
 המרוגםהורמת
 כהרר השכל אשר ר,ירדצ מן , המהרגםאמר

 וכל הניעה צריכה מלאכה כל כיעלט
 0ה 2צא5 המאל שם למחשבה צרץיתעשה
 התבארות הש הפריונה כי נאסר הטייתןהש
 נאסר שם . הש כאשר חיוזבגנותוהדבר
 כן נם ייה הירהבכן בה הזרענה אשדראוה
 נאסר ר,מחשבה הש מה פצאל אם גן .נכת
 בדברים ישום כמבלי כח דכא  וציזפץ~ווןכי
 כן %ל רגודברת יצפש אחא כחטיש
 שרמהשבה יןדוע 0ן בן . טרבר טחשב%
 דצזכמים אגצז כאופד ל0עעשה קודמתדכא
rhnnאע"פ . רמהשבה סי הא המעשה 
 תטצא בשכל תקע דכא שאמרטשמה
 עליו מעיה מכ , התוה , החכסשברברי
 שתם סלא המשכן במלאכת שכטרהבמה
 . וכשב חרש מלאכת בל לנשחז לבחכטת
 בזהב nwvb מתשבא למעצבאסרה
 זה הקרסט אשר חשהרי . ובנותצןובכסף
 בני לשרך וההגה מעשה כל כי נאסרהתצער
 וביערות באמתה עושד1 שתשדי צרץיאדם
 מנבז יקחו גי לו מנחר 11by שהנעצבאחי

 לצהלך שהות מעשה כ"ש אפנס עללמשהו
 ומלאכת שמש סליעטז שהש שמונתםדירתם

הן
 רבר אין כתוב הפנעים מבחר ובס' י

 שכלו וחגיגת מעלתו נומקו לארםשמחמל
 פי כשב בו ההם . כפיהם וירברוהתקהו
 דוטקיכ כחכצר דוס חרזה כובלי,אמרטקכם
 אל כתוב בו am . סמקתם ע איה סובבניבב
 במד תחשר פן ארע תדע ש5א במהתאמר
 שירק חושב שסכל סי החכמים חמרו .שהרע
מכלמי

 בעבת האלה הרברים חיבאתי . כפהקן
 ורוס דןה ד5טפר בהעתקת לנו שאירעמה

 פחו ש"ל בריי משולם רבנא החכםואערב
 שהר הדאבה השער סמנו לו להעתקממני
 קשו שייה אעש * ף"4זקתע . התעד2הד
 וכרתע אשו הענעש מפני ב"ו שדבנעציבשני

 אן השא שעד 4 לו כתבתי אשךבפתלה
 הספו ששך לו להעתק חפשה קשהישף י כן אחר ובא רט%. מפני רצתיבפלחי
 2אל התה צלעה. דשאי הששט קטוטזיק

 המפר כל לו להישלש לברכה צריק זכרדוד ברבי אברהם ף הרב הנרול החכםממני
 שקדם בעבו בעימ קשה כן נם ההןסהעתקזי
 כסתנבר נצתי קקשב שלא למעתיקוזיתי
 יבטפמ שלא לי להנטר אותו ופישתי .בקלו%
 כבור שבעבהי 4טט את וגליתי דשה הרבראל
 ולא . ששה אני להעתיק שקדם יוסףר'
 דחח"בתי . הסכםחו רואתי וכאשר . עסו ליעצה
 רזים להפיק כוץ רעית ספני רעתילבפל
 הספר בהחלת חץ את *כור תצרכתי .והנצתו
 ב14זי ברשני כי ע* a~a קקשוב שלאדוה

 ארם מחששת ידע . ההש ההעתקהבעקבי
 וני בדבר נכנכצזי קאלה לאחת לא כיידע
 רצץ רמזרתי אך 4הו רושלותי לרצדילא.
 וודא רצוני על ר%8 לעשא שנתחייבתיסי
 * עצמי את לנקות כוה %ץ אח על השזחעדי

 לשש* נכלתי לא להעתיק החלווזי אשרמשזרי

 יעשיש פצפצה האמת טרדך ולנמותבאשפזי
 וסכל כפתי DW~ מיציק . ברנתה וומלאכת
 נהמת מאשר והעתקתי . אוצים כבורבעטר
 עהה דצה שדמ"ר וספמ . הבנתי וכפילי

 כל מפיס אני שינים. ג' הי העתיתבשתי
 ומשביות כארצה מהם טאחו לכתוב והבאנו

 4 תחיה המתרנם שם 2אכהובבאלהים
 לא באשר חנשטז ע*ם החשת שלא כויהספר
 שגצם בעגט1תש ל% ודי . uwmn יאטאלמ
 כ5 ותמהו אח ש וןרארו ז"ל ורבהזש .ילת% פשעי wnmah על וםוצסקש אחרים משלע*ם
 . לע85 גחלה מבש ין0רו  בשם יברהנצמר
 דקתקח בשתי ויה הספר כי שאפרתיוטה
 קצת ביר סכצו ש"ש ספמ . עמנים שלשהתל
 בהם רואשז שהשער ספרם ארםבני

 הדש ם יסף ר' והיזיק טשקשכ בלברסהעתקהי
 בטי והצו ט52ו הטפר שישלים "r~whדושער
 Vtk~1 אני ונם טהעתקרע. כלואחרש
 ההנם הרב ממני שאל באשר בדיתקתיכלו

 ההאף בסים בםלטזי שמתקן חן . ט4ץרגזכר
 ישדו אכדר שקצרתי בפה *כס הימילחק
nwnbהגצןבר ושהכרי הןא4 הה . בנצבו 

 ו האהד האלבישם
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 95מח רואינה שער השנירהטער

 : דופער פתח תה . עליהם ראלהים מיכ חיב בברואש רשינה אופניבבאר
 פיתה שלם בלב הארקים יחוד אופני הדאשון בשער שהקימני מפי "שניאמר

 בנתר אל הקרובה הדרך יחשה הבורא בבריאת הגראנד בחכמההבחשה
 אל שער כל לסמוך כדי אליו להדביקו התתעבנו אםתתו לרעת הסלי והנתיבטציאמעו

 אשר הענינים מן לד שיאות מה  ענק כל אחר ולהביא השערים מן לו דומה שהואמה
 עשה ההאלהים ג( (nSop החכם כמ"ש לה בראנו אשר יתעלה האל בעבודת מתחייבבהם
 כלם 4צע כוללות הן ואם ברידויו על יתעלה האל מובות כי תחלה ונאמר . מלפניושייראו
 וישעם מעלותם נול ומהבין מהכירם כעורים רובם לכל ה' פוב קמס( )תסקס הכתובכא"ש

 לנפשפרפא
 יעניך tn~ha )גלל סג) ננליהויו יחנוך סנילי נמכמס ואכונן סנגחון יח ע) לע כה הנהעח והיתה המחבראסך

 להדגימן חהרריבגו : וסס)!)ס הככומס דלן ס!6 והנתיב : סימור נסיו כמא 6!0ו )דעת דלן לון ש ופסגי
 יתעלה האל בעבודה נחחחב בהם אשר : גו' )ספ!ך כדי עימוד ספו 6מד מגוונם ספר )חגר !נכנן ר6ף )גן ר') כו'אלע
 כ5 ע) יתגרך )פנד! מתגיס 06שפ 6!י ננר61!1 ושכואלס סקס ג% ס6) "ה!ד דנציג! 0ק!דמיס הכעריס סני )וו באנרר6מר

 )סלל )עפלו סע!)ס ג) %1 סריס 6ס נל6 ו06 כסני) לה בראנו אשר : ממקיש גפפר סיתג6ר ימו פלגו למסיגלאנוח

 ופסיג סוכ סנתזי פ6מר ו6ת 6ת שמן סמום חקחס תחלה ונאסר : קוהו !)עג!ר :מהתיו ודרק 6!ת! )יר6 !רוממות!גדומי
 ממירש %יש כשס"ס ל') געלים מעורס רוג פס !פפמ )מ14*1 !)רק לנכדו ממייכיס כולס 61.כ 6דס ממי וקמו 6מד)כ)

 לחםח

 מלי האלהים יריר א81ני השנישי
 ממור ספוס

 )ממוז סניעס טד 1חחגיג) סעג)ס ססונ סע'י סעג)ס16פמ
 גחכטה הבררנה חויתה : מפנס פגמת פיו סספסהדגר סייעי ותגיע ס6דס דעת סחנ)נ) סממקר מ4ך עיי כןממפן

 סי6 תגרעי! סגולית סנן6 חכמת סקוס סיכמין ינמוגסכי
 סגי6 פ64!ח גיי % ס16ס יגיע ידם סע) סקר!גסצויך
 כלו' . 6מ0ש )דסת ~osh יגיפ ידו טע) סס)ע סבתית1פ6
 מער כמר!% עוכר 6הי ,ולתו וב) 6מח 6מד ית' כס!6)וע0
 כפרק סיתור כעפר סכגר )פי ענר בסון ושטס ולפרסימוד
 וסגחיוס סנים יפיטס כומוד ע) סר6י!ת גכי6!ר נ6רויס כ6ז'

 קכגו)ס ססוגס ס0י6 יגבן 61מל פסס 6מת סי6גגר1ל4ס
 ג0כ'ג כ)1פרפ6ין טככ!)ס. סרג!נס סדרן פ0י6 מנו6ם

 ססי6 %ד ו6ס on)w דרכים כמקר כמו רגיס וסקדמ4תסופות
 כטניס סי6 סכגוסס !סדרן )רגיס כגז"ד גימר . ס)!)סדוך
 ספמקר ירגי נפכר !סיס ס0טא !מן וסנוקיס סמגס%ו0מן
 יפ! גס )סו4 פיקרס !סעעוס סמגס!)!ת פן גקומ סהיס6'ן

 ס0י),0ופי ממחקר גדדך סע!טיס מ))י רגז נמו רנו"%חח
 : גסס "sa 61ין עיף סבין סנמי0ם נדון הוכפשמ%'ג

 מ% פמייטס 16! %! כקומר אליו להרביץההחייבט
 אל : סימוי תעל 6) סכוינף. סער !)כסנון )סדגיקלעג)
 כמנגח גמר סלענו סינז finJD ממגו וט ע6) אשר טזמת
 סמר %ס )סייג! מזיין סיס ססעויס מאר ננתר ספולידס

סס4"
 כפניוי וכן 6)יו להסמיכו לגחכנו ס0ו6 )סעל רעש

 )ע:י! ספוח פס טמן כ) 6מר )סנה גו6ס '(tDSD 6מדספל
 P'm )קון כפפריס 1eht הנגייס פס6ל נמד 010161ס61
 מצד וק כלהגריס !6י! עצמו כסי ס)ס חין 6מד סב)זפי

 %מוריס נסכמיגס סימוך ד'מ גתו ),0 ,ס דומים טפסומואס
 נימחנו  וס ית'  )עיצוי מאךיס מטויסס גמע דומים טססגכ6ן
 !ס !ר16יס :ot~te )0 כס לצוד פער עמי 6*נס נמכפ0!חס
 סירס מס כסם 6פר Ob גש וס ומשנגיס ס)1יס כטופס)!ס

 הלבטןמצב
 גף כנצ גמת 9 נמיגס רושעה והקזה אפרק

 רגץןבח הררך : י6( )מסקס ינמן4ץק
 וכמר . דמג כסיונה 0!6 רזון . סט4)ויגסינ
 )%5ס ס6ז6 רריקו מלצם מוזרק ט ש 6ך .ירכים וזוש כגש 6101 6מופ דן קיטס דרךסימלו
 מסרוק סדרכים מכסוס ממסת כגרטה למגדלך

 6דס מיסך נרומנ רק עס!6 ר,צדכ 6מגס .ותכעיס
 למישל וק כסיאט סלנג גץינ יולך טיסים"ססר
 חיגו 610 6ך ושקלס. otnnen ס%) סוסיאפל
 כדוך כטפ סחיט מממת כ"כ ס54 4%גו )כ)טמע
 לק פקים נזלכו ת0עס נסי)וכו סיכה) 61ספלמלניס
 מפס כעטד0 גמנ6 סוס וכעמן . י.יסנ 6תצהתכיל
 1)6 )כ) וטדע ולניס כטפ oon ס6ן . טלססר
swנתכרס מטס כמו ראווטמ ם ost) (ססכ 

oth*)לטשטש רגנטם שטפ 06נס . נסררייס 
 קרחתם סייס עם ימינ כדפו יוף "מסמו ידעת6מל

 onas וכרככך כסך שנר גץונ גף ג6מל!נקריס
ODסימנס %פל זס oo) (כש ע5 מגסס ג6ק0 ףש 

 )סנר מסר bon' מפססו*פ ומעקם 60) מששסוסיר
Shיא5% סמ*נ מע"ח 61) 0קרוכ0 מדוך מע"ת . 

 לוטפן ? סו( 4ש4 06%0 שמס 4%למ כמו .יגס)!)
1MWאשר : ס6מפ ע5 6הצ הדש w~a 5ה 
 סם 4 ונר% ג1צ . )ס שרתע נמרס "פרכאמר
 )לש"א כר6 פו דנן נר6פ ין( )ירשיע ספודנ6ק
)%

 ופח"
 סקל עושה והשה"ש : צ1ק סופק

ownnט' ק שם : 6וש )061 %שד שסיס 
D~Dbסר,שטח osvan סיס יאגו*ס % 5% פתך' 
 שדש %ס נס מנ פלא . פר6 שום נרגשת*0ש

לעס

 סיכוי 61חר ששש4ו)פ! !ט% י06 י%1%
 שבת )כי 6י0י י8)סיסס

 הנמיש
 רש

 גשו
 , ' ו

 סאיפס קטרי סיו%51ס ג) ג%)91 הם ערוגותיו 6ף גושר נף כעוזים רובם כלם את כוללות הם ואם : כרוביו %ומבזפ
42צט  1uert(0טס4ס עיין פת' ג' גגו עגיהם פסכי)יס 61יום מפקסס גי ' 

 פוג!ת סים .
 נטר )1 סיפ טוטם וים מסנירס קפולים %ר שיו גסה)ע מפע שנס מנסס וסט!גי!ת ייקר ג) ס0ס מגיר ט6דססאן

ק4ש
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 הבחינהשער96
 ותענתיו העלם בענין ר~זעסקם רוב מהם אחד * דברים שלשה מפני ענינםמשבלים
 שלבם טפני עליהם הבורא מוכות אל מהביס ור~זעלמם ממנו עעו שלא מהוהתאוותם

 בעיניהם ותמעמנה שאחריה מה ודורשים ממנו למעלה שהא מה מבקשים מעלהאל מסני עיעו אשר כל גי נהשאלותם והשלמת תאותם ממלאת מקוים שהם מה בעוצםתלוי
 ש"ש טובה כל חושבים שהם עד הגדולות הסתננה אצלם ותקמננה הרבהזהמוכות
 אל יבינו ולא אותם מוצאות רעות ממנה אליהם שהניע ומה מהם נשללה כאיולזולתם

 לנפשמרפא
 וסודקם סכם פתת טמ0ס מתנסג סט"  6ין oniP פניי  פסכי4פ  !שינס מטוכס פעלת ט1) ימים ופיוס סגדו)אסס!כוח
 luunntI מטוסי! נעויף וק 10* ומפטיסס עסוץסס כרוב מפא סו6 ממס 6' . דכוים גן פפמ 0י6 סי.מגיעס ושמר ע4סס)טשי
 טפסם וסעסס מרס סיס ססונוס ע) ו0וד6ס סגם 31חח מלמגיס סחע)מו ולגן ו)פסעס )ס%טס יוגלו ם)6 )דגריס 1olhnסח116
 סרגם כסס מש וששבים%מהס ערשהם סנידס: ממס !י!חר יוסר טרו4סחמיד מפני ih(o אמס )פס ט!ס כי!ס6ענוכי
 כעימסס מעע 0כ) מ wth פמ61 רעם 0!6 4)ס סיס !מס 3תנירו פיס מס )ס0 )כיוס ר16י כי מסס עלס נשללה : 'תרמסס

 הלבנוןטוב
 וועזאוותם : Sbo )וסונוח סע4סס נמס פמהס1*ש
 מס יותר )ססינ מטקיס חפד סטנו יגיעו שלאמה
 6דס 6ין מז") וכמקמר . )שלס ח6וחס סיחמי606"6
 סוכמים מהבים ח-וזעלםם : בעו ethn ומ4מח

 )פי . ככר )סם ססיסיכ מס ע) סכורךלמודוס
 כעיג'ריס גמסנ )6 סטרך יפריס ישפיע 6סרשייסוכ
 : שד )ססינ מנקסיס סס 6סר olbw כעזךלמעומס
 סכ) )מסוכ 6דס גגי מסכע חחשבים שהםער
 וטסכ) מקמו סו6 נעל כרעמו ריכס סו1Db 6ססוכ
 ר") ממנה אלההם שהגפן ומה : )כסדו ס'נר6
 סתתות רעות : ססוטח מן )למגיס צינעומס

 . 6)יו סרטי נסת יר16 מלרייס )רוס רעס 610אותם
 מכירים ניגס ססוכס מן 46סס טסגיע ומס ר")16

 חסכת oglhn מס יכעס שמגיס הקרנס שיונס16חס
 פעלתז אל יבינו ולא : נכת יוסר וס61 .)סוכם

 לחםפת
 כטרשות פעולם סרך )סגין כסס מתמנן שיוט 6אס סרוסקא

eht)bרעס ויל מע)תס טד) ומסע! 6מר ופניקס יטוכס 
 גתמ)ס )לעופ mh~o טונא פיס ד0ייט מפניססתסס

 סטוג ולסמן טונמ )מכיר דק ועיון טכ) ס!ס אדיךסססקפס
 כ) יכיוו 1)6 יכ( שדניך) אפר כיס גיור* וע) גקרכסמטמון
 יפ61 דהר ע) מסכי) ממכס 6מר ינינו וסממכי)י0רהטים
 )1 סנר6ס כמס כדגל פססתם פללנו פי כקומר ין( )מסקיטוכ

 ועננו סככו ממס פomh 6 לאוש כמטקססכגחינתו
 1)6 עוג ססו6 גרוע לעור אכר ימ61 כומר פוג ימ61נדגר
 מטכי)יס ותנם 6פר ftD1 רפ טסות ססמי!סו )פי טנר6סכמו
 טסייך דכריס ס)ס0 כסכת סס Y)o טססינוס אפוטרנס
 )טור!ן 0נס 0!6 דמשס סג' מן 6מד ס;) וכאח! ג0מוןומגשר
 6תד )קפן לאס ט6כן,ל כמו סנ') עורטס ס)סס מן6תר
 הע1לפ בעני! : דגריס 0נ, ג6)ו דגייו גכ)ות)6מד

 כסרב ולסנה סמועי) 6סכס עד מלהדס פי ססותענוגיו
 סגיונ % 6דס ג9 עסש ס) כונתו סטותך עויןסכ6מר1
 ספוקת גפייוי ,מנס וכילי עסקיייס טרונ פגטו)ססטגטי
 שגייס ופסיפס מ)כוכיס וסקסן כחים כוות כמו ממוטי)6סגס
 טפ'רט כפו וסהעסשת פגע לשן h~a פעגין ע9ן ון6עש

 וטסים 6כי)0 כפו סטרה 05יס ע) סכונם ותאמיווכלפרו
 חסיד משלויס ow סט!)0 ט) מוסכם ממפ מלס uooיעו

 ; ניסי! כעיסיסוגליססY'pQ 61 דס9בעוצגמסבישהם יספר פיס חיייגמשמ'"
 1כ1 כדגר !סחגוונוס סססתג)וס ע) סס

 'צ:5(:קיה:%ןנ,ןןןםיוויי::י-'
, 

 ילך5 איעשמים"ן., : זייני" , ':'יןיי %נ%:'י(""פתן'מיל%ה41מ%ן :%:;יק5,%ם:
 0כוגס סעוכוס גמ)ח כו' אצלם ותקשננה כס 1גמפסנהיטאצל1ם :%גיני%ודונז! שכשבג ד2מדה

 מסס סרגיס )פי 0טוכוס ריגוי מקמר oSih ימעטו סרג oyn טע"י צר טוכס מחש טוכס 6ט0 %מרו0160וכרש

 טו VD סח6וס קוסמוס כסן תחגכר סכ,כ כו'יישבים
"hD) 

eitp קב) תדמו שן hinw י0ס ר16י ס61 ו!)חס מד 
 bl~(-P 6הס נסגיע טמיר יקומר . ססונס ע) מושגח ממני מ)ס מ' טמנה אליהם שהגיע ומה : מסס ונחמוס enSn ס"סח6)1

 ם ,:י,',:שנבןוםן(ןףומ%:'ןין"ז;:'ןננוס"ןי,'("י,י.ו,"ן גגיג.'הייו 'יתשזי::((:'"י.יי'י
 מסלים לסם ודמיונם אכוייס סע'יזוד) ג)ופ )ט1עעכ3 טמ)ס'%6מוסגה תפרס ניפסל ~onSt ע) מוסכך 0046 פ3ת1)פ'!

 דכוסערכ צ:טןטבססמח6וי0סגסטוטמין%6סגסמא
 )סעהו%מק

- י- ן ו'- ;קו '  

 מאיפפיזר
 2 אליהם בהה הסטיב כף ה' פעלת 1 יביע ולא : עיקר סר4טגס סכע,שן%:ס0מ)י1ס 4י

גח
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 97מס הבוננהשער

hl~Vt'אלהים אין ירים בל א% כנבה רשע י( )מס הכתוב כמשש אליהם בהם המפינ ה 
 הכתוב כמ"ש וכעיר סכלות כבהסות נמשלים והם העוה"ז אל צאתם והשני . סזב%תטגל

 עד בהם והת%נלם רגישת האלהים במוכות וד~זנדלם י%ד אדם פ"א הלי ע()6'ת
 מהם נפרדות %א מאתם סתות בלתי להם עצמיות הם נאילו הדתא רננתה אצלםששבו
 על משימים ואינם עליהם הבורא מוכות שכלו הכרתם והטזחזק ישכילו וכאשר . ימיהםכל
 ומשלם . אליהם בה והממיב הטובה מעלת יודעים שאינם מפני עליה השודאה חיובלנם
 וינדלהו ביתו אל ויאספהו עליו וחמל במדבר החסד מאנשי אחד איש שמצאו לתינוקבזה

 ואהר מזבתו דרכי אופני והבין שהשכיל עד לו הטוב בכל עליו התנדב וילב"מהוויאכילהו
 והעירום והרעב הצער תכלית אל ורגיעהו שונאו ביד שנפל אסי על ההוא הא"ב שמעכן
 ויאספדו רמיו את לו ומחל שיעזירו עד לשונאו ופייס ציגרו על רחמיו ונכמרו רביםימים

 לנפשמרפא
 )מכירו: סמוכן נמס ג!גע 6דס ו6ין ערסו סו6 סב) מונס 6ס מעט 6ם תפיו סרס עם סמעינ פס ס' DtI1UD 6) סטה י616ן
 יתלו סס עמר כפסו שוח ע) לטע ס)) כי 0ס שכל ימו מינו )ו וחן פי ידרוש בל אפו כגובה רקוע הכוכב שאסרכט1
 עמיכ 5יט ורן וא) לענות נח )ו טחן רסיס 60ין ושמושו tfasnn כ) וממושו כ) h(~et 6ע ולכן וגו' עת גג)דרכיו
 גסס )טורס י6% )וקד סס%ס ר') העוהיז אל צאתם והשני : מש טד יתגרך מ6ש סרן) סטוגוס כ) ע) ס' 6ח )ע"ד6"ט
 ולילך מקענוחס !נסיונו כו' והתגדלם : )רע סוג 3ין מגחין !קינו IDP ממיר סו6 וכשר כנסמוס גמט) וסוף טכ) סוסנ)'

 ירסיס ר6!י סגן וסונליס %6ס עכע נעס0 1ססיג) מורג)יס oiih ונסיו רגילות אצלם ששבו ןד : ופרוכות גלובוס3עו13ת
 )'מוסב : fi1'fiD1 סכלות בסון יסכלו : כו' וווכ )גס ע) משמיס 6י:ס גס ויסכילו סיגינו )6מר 61ף ישכילו וכאשר : )עולס)סס
 גיר נמ6סר ונג'סו טנסגכ 6תד 6ים ט) ממגר ממסד מ"גט האיש שסע ואח'כ : גוס נמורס ומס בזה ומשלם : מעת(ט)

 לחםש
 סס סססו3ות מכועס 60ינס ומכוש מעוכות ע) מוסס3סס
 *1 רסס מעתם ?%li יס' פמנו גריס טסם 61מר מןסעו)ח
 כגובה רשע : יחוס גס0סד)וס ת!ע)ס 1)6 )קג6ספקוס
 רספ ס)) כ! 6פר וט ט)פ9 כס אלהים אין ידרוש בלאפו
 ממסח מסרטט 1Dthe וס נספוק דכויו ומסייס גפת! חמוסע)

 פ:)6ס מקו %עת טוכוסיו 0נח ע) דורת קיננו וגלונוגלוחו
 . וממסגוהי1 מזמוסי1 נב) לפסיס וכרון 6ין כי קמו 63!ומקץ
 )ומר ס1מוח גדרן מפסוק 3פה ממתגר כונת יסרסויסכן
 )ו ונקות רבוי ספת) מדמם סו6 וג16נו גלוש רומז טכסממפני
 00יג ס)6 מס )מסע וורה שגיד! כפס משתסק *ננווקן
 טריק )ו ס6ין מס כ) נמנח סעונס ידלופ כ) bttS גג*)טזיין
 3מ)ת סכונם הזה העולם אל צאתם : )רקיע דורסומון
 מגטן )6סס ע) ככלן סכונס 16 ססעדר פן 61Sh ehtitoחס
 כגסמות 6מר סטורי הכלוח ט) וכע"ר סקלות בבהמות :6מס
 רעה!ר 0סו6 וכשר 5מר קניני סרוס וע) מ3ע 63,!כגיוס

 בטובת וההגדלמ : %מויו ומלזפ פסרגדוגי1 0סו6סגתי
 סמייס כמו ססשויוס סעודות סי בהם וההגלגלםאלהים

 הלבנקמוב
 ממובס ע)'סט סריס סעד"ן אליהם בהם המטיבוף
 סמוסכ רסע נקות %וו) גו' אפו כגובה רשע :ס")
 ידלוס 3) קמענו ס' סוע) וכ) סקרן גחנם )173ס)1

 עוכות)מכיר
 מטל"

 . כעיניו סי" מנטר כי סע)יו
 סוס "ין ממ0כוחיו 3כ) . מנמותיו כ) ")סיס "יןו)כן
 קלוכס סרדינם כי . מוכש טוחו סטם) )6)סוד"ס
Shממור פרא ועיר : )עי) כקמול מעקומו כירול 
 סו)רס העודפות האלהים בטובות מוכלי:קטן

 להם עצמיות : נחשזוח ע)יסס מעונותמוססיס
 פיסול 60"6 רכל נכ) "סל ס"ס פרן כש לריס0סס
 יסכלו : 6100 ממס ססו6 סדרר ob 5( Sa'aממגו

 מכופת S)D 'סיס כקמל עליהם הבוראטובות
 משנס מכיל hSt . משח ע14 סק0ומתסטרך
 וכמעמל . 00 6)41 צוחו ספנה 6על וללעססעדלס
 : מסמס מעקות 'ודעים יוסגו )6 רופפך 446ר,מכס
 תסוס 6דס אסיר על : 0גרגד) 6מר שהשכילער

גיד

 טועתו וימעך  :llSD שזרזו ופסס ר') שיגיס וסייפת כ;'ס כומתת ממ15%ס0 ויעזיו ממט גיסיו פסס כי 0גיד1 גט31איו)%ס
 שנעדר דגר לוחו עוד ל00יג סקוס 63פס הינסס מלס רטס סי6 ססר06ונס 11 כרעם 11 רכס )6 ו63מח ,ewth מי ידפ !)6 יבורגפם
 % nbw כמניס ים 6מו %י 6ו)ם )ירו סוד יטו 16)י :o~im יום ס6ד0 מדיין 11,תו כיד 6100 רק נמם וטפסו דצ מם6'כמנמו
 גס%6 שס כייוסר

~ohtp, 
 יגדלר כאשר : 6( )נכעיס תוחס לואיס ייס (annD1h o)su ימ'ם וווסל גיי טמפו כהדס סירוס

 שוגות מכרטיס %3י סכ)יס שפריס יס!1 כקופל הריסס nstp h~)o יסגרו 6טפ'נ פרכס סטת כמ סמוק 6ט'פ הכרתםוהתחזק
 ימסרו ידגרו כפו סיע) )סון יפכחו וקטר ט)יסםסכ6יס

~Dh' 
 % רק %6ס ט%ומר0 דגר וקין 0קדוס כסכ)וחס גפ6ריס סם פ63מת

 ומשלם : מ63 מכיס סססונר פד עדים ומעכגים 6וחס דוריס סס וכקטו )סוט) )נ6ס 16 נכנ01 טיפ המגרס גד1)ס מש טרםחסומן
 וסנאי 103'6 סמ'ם ט' א"ש נומצא! סוכו: סס בסס ס%)בנה

'l'fiF 
 סר6ס כו' נכל ע"ע ויתנרב : נעיר 6י0 ופאס כפו

 וגף וסגין 0נז) עד ~w((tOt יפי מסך כ3 כן עמו ספג כ4 שפני והבין שהשביל ער : )ו ובדן סעוכ דבר גג) ע)י1גויכ10
 דרן לפיוס פניו  6י1 לב פטר  שיופר כקומר . סוגריו ילגיSופ9

~)tPG' 
063 Nthe סכ!ס וגעגוע 6א9ס o~h'sn 

1theו( וערנותם סטטוס סרבת רק own) 16פ9 וגס תשנס לרן פנין ס51 דטת )כ% 3כו6ו 6ח*כ מ60'כ 
 פנפ) עש )tbbn'~ 063 1 מעגין 3י% ולמ"כ 06יר סוקר עליו סגים סמם שונאו ביד  שנפל אסיר על :א3ן

 כפוען יפייס ט) פיר כפס מנוגס ב!' והרעב הצער : גי' %צ מכעיס % tnsh סחיט פונ16 והגיעך : וכי שפוגיד
גפיך גדגויגי 610 פיוס )קון כו' 4שטט ופייס : קטרן מצון פ00 ו0שרו0 סריג ער 61דכ וגדופם ועקר3יס אהרס סכ%ימו
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 הבחינהשער88

 במוכת מכי האמי ורוה לתיטק בו דימיב אשו המוב במקצת * ויריב ביתו אלהא"י
 ענץ אל ומשער העצי מענק שיצא ספני בה שגדל ד5זעק מן יחר עליה הצדה עלףהאיד
 . מאד וחסדו דהמיד דרויש טובת דביר ק על נמופה בה שינרמל נעת ודוםלצהדשונה
 שהקה מפני בדעתו והתישב הכרתו שרועעקה אעשפ Pip הסובה מעלת רדוין לא1רלזיטק
 כללים התתוק על ופובו שחסדו ממתיק השכל מאניף א"ר חשק נערותו מימי בהוניל

 שאמר למה דומה הה . יותר ע"הם והשבח ההיאה בהתמדת חיב חאהחש עחדפראים
 ההעצירי רפתנים. כי ידעו ההש ורחגותע על קחם לאפרים חושלתי ושנכי י6( )מספהכתוב
 בטפם ההפסד מעני% אליהם שמניע ומה הפגעים סמים בעקם *צהם שתוצא בטת280י

 הכתוב כדברי להם והמומר רגטיק ותועלות בהם מוכתם אופני סיבות הבעו לאובממצם
 להם אהגר וכל הם כי הככחו תלמדנו ומתהותך יה תימרנו אשר הננר אשה 5ד(והסקס

 לנפשמרפא
 פכ) ייי כו))ימ )והגח! פסן 6מח 0ט0ס הכסוכת *)1 ספק 115 סטתשק השכל נאנשי איש ואין י אסל% יהג*ש :סח*
 "חיג וכן סם מס סים סניחס 6וסו 6סף )6 06 סמוי )06יר כעמסכסוגא

~han 
 משנ16 )כו )ס%ל סיס סיגו) 60פמר )הכדל

 רני) 6100 פשי 1סו6 כן ע01ס 'wh1 מס6פיר יותר 6100 מלום 1)מגמ )סירוס יה'נוק מס מירדף א"כ גיוא לסרחגפמנו)ס
 סו)כפיו הרנלוי ואנכ' כם'ש : סוס גויות סווכני, ג'6 ברוג סדיר וין )ו וריקי סמדס כי6 סכן וכוער מקטנחציסוגותיו
 שפני סבוה הבינו ~wst סו' והשרישי : רם06ש ס' 6:י גי )ידע רזו 1)6 ידקו ולא : מיתק 06 ללומן י60 כ66רממפיס
 כס, במשם סוטיון לחוטא ס0ס 16 )6דס סוגס ממס ntwlo וב) עניד לסג רר%4נ6 דטגיד מס סג) 0שד )מסח בהםהיבהם

~yrni
 כ'ו גמסכון גמש סעונו0 6ח מ ומומגן סעור דרן ע) 0סס 16 להם והטומר : *נס ס) יסורים ו0ס בכרס מלונוס

 הלבנוןטוב
 סליו 0)6 טד סמשק כמכן . אוועותיו ט5 קחם .)סס ססגוני מטדס וגו' לאפרים תרגלתי ו 0ת*1טז

 שמרפא מה מפני : )סס ססגיש רורכצח nbwסמקני
 שנעש רעות נ6מ0 706 *ס כמ סיס ר"5אהום
 )מטן כמל הנסית : עלס ע) יסו *ססמטניס
 : מ( ידכריס ניחנך 6סר 06 לועס ופרתךעטסך

 הם כי כחכחו : קנט ורוס נ16פ )סכמעוהמוסר
 )סס סייס יסנר5וח סממת לומה להם  אשרוכל

 לחםפת
 כפשן ושמוו גדגריס לפייסו יכה "%1 כה( )נרמחכפיס
 סססיר 1)6 גמפתו 6ו0ו סרס פ)ftbS 6 )רט60 י"סווייק
 העוני l~wa : גריס )ו כוי6תו סיפם 6סס'כ שוסטחולו
 כמנם אסר ועירום כרטג סערך גמוסר תצי כו'והצקד
 ובסר גוסס ניסקי ס6פוריס ט?זו' סוע' כ) וכן ירטיכןויטחן
 גסופ) יסווין סס וסוער סעו סוגת סני פצי וגס סססחורך
 %עו לסיפך וסרוס סטוגס שס שפס 6) טא א=כו*)
 %יו ננותץ ומממסו ס)נ אוח סי6 מטעי ומסך כס1כססי6

on~ot16ספ6סר גטנע גזמן קודם לביוש ),ער סעודי גכ 
 נר16פolho 1 )כ יספע) סיוררי ntnnho עכס כסי שיוסלים רמסי )סורר nD1tp. סגם )סיותו )שט צער מקדשוכלמיס

 גה שהכרכר בעה )פוו: ע) רמפיו הגמרו כלפרו 0ס דיקוע

 ק:'ךי,'ן,,ין:;ן:ן%גןןן],י.'נן'-ן."י,ו!~י.ל,"ןי5
 בעו"ש

 :(otis1 0גמ)0 דנריס סגי )סר0 וי0 6מר דגר ס61 ש סי' 9% גס אפיס הונס 6זס גס ספג סירסר סו),,ס (DJW פ60'כגסס
 ה(- פ-טיוי יולוי ג"פ גללי לכ'* שיו מייק אש ניובוסבופמ מייכווו

tbg,))StD נטם-.י %יו סךי5 י6טן 
 פפסיש ופיס פמגו סוג16 6ף 0כ ייס ימה 30טוד )השג אסר מככר גוולס ושכס כשכ ווילס *)ס א6י סולא סונט פ60ע)1

 רוצראה בהחסרת : כו( )לרפיה 6ס'ך סמה ס0וכ 6מו עד גמ'פ סופן נספחן )סחקרל נגר חמת דוך ג גי ומע"צמעימו

 ומה הפגעים מכרני : יהסס )סטדר מכס ססוגי)וח סדי ס'  שעו ולא ט' לאפרים הכדלהי הצכי : חצירו פנהגאלפסיס

 nsy פתעח*ר ם 9סס %ופאק'ס )פאסמחס)כימ
 עקומו ג6ן 61ין וב" 1סנעז גגמו שוין ספות _(tlhסמום

 לסנרי
 ועגיי,ס לסגתו גמעו גמכיו סטוגי כליס סגעיס גייל%ס ג!ס

 שמשר הנסיוןוהבע"ח:ו 0ש 6ח'כ א'6ר 1neo מפגים פלשם סצש2
ם נ' סס9הם ו א  נעודן, )טונפה סכס ססס סרט,ס היסוו יס' 0כווגה, 06 גמינא ג' יeSh~ 0 ע) מגיל יס' סס5 

*צו 4 4  
 נונס סי מוסס )יסו יוצר . ממוסר חסיוג21ס 16 כגסיה שהיחסל .

 ק
 צצ נכדי 'ו

 " *צ%
 י .

 ים"
 סוק:יס דגריס מגן 6מס כי6 מכס,וס מדנרשס כידך ,

 י0כע פוכרו ?י סט4 יטעעג9'נוסי)מסש)5
oy~nnt 

 th(t"t1D ט 0)'ו
 סמלצרטוס אשש וגל הס ושכהו'כי
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 99נ הבורמהשער

 וקצו חכמתו שחטבה מה בפי בצדק בהם הזר יסד נדבה הבורא להם שוכתבפונות
 לכפור סכלותם אותם וחביושה עליהם חסדו נהנלות שבחוהו ולא בהם צדקוושדאות
 בטעשףש עליו להתחכם מרם רבים הסגלות שתניא ואפשר להם בה ובטמינבתובה
 מהזן בית אל הובאו עפים אנשים אל בזה נדמו ומה לתקנתם. בראם אשר הברתמתובמעי
 והנאות הנאה ריזקון על והותקן הסובה מכונתו על בו דבר כל והושם חשעלווזיהם בכללהם

 בהם לרפאם חכם ורופא מחניקם כחלים זה כל עם בו להם חומן תקנורנם וכחפזלה%עלורנם
 היה אשר הרופא אל שמעו ולא עיניהם ברשאת מעסוק רלזעלמו והם יאותם ש%פיבבדי

 נכשלו נכית הלס אשר וש  מעורתם רע בענק בבית היסכום 1171 כרפהטזםמונעלת
 צערם ורב שנשבר ובו שנפצע מי מהם והיה מנטכם על ונפלו לתועלתם המוכניםבדברים
 בעיניהם והיה מעשהו את תנו אסו והבונה בע"ה על מהרעמים והיו רעתםבכפלה
 והנוק הצער כפנה כ"א צתסד פובה כוונת בהם כוץ לא כי וחשבו רע וכמנהגובמקצר

 לנפשמרפא
 שלקש )ופר ג6סגס emhI פר4)יס %5ן שטפס פ) יפמ! ע3'סס כטכסיס ר? ימאי יף 3מע בהם ירגן בחרשת וקצו :וש
 ע כפם סיום כ) 6) פסד "(ס שנס % יסיים טס סמ6 16 עלקכם הסח בהגלות שבהווץ ולא : עפסס סקג*סוטס
ota*'במעשהו עליו להתחכם : ע"ס פ*! כמכנע גא כפא %פ 16 מסר 6! ו6מ0 מסד ס fns . ס0ג4ס מן יא מ 
 01סט ע4 ספי מפפסי גסס ממגיע לע"ס גר6ו0ס ומנזסיט 1פמרט.ס 00'י מפסס m)b ,נ4ס פסקני מגמיס ימזל פססעחמ
 ס)!וות עYW 3 ירי פרק כפא כפים 1סו6 עכז). )כי יטף ס' ופ) דרכו תשף 6דס 316ת פקד הס . וט )סס מגרפו WiD ססגי

 ככורע רום התכוו ס6רס יעות סלונ בורקס דגריז וכ3) 4יך סס סרמכ'ס ומשג !כו' סט!כות מן ייהר (nwlon Oils תןפי4פו4
 ו9י'1 )! סגרשס ושינס דירים 6מר רודף סס61 16 וכמסג) שממ00ו נמ6כ13 ס4ס סעעס סור רות נהמת פסס עימוס6דס
'hgגק)ות גמ61 610 0סמנא קי ספוח )ג3 יכ6 )6 לגר נסגרהו ושספק מס 1%61 יתנרן מח0ע ע) ומתרעם ויחוטא כזרוח 

 נדגש ומה : ע"ס משי גמשנ!ן וכ'כ סגיהן מסמרות ככס סט!גס יסים ס)eon 6 מץ גם'ג סנ0ונ נפו רע בכן ושסםho(o'o 5י פירס סו1OCSD~ 5 ט4ו  למס%ימ פור לגוהץ יט סי4 לרסיס  לו )מ נעל  ששלוו  ופין . (IQ~h עש 6דס )כ3'ושכעת
 thvwte כס )עיניס סמוע% ר0ו6ות מכס רושן ושופן מוכן ג"כ סיס 0;!6 גבח הנס בו להם שכן : גיס דומים סם )פסבאו

 hmw: 6(1 6) יפעו ם)6 די 63 וגס)פעור!וס
 עסי

 עסיסם כגיא ושט 4רן ))6 ותגס 6ש כמס 1%0 6)6 )סס )עוכ גרש6!פ
 לוקםש

 %ס סס פייסת סלאמס סדנויס כ) eoi 6צ נ) נס80)1
 פכ6% ימס wn$שעח

 מולדי
 גחם וגזר : 11cm שנסו

 וקצו : מגפסו ט0יגס פס ע*פ ס"ק דין גפי גסס מלבצדק
 פס טוב ג3נ )רון) 63יס ים סנ6מפ בהם ירקןבהראות

סט"
 ש4! יוד לסגתנו מ!רס ש9 גו %0ק ניט 0ד4ס יחו
hWDtנפססח ויסספס ויסנוע שכין ככרי גמךס פרס שסו פיסר 
 גמ6פ!ש גיסיין טממ )סי"( )ו יעוג עוט )פלק גס )ו יפ6וטו
 ולא : גוס ק11 ו9ס כו' (oa 0רעס י) )ככן 6דס מ'ינו*)

 סגר6יס ידכריס טרקו ירי ע) שופר ט' בהגלות'שבחוהו
 )סס ססונ )תשש תם 3סס,כוגתו נפחס סג6פס 6ףלעוס
 סו6 ומה ספקים ומסדיו געונושו סכמ1סו )6 הגס משרפטן
SUhנסתקס וקוו כלתוו מכונס 16 כו' מיונמך )6 אומר 
 'n(emw ס6פר רקבונם כ0הס ס) כו' (iAO;~ טגהוסו 6%צקו
 קן)hSn 1 מכמו וסכ!וס גג') vnh סכ6ס כקונס מגססרעס
osnw"DD)i הר' %וק1 קננו YD סססירו מיס כי ג'ג 6( פנמ!ס1 )6 ממנם סגרג)ג)סספייר טציפ סכגר 6ף 6ח'ג גס כן 

 הלבטןטוב
 אמס ע)"סס ומסדו 0טר6 נמרתם סב) מסכגמדם
 קמש סנטוס hvt' 61"כ . כספגדס סר0סגס4
 גרס זיווד מכמסו וסורס יפי )סונ0ס נ"ט סס046ם
 עליהם הטרו ברגלהז שנחמז ולא : 04סשע)פ
 )ר~ף4: )סונט מסנס 61,.יץס . )רעם מסמס טסםמעמר

 י71עיס ס6יסס מקמר ר")  בסעשדצ עליולדיזחכם
 0מ6 ארמיסס רסס 1)ריסיכ עיבט סוג דכומס'
 )0ס? שססד4 כמס גרעם סין לספר סדנלע)יסס
 610 רשע כי סכ4סט )ש פישורו עז סדנאתסס
 גממך ומלע ובער )עמל %ל16 כך וכ46 נממ16תיוצר

 כנגוס נר6 5סר 0*1 רגמ6ס מנע מ%נסקרת
 : געלם גתרגס צערם חיב : %שכתם )0ג06ס)עס(ס

וגם
א  ס"ס גסו סעופך יפנפ ספסגיס IohStne סימנס ע) נמשיו %5*ר כף הברזת ובטיני בסעקרש עליו להההש : 44
 ססשנס ע3 גפעססו קלמרו ככוון ובסטר ממ1י6!תס ס% Olo טסעירס ססכ3יס !ידפו גסם קוס סברס סגפם ספח)ג זרקורסיתר
 עש 1DUWS . 6'ך מם ססכווס ינ( )פופטיס ומעטם! תגער פטפע יסיס מס כפופ פעסס ימך6ת פססשגס שיפו מספג יפ,טש6
 סטותן משגת מ0ס סאו פרפים ס36ס וססכ3ש וספג! )ו יפ %ק גר6וסס OStDO נ0וסגת ק5ס nt~uho ועפ סנ6פס%סיום
 41היס ספץ?מ סנר!5אס ע3 מגוש וכף סטטוס ע0ימ וגלמיו עכשו טסו6 פסס 1פסוודס 9"0 עוגם עתר סירס )ידםשס"ס
 6) מעמן כוס מטו פ% פס בזה נדכם וכוה : )0קגחס גר6ס 6סר חים ס6דס )תשם יפס ערס סכ) whw מס יפקססגא"וסת0

 ססשכיס טכדגריס שגא ג' סס 4' והנשה הגאה התיקון על : 3! סי6!י מטסו י3 השבה ממנהו על :אף
 גש כי )11וי

 וסיתום 6פו נפלע )סס סם"שיס סדגויס 1פ3 ס69ס ססיקון ע) ססוחקן 6מר )פמכגט ו6ותוח ופטור WD19 oa~ni ג'מוסספו
 גכחס געפס וס טגonwn 3 וכונה : רפאכם אסורס -ס69ו0וס דנריס ו760 סכמ)יס גסס )סוס esnPw וחי כמו)ס1ע)0ט
 : מעין תושטח ספממשס מסמוס ג%) סס כחלים : סרנם ו6ס פסע eb מסר טסיות סטטוס מפגע כי פגים גכאספפטס גפי נס)ימוס כ"כ יסמ61 שמגט תן סיס סג!!61י 6( )סס %%ק כ* צא ג% מכ% טי)ס 9 ש% רסיס !)6 )0רוגחספט!ש
 פיפס משחנם %: חמס % " טס4 שי י1ו )6 כש ע"נ *מש ששים !פ)פ טוכס ר6ו0ס הפסיע כ)%1ר ראצהסאתייג
 : %ט 16 לנ) מגר 16 יד מנו 0ו6 וסגר סכ6ס פתי פג0רועס וסמא ספור יעוע מק!פ סו6 4ש הנשבר ומ* שנפיע בועיוום:
 נס ששם סשגמס פ3 ס!6 רעתם ונכפלה 'fDh: וסוכו 3םפת1 פצר דגו רק 6100 סא1עיס ש ווס מנס סדנכם הערס1רג
 : סס61 סטגר מוס ושסף התם %ו ככורע מוס גסס סיס מש סעד כעכס אגריס !6מר גסה)ע וע כסס שאו ,%דק קמעמא
 6ת1 ע3 ספסרתן דרך סכן קותו וסטגס 6מר 6הו פגש סנ4 %אן נפסי13פ) 6מר סקו מסמס יו פי שחן והמנה הביתבעל
 : רם,ן !61 מרטעיס %ופר וס61 ויק )ו שניע ידע 1)6 כהן ש6 6ף ספזיק! ס)קנונר 6! גוס 6'ש פינחס % גמע) )סת)!9 טקט)*ק

 פטמשש סדנו טנק% פק% קוא וקוס נסתמא סיו ע31ס 4פ %ו )כ שם וג4 המס lwu~ עסק 6יש משפס ופ61ונבוצר
וסדני
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 הבחינהשער1%
 כישםכל בדרד תם י( )קסום החכם שאמר כסו חיסדו בע"ה בפובת לכפור זה להםונרם
 מ* להעיר והמדע החכמה אנשי הוזחייבו כן ששווא וכיון הוא סכל לכל ואמר חסר לבוהולך
 פנע מובהז כמה כי , שכלם בדרך יתרונם לדעת אדם בני ולהורות הבורא פובות הבץשלא

 וכשמעיים מעלותם ידיעתו אותם הכרתו חסרון בהם שמחתו וערבב מהם ליהנחןבעליהם
 שבחם יגדל מהם מדעתם שנעלם מה להם ומנלים יתרונם אומני להכיר הפוכות בעליאת

 בהם חזהנאה ריזענ% אל בזה וישעו להם למפיב הודאתםותרבה
 בעוה"

 פוב ישכר
 וכבר .לעחז"ב

 אס-
 נמועים ובמשמרות כדרבונות חנמים דברי ינ( נסס השו בענין החכם

 למסמרות אותם ורמה ההערה בענין לדרבונות החכמים דברי החכם דמה אסופותבע*
 לנפשפרפא

 דסהו gsg מלמר סכינם מעפס טסג) הוא סכל לכל ואמר : גו' סגיה נע) ע) ססרעמו נס 6ף 6)6 פי 6% ז%שסמכות
 החכמת אנתר ההחימ : סם%יס( וכער ספפיס נסב עוד )סס סיס ועכטיו עיון 6ת1 פוט )סט סיס מקורס )כי . נווונוליונו

 סעוכס גוו) 6ח מכירו טידעו ו)0ורוחס ס6דס גגי 06 ונימד מסעיר וי טגכ) 0וגוגיס סה:נהס ממו%גיס ושך כףוהמדע
 כף סוז6תס ומלגס מנמס יניי 161 )עלס סומים יריו 1)6 לפוסס טייסיכ רפו6ופ ס:ותנין 0רופ6יס שותן עמסם 0ס*יטפו:ס
 דמה : בג*) נמורס om טכתונ המו סעורים 6)1 גש וננ,וץן גרא ווופ) וכפסיס ד6פ0יר אשו סרופ6 6) כמע ס)6ומי

 במסוס מנרעוור6 סרג ח*) . מכרע 16 סוקר מבד ין ש ונקרץ סממהסס פק) סו6 לררגונות חחכנרפ דבריהחכם
 בש' )ת)נמו( ספרם נו פדריגיס דק מספר גשן %לעסו *זך מק) פ)מד סדרנן. 6ת טבע שמד פפסי ע) פ*1 סיעכניס

 לחםפת הלבנתמוב
 וכמנהיג פ"ק: 6ף ארמיס כי מזי) פרע די 63 מזמו היגר סספכ) מס גס כ") וגף ועלך כשסכל בדרר%ם

 מורס 40* ושוס ספי ווכ% )נ סוס גזי סוזן הכטובח ע)ע מסלון וכף פובהז ככוה כי : Fn'e nlop1וכן :ליץ"ישיל::"

 )ג)61פמר ססיהווס סן6ס רסון 6 6מ פ ו עפ מ : 2 סמערנכ עד . 6ותס )07וחרכות

 סדרך טש)ו וששו כ) ע) וגועם יועף 0ו6 דרכו 0ס)ף וקולחו olho 6ח טמטלליס מס נכמיגח ר") ושהערהבענק
 ס61 61פר מזח וכג'ו דוגליו מגטו),ס סס0ךועו כקמרו סס" לדלכן כ% מוכס כדוך )כלסיגו ומכועס טר16)עבודת

)כרי
ל - י צ כמפסס )מהארוח שמגס דכרי סןסס ל") חוחם הרסה :  

:ן2י6ריר4ס וחס יכו געורווס ונס )נ r?~ יגיסו מן שוע) 6ו)י 076 גר ע) ע)י)וסיו גורל גע*) )0ל6ות נשגיח טג0ו ממבע תפ) עהו )כטיי
 אומות מפי)וסוסי 61מד סיג) ןי:1סס נמוכס,סנמ%גף0גמתס 00

 מכה"ק
 3ו טוס ג,ס1 )1 סיט ונ) דליהו. מסר חיותו 06 ומזיף יודחס )ממנגס סתו6חעעויס6פסקמקוס עמוס לגוהיות ,1':'וימ..ו,',ע"יןפ51%11,ז":11יעעי ,',:,יון'ך:"שש'יי,ןו,'ן...י:"ן,ן' כעו)מד 60דס מזק רוע ' י '

 ססיץרונ הנניסוננגס
ש צ  פי ס6ףנתמנע . ן ' )0עהר גער% כמ 4ן מנווו* ידוע סוס = 

 י 2יקיס %טום 1%צצשצ2ך22:22צצ ציצתצ2
 -איה י צ )'

% צ מוג0ן צהכצנסשן?2מגמז%זדן):ןו%ןמ  אוסב onswI ים "חונשצא 

% סיי2סיג"יסגצצצ"צסד%יו:2 צ ש  ט  hab יצ*2צ 

 סין)נסגלסש*וש%ת
" 

 צז-א-מיס
 גי גסה)ס סירס חסרון ג0גס )סס נ6ס ונס )גמר מס"ס יגיעם גוון פסס - כעייפן-

 י,,וויי,ווי דוי, ין,יי;ל "ו,לה, 4י; .'ה י י " י;'י''" י,,:ה,י,,לי,,11וה:1הו
 סיתר יגד) ירחש שיכיר, ערס 6ך עסיסן סגם קא נוגרס ייו ומסחפן רוס נסס מכיהם טסיו 0ר6טשוס עד סכהס ינד)וקמל ונמרי יטעים כשוסי סיט כו' סופח מס )סס ומגריס ק5ס מכיר ס0ו6 נטוגק וציינו מפסס יסורן יהוונמ אתני להכיר :??
 וההני התענוג : כוי ,ס ע*, יקיע כי )עמס )6 06 0ס יועיל )מי ואמס כבמר בזה רשים : נמספר סוו*ס ותתרכס6)1
 יי יספוק יי סשוצ2נו2וי%1"מויובתכז1סי:יסימסש:4צ7םוי2מ60יייסט4עז%1:זםשצציצ22מלת
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 101נא הבהינהשער

 פירשו וכבר בהם החכמה אופני וקיום בלבבות עניניהם קיום בעבור אסופות בע*בפועים
 וכסססרהע וגומעם הפסוק בתחלת אשר דברי בהסתרת החבורש בעלי אשופותבבעלי
 אין עומדים קימים החכמה במיני הפחוברים הטפרים כי אסופות בעלי דבריקבועים
 הבחשה מענין עתה שנבאר וצריך . נטועים למסמרות אותם דמה כן ועל נפסקתתועלתם
 בברואים לבחל חייבין אנחנו אם והב' . ואמתתה הבחינה מהות מהם הראשון . עניניםשושה
 החכמה סימם כוני כמה והרביעי . בברואים הבחינה אופני איך והשלישי . לאאם

 לבחל חייבין השנחט אלינו קרוב מהם איזה והחמישי * מהם לבחון נוכל אשרבברואים
 ז בה התלים והדברים הכוונה בטפטפת והשש* . טשאריתם יותרנו

 בברואים הבורא חכמת במימני התנונן היא הבחינה מהות אך המחבר אסר אפרק
 נחלקים סימניה ואם החכמה כי המבחין הכרת כח כפי בנפשושערם

 לנפשטרפא
 כ) % )דרנונוח מכשס דגלי סתכס דפס ומן נסרס גיוס משריד ורגן . יפרס דעס מורס מרדע . )כעריס סייס )יחןימריכס )נעמיס סירס טמ)מד מרפו . געלוך וכמוג . עכ') כדרכונים חכמ'ס רגוז ימו דלגן קרוי טגר6טו וממסמר מקמו קרתמ6

 קגועיט נעועיס )פסמרוח יעליס ספרים סמחכליס כטוי ססס ntblpb גמי 6ח דפס לגומל כו' אותם ורמה : ס:') למותסם3סס
 : נכו% סקכופ כיחד 0016 ס)ומדיס %נ וכעסיס ודגריסס )עולס קיום )מס ים סשימיס שריסס גן )עולס 'משו )6נגוס)
 בחח~ת אשר דברי בהטהרת המפרשים פירשווכבר

~loen 
 י6ן נסחר סו6 וגס ד'מ סססוק סותמות דכרי 0מ)0 ר')

 מפסוק ופירוס ר*) והפעם : שופות געלי דגרי וטועים וכמסמרות וגו' ממש דגרי כחוג וכמו 6סשוח 3ע)י ע) ג'כוקקי
 ים מת נאונש ס6דס 6ח מעיים מבמיס טלין 6ף )נמר 11 סקימס וסקדיס 6סש"ת גטי דכוי קכועיס וכמסמרות סו6כך

 עוסק 6יוו 06 תאחו יה יו61 6דס 6ין גן )6' ד6ס ממת יג6 6'ע ולסטיר ))סוד oitae וב) וגגומס ממוגמיס וחניריסהאליס
 : סוס סטופר פרקים סטסס סס ענינים ששה : סמוסלגססרי

4, ופיו כמו גסי כנפסו האערס ככר61יס סנול6 חגמ0 גנומני ס16ס יתגונן 0ס61 וקמר סגמינ: סי6 עם הבחינה סהות4נ41
 וגיו61 מניוח סיס ישח ומגמת וסג)נ)יס כלכונס מכמת ירטתי ם63 מומר סירס יקמר ס)6 מגעת סכנו חיו פקוס עד כו'
 ויסים )ו טידוע מס מבכמון ידו ישג ו6יכ כובס 6ת מהגח סכ) יד 60ין געו)נוו סקכ'0 קגר6 סהגמס סימני D)h o'c)h'לכמס
 ואם החכמה כי : סיסכ6ר כמו יחנרך מחכמתו סימנס כמס וימ61 סכרו כש )גמזן יזכ) 8דס טכ) 6מר ופכך ימיו י)0כ)

 6הר יגו) ממכס יקריס Osw מקוס פכ) 6מר0 חימס גו ים עקמו גבוי גריס גב! נח)קיס 0סימנש 6שע ון) ט'סימניה
 להםפת

 קיום בעבור : ס6מח CfiD~ (6 )יטר שגנות מאליסמגייס דהוי כן סי)וכס )יטר סטלס 6ח מגור טסירגן שמוההערה
 ופ)מדיס מדכריס טכמגמיס י)ומר0סוגריס נלבבותעיניהם
 קימים סמכמוח עויף כ) סתיגוריס סט" כקונן גססכמסמס 6ופגי וקזוס וקמר קגועיס )מכמווח 6אס ומס Olst סדע0ע) ומתקהי ומיוטגוס כריש )סיותס כלנס יישם ססלסמון
 בבעלי פירשו וכבר : רכ ומן גממן וסכהיס 61ישנפויס
 פפיר0ו וט גפ0וק קס)ס( )נרגם מוזן )דרם כוון גףאסושת

 כעסי ססרס1 סרי נגי6יס מסלי ו6רנעס עסריס ע! מעניןסס
 בהסתרת : סספריס ממכרי כקופר סחיגוריס גע)י6סו0וח
 טייגס ינסוק גחמי)ח סכחעס דגלי קמלת כקומר כו'דברי
 וסעעס כמסייס זה עעיניט  mnelt 0ס יטיס ג~1 )ג6ןנם

 : תסוסות גט) דגרי גטוטיס וכמסמרוח נמסוק וסגולםהומר
 סנמ61יס יסרונות מתי ט) 6)1 מ)ו0 נקש גוון שמדיםקייטים
 סלאמס מרפת חסו) ט)6 6מו טגעזס דגריס ט) טגכסגנדגלים
 פוגגו כטס גסס )עיין יכו) טס6יס מסני סגחוניסכדגלים
 וטומדיס וכמקח ע0סקיס נסכמים ט6ינס קימיס גמ)ס כווןווט
 מס6'כ ועירנוג טיג,ט גסי 6חו גם% עימדיס )רייססגוון

 כממסך וסעירגוכ ספיגות נסס כיסו, ע'פ סמקונ)יסנדגריס
 כ)ומר אטתתה : והחגו)וחיו 6זס מחטגוח רג,י ע'יסיפן

 : ר6סונס נסטקפס סנר6ס גסי 1)6 ט:י:יס למתח )ךםיסכ%
 כ)ומר לזיוו קרוע סמ0מס מסימך 6י,ס כו' קרוב מהםאייה
 16מנ1 גוזלי לגן גנק) יוחר )11 ויוסג יותר )ועחווקרוג
 זפן כקולר הינו מוסג לניוחו מגס6ר יוחר גו )גמוןהתגיס
 טחסרמק כ) גס מ6ד יקרס יקר דגר גבין *ס כעס1;רימס
 : וערכוכ )שגוס יותר 9)ו)ס סי6 ס1עוחיס ויחרגוסכמיוס
 גומל בנפש ושערם : ליווי ו)6 מקור התבונן אכברג(

 610 הדס כטכס פין כיפם סמנייר עניגיסמיעי
 ואם התכסה כי : סמנתן onh בתו ס) יסגוס גםכס

 6עפ'ג ח)וקיס וסיאוסיס סמגמס טסימני 6ט'ס כו'כיטניה
 קמלי )ומר ס6דס יטעון 5)6 )ותר ו6ח גמני1ס וגווחווגי'

 הלבנקפוב
ottpnר"סיס כע"י סלגארוח ר") . "פסות נערי 
 כטס כקיקם רס"' כ"ס מיגר גסמשס o),haלמכיס
 בעבור : וכו' דכרי כססחרח סו6 יוכן וכסירוס .דחס
 )מסמך דושם ענמס ססמכמיס ר") עניניהםקיום
 כלכס חמי וקיימים קכועיס סעגיניסס נענור .קנוע
 החכמה אופני וקיום : יסשר מנוךיו רגניוכמס"ס
 כמסמרות וס וש' . כסס מחט'מח מכמחטבהם
 וכבר : ODIU "מכמיס bp' . 6סוסוח 5DS'גסועיס
 "סושמ דכע)י . "מר 40 כוס יע עוד ר")פירשו
 : ימכרו 6פר ססריי,ס רק *מס סס ר")6'י

 נקח ור.ע)'ס כךגל סססוק כשמר דבריבהסתרת
 "מושח כע) דכף )סועיס וכמסמרוח )כחונדכרי
 כ*כך 6) כמו . טניסס ע) מוסכ סססוק הכרטטוזנרי
 כקלסך ") פפירוסו )מ( )מסריס חיסרה וכממחךתוכימר
 : ככחוכיס כוס וסרוס . חשרנ' כממחך Shtסוכימני
 : עלגס שס וכומתתה : סנריגס מסו הבהינהמהוה

 רימוס טקשלמק סנולמיס סדכריס הבחינהנספסירי
 : סנמינסמן

 ")וס מקל ודלף כי המבחין הכרתבר כפי : כטכס נסס )מסוג בנפש ושערם אפרק
 יוף תכמש מיכין 5מד נס pbt "דס (ols ימ61)6

 : סכמו "סל כסי מעע )מכיל ממף'נ לק "ך .3ס)ימו0
 D"Db ל") נחלקים שיסנף הום החכמהני

 כ) ר"3 . ככל61ש מלכס otpSnnn סמכמסמסימני

 סג) 1,) ט'ג 6טו6 6*ס ווכחו גונג מוריס פס וו)0 סו6 ,ס ניגר סנר6ס ומס כנרו6יס o'ptin סחכמס סימוי רו6יסטגנו
 ססכ,יס כמוח שנס נ%ס )סיופ קויו גמ1 % מ6קופ aimm מכמש מרכס פיס ולמר מנמו כפגי מיהוד מסור: ממתטפח5וזס
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 הבהינהשער*10
 ומתחלשת ובעצמה בעיקרה אחת היא אשל כשמש אחת תישיה בשיה תאנבטאים
 ומשתנה והירוק והצרום והסיחור הלבן הזכוכית כע הנעשות בשמשות נצוציהמראות
 וה כענים שפרחיו הפרדם מהם שמשקין וכמים הזכוכית צבעי השתנות כפיאורה
 מקמגם הבורא בבריאים התבונן בן על . במראיהם עליהם נראים שהם במראהמזה
 שהם ומפני . בעז'ה לך ספרתי כאשר תמצאם מהם מטך בנעלם והתישב נדיםהנד

 'בנפשותינו ענינה שיתישב עד בהם לחשוב להתבונן התחייבנו בבריטיםמתחלקים
 מסתפקו? ענינה היה לא כלם בברואים אתת דרך על סימניה היה חוילו ברעיתעורטח
 עושה שהוא שהדבר כוה והעילה . בהכרתם שוה ורבתך המשביל עשה מהם אחדעל

 עליו שהוטבע בפבעו עושה הוא אך לרצות אינו שמעשהו מורה תדיר אהדמעשה
 אשר כאש ממנו לשנות יכולת לו ואין ההוא המעשה על שמכריחו מכריח לו מקשבלבד

 לנפשמרפא
 ויכך מפולס )11רך )ו סר16י כפי ומחכותיו חכותיו קכ) הכע"ס ורכר יכר כ3 רק פוט וטד מפויס מ'1 קרנס )6 "160מי1מי
 כ'6 6(ר כסמם ביהוד כטפר הנהמר כמו והכמסו י0נרך סכי6 יכייס )ינתץ ינו) מגיס גד1) 16 קמן מן סגעו)ס דגו3כ)
 גה)עהז 061101 . גו' וסימי סגן ויוכיח מ"מ onrn סנטוס כמהטח . בשמשות השיש אור ונזזתנה : גו' כעיקרם6מת
 כמרוס סוס ממיס וגן כטס וטכוס ס,כוכי0 מיינו סמקג)יס רק 6ת0 נעקרס סממת (nDh 6כ) כבופט גתמס ימס ס'ססוגל

 גמיים ותגריס 3פי:ינו נרה ס:ס כדגר ט*ס טע)יסס סמים מר06 נס ופתוס (P'h1D סמסוניס סכומים ע) וכסנוסמס6מי
 : )ו סרח כפי וקורחו 0:ונהו 6מד נ) קינג וסמקג)יס 6מד ומכמסו טסות יהירך סכ1ר6 כמגמת וס 6ת )כייר טנוכ) וק"וכום
 ר.דכריס ככ) סיפכ והמ"כ) חסיסכ כצר רק ,מכמהו 0וע)0ו חרפ ט)6 יכר יט ו6ס ממן ינכס 1רודקכ כו' התכונןע"ב
 סיעוד גיפר )עי3 לך ספרהי כאשר ח)6ס: הנמס כו ויה 31הוע)ת )נולך סקנסס דגל )ן 61'ן עמס נמכנה סכ)סחמ61
 י) כי נכחריס ונרים טוס ע) )סמייטכ מיכין סחנו )6 כו' מסניה היו ואלו : )ך ספרתי שסר נעזס חמאס ירוטוויטיס

 מע"ס עומס ט810 טסדנר מסני סו6 טוס( סכריוס כ) 6ין נצמח )מס כוס ומטפס בזה והעילה : ופפרסמוס ונגיס סירסמכמוח
 פוגרמיט ססס סג)נ3יס וכ3 וירמ כממס נר6ס וכן כו' האש כסו : יפקידו 06 )סנוט יוג) ט)6 %ו מדלל מוכרם סו6 חדירומד

 הלבנץפוב
 . מכית נשח המכמס מן ם ק סכנמ*ס ופןמן
 ועיקרה ביסודה : 03 )מקור מריס ספין סל06עד

 6מד מקס 6) סו)ך' סכ)אתת
 ומכמתו "מי וסו"

 סססגו"ס נ"ר ס") אחת הש אשי WDW1 :"מס
 כסו יתטפח ר1מקנ) %ד וק 0שע3 מנדבגס

 נסס ממפ יחמוס מסמס 6ור סמקנ) ססשרסזטכיח
 וכמים : )גן סנן ומן "דוס onbo ו3ע )ממרוחגועם

 גסיורזץ ר") שונים שפרחיו הפררם בהםשסשקין
כוס

rlp 
 סמיס גר"יס 7"מ )נן וגס "דוס סוס ר01רמיס

 גל6ס סיס וככר . ססלמיס כנכע סטללץס ע)סעו0חיס
 מט) טס עמסטר1ממכל

 יכול סיס כי )סרך ס)"
 מש"ס וסמול enh וטכית ע) סגחמס כמיס)סמס')
 . סקור סשע)ח ססמט כמו משעלס מעריסמסף סרס" דגליו ססכ) וגזמת . nvDtO סו" סכוכצנע

 טססמט וכמטל ענמס %י מטייס ישנ סבלוכמקכ)י
 נסרדס סלאמס ססוע)יס ~D'D כן וככל . גסחנסעצמו

מסו"
 כממניע מסחנס גל"ס עכ"ו . כמסקסו "מד

 כשתגס  "יט ספע)  טסו5 סרטים ונקעת ייסרמיססג
 סמקכן מגדלק

 . מסולס מס ססמיס גל"ס 0צמ תסו"
 ר1מקכ) זנל %ד סו" כמכסחו מגוי סגל"ס מס כןוכמו
 בנעלם חיין"מב :"וש

~DD 
 כמס נסכוך הוין

 להם%ת
 "יפ יט מוסג עכל גמוסיס התוסג כמו )כ)מגמס שמוכפ
 סגר61ימ כן כ3מינס נססתו) th(w סג) וס )מס fh1מיאי
 66מין )6 כי nlco' נמוק כממפיס פסס כרכס ג1ור6ינסרי
 יוייעני כף 61'ג )י ג6ו פלגנו כייס מסגרם כהת טג)כעלמי
 ממס ופי פי ס6דע גידי יקר6 גסס ו,כולס כהותי נג6ממסר
 גכ'6 מתמס גוייס e~e1 מועדם פקסס כנס עורקיפלו
 סמכמס ססיממ 6ף סכ6מת מניקוז טעות טכו6 )1'6מסס

 סם 6הד ממקור 6ו)ס מוס זס מ)וקיס ))ו ,ר6ו(וסור16חיס
 ט'ג סמסייס ונס )לגרפס 6הד וכחמגעש

 סתווי
 בעיקרך : כו'

 ע3 טר.כונס י6( )קטת ססמס 06 ~6ות )נפויס 1!וככמש סמי מך6 ספו)ס טויי סמחסטט סטמס מויו )יובעצמה
 מסיר )6ין סרנו( ססמט מג.)וני מחוכר סו6 סוס סגיווסנט לרקוחי ריימס קו3 6ין כאמו סטמט גרס טסתי DannOסניו
 6פר 06 סלמי סירס וס61 6מד הלועס ומקור עיקרם16)ס
 oiw ע) גזכ גון ,כע)מס וגמות עימו ססמט ע) געיקרסמ)0
 מורכי גזתי פטום 6מד ע1ס htw )ומר וג6 סוסקרס

 כב)
 מדן מורכנים כומס סיס סעעס גס)) סנפ"יס סגסנהסס6ר

 : ממימי גסס סג)גליס (eStD קר16 וסמוויס גידועיסודות
 סנרי6יס פוייס סנרי מוכיח פ) כונס כו' הנעשוהבשמשי

 סמומכן ומס כמטובין כירוד ורמחי צמר ואסיק גלי)י,ןכ)'6
 כמלע )סוס דרך טין )וט היונס ל4ן גכ6ן 6מנס סמלוןגח))

 סרוס במראיהם עליהם נראים שהם Ogtb: ו)6רק)ג,יס
 י6ס ס6זוס סכרם סע) ספרחיס כמריס ספווףס ט)ננג'ס
 כף בגעלם וההישג : 3ט6ר וכן לדוס ג"כ ספייו סמיסלמוס
 ww סרג(ר"ס כגולת ממך נעלס סיכיס מסס )6יוסכליגיע
 ,ba 5חי טס6מח סמם לך ספרתי כאשר תטצאם :גדעיך
 : יטגפ ס)6 נמהטנחו סדתו לדוס מגין 610 ולהסוג וכמקתיתיג לההבהע : 6מד מפקו מהרעיש סס כסס סנר6ס סחגמססימה
 חס6 ט16 וכירש סדכר טי:דג פד כ"כ ויעמיק אומר כףטיחיסכ

ש
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 108נב הבנצנחשער

 בחפצו עחשה השש ששר בלבד במבעם מקודים הם אשר וכמים בלבד השרפהבהה
 במעשאו : חפץ יתכרך שהבורא וספני * טשאצים בעתים מושענים מעשים ממנוקהאו
 טשמהייצץן כפי כשה שה משוזנים הדכוים עגמה מומבע המש צריך ממש מוכרחואענן
 ומסייס נפשש בפעלו חפצו חצל אהדוהו על השחצותם שעדה כדי עת בבלחכבצזו

 הבריש כל הה לא בעבורה אם יודע והאלהים ובאיץ בסחפים עששה ה' חפץ אשרכל ק)"
 בברואים החכמה סערי השתנחם שה בעבור נותן pnrn אחת תזמונה אהדבדכות
 14 אליהם רגענו שלא פנים מרובה אהד וכרנו אך . מהשע נעלמה יתברךחתככיזו

 נ מבלעדו שהה אץ הבגעת החכמהיתעלה
 בברונים הבחשה כי נאמו , לא אם כברשים לבחון ח*בץ אנו אם אך בפרק

 המושכל נע בה חיבץ אט שז' הברא להכפת מהם ראיהוהבאת
 מדבר 1PW על הטדבר שיחרק מעיד השכל כי המהסכל מן . הקבלה ומן הכתובוק
 העקם בכל המקיימים החכמה טחי דעת וקבעו והבנתו הכרתו יתרון בעבורהוא
 וכמהאדם . הרכסנו ההשברם ומעקש ארץ מבהמנע סלפנו )ס( )5'31 הכתוב וכאמרכמו

 לנפשמרפא
 swt~t סטלג יסג, גמbo 1%~ סעופם ל? נאשמו חשץ : ספו יסכון ס0י6 סעשזס :6סי פטמנה ע) ע"ייס %1סוכיה יטר טיט ננום ורקם ופא ושהודם לגנגס 06 %ו0 יכוץ סיו ע"ס כלסוס סיו 61י)ו סכמם 1ג6 סטפן הרת יתכוןפכפסהה
 כפו םעוטין שנפייס 60ר כמו נענע פ% ל4י וכן טכו6 ח )ונר אסו :%ן )6 ל') צריך ולא : 6הר וגו מכ"םפוגרם
 השהנותם שיורח כדי : ומכתתו לועו כסי פש or תפויס דגריס נעויש orn ולכן משתנים הדברים יעשה (naoo:פשה
 פעססו לשוס 0יה) פי 61ץ כפסס פס )1 שפר פי ג' כפורפו ערד ותגרן ס:(סס מכיל m~m גרטיס העג 6101 אחחהועל
 ~1fi1C גיד 1ג)ם פדוית )סם r'g 6)6 וס 6ין מספלחס ע) עומדים ג.)ס ונפרסו נגהן סגוד6יס נב) eStuo ועד ר.ע,)ספן
 נותן והדין : 6הת כנמות סגריהז ג) סיו % )תס סכחנ:1 וט נספח סיפח חג סכואוו קטטר לי) ט' אם יורע וחאלהים :יגהי

 נך עטם )מס ונימוקו 1DDD )ידע tw1%n1 נטכס ים'י תגמר נעלמה יתברך וחכמיצ : כו' ס:,כר סטטס כעגור ר') זהגענור
 כון ידע וס6)סיס קורס ט' וותן וסדין %ע 61פצ ג'ס )מקדש )ו מסיס ספמיס פפרנס 6תח וכרגו רק ס, כסוד ג6 מי גי כך16

 ו0טכת: דוק 6פז11 פ) דגרדכזרהכיס
 תמס ותגמדגו מלנפו סם" סלפת כסטרה : נעלס ספסוין ספקיפים סהספס טפוס וירע מעג) כס61 וקבולו כו,8ך

 לשמ
 הופ סס וק ג" רסון נספוק טויך 61ין דטות )סלנ1תספור
 געפ כה בחפש עושה הוא ואנשר : דנו נב) )ומרכפך
 פיסוקק נפו גסגעו ספוטט פסדגר ).מר (1 שינס%ע0

oa~nm6 .%6 5!פאש פעטיס פמגו "ר16 נמירי טסו6 סלדםדמיינו 1ר%ן גהפן סעוסס המגס הדיר 6מר פעמם עומס( 
 פס ו0% געפ %כו ספיגות כ% ס0עש נעתיס וק 6חחנעת
 להגו נס מ*ו גטנס פוסס לבגט ג'נפר פוסגע פ*גוו סטרך%6ס
 ו%י מוגדת 61מר 5וך ו%מו"מ

 סewi~ 61 גי ס"ס עד
 פמפו סמיך 16 סססויח 6תר נסם6)ס רק הפן ססשליו 6י! ומפן ננמירס שמס ססו6 6ף לגן סופקם )ס%תכפעיתו )פפפ"ס שיך 16 סמק מן )ספ)פ נגדי נמעטיו )פצמיסעכרה
 סקופ טת%י עונדך נגופף רק כטיס %, מפן טסן

 יוצרך 610 פסס לכן כג') מעגע סכן ג) ומהרןמסעדו
 1) ע0 גב) מוס entmab ושמש פוס 1ס מטפסדכריס

 הלבנקפוב
 על השתיפזם עדורה כרי : סיס עד ראצסט)6

 סגפנה כע"פ סלאמס פכ3 387 חפצו הצלאחריתו
 )6 %ז מדל ע) שיכש סס פכ"ז טפחםטרייט
 ב סישך פפצ ף כסט וכמ"פ סדורות טסשמנס
 מ% וע ובארץ בשמים עשה ה' חפץ אשךכל

 : ת6ק ownn o~m סשטמ צנם (h5D ממן6100
 : שייחס ש )משד מג) % %ים ושעטשלא

 . : ושכשחס מכרטס כקמל המגעתהחבבה
 סימ5*ס כגופו * בכל הסקהשש בפרק

 ארץ מבהמות מלפנו : ר,כר6יסנכ)
 %סשפ מנס 50ע"ס ר") יחכמט דהומיםום2מף
 othh ודנרש ריחמס עמם גמ65 סנטוס וסהצמסלון
יום סרך )י וק כריס לרכס עכ" . ססכע לסכמיכידע

 5*4הע5ב%ק2:וע'טשזג2%%נ"*%שסי:י"י%.ש
* ש
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 הבהינהשער104
 ואם . הבנתו כפי הבהמה על יתרונו יהיה סימניה ובוחן ההכמה ביסרי ומתבזקהשב
 ידע 6( )יממש הכתוב כע"ש ממנה גרחנ יטור אך לבהמה דומה ההיה לא מהםברעלם
 שאו מ( )פס שאמד מה הכתוב ונק . תו' ידע לא ישראל בעליו אבזם וחמור קונהושור
 ירח אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי ח( ולסייס ואמר אלה נרע מי וראו עיניכםפרום

 מראש הונד הלא תשמעו הלוא תדעו הליש מ( )יסמיס הכתוב ואמר כוננתה אשרוכוכבים
 ללכת פוב 1( )קס)פ ואמר לראות הבימו יסעורים שמע החרשים פ3( גסס ואמר תו'לבם
 ואפר לבו אל יתן והחי רפודם כל סוף הוא באשר משתה בית אל מלכת אבל בטעאל
 נוגה באהל צדיקים ואורח ד( )מסלי ואמר הולך בחשך והכסיל בראשו עעיו התכם "לטס
 מה המקובל ומן . יכשלו בסה ידעו לא כאפלה רשעים דרך היום נכת עד חשורהשך
 ס( לסעיס אוסר הכתוב עליו מחשב ואינו ומולות בתקופות לחשב היודע כל ז"לשאמרו
 . ראו לא ירט ומעשה יבימו לא ה' פעל ואת משתיהם נין וחליל תוף ונכל כנורחסיה
 רעשיתם הגמרתם י( )דנריס שנאמר ומולות בתקופות לחשב אדם שחייב מנייןואמרו
 שהיא ובינה חכמה היא איוו עי ישמעון אשר העמים לעיני ובינתכם חכמתכם השבי
 כנגד מצוה הפסד מחשב הוי ואמרו ומזלות תקופות חשבון זה אומר הוי העמיםלעיני
 צניעות למדנו לישראל תורה נתנה אלמלא ואסרו . הפסרה כננד עבירה ושכרשכרה
 הבחינה חיוב התבאר וכבר . מנמלה ונול מתרנגול ארץ ודרך מיונה ועריותמחתול

 לךז דע ואתה החכמה ממימני הראיות והבאתבברואים
 בפנות העיון היא בברואים הבחינה כי נאסר בברואים הבחינה אופני איך אך גנציק

 לנפשטרפא
 לבז אל יתן והחי : סלון פ1סווס סגיטסס ס)6 )כס מרקס הוגד הלא : ofnae עטוף יוסר ויחכמנו : פנספ1חיחר
 כסוס ס5דס שיג ס)6 רסיס וא כו' מחשב ווי ואמרו : *'1 לגט הקתות לחשוג היורע גי : Inrs גמש מי טשופי
 ט6יפ מחתול צניעות : פ'י עה-וכין הורה נתנה אלמלא ואמרו : מטפו בג) חסיד ו)סתנוון )מטנ טנו'ך רק סגין 6יןיפרד

 : )עימס ססכיוס מס ממגרחס סננו) )6 ונמרס מטייס וססרנג1) נוגס )גן 6)6 מזוווגת היגס וסיוגם גססר 6)6 רעימע"ח
 גפ:יס פ'6 סיפר כפער וכ'כ עסו מיס רז" 6ט ססמ סעו)ס כ) ק) וסחוסים כיסייח העולם גפנות העיון היא ט'ק"

 הלבנוןטוב
 המכמסם הע6 סמדכליס ימרון מסד"כ . הגסטוס
 ס' חטן )סמן כד סגכר"יס ס6ר סודי )רוחיןמקסת
 יומר Dntb נמד ר") מסע o~rft . ומכמתויס'

 אך : סמרץס מגלף עמר בחטיו וסמכים ס"רזממאחם
 ניוגס ס;לס )ס יט סנסמרי מגס סמנה גרועיטמר
 ס5מר כס למץטחיס מינס )קיום )0 5רז טס61פס

 : גוס ממר 6ימ וס"ס . וגו' קינסו טור ידעסכםע
 לבו אל טען והחי הארם כל פוף הואבאשר
 ס6דמ מכלים ע) )מקור שיך מי סס~ש 3טדר")
 ס!ד'קיס כ)1' נוגה כאור צדיקים ואורף :ומוש
 ו5וטיס סכ)ס )6ור סעכיס ocn נכון )6ורסו)כיס
 ortb וקמיןכמכמס

 : כו יכסחו ט)6 סיטלס סדרך סו"
 1)ע"ן )מקור !לן וכי מצוה הפסד מהשבהוי

 למדנו : מג'עחס ומן סמ5ום קיום סמןר,ס3ד)
 : וכרועיו )רמון מיי3ין ספו מ5ד חס מחתולצניעות
 5זס כני כסס נקש מס') סריו מהתולצניעות
 D"Dn וסתרנו) עגם )כן רק מזדועת a'hוסיונס
 ססכיגם ממס (nSrt תגס וסגמ)ס SD13 כך%1ר

 : )כטסמכרמה
 ניסודות העולרותיהם העולם בפנות העית גפרק

 : סיסודוח מן סנחמכלו וסחו)דוחסעודן

 לחםפת
 סם ססקנ,ס שטר סיסרון מיס סו6 תתמכר ועת לפיפטמים

 וסלג) 'ltDS~ בסון מטסנו וקמר מסגסמוח יוסר סכלם כסגגו
 ע"פ נ6 כר.כרס סכם )פי 6)'ס61 סמ1ף מרגמו ססכגסיססס;ן
 מנסס )פי ימכמנ1 ססמיס ומעוף וקמר נדגר סברג) עייסווג

 מכמס כסס )ריסוס סעדם טל סקלן מגסמוס יסירס מגרסגמי
 : סמ,קריס גדכרי כגמ65 ודומי' מועדים ייעס מסידםכמו

 צין גמ.גח, כס ):וט רוסס ~elh גריס סגי) ומהבונןהושב
 )סטנוגן ולמ"כ גג)) מסותם גיור כממסגסג גסמ)סנסטרות
 טראש הוגר הלא : נס סגר6ש סמכמס וסימני ע1יויסנקרעי
 הביטו והעורים : סתרן מומיות סגיגוחס ס)6 וסייסלכם

 6מר )וט )מקס ממטוס 6)6 סגטס 6'ן 6מוו כגולראות
 סס6דס ot)~ao לגרופיס ניסחכם היעיינו שומר מגיטוממץ
 הכינסו ולמר מכעס ומון גסס נסיך oon נמררגח1 גע)ססו6
 ווים ית' סנורך מכמס ידס ט) )ר16ס כוי 11 נפגעהיפיס
 וסוס סתגונוות סריך 6עס'כ ס6רן כ) דרך סו6 טמרי );)ידוע דני סו6 טסמות 6ף טוי לבו אל 'תן והת. : mh~iמניעו
 ר,מ1מ וס סוג ומגס מז,) כמנט גו סגל"ס סמ;מס גסימן)כ

 כו, ואור הולך נוגה כאור : סממנר נרגלי )קמן1מ1נ6
 ומן כ) מנמים סנפירי מ,') כצמר סטם) 16ר ע)וסכווס

 )מטס מלמעלס סגעס ,6מרמסספ)ם,ן סטס)'ס גכרוע16יסמגיסי:
 מערס ממין כמדע סכפוגיס סנרו6יס סם ידי, מטפס וגסכג')

 סגמינס טסדר )סי ס' פוע) חמוס 61מל 167 )166נעוחין
 נו' טווה הפטר : )טילם מעל) דעיגו גמע)ס ממעם16)נו

טסו"
 תפס 5ו6חו טמכסס מחתול צניעות : גמי1ס טוין ג'ג
 6י1: וגמ)ס גנט) י6מ'ג מטייס וסרננו) נוגס נח ממירםניגס

 גט י"%1*'"יגשי ho:t~ ג : ונק זעק"""מ' יי"
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 1%ננ הבחינהשער

 תתלתו שופם שנב ש חלקי ובתכופת מהם המחוברות אהדותיהםהעלם
 נברא לה אשר המשלימה ועפתו טמאו ובמתכונתו בבריאתו החכמהומימני
 ולדעת בעבורה שנברא התמימה ותקנתו זסעולליו ועלליו הזה העולם רוחניוועחודרת
 ותחתום חנליוט וצמחי וקפאיו פעו ונחו ורוממו ומדברו ונשמותו הזה רעולםרוחנית

 לטשמרפא
 מסדן סוחמכרו ספקות כי סייפ סת1)רוח כב) דפייו טהם הסחוברוה 1ת1להותיהם : %ס יועם סחוס כפו כושסיסיח
 11וס )מון טסניכס 6ו דרתו ודמוהו : ונפססרו ובטתכוגהו : כר) וגריס כויס גג) ונס63ס רנס חכתם גו ים וס ו3ג)יידרכו כוס פוענח כו יסים ט)6 כעולס דיר 151ן בו )ססקמם סנר) )סועד גנרל לנר ו% תועלתו ואופני : ג'מוס כקמרמלניסן ו6ע קמרת 11ורס lsn(o )סם ים יסורוס מסי' ונתמגרו טנתמוגו )6חר סמירכניס סג) סורכם בל חלקי ובתכונת :יסיוח
 ססי6 ססינס יר' סט) דנר )ג) טיס יסעידו ססינס לכמן )דטח ר') גבר% לה אשר הטשליטה ועילהו :ורמוס

 סו6.
 נכס

 יי)0 610 %מם 46כ 1)6ון )מש וסג"מ פממ ומן ססנעא סחר6ס כמו נם)ס סיס )6 ס0ו6 ס0י3ס )1 סיס )6 ק6סמחזים
 כסער טכהכ כפו המשימס ופיכס לעס )ג)ס טיס טכעו)ס סונר6יס כי) סו6 וכן כעלס וקרס ~סקס סיסים וטים )3ט)יו0י3ס
 סער כסוך וכ"כ (OS1D וגן גן ומנן כן מ36 כמו מוס וס וכן %ר עוד יו61 וש0 ומעולליו : 13 גיו61 6מר ד3ר 65חיוג) דכי טמכ3 הנלעלע : כוי טסדט סמסייס כמו סכו 0לומי1ח מכס מ1מימ כ"מ ממעמי ורומ:יוס הי,י כח 3ו ים גדומם5פ,)ו מסוי קיום )סס ים מגוס רומניות קנח גכו)ס סיס סוס ועורס וסדר סוד ימין העוהזז רוחניות והדרת : ט"מ מיג ס'1תימוד
 בעבורה שנברא התטימה ותקנתו : עמס כוי גו %טום ר6ף סמעו))יס מן כרחק סעעס חכמים סו6 6מל יסגרך וסגורך30סמון
 ססכ) ויגמין יר6ס ספסכל יסחיט כקטר סהמימס. רקוחו ופסו כולס גכר6ו )פס סנגר6יס כ) ס) וקן מסוף ולמסכי) )30יןרי3
 נסער );מן וכי ~olh סג) וחקנם 0כ) SD סיס וזורך ח~) מ;3 פק סימי נסטר כמנט סעודן כ) חקנם וגו 60דס כעמירגגר6
 טסכ) 0מ).סויס מקרו 1ל6צ טס וכסג ,ס נענין מ% סקריך ~רעים סור גסקומס וסרפג'סוט

 סו"
 מסו )יעם קרין ס6דס נעטור

 ס6מחיוח ומגמום סמוסגלוס גוממו )נייר ו0ו6 )גד 6מד טופ) 610 חכמינו גי thSnt מסמקיו כ) עם פעולותיי גב) ס6דסוכליח
 גרו) עתיר )פיוח 6ו קיר )כנות 16 ודחיס שגייס ס6דס תכריח )סייס וסקר טטו6 נוחן סדעח כי סטו)ותיו 3כ) 0' 6חוכלשוד
 מלטכוס וגעלי סעו,ריס כל עס סעו)ס ו:) גו' סכרושס לוג עס כא פטהסף טסו6 ועוד עליו פחהיסיס מייפס סס 6)ס י)יי
 %ר זג) כטורס כ) sc סתמימ0 שנהו מסו ווחנונן זיע ומעתם גלוון עיט כון ס6הו*) כמו ),ס )חוח 16 וט גסנ,) 6)6 גנר6ו)6
 טטטיס דגריס סיס העוה"ז רוחניות ולרעת : דויק ומכוס) כפו) י6ן סטנין דנריו ולסי 6מר נענין סורם וכמיס : )כר6 )מסכו
 )גסשות טנוסיס וסקרן וס,וממ נבעיה פ:6*כ )רומגיוה יוחר נוטים וסכום ס6ם וכן יסרקיט וסירם מבמט כמו לרומניותיוסר
 ,tsp'1 ממיס גסו סמח;ועע וגעו : ופהכוח שכן סנהוס סדגריס ונחו : גו וכיו61 סחן כמו ורוממו : ג'6 סס ומדברו :תחר
 כפו ובכהונו : וסמ"ר ס6ס כפו )מע"ס )5)וס טטכעו מס הגליונו : מסומות קס16 כמו ס8דמס כמו פוקסן מס וקפודיו :יא

 לחםפת
 טגן 6מר וע"ס1ש)0

 נם("
 ושלדוהיהם וגנוסר: יטווס גשר

 : תסס מורככיס סגו)ס 0כ0) שטוכס ~e'hinl ג)סס
 ומע טורם ים כלינן ד*מ כמו סורכב כל הלק'ובהגונת
O'D)Dtגס עד מיוהזה תכונה מסס 6"ד ו):) ומיי וענין: 
  נ6היוג למרו וגגי )הוקמס ניזוע כהות חמס נהוק 6הןסגי

 סהוונס ושביסס קר סו6 תפנימי ססכפוג 1יטרוו'י0ג;ר6
 ער סנע'ה ג6יגרי וכן ממבטח 0י6 0)ג;ס וסקביאס ממס0י6

 מורכב כל של ועעלוצ ורעפני : 5גר מחיק 6גרט6מרו
 החכמה וסימני : )5דס ממנו מג.ע תועות 6חסג)ומר

 תתרת עג נגרי6חו גמרת סריס כףבבדיאההובמהבונש
 וג1ממיס ניחס מטי) ונס יינן כרס וט גג'מ גמו 3י1יר0סוימו
 מי)וקיס ים וגסנס יורט 6מר ורע ע'י ונס מטנמו נומת,0

 סיגגח1 סרטי עלן ובסתכונה1 : מ6ד רגו סגר61יסגי%רס
 ועילוע : חקרו ט) גכ6ן סכונם ודמותו : וכמוחיו63כויו

 געותך ממנו ממגיע סחוט)ח ומיינו סחכ)יח ט'המשלימה
 פר6 )ס 6טר וון6 סיט 6) 611תו (tnhtv מגח סו6טסחג4ת
 סרס גגר6 610 0סו6 סתכ)יח סליך 0מט)ימס עילצוולמר
 נמ61 610 6קר גמחגונמו ומוסס ומטום)) מרעיו מי)כלו)
 ימס בטוים  סופ61 סלחנית העוה"ז רוחנית והדרה :כפח
 וי0'41ס סוגריח ס3יסוס פל ויכוני ופפו5ר סרור610

 ומעולליו ועוועיו : סי0ורוס וכורח וי1ומחסוספרגמס
 סכל וס3וסירמ ספסולכיס בלופר 6יסס וספפול4סנפלו)יס
  ופין ופסל עיור  צררך 6סח 3יעהיטיוח סם ספותן3רו5י
 3גי ו)סתגונן 0טח)ט)ותס כקמרושסנונן

 : עיקמו 610 מי ע)ו)
 וטיכסו )צט)ס ט6מל מס ווגמח 610 כו' התמיסהזתקנהו
 סחג)יח ע) שרו ונכot~inw 16 כפרעי דגר סססמס4מס
 וס ט)סכ4ח ועגוזתו יחגרך סכורך ידיעת דמיינו סעו)סמכ))
 0כו5וח כלו' ontnno תקנתו קל16 וקוס וס)מוסו כגתוצוחקן
 רוהגעת ולרעת : פזמו mtnas כ'6 חודלי שטי תקון11)ח

 הלבנוןטוב
 סמ0ס סמ)עס נסתגר סורכב כל הלקישהכונה
 1640מ בברשוהו ההכמה וסימני : גנת כ)גח0וס
 רימכמס סעק ובמתכונחו : כר'16ח1 נשקרסמכמס
 כ) ומדע כנישל0כ"ה

 נכל"
 ועייפו לצקי:  ורלוס

 ודן.רת סיכל: גסוס ידס SD 6סר ס3חסהמשלימה
 סמעסרר רכל כ) ופלס מי כ) גסמח העה"זריקניות
  פיתול ס6ססל מס כסכרית תמיד ס0ו6 סדכלענס

 וסמסוככ ססכס ומעולליו פעלוליו : 6100סמומל
 רחקניות ולרעת : כ"ס ,ס 0גכר"יס קיסוס כ)ו' .מפגו
 ניגס" יפי כגץ וגשסותוהעה"ז

 טפר מע"ס . ע
 סיט 16ץ גממין סס . סעדנו רומרוח ואדרתכחכ
 כדלך טרוח וסלל 1(o~ts כע"מ ככ) . לוהניוחנטן
 גכל" ענין 3כ) סגכין גחכוין וכיןכ))

 וסגסמי סלוממ
 "פ)0פלפס סממססוקייורמ4עמס. וסרפד)סכו

 . וכסי כמיוחל גל"ס וגסמחו 0ע0"ו ממגיות1)דעח
 סעס"ו. לוריופ  עדעח ג)) נורכוס ס"עס מסריסוש
 0חמימס והקגתו )איות גליך5ך

 סגכל"
 ומזנך נעטלס

 וקפאיו : ממטעע eton ומר, גם blon מסתעו ערי : וחמירתו מלכמס כש כרומסו : וטףודוממו
 כס כסס 61ע יסודוס מעלוק נקרס OD hlonוצמחיו
 0נ1ממ כמ כסס  טש ומס . עונות 5נלס כמוסנוממ
 הכמכמס סימם ועליופ : מיש וכע"י omboנ"מ

 : יעלכע0 טשטש ותהתזפ : יסורס כלעער,גל"ים
 וכשחין סדרו סומ כמס נ0ידורו גדדו נרומניוח 3גחיגס  דייר  טן כעוסת לנהרס וסדעח גמענס 5מר פגו 6ף מ1 וגשפרצהעוה'ז
 גגהינס %גר מהחי) וכקןכנ')

~'DID 
 סופנייך וסגספיוח מסריתויות ומסמי) גמיחו)יעח כ6ן ומסחי) מוזר ופס סססכיס סע;יגיס

 )סמי? 61":ר )6מת %ת 6י'ס סנג6ר כמו סססגיס דנריס ס8ר וסיען וסורס ססכיוחס עס  מפילן  וטויסס גניך )0חגונן וקריךכעמס
 וטך:יו : גימע ממולט )טויס ימ61 שגיס סני סכין )סי קנוח נרגלוס ססס ס0סגיס כקומר 60רן קנוס כורן מפסוק כוסח ~סע)

 סוור ד'פ גענטס ובלעיס געגעם otn)o 0ו3ריס ולש 1ra1 : מטיס ג% דוממים ,oa 'תחו וב; מדגרו סו6 סקס סטו*דומכם
%0ן
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 הבהינהשער108
 פבחשר חלק התו השא pw סרור וטהרו בכוכה הרכבה רלכיבו העעלההכהברא
 )0ש6 בתה על ההבניה rRwp על המלאכה תורה כאושר עןי ועדרה אלץ רוכההצמהו
 חנתערבו נכחנו השתנאתן fnaaa כנצבר ואנילם כל כ* שהרע וראה . בונהו( עלה-~בחע
 ל על זה בכל החכמה וסימני בחשם. וכצף כנפש קצתם את מעמד קצתם עששםער

 המשכלכם מן כ"ש הכסגלים מן נעליהם אעם שלהים מבוזרים נרבצים מהם הא'ענינים
 כמ"ש הנרחשים בה ההש רישוב פיצע לראיר ביום לארץ ממעל והשמש נלנלכתנועת
 רבו מה ערב ערי מיעבודתו לפעלו אדם נצא תי יאסלם דהםמש תורח קד( יסויטהכהוך

 P~Mb שד קהצחמ ח4ט טמש שצח נשצשית%. כ*פחיי
S- לנאא

InvmS~Vab איחסי %ה: % *י קי גםמחשסאה1י ישאדס טשאפ) שעבה %שכשת: סמם השי Vtt-hw הש ס%ס%"א4יסס%ישתכמחסחקחטג*ית 04י4יסטפ"מ6ס 
 ק ושהו מחש סלע יק ער פפפ ת כ *ט ססש % ן משתסס כס ו4ה4ס כשפ *ן % י נטר אאחתו ג" 8ק"ת*ו ~oiw 16 מא"סס .PIV1G1 4חשט%השמ"שומן44"6צ:ח0ת מ6מע)
WWS3Nמקס ק ftw)npwinuaahbt 'gihd hio 1#eah)DW1")tytwab)e)h) נ סשה 
 כנפאו : 6מו ומרוסס וווסים ספה מס ונתערבו נמוט : מחולו 6פ שזו תספיד פויס גני ססס יפיס והיצמתפצירות

אמתי
 3פי קשרם ק-צ לא אשר : י6 פ% כפפו נעלמים סימנים וחשני : מם נם גי י)gu 6 נ)aa: 6 קפ65 ש6 כדיים

 הלבנקשב
 rnd סמצ*ס כ) עציך סמס 441ן רשםכשמ"צ
 כל כי שמס: bto1 יגרס רע6 עלם ע14שצד
 סנשמית : למ י)פ 55 ריצו*ס ג)השלם
 1DW1 610 תממהצ ר% יכר ג) 4רסורחפנות
 הברשש ' סן נקלשים סימנים חרוצי :נמשומו
 ותהדס נגנר4ס ראמ65ות ר.יסומ ל"3 ססעדהססס
 ע4ץ סיכר 0%5צ נסרך רם ססו6 ט6עזס כ))כדרו
 שש ים% מ . פ"א יצ%ש כ% פי%

 %צ (oho סשץ ט פצ 0צאס %פמ4
 otbn. יש פש טא%מ% ישצס nh'sמר

 פצ "bh סשי חק מעצ ושהיהד%
 ט סיס%ש

~hDY1 
 סש4טשצצה 8

 א% sw יאש וא bSfnh סי)%""צצ
 טלס ראיופ כ) טסך ר,עדל כצד ים י.עככרטל0
 יט"ד )ShD 6~( טקס *ל0 פיקוע ככדי מהזחלגשש
 UW1 אק . ,ס כצר 6מר ש ככ6 ר(מ164מ0לםך

 61ע"פ סתמ04 ק טצ%ש ספץ כישרסריעירס
 ש%א ש) נומגן עוכ מ" מרע כדלך לעטהצ6

 5חםפת
r~ioסטפיפ הדהי פסיה מ"ת כצנען פיס ש ממדה ס6ו 
 htx ס6דס גלנה ימצרו וכן נסכנה ופסלכם פהגועעיססס
 1עגיי1 וקפאע : טיס %הו וס% נעים וסברס סיס קוןעלס
 כמפכ"ל מתי כמו אקרקש גטנעס etet~eI לזלוף ססיקו

 0יכ'ס ג'ק סס ת%ופמ וסקולן כקלן ננטן סמססויסוס6גרס
 הי6 גחמני מפשעים מניס קונק עש סרוקך כדווחסמה
 וס הפוך ס" %ותה ירסוס ס6מ1ע 36 ססגינ פןלרופס

~lae; ס0ינ 6ג ס6פ% מן הממריע סופי כה פש סעיסתפעס,ק : 
 סס ea~ao כ5נ6 מפקוס מש מסיפך 610 והההוגוועליה
 יטוס וא' גחמחופ תפייס othnsel פחס saכעלונו
 : )בסס סס ומעשר וסרס סעופי נח3) )מעד סס וסויה%ם

 ס6)ס ירסיס תפרסי כסרנינו טפס תכונת הרכבהתרכיבו
,tnoohf"hptvיסררו : ו)חכ4סו ביומו 

~fiD1 מהוקי 
 גסיל סן

 כא מסס כי6 פקוס נסרו שן ithe כעייםנכרינו
 סונאר חלק אוהו וחלק : 61וח השר מיקון פ)ס,מור
 ספ%ס מוז) לרכלי גפ65 סררן גדור נססם גס יהוססכסוניסס
 רומו תימהו וכוופס')וס: פיגר ופ4ט יס %1ק ינפס%ט
 י) סזנתס רש פלס ימס כס תורה כאשי עליו וכצרהאליו
 וסוך כסוך סויר פלו' פכחונה גלחו כטח ספופססירס

 ~ufi מגוהץ גגהי גסיופס נרמה פגווח מפאס שרמס סיפ סו חהא מפסס ששם תשק פ3 סמ83כס פ64ת הרס גרסוסיפי

 תכ)פ ומגמתו רטפ ע) 1נ,6רס נ)הס סורבל לגו יורט וקמרם כרוויו נפתף סרג פספפמיפ .מפיס ויכלרו ומכפתויי
 כס "thg( סמס ש ימי שאו לדו ח א טת* סייס vnu %* ש סנפן פ64ת ייס סרסר כמ%4 טעמוק
Os1wפ3ם ונתערבו גכתגו : וסנן סנטוס שוולס עי וכו' ופגגין כיסר סומז עד שף ספגמכס סיס גזעי 1ף6 כמ) סספיס 
 נפ4 פכ*6 קלס יגר 1wm גרס וט סמ)כד,ס יקם גא*תנרוח וז)ס סס 5ון וכסלמס נמן יפש כיח )ם מתחגר עי סחהספרנס
 סמסס 1יו mnm: 6% ונקולס מ3ק 150ן שד סססמוגופ סוהרת סכייך מהפוקס ססעפס כמ ע* הצם אץ יא לנספחן סדפרפו
 גמיים "qu 0שם ושטיס הס סמיו 6פ מפשל א%אר קבוס מפסי סם וסגסמיא פסהייות ק?תס את סע0רד קצתםכן:
 ,~plm סנוף וגס וגוס ob 610 סמפט פראו כסור שי פסה w~e סט4 6פ פעפען פסיפס מתם נכפלי וסנוף סקס כמוירוט
 כן טץ8ר סדירים השפ נשיש %ישא 0גספ וגן וגיוס געדרס סי6 פסטף נסורס וריס קגכע)י סנספיס מסחם סנפם6ה

 תיחס bml פגושי 31)יס םבואהש : סע)יע )פולס )פקופס מנס 0ש whe פגוף נסורס ספיד סוס (ebine eltDנ0תהח
 גייזר ו4ן Sal) tew פכסס נתפרס פוק נסי גקר6 שן כעשו מסמם גרס סי פ* כאמו השמש גלגל כתיעת ,6ש
 בהם לארץ םטעל 3%: פתיר סגד) לף1 תם ס*ץ כדור סנינ ככלו ש6 גילת יין ייוס גין פסוי נו קגוע טופפם סגיני%

 ת4 14 ע4ע טסם ערן 0תל מ4 נפסס לק ho סגיטונ מכייס פסיו סקלפהוס דפק 1פפ1 סמאנו סיסונ פ6פ)ס6י
 %ס ימסמ סגניי מכדור ש"מ פגם הצדע נגיס מגס פ6א מטיפ יהד א 6פש כפיס משפ סו6 יגו ?11D טפו6 שניכשר
 למקצו6 )תנץ רימון swtn סו6 סש סמינר כפו שש )ח חמסע מא כוס סלע מ וחמשן הייון סססמו0 גסס וגין דוכס פילג610

 נרקיסן
 ספצס סרנ וינו% ים)'6 ויגר מש גסם 6והו יפכגס -Yb וגפסוומל osK נכמר וחי ס)6 פדע4פי

 פס דגר סי6 6פש ס"מ סטפמ ששונ כימם שדתן גויס 6% סקךופץ כפ פס) סיס ד) hl~a שם %פ קסום ע) זסגדנר
 סמסתס: !1ן סי- 0ס סן6ס סם עמדת נחכמה כלם ח* מעשרך רנו מה 6מד: עלן וסכי )סס וםמע סק1פטש טפסייסוג
 נקשר ססס הפ8 ימס אקף קשר ופילש ורופס 6ן ג'נפר . יוש קפצתם 6פ8%ש 6י יהע :ue סן קארם ידע לאפשר

שוד
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 107נר הבוננהשער

 רל כמש העלם תקנת ובו בשר כל הכיל כ8טז חשים הפנק הפשלה אם פיקשרם
 ואסר הטא זה מאד %ב אא מאד פוב והנה עשה אשר בל את אלהים וירא 6(לנ%םש
 . עדנה חחם הסה אשר הירים טן מתו שכנר המתים את אני הזבח ז( )קס)תהחכם

 שבעות מי יכים %א א' מצד תעתקם א' מצד נראים שזהם החכמה סימניההשלישי
 בארבע דישנה ענינו כהשתנות עלומם ידקדק בהם שהתישב לאחר אלאמעומת

 ודקהער רוחניותע דעת העקם מן לו יברור המבץ היתכם 6ה ורתומהתקופהזיהם
 נדלו כפי בעבודתו וידבק יתברך הכל בורא על הראיות להבהלן כמולםההשימם
 הגנו *מ%ר לודז מעשיו כל עי וחטהו מזבותיו מימני הכרחל לכפי בלבוורוממטזו
 * בה המחיל ייעשה מרה ולא לו שקרם מעשה סבלי נושאו אשר ואת רצצובותמדוב

 לנפשמרפא
הסר

~mh L.LL. סגו סגדאס טוגס יסו פיכין יהטרם הסבק : עריס מנ9 וסוך מוטסש השנס ספטגי) 6)6 !ס נלחן : 
 ? מ6ד דגררע סoh~o 61 טסי אעפר סכ6) סג) גספמי נמל 3י) טסנ סו6 הפיחס רז) )נרום מ) כן גשר בלכטותהכולל

 ס'עמי נ5ע מס גי וגסהליס עסיס מעמיס מכמס סריס )עורס סיס )6 ספיסס ייס )6 06 %1פת העולם תקנהובו
 ס%ס

 יעמוד מספוח יסמר )6 וסרסע סרעוס. סכן מכ3 כטיס fi1UV לו% סוס סעודך עונוח כ) גי סכרו יסו) !פוא ופוקס ספפםעפם
l~swiגרשעתו ptliot (סל6סו: %ס פמע6 נהנדס סנדגק מסגתם סעספ6 סמררך ככור 610 סקלן וכן סעודנו גי סם פכוו שו 
 סוד יפ וכן קפול בפ' 6)מך גר'פ כ'כ סמע6 קודר כשדאר מסיס גפו סטסורס טס )קנ) פתן גרל ננוף יעפוד תבואסוגעפ
 !מוס קן ומנוף ין השגה ענעי בהשחטת : )נוספי ססמפו סתנימס וכ) ע'פ כפזם 0) (tm(~o חין וקון כו' נסרכ) סכוי טפוס ייטוס ממגע סמטת) 06 מ גו' (*Ojri- סימנס וסרגי סיס6 וימס )סשנ גוג) 630 פס סמא כעין עונוחכפס
 : וימדתס מתפס סה"ת מסני htDt גמחג! ימס )סכין יוג) ס6דס וכטמדקדק מסוס סקושס ד' טסם סרוס יגיעית פססט 6צ%

 )כורך וק וכר16 ס)6 %וס ייתר 6)6 )נד קוכריס % גטפה(ן ע) יגילו )6 ר') כו' ורקוחו רוהניוהצ דעת כו' הסביןוהחכם
 סרומגיו!ן Wwll 636 רומסות ק5ת גכר6 נב) 4ק*ס גריך סיס )6 ד6'כ 5רכ'1 1)60ר )לגבחו גוס! לוגי ג) נסס )עשתגפפיופ

 גג3 00 כייס ירצע וכקטר עיענהר ,כפו טס ידוך* לפי פגו% סרי"* כע! יתגלך סכי6 ע) געיס רייס סו6 דייפגני
 ידבק : תמיר תעה סי פרפי )קרס 'ונע 1כ!0 ס61 ער6 כי ס' פעסס 6ה בו קריות יוכן ohnn גריס וגג) סיססכ)דגר

 ספגי גענויפ וידבק נ3ג1 יחנוך ופחדו *מסו ינגס גן AO~t וכער סיגעבורוצ
 הטובות ארוג חגנו אשר ואת : גון

 יזין ט 6 שקדם מעשה מבלי : סגדו3 וגעוכו כמסדו וסב) סג) על וסגדי)! ת160 טוגות כסרכם %דם 6ת לאן ססס'יכף
 נןבורפ לו החןציכ "שיס: סעס מיס סוס טיחן גו ס" )6 וטו כה ההחיל fi~fiN כורה ולא : ינג'ס 3*צ פיע פוס עפם8

 לחםפת
 6% וספין ס6ר 610 ספסר) הסכין המשכיל פמפס:%ד
 יכ) מקורס ספ!ה כפו כקמר גרסינן ודם בשר כמות :סול
 %מלו כמו היונס חשת גו יט ונימס פסנו ומיי לו! !דסנטר
 פ16 ע!כ ומש עמס 6סר כ3 6ח שסיס יל6 (p'wוא')
 ספייר גיס מדוגר גכנדוס וככר ספו( !ס עול סוס!6מר1
 1!0 מקומות נכמס ו') 36סיך W'~OD3 וגיוסו umtnשפרמי
 ניפלס כסוקרים )ונלי 3!0 כוון נסר ג) סכו))סמסטס
 ג6ק נפל ע כו)) htOi  מספות ל51וו וקמרי יחשד )6מפקוס
 מגוע סו6 61'כ )סס 1SD" עין ססו6 קמוח %ין ט.כמגמוע
 מטס סרוס דוס ממכס דגר וסק סכרי6ס נג!וס ית'%)!
 טע גסס גוועם יס' אייו מיותר פופ) ס0ו6 ולצצוסוידו
 ונמשה וט !סנן "'ו רע פועך 6)'1 !)יחס תסתמר מס כ'יקוא
erwoנראים : סמפסיקיס טפות וס!6 'ותרס גמד( גחת 
 כ61 סוע)סס ושקר )כ) ונרמס גיו' מיא שעכס קנח מ'מצר
 ררקדק בה0 ומהתישב ר,ר6סונס: כמפקסס ssD11~כמוס
 עניני : לאיקסס כפרטי ויזקוק גסס דעס! טסהושגעליתם
 סיפים ו6!רך וחורף !קין ומוס וקור השר !לפ ססהשנה
ntitba: דית )ג יסים ספחכ!נן סמכס המבין והחכם( 
 ,טיס כוז כסולם וישופם :  )!ont1$ 0 סט  ל"מ יםאתו להיטי יופ וז 6י חיוו ופ8  ג5ומ  וגס  וסיופיםיספם 5"ר . ספולמ יסלל כפי עסוי רגזיי  גין  פפו1פיס  כפוקמם סריי*  סגפנים לינוית יוון ושסו יפלס יריוסורוהמוסו
 ומע"ס )תע3ס פידיום כמאירוח ידם ע) (m)p כס"ס16תס
 וידגק יופמוחו יס' סגורך נדונת שפיג וס פיntbna 3הסיס

 רומשתו גדף 4ול יפוח גסי לנקשו גפ!ח ויסיסגעינדחו
 פ9יכ יסכרך פסו6 עוג!פיו מיפני מסיחו כמוס וכשכקנו

 שמו) ו)6 ק' פ1% מגיח וק סס טסשגות גנמעסוסוStD 6 )חספס 6) חמס ספוח יפו חניגס )טון וחנווצ :)נריוחיו
 אכ%גש

 ושי
 פכסה)ס כלומר כון חנפ אשר ואת :

 (Dt1'W יהנהן לאש כגי) wg' ג) rK( עיגאיויתכהו
 1)6 מסג' פוס )6דס קרס ס)6 כון ולא לו שקדםטעשה מבלי : נפדרנחו נשאו אשר ואת : כשט teh מגן6מר
 כנפו) גענווס 13 גהחיכ יסף httg )ופר תוהי עוגסשפס

 הלבנוןפוב
 הסבת ר"משכיל אם כי : ממ'נ( סק נפולס)הצץ
 כסוורעשרם

 הצולל(
 סדכם וס61 כנע בשר כל

 שרם מזד לשם 0ר4ס פגר6ס ט6ט"פ . כמכת06ר
 יסמך טפ סמ164ס כ) המשסר %) . סדני16חו
 נסתוה ר,מאר נמנע טשיס 3רך סיס קי מויץ
 היקיש יט) סיס )ב סוס 'vlo ט גם% סיס )0606
 יכר ש0100 י""wSInol 6 ראדמס כרימסךסש)ס
 ובו : יארח כמו פ 0קודס רכל כ0ססד )066

 מש מסיר ר' 0) נוצרתו גזל כטשש העולםתקבת
 6100 משעדר ר") שמוח ו0 מ6ד סוט וסיסכ"כ
 שויזת ייליל )6 ניS~hD 6' סויות מסחמ)1ח6מד
 סין סוחטת מגום וכע) 0ס סשר0 וכמשםסש)ס

 הטחום את אני ושבח החכם הוסר : 6מלנענע

 ממחש כש רע ס0גר6ס טד רכ 6%ט כלשווגי
hw3צ07 סמצ 6וחס ר") ר4(יס מן יהר סוכ nSen 
 יוצק יצר  כסס מסוקס ממיש ק otJlp ריע י%נסס
 השטף עניני בהשט(בהז : ד' נק50( וס* פי'זנן
 וסקץ רצצם יגריס %י )%רף חקין 3שו"שם
 שעלת וגיפף 0)קי ,DID ריסוכ שמר 6כ) . סוגיוכר
 והדומה : לעבפיימ  לידע וקץ %וס 60יפ מסיומר
 מיומך. nSpw נזח לכופך 06ל ורקחך סיר ככצלזה
  פפפר גפ"1 יימכר וכ) יג%)יס. חטעת מעףוכן

  ש"מ כמלם ומשימם : טס סירופ %ל וכסישהצי
 נכה: מיס % ua psw ר.ש)ס כמדרטתמנמיית
 נדף: נואו והשר תות ומיעז מן פ3סץחץטוצ

ששכיריו
 מעטש מסוע 8צס יגעש גפ%ס ספרתו יסו עוטשת פפהסוג

א
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 הבחינהשער205
 מה העקם מנשמי לד ינרור כך ואחר האלהים מאת המוב הגם% בעבורם לוהתחיב
 מותרי שאר העזוב בלבד והספוק הצורך כפי בעקם ענינו ותקף נופו הנאת בושיש
 לאחריתו לעשות וישתדל , האלהים מן הלבבות אוז הםמרה"ם זמשכיותיוהעקם
 סועדו ליום מנעת צדה וקנינו העלם והקשוב . מותו לאחר קלע הולך הואולאשר

 החכמה ובטיטני העולם בדרכי והסכל בלבד. בנסיעהו עסו שיך מה ממנו אקחולאחריתו
 וכל אליו לבבו כל וישים יכלתו בכל בו ומשתדל שבתו ומכון עקמים בית יהשבהובו

 ירוה קבוצו ומותר עמלו כי שוער ואיננו נפשו לתקנת רץ החש כי סובר והואעמלו
 ירשו אחים לשני בזה נדמו מצה ? אחריתו מענין ויוזעלם מזהו ורבוי בחייולגולתו
 והיה זולתה דבר להם היה %א לשנים אותה ההלקו לעבדה שצריכה אדמהבזאביהם
 אותו ימנע בלבד באדמתו עסקו כי ראה הדעתן . הפכו והשת חרת דעתן מהםהאחד
 משכר שיחיה כדי אחרים באדמת לעבור והשתכר פרש אל ומרגיע בפרנסתומעסוק

 לנפשמרפא
 כמזט יחגדך מ6ח, ומגנח דגדגם מסד סב) 6)6 עמו יחכרן מטס טע1טס חס סמא סגטol"vs 3 )ס6דס פחמיינ השבחנטי

 : )ך וחנו ומירך סב) ממן פי סמ)וס כ) 1ס6ר מורס וכן חמוס נגד )ו גססי )6 6ס נאגדו מכיח פסס גה ו6ם)ס סקדימגי מיזן)
 %בו )סי 6הרק געותך גניוס ולסיס ממנו )יסנוח סחוס קוון סו6 סכי לבס שגס כרקס )תנסו )6 כי כוי לו יברורואב"כ
 הבא לעולם צרה העולייקנינו ויחשוב : )נכ מסכיוח כמו ג)כ mh1' ovnntI )טן וטשכיות'1 : ימרס וממוסר ג)כדוספוקו
 וסעודת ))ון וטס (mlh ס61 ומס 60מהי tmf11 כיחו סם כי סנ6 )עולס נ1מ1 כו ס6דס סימן רק גכרhla 6 קגיגו וב)טע,ס"1
 סג6 כפ,)ס )ו טס,ג מס רק itOtuO מן יקם )6 ותכן סברס )קג) וממר )ע0וסס וסיום כו' סעוס'ג גפי שיוודעו דומםסוס
 tstuit וכירחו גיחו סו6 סגלן וסוגר סוס וכגוף סוס סעודן 6) כ6 ותמס מטסו טו6) ס' מס מנין טלין ס5). 6ג) יותרו)6
 סכ) סוגר ססו6 ר') נפשו לתקנת רץ הוא כי סובר והוא : 1כ) מכ) קנו וטו"מ לכד סעוס,ו כעגיי משד) ו)כן כ6ןיטיס
 ויעונגו סג) סג) סו6 טמנו מוסר טכ) כצעקו מסער וקינו שוער ואיננו : )כד ולסטו )טרמו )ו יסים סטמס חמת ~sr'uיכ

 6טססות מנקו תוקע עתי otltDho ודור דור גכ) סור6ס וכמו געורה סמור ג)ג) וסק פוחו )6מר עכ'פ 16 כמייו 16הכמריס
 0מגס דומים סס ותמס ר') בזה ומהגרמו : )ו סו6 תמס ט13 סלאי קנין סלו קינו 6חסיט)ו )ו hlO )מס קיווקו מוחד גן06

 ידו סוד )6 כן לעשית סר ולא ונטר: כס) 6) ממכס מסך הפכו והמוגי : יטוס דעס כע) דעתן : 0ג') סעו)ס נדרכיופסכ)

awהלבנק 
 מסכיות עכרו כמו . כ"כ tw~e סמוקוסשכיווזיו

 כ) םחגדו ליום מגעת צרה : עג( )הסריס)כב
 כדי סס סנט נחיי נטדו ,17 מנגס 4טררורדרס
 ובייננו : )"מכיול סס טפך מסו" לדרך נדם )ו"יסן
 לעברה שצריכה אדביר : )ט 16 סס "עוובהצר
 ס0~ימ טד גזנלס האוחס ונ צק )עכדס%ך

 וכלס מנדים פרי כ) ען כרי לנסוע סימיסבצמרית
 )תכיס סחני וערס כסף ")ף יכיף כנריו "1ממד
 . ע"ע )פרגסמ "ף מספקפ עדיץ סיתס )"ססי6
 ומדגשן וסכן: סגמSh (0 רומס) גיס מעגיןוכוס
 : שייגס גננם ס)6 שד כ) מיפחיו ") פרפואל

 וירק עטנ נטדוח אחרש באדמת לעבודוהשתכר
 סחכיס קורס נענע יוס רכל לנוון רימססיקוחיס6

 להםפת
 שפר מכר ססמס*הפ הגו  פפו3וס  נגד סיע יפיס"דס

 5רס 1ל6 6פר יסתגם8וס מגד מפסס סוס 3לי 6מרספו3וס
 וקמר סמורם פרס לנטל ולגסיו לברל יסכל מפספי כייפ'רס
 ננפט רכוק קנין 610 עונס סר.מרס )סי סחחיס לטוןכפרק
 ססתלס סי6 כפ סורס  ייוון ועיקר גס להזויג  סססיל1615

 6סנס פל ענ"ץ  IW'fil גופו הנאת :  וינן פפטפ60%זכ
 ספוטיל 6סכס ופל ולפסו שגיוס גמר גופו ~(mfi *פרשפרג
 געוכ סנורן והסיפוק הצורך כפי : ענימו  וסילון6פר

 ומסכיוסיו נערג העולם סותרי 'S~y : גמוע')ומסיפוק
 ו6ס ע) חו') כמקמר פק,ד0ו עפ מיינו לאחריוצ :כמוגז)
 עו ושרו קכולס 11 ומע ממיחס יוס וט מ61 )טח וכו'יתפ))
 עולס מתג, תליו הולך הוא ולאשר : ,גון כחדייח6ונוע
 מגעת צרה וקניניו העולם ויחשוב : ממוס שמלסג6
 ילובש פתס3ס לכון י5 תייגופ  לחון פ8  וייטע מלסכו'
Eatnליגיפ סכ3ס ר9 טס61 לורי גטיגיו סטנ ויינו יעוסו 
 לו e~llno פגרו יפי מי סו* מעולס  פן גרוייו יקרססיפון שפיי 1r?bo 3הייות סחי ג'כ וסס וליהריסו  פופרי *וס16סו
 מוסד סיס כמ1ט )ו פיופר יום ילומר מופר. יוס גקר*ויום
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 109נה הבחינהשער

 אחת שעה באדטתו עהמה היה לערב העברה מן נפמר וכשהיה עם יוםעם4
 נתונוחיד על אחד יום מען כדי ימים משכירות לו נותר וכשההר ושריצותבהשתדלות

 השתדלותו בתכלית בשלו ועושה ההיא בעת אחרים בשל לעשות מניח היה יותראו
 ונמן פירותיה ורז ובהניע כהחן אדמתו עבורת שננמרה עד בן לעשות סר %אוחריצותו
 והולך כרצונו אדמתו עובד וההן השנית בשנה מהם והתפרנס משספם קבצםתבואתה
 בו שהוסיף מה לו וועתירה לפרנסתו מספקת תבואתה שהטעה עד אינות בהומוסיף
 בענין סרוזעסק תמנעהו באדמתו שעבודתו שידע כיון הכסי שאח . אדמתו עלאדמה
 וסתפרנם שכרו ולוקח האדמה בעבית אדם לבני משתכר והיה לנםף עובהמזונותיו
 מנוהה יום אותו משים היה א' יום כהון בידו נשאר וכשהיה . כלום מותיר היה ה4שממנו
 העבודה מן נפמר היה אשר והעתות . אדמתו בענין חשב היה %א ושעשחגונפלה
 דבר הצמיחה לא שסטה אדמתו ונשארה המרחץ אל בהם השך היה עבודתובינו
5yrnגז(על )מס4 החכם כמ"ש . אתניה את השמשן ונשא נדרה מדום קמשונים כלה 
 חרולים פנע כסו קמשומם בלו עלה והנה לב הסר אדם כרם ועל עכרתי עצל א"ששדה
 אשר אחריתו ענים ממנו יתבכן הוה במשל יעצן כאשר והמשכיל . נהרסה אבניותדר
 שעושה כמי 4 יעשה לעולמו עושה וכשהוא * יכלתו בכל לה ויעשה באמת ביתוהיא
 משתדל בהפך דבתם בשני עהשה והכסיל . בלבד והספוק הצורך כדי אחויםבשל

 לנפשמרפא

 וגין 6דם ס) ניחו מס גי כו' יעיין כאשר והמשכיל :כג'ע
 : 1מג6ן מגין ועש אמ65 )גוסו רק מעומס ינפטו עכס )"ים ג)6 סג6 (Oi1u )ו פיס ידממו יערוג )6 6ן פרגס0ו)סגין

 להםפת
 סס0ד)ופ וחרותת בהשתדלות : גרסיגן כיסס שרויהכדי
 סי6 ו,ריוו0 0דכל לנסיג סנוט )ס-גכ כדפס ססחכוונו0סו6
 טהר וכשהיה : ספ))וס סיפך שיכונס כפי ג6כויססו,ע0
 פירותיה עת : כן פ)עסו0 כן לעזוזת סר ולא : 5מי יוסטון גדי )ו סגו0ר עד יוס יום כסופותיו כעס מעע סומןט'
 אחד לגורן קגצם : סלכן גסוס חנו6עס ונמן 60י)ןגסים
 מן מטעיך 06 ג6ססן כמד*6 ניסו se 06'כ ופספסנסדס
 סגודס כס )ענוד יגו) סיס )6 ר6סאס טכסיס כראפ :הסוס
 סעט0ס ט' לו העתירה : כנ') ס"ה hk 010 )סי נוטעממס
 ממיר )ו מסלפים כ"ג UtmD )1 סנוור פד פירסשיג

 %ס ס63 כלום נכתיר היה ולא : קרקפ לוד יטווספגירתם
 יום : נתקוס )ס6ר ש ט' נשאר וכשהיה : מווט)ומ1ס
 )נוח מפן 610 יגיעם וגפעע רכס כיניטס קן כס61במי מח וס תמס נגופ מיי חמס %ט ושעשיע וכפלהמנוחה
 יגיט0 סגד) ס0ג04 נוד) 31פי יתד (alh~ SDDפנין
 )גר6סיס )סיו) סכמו ים וגו' גי מטיס יר6 גמ'ס1
 טסן 61יגו נסמ)ס סכט)0 6וסנ ע% 6דס om ומנוגס (מס
 מוכס ורסס יע( )מטי וגף יו פ% טמן גיס עסקנטוס

 6מגס כ0נוטופי1 זוריו סנטוס מו06 ס0י6 6דס יםמטניסס
 ווומיסן סקוג'6וס סמוק כמו וסיפוח סו%*פ גרגרי עסקוג3
 ססו6 סיום )ט,פ1 ערס ט)סעמיס וט' וכטיס פוומס '~סמ'6
 סקודמיס סימיס פפסק סימטס מסרנכם בו ):ומ מגחםעט

 %סטמיס ננע)ס חסן יגיעס סוס נגחו סרגיס ס)6 6ף1)סעמ.ס
 היה אשר סכ3: געסש נו )סקחעסע סעסופ יוס 16שססס
 ולא שססה : סדטסן כמוסג פתר עיג )טס דסתט כוינפטר

 )6 ולכן 03 עו"ד )6 6סר מעגויס ספמס דברהצמיחה
 כסר)1ס סכ6ס ספץס מסף ט' השטפון תשא : דגוהאיחס
 נדר נפסק רטני סי' כש 6גג'ס % 6ג)ם סיס השגדרסטר
 )פ' )ג מסר וככרס פ,) גסדס 6מר כף עצל איששדה עי : ססט5 פן מנין סו6 טקס וכטסות דג)עס שס %1רמש
 ורכול ווריסס מריסם כמו יסירס יגיעס סטדס כעגויספיל

 פסי6 שכרס גפניה פפ6'כ עיקומו )סג0 סו6 פססוסימנס

 הלבנוןמוב
 באדמתו עוורה הטה : מ6דמש דנפ qDb'nסרס
 )שת אדמה בו ומהוסיף מה : שמריוסיסיסינס גדי כוו (omb שריך סעטדס כמסחת אההשעה
 ע4ס עליי קמשומם כלה ותעל : כשם *מייטד
 נ* אחריתו עניני מסט יתבונן : הבלויסקוקוס
 ושמרס )עכדס מטס )1 גסן 6סר סממו ס"שמש
 ולטסות טש )ס06 4%מ השדפס עפ hu טדכעסרס
 עטדמ כי ר61ס ור24על) 5כ16מ ס' ככרססרי

 wne נשד טש נמוטת )רקיע "ט) )6 כנכדגסמש
 0)6כס טמ0 טפין  0710 גל מזיל טנפם  וכירךנ6ש
 נטוס )עסק ע5פ תעכור ר61ס )ק . כעטהוסס
 DD11 . הסו )כמיוח כד נ6מוגם לנ"מ 16מ)6כס
 סשרס ע) שנקוז מוות צ מעכויס גססר6100
SD10סז9 61ז %זיק. ימדכנפ סיניפ עז סטס עטד 
 ידיר מעטה וזכוך מרומס 4 )0פ 16ש דורטיסס'

 סעסעש טד . גשנ נהק ר6'ש )6 4( )פילסוכמס"ט
 שמכר %ר,ע)01 מראט ס' 6מ )ככד הכס זסיי*מן

omnnגטן%לכר 0כ* ש"ס במח יגס 6טר סד )מילגת onnbt מהכסל : פגסוס יוסר wh שכד 
 1DU 6פ )עטד המהחכר נמסד) לק 6ך .נפמש
 ס6חז גסס? וסווג 6דס נר ומטרמפ כפ0לומואכן
 תפש סוס O'5D יעלי* ו% 50ממ 6% 0וע %חממת
 56 6ף )פ1כ עוד סוכן )6 6סר סד %סודנגן0
 חלד sb Slhn 6ך סוסמ6ס nDb 0מממשרם

 ונ*ן-
Drnwגיטכן .6ף 16מל ריכ10נ וע)ע 'נ1ע0 קלסו( 

 ספרך והם*פוק חצורך כרי ב wittna דבר נטוס פתה סלאם גסמ3ק נב חסר מסא טץ זוכת פמנס ימנפ 1)6 %סעיעס
כסרן
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 הבחינהשערט11
 בכסל בבתעתו החכם כמ"ש אחריתו סענעי וטתעלס עולסובענעי

 )פ"
 אנכ* החשה

 : מוצר ללועזי ראיתי לביאשפז
 החנמה פטת כי נאסר , בהם לבחון נוכל אשר בברשים הכסה טיסני כמה אך ךוששק

 החכמה סינץ מהנה אחת . שבע האישיהם מיניהם לרוב כברואיםדסקוייטע(
 לה מסוכים והמים באמצע הארון עמידת בראותנו ויסודותיו העולס בשרשיהנהאה
 ישתנה לא וניעור כדסקל על ממולם לטעלה וראש להם מסוך והאיהי ספגהלמעלה
 ורנתם עומר והים לו והמתבל בו המתיחד מקומו על שוקר מהם כל.אחד דבר.ממנו

 לנפשכרפא
 פגרתי ע% Ph סדם סי דריך hnm כפקס 0כ9י3. דרכי SD ראיתי וטי אנכי הוחזרו ונהר: לו (עלחה פס סר)א9)
 שם )י l'bd ס6דס "מר מן !ק . יגיעי 6פ ש 6עסס וששי לנמלי עלמו סדס סיעענ סיטר סדרך א ט6.ן ~aol )ריקתי ר45חווג"
 פסס מוות מוט סגת!ג משים %!ס יהסה 63 תמיד סג)כ)0 !פ) סמואו ע) 6גי טרוד כי סכwl1V~' 6 געסקי )עתוק4"י

 1ג6 . ניחן לתהמו 'D~tat ידן סטת 6) מנס bat גס 6ת" וק יתגנח, 63 ולס ויותם חמיה ניפן ג1רגי תחשנ 5ל וי3ספמוח
 מחסורך כ) )ך יג6 מנן כפיס וממסורך . פקרס פסיקן כמי סג6 נעאס מ4ך סטו ממת ים ס6סס מס לך יג6 ויסךכשסלן

 : 6)! כדגריס ג,כ גינון )ו4!ן וסיין שטווס )סם )וג!ס תתיכי י') )ך )מגן סנ6 כפים סוססיעו)ס
 סווג כגרופיס ימס סע:!יין המייישת : מיס )הכעס )הלרוס ;1ג) יסודושס סחכמס 0רש ו') החכסה פנוה כינאמר

 ליס פ(ר6 ערמו כפני 706 כי .61ייסס כו' גסמס פין שט יף4 %ס מין כמו בפאס מינים %כס סיס . ט) 46שש"ס
 ין6ס

~nsew 
 סמשוס נמו יסודית סד טס סעו)ס סדתי סה:ה אחת : חי[יס 0געס ע3 )מלקן ווג3 גכ)!ן 6נ) מ6ד )ר!ג חגגתן

 ט16ס מקוס סגל )עימס נר6ס שרי גניוס ע) תונס סקרן כך כמרי, ג%6ע כלגורס ג6מ)ע סקרן fii1DD כרלאתנווסו!ך
 %מ" ארן נוכנס מוס הוקיע גיסת מני רולס ס" סע!% כג)9!מז

 : מאס כגרס ססי6 מעשו מכבס ולמטס סלמס !6ה'כ %!יר כן 61חר מגבס !מעלס 60ם טגע ובן )מטס ג!י3 סכנן 'מוזג) כי ליקרן סמוכים DhDnl : ספיג% נסון כלהדס סעודך
 סכור חוסר והים : סטו)ס יחרג מגירו ע) יסוד יתגנר וש6 מקומו ע) 706 כ) !עומהס. חוקיים )ריוח וערעור טשקלעל

 הלבנוןטוב
 א12יז אנכי הברשה : נ( )יפעים רעב )סס גמעט
 גוק גסזש. ר.ומכ) מערס כשען כקרקס ר')לבי
 : מוסר 1קמ כנדחס ערן 6) גאל פגען )ט36
 באמצע הא,רץ עמידה אפייס: שדפיהם דפרק

 ר4גפ) אמנע ח*יס טיס 706 1כ)סערן
 ע) טרנס וסו)כיס C'_1~S יכניס וכ5 ס36נמסמר
 1)6 כדוריים h'G1 רגע) כלש שגיס ור06יססיסר
 ר4הדומס ס,ש 6ף . ממנע סטע3יש3

~?1h 
 ססוכרט

 עד ורניסס 6מטריון6 כ0)ק כש שממסוןהכלק
 ארן 'וסכ! ס3 ועכ"ו . )מעה 0ש)1 מדץ מןככ)יט
 וארו ממט) ולמיס אסר ושניס למעלס פססדוריס
 י16מן )6 706 סטרן ממכמת נס5מ דבר ו,ס .מ0ה0
 ורתמים : סש3ס וט0וכ כתכונם מעע קודשםכק
 %רן כ) גשכנ 6!קייגוס טס ושקרו גרסישד
 למעלה הששם : % מכ) 39GD וריס סקרןייה( יוקנו ישד אאויר : הרסס שסיס )סמ קרוכגכוהנ
 על : מסכיכ ס16יל ימן שגב ס6ס 'שדמכלם
 ע) חמי משמדים כקמר ובפעורטשקל

 מסי
 6מו

 16 למעלס )ע04 מקוש ממס מסישדוח 4מד61ץ
 6מד ישד 6ץ דבר מנצו תגהנה לא : )פסס6רד
 עמל 5צ )עפר סיס מיפסקי ט מסמוך מכיםמפנס
 )מים ספייר ותססך )6 יסודוס סר ' גפ6ר וק)שס
 משמן ש וצקי מהם אחר כל : יצויר1ר61מ
 ששל טת נקנוס שאש מי.שהח 1 סי%%ס
 מרוש פוקד ריסכומ 0של נצול במשי. מש 616נן
 נרשים ג4י 6סל 0647 וק . רסס *טחההיל
 ז סרגל קרסת עם 3מע3ס עלס ט6 סט0רשגדנרס
 כשפר שמד אים : ספ" 6 שד 106 בווששיחד

מהשרי

 לחםפת
 ל!ע רציתי כקופר fu אנני ואחוה : sttnsi !ססישסניך
 נקפת ס6ת'כ עד נפש סע)ס מס )שצאן )נ !סמת'סשנש
 פררם המסל .%ש שסו 41אן 6הרי0ו רוער6יסי

 : מגדרשפסוק
 מן 6הד מלק ע3 סוגת סוס פזת החכמה פפת דפרס

 ע*! מהקיימים ומטס wx*1 ם6ר גין O"tDNסב))
 המשיימות מטס: פגות וכן סיס 6גן כפו ג!ווס)יס

 מיכיהם לרוב : גנר14יס כמותזות סתקועהזבברואים
 סנריה מסיני ניכר חס שגסיסת מס וסיגי סכו)(ean 1ף1 ג) כלוש oa שהה הכעס י' ים ש! !ש 4סשיש פין ונכל פיפס סרגם כגו451ס שס סיות פם ג)ארואשיהם
 יסווזח כמו o~a סמומם תימני ג))י elhpt ywbכמדלאסס
 סם ויסורוהרו העולם באצ-2ף : פגש סס טיעייסס16טי

 סמורקגיס סשד*יס )כ3 סס0 שזל נחס רות 6ס ntrrדן
 יס!ד גמו תמוד וכגמינת סליקן גויס נמו שר0 גגהיטופסס
 הטפיפי: הכדור 65מ3ע באמצע הארץ עמידה)נפן:
 לחםסטיך

 סמי
 39 מ!סף יאויר חסרי ולפיס )%ן יש(סס

 9מ5ש 3מט)נ ותון כ"1 ס!ס!וי %ס נ)ג) והגוש : אאנוססיס
 גיד) ג)1' ושיעור משקל על : ניתסס סדגריס %1גוי"ס חו"יס טיט עט ס0ה[ויס רוג דעה לסי ט?מ ~iasנקעווריפ
 ?S-3 ו6מר ית, מרתו מגיח גכהם יק גמייס 6עו!כמיסס
 )ר,מ )עמי טהד'6 שרוזות ע) אשג כסייס t~liaa!שעי
 ישד ס!6פוש

~lhe 
 ספחו משיד ססס סריס נסים !מק3 נס

 וכן סאן ע"ר גשם זג) כלמרו פרס רסון גסס ופ)6וכן
 ישר שנת חש מש כפשו ניד פי ונפיס שמדש סספי
 0גהנ 61ף דנר ruw ישתנה לא : גמדם ושדשו ע)כו!ן

 איש 6יס גוס פא פטתנש ססוס!דות גפדפ 1'לסרפג'ס
 וחצון גוס מגר א4ן גמיעהף וגע) %וך נאן שע9 ונרש6

 ע6ס כגומל סקתצ על עוקר טהם אחר כל :גגשק
 גה otfb אצח ממרקיי ינתק מסס 6מד יחפשענפוש
 סיד כה YD )מעים 6גן סגועח כמו יכן לותו פסכרימפיצע

 סגת גרות סד רק פשעו 10)ס יסעגג )6 קותוטווס3קס
 גסכפ4  וימסר 6ן סי' סוקר ס!6 מסכות וגמורספ0ה!צ
 מחש גממת מכונס לו וחמוגבל גו המתיחי : לעופולסוג
 1נ0)ס סלק 6ת1 )עיס !6ע 3ג11 * .מישר התפקוסגנואה

 מסוק ג0ינת דס.יגו )סיפן גוק )ו מפוגג) וגמרךגנחתי
 SDJ 0ס31פ נמס כוס עכוזן גומר ומכסל 1rdwrp גגחס נבתו תארס הס שס גס tn~wa שפנסו געשושנפרש
 סס4ס מס י0עפ דסהפ סמתקומס כמוה ע) נו הנגוף מפעת 9ף6 כלקוט סאת מדפס סמקוס פיר ישה איאפויס

8עי
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 111בך הבחינהשעי

 5ה( )6וג כס-8 ריחעיו ויםתקךו גליו יהמו חשם נביו אפז יעכרו לא בתוכואסורים
 ישית ופא תוסיף ולא הבחש פה עד השומר ודלתים בררה ואשים חקי עליוואשבור
 בשמים נצב דברך ה' לעולם  קים( לחס4ס  והארץ השמים בעטירת ואטר * %יךבנאון
 שוכר ובמו . עבדק- הכל כי היום עמדו למשפמיך ותעמוד ארץ גוננת אמונתך ודורלדור
 הנראה ההנמה סימן השנית והפנה . ה' את נפשי ברבי במוכשר הוה מהענק עזהדוד
 היום ויפיו העולם סדרי השלבכן בו אשר הקפן העקם ה841 אשר האדםבמין

 * הארץ בכל שמך אדיר מה אדונעו ה' מ( נסס באמרו עשה דוד רנת ואלע .ותמימותו

 לנפשמרפא
 סיס ירפש פכסוכ כשס ים גקו6מעמו

~t1&)m 
 פד  פ* עד אגממס אופיס יס טנ4 *5 גלת יהמו ואס : ס3מס פ) יס

 0ו5מ יעירו  סל6 גגלס ho %ר סמו) סו1 מקס 6ת נעטר יוכנו 4 כן 6ע,פ פמג1 סגמוכוס מתגיס כמס כסגוף יוג) 66דפכ)
 שים סו6 נכיל ס6ר0 פע ויל הקטן העולם וצא אשר גף היגיה והפגה ושקירס:  5ס יננו ל6 מנויו מסכל גרפסוס"ס
 :6גרי1 6ער וכ40ש . נרשלת סדרי כל סמלית יפרע סברס סו6  כן לוס 011 04 וט 40ק' סוס סעיפן סגל ימו יייו  נפיסלקן
 %) ממ'6 ע"כ ס' גמוליי סרמניס קו6 ופגך 6יס גדמוס 9מס מיעול ססו6 סגו,) )עולס דוחס סו6 6וס 0) . וגםמסווגופו
 סג) גי געו)מו סריכם "גו6 מס כ) וגגנו גם)ס כהדס העולם סררי השלמת גו אשר : ע"ס סקומס פיעול ככ))ר,עו3ס
 יין כפי מס' ומוגו : מפסס :מגבל נעוקם סיס 6רס כ63 כי  ושיו וויא : נעורן ינית כגעל 610 וסקנס  וטמעו ס6דס4טע)ת

  יוסג% כפו סכ3 ופם)יס מחמס ha מסר עוטן סע%ס סיס ס6דס כ)6 מ ותסימוחו : סמ0  קגכחזד ויו )ן 16 ומספונם זן ג,16
 : פף רגליו מסם ססס ש יונך גפעט ששילט 61פר וגה  אראיגו ה, השים עלץ וצר וטו ואלי ע,9:לפלסך

 לחם8
 י8שז סי9ףפס ט סוכגס oePnI מפסיפס כחסת יטשי
 ס?9ף כגניך י9ו6 סשפ9ומ ודיוש וין ספפ9אס עםיפקוס
 ומפוגג) סר6מוגס 3דעס גו שחומד חן6 ע'ס 9מס9מס05
 ירנמ1 יעליס  ,w'p כקפד מש-,טס ופ9 מסמס מזעת ופי)1

 מפא ע3 תוש עימד הים : ימד יסגיר סיעיסר9
 ססו6  נפגעת ושריס המיס ספיג ספון 6ת ססוכ)ספ9ס
 כגליו "ף כלומר גלי יהנה ואם : פגנגו %4 יכו%ינלי
 ומם סגרתן כיגע כן סמויה לראש פם6פ נייחיםומותיס
 : רותוסיו aoI~1 ת*6 שסעדנו מקס חש %ו פוצרנפם

 מס יס' ססו6 סנפי כוונת 4 צ% כס חט  לטואשנית-
 סגגוס מן יפויס תתפיס סעפם כעכעויק

 )גפי
 ננוס וסיס

 וש וישבס סש )פי סקי6 נשסק ואע כדוסשיסקרן
 05פין סרגו סערם עכע גס מללס עסתי ח מלוספמקמס
 ספועגע: סעגע מיק ע3'1 סנר ית' 1ס"* )ונ1) תהסט?ס
 : ספפיס עפידם ע) עטרם עיפם גדרתן בשמים נצביברך

 כמקופס שפדים ס0 סיום פשר כלהר היה עטרולכושפטיך
 פין )מאפסיך ,ו'6 מירחןעפש

 יוודו גארסן-  מספם )סני
 : לממפפקי סרים לסייס חיי% עגדק. 00 יכל כי סיוםגס

 סגורך מוק סופמס סכוו*ס 6ן ס0 אפרט ברכיבפימור
 ויוט ושיו העולם סררי השלמת : סשן?ס 6ת 'סעו)6

 ססר6מ נווזוס לרגע  יגר דוריס 6רכעס כ6ן סוטוהפיכותי
 ס4א וגזינו סנר61ים לש סשתיס מכס סו* סס*ססס0
 סס 1ס6רן סיפים 916% $כ6י יגל ספוקם mp הכלפספנו

 ככחדו נם4פוסהמטויס
 גבי

etbt ד'פ %דם לטפלם 
 ושאר ורע סמום פרז לסדר יפולח שטוי סכוכגיסססלוכופ
 וקי 1פ01וסדו

 סילפפ בו 4מו 16או וטז1 געש דגר ווירף
 6ם פלס 0) יטו ס61 הדס צפע ס9ס שיש . סעגסשוי
 וסגסנוס'1 כוודהי1 061 סכר51וס פכ) ומסער סירסגסינו
 ושמוגן יקר טסך 16 כו9! כלכן סנר4%ס נשך 610יסה
 גרה תומד כ) ס6כ, סע, וגהיץ 16 כוו)מ גרגף כיןתומד

 הלבנוןפצב
 16קיסס נף סכסצצס סטלה ומעמק סנמ)סשמסוס
 אשרים חוסים : י6( 4סטס תכסיס ניס כנמסכש

 מפס :  ~oos וראצמק סמסירס מן יו45ס *נםבחוכו
 פתג0ליט טרלנ)יס לסין רחקווזיו 1wnm נליופזמו
 ר1%כ5: שיס oht כש 061 כ) וק דומפסור,כומ
 וכמ ס' מזמר בשמים נצב דברך וילעולם
 מרסיס וט6 6%ס 1כ) כנ4)'ס הנרד ר.סמעסיו
 . כקש 6ת פסיס 61סס סכטנ  סלמי וט-דסייתט
 חינף לרצי : כרגפ יינדו  פסס כספםאצ יגשיר60י4

 : רמזרן ליפי ש שנע מסדו דורות  לדוראבצנוע-
 : ספון עום ש חמי שגל 6חס ותעושר ארץכונטז

 כסמו עברץי הבל כו ורום עתדולמשפמיך
 עם ומסססיו כש ו4מ סרלדס מספון ומוסעלהסס. טשי יביך סיסי עשע ריס מנומס כ)קעס
 cb סייס כש תרד .ימר וסיום 4( )דוריסי0כ6)

 %(משק.6ץ%י4אמשס
 *תם Otw יי מ6 מ 44 סאע ומיסחס
 הקט'שעס16 אח, נצאצרבוכקשויטה:
 טס. ימי סיטר חשל מישס  סיס (ov1יתפס
 נששלצד ותש ש ו ישד ק סשס סט6ס~כ

 נמקש *ס פסיו פכם יתש וס ול ולעא*
 פ% כ4ט. וזוץ !צל שכך שהידי דק:ט* פש" סס יאה פ4ק סמ6 לע י%לחתצשה:

טצ*ס
 ש%תתסיס

%  ןפואצם%טא"7חעש%הםהא4שף*הי%נה* 
ee$lannnal ף מעם . מי ' 6פ תז  עלס olh~%, 4נ*פ9 ק4 סט 'pb, ש  סו ע י  כש מצפע ק י% 
 סש ע4ח פסיס ~G1h % ) סאחה מיה 4מ ,צף חצ טן % 9ו כצ מ וע9 ק יי א) חת *צ וה שגימש

% כמי5צהשמי"%טאצחדיאזש  h~tpWiek החך W"ttSD כמאס%ח4ה,9 כשן 
% ס טס  *ך ס"ט משט א שמס (mw מ* סיא4ש ת% שת טצ % =ך משישיק %הגקשהי*1ח,%9ק9ה%ד%מציסאשי*צ י)vafpo9"ntDObeh 6%*פ 5י קח מס ס dra- othlie מ) "ס 1 ח4ס מ %1 *י חן D~a מ3 שך ר 4 א ה" גט4 מטע ישי4 א  ף  גי פ  

 9ץ כשעטשת מא ימיכן ים כף אי  %% מ %. י"א אס% פיס סי1% ע16משת%
 אצטלף מיקצו אייא%  טוחאסיע%4%ל ס"ס ח4 % תישש%א6%קאימשמט

 יסיע140פ? טט hooor 46ש 4% פ*סט6 ז%מס0אמאי% חייהמהשיחי
 פש מח% *ס wu 1 י"א חט hw ל ל"א  מ""העש 'fn~tw 5פח יה 4פח1% ת יט  אםמקו

(%
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 הבחינהשער112
 השכל ואור נפשו ובחנט נופו והבי האדם בהרכבת הנראה החכמה שטןוהשלדית
 דומה ההוא . מדברים שאינם החים שאר על יתרץ בו לו ח2ם הבורא בו אוועושיחד
 הלע י( )"ית באמרו איוב רנת השיו . ויסודותיו בשרשיו אליו יטשטל הנד%לעולם
 חיים תשוככני ונידים ובעצמות תלבה2ני ובשר עו תקפתוני וכגבינה הדעיכניכחלב
 שאר במיני הנראה החכמה סימן ההרביעית רוחי. שמרה ופקודתך עמדי עשיתהוסד
 במענה שנוכר כמו בעקם ותחגלותם והנאתם ושמהנם ומדותם צורותםהתחלקות לפי ארבע על וההולך והיסקל חהשוהה המעופף מהם * גדולם ועד מקמנםהחיים

 לנפשמרפא
 לעולא רומה והוא : כשם כהוא כמס ים !גמם שגל ומטם ימיות סד' מג) מורכנ עשו סקוס נ% הארם בהרכבתוהולחשת
 סש)ס כב) פי; וסגחו0 סכמו11ס מב) eth1 עורס ס!6 ;ס6דס סקדמ!ניס סמכומס מסרי גב) ופגו6ר יד!ע ו0 דגרהגדול

מנדוי
 3ס'פ ועיי כ6!רך עזם 6' 6דס יוגמש סו6 גג% סעו!ס חכי ע"ג פ' סשרס כלפר גיורך מג61ר וס ושר דונמחו גיוס ים סכ)
 כחלב הלא ארוג כמכש : ע'ט ג'ג סתמכל סגי6ל1 פרע ערס !כסער כפש נקמן !ע"ן c'P מ!סו פגע !גוים %יקים5וח(ת
 סע5מופ טל וגמר געי מנגיפו 4*מ'כ כגגי!ס 6מו כתעי ונקרס !קס6 ולמיג 11טמך G(p- כמס סו6 60זס נרוקח 0מ)תתתיכני
 רח(מ וגר וק!סו כקרכו רותו סמר יסגנן ס"ס וכצודת 6מ1 כעש מפס כו ;גופן מסר עמו !ע!סס כסן מסוכן ס0ו6וניוין
 מ)* והיחל : גמיס תלעיס נע'ת ושקר A~e וט"* אשח mDt onae כצר מקטון (e'D וססותס ין וכמיס . )מסיומס כנסמס מתא פסו)כים חצייה לאויר: סמעאשס סעיסוס ר.) הסעאף מהם כו' יהד' )קמן: כיסג6ר כמו גטמיכצר
 וק!נניס סגוניס מ0ס יס עקמו גסני פרס )ו י; גריס ג) ומרותם : שמם כעניר.ס וע) גמו:ס ע) ססו)גש רם'י וירס עצ,!תקי

 : חלקך כנכל אור סי ססי6 סתטט: חשד )ומר קלחי חג מעל כקר נס' ליח !גמג כו' במענה שנזכר כסו :!16למס
 לחםפת הלבטןטוב

 י.מרנסת כנכס נפשו וכחות : סמך נדקות ג)מודסצר6יס
 וספר י.מתשלל וכה ר4מדמס וכמ מופיס ס'כממט:
 אתיהר : מגססם הי6 ר,21כל הצר : נוערותכוצת
 מכסמו0 גכז) ס"דס ננסמס ר") הבשיא בואוגפו
 לעולם רומה והוא : טסיות כמ )סם סגםמזי

 ר.שלס וס י6ר כגל וכו' אלע ונמשלהגדול
 וממוכר 6מד Ph סס6דס כש גי ממ"קכסע"3
o~hnומיימות וענמוח ונדפיס כנפל מחמ)שס 
 0נ%)ש מן ממוכל 3כ))1 י.כיור כן ורומותמסחטת
 SW1 כ)) רקוח כו ויין מ0ס ו0מורככ 'סודותוד'

 כ3 סתמ03 סו6 ;0)3 קכמו סס וסייס פססבכיך
 סמגסינ 0ו6 סטיון סנ%) כן כנוף. סגמנטמגוערי
 גסה וב) 3חטעח1 0ש)ס fplnס6ר

 )נע)' סחמג"
 תתיכמ. כחלב הלא ס.כ! סנ)נ) שם סחחגחסראטס

 חיים : כפכר מלמדפיס o~hn סנ0מכר כקמרתי
 0עחו 3)כ מסוכן מחס 610 עמדי עמדתחקסר
 רחקי שטרה ופקח-תך : תנוף 6נר )כ5מפס

 45ן
 . ממי סמרם נכ)) סש,ס %673 סט6 קן ס%מהמל
 כ% כרי"ח משר סכס6דס ר") כנץמ נסמרכ61
 כש כמיס שפס נסת וסול כפס% ורמ2והשן :משש
 %ס ומס כס( )יפעיס )ממוס לכומס יפרםכלסל
 גמון ע) סריפס 3"מ ר.ס ההזוחל : כמיס 6סרסכום
 ההנאתם ה2כה2ם : ע"ס סנ4 ,ומיס שםכמו

 רנ14 סתת פרא כ) 6תר פתימוחו 6100 סד' סטטוס ועיי!*)
 לרסיס )י סס כי כפו )דגר 1ספמוס סוס תסס גפ)0ססגוני
 תתק לגיוס )י יונת טוס )ומר גוס סכע0 סכי חתת 6הרזרי
 ננהו וערד שן וגס 6ינע וסגם 1יענ!ר 1ית) 611 סכריןסג)
 'Gt~D כ6ןו6ע

 )%די
 מומנות מקותות נכ) סולח ממיס גג"ור

 )!קוס 6ותס ו;ת0 סטתח סכרו6יס כ) כ)!מר כלבסט סס1!'6
 סעס ה) עיד ע)יסס ומ;0%ו %דס ראי ממת onthגתתך
 מס גס )סמליך 6ס;ר !מ!ח וכרך . פ)יסס סתמ;)סן נרג)יך6סך
 סו6 ונס כמלת מדייק סדי כסמום וגס כולס 61)פיס 5ונסאמר
 רק ונס מקח ג4 סיס ודם סמיס %!ר 6מר ונקמןמיותר
 גסמ1ע גס מתה עם ושיפיס ;)מיס כ)ethinl 6 כקופר .כיס ottih1 !ונס סחוס סע*י )ומר סקודס 6מר נמסכתט0כ!נ0
 (ר eh סקורן onh כעולס mh~m סעולפוח סמיוס סססכדי
 גס)פיפ סדרנים שמגט !ס )יגשור סממגל תגוון קומרגעי:ין
 בחרכגת הנרחה : דר!ס )ומוס 6אס וקם דגליו ע"סיפס

 סש6 סעיס osh~ (6 ימוס ככמונם זגג (ס ט)0גי כ!'הארס
 ממסמם סימן ככמינת מדבר וגגונן ססעו)ס 6) כסכ)יסכיחוס
 גדמו סרכגח פס61 ס6דס גסרגגת וסיכוי) עלמו כהדס0נר6ס
 גופו ותיגור : וספרות מיסודות מן פוגו סרככח גס נופוטס
 וכחות : שקיומו סג6!ס פתוקן כסדר )!ס וס גופו הגרימכיר
 וכפ סנן גס סיקויס פמט כפם כהנת סממטס ססנפשו
 כשת הכטוס מט וסתקו3)יס גוי כדופס ספ%יד וכמסתגד)
 ?ht. כף השכל ואור :כגפך

'Ss) י6יחי סגת1כ עלס 6ור 
 נוולך מכסי) !6מר וכססנו סמאל ליסרע גף יתוון מיפ6ני
 6הם o~nee המגיס כעש שקי פיס ו% כט*מפסיל ופיומד ימיר ס61 סכו וכה ססל6 לוחם סיפו 61פרסוכך

 יתרון 3ו )ו ומס פסאס ),ס ws יתכון 6תס 6ו)ספ!עחס
 לשלם חמה והוא : סנסמס פן ס"ס מ!חר סו6סספס)
 ע*ג לשרק נע!לס כלמגות % סוס סבכו יילוו כההגדול

 ס)6.כמ)נ 6מי ועריס סרס מן סגנמרם ס!6 וסעפם מטפס פן ס6יס ייופ סתמית ט' וכגגיגה הויכני כחלב חלא : ג'פמ)ק

 יסמור נגר5יס וסגיהםססטימוס
 ולמלי

 כמפלס לסעפו איצע נשל פטום גוף לעמס כ) יום סנ)סדס ס6דס סרגנס

 % 1ה5" % יק שי
1

 4צ) מסר נחיםמקס כף עשו מפס 6מל ,rp ומס

 !עי םה!מ סס%כיסחוס תשף %ר נשר ג3 סס סעשסף וחי דגל ;גיס טמס 15פס שןמ
 עמסופר6ש %ס עד %י )פצחח3

 סתאז )סיוח מופעו עכעו הס יפסוס לקת סני פ3 ע9ע)ס )פוייס 6ני גפוס

 סתסה)ק גפף כ4 שרואם ההחלקות לפי רגזים:ס)י%כפ
 צ וארס יגבס טכפיגסשיש%שפגנפ*1

 סתתו 36 יקו %והש כמזח דגריס חמסם !פוט wrnn מחבש סופי דגרפש
 ס%0י

 פסההרשט מודוסס תקליטם כהיפז
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 118גז הבחינהשער

 השאר פי צידו לעורב כין פי 5מ( )0ס אותו להעיר כדי איוב את הבורא בושהוכיח
 היראה החכמה טירון והחמישית . ושימעת המדבריות החיות ממיני בו שספרמה

 התחלקות ל בהם השעלפזיו ואופני רדידם לתקנת המוכנים ונמהמעיםבצסהים
 השנתם כפי הענק מן בספריהם הקדמונים הוכירו וכבר . וכהותם ומעיקםמנשיהם
 יוצא אשר האנוב ועד בלבנון אשר הארז מן העצים על וידבר ד( 6 )מוכיםוכםזש
 הכינם אשר ובפעולת ובמלאכות בחכמות הנראה החכטה סימן והששית * פרבקיר
 הכקלות תועלותיו השאר חקו מרף וסבות תקנתו להשלמת לאדם יתברךהבורא

 נתן מי או חכמה במחות שת מי 5ח( )"יינ באמרו הכתוב רבת זה ועל .והכצובודרפן
 החכמה סימן השביעית . ותבונה דעת מפיו תכמה יתן ה' כי ג( )מטי' ורפטי בינהלשכה
 השוקד בהם להסע יתעלה הבורא בהם לעבוד פוהקים ההורה בקביעותהנראה
 הכתוב שאמר כמו באחרית הבא העולם לנמול מיד הזה העולם להנאתןעליהם
 אזנכם המו )0ס( ואמר נפשכם בדשה ותתעננ פוב הוכלו אלי שמוע שמעו נס()יסעיס
 הנהנת סדר בהם אשר המנהגים עניני באה ותלויים . ונו' נפשכם הזחי שמונו אליולכו

 לנפשמרפא
 העצים על וידבר ~omh: מן סמו61ס פושסן כחכוח ססמימ ובטונאים וכו' והחמישית : וגימיס כמיס סים סציוחוהיטיות

 כחסירות קלוח מ)6גוח סס ובפעולות : וכי1)6 בקיטס לקיטס גסו סכ3ווס מבקכוס סם ובמלאכות : כידוע 3סס פ0תמסין6וס שנוי נטוכס שט חכמות פיני כמס בחכסות כו' והושטח : רסני סירס כן סופחו ומס ממן 6מר כ3 30 טנע ירט טט)מסוגה
 סמח3ודדיס מ)6כיח ויט )וט ומדופס 1)עיסס והמטס כמו סכיך למעכס נעגין כ'6 סכ) הכוללות חועלוהיו ושאר :וכיהל
 וגיוס שמס )6יס מנסן ו6ח ע0ס ש חכמה בטויעת שעז סי : )וט %יכין כב) 60ין וגיו61 מלנקיות גוקג גמו כ'6 קנחנו

 בון השביעית : ס11לר1ת וס)ופז סכוכם סיג על פפו0יס שכוי : 0סוכס nlltPP1 סמ)6כ1( כל 1)ט0א פמטנו0  לחסוכ )13גקרג
 ססווס ופ,י פגמנו 06 גנסיג ו6יכס מולס לפסוס פס כרס טנרפ  ירי ורעו  מורתו נסוכיו יסגרך עכס טס3ע ההוהבקביעיח

 פור 1לO'nDD: 6 לפס לטיל סיוגיי ס' רירי  סי63סי כמו סלך כהיפך ככסיל סורס סורם ונל6 ס% יתנסך מונו  %טין 3פסורע
 ססוסימ וגפת וגו' גימיכס הססי תקו נהיותי 06  כסוי ט)סג4 כמו  כן 1ס OituO OtO לינטה פסיס ית פלספגיפיס
 סעעט גם,) כן גס מנהיג וסטג) . גטוס'כ גרטיס גדטן וחהעגנ מס געותן סוג 6ג)1 גמש באחרית העוה"ב ולגמול :כקלס
 כו' המנהגים ענעי בזה ותלוים : 'תגרך 1gfim רנונו סעו0יס סכר יק0מ סקכזס Otw ,סגורך סגדו) סמלך ינהר 6יך כיסכ6
 ספו0יס לספנים יסר  צררך  ~OStD 06 לסיכינ יפולס  סנפן יסמך סיפוק הכפס יר6פ  כן מודוסס כתורס ספכפס סי'  דוריסנמו

  לחספת
 )6מ ס% גנוזת היהסו כמו 33ע'ה nlifi1%D מדות"16
 )1מ)ס ס,ריווח מדעת יימס ממכס וסמקך )דוג וגעס )נמרוערס

 %סחיט מירס 6מי כב) מבתמם סס6זס וממו"סודומיתה
 וגס )טורותיסס שיות m((o 3גטרס)מ"כ) מס ס"ס 6חו מכ) גנגס טס6דס וסנ"תסשח ופל וגס) )מ60 וחמור )רגיגס וסוס )מליחס סחו כמומיומך

 )6וס סועפת תסס ממגיע נט'ח סיסוסוע)וחס
 וסקנס )רפו6ס  ג1וכיס  סיס סקסעור וגלי כסרסן טישכמו
 למגיס מסם ירכס  וכן ירפ61ס לפוסקים כגורפ  רוגפ0ספ6ד
 לספיר אוחו  להעיר כרי ספוניל: nl~hD ווי סופליו0לטלר
 טט)ופ  טפך יכיר bitnm ו0כפסו ינ'  סנן6 גרויך ימסונל3מ
 והימיות הטרברעת : 1% מחסום ויניס יה, )וניוגסנו
 מסמלנייא הס %ע ויטף ורסס -qih יסררי גסמות 0ססקר
 1 ספתכוס פיגי סס ובמוצאים : 0ניפיופ סגדו) )חסן ססויכר

 סר6טמפ ישימות וסי  30ן'6 ר,עכע סי6 טבעיהם :סעוכוח

  הלבנוןפוב
 מיס כי% ובמוצאים : ס"דס )נורךויזועלותם
 0ג)ס וגו' העצים על וירבר : סחעח 1"נלסר,מחט0
 גככ" גורך or'bit %מם כ)חוע)0

 יט הנוללווע :
 onib כריכים י0 הכמהבוררות : "דם כס )כ))"רכש
 כוס hStDI )רסוקם כגי )פעמיה %ס 3מק5ח

 הכסה בטוחות שת מי : כו04  ס"עסמששט
 סו6 נכוי בינה לשטי : מכמס )קן נכ4ומ גסן%
 נע) טפירס כמוס)נ

 העתיץ להנאות : סקונטיי"נמ"
  S~rn סמרו תו' ג"כ נדיק ל"ש )6 כמסזסטה-
  סרר : וכו' כמוסט סיוצ0ייס 6וכל olbn  דכריס6*

 סמפט 6) סוקס כלטויס כמו משיניס דחיס גסס 0גמ165 טד כסס סנפג6ו0 ססנו)יוח סינוס סס וכחותם : פסיסודיחסוכנת
 מהש ופפפ"יר סחופן פן וסגים ינכול ספורך ספ*1מפי'ס כפו  ושאניס 3ו  סגוגע ס6דס יד ותעגון ס"ס יי פפגעוסמעכון
 מומר ג6יוס ססוע)ו0 מ)6כו0 ע) נוגסו מ)6;ות נמלת ובפעולות ובמלאכות  etlpln1: 3דנוי פושים  פקי סרנסורומסן
 גט1מן ~filiDtt נטולות ע) גוועו וגספו)ו0 . כלכן ופססם נקמר מנוס ננמר ין% כפו ~hln(o פזי ומבחגם פח"ע)וממומר
 הקנאי להשלמת : ~oiieot' ietDtlt סביר משכת כמו 6תר נדגר ntSDIDוגלעי

 ממסכוןתכמת כנו* כמכמות דסייגו גס)ימוח מתוקן טוגו טיסים
~1UDWt 

 וכ6ריגס סגחיכס מלנכח וכן סכגדיס ג)3יסח ס6דס תיקון ספס)מס י.וף'טות מיפלס כמו וגמ)6גוס
 שם ס6דס  יערף ס3ס גס כס  כרטיס 116  סכל חקו  טרף ומינח : ומוצנו פיסנו  ס16ס לי  ספ0פ0 סטיר כמי וניעורותווומיסן
 ט גפל6כו0 כפו והמחבוררוה הכוללות :  פסגדו ומחצגס )בלויס מלהדס "ו0ס מהדס נס מסס מתפרים 0ס6דס משכותמרכס
 ככף יר% מלרכס יפו יפר לכל  'o'tG ס,ינס פל%וס יי  לסם והכיס טכוסן  וסתייפוס ~oanb פלככם כפו *רם 3וי כוללוס3סס
 השוקר  בהם להגיע : כוי רמו יפנו 4ל6 ס5ל קז*ף ל5  פוייס  סיוו גמו  נפן  יכל נ0ט ליל טוס וסריס לפולס יפוי  סל5סיופ יסד  וירסן גע שנע היערה בקניעת : )מלטס מ)העס tpw)m עם (twp וק  ושכיס 60ייס 36מס מסחיי ומלוכח,ש3

 ולפומ'י )פוסז ימס פל יגיז פלייס ודר ונפסע 5ן פ" OOtip ספי 6100 י0ר6ל פנוי י4י בו'ברים
: 

 גיס מצוי
 : כו' כיפך מרטן  ירין 06ר 3פשס  סכסוך כמס )טוסיי סייגו חסכם  כדתן וסייס כפוסס פ1כ 6כ4 בר' ברשןותתענג
 מעיקרים ס0י נע) סמגס דגרי ס'פ סכחנס ט' בזה ותלים ; גיחו שפ 1סמ'א תם מנוגחו מה נפשכם וחחידומעו
 )סעף% מוייכ נמקרס ממיס נמים גמ61 פמ6 כמוס כ% 3טש 06ר כפ60 )סמ61 מויי3 כמתורס 6מד נפטך "גמא אצ"כ5
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 הבהינהשער114
 נאמר לכבר בלבד העתם בענעי רמזרה במקום להם עוכרים חצם ותדעלחזם האומותשאר
 בוששת נוהגים הם הפבע כחתן כי . מאדתה העבד כמדרנת התורה בן המבע מדרגתכי

 לחטך 4צז וברג אלהיכם ה' את הונדתם כנ( )שחת כא"ש לתורה ששות מה כפירעולם
 אליתך ה' לק1 תשמע שמחו אם ותנמר עו( )0ס חוסר מקרבך מחלה והסירותי מימיךחשז
 במצרים שטתי אשר המחלה כל חקיו כל הממרת למצטנע השאועז תעשה בעזיווהישר
 ס( )פסלי החכם במאמר שסובר מי ההש , כאלה ורבים רופאך ה' אזי כי עליך אשיםלא

 ? וכרנו אשר פנתן השבע אלה אל שכצן . שבעה עמודיה חצבה בחזה בנתהחכמות

 בכל הבחעה בי נאמד . יותר בו לכחל חיבין השט אלטו קרוב מין אהה אך הפרק
 אלינו הקרוב יותר בו לבתק חייבע חשנו נדי אלט הצורך שם מהםאחד

 והוא הקפן העולם הא אשר האדם במק הנחשה רחכמה מימן הה2 לנו והנלויעתר
 ומליתו האדם בהתחלת לעיק אנו הקייבין , החק הנד% העקם להוית הקרובההחבה

 לנפשמרפא
 סנ*ס G'g לע בלבד השים בעניג' : גיטו own לטסו 06 ל01 כן י6 ד6ס סממוסיס הומו (D)lnh 41ת1 %ק6טויס
 סגישמות דדח פלח 6ן מלמד סעקהס Sw3 זד) . ס"ס גש)ס ;ס ע)ושר

~po 
 ס6מז . דניס נפגים ס%סיוח מן

 סמסורל 6פל ועת )פקולו יחסן ע) )0ונ 3ופ0 קימוח קהת תסשק )6 עג) סמייגס קנון קופחו ההקן ס:ימ,סיוחיי
 %)ט יסים כגת כי 6מ0י ירך סמטנס מן ס61ס )משיך חו4 )6 0סוימוסי"ז סכ' נסס. משגס חמימס ס,סיח
 נ6ס סכר) פורפת סי6 כי ס0י מסגימ0 ג"מנס ס' עיוח קפל וע'; )סס'גו 6דס ים וקין 6מ0 ררן ק מ4ן מגוש 16ג6ס
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