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 ש3 דפהחק
 דל חיש ן' דור זור השלם החכם גשרתי בז יששד

 6קל כ?ופ)יס ע% נלוח 6ת ממו ומכולות סו6וח ח)6ג והמין מרוקח מת ק ר6ס8ש'
 6) !כס ממס טי 6) מגוי נפחו ארן וגערך נולפ %ר וס;מהל סמר כגירוםכססרד

 ססמיריפ :oh מכרפס סיס . ר.רניעו )6 ססס וכנוים . פסוגס וכמפה קלף כסנף .פמ;כס
 פמד'ס וקו) כרעפ ס61ן ס16ן )יסיח י,רג'עס וסם: . כמככירס גרס ועכרס שם !סםא!ד
 ממרס רעתם )ירקת )סס סלח )6 מס גס . יכר כי )רוז סמרדיס המר,דיס סיסודיסט)
 פנחס ועסיס . סכינו )עס יום יעכר ד פ, . כקרכם ופסימס 6טס )כס וסגות ופ.ד 6ידעם
 ימי , קדם כיפי 6סר ונורודיס פגיס וכרס )6 כמכניס הקימת ותחמ)מ) . סרפיע1 )056
 %פכחת מיחס 3רס כי ותס6רחס עזים 5ני נס % כיד והנדס ככוזס כנפו) וכמנטרחש6)ס
 מנסן ח)6וחיגו הטח)ט!יח "יפן . o~b 6ח )י עד מי )6מר )ג SD סס 6ש וקין .ושנוחס
 הנעימו עמסם תיו מן, מ3י 6סר הנסוח )נוי נדו) סיוק כ,ס סידיעס מעדר 6בר י8165י

 שלד עת ככ) מעו)ע)יס סייגו לנמנו וכפרע . ,מסיכותיו הומן ייזי ;כליות צמיגות5גפפ!תס
 ") מס כ16סן מרפק סוס .סססר . והכוס,ח רתוח הלרוח מיי כי עמו )הפסן נדו)מסטן
 3עטדח מיוחס ימי כ! cnh זעפו מסר והגס,ו~ה לכוהים "ח סמ63 עה כרישעת ' סוסושגוי
 סססר ר.דססת כעתרי )סיט 6וחס תפסי רומי גססני 1)6ימי עמי "ס מ165 6פר:חי,ור1ח אמי מתנוסס סייחי הטפס כתוה 61ני . 6)ה הסו עוטתיגו כי חמו סכו סוים 61מריסשר6
 שחס רעט65.ת כ) 6ת ספר SD סע)ס 61סר יסורס כיח !"ות ה מק,ס סערס 6פר סי6 גיסוס
 נסמל כלסר סנו)ס )כגי טוס תוע)ח הנרוסס וההסקפס סנ"גונס סכחיגס כסי וס5סר
 . ועוסרח כלו) כעס הכ"סו;יס מקק,ס עגיניס כן )7עח 1DO ככ, סממו,כ מן 1)ס,ית .נעצה
 סקיסש פ6וכ) מס איו 3הקדיס נסכי למרחי . מ6ו7 יקר ר,מסו6ר סוס ממכורוסיס

 : עמס כגי 6ת סככו 6פר nll~DO ויחו ספ;עחכמיעוע
 נוליון כן יומה ה61 הממכל סס כי מחכרו כפס וסו6 יוס.פין סו6 סוס מס' ססהשמנם
 נכ) כגי כחצוף נמס )סקפין OtstTD מנדר טיוח ובמטן . פמי ע) הס' 1קר6 כסןה

 הייקד DOI סמי ע) 6ותי1ח פתים )ס.ס,ף ססכיס . סס כצי שגיגש
 וסע"

 מ"ט ס;'סס הי
 )סורות נו גחוסף סין"ד כי קמיך ס"מיגון נמוח היו"ד 6ת סהקכ:ק ע) יירו הקרפשמכתב
 נקח מ65ג1 כאל r:?~l! %1ת . יו"ן מכפי הממגון )סכחכ ממרכו וסיס . r)o(m סכווגסט)
 כעין המכויל מקטן n'ho ע) סגו"ן עס וס1ל5תס "ק ממקח ממפנם מקור 6פר עין גת6יסון
 סהקע;ס פוססי כסגי סתו 6יו )הקמין המכיס והמש7,ח סמע)ס ס,סנדו) סריס1)סיוח

 וזר . ס' עס ט) מממס )מטח גמסמ מפר סיחה כוס וססכמש . ככת.כסמפתמסיס
 nitDS .ההיה . החוצף וסלונומ,ת המהלוה כהחיט"וח )ט נכס )6 כ' ענותנותו ע))16ח
 חלל -.' המן רך 3" 'כרת כ!, ן כר"ם . ה,ע!,ות עם;, י3;פט ג' פמו ע) הזם סס'שכגזתו
 חר6ס כ"סר ג"))נס ערות ולפרכי 7כליס כמס נו כ6. כי )7נריו כמגס יחגו 1)6 ס"סה0ש
 ),כלון )גויותו סטני . הנול 56! למיקיס ל:ססלו.)סיותס משולים כמקומ,ח הו6 ע)ירוסיעיד
 המקמ.ס מחק 610 כן . כרמס ההם הנגיניס ישרו מרכ,ח )כנוח מגסנ שמסך כגוו כישמלז
 %6 )רומי מעכרי מועתק נמנח נס המוסר ;תרכין והעח.קהו 'OID'DI יקלמוסו 1:קןופ ממוגי מטתה סיוגים %6 גס וגם% ~mirJ )סכה יוסיסון "צגו גקל6 הו: סססלסיס . הילד )סיח כס 6ק5ל ג"כ "מליס וח,ענח . סהס סבניגיס מעמד יענשו ספלים)מנר
 דברי ססר )רימיס מכר ע5מו סוס הממכר וסגת הקיבר סכססי"ן כימי )יסוןיס גד,)ושוסע רומי מבנמוגי 6פר סגדו) סהגמ,ן נרי;נולין OO~)h סעהיקו טסיפוס ויהל6,סו:לומ'ס
 טפ'סיפ 56)0 סוקרך וסוף ושיפויס ככתנס וק'רוחס מ)כיהס כמיסירי פוס נדו!צרם

 %וך סיופר סו6 %ול כע"ח סגךפס הספר וה .וסיס סנדו)ששעלסכת;סקסיסון
 : olto נחגוה;מ65

 גורל 6יס סיס סוס ואייס . גחכט כנטל מכסן גוריון כן עלף 610 הנס הממכר ססיששמנם
 כ) ועם יהורס ככיח ע11 ויחל ס"ת יחל )ו מ"ק הסס נס ונהכונה כמכמסע5ו7

 יני סיי ונירוס,'ס . ר~כסונס ומגופ ס'מס נח! הים הנס ס6'פ . ידיטס )ו סיסשף,לומי
 sib נוסט מצעון 1פפסמח ע טל פטקמסשששש9

 סכה"ס עסועי סיס ?nnh :מפסחי
ae
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הקרמה*
 ועקיר נכור חכם וטיס יהולה טועי היה ההגית המפסחה 6ני טוינק 3ייח*ש.*ר
 מכה כס ,יך רב סרג עטי נ"ויכי ויהרוג ה' מיחמת מחוס ר6טוגה מהמחגךכיס הי45ים
 . :ס ככתיב הרגו הספר מזה הטי 3ח)ק סרסע כבררת נזיע ספריגיס סר ויוחנן .נוו)ס
 cllht כיסר"ל. nt~hat :ס ל, ת"ר 5ח מססחתו "ת וסרומייס ספרי5יס ססמידו כןטהרי
 ה"חד כחכמה. מופלג'ס היו ו:ניהס כגיס :גי לו היה הרקפתה המ:פחק "כי הכהןגוריון
 כמס' רז") D"D :)מותו נ,דט וככר כונין. סמו הסגי הכהן. נוריון כן יוסף סמו הנדו)זחוח
תענית

 סגקר" וסו"
 הס: מזה ה:ןי כחלק 1:)נוותו עניני גורע גס גוריון כן גקךיתון "5לס

 כנודר; ר,.ל D"W ולנמוח, עגינו גודע ככר 6)יו מעוגו ":ר והו"קנדו5 הכהן 'qDtוכמגס
bNPגדעת הזה הס' כוונת ו"מגס הגיגה )חסרסס הכר 6;ר מקינותיו נס רה"י וכמדרם 
וננליח

 זהו"
 ו":ר ג5הו 6:ר המלהמות וכ) סגי  צבית %"פותינו :קרה מה ספר ע) 5הע5ות

  גס והכיהמ. בני ניח  מלכות ירימהות  וכיירי נכית וכנג'! . רט ";ר כג) )עסותסגדי5ו
 6גחט ":ר 1DPO זה כי) וה נ) 6סר "כדון 1") ההמסד Sb דרכו "יך סמת):נות"ופן
 והש מהנד) נתוספת 3הס ינד) כסיג עמהס ממחץ הישו עם OtO והספר היו 65עגיגיס )סמלי* גס כעגיניס תוססת כס' ולהעלות הים ") מגי"ותס מגיע )" נדכריס5סס)ינ זה"י מסרי מדרכי גי ונס . ק"ן גככד כסדר וזה ככסגיס שלס ממוכח כינוסןנדרכו
 בו. ננוט 65 ועו5ס עמת 5דק זכריו כל הוה מספר גי וסיקר nnhoסכדל
 הקודפ  כחוי "חרי :גכתט הספרים מג5 סגכ,"ה ") קרוכ היותר זה SPיסקור
 כס ס' יד עליו סיחם סיס ~a'h סימת כפי נס ובתלמוד סמבות  קודם נכתתוסוף

 :  סילסיס 6יב כדררי דבריו סיו וכמפט סוה סספר3יר
 56 המסיגות התועלות גס מיגים 3' והס וגככדיס רכיס תועלותיו הגה . tnSDtnלאמנם

 התולות oStb1 ייחדו0ו. ";ר וסח,עגוח כסט. עמו סמסההפיס 0ססריסיתר
 ונמס כו. ס6גחגו )מה יהסכ) דעת ממגו ייקח גי הר"סין 6)1 הס זו5תו עס כסהישתתף
 מהומן ממניע כעלות מסכיוגות 6' הי" וו וסיס סטתין ע5 רסיס נקם עהעכר כיפוקוס
 הדס כ) "ין כי מדרגתו כסי 6ים ההוה ומן שגפי הסכל מוסר יקחו ממגו כי יען ספר0)
 כי הכ' נו, ס"גהגו )מה תועלת יוסב וממגו )פגינו. פסיו 3ימיס %ס עמנו סינוט מהוכ)
 ונס תהתוטלת גרו) ח5ק ונ,ס "דלחנו מט) נקינו ואיך מיה 6יך ספסדש מקור יסכיתשמגו
 מאה וגזע מח5נס יודעיסמק,ר כ6מ5עיתס גי סיומות זכרונות DD" כוונת הי6ש

 וכאס סיתם )מי o~)PS סז"ת והתרן הות לקרן סנה המלכות "tsusip 5 חמיךחוסכו
 rts~: מס' ידמוהו ו"סר כקרי6מי יתעגנו התור'DO (6(h~ 5עתי' סרו )" ויסר הזמן כה5יחו' ססקועיס o~lnlDn ס"נסיס סרכיוגוש

 האחרק מהספר כמו כי הימים מדברי נוה חיק סיותו הק' ייחךוהו. "סר סתוע)וחואולם
 ip'hj קוא כבתכי כקו דרו:יס ק5ח הרתכת גס . סגי צית מלכי "ת סקרה מס כ5כ551 הו" הזה המסר נס רקבון. ככיח יהודה כיח מלכי ספירי Tun הו" סקודסמגחכי

 מתוריות כקונות נדו) ככגין הוה הספר כי והכ' ווולתס. ודניכן) "ח:ורוס כספור גג5סמיותר
 הסס "ת )עכור כיייגו יהויקו co גי סגי סגי ככית "כותיגו :מ5"1 הךכריס nPpo1וסדעוח
 גס הפסדו נרמז וטובותינו מקד גורי היה וככיןו סני כית רוממות הגה כי וסגורתסגעכד
 ")יו והד,מיס חגה כגי כספור ה") כעכיךת חווק כגססותיג, ינתיח סרטיכ מסורי הזה3ססר
 ע) המיפת חוק ירקה נס וגיא). ומסור "חסורותוכפפ1ר

 סרט"תכחמתוג"יס אגח"
 מוריס סגי כנית געסו רמס D'nDtnt רחמיו על וה:עגס 3כור6 וכטחוגס סמ)חמוחגנ5חין
 הריסתו  קילס .  סטת חבועח טן מורות עתידות  נ3ו,.ת פתרון נס כעמו ס' ססנמת9)
 ונס מסמזרוניס ים  ןוניס  ספיריב ונס  ספרים נקרני  כשמריס יבסס כסיס סו6ב3ב

 כל יסריך 13 נפלי כיופן בני כית  והובן בו ר3ר סבתי כסס' ולולסמסראזיש
 ;מסו  ולכן סספר תכלית b'o יתבטן  יגהיהריו מטולם שיותר סהיטר ויוישלוזך
 O~P  סנכ3ד שספר  נתתם ובךו'יתו התסבן יהייח הי, סההס3ס ר4ס 3ילשרש

  וקלשן  6סן לטיגפ יי  ברוך יתרגל_ לינאישש*סלש
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 6נ ת ו ח ת פמ
 מ)ממוח6"ופסרכן6גכיוכום: כבספור ובון הא' הס' הוזושר,ההששת

 : רותייס מוכוח סתח)ת מסור כ3 פרקים ה'סרק
 טכןת רטורית 1CDlbh ספ.ר 6יך כד י עד נסתרסנו 6יך ס6דס כני nlf1P מיוםא

 : 6)יסז 3ן נסוומן
 ומסוי נכיר6 דני") ולרקוח 5פ1 ר מסב

 : רכיםמכעיס
 וס)כיס )לסירוס רומזך מגממות ק5חנ

 )דגי") סקרם עס יספור להריוסכ6יס
 )סחנו)) סריו כקטו ולסר . "וסכו ןרייטעס
 ומשר עמו ס' כי מ6ומס נסס ע"ס ו)"עזיו

 )ירוס)יס סק,דט וכ"י סנו)ס ע)ייחסתעוררח
 : רם כ מזך ת)ממוח ק5ח!וכרון

 וניסחר מרדכי עס "מסורוס סיחור כו יסשרוי
 : ולסתר מרדכיוחס)ח

 מוקדון ועם *)כסנזר.ס מ)ממוח קנחס
 : מכסן מגגיסוכנוד
 ה' בו יש הב' הס' והוא הב'המאסר

פרקים
 נ"חו מי.ט 5)כסגדל!ס הו)זח ענין כו ימסר1

 : כנס ס"1 כן ,.יגחו יום עד כע"ס)"ויל
 עת עד סגת עסרס מהמט ת'1 מ!חמ, עגין ותי

 ומרך פו)ישס ") מהמכיס דריוטס)ומ
 : ")כסגדליסחהתיו

 מקוך "מרי מ)ממוחיו ארסית כו ימסר10
 : )מדי 3ו6ו עד !כסגדריס5
 ")כס;ולוס סרוס גור6יס 7נר,ס כו 'ספרי

 עס סבו מנך oll~e מ)ממיש יססריא י : מדי. מרן מזכר סגד.)כמרכל
 כנ)י)וה רקס גול6יס  ,7נריס כסגדליס6

 : קגדיקי סמ)כס עס קרסו ולסרסרס
 ;סיס ממוכת עס 6)כסג7ל מ)ממוח 'מסריב

 : 6מוונסס;קר16ח
 : ס'חס 6יך ");סנדר מיתחיג

 בו יש הנ' הס' והוא הג'ובמאמר
 ")כסטז' "חרי אכו ,סר סמיכי' ט 'סמריר פרקיםר'

 וסרומיי' מקדוגי"ס קוסמות קנח כו ססרפו
 ויס!7' ירוס' עס ol~,!e סיס,ר ט יכמרפיז
 : יסוזס שמי עס ס:1)ך חומי ס'ס,ליז

 ובו הרביעי הס' הוא הר'רג.אטר
 מ,ה:1.ה ריסיה 11DO כו יססריח פרקיםי"ח

~lfD:e 
 : ס

 כגי ctnh מכעס ססס קדמו 6.ך כו יספרים
 : "געיוכס עס ע)יסס עכר עפרפוס

 עס "גס.וכ,ס 633 סר שקיסוס סשה1
 סחנלו ומוחמות מדפס )סעכייסשסריס

 ' : 61גסיוטפ סמטמ671יס3י!
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