
מבוא.

 תבל סני האיר אשר התורה מאדירי טאחד הסדור את לפניכם אביאבפרם
 היקר להספר הנוגע מכל לדבר אמרתי ז"ל, יצחק בר שלמה רבינו הואבתורתו,
 !(. ובפרת בכללהזה

 ז"ל. לרשייי הסדור יחס אודותא(
 טספרי אחד הוא עולם, לאור ראשונה במעם כעת מוציא אני אשרהסדור

 הרבה בו נמצאים גם  הרינים, את  להורות כתב אשר  הלכה, פסקי בעניני  ז"לרש"י
 )כ"י א' בכ"י והנה מדרשו. בכית טפיו אותם שמעו כאשר תלטידיו שכתבופסקים
 רשום הרשד"ל( )כ"י ב' ובכ"י זצ"ל". שלמה רבנו ס'רור "סליק בסופו רשוםפארמא(
 רשום מינכען( )כ"י הסדרים ובס' נחרת". שלמה רבינו סידור לפרט ב"מ "בשנתבסופו
 נייר על עלים איזה בהתחלתו נמצאו ב' ובכ"י נשלם". שלטה רבנו "סידורבסופו
 שלמה רננו סידור לכתוב אהל דשטיא "בסייעתא הסופר וכתב הכ"י, מגוף אחרתבכתיבה
 זצ"ל. שלמה רבנו מפי : איתא י"א סי' סוף הסרור בגוף נם  לברכה".  צריק  זכר יצחקברבי
 בצרור נפשו תנוח ]שלמה[ רבינו מפי הוסר  "וזה כתוב: ידים נפילת בענין ק"בובטי'

 תהא רבי טפי היסר  "זה איתא הסדרים וגסי ס"ז, סי' חיפרי במחזור גם הובא וכןהחיים",
 שם"ד בסי' וכן שלמה".  דרכינו סובה  הילוך  עומק  זה נם כתוב: רכייח בסי' וכן ערקי.נוחה
 רמ"ה סי' במח"ו וכיה  החיים", בצרור נפשו תנוח רבינו טפי  "והההוסר פוריםבענין
 שלמה", רבינו של מדרשו בנית מבוארות פסח "הלכות שס"ה בסי' עוד 210(.)צד

 יצחק נר שלמה רבינו של מדרש מבית טבוארות פסח "ה' רשום 254( )צדוכמח"ו
 שפ"ב בסיי עוד מ"כ". ]שלמה[ רבינו שסידר ערוך "סדר ש"מ בסי' בסדור ועור ניל".צרפתי
 שטו  יזכר ]שלמה[ רבינו מפי ונסדר ופעמיו בטדרשו מבואר ארוכה דרך זה"ונם

 רבינו מפי ונסדר טעטק בטדרשין מבואר ארוכה סדר "וגם  283(  וצר ובמת'ילפובהיע
 ב' בכ"י  ז"ל". שלמה רבינו מפי "ונסרר ב קל' סי' ובפרדם טובה", לברכה יזכורשלמה
 שסירר עניניהם וכל התפילות כל "סלוקיסרר  והיתר איסור עניני לפני סייםטהסרור
 שלמה"9(.  דרבים בשר נקיות "סליק תרט"ז סי' סוף בסרור לפנינו עוד שלמה".רבית

 ז"ל מרש"י הסחר אתת כ"1 ב"ה כ"ד כ"ג גסימן קצת דברתי האורה לס' במטא!(
 הסדור, עי ההערות ערכתי ולא שהשגתי, פארמא יר מכתב העתקה עור נשלם לא rwאבל

 ברחבה אדגר כעת אבל הספר, בטף הפימנים אז ציינתי לא גם בעיון, גו עיינתי לאלכן
 בם. נגעתי לא אשר דברים הרבה עלואעיר

 סי' בפרדס הובאו שלמה, לרבינו שחימה הלכות כמו גדולים פסקים מרש"י נמצאו שד2(
 כדאיתא לרש"', הטה ע"ר סי' בפרדם נרה ה' רי"ז. כי' בפררם שלמה לרבינו טריפות ה'ר"ו,

 ח"ב הלקם בשגלי שלמה לרבינו הבשר ניקור א'[. סי' ח"ב האורה ]ונס' תצח סי' רישכמח"ו

 בשכלי שלמה רכינו של ציצית ה' ל"ה. סי' בפרדס שלמה רבינו gff תפילין יטמאו ט"ו. ס"כ"'
 שימה רבינו שפירש כחו פרשיות סדר 682. ע, ובמחט ל"ו סי' גפרדס והובאו 878 ע'הלקט
 שהניא ומה קצ'ח, D"D הלקט שבלי זצ"ל שלמה רבינו שחיבר מגילה 1ה' י"ב. סי'פרדם
 ת"ד[. סי' ובפררם של"ז סי' בסחר ליתאשם
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 סרר בענין ק"מ בסי' כמו עליהם שטו חתם אשר פסקים הרבה בסדור נטצאיםנם
 נענין קע"א בסי' עוד 345(. ע' שי"ג סי' במח"ו )וכ"ה יצחק נר שלמה חתם השנהדראש
 357( צד ש"כ סי' במחייו )וכ'יה יצחק. בר שלמה חתם ר"ה של שני ביום זטןלוטר
 סי במח"ו )וכ"ה יצחק בר שלטה חתם ובסוף רש"י חשיבת הונא קעייד סי' בסוףעוד

 יום מוספי טקראות סדר על לב לתת הזקיקני אשר שם: וז"ל 557-359( צרשכ"א
 חדשיכם, ובראשי להזכיר פטירתו לפני יקר[ בר יעקב לר' ]כוונתו רבינו הנהיג אשרהזכרכן
 להכריע ולא החולקין, דברי את שמענו ולא כו', דבריו על חולקין פטירתוולאחר
 sy מעבור אך עולם, וגבעות סלע tff הארי פרברי סער ליעשות כראי איני כיבאתי,

 אני שטועה באותה זצ"ל יעקב מרבינו קבלתי מה להודיעו הזקיקני אשרמשלחתו
 כלום הטקראות נסדר שמועה באותה קדוש מפי שמעתי לא לפניו כששמשתימשיבו
 צנור[ שליח מאיר ר' ]הוא יצחק בר מאיר ר' צדיק מפי ושסעתי משם ומשבאתיכו'

 שלטה חתם ר"ה ה' בסיום קם"ו סי' במוף שם עוד ע"כ. במקומי אני הנהנתישמסדרן
 נשאל הונא רכייז בסיי יצחק. בר ושלמה חתם יוייכ ה' בסיום רט"ז מי' במוף יצחק.בר
 ובסוף רש"י תשובת וזו ומתחלת שמ"ו סי' ח"ב באו"ז סובאה והתשובה השיב וכךרבינו
 סי' במח"ו )וכ"ה יצחק בר שלמה חתם לולב ברין ש"נ בסי' יצחק. בר שלמהחתם
 המתחיל שע"ג סי' על ומוסב יצחק כר שלמה חתם שע"ה סי' סוף 435(. צרשעייר
 שע"ג סי' עיין רש"י, תשובת מתחיל: ל"ר[ סי' תוך 264 ]ע' ובטח"ו התרומהועל
 אבל ה' סוף תקפ"ב סי' יצחק. בר שלמה חתם הנדה פי' בסוף שצ"ר מי' א'.הערה
 במחיייו )וכ"ה יצחק ב"ר שלמה וחתם הסנין מן אבלים אם מרש"י שנשאל שאלהנמצא
 מ"כ, שלמה רבינו פסק וכן הובא ט'ן אות 196 1ע' ת' בסי' ל24(. צר רמ"אסי'
 198[ ]עי שם עוד קצת. ראיי יש שלמה רבינו מרברי ונס ט"ו[ אות 197 ]ע' שםעוד
 ]ע' ת"א בסי' שם. הנוסף המאמי מן הוא אומרים, שלמה ורבינו הילאי ורב האירב

 ]ע' שם עוד בששים, נמינו מין מסכתא בכולי פסק ע"ז במס' שלמה ורבינו201ן
 עוד ע"ש. שמ"ג סי' הישר בם' מר"ת במאמר הוא הגיה, שלמה שרבינו אלא199[
 בסדור ונמצאו יקר. בר יעקב ר' בשם גאון שלמה ר' אמר כך תקל"ב בסי'הובא
 יצחק רבינו הלוי, יצחק רבינו יקר, בר יעקב רבינו רבוהיו בשם שהביא מאמריםהרבה
 ד'. בסי' להלן ותמצאם יהודה,ב"ר

 סתם "רבינו" או "רבי" בשם מאמרים שהובאו במדור טקומותב(
 ז"ל. לרשעיוהכוונה

 על והכוונה מתם "רבינו" או "רבי" בשם הובא הסדור של מקומותבהרבה
 רבי והשיב וכו' רבי וסומך כו', רבי אמר נ"ט סי' המקומות: הם ואלה ז"ל.רש"י
 רןם"י תלמידי בשם ואין ד"ה ע"ב כ"נ מגילה בתום' והובא נ"ל לרש"י הכונהוכו'
 רבי. וכדברי שם עוד לנו, והשיב כו' לרבי ושאלנו ק"ב סי' א'(. הערה שם)עי'
 רבי. לי אמר ק"ו סי' רבי. הורה וכן שם והשיבני. כו' רבי את ושאלתי ק"גסי'
 הפרדם וגירסת בברכות, קבלתי אני אבל י'[ אות 56 ןע' קיייד סי' עליו. מברך רבי ק"תסי'
 בלמדו מרבותיו כן שקיבל רש"י לשון והוא נרכנת, בלומדי מרבותי קבלתי אניאבל

 שם רבי. בעיני נראה קי"ט סי' רבי. לע אמר זו משנה וטתוך קי"ז סי'לפניהם.
 רצה ולא כו' רביע שלחן על עמדם מקדם ימים וכבר שם רבי. אומר כךמתוך
 יסחו כן העושה כל בפומיה מרנלא אבל לדורות הלכה לקבוע לפנינו כתרליטול
 את ראיתי פעמים קכ"ב סי' רבי. ראה נך סיים בסופו ק"כ סי' ראשו. עלברשת
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 ופעם קכ"ד סיטן א'. הערה שם עיין עליו, לסטוך ]רבי[ הוא נראי אלא כוי,רבי
 כנוד. טירחתו רבית נהג וכן שם רם. שכח אחת פעם קלש סי' יבי. את ראיתיאחת
 הובא ר"צ סי' בשבה"ל נ"ע, לרבינו הדנכם ונשתלחו ג'[ אות 79 ]ע' קע"דסי'

 פעמים קע'ו סי' רבי. טפי נורקה כך קע"ה סי' נ"ע. שלמה לרבינו הדבריםונשתלחו
 עליו רבית נוהג היה וכך ר'ם סי' רבי. לפני טיושבים קע"ה סי' מסיים. רבישהיה
 הזה ובסרר י"א[ אות 106 ]ע' רמב סי' רשי'י. של לרבו הכונה ואוליהשלגם,
 בטם' שפירשה יעקב ר' טובהק רבו ידי ממכתב שהעמיק דורו את הנהיג נ"ערבים
 נ-ע רבינו נשאל רכ"ז סי' נרשום. רבים טלה לכולה מתקן הגדול הטאור לפנימגילה
 טעשה שכ"ו סי' השלום. עליו רבינו והחוירו כו' באחד וטעשה שכגב סי' השיב.וכך
 ואטר לרבי, ושאלה שס"ה סי' רבי. ואטר שם וכו'. החון ששכח רבי לפניבא
 ואין שם כקוצים, ]רבי[ בעיני קשה הדבר והיה ששו ס" עליהם. קורא ורבירבי,
 סי' רבי. אמר שנ.ב סי' עליו. רבי וקורא שם רבי. וכדברי ברבר ]היתר[ נוהגרבי

 את שאלו שע"ז סי' אסורה. שהיא אומר רבי ואף שע"ב סי' רבי. את שאלושע"א
 נראה אין שצנה סי' בפסח. חסא מצא לא רבי שע"ס סי' רבי. ואטר שםרבי.
 221 ]ע' תל"ב סי' רבי. מברך תי"ד סי' זצ"ל. הנאון רבינו אמר כך שצח סי'לרבי.
 תקל"ג סי' לרבי. ונראה תמייא סי' ר'. מפי ולא תל"ד סי' ]לרבי[. נראה כ"דןאות
 הגאונים בתשובות ונמצא תקריו סי' מורי. שאוטר ופעמים שם עור לטורי.נראה
 עליו. מברך אינו הח.ים בצרור נשמתו תהא רבינו אבל חק-מ סי' צדק. למוריסייע
 רבי והתירו שם רבי, בבית ראיתי תקפ"ח בתוספתא. רבי סצא ועוד תקפ"דסי'

 ומעשה תקפ'ט סי' סוף רבו. לפני טעשה רבי ראה וכן הסי' בסוף שםבששים.
 ושאלו שם אחד. כף הובאה רבי ולפני תקצ"ד סי' נוהנ. רבי וכן שם רבי. לפניבא
 סי' רבי. פי את שאלתי ואני וכו' רבי והתיר שם י. ב ר והתחיל טהו רבי פיאת

 רבי, והתיר רבי, ואמר רבי, את ושאלו תקצ"ז סי' עליה. לסטוך רבי רצה לאתקצ.ו

 ולא ת"ר סי' רבי, התיר רבי, טצא פ"א תקצצו סי' רבי, לפת מעשה ובא תקצ"חס"
 סי' רבי. ואמר רבי, בבית תר"א סי' רכי. ממנו אכל שלא ואע"ג מיניה. רביאכל
 לאכול אוסר רבי תר"ח סי' בששים. רבי ושיער רבי, והתיר תר"ו סי' רבי, וגםתריה
 היתר. ולא איסור לא לוטר רבי רצה ולא שם רבי. לפני והביאו תרי"ג סי'כו'.
 ומצא לר', אחד יהודי סיפר תרמ"ו סי' לי. אמר ורבי שם רבי. והשיבם תרי"דס"

 רבי. ואמר רבי, לפני הדברים והרצו תר"ט סי' ראייה.רבי
 הסדור. את הביאו אשר הקדמוניםנ(

 כמו מהקדמונים, ספרים כהרכה נ"ל לרש"י הסדור שנוכר טצימ לא כיאף
 סי' שם מבוא )עיין הסרדס ספר ואת י"ר(, סי' להאורה מבוא )עיי! האורה אתשמכירו
 לפני הסדור שהיה נמצא זאת בכל 181(, ע' למחייו במבוא )ע"ש וויפרי הטחזור ואתל"א(
 )צד החיים אור במפרו מהאטבורנ מיכל חיים ר' החכם הרב שהעיר כסו קרטונים,אחה
 קיי'ד דף פסחים ובתום' וס"ט, ס"ו סי' יו"כ ה' המנהיג בם' מובא ]רשני[ סדור וז"ל:590(
 ואולי ופעם.הם. צרפת לבני ובפרס השנה מכל ומנהנים דינים ספר שהוא ונראהע"א,
 ל. עכ' ע"א ל"ט סוטה בתום' המובא שלמה לרבים כפים נשיאת סדר משםלקוח
 מובא ]רש"י[ סידור הביא: ע"ב מ"ג דף כלאך ר"ש בהעתקת רשני תולדות בעלוכן

 הוא אולי שמעי'. רבינו ושל עלם טוב יוסף ר' של סידורו בין קנ"ד פסחיםבהוס'
 הסובא רש"י מפי כפים נשיאת ס' הנליון. על ונם לו כתב רש"י אשר תפלות ס'רק
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 חכמי שהבהנו מה אולם עכ"ל, שם הנמצאים רש'יי דברי רק איננו ל"פ סוטהנתום'
 !( ז"ל רוש"י של פסח לסרר רק רש"י לסרור כוונתם אין מפנל ד"ה שם בפסחיםתוס'

 סי' כ"י והיתר ובאיסור "2( 1 וע' 151 )צד וויפרי במחוור ונם שלפנינו בסדור גםהסובא
 פסח  וסרר  וב"ב. ט4 האריה( ~בשם  ובפררם ט"ו סי'  ח"נ ובהשרה פ' סי' ובהאורהא'

 בסדר השלם הלקט ובשבלי 83[ ע' ח"י ]טשגשצין יר כחב האסופות בס' גם  הובאלרש"י
  בעל שרמז ]וטה שסידר. זצ"ל שלטה רבינו של פסח בהלכות פעמים: הרבה והביאפסח,

 יוסף כה"ר "ולא שם במסחים התום. שהביאו עלם פוב יוסף ר'  סרור על רשניחולרות
 יסר "וכן לטה ד"ה ע"ב קט"ו מסחים בתופי נ"כ הוא וכן בחרוסת", ויפבול בסררושעשה
  זכר חרוסת בסדרו יוסף הר' עשה "וכן תגרי ד"ה ע"א קט"ו שם ועוד בסדרו" יוסףהר'

 לקרובץ כוונתם בסדרו", שכתב עלם מוב יוסף "ולהרי רביעי ד"ה ע"ב וקי"לפיט",
 שלו, בסרר רש"י כתב וכן הביא פסח ה' המנהיג ונם הרוחות[. אלהי המתחיל הכדוללשנת
 טפלייש ר"ש בפירוש ע"ב ריש ס' )דף רכיו סי' ח"ב נא"ו הובא וכן לרש"י, פסח  לסררהכוונה
 בהי אולם ידיהם(, נוטלין כתב ויל שלמה רבי' ובסרר מ"ע( יוסף ר' של הפסחלסדר
 רוש"י לסדור כיוון ובזה שלמה רבינו במירור ופי' הניא 228( )צד נ' סי' שםשבת
 שלו בסידור כתב שרש"י וי"א הניא ]פ161[ ש'ים בסי' וכן תק"ה(, סי')עיי"ש
 בסדור לפנינו ליתא )חה שבעה. כל בהנאה אסור ונפסל, עליו שבירךאתרונ
 כך יו"כ, טנחה לענין הביא ס"ו סי' יו"כ ה' המנהינ וש"ה(. רמ"ו ס"עיי"ש
 894. צר בטח"ו גם והובא רי"ד סי' נסדור הוא ז"ל, ר"ש בסרר בצרפתראיתי
 תפלת לאחר תוקעין שהיו טקומות בצרפת ראיתי ואני מ"פ סי' שםעוד
 וזה וכו', בסדורו 1"ל שלמה רבי' כת' וכן ערבית תפלת לפני סידנעילה
 וכוון שלטה רביט דברי הביא ב"ו סי' מנילה בה' וכן ה"ו, סי' בסרורלפנית
 שלמה רבינו נשם טצאתי הביא נ' ס" הלקפ בשבלי שמ"81(. ס" בסדורלדבריו
 ב', הערה שם עיין תנ"ח, סי. כסידור רק בפרדס ליתא וזה וכו', אתה גדול כיוצ'יל
 ע"ש תייג, סי' בסדור רק בפרדס נמצא ולא שלמה רביט בשם ע"ו בסי' הביאעוד

 296[. ע' ושם 78 הערה 206 ע' שנהה שגה תלמוד בית במ"ע ]ע,,!(
 שאין בפידורו כתג ש"י רגי' : איתא ש4[Yollen )1 241 ]1108 לפסיא ]יבב,,,2(

 העתקת כפי עכ"ל בזמיה ומצהר מצוה החר משום חטת לאחר הפסח בערב כ"א nYDלאפות
 ותא זה וגם 21. ע' 1907 שנת ביגליאגראפהיע העבר. פיר צייטשריפט במ"ע פארגעסהח'
 188 ע' ח"ב האורה י"מ, ס" 260 ע' מת"ז קכ"ם, ס" ריש פרדס עי' לרש"י, הפסחמסדר
- רש"י. בשם רי"ג סי' הלקט ונשבלי ר"פ סי' ברוקח ויצבא ליבסי'  מה' ת"ח ובהאטימם 
 ד"ה ע"ב ]קי"ז ע"פ בתוס' מצאתי שוב : הובא כ' אות ומצהחמץ

 רביע"
 כל לשהית שמותר

 דקדוקי ס' בסוף הלילה בסדר וע' ע"כ שלו ר ד ם ב רש"י כתב וכן וט' טים בין יין ביןהלילה
 : בטף שם כתוב שכן רש"י, תלמיד שמעיה לרי מיחט ראבינאוהכהט וררנ"ט פסחים, ע"מסופרים
 ונין מטחתו, וכבוד לטוב זטר הקדוש מפי לאלה ששעטם אברהם ביר, ירישה ור, שמעיהאני

 וט'[. כלכובשת תשובה וכ"ל הקדחש רנין מצא הנשניםתשובות
 וצ'ט שת להפלה קיטרה בדין הזם ס"ה שת תפלה גה' רש"י דברי במנהיג הניא ]עיד8(
 וגה' מ"ט שת שבת ובה' ס"ה(, סי' 25 ע' ומח"ז 166 ע' במבוא ועי"ש ק"ל סי'להשרה
 הארה )עיי 44 ע' ל"ד אות הלל ה' ס"ת(, סי' )פרדס ר"ש משוטת גשם א' אות סוףסעודה
 מות ש"ב( סי' רש"י )סדור 4ז אות מכה ה' ג"ח(, )ע' ס"ה אות עה"ב ה' קס"ח(, סי'ח"ב
 259 ע' מח"ו ק"מ, סי' פרדס ל', ס" ת"ב השרה שס"ז, סי' )בסחר כ"ח שת פסח ה'מ"ב,
 כ"ט סי' שף ח"ג האורה 266, ע' מח"ו קל"א, סי' )פרדס ע"ח שת רט"ז(, סי' הלקטושבלי
 סי' ובסדור כ"ט סי' ח"ב האויש 266, טח"1 קל"א, סי' )פרדס ט' אות רי"ב(, סי' הלקטוטבלי
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]ן1צצוא

 לפני אהד תלמיד כתב הביא מנילה מה' פ"ב טוף מיימוניות בהגהות ונם ב'.הערה
 הטאטר כל כו', ולשפחות לענדים פורים טחנות לחלק ,הנהנו אדם בני ראיתירש"י
 !(. א' הערה ע"ש שט"ו סי' בסדורהוא

 דברים הביא שי"פ שנת דטרינמ בריווא נדפס קלויזנר2( אברהם לר' מנהניםבס'
 מקמי ושאלו שהביא בהנה ע"ב י"נ בדף שתראה כסו ז"ל, רש"י סרור בשםטפורש

 ה"נ )האורה ת"ו אות רט"ו(, סי' וגשהל"ק קל"א סי' פרדס שע"ז, סי' )סדור ס"ה שתשע"ה(,
 אמנם האגדה. סדר מהרי"ל ובמנהגי רי"ח סי' שבה"ל 286, מח"ו ק4'ב, סי' סוף פרדס מ"ג,סי'

 תבשילין עירובי ה' שם הזקן(, ק4גימש ר' ע"ש ר4ב ס" ח"ב ובא"ז 22 ע' הגאוניםבטעשה
 קט"ון. אות מ"ג ע' שם בתשובות(, ז"ל )ר'"ם צ"1 אות 88ע'

 ותלמידו קרובו הלוי, יעקב ב"ר אשר לר' הסדור על בפירוש רש"י: סדור נזכר 1שד1(
 ע"ב: כ"א בדף הביא 899( סי' ברשימתו קויפמאנן )כ"י מבבנברק ברוך ב"ר שמואל ר'של

 ישתבח בין למשטעניי ראסור ודקאמרינן הגאונים ובתשעה יצחק ב"ר שלמה רבינו בסיחורוראיתי
 משום אבל הציבור מן המהפרנס עני לצורר או נינהו צימר כרכי דלאו מילי הגי שמעלפריסת

 עיי"ש. בשינויים " סי' בסדור לפנינו וכ"ח קדיש. ואוטר הכי בתר אלא איסורי ליבאהכי
 תה שכתב ראיתי שימה רבינו כסידור איתא: ע"ג( ל"א )דף ק"א סי' א"ז מהר"חובשו"ת
 שאדם שעה כל כולו, היום כל לברך צריך אית שחרית שיברך לאחר נקבים אברכה אבללששו
 ק"ג, סי' 62 ע' בסחר לפניה וכ"ה עכ"ל לקטנים אפילו הארם את יצר אשר לברך צריךגפנה
 אהדדי. סותרים וסיפא דרישא א"ז טהר"ח קושית תקשה לא גירסתו דלפי ס"ז, סי' כמח"וועי'

 הביא: ע"א[ ריש פ"ז דף שנ"ט, באסיליאה, ]דפוס ב' ס"פ נרה להלכות רורא שעריובהגהות
 ימים ז' מחט נידותן ימי שבעה להמתין צריכות אינן ת"ל דמנהגא טעם בסידורו ז"ל רש"יכתב
 במח"ו *99ג )ע' ער"ב ס" בפרדס תמצא שם שהניא מה וכל ז"ל רש"י סיחר עכ"ל וכו'נקיים
 ע"ד( ע"ד )דף י"ח סי' שם שע"ד ובהגהות 168. ע' שף ח"ב השלה ובס' 608( )ע' תצ"טסי'

 עבירה הרגל מפני עמה שיהה להרבות שאסור וז"ל בסידורו רש"י כ"כ ט' עמה ירגר ולאאיתא:
 ט"ו, אות 187 ע' שם ונהאורה 606( ע' )סוף תצ"ח סי' במחט ע"ר, ס"ס גפרדס הובא וזהעכ"ל.

 לעטטער- במ"ע עי' רש"י, הסחר את הביא ש6 בסיחר הרש"ל אף 96(. 6 )ע' ש"ס פי' ח"א בא"זועיי
 זה את גם ת"ל: ש14 לסידור בהקדמה השפר שבתי ר' שכתב טה שם שהכש 4 ע' 1[] שגתגארע
 בירושלים הסחר שתו היתה וכבר ל מהרש" הגאון לעצמו שכתב הסחר את לידי והמצע היעשה
 הסחר אותו הכא ועתה ז"ל מהרש"ל של חתנו היה חוא כי זי"ע וישל מחר"ר הגאון בידתוג"ב
 כגון בדבריו שהביא ישנים בסדורים זצ"ל הגאון מצא מאשר וחדושים דקדוקים בו ומצאתילידי

 ר' לסידור הכללית ובהקדמה קרא. אביגדור ור' ברומא ור"י ורא"ק ורמ"ח רש"י שלסדורו
 ואח"כ : איתא 69 ע' תרס"ט( )פפר"מ ברלינר מהר"א המשיין החכם שהף'ל הסופרשבתי
 לומר אין רש"י לשבח[, ]בעלינו לעולם עליהם ותטליל : וז"ל שכתב מהרש"ל בסחרמצאתי
 הסייחות סרר ג"כ רש"י בסדור שהיה ואפשר עכ"ל. נקשה ולא ד"א דברים סחר כימהרה
 ר י ד ס ה לזה ודוגמא בהוספה: שם שבהביא 108 ע' קליד סי' במחט עי' הפיוטים. עלופירוש
 על מפירושו אחר רבר השא 400 סי' קויפמאנן מכ"י סליחות. פשקי כסדר זצ"ל שלמהרביה
 מנחם רי על שהשיג שם נזכר וכן רפסח, א' לעם בזולת הבבלי יהורה ב"ר שלמה ר' הפייטןדברי
 200[. ע' ריטוט בספרו שנץ שהביא מה וראה הקליר לר"א מלכי לאנסיכה בפירושו הלבוב"ר

 רבניתו הנהיג חטוא מהרא"ק. הנקרא הש 106( )צר החיים אור בעל הרב הביא כאשר2(
 גתשובה מהרי"ו כמ"ש מלאחר יותר חזקה לאחד ההר ולא הלוי מהר"מ עם אחד בזמןבהין
 מ"ג סי' למהרא"י כתבים בפסקים המובא סג"ל מאיר ר' הוא הלוי שמהר"מ מראה קנ"א,סי'

 מנייאשטאם שלום מו"ה הגדולים חרו מבני היו גם עמו, הסכיטו מקרימזא פסח 1מ1"הושמהרפ"ק
 מו"ה היו תלטידיו ומגדולי אושטרייך, חושבי שקרי היו norn הי"ד, הקדדם בלומלין אהרן1מ1"ה
 כנראה ממנו קגל טהרי"ל בם מובהק רבו שההן לסגהגיו בהקדמתו כתב אשר טירנאאייזיק

 קס"ב. וסי' קלט סי'בתשובתו
 vy~' ג' ע"ג, ב' דף ט' פלטיאל חיים שחתם מאמרים איזה גטצאו המנהגים בספרוהנה

 ר"ת חיא חפ"ת" לי "נראה כתג ע"ב ול"ח ע"א ל"ד כדף ע"א, י"ח ע"ב, ט' ע"א, 1' ע"ב,ד'
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מבואע1צ

 מלאכה לעתיות אסור והלא שטבדילין קודם תוקעין טה מפת יהודה ברי יצחקרני
 כו' מלאכה וא"נה חבטה שופר תלעת אבל אסורה טלאנה ודא. והש.ב הבדלה,קידם
 הובא ושם רייו סי' רש"י בסדור הוא שלו. בסדר רש"י כתב וכן מרדכי לשון כאן עדוסיים
 גור ונקרא יצחק בר יהודה ר' והוא 381 צר שס"ה סי' בטח"ו וכ"ה אריה נור מאת נשאלוכנר
 יהורה בי יצחק ר' מקמי קלויזנר הר"א הביא ובטעות יהודה, אריה נור הכתוב ע"שאייה
 יומא. סוף בטררכי הם קלרזנר הר"א וטהכיא המררכי ורנרי יצחק. בר' יהורה ר מקס.וצל
 סחטנויות דברים ה' כנגד חסדא א"ר כו' באכילה אמור יוה"כ ע"א י"ר דף במנהגיםעוד

 שם הלשון וכל קם", סי' נסרור הוא שלמה, רבינו סדר וסיים כו' בתורה)בשבת(
 576( )צד שמ"ה סי' כמח"ו נם והונא ע"ג( ל' )דף הכפורים יום ה' כה"ג מןלקוח
 לתקן יש וכמנהנים ע"א, ע"ו רף שם ובגמרא במשנה ע"ב ע"ג כיומא הוא המאמרוכל
 בסדור. לנכון שהואכמו

 אומרים יש רש"י כתכ ע"ב ד' דף כמו רש"י ב'טם סתם דברים הביאגם
 טעשר בר לאו ויו"פ ערבתם עשיתם משום ביו"ט מדליקין במה לותר שלאנוהגין
 שעה ובאותה בהול, שנת ערב בכל אותו אומרים שהרי טעטם רואה איני הוא,ועירוב
 אנו הכי ואפילו היום קידש שכבר הוא ועירוב ועישור הדלקה נר לאו אומייםשאנו

 נראה שאץ שמעתי ואני שנא לא ביו"ט נמי הכא לשבת, נזכר שיהיה כדיאומרים
 בע"ש וכן לאומרו, שנא לא למיכך אותו, אומר טעשרין שאין נסקים שאם.לוטעמי
 שאין מאחר תאמר ואם יו"ט, נערבנין

 מעשריי
 כן כמו לומר ויש אותו, אומרים למה

 ימי לששת אומרים אנו השבועה באמצע ואפילו יו"ט במוצא. בהדלקה תמצאנמי
 מדליקין במה נמי הכי מונה הוא הבדלות סדר ואומר המעשה ימי ששת וליכאהטעשה,
 וראיתי בסדור. נמצא לא זה עכ"ל, מונה הוא קדושות סדר בע"ש להיות שחלביו"ט

 אומרים שאין בע"ש יו"ט כשחל צרמת ומנהג ת"ל שהביא ט' אות שבת ה'בהמנהינ
 ומעשרות תרומות מגביהין א.ן דהא ערבתן עשרת! לומר יכול שאין מדליקיןבטה
 סוף שבת ה' הלקט בשבלי ונם עכ"ל. בציפת קבלתי כך ע"א[ ל"ז בביצה ]הואביו"ט
 יו"פ כשחל מדליקין במה פרק לשנות שלא שנוהגין מקומות יש והל הביא ס"וסי'

 וטערבין טעשרין שא.ן ערבתן עשיתן לוטר יכול שאינו לפי לדבר Dyt ונותניןבע"ש
 ולא לעשר לא עת אינו אותו שאומר בשעה שהרי בכך, אותו רוחין שאין וישביו"מ
 ,"ל. רש"י שם בזה מזכיר אינו הוא ונם עכ"ל, הנר את להדליק ולאלערב

 ער וסיים כו' איל של בשופר תוקעין למה אבהו ר' אמר ע"ב מ' דף שםעוד
 למה אדע ולא עייא. ט"ז רייה חז"ל לשון והוא ק"נ סי' במרור הוא רש"י, לשוןכאן
 רש".. בשם זההביא

 מהגב"ע כנראה הרשב"א בזמן שהיה וכתב 411 צד החיים באור המונא והוא פלטיאל.חיים
 ר"ק בתשובותיו נרפסה ותשובתו ב"ב מהעם מן ושאל שפס. סי' ח"א הרשב"א בתשובתהמובא
 מנהגים, ס' חבר והוא ד', סי' ל' כלל הרא"ש בתשישת הזה לחרב תשובה ומובאת ל"בסי'

 חיים מר' הוא קיויזנר הר"א של המנהגים ס' ואולי שם. ובהגה סוכה ה' מהרי"ל בלקוטימובא
 קלויזנר. הר"א התם נהגה מקומות ובאיזה קלויזנר, מהר"א הם במנהגים ההגהות ורקפלטיאל
 פיר מאגאצין ובמ"ע ח' סי' XVE ע' תרם"ד ברלין יושר, לקט לספר במביא שכתבתי מה,עי'
 ר"ר הח' שבעזבון הכ"י וברשימת 120 ע' )1892( י"ס שנה יורענסומס דעס וויססענשאפטהיא

 91[. סי' 22 ע'קויפמאן
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דארמטא
 שופר שתקיעת לוטר ויש הדעת נחונן הבדלה האומר ע"ב י'ד רף שםעור

 )והעתקתיו עיב י"ג דף למעלה הביא זה וכל רשייי, פירורו וסיים כו' טלאכה ואינהחכטה
 שלו. בסדור רש"י כתב שכןלעיל(,

 שאם משום ע"ש נכל מדליקין במה והאומרים רש"י וכתב הביא ע"א י"זרף
 מפני הכנסת בבית )לבוא( יותר ולא הציבור עם תפילתו שיסיים בטלאכה אדםיאחר

 ועי' רש"י. בשם מצאתי לא וזה כו', כשדות שהן שלהם כנסיות נבתי שהיוהמזיקים
 השנת בשמירת שמדבר מרליקין בטה פרק ואומר שהביא ע"ב( ג' )רף נ' סי'בפררם
 עכ"ל. עליהם להגין כרי אותו וקורין השבת ענין על שמזכירין הדבר לחביבתוהכל

 ר"מ[. הערה עיי"ש 19 ע' המחכים בם' והובא 84 ע' ק"ו סיים כמח"ו יותר]וטפורש
 מצוה תלתא הני ס"ט, בשמאלו, ואתרוג בימינו לולב רבא אמר ע"א. י"חדף

 אף רשני, בשם זה הביא למה אדע לא רש"י. של לשונו כאן עד מצוה חראוהאי
 ע"ב. ל" סוכה הגמרא לשון הוא הלא רע"ר, סי' בסדור הביא כןכי

 ההא לא או להקיף צריך לולב לו שאין מי לרשייי שאלו ע"א. י"סרף
 באריכות הובא ע"כ, שנא לא נטי הכי בשבת לולב נופלין שאין לפ. מקיפק איןבשבת
 עייא ס"מ דף ששו סי' סוכה הי ח"ב באו"ז הובא וכן 444( )צד שפייב סי'במחייו
 163. צר האורה לם' במבוא זהוהבאתי

 שנ"ה סי' בסדור עיין מבטל. בלילה שסיר כתב רש"י ובתשובת ע"א. ל"דדף
 254. צר ובמה"ו א' סי' בהתחלתו ובאו"ה פ"ז סי' ובחייב פ' סי' ח"אובהאורה

 ]כיום בי"ג וי ביום החטץ לשרוף בשבת להיות יייד כשחל רש"י והנהינשם.
 לשון ע"כ חצות לאחר אחרת בשנה ישהא שמא נזירה חצות קודם בע"ש[ששי
 דפסח.ם. ס"ק ]בסוף[מרדכי

 נהג[ ]צ"ל נהנו וכן D"DI כוי אפיקוטן לאכול רבי שכח אחת פעם עי'א. ליחדף
 חייב האורה ובם' קלייב סי' סוף ובפררם קל"ד ס" בסדור הובא הלשון כל ע"כ,רש"י
 רבינו כתב הביא רי"ח סי' בשבה"ל וכ! ע"ד, סי' 6"2( )צד וויפרי ובמחזור מ"זסי

 שם. במחיו ג"כ הוא רש"י נהג וכן והסיום שסידר, פסח בהלכות זצ"לשלמה
 על לא מברכין ואין ת"ב במוצאי מברילין א' ביום ת"ב חל ואם ע"א. מ"גדף

 מבית בצאתו במו"ש האש מאורי בורא מברך היה ורשיי הבשמים על ולאהאש
 קנ"ה. סי' בפרדס והובא תי"ד סי' בסדור הוא המבדיל, מברך היה ת"ב ובמוצאיהכנסת

 א"מ4 סדר עפי במדור המובאים והקדמונים הנאונים וכנשותד(

 הגדול שנת לקרותו נהגו הפסח שלפני שכת שנ"ב( )סי אברהם.ההר
 ובאו"ה מ"ב סי' ח"ב בהאורה הובא וכ! נ"ע. אברהם ר' טפי וסיים בזה הפעםומבואר
 וצ"ל רבי מפי כתוב ]ובפרדס י"ז סי' ובפרדם %29( )צר רנ"מ סי' ובמחייו נ"ז, מיי)כ"י(
 ובתום' 10, צר למח"ו בסבוא עיין בתום', פעמים הרבה הובא אברהם[. רבימפי
 רבינו של חמיו אברהם רבינו בנות עשו וכן : הביאו עמוני ד"ה ע"ב שיהברשת
 בן אברהם ה"ר הקשה הובא וכל ר"ה עייב ק"ו חולין ובתום' כו', אביהן עפ"ייהודה
 שבהייל ובעל השמ"ד, סי' חייא באו"ז הנזכר מריגנשבורנ אברהם רביט והוא מושה, ר'הרב
 לה"ר תשובתו הביא ושם מרגנשפורג. הנדול אברהם ר' הביא ט"ו סי' יד כתבח"ב

 חיל שכתב ק"ו סי' א' אות ח"א הגדולים בשם ראיתי הבאתי: מ" בהערה ושםשמחה
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 טצאתי לא וישני עכ"ל, טמנו תשובה מביא הלקם שבלי הרב מרוטונבורג אברהםרבינו
 מרגנשבורג, אברהם רכינו שצ"ל סמק ואין שהביאו, נחיב ולא בח"א לאביטנה"ל
 סשה בייר אברהם רי נשם לפעמים במרדכי ומיבא זרוע, אור נעל הרנ של מורווהוא

 מוהרייא החוקר מהרב 172[ ע' למח"ו לקוטי]כמבוא בתר בלקוטי ועיי!מרגמטכורני(.
 וחותנו מאורליינש יוסף ב"ר אברהם ר' הוא סתם הנזכר אברהם ר' שהביא ברלינרדייר
 מפארים(. ליאון ס.ר יהורה ר' הוא שםהנזכר

 וביו"כ בר"ה והשיאנו אומרים היו רונם נלותיר קע"ז( )ם" אליעזר,הזר
 שכ"א סי' בטח"ו וכ"ה ימיו. כל אסרו אליעזר ר' רבו בשם יהודה ב"ר יצחקורבינו
 ובשבה"ל קס"ח, סי' בפרדס הובא ובן יו"ד, בלי אלעזר ר' כתוב וכמח"ו 880()צד
 י"ר סי' מ"ר ר"ה והרא"ש אליעזר. ר' רבו נשם כתוב ושם ג"כ, זה הובא רם"וסי'

 על אריה גור לפני אחד והעיד רס"ו טיי בסדור עוד הגדול. אלעזר רבנו בשםהביא
 הלטש מסלק היה ולא הנית בתוך סוכתו עושה שהיה זצ"ל הגדול אלעזר ר'הרב
 תיקנו תכ"ה סי' שם עוד 413(. )צד שנ"פ סי' בסח"ו וכיה אריה, נור את ושאלוכו'

 ור' תקצ"ד בסי' שם עור נ'. הערה ע"ש הגדול, אליעזר ר' טפי כו' רחום והואלוטר
 שהרי כך, נהגתי הלכה טתוך לא הלוי יצחק ר' לו אמר שכך העיד שמואל ב"רמאיר
 טסי למד לא אלעזר ר' רבו אבל במשהו, בחלב בשר מצינו לא מקוםבכל
 הוא גם נוהג רבו כנור ומשום בטשהו, עליו החמיר ליה איפשיט דלא ומשוםע"ז,

 אליעזר ר' הוא ע"נ(. מ"ר )דף רל"ח סי' בחלב כשר ה' בפרדס הובא זה וכלבמשהו,

הנרוקי
 ב"ר יצחק ורבינו יקר, נר יעקב רבינו בוטן רש"י יטלסני בדור והיה ממננצא,

 אביו שם את גם והביא אלא, ד"ה ע"ב ע"ו פסחים ברשיי והובא תלמירו. היהיהודה
 אמר, ד"ה ע"ב מ"ו בכורות ברש"י הובא וכן לי, נאמר יצחק בן אליעזר ר' שלמשמו
 ששמע שלמה רבינו בשם שמואל רבינו קבל כך רב, ד"ה ע"ב ניד שבתוכתום'
 ע"ז, תהלים ברש"י הובא וכן במבוא. הרש"ה שהביא כמו רבו אליעזרמרבי
 כ"ד8(.איוב

 מר"ת הוספה הרשד"ל( )כ"י בי במ'י נמצא קם"ק סי' )סוף בנימין.הזר
 ב"ר נתן ר' של במקומו מנהג היה שכך כה והובא י' בהערה שם ההוספה אתוהבאתי
 תימה יש התקיעות( )בענין שלנו מנהג ועל ערב בערך שכתב כמו הערוך שמדריחיאל
 רבי בה סייס הסהר אנן שמתחיל שני יום מוסף של מקדושת ואמנם נשגבה,ומליאה
 רני הוא מנהנינו. כפי זהו להשעינו, מטות וריבוי בהריענו, קולות ארבעה נויבנימין
 יסרו רומי בארץ נס וז"ל ע"א( )ל"ד קע"ד ס" במרדם המובא שמואל ברבנימין
 עיר תורה, מתן מענייני ויוצרות וקרובות השבועות דחנ אזהרות מוכים ימיםמענייני
 כיטקצרו אמר ,קייל [Coutances] מקוספני שמואל ב"ר בנימין ר' הרב זק.נינווקדיש
 כמה שהניא 53 צד העבודה עמודי ועיי! כו'. בישראל מרובה חכמה היתה לרובע,י"ח

 כ"ט, סי' הרש"ל שו"ת אחר, נזמ, צבור שליח מאיר ר' עם היה והוא ממנו,פיוסים

- -
 שם.ן ובהערות 14 סי' 802 ע' 1909 החדש' במ"ע אוחתיו מש"כ יראה1(
 87ן. ע' Jndaica )18[114 גראסס הח' של בספרו אודותיו 1ע,,2(
 מ"ג[. הערה XY ע' הגאונים מעשה לם' במגש שכחגתי מה ,ראה3(
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 לוח חור"ל ובנחלת 115, ע' פשעזיא סינשנשנא;יע בספרו צונץ הריפ"ל מ"שועייין
 מסוף. ר"ה ע"א י"נ חנינה בתוס' המובא והוא 20, צדהפייטנים

 ושהעסיק דורו את הנהינ נ"ע רבי' הזה ונסדר רנ"ב( )סי' נרשום.רבינו
 המאור לפג. טגילה בטסיות שמי' יקר בר יעקב רבי מונהק רבו ידיסמכתנ
 ש"ס סי' נסחנו גם הובא וזה כו' ז"ל נרשום רבינו נולה לכולה טתקןהגדול
 אשל רכו והיה נאון האי רב של תלטידו הטלה מאור נרשום רביע הוא 442(,)צד
 רש"ל בתשובת כטינא ת"ת ד"א שנת ונפטר ז"ל רש"י של אמו אחי הזקן שטעקר'
 חולק בתוס' והובא טרפות הלכות גם חיבר בבלי לתלמוד פירושיו ומלבד כ"ט.סי'
 וכן נרשום, ררבינו טרפות הלכות מתוך משמע וכן וז"ל אליו, ד"ה ע"במ"ו
 נתוס' שם עוד גרשום, רבינו של טרפות הלכות ומתוך היית, ד"ה ע"א מ"ז שםעור
 גרשום רניט של טרפות בה' כתוב ואי, ד"ה שם עוד גרשום, רבינו פסק וכן איד"ה
 חולין המרדכי וכן כתב, גרשום רבינו של מרפות ובהלכות אטר ד"ה ע"א מ"ח דףוכן
 הובא וכ! הנולה, מאור גרשום רבינו של טרפות בה' משמע וכן הביא 'ו חרט סי'מ"ג

 הביא ס"ג סי' ח"ב כ"י הלקט שבלי ובעל טרסות ה' החיוטה ובס' שם"נ. סי'ברוקח
 ע"ג י' דף השלם הלקט לשבלי בהקדמה שהבאתי כמו ויל נרשום רבינו שלפסקים
 רכינו צ'יו( סי' ג' אות )ח"א הנדולים שם בעל נשם הבאתי רל"ו ס" בהערהושם

 שמצא ונם ממנו, תשובות הינה מביא וח"ב ח"א הלקט שבלי בס' הנולה מאורנרשום
 תשובות מלבר הלכות פסקי שחיבר נראה ז"ל, הגולה מאור גרשום רבינו שלבפסקים
 הנולה מאור נרשום רבינו ובתשובת הניא מע"ב כ"ד ביצה ורש"י עכ"ל. שואללכל

 רכ"ז ס.' בפרדם גם ונדפם ט-יפות פסק האורה בס' ק"ג סי' ואולי כמותי.מצאתי
 תם.ם בס הובא נם רגם"ה. של טרפות מפסק' הוא ט-מות פסק ורשום האורהמספר
 הערה עיין המקור הביא לא אבל טרסות פסקי ורשום ק"נ סי' להראנ"דדעים
 בפרדם הונא וכן נרשום רבינו מסק הובא % קי"א סי' האורה ונס' וב'.א'
 החיים אור בם' אורותיו עוד ועיין רנם"ה. ישל פסק הוא האורה מספר רנ"כסי'
 למחייו ובמבוא י"ב סי' צרפת חכמי לתשובות בהקדמתו מ.ללער והר"י 677.סי'

 1( 12 צד שד"לוננחלת

 יו"כ במוצאי תוקעין מה מפני אריה נור מאת נשאל וכבר ר"ו( )סי' אריה.נור
 שם"ה ס" כמח"ו וכיה הדעת. בחונן הבדלה ויאמרו עשרה שמונה שיתפללוקודם
 זצ"ל הנדול אלעזר ר' הרב על אריה גור לסני אחד והעיר רס"ו בסי' עוד 381(.)צד
 וכ"ה אריה. סר את ושאלו כו' הלטש מסלק היה ולא הבית בתוך סוכתו עושהשהיה
 ריי בענין שכ"ז נסי' עוד כ'. סי' מהמוגים בחמש וכן 413( )צד שנ"ט סי'במח"ו

 הלל
 ורצו בר.ח האבל כבית להתפלל שהלכו ידו על בא ומעשה אריה נור והסיוםביחיד
 הציבור מן שפירשו דעשרה צרפים ראין למעשה הלכה והורה הלל, לקרותהמניין
 והחב כ"כ. סי' סוף בפרדס ועיין 206( )צד רמ"א סי במח"ו וכ"ה ניחידים, הםהרי
 יהודה ר' ואינת יהודה. אריה נור הכתוב ע"ש אריה נור ונץרא  יצחן בר' יהודהר'
 במשובח שהובא טפאריז החסדי  יהודה ר' נם  והמבדה בפאריז ליאון סיר הוחץברי

 !. נ הערה xvl ;' הגאוגיב nr;a לא' גמגוא 1;"!,
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 דף כ' ס.' צרפת חכמי תשובת ועיק תתקם"ד, בשנת נפפר הוא כי כ"ת סי'ושייף
 ז"ל!(. טיללער לר"י ר' הערהי"א

 ותצריך שם על בתשובותיו היי רב פי' ידים נפילת ק"ב( )סי' נאון. האירב
 סי' בפרדם הובא וכ! וינשאם. וינפלם כסו רחיצת! לאחר לטעלה ידיו אתלהנביה

 הא ורב הילאי סר השיב וכך שנ"ז בסי' עור ע"ב(. ו' )דף הפרדס ובלקותיסגו
 שם עוד הארכתי. ושם ה' הערה פ"א סי' ח"א האורה ובספר ,' בהערה ושם עייןנאון.
 כו'. ולהגעיל לחזור צריך אין אומרים שלמה ורבינו הילאי ורב האי רב ת' ס"סוף

 גאון. האי רב נערך לעיל הבאתיו הילאי.רב
 זה ניענוע פירש רומי איש חננאל ור' רע"ח( )סי' )הר"ח(. חננאלרבינו

 הנדפם עייב ל"ז סוכה בסטרא ר"ח לפי' כוק כו'. וטוריד מעלה ומביא טוליךזולתי
 הרי"ץ נם שם. לסוכה הרייח טפ" ונונע הלשון כל הביא נע ערך הערוך ונםנווילנא
 בשו"ת והרשב"א לייח סי' אתרוג ה' המנהינ וגם הר"ח דברי הניא קי"כ דףניאות
 בקצת ני'כ נקרא וכן רומיי "איש יכנהו שרש"י ומה הר"ח. דברי את הביאו תל"זס"

 בתולדות ז"ל שי"ר הרב לדעת רומי, איש חננאל רבינו דבריו המניאיםהקדמונים
 הרשנ"ם ונם רומי איש שהוא חשבו איטליא ררך ספריו להם שבאו לפי הואר"ח
 רומי איש ר"ח PDD וכן רם"ה בס" עוד רומי. איש ג"כ יכנהו ומסחים לב"בבפי'
 סי' בשבה"ל הובא וכן 429( )צד שם" סי' בטח"ו וכ"ה לחין, עלין נדי ג'דנעינן
 רבינו ונם יעקב רבינו פ" כאן עד רצת סי' ע"ב. מ"ר סוכה הר"ח לפי' ובוקשסייפ,
 ר"ה ע"א ל"ו סוכה בגטרא הר"ח בפי' הוא כו', הדברים ונראין וז"ל פירשחננאל
 את הביא פפם ערך נעיוך ונם ד'. הערה רצ"ג לסי' בהערות ועיק פיפמתהניפלה
 לם' )ובסבוא הערוך בשם הר"ח פי' את הביאו נפלה ד"ה ע"א ל"ו סוכה והתוס'הרגה
 ן רבינו"( פי' כא! עד בסדור "עוד והסר המדפיס ע"י הלשק נשתבש 74 צדהאורה
 ל"ו סוכה הר"ח בפי' הוא חנינא, כר' דקיי"ל חננאל רבינו פסק וכן רצ"ח סי' Qvעוד
 חננאל רבינו בקונטרס מפורש שצ"ה סי' שם עוד ה'. הערה שם בסדור ועייןע"ב
 סי חננאל. רביה הניא שצ"ז בסי' שם עוד לחם. קרוי אין מלקא דשמעהאסוגיא
 חננאל  רבינו  הנרול הרב טפי 198 ע' שם עוד חננאל. רבינו הג' מצאתי 197 ע'%

 חושיאל2(. בר' חננאל רבינו הורה וכן תקפת סי'  סוףנזרק.
 ברכות בנה"ג וכ"ה נאק, יהוראי רב לסר ליה אקשו "'( )סי, נאון. יהודאירב

 בטח"ו וכ"ה הכי, תני נאק יהודאי רב מר דקמפרש לולב בהלכות ש"ב סי' עייא(. י')רף
 נדולות, בהלכות פסק יהודאי ור' ש"ח סי' ו'. הערה בסדור שם עיק 436( )צד שע"דסי'
 דרב בהלכה טצינו תקצ'יב סי' נ'. הערה שם בסדור עיין לפנינו בבה"ב  מזה זכרואין

 בדורו. וטובהק טופלאיהוראי
 ברוך בר יהודה ר' הנאונים על שסעתי ר"ר( )טי' ברוך* בר יהודהת"ר

 אביו שם יצחק ר' אצל נזכר ולא הכפורים, יום ממסחרת טתענק שהיו זצ"ל יצחקור'
 הפררם בלקופי וכן לוי יצחק ור' וצ"ל לוי כרבי יצחק ור' איתא קפיב מייוכפרדס

 620[. ע' ~Jadaiea aau עמ' 72 ע' ח"י מאגא2ין במ"ע ע"ז שכתוב מה ]ראה1(
 היקר גסתנו פאזנאנסקי רש"א הג' ודעת טעם בטוב האריך וספריו תולדותיו ]ע"ד2(

 20[. ע' קירואןאנשי
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(מצמנועז

 נר יהודה ר' הביא בטרדכי וכן לוי, יצחק ור' ברוך נר יהורה ר' הונא יו"כענין
 בר' יהודה ר' שהרב טצאתי הובא ע"ב( )ק"נ שכ"ג ס" בשבה"ל וכן הלו., יצחקור' ביי

 הובא 881 צד נטח"ו אולם יוה"כ טטחרת שטתענין זצ"ל הלוי יצחק ר' והרבברוך
 יהודה בר' יצחק ר' כי וידוע ,"ל יהורה ב"ר יצחק ור' ברוך בר יהורה ר' וכתב זהכל
 1(. הלוי יצחק ור' בטחיו לתקן יש לכן לחוד, הלוי יצחק ור'לתיר

 על נתן בר יהודה רבי של פירוש הובא תקפ"5( )סי' נתן. בר יהודהת"ר
 בר"ת נזכר רשייי, של ותלמידו חתנו הוא כום(. הרבה חתיכות עם שנתנשל דבוקככר
 ע"ב. יייפ דמכות פ"נ לפרש סיים והוא ריבץ בר"ת בתום. פעמים הרבה והונאיב"ן
 שד"ל. נחלת עיין במריכי, והובא 24 צר למח"ו מנואעיין

 אריה. נור עיך לעיל עיק יצחק. בר יהודההזוי
 ש"ל הגדול עלם טוב יוסף ר' בתשובת קע"נ( )סי' עלם. שוב יופףה"ר

 867 צר נמחנו נם והובא כו'. נינהו דאורייתא לאו ר"ה של פובים ימים שנימצאתי
 שם עור שמואל. נ"ר עלם פוב יוסף חתום בסוף שם ובטה"ו "הגדול" סלת שםוליתא
 ציבור שליח שיש מקום נר"ה זצ"ל Q~y מוב יוסף ר' השיב זו תשובה את ונם קע"גס"

 וכן הובא ובאמצע שמואל. ב"ר עלם טוב יוסף חתם ובסוף כו' תשע יה.דטתפלל
 בכיייא נטצא ת"א בסי' עור 862. צד בטחייו טוקדמת והיא ישיבות, בשתיטנהג
 מס' לקוח הוא המאמר וכל )ר"ת(, ,"ל מאיר בר' יעקב טרביע פסק הוספה,ובכי"ב
 בסדור שהעירותי כמו ב' בכ"י ונמצא המאמר השלטת חסר א' ובכ"י שפייג, סי'הישר
 הראשונים דפים בשני הגאונים בתשובות וטצאת. הובא שם כ' ובכ"י ל"ב, הערהשם
 ואינו בהנאה אסור לע"ז ממנו שנתנסך נסך יין עלם מונ יוסף רבינו יר בכתככתוב
 עייא לי פסחים ותוס' אמר, ד"ה ע"א צ"ז חולין בתוס' הובא וזה באלף, אפילוכפל
 נייו, סי' בפררם וכזה הגדול יוסף ר' השיב וכך חכ"א סי' נסדור שם עור אסר.ד"ה
 nDD) של )סרר בסדרו ישנה לא אשר ולמען תלייה סי' שם עור פ"ע. יוסף ר'הוא
 פוב יוסף ר' טפי נזרקה כך תקלייר סי' כו'. הגרול יוסף ר' המעם זה מסורת לויגרום
 116(. )צד קיינ סי' בטח"ו וכ"העלם,

 רבינו את שאלתי אני אף )רש"י( השיכ ק'ינ( )סי' יקר* בר יעקבה"ר
 אביו טשום יעקב ר' לנו אמר וכן קל"ה סי' ידים3(. נטילת בענין לי ואטר יקר בריעקכ
 יעקב ר' רבי לי אמר וכן הובא 271 צד ובטח"ו יקר, בר יעקב רבינו הוא טצות.בענין

 מחל' ובלקוטים יוה"כ יוסי תרי ד"ה עשור שביתת ה' בשף לרמשם בהגהות מכ,ון1(
 ס"א דף כ"י אששת ובס' ע"ב כ"ג דף קונטרסים( חמשה בפפרו קורוניל רנ"נ )שהר'לאמרכל
 סוף מ"ז לחולין כפירש"י הפא ברוך בר יהודה גרי 77. ע' ח"י טאגאצין בש"ע שצובאכמו
 יועדה ר' החר גחלי בה שנחלקו הזקן מורי מפי שמעתי עיטניתא תרתי כרמשתכחן :ע"א
 י"ב. סי' המכריע מס' ע"א נ"ז רף תי"א סי' ח"א בא"ז דגריו והובאו וכו'. וחבריו ברוך רביבן

 עמדה ורני ט 1 ש ר ג 1 נ י ב ר י ד י מ ל ת נחלקו בזה : כתב ע"ב מ"ט דף רס"פ ס"סונראב"ן
 מ"ב סי' 291 עי וכמח"ן האוסרין. דברי את ראה שלמה ורגינו וכו' מכשיר היה גריךבר'
 רי UD1 ]גחל[ אדם על רי העיד :איתא

~lN$1V 
 גרזך[. נר' יהודה בר'

 א'[. בהערה שם שכחבתי טה ]ע,,2(
 יעקב רביט איבא כתב ל"א ס"א א" טהר"ח בשו"ת רבי, את ישאלתי ק"ג ]ס,,8(

 יקר[.ברי
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מבוא(נצ

 כי באתי להכריע לא קעייד סי' א'. הערה שם בסדור עיין אביו, טושום הזקן יקרבר'
 משלחתו על טענור אך עולם וגבעות סלע שן הארי לדברי סעד ליעאית כדאיאיני
 טשיבו אני שמועה כאותה צ"ל יעקב מרביפ קבלתי טה להודיעו הזקיקניאשר

 כר שאלתי לא ואני כו' ושמועה באותה קדוש ספי שמעתי לא לפניו,כוצשסשתי
 סכולם, בגדולה לו כהר ]סירתו[ ידעתי כ. כן, הנהיג שלא יעקב רביפ על נחולקולא
 הראוי לעפרת לבו מלאו ולא שיריים שירי עצמו ושם הנדרסת כאסקופה  עטשוהנהיר
 המכנסין, בשעת ופיזר לבו, על דברים שם הלוי יצחק רבינו ואם בדורו דבר לחדשלו,

 כלם ועטך קורא, אני שניהם ועל בו[, ]להתגדר אנותיו לו הניחו מקום אניאומר
 לפרוש באנו ואם למבין, נכוחים דבריו כי טשיב אני לבבי עם אשר ואתצדיקים,
 ה' ח"ב באוייז הובא זה וכל יגהק. בר שלמה חתם ובסוף החיים טן כפורוםטהם

 זצ"ל חתפ טאיר וה"ר שלמה רבינו השיבו זה ועל ונתב עייב( לייה )דף ק"ת סי'עירוכין
 ולא לפנינו שהוא ובטקום נוגה. אור המתחלת שתשונה חתנו[ טאיר להייר שיל]אולי
 ר"1 בסי' עוד יקר. בר יעקב רבינו על כחולק ולא הוא הביא יעקב רניפ עלכחולק

 382 צד וכמח"ו כו' בטוייש בשמים דפעם לי נאמר זצ"ל יקר בר יעקב ר' הרבטפי
 117( )צד קנייא סי' ובמח"ו חסרים. יעקב" "בר והמלות ז"ל, יעקב ר' הרב ומפיכתוב
 נמוייש נשמים דפעם יקר בר' יעקנ ר' נשם אומר יצחק נר' שלטה רבינו והנאקהובא
 טה מצאתי זצ"ל יקר בר יעקנ רבינו ובשם הובא ע"ב( )נ"ב ק"ל סי' כשצה"ל וכןכו'
 רש"י )הוא נייע רבינו הוה ובסדר רכ"ב סי' עוד כו'. במוייש הבשמים על טכרכיםפעם
 במם' שפירשה יקר בר יעקב ר' מובהק רבו ידי טטכתב שהעסיק דורו את הנהינז"ל(
 וזה רגם"ה[, ]הוא ז"ל נרשום רבינו גולה לכולה מתקן הנדול המאור לפנימנילה
 ריש בטח"ו וכ"ה יעקב ר' טפי פיפס פי' בענין ר"ג סי' עוד 442. צד בטח"ו גםהובא
  יצחק רכים אנל יעקב רבינו הזקן מורי לשון ,הו רצ"ג סי' עוד 429(. )צד שמ"פסי'
 ועיין ע"ב ל"ה סוכה נגטרא רש"י כלשון והוא בזנב שניהם ועוקצו פיפטהו פי'היוי
 שח"ל ד' בהערה העירותי יעקב, רנינו פירש כאן עד סיים שם ובסדור ג', הערהבסדור
 נשאלתי החתום אני ש"ב סי' עוד ע"ש. למחוק יש יעקב" רבינו "פי' והמלות כאןעד
 יעקב רבי הזקן ממורי טקובלני כך כו' חג של ימים בשני לולב בנטילת זטן אומריםאם
 שמשון. בר שלטה חתום ובסוף לולב של בנפילתו זמן אומר שאין נופה דעתי וכן יקרבר
rwwשאמר יהודה בר' יצחק רבינו בשם כתוב וטצאתי שי"ג סי' ב'. הערה בסדור 
 תקל'יב סי' שם עוד הרואה. ד"ה ע"א כ"ג שבת רש"י הביא וכ! יעקב, רביפהשום
 סי' עוד א'. הערה תקכ"ד בסי' עיין יקר, בר יעקב ר' בשם גאון שלמה ר' אטרכך

 בשר מלאה קדירה בה שהניסו חולבת כף על יקר בר יעקב ר' לפני בא מעשהתאג"ד
 רל"חן(. סי' בפרדס וכ"ה בחושים,ואייער

 ההוספה את י' בהערה הבאתי קם"ג( )סי' )ר"ת(, מאור בר יעקבמ"ר
 הנהינ מאיר רבי בן זצ"ל יעקב ורבי וז"ל הרשד"ל(. )כ"י מהסדור ב' בכ"יהנמצאת
 נכד הוא וריית . כו' למלכיות כסו ולשופרות לזכרופת קשר"ק לתקועבטקוטו
 והי' לטפחות ז"ל רשני הלך אשר אחר שנים ס"ו תתקל"א, ד"א בשנת ונפפררש"י
 הוספה נמצאת ב' וכייי אי בכייי ת"א סי' עוד ליטים. צעיר עוד שחייי חי אשרבוטן

 269[. ע' 1907 לשנת .%2נ8 וט"ע 114 סי'  1907 חוששי ס"ס ]ע.,1(
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XXIתבוא

 ונמצאה כששים במינו מין נעמן והוא זצ"ל טאיר בר .עקכ 'ר ה ספק אשר זהוישום
 שם ויוד  זקנ.(,  הביא )ולא הגיה שלמה 'חרבינו שם והונא שם"נ ס" הישרבס'

 עיין שלטה, רבינו לפסק שומעין שאק טהן יש זיור  גרבתא, חבם. נוהנין  היויצן
 א'. הערהשם

 ראש מוספי על הדור חבטי כל נחלקו וכנר קעייד( )ס" הלף. יצחקה.ר
 טוספי על הדור חכטי כל נחלקו וכבר איתא ב' ובכ'.י הלוי, יצחק רבי כגוןהשנה
 הובא 857( )צד שכ"א סי' ובמח"ו "הלוי", מלת וחסר יצחק, רני הנאון השנהראש
 ובשנה"ל אמר[. ]צ"ל ור' לוי יצחק ר' הנאק ר"ה מוספ. על הדור גדולי נחלקו וכברג"כ
  הרור  גרולי נחלקו  שבבר הזה בלשון טצאתי  ז"ל הגאונים ובטנהגות  חייל הובא ר"צסי'
 ובא נ"ע שלטה  לר'  הדברים  ונשתלחו  זכלכוי הלוי יצחק רבינו הנאק ר"ה  טוספיעל

 לרבינו הדברים :נשתלחו הונא וכסדור תתקי"כ, ס" האגור בם' הוא וכן כו',והכריע
 ונתיטובת יצחק, בר שלטה וחתם מיש"י התשובה שם והובא כו' והכריע ובא עדןנשמתו
 עירובין ה' ח"נ ובאו"ז כו' הלוי יצחק רבינו שהנהיג שמעתי ועתה ג"כ כתוברש"י
 מאיר וה"ר שלמה רבינו השיבו ,ה ועל וכתב ,ה כל הביא ע"נ( ל"א )דף ק"מסי'
 שם עוד נונה. אור המתחלת בתשובה זצ"ל[ חתנו טאיר לר' צ"ל ]אולי זצ"לחתנו
 אני אומר המכנסין, בשעת ופיזר לבו, על דברים שם הלוי יצחק רביט ואם הנ"לבסי'
 ואת צדיקים, כלם ועמך קורא אני שניהם ועל בו[, ]להתגדר אבותיו לו הלחומקום
 מן כפורש מהם לפרוש באנו ואם למבין, נכוחים דבריו כי משיב אני לבכי עםאשר
 בוורמשא, ביטלו הלוי יצחק רבי והגאון קע"ז סי' עוד 358. צד במאקו וכ"ההחיים,
 בגרמ.יזא. ביטלו הלוי יצחק רבי והגאון הוכא 360 צד ובמח"ו קס"ח סי' בפרדםוכ"ה

 ר' הגאונים על שמעתי ר"ר ס" עוד בוורמשא. בימלו ג"כ הובא רם"ו סי'ובשבה"ל

 הלוי, יצחק לר'  הכוונה הכפורים. יום ממחרת מתענין שהיו זצ"ל יצחק גר' ברזך בריהודה
 רבינו מאת נשאל רם"ו סי' עור שם. שכתבתי מה ברוך בר  יהורה ר'  בערך לעילעיין
 נשאל לוי סנן ונם כו' ורהיטין קורות על בערכו[ עיין יהודה, בר' יצחק ר' ]הואיצחק
 לרבינו לוי סגן בהמלות והכוונה 413( )צר שנ"ט ס" במח"ו וכ"ה כו', כן כמווהשיב
  לברך הגשים טונעין שאין זצ"ל הלוי  יצחק ר'  הורה  כך רם"ז ס" עוד הלוי.יצחק
 סי' עוד פ"נ. סי' בראב"ן ועיק 413( )צד שנ"ט סי' במח"ו וכ"ה ומוכה, הלולבעל
 רש"י לשק והוא בזנב. שניהם ועוקצו פיפמתו מפרש היה הלוי יצחק רבינו אבלרצ"נ
 לרבים ודרש הורה וכן ת' סי' עוד ג'. הערה שם בסדור עיין ע"ב, ל"ה סוכהבגמרא
 יהודה בר' שלמה לר' בתשובותיו השיב לויה סק תקצ"ד סי' עוד הלוי. יצחקרבינו

 יצחק ר' שהוא לויה מק ]ר"ל הלוי יצחק רבינו לויה סנן רל"ח סי'ובמרדם
 ט'( )דף הלקט לשבלי ובהקדמה יהודה ברי שלום לרב לתשובתו השיבהלוי[
 לוי יצחק ר' שם והביא יהודה בר שלום הר' הובא כ"ז סי' כ"י בח"ב כיהנאתי
 העיר שמואל בר' מאיר ור' בסדור שם עוד יהודה. בר שלום לרי בתשובתוהשיב
 ושם כ"ז סי' ח"ב שם ובשבה"ל רל"ח סח בפרדם וכ"ה הלוי .צחק רבי לו אטרשכך
 חתן הוא שמואל בר מא.ר ור' שמואל, בר טא.ר לר' אמר לר יצחק ר' כיהכ"א
 צחק י ר' הנאק לבד בדבר מחמיי היה ולא שם עוד ור"ת. הרשב"ם של אביהםרש"י,
 הגרול,  אליעזר ר' של ותלמידו 1"ל רש"י של רבו היה הוא רבו, כבוד מפניהלו.
 רש"י נשס T~b ק"מ סי' ה"ה האו"ז שהניא כמו בוורמיוא וסנהינ ראשוהי'
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XXIIמבוא

 ומנהיג דבר שהיה המבנסין בשעת לנו על דברים שם הלוי יצחק רבינו ואםשנתב
 בן והוא ביוחמי, כסובא תתק ד"א בשנת לעולמו והלך ויבאו. יצאו פיו ועללרור
 הלוין(. אלעזרהרי

 ה בר' והשיאה אוסרים היו רובם נלותיר ז( קע' )סי' יהודה, בר יצחקתיר
 נוהגין היו וכך ימיו כל אמרו אליעזר ר' רבו בשם יהורה בר' יצחק ורבינוויו"כ,

 נשאל רס"ו סי' עוד א'. הערה שם בסדור ועיין קם"ח סי' בפררם וכ"הבטגנצא,
 כחפש וכן 413( )צד שנ"ט סי' כטחיו וכ"ה ורהיטין קורות על יצחק רבינומאת

 הכוונה נשאל, לוי סנן ונם שם ג"כ והובא יהודה, נר' יצחק לר' והכוונה כי סי'טטסונים
 יהודה. כר יצהק והתם חנוכה נר בענין שאלה נמצא שת"ז סי' עוד הלוי. יצהקלר'
 בסדור עיין קצ"ט, סי' בפרדס והתשובה השאלה וטצאתי 201 צד במח"1 הובאוכן
 מטום שאמר יהודה נר' יצחק רבינו בשם כתוב מצאתי שי", ס" עוד א'. הערהשם
 הרואה ד"ה ע"א כ"ג שנת בפירש"י גם הוא כן חנוכה, גי בענין כו' יעקברבינו

 הוא יעקב ורבינו כו' יעקב רבינו משום שאמר יהודה ב"ר יצחק רבינו בשםומצאתי
 רי הדור גדולי שני במגנצא שנחלקו ושסעתי שכ"א בסי' עוד יקר. בר יעקברי

 קצ"ח סי' בפרדס וכ"ה הפטורה, נענין הלוי דוד ביר שמואל ור' יהורה ב"ריצהק
 הגאונים. מעשה בשם זה הביא מע"א( )ע"ד ק"צ סי' הלקט שבלי ובעל כ"אובסי'
 ענין נלבר אחת ביצה ת"ב ערב אוכל הי' יהורה ב"ר יצחק רי והנאק ח"ה סי'עור

 ערב אחת ביצה אוכל שהוא עליו שמעתי יצחק ר' והנאון ק"מ סי' ובפרדםאכילות,
 סתם הובא רס"ה סי' בשבה"ל וגם יהודה" "ברי המלות חסרים אכילות, דרךת"ב

 ובתניא אבילות, דרך אחת ביצה ת"ב ערב לאכול נוהכ הי' זצ"ל יצחק רבינווהגאון
 מלת לטחוק ויש הריי'ף הוא ז"ל מאסי יצחק רבינו שהגאון ומצאתי הביא נ"אסי'

 פה לו שאין מאכל מין לבדה אתת ביצה אוכלין פרושי, יש ת"ו בסי' וכן"פאסח.
 225(. )צד רם,ר סי' במחיו הובא וכן ת"ב, בערב ביצה שאכל יהודה בר' יצחק ר'ננון
 ותרכיז תרכ"ד בסי' עור בששים. הורה יהורה בר' יצחק ר' והרב תקצ"ר סי' נסדורעוד

 צד במחיו גם ונמצאים יהודה, בר יצחק וחתום וששאלתם, המתחילות שאלותהובאו
 והונא רש"י של רבו היה הוא יהודה, בר' יצחק חתום ס"ת וסי' מ"ב בסי' ושם289
 בקרוב כמגנצא חי היה והוא נתזס' והובא למך ובפי' בנטרא ברש"י פעטיםהרנה
 ר"י בהקדמת ועיין הגדול. אליעזר ר' תלמיד והי' תת"ם ר"א ער תת"י ד"אמשנת
 הוא והוא קי"ג הערה הלקט לשבלי שלי ובהקדטה צרפת חבטי לתשובותמיללער

 קכ'די(. הערה וע"ש שם שהבאתי הצרפתי יצחקר'
 הנמצאת ההוספה את י' בהערה הבאתי קס"ג( )סי' שמואל. בר יצחקה'ר

 נסקומו הנהינ ל זצ' מאיר רבי בן יעקב ור' וז"ל הרשר"ל( )כ"י טהסרורבכי.ב
 על מוסיף אחותו בן יצחק והר' כו' למלכיות כמו ולשומרות לזכרונות קשר"קלתקוע
 סוויפרי שמחה רבינו של נכדו והיה טדנפיר שמואל ברי יצחק רבינו הוא כו'.דבריו
 בתוס', הנזכר הר"י והוא הזקן יצחק ר' גם נקרא והוא והרשב'ם ר"ת של אחותוובן
 26('(. )צד שד"ל ובנחלת 82( )צר לטח"ו מבואעיין

 196ן, ;' Jadaica Gallia 1"י,1(
 92ן. כ"י 108 ;' 1907 ההדסי מ"; 1ע'-(
 1181. ע' ]ע".7;(3(
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 "יצחק". המאטר באטצע חתם נמצא 197 ע' ת'( "י' דורבלו. בן יצחקהר
 שלאחריו במאמר שם עוד מצאתי. ולא עוביין אלו נפרק חפשתי יצחק ואני שםעור
 בסדור. הטסף במאמר הוא שמואל רביט משום שסעתי ואני שם עור "יצחק".חתם
 כ"י רש"י סדור את קנה כי הביא כאשר 231( )צד באנרותיו הרשף"לוהנה
 להמאמרים הרפא"ל כוון .ובוודאי דורבלו. בן יצחק ר' כן גם נזכר ששםכתב

 בסטו פעמים הרבה הובא רורנלו בר יצחק ור' סתם. "יצחק" וחתוםשהבאתי
 ואני הביא 248 ובצד תוספות, רי,ל "ת", תמיד ורשום ממט טטפו אשרכמאטרים
 יעקב רביט של בט יוסף ברי מילתא ביה דאתרייע ברמרו ראיתי רורבלו בר'יצחק
 לו ישב הכנסת בבית בע"ש מנחה שהתפללו ואחר מבנו ר"ת[ ]הוא מאיר ובנאבן
 יעקב רביט לו ואמר מתמלל שהיה סאיר[ בר' שלטה רבינו ]הוא רביט אחי שלטהר'

 בן יצחק ה החבר עסו שלח הכנסת לבית בני יוסף להביא לך הר"ת[ 1וואאחיו
 עמו ואחרים כערכו[ לעיל עיין והרשב"ם, הר"ת של אחותו ב! ]הוא שמואלרביט
 בעני! והוא ברכו, ואטר הארון לפני שלמה ר' הרב ירד הכנסת לבית Nawכיון

 בר' יצחק אני לפרש הוספתי כאן ער הביא ובסוף הכנסת, לבית האבללהוליך
 דורבלו. בר' יצחק אני באלמיצא שמעתי כך 888( )צר ש"נ סי' במחו וכןדורבלו.
 מהר"מ בשו"ת ועיין יצחק. ר' של אביו שם דדורבלו טשמע בממו השאוכאשר
 שד"ל בנחלת ועיין ע"ש, הגזירה בשעת ונהרנ רורנל, מר של תק"א סי'ב"ב

 31. צד לנרעץ היוכל נספר פערלעס ר"י הנרול הרבובדברי
 ר' צדיף מפי ושמעתי משם ומשבאתי קעזד( )סי' יצחק. בר מאיו*ה"ר

 סי' בשנה"ל וכן 358( )צר שכ"א סי' במח"ו נ"ב הובא שמסדר!, יצחק ברמאיר
 יצחק בר' מאיר רי צריק אותו טפי ושמעתי שכתב מרש"י התשובה נ"כ הונאר"צ

 מאיר ר' הובא 142( )צד קנ"ה סי' וכמח"ו צבור, שליח מאיר ר' הואשמסדרין,
 ישראל, עמו כל ועל עלינו לוטר שצריך רקדק מוורמייוא צבור שליה יצחקבר'
 לא וי"א תע" סי' בסדור עור יישר. אמר ורש"י בוורמייזא, בציבורו לומר ניהגובן

 הדבר מתקן היה ההגו! צבור שליה מאיר ר' אלא חמרה שבת שנקראת מקוםטציט
 כהונן צבור שליה אוטר מאיר רבי הני' נ' סי' ובפרדס 82( )צד ק"ג סי' במח"ו וכ"הכן,
 כך. הרבר מתקן היה זצ"ל נאטן ציר מאיר ור' ע"ו סי' סוף ונשבה"ל מתקן.היה

 היתה מאמרם עם"י הכוונה ולדעתי "ההנון". במקום "כלנקיי נכון לא שםובפרדס
 התיבה לפני היורר הנון שאית ציבור שליח זה ח'(, י"ס )ירמיה וט' נחלתילי

 נרש"י הובא ודוא "ההב", צבור שליה מאיר ר' על הביא לכן ע"נ(, ט'ז)תענית
 העבודה עמודי ועיי! אלא, ד"ה ע"א י"א ר"ה וכתום' י"ס, ע"ג תהלים ס', ו'הושע
 ו(. 162()צד

 הסליחות את וסופר מונה וכו' 248 בע' ושם וט' 146 ע' פאעזיע סינאגאגאלען דערגעשינסע ליטעראטור- בס' צונץ האריך וסיומיו טהרותיו וע"ר 61. ע' געשיכטע צור ]צוייץ,1(
 בפיררם 66. ע' *186 ובסעראפעום 1700 עי .CB הגדולה גרשיסתו רמש"ש מש"כ וע'שחבר,
 כשהיה צבור שייח מאיר מרי ששמע קרא מריי ושמעתי : כתוב 1206 אוקספורר כ"יהמחזור
 29. ע' א' שנה והחוקר 261 ע' 1844 אריענטס דעס בליטעראטורנלאטט עי'מתפלל.

-  
 בשו"ת מונא צ' אות מגילה מה' פ"ב הגמיי"מ עי' בעולם, ונתקבלו נתפשטו רמש"צמנהגי
S~tlno"ש"צ. דרים כמנהגי איתא וכן : הביא ושני וחמישי שני בסדר סהרי"ל ונמנהג' נ"1, ס 
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 שלפניו. נערך עהן צבור. שלנץ מאירה"מ
 אטר שכך העיד שמואל כ-' מאיר ור' תקצה( )מי' שמואל. ב,ר מאירה*ר

 והוא כ"ז, סי' כ"י ח"ב הלקט בשבלי וכא רל.ח, סי' בטרדם וכ"ה הלוי, יצחק ר'לו
 ור"ת~(. הרשב"ם של אביהם רשיי,חתן

 מהולל מלך שמברך גאון מטר 'תמענו כך נ,ה( )סי' נאון. משהרב
 לננו, שהוא כסו גאון, מטה טרם שטענו כך לתקן שיש ד' בהערה כתבתיבתושבחות,

 תפל. ערך בערוך הובאו נאון משה ר' ודבר. ע"ב, כיד דף רע,נ ממדוי ונובעבטחנו
 קדשת אתה התפלל ולא שבתות בל.לי שטעה יחיד נאון משה רב אמר והכי ת"ס סי'עור
 הובא וכן ע"ב כ"ה דף רע"נ סדור מן ומבע 83( )צד ק"ה סי' בטח"ו וכשכו'

 סדור נאון סשה רב 11"ל הביא סנדולים שם ובעל ס"ו, סי' וכשנה.ל ג' סי'כפרדס
 רב ושמו תר"נ ד"א שנת וה.ה גאון צדק כהן רב ומסכו מהמיא בטתא לגאוניםה'

 כו'. יעקב בן כהןמשה

 וכש כוי בתשובותיו הנדול משולם רבינו פסק וכבר ק"כ( )סי' משולם.ה"ר
 מעמים הרבה ונזכר קלונימוס בר' משולם רבינו והוא 40(. )צר ע"נ סי'כמח"ו
 הנולה מאוי נרשום רבינו בשם הביא כ"ח סי' הלקט ובשבלי פייטן והי'בתום'
 טשולם ור' הרגלים לכל קרובות ופייט היה גדול שחכם זצ"ל קלונימום רבינווגם
 ע"ב ס.ט ב"מ רש"י וגם כו', כסור לצום קרוכה ופייט היה נדול שחכם ידעםכנו
 ליום ביוצר הוא מסריזים. מרות חכמי בפיוט משולם רבינו יסד וכן הביא טפריןר"ה
 אמיק2(. ד"ה פסח שלשני

 פי את שאל משה בר' משולם ר קע"ז( )סי' משה. בר משולםהיה
 ס.י במח"ו וכייני ויו"כ, בר"ה והש.אנו שאוטרים והשיבו ירושלים יושביאריות
 קם"ח סי' בפרדס נם ע"א( )קל"ה רם"ו סי' כשצה"ל הובא וכן 360( )צדשתא

 שליה מאיר רבי אבל : איתא 1' ד' ג' א' ביום חול של במנהג טירנא אייזיק לר'יבמנהגים
 2. הערה 146 ע' לט"ג צונץ עי' נוהגין. וכן וכו' ישראל קדוש שמו צבאות ה' גואלנו הוסיףצבור

 לפני בעוגת אומר קרוש פה שמעתי כך : ע"ג י"ג רף פררם בלקוטי נאמר שעליוואפשר
 שנץ והחי ונסלח, ככתוב ולא שרן יהון וכו' ועד שעבר כפורים מעם אומר היה ולאהתיבה
 היה לא ש"ץ מאיר שר' ושמעתי : איתא ומיבכען האמבורג שככ"' הביא 8 הערה שםבלט"ג
 פירש מנחם ורבינו יוה"כ. במוסף געבודה כה"ג של מוידוי וזהו עבדך, משה בתורת ככתובאומר
 עד אגדם לסליחה הפירוש בסוף ושם 400 סי' ז"ל קויפמאנן א"ר בכ"י כדא'תא מאיר, ר'פיוטי
 רבינו מסי ונכתב זצ"ל צי' שלי' מאיר ר, שיסד הסליחה פירוש חסלת : כתש תשלדכא
 249 ע' )לט"ג צונץ הח' ולפ"ר ע"א. רנ"א דף שם לקמן וכן זצ"ל, יהודה רבינו בןאלעזר
 השם שקידש יצחק ר' בנו מילת לביית דכא עד אנוש הנ"ל הסליחה ר"מ שיסד אפשר 81(סי'

 מארטיראלאגיום זאלפעלד 1, ;' יעללינעק לר"א ווירמייזא )קונטרס בווירמייזא תתנעבגזרת
 לרש"ב ב"ובלין היהודים ,לקורות כתב סעראצק אבד"ק ל;ווינשטיין יוסף ור' 19(. הערה 6ע'

 שם!ן. ונפטר לתבלין גא ש"צ שר"מ ממורה ע"פ 189( ע'ניסענבוים
 04הן. ע, .7,;( בספרו גראסס מש-נ ןע,,1(
 במארטירא- וזאלפעלד 696 ע' cr1 1906 164 סי' 111 ע' 1907 הרדש' במ"ע 1",,2ן
 מהרים בשו"ת ג"כ הונאו שיפגינו כנידון הגדול ר"מ ודברי 2 והערה 26 סי' 484 ע'לאגיום
 וק"ו. ע"ה בסי' רש"י בסדור כתשה פסק וכבר תקיט, כי' 66 ;' בריין רפוסב"ב
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 ונהחיקר 58( )צד ח:ם.ם קבוצת ע.ין האלה האריות הם ומ. ר"ה, סוף בטרדכיוכן

 217(ן(. )צד ראשונהשנה

 מתיבתא ריש נחשון רב אמר והני י-נ( )ם.' טתיבתא. ריש נחשוןרב
כייעות

 שכורעיי
 כ"ח סי הטנה'ג וגם 4 צר רע"נ סדור מן לקוה כוי ]בקדיש[

 מסר את ונם הכלבו דברי הביא והב.י נחשון. רב דברי הביאו נ"1 סי'וטאו"ח

 נחשק". רב אמר "והכי הטלות חסרים ושם ע"כן י' דף בפרדס ]הואהסרדס

 ולא זצ"ל נאק נטרונאי רב קטי דשא.לו חרא ב'( )סי' נאדן. נס1רונאירב
 בשם הסימן כל הביא א' ס.' והמנהיג חסר2( ולפנ.נו רע"ג בסדור הי' זה כלשררה.
 נטרוגא. רב מקמיה שאילו נ"נ מי' ה'. סי' ובסררם ל"ט ס" במחר הונא וכן עמיםרב

 דף רע"ג סדור מן לקוח צבור. שליח ש.עשה מהו וקנו נתטלא לא אם בעניןנאון
 האיבתי. ושם א' בהערה בסדור ועיין פייד סי' ליק דנאונים בתשובת הוא וכן ע"אי"א
 ועיין שם רע-ג בסדור נ"כ הוא ועבד, תשעה מצטרפין אם ששאלתם ותו נ"ד מהעוד

 אריח הטור נם הב.א וכן 23( )צד ל"מ סי' במחייו ג"כ והובא קכ"ד ס.' ננווהחמדה

 הנכנס זצ"ל נאק נטרונאי ררב מקמיה שאלו ותו נ"ה מי' עוד נטרונאי. רב בשם כ'בס"
 וכיה ע"ב ניד דף רע"נ מסדור לקוח ג"כ הוא כו', שמתפללין צבור ומצא הכנסתלבית
 ו' סי' פ"ה ברכות וברא"ש בב-י וע"ש נ"ב סי' שם בפור והובא ניין סי' נגוזהבהמדה

 רב אמר והכי שאד סי' עוד מ'. ס" שם במח"ו גם והובא עמרם, רב בשם זההמא
 חוזר, אינו כולה את לגמור כדי פסק אם וכק"ש ובטג.לה נהלל מתיבתא רישנטרונאי

 שבה-ל ועיין 208( )צד רמ-נ סי' במח"ו וכ"ה ע-א ל"ו דף רע"ג סדור טן 1pg"הוא
 שהל ת"נ ישיבה ראש הילאי בר' גאון נטרונאי רב אמר וכן תייג סי' עוד קצית.סי'

 דף הבדלה ה' ניאות ברי-ץ ועחן 228( )צד רשו מ' כמח"ו וכזה כו', במו"שלהיות
 בלילי נטרונאי רב מקמי ושאילו תע"ה ס" עוד נטרונאי. רב בשם שהביא מהי"ח

 אומרים או החול ימות כשאר לעולם ה' ברוך אומרים שבק"ש אחרונות בברכותשבתות
 והכי שכבבל, רבית ובבית שלנו מש.בה מנהג וכן והביא כו' הם להו ושדרושמרו,
 כ"ה יף רע"נ מסדור לקוח מנהג. אין רבינו ובבית בישיבה כף נאון שלום רב מראמר
 סי' הלקט ובשבלי שינויים בקצת נ' ס" ובפררט 81( )צד ק"כ ס" כמהדיהובא
 הגאונים בתשובת ועיין רם-ז וסי' רל-ו סי' או"ח בטור ומובא הפררם כלשק הואסיח

 והכי בדברו אבות מנן בענין ת-פ סי' שם עוד האי. לרבינו פי סי' תשובהשערי
 נ' סי' בפרדם נם והובא ע"ב כ"ה דף רע"נ טרור מן לקוח גאון. גטרונאי רבאמר

 בעני, מתיבתא ריש נאק נטרונאי רב אמר והכי תפ"א סי' שם עוד 83. צדובטח"ו
 סי' ליק הכאזנים בתשובות והובא ע"ב כיה רע"ג מסדור לקוה הכנסת, נניחקידוש
 פסחים וחוסי כ' סי' ח"ב ורוע ואור קי"ד סי' תשובה שערי הגאונים תערבת ועיי,נ"ב
 וכן שם ובבייי רסייט סי' או"ח טור ועיין נטרונאי רב דברי שהביאו ע"ש ע"בק'

 המה שהמשיגים נראה ומשם 6(2667 סי' אוקספורד מכ"י עוד ידע לא ]שזח"ה1(
 שח"ה שלח 'מ שר תמצא עוד )9(. הגרבוני הכהן ואביתר . . . י חרינה ראש כהןאליהו

 צ'ן. הערה xx ;' הגאזנים מעשה לס' במבוא 1;,' ע"ב. ע"ה רף בראג"ן הקרש לעירממגנצא

 ם באוצה זולצבערגער ובכ"י 1096 סי' אוקספורד בכ"י נמצא אמנם ליתא, ]בגדפם1(
 2ן. ע' לסר:ר'ג ותקונים בהוספות מארכם מהר"א הח' שהגש כמו גנויארק לרגנים גהמ"רשל
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 לבצוע צריכין מ ניו' גאון נטרונאי רב טקסי ושאלו תצ.ב סי' 3". צד נמח"והונא
 וחמדה ורכ"ב קם"ו ס" תשובה בשער. והובא ע"ב כ"ו דף במרע"ג הוא ככרות, ב'על
 עם כהן גאון, נטרונאי רב מקמי ושאילו תצ"ט ס" שם עור צ"א. ס" ובמידם נ.ו סי'גנוזה
 סרור מן לקוח כו', הכי ושדר תהילה, נתורה לקרות קודם טהן אנה ת"ח וישראלהארץ
 הוא גאון, נמרונאי רב אמר והכי ת"ק סי' 93(. )צר קכ"ג סי' נמה"ו והונא כ"ט רףרע"נ
 ועיין 91 צר קכ"ר סי' נמחיו והובא קצת לשון בשינוי ע"א כ"ט דף רע"גמסדור
 כמח"ו הובא כו', נאון נפרונאי רב אמר וכך תק"כ סי' שם עור קמ,נ. ס" או"חטור
 תקניה סי' עור ע"א. כ"פ דף רע"ג מסדור ותנע שלם, מאמר נשמט ובטרור 98צר
 ישינות בשתי עושין כך האש טאורי כנורא במו"ש גאון נטרונאי רב אטרוהכי

 קי-א סי' בפרדם וכ"ה ע"ב ל"א רע,ג מסדור לקוח כו'. ידיהם בכסותשמסתכלין
 תשובה ועייןשערי משטו רע"ג אמר שכן פיו דף הבדלה ה' ניאות וברייץ 1 17 צדובטה"ו
 18. צד הנ"ל לתשובות שלי בהערות rt1P1 מ"ת סי' ליק הגאונים ובתשובות ק"ג ק"בסי'
 סברכין בחול להיות שחל אע"ם יוה"כ נאון נטרונאי רב שרר והכי תק"ל סי'עור
 119. צד וכמח"ו קי"נ סי' בפרדם והובא ע"א ליב רע"נ מסרור נובע כו', האורעל

 בריה ניסים רמר משמיה אסרו ודכי צ'( )סי' שטואל. דרנ בריה נימיםמר
 והעירותי כו'. משלו שאכלנו אלהינו נברך למיברך צריך בעשרה הוו דכי שמואלררב
 בריה ניסי רב דמר משמיה אמרינן הכי הגי' ושם צ"ג סי' בפרדם הובא כן נ': בהערהשם
 בטעות מע"א( )1' המרדם ובלקוטי ניסי רב הני' הסדרים בס' וכן שמואלדרב

 שזה 105( )צר האורה לסי במבוא והעירותי שמואל, ררב בריה יוסי דמרמשסיה
 וכן התום' שכתבו ומה שמו, הזכרת בלי נברך דייה ע"ב סייט ברכות בתומיהובא
 סי' במח"ו וראיתי שלפנינון(, רע"נ בסדור מזה זכר אין עמרם, רב בסררמפורש
 ספק אין שמואל, דרב בריה ביבי ררב משמיה אמרו והכי שהביא 82( )צדסי'א
 ניסי. ררבשצ"ל

 שלש לומר אצלינו טנהג שאין נתן רבינו אמר והכי תקמ"ה( )סי' נתן.הית
 וכן ע"ב, ליה דף רע"ג סדור מן לקוח בציפור. או לנרו בתפילתו סדותעשרה
 סי' ובשכה"ל 232( לצד א רע' ס" בטח"1 וטה תקס"ה סי' או"ח בטור בשמוהובא
 שש ובהערות 20 סי' נ' אות הנדולים שם ועיין גאון, נתן ר' ויכנהו זה הביאכ"א
 נ"ה2(. סי' הספרבסוף

 )כ"י ב' בכ"י כי הבאתי י' בהערה שם קם"ג( )סי' יחיאל. ביר נתןה"ר
 בסקוסו מנהג היה שכך שם והובא ר-ת בשם הוססה הסימן בסוף נמצאהרשר"ל(

 א' ערב בערך הוא ע"כ. ערב בערך שכתב כסו הערוך שסדר יחיאל ב"ר נתן רישל
 ר"ה ה' רגמרדכי וכן רס"מ סי' סעו ר"ה ה' ח"נ האו"ז הערוך דברי הביא וכן שע'
 ,"ל. קאהוט ד"ר בהערות השלם בערוך ועיין תש"ךס.'

 ובפרדם יהודה. נר שלמה לר' בתשובותיו השיב סגןלויה תקצ"ד( )סי' לויה.סגן
 הלוי[ יצחק ר' שהוא לויה סק 1ר"ל הלוי יצחק רבינו לויה r)D איתא רל"חסי'

 8[. ע' שם לסרע"ג ותקונים בהוספות ע' הנ"ל, כ"י כב' ]בניבא1(
 ה.[. אות xs ע' תרס"ט, קראקא סחפים, לס' גמגוא שכתנתי טה יראה2(
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 טהנ שהוא בחלב בשר על בערכו[ ]עיין יהורה בר' שלום לרב לתשובתוהשיב
 לויה סגן הנקרא הלוי יצחק רבינו הביא כ"פ בסיי הרש"ל ונם במשהו.ואומר

מגרמייזא.
 נסדור הוא עמרם, רב נסרר טצאתי לדבר וסכך ד'( )סי' גאון. עמרםרב

 ע"א ט" רע"ג נסדור ד"א טצאתי, עמרם רב ובסדר ר"ח סי' 14. צררע"נ

 ונסדר תפזו ש' עור ה'. הערה שם בסרור ועיין 374( )צר שמ"ג סי' בטח"ווכיה
 תל"ג ש' נ'. הערה בסדור עיין 229( לצד רמ"ח סי' כמח"ו וכ"ה מצאתי, עמרםרב

 נסננון נסרע"ג ולפנינו 108(, )צר קל"ח סי' במח"ו וכ"ה עמרם, רב בסררטפורש
 עיי! ע"א כ"ו נסרעינ הוא rlwJ' עמרם רב אמר והכי תפ"ו סי' ד'. הערה עייןאחר,
 על טנרילק אין מתיבתא ריש עמרם רב אמר דהכי תקכ"ו סי' עור ה'. הערהשם
 צד וכמח"ו קי"ב סי' בפרדס והובא ע"א ל"נ רעזנ טסרור לקוח עיקר, כלהפת
 ועיין עטרם, רנ סידר וכן הביא חבילה נתפרדה ד"ה ע"ב נ"פ בגיפין ורשני118.
 שמו. הזכרת בלי רע"נ מסרור ולקוחים בסדור המובאים המאמרים הבאתי שם ו'בסי'

 טתיבתא ריש אביי בר פלטוי רב שדר הרר ע"ו( )סי' נאון. פלמוירב
 חסר ב' )ובמי המדרים בם' גם וכ"ה כו', שהכל לברוכי צריך לא דלישתיטיקמי

 ברכות בטרדכי ועיין שדרי( הכי כתוב 29( )צר נ"ר סי' ובטח"ו טהסדור(.ההתחלה
 ובסח"1 ישיבה, ראש אביי בר מלטוי רב אמר והכי רי"ח סי' עוד קנ"א. מ'פ"ו
 אסר וכן B"DW סי' עוד גאון. פלפוי רב אמר והכי הובא 487( )צד שעזוסי'
 ונמח"1 ע"ב( )י"פ הפררם ובלקוטי י"ס סי' נסרדם וכנה הישיבה ראש פלטוירב
 קנ"נ ]אלף[ בשנת ובתריה הביא נאק שרירא רב ובאגרת 887(, )צר ש"נסי'

 י"ו אביי רב מר נר פלטוי רב מר מלך ליצירה[ תר"ב ד"א והוא לשפרות]היינו
 ליצירהו, תרל"כ ד"א ]הוא קפ'ג אלף בשנת ומלך בנו היה נאון צמח רנ וסרשנה,
 186. צר ריטום ועיין ר להראב' הקבלה בם' הואוב!

 יעקב נאון ישיבת ראש צטח רב טקמיה ושאילו ס"א( )סי' גאון. צמחרב
 מן לקוה כו'. קורא אינו אם דסיררא קידושא שיאסר טהו פומבריתא היאבישינה
 אויה בסיר נאק צטח רב נשם והובא 25 צר במח-ו והובא ע"נ י'ד דף רע"גסרור
 רק בפרדס לפנים נמצא לא אכל הפרדס, בספר כתונ כן השי שם וכתב קל"בסי'

 יעקר נאק ישיבה ראש צטח יצחק רב טקסי שם ובפעות ע"א( )פ' הסרדסבלקותי
 גאון, פלטוי רב של בנו היה והוא למחוק. יש ,יצחק" וסלת צמח רב טקסיוצ"ל
 תרלינ. ד"א שנת ונפפר שלפניו, בערךעיין

 עינינו טאור אדונינו הפעם אמר וכן ר"כ( )סי' מתיבתא. ריש צדוקרב
 הונא ושם ע"ב ט"נ רע"ג סדור ro לקוח לעד, זנרוע מת'בתא ר"ת צדוק רבסר

 נ"כ הונא שע"ח סי' בסוף וכמח"ו זלה"ה נאון צדוק רב טר עינינו מאוראדונינו
 פאור צדוק רב מר אדונית הובא ע"א( )נ"ב ק"ל סי' ובשבה"ל מתיבתאריש
 זצ"ל.עינינו

 שאב אשר מזה הסקור ממנו ונעלם : ז"ל רש"ב כתב א' הערה ע"ז סי' ]נסרור1(
 תמצא 7 ע' לסרע'.ג ותקונים ונהוספות ליתא שגנרפס אלא ססרע"ג נובע ג"ז אמנםרש"י.
 הטיסן[.בל
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 וזה רומי. אי'ט קלי:'מים ר' מפ. .טצ,יא( )סי' רומי. איש קלונימוםה"ר

 'צי.:ות לו אי; א'טר המאת-, כאמצע ע-א( כ-ז )דף קל"נ בסי' כפררםדיכא
 מה כ' הע"ה שם בסדור ועיין 100.ן, )צד צ-ח סי' במחיו הובא ורן 'סם.כלל

 מכתב אלי בא עהה גם ע"ב כ.ד ביצה נרש". המובא והוא מיטבה'יל.'טהבאת.
 קלונימוס ר' ויטפו רומא מן בי'2יבה ויושב זקן גדול אדם ~'Cg 'סבאמגרמיייט

 אמר קרא יוסף ר' הב"א קט.ז ס.' לר"ת חייטי ובם' כן. והורה ה'1"ם בכלובקי
 ובעל כו' והגרלה בקידוש מותר שהנזיר רומי א.ש קלונ.מוס רב.נו מס.ששסע
 בבואו שנתי רבנא בן רומי איש הזקן קלונ.טום ורבנא הביא רע"ה סי' ח"באו"ז

 והוצ.א זה דבר ממנו שאלו זצ"ל יקר בר יעקב רבינו סטירת לאחר נרמיישאלמדינת
 בו וכתב רומי נמחא זו שאילא נשאל' שכבר ככתב והראה קודש עדותחותם
 ערוך הנקיא מסר שחיבר נאון נתן רב טרנא רבנא מן היצחקי שלמה מרשאל
 נשאלה שכבר הם נם והשיבו אחיו אברהם מר וטן אחיו דניאל מרומן
 ריש 1נאוון יעקב מר בשם והשיב גאון יחיאל מר אביהם של מדרשובבית

 בסבוא אדמיו והארכתי 50, צד להרש"ה במבוא ועיין כו'. רומי דטתאטתיבתא
 י(. בפררם פעמ.ם שבה מובא כי 108 צר האורהלם'

 המעשר וחיוב הפרשה חידוש ומהטת ש"ו( )סי' הקליר(. אלעזר הר'קליר
 קיבוסן עליה ושוררו עשירייה אמצה ]איום[ היא מיוחדת קרובה בפיוטין להיימרו

 המרשה בסילוק המיוסד ורמז ואגדות הלכות פי על בתורה המצויינין ועשיריותעשרונים
 וכך עצרת, בשמיני ואחת אנכי, ראה של אחת בשנה, פעמים שתי 1נקראת[:ו

 של ובדורו מעמים, עשר משנני וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפההתחיל
 הריט"ל החוקר : הבאתי ו' בהערה לפיוט. יסודו שער בירו ואחז המשורר עמדקלירי
 לש.ע, קרונה הביא 31 ס.' )!5 צד ליטעראטורנעשיכטע בספרו ז"לצונץ

 השמים מן השקיפה טתחיל והסילוק עשיריה, אמצה איום מתחלת היתהכנראה.
 המשורר עמד קלירי של ובדורו הביא, בהערה ושם , כו' פעמים עשר משנניוברך
 כן וכסו בפארמא, 159 קובץ בכ"י נמצא כן לפייט, ימורותיו שערי בירוואחז
 שהביא 8~5 קובץ והכ"י עכ"ל. רש"י סדור הוא והמקור בפארמא ג.כ 858בקונץ
 הספר. לפנים נתתי אשר מהסדוי הב"יהוא

 נזכר אשי הטקוטות א' אות לעיל הנאתי )רש"י(. יצחק בייר שלמהרי
 בשמו. חתם אשר המאמרים נם בסדור,שסו

 זמן אומרים אם נשאלתי החתים אני ש"ב( )סי' שמשון. בייר שלמהה"ר
 בר שלמה חתום ובסוף כו' חג של ]הראשוניסן טובים ימים בשני לולבבנטילת
 המעתיק טעות והוא יצחק, בר שלמה חתום 484( )צר שע"ר מ" ובמח"ושמשון
 יקר בר יעקב ר' מקן ממור. מקובלני כך המאמר באמצע הובא אשר ראה כייען
 יעקב ר' אבל יצחק בר שלמה בסוסו הציג לכן ז"ל רש"י של רבו היה הוא כיויען
 שש"ז סי' ולולב מוכה ה' האו"! וגם שמשון בר שלמה ר' של רבו ג"כ היה יקרבי

 ב סי' סיד סוכה הרא"ש וכן שמשון ב"ר שלמה ר' כשם האלה הדבריםהביא
 דאבודרהם וגם שס"ו סי' הלקט בשכלי וכש שמשון בר שלמה ר' בשםהביאם

 ק.אן. הערה XXI ע' הגאונים מעשה לס' גמנ~א שכתנתי מה 1;,'ו(
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XXIXמבוא

 שסעת. וכן הובא ק"ץ סי' לולב ה' כפררם וראיתי שמשון. בר שלטה ר'הביא
 זה לרבר רבוכים לו. יצחק ר' ואפילו רבותינו שכל נ"ע שמשון בר שלטהטרבינו
 וחתום אחת תשובה הונא תיימ סי' עוד בלבד. ראשון אם כי ]זטןן לברךשלא
 שאלו תקצ"ד ס4' עוד 303(. )צד ק"ו סי' נטח"ו וכ"ה שטשק בר שלמהבסוף
 וכ"ה כו', בששים שיעורו ואמר בחלב נשר על שמשון בר שלטה רי הרבאת

 שמשון( בר' שלמה ר' )הייה והא אליקים ר' בן היה שמשון ור' רל"ח. סי'בפררם
 ידידי בשם הבאתי ריייא הערה בהקדטתי שבה"ל ועיין ששון, עצטוחותם
 הונא באו"ו גם כי תרף-פ משנת מוב אוצר אל כהקרמתו שהעיר נערלינערטהר"א
 בלוח הביא והרשר"ל שמשון ב"ר שלטה ר' והוא ששק רבנא או ששוןהמורה
 שני : איתא לסוף קרוב כ"י מהר"מ( )מנהגי בתשב"ץ כי 117 צדהנאפים
 ששק עצמו חותם היה ואוחי שמשון בר שלטה ורביע רש'יי אחד נדור היורבנים
 הוא שמשון בר שלמה ר' 692( )צד החיים אור בעל הביא וכאשר אביו, שםעל
 בר שלמה ור' ורשייי, רומי איש קלונימום רבינו בוטן גווירטייזא והיה אליקיםבן

 בראני"ה כנראה יקר, בר יעקב רביב מן רש"י, של רבותץ שר טן קבלשמשון
 הסובאת מתשונתו כנראה הלוי, יצחק רבינו ומן תרפ'יה, סי' חולין במרדכיהמובא
 על חלקו רומי איש קלוניטום רבינו עם שטשון בר שלמה ורבינו צ"ד, סי'בטהרי"ק
 וכמובא שם בראביייה כנראה הלוי, יצחק ר' הוא סשה, ב"ר יצחק רבינופסק

 צונץ הרים"ל ההוקר שכתב מה ועיין שי"ב. סי' ברוקח ומובא לי סי'בטהרי"ק
 !(. 813 צד ל"גבספרו

 נמצאת בתטוז ייז ה' סוף הרשד"ל( )נ"י ב' בנ"י יעקב. ברי שלמההייר
 הוא ,צ"ל, יעקב ר' הרב בן שלטה וחתום י"ב ס.' במבוא לקטן שהבאתיהוספה
 ירושלמי ומועד זרעים סדר שבו ובספר וז"ל הביא פ: סי' הלקת ובשבלי ריית,בן

 כתב שהוא וכטדוסה שכתבתיהו, כמו יוסי א"ר בתחילתו כתוב תם רביב שלשהי'
 ידו בכתב רבינו כתב הדבר סיום ואחר זצ"ל, תם רביע בן שלמה ר' ההבריד

 וריב"ם, ור"ת רשב"ם אחות בן התוספות, בעל הזקן יצהק ר' והוא זלה"ה,שמואל ב- יצחק חתום ובסוף 51( )צד פ"ב ס" כמח"ו כן גם הובא וכן כו' ליהניכר
 ויפרי. טחזור בעל שטחה רב-נו של נכדו היה וכן שע"ד, סי' ו' אות שה-געיין

 לר' בתשובותיו השיב לויה סגן תקצ"ד( )ם., השודה בער שלמההקש
 הסדרים ובספר ב' בכ"י וכ"ה במשהו, נוהג שהוא בחלב בשר על יהודה בר'שלמה
 שלום לרב לתשובתו השיב הלוי יצחק רבינו לויה סגן הובא רלייח סי'ובפרדם
 הלקפ לשבלי וכהקדמה יהודה[, בר' שלטה לר' לפנית שהוא ]במקום יהודהבר'
 והביא יהודה ב-ר שלום ה"ר הובא כ"ז סי' כיי משבח"ל בה"ב כי הכאתי פ'()דף
 יהודה. בר שלום לר' בתשובותיו השיב לוי יצחק ר'שם

 שלפניו. בערך עיין יהודה. בהר שלוםהיר

1
 91( )צד קכ'יא סי' נמה"ו והובא ע"א כ"ח דף רע"ג מסרור לקוח ס"ת(לפני לעסתי וכענין נאון שלום רב אמר והכי תצ-ה( " נדוד שלים טררנ4

 קיי[. תערה xxn ע' מעה"ג 5ס' ]ושמבא!(
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xxxשבוא
 ~שר[ רב אמר והכי ש"ח סי' ל'. אות שבת ה' ובטנהיג קט"ו סי' או"חובפור
 ההלל את נהן עמר שהיחיד יום ואחד עשרים כאילו ביחיד המתמלל גאוןשלום
 בשתי טנהג וכן אתייו ולחתום כולו את ולעקת ההלל את לנמור לברךחייב

 רצת מיי ובמח'יו קצ"ח סי' בפררם והובא ל-ו דף רעייג סרור טן לקוחישיבתה,
 ונלילי שבתות בלילי נאון שלוס רב סר אטר והכי תע.ה סי' שם עוד 202(.)צד
 טנהג אין רבינו ובבית בישיבה לעד, ישראל עטו שוטר אוטר בטעריב פוביםימים
 ג' סי' נסרדס וכ"ה שלום. סוכת פורם חותמין ישראלן עטו שוטר ]תחתאלא
 81. צר כמח"ו וכייה נאון( שלום רנ מר )ציל גאון רב טר אטר והכי עזב( חי)דף
 91 צד בטח"ו הובא וכן כו', תורה ספר נאק שלום רנ אמר והכי תעזה סי' שםעוד
 מתיבתא ריש שלום שר רב תק,ד סי. שם עור ע"א. כ"ח רע-ג סדור ס!וטבע
 ויום פוביס וישם בשבתות שחרית של בתפלה לוטר הכי: שדר טחסיארבתא
 אלא כולה ובבבל בישיבה טנהג ואין אומרים שסע באהבה פעמיםהכמורים
 וכ"ה י"א דף רע"ג טסרור לקוח והיא כו', בנעילה אף ובי"כ נלבד מוסףבתפלת
 ונכי תקשו ס" ע"ד(. ה' )דף ד' סי' פרדם ועיין 99( )צר קכ'ח סי'בטח"ו
 אלא עוד ולא תורה, כתלמור להתעסק סותר בטנתה נשנת נאק שלום שר רכאטר

 תורה וקנין אנות שונין נשבת הטנחה תפלת שאחר שבכבל רבינו בניתשמנהג
 ובלקופ. ע"א( ט' )רף ד' סי' בפרדס נם והובא ע"א לי דף רע"ג סדור מן לקוחנו'.

 טנחות בתום' והובא ע"ש קכ"ו סי' ובשבה"ל 111 צד ובטח"1 ע"א( )י'הפרדס
 תשובה שערי הגאונים בשו"ת ועיין תר"כ סי' לריח הישר ובם' סבאן ד.ה ע"אל'
 שדר והכי תקכ'ב סי' בסדור עוד הספר. בראש שם הרדייל ובהערות ר"כסי'
 רע"נ סרור מן לקוה כו', בלבד במוגש אלא נועם ויהי אומרים אין גאון, שלוםרב
 פי רף ד' סי' בפרדם והובא טכאן ד"ה ע"א ל' מגחות בתוס' ומוזכר ע"א ל"ארף

 ס" במחזו והונא ע"א( )י"א הפררם בלקופי וכיה שרר( )צ"ל סרר והכימע"ב,
 115(. )צדקמ"ז

 נדולי שני בטגנצא שנחלקו ושסעתי שכ"א( )סי' דוד. בר שמואלשיר
 ציוה יצחק ר' הלוי, דור בר' שמואל ור' רשיי[ של ]רבו יהורה בר' יצחק ר'הדור

 ר"ח בשל שמפפירק לו שאמר אביו מפי העיר שמואל ור' ושמחי ברנילהפפיר
 203 צד רל"פ ס.' ובמח"1 קצ"ה וסי' כ"א סי' בפרדס הובא ונן עדותו. אתוקיימו
 סעופה נשם זה כל הניא סעיא( ע"ד )דף ק'צ ס" השלם הלקת שבליוכעל

 ה"ר נשם כתוב מצאתי כך הביאו ע.ב ע"ז סנהדרין רש"י שנם וראיתיהגאונים.
 נר שטואל ר' אבל 146( )צר קי"ג סי' בהאורה הובא וכ, ז"ל. דוד ברשמואל
 ה"ר הנאון הביא וסיידע"ח ל"ר בסי' הלקפ שבלי ובעל בהנאה. אוסרו ]הלוי[דוד

 סי' השבה"ל ני הביא 93 ס" ש' אות הגדולים שם בעל והרב דוד ברשמואל
 ובמחזור במירבי. וצבא כי הביא 48( )צד שדייל בנחלת הרשד"ל ונם הביאו,רעזח
 רכ הגאון שם והובא תוספות( )ר"ל ת' ורשום הוססה נמצא 93( )צד קכ"נ סי'ויפרי
 כהן בטקום שלא אפילו בתורה לקרות לוים שסותרים הורה הלוי דוד ברשמואל
 המררכי שהביא המאמר והוא ישראל, נמו באחרונה בין בראשונה בין עניניםבכל

 שם[. קי"ז ובהערה xxin ע' הגאעים טעשה לס' בסמא ]עי,1(
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XXXIסבוא

 בלקוטים האורה( בשם )לא בפרדם הובא וכן ל"ד, סי' השלם נשבה"ל זה הובאוכן
 עייג. ג"חרף

 להרשב"ם. כוק ואולי שטואל" "יבינו בסיף סיים שצ"ח( )ס.' שמואל.רבינו
 עיין שמואל. רכינו פסק ,ה וגס הובא ואח"כ שמואל רבינו ג"כ סיים שצ"ט סי'תוך

 וכן ח'( אות 198 )ע' ת' ס" עוד אפשר. לא ד"ה שם ונתוס' ע"ב ב"הפסחים
 שמותר. rt1Iw כולן במינו ושלא בזמנו שלא ע"ז במס' בתום' שטואל רנינוהוכיח
 ברותחין שנותנין הכלי ממליטת שטואל רבינו מסי' כ"ז( אות 198 )ע' שםעור

 לתוך שנותן כלי מפילט שטואל רבי טמי' כך איתא, ב' ובכ"י האיסור.מפליטת
 שם שמואל רבי הבאתי 81 צד האורה לס' ובמנוא האיסור. נם מפליםהרותחין
 בדין פסח ה'בסדר

 מורסיי
 הסדרים בס' והנאתי ממליט שמואל רבי ממי בפסח

 היה טעות אבל מפלי,א. צ"ל ספק בלי וכתבתי מפלטת שמואל רבינו טמורשהונא
 וכן הכלי, מפליטת שמואל רבינו מפרש הכוונה ובאסת לפני א' כ"י הי' לא אז כיבירי
 כי אוחי הטעה ואנטר נטם. במבוא לזה מקום אין לכן האיסור טמליטת נטםהוא
 ואני כ"ח( )אות שם עור בקוים"(. לטעלה טנוקד מפלים וכמואל רבי המלות על ב'בכ"י

 ונמצא דורבלו בן יצחק ר' מן בסדור הוספות הם זה כל שמואל. רבינו משוםשסעתי
 דורבלו. בן יצחק ר' בערך לעיל עיין יצחק, אנישם

 במדור. המובאים המפרים שמותה(
 לא תילים בספר דוד שאמר )הודיות[ כל נאגדה מצינו שכן י"א( )סי'אנדה.

 ליום האמורים א'( כ"ג )ש"ב האחרונים רוד דברי ואלה שנ' נחמתא ליום אלאאמרן
 ס.' עור ע"ב. ו' הסררם בלקוטי וכ"ה ע"ב( )י' ה' סי' בפרדם הובא וכןאחרון.
 אות א' מזמור תהילים במדרש הוא פרעה, על ולימד הכתוב בא באגרה ומצינושס"ה

 טדרש וסיים זה הניא כ"ט ל' ישעיה רש"י וכן רם"ז בהערה שהעירותי מה וע"שכ'
 סי' וכמח"ו ע"ד( )כ"ו קל"ב ש' בפרדס נם הנ"ל האגדה הונאה כי וראיתיתהלים
 אלא שירה אומרים אין מה מפני באגרה ומצינו שם"ו סי' שם עוד 284(. )צרס"ט
 של שיר באגדה ואמרינן תכ"ט סי' עוד ע"א. ל"ה ברכות בגמרא הוא כו', הייןעל

 בטדרש והוא ע"א י"א רע"נ טסדור לקוח לרקיע, שעלה בשעה אוטר סשה הי'פגעים
 נשא ותנחומא ג' אות פית במ"ר בטדרש גם ונשנה א' אות סוף צ"א מוטורתהלים
 בזמן בה' צדיקים רננו באגדה שמצינו תקי"ד סי' עוד ט'. הערה בסדור ועיין כ"זאות

 וראה יצחק כשנעקר מצינו שכן שירה אומרים הם סיר הקכייה את רואיםשהצדיקים
 בלקוטי ע"ב(, ט' )דף ד' סי' בפרדם הובא וכן שירה. אמר מיד פתוחין השמיםאת

 ולא 26 ע' מחכים ובם' קכ"ו סי' הלקט ובשבלי 109 ע' כמח"ו ע"ג(, )ייהפררם
 אחר. נסגטן הוא ל"ג מזמור תהלים ובמדרש האנדה,מצאתי

 צגיו שיהיו בשעה רצון יהי יראה ה' כדאמרינן ל"א( )סי' רבה.בראשית
 ותתמלא עקירה אותה להם נזכר תהא רעים ומעשים עבירות לירי באין יצחקשל

 בסדור וחסר עפשטיין הר"א של כ"י ע"פ זה הבאתי 81 צד האורה לס' במטא*(
 עיני לנגד עוד היה לא מפארמא א' כ"י כי הרשד"ל( )של ב' גכ"י היתה כוונתישלפנית,
 שלפנינו. פארמא מכ"' העתקה היא עפשטיין שלוהכ"י
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 רבה בבראשית לדברי סייג ומצאתי תל"א סי' ו'. נצת פנ"ו בבייר הוא רחמים,עליהם
 באיזה ו' אות פמ"ה בבייר הוא נצב, אלא כאן כתיב אין עומד כוי נצב אלהים אליו, ויראנם'

 והמאמר 180( )צד קל"ח סי' וכמח"ו ע"א( ח' )דף ב' סי' בפרדס גם והובאשנויים
 שם, עור שלי. בהערות וע"ש ע"א( )מ"פ החורש פסקא רר"כ בססיקתא גם נשנההזה
 המעלות שיר ט"ו אומר רינ"ל אומר היה ומה חורב, אכלני ביום הייתי שם מצינוועוד

 והוא שנה, עשרים זה הכתוב שם והובא י"א סי' פע"ר בב"ר הוא תהלים,שבספר
 ובמח"ו בפרדס הובא זה וגם מעיני, שנתי ותרד על ודורש ביום הייתי שלאחרקרא
 סי' עוד ט'. הערה שם ובסרור שלי ובהערות קכ"ד מזמור תהלים נמדרש ועייןשם,
 אם הזה הנוד כו' נפלאות ועושה אתה גדול כי כת.ב רבא מבראשית וזהו הובאתנ"ח
 ובאיסור ס"ד סי' ח"ב בהאורה נ"ב והובא ג' אות פ"א בב"ר הוא כו', נקב בויש

 כי זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי וכתב ג' סי' הלקט ובשבלי ג"פ סי' י כ'והיתר
 נעל והרב ובאו"ה ובהאורה שלפנינו בסדור רק בפררם ליהא וזה וכו', אתהגדול
 את הביאו מפליא ד"ה ע"ב ס' ברכות התוס' חנמי וגם להסדור, כוון הלקטשבלי
 בכא!. שהובא מה כעין שממרש שם בגמרא בפירש"י ועיין שינויים כקצתהטדרש
 אמר כך לא אתמהא מלאכתו מכל שבת בו כי רנה בבראשית ואף תקי"ד סי'עוד
 פ"י בנ"ר הוא כו', הקב"ה ברא ביניעה ולא בעמל לא מימון בר ר"י בשם ברכיהר'

 ד' סי' ובפרדם 109( )צד קל"ט סי' במח"ו נם והובא ב', אות פ"נ וע"ש ט'אות
 ז"ל שלמה רבינו בשם המדרש הביא קכ"ו סי' ל שבה ובעל ע"נ( )י' הפרדםובלקוטי
 ו' אות מפא נבייר הוא כו', העיר פני את ויחן בב"ר שמצינו שם עוד להפרדם.וכוון

 109( )צד ובמח"ו ע"ג( )י' הפרדם בלקוטי הובא וכן ע"ב( )ט' ד' סי' בפרדםוהובא
 ז"ל. שלמה רבינו בשם קכ"ו סי' בשבה"לוהובא

 גחלים נבי על בשר בתשובות נמצא כך רי"ד( )סי' גחלים. גבי עלבשר
 מצאתי ואני תרי"ד סי' עוד 394(. )צד שנ"ה סי' נמח"ו והובא ישיבות, שתיממנהג
 לתוכו נותנים ואח"כ שני בכלי החמין תחילה ליתן שצריך גחלים גבי על בשרבסדר
 סי' כ"י והיתר באיסור הוא וכן פ"ה סי' ח"ב האורה בם' הונא וכן למולנו.העוף
 גחלים. נבי על בשר בס' וצ"ל פ"ב, סי' צרפת חכמי בתשובת הובא וכןקמ"ז
 נחלים גב. על בשר ספר המעם עוד הובא 170( )צד א' סי' ח"ב. האורהובס'

 סי' ובפררם ש"ו סי' והיתר באיסור וכ"ה נחלים, גני על בנשר שוה במירהכדילפינן
 מאתנו ונאבד דינים בפסקי ספר הוא גחלים. גבי על בשר כדילפינן הגי' ובפרדסרע"נ,
 רכייז סי' והרוקח ה', סי' לר"ת הישר נם' גם מתוך, ד"ה ע"א ל"ד יבמות בתום'ונוכר
 והובא כן שפסק הכוונה לרעתי נחלים, גבי על בבשר גאון יהוראי רב פסק וכןהביא
 אות הספרים ובאוצר 229, סי' ב' אות ח"ב הגדולים שם ועיין גחלים, נכי עלבבשר

 מיחסין ויש חברו, הלוי הנגיד שמואל רבינו נחלים גבי על בשר הביא 678 סי'ב'
 הדורות סרר ובעל גאון, ביבי לרב מיחסו מהרי"ל ובלקוטי תם, לרבינואותו
 בספר פעמים הרבה הובא הזה הספר ע"ש, חברו הלוי שמואל ר' חשב כיטעה
 זרוע!(.אור

 ח"ה o~1eet היחל השנתי וגס' 178 ע' 1906 שנת .ZaB במ"ע אוחת'1 !ע"!(
 870ן. ע' אשכנזית טחלקה וכו', 61 ע' ;ברית מהלקה1907
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 ב' ובכ"י נרולות מהלכות כאן ער סיים ק"ע( )סי' )בת"נ(. גדולותהלכות
 דרב פסוקות גדולות מהלכות כאן עד שי"ט סי' סיף וכמח"ו גרולות בהלכות מצאתיע"כ

 ובכ"י 409. צר בטח"ו הונא וכן גדולות, טהלכות כאן ער סיים ר"ג ס.' גאון.יהודאי
 גדולית. מהלכית צ"ל או גאון יהודא. רב הלכות טן צ"ל נאק, מהלכות כאן עדב'
 423. צד בטח"ו וכ"ה גדולות, בהלכות רע"ז סי' גדולות. ההלכות מן ע"כ סיים רנהסי'
 גם ר"פ סי' עוד 424. צר במחיו וס"ה גדולות בהלכות מצאת. וכן רע"ח סי'עוד
 כתוב טצאתי ותו ש"ב סי' עור 426. צר בטח"ו וכ"ה גדולות בהלכות טצאתיזה

 דקטפרש לולב ובהלכות ברכסא הסגי ולולב בסוכה נטן לוטר צריך דלא גרולותבהלכות
 ש"ח ס" ו'. הערה שם בסדור ועיין 435, צד בסח"ו וכ"ה הכי, תני יהודאי רבמר
 הערה שם בסרור עיין שלפנינו, בכה"ג מזה זכר ואין גדולות, בהלכות פסק יהודאיורי
 264. צר כמח"ו וכ"ה כו' חמירא כל הוה כלשון ]כתוב[ גדולות ובהלכות שנ"ה סי'נ'.
 גדולות והלכות כייח( אות 200 )ע' הביא הסדור אל מסף אשר ר"ת של בפסק ת"אסי'
 בפסח. חמץ בהלכות גרולות בהלכות פוסק ובהדיא 201( )ע' שם עוד אספסיא.של
 בלי כה"ג מן ונובעים בסדור הובאו אשר הטאמרים כל תמצא וי סי' במבואולקטן
 ע"ש. שמוהזכרת

 סי' הישר ס' טן והוא מר"ת נוסף אשר במאמר ת"א( )סי' פסוקות.הלמות
 ובם' כו'. כריב"ל הלכה פוסק פסוקות בהלכות וגם י"ז( אות 199 )ע' הובאשפ"ג
 גדולות הלכות וכערך פסוקות. בהלכות לתקן יש החזיקות, כהלכות ונם שםהישר
 גאון יהודאי דרב פסוקות גרולות מהלכות כאן ער 868 ע' שי"ט סי' ממח'יוהבאתי
 יהודאי רב דמר פסוקות בהלכות אמרינן דהכי הובא 148( )ע' קי"ג סי' האורה בס'וכן
 20!(. צר האורה לם' בסבוא ועייןגאון

 ומה וז"ל עלם טוב יוסף רב בשם הובא קע"ג( )סי' קטועותיהלכות
 נקראו ציבור אפילו אלא טטש, יהיר יחיד לא קטועות בהלכות מצינו לפנינושחקקתם
 אלא מנהג  שאין כך תעשו ולא פה, בבעל ולא בכתב לא טעולם שטענו לאיחידים,
 נם והובא הוא. מעות כי כך קטועות הלכות באותן תטעו ואל לכם שפירשנוכמו

 ומקוטעות מוטעות הם כי קטועות הלכות באותן תטעו ולא הנוסחא ונטם 563 צדבטחנו
 לטוושעות. לנווהאל

 בערוך ב"ה עדשים. של קמח בערוך פי' חסיסי שצ"ט( )סי' הערוך.ספר
 וברא"ש עייב מ' פסחים בתום' נם הובא הערוך ופי' מפרשים, יש בשם חמסערך

 מר' נוסף אשר כמאטר הוא שם ונסדור נתנאל, בקרבן וע"ש כ"ח סי' פ"נפסחים
 יחיאל. בר' נתן ר' בערך הקודם בסיטן ועיין דורבלו. בןיצחק

 שם הוא ובכן פחדך, תן ובכן רבי לפני מיושבים קעייח( )סי' יצענה,מפר
 והוא אס כבור, תן ובכן ה', אנא למנין[ ]או והו אני למנין עולות שלושהאותיות
 עיין יותי, מתוקן הלשק ושם 366( )צר שכ"ח סי' בטח"ו הובא יצירה. בספרמפורש
 ובכן אומרים השם ובקדושת הביא רפ"ו ס.' שבה"ל נעל והרב שלי. בהערותבסדור

 הלכות על והערות מאמר שלמה, רברי במאמרו ז"ל רש"ב בזה שכתב מה ]ראה!(
 על במאמרו עפשטייין ור"א ומש. מ"א גליון כ"ג שנת מהמגיד שבאקספארד, כ"יפסוקות

-DD 
 שלישי[. סרר גהגרן גדולותהלכות
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 ו'היו'א' איניי למנין r~s1Y שהאותיות הוא שם וככן טפרשק יש כבוד תן ובכן פחדךתן
 אל כתב ולא יצירה, בס' מפורש והוא ואני י'היויה'[ %'ניא' ]צ"ל ה' אנא ויה,ו'[]צ"ל
 כרש"י וראיתי זה. על שכתב מה באבודרהם ועיין מפרשין, יש שהביא בזה כווןסי

 משבעים ועוד ה' אנא בגימטריא והו אני שכתב והו חני ר"ה ע"א מיהסוכה
 דברי פסקא דרייב ובפסיקתא בתום' וע"ש כוי מקראות בשלש הנקובים שמותווסתים
 סי' לולב ה' או"ח בטור סובא וכן שם. שהעירותי מה ס"ו ובהערה ע"ב( )קי"גירטי'
 תשובה רצ'יז סי' תשובה שערי הגאונים תשובות ועיין שם. ב"י במין ועייןתר"ס
 בראשית מעשה נברא לטה יצירה בספר נמצא תקי"ד בסי' עוד גאון. האילרבינו
 שהן הקב"ה של אלהותו למר אתה מכאן ביותר או בפההע גברא ולא ימיםבאושה

 יטי ששת מחלק וכשאתה השבת ועל ישראל ועל הקב"ה על המעידין כהותג'
 כמח"ו הובא כו'. ימים שני להעיר הראוי כת מהן אחת לכל נמצא חחים לגיבראשית

 נתום' ועיין ע"ב( )י' הפרדם וכלקומי ע"א( )ט' ד' סי' ובפרדס 108( )צד קל"חסי'
 מצאתי הביא קכ"ו סי' שבה"ל בעל וגם המדרש בשם זה הביאו סי ד"ה ע"ב ג'חנינה
 או"ח והמור כו' בראשית מעשה נברא לטה באגדה מצית זצ"ל שלמה רבינובשם
 יצירה. בם' טוה נטצא ולא טדרש, בשם הביאו רצ"בסי'

 הכי, גרסינן ישראל דארץ ובגמרא א'( )סי' דא"י(. נגטיא )אויושלמי
 הוא כוי. טצות סאה יום נכל עושה שאינו מישיאל ארם לך איןתני

 רע"ג בסרור הובא והירושלמי ברכות סוף בתוספתא וכ"ה ברכות סוףבירויטלטי
 מישראל אדם שכל תנא איתא ושם ה' סי' בפרדם גם והובא ע"א א'דף

 הירושלמי הובא וכן מישראל אדם לך אין צ"ל יום בכל ברכות סאה עושהשאינו
 אדם צריך דברים שלשה תני הכי, גרמיק רא"י ובגמרא ב' סי' עוד בהתחלתו.בטח"ו
 תשובה ובשערי ע"ב( י"ג )רף ה"ב פייט ברכות ירושלמי הוגש כו'. יום בכללומר
 כך הלא י"נ סי' ד'. הערה בסדור עיין נאק, האי רב בשם הירושלמי הובא שכ"זסי'

 הוא חיים, אלהים דברי ואילו אילו ואמרה יצתה קול בת תנא א"י בתלמודאגרסיק
 יצתה שלא עד א"י בתלטוד עניק באותו ועוד שם עוד ה"ה. פ"א ברכותבירושלמי

 בירושלמי הוא ראייי, בגטרא נרסיק קא ותו שם עוד שם. שם ט', עצטו על המחסירב"ק
 נשסע יהא שלא תוכרו למען של בוי"ן להתיז הצריך י"מ סי' ה"א. פ"בברכות
 ברכות בירושלמי הוא ירושלמי. וסיים ופרם, שכר לקבל מנת על דמשטעתשכרו
 עלה ותני כ' סי' א'. הערה שם בסדור שהעירותי מה ועיין ע"ד( ד' )דף ה"דפייב

 ה' דף רע"נ בסדור הירושלמי והובא רע"ג(, ג' )דף ה"ה פ"א הוא ירושלמי,בברכות
 לתפילה המיוהד כמקום להתפלל אדם צריך וכו' חייא דר' בריה אבא ר' כ"ז סי'ע"ב.
 צד וכמח"ו 7 צד רע"ג בסדור והובא 'ב( ע ה' )דף ה"ר פ"ר ברכות בירושלמי החבט',
 בירושלמי הוא כו'. בהודאה ש"ץ עם שוחחין הכל שאול בן חלפתא ר' התני ל"ה סי'14.

 רף רע"ג בסרור והובא בירושלמי שהוא הזכיר ולא מע"א( ג' )רף ה"ח פ"אברכות
 פ"ב תענית בירושלמי הוא כו', עשרה שמונה IPD שכע הן ואילו נייח ס4 ע"א.י"א
 בר"ה והשיאם לומר אם בענין קע'" סי' ד'. הערה נסדור עיין ע"0 ס"ה )דףה"מ
 והשרבט, לומר והשיבו ירושלים יויטבי אריות פי את שאל משה ב"ר מעילם ור'ויו"כ

 ברכות בירושלמי הוא הרואה, פרק ירושלמי ברכות ממם' לרבריהם ראיהומביאין
 שאוטר והשיבו איתא קס"ה סי ובפרדס והשיאנו. לומר צריך אמר שטואל הזבפ"פ
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 ברכות טמם' לדבריהם ראיה ומביאין ]והשיאנו שאומר והשיבו וצ'יל הרואה,נפרק

 חננאל ור' רע"ה סי' 360(. )צד שכ"א סי' כמח"ו לנכון  וכ"ה הרואה נפרקירושלמין
 האב טאבינו קבלנו וכן כו' ומוריד מעלה ומביא  טוליך זולהי  זה ניענוע פי' רומיאיש
 קנלנו וכן היבא מהסדור נ' ונכ"י ישראל. ארץ ]מ[תלטוד דבר ]עיקר[ והעמידנו,צ"ל
 נקורות )עם הא"ב טרבינו קנלנו וכן הביא ל"ת סי' אתרוג ה' ובמנהינ  זצ"ל, האבטרבינו
 "וכן הטלות וחסירים הזה הלשון כל  הביא נע ערך ובערוך די,( ניח אב ר"ת ויהי'למעלה
 גם לכן  ז"ל, האב טרבינו קבלנו וכן הביא קי"ב דף ניאות וברחץ האב" טאבינוקבלנו
 בזה וכוון ה'( שורה ד' בהערה שם )וכצ"ל  הרב טאבעו או האב  טרבעו צ"ל  בסרורלפנינו
 הר"ח פ" לפנינו נגלה כעת אבל חננאל. רבינו של אניו שהי' חושיאל, רבינולאביו
 יותר לכן זצ"ל, האי מרבינו קבלנו וכן בפירושו שם וכתב ווילנא דפוס בשיםהנרפס
 בחשובית  שהביא הרשב"א  לסגי כן הי' יגס  זצ"ל, האי מרבינו קבלנו וכן לתקןנכון
 רבינו כשם ראיה ומביא כו' שאמר חננאל רבעו דברי על סומכים אנו רל"ז סי'שלו
 תרנ"א סי' או"ח הכ"י ונם הא., מרבינו קכלט וכן הא' הי' לפניו שגם הרי ,"ל.האי
 שהביא והירושלמי כ"ו!(. סי' דסוכה פייג ברא"ש גם ועיין האי רב בשם הר"ח וכ"כהביא
 ובהמנהיג שם גיאות והרי"ץ שם בערוך גם שם וברייח מע"ד( נ"נ )דף פ"נ נסוכההוא
  הירושלמי את  הביאו  כרי ר"ה  צ"ב ל"ז סוכה והתום' טירושלטי הלשון כל הובאשם
  זטן בכל מועדות קורין למה ירושלמי במגילת מצינו שכייה סי' הערוך.בשם
 ה"א פ"ד מגילה נירושלטי והוא ירושלם. במגילה צ"ל ט'.  יום של מעניתוזטן
 בשבתות כתורה קורין שיהו ישראל את התקין משה רק סובא ושם ע"א( ע"ה)דף

 בר חמא בשי'ר לוי ר' שם עוד כו'. מועד של ובחולו חדשים ובראשי פוביםוביסים
 מגילה בירושלמי הוא כו', אדומה לפרה החורש פ' שתקרום היא ברין אמרחנינא
 והאוכל ש"ע סי' הירושלטי. בשם  זה הניא ע"א ב"פ מגילה ורש"י ע"ב( ע"ד )דף ה"ופ"ג
 בירושלטי הוא ירושלטי. בתלטוד ולוקה חמיו בבית ארוסתו על בא כאילו בע"פמצה
 הובא וכן 280( לצד כ' סי' כמח"ו גם והובא ע"ש ה"א פסחים ערבי פ'פסחים

 הדבר ופירשו שפ"א סי' י"ס. סי' ובאו"ה ל"ה סי' ח"ב האורה בס'הירושלמי
 סי' באו"ה לנכון הוא וכן ה"ו מסחים ערבי פ' פסחים בירושלמי הואבתלמוד,

 עיין מ"ה סי' ח"ב בהאורה גם  ירושלמי הטלה  וחסיה 282( )צר ס"ז סי' ובטחייול"ו
 ברשביים הובא והירושלמי טהסרור, ב' ובכ"י הסדרים בם' חסר וכן ב', בהערהשם
 חכמים תקנו הללו כוסות ארבע שפ"פ סי' רניעי. ר"ה עייב קי"ו פסחיםותוס'
 פפ"ח בב"ר נשנה וכן ה"א פייי פסחים בירושלמי הוא כו', גאולה לשונות ארבעהכננד
 בתלטוד רבותינו שנו שכך צ"ל כו', ישראל שבארץ רבותינו שנו שכך שם עוד ה'.אות

 והובא ע"ד( ל"ג )דף ה"ו פ"י פסחים בירושלמי והוא ישראל, שבארץירושלמי

 ג"פ נהולכה לנענע ]ה[צריך ור"ח ע"ר מ' דף הדגרות בעשרת העיטור בס' ]ת"כ1(
 הביא וכן וכו'. מערבא דבני בגמ' מדגרסי' האי רבייו משם ראי' וחכיא ומגיא מוליךזולתי

 כ"ג דף חיים גסם וכ"ח האי רבי' בשם ר"ח וכ"כ ע"ב ריש צ"ג רף פראג דפוסבאטדרהם
 y/Q. עשין לסמ"ג תמזרחיע"א

-  הר"ח דברי שהניא )ר'( נר ערך נערוך תמצא זה וכעין 
 היא שהפי' נראה ה"נ ד"ה ע"ב מ' דף לנ"ב הרמכ"ן ומחידושי ז"ל אגיו לה דפרישואמר
 ופרישו סובא שמעתא הא קשה וההר וכו' הכי בחב ז"ל חננאל ורבי' שם והביאלרה"ג
 הכי[. דל האיי רגינולרז
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 שבתוך יין שבא"י ירושלטי בתלמוד רנותינו שנו שכך 286( )צר ע"נ ט" בטח"ולנבק
 בסדור. שהוא כמו הובא קל"ב סי' ובפרדם משכר הטזק שלאחר משכר אינוהמזק
 חלה בירושלמי משקה. ע"י באילסס יהודה ר' סודה בירושלמי ואסריק שצ"הסי'
 גם הובא והירושלטי משקה, ע"י ובלבד יוחנן א"ר איבא ע"ד( מ"ז )דף ה"הפ"א
 בשם שהניאו מה וע"ש פתורים אלפם טעשה עלמא רכולי ד"ה ע"ב ל"ז מסחיםבתוס'
 וירושלים ציון באהבת ועיין ט"ו סי' סוף פ"ב פסחים ברא"ש הירושלמי הובא וכןר"ת

 ומפרש מוקי כ"ה( אות 198 )ע' ת' סי' בזה. שהאריך 109 צד חלה ראטנער ר"בלהרה"ג
 סי' אטר. ד"ה ע"ב ע"ו ע"ז בתום' ועיין הט"ו פ"ה ע"! בירושלמי הוא כו',בירושלמי

 ער בתמוז טי"ז חמרא שתו רלא דירן נשי הני מר אמר ירושלמי בתלמור נמצא כךחייה
 ותענית ה"א פ"ר פסחים בירושלטי והוא 225 צד וכטח"ו ק"מ סי' בפרדס וכזה כוי,ת"ב
 הירושלמי, הביא תקנ"א סי' או"ח ובטור א', הערה בסדור עיין בשיעיים, ולפנים ה"ופ"א
 תענית( מס' )נסוף ת"ב ה' במרדכי ועיין האי רב בשם הירושלמי שהביא אבודרהםועיין
 הובא וכן ברכות ריש הוא ירושלמי. בברכות בברייתא תניא והכי תכ"ו סי' רל"ג.סי'

 א"ר מתני דא"י ובגמרא תק"ל סי' סוף. עד ד"ה ברכות ריש בטשנה ברש"יהירושלמי
 עליהם ובירך האור ויצא והקישן רעפין שני הראשק לארם הקב"ה זימן במו"שלוי
 ע"ב( )ל.'ב רע"ג סרור מן ולקוח ה"ה פייח ברכות בירושלמי הוא האש. מאורימרא
 120. צד ובמה"ו קי"ג סי' בפרדםוהובא

 י"ז סי' בפרדס הובא ובן תענית במגילת שנינו ש"נ( )סי' תענית.מגלת
 222. צד רנ"ח סי'במה"ו

 רבתי. פסיקתא בערך להלן עייןמדרש*
 שצייר סי' שם במכילתא, והוא אגדה פירושי הן ואילו ש"צ(, )סי'מכילתא.

 האגדה שאר עם בטכילתא ואינו האנדה מסדר אינו ב' מכ"י שהוספתיבטאמר
 של הגדה כי ונראה 298. צר כמח"ו הוא וב! אבי, אובד ארמי המקרא עלהכתובה
 במכילתא. כתובה היתהפסח

 בסדר שמצינו כסו ארומה פרה עשו בניסן בשני שכ"ה( )סי' עולם.סדר
 ממצרים ישראל יצאו שבו שבניסן לפי שנ"ב סי' פזז. רבה עולם בסרר הואעולם.
 פ"ה. רבה עולם בסדר הוא עולם, בסדר כראמר היה בשבתחטישי

 סופרים . ובמם' כו', בשבת להיות שחל טבת ג"ח שנ"א(. )סי' סופריםמס'
 הובא קצ"ח סי' ובפרדם פ"כ, סופרים במם' הוא חודש, ראש בשל שמפמיריןגרסיק
 או המעתיק לפני כתוב שהי' ספק אי! ר"ח, בשל שטמטירין נרטינן סנהדריןבמס'

 סי' סופרים. במם' הכוונה ובאמת סנהדרין במס' ר"ת שהוא וחשב במ"מרמדפיס
 שהיה הקב"ה לפני וידוע גלוי באדר, למה ופסיקתא סופרים במס' פירשו ועודששה
 מה ועיין בפכ"א הוא כו', רפואה הקרים לפיכך ישראל, על לשקול המןעתיד

 אל תקוץ אל סופרים במס' כתוב כך שנ"א סי' ט'. הערה שם בסרנהשהעירותי
 הערה בסדור שם ועיין י"ב פרק ריש סופרים בטם' הוא lDDn~, שלא משסעתקצוץ
 פרק הוא כו', המשכן הוקם בניסן באחד סופרים במם' שנינו כך שנ*ג סי' עודא'.
 ובמס' ת"ס ס" 222(. )צד רנ"ז סי' ובמח"1 י"ג סי' סוף בפרדם גם והובאכ"א

 סי' 803(. )צד ק"ו סי' במה"ו והובא ה"ד י"א בפרק הוא זה, דבר מעין יששמרים
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 והובא ה"ה י"ה בפרק הוא כנ', בירושלים טוב מנהג היה כך סופרים בטסי מצאתיתנא
 שהושיבו ביום מוסרים במם' מצאתי זה נם תנ"ז סי' עור 43(. )צד ע"ו סי'כמח"ו
 ג"כ הנא כו', כולכם היום נצבים אתם ואמר פתה בישיבה עזריה בן אלעזר ר'את
 שם. במח"ו והובא ה"ו שם סופריםבמם'

 לזנרון והיו שופרות אילו בחצוצרות ותקעתם אומי נתן רי קטיינ( )סי'ספרי.
 המתחיל ע"ז פיסקא בהעלותך נספרי הוא מלכיות, אילו אלהיכם ה' אני זכרונותאילו
 ע"ג(. ל"ז )דף ר"ה . ה' בבה"נ והובא ה'אני

 כהנים. תורת כערך עיקספררת
 ליה רקרי זימנא נל לק"ש אינש ולישוויה "'ז( )סי' כהנא. דרהפסיקתא

 ונובע ע"א( )ע"1 כשב או שור פסקא רר"כ בפס.קתא הוא כו', חדתאכפרחדוגמא
 שם בסדור ועיין רע"נ בשם ס"א סי' או"ח בטור והובא ע"א ו' רף רע"גממרור
 התורה החנ ימי שבעת כל אלכסנדרי ר' אמר רכ"ד סי' עוד בזה. הארכתי ב'הערה
 השמיני ביום פסקא דרים בפסיקתא הוא ה', מאת מטר שאלו לישראל להםטרסות
 וע"ש. ע"ב( )קצ"דעצרת

 בחדש בפרשת בפסיקתא ששנינו מה על סמכו קעים( בסי' רבתי.פסיקתא
 צ"ל כו', בשמים נצב דברך ה' לעולם תנחומא רבי פתח כך לחרש, באחדהשביעי
 סי' 888(. )צד שכ"ח סי' במח"1 והובא פ"א ברבתי והוא השביעי בחודשבפסקא
 בכסליו בכיה ]חנינאן א"ר המלאכה כל ותשלט במררש בפסיקתא בתנחומאש"כ
 בילקוט והובא המלאכה כל ותשלם פסקא פ"ו ברבתי הוא כו'. המשב, מלאכתנגמרה
 שגרי על למעלה מוסב "תנחומא" והציון רבתי. פסיקתא בשם קפ"1 רמזמלכים
 ר' של למאמר למטה מוסב המלאכה כל ותשלם במדרש בפסיקתא והציוןרשב"נ,
 ומלת המלאכה כל ותשלם ונפטיקתא בתנחומא הגי' קצ"ח סי' ובפרדסחנינא.

 הפסיקתא כלשון הובא ופה אחר בסגנון הוא פקודי פ' ובתנחומא ליתא"במדרש"
 שם עור ד'.1 הערה שם נסרור ועיין 202(, )צר תל'יט ס" במהיו הובא וכןרבתי

 רכתי בפסיקתא הוא כו', הן חנוכות שכע לרוד הבית חנוכת שיר בטדרשולמעלה
 עור( )ל"ז קצ"ח סי' בפרדם והובא לרוד הבית חנוכת שיר טזמור פסקאפ'יב

 למה וכפסיקתא סופרים במם' פירשו ועוד שכיה סי' 203(. )צד רל"ם סי'וכמח"ו
 הקדים לפיכך ישראל, על לשקול המן עתיד שהי' הקכייה לפני וידוע גלויבאדר,
 הטי לשקלי ישראל שקלירפואה,

 ברבתי. ולא דר"כ בפסיקתא לא מצאתי לא כו'.
 המעתיק. בשגגת שנשמטה י' בהערה שם צ"לוזה

 ללא שאל מים יו"ד מ"מ המשורר שתת זה ועל רכ"ד( )סי'פיוטים.
 ולא פקדה ללא שאלו הסדרים ובס' בכי"ב, וכיה עצרת. דמהם הביט לאקצרה
 יהד מ"ם המשורר שיתת זה ועל 443( )צד שפא סי' ובמח"ו עצרת. רמיהםהביט
 לעיל ועיין פיוט, לאיזה בודאי וכוון עצרה. ראיתם הביע לא קצרה, ללא שאלמים
 ובסי' פעמים. עשר טשנני עשירייה אמצע איום טפיומ שם שהנאתי מה קלירבערך
 מקדושת ורוטנם הונא ושם לר"ת שהיא הסדור של מכי"ב הוספה י' בהערה הבאתיקס"ג
 קולות ארבעה פי בנימין רבי בה פייט שער הסהר אגן שמתחיל שני יום מוסףשל

 ואומר שכ"ט סי' בנימין. רבי בערך ד' סי' לעיל עיין להשעינו, מטות וריבויבהריענו,
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 וטוזכר הגדולה כנסת אנשי מ'טוד פיוט וזה רשום 214 צד ובמח"ו וא' הניאאיטר
 :צ"ל שלמה רבינו בשם טצאתי הביא: ר' סי' '2בה"ל ובעל פ"א מגילה ה'בהנמיי"מ

 הקליר תולדות ונעל הניא. אשר כגון נאה סרט הברכה אחר שאוסרים מקמותיש
 הנשנים. נימי שנתחבר כתב 20הערה

 הורקנוס בן אליעזר ררי נפרקי שנינו תקכ"ה( )סי' אליעזר. דר.מרקי
 צד ובמח"ו r'p סי' כסרדס והונא נס"נ הוא כו'. בציפורניו להסתכל מצוהשאומר
 הנאונים. תשובות כשם יומא ריש מרדכי ועיין ע"כ, ל"א דף רע"ג מסדור ונונע117
 אדם כיצד אמר מונא ר' הורקנם בן בסדר"א שכתב ואע"ם תקכ"ו סי' שםעוד

 בעבים שמ.ם רואה האש מאורי בורא ואומר לאור ירו מקייב יין, של נכוסמסתכל
 הוא לחול. קורש בין המנדיל ואומר הא-ץ טן אכן תולה הכוכבים את רואהואינו
 צד כמח"ו הונא וכן ע"ב( )י"א הפררם בלקוטי וכ"ה קי"ב סי' בפררם הובא וכןבמייכ
 רצ"ו. סי' או"ח בטור יעיין שם רע"ג מסדורולקוח118.

 כרי הלכה נשא במרשת אחא דרנ ובשאלתות רט"ו( )סי'שאילתות.
 בהעלותך בס' רק נשא במרשת ליתא כו'. סלקין לא במנחה מלקין, דבנעילהיוסי
 ענין כל כי הכא חזינא קא פרשיות עירוב שם הרי"ב הגאון העיר ויפה קכ"גסי'

 נשא, לפ' שייכות יש בסמוך שכתב כו' צריך ברם נם קכ"נ( )מסימן הלזהשאילתות
 ת"א סי' שם עור עכ"ל. ההתחלפות נעשתה בשננה בהעתקה או בדפוסואולי
 נוסף אשר שם ר"ת דברי הוא אהרן, את צו בפרשת אחאי דרב ובשאלתות 201()ע'
 הישר. מספר הסדוראל

 ידורון ירורון צבאות מלכי ד"א כ"ט( )סי' תהלים(. )מדיש טובשוחר
 ז' אות ס"ה טזמור תהלים במדרש הוא בחזירה, ידודון בהליכה ידודון י"ג( ס"ה)תהלים

 הביא ע"א( י' )דף כ' ס.' הלקט שנלי ובעל ע"ב( י"ח )דף נ"נ סי' בפרדם הונאוכן
 צר האורה לם' בסבוא שהעירותי כמו להפרדם, וכוון שלמה רבינו בשם הזההמאמר
 ה'[ נוצר ]אמונים דכתיב מאי רבנן אמור דהכי נ"א סי' עוד י"נ. הערה וע"ש122
 לקוח והוא ח' אות ל"א מזמור תהלים במדרש הוא כו'. באמונה אמן עונין שהןאילו
 ובאכ:דרהם נ"ה סי' ובהסנהיג כ"ז דף ח"א האשכול ובס' ע"ב. ט"ו רע"ג מדורטן

 במדרש ועיין גאון, עמרם רב בשם הובא קכ"ד סי' או"ח ובטור ע"ב ל' דף פראגדפוס
 שמצינו מה כפי שלשה שיהיו צריכין והקוראין שם"ו סי' עוד כ"ת. הערה שםתהלים
 יבטת"ו קל"ב סי' בסרדס הוא וכן הודו. לשנים אדם שיאמר כדי טוב שותרבמדרש

 נ' אות קינג מזמור תהלים במדרש והוא ס"ה, סי' ח"ב ובהאירה 284( )צד עיסי'

 וכה"א תקי"ד סי' עוד הארכתי. ושם 58 צד להאורה ובמבוא ב' הערה בסרורועיין
 במדרש זה מקרא ודורש שאננות, ובמנוחות טבטחים ובמשכנות שלום בנוה עמיוישב
 הובא וכן מבטחים. ובמשכנות שלום כטה לישב יזכו שבת משמרת שישטרו מיתילים
 קכ"1 סי' בשבה"ל והובא ע"נ( )י' הפרדס בלקוטי וכ"ה ע"א ט' דף ד' סי'בפרדס
 במזמור ושם תהלים, במדרש מצאתי לא אבל להפרדם, וכוון ז"ל שלמה רבינובשם
 אחר. באופן נדרש ה' אותצ"ב

 תוספתא, סיים לסני, בתרועה תפילתכם שתעלה ושופרות ק"מ( )סי'תוספתא.
 תוספתא שהציק חשכתי 84 צד האורה לס' ובסנוא הי"א, דר"ה פ"א בתוספתאהוא
 ה"ה. פ"ב ר"ה תוספתא הוא כו', צאנו שהרביץ רועה ת"ר קס"ז מיי למטה.טוסב
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 קורין כראשק דתניא הכי טובח רמגילה ותוסמתא ט'( אות 106 )ע' רכ"בסי'

 תניא רם"ז סי' 441(. )צד ש"פ סי' כמח"ו גם והובא נ' בפרק הוא כו'. עשרובחמשה
 ובסיו סי' פ"נ. ביצה בתוספתא הוא כו'. הסוכה טן עצים נוטלין איןבתוספתא
 פ"ר ריש הוא רו. האמורין משקין מכל ששותה נזיר דנזיר בתוספתא ששנינוכאותה
 ובתום' 258 צד נמחיו והובא כ"ט סי' ח"ב ובהאורה ק'יל מה בפרדס גםוהובא
 שם הוא הע"ז, בתוספתא כדתניא כ"ד( אות 198 )ע' ת' ס" גפן. ד"ה ע"א ד'עירובין
 עור ואין לחוץ ויצא העצם נשבר תניא בתוסמתא רבי מצא ועוד תקפ"ד ס" מ'.פרק
 היד. דחולי! בפ"ג הוא כו'. מסול אותו מקיפיןובשר

 רע"ח סי' כהנים. תורת דהוא רב דבי בסיפרא ד'( )סי' כהנים.תורת
 בסי' עוד רע"א. ל"ח סוכה רשיי לשון והוא מצורע בם' הוא כהנים בתורתכדתניא
 ז'. פרק שם הוא אהרן. את צו כמרשת כת"כ וראיתי מצאתיתרי"ר

 תיבות רמ"ח בה שיש מפני כעינ.ך קלה ק"ש תהא לא מני א"ר י"ר( )סי'תנחומא.
 קדושים הקדום ותנחומא ו' אות קדושים מכבר הנדפס בתנחומא הוא שבאדם, איבריםכמנין
 נתניא ונןטובא מ"ובשמהתנחומא, סי' בשבה"ל שמובא כיה בהערה שם והעירותי ו'אות
 האחרק[ ויו"ט ]לטללים מתפללין החג ימי שבעת כל תנחומא ר' אמר וכן רכ"ר סי' ד'.סי'
 אות פנחם הקדום ובתנחומא ט"ו אות פנחס מכבר הנדפם בתנחוטא הוא הנשמים.על
 לישראל הקב"ה אמר רשב"י אמר שי"ג סי' 443(. )צד שמ"א סי' בטח"ו גם והובאי"ג
 ו'. אות ויגש מכבר הנרפס בתנחוטא הוא כו', אותי כברתם כאילו המצות מכבדיןהיו
 א"ר מחשבותיך עמקו מאר המלאכה כל ותשלם במדרש בפסיקתא בתנחומא ש"כסי'

 שהקימו בניסן אחד עד טקופל ועשה המשכן מלאכת נגמרה בכסליו בכיה]חנינא[
 אות פקורי ובתנחוטא 202(. )צד רל"ט מי' ובמח"ו קצ"ח סי' בפרדם וכ"ה כו'.סשה

 חרשים ונ' אותו עשו חדשים נ' במשכן עומק היה חדשים ששה חנינא ר' בשם הובאו'
 נגמרה באדר בא' אומר חנינא ר' י"א אות פקודי מככר הנדפם ובתנחומא אותו.קיפלו
 בתנחוטא עיין פ"ו רבתי בפסיקתא הוא בסדור לפנינו הובא וכאשר כו'. המשכןמלאכת

 רש"י כתבתי: 92( )צד ט' אות י' מי' לתנחומא ובמבוא מ"ו, בהערה שהעירותימה
 קצייח( סי' ווארשוי בדפוס הוא קושטאנטינא דפוס ע"ג מ"ו דף חנוכה )ה' הפרדםנס'
 מחשבותיך עסקו מאד אמריק המלאכה כל ותשלם ובפסיקתא בתנהוטא וז"להביא
 להפסיקתא במבוא גם הפאתי אלה ודבריו כו'. המשכן מלאכת נגמרה בכסליו בכייהארייה
 וחשבתי המלאכה כל ותשלם פסקא פ"ו רבתי בפסיקתא שהוא והעירותי ט' סי' ז'אות
 כעת אבל למעלה( בטעות נדפס 85 צד )בהאורה לסמה טוסב תנחומא הציק כיאז

 המאמר על למעלה מוסב "תנמוטא" הציון רק כלל, בתנחומא נמצא לא כיעיינתי
 ק"כ אותן בהר טשה שעשה לפי הטובח? חנוכת חנוכה בימי לקרות ראו וטהשהביא
 כאטר ביום ובו ביו"כ סלחתי ונתבשר בתשרי, בעשרה וירד יום מ' שלישי פעםימים
 נזריזות, ועשאוה במלאכה הכל שמחו להם שנתרצה הכל וידעו מקדש, לי ועשולו
 זה ועל נגמרה, ובכסלו מרהשק תשרי עשאוה, חדשים לנ' נחמני בר שמואלא"ר
 י"א. אות פקודי מכבר בנרמס והוא בתנחומא,סיים

 ארי כדמתרגם ה'( מ"ב )ישעיה בתולה נחור ינעול כי רשה( )סי'תרנום.
 ומתרנטינן ח'( כ"כ )כמדבר סואב שרי וישבו תל"א סי' בתולתא. עם עלם דמתייתככמה

 פיסחא. מועדי בזמן לירושלים ואחא דטדכן כעמא כרטתרגמינ' תם"א סי'ואוריכו.
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 שנ"ה סי' בטשו וכ"ה ק, הגאונים נתשובות גס '1( וט )סי' הנאומם.תשובות
 הסימן כל 2ן, כתוב גאון יהודאי דרס בתשובות הנאוניס בתשובות ת"א סי' 394(.לצד
 הגאונים נתשובות נמצא תקל.'ו סי' שם"נ. סי' לר"ת הישר טספר שם הוספההוא
 מאטר בסוף הוא שם אבל 155(, )צד ק4"א סי' במחיו וכ"ה צדק למוריסייע

 הלקט בשבלי נמצא וב! כו', סועד של וחולו ר"ח למאסר לסטה טוסנ ובאסתשלפניו
 וחולו ר"ח לפנינו שהוא כסו הלשון כל והביא ז"ל הגאונים תשובת בשם קע"חסי'
 כו'. בשבת להיות שחלו טועדשל

 שאב. אשר המקורותו(
 נוכל לא סדורו את חבר אשר בעת לעינים לו היו אשר הספריםבין
 היסה שאב אשר אחד ספר לפנינו. נמצאים לא אשר הם רבים כי כלם, אתלרשום
 ספר הביא אשר המקוטות הכאתי ה' בסי' לעיל )בה'.נ(. גדולות הלכות הואממנו
 הזכירו ולא מכה"ג הנובעים בסדור דברים הרנה נמצאים אבל נדופות.הלכות
 כרכות טבהיינ הוא כו', בארעא אנפוהי יתן מצלי וכי כ"ח בסי' שתראה כמובשם,
 הוא צואה, ואשכח איניש הצלי והיכא מ"ח סי' וויניציא(. ברפוס מע"ד ה' )דףס"ה

 פ"נ ברכות טבהייג הוא כו', לנקביו הנצרך ס"א סי' ע"ד(. ב' )רף פ"נ ברכותטבה"ג
 והאי מ"ג סי' סוף שם. שם מבה"ג הוא כו', ישראל לבר ליה ומתבעי נ' סי' ע"א(. ג')דף
 ס"ד סי' י"ג. הערה בסדור עיין ע"א( )ט' פיו ברכוה כה"ג גנינה, בשר בתר רבנןדשרי
 הערה בסדור עיין הכה"ג, לשון הוא משינן ולא הלשון גם שם, באג כו', אטררב
 לטמשא מיא למשקל בהדיה טנא וליבא הנהר גני על טסני דקא והיכא ס"ו סי' וה'.נ'

 ניף על דממני והיכי הני' ושם ט' סי' בהאורה גם והובא שם בבאג הוא נו',ידיה
 ס"א מיי האורה בס' והונא שם בה"ג ידים, נטילת צריך קאטרי וכי ס" סי'נהרא.
והובא

 בהאשכוי
 שהעירותי כמו 27( )צר נ' מיי בטח"ו הובא וכן בתיג בשם 38 צד ח"א

 כל ס"ט סי' פ"ו. סוף כרכות בה"ג כו', דשטואל אסוה מ"ח סי' גי. הערה שםבהאורה
 הטוציא שרא ולא ואישתלי להמא ואכל יאיקרי והיכא ע"א סי' שם. סה"נ כו',איתתא
 סי' מיד. סי' האורה נם' והובא 28 צד כמח"ו והובא ע"ב( י' )רף פ"ז ברכות בה"גכו',
 שם. בהאורה והובא שם בה"ג כו', בריך לא אי בריך אי ומספקא דאבל והיכאע"ב
 ואי פ"ב סי' ע"ב(. )י' פ"נ ברכות בה"ג כו', סעודתייהו ונטרו דאכלי והיכא ע"הסי'
 שם בה"ג כו', אביי אטר מ"ג סי' ע"ג(. )סי פ"ז שם בה'יג אנשים, בהדי לאזטונינעי
 כו', תלתא ואילו פ"1 סי' פ"ז. ריש ברכות בה"ג שאכלו, שלשה פ"ד סי' ע"ד(.)פ'
 פ"ח סי' ע"ר(. )ט' שם בה"ג כו', למיקס בעי רקא והיכי פ"ז סי' רעייב(. )י' פ"ז שםבה"ג
 סי' ע"ג(. )י' שם בה"נ כו', חבורות ושתי פ"ט סי' שם. בה"ג בהלתא, האכליוהיכא
 וכדצ"א

 מזמניי
 מן דשמע מאן וכל צ"ב סי' ע"א(. )י' פ"ז ברכות בה"נ תלתא, בי

 כו', מעכב כטה שיעור עד סעודתיה נטר ואי צ"ע סי' רעש(. )י"א שם בה"ג כו',הבירו
 רב אמר צ"ה מי' שם. בה"ג בירך, ולא ושכח ]שאכל[ מי צ"ד סי' ע"ר(. )י' שםבה"נ
 מנין צ"ז סי' ע"א(. )י' בה"נ כו', ברכת סדר ת"ר צ"ו סי' ע"א(. )י"א שם בה"ג כו',נחמן

  ותורה, כרית לאדכורי ליה וסיבעי צ"ח סי' ע"א(. )י"א בה"נ התורה, מ! המזקלברכת
 רשרי סאן ודאי וי סי' שם. שם וטייתאי  ברכות ובשתי צ"ע סי' t(wt~y לי'בה"ג
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 טנהה קכ"ם מ ע"ב(. )י"א שם כה"ג בו', ,ירא ר' אמר ק"א ס" שם. שם בה"נהמשיא,
 ע'.א(. )ר' שם הערב, תפלת ק"ל סי' ע"ב(. )ר' פ"ר ברכות ככה"ג הוא כוי,גדולה
 קל"נ סי' שם. שם אריב"ל, קל"ב סי' בהתחלתו. מ"א ברכות בה"נ מאימתי, קל"אסי'
 נה"נ ונבורות, אבות אומר צמר שליח קם"ב סי' רע"ב(. )א' ישם אוטר, רשב"יתניא
 סי' שם. שם ושופרות, חכרונות מלכיות שאומרין וטניין קמ"ג סי' ע"ג(. )ל" ר"הה'

 השופרות כל קנ"א מיי ב'. הערה וע"ש ע"א( )ל"ה שם נה"ג יצחק, ר' אטרקמ"ם
 שם. שם לאורכו, נסדק קג"ג סי' שם. שם שנסדק, שומר קג"ב סי' שם. שםכשרין,
 לתוך התוקע קנ"ה סי' רע"ב(. )ל"ת שם בה"ג דשטואל, לאנוה ליה שלחו קפדסי'

 רבא אטר קנ"ז סי' שם. שם תקיעה, סקסת שסע רבא אמר קנ"ו סי' שם. שםהבור,
 קס"ד קס"נ סי' שם. שם מחבירו, הגאה המודר רבא אמר קנ"ח סי' שם. שםבשופר,
 מהלכות ע"כ סיים: ק"ע ס" ובסוף מבה"נ הם ק"ע קס"ט קם"ח קם", קם"וקס"ה
 סי' נאון. יהיראי דרב פסוקות נדגלות מהלכות ע"כ סיים שי"מ סי' ובמחיונדולות,
 בהעויות העירותי כאשר יו"כ הי נה"ג מן לקוחים כולם ר"ג סי' סוף עד יו"כ ה'קפ"ז
 כו' לעצטו סוכה העושה רכ"ח סי' נדולות. טהלכות כאן ער סיים: ר"ג סי' ובסוףשם
 רנ"ז סי' ובסוף סוכה ה' בה"ג מן לקוחים הם רנ"ז סי' סוף עד שלאחריו הסימניםוכל
 מאמרים איזה על פירוש לפעמים נוסף ובאמצע גדולות. ההלכות טן כאן ערסיים:
 טנה"ם רמ"ח סי' במקומן. עליהם והעירותי במלה מלה בגמרא מרש"י הואוהפי'
 שם. שם חנ, של הראשנן יום ראיקלע והיכא ר"ע סי' סוכה, ה' בכה"ג הוא כו',דת'ר
 לטיהוי, וצריך רעייב סי' שם. שם כו', לולב של מינין טד' ארם חיסר אם רע"אסי'
 שטעיק רע"ז ס" שם, רבא, אסר רע"ד סי' שם. שם יהודה, א"ר רע"נ סי' שם.שם

 בהלנות מצאתי זה גם ר"מ סי' גדולות". "בהלכות סיים הסיטן ובסוף שם, שםטהכא,
 רפ"ב רמ"א סי' ע"א(. )ל"ד לולב ה' נה"נ כו', ללולב איתנהיה דלא והיכאנדולות
 שם אתרוג, שיעור וצ'יפ טיי שם. בבהייג הוא כו', ניקב רצה סי' שם. בבהיינ נ"זרפייג,
 שם עיין סוכה, ה' ריש בנה"נ הוא גדולות. בהלכות כתוב מצאתי ותו ש"ב סי'שם.
 ש"ח סי' ו'. שם.הערה עיין יהודאי, רב סר דקפרש לולב ובהלכות שם עוי ה'.הערה
 נר לאדלוקי דכעי היבא שי"ד סי' נ'. הערה rt~Y כו', גדולות בהלכות 'מסק יהודאיורב

 אמר שפ"ו סי' ב'. הערה rttP "פסק" שם ורשום חנוכה ה' בה"ג כו', שבת ונרחנוכה
 לרישא, מסימא ליה דקרי והיכא של"ה סי' שם. בה"ג חטובה, בנר הזהיר התארב
 והיכא של"ו סי' שם. שם כולה, למקרייה ליה ומתבעי שם עוד מגילה, ה' רישבהיינ
 דשמע והיכא של"ו סי' "פסק". ורשם שם שם הכתובים, בק הכתובה מנילהדאיכא
 שם. שם מנילה, לקריאת כשר היום כל של"ת סי' שם. שם וקטן, שוטה מחרשליה
 שמ"ב סי' שם. שם רב, אמר ש"מ סי' שם. שם מגילה, מקרא טשטע ועדיף של"פסי'
 שנייה סי' שם. שם טלאכה, למעבד נהיגי דלא ודוכתא שמ"ג מי' שם. שם יוסף ריתני

 בה"נ בבבל, צבור תענית אין שטואל אמר ת"ס סי' הוה. בלשון כתוב נרולותובהלכות
 שנהנו, טקום ותק תי"א סי' שם. שם המצותן כל ת"ר ת"י סי' ב'. הערה עיין ת"בה'
 הסיטנים וכל עירובין ה' ת"ס סי' שם. שם בתוכה, ת"ב שחל שבת תי"ב סי' שם.שם

 הקורש ללשון העתיק מאמרים והרבה עירובין. ה' טבה"ג הם עירובי! טה'שלאחריו
 קידוש ה' סבה"ג הוא חכמים, סמכו מכאן תם"ד סי' שלי. בהערות כלם עלוהעירותי
 ועיין שם. שם מכה"ג הוא אישתעי, דלימעס ומקטי דקדיש ומאן תפ"ו סי'והבדלה.
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 ע"ש. בה"נ דברי על נאון שרירא רבנשאל נ"ר סי' ליק דפוס הגאוניםתשונות
 ומיטוס תקכ"ה סי' שם. שם מכה"ג הוא כו', נאושפיויה ליה רקדיש והיכא תפייחס"
 בפרהס נם והובא והבדלה קרוש ה' בה"נ מן לקוח כו', להברלה ירים פשפיקהכי
 טדאורייתא שם עור ד'. הערה בסדור שם ועיין קי"אמ"

 מנלי
 כה"ג נהורא, sy דמבדיל'ן

 תקכ"ח סי' שם. מבהיינ כו', כבשן של אור תקכ"ו פי' ה'. הערה ע"ש שלפניו במאמרשם
 י"ר. סי' ח"נ באו"ז והובא "מסק" שם ורייום שם בהייג כוי, המרא שכיח דלאוהיכא
 תקם"ב תקם"א סי' שם. טבה"נ שמואל, אטר אמי נר תחליפא רב אמר תקכ"טס"

 נהערות עיין תענית כמנילת וכ"ה נאכ תשעהה' מנה"נ הוא תקם", תקם"ו תקמ"רתקט"ג
 תקס"נ תקם"ב תקס"א תק"ם תקנ"ח תקנ"ו תקנ"ר תקנ"נ תקנ"ב סי' תקמ"א. סי'ריש

 תקע"ר תקע"נ תקע"ב תקע"א תק"ע תקם"מ תקם"ח תקם'יז תקס"ו תקם'יהתקם"ד
 קצת. אחר במרר אבל ה' טבה"נ הם תקע"מ תקע"ז תקע"ותקע'יה

 ועיק נאון. עמרם רב סדור הוא ממנו הרבה שאב אשר אחר ספרעור
 הרבה נמצאים אבל רע"ג, סדר את הזכיר אשר המקוטות הבאתי ה' סי'לעיל

 ר' היה תניא א' סי' שתראה כמו שמו,  הזכית בלי רע"נ מסדור ותובעיםמאמרים

 מסדור לקוח הוא כו' יום בכל ברכות מאה לברך מישראל אדם חייב אומרמאיר
 וטנהג שהובא מה גם שם. שהעירותי כמו ע"א אי דף תרכ"ה( )ווארשארע"ג
 היה ולסניו שם. רעיג לשון הוא כוי, הוא כך אסממיא הוא שבספרד ישראלכל

 ברכות המאה חשבון גם כי בדפוס, למנינו הוא טאשר בשלימות יותר מרע"גהסרור
 לפני גם והיה לפנינו בסרע"נ נמצא שלא טה רע"ג מסרור היראים מפר בעלהביא
 סדור מן לקוח בור, עשני שלא דמברך ומאן ב' בסי' עוד רע"נ1(. בסדור ז"לרש"י
 יסוד כאן עד וסיים ר"ע בשם זה הביא א' סי' והמנהיג בסדור, לפנינו וחסררע"נ

 רב קמי רשאילו חרא שם נסרור שהביא מה וכן עמרם(. רב )היינוהעטרמי
 אומי תפלי, רמנה ג' סי' לפנינו. וחסר רע"ג בסדור היה זה גס ,צ"ל, נאוןנטרונאי

 הוא עמרם, רב כסרר מצאתי לדבר וסטך ד' סי' ע"א. ב' רף בסרע"ג הואכו',
 המאמר כל ישמעאל, כרי ודורש מקוטן באיזהו ושונה וצם עוד 14. צדבסרע"ג
 מהולל חתים דקא ומאן העולמים ]כל[ רבון ואומר הי סי' ב'. רף סרע,יג מןלקוח
 ליה ומינעי ו' סי' 2. צד מטרע"ג לקוח הוא בידיה, שבשתא התשבחותברוב

 ח' סי' ע"א. נ' דף רע.ג סרור טן הוא כוי, לדור בתהלה רעתיה לכווניהלאיניש
 שם. רע"ג סדור מן הוא אור, ניוצר שמע לאתחיל לאיניש ליה מיבעיולאלתר

 לאישתיגויי, אסור ודקאמריק י' סי' שם. מסרע"נ הוא בעונתה, ק"ש דקרי ומאן פ'סי'
 ד' מסרע"ג הוא מתיבתא, ריש נחשון רב אמר והכי י"ב סי' ע"ב. ג' מסרע"גהוא
 הרי י"ג סי' שם. מסרע'נ הוא כו', שעונין ואמן שם עוד א'. הערה עיי"שע"ב

 הוספות שרס"ל מארכם מתר"א התכם ח"ה זכאי ע"י זטת ומגלגלין לאוח זכית ).עתה1(
 8, ע' לשם ה' סי' כל וכן וע' א' בסי' בסחר פה שהשא מה כל נמצא ושט לסרע"גחקינים
 ע' סי' ע"א(, ז' לדף 6 )ע' כ"ר סי' כל ד'(, שורה ג' לרף שם זולצבערנער )בכ"י ו'וסי'
 ע"1 סי' כל ע"ב( ט"ו לדף 7 ע' )שס גו' שורה משהא ע"ה ס"ס )שט(, ע"ג 8(, ע')ריש
 הערה ר"ח סי' ועיי 8(, ע' )שם צ' סי' כל 8(, ע' ורש 7 ע' שף )שם ג' אות עד ;"ז סי')שם(,

 הטפפה עם והת י"ח שורה ע"א כ"1 בסטלג ושא תס"ח סי' וריש 84. ע' ריש ההוסטתא'
 נתוספה הוא תק"ן וסי' ע"ג, י"א דף טסרע"ג ג"כ הוא וד' ג' נ' אות תק"ם שי' 12, ;'ששזף
 תכיי[ מגוף17
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 וכל ונ', א' הערה שם נסדור עיין ע"א, ה' רף טסרע-נ ונא ט', לפניהשתים
 אספסיא ובכל טתיבתא גתרתיו דעבדין היכי כי הלשון וכן מסרע"נ, ד"אהלשון
 טלאים שכולם כרכות פובות לאלף זכורים כולם אשכנז שבארץ קרילותובכל
 ליה מיבעי ק-ש איניש וכדקרי י"ד ס" וכו'. נאים מעשים ומענשיהם כריטוןטפת

 ליה ומנעי פ"ו מיי ע"א. ו' דף מסרע'יג הוא כו', ותיבה תיבה כל בי,לאפרסקי
 עור שם. רעת סדור ק"ש, הקורא בל ט.'ז סי' שם. מסרע"ג הוא כו',לא0סוקי

 ,"ש, איניש ולסתוויה י"1 סי' שם. שם כוי, ברמיזה אסור ק"ש קורא וכמיהואשם
 שם בזי"ן, להתיז וצריך י"ש סי' שם. שם דרגי, קטי תנא תנא י"ח סי' שם.שם
 שם. שם להוסיף, ואין שם ע"ב. ה' דף בסרע"ג הובא להפסיק, אסור כ' סי'שג
 כי"א סי' שם. שם לעמור, צריך ומיד שם עוד שם. שס לטפר, ואסור שםעוד

 בתפלה, ועומרים כ"כ סי' 6. צר שם לתפילה, גאולה למיסמך ליהומיבעי
 ומאן כ"ה סי' שם. שם היום, כל אדם מתפלל יכול כ.נ פי' ע"א. ו' דףמרע-נ
 לצלותא, דוכחא למיקבע לאינש ליה ומיבעי כ"ו סי' ז. צד שם לצלויי,דקאים
 שם כרעיה, לכווני ליה ומיבעי כ"ח סי' שם. שם כוי, אבא רג כ"ז מיי שם.שם
 אריב"ל ל"ו ס" ע"א. י"א דף במרע-נ הוא למורים, ש"ץ וכשטגיע ל"ה סי'שם.
 הוא הפלה, סדר על לאוסופי לאיניש ליה מיבעי ולא ל"ז סי' ע"א. י' הויורףכו',

 סי' ע"א. פ' דף שם הוא צלותיה, דמסיים ובתר ל-ה סי' ע"כ. ה' דףבסרע"נ
 תנו מ' ס" ע"כ. מוח פ' דף שם הוא לאחריו, פסיעות נ' לפסוע יצריך4פ
 קולו המשסיע ת"ר מ"א סי' ע"ב. ח' דף הוא אבות, שאומרים מניןרבנן

 מ"ג סי' שם. שם בתפילתו, הרק מ"ב סי' ע"ב. ריש פ' דף שם ההשבתפילתו,
 סי' שם. שם כו', ומצלי וכדקאי מ"ד סי' ע"ב. פ' שם כף, לאיניש ליהואסיר
 כו', רעייל ומאן מ"ז סי' ע"א. י"ח רף מסרע"ג הוא ליה, דמפפקא ומאןט"ו
 ט"ו דף שם הוא כנישתא, בבי דקאים וטמן נ"א סי' ע"א. י"מ דף שםהוא
 מקמי שאילו נ"נ סי' שס. שם חפופה, אמן לא עונין אין ותניא נ"ב ס"ע-ב.
 שם. שם ששאלתם, ותו נ"ד סי' ע"א. י"א דף מסרע"ג הוא נאק, נפרונא*רב
 נייו סי' ע"ב. כייר רף טסרע"ג הוא נפרונאי, ררב טקסי שאלו ותו נייהסי'
 הטהלך ת"ר ג"ח סי' ע-ב. נ"נ דף טסרע"ג הוא כף, יוידה לרב אליהו ליהאמר
 גדף הוא כו', לאיניש ליה מיבעי לא ס' סי' ע"א. נ"ד דף מסרע"ג הואבדרך,
 היא בישיבה יעקב נאק ישיבת ראש צמח רב מקמיה והואילו ס"א סי' ע"ב.י"ד

 הוא יריו, ליפוף צריך לאכול וכשמבקש מ"ג סי שם. בסרע,נ הוא כוי,פו0בדיתא
 ועיי"ש מע"א פ"ו שם הוא מעיתו, בתוך מים והשותה ע"ה סי' ע-א. פיובדף

 פ' סי' ע"ב. פ"ו דף שם לברוכי, מחייב כוית דאכיל ומאן ע"ט סי' ב'.בהערה
 ריפתא, רכרוך אינש* ואשכח דעייל ומאן צ'ט סי' שם. שם כו', אצטרופיולענין
 מי קמ"ר סי' ע"ב. י"ז דף בסרע"ג הוא המנחה, תפלת סרר קכייח סי' שם.שם

 קפ"ו סי' שם. שם כו', פפא רב קסייה סי' 46. צר רע"נ מסדור הוא ט',שבירך
 סובל יו"כ ערב ר"ח סי' א'. הערה בסדור עיי"ש ע"ב, מיו דף רע"נ מסדורההא
 ונסדר שם שם בסרע"נ. לפניו כן היה אולי דברים, בהודפת שס שם עצם,אדפ
 ר"'ב סי' ה'. הערה בסדור וע-ש ע"א מ"ז רף רעת בסיור הוא טצאתי, עסתםרב

 הפת על מכרילין דאין ואעפי'י ר"כ סי' בע בהערה וע-ש שם שם אשהחיינו,ומברך
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 הפעם אמר וכן שהביא מה נם ה'. הערה בסדור ועיין ע"ב מ"ב דף מסרע"גהוא

 שם, בסרע"נ הוא כן לער, זכרונו מת.בתא ריש צדוק רב מר עינינו מאורארונית
 נאון שלום נשר[ רב אמי והכי וכן ל"ו, רף רע"ג סם' הוא שי"ח סי' ו'. הערהעיין
 את הכורך של"נ סי' ע"ב. ל"ו דף רע"ג מסדור הוא שכ"ח סי'  שם. מסרעיינהוא

 מטרע"ג משורפפת, שאינה ומגילה של"ר סי' ע"א. ל"ז דף מסרע"ג הואהטנילה,
 תפ-ו סי' רעיינ. לשון הוא מתיבתא, ריש נפרונאי רב אמר והכי וכן ע"כ, ל"ודף

 תכ"פ סי' נ'. הערה שם עיין כו', וטנחה שחרית בת"ב מצאתי עמרם רבובסדר
 תל"ב סי' בהערות. ע"ש ע"א י"ס מסרע"ג הוא לישן, טפתו על אדםכשיכנס
 תע"ג סי' ד'. בהערה ע"ש אחר בסגנון במרע"ג לפנינו עמרם, רב בסררמפורש
 כ"ה שנת תוס' ועיין ע"ב, כ"ר בסרע"ג הוא כו', לברך צריך לשבת נרוהמדליק

 הביא ובן כו', מנרך בשבת נר המדליק עמרם רב נשם שם והביאו חובה ד"הע"ב
 שם מסרע'ג הוא שבתות, ובלילי תע"ד סי' רע"ג. יברי תרכ"ב סי' הישר בס'ר"ת
 וכן הסיוםונם

 עושיי
 רב מקמי ושאילו תע"ה ס" שם. רע"נ לשון הוא מנהג, וכן

 וכן הלשון וגם רל"ו. סי' או"ח בטור והובא כ-ה, רף מסרע"ג הוא נאון,נטרונאי
 לשון הוא גאת, שלום רב מר אמר והכי שבבבל רבינו ובבית שלנו בישיבהמנהג
 פעה ואם תע"ם סי' ע"ב. ב"ה בסרע"נ הוא בשבת, טעה ואם תע'יח סי' שם.רע"ג
 משה רב אמר והכי כו' לחש תפלת לאחר ת"ס סי' שם. מסרע'נ הוא כו',יחיד
 ומקדשין תפיא סי' רע"ג. בשם י"פ בסי' עשין בסמ"ג והובא ע"ב כ"ה סרע"גגאון,
 סי' כ"ו. דף סרע"נ מן Q~nlpS שם המאמרים יתר גם שם. שם סרע"ג כו', הייןעל

 ליה ומיבעי תם'יג סי' שם. מסרע"נ הוא כו', הכנסת בבית שטקרשי! ולאחרתם"ב
 שם. סרע"נ רב.עיונ כרי ממנו ומועם תפ"ה סי' שס. מסרע.ג כו', למיקםלאיניש
 שם. גאוןי עמרם רב אטר והכי שם עוד שם. מסרע"נ יין, לו אין ואם תפיוסי'
 סרע"ג כו', ועכדים ונשים תפ"ס סי' ע"ב. כ'1 סרע"ג לארם, לו ואסור תם"זסי'
 לבצוע וחייב תצ"א סי' שם. סרע"ג כו', השם על שבירך ולאחר ת.צ סי'שם.
 סי' שם. סרע"נ נמרחאי, רב מקמי ושאלו תצ"ב סי' שם. סרעייג ננרות, שתיעל

 לביהכנ"ס, והולכין תצ"ד סי' ע.א. כיה מסרע"ג הוא כו', שבת של ובשחריתתצ"נ
 סי' ע"א. כ"ח סרע"ג נאון, שקם רב אמר והכי תצ"ה סי' ע"א. כ"ו במרע-גהוא
 סי' שם. סרע"ג כו', נמי ותנן תצ"ז סי' ע"ב. כ"ח ממרע-ג כח, כתורה וקוריןתצ'יו
 נפרונאי רב מקמי ושאילו w~tsn סי' שס. סרע"ג דאורייתא, בסיפרא קריק וכיתצ"ח
 תק"א סי' שם. סרעי'ג נאון, נפרונאי רב אמר והכי ת"ק ס" ע-א. כ"ט טסרע"גגאון,
 שם. סרע"ג נאון, נפרמאי רב אמר וכך תק"ב סי' שם. שם כו', חנן רבאמר
 ריש שלום שר רב תק"ד סי' ע"ב. כ"ט טסרע"נ כוי, נתורה והקורא תק"גסי'

 כהנים כוי שושילתא האי וכי תק"ז סי' ע"א. י"א מסרע"ג ט',טתיבתא
 תק"י סי' שם. סרע"ג מציבורא, אפיה טהדר וכד תק"ט סי' ע"ב. י"א סרע"נכפיהם, נושאיי

 בשבת, בטנתה שאומרים וצדקתך תקט"ז סי' שם. סרעיינ כו', חלמא רחזישאן
 אינש ליה וטיבעי תקי"ז סי' מכאן. דייה עייא ל' מנחות בתום' והובא ע"א לימסרע"ג
 שם. הדעת, בחונן הבדלה להזכיר וצריך תקי"ח מיי ע"א. לייא ססרעייגלאגודי,

 והכי תקכ"ב סי' שם. החסלה, כל ומסדר תקכ"א ס" שם. נו', פעה אם תקי"טסי'
 תקכ*ה סי' ע"ב. ל"א שם נו', כוס לו ומכיאין תקכ,נ סי' שם. כו', גאון שלום רבשדר
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 כוי, ידיהם בכפות מסתכלין האש מאורי בבורא במויש גאון נטרונא. רב אמרוהני
 עייא לייב מסרע,ינ כוי, הורקנס בן בפדרייא שכתב ואע"פ תקכוו סי' שם.ססרע"נ
 על מברילין אין טתיבתא ריש עמרם רב אטר דהכי שם עוד ו'. בהערהועיי"ש
 בהערה שם ועי', שם סרע"נ אומי, יצחק רי תקכ'ו סי' שם. סרע'ג עיקר, כלהפת
 והכי תקח סי' שם. מסרע"נ שיבדיל, קודם לטעום לאדם לו ואסור תקשט סי'א'.
 התורה, מן נהם שמתענין ימים אלו תקמ.א סי' שם. סרשינ נאון, נטרונאי רבשדר

 ת"ר תקם"נ סי' ע"ב. ל"ד מסרע"נ ועירא, ר' אמר תקס"ב סי' ע"א. ל"דמסרע"נ
 סי' שם. סרע"נ יהורה, רב אמר תקם"ד סי' שם. סרע"ג ושותה, אוכל מתיער

 בידו שיש אדם ת"ר תקמ"1 סי' ע"ב. ל"ה סרע"ג נתן, רבינו אמר והכיתקם"ה
 ע"א. ל.ה סרע"ג אליעזר, בר' מעשה ת"ר תקמ"ז סי' ע"א. לזה סרע"געבירה,
 טתיבתא, טקסי ושאלו תקם-ם סי' שם. סרע"ג התיבה, לפני וכשמעבירין תקם"חסי'

 ל"ה סרע"ג בחמישי, בין בשני בין ציבור שנוזרין תענית וכל תקנן סי' שם.סרע"נ
 א'. בהערה וע"שע"ב

 עשיית ה' הובא תנ"ר בסי' שתראה כסו מהגאונים טאמרים הרבה שאבגם
 תורתן בס' נרפס ז"ל, נאון נטרונאי רב תשובת מן העתיק סופו ער הסיטן וכלציצית,
 ז"ל(, הורוויץ מאיר חיים הר' יד כתב עם"י מלהו"ל 21 צד ח"ב ראשוניםשל
 הלכות מן לקוה הוא סופו עד הסימן וכל העומר, הלנות הובא תנ"כי סי' נסדורוכן

 סי' בסדור תראה וכן 20, צד בה"א כ"י עפ"י שם נדפס נאק, יהודאי דרבקצובות
 הגאונים מתשובת נובע וזה כו', ראינו כך כו' הנזול לולב' וששאלתם הובאש'

 הערה שם בסדור ועיין ז"ל, גאון נטרונאי רב בשם שם והובא שי"ג סי' תשובהשערי
 הרי"ץ הביא וזה כו', כהילכתן הרסים בו שיש ולולב הונא ש"א בסיי עודא'.

 הובא תקל.1 בסי' גם אע הערה בסדור עיין גאון, פלטני רב בשם ק"ב דףגיאות
 בשבת להיות שחלו מועד של וחולו ר"ח צדק למורי ס.יע הגאונים בתשובותונמצא
 והובא הגאונים תשובות לשון הוא ישיבות, בשתי מנהג ונן המסיים סופוער
 לפניו היה גם ע"ש. הגאונים תשובות בשם קע"ח סי' הלקט בשבלי הטאטרכל
 ונכר הביא קע'ר בסי' כטו ממנו, ושאב הגאונים מנהגות בו נאספו אשר אחרספר
 הביא ר"צ סי' ר"ה סדר הלקט שבלי ובעל כו', ר"ה מוספי על הדור נרולינחלקו
 וסיים בסדור שהוא כסו הזה בלשון טצאתי זצ"ל הגאונים ובמנהגות וכתב זהבל
 הלקט שכלי בעל הביא והשיאנו בענין קע"ז סי' כסדור הכתוב נם התשובה.ע"כ
 הוא אשר הטאמר כל שם והביא מגנצא במנהגות מצאתי קל"ה( )רף רפיוסי'

 הדור גדולי שני במגנצא שנחלקו ושמעתי בסדור הובא שנ"א בסי' עודבסרור.
 הלקפ שבלי ובעל הפטרה. בענין הלוי דור בר' שטואל ור' יהורה בר' יצחקרי
  כרולי שני  נחלקו במננצא טמאתי הגאונים  במעשה וכתב 8ץ כל הביא קיץסי'
 הובא כאשר עלם טוב  יוסף ר'  טתשובת שאב גם בסדור.  שהובא כטו  נו'הדור
 סי' לעיל עיין נחלים. נכי על בשר תשובות לפניו היו גם קע"ג. קע"ב סי'נסדור
 שמשון, בר' שלמה מר' תשובות לפניו היו נם גחלים. נכי על בשר בערךה'

ItSPרבית יקר, בר יעקב רבינו רבותיו דברי לעינים לו היו גם ד'. בסי' לעיל 
 בערכם. ד' סי' לעיל עיין יהודה ב"ר יצחק ורבינו הלוי,יצחק
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 לשואליו. שהשיב י רש. תשובתז(
 נ"ל רש"י של עבודתו עיקר כי אם : כתבתי מ"א סי' האורה לם'במבוא

 להורות הלכות בשדה גם עבר התנ"ך, את ולפרש בנלי התלטוד את לבארהיתה
 בה. ילכו אשר והררך דינים פסקי את זמנו סנדולי שואל ולכללתלמידים
 בספריו, ושמורות ערוכות אשר טהם הלכות, בגופי לשואליו השיב אשרתשובותיו

 הנמצאים בכ"י לפלפה נשארו אשר ומהם תשובותיו, הביאו אשר שונים בטפריםגם
 כמו הרחנה, דעתו את להם להגיר פיו את שאלו רבותיו וגם המסרים,באוצרות
 בווירמשא, הלוי יצחק רנינו רבו מן לרש"י שאלה י"ג סי' ספמונים נחופששתראה
 כי ויבפיחוהו בישראל, ירבה וכמוך בה, שרוי שאתה יתום הדור אין לרש"יכותב
 להבא  וטהחם  לדרויש,  מווירטישא והשבים  העוברים כל את לשאול  הנהוישוקד
 נמצאות אשר מהטקומות רשימה הבאתי ושם בו. יעשה ומה ופובו  שלומועל

התשובות.
 קדושה חיוב התלסור בכל טצינו לא רבי והשיב איתא ז"פ סי' רש"י בסדורוגם

 כ"ג טגילה  החוסי  חבטי  כוונו  ולזה מעשרה. פחות ואינה לנו היא חביבהאלא

 שמע שלא אחד בשביל דאמילו משמו פירשי רש,י ותלמידי שנתבו ואין ר"הע"ב
 וע"ש  ז' סח פ"נ טגילה בראיש גם הובא  יזה כו', שמע על לפרום הםיבולים
 בב"י. וע"ש טיפ ס" או"ח בטור רש"י תלמידי בשם זה הביא וכן נתנאלבקרבן
 ולתרגם לקרות יש מה רוח, ותשאני ואמר זה אל זה וקרא וששאלתם סיבסי'
 לר' היא הזאת התשובה שאף ואפשר כו'. קדושה בסדר חכמים קבעום פעםומה
 שלפניו. בסי' שהובא גאוןצמח

 צריך אם מיד, לאכילה והוצרך יריו ונוטל הנפנה לרכי ושאלנו ק"בסי'
 הובא מ"ר סי' הפררם ובם' כו'. לנו והשיב לאו, או לאכילה אחרת פעםליפוף
 שאלו הביא קם"ה סי' או"ח בטור וגם כו', הנפנה שלטה לרבינו תלמידיםשאלו
 ידים נפילת על כשנפנה מברך הוא אם רבי את ושאלתי ק"ג סי' עודלרשיי.
 ]בשבהזל נ"ע לרביט הדברים ונשתלחו קע"ד סי' עור כו'1(. והשיבני ופעם, פעםבכל
 האומר כדברי והכריע ובא נ"ען שלמה לרבית הדברים ונשתלחו הובא ר"צסי'
 אשר : תשובתו לך והא הובא ואח"כ כו', ומוסף טוסף כל של פסוקים להזכירצריך

 יעקב ר' ]הוא רבינו הנהיג אשר  הזכרין יום טוספי מקראות סדר על לב לתתהוקיקט
 פפירתו ולאחר חדשיכם, ובראשי להזכיר פטירתו לפני יקרובר

 חלוקיי
 דבריו על

 כי באתי, להכריע ולא החולקיי, דברי את שטענו ולא כו' ליושט הדברלהחויר
 משלחתו על טעביר אך עולם, ונבעות סלע שן הארי לדברי סעד ליעשות כדאיאיני
 משיבו אני שטועה באותה זצ"ל יעקב מרבינו קבלתי מה להודיעו הוקיקטאשר

 כו' כלום המקראות בסדר שמועה באותה קדוש טפי שמעתי לא לפניו;כששטשתי

 אני הנהגתי שמסדרן יצחק נר מאיר רי צדיק טפי ושמעתי משםומשבאתי
 חדש ראש מוסף את להזכיר הלוי יצחק רביט שהנהיג שמעתי ועתהבמקומי,

 כי כן הנהינ שלא יעקב רבית על כחולק ולא רבדיו, את אני ורואהבמקראותיו

 יקר[. ב"ר יעקב ר' הם שהמשיג נראה ק"א ס"ס א"ז מהר"ח משו"ת ]אטנם1(
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 עצמו ושם הנדרסת כאסקופה עצמו והנהיג מכולם בגדולה לו בחר סירתויעתו
 יצחק רבינו ואם ברורו, דבר לחדש לו, הראוי לעטרת לבו מלאו ולא שיריים.שירי
 אבותיו לו הניחו מקום אני אומר הטכנםין, בשעת ופיזר לבו, על דבריםשם

 אני לבני עם אשר ואת צדיקים, כלם ועמך קורא אני שניהם ועל בו,להתגדר
 ובסוף כו' החיים טן כפורש טהם לפרוש באת ואם למנין, נכוחים דבריו כימשיב
 ע"ב( ל"ת ידף ק"מ סי' עירובין הי ח"ב זרוע אור ונעל יצחק, בר שלמהחתם
 מאיר וה"ר שלמה רבינו השינו זה ועל וכתב סופו עד בסדור ב הכתו זה כלהביא
 החג יסות כל של היקף ועל רכ"ז סי' עוד נוגה. אור הטתחלת בתשובהחתנו
 ומתהלת ע"א( )מ"פ שפ"ו סי' ח"ב באו"ז גם הובא כו', השיב כך 1 נ"ע רבינונשאל
 חנוכה בנר וששאלתם שפיז סי' .צחק. בר שלטה חתום וף ובס רשני תשובתוזו
 ושאלה שס"ה סי' עוד עצטו. מרש"י ואיננה יהודה נ"ר יצחק וחתוםכו',
 שאלו שע"א סי' עוד בו"(. רבי ואמר היום ותאכל למחר שתתענה איפשר אםלרבי
 איסור לא בדבר רבי אמר ולא כו' בפסח בביצים קמח ללוש מותר אם רביאת
 עוד שלמה. רבינו של פסח הלכות בשם רי"ד סי' נשבה"ל והובא , כו' היתרולא
 רש"י תשונת וטתחיל ליד סי' נטח"ו גם הובא כו', אוריעך התרומה ועל שע"גסי'
 ל"ח סי' ח"ב ובהאורה ב"ב סי' כ"י והיתר באיסור גם והובא אודיעך התרומהועל
 להם שיש ונוי ישראל רבי את שאלו שע" סי' עוד קל"א. סי' בפרדס נמצאוכן
 אחר אטול ואני פסח של שנוע אתה טול ~ישראל[ לו לומר טהו בשותפותתטר
 רבינו של פסח ה' בשם רפ"ז סי' בשבה"ל גם הובא כו'. רבי ואמר כנגרך,כך

 נהנו ר"ח, בסדר תק"ם סי' ת"נ. סי' או"ח ובפור מ"א סי' ח"ב בהאורה והובאשלמה,
 סברך אינו החיים בצרור נשמתו תהא רבינו אבל ההלל את לקרוא בר"ח לברךהעם
 של יסים מי"ח שאינם ביסים ההלל את שקרא יחיד ששאלתם תשובתו: והילךעליו,
 וכן כו'. עליו טברך איני אני אבל היחיד, גם יברך לברך הציבור על חובה אםתורה,
 אם ותשובתו לרש"י וטפלה נמצא תקפ"ב בסי' 192. צד רכס סי' בטחץהובא
 סי' 249. צד במחייו גם והובאה יצחק ב"ר שלמה חתם ובסוף המנין טןאכילים
 וששאלתם תקציב סי' כו'. ואמר שנשבר, עוף כנף על שלטה מרביט נשאלתקפ'ג
 תרננולת וששאלתם תקצ"נ סי' שם עוד כו'. חדשה בקדירה לבדה הכבד לבשלמהו

 החמני על תרכיב סי' כו'. טכזית פחות שלה כבד בה ונמצאשנתבשלה
 תרכ"ד ס" כו'. הרגל קודם מועלים שהשכיר ישראל וששאלתם תרכ"ג סי'ששאלת.
 לאגוד מהו וששאלתם תרכ"ה סי' כו'. בסועד לכתחילה נוים לשכור טהווששאלתם
 עגבים בקיבולת להתחיל טהו וששאלת תרכ"ו סי' מוער של בחולו חביותולזפות
 המביא טי אצל לילך מהו וששאלתם תרס, סי' כו'. סועד של בחולו לנתכדריסתן
 האורה לס' במבוא הנאתי כו'. לבהטה עשב אגורות טמנו וליטול עשביםביו"פ
 יועדה2(. יצחקבר בסופם חתום אי בכ"י אבל סתם הובאים בי בכ"י כי ואף 164.צד
 ז"ל(. רש"י של רבו)הוא

 )דף כ"1 סי' אורים מגילה ה' ח"א חיים בארחות הובא שכן ב' בהערה שם ]ועי'1(
ק"כ

 ז"ל[. הר"ש אל שאלה תשעת כשם ע"נ(.
 תרכ"ה נסי, וגא א' הערה תרכ"ד בסי' א', הערה תרכ"א גסי' שכתבתי טה ]ע,2(

 אין. הערה תר"ל ובס" א'הערה
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