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נ"הקדמה
 "( כי46 ערטדי.. על סמוט) סחולס כ?וו ו) .ו"ין ד) 6ל מסכ') 6טייכצעוב

 כו, מסטל מסמעות וסנף. . מעסןו חז נו ייג6ס מס סוח נדוגעסיר
 נקל מ5ית עיקר 41: . ל1 )ט,ור וכמה 6יך ודעת כססכל כדכר לעחן:פטוטו
 "מע וסגס . לי )ע4ר טכ) כמס )סנ.ן כד' מח3הו 6ת ו3כקר לע"ן.צג'ס
 ס61ת. כטדס ע)י 6קח 6ג' כי . כפירוס ו"מרתי כזס חסכתי סככרסדכר
 כית'וע ורפו6ות מועי4ת סנו)ות 13 )סנו65 מ6ד סגחון כזס ספר )6ור!סו5'6
 גי . ריפק כלי )עסותן 6דס לכל רסוה סגי0גס מ"ותן . רוכ)יוה רש6והינס
 ר,עגיס וכסרט ר1ס". חי:ף לססינ כ6פסרוק 'ם זמן וככל מקוס ככ5ל6י
 "1  ע0ס עד )"ור ססופיטו כ")ס סספריס וכ) רופ6. לק-ות מסגת 'דססקין
 סספריס עומדיס ר.ל"סוגס כסירס כ' . סמכוקס תכ4ת ט סיסי' מסס 6חדגס

 . 6)קיס טטטלות . "דס תו)דית . פסח זכח . טוכיס מעקי . 6מגססכילי
 ":ות טוג'ס נועסי ר.ספר ר.נ.:(גיןס.

 ססו"
 ר.רפו"ות 6כל מועיל. סיוכר

 6יך .סילעג"' יסוןי על רק שתחכר :ג3יקרו סש. שער מעע טסגת65ות
 סטכ,-ז סרש6ות סל6 סיכרה' סספריס וס6ר . כמחלס ליש) לכ)תילססמר
 0מ5כ כספ) עמדס 0רפו5ס חכמת ג6סר סקדמוניס שעגיס שד 0ןנב,ס
 רוכליס סיו רק סיוס. כמי נדו)יס רוכ)יס כ0י שד סיו ל6 ורוס.דלס

 ראצל"מ 05 לרפ15ת 15 גו0ניס ו0יו . סתממס ~ורוה עס נציירותמחזיריס
 חלכון . מרס מיג' . סתן מיט 5ו6ס. מימ דסייגו . גמ~יס דכריס כלעס

 גסר. עיג' ספי). עלם' ס5נ'. קרן 6רי. זגנ ז6כ. עור דונ. חלכ .4ה3!וון
 סרחיק 5י מותר וגתעכ גת6ס ססדכר 15 )סס. כדומס ועיד סעטלף.6נגי
 זס נר כ' . כסס לעסיק דן עפ"י ס"סור מס סס רוכ פי ע) רכ:סטןיס כשי ר.מ1כ6'ס סקמישפ נס וגן כתקטען. חכמיס סוטי)ו ההס . לסמינו0דכר
 4הלכד . וקדוסיס 6ריריס מל6מס כססכעית לעסוק ס36ס כימיס לכוילסכ
 סגזכר'ס ספריס 6חרי וסגס . סדפום טטות סננת מחמת סכוסיס מל6ות סןזס
 לר.ע0'ק דין מן דן וקכ)ו טחיג6 קימח6 טחגו 6סר מחכריס כעל' עודקמו

 סספר'ס לסטע עמלת' וסלכס . זכרת' 6סר י.מיג'ס מן ולפשת0גוטת
 מר6ס סספריס. סתס סל6 כמדגות'ט. כך כ) גמ65ש ס6'גסק6חרוג'ס
 . מ6ח דכק . שיס ימש . נפסגו 60ח . גפסו ימלט . וחייס לש06 .גילדיס
 ור6'תי יסר6). סנושת '5חק. וכר' מטס. 'לקופ שרס. כתר כגימין."מהחת
 ל6 1ככן סזס. לזמן י%'?% 631 יועי)ו ול6 ל.יסגס. סעסרס סחזירוגגלם
 מוטלה עליך כי ו"מן חזק ל6מר. חמיד 6ותי ועוררו מטח רע'ומ )'גתגו

 כמשמות לסיוסמס ומזוך שעלת ימ6 6סר כזס ספר לחכר סז6ת0מ)6כס
 ת':ף לקרות מסנת יוס ס6'ן ו6נייג'ס לטנייס ונפרט . מ5ויס רופ6'סס6ין

 טש נס לסיליסס עכשפ 16 לסטכירס גקל כתחי3חס מח)ס 1:ל4(פ6.
 וחקעכס 0תנכר סנס כתחילה0 כלל 6תס )וחת'ס 6ין 6ס 6כל קעגס.רתו6ס
 כ6סר 6מגס . 6חריס כחיטריס עסקתי כי כזס סתצ5)ת' ו6גכ' סגעלס.כעכות
 כיסוליס כתול" ר.פכתי מס:כ' וכל . תרע"6 דסגת סת6 כר'ס רנל' ש)ח)יה'
 6מר טל סקמיס מן עוגס ז6ת 6ולי רעיוג' טל עצס 6ז רח"ל.גדו)יס



הקדמה
 סש'*ננ )' 'עוור כ"סר כ' כלכ' והמ)טת' . כזס ספר נהינור מתע5)"ג'

  ותת'ות לפוע). מחסכהי )הו5'6 עסקי מכל 6פגס נסלוס ו)סקימג'להמ)ינוג'
 המל6כה ") וקרנחי מממ)ת'. 1'יפ"ג' מקודם עזרחו )י ט)ה 6קר ע)יון)")

 . והנ)יס כסטותיס )" דל ") )הקכי) כעוורי )' ;'סש ד)יס )עחרככסמון
 וסגול1ת רפו,1ח מעט גס מלכרור מנעתי ל5 36ל . תועעות נרפ161ח "0ג'
 מהן וכיררת' )"מח "חח כפ)ם סק)ח' "סר . סג"ל כספריס ה:ווכ"1חמו
 )חגמת מ"ד ירוח 6י:ן נהן וגס . )סקיגס 6וס )כ) כ6פקרות קים "ומןלק

 ט6'גן וגס מ0וכסוח. ס"':ן 5'ר1ין עפ" )י וכרורוח ירועוח "סר "לסיק תסס 31יררחי לקעח' סקמיעות כעגין גס וכן הוס. כזתן סעסגהסרפו"ס
 גמו רק סהן פסוקיס 5ירוסי 0) קרוסיס קמות רק מל6כיס הסכעותמן

 סספריס מן סהעפקתי וקמיע וסגו)ה רפו"ס כ) 1"5) 61רירס. "יומהתפ)ה
 ה5נחי 6:ר %ס 561) . הג') סספ,-יס ס) כר-ח מ'5"ן מקור הפח'קע')
 ייע אמ"ןחיכת

 הקור"
 סמה ה)6 *נחום. "מרדכי 'אברהם ר"ת 0ה61

 ווקגו "לו מטורימק הקדוש המביד עולס 'סורי 5ריקי מסו)0תקרוסס
 : סקמיעוח 16 ססגולוח כ"וחן סססחמסו )י מקוכ) "0ר . ז'"עז15ק)ה"ס
 הקור" סינין 0כח3ח' ה")ה כרכריס ,הוחר יידד:בה

 סספר חוע)ח
 כמח' ו)יוה מה ע) סקור"יס )פגי )התג5) 5ריך ו"יגגיהזה.

 עיגיס כהי להס גהן הר16ת סחול0' כמו כי זה. ספר' )חכר ה)יספד
 ע)יו '0טן "סר למק) ג5רה חיגר 0כל וכמו ר"ייתס. כמ ומחויקיססמט.כיס

 הקרמוגי גמם )ש; )טגס עליו יחר5ו "סר זס 0פר' ע) מתגנדיס*ו0רו ל" גי ממגי גע)ס )" ז"ה גס ו6ף . 61.ם "ים )כ) סזה הספר ג5רךק
 כ0 חל-ער ח:ס סג"ח וממח הקג6ס רוח 6סר עק)חון. כריח גמםו)טון

 וכ3 . עקס כדרך פח.ס 5ג'ס כחוכ על'הס "כי . "1תו קגוח )כ)חי~יתעקטו
 וגחמר 'קר "ו5ר כ' . ת'כף )קטחו ספר' ") ויתקרכ מסס .רמק גפסוסי:ור

הו"
 לתקס? יס1טס )יחיס גרעס סג1)ס ס61 כע5תי1תו סספר גס כי וכפרט .
 געגס גפס ם) מר"סוח.1 החח מכוס: הזס הספר כטגיח ליו)רח. ו0מירהלילד

 : הזס סספר ם) כהקמיעוה הגזכריס ה6ויריס המ3"כ.ס ס:ווחכגח
 6דר 6ת מלהכי6 תגעחי ול6 . 41קוט נ.רור כ) עסיח' ל" ס)מס'ס עבין-ך

 ה)מטיס ")ה הן מה)וח. מיגי לכמס )חס.ס הרכט כמ5ודחי עלו י'ן
 טיקר ס3" כי . כקכ)ט "5)י גמ165 "טר "לה והן הג") כספריס גדפסו6מר
 יר,ר4"ס גו,ך סה5ריק הפה. כח רק הו6 "לה. כמו ")1 וה)חסיס. הטגו)ותגה

 . סור כזס יס וכיר"י נסמיח. פע1)ה 6'ז1 )ו נס סג5רך "מח "כל .מקייס
 י,2.)ו כלס קרום פס מפ' '163 מס גי . כהם לרוך )עס,ח ר5'ח' )"ו)י"ת
 מסופק הפרי. כה )1 ס6ין פשוט 6'ם מפ' י5". וה)מם.ס הסגול1ח "0"כ)
 . "סגו)ה" כנוערכת כפגיס זס כעג-ן :,וכהי ג"סך .ועי6. "0 מ6ר"ג3'
 כ?:ו . הטנע דרך ככמ המרפ"וח :רפו6ות עי-ת ע) )תמוך )הס מוטכ1)6)ה
 מרפ"0ס)תס

 ירפ6. ורפ6 כחוכ וע.ז . סטכע דרך ככח הרטכ מהלח 6ח
 ל)קע סרכס ע:ולת' וע"כ ליפ"וח. רכות סתורה קגקגס תנ"ן חז")ודרש

רסו6ות



 6גהקדמה

 חץ 6סר סרופחיס חכמי ספר' סרכ0 מן רוכ3ית 1לפ1"1ת כייהיהוסו16ה
 356 סגקר16ת כמו 4)יקיין" למון ס) כסמותן סרפו6ות 6ת וה5נה' . ס~סנזנון

 סג סכיקרייס כססמות זס ככג'ן כגס ססת6חדו סשגס. כנ :גסרוכגיס
 מחיוו ו"ימ 6'ע כ3 'וכל וגכן . "4ע"ה כלסון מגנך6יס כ/ט יס.1קרעי16ת
 גמ"1 )6 כי . סככ,לס סרה4ס כ) %ל סרפ61ות 6ותן )כמינ 5סו6מליגה
 3המול0 וק)קו) גוק שס 3נרוס יוכ,ו 6ער 6ה נרק גמ"1 631 נווה. סמינהן
 16 כ)ס. סמחלס 6ת גגרק ומרפ6 מזור )סכי6 יוכ)ו 6סר 6ת חסג'

 )סחיסס:ככ"פ
 כ3 '6רכ ס)6 נכוזרי ס'ס" כ3י נומר ל6) לסהפל) רק 4 נם6ר 14;ךכמע1

 לססיכ 61דע מכ)ס מכלס למ)ות סהזכס ל' 'ממוד זס תכות והעגס. רפ61ס,ס נטפכי ימ5ה שלס סגג 6ס ג' והקנס. מכקוג סוס מ"וידי
 . 5כ16ק ה'6 קויך כ' 'כוס1 61) . יס36ס ם6)ס כ3 כ) 6מ.תית תסוכ0לסו"3'
 כמסרס . נ61ל ל5'ון ככ61 לר6וה ו6וכס . 'סר56 6)ס' מכקס'ך כ' 'כ)מוי6ל

 : 6מןכימ,ט
 נכל) כקרוכ 3'ס1כס סמ5מס סמחכרוכר'

 ייאזענבערנ יךך4רסק' וכפרו~



הקרמה8
 ספריס כ6'זה מוכ6 קר6'תי מס נזס 6ל'נ ")ק מ'י פ%'6 סל6כדי

 . סגי:עג סתיגוק מן טר)ס חכלע סטקרס סס6סס לסריון סנולסקעגש
 ס:ו)ס )עסוח מוחר 06 כזס ונום)פ)'ס ר6סס 6ת מסכריס גונוריס ר6'תיושך
 )התיר עלמס מדחיקיס ו'ס . ס4, "כיגס מ6'סור ס6דס כקר קסרי . )6 16זו

 )טפ3 6פסר ס.' גד6י זס גל והגס . הג6הן גדרך ק)6 הוי6 רכליטסמחמת
 5ס 15 . % סגעס ס"י סקרס גפקרס ס)פעטש סומטיס סייגו 06 כ4סעעיין
 ס6סס סהכ)ס ה51ח סמלוס סכיגות )ומר ז"ת נסגו)ס ממטות "יזו מכיגיססייגו
 סהעללס מחמת כסריון תפקך הער)ס גח סע"' 6ססר 16 כסריון. תסקךער)ס
 ע3 נ: סממ סמ)6ך 6ה חגריח ס?ער)ס 16 סריון. )קכל קחוגל גה כסתהן
 יורע דעת כר סכל לו גמדו:וס 6כל . סז"ת ע6מס כסריון סיפקוךסריון
 סע" )6טר טכע'ת גח עפ"' וסן רוח;'וח גת עפי' סן טייגות סוס ס"יןומכין
 ה:ופ)פ)'כג 6)ה ע) :ו)ומר 6וכ) כ) 6ת6פק וככן העקרס. תפקך ז6הסנו)ס
 ג6)ס. והכליס סטות.ס ע) ודיו וגחר זמן )כ)ות )סס גך6' ט"'ן הזהכדן
 חוכ6 רק כיסשכי

 וט)')"
 )ימר היהגן גי יטן5ל. כספרות גו6ה טתמל6

 הגחס סל ח)ק1 סהו6 כיוהר ומסיקז סמחוטכ רנר כקרכן יכ)עו 'סר")סכגות
 סע'"ז 1לוקר , טס מנ,גס סקר )כרוח ועוך הסומ6ס. 6כוה 6כיהקדמוגי

 סגשע הער)ה מ"1סה חז") מ6:ור 'רוע ה)6 . )סעקרה הריון ססהחיחן
 הקרמו:י הגחס ס) חלקו סוס פטמיס ג:וה מוכ6 וכזוס"ק וגו'. הרקעיסכס

_ 
 31)י סדעה ק4 6ך סס ס6ת סנו)ה קגותגיס הרכ")עך ס6יח; כפיר1ס6ומר 6י גן ועל . )ח:וו עפר וגחס סכהוכ סד"ר כעפר הער)ס גוחג'סוע"ג
 סגדפס מה קג) וס,כ-'ס . מסני4ח סג%וח קטלס כסקריס רו6יס גי .דעת

 ום:ו,)כך י:ויגס כין יורעיס י"'ן . ממט כהס טיס רכייס סס ג6לסכספריס
 )ה..ת והחה . :וי :ות1ך ו:ות1ק חמך מתוך 1"ור פסולח :וה1ך 16כ)לכרור
 ט'ט גפקדה )6 כ1ך טמעו)ס כרור רכר זה ג' . ונוק)ק) מסכן סו6מתק;
 ';וי יסן6). כ3גות הט1ע,ה גח מדכיקיס עוד ורק . ג,ס סעוח ע"'עקרה
 ה"טה סתכ)ע תדסס סנ1)ס 4:ור ג6לס מהכ'ליס עוך 'ק'קו ל" 06יורע
 ס"חרו:.ס מיס ע) גס ססך' . הך ה'יגו גי כהרון. תסקד וע'"ז ה6חלוגיסכ'ס
 הנל . נ~ס י1חו עוד )ס6ויך 6:ולת' גידוע. ונו' רטט 6רס ח)ק זס5מרו

 : )מנ'גיס נ,: רי גי ו"מרתי ג.חמתיס,נ

 עשראש%"יז,ש4.שנאשנ



 ר פם
 המלאףרפאל

 אאוה
 שהקא סגולה בגיר. או בנים או בכליות טעיים בבני אבנים יש "םאק.

 אותהי יחלגו ואח"כ לייות וג' ימים ג' אותה החלוב ולאעו
 יחוצצו ום;ה החם. החלב לשת-ת להחולה ליתן החליבה אחרותיכף

 : )ם"א(האבנים
 היטב האבן יכתוש . השהן עם אנן החולה מן יצא אם סגייהאבן.

 אבן עוד תצמח ולא * משקה באיוו מ;י-ב האכקוישתה
 : )נ,"א(בקרנו

 י;שו4 כן . ולשתות סטדץ" "טר!נק קטון כף במים לערב רפואה .אבן
 : האכילה אהר ב.:1ג"פ

 "טערפ"ט:ף טיפית עשר ריקנא אליבא בקר בכל לשתות יפ'אה .אבן
 : בחלב מעורבמיב

 הנקרא עשב באפטייק לקנית יפיאה שהם טקים בכי ל"בנים .אבו
 ולשתות טוג ביין ולבשל לטוושנרולן" "פלטרעס ליטייןבלשון

 : בע:הש"י ויועיל ש;ות ב' בכל ייןכף
 כ.ר בית מוב ויותר בסים ולשרות שום של ורע לקחת רפיאהאבן.

 חצ. ועל ליום. "גלעול:ך" ג' בערך המשקה יש,תה ואח"כשעות.
 )ס"א( יין "גלעוער4 ב' או , ט.ם "גלעוץר" נ' ליוק יוכל שומ ור;ינלטו"
 צנון ליטרא א' . פי;טיושקא הנקרא כרפס ליטרא א' לקחת יפ:אהאבן.

 סמדירה מים קווארט ג' עם ביחד וה כל ולבש? . חריין ליטראחצי
 סוה החולה וישתה . טפה ע"י המרק הפנן אח"כ שעות. חב עךטטטה
 לעחנ ינלל המים לשתות החולה ער קשה ובאם . ליום נ?עוער נ'בעיך

 : וטש( "טפלעדסשק" טעטבהם
אב!
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 : ליום גלעוער מ בערך מוה וישהה .גשנום,אאוריקול"רע" "פשלי- לימיין בלשון באפטייק הנקרא עשב טיי כמו יבש? יפיאה יאנן

 אשר והחול האבנים מחלה מחמת להשתין החולה על קשה אמ .4:כן
 וליהן גסים פי'עכש-,שקא הנקרא ברפם לבשל רפיאה . והכ.םבכליות

 : לשתותלו
 טים וישתה . היבער,גריץ להחולה לבשל השהן לעצירת יפואה יאבו

 ישימ ונם , האכער הנקרא שזעל שבולה הטאה בהםשגהכשלו
 ליטיין בלשון באפמייק הנקרא עשב לשתות להרולה שמבשלבהטים

 ;"עקיויזעט."

 במרת והטשחנו האש ננד החולה שישב . השתן לעצירת סנולה .אבו
 : )מ'א( השלחופת טן האבנים יגרשו וע'"ו רגליו. ער הטטר מןפרה
 מים מן חטות אמבטאות להחולה לעשות השתן לעצירת רפיאהאק.

 עם ביחי שועל שבולת של ההבן או שועל שבולת בהםשנהבשל
 : "עק11יו';טי" לימ.ין בלשון באפמייק הנקרא עשב ~טראחצ.
 שמן או מע'ת תיכף שינרר מגולה . אבירה לו שנאביה מי .אבידה

 בזה ויאמר . הנם בעל מאיר ף' של נשטחו לעילוילמאור
 או שאמצא לי ויעזר . ענני רמאיר אלהא . ענני רמאיר ,אלהאהלשון
 מנרב שאני זה בזכות אבדתי. אשר האבירה את במהרה "ישיחזירו

 וכאשר . לכוב" זכור הנם בעל מאיר ר' של 3שמהו "עילוי , , .סך
 לו יעזור האבירה שנאברה אחרי תיכף זו סגולה לעש.ת בירותע"ה

 : )מרת'6 במהרה שימצאנההשי"ת
 . ארם לש1ם יגלה ולא שישתוק סנולה אבירה לו שנאברה מי .אב-ה

 . לעת מעת נ' כך בה וישכב וילך שלו הכהונת יהפוךרק
 . איש לאיזה הרבר שגילה לאחר אבל . אבירתו לו שיחוירו אווימצא

 , )מ"א( זו סגולה לו הועיללא
 יפשטא הנגינה בל יים בבל לימר לכל אהוב להיות סגולהאהבה

 1 )ר"א( , החומש של בהנינון גמירא ער 1כ1" זרקאסנח

 הן או מים בוס שתקח פגולה . שהוא מי אהבת תרצה אם .אהבה
 תעשו, כן . להכום המשקה ותחויר לוגמך ומלא שכראו

 ותרא לשתית לזה המשסה ותתן ג"פ. ער בתכיפית פעם אחרפעם
 : )זכירה(פלאים

 באיוו בבום שתערב סגולה . שהיא מי אהבת תיצה אס .אהבה
 ו )מ"4ם לשתות לזה וחתן שלך השתן מן טפות "בטשסה

אהבה
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 רגקיא זהב חפוח האיש שיקת סגולה , לאשהו איש בעאהבה
 סיפות ל כתוכו ויטיף כדם אדום שח המיץ אשר,פאמיראגץ"

 : )ח"ח( אותו ותאהב , להאשה-לאכול ויתן הקטון אצכשמרם
 ורגלץ *דט צ*ייי האיש שיתתוך מגולה . 5אשתו איש בןןחהבה

 לשהות. להאשה ויתן משקה כאיזי האפר ויערב לא1רוישרפם
 : )ח'ת( אותוותאהכ

 האשה מראש שערות ג' האיש שיקת סגולה . יאשש איש ב'זאהבה
 אוהו ותאהוב . כקרקע המהט ויתתוכ מחם על אותןויכרוך

 :)זכירה(
 משקה כאיזו רדיה האשה שתרחץ סגולה , לאשתו איש בי;ז*הבה

 : )שכ-א( אותה ויאהג . לשתות לנעלה הטשקהותת!

 זיעת קטק כש לשך האשה שתקנץ ממלה יא"ש אי" כי;אהבה
 ותתן ביין ה;יעה ות4רכ , תמה כאמגטי שיושכת גשעה*ניה

 : )רו"ח( אותה ויאהכ לשטת.לגעלה

 אשדו את ישעא כית שלים יהגעל איז אם . יא"תי אי" טאהנה
 ועב תלק קיף ?ל תמה כתיגה ושמה שמו לכהוכמגולה

 .אתה כזה אתת שירה עוד יכתוכ הואת השורה ותתת אחת.בשורה
 לך אשר וכל שלום וביתךשןום

 שלום-
 משקה אי:ו בתוך הקלף ולהניח .

 לכעלה תתן והאשה מ:ה. כלל ירע לא יהכעל הכתב. שיסחהער
 ערב זאת תעשה ט1ל ואם מלבו. השנאה ותעטר הזה. המשקהיש.1;

 : )בקבלה( שכת ליל לקיחש שהוכן בהייןשבת
 רוצה ואינו לאשתו שונא נעשה הבעל אם . לאשתו איש ביןאהבה

 ומעט שלסים, פלפלין -ם האשה שתקת מגתה עמה,לרור
 של כיטי.קה-ה ע4 זה כל והשים מלח. ומעם חי. כסף ומעט חר.פיר
 הכיסוי ותעסיר שרף. יין של שפירמ זה בל על תשפוך אח,כחרמ.
 בעלי לב אלי יכער כן ביער שזאת ,כשס ותאמר זאת ותרריק החנורעל

 )מ'א(: ר~נף ויעשה אצלי שיבוא ערפכ"*
 ותערכ המיין ממנו ותסשט בצל ה שתצ יפיאה האיי!, 1אבאיזן.

 ,וואטי" של פתילה בזה ותפבדל מריס. שקרים שמן עט בשוהשוה
 : )ריח( הכאג וישקוט ב*זןותניח

 אשה. גחלג ותערביה תזיר  של מרה *הקח ריואה  האוזו. לכאבט*ריי*
 : )רו'ת( הכאב וישק~ש כאוזן והויח .יי?4 90 שתילה נוהותטטל

 בו ותערוב י4שף שק מבהמה הן טרה שתקת רפיאה האוק. 1אבזק.
סעפ
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 בשתן שה דגנל אשה ה5ג סעט וגם אדפ אעע של שהןסע8
 "וואטי* ל5 פתילה בזה 'הטב'ל . היטב ההעדג . האש על מעטותחמם

 : )מ'א( באוזןוהניח
 ה.י? לתוך מינקת אשה שתטיף ר?ואה . ילד'ם אע'ל האהן פאב .אופ

 : ,מ-א( הרדים סן חםחלב
 עמו ,כטמפשר" שמן מעט לעו:ב רפ.אה . גד.ל'ם אצל האוזן יכאב .אוזו

 פתילה בזה ויסבול באפטייק. יק:ה אש4 .קטיעפשי* שמןמעט
 יוס; ככל אהה פעם האוון בה'ך ויניה .ווטטי"של

 )מ-א(: חם כלנתא חלב גאוון רהט'ף רפיאה השמיעה. יקלק.לאדזן'

 וחתיכה מהר:גילת שוסן חתיכה שהקח רפואה . השמ'עה יקלקולח11ן.
 אח"כ שימוסו. עד השומנים והרת'ה מ"'הים בלהי מאוחשימן
 : )מ"א( י,אוזן לו;'ך פושרין מפית איזו ממנו ותטיף השומןתסנן

 שוה זית שמ; עם כבש של מרה להרתיח יפואה באיא. ייעשאוה.
 ; לאוזן ויטיף ל'שטי" כזה ייטכילנשוה

 י טונ וית בשמן אתרזנ קל'פת לבשל רפואה . נאוזן הגרה לקול .אדזן
 : )מיא( בערב טיפות וג' בבקר מיפות ל הש,ן לתיך ממגוותטיף

 בה.ך נישסטטי" .קחלי אחת כף לערוב רפ"ה . יגראש באייו ייעש .אהן
 : יום בכל כפות ד' מ(ה וישתה מים"גלט('

 והטיף מלח עמ המאה לררתיח רפואה זזןן ב: קטון שרין נכנס אםאדזן.
 האז(ך לתוך פישיין סרים שקד.ם שמן שה:יף או . פישריןבאוון

 : )מ-א( השרץ משםויצא
 המררשו 5גית עלירם והערב השכם בנמרא איתא אייבים יהכניע .אויב

 ובגסר שחרית תפלת בנסר לומר גרולה מגולה אמיתית קבלהויש
 ינר פהאם מפחר תירא אל של הפמוקים לשבח עלינו אהרי ערביתתפלת
 פחדכם בפניכם איש יתיצג "ל(1 הפסוק זה עוד עליהם יוסיףאה'כ

 חכר כאשר בה הדרכו אשר הארץ כל פ;י על אלהיכם ה' יהןוסורז.במ

לכפ-
 : )יס":(

 פטוקים הששה אלו לומר סנולה אויבים. ופגע בדרף הולך כשאדם .אדיבנ
 ה' עדהז . וגו' תמסה ה' תורת . והם הימנטז. יח אצבעותעל

 סהמה ה' יראת ונו', ברה ה' סצות הו', ישרים ה' פשדי . הו'נאמגה
 השפ יבוא ואז האטד5 מן למנות ויתתיל , וגו' אמת ה' משפטי .ונו'

 י:נלו זלא . הא'יב ננד האצבע יראה השחיכ . האצבע על תמידהקדוש
 ; )ארה*ח( לולהרע

אויב
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 ודהיה? בבלי וליהן ומלח חררל לקחת סנזלה הא!יב את יהכניע .אויב
 נ. השחר . ימים ג' מתד במקום כו הכלי אה ורועטיר הכליבתוך
 ,רו*ת(: ויכ:ע האייב של ביהן פהח על הכלי מן תשפוךימים

 עורכהא* גת "אמתלאי לפניו האסר שלך בשינא הפגע כאשר י4שוי2
 : טדיוסניפ

 ההלים מומ.-- ז' יום ככל עליהם ההפלל השנאים ~מ'ע .אךב
 )שיתן: ע'ד ע'א. נ*ה. נ'ד. נ'ג. ט.ח.  ל"ה.האלה.

 4ש"ן ותקק סנולה . רשה עליד ייכי שיא שינ" פ* יסשש .אדיב
 ער מראי- הקבר ימדוד קבר אל ולך . שיוך וום ממעושזור

 יקשר קשך כף על דששמר . דודב בגה הדבה ק?רים "קלדר זסודס.פוי
 יוכל ילא פב*פ ?ל פיו וסה?ם ירשד א:י*בגאן

 רן4?4 ;לי לדב,-
* 

 : )ל"ש( הנק,4ר בשט שם הקבוראה"כ

 4חי 8" ש *יןש
 *אדו רידא לך "?יע שייתז יע שמ

 "אסר הו' פעם ד"חר . %4וייאל הקייש ידטם פעמים ,'בנחנה
 : )הרא( לך דדיע ?בל 11א מעייבף,הצילמ

 כקיא דאדם ועי"ז , קריתת ע"י הא-צטזמבא נתקדק4ה אם .אינטימכא
 רפיאה השק'ה. א- דאכילה אחר תיכף בה;רה המאכלאת

 המים ?"תקר-1 ואחר מים. בקלארט _נענע4;ך" בישם לייס א'לבשל
 ומעט . ק--מ יה'י 'משתהו ומאכלי . מעט סעם המ-ם מן ההילהיטתה

 : וישהה יאכלמעט

 ימשההי. מאכל' תטיר ומקיא האיצמימכא נהקייה "ם .איצמומכא
 .י-46ע-'א;* עם "מיענמא;בריפע;" באפטייק לקנותרפיאה

 חת'כה ע4 טיפ-ת מ'1 בערך שעה בכל ויקח . בשוה שיה י-עיכםטריפעץ

 הנק-א פשקן זר; מ; דמה .ח4ארנא" האיצמ-סמכא על יניח ינם .ציקע-

 : והם רך נרנר ממעל 'יהבוש.ליאנעישעמיך

 רפ-אה . אכילה ויתא-'ה באיצטימכא העיכ41 כח יה~ק .14י(1מ1יכוכא
 מיי כסי !יבשל "צענט6י'ע' הנקרא העשב באפטייקלקניה

 כיום. פעמים איוה מזה וישהה .פיסןר6נצען" של יבשוה קליפיה עסביחר
 באפמייק הנקרא העשב במקומו ליקח יכול העשב זה 4כנ-ל יכ-ך אינוואם

 : ב:"י _פאמיר":צ;ן- קליפית עם רכ לבשלו סיללע%ילי".5יל

 4ד:.- הזאת -פ.אה מ;כ-ם הרבה טידלה יהקאה 'איצטומכא
 -בנן ע4
נ::ר
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 דט ד' עם היותלבלתי

 בחו"
 9 )יה'ק( הלבנה טולד בשעת

 . רח"ל בילדים לאסכרה סנולה יאהכרה
 שתסה-

 בא:הו ימינה יד אצבע להכניס הסחלה בהחלת תיכףקרובתו אי אחוהו או אמו
 ז )רו"ה( געזהשי"ה במח ויתרפא התינוק נ~י האצכע תכניס 'אח"כ ש4הטקים

 לזה זנחוץ רה"ל קשה מחלה היא בילדים האסכרה מחלת .אסכרה
 להילר לעק גחוין הראקמער עויבוא ומרמ מומחה.רופא

 בסים מפה לטנול קרים .קטמ"רעסען" עמ צוו'ירו את 1?חבוש ,להקיז;
 סמעל לחב:ש צריך ;ה ועל . הצתאר את ולחנוש היטב ולסחוט מלחקם
 שפ'רט עם מים של קף,מפרעסען עס לחבוש יכול ונם חם, רך דברעם
 ן שמףרצין לשלו:ל להילר " נה!ץ ות.,4ה ואחר בשוה, שוה טרףיין

 ליקהיס כזה. בייתית גיפואה א5כיה כניפאים רקדם בארצות .חסכר![
 אזת. ושורפ'ן כלבצואת

 בקיסא. מ;נ-דין והאפ- . לאפ-
 קגה 1;ישים . כקמח דק אבק יהי' שהאיר דקה בנפה אותו ,פמנפ'ןאו
 כנרוגו עמ'ק ו:פיחין קמון בף עס התינוק פה דךמב ופותחק . נייר מןצר

 : )רז"ח( ב,ה ונרפא ה;ה האבק את הקנהע"י
 את ה:3וב. או הדבויה אה ימעך ובובים. א' דבורה של יאיס ,ארם

 מההלה צריך אבל הנשיכה, על וימרח חיה בשדנה אחרת.או
 ,מ"א( . הדבורה של העיקץ את הנשיכה מןלישוך

 כק:פ על יניה השקץ רמשכת לאחר . זבוכים או יבורק ש4 יאיס .ארם
 יניתנה הבצל ט; ההת'כה שההך ילאחר . בצל חתיכההנש'כה

 ; ה:שיכה מקט עלתיכף

 רוב כי . שקר מלדבי להזהי ימים לאריכת כנילה . ימיםאריבה
 :מ'פי! ,יקהך"ן יסט בקצרות סתיםשק-ג.ם

 הלל אמלת אח- י"ח בכל לומר ימים לאריכת כנ'"ד, . ימ'מאריכרע
 אברהם את בי-ך וה' ביט'ם בא זקן "ואברהםכזה.

 זסלר ה'ים א?הים מלפניך רצון יהי כן !יחייני ישמרני זבדיה .בכל
 כגר כיד'רים ובאי;ה . ג"פ יאמר כן . אמן" חי כל נפש נידך אטרעולם

 : הזאת תפלה ההלל אהוגדפם
 כך כל נחו'ן ולא מה לרבר שלא ימש לאריכה סגולה ימים.אריכה

 : ים"ה( חול של דברש אפף הכסא. ובנית הסרחץבביה
 וה:צ:ת רתה-ה היא ימט לא-יכת גדולה דייהר סגילה . יםיםאריכון

 . הי'ם עץשנקראה
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 שהמחול סימן זה הטחול במקום שמאל בצד הנטן "קשה שבטן'
 באש ות?בן ליטרות איוו של .שט"הל" ברול ליקח רפואה .נפיה

 שוה ט'ב יין עמ המים תערוב אחזכ אחת. 4קוואטיראל" בערך במיםיתטנה
 : ליום כפות ד' או נ' החולה מוה יישתה .בש'ה

 "נערשטיגע לבשל רפואה . הטהול במקום שמאל בצר הבטן יהתקשיק 'במן
 מוה ותניח , חויר בשומן אותם תטגן אח,כ . ש'תרככו ערגר"פין"

 : הכאב מקום על חמות"חלאדנעס.

 ולחמם מלח עם קלייען. .-זייצענע ליקח רפיאה . בבטן ישטעכעניש 'בטן
 חוטץ מעם בקדרה ת;לף אח"כ משקה. בלי האש על בקררההיטב

 : הכאב מק.ם על המית חלארנעס מוה ותגיח . הקלי'ען שיתלחלחועד

 בישול כמים כתוש פשחן ורע לבשל יפואה . גבטן ישטעכענ'ש .:2בון
 ותנית . היטב ולערוב כתוש .ק"מפער. קטון כף כתוכי ולשוםעבה

 הבטן: על חמית חלאדגעסמ!ה

 באפמייק לקנות ופואה . .ליפטפערשפשרונג. ע"י נבטן ישמעכעניש .:כמן
 ותשתה: טיי כמו יתבשל "קרושינא.קליפת

 באפמייק לקנית רפואה קרירוה.  שע,י שלשול עם בנטן יגרימעניש יבטז
 כטו ותבשל . בשוה שיה "יוטלעריאן. שירש עם ,מיענטא.עשב

 : ותשתהמיי

 החצי רק השמן מן שישאר ער חדש חרם בכלי"פר"יואגכ. שמן קוואטירל עם חיה צפררע לבשל סגילה . הבטן לנפיהת 'במןן
 ואם . הב:ן בוה ותם,ף עכה. משיהה כמו ויתראה נימוח תהי'זהצפרדע

 : ררגלים את גם ב;ה תסוך ברנלים הגפ,ח אח"כירד

 *נ"רשווי* באפטייק לקנ'ת רפיאה בביצימ אי ננ.: ':פ.ה יכאב ,ביצים
 . ק-ים מים גליאו נחצי אחת כף מוה יתערוב .קרטפלים"

 ממעל ותחבוש הכ'מ. על קר'ם קשמפרעכען ותניה .ג"וע. ב,היתטבול
 ! תתייבש הגץ;; כאשר הקאמפרעסען ותחליף . "ראטע.עם

 כדי הבית שבונה בפירוש בפיו שי;כיר צריך חדש נית הב'נה21יר:י
 : )ו,ה,ק( סוכה ומצות אורחים הכנסת מצית בולק'ים

 * צבק בל' שח'ר אמה על אמה הפתח כנגד ח להנ לי'הר יש ';2יון : י' ק ,פסחים ת ייג הבית קייית יעשית שיא ד להקפ ישבית.
 : בו יקרב לא ונגע הבית יתק'ימ וע,ו .כדין

 או ת'ח טסיבת של מצוה סעורת ע"י הבית חנוכת לעשות מגילה 'ו2י;ת
 הירושי ההדשו הבית. חנוכת שיר מ;מור ויומרו , ענייםמם'בת

ית ;תירה
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 .בית

 5חיני
 וליתד החדש בבית והוצגולת חרטע5 לשח.ט סגולה הב.ת

 ; )הזס( לעגייםהעופות

 ללמיר זצ"? היד"א הגאון טידר כבר הבית לחנוכת הלימוד סדרבית.
 כזוה-ק וגם . תמיד , ירט . 'ברכות . כזה צניןן הוא שהר"תמשניות

 כמסנינ הם , כתיב תחטא 51א ער . ישראל זכאין ד"ה ע'א נ' דף נ'"לק
 חולי כל ממך ה' והס!ר עד לרבנן, ר"י אזל ד"ה ע"א ק"יז דףנ"ם

 : )תוהרשזל( העין והואזר

 ד4 ב' . חדשה בדירה לדור ליכנום טובים בחודש הימיס איי .צניה

 ה' ג' א' קימן אבל כ'ט, כ"ן כ"א כ' י'ט ט" ט.1 "א י'מ'
 כהכ זכירה וכספר )פרה"א(: רע.ם ולא טובים לא והשאר . הםדשם
 י'ט י"ז י"א ט' ז' . חדשה בדירה .לדור ליכנום טובים בחודש ה.מיםאלו

 : ל"ט כ.זכ"א
 ויתקע חדשים מחטים צרור ליקח סנולה חדש בבית לדוד הנכנםבית.

 *הריני . ויאמר והפתחים החלונות מפי בחרכי שירצה כמהמחמים
 רעים חלי.ם ומכל רעות רוחות מכל להשמר ברזל של מעקה בוהעושה
 תשים ולא לנגך מעקה ועשית חדש בית תבנה כ. שכתובכמו
 פתה ובכ5 חלוו בכל שמר כך , מטנר הנופל יפול כי בכיתךרמים

 מבית שאת שרוצה מי קדמונים, ספרי בכמה טובאת וי אזהרה 'ביין
 ככד יעשה לא משם. שיצא הראשון במת ילדור לשובהשני

 עדיין הדבר וזה הראשון. בבית דבר איזה הניח ואם שנים, ז' לאחרעד
 הדכר לו נחוץ ואם . להקל !ש . בקיר יתד הוא ואפי' שם,נמצא

 הראשעה לדירה שיחזור שטרם וו מגולה יעשוה הראשונה לדירה לח:ורן
 שם ש,יהיו ותרננ~ת תרנגול ריקנית היא כאשר הראשונה בדירה ,ניח8

 התרננולת עם והתרנגיל שם דירתי ויקבע יחזור ואח"כ , ולילה יוםבלבדם
 עניים לארבעה ויחלקם העופות ישחוט ואח"כ , אחד שבוע שם עודיהיו

 : )חזס( רע כל אליו תאונה לא ועי"זהענים.

 כמקים בית מעולם שם עמד שלא חדש שנמת המקיביים כתני .בית
 המקומ להם היצר כי , להזיק ביותר המויקים מתגרים שםהזה

 דירתו הקובע כל ע'כ בהם. לעיפף רשית להם ,2די' שבילין מהםוננזל
 האלה קמיעות כשר קלף על לו טיכתוב ממשר ובקש חדשבבית

 : להחלונחע ומטעל להפתחים ממעל אותןיקבע
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המרי
 17 ט

 : למהח הקמ-ע נוסחוה

 ודע ובה באמ ביב פעב הלאוזפ
 ולה הבטוגוהאפה

רדפמיאל

 1 להלון הקמיע נוסחזה

 בוליב באשריישת
יואאהצצבירון

 ! )לק'ע( המעמוות יים בכל לומר רעלרות. להעמיר סטלהכנים.

 ירבוי ושלא ארם. לשום פרנסה יקפח שלא . לבנים סגולה 'נננים
 : )סה-מ( ושקר הרעלשון

 ותומניה כטש"כ ראורייתא. תמכי טן להיות . לבנים סנולה3:נינמ.
 )לקיע(ו סאושר איגו ננים לו שאין ומימאושר,

 ! ):"ז( שבוים בפריון להשהרל . לבנים סנילה .בנים

 לקמן ועיין )מרת"נ( כראוי ציצית מצות לקיים לבנים, סגילהכנימ'
 ציצית:טערכת

 בהרפסו7 להשתרל טוג ויוהר תורה, ספר לו לכתוב לבנים סגולהבנהם.
 התורה סן לזה ורסז הורה. לתלסור ומעילים הנחוציםספרים

 ארם לתולרות יזכה הכפר שבזכות היינו ארם, הולחת ספר זהשכשב
 לאחרים וישאילם ספרים יקנה כזה. לעשות גיכולתו אין מם)מש,א(

 אמורז פ' 3סדר' מובאה זו וסטלה בהמ,ללמור
 הריון( במערכת וסגולות רפואות לקמן עיר;וקיין

  איוו' האשה ושתחן שבת של בנרות להרגית מובים לבנים סנייה '21נים
 וומ  )גמרא( הנרוח הרלקח קורם  ישראל  ארץ  של לצרקהפרתן-ח

 : טובים בנים לה שיהי' הנרות הרלסת בשעת זה על להתפללצריכה
 עצמה סתקשטת שהאשה מחמת היא ההריון מניעת יפעמ.םבנים.

 )לקהר"ן(; גאוה בעלת יהיאביוחו

 : )לקהר"ן( וה את זהיקרלו ל* ונם הבנים, את יקליי אי יהאם שהאב ~נים' יגיייי סגייה(כנים.
בניס
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 טאותו האשה שתטהר שאחר סגולה . רח"ל בניו לו שמתים י' '1נים

 תקח בעלה, עט ותורות הראשתה טבילה ותמבול הנולרילד
 טטנו ותטעים שלה מק'ם גאוהו הנטצא חרע התשמיש אחר היכףהאשה
 ,סגולה ,מ-ה~ל( בקמנותם ילריהם עור ימות1 ולא הנולר. הילרלאותו
 במשך לבמלה ורע והוצאת בניאוף האב חטא לא אם רק טועי"הז:ואת

 : הלידה( שאחריהזטן
 הילד את ימכור שהאב . רח"ל מתקיימים ב:יו שאין לוה סגולה .1נש

 השנה האחר של בנו ויקרא , כסף בער לאחר השבר אתאו
 ,)רב.ט(

 בבגיי הייי את יהיביש , י יח טתקייטים בניי שאיז ייה סגייה .בנים
 אהר טטין אחר חם אפי' בו טשרב יהי' שלא ונקי לבןפשתן

 : )חם'ל( רע מכל התינוק ינצלועי"1

 כלל שם יי י"יא שיא בקמניתו טיתי ייא 1 ח ש יבנימ סנייה ,וננים
 יקראו *אלטק" שמ רק מילה הגרית גיומ או הלירהלאחר

 לילרה או טצוה הבר יום יניע ובאשר ,  .אלמע" תקרא לילרה אולו,
 )רח(: האמיתים בשטותם יקראו או גערותיה,ביטי

 "בן בשם הנולר יבנו שיקרא בקמניתז הבניט ימיתי שיא סנייה ,בנש
 הנולרים לבניו לקרוא טובה סנולה ונם )ירושלמי( ויחי',ציוף

 שיסתיופ כוה שמ לו לקרוא סןלה ושד , )עקהר"מ( שמוה בב' מעתהלו
 או . שמואל רפאל טיכאל ישיאל נבריאל כנון . .אל" הקרוש השסעמ

 שיקרא או , וכיוצא ירטיה אליהו כגון בשטו "יה* הקרוש השםישישתתף
 : )ובל"ר( וכיוצא אריה רוב ואב צבי כגון , חיה איוו בשם בניואת

 המוטור כשר קלף על שיכתוב סגולה בקטנותן. ילריו שמהים מי '1נימ
 יכתוב הט,מור ואחר , ונו' בשיב המעלות שיר טתהליםקכיו

 בארבע כ,ה בתב ייתלה וממנגלם וסנסנוי כינוי כ,ה אחת1ששה
 ן )ש"ה( רירתו ביתהחות

 גאות
 פרקדן החולה ש'שכוב יפיאה "ק"י"יייימא3" הנקיא הגנ. לכאב .1ב

 : חם תל עמ קטין שקעל
 חלט עמ *גץ-משיצאווי*שפירט" חלקימ ב' לערב רפואה , הגב לכאב 'יג11

אחר
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 *ששירט8 עם ביחם פעמיס איןה דנב את לסוך רפואה . הנג יכאב .גב י הגב על היטב בזה ולמשוח *קשטפער4שפירט*שהד

 : "טערקישען4מעפער" בישנכבש
 טלחיבכל לטרות ששה עם חמות אטבמגות רפואה הנב. לכאבנ21'

 שעה: חצי בערך הרחצה במי וישג .סרח'!
 מקו[ על ולסוך "עקספעליי" באפמייק לקנות רפואה . הנב לכאב 'גב

 .קימפרעס" שם ל-נית טיב הסיכה ואחר ביום, פעסים איוההכאב
 ;הב

 "טערפשנטי;* גם "הטלץ-שפריט" באפטייק לקנות רפואה הגכ. יכאב .גב
 ביום: פעמים איזה הכאב מקים על ולסוך בשוה שוהולער.נ
 שירחץ רפואה . היכף שמוריע הולשה לי שיש מי . אנשו*םגבורוע

 מן . טקר ככל באמכטי נשרי את קריםבמים
 : פעמים שטים ערחמשים

 . "אורתיקא- ליטיין בלשון הנקרא עשב לקחת יפיאה ' אנשיםגבורת
 צימה העשכ ווה . זקי68יי~א" או "פ~קשיי""ובלע"ז

 צמח כאשר הקיין בהחלת ,ותר טוב 1ה1:: . נכווה בו ע והנ. סקיםגכל
 האדעא מן דאלה העשבים ותיצין . אמה רבע מן 'ותר לא הארץ טןגבזה
 עם תבשלם אח"כ . והעפר האבק מן במים אותם ותרח.ן . השורשקם
 מן ביום פעמים איוו וי.:תה צלולים. שיהיו המים את ותסנן נשמימ.מי

 דעכל ג'טמימ סי לך אין ואם כשיה. שוה 'ין עם טעורכ האלההמ'ם
 : )ת,א( כהי ויתנבר היין וישתה בייןלנשלס

 'י-ש בת,ך "פיוום" ה:קרא מור מעט לערוב יפואה אנשים'גבורת
 בוסיז נ' בערף . חם יישתה טוב "ן אוטוב

 : ליוםקטנים
 ית'בש ' ת"ש שי אי י ש שי נ'ד יקחת סגייה . אנשיםגבדרין

 ותערב בקמח דק לאבק אותו ותכתוש היטבאותו
 בבקר וישתה טוב יין בכום לוימ שליש משקל בערך טעמ האבקסוה

 קודם שעות נ' .כערף כ;ה כ,ס ישתה בערב ונם ריקנאאליכא
 : )ת"א(השכיבה

 דרבה תאנים 'ום בכל לאכול אנש'ם ינביית סניי" . אנשיםגבורת
 :)רו"ח(

 מי שישתה . גשמים גבורת אנשים לגבורת סנילה ' אנשים213דררן
 ?סח מן היורדים הנשמים טיבים ובידרצ-נשסים,
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 יעמיר גשמים. ויוררים לעצרת פמח בין חם האויר ובאם עצרת.,ד

 שירד פיו את יפתה וגם נופו. על הגשמים שקירו ערום מוצנעבמקים
 )אד"פ(ג כחו ויתהוק חולאים מיני כמה סן עי"ו וירפא . פיו לרעףהנשם

 מהם ותסתט ב?5ים שתצ5ה אנשים /נבורת יפיאה . אנשיםגבוררנ
 חזחטם טוב רבש מי והקח גקי. סמרמומ ע"יהמיץ

 מי,דבש חלקטם ב' כננרו תקח בצלים מיץ לף שיה" וכמה האש.על
 )אמ"ן(! כחך ויתנבר השכיבה קורם חם ותשתה יחרותערב

 הנקרש העשב בטפטייק שתקנה אנשים לגבורת יפיאה אנשים.3בורת
 "הערבטיטספערה נקרא לימיין ובלשון"טקסיףצינגיף

 היין וה תשתה אח"כ ימים. ל ומוב ישן ביין העשב זה ותשרה .ניגיס"
 : )מ"א( כחףויתנבר

 כשמן האבר את 5משוח אגשים לנביית יפיאה אנשים.נבורת
 *לעווטנרול* נקרא ליסיין ובלשין .שפיגנשרר*

 ! )מ"א(עה5"

 ק5ף קמגות בחתיכות הגחשדים כ4 שמות תכתוב הגנב. ייעתגנבה.
 שתוקים מים עם חרם קערת ותסלא אחרה. פתקא שם 5כלכשר.

 ט-ו הקפיטל ג"פ הקערה על האפר אחיכ המים, על הפתקאיתותגיח
 יהאחןונה הראשונה אות מן היוצא 1,1 הקדוש בהשם ות?יון . לרודמכתם
 הפתקא אקזה ימטה הרד או . ונו' בגעימים %י נפ14 חנ"ים הפסוקשל
 שד ה"ם- נ-פ. אמירת אחר כזאת נעטה %א ובאם הג:ב. שםשל
 שמ ביניהם שאין תדע פתקא בשום שנוי נראה %א או נם ואםויפ.

 : )ת"א(הגנב
 איוה ממף גנבי אם י3נבה

 רנ-
 מחו,ן איד ותלה שבבית גרק קח

 , )ררח( הננבה. שיחוור עד הגגב יגיח ולא4בית
 שלא התינוק של ואטו אביו יזהרו גנבים הבנים יהיו זלא סנילה .3ב2:

 : שבת( )מס' . ראש בגי~י 5ע51מ התינוקילך
 כין 'החרננול את ולהגיח לבן הרג:ול בצואר הקלףילת15ת עי עי עדף עליו ולכתוב פשר קלף ליקח סגולה הגנב יירע .3נב

 ירו'ן או הננב ראש ע5 ההרנגול יקפךן ומיר חשר שם שנמצאהאושיס
 ! )מרת'6 אותו ועשךאליו

 תיכף *ר,: כח4כ ספונ לטבול יפואה הירש3. מחלת היא זדכמ.נעלע
 בל בהח4כ וירחק חם החלב שעדיין החליבהאהר

 ,ת-א(ומפו
נעףע
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 וישהה יי! עם *לשיט:רע" שמן טיפות ה' לערונ יתואה . זוכטגעלע
 ים"א(! שנועות איוה יעשה כן ריקנא, אלינאנגקר

 לשנים ותנקעהו "שלייען" שנקרא חי רג לקחת סגילה , זךכט3עלע

 העצסית עם השררה כל 1תוציא ונבו ער ראשו מןברוחני
 הלנ כננר שסאל נצד החוה על החתוך צרדי עם הדנ הצאי ב'זתחבוש
 רנ ותקח לאשפה הדנ חצאי תשליך אח"כ , שעות כ"ר שםזינוחו

 הקינה על הח,ה מתחת הרג חצאי ותחנוש כרל ותנקעהו אחר"שלייען"
 ,שלייען" רג שד ותקח ל':שפה הרנ תשליף אח"כ . שעות כ"ר עלג"נ

 נ"ד על רכ הרנלים כפות על אותם ותחנוש כנ"ל ותנקעהושלישי
 האלה ימים נ' מן עוד נרפא לא ונאם . לאשפה תשליכם ואח"נ ,ששת
 פעם כן יעשה עוד נרפא לא ונאם , ימים נ' הפעם עוד כנ"לתעשה

 ; )ת"א( . נעוהש"י וירפא . כנ"ל רנים ג' עם ימים נ' שיג'

 הסוכר שיאמר כמה ותשלם חרשה קדרה לקנות מטלה זוכט.גוגלע
 תשים שעוה וגם נקדרה. ישתין והחולה ראשון,נפעם

 וילף הקדרה את החולה יקח אח"כ . האש על הקדרה ותנשל ,בתוכה
 עצמו יחוור ולא לניתו וילך ררכים כפרשת ויניחנה לעיר מחוץעמה

 : )ם"א( . לאחוריולהסתכל

 החם השתן תיכף ותקח נקי לכלי החולה שישתין סנולה . זוכטגעלע
 תעשה וה וכל עגות, נ' ותעשה סלת קמח עמוותלוש

 )ם,א(; וירפא, לאכול, להחולוק ותתן העגות תאפה , החולה ידיעתבלי

 פניו תסונת לראות פעמים כמה החולה שימתכל מנייה זוכט.גוגל,ן
 : )רו"ח( השוחט. של נחליף או שחורנדועגיטש

 לקנות ושנ המרה מחלת היא הרפואה חכסת פי עי זוכמ.בעלע
 ליטיין האלההנקראיםבלשון עשנים מיני שלשהנטפטייק

 היפיי *הערנט ונם ציקטריום,ינטינום- "הערנט ונם"הערנט,חעליריני"
 פחות יהי' הראשין עשנ סין טיי. כסו וינשל .רישם,פערטטרטטום"

 פעמים איוו מוה וישתה , האחרים עשנים סיני נ' של מין כל מןהחצי נעוי
 :ניום

 וכר יינה ליקח ויכט נעלע שקיריו ירשו לחילי מגולה זוכט.גערע
 החולה טינור על היונה ולהושינ לנקינה ונקיבהלוכר

 )רנהצ(: ירפא והחולה תסית היונה . הירקות כל הח!לה מן נקרבהיתשאנ

 שימנול רפואה שנתקרר, מחמת נליעה קושי עם ננרון לנאב .נרךן
 את נה ויחנוש היטנ המפה יסחוט את"נ קרים מלת במימפה

הנרוו
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 שעית ג' יבכל . צטר של ב:ד אי .תשטיי עם מטעי זה על ויחבוש .חנרון
 'עשה וכן כנ"ל. הגרון את ולחבוש מלח במי המפה את טחדשיטבלו
 שז-'ט טן קשספרעסען לעשות טוב ונם . הכאב שיוקל עד פעסיםכטה
 ע: הג-'ן אה פעם בכל ויצחצח . קרים מים עם מעודב שרף ייןשן

 קסשל.'יא* עשב שיבשל או 4בור14ויערע4וואםער" עם אוזקטלעך"ישסער"
 : הגרון את המים עם ויצחצח זטשלוו""או

 קוסן לטשוח רפואה . *צעפעל:געפאלען* שקורין בילד הגרון יכאב '3רדן
 הנ-ון על ולהניח סמרטוט על *השועףשמאלץ' הנקראארנבת

 על הקטין לשון שהיא ה"צעפעל" תנוא ועיזז . הקדקיד עלסאחי-יי
 : לו הראוימקומו

 בסוף עיין לוה סנולה בגרונו. לו ונתחב עצם שבלע מיגרון.
 : הלחשים בחלקהספר

 ישאןרן
 סנילה רח'ל. הריבור כח מממ וניטל פתאום שנתאלם מידיברר.

 : )ילזמ( אתיוג קליפת גפיולהשים
 פחר א' חולי איזה סחטת ונתאלם הדיבוד ממנו שנימי ייידיבור.

 גאו"ר רחמה היך ימינה יד אצבע הניח שאמו סנולה .ובהלה
 הילד פ. לתיך האצבע אותו תיכף תניח יאחזכ האצבע שתחמס עדכקים

 1 )רי"ח(וידבר

 תתפיפ אחזכ הגעגי מן הארס תמשוך ראשית דנורים. לנשיכתד:2דריבם.
 וי-פא הנשיך הסקים על ותסשוח והמעך אחרת או וודגרה

 ארסיים: וג'בים גנשיכת הוא וכן .המיה
 שסן עם איתן למשוח רפואה . אשה רוץ יהתקשות לבאב .ז-1-יבם

 "חלארנעס* עס או .יואטי" עס אוהן 1?חבוש "יצין,עה?'ה:ק-א
 "ליאנ;;שעסין": ה:קרא פשהן וחע שלחמיה

 ילמעף יקאןטאפלעס- לבשל רפשה אשה, ררי והקקשיה לבא3דרים
 היבה חו'ר שיטן עם אוהם לטנן ואח"ב היטב. היטנשהס

 צ-יך החלארנע ו;ל הדד. על ולהניח חסיה "חלידנעס" מ:הילעשוה
 חסו דנד עםלחטש

 ס::פה ש;ורים קסח לקחה רפואה אשה. דדי ורעזקשוה יכ':ב1-רי:ם.
ולייש
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 לערנ צריו וגט "רויוע;עואסערז. כאפטייק שנקיא וריימ במייליש
 * סשיהה כםו רך שיהף הימכ הכל ולערוב .צוקער" וםעט ביצהחלםון

 )םרהי"4(! הכואכ הרר על תחכושת סוהולעשות

 לפתוח סאר שנחוץ םתלא כה ויש ונתנפחה םאר נתקשה הרר אם .דדים
 מכה סימן לקםן עיין . אי;םל ע"י שיפתחנה רופא אין אם .אותה

 : הםכה את לפחוח םשיחה שםותמצא

 ותקלפם קשה על כיציט לבשל רפואה . אשה ברדי והתקשות לכאכ -דדים
 עם צל:ל רבירים רבש כ;ה יתעיכ כםכהשת היטב אותםותכתיש

 ער היטנ ביחר הכל חעסעך זבטל;טם-5ער"וויטםי" באפטייק הנק-אשםן
 : )סזא( .ראטף עם והחנוש הכשב הרר אה כוה והם"ח . םשיחה כםושתעשה
 פשתן ;רע כהלב שתכשל רכואה . אשה בררי והתקשות לכאכ .דדימ

 ל-ט-ין כלשון באפסייק הנקרא ;רע עם *ליאני"שעםירהנק-א
 : הכואב הרר על חכות ,חלארנעמ" ם;ה והניח חלב כהיד"8ייעניקוליז

 יבשה יונימ צואת שהקח סנולה . אשה כררי והתקשות לכאב .!4ן14ם
 ול שמן עם ותבשל הצואה הכתוש . לבן סראה להצואההטיהי'

 על והמשח סשיחה כמו סעולה שיהי' ער שליאנייעהל" הנקרא 5שתןורע
 1 )תיאו הטאכ הרד ע5 חם וחניחחאטי

 הכאב בההחלת ל?שות טובה רפיאה אשה. ברדי והתקשות יכאכ .דדים
 .פייעגיגךלי" ליטיין כלשון הנקרא ה;רע בא8טייקשתקנה

 ס!ה וועיח פשתן של נכיס ותקים םשבה שיהיה ער נחלב סלתעמ וחכשי

 הכאב: ייענור שיושטי" עם םמעל והחכוש הכואב הרד על חםותחלירנעס-

 ' ל ם י"' ססעל עי ינייי את שישים יפ"ה . חיסם ים יעציי .דם

 . ה-כץ מלא בכלי של- הבצים עם הכים את שישים או קרים.כסים
 קרים כמים .ווימיז או ספיג שימכלו או . קרים במים דריה תשיםואשה

 : הראש שאחורי המסא על:ינ'ש
 בנירוניע2ז לאיש רמצח על הרט םן לכתיב סגולה חיטם. רם יעצוי 'דמ

 סיחו על שסי לבת.ב סנולה עיר . ייעצר נ~רךניי,טןקולאשה
 )ירח( אסף ה.נת מצהו ע5 הרם ם; לכהוכ או )םזא' םחכעתבכתיבה

 : )ה"א( זמןך תיבתאו
 עצמו שירגיל סעלה . "חומם םו ים נייית ש5 סכע יי שיש םי .דם

 : )היצ( הרסיםלהריח
 חלב יום ככל  ש:2עוה רפואה רם, םשתין או דם שרוקק מידם,

 : )ם*א(שקדימ
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 ביופ בו שנולדו ביצים קליפות  שתקח סגולה דם שמשתין מידם.

 האבק זה ותשתה כקמח. לאבק הדק היטב אותם והכתשמהר:גולת.
 חלב לו אין ואם . וירפא ביום ג"פ ימים איוה שקדים ח"נ נתוףט;.-ב

 . )הנ"פ( במים או בחלב מעורב לשתות יכ.לשקדים
 . מומחה ריפא לקרוא נחוץ הריאה טן שכא הגרון מן היוצא 'רם ,1-ם

 כלל. ידבר ולא פרקדן גמטה החולה את ישכיבו הרופא שיבא.2רם
 , קרח קטגות חהיכות לבלוע לו ויתגו קרים. ,קשמפרעסען' החוה עלוי:-.

 רק וכאשר קרה, -לימטנטרע" וגם מלח מי כף פעם בכל לשתיה לוויק:י
 עצים, יסשסניווי" של ביער צח אויר ימקום תיכף יסע לוי.טב
 חלב יום בגל לשתות עצמו שירגיל רפואה , הריאה מן דם ל:וילת .דמ

 ובחורף החליבה. מן חם עז חלב שישתה טוב ויותר רמאה.עמ
 עצמו שירניל רפואה וגם , טראהף יפיש הנקרא מוב דגים שומןישתה
 . עגלים רגלי מן טוב ויותר בהמות. רנלי מן שששין התבשיללאכול
 לקמן עוד ועיין טובים. ענבים הרבה לאמול עצמו שירגיל רפואהוגם

 : ריאהבסימן

 שנקרא עץ מין באפמייק יקנה הרי!וה מן דם לנ,ילת שע15ל מי .דם
 יום בכל וישתה בחלב ויבשל *11.סקום4טלכופי לימייןבלשון

 ! שירצהבמה

 ויאמר יאייועןימרשפעף, באפטייק לקנות רפואה מילה. דם יעצורדם.
 4נטנדטזעל4 ויעשה  -נטוע" ויקח דם. לעצור לו שנצרךבאפטייק

 : הדם ויפסוק המילה על ויברוך הנ"ל בהטרשפ"ןויטבול
 ויכתשם היטב שרופים עץ גחלי שיקח סגולה מילה. דם לעצורדמ.

 כקמח רק האבק שיהי' באופן נפה, ע"י אותן וינפה נקיבמכתשת
 : מלצאת הרם וישקוט המילה על האבקוישים

 יקופעריוואמער" שתקח ר15אה . פצע דם וכל מילה דם יעצור .דם
 ותשימ דק לאבק אותו ותדוק ארוש געשה שיהי' עד אותיותשרף
 במקומו! הרם ויעסור הפצע, טקום על או המילהעל

 ריקנא אליבא בבקר ימים איזה שתשתה רפואה נדה, דם יעציר .דם
 )ת"א(: שרף יין עם אי קאניאק עם מעורב חיה ביצהלובן

 ייהע ,ג4"ישען" הנקראים עפצים שתקח רפואה נרה. רם יעצור41בו.
 האבק .תשים כקמח רק לאבק אותם ותכתוש נקבים. בלישלימים

 תעשה כן האבק, עם ותאכלנו גחלים ע-ג התפוח ותצלה יפה תפוחועב
 )יליסן ותרפא פעמיםחיזה

רפ
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 בגליאו .רט;מטרין" עשב כף מלא :רה ש רפ.אה . נדה רם יעצור .דם
 ! )ט"א( ריום קטנים כשות נ' סוה ותשתה טוב שרףיין

 בלשון דגקרא השזרש נאפטייק שתקנה ופזאה , גדה דם יעצור .דם
 "11יסקש4 באפטייק שגקרא מה ונם "רטדיקס,8רטעטיוא"ליטיין

 צוקער, עם טיי ששותין כמו ותשתה במ.ם יהד שגיהם ותבשלאלנום"
 ותכתשם 1טונים אדומים .קרעלין" נ' שתקח מנולה . גדה דם יעצור .ז-2(

 אליבא ננקר ותשתה ארם, יין עם ותערוב כקמח. דק לאנקהימב
 )ת"א(: ותרפא ימים אי~ה תעשה וכןריקגא.

 עצם עליה שתתלה סנולה לנע~ח. להסהר יכולה שאיגה אשה 'ז4ם
 : )פרהי"ל( ותרפאח~יר

 יהר 1טוב , הגהר מן צפרדע ליקח נדולה טנולה גדה. דםלעצור1-ם
 האפר ותתלה הדשה. בקדרה לאפר הצפרדע ותשרף גקנה.שתהי'

 ה'* ביום דוקא יהי' השרפה ומעשה חרש. פשתן של בכים הצוארעל
 בריאה שהיא אחרת אשה ע'י הגדה האשה צואר על גתלה שיהי'1מוב
 רם, מהם שיוצא לאגשים רכ מועלת הסנולה וזאה . כראוי וסת להייש

 1 )ת'א( ~כר מין הצפררע שתהי' יותר מועיל לאנשיםרק

 לצרקה, פרוטות אי~ו לדרף צאחו קירם שיתן סגולה יירו. "ייצאדרך,
 ; )סיח( פעמיו לדרך וישם יהלך לפניו צדקשגאמר

 אארעא כרעא חד יעמיד שכאשר סנולה . העגלה על לעלות כשיוצה .ו-רך
 ומסיים שמו התחלת של אות עם המתחיל פסוק יאמר אענלהוחד

 "ה' הפסוק יאמר יהודה שמו אם למשל כמו . שמו סיום של אותעם
 : )מ"א( סלה" יעקב אלהי לגו משנב עמגוצנאות

 מקבל "הרני הדרך תפלת אחר שיאמר סנולה רחיק. ידרך ההייך 'דרף

 חי כל גשמח תיכף שם לומר בשלום פלוגי למקום כשאניעעלי
 נררו את תיכף יקיים חפצו למחון יגיע וכאשר . בתעצומות" האלער

 על ירו את יגיח כאשר ביתו מפתה צאתו קודם נן שיאטר או)וכירה(
 : אותה לנשקהמ111ה

 אחר במוצש"ק שיאמר סגולה . לדרר לצאת שרוצה בשבוע .וירך
 ררבו ויצליח . קשימה מאה ער וישלח ש9 הפרשהההבדלה

 :)רמב"ן(

 ממם שיפריר ואחרי . איש אי~ה אותו שילווה סניה . יייד היייא .ררך
 י עה"ש )אגד'פ כהנים נרכת המלווה אחריויאמר

 שלו ההושעגא לררך עמו שיקת מגילה . בירי לשמירה .1*רך
ש
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 צ )וכירה( הררד ככל אצלו אותה וישא רבה. תשענאמן

צ4ך'ן-
 של האפיקוטן מן כוית לררך עמו שיקח כנולה בררך. לשפירה .

 בכל אצלו וישא . פסח ליל מן שנשאר שלו שמורהסצה
 ; )וכירה(הררך

 נכשל אם או . ריקן כלי לננרו שנושאין בצאתו ופנע לררך היוצא .צ-ךך
 לררף ילך ול:! לביתו יחדר . טביהו יצי, כאשר ונפל דברב:.יוה

 ):כירה(: יצליח לא כי הזהביום

 האוה
 הכוס מן מעם יטעים הברלה אהר שזק מוצאי שבכל סמלה 'הברלה

 ומצחד פניו שידאה ער הברלה של בכוס היטב ימתכלואח"כ
 נפשח. ותנצל פנים אל פנים אלהים ראיהי .כי הפסוק ג"פ בלחשיאמר
 יריה שעוה של היא ההברלה שם . השבוע בכל רעים מפנעים ינצל5עי*:

 ; )וכירה( הכביה אחרי ההברלהבעשן

 בלחש לימר הטומאה וכחות רע ופנע אסן מכל להנצל סגולההברלה.
 ופני אחורי את .וראית בצפורניים הסהכלית בשעתבהברלה

 תיבוח שהשלש יכוון ונם ננף. טנף אנף הקחש בהשם 1יכ11ן . יראףלא
 אדריאל נוניאל הקרושים מלאכים ב' של האותיות הן ירא"1 ל'אפמי

 : הארירל()מכוונת
 הרווחים מן מעשר להפריש ועושר להצלחה אמיתית סגולההצלחה.

 בשב.ל עשר חו"ל ררשו וה ועל . תורה לופרי בוה להחויקויתן
 : )מדזר( מאושר ותומכיה כתוב וה על ונם ,שתתעשר

 אמר שם פעמים מו-ב תאטר ומושל שר לפני יהצייח סגייה .הצלחה

ו  בר ה' שם עח *מגרול הפסוק תאמר ואחזכ . לפניושתעמור
 : )עה"שיי :*רבי שוסר רת ש~ףי. בגי' ירן"ץ צףין ותכוע ונשגב", צריקייוץ

 ולו2 לביתו יחוור ריקם כלי לננרו שנושאין מביתובצאתו ופני אם בקשה לבקש שר לפגי להתיצב או לררך הי1צאהצלהה.
 : )וכירה( יצליח לא כי היום באותוילף

 יסצא שלא "ים י4 איו שכמעט יע י יהייח" ימיה *חצלהה
לפעמיפ
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 שלא ויזהר הארץ. על מתחות ממבעות איזו או מטבע5פעמים
 סיוחד סטן בכים אצלו תמיד יחזינן אלא המטנשת אותולהוציא

 )בקבלה(:לוה
 קודש שבת מוצאי בכל להזכיר סגולה בפרנסה יהצלחה ,הצלחה

 * אגלא הקדוש בהשמ 1לכ11ן הנביא א5.מ פעטיםשבעים
 .אליהר בס9רי הדפסתי זה יסוד ועפ-י קדושים. ס9רים "כמה מובאנך

 ע4 מזכיר בן שהאומרו באופן הנביא אליהו של הזמר אתהנביא"

 : אליהופעמים
 הפסוקיט בדינו שמעיינים בשעה שיאמר סגולה במשפט 4:צליחהצלהה.

 : )גמרא( ותהלה ברכה כל על ומרומם עד דוד ויברףשל
 קטנה מזחה ימינו ביד שיאחז סעלה במשפט יהצליחהצלהה,

 : )בקבלה(כשרה
 הלשון תחת טובה מרגלית שתחזיק סטלה במשפט י"צליחהצלחה'

 : )ת"א( כמשפט תעמידולא
 אתה אשד העסקים עניני נכל וזהר תה" מסחר בעסק י"יייח 'הצלחה

 הענין מזה מדבר אתה כאשר משדם שתאמר לעשותרוצה
 : )זכירה( השם" ירצה"אס

 או בכיהכנ"ם נרות ששה של המצוה לקנות להצלחה מגולההצ5יוה.
 בתוף שירליקו נרות ששה שבת ערב בכל ויתן ,בביהם"ד

 )מדרש(: בכבוד קרנו תרום ועף1 . הש-ץ לפני אשרהעמוד
 מסחר לעשות בלכתו או למלאכתו ביכתו יהציח" מגייהף:צלהה.

 פסוקים ושמר המזחה על ירו יתן מביתו שיוצא קודם .וקנין
 היד ולכל הארץ, ואת השמים את אלהים ברא .כראשית בכתה,האלה
 הלף ויעקכ ישראל. כל לעיני משה עשה אשר הגדו4 המירא ולכלהחזקה
 שהוא ויכוון רא"ם כאשר יעקב ויאמר . אלהים מלאכי בו ויפגשלדרכו
 המשם שם ויקרא זה אלהים מחנה מיכאל( אדריאל רנ~אל"ת
 כמטר יערף . פי אמרי הארץ ותשמע ואדרבה השמים האזינו . מחניםההוא
 רצון יהי עשכ, עלי וכרביבים דשא עלי כשעירים אמרתי. כטל תזללקחי

 מאלו היוצאים הקדושים השמות בזכות אביתי ואלהי אלהי ה'מלפנק:
 כל בעיני דברי שימתיקו במדבר. לישראל משה היכיח שבהםה9סוקים
 בעיני ולרחמים ולחסד לחן יתתנני ועסקי. ועניני דרכי בכל ואצליחשומעי,

 : )ים-נ( ועד" נצח מלה אטן . רואיבל
 כי לחכיו וארנקי כיסו איש ישאי ש4א ייי"י יייסהצלחה,

בזה



הנמלאך האיהרי:נאלשצ
 ! כ"ו( טציעא )בבא ,ח-1 טולו נות; א. ב.:ר ה.אנו-

 שעלה לעשות. הארם שרוצה וטסהר עסק מיני גכ. ידי'ידהצלהה.

 יאסר פעם כל ואחר וטלואה. הארץ לה' הטשר גי?ש.אמי
 13 הסדוש שהשם אבותי ואלהי אלהי ה' כ5?ניך יצ.ן .ה. 1.הפלה
 באורח ותנחני לעשות הולך שאני ופלוני( )פ"וני בעסק .צ4.הנ.3:ק.

 "להי השמים זלהי והקחש הגדול שמך למען ציהה יבד-ךכיש1-
 היטבן באר והענין העסק לפרש ויצריך )טדת"ל( ועד. נצח ס"ה א?ןהאר.ן

 ארפ להרויח קמיע וו-ל , המלאך רויאל מספר יהציחה קמיע .הצלהה ~
 כשר בקלף זה כתוב בעוהשי"ת גרולה והצלחה ומתןנמשא
 וטוגה(, הנוטח ווהו . השמאלית בצרךוהלהו

 יסינך נוראוה ותורך צרק וענוה אסה רכר על רכב צלחוהררך

/ו/ו/ןל~גו~ו
 קתקכר כסכיסם פטסכר טמי סזכסן יתם טכך וג כרך טגףסנסכר

 לבוא אלו למלאכיף שתצוה ישראל אלהי :ה:ק מ"פניך ר?וןיהי
 מעשה ובכל בסחורתי אותו ויצליחו עמו וללכת פב-פ ביתאל
 בבית בין בלילה בין ביום בין גדולה "בהרוחה בהצלחהידיו
 הקרוש וחותטך ושמך לעיר בחוץ בין בעיר בין לבית בחוץבין

 ו סלה אמן לפב-ב והצליהו ובביתו במעשיוירחינו



 י!2 מוהמלאך הויתרפאל
 התפלה, בשעת זרות ומחשבות רעים מהרהורים יהנ?ל .דשיהורים

 עם .אמר שכתוב לדבר 1כר . הסידור מתוך להתפללסנולה
 ; ט"ק בהרבה מ~בא כן הרעה" מחשבתו ישובהספר

 המקכלים טן יש . התפלה בשעת זרח ממחשבח יהנצל 'וש~הדרים
 שקד תמיד .אש הפסוק התפלה קודם לומר סנולהשכתבו

 לי ועשה ציד יי הביאה הפסוק לומר כתגו ויש תכבה". לא המזבחעל
 ונו'; אלהים לי ברא טהור לב הפסוק לומר 3תבו ויש ונו',ממעמים
 דמוונ במחשבתו שיצייר סנולה רעים, מדיהורים יהנצלהרהורים.

 )מד"ר(: הרע יצרו יצמנן וע"1 אביו שלדיוקנו

 החנור מן רעים הרהורים מבטלת אמת צדיק של החנירה .הרהילים
 : ,לקהר"ן(בה
 שימ51 ד"פלה בשעת זיית ימחשבית הי"ייים יבמי סנייההרהורים.

 מחשנה לו שבאה כשרואה תיכף במים ידיו אצבשתעשר
 הן ידיו של אצבעות והעשר שלמה קוטה הש אדם שכך יכווןזרה,
 העשר כל ישהרו טומאה מכל הממהרים המים וע.י כפירות. העשרכננד

 את לבלבל כדי הטומאה כח מן הבאות זרות מחשבח מן שלוספירות
 בוצינא עילאי דבי אריה אדשרר מאת קבלתי זה דבר , מתפלתוהאדם

 ן מלובלי! זצוקלה"ה אינר טהריל מרן וכו'דנהורא

 ליטיין ב~שון הנקרא עשב באפטייק שתקח רפואה להריון ,ד"רידן
 ישתות להאשה ותתן טונ ביין העשב מן מעט ותבשל"סשלוויא"
 : )מ"ט( ותתעבר הטבילה בליל הייןמן

 לה ותן ~אפר עד אחו ושרוף ארנבה עיר קח להריון סנולה ,הויין
 בוקר בכל רצופים ימים ט' תעשה כף יין. בכום האוןר מןלשתות

 שועל: עור נורסין ויש )מרהי"ל( מידותתענר
 דס בה ותכניס קטנה קדרה נ0ו מששה שתעשה לעקרה סנולההריין,

 אצי באדמה הקדרה ותטמון במכסה הקדרה פי ותסתוםנדהה
 עיד יעשה לא והאילן הריו; האשה תקבל ועי"ז תפוח. אילןשורשי

 )נפ"מ(פירות

 כי , שהוא כל אפילו חי כמף עלי' מלשאת האשה ת;הר להריוןהרידן,
 ; )ת-א( ההריין מונעזה

 יע71 תקח ולהאשה, להאיש מחלה שום אין אם להריון סנלה .הרית
 ותשב , תיכף שלהם הממ ותוציא ותשחמם נקבה ויונה;כר

 על צפרים השני מן המ" את ברחמה ותכנים במטה הטבילח אהרהאשה
שעה
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 1 )מרהי"6 ותוועבר געלה עם תזרוונ שעה ואתר . שלימהש,ה

 נגדא טהור סופר יכתוב . להריון סשוגשת ובלתי גו-ורה קמיעךק-יךן.
 קמיע כותג .הריגי . מקורם ויאטר . המה בכתיבה כשר קלףעל

 פג"נ האשה עגור שטיא טן לאסוותא טבא גנדא מגוןא גשעקאה~את
 . פב"פ.אשת

 : הקמיע גוסתוזה

 *ג44 האשה על שתרתם אהיה אשר אהיה מלפגיך רצוןיהי
 בכח קיימא של בזרע פב-פ טבעלה הריון בקרוב להותתן

 שכ,שיאל המלאך ע"י האלה הקרושיםה".מית
 ההעה והו ובה אהו פוו ולא ואא ובא באז הבבאואא

 'צ"בואהית אכהי"ה ה ן י ן האן
 ועד נצה סלה אמן ןהןי ךהן

 ה הה'ןהןוןה
הס ןא ה ן יהן

 טתכות של קטון גתיק אותה ולשום הוה גציור להכתג צריכה"קטיע
 דריה בין הקמיע את עליה האשה ותתלה עור של גכיס ישיםוהתיק

 : )ת"א( הטרורים גימים רק בהותלך
 גיים שלדם ההושענות יווקי לא והאשה שהבעל . להריון סגולה .הרוךן

 מן ערבות הב' גם לדם ויצטרפו יצניעם אלא רבאהושענא
 ה.שענא יום שאחר הראשון תשמיש ולפני עמו, מגרכין שהיוהלולג
 , טים קווארט חצי גתיף ערבית השני עם הושענות השני יבשלורגא

 אחר כים והאשה אחר כ~ס הגעל ויקת כוסותי לשני המים יסזנואח-כ
 הכוטות ישתו ואח"כ וגהמה" -ארם המתחלת ההושעגא הכוסות עלויאטרו
 )אמין( טטרוטים ויושעו מטתם וישמשו . טיי ששותין כמו צוקערעם

 האחעיות של הגוללים עם הריו"ן גגימ' ונם זר-ע בגים'חרב"ה
 זוהתיגהו
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 ארם. בשר ע5 הצומח ווארצע5" שקויי1. יגלת או 5שימאווארצלין.
 של המשקה עם ביום פעמים ב' חיארצע4 למשחרפואה

 : )ט"א( בהמהמררת

 החוק חומץ עם ביום ב"פ 5משחו יפואה . הווארצע5 יהסיר .ווארצלין
 : "עסענציע"עפסינ" הנקרא כאר מארוהחריף

 באפטייק תקנה ומבוקעת. קשה שהיא הווארצעל יהפיר .מארצלין
 ציל התאו ע5 יום בכ5 ותשים וקרי,שט". הנקראיןקיאפ5יס

 ! אחתטפה

 היכף חם יונה ברם אוחם י"איח מני5" . ייאיצית יהפיי .ווארצליו
 ! )מ"א( השחיטהטן

 יכולים אשר הבשמים הם אלה כנעוריה. וסתה שאברה אשה .~מת
 1 בה ותשים מים שוארט ד' בת קררה תבש5 נרה. רם5עורר

 לוימ חצי 7 "נענעלעך" בושם 5ויט א' "יומרינר" הנקרא קנה"בשם*יט
 : )מ"א( מיי ששותין כמו צוקער עם חם ותשתה "ואפערער הנקראכרכום
 בלשון הנקרא עשב שתבשל רפואה . בנשריה וסת 5ה שאין אשה .ימרן

 ! )מ"א( מיי ששותין כמו ותשתה סים עם "סחבינש"5יטיין

 שקרים ק5יפות תכתוש כנ,טים. שרח 5ה שאין 5אשה יפת 5הביא .1מרן
 עד שומשמין ועם רבש עם האבק ות5יש כקמח רק 5אבקיבישים

 איוה  מוה ותאכל . האש ע5 ותטננם לחתיכות והתתיף . עיסה כסושיהף
 : )ימ"נ( הוסת 5ה ויבוא .  ימים חורש ביוםפעטים

 ילערוב חמיו ש5 מיחצאית 5" שתעשה היבה מיעיי היפת 5"ביא .זמת
 . "נטרטשיצא"בהמים

 זאות
 ההז שירת בכותה יום בכל יתפלל  וונו בת ימצוא 5י שקשה מי -זי31

 ע,ש ע' ל"ח ל"ב האלה ההלים מוטורי התפלה  אחרויאטר
 עפ"מ(:קכ'ר

 שועל שבו5ת הימב לבשל רפואה . החולה על ויעה יהביאייעהי
 ההביאה שתחרכך ואהר . בחומץ שעורים או .דייבער"הנקרא

 : )מ"א( ויויע החו5ה במן ע5 ותניח חמות ח5ארנעס מוה תעשההימב

 ועי*1  ברילה מאר שסויעים טבע  להם שיש  בריאים לאנשיםייע1וי
טאברש
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 ו,רב:ן גשרו את שיסיך רפשה . דוים ונעשים כחם אתטאבדים
 "נעלקיןיעהל"י מעמ טיב לרית בו ויערוב מוג דגים שמן עםפעמים
 ונעלקין4עהל*, טפות מ-1 יערוב דנים שי; קווטדטירל ה?י שבתוףדהיינו
 עם היטב שיתערב כדי , דגים השסן את סעט לחמם נצרךאבל

 :ה.נעלקין,עהל"
 ועפ .ליפשיי"טיי" עם "בעושווהטיי" באפמ"ק יקנה ויעה יהביאזיעה.

 מים קווטרט ט ויבשל קאפ', ג' בעד מין כל יבשות,*מטלינעס*
 ויכסה האש מן הקדרה ויקח , הנ"ל סינים ג' בהמים ישים הבשולובשעת
 "?ימדיף ועם צוקער עם הם גלעוער ד' מוה ישתה שעה ה?י ואהחדקדרה

 : ויויע בממתו. שוכבכשהוא

 הפסוק פימים עשרה הלימוד קודם תמיד לומר לוכרון סגולח .זכרדן
 : ,מ"א( יחלתני" אשר על לעבדך דבד.וכור

 פסוקים משקה כוס וגל הסעודה קורם לומר לוכרון סטלה 'זכ:ו'ון
 סערכי לאדס : תבינם שדי ונשמת באנוש הוא רוח אכן -האלה

 תקח אל קדשף ורוה מ~פניף תשליכני אל ! לשון מענה ומה'לב
 אלהיפ לי ברא טהור לב : למו מוסרך לחש צקון פקדוך בצר ה' :ממנו
 את לעות לרעת למודים לשון לי נתן אלהים ה' י בקרבי חדש נכוןודות
 ח4 בלימודים:' לשמוע און לי יעיר בבקר בבקר לי יעיר : דבריעף

 בי דבר ה' רוה : נסנחתי לא אחור סריתי לא ואנכי אוזן לי פתחאלהים
 אשר ויעקב י?חק אברהם או.א א' סלפניך רצון יהי לשוני: עלוסלתו
 מלאמד ע'י ולבי עיני ותאיר בתורתך לבי שתפתה ישואל שמוקראת

 מכל היי ימי כל אשכח שלא יןפיאל רפאל נ2וזהיאלהקדושים
 מעתה שאלמוד מה מכל תירה דבר כי אשכח לא ולעולם שלמדתימה
 וטוב דויאל( ,מספר הכוס: ישהה אח"כ - ועד סלה נ?ח אטן עולםוער

 חידש: ראש סע:דת בכל כףלעשות
 11. תפלה כמהרה בקדושה מיד הל קידם יהתפיי י'כיוו סגייהזכרון.

 השמוו4 למען שתעטה אבותי ואלהי אלהי ה' מלפניך ד?וןיהי
 בריתי את ואף יעקיב בריתי את ווכו-תי הפסיק מן היוצאיםהקדושים
 כך' הוא שצירו*ו , אוכר והאר.ן אוכור אברדם גרי" את "ףיצחק

 תאר רתב כבא זריוית
 רחכ בקז תוא אאםיפה
 עיר יתא ייה תיויצר
 אפר ואכ בתז ובאקרץ
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 מה מכל דבר כל אשכת שלא בפ'1[ יוציאם ואל האלה בשמות,כי'ן

 שמירה הורתף ותהיה ויום יום ובכל היום הקרושה בתורחףשאלמיד
 1 )א"ת( סלה אטן לנצת, ובמות'בלבי

 כף ריקנא אליבא בבקר יום בכל לאכל סנולה הוכרון. יחרדזכרוז.
 הוכרוך ביום אוכלים שאנו טעם ג"כ 11ה . רבורים דבשקטנה

 : השנה כל על לטובה וכרוננו שתעלה כרידבש.
 1 ישראל מארץ וביותר טוב וית שמן לאכול . ל,כרון מגולה .זכרון

 ממנו ולאכול "טנט"קטרדינט" באפמייק לקנות רפואה היכרון יתייזכנרוו.
 ימים ג' כן לאכול ויכול . אתר ררטכמט ריקנא אליבאבבקר

 איונ זו ברפואה וישתמש . רצופים יהיו לא 'מים והג' שבוע.בכל
 , )מ"א(שבועות

 ואוו- דבריף לרנלי "נר הפסוק ו"פ יום בכל לומר ל,כרון סעלה .זכרוו
 : )ש"א(לנת'בתי

 חאות
 אצ5' י5ך ביתו בתיך חולה לו שיש כל חמא בר פנחס ר די'ש .הדלה

 מלאכי מלף חמת שנאמר רחמים. עליו ויבקש שבעירוחכם
 , )גמרא[ . יכפרנה חכם ואישמות

 וירני5 כרמעית. עצמו על לההפלל כתנ בכל החולה יתת'ק .הולה
 חמאתי. לכל ושא ועסלי ענ" .ראה בכוונה לומר עתבכל

 הקדיש בהשם 1'כ11ן . אתה" תהלתי כי ואושעה הושיענ' וארפא ה'רפאני
 ויתפלל לרפואה, הסועיל רין שהוא וארפא ה' רפאני של הר"ת מןה'וצא
 הנער קול אל אלהיפ שסע כי שנאמר , מתהלים ס"א מ,מור מפ 'וםבכל
 מראש'תיו לטעלה שם שהשכינה כלוטר לפרש ויש שם. הואבאשד

 : החולהשל
 ולא לגלי לא קמא יוטג )נ"ה[ ברכות במסכ' ראיתא מה יזכורזקדלדן.

 כי ליגלי ואילך מכאן . מוליה ליתרע דלא הינא כי מידילימא
 : עליה רחטא דליבעיהיכ"

 שיקבלר טוכה טנולה ח"1. מאר חולה קמן ילר לי ש'ש מיה'לה.
 שיין עד הילד שנולד ב'ום שנה ב?ל שיתענו ואמו אביועליהם

להילר
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 יחו לרתענות יוכלו שלא אונם אי:ה ל,:ם שיהי' ובאם . שנים ףגלהילד
 להדליק עליהם יקבלו וגם . לעניים גרולים ח-י דתעניתא אגרא אהרבל
 ער רב הנם. בעל מאיר ר' נשמת לכבור נר בביהכנ"ם ר"ח ערבבכל
 1 )זבירה( הבנסת לבית הנר יביא בעיסו והילר , שנים י"נ להילרשיהי'

 : הידוע נפש פדיין עבורו לעשות רח-ל ממובן לחולה כגולהוזדלה,
 עפיי :את שיעשה אבל , השם שינוי רח"ל מסוכן לחולח סגולה ,הולה

 : וצו'יק חכםדעת
 טנולח היא במירורים שנרפס במו חולה עבור תהלים אמירתחדלה,

 . להחולה אוהבים שהם ביחר אנשים עשרה התהלים שיאמרוגחלה
 ! החולה עבור התהליםי יאמרו רבן בית של שתינושת להשתרל צריך אנשים עשרה אקזאםפ

 רוב בי . למוב שיפתרנו נאמן לאוהב לטפר יריף טוב חלום .הלןכןדך:
 ואל מרעתו יסיח רע חלום רפה, אחר הולכיםחלומית

 שוא .וההלומות הפפוק משנתו בהקיצו ויאמר וכלל, כלל בויהשונ-
 חלומות על יקכיר שהאיש מה שכל ומנומה בדוק הכלל ו,הירברר,
 סרן וכו' הצריק הגאון בפירוש אמר שבן ויחע . בו יתגרו יוהררעש
 שצריך ח:"ל שאמרו החלוטות דבר על :ציקלה"ה מליבאוויץסרי"ם
 הראשונים ברורות רק הי' :ה שכל ואמר בשבת. אפי' עליהםיהתענות

 , ירגרו שיא החלומות הוה בוסן אבל , לנבואה קרובים הי1שחלומותיהם

 רוב שעפ-י יבין ה"מנטמטמיא" בהכמת יריעה לו יש אשר וכלעכ"ל,
 כרי הארם את להפחיר שמתח:ק הרמיון כח מן רעים חלומותבאים
 לנו על ירו שמניח כגו: , בגוף *מדק איוף בעבור סשנתולעררו

 :וכיוצא

 הו:3שים מן והוא . עקיו להתענות שצריך רע חלום לי שחלם מי ,הלןם
 יעשה התענית, עליו קשה אבל רעים הלומות עלהמקפידים

 שע:שין כררך לכפרה תרנגולת או תרנגול יעשה וגם , וילום הטבתראשית
 פדיון לעשות היורע לחכם מטבעית קים יתן :ה וסלבר . יוהכ"פנערב
 : )עה"ח( לטוב שיתהפך בזה ויוצא . לעניים יהלק הכפרה וגם ,נפש

 ונקי טהור משכב ועל טהו,- בחרר גטהרה יאמר חל'ם, ישאלתזקלדם.-
 עד וגו' והתפארת והגבורה הגרולה ה' לך השכיבה-קורם

 ש-א ה' מלפניך רצון יהי , לי היה יצחק ופחר גבריאל לכל.ולחזק
 ברוך בחלום שאלהי להניד אברהם בן גדי יצחק של ר'חו לישתשלח

בלילה
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 היטבו נאר שאיתי י*ייט ,כאן - . . . . . . לדעת דוצה שאני הוה"לילה
 : הרינ"ש()כתבי

 ותאטר לשאיל רוצה שאתה השאלה נדעתך תקח . חלים לשאלת 'הלרמ
 אם דבדי גא -שמעי - הפסוק וה נדולה בכונה פ';טיםע"נ

 ,הןא(: - נו" אדנ4 נחלום אתידע אליי נמיאה ה' נניאכםיהיה

 פסיקים ד' שחייה הפלת אהר טטר . והסד להן סמלה . והמד(קן
 נידל הנו עד וארנרה השמים האויני טןדואשינים

 : )עהיק(לאלהינו

 ענורך טלפניו 4נקש שתרצה טי יפני או ה'יטו3 י'ני יה3 ' רהסדמן
 ננ שצד נאופן . טצחך על ימינך יד טקידם שתשיםטגולה

 דפסוק ג-פ ותאמר. . לטעלה והורת לטמה האמדל . הטצח לצר יה"הכף
 : )טרת'ל( תססכני" נדינה ירוה ישעך ששין לי"הש'בה

 של אמו שם פעמים נ' השלטון לפני לומר טגילה . השלמון לפמ לחן .צקן
 צ(! ~פ. כרנבו בת אמיעלאי אבינואברהם

 םאווע
 וו-ל מ'א מי' נהצוואות שם כתנ חמידים ספר נעל הגאי3נמבילה'

 יטינא . ע"כ טנילתה. נליל אשתי עם מלוקיק אדם יניחלא
 יוכל שלא מנילה נליל אונס איוה אירע שנאם חיים ריח נסשר זהעל

 של בגד עם ל.לה נאותה שתתנסה וי טמלה תי;שה . אליה להרבבעלה
 ענין היא כי עגינים, וכטה לכטה טגולה היא בטשה טנייהפביה. טסכנהי ע"1 והנצלבעלה

 ; נירו ושרץ כם.בל יהיה שלא נאופן רק החיים. כחההחרשות

 ימ5 51'גי 5גום 6' מקיס 6 ס"ין מי ס6ריו'5. נכתני מוכ6במבילה.
 וקידס . ס5"ק גגיגר רח.5ות מ' יריו סירמן סגו5ס כמקוס5טכו5

 : ז: י5מרסרחי5ק
 טובחך את ואם.ננה כפ. ננקיון ארחץ ושכינהיה. קונ"ה יחודלשמ

 רחיצ'ת שאל' אביה. .אלהי אלהי י-וה טלפגיך רצ'ן ויהי וה.!
 . סאה א-בע.ם ש4 כשך נסקוה טבלת' כאלו לי נחשנות תהיינהירי

 3א יגדל 'עהה שי -בת. נ.'-ד החת.ם העליין הלובן ט כים לטשוךיאוכה

  בקי'ן סנילק ובבח יי.י.ת. אג-: בבי  ועואל עוה צ וירהו י~וה.נח
 הדןה נבררה ספירה מ; הנאה הרין שמרת יה.ס; חאת חרח.צהשע.י
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 כטר רוץץ שעילה הרד,מלם למרת עיי תתהפ4 נקלדן כטספרריו

 וני,: כפי בנקיון ארחץ בהפסוקשנרסז
 ויכויך פטמיס. טטר יתגית יך ירחן ל6סית 1-. כ6פן יויו ירחן7נרעןן

 ויו הי יוד כוס יודי"ן למילוי כ"ס סוייס 0ס ק) ס6ותיותכע0ר
 0מ6)ית יי ירחן 61ח"כ . שסדר 5חת )5ות יכו; רתי5ס 0ככ) וסייגו .הי
 כסירוגין סידיס כ' ירחן והח"ג כג"), ס6ותיות כט0ל נ"כ ויכוין פטמיסעסר
 ס6ומיות עסר ט) ג"כ ויכוין 0מ6)ית. יד 6חת ופטס ימג'ת יד 6חתפטס
 כרח'5ס וכן י )6ות יכוין ימגית יד 0) סר06יגס סכרח'5ס יסייגו . פעמיסג

 סידית כ' 0) ססגיס יכרחי5ס , י )6ות ג"כ יכוין סמ6)'ת 'ך ס)סר6סוגס
 יכוין סרח'5ות כ60ר וכן כ"פ, 1 )6ותיכוין

 כ"פ.
 כסדר. !6ות 16ת ככ3

 סמ' ו6חר דמקוס. ס6ה מ' כננד 6רכטיס )תספר כיחד סרחי5ות כל1יט)1
 : זס י6מררח'5ות

 רואת רחיצה סנולה שבבח אבותי ואלהי אלהי !הוה מלפניף רצוןדדך:ל
 אלהים ויקרא בהפמוק שגרמו כטו ברהמש, הרינים נמתקיםיהיו
 ששלה אךןלה השם עלי ויאיר ימים, קרא המים ולמקוה ארץליבשה
 במקוה מבלתי כאלו יפניד חשיב ייהא ה"ה( יי"ר ה"ה אל"ף יכיהטקוה
 ישראל מקיה וכתוב , !הנה ישראל מקוה בהפסיק הנר~מו שלמעלהמהורה
 סלה: אטן בידוי, דמקוה דמקורא ההוא , יראי מושיעו , צרה בעתמושיעו

 סו6ת רחי5ס טגין מכי6 י0רות" וסגסגות סריכ"0 .15"ת סקטן כפרהנה
 הרן )"כסס הנסיס ויקרה ספסוק סנ סכווגס כסוך כיחור מעטטס

 פירו0 51ריך :ו5ד כקיטר ג6מר 0סכי5ור יר6ס סס ס:וט'ין 6כ)פו'.
 )פירוטי_

 ס'כוקיט סרכס סס גפ)ו טוד זס ומ)כד סרחי5ות, מג'ן סס נזכר )6וגס
 כט,סס"י )כ6ר ס61ת פכווס ט)י קכ)תי וט"כ מכין )כ) כמונן סופוסוטעא
 6רן ליככס 6לסיס ויקר6 ספ0יק 50 סרמז וסוד סרחעס כווגת ק)ססור

 : מטט כ5ר'כותוגו'
 מ)כות כחי' ע) )פטמיס ומרמי וין ט) מורס 6)סיס 0סטס *ו"ק ייטז~לר2

 גקר,ת זס וכסכי) סרין. מדת 0) ססתנ)ות ס'6 ס0ס הח6ס*מ5
 כיגס כת" ט) 6)היס ס0ס מרמו ו)סטמ'ס 5ד'"ן. 5'ריף 0ס51 6יג'כסס
 דדיגין כיון מ"מ , אהיה ס0ס 0ס ומ6יר רחמיס סו6 00ס ו6ט"פ ע')5ס,6ימ5
 סמהקח וטגין . 6)סיס כ0ס ג"כ 11 נודס תקר5 )כן כירוע. מיגסנותערין
 ססס ט"י תקו 'י: 6דג' וס0ס 6)סיס סהטס . )סרסס לסע)ותס סו6סריגיס
 מי תיכת 36 תת6ס 0כיגת6 ט) סרימז ים תיכת ו"תקרכ ותתט)סאהיה
 ס0ס )פ)נ סגכוון סיחוך כויגת ע"' גט0ס וז6ת . עע6ס 0כיגת6 ע)סרומז
 אאהדינהי כזס כיחך ס0מות כ' ו)זווג 6וג"י 6סי"ס 0מות כ' ע)6לסש
 ייר'ן ט' ע) רו:11 ;מי'ס סמקוס כגווגק 51וק)ס"ס נוסכע0"ט כירועחסריס. סייני , יו'ס גססס וטי"1 . 6)סי"ס ס0ס כתספר כני' סס ~)ס 0מות כ'כי
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 0סן כן )ויס ס"נ ע"כ כ"ס סוי"ס 0ס מ'66' ו'מן
 כג'י

 פ3נ חסו כ!4ם.
 0עא . 50ו מ'615'ן סגי ככ5 'ומתק 56סיס 0?0ס )כוון ו5ריך . )ויס מ65"5סיס
 56סיס 0ס0ס גמ65 . הה הא הי כזס 6תג'ס כל )סת:ע6ות יכו5 הס6ות

 תיכת וכן ויקר6 תיכת כי . ונו' ויקר6 ספסוק 50 סר)וז כווגת יוכןמעי;ה ר5-ס. כנינ:' ד; וכמי5ו' . ר5"6 כג'מ' א וכ:ד5וי . 0' כני):' יכמע,י
 6ס כ' י. כמעו. 56סיס ס0ס ע5 רומז ווס 0י"1. כנממ'יכ0ס

 כ,ס כמי5ו6ו 6)סיס ס0ס 0) ס6ותיות ע0ר ;ו55ות מן ע0רס מספרג5רף
 5ד סרי סשכס. כ5 כו55 50 6חך מספר )מך וגס מ"ס. ס"י )מ"ך"5"ף
 0) 6ות'ות ס' כו55ות מן חנ!0ס מספר ג5רף ופוך . י"6 מספר 50כוספ?
 ס0ס 50 סתיכס כ5 כו55 ק3 6חר נ!ספר עוך עס ג"כ פגוט 56סיסס:ס
 כמספר 0י-ז נ:ספר כיחך סכ5 ועו5ס . ו' מספר פוך גתוסף . פקוע56סיס
 כי 6רן. כתצת גרמז א כמ'5וי 56סיס וס0ס יכ0"ס. ותיכת ויקר"6היגת
 6ס כי . 6רן כתיכת גרמז ג"כ ה כמי5וי 56ס'ס וס0ס . 05גיסס 0,ס):סקר
 וגס 6ית'ות. סג' 50 כו45ס סנ' 6רן 5תיכתג5רף

 כו~
 סת'כס כ5 מן 6מר

 ותיכת . ה כמ'15י 56סיס ס0ס כמספר ר5"ס כיחך ופו5ס ו' מספלגתוסף
 י' 50 יוריין גר כנש' מי"ס יתיכח . סס'"ן כמ'5יי אהיה ס0ס כג'מ'קקו"ס
 ויקי"6 0סת'כות סגווגס נוכו6ןת וככן . כ"ן מ-ס ס"ג ע"כ סוי"ס ס0ס.מי)ו6י
 כסת'טפ יומתקו מי5ו*ן כנ' 36סיס ס0ס ע5 סרומ'ות 6ר"ן יכ0"ס"5סי"ס
 ס1י"ס סקס ומי615י 'ודין סמ' וע5 6סי"ס ס0ס ע5 סרומ,ות סמ'"ס51מקו'ס
 עס ימ תיכת 0יזווונו סי'גו . ינוי"ס קר"6 יסיס וש"ז . כן מ,ס סינטהכ
 ספסוקיס ק5 כסר"ת 0גרמ, כמו . סמגס עך תתע5ס מ5כות 0כח" מיפ'כת
 : 5:ומן כ,ס ווי . 5רס כעת כ(ו0יעו יקר56 מקוס . וגו' ס' י0ר56מקוס
 רפואהת. איוו בטן טיטן ב' באות לעיל טובא כבר הטחול /כאכ .ב1ד,דל

 כקטחולעןג דק אבק ממנו חרדלולעשות ורע לכתוש רפואהושד
 של השטאל גצד הכאב בטקום ויטשח כטרקחת. שיעשה ער ולגשלבדבש
 . חטה המשיחה בעור לטעלה וטלמטה לטטה מלמעלה הצלשת תחתהבטן

 . וירפא שבועית. שגי בערך ביפ יום בכל יעשה כך . .יושטי" עם מטעכולחטש
 לנקבה ומנקבה לוכר מ!כר ארנבת מוח ליקח רפואה "טחול. לכאב .ב1יודל

 חתיכת על ולטשיח משיחה כמו שיעשה עד ולמעכו טעטולבתשו
 'וקטן ועי"ו . י'ת- ילא שעית שש שם שיינח הכאב סקים על ולהניחבד

 : )ם-א( הטחולנפיחת

 ולעיבם ולמעכם גרגרים "' צאו 'בל ליקח רפוא" ן. הטח ינאב .טהול
 טקים על תניח בד חהיכת על ולמשוח ח~ק חום'ן מעטעם

 : )ת"א, וירפא . יטים כטה יעשה כן לעת. מעת שם שיונחהכאב

 טחול לקחת סגולה . ונערים בילדים הטחול ינפיחת להתקשית .טהיל
 ל!:ירכד דטחול ותחתוף . לנקגה וטנקכה לוכר מוכר . בקרשל
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 החולה ראש ותכנים . טבעת כמו יהי' ועי"ו מחובר ישאר קצותיו בשנירק
 ז.ת וטיוציא לרגליו מתחת ער הטחול ותשפיל תוריד וכן הטח,ל חללתיך
 , חם במקום בעשן הטחול תתלה ואח"כ . ג"פ תעשה כן . המחול מןרגליו

 : הריב"שי )כתבי החולה של הטחול יתרפא הטחולוכשיתייבש

 י ברול4שמשהל בהם שנכבה מים שישתה רפואה . הטחול יכאב .מהול
 הוא ברמליברול הנקרא ישראל טארץ היין שנתחרשובומננו

 : הטחול לכאנ טובהרפיאה

 קשוונ ז,בעבועות יצאו אם .מארידען". הנקרא המחורים יחיייטהורים.
 נולד ומוה הטבעת לפי מסביב .9יקלען" הנקראיםואדומות

 חם בקערה ולשפוף "מעהר" הנקרא רבש מי לחמם רפואה נרול.כאב
 וירוח פעמים איוה יעשה כן שעה. חצי בערך הוה במרחץ החולהוישב
 הנקראת המ,2יחה עס או מיים, שקדים נשמן ימשחם מיחץ כל ואחרלו.

 הלאה: רנוכרין המ'טיחות עם או .קשלריקרעם".בשפטייק
 וגו לעקיר רפואה הטבעת. לפי מסביב אשר לאגעבועותטהדריבט.

 במימ ילבשלם .9שקרויווש" הנקראים המכווה עשביםשורשם
 יעשה כן . שעה חצי בערך בוה החולה וישב בקערה החמים המיםולשפיך
 : הלאה הנוכרין בטשיחות ה*פיקלען" את יסרח המרחץ ואחר . פעמיםאיוה

 לעצמו ההילה ש'עשה רכואה ' "9'קלען" שנקראים יאבעביעית .כוחורים
 "מיענטא" נאפטי'ק רנקרא .קשמעללין" מן 'שיכה שלמרהצא'ת

 ימשח ואח.כ חמין שיה'1 שעה חצי גערך הקטמעללין בישול במיוישב
 : המשיחית מן באחתשם

 הנקרא:7 ההביאה מן רהבן לחתיך רפיאה . הטח'ר'ם ים לעציר .טהירים
 קטנית חתיכות עם ב'חד ולבשל קטנות חתינות על"מטט"רקט'

 הטים וישתה . ",ויסקים,טלבים- ל.טיין בלש,ן נאפטייק הנקרא העץשל
 : ביותר חטין הסים יה.י שלזי אבל מיי. שו,תיןכמו
 *מהררים

 שר,ף *השלשהן" לכתיש רפ:אה . "פיקלען' הנקראיט לאבעב'עית
 מעט עם .שמיעטאנקא"או מעט עם ולערוב "נרינשפאן" מעמעם

 חתיכת על הואת משיחה ותמרח משיחה כמו ש,תעשה עד תפן4החמאה
 : וירפא . ב'ים פעמים איוה האבעביע'ת על ותניח.יואטי"

 ביצה לובן לשים רפואה . *פיקלען" הנקראים לאבעבועותטהורים*
 שולי על אותה ותמעץ "ה~ליהן" התיכה והקח חרסבקערת

 הטשיה21 את ותמרח . משיחה כמו שיעשה ער ביצה הלובן בתיךהקערה
 : וירפא . ביום כעמים איוה ה"פיקלען" על יהניח "וטטי" חתיכהעל

מהורים
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 אח-כ , זלול שיהי' עד חזיר שומן שתחמם . י"8יקיעז4 יפיא" .מחורים
 ש'ה "יטדינא- בו תערוב ואן פושרין שיהי' עד השומןהגיח

 חתיכה המשיחה בואת וחמבולבשוה.
 14"טי-

 איזה הפיקלען על ותניח
 : וירפא , ביוםפעמ'ם

 בשוה שוה דבש עם ברמה מרית יעייב יפיקיעז ייי"ה 1מהורים
 . טשיחה כמו שתעשה ער הימג ולערוב האש עלולהמם

 על המשיחה אתוחמרח
 4ו"מי-

 . ב'ום פעסים ב' ה"פיקלער על יהניח
 : )ם-א(1'רפא

 *ליגזוי* הנקרא החוטץ באפטייק שתקגה יפ.קלען רפיאה *מהורים
 תערב וגם מים גלישו חזי בתוף חומץ כף יתערובבשרטייי"

 היטב הכל ותערוב . דק לאבק כתוש .הטלטהף קמנה כף חציבזה
 . לפושרין קרוב המים שיה" כדי חם בטקום דגלישז והעמיד במכסהוחכסה
 שע!7 חצי ובכל . ה"פיקלען. על ות:יח טעט ותסחום ל"מי- בוה1הממל

 :תחליף

 יאות
 סגילה . האשה מן או האיש מן אם ההריון מניעת ממי לדעוז .ידיעות

 והאשה אחר בכל' הכעל וישתין סובין עם כלים ב'לקוות
 סעת ימים ג' על המיטות תחת כך והעסידם רכלימ תכסה . דב'בכלי
 ומ-אן: ההריון מניעת ממ:ו . תילעים או נמצאים שיה'1 הכ"י ובאותולעת.

 יההקע שן בקעלה האשה ה'טהין נקבה או זכר דרה אם לדעת 'ידיעךרן
 אהיכ . שלם 'ום שם ותשהה עבה מחט השו5'ים עלבתיכה

 הרע עמור כמו להמחט מסביב השתן מן דשמרימ עלו אם יהראההסהתל
 : ,ם-א, נקבה היה הכלי בתחתית השמרימ נחו ואס זכי.שהרה
 בח.דש סח"בה לשים כגולה נקבה או 'כר ה-ה אס לדעתידיעירג.

 'ציף ואם . זכר הרח החל3 ישקע אם . מים של בכ"יהתשיעי
 : )ם-א( נקבה הרההחלב

 *ידיעךןז
 על ס"ח מעמ לפזר מגויה נקבה. או וכר הרה אם לדעת
 היא ואם . עמה ברברים תכנוס אח-כ . יריעתה בלי האשהראש

 ן ומ-א( נקבה מנקבה ואם וכר. דרה מוכר לדברתתחיל

 *י41יעךרן
 . ;אם ( לה שתאמר סגי"ה . גקבה או וכה רוה אם לדעה

הראיגי
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 למעלה היר של הגב שיהף באופן ידיה תראת ואם יריך. אתה-אעי

 ! )מ"א( נקבה דרה . למטה יהי' הגב ואם . וכרהדה

 סגילה . השם.ם מן לו שנגזרה 1וגהו תמונת חלום ע*י לדעת *ידיערין
 קשה איתה ותצלה ה' ביום או ב' ביום שנולרה ביצהלקחת

 ודחצ . לישוו שתלך קודם בלילה התצי ואכול . שנים על אוההותחת'ף
 : א"א( מראשיתך תחת תניחהשני

 ב מכפר תתשיב אשתו. או האיש תתלה. ימות מי ירעהיךיעררז.
 אשר עד ט' ט' ותשליף י"ג מספרם על ותוסיף יתדשמותם

 . קודם הבעל ימות 1וגי מספר נשאר אם ותראה . פחות או ט' בידהישאר
 1 )מ"א( קודם האשה תמות נפרר מספר גשארואם

 אם ובן . לא או לאשתו "ביתו ישוב שברת הבעל אם לדעת *ידיעריז
 ושם האשה ושם השואל שם תתשוב לא. או בקרובישיב

 נ' של החשבון ביחד ותצרף השאלה לפניך בו שבאה השבוע יוםז:ותו
 אתר נשאר אם , בידך קת והנוהר 1' 1' התשבון מן ותוצש ,המספרים

 בנתת ישוב כ נשאר אם ישוב, ב' נשאר אם לעולם. ישוב שלאתדע
 רף נשאר אמ , מרובה ומן אחר אלא ישוב לא ר' נשאר אם בצער.ולא
 יכוא ו' נשאר  אם .  חוידרן נדרך גדולים ביסורין יוכה או בח1ירתוימות
 האשה אם לדעת בן ובמו . לעולם ישוב לא ו' נשאר אם . גקרובלביתו
 יום ושם הבעל ושם השואל שם תחשוב ממנו. שנרתה לבעלההחוור

 שאם הוה. באופן חושבין השבוע יום שם בי ותדע . בנ'ל רגלהשנוע.
 ביום ואם אחד. לטספר היום שם תחשוב א' ב'ום השאלה לפניךבאה

 1 הדיב*ש( )סקנלת השאר ובן . ב' טספר תחשובב'

 ביצה תקח בחיים. שדנו לטדחקים שהלך אדם אם לדעתידיעךרז*
 צלולים סים רביעית וגם טאתמול דאתילדה "חורהמתרננילת

 פבזפ שם על תהיה והלקיחהשזוקים.
 שהלי

 שיהיו ואחר למרחקים.
 פב"פ אויב וויסען איף וויל דעם מיט - תאמר הטים עם הביצהבידף
 ואם המים. לתוף הב.צה לובן ותשפוף תשבר אחזב - ניט אדערלעבט
 . הוא חי בי טוב מימן  וה ראש במו המים באמצע הביצה לוכןיעמיד

 4 ב'ץ( נפתלי רבט )מבתבי להיפוך הוא למטה יפולובאם

 מארים בבובב גולד אם ובודק שוחט להיות הרוצה ידעתיייערין*
 שפ וגם לתורה. אותו שקורין במו שטו יחשוב לא,או

 הנשאר. מספר ויחשוב 1'. ו' מספר בל וישליך המספרים. ויצרףאמו.
 ב' מספר נשאר ואם שבתאי. בבובב וטלר סיסן א' טספר נשארשפ

סימו
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 שהט לכת כוכבי שבעה סדר עי כלם וכן י צדק בנשב שנולד9מז
 : )מ*א( לבנה כוכב נתה חטה מאדים צדקשבתאי

 שקורין כמו שמו יחשוב נולד טזל באיזה לדעת הרוצה איםדדיעות.
 סספר כל וישליך , המספרים ויצרף . אמו שם תם . לתורהאותו

 במזל שנולד סימן א' מספר נשאר אם , הנשאר מספר ויהשוב . י"ב"ב
 1 )מ"א( המזלות י-ב סדר על כלם וכן . שור מזל על מימן ב' ואם .טלה

 אל בכנימתך ח.1. ימית או מחליו יקים החולה אם לדעתין4יעדרז.
 יכתבו" כלם סס4ף 1ע5 עיניף ראו .גלמו הפסוק תאטרהחולה

 הוא לאו ואם . שיחי' סימן דבור כדי תיך תיכף עמך הודלה ידבר""ם
 )זכירה(1להיפזף

 שלי בשתן תשים ח-1, להיפוך או יקום החולה אם לדעת .יוייעד1ז
 ממעל החלב יציף שם ימות. החלכ ישקע ואם אשה.חלב
 : )מ-א(יחי'

 יומא בת בייה תקח ח"1. להיפוך או יחי החולה אם לדעת .ין4יעדרז
 מראשותיו תחת הביצה ותשים בצמצום. היטב איתחותשקול

 ובאם ותשקולאותה. ותחזור הביצה תקח ובבקר אחד. לילה על החולהש5
 : )ת"א( להיפוך הוא טמשקלה נחמרה ואם . ש.חי' סימן כבראשונה במשקלהז(הי'

 חתיכה לקחת כגולה רל הרמב"ם כתב . יחי החולה אם 'דעת411יעד1ן'
 רגלי כפות ולמשוח לגקבה ומוקבה לזכר מוכר חזירשומן

 סימן הכלב יאכלנה ואם , לכלב הנשארה חתיכה ישליך זאח-כהחולה
 : החולהשיחיה

 זיח שמן תשפוך כשוף. ע,י היא החולה מחלת אם ידעת .ין4ועוה
 ותכסה הכוס. מן שלישיות ב' עד בערך זכוכיה שלבכוס

 ואט הכום, בתוך ההולה ויסתכ5 שחיר. נייר עם מבחוץ הכוס כלשנת
 יראה לאו ובאם . דפוך שהוא הכש בתוך פניו את יראה כשוף לונעשה

 : )מ-א( ביושר פניואת
 שם. וישג נמלים של קן אל ילך כשוף לאדם נעשה אם לדעת1(4יע1ןז.

 לו נעשה שלא סימן עליו ומרחשים הנמלים בו נבדשואם
 )מ-א(: כשטי לו נעשה בודאי . לאו ובאם .כשוף

 סגולה הנטבע. האדם גץ מונח במים סקום באיוה לדעתידיעדרז.
 ישוט והוא וזרוקלמים עץ. קערהשל או שלם לחם ככרלקחת

 : )ת"א( שם ויעטוד הנטבע גוף הטים מתהת שם שמונח מקוםסידלאותז
 גנבה(: בעניני נ' אות לעיל עיין ננבית אדות עלוידיעות

י51דת



המךאך י אחרפאךצ*
 לאי79 ללכת לה נתוץ ובאם שתטכול, ער שטירה צריבה יייית 'יולרת

 פ'רנ בכתב ויכתוב עצמו שיטבול לסופר תצוה ליולרת. ש"ייה . עלדתק )יום'א(נ סכין ב*לחתה שתנית סגולה ביתירוה. רירתה בביתתרר
 היולרונ אצל הקמיע ותניח הצורה, בואת קמיע כשר קלףעל

 ו )תיא( בעוהש"י ויועיל ניירות ב' בין מכוסהבמטתה

 י י ן צש-ןע
י ט-ק-(- ןבש
צ נ ן ה ןזצ
ש ח ן ז: ן1י
ע ש ן צ ן י ןי

 תמה בכתיבה נייר עי או כשר קלף על כתוב ייייית. "מיהעלדת.
 הוצ4 או עליה או הי:ירת אצל ותניח בתיק ותשים .כוה

 : )תיא( הנוסח ווה שתטבול. ער זו בקמיע ותלךהכר.

 נזחט נ?סן 2כךן נדון מדוןאדון
 סלה תסובבני פלט רני תצרני מצר לי סתראתה
 אתה סתר לי מצר הצרני רני פלט תסובבניסלה

אזבעה
 חסרון. "ייה בי איו אם בפיי יביקי להניק יתה שאיני יייילדים.

 ובאמ חסרון. אי,ה ברם אין אם אמו ררי פטמאות יברקוונם
 כמר ערום רהינוק את אטו שתקח סנולה צררי. חסרון כל נמצאלא

 שום הפסק בלי לבשר בשר בטנה ועל רריה בין הילר את ותניחשגולר
 פעם.ם. איזה העשה בן אמו. בשר מן היטב הילר שיחחמם ערדבר.
 חטיפ סטמפרעסען עם הילר פי לחמם טוב הרפואה ומצר להניק,ויתרצה
 לשאול צריך וגם . צ~ל רבש עם רררים פטמאות לסשוח מועילולפעטיס

 אצבק יטבלו ואו משברת. כשהיתה מאכל איוה הריהה לא אם היולרתאת
 לינוק; ירצה ועי-ו לטשם לרו~ינוק ויתנו המאכל סיןבוה

 לכתוב: סמלה מחלה, איוו של פנה כל נלי תמיר הבתה ייי .ילדים
 חתיכות ב' בין ייכרט י יה הב הג השם ב"ר קש%

 גיט-
 : )טזא( מראשותיו חהת ולהניחנש

ילרים



 48 כנ המלאךי יאותרפאל

 בשעה באזנו ל1 ללחוש הפינית מאין הגוכה בייא יייי סגייה .ילדים
 בירושלים ישב בציון עם .בי רישעיהו. הפסוק זה גוכהשאינו

 נמצא הפסוק וזה ענף", בשמעתו זעקך לקול יהנף חנון תכגה לאבכו
 , )מרהי"ל( בסיף ראשון ליוםבסעמרות

 ותשפכנו זית שמן שתקח סנולה . מחלה בלי תמיר רשנה תינוק .ילדימ
 שקיעת בזמן זה אחר זה ימים ג' עליו ותאמר בקערה אובגוס

 ורנליו ידיו פני1 השמן זה עם תסיך אח"ב . תהלים של ח' מזמורהחמה
 )ש"ת(, מלבכות וישקוט התינוקשל

 שניזק לחשוש צריך מחלה סימן בו ניכר ולא פת'אום שנחלה ילר 'ילדימ
 עליו  יאמר הילר את  הטחויק שהארם טוגה וסגולה הרע,מעין

  עירה לנפן  אוסרי הם.  ואלה בישא. עינא להפיר המסונליםהפסוקים
 לשבטיו שוכן ישראל את וירא עיניו את בלעם וישא אתונה בניולשרקה
 היבל אל אשתחוה גיתה אגוא חסרך ברוב ואני . אלהים רוח עליוותהי

 : )אמזן( ביראתךקדשך
 הנר כננד יה" שלא ערום הילר את כשרוחצין להזהר צריך .ילדימ

 ! )נמרא( רח"ל נכפה לחילי קשה זאת כי .ממש

 הרבה יונק והילר רשר חולי ששרין ורזים כחושים שהם ילריםילדיכו.
 שי!יע חמין במים ההינוק לרחוץ מ'גה רפואה שנע.ואיננו

 ויסוף חמה במעטפה מיד איתי יעטפו המרחץ מן הילר את שיקחוואחר
 בטרו עור על היטב יסהכלו רנעים אי!ו שחר מתיק. רבש במי בטרושר

 רשר שהחולי הרגר נידע וא! שחורית. ושערוח נקודוה כמו שםויתראו
 בשרו לעור מתחת ירנו שפרו מאד ודקים קטניט תילעים מן להילרנא

 עיר על הסכין את ויעגרו הד סכין כע.ן לחם קליפת מן יעש1וראשית
 הילר את ירחצו ואח-כ . השחירית הנשדות את מטנו ולמעך להסירהבשר
 או .ווערמומ". או .פיעלין* הנקרא המר העשב בדם שנתכשלבמים
 בשרו כל את ימיכו הרחיצה ואחר . "סיגלומשט* במי הילר אהש.רחצו
 הילר בשר על נראה לא יבאם . .ששר"מששיד גאפמייק הנקיאתגמשיחה
 מעיים שככני תילעים מחמת לו בא שהחולי להיות יכול שחורותנקורות
 נם בו נראה לא ובאם בחיטמי. ונורר הרבה שמתעטש לזה והסימן .שלו
 להחליף וצריר . סוב לא מינקתי שחלב אם גי זה אין ה!הסימן

 ! וס'א(רחלב

 ע-נה ע'! מן ענפים לקחת סנילה ג-!ה. כחוש יווש-פעם 3כי ונעשה .משנשטי' נ*כ דנקרא ריר חולי על שנח"ה ילר .*לדלם
הנהרא
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 הכל* את והקח , שתוקים במים הענפים ולנשל 4טיסז ,11יערוכןדגקרא

 החמיצה נו ותעשה *דויוי" הנקרא לחם לאפייה העיסה נושמחמיצין
 על קמנה טמנמי ותעמיד לחם. לאפיית עיסה של .רישטשינא"הנקראה
 בישילי של התמין המים את נטמבטי ותשפוך העיסה. נה אשרה,דויו'ז
 שהעיסה ומן כל פעמים ג' בהמים הילד את ותרחוץ הערנהענפי

 שנחתכו הערנה ע'ן תחת הרחיצה מי תשפוך ואוךכ . נה.דויויזמתחמצת
 1: מיט דטר ד! צו ד:ר .נעם ; הלשון נוה והאמר הענפיםממנו

 : )ת'א( פנ'פי. ילד ד?ם פוןסטחטמש

 להמם רפואה לצמוח. השיניים נשמתחילין יסורין שסונל ילדילדימ'
 נשר וימרה .יוטט!* נוה ויטנול תרנגולמ וימן אוחמאה

 ויצאו . השומן נוה ימרחו וגרינו ערפו ונם . ניום פעמים אי1החחניכים
 של שן או סום של שן נצוארו לתלות מוב הסנולה ומצר ננקלשיניו

 : )מרהי"ל(כלנ
 רפואה לצטוח. רואוין נומן בי צימחין "שיניים שאי3 יייילדימי

 קמטה כפות עשרה ער ששה מן מעמ מעמ לשתות לוליתן
 באעטייק! יקנה והטי.סיד . בחלב משרבמי"מיר

 שעשה לאחר הילד צואת מלכסית ייהרי *ילדים

 צרכ-

 כי חם. נאפר
 ! )ם"ח( ממנו הצואה שיצאה לנוף מ;יק1את

 חצי נ' לקחת סנולה השיניים צמיחת מחמת הרנו. המקיא ילי .ילדים
 עם הקליפות 91י קצה ולמרוח וייעלמש,גץ,נ!ס' שלקליפות

 קטנות חתיטת ונ' פלפלין ג' מרים שקדים ג' אחת נקליפה ויתן1*ת.
 שיהיו הקליפית הימנ ידנק ותיכף חיה שממית ישים הנ' ונקליפה ,סלח
 שהכיס הילד צואר על ויתלה קטון כים נתוך האגוו ויתן שלם. אגו1כמ

 ן )ע.ח( ההקאה תשקומ ו?יזו . הלנ שהחה הגומא על טתחיה"

 .קטר, אדמה תפ"י של. המניקת תאנל אל . נק?5ןן היגיי ייד .ילדיס
 וטב הנוף. אח המנרים שמנים מאכלים תאנל רסמטפ?ל"
 : טיי כטו נמים מנושל ,ענעם" שלי המנקהשתשתר

 ימים נ' להילד ליתן רפואה קר?ספץן. עם נק?3?ו גל ה' יליילדיס.
 ונקרא *נודשט:ן"?הל*. טפות ה' עד ג' מן ננקר שנוענכל
 : אמו חלב עם כסף נכף *סוכצ:נ?ט"?הלז ל:מ?ן נלשוןנאפטייק
 המ1חה. תחת דבית מפתן על הילד להעמיר סגולה לק?כ?1.ילדימ.

 כסרת הפתח במוו1ת חריץ ויעשה . רק טח הילד ראש עלויניח
נינה
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 מן מעס גנוה שיהי' ק*ת הילד ונשיגדיל הלוח, החת הילד ראש4ובה
 )כ"ת(: הקל3ען סמנו תסירהחריץ.

 ככרות או לחסים ב' התנור מן שתקח . לק?בען סמלה עיד 'ילרים
 וחשבר  הילר מאחורי וחעמור  האפיה. בשעח  לוה  והשנדנקו

 : )אמין(  הילר ראש על מזה וה להפרירם  הבברוחאח

  ורנלי1 יריו צפורני  שחחחוך  קרימש?ו. עם יקי3ען  סגולה  עירילויטי
 חיט עם הילר את ותסדוד ראשו. שערות מעט תם הילדשל
 הצפורנים את החוט עם ותכרוך עקגו. עד ראשו מאמצע לגן.ביימוויל"
 ותעשה .ישר?ייטקם" הנקרא שעוה חתינה עם וה כל ותדבקוהשערות

 "פל?ק?ל* האילן נחור תתקע אח"כ  הילר'. וה מ1  הקן5?1 מחלת אתנם וקרי חלקכם לכם ,הא ותאמר האילן גחור השעוה את ותתחוג נאילןנקנ
 )אמ"ן(1 הילד ירפא . אחריף תכיט ואל לניתך ותלךצר.

 וחנקו3 לבוחל אחוריו הילר אה  שהעמיר .  לק?3?ן סגילה עיד .ילריבם
 שערות הגזוז לוה  ומקורס הילר. מראש למעלה בהנותלחור

 בהחחי והחחוג  קטון. בצרור יחר הבל וחצרור  ורגליו יריו צפירני תםהילר
 הנקג אה חיכף  וחמהום . לבוהל אחוריו הילר אה שהימיר בשעהוטבכוקל

 האלה והצפורנים שהש;רוה .בש~י 1 הלשון בוה והאטר . *ר פלעקעל,ןם
 הילר אל הקי3?ן מחלח עור החוור לא  בן הוה הילר אל עיר  יחורולא

  )אמ'ן(ו נצח" סלה  אמן וער לעורםהוה

 כקיבר שעשום היא הראשונה רפואה בילרים.  הו0ט לקינק?י 'ילרים
 וכאשר בחו.ן. לטייל 'ום בכל עמו שילכו טוב וע"כ . צחאויר

 כדי .קטרבול" מי ניום פעסים כסה טלפניו בגד'1 על 'ורקו בביתהילד
 : לו ויוטב "קטרגול" של הריח  באפיושישאף

 .נריסס, עם מבושל חלב להילד ליתן רפיאה היסט. יקטנקעליל?4יבזי
 בישיל "קאנרעל4צוק;ר" עם  "בטרעקים" לנשל רפואה עוד .טיי"
 :  קטנה בף שעה בבל לשחות המרק לו  וליחן .הרבה

 לוימ עם  קטנרעל'צוקער לו'ט ג' לבהוש רפואה . יקינק?ל'הוסט .ילףים
 יההן חלום. ששה על ואח וחחלק כקמח. שיהי' גפריחאחר

 בחלכ טעורב בערב אחד וחלק בבקר חלקים הששה סן אחר חלקלהילר
  )מ"א(: לו וייטנ יסים ג' הפחות לכל לו תהן בן ליטתות.חם

 אשר הסכין לקחת סגייה . יגי'י עי ילכת בח יי שא'ז  'לד ייל41יבז
 ולהניחר הבצ.;ה אחר' היכף קודש שבה בליל החלה את בובצע

 שיפסג הארץ על הילד את ורהנהינ ימעלה, התר צד שיהיה האר.ןעל
פס-עות
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 כן . ר*סיטה כין יה" שהסכין רהיינו . הסכין על ששסע באופן*ם.;וה

 ; )אס'ן( ללכת יתתיל ואת"כ . כוהרה והפוך ישף נ"פיעשו

 עין לשים האם ?ריכה כרנ6ו וללכת להתנרל הילר כשמהחיל .ילרקמ
 המרתשיפ קטנים תולעים כה נסצאיס אס ש6 היציאה עלהיטכ

 114ערים* הנקרא העשכ שרש סוף ככל להילר ליתן סאר נתוץ ואו .שם
 הילר של השניס וכסמפר .  "11עריס,ציקערלעף" באפט-יק לקמת אוקרויט..

 או כסף של מס עליו לתלות הרע עין מן הילריס להציל סנלה ,ילרים י לו שיתנו ה*יקי-לעך טספר יהי'בן
 1 )זכירה( ןץ אות של טלטת צורה עס אתר סהטתשל

 וזה . הילריס ירי על ארוס רומ לקשור הנשיס בין ס:הג יש ,ילרים
 : כהוספתא כראיתא האסורי ררכי משוםאסור

 שטן לשהוה להס ליתן צריך השקרשפעל סתלת על השלים ילריס .*לדקם
 סלת, סן אתר יום טרחץ. יוס ככל להס ולעשוה , טיכרגיס

 להם לעשות טוכ הקיץ יכזמן , תטים של סובין עס ס4לץ מן אתרויוס
 , "טערקישי,ניט" שנקראיס אמזיס עלי טן גםטרתץ

 סמלה היס. של השיר שימי יזיקמ שלא וסתירא הים על ליסע ההצה 'ים
 : )ז"ז( סלת גלי שלם כצל יאכל הספינה על שישכששרם

 והרתש ה:ביא. יונה הפלה יום כבל שיאטר מעלה היס על הנוסעיכו.
 וסגולהו ע"כ. השס סן אתר שס ששא כ(וץ"ש הקדוש כהשס היסעל כנסיערי תסיר שיהרהר סנולה כהכ שסות פ' לק"ה בספרוזצוקלה'ה

 . כסיס סטכיעהלהציל
 עעיו ישא כים. או כנהר מוכע תיו שהוא לפניו הסכ:" ארס רואה אם ,יבמ

 בכח ועודני . נפש ער סיס כאו כי אלהים ,הישיעני ויאסר:רשס'ס
 הרכ'ם, ותסריך רתסיך כרוכ טים סמכיעת שאנצל נעדרלףע הקחש"שם

 סלהאסן
 נצת-

 : )זכירה(
 שהייכני אכותי ואלהי אלהי ה' טלפניך רצון .יהי יסים לעוברי תפרהי3(.

 ואורכ אויכ כל וסכף משיה וטרות סים סשפף והצי:י והססכנילשלום
 ויום יום וככל היום ותתנני לטוכה, יסינך כצל וה:היגני וביס. ביערב-רך
 לשלופ חפצי סשו אל והגישי חאי כל תעיני בעע-ך ולרחמים 4תסרלתן

 1 )סרה'ל( תפלה" שומע ה' אהה כרוך אליך בשיש תפלהי שלותשטע

ננד
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 ור כיום שעסים איוא לשהות רפואה סרת. ולאבני הככר למיח 1בבד

 ו בחלס טעורב "טערפענטי!"ספוח
 ליאנה הגקרא פשתו ורע לגשל דשאה ש16 ובאג הכבר יפיח8בבד.

 היטין צד על המות "חלארגעס? מה ויניח סוב יין חומץ עסשעטיד
 הככר כוףםונר

 לימיין בלשון הנקרא העשג באפמויק לקנות רפיאה . הכגר לסתלת .25נ2ד
 כיום בוטות נ' סוה החולת  וועאזה במיס ולבשל4הערג4"תעליראןי"

 1 מ" ששוהיןבטי

 פפא רב מקבלת סנולה , שרי יגשכו שלא הכלבים טו הסתייא .כלב
 כי סרעים ערת כלכים מטגי סורו שרו הלשון בוה לפניהםלוסר

 ג דמוטאה" עצסוח חעף"ו הטבאלים יסהושה עצסוה תשי"1 ביש

 ולא שחור נדול בלב שן אצלו שישא מגולה הבלבים 10 הטהייא .בלב
 לו יויק 41א גלב לב אצלי ישא או )שזא( חכלנים על'1ינבחי

 )ה"א( סיוה רקב יעלהשיא כרי שרף יין של ח,ק כשפרימ הל4 לשרות ויטל . כשוף ישום כלבומום

 בשייית נמצא.ם הוה ובוסן . סאו טשכנה שוטה כלג גשיבח .כלננ
 למץכה הסטשלה סמעם הסחטנש לוה טוסחים חפאיםהנדולוח

 בצל שיקף . בייועה רפ.אה יעשה הרופא לפני לבוא שיעל וקורמהטריגה.
 שיעשה ער חי ורבש מ~ח עם ויערוב "ריבאייוען" על אוחו יטעך אוויכתוש
 יפתח וטקורם . ביום פעמים אחה הנשיכה טקום עי ויטשח . טשיחהגטו
 יעסיר הפצע שמביכ . המציצה ממוח שם וישים חר באיוטל הימבהפצע

 נ' בטרחק הנשיכה צרדי טשני ד8 חבל עם בחווק יקשור ונםעלושח.
 : הנשינה טמקוםאצבעות

 צועקים כיבים . כעיר נמצא א הנכ שאלהי ממו . טשחקים כימם .נ2לב
 מפהת הארם יוצא וכאשר . בעיר נטצא הטוח שטלאך סיסן .וכוכים

 . לפניו וטשהחוה טרקר שהוא דהיינו סשחק. כלב בננרו עא בבקריניהו
 . ירין( )רן יפנה אשר בכל יצליח וה שביוםסיטן

 אה ה.כף להריג שוטה כלב נשיכה לאדם ח"ו אירע אם מגילה יכלב
 . )רו"ח( הנשוך הארם יטוח ולאהבלב
 ספ יחוץ הניפיח יכתשתא .כרכשתא

 הטבעה:
 שההי, יראה יאשית

 עץ קליפה חה.כוח לכשל ורפואה ורבה. רפה יצשהלו
 ויעשה נרולה בקערה חטין הטים וישפיך אדומים יהץ שהמיס ער"ד"סב'

 ב'צה חלמון שימנן טשיחה לו יעישה ןה ומלבר . ישיבה של טרחצאוה17
עם
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 שנר חם ויניח "וואטע' התיכה ען המשיחה ויטרח "נאע~חלב*זם

 . ביוםפעמים
 וישלג "העמם" הנקרא חי רנ לקנות סנולה . כשפים יבטל .כשפים

 לריך החולה וישו;ין ראשון. בפעם רוצה שהמוכר כסהגערו
 2 )ת-א( משם שגיצר להמים חי בעורנו הרג אה יחזיר אח'כ . הרג שלפיו

 גתוך הנמצא רנ לאכול להחולה ליתן מגולה . כשפיםיגמלכשפים
 : )מ"א( גיקב ולא היטב נסרח ל4 עריין אם .דנ
 ולרחוץ הגולר ולר מן שליא לקחת סנולה . נשפים ימל .בשפים

 )ה"א(: המכושף נוף את המים באאזן ירחצו ואח"כ . 4מיםהשליא
 ונפ . אעב עם "רוטש" עשב נביס להת טנולה בשפים. יבטינ:שפים.

 החולה בצואר הכים ולתלות . "טיי411לסשיט" הנק-אחלבגה
 :,אמ-ן(

 "11עלטש:נע;נ1ם* הנקרא לוז אגוז לקחת מנולה כשפים. לבטל .בזטפים
 בהך וישים הליפות מן האוכל ויריק חצאין. ב' עלולחלקה

 הרננול בשרקכן הנמצאות הברר כמראה לננות ואבנים חי. כסףטעט
 שחורים. יהיו התרננולת או שריזרנגול מוב ויוחר . לצקנה ומתרגגולת .לובר
 שלא הימב כרבק הקליפות חצאי ב' וירבק . בהן ישים מכח סעטונם
 וסמלה החולה. בצואר ויתלה רק עור של במכסה האגוו וישים נקב.יהי'

 )ה"א(: הרע עין נגר ג"כ טובה11

 את לעשן סנולה . רעה רוח החולה מן ולהבריח כשפים יכטל .כ:שפים
 ראש שעל הארום הכרנלת עם לעשנו או . חי רג נלכהחולה

 תיבף וליתמ השחיטה אחר ומיר היכף הכרבלה טמנו לחהוך וצריךההרגגול.
 של הטוח ועם  לזכר הרנניל ראש של הסוח עם יעשנו או הגחלים.על
 יבגפ האלה  ההקטרות של שהעשן לעשות וצריך הקבה. התגולהראש
 1. ההקטרה בשעת  ההולה ששטר טוב הרבר אפשר ובאם החולה.באף

 )אמ"ן(: לני" פחר !מרברך חנם ררפיני ,שרים הפסוקפעמים

 על לכהיכ סגולה . רע ריח החולה מן ולהבריח כשפים יכטי .כשפים
 יע שן-ל הקרושים השסות אלו המה בכהיכה כשרקלף

 נטרפו13*44ל הקרוש השם ויכהוב כשר קלף של קטנה חהיכה יקח ישי .שטן
 מהכווצ של והתיק . טתכית של קטין תיק בהיך ביחר הקמיעית ב'וישים

 : רזיאל( )ספר החולה על ויהלה עור של כמכסהיכסה
 קפנה מזוזה יקח רע. רוח החולה מן ייהכריח כשפים יבטיכשפים.

 שן4י  השס התת השגי בעבר שיבהיב הסופר מן ויבקשבשיה
אלו
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 ויכסה טהכות של קטין תיק בטך הסוווה ויש.ם שטז קרע השמותאלו
 )אם"ן(! התולה על ויהלה עור של בסכסה'ההיק
 לבמל מאד קשה באש נשרף או לסים נשלך ככר הכשוף אםבשפים.

 * כשפים שמם נקרא סה מפני תדל אטרו  וה ועל .הגשיף

 ; טעלה של פמליאשסכתישים

 שהתולה הכלי תקת . השלה טן הכשיף כת לבטל פנייה .כשפים
 עשב תשים הנתלים ועל אש גתלי בו יתשים בהמשתין

 התולה ויעשן בק. מהכסה שהתולה הכפת טן נוצות טעט ונםיבש
 או ורמרוק הנתלים על השלה ישתין ואת"כ העשן. בוה נופו כלאת

 : מכירה( יאש?ההנתלים
 .עמער,שפרץנק:לעך,. הנקראיט והן הפניפי מעל הכתמים יהסיר .כרנמים

 הלכנה במילף ושנולדה מופרחת שאיננה הרננולת ביצתקת
 כך ותשרה התומץ. את תתליף יום ובכל תוק. בשמץ הביצהותשרה
 ויצונ הביצה את במתט תדקור ואת"כ הקליפה. שתתרכך ער ימיםאיוה

 : )מ'א( פעמים איוה הכהמים על תסיך הות ובמשקה סשקה.ממנה

 לארוז
 "פיטלקטוי:9 הנקרא השורש בטפטייק לקגות רפואה לב. לכאב .לב

 : ליום כיסות נ' ולשתות בתלב ולבשלוווירצ,ל"
 הייד מן והשתה ימים מ מתוק ביין ,רוטא" עשב השרה לבלכאבלב.

 : ליום קטנים כוסוהנ'
 קיוטט!ר5' ותצי טפלה תמאה *ק11אט!רל" חצי לקתה רפואה . יב יכאב .ל2נ

 יין קמן כום הבישיל בשעת ולערוב ביתד, ולבשל דבוריםדבש
 במשם ואת תעמיד ביתד הכל מעם שנתכשל ואתר טוב. שףף יין אוכוב

 ליום: קטנות כפות ה' מוה השלה ויאכל . שיקרושקר
 ביסו תיכף בבקר יאכל הלב תולשת של מתלה לי שיש מי25ב,

 : התפלה שדם אפ"ממטהו
 ב' בתוכו ותשים מים ,שוטט!רץל, ב' שתבשל רפואה לבלכאבלב.

 אתר ונליס: בבקי אתד נלייו מוה וישתה .רוטא. עשבבפות
 שבישתו איוה יעשה בןבערב.

סנפה
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 נכ5 תקח . הסנפה כימי פפא רב מקבלת וכרוקה פלאה "ייה .סנפה

 יניח השני וחצי החצי. ותאכל  "ל1ערכער" הנקרא אנוזיום
 שהחצי זמן וכל הפה. מתוך יוציאו לאכול כשרוצה רק היומ. כל84י

 ו )ת"א( רעה כל אליו תאונה לא כפיולא?רכן"
 "*זנש" הנקראת רח.ל השחורה המנפה סימני בו שניכר מימג8ה.

 4 ריזחלה ממנו הסיר יעי"ז . החילי מן אחר לארמ שיתוורע טרמ דע.עם הדילי מחמת שכואכ המקומ על תיכף לסוך סגולה 4טש"מש/ש

 ז )אמ"ן( לזרים הסגולה זאת לנלות לכלתי מקרמתימ חרמויש
 קמיע סנולה ליחידי מירושלימ נשלחה רח"ל רע חחולי ימנפתסנפה.

 מתחיל אך וכאשר אשורית, בכתב רק נייר על אותהלכתוב
 חכמי לנו וכתבו הקמיע. את תיכף החולה יבלע המחלה סימנילהיניש
 בעש.פ שלומ 5" הקרוש מאת הקמיע זאת כקכלה להמ שיששששלים

 בשבת. אפילו לכותבה שמותר ומוסכמיצ-ל
 . תמרהוזה
 פינר האן ק-ין4רשן
 פינר פרעון האןקרון
 פינר קרון פרעוןחאן

 צורהיחנט

 את לדמטמר המנפה כ,מן הארמ כל י,הר הרפואה חכמת פי לסגפה.
 ואם הלחימ. כמקומות יטייל ולא . נקי אויר ולשאף מצינהעצמו

 על ויאיר בחמיטות, והכטן הרגלים את להחויק מאר יזהר קיים5יר
 יתייגע 5א המשכרים. טמשקאות הרכה ישתה ולא . רכה "פלטנעלן"הבטן
 וכבל שהרית, בפת נ,הר יה" רוחנית. כיניעה והן נטנית ביגיעהין

 : לשבעה קרוכ שיאכל רק כרסו. ימלא אלהיום
 יצמאיו שישיי י ח בשמיגיש ימיי תיכף ייפשה "כמת פי עימגפה;

 וקורם . מוסחה רופא אל תיכף עצסו לפנות יזהר סבה שוםכלי
 לעשות דהייני . השלשול נגד אמצעים איזה לעשות יוכלו הרופאשיכוא

 שפירם עם .ניבעל? נייר היטכ ללחלח . הכטן על חמין1%מ*רעסעף
 כאטצץ נקכ ולעשות , וכתוש שחוק פלפלין עליו ולפזר שרף ייןשל

 הנייר ועל . הנקכ נגר יהיה שהשרר בא"ן הכטן על ילחבושהנחר
 "מיענטא* בשול מי לשוצת לו ליתן "6לטנ"ל?. או *ווטט? עם"תבוש

י%
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 , .קשניטק4 עם שחורה חמה .קטיף" . כועש אורו בשול סי . פשנמטנעם

 באפטייק הנסראות טפות עשרים בערך פעטים איוה לוליתן
 בעת . קריפל!ם" .מיענטא עם משרב קישפליס וושלעריטן או .דשפל:ס" ,עשו?מצשו'"

 עם להוטטו מתחת פניו את וירחצו , קרח חתיכת לבלוע 6 יתנוקהקאה
 שם ישפשפ1 הגוף באגרי השבץ יאחוהו וכאשר .עטהעריסולפוריק"

 בידים היטב לש*שף יכולים ונם . יתאדם שהעור עד ביובש צמר בנרעם
 "קשמפןר אחד חלק עם מעורב הלקים ב' "נשרטשיצשוו" שפירטעם

 או חמין מים ב!מלעם ירי על בטנו עס רנליו את יחממו וגם .יטפירס"
 עם ופניהם ידיהם את לרחוץ פעם בכל יוהרו עמו המתעסקיס .אמבטי
 שרף יין עם פעם בכל ירחצו פיהם ואת . עטהער עם או . קטרכולטי

 ע5 סיר ישפכו רק החולה של כיציאה מלנגוע מאד ויוהרוחוק.
 ההקאהו על וכןהיציאה.

 שיהף ראשית המגפה. בשעת להזהר גצרך הר4ואה חכמת פי עימגפה.
 צריכים כמאות הבתי גם רע. וריח לבליך מכל נקי רירתובית

 חוסץ מיטי עם שם לורוק וגם סיך. יום בכל 3הם ולשפוךלהנקות
 כמו טוב, ועשן ריח הנותנים בעשבים החררים לקטר וטובהקטרבול!
 טוב ינם *רוסט". .עאוק6ל:8ט6". "י6לשיייעץ". "מיענסם"."סטל11י6"

 וערב. בקר בכל חוק חומץייין עליו ולורוק ברוי או לננה באשללבן
 סולפורוק6". ב"עטהער להריח טוב וגם . העולה הקיטור את יריחווהאנשים

 בלתי צוננים מים מלשתות להוהר וצריכים ליטיין. בלשון י.קראיכן
 *מיי" עלי עם חמין שיהיו טוב ויותר . ישתה מנושלים אם כי .טבושלים

 פירות מלאכול ויוהרו . ,4:טין-טשכטק" לעשן טוב ונם . .מיענטש" עליאו
 קלים. מאבלים יהי' מאבלו . יאכל מבושלים אם כי . מבושלים בלתיחיים
 אוכל ואם המגפה. בומן תענית שום להתענות וארן הלב מחולשתויוהר

 אותם: לקלוף מאר יוהה הייףפירות
 חיים מים עם קדירות כקר בלל למלאות המנפה. בשעת טנולהטגפה.

 ולהעסיר ךצ אות "קרלר" שנקרא בנתר קרירה בל עלולכתוב
 1 .)ו"פ( חדשות תהיינה והקרירות אחת. קדירה הדהנכ5

 ער ששית שעף מן בערב בחוץ ארב יתהלך אל המג*ה בשעתמגפה.
 כאמצע יתהלך א5 בחוץ ,נמצא באשר היום ובנל שביעית.שעה

 )גמר' רוחוב בצדדי אם כיהרחוג

 הפסיק ובערב בבקר יום בבל לומר סגו5ה רה"ל המנפה בשעתמגפה.
 )כ11נ11ז הפוך ונ"פ "טר נ"פ וגי'. תצרני מצר לי סתראתה

האריו'ל
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 גב4 מרמה לשו; בלע דברי כל .אהבת הפסוק נ"פ יאמר ואח"כהאריו.ל(
 בכל שים עם לבנה 3צל ~תלית פנולה רחיל. המנפה בומןמגפה.? ! סלה" חי'ם מארץ ושרשך מאה5 ויסחך יחתך לנצח יתצךאל

 ההדרים, שבכל כיתלים יבד' הפתחים ובכל הבית טלהחלתות
 :זה-פ(

 לעשות שיצוה . רח-ל רע החולי מגפת בומן רפואה יגם סנילהמגפה.
 הנקרא אדום נחשת מן וענולה דקה טםח

 אוון השפה על ויעשה ,נלאז., הגקרא גדול ע:ם פי בערך גודלושיהי' .קופער,בלעך-
 הנקרא משיחה בתיכו וימשוף קטץ נקב השפה אצל שיעשה אוקמון

 הלכ נוטת תחת הטס שיכוא באופן צוארי על הטס את ויתלה*בענדיל".
 המנפה: ומן כל במשך ממנו הטם יםירולא

 עקיבא ר' הצדיק מהנאון סנולה רח-ל. המגפה שייטת בומןמגפה.

 בכיסוו הלחם ולישא נחלים גבי על לחם חתיכת יים בכלולייבשק . ריקנא אליבא חרדל נרעיני ט' יום בכל לבלוע וצוקלה-האיגר1
 מעס האנילה אחר.כל לאכול מוב . רח.ל רע החולי טגפת בוטןמגפה.

 יויקמ ולא והריח. הטעם ,ה בפיו שישאר כדי ושומיםבצל
 : האוירשנוי

 בכתב בשר קלף ע5 לכתוב סנולה רח"ל. וטגפה דבר מיני יכי 'גמגמה
 בתיש הצואר על ולתלות כוה, חותם , כדין הנין עםאשורית

 )תיא(1 קסיעכסי
 , החותם תמונתו~הו

 מ ן ז ן ה ן ג ןא
 ז ן מ ן ז ן ה ןג
 ה ן ז ן ט ן ז ןה
 הןנ ןמןזןז

 נןא הןמןז
 נוטו תמיד לכוין שטוב כתוב היחודים שער הקייש בספרט3פהי

 נורא שם והוא . ציר*י חיר-ק שור-ק בניקוד גגף בשםהמנפה
 הם רח'ל במנפה הארם את המכ.ם הקליפית כ: דע עוד וכתבסאד,
 אמית* כמה שיעור צדדיו מכי איתו ומקיפ'ם עמי דבקים המידה~כים

ואפילו
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 טמנו* ומלגוש נלי איוה או המצה ארם שם שיושנ ה שמ נעותהיאפי15
 ווה ח"ו. להנוק וינול אחרא סמרא נהאי מתרבק שם ומתרבק ההולףיכל
 חכמת פי על נם הוא שכן ותרע .  עכ,ל וכו'. בף ה' ירבק הפפוקסור

 שדם;פה נעת היא שימת.הרופאים החולי,רע נמנפת מלבדורפואה.
 ! בסנע אם ני באויר מטמאה איננההזאת

 המנפה בוטן . לשונו ווה . זצוקל"ה וימאל הרח"1 מאת ימנפה קמיע *טנפה
 ותלקם השם4 וריחה קורם הלננה מ*י נומן ד' ניום תלך מינןכר

 בטטנע דולים ותחתוך . פב"פ לשם לוקט שאתה נפיך ותמיש . רומ,אזלי
 הטפר וצרעי . הואת קמיע לכהונ צריך הלכנה נמ*י ד' וניום * והנ,טל

 ותתלה הקמיע בהיך הרופ"א ותשים . כשר נקלף ולכתונ ולפטללהתעמת
 . בעוהשי"ת וינצל המנפה ומן נל נה וירך . ענרו שננתנה האיש והזל

 , הקם'ע נוסחווה

 אנל יהל עהו חי חש אהע אטווילי

- -
;טיפו-מתך5י5
=-'-

ט יה
צ-ה8  ןןן יעליןןןן
ט צופ לה חי מהןק- עדג פי נה עון25
 רהה לו סה דיובע8



 הטלאךרפאר*6
 . נפלאה סגולה בו יש זרוטא" עשב הלשין בוה מצאתי אחר יבטקיםמגפה.

 צריף אך בקמיע. הצוואר על לתלותו והן . כו לצשן והן כו. להריחהן
 החמה. הנץ קורם הירח בתוספות ר' כיום והג רינר עםלחותכו
 העלים. שחותך קורם 1'פ המומור כל בסתר יושב נועם ויהיולומר
 יאמר וכך בשבילו. שחותך האיש וה של השם בשפתיו לפרטוצריף
 שםיא מן לאסותא ישראל אלהי ה' כשם האלה רוט'א עלי לוקטאנכי

 המנפר ובשעת בישין. ומרעין רעימ פגעים כל מן *ב'פ עבורולשמירה
 ניחד רק עור של קטון כיס בחוך וישים כנ.ל רוט"א עלי יחתוךרח"ל
 סופר וע'י אשורית בכתב כשר קלף על כתובה הואת הקמיעעם

 1ל8 הטנפה ומן בבל כה וילך יחארו עך הקמיע 1'תלה י גבראפהוד
 . הקסיע נוסת 11ה השית, בעורת רע כל אליותאעה

 ן ן שט ע קר רישן
םהועויחןוי1הה11פהוי
חתנו יהןפיהיםיהיויה
לחפויהןויעהגפיגהעו
צהועותהןויזופלהחיםה
פהוגוםהןהירההלוסהרי

 שיטבלר המנפה בומן נדילה סמלה קרושים ספרש ככמה מיבא *כ!בפה
 תהליפ ספר כל ויגמרו השכם בבקר תירה כני אנשיםעשרה

 הקטהת פרשת העיר פנות באיבע ויהפל6 העיר את 'קיפו אח"כ .גביהכנ"ם
 כםעסדות שנדפס כמו דצין היהי יאמח פעם 5ל ואחר . הקטירת פמיםעם
 * הראשוןליום

טגפה
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 השטאל טווזת על רחזל הטגפה נוטן לתליתה מומחית קטיעמגפה.
 שהיא נטות יתלנה רק יקפלנה ולא הם,ווה. כנגר הביתבפתח

 הרוקש )טקבלת וכוכית עס .רעהמזל" בתוך ויקנענה נראה. הנתנשיהי'
 הספר! בסוף תמצא ובואורה הקטיע סור .וצ"ל(

ששאששטשששש-
 ח ( ה ו הי

 הם:ן:שהג:ן ז:י":ן::ןנ:ן
"יו
-:ז11 "1פ1
-ש2,

.% 
 ישםב1אי יאובא,א

3
-]1ש,-

מ=(ני
 ן ולה מונ ההבוהאפן
 והו ובה באמ ביב פעב הלא וזפן

 אבל 'הל עחו הו' הוש אהע אמו ויל- ן -
שטן- קיע 8!88ש888!88שר'

 טהד עו יהוי והה 11 פהוי
 ההם נו יהפי תימ יה יויה
 להל פו יהוי עהג פי נהעו
 צהר עו תהוי צופ לה חיטה
 פהה נו מההי רהה לו סהדי



המראך מ "י רפאלש6
 וכר עליק קדוש הרה"צ מאת ממנפה להנצל מומחית קמיעמגפה.

 מזוזת על או בבית לתלותה מנריידיץ. זצוקלה"ה אליהומרן
 לקבוע טוב ע-כ נראה. הכתב כל ש.הי' המזוזה. סנגד בשמאל(קפתח
 ר5פרו במוף תמצא הקמיע וסיד זכוכיתי תחת "רעהמ?ל" בתוךשותה

 שששששששששש-שוששששוששוששש'קש
 88 מעונ'ך שמת על'ון מחטי יהוה אתהכי

לכנזא אתיבי רעבתש כודלבזשמאעייענבוליכי
חהבבךניוכב תיממא אתיעאמיתעו יומוםהקהרל
 חקמובהעיבה לציקם כיהעיתוהיםאהנייווינה

ק

קלהמהוכיהלץ תלרמת אאצפך והעסוהשתולימויי

ששאמייערעום המייל מאוהמ הלהדתבהפולהונש
 בנויץתזזטשי בפחום ורניה וואייבאנפהםרלרף
א. אהעילרקתכא ביולם עולמו יהלהאולפהםהאיעי

5השהותואפיר רכנכו מנמות ירהנבההרנרלאצעי

ש והללםצשרוש רמתנע ארסאם הבהרי לדתקאעראמך
 'יתרל?מלצאלהאתהו וצרנר כרצאאשימרעעיויאל
חוולנברלפולכהיהל סקנעי יהררםוכיכךגןוניב

 ההנרבתלבקתתחביף נהואי יהמלף ענתעעטהטגד
= תוהאך בטתכת רעאלת אבההו ופלאשמנמבעוניבר
קיקפחך וההזא טתשוו יאעהח מנלדבשתאנךהיהבו

מפתסב שכענאנידמע הוולו אתהכי לראישכטלטי
מוזתב ימעשוטעמרו שהיקי הלמצא נעעפוטרבעא
- דרכיך בכל ל,'--לשמרך יצוה מלאכיוכי  

 דרך עברי כל וארוה הדריה פרצתלמה
 ענר שיט רלמ ריע חקז צהל מתנ גסי כברשיא
 תהנ עצנ טו4 ך;בי כ~ש שיר רזף זניהוג
 זאת. נפן ופקר וראה משמי6 הבט נא שו5 צבאותאלהי6
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 שש111 צ גו גגי צחב למנ סשט11נ21(1גי4

 איא ןיאי יסן טן שיר מוו תמז "סם ססעסשס ססס טגםסיט
 יט( ,סאסאגן,4

 פגן טטן סן( הה פא יור גימל ממ טען 4סג ססס סס4 יסם,סן
4,סשם,4ן(אט4 פהמגי ו(א אאי יאי אסא יסאישן (ם4 .םג(טם

 גנג5 ייס11ש טן4 יס" 9ט( אגיס,,
 ייט( ס'"82ם8ג

 גי.ג,א
")) 

 1'ס'סס"ס4סט ערש אדח עשר אחד ייא' איי ס4ם
4אישטסקטסטס-

 אא( טש(,סו טשייטייייטון,(גשיין

 *זן יגא גשי("ש:- טטן אןס גיט שע (יט טיטיע צי יםשף"

י"1ו 6סננבבבבכבנ
 4ושו ,:ן ה,י: י ם'ב 1 858-



המלאך מאיהרפאלש6
 יהפתון יאי ממחיק"י ייושיחק הארם י'הי מאימאי .סח:וקת

 ליפול מאר נקל כי שמים. לשם ואת שעושה הרעטיצרו
 ב53ל ויהי' חייו ימי כל וה על חרטה לו שיהי' מחלוקת ע"יברשת
 אחת. מחלורין כי חו"ל שאמרו טה די גם ודי . לתקן יוכל לאמעוות

 וצו"קללה טקאריץ פנחס ר' הקדוש הצריק והרנ פרנטות. טאהדוחה
 וה את וה ומזלולים זה עם זה מריבים יהורים ששני כמקום באמר
 וה נתטלא תיכף כי . אמות מאות ב' ער מביבם המקום והנטכא
 בנקל יכול שם העוסר וכל ומויקים משהיתים ושדים סליפ:ת עםהימטח

 : ח-ולהנזק

 נגלית סבה כל בלי ואשתי איש בין מחלוקת יש אם .מהלךקת
 טעוה איוו בה נמצא לא אם שלהם כהכתובה לעייןצריף

 ג )לק-ע( בי:יהם שלום ויהף המחלוקת ו(הבטל המעות של רהיקיןוע.י

 מסכת שילמוד סגילה מחייקת עייי שנתעייי אים .מהיוקה
 לשוגווג מריב במוכה תצפנם הכתוב לרבר וכר .סוכה

 :)לקה"רן(
  ליסיביגער' שמואל ר' הטפורסם החסיר. קדוש מפה שמעתיכהלוקת.

 ח(פארוע נורו ישראל חור הצריק הרב כשם שסיפרדל.
 המתלליהו קורם אמר שהבעש-ט ספרשיסחא. זצוקלה"ה בינם שטחהסרן

 רועים מיני עשרה כי . המשיח ביאת ער האחרונה הנהגה מתחלתשפמני
 מלכים. וקנים. או שיפטים נניאימ. המה. הלא ישראל. עלנפקדו
 הם והאחרונים רבנים. . גאונ.ם נשיאים. אמוראים, הנאים.כהנים.

 יעראל כל הלא צדיקים. מנהיגים וה מה בשמים השמן וישאלהצדיקים.
 שתהיינה לו והשיבו . צדיקים כלם ועמך כמ"ש צריקש להיות.מחייבים
 צריק. בשם לו יקראו אשר ומנהיג ראש לה יהי' כת וכל חסיריםכתית
 מוכ לא הוה שהענין חשמן והבין השי-ת. ועבודת חסידות ררני ירםודוא
 לקטרנ כחותיו כל עם היסב עצסו את טיחגור ואמר מאר מארעבירו
 להנהינ להמכח יהי' לא וממילא מרגוע. להם ית! ולא הצריקים עלהטיר
 בין ומרון ריב לחרחר עח רשות לו ליתן ניאית בואת אך הרג-.את
 עתק ירברו וכת כת שכל רק אופן. בשום יתאחרו שלא ההסיריםכתית
 בוה. מצוה שעושין הסברו המיר אותו ויבוו השני כת של המנהיגעל
 מאר בוער רמחלוקה שיצרא איך מוה יבין מבין כל והנה שסעתי.ע-ב

 הגאולה: את מעכב וואת החסירים בלבוביותר
 דבש עם חטים קטת שתליש בייהעג רפואה פשוט, ינשוויי .טכח

דבורים
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 עד רנגע על העיסה ותניח רכה, עיסה כמו שתעשה עררבירק(
 ; מהר ותתרפא ותתבקעשתתרכך

 משיחה ע-י .אייטער" עם גרול חום בה שיש מכה ליפאיתמכה,
 שתהי' ער האש על מעט ותחמם תפילה חמאה כף ת'קחבייתית,

 כמו שיעשה ער היטג ותערב ביצה חלמון גוה תערב אח"כ .צלולה
 על המשיחה ותסיך , שתתקרש ער להצטנן ואת תעמיר אח"כ ,משיחה

 : ותרפא פעמים איוה המכה על והנח ורך נקיסמרטוט
 על בצל למעך רפיאה , "אייטער" בתיכה שיש מכה לפתוחטכה,

 .גרינע-,:"יף4 הנקרא צלול ברית עם היטב ותערב"ר?באיוען"
 . טשיחה כמו שיעשה עד היטב ותערנ האש על ותחטם רבש מעטועם

 : מעצמו ויפתח המכה על חם מוהוהנח
 "מעלןלשטעןי באפטייק תקנה מעצמה שתפתח עד המכה את לרכץ .מכה

 המכה על ותניח ורך נקי ממרטוט על ותמשוחפלשסטןר"
 : ביוםב"פ

 ועומרת "6'סט:ל" שנקרא רבים ימים אילער ממנה ש'ב ימכהמכה.
 רפואה לעשית .הדמון ב'ן נודנין , טבעת לפי סמוך רוב פיעל

 וצמט מאכל. ש1ם עיר אבל שלא היונק רך תינוק מן צואה של1קחיןד.
 ואומרים ה6:סטול, על ומניתין ממרטוט על ואת ומושחין טוסרחת.אינה

 : הרוכלים משיחות טן יותר ואתשמ1עיל
 גרולה בכונה ומיר ת'כף הנכוה שיאטר מנייה . כייה מיני יכימכוה.

 ג"פ 'אמר כך . 'שא . יאר . יברכך כהנים ברכת של הפסוקכל
 : )עביה"ק(וירפא

 בקערה הי מ'ר קטנוה חתיכות איוי שהניח . אש למכית רפיאה 'טכדדן
 נביע. יהי' שלא ער המ.ם ותרבד . מנהר מ'ם עליוותשפוף

 'הי' שע.ת איוו ואהר . הם'ר מן נבוהים המ.ם ויהיו . הכיטי ל4יבהסיר

 הדק הער את מתכית של כף עם תקלוט , רק לבן עור המים על.עשה
 פשתן :רע של שמן עם בשיה שוה היטב והערב נקי וכוכיח בכליותשים
 אי:ה המכיה על ותניח ונק' רך סמרטוט על ותסיך 54יטנ:;ןהל"הנקרא

 במהרה: וירפא בייםפעמים
 י:ק ורפ.אה הפכיה. מן האש למשוך מקורם נחוץ מכוה בטלמכדדן.

 באפמ"ק. שתקנה 4צונק,11"מער4 מן קריט קשטשיעסעןלהניח
 ח.מ.ן מעט עם מעורב 'נקי חדש טיט הטכוה אחר תיכף להניח טובנם
 ב נ ונם . באפט"ק שיקנה בשרלוי: חומ.ן לוה טע ויוחר . קרים מיםאו

להנ.ה
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 1ח8 . דק מלת עם משרב שרף יין של שפירט המכוה אחר תינףלהניח

 בשוה שוה ביצה חלבון עם קר שתן השב תערב האלה רפואות לףאינ
 : האש וישקע המכוה על קרים קשמפר?ס?ן מוהותניח

 קמח ועם "ליטנ"יהל" עם ביצה חלמון לערב . אש ימבות יפיאה ינ(כוה
 שיהי עד היטב ולערב האש על מעט ולחמם בבר ברסלת

 המכוה: על ב;ה ולחבוש משיחה כמונעשה
 עם ביצה חלטן הכאה  עיי היטכ לש-ב למכוה בייתא יפיאה .בוכוה

 פעם בכל ולהניח ורך נקי סכרטוט ב;ה ולטגול"ליטנן4?הל"
 : המכוהעל

 כף לקחת . גר51 חום בה שיש מכה ולכל למכוה טובה יפי"הסבוה.
 אח'כ . צלולה שתעשה ער האש על מעט ולחמם תפילהחמאה

 אח'כ משיחה. כמו שיעשה ער היטב ותערב ביצה. חלמון בוהוזערב
 סמרטוט על הואת משיחה מן 1תסיך שתתקרש. ער צונן במשם ואתמעמיר

 ; מהר ותחרפא ביום ב"פ המכוה על והנח ורךנקי

 . ושמנים מתוקימ מאכלים האשה תאכל . בררים חלב יהרבות .מנקת
 מבושלים ."טסט?רנ!ק" וגם "מי?ר?ן" כסו לפת מיניוגם

 הז:הר ושסן. טוב חלב סרבים אלה כל .צ!קזר" עם בשוסןומטתנים
 החלב נעשה מ;ה כי "קטרטשפ?ל" שנקראים הארמה תפוחי רובהסלאכול
 "ענגעל!ש?* הנקראת הקשה המחלה על החולים ילרים ורוכ מאר.רוה

 וגם . מרובה במירה ה"קטרטשפל?ס" אכילת היא מחלתם סיבתק-ענקן
 נולר מוה כי ובצלים, וחמוצים וחחפים מהחים רברים מלאכולתוהר

 : השכל את שמטסטם לב תאכל לא וגם בילרים.צרעת
 במיסו "פענ?כ:ליטן" שתכשל רפואה , מנקת בררי חלב יהרבות *מנקת

 יר?טש:נ?ימ?הל" הנקרא קמח מן עימה בהם ותליש המיםותסנן
 ן ותאכל בחלב ותנשל וקל!מק:ל?ך" העימה מןותעשה

 הנקרא פשתן :רע שתכתוש רפואה מנקת. בררי חלביהרבותנ!נקרז
 דבש עם הקמח ותליש . קמח מ;ה ותעשה יטנן4ש?טין".ל

 העימה את ותטגן עבה. תהף שלא העימה ותגלגל ש1משמין. ועםובורים
 העיסה תחתוך המיגון ואחר . ורבש :ית שמן מעט עם האש עלבמחכת

 החלב: ותזרבה ביום פעמום איוה טוה ותאכל קטנות.לחתיכות
 , חלב טלאים ידדיה להניש שר רוצה שאיננה "מנקתמנקוז*

 פעטש איחק הודש ע5 ותחבוש במים חרש טיטתערוב
 ; )ם"א(ביום

טנקת
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 תטשוח . חלנ מלאים ודדיה להניק עוד רוצה שאיננה המנקת 'טנקת
 עם,11טמע". ממעל ותחנוש -ר!צ!~עהל. הנקרא שמן עםהדרים

 ותערכ "ר?ר הנקרא אורז תכתוש החלנ מן לכאוב מתחילים הדריםואם
 . פעמים הרנה הדרים על ותניח ממרטוטץ בזה ותטנולנמים
 להניק האשה רצזחיל שכאשר מונא החסיד יהודה דננו בצוואת ימנמוז

 : השמאלית ררה מן להיניקו : תתחיל ננהאת
 תקימונ אנן צוארה על שתשא . תפיל שיא יאשה מניי"נוזנוברת,

 : ,שטערעןיששם"הנקרא
 לם"ת חדשה מפה שתעשה , תפיל שלא למעונרת מגולהנוערברת,

  ~סן עד במנה את נה ותחגור הישנה הספהות"51
 ממנו: שנלקחה  טי ליר  הספה  חחויר ואח"בהלירה

 נער העיבור את שתמנור , 5הפיל הרגילמ לאשה מגולהמעוברת'
 :נמף

 שיצא ניצה קליפת שתקח , להפיל הרגילה לאשה מגולה ,טעוברת
 מעירנ 5שהוה לה זת! לאבק הימב ותכתוש אפרהממנה

 ! )ם"א( שתתענר קרם משקהנאיזה

 ולהילר אליה ואתה ולא בשלום שתלד ימעיברת מגייהמשברת'
 עצמה תטנול התשיעי לחוד,ם תגיע שכאשר , רענל

 : )זנירח( כשדהבמקוה

 נכתב כשר קיף על לשמה תכתוב תיל שלא לאינרת ייע 'משברת
 , כזהאשורית

 פהגמא תדעאדם
 פתנסא קייםסשה
 נעלז אלהים ויסגוד לתינה סרידנה

 התלוש להקסיע , הקמיע סמנה תסיר התשיעי חודש בחצי הניעונאשר
 קל5 עי ישמה הנתינ ' יע מכי יהשמי ימעיברת קמיע ,מעוברת י )דבם-א( הלנ מהחת נתיקעליה

 הי ,רא כל אשרי מתהלים קכ"ה קפימל אשיית נכהנניטר
 : )ש"ת( בשלום והלד קסיע נמו נחיק עלי' ותתלה ,%ף
 ארונך6 אלם'נים ג' ההח י  יע מני יהשסי יסעיבי" סיייה ימשיה

 שנשארונ שמירה מצה וחתיכה . סגוקנים מןיו שלא ושיםטובים
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 ותק'מיר . פשהן של קמון בביס תש'ם וה גל . טלח וסעט האפיקיטןמן

 בשלומ ותלר עיגירה וטן כל עליה ;את והישא שלה. בכהונתהב'ס
 :)אט-ן(

 הפ'ט'ם אה בשיניה שהנשך . לילר טקשה תהיה שלא סנולה .מעדברין
 השטר ונם התפילה. אחר רבה הושענא ביום האתרונסן

 1 עיבורה  בזמן חריפ'ם דברים ושאר צעןטאכילה

 התשיעי לחודש הגיע שבאשר . לילר טקשה ההיה שלא טנולה .מעומרו?
 . ההורה כפר והוצאות הארון פת'חת במיות הבעלישהרל

 דבל ולבא רלבאי טשאלין .והשיים כן לומר יום'ף שמיה בר'ךולבסעי
 קש'יהא גלא בעגלא טיעהא יה רהפהח )פג"פ( ראנהתי ולבא ישראלעטך
  ורעא ותלד . קש'ותא בלא בענלא קדישא דארונא פהחא יה דפהח'הבטה

 1 כקבלה( ואמן" אמן ולשלמ ולחיין לטגק"טא

 בבל לאכול שה;הר . לילר מקשה תהי' שלא לסעיברת סנילה .סעיננרין
 שאוב"ח . בפיה בפירוש  ות~כיר . מאבל א'וה קודש שבהסוצאי

 בך השלום. עליו הסלך ריר סעורה שהיא טלבה ט6ה פעורה מצוהלשם
 מלי;ענסק: וצ~קלה"ה אליטלך מרן הנרול הצדיק טאת בקכלההוא

 שהאמר . הרע עין בולרה ולא בה השלומ שלא לטעיגרת סנילה .מער:ברין
 ט-ן וכ:י נו"ן באוה שסתחילים ה'רוע.ם פס'ק'ם ייא יוםגבל

 ההפלה תאמר ונם . ראשון יום של בהמעטרוה שנרפס בסו . נו-ןבאיה
 : פסוק.ם הי" אחר שםהנרפטה

 שהאכל רפיאה במע'ה. הולר אה טרנשת שאינה טעוברת .מעך2ני"רן
 1 מהושם שקדים הדגה יוםבבל

  יע:ך לרור  מ~מיר לטנצח הקפ'טל עליה לההפלל סנולה לילד.מקשה
 "מר ואח"ב נקבה.  בלש'ן פעמים השעה ונו' צרה ביוםה'

 רעני טאן אלא עור. לך לעשוה מה יודעים אגחנו אין פב"פ האשה6ת
 : סלה אמן .  בקשיוהך  לך ויוטיע יענה הוא בקש'וההלאמך

 על לם:צח מחהל'ם בע מימור עריה  לההפלל סנילה ' לילד3וקשה
 פע:;ים: שבע גרולה בכועה ינו' השחיאילה

 א' ב'ום ט"סור בע4 'טה'ה הא'ש ל;ה לקרוא סגילה . לילד2שקשה
 בו ש:מצאה החרר של הפהח מ;ו;ת אצ4 ו'עסוד ויבואדרזה

 וה' הפסוק ניפ ו'ק-א המ;ו;ה ?" 'רו אה הא"ט ;ה וינ'ח לילר.המקשה
 שם בכל ו'כוון איה'ם. אתו רבר א.ט- למוער ער ונו' שרה אה"קר
 של הר?מרי יקיא ואהיכ :רוה כ;ה אהה צא של ה:'קוד את ג"ה1;וי'ה
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 לעש'ה אחר איש יכול ספם'ר הבעל את לטצוא קשה ואם . דרזה א'אם
 ; הסגולה ;את לעשות יכול בעצמו הגעל וגם המגולה;את

 הבעל גם להיות ועול תודה. נן לאיש לקרוא סנולה . לילדנממשה
 ויקרא לילר הסקשה חרר של הט;ו;ה על ירו אה ויניחבעצטו.

 לילר המקשה באוזן יקראו ואח"כ ששטים. פרשת מן ההפטורה כל.אה
 וגס לחטה" יחסרו ואל לשחת ימוה ולא להפהח ציעה "סיהך הפמוקש;ת
 ובל אתה צא לאטר לי והשהחוו אלי אלה עבר'ך כל "תירו הפסיקשזה
 אה'ה אשר אה'ה בשם צא צא צא ויצא אצא כן ואחר' ברגל'ף חשר,;עם

 ; סלה אטן . וחבלין כאבין בלי ישראל אלה.ה'

 אשה או צנועה אשה היא אם הם'לות שתשים סנולה ' ליליוממשה
 הטקשה בטן על היטנית ירה את מוביס טעשים בעלתאחרה

 "והוא הפסוק את בסלה טלה פעם-ם שבע ל'לר הטקשה עם והאמרלילר
 : אורח" לדו'ן כנבור 'שיש טחיפתו יוצאכחהן

 השטות את חרשה קטנה חרם קערת על לכהיכ סנולה . לילי12קשה
 טסנה יסירו ועלר כש'צא וטיר . מבורה על הקערה והעמירהאלה

 סטפר )כ"ז צוםז חרש חק "ד;1ק הנוסת ו;הו טעיה. יצאו פן"כל'
 ועודג: ט"אה"א

 לשתית לה נוחנים אם הטיעילות ת והרפוא הסנולות יאלה . לילדמקשח
 סנקה. אשה סררי חלב כף שעה רובע בכל לה ליהן )א(טקס

 יש ואם כ( . לשה-ת לה וליתן חיה ב'צה לובן בהחלב לערוב מובויוהר
 על רבש עם אשה חלב יחממו . להפיל וצריבה בקרבה הולד שמהלחוש
 "5ערב )ג( . שעה רוגע בכל אחת כף לשהיה לה 1'הנו צלול ש,עשה ערו;אש
 היכף ויצא . ויעהה בל' לשהיה לה ול'הן בט'ם או ב"ן 'בשה סיםצוא;
 נדול כוס כה'ך, "ציקער" לויט חמשה להטמ )ד( . ת"ו טת אם אפילוהולד
 חה'כת בפיה ליתן )ה( שהיכל. בטה פעם בכל לשהות טוה לה יל.הןטים

 מפיה ה'כף הוצ'א הלירה ואחר . ש'ניה ב'ן אוהה שהקפוםאפיקוסן
 וליטן אחת כף בערך יוניס של ולבנה יבשה ציאה יקחה )י( .1;הה'כה
 לשה'ה לה ול'הן ב"ן לבשל כף חצ' והשאר . כף חצ' עס מתחהיהאוהה
 חלב 'קחי . הולר להפ'ל סוול א'נו כרבש א'טה חיב אם );( . ט'רוהלר

 ש;ה רובע בכל אחת כף לה ויהנו האש על רבש עם ויערבונלכהא
 הנק-א עש3 באפט-יק הקנה או )ח( . ח"1 מת 1ם אפי' סיר הולרו-צא
 לערב )כ( . הולר ותפיל והשהה במיס והבשל "סטב'נא" ל'ט'יןבלש:ן
 ב'ין טעויג לשועת לה וליהן שרופה צפררע כאפר קמון כף חצי15שיך
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 )כ"ש . חרדל עם מתחתיה אותה לעשן סגולה עוד )י( מיד. ותלר במיםש

 , ושר( מ"א תיאמספר
 סנילה לילד. מקשה והיא ח"ו בבטנה הולד מת אם לילר.מקשה

 לפני המים על ואמור בידף שתוקים מים מלא גדול בוסלקחת
 תלת ועמהון שמיא מן נחתו מלאכים .שלשה הלחש. וה לילדהמקשה
 לשמיא ומחא מליק חיורא . מומקא חד אוכמא חד חיורא חד .שרביטין
 לסיטרא מחא ואובמא ופלניתי. בשרביטא לימא מחא פומקא מיטרא.ואתא
 מן לילד המקשה תשתה אהזכ . בשלם" ושלייתא מולדתא ואתיאדפבזפ
 לפחר ויש לילד מקשה שהיא נדול ולצורך רצונה. בפי האלהמים

 בעורת ויועיל חי הולד אם אף 11 פגולה לעשות מותרממבנה
 ! ות'א(השי"ת

 ה"יה השמית שי 'י תטינה כתיב יייי. ימקשה קמיע לילד.ממשה
 עבורר הבעל יכין לילר סקשה להיות והרגילה האשה.לשם

 הואת קמיע בותב .הריני יאמר. 1ד13תב התשיעי. חודש בהגיע 11קמיע
 דתוחי פב"פ האשה עמר שטיא מן לאסוותא טבא בגדא טבהאבשעתא
 הקמיע ותקשור . סלה" אמן . וקיימא חייא ורעא וכאבין הבלין בלילמילד
 קלף על לכתוב וצריך חוץ. כלפי הכתב שיהי' חוטין ב' עם טצחהעל

 )תזא( . הנוסח ווהו . ושרטוט הנין עם תמה בכתיבהבשר

 5התנהנ לילד. למקשה קמיע של נופח עור לד הא לילד.מקשה
 במל. הבל מצחה. על ולקשור הקודמת בקמיעבניל

 הואא ייאאהאואן
אלד'קק

 יהיו לנל נד51ה נאורוה מאך מוהיר ואני הש0ים. מן לי נחנלה והאהיע
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 הצירוף סור ויבין ירע אשר וה מלבר הוה, בקמיע להשתמש אישנל
 1 האלה השמות שלששל

 אר לוו אילן החת החולה להעמיר סטלה רעה, ורוח ימשוגעת ימשעע
 יריר צפורני ולחתוך ראשו שערות ולגווו ,ששץצט' אילןתתת

 הצפורנימ עם השערות והתחוב רהב ססרח עם באילן נקב ותעשהויגליו
 ותאמר חוקה, בסתימה עץ של *טלץקןל' עם החור את ורטזקע החורבתוך
 החולו7 אל לעולם יחורו 5א והצפורנים שהשערות וכשם , חלקכם לכם*הא
 לסשו,. וצויף הוה4, החולה על הואת מחלה לעולם תחזור 5א כןהוה
 ביכולונ אין ואם , לביתו עמו ויחוור האילן את יראה שלא החולה עיניאת

 ראשו שערות עם שלו המרירה חומ תיקח האילן. תחת חחולה אתלקחת
 ,יטרץ"11טקס* הנקרא שעוה בתוך החוט עם ותכרך ורנליו יריווצפורני
 לביחך ותחיר כמל ותאמר כנ"ל באילן חזר ותעשה אילן אלותלך

 1 )אם"ף אחריך תסתכלואל

 שמתדג הרנעלת נבלת סבשר לאכול לו להת . יסשונע פנייה .בושוגע
 ; )בקבלה(סעצמה

 נאות
 ר18אה- , והצרעת הנגעים לגרש כרי הגזף רם ינקית . צרעתננע

 טיפווע עשר ער ה' טן חרשים ג' בקר בכללשתות
 : בחלב מקורב,טץרטינטין'

 .נליט" כף היטב לערב רפואה ופצעים נגעים מיני יכל צרעת.נגע
 עם *פרשווטנם" וית שמן כף עם וכל?יימם" כףץם
 ביום: פעמים ב' הנגעים את ולסיך ביצהחלמן

 שנתקררר סרירות טחמת באצבע או באוון ופצקים לנגעים צרעתיגגע
 בשוה שוה שעוה עם ישתן שמן האש על לחטםרפואה

 חלמתי בוה תערב ואו בך, נל חמין יהיו שלא האש מן תקחםאחיכ
 חלקים טינים הג' שש"ו פשתן השמן או השקוה כמות  זרך לפיביצ'ם
 ממרטומ ע5 מזה ותטשח משיחה. כמו נץשה שיה" ער היטב ותערבשוימ

 ן ביוף פעמים ב' רגצעים על והנח ונסירך

 חסאה אחת כף לחמם רפואה , "לישייעס" הנקראים לגגעים . צרעתנגע
 רוזערובוון ולהכות ביצים חלבוני ב' עם ולערובהפילה

 היטב 5הא
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 ביום? פעמים כ' הננע'ם כוה והמשח חמאה. כמו הכל  שתיעשה עדהיטכ
 יפואה . כלל ייההמיציא יאיני יכש שהיא "יישיי" "רעת * צרעתגנו3

 העצימ ותרליק יכשים עצים כין לח עץ כתנירלהניח
 המיץ את שיכלע "וושט" חתיכה לשם תניח או הלח. עץ מן טיץויטיף

 1 ה"לישיי" את כוהוהמשח

 לה שיש יכשה יונים צואת לקחת יפיאה . הפנים יציעת * צרעתנגע
 סש.חה כסו שתעשה ער ככש חלכ עם והכשל . לכןמראה

 ותחכוש הלילה. כל על הפנים ע5 והנח ונקי רך פמרטימ עלוהטשח
 כל הפנים טן תמשוך וואה לילהע. איוו תעשה כן "מטטה. עםממעל

 : )ם"א( הפנים ויצהלהווהמא

 דגש לערוב רפואה . "לישייעס" הנקרא הגוף עי יציעת צרעת.נגע
 * באפיייק שיקנה מווקק "חיעגימש" עם נפט עםרבורים

 כוה ויפיך . להצמנן יניח השכ ויערוכ האש על ויחמם כשוה. ש""כל
 1 ביום כ"פ הלישייעםאת

 לרוץ לההקרם הארם שימהר הגטרא מן פנייה ח"י* נחש לנשיכת .נהש
 ועי"ו . מים אל לרוץ הנחש שיחקרם מרם נהר. מן מיםלשתוה

 : הארם ויחי' הנחשימות
 1 )ש"א( לו להרע איש יוכל יא ג"ש יאש בהגיי"י היישא .נחש

 חיטים של סוכין לכשל רפואה . "הייועריגז שקורין הקיל יניחור .ניוץדר
 כהם ותכשל מפה. ע,י ותפננם שיצ151 המים תניח ואח"בכמים.

 ששותין כטו יום יום בכל נלעוער אקה מוה ותשתה "לאקריץז עםהאנים
 1 חמהיי

 ולחכוש "גרינעס"וייף" עם הגרון לסשוח רשאה . הקוג יניחי *ניהור
 ו ססכיכ הגרון כל אה "י"טע' עםממע5

 כף היטב ולערוכ "קטנריל4ציקער" לכתיש יפיאה . הקיי יניחיי *ניהור
 חלב "גלאו" חצי כתוך ואת ישים אח"כ . כשה חלטון עםאחת
 : ימיס איוה כיום. ג"פ יעשה כך חם. וישתה הערכחם.

 ,קטנריל ועם חלכ עם "כריפם;טיי" לשתות רשאה * הקיל לניחיר *3יךץדר
 : פעמים כמהציקער"

 קט.ן כף כתוכה 51יהן מים קררה לכשל רפואה הקיל לניחיר .ניהדר
 בשפן , מעט עכ נייר עם הקרירה פי את ולסככ פוכ.,טערפשנמין'

 * הקררה מן הקיטור יוצא ירו על אשר צר נקב מלטעלה נעשהשיה"
 ררפא1 ה,ה. החם הסימור כמרכו ישאף פיו את יפהתוווולה

 הנבפ
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 מבושלים חמין מים וחצי "גליאד תקח . רחיל נופל יחולי יפיא"נכפה.

 "קאלי,ישרשסי* אחת כף עם ,קטלי,ברשמשטי" כפות ב' בהטותערכ
 איוה יעשה כן . ים ככל כפוה נ' טוה החולה ךשתה . כאפטייק,צהקגה

 : לו ויוטכחרשים
 כפות כ' עם מים גלעוער ג' שתבשל . רח"ל נופל עחולי רפיאהנכפה.

 שורש א' לויט ועם .8רניק" עשב אחת וכף "רומא"עשב
 . כאפטייק שהקנה 4רשריקם,11שלעייטן" שורש א' ולרט טיטעסיוא""ר8ריקס
 אחד וגליא; בצהרים אחר וגליאו כבקר אחר "גליאו" טוה החולהזישתה
 לעשות צריך זו רפואה גם לו. ויוטכ צוקער עם טיי ששותין כטוגלייה

 : ארוךומן
 "לטיושנרי" שמן טפות ה' בקר ככל לו ליתן , בילרים לחרנ יפואה .נכפה

 שהשמן לבקש שצריך רק . חלב כף עם מעורב . בטפט?קשתקנה
 : )מ"א( מוויפים רברים תערוכות בלי נקייהי'
 1 )מ"א( חררל ורע גרעינים ט' בקר בכל שיבלע לחרנ רפיאהנכפה.

 ט' מראשוהיו דגד תחת בעריסה להניח בתינוק לחינ סגילהנכפה.
 : ברולחתיכות

 וליתן ,בורשטי4עהי' באטט?ק שתקנה . בתינוקות לחיזנ רפיאה *נכפה
 אמו בחלכ מעורכ הוה השמן מן טפות ג' בקר בכללהתינוק

 התינוק ראש את לסוך *ריך וגם טהור. ;הב כף על או טחיר כסף כףעל
 ימשח וגם יום. בגל הוה השמן מן טפות ה' עם דיך במקום המוחעל
 טוב הכפיה בשעת וגם . יריו כפות ב' מן הרופקים ב' את הוה שמןעם

 , )מ"א( כןלסוך
 להחולה בהאגיל המחלה את להמאיס לו%"נ* סעלה יגם רפיאה .נכנפה

 חמיר מן בשר או חמור מן ככד לצ15ת והם נמאסיס.רכרים
 או ראשונה. פעם שילרה חויר מן שליא ליקח או לאכול. להחולהיי'תן
 שתהי' ער ותייבשנה שילרה אחר תיכף תקח אוכמתא שונרא מןשליא
 או במשקה. מעורב לשתות להחולה ותתן לאבק אותה והכתושקשה

 וגם לאכל. 9החולה ותתן ותאפה עתה ותלוש קמח עם האכקשתערג
 רירין השור מפה שינטוף ומה . גרולה כקערה לשתות לשור לירקמוב

 וירפא, לשתות להחולה תתן הקערה לתוך מיםוטפות
 אותחת אילןלחים תחת ותעמירהו החולה עם שתלר יחי"נ. סגיי"נכפה.

 למעלהמראש מקרח עם באילן נקב ותעשה .ישעצש" הנקראאילן
 טקימות כל מן שערות מעט תגווו תם . ורגליו יריו צפורני ותחתיךהתולה

שיער
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 אקקמ . חלקכם" לכם יהא ותאמר האילן בוור הכל וחתחוב . שבנופוויער
 שהשעיתן "כשם ותאמר וחוק צר "6לעקעל" עם היטב הנקבחסחום

 החולו? על עוד תחוור לא כך . החולה על עוד יחוירו לא האלהוהצפורנים
 לקשור וצריך . ועדש נצח סלה אמן עולם ועד מעתה הנכפה מחלתפב"פ

 : )אמ"ן( האילן את כלל יראה שלא החולהעיני
 לה הח את ימדוד האילן חחת החולה את יקהת אפשי אי אםנכנפה.

 ויחתיך עקבי עך ראשו מאמצע .בוימוואל" של לבן חוטעם
 החילה שבניף שיער מקומות מן שערות מעט ויגווו ורגליו ידיוצפורני
 ויעשון אילן אל וילף לטרע"ווטקס" הנקרא ששה חתיכה עם וה כליידבק
 תיכף ויסתים חלקכם" לכם "הא ראמר הששה שם יימח מקרח עםנקב
 יביט ואל לבהעו וילך . כנ"ל ויאמר וחוק צר "פלעקעל" עם היטבהנקכ

 נלאחוריו
 קורפ מת ארם שם שמונח למשם החולה שייך יחי"נ. סגייה .נכפה

 .איך ת-שון בוה לו ויאמר בירו המת יד את ויקחהקבורה
 וועט א?ך נ?פה. די פון שלשפקלמ רן צו מיר בץ נעמט א?ךבעהמ
 עם החולה יקיף אח"כ טמובה. טוהן א!הר וועט מ!ר און שטדען נ!שט?ם
 אלך רלך מחילה ממנו יבקש רפ שלו החוה בשר על המתיר

 : )ח"ם(ביתו
 תיכף תרנגול של כרבלחו עם החולה את לעשן . לחרנ מגולה .נכ:פה

 תעשה כן , חי דנ לב עם לעש:ו סגולה ונם . השחיטהלאחה
 ; עיא( פעמיםאיוה

 בטזר,ן כשר קלף על לכתוב . ה"א מספר "נכפה יייי קמיע .נכפה
 קמיע. דיני ויתר התגין עם אשורית בכתב הוהנוסח

 נהורשל שת יק חע בג נש קןאץ
 פ'ו נהילדח פ' הילד ~וחנצלו וינצל רפואהישלח
 חולי מיני מכל הנקוע פ' האשה מן )הנולדהוהנולד
 ועד נצח סלה אמן עולם ועד מעתה הנכפה וחוליהנופל

 של בתיק הקמיע יניח קמיש כתיבת של וכללים דינים ה:פר בסוףוועיין
 וירפא החולה הילד צואר על ויתלה דק עור עם המכופהטתכות

 ;בעוהשי"ת

 שקבלתי כפי ,הע מקשענ!ץ המגיד מ"ת נ יחי נפיאה סגייה .נכפה
 יו- בית תעשה . היטנ ופקלה 11 סגולה שעשה איש מפואיש

קטנת
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 לכן מראה של דק עור מן "הענטשק!לץ" הנקרא אצכעות ה' ש5קטנה
 קמיצה אטה אצכע אטדל האצכעות חמש ילמלאות "11?ם"יטרח?הנקרא
 חמלא האצכע . ישראל מאדץ אווכ עם תמלא האגודל אצבע כוה.זרת
 לוכד מחרנגול . כשיקכן הנמצאות כרד כמראה לכנות קטגות אכנימ,גם

 אצבע קטנים, מחטים ששים עם תמלא האמה אצכע לנקבה.זמתרנטלת
 "ט?יו:למקויט". הנקרא חלכנה של קטנים פרורים עם תמלא"טמיצה
 של השפות את ותטשח המאכל ותוריק לשנים איתו ותנקיע אנוו תקחיגם "רוטא"* עשב עס ירתמלא ואתהכף חי, כמף קנה עם תמלא הורתאצכע

 שקדים ג' אחת קליפה בחצי ותשים רך !פת עם הקליפות חצאיב'
 חי עככיש והתפוס . מלח פרירין ת' "מץפץר" שנמרא פילין ג' .טרים
 חצאי כ' תדכק ותיכף , חי עדיין כשהוא השנית קליפה כחצי איתוזתניח

 ממכיב חום עם האגוו את חכרוך וגם שלם. .גו! כמו שיה"הקליפות
 כין האטו את ותניח הקליפות. יתפרדו שלא כדי היטב החוטותקשור
 כמקום יד הבית את תקשור אח"ט . יד הבית של יד הבף כתוךה.רוטא"
 על יבוא יד שדבית כאופן החולה צואר על וריזלה אדום חוט עם"פתוח
 קש!יניצער פון כנילה ש א!ו "דשם . כן יאמר ואו . הלכ תחת אשר"טמא
 דש ושל נופל חולי ד! שו לברכה צדיק !כר פעריל בן ישרא5גוניד
 אחרת אגו! להכין צריך חודש ראש ערכ וככל , השבץן' נישט שליטהק?ן

 להניח ותיכף הכמא לכית ולוורקה יר הכית טן האטו וליקחכראש.נה
 לשנות לבלתי רק ומנומה בדוקה זו סגולה החדשה. אטו יד הביתבתיך

 ! כעוהשי"ת ותועיל מאומהמ!ה

 . רח"ל נופל לחילי אוהריתגבפד2'
 מיטת אחרי יצא לא וגם המת. פני יראה ואל יכשס. שלאיוהר

 א5 תם , יכוא לא חם מרחץ אל רחיים. קול ולא ומר כלי ישמע 51אהמת.
 15 יעשה רק לו מוקת טכילה האפיה. כשעת יבוא לא האופהבית

 נכינה, ולא שחור. לחם יאכל ולא . חם לחם יאכל שלא ויוהר . פושריןאמבטאות
 לא לעולם. יאכל אל דג וראש עוף ראש כהמה ראש כקר. כשרילא

 קאווי ילא חימ'! שים ילא .שלכשהשל" בתוכו שיש חוק משקה שיםישתק
 כהמ שנככה הטים מוכ ,טתר מבושלים. קרים מים ישתה רק טץ.ולא
 ראפשר. מה בל מתשמיש עצמו וימרם . באש המלוכן "שטשהל"ברזל
 הוביש כתענית ואמור . ממטת. שיקים טרם משנתו בהקיצו כקר כבלזיאכל

 הדין כעצמו יודע א.נו ואם מבנה. כי שיש חולה כדין יתנהנ"כפירים
 , חכם שאלתיעשה

נכפה
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 מלה תמיד בכימו לו שיהי' יזהר רח"ל נופל חולי לו שיש 6ינכפהי

 כף תיכף יתפום באה שהמחלה להרניש מתחיל אך וכאשרדק.
 בטפטייק לקנות טובה רפואה העצם. כאב עם נפוח מיני יכינפיה. המחלה: כח יחלש ועי.ז מים עם ויגלע בפיו וישיםטלח

 ולטגגר קטנות חתיכות על ולחתכו .ז!ווט;קששטש. הנקראהשורש
 מזה ולעטות מעובה רק כף כל צלול יהי שלא ער חויר שוטן עםהיטב

 פעמים כמה הכאב מקום על ולהניח פשתן של כים חמותבתוך"חלשדנעס"
 השיית: בעזרתויועיל

 ; "קטמפשרי שמן עם הנפוח במקום לפוך גייתית. רפואה נפוח יכל .נפוה

 ההמון של הרפואה לעשות יכול נמצא טפטייק שאין במקימותנפדדזי
 זאת: מועיל ולפעמים . הנפוחמקום עי פעם אחר פעם ולהניח הקטנים רנלי במיטי סמרטוטלטבול

 ובשעת טוב זית שמן חדש חרם בכלי יבשל הכטז ינפיח מנייהנפיה.
 ?ד השמן ויבשל חיים צפרדעים ג' או ב' בו ישיםהבישול
 את השמן בזה וימשח . משיחה כמו נעשה ויהי' נימוחים יהיושהצפרדעים

 נם ימוך ואז , הרנלים תיך אל הבטן מן הנפיחה תתמשך ועי"ז , החולהבטן
 )תיא(: לגמרי משם הנפיחה ותלך הרנליםאת

 כראוי דגלים מי יציאת עיכוב מחמת הנפוח יבוא ייג פי עינפוח.
 מומחונ רופא לזה ונצרך . הלב מחלת ע"י או הכליות מחלתע"י

 ליתן: רפואות איזו וידע המחלה מבתשיכיר
 קרים "קאטפרעס!ן" להניח רפואה . חום בהם שיש נפוח מיני לכמה .נפודז

 קרים: מים גלשז גתיך *כ~ריו,'ן" חומץ כפות ב' תערובותסן

 םאות
 להעיר ראיתי אחרים ולענינים לחולים סנולות נתינת כעניוסגוטת.

 בקי שאינו מי וכל עמוקים. מירות בזה יש כיולהודיע
 יצליחו ולא יועילו לא אשר מלבו חרשית סנולות ובורה ובקבלהבחכמות

 המגולות ואף . חכמים התלמידי את ומבזה האמונה את מקלקלהוא
 והצנתי מהם הרבה לקטתי שאני מה וכן עולם, מנדולי בספריםהנדאסות
 יש . מח הוא מה ידע לא אשר בער איש אותן יאמף אם , זהבספרי
 העיקי , ידיעה לו להיות ש:צרך מלבד כי מאוסה. יועילו אס נדולספק

הייחד



 ןד לוהמלאך םאוהרפאל
 יו ויש . הורה שלומר קרוש פה מן תצא שהמגולה הוא נרולהיותר
 וה שעל . לה קרינן פה שבעל ותורה מה סלכות בחינת שלהבח
 האותיות וה על רמו לך נותן והנני . רבנן מלכי מאן חו"לאמרו

 . יעוה יסנולה *נותן *מ' . האלה תיבית יאשי שהומבסעפצקרשת
 : *תורה *של *דב *קרוש יצדיק*פה

 טאחר נוה אפילו אלא ביחר מבעיא לא . ותלב דכים ובשר, רגיםסכ:נה'
 ,2הם רברים ~שאר . פכנה משום אסור הפסס טום בליוה

 : יהושע4 .תו הנעים בספר וביתער וכירהן במפר מובאיםסבנד,
 אם. סכנה משום מהטצעין ואין ממצעין טאין הרברים כל .סכנה

 : )בקבלה( סכנה מטום לחוש אין בידו ומקלוהולף
 להיפוך הוא בלוע לענין אבל מאישרא. סכנתא דחמירא קי"לסכנה,

 . ,פוסקים( אוסרת נלוע אין ונסכנתא בלוע אוסרתרבאיסורא
 אבינו יעקב טמסר הטמות אלו יוכיר בררך גרולה לסכנה .גמכנה

 רס בוה ישתמשו שלא להם וצוה . פטירתו בטלתלבניו
 'אסרו וכך אחיו. מעשו יעקב נידל וה ובכח גרולה. מכנהגמשם
 ועקיף שרי חיון רחום שןת ועבוה רף,ש בשם אנא העולמיםקיביו
 הרבים ברחמיך במהרה נס לי שתעטה תטים ש"ר פירהמציל
 במרת"ל' מובא )כף . וערז נצח סלה אסן הואת מסכנהותצילני

 .ובמ"א(
 יטראל' אלהי צבאות אלהים י'י בשם .אנא יאמר סכנה במקיםסכנה,

 וער" נצח סלה אמן וסכנה צרה מכל שאנצל נק 91 ט9ובטם
 :)מדת'ל(

 סדחוק עייו שבאים שונאים טהסת בסכנה שע,מד כשרואהגמכגה,
 יראהי. לא והם אותם וראיתי ארבי ,פגעתי הלשון, בוהיאמר

 יהיר ורברי לאר.ן יהיו רבריהם בי, ימשלו לא והם בם אמטוךאני
 ולשהי. חזיר לשון לשונם , אריה ראט וראטי חטור ראש ראשם .עליהם

 יצ'לני, שדד י"מרני, וןןקד בפומהון. ראימייהו שלייתי מלך.לשין
 )מדת'ל(! רפ. יאמר כף בינינו.. יהיהטפטפיה

 ערי בה' בבמחו סלה, תסובבני פלמ רני תצרני מצר ליסהר את" האלה. פסוקים ג' וצאמר עליך באים איינים בראיתךסכנהי
 בטלום עטו את יברך ה' יתו לעמו עח יזי . עולסים צור י"י ביה כיער

 פמושם 2' של דואטונות אותיות מן היוצא אבי השם יאמראח'כ
 ,45ש(;האלה,

סכנה



העלאך ; םאות רפאלצל
 יה ווסרת "עף הפשק נ-פ תאמר . רעות יהיות מלסטים יהגצל .ככנה

 אבי אלהי ואנוהו אלי וזה תאמר ואה4כ לישועה, ליויהי
 אמן ישראל כל ועל עלי שלום שמו.ה' מלחטה איש ה'וארשטגהו

 ! )ל"ש( וער" נצחכלה

 נחש ראש בהגירתך שתשא מנולה . 5ה להרע שיבים 'ונלו ילא .ככנה
 ! )ל-ש( . ימינך בצר תרנגול של עין שתקשיר סנולהונם

 כמו ענולה כסף של קטון מם שתעשה . זיין סכלי להנצל סנולה .ככנה
 עלוך ותשאנו תט בו ותקשור בהטס אייז אי נסב "עשההוסיעני. בזכבי . כזה בולטות בכתיבה עליו יתחקוק קטנהמטבע

 : )מרת-6 זיין מכלי ת'ראולא

 עאות
 כתובונה שתקרא ענונה והניחה ממנה ברח שבעלה לאשה פטלה .זגונה

 אינה ואם * יסים הורש ובערב בבקר במלה מלה יוםבכל
 והאמר היטב תשמע והש במלה מלה לפניה אחר יקרא לקרותיבולה

 )גקבלה( במלה. מלהאחריו

 גחלים ו' וקח בקערה שתוקים מים תשפוך הרע. לעין גולה הרע.עין
 משה אל העם "ויצעק הפם'ק אחר כל על ותאמרלותשות

 נחלת ישליך ר*סוק שיאסר ואחר האש". ותשקע ה' אל משהויתפלל
 שאומר פעם בכל לכוין וטוב . פעטים ו' יעשה כך . הקערה אלאחה
 וגם . הם'ם מאותן מעמ לטשם להחולה תתן יאח-כ . אנלה בשםהפסוק
 תשפוך והשאר האלה במים הרופקים עם יריו וכפות החזה עם פניוהרחץ

 1 )זכירום בעזהשי"ת זאתותועיל

 כרומה ושד מעוברת הן בחניהו סוחר הן דיע מעין יהנצל הרע.עין
 י"א יוס בכל לומר מגולה . הרע עין לו יהמ שלא שטתיאמי

 יתפלל ואח"נ . נו"ן באהן ומם'שין נו"ן באות שמתחי*ם היחעיםשסוקים
 ! פסוקים הא אותן אחר ראשין יום של בסעמרות הנרפסתההפלה

 קערות שתי קח ו"ל* גאון יהוראי רב סשם הרע לעי: פגולה הרע.עף*
 קי. זית שסן ובאהת זכים מים רלזן באחת נקיות.קטנות

 )מפ( פלה יעקג אלהי לגו משנב עמנו צבשת שרי אל ה' . עליהםותאמר
 הושיעח צבאוח שרי אל ה' )ג"פ( :ר בוסה ארם אשרי צבאוח שרי אלה'

המלך
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 וה!רח, האצבע אצבשת ב' הטבול אח"כ . )נ"פ( קראנו בעם  יעגנוחמל

 .בשמ . תאסר ההטפה ובשעת . הסים בתיך טפות ב' ותטיף השקבתוך
 המפוה שאלו וכשם . וה עושה אגי רפאל בשם טיכאל בשמנבריאל
 עין ובל חולי וכל טבאב כל ויאברו יתכטלו בך בטים ומתבטלותנאבחת
 חוק בכח לארץ המים היבף תשפך אח'כ . סלה" אסן פב"פ טןלוע

 : חלחשים( בשער הספר בסוף עור )ועיין .)עה"ק(

 חצי באפמ.יק לקהה רפואה . חום טחטת אחסות ישגים .עינים
 בתוש "נ!קס" טעט בהס ותשים "רויוין,11אסער*קוואמיריל

 ונקי רך סמרמופ נ:ה והמבול נטוח שיהיה ער ותעטור קטנה אנוויבערך
 המבול הססרשט תתחטם ובאשר . הטאב העין על פעם בבליהנח

 : העין על ותניח האלה בטיםסחרש

 יין עם ביצה טבן לקחת רפואה . חום טחמת אדימית לעינים .עינים
 רך סמרמוט נוה והמבול הימב ותערב . בשוה שוה טטוצעשרף

 : הכואב עין על פעם בכל ותנימונקי

 ט.ם שהקח . חום מחטת ארשוה לעינים ובחינה טיבה רפיאה .עינים
 ונם צוקער "קלעציל" חצי בהם והנח קוואטיריל חציטטשלים

 יום כץ ויעמור בושם "נעגילעך" ששה ונס הצוקער בערף "נ:קם"~ועמ
 כף עם הטים אה יערב שעות ג' 1בכל היטג. טבשה חם בטקוםימלם
 . נקבוק הוך אל גקיה : טפ .רי על הסיס את תסנן לעת הטעת ואחר .נקי
 ט; ארו2 ט.פה ירי על העין את לרפא רי ולפעם'ם . לרפואה לךזיהיה

 : האלההסים
 חט!ן קשטפרעסען להניח רפואה * חום טחטת אדיטיה לעיגיםעיניגפ.

 כף נצרך טים נליו מצי על . .בורוויער:" בהן שנתערג ט.םטן
 ! "בורוויער:" עםקטנה

 רפואה . גערשטין הנקרא שערה טתסה עינים גבית לכאב .עינים
 בחלב: רגשרה סולת קסח של פתלהניח

 רפוושה . "מר"חשסא' רגקרא טטחלת העין אה הסובב בשר לכאב .עינים
 "ק"מפשר" טעט מהם ותשים טטשלים טים שושכ.ריל חצילקחת

 בערך "בלשה"שמיין" וגם . כוה בערך "ניקם" ונם . קטון אגוובערך
 אוע פעם בכל והערב שלם. לעה טעה בהטיס וה כל ותשרה *נוה

 נוה והמבול גדולה. בנקיית הסים את רשנן לעת הטעה ואחרחטים.
 טוה השים וגם . העין על פעמים כטה והנוח ונקי רך טטר18ם פעםנכל

 נ אחה מיפה יום נכלבשן
עיגי,



הנזלאך עאר*רפאל*7
 על הציצית את להעביר . עינים באב לידי יטא שלא 4ילה .עיממ

 )הארי!"ל(: שמע בקריאת הציצית את גישוק בשעתוןניו

 שלהבת רהיינו מצוה רבר על הסהכלות * עינים לכאב סטלה .קרנים
 1 קירושה לפני הלבנה ום*ר .הנבהה;פ  בששן רערה הספר ואותטת וציצית. ואהרג חמבה.טית

 בבקר בבקר גהר פי על להסהכל . בואבות לעימם ירפיאה פמלהיניב!.ק4
 הראות בח מחזק וזאת . השמש !ריחת אחרי צת האוירבאשר

 ; עזרא( )אבן העיניםשל

 וחט4 "טדת:התרמוליפן. הגקראת ע'נין שי חייאת טיוישזןיניכש.
 וש4יט !ה נעשה לישון הילבים ההרנגולים באשר הערבשלעה

 בעיגיס. באב שום מרגיש שאינו פי על אף , ב~ם רואה יאימוצר
 ומנקבה לזכר מזכר * בהטה של בכד לקנות ל!ה סמלה ונםרפואה
 עיניפ עם פני את יחזיק והחולה רחב. בבלי הבכר ולבשללנקבה.
 שיתבשל ער יעמור כן . הבישול מן היוצא החמה ה"פשרי" עלפהוחות

 : וירפא הכבר את יאכל ואח'כ .הכבר
 ולהזדש4 בגמרא. בראיתא השבת את לעננ לעשירות. סעלהעשירות.

 ! היין על ולהבריללקרש

 ירויח. אשר הרוחים כל מן מעשר לתת . לעשירית מגילה יע,2יררין
 : שהתעשר בטביל עשר . תעטר עשר עה"פ "רל שררשיכמו

 : קטורת במו מע"ייה שהיא סניקאית מצית . לעשייית סגילה .עשירות
 בשעה לצרקה מנבע יים בבי שיפריש . לעשירית פנילה .עןטק"ורן

 ונבה*ה. בח ובירך בכל מושל ואתה שחרית בהפלתשאומר
 בידר תקחנה זה ע5 סמבע בביסו לעצמו ינין להתפלל לבירג"נובשהולך
 יניחנה התפלה ואחר לצרקה. ויפרשנה בבל מושל ואתה שאימרבשעה
 יכוין מוח בעל שהיא ומי דאשון. הנסצא לעני יחננה או צרקהלאיזו
 שהוא ונבורה כ:ח ף ךביו ב:בל של הר"ת מז הייצא נדט הק-ושבהשם
 את פותח בתוב ע"ז וגם . וגבורה כת ובירף נאמר !ה ועל יןידינניבף
 בסש- במובא מקורו. שהוא אהיה השם עם אותו 5שלב וצריף-רך.

 1 היחורים שערהקרוש

 פאהז
 להחזל!2 ליתן ימשייון הפשקק מחית יהקל יפיאק * ומאטדפאין

לאבול
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 פיס חלב לשתות 15 ליתן ונם אתרג. קליפות מן מרקחתלאבול
 : .קשמ!ם-הנקרא

 שמן עם אותם לסוף רפואה . ה*שקין מן השווענרועני יהקל-אקין.
 שמן-.מיענטט"; זחר חלק עם מעורב חלקים ב'שקרים
 "רלזי עליהם ליתן רפואה . הפיקין מן השווןנרועני 'הקל .פאין

 : זאת רפשה מאר טוב הפנים על ובפרטפירער"
 כן נם ומובא ליטיין בלשון "פשרטגרט" הנקרא יבאב .פאדאנרא

 בקים'לים ננוח עם ררנלים כפות באב מחלת והיאבמררש
 חימ'ן בטפט?ק ולקנות חרש טיט לקחת רפואה . הרנליס באצבעותתם

 הכאכ: מקום על הטיט וה ולהניח הטיט בתוך היטב ולערבבשרשוון
 "יטיייויעק-, ליטרא רובע לקחת הפשיטגרט.רפואה יכאבסואדאנרא.

 ותכתיש . יבש .ציטווער" לויט ב' . יבש "איננבער" לויטב'
 חרס של חרשה קררה ותמח . נפה  ע"י האבק שתנפה כקמח רקהכל

 קווטרטירל עם חרש חמאה ליטרא רובע בה ותחטם "גלטוןרט"הנקחן
 סיב מכסה עס ותכמה בהקרירה האבק תשים אח"כ שרף. יין שלשפירט
 שעית ג' כך שתתנשל קל אש על הקדרה ותעמיר הכיסוי על אבןותניח
 הכאב מקים על בוה ותטשח . משיחה כמו ותיעשה היטב מטוגן שיהי'ער
 טעס גד41ה תהיה שהקדרה ותזהר "ווטטף. עם ותחבוש ביום פעמיםב'

 ריקן, יהי' הקדירה מן שליש אם בי . מלאה תהיהשלא
 נק-ס.לי אי הרגלים באצבעית ניפיוו עם הפשדטגרט 5נאב .פאדאגרא

 בק יתערב חרם בכלי יהשפ.ך ענל של מרה תקח .הרנלים

 הטמ" פושרין שיהיו ואחר הימב. ותערב האש על והחטם מלחסעט
 עם סמעל ותהבוש ניום פעמים ב' דכאב מקים על והנח סמרטוטיןבוה

 ! )מ"א("ווטט?

 . דהייד שם כמ:פר מטנע'ת תקח מסיכן. לחולה נפש פריוןפדיוי.
 דחילה שיד מין מאיוה טסבע'ת רנ"ס תקח ראיבן שטו אםלסשל

 . ארק סטבע ואחיכ ממבעות. ר' בתחילה סהן לברור ותתחיל .סשגת
 פעס ינכל סטנעית. נ' ואח"כ . מטבעית ב' ואח"ב מטבעית. 1'וא"כ

 .רייני מספר בכל תאמר ההולה שם אותייה כממפר המטבשתשתמנה
 משם האחרון אית של המספר וכשתמנה ישראל" כל בשם צרקהניהן

 פב-ב ובער ישראל כל בשם צרקה ניתן "הריני תאמרהחולה
 הסילד-

, 

 דמ?נ;ית כל תערוב ואח-כ גטירג עד בסתר יושב נועם ויהי תאמראח"ב
 רנ-ס רכל בסך נמצא ראובן שבשם למשל . חלקים ו' עלחעחלקט

מסבעית



המלאף פאיןרפאל16
 ל"ז פעמים ו' 5ברור ותתהיל . ממכעות ל"ו 1' חלק על עולהטטבעות
 כל בשם צרקה נוהן "הריני ביררת אשר 1' חלק כל אחר ותאמרמטבטת
 כלו. נועם ויהי ו' חלק כל על נ"כ ותאמר החולה", פביב ובערישראל
 להגיר אלף מני אחר מליץ מלאף עליו יש "אם האמר אלה כלואחר
 אח,כ . כפר' מצאתי שחת מררת פרעהו ויאמר ויחננו . ישרולארם
 וירו עשיר הוא ואם המנים. עניים 15' מטבשת חלקים הו'חחלק
 איוו חלקים ו' על ישאר ואם . כסף ממבעות שיתן מוב יוחרמשגת

 : )ת-ן הו' חלק אל המותר התן יוהר.מטבשת

 צרה בעת העיר כל עבור או . מטוכן חולה עבור נפש פיייופדיון.
 כ!דרניוריץ ישעוך:ן מיה הקרוש הצריק סאת ירח"5
 י,ב יענך לרור מומור ולוסר פריון על ממבעות ח"י לקחת1צוקלי'ה,
 מיר אחי מיר נא "הצילני האלה. פסוקים ב' לומר פעם כל חחרפעמים
 אימתה עליהם תפול . בנים על אם והכגי יבא פן אותו אנכי ירא כיעשו
 צריף לומר שמהחילין פעם כל וקורם כאבף. ירמו ורועף בנרולופחר
 צרקה נותן הריני ולומר . ישראל ארץ של 5צרקה אחת מטבע עכ"פליתן
 בעיה אשר ישראל עמף נפשות פריון עטר או פב"פ. נפש פריוןעבור
 לה' הוא פסח ובח "חמרהם והפוך, ישר נ"פ הפסוק וה לומר אח'כ6',
 בתיע ואת מצרים את בנגפו במצרים ישראל בני בתי על פטחאשר
 ולומר כנ"ל לצרקה ליתן ג"כ פעם כל ושרם וישתחוף, העם ויקרהציל
 פתח אשר האנשים "ואת . והפוץ ישר ג'פ הפסוק וה לומר אח"ככרל,
 הפתח", למצ.א וילאו נרול וער מקטון בטנורים הכוהבית
 ב~זמניא לומר אח"כ כנ"ל, ולומר כנזל פעם כל קירם לצרקה ליתןומכ
 יקהריעה כוה ךעיןק בשילוב קרע מאותיות תהלים פסוקיאפי

 שר לומר אח"כ . ישן:טונה כוה ךןויךן בשילוב עםפון האותיותואח"כ
 כוה בשי5וב אדני הויה אהיה השמות ננר אפי מתמניאהאותיות
 החולה שם ש5 אפי טתטניא האיתיית יימי אח"כ , ההי יונ ההדאיא
 *יה"ר ואת. תפלה לומר ואח"נ העירו שם של ואו פלונית בןפלוני
 פב"פ החולה עבור לצרקה נותנים שאנחמ הפריון שבןכות האו'אפלפניך

 על תרחם לפניף שקראנו תהלים פסוקי ובוכות פן העיר כל עבורואו
 גרוליפו ער מקמנים פ' בעיר אשר ישראל עמך כל ע9 ואו פב'פהחולה
 המתרגשהן פורעניות מיני מכל ותצילנו ותשמרנו דיננו גור רועותקרע
 מרבר ותצילנו מחלח כל פעלינו ותסיר בארץ ש5ום והתז בעולם,לבוא

ומסנפה
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 לרצין תהי , מלו אמן עו5ם ועד מעתה ואנחה ויטן צרה ומכלוממגפה
 מטבשת. ק4ס עם החילה על נפש פריט פררכודיון, * ?נואלי צורי ה' לפניך לבי והגיון %יאמרי

 ספריב4 בכמה מובא ממבעות ק*ס שע"י הזה נפש פריון פורהנה
 האריך וביותר . אחר באופן מקום בכל נזכר לא והכתה הסור ביאוראבל
 לזכות כרי ואמרתי הכל. נזכר 5א שם נם אבל הש5"ה. קיצור בעלבוה
 כטובן והגון טוב בסרר אבל בקיצור, מכומ ע5 העגין לבאר הרביםאת
 :ליה

 . כטף של גר151ת מטבעות 5יתן ירבה העשיר טמבעות. קיםתקח
 המספר זה וסור ק"ם. במספר עיהיו אך קטגות. ממבעות ליתן ימעיטוהרל
 עץ הנקרא שהארם יהפני כד. יכמני! צלמ ובטנין עון נמניןעולה
 אפשרמוטב אם ולכך וזה. הלסף ע"י נפרה יהי' אלהים צלם לו וישהשרה
 כסף נקראים המטבעות כל גם אבל רוקא. כסף של בממבעות5פרותו

 נחשת: של פרומה שהיא בכסף נקנית אשהבי
 צבירין ר' מהם שתעשה עיו המטבעות כל מפפר תמנהראשית

 דף תמנה השני ובצבור ה', פעמים י' אחר בצבור שתמנה , והבאופן
 תמנה הרביעי ובצבור ה'. פעמים 1' המנה השלישי ובצבור י'.פעמים

 עיו ב"ה הוי"ה השם ש5 המספר הוא הטנין שזה ותכוין 1', פעמיםה'
 עתזנ . ק"ם למפפר ע51ה הכל שסך . הפ"ו ופ"ה הפיי יפ"ה . כזההכאה
 מטבעוונ ל"א ראשית ממנו ותקח אחר. צבור על צבורין הר' יחרתערב
 מ9יך שוצציא ע'י יהי' והמנין בלברו. אותי ותציג אחר צבור מהםותעשה
 תאמר ואז . ליא של המטבע למספר שתניע ער וכו' ר' ג' ב' א'בפירוש
 הנרמ4 החסר מרת 5הגביר ותכוין * היום" 3ל אל *חסרהפסוק
 ! אלבהשם

 . רי"ן כמנין פ"ר מספר ער הגרול הצביר מן מטבעות עור קקחאח"כ
 המספר את תכוין רק גפיף בפירוש תמנה א5 פ'ר של הוהוהטספר

 נ"כ טטבעות הם"ר מן ותעשה . רין של ממפר הוא כי יען .במחשבתף
 עד ותמנה הס"ר של הצביר מאותו מטבעות תקח ותיכף אחר,צבור
 בלגר בצבור מטבעות הי"ו את ותניח . אהדה הגרול להשם זתכויןי"ז

 להשם ותנוין כ"א. במספר הצבור מאותו מטבעות עוד תקחואהיכ
 שאר תמנה ואחיכ . בלבר בצבור גקכ מטבעות הכ"א את יתניחאהיה, הגרוי

 דךזדדן4 הגרול להשם ותכוין , כ"1 כמם*ר שהם הצבור אותו שלהמטבעות
 שפיררינ כמו בי תכוין וגם , בלבד בצבור ניכ מטבעות הכיו אתווציח

למטה
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 הקרושיפ שמות ג' של מספרים ג' על רי'ן שהמ סיר המספר אתלטמה
 הנזרה למעלה רנזפורר כך הרחמים. מרות נ' שהם יו?ה אהיהאהוה

 בזה: הנפרה פב"פ ?ל הרחמים לטרת ותהפך הרין מדתשל
 הצבור מלבר ממבעית. צבורין ר' יפניך עתה שמו:חיםנמצא
 ממפר של הם צבורין הר' יאלה י הנרול הצטר טן הנשארהחמישי

 צריך זה .ולכי . כ"1 מספר ושל כ"א מספר ושל י'ז מספר ושלל"א
 מטבעוח: ס*ה החמישי בצבורלהמצא

 המטבשת את 1תמנה החמישי הצנור של הטטכעות בירך חקחועתה
 שהם תכוין ס"ה של הממבע שתמנה וקורם . ס"ה למספר שתגיעקר
 השםכנגר

 אדנ-
 האתז וסור א. ן4יו של הצירוף והוא ס"ה. שעולה

 רחמים רק שם אשל עלייז כולא על סרמז אלם כזה במילואוא
 . אדני השם של ד-ן אותיות הנ' את ממתיק א האות ובכן .גמורים
 גל המטבע שהוא בידך אשר האחרהה הסטבע את תסנה הזאתובכונה
 ומהפנו הרין את דממתיס אדני השם של א אות כננר והוא ס*ה.מטפר
 : העליון פלא של הגנוז איר בכחלרחמים

 כתוך ותערט י"ז מספר של הצכור תקח הפסק כלי ת'בף כןאחרי
 השם עם אהוה השם את ליחר כזה ות?וין . מ,ה מספר של האחרון?מר

 ותערבו ב"א מ?פ- של הצכור את תקח כך אחר אאהדינהי. כזהאדני
 עם אהיה השם את ל'חר בזה ותכוין . האחרון הצכור תיך אל כןנם

 כ"ו מספר של הצכה- את גס תקח כך יאחר , אאהדתהי נזה אדניהשם
 עם י,קוו, השם את ליחר ותכוין . האחחן הצבור הוך אל כן גםוהערבו
 רין צב ב' רק לשיך מתחים יהיו יעתה יאהדונהיי כוה אדניהשם
 בסספר מטבעית נמצא.ם השני ובצבור . ל-א מספר של הצבור הואאחר

 ואל רוקא. הגונים לעניים מטבעות הקכ,ם את מיר ותחלקקכ"ט,
 יהיה ל"א מספר של והצכיר , מהר לקייטה תוכל אם הטיוה אתה-מיץ
 : אמן ישיאל כל על עולם ער וחיים שלום הצרקה מעשה כזה והיה .לך

 . הזאת הפלה החולה על תתפלל הפריון את ש;שיתואחר
 הקרושים שמותיך קרושת למען שתעשה או"א ה' מ~פניך רצוויהי

 :תפוז הזה הפריון ירי על פה וה:עשים הנזכריםוהמהורים
 כ. למעשה מובה טחשבה יהצמיף אדניו אל יהוה אהוה אהוחכזה
 ר.:ף מרת ;ל חסרך ותגבר כטעשהו. יאיש ה'טלם ואתה החסר ה'לך

 גרול'ס הסרים הוא אשר העלי1ן פלא ירי על הקשוה הגכי-והוייסזקי
 רהט'ך ויכבש' . כלל רין הערובת בהם 'טאין ת'ט.ט'ם גמו-יםורחט'ם

את
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 עכורו שעשיתי הוה נפש פריון ירי על פב"פ ומעל טעלינו כעסרקה

 וככן טטה. תציל וציקה שכתוב כמו לצרקה הטטון והפרשתי,עבורה(
 למובה. )עליה( עליו להסלין הוה נפש פריון לפניך לריון ש'עלה--ר"ס

 כגורך כטא מתחת חהירה ותחתור )עליה( עליו המקמריגים פייל0הום
 ולהחויקו ולחחלימו ממוה )נפשה( נפשו להציל פב-פ ועהרה עהירותינו*קבל

 רפואת כמריה שלמה גרפואה )אותה( אותו ולרפא ולהחויקה('ילהחלימה
 כיפר מצארי והאמר שחת מררת )אותה( אוש ותפרה . הנוף ורפואהקנפש
 כי ייחמים. במרת )עליה( עליו ולרחם הרעה הנורה פג"פ מעללבמל
 לבי והניון פי אמרי לרצון יהיו הרחמים. וגעל סליחוה רג וואאהה

 : ואטן אטן לעולם ה' גרוך . וגואלי צורי ה'לפניך
 אחר גכוגה לוסר נוהר להיית . פתאם גפתר שנפל למי מנולה .םןדזך

 : וני' פהאום ספחר הירא אל של הפסוקים . תפלוה הנ' שלעלינו
 השם והתת כשרה קמנה מוווה הנון סופר שיכהוב . לפחר סגו?ה .פהד

 1'תלה גהיק וישים שמן קרע השסות עור ;הובשדי
 :גצוארו

 כשר קלף על ואת קמיע הגין מיפר לו יכהוב . פחר לו ש'ש אדם .טחד
 ; ציארי על ולהלות גהיק' הקמיע לש'ם וצרק- )ה"א( ;הנניסח

 פנואל חי חי חי חי חי חי חי חי ה. יהוה ב:באנא
 פנואל פנואל פנואל פנואל פניאל פנואל פנואלפ:ואל
 עליו דעתו והה-שב פב-פ סן והבהלה הפחדשים.ר

 : ו;ד סלה נצח אמןבמהרה

 "ט.'11ילסקי.ט" ו;ם "רומא" עשב עם כ-ם עליו להלוה לפקד. מנ-לה .פיתך
 : לבן מראה לה ש.ש יכשה 'ונים זואה1עס

 נו.ן באיה הטהח-ל.ס פסוק.ם ה'"א יום כבל ליסר לפחד. סגו"ה .םןהך
 ל'ום גט;סדות שהריהס הנרפסה ההפלה עם ני"ן 3אוהומ2"מים

 : ו;בין,"ק(רא':ין

 1;בדקם כפ-יוש כהירה שנוכר מה . יפ-3סה גרילה ה'יה- סג'יה .וןרבב(ה
 שטוע אס והיה מימ-ך. ואת להסך וגרךי"ה אלה-כם ה'א;

 ילא . מוגא וכהלסור . וגו' בעהו ארצסם מטר ונההי וגו' טצוה' אלהשטעו
 : פר:סת' את וק.פחתי מעש' את שהרע'ת' אלאעוד
 פ-טת י'ט- גזס:ה. יתפלה גצבור הפלה לפרנסה. סג'להפרנמה.

הקטיר;
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 הי"ב יום בבל לומר . ובמנחה בשהרית במלה מלה4כידת
 כוונוז ירי4 את פוהת בפסוק לכוין . הטן פרשת בכ"' לומרעיקריפ*

 :הידועה
 הרבו; עם ידים נטילת במצות בסעודת נווו לה.ות לפרנסה. סגולה *פרנמה

 ס~א משינא אנא בגמרא כדאיהא . הטצוה דקדוקי ושארמם
 קידם יום בגל שיאמר ונם טיבוהא. חופנאי טלא לי ויהמ טיאחופנאי

 ; אחםי לא רועי ה' לדוד מזמודהטעודה
 נוהר יהי' יום בכל חורה ללמוד בכחו ואין "שוט איש שהוא טי יפרנמה

 לפרגסוש פעלה וואת השכם. בבקר יום בכל המעסדוה~מר
 ןולבנים

 בקול המוון ברכת לברך גפשדה נזהי להית . לפרנסה מגולה .פרנסד;
 שמחה כי ונם הקחש. בזוהר כנזכר . ובשמהא בטלהטלה

 והיית הפשק של ת.גתז שהסופי הרטז בס-ק כמובא לפרנסה סגולהחיא
 השם והוא . פרנסה המשפיע כת על המרה חהף השם הוא שמתאך

 אדנז כל צריך זאת וע"כ . יףך את פותח הפסוק של פ'ת מןהיוצא
 *והייוז בי לדמו נדאה ולי . הסזון ברכת גשעת בשמחה פניס כל עללהיחז

 ו בשמחה" מזון עלי "יכרך בג.ממדיא שמח"אך
 ההנדלוד אחר ש"ק מיצאי בכל שיאטר . לפרגסה גדולה סנולה ימטשנטון

ש ג,ענ:'ין.' יפ'ל=דמפ::ו
 הוצאתד אשד הנג'א" "אליהו הנעים יכספרי . אנלא והנורא הקרושבהשם
 כנ שהאומרו באופן הנביא אליהו של הוטר את הדפפתי בעוהש'ילאור

 1 אלידי פעמימ ע'מוכיד
 )לק"ע( לפרנסה מאד מויק ומחלוקת כעם .פרנסד;

 למשות צריך . להטיתם או להגריחם ווושנמצעף "נקראים .ט3,ממןשע
 מע-רבונ שוד של מדה עם שם נסתרים שהםבמקומות

 ונקרא חומץ ממנו שששים מאד החוק חוטץ עם למשוח או . חוקבחומץ
 : "נפמ* עם למשוח או ."סס!מעססקנציא"

 ד' ביום שתכתוב . ובחכטה ברעדה הלב לפתיחת פגתה הלב.פתיהת
 של עלה על והגין תטה גכת'בה ובטהרהבקדושה

  עבור שהעשה סוטב כן ועל נסד, חשש שום בלי וכשר טוב 3ייןיעלה תנית הבדלה יקידפ עההז הלל ללןק האלה הקדושיט השמית4דם
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 היין נהוך מאליהם השמית "ימח! ואהר בביהך מצטולם טוב ייןזה
 ; )ת"א( הכוס כל והשהה היין "לתבריל

 צאדה
 *נ כת ישקייה מ נ ענ יכמה גדייה פגייה נה יש ציצית מצית .ציצית

 מ;ו~ה וכמו . רע מכל ומשמרתו החטא מן האדם ומצלתמצות
 אבל . מק-ף אור של הכח את לאדם ה:וה:ת היא כ- . לגוף ציציה כןלבית

 מלכר כי . כראף ציציה מצוה מקייס א:נו מאלף א"ד שאף חורי רעהזאה
 דקדוקי כמה כי מקיים. אינו לבן ~צות גם אנל , תכלת מצות שחסר;ה

 שצריך העיקר ל;כור וצריך . ערוך בשלחן כמבואר ציצית במצוה ישרינים
 הרב בסיחר היטב מבואס והדין הכ:ף, על ניטף הציצית גריללהיות
 הפירה של חוט התקשרות ירי על עצה לעשות איך ;צוקללה,ההר;"ש

 קלה עתר סונה עצה יש ועיד , הכ:ף על המ'ד נוטפ'ן יהיושהציצית
 .פעקילקא" שנקרא הפירה חוט ויעשה הנקב אל הגדיל את שימשוךדהיינו
 ה;;2ירה חוט החה תמיך הגדיל יחיה ובכן . הנקכ אל סמוך הגרילעל
 ציצית בטצוה ה,היר כל שבה. במסכת אמיו לחנם ולא , משם י;ווורא
 מאת נשאלהי וכבר . עבדים וה"ת איפים ג' לו ומשמשיןיכה

 ומאיך ציציה לובשים .ם-ריאן עשרה בערך ה-הורים כל נמעם הלא .אחר משכיי
 בעיר אחר לבקש שצריך הוא האמת אבל . בעולם עברים כך כליהיו
 בכ4 כראוי הטצוה שיקייס ציציה כמצ,ת ;היר יהי' אשר נמש*חהושניס
 לי השוסע וכל . בעצהי הרביס אה ל;כות רוצה ואנכי . ורקדוקיהפרטיה

 : לוינעם
 דאש.'7 הנופח. ב;ה הביא שי" ציה כי עי יהתפיי פגייה -צרה

 כך אחר . במירורים -טנדפם כמו המנורה בצורת מ"ג מ;מורתאמר
 . צרורח עד בכח אנא עם והפ-ך ישר עוד. אין עד לשגח עלינוהאטר
 עיד האטר כף אחר י עע" אבג שהוא מהר"ת היוצא מ"ב בהשםותכוין
 בהשפ והכו'ן . נורא ער רנה קבל כג"ל,עם והפוך ישר לשבח עלינוהפעם
 השם עם כנ"ל עלינו עור תאמר כך אחר . וטפן קר; שה!אהשני

 השם כל ותגמור והפוך ישר פעמים ו' עד תאמר וכן ס"ב. מהשםהשלישי
 . ק"ל קכ"ט קכ-ה קכ"ר קכ"ג קכ"א קוכ המערות שיר ;' האטר ואח"כ .ס"ב
 לה:צל מבקש אתה אשר הישועה בפירוש ותפרט נשכר בלב התפללאת'ב

 ק,6ואו
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 ואלהי אלהי ה' מלפניך רצון "-הי תאסר ובך עליך. הבאה הצרהק

 אשר . . . . . . . הצרה סן במהרה ותושיעני טקירש עזרך רי שהשלחאבות-
 למען נא ועשה . הזאת הגחלה הצרה לסמל בח בי אין כי . עליגאה
 שלח ובבן . צר לו צרתם ככל וכהוב בצרה. אנכי עטו שכתוב כסוופמך
 הטיר סן . הזאת הצרה סן ולחלצני להושיעני פניך מלאך בסרוה3א

 על ואף . המרובים ותסריך הרב-ם רתמיך ברוב יה במרתב ענני יהקראהי

 . תנם סתנת מאוצר במהרה שלימה בישועה הנני נא תנני . ברא- שאינניפ-
 פי אמרי לרצון יהיו . ארתם אשר את ורחמתי אחע אשר את ותנוהי3נהוב
 ער נקוה בן על תאטר את"ב . סלה" אסן וגואלי מרי ה' לפניך לביוהגיון

 : )זכירה( .נטירא
 ת"י לצרקה לרך; או נר או שסן להרליק . צרה בעה נרולה מגולה .צרה

 בעל טאיר רבי 'נשטת לעילו- זאת שמנרר בפירוש ויאסר .גרולים
 ונפלאוה נסימ שעש-ת ובשם ]ב"פ( ענגי רסאיר "אלהא יאמר ואת"כ .זעם

 . הזאת" מצרה לתלצני זתעזרני עסרי נם תעשה כן הנס בעל סא-רלעברך
 ( הימב סביקשו יפרםבאן

 עליהן 1יפיל מטבשת נ' שיקת . הרין להמהיק צרה בעה סנילה .צרה
 עלי' שיצא והמטבע . לעזאזל אתך וגורל לה' אתר נורלנורלות.

 ישליכנה לעואול הנורל עליה שעלה והשנית . לצרקה אוהה יתן לה'ישרל
 1 )ים"נ( טעליו הרין נמתק ועי"ז . הכסאלבית

 בתפלתו שיזכיר סגילה הציה. על יה' יסתפיי בציה שהי" מצרה.
 והצלהני שהושעתני כשם ויאמר . עתה ער אתו שעשה ה'תסרי

 ! )מררש( הואת סצרה להושיעני עתה נם תעזרני בן ההיא הצרהק

 נשבר ובלב בכוונה פעמים ז' ששמר סנולה נרולק. בצרה שהוא מיצרה.
 )ימ"נ(: סצרתו 1י11שע העקירהפרשת

 ליולרת וכן רבים או יחיר הז בצעי שהיא יאים גיייה סגייהצרה*
 ולכוון פעסים י"ב צרה גיום ה' יענך כ' מזסור לוסר . לילרהמקשה

 לומר ואת"ב . בהר"ת מקומות בר' שמרוסז בירוע פעמים ד' יבקבשם
 כל כך ואתר . צרה הנעל שם של האותיות מן הפסוקים בל אפיבה0ניא
 רצון היהי לוטר יאח"כ וטמן קרע השם סן האותיות אפי טתסנש!הפסוקים

 : )זכירה( ציון בשעריהנרפם
 מרישא תהלים כל לוטר נחלה סגולה . תטא שלא ציה בי עישנרה.

 ; הספרים שבין רצון היה- הפסק שום בלילמיפא

קכ-
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 הרש ארץ קברת הוספת שדר ו4ל הבעש"ס בשם במפרים מיאקבר.
 וכן . הזה המקום על קדושה להמשיך איך י החוים בית משםעל

 ואר עם דאתרא מרא יתקבצו חדש. החיים בית לגמרי כשששק הריןויא
 ויטבלו היום באותו ויתעני בעיר אשי כשרים ואנשים חכמיםתלמידי
 אל כלם ילכו ואח"כ תהלים ספר כל יאמר1 התטלה שחר . במקוהגלם

 . רל הבעש4ט לשון ווה . הוה כמדר ויעשיהשיה
 אנשים עשרה ההוא המשם מתחלה יקיפו לביה"ק שהוקצע החדשמעם

 הי-ן באותו ושמרו מזרחית ררומית קרן מצד ויתחילו הקפותז'
 טזרחית קרן לצד להקיף משם יתחילו ואח-כ . בעמידה ק"ב קפיטלתהלים
 קין לצר וכשיניש . בסתר יושב ניעם ויהי ההקפה בעת ויאמרושפעית
 קרן לצד יקיפו ואח.כ נ~זהלי'. ק"ג קפ" ויאמרו יעמח צפוניתטזרחית
 וכשיניעו במהר. יושכ נועם ויהי ההקפה בעת ויאסח מערכיתזפונית
 מערבטן לגרן יקיפו ומשם בתהלים ק*ד קפי' ויאמח יעמרו הקרןלאותו
 יעטרו הי-ן ובאותו במתר. יושב . נועם ויה" ההקפה בעת ויאמרודחמית
 הרש שיר לה' שירו המתחיל ירר הפסוק מן מ"ב קפיטל בישע"וואמרו
 ההקפה בעת ויאמרו מורחית דרומית לקרן משם יקיפו ואח-כ . גסיראץר
 העגם ויכוונו בכח אנא יאמרו ההקפה יבנמר במתר. יושב נועםויהי

 לעשות יתחילו ואח"כ א'. הקפה ננמרה ובזה הראשון פמוק שלהראש1ן
 יקמרו יקיפו ואח"כ . בעסידה ק"ב קפימל שם שמרו וש1ב ב'הקפה
 הקפה שבגמר רק . כבראשונה הכל בסתר יושב נועם יהי ההקפהבעת
 יעשו וכן . הכ' פסוק של הב' לשם 1יכ11נ1 בכח אנא ג"כ יאמרוהב'
 צפמית נ-יה לקבור יתחילו ולא . הקפות בו' שמות השבע שיגמרוור
 שימלע ויה-ר יפונית, מרוח לעשות יתחילו לא המקפת המחיצהונם

 : בבא'ם לנצחהמות
 השים אנשים כמה וה בעבור להנוק יוכלו כי העובר. עםלקוברה- לבלתי ראפשר טה נכל להשתדי צריך . שמתה מעוברת בנידון .קבר

 לנבלה שאין הפוסקיפ כתבו כבר אמנם . לקבירה כך אותההטביאים
 יום עד מלקכרה להטתין נהגו אגל . העובר את להוציא הבטןלהתיך

 . העובר את שתחויר יום בכל הח-ק של הנשים לה ומסעייןהשלישי.
 החוירה לא עור ואם . חסין מים של נאמבטי יום בכל אותהזמושיבין

 את שתחזיר בה וטתיין ת'רה בעל- אנש-ם ג' של ב"ד מושיבין הע'בךאת
 בועיה שכתוב טה על שעוברת בעבור גדול עונש תקבל לאי אם כי"עובר.
 קולית. ל' בש'שי לפני' יתוקעין ישפך, רמו באדם הארם רפשופך

ויאמרו
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 ימאיימיך . העיבר אה תיכף שתוציא השופר בקול עליה שעוריםיאמרו
 בית ש" הנרר תחה אותה יקברו העובר את תהזיר לא שבאםעליה

 אלה כל אהר ואם . לרעת עצמם המאברים אלו שנקברים כמוהקברות
 הורה בעל' אנשים נ' של ע"ד לפניה יעמח העובר את החזירהלא

 תזיקי שלא ישראל אלהי שרי אל בשם עליך גוזרים הננו לה.ויאמרו
 האחיייה וכל בבטנך. העובר עם תקברי אשר זה בעבור ואשה אישלשש
 אוהה יקברו אח"כ - נקיים. גהיה ואנחנו עליך מוטל יהי' השברשל

 : ים"ק( העיברעם
 ככץ לקרחת ומעולה טיבה רפואה אין הרפואה חכמה פי על ,ידןדן

 -פהששקיס" ג' . ימש נ' הואה רפואה לקחת וצריך ..חינין"
 נ' מן פרששןק בבל שיהי' הפיטשקיס שיעשה בהאפטייק ותבקשליום.

 : "חןנין" נרטן ה'ער

 ולעשות החולה של ורנליו יריו צפורני לחת:ך . יקרחה סנולה .קדחה
 והכלב ארם. שום עם ירבר ואל לשוק וילך השנה אה החולההז"יהיקח יאח- . אוהה ולאפות העונה בתוך הצפורנים ולשים קטנהעונה

 : )רמב"ן( . הקרחה בעל ירפא ועי'ו , לאכול העונה לי יתן יראה אשרהראשון
 מעט עם חלב בה ויעריפ בקערה החולה שישתין לקרחת. סנולה .יוזדז

 )ת"א(. לאכול לכלב ויתןלחם

 והורק החולה של ורנליו יריו צפורני לחתוך לקרחת. סנולהקדר~זי
 על סרי; עם עצמו יכסה 'החולה בכלי, אש נחלי עלאיהם

 :פ-'ת מעט ונם . ריקנא אליבא בבקר בפ'י היטנ העשן שיכנים כרייאשו
 הרילה ישתין ההקטרה ואחר הצפורנים. שריפת אחר הגחלים עלישים

 : )אמ"ן( לאשפה ויורקם הנחליםעל

 ות-'ק חצאין ב' ע4 אותה ותבקע לוז אנוו קח . יקרחת סנילה ' וקוןכ4
 ק"'פי בהוך חי אות' ותשים ושחור. גרול "שפ:ן" ותתפ:םהמאכל

 ותהלה פשתן של בכיס האנוז ותשים . רבק עם הסליפות חצאי ותרבקהאגוז
 ו )ת"א( וירפא ימים ח' על החולה צווארעל

 יקיהת. סגייהקדהת.
 חו"

 ותכהיב תפוח הקח , רח"ל רביעית מקדחת
 יהיינו פרת' חדקל פישוך 3י~זדן המה כתיבה בריועליי

 ויאכל אחרי שם יכתוב חלק כל ועל חלקים ר' על ההפוח אתשיחלק
 )תיא(! וירפא ובו'י פישון אח"כ גיחון בהחלה כמרר התפוח אתדחולה

 נרילים שיהיו ותברור מרים שקרים תשעה תקח לקרחת. סנולהיךזוז.
 יעיי . נגן מנן אק שקרים שלשה על תמה בכתיבהותכתוב

הכהכ
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 שזשה עי יעיי ביקדש משדט בניקדען שקי'ם 'טלשה עלקכק'נ
 . אג"ן השקד בבקר אחד ביום החולה י'אכל . טדך נטדך טנטדךה:חוב
 יאכל למחרתו טנמו"ר השקד יאכל בערב . ביקד"ש השקד יאבלנצהרים

 הג' כן יאכל השלישי וביום . נמו"ר מיקד"ש מנ"ן של שקדים הג'כ
 כפרים בכמה ונזכרת בדו"ם זו סגולה . טו"ר ניקד"ש נג"ן ש4שקך.ם

 אחר אדם אם כי השקדים על השסות את יכתוב אל בעצמו שהח,לה-ק
 מלאכיל החולה ימתין השקדים אכילת ואחר אשורית, כת3 לכתובש-?.ל

 שלימהז שעהולשתית
 זה ותקח החבית מן "הער:נג" מלוח דג שתקח לקדחת. סגולהקדחון.

 הדנ ראש את ותחתוך "לטג"ר-, שקורין בהציר הנשרההדג
 הדג. ראש כל יכסה שרף שהיין "גלשי". בתוך טרף ביין אותוותש-ה
 אחת שעה שרף היין את החולה ישתה אח"כ . שעית ששה כןוישרה

 תורה,: )כתר הקדחת על'1 לביא שצריכה הזמןקודם
 חי סרטן שהקה . רניעית לקדחת אפי קדחת סינ' לכל מגילה .קדהוז

 ותשים ורגליו ידיו צפורני החולה מן ותחתוך .קרעפס"הגקרא
 הצרור יזיז שלא הסרטן על הנקשר הצרור ותתלה בקשר ותצרורבסמרטוט
 עם הסרמן ותניח לבן חומ עם הסרמן אל הצרל שתקשור דה.י:וסשם.

 )אמין(: בעזהש"י ויתרפא לנה-הצרה-
 הצפירגים החולה מן ותחתוך חי .קיעפם" שתקח לקיחת. סגולהקדחוז.

 החילה על ח(תלה קטון בכיס יחד ותשים והרגלים הידיםמן
 : ,ת"א( בע,השי' ויתרפא לבו כנגד הכיסאת

 בבקר לגסוע רפואה גרונו, ניחר יהי' שלא חזק לקילקדל.
 ביצת בבק-

 : כקמח דק .קטנדיליציקער" מעט עםתרנגילת
 , כשרות ברמות לקנות בשחיטתם שיצי'חי יקצבים סנ-יה 'קצבים

 . בצבור להתפלל השכם בבמר לביהכנ"ם יום בכלשילכ-
 יבי! והמבין .רול ס:ד גזה ויש הראשונים. מעשרה שיהיווהעיקר

 :ויהשה

 נשמה אלי, שיאמר קודם בבקר יים בכל , לק-י טובה סגילה ,רי
 דהיינו נשמה. תיבת של השתיות עם שמי איתיות לשלביכיין

 בשבה אבל , בחול וזה . "נישהמוהדה" כזה יכוין יהודה שמו אםלמשל
 * "ינהשומדהה" כזה הראשונות ההיינה שמו שאותיות באופ; לשלנ-כ'ין

 :)זכירה(
 *הנא הקרוש בספד השכיבה קידם ללמיד קר'. יראה שלא סגולהקיי,

רבי
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 בשינו המפוןרימ הנביא אליהו של המעשיות או אליהו"דבי

 הראשתימ מומירים י' הש.גה שרם לומר , קרי יראה שלא סגולה ,יי לא'ר שהוצאתי הנביא אליהו בספרי כנרפם , וווהרומררשים
 וס-ונ וד'ת קר-י כמנין תיבות ש-י בהם יש כישבתהלים,

 הכגיו הטומאה שר ססא-ל כסנין קל*א סנין הוא האלהסהמ~10רים
 יסוה כ~ה סורית נקוד מומורים הר' טן הוי' שם בכל יכוין תם ,נחו

 הרו'שנסירור

 היא ותיקונו . 1:פגם לתקן ביום בו להתאסץ צריך קרי שראה מ' 'קרי
 ט'1 מומורים. קשרה אלנ נשגר בלנ ויאסר עצסושיטבץ
 ילקהר.ן( קיג ק4*. קיה ?' ש'ז ס*מ ס-ר ס"אל-נ

 לטנול תסיר רג'4 הוא אם הכפוריט. יו,ו בליל ק-ו קרי שראה סיקרי.
 השכם בבוקר בהצנע לטביל שמתירים נדולים יש ביום לולקרויו

 המקיב(ים וכתנו ~ובם, 1"אלת יעטה ביכולרו יש אם ע"כ קרים.בם'ם
 ר' י,ל הפיוטים יאמי יוהכ".. אה* רצופים 'ום י" שכל זה עלהיקון

 . וינצל נשכר נלר נעילה טנחה מוסף שחרית של . הכפירים סיוםקרושות
 ורי' תהלתך תוקף יתנה סי וכו' תעלה לך ונכן שהרית בקרושהויתחיל

 תמור הייח, גם יבא עי ' וכ עצות בריי אל משולשת. קדושהער
 א4'ף בשר. ר4 יהס ער וכו' ועד'ך אליך הנפש. את עד רו'תתלונן
 לסען עשה סוסף בקר,שיי ויהחיל הללויה, 'ר:ר ירור ער וכו'תלויות
 אז ינ'ן, ג'1' עי וכי סלפנ' אז בקורש. קרושח לד וכ" וקרששמך
 31-' ב;רבית יבורו נ.י סנחה בקרושת ייתחיל הללויה, ער כו'סלפנ'

 וכל וכו' ארמון שערי נעילה בקרישת ויתחל בקירש, .הנקרשעו
 וימי.כ המשפט המלך ער וכו' סעשיך על חסול הללויה, ערהקדושה

 וע'ז תפלתי שמע ה' קם"נבסוסור

 בילרים י11ש- שביח רש 4י ועל רח"ל השבץ מחלת היאקרעמטין'
 מן ולפעמים מעיים, שבבגי שלעים סן לשעם'םובאין

 ולפעמ.ננ ,קרעמפין" שכיחין לילר המקשה גיולרת וגם השנחמ?סיחת
 סבת להסיר לרפא'ת וצריך , קשה סחלה אחרי ה.קרעמפין"באים

 ל-קרעמפין- רפואה : ה.קרעמפין' 'תבמליוממילא ה.קרעמפין-
 מך .קר:סטיר?ן" לעשות ,

 מ' "ט?יהלכקי שנקרא "לבנה סעט עם במים שנתבשל"יוטלער'8ן"
 יחוס'ן: מים סן קרימ "קיספרןנין" להניח צריך הראשועל

 חמין בם'ם הילר תיכף להגיח רפואה בילרים, גקרזספ-ן" 'קרעמפין
 מ-חץ לו לעשטע 'כיל איני ואם , הטבור עד הרנליםכן

 1דכ
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 הוגלים: על חמץ *קשמפר"סעד תיכף 4 יעשהכוה
 כי מומחה. הפא ת'כף לקחת צריך נגיייים. י'קיומפע"ג;ר31כמפין.

 ,טפיפלעקסיט' הנקראת הפשומה השנץ מחלת הששלי
 חפא בעזרת האזנים אחה-י "פ:טווק,ס' תיכף להעמיד מאד נחוץואז'

 .מומחה

 ראות
 והפ . למלך משנה הוא והלב . הגוף של העליון מלך הוא היאש .ראש

 י ובינה חכמה של הכחות שני כדמיון מזה זה ונתפעליםפועלים
 מיני כמה שיש יונן שעי"ז רק נאריכות. הענין לנאר המקום כאןשין
 שאיננה הקיבה מן א( הן ואלו . שנע גטספר לכנוהם ויש . ראשכאב

 מל הקדקוד אל הראש אל מעופשים אדים ממנה ועולה הראויבתישנה
 שנגוף קרירות מן ג( . מחלה איזו נסנת שנניף חמימות מן ב( .העורף
 מזנק שהלנ הדם התרנות מן ה( . העצנים מחלת מן ד( . ק"מטרהנקיא
 . ויבש רוה המוח ונעשה בגוף דם חוסר מן 1( . דם הרבה המוחעל
 בראש הנאה ע"י דהיינו הגוף סבת מן שלא בעלמו הראש באב הוא1(
 צריך הראש כאנ לרפאות שרוצה מי וכל "מיגרעגי". הנקרא הכאב ע"יאו

 . ליהן רפואה איוו ידע ואז המחלה סנת ולדרוש לחקורמשדם
 י שכג'ף מחלה איזו מן הנאה חמימות מן שהיא יאש יכאנ .ראש

 מיב מן או וחומץ מים מן קרים "קשמפרעסען" להניחרפואה
 : "מיענמץ" וגם "טרניק' הנקראים עטבימ ב' נהן שנתנשלקרים

 שוע4 שנולת לנשל רפואה וקטטטר, מקרירות ראש יכאנראשי
 איוה הראש על ולהניח המות -הלשיניס' מזה ולעשותבתומץ

 : שיויע ערפעמים

 למעלה ינלים של מיחצאייג יעשית יפעמים מיעיי יאש יכאנ .ראש
 ויחויק ואפר. ומלח חמין מים עם הארכונה עד הקרס'ליםמן

 , הראש כאנ וים'ר שעה חצי נערך הרגליםשם
 מימ וחצי ,נליאו" שתקח רפיאה . העצבים מחלת סז יאש יכצ .ראש

 כף עם "ק"לי*ברימ"ט!" כפות ב' נהם ותערב מבושלים"מין
 נכל כפות ג' מזה החולה וישתה , נאפטייק שתקנה ,קטלן,יטרטט?אחת

 : חריפית משקאות מלשתות ויזהריום.
 שאער והסימן ,מיגר,נ:", שנקרא עצמו, מחמת ראש יכאבוי(פש.

ניאב



המלאך י4:;רפאל88
 כפות ה' שקקח רפיאה . אחר בצר ממנ. חלק אם כ. הראש כל:יאב

 .מריווצטנ' כפיה וב' "ק"מ(שר,שפירמ' כפות ב'נירמשיצע,שפ'רט-.
 ע" בכח היטב ותמשח יחד ותערוב באפטייק תקנה וה כל .שפירט"

 : הכאבמקים
 שחורה כיבה .קשיי!" נלישו " שתשחה ל"מיגר?נ'-. טובה יפואה ע:י .ראש

 : .צ:טרין' חת'כה בה ותשיםחמה
 שתקנה רפואי: גגחו:. או קיחת להם שיש באנשים ראש יכאבראש.

 והנשלנו כקמח דק לאבק ותכהשני "וי?סען;א.נגכער"גאפטייק
 חלמין בי תערב פושרין 'ה" שהשטן ואהר . ש.משטין שם; עםהיטכ
 ויניח ונקי רך ססרמוט על מוה וימשח משיחה. כמי שיעשה ערביצה

 : )ס"א( בגנחהו או בקרהתי ראיטועל
 : .נפמ" עם בשבוע ג"פ אותן לסוך רפואה . כחם שנחלש יינל'ם .רגל
 דבש עם הארכובה לטשזח רפואה . .ק:י" הנק-א האיכ:בה יכאב ירגל

 ותחבוש דק טלח הפדשם ואח"כ . האש כננד ט'כדכורים
 בוה אפלאקם" לך א.ן !אם . אהרונים בו מונחים שהיו "פ~טקס" עםהיטנ

 א';ה כך מונח ויה" ח;ק. "בש:ר"רוש" ועם רכה "יו"כ-" עם החבוששו
 : יירפאימים

 *רנל
 הרגל פרקי בשאר לטטה הכאב נמשך ולפעמים הרגל שוק לכאג
 וגם . חם חול להניח ד6'אה * ,,'ש'טם" נקראה הטחלהויאה

 סמרמימין על ולפור "ריב,א"ו'," על אותו ולנרר .קשה שריר צנון ליקחטוב
 לוה טועיל ולפעמ'ם . סמעל הימב ו"הגוש הכאנ מקימות עלולהניה

 ; "סידע" אחד וחלק מלח חלקים כ' טןטרחצאיה

 היא הרו(שית דפזאה . "שווינדווכפישדח"ל הנקרא הר.אה 'מחלה .ריאה
 : עצים "ס"סנשתי" של ביער צח או'ר בקרבו החולהשישאף

 מאבלים החייה שיאני היא נדויה ישאה הייאה. ימחיתייאה.
 עם בהטה דגלי 'זם בכל ויאכל חמאה. עם חלב 1.שתה .שמג'ם

 דגלי .אכל . בקר רגלי רעכל 'כולה קיכהי אין ואם . שלהם השמןהרוטנ
 לאכיל 'והר ס;ה. שוסן לעכל עליה שקשה חלושה קיכתו ואם .ענל'ס
 אוו; שוסן או . כלבים שומן . דלם שימן דהיינו להתעכל קל שהיאווטן

 : בקר בכל לשתות הם חלבעם
 וש? . ,?יע.ל" בס.טן לקמן עיין . "הוסט" שקירין השיעול למחלת .41יאה

 : "אמטמא" כסימןלע.ל

 אש- בטקומ הוא הבאב אס . "הך;יוטטט';ם" למחלת רפואהדימאטין*
?בשיח
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 חרדל הדבש על ולפזר דבורים גדבש הבאב סקוםימשוח
 סיגח ויה" "ליטני;פל"סס" הנקרא פשהן עם מטעל ולברוך . לבן,כדעש

 , סעימ שיפול עד הפשהןשם
 בשפ.רט ילטבול רך "קמנטפיעס" ליקח . לסימטטין רפיאהרינ!אטין4
 לאבק כתישה "קאליפטנח הקשנמפיעס על ולפזד שרף יין של'

 ולחבוש . הכאב מקום על ה,,קטליפטני" עם ה,,קינטפיעסיי ולהניח . בקמחדק
 י ימם ג' בן מונח ויהי' . תזק "כטנדטר;ש" עם היטבממעל
 "האלץ, עם "טערפינטין" באפטייק לקנוה . לרימטטין יפואה .רימאט'ן

 ;ל בכח היסכ בזה ולמשוח בשוה שוה יחד ולערובשפריט"
 : ב'ום פעסים ב' הכאבסקום

 התיכות על מכובה שאינו סיד לכהוש . לריסטטין דפיאה41יבמאכ:9ן*
 של שפירט על'1 ולשפוך . וכוכיה של בנקטק וליהןקטגוה

 את ויערוכ . ימים ג' על השמש זריחה במקום הבקבוק 1'עם.ד שרף.יין
 'רי על השפירט אה יסנן 'מ.ם הג' ואחר . פעסים איוה יום בכלהבקבוק
 הבקכוק פי אה היטב ויסהום . נק' בקבוק אל וישפכנו עבסמרטוט

 : נ'ום פעס.ם ב' הכאכ מקום על השפירט זה עםוימשח

 4רימאטין
 זאת יהכ.ן ליאיה אדם כי שצייר ייימ"ט'ו טיבה רפי"ה
 זכוכית של בבקבוק שהשפוך טיבה רפואה זאה כ. .כב"1

 בלי נק..ם מחטימ מאוה שתי גהוכו והשים . ומוב חוק חומץ"ש81מירל"
 יפים חודש בערך שם ויגיחו . עמהם שת'פרים טה הם והטחטים .חלודה
 על הזה ההומין עפ ה.טב והסשח לנסרי נימוחים יהיו המחטים אשרעד

 : ביום פעמימ ב' הכאבטקים

 חלקים ב' של חסוה טרהצאוה לרימטמין מוע.ל פעסים הרבה .רימאטין
 : בגדים לרחיצה שליקחין "סידע" אחד וחלקמלח

 על ולמעכו . ולח קשה חריין ליקח . לרימטטין טובה יפואה .41ימאטיו
 עליו ולשפוך . זכוכיה של בקכוק בתוף ולשימו ."ריכ,איי:עד

 בהוך לשים טוכ תם . הבקבוק היטב ולסהים שיף. יין שלשפירט
 פעם בכל יקה ימים ג' וה כל שיעמוד ואחר . פלח כפות איזה'חבקבוק

 : הכחג טקים על ויסשוח שרף ה.ץסן

שושנה
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 חנקראת השושנה ימחלהשוטנה.

 .רויו-
 שעל41 והן חלק שהוא הן .

 לוימ4 שהקח ה~את. משיחה לעשות רפואה אבעבועותבי
 הקה אח"כ כקמח. דק לאבק והכהוש .נרינשפשן" אחר לויס ,הלוין.אחר
 ,ריבאיוען* על אוהו ותגרר נקי ש.הי יהרחצר: .פיעטרושקא- רגקראכ-פס
 לוימ שעיים קמח תקח ונם אחר. לייט רכ רננרר הכרפס מןותקח
 מינימ הד טל בה ותערוב נקיד חרם בקערה זה כל והשיםאחר.
 יין עם תרננולת ביצת הלב'ן הקערה נתוך ההן אה"כ ביחר,חאיה
 על זאה והנח משיחה, כסו שהעשה ער היסב ביחר הכל והערוכ,מרף
 ותהטט . הכאב מקוס על יהנח "ליט:י;מלטקם" שנקרא מרוכקפשתן

 : הכאב ויענור ארוף זמן שם טינה ויהי' לושטי" עםמם;ל

 לאבק "קרחר" שנקרא נהר לכהו-: רפיאה השושנה ימחלת .שךלטנה
 עג' או . ארומה .מלאנעלי" חהיכה ו;ל ה-קריר" והפור כקמחרק

 שם מינה שיהי. השושנה את בוה יהחבוש . ואדום רך צמר בנדדעעיכה
 : 'ירפא ארוךזמן

 ואם במים דשושנה מקום אה ללחלה לבלהי ליוהר צריךשוטנה.
 שם להניה הוכף יצריד להרפא קשה הוא במיםנהלהלח

 : מהר יירפא שרף -'ן מן.קטמפרעמיר

 כקמה רק לאבק רתוש. נפרית שהקח ב-לרים. לשהין רפיאהטוןין.
 ך הם טזה לץ שיסכור יהבקש בטפמיק. הק:ה .ב:ר;ו,יערע.ונם

 "ווטוןל:נץ" עס _שזה שוה המינים שני אלה יהערכ נקמה. רק אבקשה,א
 האש על החמם וה י - . תפל חזיר 'טומן עם או . הפילה חמאה עםאו

 : יייפא שטועות ד' השחין את בזה והמשח היטבוהערב

 כף שהקה זאת משי-ה לעשוח רפואה בנרולש. יאש 4שהיושהיו.
 אהת טף וכה 4בונה אחת כף .פטטינע". הנקרא חי רבשאחת

 זפת יסעט רק .נריושפשר מעט ינם טיב. ח'מן אחה כף תפל, חוירש.מן
 שתיגשה עד היטב והערוב . האש על מעם ביחר הכל והבשלשחור,

 וירפא שבועית. ר' השהין אה בוה ותמשח . סשיההבמו

 צריף ונרפא. שנועות ר' ררל המי:יחיה עם השה.ן שנמשח אהר 'טהין
 חצי מן שהעטה הואת המשיחח ;ם שב'ע'ה ר' עורלמשוה

 בישול ביחד שתבשל סוב. חימ'ן ק.."רט וחצי ישן חויר שימןל-מרא
 שומן עם ותמשח בלבד. השומן רק כלי0 סהחומ.ן ישאר ש4א ערא--ך
 לנזו; טאד ליזרו וצרי4 . ימים חידח ב4ילה אהה פגם דואש ש(דוה

הטיך
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 בזטן יהן הראשונה,' משיחה, כזמן הן היכולת, בכל השעיות אתתמיר
 : לנמרי ירפא ונעזהש-י . האחרונהמשיחה

 איתיאל נהשם יהרהר שיכיין פנולה , לישן ינול שאינו מי .שינה
 ,רמ-א(: האדם על תררמה לדפיל הממונה הסלאך שםשהוא

 ~רו-ח(: סלח עם עז חלנ שישתה. סנולה , לישן יכול שאינו מיל('נ-:י

 נמים .חר?;- הנקרא חזרת שתנשל סגולה , לישן יכול שאינו מי 'שינה
 כמו סמרטוט ע4 אותו ותמשח החר?ן תסעד אח-כשתיקים.
 ~מ"א(! ויישן חם ה.שלעפין" עם הסצח על והנח.פל"סטער",

 הפסוק דשינד קידם שיאמר פנו4ה נלילה, לקום שרוצה סישינה.
 ידפוך. ישר פעטים :' . שדר" אעירה וכנור הננל עורה כבורי.עירה

 "בדתהלכך דפכיק יאמר אח-כ , בה להקיץ שרוצה השעה פעם בכלוי:כיר
 היא והקיצית עליך תשסור בשבבך אותךתנחה

 פעמים ז רב . תשיחך-
 ! ):כירה( והפוךישר

 שיתלה סנרה השינה. סתיך שסרנר מגונה טבע לי שיש מישונה.
 : )זכירה( כלב ש; צוארועל
 שיקיץ. כרי רעים חלומיה יבהלוהו הגה , שינתו מתוך שציעק מי '2טינה

 הרנר יתקן שיקיץ וע-י נגוף חסרון איזה שעלר מחסת נאוזאת
 השינה נשעת לבו על ירו ומשים פרקרן ישן אם זאת בא פעמיםוהרבה
 חלושת מחמה זאה בא פעמים הרבה וגם רגשימה, בובר מ~הונעשה
 ניל לההענוח  אין וע-נ אחרה. טיבה או נפש ענמח איוו ע-יהעצבים

 כאלה. רעים חלומיחבשביל

 מגילה . הקורא חרנגול בביהו שיש מחמח לישן יכול שאינו מיטינה
 ימשה דתרננו4 אזני את וגם בשמן. הר4-נגול יאששימשח

 החרנגול ישהוק ויי-1 עץ ענף החרנגול צואר על שיתלה אובשמן.
 :שרהי-ל(

 נתייבש ונאם לח, סלח עם פשתן של כיס הראש נאסצעמסעל ראשי על ןהניח דפואה , פינה שום נלי לישון יכול שאיני סי .?2ינה
 הסלה: את שנית ילחלחו הראש עלהמלח

 עז חלנ לשתיה רפואה שהוסטען" שקירין השיעול ימ"לת .שיעיי
 ! החליבה סן תיכףחם

 הנקראים  העשבים ביפם?ק לקניה רפואה .  השיע.ל ימחלת 'שיעךל
 עם טיי כמו וישהה "םפעקציעםיפעקטירילים" ליטייןבלעען

 : חלב עם גם ואה לשחיה ויכול .שקינרול.צוק?ר"
שיעיל
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 עם וישתה בתלכ .עניס, לבשל . השיטל יטחלת יפיאה .שיעול

 ( ימים כמהצוקער

 ותקליפהו ולח קשה שחור צטן שתקח . השישל ימתלת רפיאהשיע~.
 "ריב"אלי?ר על אוהו שתגרוף או רשת לחתיכותותתתכהו

 הצנוו שי~יע ואהר בבליי ותנסה כתוש ,קטנר:ל"צוקעד* עליוותפ(ר
 קן המוץ וה מן ותשתה נקי סמרטוט ע"י המוץ תסחומ הצוקערוימם

 י ותרפא ימים איוה תעשה כן . שעה בכלאתת
 בכ5 מןה ויאכל . כקטת רק לאבק "קטנריהצוקער*לויט י עם גפיית יייט י' שהכתיש . השיעיל ימחלח יפיאה .שישי

 ; קטנה כף ר'קנא אליבאגוקר

 בלשון הנקרי העשב בשפטיק יקנית השיעיי ימחית יפיאה .שישי
 עם ולשועת טיי כמי ולבשל *ל:כען;יםלטנרוקוס*5יטיין

 יום: בכ5 גלעוער אי(הצוקער*
 ,4רטפיף לבשל רפואה . 5יחה להוציא 14 שקשד יבש ישיעל .שיסל

 ה4רטפיי" טי הרשב .לסנן יקטנרי%,צוקער' עם שעוריםשל
 פעסים כמה חםולשתות

שיע~
 שתקנה .פואה הח(ה. על וכובר כאב שרגיש עש ישיעול .

 מ!ה כף ותקח שקרים. שמן עם לבנה *ויטועלןנש*בטפטרק
 לטטל סנולה . שכרותו להפיי ורוצים סאר שנשתכר סי .שכרריע בערס" כבקר הת(ה את בוה ותמוך האש, על ביחר ותחמם מ(הוכף

 עם הכים את בוה ולהבוש . טוב בחמץ * .ווטט איסמרטומ
 . )מ*א( שלו"ביצים

 שרגיי סי .,ןכררין
 על4 וקשה הואת בתועבה למאס ורוצה בשכרות

 טוב (ית שמן כף שעית ב' בכל שישתה סט5ה .להתאפק
 ועי'. ארוף ומן יעשה כ; טוב. רנים שמן כפות נ' יומ בכל שישתהאו

 ! בשכרות.מאם

 . "שליקערץ' שנקרא הלב נניחת של סיחוש לו שיש מי,םליקערע
 עו וחלב הח5יבה. אתר היכף חם חלב שישתהרפואה

 טוביור,ר

 יסוב לין"כרמ~ברול* ל,שליקער"ז מובה רפואה וגם סטלה .שליקערץ
 חתיכה וכ" . הוה היין בתוך מלת יחם חתיכות ט'שישרה

 היין עם השב סובלעות חהיינה שהחתיכמ! ואחר . מכזית פחות יאההי'
 כן . חתיכה אחר תתיכה . ריקנא אליבא בנקר בנקר הוולה אותןיאכל

 שליקקרץ ; וירפא ימים חורשיעשה
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 קשה שחור צנון לינניאות ב' שהק" . לשליקערץ טגולה .שליקערץ
 עליו ותפזר "ריביאייוזד על .תג--. אותו ותק5יףולח

 ויעסיר בבלי והכמה ותערב "ס"גסיק" שנקרא כתיש צוקער 5וימעשרה
 המיץ תמחומ אח"ב הצוקזר. וימס הצנ'ן שיויע ער אחת שעה בערךכך

 שבושת ב' יעשה כן . ריקנא אל.בא בבקר המיץ את ההו5הוישתה
 : ימ-א,וירפא

 הרבה הלב שנינח זכרים. אנשים אצל פשים ישייקעי" .שליקערץ
 להשקיט רק פשיטה רפואה יש 5וה . פעם אחר פעםנניחות

 תניעה שום ב5י אחד רנע על תיכף לשבת או והוא תיכף.ה"5יקערץ
 תיכף לנמוע או תניעה. שעם 5עשית אין נ"כ ברנל או ביד רקואפי'

 ובני הקיבה השחתת מהטת הבא אחד. ש/שו5. מיני ב' יש .שלשול י ה,,ש5יקערץ- תיכף 1'שקוט ייבל'ע. מלא פה משקהאיוו
 גךירות. מחמת הבא שני. מקו5קלים. מאכ5ים ע-ימעיים

 הקיבה לנקות רפואות לו לתת צריך הקיבה השהתת מן הבא5ש5שיל
 מחמח הבא לש5שול נסים, מאכלים מן מאד להשמר וצריך מעיים.ובני

 ; מעיים הבני את המחממות רפואות 5ו לחת צריךקרירות.

 *!נשוזסצש11ף בשפטמק תקנה . רח-ל הקאה עם ישישיי .שלשול

 עשרים ער עשרה חמש סן שעה בכל להחו5ה ותתןקרשפ5!ם-
 נייר על שרף יין של שפירט תשפוך ונם . אדים יין או *שר)ק" עםטפות

 נקב הנייר באמצע ותעשה כתוש. פ5פו5 הנייר על ותפ:ר.ניב!לע-
 י הטבור כננר יבוא שהנקב באופן החולה. בטן על הנייר אתותניח

 .וושטי- עם ססע5ותחבוש
; 

 .קריסטיער. 5החולה לעשות 5ש5שו5 טובה רפואה 5פעמים ,שלשול
 . פושרין שיהי' סבוש5 ס5ב אחר -שישט!רעי- שהקחכ:ה.

 היטב י5ערוב לדכות וצריך תרננולת, מביצי חלמונים ב' בזהותערב
 ס:ה ו5עש:ת הח5ב. עם השב שיתערבו כרי התלמונים אתסשדם

 לעשית וטוב 5ש5שיל, טובה רפואה חמית -ח5שדנ?ס- נםשלשךל. : 5י ויוטב ימים ג' 5עשות צריך וכן להחולה..קריסטיער-
 חימץ ע5יהם ות:לף . יבשים מובין היטב שתתמם-ת5שדנעו

 קטון שק בתוך אותן תתן מרותחין ובשהם מעט. אות! 5לחלח כרימעט
 הבטן על תניח ששת ב' או שעה ובכל הבטן. את יכסה אשר ברק

 : .וושטי' עם ממעל ותחבוש בא5ה. חמות*חלטרנעס"
 טובים בקטנים. והן בגרו5ים הן בבמן י,נר!מ!נ?ש" לש5שי5שלשךל.

חי,ארנעס
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 בהומק ,5ישנ"שעטוו" הנש-* פשתן רע שתבשל באלה. חטות.חלסדנעם4

 ותשים . ח;יר שוטן ש זית שטן טעפ נם בקררה ותשים . עב תבשיליפ.ךר
 הבפן. על חם והניח הבפן. את לכםות ימל אשר בר טן קפון שקבתך
 ותחבוש אחרת. חטה .חלידנע" והתן תחליף שעות נ' או כ'ובב5

 ; .וושפ? עםטטעל

ש5ש~
 יייוו * בח5ב יימא עשב יבשי פגייה . ים עם ישישיי *

 יה" והחלב . שעה בכל בפות וי החלב ט;ה לשוצהלההרלה
 צוקער: עם חחלב וה לשהוה ויבול . טטט השלה ישתה כאשר*ואיין
ש .שנים  ,בייריש" שכד 1חצי 34ליד עם סעיד "יקיישף "נלשי- חצי לשריו ז. יפ"ה החניבים* בשי יחילשה דכתן טחטה טהניעעים הש;יים 
 על הבקטק יעמיד היפב שיש-וב מחר . היפב טטפה גדול בקמקבהוך
 סעפ פעם בבל וישפך . בה להשתמש הרפואה מובה ואחיב . שעוהנ"ד
 יעשה בן . השינים את ב;ה יצחצח קפון בום בושך הבקטק סןשבד

 ; ביום פעמיםג'

 מהידי" שנים לבאג מייהשמם.
 ישראי נ'י המשימם

 מת יבף
 שאני "בשם הלבנה קידיש בשעה ליטר פרוזיו. ומקלה"ההריג"ש

 לרעה. בי לנגוע אויבי בל יבלו לא בך בף לננוע יבול ואיני בננףךרוקר
 פעמים: נ' יאסר בן . ש*ים" באב לע51ם לי יהי' לאוכך
 טחטת היא הכאב יםב" "חד* טצד השינים בי במבים אע,טנים*

 ונם "גארפשיצעשפירמ" באפפטק שתקנה רפואהשייות. '-
 הכאב בצר אשר הלחי את ותמשח "וושפף בוה והמבול"קשט6אר.שפירפ"

 לישון ההולה עצטו וישמב יבשה ,וושפי' עם טסעל חחבושאח"כ
 : הכאבוחטקופ

 םנייה . קרייית טתמת אחד טצד השיניים בי ביאבים אם *שנים
 טעט. לח שהוא "משמנשייי" עץ טן קפון טח בטגרהשהתתוך

 פלפל שם הפ;ר אה"ב . שרף יין של שפירפ שנחהך במקום ה*ח ע5ותשפוך
 לצד יהיו והפלפול שהשפירמ באופן הכואב הלחי על ה*ח וחגיח .שחוק

 לישן החולה עצמו וישבוב "ישמיז עם הלוח את ח,חבוש .הלחי
 : הבאבוישקום

 "סשלמיאק4 פעט בהנקב להניח רפואה נקב. בו איש הכיאב לש; .,טנימ
 והםהומ , בו שרוחצין "םשדע" טעמ או ,קשם6שד" טעפ אי ''

 : "וושטי" טעפ עםהנקב

 והמכ.5 שיישפח מו קטט כהיי העשה . .קב בו שיש הביאב ישו *שנט
באהר
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 או . כ"פטייק הק:ה אשר האלה ה4קרשפלים4 סןגאחר
 כרעך הכחר והניח . קשיכול" - שם "ק? או . קריפלים" ישדינא4 , או .זהל' "נעלקין-

 אל בלשון דוו"טי עם הגע שלא הקראפלים סינ- ככל זהיר והויזעקב.
 ו חרשהן וסחמת טהן השי ימה כי .בחניכים

 ותשפוך . קטנה קערה על ש מהמה של כף על כתושים ומלח '. *לפל שתקח ביתית רפואה העשה נקב. בו שאין הכיאב לש1 .שנימ
 * האש שתשקע עד שיף היין ותדליק . כף כל ח:ק שאיננו שרף ייןב:ה

 1"שן . השן ע5 אניח .וושטר מה ותטבול . אהם מיץ בכלייישאר
 : הנקב בתוך נם ה14וטטר להניה בשן נקב יש אם נםמועיל
 ביצת לובן לקחת ביתית רפואה נקב. בו שאין הכואב ישן .?9זם

 בסדה ח:ק שרף יין בועכה ותשפוך קט:ה קערה בתיךהרננ51ת
 ועי4ו שרף היין תדליק אחיכ . כף עם היטב ותערוב החלבון. כערךשוה

 בשדמ תיכף "וושטר על החלבון מן האש תשקע וכאשר . החלבוןיתבש5
 ; הכואב השן על תגיףחם

 מהודק* ופלפל מלח הרבה ב:ה ותערב דבש מעט עם סלת ז. קמת מעט שאזליש ביתקז רפמה . נקב בו שאין הכואב לשן .שנימ
 וישקופ הפה מן רוק ויויב . הנואב השן על והניח  מוה עיסהותעשה

 )ע*ח(1הנאב

 בוה ותשים שקדים חלב כפות ב' שתקח . שיניים יכאב יפיא" .,מנים
 האש. על ותחמם ,סשנטשקץ4 הנקרא כתוש צוקץר אחתכף '-

 לסכול שיכול כמו רגעים אי:ה בפיו ויחפום נמיעה כדי בפיו מ:הזיקח
 , הכאבוישקוט

 במספר לאוה"ע ישרא5 בין חילוק שיש מביא תלפיות )במייש .שנים
 5"נ(: 51אוה"ע ש-ניים. ל"ב יש ש5ישרא5 השיניים..'

 החלב מן ויקח כרכום עם חלב "חמם שיניים. לכאב יטאהשנים.
 פעמים אי:ה יעשה כך . לסבול שימ5 כמו חם נמיעה כדיבפיו '-

 1 )ס"א( הכאבהשקוט

 "קשם6,רש להט חצי עם בשפקנעג:5עך4 15יט חצישתקח '. . בביתך לשיניים 4קרשפל)ם4 לעשית תוכל 84פטרק4 בשרך אין אם .שנימ
 לא שרף. יין ש5 ,שפירט" ע5יהם ותשפוך בקבוק בועף והשיםגדעש.
 תוכ5 שטת כ4ד ואחר רוזערובות. את ה4שפירט4 שיכסה כדי רקהרבה

 כתיף ולהניח "יוטטיי מעט לטמ5 האלה ה"קרשפ5)ם4 עםלהשתמש
 ! הכואכש*

שערות
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 הנקרצ שמן כפית ב' תקה קרחה, בסקים שערות יהיטיח .שערווז

 עד היטב בכף ותערב ביצה. חלמון בו ותעריב,רייק:;הלק
 : ביום ב-פ בוה ותמשח סשיחה. כמו נעשהשיהי'

 כי ברול. כלי עם לניווו או לחתכו אין . הראש על *שיטק4 .טערות
 .דריהט" באש ללבן עצה יש רק הגוף. לכף סכנהוה

 עםולסרוף
 היררלהט-

 אבל . שיפול ער לאמ יאמ ה*קילטעף שיש את
 עד חסין מים באמבסי לישב השרפה בשעה או צריך "הקילטעףגעל

 שמן עם הראש את תיכף למשוח צריך ה-קילסעף שנפל ואחרהצואר.
 וכשיפול . *לי811נד!4זהל" לימיין בלשון דגקרא"שפ!ננ8ררי"

 לא ה-קילסען-
 לא האשה וכן . ולבניו לאשתו או ולאסי לאביו אפילו אדם לשוםיניד
 עם )מ-א( מוצנע במקים ה-קילמ?ד את להצניע רק . ולבניה לבעלההניד
 הוה באופן גם אגל הוה. בומן אשר התש*אה חכמת עפ.י והוספהוימי
 ה~ה באופן גם כי מאד. נחיץ רבר הוא אם רק ה"קשלטזף לחת'ךאין

 : הגוף בל סוה יסבול שלא ספק עדייןיש

 כתונת שתתלה . שרפה בשעת הבית מן האש להרחיק סטלה .שרפה
 לא ואו השרפה. בנגד אשר הבית על נרה רם עםהמלוכלך

 : )מ"א( הכתמת שם שתלף' יד שתו אל האשתלך
 אותן ולשרות השב שעירים נרעיני לכתוש רפיאה . משתן ינעצר .שתן

 תן ואח"כ לבשלן. צריך ואין לעת.  מעת הפחות לכל חוקבחומץ
 : )ט"א( ויועיל. החומץ מוה לשתותלהחולה

 ביתית דפואה בהשלחופת. .קטט8ר" סחמת להשתין יכול שאיני מי .שיזן
 לו יבשל1 ונם המים. וישתה "פיזטרושק!" הנקרא כרפםלבשל

 "השבער4נר!ץ- לי ויגשלו דשים. וישתה שועלשבילת
 יש ואם לאכילה

 בכל טוה יקח והחזלה סים. בקווירט כפית ב' לבשל 16ב כרפם.זרע
 ! אחת כףפעם

 באמבטי חמות מדחצאות להחולה לעשות . השהן "עצירת רפיאה 'שדזן
 1 שועל שמלת של התבן או שועל שבולת כהן שנתבשל סיםמן

 וישהה . עו חלב עם מרים שקדים לבשל סג~ה . השת( 'עצירת .שוזן
 : ,ת*א( פעמיםכסה

 הנקרא "בורשטת"זהל8 נטפט?ק לק:חז רפיאה . השתן יעצירת .שק
 "וו!שז" בתוך מעה-ב לשתית לו וליהן .סיקייניס" ליט'יןבלסון
 : ביום רפ מפית ז' עד ג' סן בערך ימעלסזר:11שסזר* אוי81סער'
 יויפ והחולה נכלי. חם זית ייטן שישפיר סגייה השת;. יעציית .שתז
 נידו
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 ך )מ'א( זיה השסן בתוך הגיד שישרה באופן . הנלי בהוך האמהגיד

 בק-בר הסכיל משקה שום ישהה אל השהן טהלה על הסיבלשהו.
 :.טלכאהיל"

 , במטה שמשהין בלילה ובפרט השתן לעצ:ר יכול שאינו מ' .עמוען

 שיהיד4 פשש גפרית מן כאמבטי טרחצא:ת לו לעשותרפואה
 : כאלה מרהצאוה ימים חודש 'עשה כן . קטנות לחהיכותכהוש
 "סשדר קטנה נף השינח קורם שישתה רפואה גמטה יישהיןשתן'

 , קר חלג כפיה ה' 3הוך טעירג . שהיהשל

 והיינר . מרגלוהיו מן נמוכים יהיו שסראשית'1 יראו במטה לטשהין .שתן
 : לננים יניחי סיגלוה'1 של הטטה רגל'שההה

 *ק.ממעל4 באפטייק לקנות רפואה השהן. לעצור 'כול שא'ני מ' .,טהן
 השסן מזה טפוה חסשה בי:ם פעמים איוה דחולה וישהה ."הל"

 : אדום כ"ןמעורב

 ולשר:ף. כבש מן יבש שלחופיה ליקה סגולה . במטה לסשתין .שתן
 ו )וכירה( איוס ב"ן מעורב האפר וישהה בכל'.אוחה

 רע ג*פדי
 . תהלים שמוש .תהלים

 טזטיי ' נ.' מימיי .להצלחה
 קכ-ב,

 ! ס*א מזט1י חדשה. בדירהלהצליח

 ו קי"ר מומור . ס"ג מזמיי ' בחנותלהצליח

 ט4י* ס'סיי ח'. מ'מ:י י'. מ'מיי איש' מאיזה בבקשהלהצליח
 : קכ-ב מומור . ס"ה מזמיר . ל-דמזסור

 ל-ד: ט,מיר '". טזסיי בדרר.ל,"צ*ליח

 צ"נו סזמיר ל"ה. מוסור . ו' סזמור בדין.פןידןע

 ?ומהי . ע,א סזמיר ל"י. מ,סור ח'. מ,מיי . השלטדן בעינילהן

 יקכ"ב
 כיו טזסקי כ,ה. סזסור ט-,. מ,מ1י ומשביה. מצרה~הנצל

 ; ע"ז מ,מור . ע'א מומיר . ס"ומזמור
להכניע
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ד*4מל*י  רשש משוף . נ"נ מזמור מ"ח. מזמר ל"ה, ממי . ש4נאיםלהכניע
 ; ע"ד מזמור ע"א, מומור . נ"המומור

 מזטיר מ"ב. מזמה4 מ"א. מזמי לאוטנתףי כנך עללהחזירך
 :מ"נ

 צ"א. מונוור ט"וז מזמור י'. משי ה2דים. רע רוחלהבריח
 ; קט-יטזמור

 ; יימ מזמ1י . ט.ז מטר . הלבלפתיהת
 מ"בו מומור כ"נ. מזמור חלום.לשאלת
 1 ק"ג מוסור . ק"ב משר . עמרה על רחמיםלבקש

 : כ' "מוד לילד. ממ,2ה עללהתפרל
 קכ"ח: מימור למעוברת. קמיעלכתהנ
 . קכ.1 מומור . הילרימ שמתים בבית קמיעלכי?יב
 היא הפמק שום בלי לסיפא מרישא תהלים ספר כל אמ'רהו?ד,לים.

 בל שסיים ואחר תבוא שלא צרה כל על גדולהסעלה
 וגם יצליח, יעשה אשר וכל בהפסוק וים"ם האיש אשרי יהחילדתהלים

 כל נ-פ לומר שחסא חטא על להתענות יכול שאינו למי נדול תקוןיש
 בין רצון יה" שים יאמר שלא ואף הפסק. שום בלי אחד בל.להדתהלים

 . )בקבלה( לספרמפר
 את ומקלקלים נחרבו אם . הספרים בתיף אשר יתילעים ,הולעים

 בתיץ .טערפשנט?ף שסן מפות איו: לורוק מובה עיההספרים
 של הארון בתוך 'עמיד וה וטלבד . מבחיין הספרים ועל הספייםאיון

 נלקט )ה" וה מכל .טערפלנס?ן-. שמן מעט עם קטנה קערההטפרים
 יברחו ועי"ו . הספרים ובתוך הארון בת'ך הוה השטן ריחהיכנ

 משם:התולעים
 או .פולץיל?ז- הנקראים האדם בשר על אשר התילעימ להמיתהולעימ.

 בלשין הנקרא שמן עס עלידם לסוך רפואה.מ?נדעיייסקש".
 באפטייק 'קנה הילדים. שכבטן 'ת(עים .ר?ויעימ -ששי',מטשץ"' עם או .לטייטנדיל,עהל-.ליט"ן

 ,פטסטילקעס-
 לתולעים.

 . ליקח שצריך ה.פאססילקעס" מספר כן הילד ש:ית טספר'?פ'
 ה,?אסטילקעם- איהן שאכ4זאחי

 טוב וואה מיעיו. בנ' לשלשל לו יה:ו
 לעשית טיב לרללעים יהסגולות הרפיאות כי יכן ח.דש. בסיףלעשית

 : חידשבסיף

 קליפים בצלים שת'2ףה סגולה . ה'לרים 'סנבסן ין4ע'ם יתיךעים
בס'ס
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 המים אותן לשחית להילד חתן ולמחרתו . אחר לילהבמים
 ן)ם"א(

 כחוש*. שום עם חרב לבשל סגולה הילרים. שבבטן ישלעים יועדלעימ
 : )ם"א( לשתות להילר ותתן החלכותסנן

 ותמשח כתפיו על הילר את תשכיב הילרים, שבבטן יתילעים1(ולעים.
 בטנו את תמשח אחיכ . ,רזזנ:טש" מעט עם החוטם תחתלו

 תעשה כן בהמה. של מרה עם בטנו את תמשח ואח"כ חזק. שרףיבין
 ככקר! תיכף ימים נ'ט

 מניפה שעירים קסח שתקח סנולה הילרים. שכבטן יתיעיםהולעים.
 ססנו ותעשה בהמה של מרה עם הקמח את יתלישהיטב

 על העימה את ותשים כחמאה. העימה את תטנן אח"כ . קטנהזיטה
 מצת שם טנה שי' ממש ותהטש חמ, עריין כשועא הילר:הבור

 )מרהף16לעת

 .ווערמ:ט" שקורין לעגה שתקח טנ51ה הילרים, שככטן לתולעים .~עדלעיס
 ויקות קטנות לחתיכות שחו יתחתוך "פיטלזד. נקראנם

 : )ט*א( התולעים ויצאו חם דשניר על והנח בחמאה. אוהוהוטנן
 תולע שכיח וביותר סינים, בסה תילעים שכיח נרולים אצל נם ,יילעיס

 מרא משחית והא "כשנה11שרם" נ*כ ונקרא "סטל!טר"הנקרא
 ארכו ולפעמים אליו, נצדך שהנקו לחליחות הרבה בקרבו וכולע שואבני
 חתיכות מעצמי ירק הוא לו צר וכאשר ורק. רחוב והוא אמות. מאותאיזו

 איזו אורכן החתיכות אלו נם ולפעמים הנוף. של היציאה עםחתיכות
 מן כלה לגרשו וקשה מעיים, בכני שיניו עם עצמו מרבס והואשסות.
 עתה אכל ככראשעה. מהר מתנרל המ דאשו שנשאר זמן כל כיהגוף

 וננרש , מאר אותו המשכר מם מין טיבד רפיאה הרופאים חכמייסציאו
 עצמו לפנות צריך כזה תילע לו שיש ומי , ראשו עם הטף מן כלותיכף

 : וירפא מומחה רופאאל
 ב' לו ליתן רפמה חום. לו ויש תולעים מן נחלה הילר אםו-עולעים.

 וה אחר כתוש.  צוק"י עם משרב טיב זית שמן קטנותכפות
 "רצ:ן4עהל". לו וליתן שעית ב'להסתין

 ויפקחו תורה שר השמים מן לו שיושפע הורה לחיחשי מנולהחורה.
 ויכיי; שיהרהר בנסתר. והן בננלה הן תורה דברי להביןעיניו

 , )ארירל( . תורה חירושי לחרש שרוצה בשעה ב~הוט הקרושבהשם
 לחדש עיניו ושקחו דאורייתא רזין שיכין וצרה לחירישי סגולהיעדרןק.

הירוש-ן
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 טה . ט' אית של הפסיקים נשבר ובלב בכונה יחפ5לחידושע,
 נפלאיו4 ואביטה עיני ,נל הפסוק ויאסר יתפלל אח'כ ונו'. רלרהדאהבתי

 הצירוף נוה יכויןנטעורהךש.

ן
 טאו יף ןוס נוך :יי ען" ןי9נומ

 : טלך( )כסא דאירייתא רוין ויבין החכטה סעיינות לו יפהוי ~ה ידיועל
 ! )ררש רבו צורת במהשנהו שיצייר מגולה התורה, עסקות להבין .1עון4ןץ

 ובלב בכונה שיאמר טהתפיסה. להנצל בדין שיוכה סגולה1ע8ים!ץ.
 אח*כ , וגר טעמי את בשנותו לדיד ל"ד סוסור שיכניס קידםנשבר

 סלה . סלה תסובבני פלט רני תצרני סצר לי סתר ,אתה הפסוקיאסר
 : )בקבלה( גזפ יאמר כך . אתה' סתר לי מצר תצרני רני פלמהסובבני
 איתו שטיליכין ביטעה אציי שישא סגייה סתייסה. יתציתפיסה.

 ויצא גדין שיוכה השזי לו ויעוור אשה, בו שנתגרשה גםלשם
 : )מרהיזל(לחפשי

 לחיים שרף יין אוהבים נ' עם שישהה . לחפשי שיצא מגילה .ת8יסה
 נ"יך: שהכל שמברכים בשעה כלם ויכוונו שיכנוסקודם

 שיעוור אוהבים הג' אוהו ויברכו ךופש. בגימטריא יהם"ת שהריתברביך
 מאשתו שברה בעל הן ח'ו, רעה לתרבות ויצא שביח מיתשובה. י )בקבלה( 5חפשי ויצא ברין שי~כה השהה15
 לתרבות ויצאו טאביהם שברחו בת או בן והן להיפוך.הן

 אותה ותשים וחלקה חדשה לבינה שתקח בתשובה. להח~ירם מגולה .רעה
 תנות והלבינה שבת. ע5 הלות בו לאפוה שגה בערב שהוטק אשבתנור
 שהלבינה כדי הב'. שבת של החלוה אפיית אחר הב' שבת ערב ערום

 החלות עם יחד בהתנור בזפ ותהי' פעסים. ב' שבת של באשר4עלבן

 ההוטא שם עליה ותכתוב הלבינה סשם תקת ואחזכ . שבתים ב'שי
 .וכשם . כוה תכתוב השורה אותה ותהת , אחת בשורה אמו שםעם

 לתרבות שיצא פבזפ לב יבער כן אש בתנור בערה הןאתיטהלבינה
 הכתנ את מפ הכותב יקרא אחזכ לטובה", לשסים לבו שיההפךרעה
 שתניח צדיק של בקבר הלבינה את תשים ואח"כ הלבינה, עלשכהכ

 : )וכירה( בדוק ווהו . פלאיט ותרא יותר ש אחד שבועשם

 דרה , בעלסה נבר "דרך . בדקרוק ה~ה *סוק ההשמישידם מ* שיאסר מגולה . הסטה טתשסיש כשפים ע"י שנאםר מיע .1ע"טסטיש
 בלב חגיה דרף . צחי עלי נחש ררך . בשמיםגשר

 ש-
 ומשלי ,

 ו )גירוטלט
תשסיש
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 אצל שילר סנולה . כשפים ע'י "ממ" מתשמיש הנ"סי "ת .תשמיש
 ,ה"כמ" רנ ויקנה *ה"כמ* הנקראים רנים בו שצוריןנרו

 הרנו בפי וישתין ראשון. בפעם המוכר שירצה כמה בעח חשלם"י.
 ; )מ"א( חי עריין כשהוא הנהר לאוחו תיכף ישליבנוואחזכ

 לההאפק יכול אינו אבל הטטה בתשטיש לטעט הייצה 'תשמיש
 בשיי יחחוב ואח'ב עץ בקערת שישתין סטלה .עצטו

 הסחפ שיוציא ער לאשה תאתו תתמעמ ועי'ו 1 חרש מחטהקקיה
 ; );כירה(סשם

4~4*41י"4



 המלאךרפאל102
 הלהשים.שער
 . וולאים מיני לכללהש

 נ"פן הימנית באוע לו וילחש השמאלית צדו על החלה]"טנב
 יעם עי ישם רפא5 טלאר רלן מ!ר שא ישראל' אלהיבשם

 פכל ישמרהו יתברך השם . שלאת ז?ן פון זשל ה?לעןפב'פ
 עיג רי פון 6מחלה א!ז עם אויב . טמחלחו וירפאהו ויצילטחולי
 * שיי אל ננשם א)ך ב6שועהר . רש זענען 11ע5ם רשי אייף וויםחלאים
 3? . געגשט ז?נע טלע 3? אין הוא: ברוך נשט 56מעכט:גען יעםב?
 הואי ברוך ניט העררן ה!סל!שען יעם ב? און לבנה. ר! און  זתדןר
 נ?ן ב? י  הןררן ל!פען אונוער ב? וושהנען 11ע5כע סלאכים ד: ב?את

 ויל חולאת רשם אופנים. צעהן און תורות. ספרי נ?ן ג? אוןרירית.
 הויז א!ן עהם א!ז עם ווים . פב.פ חולה רעם פון טבש?רעןי!ך

 עפ השט טנגעקומען הויף א)ן עהם איז עם ייטס שיש-שנו7קומען.
 רענען רער עהם עם היט נע11?עט. אויג7ן רן א!ן 11!נט רעםעהם

 רף עהמ עט השט ש:געקר?עמ. היהן דער עהם עם היטנעשפר!צט.

 י שגנעקוסען שמעג א!ן  ירןח וועג א!1 עהם עם איו נןמוהן.שיריח
 נטמ טלמעכט!גער רער ה?לט רש געקוסען. עהם אייף א!ו 7ם 11!און
 נשט אין הציב אסת וויהר א:ז דיס שטונרע. ר!עזער אויף ה1אברוך
 וברוף בימינו יה . רצין יהי וכן . סלה אמן . נשמען טא'םגרוך

 , ראשו על אל 1שכינת , מאחורי1 ואריר מלפניו אלהים .ב"מאלו
 4 אמן ישראל, כל ועל עלינו של1ם יעשה הוא במרומיו שלוםעושה

 . לאהבהלדז,ם
 ואמור גאש ו:ריק מלח הקח ישנים שי הביה אגשי כאשר בכיו- ה'ביום

 כאהכ:( אלי לבו שישרוף ורסו בשרו את פנ'פ מן *קח "אני .כך
 הצבי יכ.ל שלא כסו בלעדי להיות יוכל שלא . הזה הטלח ששורף כמועזה

 : סלה" אמן ולרה. בלא והאם אליה בלילהיות
 * בעלה את האעםה לאדזביןלוזעט

 ומעמ שערוו:יה מעט יקח . אותו שהבת ואינה בו סורדת שאששהבעל
 אש נחלי ויניח . סמרטוט בתוך זה כל ויצרור הי כסף וטעטמלח

 להשרןש יתחיל וכאשר . הנחלים על הצרור את וישים חרס של כיסויובועך
יאמר
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 אשתי לכ יתהפך כך הנחל.ם על מההפך הכסף שוה ,כשם . כךיאסר
 ולא הישן ול8 השקוט ולא וצוח ולא פג"פ בעלה אחי  טה כאהכהפב'פ
 ואהבה אסהית. אהבה עזה. אהבה אותי  שהאהוב עד השחה ולאיאכל

 1 )רו'ח( סלה"  אסןהטיחת.

 . אשהר אה  הבעל  לאהבתלהש
 מלח יר כח מלא תקח . כלכו אותה שהא והוא באשתו שמררךשבצמ

 עשר ותשעה קסנות. לחהיכות כהוש חי ס.ד ומעט .כרעש
 אח.ב . חרם של ביסוי בהוך  זה כל ותניח חי כסף ומעפ . שחוריםפלפלין
 או4 ותעס.ר . הכל שיתלחלח שרף  יין של שפריס סעם זה עלהשפוך
 , "חנט שר הכיה אגשי כאשר ככקר ה' כיום אש הטר בייךהביסוי
 יזב וואם אלעס ראם 11י אזוי כך. תאמר להשרף הכימי תתחילוכאשר
  סיין  פז הארץ ראם ברענען זאל  אזוי כרענט. לינט שטערץ דעראין
 זאל עד ביז האכען נישם הה קיין זאל ער . פכ"פ ווייכ זיין צו פכזפטאן

  חשמארע מימ האבען ליב  טיך זאל און איבערבעהפען.  טור מיםזע-
 : )מ"א( סלה" אמן . עווינ אויףליבשאפט

 . לאוהב טאויב להפוךלהיפ
 ליר הפגים עם  עצמך והעסר לעיר סחוץ השטש  זריחת קירםלך

  האמר עעולו תר4-אה השמש שעולה ובשעה . ה4-יחה טקום בנגרטזרח
 אותי שברא הוא ברוך וקוזש מאה שיום לך ליחן טחויב "חיק-.
 אוהי לאהוב אלי לבו  שיהפך לפב"פ שליח שההיה סבקשך וחי .ו"ותף
  ובשרו ונפשו רמו תחטם בך והגבעות ההרים החסם ובאשר . רצודולעשות
  פעסים השעה האמ-  בך סלה".  אין עוה. באהבה תסיר אותילאהוב

 : )רר"ש( הפסק שום כלירצופים

 . בנרון לעצםלהש
 יסוו. . נגרונו לו עהחב עצם שבלע סי איהא .( )ס"ז שכתנססכת

 נחירנ כלע . כלע נחטע חר שחר . כך ץאמר קרקרו על רניח הע?םטמין
 ! חד4חר

 . לאדראלחש
 . כמחט "ננעצהא . כך יאטר משט לארם ש"טכ רנ של עצם5ייוש

 ; שייא" שייא . בהייסננעלחא
כואג
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 , בגרון לעצםלחש

 * כך ויאמר קיקרו על ויניח העצם מנדן יקח גנרונו עצם שגלעסי

 : יור" יור נור גלע . גלע נור יוריור

 , החומם דם לעצורלחש
 שווארצען "אונטערן . פעמים ג' הלחש זה יאמר . החוטם רםיעצור

 ! רינען" שטיין א31טערן . שטיין ווייסער ש ל-גטים

 % יאור על "עחה . פעמים ז' הלחש וה יאסר . החוטם דםלעצור
 וארוכות ההום מעינוה ויסגח ואיננו. נרף יבש יאור טורע וכל שרפי

 מן לצאה הרם ויגלא הוורירין יסכרו גן . השמם מן הגשם ויגלאהשטים
 : פלוני' גןפלזני

 אמה *הן וצוקלה"ה, ג"ץ הר"ן מרן מאה טילה. רס לעצורלחש
 . נקשריס עגרים לארתים. המטיג הוריעני. חגמה ובסשם גטוחותיקפצה
 ואחגות ההום מעינוה וימגרו . הים את קיע משה . נן נטעלארם
 מן לצאה הרם ויגלא הוורירין ימכרו גן . השמם סן הגשם ויכלא(קשמים
 : ויועיל פעמים נ' .אמר גן . פג"פ" הניסולה-לר

 הקטנה גאצגע יסבג גרול. מכת מן השוהת רם לעצורלחש
 . גנשר שמיים אחים *שגעה פעסים. נ' הלחש וה ויאמר להפצעמסביג
 הרים ישגעה , מקצצים היו רעננים עצים ושגעה . גירם קרחמוהזשגעה
 מלה נצח אטן פג"פ אצל ממנו טטפטף הרם אשר הפצע ממהתטיןוגגעות
 1 )ימיע(וער"

 , זיין סכלי להנצללחש
 רעך . הויך איז עיר רי . פעמים[ ג' ותאמר לשמים עינירותשא

 ויין ואל הוא גרוך גאט שיך. מיין איו ערר רי הויט. מיין איוהימעל
 מ*ן קיין מיך ראס שנייר. ניט שווערר קיין מיך ראם גאשערמער.טיין
 בשם וואהי ווערט דאם . פארגים ניט וואממער קיין סיך האם . שיםניט
 : )כה"י( . וער סלה נצח אמן . יעקנ ואלהי יצחק אלהי אגרהםאלהי

 , מאויבים סכנה במקוםלחש

 וה יאמר עליו שגאים שונאים מחמה מכנה גטקוס ששמיגשרואה
 ראשם עליהם. יהיו ורגרי לארץ יהיו רגריהם גיי ימשל לא והםבם אסשוי אני . -ראוני לא והם איהם וראיתי אוימ "פגעתי . פעמים ג',קלחש

ראש
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 ש4.יתי . ט4ך לשו. ולשוני ה:יר לשין לש:נם . אר.ה ראש וראש. חטור*א.ט

 ביגיגו" יהיה מפפהיה . .צ.34, ?רי . .שטרג. יוהך . בשמהיןד::':ייהו
 :)טדה"ל(

 הפיל. שלא כ?עו11י-ין עבוי-לה:ט
 של "רכונ. כך. ויאמר אמות ד' ארוך .בענדול" ימנית ביד נאיקח

 הוה השער ה' אלי 1.אמר הנביא. יחוקאל שאמר הפמוק וה בכחעולם
 והיה בו נא ישיאל אלהי ה' כי בו יבוא לא ואיש יפהח לא יהיהסגור
 בטנה פרי תפיל של" הואת הרה אשה של רחמה סנור יה.ה כן .סנה-
 ועד": נצח סלה אמן . קיימא של ורע וב:מנה בעתהיהלד

 הוו; בפסיק 5כוון שיודע מוח בעל ע"י :את נעשה יהיהובאם
 אוי נקיות וידים קדוש ופה טהור לב לו שיש ונם . לכוין הראויותדכי:ות
 אשוה שתלך :מן שכ5 מסונ5 ה:ה ,בעגדיל" שנעשה בטוח להיותיכיל
 תשהר השחת. בעו-ת תפי5 5א בטנה על קשור הוה ה.בענדיל" עםיקרה
 : )בקב5ה( התשיעי חודש באמצע ה.ב?:דיל" אתלהסיר

 וחסר( קטוע אב5 מרהי"ל במפר נם מובא הוה)עגין

 . לילד ישהלהום
 בירך שתוקיס סים מלא כום קח . ח"1 בבטנה הו5ד שמתלאשה

 , הלחש :ה האשה לפניואמיר

 חיורא, חד שרביטין. תלת ועטהון שמיא. טן נחתו טלאכים,שלשה
 . סיפרא ואתא לשמיא ומחא ס5יק חיורא . סימקא חד . אוכמאחד

 דפבש* 5סיטרא מחא אוכסא , ופלניתי בשרביטא לימא מחאסימקא
 : בשלם" ושלייתא מו5דתאיאתיא

 גדול ו5צורד רצונה. כפי הכום מן מים לשתות להאשה תןאח"כ
 אפ "עו הלחש וה לומר מותר מסכנה. לפחד ויש לילד מקעהשהיא
 : )ח"א( השי"ת בעורת ויועיל , חיהולד

 . הרע לעיןלהש
 הוהת חו5ה. פב-פ אומרת אחת ט5ע. שן על עומדות נשיםושלש

 לעולם. יחלה ולא חו5ה אינו פביפ אומרת ואחת חולה. איני פנ'פאומרת
 ראשו שערות יפלו בכוונה הוה היע הדבר את )5ה( לו עשה אישאם

 הוה הרע הרבר את בכוונה )לה( לו עשתה אשה שם . עיגיו עבות!וקגי
יפלו
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 1.ר אין שהים וכשם . ורריה עיניה וגבות ראשה שערותיפלו
 לש כך עצם. לה אין והנמלה כוליא לו אין והרנ .דרך

 הכתוב בכח חולשה. שום )לה( לו תהיה ילא בפב"פ הרע עיןהשלום
 צעדו? עלי שור . שור עלי צערה בנות עין עלי פורת בן יוסף פורתבן

 שרים חפרוה באר לה ענו באר עלי . בן פורת יוסף כן פורת עלי עיןבנות
 ומנחליאל נחליאל וממתנה מתנה ממרבר במשענותם במחוקק עם נריביכדוה
 יתרפ* כן סחליו יהורה סלך יחוקיהו שנתרפא וכשם . הני ומבמוהבמות

 הקיופ השם בכח לאיהנה( ,ותשיב לאיתנו וישיב פב'פ במהרה)ודדפא(
88Sשי?נה ושרם ארני. לעולם 3בור אתה של ת'בית הראשימז 
 את וברך אמלא ימיך מספר את כאמור )אותה( אותו הקב"ה 'רפא8
 סלה אמן רצון יהי כן מקרבך. מחלה והסירותי מימף ואתק

 : וערנצח
 שמ?5קך ר' הרבי וכו' הקרוש הצריק הנאון מאת מקובל הלחשחה

 : וצוקלה"וםמניקלשב;רג

 . הרע לעיןלהש
 קאן מ?ן וו: 8~י לה, נא רפא נא אל לאמר. ה' אל סשה*ויצעק

 שילפ נישט הרע עין ק?ן פב"פ אצל ושל טווי . נ?ן ק?ן שבצילעןנישט
 נישפ פ!נף. נ!שט . ועקם נ!שט , ו!בען נ:שט , 8כט נ:שט . נ?ן נישט .ז?ן

 צוו?* נ!שט א?נס. נ?טט א?נס: נ:שט צ11?י נישט רר?י נ:שט5יער.
 נ!שט , ו:בען נישס . ועקם נישט י פ:נף נ!שט . 5!ער נישט ררפנישט
 י? און 118י. איז שפרוך רעם 5ון בער?סוננ רי נין נ:שטטכט.
 שבי נישט מען קשן רערה ד! א:ן 11! טווי . ווערטער צעהן שס,הםתירה
 פב"פ אצל ושל שווי . נ?ן ק?ן רש נ:שט א!ו עס בעיופל . נ?ן ק?ןצ?לען
 : ויך שולט נישט הרע עיןק?ן

 , פפר'מ( אבך'ק וצ"ל הר*א הצריק הנאון בשם יעקב ספורי)ספד
 . הרע לעיןלה,2

 ישעך באמת  ענני חסדך ברב אלהים ריון עת ה' לך תפלהיואי
 ביראתך קרשך היכל אל אשהחוה ביתך אבש חסרף ברוכ ואני)רפ(
 רבינו )נ"פ( שור עלי צערה גנות עין עלי פורת כן יוסף פורת בן)נ"פ(
 מראשי האלה הפסוקים טן היוצאים הקדושים השמות בכח עולםוטל

 )לה* לו ותשלח פב*פ טן הרעה עיז תמיר היבות וסאמ?עיודבות
במהרה
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 באלו רצון ויהי ועד. נצח סלה אמן השמים. מן שלמה רפואהבטהרה
 4 השלום עליו התא רנ נהן שכיון הכתות כלכיתתי

 קדמתיש אחרים מספרים נהוספה)קרניים

 . הרע לעיןלחש
 ?יונא. עיבא אונמא. עינא נישא. עינא מין כל עליכם אנימשביע

 עי;א . רחנה עינא . קצרה עינא . אחנה עינא . ירוקא עינא . הכלתאעינא
 , נולכת עינא . שוקעת עינא . ע~לא עינא . עקומא עינא * ישרה עינא ,צרה

 דדכורא. עינא שואנת. עינא נוקעת. עינא מנטת. עינא רואה.עינא
 , וקרונהה דאשה עין ונתה. דאשה עין משתו. דאיש עינא דנוקנא.עינא

 עין דנעילה. עין דבשלה. עין דוקנה. עין דוקן. עין דבחור.עין
 נעולם שיש נישא עינא מין ונל דגרושה. עין דנשואה. עיןדאלמנה.
 נהמא לכון משנענא גורנא . פנ-פ על הרע נעין ורברה והניטהשראתה
 חייר דאיהי עיבא . חוורא עינא . חדא עינא . קדישא עינא . עילאהעינא
 עינא . פקיחא עינא . ימינא דנלא עינא . חיור כל דנליל עינא . היורנו

 עינא . רחמי נו רחמי דאיהי עינא . רחמי דנלא עינא . תדיראדאשנחותא
 , נאים ולא אדמיך דלא עינא . נננוני עלה דלית עינא רחמי. נלדנליל

 עינא . קדמוהי מן כיפין לגו ואתטמרן אתכפיין נישין עיינין דנלעינא
 וכתיב . ישראל שומר יישן ולא ינום לא הנה נדנתיב . לישראלדנטיר
 גזרית עילאה עינא נההיא לחסדו. למיחלים יראיו אל ה' עיןהנה

 פב"פ מעל ותנרחו ותערקו שתסירו נישא עינא מין נל עלינוןזאשנעית
 נחלום ולא נהקיץ לא נלילה ולא ביש לא בו לשלוט כח לבם יהףזלא

 וף* ולנקנה. גידיו משם"ה ניד נשום ולא א-בריו מרמ-ח אנר נשוםולא
 בצפ-רניי ולא נשערותיו ולא מגידיה( גיד נשום ולא מאנריה אנרנשום
 סלה נצח אמן , שלם ועד מעתה נצפורניה( ולא נשערותיה ולא .)לנקנה
 תשבבני מ4ה . סלה השבנני פלט רני תצרני מצר לי סתר אתה .ועד
 עין עלי פורת נן יומף פורה נן . אתה סתר יי מצר תצרני רניפלט
 ייסף נן פורת עלי עין ננות צעדה עלי שור שר. עלי צעדהננות
 1 גמירא( עד )1כ1' נסתר יושנ . בן5ודת

 קדמונים( אחרים מספרים נהוספה עה"קומספר

יצאתי
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 , חרע לעיןלחש

 הנוסת( ב:ה בקיצור הנ"ל הלחש :ה ב'י בספר)מצאתי
 מביטה שראתה שבעולם נישא עינא מין כל עלינון אנימשניע

 . עילאה עינא בההיא לכון ואשבענא ג:רנא . פב'פ על הרע בעין1רברה
 ינום לא הנה כרכתינ . לעלמין לישראל רנטר פקיתא עינא . קרישאעינא
 . לחסרו למיחלים יראיו אל ה' עין הנה וכתיב : ישראל שומר יישןולא

 בשום לא )נה( נו לשלוט כת לכם יחי' ולא . פנ-פ מעל ותערקושתסורו
 מאבריה אבר בשום )לא ניריו משס"ה ניר בשום ולא אנריו טרמ-חאבר
 ולא בשערותיה )לא בצפורניו ולא בשערותיו לא טניריה( ניר בשוםולא

 תצרגי מצר לי סתר אתה הפסוקש. נכח . שלם וער מעתהבצפורניה(
 מחר לי מצר תצרני רני פלמ סלה-תסובנני פלה. תטובבני פלםיגי
 ע5י שור . שור עלי צערה ננות עין עלי פורת בן יוסף פורת בן .אתה
 ער )וכו' בסתר יושב בן. פורת ישף בן פורת עלי עין בנותיערה

 אל ישראל אלהי ארני דשים גבור אתה מלפניף רצון יהיגמירא(.
 ולשלום לתיים פנ-פ את לרפא ףפא5 המלאך את נמהרה שתשיחשדי
 ; וער נצח מלהאמן

 . קדחת מיני לכללהש
 את רעמיר כערב ה' ביומ חרם של חרש כר בשך הח51הישתין

 השטש זריחת קירם בבקר ו' וביום מטתו. תחת הלילה כל ע5הכר
 נוים" .השלרער הנקיא אילן 54 וילמ השתן עם הכר את החולהיקח

 הכר הטמנת  בשעת ויאמר . באיץ האילן תחת השת! עם הכר אתויקבור
 . פעמים נ' הלתש:ה

 טל?רל? :יגענצינ און :!נען :וכט :ומער . :וכט נע4 . :וכט"שווינר
 וואהר וו?רט רשס . מיך רו א?רןר ר!ך ג?גרשכ א!ך נעסער אי: .נ?:וכמ
 סלה- אמן נטמ?ן נשטסא!ן

 : )ת'א(

 . הראש לכאבלחש
 בהנית הלחש :ה פעמים :' תאסר -מ!גר?נא" הנקרא ראש5כאנ

 . השלה ראש על היטניתידך
 ראשר  סשערות יפול אם ה' חי ביייאל. עשה השת.הישועק

 ואלהי אלוד ::' מ5פניך רצון יהי . מת ולא יונתן את העם ויפרו .ארצה
 ומיהוש הראש נאב מממ אסיר פב"פ על שתרחם הרחמים מלךאבותי

ודאש
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 בוכות כבראשונה בריאותו אל שישוב שלסה ברפואה ותרפאהוהראש
 עמף על הישועה לה' האלה, הפסוקים טן היוצאים הקחשיםשטותיר
 מלה גצח אמן קראנו, ביום יעננו הטלף הושיעה ה' סלה,ברכתך
 : )יט"ג(ועד*

 ראש, לכאב לחשעוד
 נושך. היה כנחש , רץ היה כסום הים. שפת על היה הראשמ"וש

 לו אמר , המלאף טיכאל בו פגע טעה. היה כשור מדלנ. היהכאיל
 הוי אני לו אמר הלף, אנהמיכאל

 מצהל על לישב פב"פ לאיש
 לשס. תלך ואל כך תריץ שלא בשבועה מיכאל א-ל , עיניו אתולהוציא

 : )ררח( וישב והלף נגרי, ותשב לך אלא , פב"פ עיני את רעציאואל

 , עדניים לכאבלחש

 כך."איוב תאמר המולר אהר ראשון בפעם הלכנה את הראהכאשר
 מה מפני לו ואטר לטוב. וכור הנבש אליהו בו פגע בדרך. מהלךהיה
 לך אליהו לו אמר לי שיש השיניים כאב מפני איוב לו אמר . מצטעראתה
 ירפא הוא לאיוב שריפא ומי . ונחרפא ותתרפא רינור בנהר עצמךוטבול
 נצהועד",)באה"ם(נ סלה אמן שיניים. נאב סן עור שלאארע פב"פ.אותי

 , שינים לבאבלחיט

 בררף מהלך היה "איוב . הוה( כנוסח הנ"ל לחש מצאהי אחר)במקום
 . בצער שרוי אהה מה טפני , הוא ברוך הקרוש לו שאל . בצער שרוי1היה
 אל לך הקב"ה א"ל שלי. בשיניים לי שיש הכאב בשביל איוב לוהשיב
 לא וכך . כלל כאב שום שר לך יהיה ולא משיו ושתה גרינרא ששסונדר
 נצח סלה אסן עולם וער מעהה פכ"פ של בשיניים באב שום עודיהיה
 בהנחת אחר איש עליו שילחוש או , בעצמו החולה יאמר הלחש ]והיער".
 מקום כגגד אשר הלחי על יח בהנחת או , הכואב השן עלאצבעו
 ;הכאכ[

 , שיניים לכאבלחש

 את ישא המולר אחר ראשון  בפעם הלכנה את החולה יראהכאשר
 בין איך . הים;ל אין איו לבגה "די . הוה הלחש ויאמר הלבנה עדעיניו
 אין טיעף איו בעהר דער . ים אין מיעף איז שטיין רער ערר. דיאויף
 זאל אווי , קימען צו נישט אנדערען צום איינם קאן עס ויי אווי .וואלד
 וער" נצח סלה אמן . קומען צו קאגעז גישם ציין114ייטאנ קיין מירצו

הקח :)כת"י(
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 . זית שסן שלחש .ך;מלי
 ות פעמים י"ר עליו ותאסר ו'ה השסן עם הבל' היסגיה גיררהסח

 יאור. סורע וכל 'אור. פי על יאור. על ,ערות י"מ. 6ל' טןהפטק
 הראשומת ת.בות שש של וזיבוה שהראשי לכוין וצריך ואיגנו'. נרףיבש
 חסר. על יייטי אל פעמים עשיה כטנין שי בניטטריא עפי עעיהוא
 האחרונור ת.טת שש של היבוה והראשי . ק'ום על אל חסר שכהובבסו
 אהיה שטוה השלשה של היחור על הרומו יבק גג'מטריא עו ומיטא
 לכ ע'י הרצויה הנונה ובכח . מעצמו הטבין 'בין יחשאר אדנ1.ידלה
 כאב על לנרש מסתל הוה וית השםן נעשה נק'ות יריס קדוש ופהשהיר

 הנאכ בטשם עסו לסוך מחלה וכל נפוחוכל
 הרכה(* שם הסר אבל 11 סטלה מביא חירות אביעה*זספר

4.לשבאפנפאה

 . קמיעות לכותכי וכלליםאזהרות
 טסרמ כע:ין נרו)ות כחומרות מ"ר סחמיר קע-6 ס" 6וס ת31יותבספר

 . מרשס חרס.סק 6ריריס בש )סמ,ת ססכעות ס:ס סקמיעותיכ6ת.
 קדוס'ס סנןח )'רופ' רק ססס 6וחן כיררת' 06 כ' 6וס חו)רות כסעלכקוכ6
 כנוקומ רק סס כ6)ס וקמ'עות . ס:וכוקסס סיטעס נועג'ן סנורכריס פס,קיסמן

 סחומרו; נס כוס סכ6ת' )6 ו)4,ת . סקכ)ס כספרי כמט6ר תריריתחס)ס
 ו)סוסן )דעת מ6ד סגחון מס סכ6הי 6נוגס . 6רס הו!רהז סססר 0)סנרו)ות

 : סקי"ה כעורת כןס ורי קנויעות. כותכ')ג)
 ס."ס יר6ח גע)' )סיית )ר'כין קמיעית גותכ' . כקי5יר 6רס סת1)רומ1ן"ל

 :ס כ) עכ"פ 06הו 6) ינום 6) וע"כ . סנושס וגקיות סנוף טסרתעס
 6הר כמקוס ע)מו יטנו) סחיח חס!ת ק,וס וככקר . סכתיכס 'וסס)פג'
 עמו 6חה ל)רקס. מט3עוח כ' 'חן סספ)ס ו6חר . ורנ!'1 ירי 5סירגיסיחתוך
 נוקורס ))כוס ו5ריך . ע5מו ענור ו6חק . סקנו'ע עכורו טכ,חכ ס6'ט6,חו
 גי'ס 6ופן כסוס 'קלכ 36 16 . כ!'!ס קרי ר6ס ת'ו ו6ס . גקייסגנריס
 יט 06 61ף . קודיו'ן וח"1 )גסיוחו סכגס 'ס עי-1 כי . קמיע )גת,כסמחרת
 רק כ)י)ס קי. ר6: )6 06 6כ) )כהוכ. ע5)וו 'סחכן 6) "ץ גפספקוח
 כ"ופן גפמוח סגגת ::ן )סל! 6ס0ך 6י 06 16י . ס)')ס כ6ותו מטתוססינוס
 כגז"ס וי!כיט טנ')ות כ:וס ע5נוו ס'טכיל 6חר סקנן'ע 5כסוכ ל1 נעחר .6מר
 6חר כ6יפן סס:גס נון ספ)ס 6ת )סל) 6פ0י 06 6כ) . גק" וכהוגתגקייס
 ססיער נם,ר '1:ר ונס . סקורס ג)') עכ*ס פרימס כ)ה' קנדע )1 'כתוכ56

כט:ות ,יגו.ו ס'טכ. יריו ירחון סגתיכס ,קודס . וטסל :קי כ:וק.ס סק:;'ע!גתוכ
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 יהי י"מר 6חאכ . סע5יהות ספירות ע0ר גנו הי6 56כטומ'1 ע0%טסות
 . מזרח כגנד קכוגס 11 תפ)ה 'תפ)) ו6ח"כ . נמיר6 ער כסחר 'ו0גגוטס
 ישראל אלהי צבאוה ה' אהיה אשר אהיה סלפניך רצע.יהי

 יהיו ;בורו. פאעב פב"פ שאנכי זה קמיע ירן על פב"פשיצליח
 ועד" נצח מלה אמן ונואלי. צורי ה' לפניה לבי והגיון פי אטרי:רצון

 : סת'ס נכת'כת כמו סכת'כ: ד'ג' ככ) ויוהר ויכתוכ יסרטט6ח"כ
 )יותעסט )ג1 יערוכ 06ר מי כ5 . גק'5ור 6)ק'ס מפע)ות הספרנן"ל
 נדו5. גדחדוק גכתכים 0יסיו רק כ),61וכ)). ון:0:ג,,:גר0י:)0מתזמע5י
  0ס געל יו"ל מוס"ר סמפורסמ סמסובל 06 ס"לסי "גכי וסנס ג'וו.גויל ומז  ונ0מסו 5גס0ו ונס )סוע3: פנס ונורס . סתחתוגה ע) 'דו ה:וסגסזכ)

 ג6'סור מע)ינ 6חד גנוקוס כי . ע5:,1 דכר' סיתר ד) 0ה6ר"יז5וק)ס"ס
 טמ6י וכ%ו פרס 6פר %ו 60'ן נו:וס הקד!ם'ס. 0מוק ע"0י:וו0
 6ופגיס ג' 0י0 )י וה0'ג 6מית'. נע:ין הו6 6ס מתיר 6חר ונמקיסמתיס.
 ג0מות 0'מו0 סגקר6 סו6 מסיכן וסיוחר גד51 ס'ותך 6' "ופן וס.גע:'ן

 כ) )ע.ן סטכע מדרך חון גפ)6'ס מע0יס 0שסה . 31חק גסוט):קוו0'ס
 לכתוכ 16 ס0כעות 5עסוח סו6 ג' 6ופן . וכרו:וס )ו:ג וג,-ו5 ))חס"כן 5ספוך 6! . מ'ס כ5' פת6ס 0רפס )ככות 16 . הכות) מן "; )נום,ךגמו

 הח'5וג'ס 6ת גוה )נר0 ט:סנע ע) )סג; כדי הקדו0'ס סמות עסק:לעות
 כע:ין הא: . רח"5 ומגפות מח)יה נויג' כ5 גכגפס ה:וכי6'ס העומ6:וכחות
 6פר 0) ט;ר: 50ריכ'ס הקדו0יס ס0מ,ת ג6וחן ו)ה,סר )דעת 5ליך 6'6ופן
 גסנכ 0קד!סתן סנו,ת י0 הוה כיוסן נס כי 61ו;:ספ-ט.

 וגיך"
 מ"ד מ6ר

 כ6ם. דגר' כס ס)6 הכחיכ דרך ע) טטרס. כ) הד'ן מן 5ריכין 0"'ןעד
 5ייך ס0ס גג,ד :ופ:' :;":ו וי"י חכ) . וכו' כך טינוהס מקנ5 6'ן 06ניה

 ע'י סנוף ט:רת כ!ן6י די הכ' 6ופן ונעג.ן . ר6פמר מ: גכ) נד!)הטהרס
 "'ן כי . ס;ה.נס ם) ס:~קוס וגק'ות כגר'ס 1:קיות ס)כ ט:רת עסטכי)ה
 יי,יי,-ס",י "ע;ע יייי ן :'ב,ב;ן'יין"7 ישימי"י !הח'5,:'ס סט,מ6ה סכחות סוח סדגך ע:ין. רק כסנוות מ0ח:ום כ)) גק-6ז:
 ):ר0 כמסיני כסע- יוםכ גועס ךה' 61:ו'רת סנוע קר'6ת 0) ססעו)סכמו
 פ' ע) . 1כד'ו;: וס:)ח: הך'ו; )פעו) ס!6 הקנו'ע עג'; ונ"ס . סחי5!:יס6ח

 לם. יגי:ספסוק שפע,נן,"שד צ,; 2סכוווסג
 ,י' :יע:

 כ" יי )"פע יוי 26-
 ה:ע;ו י )י!ם .ס.6,

 גחפי!)
 ;0חס נר6ןך

 י:עיויויי "%ש::1:וע:;ך יג,טמ:2:1ש4. :,:ןן'גי
 ומ ::י.;;.
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 סקמש ו6ס . וטכי5ס רחי5ס כסט0 5ססירו רסו0 6עפ'ג . חמזנקמיע

 : סקמיע עס סגכוד 5כי0 5'גגוס רסו0 טור ס) תיץכ0ור
 לטסות ונס לוס. ק"ג'ס ר"מיע" כ5 "גפט5 310% 5ש%1רשה

 . סגי0 קמיע סו0ר 6ח0 קמיט 61'ן . סעכע כדרך סרפו6!0ג5
 6ע סו0ר סקמיעו0 גח 61'ן סקמיט. גח סותרת נסמיו0 פעולס 6יןנס

 סיכ0וכ ו6ף . מעחד קלף ע5 קמיע ג) לג0וכ 5ר'ך 6מגס סנסמ'0.ספטו)ס
 : 6חד כ0יק הקמ"צו0 כ) )הסיס רסו0 6כ) . 6ח0 5פט)ס קמיטו0גמס

 )פי קמיע ג) 5ג0וכ רמו0 6וי כקמיטו0. גיסח6ו0 69ף שלשעמים
 נ מיוחד ק5ף ח0'כס ע) גג0כ יסי' קמיע סגל רק . סלוסגיסח6

 רפו6ה קוגס 6ס וסן קנויט קוגס 6ס סן רפו6ס 5סס שגס ס6דס יכרגנל
 סמוגר סי%ס גמס 51'0ן פכ"כ ס5 רש6ס 5סס 5קט50רזי

 : ר6סוןכפעס
 כ0יק סקמיט )סיס סו6 ספירוס כסמטס. סקשט )ס'ס סמגר מקוסכנל

 6נ סגוח) ט) 6ו סמטס וי)ון ט) סחו)יו "מיט 6כ) . סגר 0ח0ולסגיח

% ","י ש; ויל ,ע ((מ. נן( "ש %" י;"יש מ  

 כזס 'גמוכ הקמיט גוסח סיוס ס6חר וס"גו . סקמיע כס51י פכ'פסגפע)
 'הי %ן ס)ס 6מן זס קמיע סטס6 )פנ"פ סמיס מן -*רפו6סס5סין

 יגונ ו)פעמיס . כור6' מק)ק) 6ין ו6ת ג' מ~ס הסופר 'סגסרלון'-61)
 . כוטל0קן

 י6וסן . 5ו6רס ט) 05)וחן ס6סס %'גס ססריון )סטו05 6סר סקמיטו0~ללן
 כסעת והן ס0סמים 3סט0 סן . דדיס כין 0מיד יסף סקמיעסמקוס

 : עסרתס 'מי כג5 גס 01)ךס)יגתס.
 סמ5ת ע) 16 5י)ד סמקסה ירך ט5 סקנויט 06 לקסור סטכרבממנם

 כסרס ,כין סקמיע ס) סק)ף כין חו5ן דכר 'ס'ס ם)56ריך
 5כן פס0ן כגד כ0סיגס סנתכ 06 לכסוח 5ריך 6כנ גמטגס. 'סיסוסנתכ
 %גרוך מקיחו0 כ' סק5ף כפ6ות 5משך 5ריך סקקילה וטגין1נקי

 : עקסיר ס'רך 16 סר6םמסכיכ
 ו6יזס סס'טס כ0ח)0 גג0כ יסיס סס 6יוס כ5רו גרסוס ם65 מק'סבבל

 סס 0ח)ק ס)6 וכ)נד . כדכר ע'כיכ ס6ין 0דע ססיטס כסוףסס
 : סיט01 ככ' לגתכו6חר

 כסספר סגרפסיס גמו כקשע ס5'וריס )5ייר הו6 סרוק6 הפוט5 "מרל~י
 קקטט 16 יו0ר נדו5יס )ג0וכ )1 רסו0 6)6 ורוחכן. כ6ורגןגדוגמ0ן

 : כסספר גוץ סלורס ס0סיס ס',סר רקיותר.
 ו"ךך גסך. 0קק קוס כ)' גקר. כיין )סיות 5ריך כיין סש0 .ס0סאנם 6מו! סס ע5 פ)וגי0 כן 5ג0וכ 5ריך פכ"פ ס'גשב קמיט01צבכנל

 : סג)' .06לעטל
1"גו
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 ס',סר סג'5. ",:רות כ5 ע! "1:רס :עס.ף ס;ס ספר מחכי סקט;לאנף
 כי . גגון ע5 סקמיע 5.רוף ככירור ירע טרס ק:ו.ע מ)גחוכססיטר

 . סדפ,ס טעות מחמת סמס מסוכ0יס כספו'ס. סגרטס,ת הקמיעות ג5כמעט
 גס"רד . ג"5ה כעגיג.ס יריעס )סס "ין כהרפיסין טגיהיס סכע)י רוכ פי מ5גי

 'עעור 5' ה0ומע וג5 . גכס מ,סיר "גי כן ע) . משקן כ)חיסם'כיק'ס
 גט . סרין מ5ר 16 מרתטיס "ס . סס גחות מ".,ה 5רעתסמ)"ג.ס כעגיג' מ6ר 5ס,סר 5ריך סקמיע סגותכ ")קיס מטעיות כספר 6'ת6עדן4 : סכרגהע5

 5רק. . ס56ה סכוגכיס ט)'טת כספת "ט גי קט'ע 5גתוכ ס5" 5ה,סר5ריר
 : גוגכ . גיגק .ח:וס

 ק5יטת כ,מן רק קמיעות ):קינת ססעות נ'רר מדופ יכרע "נין 65אמנם
 כ 'וס . ז' בעה "' 'וס . קמיעין כסן )גתוכ הר"ויס הסטע שמי ססשת4ילה )קוט: ו,ס סמ51ות. כספר סס סגתכ סמ5"ך.ר,."5 סספר לון 5רכריו סשרה י0 ס5" גי . ס"יס הגוגכיס"רכעת

 ו, יוס ר'. סעה ס' יוס כ'. סעס ן' יוס "'. 0עס ג' יוס ה'.כע:
 ,שמן כצנש. חלם ס61 סימ.ס סתח)ח סור ס) סשמן וכ)י)ותן כימיס 5גת כוגכי ו' ס3יטת מסןר סיןוע סג)) עפ'" ח0ינ "וער~ה : 5ס,גו ג"ן עי . הי אבד זה סו" ה"5ס סעות ו' וס.מ; . " ו0עה ק'סעס
 קות 1' סעס 6, סכיוס טעח חלמ. כצנש סו" ה5י)ות סתח)ת סןרס3
 סעפ נ' וכיוס חמס. ס5'טת ,מן הו" ס' סעה כ' וכ'וס . מ"ר.ס ס5'טתזמן
 ולוס . 5כגס ס)'טת ,מן סו" כ' סעס ן' ולוס . :ו"ןיס ס)יטת זמן סו66'
 ו' סעהה'

 ס)יטת ,מן הו" ה' סעס ו' וכיוס גוגס. סניטת ומן סו"
 5ןק_

 ו5כגס מ"ריס ס)'טת כ,מן קגס כפ'רוס סרי . )כגס פ)יטת ו:ון כו" י'וכסעה
 סמיתר מ'6 )סספר )'ה ןמג6 קסה ועוך . קמיעין )גתיכ רד"5 סספרחתיר
 הספר סמ;כיר סעות ז' כ"ותן ססלי . גוגכ ס~טת נסעס גס ק:מע.ן)גת,כ
 ןכלי ו:ס 75ק. )כגס. ח:,ה. :ו"ןיס. סגוגכיס. ")ס רק סו)ט.סל;י")
 ס)'טת כעון קמיעין )גתוכ מותר "ס ןממנ'פ . )סרן קסס רן.ה5סספר
 כסכוע. סעות 1' רק חסכ ):וס . צ' ל' ח' כ[' ס")ס סכוגכ.ס6רכעח

 ן ב")ן ס::ך %3ן::ךכ2נ בך סןנ:ס :שע :1: ע::,עדך ס6)ס: גוגכיס ן' כסן ססו)טיס כסכוע סשת גמה עוך 'סס)"
 : )סוגו ו,ס . סמ,)ות ספר סמתח.) סעמוך כ"ותורוי"5

 . נקר ב . סיוס ג) . א . קמיעין )גהינת ר"ו'ס סס "סר ."שרס ימיד4שלה
 כקך. ח כקר. ז ג)1ס. 5" 1 גקר. ה סיוס. ג) ד ג)1ס. 65נ

 )6 מו נקר. יד ג5וס. )" ינ סיוס. ג5 יכ נקר. יא ג)וס. 65 יב!.
 ג3 כב נקר. כא ג3יס. 5" כ. ימ. -ח. ערג. יז נקר. טזכ)1ס.
 כקר. כז גיס. )" כו סטס. ג5 כה כקר. כד גיס. )" כנסעס.

 )סעו: ג"ן עך כקר ל כגה~. 65 כם סתס ג)כח
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 . מ"6 סס0ר )רכרי מרכריו סקירס י0 וגס . סר06ון כח0כוןט5:וו דכלי סיתי ר56.1 סספר 50 ס0מ סחסכין וינין יר6ס ומכין "יטוכל
 סמכין ט) כוס סתוך 6גי כ' . ססתירות )כרר כוס )ס6ר'ך רו5סו6יגגו
 )קוגו2 ווס . רוי6) 3ס0ר טור 0גתכ מס כטיגי סו6 ג650ת וטורמע5מו.

 סקמיע וס תגתוכ ו6רט6 ס:וי6 3ר6 7י "כ0ס י6מר המטהכוהכ
 ק) סו6ת גטטס הנועוגס ה:ע"ך וג0ס . 0~גית כן)ס5וגי

 ע5 סממוגס סמ65ך סס 5סגיר ליך סקמיע סכוחנ נ,רכריוסשממ טכע. סוס".יוס
 )כת. כוככי סז' 50'טת ס) הסדר 0י ע5 והו6 סטטס.6ותס

 מקומות. 3ר' ה6)כ ס:ונ6ניס 0:וית 3טגן ט5),ו ר3רי 6ת סותר סרי35)
 כומן ה:ו)6כיס 50יטת סדר 0:,כ.6 כ' טמור ר' כרף 0ס ור6ס טיג'ךפקח

 מ6ר,ם ברקיאל. 5רק כ:יכאל. 0כת6י כ,ס. )כת כוככי סףקס)וכת
 : עניאל "נגס . צדקיאל כוככ . חסדיאל נוגס דודניאל "מס .נבריאל
 . ברכיאל 5רק . כ:יכאל 0כה"י כוק. 6חר סרר מכי6 כ' טמור "גוכרף
 )נגס צדקיאל. כוככ חסריאל. געי רפאל. תמס גבריאל.מ6ייס
 טסת5 פי ע) כזס 6תר סרר 0וכ נוכי6 סעמור 163תו 0ס ועוי :ענאל
 רפאל. חמס סמאל. נאי'ס צדקיאל. 5רק סיכאל. סכת6יגכוגס.
 כ"ו וכרף נבריאל: )כנס חסדיאל. 16 ברקיאל כוככ ענשל.שנס
 . צדקיאל 5רק . נפיכאל 0כח6י כ,ס. 6חר סרר טור מכי6 3,טמור
 33גס . סיכאל כוכ3 . קפציאל טגס . רפאי חמס . סטאלש6יש

 . קלטחן סדר סו6 כך סרטוח לג) 67)'כ6 גמ65גבריא?:

טיבאלשנתאי
 ברקיאל או ברכיאל %צדקיאלניק
 נבריאל אובמאלפארים
 דידניאל אורפאליטח
 יצףאל או ענאל עהסדיאליגה
 סיבאל או ברקיאל או?דקיאל:וננ
 עביאל אי עבאל אונבריאלענח

 סרפחש. כין עסכריע )6מיחח! סרכריס )כרר רעתו ט) )טמור יוכ) נף"קל
 מ)6טס קגמת 6יוס 4אשל רסיש סיעוח. ג) ידי ע6ת 06 כי ט!:י"'ן

טמר
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 סממ~ר כה)ס סמוח סיו הס וס וג5 . ע5'סס יססתפק ס'ק "וסן .כ'חר
 ע5 )0~כילס הס,ר סרי . גכס 6נ0יס גקרהו )ה נוע1)ס 6סר ססנוות")0 הכ3 . כסס )0קר6 )הגסיס גס גחנו הסר כ6)ס ט:ווח וסייגו .)סוכירס

 : סיה קוכס כ5ס )16 סו6ח ט5ס גס 6'כחגס.
 סוטות ג5 ירי )5הח כהפ;רוח ה.ן ה;ר החרח נו.יעס עיר יהיחי,ממךבנ

 כח5ק סס עוו נוכיה ססרי ק:ויטין. גחיכת כעג'ן רויה) סספל0)
 )סיגו: ו~ס נ'. ט:ער )' רף גח ספרסגקרה

 תנותוגיס תמ63כיס סמוח חח!ט )גק,כ 5ן'ך קמיע ~כחיכ סרו5ס מ'לנל
 תד' ס) סמ)"ג'ס הוחן סשח סס תוחסכ . וגו' סהקיפס הוח0ע)
 סיגוח גוסח6וח ה'~ס תיכף נוכיה סע:ווו כהוש 0ס וסג0 ס;גט.קק'שח
 מ!הגי סשח סספר כג) סס סנופוזר מ0 מ)כו . ססס סנו5הג'סגסיווח

 הותן כין )סגריע כרור ורך והין זס. גטרי וס סרי )ה 6סרקחקופוח
 וטתי וע5 . ס~הח סמכיכט - מן )גנור' )65ח סוה סי0ר סורךללן4יךן וסגסחהיח:סרעוח

 )וולות מ)הגי )סוגיר רויה) סספר ק5 0ה~0רוח 6)0 ג)גי
 ססכות וקרוק טגין וכן . סין.ו'ע גקיכח ק,דס סתק,פוח נו)6גי נס הוהסמיס
 מ)6כיס סככעוח ס5 קמיעין גחיכח כעגין רק 0"ך ~ס ג) .01ינ~יס
 )6'סור והח גרהס ונעיג' . סהרס ר5ון סיטכו )כגריחס עמסס)ססחמם
 ססכעות כעגין )סק) "חו כורך רו5ס מ"6 סספר סכע) ו6ף .)מור

 קרהגו כג) ע5 סהמרו חו.) רכרי 6)ה )גו הין הגו הכ) גנ").)מ)לכיס
 וגו'. )נכריה) ו)ה )נויג6) )6 ח)וח )6 המרו )מיוות'ו.ומור ו)ה ה5'ו")יו.
 ט)'סט )ססען לגו  ס"'ן  סייימ יוורוס מל"לי  סלן  ותלל 3כרו. )ס'))חי
 6וחס 0"6 ח)ק הסר גת,כ ט)'סס כ' . וג)) ג)) ה)'סס ככקססו)פגוח
 כ'. עמוד '"ג כדף רויה) כספי והיח6 נו0 ורהס סכט וגס סעמיס.)ג)
 56ה . )0רט ו)ה )סט'כ רסוח 03ס הין נומוג'ס ס:ן "והעפ'י )סוגוווס
 )6 ונס 'רטו )6 גי הונ,ר תוה סגן . סג) וכר5וגו . סיו5ל כ5וויקג)
 )מ)הליט ססכטוח )~קונווח כסרכ0 רויה) כספר ;6'ח6 ומ0 . עג') .יקיכו"
 סמורגכ ספר 0ו6 רויה) סספר גי . נוסס להיס הין ג6)ט. קמ'עותונס
 וסיסגש סגון. סור סוס כ)י חו0,ס גס יסג'ס ספריס ח)ק' חעלוכוחמן
 טג'ל ג3 5יסרה) סגהטל קורס קילס. מחן קתס עוך כעי)ס גחנ)ותן

 )כגי גהסל מ)ה מ0 . ססחחפיח סט"י ורס טגורס "פי' . ור0טכורס
 ססרי רה'ס וסה גח. ספר כקס סגקרה. ר~'ה5 כסקר יס החר וח)קגח.
 סזהת סועח ע) 'ע5ס ס6ס סח:וס. ה) )כן חרגגי5 )סקריכ קסנוכיה
 גס גנ51ה.ס רו'") כספר הסר סיסג'ס ספרס ח)קי 61)0 . )'סר6)מיחר
 ר~יה3 כספר כגופס נונוס סרכ0 יוחר עוו 5'ט"ן כ)סון טרונוייסנספרי
 *והגי . ס)שן 013 סס סכחכ גכוף ע:ף ג' 6ות ח)פיוח נמרר0 ועייןס)גו.
 כו ור6יחי ס:6.ין. הרס ספל 6וחו קירין גו5לי. כ)סין ספר רהיתיס:וחכר
 וחי)ופי0ן וסריסס נו'~ח ס0מ כחוק ג) וקס . סכע6וק גחכנ'ת מקנויסיס31ריס

וח-)ופי
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 :כעיע וימיס סטית 0) קלעטתס .שגי .כחיתס וולכס חעש"ןוחעופי
 נו)"כ' וסנווק קורס מ)"כי וסנוות . וסגס סגה וח5י ומו)רות ותקופותוחדסיס
 ינך 61:1 . 1.מוהיסס לי)ותיסס );ח וכוככ' וסנוז)ות סנ)נ)יס המג'עיסחכ)ה
 וטיג" טכ"לפ)"".

 ט) כ)כ' יס נרו)ס
 סמול'"

 ר,ספר 6ת )ר"סוגה ל",ר
 טס נור . "ור טס ח0ך וטירכ גכון. סירור 0וס כלי כזס כהטרוכותרז'6)
 כן"סי סר"0.סס מל6כ'ס ססס 0) גיוריס טס קמיט וסרס.ס .מתוק

 חוכ" ו"ךסחרגנו)יס.
 . כזס טסס וק)1)6

"(1 
 ג"ס

 לסמל"
 ססרות כ'ן כז"ת

 : וריל .'סר6ל

 )סני" ט"'ן זס מכ) יגורהירע84
 ימל6;יסו הסכעוח עגין להח'ר מסס ר6'ס

 ג' קמיטות ככח'כח היתר לגו *ן אמ . כ")ה קמ'טיח )6ונס
 ססוקיס ליריפ' מן יהיו סססנווס חדריח. הסלס טגין יהיס ססקמיט כ6.סן06

 מ)"ך. ".וה סס כהס גזכיר 06 ו"ף . סמכוקסח סשוטס "וחה מטגיןסמרכריס
 כ3 רכון 6) וכקסס חסלס כררך גכחכ יסיס ססקנויט )ה,סר לריךמ"מ

 ה1"ת יסועס )סחיס ס"לס הקרום'ס למ)6כיו סילוה יסר"ל 6להיסעעמיס
 גר6ס . ס6רס רלון ס.ט0ו רכר "יזה ט) למ)"כיס לס0כיט 6כ) .סמכוקקח

 : ננוור ל6'סור וכור"י נור6'נעיגי

 ה30עות טגיגי )גמרי )הגיח סטליגו סיסר. סררך )זס 30"גו כין.21נ12
 כ;"3 כור"י סמוחרוח קמיעוח ככח'כוח לגו 5ין מטהסלמ)"רס.

 יכיתכן "1 כסס החקוסיח מל6מ סנווח )סזכיר . רז.") סססר כ16סרוח3רקרק
 לרקרק סטליג. הטיקר רק . כריסטוח כך כל לרקרק )ע "ין וגס3סקמיט.
 וגק'ות טסרה חג6י . 6רס חו)רוח כססר סגזכריס 6)ס רס"גו סהג".סכס"ר
 ס) סקדוסיס 3סמוח'ו 6מיתיח וכוהס קמיסיר6ח

 וז;רו סנוו יחכרך סטר"
 סמית יילופי ר.ק~ט כחינת קורס לכוין לו סעו3 סקמיט טה3 איע גלחיס:לנלח

 מן הן . "רג"' סס 0מוח 51'רופי 6סי*ס סס סמות ומרופי שי"ס סס'ק
 סיסנמס תחנהנ חורס ככ) כי כס. קעההל סז"ח סמעס מן ה:ן ס1סהחורס
 סטות נ'"נ כ' סטס. וככ3 )'לס וככ) 'וס ככל וכן . 6חר נ'רוף ט"יהטל'ונס
 . הוי*ה ססס מן 6חד מרוף . 6חריס 5'רופוס ל סעס נכ) 0עטי5ה'וס
 ג' 0טס ככל ס'לט'ס ס)י)ה סטיח וכי"כ . 6היזס ססס מן 6חרעירוף
 לכל סר6וי' כוגס )כוין גק) סיסי' וכרי 5רג" ס0ס מן 6חרשלרופ'ס
 "חס גסם נט) 06 1"חס . הי'רופיס כל מן לוחוח )פגיך סלגתי . קמיעכוחכ

 : )פגיך 6סר 6ת חניןכין
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 צירופיהם. עם החדשיםלוח
 אינד אדני אהיה יהוה ןנימן
אידנאדינאההייההואייוי

.
- - - -- -- -

אנדיאנידאיההיוההסיון
ינדאדניאהיהאהוהיתמוז

- - .

ינאדדנאיהיאההויה8ב
ידנאדינאההיאההויאלול
-- ניאדנדאייהאהוהיההשרי

נידאנדיאיההאוההיחשוז
נאידנאד'י:1ההויההכמלו
יאדנדאינהאהיהיהומב:
יאנדדאנ.האיההיוה'שבט

- - - - ידאנדיאנההאיההיואדר

 סרר פס רק ססכיט  י:וי:"ך הק- כל,ת סררת' ,חת"כ ,סמה. בע:.גכלןעאןי:"14'ג."מ,גיילןןפןשן
 1ל6  ו:':ו'ס. סל.לוה סטוה 3גל גבקג'ס כ' כלכר. לג: ייככ' :ףסל.טין

 פקןי~י,:;%";ל:.:[ן::7: 5 31%ק51 ע:ען 14 .:,:ן. %ך;.1 י:זו:,תסע"ן:י  ,ן,פע,  זן:"תי:"יתכין'שן
ליתז



 וט;ה. שעון בכל השךלמימ השמו: צירופי עם א' ליל של השעוה כדרלוח
 , א-.רופא בכד-נוה אש- הו-'ג;- ש;ות ;ל מוריט הצ-פעי'ןס-מנ'

35-46-5-*2-18-2 1-12 ן10-911-1012-11 9-8 ן 8-7 ן7-6
יב אייטה ז ן והד ג ן ננ ןא
מאדיםצדק שבתילבנהכוכב ניגה ן הםהמאדיםצדק 'טבהי ן לבנה ןכוככ

ןןןן
דיאנדאנ' דא-נ ןנאד- נדיאן נדאין דינאן דנאי ןדניאאניד אדינ ןאדני
ידאניאנד יאדנ ןנא-ר נידאן נ-אדן ידנאן ינאד ןינדא אנדי אידנ ןאינד

 א'יוםסדר

46-6" 8-* ן9-810-911-1018-111-122-18-2 8-7 7-61

יב אי י ןממז וה ד ג ב ןא
שנה.לבנה מנב ןנונההמהמאדיםצדקשבהילבנהנוכב נונה ןיסה
דייוהיוה וךהו ןויההוההיוהיהההויהויההוהי יוהה ןיההו-הוה
ההאיהאיה האהי ןיאההיההאיהאהההיאהיאההיהא איהה ןאההיאהיה
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 השטע ימי שאר שו והימים הלילות מן השעותלוח
 . לכת כוכבי הז' שיינת סררעם

 שןצןםןחןנןכ 1ןלי.לב;ן:ןגןן
 טןח כןלןשןיחן1יןשןצןט.יבב

ך ן נ ן כ ן ה - י5ן'3 11ח!טןי 11ק-  צש, ל כן ן נמ,חןצ ,כןל;שנ כיל
שן:ן11גןנן1ןללמןחן:ןכ.1מנ
 נ,:ןגן';:ן:ן"ןגן[ן;ן4ן:י'יר
 צןמ1יןשןצןטןהן;ן1:י'ש'.בד
 ינ י" ' חןט גןד!סןון(";כ--
 ש ל נ'כ ה כ,ל,שןצןמה'2לילה

 1 ך ט,ג צצ:מןה[נןכןוןשתסה
 ג 1 : " 4 ;,4 ה ג:י:ן:ל.לי
 ג,עווןן 1-,-נ 4ן: ] ; גי.י,ןנ

 זןז " :-1מין:ןנן:ןגיין:ן-ן
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 סש הגד'),ת הקמ'ע'ק 6ת )הג'ה 6ך ס'דע1 עמ' כל 6תכדי-מוווק

 : הקן: הקנ1'עוה 0) ססוי1ת גן-סס מוגרח הגלה:.ל-.ס.
 ת'יית סי6:' "; !יריף הי6 51ק!י"". הייה" מ6ת )מגפי הןמיעסור
 6סר ה6גם'ס .ו6ת הפסוק ס) הן'ת מן 5'ריף הו6 הל6:וגס כ:יע?המ;1רה

 :ון"ךק
 :;,::י

 ץו
 ןןו:י

 העס 1'קןס5') וב יי ןןיי,,י,".,; ןןץבך
 50 הי"ח מן 5'רוף הו6 המ:ורס רג5 מן ג' :'ט? . 1':;ח'-

 סלמ 21) הנ1סקף ע) הדס "ת 1ר6? )ו5ריס "? !גנף ס' *יעכ-הפסיק
 הפקח ען ה' ופס"המ,וו1ת

 . )גגף" 3ת'כס ה, )כו6 הממתיה יח; 1)"
 ותע5ר ויפ)) פ'גמס "י'צמד ה"ס,ק 5'י,פי הו, המנ,יה רג,ומהחה
 כ"ס סי.ה ה:ס 6וה'וח ;,טךף הת'כה ג5 ועס . ה,ק:'ס ככ' .הנוגפ?'
 : מט5עם 1נ,1כ:'ס ה: 'ד1ע.ס _ס ה:1כריס הט:'ג'ס 1:,ך . הים:'ס ככ'ג"כ

 . 51,קו:"ה מגי"ד.ן 6)'הו יכט ה5דיק מ6ת )נעפה ק:פ)"ה :קמ.צסור
 תיכ? ג! , תיכ1ת ז' כת מ,רה כ) . סוווה ט"1 גמ!"ות ה,הכקנו'ע

 יבק. הקדוס ססס כמספל ש): התכוק כ) סך גמנ6 ה'ת'1ת. חמסגת
 כנוסשר סכ) 3סך ועו5ום 'כ"ק נוספד ס) פעמ.ס ה' הן כיחר ה6ות'ית1כ)

 6ולל1ת סכ) ןה"ט . 6חל 5'ל1ף הו6 ה"1ת.,ת מן יג"ק המספן ,כ) .חק"ס
 )ק 'ס יי6ם:ה מ6יףי" י"קמספר 1ד"5: . סק6ר וכן . 6קר 5'ך,5 כן גס )?ן .ם הק'כותג) תן ה"ג'ות 6וק.וח וכ5 . 6חר ג'ליף )הן י: הח.כ1ת כ) ניןשר6טיטת

 5'ר"
 . ה"5ס הפס,קיס מ; הזה

 ת:,ס מע,גת ויסכרו , המיס הסכ1 ה6ין ע) לוח 6)?.ס ויעכון .כתכה
 , : ססמ'ס" מן סנסס 1יכ)6 ססנו.ס61רכח

 ה6)ס. ספסוק.ס מן ה,ה 5יי,4 )ה; '0 ה:יי,ת מ16"טת '3'קממפר
 הוי*ס 6) מסס ו'5עק . ס,'"ה קויח'*4סועהך

 )6נו-
 ג6 6)

 מ.יתיית ייקטמפר 1": העס ע5 ,יכפר הקטרה 6ח 1יחן כעסה:גף סח3 ,הגה הקה5 תיך 6) וירן מ0ה דכל כ6סי 6;רן רקח )ה. ג6רפ"
 סמויש"

 ה6)ה. הפסישס מן היה לר,ף ):. ק
 ה,)ה. ה,..ק,ס ". ,," "מ,ף י_. ,ס ה_כ.ע.,, י".ה.., .3.;במספר : עד כע:ו.ס ה'רצת פ)6 טסס ה6)התה ס)ה. תסוככג' פ)ט רג' ת5לג' מ5ר ). סקל "הס הנוגפס. 1קצ!ך1.פ!! פ.גחס ו'טמר . הנו:פי ותעיר סח"ס 1כ.ן סמשס כ'ןלעמי

 . ס!ס ,יוסף יעקכ 3:. טחך כ,-,צ ג-);שן
 היסיעס ה' 1.1 ה. יוד,

 ,המיד~מ
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 יקרכ 65 וגגע רטס 6)יך ת6:ס 65 קרמנו כיוס יעגגוימ5ר
 כ6ס)ך_

 0ת": קר טס5 מנס יכ5 וחס רסו6כנ
 סך6מי מן סי~6 סוס 5'רוף 3סן י0 י"ממי0יות מ*תטת יכ"קנמכ(סנר

 "לע נגר *ינע כזס. נמיר6 טר וכו' כ0חר יו0כ ק)ה'כות
 רתכ כחו 5יר ומ6 ימ6 מי5 מכי מיי ח:ול 361 גח5 י)ו חסכ ימי ככס61ח
 שו 6כי כחו כוכ ותת רע0 פתכ טכי 5כר מי5 יככ רו) )ת6 ע0מ45מ

 0רי וזי, מ'ער חויר לכיסנוגס הפס,ק גמ65 פר5ת 3מס ספטקלילר~א
 יכ'ם גנ"ר . קט'ן קר"ט . ית"ן 6כ"נ סממות כ5'רוףירטגס"

 ס0גי מן 6חת 6ות נמ65 סוס ספס,ק מן תיכס כ) ו6חר 5ה"נ.גק"י
 : סוי"ס 46להמות

 סורו ז: קמ'ע ז5וק3ס"ס. מעוריסק סקרום סמניר מ6ת 5מנפס סקיניעסור
 0טמרתי רטת 5"רס סחוגן וכרוך . סורו )ס0יג יגטחי וסרנס .ע:ווק

 הורו ,.ו'ע ה 5'ור סגס . ס5:ותגנל
 סו"

 עס מוקעת מחתס כמו 0נע0ס
 סעמרו ס:וחתס כות3. . סנוחתס ו0ו5י סתוך סוה וכ6מ5ע נוסנינגות3יס
 סקטרת. סממגי ט0ר 61חך"0 תיכע מן 0נוות 5ירופי סן סמחת: ונ6מ5ט . 0מית ומרופ. פסוקיס מןיסרככו

 06 טס מחתס כמו כ3ו זס 0סיי נמ5"
 קמיע עגין כצל סו6 וס . המגפס 3עטד ססט)תס סקטרה עממגי ע0רו5חו

 : כפרטיות גפר0גס וטתס . ככ))סוס
 נרו3ם 6ותיות ר' גנו65וה ררומית מזרחית כקרן מ'מין סע)יון כ5רהנה

 0סר06י מ63כיס ו' 0מות כתוכיס ס6)ס 6ותיות מתחחיתמחתח.
 ר' 0מות כתוכיס ס6)ס 6ות.ות ק) כקוכיות . מתתה ה61 0מותס 30הונע
 מן סטמר סנוחתס 50 ררומס 5ר . קטרה סו6 0נוותס 50 0?ר"תמ65כיס
 מסמכ ס6רס ע) מחטס ו3ט0וה )סנן ירוע סורו 06ר ב?פטפיה סקרוםס0ס
 0נט5רס *ך ספסוקיס גנו5*ס מטרכית שרומית קרן כ5ר מתחת . רע מכל5ס5'לו
 5פוגית מטרכית קרן %ר פתחת . סנוו) סכסן 6ר,לן ק3 הקהרת ע"יהמנפס
 טר וכו' כסתי יו0כ גוטס ויסי 0) תיכות סמ6מי מ; 0מות 5ירופינכתכיס
 ויפ3ל שגחס ליטנור ספשק מן סר"ת סן לכסיף 06ר 6ותיות וסחממסנמיר".

ותע~
 מן סיע*ס ממות 5ירופי מן סעמר סנוחתס 50 5פונס 5ר סמנפל.

 קין כ5ר . כמ')61ן מגפס ת.נת 30 ס6ותיות ומן נעינות 3מנ5ת קלריל"ה
 36 מ:: וי6מר ספסיקיס 50 סר"ת מ; 0:וות 5ירופ. נזכריס 5פוניתמזרח'ת
 נ' נכתכיס 0ורות סנ' כסיף . סמנפס ותט5ר ער ונו' סמחמס 6ת קחל44רן
 ונס ימי5ו16. כפ0וט אש תיכת מן 5'רופ'ס כקוכ'ס סמחהס 30זסמוייס סתיך כמו 0סו6 סקמיט כ6מ5ט . סמזמור זס 30 חיכוח ססופי מןשמית מרופי טכייס ו"ח*כ . ויכרכט  יחגט  ללסים  סעומור 0) הר"ת מן 0מולו5ירופ. כתוכיס י6ח'כ . ע"כ כמי5ו6י כ.ס סף"ס סמס סו6 סד' וכסירס . ה 6ותמילו"י

סתיטת
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 6וחיפ ג' נפ חינס כי 6ופגיס7 ססס 50 כ)רופיו עשר אחדסחיטת
 תיכהצ סר6סי מן סמית לרופי סן תהו ונתוך . )ירופיס 00ס מן יותר 5ס6'(
 כגוי נר וכס ו5כגק סמיס וח5כגס וסח5ת גטף ססס . סקטרת סממגי כ5ס5
 כיריה ן קגמ ק)ופס סקסט וכרכס גרד סכ)ח וק5'מס מור סח)כגסוסיסלן ס41י ססס סממגיס מסר ס6חר ס5 סר'ת מן סמיח )ירופי סן 61ח"כ .יסיס

 סגכתכ ינוס . מ0ן )ומ)ס סדימית )עח מהיק חירין חמר קפרשין ייןכרסיגס
 . דק)יפס סנגף )מומס נגף סקדוס 0ס 610 פט:ויס כ:וס ען5 ס0סכסקמימ
 סור וגשדושו . שיס סמורס 6מת 0) 16ת 0ס.6 1 6ות חוספות )1וגיתן

 תייס קוף מס ס0ורס )סמתתס מממ) קגכחכ ומס 5סוד. דוס מןסיתסשך
 ודי . סוס רמו )גית ככח 6יגגי 536 סמחתס. 0) סיר ט5 רמו וסיכו'.

 דכר ויכ5ס כמסו 6ת ויקכוס לתשו 6ת יוכיר וסק"ת . נרמוס5חכימ6
 : 6מן . כ6ס)ט י0כגו וסמחס 0שן 6ך . כנכעגו וסכר קוד יסממ 651ומגפס
 מסוגליפ יהם בנו"ן. וטסיימין בנו"ן המתחילים פשקים י"א לךהרו

 וטכשפימי הרע מעיןלהנצל
 הכהןן אל והובא באדם תהיה כי צרעהנגע
 נחלתינר אחוזה ואתנו כנען ארץ וו לפני חלוצים נעבורנחנו

 : הירדןמעבר
 נ תשטעון אליו אלהיה ו;' לך יקים כטוני מאהיך מקרנךנביא
 : עליון טשכני קדהם אלהים עיר "טמחו פלגיונהר
 צוען: שדה טצרים בארץ פלא עשה אבווזםננד
 : הקנמון אהלים םור משכבינפתי אהרןי משה ביד עטך כצאןנחית
 1 בטן חדרי כל חופש אדם נשמת דונר

 ורית לשונך תחת וחלב דבש כלה שפהותיך תטופנהגו8ת
 : לבנון כריחשלטותיך

 צאןג לפני נעתורים וסיו צאו בשדים ומארץ בבל מתוךנדו
 טאחי ובקשת בחצים באבנים ומשמאילים מימינים קשתטשקי

 : טבנימיןשאול
 ואת אותי וה*יל עלי רחמים שתהמלא או'א ה' מלפויך רשןיהי

 השמן ואת הרע היצר את ותכריח כישוף סיני ומכל הרע סעין ביחיגני
 מעינא אותם והצלת במדבר אטתיט על כנפיך שפרשת וכשם .טאתט
 ונדוה הרבים ברחמיף עלינו כנפיך את תפרוש כן הרשע דבלעםכישא
 ט4 היוצאים הקדושים שמותיך ע,י הנשפע טקיף אור של במכסהקביסה
 : ועד סלה נצח אסן האלה.אפסולם

 ישי--שיעףצעג-~ץ4
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 יום במל לוטר צרות מממה להנצל סגולה הקרמינים המג!יבליםנתבו
 ! המנורה בצורת המזמורזה



 ב' א' מרר פי על הענוים מפתח*2נ

 הגנניהטיאסמם" אאות

 מנגיםלהנצל הלנ שלאספטאאנן
 וובטנעלע הריאה שלאסטמא טרהאנני
נרין נילריםאסכרה נליותאנני
 נגרוןכאנ נגרולטאסכרה שלחופתאנני
 ננרוןעצם רנוריםארםאנירה
4פ11ק ומניםארם לנריותאהנה

בםבבן 1 דנ;ה
רטרים הכפןהתקשות האווןגאנ
 רנורינשינת ננפןשפענעניש נאווןרעש

ררים הבמןנפיחת האווןחרשות
 נ תפוחנאנ גפוחתניצים נאווןשרץ

רם חרשניתאוינים

 הו רםלעצור חרש לניתשמירה השעאלהכניע

 רנ שרוקקמי הניהחינוך מרע השוגא פילסתום
 שסשתיןמי רירה קניעתימי לו ירע אלשהאוינ

 מו דממילת הרש לביזקמישתאיצמ'מנא
 ג רםלעצורנמם האיצטומנאקלקול
 פ, יםלעצור לנגיםסנו~ת האיצמומנאלחוק

 נו דםלעצור מונים לנניםסגולות סאיצמומנאלהקאה
הרך ננים לגידולסמלותאנ.4ה
 לררךשמירה לננים שםקריאת אכילהלהאות
 נררןלהצליח ג4פ1ןז נאנילהאוהרוה

4פ1רז הנואנגנ נשים שלאם
הנרלה אגשיםגטרה האםלנאנ
 הנדלהכונתגננה האם סןלוינה



 126 סג בו א' סרר פי עי הענינרםמפתח

 מכויף החולה עם לרעת חולה על רחמיםלבקשהצלחה
 הנטכע מקוםלרעת הולה לנלסגולות להצלחהסגולות
יולרתחלומות שרים לפנילהצליח
 ליולרתשמירה חליםשאלת במשפטלהצליח
ילרים וחסרחן בעפקלהצליח
 לדגיג רוצה שאינוילר השלטון לפנילחן להצלחהקמיע
 המיר הבובהילר פ42יןךז מהרהוריםלהנצל
 פתאם שנחלה'לרטבילההריון

 הילררחיצה טבילהליל להריוןפגולוה
 נילריםסובשמא בטקוה טכעהענין להריוןקמיעות

 בייי' "ינ,יםצמ,חה טקיה באיויאיגס דאדת
 הילדיציאתטחולווארצלען
 בילריםהקאה הטחולנפיחת 1'בלת שוטאלהסיר
 בילדיםקי'בען הטחולבאב הנשיםופת

 מלריםקשנקויקהופט העמארירען ,מחורים נשים לסררסמלות
 בילריוש דגליםחלישת הטחוריםרם היסתלחביא

 בילרים הרעעין הטחוריםאבעביעית ז4לדרן
 בילריםשקריפעל הטחורים רםלעצור,יוג

'ם י4מדןז בחלום ווגולראות
 היםנפיעת ירישת סיג'נסה וונו בתלמצוא
 בים לנוסעשמירה ההריון טניעתלרעתויעה
 'סימ לעובריתפלה העיטר סהלרעת לחולה ויעהלהביא
 ג4ןפדרז ווגתו תסונהלרעת יהירתלוה~ק

נבר ההלה 'סות סילרעהונרון
 הבברטחלת הבעל יש'ב אםלרעת לוכרוןפגולה
 הבנרנפוח הבורח חי אםלרעת והופרון השכללחרש

בלב האים בי 0ייייעת האות
 נלב נשיכה החולה ישם אםלרעתהולה
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 השלגיחיר המכי:לרכך שוטה כלבנשיכת
נכפה .5יסטול*למכה משחקיםגלבים

 לחרפואות אשמכית לחוץ הנופלתגרכשתא
 לחמנולות למכוהרפואהבשפים
 לחקטיעות טהמכוה האשלמשוך כשפים לבטלסנולות

 ת פלעלש
נפוחמנקת

 הכטןנפוח המנקת הלכלה-בית לאות
 שארנפוח לגמול שרוצהמנקתלב
 למנקתהנהגות 5בכאב

4שודמעוכרת הלבחולשת
 תפיל שלאסגולית בחזקה הלבדפיקת

סנולות תפיל שלאקמיעות  ם ~אתממ בנקל שתלרמנולות מאות
מכנה הרע מעין תנזקשלאסנפה
 מןלהנצל לילרמקשה למנפהסנולות
 לילר למקשהסנולות למנפהשודוות
4ידן לילר לטקשחקמיעות לכנפהקמיעות
משוגעת הרוקח מאהקמיע
ענינה רעלרוח ,צ'ל וויטאל מר"חקמיע
 לענומגילה שחורהלמרה מגריירץ מהר*אקמיע

 הרעעיןזצ"ל
 ע.ןלבטל 43שורז מטיריסק מהמנידקמיע

 מעלהשטר  צרעתנגע,צ"ל
עינים ,לישייעס"לננעיםושחלוקת
 לכזרפואוה רגניםלנגעי למהלוקתסעלה
עשירות נחשנשיכת למכותופואות לעויסנו/הנחש ונעשווירעןטכות לכ"סגולות הנקו עללננעים החמידים מחלופתקנין

 לעשמנולה נחשראש המכהלפתוח
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9 2 י'.' הן"!י פאה ק   

 לשינייםרפואות לקרעמפיןרפואות ומאזלען*אקען
 לשינייםסנולות השווענדוענ.?הקל

שערות וי14יר2*אדאנרא
 שערותלהצמיחראש לחולה נפש*דיון
 שללשערות ראשכאב העיר לנל נפש*דיון
שרפהרנלי"חד

 השרפרלהרהיק הרנליםחלשת הפחר לבטלסנולות
שתן הרנלימכאבושרנסה
 השתן?עצירתריאה לפרנסהסטלות
 במיטו%משה.. ריאה למה5תרפ.אית ווו"נצעףי8שפשים
רעמאטיומ הלבשאעיחת

 י 4ת"4ס14ו' .מ"טע' י'רפיאוה צאות
 תהלימשמיש שאות?עית

 צרה מכליהנצל
 ששישע

ת.?עימשחין

 לש..ה2ג קאות
 לתולע~~~ת

 תורהח.דישי השינה לבמלסנזלהקנדות
תפימה השינה בת.ךלמרב- החיים לביתהוספה
 משביולהנצל דת-נניללהשתיק משברתקבורת
השינה .ייסמ"שיעולקדחת
 בתשולדחול להוסטרפואוה לקררעעדפואות
תשמיששכרות לקדדץ2סנ'לויז
 הנאסרחתן השכרותלהפנקול
 מתשכלהנורשליקערץ השל אתלח~ק
שלשול בבשר קיצליריקצבים
- רקאה עםש5שז5קףי
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 מכיי יהנצייחשלח"טים

"1' 
 קמיע? לכוהביתקנית

 קמיעיז לכותניכללים סכנה גמקוםלחש
 עמיקים עניניםביאור למשברתלחש טהלות לכללהש
 המלאך רויאלהספר לילה למקשהלחש הבריות לאהבתלחש
 ת קמיע כ עלביאור הרע לעיןלחשים הוייג לאהבתלהש
 וציל הרוקחשל לקדחתלחש אויבים נגדלחש
 וצ'לשלהר"אמנרייריץ ראש לכאבלחשים בגרון לעצסלחש
 זצ,ל ממיריסק המגירשל שיניים לכאבלחשים לאדראלחש

 בציורהמנ-המומורם"ז זית שמן שללחש החומם לדםלחשיט
 "י*- ,ילי14לי-4-1ש בע"ן וססיימיןבנו"ן קמיעין לכותכיאוהרות פצע לרםיהש המהח.ליס פטוקים1-א סילה לדסלחש

 לאינטרנט והוכניהועתק
פ"ס.8אס60שפ"6פ%.ששעש

 תשט"ד חייטע"י


