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 אור ובמהיה ובקדושה בתורה הטפיסם הנדו, הנאע הרב כטרשדובר
 זצוק~*ה חיים מרהר"ר המנוח דנהה"א בוצינא קרוש אלהים איש וקדושוישראל
 באמשאן וואלחיי דמדינות החשובות ובקהלות טאהלוב דיק אבד(שהיה

 4 המרושה לארע נסע ימיו ושנסוה באסיווינא וגליל וטשש"ניויעיסעשנוב

 . )עסותי ויוסרו . תס"למו סכ) ייסו . יסווה. קוזס כמרלי 6סר . 1nSDD1 סי1ס t?etv תוקףזל
 * נתינמו בן מט6 יעקנ יסועות הדות . יסועתו נ"מ אקוץ ומגגי . 16מ1 לסדר ססס ויכגיכפסל
 ר,") רמזו הטעות נמגין טסעל . טעימותו בניר חסך ~ק . ג17)תhSe 1' ועעס סבלהמחעגניס
 . הידיזיס נחק וחנתס הכמס . הקזיס הננמר לעמו לקמו זומר . התולם nl~1he לנ)שסקנס
 נכמרים אמהי שקמי טעמו אורו . במגריס ועורס בחרו זכו . לכמורים הודיע איהו מרססשנונס
 נעימות . רומעתו עךטת שנת טעם Cb1 . בימריס ונתורם נעימתם שמיעות עדייתם קדמו.0,31
 ושד וימכו הצו . סרוסנו אינות בלי . לסעלוסו ימיו לכל נרולסו  העלס . צרופש ועלך,יסיקוצ

 : אמן נג36יןימיו

Pdb8 השער מזה רואשון בחלק לבו השם . תכונתי עד יבא : בטפר עצבי . נתטזי 
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הקרמהיי
 שביות לנועם קצהו אפם . התאזר שז המלכה שבת לכבור . הכחבר הנאון הרבהסימת

 כך, על ניוורא שריה עמיה . לסרר מעלותיה ולחושבי ,ל להגאי . ולספרלהער.ך
 : ולבאר לפרש ישראל עם לפני . והמהר הדו טעסהז צות ניפח . עברחלש

 מיכה ממוס כגי )מס כניתן יסר6ג מניכין י"ר( מהגס ס-ג )מכוח רו'ג חמיו הגה המקובך~מר
 ססוזיעט )סס סקנ"ס הללס יתירס מיש . סס ז") מלמניס וסי' . וכו' 5ססטךעת יחלס-

 )מודיע. . והטלק סגככד וכח כ"ס סעו)מים ג) 3ול6 שרך הרי י ע"ס ממדס כרי )כס מגחתי ל6ו )ססלממר
 קורט כמקרחי ר6יגו מ65ט כן ע) 6סר . גסס טוחן הממרס רכל מין (CD1 יסלק) כגי עמו חגי51נ)ות

 מזרו, 651 . זס 6מר וס מקרצות שלכעס קורס הסכת כמירח ענין סט הגכס5 )"6( )סמיח נהורססכתוניס
 מחגם גקר6ת כעמורם 6סל קודם השת ממע,ח U~P3 מעה 61מר 6מד ככ) סנקמד0 נכר נסני) 6)6ונסנו
 . וכו' סמם סכת גנוי בג"ש 5י ים טוכס מתגם ע"6( י"1 בגיוס ל,") כמקמר סקנ"ס )סס סנרןשנס

~Dhl י?ר , הגה ,161מרollbn יסר36. כני 6י חדיר ויחס לו וקמר . כימו גרמן גכי16 מסם יד ע5 הזהיוגו . ה10וס ונוחן 
 וסמרתם . מקדס:ס ס' 6גי כי )דעת )דרתיכס וניגיכס כיני הו6 6וח כי ח:מרו כנחותי 6ת 6ך)6מר

 .. עמיס מקלכ ססי6 סנסס ונגרהס מ)6כס כס סעוסס כ5 כי יומס מות ממסיס 5כט סו6 קודס גי סככק6ת
 . יומת מות הסכם כיוס מהכס ont~o ג) )ס' קודס סכחון מכח המניעי וכיוס מיסכה יעלס ימיםכסת
 מסלמי כסס tp7pla כמו ה6)ס כססוקיס סדקדוקיס לנו כמו ולגו ונו' ססנח 6ת )עסות יסר56 גגיוסמלו
 hlo~ 6וס כי ענין נ' . לניס סוסון סג6מר סנתזתי )מון כ' . 1)6מר דגל ס) סוסון יחול 6' . נ"כהחורם

 5כתוג. סיס הקרץ 5סון דרך פסי מקדסכס ס' 6גי כי )דעח )סין סיגוי 7' . כססוקיס הו:פ) 1כיגיכסוזיגי
 ס)סון כי . רכות וכקוס ונו' 6תכס המו3י6 6)סיכס ס' 6גי .כי וידעחס ההמל ע"ד כו' ס' 6ני כיוידעחס
 ופמי)5ג ונסס כ"ס סנורך מפת )ק"ס כדי הי6 המנוס סיקר ונקמח )דעת כ"6 ממנוס גיחן כ)6 מסמעכדעת
 ככר ססקדוסס סיוח מסמע מקדסכס ס' 6;י כי )דעס ס)סון נס . כמנוהיו קזסנו 6:ר ממגו )יזע )גו;תמסך
 סכילת לנסרח כס) ס' . סמ3וס רק סו6 הקיוסס יד,עח וכהמס סמקדס הו6 ססוcno 6 מנגס 61ק רקידוע
 )כס תיכח 1' . פכח כס-וילת הוסיל הרקבון כפסוק גס ס)6 ספנת 6ת 1כמרהס הסני לפסיקסכת

 סו"
 מיוחל.

 nDe -t'SinD כפ) " . 5כש )כס חיכת סייכס ומס הו6 קוזס כי הנכת כמעקת מ)6 )דגר הכתוכ נ6 )6כי
 יומכן מות הסכס כיוס מ)6כש סעוסס כ) הסיסי כסמק הוכח ועיד . ונכרתס מחכה סעוסס כ) כי יומחמוח
 .. 1nlotb כח,לת סרך 6ין 1)כ6ולס הסכת rb יסך6) כגי רו וס סיכ;) הרגיעי ~pice גס . ))מרגו כ6 וסומס
 ס6מר טס ח' . מוכן 61יגו )הכ6 מסמע )דולוחס ה:כק 6ת )שות וחסין )לענר ע) מסמע ותלו החוןונס
 6דרנ6, כי יסרק) לגי ונין כיני סי6 6ות ע) כ)CSD 5 גתיגח חיגו החן ו6ח ה:מ.ס 6ת ס' עכס ימיס סדתכ'

 גר6ש סיסס ע5 6סר . רסיס דקדוקים 1כ6)ס כוץ ס:ו)ס ):) מיס וחן ממיס )כריאת הלוח כוסמלעס
 . דרכונו קומרים הקוסהמקרמוח

 1)כ"
 סדורינו החס ססמקר16ת ג6מר ה6)1 כפסועם העגין כ) ניקור 6)

 עb~D .5) י"1 )ניח ר,"5 משר 5פי הגס כי . נצע מעט הו6 תוק ונק) המנח כנוד מצוח ט)והו);יס
 6גי ומכקס פלס ומנת נגני ככיח )י יס מונס מהגס )מס: הקג"ס שמר מקדסכס ס' 6מ כי 5יעתפסוק
 ומסיק והודיעם. )ך )י:ר36שתגס

 )6 סכרם סמכן סטר"
 תוכר יומנן ל' מקמר 5פי ו)כ6ורס . 5"ג5ויי עכיד"

 כמס קנס . )יסליל cb כי סוריע 65 כלכד יחירס )סמס לק גסרס:י6 גיחן וככרס כשת כגמרא ממסיקסס
 )הוד'עס. אריך ימס h'co~r3 סגיחגס כיון והודיטס )ך סמס וככח וכו' פונס מחגהסימר

 וגריי
 DS*- )סרן

h)p~noכסרססי"' מגיתן מה . 5הס 5הוןיע יתירו העמס מע5ת ע5 ק6י והודיעם )ך )מנס הקכ"ה סומר זו 
 סו 6גי כי )ועת מפסוק וע"כ . להודיע זריך 6ין 65נ)ויי , דעכי brl~n כס כג6מר )מודיע 5-יך סיט65

 זו כי ויזעהס 1)6 )דעת 1:חנ סקרך היסג p1p1 החס הדנריס סי וע5 . יעורס שסמה ע) hp'מקדתכם
 0כ5 ידוע כי . סמכתן זה ע5 הו6 סכח )מ13ס המכונס יתירא מנעמס ס) ענין הגס כי . זיווי כהיך נוויסי6
 . יסרח 6ת לכות נרוך מקדום ר3ס עקריך 2ן מעיק רני כמקמר דוחס )זכות 6)6 גיהגס )6 החורסמ15ת
 החוס סכעסיית . ומלוח תורס )הס סרגם ע"כ . ונהיר זך סכהס וקדתה גסמחס )היש הו" . )זכותוסירוס
 כ"6) ימס)'פ ס6י:ס ממנוס כ6ר 6מגס . 6ור כחושת יחירס מע)ס אכו נר"ן 3ה)ק מדרגתו 5סי 6ךס כ)יקנס
 ממט- נדחס ):יות 1נוprn (1 716 6דס כננס 5ס6יר כ"כ כומס גדית )6 ע"כ מנוס גר כי סכהוכ גמ,ג;ר5נר

 רק המנוס יצת סמולו h"D) כ"6 )סוטם sff'1 כי המטס וקור ה' קדו:ח לגססו ג'כר )תיוק סני הרע3חעת
 ממרוס 16ר 6ין עם ההין נלונ 5כן . לע"ח ומהיות מבטיס מהיזרע עדיין 6כ) והנרקגיס הקונית מן5הג5)
 הרסתי הצמת כלוכ כמנוכס התקועים otprno דינים וכת הרס היל כח עגור 6ור כבססת רוסס ננסטוסה
 כ)כ. רעות תהיות ))תטיס סנמס)1 . כסין סרהורין ושר )ענן רממג6 ענילות הכהולי וסרוס ומס הומןמשכת
 כרוס. נתנע) המגוס עוגיית סממת נקשלל 6:ל ר,העס 161ל מטה מכנס עכירת )כ:( רו"נ למקמלסברס
 גחקייס סמו והומני הסס ילקי 65 6ס . נזם נתגיס דרונ6 לוכח הכי;יגי ככס גס ו6ף . כנקרנוסססו)ח
 ו;טהלו' וננט סיג מכ) 1(c~lp ס' 6ק ילאים ס-ס ע) כקמל מקוד ן מ נמנות ה' 6ח יר6 6יס "סרינה:
 ):וןן הו" מפן טעון סמטה נעגנת ומקנס ס:כס גכנ מגיי סקי נמטת'1 ע"כ ס)כ וקלקולי מתעותעב:

פעגס
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*18הקדמה

 ע*א . כ"כ הדגל כסמנם כשם סייך 6סגס 3סון 61ין יעקב ככת ממן כי מסוק ע5 סג"מ טכחכ כש .שהנס
 )סס כנחמדת הפול טוכ )סם וגג)ה מכירים הגס הלעות סח"ות כמעות מכ) המעוהרין סמו תמוסכי מןתירפי
 נש6 כפשרי כן יל" סקר1סס 6ור כלכנס )השיי כלככס בדול רוסס סמ)1ס טוסה 61!)יסס ומלוס  מטסגג)

 סי5 ע"כ כולס מסורס  כל כנגד נפיקילס העריכי כ"סן ס' סמום לט"ר ס6רזשל מסכת נתעלס מט6שכ .,61מור
 מ)סעיט qb מיינו מכונס ג'15) היום 0מ6יר כית  6ור וסורס פסוק על  כס( לסיטם רז"ל  סימרו 6יריסורס
rtfntחה)יס הקלק כמקמל היגס מסליל כעת )מטוגחס כ1רמיס המס לשת והמיות סס)סטיס והסעס . כעוס( 
 ס6דס כג0מח סגתוסף סס6רס ונוד) קדוסתס רוב מ3ד סככת כמנות ע"כ . 131' י6ססון מסמס חוררוק"ד'
 סכן סנקרכט ססס1)ת "דם גגי מזככות ונסתרקו סרעיס כמוח גכגעיס בע"כ . נל"ן ככחינח מדרגתו )סיוכנח
 קנס נשו וקין ועממה (onut )ג לוחכ 3הס )היות התנת 6ול כבננס מקיל כא מעמס ג:ו)ס לועסגמעע
 הו6 כרוך מקדום סהרנס יתירס גסמס סגקן6 הו6 וזס . ע)יהס סגססע 6ור כתוססת ומכירים יוועיס )היזחשנע
 הס:1)ח כמ ונפגע סגגרע מחמת יסרק) גגי נ)נכוח עיכל גרפס )סיוח 11 נטוס כמ 6סר מכח 0) סקול כךכ)
 הו6 כעגמו פה16ר פ4 ויזעי קורי ס' )דוד ספוק )עי) סכסכתי וע"ד . רעות ומיות ס)סם'ס נרימח כמי'ונד
 ממירם וסילע . וסמלע מרע pirDi סנעכורו עטי כעגמו סמוסיע ה61 סה6ור היוס 6ור דמיון 0ה61 ס)1שניסע
 חסו ס' סוכ כי 1671 מעמו ט"ו הסב) נעיגי ר6ו פ4 . ססכת )כס גחן ס' כי 167 סקרם מקמל וגסו .*:6
 נה:יס )היוח ווכיס oDon יסן6) )כגי הודיע הנס הזנר ע"כ . הפכת )כס גתן ס' כ! ס)ימס כהכלה157
 הי6 יתירא הגסמס צמיגת )דעת פסו6 הענין וס ע"כ 6סן )6 )6מר כנודי 6כי . הסכת כיוס הקו הכהיהומ"ר
 )סגיו גדרם הו6 . )דעת 0סתיכס . )דעת יסר56 כנ; ונין ניני סקרם סי' 1)זס . יסרה כגי וכין כיניורק

 כ"י כניוחן ר61יס 0עיגיע OD 61ך . כשמול י0ר6) כגי וכין כעי רק הו6 יחירס סג0מס סו6 )דעתשכמיגח
ctnPD~ה"6 זה 6ין כ)) כהס לולס שפס טהיומיס היוס וקין מז) סכחוחיהס ועו0יס כסכונה מס,יס ס6ינס 
 מכסס ועבירות תחח עור במכסס יכסס ע)יהס וממוסך ותורחו מהדס סיס ורמוקיס ono )נ מעלקינעכול
 כמקנח lS'~b מונס מתטורריס oltbt 1כ)) כ)) )כנס תוך 6) ))ניע מ)נ6 וס16ל הסמפ הזרימת ניגע 6סל,סעכ
 והייחור C0~lpool הקרץ כמקמר ס)מע)ס הקור גנדס מתעורר דוחתי מה6תעריח6 )סיוח הסכת קינחשנות
 הרי . הרכס מגמעיה שוחו מקדס הקנ"ס מעט מקמטה 6"ע מקרס 6דס bet) )"ט )יומק S~rn ושמרויקזיסי0
 . כהס גמ65 )6 דמעם מעם לסיקו מה5דקס סרמוקיס )כ לכירי וסגהו . מעט 6"ט )קדם ה6זס זליך'סע;"ס
 כמהלס הקנ"ה סז:יל ה6)1 יסר6)יס "יפי סונ ע) חכן . ססכח 6,ר מ)הנין לכס מר6וס עיגיהס סםורכז
 ע)יכס Sblat כגי ונין ניגי סהי6 16ח כגומל י0ל6) כגי ונין ניני הי6 6וח כי 61מל גקר6 גווי עגמו'נחגי
 הכמיגס 6) )נ6 גורס 6סל ~rht )מדלנס )כו6 6חס סחוכ13 ככדי מעסיכם סחחכ0רו . nhro המסוס יפרק)גני
 6סר סטונ וסקור הנדו)ס כגותגס הכרס כסיב שועת תכולי ס)כס וסקנסס ד)חח6 ס6תערות6 ידי סע)זו

 : הסכת גיוס );ס גוחן"גי
 מלמסיח עקמת ע"ס הלשפון מפק כהקזמח דכריט מיחס 6מר ע"ס מקד0כס ס' 6;י כי )ועם קומרו יונןלדך

 סכח מנוח נועס מסוכ כי . כו שנהיך ס' ינכר 1ch המקוס 6) וסוכת כטג6 וכמת ה"דמס סריכ)
hlp)oסעמוסס וססממס המוכס נוד) רכ מוס תסער )'דע גוכ) סכח חמן נר"סית מגוהר כמגמר ר6סיח 

 ממסיס 6' מנח ע"כ( ג"1 )נרכוח רו") כמקמר יותר מעמיס 00יס כערך הגדו)ס )עוה"ב )גו'המתוקנת
1~T1DS.גירס )זעת מ)ת תכן . סכר )0)ס נקמן ס" נקרץ הג6מר ה' %י מקת כי וידוע ע"ס 

'ffJ 
 . )שמריו

 הי6 11סהמגוה
~lp'p 

 כקדוסס 6חכס ו3קדס . סכל )ס)ס גשמן ה' 6מ כי )דעת ר15;י גוס גס (nirr )כס
 נודק 6ח וחצירו 0חר16 )סגי רום גחת נ"כ 11ה1 . ככס מעמיס כלסיס סנט סכום )יגס )כ6 )עתידוהירס
 וכפס . מקדד היכת מהו" מקד0כס 0חיכח )ומר גרפס ויותר . )עתיד יכיס וכן 6חכס )קדת סרנוגי.הקדוסס

 : 6ח:ס )קד0 רו5ס 6גי ככס סעפי( ס00יס סחדעו סי' הו6 מסיס ממסר ע) מורסיחרים
 תוכרו וג"כ כעוה"ד 0כח 0) סקדוסה נוו) הכרח היינו חשמלו סכתוחי 6ח רכים )0ון 61מר הקרץ רם,יסוה

 כמו המחגם )כון הו6 ותסמרו . )יסועחי ועיסו סכח סכונו ה'וס כו גוכריס שתהיו הוה סדכרותסמרו
 )6דס 00ו6)ין ע"6( )"6 )סכח לו9) כמקמר )'סועס ומכפיס ע"ד ימסכ )מסוס 11ה1 הדכר 6ח סמל*36'1
 6ת כה וחימס סת;יר הימה הכלחך סחסיס זס תופן ע) הפכח 6ת ;חשמלו מעגין פין וה;) )יכועסיפיח

 : מכונו ט) llnblo סססוק כ6 31וס . הגדיי השר ה61סיטיעס
nrunקדוטס גקר6 הכנח סקור הקלק )גו פניקס 6מר תיכף הנס כי וקודר . הסגי פסוק )כי16ר גכו6ס 

 הקלק נ6 ע"כ . קזוסס כיתר 6חכס )קד0 6גי 0ג6מן 1כגוכר . מקדסכ: ס' 6ני סקרך סמסייסכמו

 1נכ11גס כממסכה הככת 6ת ו0מרחס וקמל . 11 המנוה סמירת sp ועוג ב"ח כיתר יסרק) כגי )כנוח )עוררספני
 hSD-, טכמ6 וו") היזוקק מקמר כפק כס' הנוהר סכחכ עין . )כס הי6 קודש%

 hSD~ )מולכי שתמסר ז)"
 קדושם 6נ) (,Shln ד"חדסר כמה כ)מידייהו )ון 6חמסל נלכה . קדומה 6יהו ה61 1מ6ן (Shlnt 6)6נ)מודייהו

 )ירמיס סקרך 6מר ו,הו . י0ר6) נהדי 6)6 קדושה מקרסי ד)6 יסרק) נהוי 6), 3)חודייהו )ון בחמסו65
 הגקר6 0נח מפוח ופכן . כגמוד )מ)6כיס 1)6 )ה' 'ih~c רק סו6 קידש פ) הדכר פ" וגו' )ה' יסרך) קורס_נ'(
 . )'סרrso 56 המתוה סייך )כן . קודת ג"כ ונקרץ הקוזזו מקוס ה.6 06ר הממשכה ששב"ס ס:חמסך עבירידל
 סכילת מסות ע) nh(o מנוס 6ני )וס כי . מינחכס רc~s 16 וסתר וקר") נגי )כ "ת מהת"ס מעילינוס

 שכע..

- -
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הקדכת'68
 כחנפף וכקפל . 3הדייכו מ!1 כמנתש לעתיק יכו04 "יגס כסמק הצלת 5.!'ר 61ף נכס לק סי6 ":ל-קנח
 כ6ג1 העגין כב) סם וכתכט סו) פ) סכמים :טן ט )6 ההת 6:ר סגת נזנחי tOO) )_ורפ סר6סון3מ)ק
p~mb1 כ) ה)15ה1 הפריס מן ס' 06 סקו נסכתcbln . מדרגתם 6ת מנורריס 6:הט גי cht3r5 נ:כפ 
Sbהסרק 5מ)6כי 1)6 דוותך ה61 )כס ן 51 קוזס סהי6 ונכורפ61 קו-י כי ע 1כ;11נק גדיעס הסכת "ח ח:מרו 6ת0 . הנכת 6ן ותמרקת הקן6 פי' חסו . סעדך פ!מן 

 1):? . כלשי
~lccr) 

 5סShrnt 4 קי-ס הג")
 העכלן סנף חני6תס ר6פי0 כן 6מר הקרל הממיך יזם . )יסך56 רק סו* קורם ס5 סדכר ס:חכנוכמו

 כ'6 כצמיד הפרת )מנ"כי 1)6 )יכש! א"כ htr )עי5 כגוער רצויתסנקר6ת
 כקרון רמז גמי חז . 6) יכ גרדי"

 קודש )מעזת וגבס נדו)ס פמע5תס שכח כמענק הניט ר6ו 40 הפכת )כס גחן ס' כי ר16 )עי5ס:(כר
 כיסינש קדום 16מריס סק::!6כי0 ידוע והגס . הפנן קדוס0 נמע!ח מדכר דהקד6 מקמל חמתיו 6יםסט סקר* כסייס מס ע! טעם כוכ 5ומר גזס נרפס וסנז . יסו נצמוד ססךת tblnS גהן 5כש רק זססכענור

 סומל זוכים כיכר56 כצמת 6ף וטס . )עמוד גם כהס ם"ין ע!י:ס סמדס ונודף יר6חס עגור כעמי7ס1)6
 מקרש כהיות ,כס 03 כרבוי ער מרוכס קדוכתז כך כ5 6כר פנת סקרוסח מעט טן5 6ך כעמידסקדום
 ס-.היש ר16י . השת )כס גתתי הקדוסס רלכ סמכם מומר הקן6 ת"ס . יסיכש קריות כדרך גכמיגס16תס
 סהגד3 תמתיו 6יס בכו SCP:1 011 הירח: ממ57 יתיחס נדרך )כס סיז:גס עד כגו 'ר6ס סגיכם ע)יכלתי
 ע;5 מחמסיי 6יט קמו bS הקך6 רמז וזס . היכיגס 3כקיגס ככודתכס ס(היס עד מקדוכתי וסוימססירוס
 היסוך הקר6 6מר וסכן נמ:ריס עולס הטח 6ק קימו סטר"! יד'ע ס:נס . כמו:כוקס 6ון cto יסן356:י

 ככס ה)יהס מניע Sh17 )גגי 6כ5 הק-6 61מך . מחמתיו 6יס קמו ס.6 עד המוכך עסיסן מניתךסמנליס
 המסך מנד מ"1 סיס 51" . תמר 6ים מנו מקיימו עז ככת נקדוכת ע)יסס סקכ!ו Tccot ספיר טן5פמממת
 * ניסיכתס ע" כמי:כותס 6וך היש 'Shrn כר ו5כ! וזת תמתיו 6יס ג) יסכו ע!י:ס ס:ושע הקור נון5 פגזג"6

 : המתק ג*6 י:;ו ההפך כע"י ה6): הרעיט כאריס 1)6 ינכו זסוממסת
 עכrs 4'1 פגמו 6ת )הכגיס וגס ara גדות )נכס מזו;? )מכח פכם קסומר שדיק 6ח הקך6 סכיכםנאחר

 יכסס הניע 6!יהס קדוס ממקים מנמכך דנך ג) כי קדוס עם ים-6) 3גי (~cthl )זס גי .קדוס
 גסנו הק הכליח שנח SSCDO t?h 31כן . הפו כדכליס כנגלי הל:שס 6ת נינה כן . יתנרך סמו3סקדס
 עוגמו ע"כ . קדום נף הנקלמי0 יכרsr~ !6 מן עגמו ומכדי5 מתריס ונס הע!יו;ס וסנףו:ס ס16ר גוו)פ5קכ)
 יגכדתס ה6הח . רעות יחתיל ג.רס מעכס כס טעים: כ5 כי יומת מות ממטיס ה:חוכ 6מר 51וס .סמור
 6ש פ5הכ:יס 6"ע ומנסי) כמסדים עריה מקרב ונס . והקזוסס מנהיר סקול מן גגרסס סגסמו ההיקמגסס
tD5Dסך-'נ"ט פסק ככמיהוק הממולה המיתק כי יומת מות וכתכ הכחוב דקדק ו)זס . קדום ער ממינוס ננןר 

 החוורון b'rD כבקי!: ג'דון הככח 6ת 55CDT1 מלוידס ממוןס ססקינס ד'( הנכס י"ז ס' כ;סדלין)כבנכות
 1DJD ג,ד! )ס' מטעם הו6 מוו זו הממורוק נ"ך עיתות הכעכע סע0 הגס כי הג"5 נ.סע: וקש .ככמית.ת

 וגתומקל 6ג'"ע עו!מוח 6רנע מן c?1U ג"יז: פ0נ0 המנס );י 6' כ) כי סימ:6 נמר )סוס עגמו גוזלכן
 יותר מחדכס ממי;) (c'jr היק) ונכ! סמנך נהי;! הגיס מס: דרך ךסייט בו פרנס סהי6 העו,ס התעגונמן

 כיוקר וה'כ) היכ) כב! השמע זמר ג5י מיג' גע'מוח מעי ומגיד) הגיס וה:יוריס קניוריס מטד5 ונחקחעגונ
 :ז4 מעגמ:ח. מ"וד ממבנתי כ:ת:רד נד הגז התע:ונ ננוד) ומהשר מח6חד ~or הפיס ודעת . ממגילוסוחר
 והכסו:יך החעגוג מגיד! כך . מממיר נ0י!ין 6ו כק.ן דבר ~crtc מיזכריו 63' 6"ע נונף ch "ף מדניספ6י.1
 ם3 חענונ כג "נ15 ק15כ . דני )כ) ק3כס ומותך ו:סוסר הבוק) הקכ"ס סמ);יס מ);י מזך ומגז . גרו)שהר מה.* הנס מעל הרננתי מתמעט מתרכס יותך כה::נינ מס כ;) וכן 5עו שוס מלניס 6ע1 ההיכוות 16ח1פ!
 "ף הכעס כ,ס וסכ!סף מתמסת;) ס,5הכמ :ד קך כ) 5173 כנינוח כוג0 ס) חעגונ מס) דלך ועונן עו5סכ5
 כ3 גדוד ":ר ?)ז סח:;וג ניד) הקד.כס p:na גוזמתו מגשו ומלכד העלס כוס הסוגם )כן . כסקי)ס נדוץ3על
 ננד וא' ה' כ) כ"ן .וק מי הד' כ5 ס) זרך הו6 וכן . סקי,ה היית הנעל נזה ערכו 5כן cr)a השר nrrr)~ 1Jcrכך
 סמלצי ונס ת כנמיה הממורס נמיתס כ::1 )סתת כנ") נדו) מסנט בז: סקר6 הניק וע"כ עהכי"ע "'טוס
 : גגון ע! ה"מ עתוק כ6ונוס = יומת כשם ליענם ר6ף )כן ;עיס מקרב 6"ע כענדי) 0:1 וקצור סת:טג טי5 מן גפרו 6ת ס:כריתכג"ח סנפירי ככתי ססנ0 מצמר העמס כ) כי כיעס סכמים הכנע וע-כ ככריתות סימורה מיחס היית עפתמות
 נלו הזפ סכחוכ . עמת מות הסכת גיוס כד ונוי מ!6:ס .ס יע ימים כמת . ה:!י:י פסוק גיבור 456נ-א

 נ)6;ס ת_סס ימים מסק שהם ):מיק מן טס 6:ר הדגלים "!ס כ;כוק נכתב ויקה) כ0' כיכמחרן
 ה.;ון מסועות והגס .ונו'

 דקן"
 כנס, סגי כ) קי6 כה5ווי כיון )ומל היס )שוק סי6 6!תס rsccl ס' 015 6:ר טמרו 'blD ועידסחוס זהו* המון נעי מ5";ה רק6 )ערוק מנוה הו" כרוך הקרוס ג156 מולס

 161מר 6קגר 6ן 1 פ"6( הכביעי )דרוס כמ"ג מי"ה מוס ונריר . הווי הו6 )ענוק ס)6 . )עס.ת הצווי הי6פס
 ;גקק35 קצות )"ס כנגד העם המין מימי והוהרו כמכח כמשוו nehSD סה."ס ידוע מהגה הו6 גן 5nrbJסר
 ה:.קע :ח כד יברוץ 4שי 5דיגין 21הה . כע.כ רע מקוס ככ) נח:רכ ו6ז . הך":ון 6דס כהטל ה!(1 הקרן4ן

 גיהנום כנ מזנכן יהכרך יגי:תס כע"י טדי . מ!":יק )"ט כטורם מ:6 1ענידח הלרן עכירת )עכורסס!ס
 סו" סוס וקדנל 8 גלע נגתגלט עג;1ושק7.;94

 וסכ35 . קנת כ"מ הרתב ע5 נסעגוס 6ין סמל משד  עעו;
ג(ש
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18הקדמה

 הגקר6י' stsino ומגסי on)hlnt חעסיה' עיי הכ5 תתקגיס ידיס כחי' סהס סתט0ה ולגסי הפטורה ס"נסיוכזה
 לגוף נתססו יסרק) כקלוח כי ותפלס. חורה ע"י פיהם כהכ) תהקגיס נכנוף )פס הנתס5יס סכיסר") מסהמגסי
 כי ויחקגס פוחס ninpS הופ כהס סיתעסקו ס' ס5וה חס הדנריס OSh הקרץ גתכ ט.כ ת)מגות )"ט6יו סדכריס 6)ה ע"6( ט' )נסכת Sffln~n סוכריס ~Os וחתר לסוגו כליחלוח הקרץ ג"כ רתו מגן סקס6'

 תיסכת,, )עסות סתטסה 65גסי רלי תבלגן תעמס יתי' נסח פכן טסה 6סר הזיקר וכן ע"ן לחקן סירוסו)עסות
 גחסכ גיס מהו" כיחס סרגסת )סס תנוס )מס 5עסוח  5כס 6ח תסיתין יערסל 3גי טס סיו חס 11 ככסיגס1:גס
 סנורך כדי גתכרר מיה מככר 6פסר ך'( סעיף חק)*6 וס" ד' סעיף רמ*ח סיחן 6'ח )נסיע שתכומר!תנוס
 י6ס10 6סר עד )הנקומה הק5וכ ה,ס העיקר ה61 זה כי נ6ס פיתה והגריס סת)6כה העסיוח עיי)סחכרר

 גסקח כעוה*ר 6ך הקרוסה 56 ויתווסף מיעכה כמרע ונתטרכ תסקךוסה וגפ) סגטדר חי ג5 פי' העדריםג!
 גססם ת16ת 6ת ו5ת)6 ט5תס ונזרך כ*6 טסייתס ומין hln(on כעסיית הדכריס 6)ס כ) יסר56 כגיינ)נכות
 )תת גריס ותגחילי כהס )סחנמות נניס כגריס 51טסות כהס )יסכ עונים כתיס כסס 5כגות כ"מ )ריקויניע
 חפירה כ5 סט) תנט,יס תוסר מהיה חגוך ט, התירס מתר 5כן נו)יס. כומס ינקו עתה עד ובכן כהןעיגיהס
 קונוסס Sh קדושה ותחגרי, עו)יס קדוסס הגינוני נסיות כתפירתו מכוון סי' o'Jro, 50 סתו תיחד היסותפירס

 התה תפירות מסתי תחתת ותפירה חסירה וכתכ נ)סוגו התדרס דקדק 50וה 5ותר וגרמה סתו, יחוי גקרמוגה
 הגיטן )כרר היה כזוגתו hSn(tn סגנתר תפירות מתי כב) )כן תפירות סחי התוסר רז") כת6תר ספיתהח)6גה
 התנמכה עדיית ע) ע)יגו הקכ"ה פקה מתייגו תסחר כגססך חיתי מ5 ו6ך יחפכ, שתורה 5PDPSIת5וס התנ"כי טעיית ה,ה כהעגין hin(r תעסה יתיס מסת ונסו יחד, הקךוסס מהתייחד הת)6גס כטורחהקרוס
 חק סוהר 6פןר תיקון גריך ססכ) וטסות יתסיס כר6 6סר כחיגת ע*7 סעו)ווות )תקנות 3כךור5וגו
 התמיכה עוסי )כ) תותר מתחחו מכיוס כתמך הלס) ט'ך הו6 המכת כיוס ת65כס )טסות ס65 הקכ"ססקוס
nt'oS0יקכ)ו ככדי חת)6גתן )כטלה הנס היום )סס קיהל רק כתמיכתן )התיינע יצטרכו 1)מ תת)6כתן. כטלין 
 )עסוח כיפו 0הכרירס יסתר גי מסתה כזה 6ין לו!מגס 6י,ס מגססו סיטסה תי 6כ5 התיך. מתחת תיוסגחת

 )ט.כתי. התנך מגחן תס כתקנתי "מסי 61י )תקנחי רק סו6 תת65גתי )התכה) סת5ך סר15ן SSfiloת65כס
 מתחתו כיוס 6סר 7ת)כ6 היכיל )כגי גלוסייס סהתס ימרץ) כגי עם כן )6 6ך )היות רשוי היס כך כלתתומנס
 6חד וכ) תגך, הדרת עס וכרוכ כיגיהס וה61 ופגיו ויסגו יחד תת6ססיס סיכ)מ סכני תה הו6 ומתחתוגכ171

 )כן כבודו, וזהו ועגה רכש ת6סכה תסכות ועתרת וגדודה יקר )1 )תת התסך 6ת וינכו סייחתו ירכס61מי
w)lnoכטגנו תריה הגס היקר )ו לטסות התלך סופחן 56 כ6 ודייגו ת,ה 6*ע I'hG עליו ומתחתו התזך ככור 
 יוסת 6סר כפי הנס סתמך סיב) כן ינגס טגוס )היות תסר6וי 5גן )1, טוב 5מ 6דוגיו ותטוכ רכה.כלסכה
 כסגים כוס סקרנתי ומגס יתיך, ונ"ר תטג,ג ותעוסי התזך תככיי כין גחגס וו5היוח טגנו 6ח תגע 6סרעמיו

 לע"ס סירוס ת)6כס חעסס יפיס 0סת כמסוק ויקה) כמרסת הכתוב O"Dt ו!כן סס( )חס*רתהססר
 מי )ותר וסתוכ) הסכת. 6ח יך גחתי ס!עוכתך רעתך ט) תעזה )6 סלי קיווי פי ט) הו6 חריגהסטסיית
 מסכת סייך Sn(o )עי) סכחנתי כתו 7ייק6 )כס יהיה הבניטי וכיוס הו6 גן )6 הקרס מחר )כן כתקנתימפסי
 יום )י עיסיס )היות 5ריגיס 6תס סיכוי )כגי 56)י החיוחויס ו6תס !עיי. כתכו6ר )יסרק) בסייך סקודסעכור
 גתעגונ סתזכר ותתחר עמיתיו, 6ף י5רתיו כריותיו יגכודי )ה' סכחון סכת ותו מתחתי ותרכו חטגונ ויוםחדוה
 ! סוtos 6 6סר סכסכחות סתוכחר סככת סכתון סכת קותו קר6 5גן ה' ככור כסכין 3סכחוקורס
 hSn(r יעמס יתיס מנססת סת15תי 6ף פירוס תמיכה יטסס יכיס ססח חס6 כי סנסרסח OtQDO 6) נחזורלבזה

 )ח'ר ח,*5 ס)ונתח )ססווח ס6תרתי כדרך )ככודגס. מריך ומגי מס' ק71ס סהומ op~n הכתון סכתגקי6 ססכיעי ססיוס טנור כן מיגו תומכה תעסס 6ס תקנתך ט) חעג0 ס)6 מדעתך תסיק )מ )עי5כתנו6ר
 )ש ומתרי כרכים רני DS(1t, מכותי התהוגו 6סר ה")היס ויוותר יוסף 6ח ויכרך )"1( ס'כרומטית
 ההיך לג0י6 6תר )קים ריס כ5"גו ותכיי עותר 0סומ )רוטס 1fih יוחנן רכי 5קיס וריר יוחין ר'כסס

 ותר )ככ,דגו מריך hlO יקים 7ריס יעתיה ע) )ככורו. 5ריכין 6גו יוחנן 7ר' דגותיה עS)DS 5;:וסזקגיס
 ht Ib~o(O(t סיגו הרוטש הומ הח1) כיתי כי חייס מ)היס יכרי ו6)1 ",1 ח67 מתר ותר ה67מתר
 )סיות כנו דתתייקרי 6תייקורי הו6 הסכת כיוס 6נ) יוחנן. רני כסכרי כ,) 5ככוזגו גריך סו6ומן

 ת,ש עגתו "ח התוגע ע*כ )קים. ריס כרכרי תלך הדרת טס וכרוס סגריך. ps(1 כזקגיס )פגיויוסניס
 סמסיפש ותן הומ 6סר הסכת כיוס ת)6כס העוסה כhSn )ep 5(tn 5טסוח הכיתה ויכף )חוןוין"
s)sכ6 וגו: ותטגוגיו, התנך ננוד ומתיר החפיף "סרגדונתח יעילי כגזכן סחתורס כתיתס יוחת תות גנדו עוגמו סתמך וככון התענוג 6ת ותוגע סיב" כגי sp תסויפי: פסוק נכין 
 קוזפ סהו6 הסכת כתע)ח הכתוכ דינר כ6ן טז ההיו נססוקיס הגס כי וסתרו. הרציעי מסוק 5כי6ירנבא

 וש כפסיק המתור הו6 חיכת והגה הו6, קוום גי וסתרחס כפסוק גכתכ ע)יהס 6סר יסרק)וכתט)ת
 סגתכו תה טן )הורות ריסון כפסוק הגגתנ סו6 50 הרשו הו6 תה תעיתו ופירס סכת1כ חור הו" קורסכי

 קוים חתיכת וגירס סיוע סיס 3)מ תעלתו קיום הום סבכת הרשמון( סורם )כחה'ר כפגים יסוכך תההיודעי
 נקרץ סתנמגו ותמחר לסרם, מ)6 כקן ~(tph 1)6 וס נטגין ה"רכחי oat קדור שוף סוערתו תסחטס,מ

 ללקייתו כהו ט"ד קונו נווי פי ע5 ס5מ ססכת מח oll~no 6ף )כן hSsnnl תענינו ק7וס הו" מסגת 11סחע)ס
 יסק!ם
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הקדמה%%
Sh1S*ג'( ענף הממיסי סורם )נמס"ר סכח3גו כמו ססכח 5הס )יחן יסרק) 1כ1 זה ייי סע) מ65גו וריכס .סם עש לנלעס ענחו ע"מ גמטמס 6' יום 5סס 3מר סמסס 6'( סריס כממוח כמדרס טמכ61ר נמגריס 'SD 

 )סס סגפתי oTtp מנגס מיפרק) קשחי flbn ה61 ברוך הקדום ס6מר נגזי ככיח )י ים טוכס מהגסמקמר
 )טורטסרוסוס עקיר" רכי סהסיכ כמו כ"6 קודם לעגמו ס3ח סיס )6 ומס . eh-hk )יתן רונה 6ני וס וטחוכעכול
 מכמר ק11ס ,ס )סי כן 6ס . );נדו סמקך .סרגס עד כנוכרין נגר מס )1 0הסי3 כר6סיח( )במדרססוכם
 )1 נוס 6ין גתיגחס קורס "וחס olh קידם 06 0כח אנס "מיגן וסו: )גוכרין גכר כין הסלם 6'1 סמ)ךבו
 סמ;ומ 13 סיוכימ הגהר סמ3סיון פכח כזמירות הטטולר וכדכר' 3ק;ס רק ),ס דמפו עקיכ" טרגי 1"מגס .,כוח
 3סעלי סכחוכ וכמו . קדום הו6 ממעגמו הקרובה חורתנו כדת הו6 ימת "כן סו") 6סל )מין מסיב לק610
 המסגם זלך הקול יזיז crnt . ק6מ)ות 6) הפסע מחלנה י, העהירו 56 סרור יכ6 הסניטר גמייםנ"ע
 ~oo '0ל6) כגי ,כו וע": . מסחמתוגיס סיוע מוס 3)י מטגמו קדום סו6 הסכיעי יוס תכן סע1)מוח)כן

 קודס 6ף הסכה 6ח יסרק) כגי וסמלו וקמר סכחוכ סמסכמ וזהו )הס ס:יחן קודס 6ף הספח 6חכנעלס
 סקרן ומסרם . C51D )דורות סמנת )הס )יחן )דולוחס naao "ת )ע0וח 3,ס )וכוח י:ידס ועכס 5סססליתן
 מעפה ע"י גחקים מעגמו סאון מקמר הגתיגס קודס 6ף ס61 מעורס סכת הנריח כי עורס חלית כיהטעם
 3גי וזין ניגי מסוק ע5 )"חייג גירם הו6 עו)ס סכרית יקמל וגס . ע"ס כרי6ח מנס יתכרך ס3ור6שעית
 )ס2יכ ממיגען בהיות יסלף) עת'7ין ר,") תימרו ס3ח סכתו יוס SD העתם ע) ה61 עובט קלית וסירוסיפרם)
 זומין מיסר") מרוכס מעכס סופה 0) עוגל זה סמעעס . יעי, כנוכל זה ע) מעיד וססכח הסרחמממיכי
 )הורות (h'o OstD "ות יסרק) גגי וכין נחי )עמיד 6ף סוס מכלית ע"ס לליח וגסו סמ)ך )פגי כיוס3יןכסכת
 סירוס כיגיעו 06ס )יקוד מה ח,") דללי המסרס 1") סטן"ה וכדברי יסר") 3;י וכין כיני סמ)6כיס סססקספין

 ייוקר מס "טלו 1)כן הסרת ממסיכי )מע"ס מררנחס )היות יפלק) ס) קרוס ולמס הו6 צרוך מקדוםכסעסס
 סיגי ס6ין )ע"ס 6וח צרית סי6 ססנח סקרן "מר זקה סקודס וממיקת ממי5חגו כין ממסיק nttos 3עימ"טס
 לו") לעי  ולוס )כס וקודם מי ק,יס סהו6 ובלגו ממוגע הו6 הסכת מנות כי המסק cte יסל6)וכין

 סמרו ")מ)"
 )ה' מקודם )ייע והן הקדוטס )קב) סי,כס הן )כס טבת ס))1 מדרגות מסגי 6ת מיסמרו סיתות כחייפרט)
 חכ)ית 63(1 (6 (bb(ot סן מיד היום כ) ;ני) ונדמו יקיימו רק מס' מחסנחס הטסת יוס גכ) יתפררו ו)6ה61

 ה16ר ומוזר סנ6 מטעס סנלי6ס מעת מבי"ס ה61 גרית סכת ס) ססנריח סקודס Sb ממזור . סעו5סנרי6ת
 6ך ימים ססס ע) רק )עמוד סעו)ס גנרל ס)6 מסלסיס התורס מסלמי סכ) oDDn הכ) וזהו . הטהירו")

 וקדמו פלכו ar51 הג") הקולס והמסכת סטהירו המזרח ירי ע) הנלי6ה מסום ומכת ס3ח ס3כ) פכחסכרכח
 כ) ") מוזל סקו המסוק סיום )כן . )מקוך עד נדון וקדומתו מת3לכין יומין סיתם כ) ומגיס ספגת יוס6ת

 סר6וי . גסס 36דס וי כך וקמר סכח ססכיעי וכיוס סקרן ו6ח הממיס 6ח ס' עמס ימים מסח כיהסלמס.
 סעו)ס ומתנלך )יוכנס סעטלס מחולת ססכח וקדוסח סכלוות 6ך . ס,ס מע"ס גפסוח וגססד ג6כד)היות
 המרסס נוס )גו סהיס סדקדוקיס ס6ר וגס סדקדק;1 הןקדוקיס כ) היסג מסורניס ונוס . כקיום הכיוגס6ר
 סכ) ס)3 הכגח )וס סגריך מקמר כי 1)6מל דבל ס) סכת) והרקדוק )עד( שרו ויחלומס יחכלך Sb5)סכם
 ממנות וגירך סע1)ח.ה וגירע סכח ס) הקודם רוח 6)יו ג0סע )סייח הסס ורך טי 1י0כי) ומכך נדעתו יכין6דס
 וכקולפת -קדוםח הזה כיוס ממן b10D )מן ה61 קדום crn ססיוס )נו Sh סיסיס 6מר . סכח יר6 ככמי'הנכח
 . ח51 ם) מס0נמ קרובו עם יסרך) )כגי כסכת ממכמין 60גו הסכת מוסלם ;מי וכוה . 6גיו יסלף) כגיעמו

 הנ"ך מס) ט"ד )סוכמנו סכיכ סיהיו יסלק) כקולכח וממחוקק מפן ונגע טח כ"וחו סעתס h~bD ה0כממכחכח
 התמחתס דלגת ה61 סו) דהיינו . סימוז ע) מוריס דמו) נסכמי מגס 6ף הן)ויה סכמי ס) כקות נסיגותוגס
 נסכת 6ומליס קרגו ס))ויס סכח 6נ) ל6סונות "וחיות ס)פס 0ס ע) מולס סכי ויסק 6מרוגס ס"6מהום
 גס ס1"ס ס6רחס ידי וע) כו"ס ומ6יריס טחייחדיס סי"ס כוה למירה דהיינו כיוחר העוקמות יחוד ע)מולים
 ססמיוכ ומקמר . ס))ויס ננימעלי6 ה61 6סל ה6)היס ס) סזיגיס כ) גמתקיס זה ידי SD1 ימן מתיימזיסכן
 סזירוו נ6 3ה3גס החסוי דבר סכ) עומר כדיגול נכס) התולם הוהיל )כן 6)ס נ:) "פכ') סמ:כעע)
 11poi ודעתי )כ' )הת הם: סממי ומקמר . 3)3 ה61 "מירס כו )הכין מסמעוח ה61 )6מר כי )6מרנגלון
 הח;הטח סידורי הסדר ימר") גיח למיי )סגי להסדיר מ"כ" עגמי 6ת למגע )6 קמרתי ויוער גייסן זוכמלוס
 bto נחך הקדום וס ונשות . סקדו0יס מדוחיו דרך ויורד ע"ס גדרך הסגי המיק נוס עין . 0נת קזו0ת0)

 ומירט כזכר, רוב יסד") עס וגג'קן יפרע  גיסת וע) וכסרס 3כ)) הקרוסים סעעמוח כ) ט) אמסוך ויריקיופיע
 יסל56 קרוכו ועם ותמחוגיס ע)'וגי' העוגמות וכ) . מכסיס פיס כמיס ה' 6ח דעס סקרן ומיקס וקזו0חו. ס'61ור

 8 3מעסי1 ס' יפממ )עו)ס ס' ככות 'ה' 1'תקייס . גרס יסמם 1ה61 מוסיו כן נו ויסמלו ס' ") 1'פקלכייתאמדו

נענ)"
 - : ועד גגם ס"ס rSD סגה 6מן 6מן 6מו . קריב ונומן

ע

 הקן . האל בעזר בקורש לשרת ומוכן ומשתוקק מתעיה . חבייא יטו ישיא הנףאלה
 : ומועב ובמשאן נמאהלוב תבה ייה*ה במרהרשהליס
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