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  )י"ס(ש "עבמ  ש"עבמ  ציון טו  רמה
  להוריד ההדגשה  ד"יו  צין כב  רמה
  אי  שאי   ברגליוה"שו  רמח
שחיטה עם ביאורי '  הל:להוסיף בסוף    ציון עט  רב

  .סג' הלכות ע
  .להדגיש  א"מ  ציון לד  רח
  סעיף כד  סעיף כו  ציון סו  רס
  .להדגיש  א"מ  ציון ה  רסא
  אחת  אחד   ביתה"שו  רסב
  .להדגיש  א"מ... ן "ר  ציון לח  רסו
  ]מותר[לארץ   לארץ   טפחיםה"שו  רסח
  'א  אחד   אחדה"שו  רסט
שבת ' כן הוא בלוח התיקון שבסוף הל  כן הוא  יגציון   רסט

  ה"וכ. ר"דפו
  א מגילה  כא מגילה  ציון הראשון  ער
  .ה, עב  .ח, עב  ציון טז  ער
  .להדגיש  א"מ  ציון לט  רעא
  ך]וי[ג... ך ]וי[ג  גיוך... גיוך   ה דמכם"שו  רעג
  ך]אי[ג  גיאך  ה אל"שו  רעג
  א, י שם לב"ורש  י"ורש  ציון טו  רעה
  ירושלם  ירושלים  אמרה ש"שו  רעו
  .ב, ברכות ו  .א, ברכות ו  ציון   רעו
  .כח, מלכים א ח  .ח, מלאכי א  ציון פא  רעח



תקצא ' וראה לקמן סי: להוסיף בסופו    בציון צ  טרע

בשעה שלא להתפלל שחרית של חול  (ד"סי

  ).ראשוה

  'ר  רי  ציון קח  רעט

  ח"פ  ב"פ  ציון קיח  רפ

  רג  קג  ציון קכז  רפ

  על  אל   ה ואף"שו  רפב

  .להדגיש  זוטא שם  ציון לה  רפו

  פרסה  פרסא  ציון כא  רפז

  ג' סי  'סי  ציון כב  רפז

צב ' וראה לקמן סי  ציון יב  רפט

  .ב"ס

  .למחוק

  רב אשי  ורבן  ציון כז  רצ

  TAN)(משיק    ()משיק   ציון כח  רצא

  COS)(בקע   ()בקע    ציון כח  רצא

  .להוריד ההדגשה  ג"סמ  ציון לב  רצב

  ואם(  ואם  ה ואם"שו  רחצ

  [)].ראש  .ראש  ה ראש"שו  רחצ

  מכסיים  מכסים  ה לו"שו  רצט

  .להדגיש  א"מ... כסף משה   ציון יט  ש

  י"ב' ועי. ע"שו  י"וראה ב. ע"שו  ציון ב  ש

  להדגיש  ,ל  ציון ב  שא

  ראה  ראה סוף  ציון י  שה

  .א, פב  .ב, פב  ציון כג  שו

  .א, יג  .ב, יג  ציון לב  שו

  .ג"לבוש ס. א"סע, ברכות כא  י"והב... לבוש   הציון כ  שי

  קח  ח  ציון מט  שיז

' ח סי"ג או"תהלה לדוד ח: להוסיף בסופו    ציון לג  שיט

  .יט

  במלון  במקון  ציון מח  שכ

ג אות , צ קצו"צ' וראה חי: להוסיף בסופו    ציון מח  שכ

  .יח

  .יח, קיט  .ק, קיט  ציון צ  שכא

 ה"דובסידור   ציון יב  שכב

  יקכשמפס

  ושם

  ו"רסז ס  ז"רסז ס  ציון יג  שכב

  .ב"ס  .ג"ס  ציון כד  שכב

  להדגיש  א"מ  ציון ג  שכח

  תסח  רסח  ציון יד  שכז

  ב"ם פ"רמב  א"ם פ"רמב  ציון מו  שכח

  .להדגיש  רביו יוה  ציון סה  שכט

  .להדגיש  א"מ  ציון קז  שלא



  כ"ש ח"לקו  ש שם"לקו  ציון י  שלג

  במחה(פו   במחה(פו  ציון ב  שלח

  .ה"קפט ס  .א"קפט ס  ציון ז  שמא

  עג  סח  ציון כט  שמא

  ז"עט  ז"ט' עי  ציון ל  שמב

  ב"ס  ב"סוף ס  ציון מג  השמ

  ה"קד ס  ד"קה ס  ציון מה  שמה

  ג"ה  ג"הי  ציון סה  שמו

  .ברכות שם  .ב, ברכות מז  ציון פה  שמז

להדגיש  שם  ציון יג  ש.  

  .להדגיש  א"רמ  ציון לח  שא

  .להדגיש  א"מ  ציון ח  שא

  ט"פ  ח"פ  ציון כה  שג

  ו"ופט  ז"ופט  ציון יח  שד

  וראה. א, יבמות צ  ראה  ציון מו  שה

תריג ' סי. ב"תקפו סכ'  סי:להוסיף בסופו    ציון מו  שה

שלא ' כדלקמן סי, ואפילו במקום כרת. י"ס

  .ז"שמז סוף ס' סי. ז"ס

  ולכך  ולכן   ברכהה"שו  שז

  קס  קסח  ציון קכב  שח

  שלא  ולא  ציון קלה  שט

  .ח'  וראה רשימות חוב:להוסיף בסופו    ציון ריט  שסב

  .ק כו"ס  .ק כז"ס  ציון רמז  שסג

  יז' סי  לז' סי   ציון רעא  שסה

  למחוק  במוסגר  ציון רפ  שסה

  .להוריד ההדגשה  ק יד"ס  ציון רפב  שסה

  כשאין אומרים  כשאי אפשר  אבל (ה"שו  שסז

  .ודם לכן בעבודה או ק:ובמקומו, למחוק    ציון שיז  שסז

  .ח'  וראה רשימות חוב:להוסיף בסופו    ציון שצה  שע

  והעיקר  ועיקר  ה ועיקר"שו  שעג

  ב אבן"ט ח"מהרי  ט אבן"מהרי  ציון תד  שעג

  .יז' ע סי"חלקת יואב אה: להוסיף בסופו    ציון תט  שעג

  ג"ס  ג"ש  ציון תקכח  שעו

  .ד, כז  .ז, כז  ציון תקסב  שעז

  .להדגיש  א"מ  ציון תקכח  שעח

  י"פ  ח“פ  ציון תקצב  שעח 

  לקמן  לעיל  ציון תרלה  שפ

  16' ע  61' ע  ציון ד  שפא

ע "ש. י"הובאו בב  ציון ו  שפג

  א"ולבוש ס

  .להוריד ההדגשה

 ה"די שם "רש. א, כג  ציון כד  שפג

  דמצלי

  .להוריד ההדגשה



 והייו לוהגים לומר :ובמקומו, למחוק    ציון סז  שפה

  .םאביו מלכו לפי פילת אפי

  ב, כ  .ב, כ  ציון צ  שפו

  ה"שם ה  ג"שם ה  ציון צו  שפו

 –ו - הושלמו סימים קה, ב"בהוצאת תשפ     צח- שפז

  וסודרו מחדש, י"על פי כת

  .להוריד ההדגשה  חולין  ציון ח  שצט

  .להוריד ההדגשה  י"ס  ציון לו  ת

  ה"ה  ח"ה  ציון לז  ת

  .להדגיש  .בקוטרס אחרון' עי  ציון עד  תא

  .להדגיש  א"רשב  ציון קטו  תד

  .להדגיש  א"רמ  ציון קטז  תד

  .להדגיש  ע"שו  ציון קיח  תד

  .להדגיש  ע"שו  ציון קלב  תה

שסו ' וראה גם לקמן סי: להוסיף בסופו    ציון קלו  תה

  .ב"ס

  ."ג וש"מו ס  "ז וש"ה סי"כ  ציון קא  תו

  .להדגיש  א"מ  ציון קעח  תז

  חצאי  חצעי  ציון לד  תט

  .הדגישל  חולין שם  ציון לח  תי

  ק א" סא "וקו  ק ב"א ס"וקו  ציון קיז  תיד

שלעין כח גברא אין (וראה לקמן בסמוך   "וש...אבל(  ציון קעח  תיז

שגם (א "א סק"ב קו' ד סי"יו). דיו כקוף

שאין (ה "ה ס' לעיל סי). דעות' בזה יש ב

  ).דעתו כלום

  עזרא  עזרה  ציון רי  תיט

  .שער עב  .שעב' סי  ציון רכג  תיט

  .להדגיש  .משה שם  ון יחצי  תכ

  .להדגיש  א"מ... רביו ירוחם   ציון יט  תכ

  .להדגיש  א"מ  ציון כא  תכ

  .להדגיש  א"מ  ציון כב  תכ

  .להדגיש  א"מ  ציון כד  תכ

  .להוריד ההדגשה  וראה  ציון מג  תכא

' כ ע) ו"ירות(ת "קובץ יגדי: להוסיף בסופו    ציון פו  תכג

   ואילך39

  ז"פ  ג"פ  ציון קו  תכד

  שער עא  שעא' סי  ציון לב  תכח

  שער א  שער עא  ציון ס  תכט

  ב"לסעודה ס  ה"לסעודה ס  ציון ה  תל

 ה"שו  תלא

  .מטומאתן

ע סוף הקטלהעביר לכאן החצי רבוע מ  

  .הבא

  .להדגיש... לחם חמודות   ציון צז  תלה



  א"מ

  .להדגיש  באר היטב  ציון קג  תלו

  .להדגיש  א"רמ  ציון י  תלז

  .שלהדגי  א"מ  ציון יא  תלח

  ."שם וש  ."ש  ציון כ  תמ

ק "ס ס' ש סי"וראה בדה). ברכה אחרוה(  :להוסיף בסופו  ציון כב  תמא

  .כא

  ולעין  ולאין   ציון ו  תמב

  א"ובמ  א"ובמ  ציון מה  תמה

  ו"סט  ז"סט  ציון קט  תמז

  בברכת  בבברכת  ציון קיב  תמז

  ).ז"זהב סק  ).זהב  ציון קכא  תמז

  רשיתבא  שתבאר  ה בעין"שו  תמח

  ב"א סק"בקו  ה"א סק"בקו  ציון קלד  תמח

... ת "וראה שו  ציון קמה  תמט

  לבטלה

שכיון שספק ברכות דרבן להקל לכן יש 

ת צמח "וראה שו. חשש שם שמים לבטלה

  .)ג, עו(ובחידושיו ) ג אות ו' ח סי"חאו(צדק 

  וראה גם. לא, ואתחן ד. ו, תשא לד  להוסיף בתחלתו  ציון קב  תמט

קצג  קצב  ציון קסט  ת  

  ד"ס  ו"ס  ציון רכט  תב

בשם השר ... ' תוס  ציון   תו

  .מקוצי

  .להדגיש

  א"תח ס' לקמן סי  ז"תט ס' לקמן סי  ציון צט  תט

  מטראי  מטארי  שהוא(ה "שו  תס

  .כלל קעח  .רכד' ע  ציון קלה  תס

  עיין  עייין  ה בתבלין"שו  תסב

  מא' דפוס וייציאה סי  קמט' סי  ציון קעא  תסב

  הבאה  הבא  ה יב"וש  תסג

ה "שו  תסג

  התערובות

  בתערובת  בתערובות

  )ו"א ס"על רמ(  )ז"א ס"על רמ(  ציון קצה  תסג

  .כלל רפה  . שיא' ע  ציון רג  תסג

  ממולאת  ממלואת  ציון ריב  תסד

  הסופגין  הספגין  ציון רטז  תסד

  לישת  לישה  ציון רכב  תסד

  .להדגיש  ז"ט  ציון רכח  תסה

  אההב  הבא  ה בקוח"שו  תסז

  .י"ב ה"פ  .ו"ב ה"פ  ציון רעג  תסז

  ברכות' בתוס  ברכות  ציון רפב  תסז

  .ז"ה וסקל"סקל  .ה"סקל  ציון שיא  תסט

  .כלל סג  .קיד' ע  ציון שכו  תסט

  רמז  רמז רמז  ציון שלז  תע



  .צומה  .צומא  ציון שסט  תעא

  ב, לז  א, לז  ציון שעה  תעב

  ,קודם  קודם  ציון תט  תעג

  ).כמתוקן בפים" (הלחם  ".לחם  שם  תעג

  בקידוש  לבקידוש  ציון כד  תעה

  מחמת סעודה  מחמת לסעודה  ציון לג  תעו

  'בו כו  'כו כו  )ב(ה "שו  תעז

ק "א ס"א הובא במ"רשב: להוסיף בסופו    ציון קפט  תפב

  .ט

  ה"פברכות   ה"ברכות פ  ציון רמו  תפה

  ):פת  :פת  עליהם  תפו

  א"מ]. ם"ברכות מהר[מ "רמ  א"מ. מ"רמ  ציון ל  תפז

  משיעור  משעיור  ציון לו  תפז

  .להדגיש  ש"רא  ציון ז  תפט

  .להדגיש  א"רמ  ציון ע  תפט

  ג"זוטא סק  "זוטא ס  ציון קלא  תצז

  .להדגיש  חולין קה  ציון יט  תקב

  כלישא בתרא  כלישא קמא  ציון כז  תקד

  )בב אות , כב(  )אב אות  ,כב(  ציון כב  תקז 

  א, א  ב, א  ציון טו  תקט

  אפילו  אפי   יה"שו  תקיא

ש "לקו). ג השלחן"טפחים מע' מג' למע(  .השלחן... לעין (  ציון מט  תקיא

  .450' ט ע"חי

  א“רפד סי' סי: להוסיף בסופו    ציון סח  תקיא

  דברים אחרים  דבר אחר  ה חכמים"שו  תקיב

  שאין  אין  ה בלא"שו  תקיב

עד ציון , וכן השאר(מקום ציון ג להעבירו ל    ציון ב  תקיג

  .)על תיבת שזכר(וף הקטע  בס–י 

  .ברכת התורה: ל" ואוצ:להוסיף בסופו    ציון סא  תקיט

  תקצא' סי. א"רפד סי' לקמן סי  תקצא' לקמן סי  ציון עט  תקכ

  .להוריד ההדגשה  שם  ציון כב  תקכד

  ה"תקפד ס' סי  ח "תקפד ס' סי  ציון כז  תקכז

  קצט' צה וסי' א סי"ח  קצט' א סי"ח  ציון כט  תקכז

  .להדגיש  א"מ  ון קלאצי  תקלב

ב ,  מט'משמעות התוס. ק טז" סשםא "מ  .ק טז"א שם ס"מ  ציון קלב  תקלב

  . איה"ד

  קזערבית  ערבית  ולפי(ה  "שו  תקלד

  :היום  :קזהיום  ה היום"שו  תקלד

  .א"רע  . ב"רע  ציון יט  תקלה

  שמא  שא  ציון לא  תקלה

  ד"י יו"בב  י"בב  ציון טו  תקלז

  ב"סי  ג"סי  ציון א  תקלט



  .להדגיש  א"מ  ציון עה  תקמ

  .להדגיש  ע"שו  ציון עז  תקמ

  .ז' סי  ו' סי  ציון יג  תקמב

  .להדגיש  א"מ  ציון יד  תקמב

  .להדגיש  ירושלמי  ציון ו  תקמו

  .להדגיש  א"רשב  ציון ז  תקמו

  שלחן. 45 הערה 35' ט ע"חי. 985  שלחן. 985  ציון כה  תקמח

  .להדגיש  ע"טור ושו  ציון לו  תקמח

  .להדגיש  א"רמ  יון לזצ  תקמט

 .ק טז"ג ס'  משה שלמה סי:להוסיף בסופו    ציון סא  תקב

... שלטי גבורים   ציון ע  תקב

  א"מ

  .להדגיש

  .להדגיש  .לבוש  ציון יב  תקג

  .להדגיש  ז"ט  ציון יג  תקג

  .להדגיש  ע"טור ושו  ציון כא  תקח

  ה]ל[  לה  ציון א  תקסא

  א"פ  ה"פ  ציון כז  תקסב

  .להדגיש  מ... משה   ציון מא  תקסג

  .להדגיש  ק דדמאי"ש פ"ר  ציון מו  תקסג

  לבב  לב   ה אלא"שו  תקסה

  .להדגיש  ם"רמב   ציון פו  תקסה

  .להדגיש  .גמרא שם  ציון קיח  תקסו

  .להדגיש  א"מ... ח "ב  ציון קכב  תקסו

 ם"רמב). ג, ח(ו " ברכות פג"בה: במקומו    ציון קכח  תקסו

 וטבורק מרם"מהר. ב"ברכות ה' ח מהל"פ

.  הכאה"דא , לוא "רשב. ם"בברכות מהר

  . שםע"שו

  .א שם"רשב  :להוסיף בתחלתו  ציון קכט  תקסו

, )על הה מהם(להעבירו שורה אחת קודם     ציון קמג  תקסז

ש "ורא.  כיוןה"דא , לו' תוס: ולכתוב בו

  .ג' ו סי"פ

  .ג"סי  ב"סי  ציון קסא  תקסח

  עיף שםבהמשך הס  בהמשך הסעיף  ציון קסד   תקסח

  התה  הטה  ציון קסז  תקסט

  'סי  סי  צין קעא  תקסט

ציון קעז   תקסט

  ה ולכן"שו

  שהכל  הכל

  מיותר  .מזוות...ושם   ציון קפא  תקסט

  וכדלעיל. א" רע,]ו[גמרא ל  כדלעיל  ציון קצט  תקעא

  ה"פ  א"פ  ציון רה  תקעא

  .להדגיש  .א שם"מ  ציון רי  תקעא

  ה"ד  ה"ד ה"ד  ציון רכז  תקעג



  רה' בשער הציון סי  רח' בשער הציון סי  ן רכזציו  תקעג

  בדבש  בדבר  ציון רל  תקעג

  שומשומין  שושמין  ציון רלא  תקעג

  ) רצגבולעו  רצג) בולעו ה ובלעדיו"שו  תקעו

  ט  יח  צין טז  תקפב

  .כג  .ג"כ  ציון עב  תקפג

ו "פ... ע "שו... טור   ציון יט  תקפד

  ז"הי

  ז"ט הי"פ... ע "שו... טור 

  .להדגיש  הרב רביו יוה  טציון   תקפה

  קסו' וסי  קסו' ולעין סי  ציון יז  תקפה

  .ד"חס כ  ד"כד סי  ציון לז  תקפו

  סעודה' כד הל' כל בו סי  סעודה' כד הל' סי  ציון מח  תקפז

  טור, א "ב ה"שבועות פי' ם הל"רמב. א"ה  טור. א"ה  ציון סט  תקפח

  .66 'ב תתיז ע" והראה העו:להוסיף בסופו    ציון סט  תקפח

  ברכה  ברכת   מכלה"שו  תקפט

  עצמו  צמןע   היהה"שו  תקצ

  רח' סיע "טור וש  רח  ציון ה  תקצ

  לעכל  לעקל  ה וצריך"שו  תקצא

  זה]ב[  זה  ה זה"שו  תקצא

  יות]ד[גודג  גודגיות  ה ז"שו  תקצב

וכן (ומי דבש : ל" ואוצ:להוסיף בסופו    ציון סט  תקצד

  ). שם" ובסדר ברה"בלוח ברה

  .ברירא  ברירה  ן עגציו  תקצד

  תיקו טילת ידים לפת  תיקו לפת  ה בתורת"שו  תקצה

תתיט . 63' ב תתיח ע" העו:להוסיף בסופו    ציון א  תקצז

  .69'  וע51' ע

  ארחות חיים  ארחות  ציון ט  תקצח

שחיטה עם ביאורי '  הל:להוסיף בסופו    ציון סד  תקצח

  .סג' הלכות ע

ה "שו  תר

  ופתיחתה

  תפילת  תפילה

  לו  לא  ה מלכות "שו  רת

  ק ה"ס  ק ח"ס  ציון כא  תרא

  .כג' י ע"ק ח" וראה אג:להוסיף בסופו    ציון ט  תרה

  .ד-ג"סי  ג"סי  ציון ל  תרו

ה ויש "שו  תרח

אומרים 

  שבקטים

  בהם  בה

  שלאחוריו  שלאחריו  ה מאדם"שו  תרט

  הציציות  הציצית  ה הקב"שו  תרי

  ואין  ואיו  ה דקה"שו  תריא

  תלוים  תלויה  דה הבג"שו  תריג



  ּכיריעה  ּכּיריעה  ה לבשת"שו  תריד

ה "שו  תרטו

  במצותיו

  בציצית  בּציצית

ה "שו  תרטז

  א"קאלדר

  )ע"קאלדר  )א"קאלדר

  שהיא  שהוא  ה גמור"שו  תריז

  שיהא  שהיא  ה ראה"שו  תריח

  ש דלקמן"ק  ש דלעיל"ק  ציון רמא  תריט

  ברכת  ברכות  ה ועל"שו  תרכא

  כותהבר  הברכה  ה מותר"שו  תרכא

ה "שו  תרכב

  לכתחלה

  ואם  אם

  שסיים  שיסיים  שיסיים  תרכב

  עד שיגמור  שיגמור  ה אחר"שו  תרכב

  ופסח  וערב פסח  ה ערב"שו  תרכד

  .אות לח  .אות לט  ציון שמח  תרכד

  ר"ראה שוע  ר "ה בשוע" וכ  ציון שג  תרכד

ה "שו  תרכז

  ותמרים

  ותמרה  ותמרים

ה "אחרי שו  תרכח

  ושותין

  סדר קריאת שמע  
ליל שבת אין אומרים וידוי ולא למצח ב

  :בבוא

צריך ליזהר בטילת ידים קודם הזיווג 
וגם לשפוך מים אצל המטה , ולאחר הזיווג
  :אחר תשמיש

  'כדעה הא  'כדיעה הב  ציון ד  תרכט

  המצות  המצוה  ה בשאר"שו  תרל

ה "שו  תרל

  להפסיק

  לברכתה  לברכה

  להדיחו  להדיח  )י (ה"שו  תרלב

  שיכווצו  שיכוצו  םה בתוכ"שו  תרלב

  לקותה  לקות  ה כלי"שו  תרלב

  הברזא הרי  הברזא  ה המים"שו  תרלג

  לטגם  לטגה  ה ידים"שו  תרלד

  ג"הי  ב"הי  ציון פח  תרלד

  פרי  בפי  ה ואם"שו  תרלו

 –ק "א ושטמ"ריטב  ציון ו  תרלו

 חידושי צמח צדק

  ב, יא

 ועל כולם ה"דב , א ברכות מ"ריטב

לכות ברכות ובה, )ובשיטה מקובצת שם(

רב ' ר סי"וראה שוע. ב"ג הי"ז ופ"ב הט"פ

מפי שהפת שתה ויצא מתורת : ז"סוף סי

ה הטעם "י הכ"וראה גם לקמן פ. פרי לגמרי

שמברכים על פת קטיות שהכל ולא בורא 



ב "א ה" פ"ובסדר ברה. פרי האדמה

אם ) רק(ג כתב ש"אבל שם ה, השמיט זה

, )ולקיםויש ח(בירך בורא מיי מזוות יצא 

, אם בירך שהכל יצא) רק(ד כתב ש"ושם ה

אם בירך בורא פרי ) רק(י כתב ש"ושם ה

אבל (האדמה על אורז שלם שתבשל יצא 

' וראה בדי השלחן סי). על פת אורז לא יצא

א " פ"תורת מחם לסדר ברה. ק א"מט ס

חידושי . מג' א ע' חוב.) י.(ת "יגדי. ד"ה

  א, ק יאצמח צד

 ."ב וש"כדלעיל סוף ה: ובמקום זה, יותרמ    ציון י  תרלו

ה איו "שו  תרלז

  יודע

  הוא אם הוא פרי או לא מברך  הוא מברך

  הגרעיים  הגריעים  ציון כד  תרלז

  שער א  שער ע  ציון כ  תרמא

  ט"ח ה"פ  א"ח ה"פ  ציון מ  תרמב

   אבל בדעתה"דא , ובדף מא, שם' תוס  שם בדעת' תוס  ציון יב  תרמד

  אין  אין  ה כראוי"שו  תרז

  לפטור  לפתור  ה במעיו"שו  תרז

  כשיעור  כשיעור כשיעור  ה משקין"שו  תרט

  שהגרעיין  שהגריעין  ה טו"שו  תרסז

  שתה  תשה  ה ולא"שו  תרע

  מתורת] מוציאו[שיויו   שיויו מתורת   שיויוה"שו  תרעא

  ד"יו  מ"חו  ציון קכה  תרעז

ר "גדולים ראה הערת אדמוולעין השרים ה  :להוסיף בסופו  ציון עו  תרפא

  ).ד ואילך"תשכ' הוצ(לבד קודש בסופו 

  שאין  שאין  ה פי"שו  תרפה

  .מיותר  "וש...ואם בירך  ציון ד  תרפה

  "בלוח ברה  "בלברה  ציון ז  תרפה

  "ג וש-ב"א ה"פ  "ג וש"א ה"פ  ציון ט  תרפה

ואם בירך בורא פרי    ציון ט  תרפה 

  "וש...העץ

  .מיותר

  ."ג וש-ב"א ה"פ  ."ג וש"א ה"פ  ציון כה  תרפז

  ב"הי  ג"הי  ציון ל  תרפז

  ג"הי  ד"הי  ציון לא  תרפז

ג "וראה משה שלמה סי: להוסיף בסופו    ציון יג  תרפט

  . ק טו"ס

  איה  איו  ה ויש"שו  תרצא

  לעקוך  לעקיך  ה ותעוג"שו  תרצב

  ופטרה  ופטרת  ה גמור"שו  תרצב

  אחת  אחד  ה המזון"שו  תרצג

  ז"ובהמ"  ז"בהמ"   חציון  תרצג



  המזון  ון-המז  ה פירורי"שו  תרצד

ה "שו  תרצה

  תערובות

  תערובת  תערובות

  תערובת  תערובות  ה ויש"שו  תרצו

ה "שו  תרצו

  בתערובות

  בתערובת  בתערובות

  הואיל  הועיל  ה עליו"שו  תרצו

  טפל  טפילה  )ז(ה "שו  תרצו

  לפטור  לפתור  ה שיעור"שו  תשג

  קצח  קצה  ציון יב  תשד

  כתבלין  תבלין]כ[  ה ועיקר"שו  ותש

  כשאוכלין  כשאוכל  ה כלום"שו  תשו

  משקה  המשקה  ה בורא"שו  תשט

  ."שם וש  ."ב וש"שם סי  ציון כב  תשיז

  שזו  שזו שזו  ה רק"שו  תשכ

  ומכל  מכל  ה השאר"שו  תשכ

  טור. חלפי  טור.חלפי  ציון ט  תשכב

  תורה אור, ז"תסז סט' ר סי"וראה שוע  וראה תורה אור  ציון מ  תשכג

תקצא '  וראה לקמן סי:להוסיף בסופו     ציון מ  תשכג
  ד"סי

  טלם  טלו  ה ואפילו"שו  תשכה

  לברכתם  לברכה  ה שהם"שו  תשכו

  אחר או  אחר  כגון(ה "שו  תשכו

  ט"ש ברכות פ"רא  ו" ברכות פש"רא  ציון ז  תשכז

  הטוב  הטור  ציון ט  תשל

  אין צריך  אים צריכים  ה הס"שו  תשלא

  שולדו לו  שולדו  ה הס"שו  תשלא

  ד"ג ס"רי  א"ריג ס  ציון סו  תשלא

  ובלוח  ובלוב  ציון יא  תשלב

ה "שו  תשלג

  להחיותכם

  ולקיים  ולקים

  ם"עכו  עכום  ציון כא  תשלג

  )).א  ).א  ציון כב  תשלט

  

  תיקוים לחלק ב
  
 רצה רצו רפחה "שו 6
 גיהם גהים ה ובדברי"שו ב
  125-6  25-61  ציון טו  ב
  ט"פ  א"פ  ן כוציו  ג
 יום יום יעמס יום יעמס ה תאכל"שו ו
  בביתו  בבית  ט"ה ויו"שו  ז
  דשאי התם  דשאי הכא  ציון יא  ז
כשרואהו עושה מלאכה כדי שיהה ממה   ).מלאכה...באופן  ציון כו  ח



  .בשבת
  רמד  תמד  ציון כג  י
  י"ב  י"הב  ה לימים"שו  יא
  כאן רקגם   רק כאן רק  ציון לח  יא
א ציון מ  יא

  )א"בקו(
  .א"סי  .ק יא"ס

  ז"סק  ז"ס  ציון עא  יג
  שאמר] או[  שאמר  ה יום"שו  יד
  צ"ת צ"שו  צ"צ  ציון פד  יד
  כיון)ש(  שכיון  ה הוא"שו  טו
  להישראל  לישראל  ה עצמו"שו  יח
  ה"ס  ח"ס  ציון מג  יח
  זה  לזה  הזו"שו  יט
  להדגיש  .'אף שמקצת כו) ב(  א"קו  כ
  .ק ד"ס  .ק א"ס  ציון כב  כ
  'סי  סי  ן כטציו  כ
  רב'  סיי"ב  י"ב  ציון לא  כא
  'כו  'וכו  )ד(ה "שו  כב
  ושעת  ובשעת  ה יחיד"שו  כב
  ב, יז  ב, יח  ציון מג  כג
  קסו  קכו  ציון ב  כד
  :סג  ):סג  ה בשבת"שו  כה
  במהדורא  בהמהדורא  ציון סז  כה
וראה לקמן .  רמז תח:ובמקומו, למחוק    ציון קמ  כז

  .ז"א סק"רסו קו' סי
  כך  וכך  ה שכרם"שו  כח
  ג, יא  ג, טו  ציון קטז  ל
  ק ב"ס  ק"ס  ציון יד  לב
  ,ז"ס  , ו"ס  ציון כה  לד
  המחלוקת  המלוקת  )א"ק (ציון ל  לד
  )ז"ו הי"פ(  )ז"א הי"פ( )א"ק(ציון לב   לד
  קפא  קמא  ציון מד  לה
  -ב   ב צ  ציון ה  לו
'  ולעין פסח ראה לקמן סי:להוסיף בסופו  ציון ח מא

 ז-ו"ת ס
  יב יא  ציון ו  מד
  ראה תוספות תוספות  ציון כה  מה
  'סי 'סי   ציון ל  מו
  )ם"מהרמב(ד "ס  )ם"מהרמב(ה "ס  ציון לח  מז
  א"ה  ו"ה  ציון   מח
 ב"א ס"תמ א"א ס"תמ ציון סח מט
  שאילו לא היה  שאילו היה  ציון פה  
  מ"מ  א"מ  ציון פט  
  ]ו[שאי  שאיה   דכיוןה"שו  א
 ה"שו  א

  בתוספת
  בתוספות  וספתבת

  ע"ובסמ  ך"ובש  ציון ז  א
  שדרכם  דרכם  ציון פא  ג
  .ב, סו  שם  ציון פד  ה
ג "ב עה"ובהגהות מהרי: להוסיף בסופו    ציון צז  ו

  .שאז מותר אף אם: תיקן



דברי (שדי חמד מילואים : להוסיף בסופו    ציון צח  ו
  .פג' סי) חכמים

  ,כג  ,כב  ציון קכג  ח
  שלוחוכ  כשלוח  ציון יא  ח
  .ב"ס  .ד"ס  ציון מב  סא
  'סי  'סי' סי  ציון מו  סא
  ואפילו  ומיהו  ציון מט  סא
  .ק ח" סא"מ)ר(  .ד" סא"רמ  ציון ד  סב
  .שם  .ד"סק  ציון ה  סב
  שהספיה, אפשר  אפשר שהספיה   מצוהה"שו  סג
 ה"שו  סה

  מהירושלמי
מהירושלמי 

  כודברכות
  ]ב[כו עסקמהירושלמי

  .ב"ה ה" ביצה פ:במקומוו, למחוק    ציון כו  סה
  ).ק ג"ס  ).ק ב"ס  ציון לט  סז
  זוטא' באלי  באור זרוע  ה שאיו"שו  עא
  , ן"שהרמב  ,ל"שהרמב  ציון עו  עא
  .ק ו"ס  .ג' ב סי"ח  ציון פד  עא
  ,תמוה  תמוה  כ זרוע"שוה  עו
  ערב ראש חודש  ערב חודש  יגה "שו  פג
וראה שדי . ה"ס ציון יז פה

 חמד
וראה שדי . ג"תס ס' סי. ג"תג סל' סי. ה"ס

 חמד
ציון טז   פה

  א"לקו
רב ספרא : שם' בגמ: (להוסיף בסופו  

  ).מחריך רישא רבא מלח שיבוטא
  שפרקמטיא  שפרקמטיה  ציון ח  פז
  פרקמטיא  פרקמטיה  ציון י  פז
  ,קטה  ,גדולה  ציון כח  פח
  ,יח  ,יז  ציון ח  צ
  א"המ  א"רמ  א"ה רמ"שו  צד
  ,ק יד"ס  ,)יד... ל "אוצ  ציון ז  צד
ה "רמז תא ד  ציון פא  צד

  והשפחות
 ה על המדורה שהשפחות עושות"רמז תב ד

  רמג' לסי  שם  ציון צה  צה
  ליה  ליי  ציון קח  צה
  ואפשר(  ואפשר  ה ואפשר"שו  ק
  ):אסור  :אסור  ה אפשר"שו  ק
 ה"שו  קא

  הקבולת
  ]אין[אם   אף אם

  ב"ע ס"ושו  א"ע ס"ושו  ציון מה  קא
  א"שכה סכ' יס  א"סכ' סי  ציון רלב  קג
  שכשמכבס  שכמכבס  ציון סד  קד
  כרי  ישראל  ציון עג  קה
  התם  הכא  ה דשאי"שו  קח
  ישמעאל  ישמאעל  ציון קכד  קח
  'סי  'סי' סי  ציון קס  קיא
  .א' סי  .י א"ס  ציון יב  קיא
  .ק ח"א שם ס"מ  .סעיף ב  ציון רפא  קיא
  )ב, טו(  )ב, יד(  ציון כט  קיב
  יהו ומה"ד(  ומיהו(  ציון צד  קטו
 כשמחזיר כמשחזיר ה טז"שו קיח
 ה"שו  קיט

  שבתחלה
  שבתחלת  שבתחלה



  מיותר  רג' סי  ציון רכג  קכב
  .א"הרמ  .א"המג  ציון סז  קכג
 ב"העו, לו' ח סי"ג או"וראה תהלה לדוד ח ב"וראה העו ציון רמו קכד
, ב"תקג סי'  וראה לקמן סי:להוסיף בסופו    ציון ר  קכד

  .ק ב"א ס"וקו
  ]אבל לא קדרה[  ]ולא[   הכירהה"שו  קכה
  ה"אהלי שם ח  אהלי שם  ציון רט  קכה
  .כ"ס  א"סכ  ציון רס  קכה
  דהא  דהוא  ציון צ  קכו
  ן"ובקכלי  ן"וובקכלי  ציון קטו  קכח
  קדרה  דקרה  ציון ד  קל
  ב"סי  ג"סי  ציון   קלב
  הפוסקים  הפוסקי  ציון לט  קלג
  ב"ס  ב"סי  ציון סט  קלד
  לכתחלה ידי  ידילכתחלה לצאת   ציון עז  קלד
  לקמן  לעיל  ציון ק  קלה
  אליה רבה  אליה  ציון קיא  קלה
  .ו"שכא סט' סי  .ו"סט' סי  ציון קיב  קלה
וכל זמן שמצטמק (ד "ה: ובמקומה, למחוק    ציון א  קלז

שאם (ג "והי, )הוא יפה לו אין משהין אותו
  ).יחתה בגחלים יתחרך הבשר

  ד"תהל .א"עא סקי' ש סי"בדה  ש"בדה  ציון קה  קלח
  במלחמות  במחלמות  ציון קט  קלח
  ט"יו  ט שת"יו  שם  קלח
  מ"כ  מ"מ  ציון יח  קלט
  קטה  קטה גדולה  ציון ב  קמ
  א, בפסחים כא  א, בשבת לט  א ציון ט"קו  קמ
  רג' סי  רד' סי  ציון כז  קמב
  .התרומה' ה וגם ס"ד  .ה והכון"ד  ציון ט  קמג
 הראשוים  שי הקטעים:להוסיף בסופו    ציון ז  קמה

ראה ציון (ר גם לקמן "דפסו בדפו, שלפיו
  .ואפשר שייכים לשם, )עז

ולעיל , ואפשר ששייך לכאן: להוסיף בסופו    ציון עז  קמח
  .הוא מיותר

  מיה  מיא  ומכל(ה "שו  קמט
ראה  ראה ראה  ציון קא  ק  
 שלא  שלר   ציון קיג  ק  
הקדרה  הכירה  ציון קיז  ק  
  רבו  רבן  ציון לא  קד
  מיותר    ציון סח וסט  קו
  ב"סוע  א"סוע  ציון צז  קו
  .וישדיהו  .ושידיהו  ציון צח  קו
  מההטמה  מההטמת  ה הכיסוי"שו  קז
. ה והא"ד) ב, כג(שם   ציון כב  קז

   שםן"ר
  ב,  כגן"ר. ה והא"ד) ב, מז(שם 

  )ב, כ(  )א, כ(  ציון קג  קז
  לקמן  לעיל  ציון מב  קח
  לקמן  לעיל  ציון מג  קח
  שיג  שיד  ציון מו  קח
  שיד' סי  רד' סי  ציון מז  קט
  .ט"סי  .ו"סט  ציון מח  קט



  רג' א סי"קו  א"קו  ציון לה  קט
  .א"ע ס"שו  .בכל בו... הובא   ציון ז  קסא
  יח  לא  ציון יח  קסב
  .א, תעית יז: להוסיף בתחלתה    ציון ב  קסב
  סור]האי[ש  שהאסור   ולדברה"שו  קסג
  ול"מהרש  ל"מהרש  ה דוקא"שו  קסג
  זז"ת  וז"ת  ה עיין"שו  קסג
 .ו"תקו ס'  סי:להוסיף בסופו  ציון לד קסג
ציון ו   קסג

  )א"בקו(
י שגם "שוהגין כרש(י ח "ת סוס"שוו  ו סעיף

והייו , בעיסה גדולה צריך צירוף סל וגיעה
  ).ל"אף בחו
  ז סעיף

  ועיין ועייין   כיה"שו  קסד
  .ב"תה סי' סי. א"סי  .א"סי  ציון כג  קסד
ה "שו  קסו

  ומעיקרא
  ומיעקרא  ומעיקרא

  שצג  שצד  ציון לז  קסו

  עירובי עירוב   ה שאיו"שו  קסז
  כדלקמן דלקמן  ציון מא  קסז
  ו"א ה"פ  ו"ב ה"פ  ציון   קסח
  304' ד ע"ח 30' ד ע"ח  ציון יט  קעא
  ה"ח  ב"ח  ציון כה  קעב
  .ק ב"ס  .ק ג"ס  ציון כח  קעב
  ה"פסו  ח"סופ  ציון סה  קעד
 .ג"ד הי"חוכה פ' מ הל" לפירוש המם"רמב  ).ם"רמב(  ציון סח  קעד
  .ד"תקכז ס  .ח"תקכז ס  ציון פה  קעה
  ,ז  ,מז  ציון פו  קעה
ה "שו  קעו

  הראשון
  שם] ר[היה   היה שם

ל "ת מהרש"בשם שו  ציון קה  וקע
  פד' סי

  .מיותר

  כאן  כא ן  ה כא ן"שו  קעח
ל "ת מהרש"בשם שו  ציון קד  קפא

  פד' סי
  .מיותר

  ,)'הא  ,)האחת  ז"ה וט"שו  קפב
  והאור זרוע  והאליה זוטא  ה גם"שו  קפד
  וכדלעיל, צז' סי  דלעיל  ציון פז  קפד
  .ק כז"א ס"הובא במ. ז"ערב שבת סט' הל  ).בזה... ק "ס  ציון צו  קפד
  ליכא למימר  לית לן   דשאיה"שו  קפה
  מותר לומר  מותר לו  ציון קיב  קפה
ה "שו  קפו

  באמירתו
  להו  הלי

  מחה. עא' מ סי"ג חו"תהלה לדוד ח  מחה  ציון קיט  קפו
  ג"ש חל"לקו  ש"לקו  ציון קכג  קפו
'  ח סי"אול' י עמק שאלה ח:להוסיף בסופו    ציון קכו  קפו

  .)ד, פא (א
  התחום  תחום  ה דהייו"שו  קפז
ה "שו  קפח

  דהשמירה
  להו  ליה

  ד"פ  ד"בפ  ה תן"שו  קפח
  מזהולמדו ולמדו זה ציון קצ קפט



  כח' ב סי"ביצה פ  כח' ביצה סי  ציון ח   קצד
  בוי אסורי]ר[ל  לכיבוי איסור  ה עיין"שו  רא
  ב"שם ס  א"שם ס  ציון טו  רא
  ג"סק  ב"סק  ציון כא  רא
  ,עה(  ,עא(  ציון צא  רו
  'לקמן סי. כ"ס  'סי. כ"ס  ציון קמ  רי
 שלא התירו שלא להתירו ציון קמ רי
  ).קרו מה יה"ד(שפז   .שצד  ציון קל  ריא
  ים]כר[שה  שהשקים   וכןה"שו  ריד
  ,ה"שבסוף ח  ,ג"שבסוף ח  ציון טז  ריז
  י"וסוס, ש בין" ומה"ד  ס"סו  ציון כד  רכ
  ע"ושו  ולבוש  ציון לז  רכא
  לקמן  לעיל  ציון ח  רכב
  .לד' ש סי"ריב  .ש שם"ריב  ציון סג  רכב
  .מיותר  ז"רצט סי' סי  ציון ה  רכג
  'ז ע"ח  'ע  ציון יז  רכד
  ז"ח) ו"ירות(  שם  ון מדצי  רכז
  ף"דעת הרי]ב[  ף"כדעת הרי  ל"ה דס"שו  רכח
  ה"סק  ה"ס  ציון ד  רכח
  סעודתו  סעודותו  ציון קה  רלב
 קובעת למעשר קובעץ למעשה ציון ח רלג
  .ק ה"ס  .ק ו"ס  ציון קכג  רלד
 יהיה ה"שו  רלו

  הכוס
  ).הקידוש  .הקידוש

 יתיקו. ח"ראה שם סי ראה תיקוי יון קעו צ רלו
 ואחד ואחר ה כב"שו רלז
  ט"פכ  ט"פח  ציון ר  רלז
  ח"ב  ה"דח "ב  ציון יט  רמא
 קסז' ד סי"חיו קסב' ד סי"חיו ציון לט רמא
  דעתם  דעתו  ה אשי"שו  רמב
  'סי  'סי' סי  ציון ה  רמב
  .י"ג וב"ם וסמ"הרמב  .א שם"של המ  ציון ט  רמב
  ק ב"ס  ק א"ס  ציון פא  רמד
  ז"תעב סכ  תעב  ציון פב  רמה
 שהן כמקום שהן במקום ה ששי"שו רמז
רפח' לקמן סי  רפח' סי  ציון ב  ר  
שסא' ח ע"חי  שסט' ח ע"חי  ציון כ  ר  
  .ק ו"ס  .ק ז"ס  ציון יג  רב
  י"ס  ט"ס  ציון כט  רח
  ).להתיר בדיעבד(ת "ר  .ת"ר  ציון סט  רט
  י"סק  ט"סק  ציון עה  רט
  מייתי  מייתו  ה והה"שו  רסא
  מא ליה  מא לן  ה בהיתר"שו  רסא
  'אמר כו  אמר  ציון לג  רסא
  ת"שר  ל"שמהרי  ציון לז  רסא
  א שם"ובמ  א"ובמ  ציון מד  רסב
  ק"שם ס  ק"שםס  ציון   רסב
  .ז"ה  .ד"ה  ציון ד  רסט
  אם  ]אם[  ]אם[ה "שו  ערב
  מקודם  מקדם  ה מקדם"שו  ערב
  מיתקת  מותקת  ה מקדם"שו  ערב



  שא' ראה לקמן סי  שא' ראה סי  ציון מ  רעג
  רסו' וראה לעיל סי  רסו' וראה סי  ציון מ  רעג
  : .להוסיף בסופו     הוקצהה"שו  רעו
  כדלקמן  כדלעיל  ציון סא  רעו
  שאסרו  אסרו  ציון לה  רפ
כשחל (שבת הגדול   ציון יב  רפה

  ).פ בשבת"ע
  .למחוק תיבות אלו

  פו  פד  ציון כו  רפו
ם לפי מוסף ווסח הזכרת שמות בא ש  התורה... ט "ביו  ציון פג  רפט

ולעין הזכרת שמות . לשלש רגלים
  .ד"תרכא סי' ראה לקמן סי, פ"ביוהכ

  איו צריך לומר  איו אומר  ציון פד  רפט
  27  72  ציון כט  רצא
  .כב' ח סי"ג או"ת מהרש"שו. ג"ה  .ג"ה  ציון ט  רצג
  בראשית  שמות  ציון ט  רחצ
  רפא  רפ  ציון ד  שא
  לעוג צטוו  לעוג  ה ואם"שו  שג
  .ב"סק  .א"סק  ציון לד  שה
  במיי  )במיי  ציון סה  שו
תפלתי ... כשקורין   ציון יד  שז

  .'גו
ת אומרים החצי קדיש "ובמקום שאין ס
  .אחר ואי תפלתי

ה "שו  שט
  ובהשכיבו

  ץ החמה  צאת הכוכבים

  ה"פ  ד"פ  ציון כד  שיא
  א, ברכות כט  ברכות שם  ציון לג  שיב
  ג"ס  ד"ס  ציון לה  שיב
 ה"דא  ,מגילה ד' תוס: להוסיף בתחלתו     הציון  שיב

  .פסק
ק "פרישה ס. ק ג"ס  ציון יא  שיג

  .א
  .ק ג"פרישה ס. ק א"ס

  .למחוק  .ה בסדור"וכ  ציון יב  שיג
 ד בשם מטה משה"א סק"מ מטה משה ציון עו שכ
  ומכל(  ומכל  'ה בסי"שו  שכב
  ב, פסחים קב  שם  ציון ד  שכב
  דלעיל  דלעי ל  ציון מג  שכד
  ה"ס  ה"וס  ון דצי  שכה
  ג"ס  ד"ס  ציון טז  שכה
  .ג"סי  .ג"ס  ציון טז  שמ
  לדלג  לגלג  ציון ט  שמ
 ק"ואליה רבה ס ק"ואליה ס ציון כא שמ
  משום  משם  ה הוא"שו  שמא
 ' סי–ממחק  'ממחק צ סי ציון מא שמב
 ' סי–צד  'צד צ סי ציון מא  שמב
  ]ה[משיח  משיחו  ה רואיהו"שו  שמט
  בפרק בתרא  ]ח"[בפ ש"ה הרא"שו  שא
  .ב, קג  .א, קג  ציון ר  שב
משלשה אגרות : ל" ואוצ:להוסיף בסופו    ציון ש  שסא

  .שתחזק
  אליה רבה  אליה  ציון תמב  שסו
  ב, ז  א, ז  ציון רא  שסז
  התירו  להתירו  ה הליכה"שו  שסט



  ליישב  וליישב  ז"ה הט"שו  עבש
  ב, קב  א, קב  ציון תקלט  שעב
  .א"שם הי  .שם  ציון תרט  שעו
 ה"א סק"מ ה"א סקמ"מ ציון תריד שעו
 ג"א וסכ"שב סכ א"שב סכ ציון תרלה שעז
 שב' סי שא' סי ציון תרלו שעז
  .א"סע, לד  .ב, לד  ציון לח  שפ
  129  131  ציון מז  שפ
  קיז' סי  קיג' סי  ציון פא  שפא
  .בייהם: להעביר הציון אחרי  צ  יאה "שו  שפב
  מגררין  מגרדין  ה לפיכך"שו  שפג
  כהמתירין  כמהתירין  ט"ה שי"שו  פהש

  ג"סכ  כ"ס  ציון קעג  שפה
 שיש ...הרחיצה  הרחיצהושיש ציון כז שפו
  .ג"וכדלקמן סוף סכ  .וכדלעיל שם  ציון כט  שפו
  קסב  קח  ציון לא  שפו
  במשמרת  במסת  ציון מו  שפז
  .ב"ס  .ה"ס  ציון ר  שפט
  ,סז  ,סז' ע  ציון ח  שצא
  הגיע  הגיעו  ציון יג  שצא
 ג"לקמן סכ ג"סכ' לקמן סי )א"ק(ציון יד  אשצ
  .בקטלא  .סקטלא  ציון כז  שצב
ז " וראה לקמן סוף סכ:להוסיף בסופו    ציון צב  שצד

  ).ז"בזה(
  .אז: י שם"ברש  :להוסיף במקומו  ציון קטז  שצה
  והה  והא  ציון קא  שצו
  .ט-ח"סל  .סעיף לח  ציון קצד  שצח
  יב  ב  ציון ד  ת
  ג"סי  ב"סי  ציון ל  תא
  י"סק  ו"סק  ציון רכח  תז
שורש מה (ק "ודלא כמהרי: להוסיף בסופו    ציון רמג  תז

ג "וראה הגהת רבו שם עה. שהתיר) עף ב
  ).ס' ת רביו סי"שו(

  לעיל  לקמן  ציון רס  תח
  ."ג וש"קכח ס' וכדלעיל סי  ב"סל... וראה   צין רעו  תט
  מא  מט  ציון שו  תי
  . כתב במרדכיה"שכ ד' סי  ה הסוחט"ד  ציון שיד  תיא
  ב"בהמדו  במהדורה  ציון יג  תיא
  כ"המותר הוא אעפ  כ"המותר אעפ  ציון טו  תטז
א "רעו קו' וראה לעיל סי: להוסיף בסופו    ציון מ  תיז

  .קעא'  זכרון יוסף סי.ג"סק
  שז' ע סי"ושו  ע"ושו  ציון מב  תיז
  וראה. ז"שכה סט' סי  ראה  ציון סב  תיח
  .א"ס  .ב"ס  ציון ק  תכ
  ,סד  , פה   קבציון  תכ
  ,סד  , פה  ציון קה  תכא
  ביד מי  ביד  ציון קיד  תכא
  :ה"ס  :ו"ס  ציון קסא  תכג
  ב"שכד ס  א"שכד ס  ציון קפא  תכד
  א"ובכמה דפוסים במ  א"ובמ  ציון רכד  תכה



 .מיותר שעין ה שעין"שו כזת
  פ" ואעZבהם   פ"בהם ואע  אלא  תכח

  ).דבר  Z).דבר  ודבר(  תכח

  סהמותר ... יום   הסיום    בשוגגה"שו  תל

  ו"סק  ה"סק  ציון סה  תל
 תט' סי. י"תמד ס' סי. ב"שמ ס תט' סי, ב"שמ ס ציון סט תלא
  .שם  ).שם  ציון עט  תלא 
  .קעא' וראה זכרון יוסף סי: להוסיף בסופו    ציון קז  תלב
  ).להתיר בדיעבד(ת "ר  .ת"ר  ציון קיט  תלג
  ה)ו(הל  הלוה  כה "שו  תלד
  כהש  שלט  ציון קמג  תלד
  לקמן  לעיל   ציון רטז  תלז
 ).לעין שבת(' סוף הסי . 'סוף הסי ציון רלא תלז
  .ק כז"א ס" הובא במ:להוסיף בסופו    ציון רו  תלח
  א"א סכ"רמ  כ"א ס"רמ  ציון רס  תלט
 ,ב" וראה תהלה לדוד סקי:להוסיף בסופו  ציון רסו תלט

 .י- ט"מה סק' ג סי"ובח
  .יד,  הדברים .יב, שמות סג  ציון ז  תמא
  ו"פכ  ה"פכ  שם  תמא
  .ב, יט .א, יט  ציון כז  תמב
  לעיל לקמן  ציון סג  תמג
  .ז" וראה לקמן סע:להוסיף בסופו    ציון עב  תמג
כאן צריך להתחיל קטע חדש במקום   כ"ה משא"שו  תמז

  .הקודמתהשורה 
 ק ב"ס א"סקי ציון קעג תמז
 .ג" סזתקט' וראה לקמן סי: להוסיף בסופו    ציון קעד  תמז
  .ב"ה הי"ם פכ"רמב  .ו"ע ס"טור ושו  ציון רט  תמח
  מחשבת  מחשבות  ציון רל  תמט
רקה]ו[וז  וזרקה  ה היא"שו  ת  
ד  תג "ב עה" ובהגהות מהרי:להוסיף בסופו    ציון ר

לא פקע שוב ממה תורת : בסוף הסעיף
  .כלי

  )ב, ף מח"רי(בהלכות   בהלכות  ציון שכב  תג
  ,ג"לס... ב "ס  ,ה"לס... ג "ס  ציון שעז  תה
, ד"שיג סי'  וראה לקמן סי:להוסיף בסופו    ציון שפה  תה

  ."וש
  א" הכה"פכ  א" הכ"פ  ציון תלז  תז
  ואם  לא  ציון תסא  תח
  .ט"סכ... אמימר   .ח"סכ... רב אשי   ציון תקלו  תסא
  .ב"שיא סי'  לקמן סי:להוסיף בסופו    ציון תרמד  תסה
  ומהא  והא  ציון תשיג  תסח
  א, קמב  ב, קמב  ציון טז  טתס
  .א, רבא קמב  ב, רב חייא קמב  ציון כ  תסט
 ז"שי סי' לקמן סי ז"לקמן סי ציון לד תע
  ו"סוף ס  ז"סוף ס  ציון לד   תע
  שלה  שלו  ציון ג  תע
  ד, פג  א, פה  ציון עא  תעא
  רבי  'רי  ציון י  תעג
  .ג"ס  .ב"ס  ציון לו  תעד
  לקמן  לעיל  ציון מ  תעד



  שח' לעיל סי  שי' יל סילע  ציון ה  תעה
ד "תצה סי'  וראה לקמן סי:להוסיף בסופו    ציון סד  תעו

  ).י מעשה"הכה ע(
  .סעיף ה וסעיף ז  .סעיף ז  ציון עג  תעו
  ו- ה"סכ  ו"סכ  ציון עד  תעו
  .ה"ז סק"ט. ג"סק  .ג"סק  ציון עט  תעו
  'התוס  התוס  ציון צז  תעז
  א"מ  א"א שם ומ"רמ  ציון קב  תעז
  א, לח   א,לה  ציון טו  תפ
  בשבת  שבת  ציון כח  תפא
  א"רט קו  רט  ציון קט  תפד
  ובאמת  "ובאמת  ציון קי  תפד
  .ב"סוע  .א"סוע  דיציון ק  תפד
  ה"ד  ב"ד  ציון קטז  תפד
ה "שוה  תפז

  ואפילו
  אם היא  אם

  שקיל  שקי  ציון פב  תפח
  א"הי  א"י"ה  ציון קעא  תצה
  ב, כא  ב, כג  ציון קעב  תצה
  .ה"ה הכ"ם פכ"רמב. א, מג .ה"ם פכ"מבר. ב, מג  ציון קצה  תצו
  שתקלקלה  שתקלקה  כהה "שו  תצז
  בברייתא  בבריתא  ציון קז  תקא
  מאחוריה  מאחורים  ה עם"שו  תקג
  מה  מו  ציון קעט  תקד
  .ב"ס  .א"ס  שם  תקד
  יז  ח  צין קצו  תקד
  ח"סקכ  ה"סקכ  ציון ריג  תקה
  ב"סי  ג"סי  ציון לב  תקיד
  ב, שבת קו  שם  ציון מט  תקטו
  .ו"א סק" מ:להוסיף בסופו    ציון ד  תקטו
  .ד- ג"ז סק"ט  ד"סק... ז "ט  ציון סב  תקטו
  .ט"שער ט סל  .שער ח  ציון רלב  תקכב
' ומשבוע א' ולמעלה לדעה הא' מיום א(  ).'הב... למעלה (  ציון כט  תקכה

  ).'ולמעלה לדעה הב
  שב  שא  ציון קיד  תקכח
' ח סי"ג או"ח תהלה לדוד :להוסיף בסופו    ציון ה  תקכח

  לו
  .כב חדר ה  .כו חדר ב  ציון כו  תקכט
  שם  ד"יו  ציון לד  תקכט
  .ב,  ראשית בכורים ס:להוסיף בסופו    ציון לד  תקכט
  .מיותר  )הכסף... ד "יו(  ציון א  תקל
  ד"יו  ז"יו  ציון ג  תקל
  ובדף. ב, שם עד  שם ובדף  ציון סג  תקל
  בתולדות האור  תולדות חמה  ציון סח  תקלא
  י במשה"רש  י"רש  ציון סט  תקלא
  ה' סי  'סי  ציון עט  תקלא
  א, לט  ב, לט  ציון קכד  תקלב
ח "שח ס' וראה לעיל סי: להוסיף בסופו    ציון קסח  תקלד

  )וקמח ועיסה(
  ד"תא סל  ג "תא סל  ציון רז  תקלו
  ח"ח  ה"ח  ציון רצ  תקלט



  כח  כה  ציון שיז  תקמ
  ).בו  )".בו  ציון יג  תקמא
  בורר  בור  גציון כ  תקמא
  שסא  שסח  ציון לה  תקמב
  . מידה"דב , י יב"רש  מולל... ראה   ציון פז  תקמד
  באורים אות  באות  ציון קח  תקמו
  תקי' א סי"מ  א"מ  ציון קעב  תקמז
  .כ  .יט  ציון קעח  תקמז
  ז"סי  ט"סי  ציון ריד  תקמט
  ב, קמג  א, קמג  ציון ב  תקמט
שםא"מ  .א"מ  ציון כב  תק .  
ה" דח"ב  ח"ב  ציון לא  תק  
  ב"ד שם סקי"יו  ב"ד סקי"יו  ציון סה  תקב
  ע"ושו  ע"וושו  ציון עט  תקב
  ר"ב  בר  ציון קיג  תקג
  . א,]ה[קמ  . ב,קמד  ציון קיט  תקד
  כ"משא  ר"משא  ציון קה  תקה
  .ג"סי  .שם  ציון קפח  תקו
  ה האי"א ד, כתובות ו  כתובות שם  ציון רז  תקז
ה "שו  תקח

  שהסחט
  סחט)ה(ש  שהסחט

  ד"פי  ב"פי  ציון ל  תקס
  דפרים  דפריס  ציון קלב  תקסד
... ראה גם לעיל   ציון קלה  תקסד

  .א במוסגר"ס
  .א"ס... ראה לעיל 

  .ג"סק  .ו"סק  ציון ז  תקסט
... משמע (ג "ס  ציון פב  תקעד

  ).חבירו
  .ג"ס

קא ' ד סי"ך יו"וראה ש: להוסיף בסופו    ציון ו  תקעו
  .ב"רא סק' ט וסי"סקי

  .ג"וסק  ג"וסק  ציון לט  קעזת
  .ה"ב מ"פ  .ב"ה מ"פ  ציון קד  תקפ
  א"ס  ק א"א ס"קו  ציון קכב  תקפא
  למי שהובא  למי שהוא  ציון קעד  תקפג
  תרפה  תקפה  ציון קעו  תקפג
  כמו  כמן   עשהוה"שו  תקפו
  ב"פכ  ו"פכ  ציון ד  תקפז
  ן"ברמב  ן"לרמב  ציון מה  תקפט
  )ב, ח(  )א, ח(  ציון לו  תקצד
  עיבתא  עתבא  ון סאצי  תקצה
  א, ז כח"ע  ז שם"ע  ציון סד  תקצה
  134-135  314-315  ציון קח  תקצו
  'ע  'עי  ציון קלח  תקצח
  ד"יו  א"יו  ציון קסו  תקצט
  .אות ה  .אות  ציון רכא  תרא
  .ה"ס  .ב"ס  ציון רלו  תרב
  א"שכז ס' סי  א"סכ  ציון ערב  תרג
  קלו  קלה  ציון רפג  תרג
  רכלאח  כלאחד ה שמפרק"שו  תרז
  ב"שכח ס' סי  ב"ס' סי  ציון א  תרי
' י סי"ת מחת יצחק ח"שו: להוסיף בסופו    ציון מט  תריב



  קא
  בדבר אסור  בדבר מותר  ציון סה  תריב
  .ח"ס  .ט"ס  ציון עז  תריג
  .ו  . ה  ציון יד  תריג
ה "וכ. ק ב" אליה זוטא ס:להוסיף בסופו    ציון   תרטו

   .ד"לקמן שם ס
  ה"ס  ה"סק  ציון פ  תרטז
  ו"ס  ה"ס  ציון פא  תרכ
  אלא בכלי אחד: ל" ואוצ:להוסיף בסופו    ציון סא  תרכו
  רבא  רב חסדא  ציון סח  תרכו
  .י אבוהב"י בשם מהר" ב:להוסיף בסופו    ציון רסד  תרלג
  קמב  קמג  ציון עז  תרלט
  יחור  יחוד  ה יד"שו  תרמ
  א"סוע  ב"סוע  ציון יא  תרמב
  ואסרו  ואסור  ה ואסור"שו  תרמג
שיח  שח   פאציון  תר  
ב"י ה"אישות פ' ם הל" רמב:במקומו    ציון צ  תר.  
  .סעיף כ  .א"סוף סכ  ציון קז  תרא
  ג"ס  ב"ס  ציון ט  תרא
  ב"סק  ה"סק  ציון טז  תרא
  ב, צד  א, צד  ציון כ  תרא
  א"סק  א"סוק  ציון כט  תרב
  א"פי  ב"פי  ציון סז  תרג
  .ג-צב' ח ע"ח  .תח' א ע"חי  ציון קכג  תרה
  .ח"ס  .ז"ס  ון קכטצי  תרו
  .אות ח  .אות מ  ציון קלד  תרו
  שבת' הל  שם' הל  ציון קלט  תרו
  א, כא  א, ד  ציון קמג  תרו
. ג, ח) ר מצוה' קו(וראה חמדת ישראל   וראה משה  ציון קו  תרז

  משה
  'סי  ' סי' סי  ציון קז  תרז
  מי  אגלי  ציון קסה  תרז
  ח"סקי  ד"סקי  ציון קסז  תרז
  לעיל  לעל  יון טזצ  תרח
  ה"תעב סכ' סי  ה, תעב סכ' סי  ציון כד  תרט
  ב"פ  ב"פכ  ציון ד  תרסב
  .54' ח ע"ש ח" וראה לקו:להוסיף בסופו    ציון י  תרסג
שביום כזה יצא : ל"ואוצ (:להוסיף בסופו    ציון יט  תרסג

  ).מביתו
  'ב תתיז ע"העו  'ב ע"העו  ציון פג  תרסח
  תה' סי... שבת כו   המ' סי... שבת ו   ציון פו  תרסח
רבוא מבטל ' שבקיעת ס(המובא לעיל   .א"הקו.. ל "ר  ציון לג  תערב

שבקיעת (אלא כדלקמן בסמוך , )המחיצה
רבוא שלהלאה מהמחיצה עושה אותה ' ס

בין רקק (מ יש טעם לחלק "מ, )ר"לרה
  . אפילו הכיה"דכדלקמן ) למבוי

  .כלל כב  עא' ע  ציון ג  תרעג 
  גש  שד  ציון ט  תרפ
  ד  יא  ציון כא  תרפ
  טומאת מת' הל  אהלות' הל  ציון כו  תרפא
  .ק ג"ס  .ק ב"ס  ציון ס  תרפב



  קח  קטו  ציון עב  תרפג
  ברשות הרבים  הרבים  ה הרבים"שו  תרפט
  .כלל עג  .קלב' ע  ציון א  תרפט
  . א,]ד[רב חמן   .קסו... עירובין   ציון יא  תרצא
  .ה מחשבתו"ד  .המחשבתו"ד  ציון יב  תרצא

  ולדבר. ג"תה סי' ה לקמן סי"וכ. א  ולדבר. א  ציון לא  רצבת
  ה"ד  ב"ד  ציון י  תשא
] ר"יוסי ב[דרב   ה אשי"שו  תשג

  יהודה
  דרב יהודה

  .א"שו ס' וכדלקמן סי. א, זעירובין פ  ).כ... ם "רמב  ציון ג  תשג
  שע' סי  סע' סי  ציון ח  תשג
  מעשרה  מעשה  ציון לו  תשז
  .ב ,טז  . א,טז  ציון יא  תשיד
  ב, כה  ב, כג  ציון סב  תשטז
  כד  כג  ציון קה  תשכ
  ג"סי  ג"ס  ציון קסט  תשכא
  שסו  שסה  ציון כט  תשכג
  שמו  שח  ציון לג  תשכו
  . ב,כד  .א, כד  ציון יט  תשכז
  סוף  סוך  ציון קח  תשלג
  ]זה[הרי   הרי  ע למבוי"שו  תשמו
  מתה  מתא  ציון שטז  תשמז
  מו  טז  ציון שלב  תשמח
  ]ד"[ש פ"ורא  ק"ש פ"ורא  לבציון ש  תשמח
  שח  שה  ציון שלז  תשמט
ו"פ  ]ז"[פ  ציון יט  תש  
  .'דירושלים לא היו לה שם ד, ל"דכאן וס  דלת..דלת  ציון לא  תשא
 ומכאן עד סוף הסימן יזוזו כל –( גבה  בה  אה "שו  תשסו

  )הציוים להערות
  ב"סע  א"סע  )'הא(ציון טז   תשסז
  פא  פב  ציון ג  תשסט
  ששבתו בבית  ששבתו  ה הוא"שו  תשעח
  .כלל כג  .עב' ע  סוף ציון ג   תתב
  כבית  בבית  ה אחד"שו  תתד
  .ז"ב הט"פ  .ג"ב הי"פ  )'הא(ציון ה   תתיב
  א"סי  ב"סי  ציון מא  תתיד
  ט"יו]ב[דין עירוב   ט"דין ערב יו  בכותרת  תתכו
תקג סוף '  וראה לקמן סי:להוסיף בסופו    ציון א  תתכו

,  עירוב תבשיליןדהייו אף שעשה, ג"ס
  ."וש

  רוצה  שרוצה   שרוצהה"שו  תתלז
  .כלל כח  . עו' ע  ציון לה  תתלז
  .ה"ס  .ו"ס  ציון צד  תתלט
  .ו"ס  .ח"ס  ציון כג  תתמז
בתוך  בתחוך  ה זה"שו  תת  
  ם"רמב  ן"רמב  ציון ג  תתו
  .מיותר  .העיר... כלומר   ציון יב  תתז
  למוכרן  למוכרו  ה לתפור"שו  תתט
  .והשתא  .ש"אי מי כמ  קיגציון   תתסב
  .השבת  ,השבת  ה על"שו  תתסה
  כ"ואח  כ"וא  ציון קפה  תתסו



  הרוב  שיהם  ציון קפח  תתסז
  אבל  ומכל מקום  ציון רד  תתסח
  ה"ד ה ק"ס   ה"דק "ס  ציון רלה  תתסט
  י"ס  ח"ס  ציון א  תתעג
  הקדירה  הכירה  צין לא  תתעד
  א, כב  א, יח  ציון לד  ציון לד
  מה לי  לימה  ציון ג  תתעה
  ,א" והה להרשבה"ד  , א" והרשבה"ד  ציון פח  תתעז
  מתחלת  מתחת  ציון רל  תתפג
  רז  רד  ציון רמו  תתפד
  ושלום... ם "רא  ם ו ושלום"רא  ציון יט  תתפז
  משה  הלכה  ציון עה  תתצג
  התרומה  התרומות  ה שוקים"שו  תתצד
  ה"ד   ה"דס  ציון קעח  תתצז
  בין  בית  ה ואז"שו  תתצט
  17' ע  17'ע  יון אצ  תתצט
   דקות לפי18   לפי18  ציון ג  תתצט
  ט"ם ספ"רמב  ט"ספ' ם הל"רמב  ציון יד  תתצט
  כבמרחשון  כמברחשון  ה עודף"שו  תתק
  רלג' סי  רלב' סי  ציון מג  תתקא
  .אות ט  .אות יט  ציון פה  תתקג
  .סדר היום. ק"הרמ  .ק"הרמ  ציון צד  תתקג
  ר"שוע  לעיל  ציון יד  תתקז
ה " שולפי  תתקד

  מוסף לשבת
אמן ' ברוך כו: ולאחר ההפטרה מברך  

מטעם , ל"כצ: ג"ובשוה. 'אתה כו) ורחמן(
שצריך שיאמר מעין חתימה סמוך 

ם בסדר התפלה "וכן הוא ברמב. לחתימה
כ הוסח תושיע ותשמח "וכמו. ובאבודרהם

וסח "וברמב. ל"הוא מטעם ה ם כתוב
  *.אחר בזאת הברכה

ה " הכולל פכראה שער * :ג שם"ובשוה
של ' שהערה זו וספה בהוצאה הג, ג"ס

והייו שבוסח . הסדור שהדפיס רבו
. ם ואבודרהם יש רק תיבת אמן"הרמב
בברכת : 32' ד ע" חב–המהגים ' ובס

, אמן ורחמן אתה: הפטורה אומרים תמיד
  .תושיע ותשמח

  ר"שוע  לעיל  ציון יד  תתק
  ר"שוע  לקמן  ציון יד  תתקז
ר יעקב יחזקיה  "הר  גלה י"שו  תתקיב

  ת"שו, גריוואלד
ת "שו. ר חיים מרדכי יעקב גוטליב"הר
  .ירושלים תשכד. ח"ע או"בשו

. ר יחזקאל קצלבויגן"הר: צריך להיות    ה כסת"שו  תתקיב
. עם קצת חדושים, ע"ח שו"ת בד"שו

  .ב"אלטוא תצ
   צבי עמדיןר "ב  ר עמדין"ב  ה שאילת"שו  תתקיג

 
  

  תיקוים לחלק ג
  תל' י סי"ח  י"ח  ציון טז  ג
  .ק ג"י סוף ס"וח  .י שם"וח  ציון יז  ג
  למצח  למצח  ציון פ  ו



  וזהו  וזה   ועשוה"שו ז
  .ל"רש  ל"רשאשר בשם ' ר  ציון קא  ז
  הובא במטה). 154' ע(המהגות ' אשר בס' ר  מטה. אשר שם' ר  ציון קב  ז 
  2  32  ציון ד  ז
  37  33  ציון טז  ח
  .ק א" סתמג  .א"תמג ס  ציון ד  ח
  לעין  ה גם"שכ  ציון סח  יד
  ]י"ס  )י"ס  ציון ב  טו
  לעיל  לעיל לעיל  ציון לב  יח
  ק ב"תקפה ס  ב"תקפה ס  ציון ב  יט
  ק ב"תקפה ס  ב"תקפה ס  ציון סב  כ
  ).חמץ קשה(ק יג "ס  .ק יג"ס  ציון פא  כא
  י"ח. ק כ"וס  י"ח  ציון כג  כג
  ].א שם"מ[  .שם  ציון כד  כג
  .ק ג" באר היטב ס:בסופולהוסיף     ציון מ  כד
  ב"ם פ"רמב  ה"ם פ"רמב  ציון סד  כו
  .י שם"ח. שם  .ו"ב ה"פ  ציון סה  כו
  .ז"ח ס" פר:להוסיף בסופו    ציון פד  כט
  ).בדעת המשאת בימין(ק טז "ס ס"כללי ס  ק מא"ס  ציון קיט  לב
  .ו"ו ס" פר:להוסיף בסופו    ציון קמו  לו
  .תיבת עליולהעביר הציון אחרי   קח   עליוה"שו  לז
  .ק ג" וראה אליה רבה ס:להוסיף בסופו    ציון קט  לז
א " כאן דפס הציון לקו:ובמקומו, למחוק    ציון קעז  מ

, ק ח"טו ס' וראה תהלה לדוד סי. ק יד"ס
  .ב"ששייך לקמן סוף סל

תמח סוף ' ח סי" וראה פר:להוסיף בסופו    ציון רלז  מב
  .ה"ס

  .ב, ח גמרא :להוסיף בתחלתו    ציון רו  מג
  .ק ז" עולת תמיד ס:להוסיף בתחלתו    ציון ריא  מג
  דמיירי, ק ב"י ס"וח  דמיירי  ציון ג  מד
  'וסי, ק ג"א ס"מ  'א סי"מ  ציון ד  מד
  .ק א"ס  .ק ב"ס  ציון יח  מו
  תלט' ז סי"הט  ז שם"הט  ציון כג  מו
  המסכת  המסכתא  ציון מז  מז
יים תקת שהסתפק רק כשכבר ק(ב "סק  ).ב...תמו' סי  ציון ב  א

  .ק א"תמו ס' וסי, )בדיקה
  כח  כז  ציון יט  ג
  .תה' זהב סי  .תו' זהב סי  ציון לח  ד
  י-ט"ס  ו-ט"ס  ציון ג  ח
  .א"תמז ס' סי. א"סכ  .א"סכ  ציון ז  ו
ג ומחצית השקל " וראה פרמ:להוסיף בסופו    )'הא(ציון ח   ו

  .שם
  .ק יב" וס:להוסיף בסופו    )'הב(ציון ח   ו
  וראה. א"לבוש ס  וראה  יבציון   ז
  שאף  שאם  ציון ל  ז
  ,ה  ,ח  ציון לב  ז
  . לבוש שם:להוסיף בסופו    ציון כט  ט
  פסח  תלג' פסח סי  ציון מג  ס
  . ק ה"א ס" מסתפק במ–ואם איו ברור   . בזה–א "במ  ציון א  סב
  .כא' תהלה לדוד סי  ). ידוע–פ "עכ(  ציון א  סב
  .ק ו"י ס" ח:להוסיף בסופו    ציון ט  סב



  ).ב"כדלעיל סי (:להוסיף בסופו    ציון עט  סד
  א"ס  ה"א וס"ס  ציון פ  סד
 ה"שו  סה

  וכשהוא
  ]מחומצות[חטים   חטים

   לאצחהחמץ  צחהחמץ  ה הפסח"שו  סח
  ,ק ח"ס  ,ק ה"ס  ציון קח  סה
  אף על פי כן אין צריך  אף על  ה הפסח"שו  סו
  ראה לקמן  כדלקמן  ציון מג  עב
שהוא מטעם ' שיש מפרשים בדעת התוס(א   יםובפ. א  ציון מג  עב

). הואיל ובידם להוליך לשוחט ולמקר
  ובפים

  א שאף"שי, ב"וכיו  שאף, ב"וכיו  ציון מד  עג
  )ב, א(  )א, א(  ציון לא  עג
ה "שו  עו

  ומצאת
  ומצא  ומצאת

עולת שבת . ב" לבוש ס:להוסיף בתחלתו    ציון ב  עז
  .ב"ס

ק "א ס"ראה מ, ש בפיו" ומ:ולהוסיף בסופ    )'הא(ציון א   עח
  .ק ה"י ס"ח. א

  א" מראה  א"מ  ציון טו  עט
  .ב"לבוש ס: להוסיף בסופו    ציון כג  עט
  .ק ד"ז ס" ט:להוסיף בסופו    ציון כח  עט
  וראה. טור ולבוש  ראה  ציון לג  פ
  שימצא  שיצא  ציון מג  פ
  .מיותר  .ק א"אליה זוטא ס  ציון ג  פ
  ימצא  יראה  ה יתחייב"שו  פא
  .ק א"ז ס" א:להוסיף בסופו    ציון ח  פא
  )ב, ט(  )י, ט(  ציון טז  פב
  ישראל ולא  ישראל צריך ולא  ציון כז  פג
  .ק ז" באר היטב ס:ובמקומו, למחוק    ציון מ  פד
  .ק א"ס  .שם  ציון סד  פה
  י"ע  עד  ה תורה"שו  פו
  ]ה בדפוסים ישים"כ[כשיחד לו הכרי   בשיחד להכרי  ציון עט  פו
  .מיותר  ). הכרי–הרי (   עטציון  פו
  לא' ג סי"ח  רא' ג סי"ח  ציון פט  פז
  ]ה בדפוסים ישים"כ[כשיחד לו הכרי   בשיחד להכרי  ציון לב  פז
  .מיותר  ). הכרי–הרי (  ציון לב  פז
  (  ((  ציון צה  פט
  א, קו  ב, קו  ציון קי  צב
  לא  לט  ציון ב  צד
  :יט  ):יט  ה שאיו"שו  צה
ק "רז ס' מ סי"ך חו" וראה ש:בסופולהוסיף     ציון כד  צה

  .יח
  ע"וסמ  ך"וש  ציון כז  צה
  .ק ג"רבה ס' אלי). להחמיר  ).להחמיר  ציון ל  צו
  ]ו[ממ  ממי  ה תגבה"שו  צח
  ראה לעיל  וכדלעיל  ציון ה  צח
  תמ' סי  'סי  ציון טז  צח
  לא  ל  ציון ו  קב
ה "ציון ל שו  קה

  תג
  ק ה"תמז ס' סי  ק ג"ס



  שהכלים  שבכלים  ציון ז  קי
ה  "א בשו"קו  קיא

  אכילת
  התורה  מתורה

  .ק טו" חי ס:להוסיף בסופו    ציון סח  קיא
  .ק ד"ס  .שם  ציון סט  קיא
-ציוי קסו  קיד

  קסז
קח  וציוים -ציוים אלו צריכים להיות קז  

  קסט- ל קט"קסה צ-קז
ש מודים שלא "גם הסוברים כדעת הרא  .יחד... ש "גם הרא  ציון קכט  קטו

, א"תמז ס' לקמן סי(ל "להיתר דקייהפך 
שאף היבש ביבש אוסר , )א"א סק"וקו

  .במשהו
  ,י תמב"רס  ,י תמה"רס  ציון קח  קיט
  :י"ובכת. ם שם"המשיות להרמב' פי  :י"בכת  ציון קעד  קכ
  ק א"א ס"קו  ק"א ס"קו  ציון קפא  קכ
  ).א, יד(ף " רי:ולהוסיף בתחלת    ציון קצג  קכא
  טורראה   טור  ציון ריד  קכג
  .ג" לבוש ס:להוסיף בסופו    ציון רכג  קכד
  ז"ג הט"פ  ז"ב הט"פ  ציון ער  קכד
  ב"העו. מא' וראה תהלה לדוד סי  ב"וראה העו  ציון רצז  קכז
  ).ח"ריש סכ(או בכלי , )ט"סוף סכ(  ).ט"סוף סכ(או בכלי   ציון ש  קכט
  הלכה א  הלכה ג  צין שצא  קלא
  ח"סכ  ט"סכ  ציון רסח   קלג
  ).בסלים של סרים (:להוסיף בסופו    דרציון ע  קלג
  א"סכ  כ"ס  ציון רפד  קלד
  .למחוק  .ברין... דרכי   ציון כד  קלה

  .ק ה"א ס" מ:להוסיף בתחלתו    ציון לג  קלו 
 דאן סהדי דאדעתא דהכי תן ]:כ[ק "ס  ).'כו... ק ב "ס  ציון מט קלח

המשכון שלא יוכל לתבוע ממו כלום אם לא 
  .יחזיר משכוו

  .ג" לבוש ס:להוסיף בתחלתו    ציון ד  קלט
  ה"ד  ה"ה סד"ד  ציון לז  קלט
  וראה. ק ב"י ס"ח. ב  וראה. ב  ציון יט  קמב
  .ג" לבוש ס:להוסיף בסופו    ציון כו  קמב
  .ק ו"י ס"ח. ק ו"ס  .ק ו"ס  ציון לט  קמג
  ק א"ס  ק"ס  ציון פג  קמו
  ה  ו  ציון קד  קמז
  א"תמו קו' לקמן סי  א"לקמן קו  ציון ב  קמז
  תלו' סי  תלז' סי  ציון יא  קמח
ע"סמ  ך"ש  ציון לד  ק  
  אבי. ק א"מחת חוך מצוה יא ס  אבי  ציון כב  קא
  .א, כא  .ב, כא  ציון כה  קב
  ד"ס  ב"ס  ציון עג  קב
  .ק ב"אליה רבה ס: להוסיף בסופו    ציון מב  קד
  .ג"ס  שם  ציון ה  קד
  וראה  ה"וכ  ציון לב  קסא
  'וסי, זהסעיף   'סי  ציון א  קסב
  .ד  .ט  ציון ג  קסב
  וסופג  וסופו  סגציון   קסב
  ואל  ועל   דיןה"שו  קסג
  וראה. 'ח ריש הסי"כעין זה בב  ראה  ציון מח  קסו
  ת" אמר ובשוה"דא ,חולין צז' גם בתוס  ת"גם בשו  ציון ט  קסט



  ה"וכ. י"תסז ס' א וסי"ס  ה"וכ. א"ס  ציון לט  קעא
  וראה. ו"תמה סק' א סי"מ. ואכתי  וראה, ואכתי  ציון מה  קעד
  ת'  סיח"פר  ח"פר  ציון א  קעה
  ד"סי  א"סי  ציון סט  קעו
  ).פ"בטל(מב   .מב  ציון פא  קעז
ד "ביו' הא.. ' דעה הב  ציון קו  קעח

  .שם
  .א"ד שם ס"ביו' הב... ' דעה הא

  ויאכלם. ט"ח סוף ס"פר  ויאכלם  ציון קמד  קפ
  טו  טז  ציון קסה  קפא
  ו"סט  ז"סט  ציון קסט  קפא
  מיותר  . א שם"מ  ציון קפו  קפג
). ג, מא'א(מ "וראה שדי חמד מערכת חו  וראה אהלי  ציון רב  קפג

  אהלי
-ציון קצח  קפג

  קצט
'  רח  בסוף הע-ציוים אלו צריכים להיות רז  

  רו- ל קצח"רח צ-וציוים ר
   מחימוץריד  רידמחימוץ  ה שלא"שו  קפד
  .ק טו"תמב סוף ס'  סילעיל. ק ו"ז ס"ראה ט  .ק ו"ז ס"ט  ציון ריא  קפד
  ב"העו. ז שם"ט. ק טו"א ס"מ  ב"וראה העו  ציון רטז  קפד
  .יט  .טו  ציון רמג  קפו
  .ק כו"וס  ה"וכאן הוסיף שכ  ציון רסט  קפח
  וראה לקט  לקט  ציון ערב  קפח
  )ב"סע  )ב"רע  ציון שה  קצ
-ציוים שיט  קצא

  שכ
' שכט בע-ציוים אלו צריכים להיות שכח  

  שכז-ל שיט"שכט צ-קצב וציוים שכא
  א"מ. י קכג"ח סוס"ת ב"שו  א"מ  ציון שלד  קצב
  אין  איו  ציון שסב  קצג
  ראה גם לקמן  כדלקמן  ציון שעז  קצד
  .ז"צה ס  .ו"צה ס  ציון שפג  קצה
ציון תח   קצו

  בסופו
  )דיכה  )מדוכה

  .ד" סקיז"ט  . שםז"ט  ציון תכ  קצז
  .ק מז"י כאן ס"ח. כ שם"ו ובו- ה"ס  .כ שם"ה ובו"ס  ציון תלט  קצח
  תההפסח  הפסח   סגה"שו  קצט

  .וחימץ בו עיסה שיה: ל" אוצתה :ג"ובשוה
  וכמבואר. ז שם"ט  כמבואר  ציון תמז  קצט
  .ק יז"ז ס"ט  .ב"עולת שבת סי  ציון ת  קצט
' ת משאת בימין סי"בשם שו, ק ד"א ס"מ  י"ח  ציון מו  רב

  י"ח. ט
  מיותר  ק ב"א ס"וראה קו  ציון צ  רה
  ו"פ  ה"פ  ון צחצי  רה
  א"הלכות ח  ד"הלכות ח  ציון צט  רה
  זה  זו  ה אבל"שו  ריא
שלא (ד " חמד משה ס:להוסיף בסופו    ציון כז  ריא

  ).מדעתו
  אות ד  אות ג  ציון סב  ריג
  ).והכי הוג(ז   .ז  ציון כה  רכ
  .ק ב"א ס" מ:להוסיף בסופו    ציון כט  רכ
ת "ווראה תפארת צבי ש: להוסיף בסופו    ציון סא  רכב

  .י ח"ד סוס"יו
ה "ה שו"הג  רכג

  כדאי
  והן  וכן

  מממשות  ממשותה "ה שו"הג  רכג



  חמץ
  הכלים  הסכיים  ציון קלה  רכו
  .ו"ס  .ז"ס  ציון קמא  רכו
  ).שיש, גללים  ).גללים  ציון קמט  רכו
  .ק כט"י כאן ס" ח:להוסיף בסופו    ציון קפה  רכט
  ).ק ג"ס  ).ק לג"ס  ציון קצט  רכט
  ,ג"תמז ס  ,ט" סתמז  ציון רה  רל
  תתמו  תמו  ציון רטז  רל
  וראה. ק לז"י ס"ח. ק כ"א ס"מ  ראה  ציון ריח  רל
  ק"ס, )שכן והגים(ק לט "ס  ק יד"ס  ציון רכח  רלא
  וכדלעיל, א שם"רמ  כדלעיל  ציון רסד  רלג
  .ק ג"צז ס  .ק כט"צז ס  ציון ער  רלד
  .לג  .לד  ציון שלט  רלז
  ..  א  ציון שס  רלח
  .י שם"ח. ז שם"ט  .ז שם"ט  ציון שסא  רלח
  .ק ד"י ס"וראה ח: להוסיף בסופו    ציון שצה  רמ
  .לד  .ה  ציון תח  רמ
  .ק ה"ס  .שם  ציון תט  רמ
  .ק כב"ז ס"ט. א"סכ  .א"סכ  ציון תכו  רמא
  א"ח ומ"ב  א"מ  ציון תמג  רמב
  א"מ. ק כז"ז סוף ס"ט  א"מ  ציון ת  רמב
  אפילו  אפלו   לאה"שו  רמג
  .ד" סכלבוש. ק כב" ס]שבת[עולת   .לבוש(!). ש"עא  ציון תקיא  רמו
  .ק לג"י ס" ח:להוסיף בתחלתו    ציון תקלא  רמז
  מותר  מותר גם  ציון תקמז  רמח
  תתמו  תמו  ציון תקסט  רמט
  .ק ט"ס  .ק א"ס  ציון מה  רב
  ח"פר. ק ה"ז ס"ט  ח"פר  ציון ד  רב
  אולי לאפוקי  כ"משא  ציון עח  רד
  .ג" לבוש ס:להוסיף בסופו    ציון קל  רז
  . רוקח ומרדכי שם:להוסיף בתחלתו    ציון קמו  רח
  .ה" לבוש ס:להוסיף בסופו    ציון ק  רח
  .ק יט"צה ס' ד סי"וביו, ה" סח" פרוראה  וראה. ה" סח"פר  ציון קסא  רח
  ]דגן[טעם   טעם   טעםה"שו  רסא
  י"ח  י"ח  ציון ט  רסא
ה "שו  רסד

  בחתיכה
  מטעם  מטעם(

  'כשאיה ראוי  הכשאי  ציון מג  רעא
  כדלקמן  כדלמקן  ציון סג  ערב
  י"רש  י" רש  ציון ו  רעג
ה "שו  רפא

  לכתחלה
  ).  :בסוף השורה

  .למחוק  .א שם"רמ  ציון כב  רפג
  מחיובן  בחיובן  ה עדיין"שו  רפט
  מו  מח  ציון פ  רפט
  .ז-טו  .טז  ציון צ  רצ
  ).ק טז"ס  ).שם  ציון צא  רצ
  א"פ  ה"פ  ציון קיח  רצא
  הרידוד  הרידור   אוה"שו  רצז
  תק  תקט  ציון צז  ש
  תקצו  תקצז  ציון קכח  שב



  אל  על  ה ויוצא"שו  שג
  היה  הה  ציון כד  דש
  א לעיל שם"קו  א לעיל"קו  ציון סד  שי
  ט"ס  ח"ס  ציון עב  שי
  ז"חט  ב"חי  ציון טז  שיד
' ולעיל סי, א שם"וראה רמ: להוסיף בסופו    ציון יז  שכ

  .ת לבדז שהגו שלא לוש במי פירו"תסב ס
  .כא  .כב  ציון יב  שכג
  א"ב מ"פ  ב"א מ"פ  ציון ס  שכה
  לעיל  לעין  ציון צט  שכז
  .ק ח"ס  .ק ה"ס  ציון קז   שלד

  .כט' ט ע  .כט' ע  ציון קי  שלד 
  .רכו' וע: להוסיף בסופו    ציון קצח  שלח
  א"סמ  ב"סמ  ציון רה  שלח
  יב  יא  ציון רכב  שלט
  קעו  קעג  ציון רל  שלט
  .ק א"י ס"ח. ק א"א ס" מ:יף בסופולהוס    ציון א  שמט
  .מיותר  )'בשם התוס(  ציון ב  שמט
ט  , עט  ציון י  ש,  
ק ג" אליה זוטא ס:להוסיף בסופו    ציון יח  ש.  
  .ק ט"י ס"ח. ב"וסקי  .ב"וסקי  ציון סו  שב
  .ב, חולין יח  .ב, א  ציון עה  שב
  .ק יב"י ס" ח:להוסיף בסופו    ציון קי  שד
  . עולת שבת:וסיף בסופולה    ציון כו  שו
  לבוש  לבוש. טור  ציון לז  שס
. ם"י ורשב"ב כפירוש רש"רע, גמרא קטו  כדלקמן  ציון פ  שסב

  וראה לקמן
  .ק א"י ס"ח. חוץ  .חוץ  ציון ג  שסג
  .ג"א ס"רמ. טור  .טור  ציון סא  שסד
  ד"ח  ה"ח  ציון סח  שסה
  .לד' סי  .י לד"ס  ציון צב  שסה
  ק א"ס  ק"ס  ציון קו  שסו
  וראה. ט"לבוש ס  וראה  ציון קלד  שסז
ח "וראה שארית יהודה או: להוסיף בסופו    ציון קז  שסח

  .טעם לחלק, בשם רבו, טו' סי
  כ"ס... קפב   ט"סי... קפד   ציון קעד  שסט
  .א"סק  .ב"סק  ציון ט  שעב
  .א"סק  .ב"סק  ציון יא  שעב
  .תצא' א סי"ז ומ"ט. צב  .צב  ציון מא  שעג
  ).'טעם הא(ב "קס  .ב"סק  ציון פא  שעה
  43' ע  34' ע  ציון קח  שעו
ה "פ ד"ובלקוטי טעמים ומהגים להגש  ."וש... וראה   ציון קכ  שעז

. שיש לכוין להוציא גם המרור שבכורך, יכוין
  ."וש, ח"תעה סי' וראה לקמן סי

  .ו"וראה גם לקמן סל: להוסיף בסופו    ציון קד  שעח
  כדעת  בדעת  ציון קסט  שעט
  .ה" לבוש ס:להוסיף בתחלתו    דציון קע  שעט
  .ק א"תעו ס' וסי, ז"סקי  .ז"סקי  ציון קפט  שעט
  .ק יד"י ס" ח:להוסיף בסופו    ציון קצז  שפ
  .כ"וכדלעיל ס  .ג"ס.. וכדלקמן   ציון שלו  שפה
תעה ' וראה גם לקמן סי: להוסיף בסופו    ציון שלז  שפה



  .ג"ס
  .43  .34  ציון שסו  שפו
  .ז"הגהת הלבוש ס. י" ב:חלתולהוסיף בת    ציון שצד  שפז
  .א שם"רמ  .ע שם"שו  ציון שצז  שפז
  י"ח. ק כז"א ס"מ  י"ח  ציון תא  שפז
  כתב  כתבן  ציון תא  שפז
  ב"תכ  כ"ת  מחה "שו  שפח
  סעודתו  תפלתו  ציון ז  שצ
  .י"תעג ס'  לעיל סי:להוסיף בסופו    ציון יג  שצ
  .ק א"א ס" וראה מ:להוסיף בסופו    ציון ז  שצא
  .ב"עברייתא קטו ס  .א,שמואל לו  ן יגציו  שצא
  ה"וכ. 'ח ריש הסי"ב  ה"וכ  ציון כו  שצב
  ה"וכ  כ"וכ  ציון לט  שצב
  .ד"לקמן סי  .לקמן יד  ציון מח  שצג
  .כו' י סי"ש פ" רא:להוסיף בתחלתו    ציון ע  שצד

  .ב"תעא סי' וראה לעיל סי: להוסיף בסופו    ציון עג  שצד 
  .ו"סט  .ז"סט  ציון קו  שצה
  .ב" לבוש ס:להוסיף בסופו    יון קכטצ  שצו
  .לד' יז ע  .לד' ע  ציון קא  שצז
  ב, ז  ב, ד  ציון קפא  שצח
  לעיל  לקמן  ציון קפג  שצט
  .א" לבוש ס:להוסיף בסופו    ציון א  תב
... ל "וראה מהרי  ציון סב  תה

  ).גביו
' א סי"מ). פט' ע(סדר ההגדה '  הלל"מהרי
ק א" ס]ח[ת.  

  כאן ושם  שם  ציון ל  תו 
  . לבוש:להוסיף בסופו    ציון א תט
  .47 הערה 126' ג ע"ש חל"לקו  .ג"סי.. שיחות  ציון יז  תיא
  .ע"שוו, )א, כה(בעל המאור , שם  ע"שושם ו  ציון ט  תיב
  . לבוש:להוסיף בסופו    ציון י  תיד
  ,ה"סק  ,ג"סק  ציון כז  תכ
  ה"תצ ס  ג"תצ ס  ציון מו  תכב
מקרא : ור גם כאן ובסד:ובמקומו, למחוק    ציון מח  תכב

  .קדש
  .קלה  .תקלה  ציון מא  תכד
  .א, מגילה לא  .ב, משה ל  ציון א  תכד
  ד"פ  ב"פ  ציון סב  תכה
  .ק ז"ס  .ק ו"ס  ציון סו  תכה
  לעין הכרזת מוריד הגשם(  הטל... לפי (  ציון סט  תכה
  ה"וכ. א"לבוש ס  ה"וכ  ציון מה  תכז
). ה' סי(כל בו ). ה"תיב ה ח(רביו ירוחם   .ץ"יעב... סידור   ציון פו  תכט

  ).ל"פ האריז"ע(ץ "סידור יעב
  80  08  ציון צג  תכט
  מן)ו(  ומן  ה ואפילו"שו  תל
  .ד"וסק  .ה"וסק  ציון קמא  תלב
  גיאת  גיאץ  ציון קסח  תלג
  .י"ר  .רבו יוה  שם  תלג
  .יד  .כא, יד  צין קפ  תלד
  תסג  תסב  ציון רד  תלה
  .ק כד"ק כב וס"י ס" ח:להוסיף בסופו    ציון ריז  תלה
  ).ו"א וס"ס(  ).ד-ג, ז(  סוף ציון רכט  תלו
שלפיו הגו כדעת המקילין ובדורות הללו   שלפיו רבו  ציון רל  תלו



  רבו
  א"שב ס' סי  שא' סי  שם  תלו

  .ו"ראה לעיל שם ס  .סעיף ג  ציון כז  תלז 
  .ט" לבוש ס:להוסיף בסופו    ציון סה  תלח
  .ה" לבוש סוף ס:להוסיף בסופו    ציון קיח  תמ
  יח  יז  יזה "שו  תמא
  .מיותר  .ט"א סק"מ  ציון קכד  תמא
  .ד"ס  .ג"ס  ציון ז  תמא
  ש"לקו. ק כב"ז סוס"וראה שער הכולל פי  ש"וראה לקו  ציון י  תמא

  עד  על  גה "שו  תמב

  .ב"לבוש ס. ב"ע ס"טור ושו. י שם"רש  .ב"ע ס"טור ושו  ציון כח  תמב

 .וש לב:להוסיף בתחלתו    ציון ה  תמב
  . לבוש:להוסיף בתחלתו    ציון ו  תמב

  א"מ. לבוש  א"מ  ציון יג  תמג

ק "אליה רבה ס. ק ג" וכאן ס:להוסיף בסופו    ציון טו  תמג
  .ו

שידוכין או : ל" ואוצ:להוסיף בסופו    ציון ו  תמג
  .קידושין בלא ישואין

 ב, יט  ב, ל  ציון טז  תמד
  ו"א מ"פ  ו"ו מ"פ  ציון כד  תמד

  ל"מהרי. טור  ל"רימה  ציון כו  תמד

  ]להן לשבות[  לשבות להן  ואותן (ה"שו  תמו

  ב, סח  א, סח  ציון ג  תמו

או ). מז: ולקמן(יז : ל"אוצ*) : ג"ובשוה* טז  ז"ט  ה של"שו  תמז
  .לעומר): בשיהם(ל "אוצ

  'שם ע  'ע  ציון מ  תמז

  ב]י[הכת  הכתוב  ה י"שו  תמח

ב תתלח "העו, )השכ' סי(שערי תפלה . א"סק  אציקלופדיה. א"סק  ציון א  תמח
   אציקלופדיה109' ע

  מהג  בסידורי  ציון סח  תמט

  שאסור להשכיר חדר(  שאסור חדר(  ציון ל  תד

  מיותר  ידי  י"חה "שו  תה

  מיותר  ידי   י"חה "שו  תו

  במשיכה  במטלטלין  ציון סח  תח

  די  דין  ציון סט  תח

  .ו"ס  .ח"ס  ציון ע  תח

  .שם  .ח"שם ס  ציון עא  תח

י  ציון עג  טתי  סף פלוסך פלו  

  ב"ג ס"שער הכולל פל  שער הכולל שם  ציון א  תסג

  החורף  החרף  ציון א  תסג

  תצ' סי  שם  ציון כא  תסג

  מיותר  .לקידוש.. מוזגין  ה קדש"שו  תסו

  83  380  ציון עח  תסו

  ג"ג ח"התוועדויות תשמ  ג"התוועדויות ח  ציון פד  תסו



  מעין  מעין  ציון קד  תסז

  כ"ס  א"סכ  ן קיזציו  תסח

  למצה האכלת  לפסח ההאכלת  ציון קכ  תסח

ק "א ס"תקיג קו' ר סי"שוע: להוסיף בסופו    ציון פז  תעט
  .ה

  ההגדה  .ההגדה  ה הקדים"שו  תפט

כן הוא :  הוספה לאחר זמן:ג"להוסיף בשוה  *בן  ה שואלך"שו  תפט
. י., כשר(י "ם והמכילתא דרשב"הרמב' בס
' דל עוז וסדלא כבמג(סא ' ע) ג"תש'ה

 –) י"שבהם הוא כדלקמן במדרשב(המוחה 
 וקרוב לומר שזוהי השמטת -.שמזכירם שם

  ).ש"ם והמכדר"הרמב' הדפוס בס
לאחר : ג"דלגירסא זו צע: ג"להוסיף בשוה  **אחרים  ה ביו"שו  תפט 

ביו לבין ", "ביו לבין עצמו"שאומר 
  .מיותר" אחרים

ה "שו  תצז
  ט"סתקכ

  .ז"הט  .ו"הט

  
  ים לחלק דתיקו

  .מיותר  ראה  ציון כה  ג

  .ו' סי  .ח' סי  ציון עא  ה

  .ג"ס  .ב"ס  ציון ס  ו

ה "שו  יא
  שתבאר

  ]ח"[ש  ]ח"[ש(

  עכורים  צלולים  ציון ו  כ

  ק]פר[מת  מתרפק  ה מערב"שו  כה

  .מיותר  .ו' סי... ת "שו  ציון ק  כז

 ה"שו  לד
  לכלבים

  .להתחיל קטע חדש  ומכל

  ג"פ  א"פ  ציון ג  לה

  כדלקמן  כדלעיל  ן עחציו  מב

  ג"ה  ד"ה  ציון קעד  מג

  בו  באו  ה מתור"שו  ד

  ]ז"[כ  ו"כ  ]ח"[ה ש"שו  ז

  'א  אחד  ע ואו"שו  סז

  א"מ  א"דמ  ציון מט  עו

  .ט"סוף סי  .ז"סוף סי  ציון יא  עז

  תז  תו  ציון לו  עט

  תז  תו  ציון מב  עט

  אסרה  התירה  ציון ז  פ

  ]ה[מכב  מכבד  ה לכבדן"שו  צב

  ש וטור"שהרא  ש"ורא' שהתוס  ן כזציו  צח

  .ב, כח  .ב, כט  ציון א  קב

  קמה  קמד  ציון כה  קג

  .אלא: ל" ואוצ:להוסיף בסופו    ציון יג  קיב



ציון קח   קכח
  )'הא(

  .ט  .טו

  בסימן  בסימ   לכבותה"שו  קלה

  .ד"ה  .ז"ה  ציון פח  קלה

  .ה"סק  .ד"סק  ציון כה  קלח

  שהצריכו חכמים  שהצריכו  ה בכל"שו  קלט

ה "שו  מק
  שהמתין

  בכדי  כדי

  מזה  מהן  ה שיוכל"שו  קמ

  וזכרון  זכרון  ה בכך"שו  קמ

  ,להחמיר  ,להחמיר להחמיר  ציון יא  קמ

  א"רע  ה"רע  ציון סא  קמא

  ח"ס  ד"ס  ציון סט  קמא

  .י ב"סוס  .י"סוס  ציון קכב  קמד

  א, יג  א, יב  ציון קמד  קמה

  מין אחר  מין אחד  ה כל"שו  קא

  .ד"קס  .ג"סק  ציון  ע  קו

  ]סכך[ה  הכותל  ע אצלו"שו  קט

  .א  .ה  ציון פד  קסג

  ).צורה(י "וס). אותיות (:להוסיף בסופו    ציון ה  קסה

  ז"סק  ח"סק  ציון ח  קעא

  מכל  מכך ה שאסור"שו  קעב

  ).חצרות  ).תבשילין  ציון מב  קעו

  בולמעבד  בו למעבד  ה בו"שו  קעח

  לעיל  לקמן לעיל  ציון רלו  קפז

  תקפב  גתקפ  ציון לו  קפט

מ "חוה' ד מע"שדי חמד אס: להוסיף בסופו    ציון לו  קפט
  .ו"ס

  .62-68  .862-6  ציון מ  קפט

  ת צו"לקו  ת"לקו  ציון מה  קפט

  .מיותר  ע"... בכמה   ציון עו  קצא

  .ב"תפט סכ  .ג"תפט ס  ציון ה  קצב

  תשצו  תקצו  ציון מד  קצג

  לעילא  לעילא]ו[  ה טז"שו  קצד

  .מיותר  .ב"ז סק"ט' עי  ציון מא  קצז

 .עטרת זקים :להוסיף בתחלתו    ציון מב  קצז
  ,כז  ,כח  ציון מה  רא

  .ב, כז  .ב, כו  צין צב  רב

  .יא-ט"ס  ז"סוף סט  ציון קכ  רג

  שצו' סי  שצז' סי  ציון קסט  רה

  .י"ה  .א"ה  ציון לא  ריב

  .י"ד ה"פ  .י"י ה"פ  ציון פ  רטו

  ,לד  ,לה  ציון צט  רטו



ה "שו  ריז
  ולתקוע

  וןכי)ד(  דכיון

  56  65  ציון קמח  ריח

  שלכתחלה(  שמעיקר הדין היה(  ציון כב  ריט

  ת"של תשר  ת"שתשר  ציון כה  רכג

  ]ו[' לבוש סי]. ט"[ס  ]ז[' לבוש סי]. ה"[ס  ציון ב  רכו

  :כלום  .כלום  ה עליו"שו  רכט

  .ק ח"ס  .שם  צין לג  רכט

' א ע" וראה תורת מחם חל:להוסיף בסופו    ציון ו  רל
57.  

  .ואות ו  .ואות ח  יציון   רלד

  .ה' סי  .ד' סי  ציון כב  רלה

  ד"פ  ס"פ  ציון ב  רלה

  ב"רע, ברכות ח  ברכות שם  ציון ה  רלו

  תרה' סי  תה' סי  ציון לה  רלז

  .ד"ס  .ב"ס  ציון   רלח

  .ב, פז  .א, פז  ציון לב  רמ

  .י ריש הסימן"ב  .י שם"ב  ציון יב  רמב

  .ג"ד הי"תוספתא שם פ  .שם... ברייתא   ציון טו  רמב

ו "ימי התשובה פ' משת חסידים מ. אמר  ).אמר  ציון מג  רמד
  ).אות ו

  ג"לבוש ס  לבוש שם  ציון א  רמד

  קיג' סי  קיד' סי  ציון ב  רמד

  .ט"א סק"מ  .א שם"מ  ציון פא  רמה

  'הל  הלק  ציון פג  רמה

  ד"רסא ס  א"רסא ס  ציון ה  רמה

קודם שקיעה   ציון כד  רמו

שהיא קודם , הראית

  סילוק

  שהיא סילוק, שקיעה הראיתמ

  תסז' סי  תעג' סי  ציון לח  רמז

  .ח"לעיל שם ס  .לעיל שם  ציון מו  רמז

ג "ת בצל החכמה ח"וראה שו: להוסיף בסופו    ציון מח  רמז
  .כב' סי

  .ח כאן" וב:להוסיף בסופו    ציון ט  רמח

  .לא  .יא  ציון טו  רא

  ל"מהרי  ל שם"מהרי  ציון מד  רב

  .ה"ע ס"בשו  . שםע"בשו  ציון כב  רג

  שסח' סי  שסח  ציון כג  רג

  .ח"ס  .ז"ס  ציון ט  רד

  .88  .87  ציון פו  רה

  סט  פג  ציון כ  רו

  .ג"ס  .ד"ס  ציון מא  רז

  .ה"ס  .שם  ציון ה  רז



  .שאי  .ה"ע ס"שו. שאי  ציון סג  רז

  מגיעים  מגיע  ה גושי"שו  רס

  וכן זכר  ובן זכר  ע ויש"שו  רסד

  ומעתה  מעתה  ציון מט  רסד

  .ב, ד  .א, ד  ציון א  רסה

  תיב כז  תיב כ  ציון י  רסה

  .ג"לבוש ס  .לבוש שם  ציון כו  רסח

  מלשהות  מלשתות  ה אכילת"שו  רסט

  ,ל  ,כט  ציון יד  רעא

  .ב"סק  . א"סק  ציון טז  רעא

  ברייתא  בריתא  ציון ז  רעז

  .ב"לבוש ס  .א"לבוש ס  ציון י  רעח

  .למחוק  .ב"א ס"רמ  ציון כד  רעט

  .ד"ס  .שם  ציון כט  רעט

  תחומים  תחוים  ציון ד  רעט

  :ב"כאן ס  :א"כאן ס  ציון ח  רעט

  .אות ב  .אות א  ציון לא  רפ

  'הל(  'הל  ציון מג  רפא

  .יג, יט  .יט, י  ציון סג  רפב

  .ג"ס  .ד"ס  ציון יא  רפב

  כל בו  כל  ציון יב  רפב

  .ה"לבוש ס  .לבוש שם  ציון כה  רפג

  אור  אוז  ציון ה  רפד

  ה"תקז ס  תקז  ציון כה  פזר

  .ק ה"א שם ס"ומ, ד"ס  .א"ס  ציון סא  רפט

  .יג  .יב  ציון סה  רצ

  עראי  ארעי  ה איה"שו  רצג

  ]בלי קטע חדש[וכן . טומאה    ה כלים"שו  רצה

  .יג  .יד  ציון יא  רצה

  .ק ט"ס  .ק ז"ס  ציון עג  רחצ

  .ל האויר"אוצ: ג"ובשוה* האורך  האורך  ה הפסול"שו  שה

  ב"סע, קיז  א, קיז  ציון כא  שז

  דעת  דרך  ה בסוכה"שו  שיב

  .ק ז"ז ס"ט  .ק ו"ז ס"ט  ציון קא  שיז

  .מיותר  ז"סי... ומיירי   ציון קמט  שכ

  תרטו' סי  תריד' סי  ציון קפב  שכא

  ג"פ  ד"פ  ציון צג  שכה

  שיהיו  שיהיה  ה כפות"שו  שלב

  תַֹּכּפו  תָֹּכּפו  ה אלא"שו  שלב

  )ד, ח  )ד,   ציון יט  שלג

  שתייר  שתיייר  ה שרו"שו  שלז

  בתמים(  בתמים  ציון מא  שלח



  .ק ו"ס  .ק ד"ס  ציון כח  שסא

  ב, לג  שם  ציון לג  שסא

  קמ' ע  קמו' ע  ציון כג  שסח

  תרה' סי  שם  ציון ה  שסט

  תרעו' סי  תקעו' תי  ציון קכ  שעג

  סימן  סימ  ה שעבר"שו  שפח

  ט"תרמ  ט"תרס  'ה מסי"שו  תעד
  
  

  תיקוים לחלק ה
  וזהו  וזה  ן רוציו  כז
  ).השי  .השי  ציון שיח  לז
  צו  פב  ציון שלד  לח
  א א"סוע  .ב"סוע  ציון.  
  כשבאו בגמר שחיטה  סכיים... שיש   ציון קלח  א
זקי ממון '  וראה לקמן הל:להוסיף בסופו    ציון קו  ח

שבזה תלוי גם דין חזרת אבדה , ק ב"א ס"קו
ודין , )ח"שתבאר בפים שם ס(למסור 

' ח סי"דלעיל או(י מסור "ילין שכתבו עתפ
  ).א"לט ס

  הארוך  הארו  ה והפרי"שו  סה
ע "בשו  עא

  המחבר
  ואמר  :ואמר

ע "בשו  עא
  המחבר

  'ל לפי פסולה הב"צ  ]ז[

ה "ע שו"בשו  עב
  ]יב[

  לאט[*]   לאט

  ו"הכ  ז"הכ  ציון קיח  פב
  .ב"רע  .ה בשוין"דב "רע  ציון קצז  פב
  קפח  קפז  ציון רכג  פה
ע "בשו  צא

ה "המחבר שו
  סימן

  השוחט  :השוחט

  חד  חלק  ציון קכב   צח
מטה וכן ] ל[לצד   שחיטה  קטז

  בקה לצד
  ]ל[לצד מטה וכן בקה לצד 

 שאמר : שאמר א"ברמ קלו
 )י"אותיות רש(להקטין  מרובה... והכי  א"ברמ קמד
 בלה מחיים טרפה מחיים ציון כה קסה
  מההוא  ממההוא  ג יג"באה  קעג
ריעותא ה "שו קפד

 דמעתה
 ומכה .ומכה

ש "משמעות פסקי רא :להדגיש התיבות    ציון קו  קצא
.  שםש"דלא כיש מפרשים שברא. והטור

עיין . ט' ט סי"ק פ"ש ב" בישל"וכן דעת רש
  .ק א" סי קסו"ך רס"ש

  .כג' א סי"ח  .קכג' ב סי"ח  ציון קלה  קצב
  .א"שאלה סכ'  לקמן הל:להוסיף בסופו    ציון קמא  קצג
  .להדגיש  .ה… טור   יון קצוצ  קצו
  ח"פי  א"פי  ציון רעח  ר



  לפרוע דירי  לפרוע דיר  ה ללות"שו  רב
  וכן ון ציון שכז רב
  קעז  קעב  ציון שעח  רה
  קעז  קעב  ציון שפ  רה
  .א"א שם ס"רמ  .א שם"רמ  ציון קתמב  רטז
לגבי הלוקח :  או שהפירוש:להוסיף בסופו    ציון תקו  רטז

  .הן בהלואה למוכר
  קעד  קעב  ציון תקס  זרי

  ג" עסק' סי  שם  ציון תרלז  רכא
 ה"שו  רכג

  להלוותו
  ]י[שלוח... ולהביא   שלוחו... ולהביא לו 

  .ח"זקי ממון ס'  לקמן הל:להוסיף בסופו    ציון תשד  רכז
  ,שמשון  ,שמואל בבשת  ציון תשעו  רכז
  קפז  קפג  ציון לב  רלו
  ).וגם אפשרה "ד(לקמן   ).לומר... דלקמן   ציון סו  רלז
האשה (ב במשה ,  ט:להוסיף בתחלתו    ציון ט  רמו

  'ובגמ, )'שהיא עושה צרכיה כו
  אדעתה  ודעתה  )'הא(ציון לט   רמח
שהמקום  שהמקור  ה דלא"שו  ר  
  ,ה ומיהו צריך"ד... לעיל   ,ה ועוד"ד... לקמן   ציון פג  רד
  .סד' ד סי"ג יו"מהרש  .כד' ד סי"ג יו"מהרש  ציון צד  רסה
  .א, ט  .ב, ט  ציון קטו  חרס
  ב, סב  ב, סג  ציון קא  ער
  .ב, סב  .ב, סג  ציון קד  ער
  ה"רז  ה"רז(  ה או"שו  רעא
  תקח  תקא  ציון מה  ערה
  א"סוע  ב"סוע  )'הא(ציון ג   רעו
  .ק ו"ס  .ק ז"ס  ציון יח  רעז
לפי ' י ותוס" לדעת רש:ובמקומו, למחוק    ציון לה  רעח

  .ל"כ, ן"פירוש הר
 אלא שלבעלה צריכה :ובמקומו, למחוק     מגציון  רעח

  .לבדוק לפי כל תשמיש ואור הר
  .לפי כל תשמיש  .ן"לחוש לדעת הר  ציון   רעח
  במה  לתלות במה  ציון לט  רפב
  א, יד  ב, יד  ציון קיא  רצא
  י"ס  א"סי  ציון צד  רצב
  אחזקתה  אחקתה   משוםה"שו  רצט
  'סי  ק"ס  ציון קעו  ש
  ח"וראה גם או  ח"או. ה.. .וראה גם   ציון ריא  דש
  ]א"[ל  ]ז"[ל  ]ז"[ לה"שו  שז
  בתר חזקה  בתר  ציון רצ  שי
  .ח  .ה  ציון רעו  שיב
קמ ' צ סי"ת צ"וראה שו: להוסיף בסופו    ציון ש  שיד

  .ה"ב וס"ס
  :מז  :מו  ציון שלז  שטז
  .ואות ד  .ואות ו  ציון שעה  שכ
  שדוקא(  שדוקה(  ציון שצז  שכא
 ה"שו  שכו

  שחוששת
  כדלקמן  כלקמן

  בזה  בזה בזה  ציון שצב  שכו
  ח' סי  'סי  ציון תמד  שכו



  סותרת  סותררת  ציון תקמז  שלא
  ."וש  "וש  ציון תקעד  שלב
  ש"רא  ש"ת הרא"שו  ציון תפה  שמב
  ד"שם יו  שם  ציון תפח  שמב
  ד  ה  ציון פ  שמז
  רבי יצחק  חזקיה  ציון קלד  שא
  .א, כא  .ב, כא  ציון קלז  שא
. שהיא כבר טמאה, השית' והייו בראי  ולמהגיו, מדיא  ציון סט  שס

  , הראשוה' ואילו בראי
  לוסתה  לוסה  ציון קמא  שסח
  ח  סח  ציון קצז  שע
  ז"סט  ח"סי  ציון קמד  שעא
  .ק כד"ס  .ק כג"ס  ציון רטז  שעה
  .ק יח"ס  .ק יט"ס  ציון רמא  שעו
 ה"שוע "שו  שעט

  א"ורשב
  :]הגה[  :הגה[

  ראח  אחר אחר  ח" רה"שו  שפה
  ק ג"ס  ק"ס  ציון של  שפז
 ה"שוע "שו  שצג

  ואחר
: הגה* מיום המציאה
  כאילו ראתה

  *כאילו ראתה: חוץ מיום המציאה הגה

 ה"שוע "שו  שצו
  של

  ]).סב[  ].סב[

  הארוך  הארות  ציון עח  שצז
  ראה  וראה... סימן   ציון פד  שצז
  .ק ה"ס  ..ק ה"ס  ציון פד  שצז
  כגריס  כגרים   חה"שוע "שו  שצח
  ו"קצ ס  ז"קצ ס  ציון קא  שצח
  .ק כ"ך ס" ש:להוסיף בסופו    ציון קסג  תג
 ה"שוע "שו  תד

  בחלוק
  והה  )והה

 ה"שוע "שו  תח
  ראה

  .להקל  ).להקל

  .18  .11  ציון רסד  תיב
 ובדפוסים הראשוים כן :להוסיף בסופו    ציון רעז  תיג

ע "ה בשו"וכ). וכן עיקר(א "הוא בהגהת רמ
  .השלם

  'צ סי"צ  'כה אות ג סי' צ סי"צ  ציון שכא  תטז
  כט  כה  ציון שלג  תיז
  ודעת  דעת  ה ספק"שו  תיח
 ה"שוע "שו  תכ

  בדבר
  .אחר  ).אחר

  ,ס  ,ט  ציון שעז  תכ
  .סה  .סא  ציון תז  תכה
  .ק לח"ז ס" ט:להוסיף בסופו    ציון תע  תכז
 ה"שוע "שו  תל

  לה
  כראיות  כראייות

  ק"ס  י"ס  ציון מג  תלד
  ,)ה ומה"ד(לד   ,)אבלה "ד(לה   ציון ג  תלה
ע ציון "שו  תלו

  ]יא[
 : על תיבת–שורה הבאה  הציון ללהעביר  

  .מי
  רגלים  רגליה  ]יא [ה"שו  תלו
:  על תיבת–להעביר הציון לשורה הבאה    ע ציון"שו  תלז



  .מי  ]יב[
  796-7  296-7  )'הא(ציון ב   תמא
  280  380  )'הא(ציון ג   תמא
  א"פ  ה "פ  ציון מד  תמג
  ,ב"י  ,ח"י  מאה ק"שו  תמט
  'הא  'הב  ציון רמה  תד
עכשיו אין למדים   ציון קמו  תז

  תורה רק
  של עכשיו שאין למדים מקרא רק תורה

  ב"א ה"פ  ד"א ה"פ  ציון קפט  תט
  תעב' לעיל סי  רעב' לעיל סי  ציון ריט  תס
  הלכה יא  הלכה י  ציון לח  תעה

  ג"ופש ס  ג"ופש ה  שם  תעה 
  ב, ד  א, ד  ציון ריב  תפד
  ט  יט  ציון צב  פזת

  ח"ח  ג"ח  ציון ד  תצג
  .ח, ג  .ח, ב  ציון קי  תצו
  ד"חל  ה"חל  ציון קמ  תצז
  .א, ט"פי  .ה, ט"פי  ציון קמד  תצז
  א"סק  ב "סק  ציון קעז  תצח
  עראי  ארעי  ה יב"שו  תצט
  כט' השלחן סי  הט' השלחן סי  ציון קפ  תצט 
 107ע "ל ס" תורת מחם ח:להוסיף בסופו    ציון רלו  תקב

  .ואילך
  ב"פ  ה"פ  ציון רלט  תקב

  דפסהא   כא דפסה  ציון א  תקה 
ד " דברי חמודות ברכות פ:להוסיף בסופו    ציון לו  תקו

  ).ומקרוב תחדש(ק טו "סוף ס
  ראה. העיר  ראה(העיר   ציון פז  תקט
ה "שו  תקטז

  ל"האריז
  אבל  אכל

  ר יואל"הר  ריואל"הר  ה סוגה"שו  תקעב
  יעקב יוסף  קביעקב יע ה תולדות"שו  תקעג

  
  תיקוים לחלק ו

  
  ז"ה  ו"ה  ציון ט  ג
  מת  מה  ציון צד  ד
  ע"שבשו  א"שבשו  ציון קצב  ט
  .שם  .שם שם  ציון קצג  ט
  עב' סי  צז' סי  ציון כב  י
  של שמעון  של ראובן  ציון כח  י
  ע"סמ  ך"ש  ציון ער  יג
  . א,ה  . ב,ה  ציון קעז  כד
  ם"רשב  י"רש  ציון רכז  כו
  בשיטה אחת  טר אחדבש  ה אצל"שו  כח
  ,קסב  ,קסג  ציון רעג  כח
  ב"לקמן ס  ג"לקמן ס  ציון ז  לו
  151  55  ציון פא  מה
  .ולא יפתח  .לא יסרהב  ציון קי  מז
  ב חלקי"ואמוה ח  ואמוה חלקי  ציון י  מז
  ח"ה  ה"ה  ציון ר  ב



  שם 22 הערה 179' א ע"חי  ציון רט  ב
  ואשכרוע  ואשכורע  ה ולא "שו  ה
  בשביל שביעית  בשביעית  ציון יד  ט
  התרומת  התרומות  )א(ה "שו  סב
  ).ה"לכתחלה לד(ב " וס:להוסיף בסופו    ציון מב  סב
  מר  רב  ציון א  סב
  מקובצת  מקוצבת  ציון ד  סב
  ויאוש  ליאוש  ציון ה  סב
  א"סע  ב"סע  ציון מה  סג
  א, כו  ב, כו  ציון קכו  סו
  ושימצאו  ושישמצאו  ציון ק  סז
  רסז' ע סי"שו   רסז'סי  ציון רמב  עא
  סדב"ך סימן ע"ש  ב" סימן עסדך"ש  )ג(ה "שו  עד
  שעד  שאז  ציון רסד  עד
  ושכירות  ופקדון  ציון ערב  עד 
  .ד"כדלעיל ס, יאוש שלא מדעת  .שואל שלא מדעת  ציון ע  עה
  ד"ופקדון פ  ופקדון  ציון רחצ  עו
  .ט"שח סע' סי. ט-ד"שה סכ  .ט"ט וסע-ד"שח סכ  )'הא(ציון א   פא
  ,יז  ,יט  ציון יז  פב
  .כך טוען  טוען. כך  ה מצוה"שו  פז
 201' ט ע"ש חי" וראה לקו:להוסיף בסופו    ציון ק  פז

  .*36' הע
  .ח, ו  .ח, ה  )'הב(ציון ט   פט
  .ד"ז ה"פ  .ז"סופ  ציון עד  צב
  'תוס  'תוט  ציון סח  צה
  שגופו  שגפו  ציון כב  צט
  קכ  קכא  ציון א  ק
  .יב  .יד  ציון לה  ק
  ,קיד  ,קד  וציון ע  קז
  ם"ורשב  י"ורש  ציון שסד  קיח
  .למחוק  .א"סי... וראה   ציון מו  קכב
  והייו אפילו  אפילו(  ציון עו  קלא
  ד"סי  ג"סי  ציון כג  קלג
  כ"ס  ג"ס  ציון ל  קלג
  .א"סוע  .ב"סוע  ציון עח  קלו
  כלל  כללל  ציון פט  קלו
  ק"ב  גיטין  ציון קלב  קלח
  חכם  לחכם  ה לחכם"שו  קלט
  תצו  ]ה[תצ  קסבציון   קלט
  .ה לדייו בור"י שם ד"ורש. א, שבת קלט  .א, גם סהדרין ז  ציון קפה  קמ
  .ג"ג ה"ביכורים פ  .סוף ביכורים  ציון קפו  קמ
  עליהם וכן  וכן  ה וכן"שו  קמד
  106-107  166-167  ציון קלז  קמו
  א, יבמות מד  ב, כתובות מד  ציון קמד  קמו
  .ב,   .א, מה  ציון קמה  קמו
  ח"צדק או  צדק  ן קבציו  קמז
  ,ק כח"ב  ,ק כה"ב  ציון סח  קא
  הוא  היא  ה שאז"שו  קב
  כגד  כגדו  ה האומן"שו  קג
  .כ, ב  .ח, ב  ציון קע  קה
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  ב' סי  י' סי  ציון כד  קס
ה כסת "שו  קעב

  יחזקאל
. ר יחזקאל קצלבויגן"הר: צריך להיות  

. עם קצת חדושים, ע"ח שו"ת בד"שו
  .ב"לטוא תצא

  
   לשאלות ותשובותתיקוים

  להוציא לאור  ל לאור"להו  ציון ה  3
אחרי סימן   7

  סג
טליתים מצמר שיש בו חשש . סימן סד  

  תערובת שאר מיים קצז
  .א,  פד2000). א  ).א  )'הב(ציון א   ז
  צו  צד  ציון טז  ט
ז " דפסה בהוצאת תר:להוסיף בתחתלו    ציון א  י

 1017י "ובכת. ה"הה ברוך זל"בחתימת במו
ר "בחתימת במוהר) א, קעה (1027; )ב, רלג(
"י.  

ב " מהג אבותיו בידיו ח:להוסיף בסופו    ציון א  י
  .תמד ואילך' ע

 שיאור ה"שו  יב
  )'הא(

  י"  ה"זלה

  שאין  שאיו  ציון א  יד
  חתה"שול"במהרי  ל"ממהרי   במ  
  ן[ל  לו   ועםה"שו[  
  באחת של חל  אחת של  ציון ב  ג
  שהלך אביה  שהלך בעלה  ציון א  סא
  .ז  .ה  ציון א  ע
  הים  היום  ציון יב  עא
  ,קצה(ג "ח  ,קצח(ד "ח  ציון תרפז  קכה
  ).ב, קעה (1027י "ובכת). ב, 119(  ).ב, 119(  ציון א  קכז
  חייא  חסדא  ה ביום"שו  קלג
  אמר אמרו  אמרו אמרו  ציון א  קלט
  מצוה לישא  מצות לישא  ציון א  קסד
 ה"שו  קעא

  שבמחהו
  הטהור  המהור

  עליון  עליו  ציון ב  קעה
טליתים מצמר שיש בו ;  סדסימן: להוסיף    בסוף העמוד  קצז

ובפרט טליתים ; חשש תערובת שאר מיים
כל הזהר מטליתים דאסקער , ברעמאאוו

  .יזהר גם מהם

' ת דברי חמי"עתקה בשו: ובשולי הגליון
 ומבואר שם דקאי על סחורה. א' ח סי"או

, שקוים מפאבריקן של עובדי כוכבים
ודומים שעשו מתערובת , והמה משוים

ואף אלו שאין זהרים . צמר עם שאר מיים
מכל מקום יש , לחשוש בהם לשעטז

דיש בזה גם , לחשוש לעין טלית של מצוה
, וברכה לבטלה, חשש מצוה הבאה בעבירה

; וביטול מצות עשה, ר בשבת"והוצאה לרה
עולם זהרו אז מטליתים וכיון שרוב ה

שלפי זה יש , לכן כותב רביו, דאסקער
להזהר גם מטליתים שעשו בפאבריק שאצל 

  .האדון דרעמאאוו



  מדרבן  מדרבן  ה תפלה"שו  קצט

לפי , ג"בשוה  רה
  סימן יד

ראה ,  עוד בשם רביו בעין זה:להוסיף  
  .יד'  ע3אהלי שם 

  סימן ט  להוסיף    רלב

  אכתיבת הרות בגט

להיות לזכרון שהותר "פקס כתוב כזה ב
ה "ג רשכב"י הרה"ן באסוויע עפלסדר גיטי

ושיש , ר ברוך"זלמן במוה. ר ש"מוהר
לכתוב כוסח הזה באסויע מתא דיתבא על 
ימא זוטא המכוה אזירא דמתקריא סוויע 

אם אפשר לסמוך על , "'ועל מי מעיות כו
  .מ"ר הזקן בג"שכן פסק אדמו, הפקס

  .ח' א סי"ת צפת פעח ח"משועתקה ) א

  
   למפתחותתיקוים

שומר אבדה   ב
  : ג–

  תמג  תמב

  מלאכת. הכסת אורחים). אורחים  מלאכת). אורחים  אורחים  ו
הכסת . צדקה  שם  ו

  קיים. אורחים
  קיים

  שאלה  שאלה ופקדון  :ה ו"שו  ח
יהושע בן   כד

  : ה–פרחיה 
  .א א"קו  .א ד"קו

  .טו  .טז  : ב–זקף   פב
  ג, רמט  א, רמט  : ב–מעת   חפ
  תרח  תרז  : ד–הלכה   פג
  ש"רא(  ש"ורא' תוס(  : ד–כללי   קלז
  .למחוק  .טז, ח  קיכלאך  קמח
  .טז, ח. יב, ח  .יב, ח  קיידליך  קמח
  ו, סו  ו, טו   א–מחלוקת   קסה
   תקפה:ד  תקפה   ג–מחלוקת   קסה
  א ב"רז קו  א א"רז קו  : ב–הטמה   קעד
  פה, קצ  פהק, קצ  : ה–שבעה   רכז
  רסח  רסז   ב–שואין   רלד
  ט, תכט  ח, תכט   ג–שואין   רלה
  ג, ע  ב, ע   א–חופה   רלה 
  קלא, קפד  א, קפד   ה–חופה   רלה
  ד, שב  ב, שב  : ב–פסיק   ערב
  .למחוק שורה זו    : ד–צדקה   ערה
מצמר שיש . ט(סד : ת" שו: בסופולהוסיף    טלית  רעט

  ).בו חשש תערובת שאר מיים
  ז, תמח  ז, תמז  משיכה  צר

  לחשכה  לחשצה ה לחשצה"שו  שטו
ה "ש  שלא

  להשתקע
  סג  סה

  תקצג... תקצג   תקצב... תקצב   : ד–ברכות   שז
  ג, כו: להעבירה לפי שורה    תולדות  שעה
  .מו  .מז  מקץ  שעה
  .כה  .לב  יג, תהלים י  שפח



  ברכה  ברכ ה אם אין"שו  תה
ה אמר "שו  תיד

  מר
  באתרוגא  באתרןגא

  למחה  למחה  ב, ה צט"שו  קכות
  ורב  ור  ה ור"שו  תקעח
ה "ד' תוס  תרלו

  מפי
  י"רש  'תוס

:  אבל שדהו לעובד כוכבים:להוסיף שורה    ב, כא  תרלו
  .ז, רמג

  למחוק  א"קו  ו, ה טז"שו  תשב
  למחוק  רה  א, ה רח"שו  תשכ
, ה רח"שו  תשכ

  :א ח"מ
  ,רד. ח, קח  ,רד

  .למחוק  .יג, ת ד"ת  ג, קסג  תשלג
  הבא' כ להעביר לע"וא(קעז   קעב  ב- כא, קעב  שלדת

  .פד, קצ  .פד, קפז  א, קצד  תשלה
  .א א"קו, תמא: ך מג"ש,  רכא:להוסיף      תשלו
  .ת י"שו). א"רמ( ד "זקי גו  .ת י"שו  :ב, רלו  תשלו
  .למחוק  .א... רכא   רכא  תשמו
הערות   תשסב

  ע"בשו
  .שבת' ב על הל" ח:להוסיף בסופו  

  דוב  דדו  חיבור  תשסג
  'ר שבתי שעפטיל ברבי ישעי"כדו הר  כדו  יש וחלין  תשסד
ברוך ר "הר/לקוט שיעורים: להוסיף      תשסה

. י.על מסכת פסחים , אלכסדר זושא ויר
  ג"תשס

  פירוש  פירות  מגן אבות  תשסו
  )מ"רמ(  )רמכל מקום(  סדר ברכות  תשע
  הלוי  הולי  ערוך השלחן  תשעא
אחרי פי   תשעב

  יצחק
ר יצחק אייזיק "הר, פי יצחק: יףלהוס  

  ט"וילא תרס, ת"שו, ד"בהר
  


