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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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 ר; של במקומו מנהג היה שכך הובא תקיעות סדר רה וזה( )היל טנימיןהר'

 שלנו מנהג ועל ערב בערך שכתב כמו הערוך שסדר יחיאל ברינתן
 פ.ומ הסהר אגן שמתחיל שני יום מוסף של מקדשת ואפגם נשגבה, ופליאה תימהיש
 מנהגינו: כפ' זהו להשעינו, מטות וריבוי בהריענו, קולות ארבעה נוי בנימין רביבה
 בם-רם המובא שמואל בר בממין ר' הוא 350, צד במחויו הובא לא זהוכל
 שבועות דחג אזהרות טובים ימים מענייני נמדו רומי בארץ נם ע"א( )ליד ,קעידס4

 שמואל ברי בנימין ר' הרב זקינינו וקריש עיר תורה מתן מענינינו ויוצרותוקרובות

 ביש,יאל מרובה חכמה היתה לשבע '.ה כשקצרו אמר זקיל Coutansesl]מקוספני
 מאיר ר' עם הי' והוא טמנו, פיוטים נמה שהביא 53, צד העבודה עטויי ועייןכו',
 בספרו צונץ הריפ.ל מש ועיין כ"ט, ס" הרקשיל שו"ת אחד, בזמן צבו-שליח

  חמנה בתוס' הסובא והוא 20, צר  הפייטנים לוה שדיל ובנחלת פאעויא,פ'נאנאלע
 : מסוף ד"ה ע"אי'ב

 נשמתו רבי הנהינ הזה כסדר הובא דחוה,מ ראשון ד"ה מונה( )הלי גרשוםרבינו

 נו, ודל CIW~J וגנב נמה לנוליה tpno "ארש למי 1 נמנעתשם
 הלמידו הנולה מאור גרשום רבינו הוא 442(, )צד שיפ ס" במחו'ו נם הובאוזה
 לעיל עיין כיס, סי' אש"ל בתשובת כמובא ת"ת, ד'א שנת ונפתר נאון, האי רבשל

 : ייבבסי'
 : יצחק בר יהודה יבינו להלן עיין אריהגור
 וכה גאון, האי ורב הילאי רב מר השיבו כך הובא כלים( פהרת )ה' גאון האירב

 הילאי וינ גאון האי רב בפסה, מורסין  דין  שם  עיר  255, צדבמהויו
 : גאון האיי רב בעיך י"ב סי' לעיל עיין ולהנעיל, לחזור צריך אין אומר שימהורבינו
 : נאון הא' רב בערך לעי" הנאתיו הילאירגב,

 רוטה איש ריח פסק וכן הלכה וכן סיים לולב( )הי רומי איש חננאלרבינו
 429( )צד שם"ז סי' במחו"ו וטה לחין עליו בדי גידבעינן

 ונסחרו חננאל, רבינו פ,רש כאן ער בסדור שם עוד t'DW, סי' בשבה,ל )הונאוכן
 חננאל רבינו פסק וכן בסדור שם עור פיז ריח גם רבינו פיי כאן עד 431צר
 מצה לצייר אסור והלכתא מתחיל האנדה פי' אחר בסדור 433י צד במהויווכיה
 הנדול רב מפי הובא בפסח מורסן דין שם עוד חננאל. רבינו בקונטרס מפורשבפסה

 : חננאלרב
 תוקעים מה מפני אריה גור מאת נשאל נשאול יז,כ( )הל' יצחק בר יהורהרי

 בחונן הבדלה ויאמרו עשרה שמונה שיתפללו קודם ירכמוצאי
 סוכה בהלי וכן יצהקי ברי יהורה רי  והוא  81בי צר שמיה סי' במהרו וטההדעתי
 בתוך סוכתו עושה שה', זצ"ל הנדול אליעזר ר הרב על אריה גור לפני אחדוהעיד
 צד שניס מיי במחזת וכיה אריה נור את ושאלו כויי הלסיט מסלק ה"ה ולאהבית
 הובא הנוכה( הי )אחר שקלים פרשת מרר שם עור כי. סי' מטמונים בחמש וכן413
 האבל בבית להתפלל שהלך 'רז על בא וטעמה אריה, גור והסיום ביחיד הללדין
 שפירשו דעשרה צריך רלא למעשה הלנה והורה הלל, את לקרוא המנויין ורצויברה
 ס" סוף נמרדס ועיין 206(, )צר רמ"א סי במהויו וכה כיחידים, הס הרי הציכיימן

 כ"ט סי' רשל בתשובת ההובא בפאריו לעאן סיר 'צחק בר' יהודה ר' ואי;נ.כיב,
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 ד' הערה "א דף כ' מ" צרפת הכמ' תשובת ועיין תתקפ"ר, בשנת נפטר הואכי
 : ז.ל מ'ללער הי'ילהרב

 ר' הגאונים על שמעתי הובא ליקומין, המתה"ל יז,כ( )הלי ברוך בר יהודהר'

 וכיה הכפורים, 'ומ ממהרת מתענין 'טה" 'צחק ורבינו ביוך, בריהודה
 כל הובא 381 צר במהו.ו אולם יצחק, ר' אצל אנ'ו DW נכי ולא 1CUDY'בש'
 קפ'ב סי' הפירם ובם' ז"ל, יהורה בר יצחק ואי ברוך בי יהורה ר' וכתובזה

 'הודה ר' הביא במרדכי וכן לו'[י 'צחק גר' ]צ"ל לוי ברבי 'צחק ורב'נתיב
 ביוך בר יהודה ר' הובא י1.כ ענין הפירם בלקוטי וכן הלוי, יצהק ור' ברוךבד
 מצאתי הובא ע"נ( )ק.נ שנ"נ סי' בשבה"ל וכן יו"כ, ממהרת מתענין לוי יצהקור'

 כי וידוע יוה"כ, ממחרת שמתענין זצ"ל הלוי יצהק ר' והרב ביוך בר יהודה ר'שהרב
 ור' במחרו לתקן שיש תראה זה מכל להוד, הלו' יצהק ורי לחור יהורה בר' יצהקר'

 : יהודה בק' יצחק ור' במקום הלוייצהק
 כבד על נתן בר יהודה רבי של פירוש הובא והיתר( איסור )הלי נתן כר יהודהרי

 הוא כ"י, הסדרים בם' וניה כו', היבה התיבות cy שנתב,טלדבוק
 והוא ר'ב'ן בפת בתוס' מעמים הרבה והובא י"בן בר"ת נזכר רשיי של ותלמידוחתנו
 עיין במירכ' נם והובא 24, צד מחוד מבוא עיין עיב, "ט דמכות מ'נ למרשסיים

 : שדילנחלת
 שני זצ"ל, הגדול עלם פונ יוסף רב בתשובת הובא ר"ה( )הל. עלם טוב יוסףר'

 357 צר ובמהוד כוי, נינהו דאורייתא לאו ר"ה של מוב'םימים
 בסדור שם עוד שמואל. בר' עלם טוב יוסף חתם שם ובמחרו ,הנרול' למלתליתא
 צינור שליח שיש מקום בריה זצ"ל עלם מוב יוסף ר' השיב זו תשובה אףמובא
 וכך הובא ובאמצע שמואל, ב"י עלם טוב 'וסף התם ונסוף כו', תיטע יה,דמתפלל
 352. צר במחויו מוקדמת והיא עפשפיין בכ"י ושה ישיבות בשתי מנהגהיה

 בתשובות ומצאת' וכתוב ר"ת נשם תמוכה הובא תורה שמחת הל' אחר בסרורעור
 שנתנסך נסך יין עלם טוב יוסף רבינו יד בכתב כתוב הראשונים דפים בשניהנאונים
 ד"ה ע"א צ,ז חולין בתום' הובא וזה באלף. אפלו בטל ואינו בהנאה אסור לע"זממנו
 שם עוד שפ'נ, סי' הישר בס' הונא התשונה זבל אמר, ד"ה ע"א ל' מסחים ותוס'אסר
 יוסף ר' הוא הגדול 'וסף רבי השיב כך הביא מרנן, סביי בענין סעורה הל'בסדור

 : 30 צד למחו"ו מבוא ועייןפ.ע,
 הכי, תני נאון יהוראי רב מר דקמפרש לולב בהלכות לולב( )הל' גאון יהודאירב

 ורב תורה שמחת הל' בסוף וכן 435(, )צר שע"ר סי' במהויווכיה
 רב גאוז יהודאי דרב בהלכות ומצינו והיתר איסור הל' גדולות, בהלכות פסקיהודאי

 נדולות, הלכות בערך להלן עיין המררים, בם' וניה בדורו, ומופלנמופלא
 לעשות בדאי איני כ' באתי להכריע ולא מרשיי בתשובה י'ה( )הלי יקר בר יעקבר'

~yD
 על מעבור אך עולם, וגבעות סלע עשן הארי לדברי ליוקק

 שמועה באותה זצ"ל יקר[ ]בר יעקב מרבינו קבלתי וזה להזריע הזקיקנו א'טרמשלחתו
 לא ואני כו' שמועה באיתה נקדוש[ ממי שמעתי ולא לפניו, כשימשתי משיבואני

 ידעתי כי כן הנהינ וטלא יקר[ ]בר יעקב רבינו על כחולק ולא שם עוד כו',שאלתי
 שיריים, שירי עצמו ושם הנדרסת כאסקופה נעצמו והנהיג מכולם גדולה לו בחרמידתו
 דברים שם הלוי יצחק רבינו ואם בדורו, דבי לחדש 1לו[ הראויה לעמרת לנו מלאוולא
 ועל בו[ ]להתגדר אבותיו לו הניחו מקום אני אומר המכנמים, בשעת ופזר לבועל
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 דבריו כי משיב, אני לבבי עד אשר ואת צדיקים, כולם ועמך וקורא אוטר אנישניהם
 במהויו נם הוא זה כל כו'. ההיים מן כמפורשין [laD] לפרוש באנו ואם למבין,נכוהים
 כתוב עפ'צפיין בכ"י וכן יקר בר, יעקב רבינו מפורש כתוב ושם 358(, )צד שנ"אסי'
 ונם ע'ב( ליח )דף ק"מ ס" עירוביו הל' בארז גם הובא מרשיי והתשובה יקרי.בל
 התנו מאיר והיר שלטה רבינו השיבו זה על הביא ונם יקר, בר יעקב רבינו הביאהוא
 : נוגה אור המתחלת בתשובהזצ"ל

 וצ"ל יקר בי יעקב רכינו ומפי  ליקופין.  המתחיל במאמר יו"כ הל' נסדורעוד
 דל יעקב ר' הרב ומפי כתוב 382 צר ובמחו"ו כו', במרש בשמים רפעם לינאמר
 ומפי לנכון נ"נ נאמר ע"נ( )נ'ה בסופו כלקופים ובפררם יעקב', ,בר המלותהסרים
 ב"ר שלמה רבינו להגאון הובא 1( 17 )צד קניא ס" ובמחויו יקי. בר יעקב ר'הרב

 ק"ל סי' בשבהיל וכן כו'. במכש בשמים דמעם יקר ב"ר יעקב ר' בשם אומריצחק
 הבשמים על מברכים פעם מה מצאתי זצ"ל יקר בר יעקב רבינו ובשם ע'ב()נ'ב

 במחרו וכיה יעקב, רבינו מפי האתיוג ראש פיטמתו לולב, בהל' שם עוי כוי,במויש
 הלוי יצחק רבינו אבל יעקב רבינו הזקן מורי לשון זהו שם עוד 429(, )צר שס'פסי'
 רבינו ולשון שם בסדור וס"מ 431. צר במחמו והובא כזנב, שניהם ועוקצו פטימתופ"
 יש ,הלו" מלת לי, נראה הלוי יעקב רבינו ולשון שם במתחו וכ.ה לי, נראהיעקב

 בנפילת זמן אומר אם נשאלתי מתה החתום אג' לולב בהל' בסדור שם עודלמחוק,
 אומיים שאין דעתי וכן יעקב רבי ממורי מקובלנו כך כוי, חג של ימים בשנילולב

 )צד שעיד ס" במחויו וכיה שמשון, בר שלמה התום ובסוף לולב, של בנפילתוזמן

 הל' ובארז יצחק, בר שלמה התום 435( )צד ובסוף יקר. בר יעקב רבינו כתוב434(
 וכן שמשון, ב"ר שלמה ר' בשם האלח הדברים את הביא שט,ז סי' ולולבסובה

 כשבתיל וכיה דל שמשון בר  יילמה ר' בשם הביא ב' סי' פיד סוכההראזש
 לולב הל' בפרדס וראיתי שמשון, ביר שלמה ר' הביא האבודרהם ונם שס'ו,סי'
 ר' ואפילו רבותיו שכל נ"ע שמשון בר שלמה מרבינו שמעתי וכן הובא קיץסי'

 צד שדיל ובנחלת כלבר, ראשון אם כי זמן לברך שלא זה לדבר הסכים לוייצחק
 בדור הי' רננים שני מצאתי לסוף קרוב נ"י מהרם( )מנהגי בתשבץ וז"ל הביא47
 חותם היה ואותו שמשון, בר שלמה ורכינו הפי' כעל יצהק בר שלמה רטבאהד
 תלמיד הי' שמשון לר שלמה ר' ונם אדותיו. דברתי "ב באות לעיל ועיין ששון.עצמו
 בי יעקב רבינו לפני בא ומעשה והיתר איסור ה' בסדור עור יקר. בר יעקבמרבינו
 רל"ח': סי' בפרדם וכיה בששים, ושיער בשר של בקדירה שהכניסוה חולבת כף עליקר,
 יפי בן זצ"ל 'עקב ורבי הובא תקיעות, סרר כמאמי דה( )ה' מאיר כר יעקכר'

 נמו ולשופרות לזכרונות השריק לתקוע במקומו הנהינטאיר
 הובא הפסח דברי יתי במאמר שם עור הוססה, והוא רשיי נכד רית הוא כו',לטלכיות

 בשם שאמר 'קר בי יעקב לרבינו הכוונה ואולי אביו בשם יעקב רבי לנו אמרוכן
 בר  יעיב  הר' פמק אשר זה ורשום הוספה נמצא תורה שמחת ה' אחר יקר, ר'אביו
 שם, המובאים להדינים כלל שייך זה ואין בששים, במינו מין בענין והוא זבל,מאיר

 ה" ובן שם ועור זקני( הביא )ולא הגיה שלמה וררנו שם והובא הוספה הוארק
 התשובה וכל שלמה, רבינו לפיסוק שומעין שאין מהן יש ועוד נרבוני, חכמינוהנין

 : bW'1 סי' הישר בס' הואמרית
 רני הנאון השנה ראש מוססי על הדור חכמ' כל נחלקו וכבר רה( )ה' הלוי יצהקר'

 שהא סי' ובמחדו יש.י. של רבו הלו' יצהק לרבינו הכוונהיצהק.
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 הלוי יצחק ר' הנאון ר"ה מוספי על הדור נדולי נחלקו וכבר נ'כ הובא 357()צר
 שכבר הזה בלשון מצאתי ז.ל הנאונים ובמנהמת וזב ר,צ סי' בשבה.ל הובא וכןורבו,
 הדברים ונשלחו כו', ז"ל הלוי יצהק רב.נו הנאון רזה מומפ. על הדור נדולינחלקו
 כי?נשלהו הונא ובסדור תתקי-ב, ס" האגור כס' הוא וכן כו', והכריע ובא מע שלמהלר'

 שלמה ותהם מרין.י התשובה שם והובא כו', והכריע בא הדביים ערן נשמתולרבינו
 שם עוד הלוי. יצחק רבינו שה:הינ שמעתי ועתה מב כתוב רש'י ובתשובת יצהק,בר
 הניחו מקום אני אומר המכנם.ם בשעת ופזר לבו על דברים שם הלוי יצחק רבינוואם
 ובמחויו צדיקים. כלס ועמך וקורא אומר אני שתיהם ועל בו[ ]להתגרר אבותיולו
 במח:.ו וכיה בווארמ'שא, ביטלו הלוי יצחק רבי והגאון בסרור שם עוד 358.צד
 ניב הובא רפזו ס" ובשבה.ל בנימייזא, ביטלו הלוי יצהק ר' והגאון הובא 360צר

 יהודה[ בר יצחק ר' ]הוא יצחק רבינו את נשאל סוכה ה' בסדור גווארמ.שא.ביטלו
 שנ'פ סי' במח-ו וכיה נוי. כן כמו והשיב נשאל לוי מגן וגם כף ורהיטין קורותעל
 רבינו אבל שם עוד הלוי. יצחק לרבינו לוי סגן בהמלות הכוונה לוי וסנן 413()צד
 431(, )צד שסזט ס.' בסחרו הובא כו', כזנב שניהם ועוקצתו מטסתו מי הלוייצחק
 והיא וסוכה, לולב על לברך הנשים מן מונעים שאין הלוי יצחק ר' הורה שםעוד

 סנן והיתר איסור הל' שם עוד פיז, סי' בראבין ועיזן 413(, )צד שניט סי'במחאו
 לוי סנן איתא ושם הסדרים בס' וכ.ה יהורה, בי שלמה רבי של תשובתו השיבלויה
 לויה סנן רלזח סי' בפרדס שהוא כמו עכ"ל, יהורה בר. שלמה לרבונו בתשובתוהשיב
 בר שלום לרב לתשובתו היצ.ב הלוי( יצחק ר' שהוא לויה סגן )ר"ל הלוי יצהקרנ'נו
 בר שלום הר' הובא מז סי' כ"י בח"ב כי הבאתי ט( )דף לשבהזל ובהקדמהיהודה.
 בסדור שם עוד יהודה, בר D1~W לר' בתשובתו הש"ב לוי יצחק ר' שם והביאיהודה
 רל'ח ס" בפרדס ומה הלוי, יצהק רכי לו אמר שכך העיר שמואל בר מאירור'

 שמואל, בר מאיר לר' אמר לוי יצחק י' כי הביא ושם כ"ז סי' כ"י ח"ב שםובשבה'ל
 לעיל אדותיו ועיין וטת, הישב"ם של אביהם ושיי התן הוא שמואל בי מאירור'

 ומה כו', ורהיפין קורות על יצחק רבינו את נשאל סוכה( )ה' יהודה ברגר'יצחק
 עוד יהודה, בר יצחק לרבינו הכוונה 413(, )צר שניט סי'כמה*וו

 לשתות ושלא בשר לאכול שלא נהנו שבלותי הגאונים ורוב הובא בתמוז ייז הל'שם
 כו' ביצה ת"ב ערב אובל היה יהודה בר 'צחק רבי והגאון ת"ב, עד אב משנכנסיין

 לו שאין מאכל מין לבדה אחת ביצה אוכלין פרושים יש 224( )צר רסיר סי'ובמח'וו
 המלות תסיים יצחק ר' והנאון כתוב ק*ס סי' ובם-דם 'הודה, בי יצהק ר' כגוןפה,
 הונא ת"ב ובה' זצ"ל. יצחק רבינו והנאון סתם הונא ים'ה ס" בשבה'ל ונם יהודה',,בר
 וכיה עדן, נשמתו יהודה בי יצהק רבי הנוכה בה' עוד יהודה, בי יצחק הי'כנון
 יותר נכון וזה יהודה' בר "צהק כתוב 201( )צד רל.ז סי' ובסחיו עפשטייןבכ"י
 יהודה בר יצהק רבי בשם כתוב וטצאתי שם עוד המאמי. על חתימתו היאכי
 רל"ז סי' במח'וו לנכון הוא וכן יקר' ,נר הוממתי יקר[ ]בי יעקנ רבי משים שאם-נ"ע
 שאמר יהודה בן יצחק רבינו בשם ומצאתי ע"א כ'נ שבת רש.י הביא וכן 201()צר
 203( )צד רל.ט סי' במחויו נמצא כ.ה '?קלים פישת בסדר שם עוד יעקב, רבינומשום

 יהודה בר' יצחק רי במייאנצא הדור כרולי שני שנחלקו ושמעתי נמצא, הזהובמאמר
 מורסן דין במאמר פסה בה' עוד קציה, סי' בפרדם ' ומה הלוי דוד בי שמואלור'

 ולא עוביין אלו פרק בכל חפשתי יצחק ואני שם עוד ,יצהק. חתום נמצאבפסח,
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 נמצא כי כתב מרש", מירור הטי קנה כי הביא כאיטר שדל באגרות הרשד'למצאתי,
 הרבה 11יטרי במחזור הוסיף ]הוא דויבלו בן יצחק ר' הובאבסידור

 מאמרימ~
 ובוודאי

 יתר שם עור יהורה, סי' יצחק לר' הכוונה ולדעתי יצהק ואני להמאמר הרשר"לכצן
 )צד288( במחו'ו נם ונמצאים ,וששאלתי. המתחילות שאלות הרבה הובא הפסהדיני
 תשובות אילו קנ'ב ס" במטס וכן יהודה, ביר יצחק סים פיט ום" פ'ב בסי'ושם

 מה השאלה יהורה סר יצחק לי' הם השאלות וכל יהודה ביר יצחק ר' שלשאילות

 שם עוד יהודה, ב"ר יצחק ר' בשם רמ"ד סי' בשבה.ל הובא המכירה, נוי אצללילך
 כל אמרו אליעזר רבי רבו בשם יהודה ב"ר יצחק ר' והרב והיתר איסור הליבסדור
 : ארותיו דברתי י"ס סי' לע.ל ועפן רל'ח, ס" בפרדם וניה ויו"כ( בר.ה )והשיאנוימיו
 במקומו הנהיג זצ"ל מאיר רבי בן יעקב ורבי הונא ר"ה( )ה' ריטואל ב"ר יצחקר'

 מוס.ף אחותו בן יצחק וה'ר הובא ושם כו', קשריתלתקוע
 מוויטני,  שמחה רבינו של נכרו והי' מדנפיר, שמואל ב"ר יצחק רביע הוא דבריו,על

 בתוס' הנזכר ריי והוא הזקן, יצחק רי נם נקרא והוא והרשמם ר"ת של אחותוובן

 : 26( )צד שרל ובנחלת 32(, )צד למחויו מבואעיין
 כו', שמסדרין יצחק ב"ר מאיר רבי צדיק מפי ושמעתי י'ה( )הלי יצחק כ"א טאירר'

 ר'צ ס" הלקט בשבלי וכן 858(, )צד שכ"א סי' במחמווטה
 זצ"ל 'צחק ביר מאיר ר' צדיק אותו מפי ושמעתי שכתב מרש'י התשובה נ'כהובא

 ביר מאיר ר' הובא 142( )צר קנ-ה סי' ונמחצו צבור, שליח מאיר י' הואשמסדרין,
 וכן כו', 'שראל עמו כל ועל עלינו לומ- שצריך דקדק מוורמייזא צבור שליחיצחק
 רבי הניא קרשת אתה בסדר עוד ייקרי, אמר ורשיי בוורמייזא בציבורא לומרניהג
 ובפרדס 82(, )צד לנ סי' במחויו וטה כן, הדבר מתקן היה ההנון צ.בור שליהמאיר
 פתקן ה"ה זצ"ל נאמן ציר מאיר ור' ע,ו סי' סוף ובשבה"ל מתקן, היה כהונן הגי' ג'ס"

 י'ב ע"נ תהלים ביש" ההובא והוא ציבור. שליח מאיר לרי כוונתו כו', כךהדבר
 : 162( )צד העבורה עמודי ועחן אלא. ר"ה ע"א י"א רה ובתוס' פ', ו'יהושע

 לו אמי שכך העיד שמואל ב"ר מאיר ור' והיתר( איסור )ה, שמואל ב"ר מאשר'
 הלקט בשבלי וכיה רל.ח, סי' בפררם וכיה הלוי, יצחקרבי

 ן ורה הרשבימ של אביהם רשיי התן והוא כיז, ס" כ"יח"ב

 שבת בליל שטעה יהיר גאון משה רב אמר והכי קדשת( אתה )סדר גאון כנשה41ב:
 הובא וכן 83(, )צד ק'ה סי' במחרו וטה כוי, קרשת אתה התפללולא

 מזו סי' ובשנה.ל גי ס" בפרדס הובא וכן עינ, כ'ה דף נאון עמרם רב נסדרבשמו
 וסמכו מחמיא במתא לנאונים ה' דור נאון nWD רב וז"ל הביא הגדולים שםובעל

 : כו' יעקב בן כהן משה רב ושמו תר,ן ד'א שנת והיה צדק, כהןרב
 יושבי אריות פי את שאל משה בר משולם ור' י.ה( )הלי משה בייר משולםה"ר

 וירכ, ברה והשיאנו שאומר והשיבו הקורש עירירושלים
 בפררם נם ע"א( )קליה רפזו ע" בשבה'ל הובא וכן 360(, )צד שכ"א ס" במהרוושה
 58( )צד הכמים קבוצת עיין האלה, האריות הם ומי רה, סוף במרדכי וכן קס'ח,סי'

 : 217( )צד ראשונה שנהובהחוקר
 מידות י"ג לומר אצלינו מנהג שאינו נתן רבי אמר והכי תענית( סדר )הלי נתןרבי

 רב בסרור הובא וכן 232( )צד רלא ס" במהסו וכיה יהיר. שלבתפלתו
 סי' ובשבה"ל תקם-ה, ס" ארח בטור בשמו גן הובא נם ע"ב(, ליה )דף גאוןעתרם
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 בסוף ונהעיות 20 סי' נ' אוה הנדולים בשם ועיין גאון, נתן ר' ויכנהו זה הביאכ"ט
 ! מה סי'הספר

 והביא יפעם פעם כל קולות עשרה להקיע בענין ר"ה( )הל' יחיאל. ב"ר נתןר"
 העיוך שסדר יחיאל ב"ר נתן ר' של במקומו מנהג הי'שכך

 ר"ה ה. האוין הערוך דברי הניא וכן ע"ש, א' ערב בערך הוא ערב, בערך שכתבכמו

 היי מוהריר הגדול הרב בהערות בערוך r"y1 תשיך, ס" ר.ה ה' במרדני ובן סיד,ס"
 : רש.י נסדור הוספה היא ולדעתי ז.ל, סאהופדר

 ת"ב ישיבה ראש הילאי בר נטרונאי רב אמר וכן פ"ב( נהלי נאון נטרונאירב
 עור 224(. )צד רמז סי' במחווו וכיה כו', בטו'ש להיותשהל

 ה' ברוך אום-'ם שבתות בלילי אודות נאון נטרונאי רב מקמי ושאלי ק"ש הל'שם

 מר אמר והכי ,טננכל, רבינו ובבית שלנו בישיבה מנהנ וכן והביא ואמן, אמןלעולם
 81( )צר קים ס" במה.וו כ.ה כן מנהג אין רבינו ובבית וכו' גאון שלוםרב
 ס'ה, סי' בשבה,ל הובא זנן גי, סי' בפררם הובא וכן גאון, עם-ם רב מסדור נובעוהוא

 גאון עמים ברב הובא כן רק ז"ל, לרשיי הכוונה אין רבינו, ובבית שהובאומה
 'נטעה יהיר מת.נתא ריש גאון נטרונאי רב אמר והכי רשיי בסרור שם עודבסדרו.
 ובמררם 83(, )צד קזה )סי' במה'וו ומה קדשת, אתה התפלל ולא שבתותבלילי
 הא-'ן, עם כהן נטרונאי, רב מקמיה שאלו שבת של שחרית סדר שם עוד נ'. סי'סוף

 93(, )צר קנ.נ סי' במה"וו הוא תהילה, נתורה לקיות יש מהן אינה ת-ח,1.שראל

 המצלי דוכתא גאון נפרונאי רב אמר והכי שם עור ז"ל. נאון ר'ע מסרור נובעוהוא
 ועיין רלג, במדור נ"נ הוא 94(, )צר קנ'ד ס" במה'וו ג'נ הובא כו', עשרהביה
 מתרגמין שאין אלו זצ"ל גאון נפיונאי רב אמר וכך שם עוד קם-ג. סי' אויהבמור

 קטר ס" במהיוו והובא רע"נ, מסדור נובע הוא כו', לתרנם צרינין אין אנוואום-ים
 שהל אע"ג הבפורים מום נאון, נטרונאי רב שדה והכי הברלה, ה' עור : 98()צד

 סדר עוד 119(. )צד קנ'נ סי' במח'11 וטה נו'. האור על מנרכין בחוללהיות
 ובק"ש ובמגילה בהלל מת'בתא ריש נאון נטרונאי רב אמר והכי פורים, שלומחרית
 וטה רע'ג, בסרור כיה נו', לראש ההר א.נו כולה את לנמור נדי ושהא פסקאם

 ושאיל תענית סרר הל' עור קצ'ח. סי' שבה"ל ועיין 208(, )צד רמ'נ סי'במחזוו
 להוציא מהו רעים דביים עליו שמרננים ש"צ מתיבתא ריש נאון נטרונאי רבמקמיה
 ועיין י', סי' בשבה"ל כן הובא וכן W'y) טו סי' בפירמ הובא תחתיו. אחרולהכניס

 : 233( )צר רע"א ס" במהרו וכיה קשו, סי' ח"אאוזז
 רב ובסדר הובא עצמו, אדם טובל ע"כ המתחיל כמאמי יו"כ( )ה' גאון עמרםרב

 את להוציא כדי הקהל בפני הוידוי יאמר ציבור שליח מצאתיעמרם
 עמרם רב ובסדר ת"ב בה' עור : 374( )צד שמ"ג סי' במחיוו וכיה הוכתם. ודיהרבים
 עור 229(, )צד רמח סי' במה'וו ונ.ה כר, נהם אומר ומנחה שהרית בת'במצאתי
 108(, )צד קליה סי' במהנו וניה עמרם, רב בסדר מפורש הביא קרוש ואתהבענין
 נאון עמרם רב אמר והכי קדשת, אתה סדר שם עוד משוגה. הני' לפנינוובסדור
 מעין אחת ברכה עליו לברך היים המזון ברכת עליו כירך שלא כל קירוש שלכום
 ע'ד ס" שבה'ל ועין בסדור, לפנינו וניה 85(, )צד ק'ה סי' במחיוו וכיה כו',שלש

 רלב: ס" ארח טור ועיין קמח,גסיי
 אביי בר פלפוי רב דאמר והכי הונא ושחרית, ערבית ד.ח סובה( )ה' פלטוירב

 אמר ,והכי וכתוב זה, מובא 437( )צד שע'ו ס" ובמח'וו ישיבהראש
 : נאון" פ(פוירב
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 רב מר עינינו מאיר אדונינו הטעם אמר וכן סוכה( )ה' מתיבתא ריש צדוקרב
 סי' סוף וויטרי במחזור והוא דל, מתיבתא רישצדוק

n.pwלמטה מוסב וזה 440( )צר "DS סי' בסוף זה במח'וו הצינו יפה ולא שע-מ 
 ~ל ס" בשבה"ל בשמו זה והובא מ"ב, דף רעינ מסדור נובעים רש"י ודברישע"ח.

 ע"א(: ניב)דף
 )צד צית סי' במח'וו ומה רומי, איש קלוניסוס רי מפי הנדה( )בם" קלדניבמוםר'

 מכתב אלי בא אתה נם ע"ב, כיד ביצה ברשיי המובא והוא390(,
 ובקי קלונימוס ר' ושמו רומא מן בישיבה ויושב זקן גדול אדם לשם שבאמנרמיישא

 : בן והורה השיםבכל
 ר"ה של שני ביום rc1 ולימא ד"ה י,ה( )הלי וש"י( יצחק בר שלמהרידוינו

 ש"כ סי' בדחויו וכיה 'צחק, בר שלמהחתום
 לרבינו הדברים כשנשתלחו כו' הדור חכמי כל נחלקו וכבר ד"ה שם עור 357(,)צד
 יצחק, בר שלמה התום ובסוף רישי, תשובת והובא כוי, האומר כדברי והכריע באנ"ע
 בר שלמה חתום ר"ה הל' סוף בסרור וכן 359-357( )צר שכ"א סי' במחויווכיה
 סוכה בה' עור  396, צר  במהויו וחמר יצתי,  בר שלמה חתום ירט ה' בסוף  וכןיצחק,
 וכיה יצחק בר nD~W חתם  לולב בה' וכן  שלמה, ררבעו תובה  הילוך  עומק והנם

 רבינו ממי וטעמו מפורש ארוך דיך פסח בה' עור 435(, )צר שע"ד ס"במחויו
 במררשין מבואר ארוכה סדר ונם שם ודל 283( )צד ס.ז ס" סוף במחויו ומהשלמה,
 כתוב פסח הלכות ובהתחלת טובה, לברכה יזכור שלמה רבינו מפי ונסדרטעמין

 פ" D1'D אחר וכן דל, צרפתי יצחק בר' שלמה רבינו של מדרש מביתמבוארות
 אם לרשיי שנשאל שאלה נמצא אבל הל' ובסוף יצחק, בר שלמה חתוםהגדה
 סדר עוד 249(, )צד רפיא ס" במחויו וכיה יצחק בר שלמה והתום המנין, טןאבלים
 י"ר ביכות תוס' ועיין 193(, )צר רנ"ו סי' במחרו וכ'ה יצחק, כר שלמה חתוםריח
 כל סדר סלוקי סיים ור"ח שנת ה' בסוף וויטרי, המחוור את שהביאו ימים ד"הע.א

 נקיות סלק הבשר, נקיות בסוף עוד שלמה, רבינו שסידר עניניהם וכלהתפילות
 : י'ב בס" לעיל ועיין שלמה, ררבינוהבשר

 לולב בנטילת זמן אומר אם נשאלתי הח"מ אני לילב( )"י שמשון בר שלמהר
 שמשון, בר יטלמה חתום ובסוף כוי, חג של ימיםבשני

 טובים 'C'D שני בה' עור בסופו, יקי בר יעקב רבי בעיך לעיל שכתבתי מהועיין
 החתימה הדברים מס' ובכ"י 303( )צר ק"ו 0" במחויו וכ.ה שטשון, מר שלמהחתום
 בשר על שטשון ב"ר שלמה הר' את שאלו והיתר איסור ה' עור יצחק, ב"רשלמה
 יעקב רבינו בערך ולעיל רל'ח, מי בפרדם הוא וכן כו', בששים שיעזרו ואמרבחלב
 ה" והוא 'קר, בי יעקב מ-בינו תלמיר הי' שמשון בר שלמה ר' כי הבאתי יקרבר

 : ששון עצמוחותם
 יעקב ר' היב בן שלמה וחתום הוספה נמצא בתמוז( "ז )סוףה' יעקב ב"ר שילטהי"

 ובספר וו'י הביא טי סי' הלקט ובייבלי ר"ת. בן הואוצ'ל,
 כמו יוסי אזר בתחילתו כתוב תם  רבינו של שהיה  ירושלמי  ומוער  ורעים  סירשבו

 סיום ואחר זצ"ל, תם רבינו בן שלמה ר' ההבר יד כתב שהוא וכטרומהשכתבתיהו,
 51(, )צד פ'ב סי'  במחרו  כן  הובא גנן כוי לי הניבר ירו בכתב רבינו כתבהדבר

 יצחק ר' והוא התוספות, בעל יצחק רבינו והוא ולהיה. יצמואל בר יצחק חתוםובסוף
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 נכדו הי' וכן שעיד סי' ו' אות שה,נ עיין וריבים, ובת רשמם אחות בן והואהזקן
 י שמואל בזר יצחק ר' בערך לעיל עיין מחוץ, בעל  שמחה רבינושל

 לעמוד בענין נאון שלום רב אמר והכי הובא שבת( של שחרית )סדר באון שלוםרב
 קכ"א סי' במהויו והובא כיה דף גאון ר"ע טסדור לקוח ס"ת,לפני

 לומר הכי, שדר מהס"א דמתא מתיבתא ריש נאון שלום הרב שם עור 91(.)צר
 שמע באהבה פעמים הכפורים וביום טובים וימים שבתות של שהרית שלבתפילה
 משה ר' איתא ושם ד' סי' בפרדס ועיין 99(, )צד קכ'ח סי' במחו-ו וכיה וכו',איסרים

 וכן וסיים נאון שלום רב אמר והכי חנוכת של שחרית בסדי במרור עוד שלום,ורי
 ; קצ.ח ס" הנוכה סדר ובמרדם 202(, )צד רל"ה סי' בטחו.ו והוא ישיבות, בשתימנהנ

 )וחסר עפשטיין הר"א הנרול מהחכם בכ"י שקלים( פרשת )סדר דור ב"ר שמואלרי
 וקורין מתחיל הציבור כבוד מפני הם.ום אחר שלפנינו(בסדור

 ר' בטגנצא הדור גדולי שני שנחלקו ושמעתי נמצא הזה ובמאמר היום, בפרשתז'
 ובפרדס 203( )צר רל'ט סי' במח'וו ומה הלוי, דור בר שמואל ור' יהורה, בר'יצהק
 סי' ובטחיוו הניאו, ע.ב צ'ז סנהדרין רשיי ינם ~צ, סי' בשבה"ל הובא ובן קצ.ח,סי'
 'צמותריפ הורה הלוי דוד בר שמואל רב הנאון שם בהומפה הובא 93( )צדקצ'נ
 באחרונה בין בראשונה בין עדינים בכל בהן כמקוס שלא אפילו בתורה לקרותלויים
 )דף הפרדס ספר בסוף בלקוטים כן הובא ונן ל"ד, סי' כשצה"ל והובא ישראל,כמו

 : י'ב סי' לעיל ועיין מ'ב הערה ק"נ סי' האורה ועיין ע"נ(,ניח

 מנוחתו שמואל רבי פסק וכן הובא בפסח, מורסין דין פסח( ה' )סדר שמואלרכי
 צריך שאין שמואל רבי משום שמעתי ואני בסופו שם עודכבוד,

 מאיר ביר שמואל לרבינו כוון אולי כו' הגעלה לאחר להדיח קיים מיםלזרוק
 :)הרשמם(

 נ"י הסדרים בס' מפליט, שמואל רבי מפי בפסח מורםין בדין )שם( שמדאלריבוי
 : [Folaise] והוא מפליזא, צ"ל סמק בלי ממלטת, שמואל רבינומפורש

 : בסדור המובאים הספרים שמותכה(
 רבה בבראשית פרברי סיינ ומצאתי הביא שרוש(  ואתה )נענין רכהבראשית

 וכן נצב, אלא כתיב אין  עומד כו' נצב אלהיפ אליו,  ויראבפרשת
 והונא שינויים, באיזה ז' אות פמ'ח באר הוא 108(. )צר קל'ח סי' במח'ווהובא
 אכלני ביום הייתי מצינו שם ועוד הובא שם עוד ע"א(, ח' )רף ב' סי' בפרדסגם

 ואתה שנאמר תהלים. שבספר המעלות שיר עשר אחמשה אומר ריב'ל הוה ומההורס
 שם והונא "א, סי' פעיד באר הוא כו'. סבא 'שראל ישראל, תהילות  יושבקדוש
 מעיני, שנתי ותדד על ורורש ביום. הייתי שלאחר קיא והוא שנה עשיים זההכתוב
 ובהערות קכ'ר מזמור תהלים במדרש ועיין שם, בפרדם וגם שם במח'וו הובא זהוגם
 סכל שבת בו בי רבה בבראשית ואף הובא שבת של שחרית סדר שם עודשלי.

 הקביה ברא ויגיעה לא-בעמל סימון בר יהודה בשיר ברכי' א"ר כך לא אתמהאמלאכתו
 סי' במח,וו גם הובא בי, אות פ"נ DW ועירן סי, אות פ"י בבר הוא כוי, עולמואת
 שנכנס העיר פני את ויחן בביר מצינו הובא שם עוד ד', סי' ובפררס 109, צדקליט
 השבת, את אבינו יעקב ששמר דאמרה הדא יום מבעוד תחומים וקבע חמה דמדומיעם

 109(, )צר קליט סי' במחות נם. והובא ו', אות ומעיט ז' אות פי'א בארד"א

 כתוב רבה בבראשית הובא הציצית עשיית דין שם עוד ע'ב(, )פ' ד' סי'ובפרדס
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 של כהדידה נקב יש אם זה הנור לבדך אלהים אתה נפלאות ועושה אתה נרולכ'

 משתמרת ורוחו הרבה נקבים נקבים בו ברא והקב-ה ממנו, יוצא רוחו כלמהפ
 סי' ח"ב בהאורה נם והובא נ', אות מ"א בב"ר הוא כו', נפלאות ועהטה הריבקיבו
 בשבה"ל הובא וכן מפליא, ד"ה ע"ב מ' ברכות בתום' והובא ניפ, סי' ובאתהמיד,

 : רשיי בשם ג'סי'
 יו.כ( )הלי נחלים גבי על בשרמפר

 במאס-
 יו"כ( )במנחה שלשה וקורין המתחיל

 בחשובת כתוב נמצא כך וסיים מצרים א-4ן כמעשהמן
 ועיין 394( )צד שניה סי' בטחו'ו והובא 'שיבות, שת. ממנהג נחלים גבי עלבשר

 : "נ סי'לעיל
 אומר רבינו משה פגעים של שיר בהנדה ואמיינן הביא דמיטה( קיש )הליהגדה

 גם ונשנה נ' אות צ'א מגמור תהלים במררש הוא כו', לרקיע שעלהבשעה
 ע"ח סי' במחויו הובא ובן בזה, שהעירותי מה י'ב בהע-ה שם עיין פ"ב, במ"רבמררש
 המתחיל במאמר פסח בהל' עוד באנדה. ואמרינן איתא ושם 48(,)צד

 ומביאיי
 למניו

 ברשיי וכן פיעה על ללמד סנחרבו על וליסד הכתוב בא באנדה ומצינו הביאקערה,
 הלל שאמרו פיעה על ולימד סנהרב על ללמד נא חג התקדש כליל מפ ליישעיי
 זע'ש ב' אות א' מזמור תהלים למדרש כוונתז עכ"ל, תהלים מדרש פסחים אכילהבליל

 ובפררם  284(, )צר מ"פ סי'  במהךו נם הניל  האנדה הובאה בי וראית' רמיו,בהערה
 :  עיר, )כע קל.בסי'

 )צי שיזם סי' ובמחוזו גדולות, בהלכות מצאתי באן ער  רה, )הל'  גרנולותהלכות
 נאון. יהוראי דרב פסוקית נדולות מהלכות כאן עד הובא356(

 גרולות, מהלכות כאן עד סי.ם ובסוף מנה'נ גדולים מאמרים הובאו יו"כ הל' בסרורוכן
 הלכות מן צ"ל נאון הלנות מן כאן עד סוכה בהל' עוד 381, צר במהו.ו הובאוכן
 בהלכות הביא לולב בהל' גרולות. הלכות מן כאן עד 409 צר ובמחויו נאון, יהודאירב

 צר במהי"ו וכיה  גרולות נהלכות מצאתי וכן שם עור  423. צר במהמו וכיהנדולות,
 ובן 'סם עוד 426. צד במהסו כיה גדולות, בהלכות מצאתי זה גם שם עוד424.
 לולב ונהלכות כו' ולולב בסוכה זמן לומר דייך דלא נרולות בהלכות כתובמצאתי

 הביא תורה שמהת הל' ובסוף 435, צר במהויו וכיה הכי, תני יהודאי רב מרדקממרש
 נלשון כתוב נרולות ובהלכות הביא פסה בהל' וכן נדולות, בהלכות פסק יהודאיורב
 וטה עיקי, וכן נעפרא ולהוי לבפיל ביה ידענא ולא נישות' דא.בא חמ'יא כלזה,

 והלכות והובא מר"ת הוספה תורה שמהת הל' אחר "נ. ס" לעיל ועיין 254. צרבמחו'ו
 : בפסה המץ בהל' הבתג גם והביא פוסקיי, אספמ'א וכלגרולות

 ומה והביא שמואל ב-' עלס טוב יוסף מר' תשובה הובא רה( )הלי  קטועותהלכות
 לא מעולם שמענו לא כו', קטועות בהלכות מצ'נו בפתנושחקקתם

 תטעו ואל לכם שפישנו כמו אלא מנהג שאין כך תעשו ולא פה בעל ולאנכתב
 353: צד במחו.ו הוא וכן הוא, טעות כי קטועות הלכותבאותן

 מעשה נניא למה יצירה בספי נמצא הובא 'טבת( של שהיית )סרר יצירהמפר
 אלהותו למד אתה אלא בפחות ולא מות- ולא 'מ.ס בששתבראשית

 ימי 1' תחלק וכ'טאתה השבת ועל 'שראל ועל הקכ.ה על המע.רן כתות נ' הקב"ה'טל
 הובא כו'. ימים שני להעיד הראוי כת מהן אהד בכל המצא הלקים לנ'ברא'ט'ת
 ד"ה ע"ב נ' הנסה בתוס'  וייין ע.א(,  )ט' ד' ס" ובפ-רם 108(, )צד קפח ס"במהמו

 ביטם הביאו רצ"ב סי' ארח והטור קמו, ס" שבה'ל בעל וגם מדרש, בשם זה הביאומי
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 פחדך, תן ובכן רבי לפני מיושבים ר"ה הל' עוד יצירה, בם' מזה נמצא ולאמדרש

 אנא כנוד, הן ובנן פחדך, הן :הוא, אני למנין עילית שלו שהאותיית 'סם היאוככן
 ועיין 366(, )צר שכיה סי' נמהו-ו וכ.ה יצירה, בספי מפורש והו אני כנוד תןה'

 : נאון האי לרנ'נו תיטיבה רצ.ז ס" תשובה שערי הנאינים תשובות ועיין יפ.ו, ס.'שנה.ל
 ראיה והביא כו' רו'כ בייה והש.אנו אומרים ה" רובב בלותר ר"ה( )הליירושלמי

 ס-ם ביכות בירושלמ' הוא הרואה, בפרק ירויטלמ' ברכות ממס'לדבריהם
  בהל' עור 360(. )צר 'טכ.א סי' במחויו  וכיה והיטיאנו, לזמר צריך אמר שמואלביב

 הניא ואה.כ כו' פילש ר:מ' א.ש הננאץ ור' לעצמו  לילב  העושה  ת,י המתחיללולב
 סי' ובמהנו 'שראל, ארין מהעמיד הדבר בעיק- והעמרנו זצ"ל האב מ-נינו קבלנווכן

 ניאות ובהדיין הרב מאבינו לתקן "צ זצ.ל, הרב מיב'נו קבלנו וכן 424( )צדששה
 מעלה ומביא מוליך :זלתי זה ונענוע ר.ה ופ" הביא ל-נ ס.' אתיוג הל' ובהנהיג קטב,דף

 התם דנרס 'ר;'טלמי מתלמוד דבר בשקי והעמדנ. הא"ב מיבינו קבלנו :כךומוריד
 בזה וכוון בפעות. האב מלת על ונקוד כו,, ורבי דבר כל על מעמים ג' לנענ;צריך
 והכוונה שם, במהו.ו בטהרש,ה עיין חננאל, רבינ: של אביו שה" ה:יטיאל רבינילאביו

 וה-כ ב' נע ערך בעיזך נם הובא כי ורא.תי ע.ד(, נ"נ )דף הזה מ"ג סוכהלירושלמ'
 זציל, הא. מ-נינו הבלנו וכן א'תא הי"ה בפ" ז' בהערה שם הביא קאהוט דר'הגדול

 :דברי האי. מינינו וקבלת. יטצ'ל, ברור יותר לכן א", מתלמור זה דבי ע.קףוהעמדנו
 סרר 'טם עזר הערוך. ביטם כדי ד.ה ע.ב ל"ז סוכה התוס' הכמ. הביאוה.רושלמי
 של מעניינו וזמן זמן בכי סוערות קורין למה .ר:שלמ. נמנילת מצצו 'טקלימפרשה
 אמר שמשה יודעין שאנו וירבר ת.ל שאין ה' מועדי את מיטה וידבי שנאנח-יום,

 ':ם בכל דוריט'ן שיהיו לשראל תיקן שמשה לך לומר וירנר, ת"ל מהל.שראל

 לדעתי כו', ופרק פרק יטל סענ.נו דור,טין :שיה'. העם ש.שמ;1 כדי יום שלמענינו
 רק מובא ע"א( ע.ה )רף ה.א פ.ד מגילה בירויטלמ' ולפנ'נ: 'רו'טלמ. במנילהצ.ל
 חדשים ובראשי סונים ובימים בשבתות בתורה קור.ן ש.הו ישראל את התקיןמיטה
 ה' שם עור 'שראל. בנ' אל ה' מוערי את משה וירבר שנאם- משד שלונחולו

 בתלמור ולוקה חמיו בב.ת ארוסתו על בא לאלו בע"פ מצה האוכל הביא כליםטהרת
 פעיפ פסח.ם בירושלמי והוא שלפניו למאמר רק לסמה מוסב אינו הציוןירושלמי,

 ל.ה סי' הזב כהאורה הירושלמי הובא וכן 260(, )צד כ' ס" במהנו נם והובאהזא,
 שבאיין רבותינו שנו שכך הביא כוסות איבע סדר פסח בה' עור '.ס. ס" באו.הוכן

 יין שבא"י 'רושלמ' בתלמוד רביתינו שנו שכך 286( )צר ע.נ סי' ובמחויוישיאל,
 בסרור כמו הובא קלזב סי' ובפרדם משכי. המזון שלאחר משכר אינו המזוןשנתוך
 והלנתא כסרור מתחיל הנדה פ" אחי ע"ר(. ל"ג )רף ה.ה פ" פסחים בירושלמיוהוא
 כו', משקה יר' על בא'לפס יוחנן ר' מודה בירושלמ' ואמרינן הובא מצה לצחראסור

 כמכינין נירו' ומפיש ומוקי באור מלבנין המכינין והתניא בפסח מירסין דין שםעיד
 ן באור תשמישן שעיקי בשי בהן שצולין ארוכין בשפודין דומיא לאומאי

 שבע לדור, הנית חנוכת שיר מזמור במדרש חנונה( 'טל שחרית )סררמדרש
  203(. לצד רל.ס סי' ע'א(,ומהו'ו )ל'1 קצ'ח ס" בפידס כיה כו' הןחנוכות

 והנוסחא הם חנוכות שנע הם, חנוכות כמה דחנוכה פ'סקא פ.ב  יבתי בפסיקתאהוא
 עמקו מאד המלאכה, כל ותשלם במדרות בפסיקתא בתנה:מא שם, עוד קצת.משונה

 אחד עד מקופל נעשה המשכן, מלאכת נגמרה בכסליו בכיה חנינא אזרמהיטגותיך

 ה', אות המלאכה כל ותשלם פירכא פ.ו יבת' בפסיקתא הוא כו,, משה שהק.מובניסן
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 )ל'1 קצ*ח סי' בפררם, הובא וכן רבתי, פסיקתא בשם קסרד רמז מלכים בלקוטהסבא
 ח' אות ז' סי' להפסיקתא במבוא כבר העירותי וכן 202(, )צד תליט סי' ובמחויוע"א(,

byו"ט י*ח י'ז אות גם וע"ש פיו בזיבתי שהוא הפרדס דבר , 
 האגדה מסרר אינו כו' כשירד שם עוד וכן כמכילתא, ההע אנדה פי' הדה( סי'ממילתא

 אבי אובד ארמי הטקרא על הכתופין האנדה שאר כל עם במכילתאואינו
 : בהמכילתא כתובה היתה פסח של הגדת כי תראה 293, צדובסחרו

 בסדר שמצינו נטו אדומה פרה עשו בניסן בשני שקלים( פרשת כסדר עולםסדר
 : פיז סוף רבה עולם בסדר והואעולם,

 למה ובפסיקתא מומרים במס' פירשו ועוד שקלים( פרשת )סרר מובריםמא'
 כו', ישראל על לשקול ה0ן עתיד שהיה הקב"ה לפני וידוע נלויבאדר

 באחר סופרים במסכת שנינו ר"ה דין סוף שם עוד פכ'א. סופרים בממנתהוא
 בפרדס הובא כו'. יום לי'ב קרבנם הקריבו נשיאים ו"ב המשכן הוקםבניסן
 תפלת ח עוד פכ'א, סופרים במס' והוא 222( )צד רנה סי' במחויו וכן ר'ז, ס"סוף
 וכן היד פ"א סופרים במס' הוא זה דבר מעין יש סופרים ובמם' פופים. יסיםשני
 סופרים במסי טצאתי הציצית עשיית בדין שם עוד 303(, )צד ק"ו סי' בטהו*והובא
 ער שנה ובן צום ביום מקטנם ובנותיהם בניהם לחנך בירושלים טוב טנהנ היהכך
 ביום סופרים ממסכת זה נם שם עוד ה'ח. פייח סופרים במם' הוא כו'. היוםעצם

 הוא וגו: כולכם נצבים אחם ואמר פתח בישיבה עזריה בן אליעזר רבי אתשהשיבו
 ואין הובא בשבת להיות שחל ר"ח דין סוף שם עוד היו, פ"ה סופרים במס'מב

 מס' הוא סופרים. במס' נאים ובכלים מבושם כשהוא במו'ש אלא הירח עלמברכין
 ; ה'א פ"כסופרים

 נאהד השביעי בחודש בפרשת נפמיקתא ששמט מה על סמכו ר"ה( כהיממיקתא
 צ"ל כוע בשמים נצב דברך ה' לעולם תנחומא רבי פתח כךלחודש.

 שכ"ח סי' במחרו והובא ב', סי' פ'מ רבתי בפסיקתא והוא השביעי, בחורשבפסקא
 כל ותשלם במדרש בפסיקתא בתנחומא חנוכה של שחרית בפדר עור 368(,3צד

 : מדרש בערך לעיל הבאתיהמלאכה
 כר' הלכה אמר נשא בפרשת נאון אחאי דרב ובשאילתות ירנ( בה'שאילתות

 שניה סי' במחמו הובא וכן כו', מלקין לא בטנתה טלקין, דבנעילהיוסי
 שם הביא מר"ת הוספה נמצא תורה שמהת ה' אחר עוד ליתא. לפניט 394(.)צד

 : אחאי דרב השארתותאת
 עמי וישב זה מקרא ודורש שבת( sw שחרית )סדר תהלים( )מדרש טוב:שוחר

 עמי שאננות ובמנוחות מבטחים ובמשכנות שלוםבנוה
 נמצא ולא ע"א(, )ט' ד' סי' במרדם וכיה שלום, בנוה לישב יזכה השבת משמרתששמרו
 רה פסח בה' עוד אחר, בסגנון נדרש ה' אות צ'ב מזמור תהלים ובמדרשלפנינו,
 לשנים, האחר שיאמר כדי שרט במדרש שמצינו הביא שלשה, שיהו צריניןוהקוראין

 284, צד בטהרו הונא וכן ט, אות קי'נ מגמור בשרט הוא טוב, כי לה'הורו
 בערך והיתר איסור מספר כיב בסי' שהבאתי מה לעיל ועיין מיה, סי' ה'בובהאורה

 : טובשוחר
 תרועות. כשלש תקיעה שיעור שלש של תקיעות סדר בתוספתא ר"ה( )ה'תוספתא

 ובתוספתא הובא ושהרית ערבית רה סוכה גהי פ"ב, רייה בתוספתאהוא
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 מנילה תוספתא הוא כו', יום עשי ובחמשה קורא בראשון דתניא הכי, מוכהאדמגילה
 ; 441( )צר ש"פ ס" במחרו גם הובאפ.ג,

 לפללים, טתסללים ההנ ים. 'טבעת כל תנהומא ר' אמר וכן סוכה( )ה'תנחומא
 בתנחומא וכן "נ, אות פנחס הקדום בתנהומא הוא לנשמים. האחרוןויו.ט

 בסרר עור 443(, )צד שם.א סי' במחו.ו גם והובא פיו, אות מנהם מכברהנדפס
 מאד המלאכה, כל ותשלם כמדרש ובפסיקתא בתנהוטא הובא הנוכה שלשה-ית
 עד מקומן נעשה המיטכן מלאכת נגמרה בכסליו בכ'ה חנינא א"ר מחשבותיךעמקו
 202, צד רל.מ סי' ומהויו קצ.ח סי' בפרדס וניה כו', משה שהקימו בניסןאהד

 ג' במטכן עוסק היה חדשים ששה הדינא ר' בשם הובא ו' אות פקודיובתנחומא
 ר' "א אות פקודי מבבר הנרפס יבתנחומא אותו. קיפלו חרשים ונ' אותו עיטוחרשים
 הוא בסדור לפנינו הובא וכא'טי כו', השטכן מלאכת ננמיה באדר בא' אומר"נינא

 סי' להתנחומא ובמבוא מ'ו. בהעיזה שהעירותי מה בתנהומא עיין פיו, רבתיבפסיקתא
 דפוס ע"ג מ'1 דף חנוכה )ה' הפרדס בס' רשיי הבאתי 92( )צד פ' אותי'

 ותשלם ובפסיקתא בתנהומא וז"ל הביא קצ'ד( סי' וואישוי בדפוס הואקושטאנטינא
 המשכן מלאכת נגמרה בכסלי בכיה אריה טחשנותיך עמקו מאד אמרינן המלאכהכל
 בפסיקתא שהוא והעירותי ט' ס" ז' אות להפסיקתא במבוא נם הבאתי אלה ודבריוכו'
 למעלה מוסב ,תנהומא. הציון כי אז וחשבתי המלאכה, כל ותשלם פסקא פיורבתי
 על למעלה מוסב ,תנחומא' הציון רק כלל, בתנחומא נמצא לא בי עיינתי כעתאבל

 בימי לק-ות ראו ומה שם, שהביא מה והוא ,תנחומאי, סיים ונסוף שהביא,המאמר
 יום מ' שלישי פעם יסים ק"ב אותן בהר מיטה שעשה לם' ? המזנה חנוכתחנונה
 וידעו מקדש, לי ועשו לו נאמר ביום 1ב1 בירנ, סלחת' ונתבשר בתשרי, בעשרהוירד
 נחמני גר שמואל איר בזריזות, אותה ועשן במלאכת הכל שמחו להם שנתרצההכל
 מכבר בנדפס והוא ע"כ. בתנהומא נגמיה ובכסלו מרחשון תשרי עשאוה, חרשיםלג'

 י.א, אותפקודי
 גם הובא צבור שליח ואהד יחיד אחד למנחה רה "נ( )ה' הבאוניםתשובת

 עור 394((. )צר שנ'ה ס" במחויו וכ.ה כן. הגאוניםבתשובת
 רב בתשובת הגאונים תשובת הובא מ-'ת הוספה נמצא תורה שמהת ח'אחר

 : נאוןיהזראי
 ספר והוא 28/5 קובץ יד נתב נמצא כמינכען המפרים וכאוצרכך(
 של מכ"י 'טלו ברשימה כתב שמיינשניירער מהרים הגדול והחוקר ז"ל לרש"המררים

 ,סדרים קצרים דברים הנ"ל הספריםאוצר
~er 

 הלכות ופסק' )רש"י( שלמה רבינו
 קבעו כן ועל כתוב ובסוף כו', פרוודגמא משגי מלך ברכיה א"ר : כתובבהתחלתו
 ואשר הוריע, לא הכ" ותכונת נפלאות', עושה וזהו לעשות ומפליא יצר אשררבותינו
 נמצא זה אחר אבל העומ-, הלכות בסוף הוא זה במכי', א"ר כתוב הספר נסוףהביא
 בשר נקיות ,סליקו בסומו וכתוב הבשר נקיות ותיקון ט-יפות הלכות הזה בכ"'מכ

 וקערה, מכין, חכמים, אמרו רביים חמשה שמואל אמר מתחיל ואח"כ שלמה"דרבינו
 רבינו ,סידור כתב והסופר יצחק, בר שלמה התום ואה'כ ועופות, דגים סולת,כבר,
 עולם". לאלה' והודאה שבה נשלם,שלמה

 רבינו של .מדרים וז"ל כתב 208( סי' ס' )אות יעקב לבן המפטים באוצרוראית'
 וכמה טרימות ודיני שערים כמה ובתוכם או.ח, yiW ברוב דינים ופסק' )רשיי(שלמה
 כוון לא אולם ענ"לי שלו הפרדס ספר הוא ואולי 5/ט2, מינכען יר כתב טרש"'שרת
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 ממינכען הזה הכ" מן העתקה להלן. שתיאה כמו המררם, טפר זה ואין האמת,אי
 היה לראמסנאט מכי אשר שלו מי ובין דל רשזח"ה החוקר המנוה אצל נמצאתהיתה
 דשם, הרבנים מדיש בבית בלאנדון כלם 'ד הכתבי -נמצאים וכעת ההיא, העתקהנמצא

 ויאות הכ"י, אלי לשלוח נ.י פרידלאנרער רי' מוהרים הכולל החכם ה-ב אתויטאלתי
 לבי מקירות תודה בזה לו נותן ואנ' ממנו, העתקה לי ועשיתי הכ"י, אלי ושלהלבקשתי

 וטובו, חסרובער
 )אשר רש"י סרור עם שוה הוא כי מצאתי, זה ראה והדרישה החקירהואחר

 ,ספר ומכונה ניטלם', שלמה רבינו ,סידור בסופו ס"מ ולכן מטנו(, העתקה בירינמצא
 הכפורים, יום סדו למשל כמו פלוני, דין סרר מתחיל הלכות בהרבה כי יעןהסררים'

 הכ"' והנה פירים, הלכות סדר חנוכה, הלכית סדר לולב, הלכות סדר סוכה, הלכיתסרר
 שתיאה כסו הזמן, באוזיך נאברו אשר דמים, היבה בהתחלתו ותסיים בהחר,נלקה
 אומר טאיר רבי ה"ה "מא רשיי הסידור כמו מתה"ל הי' הסדרים ס' מן והכ"ילהלן,
 דמים איזה חסרים רשיי בסדור וגם יום, בכל ברכות מאה לברך מישראל אדםחייב

  האדטה פרי בורא  לפניו התם  ראמרינן הגנויו, במלות  המאמר באמצע ומתחילבהתחלתו
 במאסף לסעורה ירים נטילת הלכות בסוף הסדרים בס' נמצא וזה בלום, ולאולבסוף
 התם דאסרינן האורו את אכוסס דהוה מידי השלדן על פירות לפניו הביאוהטתהיל

 ע"ג בס" הזה המאטר 11יטרי במחזור ג"כ ונמצא רשיי סדור מתחיל האורז מלת ומןכו',
 הכתוב רשיי סרור מן בכ"י והנה רשיי. מסדור הרבה שאב והמחו'ו 6, שורה 41צר
 ישן, בכתב שמינית ובחננית נייר על כתובים אחרים דפים בהתחלתו נמצא קלףעל

 לביבה. צדיק זכר 'צחק נרב' וסלמה רבינו סידור לכתוב אהל דשמיא בסייעתאומתחיל
 יום בכל ברכות מאה לברך מישיאל אדם חייב אומר מאיר .רבי היה תניאוהתחלתו
 מבואו ער שמש ממורה שנאם- הקם מהעלים והסיום כוי, גרסינן ישראל דארץובנמיא
 בנוים שמי גריל כי מהורה ומנחה לשמי ומוקטר אונש מקום בכל בנוים שמ'גדול
 מתחיל מהסדור היבה ששאב וויטרי המחזור וגם נמצא, לא ויותי צבאות, היאמר
 נטצא נם 1, שורה 9 צד וויטיי במחזור נמצא ההל העלים מן הזה והסיום כןניכ

 וזה אומר מאיר ר' ה" תניא נ'כ מתחיל רש"י מדור והוא 858 קובץ יד כתבבפא-מא
 ההעתקה נשלם לא עור אכל מפארמא, הזה הטי אלהים בישע השגתי אחדיםימ.ם
 )והעתקה במינכען נמצא אשר הסררים ספר הנוסחאות. על עיני לשום אוכלולא
 לשון והוא פרוזדנמא ]צ"ל פרזוודגא משנר מלך ברכי' איר מתחיל בידינמצא

 כו', למדינה של'[ בהערות וע"ש ע"א ע"ז דף כשב או שור פסקא דרזכהפם.קתא
 לנכון נמצא אבל שאמרתי כמו ההתחלה במי חסר רק רשיי בסדור גם נמצא הי'וזה

 הנ"ל המאמר ואחי רשיי, מסדור לקח אשר 6( שורה 12 )צד "ב סי' וויפי'בטחזור
 נמצא זה ואחר 41 צר עד 12 צד מן וויפרי במחזור הוא בסדרים שנמצא מהכל

 תפלת סדר בסדרים ואח"כ 41, צר ובמתחו בסדור וכיה המנחה תפלת סדרבסדרים
 בסרור וניה השחר, עמוד שיעלה עד יהסיום 42, צר ובמחויו בסרור וכיההעיב,
 כו' בירושלים פוב טנהנ היה כך אחר מאמר במחויו נמצא )ומכאן 43 צרובמחו.ו

 והפעמשהוא אחי( בסרר במחו,ו הוא ואילך ומכאן בסדור ולא בסדרים לא ליהאוזה
 קונפרסים, נכתבים היו  הרינים כי  למנונה, סרר ואין הסדור, מן אחר סדרבסדרים
 לא הטפרים או מאוחר, תה טוקדם וה בעיניהם, נראה כאשר סררו רשייותלמירי
 )שהבאתי השחר עמור שיעלה עד ערבית, תפלה בהל' הסיום אחר בסררים  הסרר.שטרו

 אבל בסדור, גם וכיה כו', אפיקומן אכל ולא רבי שכח אחת פעם נמצאלטעלה(,
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 286(, )צר עיד סי' פסה ליל בסדר זה נמצא ובמהיו כלל, לבאן ענינו איןבאמת
 שיאמר קודם הכנסת לאת אדם כשנכנס נסדרים מתחיל הזה המאמי מן הסיוםואחר
 קצוב סדר זה גם : שם וכתוב באב, תשעה הל' אחר בסדור והוא כו', דזמיהפסוק.
 אה- בסדור אבל הכנסת, לבית כשנכנס לומר האדם שצריך וניכות שהריתמתפלת
 סוכות ויו"כ ר"ה הל' טתה'ל אפיקומן מצות אכל ולא רני שכח אחת פעם מןהסיום
 ומה וחמישי, שני דין בסדרים נמצא אח"כ להלן, אחר בטקום בסדרים והואלולב
 איננס אשר רינים הרבה נמצאים בסררים גם מזו, י משונה הנוסחא רק בסדור.שם

 שכתות בערבי אדם יאכל לא תיר ומתחיל שנתות, סרר בסדרים נמצא אח"כבסדור,
 הקטורת, מטום פי' אתר שם בסדור מכ והוא ולמעלה, שעות טתשע טובים ימיםובערבי
 בסדרים אהיכ בסדור, הוא וכן תשר"ק, 11 כא"ב טיוסר למה שבת תכנת סדר בסדריםאח.כ
 בארוכה הוא כסרר'ם רק כסדור, וכן צדק, צדקתך דין אח.נ בסדור, וכן חלום,תפלת
 המ- זה ובעבור המעת.ק. העתיק ולא טטושטש בשי היה אולי או נהקצר,ובסדור
 ציבור של.ה עומד במו'ש המתה.ל שבת מוצא. בסרר בטדרים. הנמצא שםבסרור
 כנסת אנשי יוחנן א"ר אבא בר הייא ר' CH~ מתחיל ובסדור כו', רחום והואופותה
 הסר הי' כי המאמר באמצע בסדרים והוא ותפלות, ברכות לישראל להם תקנוהגדולה
 מהסדור,בכ"

 קטן קו-ן תניא הונא ואה,כ בשבת, לויות שחל ר"ה דיני בסדרים נמצאאה'כ
 מתחיל אהיכ חובתן. ידי אחרים מוציא אעו והסיום בסדור, וכיה ומת-גם,בתויה
 חם- ובסדור כוי, רחום והוא ופותח הת.בה לשי יורד צבור שליה במ.שבסררים
 ומתחיל לעיל, שהנאתי כמו מטושטש ה"ה אולי או העתיק לא המעתיק כיההתהלה
 תענית וסדר הלכות בסירים נמצא אה'כ אבא. בר הייא א"ר המאס- באמצענסדור
 בסררים נמצא אודכ עירוב,ן, הלכות אחר בסדור הוא בהם, שמתענין ימיםאלו

 כו', ברחיצה מותי דהו בל אם'לו שביעאה .ומא עייל כד אבל ומהחיל אבל,הלכות
 מסרר הסיום ואחי בסדור, וכיה ר"ה, סדר בסדרים אח"כ תענית. ה' אחר בסדורס"ה
 כ"י בסדור ליתא וזה כו', בירך ולא ויצבה שאכל מ' שם, בסדרים מתח.לריח

 בענין רת( )הוא זצ"ל מאיר בר' יעקב ר' הרב פסק בסדרים נמצא ואח-כשלפנינו,
 בספר הנמצא מי"ת פסק והוא תורה, שמהת ה' אחר בסדור נמצא וזה במינו,מין

 העומר, ה' לפני בסדור והוא ציצית, עשיית ה' בסדרים נמצא אח.כ שמ"ג, סי'ה.שר
 נר שלמה רבינו של מררשו בבית מסודרות פסח ה' ומתחיל פסה ה' בסדריםאח"כ
 דין אחר מזקים שם רק בסדור, וכ'ה החמץ, את בודקים עשר לאיבעה אור'צחק,
 ובכל במהו'ו, נם כ"י והיתי באיסור גם ונמצא הסדור, מן קצת ומשונה ניסן,ר"ה

 והובאו מהרינים קונס-מים שהיו לעיל, שהעירותי למה ראיה וזה כן, מתהילהמקומות
 ממרק שמואל רב.נו פסק בסדרים נמצא אה'כ שלו, בהספי'ם רש" מתלמידיאח"כ
 שהלז ויו"ט פסח בסדרים נמצא ואח"כ בסדור. ליתא וזה ז"ל, הישב"ם והוא שעה,כל

 נמצאים אה.כ במדוי. וכיה ירט, ה' בסדרים נמצא אח"כ בסדור. וכ'ה בע"ש,להית
 ואלו המתחיל מסח ה' עוד הובא ואה.כ ,יששאלתם'. המתחילות ותשובותשאלות
 סדר ואה'כ בסדיי, וכיה אסויים, הפסה לאחי ואפלו הלהם מוריס בפסהאסורין
 בסדור, וכן מדליקין, במה אומרים אין בע'ש להיות שחל יו"ט המתהיל הפסהתפלת
 סדר אה.כ בסדור, זנן ההלל, את נומרין השבועות בהנ המתח.ל שבועות ה'אחיכ
 פ" בסררם אה'נ להתהמתו. קיונ הוא ונסרו,- תורה, ושמחת ולולב וסוכות ו'וינ-ה
 נמצא אח"כ קרוש, ואתה וענין קדיש ענין אחר להלן כסרור והוא הקטורת, פטוםעל
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 והי סרר בסדרים אח"כ ר"ה, סרר אחר להלן, הוא ובסדור חנוכה, וה' סררבסדרים
 אח"כ העומר.  ה' אסר להלן הוא ובסדור ע.רובין, ה' כסדרים אהיכ בסרור, וכןפורים,
 צר במחרו ונמצא בייושלים, טוב מנהג היה כך סופרים במם' מצאתי  בהרריםמתחיל
 טריפות, ה' בסדרים נמצא זה ואח- לעשות, ומסליא על פי' שם הובא אח"כ43.
 אהזכ כוי. בבהמה הבמים שמנו טריפות כל  והיתר איסור ענייני הטתחיל בסדורוכיה
 נם וכיה שמואל אמי המתהל מאמי נמצא ואה.כ בסדור, וכיה הבש-, נקיות תיקוןהי

 : הסיום חסר ובסוף והסדור הסדרים תם ובזהבמדוי,
 אעיר עולם לאור ז"ל מרופיי הסדור להוציא הגדול בחסדו ה' יזכניוכאשר

 יעזור וה' וניטרי, מהור בין גם הסדרים, וס' הסדור בין במרסות השינויים כלעל
 : אמןלי

 כולל הדפום, אור לראות זכה אשר לרטוני הכתוהם מפר הוא הפררם מפרכלז(
 לאור ויצא תשובות, ונס דיניםפסקי

 תקס"ב משנת הם קושטנדינה נאוני והסכמת תקס"ז היא בשנת בקושטנדינאבראשונה
 רב חביב בן שלמה הר' אצל ה"ה אשר יד כתב עפ"י ונדפס שנים(, מאה לערך)זה
 החכם )וגם רשיי בתולדות צונכן הריט'ל המצוין והחוקר בתורנמא. נאליפולבעיר
 קניתיו )ואני  במציאות  יקר היה כי יען בוישט',  הספר נדפס כי ירעו לא בלאך(הר'ש
 למנוחות הלך )אשר חיד"א הגאון גם מירושלים( ז"ל קורניל נתן ר' החכם ה-במיד

 )אות  הגדולים בשם וכחב ההיא, ההוצאה את עור  ראה לא תקס"ו( או תקדנהבשנת
 ואח"כ בוויניציא, פ-דם לקוטי נדפס לרשיי פרדס תיל פירס ערך קכ,ר( סי'פ'

 מרשיי, והלכות טדינ'ם ס.מנים שכיו ובו יד כתב קלף על ממר בירי וישבאמסטרדאם
 הלקט ובשבלי הביא שבה"ל ערך כ"ז בסי' ש' באות וכן הפרדם, ספר שהואואומרים

 רשיי תשובות במפר ראיתי אשר הם והן מרשיי, נדה הלכות בו יש יר כתבח"ב
 מצאתי שכתב ברכות בסוף במידכי ראיתי ועתה הפרדס, ספר שהוא שאומריםכ"י,
 עימם פתח במפרז וגם עכל, תלמידיו סידזר שראיתי וזה רש'., שסידר הפריסכפפי
 נרול שהי' נראה מזה כ", הפרדם מספר דחסידתא מילי nwy הבקא פ"נטנחות

 ולא דאברין על וחבל ואיננו, נאבד חיריא הגאון לפני היה אשר הזה והכ"ימהנדפס.
 :כהטתכחין

 שינה והמו"ל )1870(, תי'ל בשנת בווארשוי בימינו שנית פעם נדפסהפידס
 )ובדפוס תפלה, בדיני והתחיל ארה, דיני בתחלה אחי בסדר הרינים וסידר הסדראת

 מתחיל אשר נדה ודיני שלמה(, לרבינו תפילות פירוש המתח.ל ע"ג ניד בדף הואקושט'
 הלקזפים נם רע.ב, רע'א רע ס" ווארשוי בדפוס הוא קושט', בדפוס הפרדס ספרבהם

  )דף הספר בסוף ווא-שוי  ברפוס נדפסו והלאה ע"ג כ"כ דף קושט' בדפוסהנמצאים
 מהליקוטים', ,השמטה ורשם המפתחות אחי המפר בהתחלת הדפים וסופם ע"א(,לח
 ועשה הספי, בהתחלת והדפיסם הספי במוף מהשתרע המצע קצר ה"כי

 המוי
 בדפוס

 הוא אר'ד וסי' שי'נ, האורה מס' הוספות עם בה"ד  וממפרס להספר סימניםווארשף
 נסך. יין מהלכותהשמטה

 קושט', רפוס ראשון נדפוס הנמצאים דברים איזה נשמטו יאר,מוי ברפיםכנדק(
 שתיאה כמו הבקורת, ביתטחמת

 כדרך עד כו', עליה מברכיכן לא נכשן של  אור ע"א( ריש  ז' )דף קושפ'בדפוס
 ברפוס וכן  זה נשמט ק"ב וסי' קי'א סי' כין ווארשף ובדפוס רחיצות, עלשטחזירין
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 ונטמאתם עד כו', מעצמן נרשומווהנע.לום רבינו פסק בסוף ע"ב( ריש י"ח )רףקישט'
 כמו קיש, סי' האויה בס' גם ונמצא השום, חסר רנה ט" סוף וואישוי וברפוסבם,

 האנוס'ס על רבי ששאל שאילה אותה ע"ד( כ'נ )דף בלקוטים וגם קושם' בדפוסשהוא
 בדפוס נשמט וזה בכשרותן, הן הרי הסיום עד כו', אחר במקום שנשהמד משומדכו'

 שעושין מקום ראיתי ובין מורי שלה כך בין ע'ב( נ"ט )דף חפרדס ס' בסוףווחר,טוי
 ונשואין.אירוסין

 גאון יעקב רטנו ושל נאון האי דרכינו דיני עינ( כ"ד )דף בלקוטים שםעור
 מאמר וכן דנרמא, דינא והיא סופו, עד כו' הבירו של מטון שמסר הטלשין דיןדל

 לגוי שמערים יהודי גאון נטרונאי רב של שאילת בתשובות מצינו ועודשלאהריו
 שם והסר ע"א(, סי )דף כלקוטים וואר'צוי בדפוס נשמט משלם, נוטל מומו עדכו'
 למחרף, רין המאמרלפני

 עליו ויצא כעבירה שנחשר מי וששאלתם ע"ג( כיה לרף קווצט' ברפוס שםעור
 מיד, בשבועה בין סופו עד כו' כופי והוא בו מעיד אהד ואח המדינות, בכלקול

 שטרות, קים וש'צאלתם המאמר לפני ע"נ( ס' )דף ווא-שוי בדפוםנשמט
 לא או אפו ישראל יוריצ מ,צומד וששאלתם ודב( ע"א כ'ו )דף שםעוד

 מטומר דין אחר ע"א( ס"א )רף ווארשוי ברפוד ניצמט משומר, על המם"ם מופוער
 אשתו, אתלגרש
.

 בית מאימת מאמרים איזה המדפ.ס'ם השמיטו קושט' בדפוס נם כי תראה עור
 אומרים למה וששאלתם נמצא אממט'( רפוס ע"א ט' )רף הפררם בלקוטיהבקורת,
 אחת פעם דסירראקדושה

 גזר"
 ט' )דף לב לנדברי ומקיצ'ב עד כו' הרקועה מלכות

 מן נשטט ע"ד( ז' )דף ב' ס" ווארשו' ובדפוס ע"ב סוף ניח קושט' ונדפוסע"נ(,
 שאנו הקדושה שסדר לרבי נראה ומתחיל טפ.הס, תסתלק שלא כדי עדושאלתם
 ההתחלה. והשמיטו לציון, ובא בתוךאומרים

 תפילתי ואני בטנהה בשנת אומרים למה עיד( ט' )דף הפירס בלקוטי שםעוד
 כף, חדשים ט' הקון בעקמי תהי' בעולם כמוה נהייתה שלא אחרונה שצרהבשביל

 וואישוי בדפוס וכן ע"נ( סו )דף קושט' רפוס בפרדס נשמט זה מאיר. בר' נתן ריטפי
 תמית קודם תפילתי ואני אומרים אנו לכך מתחיל שם ובפרדם ע"ד(, ה' )דף ד'מ"

 בית מא.מת בפירם שנשטם הנ"ל המאמר אחר הפרדס בלקוטי והוא כר,המנחה
 צ"ל מאיר בר' נתן ר' בשם הפרדס ובלקוטי קניו. סי' בשבה'ל גם ונמצאהבקורת.

 : טכירבר'
 אשר אהר יר כתב עם'י נדפסה נקושטאנטינא הראשונה ההוצאהכלם(

 מאמרים והרבה שלימות, ושורות מלות הרבה וחסרים ממושמש השי הי' נם בחסי,נלקה
 שלם. בלתי הי' ממנו הדם"ס אטר הכ"י כי לפנינו, חסרים הפרדס מספר בראשוניםהמובאים

 בכ"י )היינו בפררם המלקט לפני שהיו נראה אשר טאמרים הובאו הפררס נלקוטינם
 , מ' סי' להלן שתראה כמו מזה, וכר אין ולפנינו לפנייתשהי'

 שייכות יש איצר במקומות באמצע הפרדס אל הום.ף קושט' בדפוס המו"לנם
 הרב של גנזיו בבית בלוי קלף על בכיי למניו שה" האויה מספר מקצתלהפסקים,

 עם יחד ונדפס ציאנו, היים הר' הדיין והעתיקו תונרמא ממדינת ז"ל אסא יעקבר'
 הביא אשר המקומות מכל רשימה נתתי גם י(, ואות חי אות לעיל )עי'ןהפרדס
 שונים, ספרים שני יחד שערב nwp טוב ולא 6'(, אות לעיל )עיין האורה ספראת
 בסיף להוציא לו הי' יד בכתב שמצא האורה ספר את לאור להוציא רצה היהואם

12
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 האורה' מס' ,עיכ האורה, ,מספר המאמרים על המם הטויל עצת, בחני או הפזםמ'
 ן י' אות לעילח"ן

 דף קוטג' )רפוס תטרה מסכת כמו שלימים מאמרים נתםט בהפרדםל(
 רבי עולם נאצי אשל תמורה ,מס' ורימום ע"ג( י' )דף ה' ט" וואראעי ובפופ עינ(,ניב

 אדבר שם ליה אות להלן ועיין פי. כל ותמורת זהב יערכנה לא עקיבא ור'ישמעאל
 יקבינו בשם תפילין פיסקא 4ט סי' בפרדס נוסף כי נמצא וכן הדוש. המסכתאארחן
 פלט נן יוסף רבינו של הלנות פסקי נתגלמו סיים ג נ סי' ובסוף פלס, אבןיוסף
 , אדות'ו דברתי ל"ד אות ולהלןיגרל,

(weממראני ישעי' רב.נו שתראה כמו בקדמונים, הובא הפררם ספר 
 אין שחיבר בפרים המורה כתנ וכך * כתב נ' סי' המכריע בספרו )הר"ר(האעשק
 סי בפרדס והוא והאחרונים, הראשונים טובים ימים בשני לעופות המורסין אתשורין
twtSpשל פסח בה' שהביא רט.ו סי' הלקט ובשבילי 262(, )צד וויטרי ובמחזור 
 בהמכריע עוד רשזי, בסדור וניה כוי, לעופות מורס'ן עושין אין זצ"ל שלמהרבינו
 והשמיני היום, נפרשת שבעה קורין בשבת להיות שחל רה וכן הביא ל"אטף

 סי' במרדם עיין שחיבר, בפרדס למורה גם מצאתי כך ר"ח, בפרשת קוראהמפמיר
 כלים הגעלת נבי מסח בה' בפרדס הטורה נם מכ הביא סיב בסי' עוד צ'פ, כ"אי"ר
 וזיל ר'ז סי' בשבה'ל והובא קכ'ד, סי' בפררם הוא מטהרתה, היא הדחתה מלהואבן
 הדחתה מלה ואבן כלים הנעלת נבי פסח בה' בפרדם המורה גם כתבוכבר
 קידוש בענין שחיבר בפרדס המורה נם כתנ וכך ע"א פי' בהמכריע עוד משהרתיעהיא
 ק"ב: סי' בפרדס, הואן הפתעל

 ז"ל ישעי' רבינו בשם הביא קצ'ב בסי' הלקפ שבלי בעל הרבגם
 בימי לאומרו מותר אם הדין צדוק ענין על אלי שכתבת מה בתשובותיושנתב
 עשה רבי כי בפרדם כתב זצ"ל שלמה שרבינו אע.ם בעיני, נראה כך לאו, אםחנוכה
 ע'א(, ניד )דף רצ סי' בפרדס והוא כו', מועד של בחולו הדין צדוק ואמרמקישה

 בה' השביל גם הביא זה ואת קמט, סי' והיתר באיסור וכן 244, צד במחרוועיין
 1 "נ סי'שמחות

 מברך כשהוא רשיי פדר  אשר  הפררם בספר מצאתי כתנ ברכות סוףהמררכי
 למנינו נמצא ולא כוי, רעבים משביע ברוך מתחיל אינו יתיר  לעצמי  רגומןברכת
  ראשון  בככר  המץ  כשמבער יש  הפררם ובס' כתב פסחים ריש במרדכי וכןבפרדם.
 המררני, הביא וכאשר ליתא, קכ'ב סי' בפררס חמץ, ביעור על מברךשמוציא
 והערה מ' סי' האורה בם' ועיין 254. צד ובמח'ו והיתר ובאיסור רשיי בסרורהוא
 פסה. בה' שלמה רבינו בשם רו סי' בשבה'ל ונםד'

 רש.י בתשובות הפרדס בס' מצאתי הביא רפ,ו ס" ריקו כתובות מרדכיהנהת
 : לפנינו נמצא ולא לבעלה. נאסרה הכותי מן ברצון הנבעלתז"ל

 על הרמב'ם שהביא מה על במיפו  השנה כל תפלות בסדר מיימוניבהנהות
 1' סי' שם בהנ'מ וכתב עלינו,  ימלוך תמיר וקיים חי בכבורו  המלך הי אתהברוך

 בחתימת תפילה ואין אתה. ברוך להתזם התחיל שכבר ימלוך לומר שאין מוריאומר
 במרדס. לפנינו נמצא ולא עכ"ל, הפרדס בס' רש'י שכתב מצאתי ובןברכה,

 עם הנכרך מרור וגם ג' בס" הביא פ'ח ומצה המץ הל' מיימוני בהנהותעור
 בפרדס והוא עכ"ל. כו' הפרדס בס' רשיי שכתב מצאתי וכן בחרוסת, מטבילפצה
 קל"בס"
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 בהקרמה שהבאלי כמו הפיקק את פעמים הרבה הביא הלקט שבלי בעלנט
 פרק יעילי ל'1 ס" ולהלן שהבאתי, מה על להוסיף עור ויש קפ"א, הע"הלשנה"ל
 הטקוטות כל ניש.טה רשמתי וכן הפרדס, את הביא אשר המקומות כל ורשמתימיוחד
 הכוונת אין כ' בפרדס, הם המאמרים ואנה זצ"ל שלמה רנ.נו בשם מצאת.שהביא
 הפרדס. בס' זה שמצא הכוונה רק מ'צמו, ספר באינה מובאשמצא

 )וזיען קורניל מהרין קונטרסים בהמשה שנדפס אמרכל מהלנות ליקוטיםבס'
 אשר הוא סברך[. ]שמוצ.א ראשון כנר על הפרדס ובספר הב.א ע"ב כ'ו דף1864(
 : בזה שהנאתי מה שם עין המירכי, בשם לעילהנאתי

 : הפרדס בספר כ"כ המי וכהב ליש"י שאלו הביא קם'ה סי' או"חהטור
 בנר וששאלת וז"ל הביא תיל'ר סי' פראג דפוס מיוטנבויג טהר,מבתשובת

 טדליק אינו שוב הדליק שלא כיון נוטה דעתי כך בלילה, הדל.ק שלאחנוכה
 ,פרדס', בסופו ום"םכוי,

-  הכולל החכם שהיה.ג ולפלא קצ'6, סי' במידם והוא 
 על טאוטה העיר לא ברוך בר מהרים שו"ת את שהו"ל סלאך אריה משהמוהי'ר
 nwv נדולה ומלאכה ומאמר מאמר כל על להעיר בהערותיו תמיד ודרנו בפרדס,המקור
 אשר הפרדס מס' בקדמונים המובאים מאמרים איזה נמצאים כי ואם : תהלה יאחהולו
 בדפוס לפנינו אשר הפרדם כי הוא למעלה( שהבאתי )כמו *( לפנינו נמצאיםאינם
 הי' אשר והפרדם ומטושטש, מקוטע כ" הי' קושט' בדפוס המו"ל ולפני בהמר,נלקה
 ספר הי' דל חיריא הנאון לפני כי הבאתי ולעיל כשלימות, יותר הי' הקדמוניםלפני

  בפאייו הספרים באוצר בכ"י הפרדס ספר נמצא גם סימנים, שכד טכיל במיהמרדם
 הוא ווארשוי ובדפוס קושט' בדפוס כמו נדה בהלכות ומתחיל 387/3קובץ
 : רעסי'

 ופסקי הדינים לאספה ואסף הפררס ספר מדף מי בבירור נודע לאלבל(
 ע"א( קפד דף קראקא )דפוס ז"ל איסרלש מהר"מ בהוספה היוחסין בסמרהלכות,
 שמואל ר' נקרא האהד ישראל, גדולי תלמידים שני לרשיי היו ועוד ודלהובא

 שטעון רי והשנ' הפרדס, ספר עשה באמבערג( עתה הנקראת העיר )היאמבונערבורנ
 חיברו פרדס : כתב 125 ס" פ' אות ח"ב הנדול'ם שם בעל וגם הלקט, ספרעשה
 שמעון ר' הינר לקט ?. כתב 54 סי' ל' ובאות רש'י, תלמוד מנונבירנ שטואלרב'מ
 בתולרות הביא צונץ מהריט,ל והחוקר עכ"ל. יוחסין ספר בסוף מר-ם מב רש"תלמיד
 בעצמו, רשיי אותם וקבץ אסף הנראה למי דינים, פסקי רשיי חבר נם : וסלרשיי
 לקוטי בשם ונודע מבונבורג, שמואל ר' עשה ממנו לקוטים פרדס, בשם אותםוקרא
 )הערות תה" בקרת ובמחברת עכ"ל, במרדכי פעמם הרבה מובא זה שמואל ור'הפרדס

 נמשך צונץ החיקר כי העירות' חמישי( כרך הספרות באוצר נדפסה רבתילפסיקתא
 מבונעבורק שמואל ר' שהכוונה חשב אבל ז"ל, מהרמ"א לחיוחסין הוספות אחריבזה
 מפר עשת שמואל רי כי מבואר שם אבל הפירם, לקוטי היינו הפרדס ספיעשה

 בשה'ג ומ"ש כתב 78 הערה שלו רשיי בתולדות מהראחו החוקר גם כי וראיתיהפרדס,

 כ.י הפררם בשם הביא 160( )צר געשיכטע ליטעראטור בטפרי צונץ הריט'ל "הוקר גם*(
 בשבת בששי שכותבין כתובה בשביל במק.מי:ו ש:והגין. כששאלוהו כווץ כ"י אסה אל לנו גלה)ולא

 יהודה ר' הרב המיושבים וגס ממגגצא הישישים עברו אשר קדושים מימות וכון שבת במוצאיוחותמין
 מצאתי ווה צורפם,  1טצא לא וזה בז'.  נ"ל יקר בר ר.ר ורי מצליח בר שלמה ור. מארלר' משהב-ר
 כששאל 'הושע לר' :תן ר' השיב קם"א הערה לשבה"ל בחקרטה .הבאתו :"1 סי, כ.י ח"ב בשבה.למובא

שנוהריי
I1'Dlilbt כ"י. פררם טן צו:ץ שהביא המאמר והוא בו, בשבת גששי הכתובה שכוהכין 
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 כמ.ש הפרדם לקוטי אקא חבי לא הוא כי בדקדוק, אינו הפרדם חבי מבונבורנaP~-'ש
 טוב  ללוח כמכוא ונם שם, העירוהי נם בדקדוק. אינם צונץ דברי אבל עכ"ל,שונץ
 יוסף ר' והשני וצ'ל הטרון כאן שיש כתב י'ב צד ח"ז בכ"ח שייר  הרב כי  כ"טחיגרה
 כן אינו לרעתי אבל ראהו. ורשיי הילקוט והוא הלקט, מפר עקצה שמעון ר' ואביוקרא

 והשני לרש,., הפררם הוא הפררם ספר עשה אחד הוא, כן ביוחסין בהגההוהכוונה
 יוסף ר' אבי איננו הילקוט בעל שמעון הר' גם הפרדס, לקוצי כלומר הלקט, מפרעשה
 ולדעת עפשטיין, מההא המצוין ההוקר היב ודעת טעם בטיב הראה  כאשרקרא
 בעל שמחה רבינו של וחנירו רשיי תלמיד שמע" ר' למחוה במבוא הרשיההרב
 תע-ה ס" אויח בטור תראה ומגה הפרדם. ממפר והמסדר הבחבר הוא וויטרי,מחזור
 קל"ב, סי' בפרדם ועחן בחרוסת, לטובלו שיש כתב רשיי בשם שמע" ור'הביא
 עניניהם מקומות בכמה ופרדם מחויו הספרים שני במחסו, המבוא בעל כתב זהובעבור
 מול זה דוגמאות נם והביא בדברירב, המדקדק ימצא כאשר יסוים לשונם נםודרכיהם

 לדעתו, הסנים 172 צד לקוטי בתי בלקוטי בעילינר יר' מהר*א החוקר הרב ונםזך"
 החוקר הרב דעת נם 207 צד ח"ד במאנאצין גראס דר' הגדול החכם דעת הואוגן

 מאר וקשה הפירס, מס' מהבר הוא שמע" רבינו כי 49, צד רשיי בתולדותכעוראהו'ו
 1 כריר דבר"הגיד

 מקור, מאינה אותם מביאים הקדמונים אשר מאמרים נמצאים הפרדס בט'לכ(
 הניא ע.נ( פיד )דף הראב'ן שתראה כמו עפשטיין, הר'א ההוקר בצדק  שהעירכמו

 מצאתי וכן וסיים נו', יו"ט ערב מאבילתו עמד מווירמשא הלוי שמואל ר' הרבמצאתי
 שעמר שמואל ר' החכר על שמעתי בסתם קס"א ס" בפררם נמצא וזה המכירי,במעווה
 כוון ולזה שם, בהוספה 235( )צר רע"ד סי' במחרו גם והובא כוי, מעיטמאבילתו

הרמטי
 ועמר מעשה  הצרפתים בנמוקי מצאתי שהביא ויו.ט,  שבתות עני; האדם בתורת

 השיב כו', בווארמשא עשו שינוי במנהגים הביא ש.'ז סי' הרוקח נם כו',  שמואלרבינו
 אשתו נפטרה סוכות של ראשון ביו"ט כו', אליקים ר' וצוה כו', נהמי' לר' משלםר'
 שבלי בעל ~'fD סי' בפרדם שינויים באיזה נטצא זה כל כו', יהורה בה' יצחק ר'של

 הדור גדולי נחלקו כבר מצאתי הגאונים וכמנהנות הביא ע"א(, )קליו ר'צ סי'הלקם
 הובא יק בפרדס, לפנינו נמצא לא וזה כו', ז"ל הלוי יצחק רבינו הנאון ריה מוסם'על

 )קטיה שם'ז מ.י בשבה"ל עוד : 357( )צד שכ"א סי' ובמחו'ו ר"ה, הל' רשייבסדור
 לאחי ז"ל שלמה רבינו מנענע שהיה ז"ל הנאונים במנהגות מצאתי וכן הביאע.נ(

 ס' את ראה הלקט שבלי ובעל קפ'ט. סי' בפרדם נמצא וזה שניהם, והביאומהוליך
 מנהנים, ספר אחד בקונ'ן לפניו כן וצהי' ברור הנאונים, מנהנות הביא ובאשרהפרדס,
 )-.ל הצריקו לא בחנוכה מצאתי הגאונים ובמנהנות יינ סי' שמהוה הל' בשבה'לעוד
 הובא כן חכם, על הסמיד הכהן ליאונטון ר' שכבר ואמרו הספידו ולא הדין(צדוק
 רבינו הורה ז.ל הנאונים במנהנות מצאתי ט"ו ס" שם עוד רץ, וס" ר, סי'בפרדס
 הקוי רבינו כשנפטר עשה וכן הקברות, לבית יחף שילך אסו כשמתה נ"ע 'הודהלר,
 שם עוד : ע"ד( נ'ג )רף רצ ס.' בפררס הוא כו', הקברות לבית אחריו יחף הלךניע
 הכהן שמואל שרבינו במננצא חולקין יש ז"ל הנאונים במנהנות טצאתי כ"אסי'
 של אבלים הל' שם ורשום רם.ט, ס" בפרדם הוא כו', שבעה כל עשרה בי מכניףהוה

 קודם אבל שכל ראיתי המנהג זה ז"ל הנאונים במנהנות כתוב מצאתי ל-ז סי' שם עודנאונים,
 קרובו, מינן לבר ימות אס אחר מת בלוית לחוץ יוצא אבלו ים. שנעתששלמו
 שס עור עיא(, נ.ר  )רף ררן סי' בפרדס הוא בניתו, באבילתו ויושב  הצרואה,כ
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 מבעוד יו"ט ערב טאבילתו שמואל ר' ועמר טעשה דל הגאונים כמנהנות מצאת' נ'ס"
 וכן מהיאכ'ן. שהנאתי מה לעיל ועיין קס'א ס" נמרדס הוא בז', לביהכ"נ והלךיום

 כי ע"ב( י' )דף לשבה,ל נתקרמה הכאת' מגנצא מנהנות או מגנצא חכמימנהגות
 חכמי וכמנהנות הביא קצ'ד סי' היינו הטקומות ורשמתי פעמים חמשה בשבה"להובא
 שאין מצאתימננצא

 נופליי
 רה. סי' בפ-דם הוא כו', לערב אסח- נתענית בתחנונים

 במררם הוא כו', נועם ויה' במננצא אומיים מצאתי מגנצא ובמנהגות קצ"ט ס" שםעוד
 תפלת לאחר במרש הנב כשחל מננצא בטנהנות ומצאת' רס"ז סי' שם עוד ר"ה, סי'שם
 סי' בפרדס הוא כו' נועם ויהי אומרין ואין בקינות ומתהילין כלו קדיש אומרלחש
 לא כו', עין מנדל על שקורין מצאתי מננצא במנהגות אבל רס'ט סי' שם עורקמה,
 מננצא בטנהנות מצאתי בי.ה והשיאני ולומי רפיו ס" שם עוד לפנינו,מצאתי
 בסדור וכיה 360( )צד 'טמא ס" בטהי"1 וכיה קס"ה, ס" במרדם הוא לאומיו,שנוהגים

 מוסב הוא מננצא, במנהנות מצאת' וכן ניג סי' שמהות ה' שם עור ר-ה, ה'רשיי
 ס" בפידס הוא מועד, של בחולו או שני ב"מ ש'כבא ליה דשכיב היכאלמעלה

 מצאתי וכן רס'ז בסי' אשפ'רא מנהני בשבה'ל הובא עוד : ע"ד( נ'ג )דףרזצ
 רס"פ ס" שם עור , קניה סי' בם-רם הוא נף, במו"ש ת.ב כהל אשפיראבמנהנות
 סי' בפררם הוא ת"ב, בשחרית בניהנ"נ הצבור עם ננגס שהאכל נאיטפיראומנהג
 נוהגין אישמרא הכמי שאין מצאתי א.שפירא יבמנהנות ים'ד ס" שם עורר-צ,

 במנהגים הביא רפ ס" ברוקח תראה וכן : ק'ע ס" בפרדס הוא נו', ברהלהתענות
 נם והונא קכ'ט, ס" ריש במרדם הוא לפסה, מצה הוקשה מצאתי שלמה רבישל

 פסח זבל שלמה רב.נו כתב הביא ריינ מי' ריש שנה"ל בעל וכן 260, צרבמהרו
 מעשה שלמה ר' במנהג מצאתי וכן ת"ח סי' ברוקה נם כוי. בשבת באחד להיותשחל
 והתירן בכלי מליחתן מי ונמצא מליחתו שהיית לאחי בכלי שנתנומ אונותבשני
 ועיין ודגים, ד"ה ע"ב ק.'ב חולין ותוס' יכ'ו, ס" פרדס עיין מלה, אס כי דםשאינו
 באש כמו הגאונים תשונות בשם שהובא תראה ו'טוב ע"י: ס" ציפת חכמיתשונת
 לאכול הזקן קלונימוס רבי שכח אחת ' פעם הנאינים. בת'טובות הביא רל"ב סי'ה'ב

 נו', ממנה ולאכול לחזור רצה ולא לו הוזכר ואה"כ בהמ"ז קודם סעורה אחיאפיקומן

 סי' ובשבהיל 286, צד במחויו וכ.ה רב', שכה אהת פעם הובא קי'נ ס"ובפרדס
 אחת פעם שסידר פסה בהלכות זצ"ל שלמה רבינו כתב וז"ל הביא 200( )צדרי"ה
 בתשובות מצאתי פיח ס" נשבה'ל ובן כו', אם'קומן מצה אכל ולא רבישכח

 טה כל אלא אוכלו כשהוא מבושל בשר גני על מלה נותן אינו רבי ז"להגאונים
 וכן ; ה-בה ועוד רכיו ס.' בם-רס הוא נו', שעה באותה מולחו לאכול רוצהשהוא
 והוא נרה, בענין למעלה שם מוסב זה הגאונים במעשה מצאתי ש"ח סי' ברוקחהובא
 כבד ראם הגאונים בטעשה שראיתי אע"פ תמ"א סי' ברוקח עוד : רע,ד ס"בם-דם
 הלקט ובשבלי רכ'ד: סי' בם-דס עיין כו', העוף בנגד בששים משערינן בעוףדבוק
 ואמרו הספידו ולא הצריקו לא בחנוכה מצאתי הגאונים ובטעשה הניא קצינסי'

 ועיין ר,ץ, וסי' ר' ס" בם-רס הוא חכם, על הסםיד נ"ע הכהן לאונטין רבינושכבי
 בספ-ו והרמנ'ן ; הנאונ.ם מעשה אודות ע"א נ' דף לשבה.ל בהקדמה שכתנתימה
 ר' ועמר מעשה הצרפתים בנמוקי מצאתי הביא ק"ב( צר ווארשו' )דפוס האדםתוית

 בתורת עוד קם'א. סי' בפ-רס הוא הראב'ן(, בשם לעיל )הבאתי מאבלתושמואל
 בשבעת וללבוש להחליף התיר ז"ל לרשיי מצאתי הצרפתים ובנמוקי ציד( )רףהאדם
 כי ונראה 245, צר ומחמו ריצ, מי פררם עיין לכן, קודם המשנס חלוק אבלוימ'
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 טזיח נאות בתשובות ראיתי נם הצרפתים. נזעקי בשם הברדס את הביאהרטשן
 ק"ג בש' דינא תרפיה( )נערלין כ"י עפזי טיללער יואל טוה' הרב הו"ל אשרומערב
 ניחו בתוך בהו בצנעה וליחן לישא לידו, סחורה שבא סי ז"ל צדק כהן רבבשם
 ק1א, ס" בפרדפ הובא עבד, חסידות מדות סופו עד כו' שתר מועד שלבחולו

 ? הגאונים תשובות בשם הובא ק"ת סי' פסח היובטנהינ

 : א.ב סדר על בפרדם המובאים הקרטונים ישראל ונחולי הבאוניםלך(

א.
 ומופל חולי ביסורי נ.דון החתום שעל צעיר דגני רמ,ב( )סף הכהן אברהםר

 הכהונה תפארת אב מרי אתני אל כתבו והיא ט' דוי ערשעל
 כתלטיד שלום לו מש"ב אביו, בית משרת טגדולי צעיר אני הכהן אברהם רבינוהיב
 ר' אביו משום כהן אברהם ר' ע"ב( )מח הספר בסוף כלקופים בפרדס ועור כו',לרב

 ה' דף הלקת לשבלי וכהקרסה למטה(, או למעלה מוטב אם נורע )לא כהןמאיר
 קורא ונעל כ'ו. ס.' כ"י ח"ב נשבהיל הונא הכהן מאיר בר' אברהם ר' הבאתיע"ב

 היה שרשיי הנהן מאיר בר' אניהס ר' היב היה ההוא בדור גם וז"ל הניאהדזיות
 רשום שם דעים תמים בס' עכ"ל. קל'ח סי' רעים תמ.ם בסי כנתוב תשובות לומשיב
 הנדול והחכם דל הכהן טאיר בר' אברהם ר' הרב אל שלמה רבינו הרבתשובת
 וז"ל הביאו ציד דף תקם'ה( )מיץ ישראל נדופי תולרות בספרו כרמולי אליקוםמוה'
 מוצל וכאוד הזקן, קלונימוס רי בימי מפורסם מננצא רב הכהן טאיר בר' אברהםר'

 נהרגו כאשר ויהי הזקן, קלונימוס רבי עם תתנ'ו בשנת הצוררים במהומת הנצלמאש
 אף מולדתו, בעיר העם לראשי יצחק ברי קלונימוס ורבי הוא נבהר ישראל, זקניכל
 צדק' משפס ויושר, בתמימות עמם את וינהגו בשנים, ורכים לימים צעירים היו שניהםכי

 ההוא, בעת פסקו אשר אחר, פסק לידינו הגיעו היום ועד ישראל, למופתויהיו
 בידו שהי, אחד ספר אורות על מירכי, ר' ננד יקותיאל, בר' משה רבילאפומיופום

 המכית, הגזירה בשעת נהרנ אשר שלמה, בר' דוד היתום של אביו אחי דרובל מרמן
 שעזב אחרי ויהי תקיא(, סי' פרטג )רפוס רוטנבורג מאיר ר' השובת על כתובהוהנה
 בעיר ומורה לרב לבדו הוא נשאר שפירא, לעיר ללנת מולדתו עיר את קלונימוסר'

 איש שהי' מלבד כי האיץ, בכל שמו וילך עדתו, בעיני והישר הטוב ויעשמולדתו,
 בשאלתם יררושו דורו רבני כל ואליו ופוסקים, בתלמוד לעשות הנדיל עוד תמ.ם,צדיק

 דעים תמ.ם בספי כמובא במאויש רשיי הנקרא יצחקי שלמה ר' הגדול הרבובכללם
 לבי מנהמת אשאנ : המתחלת זמנו נזירות על קינה וחבי פ.ימן היה נם קל'א,ס"

 בעמודי הובא וגם הכהן, אליעזר רבי ושמו משכיל בן אחריו והשאיר וכו',ואתאונן
 תשובה נמצאת ר' ס" ח"ב הרשב'א ובתשובת 5(, )צד לאנסהופה להחכםהעבודה
 שמואל רבינו מכ"י שהועתקה בסיעה וכתוב בשבחו והפליג יעבירו רבינו לושהשיב
 מפי כהן אברהם אני קבלתי כך ע"ב "ב דף האידס בעקופי המובא והואהחסיר,
 לא וששאלתם המתחיל שם המאמר כל נם בפרדס. ליתא וזה ז"ל, ס'לי רבנאמורי

 בפרדס,נמצא
 : אפיתי להלן עייןאביתר

 ל16נו יצאה זו שאילה ע"נ( NQD דף בלקוניים הפרדס ס' )נסוף הכהן אהרןר'
 רא'ט הכהן אהרן איונינו של דים לבית  גולה של ישיבהלשער
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 רע'ב הי דף הדורות קורא נם' המובא הוא כו' יוסף אדונינו חמוד יעקב נאוןהתיבה
 גאון, שרירא ר' אביו נאון הנניא רב לראש הי' ואחריו נאון, צמח רי בר סראתר

 נובעים והדברים סרגמידה, בן הכהן יוסף רב טר בר הכהן אהרן רב מרואחריו
 )צד החכמים בסדר )נדפס גאון שיירא רבמאנרת

"40 
 גאון חנניה רב מר אהד

 הכהן עסף רב טר בר אהרן רב מר איסתמיך בתריה נאון[ שרירא רב של אביונהוא
 הדור הניא להראב'ר הקבל" בסדר וכן הוה. תגרי טן אלא הוה, רבנן בני מןולא

 חנניה רב פטירת אח- סרנמדה[ נוסחאות ]ויש סרנאדה בן הכהן אהרן רבהשביעי
 ומת לכך, ראוי שהיה מפת ולא הוקם עשרו ומפני נדגל, ועשיר סוהרוהיה

 : תשזבד'
 לישב נוהג הזה שבתהילה עליו העיר אלכטנדרי וא' קפ"ט( )ס" אלכמנדריר'

 ושאר שלמה ר' תבירו אכל בסוכה, ולמהר שביעי ספק בלילנביה
 בו. והזר לו אמיורבותיו

 אליעזי ר' מפי' וסיים מעריב, בתפלת רחום והוא בענין ב'( )ס" הכדול אליעזררי
 סי' וו'טר. ובמחזור טעייב, ה' רשיי בסרור כך הובא וכןהנרול,

 רע'ב ה' )דף הפרס בלקותי הובא וכן מ"ט, סי' כשבה"ל הובא וכן 77(, )צדקיא
 אמסטעררחם(,דפוס

 והשיאנו בענין אליעזר ר' רבו בשם יהורה בר, יצחק ורבינו קס'ח( )סי'עוד
 360(, )צד שמא ס" במהויו הובא וכן ר"ה ה' רש"י במדור הובא וכן ויו"כ,בר"ח

 אלעזר רבינו בשם יהודה בר' יצחק רבינו בפירוש הביא "ד סי' פיד רהוהראיש
 יפ'ו, סי' בשבה,ל הובא וכן הגדול אליעזר[]צ"ל

 בסוכה קידש שביע' ספק שמיני בליל )רשיי( שלמה רבית קפ'ט( )סי'עוד
 "חיו נ"ע, הלוי יצחק רבינו בן יעקב רבינו עשה וכן כן, עשה למחר וגם בהיישב
 ביום ולטהר לטונה חוץ ואכלו כביה קדשו הלוי שמואל ורבינו אליעזררבינו
 יעקב ר' בנים שלשח הי' רשיי של רבו הלוי יצחק שלרבי נראה כו', בסוכהאכלו
 והוא ע"ב ע'ו פסחים ברש"י המובא והוא אליעור, ור' בע4כו( )עיין שמואלורי

 בר אליעזר בו וחתום סמר, ממחדך עמך בשר אלהי הסליחה מהברהפייטן
 הלוי.יצחק

 ר' עם יקר בר יעקב ר' אחת בהמה ההבהט היי טעשה ריס( )סי. שםעוד

 כו', בשותפות הנדולאליעזר
 אליעזי רבינו אבל רדה( )סי' עוד אליעזר. ר' הרב הויה וכן סיים רל'ד( )סי'עוד

 בסרור הוא יבן במשהו, עליו החמיר ליה אפשט דלא ומשום ע"ז DO' למי לאהגדול
 יהודה ר' הכהן[ שמואל רבינו ]של אביו וגם ריל( )ם" עוד והיתר, איסור ה'רשיי
 כ'ד סי' לעיל אדותיו ועיין אליעזר. רבי הוא הרב של זקנו העיד שם עוד נ"ע.הכהן

 : אליעיר ר'בערך
 שלמה ורי טפר מקרית קליר בר אלעזר ר' קע'ד( )סי' קליע ברבי אל,עוךוחי

 עד כנעני וגלות במפרד אשר ירושלים ונעותהבבלי
 ויוצרות וקרובות שבועות רהנ אזהרות טובים ימים מענייני יסדו רוסי בארץ גםצרפת,
 יסד קליר בר אלעזר ר' ע"א( )ס' בלקוטים הפרדס בסוף וכן תורה, טחןמענייני
 גם והובא הרגלים, בשאר יסד שלא מה במונות תעשר עשר פרשת שלקרובה
 הקירות נמצא זטנו ועל ואודותיו הפייטך הקליר הוא עיג(, י"ג )דף הפרדסבלקוטי
 : בזה להאריך המקום פה ואין הקליר, תולדות בעל הרב וביהוד ישראל, חכמי חקרואשר
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 נליל לציון ובא לומי שצריך ואומר וצלק אליקים ר' אבל קמה( )סי' אליקיםר'
 וצבא וכן עזו(, )"ז הפרדס כלקופי ומה כוי, בודל בין בשפרק ביןפ'ב

 פעם לאומרו צבור לשליח נזר אליקים רבינו אבל קפש( )ס" עוד רס'ז, סיבשבה*ל
 ועד ממוסף הכפורים ביום כשהתפלל אליקים ורבינו קפיר( )סי' עוד בעצרת,אחת
 בלקופי ומה כוי, שלום בשם כהנים ברכת התפלל לא אנהה ונהפילת ונעילהכנחה
 הדין, צרוק לומר ומחה עמהם הלוי אליקים ר' והי' ר*צ( )סי' עוד ע484 )'*גדופרדפ
 יון כשוט-ת פינן, לבר שאירע מעשה אליקים ר' סודה טפי ושטעות עפו( )סי'עוד
 ק'ח וס" M'D"D )יאבין הראנ*ן של חמיו והיה בטגנצא יוסף אליקש1נר רי הואכו,,
 199 סי' א' אות הגרופים שם ועיין הריסק ובהערת ע"א( ).'ד הדורות קורות ועייןב'(
 תתקזה שנת בין ומת תר'ן, סי' ב"ב מהי'ם ועיין 3הראבין(. נתן בר אליקא רניטערך

 : סו סי' ראב"ן עיין אליקים רי נקרא הי' ה-אבין של חתנו ונם :לתתק"ב
 מפ. הדבר ופעם כר שמואל ר' החבר על שמעתי קס'א( )ס"אפיירטא

 אפייתי
 רע'ר ס" ובמחויו הנאון, אביתר הובא ע"ג( )י'ה הפררם ובלקוטיהנאון,

 מווירמיזא הלוי שמואל רי של לאביו והכוונה הנאון אביו מפ" הני' בהוספה 235()צד
 הרב מצאתי הביא ע"ב( פיה )דף ובראב'ן נכונה גי' והיא הלוי, יצחק רבינווהוא
 שם התפללו ולא יום טבעור ירפ ערב מאבילתו עמד בווירמישא הלוי שמואלר'

 ומבטל מפסיק שיו'פ מפני הלוי יצחק רבינו אביו הנאון מפי חרב ופעםמנחה
ב. שבעה.מירח

 מד. ס" לעיל עייין ע"א( ליד דף קע,ד )0יי מקומטני שמואל בר בנימןר'
 ליה, נטיס לא הגדול מנהם בר יצחק רי של ובספרו ע"ג( ך דף רעינ בסי'בלוש

 ביליט הצרפתי שם היא בלופ[, נציל כללת מית אחותו בכהונהוכן
(Bellet~)הוא פבילה. קורם שניהם לחפות עירה בנוה את משמו[ נציל משמות 

 וראזתי טנחם. בר יצהק רי בעיך "ב סי' לעיל עיין מנחם, בר יצהק רבינו שלאחותו
 : בלם 5רת אהותו לנכון והביא שס'נ סי' ניה ה' זרוע באור הובאכי

ב.
 ה לנו ותתן בריה אזמר אם גאון לפני שאלו הזאת השאלה ימעין קבס נסי'באון

 בתשובתיה השיב גאון וכן רפ'ט( )סי' עור הזכרון, יום אתאלהיה
 גרשום רבינו ריש( )סי' עוד זצ"ל. נרשום רבינו נהג שכן קמט( )סי' גרשוםרבינו

 ר' אמר רס"פ( ס" )עור הית*, ולא איסור לא בה הורה לאזצזל

 גרשום רבינו את יקר בר יעקב רבי ושאל )שם( זצ"ל, נישום ר' הרב בשםשלמה
 1 כיר וטיי י'ב סי' לעיל אורתיו עיין הגולה, מאור נישום רבינו הואוצ'ל.

וא

 ניע הלוי דור רבינו והצריכן אחר בנית הי' בתים בעלי שני קצ,פ( )סי' הלוי דודי"
 שלפנינו והגאונים רם'א( )סי' עור בפתהאחר, וזה זה בפתח יהלהדליק

 רבינו טשום הזקן, כהן יהודה. רבינו משום מנחם הרב ורבינו יהודה בר  יצחקרבים
 חומצי לבשל וקערה וכף קדירי ליה הוה הלוי דור ר' רע'ה( )סי' עוד מע. הלוידוד

 : כ"א ובאות י'נ אות לעיל אדותי עיין כחל.בהדי
ןק*

 המביך נאהת לאנוף שבאו שנים זצ"ל נאון תאי רב פי' כך נ4ר( )סי' נאון הא'רב
 ע,נ(, )הי הפרדס בלקוטי וכיה כו', כנוי  דרך מהבירו רשותנופל
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 בבי אימש עייל כד דרבנן כמהגא ארל נאון האי רבעו כתב סיב( וס" ג'ה )ם"עוד
 האורה בש הובא ט', דטם"סה עד טעכב נלח"צה דמצלו ציבורא תושכחכנישתא

 אוצריך בתעהבהץיו גאל האי רב פ" ט'0 )ם" עוד פיג. ברכות יכי"ף ליז,ס"
 הפרדס נלקיתי והובא 35, צד בטחו14 הובא רחיצתם. אחר למעלה ירו אתלהגביה

 ארל נאון שרירא אדונינו של fl1S'NW כתובות אצטחן צ'( )סי' עוד ע.נ(.)ו'
 )ס" עוד אפר. לו והביאו ממנו ונטלוהו כוס על בירך אם בענין זיל האי רבואדונינו
 כף, להאם לזכינו ובתלמוד במישנה זכר מצצו לא זצ"ל גאון האי רב ואמרקעיו(
 לשמחות מועדים נאהבה לנו ותתן לומי סנהנימ אין אומי גאון האי ורב שםעוד
 של משערים רפו( )סי' עור הזה, הזכיון יום את באהבה אלהינו ה' לנו ותתןאלא
 כדין שפסק זצ"ל האי רבינו ש"נ( )סי' עוד כלים, הנעלת לענין זצ"ל נאון הא'רב

 כך תזכיו tPbSC בז' מבידין וששאלתם שא( )ניח הספ- בסוף בלקוטים עודמירדת.
 מלפני שנשאלו שאלות אלו ע"ג( )ס' שם עור כו'. דל נאון הא. מ-ב פעם בהאמר
 הפררם כלקופי כו'. ישיבה ראש גאון שרירא ורבינו חציבה ראש גאון האירבינו
 בפררם ליתא וזה עשיה, למנין עולה דקטן גאון האי רב דברי הובא ע"נ( ט')דף

 ,לפפנו
ףע

 שם עוד חנינא*, מר צ"ל אולי בזה, מודה חנילאי מ- ואף רס"ז( )סי' הנילאימר
 : הנינאי רב מר צ"ל בכאן נם ואולי הכינאי, רב מר קמי יתבי הווכד

 למרן עולה דקטן נאון האי רב דברי הובא ע"ג( 3פ' הפררס בלקוחי חננאל,רבינו
 : לפנינו בפרדס נמצא לא וזה עליו, חולק חננאל ורבינועשרה,

י*
 )עוד גאון, יהודאי רב למר עלה שאילה מילתא הא. צ'( )ס" גאון. יהוראירב

 שאסור גאון יהודאי רב של בתשובות מצאתי וכן לע(סי'
 כל על מלוך לומר צריך גאון יהודאי רב ואמר קע'ו( )ס" עוד כו'. ביהלהתענות
c~lpn,סי' עוד לברכה. אדונינו נאון יהוראי רב מר אמי כך ר'פ( )ם" עוד כולו( 
 והכי שמ עור כוץ בשבה אכילים ברכת מברכין דאין הכי יהוראי רב מ- ואמירצ-א(
 רט"ז( )סי' נו'. בשני או ראשון ביו"ט דשכיב דהיכא גאון יהודא. דמי משם.אמר
 ראש sw שאילות בת'צובות מצאת' יל'נ( )סי' גאון. יהוראי רב מפ' למדנווכן

 ומרנא )שם( לבודקה. בקיאין שאין למי כנתא על נזר גאון יהוראי רב שמריש.בה
 על תמה לוי יצחק ר' נם )יחם( בקדירה. תתבשל שלא עליה גזר ז"ל נאון יהודאירב
 מך שם על נכתבה זו שת'צובה אע"פ רצ'ד( )סי' עור שאסיה. גאון יהודאי רבמר

 נדר בענין דל גאון יהודאי רב אמר כך ע"ד( )ס"א הפררס בסוף בלקוטים 'הודאי,רב
 לא, או החי לו יש שבועת בושיש

 וקטל שהורה, הזקן יהורה רי של כנורו מפני "פ( )סי' הכהן, היקן יהורהרי
 למעלה שממורש נמו מ'רותיו, יהו שם העין שיפולבמקום

 שהיציב והשאלה התשובה לי הראה כ"ד( )סי' עוד הכהן. היקן יהורה ריבתשובת
 והרב יהידה ב"ר יצחק רבינו שלפנינו והגאונים רמ"א( )סי' עור כו'. כהן יהודהרנינו
 ר'צ( )סי' עוד כו'. נ"ע הלוי דור רבינו משום הזקן כהן יהורה רבינו משום מגחםר'

 כשנפטר בנים לבני באבילות לישב אביו משום כהן יהודה רבינו בן שמואלרבינו
 יבינו זקית על משולם רבינו את להשיב רצה ניע הנהן יהודה ר' אביו יגס )שם(זקינם.
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 מע, יהודה רבינו הורה וכן שם( )עוד נ"ע. הנדול אליעזר רבינו הניחו ולא באצילות,יקהז*אל
 שהלך אמו כשמתה בנו ניע יתידה לרבינו רבית זהורה שם( )עוד כהן, יהודה ר' הכוונהבוודאי
 ב"י יהודה רבינו הוא כתבתי פיו הע"ה הלקת לשבלי ובהקרמה יחף. הקפיותלבית
 וראיתי "נ, סי' ג' אות שה'ג עיין הרנמ'ה. של יטו ליאונטין רבינו ונקרא הזקן הכהןמאיר
 יהודה ר' על מרבו שמע דל רש.' כי כתב תם רבינו הביא ל"ד סי' מי ח'ב הלקטכשבלי
 הביא ונם מילתא, רלאו ומורה חולק גילו בן אלעזר ור' מילתא דריחא אוטר שהיי מאירב"ר
 ונם מע. הלוי רוד ר' ומשום הזקן כהן יהודה רבינו משום ניע הלוי מנחם ה.ר אמר וכןשם
 יוסף ה"ר צ"ל ואולי פי', לצין יוסף ה*ר בשם כהן 'הודה וה'ר מיה בסי' שםהביא
 צ"ל ולדעתי קפצון, יוסף ר' בערך כהן מהרש להרה"ג המרדני תולדות עייןקלצון,
 462( )צר החיים אור ועיין הקצין, יוסף ר' נערך להלן עיין קצין יוסף ה.רבשם

 : הדינים ס' היברוהוא
 כו' יה פעמים נ' כתוב ה"ה חסיד יהודה ר' שכתב ובמזווה יפיה( )סי' חציר יהורהר'

 בתוס' והובא ההסירים ס' מחבר שמואל ב"ר החסיד יהודה ר'הוא
 ובהקדמה בשבה-ל פעמים אינה והובא י' אות הנדופים שם ועיין ע"ב, ייח דףכתובות
 ליב סי' כ"י ובח"ב ההסיר, יהודה ר' בטעמי הביא רל'ו ט" בשביה העייותי פ"בהערה
 עיני אורו מורי לו השיב שטהח ור' משפירא, שמחה לר' החסיד יהודה ר' שאלהביא
 הלא כו' בדקתני יתירה שמחיצה ידעתני ישראל נר חסיר יהודה ה,ר מכתבךבראות
  תתלו או תתקשי בשנת ונפטר 455(, )צר  ההייפ  באור אורותיו  וייין  חיים, אעמפיך

 : ז"ל רש'י אחר שנים מאה לערך נפטר בי אהר הוא בפרדס  ההיבא  והואולי
 מתענין לוי ב"ר יצחק וי' ברוך בזר יהודה ר' הגאונים קם,ב( )ס,, כרוך ב"ר י141רהרש,

 הובא וכן עזא( )"נ הפרדם בלקוטי נם הובא וכן יו"כ,ממהרת
 מצאתי שכגג סי' שבתיל בעל הביא זנן יהב, ה' רש" בסדור וכיה 381( )צדבטחונו
 ההיים אור ועיין יו"כ. ממחרת מתענין דל הלוי יצחק ר' והרב ברוך מר יהודה ר'להרב
 תרי בענין ע"א מ'ז לחולין ממירושו כנראה רשיי של רבותיו בדור והיה 4449)צד

 של תלמידו שהי' שם ונראה רהט, סי' להיאב'ן אה,ע בס' טועתקים ודבריועינוניתא,
 : י"ב טי' המכריע בם' נם ומועתקים הגולה, מאור נרשוםרבינו

 מנהגו היה כך נ"ע יצחק יבינו בן יהודה ר' ל' אמר רה( )סי' יצחק ב"ר יהורהר
 כו',  המנלה  את בספר קזרא היה מביהכינ שיצא לאחר אביושל

 ר' בן יהורה ר' לי ואמר ז"ל שלמה רבינו בשם מצאתי קציה טי' בשבשך כןוהובא

 יצחק רבינו בן והוא ע"ב, פ"ר רף בראב"ן ומובא בפרדס, שהוא כמו נו', ז"ליצחק
 : רבו יהורהב"ר

 ב"ר יהורה ר' DIU't יצחק ביר קלונימוס רי והרב ק-ח( )סי' קלוניטום בער יהורהרי
 כו', מועד משאר בעם עירוב עושין מה מפני אמר נ"עקלונימוס

 ב"ר קלונימוס ב"ר יהורה הר' הוה בשם גדולים שני ויש 471(, )צד ההיים באורועיין
 יהודה ה'ר הוא והשני הרוקח, של רבו והי' טשפירא, ריב'ק המכונה משפיראטאיר
 ועיין ממננצא, ריב'ק ונקרא מנרמייזא, אליעזר ר' אני ממננצא סשה ב"ר קלוניטוספ"ר

 : ופיח פיז הערה בהקדמהשבהיל
 כנח שילהוכתיב  רמתא לבא לקדמנא דנא נתנת יטר( )סי' מתיכתא ריש יוסףר'

 ורבנא רמרנא בריה טת.בתא ריש  יוסף  ורב רמר ריבאיבית
 ו כוי עוף של בודקין ואין בהמה  של הריאה את בודקין לטה לך קשיא ואישילה
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 רשיי בטרור וגם מ-גן, סכרי בענין הגדול יוסף ר' השיב וכך נ'1( )ס" הגדול יוסףר'
 בשכה'ל חוכא וכן הגדול, יוסף רני השיב כך ג"כ הובא סעורהה'

 יוסף ר' צ"ל הגדול .וסי ר' השיב וכך ע"ד( )ה' הפרדס בלקוטי הוכא וכן ק"מ,סי'
 בלקוטי הובא וכן כת"ב, הלוקים הוהליפו העם ויחי יוסף ר' אבל קרה( )סי' עודהגדול.
 1 ייב סי' לעיל ועיין ,הגדול, המכונה עלם פופ יוסף רבינו הוא בווראי ע'ב( )'"והפררם
 : כו' זקינו של אביו .וסף ר' העיד ועוד יזץ( )ס" יוסףרי
 ויראתי והביא הכהן אברהם הזר אל לרש"י בתשובה רמ.ב( )ם" הקצין יוסףרי

 הנני אצלם עובר יוטף רבי הזה הקצין את בראותי פי' עללעבור
 יוסף ר' הקצין ג'כ הביא כיז סי' כיי ח"נ וכשברל ציווני, כאשר דבר לארונימש'ב

 : לשבהיל בהקדמה שהכאתיכמו
 ע"ש, פלט בן יוסף לרבינו ושכות תפילין פיטקא ל"ט( )מיי פלט כן יוסףר'

 פלט בן יוסף רבינו של הלכות פסקי נשלמו סיים נ"נ ס.יובסוף
 יוסף הרי הביא כ"ז סי' כ"י כהב הלקט שבלי בעל וכן המרדם אל נוסף וזהזצ"ל,
 לובעצקי יהודה מוחר*ר הרה'נ העיר וכאשר ההשלמה, בספר הובא וכן פלאט,אבן

 בס' כמיש תורתו, מנאר שאב הרזיה ונם הראב'ד של רבו היה הוא כ'ב ס.'בהערה
 טיי אסופות בעלי בס' נם הביאו, מ' ומי' ז' סי' רעים תמים ובס' כ"ט, שערהתרומה
 פלאת. אבן לה-י אכ'ד מהרב חשוכה מביא ובאפודיהם ל"ג, ובטי'כפ

 מתיבתא ריש מרדני ברי כהנא עקב מתח.ל יט"ז( )סי, מרדכי. בר כהנא יעקברב
 אבל ע"א, ניח דף קושט' ברפוס וכיה מחמיא,דטתא

 הילאי( רב מר )של ובתריה גאון שרירא רב באגרת הובא והוא יעקב מי שצ,לברור
 : בפרדס ההובא הוא והוא שנים. י'ד מררני רב מר בר הכהן יעקב רבמר

 ונוטל הנפנה נענין יקר בר יעקב רבינו את 'שאלתי כך סיר( )ס" יקר ב"ר יעקבר
 נס הובא לאו, או לאבילה אחרת פעם ידיו ליטול צריך אםיריו

 בשכלל ומובא ע,ב(, )1' הפררם בלקוטי הובא וכן 35, צד ובמה'11 קמיה, ס"נאויה
 מרבותיו ומקובל באומה אונה מתיר היה יקי בר apyt ורי רי'ט( )סי' עוד לל,סי'

 רשיי ועיין הנרול, אליעור ר' עם יקר בר יעקב רי אחת בהמה ששחט היהמעשה
 העיד שמעון בר' שלמה רבינו רמח( )סי' עור יקר. בר יעקב ר' בשם ע'ב מ'וחולין

 בשר של בקרירה שהכניסוה חולבת כף על יקר בר יעקב רכינו לפגי באשמעשה
 רבית. בענין נרשום רבינו את יקר בר יעקב רבי ושאל רטט( )מי' עוד בששים,ושיער
 בלקוטים הספי נסוףעוד

. 
 טעם בענין לי נאמר יקר בר יעקב ר' מפי ע"נ( ניח )רף

 .כר המלות נשמטו )ושם 382 צד במח"וו נם רש", נסדור גם והובא במו.ש,לנשמים
 יעקב רבינו בשם קיל סי' בשבה,ל ומונא ע"א(, )י.א הפררם בלקוטי הובא וכןיקר.(,
 רשיי רבו הוא יקר', בר יעקב ר' ,מם' שם וחסי ק"ד, סי' בפרדס ג"כ והובא יקרבר

 י'ב: ס" לעיל עייןג'ל
 שחיו ניע הלוי יצחק רבינו בן יעקב רבינו עשה גנן קפ"ט( )סי' יצחק בר' יעקבר'

 הוין ואכלו בבית קדשו הלוי שמואל ורבינו אליעוררבינו
 הלוי יצחק לרבינו לוי, יעקב ר' את ושאלתי )שם( בסוכה, אכלו ביום ולמחרלסוכה
 הביא וכאשר וכמואל, והר' אליעזר והר' יעקב הי' בנים שלשה היה רשיי שלרנו
 ע"נ קליפ ורף ע"ב ע"ב דף בראשן בנראה בוו'רמשא היה 491 צר החיים אורבעל

 לעיל )עיין הכהן מאיר בר' אברהם לר' השיב כי רש"י במן והיה קי"נ, ס"וברוקח
 ונקיא ל', סי' חיג הרשב*א בתשובת המובאות כתשובותיו כנראה אברהם( ר'גערך
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 קרובו ה"ה אשר כיד ס.' היאמן  כמ"ש קלונימום, רבינו היה המובהק רבו יעב"ץ.רבינו

 וכ"כ רבינו, שקוראו טספרו כנראה עינ קליפ בדף הלוי חצירי וקוראוותלמידו
 ובמרדכי הלו" יעקב ר' .ופי' רעים כ-נ דף קנים בתום' ומובא כ"ט סי' בתשובתמהרש'ל

 יאב"ה בתשובת מובאים לב"מ ותוספותיו חוליך במרדכי ופסקיו תרל, סי' תעניתה'
 : י'ז סי' קנין ס' מיימוני בתשו'המובאות

 נמצא שמעון סי' יעקב הר' משום ע'ב( י'ב דף הפירס )לקומי שמעון ב"ר יעקבר"
 שמעתי כך בז', נדר' כל זאומרים הננסת לבית באים יוינבעיב

 בם-דם נמצא לא וששאלתם מן שם המאמר בל כו'. התיבה לפני בעברן קדודופה
 וויטרי במחזו- פעמים הרבה המובא והוא שמטון בר' יעקב ה'ר לתקן וישלפנינו,
 בתוס' פעמים היצה והובא שמשון בר' יעקב הר' נמהזוי הביא 73 צד צ4גובסי'

 31: צר למחדו מבואעייז
 לעיל עיין ה-',ף הוא פרי. יצחק רבינו של קייאות י'()ס" פאסי יצחקר

 : ייבסי'
 רבינו כמגנצא בדבר חכמים ערני שנחלקו ושמעתי כא( )סי' יהודה בר שחקר

 עוד מפטיר. בענין הלת דוד בן שמואל ור' יהודה בר'יצחק
 נוהנין מה מפנ' כששאלוהו ניע יהודה בר' יצחק רבינו משום שמעתי ואני כיה()סי'

 מד( )סי' עור ע.א(. )כ' הפירס בלקותי הובא ובן מיטה, מות אחיי בויהילהמפיר
 )1' הפרדם בלקושי הובא וכן כו', במפעה שהולך מי s'yl יהודה בר' יצהק ר'והורה

 בי' יצהק י' משום סברי היין על אומיים למה שמעתי ואני ע"ה( )סי' עודעיא(.
 ושם עיא(. )1' הם-דם בלקום. והובא כו', לעולם קללה מביא שהיין לפי חיליהורה
 )סי' עוד דל, יהורה ביי יצהק ר' צ"ל ז"ל, 'צחק בר רבינו משום שמעתי ואניביעות
 להיות שהל ת"ב קניה( )סי' עור יהודה, בר' יצהק ר' של שאילות תשובות אילוקטב(
 בסעודה למעריב מנחה ב.ן ז"ל יהודה בר' יצחק ר' הנדגל רבינו בשבת, אובמו'ש
 )סימן עיד ע"נ(. )יו'ד הם-דם בעקופי הובא וכן כו', ככרות שת' על בוצעהמפסקת
 ומב ויו"כ בייה והשיאה בענין אליעזר ר' רבו בשם יהודה בי' יצהק ורבינוקשיח(
 בכניסתו יהודה כ-' יצחק ר' הניול רבינו קפ'א( )סי' עור 360(. )צד שהא סי'במח114
 קצ.ו( )ס"  עוד ע.א(, )י.נ הסידם בלקוטי הוא ונן במלית, הלילה כל מתעטף דוהלא
 קציה( 3ס" ועד תקשה. בעמן סנפם לרי יהודה בי' יצחק יבי שהשיב תשובהתו

 דור בר שמואל ור' יהורה בר' יצחק ר' הדור גדולי שני במננצא שנחלקוושמעתי
 ס" הלקט ובטבלי לעיל, שהבאתי כמו כ"א, ס" בפרדס הוא ונן מפפיר בעמןהלוי

 לפני ובאו מעשה רכה( )סי' עוד הגאונים. מעשה בכם זה הובא ע"א( )עירקיץ
 אחת בהמה ששחט אהד על יהודה בר' יצחק ור' הלוי יצחק ר' לותיררבני
 הוא גס מורה יהורה בר' יצהק רבינו והרב רל'ח( )סי' עור כו'. דהצוהפושנג

 הרב ורבינו יהורה בר' יצחק רבינו שלפנינו והגאונים רמ"א( )סי' עורבשש.ס.
 )סי' עוד ניע. הלוי דוד רבינו משום הזקן כהן יהודה רבינו משום מנחםרי

 רפזב( )סי' עור נסך. יין בענין יהורה ברי יצחק רבינו של ותשובות שאלותרסיח(
 והובא כוי, צבור תענית ביום שחלה מילה יהודה נר יצהק מרבעו נשאלהשאילה
 שאילה הובא ושם 624( )צר תקינ סי' במחאו הובא וכן ע"א(, )"ד הפרדםבלקופי

 ח"ב באו'ז הובא וכן יהודה, בר' יצחק רבינו דורו בן את מכיר בר' מנחם רי שאלזו
 בן מכיר ברי מנהם לר' שהשיב זצ"ל .הודה בי' יצהק רבינו תשובה זו קיט,סי'
 יהודה בר' יצחק לרבי מורי שלח כך ע"ב( )נ"ט חספס בסוף בהפרדם כלקופיםדורו,
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 יצחק לרבינו והכוונה יצחק ר' סתם מובא ולפעמים האנוסים. בענין נננדו הש*נוכך
 וכיה הפסיה, בענ.ן ניע יצחק רכזנו משום אמיו בוורמישא כיה* )ס" כמו *הודה,ברי

 גרד אלא ת"ב בסל בשבת מזמן אין משולם רי קניה( )סי' ע"א(. )נ' הפ-דםבלקטי
 לרז והכיונה סעיד( )"ז הפ-דס בלקוטי וכיה יצחק, רבנו וכן לעצמו ומברךישב

 עלס שמעתי יצחק ר' והגאון קזס( )סי' ההוא, בסיטו שם המובא יהודה בר'יצחק
 בסדור ע.ב(. )ה הם-רם. בלקוטי וכ"ה אכילות, דרך ת'ב ערב ביצה אובלשהוא
 זו שא.לה קצ'פ( )ס" יהורה, בר' יצחק רי הגאון הובא 225 צר וכמהמורוצם,
 רכינו השיב וזה רטב( )שי כוי. חנוכה של נרות הדליק ולא ששכח מי יצהקמרב.נו
 בענין כתב יצהק רבינו אבל רפ'ב( )ש' כ.', והיתר באיסור נם הובא זצ"ליצהק
 ולעיל נכדי. ויכנהו מניי בר' נתן לר' השיב אשר יצחק העלוב רצ'ט( )סי'מזוזה.
"DOיהודה בר' 'צחק ר' של דודו בן מנחם ר' אחיו מכונה במחרו כ' הנאתי רפ.ב 
 אח לנן לקיוא והאשכנזים הצרפתים הפוסקים דרך רק דודו, בן נ"נ נתן ר' הי'א"כ
 ע"נ( )נ"ט הפרדס בסוף בלקוטים 512, צר הח.ים אור עיין נכד לזרעו ונם אחותאו

 גם הובא וזה החבילה, נתפררה כהן אין אם בענין יצחק ר' רבו בשם רביהטמע
 עיין דל, רש.י קרל רבו הי' יהורה בר' יצהק ר' והנה רצ.ב. סי' כ"י והיתיבאיסור

 : י'ב סי'לעיל

 והשיאנו לומר בווימ'צא ביטלו לוי יצחק ר' והנאו קס'ח( )סי' הלוי יצחקר'
 הלוי יצחק ר' הורה ונם שם עוד 360, צד במהרו ומה ויויכ,בריה

 הלו.. יצחק ר' הכוונה ' ס הלוי ותשובת קע'ג( )ומי' בריה, הדשיכם ובראש' לזמרזיל
)מ'

 הכפורים. יום ממהית מתענין לו' בר יצהק גר' ברוך בי יהודה ר' הגאונים קשב*
 לוי, 'צחק ור' הני' ושם ע"א(, )"נ הפררם בלקוטי והונא לוי, יצהק גר' לתקןיש

 לוי יצחק ר' כ' מעות והוא יהודה, נר, יצהק ור' ונורם זה כל הובא 381 צדובמהרו
 נהגו לא שמעולם אומרים הלוים יבות'נו קס"ט( )ס" להוה יהודה בי יצהק וא'לחוד,
 תעשר. עשר קורין חג של אהרון ביום בענ.ן נ"ע הלוי 'צחק רבינו אביהם בפניונם
 הלוים ורבותינו כו', עליו חולקין הלוים ורבותינו שלב סי' ביצנה.ל כן הובאוכן

 שלא זה לדבר Q'tcn לוי יצחק ור' ק.ץ( )סי' הלוי. יצחק רבינו של לבניוהנוונה
 רב מר על תמה לוי יצהק ר' נם רל"ג( )סי' בלבד. ראשון אם כי שהה.ינולברך
 נר שלום לרב לתשובתו השיב הלוי יצהק רבינו לוויה סנן רל"ה( )סי' גאון,יהודאי
 איסור הל' רשיי בסרור הובא זה כל במשהו ואוסר נוהג שהוא בחלב ב.?י עליהורה
 רמ'ב( )סי' לוי. יצחק ר' לו אמר שכך העיד שמואל בי' מאור ור' שם עורוהיתר.
 רבינו בימ. מעשה עיד( )"ט הפרדס כלקוט. הלוי, יצחק ר' אצל לומדכשהיית.
 ר' הקדוש רפינו ,כימי המלות מה סי' נפררס ונשמם נ"ע, לוי יצחק ר'הקדוש

 ז לוי.יצחק
 וכיה הגדול, מנחם בי' יצחק ר' של ובספ-ו יע'ג( )ס" הגדול מנחם ב"ר יצחקר

 עיין 610 צר ובמחויו רצ'ד סי' כ.' והיתרבאיסור
 מנהם: ב"ר יצחק ר' י"ב אותלעיל

 רוחץ היה שלא משה בי' יצחק רבינו על ושמעתי קנ.ה( )סי' משה ב"ר יצחקר
 פ'ב, עד בתמוזמ"ז

. 
 ט" עינ(. )"ז הפירם בלקוטי הובא וכן

 סי' לעיל עיין כוי. מדע מביני ושאר משה ב"ר יצחק ורבינו הכהן שמואל רבינורי'ח(
 משדו ב"ר יצחק רי"ב
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 לקרות שנוהנין פעם הנר מאיץ יצחק רבינו אחד קצין דרש וכן "ז( עסי מנהקר
 יצחק ר' אחר קצין ריש וכן שהביא ר"ה סי' כשבדיל ומצאתי הנדזל,שבת
 זלל. שלמה רבינו שחיבר הפרדס את שם והביא הנר בארץיוסקונפו

 נתן רבינו דברי והוא יקותיאל ר' הרב ספי שסעתי ואני ילזנ( )סי, יקותיאלרי
 דל יקותיאל ר' שלת מבושל יין ולענין רנ'פ( )סי' מנחם. ר' לאה.ו שהשיב מכירבר'
 הנדול יצחק ורב.נו קידה ס" בשבהיל באריכות ונמצא כו'. לו והשיב יל יצחקלר'
 יקותיאל רבינו הורה וכן רע( )סי' כו'. הזה בלשון זצ"ל יקותיאל להר' השיבזצ"ל
 ר' הוא אולי לזר, ט"ו זי וי ס" כ"י חיב בשנהיל יקותיאל ר' נזכר וכן אכילות,בענין

 : לב פ'1 הדורות קורא בעל שהביא כמו בתוס' המובא מווירמישא הליייקותיאל
 ראשון בליל ערבית בתפלת ענינו להזכיר צויך אם יקר אני שאלתי קניה( )סי' יקרר4

 קמה טסי' השאלות וכל עיר(. )י'ו הפרדס בלקוטי הובא וכן התענית,כשקיבלו
 קלומסוס רבינו מן יקר אני שאלתי שאילות .אלו קנ-ו( )סי' הס, סטנו קרפ קלה קריזקניו
 כן הובא וכן ע'ר(י )"ז הפריס בלקופ. גם הובא פ'ב, קורם מלרחוץ אדם חייב מהיכן מעמרומי

 מאימתי .זצ"ל טרוטא קלונשוס רבינו טלפני זצ"ל יקר ר' הרב שאל רס,דבשנה4לסי'
 בהם מצאת. יקי אני אבל ט' נואלתי ועוד קנית( )סי' תינ~כוי, קודם מלרהוץ אדסליטנעצריך

 בשר יאכל שלא בשבת ולמעלה שעות משש פ'ב לסעודת להפסיק שחייבכפירוש
 סי' כשבדיל זה כל הובא וכן ע"א(, )"ת הפרדס בלקוט' הובא וכן יין, ישתהולא
 תרצ'א, סי' פיאג דפוס מהרס בתשובת ומובא שייב, סי' בריקת הובא יקר ורבינורס'ו
 בטרדכי המובא ממנוסן קבל הלר יואל שרבינו נראה הביא 515( )צד החיים אורובעל
 המרדכי בתולדות נס ועיין יקר, רבית של משמו יואל רבינו כתב ,יכן תע'א סי'ביב

כ. י כהן מהרישמהרה'ג
 רניד( )סי' ר"ה, תפלת בענין פלטוי ורב נאון כהן רב אמי וכן קע,ו( )ם" גאון כהןרב

 : ישיבה ראש צדק כהן רב פירושוזה

ל*
 )סי' בחנוכה חכם על הסמר ניע הכהן ליאינטי רבינו כבר רי( )סי' הכהן ליאינטיר

 ניע ליאנפי רבינו שכבר ואמי בדרוכה הספידו ולא הצדיקו לאר'(
 הגאונים, מעשה בשם קצ*ב סי'  שבהזל בעל נם הביא וכן במננצא, חכם עלהספיר
 יהורה ר' בערך לעיל ועיין הונמיה, של ובו הזקן הנהן מאיר ב4ר יהודה רביעהוא

 ? 461( )צד ההיים אור ועיין ליאון, מכונהרבינו ונםהזקן,
 הובא בת"ב, בציצית כן כמו מתעטפין הן אף לוי ורז כהן שמואל ר' קם'א( )סי' לויר'

 ; ע"א( )"ג הפרדס בעקופינם
 .צחק ר אביהם בפני וגם נהגו לא שמעולם אומרים הלוים רבותיה קפיפ( )ס"הלוים

 שמואל, והזר יעקב, וה'ר הזר,אליעור, הלוי, יצחק רבינו של בניו הםהלוי,
 : בערכםעיין

מ.
 הדבר מתקן היה כהוגן צבור שליח אשר מאיר ורז גי( )סי' צבור שליח מאירר

 צבור, שליח מאיר ר' וצק למחוק יש ,אומרך מלת כר,כן

 רבי לנכון הובא רש" בסדור כי הנאתי יצחק, בזר מאיר ר' בערך מד סי' לעילועי'1
 82( )צר ק,נ ס" באחרו וטה כן, הדבר מתקן היה כהוגן[ נציל ההגון שליחמאיר
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שושבוא

 לר' כוונתו כן, ייבר מתקן היה ז"ל נאמן ציר מאיר ור' הבמז עיו סי' סוף~שבתיל
 : יצחק מר טאיר ר בערך סיי:מד לעיל ויזיין צבור שליתמאיר

 משום כהן אברהם ר' טפי[ ]צ"ל מי ע"ב( לח הפרדם בסוף )נלקוטיס כהן מאיררי
 : כהן אברהם ר' בעיך לעיל עיין כהן, מאיר ר'אביו

 יצחק ר' לו אטר שכך העיד שמואל ביר טאיי רל-ח(וי' )סי' שמואל ב"ר מאירר,
 והיתי, איסור הלכות ר'ט"' במדור וב"ו: במשהו, בחלב בשרלוי

 ושטה ובתו ור"ת, הישנים של אביהם רשיי, חתן והוא כ"ז, פ" כ"י חיב בשבה.לושה
 אוי עיין 11'טרי(, מחזור )נעל מוויטרי שמחה ב"ר שמואל לרבינו נשואה ה.תהמריס
 בס' נם עזא, ע'1 לב"ב הרשב'ם ננו בם" פירושיו ומובאים נוכרים 525( )צרהחיים

 והראב"ן סע'ב, ג'ז ע": ותוס' ע"א, י'נ ועירובין ע,א, צי שבת ובתוס' ט', מס"התרומה
 : רניב, סי' הישר בספר מובאים פסחים למם' תוס' וחבר ומבניו ממנושאל
 ע"ב(. )י'ט הפרדס בלקוטי וכ.ה אומר טנחם ואני כיה( בסי' מניר[ ]נ"ר 45נהםי"

 קינ( )מי ע"ב(, )כי הפררם בלקוטי וכיה עטי אמרת רוה מנחם ואני)שם
 בחוהימ לכתחילה נכרים לשנור מהו אחיו מנחם לרבינו השהציב גתן רבינו שלחשיכה

 אומר אם במו"ש בשבת. להיות שחל ר"ה של יו"ט מנחם אני שאלתי קסיו( )סי'כר,
 ששאלת מנחם לר' יהודה מר יצחק רבי שחשיב תשובה וזו קציו( )סי'הרתיענו,
 לבדוק מצריך טנחם רבינו הרב אבל רכש( )סי' כו'. לתקופה יום ששים עדובנולה
 אודות על טנחס לרמנו שהשיב נתן רבינו של תשובה רל'נ( )סי' העצם.כשנשבר
 משום מנחם הרב ורבינו יהודה מר יצחק רבינו שלפנינו הנאונים רמ"א( )סי'הגעות
 היו נ"ע הלוי דוד רבינו והצום הזקן כהן יהודהרבינו

 מוריי
 מכוסה שאינה אותה על

 אחי גבת אדם מותר אם מנחם ר' שאל רצ'ח( )סי' כוס אותה מחירין ה"בדיעבד
 רכזא סי' ובשבה,ל כוי. חליצה בת על אחיו נתן מרי כגחם ר' שאל שזח( )סי'אשתה
 נתן ר' שהשיב תשובה ר"ל ובסי' חה"מ, בענין אחיו מנחם לרז נתן רבינו תשובתהובא
 בשם מצאתי הביא מ"ב סי' כי ובה"כ בחוה"ט, שיער גילוח בענין אחיו כגחםלרז
 ור"ת[. הרשב'ם של אחיו הריבים ]הוא וצ'ל מאיר ביר ,pny הרי נשם שפי' מנחםהר'

 .: אדותיו רברתי שם 4ב אות לעילועיין

 כו', 'ום בכל מעשים הר אמר הלוי מנחם רי הרב וגם יס'נ( )ס" הלוי מנחםרי
 הגאונים שהביא רמ"א סי' הפררם מס' הבאתי כגחם רי בערךלעיל

 משום הזקן, כהן יהודה רבינו משום מנחם, הרכ ורבינו יהודה, בר יצחק רבינולפנינו
 הלוי, מנחם הרב ורבינו וצ'ל ,הלו" מלת שם חסר כי ניאה אבל נ"ע, הלוי דודרבינו
 משבהא הלוי מנחם ר' את הבאתי לשבה'ל ובהקרמה מכיי. בר' מנחם ר' 14יננווהוא
 מטום נ"ע הלוי מנחם הרב אמר וכן הביא בכיי שם כי הבאתי קמזנ ובהערה כ"יח"ב
 רמ"א סי' מהפרדס המאמר הוא והוא נ"ע הלוי דור ר' ומשום הזקן כהן יהויהר'

 מגחם ר' הביא 31( )צד שריל נגחלת והישד'ל הלוי מנחם ר' מפורש וכתובשהבאתי,
 1 במרדכ' הובא כן קובץ, עשההלוי

 בחולו צריך אם איגרת לכתוב התיר זצ"ל טרדכי רבינו ואף קמא( )סי' מרדכירי
 ס" בשבהיל זה הובא וכן ע"ג( )כ"א הפרדם כלקומי הוא וגן מועד,של

 בחסדו ולבסוף בחסרו בתחלה ניענע מררכי רבינו ציבור שליח אבל קפיפ( )סי'רמה.
 ולבסוף בהודו בתחלה נענה 1'ל מרדכי ר' הרב צבור שליה אבל הביא שס'ז סי'ובשבה"ל

 , הם שנים ואולי אחרון, בהורו בין ראשון בהודו ביןבחסדו
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מבוא %1

 ולא שבת בלילי שטעה יחיד דל פשה רב אטר והכי רעע( ח' דף נ' )ם" משהרי
 אמ- והכי הובא ע"ב( )כיה נאון עמים רב ובסדור כר. קרשת אתההתפלל

 יתיר נאון משה רב אמי והכי כתוב 83( )צד ק'ה סי' במחרו וכן נאון, סשהרס
 ע-ין גאול סשה רב אמ- והכי רכ הובא קרשת אתה סדר רשיי בסרור וכן כו',שטעה
 דמתא מתיבתא ריש שלום ורז משה ר' ד'( )סי' נאון. משה ר' בעיך כיר ס"לעיל
 באהבה ונעטים וב.וזכ טונים וימים שבת קיל בשחרית לומר הכי שדר[ ]צ"ל סדרדמתא
 קניה( לס" משהי. .ר  המיות  ונשמטו  זה הובא 99( )צד קכ'ח ס" ונסדרו אומרים,שסע

 הפ-רם יבלקוטי ט"ב, במוצאי בשי אכל שלא ימיו כל נוהג משה ר' שהי'ושמעתי
 שם המיבא יקיתיאל ב"ר משה לר' הכוונה ולרעת. טשולם, רבי בשם זה הובא)"נעינ(

 שנהג מצאתי וכן שכתב רע'ר סי' נשבה'ל וראיתי ת'ב, בענין הזה בסימן פעמיםבי
 הובא ע"ד( )ח' האידס בלקוטי פ"ב, מוצאי בליל פטר אכל שלא ג'ל משילםרבינו
 בהשבחות, מהולל מלך שמברך מרבותנו ששמע זצ"ל נאון משה רבי טמרשמענו
 סי' ביטבה"ל הובא וזה 23(, )צד ע' ס.' במחויו ולא-הובא נחררם לפנינו נטצא לאוזה
 : כו' כנישתא לבי רעל מאן זצ"ל נאון מיצה רב נשם כן שהביא הערוך בשםוי
 על יברך אימתי יקותיאל ביר משה מ"י ושאלתי קלה( )סי' יקותיאל ב"ר משהרי

 וכן הכום, על מבדילים כשאין ט'כ בליל הבשמים ועלהאור
 ומקובל נאישפורא נוהג יקותיאל ב"ר מ'צה ר' )שם( משמו, רסיח סי' בשבהילהובא
 רצה ולא נהמינו אומר ואין ככרות שתי על מביך אין המפסקת בסעורה כימאביו

 הביא 122 סי' מ' אית שה"נ בעל והרב ע"ב(, 3"ז הפרדס בלקוטי וכיה כו',והחליצנו
 132( )צר י' אות העבורה ,מורי ועיין קפ'פ, סי' בפסקיו ריקאנפי מהי.םשהזכירו
 שהביא ומה קניה סי' בפרדם הוא כי ממנו ונעלם פ'ב ה' הפירס לקוט' אתשהביא

 : שהבאתי וכמו רמח סי' בשבה'ל הוא התניא, בשםשם
 מיטולם בזר משה ר' הרב של הספר לירי כשבא כיה( )ם" משולם ב"ר משהר'

 לפרשזות הפטרה סימני בנביאים בו והי' בבל מאריןשחיבא
 משה'ונתוב ,ר' השם נשמט ושם ע"ב( )כ' הפרדס כלקופי וכיה השגה. לכלההורה
 עיין ישראל" ,מקוה סליחה ממנו ונמצא משולם, ב"ר משה ר' וצ'ל משולס ה,רשם

 : 255( )צר העבורהעמודי
 ב"ר משולם רבינו שהשיב ותשובות שאלות ואלו "ט( )סי' משה ב"ר משולםרי

 בשבת מזמן אין משולם ר' קניה( )סי' נהמי', ר' לאח.ומשה
 קס"ה( )ם" ע"ד(. )'יז הפרדס בלקופי וכ"ה לעצמו, ומברך ישב ברר אלא פ.בבליל
 והיטיאנו, בענין הקודש עיר ירושלים יושבי אריות פי את שאל מיצה ב"ר טשולםורז

 וביאכין ריה, סוף ובמידני רמו, סי' ובשנה"ל 360י( )צד שנ"א סי' במחויו גםהובא
 רה בין מיחולם רבינו דרש קע'ה( )ס" : י.ד סי' פ'ד רה ובהרא'ש עזב, סזטדף

 וזה ר,צ( )ס" ע"ג(. )ייב הפררם בלקוטי הובא זבן כו', פעמים גי ווידוי אוטרל'1'נ
 ]של אביו וגם שם( )עור הדין, אומרצדוק אם ששאלת מה נהמי' לרי משולם ר'השיב
 רבינו זק'נו על מ'טולם יבינו את להשיב רצה נ"ע הכהן יהודה ר' שמואל[רבינו

 משה ר' לעיל )עיין יקותיאל ב"ר משה ביר משולם רבינו הוא כו', באבילותיקותיאל
 ביבי מיטה ב"ר מיטולמ רבינו מ" וזה א' דל ערך בערוך לתקן ייט ומזה יקותיאל(ב,ר

 מיטה ב- מיטולם ר' אם ספק עור ויש יקות.אל. כיבי לתקן יש מגנצא, מע"רא.ת'אל
 , אהד הם סתם משולםגר'

 הקרוש, מורי מפי קבלתי כך וסיים צרק מורה סי את שאלתי קנ.ג( )סי' צעקמורה
 עיא( )כ'ב הפ-דם בלקוט. שהובא ומה ע"ב( )כ' המררם בלקוט' הפאוכן
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106מבוא

 זה כו' ר"ה ימים ב' c'utly אנו מה שום על צדק מורה פי אתשאלתי

 הס-

 לפנינו
 יהודה ב"י יצחק לרבינו הכוונה השלום, עליו צדק מורה הורה וכן ש.ו( )ש'בפידס.
 ב.ר יצהק רבינו צדק מורי לי מיי מע'ב מיג יומא ברשיי מפורש וכן ז-ל, ר'ט.י שלרבו

יהודה
 זכי

 : נ-ם ס" בת'טובה בריט"ל הוא
נ.

 נחמ.' ר' לאחיו משה ב"ר מיטולם רבינו ות'טובות 'מאלות ואלו יש( ):י' נחמיהרי
 בענין ששאל משולם מרי אליו תשובה נמצא ר'צ( )סי' הפטורה.בענין

 קולך את וכותב אליו ר.ת תיטובת נמצא סיד ס" צרפת דגמי ובת'טובת הרין.צדוק
 אהבתך ולולי צויתני כאשר ואעש ואחוש בעיניך יהר פן ואירא נדמי' ר' קרונישמעתי
 ור,ה מביך רה ע.ב 4פ ברכות בתוס' הובאה והתשובה כו', הה-'טחי שלוחךוחבת
 שצ'ך סי' ח"ב באוז  ועייןנם  הישי, ספר בסוף  היבא ונם מניה, ור"ה כתנאי ורהומר
 לוי אליעזר ור' הב"א כ"ז סי' כ"י ח"ב ובשבה'ל נהורה, ר' ונוים תשובתו מכהובא

 : הלוי( יצהק ב.ר אליעזר ר' ]והוא לוהיטיב
 מ' שם )עוד נה.טון, רב פ" וזה ע"א( ס' דף בלקוטים הפררם )נסוף גאון נחשוןרב

  ולדעהי מערב, לבני ז"ל גאון נחשון רב בר מר השיב וכךע-נ(
 שמובא כמו הא' רב שמו היה איטי נהיטון רב של לבנו נהשון רב בר סרהבווזה
 רב מר בר האי ליב חשיבה שמ,נ סי' תשובה ובשערי כתב, דיה ע.ב מה ע.זבתום'

 1 השני  האי רב הוא נה'טון בר האי ורב ז"ל,נה'טון
 בלילי אומרים אין מה על נאון נטרונאי רב מקמי שאילו גי( )סי' גאון נטרונאירב

 הוא וכן כו', והש"ב , ההול בימות כמו לעולם ה' ברוךשבת
 מיה, ס" ובשבה'ל 81( )צד ק.כ סי' במהויו וכן נאון, ר'ע מסדור ונובע רעש.יבסדור
 SIW התפלל דלא היכא ז"ל גאון נטרונאי רב אמר והכי בסופו נ, בסי' ,סםעוד

 רשיי. במרור וכיה נפיק, סיפא ועד מרישא אבות מנן צבור משליח ושמע כו'כרכות
 הגי' ושם 5( )צד במהו'ו וכיה סדרה ולא נאון נטיונאי רב מקמי שאלו ת()סי'
 דקיו דהיכא סבוראי דרבנן משמיהו דאמ- נטרונאי לרב אשכהינן י'( )ם" שדרה.ולא
 נטרוגאי ר' את שאלו .ם'( )מי' כו'. עולה אינו אממורי והדר בקדישא ואפמיקו'ביתא
 בסדור וכיה 23(, )צר ל.ט ס" נמהו.ו נם הובא זקנו, נתמלא שלא הזן בעניןגאון
 הנאונימ בתשובת הובא וכן בשכה"ל, וכן נאון, נמרונאי רב בשם י'א דף נאיןר'ע
 גאון נט-ונאי יב אמר והכי ק"א( )סי' '"ד. סי' תפלה ה' האשכול ובס' פ.ד, סי'ליק

 ע"ב( )'.א הפירס בלקותי גם הובא כו', ידיהם בכפות שמסתנלין ישיבות בב מנהגבמרש
 והכי קי"ג( )ם" ע"ב(. )ליא רע"נ בסרר הוא וכן 1(, 17 )צר קיא סי' במהויווכיה
 האור, על מביכין בהול להיות יטהל אע"פ יו"כ נאון נטרונאי רכ שדר[ נצ.למרר
 והדא רם.ז( )סי' 1(, 19 )צר קניג מי' במה'וו גם והובא ע"ד( )"א הפררם. כלקומיוכ'ה
 רב ומר חכ'נאי מר קמיה 'תבי הוו כד מתיבתא ריש גאון 'הודאי רב אמרהמילא

 הילאי ר' בן היה והוא נמרונאי, רב ערך כ.ד סי' לעיל ועיין חביבאי, רב בינטרונאי
 : א' דף שלו בסדור הרע"ג הביא וכן מהסיא, בטתא מתיבתאריש

 משמיה אמרי הכי ע"נ( ליה דף קושט, בדמום וכן צ.ג )ם" שמואל ב"ר נימירכ
 צריך ומזמנין עשרה הוה דני שמואל דרב בריה ניסי רבדמר

 הובא וכן כו', לאלהינו לומר מיבעי ולא משלו, שאכלנו אלהינו נברך לומרלמברך
 בריה יומי רב רמר משמיה אמרינן הכי- בטעות הני' ושם סעיא(, )ו' הפררסבלקוטי
 וראיתי שמו, הזברת בלי נברך רה ע"ב מ"ט ברכות בתומי הובא וזה ששאל,דרב

14
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משא106

 תראה הלוואל, לרב בריה ביב* ררב  בתאמיה אסרי הכי הנ" 32( )צד שא מ"נפדו-

 : ברכות בנברא הנ" ה" כןכי
 נחן ר' של מאגמו כהן שטחול כרבינו עמרם אס שאלתי כינ( )סי' טמיר ט"ר נרצןר'

 ברברי מצאתי ותביא קיץ סי' בשבה'ל נמצא וזה הפטרות,בענין
 כיה( )סי' דל* מכיר בר נתן ר' של משטו שמואל מרבינו עמרם אני שאלתיהנאטים

 הפטרות, בענין אלגןואן הכמי ששאלו ישיבות ראשי בתשובת טצאתי אתיך טקאני

 מנהם לרכינו שהחצב נתן רבינו של תשובה רלינ( )סי' עיא(, )כ' הכקדט בקלופיוכנה
 מהו אחיו מנחם לרבינו שהשיב נתן רנ.נו של תשובה ק'נ( )ם" המוח, אודותעל

 ברוקח הובא וכן ע"א(, )כ"א הפרדם בלקוטי נם הובא בחוח'מ, לכתדילה נויםלשכור
 אלו שאילות ר,צ( )סי' לברך, שח"ב רואה הצעיר נתן ואני קפא( )סי' ש.ד.סי'

 אביו לו שקידש י"א בן או י. בן קטן שאלתי רצ'ט( )סי' אחיו, נתן לר' מנחס ר'שאל
 נבו חזיתי ידו בכתב ווירמשא מן וש'נר לאו או נם צריך ימאנו אם בעריםאשה
 וליל יום להנות מאהל מש לא התויה מלחמת כלי חבוש  שמים במלאכת מהזרהנון

 בו חוצה טעיינות.ו להם'ץ הדרים להפקות תורה רזי למענת עמוקי' באיותלדלות

 יח.די והיק- והאהוב חביב הוא נם הוה לאין ומבורצות נדושות שפוכות מידותיובירורי
 בנעימים ושנותי ימיו לכלות מלאנתו בעל רצון יהי ג'ל מטר ב"ר נתן ר' נכדיהמודי

 האוהבו יצחק העלוב ונפש לבי ברעיון רעיונות.ו כל ולמלאות יוצרו חפןולהצליח
 בערך ולעיל 'הודח. ב"ר יצחק רבינו הוא זה יצחק וי' כו', לב בכל קשורהאהבה

 יהורה. ביר יצחק ר' של דודו בן הי. מנחם ר' כי הבאת. מנהם ביר יצחקר'
 אד לבן לקרוא והאשכנז.ם הצרפתים הפוסקים ודרך דודו בן הי' נתן ר' אחיוונם
 והשב הם-רם דברי הביא 189( )צד העבודה בעמודי וראית. נכד. לזרעו ונם אחותאו

 נכרי שמלת אפ'ןי אולם יצחק, ר' של נכדו הי. נתן ור' הלוי יצחק ר' עלקשהבוונה
 הנוונה ונכרי יהודה ביר יצחק לר' הכוונה כי יפה, כוון ולא נכברי.  והעיקר פעית הואשם

 בסוף )בלקוטים הליצה, בענין אחיו נתן מר' מנהם ר' שאל שיח( )סי' דודו.בן
 ביכת בענין נתן לרכינו )רשיי( שלמה רבינו השיב הללו תשובות ע'ד( מח דףהפ-דם
 סי, ספמונים בחפש ונמצא.ם מכיר ב,ר נתן מרבינו הם שלאחריהן  השאלוח ונםמנן,

 בקרן הנטועה שורק אליך  המתחיל נרול  בכבור עליו כותב ורשיי י', ז' ד' נ' ב'א'
 אופר משובצים וישפה פן בתרשיש ממולאים ברתוקות המשלשל כו'  שמןבן

 נורע אמת במקומינו הנודע מכיר בר מנחם בר טכיר ב'ר נתן ר' נקב אשרבמלואותם
 לא עליו סגסנ לא ההליף לא גזעו והוא מתוק לחכנו שייו שותים אנו ומימיולפוב,
 בלול והאנשים השם עם וטוב הולך תעירהו ראתה עין אשרהו שמעה אזן פייוהמור
 הנרים שהניא הלקט נשבלי נם ונמצא כו'. ום.ופ הנדה תלמוד ומשנה נטקראבכל
 שמותר זצ"ל שלמה רבינו בשם זצ"ל המכירי נתן ר' בדברי קי'א( )ס" : כסובשמו
 בשבת רבינו מ'צה להזכיר ז"ל חכמים ראו מה ע.ו( )מ' כו'. בשכת בספינהלכנוס
 ובשם קכ'ו( )סי' כו'. דל מכיר ב-ר נתן ה'ר בשם הפעם מצאתי משה, ישמחבתפלת

 שציה בשביל תפלתי ואני בשבת במנחה אומרים למה מצאתי זבל טכ(ר ניר נתןי'
 הובא וזה כו' חדשים ם' הקץ בעקבי תה" שלפניה מכל מעולס נהייתה שלאאחרונה
 דף )סיירמא הבקוית, בית מאימת השמיטוזה לפנינו ובפרדס ע.ד( )ם' הפרדסבלקופי
 בתיך וליחן לישא לידו שבא מי  דל אחיו מנהם לרי הש"ב נתן ורבינו סע'א(ק'ד
 לר' מנחם ר' שאל אלו שווילות ר"ץ( )מי' כו', מותי מועד של בחולו בצנעהביתו

 כו', פיכן מה ושופרות זכרונות בטלכות שהן כתובים של פסוקין ד' על אחיונתן
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 1אמבוא

 בספרו עונין החיקי הביא כאשר משנצא נתן רבינו נם המכירי נתן י' נקיא הייהוא
 כמובא משה ב.ר יצחק ר' עם וה.ציבות 'טאלות לו וה" 159(, )צדלישעראפורגעש.כםע

 משה בזי 'צחק ר' את דעמכירי נתן רי 'iNU'U שאילת מצאתי ע'ב קמיטביאשן
 יהודה בזי יצהק מרבינו 'טאל גם משה(, ב"י יגהק ר' ערך "ב סי' לעיל)עיין
 בסי הב.א צזנ'ן והחוקר ל' סי' מהר'.ק שיין רצ.ם, סי' בהפררס מובא רשיי, שלרבו

 אליו ה'טיב והוא רשיי, של רבו נ.כ הלו' יצהק לר' ממנו חיטובה נמצא מ.ליקופין
 'מאלתי כ"ג( )ס" נפידם כמובא הכהן שמואל ר' את שאל נם הקדושה, ידובכתב
 נתן ר' ]הוא נתן ר' יטל טיטמו כהן שמואל מרבינו עמרםאני

 ב-

 שאל נם מכיר[
 ,סלמה רבינו היציב הללו תשובות הפרדם ס' בסוף בלקוטים לו, השיב ורשיילרעעי
 לו כותב ורשזי י' ז' ד' נ' ב' א' ס" מטמונים בחפש התשובת ונמצאים נתן,לרבינו
 בדברי 'סם והוא יקותיאל, רי בערך לעיל עיין יקותיאל ר' מפי שמע נם גדול,בכבוד

 הערה לשבהיל בהקדמה עיין יהךטע, לר' השיב גם מנהם, רי לאחיו מכיר נ.ר גחןר'
 כששאל יהושע לר' נתן ר' היטיב 'סם שהובא ג'ז ס.' כ. ה'ב משצה"ל הכאתיקם-א

 והוכיחו במרש אותה והותמין ניטפת בששי הכתובה שכותבין נמקומינושנוהלן
 לינ בספרו עונין ההוקי כי וראיתי קהלות, מנהג על לבדוק לו צורך מהבתוכחות

 כ'צ'טאלוהו מזה( זכי אין כפרדס )ולפתנו כ"י הפירס ס' CW1 זה הניא 160()צד
 הישישים עברו אשי קרושים מ.מות כו' כמו'ש והותמין ב,ט'טי שכותנין נמקומינושנוהנין
 ורי מצליה בר שלמח ור' מארלדי מיטה ב"ר יהורה י' ה-ב המיושבים, ונםממגנצא

 לא ואנ. הניא, לא יהושע" לר' נתן ר' ,השיב המאמי והתחלת ע.כ, ז"ל יקר ברדור
 'הודה הר' את בהקדמה הבאתי )אכל הג'ל להערה משבה"ל הלשון כל אזהעתקתי

 בהקדמה שם הבאתי וכן מאילרי לתקן ונט רז, ס" ה'ב משבהיל מאררלי, משהב"ר
  הוא ומי  הרץ( טסי' נ"נ יקר בר דוד ר' זנן הצל, ס" משנה.ל מצליח ב"ר שלמה י'את
 ממנו ותשובות שאלות נמצא נם לי, נודע לא לו הש"ב נתן  רבתו אשר  יהושערי

 החיים אור וכעל מכיר, ב"ר מנהם י' בעיך גם לעיל הבאתי כאשר מנחם רבינולאה'ו
 שמשון בר שלמה ורמנו מרומי קלונימוס ורב.נו רש" בזמן הי' כי הכ"א 563()צד

 : המקורות הביא ולא דורו, בן היו יהודה בר יצחקורבינו

כפ*
 ס" במהו.ו הובא וכן לויה, סגן רב האשל מפי נזרקה כך פ'( )ס" לויה מכןרגב:

 לו.ה סנן רל"ה בסי' שהובא כמו הלוי .צחק רבינו והוא 310(, )צדק,ח
 נוהג שהוא בחלב בשר על יהודה בר שלום לר' לתשובתו השיב הלוי 'צחקרבעו
 : מנימ.זא לויה סגן הנק-א הלוי יצהק רבינו הביא ניט בם" מה-שיל ונם במיטהו,ואיסי

 זכרינו במגן אומר יש ז"ל נאון סעדיה רבינו ומשום קלו( )ס" גאון מעדיהרב
 :לחיים

 הן ת"ב עד בתמוז שמעז שבועות נ' מעריה רב לי ואמר קנ-ה( )סי' שעדיהרב
 סעדיה, יבינו הגי' ושם ע"ב( )י"ז הפ-דם בלקופי והובא כוי,רחמים

 יסד אשר נהמני בר סעדיה רבינו הוא אולי וכתב הביאו 1146 סי' ההיים אורבעל
 לרבינו ייחסוהו בטעות אשד יצירה ספר על פ" והיבר סוכות, של א' ליל למעריבפ.ופ

 : 299 צד העבודה עמורי ועיין ע"ש הימים דברי על פ" וכן נאון,סעדיה

ע*
 אין במת ואפילו ק"ב( לטי' כוס יקרש לא יריו נטל  ס*ז( )שי נאון עמרםרב
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טמא1%

 הובא כוי, עיקר כל הפת על מבדבלין אין מתיבתא ר"ח עמרם רב אמר דדגימבדילץ
 : רעינ( )"א הפרדם בלקוטיגם

 והוא נתן ר' של משמו כהן שמואל מימנו עמרם אני שאלתי ננ( )סי' עטרםר'
 בדברי שהביא קיץ סי' בשבה'ל מפורש תמצא וכן מכיר[, בר' נתןר'

 מכיר, ביר נתן רבינו של משסו שמואל מרבינו עמים אני שאלתי מצאתיהנאונים
 י : בפרדס שהוא כמו הכהן שמואל מרבינו לתקןויש

' /  

כ8*
 הפרדס בלקוטי הוא וכן ישיבה, ראש פלטוי רב אמר וכך "ב( )סי' פלטוירב

 יעלה ולענין פלטוי ורב נאון כהן רב אמר וכן קעזו( )סי' ע"ב(.)י'פ
 רצ'ז( )סי' אומר, אין לאומרו רצה לא ואם לאומרו הוא כגהג פלטוי רב אמרויבא
 מע"א פחות ב"ר שאין פלפוי רב ישיבות שת' של נרול נאון דביי למעשה הלכהוכן
 לשטרות ]היית קנ.ג נאלף[ בשנת ובתריה הביא נאון שרירא רב ובאנרת ומומחיןוקמם
 צאה רב ומי שנה, י"ו אביי רב מר בר פלפוי רב מ- מלך ליצירה[ תריב דכאוהוא
 הקבלה בם' הוא וכן ליצירה[ תרל'ב הא כהוא קפ'ג אלף בשנת ומלך בנו היהנאון

 ; 186 צד רימוס ועייןלהראב'ד

צ.
 הסמוכה דריאה אונא גאון צמח רב של בתשובות מצאתי ר"פ( )סי' גאון צמחרב

 יציבה ראש צמח רב מר של מודעה כיפול דין שיט( )סי'לאומה.
 תורה בלולי קיואן מדינת של ותלמידים וזקנים החכמים וכל פירש מהסיא מתאשל

 גאון ישיבה ראש צמה יצחק רב מקמי שאלו ע"א( )פ' הפרדס וכלקופי כו'.וחכמה
 נמצא לא זה כו', דסידרא קידושא שזאמר מהו יחיד פומברתא הוא ברטיבהיעקב
 "צחק' ומלת צמח רב מקטי וצ,ל ע"ב(, 3"ד דרע'ג סדור מן ולקוח לפנינו,בפרדס

 : פלטוי רב לעיל ועיין למחוק,יש

ק*
 מפטיר, בענין רומי איש קלונימוס ר' האמר כיה( )סי' תוטי איש קלוניטוםר"

 קלונימום, ר' מם. ע"ה( )סי' ע"כ(, )כ' הפרדס כלקוטיוכיה
 היינו קלונימוס ר' מם. והכוונה מרשות, אומרים למה אומר הזקן קלונימוס ריאבל
 ונקיא דל, הבחור קלונימוס ר' ממי ע"א( )1' הפרדם כלקופי כן הובא וכןהבחור
 קלונימומ רבינו את הביא ק"מ סי' בשבהיל ונם הזקן, קלונימוס ר' מן להבדילוהבחור
 כך פיה( )סי' ז"ל, הזקן קלוניטוס רבינו את נם שם והביא רבנן, סברי בעניןהבחור
 משום יצחק ב"ר קלונימוס רי והרב ק'ח( )ס" ברכה. נענין קלונימום רי רב שלמנהגו

 ר' פ" קל"ב( )ם" כו', פסח בעיב עירוב עושין מה מפני נ.ע קלונימוס ביר יהורהר'

 צ.ה סי' במח'וו הובא כו', הפסח כהלכות לו אמור אתה אף רומי אישקלונימום
 נ"ע מיומי קלונימוס רבינו מן יקר אני שאלתי שאילות אלו קניו( )סי' 293(,)צד
 וכיה סעד( )"ז הפרדם בלקוטי נם הובא מ"ב, Q~'p מלרחוץ ליכנע אדם חייבמהיכן

 קפ'פ( )סי' יקר, מרי שאלות הם בפרדס קנ'פ קנית קנ'ז ס" נם רס'ד, ס"בשבה'ל
 כהנים ברכת כנגד עלים ששים בלולב שיהיו רצריך קלונימום ר' המורה הרבואמר
 לומר צבור שנהנו מה קלונימוס ר' הרב אמר ועוד ר"ה( )סי' כו', אותיות ס' בהשיש
 שם הזכיר ולא 210( )צר רמיה סי' נמודוו נס הובא כו', יהודי איש אחדבפה

 של מנהגו וכך שם( )עוד זצ"ל. שלמה רבינו בשם ר' סי' בשבהיל הובא וכןאומרו,

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



109מבוא

 לא 211 צר מה.וו ועיין כו', בפורים לאביונים מתנות כשמהלק הזקן קלוממוםרבינו
 כתב ודל הביא פיס סוף כגילה ובדג.מ רשיי, נשם רק קלונ.מוס ר' שם ג.כנזכר
 של סנהנו ;ה נ.כ הניא י.ב סי' ונשבה.ל וכו', אדם בני ראית' רש.י לפג. אהדתלמיד
 קולית אותו שנישלו אחת פעם ראיתי אג' אבל רל.ב( )ס.' כו', הזקן קלונימוסרבינו
 מן קיונ.מוס רי הרב ואמר העצם, ראשי נההכו ולא עליה מינה הנשה גיר בושיש
 לאלתר בשר למיכל אומר הזקן קלונימוס ר' הרב אכל ימיה( )סי' כו'. ההנשילרומי
 אבלים. בענין קלונומום רבעו  הרב מפי י'ץ( )ס" כו'. כהל אכילתלאטר
 כו', נט בלא פעורה נ.ע מרום. קיונימום רבינו הרב ואף שיא()סי'

 נחשונות זצ.ל קלונימוט רב מר פ" וכך הובא ע'ב( כ.נ בסיפו הסררם)בלקוטי
 כך וסיים זאת, הביא קע.ז סי' 'טנה.ל בעל וגם לפנינו, בפרדס ליתא וזה"גאונים.
 קלונימוס י' בשם המובאים מאכך'ם פה הבאת' הנה זצ'ל. קלו3ימום ר' בשםמצאתי
rp~nשנ.ם אבל סתם, קלונימיס ר' בשם ונם רומי איש קלונימוס ר' נ'טם מאמרים וגס 
 בעל הביא כאיטרהס

 א4-
 בא'?פירא. 'צחק ר' ב, הוא הזקן קל31'סוס ורבינו ההיים.

 בן הוא יצחק ור' יצחק. נ.ר קלונימום ר' הרב הביא ק,ה סי' בפרדס הבאה.ולעיל
 רב.נו של הקינו שמואל רכינו של אנ'ו ניד(, סי' לעיל )ע.ין הגדול אליעזררבינו
 הפסח ליל סדר סוף פסחים ובמרדכי התיטונה. יסוד ס' נראש כניאה ההסיד,יהודה
 ונראה שם עור והביא נ", התפלה בפ" להרוקח שהניא '":-( )דף לחכמהובמצרף
 בתשובת המיבאה בתשובתו נראה כן תתנ.ו בגד-ה היה זה קלונימוס רבינו ממשם
 נשפירא נפטר וכאשר aiy מ'ז חולין בתיס' ומובא תקש, סי' פראג דמוםמהרים
 במננ?א יטקנרוהו המצור לאחר עד המקזה בנית בארון ויטמוהו במצוק העירהיתה
 )דף נראב.ן כנראה שנתי ר' בן ה.' מרש. קלונ'מים ר' והשני ע"ב, ליה רואתןכ.כ
 'טפתי בר' קלונימוס ר' מלפני שאלו יע.נ סי' בשבה'ל וכן ע.ב(, קשנ ודף ע"ננ.ג
 מהו ע"ז של קרן ס'פונמי מעיר זצ"ל הכהן מרינוס בר' ענן ולר' רומי מעירזצ"ל
 אחר לוו'רמ'ישא מרומי ובא החטי'ט., לאלף התשיעי בסאה והי' בריה. בולתקוע
 וז"ל הביא רע.ה סי' חיב באור וגם ע.א(, קעת )אגורה יקר בר יעקב רבינופמירת
 ורכנא יהודה בר, אלעזר רניגו הנאויים בתשובוה לדבריהם סמך מצאתי הקטןואני

 בבואו שבת' רבנא בן יוט איש בטעות[ היא הזקן מלת ]לדעת' הזקןקלונימום
 והוציא זה, דבר מנאו יטאלו -צ.ל ייקח "כי .עקב -רבינו ועטירת ,לאחי.4מ~ינת,צדמי"טא

 מר שאל בו וכתב רומ' כטתא שאילה נשאל שכבר מכהנ והראה קודש ערותחותם
 מי ומן ערוך, הנקרא ספר שהיבר נאון נתן רב יונא רבנא מן היצהקישלמה
 של מררשו בבית נשאלה 'טכבר הם נס והשיבו אחיו, אברהם מר ומן אחיודניאל
 דמנהג רומי דמתא מתיבתא ר"ט נאין יעקב מר סיטם והשיב נאון יחיאל נואביהם
 גם כיר דף ביצה ברש"' המובא והוא ענ.ל. וכו', לקה"צ סניף מילה להיית הואכיסר
 רומי מן ביי?יבה ויושב זקן גדול אדם ליטם 'טנא מנימיי'סא מכתב אל' באעתה
 ס" חולין במרדכי המובא בראבי.ה והונא ע"כ, התלמוד בכל ובק' קלומינוס ר'ושמו
 מ'טמו אמר וי"ת ע.א, ס.ה עירובין בתוס' כמונא תיטובתי, הזכיר בפי זהרשב.םתר.ך,
 סתם קלונימוס ר' הובא  ובאשי א'(. סי' ע"ב קט.ו  )רף רכ.נ מ.'  סמ.ק נהנהתכנ-אח
 ר' את  שהביא  במה כוון למי הוברר לא נס  כוווי  קלתימוס ר' איזה אל להכריעאין

 ; הטהורקלונימום

,2ן*  שכת בליל' גאון שלום[ ]שי רב מר אמר והכי נ( )מי' גאון. שלום שררב
 קו' לעד ישראל עמו שומי אומר במעריב מוכים ימיםובלילי
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 טתיבתא ריש שלום שר ורב משה רי ד( )סי' 81. צד ובמחדו רשיי נסרורומה
 פעמים וביו"כ טונים רמים שבתות ]נתפלת[ לזמר הכי שדר[ ]צ"ל סדר טחסיאדמתא
 פ' דף )שם שם(. ליתא משה ר' )המלות 99( )צד קכ'ה סי' במחוזו וכיהבאהבה,

 גם הובא כוי, בתלמור להתעסק מותר נמנהה בשבת נאון שלום רב אמר יהכיע"א(
 סי' בשבה'ל והובא 111, צד ובמחרו רשיי, בסרור וכ.ה עיא( )י' הפרדסבלקוטי
 שר רב שדר[ ]צ'ל סדר והכי טע'ב( פ' דף )שם ל'. דף יע.נ סרור מן ונובעקכ'ו
 הוא זב, כו', יו"פ נס:צא. לא אבל במרש אלא נועם ויה' אומרים אין נאוןשלום
 סי' במחויו והיבא סדר, במקום שדר לתקן .ש שם וגם לא( )"א המירםבלקות.
 ע"א ל' מנחות בתיס' ומוזכי ע"א, ל"א דף רע'ג מסדור נובע והוא 1( 15 )צדקמ.ז
 אמר והכי קצית( )סי' ז.ל, נאון שלום משר השאלה מתחלת פ.ט( )סי' מכאן.ד"ה
 ח..ב ההלל את בהן גומר 'טהיחיר יום כ"א באלו ביחיר המתפלל גאון שלוםרב

 מצאתי ז"ל גאון שלים רב 'טל בשיובוק ר'.ט( )ס" ההלל, את בהן ולגמורלברך
 שר רבינו אצל זו שאילה ט"ב ענין ע"נ( )מ'1 הפירס בלקוטי דריאה. אונהבענין
Q1~Wכו', בה המפסיק מ"ב סעורת קובעין אימתי ויהודה, ייטראל אדרת יעקב נאון 

 ; לפנינו כפרדס נמצא לאוזה
 לרב לתיטונתו ה'סיב הלוי יצחק רבינו לויה סגן יל"ה( )ס" יהורה ברי שלוסרי

 בשדהו, ואוסר נוהג שהוא בחלב בשר על יהודה בר'שלום
 הוא וכן יהורה, בר' שלמה ר' הני' ושם והיתר איסור הל' רש.' בסדור הובאוזה

 יהורה בר שלוס ר' הני' הובא כ'ז סי' כ"י ה.ב ביטבהיל וגם לרש"י, המרריםבספר
 : לשבהיל בהקדמה שהבאתיכמו

 וכיה קדינו, בענין זצ"ל שלמה רבינו מפי ה'( )סי' )י'ט.י( יצחק בר' שלמהר'
 כמו פרשיות סדר זהו י.ב( לס" ע"ב(, )ז' הפררםבלקומי

 [Troyes] טרייש רמן שלמה רבינו .הורה וכן כיה( )מ' זבל, שלמה יבינושפירש
 הנסנה שימה לרבינו תלמידים שאלו סיד( )ס" ע"ד(. )'"ט הפררם בלקומיוכ.ה
 טי והיתר באיסור נם הובא לא, או לאבילה אחרת פעם ידיו ליחול צריך יר'ו,ונוטל
 בצרור נפשו תנוה רבינו מפי הוסד וזה המתחיל 35( )צד ס"ז סי' ובמהו"ו קמ.ה.סי'

 וכתב לרשיי שאלו קס'ה סי' רייס או.ח בטוי והובא כו', הנפנה לו ושאלנוההיים
 שלמה חתום באמצע( צ'ד )סי' פיו, ביכות הל' בהנ'מ וכ"כ הפירס, בספר כתב כןהב"
 להיות שחל שמורים ליל ז"ל יטלטה רבינו מפי ונסדר קל"ב( )ס" 'ין. בדין יצחקבר

 סדר 289( )צד שה סי' במחויו וניה ויכולו, עליו ואומר יין של כוס אדם מהגבשבת
 קנ.ה( )ס" טובה. לברכה יזנור שלמה רבינו מפי ונמדר פעמיו בסרישין מבוארארוכה
 התעג'ת לאחי עד מנדילין שאין במו,ש להיות שהל בת"ב נוהנ הי' שלמה רבינואבל

 היה י.ש אבל הובא ושם ע.א(, )י"ז הפ-דם נלקוט. הובא וכן ראשון, 'וםלמוצא'
 והביא שהוליך לאחר שלמה רבינו ונענע קם'ט( )סי' שלמה. רבינו והכיונהנוהנ,
 של פעמו וזהו )שם( נ.ע. שלמה רבינו הורה וכן )שם( כו', והוייד והעלהשניהם
 שביעי ספק שמיני בליל שלמה רבינו )שם( שלמה, רמנו כדניס )שם( שלמה,רבינו
 שלי בהערות הנאתי הפרדס דברי את כן. עשה למחר וגם בה וישב בסוכהקידש

 הוא ע"נ מ,ה דף וצחנתי סיג אות עצרת השמ.ני ביום פסקא כהנא דרבלהפסיקתא
 להיות שח( פורים הורה שלמה רבינו ר"ה( )סי' בהערה, ע"ש קויטפ' דפוסעפ"י
במתש

 אום-
 הלכות רייז( )סי' זצ"ל, שלמה לרבינו שהיטה הלכות ר'1( )סי' נועם. ויהי

 חולי כייסויי נידון החתום שעל צעיר הנני רבךנ( )סי' זצ"ל, שלמה לרבינוטריפות
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 היטואל ואני רצד( )ס" כו'. בקצרה לביא עתה לי הוא עת דוי ע-ש עלומוטל
 אסור לאיין שנשפךמה אמי כמצחק לי, והתיר אותו מלוים שהזינו בעת זצ"ל שלמה לרבינו זה כעניןשאלת'

 והשא-

 נסך(. יין )לענין ק"ג סי' בהאורה הוא וכן מותר,
 רעע( )ס.' רכזת, בענין זצ'ל נישום ר' הים בשם שלמה ר' אמר רס'ט()פי'

 וכב-
 הובא וכן נרה, בענין בכך נ.ע .צחק בר שלמה רבעו הרב על שהלקו אג'ט'םהי'

 חסום 604( )צד תצ.ה מ" ובמהו.ו מריט"י, הוא נדה והל' 606( )צד תצת סי'במחו-ו
 שלמה לדבנא מדה באין ארונות וקידה כקנה נדההלנית

 ב-

 ח"ב כשנתל וכן יצחק.
 שימה. רבינו שעשה נדה הלכות ניטלמו שם וסיים לריט.' נדה הלכות הובא ע'זסי'
 עינו לזרוק "טראל מקוה ש'בא עד הם?ם אהד רע.ד( נ' )דף באמצע יע"ג()ס"
 העושה שלמה ישגו פירש 1;ה 'ט.א( )סי' יצחק. בר' 'סלמה התזם לפריינו, שהוריםמים
 רצ.ה. ס" ובאו'ה 586, צד במהרו גם הובא כו', א'יה לו לקדש שליח הבייואת

 דף (DW זצ.ל. שלמה לרב.ני 1'טן.ת ד'גיס לקוט. ע"א( נ'ה בלקוטים הפרדם ס')נסוף
 נענין מכם-1 בר' נתן ר' ]היא נתן לרבינו ,מלמה רנ.נו היטיב הללו תיטובות ע.ר(ניח

 בחשיבת מטמונ.ם בהופיט וכן קעת, ס" באייה הובא 'טלאהריהם התשובות נם מגן,ברכת
 מספ- אין פעמים הרבה ונמצא שלאהרי', ותשובה א' תשובה מכ.ר מר נתן לר'רשיי

 : ז"ל לרש'י והכוונה ,רבי.שהונא

 אליקים בר' שלמה בר' 'טלמה ר' היב הורה וכן קמט( )סי' שמטון כר שלמהר'

שאום-
 )דף קושם' בדפוס נם וכ'ה קינות, אח- לציון ובא

 ע.ב( )"ה המירס כלקופי והובא שמשון, בר שלמה ר' וצזל בפעות והיא ע"ג(מ"ח
 רס.ז ס" סוף בשכה'ל הובא וכן אליקים, בר' שמשון בר 'טלמה ר' לנכן; נאמרושם
 הורה וכן לנכון ג.כ הביא ש"ב מ" ס.ב הל' והרוקה שמשון, בי שלמה ההר הורהוכן

 אליקים ר' שהפא רס.ז בם" שמ בשבה.ל ועיין אליקים, בר' שמשון בר' שלמהרבינו
 בך שלמה מרבעו שמעתי ק.'ן( )ס" ע.'ט, להוד שמשון בר' 'טלמה ר' ואתלהיד

 בי שמה ההים קציא( )ס" ביבר, רא,טון אם כי שהה'ינו עביך שלא ניעשמשון
 שיעויו ואמך בחלב בשי על שמ'טון בי שימה רבינו את שאלו רל.ה( )סי'שמשון.
,D'tW~'ולא כו' הימין בנ' אלא תפזי ה.ה שלא תורה נספי ה" מעשה רפ.ד( )סי 
 כ.ד אות לעיל עיין ש'טון עצמו ה'תס אשר הוא לקרות. שמשון ברי שלמה רבינוהת.ר
 הבאתי ר'.א אות הערה בהקרמה .טנהזל ועיין שמיטון. כר שלמה ר'בערך
 ששון רבינו בשם שפסק שלמה רבינו בשם שאהה רבינו כתב וז"ל הביא השבה"לכי
 אל בהקדמתו שהעיר בערלינר מהר"א ההוקר החכם הרב ידידי ב'טם והבאתיזצ.ל
 והוא rlt'w' רבנא או ששון המורה הורה הובא נאו.ז נם כי תרליפ משנה סונאזצי
 )מנהני בתשבצן כ' 117 צד הגאונים נלוה הניא והישרל שמשון. סי' שלמהרי

 הי, רבנ.ם שנ. הביא לסוף קיוב כ"'מהרים(
 שמ'טון בי שלמה ורבינו רשיי אחר בדוי

 שלמה ר' 592 צד ההיים אור בעל הפא וכאשך אביו שם על ששון עצמו הותם ה"ואותו
 ור' ורשיי, רומי איש קלונימום רבינו בזמן בוו.רמייזא והיה אליקים. ר' בן הוא שמשוןבר'

 כניאה יק-, בר יעקב רבינו מן רשיי 'טל רבותיו שני מן קבל שמ'טון ברשלמה
 מתשובתו כנראה הלו., יצחק רבינו ומן תרפיה. ס.' חולין במרדכי המובאבראבי.ה
 הלקו רום. איש קלונימום רבינו עם שמשון בר שלמה ורבינו ציר, סי' בהרי"קההובאת

 סי' במהי"ק וכמובא שם בראשנה כניאה הלוי ר,. הוא משה בר יצחק יבינו פסקעל
 ; שיש סי' ברוקח ומובאל'
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שכש112
 הבבלי שלטה ור טפי מקרית ליר בר אלעזר ף כגון קוד( )סי' הבבלי שלטהר4

 בטור  והובש הפילות, סדור שסדר יהודה כר שלמה רי דשאכו'.
 של ראשון ליום פיופ וחיבר ע-ב(, )"ה הדורות קורא בעל והזכירו תרנ'א, סי'אפח
 הביא נ' אות הגדולים שם ובעל הבבלי, שיסד הוא " ד שדש הביאו ורשזיפסח
 רבינו וניניהם רשיי של רבותיו שהם כ"ט סי' מהיקהל בתאוובת כתוב לותירנדולי

 הבבלי:שלמה
 אבל ר,ץ( )סי הכהן פילטהר'

- 

 אבילות, כעמן חולק אביו משום כהן שלטה
 שם שהובא כמו אביו משום כהן שמואל ר' לתקן ישולדעת.

 לבני באבילות לישב אב.1 משום כהן יהורה יבינו בן שמואל רבינו שלפניובמאמר
 של ניסו המן שלמה יבינו הביא 1192 ס" חחייס אור ובעל וקינם, כשנפטרבנים
 בס-דכי מובא קלורמום( בי יהורה ר' לעיל )עיין ממננצא קלונימום נר יהורהרבית

 תקיאו סי'ב"ב
 ברבר C'DCr-4 שני שנחלקו ושמעתי קציה( וסי' נ"א )ס" הלוי דוד בר שממלרי

 ורי ראךי[ של רנו נהוא יהודה בי הנחק רבינובמגנצא
 מעשה בשם זה הב"א קיל סי' שנה"ל ובעל הפטרה, בענין הלוי דוד בןשמואל
 הניה לא בן במו ניע הלוי דוד בן שמואל ורבינו הכמים שאר ר"ל( )סי'הגאונים.
 ב"ר שמואל ר' הנאון ע"ג( נ'ה הפידח סוף )כלקופים זקינם. על בנים לבנילהתאבל

 וכן 93(, )צד קכ'נ סי' במחיוו גם הובא כהן, בלא בתורה לקרות שמותרים הורהדוד
 : דוד בר שמואל ר' עיך י'ב אות לעיל ועיין ל"ד, סי' שבתול בעלהביא

 נתן ר' של מיצמו כהן שמואל מרבינו עמים אני שאלתי כ"ג( )סי' כהן שבתאלר'
 מתעטפין הן אף לוי, ור'  בהן שטואל ר קציא( )סי' הפטרות,בענין

 )י'נ הפרדס בלקופי הובא וכן כן,כמו
 ע"א"

 ורבינו הכהן שמואל רבינו ר"ה( )סי'
 וכיצהביאו בסופו( שם )עוד טריפות. בענין אוסרין, מרע טביני ושאר כחצה בייצחק
 ויורה הכהן שמואל ר' השיב לנו וכמרומה רשה( )סי' צדק. כהן שמואל רבינולפני

 אבלים, בערן כו' הכהן שמואל רבינו בדבר חולקים היו במגנצא רפךפ( )סי'האטת.
 בנים לבני באכילות לישב אביו מיצום כהן יהירה רבינו בן שמואל רבינו ר"ל()סי'

 : כהן שמואל ר' ערך י'ב אות לעיל ועיין זקיגם,כשנפפר
 מאבילתו שעמד שמואל ר' החבר על שמעת' קכ"א( )סי' הלוי יצחק כר שכואלרי

 כמו בניתו מגהה עמו התפללו ולא בבהכ"נ והלךטעיית
 רלד סי' במהויו ותובא ע"ב(, )י"ה הפררם בלקוטי נם וכיה כולה, השבת כלשעשה
 נראב-ן שהובא כמו דל[ רש" של ]יכו הלוי 'צחק בי שמואל ינינו הוא 226(.)צד
 נו' עי"ט מאבילתו עמר בווירמישא הלוי וכמואל ר' הינ מצאת' וז"ל לב( פיד)דף

 ועיין הלוי, שמואל ר' י'ב מ' לעיל עיין כו', הלוי יצחק רבינו הנאון אביו ממיופעם
 שהיבר ובדיקה 'צחימה הלנות ריחום רי"נ( )סי' תרל"נ, סי' ובתשב"ץ פ" אבל ההגה"מ
 אמר רס"ב( לסי'  ג'ל. להרשלם ואולי בזה כוון למי נתנקר לא  וצר שמואלרבינו
 ק"ג, סי' בהאורה נם הובא נמך, יין בענין וורמשא מן הלוי שמואל ר' המורהלנו

 שביעי ספק בליל בסוכה ישב הלוי שניאור ר' וכן קפ,ט( )סי' הלוי שניאורר'
 להפסיקתא והכוונה מהפסיקתא, ראי ומביא יושבין, שאין עלוחולק

 הפררס שהביא זה את והבאתי סיג, הערה וע"ש עצרת, השמיני ביום פסקא כהנאדרב
 1 קושם' דפוס עפ"י ע"ב ס"ה דף רומסתיושם
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113מבוא

 ואדומנו זצ"ל נאון 'טרירא רב אדונינו ,טל וצא.לות איטכהן צ'( )סי' גאט שמירארב
 בסוף בלקוטים דל, אלוף ורבנן מ-י לאבא שהשיבו דל האירב

 ש סירורא ובפם' 'מבבל ע"ר באנרתא קמא בפרק דכתובות יסוד סעינ( )ק.םהפ-דם
 רציו סי' על כ"י והיתר איסור מס' דברתי כאצר כ' סי' לעף נזכרת. היא שרייארב

 שאילות אלו ע"נ( ס' )דף שם ביקוטים עוד ע.ש, היה הסתום המאמד עלהעירותי
 : ישיבה ראש גאון יטרירא ורבינו 'שינה ראש גאון האי רבינו מלפנישנשאלו

 בפרדם, המובאים המפריםלדק(
 שהצריקים בה', צדיקים רננו כהנדה מצינו 3fp) פי רף די )סי' הנדה אואנדה

 כלקופי נם הובא כו', שייה אמרו הם מיד הקנ.ה של 'טכינתורואין
 לינ מזמור תהלים ובמדרש האנדה, טצאתי ולא קכ.ו ס" ובשבה'ל O.y' )י'הפרדס
 תהלים בספ- דור יטאמר הידותן[ שירות ]'בכל, באגדה מצינו )ס"ה'( אחר, בסגנוןהוא
 באגדה ומציגו קל"ב( )ס" עיב(, )ז' הם-דס בלקוטי וכיה נחמה, ליום אלא אמרןלא
 תהלים במדרש והוא פסח, ה' רש.י נסדור גם הובא כוי, מנחרב על ללמד הכתובבא

 284(. )צד ס'6 סי' במהסו נם והובא רס.ו, בהערה שכתבתי מה ע.'ט ב' אות א'מזמור
 ברכות בגמרא הוא היין, על אלא שירה אומי שאין מני'ן באגדה ומצינו)שם(

 : ע.אליה
 בשעה רבינו משה רורש, רבה הדברים אלה נסוף נ"נ( )סי' רבה הדבריםאלה

 הוא כו', קרא ואה'כ בייך תהלה התורה את לקבישזכה
 הדביים אלה והמדרש ו', אות H'"D דביר במדרש והוא ז"ל, פלט בן יוסף רבינובדברי

 : ל.ר כ.ס ברא'ט'ת ברשיי גם הובארבה

 יצחק י' אל בעדת נצב ה' ה', אליו וירא פ' בנ"ר ניסינן בי( )ס" רבהכראשית
 הובא וכן כו', אט'מוס נצב אקא כתיב אין עומר אמר אחאניט'ר

 ונשנה ז', אות פמ"ח במר והוא אטימוס, מלת cw וניטמט ע"ג(, )ט' הפרדםבלקוטי
 יש אחא בשיר יצחק .ר, במקום ובפרדס מ.ם(, )דף ההורש פסקא דר'כנפסוקתא
 הניא 108( )צד ונמחו"ו ובפסיקתא, בב'ר שהוא כמו יצחק בש.ר הני ר'לתקן

 היה מה .חורב אכלני c7ta הייתי )בב.ר( 'סם מצינו ועור )שם( f~nyt ביטיר  הנזנאר'
 והוא שם, הפרדס בלקוטי גם הובא כו'. שבתהלים המעלות שיר טזו אומר ריב.לאומר
 כיבו כתיב מצינו בביר ר'( )סי' 108(. )צד במהרו הובא ובן י"א, אות פע.רבב"ר
 לא סימון בר ]יהודה[ ר' בשם ביכ" ר' אמר כן לא אתמהא, מלאכתו מכלשבת
 וכן ע"נ(, )" הפירס ביקוט' הונא וכן נו', עולמו את הקב"ה ביא ביגיעה ולאבעמל
 פיי נבזר יהוא להפררס, ונוון שלמה, רבינו בשם המדרש המא קנסו ס" 'טנה'לבעל
 במר לנכון והונא סימון נר יהודה ר' וצ,ל סימון, בש"י ברב" ר' הגי' ולפנינו ט',אות
 צריק אבי יגיל ניל כתיב יצהק, תולדות ואלה בפרשת בנ"ר מצינו )שם( ב', אותפ"נ
 בלקוטי הובא וכן כו', צדיק בן לו שנולד בזמן לאב הוא גילה בו, ישמח חכםויולד
 תולדות ריש נביר הוא ז.ל, שלמה יבינו בשם קכיו ס., ובשבה,ל ע"ג(, )"הפירס
 עם שנכנס העיר, פני את 1יהן בכ.ר מצינו )שם( לפגינו, נמצא לא שהביאוהליטון
 ובשבואל עינ(, )י' הפ-דס בלקוטי הובא וכן כו', 'ום מבעוד תחומין וקבע חמה,דמדומי

 דלא בקרא בב"ר נ'ה( )ס" ז'. אות פ"א במר והוא שלמה; רבינו בשם קכ.1סי'
 ציד( )סי' ח', אות . פצ"ח בב"ר הוא כו'; בייושלים מצאו יוחסין מגילת מיהודה, שבםיסוי
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