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 ן 1" כ"ץ שמשון ב"ר יצחק מוהרתי , 1"ל המחבר חתן מכבור הרחישי

 הספר את המאאשר

 דק-

 . שמב בשנת לדפוס הזה
 ג551יכ , מ51קיס גלאי מוקיס , טחיקיס דכוים מסיב , כגסיקיס יסק סססיס , יקים מי ולנ"אריה

 י[ מ3)לדול.
 נ"ויקיו, ;יסוליס סיכ'יס , מריקים פסחי ?הסס , כסווקיס "חן קויי גין י וקקי"

: 

 מססיקיט ולגוסס Vbtst ממויקיס, צוד וכמוסו , ממוסקים חגוכוח וכן כיסד 15דקיס,ג. מסק).כמעוגי
 , , ונסדקי סמי "וסכת , גמקקיס ר"סיסס SD1' , גכוקש כסונרים וכן , מטחיקיס כסוחמיסנכס

 : בעין , מול אל צפה , ושמאלימין
 : כסלים , נזל רביב , ברזלבעט
 : לקלים , נמסר מאר , משרשסע
 : גדולים , הקרה הלא , אחרהנכוות
 : וסובלים , ובדיהם , הםנתונים
 : עלולים , נבזה נציר , הזהועת
 : ועוללים , עדר רעות , סדרננאין
 : ונופלים , כשלו במה , הלוולא
 : סגולים , ומחטיאים , חוטאיםהיות
 : שבילים 1 פרץ נדור , ירץבכן
 : כלולים , רזה במו , זהדרושי
 : פעלים , אלהיכם ,ויראכם

 לציין 1 קשורקסת
 פתי? , ערמהירוו
 .לאין , גדרהושים

 ועין , פנימ הפור.
 מניק , טדרשרחב
 עדין , סתוםלבב
 לעיין , נשכחהיות

 מנויין ,מקולקלים
 ביין , שגוונם

 ראויין , לטלולי ,אלילכו
 לזיק 1 וחגרוהו , הוא מהדעו

 כקין , אות למובה 1ברבואות

 מישורחזות
 חכמהבאר
 חורהשנאת

כמ"ממונים
 פורשכמו
 יתוםודור
 מוכחכמו

 מועליםועי
 - , הגוכאז

 המקרא פי על ומוסרו שמו ליסד , אקרא המהבר, גאוננו בשםוער

 . חיים החפץ איש מי אלמרכם ה'יראת
 , שמים והאזינו ארץ שגועי אלי ולכו אזניכםהטו
 . המשפתים בין רובצת כלתה בם נכספה בסופהדהה
 . פרוים וזהב הכסף בצל החכמה בצלהדגרה
 . ורשעתים רעה ואוהבי טוב שונאי שינוא לבםהפך
 . ואלפים מאלף אחד אדם מצאתי ולא נפשיבקשה

 , מתנים טלאו חלחלה כן על המצא לאנתיבוודה
 . מעימ קיא מלאו. שלתות כל כי תרמסנהברגלים
 . מים כזרם שתה אכול השלחן ערוך הצפיתצפה
 . ונמכים התמת אסור העזה שקר רבי לשונםלמרו
 . באזנים ואחותי מלתי שמעו דרכי ינונואחלי

 . מצלתים כל שומעת אוזן אזניכם לחבטהלהקשיב
 . וכפים לבב בבר חסר לפי וקצרו לצדקה לכםזרעו
 . שבעתים לשלם תגנובו לא גנונים ומים סתריםלחם
 , ברכים ששלי ואמש תרפינה ידים בל רפות ידיםהזקו

 כפלים לתושיה כי חבטה מטר ה'יראת
 עינים מראות טח כי בטוחות חפצתי אמתהן

 עצלנים פלצות אוהמ וכסתה יתפלשןועמודיה
 שפתים דבר למחסת אך לה קין ומבקשויורש
 ידים על לקבוץ מרבה באין ימעט מהבל תורקהין
 במצרים שבר יש כ' וירא בר אבע אלפיםבאין
 דרכים ותאבדו כמעט יבער כי יאנף פן ברנשקו
 אפרים שכורי גאות תעו ובשכר אלה גם שגוביין
 ורחבתימ העמוקה בכת להכיל מרבה ולעגצחוק
 מגעורים טוב ירץ האומרים מתוק שמיםלמר
 שדיה עהיקי מחלב StDA' יבין דעה יורה מיאת

 ולילותיה יומט יהגה ה' בתורת חפץ דברילמצא
 ודלוגים דרושיפ קיר אשישי והתאוששו זאתזכרו
 במזרקינ' השותים תנינים , חמת יינם את תשתולא
 מיחשליס ה' דבר ואמצו תורה תצא מציוןחזקו
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 8ב ה מ ד קה

 מלריס מהרן וםר6ל 3גי 655ח סס5?סיבנדששש
 גסמכס )מס Slhni 'ם , יט()ממות

 , )ה סקדס מותגו "ת ממס ויסלח Sb ז6חמרסס
 ממן קורס יחלו קיו( דף )ובמיס ד6מר (61lbDף
 מחן 6מר עד סיס לSh 157" 6 ס)1מhs , 1תורס
 סדגליס כמסע מסיגו מסרי , מגייס מגס עדחולם
 סמקוס Sh "גמגו גוסעיס י( )3מדכר מסס 6ס"מר
 סקןימס למס כן 1s1b , 061 חעזו3 ג6 6ל1נ1'
 סכן וכ) , סס)יסי )כמדם מסס דויס)מ קר6סורס
 חורס מחן 6מר יחרו מס( )וכמיס 1C1boלדברי
hs, די ע) כם)מ לסרסח יתרו סרסת וגסמכס' 

 עמלק מלמסח 6ו סוף ים קריעת טסמעסכסכיל
 )פרסס מוסנו 6ת מסס ויט5מ עג'ן כן 06 מ6י ,63

 מסורי כ) לסמוך סכחונ טרנס )ומר דיין ,סקודמת
 עדיין סיס כסערתך נפרסת ססרי , ימד יתרוענין
 כיסר 3זגלים סס ממט ע% וגכחכ יסר6ל עםיתרו
 מחן סרסת סי" ז6ת סרטה כי )ומר וגריס .זכרנו
 )ממוח ונו' מוחנו 6ח מסס וים)מ 6) גסמכסחורס
 גתיימסס וכעלס כסרס )יסר6ל כי )גו לסורותים(
 וכקטר , ממעמיס לזולתן ול6 כסחוס סחורם-גתיגס
 ס651תיך 6סר ")סיך ס' "נכי כ( )סמנת מקמרויוכן
 on~h כסוליתו סדכר oSn עכדיס מכיח מגריסמקרן
 זס זונח "1 כ5 6ח כרקחי 6סר 6מר 6%ממגריס
 hSh , מסס1ג6ס ועליתות כ1))ות סיוחרמסמט)וח
 מכיח ממגריס o)nh סס1נ6תי 6מר יומרסריס
 לי )עכדיס 6חכס מכרמת מכס סי6 סי6עכדיס

 , כרמכם כע) וחורתי tn~tra )ק3) 6חסוסמוכלמיס
 עלס 65 5סיכך יסר"ל "ת )זכות סקנסס ולגס1

 נתסס מסוג גססנו מרסון סי6מרו ית' לסגיו5ר15ן
 כסס ולכך , כמכרח )1 קנויס עבדיך ימיו רקז6ח
 הסר מכחמתית דרסו כשסר כגיגית מסרטויסס
 חס6 סס סחורס מקנביס onb 6ין 06לזמר

 כסס מעסו מסיס כיד סיו כי מסגיקכורחכס
 נקלס וכבודו כעלמו ססק3"ס 61'לול6 ,כר5וגס
 16ח0 נעוסיס onth מ6בדיס סין ככר מססוס51י6ס
 זס כסרי) 6סר מורחו קנלו )oe1 6 , מ"וכליס

 וגדמים 6כודיס במוריס עודם כקלו סיו סריס1גי6ס
 כניגיח ססר ע)יסס כסס )כך , סמ5רייס כיזי ססי.
 עכדיס סס סרי ק3ולחס תס6 סס יקכ)וס obn 65 יי
 ע)יסס )כוסו כידו וסיס כרמס 3ע) לו מוכלמים .?.

 סססיכו מס סוס מרידלם יסולק וכוס . כךגחכי)
 טכסם יקמל סימך פמ( )דף סכת מתוססותעליו
 מסיס כגסס קמרו כ3ל סרי כגיניח מסלע)יסס
 גזר סס"י כי מסגי כלל קטיף bis , ונטמעגעטס
 עכדיו ע5 סנוור כמלך 1סמ15ח סמורםשכסס
 , רבן גזירת לקנ) ושיכיס כלמס SD 6סר )1סקגוייס

 סיו )6 כזפ וגסמע געסס מי15נס מקמיי גבסש-
 גס 1מ15יס "סכרית ז6ח צמיגס כקטר )1עכדיס
 ססר ע5יסס סכפס 3מס 6מגס , מסעכדיסכז51ח

 1 14)דרוגם(

 נפ , 146 ומיומסיס קנויים מוכרמיס טנדיסס"ס
 נזול וקמרו ועומס מנסס סלינו כמי סיו זסכזניח
 "מרס כי מנס למ(., )דף לשק 1ג1' ועומססמ115ס
 )6 ס"ס לומר )סס מקוס עוד סיס סוף q1D ,ית' סססי וכקסת גי11י "מרי סיס סו6 נס %1מעגעסס
 וכלסר לקכלס 5ליכיס סיו ל6 כחולתו מסייססיו

 מפויס (th(o יסרק) 6"כ סיו ועדייןסתורם לפיקוקי ססס O~'SD טמור כ16מוח (b5Dכמעט
 מסוויה לעסוחס ססר ע)'הס כסס )כן ,ועוסיס

 נזירה קפח סכרם קמרי ומ"מ , ועוטיםומוכרמיס
 כיסר כיוחר 1מע1)ס געיס ומס טוש מססמלך
 נס ססוכ מר15ג1 ססי6 סכרמיח נוירס מקב)סעכד
 )ממזיק יוכל )6 "ז כיסר מ"סכס "וחס ועוטסכן

 ע5פ ולכך , מר15גו זס סעסס גמס יעלמוסוכם
ootSbחסמטו סמוע 06 ועחס יס( )סמוח סס"י 
 כי כן נס לך כחכור . כן גס מעומס ססורססיקסו
 ממוריס ס51י6ו סל6 ז6ת כ3מיגס סייד סיס )6יתרו
 מס ט5מו מרלון 06 כי סתורס קכ)ח לו תסיס1ל6
 לקוי 6ין נס , כגזכל בו נומס יתכ' 1DD1ס6ין

otonnולגון כמיוכ )יסר"ל 5מ65ין סחולס קכ)ס 
 )כך ססכרמ, סל עליו )כסוח l'hD )כד 3כ5וןתיתרו
 כך וקמר 1576 6) יו וילך מותגו 6ח מססויס)מ

 : 1נ1' סריסיכמדם
 4 6מר ג"וסן וס דבר לייפכ סכ"ו גוססכממדרש

 לנ יד( . )מסלי טרמה 6מר ססקמרו
 שקלגס 6מר זר יחערכ )6 וכטממחו גססו מרחיודע
 יוטס סיס ויחרו הכגיס כטיט מסועכדיס סיו3גי
 סתורס כסממח )ר16ס וכ6 וכמסקס גכסמבכיחו
 כמדפ ו"מ"כ מותגו "ח מסס וים5מ )סיכך כניעס

 )ססעורר יס oro כמדלק הגס . ע"כ , 1נ1'סס)יסי
 6יזס מסכיל מסרימ מסיס כמי סכחוכ "מרס6ס
 מתחדל ;otot דכר "ותו )1 טכסגיעו לסרינודכר
 זר ~tnnDD סיתערג כל) ר16י 6ין נו וטמחכו

 ככס עליו מלסער סיס כלכד bton כסס כיכטמר
 קחסיגנו גסממחו עמו לסתערכ זר ר16י6ין

 מנמם), דמיון 6"כ מסו , הסחד)1ח1 דכרכססיגו
 גורנו מגריס לעכורת ססחעכדוחם יסים ד)מס)מס)
)פעכוד. סחורס ק53ת ענין זמם , )כדם לסם תסורסקכלח

 כoro 6 ממגרס S~h . ח)י6 )6 כס6 601
 כ* ליטר6ל יסגחן סתורס ר6ויס סיסס ל6 כילכיר
 נוס סיסורין כי וכיסגלין כסעכוד מסיו כלכיל06
 )דף וככרכוח . כיו"ר סחורס )קכ5ת ע5מיחסכגס
 גחלו )" וכולס 5יסר6) גתנו סוכות מחנות נגס(
 6ר1 , תורס , מן 1")1 יסורין ידי ע5 656לסס
 5ד( )חס)יס סנ6מר מגין תורס , סכ6 עולס ,ימר56
 , ח)מדגו והחורתך יס תיסרט 6סר מנכרלפרי
 עט וידעת מ( )דכריס סג6מר מגין יסרי)6רן
 מיסלך קרסיך ס' כגו 6ת 6ים ייסר כלסר יילככך
 סוכס 6רן 56 מכיילך הגסיך ס' כי. כתריסוכתיב

ונו'
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 י ע,, וצויץ-ץ44*ץש
 מסוס גר כי 1( )מסיי סג6מר מגין סנ6 עורסינו/
 ניוקר . ע"כ , מוסר חוכמת מייס ודרך 716והולס
 מסגי יסורין ידי ע5 דוקק נ' tSb סנתגו מההדבר
 מחגות כ) מדרכי שלמתן סמחגוח 6)1 דרכי ימקוכי

 סגקרתו 46 כן )6 גסמייס דכריס מס 6סךווסתן
 גכד)וח-מן קדופות מח"ח פסס )סי .פונותמפגות
 "רן 061 , סכרית כולה כססי6 סחורם 06 ,,סנסמיח
 סננך) סכ6 עו)כ 061 , סקדוסס "רן הי6יער6)
 06 כי )קנקן ר"וי 6ין )כן , )נמרי הנסמי סנוףמן
 יסורין ידיפ)

 הממעטיי
 ר"וי כי עז וסנסמיח סגוף

 כ6סכ , נסע.ות סכ)חי סקדוסוח 6)1 ממות 6)16
 . מייס ורך כ3י6ור "כות כמסכת וס דברשישרגו
 ומסורקת קדוסס יוחר "מת כ) מתטח נ'51)1

 קדוסס 6רן h'o יסר") 6רן כי , ממכרסםמסנסעיח
 סם עסיס סיס רק כע"ס גסמיח OJD~ h'oגשמת
 הכטיח גע5מס פסי6 התולם מוס יותל ,שדופס
 , נסמי נוף כע) סקוס ויסיגגס יקכ)גס "כל!קדוטס
 )גמרי גוף בו ס"ין סג" עו)ס מדלנח עסיסי3ס
 לק סד( )ופעיס זונחך b(o'o ל6סס )6ועיין
 bnts'K ססניעו כסיזס0דל ")6 וכלס )6תסתגל
 סגופ) כסס סוכות גקר16 ו)פיכך ,*סל6)

 דוק"
 ע)

 , הווסת במקום ככי4גו נמו tDnJo ען הגנן)זבל
 וירק 6( )נר"סיח כחיכ סקור Slb ממור1)כך

ot,1)hספר ככי"ח כי , ויכו) טוב כי ס"ול 6ח 
 כי וגו' וירק סימל וגהו סוכ סכו5ו הכ6)עורס )כ" )עליז גנם )כ1 גססי סיס י6האקסון
 )יסר6) 6)6 פורס גחגס )6 וסיכך . וינד)סוכ
 עד נוסס וגחמעס כסרך כמגריס מסועכדיספסיו
 ממדרס 6מר 1)כך , ססכ5ית סחירס 6) ר"1'יספסיו
 5קכלה יתרו 154י סיססל6

 כס)"
 ססנס כו גמ65ת

 כמאליס ססחעכדוחס כע6 קכ)חס )יסרק)סנלמס
 התורס מקנביס קמרות 16מוח סיו 06 וקף ,כקמול
 יסרת) סיו מקוס מכ) ע)יסס ס:"י כססמוירס כןגס

 "ת וגדעת נסודיס )עמוד קכ)חס 6)ל6סוגיס
 שכו ידי סע) רק , )0ס מיומדח וסחורןזרכיס
 )קכ)ס רו3יס סיו 06 ס16מות גס זוכין סיו סס)0
 עפ)יס nlnlhol כרכז )יסרק) קשיחה עיקל5כ)
 יסר6) עם סיס ס6ס יתרו כן )6 "מגס .)הס
 טס) סיהיס עגיו 5ומל ימכן )6 החורס קכ)חגסעח
.(6ShtD' מקכ4ם וסיס יסרק) חוך היס הו" כי 

ן עד נמרריםגסתענד )" וסרי , קכ)תס גכמיגח )0ס סוס יטלל) ונס~  ו)פיכך , )כך זוכה סיסים 
 וסככ , PDD כקין סגכון כמזל ממס וים)מכחיג
 )6ר3י סיפךהפחי

 עס יסים ס)6 מפפמתו )נייל
 וסיס חולם ממן "מר ומזר סחולס כסיקג)ויסלל)
 התן 6מר יחרו ז6מר ובמלן . כדג)יס יסר56עש

 Dtsip נ6 )6 )כך כי סכתנו )גו סורה ג6ווולס
 )'פר6) מסורס גתיגח יפויס כפין שלסוחתן

 61מר מסם ויס)מ כחב ולכך , כנוכל עמהםגהיוש
 סלכן כמזרם קמלו כי ומנס . סיזיפי כמוםיך

 06 י6מרי 61יך , "גו גס "וחס מקכ)וס מיינויגו יתי.ה "למל' )ומל )6 סס פחמון יס6ס)"
 '.,,. 6ין כמאליס גפחעכד מי.ס)6 כי ,ס כמדלםכן
 י:ך'.,: סיו 16הס מקכ)יס DIDIbo סיו OtlDqh 06 :י טע) ,מרגו ככל כי כ)) קסי6 )6 , סחורס)1

 :ס ):ס טס)יס וס"ומוח 6)יס וט3מייסל"סוגיס
 ן ,:1 מ)11 ו"ע"נ , יסר") חוך מסיה איתרו כןפקין

~h1'Pp
 ד!;:: יתרו ענין 6'ן כתוכם מסיו ר3 כעלכ

 י"ל גליהם סגתעלכו ערב tb1pl )כך כי כ)))וס
tb1pl7 יסרק) "ג) כטניס וסיו עומס נסני ככס;; 
 .31 , )כרס יסר") סיו כ"')ו )כ"ס ימככוס)6
 4 3רי:י0 סיו כי Sh~nt 56) כס) סיס bSיתלו
 , 0 ע"י. וחוססח יחול מסיס ע)'סס יהרי סמווסיס
 .,י. כ סרקני! סגל 610 כה )1 ר6וי סוסותסס
 rrt סמו ונקרת מסס תולת עיזיו סקכ)כיטל56
 מז, )דף וכיכהוח . יסלק) ע) יחר מסיסכסכי)
 פי":; כססמת )יסר") נרים תטיס ח)13 רכי6מל
 )י:;:י: יעקכ כיח ע) וגספמו ע)יסס סגלוגווה
 ;'סר56 גלים . קסיס כי לס"י ופירס . ע"כ ,יי(
 )ומדיש ויסרך) פגות כדקדוקי כקיווין סמןמפגי
 יכן": ז5) עמוס פירס יג( )יף גרס וגמס' /מסס
 ם"ין מסוס כחנו וסחוססוח , כוס זסערכים
 ::ן:'ס ויב מיוממות מססמוח ע) לק סורההפכיגס
 יועיל וי" סנרים ע) יסר"4 סווסרו פכיותרמסוס
 ,,: )כ) רריך "'ן זעתי קפי . ע"כ , ממס)סקר
 זוכים ס0 ")יו יסרת) פווכיס סטוכ כ) ססק כקיןכי
 סס0 מנד 16 ויעקכ ינמק 6כלהס כג' כססמ3ד

~eb
 )כר or דכת מנס)יס ושנגיס 6), כס 3מר

 סל וטשנה ~nDDt דכי טס61 ספמת סנרגקר6
 ס"יל עז קמו חקר עיקר מכט)ת b'sllס6דס
 "ין וכחנני:. כקמו ס6יס כי , ס"ס 6דסגמסכ
 גק:"יס ויסר") , (ss 3ו גלעון 61ין ע)יותוססח
 נמור מסלון ונהו OOt)D חוססח סו" וסגר"דם
 יתל כ) כי , olh סנקר6ו כיסרנו) ומומאסעצמיי
 הס גימל") גריס ימ165 כ"פל )כך זמיכמסר
 בגעלי: סס כי מתריס יסלל) ק")ו ע)'ססגוספיס
 ע3ס מ3ד ר6וייס ססס ממס .יסר")13לח

 'קחו סל6סין סנל גקל6 ו)כך סס"י, 3סספנמל ,!וח-
blonכוהי יחו.! וגקר6 , יסלק) ע) וחוספס יחר 
 עקות סט מהיו יסרק) ע3ס ע) מולס ססו6"ומפגי
 ממעליס י3"1 כלסל גמ5"1 סמססל וכוס6לף

 :: כי סתל6ס עד יותר סיו ומעט חמיך וכןו3מדכל
 )יקרץ) ר16יממספר

 דוק"
 היו כמגריס גס ,

 רפי ו: ממספר מסגי סכ) 6מד ככרס פסהיוקדות
 גנורת וכמכורזו פריס נול כמכורנו סכ6 כמו)סס-

 יסר56 ע5ס ע) ישל 0ס61 יסרו סגקר6 וזס /ס'
 לקן כוי ,ס ומסגי , כעומס "5ף מקוח פספהס
 65 6סר ע)יסס יחל דכר כסיום 15רחס 6ח)נט)
סים סתול0 קכ)פ ומסנכ סנורם סעענוד נכההים
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 3ענמס עומדים יטלא) סיסיו עד יתרו "חס"ס
 סימרו /%%ס )תולסולמגייס

 סגקר" כמכן)ח"
 ימיו

Sb'6סר סוכר סו6 כתורס 6מ0 סרסם סייחר 
 כן נס סחולס כי יקרא) ע) יחור מסיסדכרגו
 כמגין כמנות סונכ)ס ויכה דוקה )'סל6)י16יס
 )ימרץ) האייס )כי ממורס מסירתלי"ננ

 דוק"
 כגוו

 , )יסרה) ראוי מנית חרי"נ תמסמר כךנרגו עודמולק
 גס סו" סשוסיף ססרסס וגן ; b~b סרססוייתר סו" גס גססנה יסרק) ע) י"ר סיס סחרוימסגי
 כחרס 'חור סי6 כ")1 כעגמס ו% כסנ51ססי6

 סדין כיסר מסק, ע) דייג'ס ו)ייחר )מוסיףדסייגו
oiPSדוק" לקוי 

 et,1Sbo 6ים גקר6 ססיס )מטס
 סמו וננחיגח כסנ1)ת1 כעפו ויסרו נ()לסריס
 סיקסס מס ג"כ יחיימכ ומעחס . עגיו יייג'סו8%יף
 סגכי"יס כ) ואדון )הכמיס 6כ ססיס מסם סדעתע)
 S1h , סדייגיס דגל ע) חיתלו 11 ענב יקב)6יו

 . תסוף ככסו ),ונתו 1)6 )יתלו זו ע"ס סיתסל6ויפ

 )ייתר הפרסם מייתר סיס ככס ימרו) ע) יהרשוס
 ממס 06 כי OtO )6 .כשככר "סר דוריס1)סוסיף
 יחרו ומגס . כע"ס ממשסע מיקס טועיוולנדו
 ולייתר )סומיף עגס גתן סוibiCi 6 ען יחולססיס
 )"ס , גתולס "מת טלקס שיתל ס6מל ו,סו ,זי;גיס
 דבל דייגיס כסוססח ים עגס מס יעתרחם")ה
 ר16י ליס דוקי מלס כוסל טעם וסוכ ע5ה%.ך נודרי כי )ס, ומליס חם'כ qb b'o יודעין,,%5)
 )דכריס וכדכחיכ , כג,כל ,וקחו מב) ימל") "חשיון
 ניו כי סרי ימרו) עם ומלסטיו ערס ס' נדקת)ג(
 נקל" ם)כך עד ממתפסינוי

 דבר יכ6 ס"!סיס TD דכתיכ )דיין ענייייגון ססו6 ס6)ס,ס 6יס
 סוסות י6וח,6)ין 5)6 ןיגניוגו  מסנמםק וסגםשגיסם;
 6ק1 יו65 סו% כ6)1 ,ממכ וס סדכר מפגיהדיהיס
 "ין 6סר ימס זין כיח 6מר סוך חריוף נדק,דמ rD) )דכריס ככס  פוי  יפ  כ) יי  קופו,שמס"ס
 יוחר ויזון ימום ומי ססעלס כחוע qb ממגוג6ת
 יחלו S~b מנכדן, קוך 6ין )כך סמ'ומ0מממס
  זכריו כלסר )סמו ג6ס oh) 1( 6101  פפי5טר
  מסס יוכ) ט)6 כיון כיעחו סעיס ממסיקשיפור
 לקוי ערכ עד מכקר סיום כ) דן פיס" כוסלעמוד
 כי רקעו 6סר  י51רו  כפרפ 1)סח)גס דייגים5סוסיף
 6ת 5כרו6 כממסכם )סגיו סע)ס Otd3 יחכ'סו6
 )סחקייס יכו) סעו)ס סבין ורקס סדין כמדתעו)נוו
  המעגו וככל , 1DP סרממיס מדח וסיחף ויתלגו
 ויענוד ים( )סמוי כעבין דכחיכ ממ"י ר6יפגם
 כ")ו סדין כי סעלכ עד סכקר מן מסה ע)סעס
 מלמרס כידוע כר6סיח כמעמס )סקכ"ס עוחףגעסס
 וכתיג סערכ עד סכקר מן סכ6 כחיכ י( )דף כסכת1")
 61מר . וכו' נקל ויסי ע"כ וימי 6( )בר6סיתהחס
 נעמוד המטס הסמר 6י כקמר נוס כן נס כיוהתרו
  תמיד )כדו כדין  יופכ ס'וחו סר"וי סדיןכסורח
 דסייגו גמור דין פי  פל משיגס סמדס )מתףיתכן

 8גהתוהמה

 ,ו%40:ה %2% 5ה41 ובקב%זנתם
 סיל"פ לו %טיפ (פ%ל.יךו  פיפ:פ לק יתרו נור)6

 , %הים 111ך ילל )ם%ולל גדכחי3 כן נסכהסכמסו

 פרסו  פיט  לפסיגיו-יגו סוח)ס כי , עמודויכטת
 )מס- (נסשלי. 6מר1 וכך , ס"מרגו  גמז  פסל"פם)

 ,תלות כדי מקס מעיזיגחע)ס
 ר% כ~ג"' זכו"

 )לך )בתרו. ס"כס ר"ת ססרסס כסכיי כי)ומר
 ומיו"ד שרבוי נמי .סזכוח )")זח ממס מעיניכעומס
 (bD: )סכגס 5מסס טפין סוס והוססת יתור6)יו

 כמרע )יחרוסר16י
"(1 

 : ),קחו
 לן ורוו כן 'ס4סע ל' סעיד ו'( )דףך2ניקו5ין

 ל' ע) רכי )0יי מ"ר רני ס) .ממיו
 יהר רלי  ולסיר ט"ן ככיח ירק ס) ע"ס א"כ) .מקיר
 61"5 "כיו וכיח "חיו טריו מכרו  ידו  פ1  לילי  פיןכיח
 6חס "יסיר בו גסנו בכופיך ובכוח ס"כוחיךמקוס
 )מן דרס סיחר כוחגהונ

 מקל"
 ימ( כ )מלכיס  זה

 מסמס היגויס פר פ' פכי  פפפ 6סר סגחסת גתםוכתת
 'שננסע. ba כערו ו)66סDb  "% 6~1 גמוגחן )ו ויקרץ )ו מקפר'ס יטר")היו

 ל5 וט)6 כערו זן"
 5)6  נסרופ ~tpaltt1  שפי סכעו)ס גרסעכודס.
 מקוס 6גי 6ף 3ו )שתניר t'btlh )1 סגימומקוס
 ם5טל מכס )תשמיד D(1h 3ו )סחגדר הכותי )יסג'מו
 נמוגימץ 6ה )ט וקמרי 6וח4 מוימין טמן ס)כסדכר
 ד6מל מין ,' "1ח1 מומימין 6ין )ס וטמריטוחו
 כס( )ספוח דכתיכמוימין

 ,ו)"
  סמשן,.4מ"ן ,ומ

 )5ו% י"מ )6 כי נ( )טיכס. דכתיכ מונימיןד6מר
 י5ו ש"נ ,מומן מטללו וחגן מ,הימין 6ין ומזיך ,ס'

npl)ao(6יש פיפיליי!וין  %ש . 1  פשל ן כיסל% 
 )ימל שריה .%י"ה"וielp" 6 ענין זגו6ו גוילחגןר' %1 ושל ויו. הסטית':%ך5ומי..סגימו ,)ן", גסחנדל)ו

 לל41 יגל.61א' 55.וס" שיוחד. מקוס 'םס%..6סל
 % סל6ף ' lbspbt גכו)1 '5סטי.ג' )כגס , 6חר)דבל
 "גח.חש. .יהיה וטס , ,, %% ,%קושי )1 מנימוולכך
  יופיפיגמם

 . ,ש הי6 ש ':tfffnfY ס"מ .%קענד,לשפ%,
  סי"של  ישישי 1"שליש ,ס.3כ)5 "ין סדין מןכי

 דשיי% תגעכי כמי טפ%סר ילל ע) ' 1()דנליס
 לטיס, 16 ,לס'טכוזס

 הסי"
 0016 העוכליש ם)

 ט15 טייפ דנל "וסל" 'osh 6ין כי. 65וסרועובדיו. V(b'S1 "ין , שגקסח )מם 6כ) נ ootxhlכמונן
 ס)6 מ)ת6 מנדר מסוס יסוקיס "ותו מכתתרק
 קנוחיו )ו ססגימו סמקוס ונסו , עוד 6מר'1יטעו

 בייר ש::יישימהםב2ג
 הסינדל 4כוחיו 15 סגימו מקוס כוס 5ומר סייך)חיכך
 גנגס olh 61י1 )ו הייך  זפ מקוס כי כגומרכו

 -סחוססות "וטייח סרס כוס גס מגס . מכירו)מקוס
 נו( )דף כפכח, סב? נמי מטני )6 6מ6י פסקסומס

 6פר ירוס)יס סני ע5 6סר סכמות 61חדדרסיגן
 06פל כג( כ )מהכיס  י6סיסו ניעל ס)מהך16ססכגס

כ6
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הקדמה
 מנימו דמקוס מסגי 1)6 וכל כיעלם 1)6 6ס6ג6
 )תרן סחוססוח סגחענמו עד ן כן לסחנדל 6כותי1)1

 כו סעו סדיר סי ע) סגע0ס סגמסח ימםסיס
 דכריגו ולסי . )כערו היסור סכורים ופיוי6סוגיס
 מקוס )0ון יסק )6- ככמות כי פסיל קחימקדמו
 מסר"סוגיס ."חד כ) גס סדין סי דעל וכו'סג'מו
 כססן )תרן סם סח5מוך סוכרם )כן )כטפס )1סיס
 , 0ס יעויין וכו' )"מרסיס ר06וגיס מקים6מר
 סי ע) ימזקיס כיסור OtO )6 סגמ0 ככחיחת6כל
 סגמקח גמם כי כמ15ח מתחזק מסיס רק כ))סדין
hsזס כדבר כקמור לוכדיו ם) סיס ס)6 ג6סל 
 "כותיו )ו סגימו מקוס )ימרחייך

 וכן , כימוד ונכונו מקומו וזסו )סך דוקקסמסונ) סו" 0סו"
 )6 כי דין כזפ סייך )6 ס"ן בית לכי סססירמס
 'ס )ענין ס"1 כיחכתיכ

 כקר"
 סמ"סתיס סיסת עד

 ויכוחיו )ו סגימו מקוס גיס יתכן "1ת161סריס
 )כ) כ"י )ימוך מזת זי)יף 1"%נ . 3ולמסנדל
 , "1ח1 מזימון ס"ין מדום דבר ס"1מל מכסתלמיד
 bDh כ6 לומר טים כמקוס' ד"סי)ן כיון ק"מלסכי

 מעכס 61נםי מסידים טסיו דורות כמס יסוססעכ"
 טסו ל6 סס סכי "0י)1 סטגירס 0סגימו כןנס

 ומק"ו קס61 מי 6מריסס סכ6 עד זס רכלוחקנו
qhסר"סוגיס )6;6מלוסו )מס 5סקסות ר16י דסתס 
 מכס חפויי סוס )דמות l'hs כן נס מוס ))מורים

 ססו6 )ופי ד"ין סיכך 6סיל1 מדוס דכהס6ומר
 דים סיכ6 ז"פי)ו כיון כסקסית 15 סנייךמקומו
 מקוס "מריגן סכי "סילו וכו' 6ס6 ג6 לסקל)ומל
 "0סל לומר ד"ין סינ6 גמ' סכי ממי65 , )1סגימו
1bsכנון וקמרו כ6 וזס המרוסו 651 סל"סתיס 
 סכל סי"מרו o~nbnS "סתר 60י מדוסכדנת

 . )כדו 15 סמסונ5 מקומו כם6'נו 6פי5ו לוד0ומעין
 6מד כ5 מכוון ילאה סמ"מר דנקס 5םוגות מ1561
 ס)6 ס6מד , מכילו ע) )מוסיף טרמו בפגידכר
 סו6 סקל צודקי כי מכס חלמיי דברי ע)יקמרו
 6100 יזם )6 )מון 1זס1 )נמלי דבליו 6ת )דמוחיוכר
 b(h זו )" )סוסיף 63 מזנימין וטון , נמולסומייס
 כעיג'סס גמסניס יס'ו ס)6 עד יזגימוס ס)6 611ף

 )עזוכ שין מזגימין "ין וסו כך כ5 כסס*ססגימ
 , )ר"סס עערס "וחס ויסגדו יקרטס רק כ55*וחס

 ס)ש % )" שד להוסיף כ6 מזמימין 6ין שמרומקן
 וקומר )הגלחו 16מרס ט5 יחפגגו "ן 6ף blbיזנימוס
 לכו0כנגסות

 מחנם"
 סל6' דכריס )מדם מחענס

 ר6יגג גנגס מכופר .סרי . סקדמוהו מי מע"ס"מרוס
 רכלי 6יזס ג"מל 06 סקנס כנסרים כרמסכרורס
 סוערן ולסי סומן )סי סדור )סי סר"1ייס והיקוןגדר
 כדבר כסס נדמע )" 5מס ודור זור סגות נינוע"ס ימות ג" זכור 1)1מר )סקסק "תרעו )סרסרשין
 סוגת כקולי 16מריס "גו 1כיונ6 זס ע) כי ,סרס
 0יחכ"רר דכריגו כי סכן ומכ) כו )סחנדר מקוס5ג1

 1)" עסיסן יעידממוס
 ~סכ) 06 כי )סכמיסס יוכ)

 "סר רע סוכ וט) טוב רע SD לומר )כו "חוסמעקס
 טז )מם)י ג6מר ועניו ור"יס עזות StDln )")כמוסו

 ומליחו סל61ס דטח כל כ) "מנס , )ן תוכח6)
 : וייסכך )הכס סוכם )סס( ג"מלעליו
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 מגי 6מד )סגי) 5ם16כ5 וגץ כזס סימיסכ5
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