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 ושרפיםשר
 ו ובושנל בגוף השכל. מוסר לקחת ו תפקחנה כל הרני תשנתנה. לא אלהנט

 שפתות שיבלו עי ו נבחרות וחכטות ווש*רש ובלישה ~קרות. ובמדותבמעלות
 יהגו יושק. אומה גל באושר ו נפרוני בן ברכיה רבי הנקדן נטשל4 די.טלוטר
 ולבנו ובפינו שצלטם. כדטותם עכשו 3ן כי ? כארנק וישטרום בלשונםנם

 רב חיל הא"ש א י בנו גם דבר והלא ליגונינו. נהלת יגרע יסה ;פעטם
 כהנה עליהם ויוסף ובינה. דעת אותם ויטלא ו שקולים ושירים בחרחיםפעלש.
 חק אימז' בו ? וסדר טפתח לו בעהשהעי להתגרר. בי לי הניח ומקום ?וכהנה
 דכרי כה ש יקרים ומפנינים טוו נחמרים יפרם ויוחזר הפוסרים. תוכיוטקשפש

 ו םפדואה ז"ל יעקב בכט' יופף עדניה. בלא תעלאהמדפיס

 הספר משלימסופח
 למיסי גו מיספי 6מר וס נמססמ סמיסים. )ופד61ס :58 יעקכ נכמ"ר יומקאמר
 61סר ספפר. נמפ5י סוסון טונ רנ חס *מריס: מר6סיס 61גיי נריח. נכי כ5וע0

 : גם** 'ט  ריקים *ן גס  סת5ס. נו ימ65 651 יר6ס ע6 כומר: 5ג)וס5יו6ין

 : עו ופעם 'שן כי ושמסט שח. קכמ שעת כניס טמע *סני מ ישם, 1נספ1מ ומיוםטייס אסש4
 כשכי 5ו ימאס ויחעמש. נכס טכ כי o~v. הטב *מהע עםענגי במשל

 ; טש5"סו'

 : יונס יסע 06 610 ד5 061 יכנס. 5נ5ע1 6יס כי יובס. נגסי ופס:6נ גטיול
 : נבע תומל נעור ע61ק עבש. עמכטס טיסו 06 כקט כ' יולס. יקלס ושןחכגג51 דסש4
 : 5כ"ופ 46 יפגט ל6 וגרמו יליט. bS 5ו טקפטק tns)o כי יוכס. ותיס וננעםכ5נ הטשל
 : כמכס שלמס 5סגאו0 יככס. קעי יוע5יס לנו כי עיס. הגיססוע5 וטשל
 : סקל ילך ט5 טקם*3 טוסך סקל. 1,65 גדו5ס לעס כי יולס. ורוב ו:6נ 61לי ולח5סכ5נ זמש4
 bnDS'~ מעתי כי יוכס. וענול:6נ חמושך

 : otuan סג155 עעט סככו יי ולטש.
 : גלמיו יסים עי ילכיניש טוזיג :31מו סמס5יע כי יולס. ש5נ לכסאנס טטשל
 : *ולס תל ושים קכש ומכלן יס6כ,טכ6ן גת015 פנקס כי יולס. יעל ועסנל ניסטכנל יטש4
 : :קמ oa 06 שנד קוף ועמלו. גילו 5לנ ממותק כי יולס. וגמלטוען יאטש4
 : יי5 כנויו ~q'p גח5. פלטנו מי עס מממנל כ' פלס. ופלס ורש וע:יכיס יבמש4
 : ~nee תדם מנמס כי טד n(olb. כס גי1) כי יולס. וסוערעולנ יגמושל
 : '"א כלחי דגל לר.ת16ומ. סניף הקנ"ס כי יולס. ופרסהמול ידמש4
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 הספר משלימטתח

 סומשל
 טזטשל
 יזמשל
 יחמשל
 יטטשל
 גמשל
 כסמשל
 כבטשל
 בגכהול
 כרמשל
 כהמשל
 כומשל
 כזמשל
 כחטשל
 כסמשל
 לכהצל
 לטמשל
 לבמשל
 לגמשל
 לדמשל
 להמשל
 לומשל
 לזמשל
 להמשל
 לסמשל
 ממשל
 משטשל
 מבמשל
 מגמש5
 מדטשל
 טהמשל
 סומשל
 מזמש5
 מח 5מש
 מםמשל
 נטול
 נשמשל
 נבמשל
 נגמשל

 : יכו) 5ה'וח )קטן עת יט כי )כ). ותעיב עו3 היות עו3 כי יורה. ועכול"ליס
 : מדם" ו)6 נגרה ע.גו נ"מלימ יסלע. ל6 5ע5ה 6סל כי יורם. ופססןיונה
 : וכ)ומ לו16ח עיג'ך יהיו ו65 הע5)1מ. תקוכמ תקל כי יולס. ונתלהלרעה
 : נגירתך 6חל 'פו5 גי .לצוחוח )ך: "סל ממסיף )6 כי יולה: וכיסהעולב
 : יחיסנ גנוגיס ונתוסנ יחסנ. חמס וגחלים S'1h כי יורה. 5נ"יססגי
 : "דם 3ני ע) יתסכתו וקורס. 3עלתחס המכתים- כי יולה. ועוכב וחותענסכ
 : קסיס 16ל3יס 'סיחו ו3חוכס קסיס. לנס יה ד3ל תרנים כי יולה. ועריס("3

 : מונה נפסו SD ת3י6 יונס. מחס לעה תסלם כי יולס.נחם'יעסיל
 : יל6 )" תסתועה לטה. 3ע0 נקמר .כי יולה. וסוטן"ייס

 :  כללווו  קודן יקנה 5" כעולינו. nwsS ' הטוכן כי 'ורם, וגחט IS'b1ליררעיס
 , 5ר5ון  ש5ו ל5  ליריך כי נר5וסך  ולמון. מליב  סריס 5ל כי יורס. וקרי וקילבנסים
 : ינכל ותן עת לכ) כי פנל. לכ5 13 מהי Sb כי יולה. וקלעה 371.ריסתתיל
 : העגום וועדך כקנה ולך  סגלים.  סירוו  (ob  קסם כי יולה. וקגיס טסו)ען

 תהיה תתנו עוסו והסילס. הכ13ך 6מל' לתף כי יולה. ומותה ורוח יעיגיס וטקסעכול
 : נקרנו (,Cgp ה(עוח רוח נו. טלין 3תס 1bwn בי יורס.  יויופ  ha(עולג

 : ועלג נקל יפחי  16ל3. לו  5יר בי  יורס. ומיס ו"כיסוי
 : לעתו תתנו נעלס ה)מיוסו. 3כ3וד התמג"ה כי 'ולה. וזקן געלכ)נ

 : חתרה כסי תכ5 עופה פקעה, 3עס התסכן מכתם כי 'ולה. ומרגגו)המבגגו)
 תוזנו ממקיף עם )דין יוכ) 5" כי ייע תתנו. עמיל לבלע הכוסה כי יולה, ומלק גיוסהקיר

 : עיומ' עליו הגלה פן 'והל 3פעולמו. הווחפ"ל כ' .'ולה. וסולים%ליע
 : פלע כך כ13לעו סלע.  וליס הון ע) 6סל כי יולה. וחולעכנל
shrntnosl .נגף )5כס לגניו חסה. )6 ,(ולחו הון על 6סל כי יולה 

 : גיק"
 3)!עסקוח .משל החוק ו6) מלקוס. 73נלי י!ינל כי יולה. ועע5ף וחיומ וקלי ועופוחנקל

 : תפצע לו יח.ס )6 סלע. SU'1 הותן 6סל כ' 'ורה. וכלניס6לינ0

 . :  )יגבורס  סכוי  u,$~ כי 5סרלה. הקעגיס יקוו כי יולה. ועומומ ונמל(ל;יל
 :- צגיו חחי )התקע נעיגיו. "ים נפם יקל 6) כי יולה. היה 61')סדוב

 ול" ממפילנו. "דס ג6ומ כי יולה. ועגול o~pntעוות
 : תתנו ספקיך עס )דין יוכ)

 : עודה ממס לעה תפלתי החלוה. פגי  ע)  6סל ה075 תכ) כ' יולה. יקגה 3ל,5הכס

 ול" 3"תוגמו.  6יס  'סקל ל" גי יווה. יעול וכ)נ,יב
 : כריחו 6ח ימל)

 : לעשו "17ן קונה  פרפי. )"יפ כדוד נומן כי יורה. ויוגיסגן
 : )תלעס פ6 מנוליו %3ן חתם. 1!)6 6ים כי יורה. ועופוחס5ך
 : 1b(p 3תקוס )ם13עה ותנוס.  סללת  יי כי יחס. ותכנרחמיך
 : 3קל13 "ין מכתה רוח 13. נם3ה נ16ה רוח "ים כי יולה. "לי  עול לחסחתול
 : גילו  בו טס יפמפם  פעלו. פקידם  ליסל כי יוכה. ועגולסוע)
 hb וננפה. תולקה גפסו כי 'ורה. וחיוס. %1' יערמוילמ

 'לפ"
 , 3גק)ה

 : לרחק ול" כ5 )קלנ והדסק. כרוס ל3ך כי יולה. ,q'p וחיומ6לי
 : ימד גס 6חיס פ3מ פחד. 53י מנולם כי יולה. 61לי סונים6ל3עה

)3י"
 : פרפי  פיייס  ולפגו  (OCp*  ימפו 3ל6 ים כי יולה. ופנל ופל 101ע3 1(36
 : נג3ולחו תהגנור יומר נתכתמו. יעסה החכם בי יורה. והרוחיבים
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 מש(ייחספרמפתח

 נרמשל
 נהמשל
 נו .משל
 נזמשל
 נחמשל
 נשמשל
 סמש5

 משמשי
 סבמשל
 סגמשל
 סדמשל

 "ורו: יל %5פ 5" כי 3עסמ. "aftw % ר יולט. וס"ס"ל(
 : נשתרך (ליס 5העלהם סנייך. חה חסלך *5 כי יורה. נת5יה קצןדג
 : סוומ הלננוח 6ין כ' הוות. ויובלי 16ן כועלי לנ1 כי יולה. 51יידכפיר
 : מכו יתחיק כ' 161ינך דלכו. לפי סיוען תן סוהר כי יורה. וליסמיס
 : 3)ו5חתה טלוס דתי גומניס. התה. תי,פוכימ דול כי יולס. 61יסנעל
 : הלעריס טל גרטיס 5ה(היל of~b. 5גע5' 61תלמ 8שר כי יובס. 51נסמ5
 : 16גד (%יו %היום הע31ד. סגם %מוקה כי יולס. וסולסל

 : מיום 6מייס 1nSV ע5 %היות ול13ט. משל מוטל עוב כי 'ורה. וכנב6לי
 : שיו טס נוחן פונקו "5 תירו. חל13 נוהן כי ילה. וכ"ג וע(יסשניס
 : ומוחד ס15עגיס לודפי לפגי ימד. ירינו 6סר 'ם כי ימס. וסרגבולחמלנגון

 תעקם 6[ %דנל. 56ס מ6ה עול סוחט חרס היתה ע31 כי יולס. 3מנו%מ קנןיקזי
 : ומהגרר3תעלימ

 מהמשל
 סומשל
 סזמשל
 סחמשל
 סםמשל:
 עטשל
 עאמשל
 עבטשל
 עגמשל
 עדמשל
 עחמשל
 עזמשל
 עזטשל
 עחמשל
 oyמש5
 פמשל

 : עתו 53 ו35ו עליתו מנלה ווקויוו. שכיל 6יגו "ים כי יולס. ומחולטייס
 : tmbw מתץ מהיה 45 61תV~b 1 מהניר י%ולדמו. ריי  ShD:n כי  יורט. ושעןפלד
 י טנאה '1YD (ה ע5 (ה קג6ה. תקריס מלביס  אגסי בי יורה. 61לי ~O'Vשגי
 : napi קמק הניס 31ע5 %לונה. *הלאכה ק5ל האן כי ירט:  יחס תזל 61'0ללשה
 :  לועי סייר  תבלסס  סועס,  61)סי מבפיס כי  יורה. ויעי  ומויל1*3
 : ואשח "יגס tbna 'קיר לתען nlnDS. קי נחמק עוף כי יגלה. mnsl)'ס

 nue1D וצן ר61ס עין ולו נגמח נמ%עיס דגליו ודעם. מכתה 65% כי יורה. %לך ונח(לדל
 : שיקרס לו , הסקל כי b)~wo. נפי o)tnb 6,ן כי יורה. 5otstllול

 *יפי:  נבין  יפולוו  יעפיל (o$tn. 5י5 פגלה יי 'וכה. ונתלפיעוס
 ; 15  עוצ וצין יסוך מיצו. נלנ הההגיה כי יולה. וכלניס"י5

3hrיוני.  לטיפ,  וקילס כאסל כי יולה. ולועה Sb ob9n מונה 5ו : 
 : ומהגח נכהתה ימל5ה 65 %1קגה. גכ13ד הכנד כי יולה. הלח%0ס
 : ו(הכך כפפך עכול 'קכנך. "סל D'b חימ'ק כ' יוכס. 61'פיפעון
 : יקלה ל6 כעגיי בפסו למנולה. סקל כפס עס 6לח יי 'ויש. ושךקוף
 : טהסחלע התלע ק% 9mbn tw)s הו' כי עלה, 1טפ5קיק
onh1 תסמייס %עע כי ליס. ושסגה ופלס ונעלהSut 5וילפיייס פליסניפ  לבכיים. ע  

גסייימי  פאמשל
 פבמשל
 פגמשל
 פרמשל
 פחטשל
 לשומשל
 פזמשל
 פחמשל
 פסטש5
 צמש5

 : נ%וע15חס '150 נתמנו5ותס. 5הכפי5 חוטניט כי יולה. ולוס6 ונמומוקי
 : ימ0נ קלויך ה%קכנך s~pm. מ0תט כי יומה. ולוטם ועזלמ5
 : "כעיס 'די טמ(יק' ללסטים,  מ%0ע 65 כי 'ולה. ותכססהנגב
 : יגקס 1ל6 יפhS 56 ימקה, גריס "פל כי יולס, 61י0 וחומלקוק
 : נ"ע ע1,5 מנס ק5ל0 כטה. יעיי ע5 מולק כי יולס. ו0וע5 ודוב 1(686לי

 : 5תיע%ומיו סתיו *ל  מבסיו. pSn3 התשתך כי יולח, ושגילמהחרגגילס
 : עמוס עול יייו 06 לסומ. 'ייס ממזק כ' יוכה. גייס וסכעחמנ5
 : )חלמ'ן נהל ומעע%ו ח3'%6ו 3כ5יומיך. ירעם עעס טיב כ' 'ולה. ועייכיס
 : 6חל'מך מיע 65 י נרקומן. מחה55 56 מ 'ייה, גילףפרס
 : *נוכיס לחניכיו[ היו 061 למנ.כיס. נמלח[ מנו ימדמח כ' 'ורה. וויל(נונ
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 חם8ר משל.משחח

 צאמש4
 צבמשל
 צגמשל

 צרטשי
 צחמשל
 צומשל
 צזמש4
 צחמש4
 צשמש4
 קמש4
 קאמש5
 קבמשל
 קגמשל
 קדמשל
 קחמשל
 קומשל
 קימשל

 : ק5ליח יריו rbn( 3הסנלוס. נעסיל טונ כי ייס. וטועל,35

 : לתוקף ש סריך 10316 וטקס. פס3103 5ים כי יולס. 31עלי1 גנםמת
 : נ16פל לנס ספג. דנכי ת6עיגי כי  ,ולה. מרס %מ לידיודע
 : ww~sll נוססו יסטה ספתו. מהל) ]לק[ נו 6ין כי יוכה. ומסולטוע)
 : לתסעתס b3D 631 מיטה. טסינ לך בעכס יי יוכה. 61'0פקל
 : 65וימס פ3ך עסיוo1Sebs 0. רגלי סהיס טוי כי יוכה. וספןספנים
 : לסדתן ממגע לעי זן לן. ססכע לקי סימול כי יתם. 1ם1על וכניססס3

 : ענלעמ ל6 מוסלם זט0. לנעל מסמיקה מ עכס. ופקסעינ
 : ממטיפה ילנס ותלעה. מוך טל6 כי יורה. ויניס וטנלהטוע)

 יטמיעו לדניס. מסלמי כי יולט. 61מהסי
~w5u 

0'%61 : 
 : ר.56יס 1"ט%'ס העלעיס. פן סייג מ יולה. אלם 51סעקקומל
 רפ3נתל

~bp 
 : תקו 3מס נס '7ab ספקו. 3יי' טקספק סנל0י כ' יולס.

 ; ע131 מגע על י.ענ'ל עי 1sJSa. ולילוס לשול עוג כי יובס. מכיסו ס"ס6'ס

q'p]'קיל סמתס כי 'וכה. תעל קורס וסנ n1S1$o .קוגיסן עתו יסגוכ3 3סי4 ננניס : 
 : בעה חסיד לו יהיה ספה. למי לכו סיוכניד כי יולה. ומועל ו6ל*מדל
 קהולי ע"נ כ' יוד". ונט6רה

otDn$~" 3מעסי כי בגיס. כ3 ע Dtlb נמס יעש : 
המעזן

 '.וסעקג"
 : 'D'G 6מז כנ ע3 ג'ק ant)nbt גסם. יקנסו 'סייו

 ונשלםתם
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זמ
 o~sw 5ר16ם ועין : 1למנר תפס יכפנ ייר 6שר. לכוס סס מס Dh" טחנוברוך
 o~SDn הכתש 6סר ו הנקק נפרונאי בר ברכיה נאם : גלמיש לסמוע ובןתומאס.
 נוס נעמלי הכרון. נמסר %מנס 65 אס : נבק ~רסיסי 16כל ושככס ור(להן: מלתימן6ל0
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 תננירס. תמיס סע5ס: עם מנסר וירע5ס. ויקבס מרמס, רנליס על ויגף ממומס.6ל
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