
מאמיספר*18
הכווני רביל,

 שרע עליי נגלה , בידו ועלתה וחשב ווקר ויצר וצרף וחקק וצר שברהםוכשהבין
 ובין , לשון ברית והוא , ידיו שצבעות עשר בין ברית לו וכרה שוהבי, וקראוהכל,
 : ידעתיך בבסן אצרך בפרם עליו וקרא , מילה ברית והוא , רגליו אצבעותעשר
 )גי6 "הכוכבים מהכמות מעפ( )נ"5 "פעם שתראני הצלני הנולי אמרכשה

 שמר : לפבעיי6( )נ"6 "לפבעים הנאותיםהתכפים(
 יהודהקול נהמראוצר

 ר(ל6סק הו6 'חללך ה13ר6 וכן )1, קולס ימס )a (3(f1 קטור isOt )1, "מ 51'ן :חי t"ha יפ וושמא,
 OnSnno יניע עכ"פ כי , יכול נטר כ) פדיו 6טל קודם סאן גסס סופד, 6מס מס לוזי וגפני . שוו טיופש14
 וכשהבין : nthia )כ) ר6סוגס ס3ה Sbסס3וח מפיי1ט ,ס נ) . גסותיו )יועז קידם 5'1 גו , 6מווכגפר

 ונלך כימיוני ומהם התמומה בחום הגיורממנה הנאותים חכוכבש פחכמת מעט שתראני רציניכמק ע) 11י, ט6מל יסכן . 1פ' וחקק וצראישיהם : ו') גרון קפד'סלג'פ
 וגלף 1 ווימ, . התסולף נמוש נמנ מחח רגוסיפ ממכמת קנס מאויש 6מולטנעים.

 6נ) י"כ סי' בממיסי סוכל וכמו . הדתיוגיסימדקהו
 מן or~b עיונו כתבני . וכיושב : סירוס O(t'Sbt מסומר tpSb כ) ע) 3סכ) . וחקר : סיגו סכמות כג3י6ור
 וט'. ידיו אצבעות עשר בין ברית לו וכרת otnnb: ומורס יייעה . בירו ועלתה : יכמרסמ)קיס
 316ע01 3ין o(Pn כרית )1 כרח מטס מנוח כונך כי , חעסס 1)6 , ערס המנוח . מערכות )סמי שוון"סטר
 וכעד . ניטוח 736 כ"ס סי' קמרו וכעין , ר,מעטס 5) נ6וחיס כליס היותם עטייה, ידי הייים כיסידיס,

6(
~DDn 

 כריה ש כרח
 סמי)"
 v~hn )ו פממ 11 נרתח מהזכי רגזיו 6ח "מור הרע יזר המייה )הסקים ,

 1)6 עסה מכרטיסן תמסך עם , )ורעו )ינהן ספהיויס הדוריס יסרח 6) כהכיש יונס זה וכ) .פנטמיוח
 כוס עטר למסטל עסה וכר כן וע) . ח"ו סי' l~nbla ממכר סגר וימו , כטס סחורם צמוח )היזחן ,חעסס
 וסנטר, המהסגה י1כ))1 סוסון כמריח כי , המנוח כ) הוכם נע:ינס )ג)1) ומיקה, ונריח כציון כריח וזכר0131.
 והמאס . הסב) ט)ימ טס )ו )ךר6 כן וע) , ה)כ ממטגח ע) )הורות מהיר סופר עפ שכור סטון)היות
 י' ינ6 (PS,R )6 הרנ)יס, 6ננעוה כין DDI'(n , סידים 6נכעוח 3ין הנסנן ימוי וט ופי . ר,מעסס 6)לרמח
 . חעטס וגש עט0 כמנוח buD )נטחן ים ומעט דמר ממטנס כי , 3וה or וט) גוס וט ט) 06 )יתן06

 והיתי* . נ3)3ג1 )ט1י ע) וחמס )%ס ס6,היס ס,מדס ל"מ ס4 עטיה סמר סקדס )מון הי6 ס)טון,ומליח
 סמ"ק המירס , סעיומ סחבק , ריסון טת וסמל . ונס מ"פ 40 ככר6סק ע3ך, ספוח וסיוט ירוט*6נור.ס
 ן' סוגר כמו קנס )דעת חמאס DO מגס , סטנימייס )עומת ממינונייך מוסיו שממסח ג,ס ומרמו .בכעסי

 3עסר נרמזו וככס , י"כ סימן כממיטי נגרנו חפר O~b) ו' Ohlb13 tbib) '6 11DS מלרטון נסשרוסי"
 ימד יסכיתו הרברס 316עוח 3עסר ג"כ הגרמויס עומס 61)ס . הס!ס העיון D'Dfi Sb יהיו ימדו ,ס6נכעוח
 636 3ר למי 6מר , ב6מרס נדליס שרגעה ס' כנדלים 1") כווון ענמ1 סקס ושטר . המעסי המנקשקימוח
 , מן 661 , רת"מ ע) ונכסוף tb(~et רמ"נ ע) )שכרסס הקוקס סמ)יכו כממקס , 6גרסס וכחיל 36רסנחיג
 נמקילס 06 , שים מטני ג6מד הנסס מעיון SD anSn 16)י והרמז . הנויה ורש ot)rb טחי ע':'סשה'
 סניר.ס, נס עס0 ס' לוקס ועין טומעת Vb ע"ד , rht(ot עסיס 6מל וכלניס . מ6מריס ג)מוד ohtמעממו
onttolימן 610 כי הגויס, 3ר6ט המעטה שקמוח רתו . ההכמס כטין מ6ך והתועי)יס סמש)יס סמ1טיס 
 לסמר 6)1 דכריס מחכירו כמריס כשגיס עוד . )כנן 5כ 3לן btot סג6וס:יס (prn סממריוח הח16וחרעלני
 סממריו0 והכמות הגוף מ1ד מייס סכלני כשר כמין קיים הו6 כהניס , 63מרו )'( ט' 7' נמלמלסעקריס
 והמיט סר6טון כמיקח רגזיו 6נכעומ עטר וכין ידיו 16כעות עטר 3ין כריח )1 כר" 63תרו ינירס סמל3ע) לפי סקיוס מים סנ' ו6) . גו 6טר הטכני והכח המיגרת טסט מ1ז כמקביס כניס קתס וסו6 , פ8סר

 3מם )ומל רונה סוטנן גמי)ח ר.רמ1, ס6'ט oltpl יריע. ר.מעור כמיקח כרמך המין וקיוטכמשר.
 . ע"כ , טס הקיוט מזד bSb קטסל ההוט הדגר עס גרים )כרוה המהי )ד3ל b~hn גסי ווס .כמדגלת
onhכי , וזור והטוב דע המעיין evn) 1 הלכרים((ה o'h)tn 6)ק. )דבר 6וכ) )6 3י6ור גוו)ח הרס 
 מסעפם ימיני 6מ1ל טכ )6 ו6ח ו3כ) , ניו )סנףיכ הכבוריס מן מהכר 3ו ייהר 6סך 6ח , bhtDפ6מל
 שגס קדחו 3סיכ) סלמס וירך , )ס3ח סמטפ')' כערכ' (nDb מת9הסיס  t')b)b פל  ריר חך מ%ש

 : הרן כ) משניו הס ,ועומד
 )כ% ממפ כקט הוה סנוסמ )סי . לטבעים הנאותים הכוכבים מחכמות מעט שתראני רצונינבח

 פל כיר סיפן פפנו  ססיל מס % ג' חס , להכעיס :16חיס )היוחס הכוגגיס מהגמ"ח מעט)ו
 )מפנס  פליווימ  יילפיימ  ירנריי ליייפס פסיימכס  יויפמ  לחיותי כירו  ולס  3קס ן  יללפיוס סמכפיסשיירי

 שנד 6)1 6והס לסמוך 'olb גן ע) , ~:")6 חפון גיהמ ס6לסימ סרס זה למופח אז 6ה כי ,  לפיסוחהח1ניס
 סושממ פוכרו יכ ר"ל .  לטבעיים  הנאותים  החכמים  נ(יזבטית לעמר נו פכסינ  כיני ה:1סמ וגטי .45
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 *18 כשבבוזרי רביותמאמרספר

 הברורים בכוונים( )ג"6 'במבטים ידיעתם על העירותיך כבר "חנר אמרכפ
 י"ב כ"מ היא אשר , לבנה בתקופת מדעם בראיית( ((hff"בהוראה

 בת היו אשר , הברורה חמה ותקופת , נשתבש ולא דוד טבית מקובלתשצוף,
 דמשכש הוית כד קצתם, שאסרו וכמו , ממן תקופת אחר אלא פסח יפול שלאנזהרים

 עערה9ל
 כסס ויסממו סהכנוח ממיני ו"3 רטטיםס5מהייס

 ספר מעניני 3סי וט 61מר . סעכעייס ספי)וסוסיס5)
 סמכמחם מסיורי היומס עם מנס עי ר.מווכרי0ייפלס

 שמיס 6י;ס ל"ד, ככס" %5;1 סתירותססנעיוח
 כמוורד , מהקטהס למק! מ , סעכע,יט3פי4ס,פיס
 : )רקיע מע) 6סר המיס ע) כ"ססי'
 ל : מ"י ס" גסיי וט'. העירותיף כברכלם

 . וכו' הברורים בטבחיםידיעתם
 , טפס כלי 'pDD1 גלור ןתגתס כענים מנעם Otoג!

 כמכולל וה על לביס מטס )וקם 6טר , הו'ייבנה בתקופת כידעם בהוראת ממנו סיסת 11!הערס
 נרגע )טיוח כי . וכו' פסח יפול שלא : ז' סי'מס

 3כ3 הדטיס כמטקס רגעיה )5רכע0 הטוסחנןש0
 ומן , פ"ע ר.מדט Vllp גי גנסרמג"ס , מהנס5חת

 r'Pn קומן גיסן חקוסח , סטנם פרקי 3ד'מטסות
blotהסרי תקופח , רימוס 4מן חמוו 90סח , ה5כיג 
 יסוד וכסטר , סקול קומן nbipnt nsp , סהורף)ופן
 סונמ )ו הנס י"4(, ס' י' ומקמר פש נ' ומקמלנעכס
 אן עדין סיס )6 , )ימן חשסח ollp פסחטינף

~tnbo
 6ח סמול כיס קרין !)6 , 1! )0קוסס סמיומד

 שאסרו וכבש : טיוכיל כמו ססמ, ופפיח סטניםמזם
 סו% דלכ מימל6 . וכף דסשכא חוית כדקצתם

תיוכת
 בחמראשד

 יפשש ao: hb(1t )עגע טנ6וס מס גפי סגוגגיס מספןמשין
 שיפ ס4גס וסור גסמיס ;,ג יגריסס תונס ועודמשלס
 ממיפוש גו וגל טרגי טיוח וטס . גשם ס,ר6ס )"ילטד

 סידיטש רק טמאו )6 פויין , ג' סימן גטם ס(מיסגהגונה
 ס4ך פועי ע) סגיוול 1)5 %ק, ממג טסיך סת,ועסגג))

 :ספ6ויוס
 פע3פ מסנין מטס ס'1 גסי' . וגו' העירותיך כברכמו

 טדעם בהוראת : הוי) גיד מסיס מעגורסוד
 )סס טסים סמזט גם סר6יס' מס ר.) . הלבנהבתקופת
 גיס( )ן4 גריס 610 . דור טבית מקובל : %;סששן
 זשפ ונרתיח גטגיס ס0מיס יתקטרו 6חת סרס חטר ,ווט)
 ר"מ, גומל סעס גסנוריס )מרט, והלעס געסריס)ג;ס
 מדופס 5ין 6ג6 6גי מגיח מקוג)ני ין גמדית) רגן גסס6מל
 סעס טליסי לסגי וממוס יום וחסעס מעסריס פחו0ס לכנססל
 )המרדף ססעס שש מעגור טגע)' ידופ ולס . הקלסוט'נ
 וטל טעם %ו שי סעי , נרקיס טיס ou~o וסריס ,ח)קיס
OSWי'נ גלע סרי , סטם י'ג כעס מטת והני , תס1'נ A'iW: . 
 סנתזך כומן ומרי . סיס רוד מכית נמעיל סרכן גודעוככר
 מגתן סגמנטי "כמוקז יכייס 61;וגP~cno , 1 וט ;סחנס)6
 גע)מיויפ ט)זעח סיוח OD1 . נטמגט 1)6 , סה"גון וטטס
 גמיש מס' נרקיס )'6 סעס י"ג 'וס ג'ל ס61 6מ1עימויו
 ו0"גמ, )ד,ק סמ"ג י"ג ג"פ 6101 , ממ"ק טייס נ' ,)עת
 ק0'מ גפ)גוס ממפיט מ'יועיין

~'1DSSI 
 )יפפ 6ן , ס'1(

 , פשח "ג , י"ס f)hw , תומנע קרוג סיס 6סרשפר,יקופ
 שי:ף'ס 'וגז , תדק מס' סריס סיס , גרפס מס' יקיםמיי
 מ)יס "מ פו6 גטעס פי' 6הד גי ונסעת ג0;י',מס'

 . וחפנך זוק , רנעיס )'מ דסייוו , והני ה)קיס חס1'ג סטס י'ג עם גרס )יפחו סויים מיה סמ61 יפשנ י6 ו חחד,ףספוקי
 דק1פ טסות 'DID וגיר , גע)מיו'ס ממטגון יוטל גן גס קיפר;'שס שגע טסיי , סמזוקזק סו6 רח') כמטגון נימסומיחס
 גפגפמ, שימס OIth סיגים ויחגו נזול, ג1מ1ום סמגס ע'ס סהטנון חוגן ש )ספוד ט6'6 ממסת ודק , פגפ)מיוסיוחג
 nmpnt : ס)גנס וקדט מזס טייטס ס0וגמיס מגיעו 61ין גי% ;ג5י וגסמון . סמ1ומ,ס טס61 וזכי סמקוג) סמטגוןו)פ.גן
 )גס4 גפיע סעגוד גנוזה סמסרון מחק;יס שגוס, ס"יסיס מומן ט6ע 6ט'ן מהמס טיס עם מגוו,יס סמועזיס טיסיוכסמיו ,ייני ס6;חט ולסי . פפש "סתמי)ס ס;רףיס 6) גמו1וס )מקועס ססמט סתסונ סיח h'ot , בהמס טות ר') . הברורהחמה
 סנה ש חטגון ונסי t11D~O %) ממפורסמת ~hto יימי;6י )טמון) מ'והספ סלמס , יט חקופוס מים טחי ודע .מסגור
 גוש ססס , משגחת טמס 0גע סיס יקע hton רוען גמממר עוין w)hr)t , סשס סס יס.'ע ייג.פ יוס פסוספמפס
 טגכל סחסר,ן מס)'מיס ס;וספ'ס מיסים סף , הטנוף "ג ג'ע מניט סג, וטיט VIPG~ סיס עילס וקמת , "ס ', "יי'6
 שד ים nh(o . צ'ט( קס'ה גס)גוס )עיין מ)קיס fw 6הם כעס ששח נט%  עויין 6ן טיס, "ט גפוף ס)ג;ס ";ותי'6

 ev טסט מממס טש ותיקהו ק0'מ, מסך גפם ,ע סרמג'ס ,גרס , 6ז6 יג תעופת 16)ט ;קרעת , יוהב פיוקי9ופשפ0
 t(fD , י'ע גמחתם וסרנן ala ,ס5ר )6 וס למגון ו)פ' . גמא מע'1 6מז וסרגי , רגע פ'מ מ)קיס סחק1'1 משחממט

 טטקופס מהגר קר6 ס0קחס קיא סוס, עטר לצנין סגיו) סג'1 סימגע סיו וס מטגון סע) סס שי וכתג . טססרמג'ס
 וגססהטוג , פיגש הימי מ"ג ס)גש וטוח , שגיס טפח טטטתי;ו )פ' . וגו' פושו 'פול שלא : גס טסריס טסיוסגוויס
 סוכרש סגרולס סממס מסת פמוסס ס)ג;ס סרת ונמ61 , מ)שס funn טשס מ' יפיס ט;'1 יעכס , ססנ'ג "נ גרע סטסי4ג
 occn יוסי סקדימס ותסיס , משן ס0")ח וסוף )המס ;יסן ר"מ htx עלס )ר6( מסמס סנטת !מן טסו6 ניסן)תוץפת' שיי כלננס טנח טנפי הניסן ע'1 יטש סריס פטהי סיתתן וס וגסישגן , רגטים מקם ח)קיס קג'6 טעות ג'6 יפיס!ו'1
 ססמ" מסלך 6מר ;מסן סס6גיג וידוע , "סס וטמאו ס6נינ ורוזט 06 סמוי קומרו סוסירס ויכויס ,.מיס

 שאסרו וכמו :
 נג'סן ספסר סד סגת סקוסת יפטרל שי0 גז )יג6 6מ1 גל סוך יג )'ס ")מ ג'6( )דף גר'ס . וגו' חוית כרקצתם
 1ד"1 5)6 , "ג( )דף דס,הדרין גסך סגי eflnn1 stPV ס61 ימי61ס חימץ hk אירס" , )ס חהוט 1)6 סח6 נססיךפגרם
 . )ג;ס 0) גהידוטס ;יסן סקוסת יוס 6100 ס6ג,ג יוס טיסים ס5גיג הוים 6ת זגסיג קל6 טיס ימס"ע ,טגןג15ייס
 סי וק סשס לסגר היגיס פיו % נסת ;,ם)ס מיחס 61י)ו , י"ס וליון וממס גהודט יין טד זסיי;ו ו') ום"ולמג
 ספלכם oh לסיקו מפו שלס ס4י ס4ו 3קג'שפ וממיש , נ"י ססשסס שסו) 6ה: יום ניסן מיפם 6יל נ71ספעגלע

fw
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 ברביעית פסת יפול שלא כדי , שתא לההיא עברה בניסן  פיתית דר פבתתקופת
 והתקופה . האביב הדש את שטור והזהיר צוה והאלהים , הסתיו( )ג"6'החורף
 על השנה בחלוקת הקרוב דרך על היא אבל ברורה, איננה ההמון אצלהנוראת
 ברביעית בחשבונה פסה שיפול ויש , יום ורביע יום צ"א רביע כל , רביעיםארבעת
 שורש על ושאינם , אבד תורתם עיקר כי והשבו היהודים על מענו וכבר ,החורף
 שהיא בתקופה חשבונם כפי האביב פרק הכנם קודם פסח להם שיפול בעבוראחד,

 )בלתי בצנעה שהיא האמתית הברריה חמה תקופת אל לב שמו ולא ,בפרהסיא
 שתחול עד אלא פנים בשום פסח יפול לא השבונה ושעל , נג"5( 5יגס ,ספורסטת
 , שנים אלפי מכמה שבוש שום בזה אירע ולא . אחד יום ואפילו טלה בראשהשמש

 נהמראוצר
 נקוף גח1זס י14 ומז לחגו סתוס' 6ן . עגור ניןגפיו
 וש , fi19DIPD טסוגל נוחס וממגי . )ג" פ)חיולם
 שמט S1WG סי 5)6 פיס גסוס ססמ יפו) ס)6סטופר
 , ג9'ו סתק1סס ~ogn ר') , 6מז יום ,3oh 'i'efiר6ם
 ונמו ממגר ומ'ס . מפסס 5מד י1ס 5ן'!ו סני )6ופייין
t9dk1ע'פ , קי') וסגי , ג)גד כמליס זסיינ1 ר') , ק1"ס 
 מחוז" קדוט מס' גס'וסרפג'ס

 אצל הנוהגת והתקופה :
 יום סס'ס מממס סגת סנצסג'ן סמן) חשפי ר') .חהסק
 טסי6 כוי ותק , זימתית כינס י') . ברורה איננה :ירגיע
 גס ;סגו וסוגטיס סה)קיס חקוק עורם גס pht ממיגוןשת
 טו)ס יסוד וגססי . סמיגו;1ס טוים מטויסס )סק) נזימסמון
 ססנס ומן סמ61) כטסט ~ס גי 1'), נסוג פיט י'ט5מר
 וט זגג ממנו G("DSU מעי 6י;ו , סמיויק מסגנן ע)טרזן
 סרוס מפזי6)6

 )ס"
 , ס)ומזיס מטח mpS סחקופ1ח מסנון

 )שק ;ק) ים מסגנן קפי י') . וט'  השנה בחלוקת :ע"נ
 , סוס DtS1 יסיתו סקופוס )ד'סקנס

~'Ofil 
 1'6 רהיט ג)

 ססס יגיע וגטעסיף , יוס מסתקס יגיס זסייע סט1ח, סםיום
 filDD 1' ייס נ'6 תק1סכ ג) תסיס "ס"ס ט) משיפותטעות
 : 5ד6 רג nDtpn גפינ כסמון גיר נק) סיס ס)5 מס ,וממס
 %6 ס,ס1נ חקופס טס סוס ר') . רביעים ארבעתקול

 , סט,ס לניטית ט) 6נ) , סממי טש מדם ע) קטננוססמ1ן
 )יף סם,ס זג'ס,ת פ) חקופס סס וגרו געייוגין גגמל5וגן
 : סמלות נ"נ) רגיס cnco סהח;ועע סומן 6101 ,ניו(

 : מדוקדקס כגלתי סלח סהק1פס גחפגון .נחשבונה
 חפיש על ושאינם סגת: גתקופח . החורףברביעית

 , 6% )יג סמן) גין סקנס (מס מגון ר.סת;וח עסוי .אהד
 ;;וסר גגמו5 יקמר (OD מהסיס קאנו סיס tw)hnומגו
 תקופת על לב שטו ולא : ס6גיג ומן קודם פסם יפו)ס)6
 6101 מגרור סמסגון יזטו1 גס יזט,1 מנמנו . הברורהחסה
 סיניט עי פייס שוס פסמ 'S1V )6 חסג1;כ ולפי , ג1נטס6,);1
 גוס . 1ג1' שבוש שום בזה אירע ולא : סקס )ר6םמבמס
 מעגור גה:ג1ן יפש ועיקל , 11 גמכמס מו') ספ)גסנרפס
 סמי1סד , סרגה 5גיי נימי תסיס h~rm ס)) ר' שקדוסן;1
 גסת) ר') , (ש מוקד , רפט 1,76 )6 סיס , ימיות 7'פ)
 5ם ר.! פ:91ס, גסוס גטי'ד , 1S'ht, י1ס משות f~cnפקד
 cct(o גניוס מ)קיכ ור'ד כטוס ט' ס)':י גלי) 1Qcfi מוקדזל

 ה) 05 י') חקפ'ט, גט'ו .תוטס
 :טוה ט'1 כוי גיוס סמולי

 סמו)י1ח 5)1 י) , מט1גרה 5הר ס:ס וסיף ה)קיסחקפ'ט
 סג, 1hun ווט כמפזי, גיס ר'ס קוגט,ן 61יןפס1)יס
 סריס וקגט1 ודהירה 5ש ומהמת . פ'1 קס'ה סי'נרמג'ס
 כהדחס ג) דמנו , המרוה OD~I כסיין DDSI סיקוס"עם

והוא
 יהודהקול

 ברביעית ש"ס(: ב"ק )רכ5 )יס דס)מ 36ין3י
 סקזמת סכת *טח קכ5 וו גסה5 )ש .החורף
 075, כנ' )סק הרג) )ט' מורף, כסס ניסן)תקופת
 וקץ ומוס tP? כ5מר1 , כהוכ כרסון יקרם קור6מנס
 . כמזוכר עולס יסור כע) !ו קר6 5סר סמו ונס ,ומורף
 כמקוס מסחיו כס הכחוג 5הרמ כוסה5 היקוי כ66ך

 כינס קמרי )בכין . וכו' הנוהגת ורלעקופה :ההגרף
 סנפ כמיח 6ז6 ור3 סמוק) מר גין מס נ6(גור
 מסיעי פ' המלס ק17ס גס' )סרמכ"ס כמכ61ר ,מהמס
 מס"ס מסך נוסקת onno סגת Sb1Dn )מר כ' ,ועמירי
 תחקנ"ו כטוח ס' יוס כס"ה 5ז5 ו)רכ , ורביעי1ס

 מעש 5מך ממס רגע סב) , רגעים ומ"ממ)קיס
 טסש הוסרח חסיס סמוך) מר מלכון וביכמנק.
 ורגז סעף כ"5 ימ,ס עסרס הלגרס סנה ע)הממס
 הממס ימי ממגין 1יט5ר , ר"ז ינ"5 )סס סימן ,הבניס
 הס"ס 6הח ~OD ס;ס י"ס ס) ממפרנב)

~t'PSn נ"6 )הק1פס הקוסם כין 1יהיס , שהס"ס )סססימן 
 b~b olon רג הסכון קטי . 1ממנס תעות ('יוס

 כ"6 יכיס עירס בכנס לגח ט) כסמה ס:חחוסמן
 יכ"6 )הס סימן , רנעיס 1מ"ה h")p otpSnלטות
 לנס י"ס פ) כמהגור ח1ססח חמ61 1)6 , מיםקכ"5
 מהרר ככ) b~b ,כ))

~OD 
 עס כממס איי יטרמו

 ססו6 מהס"ס כי , 1סמט1כרוח ס"סוטוה 'nuioט;'
 גין (ס )טי יהה)ק סמ61) מר )הרכון המהגרמוחל
 מקס מ)קיס ג' ויגיעו , כ1 ה:כ!)1ח nlD1pnכע"ו
 מל הקולח יתרון וכ51 ממן, חקתה )כ)רנעיס
 יסים 576 רכ )תכון כי , b7b רכ הקוטח עןטמון)
 ה)קיס תקי"ס טע1ח (' יוס 1"5 )הקטה חק1מהכין
 6ו הוסטח כגי ס!ס הממנור עכס וככן , רגעיס1)"6

 כיכריס , ו5ה כ) 5ה הרמג"ס הסיע צהרי .מגרעת
O~bOסרס טכיר :טלין  סומכים סיו  וו פיפסהפנין  ספי  כרכרים )י ונרצן י', סרק כוף דבר eD3 
 מפני 15 הומן מטני מכנרין מהיו מ11י, הגזו!טכ"ך
 , סר6סון מן יגהר הקמה ה51 וט מהטגון )טי ,סנורך
 יוחד ~ouuJDith ס;הכ5ר1 הזכרים מן קר:כוהו6
  'וס מס"ס יהדי פוס גי פסיסי  כריסין  יהטכיןמן

ורגיש
גיסי. עטן מסירי  סס;ס ו5ס ,  י1ס  פאליים  פלייה טנייס וימלו  מסון יייו  כלידס סקס ו;טסס,ס 1גס11, ה:1ןאגר
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 קהורהקול
 6ל מס6, פ' הר5גזע זכר וה61 . ע"י וט' יוםיביע
 6ד6 רג תקומת ע) רק סמו6) תקופת ע)חכמוך
 כמטפס 6 וחטה) הקלוד מטכ ג6 הגיטם . ע"כ ,וט'

 63מלו , %ון מעגס )ך י61 פיו ע) כי ה))60,1וריס
 זעות המכרח 0טנס pr כמדה ו),דמומס , כידפ'

 רכ סכרת . מכרות טחי בו יסרך) ו)מכמיפחה)שח,
b7bס5ומומן מחכמי סמ6מחיס כסכרת וסי6 6הכס, גר 
 טעות והמס יוס טם"ה סהי6וסיט

 חחקנ"
 מ"מ מ)קיס

 טעות ו' יוס נ"6 , חקוטס כן נס תקר6שר סומן רגע ויהיה , רנעיס )ע"ו חקק ג) גהטכלנעים
 טוח יקע )ט"! וימיו רגעיס, b~tSמ)קיס
 , 'נחר 1)6 "הות )6 ממת ספת 4"סקוים

 הו6 וה )סי )כנה הדלי י"ג ע) ממס טוחומוהר
 רנעיס מ"מ מ)קיס קכ"6 מעות כ"6 ימיםעצלה
1p:D~t6"מר מכרח 0סגית והסכרנו . מ"מ קכ"6 יכ 
 )6 סעוח וסט יוס )כס"ס 0טנס 'הטוב bwt ,טמו6)
 , ומני מעוה ו' יוס 1"6 ורכיעיחו , יוחל bhשהות
 רכ חקורת ע) סמוק) מר תקומח סוחר וה )"*ממיה
b~b3ר O)Ob '6מר ו)(ס . רגע,ס מסה ה)קיס כ 

 : מהמסוררים6תד
 4שש4( 4ק כיס , וסטנת 'חד , 'fiWIW ש11ל , שפשופ ול)"ש
 ךי4ל *ך תנה י4יקיפות סי בכת והחבו:ן תורהוקח
 iB'Df' 9י תקומת 4לא שלג :מךח כשה שיש :ש4לקים

 טטה?שישי. סלא , *שיב קלייב, ,nee סלא??'?הי
 כ"6 שים י' וס )פי יכנה שנח עי ממס סיח מותרהטיה
 קפיחקכן O)b1 . ל"ד יג"6 והסימן , otp)n, ר"יששח
orסלח )'"ע המותר 

~ltnDO 
 ותפ"ס סע0 יעלס

,otpSnblol מס tb'Dl'e יקע ע) ממס מנוח יקע 
 , החמס פגת במדח טמו6) מברח )סי )3נהמנוח

ntotgt6מנס חסנתן. י"כ ל"ע הלכנה מדמי מדח 
 כו6 כ' , nnbo מן רחוקה 7עח כוה סמול))מל
 וסתי י"ג כרע )כנס הים Tna" סלו גכרייח56מר
 ש"ג מהקמת וירחק , מ)ק'ס המ"כ סהס פעה'דוח
 טעות, מי 'ונור ממנור גג) מהם ט'חקגן ,ה)שס
 ו)כ! , סעס ממד 'ותר הטס ומו)דפ מקוו 3'ןויסיד
 כמדפ ה6מחיח O~DO שפי 610 ותשעה הסעהמוהר
 ממדח סוס 0דעח כי ודע שמרו עד ט',סוכנה

והשמתי
 להמדאוצר

 ownt . ש6 וגסנו מסי מטון (PVQ ו6ס , יוס נג'סוגטו
 ו0"4 טרי ופעם , מסרס וסר 'וט סרג "עם מלועס מנס~ס

p~p), וששגום . מ)% וסט סקס ולעס ow טפ'נ 
 , ",ס "ס קטן מפשור וודע ונגר . טם'ס ומטס סם'זושם
 e1Jcon 6חח וגג) , מהגיוס טויס 1(' טועות טניס "גוגו

 . סי') סדמיוס 'ג!רו 6סר גם' , nlbWI וגסיהןלקמוס
 סמרו %ר סקג'עוח ע) ססזורות גמשת גס,תגו,ןוקוקס
 מיוגופ בסומות )עולס ממנוי ג;) נמfil'nlo , 61פ"פלת
 , תסע ע) יוסיםו 1)6 מבמונס גמתוור נתמחו hst ,מגורן

 )6 וממסרות . סם פ) יוסיש 1)6 מממס יומחו )6ומבסזון
 . וממ,ור מחוור גג) 1!ס , ממם ט) יוסיפו 1)6 מקרכםיפחתו
 מממס ס1ת 51מוס . סוגר גמקוס וגמפיט גרמכ'ס מגו6רו!ס

 זום מסגנן סמסטן וט )ם' גס גיSD 6'1 ממגיןאנתנו
 טפומפו סר6'ס פ' ע) מקיסין טסיו ג(מן סס'ס וימו ,6ד6
 סוור )פי ס' מועז' '161 וגגן . למעלס גוער סוס מסגוןג)

 סמ"ר סמדם'ס ג) וממוג 06 טמף , נדו) גר'וק ט),ועגולים
 טסךסנט

 wp' שחווי
 StPD , רג'מ ס61 "נ לעס "ס סוס ,

 'וס גרע הווט )ג) חן , מתסיס רקס סס מעגור 'ימ'סנט
 מו61 6סס , גדעם חחי'ף ממ"י ot~b חס,'ג טפוס"ג
 DW~I ק'! ימיס ותסעס ס)מיס מקוס חסע אטיס ספח סג)סך

 טס'ס 6מת מג) ~Dnh טוי י'ט ומפוג 61 . מטססקוס
 מתפיסן מקק סג) לנע מ'מ מנג'ס חתקנ'! סעות ס'יפיס
 רוס ססק)'ע 6)פ'ס טסת מגוון גן .גסו סמ61 , וגטיםפיו
 ויפקוס סמובר סיס ו6ס . ג6הי וסתקוס0 ספוקי1נפ61 * יכו קפלו 'וסל 1)6 לשח )6 מ)קיס, תכל'ס לעוסע'1
 שקר פעם יקע ומשג ס6י)1 וזע . קעי מח!וי ומניסג)יס גגי )פי ספוג'ס סס ;ן , סמטגון וב סתח)ת פפת 6מיניגע
 , גסיהן טוסטסי6

~SDt 
 וסוס עסריס מנוס מגע יתפיס וסח

יוס,
~'pg 

 יוס, י" ססו6 יוס מ)' מעגור וחטי ו' ע)'יס
biw'מפריס ופריין י"ס, ותסס טכסיס פקוח ח' אפיס ו 
 גלורס חשפו פ'ן ססו6 סיוגי מטגון % ~oa סיוםפ"ע
 וכבנס טש מ"ע זסיי,ו , הלריס סק"ס סשפ 9'1 ימיסשסט
 ומ5שפ , מניס סמפט פוצסות p'h 0גסזלן פמוויגג) פסיי פ611 %ס )גן , סימנס מיל' ר)'י ל') , 0ענוליסעס

 נתפוש לצש 9ו) , ממס ע) פויסוס היון וסתסלום ,פסמו,ס
 , גסדלן ש עעפיס 'מיס Dn)a סלי חסרות ממטגוני
 !)6 , פטון olnlo חרגון!נמ61

~hr) 
 חל4'ס טעות ע'1 זק

 %(ף גסתי וסיס גמועזיס סעוח מווין ט6ע ומשי ,ה)קיס
 ססמו)וופ וממאיס n1DW ע'" וסקגיטוח סמועריסכעוון

 קנישפ גי , פסיוס מא וגג) סעס גג) טיסיו יוגףהחישפ
י6ם'

 קוס מקמחן כפי OtD טימסר פס ע) 0טנינצ ו% , כמפס המוניס ntnibo דעת הי6 טמע) ומר ההמהטנח
 60פחי סועת ע) סיסודחס )ט' ס' מועדי 6מגס מהוססה. וס טימייכ מס כסי oo~sn קניעוח יוסיח6מר
 נכרו כו6 עד וט/ קיום ע) יורם וגה , מסחנס נצחי 6מן לוטן ע) חמיך יעמדו 6ד6, רכ דלח ט%6ר
 , ס6מח מן ורמקס Sbint מר חקותח וקירוב ו6מחחה 6ד6 רכ הקוטת הסכון ו)זק7וק )6מר, הארקכסוף
 וכסטר . ע"כ , גטרהסי6 טמורן מר וחקותה גננע6 676 רג חקוטוח , הן הקוטוח טחי כי ההכמיהלמרו
 מס גכזי המזוייק ומגה עג ע71ף הסנט ומן סמטה טמוא) כי , )6מר כחוג bUt) סרק ד' )מלמר עולסיכוז

 כפי , ה)ומזיס )7עח )קרבו החקוטוח מסנון )הק) טרנס מטנ' 5)6 וה דבר ממנו טנחכ)ס מטני קינוט6מרגו,
 ורביע יוס מסלתה המדוייק רטנה ומן טהוסר 0מ)קיס ontbS מגסו טן6 )חמס המואס ה5ומוח סעפו.מס
 ע"כ. קרוב, דרך ע) 6מד יוס גנון סנס מ' בכ) ממפ יחקגן כוה סההסרון לע"פ איו )כ סמו ו)5 ,יוס
 סספ תנם י"ס כב) עניס 1' דין גיח יעגר eitDlg גייס p(Oj והיחס , וי') ההדס י' הר5ג"ע שכי תןנסן

רמה
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 שלש וברורה מדוקדקים לבנה ותקופת חמה הקופת מדע יהבן ושיך , שבהםותשמתי

טחכטת
 נחמרשהנר

 ויג'פ . פרג וער מעלג u'h 6(6 שושיס מדחיסמשד
 )מעת 'טי6) ססתמ')ו ממקום י.ר6סונס ס0;0 סיתםשפיסו

 מנעת ר') גרסן, פקופת םס'6 ס6גיג ס*ת ונס ס);שאולי
 וס"ק 6דר, ק'ע יום גדוף "ממס נס ע"ס, )יששטמם
 ונמסות טקס יסוד גססי וגמגם ממוריס, טיק*ימרס
 סמוקם סיס יקע ס) ס6' ממשול גסו4 סוס , פ' פ'5קס'מ
 חק1'ס טסת ע'ו מני ממנוי י5ס כשמריס פחס1ס6ג'ג
 , סיוט ט) משניס fi~m מטות ד' 6מר דמיינו ,שקיט
 חי'ס PIDn ס'ו )מ)קיס )טת מסח ש טטוח סגיונמ61
 גג) וכן , ס6מויו ממנוי 6) וסםש , ho' תעוור 6)ם)שס
 0קגישח יק אולן יא ע" , ש? he'a וגסו ,8)קי0 תמקשי לק סיוס מן וקל )6 ס6ו פמווריס י"ג טדפרוור
 פגן4ז סוף טד ole ליניפון  גבנונן 06  ושפי . פון ע!414
 , ססו)ס( ק11 עז ום'מ פחח מקגיטומ י'מ ס)' גטר'מעטיין
 מעיז נופקת ממן סקוסו סט6 להגיג חמיו ;מ,6ימס

 וס61 , סססמ יוס וסוף גניסן עץ סד טס61 ,גנט ס)שמוטס
 וגמ'ס מימי), הקופם יוס וק'") , )ג;ס ם) איפסקר6
 ס61 געת ;ימן סקוסי oh וקוקס , ג'6( )41 גריסשחולל
 g~nf )6 מגof~lrnno 111 גקניעוח סו6 וגן , משנילעולס

 סנטוס n'uh טסימו,ת ר51ס ו6סס . ומסגם זוק4ש)ס,
 גביי מנוו;יס טס ע;'1 סגוחיסס, ס,מח לפי גמקרסססס
 מקטע שען noDo ישעש6

 גזיי
  טוס ',ותו 1)6 , 0וי0

 . עורס ימי ג) נעדיס לוגגיס  לק מלבוס פסיססושס
 מגיעגדיס סיותפ טס ~ס שגן Vh1 מוo~no (6 גגונוסימנס
 נגפות 61'ג , יס~רמוות יגעי 6טר כפי ד6עח סי'קמפור
 ושתנוגס . תמיד יקריס טין ופיוס מוס ~ס נפרדו קטןישמכר
 נכריס משויים ספג ג6מרו ג6ת נמסון יג ,תמגס פוגריט

O~b11 שDD טסיו ,ווטו ונגר , וחומ'ס אריס =מן 
 וסנטוס קס'מ נחגות )י,למג'ס סמווס ס'ס ,68מהרם
 te(o't ;מ61 שנש גן )אשג טד3')ס , ד'מ גמלזסוול'מ
 )פשור שם י'פ ס6' סממוור ספת 61,ן , וגתוטויסס14יפ

 כלפיס ממטס ~mhn יק'מ ממנור ו'פ תמו , ס6מריו*'י
 תיגס , חס'6 36!יס מתפת טימאו ט'6 ועמרי ,אציי
 , ר0'מ וממפי סגיע'ח סס"6 תגס טית טהרי , וגמיייעמיס
 וטוס , גגך סקגיעות h'~D מות וגן . סכת קניטהס ,tgo )6* סם'ו h'x ס'6 לממזור סגיסיח וטוס th'Wקגיפתס
 סקגיטוח מסיור ר"מ 4' ג"י'מ )סיין גסת סקניטומסם'מ
 לדמוע ~ph אמר טשי 6ן . סטואי( סוף ער ש'1שמש
 נ16ן נעשון דלג ג;)) סרוומ,1 סטג'פ , וב) גכ) סג6וןושדי
 תגסס, סיפים גריתי מקיטס מבכייס ממירוס סירגמושע

י,)

 יהדהש5
 3)י ר,מפס מטח י"ס רכס 61)0 וט', etmnר4ס
 )מפגל וחטים )מעס חמום ו6) , ומנרעממוספת
 יק  ה 1JDD שלס א כי ויזעו , סמולחר4תח
 כץ יט סיוס כי , דורו לננסי כומט קרוכס  דוךסיט
 , וט' OtD1 מס' קרוג חקוטחו וכין שמחחקוטח
 ע3 רכוכי 3שק שש יסו7 נסטר שד וכשר .ע"כ
 נננעb7b 5 לג הקוטם הן חקוטות טחי %לתרס
 ה,נישס ~oon כוס ס6מח כי , נטרהס'6 סתו6)וחקורת
 )הסתור מקדם ר,הכמיס תנהג כיב  ובן , יס מלויכו5 יסוחהי כעפר יבור  מפיקך ומס;, מרטנה, דגןחמטני
  כפועמם סכרי הני6 י"ל וכד' . וכו' המכתות6ת
 פל  והפיר מעטר שוה כתיור 0ט;ס מער,ע4ע
  Stnts  rvg ID')S DP1 כרי סי5 5ך1"פ יישסיר

'pwn(0 עלגה oplpn) ונס , כהרכס )עורס מדסס 
 החמיטיח טמרי , )חקחס 1)6 כידכם עכס )6יקמרו
 סכ0 0קוסח onp חמפך )ו ע, כסח וכן)ממנור
 חמוד חולטת חמסך וכן כקו, סמ1וח מג )6הרעד
 ככס. Ontnp ון6 , סעעס מ,ה *חס )עכרוט מ"י )כס וסיס מג, וטמינ' הסטה מנ )6הרפר
 והמודחס , כוס ע%4 סעטתס  סיד  4זוכד'

~lo)o (התקוסו0 טחקק ו)הודיעס פוחס כעורר הי6 וטע 
 אנש 6'ט ע"נ, ומפכו ט מס טהורנ)ו טמא))דעת
 וכסדור ססנס טרק' ניד'עח עפיו נסמוך סקספת
 דעת Sa ההקון וסו6 , כהרכס נממוור העכורטוה
 , תשבס דרכו יזעו ו)6 בו הס  טרנט  ס)b~b 6ר3
  ס)כנס פיויר וובלי  נסייפי יפולל  סל ע) 1)6ועלו
 סיט) כדי , 6ח"ס ט"מ סדר ע) סענור טו;סדל
 לנתלש הרסס  (Obtpn ערבס  סל סכיעי ויוס כניסןי"1
 סול  סחפי  פטלם ידוע סרק כי פס כיקר Tw .וכו'
 , סנפ יפיס גו סיסת לקייעס סורב  לייןסרקי

 nOD ופייפ ביב; הרס כיסוב  קרשי חיוסשרי
 ו4  ספלם ס4ביב פרפ  טיבול מסר גויירבז',
 עם הו6 כקמח הלכיל מךפ וחמ)ח פיספ,ספפס
 blb ר3 דעמ גסי סמחוק;ח ס6מ)עיח ניסןחקוטח
 סו6 ידוע , כחכ ווו פל' 6כרהס ר' ונפם .וט'

 ט )הטווח כיי  on'o פלבים פשרך  נפטוןהסגולך
 6ד6 רב )דעת כי רו6'ס Db1 ממד, o))stמלס
 סמוק) ובועט , הקמור ממן קוו ץ 3ין סוחר טוס6ין

 , DIPD1 ימים כמה סלג גוף! עכס ויקוו מש0 בע"ס 6מת לעס מחץר כ;) העמס ש עהסח8מ0
 כד )רכ6 שין 3ר מוש רכ 04 ם!מ t1Db1 , ר.מחץר 6ח )י כסקגש נתששח ~DPJ );1 מסרוומו")
 לג 6מר t1Db ועוד , )ה הפופ ל4*  סס4 )ר~הי6 עכרם כנשן סיתסר עד מנח חקוטח דממכ6מניח
 כרי  יש , וט' הום טל לוכן הסרס ר.0קוסס סיסת 05 5ל,  סם)ס 6מ מעברין 6ין ל3 6תל*פזה
 נממוור סע13ר טוח )פ סדרו הנס סטרם וע) , )עו)ס מיחס כתש0ס מג סמיה ויוס מעתר ישטח יוספירזל
 טס) כיו ההסה מועד מו)6יס "ע 0ר' עיקר טמו6) חקוטח כי נימר 06 ועתה . fnh נו"מ סדרע)
 06 36) . כסבכה ס)6 חשו nelpns פט) חג  סל  טמימ נמ61 וק , סלמס כרום ע3ח netpns סוסגזתן
 כרע., 3ר' יסמק ר' כסס עוד וגסכ וט'. ססוניוח כי ;מ61 6ז עיקר סיb~b 6 רnDVnt 3שמר
 נפמיר ישר )6 כי ידע מענין נוס offns וסטוץ , כמשק) )ממס ממס ז') סקדמוממ 6דס )כרורומס
blb רי הקורס גן סקושס  הסי ם6מר מס וגסו . פמו6) )דע0 חימש כמו 6ד6 רכ )רעת מגש ע)5לשס
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 187 סט נוצושתת ךביע5כרעמך יחודחקול

 לוקס ופחס . כפרכסי6 סשnbtpnl 36 כננע6%6
 המדוייקת סי6 סס1ניעוס 676 רכ סחקוסהפנס
 סתו6) חקוסת ופרטתו , העגול 6ח )פ חקנוסעדיה
 וכזה , עריס סנוחיהס 6ח etltD ה6ומוח סרובקפי

 3סעמיס טמועייפ ו6ומריס י3יפ סעועניס יכרייחכע6
 . ottp 03 , )fft ואעמיס החנץ"ס 6מר כטססם
 ,  הענין כוס מ6ד שהסיג זבלו הים 0ס6ן ר' סיייןוס3
 וגמד מעטר כחכמת ממכר כסטרו מסדר 06לגי
 ,  )יס טעלך ה)ומומ סי ע) "Se1D חק,מח חנץןזרך
 הוךטס פהקן כמסיס לו קסOto 0 סרנס כי5תר
 )מעמיס קותה ומ61 סהס סשהוח פי עי סתפימן

 גה)כס ס)6 כניסן יש )6מר נוסרח טניס.וככמה
 ע3 חמס וסיס , אכין כר הונק רג כססשמורה

 הטכס )!ס טיסד כעיקרים פי עג ontb וחקן וכ6ש
 טנס כטוס 0)ה ינה עקריו טקסי ומ% כחינ"יסנקר6
 כ"ס דעתו נתקררס 16 , יסופה גניסן י"ו קוזס636
  ומטון  נטן ייסר סתוי לססיפיס יט 5הר  בסייןיירפ
 טגקייסד הוSben 6 ט) ע3 1)6 וע3'ו , Shlnn ט)מנה
 76ל'ע גו"0 סדר ע) כמפול העכור מנוהמזול
 י"1 סוף קודי oSn oilts ניסן תקושח )סיועטגהוס
 כסוכ הסכית סנ!כל סרקו וכפף . ע"כ , וכו'יגיסן
 , וו") 6ז6 רכ ס3 חנץ"חו שנעם ODD  פלפרייוו
 ומסלי  5יך  סלולרית  פפלס מלתיגו )הס,ל בזיזעתה
  ומטוכס  פויעפ  פילול  ויל  ייפוליוו  ללן 19DDפפ
oa(החקופוח עתי )כוון טמו36 ט utba ע3 עותד 
 ט3 סתיקק והניעו , "ותו מכמ'ם וטר.עיון "מדסנריה
 !ס כי , ואומר Stnnb , תמנו והסחירוהו 676לכ
 ומעט וסודותיו מעכור תיסוגי מחס מדעיתט6מ

 הממס מנח שן מזח כנון vnwi~t,0טטנוקיו
 ti~baol ס6תנעי ס)ננס מזם !מן ותדםימדוייקח
 )תיקון ככר"ד סימן עיקר , ס6מחי )נין כינו"יס

 )תיקון )6זר קי6 ל גפת סימן ועיקר ,ימו)יוח
 bto 61'ך ומוזו, סככנה ממנור ופעס ןמהשטוח
 ))כזה, ט)מיס והבסיס )מסה ט)מוח ממסכו3)
 , 76ל'ס גו"ה סדר ע) בו העכור סרוח מזורוסעס
 ההזסיס רפטי קכועי כין טיט nlbon1 המקוקודין

 כמדומה הפכנה ר6ייח סי ע3 סר6סון כ"מ!וכמועזים
 )!ס oelo וב) , התוקד חטטן פי ע) קכועסבגין
 סכגר וסוד,חיו העטר יסודי ממעמי מהמתווכ6

 כימן וס כ3 סיס )6 , כוס כמכול רוכסוהכפר
 ;DD1~Dt ייוע , קיימת נדופה סנהדלי כמהיחססר%ון
 ונזו)יס )נכי6יס כען טכזור 1)טרידיס )יהידיס6)6
 6ים מסי 6ים אוחו סקכ)ו ססתוכיס ר.סנהדליןומהא'

עי

 ש)לע
 טקס ימי טירוף ממפלים י'ג מספר טסם טניס ומ"

 טל? קשים כ) 1ימף נפגול oh ס6נהע 1!ס . חפשטויס
 fg , לנפות (ניס h'y טסס תפיי נמ61ס י1שיספמ,וייס
 קץ )ס)' סמרתם גן גס סגסג ועמו , שלוס !סיג ,גסוון
 מ)15ס, ס'נ נעי המלוס ק'ג פט) וגטקעס , סנ!כיגמקוס
 שה , יסילן פ) שופוס tDSn" טניס מ'מ ששווסמנך
 סניף 06 ססר' , גז'ן סו6 וגן , גסזין ט) טויליס O?Dtפזה
 וצעפם , ג)גי חשב חחק'ס לשח יום מ'מ יעף , !סכפני סו!גרי* ובת)וךס nwc~tl מבימים ממוחס מ"ג מוחיופ"נ
 רפש סג) יעגור 1)6 טהק , ממוריס "נ otls ומ'!0טוג
 !/ פסס י'נ טוכס סגן , מעוגלוח ,'6 פ(ושח קסיו ססמניס
 טבסלשא פס יתריס ימיס ת'מ ועוד גסילן, המניסזג)

 וק . שם 9, פ16פ טסי 46 תטעים ח6% , ננוכרעויפוח
etstu!'נף %ף קנביס , 616 לג מרגון יפי חמס רני רמ 
 , סני* לס" 66 (גחוך מוריס וממכס olcnn 6)סיססלטם פספי ש"ס וכן , מ)קיס קט'ס סטות ג'ג יוס ט'ומלוח
 ין גפו , מקריס ח(1'נ טטוס "ג 'וס ג'ט "ודם )ג)כטחסן
 יג טהשפת סרי . נרקיס קע'ס טעות כ'ג מ15ה ג' 5)1ל

 עו)יסלפוהס ממוש וקגשוח s(~O ש ספו)דוס 6l~scntד6
 סחק'ס לק סקגיקות qt1tfi )6 טוים fm וגג) ,גלמו
 15,ר טבת י6(ו,יס o~llmn י'ג סגג)וח יוטס DDht .נרקיס
 גסי ו%ג'ג סמו% כן כמו סיס מיסי1י%

 ג,1 יוס
% %ה יו-?%  שיש ש , 4ל יס 
 סמפט (מת ג) 1 סו ()מיס ימיס D'P סמתסז שמןג"

 סואשס 4תף 5מרוסמתיוח
"1DC~t 

 ,מ"פ ותכש 61 . נ'ג
 פעם שי פ1 מ4ץסעי ,64ח :,ת 5מדסו%'ממ:גי6ו'
oonוטתיס טגסוס מאוח י' אופיס ג' חמ51 , 6)סיס (טח 
 fD1 פעפיס יעד תמ61 , טמס עמ'! לחס מקק ,סמס
 )ג) נרקיס סתק'ס חן טניס, יגדופור

 ח6% סמס, רפ"
 ספשפס גם ממן ומוקז נרקיס, חין (טות "6 סג)משו
 שים י'1 מש nbnes עכס מ!ל גר6( מהמס סכוספסבל
 גאפ יוס פ) נרקיס יין 6מח מטס נופ)יס טמסס שאסטגסוף

 wiw סקגיגצת 6ין ש)ס נסוף t'eh סרי )וימן, שתוך6די
 י'ג%')ו

~SUG 
 6ש,ם ומס , סו? סנ6ע דגר נדו) ודגר .

 6ד6 יג תקופת ס) מיוסד :,,1 ענוריס מגגון נמ61 .'ייס גפפי יגריו וש ע'ג גוונתו סומק קמציו סג6יס כגונוט61
 .. ש)ס 'מ' ג) 'מוע 1)6 '!מ )" משקן ממגופו וגס ,יוקץ
 , "פו% סקורת מוטג'ן ס6:מ,ו וסמון גפומיס טמרג)6ומס
 ס* סלו נסגור מגרי!ין whn כהשוות P)en סטוסמס
 סט15א סימן וגן , גפרסוס (ב61 מ"מ , סמ61) תשבוססגם
b'bD'ואץ*ש ע) יאץ%ס מס גס ,אסיפת,, 6תר עם ס 
 ניוחס טעקהס ומשטיוח ססנוריס וספן מ(6'כ ,סמו%
 סגתכם, oot~no ט1 פיקייס , גו DP1ln וגום%1וח
nhdtDחושד 15 קדיפס נר6ס )6 סש)ם טחם ועג פסיס 
 . שנפיס מגפי ג) סנדקו פס , בטנם בסיפת 1)6 גמוען)6
 יחשוש )ממס ויגיע יוס טס'ס מומס סין העמיס פמגפיסעיע
 ס6ששיר נפשיי )חטגונס YWn 6* טגסש סד ,ממו%

 וץים וסיס , טנוסיבס פיסי ימיס עסר0 וסא"לגריגורי6'1
 ספטרש ו%6 יום. h'~D וק תקם'נ 6)ף מנוס6וקפגר'ו

 קמשש חוש רייסס וקררו טמטמו , נשיאי שנסי64 10קר6 , ()סס סלי VD1 מסיס , )"סגונס "גיס מטש וחקג1ואהס
 לן ושוק מוסגים טסיו י0ס יגש שתי וכן . גו כיא 1ם 6מר מש פ6ל1'1 י'6 טקסס להגיג 16 ופיס ,מניסם
 שנטש עד , י)גנס מוקד כסס (נחתור טע!ס מ' ותקוקו טנס ק' כגג) מוס מניע 6טר , נרקיס ח"ח טשפ י'נ נוםמכ"ט

 )"סיע ולשן יוס פוויס סיו ם)6 נ16ין 'פיס, 1' כסס שכוס ש)1 נ%הי סני) )ס%'ושי סק,נ,')'6 סגין טוס וט'6י
 טס טגתג ס;'1 סיס! ו'מ סי' גפר'מ ועיץ . ין('0 סיפן המיכי ויגומ טני נגור )עי' מוריס 6מר ימיס ז' טזס)ג:ס
 שיורים e(wl1 מפיקר מדעתו 1ht1D . מחוור וקלו ושיגן עד וגו' 6ז6 לג ס)דטח קפי OD~e1 פי וכו' יע גייס1')

 , סעקוי סקורן גפי סוגר נ"ר )6 וסג, סרגם ס6רין 6ן , ס,!כר גמקוס סני גגו!ר וג'ג , 676 יג תשטח ע)מיוסד
 דגמו: גי% )6 סו6 ונס , ג"מיס ~Psh גגי )גי טמון) מקופח פס שוק )ע שין ייודס ש3 גע) סרג סעפרסירפק

?8111
- ---- -- - - א-  ש
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ישלה רביעיטאמךקיל188
 t1DO S69P tstbbt וטלל , רגילה מטי מרע"סעד

 )הס נחגו )6 טקס והמכיגיס המסכיתייושכמיס
 ot1tfn היו זה וגחכי) . משנס ירעוס 1)6 5*כבריס

 ehrt , העכור טוי לוחו שרסיס ההססמשכ)יס
 blno כומן יודעים היו )6 ס6מלגו ההססימיויס

 1)6 פשמ0 סגם גיד עברו מס מעגי מאיריס1)6
 ע) 11 טוה חרסי מדלו מה מסני 1)6 , )הר.סמוכה
 וט 3כ) סומכים היו 6)6 , 6מל סדר ע) bS1~ זהמיל
 לקני ע) ההש נוען כתן יטל6) חורה תס"ל בווכיו61
 ת6 , טיהס ע) ושסיס O'DDtDI ont)bסנהדרין
 , יכריהס ע) )עכור 1)6 6מריהס )הרהר רט6'ןסיו
 המיס וצ6 מטניהיס יסר6) היו )6 זה וכסגי)יפיל. יפין ל  יגירי 6סר הדגל מן חסור )6 סנ6מרמטוס
 . וסירוסיו כעפר  יפויי פספפי דבר סוס )ייע)3

 oeltont ושן ופן בבל  יסרבל )כ) הים ייוע6תנס

 Pl'oS  סם יריבות יטסטניס tO)))O לשי  כססותמיי
 ,  ה6כי3 בהוי  n"PD nobn  כטוס יפויי,  )סיגמפמ
 , היסיף כשן והסכום , מעיס קציר בכורי כומןוע1רח
 סיסים יקו" כיצר  מגירים 1)6 יויעיס היו )66כ)
  כ)  ביס  פיסיייפי פד בפרטיו  מפולס סויתסדיר

  החנים  פפייס פ3י כחורה סכחוכיססמקר6וה
 ושנסגמועדס

 גזי
  טיס *דע לב  סייס 1)6 , חרה

 נוה הע סומכיס 6)" , גו ממגיחים ו)6 מנהדבר
 , ר.סגהורין nbnw ע) o~lno מדיני  נוס כיוצקוככ)
 סהס והימיייס . ד3ר ממך 'bSb כי גר' טכחובכמו
 כרי ומעמו סב) סוד יודעיס סיו ט6מרנו ב"ותוקני
 )כ )עורר כדי 6סן . כידם וקכ)ס מסורח טהיהמס
 הנס , עיוגס )"י 1))מדס ו)הודיעס ו)הר6וחסלעס
 החמס תסי b)b נמגוח 6יק גהתמכרן הש"ססטנוח
 , סמדסיס ומניס םהס כמו כנכד התכנה )סי)6

 טנח  ימי  פפססר ו,סוייעס )מס ומסתר ר16י)ט'כך
 6מח n~lpo ונמן , יום ורגיע  ייפ  מס"ס הו6מממס
 טעוק וו' 'וס b~s הוo)co 6 רגיע טהר זה5טי

 0ד"י י"ל ומן כדי ע) עורף הטנס וזמן ,ומ10ס
 הס זה וכסגי) . קירוכ דרך ע) יוס י'6 אדי)כנה

 זגגה סיעי מי"ג לוכן השבס טפת )הסמסדרים
 נעיעת לפא פמפית סיס oft , סוס מיזגומקאם
onp167 ,ס וגחכי) , הסכית מהמח הטנס עטר 

 . טתו6) חקוטת ומתרסס )כ) תמסור ההסהמאדיס
 טפפו , סעלור סוך ן טנסס  ו!פ3יייכולפפכיליס 51טילי Shlnt  לסתיו שטס י5ל צ5  סכסגי)וור.עעס
 מעברים סר6סון כזמן 3י'ר סיו סלסעתיס תפניסיר
 טעטה כש , הלעס קטרך  )הס סנר5ס כרימיהי

 ייל  וטרי  טילך  ייופן כיכהיכ יהודה מצךמוקיהו
 יבלו ל" כי מטני נהדס הססה לעטית  3יריטליססקר!
  קונסים סיו למטפיס גן וכתו ינו'. bvn 3מהששוהו
 וטיפ ot'bo ידי ע) )ימן טכסיס כיוס  ההדסשט
 )יוס עד קגועו דומים היו ו)טעתיס , הרקהע"ד
 פיט דלר סוס סעס יודעיס ימרק) היו 1)6 .)"6
 הקג)ה סוד יודעיס היו ט)6 בשיי , כו מטניהיסו)6
 );עמית היו כו ומסנימיס שחו ילעיס היו tS1bt .ט

o~b)והו)קיס כנד ע) ומערערים והסגונס עיונס )טי 

 וס טיס וסכלומ, 3תעגומ כערס et1DIDIע)יר,ס
 . 01VDIDh1 3קכיעח וקוקו) גדו)ס ממפקח )ידימכי6
 ע) לסמך גסי ישוסע ור' נמקיך) ללנן טוחוכנק

 יר' יעחי סחט bD17 ור' h'pD ר' 1)1)6 ,סורחו
 הממפקס החס , נמ)'6) רנן )הורקח וחור'הוסע
 מן היה וה וכתגי) . גרו) קלן) )'ד' מכיפהההע
 חורם מיסורי 6מלש דינים וכמס 3ו הקכ)הוסוד וסודותי העכול יסודי ההול הל6סון נומן )פיוחסדין

 לאנס. מרימון ושמריס מפסיס , גריס ר.קג)סולוי
 הע 1סוד01יו העטר  יסודי כי ס6מלפ ,ה ע)והעד
 מסמסכי)ש ו6ט')ו ISbx'nI ונסחרים מכוסיס ההו6סמן

 סימנס מרט  זמן nSD טמרי הי%  פבסס,והתעלס
 )סס מסעיך עד טוחו עדעיס יטרק) מבמי  היו)6
 יפי  מכים מקוג) 6ני כך 61מר עזיו (Sb~inרכן
  יוס וחלי יוס יכ"9 סמופ לבגט %! מדופס  ס5ין635
 מכמי היו )6 וכן , e'pSD וע"נ  פפס ייו0ועתי
 טע) , ומנהגו enbo הכנס מדם דין יודעיס'חר6)
 הכנס ר6ייח דין גורג ה61 סהודעחיך כתוסיו

 ט16 ער , כן ירי פ!  ממרסיס רשפי  וקרופכמיוטה
whגי מכיס 6ני מקות)  וקמר נפלי5ל רבן  ליס" 
b)bססעמיס b$I 1סת561 . בקטרה 63 ואעמיס כלרוכה 
 ירע )6 נס ומתשר התטווח נחכמת נקי"היה
 ד% ור' סתותי. יר' צוה 6כ6 6 שחוימד עי , סמינו מחמת כמיוטה הככזה צייתמסטי
 סטי והוייעס 33כ) סתיו יקרכן )מכמי)יתך

ost) 
 החקוטס ממממ הטנס עטר o~o וכן . החום תןועט
 טנ)ס עד יסרס) ממכמי 3ר6סונס ונמהל תעמוגע)ס
 מש וכן . )ל63 והודיעו 36ין כר סוס רגטוחו
 6ד6 רב nbtpn ומן ה61 מלס ס6מד סעטלסודומ
 6טי6 וגע)מיס הלקטון חתן מכוסיס חקונס,ועיקר
 הו)כיס )מיוחס Ynb וחולו Sbnr, מכמימלוב

 יהודם 3ן ס)) ימי עד oah3 ופדעיסומחפרסמיס
 כרסיס, דית וכיח הו6 16חס ט)מד ועי,לסייס
 ק מטנ' וזפ) הסתיכס וכתה 'hd 7 כיכער6ס
 והמועדים המלסיט לטי קטעדין

~fft 

 והזל , כ"ל
  סימורר  מס המתוקן המרן ש ע) פ"נ הב)והיום
 יקנופ ספק  סוס ה לש (1bV ו% פסס,ניפו

oln~noהיזל 6שי ול6ו , 3וה ממלוקח נטוס  )מוט יחיו וblon סתסיר פפר יפתד!רלת, סיפוח  טר.מכתס 
 "ץ15 . וטופפי סיפר פור יפרספו  ריי וכיהסר51

 rn1VID1 מעכור 'סודי SD )מ,ור  עם פטלילינספורח
 ססמ פיסב5ר סרי 'Sh1V. הכפי מר31ונססריס  בטסיי טעמים כפו מתה"ש  פסיו חט3ופתיוועעמי
 b~h 1bVt ר3 חקוטח סוד רז")  הפיעו פספיני
 בקו"ח ~קרסמו (ontb, רנ, 1)6 העטרסוזוח
 ספ!יס blb רב הקומה כפו ולזיוה סו"ילטפו5ל
 יסודי ח)ויס הס סממנו היגנה ממנול  מכנסלמיסר
 לכל  טגהג!ס וקמר . מקפוות'1 ום,-ר וכמכוהיוהעכור

 וסם שתפכי ::::ו שמב עןלנו
 עהס )נו 6ין b~b רכ כהקוטה וגס . שכדהנסמיס
 סדוכ כי , וס)גוה'1 העגור מטרופה )נכי כ"כ)ורך

פנות
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 189 ע דיבוקי רביותטאמרספר

 חצות קודם נולד מסוד הקדמנו וכבר . הברור ועל האמת על התכונהסחכסת
 הכוכבים ומבעי טהנלנלים אחד וכל הארץ מדת בו , הורקנוס בןאליעזר רבי פרקי הנקרא ספר הזה בענין המיוחדת ההכמה מן עדין ונשאר . זהוזולת

 ונשיאותם וירידתם, ועלייתם , ורעתם וטובתם ובתיהם, והצורות ,והמזלות
 הנמרא סחבסי ושטואל . הטפורסמים ישראל מחכמי והוא , תנועתם ומשךושפלותם,
 לענין אלא בו התעסקו ולא . דנרודעא כשבילי דרקיעא שבילי לי נהירןשאטר

 עעדהיל
 כbtis 3(1 ליוקע נ"מ דרך ע) כממזור מעטרסנומ
 נמוכדט וסמועויס סמרטיס ושטי )קנשמ%כגו
 t~nwsol סיכור כחכמה הלס חכ)יח סוס!ו,מגס,
 סו6 6ד6 רג כשע"ח טיחנו נחשיי . ע0ספרכי
  סופן יחשך סט ממגם והיום סטגס טרקי)מכיר
omatt

~tJDD 

 לטלין וסלעים סיפים גמגסג 5מר
 כדין נפומרס טוי ומגס טנא נכל  ספשריסוסיר nDDO סקממ O'b פל לידפ כרי וגס , זולתו5הר
  וסוסריס מסריס פסי סרגיסי טון ו6גכי ע"כ.חורת,
 סכר( יסיג  לך לסלקו יפס 1Db'  קרפלטדיפר
 גריס OnDD מס סמה , שדין על מסנרדגרי

 וכנכי : ע*יס סערתי ממט זרחם כימדוריס
uD1pnוהציוהוז : כ' סי' גטגי . וכו' נולד טסות . 
 ר1*ל %הס לזו OW1 ספ,4ח, לורוס י,בפלנר
 שיסגגימס . ובתטזם : 6' סיפן %ttVbבשרגו
  6סרדגת, טככי פן' ימד 6ל נפסס כסיס 6 ניסאמש

 גגחיס 16 ככיח מריס 5מד כל ניתץ"
 מקמטיך ננטרמו כמ יוסיף 16 , שיוסמיומייס
 נק יימק לפפם יייס . פפרספיס  niprnטע,)ו0
 6מי כיס , כחים סגי יימסו סמטרנדס מיער 6מרs's כמגס מרען. מז) וסול וגטקס ניוט כלכן 6הדייס ללנים יגן , Ot1b פיל וכוץ יבליקו  גיוס לנר5מר

התורה
 נהמראוצר

 פוי מעגו וסס,כ;ייס . מע"ס י4ג טס .והשירות
 טמע ),

WUSD: ס;ידטיט סמנטים מן . וועחם ופובחם : מלום י'ג 
 ו(ס יגס מגע וט ייגס 4י יימרו 5טל , 6,סגמטמ)גט)י
 וכגוגמס סמו)וח סטי . וירידהם  ועלייתם ן  י"ספגע

ק 4 * ק % ש י * % % י ק ש % 4
*יי4""סח,%יג" %  O'h1ישש . ושפלותם נשיאותם : געידס טסם מפס 

 "פס %י עאג אי nsh '% ow או4 טי!%
 ,וק גמ*מס, טנסי , נטוי )גוס גילו,  hsnשמט
 וכלטל . גגמו,ס שגג , נוגים מגס , גניי מטיס ,גסותן
 סממנו ימו כסגעתס יספ15 גפדרגות כסיוקס כממטוסיגספ
 למעמל כפו , ממני ססניעי סו) י')  סממש6, סמו)פן

 . תנדעהם ומשך : וגי' נטקרג ולגיס גמ6ומס ,טן)סטמט
 3ן ר'6 י') . וההן : וגוגנ גונג ג) מגוג שוטחומי

 סמפורספש מן סיס ש6 מנס וץ . ושסבול :סורר4!ס
 אלא בו התעסק ולא : ס6הוומס גוותמ 'טישטגמגמ'

לעגיי
 נסטתן, 'סר6) ימגמ' 6מו חלמי ס)6 גוי . התורה

 טחס6 ר16י סיס מגמחס ערוג כ)6 , גן גסו סמכמוסי6)1
 e~sPD סלמס ט'ט ס16מוח מגמי גג) געגוע מרמססקדט

 גע)משפ גטו סמוורסמיס %ומה חגמ' סטה גמיעמסם,
vsl. י"ס יתדפס פו  פיטו ט)6 מסי ססו6 ס"יג )וט 
 ויפר , גליר לטורס סיריך 5ס פפנמ ימס ון ,ללפרס
 טון "ין  גע1'ס  לר3ריס  והטכיס סיו ס3סכפסספויויס
9 ע, " 4שס ש% 4 ו4ךמש,  Vh 1%ח 

adewl %6 144 *י9  מש %י יפח מ4מ
 פשעלים,ר "ן 5פיספ% ' 'י יי ילומימלסככ
 * ימל % וטקיפחס וריסוס ן ר"5 . וירירתם onh1 לשייו יפ פסיפסי  לעוב ליינחי"מ מטניכגג ק כי ורעמם. am1 : סטוי פ5פח ר6י פיריר"י חייטיי נספר 'htSe יוסיפ'יומכללם
 1ט5 , ממיטור נבג) רונ עם שפס m~w מן מטס יטר 616ק ט! 6ר1 !סוכגי כי ג6מלו , סר6טוןנמ6מרו

 ונשיאותם : משק"ת 20 מ0א:יגי6, מי ' , :יטור נ4) מישקוים) :סמיהיקס
 4 כלמור סמסרחיס !סגעח ' סו. ייח- 6טר מנמש מנ)עךי .וכשכלותם

 ימוצר! שן
 מס"ס ר.י6 טוית )ס.' נ-סג!.

 הטסט כי חס . טקדס כמו לפיסם סתיימדיס כ"וחס ס))ו כמוכוח )סס כמ תת 1b'DP )6 6ך ,מיומזיס

 נמ1 )ומר לאס etNSD~ tOS נסגגציש4 נס~'סט )עומסם גן רכים נמרומיס טס ס;י0גווכמו

מאריס
 )ל

 ' - -' 0מ61 6)ס נס (DUV. טכנ , גכחעס טנס ן,

 ר' טמנינו כמו ל"3 . זכו, ושמואל : vnb OOD )כ) ו6יחירס סחפעס גמסירוח . תנועתם וטשך :סטני
 ט6מר סנמר6 מחכמי סמי"ן פלעו כן  ככפיר, כסלבס בעגיי פחנס הכפחו טסיהם ממסוס  ממכמי4של
 יספסקוספ דגר  סיף  ל" כי סכו;ס . וגף בו התעסקו ולא : גבה:( לף סרו6ס ט' )כרכוס וא' 3ישירן

בסכפס
- - -- -- ------- - - ק  -
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שמזרי רביכןמאמרכזפר0*1
 התהמו עת לברר , הליכתו והתחלפות הירה הליכת בירור ישלם לא מ ,הורה
 . התכונת חכמת ברוב אלא , ואחריו המולד עודם הסתרו ועת , הט1לד והוא השמשעם

וכן
 יוירהקול נחסדאכלר

 3ס יעטה מס (DD7 , רימויה גט3') ו;ככז לוג ותל גיטין פמנס קות 1)6 סינר 16חכ יודעים טסיו שוטיץ )חכ)יס סיס 5כ) , עימס יפח )מען סחכוגס כמכמת ופכיך . וט' השום לא כי : )'6 גס" טיגן ושו ,ישן
י"י :ן4ג-גטץתג לצבןגזגצהבצ סמועזיס: ו)ק3יעח סמדר הידוס מקים גסמ,רח כו6 גמסומן )ידפ ל') ה4יכותהירח. בירוריט)מ6:  מלש"ס יי' ע) וט מגירו סשג,יי0 וחמוס , סט1'נ י"ג ג'ע ס"ודט ימי גי ;חימר גסו , 11 סגמ,ועס סוקיססמ)קיס
mtb  )סמ" 5מח' גירוד ס)קוי גלנע ססירמ מטי כ610 למקוי ממסות פס ט"ג% %6 .

 סנ)ג), מ1י מרחק י') ,
 , ריקין ט1 [יימ ג)י)ס זהוינו p~o ממח [גטכטמס , סמו)ומ חגוים גימוע רנטגן סקו 6101 , הלקוקו ש תחתוסוים
 מהמהון גוכג וכוץ סקרן מן מלנס קעו טסילמ )0י D(f , ומירר טורס פון סו) גן 6ם ינסמייג גי),ס1% מיזגי סכגס גדועך ססטמס ס6ע'פ , 6!יDtJO) 1 יכו!י0 שמט נישי טלין ג6ו0ן סירם מכסס כקרן מן סעודך %מנס

 1פ6 סנט) "מ מסמס מן יחנק גטסיימ ומיחס . סדי" גו4 י[ עוזן גירם סעוגט סקלן ,) ט'עוי רומג סנס ,63רן מספי
 שער ש, ע0 סילם שעו מ4 מלקעור סעו47 קפולות ש מ[ אים )ו גשם )6 6ס ספק, גגי טקס סו6 ספקות, ש9)

 קרול 'ותר טסייח עני סג) ומג61ר . כאן גו) כירם יכנס ~hs %(י "י סיטור מוס 0הוח ימרחק 061 , סו)רומנ
 , סמוקות ש ע) הריוחו גזו) כיוחר ג!קו' "סו6 עד 'וחם, לפקו' זמו 16רך וגס , גוו מנמוח 'וחי ((or סו6 סמו)וח)ש
 גרמן טכו6 גמו נזו! שקו' מטן 6'1 פון מן ;יחק סס,ימ עוד ;) וגן . ספסר נ11) סיוחר "'טוי ,מטן )שיו ומןוש

nY~sטעסס ימו לרוך, [מן גיניכס מסיס ירמ'ות הניוח ג' 6) כווני וככן . גמדוגל ומירר סורך טס1) מפני , פרן קרוג 
 טכיס ס)וךת מרס גבירן הקוק him , סוס ט' נגדי )ו olpn מתוגן 6גרג'ס נומן :on'ot 'יהיה שת ט)קמג9)מיו'ס

 גגוגס סינמ טסים מנס f(1hln , ממט משטור ,ס ש ססיתס גיסיו יושח 5חח לקי 5) ספג'מ %1'1 , ומגו ומין16

 נפש נ"נ) סקי1ו;י טסנ4ג,) , כוס טבור טסיך קן סטנע ונתגנח . סקנס ג1ג) סי6(ו;יס סוימו לכן 1מ1), מ1) גג)כנס
 נ)ג) סו5 כקמן מעגו) ~(hat. ג)נ) סוקר6 סיום נקע,כאיש
 ,, י" ה;ועהו סגדו) סיימ וגח) , א ס%ז ומרכ[ סיים, SIS))I סקגועסו04

 (1 / / מערג, ),י ט מלקודח גמן)ומ יסטמט ססר4ס מנינ) ז גושדחסיימ ן ן ד'מ ;נים 6ס [ו ג11רס ומוגן 6מרי1. ולהעמיס %מתי מולדשים ןן )כעפש ~winh מולד גי מוס פג61ר וסרגר . פ גוק,דסgimie יח1 1("4 י81שז ופעמו סקרי, ג)נ) מיג, דוו תפוגר msw מקו ;נגלuinho' * ף ק ןן מקומו ולוקס . ח סלמתי גמ,)וח משמי גו 061 , )פן)וסופגית צ (ךץ-1 י י סייח מרגו זין ועוגר סקרן מפרג[ סעי ח אז מש נגג)נפלות
 "4,ע.ליין / חתה סגים ב נקודת דמיינו 6מ4י מ1!1 סוס , 4 גומדת ד'פימו
 ג)ג) טפופת מפני , !ו 1Dfi(' סס61 סירמ ססניע קודםשטפם
1/ 16' כסשס, מג)נ) מ ג;ר4דח וכטסייח (mID, ממדלג0יט6  סהדסיס סג) גן גמו ופסטר . tDinho למוקר סתמתי מוקדאקים

h h h d d F

 נטוס 610 ססקעס ג)ג) מרגו טסתך פחי לוס וט ~otf%ממאיס
 פיד קבס "פתי ממולד 06 ר') , גפסיווח מסקן ופטמים גמסירוח מסלן מעמיס עקמו סייס w , osh~(m עגו)חמת

 ימשך מסריס נסג) טחינת ספייר , InSD סירמ הגועת טס ויוגן . גמהי,וח סכיו כמריו ו6ס , גמסיוות פכו 6[ס6מנעי
 ח;ועש ד ג ט ה סימיון טה)ק פסז' גמחי;וה כ)1ג1 סי.ק0ס מנ"נ) סע)יון גמ)ק נמה גסרייח סנס , 16תו סנוטך נ"נ)מטעת
 ש מוספה תעעהו וט וגטגי) , מ,רמ כפי תשטחו ססהשן ספק כוס , ד צ ה טסות סתתתון גמש יכטכו6 , חוו"ד נ"נ)נסתך
 נקע טיוחי ספגי) גי , )קגיעוס משיק שנגס פגז) גיגיתה וקין 5מחייס עם כמפיס היטיס מגוונים ימו סהשג"סויפים ms מ , 8מ%י מורט מוטגיס סוס סעיכורים נסדר סמטגה;ו מקמר w)hn 'ודע וסו' . גיילוגו מרין וסוף סו1ט6מפסס
 0קכיע1פ תיקון וסי 6(י , טשח )י'ג קפינו מגיע 61'ע ססרו0ס ג1ג) קוער תוי טסו6 מטקות ס' סווטו געל נספור וק41פ
 : 50פפ' סמוקת )ומר 0117 . הסולר הההר : סתיו;ס מגמת רוג ,יץ וטס , סטמט טס סחסגת מת קנוי ס4גח1ששיים שזפו 1ממ0 סיו 61, , ג'ו לרוזט יזוט גיתות סרפג'0 כמוט וט ממדלין סיו יע טנית , !6 16 ל' גיס סירמסיאנס עשן 06  טיזעו גירי , כ6מת' שפוקר לדעת מקקים סיו ~D'h פי ט) מקרטין טסת ג[מן 6ך , 06 הוטמן 6עט1%
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 141 עארגנוזר' רביעימאמרספר

 והנכוה רום השפל בידיעת אלא תשלם לא ביהר על הארבע התקשות ייעתוב,
רום

 קתודהקול
 לא בירור על הארבע רלנקופות יריעתזנן

 רג3נ) מריו כסיוט ש . וט' אלאתעלם
 פהו1lrb nl)fh1 6 3מלכ, מחמצן מממס6ת הגופי

 , שמך ל,מגנ rSn כמרקס סעו)ס, מרכובנמו

 ןגן

ן"ו

קן פ

11hhWW,ט%פ1מגשא. "וא 
 11110ש. קנונ;מס.ביטוליחמ.

 מכל 6טר כעי16ריק"ס הפיקו)ומייי סיסכ טכי6לוכמו
 הממס ע)'וח חהייגה , ה'( טרק 6' )מ)ק )עזכקטון

 6) כערך מרכו biltO ג3נ)ס ע3 סכוכה דרךפחמ3שח
 כי . חמחס כנסעה )עוממם bnmn סו6 6סרסמו,וח
 עם , וט"מ ת"ג סגוכר כספלו סטישפמינ"י סכי6רכמו
 , וממודלח טוס ג)נ)ס sb כערך סממס סמעחסיום
 סמו5ח 1lrb ממרכו נפנס מרכו 61ת מנד%מ

 Sb nl)rno כעלך סממה כחנועס qtSn 'ר6סבכמוה
b%וכזמן השור מן 6מד כמקק כי , חמחס נוטעח 
 ממס מהירס יותר חפעמס מרקס סטגס ק%ז

 טומרי 6מג0 כי , 6מר וכומן 6מל כמקקשתרכס
 רסן תקופח מנקולח כי וידעו הכירו טמירמשם
 גקוזמ עי , מ6רנ"1 )מרט כעמור והמנגו מנךה6טל
 יוס עטר )מלכעס סכינ תקלס 6טל חטריחשפת
 יותל כמנועם הטמט 'תנועע , ס'פפ'מכר"יקמיט

 מגנןדמ "יחטעע ממס נזו) 'וחל IDt$tמ16מלח
 היוח עס כי , ניסן תקופח נקודח עד חסליחשסת

טנ'

 נחמראוצר
 0)ש י') . וגו' גירור על הארבע ההקופות י-עתובן

 וי15 ס(מט גOD 11 סיח שיז 6100 פעמתי מוקדס)יזיעת
 D'D6 סטמס nht(e , סויוק ט) fiD1)fi tnco שרט"קרין
DIUtש ג) טס סוס , יממכ טוח טכו6 כגרגרו סיקסו ומן 

 גחש"א 1fiDIJfi 6'ן ומפיגן , 1PP1)fil (וט 6'ו1גחקופומיו
 קמוח, גתקופס )תאוטמו גומרו טוס , כמיקוח רגט' ל')וו,
 י') , סק",' ס(11' מן ס"מ( (יעגם סומן פ61 גע)מ'וסג'

 סקירת ספון טה61 , ארסן ר6( עו ס6מח', טקס גר6(ג0ס61

 סו6 תעומס ר6ט ע,- סלטן עיבט וגטיעגוי , ולא' 'וטנקי
 על ומ(ס תטוח, ג' הפי פ'מ גר' ר6( טז ומגס %1', 'וט1'ג
 כי )סם נתגרר וט גטגור 6(י , טעות ג' יום 1' טקסר6(
 6'פ סטמט נ"נ) (מיגו ר') , מרגו '6,1 גג)ג) סטמסמסען
 ג(מחוועש וגגן , סמלות ג)ג) מרגו ג"כ טסה יארזמרגו
 מחפטע , סג)נ) יו0 נוגס טס61 שרז מן סרמוקגמ)ק

 SDIJnn רומו טפ) %"י הוטס גמ)ק htx)t ,גמתי;וח
 בו%, גחמותי מרמס 6חס מדגרים nuo)t .גמ0'ווח

ו ו מ~י/,ימ

//
ק

ל
 פרג, וסוך , א ומרגש סמו)וח ג)ג) סו6 סייגוןטינוף)
 ק ונקוזם ב, ומלנוו ס"מט ג)ג) סו6 סטני והגיג) ,סקרן
 גחג)'פ 610 ק גנקוות (כיימ( )סי , נוגה ,קי6מסוו
 סלמס ט15 , דומו סט) ;קר6 ם ווקודמ , סכן מןמרמש
 נגמיופ ס(מ( יחנוטע )6 וכיגן ' )6ר1 קירוגוגסג"מ
 סחוועפ 05 (סרי , טויס הקריס טויס גומניט סחן מןהרננת,

 , ~.. ., ... . ,י

ן
/ /

/ /

//1/ 

.."ח
- י.יי- יי.י

ן

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



חמשי רביוטומרמפר*14
 חכפ41 ש4ר עמו יתנלנלו שלא אפשר אי בזה שמרח וסי . ההחלפם על והעליותרום

 בתוך *שננדר מסה הטבעית החכמה מן להם שימצא מה אבל , והנלנליםהכוכבים
 ומח ותמיהות. פליאות ההיא החכטה ללמד בכונה לא , הסקרה בדרךדבריהם

 : עצמה נחכמה הספרים מן לחכמיהם שהיה לבךיחשב
 : בסקרה שהם אלו ונשארו בכונה שהיו ההם המפרים אברו ואיך הכוזרי 4מרל
 , אדם טכני היחידים אותם יודעים היו ההם שהכפרים מפני החבר אמרלא

 נחמראוצר

0פ~
wnhe ג()ימו0 ס)מויי1מ הגמת )מוו ,וין : 
 : סוכר .גססרי ג6ר,1סו ht(1m , 1ג0י'ג קס'מ מס' ג0י'גי) סדמג'ס ,גי6וו , מקומו ג16 8ין ליון סוס ומשמן ,כפיוח משוי מנד cn~o )מקנס ממגיע סמ)1ף פ,ק סם .והעליות

 חכמת שאר : ס:וכריס 8)ס ג) ניזיעח . בזה אוטרחוסי
 שמוקיות ענים וכ) לגת גוגגי ס8י מרקן י') .מתוכנים
 גסי' 1hl)'r עוי:יס סס . הפנעית החכטה מן :וי0גו:ס
 יחשוב ומה : מעם 8דס נורי מקטנן , גר') . ועגגרר :נ'6
 "מוריס Shltt )מכת' טסים תחטוג )8 כ6ס . וא'לבך

 : (onnith גמוסיס oniP גמכמוסרגיס
 , ססס סספריס 6יס גדגרין 061 . וגו' אברו ואיך.

 נתקיימו גפקלס טופרו סוגייה en~h יפיקווסלי
 : filn)no נופ' פר' 61גי1 ונמס סימן, pthפס
 Da(~(ot 8)1 סירי וט ע) מחמס 8) , החבר אי4

 8גג טיתקיימו סו6 גדין גמקרס 3גמי6ס1פ)ו
 nos~ , סח)מוד גוף 6)0יג1יט

 סךון 06 סמ)מריס ע,י,יס

 (mh 6'מ 6טר ומ' , גמנוחיסס ~ihz טד0 ג) גס אגוקטי
 )ג) o1a1 קרסיו מפט 'וע גפר חמ'ד 1))מיס ,ס)דפם
 )6 5סר ט,י,יסס )ט1מק סהגמס ספרי Q7h . O)th1גבס
 חוע)תס ובמישע , גי') סג) (SD % כ' יעשתס ע)יעזיו

גע'טח

 ניסן חקוטח שקודח חנ1עהו הטקס o~)nro ctlaטס
 ומגקודח , 3קירונ י1ס כקלו חסרי nbipn נקודתעי

 כקע,מ חספס גשן השטח נקוית עד הטר'חשפת
 טסו6 הרוס נוכס )גד מסמס גהיוח כי , סקדסכמו סי מכוף תנד הל6 המיל1ף וטעם . 3קירו3יום

 תמוח יתנועע , הטולס ממרכז נדו) היוחדהמרמק
 זס וגססך הטוס, מן עטר סריס כמקק 6מןמתו)
 , הע"ס )תלכו הקר1כ כמרהק ריס הם") ),דגהיוחו
 ממס מסירם יותר רוס הפס) )1ד חנועח1 ההיםוככן
 ערפ יהיה ומנב מ1כ כגן וכן , רוס הנוכס )נדטהי6

 n1DIpno מטני )6מו נסוחו )פי וכליהורנמהירוח
 נוכס 16 רוס סט) )נד החקרנו כסי ר", ,הו,כריס
 מממס רוס נוגה ימ)6 כי )6ינענגי:י0 ונח63ר .רוס

l))Dr1רוס והטע) מרען, מון קרקסית וזג זה 
 כין המלוף נמסך ומוס , נדי מז) )ר"טיח קר1כגירדו
 11DD הכנת נידפ ועסיס . ט,כלע כמו התקופחומני
 hih כירור ע) ה"רכע התקוטוח ידיעת חט)סט)6

 : ההמקרס ע) והע)יוח רוס 1הנוכה רוס הסט)כידיעת
 סני16ח כי הכונס . וא' להם שימצא מהאבל

 שסר , 6דס גולר מגטון , שנגרר הגירס6 הוכן )היוח וקר1כ . דגריהס כחוך ונכר גדלו טסונכימס
 : h"S סי' בו כי611 עוד ויכף כ"1 סי' ד1גמחור,ל6'היך

 מבטייס כיו 5טר סמי1מדיס הדגריס 6ך נ"נ סימן כטן'טי קמרו כעין . וכו' שהספרים כפפניל44
 )3מ טעלכי תס:כו6ה ה1הוח והמ)ינוח מריס המעע ")6 ממנו, 35דו כ"ס 16ot11nloחס

 ע"6 טלק כר6סון כחב 5טר 5ו:ך הפ התורס ועכרי . עיט , יגריסס ומהלח עניג'הס )יקרה )D1nSS"ד0
 הונע 163רך לנדו העניגיס 6)1 כ6מהמ כשמהגו היו 6מר הרכות המכמות כי דע , !5מר ה"הגדכריס
 סיס 1)6 , סניגורנו כמו (os 6זס )3גי מהריס כקהי הרס השיניס ונהים , ע)י:ו ה"1מ1העטרות
 ממוכרח היחס )6 המק1כ)ה הנמלל ס6פי)ו ידעת וגדר )3ד. מסטרים דגלי b~b כ"ס 6זס )כנימותר
 וט וסיע , ככחג !אמרס לט6' 6חס 6י טה ע) )ך טומרתי דכריס 63ומס המחטטם )ענין , מקוסכספר
 טנטון גיטרות וססקוח וסטמרגס הדשת ר1כ ר") , כ5הר1נה כו ט:ס) ממס כרה סה61 כרח המגמםחכרה
 , כמעסיס הכנגן) והחהדס הכורות וטוכס , ס6וטי0 כין הממפקח והההדס !ו ההמכל וטננס , כסטרהמהנגר
 . סחורה דכר ע)י1 מערס לכמו הח)מ1יייס כהכורייו סויירנו כמו , הנדו) )נ"ך גנו גוס הדגר נמסר36)
 ג,ס סיגיי לכס גלם, 5רס לתגי פטורסס  3הג1ר )עד מהספרו הקשה ט גפתה המקוכ) הסירופו"ס
 פיהירי  יפסרימ מיי 35ל כלס. elh לצגי  יייירסס סורס סערי פללו ר3ר סיהי3ר  סכן כל סילסר,פן

 וכו', הרסיס מכס )יוען 6,6 ח1רס סחרי מוסרים 6י1 מתמרס  )ך ט3י5רהי כסו סנילפ ליהיריסנולוס
nbrt"תסס חמ51 ו!5 , היומס מן המוריס סטרסיס 5לי להפסק התהייכס  סס3ה הי b)h לפפם הער1ס 

 כלם 5רס 3:י  ססספסקו עד , ר13ה nibt~p ע)יהס מעטין )כ נרנרי והן , ו3מירטוח כגמרך 153ורתיווח
 כוס העגיגיס וסו כחכ י"6 פרק כסנ' טס נס . ע"כ , טניס  בסוס ל3  ההסס Phn יהס3י  סרסגקייפוס
 351יס 61מר 3עו:והיגו רע טיפד כפו סכלים, ססייו סר הלפיזי ושפיהו יה3יריי. הכפסיו לל3ך1וג,' יו13סיי  35רי ייסר  5ך , 1נ1' ינוי יעין תרס עט רס ולתר , יטליפוו 5סר  סקרון ירי פי יס3'ט3י5ר כמי , טלימס הכתה 5ותס nonlh כי .חורהנו, והכפי (l)theJ ט,כרוסו מפס ד3ר  סוסיים  o)fbn תמרטכ3ר
 ע"כ: , וכו' תהורהוו  נכריס  סס  כטילי  סשייוטוליס הזעום tSb ה3ו . 1לף מתמהר גנוניו 31י:ה הכתיומכתה
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 צריכים ההטון אשר התורות ספני אם כי נשאר ולא , הכסתם ואבדה היחידיםואבדו' 'י" :גגי :: "בו: "ה'ן ייי ;' הזזטיהנ:"י:::ב
 ננדר ואשר . הרבה בהם ומתעסקים אותם וכותבים העם רב אותם ויודעיםאליהם
 . אליהם והשגחה יודעיהם רוב בעבור ונשאר נשמר ההם טהחכסות הנטראבמפרי
 , מריפה והלכות שחיטה בהלכות שנזכר מה זה( ומכלל זג") , ומזה )ג"6 זה"ומכל
w~wזכר לא למה בן אינו ואם , מנאלינוס רובו שנעלם מה החכמות מן בהם 
 הריאה מחלי עליו התורה שהעידה בסה , בעינינו אותו רואים שאנו מהבחליים
 , ויתרונם וחסרונם האונות והדבק( )ג"6 "ודבק , לדופן ומטוך ללב סמוך כמו ,והלב

 יהודהקול
 כי 'ים י (bnDI )פי . וכף שיאבד סיותהלת

 סנס.6ויכיס כי mb~, נעדן שנס lao)D (0גו
 סיס bn(Dtn עיני כי , חמוס מטוכיס )6ג7יר.מיון
 סקסה ואחסיר וטסם ו)ה6ייג עינים ):)זחיננך
 סכטחור סך ס'( ובמוס דרך ע) , ס5וכלה ס6ומסק)

 נפרנס עלומו ה,6 , כקרה עב סמסטר מסגיימסה )טי וכין זה נסה )סי נין ומנס . סססיסוילעטו
 OCD נטו חה)ס כי , נב) כנוה 60ירע מסהמ76
 , וגוי וממעגל וסמרם סמי) נטרי כ) יהויכיןעם

 ר.מנרט, ט' נסין ו"3 כיקרו וכנר , מבכיס נסוףגמווכל
 כמעה מסגר , כהרהיט כב) (ICD 0ט1ההין גלעהסרט

 נכורים הכ3 קמרו וכסטרי . ט01מין 5,ן טוכטסונרי0
 המס)כיס 6דס כני עו0יס גכולס ~OD וגי , מגממהשטי
 כ,יקי0 הוקוקיס 6דס כני ע,טי0 מהמה ומסלגוסס
 ס) כמ)חמחס בוריס סג) bSb , כס)0)6והא0ונ,ס
 : ע"כ , ס' מהתוה כסטר יקמר כן ע) 1כר1'6 ,קורס
 , לחית ח05 הבהob 6 . וא' נגדרואשר
 עס הסטור גנדר הנס 5טר גו )נ5ר 6פשיכיש
 , וט' ננרר ואשר סגסמiPnS 6 טמאי !ו"תם 05 6ך . כנמרט כמטלי סמסוטריס ס7כריסיסר
 סי' כהתיכי גס כ"ס כ"ג סי' ומעלס כובכיוף טכחכתי וכמו , cvb נולר מבטון מכולרה הי5שכונס
ס':

~bD1 
 שחיטה בהלכוה שנזכר טה זה

 סי' כטג' זה )ועין וכר כנר . ח' פריפהוהלכות
 וטס יסר סי% %ר מלרפוס  ויריכם כטמרוס"1
  מסייס שפיטי מיריפס  IDDt~b *פ ט1כר פספכל
 וט סו6 "טופ פריר יקרי  יגחין פיז מתג)"י, פי' דפן יורה גפור 510 ק .  ללב  סמן-ופ'ן
 "ומס כדין , סריחה מבכמוה כ15הן מכסזכט6'ן
 ס' . לרופו 11DDI : וכו' ד5סורה !דונןססנ,1גה

ויוכש
 נהמראוצר

 סימון סגו )1CD' , 6 6טר כמטפס ו6ה ס' מקאגע'סח
ot~)h,6!1 מ161 )6 16 סמ0וג'ם איגדו וגרבר )סטחיקס 
 סי ותחלת : )טהיס ptinnc 0016 ר'ע 1)6 גו6,סהגמוס
 ט6וגזח מס ס5גיוס י') . האבורה טהאומהשיאבד
 אלא אינם : OtnDO גין וספי1רס גנוים ס6ג1דסמס6ומס
 6מס )דגר מקטיג מוט) יניס )6 טג06ר , כ"ט( הלטיסססס"ר ;גהי ~גיח הנמיו מגמת שגיס וגמע . שבהםהחשוגים

 ואשר : 16הס מנס) ישן סהטיגיס מסמיר 6ע ס6ומס ג%ע)
 סמהעט;יס וסט . יודעיהם רוב בעבוי ! ט;יניסס)יין גי' סהנמ~ה מן נג'ס וננס 6טר סמטט וט נס ר') .נגרר
 0016 ),רגם ק)יסס מסגיהיס . והשגחה : סגמי6גלמיי
 6,)11 ס,ט6רוח סמגמ~0 מכ)) . זה וטבלל : סברסגזיני
 מקוס נמו . שחיפה בהלכות : סהויס גזי,. ס,,נויסמן

  רובו שנעיפ מה : לוס וייישן , לו90 'פ עורופ ופזיג1פפ, 91ני 15 סור1רס ווסותי , נפססו  ונומפ , רוגז hwגייס  ספלריף ושפור ,  וגולע גק,ס ולמטס למערס סיגן עןטמיעס
 ג) רויט ומש מפורסם קדמון דין6 טסים .טגאי'נום
 )יוי16פ ספסדס וגמסיסס, 6יס גוי נ6יגדי ס11טפהסס"0;וס
olh~רוא.ם שאנו מה בחליים אלו זכר ולא : והק,הס 
 שטופ גרפי טויסס מ,') 6וה11 סעיף ש"ס ניגס .אותו
 , ג5דס פיקרס 6טסר  טסך ויורקי גנספיס, 15פothn  1ספו
 וסיס , פיסם לידי פגיונו י5יל' '  4110 סלי  פפורר ספןוגלי
  דסייפ לפרס  'ספן . %4ב סמוך  כפו :  ייסמ לענר פעי4
 , גיעגע סטוי התג רסיסו , סותם ס)ג וערפה טמקגסרג
 00 .  לרופ; וסמי- :  פ'ג(  פ"י ליף  גפולין  סמרוגמי

 לל,  פין:ין "'1 )דופן ססמוגס ר'6ס ר', 6מר ע'6()דמ'מ
 ~ס ולהד וט 6הד 5מר  יכ~דס פר ,  לס ובמטן  גפייפילסה
 O((D יגן . וכו' סגי61 מייח.נן , קגדיק כיני , )סמ~":ין
 ודמיך ריסס ע"ג( מ'1 )וף 0ס . האזנות ודבק :דמ01טין
 ד15נ" מחוגי )ס דניה hu't1 טד 1ג1' 6'ד , עליסס)6יפה6

: 
 )ס ים 16ני ס' יג5 6מר ט'ec) )6 . ויתרונםוחסרונם

)י'"ס
 לממין סע)הס , !ס הוטטץ 6ץ )דוטן ססמוכס ריכס דממן רב 5מר מניזמי גר יוסף רג 5מל , פרסוח5ןו

 רכ6 6מר , p(ptr היכי , )ס מוטטין וט ולהד וס 6הן 5מר ד"כימי מטמיס יהוזס מר . )ספטטין
 כיוסן ליעוח6 5יכ5 5י , מ17טן )ס 1מטרקינן טומיכ יה!'ס סייגך מייהינן , )י 5סגרס סכ5 כרלנין
 רגיח6 נמקוס bS h'~p cno . גטירס ס1חמהס ודופן טנקכס רייס נהמן רכ והקמר סכי נהמן רכ6מר וחי כסטורי. )ס נריק יוסף דרכ כריס נמתיס רג , יירשן obD 510 מהחס !5 י5י , נרוקןחקיכן
 רגיה5, נמקוס ט)6סכ5

 טטופס כעוין רק נכין המנר ניון )5 כנר5ס ,טי ג15וך. ידין סופי והגבו דתם יירט ינטירטמיטס מסוגדה ;" )הרמנ"ס כהוגם הי6 סן5 . ז5ונ. הה1ג6 , רגיה6 מקוס וסיני
cnibתנ6!.:וט ע:'נס )ערס 6טר הממיפית הה!ייס מב)) טכס , סגה סמ1,גריס הכריו כב) , טריפה 
 ממרן י!5 גריקס. !ס. !חק !סדרי דסריכן ייני הרה' סני רג5 5מר טס . האונות ורבק : (כרומקוס

ה:0
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 מה , המבעיים עם הנפשיים האיברים בהערכת ומידיעתם . זהמססה הריאהובש
 פולים שני כסין ואסרו , לביצים וכנגדן למוח יש קרומים( )ג"6 "קרומות שנישאמרו
 , השדרה חום ולחוץ הפולים טן , מוח ולפנים הפולים מן , הקדירה פי על מונחיםיש

 . לכבדא פריש וחד לריאה פריש וחד ללבא פריש חד , הוו קני ונלתאואמרו
 עורו אם השדרה חופ שאמרו טה , ממיתים ושאינם הממיתים בחלייםומידיעתם
 ואמרו , מוליד אינו מוחו *שנתמסטס סי ואמרו . מוריד ולא מעלה לא טוחוקיים
 מדפת , אסורה קיבתה הפרפה מן שינקה כשרה , דיניהם ומדקדוקי . כף לושאין מפני בעוף נוהנ אינו הנשה ניד ואטרו , קרום אינו בריאה מכה טחמת שעלהקרום

 שינקה שנתטזטז14")
 נהמראוצר

 15 יחיד 15 הסיר , מסמ6)6 ותצחי מימיה ח)ס6 ,לוידס
q~Snוהמכסה : טריפס . 

 DOti(~ רי~
 ~hmt 6י לקיתון

 ויוקל ימוח וגן יסמפט, תיפוץ ס,)וץ זא)ס ליחס ,9'3( ;'י ודף מ'1 י4 נסס עייפי )15 ו6י , גטילססמפו,וח
 הימסמס tS1Qn ,חמסן ישג( מ'ס ידף טס לתרוטסירס
'wg, וס"ס סטירס )הזע ;6מר וט סמן סו5(ומס ונחגו 
 . הנפש.ים האיברים בהערכת ומיריעהם : סגרתן3מומ
 ט) גייס קלומי מס . הפבעיים עם : למוח קלומיטכס
 5יוקג ד)fuh~ 6 טשי קרמן מום ג) קלוס ;יקג גסס( ,וגר
 , ניכר גכי1יס נוגדו מנס כי גד דגם 6מר , מומךייס יפמות חיילך ישימון , חתמי י6י,קג פי )ס וקמרי ,סת6י
 ג'ס ס" למטיס 6מל וגני . גו מו:מ'ס ססג'1'ס וממדמטין 6"י כגיס, מנגד קרומים טוי ים )סם טנס וגל גניתיופירט'י
 גזו)ס ממגמם ומעחס s(etit. וט גמז 9un~h othn' טי , וכו' תטוס וריוח ננץ ססחתפיח מקוס ס6)י%שגרים

 מעלה לא מוחו : סמ~מ )קרומ' ג'1'ס מקרות' סימןכפנו
 גיט161ס נדוקק מ'ד'עס גודל, 0611 טס. וט גס טור'ר.ולא
 גן גס 1VI'G מס , גט~רו ת),' סמיוח טט'קו ט'וטו ,קמיו
 . מו"ר אינו מחיו שגתמבמם מ' ואמרו : סענט מגמ'ג)
 ,תמסמס טס, גנמר6 ס61 יגן , גוחלנו פותו, "ותמזמז פ'1')
 מסוסך גי יחיג סוס לוי וס6 6י;י ופרין . גסי ,חמום,פטר)
 ו וזע מוהל כחמומו 6מי , לליטל יעייך נגרך )כסהמסיס
 : ע'ג , מועוד סויטו )~מר , )6 עגיי 6מר , מיי ך)%6ו
 מ'1 )ין סס . קוום אינו בריאה סכה טחסת שעלהקרום
 גיר ואמרו : התימס מס' )6 תו ט,קג רג! סער'סותיגס) , קנוס 6י,ו ד'ס ע"ג( פ"נ )דף (ע וסע וסיגיי ,פלג(
 ון'ים'י . ס"ס( ג'י )ר'ס כף. לו שאין מפני וגו'תנשה
 גמו סג'ג געגו) 6'מ טגעוף סי),ת ערס טסג'נטסג:י
 שינקה כשרה : 6יס )ג4 רומס 61';1 , גיומנ רקנמסמס

 עדרהקל
b)b6(כסדכן ט Ssb טרעיו ודקדוקי . רכיחייסו סייגו כסדרןob~no נעוגל כמקומו דעס יורם רעול סס 
 . ויתרונם וחסרונם : ח' טרק )סרמכ"ס טמיססונכ'
 6מרסס

 bnSn )רימס, )ס 6יח 6ול ממס ר3"
 ט"מ די;'1 סרטי ונחכ6לו . o)bntn וחרהימימיננו
 ויובש : )"ס סי' יו"ד וכסור )סרמכ"ס ODtnnמס'

 , טרי"ס מקנהס טיגטס רי6ס 637 6מר טסהריאה.
 מחסרך כוי דל63 מטמיס סטי ר3 6מר , גמםועד
 ממיעל 3ס' ויגיס "רס' וגח63לו וגו'.כיקורן

 . והממסה : )ש סי' יו"ד ונפול מ' ס')סרמכ"ס
 . שינו כ6י4 שוחו רואין סגסר )המסמס הנוגרכס'
 Dn~fit דרכ בריס ס,% ל3 6מר , נתמסמס דמיסיכי
 ר3 6מל . מי כטל ע) ומעמידו גוררו טסרוט6כ)
 לי6ס ססי6 קמן טייחו כסם ל3 גי ptto כי6טי
 )ס מוקני סוו וכי , טייר יחכר )ס מותכי מוודכי
 ר.%1 מדרג )ס ופריפתן חכמי חכמי ח)מ6סוס
 טהיסס גס)טח ,ס זין וסווגל . ,מוטע זרכבליס

 מיריעתכן : )"1 ס" ירי וכסור ק"ו)הרמכ"ס
 כטיגריס 3ין יפ עלך כי . וכו' האיבריםבהערכת
 כ"ס סימן )מעכס סוכל כמו , סעכעייס עטסנ"מיס
 כ)'!ת כמו סטחהסוח olpn סמה וג6י3ליס63מרו
 )כ14ס טיסים חמס tnthe טמרו עז , וא'יועדות
 , ככיויס or כמו רו6יס שנהנו לן , OIDO כסעכחכמ

 מסנסי0 סטכ) מקוטי יותר ססריסי0 רסיסס6;ממ

 (pDD טלס סטדרס כמוט נידון )ימסך סחתי) , עריפס כמטסו ;יקב 06 כמוה נייון סכקירס מס וב)מום קטרי כר מסוס 6רי3") טוי 3ן טתעון רכי 6מר סס וכו'. פולים שני כמין ואמרו : הנימומומבמח
 ספו)ין מן , סקירס טי ע! מ!נמיס הן סובין סני כמין Sff3ttb , )ימסך מחמי) כ61 ומסיכן . ערסם עור ס)מט
 זס זין וסונגר . כבטניס דשאן ומסהגר6 , 'ולע 6י;י עלמן ו"1)ין , המון ובחון סטו)ין ותן כבפריסובטניס

 מטמיס ד6מימר מימרא טס . וט' ה11 קני תלתא : )'5 סימן יו"ד וכטור טמיפס מס' י טרק)ר,רמכ"ס
 קיים עורו אם השררה חוט : ומש מ' סימן יו"י וכטור סדו ot~Jntos טהיסס כס)' וסוגל , זהמןזר3
 6מל . יעקכ הר' לגי עורס . 1יקכ קפינו 16מל 'SpD ר' , רכי דגרי כלובו מנפסק ססדרס מוט ת"ר סס .וכו'
 os~n )6 וט מומ b(S עורו 317 6תר רב רוכו, וכמה . כרוכו טיססק ען 6)6 יעקג גר' מגס 6ין b)toר3
 אים מוחו שנתמסמס מי : ,"כ סימן יו"ד ~נטור ס"ט )סרמכ"0 טמיטס כא' דיני ו;הכ6ר . מוריד1)6

 )הרמכ"ס סהיסה כס)' עניעו ונחכ6ר , סריטוה 5)ו ט' טס . וגו' שעלה קרום : סנגר נ"' מימרה .אוליד
 שמורוה מלגלוח נס' דנו ו:הכ5ר , כאס נין ס' ריס מטיס . וכו' הנשה גיד : )"1 סימן יו"ד וכטורל"ו

  מלכלה גר.י ע;";ו ונחולל ( כלמבסר סרס פסוס . וכו' שינקה כשרה : ס"ס סי' -~vfil וכעור ש"ח)קרמג"ס
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 טחכטה "שאסרו ומסה . במעיה כנום שהוא ספני סותרת קיבתה המסרה מןשינקה
 , אותו( טשנת איננה וסברתנו ברורה בחכמה שאסרו )ג"6 עליה יניד והיקשםאמתית
 , הטחול נבי שעל קרום , הביצים שעל קרום , טוה של קרום , אסורים קרוסיםחמשה
 שבדיניהם ומהמופלא . באכילה אסורים כלם , העוקץ שעל קרום , הכליות שעלקיום

 תהיה לטפה ממנו הבהמה דוחין אם אשר , הנובה בהנבלת שדקדקו ,במרפות
 ואחד . הטות אל המביא הרסוק , איברים ברסוק ירצה , איכרים רסוק משוםאסורר
 1 איברים רסוק טשום חוששין אין לטסה וטצאה ובא למעלה בחטה הניח אס-ובן

 יזיקנת ולא לדלונ ומכוונת לעצטה טשערת הבהטה כי ר"ל , אנפשה דאמדהששום
 . ונודד בורח ובנפילה , ונטצא מזומן בדלונ המבע כי , אותה דוהין אם יזיקכאשר

 יהורהקל
 ומטה : ס"6 ס" יו"ד ונטור 7' פלק )הרמיקסשסולוח
 ממכסס כ,ס מ6תל0 מהיה הכמה . וכו',טאטרו
 כנכד סהיקטסלמהית

 1)5 נירורס ע) ממניד ר.ו"
 , סכי6ור הרחיב וכד"ק . enSlrn היקם cta ,ה ע),וב)

 היגסס וסורחת 3ר1רס עגמה שסרו ~ממדג6מר1
 ניד סרק . וכו' קחמש חמשה : הו' מוחויטנח
 קלסי המסה יהודה רב bntntbl צגיי 6מל ,שסה
 זסה)6 . 7מ6 מסוס והרי חרש מסת ה)ה6 ,הוו

 ולמוקרם רכיעי , הרגם מחוס ורגו)ייהםזרגפ!י
 והייכיס "סור מקהו) דך סע) וקרוס . דמ6"סוס
 מיינו וכסלישיק. , וכו' עניו הייגיס 61'ן לסור גנו הטחו) וסע) ,ען'ו

'p'p 
 ע) רס"י ס0 טירפ סכן ,

 ר") סיעי, . סתוכיס 1פניסס tb~)b ועוקז ,(a~p1S כצי ופירוט . דכט)י מ1סיס דהיינו , טנע,קןהופיס
 כהרגת , סכקרקך מום סו5 ומוקרב , !כר מןביס
 טסיה. דגרמ1סי ומ1קר6 כ"6( )5יוכ יסוקס ,l'ntDiDומום
 סכls~f1 111 עגיו. כמקוס עניונו ה61 סטמ1)ודד
 רג, וסו,כרו . הטחול גבי וטעל כקמרוכהכר
 , ס"ד סי' יו"ר כענר ה)כ מטוס כה0 סיסקרומים
 3ה' הפכרו וטס tnuo כס" דם cicnnוסריס
Oi)bDבהגבלת שרקרקו : (' ס' )הרמכ"ס 6ס1רוה 
 , סנג מן )סוס טנפו סריפוח 6)1 ס' . וט'הגובה
 6מ;0 . הו)י1חיה נחטרקו סמ6 ההחסין מאסומעמו
 , הסרה פ' כד"ק שמרו מה ה61 הגורסהנכרח
 פ"ע דים ו;ח53ר , מעמרה תמוה תגס "ין)עולס
 פף יו"ר וכסור )סרמג"ס 6כוייח מ5כ)1חמהוכוח
 אם אשר סיתר כמה S~h' ;סגגס ופליתה .ציה

 , גטס1ט1 יהג'וו 1163 06 , 1ט' הבהטהלרוחין
 והשכ"ל אימוניות 1הגהוה 1הר"ן ותו הר6"סטמרי
 כהסכמה כ6ו נקכ1וגרס

 הי)"
 טיט) bplll , ,ס

 5הרי0 סטי)וסו 6ס 36) , מסרס ננוגס טרזןמעימו
 )7היס הנוכה הנכסח ""כ יימס 51יך , עסיסךיעלק טוס גוס ר6,;1 ו)5 , הטסיו מעלס כטיח6פי'
 ס7)ונ מן )כו!'6 רק כן כזן )Pnls , 6 כקמרויי למרחי ;ן ע) . סוכרה כמו וציעור נ13) 010 )הטין
 ו)6 )עצמה מפערה היוחס כסמוך סיוכור ,אכונס
 Dlb'1Dt , דוהוט סג1ח )ה ים 06 "מר IS'bll ,'ויקה
 ושח"כ : ד)ונ ע"י 1הט:כ ע1:חה כ,ו)ה )יטו)"1הה
 הום ררכ מימרה טס . וע' בהמה הניחאמרו

ומפלאי
 נחמראהמר

 שאמרו וסטה : קט'ן( )יף מוש מ0נ0 . חפריפחמן
 , וגוש סנילית ג'ו . עליה יגיר והקמשם אטחיתמחכמה

 געוימ 960 סרגל ו') גוס וסגוו;ס . h')s ססו8 נמוה6
 מטיס ים , 1') )הנמיט טווסו ממס ע6ן עד ס,גרעריקס
 סלגש טרמו 5סר סרופ6י0 מספיי וט ג) סלטיו )ומרומיס
 ניד'טס סמהקי 61מוס , סממי"י0 סממית 5הר)חקור

 מוע)פ כליו מלהר , עסיס יניר וסיקטס מעפר 1011 ,יטייל )הלנר וק !ס 6ין סרס 16 סמ1ג מטגע סט 05ס;ר1מים

 שעל קרום : וגו' 110 קרמי ממטס גהק רג 5מר"נ( י9 )מ!),ן . קרומים "ollno : neQ )עוין רק ,סגמהקי
a~ylln. אסווים כויל : ~כר געי ט) גס :') קירטע 
 שבדינידי( וטהמופלא : סחורם מהמוח ססומריסיסוך) מרעפי )6 08 סהקירוח db י61, פי ~פגמן .באכילת

 o(jt(w סגסמס פ) )דע נכדי , סמקיר1ח tsh י1"1י"ר5) כמגמי לגריס ccn ptD1 ט) סזי;יס 6), גס ר'ל .וגו'
 יסייט עריסות 6)1 גריס !') ופייס'י . היגויס  ותרסק,05
oh8מר )טת פופ סרוחי )8 גס פרדס ו)5 מיד 5ותס סחטו 

o)tv), ג) טכסי , סר1פ5'ס )מגמי גן גס מג61 )וט ולין 
 מוולס מרנין 5ס ,סיג פס )ו 5מר ס5זס DPססקיהס
 נמיט . וגו' רוחין אם אשר : 5הם וקומו וסגתוטיגריס
 . הגובה גהטבלת : בטייס סנג מן ,פקס עריות 5פריס
 מל5 טהטיס רדותי )6ריה6 וט) הווך ho' ;'( )ז9נשק
 פפטלס filnD הגי hs'1 ממח,י' ומקסתן . ר'1וסדרית
 . ט"מיס עירס סנפ,)ס ססיהס מיי , טפחים ד' )6יפ5דמויך ותכריסי טסתי טיה6 טוי ריקני hntlh1 ומטויעפמיס,

 אקם 5ט י') , )מטס ממס סגהמס דומין ס5ס 5מי וטוט)
 גספס נ;) ~Oto , מרגעס גגוס1ס טרנ)'ו גרורעסיס ולוי , נגס ט) a(~olt מפוי טסהיס נסרס די דחיס יריט)

 סוט6לס נקופן ,!)ס 06 ו5צ)ס , סרג)יס ;וגס קפיממטליל
 . לעמוד "י;1)כ מלהר 5יגריכ רסוק ע5ן 5'ן רג)יס ט)ס1מדח
 , גוווס ג)6 מעומס ניס 06 סס'ס טזמהס ד1ק5!)15
 ר.רם:ק : גומס.ק מעומס קס,ס 06 )6ס1קי רק ג16)6

 1גמ'ס (orv, ,ריך ולען נכס, )ירכת טסגסמסטפפייס מנ:י 5מי 1פסזו סמ6 זה,סמין ר'! . השות אלהטביא
 ד5 )מקין ה")) ג) וגד גי'קה !ריגה טימרו 1פ1)ס3גמי6
 גן.'ס טיח סו51 רג 5מי טס . אמרו נך ואחר :;'5(
 1:ו' מגריס רסוק alcn מ1טסין 6ע )מטס ומקסומטקס
 מן4י יותי )ס נגוס oh ו') סירס'י , 1פכס 51מוקמכס
 כי אותה רוחין אם יזיק כאשר יזיקגה ולא : שספח5עס
 סמסקעח, גהגמת ס:חג6ר יפ . 1:טצא מזומן לדלוגהטבע

סוקרך

 כי . ימ' הטבש כי : הניכרים במה1מוהי1ווהכ6ר
4. 

- - -- -  - -  
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 טשום מרפה אדם בידי , כשרה שמים בידי חרותה , ונסיונותם עוד דיניהםושפלאי
 , כשרה בריא הדרא אי , לעת מעת פושרים במים שרייתה , ובדיקותה , ריאהצמוק
 , טעטא מאי , מרפה כדיותא , כשר ככוחלא ריאה שאטרז וטה . טרפה לאוואם
 שהאדימת ריאה שאמרו ומה . כשרה ירוקה , שלקח אלא הוא אדום שחורר4י

 נחסראוצר
 מיכ,טיפ,) פי יש) )6 )6רן ספר) ;(oitu גסס סג) , פפ;4יקשקוע

 סי6 סגוגד חרגו ולמרס . 0ת!ס סגי סכוני
 סוק1דס וטיס 05 , מגסס ג) ע4כ hn)ta ט6פ(רסיקורה
 יסים , 11 מליס גמ)6 מר ורקעו גטן מול יגר ע)ססי6
 . ג:ו0 ס6ס כ) Sh סעטק)1 נעטר ע)'ו שקפ מונס סגססש)

 ס6ין ט) 1,ג טומר (mto 'בו) גבס "1ס טלין עוזווהג6ר
 מרגו ;)סי :גו סנוני ממרגב סיו61 סיר (סקו (1vth )66ם
 נסכרמ, יפו) )6, וג6ס גחוכו, ו') סקו, סגסיס ע) ט()סכרין
 נטומ 'נהי סריס יסיס גדי) 'והר ססגסיס עוד ג) וטופפף
 נ16ס 1נפוע , סגולך en(nlht 1טמיוהס גט'מ ס)יגסמעוין ;הג"י ונגר . (יפו) גגד' גיו)ס 'והר וסיס וקריןמ,ם,)ס
 סנוגז, משי עם ח,גף אוגרס טס ;י , ושסם כשמסירגל
 גמק1ס ס61 ~(olh סכוגר ממרו )ס6הר,ניס נחורטג6(ר
 16חס קסטות 0160 טי1ג) סרג),ס סחה)ה ומטס ,סטיוס
 , פוזם 0ס61 פווח נכל 16סו ולעתיר ולאתריו לסמו  ו6ח6נס
 , 61וס 6וס omh )סטות ינוף פ,י כל 5ל ספות פןייי5ים , )פרווין ר'ל , בורידין סווגם ווין , הפתו רע , תנוומטיפ
 (נלעס נמו , וגוש כרסיס גתנועח מטווו סיטמויגזרי

 su כן גהרן סיסמוד ט'ג ושין )יון רגלו ג(וו(6גס)יגסו
 )נד קרה טרמו פט0 סטטיתינקו

 מסו"
 סרג) כ:מדיס ר') ,

 סד , קות נסוקס Shnro וסרג) סת5) %ר נוסו מעםמימין
 ססמ") 7ננטטיסת

 , סגו שוגי עז גיוסי %ג , י.גסיס :סו"
 (DtSP 'גו) 6יע טסי טבוע ע) ססעו)ס מ6'ס :";וובעו
 leD~ , (ק1פסנקומה

 סנ') ;גדו ממלם, ~hiv סקו יסית ט5,
 (ס61 רגליו מקוס גין )5 להוריו 6) מניע 11ho מלגוגרי

D'pJD, 1 פשו) וגסכרמthS , 06 6( טנו סמכם :כעגע 
 ידם ע) 6סר סר) סורייין ט" ינקו לגימיק מסלו 6הינמתן
 מרכו טיפול ככדי לפניו 1DiP ומעקם , ט13 סתגוטוה כלעפיו
 סלמו מגויע מסר מן ג'מוס הסטן . שלעיס מלס 4עוגו
 i(ttwh 5הה ינקו מסיע וגן , שיו ע) יש) ס)6 גנייחשו

 . סי') כמירמס מש ע" רננו גין גונז פינו (יג'טהכדי
 מגדין , )סו'ו 16 גגו פ) מ(!שת 1,('6ח 1tnUD גג) עניטחן
 סכרין ),ר ו0רחגהם וגס(יעהס רגליו וגגפיפ0 יועעסיוישמו

 וכגבס ים וסימה היים גט)י גע tt1PO ק .עשוש
 וסנוף סרגייס )00יפ סנ') סורידי0 סטעס סדומי סענע4פ'
 ~eD11fi %ן סג"מ הון ג(יטדו וט ופפו' . מלקרס שמיע
 %הכמוס 06 טעומי סס"דס טתי6ס ימו , ot)h פטין61',1
 מיגו עס יא) ס0ל1ס "ותו דומין 6ס סגע'מ גן וגפו ,נפו)
 15 סהו)ס גמ1 , ומזיו ח;,עח גח,1( זג! , ס"מ טמששגיס
 , )דרוג טסטגט סימר ונס . נופ) 0ו6 , טגנל כששק5יט
 ממרגז ס,611 קו טיניט גניי וגוסו רנוניו מיין n'Dwשעטן

נקצתה
 יהורהקול

 וקורץ )כחספס. מ)6כהו מטון ט6 מעצו )ד)נסכ6
 ע) nruS1 )תמכו יהדו )1 יעמיו כמוחיו n7PSסו6

 ישמן מהוכן כי הי6 מ)ח6 והימנה מעשו,הצמח
 01Db 6ך . כדפונו )ו יקרב י6 רוק גססו ע)לעמוד
 )ט 'ס1נ ollb, מנד 06 כי מתע )" הסס) יפו)כי

 כטרוק ויעורס) יום) וכנסו ויתהו, כהווישכרו
 6!1 נמשח . וכו' חרותא : מרא )"ין עןמו)יוחיו
 6יש פ"ר וטס , כסרה למיס גידי הרוחקסר"1ח
 כסרס ממיס כידי , oSn רייס סמקה כ) הרוחיןסי6
 כגגן סמיס כידי סרי"ף ולירט . סלילה 6דסעזי

 נס ומנס כ"4 וטנא otp'f 16 לעמים ש)טעמעס
 סמיס כידי וסו ס)ס הריקם opni1 1רע7הלמד
 שמס )מיה שמס olb ראה 06 5כ) .וכסרה
 טזי ,הו , ספה ריקה ניגסה olnet נס 1כ'1נ6טמרת
 משי ה' פ' )הרמכ"ס זה זין ונוכל . וטרה6ז"
 שרייתה וגדיקותה : ffs' סי' יושן ויטורהחימס
 הנ6 . מס .וכף

 יזעיי
 היורוןיקייץ תסיכ63 מישיגן כקיע6 ,

 מיי0יק htnts , קרירי כמי6 )יס ומרי"
 )0 ומנהיי , שסרי חי" )י0 ומניט סמיךפטיכ)6
 סמיס כיזי הלר6 6י DP5, מעת O~un )הומנם
 . שרפס סי6 6יס פי' )6 ו6י , וכחרססי6
 , )כן מרם כ"י , מיורון דרגני6 מסיכהסירוס
 כל מאנן וניע , סמור הרס כ)י , ממימתומטינת

 : סגוכריס נתשלןתיו  וט זין שוכל . סינן כמוכך
 ירפיח5 דישי ומיפניך כרייס, גדישךגסירס, כסתרי והלקי לכ "פר סם . וט' בבוחלאריאה
 נקר" כס" עוף ססלסי'

 תרפס פסול לזכרון , ריס
 5ל5 סוonh 5 טמור bO' מנייך ר' ד5פרסריס,
 כסירם ורופס גסן, ידר' הדירס ירוקסטלקס.
 הלכהי "הס כעס 16מר גחן ר' וחויך , גחןתור'
 פר לו סתסיגי 3חי לס ולפרחי , קרוס טסיךור"יהז לטי סני5חן מכימי ופת, סליסי , ופס סףופת, ריסי 3גס טתלס לעיי 5תס 5טס וגדת סיסלכיבי
 וסיו , ותק *הי יפיס לו "פתינס , רמו נוסעלפ
 ית0  סער יסוג מתי. על מנגלי נחן 5ה1ירין
 ספ)ס לטי 5מת 5סי נ5ס , קסוכקי5 למדיגתמלכתי
 רנשץ , ופס סליסי יפת, סני ופת,  ריסון3נס

הכייסי
'vgש ופק 5וס י'י סונ?סס . אדם בירי : )י( וף  סס לפסוס  גניוס , טקס סרית למקס וט ומממס וגוקיס ועם! 
 ט1" סירסו ופלל ס.טור 011 , ריריפי ו'י( וף 1םמ לפרו , סיס סריסך4פשמ

 , לסהיוי יכבס כינס 0511 לסתיוס יכלם
 סדר6 וגעש למיס "נידי 511ה , (DP תפס סו:רין גפים סרי6ס ט(ויין וסול , שריסס לגור טל5 )סיון 1* ילאשו
 יפר  ת'1( וף לסם . בושרה בכוחלא רישה : ווסיונוסיסס ריניסמ יפיל5י  ס,פר ווט . גרי סירך hS 5דס והגידי ,ירי6
 מס וס61 , )ווי כפרר ססו5 1'ל סירט'י , פלוס שיוסק גטרפ כפתלך ריכס531

 לקוייי
 פייטך , וכליוהב , גלויה ג)'6

 סיקס; h(h ס61 קזוס טהור ס6י חמ61 לג 67מי , ס)(1ן גוס קמיו גגמר6 . 1;ו' פעטא מאי : יגס גדיו פשרי)
 וגף כשרה טינתה שהאדמה ריאה שאסרו ומח נשרה ירוקה : ו)ינקג סיווג וסוגו )שס6 ידיי שמ6וחירט"
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 ~14 עדהטדי רביימאמרספר

 ((bw ילוד לפניו שהביאו הבבלי נתן ורבי מרפה. כולה האדימה , כשרהסחפתה
 עד ' אותו ימולו שלא ר"ל , דמו בו שיפול עד לו הטחינו 9הם אמר , ירוקשהיה(

 לאשת טתים  שהיו רבים ילדים אחרי הילד וחיה כן ועשו , כבשרו דמושיתפשם
 עד לו המתינו להם ואסר , אדום שהיה ילוד לפניו הביאו ועוד לטילה. תיכףההיא
 פהור חלב ואסרו . שטו על הבבלי נתן וקראוהו , וחיה כן ועשו , גו דמושיבלע
 נמצא , הכוסות בית בעובי שנמצא מחפ , דיניהם ומדקות . סותם אים טמא ,סותם
 שהוא בידוע דם קורם עליה נטצא לא , שחיפה קודם שהוא בידוע דם קורםעליה
 המח* על שיהיה יתכן שלא מפני * ומסכר למקח , מינה נפקא לטאי , שחיטהלאחר

 ההחיהסול
 כתי )ס קמלתי , ירוק blon ור6יחיו )סניסכי"הו
 ות"ס )ו והחתינה , דמו נו Slbtn עד )וממהיני
 , סמי ע) סככני נתן טוחו קורין וסיו , ומיס"והו
 מקוחה טה75ימה רייס טהכל טובל ומסליב.
 תהלי שיו (OeD' , סרטה כזה הקיימה ,כסרס
 .  1:",טוי 1p'DbI עזיה מס סהקסו דרגך h'oמימר5
 וכסירם טמן 7)5 הגתה  "0  ספומקיט הרו יםומל
 נכור t~hp סנרן סוכר וכמו , 1טריסה ט;" )"16
 סנ7הס מס )ו )קח כן "0 חיך , )"ה סי'יי"ד

 כנמר"
. 

 כחס ,סוכיר כגפן שהו היחס סת5 "מרחי5גן
 , Dpnpv קוטן הניע היכן ועד הגמיס ס) כהןניו)
 מקנח הקדימה כין )הכיי) הים 7יגיהס מטליכי

 עם רכ5 נמהטכה עקה סכך , ~hk )ס5ייתססריקה
 טמ6 15 . סה)כס כפסק )דעתו ה1סכס ט)6סיוח
bn~wכ;סהרות עסק קנו וקין , )ו .מזמנם מחח)סח 
 , 7רכ תימרון סי6 טס . וט' מהור חלב :ממנו
 סחיפת והוי מ6ר pl~b תסור והינ תסותוסעע0
 נהכ"ר הנס מרין . סם" הגג כן ט6'ן מס ,תע)ייה6
 : מ"1 סי' מ"ר וגעור סה;ס תה)' ו' ט')ר.רמכ"ס
 כיח כשכי טנמ!6ה תמפ חרר טס, . שנמצאתלחם
 . עריסס גדייה מטנ' , כסירה 6ה7 מני,נגוסות
 , סהשס קוים טהי6 כיודע דם קורפ ליסגמל
6(bsn) טהשס )6הר סה61 כידוע דס קורס טניס , 

 , טהיעה קונס ימיר נ' סהו6 כיזוע ממכס פיסונתז
 , ר~ך6יס ט!'1 מתנירו סמליה ר.מכס סי הנגד)5
 סט1סקיס וכ) . ע"כ נסתכר, !מקם מרס )שק6!מ5י
 ססי8 כידוע זס קורע עטיה כ;מ51 ההטיסו 5מחסטה
 דס קורס Otsp נמbisl 61 , וטריטס טחיעהקולס
 )6 זרגס וקטי . 1גטירס טהיסס )6הר ~b'oגידוע
 סי כה1ג,ז רק ותמכר מקמ )ענין ;סקוח6ההיה
 דס קורפ n'SD כנמ61 67י), , הוגרל )6 15מתכה
15hS 61כלתור ה1י6 וכסירה דסריטס ולקוהל , נמ . 

 "הר וימל עמו טהרת רוה היתה עקכ ההכר15)0
 biD'b ד)ענץ נמ61, )ן כין הלהט ע) זסקורפ נמו" כין מכ"מ מריטה )זייס משי 7כ;מ151מהסכתו
 סמטקין "bS טס מיה יס קירע טת5 מס"קמהמילינן
 ה11רך גלע, );מנ6 16)ו וס לטוסגעכירוסו,

 )ענין נמhS 61 15 זס קורס 7נמ61 גטקוה5)כ6ר

קים
 נחמראוצר

 שדלאס ;ר5'ס רירון6 פיוס . וגו' הבבלי נחןיבי
 גלילם ירוקם גב') קמרו "ס גנמר6 "כוי ,מע1רגגיס
 46 ספעס'1ס ומגיף , נסן מרר' כסרס כרומס , נסןמרי'
 ולער , סגין 3כ! כמרס וייוחס 6מר עמי , כמכלסוכר
 נחן ורד וכו' תקגתס טכ6דימס רי6ס סיתרו ומסומפר
 ומעלס מרסס, כולס ontifi~c )ס6 וס ענין דפס ,כנכלי
 מהגר ס3קח מס טור תתם יסורס קו) כט3 וסרב . ס61למהדר
 לכ8 6תר 6יחfg 6) דגיו הטס הסרי , כנמרק מדחוסודין
 שיו וסקסו , ערסם כ31ס , כסרס חקלהס טס6דיתסרי8ס
 נין כולס כע ו'3 סירט'י , סג6 )8 6)6 ומעיק ,ננפלמ
 חצכ*פ ,' תקגתס עגילו רערפס פירט ורש , כסרספקעתך
 וסגכון . דנמרק מסקג6 3פי לכועס מקלס כין חלוק6ין

 מפוחס וגין כועס דכין ס6ותריס כסעס 3ו מהלך מחכרככוונת
 וכפ'פ 6דומס וכין כיוסם ס6דימס כין )חלק וסוכר ,עריפס
 ס4ימס כק 16 , כפריס סר'ר גסם בתידוסיו ('לסר:כ'6
 831 , ויל סרקם וכתים טרמם מהפפ )ה6דימס תכסממסח
 י% טל8 מסני וכמסקנס, וכו' כ31ס סנ5 דל8 ונכורחשר
 כין יסנדל דיגיסס hlP1' ידיסהס 3נרר רק קריסות דיני))מד
 ננץ ירוקס י6תגט , תעננוס יס6זימס מכס תחמתס5ייתס
 וט' סימרו ומס תרס ירוקס 61מר מהם ורכך , סרסלעסן
 ספ , סותם פהור חלב ואמרו : סס וכו', סגג3ידר'ג
 יקדן גנון ו') טיליי 0והס, עסור ה)ג רג 6תר ע'ג(נרציע
 טרור יהרג , גסירס . סנקג 5ח סותם מכוחן וח)נטויקגו
 כדה גנין hnw ה"נ מט6'ג מט)י6, מהימס 1ס1י מ6ד8ד1ק
 סוויפ וסי ססיתס 6י,ו סקרכ 06 המגסס והדג סמסס5ו

 ana : ע'ג , ג'מוס שיו סנוט ר') , תנהג ehעגול
 ~elm מסע ט'נ( ז'נ )סס . הכוחות בית בעובישכמצא
 שים h~?G גיזופ דס שרע ע)יס נמ61 סכותה ניחגעוני
 . ההיסס להר טס81 מזוט יס ילע עמס נמ51 )6סנץפס,
 סונף )6 סה,טס, ק1דס ימיט סג' ג,י1ע סמכס פיסוגדן
 ט) , ספק ססו6 המהמס 1') וסיימי . סממע'ס סמגכ*

 סי6יס כסגי" עפיו , ימי יסיג ז)6 גמם ג) hnvn,יס ימיי )6 דמסתמ6 , ממפוגר סמוקים וס61 ישוקע טס61סיגה
 מס ומסמס . ממו61 מוקירן )6 דמספיק6 סיס, מקמסשיס
 1ג1' גידת ד0 קריע ע)יס נמ61 גריט6 ט"מר ;וס)החגר
 מורס גיזוע )ט1ן , מקנס "הטס :)"הר גירוט וכף ומ51)6
 שי דסונ)ד דסיטן רומית פייר; ופמגר מקח פעוין וסטגס

 קיטש ;מ61 "6ס גייט6 ור') , )ערפיח וטמס ומניססתגס,
 4 מתוויי ושגירס סיגל טהעס 05 מוותק "ממוגי 5ע'שזס

סימיס
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הכוחשי רביתיכאמרספר148
 ולזמר עליו לטעון לו ואין , בטת *נגר הדם שאין בעבור , שחימה לאחר דםקירס
 , שחיטה קודם יסים ששלשה בידוע הסכה פי הנליד זה וכמו . לי מכרתשמתה
 "לעוף מותחין , טהור מעוף ומסטניהם . דיאיה עליו טחבירו המוציא הנלידלא
 בידוע לכאן ושתים לכאן שתים רנליו את חולק אם , משיחה של חום לו(לג"6
 הקולם עוף כל ואמרו . טהור שהוא בידוע לכאן ואחת לכאן שלשה , טמא עוףשהוא
 . עורב אצל כזרזיר , טמא להם ונדמה הטמאים עם השוכן , פמא ואוכל האוירמן

 וממופלא . ושליא שפיר ובאשה , שליא ובנסה , מנוף דקה בבהמה הולד סימןואמרו
 טהכמתם נכר674

 נחפראהלר
 סף טהיטס פרימר ג'ווע דם שים טייס נמ61 )6 ,שעמס
 ס61 סרגוח6 עיקר 61ו)ס . סדמיס :ומן מוזקק ס)וקמ*6טי'
 המוהוק לכן מסיק ססטריפוח 16מריס מ"ע דם שמס*נמ61
 מקוס 6ין כסוסקיס שכקו OD)5 5סס . כימים ממזיר"ילו

 מגיס נד)' סו5 סיף מבפק יסעריסות ס6ע'ט , 11)סגרך
 סרג גוה :הקבס ונכר , תום 'ומר גוי) מוס )ך י6ע*ירטי
 ~oh )עצן והוך , 6הר מזד :טק1ה6 'ט 6ן . ירסוס קו)גט!
 דק'"ל סגסר,  ונזוג) (e'lnh וט יימסר מגר n)veים
  לסלם סייג ס16ג) 6ין "ורס מרין הו6 וד6' טריפסימם
 ה'פ לייי'ט ל'ז( לרף כגכורוס תמי 1ג%1 , לסיחסרפיס
 כ4פ גלאור 5גל ht'elh1 כלפר והן, ו1ס , ריר(ס"
 סקורם  גיייפ 5תו לוס . סרפיס o)cn %גי %ס טווסאכר
 כסקוס תכול 1!5 ד15רייס, פרייוס פכי ווט , טויפסיפס
 פט!ס וטענת , ס6הרו)יס( ורוב יופחת הרפס e'7Dכבס
 ס)6 מסי ס6מר מה דהו;ן ItGSO ט)ס'ו  6ן . *1)סזדתיס
 ם6ין גטג,י , סמ.טס )6מר זס קויט סממי ש טיכיסיסגל
 ט)6 סותר טפ5מו ,  חמוסים סיגייס סגי ebnוגיבס . )י מגרת סמחס וקומר סקיי )טעין )ו וקין גמת :גרידם
 גות61 כרכר וע'כ  טריטס לקמר ספמע טל רם טיסיםיתקן
 ופס , סיס סיייס סורס ודקי סוס 6ופריס 61והנו דספליו
 גלפי , לי r?~jn הפסס 41פר תליו  לפטון 4 זכין 1Dhnזס
 . חוור וספקפ פליו  (tuu( לו 'ט ים נגנון %ררכם ,לריי
 וססיפס . פ4ו  לפטון לו וים 11'ל כ* יס 1D1D ושפופ ל5%ס

 קמרו וטגנך . ג,ס סיגי: ס)6 יסורס ק,)  געי סיבצ!ספפע
 טגחג ומס . סיון כשיכיס ממגר דגרי 1טכ'פ . שהשח)ו טמני ~nsv ט) עוטן ססקי,ס לסיט זריך , לי fillfiטמחס
 ס1נ)ד )6 קמרו מגם "ס ססוגרמ וקמר דגרי1 לחמרןוכמסרם
 פיוסג , ופפכר מקס פיריי ופסן לפקי  סמפפיס סמגסקי

 5נמי6 תונו פיניש )ין% למלי hD1' היייי פתפשוזוייסו
 )לפרו י5 ס% , פוגריו וטקסי וויריוס , רס סוריגליו
 וגט,' , Oll~D וט ס) וכו' מ,:,ס )יק6 לפק' יל 45דגייס
 וגכהוגוס  יחולין ויו6 , 11 סנרייה5 סיגרי  סגם'סשז16ה
 : כ)) מ':'ס :פק6 )מ6' (ה ונכר )6 , ט'1:( )ד1 סמויריון

 סיס( )41 מולן עורב. אצל טז 1;1' מהור מעוףזמם'סנ'הם
 ואסוו :גו"ח6

~D'e 
 מאס . 1של'א 1!ט'ד טז וגו' ~לד

 : 1') )סרמג'ס סמט:'ימ גס'רוט יפ'רוס1 , דגגוריחזפת
דרוסה

 ותהזר" הי" ופריפה O'b1 צייתי ))וקםמוכר
 , )ך

 כסמוך 15חס מדמה 6)6 , ר6יס כגי )זה מסוהמכיר
 מהמוס זכיון מזה, נוו, תוס )ך "'ן D~m 15מרונתר
 הממס 6!5 ט5יגו 5ע"ט סרטות,  סגן כ) מקםמכס)
 מיגדל דתית רכיון ז"ל, ג6וניס סל תקכ,חס 15הכמק
 בקויס %ו פ,ס. נדוץ פוס לך 5ין שיגיס tc)thגוילי
 פודגס יירמס כגר ולותר סתוכר טל לישן יוכלל% סקי ,  טהייהס %הר היכף גסוס %הרייס  פלייתקבל
 1 סגסהפס קירס שליך יהריוהה סטרי ,  רסוחךההת

 ותחם גתייס,  גגריתס רק טר"וח סס יסו)ו)6
 סטכר הסוגת  %פיס כי . פכר  כקן יין לייירה
 "ין דס  קורס יתנה bsl סו5יל גנדרו ן לניקרוכס
 מסחנרb)t'b 6 "דיג% , מהיים זה טהיס סלאמססס

 ג5הריוס מיחס rhn סהטהס 5תר לס קרסטתקרס
 יעם כמח. נגר מוס סבן זה ע)  וי1כימסוךגס,
 וקורפ תחיש וט ארע גדולי "ס ה(") סססקוסיום
 העריסוס, וס סעס וע) , מטקיס ע"י ממס הועכרהדס
 מכם (1 )סרס ס:תסך הו6 קרוג י6"סר .ר.ל6יס ע"י מהגירו המ11'6 כשח )כטף זה יסריק)6

 עציו מתירו hfimn המכה סי הוקד bSשרו
 לתרס יקי , וממכר )מקט מינה נטק6 )מ6' ,סרטיה
 וקתלי , הוגה )ן6 הדר ממגירו דסמיני36ס)ת6
 נם:" ))" ת1סכ 1מתכר )מקה תיגסנפקח

 עריס
 למרח "י h~h , דמי מט,ר , וסקורט

 דגו)"
 מי!ח6

 והת תתה נסקל ,מ"י קימר מ"י מיירי הונמךכן6
 bw'~bt הרציה עמו תהכירו המ1)י6 גימרככר
 מינם פתע )6ו eb . תיחמר וממכר תקחד)ט:ין
 מוכיהין מכר ס) וזכריו , כי6מרן וינסו7חרחי
 , וממכר צמקה מיגס ניקף )ת5י "תר זס קורע7)נכי
 : סר%יס טליו  מהכירו htStno 6מר הגוידולנכי

 מוחהין "ותר נרוק נ"ר אעור ר' סס וכו'.סויעחין
 כל 1wb 5לע(ר כן  טתעין ר' וט' מטיהם ט) הוט)ו
 ותיקלפ לסרח% hol , סו% פפי סיויר מ1 יקילפעוף
.tbt)pתר"  "ab קולי S~lbt: bp וט'. %פריגן et~nb 

 "ליפזו' כר  כת%ן . טסיר  טסירים עס ספמ, טחנ,יט  מס  טוכןשופריס
 פורב "ני זרייר  סלך לר!גס .י  ול1פר 1

 )הרמכ"ס 6ס!ר!ה מלכסוח כה)' דרו ונהכ"ר . 6מרינן ק6 גדמה סכן רכנן חימס ll~Db . תיגו סכו% פסגי'%!%
 כמכונס הרתכ"ס טס וטירם (tODO הקקה ס' גגכורוח מטס . וט' הולד סיסן : ס"ס סי' יו"ד וכתורס"6

 ספותי% כי סמים ילו:  וממיפלא :  סס"י סיפן יי"ר וגייר מ"ר  לסרפכ"ס גכוויס נסלל יס דין ויואר .פייר כ) רנןס גו  D~Db 1'ha טפסר 6!%  מליון סס5 סנסתוס השי פייי l~nbte דגר סיס  סספיל הזה.גתקוס
 פס סו% , סרורסיס ל"רגיס נטלי נקלח bins סרריסס %רס בזיכיה לרטת סרקרקו נפם וריהטטנמכפהס
 הריסס יט וט!6יס דגניייס טס והמסקה וכו' כו"כ דרוסת מסח ע, ערטוח 116 ס' הו6 וסת . וכי:ס%יוי
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 9*1 עהד%בוזרי רביעיטאמרמפר
 חולדת דרוסת , ופלאים בנדיים ונמיה חתול דרוסת שאמרו מה , הדורסיםדרלפרנים בעלי קצת )בארם( "בדרום ~רקדוקם( "בדקותם ודקותם %פתם( לנאשמחכמתם

 דריסת אין , מדעת אלא דריסה אין , לכלב דריסה אין ,  לשועל דריסה אין ואמרו ,בעוף
 , ברנל לא , ביד אלא דריסה אין , בשן לא , בצפורן אלא דריסה ואין , מחייםאלא
 , חיים טהבעל ובכונה , היד כצפורן אלא חיים כבעלי ארסו טשליך הדורס שאיןד"ל
 שמהם מופלא ויתר . הדריסה כונת טבלי הבהמה בבשר צפרניו שיאחזו במקרהלא
 וצפרניו הדורם יד חותכין שהיו הזדמן שאם ר"ל , מחיים שאסרו מה מזה()ג"5
 אלא ארסו משליך שאינו מפני וזהו , לדריסה חוששין היו לא , בהמה בבשרנעוצין
 שאמר אחר מחיים אמר כן ועל , הבהמה מבשר צפרניו והוצאת ממנהבהפרדו
 , חיה שהיא ובמקום סרה במקום כזית מסנה ונשתייר הכבד ניטלה ואסרו .מדעת
 בריאה פסול ונקב זכים מים , בכוליא ופסול בריאה בשר מונלא ואסרו .כשרה

 יתרהיל
 . גשטוח דליסה )0 יט המהדס וכן , lt(oftnפ"))
 הון , סמה מהחכר מס פס מכוייס זכריו ס6ר כ)גס
ממס

~fan 
 נקמר ccl , דריסס 6 טלין Stlcn ע)

 )יה י4ח היתמר כריסה )ים דלח התמרגוע)
 ו)הומר5, 61'ס1ר6 ססיק5 דגעי6 הרי"ף ~כח3דריסה,
 3ין 51ין , Smn )זין 7ימ והמס , הרברס כהבוכן

O'pDlb~הגל טן עמר ע) וחימה . כדגר מיק) מי 
or)כקשר. מקנתה טה75ימס כריקה עניו כתמיהתכן 
 )ו היחס "הרח ;1סה5וקוטי

 כנמר"
 )ןהוק 6ט"ל נס .

 סן6 )הוןיע רק גחכות הטכס )טסק )6 כיוסומל
 "מעט מהגג )לחית ממתרסס שוע) טהרי ,"כמחס
 מכמס DD(nth 6ס כי "ן 51ע , וריסס )ו טלין5ומריס
 )י.רמכ"ס olasn 3ס)' Ob דירם וחצרו .ורקוחה
 הזדעק באם ט6מר ומס . נ" סמן 'ו"י וכטור9'ס
 מהיים h~b דריסה וקין מס סימרו מה הייו ,וכו'

'pteb)ימרח מדכת 7)6 הטחך . י)6 מיתה )5הר 
 טזרסס כמן נר'כ6 )5 , מ'3ע'6 מיחס עימרי)6

 י4כ6 נף") וס6 , קערה )סח1טיס ד)סק)'הומקמ'
 )סהוס'ה 7סק') כהז' blo'r7 , )כסוף 5)6)7ל,סס
 מחניחן נכי סס . וט' הכבר ניטלה : יטביגו5
 למרו , כלוס ממזה וסח,יר 1)6 ככגד ;יסטהיחנן

ננמר"
bo כסרה כנוס הימנה ;קחייר J~Db 6(הוי ד 

 כסרס, כוח 'o)nlo ונסהייר הכנד ויסקס חון וה6כסיח,
 ר' 6מר . סמע1ן ר' ה5 מי'6 ר' ה6 עטף ר53מר
b1V5סכס גר 5ד6 רב , מרס גמשם שמרו פיח 
 געינן הלכך טט6 ר3 5מר מיס. סהי6 כמקסקמר
 וסירס . היה סהי6 גמוןס וכניח מרס כמקוסגבח
 . כ1 ח~יס bton מקוס הו6 היוחס טמקוססרי"ף
 וכסור ט"מ )ר.למכ"ס טהיסה כהא וט דיןיסרט'
 כרי6ס ככר טס . וט' פוגלא : מ"6 סי'9"ד

 % . נקב כג1)י6 וככר כרי6כ טסו) , מ1נ)6נט)'6 וטסוי
 טס,) ר,ל'"ף כנרסח ,ה ע) ומסף . רה"י נרסחהי6
 ד)יי)י וכיס מיס וגוס גוס כהר , )זדה6 וגוסגוס
bhי,סכתס )סס 6'ן יוחכר דגרי והנס . "סרומ 

וכשר
 נחמראוצר

 אק ואמרו : O'u נ'ג )ן4 טס . ועו' ונמיה חתהדרוסת
 , חטוין וריסס 6ע 8מר טנפי דרג מטפים גסוס דרגקור, ))יס61 נ"נ( ידף סס . לכלב רריסה אין למיועלרכיסה
 . )י1ע) יפיסו זים 5מר גסר6 ))יטבמאש

"Dht ד)טנינ 
D)hסנגל במגר 6,)' , גחר6 ג),ס;6 01ס'ט מעול פסקו 
 ס)שן ענגי טס) דוהרי h)thn דגכ'פ סגחג ייגהוביטח
 5ידיסן קפוי "לק 0ה1ס' ;'ג , קמ6 שיסנן וסוכםסו5סון
 ווסרוש 0גנ מן נפ) חקוקי טס ים" סירס , ומרטה . ססים) . 1ג1' סיעת אלא רריסה אין : ח1יס( גס) 7'0 ר-)דף
 06 ר') . כמקרה לא : 5רס נס מטין 5יו1 גג0מסופר%
 עד וא' מופלא ויותר : יפגר , סנג מן סנסמס ע)ש
 6ין סס גגפר5 . טדעת שאטר אחר מחיש אסרת.כ
 )6וש )%6קי , ממיס 5)6 רריסס 6ן מרסס 5)6ירסס
 נטיי . ד)6פיחס

 )6פמ )mnh 5 פרכס ט)hne 6 8מר,
 זחימ6 פסו ,יגיס ופסקולי זדריס ,ריגל )5 , מגעלמיסס
 , דמה0 טרי ?ם)י4 גזיי קב') (יסריס סדי זזריסג70י

 מם% 1פרמ )ס)ש סססיק 1)6 פמייס יתריס 1')ו!ירס'י
סד

 טפסרי
 ?גוי ומן . 50גר nfi'D זועמי ומיסס , יזו 6ה

 פפ פסגס . כזית ממנה תשתייר הכבר ניפלה :סמנו
 י מ'1( )יף סס חיה. שהיא וכמקס סרה גמקום : ;'י()17
 ט6מוז טויח ,סס וקמר ,יי6 רג גסס שגט יוסף ורגרג0

 , וטס טסי6 גמ9ס 6מי שגס גי 5י6 יג , מיסגמקוס
 סמפ יג1קס מטורס גססתן ה4'תס מקוס יסעו ו')ס'רט"
 p'w פרס גמק1ס גוית גטיק סוכך פ!6 יג 5מר .סג)'~ס
 . 1ט' גריאה כשר טוגלא ואמרו : מיס ט0'5 גמ9סגונח
 יסר גי'% 0פס) ג) נמערג6 6מר' , O'D, )'י ליףטס

 וגו'. וירט גכו)י6 וכגו גמש תסו) זון ס0ה ,גג~)'5
 גר'% זמר מוגהק וסם ש6 ו;6% ח,ה1מ5 רג )'0מתק'1
 . כ"כ , 01ג6 סג6 דגסריס וגיס מיס וסרי , גגונןופסו)
 ויטר גי'6ס טש) תקג מיס ומש ק6פר 6מ6' קימןומערס
 פר ע6 , וגוס ג,ס יגסי המוו ,מם גסים וגוי ,גג~)י6
 גירש וגיס מיס וסו'ן h')alet 0ר6'ס ו0ס פ,סקיסדוקקת
 41% גס),6 וקוקס , סיו"וס 15 טגוריס ססס 5פ'!גיי6ס
 3י Ob~1 עגך . עפי ממני יו)י6 גוס fht ססו)ע)מ6
 ג% ופרג . ומס מיס פגלן וסנה , גי יט סחרזעעוח
 ויועג , גגמר6 6מופ נייסף סיסי שנמגר מסג ימז90)

טנופי
 מטוח )טסו מיינם ט)יסיח )!סמ6 סס נס וטמ6 . נק3 עס וגיס מיס טורף נמה ממס 6מ7 סוס*ס

 נ ע"ד סימן דעס 9רס עסי ום' ו' סרק )סרמג"ס טהשס כסלבס סמס י)6 ,ס חן ותריי .*מגרופיס
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 ומח . כשרה השררה כל פני על כסלע בה שנשתייר הנלודה ואסרו . פכוליאוכשר
 , כהנים ומומי בכורות ומומי מרפות מהלכות( )ג"6 "בהלכות כתוב במשנהשיש.
 . פירושו שכן כל ספורויארך

. 
 לזגגו( )כג"ח "מאד בקצרה העצמות נתוה וזכרון

 "ובדבריהם , 6יג)1( )כג"6 "מאד מבואר וענין לעגו( )3ג"6 "ביותר מבואריםובדברים
 אסרר כך ואחר , כשרה נקבו ולא מעיה בני יצאו אטרם , הנאים ומדבריהם()ג"6
 , ויכוננך עשך הוא שנאמר , מרפה בהם הפך אבל בהם הפך שלא אלא שנולא
 )ג"6 יכולה "אינה מהם אחת שנתהפכה כיון , באדם כונניות הקב"ה שבראטלמד
 (כין נדה דם בין ההפרש טן להם שיש ומה . להיות יכול( אינו זג") , יכוליםאינם
 החבורות ודם( )ג"6 "מן מהווה והרם , ובתולים , וזבה טהורה( )ג"6 "טהרהדם

 והפלאיפ . הזנרים ויכות ובין , הנדות הקפי וכטות( )ג"6 "וכסיות , זה ודלתוהטחורים
 : דעתנו( טהשנת עמוקים )ג"6 טשכלנו "עמוק שיהיה טסה , בצרעת להםשיש

 ד9 בעזרת הרביעי המאמרנשלם

 נחמראוצר
 הגלודה תאמיו : מהנר ג7גוי 6ה7ח גיוכ6 :יטטועמו
 גגנור1ח כהנים. ומוסי בכורות ומוס. : ק"ו( )ד5 בסוגו'.
 סיק גרוף מכוס . העצמות נתוח וזכרון : מזמין 6!1מיק
 3' , ג75ס תגייס שמנס ו6וגעיס לדחיס , 67י)1מקמ6
 , סיד גפיסה )' , וכו' נקנס ג' , 16גע ג;) ו' , סרג)גפיסה

 טסיי , גוו) סיון מ11ס נ,ס :י: וג5מח . 1ג1' אנט גג)וי
 6,גע נטוס תגייס ::ס i'hs ס,ה1ה גמ!6;ח ר161הולוינו
 סה1ס 5חד 6גר גיד) ג6,נט יר' ועוד , ג'ו 1!5 גרג))6

 , קצי גין 115 סמס13ן גוף ט) 6יגוnlD)lh . 6מ:6ר
 , וט נקופן , סיד (nDD וגן סרג, גססה o'~SG ,מסיססנגר
 h((nru בה' 5ח7 זג) , י'ן סדי גג1י) ו:היס שנע )נ)שטס
 סטר, ספפמ סרי חמסי,  סירוסם גססת תקוע 6ה7 6גר)ו
 קטנים ע,מ1ח י'6 טוי ,מליס סיר )קוס סיר נסחויין

 6י1ו לגט ג;) ::ס קמרו 6ך . :סיס סרי , גוה1מגנר6ס
 . מסמטי:'ס 6מד  טוס ייי סרגיס ט)6 1סח.מס , סמדסמן

 מניע ר') רק ,  סנט יכל  ביס ,קט זוקק 7)16 )ומרולזיין
 ג;) )' :י: :נקמר גרגר סמן 1סו6 , 16גע )ג) 5נר,ססיס
  1'),  טנקג סמ:וס גסירו: כרמג'ס ):זן מויס 011 .סיד

 . ט'כ , :בס 15גט גב) הגס D'r1D יטיס נרנ) ס"וגלני
 , סרג) גג) :):ים ימיו ::ס 16גע גג) סיו  1ג6:רנספן )ומי ,1 סיס , ננירור הגע ג;) 6נויס ::ס ס'611')1
 יצאו : סוה1ח נמסכה מומהס )סי1ח1 ,  :;:ונ1 רלרליין  סג6 )6 6ס , טס ג;יו!:ס וסר6'ס סר': גר' ססו6וגמז
 גט1ף כגרוס 61!1 ט'3( רו דף )טס . נקבו ולא n'uQבני
  :61 5,6 טוו !6 גנמר6 61מרו , 1קגו 1)6 מעים גויי1"1
 מן להם שיש וטה : )ה'וה 'גו) 6',1 סי 1;1'  גסססמן

  מ:) גמ:1ס "1( רף )1דס . טהור לדם נרה דם ביןההפרש
 , עם" הם,-ר דם , והסיס 1lrtllrcf מהזר ההנמיםמ:)1
 , טמ6.ס ךמיס הטס י'ט( )יף וט סהר . טלור יפיסןס
oct1;1ס1ג . )טמ6 טווי נין , הממיס גמועות מ6ן דקן 
 למיס ומheh7 6 6.מתh'rn 5 ע"ג( )דף גגמר6 ::5מה
 המנן וס 6מר 5וה':זרד
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 ;61 דע'ס 1ר5ס . וזבה :

 יהורהקול
 וחכיים מלג'ל  ל"מ יגנדר  סם מטנה . וט'הגלודה
 סי", . תירס כס)ע כס נסה"ל "ס וח"ר .טוס)'ס
 . וכו' הסדרה כ) טוי ט) טמ61) 6מר נהמן רב5מר

  מטכסך  דפפפיר  פסוס כינין  דכנדיון 7הרי"ףומסקה
cl~'elדין וסרטי  כיורפלי.  טהוטסס ננוס Of~ 

 טהלכות : ניט סי' יו"ר ונטור ס"ט )סרמכ"סטהיעס גס"
  ה,כרחמ  כררך  יפייימ  שלפסן 6)ס וכר . וכו'טריפות
 . וגו' העצמות נתוח וזכרון פיך: סי' ימיישללי
 ו5רככיס otnbn , ר"ה!וח p"D, כ1ף ט!'מסמפזה
 , r31b 3ג) 1' , רולי_) גפיסח ע' . גירם ייג;-יםוספוגס

 יפריקליר גם סם  סגיינן , וכו'  נסוק 3' ,"גשרס3
 מ1סרמיס כנרים סני crn , המוט)נ  ויכירוריפוללו
 וענין מבוארים בדברים וקמר . סמעפ וע!כקבי
  כפיוון, סורלס  פל הכיחור תור נסוריה כי ,נ"כואר
 ונוסף , כעקמן מ613רוה );ונוה מקוה סס )המ61רשיי
 הורקת "ן )5,ה  ג"ימן י9וטייס  פסיייוי ה61נס

 פגויריס,  3רנריס 5מר הר5סון ועטני נחרור,רעועה
 זכו/ טעיה בני יצאו : מכו"ר ועוין "מר יימויוגר
o)rnס"1 !הרמכ"ס טחיעס כס)' הנין ונחנ6ר , סס 
 וכף. שנו לא אמרו כן ואחר : מ"ו ס" יקד1גטור
 W'W ומה : ינהק רכ 3ר סמו") דרכי טסמימרא
onSיימן גסו' )1 מגיזו זה דוגמה וגו'. ההפרש 
 וכמות ובסה ,"יס ויכוה מיוי והגבח נקמרוסטך
t~poוים כסר טין מה ססס, המזמנה ולהזקי מנדוח 
 גסי' נס . 6!ס' ע,ר מגאי כ3רהס כדרך שיויכת
 cc , גורעת )סס טיס מהס!6'ס סס 3ו;ר1נ"מ

 עריס שהיי מוס!"ס קמה וסי" , )"מר עזיהדגרת

הגר"
 מ6ד )סקר הכרעל שנע הסמר ס6מר גמה ית'
 הפיס: ה;הנ,ס nb(o יורו 5טר גכ)ו!עס1ת

 דס ר') . והכהיר.ס החבורים ורם : ממקוד מן ג6 :6'נ1 גהו)יס )דס ד1מס וסם סט!': מ1 6. ה1ין'ס מן :זג ו:י') 41)י . טויויו 3;, ניס )יס :וס 1.גן רדם , !"ן =ן"ע1
 דגרי סכ1רכ 1והס 'מי נתוו 5פי), מוס יס כרקס ע'ו( יף ):ס :תיוו ו;"1הס , מקוס נקהו מ;: הו הגזך: ממכה0ג6

 : 1)6:ס )6,: 1,ג1ה מיני סגן)ה ו') . הזכר.ם זיבות ובין : )1סהס  פיכוי 1:ה )ה ': י: 16מר וג' ,וקג'נ
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