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 בסדור. הנמצאים חז"ל מאמרי על פירושיםח(
 ונראה בנטרא רש"י לשק והם חז"ל טאטרי על פירושים הרבה בסדורנטצאו

 ללבן תנלת בין פי' ח' סי' שתראה כסו מסורר, כבר לתלטור רש"י פי' שהיהמזה
 רש"י פי' הוא יפה, הצבע שם עלה שלא טקומות כה יש תכלת שצבעו צמרניזח
 הוא הפי' נחיוויא, וזקיף כחיזרא כרע לייב סי' בתום'. וע"ש במשנה ע"ב מ'ברכות
 בית נו ונשאר הנשכר חרס כלי פי' סיר סי' עייב. יגב ברכות ברש"י שהובאכמו

 שופרות שברי דיבק קנ"כ סי' אנטל. ששמו כלי שם על ידים נטילת ק"ב סי'קיבול.
 שמע אם שם שם ע"א. 'ז כ ר"ה ברש"י כ"ה גלו"ר, שקורין ברגק דיבקו פי'פמול,
 כ"ז ר"ה פירש"י כן לחצאין, התקיעה מפסקת פנימי חציצה, דאיכא פי' החיצון,קול
 ברשי'.' כ"ה חיצון, פנימי לעשות חלוק כהפיכת פי' כיתונא, כי רהפכיה שם שםע"כ.

 בגמרא פירש"י כן בעינן, טהיים בבהמה פי' בעינן, העברתו דרך שם שם שם.ר"ה
 שם. בגטרא ברש"י כ"ה התקיעה, את מעכב אינו אם פי' כשר, כמינו שם שםשם.
 ר"ה בגמרא ברש"י כלע"ז, דורש יבש לשון מנחות של צרור כמו צרור פי' קנתסי'
 שם, ליתא מנחותי של צרור "כמו והמלות כלע"ז, רוייש יבש לשק צרור ע"בכ"ז

 שם ופירש"י מנחות של צריד שס לפנינו אבל ע"ב, ק"ב במנחות למאסרםוהכוונה
 בסדור ועיין יוגש, לשק צריד ע"ב, ב"ז ר"ה שופר לענין כדאמריק מנהות שלצריד
 רש"י לשון והוא קדחו צ"ל נקבו, קרחו פי' בו, ותקע קרחו קנ"ד סי' ד'. הערהשם

 בפירש"י הוא לעולם, השופר קול שומעין שהן ]למי[ פי' קנ"ה סי' ע"ב. כ"ז ר"הבנמרא
 שם שם. כגטרא פירש"י כן כו', הבור[ ]בשפת עומד היה פי' קנ"ו סי' ע"א. כ"חר"ה
 הגייה, להם קיומם להיות לישראל ניתנו לא פ" ניתנו, ליהבת לא טצות רבא אמרשם
 סי' ה'(. בהערה שם )וכצ"ל ע"א כ"ח 'ה ר פירש"י הוא ניתנו, צוואריהם על לעולאלא
 כפירש"י כ"ה כו', לתחום חוץ לילך פי' התחום, את עליו מענירין אין ר"ה של שופרקנ"ט
 מירש"י הוא כו', לתקנו ]בא[ אם פי' אותו, חותכי! ואין שם שם במשנה. ע"ב ל"בר"ה

 וברכות תקיעות פי' זו, את !1 מעככין אין וכרכות תקיעות ק"מ סי' שם. ר"הבגמרא
 תקיעות סרר פי' קם"א סי' ברא"ש. וע"ש ע"ב ל"ר ר"ה בפירש"י הוא כו',דעלמא
 ל"ג ר"ה בטשנה פירש"י הוא לשופרות, ואחת לזכרונות ואחת לסלכיות אחתשלש,
 שם. במשנה פירש"י הוא התרועה, שלפני פשומה בראשונה תקע פי' שם שםע"ב.
 שם שם ע"א. ל"ד ר"ה פירש"י הוא כו', דוכתא בכסה לן כתיב דהא פי' קס"בסי'
 פי' שם שם שם. בפירש"י הוא כו', אחד קול העברת משסע משומה והעברתפי'

 שם שם. בפירש"י הוא פשוטה, רהנך מנין פי' שם שס שם. בפ.רש"י הואביו"כ,
 כוי, הללו תרועות ששלש לפי פי' שם שם שם. בפירש"י הוא תרועה, פי'שם

 פי' נגח, נסחי קם"ג סי' שם. רש"י נו', בר"ה נאמר פי' שם שם שם.פירש"י
 הוא לאחריה, לפשופה פי' שם שם ע"א. ל"ג ר"ה פירש"י הוא מלבו, הגונחכארם

 מיילל והדר כלער, קונפלייץ ארוכות גניחות פי' שם שם סע,א. ל"ד ר"הבפירש"י
 התפלל פי' שבירך, מי קס"ד סי' ע"א. ל"ד שם ברש"י הוא נלעז, רציי"ךפי'

 קס,ה סי' ע.ב. ל"ג ר"ה בטשנה פירש"י הוא כו', ברכות תשעה ובירך הטוספיןתפלת
 ועיין ע"ב, ל"ר ר"ה פירש"י הוא הברכה, שסיימתי לסיטן כגרוס מחר נחירהפי'

 ודאי פי' שם שם שם. פירש"י הוא אמרו, לא פי' שם שם ג'. הערה שםבסדור
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תןמבש

בהן שאכלו לאחר קערות פי' רכייפ סי' שם. במירש"י הוא ד5ימן, סוף עד נו'הוא
ע"ב כ'.ח סוכה בגמרא רש"י לשון הוא טיאוס, משום לסוכה חוץ להוציאןצריך
 חרס של נר פי' שם שם שם. ליתא מיאוס" "משום והמלות מינלא, מאניעל

 חרס של נר בטפללתא ושרגא על שם בסוכה רש"י לשק הוא שמו, כךקריישול
 ע מגעות שאיק אצבעות בארנע טורד שוחק פפח פי' ר"ל ס" קרושיי"ל.שקורין
 מכאן קנה  הפתח צורת דמי חיכי פי' שם שט ע"ב. ו' סוכה פירש"י הוא כו',בע
 כו', ששדנו  דפפח  טשטע  פי' שם שם שם.  בגטרא  פירש"י הוא כוי, טנאןועגה
 שם. פירש"י הוא כו', בעינן פפח רתרו)ייהו פי' שם שם שם. בנמרא פירש"יהוא
 הוא הלשון כל החטה, ימות כל בה לישב שעשויה טים סוכת פי' רל"בסי'

 הוא הם.טן, סוף ער כו' סוכה שעושים רועים שם עור ע"ב. ח' סוכהבפירש"י
 סוכה בטשנה רש"י לשון ד"א כו', בטחובר מסככין שאין רל"נ סי' שם. רשנילשון
 טיני ורדין פי' רל"ד סי' שם. ברש"י הוא ברוב, סבפלן פ"  שם שם ע"א."ש
 בהן מסככץ  אין שם שם ע"א. י"ב סוכה בטשנה רש"י לשון הוא כו', הםקנים
 רל"ה סי' שם. בנטרא רש"י לשק הוא יחידי,  כלדבר פי'  שם שם  שם.  פירש"יבזי

 סנה סיני פי' שם שם ע"ב. י"ב סוכה פירש"י הוא הן, ירקות פי' ושווצרי,שוושי
 קרי למפה טלמעלה כל הטשלשל פי' רל"ו ס" ע"ב. י"ב סוכה בפירש"י הואהן,

 קאטר בגונה לא פיי שם שם במשגה. ע"א ט'יז סוכה בפירש"י הוא כו',שילשול
 באטצעו נע שנפחת בית פי' שם שם רע"א. י"1 סוכה פירש"י הוא ברחנה,אלא
 כו' לשלחן נושרין וקיסמין עלין ]יהו[ שלא הנשר פי' רלה סי' שם. נפירש"י הואכו',
 איטטישא פי' רל"ח סי' בטשנה, ע"א י' סוכה רשיי לשון הוא הסיטן, סוףער

 %י פי' רל"ם ס" ע"ב. י' סוכה רש"י לשון הוא הסיטן, סוף עד כוי בטיאנישורא
 כל פ.' ר"מ סי' ע"א. י"ח סוכה רש"י לשון הוא לרופן, בסמוך שלא עד ט'מיעופ
 פי' רמ"א סי' במשנה. ע"א י"ג סוכה רש"י לשון הוא כו', הן הבתים לפני שבתלמודחצר
 שם שם ע"א, י"ח סוכה בגמרא ברש"י הוא כו', פצימין לה שיש אכסררה גבי עלחיכך
 צריף כמין פי' רס"ר ס" שם. בפירש"י הוא כוי. בחודן נסרים של עוביין תקרה פיפי'
  לשון  הוא  זקוף, טפח בו יש א"כ עד כו' העופות את בתוכן שאורבין ציידין שלבז
 סביבות הפרוסה כילה פי' צ"ל הסטה, סביבות הפרוסה שם שם רע"ב. י"פ סוכהרש"י
 כו', החנינה על פי' רמ"ו סי' פ'. הערה בסרור עיין שם, בנמרא בפירש"י הואחטשה,
 הסיטן, סוף עד כו' אורג טעשה ציורים בכרמים פי' שם שם ע"א. מ' שם בפירש"יהוא
 אין להתעמת רצה אם קצבה לרבר אין פי' רמ"ח ס.' ע"א. " מונה רש"י לשחהוא

זוקקיי
 ער נו' רשות  ואילך  מכאן שם שם ע"א. כ8ן  במשנה סוכה בפירש"י הוא כו', לו
 בזו לאכול לסוכה מסוכה יוצאין אין פי' רס"פ סי' שם. בגטרא בפירש"י הואסופו,
 משלכם, לכם פי' ר"ג סי' רע"ב. כ"ז סוכה רש"י לשון הוא הסימן, סוף עד כו' בזוולישן
 סוכה רש"י לשון המררש, לבית כשהולך בבוקר פי' רנייב סי' ע"ב. ב"ו סוכה ברש"יהוא
 הסימן, טוף ער כו' ביום הסוכה מן פטורין ביום דרכים הולכי פי' רנ"ג ס" ע"א.ב"ו
 משם זוין אין ופרדסים גמת שוטרי פי' רנ"ר סי' ע"א. כ"ו סוכה רש"י לשוןהוא
 סוף עד כו' בכילתא לסיגנא פי' רנייה סי' שם. רש"י לשון הוא הטיסן, סוף עדכו'

  הוא מעת, בגשמים להתקלקל ממהרת פי' רנ"ו סי' שם. רש"י לשון הואהסיט!,

 עד כ)' בלילה משמת הקיץ אם לאפוקי פי' שם שם ע"א. ב"פ סוכה רש"ילשי

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



מבוא[

 כמיהוא הדקל טהנא דדיקלא' אפקותא פי' רנ"ח ס" שם. רש"י לשון המימןסוף
 שם שם בתוס', וע"ש ע"א י"נ סוכה בפירש"י הוא יחד, ויאגרם עד כו' לקרקעמטוך

 סוף עד כו' דקלים של הה קנים של שזה אלא רדיקולא אפקותא כמו דקנין]דוקרי
 שתהא עד כו' אנד שמיה לאל פי' רנ"פ סי' שם. בנמרא רש"י לשון הואהסימן,
 כשרות שתיה! פי' ר"מ סי' ע"א. י"נ סוכה רש"י לשון ההא קיימת,' אגורתושם
 רש"י לשון הסיטן, סוף עד כוי טצלתה מרובה חמתה שהתחתונה כגון דמיהיכי
 הוא הסיטן, סוף ער נו' סמולה דתחתונה רם. היכי פי' רמ"א סי' ע"א. י'סוכה

 פי' רס"ב סי' "פי"'. מלת חסרה בסדור ולפנית הזר, ד"ה שם בנטרא רש"ילשט
 שם שם ע"א. כ"נ סוכה במשנה רשני לשון החב מאד, עב שלה שסכךהמעובה

 שם, בנטרא רש"י לשון הוא דנ"ש, אליבא ער עליה, זורחת כשההמה חמה כוכביפי'

 פי' רס"נ סי' שם. ברש"י הובא לא הסימן סוף עד מכשירין וב"ה בסדורוהסיום

 בסדור עיי! קצת, רק ע"א ב"ו סוכה ברש"י נטצא לא זה כו', ארעי אכילתאוכלין
 ע.א. כ"ו סוכה בפירש"י הוא לסוכה, חוץ לצאת שיוכל פי' רמ"ד סי' ד'.הערה
 סוכה ברש"י ותא אליו, שתבא עד ולשנות לקרות אחריה כרוך u~w פי' רם"הסי'
 מסימן, סוף עד כו' הח,.רו למיסר לי לטה פי' רמ"ח סי' ו'. הערה בסדור ועיין ע"ככ"ח
הוא

 לשון,
 ברש"י הוא נרכהו, או ונענועו ללמוד פי' ר"ע סי' ע"ב. מ"א סוכה רש"י

 מבקשים שהם חכמים תלמירי אלו מירות עושין פי' רע"א סי' מע"ב. ט"בסוכה
 ע"א כ"ו טנחות ברש"י נמצא לא זה הפרעניות, מן שעצלו בתים בעלי עלרחמים
 דאגו לחודיה אלולב פי' רע"ד סי' ע.'ב(. )ל"ר לולב ה' בה"ג מן 1pg" החשרק

 ננטרא שלפנינו ברש"י נמצא לא זה אתרוג, גמילת על ולא לולב נפילת gyטברכין
 הוא הסיטן סוף עד כו' טפי לאתרוג וליגבהה בסדור שהובא מה רק ע"ב, ל"זסוכה
 מקראות ושמא מרבותיהם לטדוה לא ילפי, לא פי' רע"ה ס.' שם. רש"ילשון
 ל"ג בסוכה שלפנית ברש"י נמצא לא הפי' נכתבו, זו שוה גזרה לדרוש לאהללו
 בסרור ועיין ע"א פ"נ סוכה רש"י לשון הוא לפניו, התנאה פי' שם שםע"א.
 לשון הוא ומוריד, מעלה ומביא עד כו' עושה כיצד פי' רע"ח סי' ה'. הערהשם
 כ"ה תמרים, של כף לולב פי' רע"ט סי' הוספתי. "פי"' ומלת ע"ב ל"ז סוכהרש"י

 רש"י לשון כו', שלו משדרה עליו נפרצו פי' שם שם ע"ב. כ"ת סוכה בטשנהברש"י
 נפרדו. על במשנה שם רש"י לשון הוא כו', מלסטה הן מחוברי! שם שהובא מה גםשם,
 רש"י לשון הוא לכאן, עלין ומהצית עד כו' העלין ראשי ]נסדקו[ נסדק פי' שםשם

 מרשיי הוא שם שהובא הפי' כל כהיטנק, דעביר שם שם ע"ב. ל"א שםבגמרא
 נחלקה פי' שם שם שם. ברש"י הוא אחד, מצד עולין עליו שכל פי' שם שםשם.

 הוא נשרו, נפרצו פי' רפ"א סי' שם. רש"י לשק כו', עליונים[ ~עלין שניהתיומה

 עבות הוי לא עלין ברי משלשה דבצ.ר שם עור ע"ב. ל"ב סוכה במשנה רש"ילשון
 כו', ענף שכלו עץ עבות עץ ]ענף[ פי' רפ"ב סי' ע"א. ל"ג סוכה בפירש"י הואכו',

 הלשק כל כו' תמרים כפות פי' רפ"ד סי' ע"ב. ל"ב סוכה טפירש"י הוא הלשוןכל
 ערבה מין צפצפה פי' רם"ה סי' שיב. ל"ד סוכה רש"י לשון הוא כשר, דקפוםעד
 כו', הנחל על הגדילים פי' רפיו סי' ע"ב. ל"ג סוכה רש"י לשק ענולי שלהועלה

 ד ל סוכה רש"י לשון הוא כו', שלה עץ שלה קנה פי' שם שם שם. רש"ילשון
 רש"י לחין, עלין עליו אחד כל שיהא שצריך ענפים שלשה פי' רמ"ח סי'ע"א.
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1[טמוא

 1ברכהן, צריכה אינה לפיכך נביאים יסור ולא בגבולין רפףמ ס" רעשב. מיד סוכהבגמרא
 צסשנה רשעי לשון הוא דקות, אבעבועות כמין הווית פי' ר~צ בי' שם. פירש"יהוא
 רשי לשון הוא שוה, במעם כמרי שהעץ עץ פרי פ" רצ"א סי' ע"ב. לאדסוכה
 ראשו לצר ויורד משם שמשפע גובהו כעוכי ובחוטמו פי' רצ"ב סי' ע"א. ל"הסוכה
 ועשוי חד שהוא ולפי רצ"ג ס" ע"ב. ליה סוכה רשיי לשון עיניו, נותן אדם עדפו'
 ל"ה מוכה רשעי לשון הוא יעקב, רבינו הזקן מורי r~ws זהו סילו"ר, בוכנאכמין
 נמלה ע"ב ל"ר נמשנה בפירש"י יותר ומבואר ", "פי' מלת לפמנו וחסרסע'ב,
 ג"כ הוא כו', הלוי יצחק רבינו אבל שם שם יעקב. רבי מפי אתרונ ראשפטמתו
 ע"א ל"ו שם בנמרא בפירש"י ג"כ הוא פסול, במקצתה כשרה בכולה הם.ום נםע"ב. לעה מונה ריור' לשק הוא נקלף, דאיגלד פ" רצ"ד ס" שם, ננטרא רשע'לשון
 לשון הוא ממולש, וכשאינו עד כו' קאי חסר ולא אניקב פי' רצ"ה סי' בתום'.ועבש
 כו' שחור הוא והרי כאן שנדל לכושי דומה פי' רצת סי' רע"א. לעו מוכהרש"י
 בפירש"י הוא תפוח, פי' רצד סי' ע"א. ל"ו מוכה רשי לשק הוא הסימן, סוףעד

 ד"ה בתוס' וע"ש שם ברש"י הוא כו', כדור כמין העשוי ככדור שם עוד שם.סוכה
 ע"נ. ל"ו סוכה ברש"י ההא מקצתו, אוכל כה ממכל חנינא ר' והא פי' רצ"ח סי'אתרונ.
 יעקנ רכינו משום שאמר יהודה בר' יצחק רבינו בשם כתוב מצאתי הביא שי"זסי'
 יהודה בן יצחק רבינו בשם ומצאתי הרואה ד"ה ע"א כ"נ שבת בפירש"י הוא כןכו',

 ב' הערה עיי"ש תקפ"ח, ]סי' כו'. זו ברכה הוזקקה דלא יעקב רבינו משוםשאמר
 א'[. הערה עיי"ש תרי"ב, סי' וז'.ד'

 הפרדם. וספר הסדורמ(
 שנית ופעם בקושמנדינא ראשונה פעם מדפם לרשייי המיוחם הפרדסספר
 אורותיו ודברתי רש"י תלמידי ע"י ונברר תשובות וגם דינים פסקי כוללנווארשוי(
 מזה. זה הם שונים הספרים שני והנה ל"ה. סי' %ף עד כ"ז סי' האורה לם'במבוא
 תמצאו לה.מך, כן וכסו בפרדס נמצאים אעם בסדור הנטצאים דינים פסקיהרבה
 שתראה כסו הוספות, עם הם ובפרדם בסרור מקורם אשר דברים רובהבפרדם
 מישראל אדם כל חייב אומר מאיר רי היה תניא הביא ווארשוי( ("DID ה' סי'בפרדס
 הוססת נמצא ובמררם א' ס" רש"י מסדור לקוח הוא יום, בכל ברכות מאהלברך
 מ' )דף שם עור מ'. הערה שם בסדור עיי! הסרור, לשון על הוסיפו אשרדברים
 ברחבה הוא ובפררם ו' ס" מסדור לקוח הוא דזמרה, פסוקי חכמים תקנו לפיכךע"ד(

 פעם כופלין לפיכך סעד( מ' )דף שם עוד ב'. הערה שם עיין דברים,ובהוספת
 עיין 1', ס" כסדור שהוא טסה ובהוספה דברים בהרחבת הוא כו', ימלוך ה'שניה
 לאחר אלא קבעונו לא הישתבח וברכה ע"א( י' )דף הי סי' שם עוד מי. הערהשם

 א'. הערה שם עיין ז', סי' בסדור הוא טאשר לשון בודחבת הוא כו', דזטראפסוקי
 וסיים הוספה יש שם ובפרדס י"א מ" מסדור הוא כוי, המסוק לשון יתגדל שם,עוד
 הוא ובמרדם י"ר, סי' בסדור הוא מ"ג סי' ו'. הערה שם עיין יותר, שמעתילא

 ובפרדס כים ס" בסדור הוא ע"ב( י"ח לדף נ"ז סי' פרדס בסדור. שהוא סטהבאריגות
 אבותינו מעשי הם נדולים א' ס" בפררם : יותר ובאריכות אחר בסטון קצתהוא
 בסדור הוא וכן 1' הערה שם עיין קצת, משונה הוא ובפרים ל' סי' ממדור הואכו'
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 נפרונאי ר' את 1SWff ס' סי' בפרדם י"ר. הערה ע"ש אחר, בסנפן קצת ל"אסי'
 צ' סי' טהסדור לקוח צ"נ ס" נ"נ. סי' טסדור הוא כו', אלא ש"ץ שאין מקוםגאון

 כו' נטילה בלשון אוטר שהוא מה ס"ו סי' די. הערה ע"ש הוספה ישובפרדם
 ק"ב סי' טסרור לקוח סיר סי' בי. הערה עיין לשון, בשיטי ק"ב סי' מהמריר~יח
 התלמירים כי והוא לנו, והשיב לרבי ושאלט הובא ובסדור י', הערהעיין
 תלמירים שאלו הובא: מ"ר טי' בפרדס אבל מרש"י, שאלו אשרהביאו
 ע', מת הסרור. אחרי נסדר הפרדס כי בפכח מזה להם, אמר שלמהלרבינו
 סי' בהערות. עיק שיטיים, באיזה ק"ו ק"ו ק"ה ק"ד ס" מסדור נובע ע"ג ע"ב,ע"א,
 הברכה היא וזו אחר נוסף שם ובסרדס קי"א ק"י ק"ט, ק"ת, ס" מסדור טבעע"ז

 פ', ע"פ, סי' קי"ב. ס" טסדור נטע ע"ח טי' בה". תשגה ואל לתאוה"ונרסנה
 ]סי' קי"פ. קי"ח, קי"ז, קפ"ו, קט"ו, קי"ד, קי"ג, ס" מסדור טבע פ"ר פ"נ, פ"ב,פ"א,
 לקוח פ"ה סי' ע"נ([. ל"ו )דף קושפ' בדפוס לא גם בפררם, נטצא לא נסדורק"כ

 קל"ב סי' קכ"ו. קכ"ה, קכ"ד, קכ"נ, סי' מסדור טבע פ"ו סי' וקכ"ב. קכ"א סי'טסדור
 ע"ל שם א' ]בהערה קלף סי' טסדור הוא רבי, שכח אחת פעם ע"ב( כ"ז)דף
 כלקופים בפרדס וכן מ"ז[. סי' 194 עי שם ובח"ב 104 צד והאורה כ"ז רףמרדם
 ק"מ. סי' בסדור הוא בה, שהוקשה המשפט והמלך סעיד( נ"ח )דף הספרבסוף
 הערה ע"ש ר"ד סי' טסדור לקוח קפ"ב סי' קע"ז. סי' טסדור nlpS קם"ח סי'מרדס
 בברכת הבשמים על שטברכין פעם ק"י ס.' ר"ה. ס" טסדור הוא קפ"ג ס"א'.

 במו"ש, בשמים טעם קי"ר סי' ר"ז. ס" בסדור שהונא סמה באריכות הואהבדלה,
 קצ"א ס" לי. נאמר יקר בר יעקב ר' הרב וטפי הובא בסדור ושם ר"ז, בסדורההע
 זו שאילה קצ"פ סי' בהערות. ע"ש ש"נ סי' מהמרור 1pg" כו', נאגד שלאלולב
 נרות הדליק ולא ששכח מי שאילתי בדברי עינינו ויאיר רבינו יורינו יצחקמרבית
 התשובה שם ובפרדס התשובה רק נמצא ושם שט"ו, סי' בסדור הוא המכה,של

 שכ"א ש"כ, שי"ט, שי"ח, סי' מסדור הוא קצ"ח סי' א'. הערה עיין יותר,באריכות
 שכ"א סי' ממדור הוא כ"א סי' אי. הערה שי"ח סי' שס עיין ביהוידע, טהנין ואבעד
 הערה שכ"כ בסי' ]עיין שכ"ה, סי' אמצע ער שב"ב סי' מאמצע וחסר ושב"ב ג'()אות
 בפרדס שכ"ה. ס" סוף עד קודש ה! הרי והבכורים שנ"ה סי' אמצע מן ונמצאד'[
 שב"ו, סי' מסדור הוא ר"ח, בפי ד' וקרא החזן ששכח ]רבי[ לפני בא טעשה כ"כסי'

 הברכות בכל הופפה שם בפרדס נמצא כהן קורא לוי אין אם מר דאמר הסיםואחר
 את טמרין שאין ביטים שם הובא ואח"כ ולאחריו, לפניו עליו לברך עד כו'כולן
 ההתחלה חסר ובפרדס שכ"ז, סי' בסדור הוא כיחידים, הן הרי הסי' סוף עדההלל
 ר"ג מי' א'. הערה שב"ז סי' עיין ולאחריו, לפניו עליו לברך אסור ביחידהלל

 א' בהערה ]ושם וש"ל שכ"ט שכ"ח סי' טסדור הוא עשרה, שמונה מתפללבפורים
 של"א, סי' מסדור הוא כו', פניהם על תפלין אין בפורים שם עוד ר"ג[. ס" פרדםצ"ל

 הוא פדיך, לצאת המבקש ר"ד ס" א'. הערה ע"ש בחסר המאמר נלקהובפרדס
 אותה וקורא כורך המגילה את והקורא שם עוד א'. הערה ע"ש של"ב סי'מסדור
 סי' מסדור הוא טשורפטת שאינה ומגילה שם עוד של"ג. ס" מסדור הואכס"ת,
 ר"ה סי' בחסר. המאמר נלקה בפררם מ הי הערה של"ת ובסיי ג' הערה שם ועייןשל"ר.
 איש א' בפה ]לומר[ ציבור שנהם מה קלונימוס רי הרב אטר ועוד ע"א( לייחלדף
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 ר"ד ,סי' קלונימוס. ר' בשם לא סתם שם והובא שמ"ר סי' בסדור הוא כו',יהודי
 וכך רייה סי' טוף שס"ה. סי' בסדור הוא בשבת, בא' פורים ואירע היהטעשה
 שט.'ו, סי' נסדור הוא כו', לאביונים מתנות כשמהלק הזקן קלוניטום רבינו שלמנהגו

 טסדור הוא האוינו, פרשת טע"ב( י"ב )דף י"ב סי' קלונימוס. ר, בשם הובא לא בסדוראבל
 הוא דריש, סופרים במס' ת"ז ס" ש"נ. מסדור הוא מקומות, יש י"ז ס" שס"ת.סי'

 שבת י"ז סי' א'. הערה שם עיין יותר, באריכות הוא ובפרדס שנ"א ס"מסדור
 שם ובפרדס שנ"ב סי' מסדור הוא הגדול, שבת לקרותו העם נהגו הפסחשלפני
 ר"ה סי' הלקש ובשבלי הגר, טארץ יצחק רבינו אחד קצין בשם אחר פעם עודהובא
 עיין הגר, בארין יוסקונמו יצחק ר' אחד קצין ז"ל: רש"י שחיבר הפרדם בימםהובא
 סי' שנ"נ. סי' מסדור הוא סופרים, בטסי שנינו בסופו שם עוד בי. הערהשם
 מסדור הוא כו', ככר מחברתה שלוותה אשה ק"מ סי' שם"ו. סי' ממרור הואק"ל
 להיות שחל פסח קכ"פ סי' שס"ת. סי' מסדור הוא כו', הפסח לפני שם עוד שס"ז.סי'

 קודם יום מבעוד מצה לאכול ואסור שם שמ"פ. סי' מסדור הוא בשבת,באחד
 סי' שע"א. סי' מסרור הוא כו', רני את שאלו שם ש"ע. סי' טסדור הואשיקרש,
 מסדור הוא קריא חיי שע"ב. סי' מסרור הוא נפסח, בתרנגולת שנמצאת חפהקליט
 שמ"ב סי' מסדור הוא וחרוסת קל"ב מיי שע"ח. שעייו שעייו שע"ה yW'7 ששיגס"
 ועיש שש"פ שפ"ח שפ"ו שם"ה וסי' ב' הערה ע"ש שפיד שפיג וסי' בהערהע.ש
 י"א סי' קלונימוס. רי פפי מאמר נמצא קל"ב סי' ובפרדס ב', הערה שצ"אבסי'
 ת"ב קנ"ה ס." ח"ה. סי' טסדור הוא ק"מ סי' ת"ד. סי' מסדור הוא הפרשיות,סימני
 שמעתי ק"ט ס" שם. בסדור הוא קסינ סי' תי"ד. סי' מסדור הוא במוייש, להיותשחל

 יוסף ר' השיג וכך נ"ו סי' תפ"ו. מיי טסדור הוא בת"ב, ענינו בטגנצאשאומרים
 כך וסיים חרפה שהיין לפי ד"א עוד נוסף שם ובפרדם חכ"א, סי' בסדור הואהגדול,
 תכ"ה ס.' טסדור הוא עק, יכפר רחום והוא לוטר תקנו למעריב ב' סי'שמעתי.
 לשק על הוספה והוא כו', בריתות עשרה שלש אוסרים ויש מאמר עוד ישובפררם
 כשיגוייס ובפררם תכ"ז סי' מסדור הוא ואמונה, אמת בלילה אומר לכך שם עודהסדור.
 רשות ערבית תפלת ששניט ולפי שם עוד בסדור. שהובא סמה יותר ובאריכותקצת
 הוא בתורה, המשולשת בברכה כרכנו קבעו ועור שם עוד תכ"ח. מי' מסדורהוא

 הוא מזוחה, סרר רפ"ה ס.' תליב. סי' בסדור החש לרבי, נראה שם עוד ת"ל. סי'נסדור
 ובמזוזה שם נטצא וכפררם ובהוספות. אחר בסדר הוא ובפררם תניה סי'מסדור
 שנמצא ומה 98(, צד האורה לסי סבוא )עיין כוי כתוב היה חסיד יהורה רישכתב
 טהסדור הוא נ' ס" פרדס בפרדס. ליתא כקנה נוללה מכניסה נשהוא בסדורלפנינו
 בעני! ג' סי' סוף שם עוד בהערה. ע"ש אחר בסגנון הוא בפרדס אבל ותע"1 תע"הס"
 תקי"נ חקיה, תק"ד, סיי ובסדור ר' ס.' בפרדס וועי' ת"פ. סי' מהסדור הוא אבות,מגן

 סי' פרדס תקי"א. סי' ובסדור ע"ד( ריש )פ' הי סי' פרדם ותקפ"ז. תקפ"ותקי"ר,
 סי' פרדס ו'(. הערה )עיי"ש תקכ"ו ובסדור קי"ב ס" פררם קכ"ה. סי' ובסדורקי"א
 ונסרור קפד סי' פרדם תקל"נ. סי' ובסדור קי"ד סיי פרדס תק"ל. סי' ובסדורקי'ג
 סי' פררם וכו'. תקנייו תקנ"ד, תקני,ג, תקנ"ב, סיי ובסדור רצ"א סי' פרדם תקל"ג.סי'
 רכיה סי' פרדס תקפ"פ, סי' ובסרור רכ"ד סי' פרדם ותקפ"ר, תקם"ג סי' ובסדורר"כ

 סי' ובסדור רל"ב סי' פרדס תקצ"ר. סיי וכסרור רל"ח סי' פררס תקצ"ב. ס"ובסדור
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 רמ"ח סי' פרדם תר"ב. ט" ובסדור האורה( )מס' רכ"ו ס"ס פרדם ותקצ"פ,תקצ"ו
 רמ"ז ס"ם פרדם תר"ח. מיי ובסדור רם"ו סי' ריש פרדם תריו. סי' ובסרור האורה()מם'

 קינ סי' פרדם תרכיא. סי' ונסדור האורה( )טם' קמנו מי' פרדם תרי"ב. ס"ובסדור
 קל"ח ס" פרדס ותרכ"ו. תרכ"ה סי' ובסדור קנ"ב סי' פרדס הרנ"ד. סי'ובסדור
 ותרל"ר[. תרל"ב תרל"א, סי'ובסרור

 ושרה ומחוור הסדורס
 לר"ת הישר ובס' רש"י של תלמידו שמחה, רבינו ע"י נתחבר ויסריהמחוור

 שיש שמחה ר'  הנריב שתיקן כמהור כתונ וימצא : הביא ע"ג( ע"ג )דף תר"כסי'
 ומצוי גאונים ושאר שלמה ורבי' גדולות והלכות עפרם רב מסדר דברים רוב מי'בו
 היוחסן לעדות נפטר ויתרי מחוור בעל שמחה רביע עכ"ל. מקומות ברובהוא

 תם ורבינו לעולטון ,"ל רש"י הלך אשר !( השנה ]הוא תתס"ה ד"אבשנת
 בזמן והיה מויטרי, שמחה רבינו פפירת אחר שנים ס"ו תתקל"א, ד"אנפטר
 הוספות הם ר"ת בשם בטח"ו שהובא ומה לימים, צעיר עור שמחה ר'חיי

 הרבה נפטר שטחה רבינו או דורבולו. ב"ר יצחק ר' ע"י ואולי אחייבשנתוספו
 ע"ר פ"ב  רף  לר"ת הישר בסי שהובא  מא לנכק תראה לכ! תתס"ה, אחרשנים
 ב"ב אשרי בהגהת וגם 9(.  כו'  ממך ששאל  שמחה ר'  הנריב  לי  שאטר מה תודיעניועור
 כו'. דבריו את ריית וקבל כו' שמחה רבינו והשיב כו' ר"ת לפני בא טעשה איתאפייס

 טמנו דברים הרבה והביא מסודר  כבר ז"ל  לרש"י  הסדור היה  הזה המחברלפני
 אביא ופה נהערות, ותטצאם הסדור לשון על הוסיף ולפעמים אחר, בסדרוסדרם
 בא"ת מאה בגימפרי' מה או' ויש הוסיף 8( )צד בהתחלתו במח"ו דוגמאות.איזה
 בסדור, ליתא חה בו" אותיות ]מאה[ כתוב פסוק דבאותו פי' ]ור"ת[ הוסיף גםב"ש,
 על דבר להוסיף ואין עד 12( )צד ויייז מזז מיי  טח"ו  וי. הערה א' סי' בסדורעיין
 פרשה ואוטר נ"ה סי' בסדור כ'. וסי' י"פ נסי' במדור ליתא 13( )צד ט' יטלוךה'

 ראשונה שנאסרה פרשה "כלומר סיים 28 צד מ' סי' במח"ו תילים, שלראשונה
 מתילים". שכאטרותלפרשיות
 אלפס רב "ובהלכות הוספה 24 צד מ"ב סי' בסח"ו נמצא בסופו ג"חסי'
 כולה השנה כל שמואל אמר נחמן רב אמר וכן פ"ר ברכות נרי"ף והוא כו"' כךטצאתי
 יוסי א"ר תנחום א"ר שם במה"ו מ"ג סי' גם  שם.  ברי"ף  ג"כ הוא נו' המננו אדםמתפלל

 1[. הערה 809 ע' 1897 החדשי במ"ע ]ע,,1(
 חגרת )תוצאת לר"ת הישר למפר בהערותיו ראזענטהאל מהרש"פ הרה"ג השערת ]לפי2(
 שמואל ב"ר שמחה ר' שהוא אפשר 189 ע' ס"מ ע"ג סי' תרנ"ח( ברלין נרדמים,מקיצי

 החיים באור רח"ם בעקבות בזה חתלך עמו. הסכים ור"ת לפניו ודן מר"ת שקבל א ר י פ שמ
 אמנם כאן. ז"ל רש"ב גם שהביא ל"ש סי' רב"ב פ"ט הג"א דברי על עצמו שסמך 1216מיי

 מכאן, נובעים שדבריו 'א, חג ברברי נפל דט"ס יראה סמא( ל' )דף קצ"ט מיי ב"ב בא"זהמציין
 1226 מכי' שם באוה"ח עי' משפירא, שמחה ר' של רבו )שהיה מרדכי ב"ר שמריה ר'וצ"ל
 שמריה, ר' נמי איתא כעת 'די שתחת כ"י מאז"ק 210( סי' 118 ;' 1907 החדשי במ"עוגם

 - ן שמחה ר' השם נתהווה ומזה לח' האותיות שתי צורת נשתנה רי לאות י' אות נגיעתוע"י
 החדשי ובמ"ע Gallia  '; 196 אס38881 בס' גראסם הח' שכתג מה עי' למח"1שהפגע
 806[. עי1897
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 הכוס על לאוסרה ומצריך מפני המסיים הסימן טוף עד נשטים גבורת הזכיר ולאטעה
 שם. טרי"ףהוא

 שעבר ועבריין ס"ה סי' בטח"ו נמצא מעשרה פחות ואינה הסיום אחר ג"פסי'
 ק"ל סי' ח"ב גהאורה ונמצא בסדור ליתא וזה הסימן. סוף עד כוי ציבור נזירתעל

 כטנהינ והוא הטנהיג, בשם זה דין הביא נ"ה סי' או"ח והב"י קכ"ה סי' והיתרוכאיסור
 שם כמח"ו נם ,"ל". רש"י כתב "כך שם במנהיג וסיים ע"ס, סי' לתפלה עשרהדין
 ולתא במח"ו נוסף העולמים בריבק מתחיל עד לילה חצות הטתחיל ט"ו סי'ריש

 או"ח הב"י וגם המח"ו בשם י"נ( דף אסשפררם )דם' האבודרהם הביא ,ה וריןבסדור,
 ע"ש. הרא"ש את וגם האבודרהם את הביא מ"ז סי'סוף

 בגיטפריא טמא לחמם : נ' סי' במחייו נוסף טהכתוב הסיום אחר בסופו מ"וסי'
 בעלמא בהדחה כלוטר שם, אריחם מאשר מטא לחטם דאמרי ואית ירים ניגובבלא
 בגוים פמא לחטם נימפריאות בספר מצאתי הביא קל"ז סי' השלם ובשבה"ל נינוב.בלא

 בנימפריא טמא לחסם הביא קנ"ח סי' סוף או"ח הטור ונם ירים. נינוב נלאנניממריא
 שם. כב"י ועיין ידים ניגובבלא

 בשש שהוסיף נ"ב סי' במה'יו נטצא בשש. צריך דין לית להו אמר ע'סי'
 בערוך ראיתי כן בשש טדלא מתרג' ו'( וי )איוב מלח מבלי תפל היאכל מלח]פי'[
 ד'. הערה שם בסדור עיין ע"כ, משה בשש כי כמו איחור לשון נראהולי

 סיים נ"נ סי' בטחנו הנית, לבעל שיברך כדי מנרך ואורח בסופו ע"דמי'
 ]הוא שעה בכל כראטר לרבות דאתין הבית געל לרבות את אלהיך, את וברכתדכתיב
 ע"ב[. ב"בבפסחים

 ו'. הערה שם בסדור עיין הוספה, נ"ר סי' במח"ו נטצא ע"הסי'
 נ"ז בסי' בטח"ו נטצא דגן, כזית שיאכל ער מוציא אינו הסיום אחר פ'סי'

 עד ד"ה ע"א מ"ח ברכות מרש"י הוא הלשון כל כו'. נפיק טיהא דגן כזית אכלומכי
 לרש"י בזה בוק שאכלו, בשלשה בברכות המורה פסק כך סיים שם ובמחייושיאכל
 ד'. הערה שם ועיי!ז"ל

 שאינו פי' 81 צר ס' סי' במח"ו נמצא להגיה, בקורא הסיום אחר פ"נסי'
 יפעה שלא היא כמות ויתירות בחסירות שלה במסורת אלא כקריאתה התיבהקורא

 להגיה. בקורא ד"ה ע"א י"ג ברכות בתום' ועיין נהנהתו, ובהפך היותר מהחסרלעשות
 דגרסי' "ואית מ"ו סי' בטח"ו מסף הארץ, ובברכת ששת רב אמר קיאסי'

 1;ה באחרונה", ולא הארץ בברכת לה ומשני ליה, מעפר ברכה באיזה כלומרובהי
 הסדרים. בסי ולא בסדורליתא

 ומעין היא ד' ומעין ע' סי' במח"ו נוסף והטטינ הטוב מעק הטלות אחר ק"יסי'
 וליתא הארץ. על ה' אתה ברוך תימר קבעי דאורייתא נ' מעין תלמודא לה דקרישלש

 ft,,p סי' ובפרדם בסרור,,

 וה', א' הערה קע" ,', הערה קע"ג א', הערה קע"ב ב', הערה קס"נ סי']ועי'

 וב', א' הערה רי"ד' א', הערה קפ"ו א', הערה קם"ד ז', הערה קם"נ ו', הערהקע"פ
 וה', נ' הערה. רכ"ב ב', הערה ר"כ ג', הערה רי"פ ב', הערה רי"ח א', הערהרמ"ז

 ש"כ ב', הערה ו2.'ז וג', א' הערה י2'יו א', הערה ת"ד ה', הערה ר"ע ג', הערהרל"ב
 שנ"ו א', הערה של"נ ב', הערה ש"ל ד', הערה שב"ב ח', הערה שכ"א ח',הערה
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 ג', הערה "ת"ו ני, הערה ת"ו יייג, הערה ת"ר ה', הערה שפ"ר נ', הערה שס"ד ה',הערה
 תטצא פעטיס וכמה אי. הערה תקלייז ול"ג, כייה הערה תל"ד ב', הערהתסיח

 במקומותם זה על והעירותי שלפנינו טבסדור יותר טתוקן הלשוןשבמחייו
למושבותם[.

 א'. י כתב תכונתיא(
 באוצר הנמצא כ"י הוא האחד רשייי, מסדור לסנינו נפתחים ספריםשלשה

 2ee ומכיל פאליא בתבנית קלף על כתוב 868 קובץ בפארמא ראססי די שלהספרים
 סדור נמצא רפ"ו דף סופו עד קע"א דף וטן !( יד כתבי איזה עוד שם ונטצאדפים.
 סליק כתב: ובסוף ז"ל. שלמה רבינו סידור לכתוב אחל ועתה כתב: והסופר ז"לרשייי
 ונעשה בפארטא, הספרים מאוצר אלי נשלח הזה הכ"י חזק. זצ"ל שלמה רבינוסידור
 בחסר נלקה הזה יד הכתב הספרי(. לסנים לתתו בחרתי הזה בכייי העתקה.לטעני
 שכייר בסיי שתראה כמו הזטן, באורך נאבדו אשר גליונות איזה שנשמטוכלוטר
 כהלכה ד' ב' הוא וכן אחר, סימן שלהם וכהפסקות אלו בפרשיות שנוחנק ויוםבמאמר
 בשבת בשני חודש ראש חל שאם די כי ]פי'[ פנתיים, בשבת ככוסות שבחבערב
 ברביעי מן הטאמר בנתיים וחסר העיר  אותה של ככנופיא אכל שם כתוב זהואחר
 שכ"ז סי' והתחלת שכייו שכ"ה וסי' הסיטן סוף עד הסיום וכל כהלכה עושיןכשבת
 שלם, דף וחסר העיר אותה של בכנופיא  אבל  גטצא שכ"ט ]טסי' הזה הסיטןובאמצע

 חתם לא אשר מאחם הערות איזה עם הסמ"ק נמצא 121 דף עד 1 דף מן1(
 מרי סטר דין ב' ועמוד א' עמוד 126 ובדף מקוק. דיני נמצאו 126 עד 121 דף ומןשסו.

 גקצוות המחסל שדי כשם המטת סיר זה סיימתי : הסופר כהב ונטף העי.יתיאי
 ומאח אלפס חכיות שנת אייר בחודש כ"כ הית סיימתי יחיאל בח"ח משח הסופראני
 otip~n סי ~עא ז"ל סרורא יצחק מרי והיתר איסור ספר נמצא אח"כ עולם. לבריאתועשר
 א' עמוד ס!ף *14 דף עד א' עמוד הצי 127 דף טן חבא והתיר( אסור הנקרא ד!רא שעריא!

 סאת הערות עם חיא זוחל, מחרא יצחק רי חרב חיבר אשר והיתר איסור סליק : כתובובסוף
 סחר"י והוא טרשיי" "עכ"ל הסיום בסופם אשר הערות איזה ועם שמו, נער לא אשר אחראיש

 גלק!טים השא זה ]הדון ע"ג ד' דף תפ"ד( יעסניץ )דפ!ס ד!רא שערי נהגדעת ב"פ הנזכרטרהם'ן
 ל' ע"ב, ב"ר ט', וע"י, ע"ג ושם וי דף רישין[, מהרי"ט בשם ע"א כ"א דף אמרכלטהלכות
 געשיכטע צור שנץ, מש"כ ועי' טרישי. מוהר"י כתב איתא ע"ב כ"ח דף שם ובאמרכל ושימע"ב
 ב"ר יידה רי פסק ובן הובא אי עמור  סוף 49ב  וכיף  248ן. ע'  .413 בס' בניאסס 68ע'

 רבעו ובא לשונטין, לתקן ]יש לסטין ר' המטנה הגולה מאור גרשום רבינו של רבומאיר
 גי שת שת"ג !עיין רגמ"ה, של רבו והיה ליאונטין רבינו תקרא הזקן הכהן סאיר בריהוודה
 רף טן תשב"ץ ספר נמצא אח"כ 461[. צר החיים אור עיין ליאון, רביט מכמה וגם י"ג,סי'
 הרב והתחלת! ע"א 171 דף ער ע"ב144

 מחטוטערג[ ב"ב מהר"מ והוא ז"ל סאיר רבית .
 תפילות אתחיל כתוב ע"ג 149 ובדף מ"ר( סי' )לפניט ט' קטן בטלית בשבת לילך שמותראומר
 ר"ת ]רצא הרמג"ע מומר הובא הספר בתוך פעמים !כמה מרמנ"ע, ניהג שה" כמו ומשנהראש
 : נ"ע[ סאיר ר'טורי

 העתקה דיא 60 ע' סוף הכרה לספר נסמא שהזכרתי עפשטיין הר"א של הב",2(
 בסופו וגם קי"ט מיי פארטא בכ"י לפנינו שיצא ר"ה בה' החל המעתיק אבל הנ"ל פארמאטכ"י
 ובווחטגש, בתפלה סרבין שוין סטה השל מעלה של שג"ד וחמישי בשני סיים כי הרבה,חסר
 יוסד העתיק ולא תשח סי' ההחלה פארסא  נכ'יהיא
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 שהעירותי כסו 205 צד וטח"ו הסדרים ספר עם"י שכייר ס"ס עד החסר אתוהוססתי
 שכ"ד, ס"ס ער שכ"א סי' מן חסר ושם ב', כ"י ע"פ גם ואילך וטכאן נ', בהערהשם

 א'. הערה שכ"ה וכסי' א' הערה שכ"א בסייעיין
 תשלום וחסר יותר נמצא ולא קודם, כלים להטביל והבא מתחיל שס"א בסי'נם
 והיתר ובאיסור ובסררים כ' ככ"י שהוא נטו הסיום והוספתי המעתיק, שהשמ.טהסימן

 258. צר ובסה"ו כ"ג סי' ח"בוכהאורה
 הובא דברים, ספירת אלא שאינן הטלות אחרי הטאטר, נאמצע שפ"ד בסי'עוד

 '02"1 שס"ה וסי' הסימן סוף עד בעלמא מלת טן שלם דף וחסר הרביעי, שמואלר'

 ב' בכ"י לנכון ונכצא בפנים, והוספתי הרביעי שמואל )רי( עד שפ"מ שפ"חשם"ז
 ה'. הערה שפ"ד סין שם עיין הסדרים,ובם'

 שלם מאסר הוספתי נינהו, מיעוטי והכיתי ועברתי המלות אחרי שצ"ר בסי'וכן
 293. צד ובמח"ו ב' בכ"י ונמצא כו', העולסים רבון כשירד אמרו שם,החסר

 הסדור, אל נוסף אשר שפ"ג, סי' הישר מס' שהוא ר"ת, של בפסק ת"א בסי'עוד
 שם. הישר בם' שהוא כט1 ב' בכ"י לנכון ונמצא המיום כל וחסר רב, אמר הב.מסיים

 זה ואחר היין, על אלא טברכי! ואין היין על אלא מקדשין אין ת"ר תם"וסי'
 ככ"י לנכון ונמצא תצ"ה ס"ם ער שלם דף וחסר ובחמישי, נשני בתורה וקוריןמתחיל

 בפנים. והוספתיבי
 והוספתי גדול טאטר בהתחלה חסר נאק, נסרונאי רב אמר וכך תק"בסי'
 שם. שהעירותי כמו ובטה"ו נאון עמרם רב בסדור ב' בכ"י לנכק ונמצאנפנים

 כלל מובנים בלתי שורות ב' נמצאים להתנוק, יכול הסיום אחר תק"ג סי'סוף
 בסנים והוספתי שלם מאמר חסר פה אולם חברים, עליו ויכרו לויתן יביאו כו' ח"וי"מ
 סי' עיין 99, צד וקכ"ט קכייה סי' ובמח"ו בכי"ב לגנון ונמצא תק"ה וסי' תקיידמי'

 א'. הערהתק"ד
 סי' גדול טאטר חסר חובתן ידי הרבים את טוציא אינו הסיום אחר תקל"חסי'
 191. צד ומח"ו ב' כ"י עפ"י והוספתי תק"ם וסי'תקליש

 דר' דמילתא רשמעתא וממקנא הובא משובח זה הרי הטאמר אחר תקם"זמי'
 שלם דף חסר רק שלפניו, המאמר לסיום כלל שייכות לזה ואק לה, קאמר דחובהיוחק
 הטחים כל על הובא טשובח זה הרי הטאטר אחי 230 צד בטח"ו וכן כ' בכ"יונמצא
 לה, קאמר בחובה יוחנן דר' דמילתא דשמעתא וטסקנא סיים ובסוף חולץ רצהכולן

 ר'. העיה תקם"ז סי' עיק הספר, לפטם המאטר כלוהוספתי
 א'. הערה עיי'.ש ב', כייי עם"י והוממתי חסר תרכשסי'
 נוספו אשר חי שצ"ט, שצ"ח, סי' אח"כ, נוספו אשר הוסטות בכ"י נמצאונם

 ר' את שם והניא יצחק" "ואני "יצחק" שמו שחתם שם ונמצא רורבלו נר יצחקמר'

 ויסרי. כמחזור הרבה הוסיף אשר דורבלו בר יצחק רי והוא הרשנ"ם, שהואשמואל
 לכ"י זה כ"י שבין השינויים ועל שמ"ג, סי' לר"ת הישר מס' הוספה הוא ת"א סי'גם
 למושבותם. במקומותם העיריתיב'

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



סבואנטיעו

 ב'. יד כתב תכונתיב(

 באנרוח ז"ל. הרשר"ל ביד מלפנים היה ב' יד כתב אכנהו אשי ידהכתב
 הששי, לאלף מ"ב בשנת נכתב קלף על יד כתב קנה כי הביא 231( )צדשד"ל
 למסר )ובסבוא ז"ל רש"י סדור הם שבתחלתו דפים ט"ו וסוף. בתחלה חסרוהוא

 מסדור ליקוטים הביא 285 צד שד"ל ובאגרות דבריו(. את העתקתי 60 צרהאורה
 סדוי "הכ"י ז"ל רישזח"ה החכם העיר נ' בהערה יתם וכגלייך ההוא. יד נכתבריט"י

 רש".
 98צן ע' ש"ב תלמוד ]בית למהראהו"ו רשייי לתולדות בהערותיו ונם נידי" כעתהוא
 "קהלת שלו ברשימה אבל בירי" הוא וכעת הרשד"ל ביר נמצא היה לש"י "סדורכתב

 בבית הם )וכעת לראמסגאט נמכרו אשר בידו שהיו יר כתבי בין נמצא לאשלמהיי
 ומגלגלין יר, הכתב נמצא איפה לי טגיד ואין וחקרתי שאלתי בלונדון(, לרבניםהמררש
 המדרש בית בראש העומר שעכטר הרש"ז החוקר הרב ע"י לי נודע כי זכאי, ע"יזכות

 קנה באננליא קאמנרידש בעיר .Dr. Rev .כ( Taylor שהחכם בנויארקלרבנים
 והוא הנ"ל הנכבד ההכס אל בקשה טכתכ ערכתי זאת וכשמעי ז"ל רשוה"ה מידהכ"י
 העתקה לי ועשיתי בו להשתמש הכ"י את אלי ושלח לשאלתי נעתר וחסדובטובו
 עמדי. עשה אשר והחסד הטוב על וברכה תודה לו נותן ואניממנו,

 מכיל רש"י~( סדור הוא והתחלתו פאליא בתבנית קלף על כרעב ידהכתב
 בסוף שורות, 42 עמור בכל עמודים, 188 ס"ה ועולה עטודים, ב' צר בכל דמים,מ"ז
 : כתוב השני בעמוד ואח"נ נחרם, שלמה רבינו סידור לפרט נ"מ נשנת : המוסרסיים
 ד"א שנת והיינו חמישי, אלף של תשיעי למאה ס"ה בשנת לעולטו נאסףרש"י
 תם ורבינו ח'[, וי ]ישעיי מעם אפרים יחת שנה וחמש ששים וסימנך לסרם,תתם"ה
 א"ל אלהים ויאמר וסימנך תתקל"א[ ]ד"א חמישי אלף של עשירי למאה ל"אבשנת
 סליק: א'[: ל"ה ]בראשית'עקב

 מדרש הוא ע"ג 184 צד עד 48 צד מן אחרים, יר כתבי שד נמצאו הזה בקמץ1(
 ואחר שו"ט( למדרש מבש עיין העתקה, ל' הי' שו"ט המדרש )מן עמודים 848 מכיל טובשזהר
altDבהתחלתו וכתוב התרומה ספר קישר ע"ג 167 דף עד ע"ג 184 רף מן מתחיל שו"ט מדרש 
 כמו ראיותם אורך בלא הפרקים מיד למצוא בו הקורא ירוץ למען התרומה ס' מתוך לקצרבאתי

 שמואל בר, יצחק ר' גודריי ]הוא זצ"ל שמואל בר' יצחק הר' הקררם רבינו לפני נסדרשסדרם
 ג"כ ונקרא התוספות בעל ור"ת( הרשב"ם של אחותו )בן הזקן יצחק ר' בשם הנודעמדנפיירא

 הוקן' יצחק רבינו ,(ל תלמידו הי' התרומה ספר בעל יצחק בר ברוך ורבינו הקדוש,רבינו
 הנדפסי. התרומה מספר אחר בסדר מסידר בכ''"י הנמצא הנ"ל התרומה מספרוהקיצור
 יצחק לר' הוא )אולי והיתר איסור כפר 186 רף ער ע"ג 167 דף מן בהקוכץ מתחילואח"כ
 ההיתר איסור הוא פירוש, עם בחרוז והיתר איפור נמצא 198 רף עד 186 רף ומן ז"ל(.מדורא
 גחרוזיס והיתר איסור ס' שנמצא 877( סי' א' )אות הספרים אוצר בעל שהביא מרדכי ר'להרב
 למה נוון וגוודאי בחרוזים, והיתר איסור ג"כ נמצא הרשר"ל ביד כי שם והעיר רר"א,כ"י

 וטרפות עריקה שחיטה ה' וז"ל הביא 888 סי' ה' אות הספרים ובאוצר הזה. בקובץשנמצא
 שכתג טה יראה טריתיס יוסף ב"ר יוחנן וד"ר פי' עם ז"ל המרדכי להרב א'.ב כסדרבחרוזות
 204 עד 198 דף מן בכ"י נמצא ואה"ב וכוי[. 89 ע' המרדכי ;ל בספרו כהן ש מהר,אודותיו
 הסר ובסוף הרוקה מבעל הסידורגרהם
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LIXטבוא

 לסגיו התם דאמריק האורז : בטלות ומתחיל ההתחלה חסר רש"יבסדור
 נסוף פארמא( )כ"י א' בכ"י נמצא והוא כלום. ולא ולבסוף האדמה פריבורא
 באורך הכ"י של הגליונות נאבדו אשר קכ"ו סי' עד א' סי' מ! וחסר קכ"וסי'

 בכתיבה נייר על כתובים עלים איזה טונחים הזה הב"י בתוך אבלהזמן.
 : ומתחיל וקנה, סרוב הקריאה וקשה קטנות גליונות על וכתוב הכ"י, גוף מןאחרת
 ואח"כ לברכה" צדיק ,כר יצחק בר שלטה רבינו סידור לכתוב אהל דשמיא"בסייע
 ההם בהגליונות והסיום א', בכ"י לפנינו שהוא כסו כו', אומר מאיר ר' היה תניאכתוב
 שמי גדול מבואו עד שמש טמורת וכין זה כמסוק ישיש שמות ד' כנגר כרעותד'

 שמי נדול כי טהורה וטנחה לשמי סוגשן ןמוקטר וטוקטר( )מונש מקום ובכלבגוים
 את להעתיק אחר סופר החל כי ספק ואין י"אן. א' ~מלאכי צבאות ה' אמרבגוים
 העתיק. לא מזה ויותר יי'נ, סי' נאטצע א' בכ"י והוא ההתחלה רק והעתיקהחסר

 קכ"ו( בסי' א' בכ"י )שהוא האורז סלת מן ב' בכ"י טתחיל הנאתי כאשרוהנה
 קל"ה וסי' כבוד. טנוחתו רבינו נהנ וכן המסייס קל"ד סי' סיף עד א' בכ"י כסווהולך
 נמצאים ביו"ט תבשילין כמה המבשל ד"ה קל"ו וסי' מצות והשלש ד"ה א'()טכ"י
 הובא לא הסיטן סוף עד ע"ז במם' ד"ה א'( )ככ"י קלייז וסי' פסח, ה' בסוף ב'בכ"י
 רק א', בכ"י כטו הולך וסובב קל"ט סי' א' בכ"י שהוא ר"ה סדר מן ומתחיל ב',בכ"י
 זצ"ל יעקב "ורבי הוספה ב' בכ"י נמצא א'( בכ"י )לפנינו קם"ג סי' טן הטאמר סיוםאחר
 עד כו"' למלכיות כטו ולשופרות לזכרונות קשר"ק לתקוע בטקומו הנהיג מאיר רביבן
 הוא ואילך וטכאן קם"ג. טסי' י' בהערה ההוספה את והעתקתי מנהגינו, כמיזהו
 נמצא ש"ח מי' א' בכ"י לפנינו שהוא סוכה ה' בסוף רק א', בכ"יכטו
 בכ"י והוא במינו, r'D בענין יר"ת( )הוא ז"ל מאיר ב"ר יעקב מרבינו פסק ב'בכ"י
 סי' לר"ת הישר מס' ולקוחה הסדור אל נוספה אשר הוספה והיא ת"א, סי'א'

 ואיןשפ"נ,
~DD 

 הסיום ואחר במוקדם. ב' בכ"י והביאם מכורכים בלתי הגליונות שהיו
 א' בכ"י שהוא בתמוז, י"ז סדר ב' בכ"י זה אחר הובא הישר טספר ההיא ההוספהטן
 לעיל דילגתי "וזה הוספה ב' בכ"י נטצא בסופו ת"ה ובסי' ח"ה. ת"ד ת"נ ת"בסי'
 לך שאומר כדי עד ושובה בהמצאו ה' דרשו לה אוטר כך שטחה ככר שהואוכיק

 לפני אשיש טוש ואמר לנחסה נחמה וסמוך תם רבינו שאומר כמו נראה לכךבמהרה,
 שד"ש, מימן הרי שובה, ליו"כ ר"ה שבין ובשבת דרשו, גדלי' ובצום השנה,ראש

 זצ"ל" יעקב ר' הרב בן שלמה בב"ג, בא כשהמלך וזה לשירה, שירה וידבר,ולהאזינו
 ריחו מפני המסיים )א( תל"ד סי' סוף עד ואילך ת"ו סי' טן הובא ואח"כ ר"ה( ב!)הוא
 יאכל לא ת"ר הוא כך וצבתות סרר ב' בכ"י נמצא ואח"ז יותר, טוב ריח נודףשיהא
 אחר א' בכייי הוא וזה ולמעלה, שעות מתשע פובים ימים ובערבי ומנתות בערביארם
 תע"נ. בסי' עירוביןהלכות

 א'( )בכ"י שכ"א מסי' המאמר בהתחלת שתראה. כמו בחסר נלקה ב' כ"יוגם
 הטאמר כל חסר ואילך ומכאן הצינור, כבוד מפני וטס.ימת אחת שורה רק ב' בכ"ינמצא
 גם א'. הערה שכ"א סי' בסדור עי' שכ"ר, שכ"ג שב"ב סי' נם וחסר שלם דףונשסים
 והקדירה, האילמם שצ"ח סי' מן ומתחיל א'( )מכ"י שצ"ז מסי' המאמר כל ב' בכ"יחסר
 מתחיל ת' ובסי' שצ"ט, טסי' המאמר כל חסר גם א'. הערה שצ"ז סי' בסדורעיין

 צדק, צדקתך בדין וכן הלכתא. רב אמר הובא ושם הלכתא, רבא אמר הסי'באמצע
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LXמבוא
 שנפטר משה של כבודו טשום וטסיים שלם רף ב' בכ"י חסר תקם"ז, סי' א' בכ"ישהוא
 תקנו הגדולה כנסת אנשי יוחק א"ר אבא נר חייא ר' אטר הובא ואח"כ שעה,כאותה
 דף חסר חייא ר' אמר ובין שעה באותה הסיום וצק כוי, ותפילות ברכות לישראללהם
 תק"כ. ס.' התחלת ער וחסר הסדרים, ובספר א' בכ"י ונמצאשלם,

 בסוף א' בכ"י שהוא הברכות, בציעוף ותתחזק ותתרווה הסיום אחר שםעור
 והכי מן שלם מאמר חסר עיקר, כל הפת על מכרילי! rtw ב' בכיי מתחיל תקכ"ד,ס"
 עיקר, כל הפת על מכדילין אין עד תקכ"ה, סי' א' בכ"י שהוא נאק, נטרונאי רבאמר
 תקכ"ו. סי' תוךשהוא

 תקנ"ח, ס" סוף א' בכ"י לפנינו שהוא אשיכרא, יבדיל הסיום אחר שםעוד
 תקכ"ט, סי' א' בכ"י לפנינו שהוא שמואל, אמר תחליפא ר' אמר שלם מאטרחסר
 גאון. נטרונאי רב שדר והכי תק"ל סי' טן ומתחיל זה מסי' המאטר כלוחסר

 מתחיל תק"ל, בסי' א' בכ"י לפנינו שהוא דבר, עמא וכן מן הסיום אחר שםעוד
 וחמר תקל"א, סי' אי ככ"י לפתנו שהוא בטו"ש, מלאכה לעשות ותצריך ומי ב'בכ"י
  הסימן. סוף עד כו' משנת הכפורים יום הוא משונה מיהו א' ככ"י הנמצא שלסמאמר

 הסימן טוף עד הכנסת בנית שמדליקין הנר ועל תקל"ג סימן בל  חסר שםעור
 כחו. וישר הוא יפהמנהג

 סי' וגם כו', צרק למורי סייע הגאונים בתשובות ונטצא תקל"ו סי' חסר שםעור
 בכי"ב. ליתא תרפ"ו סי' וגם ישיבות, נשתי הלכה וכן המסיים סופו, עדתקל"ז

 טלא הזה והכ"י במקומם. עליהם והעירותי קטנים מאמרים עוד חסרים1כ!
 מזה. זה קצת משונים והם טכיייב, נעתק לא א' הכ"י וכן א', מכ"י נעתק ולאשיבושים

 נ'. יד כתב תכונתי0
 הסדרים ספר ומכונה 28/5 קוב'ן במינכען המפרים באוצר נמצא הזה ידהכתב

 הספרים, אוצר של טנ"י שלו ברשימה כתב שטיינשניידער ומהר"ת ז"לן(לרש"י
 א"ר : כתוב בהתחלתו הלכות. ופסקי )רש"י( שלמה רבינו של "סדרים קצריםדברים
 ומסליא יצר אשר רבותינו קבעו כן ועל כתוב ובסוף כוי פרזוודנ"א משנר סלךברכיה
 כתובי( הספר בסוף הביא ואשר הודיע, לא הכ"י וחנונת נפלאות" עושה וזהולעשות
 ג"כ נמצא זה אחר אבל כי"א, ע"פ תניח ס" בסוף הוא זה כו' רבותינו קבעו כןעל
 )סי' הבשר נקיות וחיקק תרי"ד( סי' עד תקפ"ג )מסי' מריפות ה' הזהבכ"י

 חמשה שטואל אמר מתהיל ואח"כ שלמה" דרכינו בשר נקיות "סליק בסופווכתב תרם""
 בר שלמה חתום ואח"כ ועופותי דגים סולת, ככד, קערה סכין חכמים אמרודברים

 התורה על ופרושים פשטיס ב( בראשית.. ספר עי הרד"ק פי' א( : מכיל הזה הקובץ1(
 רזיאל. ספר ג( VDS~). תרח"ס מגנצא, גראססבערג, מגשה ר' ;"י )נדפם מווינא יעקבמר'
 er~ אמריד(

 יש 89/6 במינכען גם נמצא כי שם והביא ומה 888, סי' א' אות אוצה"ס )עיין
 );יין לה'.ק שרשי חיים, ב"ר יוסף מר' כגפים בעל 1( הנ"ל. הסדרים ספר ה( 28/4(.לתקן

 628(. סי' ג' אותאוצה"ס
 בסוף צ"ל ברכם איר כהוא הספר נסוף כמקוס לתקן ,ש 86 צר האורה DV' גמבוא:(

 כו' רבותינו קבעו כן על כתובהספר
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 ורא.תי . Q~'v לאלהי והודאה שכח נטלם שלמה רנינו "סידור כהב והסופריצחק,
 שלמה רבי של סדרים וז"ל: שכתב 208( סי' סי )אות .עקב לגן הספריםבאוצר
 וכמה טריפות טד'נ' שערים נמה ובתוכם r?'N ש"ע ברוב דינים הלכת ופסקי)ר,ט"י(
 עכ"ל. שלו הפרדס מפר הוא ואולי 28/5ן ל ]צ 27/3 מינכען יד כתב מרשיי,'טוית
 היתה זה מכ"י המדרים ס' מן העתקה הפררם. ספר זה ואין האמת אל כוון לאאולם
 מבר אשר שלו כ"י ובין 162( סי' שלמה )קהלת נ"ל רשזח"ה המנוח אצלנמצאת

 הטדרש בבית בלונדון יד הכתבי נמצאים וכעת ההיא ההעתקה נמצאהלראמסגאט
 ד"ר מוהר"ם הרב ויאות 125( סי' הירשפעלד החנם )רשימת דשםלרבנים

 ממנו. העתקה ל' ועשית' הכ"י את ל' לשלוח לבקשתיפריעדלענדר
 שלמה רבינו "מירור בסופו סיים וכן רשיי סדור הוא המררים ספר זה כ"יוהנה

 באורך נאבדו אשר רמים הרבה כהתחלתו וחסרים בחסי נלקה הוה הכ"י וגםנשלם",
 כו', למדינה פרוזדוגטא[ ]צ"ל פרזוודג"א משנר מלך ברכיה א"ר וטתהילהזמז,
 ויטרי ובמחוור בי בכ"י נם ונמצא נ' הערה ע"ש י"ג, סי' א' בכ"י לפנינווהוא
 12. צד 'ב יסי'

 שאין שלפנית מבסדור יותר ומתוקן נכון בסדר הם המאמרים נסדריםוהנה
 כאשר סררום רש"י ותלמידי קונטרסים נכתבים היו הדינים כי והטעם למשנה,סרר
 הסרר. שמרו לא הסופרים או מאוחר, וזה מוקרם זה בעיניהם,נראה

rvs1המאמרים כל לציין טאד קשה לכן ציונים, נרשמו לא הסדרים בספר בי 
 וכו' 86 ע' ב"ו סי' להאורה ובמבוא אחר, באופן במדור ערוכים הם אשרמהסדרים
 ומהותו. חוננוהראיתי

 בסדור.1י המובאות לועזיות מלותיד(
 רייסא איתא: ע"ב כ"ד דף תענית וברש"י טרייש, קי"נ: סי' 55 עמור1(
 altfranzO~iechen Die בטחברתו: שלעססינגער הח' דעת לפי בלע"ו.טריים
1899Slainz Vitry, 

~leachsor 
 בלשון הוא 1 סי' 27 ע' WOrter שן

 ובלשון שלפנינו, טרייש וזהו tragiies רבים ובלשון tragiOe הישנה2(צרמת
 ב' הערה נסדור יעיי"ש Zucker-Naschwerk שענ.נו: dragie החרשה3(צרפת

 ! נכונים אינם הפתרונים שני אטנם טרייש, למלת אחר פירוששהכאתי
 בלצה"י ב'(, הערה )ע'"'ש ורמש'ילש שצ"ל נראה קראילש, ושם: שם2(

 קי", סי' לקם, ועי' שם(, )שלעססיננער vermiscelle וכלצה"ח 7072088181)9(
 )ורטשיילש(. שצ"ה וסי')ורמישלש(
 1 סי' לעיל שהבאתי טריירר שצ"ל נראה טריילא, קי"ז: ס" 57 ע'3(
 18. סי' לקמן ועי' גי הערה בסרור עיי"ש וכמח"ו, בפרדםכראיתא

 מקיצי חברת דחביתנו הראשי מנהל נ"י, סימאנסען מהריר הרה"ח עצת עפ"י1(
 שבסדור הלהזיות המלות על עינו לשום בפרש העי ישראל ר' הרה"ח פני שהרר,ינררמ"ם,
 הישנה ציפת בלשון אשר הלעוין, שרשי על להתחקות שאיל כ' לו חן הן ות'ט:איתרש"יי

 ממרוגם. לדעת נרדפ,ק נרעה ועהה'כנרכס,
 לצה"'. בר"ת: נרשם ואילך מגאן2(
 יצה"ה. בר.ת:3(
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LXIIמבוא

 )שלעססיננער soupe מלצה"ח 6ע80 בלצהייי שופש, העמור: בסוף שם4(
 -ihraesersuppe oder .Weil !1ם Brotschnitten והוראתו: י:( ס"שם

 וראה sauce, ובלצה"ח 88186 בלצה"י שלשא, קי"ח: סי' 58 ע'5(
 113. בסי' שיעססיננערמש"כ

 porG בלצה". וההא פוריש שצ"ל נראה פורשי, קכ"א: סי' 69 ע'6(
 וזהו I~auch שעניט poireaux ובלצה"ח !( נ' בהערה שם )וכצ"ל porisובל"ר
 כלע"ז, מוריש שהם[ התלמוד, 1בלשון כרישין 1דהייט[ כרתי הטאמר:המוטך
 וכדאיתא פור"ש שקורק כרישין כרתי ר"צ: ס"מ 139 ע' בסדור לקמן הובאוכן

 מירש"י הכרישין ואת ע-א י"ח דף נתרא בבבא ולהיפוך ע"ב סוף ל"ר סוכהברש"י
 קפלומות או כתב: שפ"נ סי' 186 ע' ולקמן בלצה"י, 018זסק == פוריל"שכרתי
 ברכת בסי beiRasehi PflaDzenn~men במאמרו: לעוו החי מש"כ ועי'פורש.
 85. סי' 247 ע' ברלינר( מהר"א הח' לכבוד היובל )סיאברהם

 apJe בלצה"י אפיך. שפ"ג: מי' 186 ע' ולקמן אפייא ושם: שם7(
 236 ע' שם ולעוו 6 סי' )שלעססענער Sellerie שהוראתו: acheובלצה"ח

 21(.סי'
 בסרור )עיי"ש במח"ו כדאיתא צרפוייל, צ"ל צדפוייל ושם: שם8(

 cerfeuil ובלצה"ה cerfuel בלצה"י צרופיילא, איתא: שפ"נ ס" ולקמן ד'(הערה
 250 ע' ולעוו 7 סי. )שלעססיננער ,Gartenkerbel טSuppenkraut 81וענינו
 102.סי'

 8 סי' )שלעססיננער cres~on והחדשה בלצה"י כרישין, ושם: שם9(
 113. סי' 252 ע'ולעוו

 בראשית בפירש"י ונ"ה אובלידש, צ"ל אובלירש, קצו: סי' 60 ע'10(
 חנינא, )מהדורא לאברהם זכור בספרו ברליגר םהר"א הה, לעיני שהיו בכ". ט"וט'

 ובלצה"ח 0%11608 == אובלידש ס"ו סי' בסרדס נסי ונצ"ל 439 ע'תרם'ה(
oublies:והוראתו .Iiohlhippe 

 ובלצה"ח chantels בלצה"י קנמילש, צ"ל קנשטילש, ושם: שם11(
chanteauxיתכן לא גדולות, פת התיבות הוראתו: אמנם ס"ו(. סי' )שלעסמנגער 

 שלפנעוןבנידון
 נמ01101ש0,ו(. )== ט1" == נלו"ד קג"ב: סי' 69 ע'12(
 שלעססיננער מש"כ ועי' durs~ )?( ::= דוריס קנ.ג: ס"ס 70 ע'13(

 90.בסי'
 מלת וההיא ה' בהערה שם הבאתי כנר שרפ"א. קנ"מ: סי' 72 ש14(

serpoוענינו בלצה"י ר'כ וכ.ה liippe .~artenme88er, 
 השנית טק בהמרון 18מ181עמ00 == קונפלייץ קס,נ: סיס 74 עי15(
 באוצה,ש: Godefroy שכתב מה ראה מa) ,)1]18"6= 168מ181קיבלצה"ח

 francai8e langue l'ancieDne de .Dictionnaire ,11ך"2
)15aw :ודבריו 93 בסי' ובלעסמינגער שכתב מה ע.' רצייך. ושם 

 נראים.אינס
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%111,1סבוא

 שכתב מה יאה croisuel, == קריישול רכ"פ: סי' 111 ע'17(
creuset08ט9ן,י1פ0ו80 .8 .ז Ileliques 1)arulesteter, 43. סי ושלעססיננער 

 )כ"ג כלע"ז פרייל"א הגם, את עליה הידלה רל"ג: סי' 113 ע'18(
 == וטריילא בטיסנה. ע"א י"א דף ועיי"יט ע"ב ט' סוכה בפירוט-י וכ"הככי"כ(
 3. סי' לעיל ועי' (?Weinlaubel), )=ך61118ז1

 ע.ב ט' סוכה ברש-י וב-ה )בכי"ב( כלע"ז אידרא הקיסוס ואת ושם: שם19(
 במשנה ע"א י"א דף סוכה וברשיי lierre ==( (Epheu ובלצה"ח edreוזהו

 ע. סי' 235 ע' שם לעת טשי.כ ראה ,ere ierre == איראאיתא:
 שלשק felchiere erbe :נ2 פלקיר"א ארב"א רל"ה: סי' 114 ע'20(

 2:18 ע' ולעוו 95 סי' שלעססינגער foug~re herbo ==( ,(Farnkrautצה"ח
 22.סי'

 י' סוכה ברש-י כראיתא אובריין, צ-ל אוכריץ, רמיו: סי' 119 ע'21(

 99 סי' שלעססיננער מש"כ ראה ovraigne ==( )?( l(Werk ובלצה.י ע"א,סוף
 אובריינא. ד"ה 439 ע' לאברהםונזכור

 0~1. סי' שלעססינגער שכתב מה עי' גלינקשק"ש. ושם: שם22(
 שכה ברשיי כדאיתא ציגצל"ש, צ"ל ציציבל"ש, רנ-ה: סיים 128 עי23(

 המושג שכולל cincer טהפעל ונגזר 101. ס" שלעטסינגער טש"כ וראה ע-א,כ"ו
 odefroy~]. ,11 130-71קפיצה

 בל"צ שהיא ,' בהערה שם כתבתי כבר מלש, רנ"ח: סייס 124 ע'24(
pelle

 ובלשיי
 pelles ==( .(Schaufel רבים

 רס"ן. סי' לקטן וכ"ה טlates )11%168(== == לפוט רמ"א: סי' 125 ע'26(
 ובלצה.'ח codoin ש= קודויי'ין צ"ל קורדויי"ן, רע-א: ס"מ 130 ע'26(

coingבנב( ,(Quitte 108. סי' 250 ע' ולעוו 104 סי' שלעססינגער טש"נ ועיי 
 וראה 32 ום" 31 ס" לקטן ועי' פלפריש צ"ל פלצדי"ש, סטם: שם27(

 105. בס" שלעססיננערטש"כ
 מventeler ==( Luft der 1 == ונפלי"ר 6: שורה 133 ע'28(

(schwingen106. ס" שלעטסינגער 
 ראה escoupe ==( ,(Besen == אשקופא רע"פ: סי' 134 ע'29(

 107. סי' שלעססיננערטש,כ
 fOBUIY == פושויר זצ"ל פשו"ר, ובכי"ב פיישיייר 10: שורה 135 ע'30(

 108. סי' שלעססינגער מש"כ ועי' ,Spaten (Grabscheit)ב=
 שמות ברש-י כדאיתא פליישטרא צ"ל פלייש; 2: שורה 186 ע'81(

 הבא. ובם" 27 סי' לעיל ועין )פלישמרא( י'יפ י"ס ויקרא י-ח,י"ח
 1ז161. == פלטרא צ"ל פלצר"א, רם"ה: סי' 188 ע'82(
 roigne ==( Flechte == רוינא צ"ל חיינא, ר"צ: סי' 139 ע'83(
B~umen.)%מ 
 8158801(. )== 0%פע י= פילון צ"ל פילו"ר רצ"נ: סי' 140 ע'34(
 contrefait == קונפרפיי*ש צ"ל קוטפריי"ש, רצ"ו: סי' 142 ע'35(

 111. סי' שלעססינגער missgestaltet),)נ=
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מבואי11[

 ampoule בלצה"ח anpoule == אונפילי"א רצ"ז: ס" שם88(
 אנפוליש. ט", ב"ו ויקראוברש"י

 'טלעסס'נגער ,%11י1( 01טמם(1 )=ב pelote =:ב פלום"א ושם: שם37(
 70. סי' 49ע'

)38cw סורמיא ונטם == Abrnla 
 300 ע' לקטן וכ"ה וי( הערה )עיי"ש מולצייל שיים: סי' 176 עי39(

 ג'( הערה )עיי"יט מולצין איתא: כבי"א אמנם הסדרים, ובס' בכי"ב תרכיימסי'
 )שלעסי .11( 315510 )== פ0מ11טסש ובלצה"ח mo~net == מוליניפוצ"ל:
 57(. סי'סיננער

 שכתב טה ראה flumibre )?( == פלומיר"א שם'יא: סי' שם40(
 58. ס.'שלעססינגער
 פט118נ(. )== alua ובלצה"ח alum ב"ב אלום שסייג: סי' 177 ע'41(
 שעש: סי' 183 ע'42(

 פורפיי
 ובלשון porpie == ב'( הערה )עיי"ש

 82/3. סי' 248 ע' ולעזו 61 ס" שלעססינגער טש"כ וראה pourpierצה"ח
 rafae == רפנא וצ"ל ב'( הערה )עיי"ש כפני שפ"ג: ס.' 186 ע'43(

==(.(~ettig 
 3,( סי' )שלעססינגער erugue == אירוגא צ"ל איגרא, שם: שם44(

 6(. סי' 234 ע'ולעוו
 רגינא. או קל"ב: סי' בפרדס דונא, או הסדרים: בסי חנא, ושם: שם45(

 גרגירא לומר: וכוונתם אחר בקנה עולים כולם סימאגסען מהרייד הרהייחולדעת
 וגה בכה זה האותיות והחליפו והוסיפו גרעו והמעתיקים ]נלע"זן, א.רוגאןדהיינון
 ובלצה"ח erucague ופתרונו: ידעוס. לא אשר בלענים לפעמים נדרנםככה,

erueage==( 
~Staehelmeersenf )467. סי' לעיל עיי אפיך, ושם: שם 

 8. סי' לעיל עי' צרופיילא, ושם: שם47(
 )'טלעם- coriandre ובלצה"ח e~andre == איילנדרא ושם: שם48(

 15(. סי' 235 ע' ולעוו 64 סי'סעגער
 6. סי' לעיל עי' מורש, ושם: שם49(

 בסרדס שהובאו הלועזיות לטלות פתרונים הבאת. ב' הערה שם"ז ]בסי'50(
 252 בע' ולעוו 66 בסי' שלעססיננער מש"כ עי' קרשפילא ע"ד קל"ב.סי'
 ודיילא ע"ר 74. סי' ולעוו 80 ס" שלעססינגער עי' טרוביא וע"ד 114.סי'
 68 סי' שלעססינגער ע" אמרפייל 44. סי' ולעוו 67 סי' שלעססיננערעיי

 442 ס" לעיל ע" ופומרץ 18. ס"ולעץ
 (?)aisselles. =ב איי"טל'"צ 2: יסורה 194 ע'51(
 ,crepes(?) ==) 1[rausbrote ב= קרוטסליי"יט וטם: יטם52(

.(13aclcvevk
 1801%5[1ג )ק )== prisures == יט פריטר' וטם וטם53(
)54cw :2. מ' לעיל ע" ורמוטייל"ש. וטם 
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LXVסמא

 gomme -( .(~ummi =ב גומא 6: שווה 220 עי65(
 הלבניחא ד"ה ע"א פוף מ"פ גיפין ברש"י וכיה נלמא 7: שורה שם66(
 89. סי' שם 1WS מש"כ וע" גלמא. שקורין מהוקף הלבנהדובשניוזא,
 myrrhe. == מרה 10: שורה שם67(
 27. סי' ולעוו 19 סי' הלעססיננער ac a~pie אשפיק : 11 שורה שם68(
 יי'", בהערה שם שכתבתי )כמו רודא שיל אה, מד 12: שורה שם59(

 ס" שלעםפינגער Raute), )=ב 8טז ובלצה"ח rudeבלצה'י
 116. ס" ולעד 20.

 בזה מש"כ וראה "'מ( הערה )עיי'ש וגוונא איצאה 18: שורה שם80(
 28. סי' ולעוו 21 סי'שלעססינגער
 כלשרן אוהו וקווין רל"ב: מיי ובפכרם רפיה תקצ"פ: סי' 288 ע'81(

 183 ינ' ריש האורה ובס, הירך כף עברי ובלשון צשקא כמק ובלבנון רפאלע,יז
 טהר'ד הרה"ח העירני ע"ז KnieBcheibe); )== 701518 == רפילהשקורין

 נ"י.סימאנסען
 Beringe). )=ב harengs == הריג'יש תר"'א: סי' 291 ש82(
 39. סי' לעיל עי' סולצין, תרכ"פ: סי' 300 ש83(
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