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 וברשימת במינכען, ז"ל מערצבאכער אברהם מוהר"ר הנכבד הגביר של הממריםבאוצר יי בכתב נמצא הי' ז"ל לרשיי המיוחס הזה הספר והיתר", .איסור יד כתבכ(

 6 קובץ כ"י ספרי בין הביא ז,ל, יאנינאוויץ נטע רמאל מו'ה מהיה"ג אנרהם',אהל
 וענינים והל'צה גטין ודיני ה'טנה כל והי נדה והלכות לרשיי וה.תר איסור ;וז.ל
 )ופיק הגאון הפני בן שמואל מ-בינו סיכות ושערי דורו וחכמי יש" ותשונתשונים
 מערצבאכער דרי המהולל החכם בנו מאת ובקשתי עכ"ל. 4 ר' שנת בערך נכתבשירה(
 וכל ברוך, זכרו 'הי הכ" אלי ושלח שאלתי למלאות ויואל הכ" אלי לשלוחז.ל
 העתקה לי ועשית' בפראנקפורט, הספ-.ם באוצר כעת הנם מהנ"ל והספריםהכ"י
 וביאשו דם.ם וחצי צ'ז מכיל הכ"י שכ"ט, במספר המכילים סימנים ורשמתי הזהמהכי
 מבוארות פסח ,ה' והתחלתו פסה בה' ומתחיל ז"ל, לרשיי וה'תר איסור הלכותכתוב
 ימוט והיש-  איסור ,נשלם כתוב ובסוף זצ.ל. יצחק בר  שלמה רבית של מדריטומבית
  שפמענה'ים  ה-ר  ברשימת ת"ל: רשיי בתוצרות  שהיבא  ומה נ"ע., יצהל בר  שלמהרבנו
 באמת עכ"ל, קלף על אחד תפלותבכיך סדור עם רש.' ממי והיתר א.מור פסקי כ"יהובא
 מסם-י  באקספארר בעת  הנמצא ורטרי  למחוור  ברשימה הכוונה רק הוא, כןלא

 הנרפט 11'מ-י מחזור מן ומשונה 1100 קוברן והוא ז"ל אמפענהיים דוד ה"רהנאון
 מוזיאום נבריט.ש הנמצא כ.י עם"י תרגיז( - תימ"ט )בערלין נרדמים מקיצי חברתע"

 וכן ל הנ לאנדאן בקובץ נמצא שלא מה היכה ונמצא הרשדל, ניר והי'בלאנדאן
 לקוטי בתר לקוטי במאמר בערלינר הר' מהר"א ההוקר הרב הע"ר כאשרלהיפך,
 שלו רש"י בתולדות וויים מוהרא'ה ההוקי הרב כתב נכין ולא הנדפם, וויטריבמחזור
 הי'ר הגאון בקוטן יד בכתנ נמצא לרש.י המיוחס והיתי איסור שהגיפי 67()צד

 למחזור הכוונה באמת אולם עכ"ל, שלו רשיי בתולדות צונץ כתב כןשפפעגה"ם
 לעיל, שהבאת' כמו והיתר באיסור דינים פסק'וויטרי

 כולו נמעט לקוה הוא כי מצאתי והיתר טאיסור בהנ"' עיני שמתי באשרוהנה
 אחר ובסדר ya~-סוגיא, והבל סדרים, בלי אותו סדר המסדר רק וויטרי, מהזורמן

 מה'וו מן משונה אשר באקסמארד הנמצא וויטר. המהזור מן לקוח הוא ואול'ממה'וו,
 נמצאים זה ובעבור בנדמע, נמצאים לא אשר דינים ופסקי טאמרם שם ונמצאיםהנדפס,

 נמצא באךה והנה הנדפם, במה"11 נמצאים לא אשר מאמתם הרנה והיתי באיסוינם
 כי באתי דבר.הם על לחלוק יא יצחק בר' יוסף ,הנני : שהביא גט בדין ק'כבסי'
 שתראה כמו באקספארד הנמצא בנוסח וויטרי מהזור מן נובע זה וגם להוסיף'אם

 בשי הנמצא כל ומברר מהיוי שהוא  00ון הקובץ את הביא באשר נייבויערברשימת
 על לחלוק לא יצחק בי'  יוסף הנני שם: והובא נט דין  נמצא כ. ג"כ הביאהוה

 בי'  יוסף הר' ואורית במהיו היא כאשר הביא הוה  המסרר לבן באה',רבריהם
 ארות.וי  שהעירותי מה י"ב בסי' לעילתמצא יצתי

  שערי כמו הספר אל  המסרר  היסיף אשי  וונטרסיס נמצאים היה ירבכתב
 וקונטרס שטרות, תיקון גס שערים, '"ב מכיל .( ז"ל חפני בן  שמואל  לרבעוברכות
 הקוראים לפני ארשום והגה מתיבתא. ריש יהודאי רב עשה אשר קצובות הלנותמן

 במה'1: שיבושים איזה לתקן ויש הנדפס וויטרי במחזור נמצאים חם אנההמאמרים

 ברכת שערי :חיבור גאל חפ:. בן שמואל חר' הבאתי ט( )רף השלם הלקט לשבלי בהקרמה*(
 שהשמחה על ע"א סי' כ"י ובח"כ ח' סי' טריפה בה' קשה, וטי' ק"מ קאט ס" הלקפ בשבלי"ובא

 במחלרת הרכבי רר' מהר.א ה;ר!ל החכם הרס יר'רי ,רעת טעם בטוב שכתב מה אר!תיו ועיניבמעצו,

 לראש!נ,מ.וכרזן
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 ליתא תוספות( )ר'ל ת' עליהם רשום אשר הנדפס במחויו ההוספות וכל הזה, כיילפ,י
 אקספאיד, טי במחו'ו נמצאים לא נםבאךה,

 יצחק בר' שלמה רנ'נו של מררשו מכית מבוארות פסח ,הלכות מתחילהמי
 הוא כן הנר לאור החמץ את בורקין עשר לארבעה אור התהלתו א'( )ם"זצ"ל*
 יבינו ,טל מדרשו מבית מבוא-ות פסח ,הלכית שם ורשום 254, צר ווידוייבמחזור
 ,הלכות הביא ר"1 סי' ה'טלם הלקם 'טבלי בעל והרב ז.ל, צרפתי יצחק ברשלמה
 הם פסח בענין  האורה מס' בכ" המובאים  הוינים וגל זצ'ל' שלמה רביט יטלפסח
 לן .דסתם הובא וכמחזו יטם, במהרו הוא חמין, שריפת רין ב'( )סי' במהיו:לפנינו
 הריט.ה, תיקן וכן ע'ב, ליג שם יהוא דתמויה וציל דכריתות, בחרא בפ' כוותיהתנא
 שם במהו.ו הוא כלים, מהרת ג'( )סי' השעות: עם זה העתיק אויה מן בכייונם
 רב ראמי שורה' הסי ראשון ובכלי ברותחין מנעילין אך המלות ואחרי 255(,לצד
 המעתיק והשמים ראשון-, ובכלי ברותחין מנעילין פארור 1AY יהושע דרב בריההונא
 סי' בפרדם גם מובאים הנעלה דיני אלו, ודינים ראשון, בכלי עד ראשון בכלימן

 256(, )צד במהו.ו הוא קערות, טהרות סכין, מהרת וה'( ד' )סי' ע"ש: וקכ'הקכ'ר
 עלתה לא נגעל שלא זמן כל נמי ,והכי באו"ה נוסף מהר שיתבטל כדי המלותואחרי
 צריך אין שלן כשהוא אבל המין, בו שנשתמש הנוי מן כשהסנין וה'מ טבילה,לו

 ז' ום" זכונית, כלי דין ו'( )סי' ; קכ'ד ס" בפרדס גם ליתא וזה געול., אלאטבילה
 שיניהם המלות אחרי ובאו.ה שם, במחמו הוא כסף, של כוסות כסף, של כפותוח'

 ואחר קכ'ה, סי' בפררם נם לנכון וכיה כזבינתא', לשקועי שדעתיה ,ואחר נשמטהנוי,
 מבילה צריכין הם ונתכין הואיל זכונית ,ונלי באתה נשמט טבילה וצריכיןהסיום
 של ריחים דין סי( )סי' 1 'סם בפרדס ליתא וכן מבילה', בעי לאו yy ושל חרםושל

 מאני י'ב( )סי' הרם, של קדירות "א( )סי' כלים, טבילת ברכת י'( )סי'פלפלין,
 257( )צד שם ובמחתו ; במחתו נמצאים נלכ עריבה דין "נ( )סי' בצריף,דצביעי
 הפסח, אחי בה להשתמש מותר ,ואז נוסף: בסיעופו, כפל לאו ואם המלותאחרי
 ליתא וזה קשה', חימוצו אימורא ביה משהי דקא דכיון אסור, עצמו במסחאבל

 ההוספות וכל *( לוי. בר ידידיה לרב ר"ת השיב תוספות שם במתחו נמצא גםבארה,
 )סי' : באו'ה ליתא וכן אקספארר כ"י במחויו נמצאים אינם הנדפס במחרוהנמצאים

 בשם רי*ב .סי' בשבה*ל והובא 258, צר במחרו הוא שלו, במים לישה דין"ד(
 סי' שבה'ל ובעל ק"ל, ט" ובמרדם שם, במחויו הוא לישה, דין מ"1( )סי'רשיי:
 259( )צד במח'וו נמצא האיפה, עשירית וזהו המלות ואחרי רש"י, בשם זה הביארחב

 בחלה, חייבין ועוד קמח רבעים חמשת דשבת בפיק לה ומייתי בבחירתאוכדתנן
 כוי nDD של מרה הובא ואחיכ  פחות; לש ואם תוספות( )ר"ל % שמ כתובואח"כ
 מתחיל מכאן כי  בבחירתא,  וכרנונן על ת'  האות להציג יש תופפות כאן ערומפיים
 כבר שלוותה אשה דין ט.ז( לסי' : ובשבה,ל ובפרדס והיתר באיסור וליתאההוספה,
 הוא טחינה, דין י"ז( )מי' : ק"מ סי' בפרדם והובא 259, צר במחךו הואמחבירתה,
 בשם זה הביא ריי סי' שבה'ל ובעל קציי, בסי' גם ק"מ סי' בפרדס והובא שם,במחויו

- -
 כסו ומנו, גדולי עם ונתן נשא אשר מנירנבורג ישראל בר 'רידיה ר, ואיננו ר.ת, בנמן הי'*(

 למח"וו במבוא הרשה שהביא מה ועיין 948, החיים אור עיין הרא"ש, (ov ברוך, בר מהרשעם
 במאה חי ברוך בר וטהר"פ שמואל. ב"ר 'דשיה ר' עם לוי ב.ר ירידיה ר' את 'הר שערב 25.צר

 עד לקמרה נתן ולא נ"נ, שנת אייר י.נ ושפר בתפיסה נתפס ט"ו ת"א ובשנת הששי טאלףהראשינה
 1"ל. ב"ב מהר.ם של תלמידו חי' והרא"ש ס"וי שנת איירד'
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 ממלא אדם נוים של בציקות מר דאמר המלות ואחרי זצ"ל, שלמה רנינו של פסחה'

 במים נילושו שלא ואע"פ הוספה נאויה נמצא 260(, צד במחויו )וכיה מהןכריסו
 לישראל ואפילו קנסא, ומשוס בישראל ה'ם אסור, ולש עבר דאמרינן ואע'נשלנו,
 בזה איתעבר לא בבציקות אבל עבר, דהיינו במזיד איסויא ביה דאתעבד משוםאחר

 עמו ישראל שהיי כנון גוים של בציקות מפרש ז"ל ניאות יצחק ר' הרב אבלאיסורא,
 כזית שיאכל ובלבד ק"מ וסי' קכ'ז סי' ובפרדס וויטיי, במחזור כמו הוא ואח'ככו',
 מן אקספארד בב" כן הוא ואולי לפנינו, במחו.ו ליתא וההוספה כו', באחרונהחצה
 מתלמידיו, ולא מרשיי הובא לא ניאות יצחק רבינו כי במחויו, הוסיפו אשרמחתו,
 : מהסמרךים ידע לא ורשיי בספרד הי אבל תתמ'ט, ד"א ונפטר רש'י, בזמן הי כיאף
 והובא 260 צד במה,וו הוא בשבת באחר להיות שהל פסח מצה אפית דין י.ח()סי'

 והאוכל המסיים "ט מי' אחר והנה רשיי, בשם רי'נ סי' ובשבה"ל קכ'ט, ט"בפרדס
 במחו"ו כיה ירושלמי, בתלמוד ולוקה, חמיו בבית ארוסתו על בא כאילו בע"פמצח
 והוא ר'.ג, ס" בשבה,ל הובא וכן קכ"ט, סי' בפרדס הוא וכן כ'( סי' 260)צד

 כ"א סי' 261( )צר במחויו נמצא הזה הסיום ואחר היא, ע"פ פרק פסחיםבירושלמי
 סי' מע"ש, מצה אופין ר"ג סי' חמץ. ביעור קודם ל.שה דין כיב ס" צלי, בשרדין
 בימים מורסין עשיית ב"ו מי' רלף, לתוכו שנפל קמח מה מ" בפסח, יבש בשרכיר

 סי' הפסה, קודם בים לפרש שמבקש מי כ"ח סי' בלע'ז. אנפזיר דין ק"ז סי'טובים,
 בשותפות, תנור דין ל"א סי' מכינין, הנשר דין ל' סי' יין, אלא בע"פ לשתות אסורכ"מ
 עומי, מרת דין ל"ד ס" מצות, לש עבד דין ל'נ דין בפושריי. לשין אין ל'בסי'
 תרומה ברכת ליה ס" קל'א. סי' בפררס גם הוא 264(, )צד אוד'עך התיומה ועלומן
 היאך פסח של יו"ט ל.ו סי' ריזב, ס" בשבה'ל והובא קל'א סי' בפרדס נםהובא
 ליח סי' יצחקי. בר ,שלמה שם והתום הפריש ולא ושכה אסה ל"ז סי' תרומה.יפריש
 דין מ' ס" עיסה. בעודה תרומה והפייש שכה דין ל"מ ס" להלתה, אשהשדדת
 מצות למילש אסור ם'ב סי' במסח, השוק טן קמח ליקה מ"א סי' עצם. כליטהרת
 איסור מן בכ"י חסרים מ.ב, סי' סוף עד טס סי' מן הללו הדינים כל ביין, טוהשל

 אחר קמיט סי' בפרדס תראה וכן אקספארד כ"י כמחדו ג"כ נמצאים לא ואוליוהיתי,
 את שאלו מתחיל 260( )צד כ' מ" סוף במהו.ו )שהוא ירושלמ" ,בתלמודשסיים
 כ' סי' מתחיל מזה אשר מ"ג, סי' במחויו והוא בפסח, בביצים ללוש מותר אםרבי

 בעל לפני גם הרינים אלה היו כי יניאה רי"ר, סי' בשבה'ל  הובא וגן והיתר,באיסור
 סי' בשבה'ל הובא מח ס" רפיו, ס" בשבהיל  הובא  מורסן, עשיית נ.ו סי'שבה'ל,
 ההם המאמרים כל ואחרי רמ.ז, ס" בשבה"ל הובא רבי את שאלו ל"א סי'רי'ג,

 סי' במחרו הוא בפסח, בעוף הנמצאת הטה כ'א סי' אחה מן בכיי הובאשרשפתי
 תם(, רבינו )הכונה ת' רבינו והוסיף כתוב ובמהות קלש, סי' ובפרדס 269(, )צדסיד
 אשר המל בסימנים במהויו ונמצאים סדר בלי מאמרים אדה מן בכ"י נמצאים זהואחר
 במחאו הוא אוריעך, התרומה ועל המתחיל תרומה דין כיב ס" כמו ממקומם,נשמטו
 במחדו הוא חלב, דין כינ סי' קל.א, סי' בפרדס והובא 264(, כצד 4דסי'
 הוא ב'1.ש, עיסה ולש הוא פסח של יו"ט ואם ניד סי' קל.א. סי' ובפרדס ל-ה,סי'

 הוא ממנה, המייש ולא שכה העיסה אפיית בשעת ואם כיה סי' 14, סי'במחוט
 סו סי' במהרו הוא מורסין, דין נ.ו סי' יצחק.. בר ,שלמה וחתום ל"ז, סי'במחרו
 הוא קידוש דין כ"ח סי' ל"א, סי' בסחו.1 הוא בשותפות תנור דין כ"ז סי' 262(,)צד

 במחויו הוא מרור דין כ"ט סי' קל'א. סי' בפרדס י27 270(, )צד מ"ח סי'במחו'ו
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 שעה כל בש' ותיל פסחים, ערבי בם' בפעות חוכא ובכיי שם, בפרדס וחובא מזפס"
 ליתא זה  ואחר קל-א, ס" ובפרדס שם במחויו נס הוא הזה והטעות ע"א[ ליםלרף
 בכ"י נמצא ואזיכ סיד. סי' עד נ' סי' מן במחיו המובאים הדינים כל איה מןבכיי
 281( )צר ס"ה ס" במחרו והוא שלמה,, רבינו שסדר ערוך ,סדר ורשום וע"א ל'סי'

 אחה מן ובכ"י יצ,4, יצחק ב.ר שלמה רבינו שסידר ערוך ,סדר במחרו שםורשום
 דברי והוא כסדר', כתוב אינו תבשירין ערובי דין וער ,מכאן המאמר בסוףכתוב

 נאולה של לשונות ארבע ננגד חכם.ם תקע הללו כוסות ארבע ליב ס"המעתיק.
 פסח. של אנדה פירותיי הן אלו מתחיל ל'נ סי' 285(. )צר ע"ג סי' במהויו הואכו',

 נשתנה מה מן מתהיל במחויו ההתחלה, חסר אחה מן ובכ"י 292 צד במחדונמצא
 בל"י  ,דיא הובא 293  צר  ובמחו-ו שנה,  שבעים כבן אני הרי מן אחה מןובנ.י

 אחר מפשירין אין הפסח כהלכות לו אמור אתה ואף ה"נ דבר, של בללואפיקומן
 ונמצא אחה, מן בכיי ליתא וזה *( רומיי איש קלונימום ר' מפי ואין, גרסען ולאהפסה
 קלונימוס ר' .פירש שם כתוב שלפתו ובמאמר עיא(, מז )דף קל"ב סי' בפרדסנם
 מאמר נמצא הוא דברים ריבוי לפיכך הסיום אחר 293( )צד במתחו והנה רום".איש
 מלאכי מהם רבבות אלפ' תשעים עמו ירדו העולמים רבון כשירר חכמים ,אמרואגדה
 נדול ובמורא מן ומתחיל אחה מן בכיי ליתא וזה במצרים, נקמה ואעשה ער כו'אש
 על בעבותים חנ אסרו בכיי נמצא ואח'כ 294( )צד במח'וו כמו שם, היינו עדייןעד

 ומה לפנינו, במחרו נמצא לא וזה כו', זה מקרא נאמר מצרים בפסח המזבחקרנות
 אומרים יש והביא נשמת הוא שא[ קי'ח נרף בפסחים ששנינו השיר בכ"י שםשהובא

 הרהינ ותיקן משובש המאמר ובמתחו 283( )צר ס'ו סי' במהויו הוא זה יסדו,מ'
 ולשאול היה הכ"י כי כ"י והיתר איסור עפ"י המתחו דברי את ה' בהערה שםהרש-ה
 ולא רבי שכח אחת פעם לזר ס" בכי .זה ואחי מערצבאבער. ד.ר החכם מאתאצלו
 כתב והביא רייח סי' הלקם בשבלי הובא וכן ז"ל, שלמה רבינו נוהג וכן עד286( )צי עיד סי' במחחו הוא כוי, המזון ברכת קורם סעודתו אחר באחרונה מצהאכל
 אפיקוטן מצת אכל ולא רבי שכה אחת פעם שמידר פסח בהלכות זצ"ל שלמהרבינו
 במחדו הוא כו', המוציא לברכת אחת מנרך מצות והשלש ליה סי' כו'. מעורתואחר
 בר' יעקב ר' צ"ל אמו, משום הזקן יעקב ר' לי אמר וכן וננ'י 271(, )צר מנסי'
 עד חובתן, ירי אחרים להוציא הבא לזו ס" שם. במחויו לנכון שהוא כמו הזקןיקר
 בשבת להיות שחל שמורים ליל ליו סי' 282-263(. )צד ס"ו סי' במחוזו הואמופו
 לפניו ומביאין ליה סי' 283(. )צר סיח ס" במחויו הוא הנוח, מנסי דהוי עדכו',

 עמרם רב פי' וכן ובטהרו 284(, )צד מ"פ ס" במחויו הוא מצות, שלש ובהקערה
 לתקן יש לירקות מן הזרות והמלות באו'ה, ליתא יקוש, לא ידיו נטל אם עדנאון.

 יקר בר יעקב רב"ט פטירת לאחר לנרטיישא טרוטי עא החטישי לאלף התשיעי בטאה ח'ק
 רבינו השונים בתשובת לדבריהם טסך טצאתי הקטן ואני וטל רע"ה סי, ח-ב באות שהובא בסו!-ל

 לאחר גרטיישא למרינת כבואו שבתי הבנא בן רום' איש הזקן קלוניסום ורבגא יהודה, בראלעזר
 שכבר טכתב "ראה שרש ערות הותם והוציא 1ה דבר טמנו שאלו !.ל יקר ב"ר יעקכ רבינופטירת
 טפר שחיבר נאון נחן רב טרנא רבנא טן הימחקי שלטה סר שאל בו וכתב רומי כמתא שאילהנשאל
 והובא 1*ל מרסא קלוניטום רבינו מלפני 1.ל יעקב ר, הרב שאל רס"ר סי' ובשבה"ל כו' ערוךהנקרא
 וקן ניול חכם לשם שבא טנרטיישא מכתב אלי בא עתה נם והב" אס ד-ה ע"ב ע"ד ביצהברש"י
 רבית ואף רע"ג ס* בפרדם הובא וב! כף השים בכל ובקי קלתיטוט ר' ושמו רומא טן םויושב

 ע"א. ט.ה עירוכין תום' ועיין נפ, בלא פוטרה נ"ע טרוטיקלונימום
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 ע' מי' במחויו הוא כר, nw~w שיש צריכין והקורין ל"ט סי' מחףו. עפ"יבארה
 שהידים מפמ עד באין יבהן מפמ מן וחסר שורות, איזה חסרים ובכיי 284(רצד

 מי' במחו.ו הוא בפסח, בהן יוצא שאדם ירקות ואלו מ' סי' הסופר. שהשמיטעסקניות
 במחרו הוא סופי, עד כו' מרור באכילת הסיבה צריך ואינו מזא סי' 285(, )צדע"א
 עירובי דין מ"ב סי' וארוך'. קצר הפסח סדר ,סליק וסיים ובכ"י 285( )צד ע"בסי'

 מ"נ סי' 287(. )צד ע'ו סי' במחפו הוא כו', טובים 'D'D שאר או פסחתבשילין
 טובים ימים שני מיד סי' 287(, )צד ע"ז סי' במחויו הוא ביו"ט, תבשילין רובהמבשל
 ועוד לזה, מותר לזה האסור מיה סי' 287(. )צד עזה ס" במחויו הוא נליות,של

 במהוד הוא מחובר, דין מ'ו סי' 287(. )צד עיט מי' במחויו הוא בעירובין,דנרסינן

 והסיום 288( )צד פ"א סי' במחרו הוא פועלים, השכיר דין מ*ז ס" 288( )צר פ'ס"
 פועלים לשכור מיה סי' באו'ה. הסר כו', זושרא מר ואמרינן הסימן בסוףבמחרו
 וגה יהודהי בר' .יצחק סיים ובטחךו 289( )צד פ'ב סי' במחויו הוא במועד,בתחלה
 יצחק ר' של שאילות תשובות אלו ומתחיל קצב סי' בפירם הובא זה וכל באייהחסר
 סי' בפרדס והובא 289(, )צד פיה סי' במחויו הוא פרסות, לתקן מ"ט סי' יהורה.בר'
 לחוף פ"ר סי' מן הדין ליתא בפרדס וגם באפה, נשמטו במחויו, ופיד פ"נ ס"קנ'ב.
 לכ והובא 289( )צד פ' סי' במחויו הוא לכובס, כלים ליחן נ' ס" במוער.ראשו
 תקפ,ח[ נסי' הישר בספר בדבר והאריך וסיים כו', מתיר ומת נוסף ובמחויו שם.בפרדם
 ענבים לקימת מא סי' במחויו. הוספה והיא בפרדס ליתא וכן באדה, ליתאוזה

 סי' נשמם ובכ"י קג"ב, סי' סוף כפרדם והובא 289(, )צד פיה סי' במחויו הואבמוער,
 במחויו הוא בירט, מנוי ליקח נ"ב סי' במחויו, הוספה היא ובוודאי במחויו, הנמצאפ"נ
 הובא רמיד ס.' בשבה'ל וכן יהודה., בר' ,יצחק הסיום ושם 290(, )צד פיטסי'

 יצחק ר' מתחיל שפוד דין אחריו של בדץ ובארה יהודה, ב"ר יצחק ר' בשםהשאלה
 במחות הוא שפוד, דין מובא נ'ג ס" שלפניה. התשובה מסוף נשמט וזה יהודהבר'
 לכתשן מותיין טעמן שמפינין תבלין ,כל בסופו נמצא ובאו'ה 290(, )צד צ'סי'

 כנוןבירט
 שוטיי

 וזה טעמן', מם'נין שאינן פלמליל כנון ואסורין טעמן מפיגזן שהן
 ובאו-ה 290(, )צד צ,א סי' במחויו הוא ביו.ם, ושומין מתה"ל ניר ס" במחויו,ליתא
  לנרך  אמור  ביחיד הלל הלל, ברכת נ"ה מה שם,  במתויו לנכון ונמצא קטוע,המאמר
 הוא כיחידים, הן הרי עד כו' ההלל את בהן גומיין שאין בימים ולאחריו לפניועליו

 ובהערות רכיו ס" במחות ועיין כיב, סי' בפריס והובא 206(, )צד רמ"א ס"במהוי
 סעירתו, בתוך מים שותה דין ניו ס" קע'ד, סי' שבה,ל ועיין י', סי' הרשיההרה'נ
 דברי שהביא קמ,נ ס" שבה,ל ועיין 39 צד וע"ש 29( )צר מד סי' במחויוהוא
 דמם סי' נסחו,ז דכא הנדזל, שנת הפסח שלפני שבת נקרא למה שעם מז סי'רשיי.
 ובפרדס שם, במהוד גם הוא כן ניע, אברהם ר' מפי בכ"י שים )וכאשר 222()צד
 בשבה'ל הובא וכן הז, סי' בפרדס והובא נ"ע( אברהם רבי מפי צ"ל נ"ע רביממי
 והנה נו', הפסה שלפני שנת זצ"ל שלמה רבינו שהיבר בפרדס מצאתי וז"ל ר"הס"

 במחויו, ליתא וזה הגר', מארץ יצחק רבינו אהד קצין דרש ,ובן נתוב שםבפרדס
 הכתוב המאמר כל שם וחובא הגר בארץ יומקונטו יצחק ר' והוא שם, בשבה.לוהובא
 הובא ושם 82( )צר קינ סי' במחו.ו הוא הימים, חמדת על פי' רה סי'בפרדס,
 ומה ע"ב( ח' )דף נ' מי' בפררם ועיין ע.ו, ס" סוף בשבה"ל גם והובאבאריכות,
 למחוק יש ,אומר מלת מתקן, היה בהונן צבור שליח אומר מאיר ורבי שםשהובא
 שם ובשבה'ל מתקן, היה כהונן צבור שליח מאיר ר' והכוונה במחויו, לנכוןונאמר
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 צבור, שליח כמו הוא נאמן וציר כך, הדבר מתקן ה.ה דל נאמן ציר טאיר וריהובא
 וסיים לעשות ומפליא קבעו כן ועל כו' נפלאות hW1y1 אתה נדול בי כתיב נ"טסי'
 במהרו כן נמצא ובוודאי לפנינו במחויו מזה זכר אין עזריאל, ר' מפי שמעתיוכך
 זצ"ל שלמה רבינו בשם טצאתי ודל נ' סי' בשבה.ל הובא ומצאתי אקספארד, ידכתב
 הביא לא עזריאל', ר' מפי שמעתי ,כך הסיום אבל כו' נמלאות ועושה אתה נדוףכי

 ס' ברכות בתוס' ועיין ג', אות פ"א בב"ר הוא ובשבהזל באתה שהובא ב"רוהמדרש
 ס' סי' לעשות: ומפליא על מביר המדרש ניב שהביאו לעשית וטפליא ד"הע"ב

 מהלכות כן לא ווימרי, ממחזור נובע אשר ראשון מחלק משונה הוא והתר אסורהלכות
 משונה הוא אשר אקספאיד כ"י וויטרי מחזור עשי מסודר הוא ואולי והיתראסור

 נמצאים אינם אשר דברים הרבה )במחדו( שם ונמצאים לאנדאן( כ"י )עפ"יטהנדפס
 חתיכות Dy שנתבשל דבוק כבד בכ"י לפנינו מתחיל והיתר אסור והלכותלפנינו,
 ליתא, וויפרי ובמחזור כו', בשלו בין צלאו בין והלב לב, דין הובא ס"א סי'הרבה.
 נאשר טצאתי רק אחר, בסגנון והיתר איסור הלכות נמצא 758( )צד במחמוושם
 רטנ סי' ווארשוי ודפס ע"א ליב דף קושט' )דפוס במרדם נמצא כ"י באתההובא
 נמצאים בפ-דם ושם כבד דין ואח.כ הלב דין בתחלה הסדר מהופך ושםורכ'ד(
 ב'ר שלמה לר' צדוק ביר נרשום ר' שהשיב תשובות סיב סי' בלשון, קטניםשינויים
 והכי והסיום בשר של חתיכות שאר עם בקרירה שנתבשל הלב השאלה עלאליעזר
 דברתי להלן ועיין בפרדם ולא במהחו נמצא לא וזה הקיוש, יצחק ר' רבינופירש
 ז.ל. צדוק ב'ר גרשום ה'ראדות

 סיד ס.' כחל, דין ס,ג סי' כיי, והיתר באיסור המובאים דינים פסקיואלה
 ס"ה סי' וח"ה, בהמה נקור על יצחק כר סולמה לרבינו הלוי יצהק מריתשובה
 ס'ו סי' והאיל, הצבי נקור על יצחק בר שלמה לרבינ; יהורה ב'ר יצחק סי'תשובה
 דין ס'1 סי' ריאה, ברין מכיר ב"ר מנחם ר' רודו לבן יהודה ב'ר יצהק מריתשובה
 נשעיים נ"ע יהורה ב'ר יצחק ר' ע' סי' לב, דין ס"ט סי' כבר, דין שח ס"תרנגולין,

 סי' בחלב, בשר רין עינ מי' נבינה, רין ע"ב מי' כבר, לצלות ע"א סי' האי,הרב
 קמ'נ סי' רעים תמים )בם' קטנים, רפם ע"ו ס" ובשר, חלב ע-ה סי' קלהת' דיזע"ד
 ת-נגול, דין ע"ז סי' ע"ז(, סי' צרפת הכמי השונות ועיין האורה ס' בשם זההביא
 פעם נותן דין שא סי' קיבה, דין מ' מי' מבושל, שוק עיט סי' פנום, סכין ע"חסי'

 הונא פיה סי' סכין, דין פ"ר סי' כפות, רין פ'ג סי' ורגלים, ראש פ'ב סי'לפגם,
 ראשון ביו'פ גוים שצדין דנים וכן ראשון, ביחם שנצר צבי בדין הגאוניםתשובת
 לאונא, אומר דין פיז סי' בעוף, הנמצא מחט דין פיו( )ם" שני, ביו"פ לאוכלןמותרין
 נוי צ.א ס" נוים, כלי דין צי סי' תותים, מי פיט :ס" כוליא, בלא טלה דין פיחפי'

 מנע ציד ס" נח, דין צ'ג סי' אחר, בחותם יין דין צ'ב סי' החביות, מן הברזאשהוציא
 aSw בייל וננעובבנרו ישראל של יימ מצד עובר שה" נכרי שאלה ציה סי' ביין,נוי

 שאלה צ'ז סי' סועד, של בחולו חביות לזמות צ'1* סי' חביות, רין צ"ו סי'בכוונה,
 רבית דין צ,פ סי' אחר, בשפור יחד לצלותם טאי ובשר כנר צ'ח ס" דגים, דםבדין
 שליח ק"ג סי' קטן, עצם ק"ב סי' דעת, מטוש קיא סי' ציצית, רין ק' סי' נוי, ידעל

 ק"ז סי' קרירה, דין ק"ו ס" נוי, שחלבו חלב ק"ה סי' גוי, של סכין קיד סי'צבור,
 סי' הקיבה, בעזר wt~p חלב דין ק.פ ס" סכין, של חורו ק'ח ס" סי, בסכיןהשוחט
 ק"ג סי' בקדירה, שבשלו לינביל דין ק"ב סי' בשר, דון קי"א סי' מפרקת, דיןקיי
 את הקורא קט'ז סי' הראש, -את לחוף דין קטיו ס" זמון, דין ק"ר סי' יולדת,דין
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שם*
 ת"ב דין ק"ז סי' 213(, צד רמ"ז ס" במתחו )הובא כסית וכורך קורא בצבורהממלה
 נעלה  שמת אשה רין  קייה סי' 228(, צד רמ'? סי'  מהיו )עיין במגיש להיותשהל
 ואחר הנט נוסה הובא בתהלה נט, דין ק'כ סי' משכון, דין ק"פ סי' מעוברת,והניחה
 באתי דבריהם על לחלוק לא יצחק ב"י יוסף הנני כתוב וישראל משה כרתהסיום
 לכתוב לא שם והמום אורותיו( להלן )עיין כו', שרטוט צריך נט להוסיף, אםבי
 הובא קכ'א ש' ר"ה, בשמ 782 צר תקמ'א סי' במהרו נם הוא וגו', ודן אלאודין
 מעוברת כנשה דיז קכ'ב סי' גאון( יהודאי רב )הוא יהורה רב מר מפי הגטתיקון
 כו', מבכרת נוי לו שנתן רבי של משכניו באחר הי' מעשה קכ.ג ס" בכור,חשש

 למנין להטנות 'כולים אם וקרושה ברכו כלם ושמעו שהתפללו עשרה קכירסי'
 בתורה לעמוק קמו סי' צבור, גזרת על שעבר עבריין דין קכ'ה סי'אחר,
 שהיה דברים איזה מסופר וקב"ה קמז סי' העומר, ספירת דין קכיו* סי' לילה,חצות
 בנך יהודה בר' שניאור ר' גדול ארם על רבי העיד הובא קכ'ט סי' נוהנ. ]רש'י[רבי

 ,בכךי מלת צלי. כשהוא בשפור מקושי שהוא הנכש קשרי שהתך בשבתשראהו
 קשר לחתוך שם איתא וכך 291( )צד צ"ב סי' במחרו המאמר ומצאתי מובן להאין

 שחתך שראהו ברוך בר יחודה בר' שניאור ר' וטנו ]נדול[ אדם על רבי העידהכבש
 ,נר צ"ל ,ננך' במקום לכן צלי, כשהוא בשפוד בו מקושר שהוא הכבש קשיינשנת
 דאמרינן שבכלים כחותמות ליה ,דהוה במחויו הנמצא המיזם לפנינו הסר וכןברוך.,
 דין קל"ב ס" רחיצה, דין קל.א ס" פקדון, דין קיל ס" והותך'. וטפקיע מתירבביצה
 שתוף, דין קל.'ד מי' גזירתם. לקיים שלא נשבע ואחר צבור גזירת דין קל'ג ס"עירוב,
 טוב ברכת תבוא ועליהם ינעם ,ולמוכיחים והסיום קידושין, בענין שאלה קקהסי'

 ובפרדס 243 צד במחו', )נמצא אבל ראש עטיפת רין קלע סי' יצחק.. בר'שלמה
 ומתחיל הרין צרוק קליה סי' לכאן(, שייכות  לזה )אין נפ דין קל"ז ס" ר'צ(,סי'
 ר'צ(. מ' בפררם והונא 244 צד במחו.1 )הוא מועד של בחולו טת נמטר אחתפעם
 245(, צר במהויו )הוא מילתו, אחר ימים ד' אחד בן נפטר אחת פעם שוב קליפסי'
 193, צר במחויו נמצא המאמר התהלת הלל דין קמ,א סי' ביו"פ, מכתשת דין ק"מסי'
 דין קמ"נ ס" 192. צר במחרו עיין בליליה ר"ח של הנכיר ולא פעה רין קמ'בסי'

 קמיה ס" בשר. נקיות קמ.ד ס" הלוי. דוד מר' קיבל וכך משולם ר' מפי וסי.םנסוך,
 הוא כו', ידיו ונשל .לפנפנה לרבי שאלו נם 35, צד במחוו הוא ירים, נטילתדין

 זצ"ל שלמה רבינו את תלמ.ריו שאלו וז"ל קליה, סי' בשנה"ל והובא שםבמחוו
 בר' יעקב רבינו את שאלתי כך אני אף בתשובה, שם והובא כו', ידיו ונופלהנפנה
 יין דין קמיו סי' ושבה"ל, מחויו ע"מ לתקן יש באויה המאמר וכל כו' לי ואמריקר

 יין, שמרי דין קמ.ה סי' העוף, על רותחין של הקלוח שופכין אם דין קמ,ז סי'בחובו.
 ברוך בר מהרים תשובת ועיין 262, צד במחרו הוא בפסה, יבש בשר דין קמזפסי'
 הנמצאת חטה דין ק'נ סי' )רשיי(, יצחק בר' שלמה רבי בשם זה :הביא שס'ב,סי.

 נכסאי בל דין קנ.ב ס" בפסח, מים לינת דין קנ*א סי' פסח, של אחרון בירטבתינולת
 בתורתו עינינו יאיר וצורנו והסיום התשובה, הובא ואח"נ כו', רבי לפני שאלהנשאלה
 הובא ואח.כ כו' ובנות בנים בלא ומת לאה נשא ראובן שאלה הובא קנינ סי' ואמן,אסן

 לשואל משיב למטה הנקוב הנני : תשובה שם והובא שתוף דין קניר פי'התשובה,
 לב נתתי שאלתם ועל רעהו, שלים עם שלומו יגדל אברהם ר' וקשיש הצדקפרי

 לפרש שאלה קניו סי' גיגית, דורך דין קניה סי' דעתי, עניות כמי והשובתילהקשיב
 בשיבה ינובין והילרית בתי עם לער טאיר ר' חתני ,יהי ימיים ובור, ונרביתניגת
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47מבוא

.'ai~WIשמואל רבינו ואבי רש'י התן שה" מיום-נ שמואל ברי מאיר הרי הוא 
 סיים, ושמה לו הי' ובת שלמה, ורבינו *צחק, ורבינו )ר"ת(, יעקב ורבינו)רשמם(
 דין קנ"ז סי' וויטר'(, מהזור )בעל מוויטרי שמחה בר' שמואל לרבינו נשואהוהיתה
 התשובה והובא כו' הנאומם בהשוצת מצאתי וכן שם והביא הערת, עליו שקבליחיד
 ש' רע,ז. סי' שבה,ל בעל רשיי דברי הביא ובן ערמת, דיה ע"א מד שבת ברש"גם
 בדג'ט, אגוז על ברכה קים סי' נסך, יין בענין שאלה קנ'ט ס" סכין, בדיקת דיןקנ'ה

 במחייו והובא פורים, דין קס'ב ס" שבועה. דין קסזא ס" עיז. ס" בפרדס "ובאוכן
 הוא מזרים, מעות קס'נ סי' וצם. הניכר והטרון נ'כ, הובא ר'ד סי' ובפקרס 210,צד
 הזקן, קלונימוס רבינו בשם שהניא מה רב ס" שצה"ל ועיין 221, צד במהויורב
 הספר. מן הסר ועיקי מנילה, מקיא ולאחי וסההיל בחסר הטאמי נלקה אפה מןובכיי
 וברכת קידוש בינת קסיו סי' תפירה, תורה ספר דין קס,ה סי' עירוב. דין קם'דסי'

 פי' הנאומם תשובת בשם הובא קסת ט" בזי. lcws~ שינוון צ-יך לאחריםהנדלה
 דמ'תותא, דמלאכא פרוונקא עינבתא. האי ע"א כ'ה ע"ז למאמרם )הכזונהפרוונקא
 בריה יש שם שהביא פרוונקא ערך ערוך ועיין נאון, פלטוי רב מפרש כך שםוהביא
 פרוונקא היא אדם על החולי זה נשיבא כך פרוונקא אותה וקורין איי לפנישמהלך
 הדש.ם. כלים טבילת דין קשה סי' שליה(, פרוונקא ופי' שלוחו והוא המותדמלאך

 והובא כלים הנעלת דין קעזא סי' אחרונים. מים דין ק'ע ס" קין, כפות דין קמיטסי'
 דפוס בם-דם הובא אנות, מנן ברנת קע'ב סי' מדעתן. מוס.פין הילאי ורב האיי רבשם

 תשונות איתא ושם עיר(, נ"ה )דף הספר בסוף ווארשו' ובדפזם ע'ב( מג )דףקויטם'
 באפה, לפתנו כמו כו' מגן ברכת וששאלתם נתן לרבינו שלטה רבינו השיבהללו

 מכיר. בר' נתן לר' רש'. שהשיב תרכיבה שם ותיבא א' סי' מטמונים בחופש גםונמצא
 קעת סי' מי, בשמירת יין הביות קעיה סי' מז,פף. כלי קעזר טי' הףמ רן קע,גסי'

 והובא חג, של הראשונים טובים ימים בשני לולב בנטילת זמן אומדים אם'באלה
 בשני לולב בנטילת זמן אומרים אם נשאלתי ההתום אני והתהלהו 434( )צדבמהוו
 באריכות, המאמר שם ובטהףו יצחק, בר' שלטה התם ובסוף הראשותם, טוביםימים
 דעיקר גדול מאטר עוד שם נמצא שהחיינו, מיד סברך המצוריייין ובשד'נין הסיוםואחר
 עוף דין קעת סי' ק', העיה ז"ל רשיה חרהוג בהערות שייט מעיטה בשעהה'וב

 הובא בפסח, צלוי בתיננולת שנמצאת הטה שי נרמר דין קע'ה ס" רגלו.שנשכי
 בפרדס ונמצא יהודה, בר' יצהק ר' הרב תשובות בשם זה דוכא. ושם 270 צדבהויו
 הביא קמיה סי' רעים המים ובט' קלים, ס" ווארשוי ודפוס עיא( י'ד )דף קושט'דפוס
 זה הביא ע"א( ציא )דף רי'ז סי' הלקט שבלי ובעל האורה, ספר בשם זהאח
 תלמידיו שאלו ביךכ שומי תקיעת קע'ט ס" וצ'ל. שלטה רבינו של פסה הלנותבשם
 שמונה שיתפללו קורם יו"כ במוצאי ביטופר תוקעין טה מפני יצהק רבינו הרבאת

 מפני אריה נור סאת נשאל נשאול שם ומתחיל 281, צד במהויו ממצא כו',עשרה
 רבינו הוא ארה גור והנה עשיה. שמונה שיתמללו קידם יו'נ מוצאי תוקעיםמה

 יצהק, בר יהורה ה'ר את הלמ.דיו שאלו באתה שצ'ל ברור לכן 'צהק, בריהורה
 קפ'א סי' בשבת, להטת שהל יבם ק'פ ס" יהודה, א-יה נור ע"יט אייה גורונקיא
 סי' הלקט ובשכלי ד' סי' פ-דם ועיין 111, צר מהו.ו עיין במנחה, צדק צדקתךענין
 קדושה סרר לומר נהנו מה ממני לותיר מח.דחטי מפורשים ם;מ'ם קפ'ב מ'קניו.

 בתנהומא ועיין קכ'ט, סי' הלקט ובשבלי ד' ס" ובפירם 113 צד מהז'ו עייןבמו.ש,
 טהו'1 ועיין הילמדנו, בשם צלמות ערך בערוך והובא לינ, סי' השא כי ככברהנדפס

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



מבוא48
 שאום-ים ומה המתחיל 114 צד בסחרו הובא נועם, ויהי ענין קפ'נ סי' 113.צד
 צד מחויו עיין בשכת, במנחה קריש לותר רניל החזן שאין הטעם קפיר סי' נועם.ויהי
 במררש הובא המשכן, מלאכת שנגמרה בשעת אמרו משה נועם ויהי קפ'ה סי'107.
 קפץ סי' המאמר, התחלת רק הובא קמ.ה ס" בסוף 114 צד ובמחרו פ"בבם'ר
 מ"פ. סי' ובשבה,ל 77 צר מחויו ועיין רחום, והוא ערבית בתפלת שאומריןהטעם
 שומר בחול שאמרו במקום שלום סוכת פורס בשבת לומר נהנו שבת ערב קפ'זסי'
 שם והובא 81 צר במחויו .הוא כו', אדם בני לשני משל זה על והביא ישראל,עמו
 וכאשר אחר משל נאון שלום שר רב בשם הובא ס"ה סי' שבהיל ועיין המשל,נם

 מר אמי במקום ושם ע.ב( חי )דף נ' סי' בפררם הוא כן שצה"ל בעל הרבהביא
 תפילתי ואני לומר שנהנו הטעם קפ'ח ס" נאון. שלום שר רב מר אמר צ,ל גאוןרב

 קפ'ם סי' רשיי. בשם קנ.ו ס" בשבה'ל והונא ד' סי' בפידס הוא במנחה,בשבת
 בסנטן אבל מזה קצת כ' אות פי'נ במ"ר כמדרש ועהן כסף, קערת קרבנו עלדרוש
 נוהנים למה הלל, כפילת קצ"ב ס" הגף, השמטת קציא סי' נף. דין ק*צ ס"אחר,
 קצובות הלכות מתחיל קצ.ד סי' כמותו, אדם של שליחו קצ'נ סי' המוסקים.לכפול
 ושכל ותכונה הכמה ב-וב לברכה אדוננו זכר מתיבתא ריש יהוראי רב עשהאשר
 הם ואלה והיתי, באסור להכשל ולא ולהבין לרעת והורינו התנונה וכרתקיומדע

 ורין ועשייתו, העירוב משפט נם בו ונכלל עירובין הלכות בהם, נכללו אשרהענינים
 חנוכה הלכות קציז סי' בכורות. הלכות קציו סי' שבת. הלכות קצ.ה סי' בעירוב,מבוי
 בן וטפטירין שקלים פרשת של ואחת חסר ר"ח של ואחת המלות אחרי בארהוהנה
 שבת, אותה של לפרשה א' תורות, נ' מוציאין בשבת ניסן ר"ח יבא ואם שניםשבע
 שהוציא קצובות בהלכות לנכון ונמצא ר"ה עד ר"ח מן המעתיק והשמ"פ ר"ח, שלוא'
 הלנות קצ'ח ס' ראשונים, של בתורתו זיל הורוויץ מאיר חיים ר' החכם הדבלאור
 קרא אם וכצץ חסר בנביאים הכתובה במגילה קרא ואם המלות אחרי ובאו"הפורים.
 בה לקרוא מותי הכתובים בתוך בין סתור והקונטרס הכתובים בין הכתיבהבמנילה
 ונמצא סופה ועד מראשה הסגילה את קרא לא או שמע שלא ומי וביחיד,בצ'בוו'
 טוב. יום הלנות ר. טיי פסה, הי קצ*ט סי' המל. החכם שהו"ל קצונית בהלכותלנכון
 ר"ה ס" ומטר. טל ר'ד סי' יו"כ, הלכות רינ סי' שופר, דין ריב סי' ת"ב, ה' ר"אסי'

 כי ונראה לולב, ה' ר"ח סי' סוכה. דין ר"ז ס" במועד, כת.בה ר'1 ס" בטועי,כבום
 דמים. סימני ריי ס" אשתו. את המנרץ דין ר'ם ס" קצובות. ההלכות נשלמובזה
 איש דין רי'ד סי' גוסם, דין רי"ג סי' כתובה. נובה דין רי,ב סי' הומץי דין רייאסי'

 מכר. אונאת דין רי.ז ס" בחסותו. איש רט'ז סי' בעליך, מת דין רשו סי' איש.ואשת
 שאלה. דין רכ"א ס" בהמה, שוכי ר'כ סי' פקדון, דין כ"ט סי' בית. חוקת רי'חסי'
 נדה, דין רכיה סי' שרץ. דין רנ"ד ס" משיכה. דין רכ"ג מ" מציאה. דין רכיבסי'
 רכ'פ סי' שבת. חלול רכ'ח סי' מעובר, בהמה עור רכת ס" מוס, בעל כהן רכססי'

 סי' נוי. ברשות יין רל"א ס" בשר. בישול בתיך הלב נמצא ר"ל סי' בעי'כ.מלאכה
 והכל שונים דינים המה כאן עד לדלות, באר רין רל'נ סי' מתים. ק-יעתרל'ב

 לרבית והם ברכות שערי קונטרס נמצא רנ.נ סי' עד רל"ר סי' זה ואחרבערכוביא,
 ואולי בתפלה טעה דין רנ"ר סי' אודותם. דברתי להלן וע'.ן וזל, חפני בןשמואל

 השבע שני שבע ותכלינה על קצר פי' רנ'ה סי' התל, ברכות לשערי שיין זהגס
 רנת סי' תקנם. מי לי נודע ולא כינובה, נוסה וההתחלה שטרות תיקון ילו סי'לבא,

 סי' כתובה, תנאי רנ'פ סי' דארכסא, כתובה רנ'ח סי' וגרושה, אלמנה כגנובתנוסה

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



49סמוא

 טופח רם"נ ס" צואה, רם'ב מי' לארוס. מתנה רם'א סי' לארוסתו. ארום מתנתר,ם
 הריטאה. שטר רם"ו סי' הליצה, נט רשה סי' מיאון, נט רס"ר ס" פטורין, נט היינוגיטין
 ש' דיינים, כפיית רם'ט סי' שבתורה, הנשבעין כל רם'ה מי' מחילה, שטר רם'זס"

 מיטומד רעינ ס" מת, הולכי רחיצת רע,ב סי' משומר, פייעת רע'א סי' נדה, ה'ר'ע
 שנ'טאל שאלות הם כי וניאה שאלות איזה הובא ואח'נ ישראל, על ממוןשיש
 עליה, מברכינין מאי מבשל כד ארוזא רעיד סי' ז"ל, נאון יהודאי רב מימקמאי
 שלי וכהערות קצת, באריכות הוא ושם מיה ס" ליק דפוס הגאונים כתשובתנמצא

 זרוע ובאור עזר( 1' )דף פ"ו ברכות בהזנ עיין כתבתי תרניו( )ליק הנאוניםלת'טובת
 הנאונים בתשובת ניכ הוא דזמרה, פסוקי בענין שאלה רעיה סי' קם'ה, סי' סעודהה'
 שבתורה איסורין כל שאלה רעיו סי' כיב, סי' ק"ש הל' זרוע אור ועיין מיה, ס"שם

 בתוס' מובא התשובה כל שלי בהערות והעירותי שם, הגאונים בתשובת הואבמשהו,
 רלזמ.ם סי' שפ"ב, ס" לר"ת הישר בספר בארוכה בזה ועיין אמר, ד"ה ע"א ל' דףפסחים
 גאון יהודאי רב מר שכדברי והעירותי שם הגאינים בתשובת נ'כ הוא כו', רשותאמצעים

 שם,ד, סי' הישר בספר בארוכה ועיין ר"ת, בשם ע"ב ק,ה חולין בתוס' מבואר כןז"ל
 רב דברי את שם והביא י', סי' סעורה ה' המנהיג ובם' פיט, סי' יו"ד בטורועיין
 בתשובת נ'כ הוא מהלכת, כשהיא בספינה בא היה שאלה רע'ח סי' ז"ל, נאוןיהודאי
 באור באריכות מזה ועיין ע"א, סי' דעים. תמים בם' שמובא שם והעירותי שםהגאונים
 שמובא שם והעירותי לנמל, שנכנסה ספינה שאלה רעש ס" ג', סי' ע"ש ה'זרוע
 קטן ר'פ ס" ו', ס" ע"ש ה' זרוע באור באריכות ועיין ע"נ סי' דעים תמיםבס'

 צדק שערי הנאונים בתשובת נ'כ כתובה שם והעירותי ביד, רעת על אותומטבילין
 עברים ה' יו"ר ובטור שב פ"נ רף ח"ב בעיטור הובא וכן ע"ב( כ"ח )רף מ' סי' ו'שער
 הוליד את ושהרר שפחה שנשא נתין רפ'א סי דל. נאון יהודאי רב בשם רסזנס"
 בהערות והעירותי שם ניב הוא כו', המת על שפרשוה בנד רפ"ב פי' שם. מכהוא
 אהיני האי שאלה נפיג מי' נ'ה. סי' מהרייל בתשובת ועיין שס"ט, סי' יו"ד פורעיין
 שם הגאונים ובתשובת האדמה, פרי בורא מברכין פה והסיום שם, נ'כ הוא כו',סלקי
 ;עליה מברכין יבישתא ותאיני ועינבי פ"ו ברבות ובבה'ג העץ, פרי בורא מברכיןהובא
 איננו וזה בשנת, נוי ביד אגרות דין רפ'ד 0" לא, שליקי אהיני אבל העץ,על

 מלוה, קרושי רפ.ה ס" 124. צר במה'וו זה בדין ועיין ז"ל נאון יהודאי רבמשאלות
 שאלו רפ'ח סי' אירום'ן. ברכת רם.ז סי' כאחד. שנולדו זכרים תאומים שני רפיוסי'
 .מאלות מן הוא זה נם דם., שפיר ואמר בכנשתא לצלויי מהו נרה יהודה ררבמקמי
 והתשובה מיה ס" ליק הגאונים בתשובת ג"כ ונמצא דל גאון יהודאי רב מר קמאימן

 ה'  ובכלבו דל נאון שרירא רב בשם היא ושם ק"א, סי' תשובה בשערי ג"ככתובה

 כמו בנדתה ומברכת מתפללת שנדה זיע גאון נטרונאי רב  בשם תשובה ~באנרה
 מתיבתא ריש גאון נטרונאי דרב מקמיה שאלו רפש סי' שלי. בהערות שםשהבאתי

 ושם 23(, )צר מ' סי' במח'וו והובא כו', שמתפללין צבור ומצא לביהכ"נ שנכנסמי
 רב בשם זה ג"כ והביא נ"ב סי' ארח בטור ועד קטוע, הוא ופה יותר מתוקןהוא

 כהן דין רצ"ב ס" שותפיי, דין רצ'א סי' לעבדים, ברכות שבע ר'צ ז"ל.נטרונאי
 דה עזב( מט )דף בלקוטים הפררם בס' הובא זה כל כוי, כהן אין ואם ראשוןקורא

 חבילה נתפרדה הכי נראה שיחי' ולמורי שם והובא הניזקין' בפ' גיטין במס'במתניתין
 יעקב ר' רבו כרביי לומר לו וקשה שם הובא וכן ,שיחיה', מלת ליתא ובפרדסכו',
 ב"ר יצחק ר' ]הוא יצחק ר' רבי בשם רבי ושמע הובא אח"כ יקר[, בר יעקב ר'והוא
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 מה שאלה הגאונים בתשובת רבי מצא רצ'ג ס"יהודה[.

 שכותביי
 לו ונתת' בשטיות

 ע"נ(, )נ"ט בלקוט.ם בסופו בפרדם שם ג"כ הובא וזה כו' בחצרי קרקע אמותאיצע
 חומש ספר יצ"ה סי' צ"ב, סי' בפרדס גם הובא בשנת, סעורות שלש בענין רצ'דסי'

 והמיוס הגאונים, ת'טובות בשם 91( )צר קייט ס" במח'וו הובא בעשרה, בולקרוא
 'צאו סיפי עד כו', אחי ספר בידם ואוהזין שמשלימ'ן אותן בן וכמו שםבאו'ה
 חתנים ברית המאמר למני ובהתחלתו חתנים ברכת רציו סי' במה"וו, ליתא וכלב,יהושע
 והדברים נוכרת', היא שרירא רב של הודרו ונופסק שבפנל עיר ,בניחא : נתובנמצא

 ע"ב( כיד )דף קושם דפוס בפ-דם נם התנים ברכת דין ומצאתי שהר להם ואיןסתומים
 קמא בפרק דכתובות 'סוד כך איתא ושם ע"ג( נ"ט )רף בסופו וואישויובדפוס
 לפנינו כסו הוא ואה.כ נזכית, היא שרירא רב של סידורא ובמס' שבבל עירבאגדתא
 בנמיא רק חתנים, ברכת להלכות לכאן האלה הדביים שייכות וטה כו', התניםבבית

 איתא שלפניו במאמר ושם חתנים, בבית התנים ברכת ת"ר הובא ע"ב ז' רףכתובות
 ושמה שנננל עיר בנדתאה רשיי שם ונתב כנדתאה, הנא לרב שמואל ליהכדאמר
 יב של באגרת והכוונה עכ"ל, נזכרת היא נאון שיירא רב של סידרו בפסקבנדת
 ליה אס- ע"ב קמים ב"ב הרשנ"ם וגם (Bagdad) באנראד עיי נזכרה נאוןשרירא
 נזכרת היא .טיירא רב ובכתני בה שנולד עיי בגדתאה בגיתאה, חנא לרבשמואל
 כי אף שם כתונות בגמרא רפ"י דברי את הבא הפירם סמי מן המסדר והנהעמל,
 וצ,ל וניטתביטו הדברים העת.ק והיתר איסור מן מסרר ובעל לכאן, כלל שייכות לואין

 נזנית, היא שרירא רב של ס'ררו ובפסק שבבבל עירבגדתאה
 נם להניה נכון רות-

 התנים בו'כת מן המאמי כל והנה ש-ירא, רב של ס.דרו ובכתב שם כתובותברשיי
 589 צר במח.וו נס ועיין לד, נ"ט בפ-רם שם הוא גיא, ואשי תשמח ושמח שופועד

 'אמר לא הובא רצ'ז ס" רוציי, פירשם כאשר וסידרם ברכות של פירוש' שטשהובא
 סי' כו', אדומה "רה במרשת שקרא אחר בהזן מעשה רצ'ח סי' כו', מאוס חזיראדם
 משבועתך שאלחם ואיטר הראשונה שאלתם' ,ואשר ומתחילות חשוביתרציט
 לנקר אטור אם ef~ ס" והשדה נוי, נקוד איט למה השבעתנואשר
 תשובת ש"ב ס" נקור, למה וינוס ראה הים ש"א סי' והשלישית הורה,סמר
 צרפת חכמי  בחשיבת הובאה  הה.טובה גויס,  יטל  פורני פת  יהירה  ברי .1ה9 ריהרב
 התשובה לשנים נחלקת שם והתשובה ויל יהודה בר' יצחק לר' היא שם ונם היפי'

 חכמי בתשובת השניה וחציה רמ"ג, סי, בפרדס נם והובא למנם, מעם בנותןהראשונה
 ל"ו, ס" כ.י ח"ב הלקט בשבלי הובאה והשאלה טים, של פורני פת בדין היאצרפת

 תפלתי ואנ' לומר נהנו טעם מה הובא ש"ג ס" ז"ל, מיללער הריי בהערות נםועיין
 רשיי. בשם קכ'ו בם" בשבה"ל והובא ביחבה, קצת די סי' בפירם הוא במנהה,בשבת
 מים לשאוב במויש אשתו והלכה שח"ן מונה שהיה אהד באדם מעשה שירסי'

 כו' עמה ישהא לא אשתו את המגרש שיה ס" כו', מרים באר של המים להונזדמן
 הלכות שיו סי' נ"ע. יצחק בר' שלמה רבינו .סור והיתר איסור ,נשלם כתוב זהואחר
 מדה באין אר.כות וקידה בקנח נדה הל' וריטום 406 צד בסחזוו הנדפס והואנדה

 הובא וכן והלאה, ר'ע ס" במידם נם נמצא הענין וכל ז'ל, יצחק בר' שלמהלרבנא
 שעשה נדה הלכות נשלמו שם וסיים לרשיי נדה הלכות ע"ז ש" נ" ח"ב הלקטבשבלי
 שם הובא נרה ובהלכות ". דף הלקט לשבלי בהקדמה שהבאתי כמו עולמה,רבינו
 וכן כו', רבינו להם והשיב נ"ע יצהק ברי שלמה רבינו על שנחלקו אנשים הי'וכבר
 שם הובא וכן רעיב סי' לרש'. ובפרדס 606, צד תצ'ט סי' במח'11 הלשוןהוא
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 cut התם כ. נמצא גם 610 צד במח.וו הוא וכן מנחם, בר' יצחק י' שלובספרו
 484( )צד תס.ו סי' במה"וו הוא נעלה התן ביטמחת הונא ש"ז סי' יצחק. ברישלמה
 אומר בתולים דם הרואה אשה, ק'דויטי שיט מ" ורעש. רע'ח רע.ן רשו ס"ובמירט
 לקדש שלח הבירן את העושה ש" סי' 586. צד במחרו הוא בנ"ע, אגוז צגאשר
 יטייא ס" ש"א. ס" סוף ונם-דם תפ,ז, סי' 586 צר במחדו הוא האשה, אתלו

 576(, )צד תם-ם סי' במהור הוא נשואין, בשעת אירוסין ביכת מזכירין אםוששאלתם
 שם במהו.ו הוא אהד, ביום וניטוא'ן אירוסין ברכת שמביכין מקום ושיטאלתםש."ג
 ברכות, שבע יברנו לא שננתימ המזון ביכת נם המזון, ביכת ש'"ד סי' 587(.)צר
 אבלים אם שאלה שט"ו מ" שלפניו. למאס- מחוב- ושם 587( )צד שם כמחרוהוא
 יצחק. ברי שלמח הת'טובה על שם וההם 249( )צר רם.ב סי' במהמו הוא הם,ממנין
 באיסור .טהובא ומה 587( )צד תסיט סי" במהו'ו הוא יתומה, אמן בענין שאלה שט"זסי'

 ברי יעקנ רבינו של כמהויו כתינ יעקנ, רבינו של סדרתו מבית שמעתי אג'והיתר
 כן כ' מסתרות ערל ,נ'טמתו ודבלות יצהק' בי' "סלמה חתום התשובה ובסיף'קר
 שעשה אהד בחתן מעשה שי"ז סי' 'טס, במתחו ליתא וכן יצהק בר' שלמה תמידחתם

 נ"ט )ש הספר בסוף בלקוטים בפ-דס והובא שם במהו'ו הוא יהד, ונ'טואיןאירום'ן
 ביכתא,רוס'ן טהלביך 'חד ונשואין א.רוסין שעושים במקום לרבי שאלו שייח סי'ע"ב(,

 שלפניו במאס- הוא שם ובפירם 588, צד במחוו הוא אהד, כום על יחדונשואין
 באחד מעשה שוב ש"ט ס" אחר. כום על וניטואין אירוסין שעושין מקום ראית'ד"ה

 הוא וכך ש"כ סי' בפרדם, וליתא שם, במחוו הוא אחד, ביום וניטואין ארוסיןשעשה
 )צר ת'ע ס" במחוך הוא החתן, ביי ונותן בנדו לוקח הערים מן אהד והחתימההקנין
 אירוסין, ברכת ואח'כ בפח'ג בתהלה מביך אירוסין ביכת המביך שמא מ"588(,
 ועיין שלם, מאמי המר שוברו, והבום אויה מן ובנ"י 589(, )צד שם במהרוהוא

 כתיבת בדין שכ.ב ס" לפנינו, הנחסר את משם להוטלים ויש ת'ע סי' סוףבמווי.ו
 סלה. אמן אמן הזק סיים ובסוף ערוב ענין שכ"ג סי' 782, צד במהרו ועייןהגט,
 איסור תם : כתיב ובסוף קדושים והיתם והתקרשתם על קצר מאמר הובא שכירסי'

 עירובי נוסחות שכיה סי' ערן'. ,נשמתו יצהק בר' שלמה לרבינו נדה והלכותוהיתר
 להלן אדות'ו )עיין שלמה בר' שמואל ר' מם. שהימה הלכות סרר שכיו סי'שבתות,

 סיים ובסוף טריפות הלכות יטכ'ז סי' שחימח, הלכות סליקו סיים ובסוף כ.א(סי'
 מ" שלמה, בר' שמואל מר' הוא טריפות הלכות נם כי וניאה טריפות, הלכותסליקו
 לפרש מעיני שנתי ותדד באישוני במחשבה עלה הובא שסט ס" ריאה, הלכותשכיה
 האל"ף פירוש אייין' א'ד'ם ביוני יצהק ר' נתן אשר הם.מן על מריפות הלכותמקצת
 שתיאה כמו והיתר איסוי נקרא הספר בטופו. הסר כי ונראה הספר ניטלת ובזהכו'

 איסור הספר נ'ע', יצחק בר, שלמה רבינו יסוד והיתר איסור ,נשלם שיה בס"שם"ם
 אשר פיחי אישתור' הרב מאת ומרח כפתור בסם- נזכר רק במומקים נזכר לאוהיתר
 קצת שהגיהם דברים שיש תמצא וכן ע"א חג רף בם'ה הביא פ'ב היא בשנתהשלימו
 ורבינו ז.ל אלפסי היב עליה שהסנימו לתפלה קריין בעלי טבילת בענין טעםבלי
 נהלי ובוודאי לפנינו מצאתי ולא עכ"ל והיתר איסור בספר ורשייהא,

 האורה ספר
 ע"א, כ"ג דף ופרח בכפתור שם עוד ב'. ס" האורה בם' והוא והיתר איסורבספר
 העולם בכל ועליהם כוי עצ-ת עד מפסח שמתו תלמידיו אלף וכיר עקיבא ר'הביא
 ושלא לקדש שלא ונהנו בעומר ל"ג ער בשנה שנה מדי מתאנלים ישראל כלכלו

 ואם אותו, קונסין אין וכנם קמץ אם ומיהו איסור מחמת לא אבילות ממנהגלכנוס
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 הוא רק באתה ליתא זה גם שלו. והיתר אמור בם' ז"ל רשיי וכ"כ מתירין, איןנשאל
 : עצרת הלכות קמ'ד סי' האורה מס' הפירם בם' והובא ציב סי' האורהבם'

 אשר דינים פסקי הרבה נמצא ב' נ"י אכנת אשר 563 קוברן אקספארדבכ"י
 וציינתי לאור מוציא אני אשר האורה מס' שני בחלק כלם ותמצא והיתי, באיסורהם

 עליהם: הערות וערכתי באךהמקומם
 א"ב. סדר על והיתר איסור בם' המובאים והקדמונים הגאונים שטיתכא(
 סי' בארה עוד וכן ח'ב, האורה מם' י-ב אות לעיל הנאתי נ"ז( )סי' אברהםהר'

 לשואל משיב לסמה הנקוב הנני הביא שמואל בענין שאלהקמר
 "ב ס" לעיל עיין כאותם, רעהו שלום עם שלומו יגדל אברהם ר' הישיש הצדקפרי

 : עודותיודברתי
 הוא יחודה. בר נרשום ר' השיב ריאה, ה' שכ"ח( )סי' יהודה ב"ר גרשוםהר'

 : "ב בסי' לעיל אורותיו דברתי הנולה, מאור נרשוםרבינו
 לר' צדוק בר נרשום ר' שהשיב תשובות הובא מ"ב( )סי' צדוק ב"ר כרשוםהרי

 מרש ,והכי שם וסיים ששאל השאלות על אליעזר בר'שלמה
 )צד שדיל בנחלת וראיתי בפררם, ולא במחיג נמצא לא וזה ט"כ' הקדוש יצחקרבינו
 שם וכתוב 113 יד כתב אסופות בס'  הובא צדוק בר נרשים רי : ודל שהביא13(
 והסיום אליעזי[, בר' שלמה ר' ]הוא אחותו לבן צדוק בר גרשום ר' השיב תשובותאלו
 האסופות בעל שאב אשר חמקור והנה ע.כ. הקיוש יצחק רבינו לנו פירשוהכי

 האסופות בעל רק והיתר באיסור המובא הוא הוא כי ראינו רק נדע לא הזההמאמר
 אליעזר. בר שלמה לר' מפורש כתוב באצה ולפנינו אחותו לבן צדוק בר גרשים ר'הביא
 שרץ בנחלת הובא כאשר המל צדוק בר נרשום ר' ועל רבו היה הקדוש יצהקור'

 גראפ  רר' שהותור  )1883( עשירית  שנה במאגאצין זראיהי 174. האסומות ס'מטס
 מר' תלמיד היה ולרעתי האסופות, נס' המובא צדוק נר גרשום ר' את נוכ שפהביא

 הקדוש יצהק ר' פירש והכי שהיבא מה להוכיח יש לכן טדנפיר, שמואל ב~.יצחק
 ויישם, ור"ת הרששם אחות בן  הוין יצהק ר' והוא שמואל בר יצחק רבי רבוהוא
 אחר; רק הם ובאמת שנים שהם השבתי הלקט לשבלי ובהקדמה רשיי בת נכדוהוא
 בהאורה והוא הלוי. דוד ר' את רבי שאל דברים שלשה פידי( )ס" הלוי דודהרי

 שפה  לעגי מפני להורות רבי ומונע משכון דין ק"מ סי' פ'ב מ"ח'ב
 סי' חיב בהאורה הוא למעשה, הלכה לו שהווה הלוי דוד ר'  לרבריו פע  שמצאער

 : ייב סי' לעיל עיין הלוי, רוד ר' ממי קיבל וכך קמ'נ סי' וכןקכ'נ,
 קע'א סי' האיי. ורב אילא מר השיב וכך כלים פהקת דין ני( )סי' גאון האירב

 : ייב סי' לעיל עיין כו' מוסיפים הילאי ורב האיי רב כלים הנעלתדין
 55 צד ובמחיו האיי, ורב אילא מר השיב וכך בלים, מהרת דין ט( )סי' הילאירב

 חננאל רב השיב כך כתוב "ח סי' חיב ובהאורה האיי. ורב הילאי מרכתוב
 הילא, ורב האיי רב נלים הגעלת דין קע"א ס" האיי, ורב אילא סר במקום האיי,ורב

 שרירא רמנו שמזכירים שונים בזמנים מורא משוני שלשה זה בשם וטצאנומוסיפים,
 : הילאי לרב בהלכה  תשובות  הרבה הגאונים בתשובת ונמצא שרירא רב באניתנאון
 גאון יהודאי רב הוא יהודה, רב מר מפי הנס תקון וזה קריא( )ס" גאון יהודאירב

 אשר קצובות הלנות קציר ס" קכ'1, סי' חיב בהאורה לנכוןומובא
 ומדע בשכל והבונה נחכמהן ברוב לברנות אדונינו ?כר טתיבתא ריש יהודאי רבעשה
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 הובא רפיג עד רצד סי' וה.תר. באיסור להכשל ולא ולהבין להורות התבונהוברתקי
 בהערות שהעידוהי כמו גאון, יהודאי לרב הם מקמיה שאלו תות המתחלותשאלות
 מאי, נדה יהודה דרב טקמ. שאלו רם'ח סי' מיה, סי' ליק הנאונים בתשובתשלי

 משנת במורא מלך ט,ה. סי' ליק הנאונים בחשוכת  ונמצא גאון,  יהוראי לרבהכוונה
 נאון, שרירא רב באנית כמובא תקכ'נ ד"א שנת ער תק"טד"א

 משום הזען יעקב ר' לו אמר וכן מצות, שלשה דין ליח( )סי' יקר בר יעקבורבנינו
 במהלו אבל רפויי, נס'דור זנן ט'ז סי' חיב באתה. וכיהאביו,

 ר' מפי טיים פיז סי, אביו, משום הזקן יקר בר יעקב ר' לו אמר וכן כתוב 271צד

 יקר, בר יעקב רבינו את שאלתי אני אף ידים גמילת בענין קמיה סי' יקה בריעקב
 מפי מקובלני כך קסת סי' קליה. סי' ובשבהיל ס'ד, סי' ובפררם 35 צד במהרווכזה
 וכה רבו, יעקב ר' כדברי לומר לו וקשה ר"ה סי' דל, יקר בר יעקב ר' הזקןמורי

 שמעתי אני שט'ז סי' יקר. בי יעקב רי הוא ע"ב(, נ"ט )דף בלקוטים בסופובם-רם
 אני כתוב ח, ס" ח"ב ונהאורה יתומה, אמן הוא איזה יעקב רבינו של טררשובב'

 : "ב בסי' לעיל אדותיו עיין יקר, בר יעקב רבינו של מדרשו במתשמעתי
 דבריהם על לחלוק לא יצחק בר יוסף הנני נט ה' ק"ב( )ס" יצחק בר יוסףהר'

 אדותיו. דברתי שם "ב סי' לעיל עיין כו', להוסיף רקנאתי'
 ר' ס"ה ס" יהודה. בר יצחק ,ר' מתחיל שפוד דין נ"נ( )סי' יהודה בר יצחקהרי

 קנו על )רשיי( יצחק בר שלטה לרבינו יהודה בריצחק
 איל לו ונקרו לטוב, זכור בביתו יושב הייתי וכבר שהיה מעשה ידי על והאילהצבי
 סי' צרפת חכמי בתשובת וכן סיח, סי' ח"ב בהאורה לב והובא כו'. בתו סעודתלצורך
 ובשבהיל הנשה, גיד פרק ריש ובמרדכי תמ'ד, ס" ובארז הר, סי' מטמואם ובחפשס"מ,
 בהאורה ג'נ הוא טכיר, ב, מנחם ר, דודו לבן יהודה בר יצחק ר' ס'ו, ס" חיב.נ"י
 רפיב סי' ובפררס 624, צד ובמחויו ע', סי' צרפת חכמי בתשובת והובא ס"ט, סי'ה,ב
 שלפתו לסי' מוסב ואולי יהורה, בר' יצהק ר' ע' סי' וצם עוד שצ'ט, ס" הישרובט'
 ה' קע"ט סי' ע"נ. סי' ח"ב בהאורהוכיה

 שום-

 יצהק רבינו ה-ב את תלמידיו שאלו
 נשאל נשאול איתא ושם 381 צד במהויו נמצא והמאמר יהודה, בר יצחק ר'הוא
 בר יצחק ר' הורה וכן קע"נ ס" יצהק. בר יהודה הר' הוא אריה ונור אריה, נורמאת
 בלקופים בסופו בפרדס וכיה יצחק, ר' רבו בשם רבי ושמע רצ"ב סי' הגאון,יהודה
 יהודה בר יצחק ר' הרב תשובת ש'ב סי' יחודה, בר יצחק ר' והוא ע"ב(, נים)דף
 בשבה'ל וכן ה', סי' צרמת חנמי בתשובת חובאה והתשובה גוים, של פורג' פתבדין

 : "ב באות לעיל אדותיו ורביתי א', Vto טיחזב
 יקר, בר יצחק מרבינו ראיה שהביא ומה מחובר, דין מזו( )סי' יקר בר יצחקהר'

 נ"א, סי' ח"ב באצה כן הובא וכן 288, צד במחט הואוכן

 פעה והסופר יקר בר הריי נתוב הי' בי יקר בי יעקב הר' וצ'ל נפל טעות כיונראה
 הם שם והשאלות הטעות, עם הדברים תעתיק מאו'ה והמסדר יקי, בי יצחק ר'והציג
 יצחק ר' ושם יקר, בר יעקב ר' בשם פעמים הרבה אמר והוא יהודה בר יצהקמרבינו

 בקדמונים: כלל נזכר לא יקרבר
 על )רשיי( יצחק בר שלמה לרבנו הלוי יצחק ר' השיב סיד(, סי' הלוי יצחקהר'

 אדותיו דברתי ס-ז. סי' ח"ב האורה בם' הוא ובן וחיה, בהמהנקור
 ; י'ב סי'לעיל
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 הלב על בשאלה צדוק בר נרשום הרי בתשובת סיב( )סי' הקרוש יצחקהר'

 מ'נ הקדוש יצחק ר' רבינו פירש והכי סיים בקדירהשנתבשל
 הקדוש יצחק רבינו הביא 26 צד שדל בנחלת צדוק( בר גרשום הר' לעיללהבאתי
 במאנאצין גראס דר' הגדול והחכם 174. כ'י אסומות ספר צדוק בר נישום ר' שלרבו
 שמואל בר יצחק הר' שהוא וכתב האסופות ספר בשם זה הביא 1883 משנתחיי

 שלי להקדמה עיין הלקט, בשבלי פעמים הרבה הובא והוא Dampirrel],מרנפירא
 ר' והוא התוספות, בעל )הריי( יצחק רבינו שהוא הערותי ק"ח בהעיה ושם ז'דף

 משבלי ובה.ב 'הע"ד, ס" י' אות שהזג עיין ורישם, וי'ת רשבים אחות בן הזקןיצחק
 מוו.טרי, שמחה רבינו בן הי' והוא מרונפ'ר, הזקן יצחק רי הביא ציד סי' כ"יהלקם
 שלמה ורבינו וריב'ם ור.ת רשבים אחות מרים ושמה בת לו הי' רשזי חתן מאיר ר'כי
 המובאת לו ר"ת בתשובת כניאה נכדו, ג"כ נקיא ר"ת של אחותו בן הי' כיויען

 אחיו לבן לקרוא והאשכמ.ם הצרפתים חפומק.ם וררך רמ"ח, סי' ד'פ מהאםבתשובת
 : אדותיו לדבר הרחיב ושם 1077 סי' ההיים אור עיין ,ננד', לזרעו ונם אחותאו
 לא מנחם בר יצהק ר' של ובספרו הובא נדה ה' שיו( )ס" מנחם בר יצחקהר'

 610, צד ובמח.וו א', ס" ה,ב באתה הוא וכן ליה,גרסינן
 ; י.ב סי' לעיל אדותיו דברתי רע"נ, סי'ובפררם

 ג'ל גיאות אבן יצחק ר' הרב אבל הובא שחינה דין "ז( )סי' ביאות אבן יצחקהר'
 זה נמצא ולא הוספה, הוא כו', גוים של בציקותמפרש

 בה' :ה דין נמצא שם נם אשר 260, צד במחרו לא גם ל"א, ס" ח.בבהאורה
 : לרשייפסח

 ר' חתני יחי וסיים ונינותא, גת לפרש שאלה קניו( )ם" שמואל[ נכר מאירהרי

 הר' הוא ושלום. בשיבה ינובון והילדים בתי עם יעדמאיר
 מאיר(, בר יצהק )רבינו וריב'ם ור.ת הרשב.ם ואבי רש'י חתן מרומרנ שמואל בר'מאיר

 מ-ת אחת בת יובנותיו 376( צד שניה שנה האסיף )עיין שלמה רבנו רביעיובן
 ! וויטר'( מהזור )בעל מוויפרי שמחה ב"ר שמואל לרבינו נשואה היתהמרים

 מנהם ר' דורו לכן יהודה בר יצחק ר' ריאה בדין ס'1( )סי' מכיר בר מנחםהרי
 624 צד במהוו הוא וכן ס.פ, סי' ח"ב בהאגרה וכ.ה מכיר,בן
 יזב: בסי' לעילעיין

 הלו' דוד רי מם. קיבל וכך משולם רי מס' סיים נסוך, דין קמ,ג( )סי' משולסהרי
 : י'ב סי' לעיל עיין קס"מ, ס" הזב בהאורה הובאוכן

 מעיו"כ מב'טל'ן אמר נאון נמרונאי רב מר יו"כ הלנות רנ( )סי' גאון נטרונאירב
 גאון עמרם רב ממרר ונובע 374, צר  במחויו זה  והובאלטוש'ק,

 נפרונאי דרב מקמי שאילו  רפ'ם( )סי' ת"תר.מ. ובטור שיט, סי' שבה'ל ועיין נ'רף
 23; צד במחו"ו הוא שמתפללין, ציבור ומצא לביה"כ שנכנס מי מתיבתא רישנאון
 זה עזריאל, ר' מפי שמעתי כך סיים לעשות ומסליא על נ"ט( )סי' עזריאלהר

 )צד שי"ז ס" נמהרו המובא נתן בר עזריאל ר' והוא במחו-1ליתא
 : '"ב סי' לעיל אודותי ועל353(

 וכן יו"כ ה' ר"ג( )סי נאון, פלמוי רב מפיש כך סיים קריז( )ס.' גאון פלמוירב
 קס.ח הערה בהקדמה הלקם בשבלי ישיבה, ראש פלטוי רבאמר

 מביא נאון יעקב בר פלמאי רב ה' סי' פ' אות שכתב הגדולים שם בעל בשםהבאתי
 רב כותב זימנין ובשבה'ל מחברים, ושארי הלקפ ובשבלי צדק בשערימתשובותיו
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 המקומות שהניא 48 צד וויטרי למחזור במבוא ועין עכ'ל, ישיבה ראש נאוןפלמוי
 : אביי בן פלשי רק שנוכר הוא הניא ושם בקרמוניס, נם  במהויו נזכראשר
 מיה( )ט" שלמה. רבינו שסידר ערוך סדר ל,( )ס.י )יש"( יצחק כיר שלמההרי

 קליה( סי' )סוף יצהק, בר 'סלמה לרבינו יהודה ברי יצחקר'
 Qut עור וכן יצהק, בר שלמה התם נדה( הלכות 'ט"ו )סי' 'צחק, בי שלמההתם

 610, צר במח.ו וכיה יצהק, בר שלמה וההם לנוטים טבילה בענ.ן לרש"תשובה
 רע. יצהק בר' שלמה רמנו על שנחלקו אנש.ם היו וכבר שם עוד רע,ג, סי'ובפרדם
 של ותת- איסור נשלם סיים n*ef סי' בסוף יצהק, בר שלמה התם שט"ז בסי'וכן

 ליבינו נדה והל' והיתר איסור תם סים שכ"ד סי' בסוף נ"ע, יצהק בר שלמהרבינו
 סתם רבינו או רב' בשם פסק.ם שהובא פעמים הרבה נמצא וכן 'צהק. ברוצלמה
 פעמים ונזכר נוהג רבי וכן אום-, רבי הובא מקומות בהיבה וכן דל, לרישיוהכוונה

 : לבד .רב" בשם מסמראין
 שלמה. בי שמואל ר' מפי שהיטה הלכות סרר שמו( )סי' שלמה ב"ר שמואלריר

 בהרים הובא בי הביא 48 צר שד"ל בנחלתהישד'ל
 ועיין [falaise]. מפלייזא שמואל ר' והוא מהר"מ של רבו והיה ר"ג סי'מרוטנבורג
 : והלאה צד476 18יJudaica )381 בספרו גראס -ר' הגדול החכם שכתבמה
 לר' צדוק בר גרשום ר' שהשיב תשובות אלו סיב( )ס" אליעזר ב"ר שלמההיה

ו
 הקרוש יצהק ר' רבינו והכי.פירש וסיים אליעזר, ר ב שלמה

 : מקום באיזה עוד שיזכר מצאתי לאמ"כ,
 יהורה בר שניאור ר' גדול אדם על רבי העיר קכ'פ( )סי' יהודה ב"ר שניאורריר

 מקושר שהוא הכבש קשרי שהתך בשבת שיאהובכך
 בהאורה לנכון והובא ,בכך' נעשית ובפעות ברוך ב"ר יהורה ב"ר לתקן 'ש כו',בשפור
 אדותיו ועיין הביאו, לא במבוא והרהרה 291( )צד צ'ב סי' ובמחויו קליה סי'ה'ב

 : '"ב סי'לעיל
 של אביו הוא שלי, בהערה ע"ש חתנים, ברכת בדין רצ.ו( )סי' גאון שאירארב

 תשכיח ד"א משנת בפומבדיתא ישיבה ראש והי' גאון הא.רבינו
 לה-אביד: הקבלה ס' עיין שנים מאה עד 'מים והאייך תשניז, ד"אעד

 י חפני בן שטואל לר' ברנות שערי זה שלאחר בסימן עיין חפני, כר וכמואלרב
 א"ב. מדר על והיתר באיסור המובאים הספרים שמותכ2כ(
 הזה הנור לבדך הוא אתה נמלאות ועושה נדוף כי כתוב רם( )סי' רכהבראשית

 פ"א בסר הוא רבה, בבראשית כו' מחט של נח'דה נקב בו ישאם
 בשם מצאתי והביא נ' סי' בשבהזל גם והובא סיד, סי' ה-ב בהאורה נם הובא גיאות
 מב'ר המדרש נ'כ שהביאו ומפליא ד"ה ע"ב ס" ברכות בתוס' ועיין ז"ל, שלמהרבינו

 : לעשות ומפליאעל
 גבי על בשר בסדר מצאתי ואני מלינה דין קמזז( )סי' בחלים גבי על כשרספר

 חכמי בתשובת וכיה פיה סי' ח"ב בהאורה וכיהנהלים.
 : י'נ בסי' לעיל ועיין בסרר, במקום בספר וצ'ל פ'ב, ס"צרפת

 כוי, פרעה על וללמד מנחרב על ללמד הכתוב בא בהנדה ומצינו ליח( )ס,יהגדה

 ישעי' וברשזי פ-א, אינה ובמדרש מי"ה, ושמ"ר קי'ג מזמור תהלים מדרשעיין
 במהויו נס והונא כ"ט,ל'

 צד.
284 1 
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שבוא56

 כל הזה כלשון כתב גדולות ובהלכות חמץ, בדיקת הלכות אי( )סי' נהולותהלטת
 1 י"ג בסי' לעיל עיין כרחמירא

 רב עשה אשר קצובות הלכות אלו : בראשו כתוב קדד( )ם" קצובות.הלטות
 ותבונה ]חכמה[ ברוב לברכה ארונית זכר מתיבתא רישיהודאי

 וההלכות והיתר. באיסור להכשל ולא ולהבין לרעת והורנו התבונה וברתקי ומרעושכל
 בו ונכלל עירובין, הלכות א( בהם. נכללו אשר הענינים ואלה דפים, י'נ מכיליםהם
 בכורות, הלנות ג( שבת. הלכות ב( בעירוב, מבוי ודין ועשייתו, העירוב משפפנם
 בו ונכלל טוב, יום הלכות ז( הפסח. הלכות ו( פורים, הלכות ה( חנוכה, הלכותד(

 רב שם ומכר יו"כ הלכות י( שופי, דין פ( ת.ב. הלכות ח( ביו"פ. טת ביו'פ,ביצה
 דין יג( במועד, כבוס יב( ומפר, פל יא( נאון. נטרונאי רב מר גם ישיבה, ראשפלפוי
 אשתו את המגרש בדין המתחילים שונים דינים באו ואחיכ לולב. הלכות יר(סוכה.
 שאינם ברור ונראה שלפניהם, לדינים בלל שייכות להם אין אשר כו', עמה ידורלא

 גאון יהודאי דרב קצובות הלכות 1089 קובץ בפארמא נמצא והנה קצובות,טהלכות
 ש תורתן בספרו תרמ'ב( )פ"פ ז"ל הורוויץ טאיר היים מוה' החכם הרב לאורוהוציאן
 יהודאי יב עשה אשר קצובות הלכות אלו באויה לפנינו כמו ומתחילין חיאראשונים
 ולא ולהכין לדעת הורנו התבונה וברתק'[ ]באו'ה ובנרתק ומדע ושכל תבונהוברוב
 שבת. הל' ב( עירובין. הל' א( : שם הם והענינים והיתר, באיסור ולשגגלהכשל

 יו.ט. הל' ה( פסח, הל' ז( העומר. ו( פורים, הל' ה( חנוכה. ד( בנורות, הל'נ(
 בתורתן המובא העומר הל' רק באו'ה כמו הם ההם ההלכות יו"כ, חל' י( ת"ב. הל'פ(
 בתורתן ול'תא שופי, דין באו'ה נמצא זה לעומת באו'ה, ליתא 20 צד ראשוניםשל
 ואה'נ ומפי, טל ענין יו"כ הל' אחר באויה נמצא נם 'ו'כ, הל' ומתחיל ראשונים,של
 ודין סוכה דין ואחר ראשונים של בתורתן ליתא וזה במועד, נתיבה במוער,כבוס
 של בתורתן נמצא.ם ולא ברכות, שערי קונפרם עד שונים, ד'ג.ם באסה נמצאלולב,

 סוכה מהל' הסיום אחי ראשונים של ובתורתן קצובות. מהלכות איננם כיראשונים,
 ומכילות נימין הלכות נס פבילה, ודיני המקוה, שיעור הלכות עוד נמצאים לולבוהל'
 והכל ועונשין והכלה ק.דושין ופקדון שכירות ושבועה ומיאון וחליצה ניפיןדיני

  הפילין שימוש האבל,  נהינת אכילות, רעי אבל,  הל' נסך, יין הל' אח-ננערבוניא,
 ערבות, רוכב בעזרת קצובות, הלכות סליקו שם והסיום  פריפות,  הלכוח  "(ועשייתן,

 להשוות יש ראשונים של בתורתן גם וה.תר באיסור הנמצאות קצובותוההלנות
 בהל' שתראה כמו ובזה, בזה הנחסר את להוסיף נם שיבושים, הרבה ולתקן זי אל:ו

 )צד ראשונים של בתורתן נמצא הפרשה, סוף ער קורא וישראל הסיופ אחרחנוכה
 חל פבת ר"ח  ואס  ומתחיל בארה חסר וזה זכרו לסימן עד הפסקות נהיגת נתהיל28(
 מוציאין בשבת אדר ר"ח יבא אם חנוכה הל' בסוף ראשונים, של בתורתן כמובהול,

 ומפמירין שקלים, פישת של ]ואחת ר"ח בשל ואחת השבת לפרשת אחת תורותג'
 שבת, אותה של לפרשה א' תורות ג' מוציאין בשבת ממן ר"ח יבא אם שנים, שבעבן
 בארה, חסר הסנרתי אשר את חדשים, ראש לכס הזה החודש בשל ואחת ר-ח[ שלוא'

 הכתובה במגילה קרא ואם פורים כהל' באו'ה וכן ראשונים. של בתויתן לנכוןונמצא
 בה לקרות מותר הכתובים בתוך בין סתור והקונטרס וחסר בכתובים ]צ"לבגביאיס

- -
 את נופל טתחילה  שמתחיל  נ"ל רש"' של ועשייתן הפ.לין שימוש 384 צח שבח"ל עיין*(

 ל"ת. פי' בפרדם ומצא השליל,עור
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1שמבוא

 יצא לא סופה ועד מראשה המנילה[ את קרא לא או שמע שלא ומי וביתד,בצבור
 ובמחזור 9נ. צד ראשונים של בתורתן ונמצא באו'ה, הסי שהסגרת. זה חובתו,ץץ

 הכתובה בטנלה ואם אחר נוסח הובא נאון יהודאי דרב קצובות בשם 213 צדוויטרי
 מי או ויחיד חובתיה, ידי בה נפק יחיד אבל בצבור וה'מ 'צא, לא קרא הכתוביםבין
 חובתיה. ידי נפק לא סיפא עד מרישא המנילה את קרא שלא או שמעשלא

 כנון ומתנמנם קורא ואם מיאש, אותה יחזור נאנס או טעה אם בארה שםעוד
 ויקרא שלו בפסוק מחזיר טתנמנם הוא ]זה ונזכר אותו ומזכירין ועונה אותושקורא
 וזהו חוזר ואינו אותו ומזמרין עונה ואינו אותו שקורין כנון אסור ישן אבלמותר,
 נמצא זה כל וקטן(י שופה מהרש חוץ המנילה את לקרוא היבין הכל ואסור,'שן

 את והקורא באמה נמצא זה ולעומת באו,ה, וחסר 20( )צד ראשונים שלבתורתן
 והובא 2:3 צר במחו'ו נמצא הזה והמום כו' תויה כמפר וקורא כורך בצבורהמנילה
 ע"ד(. ריש ל"ז )דף סיד סי' בפרדס הובא נם גאון. יהודאי רב כתב וכן זה עלשם

 ואין סופו עד אדם, טובל ובעיו.כ המתחיל נרול מאמר נמצא יו.כ הל' וו;.תרבאיסור
 פלטוי רב שם ונזכר 24( )צד ראשונים של בתורתן ליתא הלכה, וכן אותומונעין
 ס" במהו.1 הוא ההמין, את להטמין רשאין אינן יו-כ ובערב שם והמאמר ישיבה,ראש
 נ'. דף גאון עמרם רב מסדור ונובע גאון נטרונאי רב שם והוזכר 374, צרשם-א

 רוצה אם טן עירובין הל' כמו וויטיי מחזור בעל לפני הי' קצובות הלכותוהנה
 ראשונים של תורתן ובית, בית מכל החכם יטול שנה לכל הפסח בערב עירובלעשות
 ערובי ,הלכות DW ומתחיל 249( )צר רם.נ סי' במהו'ו נטצא באתה הוא וכן 14,צד

 האוצי, בבית משריל והובא בדפוס, זה נשמט ולפנינו נאון' יהודאי מרב קצובותהצרות
 ועשיתו העירוב משפט וכה המתחיל במאמר ק'ח סי' בפררם כלו נמצא עירוביןוהלכות
 שאס-נו,  ומניהוכענין ועושהעירוב המלות אחרי 250 צד במהז"ו והנה הסימן, סוףעד

נמצא
 מאת-

 שבוע ובכל הסיום ער כו', נביא להד כולה והיא חצר א.כא ואי נדגל
 באףה. ליתא וכן ראשונים, של בתורתן ליתא 251( )צר השנה תמימות עדושבוע
 בתורתן מתחיל ואה.כ ההוספות. מן הוא או וויפרי מחזור בעל מן נוסף כי ספקואין
 שמ ובמחו'ו כו' לעיר מעיר לילך רוצה ואם שם ובמידם ובאו'ה ראשוג'םשל
 נאוך. יהודא. מרב קצובות חצרות עירובי הלכות ,1p?~cהם'ים

 ומנילה פורים הלכות ורשום 212( )צד רמ'ז ס" במחויו הובא פורים הלכותנם
 ראשונים של ובתורתן באמה כמו והוא וקלות, וקצובות פסוקות נאון יהודאיליב
  )תוספות(י ת'  באן ער  .נשלמו' נתוב בסוף כי  במהךו  וה נוסף כי ונראה 19(,)צר

 סוכה הלכות אלו וישום  414( )צר שום מי'  במהוד הובא סוכה הל.נם
 וניאה ,נשלמו' סטם במוח ובמחויו קפ'ה. סי' בפרדם וכיה נאון. יהוראי לרבקצובות
 שם. הוספה הוא זהכי

 יהוראי מרב קצובות נדולות הלכות אלו ורשום שס'נ ס4 במחרו לולב הל'וכן
 ,נשלמו' הסיום בבאן ונם נשי. שוטה ואחד עבות אפר והסיום לולב, מהלבותנאון

 פה ואין פסוקות הלנות גם הביאו הקדמונים והנה קצ'נ, ס" בפרדס וה נמצאוכן
 ורעת טעם בטוב שכתב מה הקורא פראה אורזתם הנונע מכל ברחבה לדברהמקום

 : בהגוין עפשטיין מהר'א החוקרהרב

 לותיר, נאוני הם ליתר, מהידושי מפורשים טעמים הביא קפ'ב( )סי' לותירהידישי

 הריי החכם והרב לותיר, רבני  לותיר,  וקני לותיר, הכמי לותיר,גדולי
8' 
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מבוא58
 דרי הנרוץ החכם שכתב מה וראה ולותיר צרפת הכמי תשובות לאור הוציאמיללער

 : והלאה 293 צד gallia בספיונראס
 כבן אני הרי במכילתא והוא פסה של אנדה פירושי הם אלו ל,נ( )סי'מכילתא

 עוד טפש, אהד תם אהד במקום נתוב ובמכילהא שם עוד שנה,שבעים
 לכ, ההנדה דברי שאר עם במכילתא כתוב ואינו הנדה מסרר אינו נשירד אמרושם

 : בהמכילתא כתובה היתה פסח של הנדה כיונראה
 ומצאתי אחאי דרב בשאלתות בדקתיה יאת הניא תענית בענין קכ'ז( )סי'שאילתרת

 לדבריו סמך מצא ושאלתות סיים ובסוף כו', ימים שני עליו שקיבל'חיד
 כרבא הלבתא אחאי דרב בשאלתות ופסקינן ש-ו ס" בסוף ובן משה, ויהלבפרשת

 ועייןשאילתות 612 צד ובמהרו רע"ד, סי' ובפרדם א', ס" היא בהאורה הוא וכןכו',
 : פיו ס" תזריעפ'

 כרי טוב שזהר במדרש ששנינו כמו הביא הפסח מדר בה' ליס( )סי' טובשוחר
 ה'ב ובהאורה 284, צר במהויו הובא וכן הודו, לשנים האחדשיאמד

 נ', אות קי'ג מזמור שו.ם במדרש והוא במדרש, שמצינו מה כמי רק הובא מיהס"

 אומר למי אדם בני משלשה פחות הלל אין הכמים אמרו מכאן שם, איתאוכך
 שסובא ה' הערה בשמט שם והעירותי שלשה, כאן הרי אחר והאומר לשמםהללו
 סי' פסח ה' ובהמנהינ מיד, ס" ק"ש ה' ובאו"ז הש"ט, בשם רם"ג סי' פסח ה'ברוקה
 קע"ד, סי' ר"ה ענין השלם הלקט וביטנלי ע"נ, ע.ב דף הנרה סדר ובאבודרהםציד,

 ס"ה. ס" פסח והל' מיה, סי' ברכות ה' הקצר הלקט ובשבלי רי,ה, סי' פסחובסרר
 ז'ל( לרשיי )כוונתו ז'ל והר"ש ודל הביא לבוב דפוס ע"ר י"ג דף DO" היוהכלבו
 שוזט, במררש מצינו כן הודו לשנים האחד שיאמנו כדי שלשה שיהי' שצףיךכתב

 וכולם תע'ט, מ" אוח הטור ובנו לזב מ" D'nCt ערבי פ' D'nCD הראיש הביאוכן
 א.תא והכי וסיים שחם בשם זה הביא ר'ה ה' האגור ובעל השויט, בשםהביאו
 בש"ע ועיין לחוד, תהלים והנדת להוד שוה כי והשב במ"כ טעה ההלים,כהגדת

 : זצ"ל הנר"א בביאורי הע.ט סי'או"ח
 האי דרב בשערים נ"ע יהודה בר' יצחק ר' ס"ט( )ם" ]נאון[ האי וקורבמעשינם

 ע' לסי' למטה מוסב נו', נוי של דבריו על סומניןאין
 סי' צרפת הכמי בתשובת וכן ע"ד סי' הזב בהאורה ומה האי, דרב בשעריםומתחיל
 לעיל עיין כו', עי של דבריו על סומכין אין האי דרב בשערים הסימן טתה'לע.ד

 : י"גסי'
 רבינו חברם אשר והם שערים "נ טכילים רמ"א( סי' עד נל"ד )ס" ברכותשערי

 נאון האי רב בתשובות הקורא ימצא )אדותיו ז"ל הפנ' בןשמואל
 מספרו הששי חלק בראש ניעטץ קל'ג, צד הזג מאמייו אסימת צונץ דף,הערה
 הרכבי אליהו אברהם מוזה ההוקר הרב שנתב מה הביב ואהרון היהודים,קורות
 ח"א הנרולים שם ובעל ודעת(, מעם במוס שלישית מהבית ח"א לראשוניםבזנרון
 שעי.ם, חיב- האי יבינו של המד נאון הפני בן שמואל רב הביא 106 ס" ש'אות
 לשבלי ובהקדמה עכ"ל, הפני בן שמואל לרב ברכות משערי כתב הלקט נטבליובס'
 נאון הלני בן שמואל היר הביא שכה,ל בעל כ' הנאתי שא( ט' )דף השלםהלקט
 בן שמואל רבינו נתב וכן וז"ל הביא קנ'ט בסי' חיבר, איטר הברכות שעריבחיבור
 בורא מנרכין שאין היא רווחת הלכה היבר אשר ברכות שערי בהצור דל נאוןהמני
 המינין, מחמשת בו שיש מה ועל המימן מהמשת שהוא מה על אלא סצנותמיני
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 לא מ.נין ושאר המינין שבעת בהם כשיש לברכה קודם בפסוק הקידם ק'ם סי'שם
 הברכוה, שעיי בחבור ז"ל הפני בן יטמואל רבינו כתב וכן קודם שבעה שמין שכןכל
 כתב קס"ה סי' הברכות, 'טעיי בהינור כתב זדל חפני בן שמואל רבינו שםשם
 )קצ.ט ה' סי' מריפות ה' הברכות, שערי בהנור זצ"ל נאון חפני בן שמואלרבינו
 הניאו ע.ב ס" כ"' בה.ב ובן מכשיר חפני בן שמואל ורבינו באומה הסמכה ואונהע"ב(
 הפני בן שמואב י' ב'טם מצאתי וכן הביא נ.ח סי' ובתניא במעונו, שהשמחהעל
 בן שבוא( יבינו בשם מצאתי הביא ל' בסי' וכן קנ"ט, מיי משכה,ל לקח דל,נאון
 ר, הביא 46 צד S'~e בנהלה הרשדל וגם קשה, סי' משבה.ל לקח ז"ל נאוןהפני

 ס' הביא ונן מקומות שיטה 'סם ומציין במידכי והובא שערים כתב חפני בןשמואל
 מהרא'א ההוקי ה-ב וגם במעונו שהשמהה על נ" ח"ב משבה"ל וגם כ"יהאסופות
 ב'טם במ-דכי המובא המקומות צפן 107 והערה 84 הערה לראשונים בזכיוןהרכבי

 ע"א( %ח דף ר"ו )ס" להראב"ן פענח צפנת בס' הובא ונם חמני בן שמואלר'
 באור הובא וכן היו, פ"נ ומצה המץ ובהל' ה'ט "א פרק ברכות ה' מיימוניותהנהות
 הובא וכן שחיטה, בהלכות הפני בן שמואל ר' שערי את והביא שעיט ס" סוףזרוע
 אשר מקומות עור הביא 191 ריסוס עוד ועיין עיב, פיפ דף סדילקאוו דפיםבאגור
 כ"י( והיתר איסור )עם"י לאור הוציאם 11"ס מהראיה החוקר והרב ברכות, שעריגזבר
 דוישי עם עשה אשר ההסד על 'ה" ברוך זה ובעבור 377, צר ה'ב תלמודבבית

 :קדמוניות
 ס' הביא 976 סי' החיים באור ועיין שטרות, תיקון נמצא רנ"ו( )סי' שטרותתיקון

 ע"ש העתים בעל אלברצלוני ברזילי בן יהודה לרבינו שטרותתיקון
 שטרות תיקון הוא 49 קובץ דל האלנערשטאם כ"י מספרי שלמה קהלתוברשימה

 : הגאוניםבזמן
 משקין מכל ששתה נזיר דנזיר, בתופסתא שנינו פרח בה' ם"ו( )סי'תוספתא

 במח'וו והובא כ"ט, סי' ח"ב בהאורה וכיה ושותה, בו מתרין לוהאסורין
 "ג: בסי' לעיל ועיין פ"ר, נזיר בתוספתא והוא 258,צר

 חמיו בבית ארוסתו על בא כאילו בע"פ מצה והאוכל "ם( )סי' ירושלם*תלמוד
 ובמה'וו ל"ה סי' חיב בהאורה הוא וכן ירושלמי, בתלמודולוקה,

 תקנו הללו כוסות וארבע ליב( )ס" היא, ע'ם פרק מסחים בייושלמ. והוא 260,צר
 שבתוך יין ישראל שבארץ רבותינו שנו שנך כו', גאולה של לשונות ד' כנגדהכמים
 לנכון שהובא כמו ישראל שבארץ ירושלמ' בתימור צ.ל כו', משכר אינוהמרן
 חכמים אסרו שלא ל"ו( )מי' ה'ה ע"פ פרק פסחים בירושלמי והוא 286, צדבמחות
 הוא 'שתכה שלא ירושלמי בתלמוד הדבר ופירשו לרביעי, שלישי בין אלאלשתות
 ברשב"ם והובא 383, צד ובמחויו מ"ב, סי' ח"ב בהאורה והוא ה.ו, ע"מ פיקבפסחים

 : רביעית ד"ה ע"ב ק'"1 פסחיםותום'
 אחד באדם מעשה אליהו דבי תנא עלה ותנו נדה ה' ש'1( )סי' אליהו דביתנא

 בחצי ומת הרבה חכמים תלמידי ושימש הרבה ושנה הרבהשקרא
 רה ע"א. מ"א כתובות התום' וחכמי 107 צר ובמחרו א. סי' ח.ב בהאורה הוא וכןימיו

 לשון הוא רע"ב. ס" בפידס והובא ע"ש, שמעיה הר' שם" המהויו את הביאמחלפא
 והוא אליהו סרר בשם בימי ד'ה בתום' שם והובא וע"ב ע"א "ג שבתהגמרא

 : טיב באדרנו ועיין ממ'ו, רבהנתדב'א
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 וכל ראשון גיויפ שנצר צבי בדין הגפנים תשובות מה( איי הבאוניםתשובות

 )ס" שני, ביוש לאוכלן מחורין ראשון בירפ טי שתלשןפייות
 כיר שבת בפירש"י מכ הובא לנאונים התשובה הגאונים, בתשובות מצאתי וכןקנ'ז(
 למאמרם תכוונה פיונקא, פי' הנאונים בתשובות מצאתי קמו( )סי' ערבית, דיהע"א
 פרוונקא, ערך בערוך ועיין היא, דמיתותא דמלאכא פרוונקש עינבתא האי ע"א כ"חע"ז
 הנאונים בתשובות רבי טצא רצ'ג( )ס" רבי. מצא הנאונים בתשובות קעיד()סי'

  שאין ומי בחצר קרקע אמות ארבע לו ונתתי ובטתמת כשפרות שכותנין מהשאלה
 )רף בלקוטים בסופו ובמרדם קניה, סי' חיב בארה והובא נו', כוהבו האיך קרקעלו

 היקר להספר הנונע סכל ברחבה אדבר פה הש"י. מדור בכתובים נשאר גםכנג(
 231( )צד שדיל באגרות ז"ל הרשד'להזה.

 בתחלה חסר והוא הששי, לאלף מ"ב בשנת נכתב קלף על יד כתב קנה כיהביא
 בחרוז והיתר איסוי ודיני התרומה, וא' פוב, שוחר טררש בולל הזה והקובץוסוף,
 כי ז"ל, רשיי מסדור חלק הם שבתחלתו דפים מוז אטנא להיוקח, התפלה פ"וקצת
 רשיי ; סיר כתוב ואחיב נהרם, שלמה רבינו סידור לפייט, ב4ם בשנת כתובבסופו
 לפרט תתמיה ריא שנת והיינו המישי  אלף של תשיעי  למאה ס'ד בשנת לעולמונאסף
 למאה ל"א בשנת תם ורבינו ח[, ז' ]ישעי' מעם אם-ים יחת שנה וחמש  ששיםוסימנך
 ליה ]בראשית יעקב איל אלהים ויאמר וסימנך תתקל'א[ ]דא המישי אלף שלעשירי
 וכולל והברכות התפילות בדיני מתח.ל ווימרי, מהעי כעין הוא הזה הספר .סליק',א[
 טרימות כל והיתר איסור עניני ! כתוב לסופו סמוך דפים ונ' או.ח, טור ענינירוב
 ובאותו ; הבשר נקיות תיקון זה האחרון ובדף וכו', בעוף שכנגדן בבהמה חכמיםשמנו
  ההומות רשיי תשובות קצת כולל והספר  שלמה, דרבינו בשר נקיות סליק עצמו,דף

 כמו זה בסמר ונם מתת, קצת נם נאונים, משאר  תשובות וקצת יצהל, ברשלמה
 תשובות ויש דורבלו, בר יצחק ר' שהוא נראה יצחק, ואני : מצאת' ווטרןבמחזור
 זה אחר וכמקוס יעקב, רבינו מטורי מקובלני כך ובתוכה שמעון, ב"ר שלמההתומות,
 שהוא נ"ל כלל ודרך כו', מפרש היה הלוי יצהק ר, אבל יעקב, ר' הזקן מורילשון
 235 צד שם ועוד הושד'ל, עכ"ל שמחה ר' תלמ.דו כמעשה רש"י מתלמידי אחדמעשה
 ההוא. יד בכתב רשיי מסדור ליקומים הרשד"להביא

 הוא ,הכ" דל, רשזח'ה המהולל החכם העיר מלמטה שם שדל באגרותוהנה
 .סדור כתב 71 צר מהראה"וו ההוקר להרב יש'י לתולדות בהערותיו ונם בידי'כעת

 לא שלמה. ,קהלת שלו ברשימה אבל בירי'. הוא וכעת הרשר'ל ביר נמצארה"היה
 הרבנים מדיש בבית הם )וכעת לראמסנחט נמכרו אשר בידו שהי' נ"י ביןנמצא

 ידי על זכות ומגלגלין יד, הכתכ נמצא איפה לי, מניד ואין והקרתי שאלתיבלונדון(
 הרבנים מדרש בראש העומר שעכטעי הר'ז החוקר הרב את נם עליו שאלת. כיזכאי,

 ה' מיד הכ"י קנה כי לי והשיב הכ", נמנר למי לו נודע לא אם לי להנידבנעוו'ארק
  ובשמע'  באננליא,  קאמברידש  בעיר  Dr. Rev .בTaylor  4 ההכםהאלבערשפאם

 לשאלת. נעתר וחסדו בטובו והוא הנ"ל הנכבד ההכם אל בקשה מכתב ערכתיזאת
 תורה לו נותן ואני ממנו, העתקה לי ועשיתי בו, להשתמש הכ"י את אליושלח
 עפשטיין המא החוקר הרב א4 שלח נם עמדי. עשה אשר והחסד הפוב עלוברכה
 ברוך ונם הרבה, הרבה בחסר נלקה הוא אבל רשיי, מסדור אחד יד מכתבהעתקה
 ונאוצר רש.י מסדור יד כתב רבות ביניעות השגתי אחדים ימים וזה וחסדו, טובו עלהוא
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 שהשגתי רשיי מסדור הכ"י תכונת וזה קלף. על כתוב בפאימא ראטסי ד' שלהספרים
 הטאמי כאמצע ומתחיל בהתחלתו והסר פאלי' בתכנית מקאמבריט,ט הנילמרמתכם
 ונמצאים כלום, לא ולבסוף האדמה, פ-י בורא לפניו התם, דאמריגן האורזבמלות,
 ]נהמן[ רב אמר וכן 6( שורה 41 )צד ע.נ ס" במהרו נמצא האורז מלת ומןבמחויו
 ובי מימין עמודים בי דף בכל דפים כ"ז ומכיל ע"ד. סי' שם בטהרו הוא ברכה שלכוס

 הסופ* סיים בסוף שורות, 42 עמוד בכל עמורים 188 ס,ה ועולה טשמאלעמודים

 נאסף רש"י כתוב השני בעמוד ואה'כ נחרט, שלמה רבינו סידור לפיט, ביםבשנת
 134 צד עד 48 צד מן ואח"כ הרשד.ל( ב'טם לעיל שהבאתי )כסו כוילעולמו

 עמודים שני צד כל ועל ואחיר פנים צדדיו משנ' כתוב טוב שוחר מדרש מתחילע"נ
 ואחי עמודים, 348 הבולל וסך עמודים ד' רף בכל א"כ שורות, מ"ב עמודובכל
Q1'Dלקצי באתי בהתחלתו, וכתוב התיומה, ספר קיצור בכיי מתחיל שרט המררש 
 רא'ותם אורך בלא הפסקים מ'ד למצוא בו, הקורא ירו'ן למען התרומה ספרמתוך
 בוודאי הוא זצ,ל', 'טמואל בר' יצחק רי הרב הקדוש רבינו למני בסדר שמררםכמו
 הרת של אחותו בן הזקן יצחק רבינו בשם הירגע מדנפ.ירא, שמואל בר' יצחקר'

 ספר בעל מגרמיזא ברוך ורבינו הקדוש, רבינו ג"כ ונקיא התוספות, בעלוהרשב'ם,
 הנמצא הנ"ל הת-ומה מספר והקיצור הנ"ל, הזקן יצחק רבינו של תלמיד הי'התרדמה
 דף עד עינ 134 דף מן והוא ביוך, מרבינו הנרפס טספר אחר בסרר מסודרבכ"י
 : ע"נ167

 הם, למי אדע ולא והיתר איסור 186 דף עד עיג 167 דף מן מתחילואח'כ

 והיתר איסור והוא פירוש, עם[ בחיוז וה.תר איסור מתה.ל 193 עד ע"ב 186ומן
 איסור שנמצא 879( פי' א' )אות הספרים אוצר בעל שהביא מרדכ' ר'להרב
 ואולי בהיווים אויה ג"כ נמצא הרשד.ל ביד כי שם והעיר רי'א נפי בחרוזיםוהיתר
 וטרסות ובדיקה שחיפה ה' וז"ל הביא 383 סי' ה' אות הסתיים ובאוצר הוא,זה

 : טריוויס יוסף בר' יוחנן הר' פ" Qy ז"ל מירכי רי להרב איב בסררבחרוזים
 הסר. ובסוף הרוקח מבעל הסידור פירוש 204 עד 193 מדף בכיי נמצאאה'כ

 רש'. בסדור הכ"י מתחיל הבאתיכאשר
 התחלת לפני אבל ההתהלה; והם-

 גליונות על וכתוב הכ"י טנוף אחרת בכת.בה נייר על כתוכים עלים איזה נמצאיםהכ"י
 רבינו סידור לכתוב אחל דשמיא ,בסייעתא ומתה"ל זקנה מיוב הקריאה וקשהקטנות,
 אדם חייב אום- רבי ה"ה תניא נתוב ואחזכ לבינה" צדיק זני יצחק ברישלמה
 לך אין תניא הכי גרסינן 'שראל דארץ ובגמיא יום בכל ברנות מאה לברךמישראל

 מעטך שואל אלהיך ה' מה שנאמר יום, בכל מצות סאה עושה שאינו מישיאלאדם
 שיש שמות ד' נננד כריעות ד' בהנליונות זהס'ום נו', טאה אלא מה תקרי אלוגו',

 מקום ובכל בנוים שמי גדול מבואו עד שמיס ממו-ח ]כי[ שנאמר אחד,בפסוק
w~o))ה' אמר בנוים שמי נרול כי טהורה ומנחה לשמי מינש[ נמוקטר ומוקטר 

 אחד סופר החל אשר רשיי, סרור התחלת הוא כי ספק ואץ י"א[, א' ]מלאכיצבאות
 והסיום 11'טרי מהזור הס' מתח.ל כן כי ומצאתי שהעתיק הסוקלתו רק ונמצאלהעת.ק,

 ראשונה, בהשקפה ראיתי וכעת צבאות, ה' אמר בנוים שם. נדול כי בהמלות 9 צרשם

 יזכני כאשי וא"ה מישראל אדם לך אין תניא רב מתחיל מפארמא שהשנתיבכיי
 ומכ"י קאמבריטש מכ"י הטעות'ם ואתקן החסרונות אטלא לאור רשיי סדור להוציאה'

 רשיי סדור אדות חי. בעודני המלאכה ולכלות לההל .לי יעזור חג' זה, מול זהפד,דמא
 בספרו מהאמנורנ מיכל ח"ם ר' ההכס הרבכתב

 אור.
 רשיי סרור וז"ל 590 צד הח"מ
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טבמ62
 שהוא ונראה ע"א, ק"ר דף מסחים בתום' ומובא ס'ו סי' יו"כ ה המנהינ בסימובא
 סדר משם לוקח ואול' זטעשהם צרפת לבנ' ובפרם השנה מכל ומנהגים דיניםספר

 תולדות בעל ובן עניל, ע"א ל.ט דף סוטה בתומי המובא שלמה לרבינו כם'םנשיאית
 עלם טוב יוסף ר' של סידורו בין קי"ד פסחים בתום' מובא רשיי סידור הביארשיי
 על ונם לו, כתב רשיי אשר תפלות ס' רק הוא אולי וכתב זיין שמעי' רבינוושל
 *( עכ"ל רשיי דברי רק איננו ליה סופה בתוס' המובא רשיי מפי כם.ם נשיאות ס'הנעיון,

 רק רעדי, יסרור כוונתם אין מטבל, דה -שם במסחים תוס' הכמי שהביאו מהאולם
 ובהאורה א' סי' והיתר ובאיסור 281 צר וויטרי במחזור גם המובא רשיי של פסהלסדר
 בתנ האסופות בס' נס הובא לרשיי פסח וסדר קניב סי' האורה מס' ובפרדס פ'סי'
 שלמה רבינו של בהלכות מעמים הרבה והניא פסח בסדר השלם הלקט ובשבלייד,
 שם, בפסחים התוס' שהביאו עלם טוב יוסף ר' סדור את שהביא ומה שסידר,זצ.ל
 ע"א קטת פסחים בתום' ג"כ הובא אשר וכן בחיוסת', ויטביל בסדרי שעשה יוסף כה"ר,ולא
 לם'ט, זכר חרוסת ע"ב וק"ז ע"ב קם'ו שם ועוד בסדרו', יוסף הר' יסד ,וכן למהד"ה

 הביא, מסח הל' במנהיג ונם הרוחות, אלהי המתחיל הגדול לשבת לקרובץנוונתם
 מזכיר ני סי' בח"ב האויז אולם לרש.י, יסח לסדר הכוונה שלו, בסדר רשיי כתבוכן
 שרשיי 1"א הניא שניט סי' כחיב עור וכן שנא, תכנת תפלת בו שפי' ומה רשייסדור
 יו"כ הלי הראב'ן גם שבעה. כל בהנאה אס, ונפסל עליו שבירך אתרונ כסיררוכתב
 במידור והוא יו"כ מנחה לענין רש"י 'סדור המא ס"ו סי' המנהינ רשיי, סרור אתהביא
 394, צר במחויו והובא ארימצרים כמעשה מן שלשה וקורין ר"ה יו-כהל'

 באמצע ומתחיל ההתחלתו הדשד'ל ביר שהי' במירור חסר כי לעילהבאתי
 וכשהניע ומתחיל המנחה תמילת סדר נמצא כך ואחר כו', התם דאמרינן האורז,המאמר
 ובטחתו 41( )צד לה ס" ,במהוי הוא לברך, צריך ואית ידיו נופל המנחהתפילת
 קי בהערה הרשיה שם שהעיר כמו לברך, צריך ואינו וצ"ל לברך, וצייך בטעיתשם

 מנחה הובא אה'כ כ"י, לרש" המדרים בם' לנכון הוא וכן לנכון, הובא רשייובסידור
 דמי, תרוויי דשכחן כמו שהובא ומה 42(. )צד ע'ו סי' במחויו הוא שעות, מו'נדולה
 התפלל ולא שכח שם עור הערה,הי. הרשיה בדברי וע"ש דמי תרוייהו כמאןבמהויו
 ולא טעה המאמר גם רי הערה הרש,ה לנכון ותיקן משובש הלשון במחויוערבית,
 לו אין הערב תםילת עיבית תפילת וזהו שם עוד זי. הערה W'y בשש מנחההתפלל
 מצוותן פסחים בערבי והלל בערב ק"ש והסיום שו ס" באמצע שם במהויו הואקבע,
 הוא כך המתחיל מאמר 43( )צד שם במחוא נמצא ואח'כ השחר, עמוד שיעלהעד

 למאמר כלל שי.כות לו אין אשר ה"ה מ"ח סופרים מ' מן והוא כו', בירושליםמנהג,מוב
 נמצא רק רשיי בסרור הולא לא וזה ואילך, ע"ז סי' במחו,ו שם נמצא ואח'כשלפניו,
 רבי שכח אחת Dyt ומתחיל ערבית תפלת לענין היינו לכאן ענין לו אין אשרמאמר
 286( )צד ע"ד ס" פסח ליל בסדר במהרו נמצא והוא בז' אמ'קומן מצות אכלולא
 כתב והביא ע.ב(, ק' )רף ר"ח סי' השלם הלקט ובשבל' קל"ב, ס" בפידס הובאוכן

 ג"כ, רבינו נהג וכן כתוב, רשיי בסדור ולפנינו שסידר, פסח בהלכות שלמהרבינו
 דרשו ר"ה של סדר וזה רש"' בסדור הובא ואח"כ ע"כ. שלמה רבינו נהג וכןובמהויו

 345( )צד ש"ג סי' בטחו,ו והוא כו', ליו"כ ר"ה שבין ימים עשרת אלו בהמצאוה'
- -

 בערליזר רר' הגדול לחרב בהקדטה והובא בעצמו שלהב כמי ההיים איר טס, הרבה שאב שנץ*(
 התזים. אורלסי
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צ6 [ודכוא

 הסימן בסיף והסיום יכו' בהמצאו ה' דרשו ואילך, תשובה ימי מעשרת פירורורשום
 באמצע ומן רשע, מסודר זה שאב וויטרי מחזור בעל כי ראיה וזה יצחק" בר'.שלמה
 סופו עד המ'צפם סלד כמר לו שה" בה שהוקשה המשפט והמלך שהובאהמאמר
 ע-ב( בג דף קוש'ט )ובדפוס עיד. סוף ניח דף בלקוטים הפרדס ספר בסיף נםנמצא
 תשובה רשיי בתשובת מטטונים בחפש הוא וכן בה, שהוקשה המשפט והמלךהטתהיל

 לבי ואומר ונמחו-ו הגרמנים לתקן יש מוכים שהנר לי וניאה הובא ובסדורד'.
 ובפרדם הקרוש, המלך וגם המשפט המלך בנירסתם שנו מרוצתם לפישהנרסנים

 י'ז[ ט.ז נמ'ב המכונות המסנרות את אחז ויקצין המלות אחרי ובמחדו שהגאונים,הני'
 ליתא וזה שם, התרנום לשון הוא בסוגייא, גדנמי ית צ"ל בסוסיא, גדפי ית שםסייס

 בסיסי, כפי יתגד גדולות באותיות נמצא עפשטיין החכם של בכ"י רקבסדור.
 הוא, כן ר"ה של היום קידוש בסידור שם עוד בסיסיא, נדנפי ית וצ'ל בטעותוהוא

 אומר, צבור שליח ר"ה ש4 סדר זה הובא אח"כ 345( )צד שי-ד ס"במחוו
 רבי הטלות אהרי הזח ובמאמר ממקומו( נשמט שט"ו )הסי' 346( )צד במחרווהוא
 גדול מאמר עוד במחויו נמצא העולם, נברא שבהן מאמרות עשרה כנגר אמריוחנן
 גסירור מתחיל אה'כ בסידור ליתא סופו עד כו' דביאשית ויאמר ויאמר ניהווהי
 הייב,ן הכל ת"ר אהזכ 347(, )צד במחויו והוא בנניאש ומסיים בתורה מתחילבריה

 בשופר תוקעין למה אבהו אזר שם 347(. )צר שי.1 סי' בטהו'ו והוא שופר,בתקיעות
 במהךו נמצא זה ואחר רובו, שנשתייר ואע'נ 348( )צד שי'ז במחרו הובא איל,של

 והוא השופר נקובת על המתח.ל למטה מוסב הציון תוססות( )רל ת' ורושםהוספה
 מסול לאיבו נסרק בסדור מתחיל אח-כ בסידור, וליתא פרת שם והסיום ר"תדברי
 והוא הבור, לתוך התוקע הובא אח"כ 348(. )צר במחויו והוא עפשמיין במיוכיה

 350 צר במחויו והוא שלש, Sut שלש תקיעות סרר הובא אח"כ 349(, )צדבמהו'ו
 1הכ11נה לטעלה מוסב ,בתוספתא' מלת ובאמת בתוספתא מתחיל הנ"ל ובכ'יובסידור
 המאמר בסוף לנכון המלה נמצא ומהו.ו .לפני תפילתך שתעלה ושומרותלמאמר
 בסידור נמצא 351( צד )מהסו השטן לערבב כדי המלות אהרי המאמי ובסוףשלפניו,
 במקומו הנהיג ר"ת[ ]הוא מאיר רני בן זצ"ל יעקב ורבי : והוא במחויו וליתאהוספה
 אחותו בן יצהק והריר שם והביא כו' למלכיות כמו ולשונויות לזכרונותי קשריתלתקוע
 מנהנ הי' שכך רב והביא דבריו על מוסיף מדנפירא[ שמואל בר' יצהק רבינונהוא

 ר' של פיוט שם הביא גם ערב, בערך כמ"ש, הערוך שסדר יחיאל בר נתן ר' שלבמקומו

 קע'ד ס" בפרדס הובא שמואל ברי בניטין ר' ]הוא ר"ה. של שני יום במוסףבנימין
 שופר, לו נתנו כך ואחר שברך מי מתהיל כך אחר 53[, צד חעבודה עמודיועיין
 ואחיכ 352( )מחו'וצד לביתם והלכו עמדו כבר שמא והסיום 351( )צד במחויווהוא
 שיש מקום השנה בראש המתחלת עלם טוב יוסף ר' שהשיב תשובה במחויונמצא
 רבינו תשובת שם נמצא אח"כ שמואל, בר עלם טוב יוסף חתם ובסוף ציבור,שליח
 שמחה ר' החבר קרובי 'דיר. שלום את ינידו, חכמים אשר ומתחלת נחן ברעזריאל
 נחושים, יגדל יקר ובן הגברה קיונתי שלום עם דורש החתום צעירו אני יצחק,בר

 תשובה מצאתי דורבלו ברי יצחק ואני הובא ואח'כ ז"ל, נתן בי' עזייאל חתםובסוף
 נתנאל בן שמעון לר' מרית תשובה שם הובא נם כאן, וכתבתיה עזראלמרבינו
 הוספה והוא רשיי, בסידור ליתא זה וכל מאיר, בר' יעקב וחתם (Cesena)משזינא
 והוא יצא, ביום שעות בתשע תקיעות תשע שומע יוחנן א-ר מתחיל אהזכבמחויו,
 במחויו הוא ביה"כ, אחף צאנו 'את שהרביץ רועה תזר הובא אח"כ 355, צדבמהו"ו
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יבא64
 ורשום הוספה במחויו נטצא בציבורא, ציבור שליח ליה אמר המלות ואחרי356(, )צי שייח סי' במחויו והוא ויו"כ, ברה זמן אומר והלכתא מתחיל אח"כ 355(,)צד
 הלל אמרינן לא מ"ט מתחיל אה'כ בסידור, וליתא הסימן סוף עד תוססות( )רלת

 גרופות, בהלכות מצאתי כאן עד והסיום 356( )צד wttw סי' במחות הוא ויו"כ,בריה
 ולומר מובא זה אחר גאון, יהודאי דרב פסוקות גדולות מהלכות כאן עד במהמואבל
 בר ,שלמה והתם 356( )צד ש"כ סי' במחרו והוא כו', ר"ה של שני פוב ביוםזמן

 מנוחתו  מורי מפי  ששמעתי מפעמים עליו חולקין ורבותיו שם נמצא  יאח'כיצחק'
  ובמהרו וציץ, הגרול  עלם פוב יוסף רב  בחשובת  הובא ואח'כ במהויו, וכ"הכבוד,
 בר' עלם מוב ויוסף חתום בטהו'1 נטצא הסימן ובסוף "הנדול' למלת ליתא 357צד

 יוסף ר' השיב זו תשובה אף בסרור נמצא אח"כ בסידור, ליתא והחתימהשמואל',
 ושוסע תשע יחיד טתפלל צבור שליח שיש טקום השנה בראש זציל, עלםטוב
 במחתו הובאה התשובה וזו שמואל, בר' עלס טוב יוסף חתם ובסוף כו', לשבחעלינו
 ר"ה מוספי על הדור הכמי כל נחלקו וככר הובא אח"כ 353-352. צד לזהמקורם
 הובא ובסדור רצ, ס" חשלם בשבה'ל נם והובא 357 צד שכ"א סי' במהויו והואבו/
 שלמה התם ובפופו הלוי, יצחק ר' כתוב ובמהויו יצחק, רבי הדור גדולי נחלקווכנר
 פומאת על לכפר באין המופפין ששעורי אחרי לומה והבא הובא אה'כ יצחק,בר

 זצ"ל, שלמה רבינו נוהנ וכן סיים שם ובמחויו 359,( )צר במהרו הוא וקדשיו.מקדש
 לומר מוקיק הלוי יצחק ורבינו המתחיל הוספה במהויו נמצא ואהזכ בסרור, ליתאחח

 ]הוא אבי מורי רת כתב הישר ובס' שם ומובא  נו',  כבראשון בשני  חרשיכםובראשי
 360( )צד שם ובמהו.ו תריב סי' הישר בס' עיין כוי, בריה מתמלל הי' מאיר[הר'
 בריה והשיאנו אומיים היו רובם בלותר טתחיל אח"כ תוספות(, )ר"ל ת' ע"נסיים
 הסיום ואחי בקצרה, הוא ושם קסת ס" בפרדס ועיין 360, צד במחויו והואויויכ,
 יצחק וחתום אומר ואני ומתחיל ת' ורשום הוספה במהרו נמצא והזמנים, 'שראלמקדש
 ספר מקבר נתן בר אליעזר רבינו והוא 'אבן' וחתום נראה ולי נוסף ואח,כ דורבלו,בר

 שת"ז שמו שכיה שכ'ר שמג שכיב והמי' מצאת'. אחר ובמקום הובא ואה'נראשן,
 והוא רכי, למני מיושבים בסדור הובא אה'כ במחויו, נוספו 366( עד 360 )צדשכיה
 ובכן רבי לפני מיושבימ שם גם ומתחיל בסופו( 366 )צד שכ.ח סי. באמצעבמחדו
 צ,1 דף ר"ה סרר אבוררהם ועיין ע"ב( קליד )דף רם'ו סי' בשבה'ל וכיה פהרך,תן
 לער וקיים אמת ורביך הובא אח"כ רצ.ו. ס"  תשובה שערי הגאונים תשובת ועיי,ע"כ,

 יצירה בסמי מפורש  המלות אחרי במחויו והוא  עפששיין, בכ"י וכיה בריה הבמיםשמבעו
 ויבא ויסע בשלח בויהי הכתובים מקראות נ' ומאות' 367( )צד המתחילמאמרים

 ודברך אמת אלהים אתה כי מתחיל ואה"כ אב.ן. התם ובסוף התפלה פי' ונטצא כויויט
 והסיום בסדור, שלפנינו המאמר הוא בריה חנמים שטבעו לעד זקיים אמתמלכס

 וליתא הוספה הם של"ר שלג של'ב של"א ש"ל שכ"ט ס" ובמחויו במשפט,ולצדיקים
 נטחו.ו אבל כו', ר'ע מימי לאמרו ובאין רגילין מלכנו אבינו בסדור הובא אחיכבסדורן
 עולם הרת היום הובא אח"כ ר,ה. של תפילות בין 384( )צר שמו בם"  זההביא
 ההוממות אחרי במהויו והוא עפשטיין, בכ"י וכיה כו', עולם הרת ורחמה המקראלשון
 המי' שהובא קעיב סי' בפרדמ וראיתי בסדור. שהוא כמו הובא 372( )צד שליהבסי'
 ב' הביא ע"ב( סיף )קליז רצ סי' שבה"ל ובעל אחר, בררך עולם הרת היוםעל

 ובמחוו שומרות, אצל זה ענין מה עליכם יגן צנאות ה' הובא אה'נ הללו.פירושים
 ואין עלינו, יגן צבאות ה' בהן שכתוב מהדרין 'ש כך נטצא 371( )צד של"גבאמצע
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 הובא אח"כ : בסדור שלפנינו המאמר הוא כוי. שופרות אצל זח ענין מה כי כו'לומר
 ההתהלה הסי נטחחו אבל הפתה, שפחי ה' מתפליין ומנחה ושחרית ערביתבריה

 ואחזנ הזה, לזמן והניענו וקיימנו עד 384( )צד תורות שתי ומוציא יתגדל מןומתחיל
 ותוקע מתחיל ואח'כ הוספות( )יזל ת' מסומן ובסוף הוספה 366( )צד במחתונמצא
 הוספה עור שם נמצא נם ת'ם עליה והתום הוספה במהרו נמצא ובאמצע כויקשר'ק
 ובסדור ישיבות, בשת' מנהג וכן והשום חטאינו, מפני נוסה עור נוסף ובמחויוטי"ת.
 372( )צד כמהויו ונמצא יו.ב, הלכות נמצא אה.כ במהויו, וחסר יצחק, בר שלמההתום
 374- )צד שמ"ר שמ"נ סי' רק בסדור נמצא ולא שמ'אשמיב, שליט סי' הוספה זהלמני
 מתחיל שמיה סי' סוף שהוא מצינו, לא ביו"כ אבל הסיום אחר בסדור נמצא375(
 שמ"ר. סי' במהמו שהוא ללקות העם ונהגו ואה.נ שמיג ס" שהוא אדם, טובל עחכבמדור
 בסדור, שהוא כמו באכילה אסור יו"כ מתהיל 375( קצר שטיה בסי' במהויואחת
 הרבה שם ונמצא זזל גאון עמרם לר והכוונה העמרמי', יסוד ואילך ,מיכן וצםורשום
 אה'כ גדולות. מהלכות כאן עד 381( )צר ובמהו.1 מה.ר כאן ,ער כתוב ובסוףמבה"נ
 רשיי של רבותיו בדור ]הי' ברוך בר' יהודה ר' הגאונים על שמעתי .ליקוסין'מתחיל
 נם ונקרא רש'י של מרבותיו ]הד יל יהודה בר' יצחק ורז ע"א[ מ'ו לולין רש.יעיין

 קפיב, סי' בפררם גם ונמצא 381 צר במהחו והוא צרק.[,מורה
 קורם יו"כ במוצאי  הוקעין מה מהגי  אריה גור מאת נשאל וכבר שםעיר
 שבת במוצאי בשמים טעם הובא אח"כ 381. צד במחדו והוא עשרה  שמונהשיתפלל
 בסי' מוקדם נמה:'1 הוא כו', עצמו אדם טובל ע"כ הובא אח"כ 382, צד במחוזווהוא
 העם ונהנו הובא אה,כ ע"כ. דיני שם הובא כי מקימו הוא ושם 374( )צדשמ'נ
 כו' ל'ט למלקות רמז שם נוסף ובמחו,ו 375(, )צד שמ'ד סי, במחחו הואללקות
 במהויו כו', גררי כל אומר צבור שליה למעריב 'ויכ. ליל נמצא אח"כ מלקין, ואיןעד
 חל ואם במחו.ו מתחיל 391 צד ואה'כ התפלה נוסח והביא ברחבה הוא 389צד
 וכל מבין אתה הנוסח הובא שס 1במח1"1 רשזי, בסדור שהות כמו בשבת להיותיךכ
 ציבור שליח עומד שחריה בסרור הובא אח.ב בסדור. שהוא סמה באריכות הואזה
 לרבים צדקה ופוסקין הובא אחזכ 392, צד במחדו הוא נשמת, ואומר התיבהלפני
 הטעם הום5ה נמצא שם ובמחוזו ושנ'ד, שנ"נ סי' -393 392 צד במחרוהוא

 393( )צד שם איתא ואחיכ תוס'( )יזל ת' ורשום המת.ם על ניו'כ צדקהשפוסקין

 ואהזכ חטאינו, ממני נוסח שם במחרו ומובא בסדור שהוא כמו פורקן, יקום אומריםואין
 הובא אה'כ לותיר, כסרר מצאתי ,נך סיים ובסוף ת' ורשום הומפה נמצא שניהבסי'
 ואהד יחיד אחר למנהה הובא אהיכ 393(, )צד שנזה סי' במחויו והוא שלשהוקורין
 ברכת שאומרים אומרם ויש בטעות במחחו ישם 394, צד במחויו הוא צינור,שליח
 נמצא שם ובמהסו בלשון, שינויים איזו שם וע"ע אומרים שאינם ויש ג'לכהנים,
 הוא ה' פעמים שבע ועונין אחר ואח'כ תם, חתום ובסוף ת' ורשום באטצעשספה
 הסיום אחר ובסוף שלפגינו בסרור כמו הוא ואח'כ ה', ורשום תוספות נמצאהאלהים
 נמצא זה ולעומת החתימה, חסר במחנו אבל יצהק בר שלמה חתום בשלום לביתםונפטרין
 האלהים רצה כבר כי בשמחה לאכול ויתענגו לשלום לבתיהם והולכים במחו"ושם
 תחילת שהוא מפני שבת במוצאי הנר על מברכין מה מפני שמואל אמר מעשיהם,את

 מפני עליו מברכין 'חכ במוצאי אף יוחנן ר' בשם אבהו ר' בשם הונא רבברייתו,
 ברכות ובירושלמי פי'ב, בביר הוא ע"כ, פיו רבה כבראשי, היום אותו כלששבת
 הארכת. מ,ז בהערה ושם ד' אות צ'ב מוטור שאס rt1Y1 שינויים, בקצת ה4הפיח
 שם,עיין
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 וקדושת ונבורוה אבות מתמללין ומגהה ושהיית עיבית סוכה, הלי הובאאהיכ
  כמו סובה הלי הביא ~ף%( 3צר שמו שי בתהלה הסדר סחופך ובמהויו כו',השם
 ומתחיל 436( )צר שעיה ס" במהיו הוא בסדור בכאן הוא וכאשר להלן, במדורשהוא
 ונוסף סוכה, הל' בהתחלת בסדור שהוא כמו ומנהה שהיית ערביה הסוכות בהנשם

 ורשום הוספות פעמים די נמצא גם הקידוש, נוסה נם והובא אחרים דברים גםבמהרו
 נוסף ההלל את גומרין יום ועשרים אהד ובגולה בסדור הובא ואשר תוספוה( )ר"לחי

 עצרת של טובים ימים ושני הפסה הנ של מושם ימים ושני ההנ 'מי מם'במהו.ו
 נמצא בעלמא דאמיין עד קדיש המלות ואח-י בסדור, וליתא הנוכה, ימיושמונה
 שם עוד ונם להודות, עיקר וכן על למטה מומם ת' והציון ת' ורשום הוספהבמהו'ו
 עליהם ורשומ היספות נמצאים יחם מוצאי של ערבית ובתפלת המתחיל במאמרבמהחו
 סי' סוף במהמו נם שסמם כמו כו' לביוני נעי לא ומנהג המאמר נשלם ובסידורת'.

 הם 447( - )444 - שפ,ה שמיד שפ,נ- שפ.ב סי' שם ובמהךו 444(, )צדשפיא
 ה'טיב, וכך ניע רמנו ניטאל ההנ ימות כל של היקף ועל מתחיל שפזב סי'הוספות,

 אחי של כוהו יישר עהה אבל הובא באמצע כי לר"ת ותשובח שאלה יטהזאונראה

 בי והוויני הדברים נראין וכן ct'cn1 לה-שמם[ כוון ספק ]ונלי מפלפולו,שלמדתי
 עמרם רב סי' באשי שפ,נ בסי' הובא גם עיט, שט.ו ס" באו.ז והובאמבראשונה,

 נם הקונמרס, כפ" ודלא כחוב שפיד ונסי' יקר', .ניל וסיים שלו המחזור בתה.להנאון
 נח[ פרשת יהודה במנחת הובא ]הוא מקינון. יוסי ר' וה-ב נסים רבינו כתב וכןהובא
 בהומי פעמים היבה ומובא ציפת מרבני ]אהד חננאל בר' כהן היים והי' שם הונאנם

 22([, )צד למהות במבוא רשיה היהיג שהניא מה ארותיו ועיין ר"ת של תלמידווה"

 רב הנאון בהלכות מצאתי וכן סיים שפיה סי' ובסיף הי.ת פעמים היבה שם הובאגם
 תורה, לשמחה פרטים ואחיב ה'6 סי' סוף עד הושענוה נוסח הובא ואהיכ  דל.אלפס'

 מזכה הילוך עומק זה גם מתה.ל ברוכי בעי לא ומנהנ  הסיום צהר רש.י  בסרוראולם
 סוכה ה' בהההלת במהרו הוא וזה לעצמו, סוכה העושה הזר ומתחיל שלמהדרכינו
 בב-י וניה לבטלה ברכה מיטום כאן ואין והסיום 414( צד עד 397 )צד שנדסי'

 שנזט ס" סוף שם במהוד נמצא ואה'כ 414, צד במהז'ו הסיום הוא וכןעמשטיין
 את שיננה רהזק אנל לרש,' הנוונה הר'ט.ה לדעת ש"ח מפי והסיום ה' וריטוםהוספה
 לרב קצובות סיכה הילנות ,ואלו וריטום ש"מ ס" במהויו נמצא ואהיכ 'טיח, בשםרש-י
 שסב ס" ואה.כ ר.ת, ליטון סיים ובסוף מצת מאם- הובא ואהיכ נאון..יהודאי

 בפ.דס הובא וזה לולב, מהלכות נאון יהודא. סיב קצובות נדולות הלכות ואלוורשום
 במחו-ו נוסף ואה'נ במהמו, הוספה הוא כ' מהפרדם במהמו זה נוסף ואזל' קצ'גס"

 ער סיים ובסוף הוספה היא אהרוג הלכות 'טמג 417( )צד סי' וגם מר'המאמך
 ה'.כאן

  י'ה יוצא ארם איו לולב הל'  סרי  מבהיל לבטלה ברכה משום הסיום אחיובסידוי
 נחוב 425( )צד שם ובמהויו 418(. )צד שם'ד ס" במחו.ו הוא הבירז. שלבלולבו

 יטהוא כ.ון כלגמך יה, יהללו המהים לא דכתיב משזם פסול 'בש אמרינ;ומיושלמ.
 פ"נ מינה בירושלם. והוא הוספה הוא בו, 'ה שהילל כדאי ואינו כמת הוא היי'בש
 'טלסנ.נ., בסדור המאמרים כל גמצא,ם שעיד מ" עד שסה ס.' שם ובמה'ווהיא,

 ועשר מאית .ט'ט בנימטר'א את-ינ :תח.ל 'צחק בר 'תלמה ההחיטה אחר 'סםובמח'וו
 439( צד ;ד 435 צד )מן שלאה-'ו המאמך'ם ודל מצאת' הגאונים בחשיבהואה,כ
 בהתחלה רשיי בהריר הוא :גבויוה, אבות מתילל ושחה שה-.וו  ערביה 'ט;.הבסי'
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 444( )צד שפינ ובסי' התפלות, נוסח גם נוססות נמצאים במה'11 רק סוכההל'
 בסדור והוא הכל, על שבת יטל זמירות לומר מנהג ערבה של שביעי ביוםמתחיל
 ערבה של יץב'עי ביום מתחל יצחק בי 'טלאה וחתים לילב בענין הם.ום אחרהינף
 לפנינו הוא וכאיטר דביים, בו והוס'ח הסדר מהפך מח'וו מהנר בעל כ' תראהלכן
 בס" נם רזי הוספות על -'CIU ובאמצע קטמם ביט'נויים שפ'נ סי' רייס במה.:1הוא
 פ'ק נדאמרינן במחרו נוסף עצמו בפני רגל שהוא המלות אחרי 445( )עדשם'ר
 רן רשום ובסוף הוספה רכ נמצא מנרכינן לא המלות אהרי וכן ףז' וסיםדיומא
 הפרשה חירש ומחמת שם בסרור הובא נם מקינון, יוס' ר' ה-ב הונא ההוספהובתוך
 ושוררו עשירייה אמצה איום ה.א מיוהרת, קיובה פייטנין לו יסרו המעשךוחיבת
 בסילוק, המיסד ורמז ואגדות הלכות פ. על נתירה המצויינין ועש.ר'ות עשרוניותעליו
 ובדורו עצרת, בשמיני ואחת אנכ', ראה של אחת נשנה פעמים שני נקראת זופרשה
 ועיין 445, צר במח'וו וכיה לם'וט, יסודו שער בידו ואחז המשורר עמר קלירישל
 ורשיי המתחלת הוספה cef במה"וו נמצא ואח'כ 59, צד נעש.נטע ליטעראטורצונץ
 ת.ם. סיים ובסוף כןהורה

 )צד ששה ס" במחדו אבל כו', הלל נומר'ן תורה נשמהת מתהיל שםבסדור
 וואת קורין שמיני ספק ת'?.ע' יום ומתחיל אהר בסגנון הוא שם רק זה כל ליתא446(
 נוסח נמצאים ואח-כ ו-ל, אלפסי רב הנאון בהלכות מצאתי וכן שם וסייםהברכה
 שנשמט סמק ואין 460 צר עד תורה לשמחת פיוט.ם ואח.כ 456 צד עדהויטענות
 העם כל נהנו כך הובא בסרור הזה ובמאמר שלסנינו בסדור הנמצא אחר דףבמח'וו
 כו', גדולות בהלנות פסק נאון יהורא' ולב הקבלה( עפ" עפשטחן )ובכ.י ההלכהעם"
 ]הוא זציל מאיר כיר יעקב ה.ר פסק אשר הה תורה שמחת דינ' כהסדור הסיוםואחר
 חנוכה, הל' מתח'ל תורה שמחת הל' אהר ושם בשיטים, במינו מין בענין והואהרזת[
 עשר משבעה סדר בסדור הובא ואה"ב ע"ש, שפ'ג ס" הישר מס' הוא הנזלוהמסק
 224 223, 222, צר במח'11 הוא מסח, הוא בניסן אחד ומתחיל באב תיטעה ערבתמוז
 רס,ב בס" נם ר2 ע.כ ובסוף רן ורשום הוספה נמצא לענה הרונ' אהר שם1במחי11
 רבתי מםיקתא הובא המאמר ובאמצא ר"ת סידור זה ורשום הוספה נמצא 224()צד

 טוב שמואל נר 'וסף - ר' יד טכתכ הסדר העתקת' כך הובא ובסוף רר.כופס.קתא
 בזמן הי' ]והוא מפלאירי שמשון הרב מכתיבת העתקתי 'עקב רבינו הויה וכןעלם
 שלא נהגו שבליתר הגאונים ורוב הובא שם ובסרור 64[ צר למה,וו מבוא עייןר"ת

 והובא 225( )צד במח'וו הוא ת.ב, עד אב משנכנס יין לשתות ושלא בשרלאכול
 הסיום נ.כ הוא ונאשר ת"ב ~D?l יין לשתות ושלא הסיום ואהר קים, סי' בפרדסגם

 בן שלמה וחתום לעיל ד'לנתי וזה נס.דור נמצא 225( )צד רשג סי' )סוףבמה.11
 ת"ב עיב מתחיל ת"ב ה' נמצא בסרור שם היית[, בן ]הוא זצ.ל, יעקב ר'הרב

 ומתחיל ר2 ורשום הוספה נמצא שם ובמח"11 225( )צר רמ"ד ס" נמה'וו הואבמנחה,
 שירת נענין ון נ'כ ורשום הוספה הוא 226( )צר רם.ה מ" נם לות'ר,ובקונטרס

 אח"כ 227(, )צד ר1.0 סי' במחיוו הוא גוללין, למהר שם במדור ויושע, דהיינוה.ם
 הוא במה'וו אבל וברכות. שה-'ת מתם'לות קצור סדר זה ,נם שם בסדורהובא

 ובהמישי ובשני והמאמר 56(, )צד פ'ט סי' שם עיין התפלה, נוסה והונאבאריכות
 ואומר שם בסדור 68(, )צד צ.ג ס" במח"וו הובא שוין, ולמטה מעלה שלשב"ר
 75 צר ער 71 צד במה.וו הוא כוי, צעדים ששה כנגד הינות ששה ובו אתי לה'גדלו

 שני כ"י במח"וו הוא ואולי במה"וו לפנינו נמצא ולא מעודה, דין הונא אה,כבאריכותי
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 בהוספות, 75 צד במח"וו הוא מנחה, דין אח"כ 1100, קובץ באקמפאררהנמצא
 והובא 77, צד במה'וו הוא רחום, והוא לזמר תקנו למעריב ומתחיל מעייב דיןאחיב
 מה אח"כ 48, צר במה"וו הוא דמטה, ק"ש דין אח"כ ט', סי' ובשבה'ל ב' ס"בפרדס
 קל,ז סי' במה'וו הוא במנחה, התורה קריאת אחר קדיש אומר צינוי שליחשאין
 מצאתי רק במח,וו ליתא כו', בתורה המשולשת בברכה ביבנו הובא אחזכ 107()צד

 וכן הובא אה'כ בברכה. ברננו חכמים קבעו עור המתחיל ע"ד( ז' )דף ב' סי'בפרדם
 שם עור בלשונו, מדקדק אינו ער 108( )צד קל'ח סי' במח,וו הוא קדוש,ואתה
 108( )צר קל'ח סי' במח'וו הוא תקנוה, השמר בשעת עצמה קדושה סדר לרביונראה
 ומקצתן וטעמיהן והברכות תמילות .סליקו סיים ובסדור עיד(, ו' )דף ב' סי'ובפרדס
 הוא סופו, עד כיצר הקטורת פטום הקטורת סדר הובא אח"כ כתבת". לאעדיין
 ,סליק'. בסופו כתוב ונמחזוו 47( - 44 )צד ע'1 סי'בטחזוו

 שעות מתרצע שבתות בערבי ארם יאכל לא תיר וטתחיל שבתות סדראח"כ
 לשני משל נתוב מצאתי שהובא מה וכן 180( )צר ק'ב סי' במחיוו הואולמעלה,

 המשל והובא פ' סי' תשובה שערי הגאונים בתשובת ועיין שם, במח'וו הובא אדם,בני
 ס" במהיוו הוא קדשת, אתה סדר הובא שם הנעלם, ממדרש הוא שם הרד'לולדעת
 אנות, מנן בענין רשיי מתשובת העתקתי וישום 87( - 82 )צר ק"א סי' עדק'נ

 הוססה במה'וו נמצא ק"א סי' ובסוף א'. סי' מטמונים בחפש רש-י בתשובתונמצא
 נמצא אח"כ תוספות(. )ר"ל ר2 בכלם ורשום קי'ו קמט קי'ד קיינ קייב סי'והוא
 כו', הפרשה ציבור מסררין שבת של ובשחרית ומתחיל שבת של שחרית סדרבסדור
 בספר ,מצאתי הוספה נמצא קייח סי' שם ובמח"וו 88(, )צד קי'ז ס" במחזווהוא
 אדע ולא כו', תורה בן תהי' שאם ליסדך הקרה, ונם הכינה ויטמרה ראה אזיוטפון
 ט'1 ס" יתרו מכנר הנדפס בתנחומא הוא שהביא והמאמר בכאן, יוספון לסמרמה
 : ה' אות פכ'ד ובב"ר ד' סי' ויקהל ר,פוע"ש

 לפנינו כמו הוא הכנסת, לבית והולכין 89( )צר ההוספה אחר במחרואה'כ
 וחברתיו מצאתי זה .את : ורשום קיש ס" והוא הופגזה במדויו נמצא ואח,כבמרור
 בבית בחומשים לקרות בענין והוא קיט לם.' למטה מוסב וזה ולהבין. להורותהנה

 יותר קולו יגביה שלא אמן לעונה מנין אבא בר חנא רב אמר במדור שם עודהכנסת.
 שהוא נמו כתיקונה ק"ש קראו שהיי והסיום 97( )צר קכ'ו סי' במחמו הוא המברך,מן
 הוא תשר"ק, זו בא"ב מיוסד לכך שבת תכנת שבת, תכנת סדר אח"כ נסחו'ו.נ'כ

 ומתחיל חלום תפילת הובא אח"כ ד', סי' בפרדם itfY1 99( )צד וק"ל קכ"ט סי'במהרו
 שלום, עלינו שתשים רצון יהי הסיום ואחר 102 צד במחויו הוא כו', הלמא דחזימאן

 גדולות ובהלכות המתחיל למטה מוסב שם ח' ואות העמרמי, יסוד כאן עדסיימנבמחו,ו
 בערוךשאילת 104 בצר שם והובא 106 צד עד צד102 מן הוספה והוא כך,הסדר
 אח"כ הלון. ערך בעיוך הוא מתפרלין, ציבור ומצא התפלל שלא כהן הגאותםלפני
 בסדור שהוא כמו בשבת כאלה.נו אין אומרים אנו לכך מתחיל 106( )צד קלידבסי'
 שאנו ומה ואה"צ כו',  תימה ויש  ומתחיל ת' ורשום הוספה נמצא ובמחוא שם,רש"

 בסדור רק שם רשיי בסדור הוא העולמים, לת מנוחה שבת שכולו ליום בומסיימין
 ד' סי' בפרדס גם בשלימות נמצא והמאמר טועה, להי' האומר שורות איזהחסרים
 ובמרדם 107(, )צד במחו'ו הוא תם'לתי, ואני אומרים אנו לכך שם במדור ע"ד(.)ח'
 ימים, בששת בראשית מעיטה נקרא למה יצירה בספר נטצא שם הובא אח"כ די,סי'
 במהויו הוא אחר, אתה  בענין אח"כ ע"א(, לט' ד' ס" ובפרדם  108(, )צד במחו.וב"ה
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 נמו אסר אהה טההיל ואה,כ הוסטה הוא בהתחלתו ובמחרו 108( )צר קלשס.'
 במחדו נמצא ואח.כ כסדור כסו השבת את אבינו יעקב שחצצר והסיום כסדור,לפנינו
 מתפללין למה מתה.ל אה'כ רסי', סוף ער אהד, אתה אה4 פי' ומתחיל ת' ורשוםהוספה
 ס" כמהרו הוא משה, את ה' צוה כאשר והסתם ז', אלא ובשבת ביכות "הבחול
 מתפללין למה רב'נו ילמדנו שם ומתה'ל ע"ב( )ט' ד' ס" ופרדס 111-110( )צרק"מ
 "איר( )שהוצאתי הייטן בתנחומא ועיין מ'למדנו נובע הוא ואולי ברכות, י'פבחול
 הונא א".נ ב'. הע-ה וע"ס .ום בכל אדם מתפלל ביכות כמה רבינו ילטדנו ויראריש

 סי' ונמרדס 111(, )צד קמ"א ס" במהור הוא המאמר התחלת צדק, צדקתך דיןבסדור

 עד כי' נצרפה ונהנו המהחיל ת' ורשום הוספה זה אחר נמצא ובמחוט ע"א(, )ט,די
 שתר בשבת במנחה נאון שלום שר רב אמר והכי שם הובא אחיב ה',תושיע
 עמרם רב מסדור נובע והוא ע,א(, עטי ני סי' בפרדס 1כ'ה תויה, בתלמודלהתעסק
 אנש. אנא בר חייא ר' אם- מן ומתמיל דפים אתה נשמטו רשיי בסדור אבלנאון,
 מ' במחו.1 היא והכרלות, קרי,טות ותפלות ברכות לישראל להם תקנו הנדולהכנסת

 .והנן א'ר אנא בר חייא אזי וצל יוחנן א.ר אנא ר' אמר הני' ושם 114( )צרקמ"ז
 של בסדר .יטראל מ?כירין ולכך שם בסדור נמצא ואה"כ ע"א, ל"נ בברכות שהואכמו
W'7D'צד קנ.א ס" עד הוספות במהז'1 נמצא ואח.כ 115 צר במהוד הוא נועם, ויה( 
 שם עוד 120. צד במחחו הוא במו.ש, מלאכה לעיטות עוצריך ומי בסדור שם117(,
 בר שלמה יבינו ושאון הובא ושם 117, צד בטהו'1 הוא בנשמים, מריח'ן טעםמה
 ק"ר. סי' נמרדס נם והובא כו', ביטמים דטעם יקר בר יעקב רבינו בשם אומייצחק

 ג"כ מובא ק"ל ס" ובשבה.ל יקר בר יעקב ר' .CW1 למלות ליתא ובפרדסובסדור

 שחל ר"ה דין הונא אח-נ ובמדדם, לפנינו שנשמם פפק אין לנן יקר, בר יעקב ר'בשם
 בתשובות ונמצא את.כ נוסף  יבמחו"ו  105( )צד קליא סי' במהמו  הוא בשנת,להיות
 סי' וכן כוי בשכת להיות ,טהלו מועד של והויו ר"ח נ.ע צדק למורה מ"עהגאונים

 במהויו הוא כו' בתורה קטן קורא תניא הובא אה'כ כו'. בשבת לה.ות שהל וירדקלזב

 בעבודה אומך ועיביתומנהה שח-'ת בריה דריה, מרר הובא אה*כ 105(, )צד קל"גס"
 ונטוף ת' ורשום הוספה נמצא ובמחויו 191( )צד רמו ס" במחום הוא ויבא,יעלה
 ההלל את לקרוא ביש לנרך העם ונהגו בסדזר הובא אה'כ נאון. אלפס רבסיים
 שמעתי ולא במהו.ו והשום 129( )צד רכם ס" במהו,ו היא כן רשיי, תשינת cwוהובא
 תשובה הו הוספה, נמצא שם ובמהוד יצחק, נר שלמה מרבותי דקדקתי לא כ'יותי
 הלכות הובא אה'כ תם-א, ס" לר"ת הישך בא' נם ונמצא זקנו רשיי על ר"תהשיב
 )צד רל'ר ס" בטהו.ו הוא כו', עיטרה שמונה אדם מתפלל נהנוכה ומתה"לחנוכה,
 ת', סיים ובסוף התורה, מן לחנוכה רמז הוספה נמצא הם" בהתחלת שם ובמהו.ו198(

 הנסים על להכיר וצייך מתהה 199( )צד ואה.כ הנמם על נומה במהו'ו הובאואח'כ
 חנוכה, של שחיית סדר בסדור הובא אח"כ בפדוי, למנינו שהוא כמו המזוןבברכת

 שם ובמחויו נאון[ עמים רב ]היא העמרמי יסד ואילך טכאן ורשום 202 צר במהו"והוא
 ליתא וזה משה, כלות ביום ויה. בהן קורא ראשון ביום הסדר הוא וכן היבא 203()צד

 בשלהי הנרות עסק למלאות עד הם'ום שם וגם קציה סי' בפרדם נם ונמצאבסדור,
 בחנוכה. לקרות ראו ומה בסדור מתחיל ואח"כ 202, צר שם במחויו שהוא כמוהנוכה
 ואח,כ 202(, )צד במחו'ו גם ההוא כמו הציבור, כבוד מפני והם'ום המזבח,חנונת
 קצ"ח סי' סוף בפרדס וכ.ה וכו', היום בפרוצת ז' וקורין 203( )צד במחרונמצא

  שמואל  ור'  יהורה בר'  יצהל ר' הרור ברולי שני  שנחלקי ושמעתי הובא הוהובמאמד
 קיץ. סי' בשבה,ל גם והובא כו' יצהל רודבר
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 ברש שקלים פרשת קורין ולמה מתחיל שקלים פרומת סדר בסדור הובאאה*כ
 וטתהיל בסדור הנטצא שלם מאמר נשטה שם ובמתחו 205( )צד בטהחו והואאדר,
 מאטר עור במחוט הובא אה'כ תגעו, לא ובנבלתם עד נוהנין אין הזה בזטןאבל
 בסרור חסר סופו עד ביחיד, הלל אחיב כו, החון ששכה רבי לפני בא מעשהארוך
 ובסדור אריה' .נור במחצו הס.ום נמצא ההוא ההוספה ואחר כזב, ס" בפירםונמצא
 אריתו ,נור המלות הסיים ובפרדם ההוספה, לפני שלפניו במאמר אריה נורהובא

 הטעשה אחר נסוף אמדף .ער הטלות בתזב'ם מ.נכען( )נ"י הסדרים בספ-וראיתי
 נור ונקרא יצחק בר יהודה רבינו ]הוא למפה, אריה' בור מוסב לנן שםשהובא
 להתפלל שהלכו ידו על בא מעשה שם עוד יהודה[. אריה נור הכתוב ע"שאריה
 סדר בסרור הובא אח"כ מב, ס" סוף ובפידס 206(, )צד במחויו הוא האבל,בבית
 שחרית שלאחריו הטאמ- וכן רג, סי' ובפרדס 207(, )צד רם-ב ס" בטחו'ו הואפורים,
 ובמצ'ו רד, סי' ובפ-דם במחויו, הוא בדרך, לצאת הטבקש וכן עשרה, nnewמתפלל
 ועדיף ומן ת', ורשום הוספה נמצא טסיני לטשה הלכה המלות אחרי 209()צד
 בצרור נושו תנוה רבינו מפי הוסר וזה מתחיל אח"כ בסדור. כסו הוא סמלהמקרא
 י' בשם רזה סי' ובפידם 210(, )צר רמיה סי' במהךו הוא כו', יהורה אישהחיים

 סי' ובפ-רם שם, במחויו הוא בשבת, באהד פורים שאירע מעשה שם עודקלונימופ,
 ת', כאן ער סיים ונסוף הוספות במחות נמצא בכך שדרכו אלא המיום ואחרר.ד,

 וכן וקלות, וקצונות פסוקות יהודאי לרב ומנזלה פורים הלכות מסף רמס בסי'אה,נ
 221(י )צר רנ סי בטחךו הוא ניסן, רזה דין בסדור אח.כ רמה, סי' עד רמ"ח סי'נוסף
 במהויו הוא הגדול, שבת נקרא הפסח שלפני שבת Qw עור וכן "ר, סי' בפררםועיין
 המשכן, הוקם בניסן באחד מופרש במס' שנאו שם עור ייז, סי' ובפרדס 222(,)צר
 מבואשת ורשים פסה הל' בסדור הובא אהיכ י'ז, סי' ובפרדם 222( )צד בטחויוהוא
 בעוף הנמצא חיפה אח"כ 254, צר בטחו'ו והוא שלמה, רבינו של מדרשמבית
 קודם מחבירתה ככר שלותה אשה בפדור הובא ואה'כ 269( )צד במהרו הואבפסח,
 למצות, חפה כשפוחנין הפסח לפני ואח'נ 259( )צר "ז סי' בסחרו הוא זההפסה,
 במחויו הוא בשבת, באחר להיות שחל פסח אח'כ 259(, )צר -ח סי' במחויוהוא
 שאלו שם 260(, )צר כ' סי'  במחויו הוא כע"פ טצה האוכל שם 260(, )צד "פסי'
 ועל שם 268(. )צר ט'ג סי' בסחרו הוא בבצים, קמח ללוש מותי אם רביאת

 הובא אה'כ קמא, ס" ובפרדס 264( )צד לזר סי' במחרו הוא כו', אודיעךהתרומה
 נאפת אם אח"כ 260(, )צר ל.ו סי' במתחו הוא יעשה, כיצר פסח של פוביום

 במחתו הוא לעופות, מויסין עוש'ן אין אח'כ 266(, )צר ל"ז ט' במחרו הואהעיסה,
 רבי, את שאלו אח"כ רפד, ס" בשבה*ל והובא קל.א, סי' ובפרדס 262( )צד כ,וס"

 ובפרדס 263(, )צר ל"א ס" במהויו הוא בשותפות, תנור להם שיש ונויישראל
 סי' בטחתו הוא נו', פסח של הראשונים של פובים ימים שני בלילי אח"כ קל,א,סי'
 במחויו הוא בפסח, חנא מצא לא רבי אה,כ קלש, ס" בפרדס והובא 271( )צרמ.ח
 חבילות מצות עושין שאין הסיום ואהי קל*א, סי' ובפורס 270(, )צד מישס.'

 בשבת, להיות פסה לילי כשחל מזג רבינו שסדר ערוך סדר בהטדור מתחילחבילות,
 270( )צד זה אהר נמצא במחות אבל המלי המאמר אחר מב עפשסיין בכייוכיה
 זצ.ל, יצחק בי שלטה רבינו שסידר ערוך סדר מתהיל  281 ובצד דברים, הרבהעוד

 נשמת את יסד מי 282( )צד במחרו נמצא נשמת שהוא  השיר בברית שםבסדור
 מפורש ארוכה סדר וגס נטצא בסוף לרשיי, והיתר איסור בכ"י גם ונטצא לפנינו,וליהא
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 כמדרשו טגואי ארוכה דרך 11 ונם עפשפיין ובכ"י זצ"ל, שלמה רבינו טפי סדרוטעטו
 ארוכה סדר ונם 283( )צר ונמחךו לברכה, ויטו זכר שלמה רביע טפ. סדרוטעמיו
 סי' ובפרדם טובה, לביבה יזכור שלטה רבינו טפי ונסדר טעמיו במדרשיןמבואר
 לפניו ומניאין בסדור מתה"ל אה'כ זול, שלמה רביט מפי ונסדר רק נאמרקל"ב
 המתחיל הוספה במחויו נטצא זה ולפני 284 צד ובמחרו מצות, שלש ובהקערה
 שיהי' צריכין והקוראת הובא אח"כ יקדש, לא ידיו נפל נאון עמרם רב פירשוכן

 הן אלו היבא אח.כ קל"ב, ס" ובפריט 284( )צד ע' סי' במחמו הואשליטה,
 ובפרים 285(, )צד ע"א סי' במחדו הוא במסה, חובתו ירי בהן יוצא שאדםהירקות
 באכילת הטיבה צריך ואינו הובא אה.כ למעלה, מוסב רנותינו שנו שכן ושם קל"בסי'

 הוא כוט'ת, ארבע סדר הובא אהזכ קל"ב, סי' ובפרדס 285( )צד ע"ב ס" במחו'ו הואמ-ור,
 במכילתא, והוא אנדה מירוש הן ואלו מתחיל אח"כ קל"ב, מי' ובפ-דם 285( )צד ע"נ ס"במוט
 כנן אני הרי על והפי' עניא, להבא הא מן הפירוש נמצא 291 צר ציה ס"ובמחמו
 במחו"ה נמצא והחסרון רש'י נסדור שחסר נראה מזה 292 בצר שם הוא שנהשבעים
 ושם 293, צד במחךו הוא האזרה, מסדר אינו העולמים רבון כשירד אמיו שםעוד
 לם'כך הם'ום אח- ובמהוד נינהו, מיעוטי שלפניו במאמר לפנינו שהוא כמוהסיום
  לאמרן שלא נורו ישיאל ובארץ  האגרה היא 171 הוספהי נמצא הוא, דבריםריבוי

 אלפי תשעים  עמי יררי העולם רבין כשירר הכמים אמרו לאמרו, נהנוובפרונצא
 היינו הם'ום אחר אחזכ לפנינו. בסדור כמו גדול ובמורא שם מתחיל אח"כ כו',רבבות
 לצייר אסור והלכתא בהמרור מתה"ל 204 צד במהרו נ'כ שהוא כמו במצריםעדיין
 ממטבע ממנו זה יצחק בר שלמה שם ורשום הימוץ, לידי יבוזו שלא כדי בפסחמצה
 המתה.ל והמאמר שלפניו למאמר מוסב 'צחק בר' שלמה ההתימה ובאמתאחר,

 במסח מורסן לשרות אמור בפסה מורסן דין מתחיל ואח"כ בטחתו, נטצא לאוהלכתא
 ליתא. והקדירה האילפס ומן במחו.ו, ליתאלתרננולין

 מתהילאח"כ

-ew 

 במינו שבתורה איסורין שכל להוכיח 'ש מכאן הילכתא רב
 בס' ורוויתי לפנינו, בסדור חסרון שיש ונראה בטחות, ליתא זה ונט כו',במשהו
 רבא אמר מתה.ל ושם - לפנינו בסדור חסר אשר גדול מאמי עוד נמצא כ"הסדרים
 את אוסיף עולם לאור רש" הסרור ונוציא כאשר וארה להוכיח, יש מכאןהלבתא

 שחלו טוב.ם ימ.ם ושאר פסח ומתחיל פסח דיני יתר בסדור הובא אח"כ הנחסר,זה
 )צד ע'ו ס" במחוך הוא כו' יו"מ מערב תבשילין עירובי אדם מניה בע"שלהיות
 עירוב. דין ורשום287(

 כו' המוציא לברכת אחת מניך מצות והשלש הובא המאמר באמצעאח"כ

 ב"ס, תבשילין כמה המבשל מתהיל אח"כ במחךו, וליתא כלל, לכאן זה עניןואין
 נמהו.ו ליתא וזה מ"ב, רבינו נהוג וכן סיים ובסדור 287(, )צד ע"ז ס" במחויוהוא
 )צד ע"ה ס" נמהרו הוא גליות, של טובים ימים שנ' ומתחיל יו"ט הלי נמצאאה,כ
 על שם עוד ע"פ. סי' שם במחךו הוא בעיר1בין, גרסינן ועוד שם, עוד287(
 ישיאו וששאלתם הובא א-כ 288(, )צד מ' מיי במהויו הוא ששאלתם,המהובר
 להשכיר מהו וששאלתם שם עוד פ"א, ס.' במהויו הוא היגל, קודם פועליםשהשכיר

 יהורה בר' יצחק סיים ובמהו'ו 289(, )צד פ"ב סי' במחו'ו הוא במועד, לכתחילהגו'
 שם עוד יהודה, בה' יצהק י' של שאילות תשובות אלו קנ'ב סי' בפררם ועיןמ"כ,
 בלים ליחן אבל שם עוד פ"נ, סי' במחויו הוא ולזמות, לאגוד מהו וששאלתםבסדור
 במדוי. ליתא ופיח פ.ז וסי' ריח, בשם הוספה יש ובטחתו מ"1, ס" בטחז"ו הואלכובס,
 )צד פ"פ ס" במחויו הוא ביו'פ, המכירו גוי אצל לילך מהו וששאלתם שםעוד
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 ובשבהיל חתימתו, חסר ובסדור מ"כ[ נצל היכ יהורה בר' יצחק סיים שמחפו290(,
 הוא שפוד, של יתד שם עוד יהודה, בר' יצחק ר' בשם השאלה הובא רמ"דסי'

 סתר שם עוד צ'א, סי' במחוץ הוא בי'פ, ושוטן שם עוד 290(, )צד צ' סי'במחקו
 בשם ס"ק ריש במרדכי והובא 289(, )צד פיד סף במחףו מוקדם הוא ולסרוק,לחוף
 וגה בפסה. אסורין דברים ואלו ומתחיל פסח הלכות הובא אח"כ טווימרי, שמחהר'
 ומתחיל הפסה, תפלת סדר הובא אחזכ כ"י. הסדרים בם' גם ונמצא בטחו'ו, נמצאלא
 ובמחויו הסדרים, בס' וכזה כו', מרליקין במה אומרים אין בע"ש להיות שחליו'פ
 אם וששאלתם שם עוד ובהוספות. אחי בסגנון הוא 303 302 301 300 299צד

 שם עור 303, צר נמחתי הוא היום, של בענינו ארבעה וקראושכחו
 ומחזיריי

 את
 אח"כ 304, צד במחו.1 הוא nDD, של בשביעי סדר שם עוד שם. במה:.ו הואהתורה,
 הקריאה סרר אחריהם של המאמרים וכל ההלל, את גומרין השבועות בחגהונא
 והלכות שלפנינו, במחויו נמצא לא הציצית, עשיית מזווה, סדר גם הפרשיותוסימני
 630 צר במחויו הוא ציצית הל' וכן אחר, בסנטן 647 צד במהויו נמצאמזוזה
 היה כך סופרים נמס' מצאתי מובא ציצית הל' בסוף ושם ובאריגות, אחרבסננון
 במרור שם הובא גם העומר הל' אחר זה הובא הסדרים ובפ' בירושלים, טובמנהנ
 הוא הסדרים ובס' ז"ל, שלמה רבינו בשם ג' ס" בשבהיל והוא לעשות ומפליא עלהפעם
 עישין ישראל שהיו העומר ומתח'ל העומר הלכות בסדור הונא אח"כ העומר. הל'אחר
 לנם נתן הי כי ראו ומתחיל עירובין הלכות הובא אח"כ הסדרים. בם' נם כן הואכוי,
 הסדרים בס' ג"כ כו',הוא העירוב משפט וזה עודשם המררים. בס' נ'כ הוא השבת,את
 כן ניכ מתחיל 249( )צר רפ'ג סי' ובמחויו אמות, ד' על' אמות ד' הסיום שםונם
 עירובי הלכות סליקו סיים ובסוף נדול מאמר עוד נמצא אמות ד' על ד' הסיוםואחר
 המתחיל ק'ח סי' בפרדס ניכ הוא במחרו הוא וכאשר גאון, יחידאי מרב קצובותחצרות
 העירוב. משפתוכה

 מן ונובע 229( )צד רלא סי' במחל הוא תענית, הלכות סרר הובאאח"כ
 רב אמר שם עוד תק'פ, סי' או"ח בטור ועיין ת"ב, ה' בבה'ג והובא תענית,מניעת
 נמצא ואח,כ 230, צד במח-וו הוא תענית, עליו  שקיבל יחיר הונא רב אמרזירא
 שם עוד ת/ ע"כ ובסוף ת', ורשום תענית עליו שקיבל יחיד רב אמר הוספהבמחינו
 ת' ורשום הוספה נ'כ נמצא ובסוף 231 צד במחיוו הוא ושותה, אוכל מתי עדתיר
 231. צד במח'וו הוא ופורעו תעניתו אדם לוה יהודה רב אמר שם עוד ת'. ע4כובסוף
 והמאמרים ומתוודה בו לחזור רוצה ואינו בידו עבירה בו שיש אדם תיר שםעוז-

 ישיבות בשתי מנהג וכן המלות אחרי ובמחיוו 233 232 צד במה'וו המהשלאהריו
 והוא חלום, הפבת בענין בסרור נמצא אח"כ ת'. ע"כ ובסוף ת ורשום הוססהנמצא
 234(, )צד רע'ר סי' במחדו הוא אבל, ה' נמצא אח'נ 48(, )צר ע"פ טי'נמח"וו
 והוא בשק נרסינן שניה,  הוספה שם נמצא נם ת, ורשום הוספה נמצא 235 צרושם
 ובצד יוסף, לר' ר"ה תשובת הוספה נמצא 237 צד אחיג וגם  236. צר סוףער

 בפרשת האמור כל ת"ר במחרו מתחיל ואחיכ מצאתי. תוספת כאן עד סיים238
 ובמחיוו והצליח, והלך לשלום לך למשה לו אמר יתרו עד לפנינו בסדור כמוכהנים,
 ואילך מכאן שם כתוב ואח'כ גאון, יהודאי דרב גדולות מהלכות כאן ער כתובשם

ליקוטי
 לו שמת מק מתחיל ואח'כ nWYD, פי על והוראותיו ושלמה רבינו מקברי

 זה ואחר עליהן, משחקין שאו"ה והסיום בסרור, לפגעו שהוא כמו נודלו, ולאמת
 מן אבלים אם ונשאלתי בסדור הובא ואשר נוספו, אשר מאמרים עוד במה'וונמצא
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 שחרית עיבית ומתחיל דר"ח סדר בסדור הובא אח.כ 249. צד במה,וו הואהמנין,
 שם ונמה.!1 191(, )צד רכס סי' במהיוו הוא נו', ויבא יעלה בעבודה אומרומנחה
 רבינו אבל ההלל את לקרוא ב"ה לביך העם נהגו שם עור ת. ורשום הוספהיש
 ס" במחדו הוא כו', תשובתו לך והא עליו, מברך ה.ה לא החיים נצרור נפשותנוח
 תנוה רבינו אנל שהובא מה ולרעתי יצחק, בר שלמה חתום ובסוף 192(, )צדרכיו
 נמצא שם ובמה"וו מרנו, כן הב"א ויש" ריט.י, של לרבו הכוונה החיים, בצרורנפשו
 הנמים שמנו מייפות כל ומתחיל והיתר איסיר ענייני נסדור אה,כ ר"ת. בשםהוספה
 הנשר ניקור פיו ס" כ" הזב בשבה'ל והובא הסדרים, בם' נם כן והובאבבהמה,
 בסי וכה הכמים, אמרו דברים חמשה שטואל אטר מתחיל ואח'כ 1"ל, שלמהלרבינו
 אשר אחת שורה עור נמצא בסרור רק ,טלפנינו, בסרור כמו 'סם נם והסיוםהסדרים,
 רש'י מסדור הנאתי זה כל את : הסיום חסר כי נראה בסרור וגם הסדרים, בם'ליתא
 אלי נשלח אשי רשזי סדור אדות אנל זיל. הרשר'ל כ"י שהוא בקאמנריטשואמצא
 וכאשר ממנו ההעתקה נשלם לא עור כ' מאומה להניד עוד אוכל לאמפאימא
 ובפיט. בכלל מפארמא הזה מהכי גם אדבי עולם לאור הסידוראיציא
 א"ב. סדר עפ"י רש"י כמדור המובאים ההקדמונים הכאונים שמותככדך(
 שנת לקיותו נהנו הפסח שלפני שבת היבא זה ואחר ניסן( ר"ה )הלי אברהםה"ר

 הובא וכן ניע, אברהם ר' טפי וסיים בזה הטעם ומבוארהגדול.
 ]ובפ-דם "ו ס" ונמידס )222(, רניט ס" ובמה"וו נ,ז, ס" ובארה סיב, פי ח"בבהאורה

 י'ב, סי' לעיל ארותיו עיין אברהם[. רבי מפי צ"ל רבימפי

 בי"ח והשיאנו אומרים היו יובם כלותר המתה"ל במאמר י'ה( )הלי אליעזרה"ר
 אומר אליעזר רבנו רבו בשם יהידה ברי יצהק ורבינו והובאיו"כ,

 ירד, בל. אלעזר רי כתוב ובמהיוו 360( )צד שכ"א ס" במח,וו וכיה ימיו, כלאותו

 י' רבו בשם כתוב ושם נ'כ, זה הובא רם'ו ס" ובשבה'ל קט'ח, ס" בפידס הובאוכן
 מר יעקב ר' בזמן רשיי שלפני בדור וחי ממננצא, הגדול אליעזי ר' והואאליעזר,
 אלא דה ע.ב עיו פכחים  ברשי והובא תלמידו, ה" יהודה ב'ר יצהק ורבינויקי,
 י' יטף משטו אביו שם את נסוהביא

-tyt~w 

 ברשיי הובא וכן לי, נאמי יצחק בן
 שמואל רבינו קבל כך רב, ד"ה ע"ב נ"ר שבת ובתומ' אס-, ד.ה ע-ב ט.ובכורות
 הובא וכן במבוא. הרש"ה שהב.א כמו רבו, אליעזר מרבי ששמע שלמה רבינובשם

 הביא אליעזר רבי רבו בשם בסדור שהובא מה ונם כיד, איוב חיו ע"ז תהליםברשיי
 לפני אהד והעיד סוכה ה' ובסדור הנדול. אלעזר רביי בשם י"ד סי' פ"ר ר"ההרא'ש
 היי ולא הבית  בתוך סוכתו שע"עושה זצ-ל הנדול אליעזר ר' הרב על אריהנור

 413(: )צד שיט ס" במה"וו הוא וכן כ1' אריה גור את ושאלו כו' הלטשמסלק
 במעייב שאין לפי במעריב רחום והוא לומר תקנו מעריב(, )הל' בסדור שםעוד
 לומר צריך אין שמכפרין תמ.רין שיש ומנחה נשתרית[ )יוצר( אבל עון לכמרקרבן
 ובשבה,ל 77(, )צד קיא סי' ובמח'וו ב' סי' בפרדס הוא וכן הנדול, אליעזר ר'מפ.
 יצחק ר' לו אמר שנך העזד בריש מאיר ור' והיתר( איסור )ה4 בסרור עור : מ"מסי'
 אכל במשהו בחלב בשר מצינו לא טקום בכל שהרי כך נוהג הלכה מתוך ולאלוי
 במשהו עליו' החמיר ליה איפשיט רפא DIW~1 לז, מס' למד לא הנרול אליעזררבינו
 סי' בחלב בשר הל' בפףרס הובא זה וגל במשהו, הוא גם נוהנ רבו כנורוכהשום
 : ע"ב( מ"ר )דףרל'ח
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