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 )ח"א מ"משנה חגיגה פ(

    


    
 

 )ב שם"רע(

XXX 

 
–
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– 





       










 
 )ח"רמז ת, ה"מדרש ילקוט שמעוני ויקהל פרק ל(

XXX 

 
–
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 :)שבת קיח' גמ(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  4 

 

 
– 







 
 :)שבת קיח' גמ(

XXX 

 
–
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– 




   



 

 :)שבת קיח' גמ(

XXX 

 
–
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 )ז תחרמ, ילקוט שמעוני שמות פרק לה(

XXX 

 
–
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– 














 

ק רבי שמשון מאוסטראפאליע "זרע שמשון להגה(
 )ל פרשת ויקהל"זצ

XXX 

 
–
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 )פלא יועץ מערכת שבת(

XXX 
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 )'א דרוש ב"יערות דבש ח(

XXX 

 
–
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– 

















 

 )א"א דרוש י"יערות דבש ח(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  11 

 

 
– 


     








 

 )'ב דרוש ג"יערות דבש ח(

XXX 

 
–
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 )ג"א דרוש י"יערות דבש ח(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  13 
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 )ג"א דרוש י"יערות דבש ח(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  14 

 

 
– 


       


      

        







 

 )ז"א דרוש י"יערות דבש ח(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  15 

 

 
– 











       



 

 )'ב דרוש א"ות דבש חיער(

XXX 

 
–
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– 















       

 
 )ג" להתניא פכודשהקרת אג(

XXX 

 
–
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 )'ב דרוש ג"יערות דבש ח(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  18 

 

 
– 




















 

 )'ב דרוש ג"יערות דבש ח(

XXX 

 
–
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– 











–



 

 )'ב דרוש ב"יערות דבש ח(

XXX 

 
–
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 )' חב שבתאילנא דחיי אור הנר ער(

XXX 

 
–
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 )'ב דרוש ה"יערות דבש ח(

XXX 

 
–
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 )ה"קיצור של(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  23 
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 )'ב דרוש ה"יערות דבש ח(

XXX 

 
–
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– 


  




 
 )'ב דרוש ח"יערות דבש ח(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  25 
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 )המשנה ברורה בהקדמתו להלכות שבת(

XXX 

 
–
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 )המשנה ברורה בהקדמתו להלכות שבת(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  27 

 

 
– 





    


 
הרב צבי יחזקאל מיכלזון מפי , ה"אור שמחה אות כ(

 )ד"ל הי"זצ

XXX 

 
–
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 )אגלי טל בהקדמתו(

XXX 

 
–
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 )אגלי טל בהקדמתו(

XXX 

 
–
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– 





        










 
 –א "ג מהמגיד מפלאצק זיע"ל ח"דרשות מהרא(

 )ז בענין שמירת שבת"דרוש כ

XXX 

 
–
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 )ל"חז(

XXX 
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 )'ב דרוש ג"יערות דבש ח(

XXX 

 
–
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– 


















 

 )'ב דרוש ה"יערות דבש ח(

 
–
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 )ספר משמרת השבת(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  35 
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, ו"ל פרק כ"צ מזוטשקא זצ"הצניעות והישועה מהגה(

 )ו"עמוד תנ

 
–
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 )עיין שם', יחזקאל כ(

XXX 

 
–
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 )'ספר פרי צדיק פרשת תצוה אות ו(

XXX 

 
–
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 )ערבי נחל פרשת שמיני(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  39 

 

 
– 


   



 
 )ז, ם פאפירש כח"אור צדיקים למהר(

XXX 
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– 





   

    





 
 )ט, י ל'פלאג-כף החיים(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  41 

 

 
– 





   

 
 )טז, י ל'פלאג-כף החיים(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  42 
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נדפס , ל"יהונתן מלובטש ז' ק ר"מרגניתא טבא מהגה(

 )ל"עם ספר אהבת חסד מהחפץ חיים ז

XXX 

 
–




 
 

 
 



  43 

 

 
– 



   

   

 
 )א, מנחת שבת עב(

XXX 

 
–




 
 

 
 



  44 

 

 
– 



   

   

    



 
הגות קדושות מהמגיד הקדוש  הנ-הנהגות צדיקים (

 )ע"ממעזריטש זי

XXX 

 
–
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 )טז, י ל'פלאג-כף החיים(

XXX 

 
–
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 )' אות ו-פרי צדיק פרשת תצוה (

XXX 

 
–
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– 








      





 

 )ח"תרומה דף ע, יכהן פאר(

XXX 

 
–
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 )א"א פ"ח, ע"שם עולם להחפץ חיים זי(

XXX 

 
–
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 )ו"פ, ע"חומת הדת להחפץ חיים זי(

XXX 

 
–
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 ) רבי יונה לאנד סופר מפראג -הנהגות צדיקים (

XXX 

 
–




 
 

 
 


