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הל. ףד

תקולחמב םירבדה הלתש המו הזב, םיניד יטרפ המכ יכדרמ ,יע' ריואה תא האור ןידב

טכ' ח"ב בישמו לאוש יעו' שב"ר, אלו די לש ןיליפתב קר הז ןידש בתכש המו שר"ירו"ת,

" מרה יעו'וש"ת היל, ןניסרג "שיא ארה לע םאר תופעותו וי"ט ינדעמב ,יע' אתייוגל אתייוגו

יס'זק'. ונאפמ ע

תחתש קלחה אוה תועדה בורלו ארותיתה והמ םינושארב תונושה תועדה ,יע' ארותית

ןודינ יעו'ב"י , דרפנ רוע וא םיתבה םע דחא רוע אוה םא ' סותו שר"י תקולחמ יעו' , םיתבה

םאה םינורחאב ןודינ ןכו , ארותית בישח הסכמה ןתינ וילעש ןוילעה קלחה םג םאה

"לג'ג'. הבשו ברה אל,יע'וש"ע וא םמצע םיתבה ומכ ןיד ארותיתל

ג'א'. ןיליפת "ם במרה לע "מ סכבו ,' סותו שר"י ,יע' אתרבעמ יהמו "מ ללה אתרבעמ

םה ןיליפת לש ד'ו-י' םגש זצ. ןיבוריעו חכ: תבשבו ע"ב ןמק "יל שרעו "מ, ללה ןיליפת לש ש'

דנק'א'. "חוא"ח בבו בס. תבש יעו'ר"ן וילע, ושקהש המ עב"ב סות' יעו' "מ, ללה

דוע. יעו"ש מס"ק, תהגהמ איבהש המ במ' בל' "י בבו סות' ה-ש'יע' תרוצב

ןיבש ץירחה לע יאקד ג'אי' ןיליפת "ם במרו שר"י ,יע' רפתה םוקמל ץירח עיגיש ךירצו

ש'. לש אדוחא יאקד יפד' אר"שיס'ח' יעו' , םיתבה

אל הביתכה תא בכעמ וניאש לכ בקנ שיש ףאד הנווכה תוטשפבו הל, קידב אסמלוק

תא קלחמה הזכ בקנ ןידו , םתוס וידהד בתכ קס"ז םש זטה' םנמא בל'י', בב"ח "כ כוליספ

"אוא"חח'ח'. וזחו , תואה יעס'גי'ד"ה ,יע'מ"ב בכעמ יא םייתשל תואה

הציצקהו ארותיתהו םיתבה תא םג םישוע ןיליפת יונ דצמד םינושאר יעו' , תורוחש

םש. הכלה רואבו ונב"כ,מ"ב "עוא"חגל' שוט וכו'יע' תועוצרה תורחש ןינעבו , םירוחש

ןינע שי יא בל' השמ יכרד יעו' ,' סותו שר"י ,יע' עובירה רדגבו "מ ללה תועבורמ ןיליפת

ד'. ןיליפת הכרב קמע יעו' בל', "ע שוט יע' עובירב קדקדל שי ןכיה דע , הבוגב םג עברל

רגה" יע'יח' ףסונ לוספ ןיד אוהד הארנ ד'ג' ןיליפת "ם במרבו שר"י, ,יע' אזוגמאכ אדיבעד

ןאכ. "ז ירגה ' יחבו א'חי', ןיליפת תכסמ לע "ק חרגה יעו'יח' ,' חלש ח

םיתבה רוע לע יאק "י שרל , איגוסה ךשמה לכ וכו' תולוספ שולש תורישכ םייתש וקספנ

רואב ,יע' איגוסה רואב בוט"יגל' יעו' , תוריפתה לע יאק ג'חי' ןיליפת "ם במרלו שת"ר, לש

. שוחיל ד"ה הכלה רואב יעו' רגה"אגל'ו-ו-י',

ע"ב

ןתינ םא םהיניב "זו'נ"מ בשמ "ג מרפ יעו' , םישוריפ שר"ייב' ,יע' המת הרישק אהתש

גכק' ףלא "אא' בשרה וש"ת יעו' יונ, לש היעב ןיאש תרוביקו שאר ףקיה רחא רושקל

גל'ד השמ יכרדו "דזמ' המורת הזב,יע' תקולחמ איבה ןאכ "ש ארבו , רוסא יפה' ינשלש

סדה בלולבש המו אל, והנינ השודק ישימשתד אכה לבא והנינ הוצמ ישימשת םתה

לע "ל דרה תוהגהב ?,יע' םילוספ ןהימודרג והנינ הוצמ ישימשתד ףא רפוש ןכו הברעו

א'. המלש תיבו ונר', תח"סוי"ד "ת ושו דכ', בוק"שח"ב יעו' , ןנברד םרועיש ולאד "י ומנה

תפש יעו' , ןנברד אוהד וזח"אוא"חד'א' יעו' , המכו דות"ה וכו',יע' העוצרה בחור רועישב

בוט"יוס"סזכ'. יעו' , אבוכיעל אוהד בס. תבש תמא

לעו , ןדידכ דיבע אנבד הירב רמ וכו', והל רטק בקעי רב אחא בר וכו', טישפו והל רטק הבר

רגה" רואבו , יכדרמ םש, "מ סכו ג'בי' ןיליפת "ם במר שר"י, שת"י,יע' שת"רוא לע ילזא המ

אזכ'כ'-גכ'.

' סותה תעדב זט' ג' ןיליפת יולה יר"ז ןרמ יעו'יח' ,' סותו שר"י "מ,יע' ללה ןיליפת לש רשק

םש. חמש רואו "םג'א' במר יעו' , הביתכו תוא ןיד ןיא ד' תרוצ תויהל ךירצש "מ ללהש ףאד

זצ. ןיבוריע ' סותו שר"י ,עו"ע םישוריפ ב' ןאכ שר"י ,יע' רבל ןהייונו

יעו' "ג מרפו "א גמב "עזכ' ושו אר"שיס'בי' יעו' הכ., ןטק דעומ וכו',ע"ע העוצר היל אכפהיא

. הבר הילא

בר יפ' איבהש אר"ש יעו' "ר, שתא יאקד איבה "י שרב , הלעמל אהיש ךירצ ןיליפת לש רשק

יעו'ב"יזכ'ב'. די, לשא יאקד םרמע

די לש ןיליפת ןינעל הכ' ,יע'ב"ייס' השעמל םיכרבמ יתמו , הרישק תעש תעו החנה תעשמ

תוא םש רגה"א רואבו יעס'ח' מר"א שת"ריע' ןינעלו , הרישק םדוק החנה רחא ךרבמש

םש. רגולק "ש רהמה יתו' , ץמח רועיבמ השקהש המ קס"ז םש יעו'זט' הכ',

אר"ש סות' יעו' , הרישק תעשמ הנווכה המ והילא יבר תעדו ר"ת תעד ואיבה תעשמ דות"ה

םינורחאב יעו' , הרוא ןרק יעו' , שאר לשל די ןיב קלחל הזב ןושמש וניבר תטיש איבהש

תח"ס ,יע' ןאכלו ןאכל תויאר ואיבהו , חנומ אהיש וא הרישקה הוצמה יא הזב הברה ונדש

דמ'. א' םיערז ימלשוריה לע שה"ס ינוילג יעו' וא"חוט', קיש "ם רהמו אר', וא"ח

' חעשת ירשת "עה' בלנ צז"ל השמ יבר ןואגה בת הביבא תרמ על"נ
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