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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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 הפרדס ספר ליחס לו ה.' זה ולפי מנחם( ר' בערך ל"ר סי' לע.ל )ע"ן הפררםטם'
 מנחם רבינו של אחיו )הוא נתן ואני ע"א( כ' )דף הפררם בלקוטי נמצא נם מנחם,לר'
 ליהט לו והיו כ.ה סי' הפדרם ס' מן לקות והוא נתן( ר' ערך ל"ר טי' לעילע'.ן
 ספר את לעצמו קצר אחר חכם רק המלקט הוא מ' נודע לא רק נתן, לר'הספי
 תראה )כאשי בהפירם כלל נמצאו לא אשר דברים והובא הוספות, איזה עםהפרדס
 רק הפרדס, לקוטי את והמלקפ המסדר הוא לא שמעון ר' נם מ'(.בסי'
 ע'ב י'ד דף הפררם בלקוטי נמצא כי תראה זה ובעבור אח-'ו, שניםהרבה
 שת-אח כמו יראים מס' לקוח הוא כי' בחול הערלה להשליךנהגו
 מצאתי כאן עד סיים ע"ר פיו ובצד ע"מ, ע"ב י"ר דף מן שהנאתי מה זה שאחרבסי
 תם רב.נו של תלמ,ר והוא הלבן 'צחק ר' את ע"ר כ"א דף הביא נם יראים,בספר
 מ' ס" להלן עיגן כלל. בפררם נזכי ולא החמיש' לאלף האחרונה המאה באטצעוחי
 נ4-רכי בר' יצחק רבינו והוא 'גיא( כיב )דף היימס את הביא נם אודותיו, שתנאתימה
 בי המלקט לפני הי' וגם מ/ סי' להלן עיין ממנו שאל והראב'ן והראשן, ר"ת בימיהיה
 בוויניציא ראשונה בפעם ונרפס אחיינא., ,מנוסהא הביא ע"א י'ז ובדף הפררם מןכיי
 נכתב ונמצא פעמים, ה-בה ואח'כ תע'ה שנת באמסטערדאם ואח"כ )1519( רע'טשנת
 הספרים באוצר כ"י נטצא הנדפס,וכן מן העתקה הוא אבל 147( )קובץ בפאימאיד
 בחסר, נלקה והוא בפראנקפורט( הם )ונעת~)הספיים ז"ל טערצבאכער אביהם הר'של

 ס' שהוא ניאה ז"ל ראבינאויון מהרך הרה"ג של בהרש.מה דוגמאות רשוםוכאשן.

 הפרדם. לקוטי שהוא הניל חשב כאשר ולאהפ-רם
 ענין ד( ברנות, ענין נ( התן. דיני ב( נדה, פסקי א( כולל המררם לקוטיהס'

frlstel)ענין ט( הכו. פריון ענין ח( יו"כ, ענין ז( שבתי מוצא. ענין 1( קדיש, פירוש ה 
 ההפטרות. סימני ינ( באב. תשעה ענין יב( תענית, ענין יא( הולים, בקור ה' י(מילה,
 : חורש ראש ענין טז( המוערות, סימן סו( פרשיות, מרריד(

 נס הפרדס, מן הפידס לקוטי בעל שאב אשר המקומות ארשים יהנהמ(
 לפנינו. בפררם נטצאים ולא הניא אשרמאמתים

 לשמור ישראל בנות שצריכות בתורה מצינו המתחיל המאס- ע'ב( ב')דף
 דם ראתה אם ע"נ ב' דף ויטם המלקט, דברי הם כו', ומצותיו חוקותיו בדג~יוקעצמן
 המתח.ל נדה ה' הפרדם מן נונע הוא טמאה, הררל כזרע קמנה דם ברפת גרתהבתהלת

 דפום בפרדס אבל נדה, נהלכות נ,ג טתחיל קושט' דפוס יבפררס רם, ראתהאם
 או"ח דיני בתחיה והדפיס המאמרים והפך אה- בסדר המו"ל מאת ממורר הואווארשיי
 פירוש ומתחש ע'ב, נ"ר בדף הוא תפלה דיני קושט' ובדפוס תפלה, בדינ'והתחיל
 במחויו ונם רע"נ. רע"א ר'ע בם" ווארשוי בדפוס הוא נדה ודיני שלמה, לרבינותפילות

 וצד רם ראתה אם נ"כ ומתחיל ז'ל יצחק בר שלמה לרבינו נדה ה' נמצא 604צד
 נמצא כ.י מרש.י והיתי איסור בם' וכן יצחק/ בר "'צלמה רשיי התום כ' נמצא610
 בר שלמה לרבינו נדה והלכות והיתר א'סור תם ומסיים הלכות קצת ועור נדההלכות
 הי נשלמו שם וסיים לרש.י נדה ה' נמצא ע.ז ס" ח"ב הלקט בשבל' וגס ע.ה.יצחק
 ה' ומן ע.א, י' דף הלקט לשכלי בהקרמה שהכאתי כמו שלמה. רבינו שעיטהנדה

 ע-נ( )ב' שם הפרדם בלקוטי אעיר )ואגב הפרדס. מלקוטי המלקט שאנ לרשיינדה
 המדמים וחשב ז' כתוב וה" ימים, שבעה כל לתקן יעז ימים, ארבעה כל נק-אתטטאה
 ארבעה(. והצ'נ ד'שהיא

 לב( נ' דף)שם
 ריי

 לפנינו, בפררס וליתא המלקט דברי לכ הוא החתן,
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 לבית מליכנס שנמנעות נשים דש כו', לישראל וטוב יפה זה ומנהג ע"א( ד')דף
 רע,א, ס" הפרדס מן לקוח כו', נידותן בעתהכנסת

 .ד"א, והמלות רע'ב, סי' בפררם הוא דם, שראו ומינקת מעונית דן ד"א)שם(

 מ.ותיות. הפ-דםבלקום'
 שהיו בנך, ניע יצחק בר שלמה יבינו על שהלקו אנשים היו וכנר)ימם(

 שם. כפידור הוא כו',אום-ים
 דברי הוא כו,, הן ואיו ממזר הארם נקרא ענינים בכמה חכמים אמרו)שם(

 בפרדם, וליתאהמלקט
 כפ-רם, נמצא לא ויה גדול, כהן אלישע בן ישמעאל מר' מיפוי הונא)'טס(

 הפרדס בספי הביא אלישע( בן ישמעאל ר' ערך י' )אות הדורות סדר שבעיוראיתי
 מאד, בפרדם( )רל שם ומאייך ומזים וכו' אלישע ר' נקרא חכם ה.ה כתבלרשיי
 האידס. לקוט' לס' בזהוכיון

 ייה.קוך, ומ;ין.ך יקרנוך מעשיך ע"נ( ה' )רף סופו עד המאס-ם כל)שם(
 בפרדס. וליתא המלקש דבריהוא

 כו', כאחת לאכול שבאו 'סנים נאון האי רב פירש כך ביכות ענין ע"נ( ה')דף
 ג'ו, רה נ"ר סי' נמידס הוא ע"א(, ו' )רף לחיים אמן עונין והןעד

 הוא היין. בברכת מוריי סבר' לגמי אדם בני רגיל.ן למה שאלה ע.א( ו')דף
 ע.ה, ס"בפ-דם

 שהיין לפי סברי היין על לומר דל יצהק בר רבינו משוס שמעתי ואני)שם(
 'הודה רבינו משום לתקן ויש רע,א( כ' )דף שם בפררס הוא כו', לעולם קללההביא
 ,ואנ' הלשון גם שם. בפרדם שהוא כמו יצהקבר

 שמעת-
 הם-דס. ליטון הוא

 עשרה הוו דני שמואל דרב בריה יוסי רב דם- משמ.ה אמרינן הכ.)שם(
 הכי הנ" ושם דג, סי' בפרדס הוא לאלהינו, ולא אלהינו נברך לומר צי.ךומזמנ.ן
 נברך. ד"ה ע"ב מ"ט ביכית תוס' ועחן שמואל, דרב בריה מסי רב דמר משמיר:אמרכן

 שד. ס" בפירם הוא שלמה, לרב.נו תלמידיו שאלו נטילה ענין ע'ב( ו')דף
 במידם הוא כוי, הצינור מן לאכול כדי ירו לימול אסור וששאלתם)שם(

 ס'הסי'
 את להגביה שצריך שם על בתשובותיו נאון האי רב פירש ירים, נטילת)שם(

 ס.ו. ס" בפרדם הוא כו', לטעלהידיו
 ליתא ונטל. תיגם שא 1 ער כו', ביכה צריכ'ן אין אחרונים ומ.ם ע"נ( ו')דף
 לפנינו,בפירס

 ע', סי' בפרדס הוא סעורה, סחטת הנאים דביים הילכתא פפא רב אמר)שם(
 ע"א, סי' במרדם הוא הסעודה, מחמת שלא)שם(
 המלות נשמטו ובפרדס ע"ב, ס" שם הוא סעודה, לאחר הבאים ודברים)שם(

 או המעתיק והשמים זייני', מילי רכל היא פסוקה הלכה והא היב אדוני,והקשה
 לשתות התחילו מקום מכל סוטרתן ,פת המלות נשמטו וכן זייני, עד זייני מןהמדפיס
 קו,טט', בדמום הסי וכן ואהד' אחד כל המזוןתיך

 ע"ג, ס" בפרדס הוא הנדלה, 'די לצאת באתי אחת פעם)שם(
 בפידס הוא הסעורה, מחמת הבאים דברים רבנן דאמרי הא וששאלתם)שם(

 e~o.סי'
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 הוא הסעורה, בתוך לפניו והניאם הסעודה מחמת הבאים דברים עיד( ו')דף
 הלכף. וכך הסיום עד ע' ס"בפרדס

 ה' סי' בפררם הוא כו', הוא הפסוק ישון יתגדל קדיש פ.יוש ע"א( ז')רף

 רעיב( י' )דף שם ובפרדם ע"ר( ניז דף קושט' וברפוס המאמי באמצע ע"א י')רף
 בלקוטי וגם בזה, לשיי שאמר מה יותר שמע שלא והכוונה יותר. שמעתי ,לאהובא
 יותי'. שמעתי ,לא נ"נ המאבתירס

 הוא זצ-ל, שלמה רבינו מפי עד כו', בארמי הנכתב טהשם וכשמפסיקין)שם(
 ע"ב(, " )דף שם בפרדסג"כ

 יתגדל דברים עשרת אלו בקדיש לומר הנאצים תקנו מה ומפני עיב( ז')דף
 נמצא לא זה ע"נ(, ז' )דף תתהפך היא ה' יראת אשה דכתיב ער כוי, ויתברךויתקדש
 ועיין בפ-ים המלקט לפני שהי' נראה וצ'ל' שלמה רבינו ,מפי שם סיים ובסוףבפרדם,
 בב.י הובאו ודבריו כו' שבח sw לשונות עשיה בקדיש יש שהביא ה' סי'שבה"ל
 ניו. סי'או"ח

 רבא שמיה יהא אמן הקדיש על הציבור שעונין תיקנו מה ומפני ע.ג( זי)דף
 לפנינו. בפירם ליתא כוי. תיבות ז' עלמיא ולעלמי לעלםמברך

 כי אחר, בפסוק ש.ש שמות ד: כנגר כריעות ד' אלו מצאתי ע"ד( ז')דף
 ע"כ( ד' )דף רע"נ מסרר ונובע ה' ס" סוף כפרדס הוא וט', מבואו ועד שטשממורה
 וראיתי 8(, )צד ט' סי' במהויו נם לנכון והוא כריעות, ד' וצ'ל כריעות חמש בטעותושם

 כריעות שארבע תהלים למדרש ואומר שהביא מראג( דפוס ע"ב נ"ב )דףבאבודרהם
 ליתא. תהלים ובמדרש וגו', שמש ממזרה כי שבפסוק שמות ארבעה כנגדאלו

 עד כו', והתקדשת. והתגדלתי הפסוק שם על ויתקדש יתגדף קדיש פי')שם(
 ו'. ס" הפרדס לשון הוא רע, ובין פוב ביןשמכירים

 אח-יהן מיד קריש עומר צריכין מיטנה או פסוק אומרים כשהצבור ע"א( ח')דף
 לב( ז' )רף א' ס" כפ-דם הוא ע"ג( ח' )דף שחת סירת פדעהו עד המאמר כלכו',

 ע"ר. סוף מר דף קושטיובדפוס
 דבריהן הכמים נתנו כן אם בתקופה, ששים עד ובנולה וששאלתי ע"ג( ח')רף
 זה כל ונמצא בפרדם, נמצא לא זה בתקומה, בששים קבעוה לפיכך עד כו',לשיעורין
 לקבוע ראו מה זצ"ל יהודה בר' יצחק רבינו את שאלו כ"א סי' הלקט בשבליכלשונו
rc1כן ה" ואילי כו', לשעורים דנייהם את הכמים נתנו א"כ בתקומה לשישם שאלה 
 ע"ד( לה )דף בלקוטים בסופו בפ-דס וע"ן בנדפס לפנינו והסי בהפ-דם המלקטלפס

 אחר בסגנון והוא כו', בתקופה בששים מטר שאילת זמן לקבוע ראו מהוששאלתם
 ב', תשובה מטמונים בחמש ג"כונמצא

 )רף ב' נ" במרש היא נו', בתורה המשולשת בברכה ניבנו קבעו ועוד)שם(
 המאמר. באמצע ע"ב נ'ה דף קושט' ובדפוס ע"ד(ז'

 פסוקי קיא לא ועדין מתפללין צביר ומצא הכנסת לבית הנכנס ע"ר( ה')דף
 שאלו ותו דיה 23( )צד מ' ס" במהויו והובא לפנינו, בפררס נמצא לא כו',דזמרא
 יממיתי  כך  הובא הפ-רם  ובלקוטי בז',  הכנסת לבית הננגס נאין נטיונא' רבמקמי
 הונא וכן בתשבחות, מהולל מלך שמנרך מרבותיו ששמע זצ"ל נאון משה רביאס-
 וכהב נאון, נטיונא. רב בשם ניכ זה שהביא נ"ב סי' או"ח בפור ועיין שם, במהויוכן
 לכנישתא דעייל מאן גאון משה רב בשם הביאו מיימוניות והגהות הסמ"ג ב"י מרןשם
 פ"ה ביכות שהרא'ש ומהעיר קאהופ רר' הגדול הרב בהערות השלם בערוך וע"ןכו',
 נאון. עמרם רב בשם  וה הביא ו'ס"
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 לוי ואחריו תהלה קורא כהן אמרינן במתניתין הניזקין פרק ניטין במס')שם(
 נתפרדו כהן שם אין אם נקטען בגמרא אביי ואמר שלום, דרכי מפני ישראל,ואהייו
 לף לקיות שלא הבילה נתפידו זצ"ל 'קר בר יעקב רבינו מרבו קיבל ומוריההכילה,

 נפסק הכילה נתם-דה בפירש.י ע-ב נ"ט ניטין בגס-א ועיין בפידס, נמצא לא זהכו',
 מהיי אמר כך כלל, קורא ואינו הנפידת הכילתו ביטב'ל כבודו את הלוי איבדהקשר
 הלוי יצחק ר' סורי מתלמירי אבל עמים, רב מירר ובן יהורה בר' יצחק רי ומוריהזקן,
 בחוסי, ולש יקדים, שירצה ומ. לישראל לוי להקדים לדבר סדר שאין מיטבושמעתי

 מרבו לתקן יש יקר, בן יעקב בר' יעקב רבינו מרבו קבל ומורי שם הפרדסובלקוטי
 בר' 'עקב לרמנו הכוונה הזקן מורי רשיי שהביא שם ובגמרא יקר, בר יעקברבינו
 מנמדא רשיי דברי הביא 4ר סי' בשבהיל וראיתי הזקן, מורי יכנהו רש.' אשריקר
ג.ט.ן,

 הוא בישיבה 'עקב נאון ישיבה ראש צמח .צהק רב מקמי שאלו ע"א( ט')דף
 צמה רב מקמי וצ"ל בם-דם, ליתא זה נם דסידיא, קידושא ש.אמר מה יה'דפומנד'תא,

 ע"ב( '.ר )דף נאון עמרם רב סדי מן ולקוח הספר, מן למחוק יש ,יצחק" ומלתנאון
 שם נכי וע.'ן צמד, רב דעת קל"ב ס" אוה הטור הביא וכן 25, צד במהוד נםוהובא
 סי' הגאונים ובתשובות נ"ה, סי' ת'טוגה שע-' הגאונים בתשובות ועיין עם-ם, דברירב'טהביא

 דניר בשמעתא צ"ל כשמעתו יעסוק גאון, עמ-ם דביירב עפ" הפררם בלקוט. לתקן 1.שצ/
 ומה צ"ל כך המורה שאמרו הכס על ומהטעם שם עור וכן ע"ב(, צ'א בחוליןהנ'טה)והוא

 הראשונים נביאים וו הסרר תפילת כלומר שם עור נם כך, ושרה שאמר הכם שלטעמו
 מקיא יאמ- הלכך שם עוד תקנום, הראשונים נב.א.ם זה וסדר זו תפלת צ"לתיקנום,
 אותה אומר תמצא שמירשנו תלטוד או מקרא יאמר ה'לנך צ"ל למעלה.שמירשנו
 בכך. ומה אומרין וצ'ל הסר אומרין, מקיאות שהן מון עודממילא,

 מלכותהישעה גזרה אחת פעם דטידרא קדושה אומרים למה ושיטאלתם)'סם(
 וברפוס ע"ד( ז' )רף בי סי' בפרדס הונא ע"ג( ט' )דף לב לנדברי ומקשיב עדכו',

 נראה ומתחזל מפיהם תסתלק שלא כדי עד וששאלתם מן ונשמטו פעיב, נ"הקושט'
 בית מאימת ההתחלה והשמיטו לציון, ובא בתוך אומיים שאנו הקדושה שסדרלרבי

 אנו אין צ"ל בשבת, לציון ובא אשיש אנו כן ועל ע"א( )ח' שם ובפירםהבקורת,
 צ-ל ואוריכן, מואב שרי וישבו שם עוד גם הפרדס, נלקופי לנכון שהוא כמואומרים

 ואוריכו,ומתרנמ'נן

 שיש אחר מזמור אומרים אין ולמה ע"נ( ט')דף
 בסם-

 נאים שהם תהלים
 כ' מזמור תהלים במדרש ועיין בפררם, נטצא לא זה נו' צרה ביום ה' מיענךלתפלה
 ד.אות

 מצטרף כי בעיני נראה כו' לעשרה קטן להשלים מנין שאלת אשר)שם(
 ולמ' מכרכין למ' יודע אינו אפילולעשרה

 מתמלליי
 לעשרה מצרף בעריסה מוטל אלא

 ז"ל תם רבינו בשם פ' סי' הלקט בטבלי והובא לפנינו, במידם נמצא לא זהנו',
 בלקוטי שהובא כמו והוא עשרה, למנין עולה דקטן גאון האי רב מ" וכן נ.כוהב.א
 שלום, לפנינו יתן וצורינו עד כו' הא' רבינו על חולק חננאל ורבינו ומן שם,המרדם

 והביא קצ'ו סי' בארז הובא כ' וראית' כ"י, בפ-דם הי' ואולי שבה,ל, בעל הביא לאזה
 הפרדם, בלקוטי שהוא כמו לעשרה, קטן להשלים לס מנין שאלת אשר זצ"ל ר"תהשיב
 עליו חולק חננאל ורבינו עשרה למנין עולה דקטן נאון האי רב דברי שם הביאנם
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 התשונה כאן ער שלום לכולנו יתן וצורנו סיים בסוף ונם באר'נות, התיטונהושם
 ר"ת. מתשובת נובעים הפרדס לקימי בעל 'טדבר' הראה לנןעכ.ל.

 ליתא הלכתא וכן עד כו', שנעה בשנת קויין למה ושאלתם ע'ר( ט')רף
 בשבת קורין למה דל הגאונים בתשובות מצאתי ודל עיד, סי' ניטבה,ל והובאבפידס
 הפררם. בלקוט' המלקם שהביא כמו והוא כו', 'טנעהבתורה

 שלא אהרוגה שצ-ה בשביל תם.לתי ואני בסנהה ביטנת אומרים למה)שם(
 נשמט זה מא.-. בר נתן ר' מפ. כו' הדש.ם ט' הקץ בעקבי נהי' מעולם כמוהנהייתה
 שם ובפ-דם ע"נ( ניו )דף קושם' בדפוס ליתא ובן ע.ד( ה' )דף ד' ס"בפ-רם
 בלקוטי והוא כו', המגהה תסלת קודם תפילתי ואני אומרים אנו לכךמתחיל
 המתחיל הנקוית( בית )מאימת בפרדם נשמט אשר הנ"ל המאמר אח-הפרדס
 אשר הרא.2ון מאמר אחר הפירס כלקומי שסיים ומה אומרים, אנו לכך אחרכעס

 בשבלי שהובא כמו מכיר, כר נתן ר' מפי לתקן יש מאיר' בר נתן ר' ,מפיהשמ.טו
 נשבת במנחה אומרים למה מצאתי זצ"ל מכיר בי נתן ר' בשם קכ,ו, סי'הלקה
 שהובא הטאטא הוא כו', מעולם נהייתה שלא אחרונה שצרה מטביל תמילתיואני

 מן שהוא במאס- לא( י' )דף שם הפררס בלקוטי להעיר ויש הפירס,ביקוט'
 ע"א( מ' דף בפ-דם )שהוא טובה מנוהה לו יהיה הוא ובכך הסלית אחריהפרדם
 צרקתך אומר אין מה מפג. בשנת באחד יחם א, ר"ח וניטרל הפרדס בלקוט.נמצא
 כו' יצירה בספר נמצא ומן בם-דס, ליתא זה דמי, דלמח- כיומא ער כו', במנההצדק
 ע"נ(, מ' )רף בפרדס כמיהוא

 מנהרדעא אבדימ' רי אמר שבת ש4 ברכות שבע תקנו הסיום אחר ע"ר( ")דף
 המסי.ס סופו עד כו', הי לכוס באומצא לבריא בותר בשנת לחולה השוהםהילכתא
 בלקום' נומף זה בימיני, במהרה למקומו המקדש בית שיר ישיב המלכים מלכ'מלך

 המקור. ממני ונעלם לכאן ענינו ואיןהפרדס,
(DW)שם בפרדס הוא נועם, ויחי לומר העם נהגו שנת, מוצאי ערן מתהיל 

 נוסף זה אה- אשר שבת של ברכות ו' תקנו וכנגדן הראשון מאמר הסיום, אחרת.כף
 המאמי כל שם שהובא שבת מוצאי סדר גאון ר'ע בסדר ועיין אבדימי, מר'המאמי
  צלמיה  ערך  בערוך ועיין נאון. שלום רב בימם יטהובא מה נם נועם, ו'הי בעניןהנה

 כי פ' מכני הנדפם בתנחומא נמצא והוא לזה הדומה מאמר הילמדנו כשםשאביא
 הנאבד. הילמדנו הוא שמות מסמר מכנר הנדפס ותנחומא ל"ג, אותתיבא

 למה דו: ע'א( י"א)רף
 כופליי

 אדם של איברים רמיה עד כוי, במף'ט ימים אורך
 קצת, מקוצר ושם אוסיים 'ש בשם קכ'ט סי' בשבה.ל והיבא בפרדס,ליחא

 אלא נועם ויה. אומר אין נאון שלום שר רב שדר[ נצזל סדר והכי)שם(
  בסרר שלום שר רב בשם והובא ע"ב( מ'  )רף ר' סי' בפ-רם הוא כוי. שבתותבמוצאי

 115)(, )צר קמיה סי' ובמהו,ו ל"א( )דף נאון  עמרםרב

 אור ,טשנה מפני במו'ש ביטמ'ם רטעם לי נאמר יקר בר יעקב ר' ומפי)'סם(
 בפרדס והסי קיד סי' בפרדס הובא וכן כ"י, רשיי בסדור נם הובא כו', גיהנםשל
 לנכון הובא ע"ג( נ'ה )דף הפ-רם בסוף בלקוטים אבל יקר' בר יעקב ר' ,מס.שם
 בי שלמה רב.נו והגאון הנ.א 1( 17 )צד קנ'א סי' ובמהסו יקר, בר יעקב ר'מס'
 מובא ק"ל סי' ובשבה"ל במו'ש, בשמים רטעם יקר בר יעקב ר' ב'טם אימריצחק
 יקר. בר 'עקב ר' בשםג"כ
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 ויהי' עד כף הבדלה בכרכה הבשמים על מבסכין אנו טעם ומה ע"ב( "אורף
 ק". ס" בם-רם הוא בצאתו, אף'צמה

(cut)האש, מאורי נויא סברך ניטהוא במו.ש נאון נטרונאי רב אנזר והכי 
 הובא וכן קי-א ש' נמרדס הוא כוי ידיהם נכפות שממתכלין ישיבות ב'טת.מנהג
 מסרי ונובע דל, סי' ב'טבה.ל בשמו הובא גנן 117( )צר קניא ס" נמהרובשחו
 הגיא ל'נ הערה שם במהויו רש.ה הרה.נ להעיר המקום ופה ;.ב(. )ל'א נאוןר,ע
 צפרגים הפפיקתא בשם וני' האמרנה עצמותי כל מסיק על ל'ה תהלים בילקיםעיין

 זכר אין אולם ע"כ, להכרלה איי להסתכל ובהן העוף ומליקת פייעה בהםלעשות
 ומן מ', פסקא והוא רבת: פסיקתא ציין יטלפגיו במאמר הילקוט רק בהפם.קתאמזה
 שלי בהוצאה בי אית ליה שסור '2י-ט מן הוא איברים בכל מיטבחך אני עצמותיכל

 תהלים,ממדרש
 לא כבשן שי אור)'טם(

 מברכיי
 הסיום, עד כו' עב.ד' לנהור' דלאו ;4ה,

 1( 17 )צד ק"א ס" במח"וו ונמצא קרא, נס" בפרדס נשמט המצות עלשמהדרין
 מברילין אין שם הפ-רס בלקוט. יטלאהר.ו והמאמר ל.ה, הערה הרש.ה בהערוהועיש
 117(. )צד קג'א סי' במה,וו זה כל המצא ק'.ב ס" בפרדס הוא ה"ן, עלאקא

 מברכין בהול להיות 'מהל אע.פ יו"כ גאון נטרונאי רב שדר והכי עיד( "א)דף
 קי"ג סי' נפ-רס הוא האנחם, ומן העצים מן היוצא האור על לא אבל ער נו', האורעל

 119, צד במה.וווהובא

 כו', עלט מברכין 'טאין למורי נראה כמוטט בכנמת שמרליק.ן הנר ועל)שם(

 120(. )צד קרה ס" במה,11 והובא קט.1, סי' בפ-דםהוא
 קט,ז, ס" בפרדס הוא נו', 'דיו בכפות שמב'טין מה במו"ס ויישאלתם)שם(

 117. צד מה'ווועייין
 והם עד כו' המזון לאחר מנ,הו אהד ניס אלא לו א.ן ואם ע.א( "ב)דף

 גאון, נם.ם רב.נו זהקיטה הם-רס בלקוטי היבא הזה ובמאמי בפרדם, נמצא לאאמרו,
 בהפדרס. בלל מכר ויא 'עקב, יכנא בן נאזן נמס רבינוהוא

 כרכה זו ה-' סופו עד כו' עצמן על כמז"ט המהמיי'ם אניצים ראיתי)שם(
 איבא ו'טשאלתם המתופל הכביר"ם יום ענין )שם( קי.ז. סי' בפירם הואהכטסה,
 וורמיטא הכמ' יהר עי המאם- כל נו', שבת אח- להית שהל הכפוית יוםבינייהו
 שאין למלטלו אסורין מהםמקצת

 עוליי
 בפרדס. נמצא לא ע"ג( י.נ )דף לאילן

 יבגא מורי מפי בהן אנרהס אני קבלת. כך נמצא הנ.ל במאמר ע-נ( י.ב)שם
 בפ-רם, כלל נובי לא ז"ל,מ.לי

 כל ואומרים לביהכ"נ באים נעי'כ נמצא, שמעו; בר' 'עקב דו' ונשם)'טם(
 בפרדס, מזה זכר ואין כו', התיבה לפני בעביו אום- קדויט פה שמעת כך כףנדרי
 פעמים דובה המובא והוא שמשון, בך' יעקב ה.ר לתקן ויש בפרדם, שמו נזכר לאנס

 הרנה והונא שמשון, בי' יעקב ה-' בטחזוי המא 73 צד צ'ג וכסי' ווימריבמחזור
 31. צר למה.וו מבוא עיין נהום',פעמים

 מלכנו אנ.נו וענין ליו.כ ר.ה שנין בימים תדנונים מנפילת ע.נ( י'ב)דף
 בלקומי כלל נמצא לא רה הל' ובאמת השוה, ראש בענין כתבנו יו"כ ענ'גיומשאר
 בפרדם לפניו כן ה" ואזל, לפניו, שהי' ספר מאיזה הל'טון כל העתיק רקהפידס,

 לפנינו, והסרכ"י
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 בכותל הקבוע הרף על קטון סמר שם לוי יצחק רבינו בן ע"נ( י'נ דף)שם
 אוסיין מהם מקצת ווימשא הכס. וה.ו לנירות בלל כנע ולא ביו"כ הניוח מן זזשאין

 שא.ן טשוםלפלמלו
 עוליי

 בפרדס, מזה וכר אין לאילן,
 בפ-רם הוא כר, בהול 'ו"כ כשהל במגנצא נועם ויהי אומי אין במו"ש)שם(

 קע'ח,סי'
 הסר שם ובפ-רם קע.מ, ס" בפרדם הוא כו' ביךכ קר' וה*ואה)שם(

 יורד בירם[ ק-י הרואה ת"ר הכטים שנו שכך לטבול ]חייב ביךכ קרי הרואהוכצזל
 כו'.וטובל

 ומשתייה, מאבילה עד כז' סנדל ולנעילת בסיבה אסור וביו"כ ע"ד( י'ב)דף
 ק'פ, סי' בפרדסהוא

 אבינו, אברהם של בבריתו עד כו' הכום על זמן אומרים א.ן ומו.כ)שם(
 ע.ב כ' דף קויטט' בדפוס מילה בענין רק יו"כ בענין הזה במקום במרדם נמצאלא

 שמיים כמו טילה לא' סיום והוא מילה לה' ושייך מילה הי אחר זההובא
 בדפוס ונם ופורע,ן, מוהיין וכן כו' מוהלין היום מחצות בוואימשא נוהנין המאמרבזה

 יו"כ. בענין קמיה בסי' זה הדפיסוווארשוי
 קפ'א, סי' בפרדס הוא כו', ניךכ כשהתפלל אליקים ורבינו ע"א( "ג)דף

 ציצית, ענין בסוף למעלה כתב הוא הלא כו' הזקן מורינו אמר וכך)שם(
 קושט' בדפוס )וכן שם בפררם רק ציצ.ת, ה' הפרדס בלקוטי כלל נמצא לאוכאטת
 היה טליתו מפשיט כשהיה רבו מנהנ שהיה הזקן מורינו אמר וכן הובא ע"ד( מידדף

 בציצית כתיבה לא דחוקה מיטוס טורינו, בעיני נראה ולא הקת, לשמור אקב'ומנרך
 הלא וכו' והצ,נ כלשונו פה קצר לכן ציצית בה' כתיבה המלקט לפני הי' ואוליכו',
 בלקוטי לפנינו וחסר ציצית ה' נם ממדר היו או ציצית, ענין בסוף למעלה כתבהוא

 כו' לברך שחייב רואה הצעיר נתן ואני שם בפרדס שהובא מה השמיט גםהפרדס,
 שם. כפ-רס הוא כשבת כשלג לרחוץ מותי אם זה אחרוהטאסר

 כו,, הכפורים יום טמהרת מתענין לוי יצחק ורבי ברוך ברבי יהורה ר')שם(

 והביא 381, צד במח.וו הובא וכן ירכ, ה' רשיי בסרור וכן קפ"ב, ס" בפרדםהוא
 ר' איננו יהזדה בר' 'צחק ר' כ' הלוי, יצחק ור' לתקן יש יהודה, בר יצחק גר'שם
 הלוי.יצחק

 בפ-דם הוא לו, שיתכפר כרי ער בעריות ביו"כ שקוריןבמנחה זה ע"ב( "נ)רף
 קפ'ד,סי'

 כל מאמים לפרש ובא בפררט ליתא זה כוי, בתשיעי ושותה האובל כל)שם(
 ע"ב, פ"א יומא ע"א, ט' ר"ה ועשירי תשיעי התענה אילו בתשיעי ושותההאוכל

  הבכור בכל מתפילין אלא קירין אין ובעצרת בפסח תעשר עשר פרשת)שם(
 ודפוס ע"נ כיד דף דפוסיקושט' בעקופים בפרדס הובא ירט, ליל  שמחת  לרבות ערכו'

 ע.ד. סוף נים דףווארשוי
 מסנניאל לי סח ישמעאל א"ר בה. יעסקו ביחיר למתפללין  ההזרה וזאת)שם(

 דמעות וה" ישראל על תהי' מה לך ואניד בחיקי שב ידידי לי ואמר הפניםשר
 ואין בם-דס, נטצא לא בניו, תפילת כעת לבו ושמח עד כו', עליו מעיניו לונופלות
 ושם ע"ג( נ' )רף נאון עמרם רב בסדר מובא רק תעשר, עשר לפרשת לכאןענינו
 אות שבת ה' זרוע ובאור רבתי, היכלות מן ולקוה המנים, שר ססנניר לי סחסובא
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 ושכאל ספ"א דביר ובמדריט הפנים, שר לזגנאל אמרתי .שמעאל ר' כיאמי מתחילנדב
 גנזגאל, מקצה פטירת ובמדיש זגנינאל, נקרא ב' נ' שמות ובת-י ו~נינאל,וגבריאל
 בערכו, הע41ם ערוך עיין נגיניאל צ.טובהיכלות

 הטסרר( דברי )זה הן. ישמעא( ר' ורביי תשלה אחר מעומר לקדושה ע.נ( ינ)רף
 הובא זה גם כו', ארמ. בלשון מרבר קול שמעתי מלפניו שירדתי ובשעה מהחילוהח"כ
 לי אטר דור, של כבודו ה-4~.ני זיוי הדר לו אמרת ומן ע"ב( ייב )דף נאון ר'ענסיר
 ניב. אות שכת ה' בארז הובא אהד, דהמו סופו עד שעות שלש לי המתןידיזי

 בוכיא ברא ליה דאתיליד ישראל ובר ומתחיל הבכור, כן פדיון ענין ע.ד( .'ג)דף
 בה*ג, מן לקוח כי וניאה בפרדס, נטצא לא סופו עד כו', טכהן למ'פרקיהמיחייב
 17(. )צד היא ר4ו'טוגים של בתורתן ועיין גאונים, מטס באריועיין

 ועל החול על במה,כ התינוק שמוהלין זה מהו מילה, ענין ע"א( י'ד)רף
 הפירם בלקותי וכן שם ובם-דם רפ'ב, ס.' כפרדס הוא דט., שפיר עד כו'המים
 שאל מי נאמי ולא יהודה בר' יצחק מיפינו נ'טאלה אחת שאילה ההוא כמאמיהובא
 דורו גן את מכיר פי' מנהם רי שאל זו שאילה שם כתוב 624( )צד במהויווראית'
 יהודה. ר ב. יצחקרבינו

 כו' טובים ימים כיטאר הדום על זמן אומר אין הכיפויים וביום עיב( ייד)שם
 בל הצינו ווא-שוי נדפוס אבל ע"ב(, כ' )רף קושט' דפוס בפידס מה בברית,להכניסו

 כדפים שהוא כמו מילה, להל' שייך הוא באמת אבל יו"כ, ה' אצל קפזה בס"זה
 עיד "ג בדף נם הפרדס בלקוטי זה הובא כי ראיתי שוב לפנינו הפרדס ובלקוט'קויטטי
 הפעם, עוד הובא ע"ב "ד בדףופה

(DUf)כמו בהול הערלה להשליך נהנו latu~ut ארין בני דחלוקתא בפ.רקוו 
 נפירס, ל'תא סופו עד המאמר כל כו,, בעפ- מוהלין בבל בני כו', במים מוהל'ןישראל
 במסע ועיין הם-רם, ביקומי הובא כאשי הטאטא כל ע.א, רכ.ו רף השלם.רא.ס ובספי י'ם, ס" מכבי הנדמם יראים סמר ולקוח הש רמנו את הזה במאמרוהניא
 וספרו ממיץ אליעזר רבינו אדות שם שכתבת' מה תינ.ה( )נעיד'סשיבתלפות
 נ'כ הובא זה בכל( ובני א.י כנ' )נין דחלוקתא נם'רקא מעינו שהביא ומהיראים,
 ותמצא נניא" ונין בבל בני בין ההלוקים דכר'ם של יבי"תא והכוונה שם, י-איםבס'

 126( )צר פעים רב בס' הברייתא אודות וע.ין להרש.ל, ב.ק 'סלמה 'טל ביםהביייתא
 שבין וחלוקים מילה ובענין מנהגים. חלוף לאור הוציא מיללער יואל ר' החכםוריב
 בם' הובא ונם ימם, כג.י ועיין רם'ה, ס" מילה ה' יוזר בטור הובא בנץ, ובגי אייבני

 ע"א(. )קם'ז נ' ס" מילה ה' הלקט ובשבלי 129(, )צר מ.לה ה'האשכול
 נמצא ולא שלפניה נהעיה עיין 'ראים, בסם- מצאתי כאן עד סים ע"ד( מ.ו)דף

 המלקט. בעל שהביא הרבי"ם נלביראים
 סופו עד כו' שיעור לי אין חולים ביקור תניא חולים, ביקור הלכות)יטם(

 *( מב(, דף קושם' ובדפוס רפ'ז, סי' בפרדס הוא ע"נ( סוף י.1)דף

 בפירם, נטצא לא תענית, עמן ע"א)( 1')דף
- --- - - 

 המיקר כל יהורה אמר שם ה-שי חלבו רב צ"ל, חלש חלב רב הפררם בלקוטי לתקן .ישין
 א.ן בוררם יותן רי אמר צ"ל מבקרין אין יושן א.ר טם רב. אמר ישרה רב אמר צ"ל החולה.את

 בריה, לה'.א רב ליה אמר %.'ל חיא. הגי ליה אסר טםטבקרין.
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 כו, תבשיל.ן ב' אדם יאכל לא ת.ב ערב ת"ר המתחיל באב תשעה עניין)שם(

 "ו דף שם רק בפידס, נמצא לא ע"א(, י.ו )רף כן שעוביין טרבווזינו ראינו וכןעד
 אחרעא מנוסחא טתח.לע.א

 אוש-
 להתענות זצייך עד כו, באב בתשעה קורש נמננצא,

 קנ.ה סי' וואר,טוי ובדפוס ע"ד ט"ו דף קוש? דפוס בפררם הוא ע"ב( "ו )דףמבשר
 אהרינא מנוסח הביא ולנן הפרדס ס' מן מהדורות ב' הטלקס לפני אטדי' נראהוטזה
 כתב לכן לפצנו, בפידס ליתא אשר שלפניו המאמר על לטעלה זה מוסבואולי

 אחדינא",,נניסחא
 קים בסי' להלן בפירם הוא אוחרית. ת"ב עניט בטננצא ואומי ע"ב( 14)דף
 באמצע, בכאן הזה המאמר הצינ הפרדס לקוטי מס' והמלקפ ע"ב, מ"ח רף קושפ'וברפוס
 נוסף כי הוה המאמר מכאן למחוק יש לכן ע"ב(, "ח )דף להלן זה שהביאהככח
 לצויך,שלא

 ביצבת, להיות ת"ב כשחל מתחיל אבייות דרך המסיים דיל המאמר אחי)שם(
 קנ"ה בסי' שם בפירם הוא כוי, בקינות ומתחילין כולו קריש מטיימין שנתבמוצאי
 במנחה(, ולא צ"ל במעריב %א במקום לתקן יש הפירס)כלקופי
 המאמר וכן כו', תפילה בשומע ענינו בת"ב לומר צריך ויחיד ע"ר( "ועדף
 בויהל ובמנחה עד כוי החמיש. ובצום הרביעי בצום שמתענין מקום ושאוצלתםשלאח-יו
 ע.ד. מזח דף קישט' ובדפוס קס"ד קס"נ סי' בפידם הואמשה,

 קנ.ה, סי' בפרדס הוא כו', ענינו להזכיר צריך אם יקר אני ושאלתי)שם(
 בסופו, שם שהוא מה באמצע זה הוסיף והמלקפ ע"ב, מ4ח דף  קושפ'ובדפוס

 גזע מרומי קלונימוס רבינו מן[ ]גזל בין יקר אני שאלתי שאלות אלו)שם(
 .(, ק:.ו מי' בפ-רם הוא ת"ב, קורם מלרחוץ ליכנע ארם חייבמהיכן

 קנ'ז, ס" בפידס הוא כו', לרחפן נדה לאשה יזדמן אם שאלתי ועוד ע"א( יזח)דף
 להיות ת.ב שחל ב'צבת לנהונ שברומי ברבותינו מנהנ איך  שאלתי ועוד)שם(

 קניח. ס" בפידס הוא כו',בתוכה
 קנ'ט. סי' בפידס הוא נו', למנחה בפיב לציון ובא לוס- צריך אם ע"ב( הת)רף
 ק-ס, סי' בפירס הוא ועיבית. בשחרית בם-כ ענינו במ:נצא שאומרם שטענו)שם(
 יום מבעור יו"ט בעיב מאכילתו שעמר שמואל ר' החבר על שמעתי)שם(

 קס.א. סי' בפררם הואוכו',
 קשב, ס" בפידס הוא הא'צ, מאור. בויא מברך במרש להיות שחל חיב לנ( ייח)רף
 מפטירי, כן על לבדי, איצא איכה כתיב הדברים אלה ,בפרשת ס.ים)שס(

 שלפניה למאסי שייכות לו ואין בפ-רם ליתא זה לזונה. היתה איכה בו שכתובבישעי'
 מי' בפ-דם הוא כו', ההומת סוף עד בתמוז מ"ז המטרות סימני הן אלו)שם(

 .'( הוספות בקצת 223 צר במהרו והובא ע-א, ס' רף קושט' ובדפום"א,

 מהיכן שם איתא וכך הפרדם. כלקופי לנכף ומצא שלמה שורה ושמפה שם בפררם*(
 כוכב סי' ווארשוי ברפ!ם המו"ל והצי: לאלתר. ר-ח קודם אם פ'ב קורם מלרחוק לטנוע ארםחייב

 לישע ארם חייב מהיכן כשלימות. המאמר נמצא הפררם בלקופ' אבל בכאן. יש פעות כילהורות
 צריך ר"ה קידם אבל ושבתה. חרשה הגה שנאמר עצמו בר-ח או ר-ח קודם אם פ.ב קורםטלרחוץ
 ימים שגי או אחר יום אפילו 'ום שלשים לו שישלטו ספן לבר אכל יורמז אם ועיר ביום כולרחוץ

 ע"ב. מ-ח דף ק!שט' כרפום הסר וכן בתוכה. להיות פ.ב שחל שבת באיתה לאלתר ריח לא-ראו

 חסר כ' להורות כוכב מ" ווארשוי ברפוס המצל הצ': הוא. ואילך מכאן על שם בפררם*.(
 שם. ובמחכו הפררם בלקופי שהוא כמו ]בזהמה[ הוא יאילך סבאן וכצ-ל לתקן יש אבלשם.
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 כו', פקורי ואלה יקהל מתחיל בייטעיה, נפיט. ותנץ הסיום אח- ע-ד( "ה)דם
 בפרדם. נמצא לא ותקעו, קומו סופו עד כו', פרשיות ע'טראלו

 בפרדם הוא סופו עד זצ"ל שלמה רבינו שפירש כמו פר'ט.ות מדר זהו)שם(
 ע"א, ס' דף קושמ' ובדפוס "בסי'

 הלשון ובפ*דס 4נ, סי' בפררם הוא שלהם, ומסורת המועה.ת סימן ע.ג( 'יט)רף
 לתקן חש גחפ-, נלקה כי להורות כוכב סימן הצ.ג וואישוי בדפוס והמחלמיטוכש

 הפרדס. לקוט. עפיי'סם
(cuf)ובפרדס "ד, סי' בפרדס הוא כף, הפסה קודם צו מ-'טת קורין לעולם 

 הביא לא וזה כו', תורות ג' מוציאין מטבת הבא ניסן ר.ה טאמר בהתחלתו :מצאשם
 לפניו, ה" אשר מהפרדס נכי הסר הי' אוהמלקט,

 שם ובפרדם פ-ו סי' בפרדס הוא כו', הנכפלות הפ-'טיוח הן אלו ע"נ( '"ט)דף
 הולק.ן, ג' ב' צ.ל חולק'ן בניוסימן

 ס'ז. סי' בפרדס הוא כי', קרא האי דר,ט סיפ-'ם במסי).טם(
 כ.ה סי' בפרדס הוא כו', ואילך מנהמו הפט-ות סדר על ו'טשאלתם)'טס(

 להן ויש הואיל בם-דם שם בכאן, המאמר הציג והמלקט ע.נ, ס.א דף קו'טט,ובדפוס
 להולמך קשה מ להויות כוכב פי' ווארשוי ברפום המויל והציג שש.ר אי.ק אסיעסרך

 אם ועוד שם, בפידס ועוד הם-דס בלקוטי שהיא כמו 'טד.ש, אך'ק מנייע צ"לובאמה
 שם ובפירם הפרדס, כלקופי שהוא כמו .ההן' יהא אם צ.ל השניהוה אלו מןיהא

 ש:ש ]הפטרה הסר נמצא מלת אחר הפרדס בלקיטי לנכון ונמצא שורות, איזההסייס
 להפשרה סימן במגנצא[ כאן והשיגיוני שלה, לפריטה 'טרש מדר על שוב נשגיחאשיש
 רבינו בימי מעשה היה ]וכן וכציל הסי מעשה היה וכבר שם בפרדס עוד כו',נהמו
 עיד(. "ט )דף הפרדסכלקיט. לנכון ונמצא כוי, מעיטה היה כבר וכן פרשה, 'טל והורה נ.ע לוי 'צחק ר'הקדיש

 ציון עד ]מחדשיכם ממטירין הי' אב ור'ה שבשבת לומר .ש אבל ע"א( נ')דח
 כמו כצ"ל ישעיהו. תיון מפטירין[ הי' ט.ב עיט שהיא אחית ובשבת תפדה,במיטפט
 מפ8ירין. עד מפשירין מן המדפיס או המעח,ק והיטמיט'טהוסמהי
 הצינ ושלמי, זה על הכמים וסמכו ע.ר( י"ג )דף כה ס" שם בפרדסעוד

 שהוא כמו DIS~1 צ.ל וכאמת ושלטי, מלת על כוכב סימן ווארשו. בדפוסהמו.ל
 ע.א(. כ' )רף הפררםבלקותי

 מלאין עושין שאנו העיבורים חדשי על צדק מורי מי את שאלתי עזב( כ')דף
 ל-ו דף קושפ' וכדמום קנ'נ סי' בפרדס הוא עיר( )כ' מירי לא ותו סופו, עדכו'
 הנקיא יהודה ביר יצחק לרבינו הכוונה צדק סו-י פי את שאלתי שהונא ומהע'ב,
 שלמה רב בשם שהביא עיא( פ-ח )דף קס'ח ס" הלקט בשבלי מצאתי וכן צדקמורי
 הזה, להמאמר כוון כו' מלאין עושין שאנו העיבויים הדשי עלזצ"ל

 הכפורים יום מבערב ממנו אוסר שהיה הלבן יצחק הר' בשם שמעתי ע.ד( כ')דף
 ליתא ע"א( כ"א )רף בחמין ידיתנו א"כ אלא עד המאס- כל כו', יו'כ במוצאיולאהלו
 סיירע'ה ובמחויו דת. sw תלמיר הי' הלבן יצחק ור. המלקט, רביי הוא וזהבפ-רם,
 יעקב בר' יצחק ר' הרב אצל כ'טנאתי הובא דורנלו בי 'צחק מ-' בהוספה 243()צד
 במבוא ועיין כו'. השנת' וכן ביוס'א שאלוני שכן לו נומ.תי פרנא בעיר ננהםהלבן
 והובא 1079. סי' ההיים 627(,ובאור )צד ,שראל ונכנסת ז.ל, רש'ה להיה.נלמהו.1
 קלונימוס בר יהודה ורי ת"א ס" סייפות ובהל' השלש וסי, שנץ סי' נדה הל'באףן
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 בזם ממרכי ובהגהת קניה, סי' כתובות ובמרדכי תרנ'ז בסי' הובא וכן אליו, שאל משהנר
 גם דר וה" מר. סי' פ"א סוכה בהמא והובא תשזר, ס" לר"ת הישר ובם' תליה,סי'

 המאה באמצע וחי פעמים ה-בה בתוס' ומוזכר הראשונים התום' סנדולי והי'בווירמייזא
 הספ-ם נאוצר ננ"י ונמצא כתובות, מס' על תיספות או פי' וחבר להמישי,האחרונה
 I'J:sa המונא נחתה. מלכים אמנת תהלהו פיוס ממנו זנמצא 317, קובץבט'ננען
 צד313. ל"נבספרו

 לרבי utnw'1 נתן רבינו תשובת מתחיל הנ"ל המאמר סיום אחר ע"א( מא)רף
 ובדפוס ק-נ סי' בפידם הוא כו', מוער של בחולו לכתחילה נוים לשכור מהו אחיומנהם
 המלקט שציין הוא מועד" של חולו .מן הפ-דם בלקותי והמלות לא, ל"ו דףקושפ'
 בפרדס, ליתא הלכסא, ,וכן O'v מא )דף והסיום הסועד, חול הלנות מןשהוא

 הוא דל, יהודה כר' יצחק רכינו של ותשובות שאלות אילו ע"נ( כא)דף
 בפררם. ליתא הלכתא וכן והסיום ע"ב ל"ו קישט' וברפוס קנ'ב ס"בפררם

 חרש ראש ענין)שם(
 ומתהיי

 שבת של מזכיר רב' אין בשבת להיות שחל ר"ח
 ומה המלקט, לפנ' שה" בכ" זה ה" ואולי בפירם, נטצא לא ערסופו כו' ויבאביעלה
 תם, רבינו בשם קע.ה ס" בשבה.ל עיין. בשבת להיות שחל ר"ח בהתחלתושהביא
 רב הב"א ההלל, את לקרוא על מברך הי' לא רבינו אבל הפודם בלקופי שהניאומה
 זרוע באור וכן הפרדס, בלקוט' כמו והוא שלמה, רבית בשם קע'ד בסי שנה"לבעל
 לפנינו כמו והוא כו', דריה אהלל לברך שאון רשיי בתשובת כתב הביא תמהסי'

 הפרדם,בלקוטי
 על צדק מורי ם. את שאלתי שא( כ"נ )רף הפרדס כלקותי שםעוד

 ר.ה להיעיטות לעולם ראוי '"a~wS שיום והשיבני רח, ימים שני עושין אנו מהשם
 .  זצ"ל. שלמה רבינו בשם קסיח סי' שבה"ל בעל הביא זה וכלכוי,

 עושין שאנו ר"ה של ימים שני על זצ"ל  ריבים לפני נשאלה  וו שאילה3שם(
 רבינו הוא  והריבים בפרדס, וליתא המלקט דברי הוא כו', ר"ת תפלת כשניהםומתפללין
 מ"ק במרדכי כנראה הלוי, הריב.א תלמ.ר מעמים נמה בתוס' הנזכר מררני ב.ריצהל
 עם נם הושבו מם ס" מהיש"ל ובתשובת 508(, )צד החיים באור כמובא תתע'וסי'

 ום"ד, פ"נ דף הישר בם' כנראה והראיתן ר'ת בימי רעגנשבורג מרבני היה ר"ת,תלמידי

 ע"ש, 26( )צר ,טרל בנחלת הרשר'ל הביא וכן ממנו שאלוהראב'ן
DW)ערנית מהפלל 'דחא בריש במנחה דמעה היכא הגאונים פסקו ע"ב( ביב דף 

 ליהר  הגאונים,  בתשובות  וצ,ל קלונימום רב[ מר ]צ.ל ורב מי פ" כך והסיום נו',שתים
 !"ל, קלונימום ר' בשם מצאתי כך וסייפ וה הביא קמו סי' הלקט שבלי ובעל  למנעו,בפררם

 נוי, ייטראל מלך דוד שימז מצינו חרשים, ביאשי הלל שאוסרים מניין)שם(
 זצ'ל'. לנאונ'ם ,מצאתי זה על וכתב קעיב סי' שבה'ל בעל הניא הזה הלשוןכל
 : ז"ל הגאונים מדברי זה שאב שהמלקט תראהלכן

 ולפרש בבלי, התלמור את לבאי היתה ז"ל יש" של עבירתי עיקר כי אםכמא(
 את  ומנו מגדול' שואל ולכל להתלמירים להורות הלכות בשרה גם עבד התניך,את
 ואת  רבם, מפי שמעו  אשר את  אספו  ותלמידיו בה, .לכו אשר והדרך דיגים,פסקי

 גם בספייו, ושמורות ערוכות אשר מהם הלכות, בגופי לשואליו השיב אשרתשובותיו
 הנמצאים בשי לפלטה נשאיו אשר ומהם תשובותיו, הביאו אשר שוניםבספרים
 כמו היחבה, דעתו את להם להניד פיו את שאלו רבותיו וגם הספרים,באוצרות
 בווירמשא, הלוי 'צחק רבינו רבו מן לרשיי שאלה "נ סי' מפטונים בחופששתראה
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 שוקד מ 1.בטחהו בישראל, ירנה וכמוך בו, שיוי שאתה יתום הדהי אנן ליעריוכותב
  שלומו על להכא ומהחם לפרויש כחירמי~א  והשבים העזניים כל את לשאולהנהו
 בו. יעשה  ומהוטובו

 יהודה, בר' יצחק ר' מכבו לרשיי שאלה "ד בסי'ושם
 כהלמה תשובות לו השיב ורש" בשאלות לפניו בא מכיר בר' נתן רבינם

 כי יתן ומי קצרות, במלות לשואליו ומשיב הן, קצרות ה-וב עלתשובותיו
 מהמקימות רשימה אביא ופה שלם, לספר ויהיו יחד, והתשובות השאלות כליאספו

 , התשובות נמצאותאשו
 קבלו אם בהונו, נסך יין לו שנתנו יהודי על וששאלתם קיינ( )סי' ח"א האורהמפר

 שם( )עוד ; רם סי' בפרדם נם נטצא כו', בהנאה אסורישיאל
 מ' בפ-דם נ"נ הוא כו', אצלו היה הרן וכד השלחן על שהיה היהודי עלושהשאלתם

 וששאלתם שם( )עור : כר בסימם ישראל של יין המשאלתם שם( )עוד :ריס
 : כו' ממנו גו' שמינו כלי לתוך יין ממנו שהוציא שבחניות ייןעל

 אם וששאלתם הי( )ס" ח"ב האורהספר
 אומריי

Y1W כו' אירוס.ן בשעת כרכות : 
 1 נ'צואין בשעת א.רוסין ברכת מזכי-ן אם וששאלתם ו'()סי'

 מקום וששאלתם ז'()סי'
 שמברכיי

 ח'( )סי' , כו' אחד alta ונשוא.ן אירוסין ביפת
 : יהומה אמן בענין וששאלתם פ'( )ס" ; כו' המנין מן האבלים אםוששאלתם

 על נ"א( )ש' : כו' ניהד ונשואין אירוסין שעושין במקום לרבי שאלו "א()סי'
 1 כו' הרגל קודם פועלים שהשביר ישראל וששאלתם נ"ב( )סי' : כו' ששאלתהחנוני

 מה וששאלתם נ.ד( )סי' : כו' במועד לנתחילה נרם לשכור מה והושאלתם ףנ()סי'
 ענבים בלקיחת להתחיל מהו וששאלתם נ"ה( )סי' : ברזל בננרי סוסים פיסותלתקן

 המכירו נוי נאצל לילך מהו וששאלתם ג'ו( )ס" : מוער של בחולו בנתודרוכתן
 )סי' : כו' משיבך אני הנחל על ס'1( )סי' ; לבהמתו עשב אנודח ממנו יליפלביויפ
 סיח( )ס" : יצחק בר שלמה לרבינו רשיי( של רבו )הוא הלוי יצחק ר' השיבס'ו(
 )ם" ; יצחק ברי שלמה לרבינו רש.'( של רבו גיכ )הוא יהודה בר' 'צחק ר'השיב
 על וששאלתם ע"נ( )סי' : כוי כאחד שנתבשלו תרננולין עשרה על וששאלתעזא(
 דם על לרבינו אחר בהוי שאל קיא( )סי' : הכנר על וששאלתם ק'( )ס" ,הננד
 : כו' אהד בשפוד 'הד לצלוהם מהו והבשר הכבד על וששאלתם לב( )סי' :דנים
 וששאלתם קזז( )סי' : כו' ישראל של יינו בצר עובר שהיה נכיי וששאלתם קזה()ש'
 צביות ולזפות לאגור מהו וששאלתם קים( )סי' : נו. לעיר לו ובא שהניחן החכיותעל

 קל'פ( )סי' : כי' עליך חולקין שיש ששאלת את קל'ה( )ם.' : מועד שלבהולו
 ראובן וששאלתם ק'1( )ס" ; כו' עליי ממשמשין צבור שדימע סי עלוששאלתם
 כת על ראיבן ששירך וששאלתם קמ"א( )סי' י כוי לשוק שהלכושמעון

 : נו'אח.ו
 בא הדברים נ"ע לרבינו כשנשתלחו מושיי תשובה נמצא י'ה( )"' רש"יסדור

 ; 359( 358 357, )צד במחו.ו גם והובא כו' תשובתו והילך כ.'והכריע
 בצרור נשמתו תהא רבינו אבל  ההלל את לקרות ני'ח לברך העם נהנו דרש()סדו
 שאינם בימים הלל שקרא יהיר ששאלתם ; תשובתו והילך עליו, מברך אינוהחיים
 איני אני אבל ביחיד, נם יביך לברך, הציבור על חונה אם תורה של ימ.םס"ה
 דעתי כך בלילה, הדליק שלא חנוכה בנר וששאלתם חנוכה( )ה' : כו' עליומברך
 מותר אם רבי את שאלו מטח( )הי , כו' מדליק אינו שוב הדליק שלא כיוןמפה
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 לא ברבר רבי אמי ולא לא. או חימוץ משום בה יש אם בפסח בביצים קמחללווח
 בשותפות, תנור להן שיש וגוי ישראל רבי את שאלו שם( )שם 1 נו' היתר ולאאיסור
 פוב( יום )ה' : כו' כנגרך כן אחרי אפול ואני פסח של בשבוע אתה פול לומרמה
 הרנל קודם פועלים שהשכיר ישראל וששאלתם )שם( : כו' ששאלתם התחוברעל

 להולז במועד לכתחילה נוי להשכיר מהו וששאלתם )שם( ! נו' בנין לולבנות
 חביות ולזפות לאנוד מהו וששאלתם )שם( : וכוי למקום טמקום בנין עבורקורות
 וליפול ב"פ המכירו נזי אצל לילך מהו וששאלתם )שם( : נו' לכתחילהבחוה"מ
 אם וששאלתם הראשונים( פובים ימים ב' )תפילת : כו' לברשה עשב אגורתממט
 שמשון בר שימה וחתם כו' מוסף פרשה יקיאו ולא היום בענין ארבעה וקראושכחו
 ר"ח( )סדר : כו' הוא המנין מן אבלין וששאלתם אבל( )ה' : מרשיי התשובה איןא"כ
 לא ההיים נצרור נפשו תנוה רבינו אבל ההלל את לקרוא בר"ח לברך העםנהט
 : יצחק בר' והתםשלמה ר"ח בסדר לעיל ככר הבאתי כו. תשונתו לך והא מביךה"

 : בשותפות תנור להם שיש ונוי ישראל רבי את שאלו ניו( )פי' נ"י והיתר. איסורמפר
 וששאלתם מ'ח( )סי' : כו' פועלין שהשכיר ישראל וששאלתם מ,ז()סי'

 סוסים פרסות לתקן מהו ששאלתם מ"ט( )סי' : כו' במועד נתחילה נוים לשכורמהו
 וששאלתם נ"ב( )סי' : במועד עננים לקיטת להתח.ל מהו וששאלתם נ"א( )סי' :כו'
 השיב מזר( )סי' : משיבו אני הכחל על ס'נ( )ם" : בירפ הסבירו טי אצל לילךטהו
 שהוא אני בקי שיטאל החיות ירכי נקור על יצחק בר שלמה ליבינו הלוי יצחקר'
 דבריו, על כמבזה חביבי יהשנני שלא אבל בוריו, על לו ומבורר התורה בחדריבקי

 )סי' ; כו' והתרתו המד פעמי לחביב. כותב אני כן על החולקין, כנגד פסך לוולהיות
 מעשה ידי על והאיל הצבי נקוי על יצחק בר' שלמה לרבינו יהודה בר' יצחק ר'ס"ה(
 וראיתי בתו, סעורת לצורך איל לו ונקיו לטוב זכור בכיתו יושב הייתי וכברשהיה,
 ולא אחרים בדברים טתעסק היה ורבינו בלבד, הנשה ניד אם כי הירך מן נקרושלא
 אומרה לאו ואם רבו, לפני כמורה אהי' שלא אומרה אם נוקף היה ולבי בדבר,הרגיש
 שלשה *( פיר )סי' : כו' שאלה בלשון רבינו את ושאלתי תקלה, לידי הדברובא

 יינו בצד עובר שהיה נכרי וששאלתם צ-ה( )ס" : כו' הלוי דור ר' את רבי שאלדברים
 *( ציו )סי' : כו' היין על ששאלתם ציה( )ס" : כוי בבגדיו ונגע ישראלשל

 ; בהוה'מ חביות ולזפות לאגור מהו וששאלתם ..( צ'1 3ס" ; כו' ההביות עלוששאלתם

 וששאלתם קליד( )סי' : כו' עליו ממשמשין צבור ששמע מי על וששאלתם קל'נ()סי'
 יחלקו מהם לאהד שנר שיעלה מה שכל ביניהם והתנו לשוק שהלכו ושמעוןראובן
 תשומת והניחו דבריהם וקיימו בנו את אחד בת את ראובן ששירך וששאל קליה( )סי' :כו'
 בידיד

 קבלניי
 חיב נחמד באוצר הובא רשיי בתשובת נ'כ הובא זה יצהק בר' שלמה וחתם כו'

 לנו אמר לא, או אחרת ayt ליפול צריך ידיו ונופל הנפנה ליב' ושאלו קמיה( )סי' . 1 80צר
 שנתנו אחר יהורי על וששאלתם קמיו( 3סי' : כו' יקר בר יעקב רנ'נו את שאלת' נך אג'אף
 נשאלה רבי לפני קנ'ב( )סי' ! וטאלתיו עצמה המליגה ועל קמ'ז( )סי' ; כו' בחובו ייןלו

 וסת לאה נשא ראובן שאלה קרג( )סי' : כו' אשה שנשא ראובן עמק על זושאלה

ראוני
 ונמצא שתוף, בענין שאלה קצר )סי' :  התשובה מבואי ושם נו', בנים נלא

 ובור ונרגותיו נח לפרש שאלה  לגץ( וס" ן  אברהם ר' להישיש  שהשיב התשובהשם
 בשיבה .נו:ון וילדים בתי עם לעד מאיר ר' התני יחי וסיים תשובתו שםונמצא
 יהיר בענין אליו שאלה קניז( )סי' : ור"ת( הרשנ'ם אבי הוא מאיר 3הר'ישיבה.
 ברכת בענין שאלה קעיב( )סי' : כו' ששאל ה.'ן זעל קנ'פ( )סי' ; תענית עליושקבל
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 יטל חראאאצ*ם טיבט ימים בשם ליקב בנפילת זמן אומר אם ומאלה קע"י( )סי' !כגן
 רענה( )ס" 1 עליה טנרכץ מאי מבעול כר איוזא מקמיה ומאילו שוב רעיד4 )סי' :חנ

 : אמצעכם סרם בענין שאלה רעיי( )סי' : כו' בהשדם שבתורה איפורין כלשאלה
 )סי' לטבל. שנכנס ספינה שאלה רעש( )פי' : בשבת ספינה בענין רע*ח4)סי'
 אשפרשור1 בנד רפ*ב4 )ס" שפחה שנשא נתין רפיא( )ס" : שנתגייר קטן בעניןרפ(
 )ס" : נים בשולי מהיום בהן "צ פלקי אהיני רפינו )סי' : המתעל

 רציני
 קטילה

 )סי' : בחצר קרקע אמותמארבע
 יב4 אי, י מנות שגז ביץ הששאלתם קריא*

 טרש השכשלתם גרזנך )סימן ? נשואין בשעת אירוסין ביכת מ?כירין אםהושאלתם
 1 הטמן טן אננתם אס שטו( )סיטן אחד: ביום ונשואין אירוסין ברכתשמביכין

 חיטוין בענין לרש"י שאלה ש.'ח( )סימן , יתומה אמן בענין שפיז()פי'
 :ונשואין

 מה רוה, ותשאני ואסר זה על זה וקיא וששאלתם תפלה( )ה' נ"י המדריםשפר
 דגפנה אחד שאלנו ידים( נפילת )ה' : כר ולחינם לקיואיש

 יבעו שאלתי צגי אף לו ואמר אחרת, פעם ליפול צריך אם מיד לאכילהוהוצרך
 ,רוא חש"צ בראש לברך העם נהנו ר-ח( )סדר : כר לי ואמר יקר בר יעקב( נציליצחק
 תשונתו והילך עליו מברך היה לא החי'ם בציור נפגשו תנוה רמנו אנל ההלל,את
 אם נשאלתי החתום אני )שם( : כו' פסול והיבש הנזול לולב וששאלת לולב( )ה' :כי

 : כוי חג של ימים בשני לולב בנפילת זמןאום-
 לשל צריך ידיו ונוטל הנפנה שלמה לרבינו תלמידים שאלו סיר( )סי' הפרדםמפר

 את שאלתי כך, אני אף להם אמר לא, או לאכילה אחרת פעםידיו
 בטרדני וכזה : קמזה ס.' ובאו.ה 35 צד במחו-ו ומה כו'. יקר בר יעקברבינו
 יעקב ר' כיבו ודלא לרש'י מצאת. וכן ימיים הנפנה על ששאלת המתחזל פזהברכות
 לאכול כדי יושו ליפול אסור וששאלתם ס.ה( )סי' לחזורוליפול, צריך שא.ל יקרבר'
 ראמי הא ותישאלתם סיפ( )סי' : כו' ירים נטילת על לברך תגהי מן או הצינורמן
 )ס" : הכום פנימת לענין שאלה ע'ו( )סי' : כו' הסעורה מחמת הבאים דבריםרבנן
 ליב קצובות מהלכות הוא ואולי נו' לעירובו קטת שנבו חצר כני וששאלתםק.ה(
 117 צד במחות עיין ידם, בכפות שמנימין במתש וששאלתם קפ'ז( )סי' : גאוןיהודאי
 בשבת באחד דח או יו,פ כשחל וששאלתם קי.פ( )סי' : נאון נמיונאי רבבשם
 שקראו מהו בריה שם להתפלל האבל בב.ת נכנסו עשרה וששאלתם דכ( )חי' :כן'
 לך קנה הפסח בימי לנכרי שאמר ישראל וששאלתם קריב( )סי' : נוי ההלל אתשם
 שאנו דעיבורין חריצי על צדק מורה פ' את שאלתי קנ-נ( )סי' : נוי שנתחמצהחפה
 החמישי ובצום הרביעי בצום שמתענין מקום וששאלתם קס*ד( )פי' : כף מלאיןעושין
 ובסוף כו' אמות נ' נבוה שהיה לולב וששאלתם קציא( )סי' ו במנחה קורין במהכו'
 יצחק מרבינו זו שאילה קצ"פ( )סי' : מרשיי איננה לכן שמשון, בר שלמהחתם
 חנוכה של נקות הדליק ולא 'ט.צכח מ' שאלתי בדברי עינינו ויאיר רבינויורים
 נדולים בנים .ראובן לפלנות שאלתי וזאת ר"ח( )סי' ? השואל הוא רארי ובווראיכו'

 עשר על ששאלת זצ"ל יצחק רבינו השיב וגה רכ*נ( 3ס" : כו' לבחוקקי
 וששאלתם רמה( )סי' : לרשם כן השיב ובוודאי כו', ביורה כאחת שנתבשלותרננולת

 : כו' בישרא רבעי ישראל וששאלתם -ל( 3מי' 1 כו' חרשה  בשרירה לבדה הכנד לכשלמהו
 בתשובת והובא כו', מהו לפגם פעם נותן וששאלתם רמ'נ( )סי' : לרעמי תשובה רס.ב()סי'
 מר יצחק ה-ר תשובת הוא ושם ה' סי' ציפתחכמי

 'הוד"
 יהודי על וששאלתם ריס( )סי' ;
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 על וששאלתם רסזא( )סי' ; כו' בהנאה אסור ישיאל קיבלו בחובו נסך יין לושנתן
 ; שעטנז בענ.ן ששאלתם רפיו( )סי' : כוי מועד של בהולו גיתות שדרכו אחיםשני
 עולה פסח של שמינ' דיום אבל בהלכית כתוב מתמצאת מה וששאלתם יציד()סי'
 קטן שאלת רצ'ט( )סי' : כו' בעדים שקידש מי שאילה רצ'ח( )סי' : ז' למניןלו

 היאשונים חרטום נ' יבמה וששאלת ש"א( )סי' : כוי בערים א,צה אביו לושקידש
 )שם : תזכיו וכלמען בז' מהיזין ייטשאלתם שא4 מח דף הפירס בסוף )כלקיטים :כר
 לא למה מנן נינת ששאלתם נתן, לרמנו שלמה רבינו השיב חללו תשובות עיד(נ'ה

 מסמונים ובחופש קע'ב, סי' באו'ה נם הובא כו', חתיטתה מעין בפיוטיבהתחלתה
 נתקופה ב'צש'ם מטי שא.לת זמן לקבוע ראו מה וששאלתם )שם( : א'תשובה
 שלא ראו מה וששאלתם )'טס( : ב' תשובה מטמונים בחפש גם הובא כו',בגולה
 הוא וגן המשפט המלך בענזן )שם* : נ' ס" מטמונים בחפש נם הוא כו'להקרים
 )שם ; 345 צר ובמחזוו ר"ה, של סד,- רש.י בסרור וכיה ד', ס" מסטולםבהתש
 כו', לו והוקשה מזידין יהא ואל שונגין שיהיו לישראל להן הנח וששאלתם ע"א(נ'ט

 בחמש הוא ולח.ים. זריע על וששאלתם )שם( : ז' תשובה מטמונים בחפש נ'כהוא
 מי' מטמונים בחפש הוא טהורות, חיות ירני מקיר על וששאלתם )שם( ; י' סי'מטמונים

 השיב וכך יהודה, בי' יצחק לכ' מורי שלח כך )שם( : לרשיי הלוי יצחק טר'"נ
 וששאלתם ע"נ( נ.ט )שם : כו' רבי והשיבני כוי ושאלנו ההתן מעשה )שם(כנגרו:
 טזא )שם : מח ס" מטמזנים בחפש הוא החדש. לפישת קודם פעם מה אדומהפ-ה
 בהתחלת נדפם )שם : כו' לא או היתר לו יש שבועה בו שיש נדר וששאלתםעיד(
 )שם( כו': דינא לקמא לשמעון דאתייא ראובן ורשאילתון מהליקיטים( השמטההספר

 לתוך שירד ראובן לתון ודשא )שם( : כו' קרוב מהן אחד נמצא טהשניםודשאילתון
 מה בביהכ"נ אותו להדליק שנדר שמן וששאלתם )שם( : כו' חנות שם ובנהחורבתו

 : כו' בתלמוד לאורו קוריןשיהו
 נם פעמים היבה הניא דל. רשיי מתלמידי אחד מוויפרי שמחה ליביני וויתורימחזור

 הנפנה ליבי ושאלנו 35( צד ס'ו )ס" : שהראה כמו דל מרשייתשובות
 ונופל הנפנה שלמה ליביזו הלסירים שאלו נמצא סיר סי' בפרדס וכן כו', ידיוונוטל
  הכנסת בית בהבדלת יוצא אני אס ליבי שאלתי אחת פעם 36( צר סזט )ס" :יריו
 טתשוכת העתקת. הביא ת' ורשום בהוספה 82( צר ק'ה )סי'  עעי סי' בפררם וכיהכו',
 החסם בצריר נפשו תנוח שלמה יבינו אבל 192( צר רכיו )סי' ; אנות בעניןמנןרש"

 שלמה וחתם כו' ששאלתם ; תשובתו לך והא ההלל את לק-וא בריח מביך היהלא
 והיציב המנין, מן  אבלים אם  שלמה לרבינו  נשאל 249( צד ים.א )סי' : 'צחקבר
 חמ"ן אדם בני ששורפין מה בהוספה 255( צד פסח )ה' : יצחק בי שלמה וחתםכו',
 ויאפה ילוש 268( צר מה )סי' רש": מתשובת העתקתי וסיים כו', למרהחוזן
 )הוא ש"י רבינו מתשובות העתקתי ום"ם מצה, מאכילת יבפל שלא כדי עמווישא
 רבינו בשם ואמהה ורבינו וכו' רשזי כתב וכן ד"ה פינ עירוב.ן אשרי ובהגהת ,רשיי(
 בשותמות תנור להם שיש וגוי 'שראל רבי, את שאלו 263( צד ל"א )סי' וכו'.ש.י
 נעיר נהנו לא שמעולם אודיעך התיומה ועל רשיי תשובת 264( צד ל'ר )סי' :כו'

 הורה ונן 266( צד ל.ו )סי' ; קפא סי' בפירם וכיה חלות, שתי להפיישהזאת
 בבצים ללוש מותר אם רני את שאלו 268( צד מ.ג )ס" חלה: בענין בתשובותיורשיי
 )סי' ז"ל: לרשיי מסח ה' בשם ר"ד סי' וכשכה'ל קכ'ט. סי' בפרדס וכ-ה כו',בפסח
 אני גם המשפט, המלך לומר לו שהי' בה שהוקשה המשפט והמלך 354( צדשי"ג
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 בסופו, בלקוטים בפרדס גס והזא יצחק, בר שימה ההם ובסוף ינות שנים בההקשיתיו
 שלמה מרבינו והשזנית מנגנונים ליקורכם 356( צר ש'כ )ס" : ר' ס" טטמוניםבחפש
 ובסוף ז.ל, ריס" של דרכי טותתשונה ללטיד וייט ע"ש, תשובתו והילך : 'סםוהינא
 זמן איטרים אם נשאלתי החתום אני *43( צר 'טע.ד )סי' : .צחק בר שלמההחס

 בר 'סלמה 453 בצד שם והתם הנ של הראשונים טובים ימ.ם בשני לולבבנטילת
 השיב וכך נ-ע רבינו נשאל ההנ יסית כל של ה.קף ועל 444( צד שפ"ב )סי'יצחק:
 586( צד ותס.ט הס.ח )סי' :  כו' ושטימרו מניס נמה ואת על נשאלתי ונברבז,,

 צר )'סם : 'צהק בי שלמה 587 צד והתם ביכות שבע בענין רשזי תשובתנמצאים
 יצחק, בר שלמה והתם כו', לנו והשיב כו' לרבי ושאלנו נו' אחד בחתן מעשה587(
 לך והא ניע ר'טיי השזב וכן 610( צד תצ.ח )סי' : הפרדס בפוף בלקוטיםוהובא
 כיך '4ל חוט ועל ציצית ה' 635( צד תקיט )ס" : רע.נ סי' בפרדס ומה כוי,תשובתו
 , 'צהק נר שלמה התם ובסוף כו' היציבותי כבר הציצית ונתלה שנקשר אחרהנפסק
 : דל מרש" תשובות ספק בל' והם ,וששאלתם' במח.וו פעיתם הינה נמצאנם
 ישן מכ.י העהיק איטר נטלדבערג בער ה'ר החכם הויל מטמונים חופשמפר

 יצהק בר שלמה לרבינו תשובות ניח נמצאים קלף עלנושן
 יצחק רבינו מן נמצאים שאלות וה-בה יצחק, בר שלמה חתם "ב שאלה ובסוף)רשת(

 ]נ'כ הלו' .צהק רבינו ת'טובת הובא י'נ ובמי' רשיי[ של מרבוכנו ]אחר יהודהבר'
 ננבד יקירי רעי עמדתי הניבי אהוב' וכתב זזל רש"י אל רוחיי[ של מרבותיואחר
 לכל שואל לוי יצחק אוהנו אני בישראל ירבו כמותך קרובי, יצחק בר שלמה ר'גדולי
 מפמונים בחפש הנדפסת שאלות טת מן רשימה פה אביא והנה כוי. שלומו ושבעובר
 : הםואלה

 חתימתה. מעין בפירוש בהתחלה התחילו לא מה מפני מנן ביכת שאלהא(
 בלקוטים הספי בסוף ובמרדם קעינ, ס" לרשיי כ-י והיתר באיסור נם נמצאתוהשאלה

 : ע.ד( נזח)דף
 בפרדס נ'כ הוא נגולה. בתקופה בשיטים מט. שאילת זמן לקבוע ראו מהב(

 סי' ווארשוי( )ברפוס המי.ל הציג 'אצריך הכוסין ואת המלות אחיי שם ובפררםשם,
 שצי'ך הניס'ן ואת מטמונים בהתש כמו ודל הסר ובאמת מוכן, בלתי בי להורותכוכב
 : ות'הוחן דק]עפר

 תמצא הסיים, וחסי 'טם, בפררם גיכ הוא לאחר, ושלא להקדים שלא ראו מהנ(
 : מטמינים בחפשלנכון

 בפררם רב הוא המשפם. מלך לומי לנו שהיה בו שהוקשה המשפט והמלךד(
 סיים בסופו ובמחויו 345, צד וויטרי וכמהזור רזה, של סדר רש.י בסרור וכ'השם,

 : ע"ב "ב ברכות ברש.י נם ועיין יצחק. בר,שלמה
 על היאשון בית שנות עונין שאנו לו והוקשה ולוה לזה מונין וששאלה(

 במרדם: הובא לא זה כו', מלניםשנות
 ליתא זה נם וכו', ע"א( נ' )י"ה לשונות בר' משמש כי רשניל דאמר הא1(
 :בפרדם

 בפררס ג'נ הוא מזידין. 'היו ואל שוגנין שיהיו מוטב לישראל להם הנחז(
 : ע"א( ניט )דףשם
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 נו' כורש על לעהיד נבואה היא א' מיה ישעי' הכתוב למשיחו אמר בה"(
 1 כפ-דם הונאלא

 והיכי יו'פ נקיט לא אמאי השבת, אחר לזויות שחל יוה-נ בינייהו איבאס(
 ! בפירוז הובא לא זה גם ירק. אכילת משום ויו,מ יו"כדחען

 שם בפידס נם הובא והקינה. והלחיים זרוע נמתגת בחו'ל נהגו לא למהי(

 ההיא ובתשובה בפררם, נמצא ולא לש, בתימור אחת נירסא דבר עליא(
 יהודה בר' יצחק רבינו מספר המסכתא הגהות בו שהעתקתי אחר בדף ובדקתיהביא
 : כו' בספרי הגהתיוממנו

 : כו' אחרים עם בשותפות לה שיש חלק לחתנה לנדונ'א שפסקה מי שאלהיב4

 שם בפרדס גם והובא לישראל, הפהורות החיות יריכי ניקור בענין שאלהינ(
 הנשה, גיד ריש נמידכי נזכרה והתשובה המשיב, שם רשם ילא משא(, רט)רף

 והובא לרש.' הלוי יצחק רי השיב צ"ל לרשיי יהורה כ"י יצחק ר. השיב שהביאובמקום

 : תמזד סי' היא באו*ז התשובה הובאה וכן טה, סי' ידד פורבמי
 הייתי וככר מעשה היה יר על והובא והאיל. הצבי ניקוי בענין שאלהיד(

 הירך מן נפלו שלא וראיתי נתו שמחת לצו-ך איל לו ונק-ו ז'ל רבי יצל בביתויושב
 זה וכל קס"ד, סי' דעים תמים בס' בקציה קצת הונא וזה נו', לבד הנשה נידאלא
 : ע"ש מזח ס" ח"ב האורה בס' נםנמצא

 ! הן אחת קרושה ובחסל הן, קרושות שתי באי דריה יומי תריטו(

 לא וכו' בפומבריתא דהואי רחבה ההוא ע"ב טד בערובין סוגיא ביאויפז(
 : בפררםהונא

 הובא לא כו', ואהדרינהו ירמי' דאתי ער סנחרנ דא.נלינהו שני תלת בעניןיז(
 :בפרדם

 איסור על חמור איסור על חל איסור ליה א.ת דרבי בנס-א דרייק בעניןיח(
 ? בפרדם הובא לא חמור, על קל ולאקל

 ? בפררס הובא לא שרץ. נבלת בעניןיפ(

 יאכל בלא הוא הרי הם קורש כי יאכל לא מוזר באזהרה במעילה הזירנ(
 w~y. רפ בפררסהוא

 ליה שמעינן מדלא קל, איסור על הל חמור דאיסור לרבי שמע היבאכא(
 : בפ-דם הובא לאדפלינ,

 : בפרדס הונא לא טקומות, נכמה מצית בקדשים דפוסלת חציצהבב(
 נציבור אשכהן דלא מצוה ברבר פועה הוה לא צבור של חטאת שנ' שחטכנ(

 : בפרדס הובא לא מחרא,טפי
 שם נכנסים גרסינןכר(

 ואוכליי
 פיז*, דף )שבועות שני ומעשר קלים קדשים

 : בפרדסליתא
 ליתא דמוסיפין, ושבת ירט ומ"ש עליהם מוס.פין ראין מועד שנא מאיכה(

 :בפרדס
 ! הפירס ה31א לא אבלים, ברנת היינו אנעים תנחומיכו(

 הובא לא מ-ז(, פזא )שקלים במקדש 'a'aw1 וחמשה בעשרים למה טעםכז(
בפרדס
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 ובחפש ע"ב(, )נ"מ שם בפררם הוא להורש, קודטת פעמא מאי ארומה פרהכח(
 ; יהודה בר' יצחק חתםמפמונים

 בענין נאון הא. לרב ת'טונה כ"ט סי' בסומו הובא שם מפמונים בחפשוהנה
 עיך בערוך הובאה רק בפרדס, נמצא לא עינ(, נ"ר )ברכות להודות צריכיןארבעה
 בעיוך וע"ש הערוך עם'י הלטון לתקן יש מפמונים ונחמש לרה'נ, בתשובהארבע

 :השלם
 מ'1 ס" שנ. דף האוצר בית בספרו והביאו הרשד'ל ביד שהי' טי הגאונים.תשובות

 מזר מ"ג מ"ב ט,א מי 4פ ליח ל"ת ל' טפ כה כ"ז "ופיז
 סי' וכן יצחק, מר שלמה אברהם בן זרח התום מ' ובסי' רשיי, תשובות הם מהמד
 מטורש, שלמה לר' רשיי תשובת הוא ניח וסי' מכיר, בר יקר לר' משניהם תשובהמיא
 יקר בר' יעקב ר' הזקן ממורי מקובלני נך בה כתוב כי לרשיי שהוא נראה פ' סימןנם

 רשיי ותשובת לרשיי יהורה בר' יוסף ור' נתן בר' עזריאל ר' ליה ליד בסי'זצ"ל.
 יהודה, ר' רכ'ח ער רייח סי' לרשיי, .הורה בי' יצחק ור' הלוי יצחק ר' תשובת ריעבסי'

 ; ותתר איסור בדיני רש'ימפי

 נמצאים תרפא( )וויען מיללער הכהן יואל היר הו"ל ולותיר צרפת חכמיתשובת
 מיללער הר" החכם הרב ציין כאשר ז"ל רשייתשובת

 והמשה שלשים במסמר והם החן, מהתשובות בו מדובי ונכבדות וי סי'בהקדמתו
 : מבוקשו וימצא משם הקוראדרשים

 אלצירא לרבינו רש" תשובות נדפסו 35 צד 1846( )בערלין חפנים מלאמי
(Auxerre)שאלות י'נ על : 

 צרפת הכמי תשובות ועיין מרשזי, תשובה נמצא 174( צר )ח"ב נחמדאוצר
 : ב"אסימן

 החכם הרב הב.א 71( צר הראהויו החוקי להרב רשיי )בתולדות תלמודבית
 ס' כ"י מתוך העתיק אשר הלוי יצחק ר' אל רש" תשובותשזחיה

 רבינו אל הש"י תיטובות ומתחיל ע"א וס.ט עיב סיח דף קנ'ב( בשנת )נכתבהנייר
 בלא לחוץ הריאה והוציאו השה נבדק ולא כראוי ששחפו שה דבר על הלוייצחק
 לקומי בתר ביקומי התשובה הדם'ם בעילינר דר' מהריא הנדול החכם והרב כו',בדיקה
 וצזל באו'ה, מזה זכי אין אולם כ", והיתר איסור בשם 174, צר ווימרי( מחזור)בסוף
 עדות בענין רשיי תשובת נדפס 341 צר הזב תלמור בבית עוד : ביי הניזרבם'

 : 378 קובץ הניל בכי הנמצאת והיא אשה, בקדושיהעבריינים
 מתשובתו העת.ק אשר מיש'י תשובות עשר הרשד'ל לאור הוציא )שז( חמדכרם

 : כ"יהגאונים
 ושאר מרשיי שאלות תשובות כולל בלאנדאן( הוא )וכעת 49 קובץ הרשזח'ה ידכתב

 : שלמה קהלת ברשימה רשום נאשרקדמונים
 רש.', תשובות גם ובתוכם הגאונים תשובות כולל 170 קובץ מהנ"ל ידמתכ

 ונמצא סימנים תתקים מקדמותם ותשובות דינים כולל 345 קובץ מהנ"לכתכיד
 עם מיוייש שוכנ' אנחנו תתס'ו בסי' שם והביא רש", תשובות נםבתוכם

 הדרים ואשה איש כל על המורה ובנזרה ובנדוי באלה גזרנו סביבותינו אשרקהלות
 : מטרוייש שלמה מרבינו הועתק וכו', צבוי מעול עצמן לצאת רשאים יהא שלאכאן

 : כו' זצ"ל זקני ריש בתשובת ומצאתי כתב ע"ב( קליב ודף ע"ב ק"ג )נ"נהרשמ.ם
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 hb~W. רבינו 5פי וטתחל מיע41י תשובות נמצאים ת'( סי' הישר )בספר תםרבינו

 אחי וחי תתקל4א ור"ת תתמיה נפאר רשיי כי יש'., בשם ששמעוהכוונה
 בסי נטצא נם לייתם, צעיר עור הרית נכדו ה" רשיי ובהיי שנים, ס'ו עוד רשיימות
 : מקנ" בשם הביאו שלא ולפלא שלמה, רבינו מפי זה כלל תקמ'ה בסי' נםת'פ
 לירה בים* מורה דאביי אחת בתשובה רשיי כתב הניאו אביי( ד"ה ע"א ל"ז )נרהתוש

 תצ"פו סי' ובמחרו רעיה סי' בפרדס ועיין זיבתה, לספ'רת עולים בהן רואהשאינה
 ? ע"א ום'ז ע"א מיה בתוס' וסיע לריב'א.  רשיי השיב אלמא( דיה ע"ב י-ם שם)עוד

 תופ' עוד : 112 צד סהו*ו עיין יש'י, בתשובת נמצא וכן ע"א ה' מנילה תופ'עוד
 1 כר התכלת על אלא זזיו שלא אחת בחשיבה ופישט הביא מתוך דיה ע"ב כיהשבת

 לולין תוש : ע.ש רש.י בתשובת רשב'ם יצא וכן ספיחי כיה ע"א ס"ה שם תוס'עוד
 שהנאתי טה להלן ועיין כוי, והשיב רשיי של בביתו מעשה אירע ודנים ד"ה ע"בק"ב

 : תעד ס" טליתה הל' זיועמאור
 שם בעל  ה-ב  גם  שהביא  כמו  ויל מרשיי חשיבות הרבה בו נמצאים הלקט. שבליט'

 מתשובות טלאים וחיב ח"א הלקפ שבלי ? ודל ש' אות ח"בהגדולים
 שהנאתי )כמו כו', רנותיו ורש" הנולה טאור נישום ורבינו חננאל ורבינוהגאונים
 בשה'נ וז"ל רשזי מתשובת מי הי' הגדולים שם ולבעל ע"א(, נ' רף לשבה'לבהקסמה

 בספר ראיתי אשר הם והן סרש*י נרה הלכית בו יש ישן יד כתב הלקפ בשבלישסו
 )דף לשבהיל ובהקדמה עכזל, הפרדס ספר שהוא שאמר 'ד כתב רש'יתשובות

 שלמה, רבינו תשובות הביא 4א נרה ה' סי' כ"י ח"ב בשנה4ל כי הנאת. ע.א(י"א
 נם בשטו, הביא אשר הפסקים לי רשמתי לא אצליי הכ"י שהי' בעתאבל

 רשיי בתשונת 35 סי' ש' אות שה'נ בעל בשם קפ'א בהערה פ' דףהבאתי
 קם'א סי' בחיב והוא עכ"ל. יצחק בר שלמה חותם ]ח"ב[ הלקפ בשבליהמובאות
 התשובה ובסוף שותפות בענין והוא שלמה, יבינו הנדול המאור תשובתמתחיל
 כתב ע"נ ובסי' עינ, ע' ס'1 מפ ט'ז מ'נ כ"ז בס" עוד ונטצא יצחק, בר שלמהחתום
 ובעיני י ריו[ הערה לשבהיל בהקדמה ]עיין יצחק בר שטעון הר' בלנינראח
 תשובת שם הובא ועוד שבצרפת, העיר מטרוייש שלמה אני ובעיני דל, נרשוםרבינו

 1 קיא קלזו צ'ח צ'ג בפי'רשיי

 תשובת הובא קליה וסי' רש"י, תשובת הובא קלט( )סי' להראב"ד דשם תמיםמפר
 : הכהן מאיר ברי אברהם רבי אלרשיי

 תיל'ר ס" הב"י כן הביא וכן רשי, בתשובת הביא פ'( סימן פ.א (a'nceהראיש
twfyתשובת כן הובא וכן בתשובה, רשיי נתב הביא הר( סי' פזר )ר"ח וכן 

 בסדור מב והובא קס'ה, סי' המררם מן ונובע בבי, ושש תזר, ס" אזח בטוררש-י
  ותשובות טנאינים ליקישים רשים ובמחד 356(' )צר ש"כ סי' ובמהרו רזה ה'יש-י
 תשוי הובא הבשר כל פ' אשיי, כהגהות וכן עלס, פוב יוסף ר' והיב שלמה,מרבינו

 . ח' סי' ציפת חכמי תשובת עייןמרשיי,
 ידיו ליפל ורוצה הכסא מבית מיוצא לךש,י שאלו הביא קשה( ס" )או"חהכוזר

 היא הפרדס, בספר כיה המי וכתב פעמים, ב' ליטול צ-יך אםלאכילה
 הובא כי ראיתי וכן שיח, ס.' נשבה-ל הובא וכן 35, צד ומחו.ו ס.ד, סימןבם-דם

 : בתשובה רשיי כתב תיניה( סי' )או"ח עוד : סיב ס" ב"ב מה-"םבתשובת
 ק'ח סיטן בפרדס והובא בנ"י שם עיין רש"' השונת הניא ת.ר( )סימןעוד
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 42( צד שדל כנחלת הונא 351 )צד בהאגדן( כעת )נמצא טי אסופותמפר
 חתן שמעיה ה.ר שפיר'צ יצחק בר שלמה רבינו של מחשוכתהביא

 ה" שמעיה ר' בי השאלה, שמן אהותו התן על הציג הרשרל הפסח, לצורךאחותו
 תעובת הובא ג'( צ'ב שם )עוד : תשכ.ה מ' הילין במרדכי כנתוב רש.י של בתובן

 שם הביא כאשר 352 שם עוד : נכרח ]ציל התנו שמי' הזר ופי' nt~ufרבינו
 ב"פ בתרעמת נמצא חמה שלמה ביישובה-יבינו וכן~מצאת' שהובא 44 צדהרשד'ל
 תשובת עזנ( ט'ח דף שם )עוד : ואבלה יוזם מוצא' עד רבי והמתין פסח שלאחרון
 ולא ששכח מי שלמה לרבינו נשאלה זו שאלה 372( שם )עוד ; מבילה לעניןרש.י
 כשהיו שלמה רב.נו בתשובת ע"ג( קכ"ב שם )עוד כו', העומר ספ.רת על בלילהברך

 ע"ג( קכ'8 )שם : שהכל עליו צניך נדבש שאם:' אגוז הסעודה בתוך לומביאין
 ע"כ מרתף של מפתח הנברת ששכחה היין על שמשון לרבינו שלמה רבינותשובת

 : כו' בבהב"נ היום כל לה.ותוררכנו

 ; רשיי השיב וכך הניא ע"נ( י"א דף )ח,נומעיבור

 שאלה בתשובת כתב ז"ל רשיי אבל הביא ע"נ( ע"א רף )פ'כ ופרחכפתור
 גאון צמח רב כתב וכן עליו, טברכין אין הנפן פרי בוראשאף
 ; לשונו כאןעד

 פסוקות להלכות בהקדמתו מיללער יואל מוהר"ר טהרה'ח הובא יר( )נתבהראב"ה
 כי 6 צד שם והביא תרנ"ג( )קראקא שנית DYD שהו"ל הגאוניםמן

 מפתחות הננרת ששכחה היין על שמעיה לר' שהשיב רש"י תשובת הביאהראב"ה
 הנברת היתה הרבה ופעמים הכנסת, בבית היום כל להיות וצרכנו עיו"כהמרתף
 של ממון לאבד בעימכם קל יהא ואל שם והביא לביתה, הכנסת מביתיוצאת
 לעיל הבאתי אשר )הוא לקולא. דרבנן ספיקה לן וקיימא עליו, הקילה שהתורהישראל
 יצחק בר' שלמה ר' בתשובת מהיאב"ה לכ הביא 7 צד שם עוד : אסיפות(טם'
 עור : כו' ומכאן מנאן הסימנים ולהניח הנד' בראש הסימנים לנלות לטנה אסורכתוב
 שליח העושה שם עור כו': כתובתה מהם יצה ואלמנתו ספרים לבניו כתבשם,
 נשם בתשובת כתוב שם עוד , כוי נקנין השליחות לנתוב צריך אינו אשה לולקדש
 קרים נמים להריחן צריך עליהם רותחין המים בעודם סיר כלים הנעלת שלאחררשיי

 255. צד מחרו עייןכו',

 )שם , כו' בתשובה רשיי וכתב ע"ב( מיה דף שלם סי' נרה הי )ח.א זרועאור
 בעת נשים צריכות שלמה מרבינו תשובה הובא ע"ג( מ"מ דף שס'נסי'

 תלו ס" מריפות ב' )שם : יצחק בר שלמה חתם ובסוף כו' שניהם לחצותפבילתם
 עינ( ס'ב דף ת'מ ס" המקשה בתמה ה' )שם , בתשונות'ו שלמה רבינו עינ( סיבדף

 3שם : אסור( דמו מותר )חלב יהודה כי' הלכה בתשובותיו זצ"ל שימה רבינווכתב
 על זצ"ל שלמה לרבינו זחל לויה יצחק רבינו השיב ע"ג( סיג דף תמיד סי' הנשה נירה'

 שהבאתי מה ועת בטוסו. בלקוטים מהפרדס שהבאתי לעיל עיין כו', חיות יריביניקור
 הנשה גיד ריש אשרי בהגהת הובא כי וראיתי ת-רם ס" פיז ריש חולין המררכי נשםשם
 עינ( ס"ז דף תשג ס" בחלב כשד ה' )שם : זרוע אור בשם מרשיי התשובה א'סי'

 ויוציא קורעו שמעתי לא אני משיבו, אני הכחל אל שלמה רבינו השיבובתשובות
 סי' )שם 1 רי סי' ב"ב מהרים בשם גם הבאתי נו', בשר עם להתירו חלבואת
  תסיז סי' )שם ; כו' צלאו בין והלב בתשובות רשיי השיב וכן ע"ד( ס'ו דףתסיד
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 : כוי אחת בקדירה שנתבשלו ביצים אחת בתשובה שלמה רבינו פסק ע"ב( סיחדף
  ושהה שנמלח בבשר )רשזי( רני כבית מעשה עיד( ס,פ רף תע.ו סי' מליחה הי)שם
 מפסקי הועתק % מעשה וסייפ כו' רבי את ושאלת כו'  הרף על צלייה  שיעורברי
 : זצ"ל מוויפיי שמחה רבינו הרב ומכתבי ימנו לפניו שמעיה הריר שמירר שלמהרבינו
 בפרדם הובא זה זצ"ל, שלמה רבינו לפני שמעיה הר' או הוא או שפרשווירוע
 ~nwY אירע וכתנו זה והביאו ודניס דיה עזב ק"ב חולין בתוס' וחוכא רכיו,סי'

 כבר ע"ב( ע' דף תעיט ס.' כהונה מתנות ה' )שם : ע"ש כו' והשיב רשיי שלבכיחו
 לא למה והלחיים זיוע על ששאלתם : והשיב זצ"ל שלמה לרבינו זה לדברשאלו
 הובא גנן תש~ז סי' חולין המידני בשם גם להלן הבאתי בז' לכהן ליתנםנהנו

 ה' )שם י': תשובה מטמואם בחופש והובא ע'א, ניט דף כלקופים בסופובפרדם

 שליח שמנתה אשה בענין זצ"ל שלמה מרבינו תשובה ע"א( ק' רף תשיו ט"ניטין
 ובתעוו' ע-ג4 לב דף תשמיד ס" )שם : יצחק בר' שלמה חתם ובסוף כו' עדיםלפג.
 הובא כו' עכרם ע"י לאשתו נט לשלוח שיצה באחר מעשה כתוב זצ"ל שלמהרבינו
 בשם הביא ע"א( יינ רף שבת )ה. ח"ב בארז עור : שמ"ח סי' גיפין במררכינם

 וכן כו' שני' בסעודה הגפן פרי ובורא המוציא לענין וששאלתם הגאונים,תשובות
 יחיאל ר' בני אברהם ור' דניאל ור' נתן ר' וצ'ל יצחק בר' שלמה אני ליתשיבו
 מר מן היצחקי שלמה דשאיל שאילתא עזר( כיו רף ק-ד סי' מילה ה' נשם 1זצ"ל
 שמת קטן על ז"ל וזומא מתא מן יחיאל ר' ומרנא בנו אברהם ומר דניאל ומרנתן
 סי' עירובין ה' )שם : מותי לאחר עילתו בשר לחתוך צריך אם ימים שמונהקורם
 התשובה זצ"ל, חתנו מאיר והרי שלמה רבינו השיבו זה ועל ע"ב( ליח רףלט

 החודש יום טוספי את הלוי יצחק רבינו שהנהיג שמעתי ועתה נונה, אורהמתהלת
 וצ'ל יקי בר' יעקב רבינו ישיבת sv כחולק ולא דנייו את אג' רואהבמקראותיו,

 כאסקופה בעצמו וגוהנ מכוים, הגדולה לו בחר מירחו ידעתי כי כן, הנהיגשלא
 בדורו דבר לחדש לו הראויה לעטרה לבו מלאו ולא שיריים שירי עצמו ושםהנדרסת,

 : התשובה כל שהניא שכ.א סי' במחו.ו ועיין .צחק, נרי שלמה חתם ובסוףכו'
 בשם שאמר )הרשב'ם( שמואל רבינו בשם כתוב יבתשובת ע"ג( לזח דף ק"מ סי')שם
 ימים בשני אתקיעות בין ר"ה sw לילות בב' בין זמן לומי שיש וקנו שלמהרבינו
 זה סמוכים בתים שהי' אחת בחופה מעשה ע"א( ס"ה דף קס'ח סי' )שם : ר"השל
 אחד, לנב' רשותם כולם שיכפלו להם והורה זצ"ל שלמה לרבינו ושאלו כו',לזה
 ואני ע"א( ס'נ דף ערזה סי' רזה ה' )שם : ע"ש תקיא ס" עירוכין במרדכיהובא
 בעל נהוא יהורה נר' אלעזי רבינו הנאונים נתשובת לדבריהם סמך מצאתיהקפן
 וורמיישא למדינת בבואו שבתי רבגא כן רומי איש הזקן קלונימום ורבנאה-וקח[

[Woreslהותם והוציא זה דבר ממנו שאלו זצ"ל יקר בר' יעקב רבינו פטירת לאחר 
 מר שאל בו וכתב רומי, בסתא זו שאילה נשאלה שכבי סכתנ והראה  קורשערות
 דניאל מר ומן ערוך, הנקרא ספי שחיבר גאון נתן רנ מ-נא רבנא מן היצחקישלטה
 דמתא מתיבהא ריש נאון יעקב מר בשם הם נם והשיבו אחיו, אביהם מר ומןאחיו,
 פסחים ה' )שם : כו' שופר ותקיעת לקה'ה סניף מילה להיות הוא כשר דמנהנרומי
 שאלו אחת שפעם שמעיה הזר כתב בבצ'ם  שנילושה עיסה ע,א( נ.ו דף רלזפסי'

 איסור לא בה אמר ולא נפסח, לאובלה סותר אם בנצים שנילושה עיסה עללרש'י
 והובא 268. צד וויטרי למחזור או קמפ סי' הפררם לספר בזה וכיון כו' היתיולא
 הניא כלים והגעלת פבילה בענין ע"ב( ניח דף רנו ס" )שם ; רי.ד סי' בשבהזלגם
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 : שלמה רכינו בתשובת נמצא וכן ע"נ( ניח דף שם )שם : שלמה רבינו בחשיבתוכ"כ
 ע"א( ס'פ דף שפיו ס" סוכה ה')שם

 הג'"
 שבכל היקף על ושכתבת רשיי תשובת

 נשאלתי כבר ואני לולב, בקא היקף 'צא'ן ואש-ים ברבר חולקין שיש החגימות
 444 צד שמב ס" במחכו המובא הוא יצחק, בר' שלמה חתם ובסיף כו'והש.בותי

 הנודע )הוא א,טר בר' יצחק ר וכתב ע.ר( ע'ג דף שסיח סי' יו'פ ה' )שם : שםעיין
 שנצרך יתלמה עשה 'תלמה שיבינו ,צ'צמע רש"י(, תלמיד וה" נתוס' ריפאבשם

 : שינא ולאדלוקילומר

 בסי' זרוע( אור יצחק רבינו של בן )הוא ורוע אור מהר"ח ותשומותשאלות
 שנתקדשה העלמה מרשיי תשובה הביאס"ה

 : יצחק ברי שלמה התם ובסוף כו' אנוסים היו ושניהםלאיש
 45( צד שדיל בנחלת מ-שד.ל )הובא ויוע אור מרח רב הוא קצר זרועאור

 אביה בבית מום בה הוכי שלא אשה ז"ל רשיי השיב 43(שב"ק
 שנועה בענין 9( ב"מ )שם : מומין מענת עליה לו אין בה, נולדו לרשותוומשנכנסה

 אתם לומי צריך דא'ן בתשובה כתב 43( סנהדרין )שם זצ"ל: רשיי השיבכך
 בשמואל: הלכתא דלית מסק נתשובית'ו שלמה ררנו 183( חולין )שם :עדיי
 הבאונים, בתשובות פיריט'י הב.א H"D) אסורות מאכלות )ה' מיימוניותהכהות
 וצנת אייר '"פ )נמהר ברוך( סי' מהרם )הוא מרושנבורק מאיר רבינותשמת

 היא אייר ר' ער לקבורה נתן ולא ניבהנא
 ראה יעקב ומוהדר הביא רי סי' פ-אג דפוס שלו בשתת בווירמיזא( ונקברס'ו

 כי הבאתי ולעיל נזירה, משום טניקה לשאיגה מניקה בין לחלק שאין רש-יבת'צובת
 על רשיי השיב תניו( ס" )שם : רשיי תשובת DW1 תס'נ טיי ח"א באוס גםהובא
 : יצחק בר שלמה התום ובסופו כו', הליצה צריכה משומד Qat לפני שנפלההיבמה
 השליח ונתעצל נימה לקבל שליח שעשתה אשה על לו שנשאל תקם"ט( סי')שם

 ! DW*1 סי' חולין במרדכי גם הובא וזה יצחק, בר' שלמה חתום DIDal: כו'בשליחית

 משומד בענין שאלה ת"ת( ס.')שם

~loat 

 תתמיה( סי' )שם : יצהק ב.ר שלמה התם
 צועקת ראובן אשת לרשיי שאלה תתניג( סי' )שם : בתשובה רשוי מסק וכןסיים
 : ב' סי' העור אבן יוסף פסיכי והובא יצחק, בר' שלמה וחתםכו'

 רשיי תשובת הביא ק'נ ס" נת'ר. שנת לבוב דפוס מהנ"ל נתשובתעיר
 כמו תשנ'ה סי' שבועות במרדני הובאה והתשובה כו,, ציבור נזירת על שעביעבייין

 : להלןשהכאתי
 גם כו' נזירתם לגזור ובאין משמשין ציבור ששמע אותו ועל קזר מי' Qwעוד

 ; המידני בשם הבאתיזה

 בשם דברים מעמים חיבה בספרו הביא מלוניל הכהן אהרן לרבינו חיים ארחותמפר
 י כמו מתשובותיו נם הביא אבל שלמה( רבינו )הואהרש

 אסור עינינו ויראו בתשובה כתב 1.ל והכש ד'( ס" עיבית תפלת ה')בח.א
 : לבפלה ברכה והוי בתלמוד כתובה שאינה לפי עיקר גללאומרה

 : כו' בתשובה ז"ל הריש וכתב ע"ד( סי' שבת ה')'טם
 י כוי שאלה בתשובת ז"ל הר"ש כתכ ש"מ( ס" שם).סם
 : כו' שאלה בתשוכת כתכ ז"ל והי'ש כיב( סי' לקידוש היין דין)'טם
 ו,ל שמעיה לר' שהשיב בתשובה ז"ל הריש מסק ובן צ'( סי' ומצה המץ)ה'
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 למסח זה יאמר לא שה הקונה אדם ז"ל wtwn פסק י.א( סי' פסחים ערבי)ה'

 , שאלה בתיטובת וסיםכו'
 שני בליל זמן שאוטריס גדולים יש וצל הביא נ'( סי' רה תפלת מרף)וו

 וכן כו', רזה של שני ביום ומן לומר שיש דוויפרי במחזזר בתשובת מצא רשייכו'
 במחזור בתשובות מצא ז-ל ריש מיהו הובא ושם סיר סי' י'ה ה' בו בכל זההובא
 איתות מן הרבויים הביא בו הכל ובעל כו' ר"ה של שני ביום זמן לומי שישוויפרי
 נטצא ז"ל ורשיי צ"ל רק וויפרי, במחזור בתיטובת ם לא ורשיי הפעות, עםחיים

 )צד ש"כ ס" נמהרו והוא מרשיי, תשובות נמצא במחויו ר"ל וויפרי במחזורבתשובות
 שני ביום זטן לומי בשמו והובא שלמה רבינו ותשובת טנאתים ליקופים הובא356(
 לומר וצריך ס.ים ובסוף כו' שעבי המקומות ובבל בטקומינו אנו נוהנין וכן ר"השל
 שם שהביא י'ד סי' פיד רזה בהרא"ש ועיין יצחק, בר' שלמה ותהום זמןבו

 , קס'ח סי' בפירם ועיין ת'-. סי' במור התשובה הובא וכן רשיי,ת'טובות
 : כו' לולב לו שאין מי ז"ל הריש אל נשאלה ל"ר( סי' לולב)ה'
 מכל א' בלילה הדליק שלא מי בתשובה דל הרש כתב י'( סי' חנוכה)ה'
 : דחוי הוא שכני מדליק אינו שוםהלילות

 אשה באת אחת פעם ז"ל הריש אל שאלה תשובת סו( סי' פורים)הל'
 ולהתענות היום לאכול יכולה אם  השלטון אח-י לרכוב רוצה שה.א ג'ל הריש לפניוכגאלה
 ; מיה סי' מורים הי בו בכל זה הובא וכן כו',  והשיבלמחר

 לשואלני מש.ב ההתום הנני ז"ל לרשיי שאלה חשיבה "ג( ש' קדושין הל')ח4ב
 יצהוי בר שלמה וחהום כו' אנוסים הי' ושניהם שנתקרשה מהעלמה  הקדושין דברעל

 : כו'  שאלה בתשובת י.ל היזש כחב פ'1( סי')שם
 : נו' והשיב כו' ז"ל להר'ש ושאלני כו' בחהן מעשה כ"א( סי')שם
 כו' בנט אביו שם ששנה יוסף ז"ל הדש אל שאלה א'(, סי' גיפין הל')שם

 , יצחק בר שלמה חתםובסוף
 : כו' ארוסתו המנרש דל לר.ש שאלה ב'( סי')שם
 : ששאלת היין על דל ל-ש שאלה תשובת  ב'( סי' כלים  פהרת)הל'
 : שאלה בתשובת הריש כתב וכן ה'( סי')שם
 : כו' בתשובה כתב ז"ל הייש י'ד( סי' מאכלות איסורי)הל'

 חיים, בארחות נמצאים הם וכלם )יש'י( ההש בשם דינים פסקי הרבה נמצאים טכל
 הריש לפני ושאלה אחת אשה באה אחת פעם הביא מיה( סי' פורים)נהל'

 ארחות מן לעיל הבאתי וזה כוי, והשיב כו' השלטון אחרי לרכוב רוצה שהיאדל
 ; פורים הל'היים

 שיש וויפרי במחזור בתשובות מצא ז"ל ריש מיהו הביא סיר( סי' ר"ה)הל'
 ומה ר"ה הל' היים מארחות שהבאתי מה לעיל עיין כו', ר"ה של שני ביום זמןלומר

 : שםשכתבתי
 ברך אם וויפרי במחזור אחת בתשובה ז"ל רשיי השיב כך ע"א( סי' לולב)הל'

 גמילה. בשעת ראשון ביום שבירך שהחיינו בברכת ליה סני נפילה בשעת ראשוןיום
 : וויפרי במחזור נמצא רשוי תשובתוהכוונה

 הנאונים בתשובת שאלה רבינו מצא בהצר קרקע אמות איבע דין קכ'ח()סי'
 היאך קרקע לו שאין ומי בחצר, קרקע אמות ארבע לו ונתתי כשפרות שכותביןמה
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 והיתר באיסור והובא ע"ג נ"ט הספי בסוף בלקוטים הפרדס מן לקוח הוא כוי,כותב
 ! רצ.נס"

 ; כו' צבוי נזיית על יתעבר עבריין עבריין, דין קזל()ם"
 לנגור עליו טמשמיצין צבור ששמע מי על וכבהשאלת צבור גוית דין לא()סי'

 ובאיסור קלזפ, סי' הזכ האורה מס' הוא נו', נזרתם לקיים שלא ונשבע וקפ'ןנזרתם
 : המרדכי בשם להלן ועיין האורה, מס' נו והכל הא'ח שאב דינים וה-בה קליג, סי'ותתר
 פ.רש רשיי הביא פסחים ריש במירכ' ע,( היא הנפטר הלל בר' מרדכירבינו

 נובעים הס-דכ' ודביי החמין. יבפל בלילה שמירבחיצונה
 שלמה הי' שאל הביא מיה( )סי' והמשה ארבעה 'שנח שור פיד מק טרדני,מהיאכ.'ה'

 : מאי רבינו והשיב כו', בהקדש : טועלת דאסטנתא אמירה אם מאיר יבינואת
 : נוי בתשובה W"D" הגדל רישמרדכי
 תכירו שחירף אחד על רשיי השיב ב"ו סי' בתיא הנוזל ב"ק מירכ'בהגהות

 נאוצר הובא רשיי בתשובת ועיין באריכות כיא סי' צרפת הכסי בתשובת ועייןכו',
 ; 174 צד ח"ננחמר

 נמצא הרימן נתיספת הביא שלישית שטר פופס במאמר סנהדרין סוףמרדכי
 השאלה שם שנמצא ספק ואין כו', השלישית שכר לשלם לתובע מחייב היהשיש"

 ; מרשייוהתשובה
 PDD ואין כוי חולה אדם אם רש" בשם טצאתי נשך איזהו פ' ב"ממרדכי

 : -'ציי בתשובתשהוא
 כותי לכופר להלוות דאסור בתשובה רשי כתב שליה סי' שם שםטרדני

 : כו'ברבית
 הרי זה בענין מישיאל ריבית ליקח הנמנע בתשובה רשיי כתב שליח ס"שם

 : שומה חסידזה
 לך ישראל להבריה למימי לישראל דשיי רשיי בתשובת מצאתי עוד שםשם

 : כו' בייבית יש-אל ספלוני טעות ליולוה
 ולא הציבור נגירת על שעבר ענייין יש'י השיב תשנ'ה סי' פ"נ שבועותטרדכי

 וכן קזל סי' בו בכל הונא וזה כוי, המצות בכל וחייב עשרה למנין נמנה הקהלנירהו
 , ק.ג סי' ראבינאויץ רפזנ היה'נ שהצל לבוב רסוס בזב מהרים בתשובתהובא

 עליו ממשמשים שציבור ששמע אותו על מיש'י תשונה ג"כ הובא שםעוד
 כר לאו אם לקיים צריך אם עליז נזרו ואח'כ גזירתם לקיים שלא ונשנע גזירתםלגזור
 ס" צרפת הכמי בתשובות והובא קל*א סי' בו בכל הובא רשיי. עכ"ל סייםובסוף
 לבוב דפוס ביב מהרים בתשובת הובא וכן 178 צד חיב נחסד באוצר הובא וכן ע'יטכיד
 : קירסי'

 ושמעון לשמעון חפץ משכן ראובן רשזי תשובת מצאתי תתקעזה סי' פיו שםעור
 כו'. הזמן אותו עד מראובן משכון אותו שקיבל ללוי שמעון איל וכן ללףמשכנו

 אלמנה שתפשה אירע מעשה ראביזה פסק הביא הנותב בפיק כתובותמררכי
 וכן יצחק ברבי שלמה ורבינו עלס טוב יוסף רבינו ופסקו בכתובתה וספריםמטלפלין

 : לרשיי בתשובה הוא ובוודאי כוי. מכרה ראם ה"ננעל
 זיע רש"י בתשובת הפ-דם בס' מצאתי הביא רפיו סי' ריש מרדכי בהנהותשם
 הוא רק לפנינו נפררס נמצא לא וזה כוע לבעלה נאסרה הכותי מן ברצוןהנבעלת
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 הביא שם'ו ס" ניפין מררני הפררתי סי יתכהו הממדלי הגהת ובעל רשייבתשובת
 ונתעצל ניפה לקבל שליח שעשתה האשה על ששאלתי דל רש"י תשובתמצאתי
 הבאתי זמ יצמק בור שלמה חתם ובסוף כוי אחר שליח ועשתה בשליחותוהשליה
 מעשה כתב ז"ל רשיי בתשובת שמוח סי' גיפין מ-דכי ביב, מהרים בשם נםלעיל
 : תשכ'ד סי' ניפין ה' בארו נם הובא כו' עכו"ם ע" לאשתו גפ ~mSw שרצהבאחד
 ן כו' מפורשין שאינן דביים אלו כגון כתב רשיי ותשובת הביא פיו ניפין טרדכיבהגהות

 : כו' רש" והורה כו' טומי אשת על זיל רשיי כימי ה.ה ומעשה שםעוד
 פקדון שהפקיד לע"א מומר וששאלת מרשיי תשובה הובא פ,א קרוש.ןמ-רכי

 כו', הטוס- ומת לו להחזירו רצה ולא זטן לאחר הסימר ותבעו קרונו יש-אלמד
 : יצחק בר שלמהוחתם

 שהיבאו וזעופות דבר על בהשגבה ז"ל רש" נתב תקציר ס'. פ"א חוליןמרדכי
 : כוי סימן בלא הכותי בירשחופין

 פסק רשיי כו' באיביה שהתליע קישות שמואל אמר תימ'ג סי' פינשם
 : כו' כשמואל הלכתא דליתבתשובות
 : כו' בתשובותיו רשיי וכ"כ תימ"ז סי' ציד ריששם
 מצוה החיות ירכי על לרש" יהודה בר יצחק ר' השיב תינית סי' פיז ריששם

 הלוי יצחק ר' תשובת הוא ושם י'נ ס" טפטונים בחופש הובאה התשובה כו'.לנקרן
 סי' ימד פור בב"י נם הובאה דעזשוכה יהודה, כיר יצחק ר' עם הלוי יצחק ר'והחליף
 : ממש וכלשונה כהוויתהשה

 מין ראמרי דרבנן אליבא קאמר ררבא בתשובותיו פירש"י תסע סי' שםעור
 : כו' בששיםבמינו

 : נו' בתבשיל שתחבוה ע" שנאסרה כף על לרשיי נשאל תים'1 סי' פיחשם
 : במולייתא שנמצאת כבר בחשובינו רשיי כתב תיש סי'שם
 : כו' אסור לעולם רירן דשפורין ראויי ופסק תשיא סי'שם
 בן שמעיה רבינו כתב וכן והתיר רשיי של בביתו אירע זה תשכ'ה סי'שם

 : כוי והת.ר לרשיי שאל עצמו שהואבתו,
 והק.בה והלחיים הזרוע על ששאלתם חיל יש.י השיב תשלו סי' פיז ריששם

 הובא וכן כו' רשיי תשובת כו', לארץ בחוצה אף הזה בזמן ליתנם נהגו לאלמה
 : תעיט סי' חיאכארז

 לידי בא מעשה באומא הסמוכה אונא רשיי ז"ל פ.נ ריש מרדכי בהנהותשם
 כו': לי והתיר יקר בר יעקב ה-ב מורי אתושאלתי

 י רשיי מתשובת טשמע וכן תשל.ם סי' ם -עוד
 בשי דאמר דהא 14,ה סגן רי בשם דל רשיי תשובת מצאתי תש'נ סי' שםעוד

 : כו' שבטנין דבי וטשום בחתיכות חתיכה שנתערב ה"מ במשהו,בחלב

 : שלהם לחביות שלנו חביות בין חלוק ראין לו השיב ורשיי בהנהה, פ"ב  ע"זמררכי
 דקוניא: מאני בענין רשיי בתשובת מצאתי וכן פיה שםעוד
 יפביל שמים ירא זכוכית כלי טבילת בענין נטצא רשיי ובתשובת שםעוד

 : ח-ס כליעמהם
 ברמז. הן בפירוש הן רש" את פעמים הרבה הביא נתן( ב.ר אליעיי )ינינוהראב"ן

 : ותשונתו דל שלמה רבינו לפני שאלה ק"ז בסי' כמו תשובותיו גםוהביא
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 ניע, שלמה רבינו תשובת ש'ה סי' ובן מצאתי, שלמה רבינו ובתשובת רמשובס"
 המופלג היהינ אלי כתב כאשר שלמה, רמנו בתשובת בה דברתי ב' קל'ז דףעוד

 עם לדפוס הוה היקר הספר את הוא מכין בווארשוי אלבעק שלום מוהר"רנתורה
 : לאורו נזכה ובקיונ בראשו, מבוא ועם ובאוריםהערות

- -
 ימצאו בי ואקוה הספר, בראש ולשימם להקרים ראיתי אשר הדבריםאלה

 ואני רב, ביגיעות עברתי אשי לעבודתי, שכר זה והיה ישראל, גרולי בעיני חןדברי
 הגדול הנשר ספרי יתר עוד ולסיים להחל עזו נימין לתמכני עמרי ה' יהיהתפלה
 ו אם, עולם לאור ולהוציאם תורה, דורשי כל נפ'צ תאות ולזכרו לשמו אשר ז.לרשיי

.  -ן..---
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