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 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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 ח'ב בהאורה וכיה נחלים נבי על בשר כרילפינן רע"נ( )מי' גחלים גבי עלכשר

 י'נ סי' לעיל עיין מאתנו הנאבד ספר הוא כ"י, ובאךה א'.סי'
 : גחלים גני על בשרספר

 בענ.ן לדברי, סייג מצאתי הזהיר ספי של פסוקות ונהלכות כיד( )סי' הזהירסטר
 רבינו ואף ש.א( )סי' ק"ן, סי' שצה"ל בעל כן הביא וכןהפפרת,

 בספר אחא דרם בשאילתות ראיה ומראה וכו' נט בלא פופרה נ"ע מרומיקלונימוס
  הות הספר  הגהיר, ובמפר צ"ל לדעתי כוי, מצאתי ולא הזהיר בספר עיינתי ואניהזהיר,
 על הערות כתנתי ואני הערות, עם פייימאן טאיי ישיאל טוה' הרה"ג עיי לאוריצא
 ועיין ראשונה, מהברת עשירית שנה הלבנון במכיע המבאר הרב רברי ועלהספר

 : מ"ר דף פעליםרב
 מות אחרי בויהי שמפטירין גדולות בהלכות מצאתי ואני מה( )סי' גדולותהלכות

  456( )צר ת"ח סי' במחויו ע4א(אוכן )כ' המרדם בעקופי וכהמשה,
 אחרי ויהי מיהושע פסוקים נ' תהלה ויקרא גדולות בהלכות פסק גאון יהודאי ורבהובא
 ועיין שלמה, ויעמד ואחיכ יום, של עמינו לשם משה אל דברתי כאשר עד nWbטות
 שבהלכות ואעיפ לים( )סי' לפנינו, בבה'ג מצאתי ולא למחי, דיה ע"א ל"א טנילהתוש

 חזינא כתב פאסי יצחק רבינו נם כף אחרונה בהנחה שתים סברך שה מפורשנדולות
 בהלכות נ'( )ס" אחרונה, בהנהה שתים מביך שח דאמר גרועות בהלכותפעותא
 נ"נ( )סי' מזוזה. ה' ריש בבה'נ הוא לקבוע, מברך מזוזה לקבוע הבא אומרנדולות
 בהלכות מצאתי יקר אני אבל קנ'ח( )ס" תורה, דברי על אקנח מברך גדולותובדינות
 יאכל שלא בשבת ולמעלה שעות משש ת"ב לסעודת להפסיק שחייב בפירושגדולות
 נדולות הלכות רל'ג( )סי' ע,א(. )י'ה הפררם בלקוטי הוא וכן יין, ישתה ולאבשר

 רם'ה( לסי' טריפות. בענין נדולות, בהלכות כתוב מצאתי רם( )סי' פסוקות,והלכות
 ס" בהאורה והוא האורה מספר )הוא גאון יהודאי רב ממר פסוקות נדולותבחלכות
 אבלים הלכות רצ,א( )סי' אבלים, בענין נדולות, מהלכות העתקתי ר'צ( )סי'ק"ג(.

 ; 234( )צר רע'ד סי' במחזוו וניה אבל, ה' בבהיג והוא גדולות, טהלכות 547מהלכות.
 ושמחה, ברני להפטיר שצקיך פסוקות בהלכות ומציגו "פ( )סי' פסוקותהלכות

 וכל הגאונים ותשובות פסוקות והלכות נדולות הלכות רל'נ()סי'
 , אוטראחד

 ואל הוא גדול טעות וסיים קטועות, בהלכות שכתוב ומה נזח( )סי' קטועותהלכות
 , כו' קפועות בהלכותתטעו

 שמואל רב אמר יהודה איר השכם בספר מצאתי אני אבל ר"ה( )סי' השמםמפר
 כיא דף בסבוא טוב נלקח ועיין כו'. ילסיטן סימן נין הטבוןהחליד

 דברי נם הבאתי שם ג' ובאות השכם, ס' את הזכירו אשר המחברים הבאתי כיחהערה
 בששה בראשית מעשה נברא למה יצירה בטפר נטצא הובא די( )סי' יצירהטפר יהפרדס

 וכן רעתי, בסדור הובא וכן רעיב( )י' הפרדס בלקופי וכיה כו',ימים
 1 יצירה ספר כיה סי' לעיל ועיין 108( )צדבמהחו

 שאינו מישראל אחד שכל תני הכי, גרסינן ישראל דאיץ ובגמרא ה'( )סי'יושלטי
 אדם לך אין וצ,ל  ברכות סוף ירושלמי עיין יום, בכל ברכות מאהעושה

 רע'נ סדר מן ונובע 3( )צד במחוט וכזה יום, בכל מצות מאה עורצה שאינומישראל
 אדם לך אין מאיד ר' בשם תניא הכי נרסינן ישראל דארץ ובגמרא עזא( איעדף
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 ביכויו ובירושלטי הביא א' טיי ובשבהיל יום, בכל מצות מאה עושה שאינומישראל
 להם תקן מיטה ירושלמי כ'( סי' )סוף רש... סדור מתחיל כן כי וראית. כו',גרם"נן
SN-W~Sהוא כו', ובחוה"מ חדש.ס וברא,צי טובים וב'מ.ם בשבתות בתו-ה קורין שיהו 
 אמרי כ'פ( )סי' 158(, )צד קמיה ס.' נמהו'ו הובא וכן ה'א, פיר מגילהבירושלמי
 ובילקוט פיה, ברכות הי מבהזג נובע כו', חנה בתפלת עשרה שמינה דמשתכח'ןכמערבא
 הזה המאמי מביא שכיו סי' תפנה ה' וה-וקח ייסדנו, נשם זה מיבא פי ימזשמואל
 נמצא ולא ירו'טלכד, בשם זה טוכא י' סי' תפלה ה' האשבול ובס' ויכולו, מררשבשם

 שהוא חשב במערבא אמר.נן נאמי ושם בבה.ג ראה כי יען רק לפתנו,בירושלמי
 ואמרו ע"א( ט'ז דף לוט, )סי' לב, י' דף טוב לקח למדריט מבוא עייןבירושלמי,
 ע"ב(. נ'ג )דף היי פ'ב סוכה בירושלמי הוא כו', תדורו אלא תשבו איןבירושלמי

 לידיה אחא לא והוא עלוהי ומביך פילנא דנסיב דהדין אסיה הדא ע"ב( ט'ז דף)שם
 שלא בשכמ~ו לימי וצריך הנילאי בר תנהום א-ר תנ"נות זימנא עלוה. מברךהדר
 הגי' ולפנינו ע"א( י' )רף היא פיו ברכות בירושלמי הוא לבטלה, שמ.ם שםיוציא
 צ,ל בפרדס שהובא הגי' ולם' יודן, בר תנהום א.ר הגי' גם עוגולא, דנסב אהן אמרההדא
 כו' צנון שנטל זה והב.א הירושלמי gy הא' הובא שם ובפררם צנון, שפי'פוגלא
 זיפאמיר דפוס ב.רושלמ' וראיתי עיגולא, במקום פונלא לפנינו בזרושלמי לתקן ישלכן
 במראההפנים, גם וע"ש עינולא הני' הביא משה בעלפני והרב פוגלא דנסב אהןהגי'
 כיצד ירושלמי הנזול בלולב ומפורש מ"ב()סי'

 מברכיי
 על אקטו באיי חנוכה נר על

 מצות על הגי' ולפנינו ע,ב( נ'ג )דף היד פ"נ סוכה בירושלם. הוא חנוכה, נרהדלקת
 מברך  מוווה קובע כשהוא ירושלמי ב-כות בטם' מפורש נ'( )ס" חנוכה, נרהדלקת

L/pהובא הבזגזג שהביא כמו הוא ובפוסקים ברכות, סוף בירושלמי הוא מזוזה, מצות 
 סי' תשובה ובשערי הזז פזה ובהאמנ"ם ובהרי.ף עקב פרשת ובשאייתית שם.בפירם
 בשם אבין בר יוסי ר, מז( )סי' מזוזה, לקבוע לביך כתנוקנ.ז

 ריביי
 שבע אומר

 בירושלמי הוא מרושלמה צרקך מ'טפטי על הללחיך ביום שנע 'סם על הללו,ברכות
 בירושלמי בכלאים אסור אין בפ' כלאים במס' ניח( )ס" עינ(, ג' )דף ה"ה פ"אביכות
 מיהודה דאיהו מיניה לעייל ליה מותיב אנא להבא נלותא ריש הונא רב סליקאי

 )דף ה'ב פ'ם כלאים בירושלמ' הוא נוקבתא, מן ואנא דכריא מן דהוא מבנימיןואנא
 עביר אנא גש בר לי דאמי מה כל בירושלמי התם גימינן דהכי )שם( ע"נ(.ע"ב
 שם, כלאים בירושלמי הוא ומנוניה, גרמי דשרון לזקני בתירה זקני שעשו ממחחוץ
 יש נם עצמן, שסלקו גרמון, דשרון ומי' שם בירושלמי שהוא כמו דשיון לתקןוייט
 אמר נרסינן אחרון בפרק בירושלמי ובתענית )שם( מנשיאותיה, גרמי דשיוןלתקן

 ירושלמי )שם( פ.ד. תענית בירושלמ' הוא כו', בירושלים מצא 'r'c~l מגילת לויר'
 אמר זעירא ר' בהודייה, הציבור שליח עם שוחין הכל שאול בן הלפתא ר'תנא
 מיישא ר' ניט( )סי' ע"ג(, גי )רף פ"א ברכות בירושלמי הוא במודים,ובלבד
 עונה אתא כנישתא, אלין מן כחרא אבלין יתבין הוו יצחק ר' בר שמואלור'

 והוא ירושלמי, הציון חסר כו'. ]מצלייא[ )בצלייה( יצחק בר שמואל ר' וקםרצלותא,
 רב הג" מיישא ר' במקום שם ובירושלמי עיר(, ה' )דף פ'ב סוף בינותבירושלמי

 מילתא והא צ'( )ם.' מיישא, ר' הגי' ע"א( ג' )דף פ"א שבת בירושלמי אבליסא,
 הן בעיה זריקא נרסינן והכי מברכין רכיצר מערבא . רבני רביכות בגמראמיפרשא
 הוא כו'. תניינות זמן עלוי מבהכי מהו מיניה נמל והוא עלוהי ומברך תורמסאדנסיב

 והא )שם( בעי, זעירא רבי אמר זריקו ולפנינו ע"א(, י' עדף פ'1 ברכותבירושלמי
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 סוכה חנינא תמן נים'נן והכי מערבא דפני מנרכין רכיצר בגמרא נמי מפישאמילתא
 סוכה במס' נמי ואתמי שסיים ומה ע'ר(, י' )דף פיו ברכות בירושלמי הואשבעה.
 דא-ן ובגס-א ק"ג( )ם" ע"נ(, רד )רף סובה לירושלמ' הכוונה ברוכתא,כתב

 כו/ והקישן רעפים ב' הראשון לארם הקאה לו זימן במו'ש לוי א"ר מתניישראל

 שינויים, בקצת ה.ה פיה ברכות בירושלמ' והוא לד(, )י"א הם-דם בעקומי הואוכן
 על בא כאלו בע"פ מצה והאוכל קכ"מ( )סי' 120(. )צר קנ.ר סי' במח,וו גםוהובא
 והוא 260(, )צד במה,וו וכיה ולוקת צ,ל 'רושלמ'. בתלמוד וילקה חמיו בביתארוסתו

 שנו שכך קל,נ( )מיי בירושלמי. ליתא .ו"וקה' והמלה היא פע,פ פסחיםבירושלמי
 היא משכר. המזון שלאחי משכר אינו המזון שבתוך יין ישיאל שכאיץרבותינו
 והובא פסחי הי רשיי בסרור הובא וכן שד(, ל.ג )דף ה'ח פ" פסה'םבירושלמ'
 הם" בסוף קליד( )סי' ירושלמי, כיה בסיי לעיל ע"ן 286(י )צר ע"נ סי'במח,וו
 האורהי ממפר הוא שם ובפררם במקל, היה  שכך צ"ל  בסקוסי  היה שכךירושלמ'
 במקלי כתובים היו שנך שאה"ב עדש דציך  ירויטלמי  הובא צי' סיי כ"י  האורהובסי
 וין. מי הערה הפל. סי' בהאורה שהעירותי מה ועיין בירושלמיי לפנינו נמצאולא
 מ"ט, סין האורה מס' הוא ההלל. את עליו גומרין המישי ת"ר ירושלמי קל'ז()ם"

 הכמים אמרו שלא קל"ח( )ס" די, הערה פ,ט ס'י האורה לספר שלי בהערותועיין
 ישתכי שלא כדי ירושלמי בתלמוד חכמים ופירשו לרביעי שלישי בין אלאלשתות
 ק"ז פסחים ותום' פרשנים והונא ה"1, פעים בירושלמי הוא ההלל, באומרו יביןולא
 שמתענין ארם בני יש קרה( )סי' 283(, )צר ס'ז סי' במה"וו והובא רביעי, ד"הע'ב
 אין ובלילה בוק- עד שמתענין ויש פיסוק, בלי ולילה יום ועשירי תשיעי ימיםשני

 הוא ע"ג( )'"ז הפירס בלקוטי הובא וכן ירושלמי, בתלמוד ראיה נמצאנו[ כיאוכלין,
 לוי רב' וכו' ועשירי תשיעי ציים רישל ע.ג( סיט )דף ה,ט פיד תעניתבירושלמ'

 תזיין רבא לצומא השין תמן היא פ"א הלה ובירושלמי כוי, עשירי ולילי תשיעיציים
 )ס" הכיפויים, יום ממחרת מתענין שהיו והכוונה היד, פ"א י"ה בירושלמ' וכןיומין,
 ם'טבעה המרא שתי דלא דירן נשי הני מר אמר ירושלמי, בתלמור נמצא וכךק"מ(
 דפוס ע"ד ס"ז )רף ס'ב סי ת"ב ה' בכלבו הירושלמי הובא וכן ת"ב. עד בתמוזעשר

 זעירא א'ך הנ" ולפנ.נו ה.1, פ"א ותענית היא פיר פסחים בירושלמי והואוויניציא(,
 השתות מ"ט שתיה אבן פסקה שבו מנהג, עליל דאב מן למשת'יא דלא דנהנונשייא
 העדה קיבן בעל שכתב מה ועיין לפנינו, נמצא לא הפרדס שהביא והגי'יהרסון,
 אנודרהם ועיין הירושלמי, הביא תקפא ס.' ארח והטור שם, במסחים קיבןבשירי
 רל'ג ס.' תענית( מס' )בסוף ת"ב ה' במרדכי ועיין האי. רב בשם הירושלמישהביא
  וה,טיאנו אומרים קסזו( 3סי' כו:  חמרא למשתי  גורמים ויש  והביא הירושלמישהביא
 הוא והיטיאנו. לומר צריך אומר ששמואל בהרואה בירושלמ' שהלכה ויו.כבי'ה

 )צר 'טכ'א ס" במה.וו וכיה ר"ה, ה' רשיי בסדור וכיה ה"ג, ם פ' ברכותבירושלמי
 בהיל זימנא חרא שופרא קל שטנא שמע כר בירושלמי וניסינן קע"א( )סי'360(,
 ערך בערוך הובא וכן כדי, ד"ה ע"נ ט'ז ר"ה בתוס' הירושלמי הונא כן כו', בהילולא
 איננו כי הבאתי 570( )צד ראשונה שנה הנרמל ועיין בירושלמ', לפנית וליתא ב',ערב

 סי' י"ה ה' ארה במור וכן העיוך, בשם רם"ט סי' ר"ה ה' באוז והובאבירושלמי
 ז"ל קאהוט דר' הגדול הרב בהערות ועיין בירושלמי, איתא והכ' שם הביא והמיתקם'ה
 רה בחי' וריטנ'א היין הניא הערוך בשם הירושלמ' כי שהביא שם, השלםבערוך
 זצ"ל הגאונים בדברי מצאתי ל"א סי' סוף בשבהזל הונא וכן ר"ה, ה' האבודרהםגם
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 דף קע'א )ס" כו', בה'ל ולא בה'ל הדא זמנא שיפויא קל שטן שמע כי בירושלמידנרמינן
 מוסב ואילי מצאת', לא תקיעות בעמן עשרה, למתהו. להון מיבע' בירושלמי, כדאמר שב4ל'נ

 בש-ר אחא ר' ירושלמי קע'ג( )ס" קולות. מאה עד קצבה להם יש שהתקיעותלמעלה
 בירושלמי הוא לפגיך, 'שראל עמך צורכי ותובע התינה לפני עומד צבור ששליח כלאבא
 פנהם ר' שלאדויו המאמר גם אסא, ניט'ר הג.' ולפנינו ע"ב(, ה' )דף ה.ד מ"רברכות
 ברכות אלו ב'רושלמי מפ-ש קע,ד( )ס" שם, בירושלמי הוא יוחנן ור' לויור'

 ביכות בייו'טלמי הוא כו'. מ'רישלמ. הטעם ביארנו נאשר 'סם עור כו', בהןשמקצרין
 התחיל הזקן הלל את בתירה כני כשמנו 'רושלמי קע.ה( )ס" ע"ב(, ג' )דףפ"א
 ע"א(. )ל.ג היא פ'ו ססח'ם נורושלמי הוא כו', שוה ומנדרה והומר ומקל מהקש להןדרש
 שלהם וטעם בסוכה, אכלו ביום ולמהר לסוכה הנן ואכלו בנית קד'טו שמיני בליל קפזם()ם"

 עיין ~טמע, פסיקתא ובן ט', יום דה'.נו האהרון יום מליל מטפר ייו'טלמ'מתלמוד
 וריטמתי הפררת, דנר' הכאת. cet1 ס'נ הערה עצית השטינ' ביום פסקא דר.כפשקהא

 וריתוק וההד המר אזה- רישל 'רו'טלמי ירט( )ס" קושט'. דפוס עפ.י עזב מיהדף
 נצ.ל והמי נתונין, אמפס והמר קונדיטון, ההד מפרש היה סימון ר' נסך, יין שום בואין

 והמפות מאונש המאמר ע-א(, סוף י-ו )רף קושמ' ברפוס הוא וכן מבושל הסרוהמתוק[
 כוכב סימן הציג ווארשוי דפוס והמו"ל אפסנת'ן, אחת מלה וצ.ל נפרדו נתונ'ןאטפס
 זשס ע.ג( מיה )דף היד מ.ה תיומות בירושלמי והוא הכוונה. ממנו נעלם כילהורות
 משום ולא ניל:' משום בו א.ן והמתוק והמר ההד ריב'ל ב'טם נחמן נר יצחק י'איתא

 י2הוא כמו פסנת'נ,[ נציל פסנתונן והמר קונדימון, ההד ממיש 'מון ס ר' נסך.יין
 ע"א( )מ"א ה"נ פ'ג ע"ז בירושלמי גם ונשנה סבשלא, הס-א והמתוק זיטאמ'ר,נדפים
 'ונ'ת והמלה אפס'נהון, מר ע"א ל' עיז נננלי הני' נכונה אבל פס.נתטוון, הג"ושם

 וה'-ושלמי רע.ד* )ם" אפסנהין, ערך ע-וך עין )ווערמומוו"ן( absintiumורומית
 נמצא אנה ממג. a~yJ "טר"ל. קדש שנאמי אשה, זה תגע, לא קודיט בכלאומר
 המאמר מקום לו נידע אול' ראיני מה-,נ הררנ 'ד'ר' את ושאלתי בירושלמיזה

 רם'ה( )ס" 33(. )צד תרן פראנקפוו-ם נדה במס' בברייתא הוא כ' ל'והש"ב
 נ' כ'טיעוי תיבה בראש 'טהניח כל פתוחה פ-שה איזהו רמג.לה בפיקונירויטלמ.

 שימה בראש מניה היה אם שצמע ונירויטימי שיטה, בסיף שהניה כל וסתומהאותיות

 בטם' ועפן הזה, כליטין CW אין אבל מ"א מנילה בירושלם. עיין סתומה. זוהרי

 בסוף )נ"קומ'ם מום-'ס, מס' בסיף ס'ללעי הר. הרה.ה ובהערות פ"א סוףסופרים
 מהורי? כך החודש, לפרשת קורם טעם מה ארומה פיה ושיטאלתם עיג( נ.טהפררס
 שתקרם הוא ברין אמי חנינא ברני אהא ר' נשם לוי ר. ירוי2ימית מגילהבמס'
 ב"ר יצחק מרבינו תשובה והוא כיה, סי' מטמונים WD~1 הוא כן כוי, למרההחדש

 לוי ר' ולפנינו ע'ב(, ע"ר )דף ה.ו פ-נ מנילה בירושלמ' והוא רש..[, של ]רבויהורה
 1 חנינה בר המא ר'בשם

 של ברייהו חנוכת שבעה לדוד הכית חנוכת שיר מזמור ובמדרש קצ.ה( )סי'כנדרש
 203(, )צד רל'מ ס" ומחי.ו הנוכה, של שהרית סדר ריט.י בסדיר וכיה כו',עולס

 והנוסהא הם, חנוכת 'טבע הם, הנוכת כמה דהנוכה פסקא פ"נ רכת' נססיקהאהוא

מ'2ונ"
 עת שקויין אהד נמריש רבי מצא עינ( נ"ט הפ-דם בסוף )בלקומים קצת,

 כן כ' שמואל, למררה הכוונה כו', והתן ונשיא חכם מכפ-'ן שלשה תניא לה'לעשות
 במדרש והוא התהלתם. שם על נק-או מרישים והיבה לה לע'טות עת המדרשמתחיל
 והמאמר נ'. אות ה' סי' שמואל למדרש במבוא שהעירותי כמו א', אות מ"1שמואל
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 שמואל, סמר מדרש באגדת מצינו וז"ל ג' ל'1 לביאשית בם" נם רשי הביאהזה
 : כו' עונותיהם להם מוחליםשלשה

 דורש תהלים ובמררש ע"א( סי דף די )מיי טוב( שוחר )מחרש תהליםמהרש
 ובמשכנות שלום בנוה עמי וישב זהמקרא

 יזכה השבת ששמיו עמי ואומימכפח'ם,
 ו

 הפרדס כלקומי וכ'ה שלום, בנוה לישב
 לא אבל להמרדס, וכוון ז"ל, שלמה רבינו בשם קכיו סי' ביטבה.ל והונא ע"נ()יי

 בן הובא וכן הפירס רביי את הביא ט'1 סי' פ"י ב.ר זהרד.ל תהלים במדרשמצאתי
 צ.ב מזמור תהלים ובמדרש ב"ה סי' לעיל עיין שבת, של שהרית סדר רשייבסדור
 האחר שיאמר נדי טוב שוחר במדרש מצינו קל"ב( )סי' אחה באופן נדרש ה'אות

 רש"' בסרור הובא וכן נ' אות קי"נ מזמיר בשי'ט הוא טוב, כי לה' הודו הס'לחנירו
 וכן מיה, סי' ח"ב ובהאורה 284(, )צד במחום הובא וכן מה( מי' לעיל )עיין פסחה'

 : טוב שחר ערך כ'ב סי' לעיל ועיין לזם, כו' והיתי באיסורהוא
 שוחטים היו הקהל כל וכי קהל, כל אותו ושחטו במנילתא דתנינן מ"א( )סי'מטילתא

 מסכתא בא במכילתא הוא כמותו, אדם של שלוחו לעשות אלאאותו
 : ה' פריצהרפסחא

 : האם מן לאחיו מטמאין שאין בספרי רווחת והלכתא י'צ( )סי'ספרי
 מכאן תמאס, אל בני ה' מוסר קרא האי רריש סופיים במס' פיז( )סי' סופריםמסי

 הוא ע"נ(, )י'ם הפררם בלקוט' וטה כוי הברית באלות פוסקיןשאין
 הוקם בניסן באחר פומיים במס' שנינו -ז( )ס" ע"ש, "ב פיק ריש סופריםבמס'

 222( )צד בטהו'ו הובא וכן כו', קרבנם נשיאים הקרינו בו עשר בשניםהמשכן
 רב.נו את יצחק ר' שאל סופרים במס' ואשכחת כיה( )סי' פכ"א, סופרים במס'והוא
 רפיה( )סי' הי"א, פ'כ סופיים במס' הוא כו', בשנת להיות שהל טבת ר"ה נפהאיצחק
 אותיות ג' כשיעור תיבה בראש שהניח כל פתוחה פרשה איזה סופרים במס'ותניא

 : מ"א סוף סומרים נמס' הואכו',
 להחליף שלא ונמרו נמנו כהנא רב שמיסק הפטרות שאותן לס. נ,( )סי'פסיקתא

 א-ק נו'ע שנסדר כהנא דרב להפסיקתא בזה והכוונה התן, 'צלבהפטרה
 נמצא כהנא לרב הפסיקתא יחום ב' סי' להפמיקתא במבוא העירותי וכברשדיש,
 הכתובה רשיי של -בותיו בזמן שהי' משה בר משולם רבינו בתשובתראשונה
 סי' הוא ווארשוי ונדפוס קושט' בדפוס הוא ע"ד ס' )דף לרש" "גדול בם-דםראשונה
 וז' דפורענותא ג' מפני שנדהית חתן הפטית לענין נחמי' ר' לאחיו שהשיב"מ(

 לההלימם שלא וגמרו נמנו כהנא רב שפסק הפטית שאותן לפי ; וז"ל וכתברנחמתא,
 שצ'ב ס" מועדים קר.את ה' זרוע כאור כולה מצאתי 11 ותשובה ע"נ, אחיתבהסטרה
 זקני ישבו שעברה[ בשבת נבפירם שעברה בשנה אשתקד וז"ל תסיד, ס" ר"חובהלכות
 באב ומטת באלול שאומיים המטואות להחליף שלא ונמרו נסו ברבר ונתחשבוקהלנו
 פיד במררכי ומשולש עכ.ל. כהנא רב ופסקה הואיל התן, של הפטרה באותהואילך
 הואיל שדש אריק נרע הפטרת לדחות שלא כו', משולם רבינו כתב וז"לדמנילה
 ומה לך עשיתי מה עמ' בפסיקתא כדאמרו קע"א( )ם" עכ.ל. כהנא -בופסקה
 פסקא דר"כ בפסיקתא הוא כו', לכם נתתי ק-ש של פרשת לי ענה בי ענההלאיתיך

 קם'ד רמז מלכים בילקוט והובא הפידם, דברי והבאתי ע"א הערה זע,ש כשב. אושור
 אכלו ביום ולמהר לסוכה חוץ ואכלו בנית קדשו קפיט( )סי' רבתי, פס'קתאבשם
 ט'ג בהערה עצ-ת השמיני ביום פסקא דר'נ פסיקתא עיין שטמע, פסיקתא וכןבסוכה,
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 ראיה ומביא )שם( ע"ש, קושם' דפוס עם'י ע"ג מיה דף הפריס את הבאתיושם
 כל והשלם ובפסיקתא )קצ.ה( )סי' המל. נהערה שם בפסיקתא עייןמהפסיקתא,
 מלאכת נגמרה בכסליו במה חנינא א"ר עלינו מהשגותיך עמקו מאר אמרינןהמלאכה
 של שה-ית בסדר רש" בסרור נם כ'ה כו', בניסן אהד עד מקופל נע'טההמיטכן
 המלאכה כל ותשלם פסקא פ.ו ברבתי והוא 203( )צד רל'ם סי' ובמהויוהנוכה,

 ! ה'אות

 להסתכל שמצוה הורקנס בן אליעזר דר' בפיקי ורא.ת. קי"א( )סי' אליעזר דר'פרקי
 בפדרא והוא ע"ב(, )"א הפיס בלקומי הוא ובן כו',בצפרניו

 שכתוב אע"פ המים על ולא הפת על ולא היין על אלא מבדילין אין קי.ב( )סי'פ'כ.

במרי
 ומקרב יין של כום מב.א מבריל כיצד אמר מיינא ר' הורקנוס בן אליעזר דר'

 במחרו הונא וכן ע"ב(, )י"א הפרדס בלקומי הוא וכן כו', יין לו ואין כו', לאור'דו
 מ.ישאן, ר' הם-דם ובלקוטי מייננו, ר' הני' בפרדס נאון, ר'ע מסדר ולקוח 118(,)צד

 קמ'ז( )ס" רצד. סי' או'ה בטור ועין מנא, ר' מכ בפדר'א ולפנינו מונא, ר'ובמחוא

 הפ-דם בלקוטי וכיה בצפיניו, להסתכל שמצוה הירקנם בן אלעזר דר' בפרקיורא,ת'
 האיך המיה ואס קע.ה( )ס" ק"א, סי' מהפרדס שהבאתי מה לעיל עיין ע"ד(,)י"א
 ר' ששנה סמה וראה בוא שבתה, ממכון ולבנה מטקומה, המה מוציא לומרתקנו

 כפויות קערות שני כמין עשויין לערפל ענן בין נתונה הלבנה מדור בפרקיואליעזר
 שם והראל שניהם, מבין יוצא והוא וצ'ל פ'1 בפדריא הוא שניהן, בין זו גב עלזו

 , הפרדם דביי את הביא סיםבאות
 דוכתא הבכל משום כרבא הלבא אהאי ריב ביטאילהות ופסקינן יעיד( )סי'שאילתות

 בארה הוא וכן כאביי, שהלכה קנ'ם מזע'ל חתן ניבא הלנה ורבאאביי
 תזריע פ' שאילתות ועיין 612, צר ובמחרו א', ס" ח'א בהאגרה הוא וכן שזו,ס"
 הששא ואין גט בלא פוטרה נ"ע מרומי קלונימום רבינו ואף ש"א( )סי' פיו,סי'

 : אחא דרב בשאלתות ראיה ומראה הקידושיןבאותן
 רנ'ח( )סי' זצ"ל, גאון האי רב של שערים רמז( )סי' גאון האי רב שלשערים

 ' י"ג סי' לעיל עיין בשערים. מצאאחימלך
 שהברכות במקום בתוספתא יסוד לה מצינו לא ההלל וברכת מיד( )סי'תוספתא

 בתוספתא פירשוה לא ברכה של טבעה העומר ספירת מיה( )סי'מבועות,
 ניב( )סי' בתוספתא, ברנתו טבע אין הבן ופדיון נ"א( )סי' הברכות, שאר בלעם

 כרתניא קעיא( )ם" כו'. הפסח הזבח על מנרכין כיצר מסחים תוססות בשילהידתניא
 בירושלמי מפורש קע"נ( )סי' כו', תקיעות שש שלש על שלש תקיעות סררבתוספתא

 , להא-'ך רופאי אין לקצר לקצר רשאי אינו להאריך שאמרו מקוםובתוספתא
 נאוני שני של תמורה מסכתא ורשום הזאת, המסכתא הובא ח'( )סי' תמורה.כמסכתא

 ונקיא פז. נלי ותמורת ~הב יערכנה לא עקיבא ור' ישמעאל רביעולם
 מב( )דף פעלים רב בספרו ז"ל מוו'לנא הגר"א בז אברהם ר' והרה"נ תמורה, מדרשנ'כ
 יש בעולם שנברא מה מכל מדבר עקיבא, ור' 'שמעאל ר' חברו תמורה מדרשהביא
 דוד  מא' הג' של ממרים קבוצת ברשימת ב" ונמצא ב"ה מהש" חוץ תמורה,לו

 אביהם רי ]הוא הרואה אברהם ר' שחבר הבא עולם חיי בס' ומובא ז"ל,אפנהיים
 יריעות ונמהנרת' עכ.ל, בל'וורנו הנהולים שם נסמר ונדפם רי'נ בשנתאבולאפיא[

 ברא'טית אגרת בסוף נ'כ ונדפם במעות, הוא ר"ג השנה פיס העירות' 27 צדשלמה
 ובס' היא, המדרש בבית נדפס ואח.כ תקס"ב(, )ווילנא הנ"ל אברהם ר' הרבשהו"ל
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 הנויים שאר אח-.הם תניו אדויים והכט'ם הביא 25 צד לאור שהוצאת' צוןשער'
 קומה ושיעוי בהיר וספד חטויה ומדרש תלים ומדרש הז.ה ומדרש פסיקתאבני,
 עיין מהטאיר', נובעים ורמיו תכלות.ופרקי

 כשע-

 ומכלמנעלם שכינ, הערה ew ציון
 וו הנוסחאות להשיות ויש הפךדס. בס' נרפס כי 118 צד נד'פ נספ-ו מצונץגם

 : זומול
 בתורת במים שחבוא ער נהרייתה בנדתה מתהיה דמרבינן יע"ב( )ס" בהנ.םתורת

 תוית פעיך 'יג סי' לעיל ועי.ן אי, סי' חיב בהאורה הוא וכןכהנ.ם,
 :כהניס

 המררם ביקומ' וכ.ה נתיב. מצאתי יש'בית רא'ט' בתשובות קעיח( )סי'תשובות
 כהשוכות נם ומצאתי )שם( הנאונים. ת'טובות והרי רלזנ( )סי' ע"ג(,)י'ב

 בתשובות שיזנ( )סי' כו', כנתא על נזר נאון יהודאי רב שמר ישיבה ראש שלשאילות
 : ארצות שאר וכ.ש נזלות ולא בכבל קנסות דיני דנין ראין כתוב מצאתישאילות
 הרבה עור נמצא'ם אבל הפיחס, בספי המובאים והמסיים הסופרים שמותהנאהי
 בחסדו הי 'חייני ואם המקור, עליהם נרשמים לא אשר מהנאונים הנובעיםמאמי'ס
 נפלו איצר היטניאות האתקן הטקורות, כל על אעיר הפרדס, נם לאיר להוציאהנרול
 בפעם הטחל הוסיף אשר ההיממות המפר נגוף אביא לא כי מובן ומאליובהספר,
 קושפאנמינא בדפוסראשונה

 מספ-
 אג' אשר האויה מפ- בגוף מובאים הם כי האורה,

 להוד, האייה ס' כי בסם-, ספר מערבין ואין לאור,מוציא
 ואשתדל להוד, הס-דם וספ-

 : אמן לי יעזור וה' הנחסר, את ולהוסיף הנוסחאות להשוות המרדם, מספר הבזי נםלהשינ
 את פעם'ם הרבה הניא הלקט 'צבל' בעל הרב כי הבאתי ל"א בס.' לעיללך(.

 אמרתי הפרדת לס' וכוון זצ.ל, שימה רבינו בשם מצאתי הביא מקומות וגהרנההפרדם,
 רומי בעיר הי ז"ל הרופא אביהם בי'  צרקיה רבינו ההם, המקומות מכל רשימהליחן
 היום עד ועבר השיטי,  לאלף הראשונה  המאה בתהלת הלקפ שבלי  מפיו את הביושם
 מגאונים ומנהנים דינים לאספה אסף הזה במפר שנה.  וחמייים מאוח ששערך

 ובהקרמה ז"ל, מיש'י ופירושים ד'נ'ם הביא נם להתפאר, ידיו מעשה ומהםוקדמונים,
 הגאונים שמות הבאתי תרמיז( )ווילנא השלם הלקט שנל' הספר בראש שמת.אשר
 בכתיבים(, היום עד נשאר )אשר בה.נ, גס בתא הטונאים הקדמהיס ישראלונדולי
 כי הכאתי ט'( )דף יט' ובאות בו. המובאים הספרים שמות נם הערות, עם א"ב סדרעל
 בפ-ופרוט הבאת. ולא פעמים והמ.שים מאה עיך הביא )רש".( ז"ל שלמה רבינואת

 ראיתי הלום אגל מקומות, איזה על העירוהי קפ.א בהערה שם רק שהביאו,הטקומות
 לפעמ.ם כהנ 1'ל שלמה רבינו את הניא כא'טר הלקח שנלי בעל כי רואי,אהיי

 מצאתי הניא וכאשר זציל. 'צלמה רנ'גו ,פי' ולפעמים זצ'ל', שלמה רבינו בשם.מצאתי
 שמצא הכוונה רק ס'צמו, מפר נארה מובא 'טמצא הכוונה אין זצ"ל, שלמה רבינובשם
 שהבאתי כסו שהיבר ,כפרדס מפורש הביא ולפעמים ז.ל, לרש" המיוהב הפררם בספרזה

 כאשר והנה *( מקומות איזה עוד להוסיף ויש קפ'א. הערה הלקם לשבליבהקדמה
. - - - - -

 שלמה רבינו כתב וכן ע.ב, וי דף פ"ו ,ציי הפררם ס' את הביא אשר המקומות הם אלה*(
 ע"בי מ.ר רף קס"א ומי' בפררם, זצ"ל הנאון פירשה כך ע"א( כ"א רף נ' ~סי. שהיבר, בפרדםזצ"ל
 ע"ב פ' רף ר-ה( ~סי' בפרדם, המורה שכתב ומה שם( ~עור שחיבר בפרדם כתב ~צ"ל שלמהורבתו
 בה' בפררם  הטורה ם כחב יפן  ע.ב, פ-ב רף ר"ג יטי'  11"ל. שלטה רבינו שח.בר בפרדםמצאתי
 ומפרש ע-ב( קל"ה רף רפ"ז )סי' בפררמ, ~צ"ל שלמה רביו וכהב ע"ש קל-ה  דף רשו )סי,פחח.
 בפררם. כתב יל שלמה שרביט אע-פ ע.א קעת רף '"נ מי' שטחות זהי זצ"ל, שלטה רביטבטריפ
 בפרדם. נמצאיפ טקים באיזה שרשמתי בטשטוחם תטצאולהלן
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 ת"י ברומי כבי או ה"ה איטי להש'ם, לפירושו כוהתו זציל' שלמה רבינו .פי'הביא
 פעמים רק מקומם, צען לא אולם לראשו, עפרה וענדם פ'יושו על ושקדהמהנר
 אי רשימה אטימות, ב' בזה לתת ואמרתי לבר. המאמר ופעמים המסכתא רקהביא

 קפלנו נמצאים המאמרים אנה זצ"ל, שלמה רבינו בשם מצאת. שהב.אמהמקומות
 ברשיי נמצאים ואנה זצ"ל, שלמה רבינו פי' שהביא מהמקומות ב' וויטימהבפרדס,

 : בתלמודלפנינו
 ! זצ"ל שימה רבעו ב'טם מצאתי שהביא מהמקומות א' רשימהלז(

 יש-אל סלך 'טרוד זצ"ל 'סלטה רנינו ביים ומצאתי ע"א( א' דף א' )ם"]א[
 על, הוקם הנכי ונאום יש' בן דוד נאום שנאמר יום, בכל לניך ביכות המאהיסד
 שהודיעו לפי ליסדם דוד יאה ומה על, מנין ביכות מאה ימור שהקים כתיב. עלהקם
 מה, מפנ* יודעים היו ולא יום, בכל א"צ מאה מ'שיאל מתים שהיו ירושליםאנשי
 : 5( כו' ברכות מאה ותקן הקודש ביום דווי ,טיאהעד

 ועושה אתה נוול גי זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי ע"א( ב' דף ג' )ש']ב[
 נל מחפ ,טל כחרירה נקב בו יה'ה אס הזה הנוד ח.'א בר הגהוטא א.רנפלאות,
 הוי הימנו, יוצא רוחו ואין נקבים ונקבים מהולים עשוי הזה והאדם ממנו, יוצאהרוחו

 : 3( לעשות ומפליא הכמים קבעו כן על נפלאות,ועושה
 ירא אדם יהא לעולם ליסר שלא ה-גיל שלמה ורבינו ע"ב( נ' דף וי )ס"]נ[

 ומתח.לין בנלוי, ולא שמים ירא אדם יהא בסתר וכ' לומר, שתוהין מפני בסתר,שמים
 י ג( העולמים כל רבוןלומר

 למניהם לאחריהן, וברכה לפניהם, ברכה הכטים ותקנו ע"ב( נ' דף זי )ס"]ד[
 : ר( כו' ז.ל שלמה ינית נשם מצאת. וכן כוי, ישתבח ולאחריהן שאמר,ברוך

 שהייה לשון בביתך, השוהין ביתך, יויטבי אשרי ופ" ע"א( ד' דף ו' )סי']ה[
 : ה( זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי זה בקדש, וישנו כמוועיכוב,

 עולם ועד מעתה יה ננרך ואנחנו לומי נהגו לדוד ההלה בסוף )שם(]1[
 הללויה הספר סוף ער לדור שמתהלה לפ' זצ"ל שלמה רבינו בשם ומצאתיהללויה,
 גם ש.הא הזה הפסוק לומר תקנו לפינך לרוד, מתהלה חוץ פירקא, וסוף פירקאריש
 : ו( בו יסעו ולא פ'רקא נסוף הללויהבזה

 ארמי, בלשון וסופו עברי בישון תהילתו והקריש ע"ב( ד' דף ה' )ס"ני[
 עיקר היא ביו"ר הננתב חמ'והר שהשם לפי ?צ"ל שלמה רבית בשם הטעםומצאתי
 יקרא הבא ובעולם לעבורה, המיותר השם הוא כי הוא וקמוץ ארמי בלשוןקריאתו
 אותו מזניר'ן לכן אחד, ושמו אחר ה' יהיה ההוא ביום שנאמר ככתבו,בארמית
 : 1( ארמיתבלשון

 שמצינו למי ונהמתא, תושבהתא זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי )שם(]ח[

 קרח, פ. מככר השפם !ת:חומא פי.ח, בט"ר במדרש הנבא וזה ה'י סי' לרש"י בפרדם הוא כןה(

 הובא !כן גאון. עמרם רב בסדר כן והובא גא!ן' נטרי:א' רב בשם 1, דרשה הביא מ"! סי' ארהוהפזר
 כאימ!ר ב"ה נ( שם. נאין עמרט רב לשון הוא :שתכהו, אמם והסיום בהתחלתו, וויטריבטהזור
 D~-el, לפי:! :מצא !לא סיד פי' ח"ב האזרה !בם' ציצית, דין אחר רשיי !בטרור נ.פ, ס" כ",!היתר

 שאו"ם. בקצת טב"ר המדרש שהביא! ע"ב מי ברבות חום, ועיין גי, אזח פ"א בב.ר היאוהמדרש
 רב':1 את שהביא הלקפ שבל, כשם זה הב"א מ"! סי' ארח ב"י ומרן בפרדס, לפנתו מצאת. לאג(

 הוא !( ב'. סי' בפרדם הוא ה( פ"ה. ברכש !הרא"ש ברי"ף הוא וכן ה', מ" בפררם הוא ר, ז"ל.שלמה
 הוא ח( ברחבה. קצת 8( )צר פ, ס.' !ויפר במחרר ,הובא ה' פי' בפררה הוא 1( ה,. סי'כפרדס
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 אנו וכן נחסה, לעם אלא אסרו לא תהלים במפר דוד שאמו ותשבחות שיחתשנץ
 מש'חך עברך ישי בן דוד שאמר ותשבחות שירות דברי כל על בשבתאוסרים
 : ח( כו' מלכנו לעד שמךישתנא

 שמשל'טין שאותן זצ"ל שלמה ר' בשם מצאתי וכן טיב( ה' דף 5' )ס"]פ[
 לדקל ולא להחמיר ויש למורי נראה לא תורה, ספר בידו ומאחוין לעשרהקפן
 : ע(כו'

 נאון רניאל רב  רתירץ ויל  הגאונים בתשובת  ומצאתי  ע"ב(  ו' דף ש'1 בסי']י[
 כרי תיבות שלש שהן נאמן, מלך אל עליהם והוסיפו בקיש יש תיבות רכזתזצ"ל
 בפרדס זצ"ל שלמה רבינו כתב וכן שבאדם, איברים רמ"ח כננד רמ"ח לעניןשיעלו
 , י(שחיבר

 שלא מצאתי, וצץ שלמה רבינו בשם תזכרו למען להתיז צריך )שם(ניא[
 : י6( כו' שכר לשון דמשמע תשכרו כאומריראה

 יש קיומים "ה מצאתי זצ"ל שלמה רבינו ובשם ע"א( ח' דף פיו )סי'רבן
 "ה שתקנו בשעה .יצגה לאנשי ושלחום ישראל ארץ נשיאי שתקנים יציבבאסת
 : י'נ( תפלה שלברכות

 לפניו, פסיעות נ' לפסוע צריך הקרושה שאומי וכשעה עיא( י' דף כ' )סי'נינ[
 וכמה בחזירה, ידרון בהליכה ידרון כתיב, יררון ידורון, ידורון צבאות מלאכי שםעל
 שלמה רבינו בשם מצאתי זה פסיעות, ג' נהנו וכננרן ישראל, מחנה כננד פרסאותגי

 ינ(:זצ"ל
 יורד צבור שליח אין זצ.ל רבינושלמה בשם מצאתי ע"א( י.ב דף מז )סי'ךד[

 בפני אחד כל שהתפלל הואיל כוי, הקדושה עם אור יוצר ברכת לאמר התיבהלפני
 , יר( כו' עשרה כשהן אבל מעשרה פחות הם אםעצטו

 'ש ניסן בחודש זצ"ל שלמה רבית נשם מצאת. ע"א( פ'1 דף ל' )סי']פו[
 ליפוי שאוסריןמקומות

 : מן( כו' פניהן על
 לקרוא הרגילין מצאתי זצ"ל שלמה רבינו ובשם עיא( ט"ז דף ל"א )סי']טז[

 לעשות אוסר ורבי בהם,  נוחה הכמיס רוה אין תורה, ספר במקום בעשרה חששבספר
  ושאין בגירין  תפור שאינו חכמים  בתיקון  עשוין שאינן  גמור תורה  בספר שאפילוכן,

 ו' )רף הפררם בלקוטי ל:כון הוא וכן באגדה. שטפינו לפי צ"ל  שטצי:ו לפי  וגמלם היי סי,גפורם
 50( )צר פ"א סי, במחויו והובא רצ"הי סי, כ.י באו"ה כן הובא רק לפ:י:ו, בפררט :טצא לא נט(ע-ב(.
 ע"א מ"ח ברכות תום, ועיין רשיי, בשם יכ זה הביא קע-: סי, ב.ב ומהר.ם השבה'לי שהביאגלשון
 הבאתי ושם כ-1, בהערה 1, אות קרושים הקרום ת:חומא ועיין לפגינו, בפררם מצאתי לא '( ולית.ד"ה
 מדרש בשם הביא ע"ג כ"ח דף Qw1 ע-ב(, כ-ר דף פראג )רפוט אבודרהם ועיין השבה.ל, דבריאת
 בזהר ה:דפט רות לסררש וכוון אטת, אלחיטם ה' הש"ץ שחיזר מה הוא תיבות שלש רהשלמתרות
 הקם הראשו:ימ חסידים אמרו ור"ע :חסי' ר, כשרה אמרו שהביא 9( )צד ק"ש ה' בהאשכול וראית.הרש,
 נאמן סלך אל תיבות :י להשמם אומרים ובצרפת רט,ח, להשלים אמת אלהיכם ה' חיור הש"ץשיהא
 בפור הובא וכן היבק'ם, בין ר-ה ע"ב ח"ו תוט'ברכות ועין ם":, מ" סוף בפררם הוא '6( שמע.קוים
 בחזירה, 'ררון בהליכה 'רדון והארש :-ו, כי' בפררם הוא 'נ( ב'. ס" בפררם הוא 'ג( ם.א. סי'ארח
 וראה. שגתי פסוק קה"ר לשלטה, היה כרס פסוק פ.ח חוית ו', אות מיה ממור תהלים בטררשהוא
 בשם שהנאתי טה י"ר הערה שט  תהלים במארש עיין ישראל, טהרה כתר פרסאות גי וכמה שהביאומה

 שהביאו מה שם ובהרא"ש ואין, ר"ה ע"ג כ.ג שילה חום, .עיין בפררם סצאחי לא עור י"המגילחא.
 ריש בפררם הוא עז( ל"ה, טי' שט בהרא"ש :תואל בקרכן ועץ בשטוי שפירשן רש" הלטיד'גשם
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 בזה והמקיל בחומש, לקרות דאסור כ"ש בו, לקרות אמרו לשרפוט שרטוט ביןריוח
 : סו( לבטלה שמים שם שמוציא ל', נכוןלא

 כשאר הוא הרי תשובה ועשה דתו שהמיר כהן ע"ב( מ"ו דף ל'נ )ם"]יז[
 זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי וכן בתורה, ראשון וקורא לרוכן ועולה הכהניםאחם

 : ח( ראשון בתורה ולקרות לדוכן לעלותשמותר
 הראשונים מנהג זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי ע"א( י'ט דף מ'ד )סי']יח[

 טביאין היו תפילה לאחר שהייה ובשעת כו', תפלתם לאחר אחת שעה לשהותהיה
 ; יח( כו' ובשמועות ובמשנה וננכיא בתורה וקוריןספרים

 עיקר היא המטה רקריאת כתב זצ"ל שרמה רבינו ע"ב( כ' רף מ.ח )סי']י8[
 מצאת. s*st שלמה רבינו בשם ע"א( כ"א דף מ"פ )סי']כ[ י יט( כו' הירושלמי דברי עלוסמך

 לזמר שנהגו מ"
 ומיד למעריב, מנחה  בין לעות נוהנין  התוטאין  שהיו לפי רחום, והוא ערכיתבתפלת
 ולערכ חוטא אדם היום שכל ועור וסליחה, רחמים עליו אנו מבקשין שלקהלאחר
 ! כ( רהום והוא לומר לוצריך

 שאומר ואמונה אמת על פי' !צ"ל שלמה ורבינו ע"א( כ"א דף נ' )ס"]כא[
 לילה בכל מפקיר שהארם לפי האמונה הוא ומה בלילות, ואמונתך שם עלבערבית,
 : כ5( בפררם זצ"ל הגאון פירשה כך וסיים כו', בוראו בידנפשו

 רבותינו שאמרו מה זצזל שלמה רבינו נשם מצאתי ע.נ( מא דף נ"ב )סי']כב[
 הפסוקין 'לוטר שבבבל ישיבות ראשי הוסיפו הטעם זה ועל כו', רשות ערביתתפלת
 ; כו'%כנ( להודיענו לנצח, וקחם הי אל בא.י וחותמין ואמן אמן לעולם ה'ברוך

 ויכולו לומר ונהגו זצזל שלמה רבינו בשם מצאתי ע"א( כ'ו דף ס"1 )ס"]כנ[
 בראשית, מעשה שברא להקב"ה מעיר בע.ש ויכולו האומר שאמרו מה למ'בעמידה,
 : כג( כו' בעמידה עדות דמצות קי"ל הא היא, עדות דהגדתומאחר

 בחול אותו שאומרים מקומות יש לתודה מזמור ע"א( כזה דף ע.1 )סי']כד[
 קרב יתיר קרבן שאין לפי זצזל שלמה רבינו בשם למנהגם מעם ומצאתי כשבת,ולא

 : כו( השבת מן חוץ יום בכל ליק-ב יכולה והיא היא, יתיר קרבן ותורהנשבת,

]בי
 אחר של בנינות לחתום משניחין שאין יש ע"א( ל' דף פ' )סי'

 כלשון 91( )צד במחו"1 זה מצאתי רק כ-י בפרדם הוא ואולי לפנינו, בפררם מצאתי לא טו( '"ז.סי'
 רש.י, של לרבו כ11ן כף לעשות אומר ורבי שהביא ומה למחיט, בזה כחן ואולי השבח"ל שהבטהוה
 חכמים רוה אין בחוטשין הקורא מצאת' ובן שם, שהביא מה קמ,נ סי, ארח בטור ב.' במרןועיי,
 ט,א )רף בלקוטים בסופו בפרדס י,( ז"ל. רש.' בשם השבה.ל שהביא כלשון והנא כ~', הימנ.נוחה
 ק"פ מנחות ובחוס' ריו, סי' תשובה שערי הגאונים שו"ה ועיין להיפך, איתא שנשתמר כהן ד"הע"א(
 היינו כתוב בטנהות שם השש ובמסורה השכה"ל, שהביא כמו רש"י בשם ג"כ הביאו אפיל. ר"הע"א

 הטור כ' קכ"ח מי' או"ח בטור והובא שצ"ל נכון ויותר קב"ח, סי. בכ"י .הובא כןי כתב שלובתשובת
 .התשובה בשי, וע-ש גרשום רבינו וכ"כ כפיו, ל'שא יכול בתשובה ששם כין כתב ורש"י שםהביא
 וכן תי"ב, כי' ח"ב באו.1 וכן 96(, )צר קכ.ה סי' וויטר' במחוור נרגם הגולה מאור נרשוםמרבינו
 כל ב' מיי בפרדם ה.א יה( ע.ש. ורש.. גרשום רבינו גשם שם הביא ה"נ פט.ו ג"כ ה' מ"מוניבהנהות
 טה שצה"ל בעל שהכיא .טה 77(, )צד ק.א ס.. במח..ו יהוא לפנינו, בפררם מצאתי לא .ט(הענין.

 הוא ג( מאיר. ב"ר 'עקב וחתים ר"ת רבבי את .הביא המפה נמצא שם במח,.1 וה, על ר"תשהקשה
 והבא. כ', סי' כפרדס הוא כ"( ע"ש. אטרים יש כשם וה שהכ.א 77( )צר במחור .עין ב'. כי'כפרדם

 ועל שם ומתחיל ב' ס" בפררם הוא גג( בקיצור. זה הביא ס' ס" ע"ח הטור נס 77(, )צדבמחפו
 מצאהי לא גר( ו'. סי' בפררם היא כג( 78(. )יט בטחנו הובא וכן ישיבית, ראשי הוסיפו המקםוה
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 ? כס( זצ,ל שלמה רבינו פסק וכן הדש ראש של להזכיר מנהנ ויש הפטורה,ה

 מיוסד שבת תכנת. זציל שלמה רבינו בשם מצאתי עזב( ל' דף מים )סי']כו[
 : כו( כו' הגאולה על נשמעת שהוא לפי צפעים תשריק ביתאבאלפא

]כ"
 העולמ.ם, לחי שנת שכולו ליום שאומרים מה ע'א( ל*א דף פ4נ )סי'

 שכולו ליום אלא הז, טועין העולמים להיי האומרים זצ"ל שלמה רבינו בשםמצאתי
 ;  כז( כו'  העולמים לחי מטחהשבת

 ותהלים שים דוקא זצ"ל שלמה רבינו וכתב ע"א( ל.ב דף פיט 3סי']כה[
 מני לא בחרדל אבל ונריס'ן, וחומץ יין לתוכו ליתן מע"ש ושחיקת בריסוקהתרנו
 : כח( כו' כלחור ריסוקליה

 נתן ר' ברברי וגם זצ"ל הרששם בדברי מצאתי ע"ב( מ"א דף קי"א )ס"]כט[
 לתחום חוץ ולצאת בשבת בממינה לכנוס שמותר זצ"ל שלמה רבינו בשם זצ"להמנירי
 : כט( כו' בתוכהולטלפל

 שהיו ויש הרבר,  זה שאלו זצ"ל שלמה רבינו בימי ע'ב( מיד דף קיינ )ש']ל[
 : )( כו' גניבה או מיתה אחריות עליו קבל הנכרי אםמתירין

 תפלת קודם אומרים שאנו הטעם הפלתי ואס ע"ב( שח דף קכ'ו )ס"נלא[
 : 65( כו' שער יושבי בי ישיחו הימנו למעלה שכתב DS' זצ.ל שלמה יבינו כתבהמנחה

 נכתב למה באגרה מצינו ומל שלמה רבינו בשם ומצאתי שם( )שםנשב[
 של אלהותו למד אתה מכאן ביותר, או בפחות ולא ימים בששה בראשיתמעשה
 : )נ( כו'מקום

 : לג(  כו' נוולה  תפארת וצ*ל שלמה רבינו לדברי נשוב ע'א( מ'ט דף )שםנלנ[
 : 3ד( כו' באגדה שמצינו לפי ביצחק רנה כתב וצ'ל  שימה רבינו שם( )ושם1לר[
 אלא מבדילין אין דל שלמה רכינו נשם מצאתי שב( גיא דף קיל )סי']לה[

 : 5ס( כוי המים על ולא הפת על ולא הייןעל
 על אומיים ואין ידים נטילת על שמברכין ומה סיב( ניר דף קליו )סי']לו[

 כך, ששמו לידים ממנו שנוטליו הכלי שם על זצ"ל שלמה רבינו פי' ירים,רחיצת
 : 1( כו' רביעית הפחות לכל מהזיקהוא

 ואין בסעודה מ'ם השותה נתב דל שלמה ורביט ע"א( נ'1 דף קכלג )ס"]לז[
 כל על לברך צריך מים אם כי ייןלו

~yb 
 ; )ו( נו' שישתה ופעם

 ארם של יינו כל זצ"ל שלמה רבינו בדברי מצאתי וכן לב( לו דף (DWנלח[
 אם שהכל ולא בפה"נ לברך חייב ואינו הפת שריית ירי על לאכול יכול משקהווכל
 , )ק( נו' הטלה עם בקערה היין כשנותן נמי וכן כו', מיםהן

 כוס על המברך זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי ע"א( ס"א דף קניו )סי'נלט[

 רש-י. כשם כ! שהביא שבה.ל בשם כן הביא רפ"א מ" או.ה בטור הכ"' כי וראיתי לפנינו,בפררם
 והובא רפ"ו, סי. או"ח בפור הובא וכן ר', סי' בפררם הוא המאמר כל כו( בפררם. מצאתי לאכס(
 ר,. סי' בפררם הוא  כו( רש.י. בשם ג.כ  זה שהשא גי ט', ה,כ ארו ועיין שכה.ל, גשם שםככ"י
 סצאה'. לא )( לפניגז. בפרדס מצאתי לא גט( שם. ובג"' שכ"א סי, אז-ח טור ועיין עוד. מצאהי 5אגח(
 ר,. סי. שם בפררפ היא 5כ( ,רצ-א. מי, לרש.י מי והיתר באימר וכן ד', ם" בפרדם הוה65(
 שם. בפרדם הוא )ד( שט, בפרדם הוא)ג(

"5 
 והבא ט"ו, ם" בפרדס K~fi 5ו( קי"ב. סי. בפרדם הוא

 קצ"ב. סי' פ"ח ברבות בטרדכי ועיין רש.י. בשם 35( וצדבטח~.י
"( 

 וע"ן לד, ם" בפרדם הזא
 וכן קע"ר, טי' או"ח fa-י ועיין פ"ר, ברכות הי מיימוני הנשה ועיין איה, ר"ה ע"ב ס"א ברכותבדעם'
 והב-י בפררם, לפגינו שצאתי לא )ט( פ-נ מיי בפררם הוא 5ח( ע.ש. 39( וצר 29 )צר במחרוהוא
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 וטלא, חי ו'טטןפה הדהה ארבעה אלא לנו אין אנו יוחנן ר' אמר והלא האמרואם כי ברכה של בכוס גאטיו דברים עשרה חכמים שנו שכך ע*18ף צריך ברכהשל
 דקאמר מעשה ועשו ע'טוה והצייכו האהרומם הכמים באו כבר עיטוף, מצריךולא

 לי(: רישיה על סוה-א פרים אשי רב ויחיב, מעטף פפא רב ע"ב[ נ"א]ברכות
 שהוא כל שחיבר בפ-דם כתכ זצ"ל שלמה ורבינו עזב( ס.ד דף קס'א בסי']מ[
 הכלכלית ועל הטה.ה על אח-הן סברך קדירה כמעשה לחו ואמל המיניןמחמשת
 : 11( כוי בפררם המורה שכתב וסמה שם עוד כו', המה.ה ועל הארץ עלוחותם

 זצ"ל שלמה רבינו בשם טצאת. בדבש אגיז ע"א( ס'ו דף קס"ב )סי'גמא[
 : ע6( שהיה מכמות האנוו שנשתנה לפי שהכל עליושמברכין

 בשם מצאתי יטיס שני ריח עושין שאנו ומה ע"ב( מזז ק: קשח )סי'ן.מנ[
 : וונ( כו' ר-ח לערשות לעולס ראוי שלשים שיום לס. זצ"ל שלמהרב.נו

 העיבורים הףשי על זצ"ל שלמה רבעו בשם מצאתי עיא( סיח דף )שם]מג[
 סג(: כוי מלאין עוש.ןשאנו

 מנימן שאין כו' מצאתי זצ.ל שלמה רכינו בשם ע"א( ס4ט דף קע.ד )שי]מד[
 : עד( נו' חודש בראש ההללעל

 הטעם מצאתי בחנוכה ההלל את נומרין אין ע"כ( ס"ט דף קע"ד )סי']מה[
 הוי משלפתו חלוק ויום יום כל בנרותיה חלוקה שה.א מתוך זצ"ל שלמה רבינונשם
 ? עם( בקרבנית השיוקכחג

 היום בפישת שבעה לקיוא בירנו פרים מנהנ ע"א( ע"א דף קע*פ )סי'נמו[
 היום כפרשת ו' שקורין כתב זצ-ל נ'טלמה[ רבינו אטנם ריח, בשל קויאוטפפיר
 : תו( כוי רה בשל קוראוהשביעי

 ר"ה יום וק-בן שבת קרבן במרורים שכתוב ומה ע"א( ע"א דף ק"פ )סי']מז[
 הסופר שדניי לפי לאוס-ו ראוי שאין זצ"ל שלמה רבינו בשט מצאתי כאמור,הזה
 : עז( כו'הוא

 בתים בעלי שני זצ,ל שלמה רבינו ביטס מצאתי ע"ב( ע"ב דף קפ"ה )סי']מח[
 וזה זה נפתח זה ניוח שתי להדליק זצ"ל הלו' דור רבינו והצריכם אהד מביתהיו

 : עת( יהד להשתתף אלא אחר, כבית צריכין א.ן אומרים רבותעו שאי אנף זה,בפתה

ן
 בעי דקא היכי זצ"ל ],ילטה[ רבינו בשם מצאתי ע"א( לנ דף )שם נמט[

 אדליק דאי דשכתא, מרליק והדר ברישא דהגוכה מדליק שבת וני חנוכה גראדלוקי
 כתב וכן עילוי, שבתא קיבל דהא בחנוכה לאדלוקיה לית איתמר ביישאדשבתא
 : מט(בהינ

 לקיות ראו מה זצ"ל שלמה רבינו גשם מצאת' ע"ב( ע"ג דף קפ'פ )ס"]נ[

 הוא מ( שלמה. ר, גשם לתקן יש שמעון ר, בשם שכתג השבה"ל דברי הביא קפ": פ"י או,יהבטור
 אחר נהוא רח' את ראיתי פעמים הניא ה"ה סי' ובפרדם ע"1, סי. כפררם הוא ת"( ע.ט. מ"בפררם
 בישול זה וא.ן מהוויתו פרי נשתנה לא ברכש אסוים השלחן על לפצו שהביא רש,.[ שלמרבוהיו
 כתש ע"ב ל-ח בלכות והתום. שהכל[, ]וסברך עיקר הוי דבש רש"י[ נעינ' ]ר.ל ,געתי ע.קר,והאנווין
 האנוו נ.כ שכתג פיו סי' פ.ו כרכות במרא-ש ועיין עיקר, דאנוז הען פרי בורא על.1שמברך

-p'V 
 או"ח בפור הובא וכן שהכל, וסברך עיקר דהדבש לזמר שרוצים ויש והביא העץ, פר' ברא~מברכין

 עיין מר( הפאסר. כל קנ.נ סי' בפררם הנא וזג( לפנינו. בפרדם מצאתי "א הנ( בכי". וע.ש ר"במי.
 קצ.ח. מי, בפררם הוא מס( השבה"ל. שהגיא כלשון שם לשינו :מצא לא אגל מיד, סי'גפררם

 בפררה הוא קצ"פ.מט( ס" בפירם הוא מס( בפרדם, לפני:ו לא'טצאתי ת,( קצ"ח. ט" בפררם עיין111(
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"בש1%
 בתשרי פי' וירד יום ק,כ בהר סריגו מנצה שעמד לפי המזבח, בחנוכת בנשיאיםבחנוכה
 ' : ג( כו' בזריחת אותה ועשו המשנן, במלאכת ושמחו סלחתי,ונתבשר

 לפני בא מעשה זצ'ל שלמה רבינו בשם מצאתי עיט( ע'נ רף קיץ )ם"ננא(
 , ג5( כו' רבי ואמר בחנוכה שבא ריח בפ' אנשים ר' וקיאו חחזן ששכחרבי

 דחנוכה המפרה בשנת להיות שחל פנת י4ח ע'א( עיד דף 1 ק4 )סי']נב[
 שלמה רבינו גם כתב וכן תריר, שהיא דרח אסריק ולא לפרקים, בא שהיאאמיינן
 ? ג3(זצ,ל

 עשה רבו כי בפררם כתב זצ'ל שלמה רבינו ע,ב( עיד רף קצב )סי'קנס
 : ננ( כו' מוער של בחולו הדין צדוק ואמרמעשה

 ואירע מעשה זצזל שלמה רבינו בשם מצינו ע"א( עזו דף קצ'ד )סי']גה
 ; גד( ט' אחת אשה ובאה בשנת, בהמישי להתענות הקהל וקירסו בשנת, באהדפורים

 אס מפק בו שיש וצ'ל שלמה רמנו בשם מצאתי ע"ב( ע4ו דף קציה )סי']נה[
 : גס( כו' חומה מוקפתעירם

 לצאת המנקש סצאת' זצ"ל שלמה רבינו ובשם ע"א( ע4ו דף קציה )ס"]ס[
 : גו( כוי מגילה ע% להוליך יכול אם ובייב בהא המנילה לקרות ורוצהלררך

 לאחר הדרך מן שבא מי ושל שלטה רבית בשם מצאתי ועוד )שם(]נו[
 : גז( כו' לאחריה ולא לפניה לא יברך ולא בצנור ולא ביחיד לא יקראנה לאזמנה

 את הקורא מצאתי זצ"ל שלמה רבינו ובשם ע"ב( ע"ה רף קצ'ח )סי'גנח[
 : גח( כו' רוצה שהוא בכ"מ להפסיק רשאי בצבורהמנילה

 למנילתא דקרי מאן מצאתי זצ"ל שלמה רבינו שהיבר מנילה ובהלכות )שם(נגע[
 : ט( חובתן ירי ולהוציאן לצבור להשמיע דעתיה לכוונימבעי

 רבינו בשם מצאתי במוש"ק, להיות שהל בפורים ע"ב( ע"ה דף קצ'פ )סי'נס[
 , ס( כו' מו'ש שאר כדרך לחש תפלת לאחר נועם ויהי אומרים אין זצ"לשלמה

 מקומות יש זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי ע"א( ע"פ דף ר' )סי']מא[
 : bp) כוי מרדכי ברוך ואומר הניא, אשר כגון נאה פיופ הברנה אחרשאומרים

 פורים, במעות זצ"ל שלמה רבינו נשם מצאתי ע"נ( עיפ דף ריב )סי']סב[
 : סנ( כו' צדקה שהוא מפמ יתן ליחן האדם שירצה מה כל קצבהאין

 סוף בהרא,ש ועיין לטוף, ד-ה ע.א פ.פ שבת בתש' ועיין קצ-ח, 6יי בפרדם הוא )( ר"א. סי'טוף
 הוא )ג( קצ"ח. סי' בפרדם שא גג( 206(. לצף גמחי"ו גם והובא ב-ב סי' בפרדס ה* גי( -ח.טם'

 בהרא-ש ועיין הפרדס, בשת כן הביא שהוא הראשון ישעי, רביו רירי הוא כי ונראה ר"צי פי'בפררם
 של בחולי יקייש הצין הרוק הטת על שאטר בשט כחבו ו-ל רש-י ותלמירי שהביא פ.1 ס"מ.ק
 תלסייי בשם זה ג-כ הב* ת-ב סי' הפור וגם שסים, יין וקבלת הידאה אלא הטפר זה שאיןסועד
  בש6 שהתיר וצ.ל שלטה רבינו גם ודל ע"א( ע"ה )יף שכה"ל בעל שטיים מה נט בב.', וע-שרס"י
 שא כו', לגרוע ילא עליו להופיף שאי! הוא תורה מאבותיהן שלמדו ומנהגם דבריו בסוף אמררבו

 )רף ר"צ סי' שםבפררם
~ff-: 

 ויש 210(, )צר במחו-ו הובא וכן ר-ר, מיי בפררם הוא )ד( ע-א(. ם~ף
 שם. "רדם ג,( א"ר. פי' בפרדם הוא נו( ר.ג. סי, בפררה הוא גס( ושבח"ל. מחו-ו עפ"י בפררםלתקן
 וכן ע"ש, ר"ר סי, בפררם הוא נט( זה. נמצא לא ור-ה ר4ד ר"ג ם" פורים בעוין בפררם לפגיט)ח(

 בפררפ לגבון שהוא כסו נועם ונהי אוסרין ושל ח"ד, סי' בפררם הם ק( תר.ק. טיי או-ח בפורהובא
 א"ריס במו-ש להיות שהל פורים הורה וצול שלטה ורבינו ע"א( )ע-פ כשבה.ל גם שס"ס וכסושש
 כירושלם הוא מרדכ',  כרוך  ואוטר השכה-ל הביא ואשר לפגינו, בפריס טצאש לא ק* גועם.ויהי

 מדרש ועיין יוס, פי.ר סופרים בטס, מובא וכן קצתי משונה הפור כוסחת ע.ב( ע-ר )רף ה"ח פ'גטגילה
 לסנים סמאתי לא קנ( טיב. ז, מגילה בועס' הובא הנ-ל והירושלמי ל', שהקרח ג' אות פ.ושמואל
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תומנט

 שלפני שנת זצ"ל שלמה רבינו שחיבי בפררם מצאתי ע"ב( פ' דף ר"ה )מ"]סנ[
 היה ממצרים ישיאל יצאו שבו שממן לפי והפעם הנדול, שבת לקרותו נהנוהפסח
 : סג( כוי בשבת בחמישידחסה

 כן מוכיח זציל שלמה רבינו של פסה ובהלכות ע"א( פ"א דף ר"ו )ם.']סד[
 ביעור על מברך שמוציא ראשון ובדבר הנר לאור החמץ את בודקין ל"ד אורשכתב
 מכיך. אינו מוציא אעו שאם ש"מ מברך, שמוציא ראשון בדבר ומדקאמרחמץ,
 לאור ההמין את בויקין לייד אור פסח בה' אמל שלמה רבינו כתב הביא שםועור
 : קו( ולבאן לכאן ומחפש הולך ואח,כ חמץ, ביעור על סביך שמוציא ראשון וכרכרדגר

 רבי אומר כתב[ ]צ"ל )פי'( זצ"ל שלמה ורבינו ע"ב( פיא דף ר"ז )סי']מה[
 : cp) כו' ולהנעילה לחזור צריך אין אשמנעיליןשיורה

 להטבילן צריך ואין בצונן מיד שוטפו ההנעלה ואחר ע"ב( פ'ב דף ריו )סי']סו[
 בהנעלת אמנם צריך, שאין זצ"ל שלמה רבינו כתב צרץ: אין החלודה להעבירונם
 : סי( חלודתן כל להעביר צריך הגוים מן הלקוחיםכלים

 הנעלת ננ' פסה בת בפרדס המורה נם כתב וכך ע"ב( פ"נ דף ר"ז )סי']מס
 : מז(כלים

 של וקדירות זצ"ל שלמה רבינו של פסה בהל' ע"א( פ"ר דף ר'ז )סי']סח[
 בהן עושה ושוב הפסח, לאחר עד ומניחן יפה טדיחן הפסח לפני בהן שנשתמשחרם
 ? סח( כף לשוברם צריך ואין במינןאפילו

 : תל( זצ"ל, שלמה רכינו ללשון ובין ע"ב( פיד דף )שם]ס'פ[
 חטים נשטוחנין זצ"ל שלמה רבינו של פסה בהלי ע"ב( פיה 'דף די )סי')ע[
 : ע( כו' ומשמר יושב להיות נכיי של הריחש אחר ישראל לשלוח נוהמןלמצות

 שתי לשין אין זצ.ל שלמה רבינו של פסה נהל' ע"ב( פ"ו דף רי'ב סיינעא[
 ? ע5( כוי חימוץ לידי העיסה תבא שלא כדי בפסהמדות

 הלה להפריש הרוצה פסח בהל' זצ"ל שלמה רבינו כתב R'y) פיז דף )שם]עב[
 : כ3( כו' חלה להפריש יאמר ולא תיומה להפריש מברך העיסהטן

 שאינן טובים ימים ובשאר זצ"ל שלמה רבינו כתב ע"א( פיח דף )שם]עט
 בימות שזרמה ואח'כ ביףפ מיד עליה מברך חימוץ, משום כה לחוש שאין פמחשל

 , עג( כו' חלה ממנה הפריש ולא ושכה העיסה נאפת ואםהחול,
 שפחה לו היתה זצ"ל שלמה רבינו של פסח בהל' ע"ב( פיח דף )שם]עד[

- -
 ת"ל. סי' אויה ובשר יום, ואוש ר"ה ע"ב פ"נ שבת תוס' ועיין י-ז, מ" בפרדם הוא קג(גפררם.

 ז"לי שלטה רבינו בשם 254( )צד בטחו-1 המצא פםח בה אצא רק בפררם, לפגינו מצאתי לאקו(
 כן קה( מהפרדם. בכ"י בוודאי והי' שלפגינו בפרדם וחטר הפרדסי בשם זה הביא פסחים רישובטרדכי
 )צי בסחתו רשיי בשםסובא

 רש"י, הורה וכן והביא תקפת, סי, פ'ב D'hDt בטררב' הובא וכן 255(,

 רש"', בשם שהביא תבא טיי בב"' הובא השבה"ל יברי קו( האורה. מטפר קכ.ד סי, גפררםועיין

 נטמא. לא בעטטו בפררם אבל ו' מי' ט"ב מטחים בהרא"ש ועיין האורה, טספר קכ"ד סי' בפרדםועיין
  1"ל. שלמה רביה של nDD בהלכות 257( )צר במח1-1 הובא קח( לפנינו. בפררם טקומו ארע לאקו(
(upשט. נ"ב הוא )י"ח, סי' 259( )צר ובמחוט קב"וי טיי בפררם הוא ל (hu  ק"ל מי' בפררם הש 

 שהא כמו והנכון מגומגם, והלשון טחות, מן " העתיק שגח"ל בעל בי ייראה 1258י )שרובמחויו
 שסכרך הי"א בכורים ה' בהרמב"ט ועיין 1264 )צר בטחתו והובא קל"א, סי' בפרדס הוא עג(בפררם.
 ל"ו ם,' טוף ובטח1"ו קל"א, סיי בפררם הוא עג( השאילתות. בשם בהראב"ד וע"ש חלה,להפריש

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



מכם128
 : עד(כו' ואמי לרבי ונשאל מדידה ובלא תרומה נפילת בלא לצורכה מצה בפסה שלשהננהית

 נאהד להיות שהל פסח זצ"ל שלטה רבינו כהב ע"ב( פיח דף ר"ג )סי']עה[
 : כה( כו' בע"ש מצות לאפות אסורנשכת

 רבי את שאלו וציץ, שלמה רבינו של פסח בהל' ע"ב( פ*פ דף ריר )סי']עו[
 : עו( כו' בפסח בביצים ללוש מותיאם

 עושין אין זצ"ל שלמה רבינו של פסח בהל' ע"נ( פ'פ דף רפיו )סי']עז[
 פיבימ ימים בשאר ולא פסה, של ואחרונים ראשונ.ם טובים ימים בשני לעופותמורסין

 : fD)כו'
 רבי, את שאיו ~צ.ל שלטה רכיב של פפח כהל' ע"א( צ' רף ופיז )סי']עה[
 פסה של בשבוע אתה טול לנכרי לומר מהו בשותפות, תנור להם שיש ונגריישראל
 : עח( כו' לעשות יכול כך יבי ואמר אח-ת, בשבת בו ולאמות כך לאחר אפולואני

 קודם מחביתה ככר, שלוותה אשה זצ"ל שלמה רבינו כתב שם( )שם]עפ[
 הפסה עליו שעבר המץ משום  איסור כאן ואין הפסח, אחר לפורעה צ-יכההפסח
 : סי(כו'

  הנמצאת וה.פה  וצ.ל שלמה רבינו של פסח בהל' ע"א( צ*א  רף ר"ג )סי']פ[
 : פ( שמתירה חכם שום אין בפסח, מבושלת או צלויהבתינטלת

 מברכין אין ליךפ בפ'ש זצ"ל שלטה רבינו וכתב ע4א( צ*נ רף ר"ח )סי'קפא[
 : פ5( שבת של יתירה נשמה אבדה  שלא ועוד יקטום, שמא גזירה הבשמיםעל

 ברין שסידר פסח בהל' והל שלמה רבינו וכתב ע"א( ק' רף ר"ח )סי'נפב[
 הירקות על מב-נין לכך אלא מרור, אנילת ועל האדמה פרי נורא עכשיו לברךה"

 : פ3( כו' הסעודה קורם ירקות אכילת על התיטקת שיתמהו כדי ההגדה,קודם
 אחת פעם שפידר פסח בהל' זצ"ל שלמה רבינו כתב ע"ב( ק. דף ר"ח )סי']פג[

 : סנ( כו' המזון ברכת קודם סעודתו אחר אפיקומן מצה אבל ולא רבישנח
 שמירר הפסח בהלכות כתב זצ"ל שלמה ורבינו ע"א( קיא דף רי'ח )סי')פר(

 נפש.ה באגפיה מצוה וחד חד כל מ,פ וכום, כוס כל על הנפן על לברךשצריך
 : סל(הוא

 ברכת ראין זצ"ל שלמה רבינו דברי לפי ומיהו ע"א( קיא דף רי'ה )ס"]פה[
 : פס( כו' הנמן על מברכת הסעודה שבתוך  היין את  פופרתהמין

 ליל נוהנ שהי' מצאתי זצ"ל שלמה רבינו ובשם ע"ב( קנ'ח רף רס'ח )סי']פו[

 לפרנו. בפררם מצאת' לא עי( .צחק. בר שלמה פסם ט', העימה נאפית ואם ל"ב במיי Dg1 266י,יצר
 הוא סו( רצ.ר. פי' תשובה שערי הגאונים בתשובות ועיין 260( לצר ובמחו"ו קכ"פ, מיי בפרדם הואעה(

 פסח בה. 262ן )צר כ'1 ס', במחו.ו ונמצא בפררם, ליתא זה ע(( 268(. )צד עמחו"ו קב-פי סי'בפררם
 263(. 1צר במחוא והובא קל-א, סי, בפרדס הוא טח( הרע*פ. איי במרדכי ועיין ז"ל, שלמה רבינושל
 במחוא הובא וכן קל"פ, סי' בפררם הוא ס( 259(. )צר "ו סי' גמחות והובא קנ-ו, ס" בפררם הואעע(
 חממי תששת ועיין לרשיי, האורה ס' בשם  וה הביא ס"ה סי' רעים תמים וכס, 269(, )צר ט-דמי,

 ביצה תוס' ועי.ן 283( )צד ם-ת סי' במחו"ו והונא קלע, ועי'  קג"ב סי' בפררס חח פקי וי. טי'צרפת
 285ן )צר צ,ב סי. ובמחו"ו קל"ב ס" כפרדס הוא סכ( ורב. ר"ה ע"ב ק-ב פסחים ותום. סי, ר"ה ע"ב14
בה,

"ee 270( ןצד כמח-ו הובא כן סי( 286(. ןצד ובטחו.ו קל-בי סי' בפרדס הוא פג( ויל. רשיי של 
 האורה, מספר שם נרשם שלא אף פ"י ס" האורה מטפר שם הוא קלס פי' שם רק ליתא, בפררםאבל
 הגאונים תשובות ועיין שם וער"ן המאור ושכעל עיט שרק פסחים באלפסי ועיין ע"ש, אהה באפןהוא
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 ! פו( כו' התענית לאחר עד מברילין שאין אע"פ הנר, על לביך במרש להיות שחלפזב
 מע רבינו ציצית, בהל' stYl שלטה רבית כתב ע"ב( קמיט דף ר'ע )סי']פז[

 : פז( בשב בציצית מתעטףהיה
 ביוש זמן לומר מצאתי וצ.ל שלמה רבינו ובשם ע"ב( קליד דף רם.ה )ם"]פה[

 : פח( כו' בהן שהעברתי המקומות ובכל במקומינו אנו נוהנין ר"ה, שלשני
[eD]'שנוהגים מה בפידס זצ"ל שלמה רבינו וכתב ע"א( קל.ה דף רפיו )סי 

 נצב הי לעולם דריה בפסיקתא רבותינו שדרשו לפי לעד, וקיים אמת ודברךלומר
 : סט( כויבשמ.ם

 גפררם ומפיש מלכנו אבינו נריה לומר נהנו ע"ב( קמה דף רפט )סי']צ[
 ? 5( כו' ר"ע בימי לאומרו ובאין רנילין שהי' זצ.ל שלמהרבינו

 ? 5"( כו' נ"ע שלמה לרבינו הדברים ונשתלחו ע"א( קליו רף ו,צ לסי']צא[
 מבעוד מעורתו מפסיק בשבת להיות שחל ויו"כ ע"א( קמ.ה דף ש"א )סי']צב[

 מבעוד לפסוק צריך והוא עדיין היום קדש שלא לפי הכוס על לקדש צריך ואיןיום,
 : 5נ( זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי כן ושתיה, מאכילהיום

 תחלה לה' בהורו הנענועין היה דאמרינן וההיא ע"ב( קס,ר רף שס'ו )ס"נצג[
 : 5ג( זצ"ל שלמה רבינו הורה וכן אהרון, והודו ראשון בהורו "מסוף,

 שלישי יום כתב[ ]גזל פ" ז"ל שלמה ורבינו ע"א( קפ'ו דף שע"א )סי']צד)[
 ן 5ד( כו' השני וביום קורא כהן מועד של חולו של ראשון יום שהוא חגשל

 מנהג זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי ע"ב( קע'ב דף י"ג סי' שמהות )הל,]צה[
 : 5ס( כו' נשמה יציאת בשעת הדין צ.דוקלומר

 עשה רבו כי בפרדס כתב ויל שלמה שרבינו אע'ם ע"א( קע'ג דף )שם]צו[
 : %( קינה ולא הספד לא זה שאין ספני מועד של בהולו הדין צידוק ואמרמעיטה

 ומנהגם דבריו בסוף אמר רבו, כשם שהתיר ז"ל שלמה רבינו נם שם( )שם]צז[
 : 5י( לגרוע ושא'ן על.ו להוסיף שאין היא תורה מאבותיהםשנהגו

 הראיט עמיפת ז.ל שלמה רבינו בשם מצאתי ע"א( קע'ו דף כ"ז סי' )שם]צח[
 : 5ק( כו' ולילה יומם ימים שבעת כללאבלים

 רבי ראה אחת ayt ויל שלמה רבינו בשם מצאתי ע"ב( קע"ה דף ליה )סי')צם[
 לנו אמר כי לנחמו, אצלו מליכנס רבי ונמנע אבלו, בימי הבייותיו בתיקון עוסקהאבל
 : 5ט( בירו ועכירה לנהמו לי ומה מלאכה, לעשות אסור בביתי אחרים שיאפילו

 ללבוש שהורה ז"ל שלטה רבינו בשם מצאתי וכן ע'ב( קע'מ דף מ"א )סי']ק[
 : ק( נו' אכילות ימי שבעת לאחר ולרהו.ן לבןהלוק

 מי, בפררם ה.אפס(
 סי' בפרדם הוא פו( רפ-ו. מיי תשעה שערי 277(. )צד בטחו-ו ועץ קל"בי

 356( )צר ש"כ ס" במחו"ו :מצא הנח הלשון מל מה( קפ"א. ס'י בפררם הוא פו( קמ"ב. ובמי' ע"שק).ה
 רק בפרדם לפנינו מצאתי לא פט( קם"ו. סי' בפררם ועיין '-ר, סי' פיד ר"ה בהרא"ס והובא רש.י.בשם

 ג.נ פמקא דר"כ בפסיקתא הוא הפם'קתא, בשם שהביא ומה 268( )צר שכ"ח סי' במח1.ו כןהובא
 בשם תקפ-ב פי' המי נם הב.א כן 5( הלקפ, השבל' רביי והבאתי ט-ג כהערה שהעירותי טהוע"ש

 360( )צד מחוט ועיין קם-ח, סי' פררם עיין גה( 384( )צד בטחו-ו והובא בהמנהינ, ועיין בו,הכל
 olna' וע-ש כןי רש"י פי' במשנה ע"ב ל"ו בטובה רק טצאת', לא בפררם 5;( ק"פ. 0" הפרדםיג(

 ושם ע-ש, ר-צ סי' כפרדם הוא 5ס( ע.כ. ל' מג'לה רשיי ועיין קפ-ר, סי' בפרדם הוא 5ד( כרי.ד"ה
 tow בפרדס ג.כ הובא 1"ל :חמי' לר' שהשיב משולם ר, בשם  שהביא וסח שצה"ל, עפ.' לתקןיש

 הוא 5ן( קם.ו, סי, כ.' באנה יכן 244( )צד במחו-ו ועין ע.א(י :,ד )רף ר"ג סי. בפררם הוא5ו(

 לצד ובמחו"1 ע"ב, יי, דף ר"צ מי, בפררם הוא 5ה( ע"א. נ-ד רף שםבפרדם
"5.)243 

 והיחר ונאימור
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 הלכות פליקו ובסוף זצ"ל, שלמה רבינו של ציצית הלכות ע'ב( קם'מ )רף]קא[

 :  hp) ויל  שלמה רנימ שלציצית
 : ק3( דל רשיי של ועשייתו תפילין שימוש ע"ב( קצ'ב )דף]קב[
 פסק וכן זצ.ל, שלמה רבינו ופסק ע"ב( קצזד דף ב' סי' שחיפה )הל']קנ[

 : קג( כו' קולף דאמר כמאן וצ'ל גאון נמרונאירבינו
 שחיטת כדי פסק זצ"ל שלמה רבינו אבל עזא( קציה דף ד' ס" )שם]קד[

 : קד( כוי, לעוףעוף
 : קם( מכשיר זצ"ל, שלמה רבינו וכן ע"א( קצב דף ז' סי' פריפות )הנקה[
 בועה יש אם מצאתי זצ"ל שלמה רבינו ובשם ע"ב( קצ"ח דף ה' ס" )שם]קו[
 ; קו( כו' פריפה סביב אותה מקיף הריאה חופ ואין ריאהבשיפולי

 כרבנן בהך הילכתא זצ"ל שלמה רבינו ופסק ע"א( קצ'ט דף שם )שם]קז[
 : קז( כו'דמכשירי

 רבינו בשם שלמה רבינו באומה הסמוכה ואונה לב( קצ,ט דף שם )שם]קח[
 קק(. מכשיר יקי בריעקב

 בשם שפסק שלמה ר5.נו בשם שמחה רבינו עלה וכתב שם( )שםנקט[
 , קי( מצטרפת שאינה אומר זצ"ל שלמה רבינו אלא שם( )שם]קי[ י קי( כוי נפיחה בשעת חוץ כלפי בולמות אם ששוןרבינו

 : קי6( לברו בצלע אוסר זצ"ל שלמה ורבינו ע"א( ר' דף )שםנקיא[
 ועברינן דרב קמא כלישנא פסק זצ"ל שלמה ורבינו ע"א( רב דף )שם]קיב[

 1 קינ(לחומרא
 יש פרקים שלשה זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי שא( ר"ד רף )שם]קינ[

 : קיג( כר העוףברגל
 : קיד( כו' שנשבר עוף כנף על זצ"ל שלמה רבינו לפני שאלו )שם(]קיד[

 בש.ס לם.רושו וכוון שלמה רבינו פ.' שהביא מהמקומות ב' ישימהלח(
 : בשמו שהביא פשושו נמצא אנה המקומותוציינתי

 את הללו מזמורי, שני אלו פירוש זצ"ל שלמה ורבינו ע"ב[ ג' דף ז' )ס"]א[
 ; 6( בקדשו אל והללו השמים מןה'

 כאן ואין ישראל, גאל בחתימת אמן לענות וצריך ע"ב( חי דף טז )סי']ב[

 ל.1 ם', בפררם הוא ק6( 245(. )צר ומחיה ע"ב, נ"ר דף מ"צ סי' בפרדם הוא ק( קט"ו. ס"כ-י
 בפררם הוא קג( ציצית. ה, פוף שם בפררם לפ:י:ו וס"ה "מורה, לשוו ע"כ מם"ם ובשבה"לול",,
 ראשונים של בתורתן יהובא בפררם, הסי' בסוף שהוא כמו הוא עלך., .הדרן ביים וכשבח"ל ל"תסי,

 יהודא ארב קציבות הלכות מן 34( )צר ח.א 1.ל דור1ויץ מאיר היים טוה, המופלג הרבשהו"ל
 במררם. מצאתי לא זה נם קר( ר"ו. טיי שלמה לרבעו שחיפה בה' בפררם מצאתי לא לא קג( 1"ל.גאון
 בפררם הוא קח( שם. שם ק,( שם. שם קו( ז"ל. שלמה לרבינו פריפות ה, רי.ו ס" בפררם הואקט(
 קליית פי' במחו"ו ועין יקר. בר 'tpp רבים בשם שם והביא ע.ב. מ.1 חולין ברש"י הוא וכן רי.פ.סי'
 יקר. בר יעקב רבינו לו והתירה לירז בא מעשה כי שלמה רביו פי' באוסא ואונא הביא 750()צר
 שהביא ששון ורבבו 749(. )צי תקלו מ" פריפות הלכת במחכו מצאתי ולא המקיר. 4י נורע לאקט(
 בר שלמה רי ל"ר סי' לעיל )עיין ששון. עצמו חותם היה אשר ז"ל שמשון בר שלמה רבינוהוא

 בפרדם. ליתא קינ( מצאתי. לא ק."( ע"ש. 750( )צד תקלס סי' במחוה הובא קי(שמשון(.
 : בפרדם לשינו ליתא קיד(קיג(

 ייטי ר' אמר בשרפ מצאתי השבה"ל שהביא ומה פסוקי. י"ה ע"ב קי,ח שבת בפירש"י הוא6(
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 פיר12 כך אמן, אחריהן לענות צריך ברכות סוף רכל ברכותיו אחר ונמן העונהמשום
 , נ( בברכות, זצ-ל שלמהרבינו

 אלא בכך, ומה וישתוק יתחיל זצ"ל שלמה כיבינו ואם ע"ב( י' דף כ' )סי']נ[
 נ(: כהפסקה ה.א שתיקתווראי

 ארוכה אחת שם" זצ"ל שלמה רבינו כם" שלא ע"ב( "ג דף כיה )ס" ר[ן
 : ד( השכיבנו קצרה ואחת ואמונה,אמת

 : ס( והשגיבנו ואמונה אאמת ליה רסוקים זצ"ל שלמה רבינו כם" 1.א )שם(]ה[
 רבינו פי' בהומשין, לקיוא מהו הניזקין דמרק וההיא ע"א( ט"ו דף ל"א )סי']ו[

 ! ו( ננייון כהלכתן עשויין שהן זצ"לשלמה

 שלמה רבינו פי' ההבילה, נתפררה כהן שם אין אם ע"ב( ט"ו דף ל"ד )סי']ז[
 ; ו( כלל קורא ואינו הנפרדת חבילתו בשביל זכותו את הלו' א.ברזצ.ל

 שלמה רבינו ופי' פרשיות, ראשי הוא מסדר אבל ע"א( ייה דף ל"ו )סי'נח[
 ק(: כו' בם.ו ומייצן פישיות ראשי טסדרזצ"ל

 של כלה שחיית של ויציב אמת מי' ברכות ובמם' ע.א( כ-א דף נ' )ם"]ט[
 : ט( כו' העתידות על אף בה מדבר ואמונה אמת וברכת כו',חסד

 שלמה רבינו ופי לכעכע, אתאן סיפא אביי אמר ע"א( דיג דח ניז )סי']י[
 ראוי לכך שהוקצה אבן אבל הוא טלמול בר רלאו למטבע אתאן סיפאזצ"ל

 : י(למלטל
 זצ"ל שלמה רבינו ום" התפללו, והתפללו הואיל ע"א( כיר דף נ"ט )סי' ןניא

 : י6( משתחשד להתפלל הצייכם ולא התפללו והתפללוהואיל
 זצ,ל שלמה רבינו פ" מערבין בכל שבפרק אע'ם ע"א( ניד דף נ"מ )סי'ניב[

 : ינ( נו' כענים שמים נתקשרו אחת פעם בדלת,מי
 שיטעם רבעינן הא יצא, לוגמיו מרא וטעם המקרש ע.ב( כ'ז דף ע"נ )סי']'ג[

 כו' בה לה לית אחרינא טעם אם אכל "מסונן, שאר מעמי דלא דוקא לונמ,ומלא
 : יג( זצ"ל שלמה רבינו מי' כךוטים

 המנילה את הקורא בפרק זצ"ל שלמה יבינו מי' וכן ע"א( כ"ט דף שח )סי']יד[
 לשון מכירין שאינן הארון ולעמי לנשים להשמיע אלא אינו שהתרגום ויושבעומד
 : יי(הקודש

 זצ"ל שלמה רבינו פי' ננחמה, וס"מ בנהמה פתח ע"א( ליד דף ציר )סי'נטו[
 : יו( כו' בנחמה מתחיל אלא שבת בשל לסיים ולא להתחיל לא צריךאינו

 ומחיצה אלו הקיפו אם זצ"ל שלטה רבינו מי' ע"ב( ל"ד רף ג'ו )ס"]מז[
 סו(: חייבין תחומין בעירובי אבל לערב צרינין אינן פתה, שם ויש ביניהןמפסקת

 ע"ש כל להשכיר שצריך כתב זצ"ל שלמה רבינו ע"ב( ליה דף צ,ח )ס"]יז[
 : יו( כו' בחצר הדר הנכרימן

 ל-ר פומה ברש.י הוא ג( בבונה. הא ד-ה ע"ב ר"ה ברכות ברש"י הוא נ( בשבת. הצאתי וכן צ-לטי
 בגיפין הוא ו( שם. שם ברש-י הוא ס( אחת. ר"ה ע.א י-א ברכות ברשיי הוא ר( אוסר. ישא ד"הע-ב
 י.ב ברכות בפירש-י הוא ט( ע"ב. י-ב שבת בפירש"י הוא ס( ע-ב. :"פ גיפין בפירש"י. הוא ו( ע"א.ם'
 מש"י. בשם לא אבל ג"כ ~ה הבש ס'ו סי, או"ח והפור להניע. ד"ה שם בתום' ועיין שנאתר י-הע.א
 ע"ב ט, עיר,בין בפירש"י שא 'נ( ע"ב. כ,ו ברכות במירש-י הוא י6( ע"ב. ט.ה שבת בפירש"י הוא'(

 לתקן יש ובאטב שמואל רבתו איתא שבה-ל מן ב, בכ"' בשבה*ל שם העירותי 'ג( בדלת. מיד-ה
 ברכית טו( ומעלה. ד"ה לא כיה במג'לה הוא 'ר( ופעם. ד"ה ע-א ק"ו פסחים הרשב-ם כהב כן כיכ,,
 ר.ה ע"א סיב עירובין בפירש.י עיין 'ו( ומלערב. ר"ה ע"א י.t'at1'P 1 הוא עז( ובשבית ר-ה ק'בת"ח
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 של חביות לקחו ואפילו S*w שלמה רבינו כדפי' ע"א( ל"ו דף ציפ )סי']*ח[
 ! יח( כו' בשותפותיין

 מבופלין רשותי לו אומר זצזל שלמה רבינו כרפ" עיא( לזו דם ק' )סי'ניט[
 ! יט( כו'לך

 : כ( נשפי'ל, מרדעת פי שלמה ורבינו ע"א( 4ח דף קזה )סי'נכ[
 דמהודקין דטותרין זצ"ל שלמה רבינו פי' האף נזמי עיא( 4ח דף ק'ו )סי'נבא[

 : כ"(היסב
 כף לאסור ראיה מכאן הביא S*w שלמה ורבינו ע"ב( ליח דף קזז )סי'נכנ[

 לאיסור ואחד להיתר אחד פירושים שני s*yt שלמה רבינו פי' קאמרת המייניתרי
 :כ3(

 נקפ אוהל טשום דלאו s*w שלטה רבינו כפי' ע"א( ל,ט רף ק'ז )סי']כנ[
 : בג( כו'ליה

 באיין נחנו בשמעתא תמל שלמה רבינו פי' וא( מ"א דף קייא )סי']כו[
 ; כו( קאמר שלוחו דע'י התם להדמייתינן

 : כה( כו' זצ"ל שלמה רבינו כדפירש )שם(]כה[
 טהלכת היא טעשרה למעלה ספיגה סתם זצ"ל שלמה רבינו ופי' ושם]כו[

 ! כי(כו'
 שלמה רבינו ופי' מכרכתא, לבני רבא להו שרא ע"ב( מ"ב רף קי'א )סי'נכו[

 : כז( כו' במתניתן כדתנן דמיא אמות כד'זצ"ל
 רדבר צדין אין בפ' זצ"ל שלמה רבינו כתב וכן ע"ב( ס'נ דף ק"ב )סי']כח[

 : כח( ישראל לכל אסיר ישראל, לצורךהנעשה
 רביט וקליפין, עצטות השלהן מעל מעבירין ע"א( פיז דף ק'כ )סי'נכט[

 ; נט( אגוזים קליפ. קליפין פי' stwשלמה
 חמאת, מחייב אליעזר ר' בשבת פרעוש הצד ע"א( מ"ח דף קכ'ה )סי']ל[

 5( כו' ועומד ניצוב שאינו ממקום מ-.w~p הצד יציל שלמה רבעוופי'
 לחול קורש בין המבדיל וצ'ל שלמה רבינו ופי' לב( נ' דף קכ'ט )סי']לא[

 : )"( נו' המלך את ללות בעלמאלהכירא
 שלמה רבינו פ" לחלק, מצוה שאכלו שנים ע"א( נ'ה דף קליפ )סי']לב[

 , 05 המזון ברכת בין בהמוציא ביןזדל
 וצ'ל שלמה רבינו לברך, צריך אין יין שינוי ע"ב( נ"1 רף קט'ד נסי']לנ[

 ; 5ג( הראשון מן מוב יין עוד לפניו והביאו יין ששתה כמןפי'
 סעורה, מחמת שיא הסעורה לאהר הבאים דברים ע"א( ניח דף קמ"ז )סי'נלד[

 וצ'ל שלמה רבינו פ- זה כו', פירוז כנון סעודה לאח- לבוא הרנילין דבריםפי'
 :)י(

 היא כ( כיצר. ר"ה ע"ב מ"ר ע"נ ברש"י הוא יט( שהיה ר"ה ע"א ע"א עיר.בין כרש"י היא 'ח(אלא.
 כשבת הוא ננ( בתום'. וע"ש האף נוט' ר.ה ע"ב נ.ט שבת בפירש"י הוא כה( בטשנה. ע-ב נ-כבשכת
 סתיב. ר.ה ע.כ ל.נ עירוכין ברש"' הוא כר( אלא. ד"ה ע"ב קל.ח כשכת הוא בג( תרי. ר"השם
 מ"ג שם ברש.' הוא כו( כתם. ר"ה ע"א מ.נ עירובין ברש" הוא נו( ע.ב. ס"א בעירובי, הואכח(
 ע"ב ק.ו שבת )( ע"א. קם"נ שבת נט( ר"ה ע"א ב"ה ביצה ברשי הוא כח( רמיה. אט~ת בר' ד"הע"ב
 לחלק מצוה ר"ה ע"ב מיה ברכות ברש.' הוא לנ( ע"ב, ק.נ שבת בפירש"י הוא )ה( הצר.ד"ה
 בם'רש.' הוא 5ר( הטיב. ד"ה פתוס, וע"ש יין, שינוי ר"ה ע.ב ז.מ ברכית בפירש"י היאלג(
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 לא, יין אבל פת אלא מטיה לא המזון סיכת ע"א( ניח דף קמיה )סי']לה[
 : 3ה( זצ"ל שלטה רבינו כתב וכן הנפן, על לברךוצריך

 ורוצין מעורתן השנים נמרו אם זצ"ל שלמה רבינו מ" ע"א( נ"מ דף לנ )סי'נלי[
 : לו( כו' הזן ער עליו ש.ומנו עד סעורו את מפסיק היהיר שיהא היא איץ דרךלזמן,

 : rs) כן מוכיח זצ"ל שלמה רבינו פי' גם )שם(]לז[
 : 3ח( מצטיף קטן בעש-ה אבל מצט-ף קטן אין דכשלשה לעשרה,שישה בין חילוק שיש זצ'ל שלמה רבנו מביא וכן ע'ב( נ-ט דף קנ'ב )סי'נלה[
 שיעורא דנן דכתיב דאע'נ זצ"ל שלמה רבינו פ" ע-ב( ס' דף קנ'ד )ס"]לט[

 : )י( כוידרבנן
 מהן ואחת ברכה של בכוס נאמיו דביים עשיה ע"א( ס"א דף קניו )סי']מ[

 ע(: כוי הי בכוס שנותנו לאחי במים שמוזגו זצ"ל שלמה רכינו פי,הי,
 : ת*( זצ'ל שלמת רבינו כתב ובן ע'ב( שנ רף קרט )ס"]מא[
 : י:3( זצ'ל שלמה רבינו כתב וכן שם( )שם]מב[
 בר'ה הת'ם רב מביכין ככיצד פי' המורה נם ע"א( ס"ה דף קס'א )סי']מג[

 : מג(כו'
 : מד( זצ'ל שלמה רבינו שפ.' כמו שם( )שם]מד[
 אשפיגא הל' נרד שבולת פ.' שלמה ורבינו ע"א( ס'1 דף קס'ד )סי']מה[

 : תה(בלעז
 שאין בלומי אמת פועלי פ" נציל שלמה ורבינו ע"ב( ט' דף קשז )סי'נמו[

 : ויו( תפקידן אתמשנן
 אותן מחזירין אין בצבור פ" יציל שלמה ורב.נו ע"ב( סיח רף קע'א )ס"]מז[

 : עז( הזברה קצת ואיכא דצבורא משליחה דשמעמשום
 במלאכה שאס-ום לא זציל שלמה רבינו פי' עזב( ע"א רף קם.ר )סי']מח[

 ; מח( בהוראה הנסים על ולומר הלל לקיות אלא נקבעושלא
 משום מבחוץ מניחה פ" זצ'ל שלמה רבינו ע.א( ע"ב דף קפזה )סי']מט[

 : ווי( כו' שבחיהן בפתח.ן אלא הרבים ברשות ולא ניסאפרסומא
 יצחק רבינו רבו DW1 זצ'ל שלמה רמנו פי' לביך, צריך הרואה שם( )שם]נ[

 : ג( כו' בביתו להדליק בדעתו שאין כנון זצ'ל יהודהבר'
 נר זצ'ל שלמה רבינו פי' וביתו, איש גי הנוכה מצות ת"ר שם( )שם]נא[

 : )*( כו' ביתו בני ולכל לאיש לילה לכלאהד
 שהלך כרך רבן שנו לא זצ.י שלמה רבינו פ" ע"ב( ע'ו דף קציה )סי']נב[

 : ג3( כו' במקומו קורא למקומו להזור ועתידלעיר

 ע.ב ע"ה ברכות כרש"י הוא לו( ע"ב. :"ס ביכות מש"י הוא מ( ע.ב. ס"אברכות
 ובתום. ע"א מ"ח גרבות ע.:ו לה( ער. ר"ה בתוכ' וע"ש ע"ב ט"ו בברכות הוא ל(( אחד.ד"ה
 ע"ב מ-ט שם בחוטי ועיי ער. ר.ה ע"א ט"ח ברכית גרש"י הוא לט( שם. בהרא-ש ועיין תשעה.ד"ה
 רשיי עיין ת"( קפ.נ, סי' או"ח בטור והובא ח'. ר"ה ע.א :"א ברכית ברש.י הוא יו( אומר. רניד.ה

 ח'. מ" פ.ו שט ובהרא.ש ע.א. ל"ו כרכות ערן מג( ע"א. ס" בפררם ועיין פת. ר"ה ע"ב ס"אברכות
 הוא תר( חתים. רב ר.ה ע.א מ.ר ברכות ברש.. הוא זוג( פ'. טי' בפררם ועין ר"ח, ס" או"חובפור

 מיעלי ר"ה ע.א סיב טנהררין בפ'רש.' הוא וזו( ע.א. ו' כריתות בפירש"' הוא לס( שם. ביכותברש.י
 בפירש.י הוא הם( קכ.ו. טי' או-ח טור ועיין שזו. בצבור ר.ה ע"כ ל' בהטות בפירש.י הוא מן(ברק.
 כ.: שבת בפירש"י הוא )( מבחוץ. ר"ה ע"ב כ.א שבת בפירש"י הו4 מט( ה.נ. ר"ה ע"ב כ"אשבת
 ל-שי ר-ה ע"א י"ס טיילה ברש"י היא נב(. נר. ר"ה ע"ג כ"א שגת ברש"י הוא )ה( הרואה. ר-הק-א
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 : גנ( כו' בי.ד בזכגה וציל שלמה רבינו פי' שם( )שם]ננ[
 ממי שנעשה סי' זצ"ל שלמה רבינו מחקה ע"א( עזו דף קציה )סי']נד[
 עד התפר מראש שיהא פי' זצ"ל שלמה ורבינו עיב( ע"ז דף קצזו )סי']גה[ י גד(עשבים
 : גס כו' השני הנידתפסת

 פי' זצ"ל שלמה רבינו להדרי, סעודתייהו מלפני ע"ב( עיט דף ר'א )סי'ננו[
 : גו( אחרת שנה של בפורים זה עם אוכל וזה זו, 'הנה 'צל בפורים אובלזה

 מעות למורים פוזזים מגבית פי' זצ"ל שלמה ורבינו ע.ב( לט דף ריב )סי']גז[
 לפורים לענים כולם יתנום פויים לסעודת לעניים לחלק העיר מבני הגבאיןשנובין
 : ג,( צדקה של בכיס יפול והמות- בפחות דיים לומי ברבר מרקדקיןואין

 ורבינו ובזה, בזה שאסורין ובתענית בהספר ושוין עזא( פ' דף ר'נ )סי']נה[
 : גק( שבשניהן וט"ו י"ר יום ובזה בזה אסורין פי' זצ"לשלמה

 הגשמים שבימות מפני זצ"ל שלמה רבינו פ" ע"ב( פיה דף רייא )ס"]נט[
 : גי( כו' צונן כויו העולם וכל הרקיע בשיפולי מהלכתהחמה

 המולאר מן הגרופין מים פ'רווצ וצ,ל שלמה ורבינו ע"א( פזו דף )ימם]ס[
 : ס(  האש על תלוי נדול נחשתדוד

 : hp) נו' קנסא משום  אסויה ולשה עברה פי' וצזל  שלמה  ורבעו שם(  )שם]מא[
 פי' זצ"ל שלמה רבינו מחמיצין, אין פירות ומי ע"א( סיט דף רי'ד )סי']סב[

 קג(: הוי נוקשה אבל הוי לא גמורדחמץ
 בין ק"ל בפסה דהמץ זצ"ל שלמה רבינו פסק וכן ע"ב( צ' דף ר"ז )סי'נסג[

 : קג( נו' במשהו בזמנו אסור בסינו שלא ביןבמינו
 קאי, נמי ימין אהטיכה לושט קנה יקדים שמא ע"נ( צ.ב דף ר"ה )סי']סד[

 : סד( זצ"ל שלמה רבינו סי' וכן בלחוד, אפרקד'ןולא
rnDJסט( כו' לטוגה חזרת זצזל שלמה רבינו פ" שם( )שם : 
 הפרוסה בתוך שלימה מניח פי' זצ"ל שלמה רבינו ע"א( ק' דף רי"ה )ם"]סו[

 : סו(כו'
 וצ'ל שלמה רבינו פ" המועדות, את והמבזה ע"ב( קזב דף ר,כ )ס"]סו[
 : סו( נו' חול מנהנ בהן ושנוהג מלאכה בהןשעושה

 ננר כמין זצ"ל שלמה רבינו פי' דרשי, קיבוותא ע"ב( ק'נ דף רכ'א )סי']סח[
 : קח( כוי מועד של בחולו לסנורבכותל

[CD]'שמתליעין פירות כגון פי' זציל שלמה ורבינו ע"א( ק-ד דף רכ'א )סי 
 : סם( כו' עובר שזמנהופרגמטיא

 ע-א י"ס מנילה כפירש"י הוא נס( ע"א. '"ט מנילה בפירש"י. הוא נד( ע"א. הי מנילה בפירש"' הוא:נ(
 בפ'רש.' הוא )ח( מנבת. ד"ה ע"ב ע"ח ב"מ בפירש"י הוא נו( ע.ב. 1' מנילה ברשיי הוא נו( שיהו.ר"ה

 258( 1צד '-ד סי' במחו"ו כן הובא ובן שליח ד"ה ע"א מ"ב פקחים בפירש"' הוא :ט( ע.ב. וימניפה
 אין ר"ה ע"א ל.1 פטת'ם גפירש.' היא קג( שם. שם ג"( הנרדפים. ר"ה ע"א ט,ג פסחים כפירש.'ס(

 אמר ר"ה ע.א צ"ו חולין ובת1ם' בת,ם' וע"ש רבא. אמר דייה ע.א ל' פסהים בפ'רש", הוא קג(לשון.

 אפרקרי, וכתב 'קדים שמא ר"ה ע"א ק.ת בפתרים והוא 1צ.ל. שלמה רביד שפי' כמו צ"ל סד(רבא.

 ל.ט ממחים בפירש.' הוא 9ה( קאי. ימין ראסיבה מפרש 1ה1א רש.י פי' שהביא ברשב"מ e"p1 כ1'.קאי
.K"r)השבה.ל הביא וכאשר דרכו. מ1, ד.ה ע"א קמם פסחים 1בת:ס' ע.ב ל"ט ברכוב רש.י עיין סו 
 לפ:ינו ro) מטו. פ"1 אבנת הוא סו( כתב. זצ"ל שלמה !רביד שצ.ל 1כר1ר 279(. )צר במה,.1הוא

 ער1בין הוא ע( אחר. באופן שמפרש ע"ב " מ"ק רש.. עיין up) כן. מפרש לא ע.א '"א מ.קברש.י
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 ראנן עייוב'ן CD1' וציל שלמח רב.נו פסק וכן עיא( ק,י רף רט'ו )סי']ע[
 ! ע[ עיקר ראשון ויו"ט דירהא בקביעה לן~ימא

 נס זצ-ל שלמה רבינו ופ" הנוכה, גר גב, מדליקין במה בפיק שם( )שםנעא[
 : ט"( כו' הפך מן הרליקו ויום יום כל שהיי איתיה יומאכל

[QYJ'עג( וצ,ל שלמה רבינו פ" וכן לא( קייב דה רמיב )סי ; 
[ay]"במ.ק זבל ,סלמה רבינו מפירש מ'טמע וכן ע"ב( ק"ב דף רמינ )ס 
 בעיב להיות שלו שיישי כשהל מור.ם הכל יהושע בר' בריה הונא ר' התםדאמרינן
 בג(: כו'הרגל

r~pl'כה( כו' דירן כתנא זציל שלמח רבינו פי' שם( )שם];ה.ן : כד(  וצ'ל שלמה רמנו גייס ה? ע"א( קי'ר דף רמיו )סי : 
 : כו( כו' מתכו.ן בלא שנשארו זצ"ל שלמה רבינו פי' שב( ק"ד דף )יטם]עון
 רבינו ופ" אמור, ולך שרי עלמא לכולי את פושע ע"א( קם.ו דף )שם]עז[

 לדברי חרדים שאינן המזירים על ולא הפושעים sy לא דעתי שאין זצ"לשלמה
 : כ1(הכמים

 אם מיבלו החניות את מניח זצ"ל nb~W רבינו ומי' עינ( קפ.ו דף )שם]עת[
 , עת( כו'ירצה.

 דורון שהשא נביי זצ"ל שלמה רבינו פ" ע"א( קטיו דף רמיז )ס"נעם[
 ! כס( כו' ראשון ביו"טלישראל

 : ס( כוי קאמר ראשון יו"ט מוצאי לערב פ" זצ"ל שלמה ורבינו שם( )שםנם[
 טעם שמעתי לא יציל שלמה רבינו עלה כתב ע"ב( קם'ז דף )שםנפא[

 : פה( כו' ברברמקובל
 שמעון כר' סנר יוסי דר' זצ"ל שלמה רביט ופי' ע"א( קייו ה' )שםנפנ[

 : פ3( כו' לגופה צריכה שאינה מלאכה משום להופטר
 יין, כדי המביא בפ' כתב וצ'ל שלמח ורבינו ע"א( קייט דף רמיה )סי']פג[

 ? פג( כר שרי ששת ורב אסר, נחמן רבחיזרנו
 דהיינו זצ"ל שלמה רבינו פ" ביו"ט, הננרין מן שוהטין ע"א( ק'כ דף )שם]פד[

 , פד( כו' הרשתות מן לא אבלשברין
 : פה( כו' יהודה כר' דלא זצ.ל שלטה רבינו מ" ע"א( קנ'ב דף רנ"א )סי']פה[
 : קמניותפו( בחתיכות בכרה, פי' זצ"ל שלמה ורבינו ע"נ( קכ4ג דף רנ'ג )סי']פו[

1
 שלמה רבינו מנין, סכום לו יזכיר שלא ובלבד ע"ב( קכ'ד רף ה רנ )ס]פז[

 : פז( דמים מקח סכום פי'זצ"ל

- -
 ר.ה K"V י"ב ביצה עג( איתיה. יומי כל ר"ה ע"א כ"ג שבת בפירש"י הוא ע"( פסק. ד"ה ע"בל"ש
 ביצה בפירש"' הוא כה( ע"ב. מ.1 בביצה הוא מר( בתום'. וע"ש שאסור ר.ה ע": י"ס מ"ק כג(לא.
 מ,ו בביצה ברש"י הוא בו( קדרה. שבשול' ר.ה ע"א פ"1 בביצה הוא בו( רירן. כתנא ד.ה ע"ב'"1
 הוא ס( ע"ב. כ,ר ביצה ברש"י הוא עט( ע.ב. עיט עירובין ברש"י הוא כמ( אסור. לדידך ר.הע-ב

 שבת כרש.י הוא סג( חוק. ר-ה ע.א כ"ח ביצה ברש.' הוא ס"( ולערב. ד.ה בתים, W"p1 שםברש.י
 ס"ה ביצה בפירש"י הוא פה( ע"ב. ב"ר ביצה ברש"י הוא סר( ע.א. ל.ג ביצה כרשיי הוא פג( ע"א.לי

 מקח. מכום ר"ה ע"ב כ"ט ביצה כרש"' הוא rc) רשקיל. ר"ה ע.א קי"ג שבת רש"' בם" הוא פו(ע.א.
 ובלבד אלעזר בן שמעון רי וברברי מדה. סכום צ.ל מקח. סכום לו יזכיר שלא ובלבד שםובשבה*ל

 סכום ר1ריס י"ת בשם שהביאו שלא ד.ה שפ כחום' 1ע.ין מקח. סכום צ"ל מנין.  טבור לו  יובירשלא
 דר' ובטילתא מקח רת"ק במילחיה גרים נ"ל אלפם והרב שהביא י"1 ס" שם בהרא"ש ,עיי ע"ש.טנין
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 פי' ניות, שתי בפי כאור חותכה הייא ר' תני עזב( קכ'ה רף רזם )סי']פח[

 ; פט( חשיכה עדוי פ" זצזל שלמה רבינו שם( )שם]פס[ י פפ( לשתיהן שצריך כגון זצ"ל שלמהרבינו
 בשם מרליקין במה נפיק זצ"ל וצלמה רבינו כתב ע"א( קל'א דף רע'ז )סי']צ[
 ; 5( כו'הגאונים

 ; 65( הלוג רביעית עד פ" זצ"ל שלמה רבינו ע"א( קל"ב דף רלפ )סי']צא[
 לעולם הדין ננמר בפרק בסנהדרין דאמרינן ע"ב( ק~נ דף רם,ב )ס"]צב[

 שייסחעוהו וצ'ל שלמה רבינו ופ" מלמפה, כהו את מעיצין הכל שיהו אדםיבקש
 ; %( כו' רחמים לבקש השרתמלאכי

 דאמרת השתא אביי אמי פ"ק ברכות בטס' ע"ב( קלזנ דף רפ'נ )סי']צג[
 5ג(; כו' זצ"ל שלטה רבינו ופי כוי פי' מילתאסימנא

 אינמי וצ'ל שלמה רנינו פי' רה מס' בסוף ע-ב( קל.ו דף ר'צ )ש'נצר[
 : 5ו( נו' קראי דנפישימשום

 ? 5ח( רמוספין בקיא. ה-ב להא פ" שלמה ורבינו ע"א( קלס רף )שם]צה[

 שלמה רבינו פ" פסול, התקיעה את מעכב אם ע"ב( קלח דף רצ'ג )סי']צו[
 %(, כו' שנחתם קודם התקועה את מעכב היה אםזצ"ל

 מנלא שבות משום איפכא נרים שלמה ורבינו עינ( קליט דף רציד )סי']צז[
 5ו(. כו' בו לחתוך מנהנשאין

 לי ותקע כוין א. כתב כפירושו וצ'ל שלמה ורבינו עיא( ק"מ דף רצ'ז )ס"]צח[
 t(Pb חובתי ידילהוציאני

 טתשעה תוקעות ט' שמע זצ"ל שלמה רבינו פי' לב( ק"מ דף רצ'ט )סי')צש(
 5ע(, כו' יצא לא כאחד אדםבני

 איןמעכבות תקיעות זצ"ל שלמה רבינו שפי' כמו ע"א( קמ'ב דף ש"א )סי']ק[
 ק(. כוי זו אתזו

 קלי נר דעלמא וברכות תקיעות זצ"ל שלמה רבינו פי' וכן שם( )שם]קא[
 ויעש בזה כיוצא שמצינו פ" זצ"ל שלמה ורבינו ע"ב( קמ'ג דף שיה )סי']קב[

 ק3(, המכונות מסגרות ופתרונו המכונות המסגרותאת
 שהולקין כדרך רב אמר ויבא בר חנן רב אמר ע"א( קמ'ד דף ש,1 )סי'נקג[

 לששה אותה הולקין האזינו ש'רת זצ"ל שלמה רכינו ופ.' הכנסת, בבית הולקין כךכאן
 קג(, נו'חלקים

 תשיעי התענה כאילו בתשיעי ושותה האוכל בל ע"א( קמיד דף ש"ז )סי']קד[
 היא והרי המהרת לעינוי בתשעה עצמכם הכינו היק פ" זצ-ל שלמה רבינוועשירי,
 קר(, היום כעינויבעיני

 וע", otc. זרית שתי בפי ר.ה ע.ב ל"ת ביצה בפירש"י הוא סח( השבה"ל. שהביא כסו מזיןשמעון
 מ"ר שבת בפירש"י הוא י. לעדויי. ר.ה ע"ב ל"ב ביצה בפירש"י הוא סע( וי. מ" פ"ר ביצהבהרא"ש

 הוא 5ג( ע"ב. ע.ד בטגהררין הוא 5ג( רביעית. ר.ה ע-א '.ד ברכות בפירש.י הוא י"( ערבית. ד.הע"א
 : שם בר"ח הוא 5ה( אלא. ר"ה ע"א ל"ה ר"ה בפירש"' הוא 5ר( ע"א. ~afiבהוריש

 ל.ד בר.ה הוא 5טK"U 1~ כ"מ כר"ה הנא 5מ( ע"ב. ל"ג ברש הוא 5ן( ע"א. כ"ז בר"ה הוא15(
 שבח"ל טן ב' בכ"י כ' העירותי בהערה שם ובשבה"ל ברש"י. כן מצאת' לא ע"ב ל"ד בר"ה ק(ע"ב,
 הוא קג( ע"ב. י.ב בברכות הוא קג( תקיעות. ד"ה ע"ב ל"ד בר"ה הוא ק"( נרשש. רבינו שפ" כמוהגי'
 ע"א. '"כ בסוכה הוא קו( ע"א. פיח ביומא הוא קת( ע"ב. פ"א בי1מא הוא קר( ע"א. ל"אבר.ה
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 זציל שלמה ויבינו כוי, ביךכ קר' הרואה תזר עזב( קמ'ו דף '?ט.ו )ס"]קהו
 קם(, למהר למנול ראוי .הא בליעה קר. יראה שאם אשפשף rinf יו.נ מערבפ"

 מעמא ד'לפינן כיון זצ'ל שלמה רבינו וכתב ע-ב( ק.ג דף שנ'ר )סי']ק.[
 קו(. כו' בעויות לככך לאנשו-י ממכינן לא ומיקבךמגרנך

 זצ.ל יטלמה רמנו פי' נשהנטן, פפא רב אמר דא( קג'א דף 'טנ.ה )ם"יקז[
 קו(. כו' הסבך עם למטה האילן ענפישהשפיל

 כו', בגדיש והחוטט כו' קש הכילי התם הזן ע.א( קנ.א דף שכיו )ס"]קח[

 קח(. זצ"ל שימה רבינו פי'כן
 א'צטבא בה ובנה אמה מעשרים נבוח היהה ע'אן קרב דף 'ממז לס"]קם[

 קי(. כו' זצ.ל ,סלמה רבינו פ"כו',
 מלעיל כזוזא א'נש' דאמוי היינו פפא רב אמר לב( קנ'ב דף ש.ל )סי']ק'[
 ק.(. כז' זו: כשיענך יהב כשהנקב פ" זצ-י שלמה רב'ט מלמטה,נא,מת.רא

 פי', מחמתה מרובה צלתה הוצה 'ספתה כגון ע.א( קנ: דף 'טל.א )סי']קיא[
 ק-"(, כי' עשרים מתזך הרווויהו דקי.מי וכנון זצ"ל שלמה רבינוסי'

 קיג(. D'-g'y בתוך עליונה בדקיימא פ" זצ"ל שלמה רבינו )שם(]קיבן
 שהעושה זצ.ל שלמה רבינו טפ" מוכיה.ן ייט ע.ב( קנ.נ רף של"א )סי']ק'נ[

 קיג(. כי' נסרים אוהן הננ מן לסלק צריך אין ביתו בתוךמזכתו
 אינעה בהן ש"ש בנסרים חקיה מתם זצ.ל שלמה רבינו פ" )'טס(]קיד[

 קיר(.טפחים
 עלין 'הא שלא הנשר מפג. זחל יטלמה רבינו ע"א( קנ,ד דף 'טל'ב )סי']קטו[

 קין(. שלחנו על נושריןוקיסמין
 רא'טה'ם זצ"ל שלמה יכינו פי' פתה, בצורת ע.ב( קרר דף 'טל'ו )ם"וקסז[

 קטו(. כו' קאי טפה אם" ושלישיתכהלכתן
 פי' כשר, לחי לו w~ut מבוי גני על סיכך רב אמר ע'א( קנ.ה דף )י2םיקיז[

 ק.ו(, כו' להי לו שיש מפילש מבוי גבי על סיכך זצ"ל שלמהרבינו

 'טליטים להג קודם שע'טאה כל ישנה ncIc ע.א( קנ.ה דף של'ז )ס"]קיה[
,a?''ת-ה,,  כו' ההנ לשם שהיא פירש ~לא סתם 'טעשאה :צ.ל שלמה ינינו פי 

 זצ.ל שלמה רבינו פ" כו', גזולה סוכה ע-ב( קנ"ה דף שליח )סי']קיט[
 קיט(.כ.'

 שלמה רניגו פ" כנהמנק, דעכיד פפא א.ר ע"ב( קנ.ח דף יטג.א )""]קכ[
 קכ(, כו' פסיל סרוק דתניא האזציל

 בה שטנכדין הוא הופ'א כ' דעב'ד זצ"ל שלמה רבינו פי' שם( )שם]קכא[
 קכ"(. כו' הביתאת

 עלין 'סני זצ.ל שלמה רבינו פ" החיימה, נהלקה ע"א( קרם יף )שם]קבב[
 קככ(. כו' כלה השררה ששם האמצעיםהעלעלים

- - - .

 ע.א. ר' בסיכה הוא קט( ע"א. ט.: בשכה הוא קח( בסחבתן. ד"ה עי"כ פי nSID כרש.י הואקוי
 מא. ר"ה ע"ב ט' בסוכה הוא קינ, שמ. הוא קיג( ע.א. י' בסוכה הוא קיל( ע.ב. כ-ב בסוכה הואק"ו
 ר.ה שם וברש.י ע-א וי בסוכה הוא חטוי ע-א. " בביצה הוא קטון ע-א. מ'1 בטובה הוא קיד(ע-ש.

 ברש"' ע"א ל-א בסוכה הוא קיטי ע"א. פ' גפוכה הוא קיח( סיכך, ר-ה ע-א ז. בסוכה הוא קי[(הלרעשה.
 הוא קכני חופיא. כי ר-ה ברשש ע"א ל-ב סוכה קג6( אמר. ר"ה ע-א ליב בשכה הוא קכ, אכל.רפא
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 נדי שלשה בו ונשתיירו עליו רוב יבשו תיר ע'ב( קנ'פ דף שנ"נ )ם"]קכנ[

 קנג(, כו' בדין שלשה זצ"ל שלמה רבינו פי' נשר, להיןעלין
 פסולין, מעליו מרוב.ן ענביו שהיו או הכמ.ם שנו ע.ב( קנזס רף שנ"ר )סי']קכד[

 יהיה המקום אמרו הנדוף רבינו זה דבר חסדא רב אמר ה"נ שלמה רבינוכמירושי
 קכר(, כו'בעורו

 ום" נוי, אסא דמזנני להנהן שמואל להו אמר ע"א( קים דף שניה )ס"]קבה[
 קנס(. נו' רמיהן על תעלו ואל בשוה מניו דל שלמהרבינו

 תורה דביי על שהקיל אע"פ ז"ל שלמה רבינו ופ" לב( ק'ס דף )שםנקכו[
 קדשים ויאכלו אחר אפילו העניות להניא ויחדלו ימצאו לא כן שאלמלי לה', לעשותעת

 קנו(, הנוףבפומאת
 רבינו פ" ישמעאל, ר' בו הנר אמי רב אמר עיב( קים דף שניה )ם"נקכז[

 קכו(, נו' שלשה מצריך שהי' דב-'ו מתחלת ר'י בו הזר זצ"לשלמה
 קכח(, כשר דקטם להקל טרפון כר' הלכה שלמה רבינו פי' )שם(]קכח[

 סי' בוכנתו, ניטלה אלעזר בן יצחק ר' תני ע"ב( קס'ב דת ש.ס )ס"הכטל
 קכמ(, כו' בוכנתו פיטמתו להא. תנא הוא במתנית.ה זציל שלמהרבינו

 רבינו ום" בכאיסר, מפולש שאינו נקב הרי ע.א( קס"ג דף ש.ס )ם"]קל[
 ק)(, כו' אמול כלום הסר שלא אע"פ זצ"לשלמה

 מפולש שאינו נקב במשהו, מפולש נקב ניקב היננא בר עולא תני )שם(]קלא[
 ק)6(, נו' קאי שהוא בל חסך זלא דאנ'קב זצ"ל שלמה רבינו מ'ננאיסר,

 ז"ל שלמה רבינו פי' פסול, שהוא כל אם'לו ובחוטמו רבא אמר )שם(]קלב[
 ק)3(. כו' פסול שהוא כל אפי' ראשו, לצד ויורר משם שמשפע גובהובעובי

 פי' להו, והא לן הא קשיא לא נשר, כושי והתניא פסול, כושי )שם(]קלג[
 ק)ג(. כו' קשיא ולא פסול עצמו כושי מתני' לעולם ז"ל שלמהרבינו

 ואם ז.ל שלמה רבינו וכתב הבוסר, אתיוג. ע"א( קס.נ דף שס"א )סי']קלד[
 ק)ד(, כו' לזמר ארםנפש

 מצוה sft שלמה רבינו פ" מחליפין, ובסועד ע.א( קס.י דף ששה )סי']קלה[
 ק)ס(,להחליף

 להוציא תורה תלמוד מבטלין ת,ר ע"ב( קע'א דף "א סי' שמחות ה']קלו[
 בעל ז"ל גאון אחא ר' בשם דל שלמה רבינו כתב כו', ותני דקרי למאן וה.מכו',

 אין בעלמא קבורה כדי מתעסקין א'כא אי תני ולא קרי דלא למאן ומינההשאילתות
 ק)ו(,מכטלין

 שלפ.כך שמתו מי בפרק מי' שלמה רבינו גם לב( לע דף ה' סי' )שמ]קלו[
 ק)ו(, נוי עליו מיושבת דעתו שאין למ' מק"שפטור

 ע"ג ל": ם1כה רשיי קפדן שלשה. ד"ה ע"א ל": מוכה רש"י קנן( :חלקה. ר"ה גרש.י ע.א ל,יבבמבה
 ברש.י קג:( :כום. ד"ה ע"א ח' בכריתות הוא קגוו 1ובי:ו. אש11 ר.ה ע"ב ל.ר סוגה רשיי קבה( ה.:,ר"ה

 תזי ד.ה ברש.' ע.ב ל.ה סוטה קכט( הלכה. ד"ה שם שכה ברש"' קנה( בו. הזר ר"ה ע.ב ל.רמכה
 ע"ב ל.ה מזכה רש., קלג( שם. שט ברשיי ק)"( עולא. תזי ר"ה ע"א ל"ו ט1כה רש'" ק)( יצחק.רי

 הבוסר ד"ה שם סשה כבש"י ,מצא לא ק)ו( לן. הא ר"ה ע"א ל.1 מגה רשה ק):( 1בה1טמ1.ד"ה
 1ה1א :רשום" "רביו שלמה רבים במקם כתוב שכה"ל מ, בי שבכ.' הער1ה' י,ה הערה שם1בשבה"ל

 רשיי ק)ו( מחליפין. במועד ר"ה[ ע.א מ"ב מכה במשיה רש.י ק)ח( הרלה. מאור :רש:טרב'11
 ר.ה ע"ב י"1 ברכזת ברשיי הוא קין( ל.ב. כ" ויחי כשאילמת הוא ליה. לית ר"ה ע.א י"1כתובות

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



139משוא

 פמורין ואלו המת ידי יצא וכבר הואיל פי' כו', המטה נושאי )שם(נקלה[
 קלח(, ז"ל שלמה רבינו פ" כן היא, ראורייתא דלאו התפלהמן

 -בינו כו,, אדו בנית אוכל כוי 'טסתו מ' תיר עיב( ק"ע דף וי סי' )שםנקלס[
 קלה(, ובמטה השמאלית צרו על בחשיבות המסובין דרך פ" זזלשלמה

 רנ'נו בפ'רש מצאת. וכן ה'טלהן, על מ.סב ואינו לפרש ניאה cet) )שםנקם[
 קי0, ז"לשלמה

IwDp]כל אמר כהנא בי חנינא רב שם( )שם rct פי' כוי, כיטלמים שהוא 
 נשר דמ.קד' איטנהן שלטים אכילת רנזמן כשלמים נקט ולהכי דל שלמהרבינו
 קים"(.נו'

 כלועג ליה והוה צערו שיפכח כמו נראה לב-ך בא אם ועוד שם( )שם]קמב[
 קים(. ז"ל שלמה רבינו פי' זהלרש,

 זיום עיטר ארבעה ב'וס פ.' ז"ל no~w רבינו ע"א( קע'נ דף "נ ס" )שם]קמג[
 קתג(, אדרים שני של עשרחמשה

 דאנולא, מבבא כוי מחוזא לננ' רבא אמר ע"נ( קעזנ דף "ז ס" (cuf]קמי[
 קצר(. ומגישיה לעצי מהורן עיר של החיצון שער סי' ז"ל ושלמהרנינו

 פי' הבית ונדוץ הקניות, לבית הבית גדול הלך ע"א( קע'ר דף )שם]קמה[
 קיא(, אח. נרוץ ז"ל שלמהרבינו

 נס לני היה אם האבל לבית ההולך ת"ר ע"א( קע'ו דף מג סי' )'טם]קמו[
 קינו(, כו' בו נם לבו היה אם סי' ז"ל שלמה רבינו כו', כם,ות משות על יברוהובו

 נכית חכמ.ם תיקנו כוסות עשרה תנא פ"ק בכתובות נרסינן שם( )שם]קמו[
 קינו(. הנום שיתה ונרבה ביכה בכל ז.ל שלמה רבינו מ' כו'האבל

 יעקב א"ר ע"א( קע.ט דף ל.ה )ס"]קמה[

 אמ-

 שאין אלא שנו לא .והגן ר'
 'סלמה רבינו פ" עליו, מוכה.ן מנעליו בינליו מנעל.ם לו 'ש אבל בינליו מנעליםלו
 לו ניטאין אלא חונה לאח-'ו ק-ע והורת ראיט פריעת שמיאל דקאמר שנו לאז"ל

 קיק(. כו' בינליומנעלים
 שלמה רבינו ופ" ביתו, נתוך באונקל' ממייל אנל רבא אמר שם( )'טם]קמט[

 קי:?(, נו' דצנעה במילי אנילות לנהוג יטמותי קרוע בחלוקז-ל
 נורע, ואה.כ נטמא בהלכה צול'ן כיצד ובפרק a.p) קע"ת רף מ' )ם"]קנן

 מאן הרברים ולפי התם ז"ל שלמה רבינו פי' השמשות, בין שנ' בין ברואהבגמרא
 OP' כוי בכולו היום מקצתדאסר

 אומר רשנ"ג תניא רמילה אליעזר ר' בפ' נרםינן ע.א( קם.נ דף מ,ז )ס"]קנא[

 רבינו פ" . בשמחה, איתה עושין עדין נו' ביטמחה עליהן ישראל שקיבלו טצוהכל

 קג"(, סעודה שעושין ז"לשלמה

 בשנה"ל קנו( ע.,ב. ..ו ברבת בפ.רש.. הוא קלע( במשש. ע"ב י.1 ברכות בפירש"י הוא קלה( שמתו.מי

 רב,:1 בשט ~ה הב.א בת:.א וכן  ז"ל נרשום רבצו שי' שבה"ל מן ב' בכ"י העיר1הי ב' הערהשם

 ברש"' הוא קתנ( כמה. ער ר"ה ע"א ל' תענית ברש.' הוא קם"( השלחן. על מיסב איו sDV' ז"ל:רשום

 הוא קוד( שאם1ר'ן. ר.ה ע"ב ו' מדלה ביש"' הוא קוו:( ע"ש. אחר בבית אכל ד"ה ע"ב י,וברכות

 מ" בת"א וגם ברש.' לפ:י:1 :מצא לא ע"א כיב דף במ.ק קפה( ניכ'. ר"ה ע"ב ב"ב מ"קבפירש"י
 , ע"ב כ.1 מ"ק ברש"' לפ:,:1 :מצא לא ק)וו( אהימ. :דול ז"ל שלמה רבצו פ.' הבית ונרגל הביאמ"ג

 פ-. גרשום רבצו בשבה.ל שצ"ל מפק 1א.ן כפיות. ממות על שבא לאוהו 'בר1הו כתב שם רש"ירק

 ס: היא קי:כ( ל"ש. ר.ד ע.א מ"ר מ.ק ברשיי הוא קווה( הזן. כמד ארר ר"ה ע"ב ח' בכה1בות הואקוו((

 ולפ:':ו בשמהה דייה ע"א ק"ל שבת במירשיי הוא ק:"( :מי. אי רי,ח ע"א פייא בדף הוא ק:( אלקלי.ד"ה
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 ולכסותו לאיצטליתו לו ניתנין נגע בו שנולד חתן ע"ב( קם"ג דף נ'ב ט"]קנס[
 זיע שלמה רבינו פי' יהורה, ר' דברי היגל ימי כל לו נותנין ביגל וכן ימיםכצנעה
 לכהן יראה שלא ימים שבעת לו ונותנין לחתן המשתה ימי שבעת לעשות היודנוהנין
 קגנ(, הרנל ונימי התונה בימי יתחיל לא לכהן נראה לא וערייןהואיל

 אביו ומת כו' אפייה פתו שהיתה הרי דכתובות בפ.ק דנרם'נן שם( )שם]קנג[
 יקברוהו שלא להרר המת את להכנס לו והתירו ז"ל שלם" יבינו ופ" כו' התןשל
 קגג(,בו'

 ז.ל שלמה רבינו מבטן, יריר קדש אשי ע.א( קם'ה רף ר' מ" מילה )ה']קנד[
 קגד(, אהבת אשר שם על ליה קיי ויד'ד יצחק זהמ"

 אומי רשמנ תניא דמילה אחיעזר ר' ובמיק ע"א( קם"ם דף מ' סי' )'סם]קנה[
 בשמחה, אותה עושין עדין כו' מילה כגון בשמחה יעויאל עליהן שקבלו מצוהכל
 קנה(, סעודה שעושין ג'ל שלמה רביתוס"

 צויתך כאשר וזבחת אומר רבי תניא ע"א( קציר דף א' סי' שהיפה )ה']קנו[
 הלכות כל זצ"ל שלמה רבינו ום" כו', הקנה ועל הוושט על משה שנצטוהמלמר
 קנו(, כו' נצטוהשהימה

 שנצטוה מלמר צויתיך כאשי וזנחת תניא ע"א( קציה רף ז' ס" )שם]קנזן
 כלומר אלא לה יליף מקרא לא פי' זצ"ל שלמה רב.נו וכו' הקנה ועל הוושט עלמשה
 קג((, כו' נצטוה שהימה הלכותכל

 פי' כוי לוושפ לו יש עורות שני רבא אמר ע"א( קצ'ו דף מי סי' )שםנקנה[
 כן כו' העורות נתחלפו ואם ואסורה, מפולש כנקב והוי אהררי ומיתימי צווארהמושבת

 קגק(. זצ"ל תלמה רבינופי'
 להוליא מחוליא אפילו ומקיפין ע"א( קצת דף נ' ס" מריפות הלנות]קנט[

 התווך כמו קשה והוא הקנה מן פבעות ג' הם הוליא ז"ל, שלמה רבינו פי'כו',
 קנט(.כו'

r,b~t
 פי' כן הקנה, שסביב והן מכאן ואחר מכאן אהד דפנות וב' שם( )'סם

 קק(. זצ"ל שלטהרבינו
 והפנימ' אדום החיצון לוושמ לו יש עורות שתי רבא אמר ד'( ס.. )שם]קמא[

 ipp), ז"ל שלמה רבינו פ" כן כו',לבן

 סתימא להו מהניא לא מרפית נקזני רכל ופי' ע"ב( קצ.ו דף שם )שם]קסב[
 קקנ(. ז'ל 'סלמה רכינו פ.' כןכו',

-----  
 מילה לבריח שעטין לסעורה לשום לאבל שמוהר השב"הל שם שהביא ומה משתה. שע.טין-בנ"י
 משי ברית. על להיות מותר אבל אם אליעזר הר"ר את שפלו מצא;. ק"א ק:.ב רף שב עירהב.א

 ובסרדכ' עכ.ל. למעשה הלכה הרה וכן אטור ,.סעודה ליכנם אבל והתיר היא. שמחה מיל,,שכריה
 מנרמישא אליעזר רבינו הרב את ושאלו מעשה 1:,ח זה ברית. בעל :עשה א: עכל לעין הב'ז.במ"ק
 נעשה וכן קלו:ימוס בר דור רבי11 הורה וכן למעודה, לכנוס 1זב1ר בריה בעל להיוה להה,רוהזרה
 המשהה 'מי ו' לו התנין ד." ע"כ ו' מ"ק ברש"י ק:ג( למעשה. הלכה 1:ן הסרי אג' לפ:-מעשה
 ר.ה ע"ב קלת שכת כרש"' הוא קגר( ע"ב. ג' כתובות נרש"' הוא ק:נ( הנבהיל, שהשא כס! הבאלא

 הוא קנו( ק:.א. הערה לעיל ועיט בשמחה. ר.ה ע"א ק"ל שבת כרשיי הוא ק)ח( מנט;. קידשאשך
 :מצא לא ע"א מ.נ חולין ברש.י p(O) 1,בהח. ד"ה ע"ב ע.ה ,ומא רש'י עיין ק:;( ;.א. כ.ו,בהילין
 בשמו השבה.ל שהעתיק זה לשן כרשיי שכתם פ" ריש מציפות אלו פרק נהרא"ש ועיין ,הלשון
 הוא קק( שינוי. בקצת הול" ד"ה ע"א נ' חולין ברש"' הוא ק:כ( שם. בחולין מופרים ברקדוק'ועיין
 חולין קקג1 ארו. ד"ה ע"א מ": חולין 2pp) מ"ח. הערה לעיל ערן קק,( התחתונה. ר"ה ע"א ס"הבהלין
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 ביותית אחרינא לישנא כוי, הכבד ניטלה ע'ב( קצב יף י' סי' )שם]קסג[
 קסג(, זצ"ל שלמה רבינו פ" כךהכנד,

 אלא מפרשי ז"ל פאס' יצחק ורי שלמה ורבינו לא( קצ'ח דף ח' )ם"]קסד[
 קפד(, כר כשרה נולה המדימה ובין מקצתה האדימה בין שנאלא

 שלמה רבינו כו' לנסה ומנסה לרקה מדקה ויוקא ע"א( קצזט דף )שם]קמה[
 קקה(. לאימה, מאומה לגסה מנסה לאונה, מאונה לדקה מדקה פי'זצ-ל

 כסדרן שלא פי' זצ"ל שלמה רבינו כסדרן, שלא דקיימא וה,מ שם( )שם]קקי[
 שזו פרפה ולפיכך מתחתונה, או לאמצעית, ממעל בסירכא נדבקו החיצונות שתיכנון

 קאו(, כו' לכאן הולנתהאונא
 פי' טרפה, אחת בכוליא לקתה כשרה הכליות ניטלו ע"ב( ר' דף י' )ס"]קמו[

 קפו(. מונלא מליא נכגון[ )כמו( דל שלמהרבינו
 שלמה רבינו נתורא, בט-א כמליא אביי אמר ע"א( ר"א דף י"ב )סי']קסה[

 קקח(. אחת אצבע פ"זצ"ל
 ריסוק משום בו אין המפנתים בית נחמן רב אמי ע"ב( ריב דף כ"א )ס"]קמט[

 נכוה ממקום אפילו לשוחטו לאר'ן אותו כיצמפ.לין זצ.ל שלמה רבינו ופ"אברים,
 קמי(,כוי

 הפרדם. לקיטילט(
~'yg 

 הפדדס, מספר דברתי ליח סי' סוף עד כ'ו בסי'
 איזה עסקו הזה הספר ובהבתי הפררם לקוטי בשם ונקראו הזה מספי לקיטיםונעשה
 כתוב כך נמצא "ספר וביאש המנקטים. ,אמרו פעמים ג' בהתחלתו נו ונמצאמלקטים
 )פסיקתא טוב בלקה והוא טוב, מצא א,טה מצא כתיב תזריע כי אשה פובבלקח

 מרבינו טוב לקח הספ- כנר נחפיטט המלקט ולפני הזריע, פרשת בהתחלת1וטיתא(
 ושלקטנו 'טהינרנו נדה פסקי הן .איו מן מתה"ל הספי ועיק- ז"ל אל.עזי ב"רטוביה
 איש כל יללמד ללמוד שיוכלו בדי התלטוד בעל. רבותינו דבי' ועל התויה פיעל
 ובאלה נהולות בהלכות ולידע לעסוק יר היטגה לו שאין מי ולעשות ולטמור נפשבעל
 בלשון בזה כתכנו כן ועל יחפר ולא עלנו וייטען יהסא ושלא יטעה 'היא ויביןידע

 קו'טט'. ברסיס הפירס מפר גס מתחיל וכן נדה פסקי הוא ומהתהלהקצרה.,
 לר' הפירס לקוס' הס' "הס) נ' ליב בסי' לע.ל הבאתי הזה הכמר אכףסי
 הביא מהאמכורג עיכל היים ר' מהה.קר החייב אור כס' וראית' רסוס. הלשדשמעון
 דפוס ע"ב '.ב ונדף יש'. תלמידי ע.' נסדר דיגים רפרדס לקוטי ס' חיל 590()צד

 הובא ע.ב כ' ונדף ע.ר '"ם וכדף כהן. אביהם אני קבלתי וכך כהונ:אמסטרראם
 : וז.ל 526 צר שם כן הביא ובן דכפר, מסררי היו היטנים 'טאלו נראה מנהם,אני
 אני וכותכ הוסיף אשר הפ-דם לקוטי ס' ממסדרי אהד הוא מביר ב.ך מנחסה-'

 מפי כהן אכיהם אני קבלתי כך נתוב כי יען שהנ"א מה ברואה, יטגה אנץמנחס,
 נמצא כי יפה כוון לא המסדר, הוא זה בעבור גררי כל בענין ז.ל מילי רבנאמורי
 ל"ר נס" לעיל ועיין בפררם כלל זה נמצא לא נם ,אני', כתבו איטר הקדמונ'סהרבה
 ונראה הביא 286 סי' ל' אות הספרים אוצי בעל נם כי ויאיתי הכהן, אברהם ריערך

 ההיים אור בעל שח'טב ומה הפידס, בלקוטי הנזכר הכהן אביהם יב.נו שישנלקט
 לקוח הוא מנהם. ,אני הפרדס בלקושי שהובא מה ממנו נעלם המסדר, הוא מנהם ר'בי

 מ"1 שם קעו( ע"ש. מיקה ד.ה ע.א :. חולין קסם( אלא. ר.ה ע"ב שם npp) במקום. ר-ה ע-אמן

 המטבחים. בית ר"ה ע"ב :*א שפ קמט( ע"ב. :י שפ קסה( ע"א. :"ה שם קקי( שלא. ר"הע"ב
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