקובתרניםן
בעירמינכןולפישיר הנכהבבסופו
בכ"י
י עולם:
מ]ןקי'דזרא"העלכתובו'[פראגתפיב]:
נקרא
י
ה
גנ] שנים
זהנפש ,נדפסמקרובמכ"י
לר"שבמהרחוש מ"]דזככ1י
נדפס תוךס' פחח
ישן טפן שה'
:
הרבוא לריב פוטרוםילו [אומיר תרטש] טמון הח" הגטן המקובל בע"ס בני
י שם שהוא לא' קדוש קרסון
כלרבך* להנ' המחבר ז"ל חי' ישש וכ'
גנ]ןזי
יכרהנראה וםדי"גהי' נקרא בשםר.א
הנדות על הרימב"א:
פ
כ
ו
מ ימהר"א ברודא בר' יהודה ואולי הוא ס' הנפש שהובא
גל]ו,יזשדש
יגאדני ושאר כאונים כמהיד ועה"א א' רי"ם בהג"ה מ"ץ שם:
ב"ק בים וסנהדרין [אופיבאך הפ'נ]:
רש"י עירובין נ*
מג]
*
י
נ
ד
)
נ
נ
ג
ז
ף
)ע"נד"הואין תקופהוכו'
 ,לר*א דניאל אשטרוססה
1ס]ך,ף"3,ז
נרפסתיך ס'בן לאברהם ור' שכהי דפולופי' הימכ בם' חכמוני
שלו ע"שואולי צ"ל ור"ש דנולו:
למעלירך אברהם נשאלוניקו תקפ"ו]:
.
מגיד משנה
גי]1קי'הלכךרןעל שבה ביציהצסחנקהדרין מג) חלוקאדרבק
על משנת חסידים
וכו' להג'ם
אחי

י"]

אייתי

עי

הרש%11ימק

ןזיי

ד,יימ ישימ

ו'"י

יבעל

ט הצ"ו]
הטוח,נייווי
ה
י
'דזלכדרצ;גיטין למוהר'א ברודא
ח
נ
גז]ךןי
[וואנדזבק תצ"א]:י חקימשנים11' 5
חק

:
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ק

מפרין
מערכת ה
פלימת
8קיוסף מורקא [תקכ"ז]
מהרבומבוח"קה ניתעןקבמו"שםץ עוחן טוב שבד טוב ,שמ
ישנו כמה הוסבת
רקשק האלי ונדפס אח"כ החק יעקב עם בעניניעיגונא דאתתאלהג"מיואב אבד"ק
מם*ד וממחתנו הגאון בהמ"ס שעריבינה
הוספוה"לובלי שם הבעלים:
על השערים וע'לשיין קכ'ד:
'נמדןוששד"ם,ב"חחי'נפלאים
מס]*)ך,י

יי
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חרופיםושנונים גג]ףזנדך* הוא ספראדחנור סובאבזןה"ק
עם מבוא והערות לח"א
להג"מ שלמה דוד מרגליות במו"ה יצחק
ברלין תרנ"ב:
אבד'קקליוריאליקאווי ועיר חדש פולין
] הסד ואמת ,ח" מס' ברנות
~נסב קראקאז' פסחהר"ן] .ובאוהויוםהי' ;י

י

למוהריי ן' נעים

ויקוים בו אדם כי ימות באהל באהל וכחובות למוה"ר פינסו וחי' שבה לח"א
של הורה:
ושופרא דספר"א נוסח שמרות לר"י צבע
מס *) ארי' ,שו"ת להרהנ*מ חיים
שאלוניקו:
דליכן הסאן ליווארנא תקנ"א
ארי' ליבוש אישהורוויץ גה]
הלוי אבד"ק קראקא .וראיתי בס' היקר
עח"א ד'ח"י ח"א ,על
דהנורא שדהחמד שהרבהפעמים
משתעשע הוספתות סדר זם"ן וח"בנזיקין ועל
בתודתו ומביאם להלכה:
קדשים ירושת"ו הר"ן:
גו] ך)סךי ןץ' ,ע"פ ולך ה' החסר ונף
]15
פ" עיש"י
י
כסדד
ור
ההורה למו"ה
למו"ה משה מרדכי מרגליות אבד*ק
קראקא [שם שס"ט]:
לירא נדפס בסדור בל שלווכן בפ*ע
[פיורדא ש' ננ"ת]:
ידנרצן,הי' ש"ס ואנדהלבעל
נו]
,
ואו"חןפיעםרקובהרנ'ז]:
מס]
יהודה ימוהר'*
נאגרהדרושים :גס]ןץכ)ריאבות ,להג' המחברז"לעל
משה ,על ש"ע או"ח למו*ה
טש]
מס' אבות נדפס ג"פ:
'
י
ל
ד
ג
משה
ה
"
צ
ר
ה
ו
מ
ב
נע]ולצייך:דנך1ן
 ,דישות וחי' ש"ס
מלאשיץופירטה תקכ"ם]:
להגאון בעל או"ה
זקכמךדן
[לבוב תקמ"ד]:
שו"ת הגאונים נדפס
:
ם
י
ל
ש
ו
ר
י
]
ג
'
כ
ר
ת
[
י
"
כ
מ
,
ה
כ
ל
ה
ס].וץכהך
שו"ת וש*' להגאון
בהם"ם אור חדש
נ ]6ךץכ1רא דלויי
 ,על מס' סנהדרין

היי

ך,כ)די

הלקיאבנים,

ועלקו של
י

בי

ד,סךי

חמד

ס

גניזה,

י

ופדפדאות לבנו ולנכדו [וויען תקצ"ח]
לבעל ננה"נ
מס'סנהדרין ובסופו ק' חמר חוריןעתיק וה" נקרא ר"א בר"א ע"ש אגיו האומר
לקומי חי' היאשונים כעין שטם*ק לאביו לא ראיתיוכי  npSאותו אלקי"ם
[ליווארנא תקס"ב]:
טרם הולדו:

עי

מ*

ש

טבור הארץ ,להגאון המחבר ז"ל יצחק בר"ץ אשכנזי אנר"ק חאדארוב
נרולי ישראל:
בשה'נ הקע*א הוא פעות יבהקרסה שם
]3במזץררןאהרן ,סדר הניקור לבעל כ'שחי' נםס'אור הנר על האנדותע"ש:
נזכר בס' תולדות ומו*ץדיבוב ושם"ךז"ךניסן הקס"ז ומ"ש

י

העשור ע"פ הערכת  ]7מ1271ממעבם ,ביאורים עלרבינו
בח:יי
רוב מרה אהרן ברמאיר פערלש טפראנ
עה"ת לבעל היו"ט
אופיבאך תפ"ב:
קבמדד
יעה'ון ,זאלקאווי הקס"ו ונמצא
"ונחים למוזה
בכה"י בארינוה
ס ומששרןהמדרש;"

בקשק יוחי
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פליטת

אש

מפרי"ם

מעינת פ

בק"ק מנשובהונכתב נירושת"ו ש' קמ'פ:

[דו"ו שצ"ט] !

ימי

]מןוןנעין; שו"ת הערותודיניםלהגאון יי"י]מעמי הסמורה,
אבד'ק
י
המחבר ז"ל הובא בס"ס
צויזמר בעשוית
ועד לחכמים ח"א .טו"בעי*ד ר"תטעמים בית יעקב עם הוספות לבנו מו"ה יצחק
ודינים ,בקצת ענינים ,נראו נצנים:
[א"ר ה"י]:
י
] טוב הארץ מהנ"ל נזכי ובא בם' י"]טעמיהמצית ,לר"מיקאו

י

"] מלעם דבש ,יבעל

אוצר הכבוד

ומ"ש בשער הס' מעסי מצות לרעם
הבבלי ריקאנמי צ"ע שמרכיב ב' שמות
בא' באלו מרועה א' ניתנו ולא עלבוא-ע
טעמי המצות לריקאנטי לחודשהיו בטן
הרשב"א וע*ל סל"נ .והר"מ הבבלי לחור

ליעקב ,שטמ'ק על מס' מומה:
"]יג
רמ"החי' ב"ב וסנהדרין לרם"ה
נ]
שאלוניקו תקנ"ת ועל 'DD
ב"ב לברושיורי שטם"ק לב"ב שאלוניקו
הק"ן:
גןיו 4אהרון יי"
א בש"מ
י
ר
ד
נ
פ
י
א
על ש"ע או"ח אזמיר
הצ"ה ומדו"ב שאלוניקו הקמא ועל ש"ע
אה"עאזםיר הקט"ז וע'עיורי ברכה אה"ע
סי' קדם ,ועח"א א' קי"ט דו"ד נ' ע"ש:
 ]7יד אבשלום ,פי' משלי לבעל
העקירה קושטא
שכ"ה:

ולנשק עפרות קרשו בעיר ווירמיי
התקצ"הז:אבי
שם מנוחהו כבוד בש'
'י"י
]ס'יוהמיו השלם עם הומפוה עד

נמצא בכ"י בעיר
פאריז ועל בראש הספר טעם דבש רזי
ויסור ספרי הלוחמים להטי וציף יערי
מה תשאלוני למי אלה זה שמי רשוםוזה
זכריכי הר"ת טדרוסהלוי:
שהי' בזמן הב וצע"ק גם על הרבנים
שם"ישלא דקדקו ע"ז [ולדבר
י לומברוזי בהסכמתם
ס]מ2עב2י אמ"ת,ימיהר"
עמה"ר אות ת' הזה הערנו כמחו' הה"נ המקובלמוהרי'ק
מו'ץ דק"ק דאטבראזזא שלי"ש]2
הנ"ך ועה"איו"ד תל*ד ונדפם במקראות

יד

י

* הרמ"א קראקא ש"מועם
הגהיעב*ץלונדון הריעוהי' סכונה זכותא
] Oa'P~tומ"ש בס' הכונות יאקוטו טפם:

* לריי בן גוריון הכהן
ים]כם'ידגמיפין
 1קראקא שס"ט ועם
שארית ישראל לח"א א"ד הקל"א:
ינ]
זקן* עה"ח לר"י קורקום
ינ]ירשךלבב ,סוד הצמצום לבעל
משנת חסידים א"ר
תק"בועבדא,ע' ח"י:
ה] ,ד המלה ,על מנ"א לר'שימ
ה ']7יהומי תו"א,יא
' מגדולי אשבנז
ו 11א"יר,.ו]דויושמ"ו]:
נרפס מכ
ז] יז 4רדד ,זינצהיים ש"ס סדר מיע
ק"י עשי
ד הרבמוהר"1נטעראבינאוויץ(לי
ו,ה"א ססקצ"ם ד"ה ר'א
תרל"די

יךי

עי

וכו'
ע"שב":ב לבעל מחנה עי]יהום
יהודה ,חי'

ז] יד
ד יהודה,פי' ה' מאטרים מעשרה
קי
מאסרות ועת"א מ' נ'ט:
ט]יודיהןליטאים ,או ס' הכפרותיסור
יהודה:

הצדימיפן (מנטובה שכ"א)
לסו"ה נרשון
במו"ה אשר:
למזנון ,פי' על מכף
להרמב"ם נדפםמכשי
פאריז תרכ"ו:

סו]יין י
ן המשימר ,ימוהר'ן שפירא
ההשובה ודרכי התשובה יז]
י
י
הירושלמי על
לר'אמגרמייוא מליקט מס' הרוקח זדו"ו י
1

י"מ

ש"נ) ועח"א א' רי"ט ,וזכיתי להשהטת איסור סתםיינם והשחתתהזקן(דויוה"ך)כ

ייי
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מפךי"ם
פליאת
מערנתי
הזוהר להנ'
ן הרקה ,ממזים על
ן הג"ה
שה"ש ורות 5נ]יש מא
י"]יי
י1
ח.ד,א וכעת נדפס
י ' לקלל הרוקח:
יט]יכ
ר ךנד ,יהנ"מ יוסף דור מחדש בווילנא עם הזוהר נשם ניצוצי
 ,אורות:
י יעב"ץ 5ג)ישכלן-ך לכהשנדז להג"מ ר"יפיק
ג]ימגר התשובה 5י"
נדפס במשניוה [ווילנא הרמ"ז]:
[שייארה שיד]:
נ']6
ד המשנה,יהרלב"נ:
ה ישראל
ד
מ
י
ח
מ
י
5ז]ישמה ישראל,
שמואל בר' שלמה
נ ]3ליספך
,להראב"ע[וויעןתרכ"נ]
קאליהארי חכם ורופא מומחה מקראקא
צ
ננ]יכט
שעדלכשן להרם"ז 1
ן~
ע"Wד א"ב בדרך
משל ומליצה דינים Dמכל ד"ח

קא
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עי

וע"ד שיחהבין אברהם
ותרתאביו ונמרוד אלטונא תרל"ד:
להנ' המהברז"ל .ת"א
גל]
נקראעין זוכר כללי
ש"מ*עw"y
פ~סדרא"ב ,ומה שמצא בכ"י בשם
רם"נ רמב"ם ור"ג אשכנזי וח"ב נקרא
מדבר קדמות הקדמות יקריה מחסל
ומפורשים ,ג"כ ע"פ סדר א"ב ובסופו
השממותותיקוניםלעיןזוכר בשםקילורית
לעין והשממית למדבר קדמות ולמראית
העין בשםאחר המדבר[,ליווארנאתקם*ט]:
נס]יסוד
ן נלף ,שירים למו"ה בנימץ

איזן,

מ"%]:נ2:ע:,,נ:י~ו".ישן

ברם*ז סלת נב"א והיא ס"תבניסןיעקב
איספנוזא וע"ש בהקדמה:
ץ המפד על
נו] פתגם,ייעב"

יציב

אביו הנאון בעל הה'ץ

אלמונא ת"ק:
ר דמשק
כט *)יקראדתיה לר"אליי
*
אד מבד"ר דק"ק
קראקא .אופיבאך תקפ"נ:

ש"ע

קצרה היבא ב"פ בסדר הנקיר למיהי.ין

מקראקא [נדפם שם שפ"ק ואה"כ נדפס
עם פי' לר' משה יקוהיאל קיפטן ההן
הטנ"א וחלקי בר"ח ולכ"א בשם יקיא
חקי חיים וחקי דעה חקי משפט וחקי
דרך [ברלין ה"מ ורורנפורט הס"א]:
ועח"א ק' בהנ"ה מ"ץ שם:
אברבנאל
משיהן,
5ס]
קארלמרוא הקפ"ח:
אלקי"ם ,פי' הושענות תקון
]15
הנשם יפיוטים
לשמח"ת לר"מפי,אנמו [שאלוניקו שכ"טן
וע"פ ס' נר מצוה:
עה"ח וקצת מם'י
]15כטכסך
יהושע ושופטים כולל
סיפורים נוראים ונם ממדרשי חז"ל הובא
בראשונים ןקראקא שפ"חן:
מאומץ,שי"ת והשמטוה נפופו
]"5ידס
נקראו בשם קשר אמיץ
להגאון המחבר ןל.ווארנא הקנ"ט]
ף ננמרך ,עניני לימוד והפלות
5ט]ידכט
ותיקונים להנאון
המחבר:
טפט ,למודים לב"י נעין ס'
מ]
חק לישראל והדפיסם
אח"כ בהוך חק לישראל ואתו עמו הלכה
פסוקהודינים דבריום ביומו נדפספעמים
הרבה ונהפשמו בכל תפוצות ישראל
אוריו ואשרי הלקו שזכה וזיכה את
הרבים בנועם ,מוסריו מוסר יקר וגם
נעים [ליווארנא הקנ"דן:
ף רצהלדרצן 2י' על תהלים
ע]6יוזק
ובסופו מדרפדיון
נפש ולימוד ליאהרציימ נקרא בשם בית
ממתה ,והשממות בסופו בשם תהלה
בארץ נדפס ,בם*ס חיים שאל ח"ב
[ומתחלה עלה במחשבה לפניו לכךותו
בשם תהלה בארץ ושוב קרא אותו ממעם
הכסוס עמדו ,בשם יוסף תהלות]:

ישועות

ישע

יר"י

הירטך

י י

י"]יקראהישכבי ,הספיים יהנ"ם ידמה
ךוץבוים ,לר"ש אבן תבוןכולל
נט]יקד
עניני חקירה פיב תקצ"ז:

י

יי'.רוהין,".ה

שקא'.5המניו מזנהושמהינתן
וזרעים [אזמיר תקי"ז] ועל סדר קדושה
ושופמים [ווארשא הרס"ב] ועל הנשאר
נמצא בכדתוירי וכסמ""השועב"תדשועב"ושתי:ו דברי
ס"

,ביאורידבריהוס'
]65ירושךזנסצרזלי
התמוהים וקצת
מזהבא' מלארצון פסדים:

*-סיטשאאש4*19א

נצוד

I

