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  דן %ז מן . וסגן  כמיןסרנסן כנמופףסן ולנני"מד.
 יכיל פרס"יס"סי יספיגר1" ספן

 חים חסור ספק "' "מיריס )סני מספק מ"כ3 . 5טעס ומי 1"כ) מפריס וס 17גימ
 קן הק' ס"מיר -, oll~o -~rhh ש יתפסטו "סר סורםהראשון
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 ע"כ) חסור הסגי . מ6כ)ון"י כסורהראשה"מד
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 '.ו'יןיכ"רו6רייכ"ס1'רתסיעריט ר
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 מתיכות כ6ר עם סנחערנ מ3כ ספקסומן
 מסוס )מתיר 6ין )כטף ריס כסס 1160נפר
 מן לסור כרמסון מהספק כיון ספיקהמסק
 כודניי נמסכ חלוי 6סס סליו ומייכיןסחורם
11Dh'יצ4שולגנגם %לז6מן 
 כנכד כוכניס כעבודת 11Dh ספיק6דספק

 כלכד כוככיס כטכודת qht "סורין כסקרו)"
 הר6כון מהספק קריך ע"מ כמוחו הלכה6ין
 ר"ת )דעת 6כ) . סחורס מן כרוכ כס)יסיט

 : כןתיגו
 הו6 סר6סון כהספק ספקת ספק הסכיהגרגיר

 ספק סוגנן ספק כוית הדמיוןמדרכגן
 סיחר סג כןת סעורי כגי בין סנתערכמ)כ
 ס) קורס )חוך מסו 6מד גפ) ו"מ"כ נכרוקינו
 כנפן ככוית 3כט) סעור כקדרם וקיןכסר

 הכגיח סמם כפקם ספק מטעם מותרמתכסי)
 צ:2ע"ה::%ם %%: 4צרמש

 דמז6וריית' מדרנגן סרסתן PDD וסו3קילס
 : דכר נכ5 כטי) כתרימז

 סנ'הנרגיר
 1ה1"

 יכו) ס6תס ספקך ספק
 וחוכ . ע"ס ס6נורגו כמו גהו)הפכי
 ספק"3הפיךהססק

 סגס)ס 11 63 סמ6 וח"קק
 . מנכ ו)" סומן היס סמ6 גפ) ו6ח")בקורס
 ספק הר'הנרגיר

 ספק"
 . לכפכו תוכל סלם

 ספק ך6יכ6 פגום הסכין וגמ5מ סחטסזנניון

ספק"
 ו"ת") . נפנס כמפרקת סמ6

 ;פנס כ3"

 ספק" הספקווכ
 ננוטוט גסנס סל6 ו6ת") גפנס, כתךDID'n6 סמ" תומר )הפיך תוכל )6

 1)6 גכ)ה ,ך"י מ"כ קמ6 כמעוט ")6כחרם
 ו6ס גפנס כחרמ כמעוט מנו" כך )ומרחוכ)
 סמר כחרק כמעוט גפנס כ)" פערח:)65
 והכל 6ס~ר חמס 6ין זתרווייסו גפנסכעלס
 כמטוט 6"ס תו גפנס כלס 6שח הום6מד

ק צ 1 )6 ~)כןצלכס:פנק,

 "כ) ספקך ססק וין )1 6ין )מפכו יכול"חס סקי ססקמ ספק כג כהוי" מפר:יסוהתיס'
 התמיר . החום' כך ספירסו סעקוסמכמהי
 1ה1" הסגי הרקס מןסר"ס,ן

 סיס יסור ספק
 עד עותדת נמ,קתס היתר מנקת מ6ו )הוים כר16י סגסמטס כהמה הדמיון היתך מונות)ו

 כס מגולד ספק 1כ) גטרפר. כמה )ךטיודע
 סרוס 4ן JDO' ס6גויר . התר כח,קתסעמיונן
 101"ספגי

 מנקת )1 סיס 6סור ספק
 וקונו פמוט hir)l In'oo ממט סימיון6סור
 וס )המריס "1 גורמט סמיטס )סגי ohיודע
 פסו) כסמיטס ספק כ3 וקמרו מעמססיס

 כסמס ומעיו כפיק ד6מרן סוג" ורם דץוסו"

 כט 6כר שיסור כמנקת פ" עומדת שיסורנמ,קת
 סמוק, גסמטס גסמטה כמה )ך מיודע עןסמי
 . גטרסס כננה )ך סיודע טד עומזתסתר

 ר6סון "מיר מן הסני כגרגיר . מכוררInrcl "יי ltnnlo1tnh 4:ןן!'עך4%
 מגורר סעס נס ס"ון חוקכ 1ה61 סגי ר"ממן

 וממ"כ כהמס ננה)כ נכינוח סבו "ססןמיון
 ען גטרסס כ)6 1גמ65 החר נמ,קתנהמה 16קי עטעס הגכינוח )התיר "ין טרפהמ65וס
 Oi~lo ontb )6 דמע1)ס כיון סמיטסקורס
 מן הג' סגרניר . נוכוררת ככרס פהיתהסטם
 מעת והוך הסכי הרקס מן הר6ביןה"נויר
ctc1noממין התר מנקת והד' . רוכ כנגדה 
 היסור נמ,קת נחייה כהתה הדמיון רוככגנחה
 כס מומחין ממיטה 56) כלויין ורוכעוננדח
 נחרועינן

סמוך המר" וג" כליסור מוקק ככנר רוכ"
 מעוט"

 ")6 רוכך ליה ו"חרע חוקה "5)
 ליום וסוי" עני דלית" כסחן כניעוט66מרינן
רוב"

 ומוקה
 וכפ' כיכמוה כז"מרי' עדיף ורוכ"

 nprn "יכ6 )עת נועח במפרע דם פט"ק"מה כנון כננדס ךוכ ולידס סחך ומנקת הידכ)
 וליכולטכרה

 רוכ"
 . הנ' Ch10 מן הרקבוןס"נניר ען סר6סון הנרניר . כגנדה

 והו"
 היכף

ך6'כמ
 חרתי דמיכ" היכי והבני )ריעות" מך"
 סגנע" מקוה הדמיון)ריעות"

 בו וטכ) מסר
 חסר סיס 6ס יועגו ול" מסר סנמ65קוום
 prn' זמיכ6 )6 "ס . נו טכ) כסכמךנסעה
 גנפ6 130 למקוסככרכ

 ננקוס מהרי הריסוק"
 מ-יסות" תרתי 6יכ6 והחס )פגיךמסר

 6חך
 טכ) )ח ו"ית" מנקתו ע) טנוףדסעמד

 "כ) )ריטות6 חרתי היינו )פגיך מסרוסרי כהכי
 רק 6סור חוקת דליכח דס סרוקה "מהנם

 ,.;י,יו(,ט,,שי;גןן,:,.יזל 20:4% טעצינסשקן122מ
 )כתמ"ס ליסור מנשוין 6ין ומנידתטרעח
"Db1וסול הנ' ה6נויר . קטן המרדכי כחגוכן בילי בפרס כרפראט  דרבנן 611י נ6יסור 

  חערוכח %'  לבליברלרי' יתמרק כרוכתערוכת
 כרונ'  הייסור  סהולין  סטרובס  והמני כרוכ1ז6י

 טכעו' נכי ספוע) 6ת מסוכר כסרקכד6מר"
 "כ) "דס כגי )סם )פמו' שככיס ענודתס3
 וכשן )ההמיר ים כאיסור כודאי ס"וכ) "'6ךס

 הרמסוןמן הענף  ען  הססי הנרניר .הסה"נ
 ס6מ5 כמו הול סכמג'ן דכר והוא סג'סר"ס
 "ת סתערוכח וכפרק הער) כפרק יומגןר'

 דכר כ"4 "פ" כטל וקינו סכיה )נעותלדרכו
סיס
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 עד מסר ורקס . מיי מותר סע51ס 65ףר סע6 656 6סר hS1 סככית פספס 1S'Dhס9ו

לנמשה(
 ק ף ס ם

- 

 ענ4 )אשם ןסורי% %פסה h~h1 כנף S)1h כוככים
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 כוככיס סעוכד מן %ונז' מסר56 ומוחל נסדר המנס נ6סכמ טסניס וכן . מרוכי
 קטגס כפגימס 6פי15 סרמכ"ס כהב( )אעשר( ממס 5סס הכטות סריס 045 השוחםהאכרז(

 6פי6 ססו6 % התמנן? ונ5נד 6ין 6פי)ו רק הצרס טסש5,מיטתו
 צסנ

 ::ןןפמזיעוה1"11
 שפ%שן6פש ורנ %ששלשכלנן %שמנצנציי %ש1% יי.ןי.יס7ייי'יןןעי~ם111~ץ~

 כס ו65 נפגטו 656 קורע עסרמנ'ס .ישזנשהש5טכח ש142?1קנזם שסץ5צ%שזרש שיטה6סור %וס סניסאץג
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 סא
לאפיו"

 ולס ר6סוגס כסכרת כחכ ורפ"י סרמ3*ס ענודת מסמסי ס5 כסכין ממט אם

 ons~ןי4!'ןט"ל::(".)י.יןן2ןי~ם%
 ך~קע'"'",ךט הי תו

 ת ם טז גן ש יתט%1ן%יירסיסנים
 3 לגט

 6םסןן' %ז:וםםו בם% %ק 1Yhn 1 1hiohInvlshloohא 'י לקקאדו :י '%יג';י,ש,%"ייעשפ השה ם א סגס%פי
 %צף1165ם%ש עריס ימיי י65 65דם 6ע %4%%ויצ1%1צ
 (SIDtSs~h1 ].. ."7י.). ,.:.,"י7:ןליע וי,! י: ן י גי י ן: .ין טרי .ין.,ן.)יחן

 טזזש נ6סכספךז)אע"ז( שדוק% עד מסמיטת4 3 ' ' )אית %וסגומ6י6ם
 מהין ננפ.,י (chnhn רומס נסכין 5סמוט ס65 .הרככ:6 סו6 שסושק6ייקיוכתכצס6סור

 %':נלזק :שדל"%יג"ג% ש ער0;קן%עתאש3:,ש .ש



 106גג שילמהאיכות

 וסרמכ"ס כרוך וכורכים 6( זיכסומן 5כממ5ס כוסנ י6יחי 631 עטשך . גוע סיכר מסטים

 מ יחיי) בי"יס6יטןש"כשוהן "'"יץ"מ5ששמ!".שו א טורים ,"b~h 5 ש ומס ולטופרך אבשיא )אע"פ( : ני"ט סגפנססכין
 ננייד

 61'י )אפ"1( : מרדכי נכען יקניס
 רוב

 6י!"פ

 מחררו כנך ככ"ג וכ"כ ין ה ו65 יגיעו מכיס /קורס כסן יסכין)ככזכ%
 ך

 11נן:;יי1ד'1קלנ;ןאיע;נש%יע1י:% ך '
 63 וכן טוריס S~r (h~h ' גרוס יעל כלחן oh כתכ הסטור וכס) . מסוכסכת כונסעפינו

 ולף:סכ" 61"6 6וגרוחנשם
 3שרגהי3
 ןןוק6 נרחה 6)6 ירץ 1 גך,נו %1 מנסחט :

 סמותכין מגן S1b ע0כר6ם כחמן כ15ילן לוחן ששח גנט 6ס 16מריס יש)אה"ב(

 י".6 דנוכעריגן לסיס ליעור מרוכי ש כר6סוכ' נעפררו גככם מש 6סורי' כןלערי

 סנוסערין ןוי"6 . )כד הסינננין מתיכת ככדי מרדכין 1 סנורים רכינו וכן DtD'Jlinנר

 קג":ישז:ו ן :ן'ן; (נ%גן!ו:ןנם, כסימגיט כ5סחיטת מסען ל,ין ומיסו סים טכמ ו"h~h 5 כתכ ונויכו פסו5סלמיטתו
 636 הרק"ם כסכים 31וס והרכוס מנכסס סכור כעפרקת ע5ס געoh 65 מעטור3ע3

 %ל לכסמס דוס6 סייגו וסרנ5תס וכנכסחס דמי )6 כמנס סמשס סדרך כיוןוריסנתי

ש' הסוף סמיט' 6מר 6ס סטטור נע5 כתבלאום  ."::לי:
 5נס% 415::כך2:%ננןס ח%גט gsn .Tnb 235יש"2%צ1%דצןן'3 %י ניננון;1," ~שןן ~ם ל"ך1:.;71'י.ו"

 4ן %2שביזםז% O~D3 בטושישוגש22מ)2בששק
 ,ז21%1יוש%ש2 שש ש זהיש2. 02 צ22ש~קס]2(ףד2ןב%ז%ו 3מושעישי

 ק %ן11זיה"ק"הר,גנ'י1 "';':'ויו%%;ויו-ן")',ולע

 ')ינן%,תיילן
 ונ"נ

 ;"-7:1ווי"
 י'"ה"וע%ו'גיחג"יהל": nDD~q'D קברשה0?:פןנןג:"תג"ע, " ,1' ": ל"%ל71י-ע מזו ענ'ו עמו, ע' מין,



 שחיפהריכנת166
 כהלכה 6פ" ממפרקת רוכ למט )הטריף66 ע14 סותכין 6ין העור מן וק מתכתי מא4

 וגיסטר6 )מהות כסחי גהחתיר וים והוכ6ס ה61 קטור %מ"מק ט)מטוט יןיכקנס

 ננס יגסכ"
 ומוטג

 :ת תגיריס סכינו זיגכיה "מר )ספו) כ" ופס
 )2צ"ב(

 הגרסה6
 ססמט כגון כיקד

 דכננקוס )עי) כחיכג6 וככר סחיטה כמקו' ס63 הקנה רוכ "ת ממוט 15 16מרי' יעסהכיגד

 ~outn כק2 6ין 2 מנסג" נננמוןז6 כויקכל
 כוככ"גרקשיף )סמוכ,י) 6ו סמיטס נומקוס

 b~h יג" 107
 יןן',וססבןמ%2עש2בכזםש הטוף "

 ו2ג'ןס "פיישוסךסהייה כסרס סם תמר נתמ%"ק כין סימגין נלו12ט שרי)אפ"ח(

 "הק ע" ], ננמ ~נ %01ulun)'j 1:מ11
 כ) מריקת ססי6 הע)יוג' נוטכטח חון רוכהקנה רוכו ממט ס6ס ג-ר"ה מהייה סייך 6יןסנעוף

 סליק וסגרים כ'4יסיס סמט י' וסחטס)יס טיריס כרעי והממיר 1כ5דסחגוהניןע"ככג,
מעוט

 .וביספוס3 ור.נריוסכסי,קס)יסיס ככס כסקר וכן. "מומרמ ענדיגן נתר"
 '6פכ6 16 סריס ום סריס ו?נריס סריס כסר'ונ6סכגו המ15ח ספר דטח וגפיס,גוח

 וסגריס ש סמט "נקז ס)יס והגריס סןיס נסכין )סמוט "סור ס4י ר'קסעי' לפי)אפ"ט(
סימן

 סן6סן2%1ב'
 lhat זרה שפיס סר6גקם סימן

 ע" "'ירי לייויי")י 1:5 וןי:ןין. .י"זיון.)ן :5.ש:ז Sffrhhi ס)ידעח יט מש
cnc 

 )"כ "ס עה2רמ2י סכוהנ%קהטריף % בך7הויעס6ימןניןש4םץ'בךץ
 זנם לנויו י:ינ' ץחיווייבןץך 1412%"ג%וזציץםשבש. סייר

 כמיעוטפירש"י
 11ה 1") )גדם יהון6 ננהר"ר "כי מורי קוהג רוכ ססמט ד)6חר כהר"

 נוטכעת סיחרמנן :Dlna יידוי סכתג- ר"יחי ן ,") סמט ob וכן כדרכה ה~-מיט' גמ:'%'ועזןו6מ"כ
 . 3סמיטן:כונננסת(ע:עהשהשץזןן:כיי :חש :רוד יגיה) כש ורוקעיד כסר הפ"ר כ) דקיי") )מטה גסמוט הגדודה מיטוט תהח הסכין והח)יי ככהנוה "מדרוכ

 מ:ן1זלן2ןשם:הן%2מןעh'uah 21 -וט":הזגןן%:ףםי2:ץ:
 , אופיס נין ע'- .ובקמטה t5rorec-. קטגו' )סרות סג" רעה מסכין גסוהר ים חסוכוסט לסי "' כ) וקינך מאן גךף.י' ככווריס "5כעות וכ%"נ"רסוונה קם" נמעוט ל.דה ול ליהכי.

 בתוכפ')אצ"א(
 הג'"

 ןר.יינו הינוף טן ססוככת כקרן' )נוטס "ו ק6נור הרקס וחהך unic היה
 )אצ"ד( יחסיי 3."י"גיזיו ככזה )"י ohlצמגה

 יינק13 ן:ר"י נשאי
 הידיי גי1) יייק

 למיטה גמר וסמר גוסנין וכמסכם מרדכי )מהר"מ נרצהונ6
 מ65,

 מהגרגר'ס)ס טבעת



 זטצנד שמיטההלכווז
 כ) טל  )נרך  סקריך סנ6היס  בחסומת מ65 סגרנרת גפף וט"י  וכסר והסיב הסכין))

 דור ליכתיס וירבר  בכת סם" וסתיטל סמימפ ססתט פירס"י עיקרי  )אצ"ה( : ט"ב ן זסטסס

 ור' נהונדזסגי י"כמ סמ6 .סוג 5ריכס 1: 1סמטזשך2םון7ושיש,יב614'
 וסךטס סחיטה SD(i )בו-ר ננרונרי ק)1כיננוס כתכ ממוט השווט מסיען גמ65 ואםאצ"י(

 שכות ס טיש נ ר6ה כ כויהו . וממיטה 2ימזיבה CD'nat~tnD ץ2ם בןאנג בשך%י

 סמגכנ וכן . תרךכי סווח ונרכותיסן צ ע"י תו% נסינוגיס תפס כ6פי'שעסיס
]6וק

 !,"'1 '- 6 הדס כסוי ע3 כרך 1)6 וסויד הסי' וידחוס להרת נמך)? יכיל כידך

 מיקות מייכ וסוף מותר )כמריס 6נ5 תגננו ססמיטה נוקו' צתי חס ננמק!מו יטקרגולח"כ
 ם סננכסין ע3יו נמכו הג6וגיס רנותיט כופינו יותר משתמח ססגיס ו6ס ר%ד' גסמט?:ר6;וגס
 מספק לסור 10 כסh:h 63 נדירך י דא ""חיי

tbf 

 6כי . 'י מ הן.כה
 כי : נסימגי'גותופסי' ןסכ)'ה",כ'

 העלוי
  רניכו ט . סור כערה כן %ס

 53סון מריץ ה61 סהנוסצ"1 כתג סמחרון יפעיה יוממת נסן.סס 16 נסכי' ר:שךהט,אצ"ז(

ן מ ני ,, )",. ,.ןן,,ן,י";,ן.ויןו,,ון:ג'),,,.ייון.,י,,...ן.ן,ילי.,:ין,,;,,  h)o ונ"" " 

 שגך,1סם4בזנחי7% עשז מיי 6יוגמזששבזןשגט%%31ן5טי'יז--יס
 יכתמשיהיהיבןםצ ב%ג6זם"1, 11בזךסבסי1זשך שנזםל
DDXהנוכהנ:וכן כסרס ,ס ככנך ס)6 וס 4(ר 55ד 

 פצריכצררצשלכדרן הקכה סמיטח 6מי סיי6ס ניקבה]אצ"ח(
 לסנט גמסרתמגס נפוזיזהסנ)גו)ח )אקיא( סקנס סכ:מט קת' ר.וסט ממיטת 6מר:מעים

נ1זן1י;י4יצבשי
 וש טרמם כסנט ס6סכמסרי הרתכ"ס כחג 6ט"ו;נ%הד5ות

 מחכיתין 175)1מר ,ס יספי שרפס ם נו5וס ונ6ע5ט ri~r מ5וכ סיום 11 6נו,:לו15ה
 צלובזשןזבם נו מיירייכס6ין סכוי: נכור ,מר 6 הככסוי ~SD1 .:תמ)תוהנמ
 (6שן מם ]ח לצם , חוחבןב"]א:ג

 כסרות
 סהני6 36י,ן3 קבת76:ג'

 ש ין ;ךיל"141,ן'1:()ינןיןןץ. ינקי,11עי4,1,1,וי~יא 6י%פ)ונח6 6 ,רוכ,ם16 ו.?ק"4 טן. )מעור עריך ע הוpcc~ 6 הה-ךנוהנספר
 "]נ:וגזכשס והגםן סייקינה%ייץ1גע11%ל3:!סמ1ט

 ס11 %קעקעע:ף14ש(' "'ני ייגשש לנהםבשךב%זוג



 טריפותהלכות108
 וי.;ס כך ממונרין סרס סמקוס יתשעהאששסתמייי.

 ק
 גתן כר 26יט,ר"ר

 שו nhItccin"(~Tl רייקן ,)יישר ןען:ןיןנ'ין'ילש
b)tIntDOVD '14 

ODJInilJ1llr 41יו;זששלנצן 
 ש)lbiSt)11 6שי

 :oer5t(r :ש% )חי כסס6סור
 )נד כר';נ ד6סי'1 ננרוס דה16חיכ6

ט'ווגהויו;לנ,7
 "ג ולהורן וין

:DID 

 ch.~)llho ל SD :י י
 ר:;1;ן4 ט ש :,:ש שדן =ש:!4,: ו;, :,::ץ יגחןה'ז,
 מסגי5דדיס כקכמפו)ס נפחתה כתג וסרמנ"ס כגקנ מס וסוס ע(.יו מנץ ומכרו %סמסן

ל ע%חו:ן)'ן  ןח:ןי":,:שןפןשןיי:;ץ%;:1 ן! %נ,;יי ען 
 דעו1.וסיככד גךןכ ריקה ום ךס))נ 6ס נ כתנ הס ש "עווק'

 : טוייי .נתססו גקינתן כגרסתן פסק ור"מ ככנן מע4 % כסרה י ןסיפטס)מסטך6סטיט

hnfכקריאה משרפתע ךערמריע . ע"כ מ(,ת6 דמנכר6 סמם דם נמקוס
 D~tpl'h1שש

 אס ך )איי 7:1',; 1'.;ן,יבעי'ו:1"7
 ' ן;

 י::ן:'י-

 :לס " ע

 רניגו וכן . נסגיס נ2 כסכגקכ שין ויה ollh סשומ6ט"פ

 יי
 מש 6נרסס בר'

 ככמוש 6ח וכסכמנ"פ" רניגוייקר סוכר וכן )ןומט316הופכוסו"מ"כן)כו%עסץ6למר
 מוססע סיין סורגתי נךס שכקן שושו

otla . נ"נ 
 כ') os~ 6ת 06 סגיסק )סי ים 06

 סגמ5"ת יורן6 שגיגיתך ל ה ( ק ) יע6 שליי:ץ'וגןגג שייש רסי6"5)פי'
 )ך כותב היזני וו", )6 '1 וטר מנוי חוססין 6ין יזקנוסט )1 אןשיסנהאקש(

 Crh' , ,,,,,,,;,, גדוע כ4 ו"ס ! טרפה רה-ה? מוימת6 ום: סנרי5 סמ6 מוקסין 636 בוד)6



 169גה הריאה מריפתההלכוה
 ומזקס מנסהעגסה ומדמין העתכסרה 06 פענניס lh1(h לרכנן 3ס1 וקיס הריקהם 1%6 6חי גקנ וין ע; )16 6י ממייס גקנ 6ס כירכי תלויות הטרפות ךדיגי כלעות651

csl:s
 טכ"
 סחהי' רק "מרח לריקה ארינה ממדמין 36פס כוגנסס דמי ככטע יתר כל )אקי"ב( :

 לוושצ ,... ,,, "קק ינן יל 1נ,' סי,ן:ז%]מן"] Dhl" 6חרנ( ככני: מכהמיס מזמין סיין פירס יתיר 6מן 56כע ש 3מטי,ס הנידין15מח

 יחר )ומי זש4%ב3זיץהי ו יןשי

 כש"
 ק"ן "ס 1%%ו )יכ) %("יעץ .ץםץסוירי66ה, 21בן1

 כ3 ס'היו ונ3כד כסרס כפנים כמיס סריקה . )6 ממר וכר "ב) רנ3יכ דוק6 רנ)יס חמסכח
 סיה6 דוקק 6)פס רכ זפ" קיימין סמפוגוק" . ollch מינה ע5ס וכס יכרח סם סע)הסבכון
 " "כ' ץיג; מרפה כתכ וכן . -"כ"ן ככס סי51"יי נכןץכ"ככיו65

 %כ"2 בצ%עןשעשץ:י2ע(ןן יצווןםז,שיןם:ןיש"2:ש,ן וש ,הכסיר יייח"ס ס
 כתכ סטטור וכטל . ס"וגות ס6ר מחסר כמו כר ")יטור 61גי מגג5"מ כעיר מגני יוחקר'

.1 כסופווה תטי סעיס"וחו סיסמטיס
מחיר.
 נס סיף %ז( י: ו

 ירכיו ס,61 יריך "ופס 2כ 1))יסו . כסרס כ: והתיר כ)ג1 והסכמנו נסי.כה י,ןוןויענגו

 ם בע%2"הוש% ם'2צבבוזע. 'בןעץעי,רנן%2%1:%12%זקשי
 וכין ע DID~ll)Dlb-. יךנו%ן2!י העטוי כע%3במנשנ %שך%הצ בשעגבי,בי2צ "2(2צ o'1r ציןש(%:עצששןמע"ןזןע,"1(ימןע

 6פ" ננהיר והר"'ס . טרפס גקוכ גנו65 ס"וגות החת )ינזר רויה וכיני נעי הי066
 וסרומין.ונס63ס,כירכזיקתהקמפון. כעיכורין כת כימין כין טרפה הוורדה כמו פגים)5ד

 הגקכז רט ים כעין ס6ךיננס ופירס"י . )ס' )סב הסכים "16עו . ננומירויה
 ,1;::.נוסי.ויי,.""17ןו;ןון ץ"י,"נ..;גן "'ן"4; ,לליוי"' י::',י(ןןש"ל סטן% גחן,זח מדר' ם ששע %ל ל.%ן ורניגו ר"ת מסקוןצ

onib. 6ותס כסנופם" )היות סרניי כמו )המניר טוי נו:)נוח ייגס כתכ ורפ"י . StQD ספר 
 נתקני סיט2 כסרופירסזיצ"י גרונות וזיו "ו4טןים%ממתגמ5יעש

ul"(;a 
 . סמורות

 כדיות" ד6נורי' וה" טוס כעין כיגיסס חיה "ס דכיקוקכסהיס
 ? כרוכ" סייגו טרפס

 ס6)במ כפי' גרמה ש4ן:תט"כ 2!%%עם )": )וותרום דכור,ת :תיס סרן כהןכיוכר
 דש14ש(ש 34 זנהש l?tD1DI1PDt %4 ב2י%קהן4ייםצ2שן
 ייינן קי רר]סי' להל ל1ן שי רבילל רמיהיכי ש"י DS" :ו:רומדתימוה

 י"':"מנ:ץמ11%"1ל'%זה%;4:נן?4



 ענו" וג'ו 'נ'נ -'י- -) ג) S~h תת"מ'ך "ו מיפת DDD:::נ"

נ-,5ט ננהההנעו
 11פ:מש ןןפא א%8ן%ש"אןש

 שי,1,4'5ף-".21114



 211נו הריאה טרשאריכנת
 1)6 נדופן ריטות6 סיתס 1)6 ז1% ~נ5דןנ ססחכס כ16מ6 מדיגו 63 מטןיעניכם

 כסגין ומנגהי סומות סחי ob כי)ריקה
 ו) 1h(h )היות ר16י היס ססרכ6 מקוסכי

 המקוס קומו כ6ופח6 שע6 היתה6וף6316
 מעט ניכר היס ופירוד מחיכ' וקלת nttboסל

 דוקק סותם רדופן ה6 . מרדכי . רכותיטיפ והכמרתי )6ומ6 הסרכך מקוס ס)מלמעלס
 סיגו השטוח כונן .סוoh 6 6כ) )כסרכיטב rnen מסוכך והוך השעות סכין סכסרכנגז
 כנגד וגס כבסר כנגד סו6 ו6ס .מוחס
 מן S11D 6כ6 הרננכ"ס כתב כ,סכקטות
 )6 בגד דכע5מות כיון ה6וסרי' ךנרירוסס 61;י כחכ והר6"ס . המתיר" מן 61ניהלנוסר"

 ורד . וכסר כטקס גמי סןין סו6 סתימהסף
 מרכס ממונך 6ע1 החיר"ש' נ6ון 0)01סר

 גרפס רכינו וכ"כ מטט כו סריך 6)6ככפר
 טס5ריך 636 סריהכ5)עות 'ש' )מנערומוסיף
 לסריך ס6ף ד5)מוח ריטוח6 מסוס ע"כזיקס
 כין מחלק סיס ג6 כדיק' מקריך סיסככטר
 כסריך נחיר כיס כסגיסס ככבר כיןנעלס
 כדיקס כלי Dh" טרי וכנסר OD(1 )%כןיקה iDh' ז)ט5ס סכסכתי כמו והטיקר כפיקס.וע"י

 כ) )הטריק (r))Ch ומוסג . טורים .וכדסכיך
h)1Dיסי36 ככסמת בסי' לרופן סדכוקס 
 כט) ר"י 5כ"וח פרי סגי כן סססהומסמר
 כרוכ כי הרמכ"ס ןטח כפי )התירגוסניס ס6טי)ייגי בנוגס . ההרומס ספר וכס)החוס'

סןן115צע:ם,ן?ס%1ף1ס )מון תע"כ וסננממיר "מריו נוהגי'סמנס:יס
 מחוכי מבקוס חון oh "nlhoדסייגו יופןסותמחס 60ין כמקוס סנקונ' ריאה)אפכ"ר(
 גמ65ו "ס ל6 דנוסרקיגן סרננכ"ס כתכד16גי
 ים 6פ" 3ד1פןמכס

 ריטות"
 כגון כרוסס

 ו)דטת . כייקה כלי Dh" כסרה 5ננמיןסהט)קס
 ריטוח6 6(ן בסי' כדומן מכה ים oh 6)ססרב

 ושריעDh -1%" נ%נושי:יישש  לנכס כסיס ועתירז י כרייס לל* רכסרבויקש מהני. )6 כזיקס ומפי' בסורה ג"פכריבה
 מסניף )6 נסניסס ריעוחח 6ין "1נסגיכ' ריעות'  יין ב?  נכויס 11ס %מכגצ יורה.ננרי

 כרומס ריטות6 ים ים וכים .נדיקס
 כרופן 1)"

 ממס מכס נ"י סרי ד)6 כחסוכ' סר6,סוכחכ
 סיגו סמרונ( נהרות כו יס oh 6כ3הנדופן
 סמכות מממח סכמו 6ססר כי מכססימן
  כטכס  בקוס  דרך  בבן גבס טל סבסמקבסבו

 תקמר בסור ינר4פ סללט  כבבר 5לל ..לבבסיר.
 כנעי תרמי סגי '. מגה ספיר גוסקרינן

 .  להבהירי לוידס יץ 4ם  )מזוידסמיכי
 וסייגו טרס' רי"ס נכסו)י כועס כתגנה"ב
 כוטוח )סחי ודומה סדין  מבבי גר6"טהי6

  כספץ  טומרם  סקילה בע"פ טרפםסריקה 5די כסגי דנותחוי כוסי הלוג"וכחסוכות
 מן מסרון 61'כ6 ננכסגיס  ליחוס  ב%"ומייסיגן דרוגי דרי כגגד כמעומד דוקק חסוהריקה

 ורבילו יסורס בר  ריי רי"ס  בבסום נועב ע)הדור מכסי גח)קו וככר סהו6 ככ) וטרפהססמסוגות
 והטס . 6וסריס וכמגנ5"6 מגסייין הקויעמק
 ספכי )6 כין )סדדי מפכי כין )הככיר עתהנהנו
 מסיכ ד)6 בגי כעכר הנכרת ככופףלהדדי
 כסרס רמוקות הן oh מונדל כסן סיםכועומ סחי ר"כי"ה וכחכ . )סידי וסגניכןכחרתי
 , ר6כ"ן ,קני וכ"כ 6מת. )כ3 כמרהלנקיפות

 nlSID 5ס" טרפת )וו 11 סמוכות )גמרי061
 כמו מס וטגרי 5:,מיס דנוכסיר וס6כגפימס
 כסס מ65תי 6נ3 . מ)6סונ )סחיר ג"3ףוחר כיני רפי6 וכיס מיס נסן וים סביליבוטי וסרי וכיכב ,  לי  וו  סמוכות utbwס3עיס
 6כטנועוח סורח כמו פירום נוטירסנ"ס

 קי,ן;):י",,יץ%ו1,יי,,"ון5"
 )1 וקין bl1h כמפותי "וhn~b כספותי בועא )אק:"ה( : סנורדכי . SW)Dיטכ"ן

~?JO 
 כ0ר

 רכיט 6כ) ר"י וכ"פ . סי6 למ'סרה פסקכת"נ
 ייל5  כבפילי עכסיר הככן מפני כרטמ361
"Dhע"כ הם,כ כמ"ר ס:61  מפגי היקף כ3י 

 : מקיף כסר מוט )סקריך נ6סכנוומנסב
 6י1 כדופן ותלען סיכך כ3 6וננריס יש)אקכו(
 1כ)ס : דוקק וסויצחכ )1מרוכס
 סוס  3)י )דופן ד13קה סרי6ס כ3 ו6ס .כריסק 6)6 כדופן ריטות6 ח)ען )6 סרוכס 6כ3)דופן
 סמפריוין נ"י  מסה-ין  ין פיריד סוס וכףפילוס
 כנסימס סוקס ו6ס כגמת הדופן מן6ותס

 'ק.- - ?h'D סמיפמיןז3ה שטיסג"
 tl)Ch11 ו"3 6"6 יכחיל . טרפסמנ5נ65
 : )ס"ט . )הטריףסכ) (5olaolרפח
 ohc ,b)lh~ hiho1 העטור כט3 כתב4קס"ז(

 סדופן Sh 6חת נסרכנו יחדנסרגו
 %גש שי h)lrשיתן%ו(ן%"4 ס6ונ6 מן hDID'DI ה6ומ6 מן ססרכ6 רוב06
 : רוכם צחר 316ען לדופן )חוס ססרוכ' ריססוכן
 כמקום והסרכם כדוסן מכס ים 06 נמיוכן

 2 רוכל נתר 4,6גן ככמהו )ה 1ח051כמכס
 סמםש סדופן מכגגד נרוכ שכס נפקקמ"י

 בקיע מ)6כגנךו ששטף b1'h מכתיכסחוס
סחוס



 רפואה "ירותרכות112
 . סטטור 5DS 3סכר' ססכיט וסרקזם יקסחוכ
 מן 63מד ס;סרכת ריאה )אקליח( :טורים
1)נרגרח

)O'oc,r 

 שרפ"
 כנפז

 בץ "014"ע1%בהמזבן מכס גה ים ס"ס )דומן כסרוכ?רויג6 ?"ל"י וי
 כמוהו רמכ סהו6 נדופן ךוה6ר6"ס

 3ס6ר )6 6נ) 146 -סרי"ס .טח גםמרוכס
 דו גמיהי?נ16 %1 נקזה )6מחהונס
 גטטע ע"י סחגחק סרכם וכ3 יפס יפסכטמיס
 ההסרכם הריסס מ)מו' סכהפפט כטרמםריר 6)6 סרכם ס6ינס 161מריס )כדוק כנמתיגו כסהטכמשס סתכהק 6 כ3תכסיס
 כ56כעותיו סיום כ) אוחס יפרוק "סאפי'
 סרכ6 כ3 כחכ וסרסכ'6 . ומהמוקעהאכת
 וכין וחוקה עכה סתסיה כין מפרס 6ץכקמר
 סממעכיס כהלל )6 הדקות מן דקהמחס"
 כ,ס ס:והני' 1כ3 3הק3 תווין גתמטכ' ואסכיז

 )מכביס סמטט )" סנה )יסרק) טרפותמלכינין
 כטריפתאפי'

 ו6ס6ס
 b~hn סמבסי . טרפס

 ססמוכס יל, ס3 ה16נ' מנכד כחוגות סנ6ע6 כעשת סג6 63 מנכס כמטריפו תםסכ3
 טל ים "ס ך6פי' העיונה כסיעסחמתיגס ממנא ה5ו6ר 56) סמזס כעיקרשרחרח
 גרוך ורצינו . טרפס התוגות ס6ר ככ63נג )מעתרי ה)ככ ,קני רניגו הורס וכן כןלסתס5) סררי' כפגי בסר נמי ד6סhD-,D) 6גבס
 ב5יו ס61 ד6כ יסוזס כר י5הק רכ" נססכחכ

מטרם"
 ד6ס6 כטרף כוי גפימס וע"' ז6ם6

 ס"וגוח ר6כי"ס כתג . מרדכי )מותך6עכדיגן
 נין )הפרד ודרכן )גרגרת הסמוכותכערוגות
 וכ"כ . טרסס )גרגרת נסרכו 06סנרנרת
 'oh 6ך קוחמח 61יגה קבס כהגרנרת )פיכס"נ

 יכ31 תיגו ע6ס ממטתי וצגי כס"ג4פכק כסף ולמטס נעמט)ה ומהויקין )נרנרחזנוקות
 מן מעט )מט)כ ולפרד כיניהס "5כעוכניב
 41ד1עניולסרכ6 ניניסס 1.הנגשכ56נטלע

 : מרדכי מ6'6 טמטתי כך וטרפה,
 'nlnXbo 16 ס6ומח ד6ס כחכ:;אקל"א(ראבי"ה
 כפרד כלי דכוקה 'oh ג6ון גמסון רכ.כ"פ . טריפה קט;ס 56כע כי,יהס להכניסויכו) סטרעות מתי כין סיורר ככומןסרוכין

 כקונוס )יזינו ג" וניעלס . נדודה סכן:סר
 לסכליס יכול סיס ול6 נוולכ  דרך ס:כ סומן6ל מלמסי דניסס  מהלתס סכיתס ס3נ כומןט6ל
 מנדרכם יותר וכוסס סיחס D*D1  ממטהס'

 רשת 3מס כרוך ר3י וכ"ל כסעס מוס רכסהכס
 סריקת ם?51י16 קרס הם )אק4"ב( :מרדכי
 כמו 6רוכ, סבכיכן 1)6 טרפה כדיק'כ)6

 ד63 היכף פ" כרוה ורכ" . ככ"ג פ" וכןכדור מכסי כ) וחסרו כק)וני"6 היה ונועמהספרס"י
 מ) הסומך וט)ייס כנדייס כגון טרפותפייכו
 רכינו כסס מ65תי . מרדכי . הפסיד )6רסקי
 נסיס ורכינו ר"מ ocnl מפני כןסמוק)
 מ5ר הו6 מפולס גקכ ס;קכה ךככד6יטרפס"
 6סוסרכס 6כ3 , טופסהככז

 כסרכ"
 כ35עית

 מממס רכינו טהנ הים וכן נוטריפין כףל6
 כ)כ דיגו ס)כ קנה )אקל"נ( : מרדכיןר6כי"ה
 סערונס זופתי עג המגכ והע כתססושסר

 הנרוץ המזרק 1ה61 ס)כ קגכ פ4וכרמכ"ס
 יסס ה3כ קנה הרמכ.ס כתכ )ריקה. ממטהי64

 פסעו 6כנק3 מתכסל הדס סנהסכמ,רקיס
 ךה6 . :הירק ע6 טרפה נמסהו ph" מהם6חד

 כמקוס מכויה מון כוט ננט) -sh'מכפריכן
 גמ165 אם )אקל"ר( : חיותך כמקוס וכזיתמרס
 ימר דכ) טרערי נעוף 16 ננסנ:כ כנדיםסגי
 ד63 ויש . סכני גט) 3יה והוי דמיכגטו)
 ס:קוס עס נטל כ46 ")6 כ3ו (SD כ")ו6מרינן
btonהלכך סם דכק oh נסיח וטקיס הס 
 היותץ מקוס סג ככוית 6ו מרס מקוססג

 )סכרם ההכיס וסר6"ס . כסרה )"1 ו"יטרפס
 16 מרס )0 כחקין מתיר כלפס רכ .ר6סוגה
 וים מרות כ' )הסיס

 מחמיריי
 מרות כ' כסיס

 ו6ס כסרס לוס וס כופכין 6ס הקמחהתכין
 פערים . כן כסגינן ג" המנס . טרפס)מו

מדור""
 כסרס כמרס גט)ה ר6כי"ס כתכ .
 ס6ס כסס מכחונ כנוו ו)טוענוסלקורטס ולמרחי המרה סגטנס )יןי כ6 6חתופעם
ODD1וכסרס לכועס הרי מרס טעם נשתו 
 53)ותס סוס 61מרתי מרה טטס כס טעמתי1)6
 . וככסרתיס מ6ד עד מרה והיחס גנינח)יסע)
 גד1(' סריס כין hQ~' לככגים קמה כיתגי
 . כסרס מרירות כוס טעני" 6ין ם6פי' כ")כיה
 3ס "ין oh דטרפס מסמע סמיימוני מן"גל רוהמ כספר וכיס כסרס מרוח פתי מסתכםוכי

 : מרדכי . O'nD )ה כסיס "ומרס
 0ן ום טוכיס כמקו' ספחו) נחתכה)אקל"ה(

 ממסק. ססי66סור )י וירחםממתיר
 טרפס 6מח ככוציך לקקה )אקל"1( :טוריס

 עי 6כ) )6 מוג חרנמל,,י כנוכח )סשבשט
מו)נ"

 מט" Dh 63" מסמע
 )פקוס הלקוהך

 דיגו מרכ טהימכח ךה'ה ו)פרס"י .חריןטריפס
 סכ16 כחסוכות רציתי וכיס וכמיסכאוגלך
 רכוכינו)פני

 סכמג;5"
 הניעס Dh" שכסירו

שמע..:תר44ף:בןף,2
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