
 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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 סנמל6 נ)סון סו" וכן ונשמע נעשה : ססרססר"ל
 אלר,יט שהוא : )י סכיר6 י6 כלומר )י סמק)6

 כמו : )עם % )פות 16חגו 1)קמ . ויוסרגושסט
 סטגעס למעת ס0שנ כמת סיס וקט אחר ה'ותאמר
 מורס"מד ס' )ט1ן Ssh . קיד פu'tih 6 ס' )ומר )1 סיסנונד

 ענר טוס וו4צ 1)6 ס"מח "חד )נדו טסו"
ונכר"

 סקדמפ כחמלת וכמיס "מד סם ע14 טי"מר יוכ)
 . ומנמד ההיד 6101 . ספתי מלמדות סם ייחס41
 : ס"מח כממד ונגומד ")סיס ellr ס"ץ ימירר")

 בם ודברת לבניךהטגטזם
 וסתמי

 ס"נריס גמ"ח
 נטרוף וסלמון ריסס סקס וסעריייס גככדיססיוהר
 יהיה לא שאם : סמע לקרוח %1מד ))מור כ)נריכחס
 stg אפעם קריניתה עילת הבן תשים אל בןלך
 סידיעס SNS' %3 )6 גס וךכרמ )ומר סכמוכ סמורטמס
 4מר נעעס ס)6 כדי רק . מספק שכד סזטלורק

 דוק" )כ1 כטיג1ג1 תלויפיימ'ונ
. 

~ys, 
 ודכרח 61ש מור

  שאין : מכס לטון וריקח . סמיוכ עיקר כעליו יומרנס
 -~stb ץ סמ%ס ל") הלשק ומן הלב טןנטנע

נגנ

 היהורשערפ4
 ענשים עוררה וכלל לענץ מענץ דבריו בו נעתקו היאך ותראה סופו עד שראל שמעשל
 ולא . ה' ישראל שמע באסרו יתברך כבורא להאמין 'שצפו והוא הדברות עשרתכנגד
 הכתוב שאמר כמו הלב לאמונת התכוון אך האזן לשמע שמע באמרו בכאןאתכוון
 על שבא מה וכל תו' ~niwy ושמית גבראל דשמעת ו( )דנריס ונשמע נעשה כד()ממות
 חייבנו אשר ואחרי . ולקבל להאמין אם כי בו התכוון לא שמיעה בלשץ הוההדרך
 כן ואחר אלהינו שאמר כמו אלהינו שהוא להאמין היננו מציאותו באמתתלהאמין
 ולקבל להאמין שהעבנו ואחר , אחד ה' שאמר כמו אמת אחי הוא כי להאמקחייבנו
 והוא אליהם לחבר חייבין שאנו מה אל ההם נעתק וכרנו אשר האלה העניניםשלשה
 הן את ואהבת ):ס( שאמר ובמאודנוכמו בנפשנו ובגלוי כסתר שלם בלב האלאהבת

 אהבת בשער הוה הענין לבאר עתיד ואני מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכלאלהיך
 הרברים והיו כאמרו הלבבות חובות על להזהיר מהם נעתק כן ואחר . הצור בעזרהאל
 ואחר במצפונך. בם ותאמין לבך אל שתדביקם ר"ל לבנך על היום מצוך אנפי אשרהאלה
 ושננתם שנאמר כמו והעשינן היייעה כוללים שהם האכרים מצות אל מהם נעתקכן

 כן ואהר . אותם קריאתך עילת הבן תשים אל בן לך יהיה לא שאם בם ודברתלבניך
 מה ר,ו"טון ומן הלב מן נמנע שאין ובקומך ובשכבך בדרך ובלכתך בכיתך בשבתךאטר
 טצות מחיוב הקדמנו כאשר האברים משאר לנמנע שאפשר כמו בו הייביןשהם

 הדברים והיו בטאמר שהקבים מה על להזהיר זה וכל * הזה 1eDn בפתהשע תדירהלבכות
 לידי מביאה תמיד בהם לשונו רנילות שתהיה לבבך על היום מצוך אנכי אשרהאלה

 לנפשפרפא
 והוא י  טפיספ.י  שליות  פיל יילד  נוליי11  וקרץ כלכן גרמג'ן עיין וכו' נזירותי קג)1 מטחיי מקוהי גסקג)חס )סס 6מרק

 וכמי מ"י at~h טיס כ)גכך וס6:,ן קנ) אמר כיילו 3)3 דגריס וקכ)ח סגגס לטון ססו6 שסע באמרו כו' להאמיןשצונו
 מן

 ומהנייע כויס ג) ומכוס ויפיס וסוס סריס יתד טמ1 תמורס )ונ'6יס גסג)ס סנ1 סע1ס טס )וסל וגו, Jstbr: חמו ,סכי
 ~otns מכ) סגו)ס (ou חוים מהן גטעס ננו מגמר 3סרע הסינו ~hto וט ל) עס יסנרן סויט ס"ס סי,רס כמו סעו)מותג) ")כי כסוף סמ,וי ,ס כי ד') אלה.:ו שהוא : ת'6 וגן ועמס 5מר למרוסו לגן )סג6 )קג) ר') ונשמע נעשה :סמ1י6וח(
 1)6 ככס מדגפ) אחר ה' כם'ש אמת אחר הוא כי להאמין הייבנו ואח*כ : ענייו מקוחו קנסי 61;מג1 )עמדתולרגנו
 וגר טוס ט) למר "ס קפינו פגים גסוס 6מח "הד "יננו ,ותו 6ג) 6מח 6מד סו6 ס' לדייק )סלוח רכס 5מז לסיגו מן6מר
 ססייכס סמדוגס כי6 כף שלם כלב האל אהבת : סיחג6ל כמו מלמד יותל סו6 עי סעגרס דרך וק כלמח "מד 6י:)ו6מד
 וחעשיח הידיעה גוללים שהם : סיס ס, תסכם סטר נסוקס נסירוס ומנותר ססקדמס נסוף !עי) גמ,ט ית, ס6ןליחוד
 ספריו סטו5מס מעכס רג גו יט וסמכות סגחורס כמכמס מדם מדם יויטס בו ים 3ס ודגים גוסנגחס שמוז סחוס נגמידו')
 עימס גסת ,מנוס מטטס סוי ימסג)מיז

 )קפוי
 יהיה לא שאם : כסמון גמזט כרכז מפסס 6!6 נסס סלון ס6גמס מנוס 50ר

 מנס סגן יסיס כ)6 גס 6חס ויגרת )16 ו6ס וגגן סימנס כן )ך יסים 06 כלמר . מוח )כתי ממרקס )כן ר') כו' בןלך
 כ1' שהם מה הלשון %ץ העג סן נמנע שאין : גן )ר יסיס כסת לפיסו 3ס )דגר תייר anh 6)6 יסורס )קוי6סןאלח

 להםפת הלבנוןטוב
 )וליס סכיך והמיס ישראל ושמעת ונשטע נעשה :יסרס
 מסורס 3קכ)ח 6נוהי:ו דגרי סתת 6100 )פי ו:סמע ועכסממסוק
 וכן דמיות מנוח ית' ממנו עוד pnr~t סמעגו טכגר מסכעסם כלו' סאון טמיעת ט) )פרסו דיגים )3ע)י פס פחמון שט )פי6ך
 סזמייכו רקר,י,יתו ממין רכלי 11b'Pt מ') גאטון ספטמטאפטם

 ס1%,ס סי וממי טסת יטרק) fiDn~1 מסוק סני6ו )גן)6ודנייגו
 o)w)h ס' %ס 6כל פעמים כמס נאמר וס סקווס כנרטטמטו
 בסתר שלם כלב : סדק וקג)ס 6פונרי )טון )פרסו ~יןופ'כ
 ע) מורס ג) סמק תגך גג) קמר מס )פופ ג6ובגלוי
 וגליו ספרו סיסיו 3,ס סטטיות וטוין ס"ס 3)3 11*6סס)מוס
 מכס סמנת נב)) ס6מונס סייגו כו' גם ותאמין :מוין
 0גת)מוד כטומר ותעשיה היריעה : סטמיס מן סן מ6חנחוניס

וגר"
 1מ3ט6 שתיו סעזמס 93ופ) ומערס ג)כ יהעס ט ים
 מ)וס )סרס נ6 גו* בן לך יהיה לא שאם : סמטסס ססתסעו
 )כרך וסגנחס ט%6ר ט6מר למוחל 16 )כלולס כסס גסודגרם
 ודגרס 6ד כגיס )ן 6ין 61ס )3ין חטננס נניס )ך יכיוohn קתגי ד%זדין מערס )כן דגור גוונך לניגון שסר 6יגו61י
 קרי15ץ' ס3ס סי' קרי6סך d'w י61 טמנן סדמס סי6 גפופךגס
 סקוי6ס %רן 6*ג נ)3 סיזיעס סו6 ססגןוך כלמר כומרגפם
 כויך עלמו שפגי טנס )6,1 )כגיס כסוזפחו רק %רגח לונוסכפס
 מפחס 3סס לון טן הלם טן נסנע שאין : 1)סון גסס)סגות
 ספ הרבי הלבבות מצות מהחיב : סקופ 31פ01 אןכטוס

 תייר$ טמיוגס שם וגירר ס!גגות מטס היוג מענין זנבנסקומס
ולא
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 48כב היחורשער
 מאד הדבר אליך קרוב כי )( )ינליס הכתוב ואמר תברד לנגדי ה' עיתוי פ,()תסייס ע,1 המלך דוד שאמר למה דומה ויה . תמיד השלדים נסכור לבבו יפנה %א הלבוברק
 נלנד מעשה ט שיש מה אי האבוים טחובות נעתק כן זאהר . לעשותו ובלבבךבפיך
 % וכתבתם עיניך בין למוספות חציו ידך על לאות וקשרתם באמרו חלקים יחוסהו
 אהבת זכרק בחקי הכתוב שאמר וכסו לו ולכסוף שלם בלב ולאהבו הבוראאצן לנכהי נורמים וכלם והמזוזה ראש של ותפנה יד של תפלה והם ובשעריך ביתךמזחא

 'האוהבים

 עומר זרוער עלי כתותם לבך על בחמצם שימני מ( כאליס )ם'ר
 הוקיד שיהיו כדי שלשה איתם .'ושם ילין שרי בין לי דווי המור צרור "( )פס'ואסר
 דמום והפרק . ינתק כסהרה לין המשלש וההום ו( )יהיה ההכס אמר כאשר יותרוקיימים
 שהבורא תחלתם והרוחניים גשמיים. ההם וחפשה רוחניים מהם חמשה ענינים עשרהכולל
 אחזו שנאהב והחמישי שנאהבהו והד' אהד שהוא והנ' אלהינו שהוא והב'נמצא
 לאמן וקשרתם והשלישי בם ודברת והשני ושננתם תחלתם הנשמיים והחמשה . שלםבלב
 קדבעז לבזז וארו"ל . ונו' מזוזתן על וכתבתם והחמישי ונץ למומפות והיו והרביעיונו'
 עליו יקבל כך ואחר ושחלה שמים גולכווז עול עליו שיקבל כדי שמוע אם לוהיהשמע
 על והשני שלם נלה היחוד גדר מה הרא'פון . ענינים עשרה שלם בלב היהוד מענקעתה שאבאי וצריך . הוה הספר שערי שאר על היהוד שער להקדים ראגבי כן ועל . מצנעע%
 לא אם דקיק ך בדן עליו לשקור נתחייב אם והשלישי היחוד עני! מתחלק חלקיםכסה

 היהור על שנחקור קודם תתלה לדעת צריכין אנו ומה מחקרו דרך איךוהרביעי
 היינך והששי סא*ן בראו בורא לעולם "מ כי מהן יהברר אשי ההקדמות לבררוהחמישי

 לנפשמרפא
 חגי) יכיס סימור ועיקר חסיד 6!הס )קיים יגו) קיוו ol~:ho מנוח ע6ר 6מ וגו' 33יק-  רוק-יפיר 4ספ ויצול 3מ פליתי  פולפ etr 6ין 3סס גי וס)ימ!ד סלכג!ח מ1!ת 5רי ג5ן וגף גסגתן גס !ושוח ט) ת מ4ס 5מי!4ד

 רגעות סחפי
 גמט)וח 0מדרנ!ת ג) החח 0י6 !6ח גי יוטיר לנגדי ד' שויהי : וכ!' יסרס ו)6 ס3ג !כל!ן )ייי ומכינוס עמיד נסס1114

 גמ1 כ!' !חנוע!חיו שוס יסיגת 6ין כי תמיד ס6)סיס מנגור )3ג1 יפח י)6 וסמסידיס10דיעס
 טסת"

 6'פ גס'פ סרמ*6
 אהבת זכרון בחקי וכטש'ח כו' נעתק ואהוב : )'ס קין חכידיס גספל וגש נקמן ושע טס6ריך וע*פ ממורס דגליוסם

 מסחטת !)" חתיד טיל6נס !רוננו ט) הוחס 5! טוגיס גסמיס עם קרול )וט !ס נ!ממס וד!דיס ס6!סגיס 5ס3ח גמנסגי ר')השהגיש
 (P7Sh עי מושט מיינו ו,כרני.כ"י)ו )3ך פ) סרגיקני תגך ע) כחמס סימא )כקג'ס יסרק) כגלח ס6מרס נמו סגיניססס6סגס
 !מן גסס 6וט נטוח ט)fiDO 6(I ע) 1מ!1!ס סמ!ח וט) סרוס ע) חינין מקוח )נו נחן יסיגו 0ן כן יעורס 6סכהו ch(6%n טוי גין גנזיו סנן 0מ!ר ג,ו!ל חמיד )י דודי 06גח ג)ומר וגו' הסור ירור ואמר : כמנינו ס06נס תכחכח ס63 ושרועוע)

 עינים oSn : m~p ג)נ טעגרס1 תג מ' שוע שנאהב והחטישי : סעס ובג) עת גג) סקס ג3נ tNOhSt קותולרגול
 : ס!ס טגסטר פיקים 0טטלסוסס

 לחםפה
 ה' שויוזי : 6)0יס פנוימ!גרון לגגו יסה )6 לבבו יפנהולא
 ס0!כירס ר"יס ס3י6 גחמ)ס כו' קרוב בי ואיר תסירלנגדי
 מחספוס ססכוק 0הךימ ויגן וגרגרך גין סנ6, ממס כ"ג"גירס גורס ססס טטינון ר6י0 סגי6 ו6מ'י תריר )0י1ת ופיכסג)ג
 ס"מרנו ו6ע'פ כלבר מעשה בו עבש : סגח!רס תפסוקט)
 מונת ידי גס !)נ6ת יה' סנורך 4ו!י נסס מנום )עק!תמסחי) טסו6 %וין 4ין עמיחן נחמוס רק חינו !ס כ!גס ,ריכזהמ11ת
 ומנע ;ונס סוס 4ין ענו קיומם !מן מטך כ) 6מנס0מ,!ת
 נגוזת סייס כ) יהכוג 4,יח ולגוס גסותי 0יוכג 60דס וגיטנמך
 "סור למרו ונגר גחסי)ין סו6 ויין כנדון ~fDht ושטוכס0ניניח
 סי,סל ג!ס ט0מכו1ן וי) 6סר רגי' פי' כגר מחפיכן דעח)ספיח
,plnanקינו ספג סננת !וקח ס0)מוו גת,ח מס6'כ ר6ם וקפוח 
נאפיס סירפד סגונס לסנר וסדר uth ניגמר ט6מרו ולעסוי כ3)עוין

~l)oa 
 כון זכרון pna~ ! נסמם ג)6 כגוף טסו6 סמוס)ים 6מר1גיר כ)) מנגס נקהי 6מנס יסמיק fnhl סטמיית

 כיוכרו וכיינו נ6מ1יס ot)olh גין טסיות סר6ף ומנימוססמוק

 הלבנוןמזב
 וככ)מנךז צע 3כ) "וחס נכייס ממעם 6ין ובסון3)ג
 חנרדוע ע) mino סנותס סעעס וגו' )סזסיל orוכ)
 "פך 1)!ס תשד כן לפסוח סמיוכ טען e""hסעגין
 סו6 סכחו3סכוגח

.SD, 
 ולכסוף : חשד כסס סרטון לנעות

 ומשגן האוהבים אהבת זכרון בהקי : ")ין לסטוקלו
 על כחותם שימני : ס"וסטס סגי נין סיסיססר"!י
 1% נחע)

ק
 ז '

1 
 מספ י,ו6 זס מיד

 6סנפ )זכרת )ג1 )סעח ס)נ גגך סולוע ע) קסום'ד
 גן כ3ו ילין שרי בין לי דודי המור צרור :ס6)
 יגמור 4~ר גפ מפס 11 ס"יפ דרס "סנט סי6וכרס
 טווסן Sff1 שלשה אותם ושם : סוים גיןסשגמ

0מ4ס
 )כ בו ס!מר זרועך על כוותם לנך על כריהם : 5)יו !הטוקהס סמו יטול) 6ת ס, ג6כגת סם tDD1 ri1o~1 6ח 6יסחימד
 הנצר צרור ואטר : קרט! !רוס 6ח ס' מסף גמ'ס קירוע מיוחס ס0מטמס 0מטטס חוט) וור"יח 3)ג תקוט 6סנהס עסיסו!מפ
 כ* נ'כ גוס חוע יחגו יוחס 6ח יפרק) 06גח ע) נקמר !ס ופס!ק כגיגו) t(SDtD ג)ג יסלל) 6ח ס, 4נח ט) חמר סו6סוןמסקה
 1Dh1 סמפרסיס סירתי !גן 0כזיס גין כו6 כ':)כ יבין סדי גי! 6מר כלג h~(o וע) )פינים סור5ס דגל סו6 עמור חור כיכמקוקות
 nlnDD 0חינ!נ!!ת 0ח:וע4ע ס5ו!סיס טגטגע קפי מסיר סמן ית' ליחו יכרך) וכבסנט 0מטסס 61ח'ג 0)ג עמו 6ת ס,ג6סגח
 שנאהבהד והרביעי : ומוו!ס ר6: !ס) יד ס) הפח וכזיוו !כרונ!ס ס)ס0 טפס מס שלשה שהם ושם : גיוופ ססנימיחסמתסגס
 סנמפ כמו מ)וק!ח )כ' לחס פגע "עסיג כ"ס סגי!ג ס"סגס ככ)) סי6 ססהמית !;ajo~o 6טזפ שלם בלב שת! שנאהבוווצדשר

פקיקות
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 היושער44
 זולתו אמת אחד ואין אמת אחד יתכרך שהאל ושתשיעי האמת וד%חד דעוברוששחד עניני לבאר והשמינ* אחד שהחש ראיות להביא ההשב"כ* הבהקש מצואתן לקיםננשם
 לקיימם מהם יתבאר אשר והפנים והכתובית המהשכלות האלהטת במדותמהישארי

 צ מסט ולהרחיקםלו
 ביחס שים והלשק הלב שיהיו הוא שלם בלב האלהים יחוד בנדר המחבר אמי אפרק

 אחדותו ואמתת מציאותו בירור רואיהן בררכי יבין אשר טהר בע'הברא
 . והבנתם הכרתם התחלקות כפי במרברים מתחלק רגולרים שיהוד מפס ר"יקמדרך
 נמשך חבוא דבר אומרים בש שישמע והוא בלבד בלוונו אותו שמיחד פימהם

 ענין ויבק ולשונו בלבו שמיחדהו מי ומהם . אומד שהוא מה ענק דעת מבליאחריהם
 . הההר טהענין שקבל מה בירור יודע ואיננו כאשבוחיו שקבל הקבלה מררך אומר שהואמה
 במחשבתו יחשבנו אך הענין אמתת הראיות מררך שיבק אחר שמיחיהו נףאדהם
 שאיננו מפני ובדמות בצורה ולהמשילהו הבורא להנשים צבא הנמצאים האחדשכשאר
 ענין שיבין אחר ישוט בלבו שסיהדהו מי וםהם . מציאותו וענין ההתץ אמתתיודע
 תהו יחודו ואמתת מציאותו ברור על ראוות ויביא העובר והאהד האמתהאחד
 : העיק סדרך אחדותו אמתת אופני ולדעת עליו ראיה להביא שירע אחר הבוראביחוד והלשע הלב השוואת שהוא השלם היחוד בנדר אסרתי כן על היחס. בענין השלםהחלק
 מלת שפשמה מפני אומר. . הבורא יחוד מתחלק פנים כמה על אך המחבר אטר בפרק

 שבה אשר עד תמיד ובמלותם בלשונם הרבה בה הרמלו היחזר אנשי בדנרייחוד
 לנפשפרפא

 )קרותו מוט1ריו עי פסוחו )י,-ע מרוכס סדרר ט) גמורם סור6ס סו6 גדר מלט לירוט כף יויד בגרר המחבר אמר אפרק

 15ן מי hl~D טייו סימר 06 6ג) מרן נלון ס5רס ט) למורס סוו6ס 6% פוגר ספ6 610 מגדלו ס6רס ע) )6תל 6ט לטסישוו
 כשכיס ית' כגי6 גימוד סדכר כן . ודעסו כוס כיונק כ) וכן הי גקר6יס כן גס om ססגט)י כחגויך פרן וים סם)ס גדרוזס
 גי% 6מד מ610 מן ט) סימר מס סרל"וס ורכי והדס מוין ולנסיןשנכ

 מה"
 עף טויו גמורס סך6ס אכו פדוחו 6וי 6מד

bh06 כריקא פרן וים יחשך ס' ט) גמורס 0ור6ס וט 6ין ימד כסוי ס' ע) וקומר משון פדרן ר6יוס הסגיי יודע קיוו 
 ג) חצין Or31 )פניני ס'סכ6ר כמו מקמי יותר סם מסוי 5מת 6הד לכיוס 5ע'פ 6מי ג'ק טגקי6יס כעומס ים דגריס ימסגי

 רפוס לסכיך שרע ר') כו' ושיבין אחר שמיחררי סי וטהם : ttsh1 סוסספק
 51ץן סמ1י6ומ ותמוייכ )מ61 ית' ססגוני

 : כון סגורך )סגמיס ינ6 וט וסרי עונד 6מד ססס ס6מדיס ופ% ססש ס6% סלמס סימו כע פס מקו ל6 %ל עלתובסיס
 סגורך גימוד דעוס היורי 1611 מיין מסרב סו6 ועה0 הבורא סההציחר פנים כמה על אך אמרהסחבר בפרק

 טכס %ר עד Osifi קכע נטטס סרג) כוי אצלם שבה אשר עד : ,eitD פ) גימשו סמ6מיגיס היוצר אנשי : ושכיססונויסס
 לחם פת הלבנוןשוב

 מבנוסו 5מיות1 סככ)) 6טזס Ctl~'U )כ, ולמדותו ססס מ1"1ת הבהר : מדח )יסגד סכמוכ "וחס עמס ס65המנוס
 )גן מיתרס 6) ססהוחס מלע"ס ני.דרגס מסך 6דס 3מ סדרו יש ואהד : סעכרס דלך ע) רק 5מד גרי6 סיעיהעובר

 "4', ' ,ו"י-", ו,1 "יעפ ו,: .1:ץ "'ין " ','ן ? נו בניניכם אפרק

 ::יי%:1 לוש ישוו ,יצן פיו אוי!( שבה בואזירפרק
 בה הרגילו : ימ' כמו סמימדיס יכוץ) גני' עם סס מיהוד ובמוות ס:ייגיס כנוסי: היוור אנשי ברברי בפרק

 1ססרנ) )סויירו סבורג) גע,מו המון 736 מ1ד ס6י סיג) מיני כ:)י גו מורג)יס coi ובמלוחם בלשונםהרגה
 )מנד סיג) ק"מר יורע ניני )ומר ):וגן )מד מ,,) מנמר וגס פכר )3 בו: כדי 6ך )כך מטתו כמיצועע טד טגענעמס
 )ך ייוחס ס)6 גוס והרו.מ גגמירחך ו)6 3טגט גטקס כו6  ייללי סו6) ):) כן יפיג :מטחו גטם גהכיס עד 6)1כמקוס
 6מו ססצו)ס תיומה )ך )6 כי וזך האס 6חס nh(c יוזע קיוי )ו ס,דוע ע) )ומר סקר וגר סו6 כהמק t'uh :קרן ססג;0
 :טפ גפיו ססו6 סגוסמ טכ6 מטס בג:) גוכם 6י;ס מלוח 6) מיה: et~c כרגני עלג) וי: גנהירסן 1)6 גט3ט ועטיהססי6
 מטה ימיכם יר3, )מען 6מר 6גי )מלכיה( מ;,) ממרו גצו ממניו ססס למנוח נויה ו:)1מ1כגוסה

 ד)י:נ"
 : תטי:

 5'11 גפו גדו)ס גספ)ג0 מסה, טוג יני i'srlc 16 ככבר1"ין ס6זס גני דרך מגן מ'1 רט גסיסה 16 ט1נ גסק)גת 06ממיסף )ענין סכמים 15)0 סנסייחס עד כימי גהת כס:המ:ות %5ס סינט מכ ט' התימה מטלוה אצלם ששנהער
 מכס נמס יתד ג"ו6 ושמוחס יכריס: ג:י:ורי );ס ;ס יתמרו מוחג עשר "ו מיפלגת תורס 16 6חד 6י: 15) מוספגתהגמה
 סגם ע'פ iqb יכף סגורכן 6) דעקם )פי סטגע מן סיו61 וגר )יחס 6זמ גני CID ככן 0ו6 טכיר 16 שור כמס 16 ספניסו6
 ממתמסים עומס 11 ונמסמס )")סיס נדפס סיר וגן 6! סררי כמו ;ס קטון 1מ1, 3:0י6יס נדברי וגס יח' ידיו משי 610סטגט
 . מ'1 נדו)ס סריכם כמו ס6דס גקלני ג,-ו) סלקו 15 ר') מ:6יכיס כיסין'ס נדו) מוס כמו מזו רעם 5י;ס גספ)גחגס

גחרדתס
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 5*כג היהורשער
 להנדילה נדולה לצרה ברודתם בה כהצתמשים והם הרע ועל המוב על התימה ממלותאצלם

 מן לשונם על שיעבירו מה ענין אמתת להבין מחשבתם על מעלים ואעם עגינה%הפלהש
 ירנ"שו ולא מלתו ננמרה כאשר להם נגמר היחוד ענין כי חושבים והם והעצלותהסבלות
 ובמליהם בלשונם אותו שמיחדים מפני מענינו נעוצם ומצפניהם מאמהתו ריקים לבותםכי

 וששיו הנמצאים האחדים שאר בדמות במצפונם ףדמוהו מראהד יותר בלבנםוההשבוהו
 וענץ האמת האחד ענין יודעים שאעם בעבור האטת לאחד תשתנה לא במדותאותו
 והנברא הבורא ענץ והבינו בחכמה שהעמיקו היקוד מאנשי המנולה אלא העונרהאחר
 לעבוד יוכל לא באמרו הפילוסוף אמר ואמת . בו מתניר שהחש ומה האמת האחדחקוקי
 במה המובהק הפילוסוף או במבעו הדור נבתו אלא ההתחלנת ותחלת ה1גילותיילוז

 לנפשמרפא
 שוגר שס ע% 5ו:;ריס מ6ד רפ 16 מ6ד פוג דכר מן דגר סוס פ) 0פ0יס כטסם התימה מ0*ת : כשכס פ osnoוסיס
 גמויס ויהדות גסס לותו tthltP ו6זכ כמוסו למדוח !14 כמחו 60ין )ועולץ גדולם גסס וכן גע%ס כפוסס סטין כעובויחוד
 ססי(ר מנ 60מת סרינו כ)6 מכ)והס וס %ס וגרס )גרו 'תכרך 0גור6 גהוץ געותך אמפי יהדות 5ף1 טייסי אדח )66סו
 כגוופ':ס )נטש טמיס oa למסממן 16תן ע) טכחג פיו מן 6סגח כסער ימ*ס ן16 שפמכן סכווגח מפוט וסו'ן )פוסכג")
 נוס פכו1מס!0ס

 )ספקיי
 יחגלן וסם, ס6) 'שי שכירין רע 6! ע,כ סן ד3ר ס3כ) כ16 6מר וכן ע"ס כס כגדאיסס ו)סס4ג

OSP~sתאות::ח לא אשר במרות אוח! ויספרו : ינהר ושגימר טרם כו' שעלות ססגיות מסח 6וממס סס פס יוושס וכינס 
 : נגס נקות ט6ח כמו !גבון ר6ת )טון וסוך . כסן קותו מכסריס סרט פור( כ16ש סנופך 6ת ו)%ר )ספו "ותו )%6ל

 גמ:ע סלפתי ג6תדות יסופר 0כור6 ס6ס סנגרך וכין 0גור6 מן וסגי) תפוס ים 0ע'כ ס0מפ והנברא הבורא עניןוחבינו
 ע"כ דוריס מטני ממוגרים כסס סנטוס כמו גע)מס רנ ממס w(o'hla )סיען יגן כסאו 6מר נ*כ יסיס פמגו ט0גגר6סו6
 פפ 1! מדם ד'6 )טוס סטין )113 גו ntwS מוקוי ומס בו מתבודד שהוא ומה : t)ws ש0כ% כפו כמוסן רג ל1ע1סטרן
 הרוממים כעייסס גוייס דכרי0 ומשגיס umat" רצים טסנכיו4ס סו6 מכותר דגר בטבעו הרור נביא : יתנון גוסיס
 יסיגוס1 ס)1Wht 6 הכנחס מד )63 יתיחס מב פנקס אמכמיס טסי)וסוי0 מס סגטפשס שפסיפס צתו tPDGt ר16ג6יי1
 יול לצול דיל וממס ויעקג ינמק %רסס ג6יסי 0מ6מימס טיעמנו סחופ 1ר6ף פקם סכוצז ספו $Sv טס סס6ריו יפו%ו)0
 גו !41ן סקו דגל 6גושגו )ג1 גמלו )6 גילי כי געימגו ג"כ לקונו %מנו כ15)1 ס4* כסיה דליהו וממטו סכ) ר16:סס
 יקף פ!נ0ק הכס ו') המובהק הפ'6סוף או : עיט סעינ כרויות 0י6 כנפרכת ס0קנ)ס גיר ס" מר6 סכוורי וכ"כ כמ'טפנטי)

 לחםפת
 גנ6 סת6ו0 פפתר מנד %ס כסל גרילה לצרהבחררתם

 %ו סיס וס מס יתיר כור6 6ופמס גלו)ס נוס 6הס ע)יסספיו
 כעיגיסס ספכס פן פופ)ג וספמגס גדוען טסיך מרמוסוס0

 0פ)גס ע) הפיפס עי )סוכירס גס מסתמסיס ססס וכל1גתת)ס
 לק אייס מס טען ושן )סס פגפ פ*יפ mStI % לע 16כטוב
 )5 ולכן טרמן טנין פו )נס גמרד0 דגר !ככלן שם נדלןהימך
 : פרמן lU(P )ספ)יג .כ*6 דלך טלין 0ע1כ % גכ6ןמכי
ש והעשת הסתתתספני  ו)סטיג שיתגונן )כ טסן ס6יפ 
 0דכר מסגת נמעכות סיפוחו פפמ 06 סו6 ומפועי) מפוךדכר
 כפו*ס תפס תקפי (stw יסרס סי6 !וו ותוטלאו ופרכו6100
 ותוע)תס ונכיס וכפס ססגהס פעי מכימס 6לס גג' שין%

 1% ו)סטריד %מן 4גע esn שרפ ע5)וש פסני אונדי)א
 נ)גכס 6ו פמטלס ט4ש מאמתוצ ויקים לבוחמ כן :ישוכו
 6ף 1! 1)6 6פי סו6 שתו מלק %מדיס יי מס% הקוקמשוד!

 פקס יק סקודה סק שיי מפ 16 שומע טמ%!מ0ס1!
 ליק )שן tnpnh נ0כנ0 אפל וסיקו %) 4ול כ4ג)סווס
 מפויס ג0מ)6 6% פפיקלו לוק ס0ו6 דיר ע) גס )ופלהניק
 כמסקנסס הנפיס 114 סירס 0)6 עפשו 5י כשאכססס6מדוס 4י 6מנס חהך כ% ע"ע גס 0יתס )% ס6מתוססוגית

 הלבסןמוב
 ד3ל )רוס יקרס כקטר רמעימה סמלות :"נגס
זר

 גול"
11DS עמן ט610 יסמלו זרע "ו ?nf ומיוחי pbכדלך כמוסו 

 גוום"
 על מעלים לנינם : וספקם

 נדרך יימחצו nt~nbo נין )%קמחשבתם
 כ"5 ר,יחוד ענין כי : ס6מתימ ס6מדות 31ין0ענרס
 כמו כקומר . מנתו 01DD כשר )0ס עמר 60)יגד
 610 מס סכגח גק) כך 6מד מנח כסינוס )ס%י6סק)

 16וצ מיתפס ט"יגס מאטרעעו ריקים : ו60מדתימוי
 מרגגפ רשם מעמט נעורים ומצפותיהם :נקמת
 בסרות אותו ויסמרו : 4( )גמנמס ולק מילייס ישם יש ישח מ%!ן יכ סו6 הטויס . ~sdiמ%
 מאנכת רנטלה : לכס מערי כקמר o)s שת nheי משע טפש % תאותנה לא : גטמייס כמאייסלא

 4 יגף'תס פיטת יוחס פכ) ס6הש נשויר,ירצד
 כסנו) יתבטא הבורא ענק : סטמיס מכ)כגוס
 : אולש נתפלש טכס רגצובהק הפילוסוף ש :ט מתימי בו מעביד ושהש ומה : )גר1161 סטלהמנץ

שאינם
 נקרן החס ס3ו גהייס מ1 ססו6 63דס יפו סת6הס 6)1 עין כסי! !מימם יל כותו פס6מס %ט תכויס גס6ר 4סוכדומם
 : רקמן עור שחשר כפו שיו וכמו ומכמתו htcl כדגיג! סטרי מקמר יותל מ'ו 610 ומיוגב % 6*כ גו 6סר ככמ ונגול סכוומכמס
 ותיל דמ!ס נפ4 טסם ספרדים כטלר וסקר נדמי( כמכ% 6ות1 טפ4יין וכתומו סדשס מענין שמל ו0 ט' בטצפונםוירסוהו

 למסוק )מ וסנ!גיס ו6ו0וס הפינס נמדות קותו ממפריס קוס וט המהוסס גסיפולס כו' אותו ויטמרו : ימ!ת לטון וידפוסו 6מרועת
tntsnhגו טפגייס ספין עם וסמון שטיס כמו o)oh םגעתש שאינם בעבור : "דם גבני סומכך כש נס דימיון וכפס וטנ6ס 
 ח3 שכל %1ד 6מת 6מי פסו יודעים 00 0י"וו מנוונת פגעתי כקופר סימור סגמנטי סגולם יהירי shD"' יק הסטלה אלאכוי
 : וממודטש  נכל6יס  וסם 0טר6 טכו6 פקד )גכו6יו יון סנול6 סגין 0רגזק והנברא הנורא ענין : כוס ידיצס )ס0 4ןוונוס
 ומת : רגמו 00!6 ע4ו יקמר )6 וגנגס 6מח ססו6 ס6חד ע) יקמל טט)יסס נמוק סנתוניס וס5וסמס סתג6יס האטה האחרויצקי
 ההההלות ותחלת העילות עילת : %מיס מטמר ומוגד) גדול כגומל מתגודד 60מת ס6חד ענימס כ4ה ט טחגורישתא
 בטבעו הרור נביא : סגמנטים )כ) טמן תמרס יתו מ% !06 סכ3וה )כ) הכס סירתו מגי 06 כהיווס כג' יה' כו וגרגג3ד1ת
יעץ 56)ג1 טגעיס htoS סנווהטיס כסר:כוהי:ו רק ומחר מוטח 010 גלי ~ehtn גססכם יהר סכורך ייי"ת כעגמו מרגיטהאגיל
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 הידידשער46
 * םורככ  אקא נסרח פבינים  סאינפ פרף ילהט, עוברים תלתם, אבל  רןוזבמה נקיפקנרש
 ארבעה על הכרתם דתרת אדם בני דעות רושתלקחז כפי דוחו מתחלק זהובעבור
 א4,ה יניע אשר המעלה החש הורגז והפעלה בלבד בלשץ האל יחוד תחלתם .חלקים
 הש השני והחלק . בלבו קבוע אמתתה אץ האמונה ענק יצע א*עו אשו והפתיהקמן
 הרע ואיננו מהם שקבל במי מאמין שהוא מפג* הקבלה עיי ובלשון בלב האליהוד

 ממקבל שיקבל ואפשר פקח אחרי דגכהטך כעור חטוא ותבונתו שכ* מצד רענץאמתת
 אל שהניעו עד הבירו שבם על יזו מהם אחו כל שם עודים כחברת והחשכמצתו
 ולא מהם ותפעלם בהם הזה הפקח יפשע שאם שמנה*נם ההבורה בראש אשרריפקת
 התעו ההוא הסקרה יקרהלכל , מקוה יקרהז או טחם אחד *בשל אם או בשבירתםידהר
 המיהד וכן . מלכת שימנעם בדבר שיכשלו או בנוסץ או בבור שיפלו ואפשר דרךבני
 ומענותם המשנים דברי ישמע שאם שיתיש לירי יבא שלא בו בומחין אין הקבלהנשד
 ולא וימעה דעתו שתשתנהאפשר

 יכו-

 הערה ללמוד שקור הוי רז"ל אמרו זה ומפני
 ובלשון בלב הבורא יחוד הוא האוד מחלקי הג' והחלק . לאפיקורוס שתשיב כנהידע

 לנפשמרפא
 ל') כה היריר טתחלק זה ןכעבור : מלכפי כך סי)וסופיס ושכע"ס קישקס ערגי נלסון יע סגיסון מ6נאי1 ס*וס נח)ש63
 וכמים פמפרם כמו דעות וויקי מאיכמס יו!6יס לכו וס5וזוות רפד פלס עגבותי נכל לזכי ססכ)יס ס6עדס טר(למ4מפה
 ורכבתו 1wnh )1 גת3ו סי6 6דס כ) יודע כי כו' סאכףן שהש ספני הקנלה י * כו' השג( ורע,לק : גרו4רין'6
 )ו ותגבה )מדוכו מגמור וגיר15 מזעיי נו ם5ון פדודגר

-*zon 

 סליך כ) רנחזו )ו פוס1 ס)6 )סעת.ס 6ן ס6מס*ס סדירים
 חס יגריס נקח ג"כ וטפס סר6עת דרגי ידע )6 כן נס סררו יספסר . יכיר 1)6 *טעס 6ססו )6מוג0ו)1

 גממי
  כטור 5וצזו

 שכמומס ססטס גט*יס דנריס נ6)סו0 מ'ו סט סס6מינו ~wtna מ6כצ נדו3יס כמס סתיו גסמנוסיו ,סר6ג'ר כמיס עור5חר
 הטשגים דברי : נומך נסין גדל פחת כשד"ק *וס בטטץ : ימה 6פיקורוס גכ3) ועיסומכ'ס ס44 טון gfi, 6100 16חסי0עס
 : נפ'6 ע9ן כו' השלישי. והחלק : ס)ננו0( מנוח סטן . onuse ס6*קורכ,ש דמ' ~נס.6 רייס 36סיס דברי במסמספורום

 הלבנוןטוב
 מס נמצא טבינים2ח4נם

 סרס"
 אלא : קומון

 שקבל בכי מ4וסץ שבוא : יכרטס דנליסכנעכב
 )ס"מין וס ונר ומפס . טס וקין vnh ם46סכהם
 ffp nvh1' היעגין "מ00 )מנין יודע ואינה :נקט

 :ונקשש
 א2ש-

 מנס ושצמיגם החבורה בראש
 רמש"%*

 סיכוכו )כוץ 0יכ% h~b ריפקמ ע) סמק
 . מעקנו0יו :DDD טיטס מנ4 %פ ר(סקמ כמו נדוןגווטל
 6ך * פכפוך ר,ר6סון כיישמך נרנט זס ס"ץילעיס
ohלפלף "הר ריגמ0סט ססושס ולט ob כ) יגס 

 . ממס 6מד סיכם) סופר עד ראסיו0 יגסלש nDDלאמי
 : רוטל כדלך נק )כעוס סר,61 המכסו) )ט)ס יגץסגס

 ט)5 שנד )6 ל") נוסץ 4צ בבס נתפלואופשר
 'dD ט*4 %6 . מטס מיס % ני.י4כס )נניעעכ)1
 גוסן לצפל מגלון כקרקע מסילה bg1 כממן "ובסל
 ישיצ 6סר עד )ג06 יוכנו ס)6 מס מ'( )קרולה יש)ם

 כימש ע0ר )ר.ס סרע ))כח טסס0ד4 ממס עד .0מ0ס

 לחםפת
 מן שקטע במה : tnro וסלונן סו6ו0 גסנעו מלגססין

 ריקוח טיס ימשו למסח מפיג 610 הכמחו ידי ט)החכמת
otwtnt: ג4ורס מטפיס טסט סכ) כף נמצא סבינש שאינם 
 מ1רכנ גמכוח רק 'e~Sh יסוייר )6 סמ)י5ו0 נגדר :יטיס דגרפיוס
 ג)ומר כפי מפת ט) XID הכרתם ויתרון : שוט כיסוד1)6
 קגועס לימי. ממן ססו6 סקר וזס גט)ימות עיש יזיע*גגו כי אמהתח ואין כו' יורע איגע אשי : סגרחס יתרוןוכסי
 סעו גלח ותפוגתו שכ6 מצר : השד 6וח: 4כיכ)נ1
 %0ין סרמ1קו0 וט3 ס6דס 3דטח סקרונוס סמוראיות ט3כיו:

 טסס אחר כל שם : ותגונני 6מו יחס עסעמיק)מהכוון
 זס 06ר וס כמטגס עוון כקמר tY'AnP עד : וגה 6מוג)

 6) סתגיפ טד גכו)ס קידמו 6) סמ6והר מן סול ידםומשח
 6ם מהם ויהעלם ט' 'V~b שאם : ובוז גר% 6סר0*ויז
 כה יכשל אם או : ט)3ו0ו מ% יתעש 16 )סרע גודוושסט
 סקרה יקרהז או : ס6הודס ג3 מן כמוו 6סו טרד 'כסי06
 כמו ע14 ס0ר4תים מקרס בי"ס וע) יגר) 6ס 6מי וגרקמסקלוס 5י לגריס כמו oton כדרך ונוונתי ספוטמו0 סמכטתות%

 16 סרטנ מן קונים כ5פם סיסי) 16 קטת מרוכס מןטי*גס1
 ג'ל ס61 בג~טץ : מריס יקוס1 16 6פל 0101 מקו %16מ6
 כו' שיכשלו או : גויפו))קס)סי( גזתן גמו0וסרמעטר
 יטריק עריס )ספיקה סיספיק' כ"כ היו) יסיס ט63 16כקומר
 ן סיעוד סהר סו6 שיחוף לירי יבא טולא : ס)יכהסמטע
 סמסטר דגרי 61מר ססח1ף כקופר סטףו0 פרמית ר5פשנ"דברי
 כקומר וטעווחיסס ססתוף 6מאח ס3 ר6יוהוסס דמץועטגחס
 ספסל כמו סי0וד 6מוג0 ט) קוקוס ומשמס עועמס eenמס
 זלזליו וקו16 1ט'ס מ6מ גקר6 עסיס מ)ג6 טלור כי*טסיס

מסיס
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 47כר היוצרשער

 :ן!טזף ענין דעת מב4 העיה בדרך מציאותו אמתת על ראעת ע% להבטש ששכלאחו
 אוץ אל ללבת רוצה חהו*8 בדרך הולך שהוא לפקח דומה הה * העובר והאחדרשמת
 א5 רגכונה הדרך ומכיר יודע ועיננו מסופקים רבים לדרגים מתחלקת והדרך"הזקה
 יגע וריא הפאה הצתה הצד אותו יודע שהחש אע"פ אלהי מנמהו שם אשרהעיר
 עמל י( )קס)פ הכתוב שאסר כסו הדרך צדע שארנו פפמ חפצו אל מניע אינטלמאד

 בלב האלהים יחוד הש הרבהגי והחלק . עי אל %כת ידע לא אשר תעעטהכסלים
 העיף מדרך אחדותו אםןת על ולעמוד עליו הראוות להבאש ידע אשר אנו.ובלשון
 היש ~nwh והמעלה שבהם ור~ודשוב רושלם רואק תהו השבלטת הנכתותוהסברות
 ה' כ* לבבך אל והשבות היום הדעת י( )ינפש באמה ~wa עליה היאייראשר

 : ונוטר האלהיםהוא
 בדרך המחשכלים הענינים טן לו והדומה הזה רגנת על לחקישיוכל מי כל כ* , אומר , לא אם העיון בדרך רימזר על לחקור הדבק אט אם לחשה אך גפרק

 אדיב ומשכליתהסברא

 להקה-

 7807 בתחלת הקרמתי וכבר הכרתו. וכח השנתו כ8י עליו
 מנתה א רוי מחקור והמתעלם די בו ש"ש מה הענץ חיוב המראים הדברים גןהשו

 ובדרך בחשו בקי שההד לחולה דומה והחש ובמעשה בחכמה המקצ-ים מןתחשב
 בחכמתו לעיין מתעצל והחש רפרפת מיני בכמה אאו שמרפא רופא עי סמךרפואתו
 והיה לא אם נכתה דרך על בעניניו מתעסק ההש אם לדעת הרופא ברפופותוסברתו
 )סט( שכתוב כמו בשק רוזורה חייבהנו וכבר * ש*נגעהו דבו מנ4 ה ש לעבירובול
 הוא הלב אל שהמחשבה ההראיה . תי לבבך אל חששבות העםהדעת

'p'p 
 השכל

 ואמר וגו' תבונה ולא דשים ולא לבו אל ישיב ולא פד( לפפיס הכתוב שאמר מההוט
 ובנפש שלם בלב ועבדהו אביך אלהי את דע בני שלמה ואצוה נס( )זסז6 ע"ה המלךדוד

 )סם ואמר תו' האלופם הוא ה' כי לעו ק( (oth 841מר תי ה' דורש לבבכן כל כיחפצה
 4פשמרפא

 : פזם יעיג י"ס* וע' והשבות היוםהרעת
 כ3 רכו 4 מסנוט גע נטכ13 טעט1 טתעמקט'מ) ודא לרעתאס כה לנצלה הימה וטיח נפרק

 סכוי
elot~ltnh) 

 הלבנון מוב לחםפת
 ספליס ונפש נפשיס סשנ6 מיחס נ6)סא ספחףיסגג

 רל1ס סניDtNan oitm 6 סרטים וסצו4ס כטוכיספפס1%)"ס
 טבלי 1%min: ואוש רפ ופיפי עע פועי כוירוס סניסיט
m פסנאן %ש1 61הר סעונר )6מי סלמסהניצמד פפשז שוע 4מ %) סימי ננט מ0סנ כס61 כו' עניןדעת %  וט 
 ושתו הצר שוה : סינרו סגין m~nh טת ס4ששא
 מ*6 טקס 0) פצור נ% סו6 פסעי יווה ססי6 ד'משאח
 6וש %1=1 ס5%וש

~bw' 
 גפו %זפ פסו יט % ט)כ3 בטן

 ספ6ס נס י1דפ חס W~b חצובת התפיס שרוות יםלטווח
fbP61'סי6 ע3 מס') 6ו0ו קו6 כו' הכגילים עטל : וגו 
 סש6 אכס סיט יס8 יל דוך כגיא יטצ קורס ומקויום
ohna06 וזרא ונאד thh~ 3פשדס )ססנ91 דגר פ 

 : רגוגג)
 טגשש דנויס ימס שם פחי יב?ע?ה ?תנסה ג81רק

 עוע סהש6 בחלש בקי : נסקופס ספישלימפסס
 לעטר : %ש6 שגוקופ היעור ססס וצסש1 מצגיאסא
 טש מ' אביך אלהי אח דע ? ח ואס 6א4נ א1ל

tww~פ% 4ך ימס סש%ן 
 ונשי

 וענדנו ווט ושנודפו 0שש
 סישד עקף ווס אלחים ויא ה' כי פוקס: הרס okג3נ
 והן נתפש כפו פהוק משגא פשט סצ6יס סבר'ס3דשפ

stet~

 לקור וראש0סס רבלון 30ק כשף שמיס ושה)נמף סס" כמ164מ מכשה וטס fw 6ינצמס פנןמיס
 ומכוס נ"נ א סס וריסק) משילעס יקרקףמשט
 שם נח וי% כיגע ט% כשלס ממס 41ג5ס%מ
 האטת האהד ענק דעת סב4 : 0)ק D1S~Sפשרו
 כאץ פ6מדוש ר111ה %ד סעדע D~Db ר")הח'
 ג-אנ ש מגין 6יט 06 עכ" . סיפרר avnheסג)
נסכך

 . פיפס המגש 6ץ שמכמס פ% ראין 41ש-
 ס% מ06ר גנח סוט )ריכסת 1)ט זפש סטנעתפ"ס
 בפס מכש כפש מננאם ושם אשר ן 6שפ3ס סשהנדיך 0ס"ל npDS רומס גצ6 )וס סקנסס סריקדמופ4צ
 )מניאק האיפס פטסס מגמפ כסו 1שפפ ינמ טס1ט6

 פס 'חכמתכם עמל : מ( )קשס כפ טלנכנצ
 שק 'whn 6ך גאפ סי%מ) o~b sean ע)יוגמ
 כבאגס כסי) ששן )6 כגצ . סלאמס W)mטניטס
 סענsffg 5 . רוסי3יס עפ) סכשכ ספר הם ים()מס4
 bnvb תיגעט : 4אמ1 מפמס וסמל ממט hyטיוחנו)

 סר: ישם ס%שע שמסכונך )סע0 06ענש טע" סיגעיופו. ט6 . טסנסיע 6א%* עק ס ננטט IDO סנכןק3 4זע פסשצג3 ומש אזילאידע4נתששר : SP 4ששנע
 fNb . כס )יאנוק Swn נו ס) רע"ילס sw ע) %פד נא4 פ6ס ושמנר יצקן וכו' nv~S חשי נלחשק

 5מו %6 הש שסעו . שהו שמרש החל פיש- פע)ס: סשםןפחו פצךסם וחיטי% העק עיעס6מ0מ% ממסס61פס%61שיט)4ן)
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 היהורשער48
 וידוע דמטכל הממהלל יתהלל נואת אם כי 9( )'רסיס ואמר שמי ידע כי אשנבהומ(
 תורה ואמרה לאפיקורוס שתשיב מה ודע תורה ללמוד שקוד הוי נ"ל רבטזינו ואמרואותי
 שייו וא"א ש' דעככם לעתי ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם ושמרתם 7()זנריס
 על השכל חסדי והמוסתים הראיות לנו שיעידו ער והבינה החכמה במעלות האומותלנו

 שכלם מעל הסכלות ממך לגלות יוצרנו דגמיחנו וכבר . אטונתנו ואומן תרתנואמתת
 לאורך טים והלכו ס( )'מפיס אמר כאשר תורתנו אמתת על לנו לאות הבהיר כבודוושירומה

 התבאר וכבר . עו' ה' הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים והלכו כ( )סם ואומרוגו'
 נ בדעתנו בירורו להשע שנוכל במה לעיק חייבין שאנו הקבלה ומן הכתוב ומן השכלמן

 שנחקור קודם לדעתו צריכין שאנו ומה היחור אמתת על המהקר דרך איך אה דפר-ק
 במציאותו כשמסתפקים אותו לדעת שמבקשים דבר כל כי , אומר ההקידעל

 צריך מציאותו אמתת וכשתתברר לא אם נמצא הוא אם החלה עליו לשאולצריך
 עליו לשאול רשאי אדם אין יתעלה הבורא אך . הוא ולמה הוא ואיך מהו עלםלחקור
 יותר או אחד הה5 אם עליו נחקור העיון בדרך  מציאותו וכשתתברר בלבד. הוא באםאלא

 אחד יאמר פנים כמה ועל האחד ענץ על נחקור אחד שהוא לנו יתברר וכאשרמאתר.
 ה' אלהינו ה' ישראל שמע ו( )7נריס הכתוב שאמר כמו השלם היהוד לנו יתקייםובזה
 לנו יתברר וכאשר . לא אם בורא לעוה"ז היש תחלה לחקור חייבים אנחנו כן על .אחד
 כי וכשיתברר מאחד יותר או אחד הוא אם עליו נחקור וחדשו בראו בורא לעולםשיש

 לנפשמרפא
 : un~tnh !6מ0ס כלומר 6מ1 לטון אמונתם ואוטן : ע"ס סט!ריס נכת .)עי) כמזם ה'!יעעס

 מש 06 במצישהו כשמסתפקים : גון ימירו 6מ0ח ט) נעריר כיד אוו סכ6 מ' הממר דרר איד אר דפרק
 : )יסו מס הוא ואיך : פעלו ומי ג6 לכר וממסימ6יוס מומו! מס מהו : ס6)ס מקיר!ס נון גם)ימו0 דגר כ) ט) ההקרופהרורות
 פגש סכן ס6ף !6מר סריס וגט8ר סעוהס גמם גמורם סוגר !סחכ)יס ומסוט) !סברס סח1מר הס חג)יח! מס הואולשה

 : גף h?h ע*! )סטו) רמי 6ד0 8ין י0נרך סנורה ע) 6כ) י,מקירות ס6ר !נב) סקס סג!ס די )תקיסהחךש
 הלבנוןמוב

 רוטכל ועדי : * יריך סלט )ה )11)ח1 ותסרס6מר
 הץס מיזק אמונתט יאומן : תסג) ממגדר,עד!ח
 סר6יות קיוט מגד ור") נקמן נמוץס יחד מףנמהתה
 ותכוכח . סרח כעיקרי ממיו ס16מוח סייקוורומוסת'ס
 )ט יודו סגם ססמיס מן וחולם גטקס נגדסעטסיסס

 )עמוד טכוס כמ קול כי כלבולס שחולץ ג% ט)ג"כ
 ס16)י זס 6מר וכו' יוצרנו הבפיחנו וכבר :עדת
 מעגות ע5 )ט ציודו ס16מות מיז ז6ת נקט מיגלגול
 סוך"י ס0יכ )וס . מוס 5פ יגיע טטנוס 61הספפיס
 ילכלך 600) מקמל וכשמולס )פ גד1) !כסימותסכם
 וביכו כנודו כסר כ) ?16 רןנמס טכ"מליפ ))1סכסימ
 דון מסך הסכלתי מסך : חוה"מ )716 לגיסגויס
 ומן : י"ג( )מ"כ ממסך פ14 ותפרט כמו וכסףולון

 מך5 סגכי"'ס דהרי הקבלה ומן : מפורסר~כהוב
 : קלס דכר' מז")גל

 06 מפפקיס בסצסנתזו כשטסהפקש דפקק
s~gמס המא ואין- : סוס סדנר ע5ס מסו 

 לחםפת
)teuhלק0'ס!6 סלנגי טוס מ'1 ג!נפ)מו 8ין e~lh 69 שף יספרפ כ"וקליס  וגינלי סמקונ*ס נדגלי גלילןסג6 וכמי 
 6'צפ'ג כמגס לוממו0ו עי פיס סעי סס כ!6 ס' סם! "י0'
 וידוע השכל : ח4 יסודו פ) ממורס ספ)ס סס ע)סכ!וס שמי ירע כי : סימ!י מן qyn גשכ !וס גידוע h(etrתאר מיי סע, וסטאפ סמטגש ג)ומל ס6)סיס ס!6 פטומוסו6
 טוגות פעו)וח ממג! טגל6יס פ' ט) 6ף hw 6מ 6:'יומר hett1 ס' 6גי !)רקס מטמע תפר עוטם סו 8גי גי !סירוסאוהי
oo~סס ומצפע מפסד !ממ!ש קטפ ספ טכס !4קס מטסט מטד 
 ספןס הסנדק סודן הראעת : סמע!)ע סו6 !4עז קרותסע

 ב סמופכיס סםובמופתים
 %ן מינות ג' סס הוא יטה הוא ואיר קהו דפרק

 ופשע הסיס סימר תסס נמ61 כ) סיס4נעס
w))nel. סרסר פסופ הכיעס פיכס לננס כפ!ע) חעע0 הגס 
 דסייוו סג' גק ה140 סיס וס"ס מ6י hlw פי להצנו יסיםגי

 דכא באס אלא e~1PI: 610 סגנים )6פס גרגיר נמסס"ת פ31 ססכ*פ וע) 6עופ1 סי6 4רס 6ת1 באר *ן 60)סספי) סברס וע) 610. מומר 5יע ג*פר מסו 6מר טענווהומר
מא

 סהר עלי לחריר צרו א: 6ו נש)ס סח סדנוש
 ואת 0גש)ס גמ14 כ5 כי סדנה 6ופ )ח6ר טעכ)ממקרס

פרק
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 49כה היוצדשער

 הבורא על בו לספר שצריך ומה , האמת והאחד העובר האחד ענץ על נחקור אחרההר
 : בעז"ה במחשבתנו ינמר בלבנו היחוד ענץ ישלם וגומענינו

 שלש הן טאין בראו בורא הוה לעולם יש כי מהן יתברר אשר ההקדמות אך הפרק
 כי והשנית . עצמו נען nwly אינו הדבר כי מהנה אחת .הקדמות

 שאין ראשון להן "ם למספרן תכלית שפם זנית למספרן תכלית "םד44יעחלות
 השלש אלה תתקיימנה וכאשר . מחת"מ מחובר כל כי והשלישי , לפניוראשון
 בראו בורא לעולם יש כי ולחברן בהן להשתמש שידע לסי מהן התולדה תהיההקדמות
 הקדמות הנ' 8ל1 בירור על והרשה בע"ה לבארו עתידק שאנו סמה שיתבאר כמומאין
 משני מאחד נמלם איננו היה שלא אחר נמצא כ,ל כי שנאמר והוא . שאספר מההוא
 עליו שנחשוב מה וכל . זולתו אותו שהמציא או עצסו את הוא שהמצחר .אםדברים
 אחר או הותזו קודם א"ע שעשה אם דברים משני מא' ג"כ יסלם לא אזע עשהשהוא
 היה שלא כלום עשה לא הויתו אחר א"ע שעשה נאמר אם כי אפשר אי ושניהםהוטעו
 נאמר ואם . כלום עשה לא צ'כ למעשהו הויתו הקדמת ספני עצמו לעשיתצריך
 מעשה סמנו יהיה לא והאפס ואופם אפס היה ההיא בעת הויתו קרם עצסו אתשעשה

 לנפשמרפא
 מנתו מהנה אחה תצרכות שלש לצהן יום בי יתברר מהן אשר : oSnn )ידע כירין ההרוכעה סן מס אד הפרק

יתש%%
 ס6פונ1ח נסטר %4י כו' נמצא כל כי שנאמר והוא : כעוסקי מס כ0ירטחי מס ע"ס וסהטיעי מסטי נפרק סחו6ס כמויסף

 כי נמור גרור )י כשרר וכקטר גמש 11') מס )סטחיקו רבוי פ'כ יוזר נני16ר סו1 סקדמ0 גכזו זז3 ג16ן סטטוסגרניגו
 עוסיס סם סיסיו 6,)י ונט) ;ו)תס 05 כי 6ו0ס סיטכם יהכן )6 6; עימס 06 טיטמו מיסגן כן 6הר עיינתי מהו,-סיס גובססונרים

08on~D ע%וו 6ת יטס0 כסס ומסגנו סומ61וח מן 6)יו ס~וין נסס טנ) סס סר6:וגימ סריס . טלקס מס0 יוגר ולגי מ%0ס 
 קוזס 6'ע עמס oh ומס )ר*) מלס וסוך עלמו 6ת עטם %1 כמוסו עסות ע) שמין מנק יותר יסים סוימו ס6מר יודעיםגלמנו
 הנק 6101 כמוסו nt~DS נ)6ס וג6כר ?? וכ61 כמוסו יעטש מ,ק( כטס61 סיחו )6מר כפוסו סיטסס קדו הים 16 טסיםסוימו
 סקר וט 6'ע מדגר סיעטס גטמ:כתנו גע)0 ג6סר כי סטגי,ס וכסריס . הלס וסוך גמומו )עש0 טנ)6ס( פמיט6 )רי) ג)6סגגה
 ובס , יגר יפסס )6 וסנטדר נעזר סיס 16 כי שמנו יוועיד . מסיס קודת עקמו 'געסוסו למודא גט0ד) 06 כי . סומן מלקימס%
 סונפך 6יג;ס 6כל עחס 06 מ סייטי תבק נמן וקין 6'ע )טטו0 %ין טינוף כויסו סקדמס ניט 6*ע פטם פסיס 6מר גיג6מר

 : ולאן גפרל ר')  ואופס אפס : סממגל זגלי תנין ומינניו כ16ן שד וע"ס ):וט ג6ן עד גוןטע:ס
 לחם%

?'~aס6מ0 ס6'  מפתן מענעו : וקוס תאו מ'ו מ : 
 ספיר גרס וכן פרד"ס ויריץ  גנר5ו גרש לגא הפרק

 נאמר  כמ%6עימ %וע0 לסוללו וסרסו  נגולו%61ר
 פפירוס לכל סס3ס לסיאו נירט לטווסו *וק ס4יסמסרות
 מפויג  סי64וס סלרפסס שסרם ל6 5יל 4לו מגס כסוףכפפור
 געת סרי ב"ר כ1' הההן בעת : גסר101%  11ר%ו1 י3י%6ן
 ולמר כף יטטס )6 ו0סעדר שעיר קירס גו' 004 סיסססי6
  מפסס )תר י14 ימכן )6 כלון סגמ0 1)6 פעםס פמט יכיס)6

 : 6הד  שתגיס מדיסת תכסוסו טסנ"ז 15דגר
וניכור

 הלבנוןפוס
 הם סדם סרטי ט)כ% דע המפרש אסר הפרק

 נפסע סב) סנדו) וסטנך . טורסדרכים
 . מוסת גדרך סש)ס מיזוג כיקור 610 ע)ע שוימדח
 6טל רסס מ6%ות גחנ6ל blen וס יטרללוכלסר
1Drn16כע רנסנס ראצס גז6מ ססתז4 וככל . 1נר 

 ור,למכ"ס ב16ן סעדיס כטיפ כמו דחס נט4סמוקרס
5arרי18לס מפסר ש"נ כפ' שלמכיס וסוס . חומס . 

S~noככנסת 0ש)ס הדיוט 0מכ6ריס זרך )מזכיר . 
 כקומר . ר,צדכליס ככת סרוס ר.כי6וריס 0)ס 6ך נטם וסלעו 6שסי שיד וס0ו6 0טס מני6ו0 מקרוומטס
ph~3ר6;1 מור ופוכ כ6יותיר,ס וכ) דעתם )ני0 יפרנס וסלמך . ידגרו נ0סכ) 1)6 ננד סדטל לק 6חס 
 6מססאו סכיה ,1ab סנמסתיט לרבכי סש5ם נקשות וגס . סטם נמ)י16ס כסנרן 6טר *יסט"ו דגרי  נשרון סםכגק

 ס*1 1)0ר16ת סש)ס קדמומ ע5 ישומיו נמשל עמו %שתם שתשדד . נפם וטסינו ah1  סרספלפ)61ש
fDD'1b)סמחט לי.כליפ יט ס6הר3ס סר . ע"ז שסר . oi1b1 דברי נע שיוכל וקירר ררכו ס' נכת 1"ל ספמכר 
  ומנגז . ~Sh מני6ומ יתאר וממיסן . סל%תשס ופדור ממוחס nvb1 לימיות קים ו%9ר יומן  יסועףסוזדכויס
 bw~ הן  לסמנו: למצע וס%  יטרלל  5כןרועס

 מפל וכי הקדסא
 סטכי

 ממיט  מסטלם su גזען י,ממגך
 מטל סקדמוס ססלטס ל6* מלוך מואלס 5ל סור6ס ש  רסיסן ס6) מ*16ת כירון ע) שזקור  סכצד*ן %6וממגו
 תכלרו ג4 טד סיבס סיבס ול5ותס mnh פסיפס גנרל סו5 ספסטי סכלה טוס לספון pa' 4פר פעמםסקנסס
 ס6תק נם' נונריו פט5ר חס 3' סקדמס מוסיף  סקרמון 5%  משלס  סוס ר,מק 'סע ומן . סמפ ,on~po רמסןלכך

 *מדי כעס ס6יפ דכה כעמר מומס אפם :  ממנו מון 6תר זולהו י צנרי סנ0מוט ר"1 התן 12לאשישף נמצא : פסטכסנ וכסג ר,ל33וס ;נטלמ%מ  נוס ג0נ%) וכמגס וטף m1~D כלממודר כי %5 שכרר וכיסרשמרו
 סנפת כגס) פכותנו nfftt . סדגכ נמוק סילון וכס) . ט  4י6וס 6ססריוס ס"יס  טנין וסוס מכנס  סוס4

לסני
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 הירצושן%
 8נש בשנם עצמו את עהאה הדבר שיריה תשנע דבר נעשה 5א האפם כ* הנחה%א

 בו תהלה 6 "ם תכלה לו עב"ם מה שכל ה"ה הדוך על הא השנית דוקדמהובירי* ו הקדמנו אשר הראשיה רוקוסהודוצררה
 בדבר 6עחג שא"ש מכני תבלה לו אץ תחלה לו שאין מה שכל נתבהרכבר

 לו ויה כי נדע אחרית לו שנמצא ומה אצ* ראדם שיעסור נבול אל תחלה לושאץ
 משיוצקות תכלת עי נעבוד אשו וכל החלה 6 ונאק. והמיה לכניו ראשק אקראשק

 לנפשמרפא
% השניהוצאש "הקדסהובירחר  ה%ה שז60 רל ע* "hm~tn של 

~A-t)PVW 
 רל שם6ס

 :1$dble~CXN1 " ב לו שאין בדבר יעץ פשניטא%ספ:

 4 09 יאת מ 545יסי ח "מ)ס )! סיס 6% דגו bc ושש גשו mfb (6 סיניע אצלו האדם שיגמיד נטלאל
 (WD מ אכלס 901 6שה0 )1 שמש חן שוס שלותו ושקיקו 16ש )סכוימ טכ) פי ס!א03 נo~wn 4 ייס זספתם)פטוה

 5ון גיסיס)ור6סון ושגוע וסוף 6מו5 )ו פ:6% וסדכר איחית לו  שנמצא וטה !יד: עלס עז כש גן פע%ס*
 נסוט פסיס נוס )ו מק םע'ג )4צ פ% וסכגיקו מסא! 6ך סש%פ1 ר45ע ס)6 6ע*פ osw ים פ14 חמאס שיודמע

 הלבנקנצב
 ים 6סר נסוע) כ4ס ס*ע מס י64' ר(שעדר. כקנן*מ
 כמס) סיגל כסט

 נלע"
 6100 סביון פקיי 6מד

 רשת כעועדר
 ר41*

 מש נם מצל *פ %6 גשש
 סס61 מס וסכ' י4)1. )סו64 סברן כתוך נסאו כמט

 )6 פושלן .ph 0צוטוור משש ונע ריכמ געכפדל
 פ6"כ hSb . ובוסס מ)0 מוסיף ועק 6ען מנם*63
 מס כי ישפצר. נצפת 5סס4ס 6גמפ 3נ*כץמדבר
 מ"ק ט6? פ610 6ף יכל הסס )6 ס6סס מפכ0נ
 עדק %6 . יכל יסרס 65 %מר! סגעדר פסדכם6'
 )ע וק געדר  טייפ דגר 1סו6 טס16סם סמעמ)6

SPt06ץנן א י6:י*ד : ונר תסס % סר6 ס6ף 

לכחי
'pgt~) 

 הצצרמ מסטר משב מרקם יש סקדמט

 סם האס י% גו רושייך סיס ס46 נסכמת ממרמי

 לחם8ת
 ס6ונע ספקי" טס סססחמ)ו0 השנית ריהטהובישר

 !ס הכלס גלי עד )מעלס וגן ססמ)וח עוד )סס סיו !סםימס סיאנס דכהס 6הס עוז ממס יניייי %ר וכ)יסודות

 כגר כי : )מסילס סכ04 )סיס %ך מעכך לניוח 006ר6י
 אפשר שאי משני : סמכתן גסו רטון נמוש)נתברר
 סיס כנר 61'כ 0ש גנו) כ45פ פוסק מוגג) סכ) מוגג)כמ סי 15ן 6'כ סתמתן גלי קופק ססו6 טור כקושר כו'להגט

~polp
 %"או 61)צ מ!נג) ס6שו פועם 61'כ סוגכ) סיס 06
 פס% ח*6 מענקם סק )6 כלסר )פ1)ם שסק )6 6'כטנג)
 כפס ו)ס0נונן למקור ססו6 גגכו) 31פמ!ד כוס ננו) 6))מניע ניגפי וריס ס6דס )דעת טפר 5י כקומר כף )תגיע 10Dhס5ו
 6ן סער )סי כהו SU1 כפש )% יפסוק ומפי רקומו וסעיקרן
 שוע והחלה לפגז ראשצן אין רעוצן : ועהך ג)) מעג)מש

phPDD ראשה ס"מ יו64 6טל 0ו6 ראןגע פרישיר Sh (פש מט%פ ש וריךמס ענש). א וילק רשע 
 ס6גמפ וכת ייעטה דוך רק כמ עך6 )6 גשש 6סו ססמ 6נ3 ריפש3ס סמנה) ונר ל"3 נמתעע63פר
 ק1םש 4 שפ דנר כ) רש) לוחחלה תכלהיש לו שהם מה שבל הדוס: שץ ועתה ולאhr~; סיו64פ טוך נכמ ראמ63 דגר פ6סי4 ע4צ עולס ונר ס6ץ ספמכר מוסם קם ומעמר, שד. יכתרמשידין
 46 סרח ס6ש6 ש. ימל ח כטינת מנינו 6הר 6מד hu'a וק כשע) שד ומיחס סכייך דנליס ע) ."ף לש4 א ועמן , ס3ודיס מכ3 מכעיס 4 ס6ע מס מה* פף pbe 6 דנר כי . סתמכם לע 0מ)ס ג"כ 4ים

 מש )6 עכסיו 6100 סדנת נס ~ffh( ססמ)ס 5ר1ס ס6ץ סג6מר עד 0כ4מ. ונאי מססר נ4סדטהס
 ידנריס סממתם רייס )6 ט% ל") למלון ימנת bS לוטת יobn 6( 6% ס%וסופס 36) ר(שרנ) וכסטירגפ%
 שער נעבי מיה כש סק פג6מר כני גשש 'מד ראצ6% גינר ורסס נשי. עכפע כזהם סיגל h~ntDלא
ש סשסת סש)1סויס ם פפו כגל ומסתרס ~ws ס6ץטס  מס .פכ) סייוע נע ושד . ראמנל סטר 
 שט 0שס 6ין מגלו כפיטת "pSDD פ6מד לק ימד גמ5*ס סטם מעש י . שן ש 4 ש מזק 4שש
 ש"ס מדח S(nb "ם) סש ככל שפס זס %6 גאס 460נצא

 נקי
 משהת סשנר סוק מ% יוסר

 מעט רמזרן 33DD רש) פמז היטיס פפ6 סכיה נ%) פמש0 ימס קדמע סש5ם ס% עוד bSt .סנ4%ס
 ריקח סמכנה סת6מר 3רו קדמה oluo ו6ס 0ש0. טל* :~pb מנע מצדף גממי ונ%) שח. )ס5פשלהד
 7011 מפס צ6י סופי ס%נג D~Db כפו"מ נ%) Dth~ DnDn מטפר כן ככצ . 0כ)ש ג%4 ר4ס פגששמפס
mwוירים סנט מצ%) ההכס רומנס ~ss .%נמי מננסי נח) %0ק נ nthe נצס)ע. סקר וש זו4צ 
 וקונס מ3. נטסמססי ס%!%י %צ ח )ש0ת טיס א ש פר 6מל א סהש6 %ע%שנק
 סם !סנ0 קרקסי מסר ו0ג0 סטם. 0סכ5 יס ססכ0 טפ6מל כס 146 ש)ס לצ 4צימ סכ0 ס5צ,ושכר
 סממככ b_5 טק ס)זס נרמס ורפס . נ' כרוחמם סס סרמנשס וזחו נתל רישש נא D'bo נ4צ וק .ינעם
 טיפ מס פגל ס"ס 1ה61 0כ)"ו נפיו יל וט סדנו babn מגירו שקיד 1nha ששש נף06 כע )כ*ורקם
 אל שסכ3כ6עק: וסו%66ס למדון 4 יפ חפון 4 שס סכ) פרפרו ר(י4פשס "sh ור61 חמוס 4 ש 0כ3ס6

 סדכריס כערך למרון נקרת סוס 6דס ע14 סי6מר קן web 4 ש% ו") אצלו הארם ו%עכצדנב%
כשכויס
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 51כן העירשעי

 'ב* . תהלה לה ששין הזחלה לשנע ראשק אץ ראשך להם דיה בי נדע בע4פדצמצאא
 לד "ש חלק * ש"ש מה גל כי רודדו מן ועת . לתחלתם הבלעז מב* התחלאאון
 נדר כו תכלית לו שאק למה חלק קהית יתכן הקש כלקץ כלל אם מ הכל אץ כ*כל

 כי משאעור נפרד שחפר אם כי אשההלק
 שרעו-

 וכר כאשר הגדי את סומר הקשן
 לו שאוץ דבר כפההטבתנו נעלה Qw . המהצור מסשר החמישי המאמר בתחלתאקלידשם
 שם ס8ק מפל* קורם שהיה סמה פחות הצשאר ההיה קצתו ממט ונשרהש כשזלתכ,אז
 תכלטז-ההה* לו שאץ מרבר נדי תכולת לו שאין דבר ~ren תכליא 8אק השארהרוה
 לו "ם והש ממנו הכשפרש החלק עלט נוסיף אם ונבלשו לשאר הזקה מום . שאשא.נשי

 יהיה וא"כ . תכלטז טאין דברינו בתהלת הקז וכבר . תכלית לו שיש דבר הכל ידויהתכלתן
 לנפשמרפא

 החילות פין יי ~Ob; מפסק ימס שם כוסן hno" כ) חסית וגו סמי ספמו) סש6 ן6ש1 פפפל 4 פחס עםוק
 אושק כי6 כן סיכש 451נ0 כסתפ)תס פכ)יפ סו ומנשים גהמצסס וסוף ספוק סם ים 43ל4 כי לריולהס הכליהסגלי

 'גף  הכליס פד מניפ סוס סשו)ס סב) היון . 11 סקופס נשף טמסייס גפו סספ)סס ופממ ah סמוא) 610 סחי וקגססה)ס0
 i?iW י; ככן איו טכ3 יזר דוי גג) י ג*נ  )ג6ןושסב

 סעאס לבסי מג) 6ש לאן מסיי יעניגו כסיס מס פכן ותכוין.
 )יור 6מוס יחס פפ דון מא כף הית? מן ושד : )פייט יפקיר וגורס neuen גמז לכמהו ג6 קימו )6 נמחיודבק
 ש"ש מה כל כי ע"ס: 1יךסמ ססו6 סכ1חץ גפך כש4 וכש רכסים )סס יפ ע"כ "*'כ הגאפ עד מגיח סשס'1 ש)שס
6pgn הגל ניבוין סגיג: גגו) )ו ים סקס רנו 347 ג) מ3 סנדר יסגו כל ל4 יטו ט)גלוון: מימו )ספהפמ)ם גג) 6ס 
 נול 6מר דגר פסס התמסו טם)ס ער ),ס וס שולס גפס יסדיקו ושומו "0 נק ס)ס דגר עג4 )6 ני חלקיו כלל אםכי
 נו )6שר סלון דנר טן, Sm~, שא גסנוי) 4אךק סג) )6 ל) תבלית לו שירן למה חלק להעת יתכן ולא :וטיס
 סס)0 מדגר מן הצח מ)ק ועלק מספרד משפור גפרן כיעיר 06 כי צינו מקק חון ם) טשיוסו החלק נדר כי : האףסכ4פ

 % סופר ר4ר4ע תיפוריי
 פעסס 6ף סגרך נדגר יפ מ)קיס גסס גססר 4דע טז) ימו סשצשריס קנביס סיפייס ע"י גי סנדלי

 ,5* מכלית )ו עטן סיגל ירכס לע כפועל תגלית לו שאין דבר גסחשבתט נעלה ואס : ,oim סגדו) נוגר יהרומפס
 רלוסו )יקמ 6יו שס חולית), ספין דגר גמחסנס קיר דק סלוע) 6) י4 ס)6 מו'נו %) כו, גפורך ססהס גיר 6) מיק ממס וגמנח)ק כמסייס גמו משע)%

 נגה כי סכוולי 11,) ג'ק :מגמום וגלים גדמיונו ולמסוג )ימת יוכ) נו,נ סמלפס ים גי
 פן קצתו טסט ונפריש : ע'ם )SDW~ 6 גנה 6) פי%41ו 6ג) נגס חס סנ4ס 5ון עד כשליס לפיס h sihtl(ot,)פנו( סטתי

 יהיה ואם : והדק שח פמנו איכרנו אפרמט מסלי ספק מבלי קורם שהיה טסה פיצת הנשאר יק'ה : תכלית )ו סל14זכר
 חכמת )1 ]א'1 יגר מים ~מג6 סכרית מלון סו6;סג:6ר טדינ ממנו סלק ססשיח 16 סרו% ו6א הכלית טאיןהנשאר
 ממח טמ~וםט מקמר פמנו שפן סרק ג4 ססו6 סמ"ק פמט סססלמע וחס נדו) ססו6 ח:4ת מ15ן נ,כ bw 6מר מדגר פפפקע
 פסצ;פ מקמר חג)יס )ו ים ססגממל 61'ח חנלית לשאר יהיה ואם : 60נזכי כסם) )גייר אפשר שא. 0ה והואסמ"ק:

 )ו סיס פם'ט6 פמנ, סמיכים סמוק ונס כבמלט כמוס5יס )י יס כוסבר מ תכלית 6 "ם והוא כף: עגיו טסף 06 461 ממם הממרש החלק ?ליו טסיף אס וקות:פמט'מ)ק
~tSJP 
 )וט ח חחנרס 06 תכלית לו שרש דבר הכל יחיה :

 ~utlg כן גי הכלית מאין דברינו גתחלת היה וכבר : חג)יח )סס כיס דנר י.ס ככמ0ס גי.ן סכריה )1 שם דגר י'כרסיס
 טפין מונך מ)ק ולסריס יגווון רטנו % תכלית ומאין מתכלית יהיה וא'כ ; גון) גמוע) הגנית )ו ס6ין דגר wxnnפ)

 הלבנקשוב
 ד") כל לו "ם חלק לו זמש כלפה :סעונרס

 3כ3 פק ר~סנע משמגיס רכים דנריס יסרי יס06
 מלצור "ץד )טקס גן נס יסגו . עגמו כפר ממ)נךו5חד
 'O~DW 6ט יימלק ולרג' . סמ)קיס כrutp' 5 610ססכ))
 p~la אקמר . נגוש 'ס "otpS כמס ג4מלכום
vnhברור שספ חס סכ4פ יפ ימד )ריגל טיכ תכריח 
h~heתפריש חכ)ית: ככיף ימד סשרס ר~ל3ס טיסע 
 נסצחנחע מספר סך 6יש טמאהס Sff1 קצתוטמנו
 : שדם מסיס ממס פשט סם% ירסיס ע"כ . סס%נק
 סעז"ן סגלצור ר") וכו' תכלית טאק שאר ידוהתום
 תכלית לו נראין דבר ההיה : כנשח סו6סג50ר
 0ספרסע שדם כ") תכלית לו שאין סרסרגדול
 . עכטט 6100 ממס גדע סיס כמכ"מ מסךלוחו
 5מס יומר סו6 ע"כ ככ"ל נ"צ עכמיו 6100ומהמר
 יקבן )6 חכ)יח 6 0ל4ן סמסטר ר~פרפס נןדסססיס

 לחםפת
 ;מן )סמו עש סיס ס)6 ג)ומר )סמו לחון טפין כמהקטצון ומן )ס )סיח מוכרם on~toI "יס שן מ% % פיגאש'

 ~מני ספ דכר נצוויח פיסים כינויר לפכר כ6ף גנוסרהזם
 נסכונס יס סר%ון סחתין דסטנו )כני קרס 6מןללטת
 סו6 סכני מסו6מון ונמ61 ומרס )חגונס גסהנס Ynhייכעס
 יזך )5 גן יכוייר oh סגם )1'6 תגיס מהש נגמעהר6טס
 ערג כ)) )סנט )סוווגו ולטון ומן סיס ויכיס פכוין )43סוגל
 וגנ') סיסיה גמו סכסח)וח מ% פויס עינם לאונסשיגס
 ג0מ)ע אכונס סהמ)ס 6י1ס בסיתס )סיט מוכרת מהג'ז6מר
 )שיס ם6ין וחמוס 11'6 כ)) )סנים  OSWO סוס סיסס)6

:oinD: סג) מסא אין סטה פולקע כלל אם כי הכל אז כי 
 יאכן ולא : סג) סו6 סמ6ד0 כ) זמן רק פפ)שס ולהזכר
 )סיופ יפגן )6 6,כ כנוערבו'

 ח"
 החלק גרר כי גו':

Dt~eיודפ סקס: סטעור סע" ט' הק"ן ויעור כי : נדו)פמיעור ס:סרי קמן כיעור משיוער נפרד שיעור : ועבט סמ)ק 
 דגו 46ס ם4ם מדת )ט יזע % ד*פ סגדו) בסיפורפספר
 פגים סי6 טכוסו )נו ידופ מש ססתיס 16 6פח %נעפס61
 יס 4יי 6ס ט' דבר במחשבהע נעלה ואם :ומר

 6י,0 ממנו ונפסס ותגלים גגו) )ו טסן דגר גפוע)גפ164ח
 6יכ סכ)יפ ביי 610 מסטי נעיר 6מ 61'כ ססו6 סמ)ק פפמ est~v יןדס נתה)ס כטס עש שתון סם% 'יסם

 יהטז ושם : וקטן גדו) סס יסו) )6 חכ4ח גחי כגנרלי )סרס חסר * וא  עריס מצ ג)' סו6 ס*שןס סגסע 6פ'פענשו
 פגמך בנע 6'כ חכ)ית )סנם5ל יס htDO סה)ק ממנו כמופיט טימר סו סם דנין גלמו % יקופו ט' תכל.תלשאר

 פסוס סנמנ. וכש חג)יס )סכ) יסיט ססו6 סה)ק ע)יו ככנוכיף ע"ס גס ילדי סגנית נרי כסופרם קורס ססיס 13פל עג)5י
 פדוי חסר 6י חס יפר ot~hno פוי ע)יו )ומר כגוגרח ביאר חג4פ ומיין גהכ)"ן יסיס ~6'ג ממכיס וו0 חג4סוימק
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 היחודשערצ5
 תבלשש לו שאט סמה להפריש יתכן ולא להיות שזרא הפך תה תכלרו ומאץבתכלית
 ההשה כרר אל שאצא סמה וכשנחלק ספק סבלי תכלית לו "ש הלק לו ai~w מה כל ביהלק

 העולם ארצי סגל חלק ידוה במושבתם עזה משה ימי עד נח סיטי האישים מןבעוקם
 עד מניע דעהץ שבל וכצן . טספר תנלטע אל מניע הוא הכל א"כ תכלית עד מניעוהוא
 התה לעולם שיהיה נותן חהדין מספר תכלית עד סניעעצ תחלותיו שיהיו צריךתכלית
 צ דקדממ כאשר בראשיתם התחקת להגיע זה בעבור וצריך לפניו ראשת איןראשון
 מאהד יותר מדברים ספק טבלי מורכב מחובר כל כי שנאמר השלישית ההקדמהוביואח

 שיהיה צריך וכן טבעית רקדמה לו קטמים הם מהם חובר אשר ההםוהדברים
 לנפשמרפא

 יסכן )6 ע"ג גן oht )סיופ כפטר פ6י רכל ואו תגויס יתלבן מחכ)יח פפפניס מסני מסיום %יד סיס יכ . צ04)1
 גרר אל שיצא סטה וכשנחלק : גג,) לכוהו )ו סיס ספק נזי ת"ק )1 כים מס ג) גי תכריח )1 טלין פדגר 0)ק)מפויס
 ונמי סוס וגן וממעון לזוגן יפו 6יס נקרץ )סו 6חו ג5 כננר6יס מן vxt מרע כ) האישים מן בעולםהרעיה

 ודג חרד
 פופ מסם יגף פד ש פי% )מס) . פכם מקק ק)ת עורס OStD" VPt סנגרנו מס ס6ימיס מן וקנח 0)ק ונפפהסוכר

 סדורי 6אן )סשץס נוג) %י41 וס 6חל וס כעלס גמיש ויו מסוק גור % י161 מס כינפמסנותינו.
 סיווופ ס% פכ)

 5יט ג) יק גלוף ינק 6יס *ן י ו)6פהסס הפיקססמו
  נפש"

 5ן 0)ק 6ג%1ס מג) למפריס סומל ונמו ספתו נסוי )נדו

 גכ)) (ost ע*ג תגלית יד פסע ססח)ק יין ג3 061 הזפ 0)ק טכעו)ס שלסיס מכ) לאריס וזג)  כן טסרמ 15 מקסמיכל

 צבצי DnDm סט גמז ובכלך סנורך סו6 0תח)0ס סס0מ"יתי)פקור טיגיעו טמהומנופכו% סרעפת ?טסא
 14,1 ומגואו 6הד ידכר גורס גי משכייס ומינעתי 6)1 כסוןרמו0 סגוולי ומספר רס'ג דגכי גקונטרס ספחקחי וגבר 0עסכטור
 אוד וכייס 0'ו סיף רקתן סנ6תיו ג4 ג0ג כעדים ורב וו') מ" וף 0ט3'ס 1סגי6ו ססמ,ג ';PD גימר 6)1 גפגימסלסנריך
 כפ'פ תמוחו יוסד 6מד סו6 סגי יו% כי חוקם (tnh(o חקופיס יטרק) ג) כי )סקריך כך כ) 61'נ ממגד נענין מ6רסלמן
 . סס4'נ D('S פמדי בסיס ולין סו6 6מ 6ני ונקמר וססנוח סיום וידעת וג6מר ופ' )דעת סר6ח 05ס וו6מר 6מוגן

 : פדפ %מם וי נוס טכתניא חס 6י'ס (uw ו6עתיקנס ש'ס ע"נ ונס*פ מתר פע" נמ'נ גן ג0ג ועלמווסרמנ'ס
 סוס כי טבעית הקרטה לו קוד0ימ הם מהם יצבר אשר ההם והדברים כו' טהובר כל כי שנאסר הס ההקרמה1בט14ר

 מהברו שיהית יריד וכן : עש געגע שדם ענין )עי) סכלני גצו )סכ4 שיכין לפנס סס 6נ) למיס למפר 4ץך סכלימ

 הלבטןטוב
 : %מו 6ת סוף דנו ושי"א הפה הה :רגמם
 כפנתי כנר וכו' האישים סן בעתם ההותהנרר

 . כשע) סנ6%יס כדגריס רק ינזק )or~ 6מסמוסן
 ססמןכיס ונצמת . זס 6מר י: סנ6יס נינריס)6

 )נס3 זס מוסח סלמו ממ"צ עין ס"ס סרמכ"סססכי6
nimpמעכס ס,כרחי 0נ)נ*ס 0גועח מ% סש)ס( . 
 מורס כמממכר וע"כ . ע נסעגס וס מופל דמ61010
 otsas1tl סכוכניס מ0יעח ריפשו סכיה פ%מלמל

 לחםפת
 לפיוס לפכר 6י להיות אפשר שאי הפך וזה : מסכית סני0ס
 : לגריס יגעי כתכ)יח דסשנו סויסס קיימים 6)1 ססכיססם
 לסיוע לנוסר ט16 מוגרת וסרי ג)ומר כו, להפריש יתכןולא
 קדמות סס )ספח נוכ) לאן כן ו5ס הכסיח )ו צין מזני0)ק
 כון סינף כמס גפרוע 6ט פסלי עו)ס ימוט ומן ממן0)

 נרסיס מספר תכלית אל יו': חמ)ו0י1 כיסיו )רין61'כ
 6הד כ) עגמן מסוס לו קודמים מם : למסורס הכניחגווז6י
 טבעית הקדמה : מסס סמורככ oiP )ממוח קודתיס)נדו
 ופגש קדיפס .)סס סיס ס)6 )טיוח סיכו) כנקמר 5ףכיופן
 שן נסוכ סיס 631 ו06 נסרגנס 1נגר16 נסיו סט0")ססנסור

 קויפ  סנרירוס 714 יכ'ס  קיוי עכעית קוימס )סטעיי משי פ) נעפר לפסיי )נדו נפי ~1(IfiS פח)קי 6חדג)
 ממ" י כריקדמס יולמנ"ס וכמאסלר"ת

 מלע *  מש מס מ% 6, ממס מסם .,ס )נ6ר 0גי6 סוג פס וסכיי נ'.
 כר,כ3קי,ס ר,יקופ0 סמ6גממ 6)6 . למלון ץונ6 )6 ר6סון hSnt )6 ס6ס שי  16 ר~שתכר סוכר וכדוך כל *ש
 פפ6יכ נפלס לשמרו סכס גבס ס6' שכדחס  סטכליס ש)0 כמו כעגם. למבילו מכס ס60' נק )מ)ק,165
~SDS

 כפקרס סכס ס61 61ך נומש נ61 ס6דס ענס כי נע3ס )כמ סכס  6יפ סס5ב פ6ש 6ים נפרש סר61
 מ)ק 'ph~ ססזמן כונ  610 מדמיון 6ך . תזמן )ריעמ דומם hto1 0כ04 )נ4 מיש 6עסר כמקרס סכס 61htoסר

 ימר גרון גמ3 4ל מוס פ15פ 5ףס פ3דפ מס6"כ טיעמו 5וש נל6 ורסיס יט) וסול ששומר )פא סכסישקרס
 מקהן נרתעו לק 6"6 ס6דס עף מ3י6ו0 סעכ"ס סמ6מר . ט ממס 6ין סנד16 יי"שק pab1 נתרטשנמשע
 ס0כ3 טי*ר6סון עכ"ס גרך טצילו סיף ס6ן לכיס וכליס וכמס) כמ41ד1 40י 6ש 1כ) כוס קשל ,סגמ65
 - ג6מז כמעם קטע יסלי טטיס

 כגס סראצשל סמס 6% . סמוס0 זס 6מל'1 וסגמפכיס סרמכ"ס 7מס ינמגס
 מלהר "בו' בסמובר בל בי שבאבנר השלה2יע ווהקרבטז הבירתי בדקדוק:  hia סו6 רימסתי מ%רצעפפ
  סממן ריפוטה לכס )נ6ל סס? . מ6ש פ)1 ס% ר%ו1 6תר 5יפ סיס מנסכרת 0לצסיס %ד רופספסכי5
 עתר מדברים : מ46סס ראלכט )6 סיפדומ תם משרסיס סס טפס 6% 1כ) ו0ג)נ4ס סגדם?ווכנ
 רקדסה לו קליטים הם מהם חובר אשר ההם וחי-ברים : דכריס מפגי יומשח )כ) ל")מאחד
  סראדס ור.להמ יימש כמו כזנע )0מורככ ג"כ קודמים סס סמוניו 16 דרכים סמ ע) שיס סמורככשבעית
 מב4 סיסיס 6ססר הט"ממ י,מיס טמ3י016 וה61 . כסכע 6)ע  קודמיס  סס  י3ס יזיע. הכעיסםקורנרס
  לסמ*(יס ם6'ן 16 . ור,רהמ  סמים מלי5וס מלבערי  טיסיך 0"6 סשסס מגילוח 161)ס . ר,ציססמ64ות

 ריפסק
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 58כז הידגרשער

 עילה לו ונאץ ובאה עילה לו שאין הו84 ורקדכם וםבעשע ומנטע הקדמה לו קודםטחברו
 וכל קדמון איננו רישלה לו ש"ש ומה תכלה לו אין תחלה לו שאין ומה תחלה לואץ
 לא שיהיה אמצעי והמחודש הקדמון בין שאק מפני מחודש הש קדמק שאיטמה

 שנתבררה וכען מחודש החש פנים כל הגל קדמון איננו מחובר כל א"כ מחודש ולאקדמון
 ו הקדמות השלש נתקימו וכרנו אשר השלישיתההקרטה

 חעעלה הבורא מציאווע בברור וכרנו אשר בההקדמות נשתמש פנים אתה על אך 1פרק
)

 מחלקיו חלק אין ומורכב מחובר נסצאהו השק בעטם נשתכל כאשר , הוא
 בז IOW אשר הבמי נבית ושכלט בדונשפ2ים אותו רואים אנחט כו וסדור הבורמבלי

 לנפשמרפא
% י:  'SngW עי12ג:צי% שן?א י ם יק יידיין, עיצוים עטיייצ0פי6 יס)3,יע יי 

 3ח ולכסס שף ט!ס )ו יסים ו)6 (oitw גע abt )6 תכלה 6 אין תחלה לו שאין וטה : וסוף תמ)ס 6ין עדמעוקם
 סספ') Oltu %6 13 סיס ע"כ w(o )1 שט כיון קרטון אינפ חחל4 לו שיש וטה : משענבר כמו גסותו bhגתמ)סי

 6)1 0הי נין פמוטן דנו ש1ג)יע4ו ס)6 :, אם: והמחדשהלשמיי
 ק שאק טפגי : mwt )ח! ט' '. וסוף )י ים

 יכונו ננעע מלפרס כי וגעיס %פ!ס סטם ג) יונסנ".6ד1'" גסנרוו ומעחס . מה!דס צ קדמון 16 6)ס מסתי פ6מפימס

 ס ר ט- מוכבר נמצאוש כב' כאשרצכל כי ,ס: ושרק
 פ) ההש oiue: סנגלל )י6ופ יתייי !הנדפון ו

 דק-
 דגל סו6 ומ!רככ ונטר מעגם ממ!3ר סמנר 6'ג )וס וט סנריכיס סמי כ6גמ סענמ1ח כמו מניס אר6ס סייס וגריסמנ'

 י1ם צ : סי5 וס" PtPשתש
 מש

 לחםפת
 : מס!סו טסננס וו)ש פלס )1 ן ' ע) סוגםקדמון
 6'כ Os~u )ו סיין מסוגת ס6הר כו' עילה 6 שאיןומה

 ע סע!ס,, ר61'ס ק6גו !6הכ' ש לו אי; :י עגמו5ח
 : תמרס )ו יט fb סכ)ס)ו

 )!ס א פעדיס סנ)חי סם)% עי וסורגב סמובר 1פרק

 ומקפו מגירו ע) רוכג ס6מד כמו מורכג )ומר 4דז אים6ט
 סמסונעס ושכלגו בהרגשץחימ : עפו )ססמכרנע*כ

 הלבנוןמוב
 ססיור וסרומ סגוף כגון מי נע) מטע כסקדשם
 עכ"ז כצמד גכר6יס ס0מסס 6ע"ס ס6דס )ינירחסט
 ינירת טפין מקמר . ס6דס )ינירח כסכע עדמיסכס

 %ז ס6דס וסוים ~o?h )טיח %יכיסר,מלס
% ושע .46ר,ס  קדימס )שרככ O~7g היפיס 
 חהקדטת : וכעכע כנגע גןזס וריממכלו נגנךפכעית
 דכג. לא ~Os 6 6ין קימון דכרטס61 ר") כףההן

1h'5DODונתנו . ohn ר,מגילימ נסטר סיס שגס 6 סיס 
 מ5ד רימ164ם ממ!"נ 610 מקדשן וקוקס עגמו.%דסמ!שס

 ר.קדמס מ"כ כמולס קושין משמס מ64וש סל ט)6 מהמלעקמו
 כ"
 6 ס6ק מעמר ר") ט' עילה * שאין וטה :

 ס"ס 6 60'ן מס סו6 0ילקדמון טכ0נ מס מאטלס זס המג . תמ"ס pb 6~ %כ ע5ם 06 שמס ד% pbtעעס
 ש תכלה לו אין תחלה לו שאין ומה : סיס ט)6 עת סיסים להוצק סממתן 6 6ין OS'D 6 60ץמשנמס

 01ג6י . כומן 4 גץזס וסוף DDD מון סו6 ססמרכיכו מקמר . קדומן מורכב סוס סטין וקמר דנריו )מ)16מוס
 גבס טריממנמ וסק ע0 נסוס וכלס נמסק שסיס ר") חכ)ס ש 6ץ oh)n 4 ס4ן ומרי תמ"ס 6 טלין 610קדמון
 צינע סמקם 6 סיס ומס o'wn וזס . קדמון תיגו 61"כ ווסתו מנרו ט)6 שד כ) ופסק טניס נמגג 6 קודםגרגלמ
 וכו' אמצעי והםר%רש רקדסת בין p~w מפני גלשן: ולזפ 0מ5ס 6 יט שפס 6 מש מס ועשכגויס. * *ן וגס ממק )1 סטין מקמל ורוקדכן . ר,ממכלו וסות עעס 6 ש טסממוכר במקמל )שסס )1 ו'נ6 .מזנון
 נץ למפעי סטין סו6 ברור ורישך . סססוך ע5 ס6מד מן שסם 4קמיס כלול סססשך טכ6סל נשען עותח
 מש% זנל כ6ן ס6ק ש כל,כלמ ה' טס!6 סססוך ימ"נ מת 6יט ד16כ! זעת 60מל onh~ 06 . סדגמססם
 ש0 יממייכ )6 רכן. 6י% ר6וגן הממר 6ס 6כ) פ. 1)6 מס ג6 60ש ט6פטל טג6מל ויאנוס שסטק

hlonוסלכן מסמול גין משפע 35ע טים מצמר . סמור : 
 כצקובר נמצאהו : כשנס פגו סנוטניס סדכריס 3כ) כסגתנוגז דץה בעולם  נשתכל כאשר 811רק

 טסס סיס!דומ מד' וכ"א וסכוככיס סנ)נ)'ס כמו . 51ולס ממ!מל ממוגר טס61 ה3ר סו6 מהוברומורכב
 . וסכוכטס סנ)נ)יס )מ0 סו6 וס5ורס . יסוזות מדן 6מד ככ) רצסיבי 16 וסכוכנ סנט) גטם וסוף מטףמפכליס
 כמו יסודות מז' פמוונ זנל הי6 וטליכ ימזות מן' 6' נכ) טפ6 שין "ח ש נסיות ור.מתקן וממגדעוזגג

 וסיסודוח וסטכניס סנפ)יס כ) ע' ל") וסדור חבור סבלי טחלקיו חלק אין : סםמאס וכל וס6')גו0שממיס
 וס וכמג ~pD כ)6 6מד 6י0 סו6 ט 706 וכ) סטיון סנ)ג) b~nD כמע"כ ר,מולס ט6מכ נמס רומס ימדוmhgh1 )כי 6הד ו0כ4מ 6מד D'b כש מכויס עד וס עם זס ומשדרים נוס זס ממונכיס oD"a רסס מרכס גכר6וכ)
צעק מ"מי וסכוככיס וסנ)%'ס מיסודות כן וכש . משךס_ סס"זס סגתכ% 6מר ט4 סש)ס כמדוה רברססמתוק
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 העזרשערא
 והכוכבים כמצע מתחזה( )םש6 מתחת והארץ בתלשה מטעל השמש . לו אצריך%

 כבעל והאדם לו ושצריך למה דבר כל כמכמנים בו צבורות הטפסן וכל כנרותמסודרים
 משתמשים החיות ומי% לתועלר% מעמנים הצמחים וברני . בו ומשר בכל המשתמשרופית
 תפת שתה כל יריך במעשי תנהטילהו מ( )חספס השלום עלו דוד שאסר במו .להנאתו
 . יסים ארחחז עובר הים ודני שטים צפור שמי בהטחן עם כלם ואלפים צנההקליו
 להמציא הרידתה חלשתה ורעלה ויום עתי להעביד ובואה השכחש זריקתוסדר

 הקה-
 על תסיד חשנווזם ותחצלטזההם הומנים מעניני והחורף והק"ןחהחום

 מדח-

 הפסק מבלי א'
 תשת קד( )פס)יס וכתיב ושזום כוכבים ובעד הדה ולא לתהם האומר ס( )%נכדכתיב
 על והמזלות והכוכבים טתחלפתז תנחנותם אשר הנלנלים וסבוב . עמ' לילה ויהיהשך

 לנפשמרפא
 בו צכורוה הששה וכל : עני, סקוס ו)סטתמס )הלוך פקסת כפטם כמצע והארץ כתקרה השמש : )1 6%ף8אח1

 דגר סוס 6ין כי מגריך )מס דנו כ) זגימט כפשעו 6ן כ) )ו מוכעס סיסיו סקו כ6ו5ר מרכס יגרש S1hD גסוכטכמנים

 לבספ%ט 2)י' נסעיד י1סר01 פטפטי IUh פ10 שוד תפריס 10ע1 06 כ' ינ' ץי1י כסס מטתמט.1 ס6גמט6ש,פ
 (two~nIti :%בפנמיקי!% י2 %::דנט?%עב:זט?:שז)צד"גננ"יע כא וסב) געו)ס סלע יקור ולכן סווףפ גטי) סויגת טי6 גמורף יהוסס כקין. סתום נתסוס ופק ר*סגו גוכםסנ4)

nv~w
 דכדכתיכ )סוט כ) ע"מ כף מעיה

 כוס עעס
 ורוסס מוהר יהיזום נוכבש ובעד : כעס יזרח ולא : )טמס '

 %0 גמקניס', 1)6 גמקרס htont omn 1% ES סיירן חוטפת חכו 11') 4)ס נסי תפך תססא
 גגונה 6ף סם ספצים חירט 4)ס בסי ממך סטם כפש )ס1ע)ח פכ11ן וט פס 6ג) מטפם מפדל ופן 0ו6 ס)י)ס כינמסס0ו

 ם ומס . עג') ע"ס י' שק גסזיש סברס טסגי6 כוות 6מוג0 פידי 16נ ויסו64 0נר1ליס כ) כסקר (ohn מאיסשן
 כב) )ומר מגו סני ש)6ס גמגמם וסי6 גר6ייס כמפסס סחיס מפסקך 0כ'6 1)6 מנס 6)1 ססוקיס טסגי6 סמחגלכנוסת

 פסס ים .)פדח י ~o)tsחפוצי
 ססת%יגלים

 - 6ספ נטש פסס 1יע 6מפ כסקופס א 6'
 לחםפת הלבנקמוב

 %ו נ"ע מטלר P"Dhl 6100 כהניף מ4י 6מדפכ3
 כמצע כלזהת יופרץ : וסרס ממומל ממוכרסט6
 ולפר סק מ)' )ל4ך ימ טי0י0 סגמחמו0נסלפכוכו
 כסכמנש בו צבורות רצופות וכל : )רססיוא
 מגמוגיס . ימעשלס כשטרות ט נטפס סגכר6יסכ)
 (Shw 0זסכ כמכמר ומס) מי 1161רומ מממורס610

 6מי נכל ר"5 לו שצריך למה כלרבא64(:
 פכע לגיוס ס4ץסס סדנריס (~otb סקונממיי
 גכר6 גמם טוס ס6ץ לתהילתו נעומניםהממהים ומיני : 0סכע מכסי 56) כמטמר סמא 6ושלגסי
 abD15 ניקמש ומ"כ) ממ6כ4 %דם )סרך רקוכסקס
 )שם 16 שכס )יאק 16 תצ' החית ובטני :נכס

 כנסר כהלילך הים עתי להעמיד : כטדעכשנחש
 וסג"מ 040 מש )6 ס4)ס ס46)י 0סכע%סיעברו

 מכלסן 6מ 1)כן סשס מרוכ )ריחק"ס 'OtsDורגממיס
 מ5גפ )4 גרוש את nhe סכר %)גו כמוייסע 36 מפנךנפ כטסיך וירכיתה ועליתה : מסךוטר6
 י מע5 נסס dh) hw- סלאמס נמולח ס0פמעאנש

 דוריס לקומר בטכטגש : ספג) שגס 6) טיפכרוטש
 סקוטס ספו וייידהה ועליתה : ג%16 ועפוניסס56וריס
 פד גיוס יום מיד פסמ)ס 61ח" גיוס יום טום כי6ספו

תקו"
 תסיר "onwm : וט מפך מה" ו)סדרופיס סיס )קו "וןפ6ס טווי נעלגנו סו6 א 1ג3 3ע)וס men 161 עגם

 מפו פ) עי כסגדי ויגס סהר 6מד סכת נסור 1nhoט'
 : נחפומזר

~own 
 יעפ )פ)1) כוגש כה תרח ולא לחרס

 רק ס)י)ס 1)6 כגוי6ס מכוון ד% 0ו6 סטיון היסנורפי
 )וס 160;ן ממס סספס כנ6 )יגס נסיח ס'כ מעמס מקףטפן
 מעיל גס ריימס טוי יורם !)6 )מרס 60ופר פפסוק ר6י0פניך
 יפ' מפגו תכוון דגר 610 ספרי יפ' 11וויו )פ6מר1סוריהס
 ושכחס היגוי פוטון 1ג1' פפיד וטנוסס %פיו טגועמו61פפר
 מזפ נימרו % יפסס 6% גו16 קולס )סוכגיס וידועסמקגון כפי )פוקס מקוק 610 פ"חס ס)יקיא מפני 6יס סיגוי9)
 )ופר 5ווק סכןספיד

.irg 
 פוסק ו*י:ו גפפו 3כ6 ספיופד דגר

 ככושר פסו)ס ו0ר6יס )ו ספי1פויס 0עהיס מן פספוס
 סטופר סגסוג פן רייס פכיך גש ספידים סגקר6יסו0סרנ
 מכוון יגר סו6 סיפוק גומגי 'tutg o~h פנס יומר גו'עורס
 רייס 0ו6 או' מסך ס"ס נפסוק ספכיס מפס 6ך יס'פפט
פמפם פסגותי שט טתחיפות תטעותם אשר : ילשוןבפרוס
 סימפטת כפ,4פ טר6% שנע טסיך WDD 11מיר%%ץ
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 55כח הירודשער

 בעהו יפה עשה הכל את נ( גיא% ע"ה שלמה ניאמר כמו למדברים ruprnתהית נדנת מצו ובר בכל "כשה "שתא %א חח לא מכק ומשקל משקרתדנרגה
 א ו% השיים. תחת חפץ לכל זעת ונק לכל השפר fla בלבם נזק העולם אתנם

 מחוברים נמצים חים וכבע* בנסחים וכשנעיין ובמקצתו בכלו נראום ששכבתוחצץ
 אם קצתם כמד וקצתם קצתם אל משתנה שמקצתם סנני הפבעי החבו להברםיקית בנו השין ונפרדים נחלקים והסה והעפר והמים והרחץ האהד חזם הארבעהסהיטודות
 רלז%דה אותו שמברה החכור אך . %הההלף להשזפת ממדיים הם מהם דברשבר
 דהטכבים הנלאים כ* הפלוסופש קצת חשבו וכבר , קץ עת עד וקאם מתקן חברהש

 מלאכנו עהשה קד( )פס)ים עשה דוד ם'ש 6ה קימה . האש מתעדת הם !העלהניםוהאנשים
 כאשר הם"שקן תידה ושיננה חמשו המורטבה על ראיה וביה לזהם איש נהצדתיורוחהז
 נבהנו לא כי ידעם מהם nlhimal הקרא מן יצא שהנמצאות וכיון . אריסם,חשב

 בנפשו!זיפ תתברר בדעתט עלו שבעקום המחלוקת ספני בפבען נתחברו ולאמ84לעץ
 לנפשמרפא

 ופגעך won וסוtwnbI 6 פחם ס% טפס5מ סנ4~ס ג6י גפו סנ%)יס ס% %י מנסוכו מישי געי סקרך 14%ן פ"עק
 )טרופ Yw ירפס ישירה %א יא לא : תטש )0גמ! גיא יום סגכ) ספוג גגנו )מצג ממנות מתוגם סג)נ)יס כ)עפ!
 שכקים והמה : etDV שזף ומיכנ פלשנו יניס ס63 דגר * 14 געתם וסרוס פס 1כ) לע חבורו זה וכל : פ!יימוס0סס

 ePnan )שס סייונ סאן ששן % פספס בפיניש מש9 שס !ס !גשיהס 0)91ס מס יגעות סו' ל*) . שט וטעפררפ
 סרמ3'ם סוכר כפו )נמר! ס"מ שרפ נפמפם פרטגס וכמיס 0וןונ 6הר 6! . צויר עט % וגן . )עפר סמה 6! ומיססיפר
 ~מן סס סמוי . )6 פליטי דגר ow )עסות 65פו מודוס סני 1)תנר )קוכ יטע *ו היטיס 6י) עכס תסורס יספיכסלכם
 סע)יופם 6הדס סגרג15ס וספ)6כיס אכויס סננר*ס 4960 כלומר האש מרולדת הם כו' חשבו וכבר : כה (סכצד
 טההנרו ולא : גתעוט )6 כסוט לא גי ettDD: כס! !%רם ממשל פפנכ ס% לסכי דככש מטני פשגויס ג'גסס

 המחלוקת שפני : יסוכן ס61 סססגע גו% וטוי ותוו הבמקר טנעס  נך לסרקי סלט פינע כפו  ולותר )מס!כבטבען
 כטד פט6 6ף ומוכיים בוסס חסר פהשס htGt !ויזם 6פר דגר ים פעם ט' ברעוצו רלה : ג! פסוק וניעישגיגיהם

 לחם8ה
 משצערת הנהגה על ! ג6)ככט חס סס:1 חס )מפרנמשוח
 סוסנס 6מר ג0ג!עו0יסס פנסנס ומן סיעור ע) מכנו;וכשקל
 פסספעס כנ6 סשע)0 סכם OtD סי!65 הריח וע)מס!טר0
 סגע'מ מ!גי פנקי )פי ס3פ,מ ופיר ס6דס מיןכמותיסס
 קו ע)  ישתנה ולא טח לא : פכה ומסק) 6מרוגמופיסס

 פמקופס ספפקס p~B 6100 י"מ )6 6פו חעפו0יסספוס
 ס15גס מקו 4ו)ם גפסעס פ6'ש )ומר סחן ',ה ו)6גסו
 שגת י00נס: !)6 6מר סי') ממפק) ה% )0ס סס6סר

 ט))דסיו0רסוכ: סס"* מס !0קגספ) פאקס o)'biתרגלת
 ידוע תפן פס 6ן )כ) מכסס בערצ יפח nvp הכלאת

 כיו"ר כון חפץ לבל 'npliot לכל :%נונו
~DW' 

 ספע!0יס'
 מטכסהמגי

 )סי.
 ספפי' סמה 6פר סכר4*יס פגץ סססיס פפ11

 וסמכגש סג*)יס סכונ שן פסס הייגס 0ופ)גסוב*
 ססו6 גטנור ריסון ספן )כ) )פיד otott העונשוע99
 ובסקצוצ בכולו : )מדקדקיס שיוע ס)מ'ד פפפוטי6מו

 ע5פס נפזי נמינס hb ס1גש פיויס מסרטי סג))פסלכנפ
 פספס: נפ9 ורסיס נמיגס סי6 ספין פלוסי 6ש %וירגכס

 6פו ארום סעור גפ! פעדיס סג)0י י)נולגךסזנפרדש
 o*na ימורס סמננדיס ועי נימאס שוקים יקמרגמ)קיש
 מגר atb Iotl~pn 5הנרס נרפס oh ס6ף נשפל אודש6מר

 ירוגש ספק5פם סמרר ttP?)n סמי ואס ננס !סוגפרדיס
 ולהתחלף להשסעות כג'): וס גונז וס no*a פוסש
 6פר !ס מ)9 !ס פסם ספננדיס וט) o(1tnh ג0עויסוסייס יקומר ngn(ot 6פר ספפ!מס סס) סי') קטת מנ'כ

 פקופוס גסרמ אן קוס ננס ~R9p הגס הוגלדהזיהה ~man : פא !ס נהיפש )סירס מיזלש כליי1)סתה)1
 : )קיח אחי יוביש פשקן וקיים כשקוקן : מספרס"ס

 חיסודזת מן י4ת : ספ)%י: סס העליוגשוהחושים
 סג)ש ש טאלטזן נמזגו לא כי וידעט : מסה01 פןאס!!
 דק יסד )דור יגולון עמרי (~oh סששכוו0ן פעיןפצדיס
oh'kw6!63 6פל 6חר )פ5ם שנו עד וסכ0סוגו0 סע'רונ ס 
 6פר צנם עס ז% נרם כש פילי סו6 ססמ!ט0 נ)ייפו מגויס ס6ף !מפיס ס5פ 0סס ~ona וע) פ46סןנשנו
פנונם גפי גוס וס )ס0רמק פנפן 6דר% פסוי פפנען שסנרו65

 הלבנץמוב
 הכיעס לכת טכני מס' "' )כ) וק סמם ~'Se %1קסרס
 )כראפ ל6ש למז נוס מנס %1סר . תגיס נזקשמוע
 . סנועש 6מד לכ5 שימד ככהי מכני ט6ש6 .סש)ס
 חם )6 מל יש 65 ממשל. 9זט 3מוף m1h1וכמזם
 טדע כנר למדברים tupn1 : כמ( )טפסגעשן
 3מ ר"ל 5מדכרזס מקש סס י,לסיס מכ"מס6ף
 6סר ריסוס נףר כ) ש96ס פססס6דס

~nhs יישרש )מ)6כ0 ע"מ נשנס גס ג0נעי0.כ610ר 
 נר6ס פכך ר") ובמקצתו במלו נראש : ירכסכמדע
 ריסרכנס סנר6ס כמו 61" יחמס טייס שנרמסככ4
 פר' סוצברש נמצאים : סמכך כ9 מירס "מיכב)

 וראמצפ סש)ס שעטן טסha 61~1 רקס ט גר6סיכר לרשש שטוף 6מר מ6ץ 60פ סמס פדע ישיסורות
 : עמר יסוי סו6 וסנדר נרם תשד גצ6 כעטן6סר

 ר4שפר בשטיית קצתם אלמפנישקצתםטששזנה
 מסם 061"0 51ה קר ורברס רנס קר 0ייעפרורברס
O'1D0נגר נפצתם : ריפשה שש סטי גריס ש 3נ4ילו 
 מס 1ר161יר י3ס קל 0סע0ר וס6ויר 0פפר כפקצתם
 מם %1פ 1)מיס גריס הסרוס . וסרס ככרס *גם
 f1P זמניו מרעד ס56 יט פמנ?ו סמשצסח %ע" %ל י% . פצי )מ3?1 מאפד %1ד .1עס
olsnמשהגס ואגסס מיס .כע) שסירס ומס ראצ)דרי 
 שץ מפס שלס כסוגן % מש תסס סמע0ל ריסוט'
 נשסכס עלס כך אש סתיררת הם : נכש סוס00גוי
 : כיוס עד פח :ohnS סמנךוכ ספשסויס מכלג)

 ל*9 יאצבע חס לע טמטמת חוליהשיננה
 סר6יס2 נתומר . 0יסודופ מד' שיגס 36) גסמהחססס
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 היהדךשערש5
 חג' בוראם ההש . כרחם על טבעם כנגד שרכיבם בלעדיהם וקוטרם זולתם מחברםני

 מחוברים נסצאם הארבעה היסודות על נחקוק וכאשר . חבורם ותכן קשורם תקןאשר
 הוא אשר הראשק החומר הוא שלהם זהחזמר והסקרה העצם והמה זצזרהמחומר
 הכלליים הראשונה הצורה היא והצורה . שלהם וההיולי והחומר הארבעה היסודותשרש
 וכיובש וכלתות וכקהי כהום מקרית צורה וכל עצמית צירה כל שורש היאאשר

 העולם בכל נראים והחבור וההרכבה להם ותדומה והמנוחה והתנועה והקלותוהכובד
 שהקדמנו ממת וצריך ובתהתונו בעליונו ובמורכבו בפשומו ובענפיו בשרשיו חלקיוובכל
 כי שנאמת חייב והוין מחודש מחובר בל כי לנו התברר כאשר מחורש כולושיהיה
 לעלם שיהיה צרה . עצמו את עושה הדבר nww ונמנע הוא שכן וכיון מחיש.הערם
 תכלית מאין wnw אשא ההתחלות כי שהתברר וספני . וחדשו שהתחילועפצה

 לנפשטרפא
 תקן אשר וודא hs :Umh האענעס

 ט-

 יותר 1)6 ממוח )6 פסס 6פר %) 0ל6וי %ס כסי פוס מזג ט) סב) חבורם
 כנר וצורה מחומד מיצברים נמצאם : ממועמס מס ממס ארבעה היסורות % נחקור וכאשר : )עד יחנרך סמויסחכמ
 ויאורית סימלי ויס' ממורס נסוד טסר6ם גפו  וערס עומר נעגין ~otnnh סקנסס וגעלי פי4סיפ"%  ס~ויומם פתסמיממשליכו
 טכ0ע)ס וט סו6 ;)ס מדגרי סע1)ס סדכריס וקונך גסס עיין ונסו תסו מיחס וסקרן מסוק ט) ור,למג'ן יפלס מס'סרקנה
 בעולס וכגרו) סיו% סכיך 0מ1מר כמט) )ים 0ומ )1 סיס ט)6 6תד מאר חתכם גר6 סעו)ס 6ח כגרוף יחכור נפסוסג"ופ
 6מד ;) סקג)ו 0קודס יסודות כד' מדגר כן כ;)ס טוס סיס ומומר ,ס כקורס קינו וט 1%רח סורס גויס שני כמס ס"מממגו
 )מומר נוין מניס כי מיסודות גפי נקרץ טמקוג)יס ונספרי סיו% כיוונים t %6(enp רונסון מומר נחח)ס סוס )נו סנר6ס%רח1
 ונעמיס 11 %רם )ונט ואעמיס כי מקרס סו6 וסורס מדגר c~p סו6 וסמ,מי סנוט דגר ג)6 חיסם וסייס 6ע ד6)';סנוס6
 ג) גחמוגו ומגס סגרי6ו0 מב) ר6טוניס סס כי וס ג)Oilun or 6 0יו )6 יסודות סדן ט) וסברס וממומר 6מר0 5יס)וגט

 )וים 6י ניס נ)6 גובס רולס 6חס "ין בעולס סס וסייס וניס גוס onth קוה סחים יסודי סיפוח כריס וארמיס .סנככ6יס
 6סר  06 סמן כין ומעתרי עמ') גו/ וארס מ"פ ממונו 6%0 שיט נוטש סנטן נול בממ"ק 610 ס6דס )כ 6)6 גרסג)6
 כגכר6יס 60ר כי )ספו מומר סבין הראשון החומר הוא : יסודות סד, ס) ממומר ר*ל שלהם והחומר : מממכר דורישמך
 ס6רכעס סיסודוח סורם hto אסר ריסון חומר 610 יסודות ו' ס) סמומר 6כל יסודות סוס מכ) מוסרג ס"* כגר הססשתומר
 ;מס mth קו6 ססיו)י 16 הסס סמומר 6100 מיסודות תורם טסט ג'ל שלהם וההיולי והועמר סרככס: כ)6 סמויוסוף
 11 וגנ1ר0 קורס )פניס "ין הכללית הראשונה הצורה היא : 'תודות סו' ט) ס)ורס וכן ר*) והשירה : כני) 6י וסב)ט0ר,ס
 01,מות סקור וכן מקרי סו6 דכריס וגהר עקמי 6% ג6ם סמום )טס) מקייח קורס סן ע,פיח קורס מן סגט1)ס ס,ורוח כ)גכל)ו0
 ס'6 בנייחן יסודות סיר מנורות וסכתן מקורן שנעורס סוורות כ) 6כ) מקרי 13 מסם וים המי נכסן 0נ1רס כס1 יםוסיונה
 תעורס תומדות גג) 0נר6ס וגטכור ר') העולט בכל נראים וההמור וההרכבה סג*): סרטון סמומל כמו סר6טונסיגורס
000otaQQtn  ובמורבצי בפשוטו : כפייס גסו פתוים פתור י) כי סתכרר כיר כי מחיט כלו סיסיס מוכת ע"כ ופתיגריס 
1'י

 פתופר סייס רכריס  פס% וק פפו3ריס 6יגס גסס יגת51יס ב6ר  גפרך פטוטיס פסס  יסורוס  סרי ונס טכסם ססט1פיס טפילו
  לירך פטופ וס61 עסיסיות יוסר פורעי  פי5 וסתסכס . סכותיי וג'כ כג'ל Sstn רס מורגי 5יגגeia 1 טי%פר וטוךולוס
 סרמג'ם 0ס6ריך גמי כחינוסיסס כל כפרבר יט כי יפריד  פן וסתי . ספי  פן יותר פתוי וסלופם . ייסר פורככ סכ61מלופת
 הסס יסתרך סס%ס 6ותיא מד, וסם רוממיס יסודות מד, פמוגריס סס נס סט4וניס 6י)1 ובחחתוט בעליונו : וכעסוסס

 ו0ח0וניס כע4וניס כפולמוס דגר סוס )ו ו6ין וגסמייס רומניים י0ודו0 סד'גתסוו
-1th-e 

 סק( ו6ין oloa "ו0יו0 מדי בו
 נמנע נ,; ונס וממפם ממוכר יקו oitw~n ועא שכן וכיון : עיט 3י6סית סן וגריסיך קדוטס ספרי כסי כמים כססמחטט
 )נע) ים הדיין רק ומדמן כבהמילו O~tu )עכס נרסיס שיך ע'כ 61"כ ר6סונס כסקדמס 000ג6ל ;סו שמס "0 עטוססדכריגו

 כי שים נסקומס גרברר סכגר 6מר Otst סוף שין עד כן וסוך פממ1כר ממוגר וק ו00מ)ס 0ג)יח )ו 6ין מעולס סמ6 )ומרדין
 לחם פגז זקלננטןנפ21:

 וסיער מדד חבורם הלכן קךשג'ס: ט"יגסרסיס )סנ" שכ%נ "0 0ו)דו0 ס0ס וסכשכ ס0כ)ק
 %מש3 3כס יפיס "' סוכן מ)' מרקס "חד כ)מטל
 030ס 0סשמר ל"3 שלהם ושהעלי הכחומר :פס(

סו"
bip~o לק)ר.ס "מי מומר דוווח סר' רכל ין  נ4 קיוי :plnci (ו0 %ומזה טל0 קנ3 מ0יסוזו0 "מז ג 

 ועמן "0 ט ס0ו6 ענין לנור 060. נ1ר0 0עפרוא4למ
 "יגס וכון וכקקי כתום : כעס וכן עמר ט6100
 ט נגש 6100 סיס qb1 מנור0ס סגמ0כיס o~1pniלק

 5' כל כ% בפטפטו סמו: מן  כרות ועמ"ט%0ד
 ס5ירוסיט: ססם  רוסלייייס יסודוס בעליתומראכצדוח:

ובתחתונו

 זוניהם מחברם כי : נופ) וט סס  סיס1פ סמייך פןסג"מ
 יוךפש 6נ1 שופר יי5 תיס מסר  נסייסס בלעדיהםיששרם
 ופל ריס פוג גנלסי רגר יגב ופר גלטריסס 6הר ס61סיסרס בי  ורן מיל aniu סס ול5 %ימס 6חר סו5 סמנרסספי
 למון יפר (onttp כתויקס ופל סנר )%ך 8פר פכה.סתתיס
 גוו6ס כו6 מגטן ;נגד ומרכיכת 6מר סמננדיס וע)קטירס
 שויר( פמגרס סלחנור לסורית ג'  וסרפ  מכוון ולפטרית'

 גנוגיס  סלבס וט רגריס 5רגפפ תכיר  סכין י%ופרכיגס
 5תר  חבורם  ותכן  קשצרפ חין אשר : יידר מונסוןדפוס
  פרט  ולגן כנ"ל יסירפ שייכים טיס ספנגויס פל עורםפסן
  6פ בסיס גר6 גראפית חמר סכרי6ס סדר טפי 0מ)ס6ותס
 מפסיס פסס גוריו ופיס פיס o'ncon ימרו  וכנרמטפיס
 מהכ1נ0  )טו1 סכן ופלת תסורס  ותכן 6פר ריס פנג סכלתיחל
 ו3יפ0 כפוטו תפסו )5 ונתסכנתו  סנ6' גמו ערן טוןטסו6
  6נמ 5ון טנאנו ופס פסילוריט לגח ירופ גפרךהירס

 עלהיסורות נחקור וכאשר עפורין: י6רןפססתי1ש  פרךנונר גלופרסלפי פרך לסון ג"כ  לסרסו נפקר סיס עמודיםחכנמי
 יל לפפוי וכרמס כמריוס לורופ מוסס יר5 6לו כל כו' וכקור כחום : ט1% %3י 5תר גל טל כקמרהארבעה
 סמיריכ תל ומיס סת"יר פס  פרסיו ובענפו בשרשיו ס6גרכג6): )סמגס מיסודות יורת יטויןגספר 6)ו דגריסגירור
 מכרטיס סס סנרו6'ס זג) 00וט יסוד סו6 טיסו כסגי 6מד כי יטווס סד' סס טופו ובמירכבו בפשוטו סוגפתם: סספסס
 ססנהס P'9D לסיוט קרין שהקרמנו סמה וצריך : )מע0 וסנחוניס מעלס כנד סג0וניס ובהינהונו בעליונו :הסס

 טה אפשר %י : פסולת תיולו oen' 6גו  מסלי מחודך כולו ססעו)ס מוס י65 ממורס סו6 ממוכר סכלכבקדמנו
%שר
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 7פכס היעדשער
 פרא . ראשק 4 שאע וראשון לפני תחלה אע תחלה לעולם שההיה הדק מן .לתהלתם
 )שפש יזה בענין הנתוב וכמ"ש דבר על ולא בדבר לא דבר מאין וחדשו יצרואשר
 צפע נוטה כ( )6ית ואמר מיאתי הארץ רוקע לבדי שמש נומה כל עהשה ה' אנכימז(
 כהננו ולמצאו דרשנו אותו אשד יתעלה הבורא חהט2 בלימה על ארץ תלה תהועל

 נסו,קימיתו
~DNW 

 ='" ג )נ; 1DW1 אחוין ,אנ. ראש, אנ. "י( )'וא'; הנתין
 בורא מבלי במקרה נהיה שהעלם שאמדו אדם בני יש , הוא אני אחרונים אתראשע

 בביט2עזו בעודנו מדבר בדעת תעלה איך בעיני התימה ומן שיצרו ויוצרשהתחילו

 מבלי נתקן זה כי והושב גנה או שדה של אחת חלקה להשקיע מתנלנל שהוגש מיםשל
 לו -היה התועלת לעומת מכלי כלי כל ושם והרכבתו בחבורו שמרה אומןכוונת
 ולדחות להכזיבו וימהר הסכלות בתכל'ס ארעו ולריטוב עליו הרבה ולהנדיללהפליא
 קפטז בתחבולה שנע'פה וגבוה ופתות קמן בנלנל הוה הטאמר שידתה וכיוןמאמרו
 הנדול בנלנל הזאת כמחשבה לחטוב לעצמו יתיר איך מהארץ קמנה חלקהלתקנת
 בשר כל דעות תקצרנה . בחכמה והוא . הברואים נק עליה אשר וכל הארץ כל אתהסובב

 לנפשמרפא

 ין,י')1"",,;1,ןנ'ן) ,, 8 -פ"זוןן,,~םשן!י;ש,ש'יילל,ו','נ
 ((Dhht1 המש ס:גההג גז%:~ג:) ס)6 זי עיי בשז:ימו2 צן י:י6.ני: גש ט (itP"D:בטוש

גס
 חווטסג"

 מגמרן גס:)
 ננסי

 טפו
 ק

 ארם בגיויש ע4ם סמקך מיסר נכור סיו)ד כיקד

1י 4ץש% פ41:,:י%ץיי2ןןנ:,י,,,,,י.,,ן..ןנש3%2פ

 להםפת
 ומוסו 6מר חומר SD1 יקרו 6מר ס"ס ט) וחרשו יצחאשר
 ממרו גססס)ס)ומ סחוס וסיף ית' היו קרגסס )סי %ורםוסקויס
 טאינ : וסגן כססת):)וח קודם מסוג טסממוכ יידועימגין
 סמוקריסססנוס גינוי 'ווע דבר על ולא נריר לאדבר
 ומפין כונס SDD יס' טסות 61מל ית' כגוע) עסוקים 1:6נחן וסגי 'bat(nfi וסרוס) וס1ווס מתומר וסם 4גטס רגלכ)

 מקס ס)6 כקומר גדכר* *)ת 6מר ממומר וט) ס)ורס ט)זנת
 סמ6מיויס מססי)וסוסים קנת גדעם 'ost;n מוכן נתומרסריס
 ס15רס גרוסי 6מר ממגו מחמוס סמובר תגס 6)6 קרוסישומר
כג*)
 שנית טס גו כוון ס)6 וגל, ט) *ו)6 6מר nt)so 1טי
 כל עושה : )גרואיס ומסי גדכס רק ככיכו) לטורמואוסרח
 ונקזן ע) סטי/ ,6מד ט)סעפיס ו4' כד לבדו שטים12טה

 )יספרס ויכו) טקומוח גכפס ו') לעט הסירססדגרגפו
 גמומר סקדמוס מהמיני וטת )פי מחומר מן סיקוריי סוסוןפ)
 וג)שס מחסו סגר6 גפירופ גו סג6פר סני פסוק סכי6)כן

 והפר וס 1כ6 ססמיס גס נו סטכרו )פי סכי6 ר6פ~ןופשק
 דריסס טקיל כף טגט ונטצאו ררשט אוחו אשר : וס%

oe~mראשית אין : נסמ)16 ס' דרש סכסך כלסת 
 שיצרו ועצר שהתחילו בורא : tntnvp  לומן  ייליס6ין 6מי wth: fnht ססיגס יס' )פגיו סיגס 6ין כלומרלראשיתו

 כריות וסקדיס סירס ט) ויקר סמומר sb גווך 6מונכלן
 ס,ורס מסרי מחומר )סקייס קריך ססרגנס תכווןסמומר
 טיפס 6'כ 6)6 טומר Insw~ta בעודנו : סמומר ט)מקס
 6מר מקקיו מגור ט) ט' והרכבתו בחבורו שטרח :דעתו
 פ*פ ססרגיגו וסרכגחו 6מל סנפיר * ע) סוסו וש)גמגורו
 כולא גרסינן הרבה ולהגריל להפלטו לו ה'ח :סג6ר

 הלנטןמוב
 החלה שאין אחלה : ומיס עפר מסובתתתונו
 ממטס סטן ס0נד) לפניו ראשון שאין וראשוןלפני
 סי6 עראצצס ממ"ג ל ש רושלם ;וכר כמושרסון
 סמו s~lnno * 16 טמא כמסגמ65מ

 פקדם ס)6 6ע'"
 וככל לף נט4 ריסמ)ס ט6 פס)נ סמ6מר כמו ממן4

 i&(o ים 6מרסעיכ ו4ס . כומן ,~(ollr ע) רקנר )6 רשע סס 5% . רבלון סס עפיו 4מל נ"כ6פטכ
oSn("כנא ס)נ כש סכי 6מ ממאס ססו6 רכל ל 
 לרעע לק . 6מסס"1 עמפכ ככצ 6מי נצק עמו61יג1
 S~b יחנלך עיפש 4א4ס דבר על ולא כומן:4
 מרם "mbS1 סממי כ") סאתי הארץ רוקענ: יחסון וע"פ לבדי שסים נומה : הנרוקע )יינלק

 צשן טפה : זכר כ) סממתן דסייגו כטקס)כ)
 ככן קיום מומר טוס 6ס1 סיס ס)6 י") ום' תהועל

 כסכיו כרי6 כעמר בבריאותו בעורה : 6ס)סוןפ6מר
 מופה 6מת סוס מ4 אחת הלקה : ממונע1ל1ג1
 לעוסה : כ"ל( )יסוסע יעקכ נ4ס 6סר ססדסכמ)קמ

 4 מגליך נמרים 1כ4 כ4 כ) טימר ל")התועלת
tesיפטיר לעצתו יתיר : כממסכת ראכמן ססוע)מ 
 בנק"ל : מנע ניכף קליפס %פ מסיר מבסוןשמו

הגרו
 ונבזו, ופושת קטן : מכינויו ופש 3טסימ מממרו 31ומות גדנריס להכזיבו וימהר :  כו דנחס 6ת יכסף 11כג,כנכסכן

'pp
 6סר ג"כ יגס כהכמס גגפסס לגוו מלם מסר סי'  תוצרנה בשכטה והוא :  סכליסו נעין וגסס געסוסו ופמיר וצמותו

*ן4וגס
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 הישדששי8פ
 עכל ואיך עליה אשר 8בל הארץ כל לתועלת כיכן והחש הדתה להשע המדבריםח%בל*
 הדברים כי אצלם הידהו ומן * יכולת בעל חכם ומחשבת מכוין כחצע מבלי שיההה6מר
 תהאה והלא . %יכולת לחכמה סעק מהם במאוסה ימצא לא מכוין כונה מבלי הםאיטר
 ממודר כתב עליו ממנו שיצמיר וטא"א חיק ניר על פתאום דיו לאדם ישפךאם

 שאו סמה מסודר כתב לפנעו אדם הביא חשלו . בקולמוס שההיה כסו נקראתןושיטמע
 הכתב שצרת עעעשזה הנפר על הדיו נשפך כי השומר ק%סוט מצוע סבלי להיות%פשף
 שזה וכק מכהן מכותת נסו(.ם עששעמ פני על להכזיבו ממהרים היינו מעצמהשליו

 בדבר לוטר סכל אי דעתם בהסכמת רשומות בצורות להעת שד"א דברלעינעו
 כוונת מבלי שידויה תכלית אק עד בענינו הגמק רחוק יותר ותקונו דקה יהורשמלאכתו
 מצד יתעלה הבודא מציאות לוזעכיד ושהבהשצו מה וכל יכ% ףכ%ת חכם היכמתמכין
 לך! דע השעה דבריהם ודחיית קרםקהעולם כי שאומתם הקדמות אנער בתשובת ומספיק האמת על דוה שיבץ לפי דימעשיו
 כ* דואגות בדרך לט שטעברר פפני החש * אחד רוש יתברך ומהבורא הראהז אך יפרק

 וצויך . מאמי יותר או אחד הוא אם עליו להכיר התהיבנז . בורא לעולם"ש
 פ פצם משבעה אחדותו אסתתשנבאר

 לנפשטרפא
 לקור טסדכר fa מגוער ס!6 וגן כ" טוחו עטם יגסו 6סר 5צא תגויס פנקני יחס 6טר ססו6 )דגר 6פמר 15 כגוססטיטטס
 זס מפר א סגפאיס ס% וגן סגעוח געגוי :גרotnniw, 16 6ויסס'1 ניקל ונגר גה סיס ט63 %5(ל מ0!דט סו6 גכואסשטס
 בו: ספיפ זו)ס 6חס סהת)ס )ידשן כסכלה סי)וסופיס סניך שנעטף גפיניס מסכית ו6ס ספ164ס וופ . געתם n$asונים
 )% גי סטגעיא גרמיות ממופה ע14 סיעתוד מס סו6 כקמח ע) טפיס )מי סע1)ס העש פ) טכר5ווס סנד%ס פן כי1יע
 ם6ף 61ת חפמצ עכול ממדם סשצטא עם נק כ1הס ידיר 1)6 מכין גוונת ע) ר5ש וסיד זס פפמ ושס 6הל סכ)יס ממסדבר

 גשמו יער 6סר ת6ח 0כ61 מס' גב) ~ohln כמו מ?דוט ס) סן סקימוה עי מן סמוסשס כ) % ו)ססיכ )פ)ס3 כרכסססימג'ס
 וס61 דנויו כל 03וף וספגו כפשסיספכ)

 פו:גליפ דגוש ים כי פקיו גיי גל גן גס סיס 0פ0ני 3נ0 4עך ובווט "0וד 63פסן
 מס לרע ח )י מתג% וגיפר וו') ס" 0וק 6ן חיק גמיס סומנתן גמע גטסר מסוגן סו6 כ6)1 געממס יאר 3סעפיק6נ)
 הגער 5טר  סגגו6ס מ% פקולטת %6י טיחס 5ססו(!ס oiwe 16 tGtW חומוס ר') כטלקס ו6ס וסיסס et~ttne) ג) ע))סוג
 070 פן מקויל ממסור סיפת פד ימס סשפ*ס סאו %% מצ סע  031,פ . עלס ט' 5)יסם טמע סעי1ן ככח 6יןשמגס
 ohPNe  לפנל ptm פ6ר ידפס פס 6ים מיס  whn Of רז%  6מ 6פא . ש כקופר וכחש ספוקיהם ר*י 1ס צפריותפוו
biwמוגם וע כס וינויז"מס רל4וס"סמ יכל 5מר הלרפוס פוקרני ס6וקורסיס גנר פ6ד ננצץ ממל ממכיל פמ'כ י*1 וכפרק פיט כףידם  מן לקילי ללס מש וציר פוסל 6100 סוזמנ לצ0 ס)4ו 0ל6 טסו 6%1 יעמס פאס 610 ריר פרגרשמ שפפ ל6 כיפר 

IotMW0ללוזר גפול eallw 6קורס סיס 6יך פש ומחת וחס )יקה )ה)  וקין פסס בפס %סר 0טי0 ליגן יכל יס' 0נור 
 וקנס סוס מעוקם לוקס )6 סוס ומיסוס 6מ1 וממס סיס גליי סגולן 4)ד טס וססס) 16 סיס מס אסספדל  מקין וווסותס~גר6
 סס0 פר סיהיס ג01070 פפפ פופ סס ויתגדל בגוו  העוף קמן ננוגס סס ו60דס וכך קך יקרס גפתי פפיניץץס גלע ופקו )מסוס פ06גו 6יס טכ) 6גיו וססיכ ס6דס יחוה גסס 6ין )6מו %) סמים לטילו ס0ג'פ פר מלגט גסנד)וגלשו
 שגעים טסם )6פר ס46 ס6פפיס סעממס ג) ע) סמכה מפפיד א כל %כפפאציל ססו6 וישום פ!(0 טסר6פ כפו 1כטכ)1 וגססנו גועריו גדול כיוסו פר יסנדל 51ה'ג נגללו סנמ(ש יפרס ספנם למ9טפטים

  sxt 00' טסתכם  יה"ר 5ון כי וטךי
 יפופ ט%16 פס פו64 לוזו 06 16 ג;דמס כ3י 6' ספס 5י)ו טעדס שגפ שס 6%1ס % נכל סחוס גיס גשן ג6פי1סימנס
 to)h כל ואו  פסס 6% ו;6טר לרוך ומן ו0 ימרו כסוסים %1הו סתומוס ושניו פתית ונגוה סתום פע האס 41ן ניולגג%
 ום ובינהן ופסייך יו' 63פ0 יו6 ככן ו6ף נך ינהם י4ר0 לטיוב יגל ש6 נמוסד לו פנצ'ר סכל הס שליפות סכל ופיוווף4ץ
 יושן פזu~h 0 61נרס0 פסרמ'ס 06ר גרופיס פרס ס6פש יפוי סוס משדו פס  סיי 1ס ספ8 משע 6ש ונכושומטל
 ובש הל' כך %רם פל מאצווהפולס

 ק-
 סייע ר6י0 פלינו יכיף רירעו למתגו לריסם, ינה* ו06,כ ולך ק- ואדף 4קי

 ושפך ו0""ם יון מגפור יימהר 706 נפ65 טסו8 ס0ויס fiD1 פליז 0מס פפי יפ0 % 6סר $obw: al~o W סי6פ54ו0
 וסידים 007'0 סכ'ל 6לי0 פסקך כל 6ין פהס0 נס פקת יפיס  סיג גייס גמש שפס טסני יפמן מסכ0ו0ר

*po ופסן 
 מפונהי פספר מנדפס סג0ונ*ט

 גל ינר*0 ביי ו0ייסכ סכסנ 5,י0 סס דעוכי בהסכמת רזואצח בגדרות : "' דפ 4*00
 נכושם וץ גמקרס מיס ילotim~t 6 יההם 6פ 5עום,כ קלסי דגר ומפו קך 6ו ןך פיגסכו (on)Da סס פסלטופסומסמס

 : גף עגל 96.ופכרן
 הרש" "י יפרוט

 ניסורר  פממ לשן otapg 6ל6 סוים ממנפ %'כ מוג%  פי מ6 כשמי בי' חחי ייזר יחביר שהבייא
 שמן: 0סד8 פל לסלן %י טקך ישר 6של גפי תר ו0פשלaeo) 0כ4

 הלבנןנוב
lbns"sg), היתה לישע : 0שמ נ4ל 0פך6  רשלו 
 לשובס 09 ש כש0 ננעל 5טר נד* oiw1מפפ
 : נתכנס כמדם * 9Vb ספלם שם פש4אע
 בשמרחערשץסאע evbVe: נ5מ5שס הקהיתםמשנע

 4ק סוויפ לכמשס סרגע ראאש כס רעתמבמוסכמת
 : בסם לקו 5ש,ם נס פוומגץמופמר

פר9

 לחם"
 התכמת ע5 חנם ומחשכת ממין מנח : כףק4ט
 6פר ספם"ס פפISD1 0(1 ס0ו6 לסגלים סמי  פכין גום4ר-

 שטי פכחופפפגפ
 סיקו4ופ לולבים מהע סבלי : גו' גפ0מס פפמססיף גי שפנקס שלויס WS~1 נכונר 4עמ-

 פשוש וגן סגותי כחס ססו6 תחל נין ~Diwמש
 רחוק anv 1 גפ)ע קטעו %תו גמלפ שאינס :ושינס
 : ספא4 עושק )סי ועפוק סיסינ ש3ר )פי רדיקומסוק

 סעחחע פ6מ*מ 9) ו3סקעו' 3סשנ הקדמות אנאםבתשישת
פרק
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