
 א. ו במ
 וטראה ותקומם הנהות עם האורה פאר את מנכבדים היראים לפני אקריבבטים

מקומות
 והערותו

 טשאר נס ובפ-פ, בכלל הוה להספר יצונע כל על לדבר אטיתי
 ויברכוני חפץ, דברי בהם ימצאו הקדמונים דברי המסבבים כי ואקוה בהלכהספריו
 רב, ביניעות ינעתי אשר טלאכתי ועל הוה היקר המפמוןעל

 81פיהם בתורתם, תבל פני האירו אשר התורה אחרי ישראל נדולי ביןא(
 נולד י ' ש ר בשם הסכונה זול, יצחק נ"ר שלמה רבינו הגדול הנשר הוא חיים,אנו
 בצרפת, שאטפאן בסדינת אשר (Troyes) פרויש בעיר למספ-ם( )1040 ת"תד"א

 ביתו ואת מולדתו עיר את עזבואחזכ
 והי

 בווירמיישא הנדופות בישיבות ללמוד
(Worms)). ומננצא (Mainz) ואשפירא .(Speier) ישראל נדולי אשר טקומות 

 וילדה, הרה צרפת ארץ בתלמור, ידיעותיו לו רכש ושם בישראל, תורה שםהרביצו
 הזה, היום עד שותים אנו לנו חפר אשר הכסתו מבאר שעשועיה, נדלה אשכנזוארץ
 למושבותם, במקומותם ישראל בית לכל חיים מקור המה דבייו קצהו, עד תבלמקצה
 יאירו בבלי, לתלטוד ופירושו קוזזת לכתבי ביאוריו קדישו, דברי את בצמאהשותים
 שותים, אנו ,מימיו ק"ו( )סי' הראב'ן עליו אמר ובצדק ירח, בלי עד תורה מבקשלכל
 נתבקשה ותורה דעת שמרו שפתותיו לתורה, אזנים ותקן אזן אשר היין אנוומפיו

 והאדיר'. תורה והגדילttwtsw רני לעולם והעיסר הלך ובמישר בשלום בפיהו, היתה אמת תורת מפיו,ונתחרשה
 פתכונת ולדבר ז"ל, רשיי הגדול הנשר תוליות את לעתך מנמתי אין והנהב(

 יום ה'ר החוקרים החכמים ורעת פעם בטוב תולדתו ערכו כנר כי בקודש, ודרכורוחו
 צר 1823 נערלין יודענפהומס, דעס וויסענששפפ דיא פיר )צייפוננ צונץ ליפמאןפופ

 שנה תלמוד בבית בסרונין )נרפס אייס הירש אייוק סוה' החוקר והרב384-277(.
 הלאה נם 321(, צד טן חזר דדיו בספרו גם תרטיב. וויען מיוחדת ובמחשתשניה,
  ההוקר הרב לסעגיתו האריך כן ונסו נערלינער. דר. הריס ההוקר הרב אודותיוכתב
 ורעת. בהשגל  נתובים הם  ודבריו  )ך189(  כ"ח חלק  במאנאפסשריפפ  עפשפייןהריא
 קרשנו  ntwb  צונץ שכתב  התולרה העתיק הדף  בל-ך  שמשון הר' המליץוהחכם

 כ' ראיות שם שהניא מה 100 צר ז"ל לעוויזאהן דר, מהר"ל להרס צריקים ופשות עיי,.,
 בווארמש.הי'
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מבוא4
 נ,בליאטעקא בספרו פירמט דר. ריי ההנם נם 1840(, )לבוב והוספות הערותעם

 ה'ט.ס. ועל תניך על מפירש"י הוצאות כל ומונה סופ- )90-78( ח'ביודאיקא
 פסקי בעניני הזה בענקים הגדול הארם של הספיים ארות לדבר בזה תכלית'רק

 שיאל לכל הלכה בעניני תשובות גם והריץ דינ.ם, פסקי היסה נם כתנ כיהלכות,
 הב.או תלמ.רו א.טי פסקים הרבה נמצא'ס נם מ"א( ס" להלן שת-אהלכסי
 נמשת הלכות 35 צד ס'ו סי' וויטרי במחזור שהובא שתראה כמו ממס, שמעומא,טי
 וזה 210( )צד רמיה סי' שם ועוד ההי'ם, בצרור נפשו הנוח רבינו מם. הוסדיד.ם
 הל' כמו גדולים פסדם מיש" ונמצא החים, בציוי נפשו תנוח רבינו לפניהוסר

 נרה הל' ר'.ז, סי' פרדס טריפית, הלכות ריו, סי' פידם זצ"ל, שלמה לרבינושהשה
 ושכלי 604( )צר תצ'ה סי' ווימרי ומהזור עיר, ס" פ-דם זצ"ל, יצחק בר שלמהלרטנו
 שמוט ט"ו, ס" ח'ב הלקם שבלי שלמה, לרבינו תבשר ניקור קייז, סי' )מ'( ח-בהלקט
 והובא ע'ב(, קצב )דף תמילין ה' ה.טלם הלקט t~aw 4ה סי' פירס רשיי שלתפילין
 ציצית הל' נאון. יהודאי דרס קציבות הלכות מן 34 צר חיא ראשונים שלבתוותן
 סדר ע"ב(. קם'ם לרף ציצית הל' הלקט t~aw ל"ו, ט" פרדם זצזל, שלמה רבינושל

 מסח הלכות 254( )צר ווימרי כמהזור הובא פסח הל' "ב, ס" פירסהפ-ש.ות,
 הלקט שבלי ועיין ז"ל, צרפת' יצחק ב"ר שלמה רבינו של מדרש מביתמנוארות
 מהזור שלמה, מיסינו פסח סדר כו'. שלטה רבינו של פסח ובהל' w'an %'1 ש'היטלם
 הלכות פסק. בבנין פעמ'ם היבה נגע להש"ס בפירושו גם הינה, ושד 281( )צדופטרי
 26, צד צרפת הכס. לתשובת מ'ללעי הרי בהקדמתעיין

 שמחה רבינו תלמידו ולרוב בשמו התיאום תלמידיו אשר ותשונות פסקיםהרבה
 הנרול מהחנם בו מרובי נכבדות שמעי' רבינו לאודות שמע" ורנינו ווימרי, מהזויבעל

 הי' לא להיטזס בפירושו וטרדותי( עבורתו מרוב נעצמל הוא נ' עפשטיין(, הי"אההוקר
 ולא זקנת., לעת חולה היה בי ובפרט והתשובות, הפסקים כל בעצמו לנתוב פנאילו
 דף קושס' )דפוס בפרדס הובאה אחת בתשובה יטת-אח כמו בעצמו, לכתוב כח לוה"
 ז.ל הכהן מא.ר ב"ר אברהם לה"ר ר'ט.י שהש.ב רמ'ב( ס" ווארשו. ודפוס עירל'נ

 ה.א עת דווי, ערש על וסומל חולי בייסורי נידון ההתום שעל צער הנני :וטתהלת
 מזם-, נעם מלמיסוך ירי ואולת נשנהתי כ' כדת, לא א'טר נקצרה לבוא עתה4

 הכהתה תפארת אב מרי אדור אל כותבו והוא הללו שרות מפנ' קראתי בתיולכן
 לו מיטיב אביו, ניח משרת מגדולי צעיר אני הכהן, מאיר[ ננ.ר אברהם רבינוהרב
 עובי 'וסף רבי הזה הקצין את בראות' פיו על לעבור ויראתי ליב, כתלמידשלום
 ולבן לתקן יש ק-את., בתי ולכן במקום ציווני, כאיטר דבר לאדוני משיב הנניאצלם,
 מאנאטסשרימט במכיע בערלינעי דר' הר'א החוק- ה-ב גם שהעיר כמו קראתי,בתי
 והת'טזבה רשיי, של בתו בן לה-שבים קרא כי הכוונה ולדעתו 288. צד כ"אהלק

 אל שלמה רבינו תשונת שם ורשום ע"ר( כ': )דף קל.ח סי' רעים תמים בא'מובאה
 תיאה ת.טיב וכן התשובה, ראשית שם והסר ז"ל הכהן מאיר נ"ר אב-הם רב'הרב

 חלאות מלספר נעלם ופי כח' תש אחר בסגנון הובא מ'ו סי' צ-פת הכמיבתשזכות
 והוא מאחי לאהד קורא והנני כו', ידי רפה ע.כ נל אח- גל על'העוברות
 כוי.כותב

 )א'טר הפרדס ולקוט' הם-רם המה הלא נדפסו איטי מהספרים הדן יהנהנ(
 רש.י, סרור נ( והיתה אסור ב( האורה, סמר א( : בכתונ,ם נשארו להלן( מהםאדבר
 אדות לדני ואמרהי שונים, נספרים מפוזרות ות'טוגות 'טאלות ה( הסדרים, ספרד(
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5מבוא

 וגל לנגשני, לאהד יש שייכות ואם ותכונתם, יד בכתב נמצא'ם אנה ההםהספרים
 ; החל' וזה הייצרים הקוראים יתעננו כי ואקוה בהם, המונאים והספרים הסופריםשמות

 אצל הנמצא אהד, יר מכתב 1( העתקית, א.זה מדי נמצא האויה מספרד4(
 שמינית בתנכית קלף על כתוב א'זראעליט( )אל'8נין בפארם הביים ישראל כלהברת
 מיובעת בכתיבה שורות עשר חמשה עמוד ונגל עמודים( )302 דפים 150מכיל

 שלמה רבינו הכיו המהברת זה : הסופך סיים נסך יין של הנית הלכות ובסותסם-ריח,
 הל' בסיף ואח,כ t1iutyt אשר המעשה ואת בה ילכו אשר הריך להם להורותלתלמ'ריו

 הכזויה ספי עולם לאל תהלה וניטלמ ; הסופר כתגנרה
~utw שלמה רנינו חיבי 

ts~stהוא סופו עד 152 דף מן הג.' ובסוף המפתחות. נרשמים 151 ברף ואה'כ 
 באוויך נאבדו איטר דם'ם איזה חס-ים הב" בהתחלת ז"ל, להרמב'ם הלק פ'פירוש
 והמעתיק בו, הכתוב את לקיות וקשה ומנוקב מאד מטושמיט לפלמה הנ'טאי והדףהומן,
 ברכה מעונין שאין בדברים ובין דנן, מיני כגון המתה"ל השני מרף להעתיק ההלשלי

 ובטי 564 קובץ אקפמארר בכ"י והוא לברך, צריך 1"ן פירות כנון במקימן,לאחריהם
 היבים את מוציא ח"ב שארם מצות כל המתח.ל עיר סי' באמצע ח'רא הגאוןשל
 הכ"י ט"ו(, הערה מיה ס" )עיין מיד סי' והתחלת *( סימנים מ"ג והמרים הונתן,יר'
 הכי אלי ושלחו שאלתי את מלאו המל הנכנדה ההברה לסימנים, נחלק אינוהזה

 עמדי. עשו אשי החסר בעד תודה להם נותן והננ. ממנו העתקה ליועשיתי
 נייבויעי. רשימה ימי 563 קובין נאקסמ~יד הסמיים באוצר הנמצא 2( מידק(

580(Uri (Cod 292 דם'ם 146 מכ"ל קלף וחלק נייר הלק מרובע בכתב כתוב( 
 מטושטש נשאי מאיט- הראיטון ודף בהתחלתו, והסר שורות. 21 עמור בכלעמורים(
 סוף חיד"א בב" והוא ותפלות. בינות סליק הדף בהתחלת שכתוב ניכר רקוניקב
 בכיי נם והוא וזימון והמוציא ידים נטילת הלכות ל.ח בסי' מתחיל ואהיכ ל.ו.סי'

 רשום לא בכ"י ה.ר"א. בכ" לנכון הנמצאים ס.מנים ל"ז חסיים וא,כ ליח, סי'חידיא
 ומן 564 מכיי יותי גדול והוא ר'1 ס" עד הולך וסובנ בסימנים וממומן הספר,שם

 מוציא אני אשר האויה מסי שני חלק והוא רכ, העתקתי הקובץ סוף עד נרההלכות
 יצחק בר שלמה רב.נו יסור ניטלם כתוב ר.1 בסי' הספ- ובסיף ומ"מ. הערות עםלאוי
 ארץ ררך במם' והוא ההתחלה רק ונמצא הכמ.ם תלמ.רי של דרכן מתה"ל ואח'כדל
 נכלל וא.נו עצמו בסני מאם- שם הוא 721( )צד תק"ל ס" 11'ט-י ובמהזוי מ"א,זוטא
 בחטטה כלה, במס' נם ועיין חנמ.ם' תלמ.ר' של דרכן ,הלכות ורשום איין דרךבמס'

 איץי דרך ,הלבות בנ"י נמצא ואה'כ תיכ.ד(. )וויען קורניל הרזן שהו.לקונמרם'ס
 אבות ז' שם והג" פ"א, זוטא ד"א במם' לפנינו והוא עולם. של בכנורו שנעהומתחיל
 בכבור שכבו הנ" ע"ב( פ' )דף קוגטרס.ם נחמשה כלה ובמס' עולם, בכבורשכנו
 מס' ובכ"י אחר. בסגנון ארץ דרך מס' נמצא 724( )צר שם וויפרי ובמחזורהעולם.
 מוסם, נאבדו כי הרבה, והמר הפיק באמצע ונשלם פרקים, ששה רק נמצאיםהאורה
 אלי נשלה הזה הכתנ זקנה. מרוב הדמים צדי והסרים מנוקבים האחיוניםוהדפים
 ב', כי ואכנהו הזה מכ"י נם העתקה לי ועשיתי באקספארר, הספדיםמאוצר

 הלכות בי סי' באמה, אוחז הלכות אי ס.' הציג הב" במגף הטפתח את חיבר אשר הםיפר*(
 וברכזת הפלית בה, :כללים שהם ל'1 פוף ער ג' סי' זה במיי וכלל וברכית תפלית ג ס" קרי.בעל
 די ס" אחד. סיטן 'חד הם זה כ' ותפילות ביכזת מליקי מאקספארר 564 בכ"י כתיב ל"ו מי,ובמגף
 בכ"י ג-כ כתזוז פ"נ ט" ובסיף ט"ו, ס" סיף ער וטילל ל.ח מ" הפל בש' הוא 'ר'ם :טילת ה'ישם
 סיטרית. ט"ו הס ובאמח מימ:יס' רי רחם הטפחת מן הטחביו לכן ידית, :פילה ה. להג מליקיה:.ל
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מבוא6
 רשימת לפי 564 קובץ באקספאיד הספרים כאוצר מב הוא 3( יר כתבן(
 ז' טהאטנורנ מיכל חים הי' הגדול ההכס של הספיים בעקד מלפנים והי'נייבויער,
 1 74 סי' ה' באות הובא מספריו( )רשימה חיים ובאוצרות לאקספארד( נמכרו ספריו)אשר
 בראשו נמצאת ישן כ"י דינים )רש"( 'צחק פי' שלמה לרבינו יד כתב האורה ספר)300(
 26 עמוד בכל עמודים( )142 דפים 71 מכיל הגיי ע"כ, 4 רם,ח היא משנתחתימה
 והתחלתו הסופר, שם נרשם ולא ספירי, בכתב נייר על כתוב שמינית בתבניתשורות
 פנויה, היא ואפ'לו נאה באשה אדם יסתכל שלא רע דבר מנל ונשם-ת רבנןתנו

 ככ"י כן הוא וכן רב, כהו נהוג דהוה דחסידותא מילי עשרה הטאמי בזה נ'כונמצא
 מן ומתחילים דימם פסקי מתף א'מ וזה להלן( )עחן היריא ביד שהי' האויהמס'
 ל"ו סימן עד 563 נ"י בהתחלת חסר ואשר סימנים, נרשמו ולא באמה, אוחזדין

 לעולם תכנסו לא כן ואם והסיום נדה ה' הוא הכ'י ובסוף הזה, במי לנכוןנמצא.ם
 אשר דפ'ס הרבה חסרים כי נדה מה' המאמר באמצע והוא לעתיר, קרבן שתביאועד

 בכ" דינים חיבה נמצאו ועור טאקספארד, 563 בכיי לנכון ונמצאים הכ"י, מןנאבדו
 ואני העתק" נ'כ לי ועשיתי מאקספארר הסס-ים מאוצר השגתי הזה הכ"י נםההוא,
 עמרי, עשו אשר והחסר הטוב על האוצר בית לראשי ות'ה תודה זה בעד נםנותן

 הגדולים שם ונספרו ז"ל ח'ד"א הגאון אצל נמצא היו אשי 4( יד כתבו(
 קכ'ח ובו לרש" ומיוחס יר כתב האורה סמר ראיתי וז"ל הניא 76 ס" א' אותח'ב

 ואיסור מאוית הלכות כמה ויש מרשיי, אינם דווראי ענינים איזה בסופו וישסימנים
 ספ- את פ"נ מנחות עינים פתח בספרו הביא וכן עכ"ל, ונקי צח בלשון דיניםוה.תר
 ב-כי בסה-ו נם רב, בהם נהוג דהוה דהסירותא מילי עשרה בענין יר כתבהאורה
 הכ.י נ' ח'%בת' והנה יר( סי' להלן )עתן כ"י האורה מ' את מעמ.ם דובה הביאיוסף
 אביר אשכנזי רפאל יצחק מוהרר ה-ה"נ ידידי אלי כתכ כביר לא וזה וא.ננו,נאבד
 נעלה ומאר יקי יד כתב ז'ל חיד'א הנאון מעזבון בירו נמצא בי )איטלי'( אנקונאדקיק
 בטובו והיא הכ"י אלי  לשלוח ממנו ושאלתי לרשיי, האורה ס' נם נטצאובתוכו
 תהי עמרי עשה אשר  החסר על וברנה תורה  לו נותן והנני הכ"י, אלי שלחוחסרו

 בכתיבה נחר על כתוב .וא 105 מסומן הטי ישראל, אלהי ה' מעם שלמחמשכרתו
 השם ,בעזרת הסופי כתב ; האורה ספר ובהתחלת נ"ר על פאלי בחננית *(סם-דית
 ורגנא מרנא הגדול היב חכר אשר האורה ספר לכתיב אתחיל והנורא הנבורהגדול

- - -

 אינה ועל טקרמי:ים פסקים :מצאים כ"ט דף ער א, רף מן טפרים, אתה עור טכיל הכ"י'(
 יעקב ת"ר ששאל שאלות ל"ה :טצאיט ל"א רף ער ע"ר ל' רף סו רע"ח. ה.א הש:ה פרפ :מצאסחם

 twa1 השמיטי מן שהשיבו והתש,כ.ת דינין ובפסקי בהלכות השסיט מן חלש בשאלת ממרי.שההסיד
 )של אלו טשאלות כ"י קו:שרם עיני ראתה 'קר כל הן הצעיר ןא:י : הובא 224 סי' יי אותהנדגלים

 בהקרמה ע.ין הביאו, השלם הלקט בשבלי וגם ~ע"ש, השמש מן ל: שהשיבן ~התשישת ה:.ל( יעקבר'

 יש ואולי רר"א. כ"' מימיים ל"ב הלוי יעקב הר' שיה הביא הטפר.ם אוצר :בעל ק', הערהשל'
 שם בעל שתביא היא יאילי עולם" ה.י .ספר :מצא ל": רך ער ע.ב ל.א רף טן מ.מ:יט. ל"הלתקן

 ס" ע"ח ב.י ומרן קשית בהלכת המררכ' מוכ.ר: קדמן כפר עולט .חי, 75 סי' ח' באשהניגלים
 : טתחיל :הנהגות כדינים קדשן ספר הלט חיי הביא 551 מ" ח' א:ת "ספרים בא~צ. וראיהיר'ן.
 תיברי צפק ולרעת החל 'ד ככתב באמת מתחיל יכן בהם[, וח' ]הארס א:תט יעשה אשי האבריראלה
 לרש"' יספיי טפי היא :"ב רף ער ל"ר דף ומן שט, הספייה כאוצר וערן 1:"ויד, יצוקרבי:י

 .חשובית. שאלית  שכיל :דול טפר :טצא קצ,ט דף עד ע"ר :": דף ומן ה'ר"א( שאין)שהב"א
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 כתוב ובסיפו לברכה' צדיק זכר יצחק ברבי כנור בן הצרמתי שלמה רבינו הגולהמאור
 ונשסיתם רבנן תנו ומהחיל סימנים קנ'ח ומטל זצ'ל', לרשיי האורה ספי ונשים,תם
 מילי עשיה ניכ ונמצא פתיחה כעין והוא כו', נאה באיטה יסתכל שלא רע דברמכל

 סי' באמה אוחז דין א' ס" הסימנים מתהילים ואהה רב, בהן נהוג דהוהדהס'דותא
 564 בכ"י ג"כ שהובא כמו והוא ותפלות. ברכות הלכות נ' סי' קרי בעל דיןב'

 יין כללי נמצאים וקכ'ח קטז בסי' הספי בסוף 3(, כ" לעיל )שהנאתימאקטפארד
 מברצלינה דואיה והוא סעיפים. עשר שנ.ם יש סי' ובכל הלוי, אהרן לרבנסך

(Barcelona)הה.ים באור אדות.1 עיין ספרים, ועיר הבית בדק בעל הרמנ.ן תלמיד 
 נס' פה נוספו אשר נסך יין וכללי ה"מ, ארחות בס' פעמים הרבה והובא 293סי'

 אשר ז"ל להרשניא הקודש עבודת בס' נדפסו אחר, מעתיק מאת ה'ר'א( )ב"יהאורה
 שנת וויניצ'א בדפוס להראיה נסך יין כללי נם להראב'ר הנפש בעלי ספר לונלוו
 נסך יין בה' דינים עוד שהוס.ף הסיפי מאת הוספה ג"כ הוא כו', שאלהבתשובת ז,י הראפר הרב נתב נסך יין כללי אחיי שהובא מה האורה ס' בסוף נםששב
 החמישי לאלף העשירית מאה בתהלת חי ההשנות בעל הראפרוהוא
 בע"ש נפשי' ונח שבציפת בפיובינציא ,Posquieresl] פוסקיירהבעיר

 באור אודותיו ועיין שנה( מאות שנע לערך )זה תתקנס ד"א שנתבחנוכה
 וכן הביא נסך יין בה' 262( )צד ל' ס" ה-ב היים ארחות בעל ונם ע.ט, סי'החיים
 תמימרעים ובס' נסך, "ן בה' פעמים איזה עוד והובא שאלה, בתשובת הראמרהתיר
 ח'ד'א הנאון כיק ולזה נסך. יין בענין הראמר תשובת "ובא ום.ד פ.נסי'

 שהוסיף להמאמרים כוון מרשיי אינם דורא' ענינים א.זה בסופו ויש למעלה,שהבאתי
 שהום'ף ענינים איזה בסופו ,ויש לומר לו זה" האורה ס' אלהסופר

 טום-

 אחדי
 העתקה לי עשיתי הזה הכ"י מן גם כלל, בזה PDD אין מרש'י אינם שהםכי

 הסמר, לפנים לתתו הזה יר בנתבובחרתי
 אסא יעקב ר' ה-ב של ננזק בבית קלף על כתוב נמצא ה" 5( יר כתבדץ(

 ומקוטע ומטשטוש בלוי הי' והכ" ציאנו, חיים הר' הדיין והעתיקו תונרמה, מממנתז"ל
 בשנת קושטאנטינא בדפוס לרש" המירס בסמי ונדמם ממנו, הלק רק העתיקולא
 מצא אשר את והוס.ף תקס.ב, משנת הם ההסכמיה שנים(, סאה )ערך תקס.זהיא
 הפררם בס' שנית נרפס קושט' דפוס ועפי האורה מס' לפלטה הנשאר אתהיינו
 המאמרים הצ'נ המו"ל אשר קושט' מדפוס אחר בסרר תי'ל( )בשנת וואישוידפוס
 ווארשוי מדפוס רשימה אתן ט' בסי' ולהלן למשנה. סדר ואין הפררם, אל אחרבס.דור
 דפוס בדף הוא ווארשוי בדפום סימן באיזה )היינו קושט' בדפום נמצאים הםאנה

 האורה בספר הם ואנה בסימנים( הדינים טצויניס אינם קושם' וברפוסקושטאנטינא
 בהסע, ונלקה שיבושים מלא ה" הג'ל המסל לפני הי' אשר הזה הכ"ישלמנינה
 שלי. בהערות מהם הרבה על העירותיכאשר

 את הפרדס ממפר המהל הניא אשר המקומות מכל רשימה אתן והנהכן(
 בדפום נמצא הוא רף באיזה גם בסיטנים פצוין אשר ווארשוי דפוס עם'י האורהסי

 : הם ואלה לפנינו האורה בספי הוא סימן ובאיזה קושמאנמינא, דפוסראשון
 האורה בס' ונמצא ע'בי ניח דף קושם' בדפום הוא קריש, תיקן ז' סי'1(

_ "(, קטם.פי' 4
 איי בשאר נמצא ילא שלפניני חירי,א בב", רק נמצא קייט תיק,מ,
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 החורה ובם' לר, "ט רף קושט' בדמום הוא התויה, קריאת הן ל"א סי'2(

 ע"ח, סי' סוף עד ע"גס"
 נמצא ולא ע"ב סיב קושטי ברף הוא יהמוערים, המרש'ות קייאת ל.ב מי'3(

 האויה. מס' ע"כ חסר ובסופו האורה, בספר רשם במעות לכן האויהבם'
 קמ'נ. ום" צ'א ס" בהאורה הוא לא, מ"ג קושט' ובדפוס העומ-, ה' מ"ו ש'4(
 בדפוס הוא שבת, ה' ק"ו קיה קיר ק"ג ק'נ ק'א ק' צ'ט צ'ח צ"ז צ'ו סי'5(
 ס-א, מ" סוף עד נ"ר וס" נ"נ ס" סיף בהאורה, והוא ע"ד, ז' דףקושמ'

 סיב, ס" ובהאורה ע"נ, ז' דף קושט' ברפוס הוא הברלה, דין קתח ס"6(
 קושם' ברפוס הוא מסה, ה' קכ'ה קכ'ו קכ"ו קכ'ה קכ"ר קכ"ג קכ'ב ס"7(

 פיו, מי' סוף ער פ' סי' האורה ובס' ע"ר י'ב רף עי ע"ג "אדף
 יזב דף קושטי ברפוס הוא פסח, ה' קליו, קל.ו קקה קליה קליד קל'נ ס"8(

 נ(, %ט פ.ח פ'ו וסי' צ' סי' האורה ובם' וע"ר, ע"נ ע"ב עיא "ג ורףע"ר
 סי' ובהאורה ע.ד, ט"ו דף ~teutl בדפוס הוא העומר, הי קמ"ר קמ,נ סי'9(

 וצ.ב.צ'א
 ע.ט. ס" ובהאירה עינ, מיז קושט' ברפוס המיער, הול דיני קנ'ר מ"11(
 שר. סי' ונהאורה עיד, מיה קושט' בדפוס כאב, ת'ט;ה ה' קשה סי'12(
 ציד, סי' ובהאורה ע"ב, מ"ר קישט' ברפוס שופך ה' קע'; מ"13(
 צ.ה. ס" ובהאורה ע"ג כ' קושטי ברפים 'ו*כ, ה' קם,ו ס"14(
 צ,ו. ס" ובהאירה ע'נ מיה קושט' נדפוס סוכה, הי קפיז ס"15(
 סי ובהאורה ע"ר מיה קושט' בדפוס ואתרוג, לולב ה' וקציה קציר סי'16(

 וצ,ח,צ'?
 צ'ט. ס" ובהאורה ע"ג, מ'1 קושט' בדמום עצית, שמיני ה' קצ'ז סי'17(
 ס"ה. ס.' ונהאויה ע"א עיז קושט' ברפוס הנוכה, ה' י"ב ס"18(
 קם'ו, סי' ובהאורה ע"ר מט קושט' ברפוס שהיטה, ה' רטב ס"19(
 ק'ג, ס" ובהאורה ע"ב ליב קושט' בדפוס מריפות, ה' רכ'ז סי'20(
 וק'ה, ק'ר ובהאורה ע"ג ליב ~autl' כדפוס הנידין, צימח דין רל'א ס"21(
 ק', מ" ובהאורה ע"ר ס.ב קויטפ' ברפוס ועוסות, היות סימני ה, רל'ו סי'22(
 ק'א. ס.' ונהאויה שם קושט' בדפום דגים, סימני ה' רלזז ס"23(
 ק'י, ס" ובהאורה וע"נ ע"ב ליה קושם' ברפום בחלב, ביסד ה' ורמ"ח ימ'ז ס"24(
 ק"י מ.' ובהאורה ע"ר ל.ה קושפ' ברפוס העתים. מספ- פסק רמים ס"25(
 ק"אי מי' ובהאויה לר "ו קישט' בדפוס גוים, בישולי ה' רפא ס"26(
 קיא, סי' ובהאורה ע"א י.ח קושט' נדפום גרשום, רבינו פסק רנינ ס"27(
 ק"ג, סי' ובהאויה ע"ב י'ח קושט' ברפוס נטך, יין ה' רס'ח סי'28(
 שהיו והכ.י האויה מס' דינים בתוכו הום'ף אשר הפרדם את המויל והנהי(
 המקום אין ופה שלי, בהערות עליהם והעירותי בחטר, ונלקה שיבויטים מלא הי'לפניו

- - . -
 ל"טח, מרר כסות, ארבע שת"ת ריי כוסית ארבע ד'1 ירקיח ריי מסורר קושפ' ברפוםג(

 קל"ה ס" ההזרה, פירש קל"ר ס" לפכחי סדר קלס כי' הסרר מהופך ו~ארשו' וברפוס ההנדה,פירש
 .ספר הצון עליהם וחמר כנטות, ארבע שת"ת דין קלט ס" כוסה, ארבע ר'ן קל"ו כ" ייק~ת.דין

 דין על :ם ימ~מב האורה" מספר זה "גם ע"נ( '.א )רף פסח ה' על מצרן קושמ' ברפוט רקהאורה"
 ואילך,ירקות
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 מתחיל האורה מס' צ'ו ס" בפירם דוגמאות, איזה רק ואביא הם, רבים כילמורטם
 וזה כוי. מנד'ל טעם מקדש טעם הלבתא רבנן האמר מקדש מירי לטעום  רוצהואס

 מקוטע האורה ספר הי' מהאורה הוספות עם הפררם את המויל לפני כיבטעות
 כל לפניו חסר ה" לכן קושם'( ברפוס בהקדמתו בעצמו שהיא )כמוומטושטש
 במלת לפליטה נשאר אשר הנכיון מתחיל וה" קידוש מה' הסיום רק ונשארההתחלה
 כמו וצ'ל שיבוש וזה מקדש, מידי לטעום' רוצה תאם המלות המעתיק והוסיףמידי,
 הערותי נאשר מקרש מירי וטעם, קדיש ולא משתלי ,ואי נ"נ סי' בסוףלפנינו
 ניט. הערה מג סי' שליבהערות

 במרהסיא אפילו לעשות מותר בסומו מסיים האורה מס' בהוספה קפד סי' בפרדסוכן
 ומעמר קוצר, יאכל מה לו אין ואם מאמר עוד ניט סי' לפתנו בהאגרה נמצאכדרכן,
 מ"ח. הערה ניט ס" עיין כיי בכל ונמצא זה כל העתיק לא והמו"ל הסימן, סוף עדודש

 כאן ועד סיים בסוף האורה מס' בהוספה שחימה ה' ר"ב סי' בפרדםעוד
 ההתחלה רק והביא המויל לפני שהי' בכיי חסר וה" האורה' מס' שהיטה מה'נמצא
 חארשוי בדפוס והמו"ל ,ואיןי במלת שם בפרדס והסיום נמצא' כאן ,עד כתבלכן
 קטה, סי' בהאורה לפנינו לנכון נמצא אבל הסיום, חסר כי להורות השאלה מימןהצינ

 מ"ח ערף האורה מם' בהוספה רמיה סי' בפררם שם עור ו'. והערה א'  הערה שםעיין
 קי'ג ט.' לפנינו בהאורה נמצא כאן, המנהנ וכן הסיום אחר מלמטה( י'ב שורהע.1

 ל"ג, הערה שם עיין תומם הי' פיטם והוא האורה, מס' המובא בהפרדם החסרמאמר
 ישיאל של חביות שאלה אחרי מאמר חסר עיד( ריש מיה )דף רמ"ח בסי' שםעור

 ובתחלה לפנינו, בהאורה לנכון ונמצא כו', במסמרות מדובק ופיה יפה ומזופמתמגומפת
 האורה( בשם )לא חפררס בנוף שנמצא ראיתי, אהזכ אבל בשננה, המאמר שהשמיטחשבתי
 כנר בי רמיה בסי' בבאן זה הביא לא הפרדם את זהמו'ל ע"ג( מיז )דף רמידבס"
 שלי. כהערות ותמצאם וכהנה כהנה ועור נ"נ, הערה קייג סי' שם עיין למעלה,הובא

 הביאו העומר ה' פעמים ב' הפרדס אל האורה מס' והעתיק טעהולמעמים
 וואישוי בדפום כן נרפס וכן ע"א, מ"א דף הפעם עור ואהיכ ע"ד ט"ו דף קושטיבדפום
 בראשו רשם האורה מס' דינים הפרדס אל הביא כאשר פעם בכל קמ.נ. וסי' מ"וסי'

 הי קשב בסי' ברשימתו. טעה ולמעמים האורה', מספר כאן ,ער ובסופו האורה',מספר
 כאן .עד הצינ ולא ושכח קנ"ח, סי' סוף עד ומושך האורה, טס' דינים הביאפסח
 האורה. מס' איננו קכ"ט סי' שלאחריו הסימן ני חאורה'מספר

 האורח בס' כלל נמצא ולא בטעות, והוא האורה' ,מס' בהתחלתו רשם ליבבס"
 האורה". מטפר כאן ,עד בסומו רשם לאלכן

 סיים קל"ב סי' בסוף כי האורה' מממר הוא ,מכאן המלות חסרים קל"גסי'
 מספר R1nW שיציין הספר בכל כלל נמצא ולא מיותר וזה הפרדם' מספר כאן,וער

 עד והוא האורה, מס' הוא מכאן קל'ג ס" על צ"ל רק הפרדם, ספר הוא כיהפרדס
 איננו קל'ח ס.' שלאחריו וסי' האורה' מספר הוא כאן ,עד חסר ובסוף קלינ, ס"סוף
 צומת דין רל'א סי' האורה'. ממפר כאן .עד בסופו חסר קפת במי' האורה.מספר
 האורה*, מס' כאן ,עד לגנון סיים בסופו אבל האויה' ,מספר בהתחלתו חסרהנידין,
 רמ'ט סי' בסוף הסיום רק האורה' מסמר ,ע"כ בסופו חסר בחלב בשר ה' ורמ"ח רמיזסי'

 שלפניו, ורמיה רמ"1 הסימנים על נם ומוסב האורה, מם' ע"כ סים העתים מס'בפסק
 פסק על שלאחריו בסימן הסיום רק האורה" מספר .,ע"כ הסר גוים בישולי רנ"אסי'
 סימן על גם ומוסב האודהי מש ,ע"כ רשם האורח מם' ג"כ שהוא נרשוםרבינז
 : שלפניורנ"א
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מבוא10
 ר'( כ"י )הוא חיד'א כ"י נוסחת את הספר לפנים נתתי הנאתי כאשריא(

 כללי והיא מהמעתיק הוספה וקכ'ח קנ'ז סי' נמצא וכפופו קכ'ו, בסי' נשלם הזההנ-י
 שלו. שאלה מתשובת מהראב"ד מאמר נם )הראיה(, הלוי אהרן לרבינו נמךיין

 נטצא ולא aS1y', נורא לאל תהלה ז"ל לרש'י האורה ספי ונשלם .תם כתובובסופו
 ובסופו נסך יין בהל' האורה נשלם פאריז כ"י שהוא א' ובכ"י נדה. ה' הזהבהקובץ
 בה ילכו אשר הררך להם להורות לתלמידיו שלמה רבינו חברו המחברת ,זהכתוב
 הסיום והב- הוא, טמא דם והסיום נדה ה' מתח.ל ואחיב יעשון', אשר המעשהואת
 ב' בסי' והוא לינשא, תבעה רבא אמי שם מתחיל ואה"כ צ'ז, הערה א' סי' ח"בעיין

 הוא ובכאן טהור, בתולים דם שהדם מפני והסיום נעלה, חתן בשטחת לפנינוהמתחיל
 נדה, הלכות סליקו כתוב ובסוף י', הערה ב' אות שם עיין יותי, נמצא ולא בכייהסיום

 שלמה לרבינו נרה ה' ניכ ומתחיל יותר הרבה חסר 564( קובץ 3שהוא נ'ובכ"י
 תם טיים ובסוף ט'ז העיה א' אות עיין לבוא, לעתיד קרנן שתביא עד רקעטצא
 נדה הלכות נמצא 563( קובץ )שהוא ב' בכיי אבל לרשיי, האורה ספרונשלם

 ספי אל מ.והר בקונטרס שה" מרעיי נרה ה' אח"כ שהוסיפו ספק ואיןכשלימות.
 רע'ב רע*א ר'ע בס" האורה( בשם )לא בפרדס נם נמצא מרשיי נדה וה'האורה,
 כן וכמו ש'1, סי' כ"י לרשיי והיתר איסור בספר נמצא נס וכלשונו, ככתנו ורועדרע'נ

 נדה הלכות ורשום במלה מלה 613( וצר 604 )צד ותציפ תצ'ח סי' 11'פריכמהזור
 הלקפ בשבלי נטצא וכן דל. יצחק בר' שלמה לרבנא מדה באין ארוכות וקידהבקנה
 סיום ובסוף י'(* רף השלם הלקפ לשבלי בהקדמה שהבאתי )כמו ע.1 סי' כ"יח"ב
 ז"ל. שלמה רבינו שעשה נרה הי נשלמושם

 בשם רק לרשיי נרה מה' דברים הביאו התום' חכמי כי להעיר המקוםופה
 זהיתי איסור מן ולא האורה מס' לא 1 מהפידס ולא שם, נמצאים אשר וויפריהמחזור
 : וז"ל הניאו מחלפא ד"ה ע"א ס"א כתובות בתוס' שתראה כמו לפניהם, היו לאאשר

 לידה, מידו מפתח ליחן של8 אפ.לו רש" נזה* שהיו שמעי' הר' פי' וצפריבמחזור
 בשם זה המא כיר סי' שם בתובות והרא'ש 608, צד נדה ה' במח'וו לפנינווהוא
 הביאו סמוך אם ד"ה ע"ב סין דף נדה בתום' תראה תשוב ובן סתם, שמע"רבינו
 שייך הגוף דבכל רשיי בשם טפרש שמעיה[ הי' נציל שמריה הר' במחזוראבל

 מקואות ה' והמרדני רע'ג, סי' במרדם והובא 609 צד נרה ה' במח,וו והואחפיפה,
 תיטרי. בטחזור שפירש שמחה ר' בשם זההביא

 הנמצאים דינים הרבה עוד נרה ה, אחר נמצא 563( לקובץ מ כ4י האורהובס'
 מס' שני בחלק אותם ויחדתי בשלימות כלם העתקתי לכן לרשיי, כ"י והיתר באיסורנם

 ומ.ט העיות עליהם נם וערכתי קמם סי' עד א' סי' נדה ה' מן סימנים וציינתיהאורה,
 , עלי הטובה ה'כיד

 א"ב, סדי עפיי וה'ב היא האורה בס' המובאים והקדמונים הגאונים שמותיבנ(

 סי והיתד באיסור בן הובא וכן נ"ע אברהם ר' טפי ס-ב( סי' )ח"ב אברהם,הר
 ז"ל רבי ]מס' ייז ס" ובפררם 222( רצד רנ"ט סי' וחטרי ונטחזורנ,ז,

 ברכות ובתוס' (, 10 )צד להרשיה מבוא עיין בתוס', פעמ.ם הרבה והובא אברהם[ רני מפיצ"ל
 עם" יהודה רבינו של חמיו אברהם רבינו בנות עשו ונן הביאו שאני ד"ה ע"במיה
 משה, ר' הרב בן אברהם הר' הקשה הובאו וכל ד"ה ע"ב ק"ו חולין ובתוס' כו',אביהן

 מה הלקט לשבלי בהקדמה ועיין תשמיר ס.' ח"א ארז מריננשבורנ אברהם רבינווהוא

 בשם גרולים  הרבה שהביא 6 צד שתל נחלת ועיין ט'ז, בהערהשהבאתי
 1  אברהםר'
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 העיד הלו' יצחק רבי מתלטידי אחר קי'ג( סי' )ח"א , הלוי שחק ברי אשרהר'
 מם-מה יותר ונכנס ביוצא ננו אשר לרבי שהתירעליו

 ע"א( )מ"ט רס'ח סי' האורה מס' ונם-דם כו', אחר יום שהה אפילו לי אמרורבי
 בדפוס המרל והציג כנו, אשר לומר עליו העיד הלף יצחק רבי מתלמ.די אחדבטעות
 : כך כתוב עיא( י'ט )דף קוש6' וברפוס מובן, בלתי כי להורות כוכב סימןווארשוי
 והובא משובש, הזה הלשון ונם כנה אשר לו' עליו העיר הלוי יצחק ר' מתלמידיאחד
 )עיין רש.י יצל רבו הלוי יצחק רבינו של בנו והיה רשיי בדור חי והוא לפנינו,לנכון

 : ז"ל לרשיי הכוונה לי אמר ורבי שהובא ומהלהלן(

 מסי בפ-דם כן הובא וכן גרשום, רמנו פסק הובא ק"א*( סי' )ח"א גרשוםרכינו
 ולרעת ת"ת ד"א נפטר הגולה מאור נרשום רבינו הוא רנ'ב, סי'האויה

 בתום' והנבא טרים:ת הלכות גם חיבר בבלי לתלמוד פייוש.ו ומלבד תשפיח, נמטראחר
 נישום, דרכינו טיפות הלכות מתוך מיטמע וכן וז"ל שהביאו אליו, ר"ה ע"ב מזוחולין
 שם עור גרשום, רבינו של פיפות הלכות ומתוך היינו, דיה ע"א מ'ז שם עודוכן

 של טרפות בהלכות כתוב ואי ד"ה שם עור נישום, רבינו פסק וכן אי דהבתוס'
 וכן כתב, נרשום רבינו של טרפות ובהלכות אמר ד"ה ע"א מ"ח דף וכן גרשום,רבינו

 משטי וכן הביא תרט'ז סי' מינ חוליןהמידכי
 מאור נרשום רבינו של טרפות בה'

 כ"י הלקט שבלי ובעל טרפות, ה' התיומה ובס' שפיג, סי' ברוקח הובא וכןהנולה,
 הלקט לשבלי בהקדמה שהבאת. כמו ז"ל נישום רבינו של פיקזם הביא מ"ג סי'ח"ב

 ני אות )ח"א הגדולים שם בעל בשם הכאתי רל'ו סי' בהערה ושם ע"ב, י' דףהשלם
 תשובות הרבה מביא ' וח"ב ח"א הלקט שבלי בס' הנולה באור נרשום רב.נו צ,ו(סי'

 פסקי שהיבר נראה דל, הגולה מאור גרשום רבינו של בפסקים שמצא ונםממנו,
 והובא ק,נ בסי' האורה בס' שהובא מה ואולי עכיל. שואל לכל תשובות מלברהלכות
 ונם רנמ.ה, של סייפות מפסקי הוא טריפות. ,פסק ורשום האויה מס' יכ'ז סי'בפררם
 ובתשובת הביא מעיב כיר ביצה ורשיי טרפותי ,פסקי ורשום ק'נ סי' רעים בתמיםהובא
 677 סי' החיים אור בם' אדותיו עור ועיין כמנתק מצאתי הנויה מאור נרשוםרבינו
 ובנחלת למתחו ובסבוא "ב סי' צרפת הכס. לתשובת בהקדמתו מיללערוהריי

 12, צרשדל

 האורה, מספר ונ' ב' א' בכיי כיה כף, הלוי דור רבי היה ואוסר ק"נ( )סי' הלוי' דודה"ר
 ע"נ( )מיה רס'ה ס" בפרדס וגם הלוי, יהודה רי בטעות חיד'א בכ"יאבל

 שמצא ער קכ'נ וסי' הלוי, דור ר' את רבי שאל דביים שלשה פיב סי' ובנדב בטעות,נ'כ
 ר' מפי קיבל וכך משולם ר' מפי קמים סי' בח"ב וכן הלוי, דוד מרבי פרבריוסיינ

 החוקר החכם "ביא 69 צד במאנאצין וראיתי קמינ, ט" באו,ה הוא וכן הלוי.דור
 בנחלת ומצאתי הלוי, דור מר' קיבל וכך שלמה, ר' מפי נמצא אסופות שבס' גראסדר'

 יין לישא מותר עיב( קכיו )דף האסומות ספר בשם נ"נ שהביא 45( )צדשדיל
 שצ'ל נראה לכן הלוי, דור מר' קיבל וכך שלמה ר' מפ. כו' גוים בשני במוטבקובע
 ההיים אור בעל והיב רש", של רבותיו בזמן והי' שלמה. ר' מפי באו'ה נםלפנינו
 בע-ה הסליחה חיבר והוא בנו הוא הלוי דור בר' שמואל רבינו אולי הביא 744סי'
 בס' W'D2 מאתו דעאל ורשיי שררו, אמונים לאב וקינה מנעורי, צררנו רבת אלהיה'

 ואנא כו' וקערה וכף קדירה ליה הוה הלוי דוד ר' רמ'ה פ" בחלב בשר ה'הפידס
 הלוי דור ר' את רבי שאל  רבריפ ג' ת,פ ס"  הישר בס' וכן כו', דרבי מקמיבעינא
 הלוי דוד רבינו וחצייכן הנוכה בה' קצ'ט סי' סוף בפירם עור וכן רש", הוא זהורבי
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 בשבלי וע"ן שלג, ב"מ במרדכי נם והובא אחר, במתח וזה זה בפתח זה להדליקנ"ע

 : ע"א בהערה בהקדמה השלםהלקט
 לרבינו חזינא והכי לסופו קרוב שם עוד דל, האיי רבינו ופחק מזד( )סי' גאון, האירב

 רבינו הגאון פ"א סי' שם עור פ'1. ברכות הר"ף טן לקוח ז"ל, נאוןהאי
 האורה טספר קפד סי' בפרדם הובא וכן ולהנעילה, לחזור צריך שאין אטר דלהאיי
 של דרכו האי רב אמר צ'ז סי' שם עוד בזה, הארכתי ח' הערה ס"א בם"וע,ש
 הזכירו לא כי אף נאון האי רב מדברי הנובעים דברים הרבה הובא נם כו',לולב
 כו' בלחש שהתפללו צבור ומצא לביודכ הנכנס צבור שליח ליב בסי' כסובשם,
 קזכ, סי' תשובה שערי הנאונים בתשובת והובא נאון, האי רב דברי הוא הסימןכל

 בלחש ציבורא מצלי וקא כנישתא לבי איניתי עייל דכד דרבנן ומנהנא ל"ז סי'וכן
 בפרדס ונס בשמו, פ'ג ברכות באלפסי והובא רהט דברי הוא הסימן, סוף עדנוי,
 בין פת הוא פירוש בכוסנין הבאה פת מיה סי' נאון. האי רב בשם זה הובא סיבס"

 בערך בשמו בערוך והובא גאון, האי רבינו 11WS הוא המשתה, בבית עד כו',מתובלת
 הני' וב' א' במי כלל, טובן לה אין ואזבד מלת ואיזבד טמושק חוץ שם עויכסן,
 מ'ג בזוכות בגמרא נמצא לא והמלה בפעות, הנוסחאות וכל ואזכרי, ג' ובכייואובד
 המוגמרין כל על שהביא 68 צר בהאשכול מצאתי רק ממושק, חוץ רק ונאמרע"א,

מברכיי
 האי רב וכתג בשמים, מיני שטברכין בא שמחיה ממושק חוץ בשמים עצי

 שהוסיף הנאת המלה הביא האורה שבעל ספק אין לכן עכ"ל, זבאר דהוא[ ]צ,לדהיה
 שהוא שם עוד ואזכרי, צ"ל ואזכרי האורה מספר ג' ובכיי ואזבר, וצ'ל גאון האירב

 בו ומערבין שמן שעיקרו שם עוד פ', הערה שם עיין האי, מרבינו נ'כ לקוהנליא,
 אסור והלכתא מ"ט סי' שם פ'ב. הערה עיין גאון, האי מרבינו לקוה כו', מיניןכסה
 סי' דעים ובתמים ס"א, סי' תשובה בשערי הובא רהט, דברי הוא נגדים, שםלתפור
 חלה הפרשת ולענין נ' סי' שם ה', הערה ע"ש נאון שרירא רב אביו בשם הואקל"ד
 ניו סי' מ,11 סי' תשובה בשערי הובא רהיט לשון הוא כוי, ליש אפילו העיסהטן

 רהינ דברי מן לקוה כו' עשרה הוו אי למידע ובעי כנישתא לבי מכנסין וכדהובא
 כך כלים טהרת בדין "ת סי' האורה מס' בח.ב וכן ג', הערה עיין העתים, בס'הובא

 1 האי ורב חננאל רבהשיב
 הובא, וכן מלאכה, לעשות מותר מהן מאחת הבדיל פסק והנמך סיב( )סי'הנגיד

 מס' נובע וזה הנניה שמואל לרבי והכוונה קי"ח, בסי' האורה מס'בפרדם
 , 130 129, צד נתן זכר עיין הנניד, שמואל ר' את פעמ.ם הרבה הביא אשרהעתים

 ננורתא הלכתה ספר נם חיבר הנגיר שמואל ורי הנניד, ונתב ג"כ שם וכתב134,
 באחרית והי' 35 בצד הכיא לאור הוצאתי אשר ציון בשערי ועיין מאתת(,והנאבד
 הנזירות מצד ונרה מקורפבא, הלוי שמואל ר' הרב הפס( שמואל רב )שליטיו

 בשנת כבודו ענן ונעלה נבורתא, הלכתא קראו התלטור בכל ספר והברלטילוקא,
 תתשו:ד"א

 בסימן עיין יחידאי, רב סי מפי הגת תיקון וזה קכ'ו( מ.' )בה"ב נאון, 'הודאיר"
 : פסוקות הלכות ערך זהשאחר

 היינו גוי זרק שהתיר הגדול יוסף ר' על נשמע וכן ק"ג( )סי' הגדול' יוסףרבי העתירני ,ספר זה שאחר בסימן עיין הברצלוני, ברזילי כא' יהודהר
 הוא רט'ח( סי' בפררם הונא )לא היין להוך דבר ~רק הטיאס

 נשמע וכן וכתב הזה הרין הביא תתמ'ז סי' ע'1 במרדכי ונם עלם, טוב יוסףרביט
 הטאטר והוא עמיל. אחיו הנהיג וכן בגוים, וריקה שהתיר הגדול יוסף רבינועל
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 שצל ברור לכן דורו, כל הנהינ וכן לפנינו כתוב אחיו הנהינ וכן ובמקוםשלרעו
 ; אחריו הנהינ וכןבמרדכי

 דבריחם על לחלוק לא יצחק בר יוסף הנני קכ'ד( סי' )נשב יצחק בר יוסףף
 ק'כ ס" כ"י והיתר באיסור הוא וכן כו' להוסיף אם כיבאתי

 דל, אפפענהיים דוד ה'ר מספרי באקטפארר הטונת בניי וויטרי בטחזור הוא וכן גטדין
 בבריטיש הנמצא כ"י עפיי הנדפס וויטרי מחזור מן ומשונה 1100, קובץוהוא

 את הניא נאשר אקספארד מטי שלו ברשיטה נ"בויער וההכס בלאנדאן,מוזעאום
 שם והובא נט דין נמצא כי מכ הביא הזה, נכ'י הנמצא כל ומברר 1100הקובץ
 נובעים ואו'ה האורה דברי לכן כוי, באתי דבייהם על לחלוק לא יצחק בר' יוסףהנני

 תלמיד ה" 1049 סי' החיים אור בעל הביא כאשי יצחק בר יוסף הר' והנהממהויו,
 בר שלמה שם והחומים תיש, ס" הישר ספר על ככתוב ממנו ושאל תם,רבינו
 יוסף, ולה'ר שלמה רי הרב אל מרית תשובה חייי בסי' ושם יצחק, בר יוסףיצחק,
 דר, הרה.ג שהו"ל הישר ובס' לר"ת, שאלה עוד נמצא תרי.א ובסי' זקן, צהורויכניע

 מאורליינס יצחק בר  יוסף מחי"ר שאלה השאלה על  ורשום ליח ם" הואראוענפהאל
 יוסף שם וחתם שלו. בהערה וע"ש לר"ת מאורליינס שאלה ל"ו בסי' וכן תם,לרבינו
 תשובת נמצא ל-ם( ט" ראזענטאהל הר' הנדול הרב )ובהוצאת תרי"ג ובסי' יצחק,בר
 רבינו עם תשובות הריץ והוא סוף, להם שאין מים יוסף ר' אחי ויכנהו אליור"ת
 יוסף וחתם ממנו שאלה קירושין סוף המירכי מפסקי בהגהות כמובא מפאריזיהודה
 תלמידך מטרתך כנפש ושלום כמלאה חכם ואתה וחתם לו, השיב ואח*כ 'צחק,ברבי
 תתקנ'ו, בשנת ונורר התוס' מבעלי חד ליאון שיר הנקרא הוא יצהק, בר'יהודה
 אור ובעל כ"ט(, סי' בתשובה )מהיש'ל תתקם"ר בשנת מעלה של בישיבהונתבקש
 שמניא תקע'ח סי' פראנ דפוס מהרים בתשובת נפל טעות כי ורע ודל הביאהחיים
 בר יוסף ר' להרס כ11ן ואלמלא יצחק, בר שלמה ור' יצחק בר' יוסף רבינוופסקו
 טוב יוסף ר' והוא שמואל, בי יוסף ר' צ,ל ולרעתו לרשיי, מקרימו היה לאיצחק
 הנורע יצחק בר יוסף ר' הוא שם הובא אשר זה כי נרואה, שנה כמח"כ אבלעלם,
 בר שלמה ור' למעלה, שהבאתי הישר בס' יצחק בר שלמה ר' עם ניחר חתםאשר
 אשר והוא יצחק, בר שלמה ר' מכ שמו הי' אשי אחד רק רשיי אינת זה,יצהק
 רשיי אחרי שנים מאה עיך הי אשר יצחק, בר, יוסף הר' ר-ת תלמוד עם ביחדחתום
 בנחלת הכשריל נם כי וראיתי ]חח18ץ)([, מאורליינס יצחק בר' שלמה ר'והוא
 הס )הפיסנים שכיה סי' מידכי רשיי עם הי' יצחק בי' יוסף ר' הביא 20, צדשותל
 הוא יצחק, בר שלמה ר' עם שחתם זה מ נזה טעה הוא וגם ריווא(, דפוסלפי
  לספר בהערותיו  .ג'ל דעמביצר נתן היים מוהרר הרהינ תוכתב מה ועיין רשיי.אישו

 הרב שכתב טה גם ועיין ע"ש, רשיי איננו הוא לרעתו וגם ע"א, כ'ב דתהראב"ה
 ההוקר להרב רשיי בתולדות תאיתי 34, צר Callia בספרו נראס דר' הגדולהחכם

 בזה נם אבל מחברו נודע לא כ"י והיתר איסור ס' וצל הביא 49 צד ווייסמהרא-ה
 לחלוק לא יצחק בר' יוסף הנני כתוב הנט ברין בליקוטים כי השערהיש
 המסדר,, הוא הוא יצהק בר' יוסף ר' שזה אנ* וחושב להוסיף אם כי באתי דבריהםעל
 האורה. ובם' במח'וו, בשמו כן הובא כי האמת, אל כוון ולא רחוקה השערהוהיא

 באתה. זה הובאוכן
 בטעות האורה מס' רמת סי' בפרדס יקר, בר יעקב ר' והעיד ק*י( )סי' יקר. בר יעקברבי

 והעיד ישראל של יין וששאלתם ד"ה שם עור יקר, בר יהודהר,
 מ"ח )רף רכיח סי' בפרדס הובא וכן בשתייה, והתירה בקולוניא מעשה שהיה יעקב ר'מורי
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ממא*1
 יקר. בר יעקב רבינו של מדרשו בבית שמעתי אני ח' מיי בח"ב וכן האורה* מס'עינ(
 נע סי' ובמח*וו אבע משום הזקן יעקב רבינו רבו לו אמי וכן מ'ז בסי' שםועור
 נ'כ הובא ראתי ובמירור אגיו, משום הזקן יקר בר יעקב ר' רבו לו אטר וגןהובא
 בר יעקב ר' צ"ל יקר, בר יצחק ר' נ"א בס" שם עוד אבץ. מהשום יעקב ר אמרוכן
 הובא כי וטצאתי יקר. בר יעחק ר' בטעות 288( )צד פ' סי' ובמחויו בארה וכןיקר,
 שם עוד יקר, בר יעקב ר' עי סי' שם עוד די. הערה שם עיין רומזי, בסידורלנכון
 ובאיסור סיד סי' בפידס כיה לי, ואמר יקר בר יעקב רבינו את שאלתי אני קריא,ס"

 יעקנ רבי את ששאל קמיה סי' אדח בטור רשיי בשם והובא ס,ז, סי' ובמחיווהיתר,
 פיו מיימוניות בהגהות כתוב וכן הפרדס, נספר כתוב כן הבטי, שם והב"י יקרבר
 רקוני והניא והיתר, ובאיסור וויטני ובמחוור בפרדם, פעטים היכה והובא ברכות,מה'

 צר שכ"א סעי ובמחרו בתוס', הובא וכן מץ, חש"ן ע"ב *ה סוכה להאךסבפירושו
 ידעתי בי בן, הנהיג שלא יקר בר יעקב רבינו על כחולק ולא וז"ל יש"י הביא358
 שיריים שורי עצמו ושם הנדרסת, כאסקופה עצמו והנהיג מכולם, בגדולה לו בחרמדתו
 רשיי של רבו הי' והוא כו'. ברורו דבר לחדש לו, חראוייה לעטרת לבו טלאוולא

 : שמשון בר שלמה ר' 11ל ורבו הגולה מאור נרשם רבינוותלמ.ד
 בשחיטה לאכלו בהול ואפילו הסיום אחר סים( )נס" )הי"ף( שאמי יצחק ר'הרב

 פאסי יצחק ר' הרב פסק וכן הוספה פאריז מי א' בכ"ינמצא
 נמצא לא דמילתא וכפלא עד ימים שבעה בעינן דבכהמה היכתא דהכי המאמרוכל
 שורה סע'נ כ"ט )דף קשח סי' האויה מס' בפרדס ולא חיטא נכ'. ולא ונ' ב'בכ"י
 פ'ב, הערה שם עיין בכ"י. שנוסף ספק ואין מלמטה(,ד'

 ואי
 י' ס" בפידס נמצא כי

 בכל יותר נזכר לא זאת בכל פאס., יצחק רבינו של והפטדות התורה קריאותשהובא
 האלפסי טפרי נתפשט לא עוד כי רשיי, ובסידור וויטרי, במחזור לא גם האורה,מפי

 חי כי אף מקום, בשום הביאו לא ורשיי בחיים, עוד הי' רשיי אשי בעתבאשכנז,
 נפטר האלפם כי למנוחות, ה5ך רשיי אשר במים שמם ב' עוד לעולמו והלךבימיו,
 בספר אדותיו שכתבתי מה )עיין שנח תשעים כבן והוא תתפ'נ ד"א אייי י' נ'ביום
 מצאתי זאת בכל תתמיה, תמוז כ'פ ג' ביום נפטר ורשיי 184(, צד רשעית שנההשנה
 רברס והביא בהם, והשתמש האלפסי מפיי את ראה כבר האורה מספר המסררכי

 כו', ביחיר ה"מ רבנן ומפרשי "ח ס.'  שתראה כסו בשם, הזכירם לא כי אףמהם
 יין פירוש כו' המזון שלפני היין על בירך מ"א ס.' פ.נ. כרכות הרי-ף t1WSהוא

 וקטן שם עור ע"א(, ל"ר )דף פ.ו ברכות מהר"ף לקוח נו', סעודה לאחרששותין
 והכי בו, לי"ג שנכנס והוא רבוותא ואמרו הלכה וכן עליו מזמנין מבימן עמ'היודע
 שם עוד ע"א(. ל'ט )דף פיז ברנות הרי-ף מן לקוח הוא ז"ל גאון האי לרבינוחז'נין
 )דף פ'1 ברכות מחר"ף לקוח הוא נו,, מצ6-פין ירק אכל ואחד דנן שאכלושנים
 בשם זה הביא כ"א סי' פ'1 ברכות היאיש כי וראיה' ל'ט. בהעיה שם עמן ע"א(ל'ט

 מים, לתוכו נותן המגון וברכת הארין ברכת עד מים שום בלא גהי שם עודהרי.ף.
 עליהם והעירותי מהר"ף הרבה נובע מיה ס" מ"ז. הערה ע.ש היי"ף, לשוןהוא

 מרבינו ונובע פ"א, שבת מהריף לקוח כוי, נו'ןשת  המפעה  בזמן נ"א ס.'בהערות.
 נ'כ הוא היום, עליו וקדש בתנור פת דשכח והכא שם עוד ב', הערה ע.שחננאל

 סוף מהרי"ף נובע מערבי, רבני בנמרא גרסינן נ"ב סי' ני, הערה עיין שם,מהרי.ף
 פיו, ריש פסחים מהר"ף נובע כו', שבתות ובעיב' ג'ג סי' נ"נ. הערה ע"שעירומן
 כו', כגון אלא עליוהי לקדושי שרי צמוקין כל ולא שם עוד וב'. א' הערהייו

 ס" סוף רבוותא, אטרי במאמר מ"י פסחים ברי'ף הונא זה כל חלא, דריהיהוחמרא
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 נהרוו'ש הובא וכן פי'ו, שבת הריזף לשון הוא סופו, עד כו', עשבים שלקט נוינינ
 כו', בקריש אפם'ק דלא היבא שבעה למנין עולה והמפט.ר ג'ו ס" ייב. ס.' פ"שבת
 טירפא האי נ'ז סי ד', הערה עיש נאין נטרונאי רב בשם פ.ר מגילה ברי'ףהוא
 הוא היין, את בו שקשח חביות של הנקב בתוך הדם של עלה ליחן פי' אסורדאסא
 לתקן יש מעדה. שהוא אונקלי מעלין 'סם עוד ל'ט. הערה שם עיין פכ"ב, שבתמרי'ף
 הביא שו ס" מ. הערה ע'יט פ"ר שבת הר"ף מן לקוח והוא אלמערח,שהוא

 טה. הערה ע"ש פייד שבת ברי"ף הובא כאשר והוא מומתקי, לועמין איןתוספתא
 סיט סי' י"א. הערה לש פ"נ מ"ק מהרי,ף נובע הם" כוי, כתיפו חולץ ום" סיגסי'

 עירובי אדם מניח שם כ"ז. הערה ע..צ הריזף הביא אשר מירושלמי והוא מאמרהביא
 ועוד כ"ט, הערה ע"ש פ-ב ריש ביצה מרי"ף הוא הלשון כל כו', הכי וגימאחצרות
 והרבה בהערות עליהם והעירותי מהרי.ף, נובעים אשר מאמרים הובא פעמיםהיבה

 : הריף שמפרש הפ.רויט והוא וכך, כך פירוש שהביאפעמזם
 הלוי יצחק רבי מתלמירי אחד קי'נ( )סי' דל רשזי של רבוהוא הלוי יצחקר,

 הלוי,  יצהל ר' הורה וכן שם עור כו', בט אשר לרבי עליוהעיד
  לרבי שנראה  אע"פ  הסימן  בסוף שםעור

 יצתי
 יצהל ר השיב ס'ו מי' בחיב הלר,

  בר  שלמה לרבעוהקוי

 יצהי
 בתשובות גם הובאה התשובה והאיל. הצבי נקור בעמן

 יצהק לר' בטעות )ומיוחסה הנשה ניד פ' ריש במררכי והובאה ס"ט. ס" צרפתהכמי
 הלוי, יצחק לר' לנכון הוא "ג ס" מטמונים ובחפש תמיד סי' ח"א ובאות יהודה(בר
 שם: מ'ללער הי" שהעיר נמו הלו', יצהק לר' ט,הסה מב כ" הזב הלקם בשבל'וב!
 י'ז ם'1 סי' כזי ח"ב בשבהזל הבאתי לב ו' דף השלם הלקט לשבלי בהקדמהועיין
 נתשובות'ו השיב לוי יצהק רביט לויה סנן הביא בו ובס' שלמה, לרבינו תשובהסיים
 מרשיי שאל כי הביא מ'נ ובסי' רל"ח, סי' בפרדס הובא וכן יהודה בר' שלוםלר'
 לוי יצחק ר' והנאון קסזח סי' במרדם וכן הלוי, יצחק רבינו גאון הביא צ"נובסי'
 הכוונה הלוי ותשובת קע'ג סי' שם יצהק, ר' הורה וכן שם עוד בוורמשא,ביטלו
 ממחרת מתענזן לוי בר' יצחק ור' ברוך בר יהודה ור' קשב סי' שם הלוי. יצחקלר'
 בל הובא 381 צד ובמה.וו לוי, יצהק ור' הנכונה הני' ע"א "ג הפררם וכלקופייו'כ,
 יהודה בר' יצהק ור' לחור הלוי יצחק ר' כי הוא, וטעות יהודה, בר' יצחק ר' וגורסזה

 סי' שם עוד יהודה', ,בר המעתיק והוסיף סתם יצחק ור' שם כתוב ה" ואולילחוד,
 נ"ע, הלוי יצחק רב.נו אביהם בפני ונם נהגו לא שמעולם אומרים הלוים רבותינוקם'ט
 לותי רנני לפני בא מעשה רכיה סי' שמואל. ור' אליעזר ור' יעקב ר' הםוהלוים

 יהודה בר יצחק ר' איננו הלוי יצחק ר' )כי יהורה בר' יצחק ור' הלוי יצהקר'
 יצהק ר' אצל  לומה כשהייתי הלן כהן  יהורה רבינו רמ"א סי' רבו(, מכוהי'
 ובוודאי יצחק, ר, מתם פעמים אייה נמצא ובפרדס להשזס,  בפירושו נם  והובסהלוי.
 יצחק, ר' והנאון קזם ס.' יצחק, רבינו נוהג וכן קניה סי' כמו הלוי יצחק לי'הכוונה
 יצחק, רבי הורה רמיה סי' יצחק, מרבינו יו שאילה קצ'ט ס" יצחק, י' ופ" קע'אסי'

 הנדול אליעזר ר' ה"תלמיד והוא בווירמשא, הי' כי' נראה עזך וס"ט עזג מ"ט דףומהראב'ן
 שכתב רשיי בשם קיט ס.' חיב האדו שהביא כמו בוורמ.יוא, ומנהינ ראש וה" רל'ח, ס'פרדס
 יצאו פיו ועל לדור ומנהג דבר שהי' המבנסין בשעת לבו על הרברים שם הלוי רבינוואם
 כמובא תתיל ד"א בשנת לעולמו והלך להתגדר, אבותיו לו הניחו מקום אני אומרויבאו,

 :ביוחסין
 רבינו סמך יסים ם קי'ג(, )ס" ז"ל רשזי של רבו מכ הי' יהודה בר יצחקר'

 אומר שהיי יהודה בר' יצחק ר' הגאון הרב דברי עלשלמה
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 ובתשובת ע', מ" בארה וכ.ה יהודה, בר' יצחק שם חתם ע"נ סי' נחיב זנןנוי.
 לרבינו יהורה בי' יצחק ר' השיב ט"ח ס" בהאורה שם עור ע"א, סי' צרפתתכט.
 וכן נ-נ, סי' באו.ה נ-כ והובא והאיל, הצבי ניקור על נ"ע יצחק ברשלמה

 ובשבהיל תמיר, סי' ובאו'ז "ד, סי' מטמונים ובחמש ם'ט, סי' ציפת הכמיבתשובת
 דורו לבן יהודה ב"ר יצחק ר' ס"ט סי' שם עוד הנשה. גיד פ' ריש ובמררכי מי,חיב
 והובא פריפה מבצבצת ואתה אותה שנוקבא הריאה על וששאל מכיר ב"ר מנחםרי

 ס,ו, ט" בארה הובא זנן יהירה, ב"ר יצחק בסופו יחתם ש סי' צרפת חכמיבתשובת

 ס" שם עור שציה. ס" הישה בס' והונאה רם'נ, סי' ובפרדס 624, צדובטה'וו
 רכיב סי' בפירם הובש" יהודה בר יצחק חתם ובסוף הכבד, על וששאלתםע"א

 כלם השבם במבוא ר'א'ה והיה-נ במהזוו פעמים היבה והובא "נ, סי' כ"יובשבהיל
 בר' יצחק רבינו במננצא בדבר חכמים ב' שנחלקו ושמעתי מא סי' בפררם הובאוכן

 הובא וכן ושמחי, ביני להפם.ר צוה יצחק רבית הלוי, דור בן שמואל וריהודה
 יהורה בר' יצהק ר' והנאון קים סי' בפרדס הובא עור וכן קיץ. סי' הלקפבשבלי
 סי' הלקפ ובשבלי 225, צד במח,וו הוא וכן כוי, אחת ביצה פ'ב ערב אוכלהי'

 ברי יצהק ר' של שאילות תשובות אלו קנ'ב סי' בפררס עודרס'ה,
 יצחק, מרבינו זו שאילה קצ'ט סי' בפירס עוד 289 צר במחויו הוא וכןיהודה,
 משנת בקרוב בטגנצא הי והוא ובתוס' לנ"ך ובפי' בגמרא ברשיי פעטים הרבהוהובא
 מ'ללער הריי בהקדמת ועיין הגדול, אלעזר ר' תלמוד והי' תת'מ, עד תת'יד"א

 יצהק ר הוא והוא ק.'נ, הערה הלקט שבלי בהקרמת ועיין צרפת, חכטילתשובת
 ; קכיד הערה וע"ש שם שהבאתיהצרפתי

 שם ונם כן, הובא שסיג סי' נדה הל' באחז וגם ליה.1 לא מנחם בר יצחק רבינו של ובספרו א'( ס.' נדה הל' )חיב טנחם בר יצחקר'
 וכן הרשב'ם, בשם כן והביא לה, לינ הנדול מנחם בר יצחק ר' של ובספרוהני'
 נם והובא הנדול, מנחם בר כחוב ושם רע,נ סי' בפרדס וכן ש'1 סי' באתההובא
 יצחק ר' הנאון מ יצחק רב.נו מויי שמע אשר מפני 90( )צר קי'פ ס" וויטריבמחזור
 לכתוב צוה בנירין הנתפר בס"ת כמו ולברך בביהזכ בחומשים לקרות מתיר מנחםב"י

 תקיט ס" ציצית בהל' שם עוד וכן כוי, עליה להשיב הנאון לפני זלשלחהתשובתו

 כו'. שמעה ומפיה מנחם בר יצחק ר, של אחותו הנברת נהנה וכן הביא 635()צ-

 )של משמו אחותו בעלט מ-ת הנהינה וכן שם נדה בהל' גם "ובאה אשי היאואחותי
 בלא מרת אחותו שם באחז בן היבא וכן עירה בנות את מנחם( בר יצחקרם

 מרת ובאו'ה כללט, מרת כתוב רע'נ סי'ובמידם
 במחיוו אבל שם( מניקר )כך קללי

 ומתחלת ממנו תשובה הובא "1 בס" מנחם ב"ר יצחק ור' בללם, וצ'ל בילא מרתשפ
 לקבלון יהורה בר אלעזר ר' לתלמידו מנחם ב"ר יצהק ר' הנאון הש"ב זותשובה

VaueluselDop. [Cavaillon ועוקיה. על.ה מקנתר היה ז"ל שלמה ורבינו 
 במרדכי הובאה מיללער ריי הרב העיר כאשר ס'ב, בסי' ממנו תשובה נמצאועוד
 ס'נ, סי' שם עור נם מנחם. בן יצהק וחתום התקי'ב ס" מהרים ובתשובת דמ'בטיק

 העיר כאשר טנחם ב"ר יצהק והר רבו הנדול אליעזר לר' שהריץ ממנו תשובהנמצא
 ז' ב"מ ברש'י נזכר נם למפה. ד"ה ע"א ס'ז שבת ביש.' נזנר למחיוו במבואהרשיה

 ברש'י נזכר 31ן בעיני'. ונראה מנהם בר יצחק ר' משום שמעתי .כך מחלוקת ר.הע'נ
 וכן יצא, דיה ע"ב נ'א ניפ.ן ובתוס' הינ, ו-יה ע"א מ' ובסוכה או, ד"ה עינ כ"גשם

 1 גו' עלם פוב יוסף ר'על
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 רמח ס" ובפרדם סשה, בר' יצחק רבי הויה ובן ק"נ( איי משה ב"ר 'צחקי

 והסרים יצחק, רי הורה וכן האורה, מס' הובא ע"נ( מ"ח)דף
 והובא וג', ב' א' בכ"י לנכון ונטצא חיטוא, כ"י בתאורה חסרים וכן משה, ,בר'המלות
 בשבלי הובא משה ב"ר יצחק ור' ל"ר. ס" להלן עיין רי,ח וס.' קניה סי' בפרדםגם

 ועוד במרדכ., הובא כי הביא 25( )צד שדזל בנחלת והרשד'ל "א. סי' כ"י חיבהלקפ
 יצחק ה את שאל המכירי נתן ר' ע'ב( ק'ה )רף כ"י האסופות מס' הביא 35 צדשם
 את הטכירי נתן ר' ששאל שאילות שנ סוף קם'פ דף ברמב'ן נמצא תם מעהעב"ר

 משש ב"ר יצחקר'

 בר מנחם ר' דורו לבן יהורה בר יצחק ר ס'פ( סי' )ח'ב מכיר בר מנחם41'
 ס" צרפת חכמי בתשובת מובאה והתשובה באוזה, וכיהתכיר,

 של דודו בן הי' מכיר בר מנחם ר' כי נראה ומנה שכ'פ. סי' הישר בם' היבאהע',
 כגחם ר' שאל זו שאילה נמצא 624( )צד תק"נ סי' ובמהויו *הודה. בר יצהקרבינו
 צבור תענית ביום להיות שהל המזלה יום יופרה בר יצחק רבי דורו בן את מכירבר
 דודו בן מכיר בר מנחם ר' הי' א"כ כו' המילה יום על דורו בן זצ"ל מכיר ברטנחם לי שהשיב זצ"ל יהורה בר יצחק רבינו תשובת ווו הובא ק"מ סי' ח"ב ובאו'זנף,
 בר יצחק מרבינו נשאלה שאילה נתוב רפ'ב סי' ובפרדס יהודה. בר יצחק ר'של
 האוצר כבית וכן השואל, שם הזכיר ולא צבו- תענית ביום להיות שחל מילהיהודה
 מכיר בר מנחם ר' דודו לבן יהודה בר יצחק ר' תשובת הובא ע"ב( ניו )רףלשוגל
 שהשיב תשובה קציו וסי' מנחם, אני שאלתי קסיו סי' בפרדס הובא מנהם ור'ע"כ.
 שאל אלו שאלות הובא א' ק-ל כ4י האסופות בסי נם מנחמי פר' יהודה בר יצחקר'
 ור' 32, צד שדיל בנחלת הובא כאשר יהודה בי יצהק רביט את מכיר בר מנחםר'

 ס" ובפרדס נתן, רבינו אחי והי' המכירי מנחם רביע נם נקרא היה מכיר ברמנחם
 נתן רבינו של תשובה רל'נ ובסי' אחיו, מנחם לרבינו נתן רבינו של תשונהק"ג

 מנחם לר' שאל לתן רבינו הביא ר"ל בסי' השלם בשביל ונם מנחם, לרבינושהשיב
 ייב סי' מי ובח"ב אחיו, נתן לר' מנחם ר' שאל אלו שאיות הביא ר'צ ובסי'אחיו,
 בשבה*ל ועיין זצ'ג מאיר בר יצחק הר' בשם שפ" מנחם הף' בשם מצאתיהביא

 ושם אומר. מנחם ואב הונא סעיד( "פ )דף הפרדס כלקופי ונם קטוב. הערהבהקדטה
 וגם אחיך. נתן אני אבל ע"ב כ' דף הצם עמי. אחרת רוח מנחם ואני רע,ב כ'דף

 שנמצאת חפה בברנר שהשיב מנהם לר' תשובה הובא תקניו סי' פ'ב פסחיםבמרדכי
 אליו יהודה בר יצחק ר' תשובת ומובאת ק'פ. סי' חיב באוח והוזכר אפויה,בטצה
 במננצא כבודו משכן היה החיים אור בעל הביא וכאשר תקפ'פ סי' רקנפיבפסקי
 תשובח מממונים חפש ועיין הלוי, יצחק ר' מות אחרי ווארמש לרבנו גםוששאל
 ,אבל הקינה חבר אשר והוא טניר, בר מנחם ור' מכיר בר נתן ר' צ"ל ושםראשונה
 פיופים כטה עוד חבר ונם בימיו היתה אשר תתירו בשנת הקהלות גזירות עלאעורר'

 189, צד העבודה ובעטורי 158 צד נעשיכפע ליטערטפור צונץ ע"ןוסליחות

 רס'ה סי' ובפררם  הגרול, רבינו משה ר' אטר ן"ג( בסי' הנפול רכינו משהר'
 ולא הקדודי רבינו אמר כתוב השיה טס' בהוספה ע"ג(3מיפ
 אדותיה טאוטה לי נודע ולא שמו,נזכר

 הוא וכן הלוי. דוד ר' מפי קיבל וכך משולם ר' מפי בשב( קטיה )ס" משלםר'
 הסובא משה בר משולם ר' הוא ובוודאי קמיג, סי' והיתיבאיסור

 הקרש עיר ירושלים יושבי אריות פי את שאל והצה ב4ר מהזולם ור' קס'ח, סי'בפרדם
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 אמללות חשלו "פ ט" בפרדפ ועוד 360(. כצד שכש ם" נטחףו וכן והאל"מ,בענין
 נמצא ר"ל סי' בפרדם נם נחנף', ר לאחיו טווה בר משולם רבינו שרהיבותערבות

nawnטמנו fnw9 'נחטי: ר 
 בסי' ועיין לעיל שהבאתי טנחם ר' של אחיו הוא נינ( 40 )ח'ב ככיר בר נתןר'

 טכיר. בר נתן ר' ערך ליד ס" להלן אודותיו ועצן ד. הערהמנ
 עזריאל ף טורי טפי שמעתי כך סיים לעשות ומפליא על סיד( סי' )חיב שריאלופי

 חכתי ונתשונת עזריאל. ר' טורי טפי שסעתי כך נתוב מפ ס"ובארה
 וזרא ל, הערה סיר ס" עיין נתן ברבי עזריאל חתום התשובה בפוף ע"נ סי'צרפת
 קרובי ירידי שלום את שם והובא ממנו, תשובה 353( צד שיח ס" במחויוהשבא
 יקיר ובן הגברת קרובתי שלום עם דורש החתום צעירו אני יצחק בר שמחה רהחבר
 הורבלי יצחק ר' הוסיף 354( )צר שם ועוד נתן, בר עזריאל וחתום כוודויםיגרל
 ה, סי' השלם ובשבה,ל נתן, בר עזריאל ג"כ וחתם נתן בר עזריאל לרבינו תשובהעוד

 הרשב*ם[  והוא מרוטרונ נציל דשירונ שמואל שהריר הכהן ר' ספי שמעתי אםאבל
 בהלכות ועיין כוי. להן אטר עזריאל ר' עליהו ואחא התורה  בברכת עוסויפ היווחביריו
 קשהי' כ"י הנאצים בתשובת הביא ק'ד( )דף האוצר ובבית מושתל, שכתב טהקדם
 ד'פ ברוך בר מהר"מ בתשובת ומובא החיים אור ועיין נתן. בר עזריאל רי הובאבידו
 בתוס' הנזכר והוא ס,, סי' רקנפי ובפסקי וחליצה, יבום הל' ריש ובהמס תתפיו,פ"

 וע"ש פיו, סי' ציפת חכטי בתשובות ועיין עיא, וב"ק ע"א ו' וקדושין ע"א "זחנינה
 פ' ב"מ טידכי בהנהת והוזכר ס,פ, פסח הי במנהינ שהונא מיללער הרייבהקדטת
 : ר"ה סוף העיפור לבעל הדביות ובי דביק, פיז משכי ובהנהות יעיז ונפשהשואל
 הגאון הרב דברי על שלמה רבינו סמך ימים כמה ק"נ( )ס" ושש"ס שלמהואב:ינו

 להפריח שלא נו חור דבוב גן, אוטר שה" יהודה בר' יצחקר,
 רבינו הנהינ וכן שם עוד האורה, טס' עיר( )טיח רס'ח סי' .בפרדס והובא כו' כךכל

 ז"ל, רשיי דעת כפי המנהנ וכן בפעות הובא ע'ד( )סיח רסיח פי ובפרדסשלמה,
 זמן וכבר שם עור מובנים, בלתי כי ווארשוי בדפוס האלה המלות נסנרים זהובעבור
 מרבינו זה כעין שאלתי אני ונם לי, וחת'רו זה על ושאלתי תטהתי אניסרובה
 שנשפך מה כמצחק, לי אטר לדבר וסיטן לי, והתיר לויתו בשעת צרק טורהשלמה
 רשיי כי מיותרים צדק' ,מורה הטלות ולדעתי סותר, בכלי שנותנין ומה אסור,לארץ
 מורה ליתא ושם רס"ר סי' הפררם בנוף הובא וזה צדד, ,טורה טקום בשום מכונהלא
 נדה הל' בח"ב עור האורה, בשר בסופו נסך יין ה' כוי האסיפות בס' הובא וכןצרק,
 על אשחולקים אנשים ה" וכבר הובא רע"ב, ס" ובפרדס תצ"פ, סי' ובמחדו א',סי'

 : למנין סומרתו ט שפוסקת שמיום אומרים שהן בכך יצחק בר שלטהרבינו
 ובשי מגרמישא, הלוי שמחשל יבי לנו אמר ק"ג( )ס" מכרמיזא' הלוי שנואלרעף

 טנרטישא, הלוי שמואל ר' המורה לנו אמר ונ' ב'א'
 חיטא, בכיי לפנינו כסו הוא האורה מס' ע"ב( טיח ידף רס'ה סי' בפררם הובאוין
 המורה לנו אמר הנ"  ושם נ.כ זה הובא רס'ב בסי' האורה( בשם )לא הפריטובגוף
 ובאמצע העתים מספר פסק הביא ק'ד סי' יעים בתמים וראיתי וואימשא, טן שמואליי

 מנרמיזה הלוי שמואל רבינו הטורה לגו אטר במ.ם יין נתערב הדין הביאהמאמר
 טס' יעים תמים בס' נוסף ונוולי בהאורה, שלפתנו המאמר הוא ביין, מים נתערבאם

 חוץ בהנאה אומיין רבותי וכל שם עור העתים, מס' שאב האורה ס' אוהאורה,
 הוא גם רע'ד( )מזח רס'ח סי' האורה טס' בפרדס הובא וכן לבדו, הלוי שמואלסרבי
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 אבץ 6פי הרבי ופעם כד שמאל ף החבר על שפעתי קם'א סי' בפרדםדגעבא
 ר' והףא 225, צד רע'ד ס" ובטחףו ע"ב, "ה דף הפירס במקומר הוא וכןהנאון,
 ענין תאדם בתורת דו6ב'ן כהן ולזה למחרו, במבוא הרשיה הביא וכן הלוי,שמואל
 המאטר הוא מאכלתו, שמואל רבינו ועטר מעשה הצרפתים, נסקי בשם ויו"כשבתות
 ומצאתי ודל ע"ב פיד דף בראב'ן מעשה אותה מצינו וכן ובמחףו, בפרדסשהובא
 רבינו בן הוא הלוי שמואל ור' כו', מאיכלותו עמד בוףרמשא הלוי שמואל רהרב
 הלוי( יצחק ר לעיל )עיין רשיי של ס-בותיו אחר שהי' סווירמשא הלוי*צחק

 במרדכי, שהובא בנרמיזא הלוי יצחק בר שמואל ר' הביא 48( )צד שדילובנחלת
 ! וורמישא בעיר הנהינ הלוי יצחק רבינו בן שמואל רבעו אסיפות, טס' הביאוכן

 התידו ערך לעיל ע11ן דגגקש שנגואלרמ,

 בשר בכף הכהן שמואל ר' וקני לפני שבא  מעשה ק'י( )ש' דביהן שמואלר'
 לפמ ב' ובכיי נ', בכיי נם כיה חלב, של קדירה בהשבחשו

 פרוע ארע ולא הלוק שמואל ר' זקתו לפני כתוב האורה מס' רמץ סי' ובפרדסזקמנו,
 שם עוד הכהן שטואל ר' כתוב כ"י ד' שבכל במקום הלף שמואל ר' וכתובנשתנה

 בב" נשמפ ויה כן כסו והורה צדק מורה הכהן שטואל ר' את שאלתי כךולאחי
 ואחרי סע'א(, ניח )דף רם'ח ס" בפרדס נם וחסר ונ' ב' א' בכיי לנכון תמצאחיטא
 צדק מרה הכהן ששאל ר את שאלתי כן ,ואחרי חטר יצחק רבי הורה וכןהמלות
 האטת ויורה דגדו שסואל רבי את שנשוב לנו וכדומה שם עוד כן'. כסווהורה
 שטואל ר' אתן שנעיב ]צ*ל השיב לנו וכדומה סע*נ( טיח )דף רס'ח ס"ובפרדס
 בשם הכדל אהרן ביר שמואל ר' הובא קמיפ טף הלקפ ובשבלי האטת. ויורההכהן
 אני שאלתי כינ סי' בפרדס הובא הכהן שמואל ור' הוא. הוא ואוץ ממננצא, סשההר'
 לוי ור' כהן שמואל ור' קמא בם" וכן נתן, ר' של משש כהן שטואל סיבינועמים

 י כן כמו מתעפפין הןאף
 הובא וכן בהנאמו אופרו דוד ביר שמאל ר' אבל ק"0 )סי' דוד בר וכמואלר"

 קיץ ס" הלקפ שב4 )בעל ע"נ(. כגח )דף רס*ח ס" האורה מס'בפרדס
 הלוי, דוד ביר שמואל ור' יועדה ביר יצחק ר הדור נד41 שני נחלקו בנאנצאהניא
 הר' הנאון ורע,ח 4ב, בסי' הלקפ בשבלי הובא עוד כ-א ס" בפררט כן הובאוכן

 רעזח סי' השבה'ל כי הביא 93 ס" ער אות הנדולים שם ובעל דוד, ברשמואל
 וויפרי במחזור וכן בסידכי. הובא כי הביא 48 צד יפרזל בנחלת הרשד'ל ונםהביאו.
 רב הנאון הובא תוספות( )ריל ת' ע4ה רשום אשר שם בהוספה 93( )צד קסנסי'

 כהן בסקוס שלא אפילו נתורה לקרמו לוים שמותרים הורה הלוי דוד נרשסואל
 זה הובא וכן ל"ד, ס" Swn~ בשבואל זה הובא וכן המרדכי, שהביא הטאמר והואכו',

 כך ע"ב צ'ז סנהדרין ברשיי התבא ע"נ. ניח דף בלקופים האורה( בשם )לאבפררס
 י דל דוד בר שמואל היר בשם כתובמצאתי

 ביר יהודה ביר שניאר ר וטס נדול אדם על רבי העיר בחיב( קליה )סי' שנטורר'
 הל' בטח,וו הובא מצאתי וכן קכ'פ, סי' והיתר באיסר הובא וכןברוך,

 ובעלעשהע פיז, פ" שבת ענין הלקפ שבלי כןבעל הביא וכן 291(, )צר צ*ב סי'פסח
 הלקפ שבלי כיב סמל ברוך בר' יהודה בר, שניאור רבינו הבש 190 סי' ש'אות

 הבאתי רי ס" לשבהיל ובהקדטה וכף. נדול אדם וההוא ממנו ראיה ומביא פיז,שבלת
 הובא ברוך בר יוצרה בר' שנישור רי הביא 47 צד שדל בנהלת וראיתי הכשדיג.דברי

 ; ציב ס" פסח הל' במחווו הובא כי ג"כ והביא 39 חיא קלף על יד כתבבשרת
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 הש"בנ והא ומהאורה המובאים המפרים "פיתש
 48א והוא מביר טאסד הביא נ'פ, סי' בארה דכא וכן סיד( סי' )נחיב רבה.בראשית

 הביאו לעשות מפליא ד"ה ע"ב מ' ברכות התוס' חכמי בם ל,אות
 1 רשיי בשם ג' ס" בשנריל הובא וכן שינויים. בקצת וביר המדרשאת

 עליו נזר רביט שמשה דר'א בברייתא טצאתי קתנ( )סי' אליעזר דרביברייתא
 בלק ובתנחומא חסר, ולפניט פמ'ז, בפדריא הואבשפים,

 יין מלא והצרצור ק*א. פסקא בלק ובספרי נוים של יין נאסר לא שעדיין כיזס"
 הוצאתי )אשר אגדה במדרש וכן לישראל, גוים sw יין נאמר לא שעדייןאצלה
 וכן נאמר, היום ומאותו לישראל מותר היה נוים sw היין ומתחלה פכיה בלקלאור(

 כותים, sw יין נאסר לא ועדיין ע"א ק"ובסנהדרין

 וכיה נהלים נכי על בכשר נמו נתאמרתן אי( סי' )ינ נחלים נכי על בשרספר
 דילפינן הגי' ובפררם רעית. סי' ובפררפ שזו סי'בארה

 וכיה נחלים, גבי על בשר בסדר מצאתי ואני פיה( סי' )ח"ב גחלים נבי עלבשר
 גחלים, גבי על נשר בספר וצ"ל פ"ב סי' צרפת חכטי בתשובת וכן קמ"ז פי' בייבאו'ה
 בסן נם טתל, ד"ה ע"א ל"ד יבמות בתוס' ונזכר סאתנו, ונאבד דינים בפסקי ספרהנא

 גבי על בבשר נאון יהודאי רב פסק וכן הביא רכיז ס" ושתקח ח: סי' לר"תהישר
 ח"ב הגדולים שם ועיץ גחלים. נבי על בכשר והובא כן שפסק הכוונה ולדעתינהלים,
 רבינו נהלים גבי על בשר הביא 678 סי' ב' אות הספרים ובאוצר 229 סי' ב'אות

 לרב מ'חטו מהר"ל ובלקוטי תם, לרנינו אותו מיחסין ויש חברו, הלוי הננידשמואל
 הוה הספר ע"ש, חברו הלוי שמואל ר' חשב כי טעה הדורות סדר ונעל נאון,ניבי

 ? זרוע אור בס' פעמים הרבההובא

 וכן נאון יהודאי רב דמר פסוקות בהלכות אמרינן דהכי ק"ג( )סי' פסוקותרהוטות
 דהכי הא' ושם סע'נ( )ם'ה רשה סי' האורה מס' בפרדפהובא

 הובא חלה הלנות גי בסיי וכן נאון. יהודאי רב דמי פסוקות נדולות בהלכותאמיינן
 בפטקא הביא העתים בעל וגם פסוקות להלכות כוונתו עיסה, "לת שישי נמיובפסקא
 מוהר'א הטצוין ההוקר הרב לירידי לראשונים זכרון עיין פסוקות להלכותוכוונתו

 , 116 בהערההרכבי
 5בה*ג, הנובעים דברים הרבה נמצא בשם הזכירו לא אם )נהיר( גדולותהלטות

 לקוח הסימן סוף ער נהרא כיון על דממני והיכי ט' ס" שתראהכמו
 נהמא למיכל דבעי מאן שיא בסי' וכן צ: סי' מצורע ב' ושאילתות מיו, ברכותמבה'נ
 בקערה צנומה ופת מיד ס" ע"א(, פ' )דף פיו ברכות הבה"נ לשון הוא דם., שפירעד
 ואגל דאיקרי והיכא שם מע"א(, ז' )דף פיו ביכות מבהיג הוא כוי שלימה ליבאכי

 והיכא שם ע"נ(, י' )דף פיז ברכות מבה,נ הוא כו', המוציא שרי ולא ואשתלינהמא
 דאכיל והיכא שם עוד שם. שם טבה'ג הוא בריך, לא אי בריך אי ליה ומספקאדאכיל
 כחרא המוציא דשרי דכיון שם עוד שם. שם טנה"ג לקוח נו' לאפניו וצריךנהמא
 דנן כזית אכיל וכר שם עוד ע"ד(. )ם' ה"ז ברכות מבה'נ לקוח כחוכא, להואיקבעו

 )י' מ'ו בזוכות מבהיג נובעכו',
 סעד"

 פת הוא פירוש בכיסנין, הבאה פת %" סי'
 עוד בשמו, כמן ערך בערוך הובא הבה'נ, לשון הוא המיצתה, בטת עד כו',מתובלת

 ועיין ע"ב(, )ז' פיו ברכות מבה'ג לקוח כו', בייצולא מיני וכל וכוורי בישרא כנוןשם
 ואכיל ואי')זינון מנדי טיני ושאר ורימוני תמרי כנין שם עור y'yp' ט.' א"ת ב"יצמרן
 אילן כל יצם מבה.ג. שהובא ט' בהערה וע"ש הכתיג, לשון הוא הטעזדה, בתוךלהון
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 בהערה שם שהעירותי מה עיין ע'ב(, )ד פ.1 ברבות הסה"נ לשון הוא מרפיה,הנתרי
 הוא כלאים, לאיבועי לגוי ליה למיסר ואסור כו', כלאים להרביע אסור ט*ז ס"ס"ז,
 כל כו' פניא מקמיה שכבא דנפ*ק והיכא מזג סי' ע.א(. ס'ו )דף כלאים הבהינלשון

 וכן כוי, רנפק  היבא והלכתא שם ומתחיל ע"נ( )מ"ב אבל הל' טבהינ לקוחהמאטר
 נדולות בשם זה שהביא מ.ד( )דף אבל הל' ז"ל ניאות להרייץ  שעריס  במאההובא

 1פסוקות

 עירובין כירושלמי הוא בהצירות, מערבין אמרו טה טפט ירושלטי מב( בסי'ירושלמי
 בירושלמי הוא מעיבא, דצני בגמרא נרסינן שם( )עוד עיד( כ' )דף ה'בפ"נ

 סוף הרייף מן ונובע קטנים, שינויים באיזה הוא ושם ע"א(, ס4נ )דף ה*ב פיהביצה
 אסור מחנט שרי בירט בהמה ונופוה ס"ט( )ס" שם עוד כ'ב. הערה שם עייןעירובין,
 עוד ק"מ, הערה וע"ש ע'ב( )ס'ב היז סוף פ"נ ביצה בירושלמי והוא ירושלמי,סיים
 תענית בירושלמי הוא בשבת שעות שש עד להתענות אסור ירושלטי ע.א( )סי'שם
 כל הלבנה על מביכין מתי עד ירושלמי בשם הובא ע'ב( )סי' ע"א(, )ס"ז ה"נמיג
 הביא לא המט בערך הערוך נם לפנינו, בירושלמי מצאתי לא חמיטה, כחצי שתדאהימן

 ס" קערה, המלה ופי' לחמיסה ונותן מ'ז פ"א מעשרות  משנה מן מאמר רקהירושלמי,
 בירושלמי. לפנינו נמצא לא במקל, כתובים היו שכך באהב עד.ש דציך ירושלמי י(צ'

 אמר הביא סיח סי' כמו בירושלמי, הוא והמקור ירושלטי ציין לאולפעמים
 כמו ע"נ( ס'ב )דף ה"נ פיד ביצה מירושלמי לקוח אויר, שם כשאין חנניארב.

 מירושלמי נובע המנעל, את שומטין ואין ס"ט ס" שם עוד י"א, בהערה שםשהבאתי
 היות וצדין עיט( )ס" שם עוד ק"כ, בהערה שהבאתי כמו ע"א(, )ס.א פ"אביצה
 ועיין שינויים, בקצת משב( מ.א )דף פ'ב סוף מיק בירושלמי הוא וכו', ודניםועופות
 בא כאילו בע"פ מצה האוכל לזה סי' ח"ב בהאורה וכן מב. הערה שם שהעירותימה
 ה'א ע"פ פיק פסחים בירושלמי הוא ירוש"מי. בתלמוד ולוקה, סמיו בבית אריסתועל

 מזה( )בס" וכן 260. צד ובמח'וו בלים, מהית ה' רש" ובסדור ייפ סי' בארהוהובא
 : ל"ו סי' נאויה והובא הזו, ע"פ פ' בפסחים והוא הירושלמי,הניא

 מילתא, וריחא בחלב בשר בדין העתים מספי פסק הובא *( ק"י )סי' העתיםשפר
 האורה, מס' ע"כ סיים ובסוף רמ'פ, ס" האורה מס' בפידפ גםוהובא

 קצת לשון בשינוי זה דין הביא ע"א( שלב דף וויניציא )דפוס ק.1 סי' בוובכל
 האורה למברי ונוון האורה, בספר העימור בעל בשם דל רשיי כתב נמי וכןונתב

 העיטור את הביא לא רש"י כי טיס, הוא העימור בעל בשם שהובא מה רקשלפנינו,
 והביא שנים, מאה ערך אח-יו שחי ממרשילאה מיי אבא ב"ר יצחק ה'רומהיברו
 יצחק ר' טהרם ציון שערי עיין תתק'מ, שנת הביא נם תתקלזפ, ד"א שנתבספרו
 לפנינו המובא והוא העתים בעל בשם צ"ל רק תפיג, בהערה העירותי ואשרלאפיש
 הריש לנכון הובא 330( )צד סיח סי' חיב חיים בארחות ומצאתי העתים. מספרפסק
 בס' וראיתי חיים, ארחות טם' כלו m~S הוא הכלבו בי וידוע העתים, בעל גשםז"ל
 רבינו חברו העתים ספר כי וידוע העתים מספר זה רכ הביא קסיב סי' רעשתמים
 תת.ל ד"א בין החמישי לאלף התשיעית במאה חי ז.ל הברצילוני ברזילי בריהודה
 הרשם-ץ שהביא כמו אלברנלוני, ראובן בר יצחק מרבינו תלמיד והיו תתיק,לד"א

 ברכות בתום' מובא העתים וס' אמד, אברהם תיר הי' ותלם'דו פיו, סי' ח"אבתשובה
 בר יהורה רי הנשיא הגדול הרב : הביא 40 צר ציון ובשערי תרי, ד"ה ע'בי'ז

 ארוכה ופסק פירוש דרך התלמוד עכל ונכבר גדול חגור חבר אלגיצלוקיכרזילאי
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 הוא ממחייו ראיתי ואשי למישור ומעקשים לאור השך שם ים מני ורחבה סדהשוץ
 ת"י ונמצא בכתובים נשאר הזה היקר הספר כתבתי תציד בהערה ושם העתים,ספר
 דורשי אוהבי לשמחת עולם לאור הספר להוציא ונכון וראוי הרעוזח'ה החכםהרב
 ע"י לאור יצא הטפר ליאות זכיתי כי מאד לבי שמח וכעה ישרוף וקדמוניותתורה
 דקיק אביר שור יעקב מוהי"ר ובקי חריף הסה"נ מאת באור עם נררמים מקיציחברת

 ? בשלימות הספי נמצא לא תורה דורשי כל נפש לדאבון אבלקוטב,

 אוצר, ביתו את העושה רבא ואמר פסה בה' פ'( 3סי' גאון אחאי ררםשאילתות
 סי' סוף צו פרשת השאילתות לשון הוא המאמרכל

 איתהייובי מזט השאילתות כתב זה ועל ע"א ו' פסחים מנמרא הוא המאמר התחלתע"ח
 ומאן המאמר וכן הר, הערה שם עיין בהאורה שהובא כמו כו', דפסת במילי איחייבלא
 בטאמר שם משאילתות נ4כ הוא כו', רהיקה באורחא או במפ'נתא למיזל בעידקא

 המסדר כי ונראה ,פסק, בנליון ונרשם ע"א( )כ"ט פסה הי בבהיג ומהשלפניו,
 בשאילתות הביא א( )סי' נדה הל' בח"ב עוד מהשאילתות, זה את שאבמהאורה,
 שאילתות ועיין 612 צר ובמה"וו רע'ר, סי' ובפ-דם שיו, סי' באויה ומה אחאי,דרב

 ? פיו סי' תזריעפ'

 סי' באוזה וכיה ע"ד לסי' למטה שם מוסב הוא ע"ד(. סי' )ח"ב האי דאבשערים
 הובא נאון האי דרב ושערים ע"ר. סי' צרפת חכמי ובתשובתס"ט,

 חיכא ד.ה ע"ב מ"ח יכטות התוס' חכמי וכן מרדין, ד"ה עיא ל"ט ב"מ ברשייגם
 דרגינו בשערים וחכמים ד.ה עזב יזר גיטין וכן האי, ריב בשערי פירש וכןהביאו
 הערה משבשל ובהקדמה האי, דרב בשערים פירש וכן אין ד"ה עיא ה' ב"מהאי,
 על עוד חיבר הניאה כפי וטמכר מקח בערך הביא הממרים אוצר בעל הבאתירמ'ב
 רבים קדמונים ומצאנו והפקדון, הדינין ספרי ונרחם שערים, הכולל בשם וקיאםהלכות
 נ'כ האי דרב שבועות משפטי לס' שקורין קדמונים ויש ,שעריצו לספריהםשקראו

 : כיב הערה רה'נ תולרות עיין שבועות, שעריבשם
 בתוספתא הוא כו', מעיקרו  עליו  שמוציאה כל בתוספתא תניא ליה( )פי'רוומפתא

 יהודאי רב ונס סע'ד(, דו )דף פ.1 ברכות בכה"ג ש והונא פ"נכלאים
 שהעויותי מה עי.ן התוספתא, את הביא מיה סי' ליק הגאונים בשחת מתיבתא רישגאון
 הוא בשבת, מוסתכי לועסין אין תוספתא ס'( )סי' שם עור ס"ה, הערה מזה בסי'שם

 ובפרדס ייב, הערה שם עיין פי'ד, בשבת בר"ף הובא והתוספתא פ"נ, שבתבתוספתא
 )סי' שם עוד לרפואה. בשבת מומתקי לועסין אין תוספות הובא האורה מס' ק'ס"
 הערה שם ועייין פ4ב, פסחים בתוספתא הוא חמצו, על ישראל את שהלוה נגריפ'(
 סי' כמו בשם, הזכיר לא אבל מתוספתא הנובעים מאמרים הניא לפעמים גם"ט,
 ביצה והרא;ש פיד, ביצה בתוסמתא הוא כוי, שוננין בין אנוסין בין שעשו וכולןס"מ,
 קרבן בעל הרב העיר ויפה ירושלמי, בשם הזה המאמר הביא ב' סי' סוףפיה

 מצאתיו, ולא ירושלמי בשם כן כותבים ואחרונים ראשונים הספנים כל י"ב סי'נתנאל
 עור וכן קמ.א. בהעיה שכתבתי מה ועיין עכ"ל, פזר בתוספתא זו ברייתא נמצאאך
 קנ'ב. בהערה שכתבתי טה wtp ביצה, סוף בתוספתא הוא מנררין, ואין הפין איןשם
 ובמחרו ט.ו סי' באו.ה והובא נפש הוא דנזיר, בתוספתא שנינו כ"מ סי' בח"בוכן

 : 258צד
 הנרפפ טתנהומא נובע הוא שעטם, על תורה נזרו מה ומפני בסופו( מ"ט )סי'רעהומא

 בסוף שהביא 225 צד ח-נ חיים בארחות וראית' ט,, אות בראשיתמכבר
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מבוא

 כלאים ועל שעטנז על תורה גזרה מה מפני אחר טעם כתב ז"ל והריש כלאיםה
 הריש בשם סעיד( ליב )דף כלאים ה' בו בכל הובא וכן כו', הביא שקיןמפני

 שצ'ל א'ה מס' ח"ב את המתל הרב הגיה ננון ולא שלפכנו, האורה לס'ונוונתו
 כ'נ: הערה מ"ט סי' עיין הריש, במקוםהרא"ש

 מס' בפררם נם והובא רבי, מצא הגאונים בתשובות ק"ג( )סי' הכאוניםתשובות
 מצאתי. הנאונים בתשובות שם עוד ע"נ(, )מ'ט רסיח סי'האורה

 בתשובות רבי מצא בח"ב(, קנ'ט )ס' רבץ מצא הנאונים בתשובת בה"ב( קי'ז)ס"
 ; עינ( ניט )דף בלקוטים בסופו בפרדם הונא וכןהנאונים.

 ע"א( נ' )דף רע.ב סי' ובפרדס lkW~ סי' באמה וכן א'( סי' )ח"ב כהניםתורת

 : נהנים בתורת במים שתבוא ער בהוייתה בנדתה תהי'דמרבינן

 : האורה מפר בהם הובא אשר מקדמונים המפרים,וש(
 )בסיי שמ"ב(, )וויניצא ישרים תמת בספר נדפם דל מהראפר רעים תמיםמפר

 לאחר קפנים דגים רבי לפני הביאו האורה, ס, בשם מביאקמ.ג(
 וכן ק'ם, ס" האורה בס' הוא כו', רבי והכשירן טמא דנ מניהם ונמצאשנתבשלו

 חכמי בתשובת הובא וכן שינויים, בקצת ע.1 סי כ"י לרשיי והיתר איסור בס'הוא
 סי' יו"ד טור ב"י ועיין תפ'א, סי' ה'א באחז הובא וכן האורה, כלשון עיט ס"צרפת
 בחתונת היה מעשה האורה בשם הביא קמ.ר( )ם" שם עור נ', בהערה ועייןפ'נ,
 ובסוף האורה ספר הביא קמ"ג בס" כו'. ואיל צבי נקור על שלמה רבינו הרב שלבתו
 א' בהערה ועיין סיח סי' חיב בהאורה והוא האורה, DD' ר"ל ע"כ, סיים קמ"רסי'

 '"נ סי' מטמונים ובחמש ס"מ. סי' צרפת הכמי בתשובת ועיין ס"ה, סי' נארהוהובא
 שם עור א'. הערה סיח סי'  בהאורה שם ועיין כ"י הלקט ונשבלי תמיר, סי'ובאחז
 בפדדם והובא נו'. בפסה בתרנגולת הנמצאת הטה נתוב האורה ובספר קמיה()ם"
 שבלי ובעל ז' ס" צרפת חכמי תשובות ועיין 269(, )צד מיד סי' ובמחדו קליט,סי'

 הנמצאת חפה זצ"ל שלמה רבינו של פסח בהלכות הביא ע"א( )צ'א ריב סי'הלקט
 ונמצא האורה, מספר שהוא רשם ולא טרפות פסקי הביא ק'נ( )סי' עור כו'.בתרנגולת
 עליו ורשום ק.ג, מ" האורהבסמר

~DDt 

 מטפר רמז ס" במרדם גם ונדפס טרסות".
 כבד האורה בספר כתוב קנ"ג( )סי' עוד האורה, טספר ע"כ שם סיים ובסוףהאורה,
 ועיין ס', סי' והיתר באיסור הוא גנן ק', סי' האורה בספר הוא כו' בתבשילשנמצא
 לונביל קנ'ד( )ס" עוד רנ"ר. וסי' רכיב סי' פררם ועיין ע"ב, ס" צרפת חכמיתשובת
 ע"כ בסוף וסיים האורה בס' כתוב שלפניו בסי' ציין כו' צלי בלא בקדרהשבשלו
 קלה( )סי' עוד קייב. סי' באו.ה הוא וכן קיט, סי' האורה בספר והוא האורהמספר
 באוזה וכן קיד סי' האורה בס' הוא טריפה, רגליה שנחתכו בהמה האורה, בס'כתוב
 המכל שנה ווארשוי וברפוס האגרה מספר והוא רל'א, סי' בפרדס והובא ניוסי'

 בדפוס אבל האורה' מספר .ע"כ לנכון הציג הסימן בסוף אבל האורה., .מספרלהצינ
 : האורה' ,מס' בהתחלתו לנכון רשום בקושטאנטינאראשון

 ומצה חמץ בהלכות הביא ),"חט[( מלוניל הנהן אהל מס' חיים ארחותבמפר
 שנשתמש גומא או קנים רכלי פסק  האורה ובספר  חיל צידסי'

 לכל מתכות ככלי אבנים וכלי גללים וכו' בצונן שפיפה רק צריך דאינו חמץבהן
 הדינים הובא שם אשר ע.ב( נ"א )דף פסה בה' בו בכל נמצא לא וזהדבר.

 ח"א היים ארחות ספר שבכל ולפלא בהאורה לפנינו זה מצאתי ולא בא"ח,המובאים
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מבשא
 בהרבה וכאן כתב, והרש תמיר הביא רק האורה מפר את שט1כיר יותר נמצא לאושב

 : האורהלטפר

 הלכך האורה בספר ז"ל הריש וכתב הביא כלאים הי צ,א( )ם" בו הכלספר
 דקשין ניפה לכריכת לחוש אין פכלאים תפורין שהן וכסתותכרים

 נס' וראיתי כ"א, הערה ע"ש שעפנז הל' מ"פ סי' האורה בם' נמצא זה וכו',הן
 וכסתות נריפ הלכך כתב ז"ל והריש הביא 223( כצד כלאים הל' ח'ב חייםארחות
 ,בספר המלות בא'ח נשמפ ואול' שלפנינו, האורה לס' וכוון כו' בכלאים תפוריןשהן

 אם הכלים וכל האורה בספר כתב והריש נסך יין ה' צ'ו( )סי' שם עורהאורהת
 סי' האורה במ' הוא ז"ל. הלוי יצחק רבינו הורה ובן מותרין רותחץ במיםשכשכן
 ובארחות הלוי. יצחק ר' הורה וכן הובא שם נם א' מכיי שהוספתי בשספהק"ג
 שם מיש ועיין כתב. ז"ל והריש בסתם הובא 273( )צר כלים mnu הל' ה,בחיים

 בעל בשם ז"ל ריש נמי כתב וכן הביא בחלב, בשר דין וו( )סי' שם עוד קיטבהערה
 בהאורה הוא השחיפות קיבת בעור בגבינה העמוד בענין האורה בספר ז"להעיפור
 ההובא והוא העתים, בעל בשם לתקן יש העיטור בעל בשם שהביא שה , . ק'יסי'

 לנכון הובא 330( )צד סיח סי' חיב חיים ובארחות העתים, מספר פסקבהאורה
 מספר זה ניכ הביא קשב סי' רעים תמים בעל ונם העתים, בעל בשם ז"להרש
 הארכתי העת.ם ספר בערך י"ג אות ולער א' העטה ק'י סי' שם מ"ש ועייןהעתים,
 בטפר שהם רשם ולא לרשיי וכוון ז"ל התש בשם דינים הביא והכלבובזה,

 :האורה
 דל יש'י כתב הביא בערלין( דפוס ע"א ס'ח )דף "ו פרק ופרח כפתורמפר

 ברצון ממנו לפדות יכול הכהן בעיני שיישר ובכל האורהבספר
  נפררס, ולא  האורור כספר נמצא לא ע"כ. הלנה וכן כבנד. ואפילו נפת ואשלוהבהן
 קצובות בהלכות נכלל והוא בכורות, הלכות קצ.ו סי' כ"י והיתר איסור בם' נמצארק

 ושכל ותבונה חכמה ברוב לברכה, אדונינו זכר מתיבתא ריש יהוראי רב עשהאשר
 רשום כן והיתר, באיסור להנשל ולא ולהבין לרעת והורינו התבונה וברתקיומדע
 שא( )צ'ח מיד פסק שם עוד האורה. בס' והיתר איסור ספר לו ונתחלף קציר.במי'
 ע"ב[ מיד ~הזלין לעצמו מרפה הרואה זה ת"ח איזה רש.י הביא האורה ובספרהביא
 לא ע"כ, 11 את זו הסותרות ומשניות משנה פעמי לתרץ שיודע ת'ה איזהפירוש
 תלמיד' ושמש על שם בגמרא וברשיי והיתר, באיסור הוא ואולי בהאורה,נמצא
 גמרא. והיינו זו את זו הסותרות ומשניות המשנה מעמי לתרץ נמר הביאחכמים
 מבילת  וצייך שלו והיתר איסור בס' שרשיי הביא שא( י"ג )ברף תראהעוד

~pa
 הערה ע"ש ב' במי' והוא  האורה, לסי  שכוון ספץ  ואיו באו'ה,  לפנתו ליתא ץרי,

 לרשיי והיחר  איסור בשם הביא ע"א נ"נ רף עור אמה, בס' האורה ס' לו ונחלףא',
 האורה בס' והוא לו. מורים אין  לשאול בא  אבל אוהה  קונסין  אין ובנם שקפץמי
 : א' הערה ע"ש והיתר איסור בס' האורה ספר לו ונתחלף עצרת, הלכות צ'בסי'

 בדקדמה שהבאתי כסו האורה ספר את הניא טג( ש' כ4י )דב הלקט שכליכפר
 הטי אחדים ימים על לפני הי' כאשר אבל ע"א( י' )דףלשבהיל

 בבית כעת נמצא והב" האורה, מספר שם שהביא מה לי העתקתי לא ה'ב, שבה'לטן
 כל לי להעתיק היימאן אהרן מוהר"ר הרה'נ את ובקשתי בלשנדשן הרבניםמדרש
 נופל בכור אחר שה דין : שם וז"ל לשאלת', נעתי וחסדו גפובו והוא שםהכתוב
 שנקשחת מאחר הזה, בזטן תקנה לו ואין קבורה פעון רבי ואמר כשגנה ושחפוהובאן
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 שייצה כהן מכל לפדותו יכילין היו שימות עד אותו ממתותין ה.ו אם אכלנעמו,,
 הואיל באמצע, נוי זה אין היזעה יד תחת אמו שנתעביה ואע'ם קגוע, במוםויאכל
 נו ש.פול עד תקנה לו אין הזה בזמן כס-ז ת'ם נכוי רבי הויה נה חלק לוואין
 קד.טים שוחט משום נמור, כרת חייב אותו ~'enlu ומי בו, אסורין וכהן וישראלמים
 נתעננה שפחתו רואה אדם אם עושה הוא כך אלא ביהם מאליו קדויט דנכורבחוץ
 פטור באמצע גוי יר בו ,טי'ט דעונר עמו, ומשתפי פ'טוט ממנו ונוטל הגוי אצלהולך
  נאודנ.ה כדאמ' עיניו את לסמא או אזני, את לסרס מום, בו להטיל לנוי אמ'יוצא שהעובי בשעה או ומות-, הנוי מן אוהו ולוקח הוזר העובר שיצא ואחר הבכורה,מן

 ואם לכהן, ונותנו יום נ' ובגטה 'ום, ל' ברקה  יש-אל בה  ומיטפל בשיפ.יחאאימבט
 ואחר לישראל, אף ממנו ומאכיל ואוכלו 1en:ut וכהן נזלן, זה הי' לכהן נותןא'נו

 כספך :ט:ה, לא ביה קר' מום, בי יה.ה ולא דכת'ב מום, בו להטיל אפ'טר אישנולר
 )איטר ראיטון בחלק הלקט aw~' וגעל לפנ.נו, בהאווה מצאתי ולא עכ"ל,האורה
 והרבה הפרדם, את הביא רק אחר, פעם אף האורה מפר את נזנר לא לאור(הוצאתי
 דנ-ים הב"א אשר המקומות מכל' הקוראיסרשימה לפני אהן ולהלן הפרדס, מס'דברים

 : הם-דם בס' והם ז"ל שלמה יבינובשם
 מצוה דליעניד לאינשי ליה גיהא ע"ב מט דף מגמרא הב.א פינ ב.מהריטב"א

 ליה ניחא ראיטון דפסה פ.ק בריש דאמר הא לן וקיט'א קמל,בממוניה,
 דליעבד אחר אבל עניד, נופ.ה איהו התם וי"ל בממוניה, בין בגופייה בין מצוהדליעבד
 קאמר רהכא הזוורה בס' ת'י'ן ור.ש ליה, נ'הא לא וודאי בהא דעתיה בלאבמוניה
 בהן שילמד מצות, נהרי ליה ניחא דלא קמ'ל בממונ.ה מצוה דליעבד ניהאסדזא
 ליה ניהא מיהא הדא הא ליה, ניחא לאו תרי הג' ללמד, לאחר ושישאילםהשואל
 בו ללמוד הוא יכול נכיית ובלא נכיותא, בעינן לא ספ-ים רבמשכנות מכאןומוכה
 שלא ובלבד ליה, ומח"ל הממושכן, מן דהיינו מצוה, חרא לקיומי ל.ה דניחאמשום
 ניחא לא דבתר' נכייתא, נלא לאח- שישאילם לא אנל כדהכא, בתהלה בהןילמור
 האורה סי 76 סי' א' או"ח ה.ב הגדולים שם נעל הרב כוון ולזה שכ, וכדפ'ליה
 ע"כ האורה, בם' תירין ורש כתוב מציאות אלו מ' אמסד ד' למציעה הריטכ.אבהי'

 :  שלפנינו האורה בס' בייטנ"א המובא מצאתיולא
 היה מצודד בענין ה.ז פיב יו.ט ה' טולושא ד' ווידאל דון . ליבינו טשנהטגיר

 ויל רש.י דעת וכן וסיים יו.ט מערב שפרמן ורגישועופות

-QC3 

 האורה
 : ע.ד( כ"ט )דף קשה ס" נפרדס והובא ס"ט ס" האורה בס' הואשלו,

 3כאשר י'ט ס" אהרן זקן בשו"ת סירלו. מהר'ש בתשובת המונא מועד ביתמפר
 רשיי נתנ האורה ובס' וז"ל הביא 590( צד ההיים אור בעלהביא

 י.א, בהערה ע"ש כלים הגעלת דין פ"נ ס" האירה כספר הוא כו', ע'ן שלשפודין
 : עץ' ,של המלות נשמטו ושם האורה, מס' קכ"ו סי' בפירםוהובא

 בתוך שנמצאת חטה האורה בס' מצאתי הב"א 15( )צד כ"י האסיפותטפר
 צד ונמח'וו פ"ר, ס" האורה בס' עיין כוי. מליחה אחרהתרנגולת

 קם"ה, סי' דעיס תמים ובס' ז' ס" צרפת חכמי ובתשובת קליט, סי' ובמררם269,
 אתי רלא האורה נם' מצאתי 26 צר שם עוד : רעים תמים ס' בערך לעילהבאתי
 שם עוד : טרימות מסק נ'ג ס" האורה בם' הוא ולמטה. דאונה מיותורי אלאלאפוקי

 בסופו נסך יין בה' שם עור לב. דין *** ק'ז בסי' והוא האורה ס' בשם מונא 46צד
 : לי"ג סי' האורה בם'  והוא האורה, ס' בשםהביא

4
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 כתב האורה ס' ראיתי הביא 76 סי' א' אות ח"ב חיבא מהגאון הנהולים שםס'

 הכ"י והוא : סימנים קכ'ח ובו דינים, פסקי והוא לרשיי ומ.וחםיר
 : הספר לפנים ונחתיו בידי היואשר

 ספר לידי בא זמן אחר הביא ק"פ סי' אות בינה בשיורי מהמל יוסף כרכיס'
 הגהות כמ"ש שכתב פיו בם" ראיתי ושם כ"י לרשייהאורה

 הביא קסיו סי' שם ב'1  הערה פיו סי' שם ועיין כו', בשמו דמנילה פ"באשרי
 עליהם שמברמן דברים מענין אף לאכילה המוציא ברכת בין כלל  יפסיק  לאלכתחילה

 מ4ב: בסוף לפנינו הוא כן ע.כ, מ"ב סי' כ"י האורה בספר רש-י ומב מלח,כגון
 למי היודע וקטן שכתב מ"ר סי' האורה בספר מצאתי הביא קצ'פ סי'שם

 אין ל"נ הניע 5א וכ5 פרח, דלא אע'נ 5י4נ שנכנס והוא רבאתא ואסרו עליומזמניו מכרכיי
 ובן תשע בן אפילו קפן ליה דקר* דכיון הכי, לן מבירא לא ואנן עליו,סזמגין
 דל, גאון  האי לרבינו חזינא והכי עליו, טזמנין מביכין לטי יורע כשהואעשרה,
 הוא כי הזכיר שלא והתימ' פיז ברכות הר"ף לשון והוא הניל, בסיטן  לפנינווהוא
  דברי,הראשונים הבאתי זז-ל הביא רפ'ב סי' שם 5'1. בהערה  שם עיין ז"ל, הרי'ףלשק
 וכן ו', דין מרן שפסק מה הפך עולה, אינו המפטיר קדיש, ואמר שיתא קרודאי
 ניו בסי' בהאורה לפפנו כיה ס'ו, וסי' נ14 סי' כ"י האורה בספר רקתי שכתבראיתי
 למנין עולה מפטיר הביא פיד מנייה הרי*ף גי הבאתי רו בסימן ו' ובהערהוס'ו

 רהיכא  מבוראי ררבנן משמיה ראמר נאון נפרונאי מ-ב אשכחן אלא הלכה וכןשבעה
 האורה לבעל המקור והוא כו', עולה אינו אפטירו והדר בקריש ואפס.קי. שיתאדקרו

 שם רפ'ב. סי' ארח ברכה בשיורי יוסף ברכי בעל הגאון ה-ב דברי גם שםוהנאתי
 האורה בם' רעדי שכתב ראיתי וכן בכביצה, שלישית סעודה לקים הביא רצ"אס.'
 יוסף ברכי הרב דברי הבאתי ד' בהערה וע"ש לה* בסי' לפניט כ'ה ר"ה, סי'כ"י

 בתשובות זול נאון נחשון לרב תשובה נמצא זה כעין כי והבאתי ברכה,ביציותי
 רקמי כתב הביא ב' סי' רצ'א בסי' שם עור : ע"ש רנ4ו סי' תשובה שעריהגאונים

  ז'טני לתרי מאכלי תרתי לתקוני ליה, אפשר דלא למאן נ.ה סי' כ"י האורהבס'
 ברכי בעל רבר נם והבאתי הארכתי שם בי בהערה וע"ש ניה מי' לפנינו כ.העיכ
 צ'ח בסי' שכתב לרשיי כ4י האורה בס' ראיתי חיל הביא תרני ס" שם עוד :יוסף
 ור' רם וקי"ל כי'מ דפסק קשה והדבר פסול, מכאגוז פחות כאגוז, עדאתרוג
 הבאתי ח' בהערה שם ועיין הנ"ל בסי' לפנינו הוא עכ"ל, 'הודה בר' הלכהיהודה
 קצובות בהלכות שהוא כמו הביא האורה בעל והעירותי שם יוסף בברכי היד'אדברי
 כתב וכן הביא יוסף ברכי בנוף, רציה ס" ביו4ך שם עוד : ע"ש ז"ל נאון יהוואדרב
 שחורות אפיקו במינו מין אילנות להרכיב שסותר בענין ע"ח סי' כ'י האורה בספררשיי

 אסור פירות נושא שאינו באילן פירות נושא אילן אבל בנסות, ודקותנלבנות
 ארהוח בשם זה הביא והב"י  הניל בסי' לפנינו והוא מינו, בשא.ט מין וכישלהרכיבן,

 ז'ג  הריש בשם שם והביא 620 צד ח"ב חיים בארחות והוא רציה, מי'  ביו"רחיים
 שהביא תמיד כדרכו שלמה לרבינו כוונתו ,הרש' הביא ואשר האורה, לס' בזהוכוון
 פסק וכן כו', ירק אותו לאכול מותר רצ'ו סי' סוף שם : .הריש' בשם רשיידברי
 דברי הבאחי ג' בהערה ושם מ"ח בס" והוא  הסימן ציין לא כ"י,  האורה בספררשיי
 ישראל ש5 לאורן ראיתי ע'ב( ע.ז )דף ד' אות רצ'ז סימן שם עוד : יוסףהברכי
 כלאים לאיבועי לעכוים ליה למימר ואסור שכתב מ'ז ס" כ"י האורה בם'רשיי
 הברכי דברי הבאתי א' ובהערה מיל בסי' כיה עכ.ל, הכלאים על נצטוו הסשאף
 )דף ייה ה' הבה.נ לשון שהוא המקור ממנו שנעלם בעיני לפלא וכתבתייוסף
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 יוסף ביבי בספרי הביא ע"ב( )לח כרכה בשיורי רצץ במי' שם עוד ע"א(:טע
 ועהה כלאים, לארבועי לגוי למיסר ואסור שכתב כ"י האורה מס' רשיי דבריהבאתי
 למימי ואסור ה-ל שכתב קדושים מי בשאילתות משבתא אחא רב לנאון אנכיאחזה

 : האורה בספר רשיי דברי והם כו', בלאים לארבועילנוי

 ומצאתי הביא ק"י( רף פ"נ )מנחות יעקב עין אגדת על להנ'ל עינים פתחספר
 רב נהג דהוה חסידות מילי עשרה ענין יד כתב לרשיי הפררםבם'

 שאין לפי פה, להעתיקו הואלתי נא הנה וכתב מי, הפררם בס' הכתוב שםומעתיק
 גם שנמצאים האורה מס' המי גם שם והביא מצוי, הפררס( מס' הכ"י )ה.ינוהספר

 : האורה סי נהתהלת לפנינו. והם רב, דנהנ דחסידותא מילי העשרהשם

 מ.לי עשרה הביא הספר בהתחלה בהם. השתמש אשר הספריםבזך(
 מזח בסי' קע.ח. ס" תשובה שעיי הגאוגימ מתשובת לקוח הוא רב, בהם דנהנדחסידותא

 דעיס תמים בס' הובא זה לכתחילה. נכים ירקות או תבואה ~רוע מותר והלכתאהביא
 וד' זוז יינ משקל בינונית ביצה שיעור בסיינ' ובן דל. גאון נטרונאי רב בשם ק~נס"

 ס., השלם הלקט בשבלי המובא הגאונים לשון הוא בנדר, של כסף בטשקלניראות
 כוי, לכהן שנותנין גדול חלה נוהגים אנו שם עוד וי. הערה שם בהאורה עייןר"ג,
 נאון שיירא לרבינו קסיא ס" תשובה שעיי הנאונים בתשובת הוא הלכה, וכןעד
 מרב נובע אובל, ואה'נ עד נו', המת על קידוש וסרר נ,נ גמי' וט'. ז' הערהע,ש
 הערה עיין קי'ח סי' תשובה שערי הנאונים בתשובת הים באיי הובא ז"ל נאוןצמח
 מן לקוח הוא אחיינא, ליה ושתי ליה טעם ולא והישתלי קידוש ואי שם עורז',

 מה. הערה עיין ניח סי' ליק דפם הנאונים בחשיבת הובא הגאוניםתשובות
 שבלי בעל הביא זה מכולם. אכל ולא ב'ךט תבש.לין כמה המבשל ס"טסי'

 הביא כי הנאתי י"ג באות ולעיל ב'. הערה עיין הגאונים בשם רמ.ה סי' השלםהלקט
 נרולות והלכות פסוקות הלכות את הביא גם ע"ש. הנאומם תשובות בשםמאמרים
 הזכירו לא כי אף ממנו, נובעים דברים והרבה נאון האי רבינו את הניא גם)כה"ג(,
 בס,' עיין עזר, סי' בחזם האיי דרם שערים הביא גם באריכות, "ב בסי' עייןבשם.
 שאב נם משמי נובע בי . לזז ס" עיין גאון, עמרם רב סדור לפניו הי, ובןי"ג,

 לרבינו העתים בם' השתמש נם "ג, בסי' לעיל עיין דל, נאון אחא. דרבמהשאילתות
 בהלם, בשר בדין העתים מס' פסק . איי בסי' והובא הביצלוני. ברזילי בריהודה
 תחומ'ן המא נ'ב מ" בהאורה תראה גם רמ'ט. סי' האורה מס' בפרדס נםוהובא
 מזו סי' העתים בם' הובא זה בפירות. בין בפת בין מערבין מבואותושתופי

 מערבין מבואות ושתופי תחומ.ן ועירובי לישנא כהאי בפסקא ואשכחן 64()צר
 נכתב העת'ם מס' בכ"י כ. שור, הר'. הרה"ג שם והעיר בםירות, בין בפתבין
 צ.ו סי' האורה מס' בפרדס נם שישנא, מר בשם קטנות בפסוקות הגלחןעל

 לישראל אסור ישראל בבית נר שהדליק ונכרי נ"נ, סי' לפנינו בהאורהשהוא
 האורה מס' במהדס וכן 226(, )צר קנ'ח סי' העתים מס' נובע כו' לאורולהשתמש

 לפנינו שהוא סעודות נ' ועיקר עד עשנים לי לקוט לעבדו לומר לאדם אסור צ'חס"
 סעודות נ' ועיקר במרדם שם בקיצור. קשה מ" העתים מס' הוא ננה. סי' האורהבס'

 שם עוד 285. צר קצ,נ ס" העתים מס' בקצרה ךכ הוא נזה* ס" האורה בסישהוא
 סי' העתים ס' לשון הוא נזה* סי' בהאורה למנינו פטיר' עד נוי, הרבה שאנלומי

 . רה סי' בהאורה שיהוא -מגדים במיני עד נו' דשבתא וביומא שם עוד 287 צדקצזד
 משכימין צ'ט סי' שם עור לבינה, בעתים וע"ש קציה ס" סוף העתים ס' לשוןהוא
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 ניו סי' בהאורה לפנינו כנרי, אמר עד כו', זמרה ולפסוקי שירות לדברי הבנסתלבית
 ובעי כנשתא לבי מכנפין וכד האורה מס' בפרדס שם עוד קע'ר, ס" העתים מס'לקוח
 סי' העתים מן לקוח כו', ברוב ב' ואני, חד פתח עבר הכי עשרה הוה אילמידע
 )דף יצחק לבר אסור והלכך עד המאמר כל ק' סי' נפרדס שם עוד 253, צדקע'ד
 דינים והרבה 219. צר רי'נ ס" העתים מס' הוא ניו, סי' בהאורה לפנינו לג(כיב
 העתים, מס' בקציה נובעים שבתמהל'

 פירוש, פעמים הרבה גם והביא מהי"ף נובעים אשר דברים הרנה הובאגם
 שהיא רמלה והביא שמפרש ביי'ף לפעמים ונמצא בר"ף כן מובא שהביאוהפירוש
 פאמי. יצחק רבינו בערך י"ב אות לעיל הארכתי כאשר בהאורה כן הובא וכןערבית,

 ליקוטים להם שה" ספק אץ כי צרפת רבני של מסמרים האורה בעל שאבנס
 דרנני שכת ענין הביא שט סי' רעים המים בס' ליונמא שתראה כמו דינים,מפסקי
 ככתבו נמצא וזה ס'פ, סי' סוף עד כו', הוא נדופה הקנה חמין הסמנה ענין ףל,צרפת
 אין תיר ע' בסף דעים בתמים שם שהובא מה נם נ"א*. סי' האורה בסיוכלשונו
  הובא כו', גוששת שהספינה בוסן לשבת  קורם ימים משלשה פחוה  בספיגהמפלינין
 ע.1 ס.' דעים בתמים שם  שהובא מה גס  שבתות,  ערבי  הלבות  נזא סי'  האורהבס'

 עירונין הל' מב סי' האויה בס' הוא הסיטן כל ישראל, של במנוי דר דטיוהינא
 צרפה. דרבני שבת מענין דעים בתמים והוא א', הערהע,ש

 הכמי מתשובות הנובאים דברים האורה בספר שני בחלק פעמים הרנה הובאנם
 שם ע"ב. סי' צרפת חכמי בתשובת נמצא כבר, דין ס"ה טי' ח"ב האורה בם'צרפת,
 ס"ט. ס" צרפת חנמי בתשובת הונא לראמי יהודה כר יצחק מרבינו השובה סיחס.'

 לב רן ע"נ סי' שם עיא, סי' ח4צ בתשינת הובא כבד, נענין ע"ב סי' שםעוי
 סי' ח.צ בתשובת הוא נוי, של דבריו על סומכיו איו ע"ר סי' עוד ע"א, סי' שםהובא
 סי' צרפת חכמי בתשובת הוא כו', בהמה של לב לצלוח מונע רבי עיה סי עורע"ד.
 הוא בשי, סוער שהוא שלחן על גבינה לאכול מהיר רבי אין ע'ו ס" שם עודע,ח.
 עור ע14. סי' טוף חיצ בתשובת הוא שנתבשל, היונה בן ע"ז טי' שם עוד ע"ח, סי'שם
 או קלחת רין עיט סי' שם עור  ע"ז. סי' שם הוא בשיטים, בחלב בשר ע"ה סי'שם

 סי' עור באמצע. פ'ב סי' DW הוא מלעה, רין פיה סי עוד ע'ו, סי' שם הואשערה'
 סי' שם הוא ביניהם, פמא רג וגמצ*  שנתבשלו  רכים רבי  לפני  הובא אחת  פעםצ'

 פ', ס" ה4צ בתשובת הוא כו', אחד תרננול רבי לפני הובא צ'א סי' שם עודעזפ,

 מעוטה צ'נ סי' שם עוד פ"ב, סי' שם הוא פנום, בסכין השוחט ציב סי' שםעוד
 : פ"נ ס" ח,צ בתשובת הוא השוק,שנתבשל

 הנ'י ובהתחלת )רשיי( ז"ל יצחק נזר שלמה לרהיט נת"הס האויה טפרפז(
 : הסופר מאת מפורש  כתובסחיד4א

 הרב חבר יאשר האורה, ספר לנתוב אתחיל והנורא,  הגרול השם.בעודת
 רבי כבוד בן דורפתי שלמה רבים הניה מאור ורבנא מרנאדגדול
 לרשיי האורה ספר ונשלם "הם 1 כתוב ונסופו לברכה' צדיץ וכר'צחק
 עולם,. בודא לאל תהלה541
 *זה ס.'ם נסך יין ה' בסיום ובסוט כהתחלתו. חסי פחדיו( )כ"י א'ובב"י
 המעשה ואת  בה, ילכו אשר הדרן להם לדורות לתלטרז שלמה רבינו חנרוהטחנרת
 יעשון,,אשר

 שלמה לרבינו נדה הלכות רשום נדה ובהלכות בהתחלתו, נ4ב  חסר ב'בכ"י
 חתום לטהרינו, טהורים מים עלטו  לורוו  ישראל מקוה ברבוא עד המלות ואחרידל
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 על החולק והתלמוד המלות אחרי שתוף, רן ק"מ סי' בסוף וכן יצחק, ברשלמה
 ונכסו מכבוד. מנעוהו השברם וטן מרוע, יד לההויק לתורתו כבוד שלק אינוזאת,
 תבוא ועליהם ינעם ולטכיהים במעמקיה, יבין שכן וכל תורה של גלויותיהממנו
 בר שלמה רבינו יסוד נשלם כתיב ובסופו יצחק, בר שלמה חשם חוב,ברכת

 ז"ל.יצחק
 ו'ל.' לרש"י האורה מפר ונשלם ,תם בסופו פיים נ'בכ.י
 קצת הפרדס אל באמצע והוסיף בקושפנטינא הפרדם את הסרל בהקדמתנם

 נושן'. ישן קלף על כתוב דל לרשיי האורה ,סמך כתב האורה, מס'דינים
 מדבינו חיים איהות בעל י"ר בסי' במבוא שהבאתי הקדמונים כי תראהנם
 בסמר שהביאו מה ונמצא הריש, נתב תמיד השאו בו, והכל ג'ל, מלוניל הכהןאחין

 ובס' הביא משנה הטניה וכן האורה, בספי הר"ש כתב מפורש כתוב בו והכלהאורה,
 בס' רעפי כתב תמיר הביא הירא הגאון הרב ונם י"ר( סי' )עיין רשיי כתבתאורה

 הנ"ל(, בסי' שרשמתי )כמוהאורה

 סדיו תלמ'ריו אשר ה-בה נמצא ז"ל לרשיי מיוחס הטפר כי אף זאתבכל
 טבוארת פסה ה' 254( )צד פסח ה' וויטרי בטחזור נם שניאה כמו מדרשו,בבית
 דברים  הרבה רשיי נשם והובא דל, צרפה. .צחק בר, שלמה רמנו של מדרשובבזת
 בפרט תלמיריו, יכנהו אשר ,יבר פעמים  הרבה בהאורה  נמצה וה  ובעבורבמחיו,
 ,רבינו שם בהאורה נזכי נם זזל, לרשיי והכונה ,רב" בשם דביים הרבה הובאבחיב
 ובשר חלב ברין קזט סי' האורה ובם'  שלמה. רבינו בערך הב אות  עיין  ו'ל'שלמה
 לרשיי היתר באסור הוא וכן כו', הם מ.נים שני אס בהם לעמור יכול רבי איןהובא
 ובמומו באריכות, קצת זה הובא עינ ס.' צרפת הכמי בתשובת וראיתי ע"ה,סי'
 ג'ל. רשיי של התנו נתן ב-ר 'הידה ר. והוא ניעך שלמה ר' הרב ממי יהודה ר'פיים
 יצהק בר' שלמה לרבינו הלוי יצהק ר' השיב סיח סי' ח"ב האורה בס' הובאנם

 במידכי גם והובא מזפ, סי' ציפת הכמי בתשובת הובא וזה והאיל, הבשך נקורבענין
 וכאות הלוי, יצהק ר' וצ'ל יהודה, בר' יצהק לר' בטעות ומיחסה הנשה גיר פרקריש

 הלף, יצהק פר' ב~אורה כמו לנכון רבא "נ סי' מטמונים ובחמש תמיד סי'היא

 הלוי, יצחק לר' נתייחסה בזי הזב בשבה'לוכן
 טניר, בר' מנחס ר דורו לבן ישרה בר יצחק ר' שט סי' חיב בהאורהועור
 מנחס ר' בערך ייב סי' לעיל עיין ע', סי' ציפת חנמי בתשובת מובאההתשובה

 מכיר.בי'
 הבשר בכף הכהן שמואל ר' זקני לפני שבא מעשה קיי סי' וף'א האורהבס'
 הפסק, שם וחטר האורה, מס' רמ"ז סי' במרדם וכיה חלב, של בקדירהשבחשה

 שבחשו רבי של בביתו היה מע'טה שבא ושם ע"ה, סי' צרפת חכמי בתשובתונמצא
 כו', והקדירה והכף המאכל רבי שהתיר חפסק שם ונמצא חובלת, בכף רותחתקדירתו

 בהאורה. לפנינו נשמםוזה
 לאכול אוסר רבי הובא לי סי' חיא האורהבס'

-wa 

 אהד שלהן על וגבינה

 צרפת חכמי  בתשובת הובא וזה האורה, מס' רמיו סי' בפרדס הובא וכן כו', נשרעם
 יע ע.חסי'

 שנתבשלו  לאחר קפצים רגים רבי לפני הביאו אחת פעם ק'פ ס" האורהבם'
 ס" צרפת חכמי נתשובח הונא וזה כו', רבי והכשירן אהד טמא דג ביניהםשנמצא
 האורה, ספר בשם קמ'נ ס" דעיס תסים בסי והובאעזם,
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 מסי )לא הפרדס כנוף שהם דברים לפעמם בהאורה שהובא תיאהתשונ

 והכא המסיים המאמר סוף עד כף, הדגים בין ושל חלב שומן טיפ בסי' כמוהאורה(
 לשניהם. הי' אחר מקור ואו* רמיו ס" הפרדס מס' הוא הוא,חידוש

 כמו שלו בספרים רעדי פסק אשר ברן משונה האורה שבס' מצינולפעמים
 ביעור על ברישא לבסני לי טבעי בודק וכשומא קריב סי' בפרדס והובא פ'בסי'
 ראשון ובנכי איתא 254( )צד ובמחויו והיתר ובאיסור רשיי, בסידור אבלחמץ,
 על מצא לא אם אבל מברך, אז מצא אם דדוקא, ודעתו חמץ, ביעור על סביךשיוצא
 על אדם כשמברך הנאונים תשובות בשם מביא ריו סי' בשבה4ל אבל יברך,מה

 סי' תשובה שערי הנאשים בתשובת הוא וכן מוצא, אינו אם חושש אינו חמץביעור
 בברדס והובא ק"נ ס" האורה בס' וכן שם. הרעועה הביא וכן נאון, הא. רב בשםפ4ז
 לנסך, ומתכווין  להכעיס ישראל של חביות לתל אבן עהרק נוי האורה, מס' רם'הסי'
 בשם הביא ק"ת סי' דעים בתמים אגל בהנאה, וסותר בשתייה אסור נמך ייןאותו

 מתיר. ה" שרשייהרשבים
 לעיל )עיין מהי"ף הנובעים המלות פי נם מאמרים הרבה בהאזרה תמצאנם

 העתים, מס הנובעים מאמרים בהאורה הובא וכן הר"ף( פאסי, יצחק ר' בערך "בס"
 רשיי אבל רשיי לפני שנים בי נפפר כי אף הר"ף, ספר לפניו הי' לא עוד רש.יובזמן
 תתיק חיא לשנת סמוך ננמר העתים ס' נם ואשכנז, בצרפת נתמיסם ולא ראהולא

 נתפשט אשר עד שמם ועברו לפני, היי לא עוד העתים והספי תתם'ה( נפיר)ורשיי
 צרפת. עד'טספרר

 חתום וגם בעצטו מרש" הם אשר מאמרים הרנה כי אף תראה זהמכל
 משרר נ.כ הוא הפרדס כמו מתלטידיו, טאמרים ניכ נמצאים יצחק ביר שלמהעליהם
 טנילה בתוס' תיאה וגם דל, שמחה רבינו מתלמידו הוא וויטרי ומחזור מתלמידיו,מאחד
 שלא אחד בשביל דאפילו בעצמו פירשו רשיי ותלמידי ודל הביאו ואין דה ע"בכ"ג
 שלא אותן להוציא יכול כבי ששמעו אותו ואפילו ytw על לפיוס הם ישליםשמע
 האורה מ את חיבר אשר הוא מי ולברר האורה. בסי מובאים והדברים כו',שמעו
 צר שכתב וויים, טוהרא'ה החוקר להרב רשיי בתולדות וראיתי כיור. דבר להנידקשה
 נראה השערה ובדרך חברם מי ברור לנו נמסר לא האורה וס' הפרדס ספר : ודל49
 חוברו אשר הנרפס הנדול בפרדס כי האורה, את חבר יש"י תלמיד המכירי נתן ר'מ
 ואחרי מרקמי אהד פסק שהובא קפ'א( )סי' מצאתי והאורה הפידס פסקי יהרובו
 האורה טס' הוא זה ענין וכל רשיי, כרעת שלא רואה. הצעיר נתן תאני כתובכן

 הראב"ן מן לדבר רמז ויום דעמחכר, הוא הצעיר נתן ר' שזה וטשמע שם,כמפורש
 ההוא ענין וכל ד5בירי נתן ר'  והוא ד5כירי' במעיפה טצאת' ,גנן אבל בהלכותשנתב
 והיתר, איסור מס' שניה השערה שם עוד הביא כי מען עכ"ל, הגדול בפרדסנזכר
 ברשימה תראה )כאשר והתר איסור ספר עם הרבה שוה הוא האורה טסטרוח"ב
 מרעיי( כ"י )הוא והיתר איסור סי : שם ודל ההיא השערה נם פה אביא לכןשלי(
 כתזב: הנפ בדין בליקופים ני השערה, לנו יש בזה נם אבל טחברו, נודע לאנ4כ
 דברים קצת וטוסיף להוסיף אם כי באתי דבריהם על לחלוק לא יצחק בר יוסףהנני
 והיתר איסור פ' של המסרר הוא הוא יצחק בר יוסף ר שזה אני וששבנתין,
 קריא ס" כפרדס הדכא כי אם השערה, אל קלע לא כי אוטר אם לי יסלחעב".
 בשם לא הפ-דם ספי מגוף הוא זה הלא כו', לברך שחייב רואה הצעיר נתןואני

 שכתב מה הבנתי ולא הולידם אחד אב ואין לחוד, האורה וס' לחוד ופרדסהאורה,
 טחוברים אינם באמת , והאורה', הפרים פסקי יחדיו בו חוברו אשר הנדפס בפררם,כי
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 ספר אל בכיי, שמצא האורה מס' קצת הוסיף ב~ושפנמינא הפררם את המוש רק.הר
 אינני קריא ס" גי יפה כ11ן לא האזריח טס' זה ענין ,וכל שכתב מה לכןהמרדם,
 אינם קשה ס" סוף עד קע'ה ס" מן אבל האורה מס' רשום קעת סי' על כי האורה,מס'

 בפרדס ונם טכיר ב"ר טנחם ר' של אחיו הוא מכיר בר' נתן ור' האורה. מם'לקוחים
 רימנהם, לאחיו נתן ר' של תשובה נמצא ק'נ ס" ובפרדס מנחם, מני שאלתי הובא קסיוסי'

 ואני רעב כ' ברף וכן אומר, מנחם ואני סע'ר( "פ )רף הפ-דם כלקופי תמצאוכן
 ליהמ שאין כמו לכן אחיך, נתן אני אבל ע"א כ' דף ושם עטי, אחרת רוהמנחם
 נתן'. ,אני מנחם' ,אני לכתוב היו ודרכם נתן, לר' ליחס אין כן מנחם, לר'הטפר

 במעשה מצאתי ,וכן אבל בהי שכתב הראשן מן רמז יש כי שהביא מהגם
 אין מזה גם עכ"ל, הנרול בברדס נזכר ההוא ענין וכל המכירי נתן ר' והואהמכירי'
 לא המרדס, טנוף הוא רצ'ד ס' סוף עוד רפש ס" בפרדס אכלים  ה' ני כללרמז

 עצמו. בפני ספר היה המכירי ומעשההאורור
 ,הנני כתוב הגט בדין בעקופים כי יען והיתר איסור כ"י אדות השניהוהשערה

 וזה ק'כ סי' והיתר איסור בס' הוא ע"כ מהספר הטסדר הוא לכן יצחק' ב"ריוסף
 563 קונץ אקספארד כי עפיי לאור מוציא אם אהדר שני חלק בהאורה נםהובא
 אפפענה"ס דוד הר' טספדי באקספארד המונח בכ"י ווימרי במחזור "וא וכן קנ'ר,בסי'
 בבריפיש הנמצא כ"י עפיי הנדפס וויטרי טחזור טן ומשונה 1100, קובץ והואז"ל,

 את הביא כאשר אקספארד מכ"י שלו ברשימה נייבויער והחכם בלאנדאן,מוזעאום
 שם והובא נפ דין נטצא כי ג"כ הביא ההוא, במי הנטצא כל ויברר הזההקובץ
 באו'ה הובא כאשר והוא כו', באתי דבריהם על לחלוק לא 'צחק בר' יוסףהנני

 ליחס אין כי הקורא יראה מזה לנן הנ"ל, וויפרי ממחזור וונובע מג'ל, בנייובאורה
 : ע"ש "ב אות לעיל דברתי וארותיו יצחק, בר' יוסף לר' והיתר איסורס'

 נשלם א' בכ"י האורה, טסי כ"י הארבעה מן דברתי ז' ו' ה' ד' בסי' לעילין(
 נמצא לא הירא( )כ"י ד' בכ"י נדה, ה' באמצע נשלם ג' ובכ"י נרה, ה' בסוףהספר
 ואחר כשלימות, נדה ה' נמצא טאקספארד 563 קובץ הוא ב' נכ'י רק נדה, ה'בל

 גלם הבאתי לכן האחרים, בב" נמצאים לא אשי ,ינים פסקי הרבה עוד נמצאיםכך
 כי וראיתי ב' במי המובאים הדינים כל הקובץ, סוף עד ואילך, נדה ה' מןבח"ב

 בהערות באךה נמצאים אנה ורשמתי מרש'י, נ"י והיתר איסור בספר נםנמצאים
 אנה נם מחיב, הדינים כל היינו מהם רשיטה נותן אני גם לחיב, ערכתי אשרשלי,

 באו'ה.נטצאים

 ראשון, חלק בהאורה הנטצאים דינימ מפסקי א רשימהקק(

 רב. בהון נהוג דהוה דחסידותא מילי עשרה נם !הביא זריזות בענין אחדיםדברים
 ומשת.ן. באמה אוחז דין א'()סי'
 קרי. בעל דין ב'(בסי'
 ותפילות. ברכות הלכות ג'()סי'
 שלום, נהינת דין ד.()סי'
 קרבנות, דין ה'()סי'
 תפילה. קודם לשהות דין 1.()ם"
 השנטה, דין ז'()סי'
 לצרה. תפלה להקדים דין ח'()ם"
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 באמן. המאריך ט'()סי'
 לדרך. לצאת הקרים דין י'()ם"
 התורה. ברכת דין יא()ס"
 פה, על בתורה לק-ות יב()סי'
 בהכות, מאה דין ינ4)סי"
 אח-ונות, בג' ולא ראשונות בנ' להאריך שלא דין יד()ם"
 בש"ע. פעה דין סו()סי'
 שחרית. התפלל ולא שטעה דין פז(בסי'
 וכהתפלל. ונזכר המתפלל דין יז()פי'
 נדבה. תפלת דין יח()סי'
 שבת. תפלת שכח דין יפ()ם"
 ולקידוש. לקריש להפסיק דין בי()סי'
 וברוך. קדיש דין כא()סי'
 הערדע את רואה לבו דין כב()ס"
 בשיו. על צואה דין כנ()ם"
 רע, ריח דין כד()סי'
 עוברת. צואה דין כה(3סי'
 רנלים. זמי הזיר פי דין כו(*ט'
 כחרם. צואה דין כז()ם"
 עיום. דין כח()סי'
 שטתפללין. צבור מצא דין כפ()ס"
 מפר, שאלת דין ל'()ס"
 הנון. צבור שליח אחר לחזור לא()ס"
 המאחר. חזן דין לב()ס"
 התפללו. ולא שנתאחרו צבור דין לנ()סי'
 שכור, רין לד()ס"
 המברך, ישראל אחי אמן עונין דין לה()סי'
 תבירו. על וסומך ברבר מחויב דין לו()ס"
 שמתפללין. צבור מצא דין לו()סי'
 ידים. נטילת דין לז*()ס"
 ואח-ונים, ראשונים מים דין לח()סי'
 ידיה לחנכיה רין לט()סי'
 נושין. ~0י דין .מ'()ס"
 הכדנים, מלשנעת לנהמא 'דים נשילת דין טא()ט"
 המציא. דין סב()ס"
 היין. ברכת דין סג(אפי'
 דינים, חיבה ועור בקערה צנוטה פת דין מד()ס"
 שוגות. ומ.ני פירות הל' מה()ס"
 ציצית, הל' מו()סי'
 בהמה. כלאי הלי מז()ס"
 הכים. כלאי הל' מח()ס"
 שעטנז. הל' מט()סי'
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 חלה, הל' נ'()ס"
 שנתות. ערב' הל' נא()ם"
 הממנה, ענין נא.()סי'
 עירובין. הל' נב()ם.'
 קידוש. הל' גג()סי'
 גי, דין נר()סי'
 עבדים, שביתת דין נה()סי'
 שבת. ברכות הל' נו()סי'
 שבת, מלטולי הל' גז()ס"
 )יולדת(. ח"ה דין נח()ס"
 שנת. איסורי הל' נט()סי'
 קלורין. דין ס'()סי'
 הריוטות, בשפרי לקוות דין מא()סי'
 ובשמים. הבדלות הל' סב()סי'
 אבל, הל' סג()ס"
 באב, תשעה הל' סר()ס"
 חנוכה. הל' מה()ס"
 פוש.ות. ארבע הל' סו()סי'
 ופורים. מנלה הל' מז()סי'
 פוב. יום הל' סה()ס"
 ה-אש, מלינת דין סט()ס"
 וחמ.שי. שני הל' ע'()סי'
 תענית. הל' עא()סי'
 חדשים, ראשי הל' עב()סי'
 תורה. ספר הל' עג()סי'
 מסח, של פרשיות סדר עד()ס"
 שבועית. של פרשיות סדר עה()ס"
 השנה, ראש של פרשיות סדר עו()סי'
 הכפורים, יום של פרשיות סדר עז()סי'
 סוכה. פרשיות סדר עת()סי'
 המועד, הול הל' עם()סי'
 פסה. הל' פ'()סי'
 כלים, פהרת דין פ'.()ס"
 הגעלה, רין פא()ס"
 כפות, דין פב()סי'
 מתכות, של כלים הנעלת דין פנ()סי'
 מצדע שיטור דין פד()סי'
 בפסח, וצבתו ידי בהן שיוצא דברים פה()סי'
 לישה. דין פו()סי'
 ירקות. דין פו()סי'
 בוסזת, ארבע דין פח(בסי'
 הכוסות, בין לשתות דין פס()סי'
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 בהן. להיות חל לניסן הסמוך ארר .צייה ימים קנו()ם.'
 ו'י, הלוי אהר, לרם נסך "ן בללי קכז()ש'
 הנשי. רני מהגל שני פרק קבה()שי'

 שני. חלק בהאורה הנמצאים דינים מפסקי בז' רשימה'כט(

ן
ש.ו נדההלכותא'
שיז נעלה חתןבשמחתב'
שיה מצוה בעילת בועלהלכהשם
שיט ן. בתולים דםהרואהשם
שם האשה אתהמקדשנ'
ש.. שליח חבייוהעוודהד'
שיזא ברכות שבעבעניןה'
ש"ב ארוסין ביכתבענין1'
שיינ אירוסין ביכת בעניןשאלהז'
 .(שם'ו הם ממנין אבליםאםה'
שט'ז בברכה אמןהעונהפ'
ש"ז אהד בחתןמעשהיי
שיזח לרבימעיצה"א
ש"ט ליבי מעשהעוד"ב
ש"כ והחת.מה הקנין הואכךי'נ
שמא אירוסין בינתהמברך"ד
שם טובלת כשהיאאשהטזו
 .*(א' סמההימזז
נ. חמץהייזז
ג' כל.םטה-ת"ח

ר' ברותחין מנעיליןהסכיניםיזט

ה' כליםפהרתשם

ו' חדש.ם זכוניתכליכ'

ו' כשף  שלכמותכ"א

ה' כסף שלנוסותשם

פ, פלפלים שלריהיםמב

" כלים פבילתברנתנ-נ
שםקוניאמר
י4א הרס שלקדירותמה
הב בצריף דצביעימאניכ"ו

"נ עריבהדיןניו

 בהאותה וחסר המזון ברקת בענין שייר סי' נמצא והיהב באיסור*(

 והיתר. איסור ספר מתחיל בכאן.*1

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



מבוא36

נרןגמיי ן סי' האורהפר
"ר לישהדיןכ"ח
פיו מירות שתי בפסח לשין איןבעניןכ'פ
פיו ככר h1Sדיןל'
"ז מחינהדיןל"א
י'ח *( אפיהדיןליב
 טלית בשרדיןל'נ
 דלף לתוכו שנפל קמחדיןליד
"פ יום מבעור מצה לאכולאסורליה
כ' בביצים לשיןאםל"ו
נ"א בעוף הנמצאתחטהל"ז
כיב תיומהדיןליה
 כ' כירכ"ג חלהדיןל'פ
כו מירסיןדיןמ'
כ'ו בשותפותתנורמיא
כ-ח קידושדיןסיב
כ'פ מרורדיןסיג
ל' ערוךסדרמיד

ל"א **( הסעורהבענין

'ff~לזב טסותארבע
ל"נ הנדהפירוש

ל"ד אפיקומן לאכול רבישכהמ'ו
ל-ה מצותשלששם
ל'1 חובתן ידי אחרים להוציאהבאמ-ה

ל'1 שמוריםליל-
לזח קערהדין

ל'פ שלשה שיהי' צריכיןהקורין
מ' ירקותדין

מ"א הסיבהדין
מזב תבשילין עירובידיןמ"ח

מ,נ ביו'פ תבשילין כמההמבשלמזפ
 מ-המ"ר נליות של פוביס ימיםב'נ'
מזו מחובי( עדין החנונידיןנ"א

מזז פועליםהשנירניב

מ'ח במועד גויםלשכורנ*ג
 נ'מ"פ סוסים פרסותלתקןניד

 סיסי כל באו"ה חסר וכן ג, הערה ל-ב סי' עיין שלם טאמר חטר והיתר גאיטיר*(
 יל-ף ל-ג

 הטעתיק.שהשמיט
 עירובי רין וער .טכאן א' כהוכ אהה מן בהי**(

 תבשיליי
 כסדר,. עשב אצן
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 מוית"ליין האווה"',ןיי-
נ"א ענבים לקיפת8כה
נ-ב בירט מנוי ליקח8ניו
נ"נ שמוד דין8ניז
ניר ביךפ שומ.ן1מח
נ'ה הלל ברכתדין8רפ
י( ר"ח של הזכיר %אפעה8ס'
ניו סעודתו בתוך מים שותה דין8ס"א
ג'ז הגדול שבת  שתקיאטעםןסיב
ניח ימיםחסדתןסיג
נ'פ נפלאות ועושה נדול כיכתיבןסיד
ס' ככר דיןןמיה
שנ **( כהל דיןןש14
מזר לרשזי הלוי  יצחק מרבינו תשונהןט'ז
מזה לרשיי יהורה ב"ר יצחק  מיבינו  תשובהןסיח
ס'ו דורו לבן יהורה ב"י יצחק מס'  תשובהןסיס  מכיר ביר מנחםר'ן
פ,ז י..( באונא מאומה רבי לפני שבא מעשהןע'
מזז תרננולין בענין שאלהןע"א
ס"ת כבי דיןןעיב
ס'פ לב דיןןע"נ
ע' הא. דרב בשעריםןע"ד
ע"א כו' בהמה של לב לצלות שלא מונע רביןע"ה
עזב אחד שלחן על גבינה לאכול מניח רבי איןןעיו  בשר עליושסועדן
 *ע"ב לבו בו שנתבשל היונהבןןעיז

ע"נ בששים בחלבבשרןע"ח
ע"ד בשר בה שנשתרש קערה או קלחתדיןןלס
פ"נ ....( בכפות הלב לאכול אוסררבי8סו

פ"ר חמין ע"י בשר שנשתמשסכיןןפ"א
 .פיד הלוי דור ר' את רבי שאל דבריםשלשהן5יב
ק.ה גוי שחלבו חלבןפ'ג
ק"ו כו' בשר בה שבשלקדירהןפיד
קמיז מלעה דיןן6'ה
עד מי של סכיןןפ"ו

 באו"ה. ליתא"
 תשובח מ"ב ס" גמצא וכן bND בסי. הפעט עוד זגמצא לב דיז מ"א סי' נמצא באו-ה**(

 גרשום. ר'שהטץב
 פ"1. ט" שלאחריו בדיניט זה הובא באי.הא.(
 בהאורה, וליתא בחלב בשר דין ע.ה ס" שם וזמצא פ"ג בם'. שלאחריו בריגים באו"ח הוא*'**(
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 באיסוונמצא ס" האורהגפר
 ס.'והיתר

4 שש

 נוי של בסכיןהשוחטןפ-ו
 סכין של בהודו הסימניםלשחוטןפיה
 מהוברחלבןפ-ם
 ביניהם טמא דג ונמצא שנתבשלו דנים רבי לפניהובאןצ'
 אהד תרנגול רבי לפניהובאןצ'א
 פגום בסכיןהשוחםןציב
 השוק שנתבשלמעשהןצ'נ
 קיבה דיןןבזר
 לפנם טעם נותןדיןןציה
 בפרור שנתבשל כבש של ורגליםראשןצ'ו

 נמלחו לא והרנלים הראשונמלח
 צבידיןןצ'ז
 בעוף הנמצאמחטןצ'ח
 כוליא בלאנוידןצ"פ
 בצק של במולייתא הנמצאין ולבכבדןקי
 דגים דםבעניןןקיא
 יחד לצלותו מהו ובשר בבדןק'ב
 קיוש הנמצאחלבןק*נ
 מפיקתדיןןקזר
 ביין בבגרו שנגענכריק'ה
 חותםדיןק"ו
 לעיר לו ובא שהניחן החביות עלשאלהק.?
 אחד בנוי הי'מעשהקזח
 בחוה"מ חביות ולזפות לאגודמהוקיט
 נוי של תותים סי לשתותאסורק.י
 ימים ג' גוים של כלים לערותצריכיןק"א
 הברזא שהוציאגויקייב
 בחותםייןק"נ
 ותדיןק"ר
 ביין נוימגעקטיו
 טשומד מישראל רבית ליקחאסורקט'ז
 פשתן שלסדיניןקי'ז
 **( כו' ונרהיולדתקי-ה
 זמוןדיןקרם
 בהוה'מ היאש את ולסרוק לחוףסותרק.כ
 העוף נףפיקקנ'א
 בעלה שמתאשהקכ'ב

 כל p'p' לתוך יין ממגה שהוציא שבחביות היין על שאלה צ"ו טיי זה לפני נמצא באו-ה"
J1QVלפנינו. בהאגרה חסר וזה מפגו 
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 ס"ק האורהטפר כרוהיתר ניסוינמצא

י'ם
ק'כ
שם
קכ'א
קשב
קכ,נ
קכ'ר
קשה
קכ'ו
 *קכ'ו

קכ.1

 לנוי משכין נותן ישראלאם
 נטנוסה
 הנפמשפט
 הגטת.קון
 מעוברתכבשה
 מבכית נוי לו שנתן רבי של משכניו באחדמעשה
 כו' שהתפללועשרה
 צבור גו.רת על שעב-עבריין
 כו' ידיו נוטל בתורה לעמוק כשעומד לילההצות
 העומרספירת
 כתיפו על מורכב תינוק שהי' מסומר ק"שבענין

 כוי רבישל
קכיח
קשט

 ננהנ.נ מיס מ.סך ה"תינוק
 שניאור ר' ומנו נדול אדם על רביהעיד

 ברוך בר יהודהב"ר
ק,ל
קל"א
קל"ב
קלוג
קליד
קליה
קליו
קליו
קים
שם
קלית
קליט
קמ"א

 כו' אחת באשה מעשה פקרוןדין

 בחמין או חיים במ.ם רחיצהבענין
 הפסה בימי עיב שלא מי עירובבענין
 צבורנזירות
 שתוףדין

 שירוך בעניןשאלה
 אנל ראשעטיפת
 איומה של נטבענין
 מכתשתדין

 בשבת באגוזן לשחוקבענין
 מועד של בחולו הדיןצרוק
 כוי מילתו לאחר ימים ד' בן נפטר א'פעם
 הללבענין
 נסוךבענין
 הבשר נקיותתיקון
 ידיםגמילת
 יין שמרדין

 ע'ו'צבועת
 נדבשאגוז

 לו ונתתי בשטרות שכותבין מהשאלה
 בהצרי קרקע אמותד.

 בעשיה לק-ות חומשטפר
 תסלת. ואר לומי נוהמן טעםמה

 שח"ן מוכה באדםמעשה
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