
 הישדשער6ז
 אחר שם עליו שישל מה כל כי ולתו אמת אחד תשאין אמת אחד ועברך העלםבורא
 מכל א' הבורא אך וכרנו כאשר אחר מצד רב הוא אחד מצד אחד הושש עם הבוראזולת

 1 לסבין די דאה בענין שהבאט ובמה שבארנו כמופנים

 ועברך הבורא בהן המסופר והכתובות המושכלות האלהיות הסדות באור אר יפרק
 והן אותן הבילות והמוכות הברואים רוב בפי מאד רבות בהםהכוונות

 עצמיות הלקים לשנימתהלקווע
 ופעליו"
 לאל קיימות מדות שהן עצמיות אמרנו ומעם .

 שהוא והן מדות שלש והן כבודו לעצם לו תאותנה ואחריהם הברואים קודםיתעלה
 המדות באלה אותו מספרים שאנו והטעם . ראשית לו אין קרסון זשד,וא אחד ושהואנמצא
 בורא להם יש כי המדברים ולהבין כבודו על ולהעיר מציאותו השמתת ענינו עללהורות
 בעדות מציאותו על הורו שהראיות מפני בנמצא אהדו לספר והוצרכנו בעבודתושחייבק
 המוציא אלה ברא מי וראו עיניכ% מרום שאו מ( )'אפיס שנאמר נסו בעלם מעשיוסימני
 נתחייבנו ע"כ נעדר לא איש כח ואמיץ אונים מרוב יקרא בשם לכלם צבאםבמספר
 . מעשה שום ולא פעל סמנו יהיה לא רגעדר גי בשכלט שהתקיים מפט בנמצא אותולספר
 אותו מספרים שאנו מה אך מציאותו בדעתנו התברר ובריאותיו מעשיו שהתבררווכיק
 שאץ ותחלה לפניו ר4נשון אין ראשון הזה לעולם כי הורו שהראיות מפני הקדמות מןנו

 לנפשמרפא
 משיב טיטכ) מינת טיס ימוטג)וח ייקרן וסגורן בו הממפריס ומס 0ו6מריס גפווח גג% 6ין ופי בישר "ד יפרס
 6פ גר6 )6 6ס 6ף גע,ס 'חגרן נו ט0ס 'ט עצמיות : סיפסר וגסו הלמון 6מד וטסות (hSn טסו6 ר*) נ3וי6 ס'טגס'ן
 . )ו נ6מעיס  nmwt  oon : לזקן  ייפיתן גפו  טע41ייו סם ע) סתו  יכין ס%5  תטווס מס והפעליות : היסג% גמזשעולן

 הלבנוןפוב
 ממגו %ד) רכל 6ע1 ימע)ס (Sh מכמס טנגוזסגטל0
 s~b ע4ו נוסף 61ש 0ננל6יס נפגמי פז) ט610גפ
 רגנר6'ס כ) וע) כעגם ט ויקמל 6מד נטרחו610

 מ6ץ 16מר1 וגס ממ"6( ש"ג כמוכרי )ועייןבמקלח
 : וט'סמוך

 מסכגוס ט6ט וממדוח סטכמיס 60רי 7% עטיסוס גי סטין )כ6ל מול . nnho 6מד פh'sn m'hs sr610 63מר וכף המדות בשר אה יפרק
 יהורס גתמגס וככר . שתוניס ו0נמ)6'ס י0ככך60)

 דלך חמס ה,מחנל ממ"ק למ ג"כ ג'ו כפ'נסילוסס
 ונסכמו 1016 )0"ר ממייכ ס0סכ) הטושכלות וקבס
 הכוללחע והמובוה הברואים רוב כ8י :כסס
 ש 0ס )6) מכמס פ6;1 ורעשומ 0סשח ש/אותן
 6ע ועפ"ז נלוו14 כ) סכו))יס וסובאיו 0נלו6יסלכף
 וכסו סס * מדם נסס 1mh ))ץו6 %מטמחירע
 ע"ס ממסת כן "ותו קולץ ס"ט עצמיות ו סוגייוסיסכ6ר
 : סש4חיו כפטר לוחו נץרין ס6י ופעליתע :בטח
 סדות : עגמיוח וחילוט נעומל עצסיות אסרנוופעם
 0%0 0מזופ סיו עוצנו טכל6 גןזס 6ףקיימות
 )6 60)0 סיווגת ר4) מספרים שאנווהמעם : * גובס סמ0 ריגע)ס מורגן 6מל ק תמו *ג6וחיס
 ומשינין יתעכס עוטש ע) נוספן עגיגיס ס0סומל
 )סומם לק כלחט סכין כן 0רנר שין נ"חדוחורוט'
 %ז סי' שהראיות מפני : וכו' 61מ0ש עגיםע)

0ו*01

 לחםפה
 : גק0וגיס ona הנכעיס כסס מדירו ויק מגיס פ1די נדפיס 6נשס טסמ164ס ים יהכהונות הנישנשת יפרק

~t1Dbn
 גימר נסס מסופו יתץ ססו6 ית' הבורא בהם

 והטוגות הגרשים רוב כפי : )סס 1016 וממפויסמסשויס
 enh יסעס סכרוליס רונ גפי 6מר 0מ)0 אתםהכוללות
 t(hn"v וו)0ס גמדם וו)0ס ופס 11 כמדת משסגמסגרו6יס

 %שוך 6פר גמ)ס מיי סוס יי יומגן לכי ימרו גנע'0גמ61
 גמון ואס )סכן 0מספע ומוסגת ונמרס %די: הנסגףסירוסו סרי ריס תטוס ממסטין 6פו טגן ועי סוס וכי 6)כסכרי

~lho
 m31p שט 6ו0ס סכע)ח סטוכוח כש 6מר ו6ם'נ

 הלחרש מ% ופסן 00סד eth) 1SD וש ols)n~l סמן פ%ג6וס
 כסריה קמו5ס 6)'ף למרט כו' אסרנו DVW1 :וחומס
 בטייפ eo אחר כף ית' * ק%פת מחת שהם :%יס
 זפ ימק 5וסמ  לכלות 6ין ;גלמת  "ף  מרוס גסס 6)0הרייס ס4 ר,ממכר קר6 )טון כעטף וסים )קמן שכ61ר גמוסססע*הם מסלאי חד 13 קגוסום סיו נגר6 י1י ג) גערם סגם1%6

 זס כסס 6ו0ס סכיו (nttSDt~O רק ג6ו0 וזיגגו משססכעוי
 סכל כפי ממוטרם נמרס סגר61יס עם גסס מספג ה4כקיאו
 %% מ1י6ו0ס ככמירת גס ססטס )ורך וכש קלונו וגיססוגרך
 (eo )סלאמס %יומס ט6ט )ש !ס סס )סס טוח נססוסמוקט
 סומנתן וגסכם סקזמומס מדכני שיוע גפו פטוטרתכמדס
 ודגיגם סחין 6)ס )דגריס מט6'כ ג!ס מעגמו סרניו כפיריוו')
 ימם יקר16 ופס 5דס עס )סס 6ין ודגר ית' נ13וו (Oiuנק

 סגירת ססו5 ע)ע'ז לרייס כסס רק onlb )760 וחיןמזען
 וג6זסס מסוס גמש גטרכי לממגר סס0מט 4161סמע0יק
 ע1)ס לדון נסיר מפייטן טיסד מס דוגמא 6101 06רון ומן!) ץ פ4ש ופופ 6סן ט' לו תאותנה שרויהם :מרמסס
 סגרו%ש סקודס נכלן 1!'6 סב) כגנוח ו06וי וגו' מוךסר
 מ0164ס כ!מן כמו יען נו סויט ס6)ס ס60ויס ג)ו0מ61מרי
 חמוס !מן ע) 061ריסס כלמרו סוחחו 4 גוסס יותרהמנס
 )ופר וסכוגס וסכ64ס טויסס קליי 6מכ כפו כגרופיסמ0164

 פס כדרכיו סרכק מסל יכמס (IDP סיננ כמו י0י עמו ס10ף ק)0 )3רו6יס טגמ)6 ט0סט)יו0 מט6'כ ית' כגידו )טאיק
 ג' וגד דכויה ג' פרע כגורו על ולהעיר סציאוחו ואמתת ענינו על להורות : בו, מנון 610 מס וגו' ומנסס61

 כלפופ כמט שדקדוק סנוט מ)י6ו0ו 6מ00 6מר 05דוחו ופ) D(f(t ע) סורית ס0ס )טון 6מר מ64ו0ו סע)%מס
 %w סי תסעיר 6מר ית' קדמותו וע) סמ)י6ו0 61פטרי עובי 6מ1 סו6 וזיתו וכ) סמ64וס ממויינ 6מ0י 5מד י0' סו6מרק
 ופגש וט' כורך (OO טס. וססג)ס מט פסס 4פ חטרברים ולהגיך : סעיפם כ) טייס ריסון %דו ססו6 יפ, תנודוטשו

%פסע
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 77לט היחורשער

 נותן' ומדץ בתתרת פץ תכלית מאץ שתהיינה אשא ההתחלות כי השוברר לפניההחלה

 שאסר כמו הקדמות ענין תהו לפניו ראשון אין ראשון הנעלה שהבורא %ים %ש
 * יהיה לא ואחרי אל טצר לא לפני סנ( )'ספים ונאמר אל אתה שלם עד ומעולם ")8ס04

 והתקיים ידועות בראיות השב באר זה בארנו כבר אחד וכהוא עליו שנספר מהאך
 הרבע ריחוק האחד וענין כבודו עצם אל דבק האמתי האהדות הענין כי ברורנהבעדיהת
 והדמית והפרידה והחבור וההפסד וההויה והסקרה חההלקש השמי חהםח כבודומעצם

 : הרב נדרי סטאר כבודו עצם מאמתתוהשתקש
 אר וחלוף שנוי הבורא כבוד לעצם החורבנה לא שהן האלה המדות ק שתנץפריך

 בורא כי מענינם ושכלנו דעתנו על והעולה יתעלה ממם נולתם למרחיקענעם
 מאלו: אחת כל כי שתדע צריך וכן מחודש %א נעדר ולא מוזרבה לא יתעלההעקם
 האחזי כי זה ובאור . בעניניהם נתבתן כאשר שאריתם סהייבת וכרש אשר השלשהמדות
 שהתברר מפני קדמק נמצא שיהיה פנים כל על צריך דבר בשום וקים דבק כשהאהאמת
 דין לו ויתקיים האמת האהד ענין דבר לשום וכשאוות ברוב ולא בא' יסופר לא הנעדרכי
 לזו האמת שאחד מפני לו דבק הקרמווז ענין וכן וענינה המציאות שם לו שיאותהוא
 שהתקיים וטי . תהלה לו שאין כיון קדםט דכא א"כ יתחלף ולא חרתנה %א יפסד ולא*הווה
 וכן , והקדטים המציאות ענין לו התנרר( (btb התקים כבר האמתית האחדות עניןלו

 האמת הא' מדת עמה לו תאווז לדבר נאותה כשהיא התעודית המציאתו מדת כינאמד
 שיהיה נעכן לא תדקי שהנמצא מפ% האחד ממדת לו שראוי מה אה . הקדמתוומדת
 א5 כרציאה טאפט %א מציאה אפס אל המציאה מענין הסתנה יא אפס אחדנמצא
 מרוז עוד לו ראויה וכן אחד. הוא א"כ רב אינס תדיר רגסצא וכל 4 האחדוכקדמת מפני תדירה מצהרה ימצא לא שהרב ספני רב איננו דפ%4ץ בסדה שהה* ומהטציאה

 לנפשמרפא
 גלוש כמו כנודו גיס סיגוי מ'ו סיס %סר 6*כ 0360 מדוס גפ) טס61 פ"ר סימר ס63 האלה המרות ס, שתהיוויסוף
 : סמררו כמו יס' ממט יסיסוך ~?"r ון3 טמפ שלהם להרחיק ענינם אך : 1ג4 יתגרן גו סעף סוס ס46 גמואישעו " יסכרן יני6 %6 ט טרה ס0 %ס 0)  פחש1 פ4ר  ולו )ממרפס פסיס)4ט חחי מכס htw 6"זו 6ס.פפ6ל'
 ג134 6מ,- קיתי יידין לכן מהרבה לא יתן עולט מרא % ס6)0: פיא פיגלו 4מר ל% ימינם ט' "תע ל1הז1לה
 וכי פייט 15גג1 'ת' ססו6 )0ורוס ישגגו קדרון ס) ש' מא סועדיו ולא : גמא ס) י" 0ו6 נערר ולא : יפרנס )%6פר
 8וא יס' hlt1DS  קווין 6פ 08 רגל שאריחם טושיבה נו' שתדע צריך גנן : wh pmp ומתמוים  ממודי 15טוסימפון
 סמ"ר כמו גפי:ו טקס omh אדי טי6 6ף ג,כ o~ntw סטמט  פסן 5פס הדס נסך ים ס5למ כמוותפסיס

 וטוי
 1,בן :

 'כן פ) חסיד גמ61 ססו6 פיו )!פר ונכון סר%6 ד% יס 06 לרבר נהוהה כשהיא החסידית הכהרסנה טדת כינאטר
htwמש ט)6 ,מן טוס סיס ,)6 ע031 וטד מטקס כפ164תו סססק סיס 0)6 ניון יכר )ג3 מקומון קדמון %ח 6מד ג*כ 

 לחםח
 גדרי ושאר : ה6( )דגיך) )רגיל ימגג כפו אט) סו%6סמן
 3סס 6ין ודגל סריכוי נסנך לוינים דכריס 0ס 6)1 טכ)הרב
 סרג גדלי קרקס לגן ומעלס כמכיכר ס6מיחי ס6מדוסעם
 המףת מן : וסיממו טגיסץ מס ומס כסס וגור טסליג!יויומר
 גרגר ססתפ) וסקדמוח וס6מדוס ~mhtit עג בנוגסהאלה
 יס, )1 פימסיס חייגו ט6ס כקומר וחילוף שינוי :נ00
 סעף סייך eo1 סג0 ט)י:ו מקסים 0יו גחיוכ ס6)סממדוח
 טמ64וח1 (יג!י טס הממסיס ot~nth 0י,ט טגמני6!סווו)וף
 ס,% מטמסיס ידייגו וקדמותו ונ6מדוס! ווכחו ממ)י46ץמסוגם
,Shrמוולט min~u 610 סו6 וסקימוס סרנף מ')זף 
 סס%ש 5)1 ימ!ס טין )סי כן סרגר אין )1*6 משיוםחילוף
tbh,מתרבה לא : וסוגך סמינר כמו 0קכס )ס4) רק יח 
 וסמ64וח סימרור סימוך ס0ם סח!דש ולא נעדרולא

 גרפ גמש 6מח גדע הכלסר שאריתם טהייבת!מקדשא:
 דבר בש!ם וקי.ם דבר כשהוא : סגם5ריס ססגיסממי61
 יו t~ia_ דיר גסוס גיכק ew 6מח 6מר סמובר (ach:)1מר

 הלבנוןמוב
 דא% סיקל גמש זנב סט nfc ושמריס "מסר"עס
 : כסמוך' ט6העל וכמו ממט ססיסוך )ר,למ1ק גדי1ט5
 סס כוסס וזס "מתי סלופי 6מד ט6'גו מתרבהלא

:vnbמחת"ט ולא : ג6% פס נילוס וגס נעיר לא 
bh~1טז שאריהם מחייבת קדמק: סס שלוס 
 ט*גו זכר ג4מר הנערר בי : ריט0לותסמךומ

גמ5"
 מטחגס מספד סוס סג3 יפמר %א ירמה לא :
 : מ" כס' סכ6רגו וכמו סימת "מד "יפ מסתקס1ג)

 ס"6 יטווס יפסד ולא יהווה ולא : קדמון סו6 נו דנק ס6מסיח 60מוא בססו% 6100 בסדכר עג'ס "תמיכ 6'כ ממכו עוכרויגו
 : גמייוסו סיס כו גס)ס וסרי ממגיס כ!6 קדמון סיגיו ס6ס קדנין הפ ואט : קמו% וסיגך נמיהם יסמל יו? נבורץ=%ין
 סינר 1)ס6ר דגר 63יזס כלויס סי8 כאר לרבר גאותהכשהיא

 ס0ו"
 *ויו ססית:ו 6מי ג)ומר כוו חדיר שהנמצא מפני : גס

 גין סכוי 0!6 ותרי נט!מס מ1י6וח 6ין סכרי 6מ"ר,יס מ164ה1 6ין גמ164ס סס6פטרי nthbw ממוייג סו6 6*כ 6נמסי מ,י16תס0
נטנע להיגוי ג5הז!ח גוימס מפי הקרמת מפגי : ומנו עורס ועד פעים הוירס סי6 6'כ משייגס טמ64וסו 61מל וסיידר0פ,י6,ס
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 היהודשער8ז
 . עכשפ 4 דנק 1,קרמפז ענע איב תכלה %א לוההלה אק תרי הנמצא כיהקדמות

 ומדת האמת האחד מדת לו ראתה עש-%א למי PawnD הקדמות נות כי נאסרוכן
 הוא תדיר שהנמצא פפני האפח האחד פפדת לו שראוי ומה התדירההטציאות
 והש חולה לו "ש מתרבה שגל מוזרבה אענו רכולה לו שאין ומה רכולה לושאין
 מדת ווזזחיבה אחד אלא שההיה זזכן לא ודויהם קדמון המתרבה אין א"כהאחד
 השלש האלה הפדות כי התבאר וכנר . בחדש ולא בקדומן לא יסופר לאהאפס כי הקדטות סדת בהעשיב הפצשפת סדת  שהעזחיב צריך וכן הקדמות מדת בתעבהא'
 ולא יתעלה הבורא כבוד לעצם שטי מחיובות חםאען אחד מהן והנראה אחדענעם
  שהביא הוא מהם נבק אשר שהענין מפני ענעו על הרבוי ולא עליו המקייםהכנמת
 א' במלה ענינו על להלין יכולק הייפ ואקו מוזרבה ה"8 חדש %א נעדר אענויתעלה
 השלשה אלו שיעלו נדי השכל אותם שכו% כמו . אחת בכת המדות אלוהכהת
 וכיע . עליו בה מליצים הינו זכרנו אשר בשלש עולים הם כאשר בה בדעתנוענינים
 הבורא ענק rusw על שתורה מלה nlalvhn מן בו מדברים שאנו במה מצאנושלא
 מצר איננו יתעלה הבורא במדות הנמצא ההרבוי . אהת ממלה ביותר הענין הוצאנוית'
 וצריך fgv' שתורה אוצן במלה ענשו מהשע המספר מלנצת כח קוצר מצד רק כבודועצם
  שתבין צריך המרא מן בו אותו תספר אשר וכל דבר כמוהו שאין הבורא מעניןשתבין
 מן אמתעת ית' הבורא במדווי השוללות אריסט"ו אמר כאשר סמנו. שכנגדם ריחוקמהם

 העצם ממדות נטלם איננו הסדות מן כבודו לעצם שטרףיבין נאה שכל מפני .המחיבות
 וכל כבודו בעצם ממדפזם מדה תשתוקו לא והמקרה העצם ובורא הסקיה טמדותש

 מכל נעלה הש כי לו נאותות חקנה ספק בלי אמיתות הן המבפז טן טמנוהמרוהקטז
 השלש האלה המדות מן  שתבק צרק- אתה וע'כ ודמיון דמות מכל ומרומם ותארנדה

 לנפשמרפא י יתברך הבורא מעל שכננדם הדחקת ,כרנואשר
 %סלמיק 3ס)ו) יפו פוג ור') מנעריו דגר מומק המסל ס% סו)) )סגן סו6 כ1' העוללות אריסטץ אמר כאשרפ%:
 סכם מחפה 6% גיור 1)6 מחלנם סלץג1 חף סנוי6 ס) 4מר עין סיפר )מ% 56)1 "סנון כסס סמויות ולגרןפסגור6
 ממשם 4מט  *ן גי  וידפון ולהלן *ו טכ61 זיוו  גדרך ~פו ור,קר6 פניו  מסע"מל י,0ר 5מ0 :סם ,כסקנסחשישך
hnnhספק 4%ן סג') ססו%ס שסרס ססס מקרס סטי ממדת ירסיס 16 שגע הזיגגו '"דו מ)קיס גמת ימוגר קיסר וק 
 טסיות פיט גו מלסיח ומשגות פיס סגין נעלה ריא כי : גרושך פאתוס מרס פוס אוחו 0ינ )6 מפקרס מעשפסנ1ר6
 . גפני נגשש סגים SP חפר דמום פה ופיס 6מר )דגל רומס ורסיס ילדון )יס לטן 610 דמום ורטטן רפות :ותסמן

 Y~w: ימסמס מגם ספהטכס פ) יצמרודמיון
 לחםפת

 חטוא ועלה לל יש סתריה שכל : ומעלס כמנורונענע
 ftwnho למיפן גנתון  סדירת גיוסן סזמיס 0ן מןהא'
 הם כאשר : געניפ )דגר ג'נפר עניש על להליל :נפגע
 כלע"פ עסיס ססס גפו בשלשעולים

~fiD א סס% ע4י% 
 ספ44פ כון בסחת השוללות : נפזם מויויסס6פ

 שלמרש מפסיפס פקע 5ט6פר ע0ר 5ודקו0 גם)%ססג6פח0
 6100 מ13פו מס סלית ינ' פניו )ומל E71b יחי ד'פגווונ
 obh מלס ס15וגו עןור

~mSD 
 נטמר אע גגה סס61

 ט)י)ו0-סס"שך פ) וק סכות 6ין מס6ריס.6"ו טנגוסס6הס
 שרסיס 16 פסיס פ6הס גפף 6יט כי העצם סמד1ת :אג')
 וטעום חרס מופר טס )ס,גירט כמו גפ1ס ס:ס)סדגר

 1סמר6ס סונ"ר גפו פקרס ורסיס 5פ פסם כסורכגסיסודו0
יפ 13'י* סו6סע ס'6 לו גאולות והגה : יומיסןוממספר

 הלבנקשוב
 טסותיו כהנן עליו המש-יס הכנטת %א :הפא
 ו)6 מקלחם 6יגס ניגס 6ח1 פטשהס ס6פופזותיו
 להליץ : 6מד וסב) וכף PJ~g מפני : 456לבאס
 עלצו במה : גק) ונלסון פפס משמקעכר

 מיס מנם % ס)סוגוס כ) נכמ כקמלמרבוים
 כמ )כ5 נצק blon ממס יס כ5 ע) טטלסעוויה
 . רוממים מלס לומדך  נסתרס ושגויס סל גנויש6ק ת* מגס המספר ט4צת כח תצר מצד :%ס
 1016 סיטע כמו כלמח 50  1016 פיגלת 6'6לסיגר
 כקמו ממנו שכנגדם ריקוק : 6מ0 כסנץרס0טכ5
 יתברך הבורא במדווז העיללתי : ריסשך*טס
 נקמל ר~מחיבפע 0ן אמזיות : 146 סוך pbn רגכר6יס מדם ממפ )ס4) שנוך ט פספהס ס6פ מסג)הי
 גר6ס . "פ) הםס61 רגם וטסו6 גה 0ר6% )סנמ רוכוהס 0הי0 5ס ים). מכס נד ל"מ ית' 16פ מפקרס ~tbe סנטוסק
 נפדופ נטפלנו ס%ספ wn~h ס0י6 ודלי ססו)4פ טסם %) ומע"ס. סכ6רפ וכמס כן סדכר ס6ץוגמ"ח רוצצך <oss פכ"ו מ6ד vhn כעס י01ר מלס יהב ססו6 כלע"פ סכככ61יו 1סיכ51ת וסמגמס ראוומ OP "מדשמן "י סט ומש"ץ ורעגמס סליות וכ*4 מגךס ותונפ רט4ס. שכמיס מייס פרוס )נל61יו הנך ש% 4 ג%מץ
 עוכרך ע14 טום) %"6 . 0גנו6יס osns ספסיגיס צמדות 0ס DYpn פמרות : ייבאך6%)

~ff 
 סע5פ

 וגש% מממס 6100 מס סטי ססו6 מגךס ט יעמל ס)6 וגרע נרו6יו %ס % ועלי דגמון מגיוס * שעטהר%
מפו
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 9ים היחורשער
 מפני בהם אחזו לספר והותרנו ברחשיו קצת עם במפורם שישתתף ואפשרפעולותיו מצי יתברך הבורא בהן עצפר אשר הסרות הם ההפעלות האלהעת המרהאך

 מצאת וכבר עבודתי שנקבל כדי מצהשותו על ~oy" להודיעם אחזנו המצריךהדהק
 טאר הרבה הנביאים ובספרי התורה בספר הבורא פסדות הזה בסיןפב4שתסשט
 על סומא שהן מדות האחד הדרך . דרכים שני עי דהם החסידים הנביאיםובתשבחחז

 בצלמו האדם אצן אלהים ניברא 6( )נל6פית הכתוב שאמר נמו נשסית שורהדטות
 לנפשסרר

 אויש לספר וועתרפ : twtstw מ% ג6שהס ס0ס אמו תוחס מצם ועכס ש) שגו ההפליית האלהית הסחתאר
 )דגר סנה) גה )ש 6וחט מיין וסרהק ס)הן 6ן כדה hSn 610 סלמת ס)ש "4 0גסמ'וח נפלות קותו )סי )גו slotכוי

 סייגו )6 רומעיס אירס זקות גמ)!ת 6או ממפויס מת י5ו)1 3;ח! יחס לכנרו היגיס !פ6מ ני6 )מ סיס ונוע ית'גו
 גמ6מר סכוונז ח') כי' דרכים שני על והם : ע"ס כף נוע ש6 דגל סנעגוד 6ססר סיס 1)6 סעניגיס 6% יימתח 63מכינים
 ולרייס וממעשות . שקריא nttks 16 16 מאייס סחי.יגס מקריס )ט)ס0 'תיון סמסיפ סרס וכיחי פסולות טבחותחשי

 ועפריות . כסס וסדומס נריכ נגור ונוקם קג6 !חנון רמוס מרומס 6ף ממי) מורים גמי סנשש נימיות ממע סנטוסמסמעיס
 מו64ופ 1)6 ר13י )ו מחזנות עינן רנות סם 06 !6)0 . )ו כמךגמס מלומשח ג"ת4( (hr רם קרוס מסוי) שגורך גריגמו
1mhפל ל61לס לקינם ל6 יטוכס מפגו לסלו) כהי 63)י עליו סתר  ויתרון ורצון ובתו מי כפ! סכו))יות 6ג) . סבתיות פן 
 וש פירפר ונריפ ליורך עש כו' מסם כתפיס וגיר ותנג'ס גי1נסס רק שים מגייס קשו  6ין יי ev)n O~D ייוננוסררך
 עדין 6מש י"ס וגפ)6 גי!) כ0תנוננוח ס)נ ע) סמומיסגיס גדגליס פמטן פי עי הריפק מנק גב) מ6ד גזם סוקריך גמורםועיי!
 !4'ת סלפת )מכנה כ!וופ כתורס סגוכליס o~ho1 מדות נעים נדופות !ס!זא וחי n'W~DI ים וידע וננכה )מ!זעי 5נ%1יגין
 כיונו יתנרן סנן6 %ס 6מת כי וע גרו) כ)) גסר(ימס 16לס שיי 1(,) ס' גנוטס ותסוי 4ר6ע 0' יסוד לצמי 0"כס6סל
 נרי 6וממס כס מס מע)ס מ)6מ חר6ס ס)mnnhI 6 ענס כום מקומו יורע מיס סמוני גב) וקין טוווחומוסנ

 פמקומו מן יגיד
 ס!6 מס כף ועין קוון ורג) יי כגון כסורם קורין ס6נו סעמניס קותן כ) ע'כ ל6כ'ו חהתויס כך Ot1VSD ו6ס ס0ו6 מקוסכ)
 )כ) יוק !מפסע ממקור מ0ס 6סר יתשן מגיאותו נקשתת )שימית ופמשת מעמיס ענימס סו6 6כ) כף סטין וסימןדע

 והמס כעיין כמס חצין כנוי וגב) כנ!יין כמס צוין נסס bD מגג) כספק עזי וכ"כ נטורן טיס כי 0ס'י גנדרתשנמקים
 ע) שיייס כ)ס סקדועיס וססמ!ת me ע) וסכויין שכגורן ע) ננוגח כטס סייס ג) שמא סד כסוח miD כ) %ואס
 נטיך ועדם עכ') המיפם סו הורת נקוטת %1כך 0ס!י*ס סס ע) טפונת כ)ס מתורס כ) nhSN ט מת6תוש ונגס O.twסס

 יסור קמעם וס64 ג,כ כוס 60ריך 6מוניס "ומר וגס' . ר1מויס סס ומס 15ן אוטר מד0 כ) מאס 6) סקנס פן מסר!ורומג
 כמו סכעו)מ!ח סנסגס הגוי ס!6 יחמס וע) וגסס נסן מהנגס יתו עס6זס סקרה(יס סמותיו סן ו0ן פרותיו סן 1סן יהכרךמס"קק וסמח3ס4ת ס6מנעיוח עי)!ח וסס סויוטיס משרוחיו סס סחו פסמיוח ס61 )30יגו סנוב) מס יג0מדיס פרגרע ותויןטמפר
 ס0ו6 מגסס סנסמס מ% קינו סריומיס פגספירות כסינהיס כן סי6 6תת סל6רס וכשמס סנריו עני סו6 נ6דס לפעורותשל'
 גי1יס וסגרי6ס סגרי06 געותן שבעגמו עד מיק מן דק 610 מגסם סמיה 1w1e ככביס ססס ססירוח מ% 6)6 יהפוךסיס
 סוס כדרן סס דמויו הוו% סוס נעגין נהפמס דגוש ינ דן m('1WD1 o גבותך. עגם ססיט"ס גחג)1 6! געסיסוסי1ירס
 י1ומט!ח ונוצא סע*וגות ונמפ)וה סו6 סעי ממס !כיו61 עין 1רנ3 יד כגון גספיות נמקות כהגרס הלפרש ותקרוסססמדות
  נחשור סמרלכס סקיפ לגון לגחנו קד5 ו5ך סנ'ל פסמפהז פאלי נויך  1JSlStl 6שפ זכרן weht כע% כן הקלוסטס
 מקד סרמק יד נסס oc סנקו6 קוס ס!ס זס יד ס) סימא 6ין גור15 6נ) ועסי קדוס פמקור י% סנט ntSna פטמות מב)קו!ס
 הדרך : במגינים די ס6)ו נעניניס ססג6הי ומס כ)) גדרך עיוךפס דנויס עיגיגו מן )וכרון כק שסיס כה (Dh' )ר,ר ו6עוגו, מ(סנ מאדיס וגויס ע"ס סיס כשומר מ)ונס'ס 1mlhn עי כ) ,ס % בסניו יכופת ננו 6ין כי דפחט ע) )סע%ת ציןפס

 סגין שרפוס %ס מ3ס ע) יסריס וכריס סכתנ י6 גשרם עשן כו' בשי תאדם את אלהים ויברא כפ'ש מןהאחד
 ת!46 עגת לכפון )ס סמואו os 4(6רו סוגר תמונת סו6 6סר סימון 16) 0פסורסמח 0נןס כי ומומר ח') וחפוגס1)0
 1יממעס כפרד ימ6ר0! גמ%4ס( שעסוי )ר') כמהמכייס גבורות ויקמר סמקן כס כת!6ר סקרו מס מר06 ימס הוש יגס6פר

 לחםפת תסו* ס41י1 6סר ננס קאני (ffn )ש) נדר גפנה אגמיש גמו סס8 סנמא סו6 מלטי למחתו וסו6 ססו6 פס קאטשיש גסע,ס גו 6ט שענין ע) ר*) סטנעיח סריס SP טפ) סו6 %ס 6מנס ומס הקילס כ% 0ס'י ע) יפו) ס)6 סס ונסוית6ר0ו
 : יפ' עליו )60מר 13 ר6י!ל סן גימר מ0נ0 %מתכמו

 סמספריס מדות נסס מיץ כו, בספורם שתשתתףואכשר
 מסייס וגס )1 6ותס ומשמש מדוריס כגומז יתכרךעליו

 נסס מסותך ית' סס4ק אמ61 סגרו6יס מן )ק1ת onthושתסיס
 ססהורו DD כקומר כו' לספר והוהרנו : כר61יו עסגדגורט

 סדמק מ"מ htO ית' ע4! 6!הס )כצ וסמכמיס סגכיל1ס)ט
 כויך וס0כרמ כדוחק סציאוהו על ולעשר להוריעט :וכף
 6וסו1 להודיע נכדי 6)0 כמוות יתגרך קוהו )ספר6אפ
 יוג) תועש ו6י( למתו יהיע )גייס 6ג כי 6)סגויות

 הלבנתפוב
 הגדא אך : סרגך כ4ן שכצדה רוחקת :ממם

 קספכ5 סש0שת רגחס ק דנו כש עדהאלהעת
 sh ראשא %% מש וכקן כסס. ל1ת1 )760מחייב
 כשג מקלס")6%

""6 mnb) . nwnot נגמיש 
 : 1טן מסס ארס יhlnib 6 1כSt7D 4 ס56ססת6
 וסכים סקסתם סיטע כסף עבורהו שנקבלכרי
 ~htls ט"מ קמשת ש נפשי 3סס ווסת 6ץ61פר

 : %סר 6סר סנגחס כי עטזש קנ4 .נספחע
 הערה : יחכוך 6)!1 יהדס ננס סדמס 610דמ"ז
 וס% וידש ועירס סס "שציס vlb סשסנזשטיו(

 כעשס ים, )1 סיללת סכי סכת נתכשר ורש %ק ו%שא
~mle1 

 סגיתחו 116 ומפלק געסיתט עטוש Yba 6ף
umt~)6 ס( pm 6וחט גסודיע וחף מגמתו כי ס!ס עבורהו שנקבל כדי : וס כווכח )ספר tmhtin~ עגודהו סנקכ) נכח 
 וכלסיס גייס וזפ פסה סרסם נפאו כפרעה מ 4וס 6מר סטרת וע) דפי( 6פל סח61ל ע) וצורה רטנת )ע:)ע1כ
 ספנע6 שגיחוך 1%ס גפפיח נורם סו6 כמנס סדכם h'w מפס )וחת ע3 %מר סן סי דצ) סת61ר פ3 ועש 3ןגלפו

mhhn)מממנף דע" בצלכן %ף אלהים ויברא ; 6)1 יפטוקיס פסולט פדי גם6ר וכן שם ע) סיריל התנופות 
 %ש סמנת כונתו ותמעל ספ3פ ע גגי6י סלעיך מירי ו') סרמכ*ס nh(e ו') רעיי פרס זכו וסרי6ר סטטוס ע) %ספצ3ש
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 היתורשער80
 ה' פי על ס( המיתר האדם את עשה אלהים בצלם כי ס( )כ? אע:ו ברא אלהיםבצלם
O'DD'))שזוע ג"( )'סעיס רגליו מגחת כד( )סמום ה' באזני '6( )נמדנו שמים נפו ידי אני מס 
 לבו אל ה' ושמר ח( מס % בעימ ו( )נו6סימ נפשי לשוא נשא לא אשר כי( )תס5'סה'

 נשמים וטעשים תנועות על סורות שהן מדתן והשני . הכופיים האברים טן 6הוהדוטה
 ה' וירד י6( )סס לבו אל ףוצעצב )סס( וינחם )סס( והיא ו( )סס ה' וירח )מס( שנאמרכמו
 ממעשי כאלה ורבים ה' כישן ויקץ עת( )בסריס ה' וישמע '6( )נמדנר אלהים ויזכור ח()סס

 המדוון בך  התו המין לנו תרנמו הקדש כתבי בפרשם ז"ל שקדמונינו אלא .המדברים
 תרנמו כאשר יתברך הבורא כבוד אל הכל וייחסו כבוד דרך להבינם יכלתם כפי בוודקדקו
 ה' קדם ונלי ה' וירא ו( )סס עלוהי מעתד דה' יקרא והא עליו נצב ה' והנה כח()כו6סימ
 יקרא סעלוהי ואסתלק אלהים מעליו ויעל )ס( )סס דה' יקרא ואתנלי ה' וירר י6()טס
 שום ישינהו שלא כדי תוברך מהבורא אותם והרתיקו כבוד דרך הכל את הוציאודה'

 % סעדתי רבינו הגדול הנאון הזה הענין בבאור האריך וכבר . מקרה שום %אהנשמה
 די בו שיש מה יצירה ובספר וארא סדר ובפירוש כראשית סדר ובפירוש האמונותבספר
 הביאנו הדחק כי כלנו עליו נסכים ואשר * הזה בספר ולבארם לפרשם עמו נצשרךושלא

 הבורא מציאות שיקעם ענין לשער כדי הברואים במדווע אותו ולספר ית' הבוראלהנשים
 לשכלם קרובות שהם נשמיות במלות לב"א הנכיאש ספרי אותו והוציאו בנפשותיתב'

 הרוחניים והענינים הרוחניות המלות מן לו שראוי בענין אותו מספרים היו ואלוולהבנתם
 לא כי נדע שלא רבר שנעבוד אפשר היה ולא הענין ולא המלות לא מבינים היינולא
 כינת כה כפי והענינים המלות שתהיינה צריך היה ע"כ נודע שאינו דבר עבודתיתכן

 ואחשכ בתחלה הנשסיות המלות מן המובן הגשמות ע"ר לבו על הענק שיפול כדיהנטומע
 האסתי ושהענין הספר ומליצת הקרבה ע"ד זה שכל ולהודיעו להכינו ונדקדק לונתחכם
 ענינו דקות תכונת על אותו להבין נוכל מאשר ורחוק ומרומם ומעולה דק יותרהוא

 לנפשמרפא
 למס נקמר 1%1 1016 673 6)סיס גבס ג6מר 0טכ4ח ס61ח פרטגס ומסני . ס6גוטיח ססטגס תסיס געגעו 6טר סו6גבוס
 לנו חרגטו כו' ז'ל שקדסוניפ אלא : גוי וחמאס ס6כויס )חג1גח )6 סנץמח כנוכס hlo 6סר שפם דגק סגויון כימגוס
 מסגגי6יס )0ס תספרר 6ד גפטוטס סס ג6טל )נו 5ותס מחרגמיס סיג גנסמוחס סמלות ט6)ס ס*רוט %)ס סיס %1)1סיפיליס דגוי יוסר יודעים ג3י6יס שמירי סיז 0ס וממליו 16גק)וס ר') ססרגוס וכע) וסייס כמס רגריס ס6מ1ווח נספרו6%ש
 חרגפ1 %כן )כס סחגרר כקטר תרגמו בכן . וירויס גדושי עסיס נסס יש גמונסמ4ן סמיוח 6)ס גי 3סכ)ס סים ממסחון
 גראס 6דס וימוח סי גגות מרקס סג3י6יס טלא מס סברס ו6ח גי 1ג6מר וו,) יחפון ס3ור6 גרוד ע) עול ונסג כגי)כו'
 מרטט ממודסיס כבס וגוסייו ולרקיע סכס6 וכן )טטחס )6%ל*)

 שיו דגליו סיח סו6 גי גגי6'ו 6נ) )6מח )מ46ו( סנורי
 ירוכס מחרס סגנו6ס "tpnc (thD סגיי) וסגורן ל01 לויס ג)6 6ור סחסיס יט טייטס מגמיס 6מר1 וטניס רמיו גרעוןדי סי טויח מוס סוגי6יס קנח כפרו ועניי ס' שר6ס'גגוד hwt 61ור סוד גטקס 3גרי6חס ט1ומס סמ)6כיס מן ירפוס )ומס1סי6
 6דס 3ן סקלם 61ס ע) סנגי6 ט6מר וא סלסלנו במס סמולם וממס כלמרוו כבסר מן נגוד גיירןמ16ל

"1fiD 
 ו%נל רגעך ע)

 פויס סי ירטו 6סל כממס גיטרת) עוד וכיף קט 1)6 במרס סחורס גי סעו)מיס בדון 610 סמדכל וט שסיס יטגן 1)6בוסן
 כף א גסני) ר') . כף המלות שתהיינה צריך היה ע"כ : 1%ון עזם גוי עמס דגרו סמ)6גיס 0גגי6יס ס6ר 6ג) פיס6)

 הלבנוןפוב
 גוי"1 גשו סכחינ וגו' נקוא לא אשר : מטף%5י
 סטיי ע) bpt' גססי )ס61 גס6 )6 6סל ס5וסגתי
 ומות . סס וא"י וכפ" חגוך נסי )ט61 גסנעס)6
 יט . סענרס דוך וק סס"י ע) יקמל טל6 ודקינסס
 )ירסיס כגססו 5כ16ח ס' נמנע מטח יותר מנן6שד
 6חכס)ויקר6כו(: חסי תגע) 1)5 כחוררי תםגח(.
 ס)'מוד נסחמ1ח סייגו הבורא סציאוועשיקיים
 בינת כח כפי טגימ: 6מיחח ע) סיעמדוכסרס

 שיפל כדי : 076 גנ' כרסון שלס לגרסיה") ס"מרו וכמס )סכין סטומע פיכו) מס כפיהשומע
 טרד ' ססמות )כל גש מן עטדס סימן גדיהענק
 : ססכ) 6) מעט שב ר"יבה ע"י :סגס0ו
 כי וממגי פסכן כיצור וכחוג ט6"6 הספרומליצת
 )י1ניפ טמן) 06סר כע"ס וק . ע, מיס פ5ס 5ן4ן

כניגף

 לחספה
 )סו כס ענין לשער כדי : מסג) סי סמקוס נוססלמס
 6דס: 3גי גדעם סירות (nice יקוים וז'6 סגוכ6 מ1י6וחנ, וינוגע 65דס מעת קיום פוייס ליוו שרוס עגי-ן גיוס3דטח1ו
 : ססגוג1וחס ולכח 0סיו)6ני )סכ)ס ולהבנהם לשכלםקרובות
 : קמוטו שכיין סגסמ1ס גממי גיור ע3 הגששת דברןעל

 6 נפזכמס מגס סמו ססו6 סקס 6) וממכס לונהחכם
 )ו )חס גוי וממנוח דגורים גנינו גיטנו %ות ג"פכלומר
 0ט6)0 נדרך רק גדור וט טכ) ינין כלגגו טד נוגרניגס

 וטעולה רק יותר : גן קעו aihwt %דם )דעתוסקנס
 ופעו)ס וק יוחר לזומר כף טבל טאשר ורחוקופרוטם
 מקוקוס 6ל3עס וסרס כס3גח)ו )סטינו מג'קט יטפפס
 ס6ר3עס מסלוח ע"פ 0גמ),וח ס6ג1כיוח למד"ס ססגטמסנגד
eon0ג6מרס וססעחקס ולרייס סגס מ חג'ים פ% טפס מומר 
 סי6 ית'נו

~wvn 
 3מקפ מחקומס טסט לתומרו 0763

 16 ר5וס 3ל' ט6פר 4?ס ית' %  oihnlol סעסקס 13וסיין
 1כי61לר %ורצו מיוחסים 63רס ט"מ ורומיתם וספ)מ%ותטפיממ
 kw למכפר סייך טס51 עכ1ס  נלסון סיקור וטל יס' לוג,ג

SD1

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 81טא היהודשער

 במחשבתו העלתו דינץ מעל 'ששמותם הטלות קליפות להפשטם הםתדל הנלבבחהבהטכיל
 והשגתו יכלתו בכח שהם מה אל הנדרש הענין מאמתת שיניע עד סדרנה אלממדרנה
 עצמו על מקבל וכשהוא הספר ממליצת הנראה דרך על ית' הבורא יחשוב הפתיורבסיל
 ומעדם פתיתו, מצד גדולה מענה לו "ם לכבודו לעשות משתדל והוא אלהיועבית
 וםםונו וכחו והבנתו בשכלו והשנתו יכלתו כפי אלא נתבע האדם שאין מפניהבנתו
 על צענש עליה נתבע הוא ממנה ומתעלם החכמה ללסת לו כשאפשר שהכסילאלא
 באמתו הראם המנהנ הזה הענין כשסתרנם הספר נוהג היה ואלו מללמוד ועמד קצראשר
 דת בלי המדברים רוב נשארים היו לבד הנלבב המשביל אם כי להבים יוכל לאאשר
 ממנו שיובן הדבר כי . הרוחנאם בענינים הכרתם והלקטוז שכלם קהנר ספני תרהובלי
 בלבו לדצזחמב כדי הכסיל ומועיל בו מכיר שהוא מפני המשכיל יסק לא נשמיענין

 ו בעבודתו חייב שהוא בורא לו "ם כיובדעתו
 לנפשטרפא

 3כ3 תסכין Nafi 4יס וודקדק יו גחתכם ,6חיכ טסם )י' מכס גין שכיס דנם שסמפ פי ג) סמי טממ סכ3 תמנוסיועו
 יא% תכס 3ע% יטמע נגון )נ געי ר') הנלבב והמשכיל : 1סקיל!כ סמ)יי' דרך ע) סו6 רק כם:וטס סדנליס ט6י, ולתר6חד
 רותת דגל נשכו סיס וידע וסדק סרוהגי מפגין ס)וגט סגסמיח סמ)ס כסח סגסמ' סמ)גום גיסיו סמלות קניסות )ספורטגע1%
 גגטעוווס כך מס ~otoa סב) stm %1 6ת מסיג מגתו סיין ממסח ולה 06 יכין ט)6 8עי0 כו' והפתי והבצל :מ%
 עעגס ים 06 0!מו % ס)0 וכ)כ נחמימו0 סו % ועונד ס' מ)!ת מג) סר )6 ו06 ונטניי סגכחפכמו

~hv) 
  ),וס ותיון

 פילי מ% לפי  ~?P תן ל00 נתבע הארם שאין מפגי : 6ס פגיפ 6יפ טטכלו פ5צצ' ינונו SD, יגר כל וררם סקרל6
 יל 1ל6 סחכפות כל לניוד 1נס זעום יל ל6 כי 1n)cot עיכלו לסייג הלסו כפי כטילו וכנגסו יכלתו גי hSh ססנ'סלפסיס
 נוחל לפרו וע נסיי לו סנילפ פס ושף סיג נ4 תמס סכויים פפמיו פ"י ג"כ לס שוי סיייס פר כה סטPh, 0 לשו)ירוטו
 יכל % וסלם מויס ססו6 פי כי ומבצנו וכין : :גיס נכקימס יפויס סומר כספר עין ד6 סכי) מא6 כל ל16 פעמיםכפס
 סוף ירו לפפש וקיט ימטיר כמו ונעת לרסא לעטוס יוקל ג6 ספני  וכן וייחס סרנם שתפגום 16 סכנךומ ס' פנורותלעגור
 oi~h סל הנו וחתלת הכור, ע"ס 1ל6 פעסס 4ף פייט טססלפור כלס בעו ומא ימרו ולמיקי סוור פניטול שיגוייססופיא סמי ופונס עו' מפסו  1ל6 לי כטפפו ל6 % יסים סס,ו sw נתוכסס ים* יפש ר"ל רפס ל0רגוhiltG 0 וסוף פסס 6ןלמר ומפי נו  סלי מייל יזר סו6 סלןר כי כו' ולבצר לו  כשאפיר שהכסיל אלא נריוזיו: פס 3פרוגי6 63 סקנדל 6יןדגר
 ישייפו נ0פל0ו כמפיס כפס יום נכל מפיו סתו*6 פס לנו 6ל סיטים לקרס ths' נג'ס יני ויסג 1כ4 לפר סל6 יסווהפל
 עינעו !ס% . כס stxOit  לסגין נלכדו  ו0ן וכו' נסינו  0ור0ך דגיי t)wie 06 ס' ס* סצרנ סיורר מסורס נליפ1ר הנפיס פןלו

 סופן סיום כ3 ממגם רמק !ט ו6ס ת!ן. כתורסו )נפ י0תמ מא חג' %נמו סגר6ג1 6)ממ 'hto כווך מורהן. ינידו סטיכםכשרתן.
 כנוי פדרנפו )פי כ'6 חמס גדנרי פ)סגוח )1 נוגס 61'ןחטכיס

 : געדגו יכמכ ועב ס5ל . דגרת וע) פ)ופוסע ע) וינוס יכנס 630

 לחםפת
 כטון סולמהוע)

~SDtn 
 מפסן מ6 סי וירה כמו ית' איו

 6)1 פקוס נד' יה' ממגו 036 כ) 1ס)) 8מר וטויססס6יס
 ולפטר ית' מ לסלחו %דקים 5ים ותכלית 'SUtD ענין מגסוככן
 ופרוצס Oitw לסוווס ג' פרפ ו6ס'כ כוללם סי6, רסטפלם

ורמי
 סע1פיהז וסם לפטלם סוכר סירופ ללעוס ג' פל
 : )כג כס) הנלבב : כקורך  גרגר  וספפייו0!סזמיונות
 : DItDDtO1 מדמיונות ע) 4שגו0 ל וגששתם הטלותקלשות
 בכח : 8מססו סיכיג עד כלאר כוי מאטתת שרגועער

 נגס 8מר גכמ טסו6 ססיו)6מ סעכ) ע) והשגחויכלתו
 הפהי והכסיל : וכמגסו 8מר ומסיג סמסכוגן מכח וע)יכרחו
 יבלתו בפי ן  plsCDt~1 0דמיונוח סכנות סיגי כ' )נדניע

 סיוכל סיפור נכסי לכחו סיס פס גפי ינלסו כיוהשגתו
 נכס וס3נ0ו  ססיול6ני י61 ג"כ* ף6וי מוגע  גטיןלסייג

  וגל ס0ס  נילון וכסו 6פר 61נריו גאו כס ופלס0נונפיו
 טסם יתקטר וממ"פ 6פר ורקס כזו חפון פ"י מפצלותספ)1ס
 ~o)tnh  סייפוס ססס 16לנו  סיוופוס ~nttDS מצנפססם

 הלמונעמום
 כקמר הגלכם שמשביל : וססנתס כמלשלשכוי
  י6(: ל6ינ י%נ גמנ ו5ש משון % * 6טר מכס6יס

 פישול כדי  גטכר לבסון סכשניס  דננו  כן  נסגיללמר השתי חזכם4ף סדנריס: צטט המלותקליפות
 סוררן % לפכור יססדל כוי טלף כדי ובוזי  לכסילגס
 ס6ן בתבע הארם שאין לריקין: סימל מסכפי

 טונוס  כסטין ר"ל יבלמו בפי אלא : גנגסס6דמ
 3ו סיפסר וממוצ וכחו : )מטוס וכמו טניכ)תומס
 ט16 לופד 61"י כסס סיזור  משלימוד

"10  
 וצ3 סמם

 : כספרתך( ר,ככק*ס סלו' ווספר בהחג רוכז  וחלו :זס
 הכנו שתבן הדבר כי : סירס בס  הטרבריםרוב

 סק)ל"ו ססוטיס מפס וס ע)יפ יכעס ")" יסבנ"
 כ13ס מסיק ט*פ "מל rs~ . %א ס"מתיוט)ך

 , ואגייס וספתו גחכנו מ)!ת כ' 6מו וע)יסס סה)מ1דוס)ימות
)מ(ו'!

 מסירו "רס  סכין 4מ)4ם כמקוס 6דס מנין מנזח ססס )טהיס נ'כ מאקס טסיך סמטסס וע) תלמוד (oa סף) ג)פ1נכלוקס
 קטר 16 מללמור ועמד קצר אשר : סהטנון  ממן 16סו  סונפין  פ4י נ0נפ 610 ושהכ0ילמו אקא : רפפות ויתו6פר

  סיפר 16 מסמ)ח!וסתפ%
 ועסי
 ו'ור כב) מס וסמסכי)י0 מטכי)יס שתי סעודך רוכ מסרי כו' הטרברים רוב נשארים היו :

 סיס ססוגח1 ושמניס. ס) (onth 0וגמס ד0 סמקת חטסעיס וכלי חלס גלי 6מר כ6)! הורה ובלי דת בלי.סמיעוע:
  וגן בז' *ילו ~nimh  יזין וססיסרס יכרבל נףר0 מכרת ססס ימו וס 6ט מיפיו יפרק* להרס ontbi  פס6'יגימוד
 1פ6:4 ורופיסס  סעעמ סניטת %וחס פרס כמו גח %) גן עקם ט)8 מס נסס כמייפוזס סוו5ס ע3 סריגות דת נסססמר
 16 ספוסכ)4ם וע) וסרס לצדי ית ג'נפר וכן סוס סגדו) סגף וגגון מכס עם רק 61מר1 ס6)ס  סמים 06 וטפעון 6טרגמר

 ר6ופ פי 60פר 061 בלופר כף ומגו  t?1tP  הרבר בי : ספומג לטופם סירוס ויליטופ כמסיג קו% סו6שכלם S?P~  סמני ן סצס נ* ג"כ מלויס מסיו hih דת % גס6ויס מסיו 11 )6 1%3 61מר גססם חורם מלת סוגםמממונעות
 גממה ס)6 ו0 יסע סמצי04 כי כ)) )סס ptm סקופ 6מר )וס )פמס0 פחה נחסן ip)p~ otS'~ni  לסכפוןלסועיל
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 היהודשער83
 לו והיו בארשתו חיב חתיה העשירים מן מאוהביו אחד אל שנא לאדם חמהתה

 מן ושלח לבה0טזיו השעורים מן הרבה אליו השלח ממפרש לראם להפז שחיבבהמות
 וכל רקודש לשק הרהיבה וכן בלנד לכהיה חי5שספיק הצהרך כפי מעם לו ההאףהמאכל
 כפי זכרנו אשר הגשמיות במלונות ין' הבורא בסדות ההמתים ודנתי הנבשיםטפרי
 בדומה רגל אמרו כן ועל רעהו אל א"ש אדם בס בו שטדברים ובלשת ההסקהבנת
 אשר הרוחנים הענינים מן במעם הספרים ורכיו . אדם בני כלפק הורה דברה התהלענץ
 ונשם יתעלה הביא מציאות בדעת שוים הכל להיות ההלבבות ההשכל אנשייבינום
 כסו האלהים תורת בספר שיש דק ענץ בכל נאמר וכן בדעתם כבדרו עצם אמתתתתחלק
 הזה בספר לבארה כווננו אשר ר,צפונה החכמה בבאור נאסר וכן . וענשו הבא העולםנביל

 להעיר ברבתים סמנה ורמיה השכל על בו שסמכה מפני ענינה בבאור קצרהכיהתורה
 ולדרוש עליה לחקור שיוכל מי כל אליה להתעורר הזה הספר בתחלת וכרנום כברעליהם
 הנביש הזהירנו וכבר . כל יבינו ה' וכלבקשי כס( )מסי כם'ש ויבינה אליה שיניע כדיאוושה
 או צורה לה' שיש מחשובשנשמר

 דמיי
 כי לנפשותיכם מאד וניטמרתם ד( )יגרים כמ"ש

 במחשבותיכם הזהרו י"ל קול זולתי רואים אינכם ותשונה )פס( ואסר תמתה כל ראאזםלא
 מפני דמיון ולא בדמוען תדסוהו ולא תכנית יתעלה לבורא תמשילו שלאורעיוניכם

 תדמיק 6י ואל מ( )'מפיס הומר עטכם שדבר  בעת צורה על ולא דמות על עיניכם נפלושלא
 )חס5'ס ונאסר קדוש יאסר ואשוה תדמיומ מי הול )מס( 141מר לו תערכו דכית ומהאל

 לנפשמרםא
 כלנוי 3"יטק" ב"י"קיצ כס וזפההה

 נוגוי0 נ!' הקודש לשון הריונה כן : עף וה קראת סיג כמי סשנ 3כ)
 : לסגדו ר6וי סכי !6ד!1 %ף כטיס כן 06 מזוז סו6 כסריי );5 יד!ע יסף 0עכ'פ גדי ר') כון אחים הכל להעת :ירמיש לתכתי ווי ו!ממ;י)יס כרכמים )לפרו סס גי מטס כרמו רק כך כ) )ס6רין ס!יכו 4 וסרומ:ייס סדקים טייטס כו'הספרים ורמי : גסוס ינית ע6 ידפו )6 יניס כ9 סניו ;) )טס מכוייס סטי! )ע6 ;י סעס סמון סגגח %י עשות גיא וכש'
 : סב) 16!ן כו6 גיס כסטי 11 נדעך טיס סג) פכית 6ג) יוחג ונס 9DD ייפ א מלוקוס סדטוסס ז6ע'פ ט' התחלקואם
 נם!) סיעכ ג6ר תורס סוכירכ )6 )מס נטיפינו חמוסים טסם דגריס כמס sv יסרן וזג) וכן ר') כו' יק עני! בכל נאסרוכן

 !נום, ירומזר רק 6ר!כס גירך סס!יס ש גירס 'נ '- - .: !:עשוטם
 מספר נתמקח 1;ר שכי

 דנריס סס כי טויסס וכהקיר )דרוס h('oo !יחע!רר וסרנו סקי1ול מהזן מיכין ספסור) ע) סס!רס 0ספגס מפזי כן גסוס!6
 כ) ithe' סן חומר ;)6 וכו' שנשמר הנביא הזהירנו וככר : כ) יני:! ס, ומגשי כמא וסוכוגיס ספ0גי)יס 6)כמסייס
 !טש)ס ג:ני6יס וסעי גס!לס ;ה!נ ,כ שנר 5מר )גן ג;'מ פס!ט! חייי י!א סמקי6 6ין ;י tDtaN סס o~hnotספמוס

 לחם פת הלבנוןם!וב
 סגסונס סשזס סס מא אומס בארייצ :5מפט5
 נ' )מלמס סמיך פלורה 61רומש כמו דיוש עםדגר
 כטמר כבודו עצם אמרען שבחלק ואם :גס(
 ע5 יטומן סר.כסע כר4כגחס 6דס גס פיסקנואע"פ
 רגפניס tnhun יחמוס מ"פ ק עץ ופרכסספות
 6יפ וס עב, . סדנריס קלשם משע"ע6אי5
 יעריב שר56 קדום 6מ ט5ס פעכ"פ כ4סספג?
 רק ענין בכל נאמר הע : סנמצ 5ש 6גצכ5
 נמק 34סיס נשרת פפנ א אם סיאנס יןחצ'
 ומש פסע )יכניס 6"6 יאיונ מסכר gs .מצגם

 תמו נמש לק רומם פעטנ שפ 63 נפםושטסמס
 ס!ס מחו א6 יעליס ו0סנונט 5כ וספו כפנאט פוססח

 hy סמובר ס"" תנית נו' ושתאדר ולא הצמחיתברך

 והיה : גריס סמכ!ון סעיפן ופי! יספון )סועות וקגן
 )סרח סעו)ס ומגסו כגמור מני סייג סס?ר:י בארוחתויציב
 ס' התוה"ק ואם : סירטון ס)) וגפס9ק סריסווןפי גפ)פ והמספיק הצ!רו : מפירי! 0ס61 ס16רמ )6י0לרומס
 )פטל גן פופ שחה ולררות ע*ה לחקור : נםי

 עין סיפר גר.קדמפ סמג!6הס גחוני כנכמסי
 מ:מפ פין הטי OUt סיום כששים 5יס 6מר נפטןססמ"4ר )סי סס61ר ס61 גפן סגווס פרס רמיון או צורה :סס

 סס;הות טן גו ש61 ס"מס ס;!ש גיוס hto דימיוןספוטף
 המזרז כל ראיהם לא כי : מ)11 מדמיון גסםכגספס1ח
 פנות לון סרחון משיפסוק )ש רו6יס 6יגכס ופמ!סס61מר
 4161 (nihs ססכ!:! 06 פנות 6י:וו ר6יחס )6 סלמוןג"כ

 ספגן פשי mD# (0 גע נפרס מש נפחו הס ew~mשמש
 דוקן )1 ופלגו ופ!פ ומס הא סכחף נספו נלשן כפנאי

 60ן 6)6 דלח גו )1קיג סברס גסס ש4ן )גד YW bk כו' תדמיוני כר יאל וגף: vw גפך סשס) כששק משי"א"ס
610
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 88מב העודשער

 זל באלהים כמוך אץ ש( לפס שסר אלש בבני לה' ימה לה' יערי בשחק סי כיש0
 בספר מצאנו ברעיך שהמשילו בשגל לרמתו שנמנע וספני . כשה טקרבה כסעשזהשין
 כמקש הבתשש שם אל אהלאט שבחיו רוב פיחס שהשהשק

~tnro) 
 כבודך שם יברכו פ(

 )מסכי ונשטר וטרא גדי שסך עדו %( )תס4ס והנחוש הנכבד רחצם %4ז לארחה כס()?נר'ס
 שירו סח( (otS~n תו' צדקה שבהם ושמי יראי לכם תתשז ג( )0ס הוא משו שמי 801נ*נ(

 יז' כבודו עצם מלרומם לנדל זה וכל שמו ביה נערבות *וכב שלו שמו ומרולאלהים
 אבל בלנד רגדי שמו אתי מצטטתו אחי מעניט במחשבתנו מתברר שאיןספני
 רבים במקומות שנה כן תל בפהשבהט אמתה דמות לד אק ענעו אמתת כבוויעצם
 צר% וכבר וסציאטזו שמו בלתי םסנו נבין לא כי הנביאים בספרי צן שמו התיהבספר
 ואשביעך בז( )גריסיי אברהם שאסר כפ הרעצת ואל yh#n השל השמים אל כבורושם
 ואמר היא אני השמים אלה* ה' און 6( ולסימן יטה הומר החש"ן חשלה* השמים אלהיבה'
 אני %( )'רמים הכתוב השמר בשר לגל ההחזות אלהי ה' יפקוי 0( )נפיכר ע"ה רבינובהנה
 והשבלנו ידענחהו ממנו אשר רעד מן אלינו נודע החש כי בנה ההעילה * בשר כל אלהיה'

 אבותיכם אלהי ה' נ( )0פחש ככרש אבותינו מצד הרבה אליט נודע ומצי184ה%ענינו
 שנטע בנה והעילה . לעלם שמי זה אליכם שלחם יעקב הדלהי הפהק אלהי אברהםאלהי
 )נר6פית כש"ש דרכיו שהם וחטנו אשר אבהז?ו קללת והוא עליו שעמדנו הצד מןאלינו
 צדקה לעשות ה' דרך ושמדו אחריו כיהו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו ניק(

 לנפשסיפא
 6)6 ןע )6 וס פס כי גסיי )ע3ס ספי חפ סע5ס פפו ספמורס סם וסך סגדו) 0מ! לק . יוחר ידעט )6 %ינותו )טכמתגור 6הי כחרויות אחר עף: פ% eeenn פסשונ יפו דפ'11 5י 3צס יר' פס )מסוכ ho נפוי שמסי נסכ) SWtntגשומת
 יס6)נ:יס יוסק 6דמ גפו 6דפ נמו ויישל ירום 3כ)ס י0 )ו ספדיויס מו!מת!ס גטקעס סס סטמש פקו 1כ3 3גמ*ס *סו%)ס
 מפופ יונן 6מר 4ה ו0פפק גרעכן טמע om %י אופר 4150( יפו הזע סס וסוף ,1)תגו onw 6פתס 1Pth יודפ5זו יא יט פי!הד סיס סתם מסיס ה') סכומיי ספר נע) כמס פסטר? נמס סממית נסס פס6,כ אסן רמוס 1כ1 ססשסיסגיך5וס
 ישמו כפו שמש % פרפת סי6 כרסו סייעס ס'6 מסם וס יסע) 6% %פותם קמחת וצפעוןר16כן

~ibijb' 
 ,אס ומסם עו'

 פפשס כפס Owt כס3 שמו גסת,ח רגים במקומות שנח וע"כ : עגי) גסתי יסידו תשנהנסס 6צ כבונוספכ)דסמע)!ת
 השכרם אל כבורו ושם צרפו וכבר ושהוסו: ספו ננסי 13DD גנע 63 כי כה 1Dhn ס' ידכר גפו 3נד משומד סמוגסהס
 ידיטסו ימיש" ויטה סמאם יה ס3 רל ט' משמסו 0פפט מס ס% פן 6)יע g~u יו6 בו שעילס פעעס א61וכוי

 5הש וס כי עעו)ס סמי עד כה חוא כי בוה והאניסה : 6)ס כר6 ש 16% עי4כפ פתם ס* כפלס ופילוסו עגינוומציגו
 444 %ט ניע י11פ64הי 6י3פעס ח44 נדהו וסיע %ו!ס גס) אכוהיט מצר הרגת אליס וערע : עכ')פשגס*6

 !סס bSDn % %נופש קג)ס )ט ס ש.)ס גודע סיס 0)6 פס יסגע שסיגו עיי סריי3ס !ל*) ודויק 6)מעס1פ64!ש
 פפגו "Sh ירש 65 טפחק תפוס ואן 6נוסיסמ 56סי סי 5יטר36 6פר %כו וו3סג1 ידעי ש6 פס ארניו מרו נ) %סומוו
 ;:סו 40רף שטעם גוש העלה אך : עו' שלגס מרח ס6ו כפש וכרומס שרו ססמימ 46 )סט טי6מר ר6י וסיסלגל
 h bw(w1 %סי שעש הו% נ4 % גסיו ירגש b~e מירסו! כשחיגו ממס 6)סות1 יוועיס %ומגו 6)ינ, מזויע)6כ!ס

 לחםמז
 כי : כ3) דמום שינוס סח נו פקן נענו פשר יפ'ס%
 יון ס0פיס ננ6 עם סוס גגסוכ שיא 63 כו' בגוהקסי
 כזיפו הבורא שם אל : ים, 6)ט ורפיון סרך מסגסס
 הגרוע שמו *לחי : יק* ענפינו 6) 6% ספו 36 6וחסט"מ
 ס"ס סס מך6 וס61 וס 3סס ורש סס61 מסורס )ג!סס!הס
 ומכיר יקומר שגה כן ועל : ית' ככורו מזוי פ) מפולסוס"*

 09ט ם סף"רחיכתהשח:א*"?חח
ש %שש ~ntan~lpm uhna)ontD%פשה:  

 0ה6ס %ו)6 ירענווצ טמפ אשר : !יששס אק6פש
 6וסו מממס 6נו 6ע 0סת )ישוסו מני6 )ג' 6'1 שין0שס
 6) טפו פ4יף א ססינס בזה חזעילח עימס: כפיגמיש מה* מ' הרבה אמנו גןע וטיאוחו : פייויו %דק

 דרכע 0הם ירשנו אשר : וט' ")יש 0טדע או מ56כח
 מ64וחו יהסס נקוצת 631 דרכיו גיר"זפ סוגר 3ת)1ססופם
 )סס סקורמומ ג6יקש גס לשפו )פ סיס קסס 60יהסם
 !4ז דרכי פסס שרסנו 6מר 6ס וטס פה ופס!ס)ח אסךכפו
 hxtnt וכ!' ינוס 06ר למטן סרוק ססמ6 גמ! פמפסססוס)
 : 6מריסס )נמסס )1ו!ת גן גרע יעקג יאק גסגודלו

 ytbnשב
 % ,נימס סינס דצי ש9 סגסש. סש3פק
 וע,גפ סכו ע) ערמם 3מעס 31ת1 %י sw1סכל
 כסי ס"שגו 0ש שמר !הבחץא ושם אל :רומם
 : סעפת 30 *ש )נס6 גפ "ט5ע ט6ץ פס .ססו6
 נחוש %ד )ע ממניע סרס סין רגדול זצצזיתי
 רבים במקפצת שמו שגה : ממסיו כמונניח
 eat . מסיס ow סיס סמ6 5רילופ רסיס פסכש
 חוט טסo95h 61 ופס סטוו*ס סזון 66100דמ
 %ע65 גצחלכוח מלדד פגוע פף ו0ס יכריח.ונען
or)ספן נארות . 61רן 30מס כפרוף סיסיו מתקרי 
 ומשאלוחו שמו בלתי : 1פמפי מפ3יל%פ 5מסשק ,מי 6וש גל6ס ווק ונמרי 0ש 6שיס מנימט6ן

 וג:יס נפנן סס!6 1מ164ש 0ש6 מרי כפי סעסכקמר
 י' הצד מן אלש נורע הוא כי : המסופס
 עדשס obam ub וסקרו ססמיס מקס ס6ן%ד
 ש4 אליט מדע ומצטטתו : %ס ככ6 פור16
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www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 היחודשער84
 דורם אנשא ופרח מפני בדורם בעבודתו ריזקןדם בעבור 48הם שנודע welnומשפם
 אלרם )0 )נלעסת העברש אלהי נ( )ספח בהקראו נאמר וכן אחרים לאלהיםעובדים
 ש  לפס3יס דוד ואמר דשא הכל ייצר כי "עקכ חלק כאלה י(,לא ללשם ד,גנתוב כע"שישראל
 דיה 5א ענעו אמהיר להשע יכלתם הענו ואלו גורלי תומיך יעזה וטסי חלקי מנתה'
 שההר כבודו עצם ספר עניט אסלתן השנת נתנכלנו שנמנעה וכיון כצלתה אלינונודע
 בעת עשה רביט לברשה אמר .כן ועל מדבהים. ושאינם מדברים יצוריו מבחראלהי
 ישראל לבס תאצר כה והומי אליהם אומר שטו'סה כה , לי ואמרד נ( )מפאששאלו
 אסיף עניט אמתת סמם העם יבין לא דהה nwnw שידע וכיק אליכם שלהניאריה
 הבחק אלה* אברהם אלדד אבותיכם אלהי ור ישראל בני אל תאמר כה אמדבאי
 לא אם כוה רצעו והוה . דר לדר, וכרי הה לעלם שמי שש אליכם שלחני יעקבלדלהי
 מזנד אצלם הידוע החס שושני להם אמור שכלפ בדרך וענעם האלו המלות העםיבין

 הקבלה מצד והשני . בבריאותה הנראות פעיטזיו אחזות מדרך מראה שהשכל מההאחד - דרכים השני אלה *%חי לרזיתו דרך הבורא שם שלא ספמ מאבותם שקבלוהקבלה
 : מאבחזם כחדו ולא ינייו הככנם אשר סו( )6ונ הכתוב שאמר כסו האבותק
 הרנשותינו מהם האחד . צדדים משלשה אחד על נמצא לכל השמנו שהוזהנטפני

 שער והוא שכלט בדרך ההשני . וכמשחר וכרוה וכפעם וכשמע כראשןרגשמיים
 לנפשמרפא

 אליהפ  שטדע ואפשר : טוס סכוולי גסתו סס6וין כמו נא ונק מס ס36ממ מ4 פפורסס פחוס מסיס DD(1 שת%מ
 46צ סיקך6 פס ע) קופר יי;) 1ג1 בהקרש נאמר וכן : גת1רס ומפורסם ידוע hO נ6סר סט גוכמס ענודפ עופי%ס גי %1ר ומפתיו עגורנו קפו ססס פפמ 6רס גם פכ) יותר 6)סו0ו יפיס ויו מן ט)שס סוגים )וס Dtlh'(1 זכו אכךל?

 עריו _"~Y פג0 מן יי ס6מל פס וכן עפו סי ומלק 1md לעגי ולאוס 3ת)ק מן 06 וגוירו יכר36 ס)שע מיקס סו6 כיייתך 36ס* ל') יעקכ ותא יסוך) שסי וסגלך שוותו לקוי וכן עגתי קנ4 טסל6) ,ס מכעס ג"כ סו6 יפוק) 6)מ 16ספנליס
 וסילע לאש וכן ס6דס כפ מג) ועוכיס סגורך טסיו ידעו ססכ) לסכות סס פולריס כין וידפו יכירו לורדסס סכ3יקריו ib "Sh-& 6ו0ט סה"ע 'ת' גטדו ערס 6פ מתגו )סודיט )ספכ כסגך כבורו עצם ספר כון סשכלט שגסנעה וכיון :נוע

fitnitelow יאותת מגמר ססס הלנוס ו36 וס4ץ סספיס 6) ספו %ף ולגן מדגרים הלנגס שנרקיס מע) יירא מנ"ר : 
 כפו עש סס ג"כ סו6 סוס פססם מלסנט י6ס ט' העם יבין לא הזה שהשם שירע וכיון טן לסשה אמרועש
 ד') סים ססס מן ירסיס שסר לגיס Ssh ח') כתג סכואץ וגס' מפא גס' סמ"נ'ט דעת וכן וניקור פי' )י וחיו י0' ססויססס
 ופילוש 4אס גסס anh 6ך ומ שאופס הישתו 5טר ספ% %מסת גתסונ לשווע ט ורוש פסיס סאו 6100 ומסטל  פכר סיסכטס
 6סל סגפ61 וכמטס תסיסולסר

 6מ4"
 סיס פן עצ סוס סססס ממורס ח"כ ע;'3 ספיד עמס ס6)סי עין גסמ61 סמ0ורסמיס וגון e")h כלתגי h(w(o 6)סיגישרו קוס שאס מס )1 וסמוך כו' עפסס מספץ גוונך לעיס ינקעו 361 סיי(טוגי נכח רסס

 : כף סכיך עמס ס)6 כוי הבורא שם שלא מפני : פמ'6 ס'נ נפ'ע*ם
 (ot~m יס%ג1 כסרגסס 16 גטו)ס hia1 דגר גי )ממג דון tshe דלגימ גס)סס ר') נמצא לכל השגתט שהיתהאמפני

 לחםפת
 כסיר פטם געטרחו יפריס פתו בעמודתו ההיחרםבעבור
 אלהי בהקראו : נתולם סגו*ן נאסר וכן : כף דורסלגסי

 pgn כאלה לא : גטנודחו י0'דיס ססס מפה לבהעברים
 סיפקכ קפי ססיגס )11 ג*כ יעקנ מקק סכתונ סקריו סנייעקב
 ירתך וע) חלקי סגת ה' : ענידתו )עגור )מיקו ים )ונחר
 אליט נורע היה לא : )0)קו סגריר ית' כגורתו ע)סכוגס

 6מי0ת סטנה יק ינו כבהודע יח, )ו סיס כפ"רבזולתה
 סע1)1פ1 6) קמו צירוף וסייגו וט ווזת נקופן 1)6 פודוע5ס
 סויטת 6)סי יטריו מבהר אלהי : כג*) ספיגות קקה 6)5ו
 לא אם : מדכריס וסנילי סמדגריס סי1ייס כ) מגמרססס
 ססור6תס 6ס" %ר לסיס מ4ח סס האלו המית העםיבין
 לסיס בסו פע1)וחיו מ1ד ית' יסו הכראגו ס) ססטנתסקפי
 סוית ס, %6ס יודע איי ועלס מסיי טומר טיס6טר

 )6 טי שם שלא פפני ! ס6גו0 נקנ)0 סכר0ס תגס %ן1ס עגי נסגיר ימכפו רגיס )6 רק גטו)מי פסוס %גיסעודותי
 יגייו חכמים אשר : כף זוח לותו )דע0 דון %מטאן
 כלגיסם מגידו נהגמחס סריגו 6סר כחפר האבותם כחדוולא

 עוד וקמל גס0ס סגידו מגמיע 6סר 6תר איווח)מידיסס
 : פ"גוחס גקג)חם 46סס ססגיפו פסס פסס גמוו )6סגם
 כן 4זגגס כמגוך טומר סטי סו6 סככי הראיה שערוהיא
 שמגץ וקמי ומעטיו מסייסיו סמגוקס מדגר מ64ות ע)נרסיס
 ס6דס מסט בסרי למדגרים ע) ומטסיו אופיס סנדקיס)
 )גו ווט ופ,ס ורנון גנהירס עומס ;blO מעסיו ע,י גוונקר

נופת

 הלבנקטוב
 סגתע מסעס כן נס "מתינו Sb כשזו סס טוףוכן
 בעבודתו התיחדם בעבור : "טסיט קכ)ח pp",4ו
 אלינו נביע היה לא : 3עכודמו ימידיס סיוססס

 וכממיס נ"טתיגו ")מוש מוריס סו )"בזולתה
 : "כוולט כמו מרברש : כסר כ) וכרומותונקרן
 אההז : 5כ"ס וכ) וסקרן סכמים מהבריםהאזינם
 "סיס כי ממ"ק ס"נ כס' ר,מולס וסירס אליכםשלחני
 ססס וכפ) . nib~no ממחיכ כלמל סיס מן עורסס

 עוד 4 ממל סוס סמן )ומר "סיס "סרשמלו
 וסמופחיס סל"'וח ית' וסוזיעו ר1מ5'"1ח ממו"נדרבים )מ5" סו" "סר o(bin ימל כ")ו מ5'"ותו ע)סגוסף
 האלו המלות : מניגוחו )כקר ימל") )וקל ינידפסל

 : וסמוסחיס סמ4"וח ממוייכ "מיתית וזיוכן 6יךהענינם
 : ור,מוסחיס ריכ"יוח ק5ד מעולותיו אותותפררך
 גירור כלמר נמצא לכל השגתט עוהיהה.ממני
 כ) ע)סדכל

 יס מסו" זכר"
 וגמז"
 הרגשהזינו :

 מי,ממסס כוס 1כ'651 סומעין לי רו"ין ס"טהנשמים
 כרדיות כמעריס ס"ט הראיה שער :שהסיס

פכירות
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 85בג היוצדשער

 אני% מצחרתו אמתת לט wp~nw עד ומעשע מסימניו הנמצא הדבר עלריאיה
 והשלישו . השגל ומומר דעת בספר הנקיא והוא ברלנשותש השנתנו ניםשנו
 לא הרגשותינו מצד הבורא השגת שנמנעת ומפני , הנאמנת והקבלה האמתיתההנדה
 וכיק . בלבד מעשיו מאותות עליו הראיה ומצר האמתית ההנדה מצד אלא להשגויכלנו
 מרותע טשרי רבו מספריהם ורבו בברואים פעולותיו אותות מצד הראיות לנושעמדו
 משת אמי . 6ה זה דומים שאק בספרים והחסידים הנברנים ומשנוהו בעבעםיתעלה
 אלרן הוא 0 )טס עוד ואמר משפם דרכיו בל בי פעלו תסים הצור לנ( )ינליס עשהיבינו

 יתהם בנשפם עושה )פס( תשמר פו' והנורא הנבור הנד% האל האדונים ואדוניהאלהים
 ורב אפים ארך חינון רתום אל ה' ה' לי( )סמום מדותיו בספור יתעלה הוא ואמר עו'ואלמנה
 בנריאעויו מעשיו מסימני עליהם הראיה המדות אלה וכל וגו' לאלפים חסד טצר ואמתחסד

 מהשיג נלאה והכרתנו בשכלנו הזה הענין על נחקור אם בטעשיו הנראות והיכולתוהחכמה
 ה' אתה עשית רבות מ( )תסקס דהמעקה שאטר כמו ושבחיו מרותיו מחלקי שבקמניםהקמן
 תהלתו כל ישמיע ה' נבורות ימלל מי קו( )מס ואסר . ונוי אלינו ומחשבותיך נפלאותיךאלהי
 שלוחא ההוא ז"ל אסרו וכבר ותרעה ברכה כל על ומרומם כבורך שם ויברצו " )גחמיסואמר

 לנפשמרפא
 ג6י% ב"ו  יביס סרסנ 5'ל  רעמתו ט)6 "ערס סוס נחג סכתנ )גתונ סיויע 6דס ים עוב עסתך גתנ גטנמנ6 ספת 3ש3גפ'ם

 נו ט6ק מי מ השכל או טומר או דעת : מסקי גס' טר') 6פסר בספר הנקרא והוא : גוס כי6% כ) וגן גסרגטסנוסטגנ"(1
 נמהכ3ות מילגי) טד %מז )ייסר יריך וכן בנוסיו סיוע סיוכ) 6ף סטג)יס וסמופתיס סו6יוח מסגיך ידע )6 וסטכ) מוסר 16וטת
 )ס%6ן הלגין S6Kt עדת קט) וכ) סכותי ווי) כ4 האמתית ההגרה ו,קשליור : גע,ס כ*כ סעכ) עומר גרן6 לכךכיגע
 וכסב סכ') מעין גמר6ס טסיך 0שסכס סקכ)ס נך 7061 גוגיסס ירקות ססו6 ממעמד %)מ כתגור 6סר גסים סגתונ מסנכ3
 ג)גוסיע וגטקעס קנננו נכוש סז6ס סקג)ס סיסס 3כך דור 6הר דור מ6גוח ירוסס סס 6סי ספשיס מ* 16)נ1 ויס6פמי"וו.ק
 סג3 דגר 6וחס נומי) 1)6 )גמוז סקר נעיד )6 כי גוס שמגין כתג ויותר . טכ)1ו טיולו הורס 16ניט וטמעו גינינו 165גשו
 . מ'0 נזכירס פ3ן סוכיר1ס נסויר כקורך )סעו עיי גו, 6מח )סס סס0לוו וכיה גטינינו גוליו סרובינו גנרלי ויכפינו stptn כן61?
 סס סין 6טר סגל )סי 6ג3 6ותס ר6ס 631 סס סלך )6 וסי OStus קוטטנטינ6 ספמס עיר יס כי סמנידיס ינידו מנס כחנועגן

 פכמיפ כס hSN )6 דור 6מר  דור פ5לוס הוויי 0י5 5טר מרכלי  וכן  כו hwn 1%6 יתגרר מפסס nvon ו6ע עישיעידיס
 וי"ג 6מס ססו6 16)נו 'סנור i?_?3 מגירו 6ס 6מד יכעיס )6 מנולו עד ספח ממו"מ כס פנכתנו סספמס כ) גס ס6נוחגכ3
 6מד כ) כ' מדוחיו אסורי רכו )כך כנרו6יו tw:m פעו3ות'ו כ) )שור יוכן טן ט ט' ורבו כו' שעטרו וכיון : כו'"כון
 ע3 טוי hto סרס מ %ק שש ס61 6ין למודע רעע יוג) פי וחגון למוס %ק נסוסט ייתרך wth מגטן %גו )מס3עמזאי, 6חס סגם 6י, )סגין קומר וש סזכ סטכן ט) שקור 06 ולכן 6מר מש ס)6 מס %6ס ומכמס מסטולך ס" גנווח )מסריוכל
 ס6ט פס כ) ופגן וכיתן ומגון רמוס 1ק סוג כ) ממגו ינ% )6 וכעס גמססע ss1 שכ6ומס וישון ועווי ריק ס6דסוס

 טיס רכוס דוד ט6מר נמו 6 סרקי פס כפי מש מן ססס פטרן לסיקו 1% 610 אגמיו מפשו מיפני פפ'י שתומסכמים
 )%כ1 )6 %) )רוכנו וס% )נו )טוכ )ומר רוס קמנו סו6 כ319ס מעסית וממסכותיך 1W1hSN נעותיך טסית דנריס סרגסוגו'

 הלבנקפוב
 כ"ש 6נ6 ושכרר ימקיס השגהר כקיוםסכ)יומ:
 וסיף האמתית ההגרה טצד : סמעפ 16רהיט
 כמוסכ)ות. פיסגתו קורס 6דס גני עמני וסיקודמת
 ררכיו כל בי פעלו תסים הצור : סכ) ומגוסיונס

 סע1)וחי1 כ) מ% מריקותו %דעת כ)) כקןמשפם
 כולס סש)מות וס0קסרו0 וסיגורם סגכר"יס כ)וריקון
 %ו ירעש שס עטו O~D %גרס %"ט שו%ו% עח- וחסר : כס"1 ראמנר סזסר וכענין ונמסמסג5דק
 ממסע ושפס . מולחותיו נפמ0ע וסור . DDD'1סרסי
 ומדוס מקריס משט סוכ יתעלה דוקא ואטר :המום
 )סטינ טכ) )" ס"גמגו מסגי וס 1כ)"מלוס

~teh סמ"ק  רשע ומנס ג3סדס 5יק סו6 )כיומו 6עס'כ מכומס שמעא
 עעקיו: םרןס מתפית ניייעס רק גסס ~(DthQ יגעתונמכמתו

 לחםפח
 סנמ51ימ כ0ו0יו מרעי ו1ס ורקן כמירה כע) מסושססו%6)ות
 0סג0 ):ו סנהקייס 6מר בהרגשותיט השנחגו כקיום :גו

 דמיינו גו פור פכ0ימס 6נו כסלח0גו 6100 0דנלמ1י16ס
 סיו טסמנידיס מ,ס וס סו6סחיס דחזח נקנ)ח כשמוסט6ט פקי הנאטנת והקביה האכפתית ההגדה : עויףמ6מיסופ
 פסס סמקנמם קג3ס %6ט נתקנס %ן 6פס מגיד'ג611י
 0סיסוריס %ק דס'ינו גס1לס סנמי6וס מלקוס סש תסס61פסר
 סתויות ופ) סגדס וסע יותר טוק ססיפוריס ופ3 ספוחומלק
 ו!טטוס )משר עשו % ?.Y$( ססם1פפ לס קג)ס ופון5ודק
 %ו עמיו סיריוס ג%פר כף לגו שעמרו וכיון : ססססמ1וח
 סג~ס מזקון וסול יתן פש6וסו )ע אסורוס מסכ)וחנ1)%ענו

 ממפריחם ורבו : ודו וסי6סעפד0)6גחדט כסייעןגפוס6פר
 גמא ס6מונס סנטיקר' כפו סש היטלת והחכמהמעשיו מסימני : ס)סס סמססר גקמ*ן דספ'6 כפירוק סר6טהספלס

 e'uh כמספרט סר6סון 6101 פספס גסני )שקר ססספ64וס
 וסת כזעיו ימגנו )6 61מדוס1 קדמותו כפו למריוססנלוס

גזמה
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 שחורשער86
 אמר והאמיץ החוק העזוז והנורא הנבור הנדול האל אמר חנגא דרבי קמנה דנדנתדציבה"ש
 אמרינהו דמשה לאו אי והנורא הנבור הנדול האל ומה דמרך שבח* לכלהו טי"מתעהו4ה
 ביי שבחתיה ואת להו אפריק הוה לא בתפלה ותקנעדו דגדולה כנסת אנשיואתו
 והלא כסף בשל אחזו מקלסים והיו זהב דיטץ אלפים אלף לו שכזרז למלך משלהאי
 סמא לל קדמעעו ואמרו בציון אלהים תהלה דומיה לך ספ( (otbn ואמר לו החשגנאי
 לה סננה %4ן לה משבח דאת כסה כל מימי בה ~rp לסרננית84 משל 'משתוקאדכ%א
 מצד ולא מעשיו סימני מצד יתעלה בוראך את שתרע עד נפשך להסריח שדיך %4ץה כןען
 כנודו עצם דמות מצד רחוק מכל ורחוק פעולותיו מצד קרוב מכל קךונ ההש כי כנודועצם

 להוציאו וכשתניע הקדמנו אשר הוה הצד מן במחשבתנו למצאו מכל לא כיוהמולו
 כאלו פעולותיו סיטני מצד אותו ומצאת נמצא שאענו מפני ורונש%זיךפבדאשבטזיך

 וידעת 7( )יגריס באמרו עליה הנביא הזהיר אשר יקחו תכלטז הש ואת מסך נפרדאינו
 הבורא *%ז ביודע החכמים מן אחד ואמר ונו' האלהים הש ה' כי לבבך אל והשבותהיום
 יותר הוא הבורא בדעת אדם שבכת החכם אהד ואמר יותר בענינו נברי הוא הזירהדעת

 : כבודו עצם שיודע סבור הוא אותו ישע שאים ומי כבודו עצם באטרתסכל
 מלך א"ל הוא ואיך השואל אגל אחד אלוה ואטר מהו הבורא על החכטים קצתוכשאל

 לנפשטיפא
 כפנם גלש 6עס הרכן נוע )* גו 36ין שרזן לון 6ג) ורג!ח ~mltv נפקוס סג) סוww 6 לגומל 46נו ס" .0*!
 פה*6 גרס ס' כמע התכ למלך ששל : )וס)ח.חין מספר 6ין כי מסה ~au" ולרכוס לגייס 6ס 1)~1 ע"ס סנוווס סעונסוף
 יושר יסכלן סס)ימוש סמר) וט מיס מסיס דימין גמ6ס SPm 10!6~'1 דופין %*ס 6)ף )ו סטים )מ)ך פס) ריח 6מר )6חי3

mnt)a1(6געו  דיווי 6פוו ס61 מפס) וט מכמס 6נ) סניגורנו גסו בן סטנין 51ין פטיש סם וק )! "מס1 6טר יט4מופ מ 
 סמנולל ספו גתוק1 חסרון גוסס 6)6 רכל ממיוס י0נלן 1%6 6ין ט14ץ0 6נ)11 מס 6מר ס46 )ס1ר"ז כסף גם) עותושגריסין
 מן במחשגהמ למצאו נוכל לא כי : סרך )! 6ע גימר ודחיס ערן )סין פיסי : S'1D )ו ס" ג% וס% ספם) מס61מר
 יחפ שי פן גף ווכ) 83 גי סי' 6! ודמיון רפא יתנון )נ"ע סלון )סי) סקרפי גנוסר et1$S כנ') הקרמנו כאשר הזההצר
 4ףי סקדפ611מר

 היזם וירעת כס'ש : יחעת! תכוסח סי6 וו6פ tspnt ועתותי! סיפא יח ע) לק ומ85 ומיגע כ6!לך פחנ6ר טעימהמו יוסנ ס63 סק 6ין עומס כי6 כי ס!)ס גורן וט 6ין ונמוקיס גסוגטס סופא פס ג) גי וכמכפיס גסונסס יסיתו גפ"יינו ,ס דלן ע) ל*) נמצא שאיננו ספח : סמגו6ר כמו ופנס ונס יקומי לנרגמת וס84 ככורו ub חטפ פ%.
 מהחנטיש %rנשחיל : טוס ף כפ, )עי) כפים ונף fitO סי גי נידע 0וכ) :hhn ota ל4) טיש הנע" סכ0ט מנפשחץ'

ש סנורכן ע) )פ6ג אדם פ4פ %עס 610  סגורך סע) זן כפוק )ש3 כמום 
 י%0ו

awהלבנק 
P~noלסלך משל : סכומו ממרץ טנק0רס 0כ4ן 
 פסיו )מ3ך נם) 6מר נס hwnn נשם 6' ראעלסח')
4S)b דינרי כפקס לוש ומקרנון יזכ זימה %פס 
 עמל "ש' טס4דאיו 50 סמס) ו0 שלס טייסזסכ

 . מפשם רוס וק 4 עמסו 6סר "mnih מ46ס)ימוס
 מש ק ספמן%ה

~lbsn 
 וס מכיח 6כ) . נשמת

 כס9 נ0) 6חו חק3פס אב דמה קמרו 0610שש)
 ",' 6נ4 *ן ס)יוu55b 0 ש %י ט46)0110
 61מר טני6ל גט נמי פצץ טhlb 4 דגרפ%גס
 הוה הצר סן : -sijs: )1 610 נגhs~t 4 רישגום
 אינו באלו : כסח %ס מ% י") הקדמפאשד
 כמרס יותר סי6 ססכ3 מכד ססידעס ממךנפרר
 יודלה דעת הבורא את היודע : )ממקמסיידע . ססרנפוס מ% 6סר ייפלס מן עפר נשסהבכרס
 וידפ %ש ש גכס3 610 ימר נזויע שד סכ3כקמר
 אדם שבבני החכם : ספח נמס ט סכמצמישם
 : יישא האס פחמיות ם44ת ר5 הבראבדעת
 טיגנש . פיודפ סטר bw שחו ירע שאעו.ומי

 לחםפת
 יום )ו כרלף 16חו ופסיפס יודעים סס מפרז :tesnרפס
 י) סמלת ותסיס כרכס כ) ט) וכרומס 16מר סג0וג וטסגיי
 v~m פט)ס גר1לא כ3 נכס גמ1י6ופ טיס ס0פ)ו0 ג) ע)מירס
 סרמכ,ס 1ג5 גדככיו קן% oiftw' סתויי סגם כסף בשלאוהו ומקלסיו : שחר גי!הר ט!י !נסנכ !מרומם נטוס ית'ס!6
 סיתס ס)6 סס דכניו אמניח כמורס כזנחו וכייר שתמחוו*)
 )ספר מגשור ס6ין ט) )ס!ר!ס ש נמטר מניגף רניכונת
 )1 טיס קמל מפ3 6ופר סיס ס6'כ מסלנס מטס וקגסנה!
 נואטש 16 כמקס 1016 הוק3סין וסג ליולי שפיס שפי6)ף
 טפס% פפיפ טוסו פס))פ פקן סורס גסף כסופרו6מנס
tntnheי% ס!סג ,??_3~ מכסף סלון כפו זנאך ג)) )ו 6סל 
 גדיעתו )כד 1)6 ג6יכותס פסיליו סתיסו0נו ע) ג!גת1ועיקר
 ווממוס סג% משקו  דכולאסשהוקא סמא רגש:גמ!ת
 סי6 ית,קותו

"'Dg~i 
 ~lcwng ספ6 ונ])0 מ3ס)) וספרון

 יכלו 13 יימק גרני 6מרו וכן סונר טפך ספון ט)מ"י
 סגס טיסי בה רעית : מסלק שהן דמ)60 סמ6 ג%3מר
 דמיפ ערן 03 שין ו') רס'י ופירס )ס ד)'ת כגוסך%6ע
 פקומופ פכמס ור56 וגן ומיס מגוס ס!6 חימי טירופוולפי

 טימר גס ד)י0 הססו % %וס רכס כמדרס ו*3שלמרס

 כ)מ אדס שבבני החכם : סעהץ סכ)!0 ט) סג)הומוי מנוכס בודוא גערן יודע ציני ממי ומנולי) %ן יותר ייסחו פיןיהר בעני% נבהל ישא : ונרוכן גן נס ונפייס 46ן פמוטים סם שן פלכיו מסרי ממך נשרר אים כארו : נפ84 סיוגם פממ8*מ
 ט* ונשאל : קי!דפ וסנור סג3 610 יודם 6יט מכלמת פי 6מנס כנ!דו גענס פרדסו מכיר שס"ט וגפתו סי6 ח ג6פ0 נהם סס61נף

פ4ש
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 87מד היהודשער

 5א השם% %ל בצם*ה איל החש ואנה אשלנד%
 שאלתי

 להבין ושצריך השוטן אך * בורא על %א לנברא הראיהז המדות על שמורות האלהבמלטן an5wm~ אץ שץ על
 החמסים גן קצת על תאסר . שה שלח לט ואששא מפני לך שאמרתי פה הועלהמבוראנו
 חובל הדאה %א נסתרת אמצאך לא אנה אך אסצאך אנה אלהי בתפלתו אומדשהכה
 נאם סלא צי האוץ חשז השכרם את מ( 4לפש גזברך שאסר למה דומה מלא.ממך
 . כבמי עצם באמתת הסכלות בתכלית שאתה ותאמק שתודה אותו דעתך ותכלים .ה'

 האוברר 84 ענעו על לחקרי השתדל ברעיונך המשל או במחשבתך צורה לווכשתדמה
 * נלבד דלש*טת בדרך אלא תמצאדש שלא עד דטות1 ממחשבתך ותדחה מציאותולך

 דצת m~s 4% ממנה שנשע מב4 הנפש אמתת סבאנו הקירוב דרך על כוהוהדטיון
 שפעה4תע השכל וכן . בט גזעים משעשיה אטטת שפע4~תיה אע"פ ריח ולא מיאה%א

 שכן כל ברעענם נמצצו %א צרה יא דמה ממט נעים לא ונראים נכריםוסימניו
 fp רג8ש בענק ינעים הדברש אם הפ"4סקש שמר בז'. כמוהו אץ אשר הכליה"ר
 רמזר השה הענק לבאר צמרך אק סדבהמ הנה ער שישעט וכיק . יתעלה הבוראבענק

 לנמשמרשא
 בצפיה לו אמר : $wn ו3מ)% סירופ 6 למוס סיקסו כי 4 סרג onwt 5600 כג') ט6 0161610 61ן פסושילש
  ומלי סו6 כססויי)-גריסתו

 :cah 41סע משמס פרט לננרא נח כנמקת שאלהגי לו אטר : גמא גנ06 סייט 6ף גסכ)
 המחת אך בג*): ככח נפ4 פטים י*גאו 6% נתלו יס' h")a יפש 3פי5 גפים קרייך כיס אס פ6פוי0 מיסם
 דכו: 6(א סהמויי0פמ) ס% 16 בריעך המשל ש פ4: סרסרי %ס פ1פדט א* )ירט פיעה%י6חולג ציי 4פו hh- 4ן ופחי טפי סק חש6 מ% אלך 16צ 046 מפו פח" %חע שפו 146 .שכס סם1כח פיוס כ%ט'

 טיס י? שנו ל לחקורנשתדל
 נמתגי

 % 4קי sane( עש פסמא מאא %*eftww 6 גד 4ם4
 וחרסיןבשה אל): waewlh~n וק פפפ נום hk ששמד)ך סו *076 רפא שם lqg 4 סםע פסי ל?מא
 40 % 158 %% 41א י6ט) סיס16ס פס 6וס נס) שש אנחך יווה סרט פמץ ט' חנפי אסתת הצאנוכו*
 wph(,kebnl *א 4ש יסדיפסה אסר ggn נמן ו63 דיו % ופממס 6מפסמ4ס סנ1 וכןהשכל סי6, יס)סםיג
 4% 63 ומו"ס 6ס ס oe arona סכ4 פש %) ישך סס)יס פסס האכיו יסם1 ר61ע וםעפיס רמז יג14 רקד6רט6
 סשט3פ.פ לאין 6ט יכש פפ0 וכן עכץ כ:? ונכהן ס6פ פסס יפ' vnulI וכאיקס עטיי 167 גניכ% ק חוש ספג וי66ק

 שפ יר otw פי he, 08 שמי n'ew כס בו פ4ן פכש)ס דגר ס6ע יסף יגורן פ) )ג1:ד0 יחס פסס גנר151ס1גדו)ת1
 סיברעו הנה עד יאץנעפ ונין : פש בואס סערי נסת גש פועמן כמו שבקין חוספס ככס 6ס פיס anh1 כפיסק
 לתש ופמ6 63דס פפעיס owno אושיסש מסו45ופ שמש כש0 מכהה נטן ה*כ טן יותר חוה p)pn לבאר צמךאין

 שס. ופאפיס ייחפ .4 %א ס' שס e~aol 60יס סהא0 0סםר נכ3 610 1רעפ1 ייסר מסרו נכי 00 %1מן16קורשס
 5חםפת

ahin6 וסו6 פקא חשד מטס משת פ) סיהס ס6)ש מסויזה * ואולררך לא ו הככפיס , תקצן 45וד כגומל מסלם( 
 פסאז 63 יי גו ס6ין כי לנברא הרגעית otb: מס )וסמנ
 hsngl פס ג13פר כה הסרות אך פ9ס: יסו eh *כא631

 44 משוי 0ו6 036 נעומס 16סי היניס סם (tshהכפסיס
 פטום ותאמן שעצרה : osnns %פוו כב) ט' )פופסל
 פמוטנו גפי 6% ג6פפ 610 סק ג3נ9 התשן "' )מ11נא
 כוס: שורפיו )ונסכםטגש611ד1 פודם ויסטו*נסר
 התברר אז : גיהץ ונסין נפסוס סס"6 כו' המוכל%1
 nlbam גע3פפ thehgmm' 50 )ך פסטר טצשיוצלך
 פסס סעו)וסי1 מס גלגד הראיות גדרך אלא :דפסן
 וטייפ סריס קירוכ ק5ס נו ים תפסיל סוס דמוון whn. ע) 6ף יקמו הקיוזב דרך על : מ5י6או פ3 514ו6יס
 : גף שפיג פגיי סטם פ64ת 6פתס גצינו מ64גומנס

 נקפאו ס6דס פויס ס) כף ומעשיה נרשתשפעולותיה
 פטש0הי5עש זפ) גל16ס פפ1)היס 6מו פפא )מסמניטש
 וכטסית 6פר גיל יסונניס oon סגtab) 9 העמסממח
 אדור ספייר פס כ3 שחר יגעים הדברים אם י כזושריס
 יגסוס כלגריס כ) גפו נפנס וסכיה עיט 6% )רי9 גיגפנס
 h1DN סמ5מדוס nho כהר ענעו syיחי

 הלבנה%ב
 'nesa לו 84מר : הגיס פנסת * סנפפס עץט6
 8( )נפכי סקס *)יספ גסוס שמק נעי).סכטס
 עהןם 6ם שי' 1% 1וק נמנןס. גפ65 סחיאמר
 הנף הששאו hhn: צא hW%*ש
 לחש"ק ש4ד %6 פ%. פס6 פ%44
bDSקם הא :nUD שאזויקצהח' 

 הטה. w*e DDh~1 5צחמה6וחמה
 5מקפ% * ט4חסצפ שץפסס%ע"ס
 4יע סמך ש1Db 6 כש מ% %ך חפ66ץ

 נה ייא סמה ע) שם ,הש"ס סמה סלט מם%*ש
'gp 

 9% צ9ס וצ4י ש משחט
 ט6,6 יכר סח 59mra DIV כסיס טס61סטכהו
TP'n1מעכי ל4ס 

 אנה : מ65 ססו6 פגפינ )ט וף
 אנה אך : כ)) נמנןס נתפס ם6יקי כ4מראסכסך
 סי4ל1ס ש 1)תפ ס4ממ1ס ממגד אמצאךלא

 דהשעדל : ממפ ניק דבר fbn 5ע נתנקרוסננר5יס
 : )נר61ע מנןאס לק ס6יגס ודגות נצ6ר מב)גמ)ס

 מעפ סדנר *ג כד ס6 לק ונד oe 6),1)סמש)

לרוצת
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 היתרשער88
 ממך במופלא החכמים קצת שאמד כמו ממם שההר %יא לוהא חרבין שאםפשי
 בנסתרות עסק לך הוין התנהע שהושת במה 1wra אל ממך ובמכוסה תדרושאל

 בהיסופר ואמרו לעתם בא לא כאלו לו ראה קוט כבוד על חם שלא בו כל רושלשמרו
 מתבלע מקום של גברתו לספר ארם בא אם )י( )6עי יבולע בי א"צ אמי אם אדבר בילו
 )מפי' ואמר ה' בארון ראו כי שמש בית באנשי מך 0 )סש" הכתוב שסר העקםק
 וייסר חכמים שאינם אדם מבנ* סודו להסתיר לובו רוצה דבר המתר אלהים נבודכס(

 הנשמים החושים מענין אצלך ויתבאר שתדע שצריך וממת ? כקאיו ה' סוד כס()מ50יס
 מהם חנם ולכל הענינים להשנת כח להם הנותן השכל והש אחד ענץ עד מניעיםשכים וההברה זהוטם והרעיון והמחשבה הזכרון הם אשר הנפשיים והחושים וכרםאשר
 אם כי נשכם לא אשר והצורות כמראים . בזולתו יושנ לא מוחשו להשע סירפדענץ
 וכן בלבד השמע בחוש אם כי נשיגם לא אשר והננונים ובהקולחע בלבד היארעבחהש
 ההקור והחום בלבד המעם בחוש הממעטים מיני וכן האף בחוש המורחים ומינ*רווח
 נב% עד מוהשו להשע כח מהם חוש %כל . המשהם בחוש דעיכתן מענתימהרנה

 לנפשמרפא
 גיס 61DV פמטכס כ) 636 גו' סמוי עיקר ח') ס3ל ערסולי 45ור 3ס1ר ס63 %י ה*3 סרג כוכניס סכורם גס)גא סומכ'סומצ
 ממרינ נמ61 )נו מטטנוס 6מר 6דס כ) יפסן 061 גוריו sp %מס )סשנ יכעיס סדעו0 כ) 6% קורס 6דס ס) סדטתומפני סקי סרס~לי 6מל ונסטן ונמסנ )כן דטסגן נסים 1)6 )ננו ע) )סע)ו0ס מ63 6נו מווסרין מתורס פעירתי סיקר )עקות )6דס)1
06OStD~ פט)ס פס . תינו סמ6 סו6 קמ6 סכולן ניתור ימסגו ופעפיס גוגכיס ענודת 6מר יחורו מטפיס כי1ד ראו קטר קפי( 
 טפ6 סספש מן סי6 קפ6 כתורס וסטמיס . 15ג0 סי6 טמ6 6מס סי6 סמ6 כגגו6ס ופעמים . )קמור פס )מגיס מס )פעסמס
 פ3 ס6מ0 סידט עי גסן חידון ממדוח יוופ ו6יג1 ייגס קמ6 6פ0 סי6 קפ6 מס סנט) שרם טסו6 גקכ)ס ופעפוע .6יגס
 6פס 6סל טיגיגס וקתלי יננכם יתרי סתורו 1)6 גס וו6פר סורס סוסיר0 וט ע9ן ט) . 6פיקורסופ )'די '611 1גמ61גוליו
 11 )כנכס 06יי מגפים 6פר1 קן %מת PA~D סמתסנ0ו וירמס סק%ס וטסו 6מר עכס 6חו כ) יפרך )6 כקופרמיס

 סטין 163 טס61 מסגי פ)קופ 13 6'ן סשס'3 פן )עוררו 63דס גורס סטי, DtDh וס 6%ו . וטס זו עיניכם 1""רי6פיקורס1פ
 סגמפחס מסמוטיס ר') זכרה אשר ט' שהרע שצריך וסמה : זן) מיזרע גן מטס רניגו מכי) ע4ו מקין 61ין ownבו

 גתכור כון סוכרת סססזסנפסאס
 16י

 פס מטינ 1Dh ג3 כי חפקיוס 6ת ust 631 ייגמד כמ 6תד 3כ3 'פ סגפייי וגין סנספי' גין מום סכ3 וסותך ממנקריפו נגרו*יס מעסיו סימם מנד רק דמומו פוס מ1ד סטי (Vhn )tco וגרנו 6סר 06
 : לכן 16 מנס ענין והזמם : ו0סקיו1 ננץ )עגול יוג) 1)6 יעמוו סס ע'כ )סויג  געגעו hD'1 8צס )ספיג גענטו )1טויהן

 הלבנקטוב
 bh כמז ורעדם סמר עגץ פסח וליראלרוצה
 קצת 12אמר כסו : מד( )יפשס תרסו Sh1יתמדו

 על חס שלא סי : שו" נן 6101 . כ5ץד5שכטש
 ע"ע מס 'תכנך ט )סטן ענש משקע שנוכבחר
 מסריס 4 )פשף טצרהו תספר : 5סנץנינקש
 )סלו) ל% . ויהרוס nlnDO ס"מסי סכ4 לסישכרוס
 ונקטו ס"רון % יייסקרכ מלש 9 ה' בארתר*צ בי שכהם בית באנוסי חך : ססנןן כסםספ6הס
 סורו להמתקי : וממוש קדשש פרן 1)דעפ16%פ
 סוס obh יטר )6 )ש"ס ורועדם סכ)סמישות מס9 כי . סרחכן נ"מ וסמרגיס ס0"מס ט3י4תסו6
 ק נס סו" רשון ומרעין : ט )ילשין סיורךדכה
 מדמיון. עולסם "ן: גקס)ח רום לעץן כש מנאנס9

 ססינ 5טר סנטמיש מומטי כחם סטיר כמ1ט6
 ממגו טגט4ע "מר "ף . סמלטס נמותיו ס"ס"101
 6סר כש וכמוחס 0כונחס ע) ר,מדמס "ולס%ייל
 "1 כלטס "1 נלימ "וחס סטינ 16 "001 וסמעלקם

 ;)שחטי "מד )כ) כלומר ירוע גבול ער :מחסום
 . מולנס עזק יסים כמס עד יזחנ נט) יםרגטפ"ס
 גע מרמש 1)ש ר(מנממ וכצוק טז5 גצך )שוסו6

ש0

 לחםפת
:nloyפשחדו 6) גסו פריר )טע לרוצת רייסים שזעו 
 ולאסר h~tb לוסות %וגוס סתם ולפר מו( )יכעיס סרסוו%
 תסס עיקרים טקסס ע) ג6מריס ומס גגס0רותאעסק אף וכפטסס וכף (bh1D ג6מרו רקמן ספניך פ0154 ג'ננד

 )ספנוע לטוך )נו 6ין 6)ס ט5כ) ושודו וקדמותוי0ן
 חי3 כל6טי0 גפתימס רכס גנר6טית ומ61יס 6)1ו0
 לוד רגר מכוסס למון h's פח)6 6מון חפון 611%6סיס
 קופממס יפפרט'0 דגייו כגייול סדגריס ורנו פוגעלמון

:~tallnhtישיק כו' אדבר כי לו להיסופר ואסרו 
 לזפ 6פר 06 מפסוק סוף כסירוס מכמיס קמרו כס )וסישפר
 טנט0כ)ו חן בארו, ראו כי כו,: לספר 6וס ג6 6ס יגוועכי
 ססר15ס רסמי פירס .כן )ו סר6ויס נימס כני נס כ"ככו

 כפו מלכוד מנעדר גסס oth1 ע) מורס סו6 כ,נסמיכהע
 וגף טווו )הקשר ל') דבר הסחר : גי ורף ימפוממס
 ליראיו הן סוד : וסמור וגור גמו מקול סו6 סס0רטמ)0
 :~ba 4ס סבסוד ,סיס מש מגיר 6ין סרטון סכפסוק)פי
 ו6עפ"כ יל6י0 פסנתרי סו6 ססססתר מג61ר כס61 וטפסוק
 נ0ס)י0 ס61 חס נפטי ססו6 6ף פסיס כנוד פסקסקויס
 פכ3 גוס בפנס סי גסם למדו )6 ,ו)תס כי )'רצו 6סיי 0יו mlai, סורס 6ינפ ססו6 יפו עזיו מגוש וס סג0סוק3פי
 6חר ססיר6יס)ופו

~1DU 
 wstis גס כגבותו יכ41ס טור

 סס0ר ע) מורס ססו6 דגר מסהר בעסיס גנ,ד מסוק סקייסתכן
 מהסר וטס וס ס) וט מגויס כחוכים ספגי וס"ס מא וס 6וסגס
 יש,? וסת0ילו0ס ממסכות פרעי סרכגח והרעין : ח ג)סוס

 סמתטנס סכנת פ) סגווס והזמם : ומכר ריע מרסוןרפיון
 גמסצ 0016 שוע )8חי1 )עטש ופס גימר גמ1 מס דגלנפטו)

 טעניני והרבה : גתיס סג6מר רוקם orpn וסול מווהיס פי9 כטס ש5 רימות נהני וסרכג0 סשה צק מ6יוש תמורחים ומיני הריח וכן : ורט'ון מהסנט כונר סס וסעוניס h',i,po וסרי )וס וס וערכם ססוניס סקויוח סרככמ פייחס נטן פ)0 והגטנים וכהשלות : ~1hm ע) קורס גמ4( גכ6ן כוון והשורות במראים : סנטפ,יס חוטים סי גנדחנטם
 *כותהא
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 89מה היחודשער

 הנראה הדבר מאמו שהחש כראות ההוא הנב% בתכלת יעמוד השחר אצלו כסיעירהט
 שייפרח ומי . לו הצוכן חושו מבלעדי מוחש להשינ אפשר ואי החכמים שאר וגןהשמע חחי וכן ישתהו %א שתעמוי עד אאו השנתו תחלש ממם ירחק אשר וכלמקרוב
 והמראים ראותו בחוש הננון להשע שימרח מי כמו חפצו אל ינהו לא בזולתולהשיגהו
 . נמצאים הם ואם ולהשיגם למצאם יוכל לא . משושו נחוש והמעמים שמעובתוש
 אשר הנפשיים בחושים נאמר וכן . השנו בהם אשר האברים בבלעדי שמבקשםמפני
 אשר והנבול בוולתו יהמנ לא מיוחד מוחש להשינ מיוחד כח מהם חוש לבל שישזכרנו
 שהוא בשכל נאמר וכן . הגשכוים בחטמים והכרנו כמו אצלו יעמוד אקו החושיניע
 באמתת ישינהו אליו קרוב שהוא מה הראיות ובדרך בעצמו המושכלים הדבריםמשע
 שהבורא ובית . עליו המורות הראיות בדרך ישינהו ממנו ונעלם רחוק שהא ומהעצמו
 ענין זולתי השכל תשינ לא אצלנו כבודו עצם מצר רחוק מכל ורחוק נעלם מכל נעלםית'

 מציאותו תהיה לדמוועו או כבתו עצם אמתת להשינ ישתדל ואם . בלבדמציאותו
 טהעדר שספרת כמו * ביכלתו שאיננו בדבר שהשתדל מפני המצאו אחר ממנונעדרת
 לבקש צריכין אנחנו כן ועל . לו הסוכן החוש בבלתי אותו כשמבקשים הנשמיהמוחש
 וכשתתקיים . עליו לראיות לנו תהיו בברואש מעשיו משני מצד יתברך הבוראמציאווע

 לדמותו במחשבותינו נבקש ולא שנעמי צריכין אנחנו הזה הדרך מן מציאותולנו
 ואנו כן נעשה ואם . כבודו עצם הוית ולהשינ %המשיו תבנית לו לשום ברעיונינו%א

 במחשבאינו המתדסה כל כי . מציאותו ממנו תעדר או בינהנו אל להקריבוחושבים
 לנפשמרפא

 סנססייס גמושם גימר וכן גורלי גפ61יט טסם Dtth ר') נמצאש הם ואם ולהשיגט למצאם יוכל לא סי' שיטריחומי
 גן גסס וגרנו כקטר פי1מד ים 5מד )ג) סגסמייס סמו;יס ;סו כן נס טמדוסס כו' וסמתסנס ספרון ססס לטי) וכרנו6;ל

 סגורנו מסגין יופ )6 11 המגוס 16 ו6ת גורס )1 סיס שמר ולזוור כעולס דגר שוט )ומותו רוסס ססו6 ניקר 6ג) hvu'1מ61 ;סטני 6לם הסיע אחר טמפ נעררח סצישתו ההיה כון להשיג ישתדל ואם : גגות מות )ג) ים סנסשיסגחוסיס
 וסעפם . עליו ולמר נור קס61 מס לפסיס וט 6ין כודני גי סרמג'ס )דירי 6סיקורוס וסק טופס גי6 ;"יגו )פי ועונישוס
 6ס פסו6.נר6 פרפר וס פג) פרומק יחכרד ;סגורן ספק 61'ן גפמ'א סגי htG1 סיס פיגר סר6ס נקמ' סופרן מדגריפיחו ככס וגספס'ס ג)ר~דס מסק גלי סם 1)ור1ת ספונות 16 פסדמיו1ות )גו ע) מטקס סס6דס מס ג) כי סקי סיגירוח גס'גחנח'

 ,עד: טסו יחגרן ע5חו )סגנל6 סוס סנורן יכיס פיךסג)
 לחםפת

 ואחר אצלו מגיע : וכסיר מ"ק ויוגר )מוס גסוהאישת
 : יוסר שיג 1)6 כ3 למרי יחמוד מגגו) 6) גסגיפויעוצר
 סריות ישיגש ולא שתעמור עד ; סר6וח מו; גפוכראות
תעטר

 ו)"
 טג6מח 6ף נמצאים הם ואם : פור סצינת

 שטבקשמ מפני : מספגתו יעורו 6עפ'ג נפ)'6וחיפנס
 ונעלם רחוק שהוא ומה : ע1* שיו וךוכ ססו6 מסוסגין ומפרס הראיות ובררך בעצכם : סש'ן 6מר יו*ד ג)6גרסיגן
 סרהח:יס ס6'טיס גמו ממסוס עיתוי זפ) ורפיות )ס5עוחשרין )טי ptm 6מר סמירס 6מר גמס1מס סמוסגש סדמהסע)
פפג6ר ;" סמנו געררת מצישוע תהיה : העלס 6מר ס"סוטום

~nr? 
 סו6 ספסדמס כ) כי

 עגיי
 אחר : ית' גוססו

 ספגו חסול )ו ODIV יתן מקילוסו כגי ססיחס לחויהסנאט
 ומיון מב) מסו)יח גכעח1 ית' מ64ות1 סיפם ספקמ)סטפם
41ור

 וסי
 )ומל ויק 16 וסיס ס"ס כרוק ס6מיסיס סיזיפס

 מ)י6ומ1 טגס)יס למרי פסס 6פט מפילוסו יודע ססו6עגיו
 פסה )ו ג6 וט יס, 'tDStt עין סו6 6*כ דמנו "יאגדענו

Swnx

 הלבנוןטוב
 יססינס סיפסר לע"ס נמצאים הם ואם :ממוס
 בזולתו יושג לא : )1 ספין כמוס וגביע 6מרכענין
 סזשון וכן ורועען סממסנס כמ יסינ )6 סוכלוןד"מ
 9' אליו קרוב מההם מה : ושיגרון מעיון קינ)6

 15 סטסנ"ס ר,מוסיס מס' כלמד )מסינו 6ססר6100
 סט6 וסממסכס ומדמיון סנכרון גט סגססייסממוטים
 ר") עליו הסורות הראיות בררך : ר"סוןמוסג)
 % סיספיש ט6ססר ידוע sua עד )טסכ)ממוטב) ויל סגססחס מוסיט טקס ר6יס )1 יכגםטססכ)
 סמ5י16פ מסכע nl~1pol nta~lo ס%6סמוסש
 עצם מצר רחוק מכל ורחוק : 4ושסרימועמס
 סוס סגססחס 6ף סנטמץס מוריס ט6ץ )סיכבודו
 1WYD~' תדחה : ע"י סי"יות כלמן ודלךמכ61

 כמו : כ)1ס ntbD חזו ימטוכ כקטר מסתנעדרת
 ככיתי יתעמס )מסיג 0רו5ס וס61 . נימד סעממס פס נ'ל5 ח"ן וכו' הנשסי המוחש תוקדרשמפרם
 סדרסס 6)1 סר כסדו ע"ס כלצנח כי נטיו סכ)ס "מר ר(מומס )ססינ ;מנקם ונס 6. ראטקסקס
 סקנס 5עגק ליוו סגכר6 סכ) כעיון וגס . ס6דס סכ) וחכיים וכע כנח "מו )מסיט טרנס טלארס

 זו רנסנס דוך סוס "ין כ6ן וש"ס כמוסו ורטיגו מקוס טיס ספרות כגוע נטמע )ספיג סיריה מןז
 סגסטק שנעמוד צריכים אנחם : ר,ר16מ כמוס סטמע )סטינ מסמסן סרוס לפק ויותר עשקיוסר
 כח% 16חו 64ר % וסמק ונוכס וממכ "ווך כס סנסמיו0 מנכווי 6מד ט לנער הבניתז לולוים ברעיונית ולא : כל61יו עם ערך % )ערוך לדשתו במחשבותינו נבקש ולא : כבודו 3ע)סממסוכ

סגסמיות
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 היהורשער90
 : והקאותו תשבענו פן דיך אכול מצאת דבש נס( )מם4 הנתוב אמו קלתו עטןהש

 בה2ע חוש כל כי יורך מהם האחד זהובים דבשנים בשני הזה הענק לן ליבח-איתי
 שאר וכן הא נם יעמוד ואחר לו סכשך אחר חדש יתנצל יעמוד השחרמודרנו

 אחד בענע זה וכל . לתשע בכחו ש"8 מה לרוצע השכל יתחל וכשנפסדו *החושים
 תשע אהד אדם והכתה צלל עשתה מרחוק מהולכת באבן שתחשוב חנה*בעצמו
 משדשו anna ותשע אבן צליל שמעו בחדש והשינ ודמותה האבן מראה ראותובחוש

 ואחר מזה יותר האבד מענק השעו ולא הגשמתם החיטים עתדו השחר וקשירהקר"-ווזה
 ממקומה נדה לא האבן בי שריזברר מפני הושלכה משליך לאבן "8 כי והיכל דהאינכך

 כיש כבלעדיהם לרווינו מהשבל ימנע וצשמים בחושים שיחאנ שדרכו כחה כי .באשליה
 ~Pwn והשכלנו שנמנע וביון * בלבד בשכל ש"השנ שדרכו מה הנשמים מהחהשיםשימנע
הדין

~sp 
 ולדברתו להגבילו או להמשילו רשות לנו יהיה איך יתברך הבוא כבוד

 הענינים כי יורך השני חודשית . נמנע דבר הה הנשמים חתמנו ממרשף דברלקטובו
 על ולחקור בהם לדקדק התהות כק אין מציאותם ברור על נעמוד כאשרדווחנים
oau*ומצוצה אורה מצד השמש להשע שמרח כיף וזה שכלנו. את מפציר שק כ 

 אל ומניע לאורה ומשתמש ממנה ונהנה מציונותה. על יעמוד ממנה האשל חרוקחדטשזה
 השרהט עק אל להביס בעיניו וכוה ענקה מצד למצאה m~w ונר * ממגה המבוקשהענק
 הבורא מצטשות כשנשה יקרט וכן . מהשמש יהנה לא אום העדר עעטתכרינה
 יאור או ענינו paa1. נשכיל ברואיו בכל ויכלתו בהם השכרזו אטזותיו בהנדיתעלה
 אלונו ה' אני פח( )יפפיס כברש לרושעו שכלנו בכח ש"8 מה כל תשע בסיעתושבלנו

 לדמיזו כבודו עצם ענק להשפע שכלט נסריח הנס תלך. נדרך םדהשךםלםרךלר,ועל
 לנפשמרפא

ם הענין לי לקרגאהאטץי  חורג : ספע גאי 16 סטדיס s'sl 04 פ4 ססמסצ )מון ס!6 ספמן 5י צליל 

 מכהי* ססכ) ספיגח
 וש911ט

 )% אי%צי ש !6פר
1 

1 
 1סמסס6)1)6רנע ט4%) 91

 סיגן 06
 %אפתס ט% *פק %ח 16 * %ןאא ס1ם ~owo עפעפו) )6 סא6ס ימס א)Inho 6(1 מא65
 )ססינ סורן! 06 סגספייס 3ת1;וס ותסיג nma גאפ סנפפייס נת!עיס שסיג סדרנו 06 4שינ י%) )6 0סע) 06 קויגדע

 הלבניןמצב
 )6 706 ד3ר זולתו ענין דגש ורצוסש:סנפמע0

 סצנת דבש : vJwn (65 706 עמג6 . י0כלך610
 v~ss סף hla יההןצ תשבעט פן ויךאכול
 4 מלספל נט) עד לק rrl עמי מאסגלגל
 שגס סוס יטור )6 כ! ומד 6סר 6ף מנך6פ6לכ
 הפשק יכיס )נט4 סרגיפ 6מל ייסוד טוהר :6ג4
 הה : " )פווצדס onen )ש 545 פשען .ס6דס פל פפקש נ16יר י5 וסחטת חס של :כמו
 מס אזכ . 3סכ) זס )מסיג סגה5 נמנעהרבר
 *וס מש ד,,טסש להשע : אנך 610 מרמשס6ג1
 ס סו*ידפ 0צשותה על יעבוד : ננעצ nudn ;~ePbD 4אסא

~DD 
 מ% כקמר ערלה נאמא ו גגצ5ס

 %ונס 6ט)1 16 והשמש נע יעה חלש : טשסט6ר

 לחםפת
 פס %ס סה דיך אטל דבש0צאתסמפטי40:

~toa 0ש1) יעני ו6ס מפגו ס6ד0 )ססתסקו0 גג!) יפ ופרגפ9ק 
hnoתשבעט פן )ו: פועי) מס6 ססיס!ק גס יפסיד 

 ~alenn : חסו סייד סיט פס הסר "ונ % יפפויין ותוי נגמוד ואחר סכ3: סוי6 פסס 0פנע 6םוהקשרי
 גה: פס)כס 6נן 6דס י06 כ136 יגן חיי 0וחונ כהנאנן
 %הר ללידס פ* סירס קי onas נציססס צליעשהה
 פרוצס וד0צרטץ האבן הראה : Dhip 6פכ0ע"ע
 סי6 סבונן ונמס בלס מס* וקשטה קרירוהה :וסלבס
 כה שקוטג שררה טה כי : xa 0016'1 מסניןצנן השליכה כהגליד לאבן כי ספפו: יסוד ג) כס יסנטקרס

 ספע)0 גד1) סט6 סעי) ופס סוגמס 01ומלק)
 6'6 סגמפטס נסתקס סיפג פס 6פפ'כ סגסנהיספסמוסיס
 )0סינ )סוערם תספר 6י נסו) שוסל טפס כגס )ספגו3סטכ3

נפקר
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 1*סו העיףשער
 הירא נק דבר שם בהם נשע לא מכרה% שכלנו נפקד במהשנאעולהמשלו

 61בר1 הש; בענין להנקר אגו חמיכים . השפש עין אל בהכיממ עינינו שיקרה כמולנו
 כתם ספר אשר במדטעיו שנוהר צריכים אצו וכן . יתברך הבורא מציאא ענין עלבחקשמ
 ענווה ומה מהמלא כנראה אאם לחשוב שלא נניאיו בהם מפרותו הושר בבודועצם
 וםלטרות העכרות דרך על הם ב* ברורה יריעה שנדע צריך אך . דגשמי פירושם4יהם
 טזברך וההן . ולרוממו לדעתו צרכנו דוחק ספמ ושכלנו תבונתנו הכעת הכרתנו כחכפי

 ברכה כל על ומרומם 9( )והפיס הכתוב שאמד וכסו תכלטע אין עד זה סכל וכרומםנדי
 הותיק רלששיפות ענק לרדוין שכלו שקצר מי הפילוסופים טן אחד "*טר .ותהלה
 בספרי המליצה כי ידע %א הבורא מאת הנתונים הספרים בהם דברו אשרבשמ"ע
 המדבר על בו שםלישףן מה נפי לא להם שניתנו ס* בעת כפי אלא תהיה לאהתורות
 טסה סתר לשתות שסבטשעה המים שתות בעת לבהמה השריקה כמו הם אךאליהם
 בשכלך היקוד מן הזאת המעלה על תעמוד וכאשר . והנכון הצח היבור עושהשה";

 %כורתו תכמתו מצד כרמאותו לר,וףנ ח;א%זדל יתעלה לבורא נפשך יעדותכונתך,
 תהות או וצתו, בעשא אליו טשערצה ברואט על השצחתו רוב ורהמנאותצותו
 שאסר כ% ענעו אמהת ולרעת להבינו והאומץ העזר ממנו תשע או ה'ממבקשי

 בשער דמיונות לך לבאר  עתיד הוני . להושעם ובריתו לנואיו ה' סוד כס( )טס5'ס עשהדוד
 * יתעלה האל בעזרת הדבר עליך יקל בנתיביהם ותלך בהם כשתתמצ הוה הספר מןהש%

 לנפשמרש
 דגר שים בהם נשיג ולא 1 ימסר כקפו פסיי )פ1ן יפקור גפ! שכלמ נפקר ט' שכלם את מאיר זה כי : ג4דנפ%
 %ר ~de סגח!פ 016ן גרותו ר6י9 אן פדטסס !165 0קופוניס סי4ס!פיס סווג נקסריס סנפ65 כפו תה לס הירועמן

 ותוסס 651 61תר וחנפ %ת 1!פ6 גן פ%6ו1 פס וט ולפזר . ריי רסס י0רגא פיו16 16 פמפסס ,tbiw 16 אקירחסדפחס
 ~ew )פסה sfa' ס)6 !)סופו )4יר יי) חשק בענק להעי אגו !צריכיס : כקוצי ס' יע3 זעק 14') פאס ח"ן .ועם
 יפן סיצ6 פ0164 פגין ע3 ס!ס נסטר מקרין 9% ממקרג1 פוך %סוכירו ר') כ!' בחקר% ולזכרו : 0ץ גורס 16ושח

 יספע פי0פפע -פעויך גפו ווי) b~w פרא פשרת וכסג 6'1 נפפיס שוס 4 4א0 )דפיו ק)6 3ס1מר ג"כ 1%פת!אנש
 !6ין גוף תיגו פססט סקכ)ס ולן ע5 )ספ פימסר %י גן ו!)0! מיסגנו קריך !6ין 06י יסע)ס פספס ע) שעריסויחגגו
 טד פ" סמ!פ0 !)ידע דנריס סג עפפן טדפ פלjsd' !11 כסוף 91י*ם 0ינרי0 פן דגר גמא כ% נר!6יו הע נידדורון
 גשג131 61הףג קנזס ידרך סג3 יקני רק גפא %" פיד גפופם 4 למעמיד פה!יינ 006 פקין גפו פ4י יעשט0ייפנ
 כנספית ספ3!0 למפסיע ייפ סחט 4ל5 כר הפיצפצת ענין : נסכוך ע*פ גי סכי )סי ר6ס!ךר6ס!ן מסוין תססיפורם
 . עכס כון ספתן פפ) נגספו0ס ספ04 קורפוס )סעפים יסעד) סג)גנ וכמפכיי זעיי גפ'ס פס!פרי!חס ושק סראגימסובין

 11161 ביואיק ס!6 ר') נ!' בשסות החנק : כ!' אדם ס6ר פוס גלי ס0פיס!0 נחגגים סטי סספ'י יודע פ15נ! פ6-4!
 ממדוד סם'י פ) )דפיין nhs פס ג* )6 ר*) 46סס ספוגו פי כ! סמ14יס "ס יי % W1~Ci ג* משא שגחוכן
 פין פסכספס פ6מו 6ן 6דס מי ס) לטן א ע6'ן י לבהטה רושויקה כמו : סיסמיות ia& ספפא חם אך6)"0ם-:
 ש6ף גנט 6% סיס ים יא1! שוס יגרס גן נמ"וס פ3 ג)ס!ן 046 וגל פ6ס יותר ט0ס :btO סעלקס סי ח)רפלקס
 יפרך ססטו6 נ6מ0 סס6מין וכו' הזאת המעלה על תעמור וכאשר : י"ג וף גס4ס מהסי ומס 1סמסן) נהתוטס)ו%
 0פפר ר*3 יתעלה לבורא נפשך יחד : כ% tWOWb פ% קר!ג פכ) ריונ !ט6 גג!וו mw פ5ס פ% ימק פכ)לחזק
 אי%6 המם בעוצת א14 והתרצה : מיס 9א %י י'3 . עפו 6סר דגר סמחתף !)6 . )גד ובגרך )כ!ר6 גממךאפרנו
 40 איסף חאג רף ממבקרת חחקק ואז : 5!ט *(ר VW~b 3ג) פנס כזגג לסגדו 11117 שטפס 6101 יס' י"מ! ש!%ספמס

 ש% טאao 4 ס.9 )עד עפיי יי6 אחסגמיח נגו!6'ס הגמיא סי6 גי% ר'3 כה לבאר עתיר האי : ג3שמע
 לחםפת

 מקוס !ינקד כפו סג)ע !אסר גמד והכרחי שכ14נפקר
 נער! פדגר נקשן סגלתו" כגפו פ19ס פשיטא יפורךסים גכי4י1 כסס מסרוסו 61סו ככוח עים בהם ספר אשר :דוד
 ססומ6יס -פ-)י.שח !ש ונף סו6 6י 96 9 פסס ר16כפ!

~gs
 כמלישת העירות בררך : גססר כרסון יפ' ט14

 ד"ר tmhs שפיסח !פוייס ע4ע סווגו דור סגונרפס
 טפס רס ס6דס נדפס יסמם ס45גט כקופר ספגרס דרךג6%
 חגר סקרוג % !ט) ס6:הומ ססנ:ס כס נפי שוסha גתה וק גופר! ס)6 וים "יד ועוכר סססג!גג!ת ק1דסקוס
 הפארסות ענין להבין : אגייס ספ%א נוון וו'6 ס6-וזן06
 נף מינח כפי : 41!ר ורעיון דשון פג) י8'.פופסעססו6

 פ6ט השריקה כש : יסרם) ג9 פט משן סס להםשניתט
 )סייס כמספל 0ס"14 יעורר סטג)0 ססי6 פיקתןקוראן
 ספקי% כן 6ח גדגדן ס0ס )סנסטס 16פו פייס פססטמר

 גי ספ!ן דעות ופקרנה ;ohn 36סגסעגר!ת
 6דס.

 עם 46!
 סיס )6 סין כלסיפא מדגר סיס פ6)1יזה.-

 פקודי
 העור : ימ1ס מטן מסט ורחטטו% והמה! יעיקו:ג%) נדפסס

וחאוסץ

 הלבטןדוב
 פ"לןב סע כשצ הסרססמפ 6י6ס השמש עק י6ט פפי מקד שסרסן% שכלמ %קד 4מח:*פיסן
 ספשפ ק יצר% 0ש% )יארס השומאעמן
 שצתנו מי בעה כפי אלא 1 גנניי יכוה%ר
 פנ0מס נפרמה וטמותע ע4 נטרו סירקו שמולהם

ש ו ש ש * ש % י  snwש
% כ%* ש ש ט ויאק  4 ק ש ש  

 ש4 פס pa %% ש% 1 שש %%%
% ט א% מ%ש%  א * ס*ש פ% 
קח" ח א  ש Swns %ס ש 6ע 

% ש % מ ש : שא מ   
%שמ ש  קצ פי *"מס 0ש 
 *קנ חניולק"ש6%ת6ש' סח:ושטל

צ
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 העירשער99
 טהם . פנים כטה על והוא הבורא לשתף מהם הרבה שלם בלב היחוד מפמיות8ך

 השתוף ומהם . והכחלות והירח השמש ועבודת הצורות בעבודת ומהם הרבףבהנחת
 לבאר עתיד אם ענינים כמה על והוא . אדם לבני הדת בענים החונף והואדגעלם
 הנופות תאות אל הנטתה ומהם * השם בעזרת השק הספר מן החמישי בשעראותם

 תאותו עבודת אלהיו עבודת עם האדם שמשתף מפס נעלם שתוף הש כיהמנונחז
 אדם של בנופו שיש זר אל איזהו רז"ל ואטרו זר אל בך ירויה לא %( )פס אומדשיכתוב
 בשער שזכרנו מה על ויעמוד הזה הםמ" כשיקרא הפתי הכסיל ושמא יצה"ר. זה אומידצי
 אותנו שיעיר עד התורה מן אחד דף שלמד ממי ריחוד ענק היעלם , בלבו יאמררמה

 כסיל ענה כו( )פעי החכם שצוה כמו , בתשובתו אומר . אותו ויורנו עליו הוההמחבר
 נחלקים מינים על הנאמרים הענינים כלל להבין חלושה הכרתו חן האומר כי ונו'באולתו
 כל שכוללוז השמש אור תועלת ל9ק והדופה . ובחלש ובחוק ובמעם ברב מתחלקוקבולם
~aaמאירות שעיניהם למי מהם האחד . חיקים לשלשה מתחלקת אותה ומצאנו האדם 

 . ממנה הנאתם לבל ומניעים לאורה ומשתטשים השמש כע נהנים שהם חלי מכלשצלות
 מזא"ז ולא אותם מועילה השמש אין לנסרי עיניהם אור נעדר אשר העורים השניוהחלק
 עיניהם שנחלשו אדם בני השלישי והחלק שליה. ע"י תהיה ממנה תועלתם אבלאותם

 ימהרו שאם מאורה שתירום לא אם אותם בהקת והשמש השמש כנגד. בהםבור,וטתמש
 בהם מהשתמש עיניהם שמהית עם מאכלם ובתקע וברמיהם בכחלים עיניהםלרפא
 יתעכבו ואם אליהם. מזקת שהיתה בשמש ויהנו הבריאות אל שיניעו אפשר . השמשלאור
 ה9ז הרמיון ועל . לנמדי עינם מאור ויעדר במהרה העורימ כת אל יניעו עיניהםלרפא
 ככלול אותם שכלל אחר המדברים לקהלת התורה בספר מנכתב היחוד עניןיתחלק

 לנפשמרפא
 נסן סי%0ל גסו המיד 6מי ס' D'tD' *ש יוכ) וכוס ח1716 וגפרו SS(1 נ% 6וסו ו63סנס סרמו0 סמדלגו0 %)לעלוה
 פימד ~u'h גדמותו וק5קו3 טפסך )ידי גכא ס%ס יוכ) דגוש ג6יח ר') שלם בלב הייצר מפטירות אר : נטויתימס

oto)e~(' עימספד ופי 6ו0ו שכסיד מגט )ו יסים ק)6 מטוכס מעגיי ענין 6ין גי סמטסס ימוך נספר )קמן וכסג כר5ו' כגס ג"כeth ינ6 ס)6 שסו )6 סגד עוכ 06 כי ירפ ס)6 ופי ממס )מוסר )יע0 יוק) סטטעיס 06 סמססידיס ספגעימ 
 כמגריס סן מס ספר י) נמול ספמגר כ0נ טחן vwt סגין ופוק . עלם גי' ספעסיס 06 ספקיג'ס ססגעיס )רונ מכסו)6יי

 לשתף טהס : וגו' )מ16ר גחת וי0 נטמן ימיו 6ן כמטסיו סיוף סיג טוס יתערג ס)6 גדי 6יסס מדע 8ו0וספפסידיס
 %תריס וכוי ע*א ומהם : ססר0'ש כמו 6)סש מגיס סים ס6ומריס הרפף בהנחת טחם : סנורכן 6) ד'6 קפטסףהבורא
 כדמופ ע)מ60ופ 1עועיס 6)וס טין כינס 6פנטיס מס וספיקות ס"ו0 16 סספמס רק סר6סווס ססנס סו6 ססס'י6פ0

NinBaסס פט00ף 610 כוווצו יודטיט "דם גגי פקין כגעשן ר') חנעלם השיתוף ומהם : פמ'6 פ3'1 יפולס כעג פפוגדין 
 יפ גי ענינים כטה על וריא : )כדו ס, 06 טוגו כחו ורקס וגגג)ס nD'te נפנס פס ס' טטד0 ספוגך דמיינו ד'6ספי*ס
 פויס פד' כוכגיס פטוכיי יוסר גרוטיס ea סכ0וס סנג) סרעו0 סכ0ופ טסם לקמן וכסג . ו)קגער )(וטו )סלע גןפפוטין
 כפיד ירט גי טפס )0ס 6יגס מסטיו וג) 1fin1D nl~SDS 10160 וס) וקילס ימס יסכה 1)6 יוומ )6 06ריכס כטסכלהדס כי המטחת הגופות תאמה אל הנטיה ומהם : סמנףש 03פר עלט געותה 16 געוס'ו נין ו)טו03ן )סג06ן טפוסיןוים
 זה הצמר כי : גטקס ס6ס היעלם : מספר כוס מקופות גסלכס סס כמרט סג) יגימ )16 061 יעכס פמג1 סנ6ס ), יגיע6ס

 למיקס סיין מפוייס פיפס שפס מוש 006 וגפרטן ג)) גדרן ג0ורס גימרו דגריס שסריס ר'3 כה הקשה"נרוצ
 .פסע וגזמו ש) נדרך 6ף גמטס טת3ין וים מסט יימו מנין ולגו ומטניס וו5יו0 וכריס נ0רגס גוה )סגינו סכרין נ'6 יפיי כפקכ)יס סו6 וסמי!וק סטיטי מתחלק וקבולם : סכ% מדרך פנין 016 כ) 1)16 סמגינ פ3 ט0פ:ס 6ו0ס פרטס )6 ומתמסולטויסס
 יסהירום לא אם : סלמס נפץ) ספג% כמו וכלליכוד וכריס גסונס bwh ענין 61יגו ost)n ססקרפס חוקקוים ססכר0ס9ט

 הלבנוןמוב
 3עגימס וס"ס מזר נסער נסוף הירצד מפסירוהאך

 לשתף מהם : מריס תגודר %ז "סר תימודיימפסיייס
 מהם : )כרוגנו שנ6 706 0ו6ר כו סג"מיןדענחרא
 הצורות בעבהית : רס"מ וכממ"ר nnho כקמךי"נרן ט)" "1 . מ"מד יומר ")מות נס"מג0 הרבויבהנחת
 מסט טויסס לווריד ומופמס . ג0מיו0 01715טשפין

 אדם לבני הדת בעניני החונף והוו* :0רומגיו0
 סתהלק וקבולם : "דס 3מ וכטד טמיס 00ממסלף
 מעגין "101 סמקנ)יס ובחלש בחזק ובם;טברב
 . ממט מעט )מקב) ממט סרכם סמקנ) כין 0סר0יט

 לחםפת
 הרת בעניני החונף : 03סוקס אופן נדפס סצמאומץ
 . 6דס )גגי )00מף סוו10 סד0 געמגי מנפסק אדםלבני
 1קב1לם : osiK-: ככנרות pm~m גטניסס )גוע )0יו0כלמי
 וש סרגס מקנ! וט גקג)0ו מקריס 6דס 3גי כוומתחלת
 שהם : ופותר מנס קכו)ו ,(ס ומסייס 0(ק קנונו וטמטט
 ס63פו1 ומטיס גי6ו0ו כגר לאורה ומשתמשים כו'נהנים
 ינקת ע) נוע טמאנכניס

~lhG 
 זורך כווט .גס שמס פעין

 תהיה : סטטוס פיס ככ) הנאתם לכל ומגיעים :סטחמב1ת
 בכחלום ; פקה 6י(ס כ1לגיסס esn)tn מסס שליחע4

 ע3 סמוקם ומס (sm גקר6 סכין נהון ממוסס סססוברטיות
 רופני פעל, גידוע מאכלם וכתקון : רט": גקר6 סטץגב

 : 0)נ ומפנכתי ומחומוס מפונס ממתגיס סמ(סיריסשעימס
 ססמסנ מקור ~hng טנגנס כנצ רק נתורם סכמוויס תימוד עמס מן גסגס 1"ימ מלטס טסכרוצטטמ סו" "מד דף כלמוד סימני ע) מעמד 60ומר כן וכמו . כס נ16ש ס0)ט ומן )קכ)1 מיק יה גו סיס31ץ

וכמו
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 98מז הישדשער

 האחד . חלקים לשלשה הבנתם ומתחלקת וכרנו כאשר העינים בע4 לבל השמששר
 מהבע חלש ששכלם אדם בני השני ההחלק . דטכות והתבונות הצלל אשכל אנשימהם
 כסו מהשע שכלם שקצי אדם ננ* השלישי והחלק . %מרי התשה בספר ש"צמה
 שהם הראשונה והכת . הקלים הקרובים הענינים להבהר כח בהם חם אך הראשונההכת
 אליהם שהניע מה להבין לבם אל משימים כשהם פנע מכל הנמלם השלם השכלפגשי
 שאינם הם ואלה שכלם ונכות הבנתם בכח בלבם ענינו ויכנס שתם יבינו התרהבספר
 אינה השניה הכת אך . ממנו שכשעלמו דבר להוכיחם אלא הוה הספר אלצריכים
 מבינים ואינם שמעו את שומעים והם בו אשר דוהוד שכן כל אלהים תירת ספריחפות
 תורת בספר אשר היחוד שמבינים השלישית ההכת * כלל שה בספרי תועלת להם אעענעו
 אותו יורם אם אטתתו על %עמוד ענינו להבין הכרתם בכח אץ הבנה קצתאלהים
 ענינו להם יתברר השכליים והראיות האמתיים המופתים דרך על ענינו ויבינםכערה
 במה מעיץ ויתרשלו טהקור אעלסו שם . רואשעה בכת הגיעו סודו להםמנלה
 הומת לנת מועיל  זה וספרי . הפתאים מדרגת אל ירדו , שכלם וכמהש הכרתםשרחוק
 המועילים ככחלים הוה הספר להם ויהיה לחקור שיכולים מפני וכוללת נדלהתעלת
 האדם הספר המשיל וכבר . אווזם ברפאם הארוכה ושמקוים החלושות העיניםלבעלי
 יתרון שיש aw~ וראטזי נ( )קלת באמרו בחשך חהסבלווז באחי והחכמה בשרהכסיל
 הסכלות מןלחכמה

 כיתרי
 בחשך והכסיל בראשו עיניו החכם )מס( ואמר החקך מן האור

 בעץ שהוסר החכמה והנפשל לראות. הבימו כנעורים שמעו החרשים מג( )יספיס ואמדהולך
 למוצאיהם* הם העם כי ו( )טס ואמר וט' בה למרתיקים רפא חיים עץ נ( )מס5* ככתובהתעם
 ג אמן , ובחמלתו ברממיו רצונו לנו יפיק לעבודתו וששירגו שקעתו דרך יורט148זים

 ו הקדמק האחד האל בעזרת העצך ערערנזולם
 לנפשס"א

 גריך ו6ח רק ג'ק וסכנס0 סכי פכה 036 כ) oon גפנם )6 כי יסכרן סמר6 קה % ר6יו0 31סני6 03פפיק %ימן 6עססם גתתי ר*) ממפ שהתעיתו רבה להוכיחם אלא : וסקור מסמס )ס0 פרק סריס פ16ר פיפסס יתרוו )6 06 ר)%46רה
 מגוך ספיר גחו 06 תסי טיממ כדי סוס סיר וכסלפ ופוסר מייחס וכרון ספר (D(OOt פיקוס מסורס )ומזי ונקרע 6יסכ3

 0נפרפר
~461 

 )פס1ט )"דם פנית שגו ספון סיגר גי מפיל נפעשו ופוספט )מסג ,14 %1ן ידע 6% ס' לכודר מגדר 651
 כפש נ'י לסרג ספיד 6מר וכן י*ס וכסחופתו ספטסס ימור נספר ספמכר סס6רין כפו ספניו twwt 6% פר עול לנרמא

 ספיד )פסוק מיצן) 6דס ק) ע) ,סהיונ מטד) קדמוגיס מפריס מצי גס קי0 ס%כ0י סלי שכירחו וכסן ס"סנר,קדפהי
 יטרק) )נמ נוכרע שיא ססו6 סקסו סססר מכוסי עו6ח גרוי 175 פסנירו סגדו) כ) כי )תקם וכפקס וסממי ebvoכסטז'
 יפגים )1thD 1 ספור מפך ס4* כ13מר בראשו עיניו החכם ואטר : רסו6ס הארוכת : חדור לטון וילטוש : מומו יוםדנו

 Owi סוס ססססר סכחג )מס ר6יס פניך גי' החוים ןעט והמוסר החכמה והמשיל : )סקמ וממיס )פור Snoממרפס
 סמכפס מסורס סמש)ס סעפם וטס סמטאות סעיגיס )גפני ספופעיס וספים יכרטס פועל % וסמובר מהכמס פן 13סוס

 שלג? ורמש ומוסט. סגוף רמיי ופפי)יס ספרפ4ס הממיס פיס זפיגי ו)עקניס מ"0 נסס לחוסר סחויס כפןושיוסר
 : ל4ק גו' ידיעסוערן

 הלבנוןמוב
 ? גס מטס ותאחז והתבונות ! 1"ד) כמסוטוכש

 "מרו ככר פנע מכל הנמלם השלםדהמכל
 סנורך כסי כמוסכ4ט סכ4 ססט)יס סמיסמוקריס
 ס)" )וטנעמ

 : ס"מ0 מן וגשם סטת כסוס שד 'גס)
 4ספ כנע משיניס ומסרס גרוף ממסון שכלווילטיש

 נרולה תועלת : כ( )כשסיח נמוסס "רםכ)
 D11pDW : וסיריוס ראשרס עגים כ) כו%וטללת
 החככעז והמשיל : סחקייס רוש"סהארוכה
 נונד ~bb כסל כ"מ )שספח החיים בעץחהסוסר
ש %" blb סטכ) עומ לערות hiDIDטמכמס  
 עירת יקי t)'oib וס' . וסיס סנוף %%מיס

1%insפרו ונמיס יקומט רשייתי מום מימש שיש( ? 

 לחםפה
 נמפח מורט כ) )וטפ %י כמו סגר ימדד שכלםילטוש
 סין נסמפט ספחי ט6 סכי) בער הכסיל האדם :ונרו)
 מרקות J'ha גסמ)פ סטור כמו וסוף סחגוגג,ת סוסגבתו
 מנגס מסת) טסו6 מי סו6 סב) בהשך והסכלות :נכחו
 מתר כפו וס61 יורות, מטר )סחכ,גן נכהו יט 6מטכטופ)
 : למעיל דגר 6)יו יקרג ג6טר 6ור )קנ) נגחו סיפמהסין
 גראפי עינעהחכם

 06 למו"ס סו6 סמגס סס ופירסה
 וממטכ פחכו1ן bto סדכר כי6ט בזיין עומד וגססו6יוועד
 ט6יגו נמוטן כסופה . סס61 מכסי) hGD'( כשמריסו יפקסש
 מגיטו לראות הכימו בנעורים מפנו: (ptm פסר61ס

 :  6%וס מגיעו ונסו לר6וס ססוג)ו רפו"ס 6',ס )כסוסכתי%
r?,?ט'6ג) החיים alho חס היא חיים עץ : )ע"ס וחי 
 פ) גע)3ס סקיוסס חיסגו פ) וסכו:ס סהגמס כ)) ע)צפר
 רשנו לנו בפיק : )מ161יסס כס סייס כ' 6מר מדוריספרטי

u)-wt6מן: )פ"ע) ר1,:ו )סו1'6 וקמן פור 
D~WJאחד ה' בעזרת . האחד השער ? 
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