
ה9הקרמה
 הקז.בשן . האמתי האחד ענין השהי לו אשר ישראל אלהי ה' ברי המחבראמר

 אחדותו. על לאות הנמצאות כל ברא אשר פודתה המתמידבמציאותו
 כדכתינ . פזבו ונודל . חכמתו על לר"ניד חדשות והחל . נעורתו על לעד יצירותניצר
 מעשיך כל ה' יודוך )סם( וכתיב . ינירו ונכורותיך מעשיך ישבח לדור דור קמס()תס)'ס
 נצורותם האדם לבני להודיע . ידברו ונבורתך יאמרו פלכוועך כבוד . יברכוכהוצמידיך

 אותפ המציאו אחרי המרברים לעבדיו הבורא בהם הימים אשר שבפוצות והנדווהכו/
 פר ראם היי הש אשר החכמה היא . שלמה והבנתם נמורה בהן הכרתם תכונתעל

 לנפשמרפא
 גן י6שמ לך כי כמו וש ר6י )סין ילוח וכומהי האחר ו שות לו אשר ישראל אלהי ה' בחר המחבראמך
 ונצער טמג61ר כמו מ6' ינחו סס גי וסעגרס ט6)ס גדרן רק סו6 6חד ג"כ כוקר6יס ית' מיסו סנכר6יס כ3 גי כ6תדותולקידוח
 5הד ג"כ סוfp, 6 דיי )יי קיפון סו6 6'ג עולס ועד מעולס סו6 יח' 1nlhtina ר') במציאותו הקדמון טטס: גטו3תימוד
 סס סנגרתן,( טכ) כו' ברא אשר : וחמן ע'ם י' גהוק טס כיתג4 כמו ט1ס;ן 6ח מחייג ס"ק מסמיוח 6הד כ) כי6מח
 סיס ו6ס Ots וס דוק' ממו מלק סג) 6חד וגנית 6תד ג6'ט סס בג)) כולס טסני קמחי 6הד 610 "וחס כסנורו ורויםפדוח
 : St:m~t והחל : י, טס 0יתג6ר גפו )1ס 4יו וס סיס 1)6 כגרו6יס וכירוד טינף סוס שסיס רווי סיס 6ח,- מסכורכןיוחר
 0מ64 6סר ע) ט' ah1N המירש אחרי : וס סו6 טגגו)ס 1cnel(o מטוגות מ;) וסגדו)ס סינוריס עיקר טכס מסני 6דסיכת סס ססוכ"ת סעיפי המרברים לעבריו כף שבנצבות והגדולה . וגו' יסיטו סוגך רג ,כר כמיס ((Ithe1 סייטיכ . טובווגורל
 6ת לוחן שסיס סייע 6מוי מלטון סו6 ולפף . ט)מס וסגגסס נמורס כגסן ;ספוחן גיס וקורס שונס ע) %דם 06סטי
 וכקור 6רס 30 לוש שצ0 סלאמס טעם רוחם חיי היא אשר : וחגונס מכמס כ6דס סס'י םגהן החבטה היא : ו6חק)

ש
 ל6ף )ו . האמתי ר"חר ע~ק' יאות לו אשר ט'ברוך

 וס ודגר "מתי 5חד זונתו וקין קמתי 5מן גחו4 קוהו)ת"ר
 סטיר דכויו פנת ומנס . לויס שמוד כמעל )קמן 63ילןיהג6ר
 סגטפוס וט)י)1ת מקומות גו3) סו6 ס6מהי כס,הדוח כוליכדגה
 במצישרו הקרסון : טינופן כמו ושר סנרי6סוהית;

 עקמו גמ1'16ח )ומר גמ)י6ותי יקמלו יייק . טובהשהמתמיר
 ודומיסן שוון למוס קוגר. נורק כמו כתלמו 1)6 קדמון ית'610
 סנרו6יס ומני6ו0 גרטיס מ64וס 6) גיבוס גוש שמריס0סס
 מעיונת מיסוד טוסו ממויטיס סס סת6ריס גס 6'כ מהורססו6

 סקומו0 מקמיע דעת )ט)ע מהודסיס סס םקממוהמונתנו
 1pe 11סוז כנרי 6כן 610 סעו)ס טורדי" ~ewt גגה גיימיך

 טחיו טמר )סי ועונתו קרמ,הו ")1 דגריס סני ופרעג;ורחנו
 )ס,גיל )ו ים מיד ונחכר צינר מחמי) )כ) כריפוי גכוכסמתח
 כקומר טונוהיו עיצוי )סורוס סקדמוס חו4פסקןיס ס:פעח עי ה4 פקיו סועש ססנרכס )יודעים גידוע יס'עוגלו

 גמוסכ) נותנת סדעס fffit כמריקוחו קדמוןיתג'
 טוס תתר מש eStDD 6% נמ64וחו מכחלךתסיס

 מסיג DDh, 610'( כי) גסס )ולן )ו 5(ן עו)ס ועד wun גסכן
 )נרגז ע)יסס ימוס3 הי DD(1 ומצ כנוגס רק פוכו0ת 3ג)פסס

 גימרו כחמדם %זן גסוגירו יייק גס . סוג כי סמו%סזדוס
 הוונת נכונס י1JDDi '0 צות ססעוכוח לסורות מנגחויפפפיד
 בל ברא אשר : יאמיד )6 0ר,מקוס סוסכם גער גי בפקרס6%
 סממנר דברי צמן . כו' חלשות החל כו' יגורות ויצרט'

 גרגרו ס1ג'6 סוס סיגרי '3גך סיס סקורך ו6תס .סוו)וסוש6 מיסודי קנח )ס4ע סוגומתי ו% מצחו ככסיתן64ססגאן
 ,ttnhlb ויאגוף נטלן סנוך5 כ) חו' ככמו 6מו סגוי6ספפמן
 ססכונס סל6ס1ניס עמנו גני מוחץ ופקסוסו עסיהיו 6ףקשתיו
 סהומל סט) oon וססרכגס מיסודות mlS1 סר6סון ג1?מר*)

 סינף סר6סון טסות גר6תיו 6מל סימי 4)ס סנטרןצלמון
 ש) וע סר4א טס., כמו גלי6ס לטס מכונס סיס 4טפתין
 6מל יסודות ס6רנעס ממגו ונחספ ססו6 גמומר טמאס4לוח
 עמיתיו "ף "מר מסס סמולכגיס מישן וע) 4רס ומוןי4חיו
 וסוף סגמ61יס );) מסוחף לרזו סו6 סר6סין ממומרומנס
 גמ6מר לפיוחו ע) )6וח טסו6 6מר ופתיו נגריתךסר6סון
 טגינס ו6ף סס"ץ 6תדוח ג'כ יתסוס כהסוס טפ6מדותמהוולס
 הרוקחו כגהינת 6מר 1ס סננו6יס כ) גימרו רגיס כרסוןשהשו

nhinaגסס 54מר יוקרות י1ר 6מר גיס סגיהן תו) וע) כעת 
 נכהו ומלףיקיס נמומר מדוח קמר יס, 61:0 גבורתו ע))ער
 סמון חיית ותיקון עכבתם וע) מלתיו סיע ינידולבססי

לחם
 הישדוד מושת מסוכנו חמר חדסופ 001) 6מר מססמעסיס

 ומסורס שמס גרו15ס סמון מסס נשג ריגינ שוותיהןע0
 יסו'דזת גסה)ס בסיו ממס נטינף מסותם )תהדם ססרכגסועיי
 מיירט )פון גסס )ומר ישן 6מנס . מיס יס כסוך )9גוי"ס )מת גש נודק סבין )atsw: 9 בסון גייס 6מר ע,סחהיס
 3"ש מדסקה פנים 16מריס )עילף שאפש רכל כיוס כהיקוןכמו
 ינגין קייט נט"ר ססו6 כממוג DS' סחח)ס נכון גסס וקמר)כ16
 ט:מון גרסות נס63ס מגמם סיטי חכמחו ע) )סשר גיסוקמר
 כ% )שוס %ורך כסי וס וי) סרכגתס וערן סמונים סינ,ילגו'

 ווולס פוגו וטו) סמסץס ו,ס ס6דס סו6 גוחג4סססמ1'"1ת
 קרנפת כנידון סנ') שוק גגי16ר קמרת ורך)סמקונ)יס
 'יזע 5מנס . 6י'ע גסס nutp~t גשסס ססגויו0סעו)4ות
 706 1') 1סומג'ס סר6ג'ע ,סו סהוקוש פנס סיסכמממגר
 לרוה רוה : גסודס פסדו 1)6 סקכ)ס שמח עם )סס 6יןדכר
 )סו'ריע 4ףן סכיודפ רק 0מע )6 סוס 0מספסוק ולסי .גו'

 מוו':יפ סי6 יידון כמ03 וגו' ס, יודוך טסוק סגיך )שיחן )1 כספנן כהכין 6גו מגפים כקנו ס6פי)ו ומנין יווה)סננתי
 כעוב פקנ3 סגזח h'o ססוי6ס פענין )ך יודו מקותמטתי
 מפרס 61מ'ו פוג כי )ס' סודו כמיס גטוגחו מכי טסו6)מטינ
 סקימוגיס גו ספירתו יצפרו מ)כזחן כגור נצמרו ריכוד6ספוין
 מפ)'4ס ;oen ומכונס )לרסיס "מרו סייען רטון פילסו 'כןיע( )5יוכ תמרין כמרוס כעח גמו י.פ)גס )מון 610 יצמרוסמלת

 משהפק טסו6 פוגרך סו6 מט6'ג גפס %ורן ותועלתס"ס )1 ש ג'ו סמקך כץ ממלכות מותקנה סי6 מהגותןסכני
 ניס 0סן יס' סו6 6ס יודעיס 6נו לון וצדדיו גניכמניצוחו
 ס6יס 3ני )ס1דיע 6פר )וס . פ)יסס אידס עוכושוסוגהין
 יתנרך הצונחו כקומך יחג, כתתו ע3 מורס ס6דס )גניטלמון
 tcetnS ס, סע) ג) וג'קט וכו' ס16ס )נם (Dv~t סיר:גגרי6ס
 סשו16 . כו' הכרחם תכונת על שהם הכוציאואחרי
 פ) וספמידס 6וסס טסמ1"1 לקורי כתוניס וס6' נפת'מסס'6
 אעויין סננחס ונתעמס פנסם ססגרס כס ;ויגמר 11חג1נס
 ס(י5 ססגט ו6מ'; געש )כ) ממוסף כס ססו6ססכרס
 חגונס ס"ת ודע . סטי) מפטומן 0ס61 נידו )מרכלמיומך
 גמיאת ייועיס 0)קש כו שם דגר SD פגרי נלסון סונחססוגר
 ססונתו נססנמות 06 ססוש מדגר עין )9 קנונ לחוקסמונם
 הוכן כמו 6וס מגס נתחסר סמונזוס גדגריס 16 מכוסו)סי שימי כנהל נפספס נמש כ) סוגכם חלש כטס ;מו יח,ממנו
 טוס נקפי גלפות ~Pu סנמ61 סרוגת מ"י ו6ס חסנו)גוש
 ~pot מגוש נמנח נב)) סערן גס 16י ידוע כערך קוס וסונערכים

 . ווחפ חיי : וס גר' 11 גפ)ס נרכס מלתמס סממנו ש והוסוש
סח
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הקדמה14
 * ובעחה"ב בעוה"ז מקצפו אותם והמצלת האלהים רצץ אל אהום הכמבחשה *שבלם
 )6יוכ אליהח* תשמר * ותבונה דעת מפיו חכמה שען ה' כי כ( )מסלי הכתוב אמרכאשר
 לחכירת חכסתא יהב נ( )דגה) אסר דניאל . תבינם שדי ונשמת באנהצ ד,יא רוח אבן)3(
 1 תלך בדרך מדריכך להועיל מלמדך אלהיך ה' אני מח( )יטפיס הכתוב ואמר .עי

 בלושנן לה שקורק ההצירות חכמת הראשון החלק . חלקים ~שלשה מתחלקתהשהכמה
 השש והחלק , ומקריהן הגופות מבעי חכמת והיא אלם'בע' אלעזלםעףב

 . האוסר חכמת שקראה מי ויש . רי"שץ אלע"לם ערבי בלשון לה שקורק השמוש חכמתדאב

w~wnוהיא . אלזדי אלע*לם ערבי בלשון לה קורין 
ק
עם '

 חלקי וכל . הרוחניים וכאישים וכשכל כנפש . המיתכלות סטאר תורתו ודעתחוברך
 ~mul בהם להשינ למדברים ית' הבורא פתחם שערים המה ענינה מחלוקת לפיהחכמה

 לנפשמרפא

 כ% %דס%

 עני
 ית' מקוס ט) לצנו יק ך סי סס'יו

nhi~D1 
 נגס ר,ו6רצתי": ו!6ת שחו ריף עטיו יפיס יגונו גגי טוטם

 . כ)) גדיך )6זס ססש ססקיכ סנ!כרת המכמס ר') חלקים לשלשה סתהלקתחשהבכאק
 וגט

 חצ )ס)סס מתמ)קס
PSN1 ונס זך שעו וט )ו סמיומד וצנעו גתו יגיפו מתמת יגל  ככ) ססש מנחן ג) עכע )יזעD3D גמו וגדומס חס 

 %תסס ו)כ))ממכתן מטתמטין ' יי 16 השמוש חכטת : סרפו6וח והגבח גידופזעזעו

 שר6 סכוייי וגס' סר6מוגיס טטנוס מ 6מר סיס 3מכמוח מדטא פרילוד דור 3כ) נסתמו וסמיירות וסטריים מסרג)ט8כמ

tm't)n"hnthtnSwn 1 "יי צ מס ונדפ גו' חורמו גו' דעת וסיףהאלחות

 לן,ו4ישנגיצ,:זי ,1"י""%י"עשיי!2י
פת

 טקסס סמייס סמכמס )6 ט6ס טגסס סחתם צחחף
 6דס כמים היים סגט)י ס6ר פס ומטוחסת בכך ימס)מס
 סו6 סוג) . שכלם ונר : וגו' מחן סו6 כי וכמ'ט וכו'ניקו
 וסידיעוח ססרטיות כידיפוח כ) סמקכן 630ו0 ססיו)ימכח
 כמקיט גטומד סו6 סהגמס nst~s וסטכ) תכמס קר6חגסופ)
 6מנס . טס טגמ61 מס )סטיג רפותו מום ככה סים8ס)

SDW3נר סהגמס וך6 )גן גר ס'1ג6 עז גיס משג קינו 
 מחוס גסס סמכמס 06 טריק . כוי תנסה יחן הן בי :ס0כ)
 וגשמת כו' רוח אבן : סגסו3וח סני!)ס ססי6 מיסחס
 )גד י!ת רק 6יוגס טג6דס מייס סרומ כקומר . חבינסשזדי
 חגינס סדי נסמל _E 6כן )פון ונס גבך מס ס) יגרכ)ומר
 רומס סי' 0סי6 ט6מר מס סלי רומס ומסלמת כינס )מסנותנת
 מגמיס טסט )לותן גמוע) מנמס נוחן hlonשכסגונס הכמחא יהב מסוק סגיי סג)ס גר ססו6 עימר מסופן

 נקרי6
 מלמרך אלהיך הן אני : גנז) סיוגי סג)

 הג)יח טוסו ס6)סיס רקון 6, סמגי6ס סימר מססרי
 כקמר חקך גדרך מזריגך 6מר tPS?D סני)ס וט) .סהוע)יוח
 יוגר כסס הטיהי כמט וי6נד מזרך מן יתעס ס)6מדריג!
 טוג געסס ~h(eto רקון 6) סמגי6ס גימרו וסגונסוכו'

 סמקליס ומקריהן הטפות טבעי : מרע גמור מקנסו1סמ1)ח
 מכ"ט עגו) סת6ריס ימו )מס מנמיות גלתי כסס סדגריסמס

 וכו' השטש מכמות : ירוק ו!ס )כן ס!ס DU11S1ימלוכע
 הכמח נקל6ח !1 מכמס כוי והששרים המנין הכסה*היא
 סמטגונוח כמו )נילוסס כסס מטחמסיס 4רס סגניס;4צ"פ
 המוח ויגח )ת מזות פיני )ג) סקנס וסטפוריסלפו"מ
 הכמת ע"ס קרקפות ולמדידת 3גדיס ומיני וסכ)יס סכמןשבירח
 שמיטת )מ CQ סיס )יעוז rtncr סכוכגיס עצפחשהנדסת

להם
 ייכעס דסאגו וסמדידס י,סיעור נמגמח תגויס סגכמסמגמת
 סכוכ וסיטור כדרן מכנור מרחקם ומיטור גור) כמוסטיע!ר
 וכמחיקך . סטמום מגמח (ae גן גס גסוס )ין ג,מן מססכ'6

 סנט געגע מגמת מלע"כ 6דס גני )ג )סמם ג'ל גסמסחמטיס
 סגספיס 5דס גני )חיגי טמע סוס גירס nw)ho 1'60שכמוח
 4נגפ סי6 סעגע סהכמח ו6ף גסס סיזיעכ רק ס61 תגליתןוב)

 כספ קך5ס גס . אס ג% ון לוס  ייורך 5ין 5מט))סוקס
 גכ)יס )סטהמט כ"יס %יך !ו הכמס סגמ)קי ט,ו0חמש

"1WDI ו)כ) גסגרסס וכן 1)ומ שפר סט )סריס %יך גהכג!ן גמו):ו 
 61'נס וסגגויס ליגנין 6מת גמו גכ)יס מטחמשס מייד!חמיני

 סכוככיס עסגעס וכ16ערו)וג קרקע )מריית ומג) סלון)הגסת
 ונמרמוךסס נגסס )מזידת כמו )סס כו1רגיס כליס ים!עוד

 וס6)סוה סטגע )ין'עח מ60'כ כ)יס מינ' סיגס גן גס יטוומווין6
 6מחופ סניסס סנ') סטטמיס נטני ג) )סוס גורן )ידיעתםם6ין
 סס ג,ס ~okt~sat othYtt~ ot$sn שוט טס שמחגהות
 סמוכך וגר סג) דט הטוסר חכמת בשם אח שקי סי ויש .סוג

 לחון 61סי מוגג) טסו6 ימי מוסל נקרן יצוע !מיסגישר
 ;Gts גי עיסוי מרסון );,סר מך6 )גו ממסוער סכון מכמותגג,)
 לכ' מוסר דגרי דגלזס מוגחח קוררים )גן מוסו מקתסוומס
 כמפשור וסיהנסג סמלשס ט)ומ מן סמיוסל )מנוע גססמסגווס
 מוגכ) סו6 ססמיוסר )ט יסורים סגוף מג6וגי :קר6יס וגןמונג)יס
 מסס. )קמ)ע OJOI כנס )נטות יכולת מכרי יסוריו טגעחמת
 ומשענר טסהטגון מוגנ)יס ענינים סס כי) כמגמם מרוך כ)!סנכ
 גן גס סגיכגיס ומגמת ענינם ומסות ידיפחס מגמח כ)!ס

 כמופ וננו) oen ג.6 סינוכ ומן וגגו) מסרכן קוי )ייעמגמתם
 וסג) פנית. כ) סוס קו)ותיכס ספן גדורי fiD~t וסמו!יק6גוילן
 *4חס )חון 6מר ית' הבורא פהחם : סמפרגיס נ,ס נססניה
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 11והקדמה
 אעמם הצורר ומקצתם התורה לענין יאר אליהם הצורך ההכסא שטכ"צת אלא .והעשק
 התחתכה החכמה היא העולם לענץ מתר אלחים הצורר ואשר . העובם לתועלתיותף
 ושתי השמוש חכמת שהיא רוזיכונה והחכטה . ומקריהן הנופות מבעי חכמת השאשר

 על ומתוח, . ממנו והנאאיו ותועלותיו הזות העקם סודאן בל על מורהב האלההחכמות
 אך * העקם קניני ולעניני לנופות הצריכות התחבולפז וטיס המלאכות עניניבל

 האלהות החכמה והיא העליונה ההכמה היא התורה אל יותר אליה שהצורךהחכמה
 אל להנהן כדי אותה %טוו אך . תורתנו אל ולהניע להבין כדי אגעה ללמוד חייביןואנחנו
 לשינוע אלהיך ה' את לאהבה ל( )זנוש תניא רבזתעו זאםח . לס אסזר ד1%לםהנאות
 ואמרו . לבא הכבוד וסוף מאהבה למוד אלא בישיבה ואשב וקן שארויה כדיאשנה יאי שיקראוני כדי אשנה חכם שיקראוני בדי אקרא אדם יאמר שלא בו לשבקהבקקו
 לחוזוך קרדום ולא בהם להתנזל עפרה תעשם ואל . לשמן בהן ודבר לפעלם דבריםעשה
 אקמר רבי אמר מאד חפץ במצותיו ה' את ירא איש אשרי ינ( )תסלים ואמדו .בהם

 לקנל עשם הרב את הכשמשים כעבדים תהיו אל כדתנן . מצותיו בשכר %אבמצותיו
 ז עלינם שסים מורא וידע פרס לקבל ע"ס שלא הרב את הבכומשים כעבדים הוו אלאפרם

 הניצל השכל מהם האחד . שלשה הם ודתו תורתו לדעת הבורא שפתחםדהשערים
 . מוחש שהוא מה והב' )ס"א נביאו למשה הנתונה תורתו ספר והב' . פגעמכל

 לנפשמרפא
 )ו0 מוות 16 וט געת6%)6

~wht  הג'ל  חומרו : סיטי פן 6ימ %ן ערלך 1)6 ימטנס 6% גמקל5 % פלוגו כ) נימיי wsn 
 יבא הכבור וסוף : OIO כמסר יחג"ר כמו ויחע)ס מסע 6ת 6% עשו 3כנ6פ טונד 610 כי )ו יטיס קרנון )6 )עוס,כ6י)ו 16 טו0*1 %כר 0ן גפניתו ס6ו0 סיכון סנווווח ס% 6כ) )נדו סי )06גח מאהבה למוד אלא : ס'כ דף פ,מ נוגרסמ'
 %16יס0 ו)נויסס טמסס טכיפיכ סטוכומ כ3 ע) ספ,ס ג5נוח טרקנו וכמו נליט טוס טלר יקפח ופיך לב) ומפיכ טופ סס'יכי
 כמו )כיו ס' )סם ~own ולנגד ססיעוט  פיוס וסכר  ויש טיפס סכר בסי' קפד טלי  ייייוו וכפו )סטו גלמן )גח 6ת 5%כי

 ע)יגס וסיס עליכם שטים מורא תהי : D(O~t וגוס טסע)ס ס' )מס גסע)ס סירן סירס לפעלם דברים עשה :טיפכ6ר
 : 3טכר כיוגחס סגין סממיס !כ6 כפו מויל16סו

 שין ס61 דגריו ותוין י!וייס יטרים גדנריס סנממד סססר גרוג ספורי ספר סואנר גיירו סיס סיגר נכשולםשה
 רנו ס' נמסמר 1כי16 מטס עש יס' 610 ט!ופ סממת )סס enlu סי נמ!וס רק שיו ויסחקרג מסיס רזון 6) מגיסס%ס
 וניג'וס ODDW עטגת דעתנו %ין 6ף וסקלכטמ עסין נמעכת טסים כתו יהנו למתסס סטמש תמס פיס 5ת סי פסכקיר 16תס טוסים "נהוו 06 ובכך מטס כ) ט) ומק1מ,תס ו,מוס ומסקוס סיענוס יורע ית' טסט כעכור יעם( ויתר מפף נגדגנליס
 י,זפ 0ו6 0' רק מדגר חס מי ונס נומם וט ימס כמ מטייס יודטיס 116 טלין כמו כי וסוך . מסנלסגו רהוקיס סס 6106ף
 ודחו חורתו וסוף ית' רזונו פוטין ונמס 6ין וסס'טור כערך לותו יסכרן ממגו שמח ס%יכיס סקנסס כחולתו גילמו סיגרכן

f%3ויגר וגי 0760 יתמכם 61) מדוע וסמ!וס סתורה גדדן ס%גש כססם י36% גמי סו6 כ6צ סקודס רום 1)6 מונס 631גכי6 )6 נסס 1ר6ס )6 מעלס כי מגיעו 1)6 ס6)סיס 6) )0חקרכ פמדסו כי 5ים מסחומס סנע%ס ג)ו)יס סע1גיי כ 
להם
 ג)נ,וד כסחן טחסיס כזומר גקו)ו )טמוע "מר גוס )ר6ם)ג) מתגט* סי6תווסו6 ט'פ ועוסיס גקו)ו טומעי0 הכמון ס"סדכי

 וי:נד גקו)ן סיטמעו 1)6 יפ' ובטרחו ~pliD קיום )דעתסמסנס
 גפופו) ח)מייס יטיגח ססו6 גיטיגס ויו"כ וקן טכסיס ט6מרמס

 גן טיקטקו כססך תסיס ט)6 גבוהי גו ו)רגקס 6מרסגמן6
 )1 צין בפי יחגרך ננור6 עיי חדגק ם5חס יק סר,נסח)מידיס
 טססט1)ס ושכנגס חג)יחן כסני) כ)ומר סטותכן נטני)לפעים דברים עשה ! ודויק ס)ג0 ט) קמוח י' 6)5 געו)מו)י;.רו'ס
 ,ע) 1)6 קנו מנוס )עט,ח ט!כס )חג)יס 6!)ו וממכס תסיסעומס

 בו י, ב,,],,;, 51ןי"1,"וןן,1..,,,;;,
sutו1מ;ונ נדו) )ניוח )0חגד3 פטרס סטטס 61) ,ומל סמטטס 
 בלופר כו'  קתרוס 1)6 6מר סח)מוד וע) ירט ע) olh גיגפיגי

 : למי לקלל 15  ליפוד סכר  לןנן רייעו  פרוסי  פפומלפסיי
 נמ!וחיו 5מר סוג וט)עסס מרע סור ע) ה' את%שריאיזירא

 לומר )ו סיס ד6),כ כו' במצותיו רז'ל ואומרומסןמ6וד:

 6ט-
 )קירנף סיריוס טסקדיס טכסו גת!וסיו וממן ס' 6ת יר56יט
 'ת וסיס סמסן ס,כיר )מס גס )ס:מסן ממסן )סקרים )ו סיסכך
 מפט סב) )סיח טכ,נתו מפני ווכי h(h מנסיו עמס)ופר

מ
 רק ס6דס מן ומהוט מגורס רזכם 0יelpt' 6 )יוד ט0הכמ0)פי

 : כס גוסס ppt )ו טיסיס ס6דס )סני מתמס יחכוךססנור6
 כשרות כמ3! הלנסוח סטגט מן ס6מ!עית ההיכונהוהחכמה
 הוה כורות'העולם לוחו: כמודיעות סויעס רסוןלאדם
 : סססכוגנוח קודם ס6דס מכוס טסמיות )פי סכו סדגריססגגוויס

 נמו ספרנ נידנת והנאותיו : סמ,טי) ג6סגתוהועליתיו
rh'ptltn~ע3 )0:יג כ'6 טסמ!י6ו סעגיגיס התחבולות וסיגי 

 כ) טס סיגתן 16פמ ד'מ ח%ס )סם)יס 16 סגורך דגריצס
 וכן סמסן 3פמו! ססגעס עיי )מסר למכונס סו6 מרככםפעטי
 סט1מופ 6גן )מגיע תמנו)ס טסות מיס ס) סרמיס קאנימעסי
 סגזכו)וח ודונהסן )מעלס ממסרי ידו ע) יפגיע חמגו)ס סו6אסקס
 ועופרו וף0 )הדס וסמכמורוס סרסהות פיני וכן vtbnסרגס
 )טמירת ספטו,ס רידגויס 0ס העולם קניני ולעניני :ודגים

  ככלן  וירט כוי כדי אשנה כו' שיקראוני כדי אקראמשיניס:
 ג' ,ס ונגד גמרן מטוס מקוק טסט 0ידועוס ח)וקוחסם)ס
 מכס טיקר6וני כדי 6קר6 טימר מס עד ש כמקרץ%וקות
 )מכס ותסג owti כויתן חמס ט)6 כ)ומר 0' 6ת )6סגס6מי
 רק )כ) 06וג סו6 ריהכס כי מכמתן ידי h suI(o )גגילואוי
 שחרופ פתע מוקע ממסוס סכם) רני סיקר6וגי גדי 6טנספצם ועי נס מטתפספ ית' טסה* ח1רחו חקוק יחגון שיגחוגענ1ר

ומגמת
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הקדמה1%
 לבארם הקדים וכבר . השלום עליהם הנביאים מן שקבלו מקדמונינו שקבלנו הקבלנתמנ'
 . חלקים כעץתלקתלב' התורה חכמת אך . יי בו שיש במה ז"ל סעדיה רבינו רגד%הרב
 הלבבא חובות לדעת והשני . הנראית התנםה והיא האכרים הונות לדעת טהםדאחד
 האחד . חלקים לכ' יחלקו האברים חובות . הצפונה החכמה והחש המצפוניםוהם
 השני והחלק . התורה בהן חייבה לא אם אפילו השכל בהם שמחייב מצותמהם
 וכלאים השעמנז בהלב נשר כאיסור אותם דחנה ולא בהם מחייב השכל שאק השמעמצות
 חובות טהן,אך שנתחיבנו סמה חיוב ועילת איסורם עילת ממנו שנעלמה פסה להםוהדומה
 נחלקות הם המצות וכל . השם בעזרת אבאר כאשר השכל מן הן שרשיהן כלהלבבות
 שהם ספני האברים במצות זה יעז לבאר צריכין אט ואין . תעשה לא ולטצותלע"ע
 שיזדמן מה הלבבות שבחובות תעשה לא ומצות עשה ממצות זוכר אני אבל . לכלידועות
 . הלבבות שבחובות עשה וממצות . בעזה"י מהם אזכור שלא למה דמיון שיהיה כדילי

 ושגעבדהו יחודו עלינו ושנקבל . כמוהו ושאין . מאין ובראו בורא לעולם יש כישנאמק
 טפנה ושנכנע בו ושנבטח . עליו לאות לנו שההיה כדי יצירותיו בפלאי ושנתבונןנלבנו

 לנפשסרפא
 דגריס כעין מממגר טכ' כמכיש גהטנ!ן ועש נ16ע וטזט דגמיו תוגן וט . הג') ס' הגד o)un 1*1 חגמס 6ץ כס,פ
OShגו' )יסולע ימסרס מסיגי תורס קג, מכס ט6וו') נמו ע"ס רגינו מטכ טז כו' שקבלנו הקנלוית והשלישי : ג'ג! 
 ויסולע )יסוטע ממס מסר וכן סם סנט) חוים ו,סו פס 3ע, )ו נ6מרס וכיקורה גפיריסס (ocn סס'י סנטן המנוס מנוסג)
 וכן וחינין 14יח גמו גט)ימו0 )עסותם כפרטי 06ח מ1!ס יפיקו יוועיס סיירו )6 ויירום ג)6 גי מנוס ג) מירוםוגו'
 למרח חורס 6חד )כ) יטיס ופכ), יסחו נסי סכחורכ סמנים יגרס 6מר ג) 6סגו)ס

~'fiQ1 
Dt)tC גזירות קסורס חורפו !)נך 

 וטסים ג0יג וסכך וסכסויס גדו)ס סנרידלו סס ס6מ0ייס סמקוג)יס גמג16 פס כי ס' יגמר 6סר סמקוס עד מסיגי כמטססס)כס
 טרור סרטח ע) יעלס 6ין גי . ססו6 סריס ,מס וגו' טמוט )גלתי גודון יטבם 6טר וסחיט ונ!' יור!ן 6סר מתורס פיע)
 כ) מסם ו(ס )6 !סטכינס טמע וסוך עמסם טומר סמלות פרעי ג) )סס )פזה רגיגו מטס פי 06 יס6) )6 ממדגר כדורדעס

 נסס 6מר סטרי ג0"וס ס,כ))ו סמכמוח וג) ספרוטיס כ) סגגורס מסי טסמע מס כ) )סס ס"מר גודהי 6)6 כנסס6רגטיט
 טמרי ס0ורס 3סירומי 6,6 וט וקין סעמיס )טיני olmo ג0טט וגינס מגמם ומס מעמיס )עיג' וגי:הגס מגמחגס סי6 גימסס
 כ) ע"ס רכינו מסס ניסי קג)! )וגס )סחפ6ר )רסס ר6וי וס0)עוד סמסגס סגמגמוח ונמגתס כייוט הגמות ונגמ' נמסגסגכ))ו
 ahtwn גמו ג0רו'ס נדרסת טסהורס ג0ורס גרמו טסג) ס:ס)6יס C'Innol ס0%6יס גסמקונ)יס סידוט'ס סגזו)!תססידו0
 רעינו סתוי עי מסמך 3זס וך4 וסמ0גר . מנחמד מסרו יסוד וסי הגוילי כסרר נ'; כגגהיו סי') ג) וג6)סין( וגרמנ'ןסורבל
 סמטטס יהוד נסער )קמן יטיין יח נכס )ספין !ר6וי סס טעם יגלי ס6)ס וסרגריס גיזרו O:'ht ו") ג'וןספדיס

~t)uu) 
 נגד

 וכן )עסיתם 6ותס מהייי סטג) סטין מפוי ידחיס סיו )6 טמפו )6 06 ס6)1 סמ04 השמע טצות : ע"ס גפו זגליס קנססי%
 בכורי% 6ל1 למס סעפס גווע ל6  ועעס עיני עילת : וגה נופם  ררכי הנגיס כמס לץיממ  יוכל פג%  onlh  יוהד כסכךל4ן

 הלבנוןמוב
 ס0ולס זיק ידיעת ס" האברים חובתלדעת

 ור,יסר ספסור וללמור ובפרי  נכללוס)כוחי0
 1% נקיומס יורע סל" המצפונים והם : לטסוסוסממייכ
 כלתי כסס יסקיפ ל" ללז מסורים טסם מקמר3טכיר0ס
 פכל סס השכל בהם שמחייב : )3ד1 י0כ'ספל
 מ0%  יומיום מסכל  פרף סט3רס דוך "hh כלןסעד
  ססמועס מנו )עימס סגחמינ השסע מצות :6חטס
 שאין :  ל5מ00ס נופס ססכל סטין %ף סנפרסמס

 כזומר  אוהם וןחה ולא בהם שחייברחפכל
 ממסכל לאטלס ססס onth מהיינ ססכל rbnס"ע"ס
 כלסר 5ו0ס רומס סוכל וקין מטס דרכי ררגיסססכ"ז
 מנס ס' נעטגס כל ימסו "סר "לסירוס "0 סעט"סיעכרו
 : יק( לרגריס סכ0וכ וכמס ל"לסיסס יסרסו כרסס05
 סיס  שרשיהן כל : סמו0ר OP91 ספסור סטםעילת

  להםפה
OD1ntגפתו סיריוס ולי  הסכר 1)6 נענמס סמנם סי6 גונחו 
 טגונו דכו סו6 טססג) פגע מכל הניצל : ססריפו לכןכפניניו
 ומוכרן סחופות סני,) ונפסדה סוים נסס סגסמיס געניניסנססי
 : כ!, 6גיגס מקנס 06 בסיס וי% נפסיק טפירט'יגם,

 אגניכם וסטי)ס סר,ימס %ע נסור גמו כ4 חייבה לאאם אפילי
 השסע מצות : 6ופ3)יס וחגה ~Dh % גנוי כעז עו3,נעמס
 נ 5יוש 63,נו סממע מממס יק )סטחס מ0ע!לר ס16סספין

 מסגו שנעלסה טסה : גספס וכקטי ורפים כדו ססמכלאים
 יסור איסורם עילת : גי ממ:! סנתע)מס ססס סדכריסמן
 לזומר סיפח פיד ס:') ט!כ נעסס כו' חיוב לת וע :מרפ
 ושנקבץ : )ו דומס גמני6י0 טלין כטותו ושאין : וסגחסטטמס
 6וסופ )ימס מ'1 ורעיון )סיפוח 6פל סנגר )סי יוערועלינו
 דוס ס6י0ו יסומל )ו לומס דין שנוגס 4צ 6ף )ווידוגס
  פעוכרי לגיס כטעות נוס ס!ו סנני ממגו סמע)י סהרס!6

 כו'  הלסוס 61י יולש סיו ס' 06 3כו0יס טנדרר כמיפכו*ס
 ; ועיקר ג)) גוועו ntoSh סוס  פאין (Pnho גלו%רקטורו מליני כלקיל 6מר  לין ר6לסי6 16ס% ייכרך ליס רקרו 0,עו*פמ

 "ס)סון מזעת כנחשקי ס"ק בראו : ונט% נ)נ וק 6מחס וסין 60)1 רחמנות מן רומץ )כ) סיכט סי6סתמתם
  לססונ סטותו )ו וסוטיע סגמ)"יס כל סקל 3ר"  סממנו (bSn ' קחתן הומר מסיס 3כ,3יו סירס להריווסגמסכיס

 סוס נגשי ג% ויקמר נמלט סו% סטוים תירום קדמון תומרסליל"
~he 

 וגל ל3 סכמי כל סיוכלו סחי פסוס 4 גטינ
 יודר  סט"כ ומקמר סוס והעורץ מגדול סנכגד ,~ahen  כל כ% %רם כ)' עכור חומר מן י0סוו  "יד למנין תכלעסכי
 נגרעה 1)חח Sbo, נכמ 0ס)ס  נסוס תוזכר מסרס 4 לוקס  סלך למס pibtba ol~O נסל"י0יו  לסנין נגוסי לב יכלכל140

 . גמד" כסחנו ושאין :4כ)0ו(
 כול" סימן"

 "מדו10 ס'" ס"מוגס מעיקר )ראמ'1 עליט ושנקבל : מ"מד י01כ
 אם  עלי לאוה כו'  ושנתבונן : סעיד סיעו על קה%גצ תמס 5,ש כסנגר כלכיו להקוט .  כלכנו  יטנעכרסו ' .שכ'

יתמר
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 פוזהקדמה
 עיווד לרצונו ושנכסוף ונ5תרווזינו ננ*תינו על מהשקיפו עבוש ונפחד אחוחיטוא
 והדומה שונאיו את ונשנא אליו להתקרב בדי אוהביו ואת אותו ושנאהב לשטומעששו

 : האברים נן נראה שאינו ממתלזה
 ולא נתאוום ולא בעבירות נהרהר שלא ומהם תפור. ולא תקום לא ים( )ויקררבדבתיב נטי ולא נקום %א נחמוד שלא מהם תם . אלו בל הפך הלבבות שבחובות הלאיןאך

 הבו'א זולתי עליו ישקיף ולא רודם במצפון שהוא במה 6ה שדומה ומה לעשותםנסכים
 אדש נשמת אלהים נר כ( ומסוי וכתיב כלית בהזן לב חוקר ה' אני "( )ירסיסכדכתיב

 : במן חדרי כ5חופש
 עיטתי נסתר ההשני נלא מהם הא' ענינים שני על שנתורה המצות שחכמתומפני

 חנוטים המצחו בעניני הברו אשר התלמיד אנשי אחרי שהיו הקדטומםבספרי
 לנכשמרפא

 ~wnem לרציפ ושנכסוף : תמיד ע3יפ מטקיף 6100 מ%5ד מהשקיפו : 4 טתדפן מס ע3 ק15 בעוה'י : חימם 6שע%)1
 גר : )עסה0 נסכים 1)6 נת6ווס )6 ט)סמוו )סון' סכ0) ג"כ וסכין סד' הלק כסי, 11nuGe נסער ופיק יסנין ראגו )עטותחפיר
 מ5ש1ופ ויכי ג) מופם סו6 וגו סייס רום פטמת ג06י1 סשמ סקג'ס פ) ין סו6 סג0% מסמס וטה ארם בשטתאלהים
 כ%כפ בו נססחמסך רק סדגוק ש יחמוק 1)6 קעסס טתפסיקףו עד מעט מעע )סמ)יטו סרט ו6ס תעמס סדגוק ו0 4אקחמס "0 י (m(D כיסוח 1גינ1 כינינו 6סר סדניך ס61 פראזת עביט טפע %ר סטכן סוס 3ך כיתי 1ס63 מ'ג ג'ג כשף ממורס1ו')
 )כסו%( ססו8 כ6י סטגטסו ס6מרנו וכמו מס שד . ויקהו ידבר ממטבחך נסומך תסיס tnDS~nt כמקס 6)יו גוונתן o~pa1ספי
 06 י"ס מטקיף עמה תמיר סו6 וכענורו ע4ט מסיף ס"* גע1מ1 ססו6 כ6י גן 16ל נו6ס יחולן כקמיו uth ספדע6סר

 : ספ"נ עכס פקוד וס וסכן ס' ו6ס 6ר6נו )6 961 נמסחריס *טיסחר
 כילי, )6 6כ3 כ4 סגחיס מוסחר ~p1D יתיקר )סרס 'OUID~g ועללש . וכי16ר סירוס SG'1 מס ונכסליס וגויס דגליםי0 הס רק מגורס ותורס סב) נכהג ס)6 ס61 ידוע וס יגל ש*) 1tSD ג0מ ענין סו6 ונסתר גלף כס הטשת שחבטתזממני

 לחםפת
a")eaל6ס שת mDtt" : ס' טהשקיפו תבוש ונפחד 
 סיקו 11016 טכססי6 דס%נו כן 06מ וננוס ספעטס קודםבהו
 f~D פסקיף ססו6 ית' 6וסו מנור וסקוס מס רעם 0עו03)15וס
 כוייס תמיד נסיות ממ1ייניס 6נו ונס . מ)עסוה0 ווממהנום
 סנשזד )וי0 יסכן גס ווכוח 6מל וס SD1 כון סוטחינו מגף ונכ)מחי גססי שסי גפ'ט 1%na סעהומ ע) יס' ממגוונתפיס
 וגלון ג% עש סננו מגווות מפרוס וגג1ס כל) סרעו0מפעולן
 מ% nehI ס4לוסיס וסי ודומיסן וס"ס ן64ס~מי"

 . ופעו פרנק )0יומ 16 רקעו 3עפו0 לרצופושצכסופ
 נספו נק שומדת נמעסיט כוגהנו סחסיס לשמומעשרנו

 סשה 16 ידי) כ,0 )סועד) כמו 0פס ISD 0145 'ערג 6%אצרן
anwממם עוכס עננת )כוח 6% כנהר אליו להתקרב כדי 

 : כו' ע6י0 ס5חס סדסהס פן נראה שאיפ ממת : א9כי
 מזו ווסתו 6)ו0 שם נמחסגחנו שוס ע63 דשינו א* כלהפר

 הלבטןפוב
1bm,ט0םל04 לרצופ ושנכסתן : משוד נרעל 
 מטר"ש טיסיו פעשויט וניהד : ראגו להניסעמיד
 וקעס 16מן )ככף רק 6ך סנוף סנ*ח SA9S %ועררפ
 נהרהר שלא : נצמח )עכרו סמכי ככוי%"הע

 י1י1ויןל ע) גריסין כע"ז וק ס6ך מנסבעבירות.
tff)Dסכ) מ6ד קטס סו6 ענירוס כס% 6ף( oDe51 
 : מעכירם וצץ ענירס יייעמ % מכמיפכמקמר
 ג'( )משי אלר,ים נר ה( )יומס לב חושי יאני

 ש% ועדנא כסן מדוי כ) גס הכדוק שסט שסיסט)
 ופמט*סז ס6ו0 ממסטח לגרס טף ממגדףיתכ'

%שי
 רא%ז 06 6' טעוכ ס6וממס ר(שלךיס זעח
 5רופמוכש ס%ס מ'1 6נ5 שמקח והשעטובמנמש
 0משצ 6פר זס ועד %טש יימומר 1)טפ*ס"פע)ס

0ש%
 כמע-ו--

 שלש סם: מון שוילה ופל סססוקיס 0ני6 יכן כר6ט1 גפרו ו)ססוכ דרגים סעחף טס )סי,קט טר16י )ס0--'כמקוו

 ויפל 'oe פ6' כונו חטאות ;vc 6פש סחוס רומ ע) שגס פ6 ספע%ס %ס SD מח שייש היייה טן סממתם הג')ספגו
 יימג0 * ס%ס גס כסרגיס 0ץו ין ייגהו סיקס יכו) סגק3 דק כגיטו רק לונוס 16 עמוס ריסון שגע סממסגס נרסס חמוסע)

 פס וש מטך ושרעע 60דס גל" סניהן אתפס 16 ולוד סלף שמש fis' 6ם המנס תגיס גדגליס וטסו ונסן מלגווסיהגס
 יפנס ס)6 ימי ע) דסיפ (ss סממסגס )כפסס מקום ריסן ט)6 ס6דס גיד טיס גף בנוגס מבמיס. נרטון סרסור קך6יט0פטטותו
 15ור וסוס ממכסס מי ג)כ 6)6 מחנגרס סס6וס פווטגח סחין ו') סרמנ*ס סכהנ כפו ונמ)6כס כמורס יעסק וק גהה)סנציגתו
 נסן שיום וסמעחי מגו6רח וסמ4)ס גלוע) סמפסס ומן עד כדעסו 1טגור עקור מדגר יכש וקוי (tDIDD יסמם "יכש% 5י שסות 06 שא כדעתו ויחנקט ח6וס סת16ס 6סר אמר סת6ו0 כס )עומתו יסעולר כלוהג סיגר 1יי ו0ס0טע4תהסרסור

 )רמונט יפו. כסס סח6וס גם *ו לסור 0מוטכ)וח טכמ1ות סרמג'ס רכיי עי0 ומגיס ח6 נת6יhlr 0 סופר מסע)
 גסעפו'ן : מגרפס וסם*% וגף סניי גסך שגו) 5'6 6יס יקמר 6) ,זן קמרו ליסור לכי"ח כפו 1)סמעיוח ודופיסס31ג9גס
 ט)ג'ן פסס נוכע סססעוררוק0 סת6וס ע) כליות בוחן : סירסור ע) לב שקר ה' אני : כפייס גממסנסהאדם
 סעוכ מעמס ע) ססגמחס לרקוח כסן מררי כ3 מוסט וגס לרסיס נר פסוק ר.ף6 סססכמס וע) ופד כפס מטמון כטווסעך16
 יhtw *0 כלומר חיריס למכיר )יק בסגר %61 )מגיניס כיווע מסגר מכסא סו6 ססכמס סמלת )סי גטן הורי נעמר %1ןוסוט
 סנטוס ס"* כפעויוס0 ספ4ס מ6פ4 נסחר והב' גלי טהם האן סמעטס.: 4הן יד וסוכן יסוו גמורי טסותי פססורס

במאוום
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הקרמה14
 אינש ולבאר לפרש שכוונו מה כל כ* וראטזי הנסתר הענין חכמת על מהם לעמוררבים
 , דרכים שני על וזה והנביאים ופזורה ספר לפרש מהם הא' . ענימם משלשה מא'יצא
 או . המקרא ספרי ברוב ז"ל סעדיה רבינו שעשה כסו והענינים המלות פירוש לבאראו

 נאנח בן כספרי מלותיו ולתקן וצדדיו עבריו לכל והשמוש והדקדוק הלשון ענינילבאר
 בספר קצרה דרך על המצות עניני לחבר השני והענין . מנהנם שנהנ ומי המסורתובעלי
 ונדלות פסוקות כהלכות הוה בוסן בהן מייבים שאט מה או ז"ל יצליח בן חפץרב

 ופסקי הגוף במצטט שאלות בתשובת הגאונים קצת כספרי מחלקיהן הלק או להםוהדומה
 כספר האפיקורסים ותשובת הראיות נדרכי נלבבנו התורה עניני לישב הג' והענין .דינין

 בהם מצאתי ולא עליהם וחקרתי להם והדומה הסקסץ וספר הדת שרשי ספרהאסונות
 הלבבות חובות חכמת שהיא הזאת ההכמה וראיתי , המצפון בחכמת מיוחדטפר

 גדולה תימה זה על ותמהתי ופרקיה שרשיה כולל שיהיה בספר הברוה ולאשהניהוה
 אדא ההורה מן בו חייבין אנחנו אין הטצות טן הזה המין שמא בלבי שאמרתיער

 רשווז שהם התוספות כמו וכמוהו והישרה הנכונה הדרך להורות המוסר מדרךשחיבו
 לחברו הקדמונים הניחו כן ועל מהם נתעלם אם נענשים ולא בהם נתבעין אנחנושאין
 חייבים אנחנו אם הקבלה ומן הכתוב ומן השכל טן הלבבות חובות על שחפשתי עדבספר

 לנפשמרפא
 חברוה  ומא :  סירוס 1רו4י  מלליס כסו גדולות הלכות : סעפן נסוף טמסיס כמו גסתל קלח ג"כ  כסט ס)גנותממוטח
 נוזר 6דס )ג) כי0יס כדי ג1' כו% סיסים מיומי ס' קינו 6ג) נוגויס נחווריס וס בטוין קנס סטו61 ט6ף עגמו גנוי ו')נספר
 וכ"כ סופח גכקימס סמחגל כמסייס ,גס, ס' יגר 6ח 0יי6 )כ) ,גגון ר6וי כן גי ר%)י7 ממנו ערמו וכייקר )כוכיה )סניולגלון
 רטש ססס )תוספות דומים ,סם ר,) ההוספות נטו וכשזהו : ע'ס סני גסת י"ס וסג6הי ו6מר,ניס 0ר6ט,)יס כממגריסכ)

 : גסיוontcu) 3 גטגטיס 116  ס6ין מלסר מסם  נסטלס 6ס ט4בס (cJu % 6נל' יתמיר לסתמי טונים מי גלומר  כתוך  גמאימגפון
 הלבנוןטוב

 : וסקנסס סדרט מנד )ט ויגף 3כחוכיס מסורס "יםד")
 ט) יומס חסלט כשהומס מקח )קמר המלגזפ"

 כ) סורס סיעו והשכוש והרקדוק הלשון :עממסס
 ולמס אמיד וכעתיד נעגל ממסמסות מושותגיבושו
 רגני )קנן וכי התוה עניני לישב : ונקנסוכל

 1סי)1ק סקדמוח 3טעטח סחורם יסודי נקרוסר,מעסעיס
 גס כדלכי 0טנע סיטי וסמגט 076 כגי מסרסיסטנחס
 גסעטח רוכוסליס מן )1 וסדומס ירססו מסעןסמו

 : )6טיקורוס סחסיכ מס ודט מז") קמלו ועימסמויישס
 חסידות יוד המוסרכגירך

 גע)מ"
 כסו וכטוהו :

 כ"ף סו" וסיחף מוין ומשספות ס"ס כקמרדוזוספות
 מעת 610 סחוססת . סיחור נוסנן ככסן כעס כמוסד1%ן
 ולכיע מיזע ג' מיעוך כדי עד נע"ט onnoחחסקע
 כ5 טיוסיף רק חע טוחו עומס רוס קודם 16ש תססל3ס

 D~r3 כגבל כן ס6~מליס )7עת סס7ס ט5 מחו)טית"
 ר") נתבעים אנחנו שאין : רס"ל סימן otfnל%למ

סטיו

 לחםפת
 יגמיש נקרץ סי' הבאר לפרש שסהר: ס61 כ1 סמג1111סס.רוט
 גת6מר 0כוגסטווי

 0סו"
 כקיטל סרהגח גגהיוח נקר" וגו"ור

 5מ(ס וימיל שרולס יתיחס גמ0ילות מסוג) שנסגמ14ס
 לשוט והעניפם הסווה פת לבאר : וט חמת ~סנסס6)ס
 והש"שש דהרקדוק הלשון ענינ* לבאר %4 : גכדגחדכצנין קאי )פדכ וגס ,מפיוח כגילוח ס6יגן סמלית מן מ03 כ)תיטרח
 ג) בואס ג1וof~h 0 ט) סמכות סרח ט) סכוגס מטןגעוי:'
 ודנם 6מר כמו ואופיס גחמות 1ג'ם סר%ו;ס נססהסס ומטמקס
 מכח כמו סוטנן דקדוק וע) רגיס ושמירס וסמיך ננדומגיד
 6מל אטבים גכמוח 11 סכמכמס פוייס וב% ורגיס ראי1;ססל
 סס מסחוסיות מי DSDi )לעס כלומר ס:תוס מתוח וט)וסהךוק
 וס 3כל) סס סתובה5יס סכמות וגס ספכמבות סס ומיסרמיות

ז סף .:סנ6ע נמי:י:י"ןטיס :בצ יפי2ם2יעבג:צ:ס.ניייס
 כה שרשית כולל שיהיה : כקמם %11 סמקגן א מקטן 6'1ס1 חמרו וגגו גטמס גוגמ ירעלו ו)דגריסס סרס מנג'ס סיסגמ.

% ממוסר מדרך .ו'6 כנ') ס)ג)ס געלי ג)ומר מוסו נטימקריס כ  הנכונה הררך ולהורות : נרעיי ס 

 מאי המ)6 ,,( ממעשק ח סס)גיס שי :6מר יץ דוגייח VNSS ה ג כן:1יירמי?צש מיס כי יס י"מ י ים י"צי וינ וטס-עב,,יש
 כט כמוסו אמל וס ו וגם גרגרים ןע %1%צ כפיט 1ססוי יסמיוג ע) תחת כמי ס" :גס( ))יה:מ1צ)ן:יגעימכס
 (mcIsb סייס נטי ככסס )עח אגיסעי ס)6 גואו 16 שגייס 1)6 6מר 3עוס'כ סגר) וט)ס"ט%

ם פ ש  מח: אבח 
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 16ההקרטה

 החזקן לא הפסד שום בהם יארע ואם המצות כל יסודי שהם ומצאתים 5ח1 אםנהם
 : האברים סטצות מצוהלנו

 ממוכוהנ ושניהם תוף מנפש מהובר האדם כי לנו נהנרר ככר מ שאסרתי הושכלמן
 לענוד הייבים ואנהנו . נראה אינו והשני . נראה האחד . עלינוהבורא

 והצום התפלה כמו האברים חובות הגלויה . צפונה ועבודה נלויה עבודה זה בעבוראותו
 להם והדומה ומעקה ומוסה וציצית ולולב סוכה ועשות ולמדה תורה ולמודוהצדקה
 הובת היא הצפונה העבודה אך . הנראים האדם חושי ידי על סעשהו שינסרסמה

 ונירא עבודתו ושנקבל . ובתורתו בו ושנאמין בלבותינו האל שמיחד והואהלבבות
 וישנפרוזש . אליו נפשותינו ונמסור בו ונבמח אותו ונאהב , ממנו ונבוש מפניו ונכנע%4תו
 שיונמר ממה לוה והדומה במובותיו ושנתבונן לשמו מעשינו ושנייהד ישנאפאשר

 : מטנו הנראים הגוף אברי מבלי ומצפונו הלבבמחשבת
 לנפשמרפא

 מדו* 6'כ )עח'נ )ם ם סוג רנ ר.טש סגת מס מונד כן ע)יגו 0נור6 )עקא0י:מ6גיכיען1טונוח 9%
oSbn22 סטם יייייימ'"ת' סי"'ש :ן:22,%טצן%ע-'נ:ב,בשזסעי ין עב:2%טש6ס ם צ 
 צ: יינן ס' פ) ח2:ת,:של )):שג סטו2 %!ןעטו:2נ P'"h'GP~nh'SDI )סיקוריוכגמו:סתי2'כןס מי2ן'2מ 1nokttD1 קך%,םיק%1יח5מייט~סג"יעג;צ 222מ2ג ועסי,2ביב2 2ונו2ה2ם

 : געו0ש ערו כעטר סוסכ' גסו המכס )כווגס 1)6 סכר )סיט ימיו עעסיגו קכ) לשסו טעשף%חשג%חד
 לחםפת

 גכע0 סרס fis ל% התכן לא : מימנו בספרלחבוא
 שגיסם גריזת סחה)ח יציגו הבורא סמכות ושניהם :זגוגו
 חוע)ח )קג) 1)6 גסס )סיסיכ רק כקמל שנוגס ותוגתסירס
 סגפם מקדים כהת% כו' והשני נראה האחר : כג')פסס
qtbעליו )הטיטסס fnht סגפפ סירוס סגוף יכייס( olthDI 
 מסגוטע גוף רוורס סגו ידי סע) סטגס:1 קדימת קפיגולים
 ,rhla ומדגר Dmifin כו6 יל0 טע) אס כו סיס ounn 6גוכמדנך
 והצום ההפלה : דומם ;%ן פט) סו6 פפגו כססס)קסגהר

 n(enlto נזפן קורפוס תסס )ש h~S.*h? 6)ו לאדיסוהצדקה
 4וס ספי ולעדים חמס מפן קודם גס טייס פיו מופכ)וסמוות

omt))כפמון וסו6 כגוף בסס -)%קם ובפסס סטיית ינסו : 
 נביא הלמעד ולמדם כסוס ס)מזד אמוד ולמרה וצרהולמור
 מעסס: )ידי פגיך מיממות )מע"ס מחלמי וסקנס %1פוםכפו

 130)נ סנכתוכ D'Dh %ו)נ ס"ס סקהס 61לב סוכהלעזרת
 מוכס )סי ועעמס מוכס גמסגס מוזן סיר ע"פ omh~ סיורקורס
 6יו  וסלולם  כמכס ליווי ר5סוגרי *)ס וכמסח כפיד  י!מןקואופ
1SIWתיוחס ומעקס ומוש לייחס סויסס  ואיריס ייו0 י"ס פר(  
 )640 וש נסורס כסוטן ג,כר1 כש"ס 6)1 וגס נתערסקסמים

 וחגיגית l(oiDn סחמידיות מן כסול סכרין מטת שכיר ס)6ע)
 הארם חושי עיי : יפפסיןיס כטגי6,ס  סגימעס 56)י ספק61ין

 גו ושנאמק : -nthNs  ס6מ)ס 4%לס פס% "וס סג0חגראים
 ושנקגל יתכרך: מין וסוגם ספיח וגייסו 6)סיטפ610

 כור כגכתוכ ו6ף פרע כסור 16פ1 ימרט 9כ נעפץעבודתו

 הלבנוןטוב
Pbn%כדיגי ע)יו מצגטין 6)ח oen : בהם אורע ואם 
 ס)כ כחוח פכי.ססד כמו וכו' רעעכן לא הפסדשום
 סנוף כ) וכמ סווס  סחלב 'ען ס6כר'ס כ) כמותיתכספו
 ימכס4 06 כן כמו . סכמות )כ) מיש ש65וחוממע
 ואנהים : ס6כריס מקת כ) יתכס* ס)נטסמטת

 פבווס פ"י לספיג פג) נמען עליט הבוראמטובות
 סגל(  בלופר וכו'  חיפוין ושבחבו : למגיסם גל% סכרס'

  )ג:ס  )סממ  טנורסס על לערוד מינין  טני0מ גסומלפט
 ולכצר : ככמו מעפר ומס . 5מד כל על ס'ברכס
 ר%ד'ם חחםי : )המריס 1))מד ))מזד ולטרההתחיה
 וסרים ואגמע 0ר16ת  כסס  שבקרס ססרגטוס חמאסמס

 ר,לנסיש ססוע)יס נעטר מוסים 1נקל16 וממסוסוססעס
 את ונטמר- :  6מסס )6  לון  למקן הדסוןכסחיקס

 31כ) )בכך ככ) סנ6מל  כמו סמו קדו0ס פלנפשותעו
 ישנ,א שאשר : 1DP1 6ח גוס) מסעו מ,") ודרסוגססך
 וסנוגדיס סטכריס "ךס כמ 16 . ע)יו סחורס ט6סרסמס

 ד' מסגליך כמס"ס D'ohnll סג61ש כסכו שיובסורחו
 D(SPW נמסשס גניוס סיורנו Dh1P w~he לפי פ~נ ספטס פקסוס לפרנס סממנר יקריס 6עפ,כ  ע% )עמס קיםפלע  בפובירני  ושנעבצגן : (DhD נעיני לבוס וקומר6סג6

 anttisi' כיס גו6ופ ס6יפס ירפפ0לילס
 ,פן פסך סלפי 51;6ן )כ6ן פסס ים גס כף נס)מ כמס מזי פוק ו")  כמחמוס ססספ אל נסג

 ושצבמת : ינסס % כו' ורשו פ0ימ ונפנור סוגל  סיפרו כמו כומנו ונבוש ! 0גגיטס כמפר כפג51ר גחפידופ 0כמפ0 15ךסותגפ )סריווס ספניו ונכנע י1נ: נפטי %ץ6 שיקל יס סגלי% %סווג פיס סיnPD 6  ערבן וקימח 6100 כו' מפ ססתוום סורססוג ספסר סיסר46ס י16מפ י"ירפ %1י מרס יסכו י"ס סס אליסון 075 טול%וי 4? יני  1%"ז  יבפ מסרי קורס מרע מסורכפוקס
 : 0אז *~ס פמס חפוף hSt יס4 שפו וע פיאתה פיסעו סריו כף מעשינו  ושגיהר :  יה hjnw '0 סי יע0חימץ פ6י מש"  מה שם ידגור נחלקי ~יל סרמנ'ס טנסי ןמו חל מעגו סנ61וס פכ0  פירופלגו דידיס לק יפ' ממגו כסלעשימס "והuht 0 עמדות נו% bW דנמש עי )6 כ,גתו שגא נאשר ושנפדדש :  יצסס כגסתו 0טוכ ס4* 0ן ויאמר יתן tgm146 סיביי פש חס ופת מרמסס מלגו וימי עכויתו כמעת ימחק וק יס' מטנודסו פיה יתרפס hhnt רכ כססע)ות ornחחע) )6 סומן פפנות גרגורי )6תס מוס קיפח רע )6וס קיס סעחיס גע נפם 05 סיגו 145 גפשיחעו  ונמסור  ולרב%: כשתסגוגו

 evon 9ש לכ' וחתון פמפסס. נסוגת כ' ירע ומצפות הלב בטחשבת : כ"כ כק סיה0 נפרס פד פסס4אז מ%4 ספתחד 46 וק 0לנ מססנס פסיפס ג'כ סגר5יotasneli 0 4ד מצפר שפרו pm בה שהגמד בצגן : סג%עס סחר גסהלס גסחזיר 7050 וס נדגר סגוגס ימס יגי611%ז י6 ס' 19פל 6סו סטחיס סוס ג9מ ו% פפלסס וינוהל יס לטסי בפובותיושגתבוג1
onaflo
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הקרמה16
 הנפש וחפץ הלב ברצון כיאם תשלמנה לא האברים הזבות בי נריה יעתויעתי

 לבאי% שאין במתשבאינו אלה ואם אותם. לפעול לבנו ותאותלעשותם
 תיבע שאנו המצות חיוב אברינו בעי יסתלק בה ולחפוץ השם בעבורת לבחורמאבק
 את ח"ב הבורא כי שנתברר 'וכיון . בו הנפש חפץ מבלי נשלם מעשה שאין פפניבהם
 שלא עצמנו חלקי מבחר שהם לבנו נפשנו להגיח נכק היה לא . במצותיואברינו
 גלויינו בחובות נתחייבנו. כן ועל העבודה נמר שבהם מפני יכלהם כפי בעבודתויתייבם

 בספר כמזוב איננו האז הענץ שמא בלני אטרתי השכל מדרך חיובם לי התבררוכאשר י יתברך לבורא ונליעו מצפונית וכורת תמורה שלמה עבודתנו  שתהיה כדי ,ומצפונינו
 בקשתע אשר עד עניניו ויראנו אותו שיורנו בספר לחברו הניחו וע"כתהיתנו

 אלהיך ה' את ואהבת 1( לדוריס שאסר כמו רנות פעמים בו שנזכר ומצאתיו רוערהבספר
 לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו מאדך ונכל נפשך ובכל לבבךבכל
 הן את לאהבה י6( )טס ואמר בו ולדבקה בקולו לשמוע אלהיך ה' את לאהבה ל( )0סואמר

 ורצעו תלכו אלהיכם ה' אחרי ינ( )סט ואמר נפשכם ובכל לבבכם בכל ולעבדואלהיכם
 אלהיך ה' מה פריאל ועתה י( )ינליס ואטר כמוך לרעך ואהבת ים( )ויקרין ואטרוניראו
 מחובות והאהבה והיראה ונו' הנר את ואהבתם )טס( ו54סר ליראה אם כי מעמךשואל

 לא יס( (hlpt1' תו' רעמנה ולא רעך אשת תחמד לא ס( לסט שבהן כלאוץ ואמרהלבנות
 לנפשמרפא

 שסרס וקיד סמ)וס יוחס )טטופ סר6ף ג)כ1 ימטי גדעחו ס6דס יגייר סגממ)ס עד ודגמי )סס)ש (o)tb osh תשלטנהלא
)'ftw   4עיוהצ עדפיו DDlt('D שסור  %ווט ס6דס טלין גדעת ענס 06 %) ואלס נמהטכרי סקנסס סן5 גי מקנהו שמס ינמש
 מר6טונומ 1)6 סויות מדגלות קדקוד )6 ססגי6 מס התאוה ונא רער אשת החסוד לא : )עופ nliDO יטרימו ל* ימי'%

heofn)tN11)aSDh  עגמייגמזנ צ~ן 712:נ :4:צ ה6 צ
tnYeh) 

 op~nseroh ,ם צ :11פ

 גמחטגס עון 6ין כי ספרו יניס חס16ס )4 6מר מגמוד )6 פהק שכס גמטנס ממס ט6מו וספד %ח פי' ג6ן סטופרשאוי
 הלבנוןפוב

 עליו "גומר ~Sh פוכח פסידסישוכ
 ונומי

 מב) לוחו
 דעת וידעתי : וירצחו 6סגחו ניט יכגם ימעןססוכ
 כ% תלוי ר.מ3שן עכזת נלכד ס)6 לנ"ר ירסןברורה
blhסוס שי )6 סטיי וכו' נשלם מעשה שאיןמ' עסיימס ועיקר סחפ)0ס ס6נריס מטח כל ס6ף 

 ובית : כינו חמוס ט14 מיסמס מכ4'כמס
 ס"כריס %חש מעיקר רובין סיגו מקמר וכישנתברר

 מחב ססיע".סס)כ יעמיס )תורס מכס 6101 ג"כח4י
 בכל : 60כריס נווכח qh ויכשו כש כסיכעטד10
 ונגסס כ)נ וסחורס ס"מהס עיקר osn סח עילבבך
 6סנש 4)6 כי מיודו ככ) וענדו שכן וס יט)יסוכנסר
 : )"דם עכודס סוס שד יביר )" ופס כ"כ מקועימנרך
 דכיקומ יביר )" סגם . בו ולדבקה וגי לאהבהואסר
 : נ6סכחו ס)נ מלזור 63 "ס סיקוס נדרך יחנרךט

 כולס סחורס כ) כ1)) וסול כמק- לרעך הזהבתהעמר
כמקמל

 לחשמ
 נד% נטיעור גממטכהו 3סמטיגס ס6דס סטין דנמסשנוכעס
 ס6סנס כמו גחמידוח כסס ממסוי 'כלסו כפי 3סרטיסס1)ר,0גוון
 דוריס ויש ממטגס וע)יסססממ)טון וסגטמ1ן וססכועסוסיריוס
 mfn)t גם -alndi כמו כסס סממסנס ממטן טייטסס6עס
 כקנו %ומס סיסמתו דיו 11 ג6מונס ע1מרח מדעתו ס6חרסוכר
 יתסוג )6דס כ6)ס דנריס גס,דמן סרק hP; מקטר ג0מסותוכן

 %1רגסעוכ יחס 3ו)מסוג מס שהנות 6מר מנס פסס)סרוס
 כ)פ ניגש ט"ףו משן )110 6מר ורייסס מסס דעי)סחיר
 חמו )6 בה תשלמנה לא האכרים ועבות כי : וסגןגכמ

 ותאות לעשותם הנפש וחפץ הלב גרצון אם בי :גרוטת

 3עטופפ כרעע טיסכש כסיום ש3 רמן סוגיר כחמים מ'לבי
 עסאצ גמ1 )מטטס סיקוס מעמיס סע) מ)וק1ח סחי פוע61מיו
 ס5וגפ סד0הס וט) ביסוסס ספק ומפן 5מר ומעקם %1יחטכס
 גסס ("om )ודק רק חומס ושמוד פתפ)ס נמו ספעטסנגדר
 כטיקים וסגוגס omh יסעו) )גגו ות6ומ 6מר ע*סספעולך

 יקטע ימגן )6 כו' נשלם מעשרה וש"מ ספני וסלך: סמפוט כמו סמנים געגיס מחחיגיס *נס 6נריפ פס )ומר אימןטפס
 כן ועל סעגודס: ט)מות העמדה גסס שבהם : נסס )ססחמט ס)6 גט3 כשניחס כו' 1לבנ1 נפשנו להגיח : כממס )%6וד15 כי )ס4מ י0' 6נ)1 ~גון סיס )6 יומר כו' נכון יהיה לא חוסהו: יסחוקק רטטו ססמפו 6חר )6 6ס גס)מוס מעטם טוסס6דס

 סמסטנ9 ידי סע) וגמורכ ימד וכמעטם גממטנס קסו6 )סי אמס וגמורה שפסה : סיגים 3ר5טי וע"כ כחיג טסים משעין וי3 כתג כשמוו ע) טגמקוס סמע0"ן טעות ססו6 )י )ר6ס ויוסר 3סניסס מחגים סאו מת"ג סרג) טד6י כן ע) כעףנחחייבפ
 Oh$# גמו ככוסס )פן סיolpn 6 3ג) ג)) טמ)ח דע כו' וטצפונינו גלויינו וכוללת : וגמרו ס4מוסו )חכ)יס יג6 סמעטסגס

 עם מפיחדס )יצ"ט btthm מרגועם לגיח 6ותס פמגגיסין ע3 (Os טס סומח וכן וסנסגסו ממפחו סחת עקמך טסגנסתג3ו)אין
 ג51ס פגטטפ דעו% נ4) וכן ג)) גקו6 16 כסוג סחוס כ) 3כן 6דם סמם 6ת ויקרא גל6ס pwt ,כר גפ'ט )6מדיס וסיויעלס
 : יסף uhNi סיסס כיסיו דסיחו 6מד נסע ומ1%גימ יורוו מכוסח מסיס סעגודח1ו נג6ן ומכונס נע(רוערס ססי6 *ותסוג
 דגל ס15ננו מוס סוכימי כמורס גח31 מ61וכו ס)6 טמסמ וסכ1וס מ)מגרו פיוס לחגרו הגיהו כן ועל כף כשבאינם
 פס פמימ hae 6ף 61'ק 6חל סעס שפיוס 16 שנדותו מסגי נמוקו (D)D ססו6 ס%מ דעס יס9 סיס סירוס מסם 06פמי'3
 פון 6ק מספר יחשו עגיגיו ירעע שוצ ורותו : מסס % 4ס ואלס לק שגו 6ין ססזס *ו חח מ16 ס63 1)סטנ)5ע

יפגשו
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 י~8הקרמה
 אתי תתוש %א פ0 )כמזנר עומר בלבבך אחז את תשנא ל8 )ס0( ת8י %ץתקום
 כאלה יבים ידך את תקפוץ %א לבבך את תאמץ לא עו( )דנריס עטיכם ואחיילבנכם
 דשאת המצחה כי 5( שם שנאמר כמו הלשון ואל הלב אל העבודה גל את ריטובחשח'נ
 אליך קרוב כי תו' ההש לים מעבר %א תו' היא בשמים לא תו' הצם מצוך אגכיאשר
 אווזו והשיבו בענין האריכו הנביאים ספרי ובשאר לעשותו ובלבבך בפיך מאדהדבר

 : וידועים רבים שהם מפני להביאם צריך ואינני מקומותככמה
 עלזו חפצתי השכל סן התברר כאשר התורה מן הלבבות מצהע חיוב לי התבררוכמהשר

 תו בספרים מפורש שהוא סמה בדבריהם מפורש יותר וטצאתיו רז"לבדברי
 דחפאה סרסרי הר* ועינא לבא ואמרו בעי לבא רחמנא שאסרו כמו בכלל קצתווהשכל
 ממנו הרבה ומצורעי . בזכרו להאו-ך צריך שאין אבות במסכת בפרט וקצתו *נינהו

 במה ~SWt שאמרו כמו עניניהם על נשאלים כשהם מהם המקובלים ובמנדגיהםבמדותיהם
 שהיא ומי נותה חייב שאינו בשננה נפש במכה עוד הכתוב מצד וראיתי ימיםהארבת
 כרת או בזד כרתות מד' אחת במזיד עליהם חייבים שהיו תעשעה לא אשר במצותשענ
  ווך אלא אינו העונש בחיוב העיקר כי ראיה זה וכל אשם, או חמאת אלא עליהם העבשאינו
 שעשה בכו אמרו וכן . בתנועתו מהנוןש בכונתו הלב . במעשה משתחפץ והנוף הלבשיהיו
 המעעוה שקומב וכיון שכר עליה מקבל שאינו שמים לשם לעשותה נתכוין %אמצהר

 לנפשמרפא
 עם סיס גי 0עיגו0 16ן יחסגוס me )ג יסט 5ר6ס רק 66רין 1)6 ע*0ס )סטיג רנות ל5וו0 ויט "ע11ס סכר טקסס סיןס%
 וכל מס סמ04 לום )ל') וכר ונוגס ס)נ )יסר ntsno כז ועיקל )טםותו וג)גנך נין נסוף %ר ופסס %סתם %יפויסקנכן
 כ) וסלם מפס סלח ממר כוי הארב ואח'כ סמ"רר: ,o'wna וכמו עכ') הכימו ו0ט1גנ ו0מ4ד כו0%6( )פעסס וויל פוייס)641ת
 ר') יעפעפו ומזככך מסמס טס)מד גבך לק מלהג. o~lm שהגס ססולס סגי ויפר מור מעש 5' ססינ מולס גמסגס 1ספ)01נסורס
 וס וי0ג6נ. אנוגס כמורחו טכס קאם 4 )16 ו6ס עוג סרי ומשו מסיי D~g עיי גמר פידי סינית ומס )עטות ססגמס שגןטיכוס
 0סוי0ס וייתם בו, נשאלין כשהיו : עטס 1)6 )עסות טגקס כסקנס סלע לעסות ע) מז*) דרסו וכן לחומוס כשמס סוס כס'ס"עכ
 יוטען ס)'סס סונג טסנ)ג) נקודות סטה סק,רין תכוצו ממכני מוז) סס קוענ כוי הטעשהקיזפב וי-_יון 006: 16 מע"פ רק וףינ 6י4 כטוגג עט16 6ס עגיכן חייב שא.נו : כעוס פרד וסיער 0'ד מגיס כמס' סגחר גפו יסוט=ות

~PSD עומדים ומס יושו פסי 
 לחםפת

 ואח*כ : שע דרן עונגיו פקוקות עזנו 61?ג ssnא4ק
 6)0 יסגי סעגודס כ) ופש אגיס כה כל אתהאדב
 6)ף מ6ס יטרף) )מ)ן s~te כמו אטיס ג0ע0 4יעמיג
 ונגרו מצוו מולס )מון שוע והשיבו פוש: מזך דמיטעכריס
Wth0ףך נספרי בספרים טפורש מכסן ומג מרטון וסוף : 

 נסור סני נו, ושגף )63 וזמרו קע גרפס בעי לבארחמנא
 מוו 6)6 וגו' כעגהס פסיו 6) גמז בז' אבות בממכת :מרפ
 גשתך ימיו ששין וכסופעריס וכן ס)נ גוש ע) ולמר oeיוי
 )דוגע6: וק סכלתי 1)6 שככס ועוד גי3וגו ימחו עמס וגןנון
 סס)ויס יגריס (bnslan thSn דגרי וג%נ% הארכתבמח

 ספטוג0הס: גמגו6וח סורס וכרי סרסרתי 1)6 כמו סוטכממסכת
 סמקוג) פן ר6יוס סמו מנס טטד עוד הכתוב סתרוראיתי
 ורסונו 3מעןס וגר ס)6 סכ0וג מני ראיות עוד סמ65 לויומוצר
 נפם )מכס סניו( Dfi~1 )ומר יט ט16לי ולפי כף 1פםנמכס
 מסקר סגיך )כן סרס Shu מפג ממגור ומונס מעיר מו"ר065 פכחי וכגוך ומלמנסו מכיתו מרגרט טס61 כמנס קסם ס61גסנגס
  ר6שן  ססמ6-מסוס ומס סק) כקרכן oniP שמטויסטוגגיס
 מסרט %יגו מטס למסקס פס6'כ כגסה מפרם מטניסקפי

 סר.תורס נמדות כמדוס מו') רק וגרת מיסס סנגר ע) סג6גחורס
 לממורט: מדגר מיד רסיס )סמ6 סממנריס ודלן נססגנחת
1_ewהמעשה  P11DV1 סוקורוס נקר6וס קועכים כו' בטים 
 סג)ג) מרקי וג3 ע)"זס ונקרס סוית ססג)ג) Sbnסנאי

 הלבנון8וב
 כל את הכהב ואל"כ : זמנת לק מוש)כמסמר
 1e? 6) ר,חוררי שגס sb hga סידם ש,עיכס וסי% טסס שככר 6מו שקלשת דאב אלהעבויה
 י%כ כשם)0 חטף 6101 * סר 6100 נלסון suפזד0
 וסקופ גומר סס מממך בסון מבע )כ מז") כמתמרורופס
 ס3שמ תטלל סנמוחס כר~צדל כי רסון 0*יס וכגססס)כ
 כסלך 06 )מסיק מז 06 תתן 6) סכפכ כמקמרסשס
 : שמוס מונס וסוסת סס0 *ך ס6מח נמכמח יללנהוטדע
 רגלו ס)6 ט6ט"פ . 0לימורס כססם מפונטשיותר
 נמג4מו0 כמכליסס קנס מכר סו6 עכ"ז שההד ספרגוס

 סכימות מסוס ממורל, ש' בעי לבא רחפנא :מסווליס
 וקנא לבא מגמרו : ערס מ4ח ס*מוח כחקיי ונסס)כ
 ון"0 ימים הארכת בסה : )"ח %ות כ0נ6י 0ו6ת:ו'

 0נ%ץ6 6סל רפסודות )דלכ, מיו0יסס ג:ס)ינעחסוסונם

 0מק,ע0 6סנ0ו %ד ססס 6) 5י"טקונ נכדי 6מז כ)*
 ט6 0נס טקס ט610 ס6ע"פ וכף נפש במכה :נקנט
 ~rntP בטי : סיפק ש מלוי ובסס סודקי ע3מס"מ אשם או המאת 2 מימם מיזג נעוך מ6ד ק)שגס

 6דס שפק )ש)ס כנלכומ טעמיו בע"ס שכד 4וה מקבל אית לש"ש לעשותה נהרתן ולאשצחה
 סעטס 0מ4ת Pe ע) עכר מקב) ל4פ wnDhV( "סכר וסמרי % )טמ0 ס63 כמשך )עמ0 ס)6 ונמ04נחילה
 נדחיס א"נ( דף )כנדר nnhV וצמו )סמס מ4ס עטחפ סכר כערך nep shn טטכרז 15)י ל4 . )פנה(ס)6
 : נדקדיק 6% 610 ריממכל ונסע onnb ס)6 גמ4ס סכר *וס שס ושמע )טמס ט)6 ממטוס )סמסעסרס
ופגשן ג~שז 61מן נדרוס %ד סנ)נ)יס מנלכדת 6חד )כ) סס 6101 עלניח מ)0 סו6 יסג הסעשה שקוטבוכלן
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הקרמה18
 בשבע קודמת הלב מצות חכמת שתהא ראויה ומצפונו הלב כוונת על בניםחנןדע

 : האברים מצותלחכמת
 המין שמא אמרתי חהקנלה והכתוב השכל מן הצפונה החכמה חיוב לי נתבררוכאשר

 * וכלשבעת וכיובל כשממה מקום ובכל עת בכל בו בהבין אנו שאין המצות מןהשה
 לט ושאק הפסק נלי ימינו כל תמיד בו הייבץ שאנו מצאתי עינתיוכאשר
 אפנו ולאהבה ליראה במצפתונו ועבדו בלבבנו אלהינו ימוד כמו בהנחתו מענהשום

 יכתו אהלי שפ( (otlon הכתוב שאמר כמו בהן חיבץ שאנחנו המצות לעשותהשנכסוף
 עת בכל נו בטחו סכ( נסס שנא' כמו אליו נפשותינו השנמסור בו ו,מנבמח חקיך. לשמורדרכי
 דתכם ענשי ססזתרי כשנפרדי מלבבט והקנאה השנאה ולהסיר 1/ לבבכם למניו שפכועם

 ובכל פקום ובכל עת בכל תפיר בו חייבין אט יע כל כי השם מעבודת אותנושטורדין
 רבו שצוהו ענד לוה והדומה בנו ונשמתנו שכלנו בעוד ענין כל ועל רנע ובכלשעה
 בעתים בה ~1wy האדמה עבודת כמו נשדה והשנית נביתו האחת מלאכות שתילעשות
 דבר פפני לעשות ימצא לא אם או ההם העתים יעכרו אם ידועות ובשעותידועות
 איפ נביהו לעשות שצוהו הטעשה אכל לביתו חוץ המעשה חיוב מעליו יסתלקשימנעט

 לנפשמרפא
oltr)agtp מ13לי בטבע קורסת הקב טוסת : דרומי וקוטג )9ומ 

 %ו ממכירו סרגר סו6 כענע קורס וו') 9ימ מן לוס נספר
 D~tp(P חימר כ%6 גטנפ )ו קורס נרודף גזמן )ו יקריס !hSn ו6ע'ס מגירו תנע מן 80 4י1)טבעו

 מפי מיס )כטלי גטגפ וליס
 קודס ומגומל )6וס נטגע קזוס סנע,מ וכן שכע"מ פסע הייך אין ס4(ן 6ג) ג'ק 5.ממ קם )1 )טיסת ס15)ן )מגע 4"ןטסכעימ
 כקינדר עכ') שטניס וקח )ת"ו י1כ) וס5מד 60מי ימ65 )6 6ס סטנים מ1י6ות יתכן פ)6 נפגע )סנים קוים 6מר וכן גטגפפולס
 כסמלת שג )מממנח סגים כ) sp יויכין שניכמס ספ4ס תעטר ס6גרש )מלות גטנע שדסק טרנס ס)נגוח גמ)וח סרסר גןורפסו
 ו6פח63 תיון סוס )גו טין כקויו . בהנחתו טענה שום לנו ושאין : ס6גריס מן )מעמס rd(It ניגן ס)גגומ מנפז 6ג)שממטס

 ע) פענס סים גפו מפיד טג)גנוח סמ4ס פייס )066
 *שת השנכסוף : חשד גוסגין the(o ונפנס )נו מ5וייס P'hc ס06ףס מ)"

 יוכ) 6% ופס ויפרם גו יטתד) כמעקס 6)יו שניע ומס ט' )לצוג סמ6מין וע) 9'ג סאט מטגון גטער וכסג )עי) כמיסהסצות
 ,o'am' גידיעס יסיגסו גמפסס)סיגו

 ושנמסור : פסים ופיין מ% )סמול דרכ! סיכעו ח"ה)ח מרסון אח-לי : ד,ד כמ'ם )1
 פגיניוו: גג) ג, געמוגט וניוח ר*) אליונפשות'נו

 הלבנוןפוב
 סנשזוח 61וחס תמיד ידס ע) וסבך סונכ נכ))וסג)נ)
 כקו סגלגל וכ6* ממוסמס זדם 6עס וקטשססוקךס
 יסוו וס סם lhah1 ולפיכך ספךדומ פוסס ע)ס6;
 קזיטת מס' 6מד במבע קודמת : וקטשחו עמןכ)

 מענש סדנר סי6 געגע וליס סניון )כעייר,יזטות
 61ע"ס 6)יו גריך מכירו סכע 61ין מכרו סכע גרז)6
 עח6מר כפ . נ,ק 146 הדסס)6

 סס6י*
 גךדס

 סט רי%ממ גם 6101 היאיין מסי כעכע מיס)כעיי
 סט6 יימיומ כמ 61'ן יעומם גמ ט ס6ף )נ"מישוך
 )סנע 4הך בע"ממנע

 ס6'*
 5רז יימפפס כן יכוץ

 %ות 6) 5רי0ן רונ מטת ווין .ס)נ מטת 6)נסככם
 כן 6ומל ום' ויה הטץ שמא אמרתי :רימעטס
 : כומס כמהעריס osttn לעשל ככיי סמ34ס)רירמכח
 ס*כרס מטס כקמר בהנחתו טענה שום לטושצן
כנל

 'ימנ"
 סגעטס עמן מסמן פ% כעטיתם שצם 5סס

 )מוכס ועריס *)נ ל% פש5ין 6% ס)6 תתקמרסמו
 כצק ריח*יס ידכרס רומס ס6ע ושקק נוסוכזשס.

 טירמו טכס ע"ס דוד וגי ררכי יכוט אחלי :ונמורס
 שנטת כלטח ע3 ע"כ וסי% עם נכ5 שגף )טגפלדרגנו
o'raכמקמר נךס כ66 ורמץ ממיר עטזפו כקם S~rn 
 ממותרי טס6ס: כ6ן ob~I 1)6 ח6גס מטס ולטוחגשכ
 : ססכרמי 1)טרגסש ס' )עטזס טש שר"מגריס סילתי רוו0רש נספעגעיס סגףמס סס העולםעניני

 שורון ויטחן סכפכ וכלסמו חם' אותםשמורדים
וינעע

 לחםפת
 ולפר סדתו פעמיד סס" סס ע) עמוד סגיךttSD 6 מוסחוסמו פקי עוצי נפוכר פס )קו6 שפוד ססס ס:קורוח סגיגמוגגים
 סכוכו ראו %נ גונת ע3 גוייס טויסס ופסעיכסר4טג
 ס0גחס ג' נגד כן נכף 6פי )גן rtvin גטןטקר6 ופת"מ יפ15מ לפנל פסיהם נ0פ0 ממיג 0פ6 ומס  0פ40,1וי לסי יוסת DtiW~ 5100 פיית יתפל?  פכיי ~o1h פסמך6

 עמן סכ) וגסרטס נכי)ס 0מעסס ג) סוגכ סעדיהכ
 פפסם ים בטבע קודמת : יסכן נס)ימוחס Pt)mספעטס סגי 1tipv סעמנד ס"1 מ95ע סקרן סמעסס נסעת0מחסנס יספ:ק- גי סמכ111. ס0ו6 ותכרח סכי .נק ס"סמטטס
 מסי ומח קיימ1חמיס

 עעו )ע)ל ושלס דס"ט עכעיח קיימם
 ססי6 סממסכס יכ6ן וגן ג,מן קסמת ס6'ג0 6ע'ס )135עמוד
 וק עת בכל : וסנן )פעסס סע')ס סי6 ססכ*ס 5)פונס
 מוטח ספקכן גסו כ6י רק והכס סיס )6 16 וגס 0סחסמן

 ל4ן בהנחת% מענה שים לט ושאין : סוס כומן גו0גיסטיק מ4פ יסקר מכרו 64 כמו ספר גש מגרו )6 שכןוקונגוח
 : 6או הענוג וגיס ממט (et~fi 06 461ח)6 תיק פס)פ

 יינן נעננד0 ונוגחו כקמין סעי'ן וענדו בסצפוניפועברו
 עכעס עךלוס סס פנס )מעלס ' שכר וסג1סס ססגגעסע)

 ט' סקוגגות מגי פפס נדו)ס Yeכפיט
 סג6מר.

 6)סש וסי
 דרני טיכוגו סס גקס!חי פירוס כו' יכונו אהלי : גרגרםרוס

 סו6 )כגרס )פגו כסכו גרבון 0ה בו במי% : מוקיך)טמור
 "וס פ3 סעחש ששוס ע) סגא0 עת נב) ו6פר1 סגפופצירת
 סייד פס יעי'1 בה ptp~1 : ?ומשן למוני מגובחיפו
 ר0'יר פ6ן ס6י מוך וגוערי וחטמיות ססיקלמס פן5ריכס
 קמעות ~otnv : 6העס ופנוך פניקס פ.קר כירוטגגסיס

 1נסשס סקנס מעמו ידועות כמתים סכדש ירועותוכורעות
 סמ65 ס63 לעשות יסבא לא אם : סיום מסעותיד1עוח
 6יו0 מהפס כפון מס )טסט גיגו)חו יטיס ס)6 כלומרירו

 אמנך 6טו ע) קש יקולע שגר. רסון סמ65 ושעמהפס
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 19'הקדמה

 מורד שרדהו ולא מונע ימנענו כשלא אדוניו אגע ועבדו בו עמדו ימי כל מעליומסתלק
 בהן מענה לנו אין בהן חייבין שאט הלב מצווח וכן כשיפנה עליו תמיד הטעשהוחיוב
 40 )יתסיס שנאסר כמו בוראנו ענין מבינים אנחנו ושאין העולם אהבת אלא מהן פורדולא

 ! ראו לא ידיו ומעשה יבימו לא ה' פועל ואת משתיהם ויין וחליל תקש ונבל בנח*והיה

 ולא אותם הניחו כן ועל רבונו למצוום מתילד אינו המצות מן הזה המין שמאואמרתי
 לרוב מצאתים ופרקיהם מספרם על הקרתי וכאשר מיוחד ספר בהםחברו

 קץ ראיתי תכלה לכל קים( )חס)יס ע"ה דוד שאמר מה כי שחשבתי עד בהתילדםמאד
 ם ידוע מטפר להם יש האברים מצות כי הלבבות מצות על אמרו 0אד מצותךרחבה
 עוד ואסרתי מספר לתולדותיהן אין כי עד מאד רבות הלבבות מצות אך מצותתרי"נ
 לחבר נצטרכו שלא עד בהם דבקים אדם בני וכל לבל וידועות מבוארות כך כל הםשמא
 המין מן רחוקים ומצאתים בספרים הנזכרים הדורות ברוב אדם בני מנהני ועיינתיבספר
 היו כמה השאר אך עליהם' המבר כפי בהם הפרושים הזריזים אלא המצות מןהוה
 מצות בחבטת ולולו אשר זה U~Ot אנשי רוב וכיש אותם ולהורות להעירצריכין

 לנפשמרפא
 0מוועו, 6וס מ% 0179 סונע ימנענו כ'טלא ' גטקידחי מייג סס,6 ימו כי פייס . 'מי כ) סי מיסנ אטיח את יעבדיגס"ס

 מור 16 פעוי פסול"5
~toa 

 דגרים פסני וכו' העולם אהבת אלא )הס(: )טח וסנן[ מלכו )טכודת סניי 61,גנו לפריס געסמיס תיור
 מטח: מס ויודע עלינו סמסג'מ גורסו סין יוזעיס מיינו 151)1 סקיס'( )ח16ס יגיס 6'ך ho,-ס ממיכר מתמיד כמקין נוס סם6)1
 : )ישוח ר1, )6 ראו לא יריו ומעשה מק: ממסנוס כמקוס כורזינו ג6סגח חמיד מתכסיס fq(t טפו תמיד ומסיג)גו

 מ5תח יוגין כ)גגוח' גמ,ות כן כמו סרגם חומדי Dthi,t 6, ממכייס כלומר חוקרות )פן כהתילדם נו' טתילד ".טנאסרתי
 )יג( י" טז6י געייתו לנג'ס סעי מס כ) קץ רא.תי תכלה לגל : נסן טמוקדק )מ( מ6ז )רב תו)דוח,טנסיסכמס

 וויגיכ( חנו מס כ) כי ר') וו') (ס סחן ט) עכס מסער גס'ג כתג סטטס מ6ל מנוהן רחצם 6נ) . המ4: פס סוס קיט ותכיסקן

 לחםפת
 את ועברו : סיוף כנית בו עטרו ימ' כל : ט' )ע"איתו

 הסיג ססו6 סימיס כ) כלמר ימי ג) ט) מוכןאישיו
 עכס 6ף טורד יסרידנו ולא סונע ימנענו כשלאגעגודחו:
 גנרי:ח דינר קם e1Dh גטקעס גן גס חרס 0סדסטגטגודח
 ס:מ61 כמו מיס מטף כמו 0עגודס גססת מסוון מ%מניעם
 )ורוע 16 סגריר (C1% 16 "רע" 3ידק6 דטי3 מו')גרגרי
 סמקן גנית 3טג1דס nb(e );ס וגדומם סרומ סערתגזמן
 שוס כי קפויו ממניס )ענידתו סנ%כיס ס6מנעיס ג3טורקי
 6דס לנוס ע) סגונס כ60ן סוגר וממונע 0מ)ן מגיסמסר

 % 6מר וכגלן טימנענו וגר משי סס 6מר )גן מיססמוגעו
 מנימו וקינו כמונעו (olh חקר סס טסה מוט ישטנו)6

 06 מקוקות ג' גוסך גוס ופרט מלגו 3עגודת p'DD~t)טפות
 נעסיךס טרוד ססו1iD)h 6 פוי ססו6 6ף כמונעו 8דסמנד

t))thtawhאין : פנת כס'0יס כשנפנה מטו: )עגודח סם 
 טוס )טעון )נו 6ין העולם אהבת אלא כו' והם טענהלנו
 ס6סגס גורס כרמנו סע) לק נסס . -שו1:1 ל: hSPt6tיתרון
 ססוOh11 4 6 ויופר יוחצו :?יפוח )נו סטמרס סי6עוסק
 חואי; : גו' עיד 1)6 תסס מ"כ )נו 6ין 1)') סמעתיקיסמטס
 יפגין רוממותו כיילם קיננו בוראנו ענין סכיניםאנחנו
 כו' ונבל כנור והת; : )כרוקנו ית' וטונוחיו לסיגונקדנותו

 הלבנוןטוב
 אהברנ : )כע) עסו חסכ )סס סרגיסי וכסף וקומרוינעם
 ס6! 61ס3ת טוס"ז ס6סכח כמקירס ירוט דכרהעולם
 : מגיס כסוס כלמד יתקיימו 1)6 המכיס סני ססועוס"כ
 סטוג' מהמח בוראנו ענין סבינים אנחתושאין
 אינו : מגסמחו סמחגונן סכנו 6ור כסו נושמומר
 : למרוח מנוח חו)וו0 ממגו '161 )6 ר")סתילר

 : ממטפיס ועגסיס כניס )מרסיס oplnaבהתילדם
 זנר כ) מאד טצותך רחבה קץ ראיתי תכלהלכל
 סס61 נסנוט thmn ססו6 כמו מכריח ,פ טשנסמי
 לין )1 ים כהכלם מגס _pna ונונס- ולומנ כ16לךמוננ)
 )מססלס חגלות גדמי לניס גסמיש כסוט) ימ61 )6כי
 מקז מטתך למגרי 6נ) 3עכעיוח 3מו0ח סגחכ6לכמו
 )6 ס)גטח מטח כי 0ג)יח שמי טל מירס רמכסתשן
q'p,ו)ר,0למ3 )ס0')ד ריס יגויס 6ך גדר 16 נט) צוחו 

 מג'יפ ככיחי 3כמ )סממית סו6 יכו) 36) כסוע)מכיח כלוי נסגרש ימר ס)6 ס6טןס תכ4ח כיתי1)סחמ)ק
 סגס qb ס)3טח מטח כן וכמו סטכעייס ט63ר1כמו
 נלין יס0מ)ק י1כ4 ככמ עכ"ז נבט ככמ ת4יססס

 אשר : זס ורזכן )סס מוגכ) מסמל סטין מלמלהכגיח
 ספ6 מס שיכריס מטח ע) יפר )סעד ס6דסמתנע ת'* סגס כו' ונקש האברים פצות בחנמתזלזלו

;י6י

 שקן4;2 צגשכ:ישיג21 :אגישןיטנ יסשתשש שש 210nit)tn)r&t)riן:%
 כה בני- וכל otplf1 טבוארים : כלכיס נשבס למלוו 01ו)כת מ0פטטח כפומי מלוו רמכס 1Dht hwn נסחתפקחך
 %ויטיס מכו%ויס מקוח ג' וקמר קפו ממס )מיי סגורן מן וקין נסס ינקים 6זס נט ג) )גן ידועים מגו6ויסס)סיוחס

 נוס סס0 סכדיוח כגומר מגסס וספכוטיס סור'ויס רק בהם הפרושים הזריזים אלא : מכסס חוג ועכס מרט סורנגד
 ולהורות למנעיר : כולו ססמין 1)6 ומנסגיסס מענעוסס טייס ססס גססריס סנ(גר כפי ont~v הנזכר כפי : גוס וגיססיו

 ידגר לון פזטות טויסס הקכ)ו כטיגיוו ולמ"כ )ס)ימוחס כ"ג סנרך כ(0 גיא דגר מסריס טס0 גג)) )נגס )מעיראותם
 סוווגפ ס)גנוח גמנוס גיס ומסקנסס גלוי שנוגס האיברים כשצח בחכמת : פצעיו ים סוס סט:ין )יור,חס :%ן סיס%5

שחי
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הקרמה)21
 התורה מדרך וים הגדולים אצל שם לו ותיעשה הארץ עמי אצל חכם בו שיוקראלדבר שתבוע הש התורה בחכטת לעיין מהם לבו ידבנו ואשר הלבבות במצא כ"שהאברים

 לא יודעו ההר לא ושאם בנמשו ממכשול ינקהו ולא הזירה טעלה יקנדי שלא מהאל
 מהם להתעלם לו היה לא אשר תורתו ויסודי דתו בשרשי לעין relrn עלע נענשהיה

 אנחנו אם היחוד אמונת כמו ויעשם ידעם לא אם מצות לקיים יוכל ושלאולהניחם
 שאלהינו שנאמר הקבלה מצר נדעהו אם 4נו יספיק אם או שכלנו מצד בו לעייןחייבים
 ענע על לחקור חייבים אנחנו אם או ומופת אות מבלי הפתאים יאמרו כאשראחד
 אם הנמצאים האחרים עניני משאר אצלנו  הענין  לתבריל  העובר והאחד רחומתהאחד
 לנפשמרפא " טונלים דכתינ עליו הזהירה שהתורה יגענו שלא רשאי המאמק אץ הוה והענקלא.

 18* במתכתן היא כף לבו ירכנו ואשר : סטרן י) ע'ס ע"י עונדתך (wlh קו סלון מס4 )ו קן 5ין טו3והון סהמדת ע)מעכורכן
 ס% ~t?(s לטפס תומדים תיגס וס ידי טע) ח!רס )ומדי וניוחר וילקט מוסל ס' 14!י יידר ט) נסג החו46 קומלי שזיוי %וסוכגר
 דכשנ פ6י ע'נ ון דיומ6 נגמר6 וקמרו ע'ס וכירות נספר יחס דגרי ויוניי גה מממרו ~(stg, ג) מ מ,ס ג6ש סב) רס!תפחס
 טתקדם שיך פכן טשס )ירקת גס )ינגס טעה 6)6 פיוס סי,תור0 יס'י )סי, פריר )דרויס ותועק )מ3ר( לרח6 ליס דלית ע) מג)י4% רני פעריו עסיס ירקת כסס 61ין  בתורת  סעופכן מכמיס סלת3מיזי 3ט!ג6יסן י0ס 6ף 6ין ו% מכעס לקפת כסי) גיד פייר ,ס3פס
 ותרמו תוךיפו0ו 1)6 גט!ס,, גחורס ועמוס יגעים )0י!ס ע0גס תוהו תירתו 63 מגייכו כמט!ח6 ומיגן רג6 )ס! 6מר סמים( ירקח)1

 % ססמתית גמע)ס פ'ו עזס גטער 1ע%ן וגו!סר נגמיש מקומות !ככמס מוס פ!ר וע"ס כע%מכס גסגיחס )6 וגמ,יכס נמאגסעסגס
 ספמכר סועת גובס הקנלה מצד נרעהו אם יסעיקנו אם ש ט' אנחנו אם היוער אירגת כסו : ס6)ס כפספס שרם)ופד
 מסקג3ס גרנו תריעס ס6מ!גס סחסיס כדי ג'כ נסכנו )מק!ר סיוכ3 סו6 גנט כע) ו6ס עיקל תיגס ססרגיס ו') נ6ע סעדס רניגוניעת

 מוסכ)ימ OOt געו0י'ת מגואש וכסער סימור נסער סיתג6ר כמו )נטת יפן 6וי וכמדפונו גטו תפיס ימיו וימדו ג"כ ססכ)ומלטיוח
 ,(eo~t ובו, לגריס גדי סמסהכ) ג) 61מרו 0זס ממשון ym לוחנו כמגעו 6ף ס5ע!גות ספר כמקדמת ו') רס'ג 11') סיע מגים3כ)
~ehהנטיס ספרי )עוונ %( 

 וגססי
 המעיין ג) גי אמקוס  שמן קתדרת  זעתו ע) (mtSti ע3מ כיתת ועתד 6מי )כ) ש6% מס ע)

 מפ ומעיינים הורךיס יטוף) נס קW~h (0 %) עיזן גט) 0ו6 06 מועף ו0 ססעוטס מסכימים כ)ג1 ו6גמגו 6מ!וה! עליו !יפסידלפניו סיטמוי נשק מפופ נ0עתש:ו ינעם )6 גס ויתויק סדת ימ)6 051 דת ג)6 יסיט סימתן !עז 'eUDt %1טו שמ61 לסכר סוס ס%לן
 : כמדע מס0 סר4)מ מס סי!)וחיו( מפתחו )ר,) גפוע) )ט תיחפר גרי ונמופהיס נ6וסוח גגו6סס סגח6מתס סגמ41ס מןטקג)פ
 עוד ס6גחוכ מס ועי . כגורך טיט טג'ל גון )אפיקורוס התסיג מפ ודפ עיד  תוותנו טדנלי גדתו ע)יע סלוען מי ג) ע) סוטיכומסע
 שנאוק יוופיס  6ין 6ש יחור וטמ6 ספ15%ת פתהינ סיחיי נשנס ~lowethe סגפם  העובר והא' האמת תאחר טייס: לפופפוס
 המאטין אמ : סיתכ% כמו 60מח ט'ד )6 וסיקס 0עגרס דרך ע) 6חד שרייס ס0ס סכע%ס 0*תהס ם% %) ירצן mt~nh,טמן
 י" גי  )כנך 6ל  ופפגות כיוס וידטח דיתיג ע14 סוסירס סתורת סתוי פוחו ידע ט63 מוס )ח!ר ר;6י 4ן וסי ירעפ שלארשאי

aleהלבטן 
 ר'ג"ו וכמקמל ))נ י,מטמס מן יוחג osh )כסכ06
 : ודם כסר כפלך  ע4כס  סרוס מולם חס5ס6%י
  נדחטיס ימיסס יאפיס כש חכם בו שהקראלדבר
 08 16 סשרס %ד  לפססם על סיחיסו מנ4וסלסו4מ

  6ך  ססס טרדת )חגא %לכיס 00 06 16  מיי"יסריס
 : סומעס )כ) סוג וסב) nuenI ניחס 3יו6וח onaג3
 נעגיל ממחד) יהירה מעלה יקשתו שלא מהאל
vwsנענודח ומע"ס יחרה טוס כץג0 6יע ידם טע) מס 
 ס"'1 נענד ע 1)6 בנפשו ממכשול ינקום ולא :ש'
 ימול סל5 5וחו  מאר "ימ גס "ף . יוילס מע53 כסגנגס

 6ל וייס סחות יוסר טגין 6למהדרגש
 רוחפי

 דוחס
 מללת כס רססיס כעיונת מקס גצסס נמם' סנטרו5שס
 כין הורס פ4ו. o)tantl סנופם3ע

 3עיךג"
 נין גס דעסיק

  כסו : יטזנ חזניוז : ומגימל %ילס p'DP רל6כפיד%
 נחמוס ר") וכף תייבין אבחנו אם דיחפואסונת
 ענין כנע olbo על סוSD1n 6 מוג ob שיור3מך
 ח"ו כ6ן ס"ין )כד סקנסס )1 טחססיק 16 . כסכךכץגצז
 כ) וכח כי כטכס מידע מכיי לאוד 0' רק רסויוסגן

  כסטר שד שכר כמו מ"א יותר סירס 6%סטת
 %חד על 4וזקור  חיבין ובחבו אם או :יאויד
 p'7P . 8מד ס' וק  כקן מאין סנתכ6ר ולע"סהאמת
 מגששות  1ולפ מיל ר14מתי סאן ס5הרוס לסנדילזרזי

 SS' נסעכרס רת כלפת ס4חד "דם גר  נלשןומפךנריס
נקריס

 לחםפת
 ידכגו 5טר מנס מי מהם לבו  ידבמ  ואשר :  לכל גאיגלש
 4דפ מכוון 610 בו, לדבר מתמין הוא : וכו' )ע"ן)גו

 ושז  נקמן סתכיר כפו סמפיפלוו יונס שפלוס לפוoc לי יעבט חכס ףך5 ירט פ) 5סו גרעפס וי0תגוגןולסוריע
 מגש מך6 טכ'פ לטיוח מסחר) כו6 טמחת)ס נפורנססדנר
 )סרוס שר פטהוקק סו6 )וט מגיע %1טר סקלן טס סמון3סי

 כטס אל : סגדו4ס 3י1 גס סס )ו )טט!ס !גא)16חגגדו)ות
 סמדומס סגיוד רק יסיג ס)6 יתירח טעלח יקנהושלא

 מיד יקו% 6עיתיח. מעלס ולהנס (onsu דגק קויןלהיגוי
 ונסרס גרכן ס6ס בנפשו ממכשול ינקהו ולא :גפחימ
 g~D 6יו0 כמו מס)ימוסו ושנעו סמגפי)ו מכר!) כיוסהססו
osnיסוקס )6 וי!פיסס ונדון כעס הסכוכות וסי ונלון נ6ס 
 נמכמת טיס DSI' הורסו ויסודי מדח גטרסי מיסוין ע"כיעיין והניח : סרס סלת כפ6)וח פיסוקו ורש חיפתו עייממג!
 וענפיו me כג!ע )ית טורט דוגמת ססס וכריס סנ')סמ1פון
 התכן ונזדפתו סע!)ס והידוס סימ,ד 6מוגח כמו מבס1ומוו0
 וסתמיפ מקוס  6ין תיס נעתר altnh  סי1ולת כנג!6סלמוגת
 ים ספוופ סורס גחולי מחאליס tSht מ'ו לתוו)"מוות
 הולדת  8ין 8(ר רנרימ גסס ים פפוו וגולותי לופתתטלפיו
 (onty יוחס ופסויקיס סהפ פפמיוי ים 8פגס פססכרס
 שור כפו ימס יספו המטייס ויתור וססריטוס  הנפויןגפו
 מפט"ורו- סו8 פיסיר 8פוס סיסיו סולרס  סיין %ילצנין
 ס!6 סט)מס ולהגיחם  מהם 4החעים : גייופ1ימת!תץ
 16 5"ר !מן פד וסנהתו נסכר ססתוסוח סו6 ומומסגממתם
 ז כימון גסער )קמן עויגס ימככו וכבפת אות :3כסיסנס
 שסב לא אם : )קמן גשכ יחגירו והעובר האסחהאחר
 : )6 06 מוילת רעעו 06 כקומר ושיכיס 5ומגו פלחע)

 כעס טסם למחדש מטרי סלמתי ס6הד גהק העניןלהגדיל
 ט"1. לא אם : כיהה גשר טיתכ% כמו יומנר שחדנגיר

o~p
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 ~פיאהקרמה
 עחידים האאמ שזכרנו הלבבתן מצות שאר ובן ונק לבבך אל והשבות היוםשדעת
 אשר הצפונה ההכמה והיא ויעשם ירעם לא אם המאמין אמונת תנטר לא אשרלזכור
 במוחזון הפצת אטת הן נ6( )8ס)יס הכתוב אטר ועליה הנפשות תעה הלבבות אורהגא

 היום חצי עד אדם בני עם יה"ב היה כי מהחכימם א' על ואמרו תודיעני חכמהובסתום
 . הלבבות מצות על אומר והיה הצפון האור הבו אומר היה איבריו עם מתיהדוכשהיה
 אתה שואלו את והשיב הנרושק דין מענין נכרית שאלה על החכמים מן אחדונשאל
 מש לדעתו חייב שאתה מה כל הירעת ירענו לא אם תיקנו שלא מה על השואלהאיש
 ilwnS שנפחת עד נהם לפשוע לך ראת ואין מהם להתעלם רשאי אינך אשרהסצנה
 בהום תתקן ולא ואמונתך בתורתך יתירה מעלה בהם תקנה לא אשר נכרמתבשאלתן
 שפניוע למה לבי פניתי ולא אצלי הספרים ורב בעיון טרחי רוב יודע ואתה תורתיממצות לי שצריך במה מתעסק אני שנה חולשים מחמש כי נשבע אני והנה נפשך. נסרותמעוות
 מעשי לברר למדתי אמר אחר וחכם . זה על ולביישו להוכיחו והאריך עלט לשאוללבך
 החכמים בלכות צפון שהוא טה החכמה מן יש אחר חכם ואטר . שנה ועשריםחמש

 יושר מאדם לא(יעלם ינלוהו וכאשר אדם ישיננו לא יסתיוהו אם אשר הנסתרכמממון
 לנפשטרפא

 מטס 6מר כמעלס ססס סעסס nim~o נטכי )0ס(.וס':ס עור6 ס6נן וו,) ן עוד 6ין מחמת סקרן sut ממט) כטמיס ס6)סיסס"
 ח"כ )כדו סו6 ססס כי כר6'וס )ו סיתכור עד )נו 6) ס6דס סי0יכ סגמווס סדעס גי ג5מרוגס וקמר ונו, ססמיען ססמיס מןליוויו 6מר טית מטס קו) טטמעו סיג' סר מטמר גרגר ט11 מוסיף ש וקעניס גדו4ס מבמיס olth~1 מכויס !ס ר16 ססכ) )דעת סרקת6סס
 הצפון האור הנו : עכס ספת נסודטח )6 נ)כ ס61 וסועת !גוי דע גני 0)מס onht; ד!ד וקמר )גגן 6) וססכוח סייס מועח6מר
 מ)ס!:ו גוסס סגירוסין דין מטמן נגריס ס"ס . כ" ונשאל : סנטוס טויס )וסיף ד)6 מנו כס! ממור 4 6100 16 %' סגוש)1
 וסלילו מכפתו למריוס כרי ,h(Shln~ ih, ~ס ס5ל י6 ססו5 כדגר סי5רפ  פלי סלינו נכריס נעומס סט6)ס 0סיחס דגריס סגי טספסיו
 !נתורינו יתרוח נמד!ס oSnn עקמו )קבע %0ין בו דבר 6טר סיטיג ע'כ וקרוטין גיטין כעיג )עסוק סוס סכי גר לקו סססו6לועוד

 otn(ot ונמנות ויו,ד סמ0מע מוטן ס)ומדיס גמז 0קטרס 0מ0סך ס"דס 6ג) ג'כ 6הריס נקנט יקמו fnht )ו פוק- מסוג6מ!גסו
 עגע וקפי ס!מן )פ' גבון כסדר )מורס מסיס ס0ר06וגיס 6מר ו*) מפר6ג פצו*) כסס קגימ כסי ג,ס ט%ריך כמו ופכויןמכלן קר" גס6ר וסוף סמ!מס קוש גמרך ט)ומדיס סנעריס גלמוד וכן מפא פן מיס m1h1 )טמאו 'מיני גין יודע קינו יום נב)בגאי
 ס)ימודוס סדר ככ) סמם מספוכא דור גטו*ס וטתס גיזם )חשי:וס תורחס ואן שמס ולמדו כו' )מקן6 ממט כן גמטוס '(fbמנער
 מס פמ!ת ס!ס כ)6 )כזו מס' מעתי )כרר 1! )פרס )מגיע ממדחי מגס כיס ר'3 שנה כאז ט' לטרחי : מוס גרו) כשהכוס פיסיו'
 % יוני ט' החבטה מן יש אחר חכם ואמר : ועלמו ומודי עיקדגע6

~pim 
 ט'מקי רק ויכמ ס6דס גסו13א סי6 6)6 סי6

 לחםפת
 srn נו )סחגונן כגומל )נכוו 6) ויסמיכו סימת*עם ט1!ג1 סרי שד 6ין ומס"ס כו' והשבות העם ארעת :ליס

 ויעשם ירעם לא אם : ס)נ n)eO פוייח סור:יססנונגוח
 כמו )עטיחס יתפס תקדם )6 06 כלומר יעם נמרססהק
 מליות ט!) כקג"ב גפם סרסור h'o עסיסו סמ%סגימוד
 הלגבות אור : כ); סתיעס )סקווס %יך 6מנס יוס גב)טשס
 htD "זגס פעורו כעגנו סמוקי 610 6י רנפע%תונגה

 נ16ר לוו ספלנו פיס כפו פרפר ג'י פ"? טוויל פקורספתי
 עוד )ן יסיט )6 ססו6 כיוס גומר  %ן סספס  מן מה*טקנל
 סכלים ומקירח )ו יקיר )6 סירב 1)גוגס יומס )716ספמפ
סוס

~?t1D 
 6)6 י י6י )6 יירמ חוגס 6פר ס)6 פקוד

 )נו מגיר 6100 ס6חד דסייפ ססמ0 מן עמס פקג)יססיסמה ססוט)'מע טחי יכססו ס6! ככופר סממם ע) מוסגeton )סי )ן יקיר )6 6)6 )ן יחס )6 סייס )6 גס כנמעדלנוגס
 י!מס )6י סטמט עוי )ן יסים )6 6פ-ר וע"נ גיוס קורונוקט

 יגיס ססירמ נכדי כ4)ס סלם ע3 פ6ל ססו6 ס"מאח%
 יקיר )6 סחוע)ח )וס גס )וגס h~p) 1(%6 סוס ענוגו5תז
 ונכין למסי !סי6 מוסר6ג'מ סגדו) סרג פילסו גן סלמס)ך

 כסמגמס מממגר כוגח 3כ6ן וגס יסק וכפסיס מן מכס סיורגרי
 !)6 גן )סקוס סטו)ס כטגע ור כענין ס"(ססיקסו נכרית שאלה על : וסגן סנח!ס ונוגס 6פל לגןשנוגס 0ח0 גגמיגס 61'כ גופם סס6רס ספו) ס% ומן ))גפ%לס
 גכ6 לקמוס מון 6תס ויגסו מסמוס כטון 6מת רגעירפיס יני ס6)ח דוגמס )עמס 63 ו6!)י ומ!ק!ס )עסיס לקיקרס
 ~הה,11מ רומאי אירר אשר . רר יהמר. %מ רה %%א לי%3ר סכלתי דגר ססו6 גכריס ס6)ס סקר6 16 ע"נ גע דףגחר6

 הלבטןמוט
 סממכל סכחכ סיכר וסול . משכל רסון ,bto1דקדוק
 מינין "מר סמימדסו % oont ו") 645 סימוזכסער
 כפיר גממסכש w)ant "ך רצעתן "גרמת סר5יוססדרך
 ינדווי נסקר כמסיס וכי מתיהד וכשהטה :ס"מדיס
 : יגסהג' הצפת אור : לנויו רק "41 סיס ו% %סמכמ
 ססיסס ל") נירושק דץ מענץ נכרית רפאלהעל

סט")ס
 מס'"

 לסירוס )קבר ט% כרומס עטם "יכש6 מג"ד מ,")טכדנרי לי . מנף ספגו 1כער1 צמוק כגיור
 nyntino ע3 עמדו ככר סח,") מפר ראפ .סמוס'
 גפן וס: )כ) עויין סמע )" no(o ט מנעלotO סממי מסיכ ומיס סרגעיס דיחס ס6ר סט"4ח"4 סטוכות מן )ס41י משם )ריס סיס נס ס)כטחנמנום

 מ י") וכי האדם בלב צפת שהוא מההחכמה

 למעמת מחמס ר,מכמס וכרור "מס עמת olh נ)נימג"
 ג'ק "ותו פגע וקין כמטיכחו סיכמיס נס ס"יןמנסתר
 יודעיש "יגס olh סנני עד נ:1מ1 מכסס סע14סעסר

 מס olh כמ נ)כומ 6משמ עגיגי גמנ6 כךממגרמ6ומס
 נטג!ע מכממס ככמ מסמון מס יודעיס "יגססכע3יו
ידע ככמס ס"ין )מס וכזומס נסס "טל מסיעודריעג)ות

 יסיגפ )6 כנמס נמסר נך יממוסו 06 יסתירורש אם אשר ס%ן: כמעמקי סקכול הנסתר כמטפן )גן: סספמפשנפנית
 סמובר כפו  ~ntww נו31ח מש)6 שמגס ס6וס כגג ג4'יס סתכמס דגרי מין כטופל גיממו סס61 ס6דס ט) סכ!גס5דס

olnw
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הקדמה22
 תבונה ואיש איש בלב עצה עמוקים מים כ( )מסני הכתוב שאמר כמו תה בואסריהם
 הפמונים כמים הכרתו ובכח וטבעו האדם בתולדות תקועה החכמה כי לומר רצהידלנה
 החכמה מן ובמצפוניו בכחו ש"ש מה על לחקור ישתדל המשכל והנבון . האיץבלב

 שאלתי ואני הארץ במעמקי אשר המים על יחקר כאשר מלבו וישאבנה ולהראותותלותו
 אותי והשיב המצפון בחכמות לך שזכרתי מה במקצת התורה מחכמי מהנחשביםאחד
 למי אלא ראם זה אין לו אמרתי . לו שדומה ובמה בזה העיון במקום תיגמוד הקבלהבי

 מן הדעת וחסרי וכקטנים כנשים הכנתו ורוהק הכרתו מעום מפני לעיין יכלת בושאץ
 בשכלו בו מלעיין ועכבוהו שקבל מה ברור על לעמוד והכרתו שכלו שבכח מי אךהאנשים
 התעלם אשר על ואשם זה על נענש הוא ובתורתו האל במצות והקלותהעצלות
 המעות ושימנה מלכותו מעבדי ממון לקבל הסלך שצוהו לעבד דוטה הדבר חה .טסנו

 לפייסו המלכות עבדי לו ויתחכמו הסלך צוהו אשר בכל פקח העבד והיה חריצםמשקלם
 ובמשקלו במנינו שלם הוא כי לו ואמרו אליו המצצן והביאו בהם האמין אשר עדבדברים
 הניע וכאשר המלך במצות והקל דבריהם ברור על לעמוד והתעצל להם והאמיןובמרצה
 *בול לא משקלוומנינו על אותו שאל וכאשר לפניו הממון להביא צוה הםלך אלהדבר
 שהיה בדבר עבדיו רברי על וסמך במצותו הקל אשר על המלך וחייבו הדבר עללהשיב
 לא בענין בקי היה לא ואלו כדבריהם הממון ימצא אם אפילו עליו לעמודיכול

 לנפשמרפא
 שוחק : oniun מפיס יטו )6 מתירס וג63 גודלי מס טימוו ו6ף ט63רן ממיס 6מר )מקול %0יכ'ס כמו סטוע) 6) יסו1י6סטניס

 וסגלה עטיף סמעגע 6ק 06 )רקת למ כעך משת פיטת אי פלטן ויריצס. ט' דוטה הרנר וזה : סגגתו ויחק 'h'eהכנרך
 הלבסןפוב

 כקנס מוריס סיו מכקסיס חיו 61)1 דנו סוס*וע
 מכקפיס סכ)חי 6דס גגי כנסי וס 61מר . מסמסמ0מטמון
 ~onh עקלקלות גתיט0 וסו)כיס ס"מ0 "מרכמתור
 סיכגס h~hn ונ"ל כר) הבבהו חיוהק : סמכמספצח
 קנריס סכנו ודרכי סכגחו ססט)י מממח כ0כ)דכר
 o~nnbo 0) דנן פיס( )דף כעילומן 60מרו וכמס5ריס
 כקירת כ"ננע וטגן טד וקמרו . סדקית ממס גנךכמט

שכר"
 0טוטס ניגס וסכטס ססתכ)וח )טון ויריצם :

 )יירטת לסול דסכח כפ"כ מז") מרסון וסו" רשם 16סס
 ויט) נקי וכו' פקח העבר : מטכס % עדמשת
 בטניט שלם הוא כי : סמלך טסו "פל טוו)טפו
 סעכד'ס סמעכ מממון סך )מ0וכ נ01 סמלך מנסוכהיקלו
 וכמסק) כמגק ממס 6ותס 1)קכ) סמל גנוי Shלר(ני6ס
 סכ) כ"מרס )סס pnho "ך ו6ה )כ3 )ט סח )6וסוף
 . 1נמפק)1 נמנינו ס"ס סו6 ")יו יסמניע סמלמגת

 'דע )6 . וכו' מגעו ע) יימסך אותו שאלוכאשר
ss)'ברבר : "מכמס ע) כממט שוס )1 שרטו )6 כ 

 נסק) )ומל ופנס כר) עליו לעמור יכולשהחר
כמנוח

 להםפה
 שיו נוכח סימו דגר 1-פ ממיש ~olh סימנסגטקס
 יוסג ישמו ממגיע קו) וכן מטרמו רסוסו למוס מידי,כג
 חוטב 1)6 גכמ שחרת סי6 סמכמס 6מגס מקמע למוםממי63

 וגישר קמרו ונס סתגוננותו גנת si(ont יסתי) )6 06)ו
 יחמס למיס תסס ססו6 מסידי נעלס יסיח )6 )נלויויש למעלס כיניף עד גינחס ככה ממסמוריו ימסרוסו גימריג)1ס1
 ס6ף סמ)יס ינגד וס וקמר )כקימותו )6דס ומ%)תיסתטמיס

 ט6ינגו 0מס שמר ג)גכס התכרטס סס גכמ תעמיס סס06
 )ט)ימהס ומשמוס מרסיס ונטיס 6ינס גסס גג13יאנח
 מג'מוס מלוס מלן יו16% נענמס סינסו ס5מר 6מי3א
 וטבעו האדם בתולדת יזקוונה : כנ') שריסס יוסרימשו
 גתו%ס טסוונע סר6טון כטבע ט) מכונס ס"דס ותושחכו'
 פ0אס 6דס כ) עגע שסרי מוולוו 6ום 3כ) ג'מיד הסיטיי3 שחס רוגעו ונמסת )גוסס ממסוחף סטגע ~סו6 ס6דסנמין
 מהקוס ו,ס יותר othn) 11 גטכעו גריס ,ס וסכן מוכיחוקנת
 ממנפש ססגס 6) סמת13ס סכם ססו6 מכרטס כמ מורניתסס שעי ע1י י0 וס ,,ו)0 נקרח מונס משנוי ג6 ,וט5מו0
 ססחגאש לסי גיניסס מטחנס ו,ס )גיניטקיי'ט( נקרץוגליוננו
 ra ס)דס כימי )ס0 ונידמעו thx סעו)ס עניניס,דמנות
 י)נ סעמומס מיס עוגמן וסניף וסנן מגרתו ונגח6פי
 סנוף פיס ע"ע דסייוו סנז) גואנות ג' ג'כ נסס סיםסקרן

סכ)
 סוג (eDD סטינה ג6 ונחס מווסתו כטבעו ממונס O~o מן מ"

~tOnnO 
 סנוס)וע ספרויוס מ1ד כ6 סס3יסי ושנוי גו

 6מר סתמ)ס טום כסס עדיין )ו סיס 1)6 גר~ת)ט ממנו ועימס טטווס .סרגריס ע) ובמצפונה בכרע : סס,דמן )סי סססנפיס
 )סו8% ת)קיסס וירכיב וירסיס סיוכרס סר מוענו נסיסמ סס וגעת יושם קנח נסס )1 תסיס דגליס יט המנסגכמו
 ו3סו16ס1 %וט וקמל כגק )טרמו ונרפס נג'ס )טיוח סכונם ולהראותו לגלותו : ונמאוניו 6מל ועז נינם הרמח דילנמרס
 כפקין גרפס 61י:1 עדיין בסון ססו6 רק קנס סגוף וט) וגלוחו 6מר י)) גלי וקינו נגהו סגע)ס מס Suti מקוקות סכןעד
 %פת נסס וסחגאן נתין 66 סמנפ~ן מתכמת יגמם קוס פ3 קותו 60)תי לך שזכרתי מה במקצת : מלרקוחו 5מרשכו

 tptmt %ס lfi11~D 4פו ר5ז נרל'ס י*ץ E'pll ססנונואס מטוך מהולס  פספסו הבנקו ,,?,PP : וווגס ופקורפי(*סס
 "ק"ת הע"ח טלעיין ועכבוהו : בקכוס )1 סכ6 מס גפאת )נול שקבל פה לברר : כמו דגריס סח3חי1*ש
 !WU עקפו כסגי געש וקינחו ס61מ1 ע) מת זה על נענש הוא : כעיניו ופתוהוס קלס ותעש יתן טסותיו האלבמשת

1'9hw קצתו )י ספעגפ פן בלחוח 610 סתמי ויעצם ט' המעות שימנה : 136 דכוים ממגריס ס0ע)מותו ע3 6עס 
 כר% מתרפס סכטנ מ)סון אא ע%סטכועס

~e? 
 )1 ס"ס 91י . 5סס % מידו פסות ממרש לחי) ונדכלי )מס3יס(

 לשוסו סממת )ו ג6ס גסס סס6מין והתעצ*סס"מוגס להם וחאטין : 3ס1שיי וחימס 3עס סמואך געגע פע גוויליוהדיו
ומתפס
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 8ציבדקדמה
 שש ענץ אל 4רצהצ יב% רווית wb אם אתה וכן עליהם סמך אשר על מאחאבההר
 מחקור בעטרך תענה פענתך נראות היתה והשמע סצטן h*p כמו שכלךמדרך
 נענש ההת לא אלט מרישן חלחשה חוכרתך קצרה דעתך דיתה אם וכןעלט.
 שזה אם אבל . קבלה דרך בירדים הש אשר וכקפנים כנשים ותריה פעיעהךעל
 הנביאים בשם מהתאמים שקבלת מה ברור על בהם לעסוי שתוכל ותבונה דעתאהד

 העמן על ע%זעניר עך בהם להשתמש מצווה אתה המעשים וקומבי דותמשרשי
 במה כמקצר ריהטה בדבר טז8ש3,1 הירעלם ואם היד 1ר4טכל ומקבלה סדרך לךהתברר

 : פנים סשמ יתבאר הה יתגרך לבוראך חיבשאתה
 לו-ם דם בץ למשפם דבר ממך יפלא כי יו( )דנריס הכתוב שאמר סמה מהםותשקר

 כשתכל וכשחשתה עופר לך עידו אשר הדבר 8י על ועשית ושמי לדץ דקבין
 אותם לפרום ששרינים דברש ההתאם הרעע מעניני הראשע הפסוק שבילבמה

 ההקוד בענע כשתסתפק אמר לא כ* השגל מצד ישה אשר הענינש מןענע רמכיוי שלא ההאה הלא . השכל אותות נדרך לא הקבלה בדרך בהםצולדקדק
 vhp ובפא המקום בעבודת הדת משרשי ובשרש ובמדהריו הבורא בשמות או הוזש4ףך

 לנפשסר8א
:QU9מא השסע סשה עיטת כסו epm (צש ו:טיןגעוצסן2ג~11הצשם בעשה ס צם טעז:ושנג'זם הדאשע חפ"ק שפלל בטה מסתכל וכנואתה : )פ ירוט טטפס מ116 ממקש ס 

 לושפת
 3משס ק)הצומתפת

 סמי
 על אוהו שאל נגמם): כו')

 סונ6 ושפמון סלמו פתח גחי % ח6ן ומנירפשקלו
 כמו : ט14 *%6 6"י 61ע1 גיסו רז% גו6 פרד16צ1
 וכן 6פל gen' ממופג עומק mne(ef גי4גקי6ה וממטס יחפ וצטפס מגסס סגין סהקיס טא אלעיספיוס סכת )דעת יי)הן 6ין ס63מס נמו ימשמע סויתאפלת

 ,סקדמ,ח vtw גש צ0ס סמפוטaan -1 ומגרסך רסיס ועתן וחי משיג %1 %6ס__ %411 6וס גי 8ס% שם *צ ס' *סתע
~ewsl 

 לאיר
 ספקתן פנמ,טס דחס פקר svt 5ץ*יסס יספיג קירסרשפן
 0153 ססס ת,מיסס סושטיס אשד שנשם ופסיס סגעהסגש
 שקש נצ חסעקים וקושני חדת טשטושי : חיוססוסיימן 6פל ע, פוגו5ץ ומצע "ענ' יופפוש ססרפ פטפט)6דס
 מס eh1)w le~R11 ו6פ(א קיאתו ינ' פיסיו5אט)ס
 יאק סאן מסילט ומשמק 4טל* *,0גס ספו4ן פנתכפח atu1 וסקר רומנס סי6 ס08ס )דעתסטוסיט

oa)סוס ספיסיס ג) יסעו סע4סס ספטסיס שעיי 
 ולמסור שפגו ו4י6 יפו %5"1 )4כס ספעפיטג)
 חום : סוכר !פ3וגס נדעח בהם לדמשחגאש :6י
 זפ) סוכך מס וספיג פ)עיכ פטע)ס ידגר ואפשעתתעלפ
פפ

~lfiW 
 אש: שאיוחס6צ שאמסק*איש )כחיט swt גגך שוע פפס ים תעש פסיס

6חם
~pbnhomw 

 %אח גם 4ן*א ש י שייק
ח ק * * ח % א " א ש ק ח א * ט

ovsש *י* %  יא ש wnw מש %ט 
"bn~tsb

ח vhn rite~bno ששv)tatnt~ p~hwm osnW ש סיח  enuhnpeששששש"פחשפ*ק * אם סק 
 פשק *4( וע מאפס שפיס מג owילוקק סמא 3*ש בששתהביא מא: %ריקקא*"אש

 %מף 6חן %ס אש' שסייף 1*י %,%ססקר
ק יאק ל שפע מ!ש ע) *טס *ש וש* %יק  ntixw : vanDal פן סו6 שוסס סיקרת 6שש6שת כשנמי הדושם גפוס'ס סיוף יכונס ra.rth שמגיסטיל 
 6.9ר ג6ן חרת סאורוםי .ששימט: ואוד ובג והוון ושםגפו
 סטנתם ע) לנוגס הסקים ועכורת : טורס נפס סב)וז5
 )עבדו נעיין 6פ 06 סיטתפק גכ))ס הענודי ע)סכהס

06

 הלבנקשב
 סמטש סגוף כהשמע אצית עילתן : עג6ש מממסועזצ סכירי * יפמצד 3מץ יטפח פיס Ons סמלנמש -

pbn(6'א מ נמנכ וכער פיסם גש ס04ס נגרס סטר 
 נמב6 סלמון ושהקר נעיב י8)יטורפד : סקני0 מנמפ א)ס ספכ) סיד סודם SPלטורד
 עד ישפע ת6 דרזנ כמפסס תסמר תפרת '5'...
 ההכר"ם נע שקבלת מה בירתי על : ספקלז) שצי עשז סמשלגק *שת *שץ מם %פרש

 פטשפ סרמף DW3 %0 יפר 0יפיצבשש
 ט*5 פנס סשמ ותבאר תה : 0צו0 צוש%
 'משוון סרא"שפ יעמ*ס וק muw ק 3*'יעושר
bw(0 ח *, 5 עת וטמן מאפיס 'סוד* 
 ר401ס )כ) ט55 וץ ופס סרירל%ת ממם ר")שאינש לנענעי 0צ6: מעג 5סס)* חיך שסעט6

 מם % . סשסעס נכפון 40סהס 0DfIWGי"מס
 וטפנו 3מ%ת רק ד3לס )6 פכירת ריכסת נפפמפשי
pb~(65 * ס6ף לתז5 למלו פעמר,ס מס כב)) ט6סשצגומ יי 1כ3 מ5 מסרי ק 61יפ לנסס נצךס סמכ 
 וץ נע se ורגשנ מגריס גע 4צדפ משלסמצם
 : סגשקץ כסשס כבשוו כמס משטת דם ויחס%ץ

 ס0ח' זס ומדלח פמ4ן פרסיות ד' גטן שתםלס-ום
DD16מסור לו עמ : opSn~ פק' )דם זס נץ דזפ 
 סח% NOfID שש איחשק טצ. %ס ,"זח
 mw גחחש מתהמים תש6 מפר*

~'DIUS
 שח ת מא * טס wm9 שש לס

 מש ש nbapn מסאתך משזסאה
 שא א קפ%ה*שס

rs)n 
 ס4א משש

 יחח חח % bsnb*V פק לשוח4א
*ז"סש%ומממח.א"ס%סמאק

 פילוש תייאא וחש צי ש קאומ%
%עפ
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הקדמה84
 רלזשובה וענע* ההפסד מפגע* המוכים המעשים יברר לשמו המעשה יחד למנעהכנע
 ידי על בהם שתאמין ובהכרה השכל בדרך האדם אליו שיניע ממת לא והרומהשמו בעבי הנפש עם ולחשוב ספניו ולהתבושש אותו לאהבה סמנו ויקרא העכירתןמן

 דעתך אל שתשוב אמר אבל בלבד קנלתם דברי על ותסמוך ורוטטך התורהחכמי
 בל כוללת שהיא הקבלה מצד עליו שתעמוד אחר לוה שדומה במה בשכלךותשמש
 עד דעתך ושקול ותבונתך בשכלך עליו ותחקור ופרקיהם השרשיהן התורהמצתן

 ה:ן עו' לבבך אל והשבות היום וידעת ד( )יכלים כדכתוב השקד וידהה האמת לךשיתברר
 ויצא בכלל שהיה דבר כל שארעל כמו השכל טדרך ברורו על לעמוד שמגל במהאומר
 ענץ שדעת מפני ילמ כלו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד לא ללמד דבללמן

 על ידעת הלוא אמר ונו/ שמעת לא אם ידעת הלוז* מ( (o'Dnt הכתוב שאסר ממהוהשם י בכלם יתחייב בו שיתחייב וכיון השכל בדרך שיובנו הדברים מן כענףהיחוד
 וכן והסמך הקבלה דרך על שמעת הלא ואמר הראיה מצד שהיאהידיעה

 על הראיה מצד הידיעה הקדים לכם מראש העד הלוא תשמעו הלוא תדעו הלוא )סט(אמר
 נבל עם זאת תגמלו הלה )נ( )יגלים רבינו משה אטר וכן וההנדה הקבלה טצדוכידיעה
 על ראיה וזה , ונו' וינדך אביך שאל ודור דור שנות בינו עקם יסות זכור ונו' חכםולא
 אע תחלה אליה הלומדים צורך מפני במבע קודמת היא ואם הקבלה כי שזכרנומה

 לנפשמרפא
 %6 %ן ששכי במה אמר וכן : סיס רגיג1 מס0 פד 5וט מפי 6יס טגע*פ סרוס אתו שכמיס %א מץ)ס לטי עיי שכאחין
 סיע! פקע) שא ש סיוד סם! ע) )סקר טים סט" סני נמו עניו )הק!ר קומנו פסיפס גלגלו למקור שגי מס נ) ע)6!פו

 !161 שניגס ממס tha ועין ח!ף בנורש מטו 6ין %גפ !)6 ייכף )6 60רן י!ת ג!ו6 מן ע!)ס 6)מ שפעת לא אם nPfהלה*
 נבל עם ואת חגגתן הלהן : וט' גודר )6 לוס כה 61מץ מומס מרוג ירה נגס %ו)ס 6%ס גפספר סמומך 'oih גר6פי

 ג%'פ  פ%5ו ס"ס מישת !כפות סנ!ר6 פי)יוח )סת3!נן סיח י6י0 פוס !יכ!מן טסו ס!6 קוך קנין ס!6 ס)8 %ע ולמל חבםולא
 סוגל סימן וש סא0 יפוש ומל קומר 61סע סעודת מטו יומרר  נסתמך וגט %וט כופץ!פ  סקנסס סגר6 ילפד  הייים94*ל
 ולרקע )לפור קן ס61 ס4פוד וסהר סיגי סלייי נציות :unet גענט קוום %ן מוס לעי) סיט בפבע קורסת היא ואםהקבלה יי : כף רכוס חס ףכאק. סטך 610 ישק לעיר ~ס 06 חכר שורםוסש כפו סוף ופר פסילי יכליל פס סקנדל ססססשכונוס

  הלבטןטוב
 ברנטס מ%פ tban( . שכד שכ) מ% טפס%ש
 ס)6 פלעיס לריס ועין שמכיס כשפלש יפרזלוטקס
 )hpll 6 ע4סס 14ץ נממייט ונס נשפתיפכחו
 מלכס סמכמיס  טקנ% היימס מש חטטךהירה חכמי : יטכוס מגד )מ ינידו 6טל סדנל ע"פהגהצך
 סיז סניך3*ס asn הישג לפרום "ו . פסיס4פס
 3dWIר*לטפ

'pg 
 לסם סגנמר הרוך תסכים ידחוס סם

"Dbממע"מ סמקנו כלת 6מר הטמן %וום' סןץס סיט 
  ט6פ  6ך . מוופ ניש  0י1ל5יס נחרפ בהמאיסנן

 היירה ושגרהם תנוול: 3אר SP1 סווכ פלנתעמס
 סר6יס מלר  ססיריפס  ממס פ6 זו קויפס ההטתהמצר
 סקנלס. %ד סגתי otw~nn  קידם נפפלס וךדמפסי6
 oDhn סניון נפי סככו קהפהו פר'  6תר סו6חס
 . ממגו גכנרס טמעתם לגי לרקונן ואידס  יוסף ושס%6ר
D"Phסו6 סקדמוניס קרסון רימזר 06 כל במבעקידמת הש אשם טיבע: * 3אן * וגרס סרהובו 
  משת כ") כסכע נןדמח טסרג)ס לע"ס d'sh sffgאסון
 כ* ע6ץ ספ5מר 0קנל0 מ3)י טיסים 6"6 יטילמ%

 לחםפת
ah6( : סמפסיריס בסייס מסט ספס31תממס )סי התפסי מפגעי המוביש הרעשים ולברר wth !4תן ד'מ כס 
 חיט %ופר 16 פפ% מחניט !סו6 נפרסים ועגי5ה5ם
 כתש עפ"ד %י6 טס% %ירא : !ד!%יסס )קגתרשנע

 פסשטש מסכונו נרסיס כקופל שסו בעבור :%גמע'ס
 סיועך וסקסך והממה התורה חבטי : סותמותי6ס יסנ' נסו  )רפן לק a19o יר6ס נסכור ל6פרווריו

 קור6 דעכם גששי סס!רס  מן פו64יס  סרס %ס מלנסמל
 ע) כן ;קד6! גס רג!הוסס דני ע) נוס owmp פססמספך מעמי lonth וך6 מוכ!0ס טקנ)! פס וע) מסיס מגמי6!תס
 פסיפס השיגס lwo מל3וגוססמר!פ כמודוס מגמשייוחס
PAOUופ דעות- אל שתשיב : סקדמו%ס גימיס תעמיס 
 nmet 6מר ט סו*ת3אגופ ע) !6מזכ ))כ מדגל סגנסתסמ)ח
1bm: סצשס 4% )וס סד!מס סי,מר לזה שרומה בהה 
 : גססני ינ') וספנווס סינור  ססס פוש סממןפמכמת

 חקגלת דרך על : רייסס !פ!פת לליס פממ ססצ; הראיה טצד שהיא : כף מגג פאס דגל ג) מסרו גכז1 ומשנךשג
WDntמסמון  יי סנשח' ונדגל קנזס %זן סיך פרכו טקכ) נוגר מהגרה הקבלה : ע)!1 סטן 0!6 מר13 ש4) %פו  
 3יפ OltD שוס וכ!י עי !6פר סססמכפא ווי טסקחס מוי רכס ולא נבל ev : ססגדס טין 6ופמטפעס

~ua 
 תהלה אלית הלוטדים צורך טפ% ירן)ס: ססי6 נף 6מך %) 6פר fnh1 וסיתנאגוס ס!כלו1 ית סס!ייר סחיגור דיר

קיא ט3 )סמוך 6, המס ופא atnb נ)6 0סס משש )פמ!י נסס הליק גיוסם ר!מ התמ"ק קבס נע!ויסס מיינ)ח1
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 %יגהקרמה

 לעפן הדין ו3ץ הראלית בררך שחרה לרעת שיוכל מי לנדה עליה שיסמוך הויתק
 ל40 עטרו הדעת ששקול כפופת ראיות s~sp ולהביא השבל מדרך שישנבמה

 : כן לעשות יכולת לושיש
 ממת בהם חייבים חשאנחנו הלבבית מצה חיוב על שעמדתי וכיע המחבראשך

 אנשי בו שהם מה והתבוננתי מיוחד ספר בהם חובר %א שהונחו וראיתי *שזכרנו
 עלי דולקם טחמד והיה בהם ולהתעסק לעשותם שכן כל להבינם יעתם מקצרדורש

 מדבריכם, שקבלנו ובמה וגל קדמכינו במעשי וראיתי המצפון חכמת על לחקוישהעירני
 הדעופ בתולדות משתדלים שהיו סמה עצמם בחובת ומשתדלים ורחים היו יותרכי

 אשחז ענת יברר היינים בכללי היתה ושהשתדלותם המסופקות הנכריותוהשאלות
 וכשרדתה לבותם וחוכות מעשיהם לברר ומשתדלים מתעסקים היו כך ואחריתיתר
 הסבתא בדרך ההיא בעת בה מעיינים היו הדינים מתולדות ננרית שאלה םבאה

 לכן' קודם עלוץ דעתם מפרידים היו ולא ביים שהיה העקר מן דינה אתומרגשים

 ההגש בענץ הדץ אין לפסוק צריבין וכשהיו בעינוגם נקלים העולם עניני שהיוגופני
 % אותו פוסקים היו לה הנביאים משם שקבלו היסודות מן להם ביור הדין היהאם

 היוי ההם היסודות מן דינם שמוצקים התולרווז מן השאלה תהיה OH1 . ההשהדרך
 לנפשמרפא

 33 פ) סיסג כשנין )עין )1 ר6י שטפל 6חר %6 ינ') דת ג)6 טוטלי) פד ס6דס יסקר פ)6 כדי ס0)ס מלגו ור.טיקיום מיסודותג)
 : סר4ופ גדתן סקג)ס ס) כ'רור ר') ברורה לדעת שייבל סי : ע"ס גור גהטגון טיחג6ר גחו )1 מת 161 ניידותו סלמךזגר

 מהו דין קיוו ים6)וס סמ6 מרסיס דייש נקבן סטחד)ו )6 6ג3 סחיי 3פנודח וכליס )עסות )עימס מיינין ססס מס עצטםיחובת
 06 גס טקסט חוג) י6מ*כ sw~ %מן קצוע וק וסח;6ר"ז סיקוס מן סמן כש ים סמ6 וע71 ,מן 61(גוד קן )ו 6י1 וס דגר גווכיונק
 אפי )עי) כמקם גזלן 6סר סגוו4ס גסס סט )מס זפטות בעיריהם נקלים העולם עניני שהי ספני : ~onh אם גע) %למגיס

 לחםפה
 )וראוה סקנסס )סקויס ס6דס ויה- 6מי מעעס נסס;%ס
 עטש סו6 גאו נו6ס סאו גיויפח 0מ)ס י0ש) ו6ס)6 "י גילחו גראת יסיגר. דסח1 חס;יס כין 6מוגת1 יסודכסי6
 0מ6ן 61סר מקרט סו6 גיפפו סתסכיס ממס מוסד יסורממט

 דרגו סדרך נוס גי מוס ):ו ו40יס ירמיק נסטגחוותתק%
 מן 61ג17 וסקרו סע%ס 06 שסמכו ססס 6כד5פ)וס1סיס
 נעגין דגר סס געגט קבס סמלון סמומה )מטס ומלםספו)ס
 ולהביא השכל סדרך : ס6מוגס נפוין 6מו וגכ6ןספפטס
 ע'ס פוכרמות רל014 סיט בו, פארו ~nuv סטקו) כוןעלץ
 פוכלמות כמו סס כמגס י'ג מוכרותי שיגס ר6יו0 הסססכ)
 סלופו )קמן סממגל סונר סכהג מע) ימו סדעס סקו)עלס
 חויפופת

 מאת כפו מכלית 610 6פגס סיעת סקו) וק
 עיש )סגין קוס סדפחס להבינם רעתם טקוצר :"ו0ן
 לון sttDht )טפו 6ותס Psm יודע סס6רס ים יגריססריס סתוי )כמליס ))מן וטנור מסם )עטא )עס01ס כ'טטפטפם
 1)ססגוס ~1PU )ס%י6 יעוג לסיגו )י משו גסס ותגרליגורתו
 טסק מסס לפסוח בהם ולהתעסק : 16)ח1 %סונט4פופ
 מתפרות : סעיפסס שיקנס נכ) ויוגר מאס יט9נש1ש
 ו06 געו מסר%יש ומלמעפש סמחי3וש סתמת ססמדינים
 : ל%צ דין שפע א סממן ס6פול"יס גזרון ספוג)15שלפ

nhtrnמסופקת יוחס -וקרס כמע"ס פירסתי הנכריות 
 מר 6ין %ן )מיזער hniw וירמוס וסקדמו0 ס1עא)סיגס וכשגין סקדמ1נים כדגרי גמ165 631 ,ריס טויסס טסםס%
 סט,מיס דלן סנ6מח יפו יעפי קננו ועומל שאיטט%דם
 עמום )סי (Oh1 כן וגוחנים מספק אסון כשנחס)סיס
 גמז סרנם כליס על פויס ספגיגיסס )פי גיבוס פסע גסססימר 13% פנחורס tD-titPJ טסס קפי 3סס גמ61וס סס6)וח רוג)9וח וסייי %"טר "(קוימס ממוטח כדים הדיגים בכללי :דפסי
 לברר : מלכס ור1מיסן מנו וכאי ע"ס ממגילוספו64

~nwpe
 גומר כו' העולם עניני שהו : שיא מסער1גח

 הגיס ע* המגיס גפ4 פמסינש כמדוכס וכנגודסטנת
 טומר גייס סס י6)ס עוץ %)וס גחטוכית פייסטסס
 פשמן סריס ג)1פר כה צריכים וכשהר : געילססגנוים

גסס

 הלבנתטוב
 מנו סד0 עיקרי ע) ס6דס סיעמוד מ16ד רמוקקכ)ס
 יפס hl(o )סכ4 דוך ר,מ1לס סק%ס 4)" )כדססכ)
 משון מנ4 סתי"ס "מסר נגנז סקג)ס 6ש ;נעיהו
 וימודו ס6) נמ64ו0 סקכ)ס ומנס . וגויס סדעס)מקופי
 .. ס)כטת ומפוח כעכע קודשא סכים עקליםוסקר

 ס)נכוס ומ1ומ 6ממחס ט3 יתמוסס סנ6תוט"
 לזכוי כש )מעסם נפנס קוימס סיס 5סס עסיסכ0011 מסו"

 4מל מלס 3ע) נזרי שחכך וכמגס . )מע"סרשמכר
 והשגו . )מעכס מ"פ עם כ"ן מ"פ שחלים דגליםססס
 סכע"ם קדמס ג6ן גפכ י*ממנל טיי' ג4ס "יגוסו6

 בו שהם טה : שעוט 2פרינח1 : ומגית והימרי)"
 למקם. וטר*ירני ; 6יט כסיות hnne "מניסס"ק כמגרס S~e ימלמל רומס . וט' דט0ס מי%וכף
 סעש0( מכמס המצפק חכמת : יעלס מטלרמלסגן
 IWS עצמם בחובת : ירמיס ס"ס וחספסוממסון
 מסמד64 פסיו מס יוטו נעסיק פמסס כתופחסס"ך
 נשג טשי( ויבסר %סס יחסוך "דס מכם ט6מדלחדש וכססי 6סר ור.מטססיס ססול6ס נדיגי "מרספסולות
 הנכרעהנ והשאלווז : סיבון "ג5 טס )סס 5לףתנכדי
 כלעיס דינם ומסרט פ)6 הסכופקתז : ot~nbט46ס
 ראעזנדט ר.זירס נמוטות שגס נ4 )6 ו")הדינים בכלל'י היתה וכמהשתדלותם הכע"ס: וכמורסטככ0נ
 "001 )יע0 ססהעכ מס וססכסיס סדירס כעיקרמנכד
 סיטת והיתר אימני ענין : סמס נסוס )עזנס1""6

 עליז דעתם שמרירים היו ולא : וכרולותפסוקות
 )סביל! ורימס ס0ו שים נסגיס מע"מס תיו ס)6קךדם
עה, קגינ" : olbw ז6ס כמו יזדמן כ6ס נפסוק "ןמערס
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הקדמה26
 נדק op~n היו ואם פוסקים היו אחת לדעת כלם יסכשו אם מברתם דרך בהמענגים
 שסעו אם לצניהם שאלה נשאלה הסנהדרק על שאמרו כסו רהוב כרשת פוסקיםהיו
1~oaמעיקר פמאו דגופמאים רבו מהרו דומפהרק רבו לסמן שמדים לאו אם להם 
 מדותם וישר םוםרם אנות נמסכת תקברו כרבים רתכה ורבים יעירשבידם

 עומק על שיורה מה רבטזיהם על אמרו התלכוד ושנשי . ובמקומו בורגו א"8 כלמהם המקובלו"
 כימן יהודה דרב בשני שאמרו מה והא מעשיהם את לברי השתדלם וחבהכמתם
 ההר מסדנא שלקש הח' כד יהודא רב שיו סובא מתנען קא השנן הוה בנזיקקחגויי
 הה קמאי 4ה אסרי בן דסשנח מאן ליבא ומעניק אועק םענען אקו ואק ממראחזי
 רב אמי אמרו השם קדושת על נפשין משרינן לא אנ! דאגם קדישת על נפשייהומסרי
 רבים ויפים פ0 נ )ד'ס שנאמר אלוה לו שאין כמי דומה בלבד בתורה העוסק כלהונא'

 שרשה כל כי לי וושזברר . חסדים עכולות בתורה אלא . אכרז אלהי ללאלהשראל
 טשרע ואט המצפע חך הלב בר על וצומדים הם יתברך לשמו בהם שמתכהניםהמעשים

 הכתוב שאמר כסו וטזמידו ינו ואם מקובלים המעשים ההע לא הפסד הכהנה*
 כו 5( )זנרש ויזומר וגו' מעלליכם רוע הסירו הוכו החצו עמ' תללה תרבו כי נם 6()יספיס

 לנפשטרפא
 פססדיש דיו סר6סוממ וסמגו4ש גף סם )ו 1*טטס פקע עפי %) חרס גן סיקול )דבר פסנוון סו6 פשיס סצפס 3עק uslישו
bkwפשל סם סאו שין )% סגנוד וסוף ידם ארמיש נוס ווס אקמס מהלס נב* גע פטס%יס יו 61?1 עמס 6יגפ 
 פשית ס'נ גרני כה יהורה ררב כשני פי.. סגסורין הסנהררי על *צניו נמו : סיענ '%מי סור וסכין סיס 6פףנפענפ

 ד-ששו~י:ןיןן('"1,ל'
 ין',ןי(ייש,;ו,ינ,,,'
 tua~nפג 174"א3%"5ר

 סטו וגש ספס קמם ו"5 בשנאם נ*שי"
 : )0טע %ש שן ob שסעווע אם : ovbמנם
 וע סרתם יחור מוסרם אבות במסכתוחברו
 5% מזמר ד6טס ~hffe ראילס קמח ס)פ)פנניס
 .-%) אסל כרנתי סש7ס מס רצהףגיס מן *1כ)
 : גשוש עמתתו סדמס db~l", מטסיהם % עור%
 anP טראטסל יזע נדנו ובסקוסו בזמנו א"8בל
 ענע מ% מעפיסס סספפפ יפי ו0נצץס ס17ל %לך5ש
 יזם סדמס פרש 16ץ %ס מם %מהוי תנהי rPhi עזרה דרב בשני : ורומגץססוור

 דנר פס61 גשר נמעך וק )מעסז6)יר,ס
 ט6מרו וכש סש)ס 16וס רשלגס %1יך מליד וסוסונע
 וע3 סכמת וע) סוע ע3 גךש. סש)ס דורש יע)

 ע5 נסוקס נס מעומס סי % ישונס פ6ר %)סס6ס

 להםפת
 סצישפ חיט שסוס פדותם יהדר שיום : %ין%ס
 פ) פאמס מיטר סמ)ס )פפ)ס סותמה גפO_w. 1פת"ח
 ופשפו שפ נ* דגל ג) וכמלוש בוטע א"8 כל :הנניס
 זס סרספס נרגמש סת4*ס פן גז6 דגיו צמגם )6סטוד15
 גשום ומעגינן השאסק מעניק : ס*יס )ו1ימן דני סם פס61 נפקוס פפט פחן סיס סימפוןצם היססו משפו )שי דנר שזד טק5 לק גוס וש ,ס גערןדבר

 פמד6% 6ץ שע ויגרס עטם קוי פקדון וס*וווילס
 חסדים וגכר6ת בתורה אלא טן בהורה po1Pn גל :כן
 14ן )ו ופפ % )%ופ ph קלפטס ביגע גתים יגסמה
 נם6)ופ מפן %)ח %ין ניס בשט) ומסמס גס _?3)סוט
 סמא" גומע )פפטס גOw~u (3 ס6עסצופ

 *sSn בר 4 :
וד

~tean 
 סוג נשא PMW מך טנטס סיע גמר סיג גו

 כמספר רכוס סמטטיס סיסע 6ע'פ יחמידו ירגז החם :פנסם
 : פ1טו3 סרגני פ6ק טוי תפלה הרבו כי : נזפן~פסוודיס

אי

 וכהדס מגנגס 1DDOS' וממסיס סיו ם65 עד ס6) כלעכס פ16ד דגנךס טויו וכו' נפשחדי מסרי הפ קמאי :מקוס
 וקרנס 6סנס נו 6% רכ קם Sb9P, bto דכמ סכר l(ftwln -)כש0 דריפ טש דססי6 וכמעפם רוסס )כטד ספנעכונר
 כפין כלבר בחורזה wnb: פרוס סוני משי SP עריס (pDbri1~ "ם) ,bSn נסגרש זן %סכפ 5נט מוס ע) שרםח
 1*פ מךט מהל שט המצמן הך לב בר : 5ט מטמעת יצשמס שטס מוח משף 1*פ . פפשיס ממסש
 סמרנס מע"פ ויהטידו ירבו ת5ט ופופ: ממלטש סנני ל שם סט6 ה%1ק גקכט. פ0ססטמ נושפמ6ק
 י,ר*מש הנמן כגיליכם ררך הסק-ו רטנו רחש פ1י: נבוס פפ1ד ונס ריטטעפ סך ט% 0שוגיסנפגיע
 ס65 5)ט מיסמס סי כסס מ)י*רר,ר ומנשנש ספמוחש מלט מסט סעףר us: twsnl עץע ע) ק*האטפ
 שנך 6101 מלם 6הצ רטב ייטל עדגפ הצ6 ע4 נתכעס % וכנכס גךש סכסצכ וסש~1' שד5משסס

ס0שגס
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 י9:ירהקדמה
 ועיניך לי לבך בני וענה כג( )מס4 41*ומר לעשותו ובלבבך בפיך מאד הדבר אליךיום
 "' )מיכס ואומר , תו' עיניכם וארוי לבבכם אחרי תתורו ולא סי( )נכונר הכתובואסר דילי ד%4ז ידע אנא וזכיניך לבך לי יהבת אי בזה ז"ל קדמונינו ואמרו תצורנהדרני
 לך הניר ר,וזשובה והיתה עו' בעולות האקדמנו מרום לאלהי אכף ה' אקדםבמה
 המתהלל יתהלל בזאת אם כי פ( )וממיס ואומר תו' ממך דורש הן ומה טוב מהאדם
 להתהלל' המתהלל שצריך הזאת התשובה ענין ופירוש וט'. ה' אני כי אותי וידועהשכל
 וכל' מעשי מתוך וחכמתי נבורתי ולהכיר בבריאתי לדעזבונן חשדי והכרת דרכיבהבנת
 שתדע וצריך הנפשות וסוטר הלבבות מצות שוב על ראיות הם הפסוקים מן שהבאתיבאה
 בעבודת, ושקולים שוים וצפונינו נלוינו שיהיו הם הלבבונג יו והתועלת הכונהבו

 חבירו' את מהם אחד כל ו'יצדיק שוה והאברים והלשון הלב ירות שתהיה עדהשם
 באמיר תמים הכתוב יקראהו אשר והוא דבריו יסתור ולא עליו יחלוק ולא לוויעיד
 )תס)ימ ואמר בדורותיו היה תמים ו( לכר"סיח ואמר אלהיך ה' עם תהיה תמים ימ()דנליס
  ופועל תסים הולךפי(

 תמים בדרך אשבילה bp) )מס ואמר כלבבו  אמת  ורובי צרי
 '6( 6 )מלכיס כברו תוכו שאין במי ואמר ביתי בקרב לבבי בתם אתהלך אלי תבאמתי
 יכזבר ובלשונם בפיהם ויפתיעו עת( )תסיס ואסר אלהיו ה' עם שלם לבבו היהולא

 לנפשמרפא
 גפ,9נ 6סש וגמם אכף ג'ק: דנרכ!ח יר!ס4ה ז'ל קרסונינו ואמרו : וגו' מזג! רמ1ו וגון סומע סיוגי תפקס חשו כי נס כמ'ס)%ט.
 6י ד6)*כ יאהגהחונשנועבצ:יון משפם מלעסקת כ טמר ידיישנב

 !שח שנתיכיו ה ש שהע

 לחםפת
 n~ASh 8כגי מפק) ע) מוריס ימיו סטרגס ומ"ת ע"עממיקך וווריס יריו מדרגי ח,ורוס דרגי נפקוס וסגווס )פ:)םמייגע ועימך סמ)ס מד3חסס נר"ס ט' ועיניך לבד לי קטבתאי

 שייס ט' סטך הידורש ומה יינ( )יהוק6) נוטפס ימיוחפ!)נס
 אותי וירגע השכל : סיג כר עי נוס ססגוגס יכתהסע
 פסקדיס סרי וא' 1)ור4: פפסס מסו טופס מן 6מ כיוסחוס
 בהבנת : 3סס חוש ססעסיס )10רוה )מעסיס והאסרג)
 נגגולסו סגנור יתסס) 6) נמכמסו סמגס יחס)) 6)דסיט סגניי גסס סססוא) סמ)וקוס ג' עו ומגמתי גנורחיומיניר גסויותי ותחנונן מוקא 3ג' ומסייס מסדי וסגרת 1'7ועגע!)ס ס:סגהי דרך כקומר ירכי נסנ1ס ססכ) חסרי וחכרתדרכי
 פשופס!6 גגרי6סי שסגוף 5צש סטופר סוגר נטמרו סעסיר ימס))6)

 יסכרי
 %6! מך6יס ססס 51ון מפיס והגס כמינם

 שסדר סססך ומס ומכמסי 6מר סמגמס אנד גגורסיויסכיר 6מר סננורס ויגר 6מד קנין !6ון שפיס כמסו,) קמןגלגלך
 סו6 ססמכפס סמט)ס קייפס קפי שלע 0ו6 טג6מתסייגו

 )ג!ף דלק קמן ססו6 )עשר קודמי וסגגיס גוסש~עקפי
 eht~ ואניני קנין ס!6 סע!כרכ

 סו6 ימג' מערגו גדורו
 )מפקס ממטס ססו6 יסג' ג! ס6יס ססחגוננ!ח )פי מסדרפססך
 מגמת! מקיגיס 6)1 !6מ'כ גירסו מסיגים 6ג1 גירסוסס'י
 מתון !הכמחי נכוררי יכיר ולמזג 3כרי6סי שכגוון טמרחס
 !ע) מגסן פסס גקוס הלבטה טצות חיוב : י3וי%4פגני
 נ'כ ושקולים שוים : סנססוס פוסר 6מר מנסס פופסור
 ניגס כ1' והלשון הלב ערות : עוכ ועטם פוי סורעי

 ע) fil~D סו6 )~ינו שעכו גטגודס כי עדה ימססעגודס
 מרע גסוס כוי טהם אחד כל יצדיק : טלי! שמפקחו6דטה1
 יסחט 1)6 מרע גס,ר עליו יחלק 1)6 עוג כעכס 0)!1ויעיד

 הלבנוןטוב
 מ4מ* הרבא אליך קרוב בי שעמר : כסיעסחס31ס
 חמס סעסיס סכל ממ"ר לעשותו ובלבבךבפיני
 : )ט כמישת דעש סכגעח 5טן מרום לאלהי אכףי 'מל אקו בסה : דרכו שמוו תצורנה דרכי ס%:נכווגת

 )ערירות סרטי סתסוכס ודקי ימס בעולוועהאקדמט
 שנך ס)סס S~rn פישרו וכמו ידוט 610 ס"גל'סמטח
 ע1)ס' ונס . עס"כ כס' "מח כ5 עם obtnn1 סןכסרס
 וס'מס מז") גמ"מר ס)כ סרסול ע) מכחכחשקרס
 ~wmpb ערף'שחו ויפסע קנט אכוף 'וכ) 3מססטטוס
 634 סן )עט7ס %ט 4סר סש4מ סיוטוגעורת
 סתסוגס וסיחם . מעכר מסרסור sp מכורש פססכמו
 עס לכת וסיוע מסד אסכת עף 76,( )ךסנים
 שכו וחורמות )ט סכמות רק ממן ססס סכין .")מז
 ו)ריתטק מס17 )רכיל ו7"' ריסס 1כ4לדירבונן חמדי והכרת דרכי בהבנת : )עטדחוומושט
 וק ט% לסוס היניע גמגט סו6 כפלימותגכלי"וחיו
 דלך ot'b ל") מסדו סכלם דרכימיכין

~u'a 
 )שין 4

 ומצפוניט גלוייט : כמו כעי ונכף6וחיו מסדונסכלת
 מהם אחד כל ויצדיק : ככלו חוכו סיס"שוים

 גע השען) )6 ס' )עתדת )ט סיסמים נם כ)וכי
 אלעוזי וף עם תהיה המים : "14 סנלזסמעטס
 נלי . כ14מ וטמן )3 מוקר יסנלך סו"תגס

 טתר.יס
 : ))3נ יל"ס וסף )עימס יר"ם ס"דס ט ס76ס כמ 5עיגיס

 מסיס סמק ודעי סגס ס' מ"ממ סריס סיו ט"ו מסדור עע פדורו חמישמו ע5 גח חתנם o)o ביורותיו הקקתמים
 לחוס לק 61ך סולליו כ5 3עימ 1)ק4ן )מלסס סיס 6ילכס ot~ho )לנבת לכדי סיס 65 ס6דס 3ר )סם %3מומלעס
 אשבילה : עוע ונעיו מנפוי סיסים כדי דולו 3מ נירקת סעוכש מעטיו מסחיר סיס 5" נס . גסס וטעית5כט
 מפ ט סידנק נגדי מוס מכ) 16חס 5ססר 3גסמפ ספמשמ דרך ומטכסן טסם סיס אלי תבא מתי חמשבהרך
 3פק גכט 3שס מטמע וישוח 076 )3מ גסש' ס6ש טת' כסוך %6)1 בנעי בקרב לבבי בתם תתהלך :56סי

שוח
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הקרמה55
 את קצתו ומכיב קצתו על קצתו שחלק מי שכל הידהו ומן . תי עמו נכון לא יבםלו

 אמטזו על סת"מבות הנפשות ואין בצדקו סאמעים אק במעשה או בדבורקצתו
 כמו מזוייפת עבודה מקבל שאינו מפני שלמה לאלהינו עבודתנו תדווה לאמצשונינו עי אבריז ותנועת דביט על לבבנו זכזזנת נטתריט על %ףימ יחלוק אםוכן

 טל שונא משפם אוהב ה' א% כי ש( נסס חשםר ועצרה און אוכל לא 6( )יטפיסשנאמר
 שסוע הנה סי( Sh1Dn) 6 ואמר תו' רע אין לובנה עור תנישון וכי 1hlb) )6' ואמרבעלנה
 והכותה הלב כפי רבות כמצות שקולה אחת מצוה תהיה זה ומפני ומ' פוסבהבת
 לעשותה והכוסף במצוה המהשבה שתריה ואפשר רבות כעבירות שקעה אחתוענירה
 היה אשר יען ו( נ )ד*ס לרוד ה' אמר כאשר בחולתה ם מצות שוקלת אלהיםמיהרת
 רעהו אל אגם % יראי נרברו אז נ( )"%גי ואמר וט' לשמי בה? לבנות לכבד,3ם

 ס8ר ויכתב וישמע ה'ףקשב
 זכרי

 בפירושו ושל ואמרו שמו %חושבי ה' לדואי לפניו
 הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצחה לעשות ההצב אפ" שמו ולחושבינאשי

 ז עשאהכאלו
 החלהזי הלבכות ממצות והקבלה ההכיזוב השכל עליו שהזהיר מה על עמדתיוכאוצר

 ננלה אשר וכל ועשיתם ידיעתם משא עליה ועמסתי בהם נפשי אתלהרניל
 הענין רחב אשר עד לו הסמוך 4צ? לו והסמוי לו הסמוך את לי נלה ענק מהםא4
 מהם במחשבתי שעלה מה על השכחה ויראתי מלבי תמיד אותו שכור קשה ליוהיה
 ע;סכטתי עליהם דורנו מאנשי העתרים מעום עם מעניניכם ברעיוני שקפא מהאיבכת

 לנפשמרוא
e~wסטכם טכ) כמוסיו ים( mth~ נסחיך וטטס )חסיו נך 16מר ס% 6יט כגגי נ*כ גוטנ !ס דכר כון שכל הירוע ומן : יחסתן 
 06 דשינו מווייסס ט3ודס PD?(, סקנסס סיין וכיס 6יע סוסו סס8 כיון ו3דכורו גהקו מהמיקס 6ין כך עומס ופסס כך פעם15

 חס) טון ')ר6ח %ג) )6 ועצרה און אוכל לא : )פ9ו גלוי מסגי כיון 6מר דגר )מוס 16 ע1מ1 )א6ח ונווגסו מנאעופם
e)wi~סייגו עור ו') וכו' עור חגישון וני : )ו'0 יקום )6סו 6י' בעולה גלל שרגא : מקרסי גיס חס%יס פס6סיס %1ס 
 סוס יו גמטנס למרו וכן nsa )גגי פסו) ססו6 43י( רטט% סנקר6 סגסיס עמס ומא )כ) 9גר סתוי טיפיןגוחךן

 ד3"
 רבות טצות שוקלת : מס כפוט ס' סי ,למרוס זגמוס פ)ר.קליג ס, )פגא גימוע ע1כ פוב מזכת ששע הנה יאסרטיז: פwn 6(lo שור מן חיל ס6% גס3 )ול"ג עקל 9סו ספוגו סי!ק רסוס מגטון נלוזו 'UW דפעור מוגם מענג מגירו 3סמחמסח) כפי

 לגבך עם היה כי השיבות לשנף בטן לבנות לצגך עם היה אשר יען ערור ה' כמוש : ס, ~Dh %0פ רי)טבלתה

 Ym(lsn 1פע6%%י פ)9 פש עי שיתועטמתי
 מס ברעיוני שקפא וחתכת,מה : )6ע כי סרטון 3"ס מעון 9%

 הלבטן18ב
 מאמינש אק : מן 3עטדמ שקמומו רק 6ך .קוותיו
 ססיס6 סימפ פמס סכיומ רום סטין ומתמרבצרקו
 וש% %ן ננךט חצצרה את : סיע פמס רימעסס6ץ
 טסק4"ס %יס סני6 בעקלה טל שונא : נכוישפט
 פ) 5P?1 מעטיו סימ)נץ מ,ישח עכודס מבקט"עו
 לזבחה עח4 תגפנה וכי : stu ע"ס סו% וס61קפחן
 מגד מךנן נכס ס' כטים פרע הכש ר") רעאק
 מוס עטדתסש מקב) ר4קכ"ס ספין ססש6 שפסט6(%
 והכוסף : שס נדו) מוס )ך 6ץ מסל )ט 061ומסלון
 : גכספתס שסף כי 1עתס מ)סע 1רט1גף מסק)מון

 נכף b'a 6ש רע .גאולתה רבות n1SDשבקלת
 4 ככף ר.ממסכס כוותן רטח מ"מ וטלר 6ממט6זרס
 מפס מץ6ם מ' נחיתה : טוס 6מ מכריחוא6
 מץ)חס ססכיפי %סר "onpinm: 1 ס)כ כממסכםקסי6
 Ph ישנס מ4 ועטסהי : 6מז וס% י"גחגיי %פכ
 לו המטוך את לי נלה : מז( )3ר"סיפ ממולו%
 כטה ההתכת : למכירו כט,סקדמס 6הד 'כ) כסיסוכו'
 וטס 5SPm : טגן 6%פ גתקכ)ס onun 3!1)ס)ט3ס
 טס6ס 1)6 ג'ינס 86ה ס6! יס' לסמו מגוס לעסות כמסגישומר

 לחםפת
 ק% ג)ומר קצוע על קצחו שהוצק : עע מטסשהו
 דסה1 קנח ע) מלק מעסיס מן געת משו שמעים טגנודהויו
 קותו 1תכוי3 זג" ק)ס1 מוזק וקמר במרס גסס ממטטספטפ
 גיפרת 6מסו ע) פתיס3וס סנטוס וליןאטפיס מאמינש אין פעסס: גסיפ1ר סייך ומג!יכ נרעוס ספן ואנקוכו'

 סו6 416 כי כלמס דעסו סי6 סכך נסזור)סמפט
 גטן סלוע וידוא 3פעס'ס נסתריט עלגלויינו

XUDלא : סממסנס פ) כ11ן גפ%ון כי וממסמס ודטר 
 )סנ% 6ה) )DQ ('1 6" מס כפי' גסו ועצרה איןהיכל
 גזל שונא : סיס ככיס קסמי ומסיס ססס ומפיפס פג)כס16ן

 ל'ס ססו6 416 ס% ט6 סם) מן ע"ס טפני6 !סבשלה
 סו6 ס' דגר גסמוע טוב מזבח שמוע : גסו)ס ג%דוגמה ס" פוס 3ע) וקוצן לזיוה ומר Iwun וכי : 1ע%ס6ון
 כפי : (Ostu ג!) כמו גיח וסר פמוט גיחי וגם פ)סני6עוג
 : יס, )סמו וסכוגס אכוסס סי3 כמחס ג9 והסנההלב

 ססממוס כמיס 3ס מממסו גי נים ס%נ1 רבותכעבירות
 : יקי )סכגוס 16 )ס36ון 06 סגוגס וכי כף יגיזו רעקיסוס

 סגות ססי6 בטטההטחשבה
 סמכי

 סלמו
~mDP) 

 כמקס
 סססקס סיontts~ 6 ומכוסף כוי פגוס )עסוס %סמיסד

 סו6 רכות מטת : עמס מפגיע התוחס ממסווהסראווק
 אשר יען : גכוט ממסגם כוולס מפסו מגוס סרגם וגדפיקוח
 סספוטכס מה )ג3ן סס סיס כי סטיגוס וסייס כו'היה
 ספו ולמוסי נמ)וס סכונם 5) דיירת 9% מ' חשבאפ"

שקפא
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 9פפוהקדמה

 והרבה פרקיהם וסובב שרשיהם כולל שיהיה בחבור ההיחברם פפר עללכתבם
 מהם שיהיה ובמה לעשותם האחייבנה לדעתם תמיד נפשי את שאבקש כדימתולדותיהם

 שיהיה ובמה שביליו את 4 והמורה עליו אותי העוור לאל אודה דבורי עם שוהפעלי
 עד ממנו עליה ציפעון ואוכההנה נפשי את אאשים אליו מהניע ומקצר P9v חולקמהם

 וראיתי מתמותו מעשיה וקוצר בקוקונו ועורגה סיהשרו ונסותה מצדקו עולה להשיתבאר
 בה ילכו אשר הדרך להם ויורה אדם לבני שהעיר ונר צפון ומממק קים דברלשומו
 ואמרתי . חפצי שכשלסת בלעדי nmla מתועלתי בו זולתי תועלת שתהנהוקורעי
 המצפומם ומצות הלבבות חובות שרשי על טתהלק שיירוה ספר הוה בעמן שאחנרבלני
 בסנה% ומנהיג מיישרה השובה הדרך ומורה בענץ טספיק ושיהיה לבל מאסףשקומו

 ומתמס סוטן "מס מסע עליה IW?"1 : ססומוס קי16 מס' ככמס פ'י )4טד ויזך חצן ס)6 ניעי!ני ינוסיי64 לנפשמרפא

 מחק! וס61 דרגו מעוות וסל הנפר צוג עמו עומס יחנרן !0ו6 פסנוטסם
_elh)' . olh~t ק וסם. נמעטיו מריר .

1 

 וס יסיס כ'6 ממי ייו ו6ס גלעדי והוראת : כעד )עולס  שאגיס סריס ועיריתי קרסיו %יוונתי ולאז  יפילגליו יטוגן( 4י% ומ יגיס ומ  בממר )ל6 חוזרת ג'ג יסים 06 ילתי תועלת שתריה ונףיתי סנכרן: DfiD יגנח )6 סמי ו0 ג) )גו % יתןסי
 לחםפת

 גוי אסג כוושקפא
 וימס יהך 6% יקחו פקס ט)

 נו, ס"1  ויו כטסיך מסוס נמו 0ר4וי ונר דרן סכןספת (hta StD גרעיווי hepn כגי ס"ט פס מ)מ 64נדויגל
 ההכס ע) כסכם נמרס וכוון אן נרצת וממגע) ומש סוסועל

 וטלין )מטקס סימר גמו כון העחרים טיעוט עם :קיסורס
 ויין נטגנה סיס) "מד !15)! צמתו )מגירו יגיירסעיפו 60הד מן מטויס Ot)tD סיו !גווד"ו נוס פחססקיס דורטגס
 נסמא למתוג כו' ושאחכרם ספר על לכתבם : לממרוסם

 עלס 6ה'כ ושדרס נעמו דגל מתיוגי סע)ס פס מסיךפסי

 מלוז נהגי )סיום גו' וסובב שורשיהם כולל : והריקוי
 ססוקיס כי סכוי) סוג כמו סו6 מטר סכ) המעריס ס0לסרסרם
 סוג כמו 610 כחכור וג) רכים )טופיס 0פסססף סחוסיקמו
 מ)1ק י0י0 סער סב) פוקיסס !סוכנ 6מר 61ה'ייסוגש
 סוככ 60דס וטון נניס 0ס ט0פרר4ס ס!גכ רסון ולמרושהלס
 את שאבקש : 0גפיס ע3 כפסגכ )פרק פ"ק סלךס!ככ
 טתדעס וקמר למוס ססדע מחש 61כקס לדרום כו'יפשר
 hD11 : )עטוהס מרין פורס טש מהויינס ססי6 מעימךסגין

 סוס ספע4 לענפי ס6מ65 מ0ס וסריס כפיוס ההםשיהיה
 עוול כו' יהירה אותי העוזר : קני 6ודס דניי עםנרפס

tnt)wthס!6 סכ) ספני וגסס מסתלס)וס ושלגי עופן )י 
 שיטה ומה : tM'D שיג 4סל קגל נלאס3י
 ע) ' מופק ספע4 געגעי ס6מ65 מסם דגרים כפיוס כהמהם
 מיל ספרני 6! דגורי ט) סחיפה מפעוי כור6ס אומרדגולי
 מואיל: ססדנור מעכס )6ותס מאגים ומחע1) מ"מ)גנוסר
 סנף אממש כמזפ 60(ס גס 6ח)ס נפשי אתאאשים

 הלבנוןשוב
 סת'כו כמו . סמסס )סון סי6 סחכס ברעיונישקמא
 );:11 610 וקס6 כ"כ( כ' )מלכיס סכמף 6סעכדקן
 סקפי6ר וכנכיגס . ים 3)כ חר.ונצח ג164 כמורברסס
 Dfil1 סיס נכחו סיס סיס )ומל ,טגחו 4()6יוכ
 ססכווס מהמס סמ6 יר6 ימד ס5נויס גקרסש)מיס
 שאבקש כדי : כלעיווי מריס יסקר 1)6 יחסרדוימסו
 : ור.מהל%ס ראדורח גסס סיטרר לדעתם נפשיאת

 )טקס קצר דרך 610 ס3ע שמלז את לימטורה
 : מסקס גרים זזם 531מק . ר,גמל6 כרסוןשגריס
 ומק(נוי : סטון 6 סססכיס מס ע) עלזוחול;
SriJnn: עליה ממעק : 6מיינ נפשי את אאשים 
s~1VI)6נוצי שם" פת כפ ט S~fn : כצדקו עולה 
 ס% 6) טכ 61'ט . ותקוט סדרור מרקוח מגססשלת
 וכו' לשוסו וראיתי : כ)!ס 6'ט ס)נטח כמטםומ"כ
 ושראות : לגלמו סעע') ממס עתר י6מחס סעעעוכף זולתי תועלת : וט' קים דבר ס"מ לנסיכור6ס

 סו6 סיס)יס ממס עתר )%רם דוך טיורסבלעדי
 ~Infs ס6רליס משוס % ישע) וקער ט. מסטענק
 סי% ממכור (OID )ג) %סף ולשומו : ממגו יוחרט

 בעו:ין מספיק ושההיה : שכטח %ות ירכך כ)161סף

 מעצ~ויץו,ןןןיך'יגןין1ג4םבן":4י,:,"י""יי":111ןןל,ן:,:י,ניןן.,ן,;ין.ןיל.ןיל:;ון,..,,יייי,י"י.ןזי,,י(ע"]ן:ונמשני:
i1DYעטו( U~D 'ח ססחגס כגמ"ח ושתגס 1: מ ע כס61 )מעש הגר טויח חג' וגד ירוקות כ  
 ססחג0 יונס וגד )מממרח יגון ומעמון סיכתם עד כייס יגר 56)! מפאון מכמס יסיס והגור יטוח פע'י גכ6ן נפר כג')ריסוסי

 קיייין ןג"% "יני"י נ11ש"ייי" %נ"מ
,etnPsiwnt)n)~otu"1Nnf1D))Dhlttt % "ס  m)oa# 

 !יסוד
nwNie 

 גם יורתח קמיו זה 06%0 )יון 6מר
 0ש4ב ססס)פס ניפדי נסורים הן )11)ווי נס פקסס ימשך סמשס)סי ג)!מר סכיכס משין מס 0ממי"ן סמם 16 %0י משרמח כייסוגגן

 ,:י4 6יע ומפרם גה פונס )סיות ותגליש 1mh נו' וכורח : י, סקווש נענין מג'וק יסיס פרס סכ) ופרוףו סרטע נעמןפס4ק
שירך
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הקדמה80
 81וכאץ דהאצז החכמה בדקתקי ומעסוק הפיזיות כהשהיה ומעיר החסירים ומומרהקרמתים

 ומפטר המתעלם ומעורר העהטה ובחרז הנפש להשלת עורם ותורותיו דשולהיםדפנת
 : לבבואת רוקי  ופראה המתתבים ומאשר המתאחר ומרמלהמקדים

 כמתי איש אין כי ראיתי הזה הספר מחבור עליו שהסכמתי טה לעשוש  זממתי"ב%שור
 כפי מחלקהזיו מחלק קצר כחי כי בנפשי ושערתי כמוהו תנור לחברראוי

 ושאעני הענינים מרהשינ שכלי והלישחז דעתי וקרצר בעיני הדבר כובד מפני לוהצדיך
 דורנו אנשי לרוב להבק קרובה שהיא מפני אותו חברתי בה אשר הערבי ל' בצחותבקי

 שאפרתי ער הננשה הסרה את בו ושאעבור כחי קוצר בו שיראה בדבר שאמרחציר%צזי
 ו עליו שהמכיסה סמה להשיבה ממחשבתי לשובבנפשי

 את וחשדתי שבתי מחברו לי ולהניח מעלי הזה המורח משא להסיר ימותיוכאשר
 והשלוה המנחיה דרך אל המני ושהוא הזאת המחשבה לחנית התאוה רצקשיהיה ויראתי ובבטחה בהשקם העצלה במעת ולשכון במנוחה בחרה עלנפשי

 אבדו פכליס( )ס"" שכלים כמה כי וידעתי העצלות בטושב ולשבת ההנחה עלולהסכים
 לנפשטרפא

nnsw4מספר  לסל( כמיס המקרים  ;יסישד סי% ילסנו ס)6 זרח נחן עשס נסעת העושה ופורו : ולפופ מגמתי וט כי מפ 
 מ)0)ק גסו )ף'מ וגו' ק% כמי כי הכי כ) גו לדגר 6ע) )" מסטר וט ממחץ pSn '6, 6ש' טחלקותיו מחלק סוג: נג' סיגמרנוימ"ח ספסמי)יס ידי ואסר צפק המתחילים ומאשר : תיכף )מסות סרקי מלוס דבר )6תר ס)6 )טפך וכן הטתאין ומרגיל :סמדרגס כפי וגמקומו כומנו סחחנס )טסא1 גיס ממן  6ין  מפתין לוזר סס9הס לף לסייסיו רעל ממומס מפייס יקנוס  וגפסון (ehיסתכל

  מגמיס שילו שבלים כמה : *%1 יפ0 סו6 הפני  ויהוא ן  olhln סיבסדו סו6 התאוה רצון שיהדת ויראתישמלקחיו(:
 הלבטןמוב

 הטקדים ומישר :  סוס נעגין לי סוס ר,חטרחיסיס
 המתאחר ומרגיל : ור4סומז סגמנט ס"יפמעכנ

 כמס . "סרוס כי כ"סרי מלטון ומאשר :ר4מ0עג)
 ועסיס מ)טון מטנתי זמרתי וכאשר : )'()כר"ס"ז

 : למתיו לעמוס  ומם  כ"סר4

  מח"
 מגמ"ק מחלקווזיו

 שהטו כגפני : כוס )מסר סר6וי כחלקים כ)ע)
 כרסון "1חו מנר )מס סטם גחן וכו' להביןקרובה
 שרר% ויראתי ;ערגי

 רצי
 : סרע ייר מעמס התאבן

 ו)עענ )ראימ ההנחה על : mb' סיס  הפגיחשכנו
 וסייפ . טכליס h"D1 ססכ) טגימ שכלש כסה :מעמן

 לחספת
 6ין כי סקדמומס גמטגי %דם 6ח פסיג האס כנוגסמדוך
 מלפ סול וע) מנסס סוג (onu גו' ומנסיג 1Dht כו'השן %י %) ריחות אמר שמו מס עד ,ורע גוורוחינו6שו
 0טזוסיא הפתיות משינת ומעיר : סמסידש ומוסל6מל

 וקריש פייס יחס ססכ"ר לנס כמהנר כעס ס' fi~UD3וסברס
 וטזב)וה : י1%1 ימתפסי יו5 ספפי S'm 3י3י ופ61כן גי סעוסז  3ספופס %ספיפו ליחוס סרטו פפפס שפיוססיוז
 פר hleD פי ס,(  העישחז  והייו :  פפשון פכפםהיאה
 סופלה פפיו ילבו 5טפוי ייל פשל ו5יווו  פויס וידסנר
 : )ש,ח מ,רדן.6%  5ין לפרו וכגר יוסר רוד סחרר!גפס

 טוסזו: mhn מממס 6% נסחים סעו) סו6 הטחעלםוטשרר
 סלמס אזטוקתו מ4ר1ם סססטוררותו מי המקדיםומישר
 לכיוס ס4הן מס 1פקויס מסדר פג)גל סו6 ועי"כ)עכולם
 ,hen נעיה גראס יותר ומסירת יסרס כדרך י41כו1 ג)ותר6וש

 כיר פטורו ועש גגףניסס כגריס לשימות סעגימ 6דס כ) כשר גוס ס"ני  כלומר בעיני  הרהר כובר  תופגי : למפלי  שנרגפ!
 יהעומ יטחי רןנר שנלי וחליפית דעתי וקוצר : כסו ויטטת סרנס לסג נעיויו ססו6 מפני נו )סחעסק )גסס יר6 סו6גטימו

 כוך קרובה שהיא מפני : וממיסן וירפס 561כס וסכויטס סגעמון כמו בנימוסו מנהגות דעוס גסתה סגלי ומ)שס%פוגי1ס
 :"Oh לפוול5 יללי סייר ' בו בו  שררתה : וכף קלייד  כסיל מפה סוסון גוו מיגל סלכן כלומר מנרהו כס 6סר קמרו ס)פוח
 (neh סוסון כי3 כו' שהושגח ממחשבתי לסיב 'hsNt: לפו תסו* 3כט ס6יפ דגר  'nitpDn פ;ויזו ישר  פ9ופו 5פ לצמד5יס סי6 גטם סידם בו' בו  ושאעבור : גויל % w)aI  ייניניס נו יפ161 סירקו וי 3וינור פדחו סרי יל האס א 41% כלומר "פןעך

fDSמד% גועלו סגגמר מיד סדיר פ1מ לסוול ורי1פ פסטרי כן*  3ך 51תר י5רפ יפספיס רל  פ~פן 0י19ט  לברנר 6דט גגי מגע( 
 (1htw ילכו סגכנסס פעם כב) 6"ז1 והורח עליו מסגכרח סממםגס סרמיוגי גכמ כ'ג סק1ע ודגר לפיוס כמנס כממטכסו מחרקשוב
 : וסט )נקינ %1ץ גתמ)ם נסוג 6מר חס סיד גהוקת ממש דטסו ונססיה מננו 0016 1)ס0יט %בגס ס%ס 61ץך ססו%6נו

  ספ5פפ% 6ותס מסדתי nrnlol בחרה על : מלפגרו 1)עווג )ך לנסין ס' נסנימ וסיס ימו ממנומס 4 )קהס מחברו ליולהניח
חט6 %   נלסון היייו רפסוופיפוע 9י1ר יפיונו ניכרכ5פעל15סו 0פיוי"ז ג, פי וכו'  ולסכון  כפוותי נסרס  לפיייס 3' פי פעולהבבזרן וישבי ו סוויפ !nph~m  יפיספ נהדס לשופם פופ לתהל ר11ס ססי6 זן 4זיסש צ'נס מגלם ופויסתי  OP#1  קער 
 "מדמצגי

 נדדי
  4160 יר6 6י התאוה רטן שיהיה כייל: יפסו ייקר נו  ס,ו*ס עיי סלעו מן 1גע4ה סעורם מן ס1קט ושת

  יפ11פפ 1Dbt יוי %גי ימס 'ahw  %וו בר' הפני ישהד% ו סז5ם מתפסים לנוול 06 סז5סיי  יפיופי סייס ~wtO סס16ם%ון
 S*tDS ולשבת געלי:  שמפאס ענש ההגחה על ולהסכים : וסרי קופר )ש  פן ליי וסלוף יעסן  פן 0פיפמחלקום
 טנקוס גיוס עמרס כענין ~ntsiP כ% 6) ימיי ממי63 זס ידיר  יירט  ליפיפי סע*י סטגודס מן 6-פויס כדנהסהעצלות
 יכפ גסיו  בי4פ מיני גפס אבדו שכדם כסה כי : עף גייי)מס סע)מס 6מר תדפק owno ("1 ישד נסטר4(פ'ט

onho
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 81שהקרמה

 הדווי להורהו או הפוכה מעניני בענע מתעסק כל הףה שאם וששמרתי 6קהרתרבה 4* השקירות מן האומר דברי חכרתי הפחד אותם נרם חסרונים וכמה המוראכעבור
 שרחמה נף כל היה ואלו . בעזרתו השמצם לשליחותו השם בחרם אשר ע"ההנבהרים אחרי דבר מדבר אדם ההד לא רצעו כל לו עמר אשר עד ועומר שותק הגנונההנטרה
 ריקש ב"א כל הע מהן לו שתרטן מה מניח להשעם יכול ולא הפוב מדות כל לולמלאות

 השיב שבילי חגיו נכזבה תהילת במתצת שבים החמודות מן חסרים הפוברקק
 הרע תכלית להשע רבה תאותם הנרשות בי והביטתי חזנים החסד ומעונתןשוממים

 בדר'בי תסיד והלכות המובטן זול להקדים ומתעצלות החסד בדרכי לעסוקומתרשלות
 לנמו'ת שקר דברי בודחו אתהן שיקיא תאוה מראה אליהן נראה ואם והשמחהומשחוק
 יאחש ואם פרידותיו ולחבר אודותיו ולחזק נמייחו להעמיד מענותיו את ומומכותאלע

 לנפשפרפא
 ;wnx י,ג ושכמיס מס לסגדו ומט"ח סיידת מס סחרורו )6 וש'ו מ%סס כ) וגפור יוי)1 ם)6 ר6ס0 ע3 יעלס מ61 106פסמ*ס
 גכוגס כלמס 6ג) wpm חומלנו )0סינ )רת 11 גמחסגס המיד ושזג גמבה תחולת בסריקת עוסע,(.ושבים סגלי ניע סכומם)ומס
 זו סכול סי סט) טילוס נעזבים ההסד ומעופת ]הג'ה כף ממיס )סנע3 מומן גן 6חס 1)6 נגמור ~onhino עגיך )6 כיקומחו
 חספסו כו למג מסד )ו )סשפ כעס עי )6) סטין 6מר ככנס י6פר1 כי יכ1)ח0 כפי נסס ו)סטיכ רע10 עם חסד עסת כן 02 ג'6יעוגו
 כ) 41"ק )חק1 שדוהיו ולחזק : מרע גררך ולקוס סל6ף ריי דגלי כוייס ר') גד15 הון בודות : מעע[ מסו עש )עטוסלע

 לחםפת
 ס6גדו כוגחו 16 נריק יגיט1 יסים ט)6 0046 )נסס טיפסמורנו נטני לק ממגו %ח 6% גסס 31סחנוגן (elt)teי6ד0
 וימסוך יד )סכום סירנת גע)יסן מורץ ען סע1)ס סמוןפן

 חסרויים וכסה : 6י סי6ש גפו נושי !חפ0 סרסוגרעת
 וכו' סגדו סכ)י0 ימס וקמר תפחד זפתם שגרםידעתי
 שהליס סכוגס גרס מסרוגים ונמס וס6מוגוס שלעוסיעיגי
 מס4מהעו מסל %דס כסס סידיכם מעול סעדי 3מטסססו1געיס
 וימוד וסכמעס סכעחון נעדר כמו ומסייס שטפיםימיושו
 סרגס hSD שג*wh 1 "%י m~on מהאי %דבמרק כגומל להזהר תרבה שלא הזהירות מן : ודנמיססספעסס
 גדגליס גס גו סלאמס עד גע ט ש4ג ס63 בושסו
 ג6יזס 16 שרסוו ונרי נסגגס יני 6יו0 !מפ 1%טורס מי כ) הפובה טעניגי אעגין מתעסק כל : נסס מיקססו6
 ומוות %D'O כקונוסס עסק זפ) )ס סמטממת nxbמכיח
 )ס3ו) סירוס 61מר וסנכוגס ויסרס זדון וסוווג 616מר
 מנכוש וקמי וסמסונג סעקוס מן )ססיל0 כקומר סעקזמסגירן
 % סקומיס סיוגם ס6ד0 גסגסנוס וכייס סיס סרלימחלקומר
 מהעמיס נ94 ימ!16 כנוגס יסוף לדץ 6מל למוסההיחס
 שמס מגמע וב) גון מ63כס עמס Phn תורס כ) סימרגורך
 שותק ! וכן נסים מרסון ססו6 סוךוס סולקות ,SD סו6 גגוןמקח

 %ר עד ומשן עמדו עי ועומר מעסק מן ומתכיי תוחקועפר
 )ג ח% נעתו  ידחס 5פר פי סייפם  ס*פר נ4גו ג) 4ינמר
 סוסון גימוע וכן עסת טסו6 ממס הקלגס ט6ח מצ OYP~Iמש
 : נסוס לרנר ספסר  ugit גיורא ט ויתכונן סימן עדשהין
 טומרו ירותם שופר הנביאים אחר בז' ארם היהולא

 הלבטןפוב
 6וע נכזבה הוחלת במרוצת השבש : ר1מ4סטכמ
 ס4שפ מסשס ו% ורמס רסיס 0?ד סיו 6דסנם
 סכזנ  %ר סקץס  דימעו 00)ת  "מז יי %רכ"ס
 145 מוסס סיס 6טו  ישטיף 4 מגש ו%נמוסס
 תזו : מ"6( )6יוכ גמכס eine סכשכ סיפרוליד
 ראגליס ש)0 6דס סוס 6'ן ס וכו' הפובשבילי
 0עמט הרע תכלית : סס)שות תכריח 6)יו חקכןיכף

 ע) ששד רגמובווז על להקרים : ol(vnlhראפ)ס
 עוצצ סעס )וס כי וו?פמחה המשחוק בדרכי :סמ04
 סר6 ועיר סכשכ שמר וכמו . ממרו ו0"וממחיידקו
 אחנק שיקרא תאוה מראה : י"6( )לזוג יו"ד6וס
 רבצי בחהיז :  לפסוסן ריק ססטק סשיס0עגומ
 רפס. onw, ושגט וכפוי  פ%5יס  טרנס פ' על qbשקר
 סעציס 4 )סף סקס ממס מוכנס פסוח wibnפכם
 4 )של לששו פעפתיו את וסומכווז : סד%ע)

 סרו %4 סלע מנטש נפפתו להחסיר :סער
 ריצוע מן ומבסלד מן מתלי מ)גשח סמעכפסנגךס
 6) יסקרנ Ofi  ט5דרנס ר.מעסס טכ4 )סי צ6ס%ל
 לטפס 01716 פסק . סטיך עגע אורתעיו ולהזק :ס'

סטטית
 סמיע1ח מפש כעוהוס סי 1)כן בעזרחו ואטבם כס הן בחרם אשר : יולט )6  רש  סומר למכס פ6פר נעגין וסול סעיפה6צ
 סגמרס הגיזר סדכל הונד )ע9ן סקרן סדע0 קוקוידאיגו

 ג-

  ויל שמתאם )ע9ן סחרן די פסח ומפו"פ רמנס דטסס סיסס נץל1
 ;ים ופת פסן לו עיפו  פפ נוהי סיס 5ל1 גלושר 0יפ 461 פל פוסנס פורז פלס כף  טגיח 1 נחירן ס45ף ו%5ס 5פר סרורכעד
 סחמ1יוס פן שסוים ידטא חמובות מן רקים : כו' 6רס גלנו מיו ססוססו כפי גמ4פוס למל15י יכול סלעו פספס 3ע1שגסס
 onw  מלי ע) 'ספיד ופנקס ופימ)יס מעתוריי0 מו 06 ג)וש נכצה תוחלת במרשת ושבים  כל):  שאשם סג%כאיפחס
 קטופך סורגו וסמם ר4ס כלומר סגהס ;סמם  שלח %ווט ביי ופפול5י וסני דפסת יסוים "ץ1% ל6 סנוורי נמאס סוסלססישר
 ממו) יפייסו  וופ15ס ~נומ) מוזר fnfit סוגר (nwo רקס וכ36ו מתארנו ל"י% 5עס וסוכ נר)61 נו פתספכס ס6דס יעת רבופן
 ט)6 פי6ס0 גסס לוך פניי וכממיס 16 סיו סעונ ידם ע) )מסיג כפס סדוככיס ומניגש אצמגדם השיב שכלי והיו : ושגגו64
 יכניס כי )סס ו3ססינ רפסו עס 015 חסד טסוס לג נ'6 יעות 11 סנרך מע"פ נעזבים החסד nutPn1 : נס)יפהצ סיוגחיגו
 פפמוחו ע)  %ן שסיעפו יפי ורמש  פפ5% מסר  לפסוס יעם ידי )6) סנון 6מו ירש ויסיעיג מסד טסוס 4 יסכון מס גמגםסייפת
11Wh0%61 כסי שפס וסקיי ומפ6% כמג ומהסד )רעי דורי 06 5סן 161 ונרסיס נעתר ידי 6מ!6 כגיר 6טר עד 'SW- וע"%( 
 ומתעשרת כה לעסוק ומתרשליח : סטי פרכלפ  ססי6 סנסמית othhnoI משם ע3 סי1ש ט' משהן חנפשות כי :אמוקסס
 ס81 0ח916 סכם נו ופשללפ ס"ס טכפ סנטרם (ו150ס אתהן שיקרא תאוה יוראה : סוכר  ושהסד מסוג עד 0)פהוס פיכו'
 בוהת : גף 4 וח4צ ט' 4ך6סו oae אש מחס %מו וכמו כ6סניס עמס (pbno 046 סיגך mth קורנס ס%שכ66
 סס15ג4 דגל 04"ע סקר דניי o'Dr~i גוהס סס 6פג0 ומרילוסס לעיס גריס לנפרס טנססקפס 6עיפ ונומר שקררגלי
 יושר פתט  ופנס onml יפוש  ירכי פנו פוחליס סיו מסלי )סס גיוס ביסס צעש סדעח טן "כי"ח ימו לטפס ו)סע!שססי6
 ושטסו )נכס hto כף ")סיס ידע גי חפותון פופ )6 גמא סרעס כסברס למסבתו וסרמינ וממנסו יוסע )ס0כממיס
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הקרמה82
 עלת ומרגנות אליו מנטות להמנע במלים ינרים כודות אאן לקרוא האמת נר9הם

 אויבו אדם וכל טמנו ולהפרד טבורו להפריד עניניו *%ז וסותרות שביליו אתומחמיאות
 יקשור אשר טבר ושלטון לנפשו מנוטן ימוביח טאלהיו עור לו יהיה אם אלא צלעיובין

 לעשות יחשוב וכאשר המוסר בשום תכנה הצדק ברסן ויבלמנה העבודה בחבקאותה
 ראיתי כן על עליז ויתגבר בו ינער אחרת לדרך לבו ישיאהו ואם יאהר אלסובה
 ובכל שאוכל לשון בכל ענינו ולבאר הוה הספר חבור טורח לסבול נפשי אתלהכרית
 לידי שיבא מה הלבבות חובות מתולדות ואזכור מהם הענין שיונן לי שתזדמןמליצה
 לכל הצריכים הדברים מן אגביר אך הספר יארך שלא כדי כלם להביאם אטרחולא
 וטמנו אבטח ועליו אעזר האמת האחד ובאלהים לו שראוי מה שלו בשער משרשיושרש

 לנפשמרפא
 מס טסותיך כמו טיליו מכי יותר )6דס סנדו) hnal חויג ;ס61 :6וס ט)קוג סי1ס'ל 610 צל;.ו בין אויבו אדם וגל :שכיו
 יסוג" כי )ופח )ך ר6ף 6ים 3ן וו') פזם סמטס0 שודכפער

 יגריס פ'ם גו' מטך גכהוח ?נסמך יקרך סו6 יעומס )ך ;יט סגף)
 עתרו סקג'ס ו6)מ)6 יום גב) עליו מחגכר 6דס ס) ימו Strn כמזם כו' יסיח 06 רק ר') מאלהיו עור לו יהיה אם אלא :נמר1ש
 : תמיר 5ח1 טיוכימ  מוכיח לנפשי סזוטן ומוכיח : וגף גירו 'ע,גנו )6 ס' )כמיתו ,מנט לטייק ישע טופס סניגור גייו טס)כיס

 העטרה כחבק : סים 6ח אוהה יקטור אשר : וכו' יפרו 06 :נוגס נ13ר 5'1ס1 כמהצל ויסוכרעליו 1nitSp גוברטישלומושלטט
 וט מנוו) 3ן פגע 06 ט6מו') עיד וסול סמם6 16 60וגף גו הואוין סממי 16 מסוס גו טתוגרין מהגור סו6 מכק סטגודסנקטר
 יחשיב וכאשר : 16חס הגס ויכנה ויין(: ג)'6 גרסן )גבס סדיו ורסן גמחג מ), סנירס ענין ויבלמנה וכו': )גיסממכסו
 )גו ע) יעלם ס)6 גי, מסמ6מחיס 6וס יך 6ין כי סו6 דגריו ותוכן נמר4ס כדגריס סס וסכרין ח,סן מהי טד 6מר 1)6 וגו' חסכנעג) מתי עד פסוק ט) ף גמולי ג,ס כקריך מטיך וי.ר'מ . חסנס )6 ודלי חסנם )6 מם" מגס גס6פנס )ומר יאחר אל טובהלעשות
 חוום עז) ע)יו ויעמוס וח6ווח'ו Ostu מסנן ומעלס 6100 מיום ללוום פגמו ע) ויקב) פחיוחו משנח )קוס דחיס 16 6הח כגליגיסי
 וט מס 6ך לרקוח סיסכח סונר טוו 6).1 ג6מור סמ.ן יש )קר6חו וס"ס רגע כמסט )טטוח )גו גהמימות עורנו יסרס ויום )יקם1מ)1ח
 עקל )מור געסיין עטור 16 ינכס גוייס תעטרי ג' 6ני יעניף גס מיזג'ס וממס ועסקיך )גיתן העמס מתי כי ת3ו! ננו) מן נםמסרח
 )מדחפות י)ודוו כי י)0'ר 610 סטן 0ו6 יכ0י) וקן ע"ח אלח ומן ):רריך i'nec מו61 ג) חטמור Popn'1 כסחפנס the ססהיך,נדריךמוש
 סימיט כי מפפטו וגס סיו כ)6 וסיו מקננו יסירס עד )ס' עיר מס עם,ח )גמי דעתו וחהקור הימום 5עח סכור עד ירכו שהן י6ח,3ג)
 ש) יטמע )6 ס' לדגר מחרד 6ך גו' wrcw נימורך כגר כי ח[;נ מחי פד 6מר וגגך ליום מיום סדכר '6הר )פע יתעיירכיסר

 הגבנוןטוב
 16 ממר 6קס האמה נר להם תנור תנם :0כוסימ
 דכליס כודות פכו הח"ווח יע בורות : נימןמוכיח
 סכוייו "ח מסירים שביליו את ומחטיאות :כסקס
 1)6 ספער0 6) ש"עלרסון

 ימע"
 אויבו : כן( )פוסעיס

 אם אלא : ממכריו סרע )ט ממסטח עי צלעיובין
 ויהכק מ)סון ונכור כלסוןצמ' מפס SP פקוסכן"וכף סו" חבק העבורה בחבק : סיסים )" obיהיה
 נרסן יסגירנס הצדק ברפן ויבלטנה : )1 'יגהק
0נרך6

 סרומכי"
 . נסוט סי ט טסוגרין סנמרא כנסק

 נתנע המוסר בשוום : )נ4ס עדיו ורסן גממנמצעון
 : ססי"ר סגמט מ)סון יסחסו י,ציאהו .הכמוסר

 לחםפת
 : פס סנפטוח ע) 3C1W :סו6 )סי נקנס )מון גנוח"מר

 0סו6 מקו רנר סענוח סומכ,ת סטסוח טענותיו אתותמכות
 hlen כפתם )אעמיד גדי יקיות נטענות סמוכות )1)טיח
 6תוס מלת אופותיו ולחזק : סת6וס 6) ס6דס )ג )מטוחג6

 6מר כו' סכינם ס"ס קודות ע) כפים סערן מכוה ע)כזוהב
 שיו )סטות רולס טסטרים סדנר ממוח נמוק ג"ותכסחטוח
 רפס ס"ס 1)כ געגינו מיום ססו6 סח6וס ר3ר ס"סג)ומר

 מסאו ומגדי)יס מרכוכים כלומר 16תו ממ,קוח סוסגחכקתו
 לגן הכמוח מפט 1%"1 ממנו מו) סיס ~olb 6מ1סוהרתיח ?_3 16 גגניגס ווכחו ממון )ססינ )6דס זימן ט6סד,מ
 סייס ירויח סמעס טע, לסניו טמ,ימן מ"מ 16 חמגו)ס 6י,סיו כסר6ופ סקסתי חמגדיי ס6דס )3 יקר ג6 מנומס תסוקהומיחס
 מקטןויסך

~sbl 
 ויחבר ע%%ס: גט"ר ),ס 1כדומס יטיס

 סטר )סס סיין גפלדיס דכריס יחכר דרגו ססם:רפרירותיו

 1") סרמג,ם hunD כמו ממפח חומס מכס ומו64 גמקר 6ותס ומקיר גדמיונוחיו מכעס וס61 ס6מיחו סמכי ע"פוחיגי

 tehntha~)nrnSsI ימס thbnh בש: ננ:נ ן5 :ט % ש יי :םש ם םםיש זהמם

 : גון וסייחו כמו ממסרות מתפי6וח ולמון יוס tA'D SD יכוסח מנקהי ומגוייס תכריס סס ססו6 סלמת )סטיג ימסטדולכיו

 ש ת"י א יסטר סכ)הי כקמר גו' לו יהיה אם אלא : !)עוחיו )'ן גטנו נמ)) מוגם סריו6 גידד כמקורססמח6וס
ש נסג), מנומן מסיס 6מרמשטוח  א 
 סיקסרנס 6מר מוג געס0 ספגודס מן סנפם גרימת ע) ומס נופו וסוגו ר 6ח חוריי טסם sp כן ווקר6 )חמורו מנקאטש

 גמוע בוסס סיכס 6מר כרע 6) סנפם נטיח ע) דמיינו סותרע והינוס וע) סטוג 6) ".סורגו בוק גרסן פיס יגסוס כ)ומרסמק

 11hW פעורת ופניו טהוימן גסעס 11 י,: '' ואם : סחמסמ 1)6 מסוק המיט3פנ)ס
 וימיפלס ש 3,323064

4 מפרש ממירי כדרך סנגרי מנשן מקס נמרלמס יתפוס 3עוי' יו :ehiw1 14,ס מקס יףדמן ם)סע )*ששכל  1~CDWC 614 
 ממפ 344 אעזר כו' וגאלהים ; ססי6 געת גפ' סתזימו לי ,ותזרכק שלייה ומכל : ~hw כמס שעת פדו )סטטוס עגהס%ס
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 83יזהקדמה

 בעיניו פקובלת ושהזפ בה ררצה ההש אשר הישרה הדרך את בו ארזי להורותאשאל
 אסע ובניתי מכתותיו והצעתי אשיוה?1 תקטזי לחנרו והסכמתי עצתי תסוהוכאשר י ובנלא בסתר ובמעשהבדבור

 שערים לעשרה אותו וחיכתי הלבבות חובות כל מקבצים שרשים עשרהעל
 בו התלוים הענינים ומחלקווזיו גבוליו את כולל טשרשיו א' לשרש מיוחד מהם שעךכל

 בלשת ולהשכיל להורות להעיר הקרובה הדרך בו אוחז ואני אותו המפסידיםוהפנים
 הלשוון ואניח להבין קרוב לבארו רוצה שאני מה שיהיה כדי והטהנ הקרובהמבחשר
 אנשי אותה שקורין הנצוה מלאכת דרך על ההלכים והמופתים הנכריות והמלותדעסוק
 עליהם להתישב יתכן לא אשר הרחוקים והטחקרים אלנדא"ל ערבי בלשע הדבורחכמת
 עליו:ן הדעת תתיישב אשר המספיקות הראיות אלא בו הבאתי שלא מפני הזהבספר
 מחגו כל בהשנת שנבקש ראוי אין הפילוסוף שאמר וכמו האלהטט החכמה משפמיעל

 לנפשמרפא
 ג4,הד סקנסס כי ג'ק (ttpDu ויפקח יטטס סגטמיס פגיו רקון )טפח כקלי נגור ויסיח ירסס )6 שיכף ס' גטגודח ויצדקפ)היס
 : מממגר רגעי הגין onunt ג16רך ועש ינו' מוח מסט דסיי:ו יזך 6ח חנם 6) מוס ונס גיס mhn 6כר סוג סגחוג כס ס"ס ועשכנג'ס

 )מון . סו6 6הי ענין וגוו קניין גי ככניון הגמה הרבור חכמת : יכנו גיור מס' מכונוהיו : יקיטו ht~hl נמו יסוי"זיואשיותיו
 מרוש סו6 מקירסס שעיקר ונרים ע) סוחר עליו סגין חוסן מופח טננקס תוי לון ר') כו' ראוי אין : לגורך וטיט m))loIפנומ

 לחםפת
 סייס מגיעים פסתי תסס דטתי משמיג 6נטמ ועץ 3גיעי
 יחן טרזונו גס רולס סו6 6ער לגור 4ל6ס כגוגעיס ס37כיסי) כעיניו סקוגלת ושהיא כה רוצה הוא  אשר : )מערסיעגמו
 סמימ4ס 6ח מסייס כגטמון SD וכן יר6'1 6ח מן רקסגימר ונגי6ול כ~, מעמן ט") לנסין ס' מס גמ'ט ניר6סקנוי
 הייך סליחות כמו דגריס וכקר גמוע) ס6)סיס מגנוח וע))מסדו
 : טוכ גטסס כיקרם וסטגורס מלע מכור עיקרםכסיריוס ט1כ ועמם מרע כור כנהיוות סחי מנס ~סן געיניו 'nbtpn)ומר

 מס מכונותיו והצעהי : מקימוח נגמם (hSD ז*)יגורינו וגרגרי ד( )עוולן שיטו ו%" גמו כחגיו אשיותיותקנהי
 גנין su~ סכונם סטין )יסודה סכח4ס ססקדיס ו6ףסיכודוס
 סם גבוליו את כולל : ענורס ממופר סננת ע) רקסגס)יס
 כמו עמוו וטונף מוולוו na(titT נדי יט עמן ט)ג)סנדויס
 : כפרימת גיר סו6 מס ספריכם כער גתמ)ס כמממרסמיך

 בו התלוים והענינים : נמרק סו6 מ)קיס שמסוסחלנךהיו
 גס )33 וגטוג גטממס יס' ענודחו למכוי ס6דס נ%וכרוס פ"י 6ין נטמון לאן 064 גגטמון otiSn- כעג~דס ד'פגמו
 ונממכון גגגיעס ח)ויס סחסונס וכן סמעטס ניהוד ח)וי'סי6
 ;h'nia )חסוגכ 6פ:ר 6י מסם ותעגון יגסוס "ין ס6ססחם
 6וסניס גניוס המפסידים וחפניה : דגויס כס% )וםוכדממי
 ולהורות להעזר : מסם )ס!סר ס6דס י4ץך נסגד nveiיכו)

 כשרומס ו6מ'כ ),ס סיפנו )נגס )מעיר זריך מנחמתןולהשכיל
a~h)יעוג פגים גסר6וח ג'גס )ססכי)ס ולח"כ כס יוגו ורך 
 : ריר יכ)טפם

 בלשיי
 נכמון מכונס והנוהג הקר31 המבואר

 סקרונן מכוום סקרוג ולמרו וכמינוי נסרמגס סמדוגרסמנו%

 4!וס גדרך סנטוס לשכונות )כלל ונ6 )סכעו ס"ס)דעי

 הלבנוןמוב
 מרוטם קיר )נשסי מלטון . ושוו מש אשיותיותקנתי
 6וסרס אוהו המפסידים והפנים : ס"ת()יטעים

 6ן מלק 610 הנצוח פלאכת קוהו:ר,מק)ק)יס

 סגנומ ירך מלמד וסול . סיטר מכמח סגקר6 סגיוןמכמת חלוי מי
כמוזק

 סכנ"
 . ססקדמוח לסדר 6יך . טכגניס וסהירס

 יתכן לא אשר : טשח נלי סהו)7וח ינ16ופיך
 רגנם )ומך ספני ויה בספר עליהםלרעישה
 שנבקש ראוי אין : ~nvPIDl מבמח ונשךסק7מוח
 המתות ררך על שהסף הטצאה מחקר כלבהשנ'
 ימ,יש 4נ1מ נמונח ססמוו סמכמס יחעסגם

 רק דשם סם היכריע גטין סו6 ס%ומ 161)0 .וכמופת
 וסקוסיוח טייסטנוח מס%ד

'mSJ%. 
 מסיגעפ 6מח ע)

 דעס sp סגופנוח מסטסיוח מ,נץח ויופל לכותיוחל
 1ע4פ פעפס קומיות סעיס סדעס סגס .טכעדס
 ע4ס סגס 6ף onnh יגעות וקלוי סכגנדס )דעסגנמס
 )שחלת ים 6סל סדעס סי6 סל6יס 161)0 . עעעחכיוס
 סרסם סוס ph ועסיס וקוסיוח סעפת סכגנזס1)דעח
 . רעטלו מן מטווס יוחל 1"ש 6ותס לסייס ר16יודני
hShרועיע מ% ושסיוח לטיוח לק כ* 6ין סעדיין 
 1צ6 ריסוסם 161)0 . נעיץ ולעס מא מפנס4161
 כמעפ שים ופוס מוסן כטוס טוחו )סמול 60ש6י3ל
 וגבס . כמט גלפם פריס ע"ס סגט6יס 4עסשרומס
 . הנשח . 6)כיפ וחס )פספס גמ4עפ גואששכ))

ושדייש

 נו t(the גע)מ6 לגלים וגימע נקצר גימר סי61 סיס סכתו דגרי עזי "ג) פסס שמסיק ג*כ נססספדם
 ופעלי

 מוצש סוךוגס סורן נו קומו ו6י %מר דגמו סמא ע) מוסג כו' נו הבאחי שלא ספני : ססטוטס סדעח מן ורשוק1ירתע פפי יוזקן )6
 סייחע נדרן יורגש תסס טסו6יא גולפו האלהית החכמה משחטי על : כה בו סנ6ג1 פ)6 מפי נר 54%תי-3ח4ש'1

פספגעס
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הקרמה84
 שצבקש יא במומת נמצא שכלי מוקר כל אה כי הסופת דרר על שהטוהשאה
 בנוהלת המש ולהאהיל להרכיש האלהיות בחכמת %א המספיק הדבר השמחםבחכמת
 כק נשמר כאשר כי . סופת הטופת בראשית %א סופה הפבע%ת( )0ש6 היצוריתהחכטה
 עניננו מדרך נפעה כן נעשה לא ואם בקףשוצנו אל להנהן עלינו ש האלההדברים
 ר%להית החכמה מן זה ספרי שהיה ופפני מליו כוונתם שהיונה טה למצש עלינויקשה
 בשער אלא השמוש והכמת הדבר חכמת דרך על הולכות שהן הראיות מן בונשמרתי
 רוב השמתי . גו מהקךנו דכףת מפני אליהן הצורך שידחקנו אפשר כי ממנוהראשת

 לנפשטרפא
 סאלי דגי מ מ' אין כי :סט%

 פאש 1סש משוט טדומ גש ~hwn 00שס ט ס15ן מותך מוסת ע14 )מ611 )וכ) )S)e 6 וק
 : מ065י כך נ0וק0ס ס'6 סריס 9ס טפין ופן כ) 6ג) סוילס עזי! גמ65 (oe~e 6ומדנ6 גורך סי6 ורייס כג') )טווס הסירס נו5ין ספאפ כי )רסיס מופת מכין סספר0 וסו . סירס סיקוס ע3 ס5י1 מ06ר ססכ3 מור ע4ו ריס סנכי6 )גו !וי וס0טגור0ס0סנ!ן
 טגכ) 610 ומ615ר )וככיסן נ'6 נו 0מטסמטין סוזכמ"( כ3 גוס סנכ)) סנטוס מכמס סי6 מס )עי) ג0נ6ל כגל השששבחכטת

 כמו 0כ6 פס חי די עסיס )ומר טיסיק טד 0כ4ת )ס 15ן !%ן סלמונים סטרוס )6 מרשם המנוקות פוי טסם סותמות וסתנודף
 0)6 כ0נ וסולני סלפנ*ס כנקוז 630 מוסה עמס oti~he ס' וגעי ס!6 כמס סלמג*ס דע0 סמל טמ!ד נענין סתירת גמש00ל6ס
 לסחוס 50ין ל') ולהמשיל להרגיש האלהית בחכטת גסן:ולא טמעפיק 3פי כמיניק( ס0כמו0 נכ3 0מ61 נוס וכי!61 סגיססחומץ

 ופס % כדמיין מי % גי וייעלי י0כלך שיו דגל טום 1)דמוiaos 0* 6ין %גן 0'! משמיס נמוסיס מורגט דכר כ6)ש0 ים )נסי
 עמס נך ג! גן 0ס כך וס דגו 0) טכס פס מפני )ס6!) טפן נעפת הישרית החכמה כהחלת ולא : גמסי0') )1 מערגוימת
 ספחם 6ם 06ר פוסס ,ס פופם ע) ינקם 0)6 שפת השפת בראשית ולא : יסה פנל 6צ 06 ספנן 06ר ינ6 ופי י0גלךגלחנו

 הלבנוןפוב
 סינף 6"6 6)ש0 מכמס שלוג ספדע וק .)מש"מ
 וסגולך כנדק שמק מממת כ' . מופת וכ"ט לבסע4ר,ס
 4 0יק9ס גמש כמעם רי4דס טכ3 ונץ% מכמס0)

 ילך יתנשלו 6ך . סיש0 ג4 נלעס ועריר~ץע"ן
 סנךוגיס ל6י01 נדלך ממט ומעם . ס%ומלמוד

~ss 
 ריכס י0נ% כ"כ שמק 3ר.ס שין ר.סנעי0וקלגס
 דישדש מיד . ש00 נזון מריס וש ר6יו0 נזוךסמע
 עממס כ) וסני6ומסלין וראשות ססישל מכמתססו6

 טלין רוממבר 60מל ו,ס . מוסך מוסם כדלומ0כ6לו0
 סכ4 ממנךג)

 גמג"
 : לפס 16 )4מ נדדך וק גמוס0

 י3 הממפיק דבר השטחם בחכרהשנבקש
 ערן פנקס רק *ח עירךס סג) ס0נחססמכמ0
סנץ'סכ

 מסי
 0טעסס מסטי סגל6ס 3ש ריכוככיס

 )ססכ"ם 6סל . 146 ועיוגס סמלן נע ולמוקםמטיס
 פוס טיסים hwhn מס גרטיס סך עג נולוסנל6ס
 0טגס כח טש קסטל נס יוחל שמיו 6של 3%שריס
 )נףס יכ 01סיס ממפ טגע)ם מרי נ)עזס"מרח

רומסי
 רינליס וכ3 נע)מיוס 0סמ0 ר~תכהס נס סכ6ס.

 3"רן קמנ טגס ג4) סיסים IWVP כלסל סט3 דלךכגג כניני נ"נ) ר,כגסם כש נקלס נ311 כגטי נס י0קרו
 טכנ נע) ישרי ייבלן לע רמוק 0מ0יו ססו6 טכנ1ב34
 D~O 610 כ% טנס מנק) ידע( ק לשק9סל
ק ח פא %ט חים . ש"עש ש  . SP 

 ~OD17D ק י4ת D)hh ש %אאעטא
 )%ח Pha גהר % מששק דצ שטחמפס י ) "1Dd ,Pb סשצ שם nnub *1כ%*ס
 ortDDD b"h טאףס blb %6 שחסשק%
 משא שפס rna "צשלמי 6יףם :4*א
 %א ngibs: עיר ן" ת* ות ואש h'(1DI ע))מ1

 לחםחת
 אין כי : מללויס ככ3 סש6 ונסגו!ן ר!רג0 %סיסטפמגמס

 סקנסס גפ8 6י1 סטיקים סמ0ריוס פו שסם כו' מחקרכל
 ססג0כ סכסכ כ6מופ0 ד'פ כמו כפרוע סטכ) כטנעפס סיירן יאנוס ע'פ סדע0 הרופדן סכלפ לק מותךפופת

 סגופך 1)6 ורטון גנוולס פס!ע) סגעטס גו!ד6יטנ6מין פיי פימס מ16ד oh זור 15ש 16 פקוחי %י ,עפןא
 סגסכ נפקוס ונתסוס סיום טי 5געיס מש 6! סג4!ן SDדיו
 0אך מחת סוס מס 6ין נ6מ0 ומם ססו6 סבל 6!ססו6
 ולפר ואפלג כגס וי66ר ש0עק0 פי 06 %סכויג נו)ו%
 סש מדגר וסכל ס0עקם רק )קג)ו ימין ו)6 גן מ0וינטסככ)
 1DtS)i הטספיק הדבר כיסוד: כסער יקמן סמ0גר נדנריגמא
 51רן ותתגיס גמוססיס וק עורון 6ין פטמות ג0גמ0 יסשןוגן
 שכרף סרפד  פ16מדן סכרם רס"פ סמסשק סיגן גסס)גנט
  נפ לרעוע פספיס הכיעס  וסירן  תופין טיי!ס ריי כגיליט"ץי
 )נמופ סוס כמותו סשכסומ סק! ממדת Dt)tata; onu)oלמוש
 ס%6ן רס"פ סטטוס  סי מק!י סנטשס סוגועיס סגיטט0

 ~ויופ ספי פ0ייעש פטיש יל ש ~ויא ספליי 15וסרותג
 עימ קונץ י) וכן מהכיס מופסימ עיי ק  משע ו%%נוס
 ~gtmn סיפם עמו  ים סי לפפלפ פיו% וכיר ססימו00כפ0
 רנר  .Ivmho 5ר5יוס ססו5 ומם ~ס [oa ווולסולפס

 סכ61לסי ספסטי
 גפו וללעוס לאגפא %1ך 51יעו בטומי ממסיי

  להרגיש :  וסלן יעלס ntDIOD פורכסת  תפסיפהאץס
 ~h((Dt כנכמס ממשי געניני )ספייר סו6 מנמנע מן%המשיל

 ולא : עמסס )ו 6ין ודיר !דמיין פט מכ3 !פש)) ושגבגע)ס טכ4* 03י יע סמורגט מן ימס) )מסגיר 16 ובטיט סרגטםע"ס
 כמו יעכעיון נס0מ)מ מ!ס0 )נקם טלין כו' החנטהבתחלת
 נווגדומס סניו0 !סרגכם סמטו0ף 1mneI טס!6 סיורינפ64!ס

 ~robp וק נסס קנו ו6ין סטכשס בנכמס nkwo סרס)וט
 טספושיס פו6שט0 סס0מט0 טס ט' הסופה גרבצת%א

 ערול מסכל ר'פ  יכורסנפש,פו
~_h Ve?)h~  שך יהל 

 מטיפ %מרו( ספינום לפ4 15 פשלט Otp11)D 15 וסטייס4ש
 sa כלטופס nt))mo מס 5לו סכל נסיסייס  סויםנ%מוסילם
 : מנא י9 א כטפס ע4סס 6מש ע)יסס כטיסשופפים

1
 בפיונים

pj:a
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 85יחהקדמה

 וסמכת* ספק בהם את אשר הקרובים בדמיונים שלבתים המושכלים הדברים מןראינתי
 שקבלת הקבלות דברי להם מסבתי כך ואחר הנביאים בספרי כתוב שמצאתי מהלהם

 שקויתו מפני אלינו דבריהם שהניעו אוטה שבכל חזחכטים החסכנים וק %מרבותיט
 ומוסרי הפילוסופים דברי כמו חבטתם אל ומקשיבים אליהם נוסים הלבבותשיהיו

 יihpwt) )6 אומר אחד כתוב ו"ל רבותינו אמרו וכבר הכלשובחים ומנהנההםהפרברים
 כיצד הא עשיתם לא ס( )סם אומר אחד וכתוב עשיתם מביכותיכם אשר הנויםוכמשפטי
 חכמה דבר האומר כל ואסרו עשיתם שבהם כמקלקלים עשיתם לא שבהםכמתוקנים
 נהם הקשים הענינים לקרב המשלים בהבאת ואמרו חכם נקרא העקם באומותאפיו
 דבוץ ומליצה כהטל להבין 6( )ממי' אמר והחכם לה ברדמי ולסברה בסיסניןשצמדה

 1 וחידותםחכמים

 אוז כוונתי הלבבות חוכות חלקי הוה בספר להבר הסכמתי כאשר המחברחנו
 ושמת* שאריתן את וסובבות ויתן יען כוללות שתזויינה אונק לבחורמחשבתי

 להבר חיינין שאנו במה שינתי ואב"כ שלם נלנ דאל *הי הנד% הםיז העליקשרבא
 יתברך הבורא כי ברורה דעת וידעהי סטנו לו הראויות הנזכרות מהחובות יחורואל
 לדעתו והוצרכנו יתברך בבודו עצם מצד השנתו סמנו נמנעה מקרה ולא עצםשאיט דני משנת טחשבתנו ואין מקרה ולא עצם שום ישתהו ולא אמת אחד שהחשמפני
 שרש הבחינה שמתי בברואים הכהינה שער הוא תה ברווזיו מצד מצשחעוילהשע
 ום'ה האדנות כע האמת לאחד שראוי במה והתבונכתי , הלבנות מחובות לכללשם

 מחובות לכלל שלישי שרש מאלהים עבודת קבלת שמתי מעבודתו בו בריחזיושחייבים
 ושהתועלת הכל בהנהנת מהתיחדו האמת לאחד שראוי טה לי נתבאר ואח"כהלבבות
 שמתי . אליו %הממר עליו לבמוה התחייבנו לבדו וברשחעו ממנו אם כי אינםוהנוק

 לנפשמרפא
 כל : סיד סשדרין מ' כריב Sn~a ונבר : ומסקס) פקס רלך סס" כן 6יגו סמ6 קיפל יספקט 6) גדפת וטין) טסו)סרטון
 בסימנין אישרה פיק: פגיס חכמה דברהאומר

 עילוגי~

 הטכ,מס ם)6 כך ות כך מסמ)ח וו רכס . גסימגיס מתורס 6ת נמור פיס.

 : וסגפ30 סמם) )ימור שיגיס ןגיסס ומליצה משל להבין : נע3מ6 גפם)%6
 ט6ריסש 6ח סעגוח וכן שכרס ס)6 סרטים כמס כדוכס סגג))ו וסר0י0 סכ))יס רק מ6כסוג כון עלתן את titssu,מיזריינה

ז~
W~D' :twhn גל 5? 'חיוךייוייג י, כעוגן: רןטכ ג6ר סימור נסעו יתנקד וקרה עצם 
btnkוכר ממט ~ס-גיס : עפו סגי וקין SD D)PtD~, פקן קפי וכרסוסו 6מל רוק וט) ומידו 'סכרך ממגו נ6ס 0סעוגס פפגו 6מל 

 הלבנתטוב
 מ"ע עצים שום : מ6תפ ממם : סטון ומגקמממל
n~po5~1צ למטס ומטקס פמעמיד רכל 610 ע"ס 
 ידף עסיס )נממ ססו6 סינר יעדר ונססרחו .רועמן
 4 ען ססו6 ס4 רשמומל ישדל 06 ס6י3ן ד"ר: .6מר
 יצ6 יסמקלס . 6יט יסיס % ס4ממ כמ ססו6כסלרי
 פ% גי6 ערק לגן גע ינדר 06 ס6ףנמשך
 יקשיש וס% וסיכן ססמלוס כפ וכלממשנעמפ
 מקרס ו)6 ענס )6 יסינס1 )6 ימייך טס6)ומ"צ
 )ססו:וק כבורו עצם : סימוד יפעל עג'פימנ6ר
 ייכעס 0'6 נמ'גס יעע הבחינה ושכעזי :כמ10ש
 האדנות מן : ינמן נדק ל' מס' נדכר וססמכ)1סנסכן
 גקדס וחיך . עסגו וסף *חפ 610 מ%פ סט6ממס
 הכל בדצהנת סדלעיהדו :  W7UPS נכף ונמספץ
 חשדיזרגלת סמ64ופ: כ)3 וממאנ מוסס מלכו( שדסחין
 ימס לברו וברשותו סמנו אם בי אינםוהנזק
 וג:סנ סרשמ מפפ )ס3ק שולו ריקכ"ס ס*1פ46סס ממסדי )6דס ג6יס סס וסרטח . ממפ יוג6יסהתוטס

וס

 דהםפת
 אמת וכנר : ס6יס שיפע סליוט0 הקרוניםגדטהגיס
 סי)וס1פ' מדנף גספיו h'~w ע3 )סס5% ג6 נו'לבותיט
 ע) לשלוח סו6 כו' הטשל'ם בהכאת ואסרו :ס6ופוס
tn~soויקמר סקורך נס יקון ס)6 יוגפ16ס מקס )נרמוס 
 ,eyinn ונמור ט' שתהיינה אותן לבחור : )פיסו 6ךפסס
 וסובבות עלתן את כוללות : כף טיפוס ססס סמ)9ס15ק
 עא1 ססס 11)פ, דגרי0 גפס גו)) יסיס %ק סג) שאריתןאת

 סס 6אס בו כקוקס ט*גס אמס ים ט כ6136טש63
 )פ64ותן: פינס ססו6 סלמתן 5פ נפכם מא פרטמפונטש
 סגים סס סגורך כנמרס סוסן הגדול ושירן העליקשרשן
 ס%כט וכגר ט)י1 מסקיפיס ססס ככואבם ויפודן מפגוזטפ"ו0
 ולא עצם שים ישיגהו לא : פקוס סטתי ~tsh נ64ור)מ%פ
 סטגמיס משנמס עט og יחן ס 4טע נפעסט 6ץאקהה
 סמר6ס כמו )עכס סטפ) וסוף פקרס גיא פאס %ספוטג'ס

 : סחגועס 6) דיוק מרומס 0ס61 סופן 16 סגטס 6ג ססגועס5י
 : כטניסו מתמס uhi %1ן 1)יט %טט ;nthXS הארשתסן

 גסגסגס יסע טסת יקז טוגקו )ססד טרקה גהטההיחח
 כ6ס ססטונם ממגו 6מר מסוקס ע) וברשוהו מטס נ"איף והנזק n~vnmt : כולס ממאג יסף %דו ססו6 סנוו6יסג)
 סרפ WStUD  %ין 15 ירסוסו 6פו SD1 ??t וסודו עםממגו

 0)6 משוחו %ס טסיך רק קופר קודק 51ון Plh 6ץושופטם
 ולספסר עמו p'Wt נקופ)סגו עלו מבפח עז:פיסם

1,(6
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הקדמה86
 מהתירד האמת האחד בענין חשבתי ואח"ב . הלבבות מחובות לכלל רביעי שרשהבפחת
 שנעבטה שה אל לחבר הוצרכנו לדבר דוטה ואינו דבר עם משתתף הטיענובכבודו
 שמתי . עמו גיחו בו המשתתף המעשה מקבל אינט כי לשמו המעשים כל ונאהדלבדו

 רעיוני שוספו וכאשר . הלבבות מחובטו לכלל חמישי שרש האל לשם המיחידהמעשה
 הוצרכנו כמוהו שאין מפני תדלו רוממותו מספר האמת לאחך חייבים שאט במהלחשוב
 מחונא לכ4 ששי שרש הנגיעה את שמתי . יכלתנו כפי לו שנכנע זה אללהבר

 במה ומקצרים מתעלמים שהם אדם בני על עובר שהוא טה הביטתי וכאשר *הלבבות
 היא וקיצורם מעוזרם כמ לתקן שיכולק ודורך יתברך האל מעבודת בו האביםשהם

 וכאשר . הלבבות מחובות לכלל שבהני שרש התשובה שמתי . הכפרה ובקשתהתשובה
 והנסתרות דגנלות החובות מן יתברך לה' חייבים שאט מה אמרכז לדהם(נחפשאז*
 חטנדקרק גזברך לאל בעבין נפשותינו עם שנחטוב עד אותן לקיים רזכן Mb כיהדעת*
 החשבי שבוזיעליהם.

 אל השיבותי וכאשר הלבבות. מחובחז לכלל שמיני שרש הנפש עם
 כשלבו המאמץ בנפש יתקים לא שלם גלב יחיו כי ראיתי האמת האחר בענקמהשכתי
 ניסלק לבבו 4צז לפנות ישתיל ואם . הבהמיות תאוהזיו אל וטסה עלם אהבת ביץשכור
 * מעלות אל העל נלבו השלם היחוד יתקיים ממעדניו ולפרוש העולם ממותרי כמצפונואצן

 שאט סה על חקרתי ואח"כ * הלבבות מחובטו לכ4 תשהגי שרש הפריטותשכצוי
 חילט רושתלה מםנ1 בי תקוה כל וקץ תאחה כל תכלית הוא אשר יתברך לבוראיריבים

 לנפשמרפא

ם סקג 6ין גי כוןמי:מ:בל ש  )ספל ot$wn מנו רוממוהו מספר :1 6מר )ונר כוותו 06 

 ףם שט"ןב א: סנ"צ: עגודס ם כפוג ץ סו6 פס חרבין שאט מה על שרתי עמג1:ווצה*כ טסןפשות'מ

 כ3 1סץ ץ סג)יס סי6 זו ונגויס רעזכלה ואליו : סנורך טייס צ יספי) סגוונס 6ס ,( כי : 11fifiימעט

 געשנו יין סגר שגוי )סיס 1)6 סיכורם עגווח גג)) 4מסרכט רגוע שטס ו6עאו עימר גוו6ט רטן :rxt~wti )כסוגס,6

 הלבטןפוב
 כס שסכים מ6מ סמו פסיס ראים דעפ )סלק כדזס
ovh6מד 1ת)ס1 סוכ וסוע) לפ טע) נגמגם סט )ס6מץ 
 . 1מ%6פ גפטפ אליו ולהמסר : ען ע) סרסממנכי
 66ך חימס א וגטקס )רגייפ יוכן 3ע ס' ספןפ6ס
 al~naen : נך 'נע )6 ונסגע יגיל נסר תשמרכעס
 6יזס (olb הס ס' נפטדס 06 ל'3 עמו זולהובו
 : 16פ מקנ) סנ4"ס 6ין )ס' עטדש נניויף 06רתממס

 וממחסל כקרן מסוס ס5 רעיוני שימפווכאמפר
 עדו ערסט סיפוח וננץ לו שנכנע : 6( )*ונגס

 כלעית הס' ארם ~saa על צבר כמהטף טה :י0ע65
 : ס'  נטטדפ סעסו4סס ונןצ ר11ס נס גכמ6על

 לחםפת
 מההיחרו : ת4 מקוחו ש מפגיי סמק ימנע )קכ)146

 4 לדבר חמה ואינו דבר עם טשתתף קאיגנובכבוש
 ופמאע חח נגנודו ופוומו פיד סיס ס6! סנוי6ס קודםיהודו

 פ544 6פר 'baD 6פר 411~'ג גגגיו ממשפדו 6מרג""וסי
 דגר הטוס פסחכל 6יגט שופר דבר עס מ:חסף הזגגוכרייס

 טס )לפי לבדו שנעברתם ס"מ: )חצ דומם 631פסגפליס
 6מל )ט4סי סעטדס נפקסס סריס 4ס3ו) יוטסופנודס
 גוס )טרנ ו)6 קטפו וק ספפצס כ)טממל

"706 
 טספר כ33:

 פעין ג)1"ר נא'מ הקמ"ן נפלץ ספץ עד6חסגצחו
 סור 4 כף וטקצויס מ'תעלמים שהם : עוד רוממוסוגופת
 61יגס סויט שיסה ~onaa סמכים פסע)נרס כסס 6פופופ
 נמס והשמש 6פר סרי געסס סע))ופ וע) נוע וגטקסמסמס
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 "יםהקימה
 רברבה תכמת המה אשר חרתו ויבשת רצעו מאהבת ממנו לו שראוי ומה .התכלה
 האל אהבת שכעזי . תו' ברצונו חיים באפו רנע כי 0 )חס)'ס הכתוב שאמר כסוורועה

 ז הלבבות פחובות לכלל עשירי שרשיתגרד
 בת'נו חתמקובל אשלם הכתוב מן עליהם חויתי הסברא מדרך בידי עלווכאשר

 בשער מהם דבר כל לבאר עתיד ואני רבים במקומח בהםומצאתי
 תודא בו בוהת* מענין שם זה לספרי וקראתי יתברך בעורו לוהמיוחד

 : הלבבתז חוכתז תותמפר

 תורתנו מאנשי והמקצרים הפתאים להעיר להתחכם בווכוונתי
 עה4~

 דרשו חקך
 יכוחש 1ל4 ואמתתן בברורן השכל יעיד אשר הראיות מן להם שיספיקבמה

 'נל להקל מבקשים ושהם עליהם כבד שהאמת מפני והשקר ההונף אנשי אם כיבהן
 על להנשיב הספר בזה כענתי דויתה שלא מפני עליהם להשיב אמרח ולאעצמם

 משרשו הצלי בשכל תקוע שהחש מה לנלגם כוונתי אך תורתנו עיקר עלשסולקים
 השברר בדום alae5 סוהממתינו נעורר וכאשר . הורתט מקמבי בנפישותינו וממוןדתם

 לנפשמרפא
 והרעת הטובה תכלית המה אשר : ענקנו מ,1 6פ1 יוחס ט)6 הרזנו ירקח מממס לק יטיס )ממרוחו ס)6 וכן געיס'גונין
 שאר 1דיקיס otnNh ח') ס63 ותעורס סוס גפו)ס cno1 מוו גדו)ס רעם סיט ומלונו 6סו וגן ממנו טוגס )ן 6ין 43וס ו6סנתורנונו

 ועש פ'פ עוד ופין עכ') סקכש נו י1ס 161 סינוס )טסות טרמו 6דס יממה )כן lU(fi1 מעקות )כמס טיגיעסו סקכ'ס גוסר1)ס פי מגן 4 6דס כגי כו סרוקן )מי סגיו: כך 061 שעט גו כסרוס )יוסף מגיע מס 6ממורוט בו כטרנס )מירכי סגיט פס ר6ססרי
 ספהשש וסרפ6יס ס%חיס מס התגף אנשי : ):0טס מרגוע חמOG1 61 גיל ,ס כ) ועיין . נסג'ס : סירוסו )כוון 1pgltי,6 טיט געי כ' וגמ*ס מוקפות וגשור ע"פ ס6סנס סטר כפתיחת מממגר גתג ,ס פירה( וכפי )ר'ת סיפר מספר פ"נ ע"סגטער

 לחםפת
 ה)וקוח שלו הרונו DD(~ וגירוי רוונו סנ6סנ סחנו מטוטיו6ס יי' לו  מרשוי  ופס סמנו לו שראוי וטה : ס' מקן מלי4אי
 סמ)י6וח מקור סו6 י0' כסוף מס ט~גר שכר מיוקש גז נגד46
 סגת סג) "מר 'ת' רקונו )לסוג נוהגת סועת 6'כ (Oh9וסוף

 C(h1 מס כ) וגמש יתגרך ולרקונו יהגרן רענו סו6מ64חנו
  דסיגו ח6ה כ) הכלח ית' סכה מתה)ס 6מר וט וע)ג,' וכלגווי גדמי סמך6 ג) סנ6מר )נגודו 6)6 גר6 )6סקג'ס
 כל ין יוק יס' כנוח  סתו מס וער ריצו "ילד פטרט0"וס
 ט1כרגי כפוכטח

yh 0פ0תגו 4ר6 טים "תר סספכיס יריפ 

 1'ל כרמ3'ס דכוי טיפ מ6ד דנריו לוקו ונפרפ ספכיס. טויכס ,?T?'.?  סמורך נסוי פכגווו לסרפי9י מ מ*1 1% יסרתכלי
  )טוגס סרסע ינכס 0ל6 י61 סטו)סיס כל ססכליס נקמרונמרפ
 ס4תפ וסמנת  גסי1ור מס דגמיו חמנית ,ס ))ז'ווסתאונס
 טיליו יפר א'1  יהירך כגורו לויו סרגלית 610 ,  כטעוןחכ4סס
 יתור לנ6יס רן פיעו י:לימוס 1פ דגר וג,פס,סננססבילי
 באפו רגע כי דססס: קול )9 סימון  מן וסוס פחס 6סרסי

 יךיפס ופפיל6 ים, 11117 לפסוס משלס ללוס ממומסלויס  י6י יסגרך גר)וגו חקועיס ס6דס הוי כ) כקומר ברשטהיים
 טא ונ6יס filnoI w~fieI סו6 ו') והיות סחו 6חרכיפמס
 כשאכיס פפסוקיס פל גס כי לנרו יני נפסוק על ל6כמפגר
 וגף תלם פל מסומך פלומות גסרנס דייי  ין גי שהויווגהוס
  גוצים ס' פסוק פל ככונסו דירגו יסים יצוגי ג'כ מרוךוין

 נקש ייסוך מה*  )מ וסוף סוס טכ) כיומר יו'סספרתס

 סוס ונו:סופס  ואל סייחי פניך מסתרת eh )סיחך וכןיריי
  הורה ; מיו  פפך ויריה91 פרס יסססר סרטן כלסכ:י0
 : מליבות מומם סס מס  לימון מורס טס61  הלבבוהתנוה
 שסריס לתפיס פיקרסי כנו והמקצריפ 41a~wntnהעהי

 סס וסמ9לויס D~fi סור יונד וסת, סרכי בעולס ינפסיסשם
 יפטי רוגם  סיפוקים מוכ טכס על רהגו סקי ונאני מו9בור

טיב
 ונעת סזי0 סחם "0 %ו נסס סו6 רלןכלהחוליו  הלבני

 0:מנ וסנצמ וכפס"ס . 0טוכ "ש' Sb'1  מגושוסססרר
 ר,עוכס מכעס לנ;כ) פכ) וממס . יל לנסלת ס6לסיס6ל

 רנע כי : עלאק)וחמ )ר,מט'ס סרעס וחכ)ית)עונים
 סג:זס רגפ  למון מסרס ישמכר ברצומ חייםבאפו
 ס ל6ינ ושלס נסרי ונע כנו ומכס מהן  מטיןסכסונ
 כי טכוזנ פמ"מכ ג6( )שסוס (sts יראן סיסרעע
 מסמוס ג,4ס  עינית שכן )6 סרעס חכ)יסמרוט

 : וצע כעקרם אע מ"פ כרו 6"1 טשוכמממטרו
 שענף : נזעפו )מיג נס ע5מו 6ח להעירלהתחנם
 שוו( ונקרס רעמו 05  כלוס ידכו "סרוהשקר
  6ל "פ יכנרו נסירתי "סר  מלמיס  כן כנע .קרנו
 וממסתרס לנכן ממטווס וילר ימסרו פר6ו0יו ועצזסככוד
  "ס והנחס ממס הועסתזס וכטניניסס  סיום כל רטרס

cnlhnנסר וככל והמרס dha, 6ת קןמע ל6 עירסס 
 כמש גוי ולמוצת ס' מלוס על מרוס לציורעלמם

 כי גס ס6ל נכדור  וסספוריס ססססנמיסוכשסריס
 : גם'ן  '1DD ונקית שביסס ס' ליש ימס חסלסירפ

 60ת(ס נימי סכ)ס נר 'נט ס עליהם כברושהאמת
 : גטנ c'hl שן (o1h בשכל תקח :הענוגקס
 מקמבי : כתסרט %ו  מלטין נסכל  סגסגתהצלול
Otss90פל סורסוו פסיבי 6מר סגהיגיס טסי ופל יונ נכטכ 
 גגירורן 6מר סמוסחיוה כקליות ע) ואיתתן  בבירורןסוג:

 קש:3 עש מ6ומ0,ח טסס נמע)ס u~hg סהומדויוח סי6יוח ועי הזע ממס ע*0 כפמפס 16חו ומהקרין סרגלטמניגיש
 כהעקות כ' SDt גדטותיסס ממקל D)ht' גנרגיכס ס1גוטיס סס סה1נף ta~h והשקר ההוגף אנשי : כלמחסן 6מרמיטל
 מיפ יטל"? לסמואו יגופר ס)ג טודון מקומא גכפס 6נ)נו ומגדיר כידוע וסק)וח סטי)ומ סו6 כ6פיק1וכוס כסקיon~u עי נסק) ומ3קטיס 6מר סטרייט מדעות ועי גהו:ף. מת:סניס ופכן מעסיכם פי עי שהוסג ע)יסס כנד סס6מס מפא5מר
 ושוד טורס דוגמס סס יכויס כיוס כילי כנר טקטבי ט' וטמון רתגו משרשי כף הקוע שהית לרעוס0רוריוס:רמסם
  יג)1 נרעואצ בחירור שתמסו  ט6מר כו' ויש סי אסתתם תהברר : ע)יסס שתגס טסית קועכ כמו סס וכיוס סרסלקנין
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הקדמה%
 עדכנם החחים מהבטי לאחד דומה הה . אנינו * מאורזתם יראו בסצפעעואסתתם
 נשתנית שחור כטף וימצאהו עליו חקר מפטון בה שיש והרגיש מאוהביו אחדבחצר
 וייפהו 1*שמפהו ובחומץ במלח ומרקו מעםממם לקה עליו שעלתה החלויה מןצירתו
 בשאר לעשות הבית בעל צוה כך ואחר וזיוו הדרו ואל הנאה צורתו אל הכסף ששבעד

 פג* %הראות אותם לנלות הלבבנת בממטומ כן לעשות כוונתי אס . כןהמפסון
 וכאשר . בו %הדבק האלהים אל להתקרב שרוצה מי כן שהגשה נדי מעלחזםשהר
 דין נפשך על ודון לזכרון אליך קחהו ענינו על ותעמוד זה ספרי את אחיתקרא
 תקנהו מעות שום בו תראה ואם . ומצפונך לבך אל אותו והדבק וידהו בו והפךאמת
 תכלו ואל אליו וינהינ עליו שיורה במה המעשה כוונת בו כוון השלימהו p~mאו

 משנקשה או ממעות עלט שתשקיף במה לזכות ודונם בחכמתו ולהתפאר השםלקנאן
 ני רוזסהמהתי %א להברו שמהרתי מפני ובמליו בעניניו ידי מקוצר שיראהובמה
 מהשב קצר הבשרי הכח כי ותדע בו שקויתי סמה ףמנעני המות שיסהרנ*וראתי
 כגב אדם בני הבל אך טנ( (ofton הכתוב שאמר כסו מהשלים חסר האנרכיוהמבע
 הלבבתן חובות כל כי שתדע וראוי . בו ושתהיינה ולשגיאה לטעות כופר בו שישבמה כדי קהשר על לדצזודווע הקדמתי וכבר יחד מהבל המה לעלות במאזנים אה2בני

 צח*הם הוה בספר חברת* אשר שרשים העשרה אלה תחת נכנסים הנפשותומוסרי
 דברי ותחת נמוך לרעך ואהבת יע( מיקרן תחת המצות מן הרבה כהכנסת%אויהם
 ועשה מרע סור )ל( )מס שנאמר מה ותחת רעה לרעהו עשה לא סו( )תס)יסהכתוב
 תזלדורמהם לך ויראו תמיד רעיונך אל והשיבם מחשבתך אל אותם הרבקמזב

 לנפשטרפא
 פיטן בו והפך : מקלים %מחלטה 6הן "ונס ס)6 אמת רין ( 6וס גני וצ*ס ג%גס יעם נעלס וטץשס מסייסעמס
 3ע4פ 163 % רטני *וס וט' אדם בני הבל אך כמש"ה : מקיים 1(oh דורם ג6ס טתס6 המעשה כוונת נו !כ!ון :י סגחגפי פס דנר מחין דגר הגין ס!)דוס ממט סו% וילרהו : מיין ימו כ) ת!וע )6 ומגס נס כ!)6 ימס כ' נס וספד יס ספדוז')

 הלבנוןפוב
 3ע4 החחים חכמי : פוסחי ככל עע3מ"ת

 נפשך על ודון : ר6סע 3)"6 החלויה :*שנפטת
 רחק ע5מו % קרוג ס6יס נעטל וסדי אמתדק
 וכמקמר מרססו )%ק י1*6 ומסרוסו נימו ע)סיודם
 רוג "הר )ob 6 שגט מוטס ש"ס "זס 6יןמזע
 מז") מקטון חרופך : שת"ז מעיז! וסניטות געיתהגיבס
 וכמו מכילו 6ת שריס 6מד כ) כי כס וסמך 03רשך
 : 6מר המקוס ולתירס ע גמכיס ערס שר0 י)סימרו
 נ'(: )ת0)'ס י)דחיה סיום "ני מם ורוממסו נדקנוילהט
 י5ס (ownh ולנסוח %מור המעשה כונת בווכוון
 ומן השם לקטת חטין פנל : otfpn גיס והיןדורס

 )כמס ס)6 כחוררי 6דס 'p~D )שלס ס"מרוו"ע"ס
 הנגסס. ג)מוי רק למוריס onslo 6ין וכו'ממחוך
bhשסחר ג'מוס ob פנו) ממסכת ימעט Op', סר3ס 
 והטבע : ככמר סקסור כמ הבשר* כח : סלמסמן

 ב !מח עט0 ולאויהם צץוייהם : רעימל עכבהאנרמל

 לחםפת
 : סמסמ1ג!ת owtpn סמ;יריס 0ס ~oyltn מגמי ג6)!מטו גס* הוצרם סחככף לאחד : נ6נריגו (Sste מתוססיי6!
 בעה'ג צוה : ג)6גן' ,רסס קולחין סיגו 'n(ipD ס)0ע סו6וזיוו וסיורי* ססהומיס סס הררו ואל 0כ*ס: )וגת סגיו מורהואל
 גס% כן )עסקי מו"ס מן ימד וס כעורג סריס צחרכף

1tnDDo: דוכנן צלם )י% תחמוס סי6 כ!' גפשד על ורון 
 ג6מת)16הי1 ס"ס )ן ומרקס 0נס עד ס:0גח נמתגטסמסנ
 סע!חס ע) וסורס נפטך ע) 6מה דין חרין וקסוקליה
 גו ומקור )כך 6) תפיר סטי3!סו ג)ו)!ר בו והפך :ומע!והיס

 טתכין המעשה כצגת בו וכוו! : נתחן נרום חו)ד!תממו! -סו** גסהמ סינוד 1ילדהו : גס !ספך כס סרך שמרועמו
 )מעי* כמג!% נס!ע) עוג מפסס *יי חנ6 מ,ס'נך סוגטפי
 0מחנ.-נדגלי

 ? מעטס איי סמניSnA 6 חלמי חג') טורמיו וגמז
 כפד ים, כנכדו פמייכ לסברס מתגרר טעע' ג)ומר סמעט0פ) מוריי ססס רגדיס גסס סיט אלץ ינהיג עלי! שיורהבמה
 ס6דס מגסיגיס פסס דגריס וים ot.1)hI וטכודס !0נמיוססיה!ד

 1תטגון וסכיע0 0כעחון כמו עוגיט ומעכס עוסו!ממטיכיס
 ולטופ השם לקנית : Os~fit סמעסיס ימ!ד וססרי;!תתסס

 כס? גפעט0 סגך תפ6ופ ס)ט!ן )מעטס סווגפ נמוו)סח4ר
 סככות פ"ר ג, ע) משגיאה או טטעות : כסח;% ידימטע

 הכח : קפי וסחוס סעורי ככנוס ט0ס 0הוקריס נפ'סטנוי!הכשיראה
 פמטיג קצר יש) AGn~i ועומק ממיג ק!% ססס _k1'2r ג'ל ממג! סיריל סגות מ'גי כ' %ט גו' האנושי והטבע כו' יקצרהנשוי
 סנפך מעכע עמעם מ% )מגע סס!6 סמ!סג עומק ועי סמט:)ח סנפם קול כעד ומחטין ממגיי) המסן 610 ססהומר הכסר סממעסשגס

 נ* עד רג כי איש! בני כזב ארם בני הבל אך : נס)ימוח! מספג! כומר מ0:)יס מסר ס6ג!טיח וסעכמ 6מר 'onip מורס6טטייח
*קות

 סנפי
 סג) סטגחד חגן ממומר קונן חקיותו ס6דמס ע"ס סגקר6 6דס גני ס)סיותס כ)ומר 6דס כני סני 6ן 8פל 0מטיג ק!% סע)

 סיאנס מריס שיא טד )עממ נפסס כח י)6ס סמוטג ~(pntp ספוק )טין סו6 כ"כ סמלת ויו!ע 5*ס כגי כתי 5מר ממוסג שמקזפ)
 פף כוח )סייס רסיסי 6דס גגי סטגח קיצר ע) שמר !ס ~_PtP סממכל דגרי )סי !0נס מהסקי,. ומסלט )פסקת וסטר,הס ס"ז)חס!:ג!כס
 בסגו 61פס מסג) ימד הכולס ימ61 י!סו ממסיג מ0ס מי olh~ נזי סכנות יסק)! כממניס יעלו 05 שימי וכ!' להלזת ומבניססססזק
 דרס פסס פי ן מסג, )עט!ח כיחכן גד!)ס ממס חס גד חס כוס דרס !ם )חרגס יס ושוס סיס מי לדלוס 3ענפס הסחוסם 6דס ג)*מסל
 קטו רעיונך אל והשיבם : הסס )'ס !%!ח פ"ע הם ולאו' שויהם : מעסיסס מלפס כ!)ס ש6 סצזגע יישו o~Q פסי עיסותופר
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 89כהקרמה

 9ת כף כס( )סט שכתוב כצו אליהם ונומה בהם חפין שנטעה מלבר כשיהמהבע"ה
 וברהטו ליראיו ה' סור ארץ יירש וזרעו תלין במוב נפשו יבחר בדרך יורנו ה' יראהאיש

 עניניו על לעמוד אוועך תרז נאה במשל הזה הספר פתיחת לדיגום וראיתי .להודיעם
 המבעיוונ החכמתן שאר ומעלת משאריתן המצות מן הוה המין מעלת לדעתויעירך

 elltft ברעיוניך והשיבהו אותו בקראך והבינהו התורה "מחכמת והדבריותההמוסריות
 לבחע המשי לחי עבדיו אל חלק המלכים מן שאחד והוא . השם בעזרת חפץ שאתהמה
 השאר ומן בו שהיה הפזב מחלקו בחר שבהם והנלבב מהם הורח . דעתם א"ענהם
 לבד'ו מק מכל ועשה ופחות ובינוני מוב מינים שלשה מחלקו ועשה שבו המוב בחר כןגם

 מענינים *חופש בנדי הבקיאים האומנים אצל ממנו ועשה ממנו לעשות שראוי במההמוב
 מקום ובכל ומן בכל המלך לפני וילבשם לוה זה דומים שאינם וצבעונים כהה זהשונים
 הזריו שעשה כהה הכבז' מן חלקו מכל עשה המלך מענדי והכסיל . מהם לוכראוי
 פוב בפאכל בו ליהנות וימהר הדמים מן לו שנזדמן במה ומכרו שבו הפחותמהמק

 גו(: (i~pmt מוכנס מוסס נגדי כמנס חורין )גני סו6ויין ננד'ס*ס"
 לנפשכסיפא

 פט שעת )או וש כה חח המין מלת לרעת ויעייך : סיפו עפני עניני-ע) על לעמור : טויס וסג)יסס סםכמ16גימ
חיצון

 ג1ספס טסם מסה וסו6 מצוו ס1ח) טס, משרך פוס סיפוח 1DID1' . סג!נמת סמהא וסייגו סמ1וה מן סוס )מין ומע"
 ממנין רוג גי טתיין 6וא 3ך וקלוי וע') י'6 גמטגון וכש ג!מס) סמסייס כמו גזמנו 6מד ג) רק ניסגיס 6יוס סמנ,ח ופרתמיד
 ומס סעגויס מסען סע)יסס מיני וכמנפוגת ג)נגות חסיגס 6סר סמ1וח ע) )סעיד סו6 וג"גריס כגוסיס ססס נמנה(ממגוון
 וחטם,.) ת,-ע השרה טחכמת כו' החכמות שאר וטעלת : ע'ט גמט'ט ממורס גס'ס וג'כ ע'ס וגו' ס' מס גמ'ם סהויסטורס
 ג"כ מעלס סיס י*) סחורם למגמת 1נ,) סו6 כטיס ופכר גחורחנ1 )גייס סמכמוס ג) גי סח~יס מהגמת יופין סמ:מוח ג)6יך
 וכן ניווט ע4סס מעיר י'ט ונחוסס1ח . וגגמר6 גמסיס סמגו6ר כמו מקומות כגמת סחורס הכמס )סין זוג) טע'י סתגמוח)יי

 אסר גתג סוס וגו' להורתנו ס~יגין מקמר נ'כ 6ותס ))מור :רדוי וקמ') ס6)סית )מגמת כקרמם תסיינס טמסט בעניןכייסכסיך
 כרכים סס המשי פזי : ס61[ ושון סחורס מהכמת נרוטיס הסס 6יך ;חר6ס ש' וט') ך'~סג'ס : ע'( מרגיעי מקמר q'oסכותיי
 ותכס דומן ופי ריר" מס ממני )עטות מוגן סו6 וטריין סכ) כו סמעורג ור') גמ'ס ג'כ ihwno נדרן סמס' מן סעוטיןלגוסס
 יטר,,) טמע  כפו ינו' פלוי  ייספ ויפוי  דיי  מליורפ ופסילוי פיוייוס כל  זללו כירופ לפררוס  ודרדס  יפסירי  סגהורסוכסודת פופיי  פניו 8ומ % פלי  סזחיפ פורפוו י~ילפ יון  ולו פפוו  nlDPS  כריי  פי פצן ברל  ולעיי ~PtnP מן יימוג)גס
 וכס יחנרך ססס 6ח ו)6ככס )יר6ס סכי וסעיוך ומקומו ומגו snh )כ) ומסוד וסרס ססטט סחורס מן )1 גורר רומסני)וכמגס
 "פ גסס טמ)גיסיס יקר 1)נוסין retn כנדי ס6דס עוטס ידם סע3 1מסמ סוס נססי סיחג"ר ס!פטוח ומוסרי וה'ס סמפוןהכמח
 שעתקו נלין דיאיסון פירן"  ליגון  וכגין ימ5  יוךנור וו') (tPt?t, ך6ף רכ'ר יף ויום סדרת גייסי נוס סס6וין כס, גנךסנטמס
 )6חעגג6 וכקין )נוס6 ונסקי כיס )6ס)גס6 קר ~.פ ו6חטנידו כקו מהתגרין נסקין גד ;ג"ין יחסי)ע)מ6

 מטגוג"
 רקתי ועקמך

 היניסו "סח"ר ו)6 גהוגוי ממרין דיומיס,ן hniu מייני )6ינ.ן וי )נוט כמו ויחיגו סס'ד ו)נ;יקס )"היי" ;מינין )גוסךוגסתי
 מסוקו מסרין גהונוי סו6 דסנס יומין קינון גסו )6ח)נפ6 נעי דגי )עי)6 יומך דגרע )ס5י וו' מע)ת6 ירקון וקד י6תכסייןגסס
 ~(hre גיי ריסלגט8 סר "ם8  ליפן וסקסי כוי  סרין סר על  יופין  קינון ע) גגיסגס גיס זיייגין )נסורס )ים  ווי כזין)גוטים

  ופר גוי (hPhnthnSD ו5ו"
 רפפלכ:י

 יוד רפיללסי יפר פיוסיו ,פ  יג  ריפק וים
 סמסרסיש וידיו גולש ופי לנורש לוו נזפתי

 לחםפת
 טוס ג3י חציל כו וצדקות כיקביו כלגוליה רגע סגמנע מןכס"
  ספכ,פ 61מר סייס )כן קלס )סעס רק נ)) מסט סדעחסיכם
 גדעות בהם  yen שבהה ו מפיר אפיוניי %ל  ופילסלנזור

 כו' האיש זה סי : )מטטס סגוגע כמס 6)יסס ווועסכ6מיתיוח
  סיון ומנוכש סמטינ קוש ע) 6מר וט יבהר בררךיורכו
 "מר זנויו סמא ומנוכס מסגי6ס חילנו נדרך יוסגויסנוף
 דרך ס6דס )1 היגמר ית' סו6 טייטס ט6הר גומר ינחרנדרך
 pmo וע, גסס וידריגנו יורנו 0046 ותכוצו קמחי"(סכטת
 סגטס מפכע  :ליאנוס מירקיו ס' גמד 6ה*כ 6מוסמוסנ
 6ת,כ  פרפר מס מוגן ,ממיט סוד גסס 6והס גינסססגונית
 כיחכוח עיני ((SDt רגלי תרה יו64 סו6 כ' ס' 6) שידעיני
 שאר ומעלת :  יסגייפ ירסס  n(Ste  סכלי רנתי סיני)6)יו

 הלבטןמוב
 לפיזר סני הזיל  tlnbV ונמו וכו' מלבךכמהראה
~ppttDnמעלת : 41פי ;pon חוטת י.ס המצות מן ופה 
 הטבעעת החכמות עושר ומעלות :ס)נכוח

 )מבנצת פט ר,מע3ס כשמר והרבריותוהמוסריות
 סדטל מכמת סגקר6 ומניחוח ור.טסויותססנשות
 מחכמת : סוגים ומעסיס סשרס % 6)1 גג)כסגסמס
 וכעגין ומוסב מכמס נ'רוף מנקי הדס ר.חורסהתורה
 רומס שכד כחורם ר.שסק כל S~e, מדכני )מעלטשכר
 'גריס טרש י.ס חופש בגדי : 066 יו pbn,כפי

 )ימוק"ל )לככס מופט כנוי מס' מורין לכןסר"1ש
 רוטטי מן מין כ) מגס רומש שאינם וצבעונים :כז(
 וגככדמ משלס יוחר נבע יקב) 0סוכ יותר 6610סר
 וכגפן ממגו סס) *נע ינעלך ממפ  ממוס  טכוסומס
 המין םן  וארח 2פעשדו :  זו מלטכס  לכפלי כטזע5מל

 ס)5 כסכור סנכנדח סננע ע14 נתן "ך שבוהפחות
ירניט  וגעל ו-ן גג) סגגדיס מן גהר טהם לו בראוי : טגסס 31ge )עטוח נ41ר ממנו  )עסית יכו) טר"ף רגר'ס כמס נין ממפיעיוה

 )ג  סממת נומן גסס לסיח סו6ויס etpt:SI ולויס כגדים  סיט ססו6 סמקוס wst ססו6 סימן ופי ))גוס slh1S~ מסמקוס
 13 סנודמן גממה לו שנזדמן במה : יו, לרכו קיירס גסס סרס) גגדיס גמזם גמקוס מקוק וכן 6ג)ו גיחי :הריס!ינייס סע'י

יסכון
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הקדמה40
 הנלבב הזמי מעשה את רצה המלר אל הדבר וכשהניע לו וכיומה פובונמשתה
 וערשהו הכסיל מעשה בעיניו הרע ממלתו אנשי מעלת אל והעלהו אליווהקריבו
 ספר נתן ית' רגולרים %ן . קצפו אנשי עם והשכינו ארצות? שוממות אלוהבהיקו
 הבנה ויבינהו אותו קורא כשהוא הפקת והמשכיל אזעם לבחון לעבדיו האמתתגרתו
 הם אשר הרוחניים הדקים הענימם לדעת מהם האחד חלקים לשלשה ההלקהוברורה
 תדיר לעשותם נפשו את ויהאב הנפשות ומוסרי הלבבות כחוכא המצפקמחכמת
 ואהשכ ובמקומם בזמנם האברים חובות חכמת והקל שם הלק ממנו יברור כןנשחרי
 הרורות סדר על ותולרותם ב"א כתות לדעת הימים דברי בעניני הנ' בחלקהממש
 בזמנו ממנו ענין בכל וישמש קדמונים בימים והחירות הדברים מן שאירע ומהשעברו
 השמוש בחכמת מהם א' בכל השתמשו על ויעור אליו הצורך כפי לו וכראויובמקומו
 מי כי האלהית לחכמת ההקדמות תהיינה שמהם הדבר בחכמת אשר המופתובחכמת
 כל נופו עניני ירע ולא בבריאותיו הבורא הכמת משני מכיר אינו בהם בקישאעו
 לעשותו שכוון מה להשלים המלאכות בעלי כלי הזריו העבר זימן כאשר זולתושכן
 לדעת בו משמש הוא האלהים ספר על בעמדו הנמרו והפתי . המלך של המשיטן

 ממנו ראיה ויביא העולם בעניני בו ליהנות וימהר הכרמונים ודברי הראשייםחידות
 אחרי ופנת ואיש איש כרצון ולעשות הפר"ן%ע דרך ולהניח ר4עאוה אחרילרדקש
 הופ ס( למסז' הכתוב שאמר כמו חבוא וכחפצם כיעתם האדם מבני ומין מין כלרצון
 מחשבתך אל והשיבהו הזה המשל אחי בחון . ישגה אולתו וברוב מוסר באקימווע

 סחרי בקריאת אותו להשיג והעזר עליו שהעירותיך מה אלהיך תות מספרוהתבונן
 לנפשמרפא

 )מ4פ סכומות פסס ופמפסס ודבור פטסס כלנד ג' גסס וכו' אסופו סה'ג כ) כנגד תסס א" פחמ,ג סם ס"סכסמ4סש
 גס )יגגס יוכ) ,ס יתנרך )סמו כק) ו3ממטנס ומדכוא כמעטם )גו מזי סגתן מסחולסגנדיס סיגי הסס כ) סעוכס מי כי סנורם גרגרי סגמין ממט) מוס )עטת סבלית 06ס . טיט מגעת טידיעחו כסי 6יס כ) )ממס)טטוחס

 )מ~
 כג) סמקך )פגי וי)גטס ספממיח

 לסיקו תיכנס יכו) קיוו 6'כ )סנ"ותיו סב) ועומס נוסו ),רכי רק סחורם ט)וקח רססך עוטם ומכסי) מסם )ו כאף מקוס וגב),מן
 יגלפו וסוטעיס גס יוגו )דיקיס סכסוכ 6מר ועליו כו' מכסי) מעמס געיגיו ויבע כמנט ג'כ וגעגס סמקך מנר כמו ססו6 סחמת,ן)ניע
 מטייס סס כי מסקדמוגיס יןיס סציס 3סס וכי611 ו? רסס מצי כמו סי') מופם סכגדי תסס ופי ומוסר סירוס מספרייכמ"ל עתן )כור 1)6 סתיס מן סדקים דגריס נגרר כיקד מכתר גדרכ' )עיגיס )נו סיסים גחמכ.י סוס מקדום טסספר Olo כמב) )גו וסורסגס

 להםפת הלבטןטוב
 שומכות אל : לרופס מעקור ט6'1 סע%ש כוור מטן וישמי )סרו )3ס 6טר האטי נוף גס0)ו0 רומזך?גים
 איש כרצה ולעשות :סקדמתיס : מרע נסיר סקפטי תווסרי ט,ג כטטס הלבבותכחיבית סכדורומ סמק,ק)יס כמעטס התאחה אחרלרדוף ו מבגר u(,e ם סצ" )סטוממיח ארצו-ת'י6)ספקעמח : ר,מ)ך גסיכ) ט )עמוד סל16' רעמן מןשס)כיט

 )חני
 )טפס פדויים טס6וס מס האבריםכטבוח סנליו0 6ח

 3פ1טי
 בזמ)ט :

 ומועדים טכחוס כמו סמן 0)ויו0 מגח מסורס יבסקוטם באין יפונק התו : ס6גסיס כעיני ימל עימו31עסוח
 כ)ומכ ישנה אולחו וברובטומר

 סיוג"
 לרעת : ג4ן סת)ויוח פנות כמו נמק1ס ח)ויוח י'ס בימיכן טד אגו כ)

 וט) סלא ע) 6יס בני קנון אכמת כמ, 6דס מגגי 4ש6 16מס 161ר,כ כסס טוגס 610 סקדטמס מסשל'טקכ) סיקר כמ סיכן טד )ר16ם כוס וסחופה 6מד ד3ר יסכפח פ3 ס6ו)ח . קורמו כרוב לק 6ך מומר למוד מא' גסמחונ6ח
 וממגד) מפיל נזין ע) ספ)גס דול ומסכמת סמנו) כדורסממםתמיד

 )חתם גיס שחמט ובסקוסו יגומגו 3סס: סגמנ6יס סס0ומיס ודגריס סג)ויס דכריס והחירות הרגרש 0ן :3סופ4ותיו
 טססים סת)מוד מסגפי נכפר n(biD כמו רוס פ6טס פיסוי )ו סי,דמן מי ד,מ )ו סדומט טנין )סגיו שומן ממן oonזוגמ6
 סלע 6יו  6רוני1 6:ס 'OD  יוסף סיפור יוכור 16 כמוסו מסס כפס ושוד מטוונית6 ססי6 חגעתי' %וק רן כמיס לחומוס גדו)'גגות
 6כ0ו %)קדמת כפורסו 6כרסס מיסור כפו כמקוס סת)ויס דגריס .וים שיפוייט 3ט6י ),ס וכדומם יטפו וטייסטססס,)) גה מל גיד ניסקו דסמט'ס ומעגין וגא גוס ~SISA סככור )כ) כן מא ,כס 61יך )ס סועי)ו )6 שסייס דגרי כ) וקין)0

 3עת געור מסיס כי השתמשו על ויעזר נדוגמן: 6סד וגר רק גסגיסס ותפסתי שסיס ירקח צין )מקוסנסגיע1
 ססכ%יפירוטי סיעני ו%63רי רנר סורקם  פל סוור סייגן פלס בו' חכמת סימני : פורט 6100 ססכמוס ומיתי גסססבסובו
 כדורות טקר1 סתומיס מטטיס סקומ הראשונים הירות : P9~c 'סוג גגי (nivwn מעטיו 1כ) כדעסו מיוסכסריגו פי ח נטם גקר6 הנמהר : גליי'ג %ריג0גו וציון כט%4ו0  מלרכסן %~ htit~S המלקיוי גפתי י"מ :%:הכעיסכ"ש יפו ססורפ פסגת לסוטלס לו ימיו סס פיר ססמכמס בלופר גו,  זמן באזר : סתויי סטכל לעיזי eh~lot 0סגמסגילוי

 סעוסר 6מר נרדוף סיס ר6יס מני6יס טסכסי)יס כמו טמנו ראיה ויביא : סקדמוגיס גין טורגרו ד3ליס מיסורי גססר6כ1;'ס
 נסיו גרור hsD~n כמו  ממסגל פנוי 6מר אופיס כין סר6ט,ניס טיקירי רסיס ומגי"יט פס עמירי כולס סכי, סקרוטיסמ6ג1חינו

 ופיכר כלל  סר6סומפ נטייה 4ור סוס %ו ו5ץ פויס ייהוו יורפיס 5יגמ יין? ויסכ4ס גריס קלף ולסלמס ומס יאלו
 מאז יגרת הוא : לסמני ר? יספי מסס לפיס יסניף לוי 61? ל,ר6 ליו סייפים  ומע0יסס יטויגיסס לגגם מס  0גסיחי"

הוסר
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 1*כאהקדמה
 ומרים הפתי ומתים הבינה ומחדדים השכל מאירים שהמה % מעדיה רבינוהפק
 אזרח תוריעני ש( (o'h כהשירן טטגו שאל כאשר עבודתו דיר יונו והאלהיםהעצל

 : נצח בימינך נעימות פניך את שסחות שובעחיים
 פן 06 פותח ):ונע ומנס מיס 6ורמ חוריעגי סגדו רוד סשיוע ממט שאל כאשי עכורוצ ררר יורת יהאלהים : גו,מיג) לנפשמרפא

 : ס"ס וקמן 6מן גא נימיעשימס
 הלבנוןשוב לחםפת

 ר,"טסס סתר 610 מעריה רבינו הנאון מפרי : ימד הפתי וטורים : סוג געסס ינגס טויחו ו3לו3 רפ 3סוט3סונר
itsc~דרך D~no עיי s~e סג") )סנ16ןיסךעיח טוכפ 6מד ט31 עמס וט) מ'1 רע : 
 6מ'ו: . גא ):עימתי נוכס וטיב )גג וגעוכ גסממס בטכוסו דסייי כמקל ת6 נס)מוס י,1% ענודס )עגת "ט פא- 6תסמחוח

- י = * כ , 4 ל )

 מדריהם על הזה הספר שערי הסררתוזאת
 ן ביעיי הראשתרטער

 : שלםבלב האי יתר חיב א"4.
 בבמאים הבהינה אופניבבאור השניהשקד

 : עליהם האלהיט טובורב
 עבודת קבלת חיש שפני גבאוי השלישיהתחר

 : עלינוהאלהים
 באלהים "בט"ב חיג aCIN~ בבאיי הרביעתהשער

 : לברויתברך
 טעשימ כל הטת תיש אופני בבאור החסימךהשער

 : הדחף מן ולהזהר לשטומ.וחרים

 והשפיות הסיעה הית אטיבבשר הששיהשער
 :מפניו

 יטבץןנק והקש ןיבנ בבא"ן השבישהשער
 האדם השבון חיט וכפגי בבוצר wDWnהשקד

apיתברך לאל נפשו : 
 801 הסיישות וזוג אופנ' בבאור התשיעיהשער

 : ממנה לנושראוי
 האלהיפ אהבת חיוג שפני גבאור העושריהשער

 :וטעלותיה

 היחור שער הראשוןהשער
 ! השער פתח וזה . שלם בלב יתברר האל יחוד חיוב אטניבבאה

 מצאנו הטרשיה דתנו מפנות יותר אליו שהצורך מה על חקרנו כאשר המחבראמר
 התורה משערי הראשון השער שהוא ויסודה שרשה שלם בלב האלהיםיחוד

 לא יתכן לא טמנו שנפה ומי . הדת אמתת ראש והוא הכופר מן המאמין יפרדוביהוד
 הר על אלינו האלהים דברי תחלת הטו זה ומפני . אמונה לו תתקים ולאמעשה
 על כן אחר והזהירנו ונו' אחרים אלהים לך יהיה לא אלהיך ה' אנכי כ( )כמוססעי
 הזה הפרק שתבין וצריך . אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע 1( )דנויס באמרו נביאויר

 לנפשמרפא
 ימד לפן 610 פנה : וסדת סברס מ) וסורס וסיקל יכוד טטו6 סדני סו6 מס ליךוו ל') כו' הקרע כאשר המחבראסר
 3ט1למו יתיר ויו6  ס.י1)ס 5,ת נר6 ססו6 יעגון גו מלג'ין סיפו מרמי ס' עגוזת לו יתכן .לא : כסה מלמוש שגטהומי
 לר יהיה לא בו, אגל מי תחלת היה זה ומפזי : מוס יהר כמר )ן ולין 5מצ מטגוו לדון )ו 6ין 6'כ )טגדוורצוי
 עציכם סנוור מלכותי ;קסקג)ו )16 ):ס 6מר גזירות ע)ינ, גזור טגויו )ו למרו )מדחס סוקס )מ)ן מס) גמכי)ח616:ורו
 וגו* pnhSto~ 5סו קלסו ס' סגי )ימרץ) סמקו'ס 8מר כך מקיימים 6הס סי6ך נוייוסי ot))pn 5יוכס מנגוהי ט5סתדרוס
 % %זז  גוי ס;מ )כזו )1 ;י יסנדן סנון6 יגו)ח נעתיסס ל6ו מס גי גשרים עריכם מרגוזו סקג)הס סו6 6מ )ך יסיע)6

 הלבנקטוב לחםפת
 וקנס זהם סס ע) )מעמיס י6:,ר טס דתנו 3שפנרןן סי'6 מחא ושרשיה רתע ת מפי הראשוושער

15ם:
 ייי:,יייייי,זג,.

 ,.,,,(ןיי,.,,.,לי
 nslh.(n'gotSc י ' וי::(י;.".;"ן:ן,ו,,ו~ייוץ

 סגתן כ) יסיד 6ין סיס 6נ)1 סחקיס )6 סרס למודוס מס"מ 5מי:ס י כיס אטנה לו תתק"ם ולא : ומחזימיסמלמיס .י') כיסיו ,גן גסס ע) ומגבס עסיס מעריו 6ין עוגיסמעריס
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