
 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

 6סר וב) כר6ו' מוגנבים 0ענ)ו0יו petnn 06 ממומיות ניס מפוסק )סיא סג' . ג0%ממטוס
~DtOt 

 גע0מע יסמם )6 סירס כ1
 מסני כפעורות פרסי )מפריר הוג) )6 סימוסיות ססד0 סן' . )כ מממחי יסרש ס, יקודי ו;ס1 ,מ0מווס נהקיס סינוס קוטני36)
 6פצ 6י 6רס מגן 0ד1רס םסגימוסיו0 מס' . וגו' 3רס ס, מגוס ו;יפ לכרטיס כי מוסכה וס0ורס סמקיסיס ונכוח ממסיגקו%
 סף . )עד עשרת תפרס ס' יר05 חים 4וו'ס h'o 6) טורח %) משן גרכא יתפוס וסמנוש סג6ס יטן %מייח%סיס
 )לווו פתק ע"כ ימדו 11ק1 6מ0 ס' ממותץ חוס ס6)סיוח מסה"כ סיס סענעיס סכין סועות כי יי ת61 )6 סושוסיותמות
 רע כף כי נאסר וכבר : סיס נסלל פיניס )מרפט ד6'ג6 גממדיס דגלים כפס. מפא דגריו כ) וסעהר~;י ממרוויו ננס111ף
 )פ,ץימ. ר'3 )10רס וספשנ סעכע מסועגד 63מ0 336 סענע כי שב) ג;סנ ששט סע1)ס tmnsS סגרתם שסי י י)6ף

 סו6 וסטכע סע1)מ;ת סגורנו 'חגרך סטם חסלי )סכפ חזן 1U~ht פגו6ל וסרגל )תדונו סמסועכר כענד כרטוסס 4וסו0סחים
 משריס וכמו ירו ע) יעכנ ומר סריס מקיימי יד חמת ממוע3דש טיסיו נכר"11 כ) ע) )וס וסו6 ודתו 0ור0ו )פ גתןגעגע

O~pgDOסנטתם וניחרו ס3תורס it~n??. ג0ור0ו סתגס יתנון סג1ר6 כי ו11ע 6חס ס)6 סם וסיס טס גיין ומרן גמ0) ס00י 
 06 גס' מנ61ל ססו6 כמו דכריז ע) כס0עגור רנונן ע) ושטנור 0ענזסו 6ם n(os~p מס ג) וכ"10ך כרטוסן 0יסיסכלשנס
 ספיר 6ס דעות כמס ג"כ סכי6 וגטכם . כירופ מקומות גר.רגס הג') דעת וכ, מצ'ט tsa גסך וטען ע"י חונת %0ונהקו0י

~V3D16 63ריכו9 0ס סיין ס0ורס )מייו,י גע,ס גססן טבעי הסיכר סמקוגייס כ) כרטח ורעתו תתכמי . 
 השורך ואס : סווכריס יטיס פטכעס תהו גב) סנרן יכלת )גמע יוקף גוזמת כי נאטר כי אלים קתב סין nrwשווי

 פ1% רמוץ וס וותר 6מר )וכר 'ru ויפפפיס חמס סכחינו0 6ין נוס 6ך . וס דכר גנ6 וסעעוס קיום )ו ספין ר61סwh פסדי כישר ינו סגורך h1W כדכא )כתון מיייק 6ע גסס ונס נכס וס יותר )6לס %0ין סיגר אסלע כו' גדולאליו
 יוקר ס' יגול מכפף )נו 1)ג)ס עמיד 6)')1 סקווכ סדנר סו6 פס 6ן יותר אקט הקרוב : חסיד גו )נמון יכו)61'מ
 פסור )ע קלל סאו טד מ0מ)ת1 גו )גמון גיקדק חוסר כה הארם בשן הנראה החכטה סימן הוא : דיריםפ60ר
ttow~והוא : )טץ) טפירט0י כמו קמן עורס סו6 ס6דס הקטן העלם הוא אשר ; )טניוו %וסך סב) מפרם וס61 סרגם 
 תסג גו 6סל גכ) סמס0מס סגים נגע) htD מסרי סוגר5יס מב) עיקר 610 פס6יס נסכין סלבס צקלג בו, הקרובהחסירה

 הלבנקפוג
 ריימסס nwbo לשת סס דשצמווז שארדגהנת
 סם מו") וכמהמל . כלית )נס לכ ~nSD 3ססטיס

 לעש 06 *פ מ6 460)6 מקות ondna (0מחסה
 סלע עלך הוצרה טן תטבע טדרנת : גלשמייס
 כקמל מאדוניו העבר כמררגת : ראצלס עדטש5ם
 ק %ופ ל4ן 5ספ)יס סס מענד פשה 0כ5כש
 סט0% כעונס כנגרס לגון גם)מ0 ר~שיסע"פ

 : סלאמס)כ%
 )כמת משן %מ גר% שע הימדך השם הפרק

 הסבה : כ% . יומי מ4מ י,מנם
 . למוקם סש6 מט קמנס פש" מכס 9הקרובה

 ראק.וסכס וימס ph בצSpn3 1 יפכס "דםדשם
 610 60'פ nhS כרוכס יופר ספכס מש . V'ho,6פ
 .סאן

 ורומי
 6נ) מנס יכ bl~D 6ף %זס 0טד

 D)CO ו0"דס . ~ph מן ללצקסיותר

 קמי
 סנס

 יערול העולם להוית : מם סו% וכן . למוקסעתר
ע"א סמ41ד כמ ומיהרתו : סש)ס סיס ככק יו8ע5

 לחם8ת
 כמקרס ממט o~o 1016 קוו ס% וסו6 כע"ס נו htw-ד%
 פרייר 6דם גמ61 סיס )6 למתי 50מי 6דס ח6ר טנמ% )י)6יכן
 סיו )a~ih nwnh 6 דת (oi1P גפנ06 )ו)6 כן פס)16

 סס סירופ ;63מת דת נ60ר ושטוות מקירים ד0ו0גמ61"ם
 גסס פסס 1;'6 כעלס יסוכן .Pttlho 'ety נין )ס6%שהות
 ד0 סב) סעחמט hltlffl טיפ כלכד סעוסזו נעיב סייסכפשם
 )נטכס 16 ע4ס )שנר פורנס ומומר והכועס עמן ,~mtthפדרי
 6% ספו'פ עם! גיגיסס יתבן )6 נמקוכבתפס

 תתמני
 הביסס

 העבד כשדרגות : סב)) )ת1ט)ת טס44 כיכר מלכמס0ש
 סטכפ כן ס6דון רנן ע"פ תטעהזיו ג) מנסיג במענד ימוסאחגו
 0ס: מרובר ונכסחו עות גגון :(oc יקכט זיו ס0ר כמער וסדכו -bsi" שפקידס כס' מהכס סיריך וכגר ס0ורס ע"ס ססו)ספנסיג
 6ף כוי הצורר ואם מהם אחר בכל הבחינה כי הפרק

 וכוהתו מהו ממס 6מד נכ) שתון מקוד )מן0ס0%
 גספר4ס )6דס 0וו6ס ממס יהר יקומר סויגנו ט) יוצמ%פ
 יוהר אלינו הקרוג : וכה שעו סקיוג fwh כמגסד6טוגס
 )%ס )1 מס כי ר,מקום וץרוכ מ% צינו סקווכ "מר *וזהג*י
 1)ססנוון ש016ס היסס ובגטם *מריס גרו6'ס ומ400)ן
 והוא : כגו וסיכוי 6מר ועז סגרו6יס 60ל ומדיפת יותר1%6 %וי פגש 06 0ימעחו ועוד סימו 16) קווכ ס6דס hioכסס

 %ום ג) ;ס כי נ00הן מס') %מוו כפו ט' הקתכהחסיבה
סכ)
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 115נח הבשנהשער

 הצלם על לעשיהו הפביא ווזו%רך מדם אהד בכל ותועלתו אבריו מהרכבת הלקיוחבור
 שכלו חשור נפהשו וכחתן סמדהזיו מדה ובכל בתועלותיו נעיק כך תשחר הואאשר

 שזנרט מה על ובעמדנו . ענים יתכתת זתאטע*1 בו אשר והמקריים דפצכףיםוהדברים
 קצת אמדו וכבר . אליו דומה שהוא מפ% דובה האי העלם מסוד לנו יתבאר האדםטן

 מענק שאכרנו מה ידיעת לומד רצה עצמו את האדם ידיעת הוא שהפלוםופיאההכמים
 אחוה ומבשרי 'פ( )6יש שכתוב במה בו החכמה מסיכן יתעלה הבורא שיכיר כדיהאדם
 סכל סוער מעם האדם מענעי שזכרנו מה סבל להזכיר לבו ראי כן שהוא וכיק .אלוה
plyוכרתי שלא מה ??5 לחקור ףביופהו תמיד לכרו מיב שהוא מה על הטתעלם ליעיי 
 קנס( )מטיס ע"ה דוד כמשש * הודאתו ותתנדל עליו וטובו חסדו רוב על לבורא יכנעואז
 אשר ממך עצמי נכחד לא מאד יודעת ונפשי מע'סיך נפלאים נפליתי טראות כי עלאודך
 יוצרו ימים יכתבו כלם ספ*ך ועל עיניך ראו נלסי ארין בתהתיות רקמתי בסתרעושיתי
 ראשית ואל האדם רטקלונ אל נסחשבהך שתעלה לך שראוי מה ותהלת . נהם אהדולא

 לנפשמרפא
 הוטס סקוס כן כשסו שנניס 6ע0 %6 סצנריו כ6מ1ע ננגד ונר כ) מפשיס )סננש שאסג ט ו? נ16ן הפויסלנש
 דמוים כמס סט בהועלותיו  נעיין ואח*כ : פ*כ גר5סי פליכ 61דס 6רן  טפיהי 6וי סגחונ כמו PP כו' סש)סכלמוט
 60ר ופור ערגו ותכלית : טזם סהוי5וס מן 3קטנש וסגגיס 6פו מסדי מואר גסו )סנינו פמפרס כמו )6יס סוע)ספסס
 כ) נהג) ימו עוד ממגו )ונר ha'1 מעוינו וסע חכויה טד ג)הצ עלת לעמור וטבל מה כל : לקמן טכוכימ ווג.ססדכריס
 ססמכמס וקמר ש)וס,סי6 ג)ס,נס טך6 גג)) סואץרהה וכ) סהגמ,ח כ) כי . גב)) פסמכמס כ') שחפ'6סופיא :פנירת
otb)66)ו0 6ח "*ג'ן למוס ומגפרי מעימי ומכשר. שכחוב כסה : ממנו קנה )סנתז ,כר כלסר . 6'ע ס6דס פיע רק סי 
hl~aערמותי מסטו מעדפת ממן גתנפ )6 מנ.עס ופון נכחד לא : גף כ' ע! לוחן 6ווס אורך כוי כמיש : ויחי) מכס גורל 
 סס ר16 פלי ניגס גלמי : 6מי מגפפי ססהסק נמיור ארץ גהחתיות : ונ'7'ס נגהר רקמתי : 6מי גמעי ג"חר ושהדחי6ף
 3סנ'1 וירועש פוש סס ולמיס כ) יוצרו ימים : גספרך כשכיס סם w(eth1 % 16 וחח לגוי ג) כלם ספרך ועל :עי:ץ
 נפסוס דגר ומכיוס olb ט) סחוסו מכו האדם תחלת אל : כתמ"ס ,סנרך )פגו 1ג)ף טדט ע)6 סימיס מג) גסס 6הי1)6

 לחםפת
 קליג0 מנס 6וש הך6 וס נטת) hih נ6% )6 כנו יאע0כ%
 מזם ו0 תטה,סייס נפייס סרנם עורמות גר6 ית' מכש)סי

 0ו6 וסלי סגס(ה)מגות 60הרון סו6 )נו סמומג סוסוכעולס
 להיגת 146 )כישו ס6יס עמוס טרנס סכות עפיימסות
mixo6גפתמנס מע"ס סו9 כי מגסס 0קרוכ0 0מיכס כו 
 גמוטנסו עלס ס6דס מקירח ית' גממטגהו סעו ושדחח)ס
 וסנן יתסס ט) סערם טיס0וס ססניס ו6מ'כ סעו)סמ64ס
 חלקיו וחבור : רקמן יחג% ומולדתו הארם ברוכבת :וט

 והועלהם אבריו והרכשת : וממרות מסיוח מן שגוח*
 וס61 מחייו 6הד פג) 60רס )כ)) מגיע סוערת 6ישכוי

 : )ר'ח סיסי. גסי גס 0רסו6ס שאיי נקורךמנ"רר
 גרס )עמס מיסים נך 4די ססגי6 סניך מס ט'והשןרר
  יהגון 0נור5 טפס פמממ 0מ  בהועלוהיו :  יין6טר
 וממרון ילדיו נ3נ להמיר 6ח1 הש גמו חוע)חו גפניכסגפ
 וס%' סימלת גזמן סגכ1ס ס1ט)ח יסותו נפח וסכרנו0ג)1
 סגונס כמו סרה ובכל : נקורך גקסן סג3 סמ"רר כפועניבת
 שכרון כמו נפשו וכרשה : הומיכן הגחת סכטסוסטפ)ות
 ור,מ41ד וכנומם י0פנד) מזו סתוקריס ממגו כגהוק וטשממשגת
 כגריס 6תס והמנךים והעצמיים : אשן יהג6ר ,סג)יזומם
  גמ"ש ו6יזס 6דס 6100 גסס oim מ  פסם ג6דססנמל4ס

 ,דחיס 6מ)ס גש זתאותע ס%ס:  טל  ושיט מעך0ט
 מה על ובעמרנו : ונרך סכ4ס ,(otth  ענינו  ויזכליח :"סג3
 באידס )שנס ,מגיס שכלגו מס כ) כסייג כחוגישאגרנו
 מ6י רני %6 סנפנו  כמס Yw חטט פ1הס 11ומ%4

 סי,
 ניסמכת גססהו) כי דפסו סוף פ) )המוי יכמין מנהוחיו

 מתוק %מ0 ומצחקה מחטפסס סי6 דגר חיוט )ספיג%דס
 מספטו )6,ל bitnD סו ססו6 מקעתן סטן( חיקי יכ))מ)ק

 הלבנוןמוב
 : סכו סקנסס סדור חלקיו והבחר :ס%3מ

 יון pcl3 ססו6 נערוך ס" סיפסוףשהמילוסופיא
 : פ')וסוף מן ננגר פס 1ס')1סוסי6 . סמכמס6וסכ
 והישגו ס6דס מבס כלותי . מאד יודעכםונפעה
 אסון ממך עצסי נכחד לא : מטסיו ~nlhtSמנ61ר
 עסו כמו . סמיטס )טין wanu אשר : ס6זסטנס
 בתחתיות רוקמתי : כ"ג[ ]ימוקד) כחומסןדדי
 . לוקט כמטסס ושלקים חמאס נגזים סיונרארץ
 ר4צ גלמי : ס6טס סכלמס סחהתון למדור כמ'61רן
 . ס6נרש מ%י0יכר כטקס 610 סיריוס נתמקחעיניך
 כלם ספרך ועל :' טקס נקוי shln ננמר ס)6וותר
 וכוכגיסס ססמחמיס )נרסיס כסי סררךיכתבו

 ומזהך מי נקי מול סימלו וכדלך מי כ) ט)רימססישס
16(hm)e 6וע) 6מר 1)ש . כמוכך 6)6 מ)ח6 ח)י 
 וו% רל  טל סוקר סג4"ס ס%ס"כ גרמי . תו'ססרך
 מס )ש וזע ימי כ) מרי10 רודט %1סס  עיימ1פס

 כמנעי סטדע כמו 6מ1 גמעי 'קלחו מרנע )1סגהה"נ
 גונר *לחו ונט עם כ)1' יוצרו ימים :ס16פמעוח

 בהם אחד ולא : %ע יגיע "סר 61ח ,מגיו מקלסעש
 טפפו וטמר . נימי ISD %סכ וסב טי"1 1)1 610ספי
 ג)ומר סימיס נק 6מן )1 גקכפ תיכף פרסוכעת

..  %ונגשוש י%יני6כיבס*י שייםדכענ:ו~ע 6'לציונבןפןשםנו% %י"שד,מ%)י'ע"ייס הש ייויגיע6מיי,מניי-עירד 2%1ד: 1ה% "tDtY~orh גמ'ימ 3'1 שבבסשיבג%י6 4ן ',בג מט %%1%גי%ש
 : היונס קנה ס"ס יעגור ו06 מגיעם athS ופופ) ,nbSt ססטנס סיתר ל, 06 5ף ממסד כוונת נואנח גפגור 06ושגו
 מטמין פ64ות מכין 6גי נשפ' גי מו)6 שני וור",ח ס)י6א ט'י כקומר מעשיך גפיאים נפליהי נוראות כי עלאודך
 : 1ס1)ן טמג6ר כתו שרפ טפס שי6 כריחו יר"(יח מיסורו( סס טם3ש הויתו ורא'סיה האדם תחלת אל כשלס:טגכ))
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 הבחינהשער116
 אל הועק וממנו המזע תבונת אל הצומה מתכפת יעתק השח'כ * הצומח תכונתאל היסורה* פתטנת צאנם פיא אפש אפף המצהרו עליו האשים חסד כי תראה ושהויתו
 תטנפו אל ממנה יעתק כן ואחר * החתם תבונת אל יעתק וממט והדם הירעתכפת
 ומצרנים מתחלשת ומבהן ונלנלים בשטוים הולך והוא המת המדבר חי ההשהאדם

 1WD והסאה בא תתבונן וכאשר * מתוקן וחבור נכונה במחשבה מחובריםמתמידים
 לומה רוצה הנראים הבורו בשרשי וחשוב השתכל . בכל והיכולת והחכמההפוכה
 חברם . דומים שאיבם ומבעים חלוקים ביסודים מורכב האדם נקש תראה פושנפשו

 לנפשמרפא
 סאמ5ן צאתי חטוא : פסס וונר6 6דס ורנטת 5ולס שם ססס גדכריס סיס ס)6 וסבין ס6סס מן th~w1 נססוס *ד סו%י*

 סו6 טסני פסיסוווס סו6411nwol 6ת1
 ננר~

 וספוון פמוו ס6דס מניוון מסמוון גססוס וסרס וסלוע ס6סס ודם ס6יפ מזרע
 גספך ;1 ח!!ווס יסודות י' ט) m(olt קורס )ו סיס סמא 61'כ %שת נתסוס למכובס יסודוס מסד, גחסוס וכ!ופמ ס1וממס61
 תקנסו גן גס ונס מע4וניס S1$1 סו6 וכמיחס סנרו6יס פכ) )גי) סו6 נץ טנגדר פת פדכל וו סו6 סגורו alho וסוך6יס 5יפ 13 ניחן וכמ"כ 6מ1 כמפי ס0 ססעעס חי4( בו מניחן סחי שכקנח ובמ"ג 01יס מורע )!זרח rnht וסיון סכומת)4ות

 גשיגרם : ופהגד) סלך וס61 ר') הולך והוא : כטיס ופין כשלכיס סכ) כיסיו סכרי6ס כוונה סובין ועי כיגוע)מהנס ממירני מסקך סו6 1ס6רס תומרים ססס כמהמכיס ונגיס סנמירס מיחס )6 ממיחס סיסס )6 ד6ס וכו') פסמיסס טכע:סנהירס
 כך סוeDD5 6 ומונו 1fi~D גע!ין גין סינוימ מינינכמס

~DDI 
 סגופיו וס0 כך כעס יך ס6דס מנע ספעס געגעו וכן כך סו1

 פס ~onaa שסר 16 );ס ;ס יסודוס סי' יהגר יוכ) מי ג' וכף נכונה כטחשבה מחוברים : הי טסו8 ;מן כ) כטס חסידמס ס6* וממטפיס (uun כמ"פ וגו' וסרס סטנצ' otne1 סמים רות ומס ונתמגרו יהד מסקסריס י.ממו!עיס כסס ונדנויסססכיס סי עמס נגוף סנטמס שפר פישפש ססס דוריס נ, ופ טתסידים ומטעים : fnh וכן 6מו כבטן גין מתמ)פא וממסוגבנוניו
 וגוץ שט ומס ט' חבורו בשרשר וחשוב השהכל : נ%ס געתי מארקס מס 1סיכו)ס וכמכמס ממונס סימן סרוס ומוסכגוף
 רות % כסס וסודות מסדו מנרכב וסגוף . יעורס קיוט )1 6ין ;ס נ)6 ונס מסט מנוף מהזכר טס6דס ונך6י ידופ סונרשוי
 נ קן עם עד 'מסידו 5)6 למון שר וקמרם 6וסס סיער ומסע )!ס ;ס טויס כ"י;ס בטבעם : מוס וס מוגד)יס פסס ע"רפיס

 הלבנוןפוב
 עפטס הצומה תכונת אל : וחסו .DDb, רק סי' ט)""הר גו* אפש אחר המצדע : ע14 יעכרו 5סרממקריס
 מד' שלככ מומרס "סר ~,olh קמ"י) "סלוהכו"וח

 מחריפסן וסס כסס רוון טסמד' תכונתהמזקיש?וח:אל
 מורע כש טכ"דס ס)מומ )כ3 סכו ס(ן כמ טריבקלט
 ע% ס,רע גק ההיים ורכונת אל : ליחות ומ"רוסדס
 כטע)ר הארם תכונת אל : "מ1 כמש תות )1סוגד
 וסרסרנו "דם גסס טס קרנן 3" 8תו כמעי טסו" ומןדכ3
 סשנוי':בשטי' ע3 מיג גם גן דרק ר"מ כס' וכמ"מסעור
 נקר" גרמן )מנץמו רושימסט

 סגם) כש נ3ט)
 למיץס ממקס סכו מתמה-ים 1טצחרם :)מקוש טמורי

נקל"
 6 וס)מש . כ'( )ילנמס נוס( נ1עס "ס נמו . מטע

Otb'Sמשלסו וספפלסים . פ"מ( כסס ונערת 
 טסו"

 עם
 שמריש )ויסיכו גכתס ממרכס עס"י סס וסטתוסטייו ערי כ3 נכונה בטהשבה כלקוברים : מש"מקר
o'Snohסכ) . מיסודות ז' מיסודות מורכב : סנץפ 
 שאעם ומבעים : )1 ורתוכי ממכירו תסיס wl),h"תו
 מלס . "וונוס מרס . ירוקם מכס . מרות ד' יגסרוסים
 ,ס ור~עכיס כעכעם מסתרס סרוס . משלה ומרס .שטס

3,ק

 לחםפת
 ס61 סיוע עליו 6טר 036יס מסו הכצשיאו עליו אלהיםחסר
 נמ61 )נדר )סו5י6ו כלומר טסו 6מר, )סוגייו 6; גס )וסעיד
 כו* ואחק כ1' הישרות מתפוגת צארי : 6פס סינתז6הר
 מחכוז סו6 גכ15 וסוס סוס פפגחר סו6 ס6דס ;רם משכי

 610 ור"ממ ספץ מזממי 5ממ ס61 מדפיס 6ת1 וסיווןמתמנון

 ויסודות משונת )6"1 ססה)ח 11*6 משיונס מלרופסמורכי
 וממדקדק elh~ S~1PD קרב 6) גנוננו ולצ'ט טפם חכאח6)

 ונגלע ניגד פסשן ססו6 ו6חר סוס )מ;ג נ16ח מויןומתסוס
 :  וומ ולע חפנו ויעסוק סיסנ 0זק שד פתדקדק סו5גלונלי4
 עמר סמיאי סמם גו כנכנס החיים חסנת אל יעתקוטסט
m~toוסרי ידרסו וכמרס יום 6רנעיס 6מו גותס hte ג1)ס 
 ספפ ונפנס מ31ר סגולי מהי מן ס)יוסו ממדגר כמיס כי;1 כמחיי 0160 ג"כ סמו סמוקריס הטח המדבר החי :סיס
 מלקליפ לשייףם : מת גזי חי פש6 סמייך מןטפוש
 אליהו מתון תהוסי ~olh מע ושתנוס ט) טון שנויםגמע
 ע"ש ט פספוס פ6! סליו סומר 3עכפ כרטס סיעופעפע
 גנ)ג) ח)י)0 סחחריס )ענינים נוין וג)נו04 ונמס טדי6מר

 חווק וכן ימסרונס וספרונו לנכנס נפילי סגוף פ')!י כפוסמני
 : )ל1פ6יס ייא מחס גיפי ומלטפס t??" סי%6ש%
nuoaסכום סי גריס סס וסנ)נו)יס גלסיגן טהחלפות 
 סג1רליס m:pon ומ)מציס מסוחפות מטס וקמל 1כ11פחמ!פוח
 טסם פרוח סד' כפו ג5וגוסן פפמ)סוח סס ס6דס A~nsסיכוי
 וים כידוע זפ* סחגכווסן %ד סיפי נורמות שימיוהסגות
 יפ סמחמ!סוס וגין ויויס וכמוס ומוס קור כמו זו!וניוססגות

 ספגיס סני י) גדרן !)וט 06 גה1יס נתרן שמניסמאופיס
 וחבש נטנה בטחינה מיזכרים : גוי מבטויס ש סממו%וס 061 סמתמ)טוה 06 שכוס 6)1 וע ממו% מאסשמא
 ססכופ 1ץ!1ף סטא ס16ס tDS( ot~xn סגנון כפי סימן כממטך ססגופ 6)1 ומסכג עוגמו לתקנת פמטכוח מוטב יס' ססו6סהוקן
 מפתפות 6יכיוח פזי מ6ד JR'tw נמטר ots ;ס מסגות סמנת מסקן והכון וקמי ~כינס כמהטגס נוע סכרי6וס י;1 ויעמסיהמ,נ
 חטובה סימני t~ho: קטף שיק סיס וס חולם טמסס משקע טש6 ס6נ'כ ;פן עי מסתיו עס סוףן מתגור מט) ירךכיעס

 גמער סכי6ר כפו שוע) רטט ס"% פ) וסיכוית עוג סיוסל 5ד ע) ככיוחיו כמריח ויודע מגס טסות ומהכמס )כ) עוג יה'טסי
 מחוגר סו6 ט60וס )י הנראים חבורו בשרשי : כו 3כפומ רצוי כיסים ט4ו ס:וטחין גמי )סיות ומיכין 6)1 סנטוס סנןסגעהון
 6מד פגר) סספרפיס קמי נרקיס 0016 וקרל סתיכ1ר ג)) מב) סכו))יס סטרטיס סס ותפס סג9 136 טשי רק מונס מדנתה כלשיו
 פחציס כצפר צ6יס ס0 וסנפת סנוף כ)) כס'רק 6סר סנע)פוס rnan וכנפט וממרוח סדקין וסורידין סקרגיס ננוף כמו נע3מיסר,כ

 גפסח"ס 1סעדרס עמו גספא0 וסטעפו _a'1 והנמס מקד גסכ) מופג מ64וסס סש: סלמות קמם מוסג סו6 טסנוףג:!)אס
 חגרם : ייופלוס כידופ נטגסי0ס ח!4יס ס16ס 6יגרי ש פיוחו טגע 6מד )כ) מרות סו' כי דושם שאינם וטועים :ממנו

 16 )סמינו ושיוו ע) einPD סכ'6 וסמוס ס% סס ססכיס כיס ים טמרי יגכורמו חנרס 6מו mneto ע) וכוןבגבורים
 411(יס 6מר דופים סירוס סוכר לטנטים חצ) וס ע3 וס יחגירו )נ) כמס ועקר שחס מכו שטרש יס' וסג מגנו)1)גים1
 עס גמנגקפ יעגון דב- כ) סגענס ט56 כפפימרגמתו

~D1% 
6 nwTI סתום  ייחסם 5ון וזפיס ססגוני לצצ סס(גיס 

שנטיס

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



 117נם הבהינהשער

 בנשפיתו בצן4טץד עומד נקש מהם השעחבר בחכמתו וקשרם בננוררע יתעלההבורא
 במבעיופתחלק

~arn 
 הה העלתנים האישים לרוחניות רופה אירי רוחני עצם אליו

~spn
 דנדים רחק זהם הקצוות לשהי ראויים באטצע"ם בו קשרה אשר נפשו הוא

 וכהנן לשמרם סבבן להם QW1 והעורקים ורחצנים והנידים חודם הפבעיוהחום
 וכלם מהצפרנים והשער והעור והמיתרים כהעצמכן הבשר חזם מהפניגיםעליהם
 . מהפעים עליהם להק ומכסיםמנימם

 בהנהגתו יתעלה הבורא בחנוט חשוב כן ואחי
 שמור במקום שההיה כדי עניט בתוכית לכורע אסו במן לו שם אשר האדםאת

 רוטנן עם קור 45ש חום לא אלע עיע ולא יד וזשינהו שלא מקום נצורלםכצר
 לנפשפרפא

 וסטוץ רי% סטין פעיות ל"מ כמס כו הפ בפכעע ומתחלק : 6מס פמתיגס 6חד דגר %דס סירס %' במראיתוטתאחד
 'obe פנקסי כמו לעין נוסס ס6ין ועש ג6ויר אוירי :Ordn וסיף uO~. כמו רוהוייס גיייס o~PV1 6נריס ירמ'מ סלמסנרה אוירי רוחש עצם : סגוף 36 אליו חהכר : לסנינו סיתכ"ר כמו לגורס הנע ליוו )כ) יפ ססניפייס וסקנסס מז'נר וטפססומטח
 ס)6 כגוף בו קשרה אשר : 11"ע גו סיס וגון מייס שמח כעשו ויטמ כמים נפשו הוא העצם וזה : רוהניי0 6יטיסססס
 1נטפיות ל1ממופ שש (oo ש כי וקש קוס ללויס סרס 6מ3טיס 4"ך פכן ספכיס סני פוש כגוף ומס ומשקטר )ססמגראקו
 מענש סחוס גחס1ס ומפע גופו )תוך כקליו תמיד ומנסח טטף ט610 החתם רוח והם : )(ס !ס סק1וות ונתקטרו נחקרנווגש

olh)nמסה"נ) יוסר דופקים סגנייי, סדם גס נוגר כמסמוס נר6ס כי סוס ט) טוכן סטכעי וסמום eht כן 
~D)O 

 נטפיוח יוסר יו ויט ענס ס)י"ס כסס שם גייס וספ w~(et מן פכשס נחסל )קמן וכ"כ עזם ונמורס סכורי נסי נטיגס61 ין גי משכיס שרוס 1נו6ס והעצירם : דס גיוס פיק והגירים : וסגוף מעש סגין %משפיס ססס 1סדס סעגפי וסמוססמייס רות ע) סוכן
osn: ג ס' 0'ג ממורס נעת ומשהי והעורקים'( Sfn שמש סשס מן 1411 1ס%כיס וסחנוטס סמח כני מס סענכיס 
 עמו ויחערכ חתקעס סע1כ פק% סטווק "6 כך 6מר טלק ונפטם ככסל סמוטיס וימ)16 משין כט)ניס יתגיס ונסססדלס
bnbפכ*) ספולגס ז6ת ע) סחר )סנש סט% יע) 16 כו וימוגל ג6כר שניחר הדבק נמחו ממנו וועטס קסמו מתיכתו : 
 חשעכ ואח"כ : )קמן ויש אסיסט ומסמס מנין סו6 סגוף ג) ור') ע"ס כף וממשט שלנר nluiho(h 5י סחיך ע"כמטיט) )גסי גסי% 06 כי התסוס )6 וסדם סדס ממן 6) %יך וסט ס3נ סו6 ספחי)ס דנוון ס(תי)ס כלפס כ)כנ סקכר גו טימור)נ ניחי י1 6פפר ו6י סנטי מס נוות 06 י ססמט )6' וסיח . כמיס סכוורי וו") . סגעי0 ומסקר ומוס מקיר )סתקייסיוכפן )6 ועי נפר ג)6 מנו4ס כן סגידיס ימיו 06 כי nntSP ולהגן לשטרם : טוש ו)כ) וסט1ניס )סגיוש סבות לחםושם
 6מו גגטן כטוגנ לטצע אכצ בטן לו שם אשר : ומינם נמסד כרירתו מתמרת ס6דס עם פתנסג כרממ'1 יתנרך מטס5יך

 שחש מזונותיו סוס )ו ץט שקיקו דנר סס יוכ) ס)6 מיס נמנות פקודן וכמו שלעיס מכ) סמור סס סלמס כיי עהעפכנפחס
 לחםפת

 קילס א4 טסו6 וק יתמיד )6 ו0פר[ףס פויס וקעגעית
 טף : רב ומן מסך חגרתם סיסמיד קיימנו ס) גקצגתכמחו
 מתחלק בסראיהו סתאהד : ע"מ ע) *תקיוס פי'עופר

 יימס ס:ר6ס 431 %ד טסך ועימס גכ6ס ס6דס סטףבטבעיו
 ח)קיס טכסיס נו ים 6עפ'כ לפנס 6חד גוף ממסותססו6
 6חר 6וירי גמלת כזון מס יונע 6יי אוירי רוחני עצם :כמל
 ווס טווס נוון שס וק %ד דכר ו6ץר לוה וכרי רומניט6מר

 סגוטנ סרוס ע) רוה כמקס גג6ן יכוון 4 הרקס סכמים)ן
 מטויס נספי נ!ס וכוון וסמקע נפוסי סטורי ט) 6ירחמם
 ספחימסת טג6דס שנימס ho 'b'e' ססעו)ס ))ו סידועיססחט
 חמו נ6סז 1"י0 ייח ופסס %ר כ) כצ'ט יום עקרית)6ף
 מרמפת 'ohtte ועי'1 גרוס מחומס טס6דס כפי וסיס רוםגטמס
 סושכ סרות דוגמת Of וסנז כידוע חומו )רעל ספג ע3גכאש
 ממ)6 סקג'ס מס ו') שמלס חוף מקוקס סטו'סוססילס
 ממש " מא כגוף bsp 061 סגוף כ) eh)n סנסמס גןחו'
 כמגופר קענס )קורס DD ,*6(1 וק 61ין סעו)ס ש) ג)ממ)6 400* ס0ש ס%6ר w)tv 1011 וסטתו מס ססו6 סמ"קפי

 6)1 והגידים והרם המבעי גהוצם החיים רוח :כמורס
 פפכט סווגת טצ,ח ש כסנן נשעע,0 סס עסדרן%וכעס
otaWSN כר611 1ג6 סוכך וסדס גדם מסכנו ר,עכטו ומוס 

 הלבנוןטוב
 גר6ס במראיתו טתאחד : מתקיים עומד טף :)וס
 גממת סג6מל ר,מקר6 שון ותסס . שרגפ 6'מכעומל אוירי רחקני עצם : מקריס עכעיס 1כ1 6מדטס61
 ריכס כי הקצוות לב' ראתם באפצעיים : מ"מרומ

 ריס וק . )זס א ריפכיס יגס וסתמרוססנסשומ
 . טג'סס )קנ3 מללעיס סשנעיס כדכליסמתקתשס

 גרילומרפ כבערס סנר"יח שפ 6101 בימ"ס לוממ
b'oa1)עס . רופכעי נשם נקל סמשס ולחה . רינטמס 
 ודא11ימ"ם : 3עגשח ורגקיס ננידש וסדס כדםסעכעי
 יסכטן )6 ושרקי ככס סכ6דס סדופנןס נידיםסס
 6ששס סגל6ש יגיהס סס והמיתרים : )'()6יוכ
otb~nטנ6דס סרינסס כ) ומליס . נועז געלסק 
 כנכעס כש ונשינופ שעיס כש עמפכיסור4ש'שח
onwונב)) ע"ז( )סוסשס ומיס Slb~ 6יימר רגקרDpb~' גקר6 4פ וס %1כמס 0ש14פ הירסיס 

נשתל

ם"י:'2:ג4יובן'ילויםבנ'נ'"
ןו::נעעיע4'נן"ע",,"%
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 הבחעהשער119
 התנועה על שיחזק ער גדל הולך והוא הבהומן הכדק ועם הנבצר חהכצזמההחק

 יוכל לא אשר בטקום לו הוכן ופורת יגיעה טב4 מינו אל הגעתו עםוהתנודה
 כן ואחר . קצוב עת עד בחונו ירבה גופו יגדל אשר וכל . פנים בשוס אליו להניעאדם
 שיעשה דבר ולא %אתו בה שטוחכם תהנולה מבלי צר דרר אל אמו מבמןהמא
 לאעב שאמד כסו בריותיו על הטרחם וחנון הרחום החכם ביכולת אלא בו *לסיע
 תמלאנה ירחים תספור תשמור איות חולל סלע יעלי לדת עת הידעת )לס(בסימן
 תחם זולתי בחושיו תלש חהוא הוה העקם אל הולי יוצא ואחיכ * לדתנה עתוידעת
 הטה אשר הדם ויהפוך אמו משדי מטנו יתעלה הברא לו הץמק והמעםרצצשוש
 אליו הצורך בעת הנובע כטעק ומתוק ערב נגר גשדיה לחלב אמו במעימענו
 בהוציאו הילד שיינע מעם ולא מיץ מבלי וער משאו אמו על שיכבד רבחשיננו
 ס"ן טבלי החלב שער רחב לא מחם נפי השד נקב ששם בזה ומחנותו השד כשמוצאו
 . במיץ בהוצאתו שיפרח הרבה צר %א השד את מצצו בעת העד בו שיחנקאו
 ולרחמים ולחסד 6ץ האלהים והינהו הקולות ולשפוע המראים לראות נופו יתוק כןאחר

 לנפשמדכא
 ס"ה) כגרגורה התניעה על ש'ה:ק עד : מטט מסט 6מו גמטי טס נחגז3 6מ'ג יגדל הולד נוצא : %6)ח ס6מ1פפ0

 גריס !6'ן יותר )מ,ון גס !%ין יוסר מעט י,כ נ) נס כנתנז) 6ף בו, מזוט אל הגעתו עם : ונד גס 4 סט3סחגטנע
 tth)ntt~wr1at( %:ג:ג י"ס 4ש ע:ג 4ע7 ח77ב' :,צעvu~ttmt 4 עמשגי כיו"

 :ntsP)e ט1ג06

altot064 תשכער אילוח הילל כגנסיו.: ומקלס גמר )ס מומין !סקג'כ וימ!ח )6רן כיסו) כדי )יקד גסכוועת נגוס שט 
 61ם ווסתם גרחמס 1מכיסס זלק!ו )ס משע סקג'ס 3ידס0 וגעעח . 3נ6ת יכ,) סעד ופין % יחמס כפיקס (Ovltt מי))פיו
 בגס שתוברשב ושניס טיויס )ו סיס D'U6 סר"!ח !חוס סריס ומ!ם מטמע מזפ )ו יין ברעשיו הלש : ע"ג מסם פיד רגע 1nhmמקריס

 %יייו:1ג:שנבישבממ4 זג יצב וו:נננ "'IDt)h גבס נבמשיה:י
'ftw~  סה"כ 6ין וגס DPD ולא : )חיכוי ויחסך סילו מ,'1ח ג)" מטנמו יו!כ ט)6 מיץ מבלי יגר : 6מו ט) מם6ו יגנד כ)6
 כדבר יחנרך רממיוומנוהו תרפס וס,ד בזה ומהנוהו : 6מו מסדי סמ)נ )מ%ן גסיו1ס רגם יניטס )י)ד יכיס כ)6 מדפי יזהרכעס
otO1 ,נ סמ)נ סיס ונדו) רמנ סוקנ סיס ס6ס כקורך כס, פמוט נדון סו6 ססגקגniDD 6ונס מ5%ס ני oh~ ארו : ולינק סה)כ )סו64 )סי)ז גדי) עצם יסים פ)6 סרכם ושן % )6 ,נס סילו ושק וסיס כגרונו סרנם גססך סיסדיוק ר11ס ספד סיס 
 טיט נחגר) 63 כו )6 ד6ס גטיניו מן מ3ד סיפנה %א נעגט pmt ל שן כן וכה לחן האלהים יתנהו וכו' גופו ptrpכן

 הלבנקטוב
 דם 610 המזומז המזון : )מטס למצע ו נ)ש6גטידו
 כעיגור ככה סגע5רס6סס

~DD *"סס nbib : על 
 0צ כמו תעטר, %זן גזכ כו6 ודוענודההתנהרה

 : 6ץ גמעי נשדנו ופככ!ס חטעס bia' 13 כקמר .ופ
 לרחבה עת וידעת תמלאנה א-היםתספור
 : י6% וסעד מרמס 4רי גפתמש ס4דס עקנתניע
 0טר6 ממסד חס הטרדם חושיולתי

 ס)"
SDDnt 

 מנעו לחרסת מק * פקרס 161 סמוסש 6ל1מסרגסח
 : נ( )*כס ערס שר סלסק וכ נער : עדחןסט

 ממס וכססו"גיס פמיר h,kn פ0ו6 דנובעכטקןן
 חמיך סדר כן וכמו .. ככר"סתס ומממ63 מו"רמיס
 סמינ לך ם6ז סלי מיינק מעלי מענקו סמוננתץ סבלי יגר : ומצ6% פור יונק פי,ודפק מס וכבמג6
 : 1'( )פופסש ס) וימן כמו סרלסס מל ומין .)6יכ%

 . 950 ממסדי כזס עוד כק ומס כבזמר בחףוטהנווצ
 המראש לראהע : 6מת %ר 6ח ומעתי מ)'!פ6

 ויסוודס סתותה סגאס ט) יחמוד נכפ מנק ניוחסיחחטרה
otw(ומנס אי. שפ מנסק וסול טש! 6ח ו)סגיד )כמפ יכו 
 יכ)13 ממקוש גויד ס6ינ1 6ף סגוף wun י) סוטם גע%ס

 ן ן : י- פ oim %)השוה

 הבועם צן סונ ומ%ס' רגזיי ש סלד השם
 כסמעס סא)ס 4קס )1 יפ וטו15 4יקיס מס מבגססוסחם
htOO011 כוון 

v e '  : 111ק סגוזס 6פר 3ט)י1ר.ע*, עת.ג!1 כשע יפגישמי0,4, עורס טדי סו6 וכמ"כ כתמהון גמדות יד סלד י6טוגיסחדשם נ* 1'ל snnh כיר ,ינפ ססטעס פ) 
 גר1)1 גסה)פ פסיכו יוסר מכיעור כסיס 15 ייסע )66מר

 בתבול סבלי : גוונועסספו6
9 ': 

נפח
~st)w 

 פירכס סייס ד*מ כמו סמא לנמעט ככוו%
 ספונו %ס מפגי 6מפ נגס ו)6 %ל 6מר ווג)יו ידיו)ס%י6

 לחםפת

 פ14 מרמס כסוף חקתן הרחום חהכם : דלגו )סימיג ירמס כיס גיסתי )צמוק דגר שחס מסהטס תסיס כשמר כמומימון דגר סוס נעס'יה תכונס כה ינו מש סייעי 1)6וג6מרוכה
 : כט"מ מטככ דרך )ו )סםופ נכדי ססי6 כטס %ססרמנ )ושדק %ש למס ניח נסנט כס וגמכמהו 5ר גדרך כלסו :ויקס)6

 וסקנסס כופלו ייופן 0!)ד סיפו) ככדי כסר כעסת )סו)יר ומהכהח ($Ot סר )ר6ס Oitu סי6 סירוס ארק פגיםטסיך יגסטס נגיס טל שלויס מוו סיקוס !למרו סוס סמקרs'm 6' גיזרו וגדר נוי אילות הורר כלע יעלי לרת עתהירעה
 וספת: וסו6 נרממס ומכיכס נמם )0 מזמין 4)ר כורטס וגבכי6 % וממס ס,ו וס6י)ס בכנפיו ומקנזו סס כקומו וסל 3ושפין
 : רב נכשע נת6וס לרווו ") ג6 פסיס )ן גו ויהנק : ע1י% מגרי זרועו חג ער סיכ לגי! גערי n~GOI ננד מג6 5מ1יי מטיס 6' יט1מ טורס כוס סיס 6מח נכח מתר03 סיס כ6ס יתעמר כו' רב אעוו גתר5( )גג6 פר6 %ס6 מד )מ)stm6 וכדבה ,'גס יסע סמוגמס מיס למסון  ערב נגר : מעג וגעסס חגר סדם Yw עמרו וגן  גשדיח לחלב .ט' הדםויהפוך

ריאות
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 119ם הבוננהשער

 ובמשתה במאכל מעצמם טתר ע*1 ירדימו גדולו עליהם *כבד Nse כדי ט*טבלב
 ולרכות לאם העקלו בהם וכטצא וחתול ורחיצה נדיו ועמל מרחו כל בעטיהםסקל
 תגדל אך ומשאו ומפוקו ממרחו סובלים שהם מה הכרתו ומעום צרכיו לרוב *תקצפו%א אבהי בו יקוצו %א החרות אל הידות מענץ יעתק השב"כ . כרחו על נזק כלמעליו
% ש לדבר למד וכבר הבחרות לימי שיסע עד מלבם לוהדאגה  כחות ושקו %ת 
 הנשמים בהגדיו מקצתם המב"שש קצת יכיר בגדעת החכמה יקבל נפשו וכחותחחטץ
 דעי? מפיו טכנאי נען ה' כי נ( )מכוי החכם כמיש הרוכנים בחושיו המושכליםקצת

 לדזתו בעת וודע הפוב מכיר %א משכיל שאיננו החדם ל המזבה ומרוב .ותבתה
 עצמם בהנהינם עלץ אדם בני יתרון ויכיר נדולו בעת שלמים חוכרתו שכלו היושאם

 * הזינק הדאנה מן מת הטה טז כל בהיפך עצמו אראה ונגלותם תנועתםומהירות

 הרופאים חכמי שאטרו מה נפי בה תועלת לו "ם הילד כי בכיסנו בענץ התימהומן
 רעים חדושים עליהם מחדשת ענינה על נשארת כשהיא ליחה הלדים במוחיכי

 הבורא חנות וסרוב . מאורעיה מרעת ינצלו ססוהיהם ההיא הליחה מתיךוהבכי
 לנפשמרפא

 ולדהות : מה)ס )ma 6( גמז ),%ק)ען( ג)'6 וחהול : סילד ע) מסגימום מס ע1ממ ע) סימג'הו ממס י,0ר מעצמם החר :8יס
 יתקצצו ולא : קנגרו לוס טיי  יודפיס שם מס וגידל* w~h  סרומ*ן נסס  וגוכן *פע  ;סוttpph 6 נרה! על נזק כלגיגליו
 פהז"ק 61'פ גוי סוכלך ססס מס פכיי 6יפ סי)ד ר*) hto1 מרונין ס1רכי1 מעסיי כקמר כו' הכרחו ומשט צרכהבתם
 על לרבר למד וכבר : )נך היכרטס סו ולין onien מקנס . )מיס כו' מלבם לו הדאגה תגדל אר : כן ע) עונם):ס
 וסרוג : סיטכ גסידוו )דגר וג %יפ נרכוס פד)נ סו6 דגריס וקו כ'6 גירך כקדר )דגר יוכ) דגריס קנח ודלוגסדר

 כ3 סטג) וסיד יטיס 6% י1%ת1 געס הוגף ס6דס סימני) )ג16דס גוסן סגין מסיס כ!' משניל שאימו והאדם עלהטובה
 : ויג!ן ד6גס ממפח פס !סיס 1סי)1כס סגדו)יס :י"ע נגר חסרונותיו וינק יכיר ס)6 גדופן (O)tD כו6 !ס טנס !6מר יטווסוימי
 מ6ורפהש וכמס סיידים גמורו סלמס )ייך גכגי אופוס )ו ים ויכמס )ו רם כס"* ימטנ ס)כ6ורס בכייתו בענין התיכהומן
 סעגפ סו6 גן גי זו אחר ט שניו את מהליף שהוא הבורא תנוח וטרוג : מסם יגו) ונגגיס סכיך מסלמס )כ" יוכרורט1ס
 גו ץ61 סגד 6ין זמ)נ מן גקדוסין מף) מגיז וכן המתסס 6מויס ofn~it :וסריס סס סעד יויקס געט ס1זפהיססכ,:ייס

 טורמע) מ3ת  נ4זס עיקל טרהו סגוומס:לראותהמראים
 1עטל : 4יך כ"ו,ס מנס elh כפגוחו כנקע יגרתיברעיון
 ,hto כשריק סת"ח מחהול : נסוע) טיגיטס כי6גדיל!
 ולסוסיים :ttlsth )'סג ככמיטו('ן 16תו ומרטשן כגולגיןס4ס51
 ולגהקך ו  (t'~Shrmt) המלס ל* וסימל סכסונ  ופלכון101*
t פוס)יס גרגרו לסיוד dtOS Swnnלשט D 1 h '  ל%קפ ל% 
 רצך 0146 שיכהן למסר שהורש 6פו  16 ס6ביו ויפרוססתו

 4ע סמסגעגע ט3ד )וג3 (Ph~ וססגס)ס נסתמכמססאטפדיס
 חסר מגפר מסרי כרזת על נזק כל מעליו ולדהות :טמכס
 כמו יפ%וףש )ד0ץס גס 1wl~vm )פוס 1WS ומסרךגב

 גכ)נ %ספגלום ג!פר 716 )הסוס 16 סג)ניס מעל ניעו)6מוו
 15עק סו6 סד0הס פגלו 6ח% וכטפרמיוךן קוס וכזומםרע

 דלר כי אנותה בו יקוצו לא : נ)עקסו פטם ומסנטוכוכם
tnsla(6דס ס oh)) הזנו כמוס גו קן סס%ס גימר )סוגנו 
 סגספקנ) כו' שהם מה הכררת ומחטם : יפרק) נוימס'
 עורץ hwn 1כסרמ1 4 מעיב ס!%סו שמנס ומגיר יוזעססוגס

 הלבנוןטוב
 ננער סמרניטס תמם עתל ועפל גגפממלניסים עלי וורגישו ? ומגס עמדו שסכת % סיחקרככדי
 )יסכ ספתן נחתיכת ועעוף מניעם Swn :ע%ס
 ולנדיו : ל( )והזכה) )מכפם Sen כמוס כסו .%ריו
 ססItSD~ 61; ס6יפ ויד ס) כרחו על : גגממ לגנטלאם
 מוכס )רשס ממדק 61יג1 הכרתו ומיעום :)שע"ש

 : נסכיל דו"גיס לו הסאגה הנדל : בנוגח לובע)
 סיככיס יסרכיכ ורלה. : ממט 5טר כש פררעל

 וקצת : כחו וכן יטמע כעוס וא סר16ס גסוס )ססיפ 4ין ספירט ס!ס סיכור מקצתם המששיט קצת :1דזמיסס
 ומרוב : כטומר 61יוס סוגר גכמ )ססחמפ סיין 4ס מס) דוך טק%ס onip יי נמאכ)1מ גס כאחר ט'חס~שכלות
 ולא משכיל שאינת : גרי6סו יפנפ )6דס יס' סו6 ספסיכ סנטוס ססוכומ נע 06ד !ס גס כלומר הארם עלהטובח
 כוומכיר

 ט5י
 %ס יס געא ט6ר מגס ספ) וולס דגר סו6 ססגרס סכה מסיס כס %ו 6% סםכ) פ% )6 יייעס )1

 כמחו !ולחס גסוסנפ תוניס ו*ן ג%גיסס עומס 6ח )ס:סינ יגוייס ססס עצמם בהנהיגם : מלמניס qh o)thn: סחוסכס
 כפ )מכיסא htot ונקיותם : גככידר! אופסו כמ ס)מ3יסוס סו6 פכ6יג ח:ועחם וטהירוח : )ר11ט מסיס טוסנה!ס6ין

 מסג%) ס% כל% ס) 06ד גמשם וססעכגו ס)1סמהוק
~wtDhd) 

 ד6גס ותיש; והדאגה נסס: ופת)ג)ן רנ14
 כטגפ פ:מנ6ס סנכיס מעין גכיהו בענין התימה וטן : פמפ טיפוס על כ%)ס שנס סי6 יגט חסרא!0י1 פפריוי מרע כ)ס!
 : פקויס טאורעיה : סמ6 ס4חס יש ח'1 ג*ס סמו הדס פם)*ס ntvh~n מרעת ספסנ%סס: הגמם מפניקס סו6שלד

שלא
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 הבחינהשער0נ1
 ים* כל טאכול ימנע שלא זו אחר זו שניו את מחליף שהש האדם עלשועלה
 שיביר כדי מכאיבים ומקרים תלאים עליו יעברו כן ואחר . מהם שנבלו מהצמיחה
 לא בבהמות וידיה תאומיו בו וימשלו בו שיבפח ענים פמט קלם %אהעקם
 אל ישיב כן ואחר * הבין אע כפרר כסוס תהיו אל 5נ( )פס4ס כםזש יבק ולאנשכיל
 %תת לקחת הירים מהם אחד בכל תקנתו חשופני נו18 אברי בשועלת והמזכללבו

 לאכול והפה לדבר והלשון להריח הנאף לשמוע והאזנים לראות והעינים ללכתוההנלים
 המותרות להוציא חהסמפונהן המהון לזקק והכבד לבשל חהאצמומכא ללעוכוהשנים
 משכן והמוח דתיים ומבחג המבעי החום משכן מהלב לסבלם ההמעים( )ם,שוהכיסים
 פעיא תראינה כן וכמו . לנו שנראה סמה יותר מתועלותם ממט "נלם ואשרהנקש אברי שאר וכן רהרע לקים והרחם רעצבים מטרש ההרנש וטבוע התהדרםהכחא
 מחלקי חלק כל על אותו בחלקו אליו המזון ברגיע בהם למתבזק רשף נתוךהטבע
 כמ"ש עליהם ולשבחו לבוראו להודות אותו שתרז מה החנמה מסימני ויצאההטף
 אל הולך שהמאכל והוא . כטוך מי ה' תאסרנה עצמותי כל 3ס( )מס השלום עליודוד
 פוחן אח"כ הושפ והוא עוות ולא עקום בה אין ישר קו על מוכנת תעלה אלהבפן

 לנפשמרפא
  ז!פ4ס כוס סי! 06 ול*) לחפי מ6גוwnz 3 כי כפו h)n(St גמגפ סיוד Otw ט)6 ס' טאטל ימנע שיא : טיפזעירא
 כון תלאים עליו יעבר! ואל"כ : גסירוגין 11 ל"ו 1! משיניס )גן לממס ס!1ממ! פד )6כו) סימנס 4 ס'1 )6 6מסנכעס

 ~OSD % וחלשיו )גז הגירזת "תו ויפן געוס"ו וינעם 5גגיפ1 שיט יזכור 1)6 יסגמ i'~1DS ט!גא פפיד 3נ'6 סיס 06כי
 וסעעס כו' סקוס 6ת פ641זס טפט ויחלאו נעוס'ו ינטה ו63 ספרתו )'ערס רעיס סמ)5וס י% גסעסגח3ס גסיךש געוס'1 גמ!רס ט!גס 3! טין וידע סיכרו כח גקקטתו 61*4 רעים othb טיקים sg,, )ט3מ יסטן סניף ממנפת סיס31כן
 : 6סגג, ג)ט!ן )ממדגמן( הו6 המאכל לבשל והאצטוטכא : t(osn מתשן ויגסו ממס 6מד ימסר ו6ס ו3ח!ע)חו*סו סס קג6דס ולנר 6גו כ) 6ין ט' לט אל ישיב והח"כ ! סמי!% כמו וריס דגריס כמס נוס 4יסכ פ6ד גבע 610סוס

 : ע'ם סכורי ינרי כמא') נפתיתן nho כפו ממוות סנפי .'_?s. !נו סגל מכ) סדכ יתקנן עג% הטבעי רצם משכןואלב
 ט' ממנו יעלם ואשר : גמנומ( )!עצן מפיס דגרי 4ו% מקלגסי פס פצן העצבים השרש : סטכ4 זפם סוכן ס0וחסות
 חיקו 1וע) 6כר זג) גופו גנון געכ) שמזון גי גופו כפון געשו 6סל ממעסיק פכ) onthn ייט עינגו עס%ס מ6ל פ)6יגל וסט כה הגוף בתוך הטבע פעוטת חראעה כן וככצ : י% ויגס יספין פ%6 פצם שלגרש סופתך מיסגו גבסויפזר
uneכס! וטור רוע נ)6 מעמס סכ) סיעפו גסנע סגפן יתגרו סכולכן פמ:מס לק פס6דס סיוע סוס געי פמט מ(!ן )סי!ס 

 הלבנוןשוב

מחלי
 סכנות מכימי יפי סמ4ף וסעס סאניו 8ת

 טטחס כשיניס . מסט וכש %1ס דקש נמיפססמע
 ונסים ככיס nd~g סיסיו סנוףכץ ממס 6מומגפטנס
 טהר ע : נד% יומר נכמ קשס otbhn נרכסיעלת
 חס סס) זס לק ים חעס גו% גא4ס תיגסזו

 חלאש עליו נצברו : )מפו שסל ס% כמטפם
 ומקיש : נ)"l'phD 'l~thw 6 כס36עטשמראגלמיס
 : סי%ומ מגם ונפם מסרגשס לטס מו)סוממבאיבים

 ט ינסמ סל6 סש)ס שץ עניני ממט געלם%א
 הבין אין כפרד כסוס הניו אל : ספוניו םממטף
 סמכ16טס סקס ק כש . ולנע נפחן סמלםט4הך
 איין . וסימנס והשנצפומכא : ח6ואיומכמיס
 4א64 פכככד ~otld סנטוס חהססשנען :נ65

 סכם sb מ)1ל גע יורד רציס ונע רימלס sbסשחרוס
 גת% סדם ונס . וסרירנ~ס קרסול ש *יעסקס
 פננ מימין ריתדל מן ס%ק

 ומי
 וראה6ס ריככד דלך

 % סלפ טיטוג עד ראלף כsh 3 גוייס דוךוממברק
 סמסס כש ששביסים : )רופ6יס (Sbne D~D שד%ג
 : וסטרן סו% )סט) סכמן ומצץר ומכרס סטשפוכינו
 נרים ס6ץ והוקשח מיתרס סס העצביםמשרש
 מך4ס וס עם ה% (nphin bNS ה6ר מך6חוש
o~lh1 מסDDSt~SD ס yb נחאצשסוושמא 

 לחםפת
dwya~, גנת כלס טפ4ס סר6שט0 סע ט6ס כף מאכף 
 סקגשיס מכאיביםמ)*ססס חלאיםומקריםהכךוכן: )6ג% יכ% ים )6 *דכ tnDitg מזפ ח 716 סס 66%חח
 גפקרס סססנ6יס מכ6קףסס ומשים כגוף )כ)) טגפחסס
 04 !מאס גר% פיט גזי ostpn. 6! 6גר כחס ,מרס6כפו
 כדי : סס סו6 ג6פר סכ6ג סרגסח וק סו6 רעמוסג)

 )סטתגא ע)!) סו6 6ין סעודת מסות סיכיר כו' השלםשנכיר
 רק וכסתותו יו )גקומ סטין 4דע ))ער פספוס ס6דסס)

nvolגסס טלין ולסי שכר סמג6יייס סמקוימ ע) וס 6פרוטייפ מס% יעלם ולא : יתן ג5)1 וכלמסוס ספוד פפתר 
 0י6 פסספך יסג) עכ"פ 6מש נסתלע ~OStP מכרס פססדי

~SDt
 6פגס סכ6"ן גמ6ס סווסס פ' כ14ד פוק סייר יטיסesa לעסי סכ16ס מ6ס סיגפת יכייר 6מס מכס הכע גסכ6ס%יו צשת ירי ע3 ד'מ סגדו) 06 סחר סקסן סמא גי סמ,קסיער ס.-גמ0 יקיר סק3 ס5ער סרגט0 ט* גי נסמלץ יתיגו מפס

 סנט נסכלת טכס ס63 פי מס6'כ ונמת המגו ש3ס פיער"
 שהו ישג טיס ttpv יראותיו בו חמש4 ט שיצח :כ%

 : ס60וס גו פולריס סע סיפן ס!)תס פגיוני פפתד נקודגפו)פו
 מס0 סס6נייס תקנחו ושפגי טן טש אבריבנפעלת
 רסון 6פר ס3' זפ) גס!ע3ת 6מר he' סנטוס ,SDסמ1שס ג3י נימרת למוריס חמר! !כמו ט!נ ניוסר % ס)שמיו כנדי סגנותו שפס )קיום גוס! )טסורפ יסכורהשכיס
 והרחם : סרמגיס סגידתן סס העצנים שירש : וסקפיקע
 נמס יוסר סו6 ממט סזע)ס פס כף טמנו יעלם ואשר :ג6סס
 ר6סעס גויתן נוס" ובחלק! אליו המזון בהגרנוגו':
 לנורש להורות : גפרותוסמוכת

R~"ty- 

 סי6 ססוד6ס
 אל ; עוגו נפדי מפסיג )מנס טרפפ וסי6 סעונסתסרס
 גמיש סכחוג סקל ס6פר1 נמו משסו ע3 סר6שש חמס! עשס ש0 ע11ת ולא e~'y כה אין : )מקוס פפקוסOw )מפסיך סעמ!י ממלין וס61 נקמן סעי*ן פע)ס טוכגתתעלה

ושסיוע
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 181מא הבחינהשער

 הכנד אל השהנו אח"כ כהחלה השנים אאו שפחנו הפחינה מן עתר הבמןאהדו
 עב דבר שום %פו יניע שלא למזע כמסננת הושמו בינתים נתעים דקיםבנידים
 לזה מוכנתן בתעלות חלקיו כל אל וישלחהו הנוף על ותילקהו לדם ויהפכהו הכבדאל

 מה ; להם הוכנו תעלות אל הפסולת מן שנשאר מה 1"טלח למים המוכנותכתעלות
 התך השחיה המרה מן שהוא ומה המרה כיס אל הלך הארומה המרה מןשההר
 הדם מתמצית שה"ש ומה הרטשה אל הולך והרוהב הליחה מן שהוא ומה הפחיאל
 בו האברים אלה ושוסו נופך בהרכבת הבורא נהכמת אחי התבונן . השלפוחית אלילך

 . אטבו ותחלינה בנוף תשתפכנה( לי6 תתפשמנה שלא ההם הפסולה לסבלבסקומותם
 להוצאת כאבוב( )ס'6 נבוב הקנה הדבור ומוצאי הקול כלי בתכונת התבונןואב"כ
 תחולות האברים ובאלה והפעמים האותיות לחתוך והשנים והשפתים והלשוןהקול
 9ק עם בו יש המפעמים בו לפעום והלשון בקנה הריאה אל הולך האויראחרות
 ומקצ,תם ידהגהן טקצתם תועלות האברים בשאר וכן , ובכונה בשעור ממנו הנצוקשיהא כדי הטשתה לעכב והשפתים המאכל %עוס חדשנים ההמרשעה המאכל להעבירעזר
 הכח בו ומעשיהם בנקע שהסה הארבעה בכחשן אחי התבונן כך ואחר . לנו ידועותאינם
 המאכל המעכב הוא הסחבק והכח האצפומכא אל והמניעו המאכל המקבל הואהמושך

 שבו הזך מוציא אוועו הסבשל הוא המבשל והכח מעשהו הפבע בו שיעשה עדבו
 הדוחה הוא הדוחה והכח הנוף אל אוועו ומשלח נאות חבלתי הפסולת מןומפרידו
 אלה הופקדו הישך ראה הכהון מן צרכו המבשל הכח שיקח אחר הנותרתהפסולת
 עבדים בו שרם המלך כהצר והוא תקנתו בו שיש במה אותו לשמש הנקש עלהכהנע

 לנפשמרפא
 "תלעה - 1633 נ)'6 מסי! כיס מא והשלפוחית ן יקם מרס י'ג אשמה המרח : יטו וסינון נריכס )' תעלה :טפפרס
 משגמיין קוהיה גגונ . ופחוס מ13) גבוב הקנה : ס5דס ימיט כמקומו ס)6 המוחציו מסמון דבר 1ג6 16 יספך 06אותו
 ועפיך פוכרם סיס ז6)*כ 3טסחיס מסונר געור מעע מעט O~Ot גגרוגו מנססך plsn, : כ:זדומ נ') והטעטים : )ומיןמ4)
 טס סוכן מסמקן סמרן כמקל סוquo1 6 הטלך כחצר והוא : מזן גם וכפזל המנשל כח : גגר1נו והתיק 6מח כפעסמלכס
 ספכ) שנפך 06 )סרס עיולנו כדי )סעגויס שון )חח וממכיס פקידים ootint טנמגר גענייס מס %נרים וכי סקכ)הא

 להםפה
 יסריס קוים מסוי ומושג סקו ט) נקמר ומוס כ;'אהדות
 עקוס קו סס4ו 4/ כוס כקפותו ומסחנריס (osinמטפיס
 סקו ט) גימר מפעת ס;ויופ יסו6 %5 כעס מוסר 3ויט סוי ממנו פמוס 1 1 סו6 קוותיו ט* טנין טסמומקס6מר

 גוס מיסר מסילון גכ))וסמקו)ק)ס
-  

 חלק לסיקו נו סיין
 הריאה אל הולך האיר : מלו) גגונ הקנה : ע1ןספעטס קשי % גיפר omt ק)ק1) )פ;ן 610 עוופ גי יטר6מד
 : מסימו מקירו 0)נ ט) %מ9 ;מא"ש סקנס זרן כקופרבקנה
 סמ6כ) חאג) פ1% ומגסס מתנועע טסו6 כף להעבירעזר
 ווכחו סקוס הףס 06 דסייט יר5ונו ט)6 פיואנטון כמעמיס סיס סטפסיD 0(hi1 יווגח1 כדווש ושמרו גגרוגוp'p סיס 6מח נגס לכ יסספ נ6 סיס טשו )14 מצע DDDפתגיג) סו6 סספסיס פיכוכ סטיי ובמנה במאשר : ODt)~Oלכיס

 סיס קיר וכפשחע ס)6ס גרס דלן ל"ת1 נתפסמפקס
 סוספש סם ססססחיס פסס מסה"כ )גראמרס
 גר,וגו ~om גססימפו 06 גי op~n איוסכ6

 ס"מ האצפומכא אל וטגיעו המאכל המקבל :וכוווסו
 )מנס ממעלס סוייף נענע )6אומכ6 סמ6כ) סגעס סרס6ין
 ג" ומספו מסעכן סיס נוסע סמעגר %3סעסוי

 נס ומב
 הקונאוסמ"ג) )מטוך )גן מימד כס טש מוגן סדיר גרמך וע)ינני(ס פויס וס16ע1מג6 מוטע %; מועף 16 טוגת %דסנסיוב

 גהק"
 : ס6שומכ6 6) אטט פן מש

 h~ntPihoi מן ילך כן כ6 ג6סר כן טיפל כוי הטאכלהטעכב
 הרוהט : 63גריס נכנע ממג דגר סיס עת מנט)גלחי

 סשה פי1מך גס )סעס מוגרס ג'ג ספעו)ס 1%הפכולת
 ושמס ntlplpw 461מ9ט 5וש מענוים דרך ביקע סוגךספ10)ח
 גה מציבים עברים בו מוש געשדס: גמז בסגינם ג"כפע%ס;

פש

 דיבנקשוב
 ס"ס 610 האדומה המרה : מתן סם)סוכנת
 0י6 ס6זומס מלס נתק מ . סירוקם תמרסת")
 ש4 הצתו ותחלינה : כלאן סס השלפחקען :כרס
 לריתוך : קשת כטד גנו . Sdn נבוב : מסגסמ1)ס

 שגוים טע"ף יקפיא רעשקדקיס עיקרו כמודאותיחע
 . onw גע שטרץ . י"סון מן זס)ג"פ . סטססמן

 . כ4 נ4 סנכע ק שח ש5 מוש 6ר(מ"ע161)ס
 : נ"צ סוסון )עי גלך רשיך מן ,~ie~Db hto~מט"ק
 עלע דרך בשברו הרם לקרר הרטשה אלך
 כממזק עד ממממס סו6 סמסילס מפועמו ממסת סוסס

 טנפטס )מ דכו כ) כסכט כגרפס מפרדס יומינכמוש
 ovo כ) יריסדק יוכ) ס)כ SSn "ין 61ז כסימממסיופר
 כוי '6מל רנסנס יאוי6ס ט61כפ ולשכך . 01%סכ
 לפעום והלשון : ס)כ kwn Sb נענמ סדסשקור
 Sb כרגיש ס)סק ניס 610 עפו סקנסס פסבו
 להעביף :סמז

 דשאני
 . ס.טע ו) כשמשרעה

 הנצוק ! נסס סמ6כ) גכ)ע סמיך 6) גלמןכטס)סק
 . סכר טכ%6ומכ6 כמש ד' כופי וס 61מרסידם טסס משמס ר") פקידים ונציבים עבדש :סקסך
 : וסחוס . סמנם) . סממייק . סמוקך . סייס סקידיסין 1)רס . ונסרס נס% ומדו סגוף וכרי eoוסעכדיס

14שר
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 הבחינהשער199
 המלך גזבר אל ולהניעם העבדים לצרכי עומד מהם אחד ביתו על פקידיםונציבים
 שלהטי ופקיד ויתוקן שיוכן עד בבית אותו יאצור הראשן שיביש מה לקבל שניופקיד
 בבהן שטם טה לכבד רבהף -ופקיד העבדים על ולחלקו לחמנו יתקנו שנאצר מהלהכק

 : ממנו ההשיאם והלכלוך הובלמן
 והבוזרת והשכחה ההזכרון כמהשבה האדם מתועשת ומקומותם הנפש בכחשן חשובאה"ב

 ענינו יהיה היאך לבד הזכרון המדות מאלה לאדם קלסר אם תראה והדבורוהשכל
 שלקח ומה עליו שיש ומה לו שיש מה זוכר כשאיננו עניניו בכל לו יבא הפסדוכמה
 לו שהסיב מי יזכור ולא לו שנאמד ומה שאמר ומה ששמע ומה שראה ומה שנתןומה
 פעמים בה דרך אם הדרך יודע שאיננו ועור שהזיקו ומי שהעגילו וכר לו שהרעומי
 בבעז דבר ישקול ולא נסיון יועילנו ולא ימיו כל בה רוצה אם חכמה יזכור ולארבות
 האנהםיווע.וסתועלת מן להתפשם קרוב הוא אך שיייה. במה להיווע שעתיד מה ועלשעבר
 שום ממנו מוררו היה ולא עצב מבלי האדם נשאר ' היה לא השכחה לקא כיהשכחה

 לנפשמרפא
  שמד 0הם אחר כנ,): נ:)) סעורן גגך) גו מח,סג גי p?, עולס גיורך ס%ס )מס למוקר ו)6 סיnhiu 6 )16מ0ת0
 ומס %1ר 6נר כ) ס) מזון כסי ספ6כ) סמקו) סריסן כמ סו6 כן פסס 6מד נ) % מזוגו יודע טסו6 העבריםלצרכי
 גס וסח כו' לקבץ שני ופקיד : ~ht% hnavih ספתן גזנו 6) פג) פוסר וסח המלך גזגר אל ולהגיעם :סטגדיס
 ופקיר : דגר כ3 בתקן )דיכין פפגו 4קמ טיהורך עד )ליכוד פטור דגר סוס 'כ6 ס)6 6)'1 ספ1ג6 ד3ר כי ס6ו%סמהויק
 סראס סגם כו' לכבד רביעי ופקיד : שקו 6' %) סגוף )כ) 1pihn1 סמ"ג) סחט) ספכס) כמ סו6 כו' להכיןשלישי

 : ט 01 סגמ כסוס מיני כמס 13ח ימיהן סעס אחן הנפש בכוצת חשת כרשהר
 6מד וב) שמדוס מס אגס וס גמ

 : )נ'6 16 )46:יט סן עוד לנסוח עליו ערש ומה : ע"ס ט:כר פס לו שיש טה : ס6דס )חופ)ס שזד )ד3ר גורןממס
 % 16 דרכיו )ר,יטינ ייע 1)6 סגי יסכם 6101 )6 06 גחורח1 סטן )נסיס1 ימיין ע)י1 קו)מ סקג'ס ו6ס נסיין יועילנוולא
 עמס עומס כסוף )מט) ואגבר במה דבר ישקול ולא : סב) טי%מ שמר למוח פעם מ,ס לספרר ידע )6 דגר OD)tסו6
  כיוצר מס לגיוס טרגי) מס ר') להיות שעתיר כגח ועל : נוס גיוון ע3'1 מענר מדגר רסוס )יקם 3דטסו יסקו) )6דגר

 דעסו ימן 1)6 1ססג)יס מסוף סוס גמט:ס ג'כ לסיום קיוי) גסס שיהיה בסה טפס: פוסס 'btoa פס טס גי%*פסרנרוס
 טורדו היה ולא : ,כוון ג)" כנסתם ימס כי האשרות טן להתפשט קחג חרא אך : טפש פס ,וגר ט6יג1 פטמו וס)ג)

 הלבנוןטוב
 נכיף ר4דס וע ד%בדים לצרכי עוטר מרםאהד
blonס) ססכגכוח כ) פקכן וספרד 6ככיו ע) סמיך 
 6) סריכנפח 0016 וסגיטס ענדיו )סוכי רימ1כןרומיך
 נסמ)ס סכ6 ר,לכוס כf~h 5 "סר סמיך ס)סנונם
 יורד 1סמעמס ריס%) 6טר ס56סומכ6 נומט)1פ6
 .5טס

 סמנך) עליו סטופר סנצסך קם כלפי וסו"
 סממדק כמ (ps' שני ופקסי : "3סומגSh 6ומניש סמ6קי

 רגוט 7316 סמל ססנךדכ%
 יזמי

 5מ6 גמר וממ"ק
 וירקיד : מסעגדס "מד י) טפך נסי ots וכרומסרין

 כמ כ5סי סי וספקיד . רימנסן כמ כזפ 610שלישי
 . %א פעס דגל גסס 06 נסטן ידללנו ועש :סדומס
 % דבר תשקול ולא : "1מו שכם מ מנסס14פ
 ons 61פ4 . ר4עפז ע) ראצל מן יספר נפכ)1יסך)
 טימע)ס כ4ן הכנכושה וכצעועלמע : חפד סיסיםסגוסנ
 סע1%ן מ! ממנו פקידו הטה ולא : )ס,כיל1סימשן סי לק . כט1% מנרד עטר יסים 1)6 מסכךסדנר
 יכנס % מממס טוס כ3ף . טממס "וס סולדו סיס%

 להםפה
 נמו oenn יחס אומר היגיס ג'ז 13 הס עתוים 13סיס

 )קג) מחן ססו6 כף ולהגיעם העבדים לצרכי :סמי6ר
 :OS: nslicI(itt ושלעס  ונגוימ%ליסמ. ODth  1צויוון% גל ימו )עכדיס סנ%כיס סדכריס ססס )פס ספוכ6יססדנריס
 סמוון פ!טך hton ממוסן סכם ש וסכוא חו' טפו6)
 טמ5 ס%6ומכ6 6י אג'טסו ססנויס גסס ס6כויס )כ)סבוך
 פסיס עד גויס 6או (ptmo נצתו ולאצור : סגוגרנוגרס
 entab סמאן סממ,יק סכה ע) מס ומכונס ומתושמחן
 אימנו ולתקמ שנאצר טה להכין : ~NStP: סמרם) 'etmnעד

 חזב9 מן : ו6יגאו סוס S1rvo' סבוא ניודעאמוגן
 סגם פ,ר6 ע)כלוך

~npot סרוס %עת סי6 ו)כ4ג : 

 : t*WIR עגטש "ת כסחגהו בצרמו ענינו יהיההאי
 5ו 8שפ ט113 למניס 3% פפק 13 טיט פט לו שישסה

 : ע)י1 מוג )וופסי ספגיס מס ס)י1 סיס ומס כינסמספרד
 סיופינו פי 6מר מממון וט) נגיף 6 שתרע וכר לו שהטיבסי
 סרגס כס מדוך פ'פ 6ף בה דרך אם : גממוט סופקוופי

 וודעו דכריס ססרגס נסזן הגרלנו ולא3להידמיליפיון  PVPn't עיסגסכס 6עיפ בה אסהתגה פגים:סעפיס6עו
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 128סב הבתנהשער

 ולא העולם פנעי פכר כשהיא אותו שמשמח בטה נהנה היה ולא עקם משמחתדבר
 ר5כרע באדם ההנם איך תראה הלא מטלוך התעלם ולא ממקוה מנוחה מקוההיה

 רועעלות מן מינים מהם אחד בכל לו והושם סחה זה וששים מתחלפים והמהוהשכחה
 ותקנתה תועלתה ורמח מעלתה גדלה טה האדם בה יחד אשר הבושת במדת חשובואב"כ
 גומלים ולא משאל ממלאים ולא דבר מקימים ולא אכסנאי מאכסנים הת לא היאולולא
 בעבטי עצמים התורה מרברי רבים דברים כי עד דבר בשום הרע מן ומתרחקיםחסד

 היו ולא ויתם כשש הבושת 6לא אבאם את פכבדים הע לא אדם מבני רוב כיהבחשת
  שוכרנו המנומם הגנוים אלה מכל "צשה אשר כל כי מענינה נספיק ולא אנדהמשינין
 בוש נם 0 )'נפיס הכתוב כמשש מעליו הבושת כסחע שיפשום לאחר אלא אותם עושהאונו
 הגדול התימה וטן * בשת עול יודע ולא 0 )גסגיס ואומר ידעו לא הכלים נם יבושולא

 ושזכרת מנחה יורחר בה מתחצלהעיו שהכרנו מה בעבור אדם מבני הבושת על האדםשהומבע
 עבודתו על מוכרח קהתה שלא כדי תמיד עליו המשקיף מבראו הבהשת על רימבע"6ש

 לנפשמרפא
 ממחה טקוה היה 41א : )עורס פיטרו ,ויחוו ו)6 יסגח )6 וסוך סע)כ );גוס קורן כממס גסט0 לפינו כו' דבר שוםממט
 כ3 ע) ולרוען 0שר )מקן פיסיות פחע)ס סיס )6 מטילך תתעלם ולא  It$atn:  )וה( 0ק.ס גו )סיט כיח) ממסטםקוח
 רו') 6מר1 וגן ט, הבושת במדת : )עסותו דגר ע) יחמס 1)6 גן 16 כן יטיס סמ6 ספיד )16יד6ג 16 יעלס 6סמעטיו
 %)ש פגיכם ע) ירקחו ~Oto ונעבור גיכחוג מוסק 610 נפסוס )6 שים כוסת יו פס ele ג) וקמלו עדן )גן סגיםגובת
 פפ% סו6 ססטעס 61מר מעסיסם י) 6) מגין ע"כ )נס ימד סיאב מי כי פפסיו ורולס סקוס ט) מסולף יתנסך ססגור6 ספת6ין עסוי יסגרן סנן6 )פ:י טיחנייס נ'כ ססגע גו גיסן 1)6 ג'6 גסני )רטנים סקוס סעגט מכוסת כצנין 'תכרך סנורך תכמתיכו 6) ותסוס פ6ד וס ע) )תפח )6וס ויד הגחל התימה ומן : כון מ1 גמורך עמס ספים מי6 כסס6 יסיר וקמחמהסקו
 סכחוג גפו גמע;יו ורוס עלו עומד סקנסס סגד% ססמ)ך ס6דס ימטונ % נטווס 'hW )6 כי גמעעיו פשרה ס6דס יסיסס)6

 1)6 פחרמ יסיס 6דס גגי לפני גפו ימנרן סרס נסוי ט6דס מיתגייס נענע כן יסיס ו6ס מס ט" ס'6 מויס 6ורמ ערוןגסו)מן
 : טיפסו ש ופולס פסר )ו שסיס גרי גגמס פיר06 מון סמים נידי סכו ולתמס יגנון סנוטן פ% )נט1) וללוייסיס

 להםפת
 נוירון דגר סנזדס מ' נהנה היה ולא : ג)) נכסוסחת
 כמעופו געש גס6לס גכהיוס מדגר ועכסי1 עייו ;עכרםפרעם

 ודו"צ )מעפיס ~ehD סמסינסיס חפקריס ספגעיסגרעתג'1
 סים 061 סעופן מכני מלגס עג סענל סכום יפנור ע14 גסס!
 מגס 6מל קמחם נ) )ו סעוכ )6 מפיז גלשונו עונק יםשיי
 : ג16וי1 פחויס קו) וכפו וח6נ מלו )גו סיס סממתן %סגוען
 משוגל נדפוס ספכמ6 כן ממקנא ממחה מקוה היהולא
 016 )6תס תל64 וקרש ס"מיהי0 סווסמf'g h'ot 6פנת
 נמיו גו ונקשו גפים דגר olth ע) ע)'1 מכו ייגססימל
 )ttSD 6 לעס מוסב טסו6 6דס כ6'!ס ייע סו6 כ6סומונס

 הלבנוןטוב
 חש ראדס מיס כש IOP 5'מף ע) ג"מרמיס טס ממקוה מנוחה מקוה היה ולא : ד6נ0ו%שיר
 י "( 6' )-מנכש משס עדי ר"מ% גצמליוסגןס
 פתטק %ovb ל"3 ר4חע עעחול שוע טומעמן
 מן גמדך וס%כא רנומ סדרות ממ6 מעניגיוכסרנם
 וססממס סססקס b'sn ראסס מימת וגססך .ססרדומ
 ומעתם ."מריו

"(1( 
 ר") מפחס מקוס סיס )" ושכמס

 תקום עמגי OWD ר.מגומס "ל qnhn vnw1 פס)6
 ונכף  1016  ספפייממ  דקרים סיד עכר סיסכ"ס
 )שוס נ"ט מטס טםלעי התעלם ולא 1 רטטפצור
 נ ס'( וכממיס tsp יכי וימנך כמו . נערמומעכסך
 : )ר04נייס ידע )6 ש"ס רברסס בשת עול יורעולא

 כמ פ0מ )שתכרע געגע טיא6 באשם,טיימבע
 סמע0הץס אע"ג פפק1ס מגוחס מקוס סיס hnpu~: 6%כמגריס
 ס"ס מדוח ט% fheb 11 נמרס נע'" פס% מיופי טס16ס תאדם כה יחר אשר : נטשו מ% ממכויס והמססו6

 )0"צ) %5תס קודם 6ף טעלתה גדלה טח : סהור,ויס כדנדי סמכו כש וסשס ומשמס פושע יפו פא ח6ר םנפיס
 וסיימו סופקיו רי פס %4פל 10513 י6ה'ז פריר  ס6יגפ גמעם  6ף  בליס פפלס סו6 ידעת  טסכה יפו פע)ס נקידתסי6
 נכל כפו ידם פל פיייי מפנל  ססו6  נס  ספסספס ס*רמ ינוונו פיליפ גדלם *פר*1

~vno 
 גיפפו פסילם פסקול ייונוס

 כות ונחיקון מס6) ופילוח 6כסג6ות קוגל) כמו עונס ממוסיף דנו מך6 סופ)ס "קנתה תועלתח : סהוט)ת פקנ)ס61 ומ6ככנ*י  טס יפפפ4ז כוth)e)ht 6 סמפטך שגר mhw)h;  נשגול לפו סופלספ רנ 5פר יוי פל כובס כפלנל ויכפינסנסב
 ט3 מוסג הרע מן 1טחרד(קש : ססכעימ1 סגעמס דיר דבר מקייטים ולא שסו: סלע מן סו(רמקו0 וגד או6 פנוק %)ססג
 5רפ גנני אופי סז6ס ;ספיפ פסס גס סל6 סלפו ohn %פר בה' א4ה מב4 יצפה  %שר  ב4 כי : יזעי פלייגרס ויחר יסתרס פעוי יהר mbe יוגרס נאי סניי גרי ס"מ י 6יך-פוי 4%ר% ללודר  בו" רסיס רגריפ  בי ער )5:פ3ע

otEin~ס0ר% פי סב) %ר קוס גס פוייס סמ:הצס סאו תומן א) תוש  מסגס פאס רפ סוסך  *רם יי ,tmh מ6הס עאס 
 שכגס יכסוס למקון מנחס כפא 61מר סרעס יתירסם יד יתקרן מפסס כסות פע)יסס tp'a %מגי. סרטפסש
  טס 6101 ניזוז  ססי'ו  פול מכוסס. פיס ופניר יהד 6יוו סוס  סמול בושת קיל יורע ולא : יופתנו t)p1Dtנשתגל
1bmoגכס(ימ סמחסיסיס סרנריס מן 6מד סו6 יוגו " גושר ט' שנצטבע תגחל התימה וטן : גנג כפו עו3 כשטס  
 פרס  נס ניל פיוס% מז יס' סכוך6  פס מד"צ פ6ד יo~h1ln 6% דטייפ פיס onsgn סתגוננוה גפפי *פוסיר5סיס
 סי6 מסרי סביל פ% יופר יסורי יון סיירתי ספר* פתי לב oatn יפ סויט יקני ייני ל6  לפס מיפ וממשנוכסו

 מרע )סור געכע מוכוח ס6דס תסס ס% 00 יס' כוסתו 6ן יפי גנורו יין )ונד סס ששוסת ח) מפיו עליו  פנניפוסי
 מסיס ws נפו) )1 )סקס ממו"נ יס' hto סיס ש6 יפפי מקט מפגו סגמו) מיוכ סיס כן ייס eht געיתו סעוכוקיסוס

נמו
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 הבחינהשער*12
 הבחמה מדרך הבהקש טן מהתבהל% חיבט שחנו אבל עקה הנשלו היונ אלששתו

 כמ"ש ונסתהתימ שטועו ש השקפתו ורעתנו מעבודתו חייבין שאנו מהובידיעת
 בשכל  עלינו האלהים פוב רב אך . ישרש בית סדרניכם יהכלסו משי 6( למישןהכתוב
 נופנו בהנהגת ממנה נעלמת לנו תועלתם אק חיים בעלי משאר יחדנו בהם אשיובהכרה
 אשר המדות אך מאז את שאירע לפנע ממט שפקדם מי מבלעדי תנועותינווהסדרת
 יכול קרטון אחד קים חכם בורא לנו ש"ע נדע שבו מהם . מאד רבתן בשכל אלחנןנניע
 רחום הנמצאים ממחשבות השנרומם ole~an ממדתן נעלה מקום ולא עק יכמהולא
 בו מבינים שאסחט מים תם , דבר צלע יתרמה %א דבר אל ידמה לא ומפיבוחנק

 פובתו ובעבור לו יאהו לאשר עברתו נסיוב בעלם המקוימים והרחמים ההיכולתהחכמה
 נבחשו לנשה הנתונה הנאמנה האלהים תורת ספר אצלנו יאמן ובשכל והמיוחדתהכשלת
 שפקד ומי יתעלה. בוראו עליו ומדקדק חשבת לידי בא הא והכרתו האדם שכל ומפניעשה
 השכל וממעלות והעונש חזנם% והמצות כלן האנחשיות המעלות מעליו מסתלקותשכלו
 הנשמיים מחושיו שנעלם מה יראה ובו והמושכלים המוחשים מושניו כל האדם ישינשבו

 לנפשמרפא
 סס61 יודעים ,tm)~e ודעתט : מטביע % 0יוד0 610 כהן 1me גס ווא לחנו סנר 0ש הבחיגה סדרך כף אנחטאבל
 יחגון ססס סעסס סגדו)ס קונס ר') ובהכרה בשכל עליט חאלהימ alm רב אך : 11ttDD מכ3 וסגסחר סגג)ס ע3יטקקף
 ממסת וסע כו' לפגע : פשו !סברס ספכ3 לנחסר ר*3 ספרד מפוי ס61 וימר טון כררך 6*פ ומנסיג יוכן ס)6 6דס גמ% 06יק ממפ שפקדם סי מבלעדי : מנו% סו6 גי סוע3סו 6%ר קורן %ן וסברס גסכ) נתנגו גסס סיים (sg' ס6ר מגהקי 60דס,צס
 סומן ממת ושוס מס סו6 יפ!) טין יחידן פ6סו לכרטיס סק) ונס oln~o ot~not האוו פע סכו סיומי ג)ע %ר נמכך0שן כי 5מח גרש כחס ססו!ס כדגר )סגיו סג3 וספרד הסרכו דומן 0מ0 יסגרך סטם 6ין זמן יכילחו לא : פ6ד סרנס מןשטכן ידי ע) עמסן נפגיע סנ!כ) סעוטס המדות אך : %י מממגן וסמ0וגעש ססועיס גיסן (WID 60יפ %4ן  ל0פו6 רפ0גע
 גנס1 גי סכח31 6מר ככר ו6ס 6ח 03כינ גמ בג! 0ל1ן * ע) 61ף ו6תלי1 פזמן קזוס תסיס וסוס סיס 6101 משו ננרמלשומץ
 סקריך 6מוגיס סומר וכסמר ומפרש דנריס פופ . 6מס גס,ירס )ס(ויס 1כ1)ס סתטופ ע) סרמכיס 0כחנ כפו !נח פקרןתפיס
 וספריך  וגגו) תכלת  לו 5ין יתגבן ס0ס נסוי ומקיפו תקופו סט)ס  ו*:  פולט טל  לזיפו כו6 יתכרך woe מוקום ולא :כוס
 יסים כן )6 ו6ס סגוו6יס ומוס e1D טס )! 0יסיס ומלופס גע)ס 6100 הבדואים ססדוה נעלה :  יסגרך י%ו וירעג"כ
 )וס ר6ף 0סא נעכור יהגרן סמם 6ח )ענוד ונכון סרטי גקפוע וגש) רע * שות לאשר עכורתו ורעוב :פמסנ!תיכס מהסטתי )6 כי סכה!כ כמו ~othiN כממ0נ0 דגר )ו פטסיס יאופס סו6 וכן סימור גטער צפיי כוגסנ 3וכר6 סטו6סוס
 : יסגרך )סגדו ראי 6'כ כב)) סע!)ס גגי ו)כ) כפגע 706 3% משד עמי מעינ 0הו6 טובחו ובעכור : גד31ת11רופמ!ס1פמפס
 : ומטכסו מ6כומי:ו 16)11 טי6ומח ימו מתורס 06 )קיים מייחס !6ומג! 6מח מטס סורס 6))פ יקמח ט' אצלט יאמןזביאכל
 ופקד )סי סקג'ס: ממיס )שי ותסטן דן )0ת ס16ס חשנ ק0ג) גענור השנון לידי בא הוא והנרחו האדם ש4'וטפס
 טחושע שנעלם מה יראה ובו : 1ט1ם ניל 4 61ין גורס ממקוח סמע)ו0 פכ) וגוער phon ט6 מסג) מפס טפסרושכלו

 לחם פת הלבטןפוב
 ססזש סי6 הבמינה מדרך : לפיוס  פח3  ו% טעהגפו

 סמגמס גסימגי סגמיוס דואגו סוס סוטר יוסד 0ע*ססט%ס
 : יחנרך סכ1ר6 רוממוס ע, ומסיג כגלובוס הגבין%0דס
 מק,ריס 16! ימס יחגהן 1עיש1 כס הייב.ם שאג! מהוגירעת
 גמור יתיפס יי' סר~יי פר כו'  והכלמי גושו : ית'גפגודסו
  הועלתם  אין :  פסכיליס %תם לפתו פס% 5ומוו הודניס גביר קייטן מעש  קזרפ בהם %שי  פוג:  ותסיפרי
 נטווח 6יגס וססגלס סטג) פ1 )נו ממניע ס%0)ס כ!'לנו

 סי סנלעדי תטעוחיע והסדרת טסינו ~mmn :הלחגו
 ס0ג) מסם ממסר עסיס לועס 6100 ספ,, כטומר כו'שפקדו
 רעחס רנס כפס נמשם ט6יוע 0גע one )פסולתירס
 סוע)חס רב מטר סו6 הוא חווטהזיר.ס וסיר גורסנסנסגס
 חוועושסס שזד ,0חיס'"0ג) 6ג'% נעגין טפס משגה61מכ
 רופס אנ! סמ!קוס 61י%ל ספ6ומל נסקדיס 0טפאגם6ר
 סוג) סומן 6ין זמן יכילנו לא כמוסס: 6גו סגיןכקמל פי מגלעדי !onSPtn 6,1 וס עש מגירים 6)1 גמ!חססלינפ
 גמ1 מד10 ס61 סי סומן סיג) יתכון סו6 16רג6 כי6!ת1
 גמקוס מוגכ) יסכרך 6יגפ וגס גר6 גר6טיס כמקח סרמכ*ן0כסנ
 הטקויימים : 6ש פקוס מגס נמסוק ו*) כפיס כגמ)6יסגס6ר
 כו' לאשר עבורח1 וחיוג : סעו)ס נכרו6י ססק!עשבעולם

 סנשSD 3 טעברתו התבק : "ון מפח %%ס
 60פ כב' רהצקפתו ודעתנו : המיד 16חגו 0טמ3ספח
 ובגמת . סגניות כמו סנס0לוס ע) ממקיף 6100ודשם
 . olh, גמ כסקסם מפר סגנ*ס ע3טפש

~DSt 
 גט0 63

 למצו 06ר W'5D סטרן ס0קספ סה(מ סנסחרומ SDנס
 )6( )נמדכר 6'0 ממפ ג0קד ו)6 ככף מסו. מלכשפקרם סי סבלערי : ע3יפ עוכופ1 מרוק כעכודמושתכיס
 מממק וסכומו פכ* "0 ממפ lho כמסל כף כצןור")

 דכר כ* סי הסדות אך : מומו ע) 0150"ו*
 : סכ0כ) ר(סווצס מדוח )כ5ר מור וכדן ססנענפדו0
 קמן כמו . והעלס סחן לוחן ימדוד )6 יכילהצלא

 יתרמה כלא : מ'( 6' )מבכיס סע1)ס 06מסג')
 חשבון לידי :(בא דכר סוס 4)'1 )י(עמך רבץאליו
 טשו משב יקכ"ס וסירס S)a כע3 טס%סנעטר
Ynw6צ WS סטלה בשיאו עלי ומדקרק : וין 
 סרישס גרו) יותר לסכתו ומי . 6דס בל מסמזקדק
 : סמס6 מן )ססחמר יופר מיכין מסגי . עתר שימדקדק

 סרגגת ע) כונהו מ!מ0יס גמע והמושכלים המוצ : מצנון נלי 6ססו כפי חס מפיו גפ!) )קנל צם"0

כסס נהווי ר!6יס סג6מת6ט : -ו:'1 1 7' מס ויודע מ פגדיינין0!6
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 18 5מג הבהינהשער

 בין יבדיל ובו החלמיש בצור המים מן האחת חפפה ומעשה הצל כנפיעת היאותק
 והאפשר הראוי ובין והמנונה והמשובח והרע והמוב והחסר היתר ובין והשקרהאמת
 זיעםזד הכוכבים סקוטזת ויכיר והנאותיו בתועלוהיו חיים מיני שאד יעביד ובווהנמנע
 המופת וצורות השעור שבחכמת וההקשות הערכים ויבין נלנליהם ותנועות מרחקיהםעל
 האדם מדות כל שאר ובן . וברם שיארך והמלאכות החכמות ושאר הדבור בחממתאשר
 חשוב ואח'כ בשבל וכרנו כאשר לו והתועלת התקנה בתכלית תמצאם תבהנםכאשר

 לנפשמרפא
 בנכיעת : ג6ו מקין )ס0~ט נו:) ס(כ) יזי ע3 יק סגחס נדע ()5 נעינינו דנייס כמס ?61יס :6נו 6ף הנראות מןרגשמאם

 החלמיש בצור האחת הגאה וכגעשה : וויתער iulh ג)'6 ונקרץ מנגין ע! גייס :שטוס )ירט זוג) מסמס: ס1) יד' ט)הצל
 כהלמי( ,ור ע) טיף 6הר טי4 נשךלרעמים

~cu;l 
 מן 6מ0 טפ: יוכ) סמן 16רן סמממה גודר וסכג) נזור hnut רופס ממגו

 "UIL גו יטמס נ, מכק (ס5זכ זור גג) כמסרג) ר6יס )יקח ס6יס י,ג) ומוס סמ)מיט גזור 6:י)ו ~:hr.t נדו) רשם לערותממיס
 כסיס 6מל סמט)ות )ג) סורק:וס גן שעי יכי נ6 גג*) סמומים ,ור מט" דרש הרוך כם' מ61תי כעס ,דגייט . ס,מןג16וך
 )ס6ת שהמור )רכוז מסוס )לרכו וסיס נטלי עט יפעגד זג%) בתועלותיו ח"ם מיני שאר יעביר ובו : ט'פ מצןמ0יי6ט
 ו:44- רס"ןמ(16

 1*) כו' הערכים ויבין : סקרן וממרגז מוס וט רמוקיס גם: מרחקיהם על כו' 1.כיר : ומ)גוכו )מ6ג).
 קו סרן וכנדככ נה(נורה סו6 כן גטקס ס)(ס כערן ג6רנע טניס כרך 1nhlc כגון וס(,עור סמס(י :נשמח סססיחסיסמ'ס
 וההועלת החקנה בהגליה ר,מצאם : ס:גיון חגמ0 ס.6 הרבור גהכטח : כ,' תממת כלם ס) קו גערן קמוח גר' 6מו0גז
 יסע )6 ס(כ3 וג)טזי כ"כ) יזי ט) וסחוע)ה סחשס כמגייס סב) כסט 0מ61 (ג6ךס כמזוח כ) ר') בשכל כאשרזכר:1לו

 לחםפת
 )מטס מהטיס ספגן נפים כמו )כ:) ממיט סכנת מזמיסנסס
 מגמיק'ס ממס רגיס )גן ג:ג) מק1ייג סו6 גאו הסונמס
 נוגח );י' פטז'כ 6:ט'י סנקי6י: הוכ סעי)ס יכיגמפיקח
 רנות וג6)ס )כמיס :6י; מ; יחו )6 6יך ג'מוססןג)י:(
 מן כו' ch~:r מה : זעהס סמכג:יס ::מה טרגוגיטמ:כ

 מס ו6עפ'נ סוה:ת הכגח ס:ייגיס מן כסס גומרהניאוא
 וענר )קו קו סיפוק סמקי: מן כנטהק 1') :ט'ג נ:ג)1:ופט סו" סר6סון מן נימוק 6מר גמקוס CC-~ 6הר קהו ומ,,""הו גמקוס סע עמיוה ך61ס כסקוס סט'י הצ? כנסיעה ::טגמי:
 מן סו6 סמקוס סג סנ3 מסטכרח 46 וכגס ככיגיס מוקיגכג

 סו ס"4מגג ג4 12%יכךאן1ר;,יי% '4%תגטך מכרג:0 וע): 610 6טן'כ 6מ:ס כן46( )חוס ס:יי:'ס:דגו':
 כלעטיף ההלמיש כצור כו* הטפה ימעשוה : )כך כךכין
 6ף גוס ונס עגו 6) מפגר מ"1)ס קו-,י נ:ג 6ה'כ ג,מקניין רג שמן מזך טיף ההר עיף סמנמי( 5וך עג 6הד נמ;וסמיכ
  טפס נל  כל  סט(:יום כמות וכנהין כרחוב 3מוכ יכוגתבהין
 rtu כ) גרהן סט) מוזיפ כעג) 6מש גמוהס גמיטיטלימוז
 :קור מפין ihc'; מס טקטוס שהו ועכט:ס קשט:~רסס
 האטה בין : וככן טוה כטיוח ג) גס כסוי כומןגסיכן
 כ)כ )סיות חייך ס6יס מנס כו' והחסר היהר וכיןוהשקר
 סדררו כמו  יכ(טולוח וגמז,ת גזעוה יסיחו נהיותגנ'
 כהלמו כמו והקר 6מח 6מר סוט,ס ע) וסיס ?היקריס.כיס

 גג! וגן סקר מא ור.רגוי enh כו6 ג")ס,0 :"מלו0כמצווח
 י0גיך כס") כמו וכמזר כיתך נ: גמהקויוס nll:lsooט:י..י
 מבר כום ור: גבר ותסכו ותנגס נרכס כ) סג מרומםסוס
 סעפה גמז שיט סטוכ 6מי ס;ט,)ות וע) מחס)יהייכרגע
 סמד1ח וע) רע סו6 וכממס וסעוכ; טוג סו" ומלסטהכד
 וסג15ן מטוגהה מיס סי6 טסטנוס כמו וסמג,וס כמתוגה"מר

 uJaJnl Sn:co הרא1יוהאפשר זכין : מנוה סי6הנוגס
 כהיקריס סקר6וסי חס ע) קושו גר6וי כי וממונעק0111
 כ(ג1 סו5 ונמנע כן סיוהו מוריג כסרגל שומרמסייג
 ec3 קוהו כינ, ושמנט סמה1'יג גין כממ"ע htonוכלפכר
 ה1ס גין ספמ~ע כסף פוסןין מן נגש כו6 6פ:ר ומלהמסון
 ור גמ(מ והמוי )הרימס גמור  בוצ;17תיו : גטגורה,ויגגכס

 הלבב:;טוב

 מקמו 3נ) מט 2ה שיש% הצלכנסיעת

כסו"
 ססכ) עס "נ) . כמקוס ממקום וגומע מתנועע

 הסוך סגכ6ו סמקוס 6ך . ממס סוס 3נ) מהיןיכין
 סמכדי3 סגוף מממה ס0 )מגיע ס16ל גינוני יוכל )""סר
 קומו ננס ע3 כמקוס מנויל נטהר )סקול סמקוסכין
 מסר מו"ס ינטייל נוסע וכמסגוף . מכוך 35מטף
 פסקול מקוס כ) 6ך . סר6סון נ) וס וקין כמוסומטוך
 : סנוף לוחו כמ61ל הסוך נזם ססו6 כמקוס נל"מגהסל

 מן "מפ סטסס יזומן )6 כי האחת המפהומעשה
 ועג"ו . סה)מיס כנול הול ח:קוכ וה)קותס )רריריהסמיה
 קסס חכן ע) לב ,מן כתמידות סטסס כמתרד ר61יס1:6
 כשל גחסוס סטסס סמן ססכ) ומטינ גקכ כו6%ס
 טכס סטר ע) כגוסס סעס כנכ) משי והב .סוס
 סרכם כיקכנז עז מסינו כסיס כקין מס hnu מכס3ו

 סר6וי ע4ו מולס סססכ) הראוי ובין : כסוכסוס
 גמגע סוס ססדכל סוסם טססכ) והנמנע : יסיםסי6 61פטל סיסים 6ססר והמופשר : ססכ) כן כל6יו0כיסים
 )ידם הכוכבים מקומות ויכיר : פיליפ 16פסיס
pmn(וגטיי0ו ר.ר6ס גקודו0 ומן . ס16סק מן כוכב כ 
 : סצ"וח ככח טכס מכעס etpn1 . )דלוס "ו)טון
 : כדקדוק סטלך סימנך עד )טכריס סמססר.)הזק 5מר ממסר כגנד וס מככר )מעליך הערכיםויבין

 כמס פ)חפר ר"מ  סמרומ. סכהכמח סזטוגותוההקשוה
 הדבור בהכפת : ס"הרה סכ4 מהזיק 1ס מכלימדוה
 ססכ) סל'י מס בשכל זכרנו כאשר : ססגיוןהכמח

 מסס ומי שגורס מטס מי כגח כוכג' גס מקומו ג)ג) גהירת )גס ג,גני ממגיס גונג ג) השכבים מקוטוה : מערגהסגה
 ממיס מס:וטע מסס 6ו,ס :.לגליהם וה:ועוה : מיס ,ס סקרן מכנור ,מרוקיסס נהוג:ים סה-4נ4: נורות ממ'ה )1רס4:י,ס
 כמנגין מ:מח סו6 סיען ה:מ0 השעור ralntn וההקשוה הערכים 1.ב.ן : itc)ihi נוטס 61'וכ גסיסך 61י,כ3מעיג
 יקטן ~כ מסונט כערן ונ:נזכס י"מ 6) ו' סרך כן י"ג 6) ד' כסרך 6ומויס כאי גהכגון ד"מ נערגים וגייס נסכ ויכו:נזכס
 כמו כהכנון ו'מ כ!6קי'ן 16 וגלט11נו סמגיקכ )סטנת יום טג ונטיס נכס' כמקיביס )מנוקם טמון סדגריס סכ וסקסהדנייס מוכס יט קוס וכדומם סגיו) מיוכט גהוך תטכס סעיגו) 6) כקטן מרוגע גחון סנעכס מפיגו) ערך ;ן ממנו מגזו) וט מיוגט6!

 )יויטופ דים סקסוה ט) גניי: כמופהיס ר1ג וגכורסס סמגוק( כלנווד )זיטה מגיטין פש-' גהכגון ממקיטין כטח סיקרמבגין
 מוהפ סנטסס ס5)גסוי קו מן כלמעלס כ:כטמ דסיי:ו "גו גו;)4;ר )סקיכ סה;ס ,ריגין 6;1 שרוך פמר1גט ס6)גסון קומזם

כיוס

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



 הבהינהשערש12
 שהש מה על בהן י4ץ אשר הדברים והסדרת בדבור לאדם האלהים בו שהימיבבמה
 %ולא . המצפק ושלחש הלב קולמוס והעשק . זולתו עמני בהן ויבין . ובמצפונובנפשו
 ובו ארם בני בע המזרון יראה ובדבור . בבהמה והיה בחביוז צוות לאדם ההן לאהרבתי
 ויבקש ממעוותיו האדם יישוב ובדבור ועבדיו האלר,ים ובץ בינאום כרותה בריתתהיה
 הלב האדם 'כי נאסר וכבר . השיעותד האדם חשיבות על הראיה והוא עונשיוכפרת
 מן נברל ובו . מז מדבר חי האדם נדר כי הדבור ר"ל האדם נדר השלפת ובו .והלשון
 מהכרים בהמה אשר . והכתיבה המכתב אחזיהן במעלות השוב כך ואחדהבחמות
 נמצא שאינו מי אל דבריהם ומניעים אחריהם לבאים ועניניהם הנמצאים העובריםמעשי
 שבהניעם שאפשר אחרת בארץ אשר קשוביהם וענשי מהם הרחוקים דברי ויודעיםעפהם
 ויתחברו בטפרים החכמתן תתקיימנה 1ב1 . ושחיתותם פרעתם והצלתם רוחם חייאליהם
 וסחר-(ע . ומתן .משא מעניני כיניהם שהש מה כותבץ ובו בלבבות הספחרים--הענשים

 לנפשמרפא
 פ1פ)פ מס 3ימס0 ידכא )6 06 המרפס בחבורו שיות : סיג) פמפמי פרטגס מחט וכרנו כיסו מטכם וסים פרס טוס.)1

 פ! ב"א בין היתרון יראה ובדגור : pfde )וס מגריס סיסץ לוס )1מhih 0 (ftw )6 סעופן ג) לו') ס6מרו כפוגתירתס
 S1W !6 6דס סו6 06 ניגר 6דס ט) 31ד3ורו עסט פ) ומגס יסרון לון ~senl מגס פמריס 6וי) גס נ:הוקס 6ג) יגש סמג0סו6
 והכתיגח הטכתב כ11 כר ואחר : פפ6% )רומ מתרגם מיס חטט סריס וימי גמש כוי והלשון והלב הארם כי :גרוע
 אליהם שבהגיעם שאפשר : שקולמוס סחו כמו ונמס טוסן כותכט סירך וסכסי3ס . סנקו6יס ntstnet ס16סי,ס ס0סתכסנ
 מפשה ומיופים ממוס ד3מ כמס כי בלבבות הטפתויס הענינים ויהחבח : וכיונך רעות מכמס )כ%) יוג) לגרוסייי 1פ1 מרעהם והצלחם : יעקב רוס fifil~ גסו לומן סמי פ5ד )ו bfi,o פמגלו )5דס סיניפ ונתגיס לגלות יזי סע) ט' רוחםחי

 הלבנהפוב
 : עריו וכ) כש 6טל 05 ינין סגינו מוטו עלתועמני
 : כקנו וסופסר %מון )מניד פ)ימ המצפהושלחה
 נסים" ~S~rn bnu 5)' מנרוח5צפת

 מטעוותיו :
 סמנ סגס האדם נדר בי : דכליס ודוי עקמשגוסך
 כע) פס כמו יירכס זכרים מקיף כ4' כו% )נדריגך6
 כא) ניר וסם . כ"ט מחס לום גממת 6סר כ) ט%מי
 ומדכת ממס כע4 כ) ט% סמי מזנר מי כפ מיומדנרן
 ס% ונך ניפ נענדי) %דו כנדר ס6דס כרןפור
 )סוויפ סעונריס ממיט הכמט העוברם : פיסנע)'

 סכוחנץ והנטצאים : ססס ממיס וממקרישסמעטיס
 שבמציעם שאפשר : וי.מכ0כ סכחכ סקהרוזקש יברי יח-עים : ר.כ5יס דורות 4מס טידטעמס
 )6דס יימג'ע סכתכ למעמיס רחצם חייאלקים
 4 מיטר 16 . רפס מסריס 1016 מ4)שמ016ני1
 : וסטמתמס ושחיתותם גסיו: 6מ רוממנו עיכסתסורס
 ראתככמס ססמ מכ) ot)pin ס"נו המפהריםהענינים
 : תמד עמן oon ועושם שמח "מתינמסס

 לחםפת
 משונס סטם ח% סו6 י4ו פוסק nStDne פיס פמפכייס
 ומנעס onuD %ון סוא ~onro בסון. . ו% 3ווגמ6 גסססנמ*llb~D 8 5מו! 6מד וק מס עך ססנ6תי סדוגפ6ופ וג)ר.610
 תסורס גפדפ מאר מסקס גס סר)ח ע) פקיפ כמו 6100נדגר
 nP~SD גפו י שפיון ס!י פ)סון ובגגו )מגין וס מעניןסו6

 וסימת סכפס גמי האדט סדות כל שאר : היגקוסממגפיי
 יפקוס !מן )ג) כי ס%ס )חוע)ת סס גוב ומגלוחסודי3וס
 אשר : ע4י"ס ססו6 כמס ומועלת סיע מן )ס%)סתשס גחכתי 61מר בסיס ע3ודמ גטער גוס ס60ייך כמומיוחד
 פניטוע עוס14פ שתי כלומר כו' מהם יבין ומ' בהםתליש
 כפת )ספ)ין יגו) טסות ס6' סוכרים ססזרמ פן 6וס -%)
 יכ31 )1 )סחתין יכו) סוו)ס1 סעיפן סו6 וסני יווכחור4ט
 סעחוג מתירס סו6 הלב קולטותי : 013 11)1!1 כוגחתספין
 רגון סוויפ ססהו)מוס סכמו מס( (Irotitn פסי סו% עפ)פומ
 יודע כן 17DD סרמוק )רפסוסכוחג

iltcso 
 כמו פיטם גדוגממ ססו6 דסק סוערת ויט 0סוועסיעי! חס ס)נ פחטגס

 סמפטן לק מחסכם כודעה דוך ענינם ס6י1 למגיוכשליס ,שליוי ים, )כווך וסמנת נהורס וסעדן )ו לרזויבלעיס
 1פ*ז פטומו דגר )פסוח ntico ט)ימ דוגמת וסי נעשוגר)ס
 סכ6דס עקפו קסמ.ג3 בהבירו צוות ר4משון: וסג"מ6מד
 סיס ומאחו ש11 מדגל ססו6 סדיני סעי סו6 3מ3יר1מתחגר
 !ס חכפחס יתיון היתרון : )טשס גוזרת 6חח סי)ססספס
 1)6 עטתי וכולס כיס והמל מהיס האדם ישוב :1טכ1פ0

 הלב הוא הארם דגויס: יגס ומסג) 0ן מכס סי סרגלי כף הראיה :' מעכר ע) כפרה וטבקש : %סקס עה6סוכ
 ס6דס גור סט, שומר כו' האדם גדר : Pnie שכ דיחפ 60דס נדר נקלס מלוס שוו 63)1 כף תשלמה 1ב1והלשון
 ג)ומר סנסיס פן גגי) 3ו 11*6 %ו סדנול גיס גפ% ו6יכ סגסמס ע4 מטורף סו6 וחמות כוייס יסרי מפ פדור %ש6
 )11ופ כוון ספגחנ ג6הףוח והכתיבה הסנתכ אוחית : גג*) )כד מדגור ,וזפ ~Wa סו סנדלו 6ין סמ3 פלופ ao'פכ)

nvmhoוהנטצאש העוברים ענעי מחברים : 6מדיס 1דגריס 6מת מפס שסיג עד חמדה גפה ללעיס יוון וככשכס 
 l~(othin גמ)ס וסויף נדורגו עחס סגמ61יס סס וסגמ61יס ועורק מ)10 וכגל ס)סגיו1 3ד1ר1פ סטיו 6דס כגיסע31ויס
ana~פפסס סיס1ל ימלר שסימר ולכסוס 16 גפשס wtnfi~n 1 פדmbn 4ן tidh 3וס יפיגו 3וס וס וסשווגו 0דכליס 
 6וס נגי וידעו דלגו ס)פס 6דס nsth 6יך וסקודה ל1פ מפפס ופסס וכספכם )עו3 ג3ר t1DiD כעלילות וססגמחו 0'שעמס
 פ4סס: ופזלו )פ1 פריו פקמס ט) גוע 1)מממס0 ירוסס 3ס1ע) פפסיסס ע) 6רס 3מ פפסס 63מרו וכוון פקסלסופר
 לועסם ד3ויסמ 6וס גגי מגיעים סגחכ סגי ריריים ובגיעש : למרסס )ג6ש !ס 06 ש וכמתפיס וחילולבאים
 כטווס רוחם חף : וכון קרושת 1עגינ' פסס סומוזס עמס יודפים י.ט ג"כ 31סיס1ן ~ffu פ"י פפסס 16 גפשיספ41נס
 החכסוה תתקיימנה : טאקט ח'1 6אס ממגיס רעם ר*) 1כנעחותס קמש לעס פיפסס %1)מס פס סמטגס נדוגםסורס

 ססעממס בלחוח חספוזרים העגינ'ם ויתחברו : מערניסס סושתוגריס סספריס )41 גמכמוס סתכפוח ת3 סיו מכנרבספרים
 חומס סוס מסם ץ61 סיס 1)6 קפות מקים onh 6מר וכטס טכוס m~ns הקירס 6חס פלוס מסיס סוג 3גיו0כמשחיי
 ממס ויולדיו 6ופס רוטנו יחס גמם יעני יש יפנטז גססי ויחוטו ייספו ג%6 6ף סו6סיש נשיק סס%ס %סשס
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 1פ1סד הבחינהשער
 שהרכן האדם על המוכה ומהשלמת . מהשלים רב והענץ ערהשין ונשואין וקנךהרשאה

 המעשים תשאר האש וקדיחת והרקמה והמכתב הרחשם בהן לתקן ואצבעות כףלו
 אכר אין כי ואומר * להם צריכ*ן שאינם פפני החים כוני שאר מבלעדי הדקותוהמלאכות
 שמזבונן למי וחבורו טזכוםזו בהרכבתו נראים החכמה סימני שאק תועלותיושוכרתי
 ספרים בכסה נלינוס באר וכנר . עלתו הבורא חמלת על נלויה וראיטזם חוקה ועדותםבהם

 נו ה*, לבדו אחד באבר שז 4צן לבאר מכוונים ופעו ואילו השב באר האבריםתועלות
 דרך הבורא שהרהו מי להעיר די שהבאנו ובמה הקצרה הדרך מנב% בדבריםמצאים
 שססתש ממי נעלמת איננה ומחרזם והנהגתם ההיים מיני בשאר הבחינה אך בעיה.הצלתו
 הביא פלישות בזכרם הספרים אאם שתים וע"כ מהם החכמה טשני ומתבתןבהן

 גח0 )תסליס ואמר השועו אל אל ילדיו כי צידו לעוב יכין מי א בסי' לאיוב במ"שכתעלה
 במרוצת מעיק כשהוגי וכן . כאלה והרבה יקראו אשר עורב לבני לחכשז לבהמהנותן

 יראה בהם 1 הכל ענץ לסדר רמלוקים והמאיים משתנהו בתנועות והחלוקיםהנלנלים
 דוד כמ"ש כלשק לספרם חלאה אדם מחשבת תכילהו שלא מה והחכמה וסבולתמטיסני
 ואמר . הבהמור ושאר הרקיע מניד ידיו ומעשה אל כבוד מספרים השמים יפ( )מסע"ה
 שבמה המופלא ומן כוננתה. אשר וכוכבים ירה אצנעאיך מעשה שמיך אראה ב4 ח()סס

 עומד שהוא בכ"מ כי . השמים , הגדיהם יתעלה הבורא טברשות האדם עין עליושנופלת
ND~bלנקש 

 רל טס ~oy טהשלים רב יהענין : פספוס גסמהס %מן )חפ יט)ץ מ1 )6 06 )6ור יו16 6% יצט ow~n 6%שגנח
 השובה וכבשלמת : יויכין 6גו 1)ק5ר סו6 ר3 גי כו סמלות וחספס סג) יסרס מ6ד רג וסמכסג סגשנס 36 %ורן %כ6ל)צם
 ססגע וי) האש וקדיחת יו': )6וס etp גפ)ס ג,ס גפ 561 כו' התשם בחם לתקן ואצבעות כף לו שהצן האדםעל
 אך : דגמם 1)%ר סכט3ס לניך ח%ע סתו גיר) ))ותן ס% 3%ער אדא &o- %ס כסס פקן סיוג) 161גטוח יף15

 ;G&'i' נסרה גס% וט'ג ר') הספרים אותם שונים וורכ כהחבווגה
 חגועל"ם : קרנס מ0ס ומהסריס ספדגר'ס המוכש

 שתרוס גיסו) יפו ייו ט) סוס סטותן -ורכי י) וכן ומונף eunt, Pr.L כמיס 41)ס יום נסס יעי ייוחס פסדו כיסס בהםחכך ענין לסרר וס: ע) 7140 3סהזט גרוס וענן וס ע) nsx' ופס פ,1 סימור פער 4ו% שין משתסת מתשעותוהחלוקים
 ר'3 חגלגל החץ יראה כף מקום נכל גי PD~n טי הטופל% וק : סיכורך לסיפה ירש וס גג) ס6דס שסייסי)וסיקר

84  
 ספפnsetn 3 פתן יפש מרכילים רב והעגין : ממושד%
 הארם על חשבה ומהשלמת : מומו טד 1016 מ%% מ6דרנ
 גחמות %דס עדנא לגיוס ית' סמ1% סמר6יס סדירים מן,ס

 רסיטל סופלה  מפזו )קכ) סיגו) דבר טוס )ו ימסך ט)6וקומר
 ההשפ : גה 451עש ק(  ס3רי5ס 3ט3י 4 מסוגן8פ

 onm ססומ ע) כאחו רולס כפיק והרקטהוהטכתב
 מפסס עי סכווס וסרקמס הלפום כ4 לסטטוס 6פסרחסי סס4"

 נוגסו ידפסי )6 %ט ופוחס "Op מהזכם ג'כ ססי6רוקם
 פטרל כמעט ס6מלומס 3דורוח טוסכמ1 0מ)6כוח מןסו6 וקווי פסוק דכר גו פיוס )6 מפרם וסוס סי6 מטכס61יוס

 שאר סבלערי : סומן מסמסך וסגס1 וכריס ספלגסמק6נויז6
 6נגעא )0ס כע'פס6ין מיה ט6ר מסד"כ לגומל החישמיני

 גהרכגתו : 6)ס )מסליא 1ריגש טיכוס יפי ס4סג16כפא
 סס ,ס פכ6נר וטוריס וגידים וטנמוח מגמר סרככסוסי6
 ע) סס נוגסו ותכוגחו : 6מל גמאן סס 5מל ונ6גר וסג6"ן
 ים משי לונור וגס 6הר )6נל ממונל סו6 6ין צתיוסוקלו
 ע) סכ) סנעסס Phn סיגינו מסוי הנורא חטלת על :ניס

 הלבנקשוב
 השמש וקדההת ? סכ) מקטל ייכס מרגשייםרב
 %51סוס 3כף פליקס ס5יגס מדכליס ס*גססייס 3שי ש44י פבלעדי ? )כק וק 5יפ ופריס3ק
 ס5ח 31ימר הדרך מנבול : נסס כמך סטןמשי
 מכמת ס-ס . וסישפ 5כל כ) DSWDגתכ5ל

 סגמ)6סID~S 6 סמסשמ כ) וס% מעג5מ"קb~p ר24ט*
 טש 33מן פנךשס ס)ימחץ1ת סמכמ1ת כ)ייקרס
 : ס5מרומס סהס5ש סכמי סנ4 וכש סכצטסונמוסיו
 וטיפ 5כעש ראעלכ מז") ורוסו עמ' לעורב יבקמי

 : 64חט כחוך מגעים )ר.ס מאין וסקכ"ס 3מוממנגס
 . )מולמ להיעלג מן ot)DWDn יס משהבתןבצזנחצות

 דיזלוקים המטאורים : למוצב סמצמ סן סחטעחםמפ
 5שפפ')ת ושככיס ויכמ . סעמפ ככן טוס )ס*רש

 שמסתכל : ופמיסס "מן 6מר טט)יו נרפס ולס פני9סס 3ס% %3מס סגסגסס 16 וס עם ,ס הונהגתם : )כך )3נו סכ1ר6שסול מי הבורא שאדרוש כר : 00 תפלין מוגלודס ס"מ כ)1מר הקצרה הררך מגבול : ס6דס )קיום נ6וס ויהר סג סיחר%
 %אר רסון ווסו וטרש פסס 6וש משהן סספויס אוחם שסים : גסס סגורך מימם סשה גץ" fiD1(lM גפגי9סס גפססכ)בהם
 גתנועות החיקים : סיס מפס כיפי סיוג רו') DDV טס"י slleni סמוק חמיי ומייק וסלבס נ6יונ סג6מר גט1רכ טמ64 כמוהסוס

 IWgt וסיקרן הנופוסיסס חמן מלנן p'b סי גמ)וריס כונסו 16 לצלו דכר etot סוועוחשס הזיוי מש וס מ)וקיססשהנ1ח
tnDtm)סן פ4( ש לאוקיס ססמ6וריס השלוקים והטאורים : לדרוס מ14ן ו,ס למערס ממים פחנ1טע סוס כרומות o~w) ג4ו סן 
 : וסמכתם סיכלת מסיפי וירחף ידיכם ע) מסהר סנריהן כ)) יגין טיסן וס גג) יסף טכוגש גחם הנק ענין לסדר ; הסרס6ו:ס
 כצמו סוכן וס ברי גגי6ור ימיתו רמס )6 גי )י פמפ 6סוכ ספורך 61חס . סטמיס ימוס גה) כקומר השמים הגדלת : כנךסיטתי! פשי מעקמו ע14 טפס %דם יפח ס"ס עיני )מרקס חפיר ססו6 כקומו תסיד עליו טפלת האדם שעין במה הששלאומן
 קוס וסתמת ~SAi~ mim גגי (ombn שסי לוט סקרן גלור עובי טכ) ספוגות ג)ג) (D1D גוי) משיקח 0חוכניס מכחנו מיזט)

 י% 3מש א ל"א ועיינו Pi~o מן Ows פוקוס וסמס ~oe$h מן )פחס מקוס למס יסייף סג)נ) %י (tSID ר61יס 6יוכרגלו
etpnנ"י נימנע פוי יללן מכדור מווך נמולח נודט וכגר ססיקף מנקי גג) %נן שור ע) טמדגו mi-fni~ מרגו טנפות עד תמס 
 גדצ עוכי מ% כיפן ספרם פן וחוים לשנו %ון גדור גכנומת פ3 גפמדגו "סוfE1 6' סגלגל מרכו גקודס כי14ס סי6ספו

סקרן
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 הבחינהשער198
 יראה הבחינה ע"ד האדם בו וכשמסתכל הארץ יען הסובב הנלנל חצי יואה הארץק
 ממעשה רואים אנחנו כאשר כי . ונדלו וחכמתו ליכלתו תכלית אק בחפצו אווזו הבוראכי
 הקרת נופם חזקת על ויורנו כמוהו לעשות יבלתם על נתמה מאומה הקדמונים ב"אבנק
 הנבזה והמעשה המזער המעם זה בעימנו יגדל וכאשר לעצמם. חזק מבצר לעשורםנפשם
 שמים בורא על תמיהתנו שתגדל חייבין אנו כמה מעם אלא מעשינו על סוסקש שאינוהוה
 אלא דבר על ולא דבר מאק ועמל ליאות ולא ופורח יניעה מבלי בהם אשר וכלוארץ
 על המוכות ומן צבאם כל פיו וברות נעשו שמים ה' בדבר )נ( )סם כע"ש וחפצוברצונו
 בו מעידים שהם מה עם תמצאם בברואים החכמה במיפני תסתכל אשר כל כיהאדם
 וכונת תועלת אופני לאדם בם להיות נמלטים אינם האחדות ומן האלהות מןלבוא
 נגלות האור תועלות כי והחנטך האור ומהם נעלמים וקצתם נלוים שקצתם אלאתקנה
 בו משתוממים אדם שבני מפני נעלמווג תועלותיו התושך אך נעלמכן אינםונראות
 כלים חיים בעלי רוב נומי היו הלילה חשכת ולולא בבואו ותנועווזם מעשיהםשפסקים
 יורעו ובו מקצתו הזמן קצת יבדל ובלילה תנועתם ואורך ועמלם יניעתםבהתטדת
 צורה על תמיד הולך הענין היה ואילו . וקצרותם החיים ימי ואורד ידועים שאינםהזמנים

 לנפשמרפא
 0נ)ג) יח לק תוש מ6ד ט4 גדו)ס וסין מגיאמ4

 דרך על האדם גו וכשמסתכל : ויוסניס אלן כדור ג) 06 מסוני
 סע0 וטגעיס מ6ס סקרן מגדור גדו)ס סי6 )ידס ססמט טכדור חותן מופח טים סרפכ'ס טכתכ ממסמס קמר )6 וכףהנחינה
 כקטרם נרקיע קגוע :מסמס ס:מיס כדור מגון) גדעח,ו איר זוג) ,מעחס . מי) 6)ף ואכעס טסריס גסקיסו ים סקרןוכדור
 נ5ר0 יכ"  ורעד יו"ט ען 061 סוייט גיבח כ) וגז ס61 ססמט כך פילוס מניח גגו עטר "6יגג1 גוו) נייח אנוע וכיחדקטגס

 י'5 פכפכי ומגייס 1%1;י0 גחים רנריס רו5יeh 1(8 0  פספייין 116 סקרי כו' באשר כי : סחר טיסו ר061 סו6 כיספיר לודרי סי כזיפי לקיית כייר יוכל לנר ונגס וגדלו ובכמסו ליכלתו סכ4ס  ס6ט גמטנו olh נר6 נו %כין  סספיס ירקיפכ0יססכל
 גפס  ין 051 גיורסס גוון פל 5%ר ספ:ין 6ג1  כן t'uhl י6ל0 יפפפ לפסוס  יכ41ן ליהרו  גס סירי 01 ומו"נ OD1י9רפוגי0

 6,6 טכייס ויסו ע*ו מכריחו כיס )5 דגר טוס פ'  רכר ע5 %א : כוי וקרן פריס 3ור5 טל 1mten ססגרל 0ייני%60
 : בו,[גהקו

 וסי
 סב) חמ61 מן הטוסת

~ 
 6ין ס:ר6ס כשי 6ף ממוטך כי וח,ע)ח תקנס גו (evh יס געותנו סס'י טנא מס

 : )ג'6 גרו) חוטפת 610 סס)י)ס ירא נקמח 13 סגומן עכ" ממטטיי,ס )מסוק כפיקס ' )ססחומס מוכרמי0 טג'6 ג6סר סוט)חגו
 נכער )סי) סגתוג גסו כו' סטדר ס61 סס)י)ס ס6ומריס 1יויס ס) מ"ק )110'6 מכופר דכו וסוך כו' הלילה חשכתולולא

 הלבנוןטוב
 סטן ממרכו ידוע מגס הגלגל חצי יראה :ס4)ס
 ס"ט טווני ומ4  סגלגלים ססס ססמיס מרכזט6
 )סמ קרוכ ססו6 כני6ומסרי"6 גחכ6ר קוטרםרנוני
 סקרן על טומר  כסס"רס מטחס "מור . סרסה")שם
 לסי פס 6יס, קומח לקומן מנס , מסייס מולסככל

nth'S"סטמיס )קנס סרו"ס "דם  מנין ננגוגיס מרש  , 
061D")P יסר קו סו"  כ")ו סר61ס עין מרנון גלם 
 ו""כ סורן nwa וגיגט 9)סו טד ססמיס מקלססוכר
  ממפ סמום רק ססטיס מלי  o7hn יר"ס סל5לווי
 וימר 3מזרמ 5הר  שמיס מיי סירן קויר הליכמו

 תמיר לואיס טיגהיו כן  סרדין 0"ין ונומס .נמטרה
 ססמט  זריהם כן וכמו סקרן מן למעכס מז4סססס
 וט"כ . תטוח י"כ חסיד ימן סגר"ס יפ ניגורניס
 כגקודס _Dh" כלל  ערך לו "ין סקרן קוטר מליסיפר
 קויר חף  שין  סלוככיס ולגודל הטלים ממרמסקורל
I9hor?nlD עם :  לטין סיריוס סלוככ  מסיטור כלל  
 :  י!טידיס  ססס מס כ)ירוף פעידים שהםמה

 והקוטות ססנס אני כ6'  ה-יעים שאינםהומנים

 לחםפת
 ככיט,ר מטיגיגו נככס )סיגת %ין יס ין אססאן
 ואטל: כלגו שלויס )גר  5100 סמו)וס נסג) Dinhn וטכמות
 פילוס בכס %ת01 כלי ייי פל ח6ע קמעו ו63פס1%ס

 כוס כי5 051 ודוהיי 3!011% סגלגל מ% ר0יייוגסלי%וס
 פוכרפ  גרתך פי 5ל"  0"רן כדור מסעת סייף גבל6ללג1
 יך לל גירכו קטן ס6ר1י כוור כמות :גורללכיוס
 נגרו 3פלייוס  יתפל 510 לממס טד סמלות  1לג)ונר
 יפופ גודל :5מת וסרי לטיניוו כלוס פ%ג1 מכסי זיגגתולין

 הגרלה 11'5  0פזלוס גלגל כמוס גודל לספי  גיירךויסייר %פסס יסור פרס6וס כלפיס לכני סר1נ 510 60רייוכרפו
 גכ1ונת גושר הכהינה עיר : סמעהייס nlDD ויוןווי'ס גסי 0גרולוס יגריס פלס נילוס כסוג 0G'1Ctll:מי0

 סהיוכ מקמיני מדעת )פסוקי בחטצו אותו הבורא :סחגוגטת
 ג1ולס לפכור כלל כהיות 30יי6ס לו  :היתסיס ימ.טכגרי5ס
 סי6 11 ופלים נגריכן כונסו הכליס כירי  וחכסהו :מין

 גזמן תנוטסס סיגו' )סגין כעטתו:וה כ) :כוכו כי פ6לעמוקרי
Clrn~tל5 נגלגל וכילם %מוסס ו:יויי  ככולליה ומשר. 
pilG~ל ככל כוס:: DntS (מיוהית חכ)יח כוס 5הד )ג : 
 (U(Dil ,עסוק ככח ה,ק גוף )סם כסיס ~CD1 חזקהעל

 :;מס סיס 6ין נפשם ויקרת : גמ,כו מ:5 וטגונהטגודס
 ג)סנ  ט,מס %1יגכיס cnig כל מו::יס לייותס  וכיבין:יקרס
 6ין סגסמיש ונקמח )טנמס מג% :rl:s גדר 'ניסחסינכ

 6י1 כי סוט),ק )כ5,רסג1יור גו 1,6 ולגן גסוס) מטסיכם וסכרלס גם נטפיס רעיוויסס כו משריסיהם ו גחוק ונראיה :נדטח
 סרטי,ניס טרדק וגד ועמוס סגוף כמוה יגיטה 'גיעתמ בהחמרת : כו' )ולי כי נדחס הוטפלו גלמה 6ן )סטדר חוסה4מס
 מכומן נגז) יט וסרי כו' קצה יבדל : ומדגור סכינך גמו )6ס  רס יגיפ0 לוולס ססס 3סנוכוס "ף  גסגופסס סימן מטך61ולך
 כלתי טסת ידועים שאינם הומנים וסג,טאיו: מטסי, לסגני) כמוכרח )ו כומן גגו) וסרי מסטיו ס6דס יגגי) כוממן
 גשמיך זגריס יריעה ו0 ס" )11 !מגיס כך יפקור ונך כן הי סלמי גה,רס טו5מר מס ההיים יכי ואורך : 11)חוהנטיס

 מ%ןי  פין הענין : יר03 ייס וכדופס סנ0 כ'3 פ11:6 מור ,o~o הבוקף מן י'ר פ3ר יכיס ספד סיפים ישו סדורו%:מסכוגוס
מעי
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 129מה הבחינהשער

 אדם בני בק היה וש וכצומות וכמועדים כשבתוום בזמן תלויה מצוה היתה לאאחת
 הפאכל בשול ננטר היה ולא בזמן התלויות הידיעות רוב יודעין היו ולא קצוב לעתמתנד
 קצת בו לעשות בלילה לאור צריך דאדם שהיה ומפני . כראה היים מבעלי אחדבבסן
 בילה בו להשתמש האש מאור נמקוסו הבורא לו העמיד לחולה צוות בו ולהיותמעשיו
 המראים מן השמים מראה שיהיה התימה ומן . שירצה עת בכל ויבנהו שירצה עתבכל

 אור מקבץ שהוא לו המיוחד ומכחו השחור אל נומה שהוא העינים אור אתהמחוקים
 שאר וכן ומחלישם החיים בעלי לעיני מיק היה לבל מראהו היה אם ומחזקוהעתים
 הכמיקים החיים שאר על מוראו ששם האדם על האלהים מוב ומרב , הכריות בשארההכסה
 התינוק שיהיה כדי ונו' הארץ חית כל על יהיה וחתכם ומוראכם ס( )נר"סית שנא'במו
 בן תינוק רז"ל כמ"ש . בהן במוח איננו מת וכשהאדם לו והדומה והעכבר ההתול מןבפוח
 העכברים מן לשמרו צריך מת הבשן מלך עת העכברים מן לשמרו צריך איש חייופו
 העליונים הבריות סכל להבין לך שראוי ומסה וט/ חית כל על יהיה וחתכם ומוראכםשנא'

 מוודע ואיננו והשלמתו הכל סדר בו אשר הנעלם הענין נרזלם ועד מקמנםוהתחתונים
 משע הנשסיים מהחושים חוש ואין מחובר לכל הדבקה התנחנה והיא הנשמיםבחושים
 לא התנועה ולולי החושים ישינוהו אשר הנע באמצעות אוותה משינ השכל אךאותה
 רוב הפילוסופים מן אחד ואמר הפסדם ולא הנמצאות מן דבר שום הוית נכמרת,ינותה

 ותדע ורוחניותה אמתתה ענין ותשכיל התנועה סוד וכשתבין . התנועה עםהמבעים
 לנפשמרפא

 טס61 6%ס( )ג)'6 עמי O~w ו') כו' השחור אל נושה שהא בו, השנצם מראה שיהיה התימה ומן : טיס סקוצימוד
 סמר6ס 6) 6)י1 העינים אור מקבץ שהוא ! וס כח )1 סיס )1 ו0דומס מסמור )מר06 לו המיחד וטכחו : פסי )מו"ס.קווו

m1%aסמול כוחנין ס0לי Su יכי)ין טגטו)ס סכריוס סג) רסיס 6גו ט0וי וי)1' והיא כון להבין לך י פ כו' טוב וסרבונין טמרי סעימס 6י ממזק ויטמור סמ5"ס ומחזקו : סגכן ס) ו)6 מסמול ט) 0קיר6 סט מיסו) )גן 
 ו)4 גר6י0 1)6 נסמיטס )6 מח,ענט טנו סוס מכח מטיגיס סכ6דס סנפמייס 0מ1סיס ולין )מקוס ומפקוס והנס מגס)השסנט
 מסיס גמוסי:ו מטיגיס OniD~ 1(6 ו0חווע0 מתגט:ט סכו ונסס כס 6יו0 ט'כ סיס גסכ) ו0 משיגיס סמנו רק גויס 1)6נאסום
 יר6ס נגס סמייחכס גט1ד ג)ומר ומייתגס וממכס מקח רוסו ו') רגוחיגו נהגיה : 6מר כמקוס כך .וקפל ג6ןכחמקם
 נגמר סיס 0י6ן יומס כקנן ouun נקי סג) סיס oh כי כו' גגסרת היאה לא החנופה ולולי : 0)גנ1ס[ מנום . וכו'מור6כס
 %') דכו )ך סלון התנועה פד וכשתבין : נמ)ומ[ זס גי ט' נהג'ח : נעומס דגר סוס 1)6 ו0וריטס 0מרינס דגר טוסבסן

 mnDWSI כימיה דגר *ו0 מיטדיס 6וס סכוי קצוגSלעת הלבנון מוב לחםפת
 ומסמנריס מפקומו 6יפ 6מ'נ %1יס נימאס קננומן
 סמון ומן )נו טידוס כמו היריעות רוב : ס0ו6מדגר

 ונמן נריסכ)
~UtU1 

 בשול נגמר : נזמן ר,רגס מססמסין  וס*מויוחסמ%כ1ס וכעניני )מח כ) וגמר סר' כ) וגסו)
 hno(i ניסו) לעיקר סר1ס6י0 כין 610 גרור סדגרהטאכל
 סטה לחולה צוות : )מס סיד1טס כסינס גלידי 610ננטן
 Ifuln דגר ס0ו6 טמן 6דס כני לגרס מסמטטט סו71606
 0מר6ס )6דס מדמם 0ר16ס מוט כפוח טנגו) רק מרקס)טמיר טפין והרו מממסר חכמי גמ)קו נח na~o enmn :כנימו נרמסו יוכנו )6 גס o~h רמס ס6'וו 6מר )ו מטיי4דס כי מגרס טלין כחוסך מם6'כ ג,רגיו יסמסוס1 גס )מו)0מ6י
 ססמ1ר מרקס כח ר') המיוחר וטבחו : ספמגר סכתכ0610
 וגא סיח טססנו)0 י תדע כעמר מת וכשהארם :ממכל
 סלח הורס המנו גסקת,ק טפרי סחוסית %רסן מ%)ס6דס
 התנועה : מסם געות וזיווו 16 0ג'מ )כ) 0מסוסף 0נסרואקר
 פויסו טגגפרס סר )סכומן מלכונס נ0יסקס ומטייסיו)כיס ס0 ס6ו וכססכד 00יס su כונסו מחובר כל אלהרבקה

 הכל סדר בו אשר : אוטס נכס קר6 וססעחר,ס נ0פסד1וכף
 )11 מוטגח ע1סיחווטס כקומר הנע באטצעית : וסותמתוסכ) מדל 11'6 סס)מסס עד טויסס מסמסן ססויס כ) 10'אשור
 וטנכיו 6מח גסווט0 מתחרץ טר6ינוסו. 0נס 6100 מדגר9ש

 מ1פגיס כחי דכוקיס למיס 03 יס"יוט0 לצומו גזמן כמוט,מ0 מקד ~OullO גמסומ ount )נו 6ין וס ווסת סלחנתנוסס
 hb קמי סנה ומפו% פ6ד סמוק 0זס וסוירוכיסס

 0טכטיס רונ התנועה עם הטכעים ר1נ : 6)1 גדגליס19מו ודרגיי
 מחוטר )כ) דנקס ססחגועס 5מל 1)א ד'( 0קדמסמ"צ

'plmסטגס ltPD גודעים סיו כגל ומוס וקור ומורף 
 . כחכורת נגודע )ס סשומד כנבג) סטמס סכוךע"י
~Sshריסך 4% מדע כלתי סיס וס וטפשח יפיס )סטר : 
 ייכמס סגות כמו בזמן התלונת הידיעונורוב
 בישול : מסג)נ*ס 6' ג) רעף וסישר ס)כנסומוזם

 מכס ססינס כי סטנט מכמי ביקרו כנרהמאכל
 מנו% העינש אור : מנלוחס צוות : סמוון)עילו)
 נ"דס "סל סלומרות מכם וגס סוראו ששם :סר"וח
 סו" ס)מחלומדע

 : רועככליס מן כטום "ינו 1"ז מס
 טכ) סטכעייס "מלו כנל הדבקה התנועהוהיא
 נקל"סיוי

 ס)משס . וססססד מסיס כמו . חטעס
 ממל"ס נכ)) ססתמח 1כ) . סרקכון כ)1'1ססחוך
ומרקס

 olhnp כ" ססגוי ט"'1 )פי . וחמעס פנוי גקל"
 טגז) נמם ד"ק לוקים סלנו כמו מ)ק "חל מקקרק
 0פגועס ממסח 610 כמוחו ע) וטסף ניומו יוסמזי

 וכן . 6)11 )מגל 1"ס ונגס עמל מקקיטסמנועעו
 ורומים ס"ט מקוץ כי יוזשס "% שסר סטוכטילקכ
 PPD: . D"Dh מעע ממגו 1סתפעש ס1% בו מסיווטויל
 טלקס 6מל קומו מסינ סטכ) Oht1 or מעיןטגן
 שע )מקוס ממקס (PDI כססגפמיח סעחק חגועחסגין
 לית נמולס )ועיין ססטחמח טגיל כ) מנין סו"וס
 ורובדיותה אטתתה : יסוזוח מד' מולככ )כ)ר)1ג1

כערן
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 הבחינהשער1%
 כל כי לך יתברר או ברחביו על הבורא חמלת חב אני האלהא החכמה מפלאי השכי

 הסלועה שבהם והנדולה הקמנה מ-צאו המהנתו יתעלה הבורא בחפץ נקשרותתנחנותיך
 תפקוד שה לך יתברר וכאשר . והרע הפוב מבחית ברשאך ששם סמה חווןוהנסוזרת
 תמהר טמנו השזבח%ש *בו הבורא קשרך אשר הקשר וזכור שתנחג הגועה בבלעצמך
 כס,% למוב אחריתך ותהיה רצונו אל הגיע במרהזיו ורצה לדינו ותמסר אותוויושא
 העולם מענית בו לבחון לך שראה זממה . שובבנו חסד בה' ומבדמה )ג( (otSonהכתוב
 פלשה בהם ותראה לנו 'ובהומנים עלינו מתקשים שאם הדברים באחרית תבגדשתסתכל
 חבורה כי נאסר וכבר , ובדחפך אחריתם השבח כרחט על באים דברים הרבה כיגדילה
 לרחהן וקם ונער מהם אחד על ושתתץ כלב ובא אחד כותל אצל לנה דרכים מעובריאחת
 פעמים והרבה הוא ונצול ובעזו עליהם הכותל נפל מחבריו וכשהרחיק השתן מןעצמו
 לבעלי האלהי* כיזנמז כלילת בהם לבחון לך שראוי שבדברים הנדול ומן . והפכו כזהעקה

 לנפשסרר
 בחפץ גקאעץת היעותדו כי לו לר יחביר ע, (roit וגן סגו wnwl נסת  ששת מגעית ועומס %6)ו )0שעגע ג"ט

 3צ6י ומרומי רוחם כמ סו6 פסמהע 130 63וס סים סוס ססכמ כסחבורא
~BS 

 0! וכעיעס 0פ'י מפן ססו6 נרחאי ערסל
 סג4יס וסגדתי סקטגס תו"צוצגו נב) יס' לידו 6נמט כן סמ9:יג גיד סנסמס ירסן שסין 6םר גכ3 ס6דס 06 נוסגסינרך

 נכס )סמע טכי פ)6 6ו0ס *סר ונרמלו %גויס סלרי וכ) וברג) סיע )סיע )וב) גליותו הספוח! נידו ס!6 סג)וסגססר0
 שהם כדמה ועץ : יחנוך גו חקור סקי גיד 0וolh 6 ג3 וגן וטן 56יו )ססיכס יכ% 631 יוו ופו"פ ניל3פס סמוקוימו

 6ת רק ול') 3מייס וטירח ופן שיך שהי ר6ס כפנס ממיס סור% ח!ן סתיס גיזי סכג) והיע הטוב מבחירתברשותך
 שגור סנ!עס פגכ) )ג לקוי ופגך כו' וכאשר : וטהס פגר ונטיס סוטם סיס ד6)*כ נידנו סחנ!טס 0016 רט 16 טוב )סטותע

 ספטס כן 061 מסגורת ונידו 3! גקסל 06ס סמי-טסה נרגון ט)6 דגר יסים ס% ו6ח (oDtm סעסס מס טרפן טס אמסכותעקוד
 : יעגון[ ע4ו עוסה גו טבת *ןהגקה : מטשן ט% עפן חפיר 0ו6 סטוי 1Wfl פמט ותחכ"ס )סיס וסזאוהון מטמןכ3

 : נו מרקס ממס עין סגוצין מס סכ) כנזלותיו טפוח : )קוכ ניקו 0ו6 ל דענד מס סכ) נו סגעמ 347 לרינווחציר
ptm15ממגם עוכס פרס יך ט6ין . וסות-ירע יתגרן סכוכות כ4ן 6) סגיט 16 רטוט א eh סוס ונמעסיגו ננו מר!5ם 0מ'י 
 פופ 5*צ תעגין ססטעס סור פירס וגעש . כש'ס )כמגו עוד וי0נ6ר גסקומס )עי) גמ'ס ס% ותעורס גטוס*ו ס6ר00כ4
 שו6 וסוג מטצמ %ץ0ס נו6ס ל03יף גלחט ט) א04 סוקס ססס ויעליס ט4מ קסיס ויפש )גו פשדממס סורסרנהס פי* כף הרברים באהרית כמ לך שראוי ו00ה : ,3ין וסמאן סוס סד ססנוטס ס) ושגין ג) מסרס 1h'o hto לועס!1)6
 לטס וכאס סוקס סתח)ת0 גן גס גמ65 ובהפך : ושריסס מפ!נמ ל') ושבח ברחנו על באים דברש הרבה כי :עמרו
 5ר6ים דבר-סרגיס )סירופ גו' )גלך 'olh חיב כמסגס סרמנ'ס לתג וכן ותג4חן דגייך ס) ספן ,SP בפיד )0ססכ) לטוי%גן

 סוויפ מסני נדחיס %ס פ4ו ככ0נ6 )הסהומס )תככי) ר6ף 6ון כן ע) וסיים )מיסך וכן רסס 6מריחס והנס עונסגסמי0ס
 פנ4 %א למס סיס :ל6 יתרפס  ושם נסר כ) וגו)) עוגם סירס סם ססגסש0 וע') גו)) 4 . כשלת ענקי: שחסיודע

 הלבנהפצב
 ס4ממ מט .סמו סרומרו0 מטר הי6 סריסנפמן
 כל  כמממס כמם מפי 3סט1~ק a1Dh~S1 . סימת6ל
 ביבל : וראםשס 0מ-ומס em~p1 %0עס נכלל"ז

 סכ) ממש ט"3 גס' סמורם כסב נגרחבהצףזיך
 גי רג4ל. הוכעס ססתלסש נשנס nhisמכועס
 סכלני כרכהס וסיייסס מים תפלי קמפוס כלודלף

 וכן . -wmw1 הלוי 8צ6 .  וס0ממ וסצעסייר יטסיפ פמפס וק לכם ס' מפקם ל6מ0פגורם
 ונסמכל סירמכ מפס כוי פועו לנקם סו ל 3ס-כסעשיטפ
 חחלסSD.1Dt  4 6צטמ% ד% nenbב6 ח,* 6דס תסק ש הע שפס YA וא( כקונוספץ
ODnnSntha וש4 שמתשש ס 

 יא4ףאשי
~DDO

 mqn מקק וnnum 54 אנסמק.
  אקח:חםדת4דפ%פחס%סנשזמצ6
 ס%אהשץא: פאתטי טקסט%.שחסם
 ש% W""b 46 43צס 3*ס מדאעוש
 טאיאחשפש טכס נא"*פ ןצשח :פ*

ש ו מ ב ש % : צ א ש * *
םפפפשס   :עחהשקל9%ש%ש: 
 גזדמח נחק ססשס %דם גרס פ)סעמששתק-

 ,צע  ט*ויוש 4 ,טבלת : כ4ם( מס( %מממס4
 3אס": עש  *4 י ס otnot)Tn~h%ח

א

פתא
* שממש יששהחסש9" ש ק א ש  "שחת 5מה ג%נ ימאיס wtnwt שסי סק* 
 ומע 4 עד שטח מ %ע רטמ ושהגש הביאוצשץ
א צ ס"ס א ק 6%ח גאת %י9 %  שפטריק 0 
nDWSptt~1o מח%6 ג%%%פ4 ש* %"ש 
tivweton 4 ק 6צ % שיר שו וקע שש  ס9אגיאח' ,sp *ה יקשOnD י 

 מח עם %%"
 6%ש יש%שלמעק 4 6= 4פ פקשא%

4 פ * יסירס*%*9:%  mnomt 
 )% 4א ש %צש ס%"( ע"ס m~itnoשטפס
 חשק ששן צם  כע ש שחיסך  ס%%סושאק

 : גממם ס ג bw שטה יפ ws שחמש הדחס ) אש1
~gDntl~?P. שיו 6שך "ס ט1 אפטש0 גששם 4ע 
 טבש והתקושש נס): י0' היגהו קמור  סס%ס גתןשיו טשי %ס מ w~un אשר%9ך משמדהן:6עש
 וסירכן סמ4תססכ3,ופ חס טוס הלעס נקף סננתםשנפיס
 ותמסר : סםפש"ז סמ5!0 ססס לזגוגו פגגד ססו6 טפספונו
 משן נג'וס ששמא פכפך סתמני בגזירותיו ורצהלדיש
 קקג% מרון פסח עלי יס' מזעו סי61 61מר יסעכהפ
 מופו יפורגד סגיט סג') כ) וסיע לרשוגו תגיע מעוי:3ר4ן
 יריקו: 06 מן רן% גפד*6 יפו )סמו )רגון פויס י0'קנוחיו

 4ו פודפיס דנמס מסרוס כף באחרית הנורשתסהכל
 us: een יפש ו,4ח,wkm 1 לוואט ופגגויס פ)יזו קשסט0ס
 onnth~l 5סרי0ס פססיס ס6ע *חדיוום  ישגיץ : עוגלטייח
 פנש'8 גי גו3)0 עונס סי6 כמפיס סעוגת ג))י' : וכה המוסס טוגי0 דוריס זס 1De )ט פודפגיסשחן סט: 1ט6 מסטי ממיץ חכם פ)0 5גו ע)סס. %רלהט

);היגס
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 181סו הבהינהשער

 )יומש הכחוב כם"8 בעתם ויירתם אליהם הצורך בעת נגשמים האדמה nDSnחים
 ונקא אלר,יט ה' הוא אתה הלא רבינים יתנו השמים ואם מנשימים הטים בהבליריש '"

 אלהיו הן את נא נורא בלבבם אמרו ולא ס( )סם ואמר אלה כל את עשית אתה כילך
 טנדיל הכתוב ותמצא . לנו ושמר קשור חקתן שבמסע בעתו ושקהי ערה נשםהנותן
 ממר הנותן מספר אין עד נפלאות חקר ואע נדולות עושה ס( )6ענ וכאמדו מאדענינם
 צע , ישע שנבו וקודרים לטרום שפלים Qlw5 חוצות פני על מים הניח ארץ פניעל

 הפנעים מן כשינצל יווסר אלף מוציא אחד נרניר כי היעים מן המזונות בסבתרתימה
 מעשרים יטור שנקת ובגל שבליס סאות שלש חמה של אחד ננרניר ימצא כי נאטרוכבר
 על )מאד( אחד שידול אחד נרניר שרשם יהיה אשר נדולים אילנות ונמצאונרנרים
 מן הגדולים הדברים להויות המסבב החונן החכם נשתבח . הכפל מן זכרתי אשרההקשה
 ךמרפים אך . עלילות נתכנו ולו נ( Selna) 6 הכתוב אמר כמהשר שבסבות והחפשההקטנה

 יכיר סבחעם ויבק בהם רעבונן כאשר חוחכם מספר רבו החים מעי לאישיהמיוחדש
 לנפשטרפא

 יחרופס סורס חכו6ס )ו סים ססס) למרום שפלים לשום ; יסמך סנורך טורס ססס )כמון 1ר16י שורן גטפ יעליס 4מסכעס

 וכוזז60 ויותר גרגריםאלף
~se 

 ט)6 ד6)זכ )מקוסיש)יוו כסו)ס ועוגם
 יוניון:

 וסיס כ*6 מספלוסיס סיו 6ין- כוס ;ג כר
 וס כדגר ר') הכפל מן מורהי אשר ההכשה על 3מ'ס: גיס ין מאד וגדול כו' גדולים אילנות ונטצאו : )כיקעמוס

 סגדו)ש ס6י)ווח לחו רולס 6דס 1כ) סגמ61 מס גטקס דוגמא ויט גדד) ס)6 סו6 ניגרית לכפיס ססס יו61 6מדכמנמסר
 ססו6 וגנרגריס ג0ס3)יס ,כרתי 6כר ודמיון ערך 1DS1 9סכ,יס עתר כפייס כפקי כפס גחיכן וים לכר 6מד גרגיר טרססמ6ד
 יחכתן גבסו ו') כו' ההיים מיני לאישי המיוחדים הפרפים אך : ויוכל יותר ואי.6 גרו) ד3ר סו6 ו%3גא (hiDדנו

 הלבנון פוב לחםפת
 מטוויד סענמס 446 יוגנו ob 1נ1' ברגולי41וש אלמים הצורך בעת בגששות : מ;1גס אשוומ)פלס

 סש)ש כלמיס ס6דיס גק מתסוס ט0מסל 0טכעימכמי אשר ההקשה וגל : גרו) לוקן olont 6מד טוףמגריכם יי "ה "' ן'ז;עלוץ ר %"גייי,י~יין,צ'4':

 pbSI וטס4ס רמקול מממס זל"ז מחקלמס nSo 6%3סר ע5ס ;') ;כמנמרס וברגם (~1ena Otot סלעייםטטינהימו
 נכו SD )מע)ס ס_יר,שב:םימם ש: מיואן'יוימין ;ס ערף*ופ הגין3)ס:
 טסו6 שד כ) סנפיר נע3*ופ יאחכ%%*

' 
 6)6 נך יופל 610 ענ0

 ססמ"
 מעש וכמשבס רומנס 6ה :bla ב"כ סוס

 ראצ)ס סו6 סל וסמ"ק . )6לן סקרוג סעע מן ממ0ו0 ו0א לנינים וממט )מסס ערי 6101 . מ6ןו משגססקול
 ס6ד מן סביר הסעי סגמ65יס מיס מוקי 6)יו יחמירו שון גוסס מדי רסיס כ) ס%ן מן טרנט מטנפי 0עקס6ז 51* . ממס יורידו ממט מגק קור , 63ויל )מע"ס עד,טיסנע . ס6ד וק04 סעח נסי סקי ממימוח מממס קכמו
 תטגנו כמיקס ךרד מוסף ינסס מסיס ככפחס נד41ס ר,מסר טסוס יסיו ו6ז . 6100 המלמק כתוך- חלמןישנס
 ~pD, מ)* פמסזר ס6ויר מן סימיון נמסק ר.מגטכ סמםמוג )* )6ו4 06 שבס 6ס ס' נססנמח ח)הס וממטר סרממס 6ך . S~rn כמקמר 4ע)ס גשר 6יט 0ס) ורססג9)סס

- 
 ס-צ? מנסס 1ש6 . מנסשיס רגיס 3סני' יט 06 יזט"ס

 610 ל owll שסיט ס' 6חס ס)6 . ס' נריפנמפ לק orbI רנימס יחגו ספחסע סמוק oao 6101 061 .מיונק
 חקות שבהמת חשד: 01pg 4 כדי ומעטיט גזגץ*ע )4יתד

 קצר-

 יתז 0גפס סאן י6, סטגממו ק כט)6 יא
 1)נננ 4גס מגטכם סו03 לום ולק . סקריך )ספרד י,מטד ילד פ% )ט קמור ר,ק4ל אן הכסס ונטטשח .פרוד
 רומים רסוקן מוטרח ט סוד . ;לשם )הנמימ ר,מסר שע"מ שקלוף שד 6ג1 סים השולח ממר הנותן :רשן?
 מאד 63כן ראמ65יס סמשקש ר,מיס סכ) י,ס3ע מכסי רו3 יקמלו כשל . וניפוח ומסרוס שטח סגי ע)אאמיש
 : ייתקל מן כ4' . מסכלך מכיס" גסל6 3גמל6 60של וכדטפ . ר,מטר מפ)דהז 63 סכ5 . מ%4ם סמי*ר,סוממיס

 מן יד משר וכמס ףוו~ר אלף מרצעו : ללועס גחגד4 סרענ מסם ח6לס מסוך %ל עמס ישע שגבווקןדש

 יי: W~D ראגעיס מן ופסמעע "h'a ססונס יונ 44) כדרס 6ט ט6ק שטרוט sa' נרקיד. ע)ייעוררי
 יו64 משגע כדרך 5% . נרנמס o*Sb ססס 6מד נלגיל סי641 סס)6 ע"ד מא ח אהד בגרגרי ~tuoגי
 9%ס טספ 4 6,ף טט6 סמרר זרק .עי הבפך סן זכרתי אשר ההקשה על כמוסו: 6oan)ף
 כש למוקא. ופש64 דבלים ~ם4 1ג4נכ מודד "(' 610 עלילות נחכם ולו 6מפ: פף גלגיר מןשמפ
 . מבסרס 'ס43ו *ש נעטי 0ס החיש פעי לאישי : י*מזוסס רפרפים : ען )נתגיס ע)י4כוו 3סמשסנידו

6פר
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 הבחינהשער132
 לתת אליב"טברון כלם קד( )תסלים דוד אמר ועליהם בהם יתעלה הבורא מחשבתחכמת
 ירך את פותה קמס( )מס ואמר טוב ישבעון ידך תפוכח ילקוטון להם תתן . ~בעתואכלם

 : בעז"ה הבמחון בשער יותר זה ענין לבאר עתיד ואני . רצון חי לבלובהשביע
 הנתונה התורה עליו החזקה והראיה לאדם הבורא בהם שהימיב שבמוכותוהגדולה

 והראפר והטבעים המנהנים ושנות ידו על האותות והראות ע"ה נביאולמשה
 את ישראל וירא 'ד( )סשמ בט"ש ובנביא יתברך בבורא להאמין כדי הנוראיםהמופתים

 ואמר עבדו ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם וייראו במצרים ה' עשה אשר הגדולההיד
 השסים מן )כס( ואמר מלנדו עוד אין האלהים הוא ה' בי לדעת הראה אהה ד()7נויס

 האש. מתוך שמעת ודבריו הגדולה אשו את הראך הארץ ועל ליכרך קולו אתהשמיעך
 עמדנו האמת בעין יבים ההם לענינים דומה שהוא מה לראות הוה בזמן אדם יבקשואם
 עכהם מסכימים בלתי שאנו מה עם . ביניהם ענינינו ומדור הנלות מעת האומותבין

 מעניניהם קרוב שיהיה אפשר ענינינו כי ויראה . בזה יודעים והם . ובנלוינסתר
 ותראה . והתגרות המלחמות בעתי מעניניהם מוב שיהיה ואפשר . ובמרפיםבסצנות
 . בקרבנו אשר והדלים שבנו הבעונים מן יותר טורחים שבהם והכפרייםהבינונים

 מאמתים לא אויביהם בארץ בהיותם ואת נם זאף כ0 )ויקרר יתברך יוצרנו שהבטיחנוכמו
 אלהיט עובנו לא ובעבדותנו אנחנו עבדים כי ס( )פימן עזרא ואמר . ונו' נעלתיםולא

 אדם עלינו בקום . ונו' ישראל נא יאמר לנו שהיה ה' לולי קכז( )מסקסונאמר
 מוב רב בזכרון האלהים עבודת קבלת בשער להרחיב עתיר ואני . הבחמורהנאר

 לבך אל לתת שראוי וטסה . בעו"ה די בו שיש טה לנו נתן אשר בתורתו עלינוהאלהים
 לנפשמרפא

 מכנר ונס מדגר מוס ויוכהו r~rt כ5דמס כן %י S9s כהיים מיוי כ) כ) ססוטיס ר,) cthl 6יט כ) ניוווימ ונמס 6יןס6דס
 5מד מ% כי גו )סקריך וחן )מסר 5,ן סוכ סוגר וסוס );)כ מון מכין וסס'י גרטג מהים כינס סוג 'כנסין 1כ)ס6מר

 C% WD טנין כגב) נטס1 ט1מוינ6מר נסרוסה יג~))נהון 5דס ;) וג:רט 'תגרך וטונו והגמהו סם'י יכוסח נו )גהרן דיכנדוים
 : ג1י)?[ ;"ו;)ח גיס כי,: ט"~ג:ח גייס סים ו') המרס )מלכנומימיה

 פ) ססו6 סגד,) גרגר ~דטהו )גו כווהן מי י') כו' הגבויה ההורה היא עליו החזקה והראיה כו' שכטובותחתנו-ולה

 ס6)סיס סו8 ססס כי נעין עין ננס כרצו )וט כעוס ומס מעש וי1י6ח סתורם ונתיגח סיע סי sp מגזו)מטתי
 סטיו 'Sh9S כ) גמטנ,ד כיס וט וג) נייו nnls1c מי קין כיר1ס טס גכ) ו:טגעיס סמוכגיס לסרוס ס"מ )ו וצפר מלגזו טוווקין
 )סגיך )ך 6ין 61'כ tntGIV געגע ס15מ,ח מ;) ו5ח 5ח )סגהיכ סיוכ) מי וצין רג יטש וט4 כמיס )נד 6)ף משרינהר
 )מו61י יגריס נג,מיס רניט נדנריס ככוזרי גשר ס,ס גדנר סקריך וגנר מוו יזהר ימנרך טקס גורף ט) וחוקם גוססרסיס
 כטכס )וס וכד1מס וט סכ) ר') כו' הזה כזטן הארס יבקש ואם : ט'ס )סי) וגמש סקוס 6) מקש מנסר יכ,ד וכוץדטס

titnlshiט) ק6י ,ס כו' להרחיב עתיד ואני גי:יכס: 1מנסגי:1 חוותנו סדר מקיימים כ5נמגו ענינינו וכרור : עמנו ס' עוטם 
 ט)'סס ):לך vnh 5יכ ע)יסס )מונח 5חח )דטס ,סכ;יס 5יט גני h(es הפי כמס ג)ג ומן 6ין וט,גו יחנרן סנ~י6מימה ר'י בו ולבחון לבך אל לתת ומראוי וסמה : מסורס ננהינח טמנו יחנרן מפס כטכס מסטוגות ג)! גורך מוכר דנריוממצח
 מצר וכעפן שחפי יני כקיירס עלגיכס 'הקלקנו ;)6 כדי געוכתס ס;) 011 גקס וגס נכס ,ס מ)וקיס 5יס כגי כיסוח פי ע)6ף

 להםפת
 )מלגצו מיומכח טס ים מין בצג) געתו 5מר Rp1אבלם
 וים גיוס 6;י)חס סומן גויס כים גס גחינת ו')גמ"מוס
 סי6 ככח,יס עליו ההזקה והראיה : גניוס שמנסגריס
 גסס 06 והכריחם סגרו6'ס מגמר כ6זס סיח ט)ר5יס
 גדגפ תוו כקמו כמו נגויס מ,;) ס6זס סיס גסכמע"ר
 והתיס ירסיס כצם קיומם טע'י גמע כנילוס גמס ו6מ גי'סים
 ע4 האוהוה יהרא1ת : )ך סכ)מס סכדס 1מימ ימדירשניי
 מודק וגויס 'ט ית' כוסיו ;י הטבע'ם המנהגים ושנותירו

 סעודם מנסג מס) ירך טקס ס) מיסגו שחוי )6מרטויסס
 וסעפך )גס מיק ית' וסוף סמים חון ס1טרדטיס מקוס)כיות
 דוספ )6 6ורמ וגמכ6לומ נהוור'ס 1ג6ו במוריס סמוו'סכנכס

 הלבנוןפוב
 . ממניומ ע"י )המס )סניך )סס ותנוגס עגם 6ין6סל

 לתת : מווגוחס )סס נסמ1'5 גל"יח 'ומל ס'ססגהה
 . מומוהס )סס כי16ר1 6ו1ר )סס 5ין כי בעתואכלם
 ענינינו וסרור : )לגס 3עח )סס מכין סקכ"ס6ך

 6ח וסוהליס כ76מחס "מו,ס 6וח,יס "נמנוביניהם
Qlnbסמוכים מהמוקוה והתגרות : הוחגו מכרס וקין 
 סרוס ומזכל oilb )סמול נמ)ממס מסחכג'ס לכמסמון
 : ל6נפ

~lpa 
ul~p ארם un)bD מ)כיומ כסוסים( 

6כי  DO(t1D~ ;ינוי 6מר ולס סט,)ס מסג כינוי לס 3סס %ר מגע שגוי גטנס סיס ס)6 )וס וכיסס יטווח וכןכזפ
 סיס סנסיס ורוב

 6ופ קין מס נני6ור סחורס מסוסי למטניסס סקרינו כגר המופתים : וכרומס )דם סמיס מסיך כמו ~WSU פינויגרפה
 ענינינו ומירור : הקונס l"uot ים( );מנח עמת ישח כמו Ottp )כון עמזנו גמ"ח שם כוון האומות בין עטרנו :)מאח
 suO~ כפי גגון נסור ת') כס ומכננוהינו כמנסתנו כמו נציגינו*ין

 ססקיע סכל סמם ו6ף כסמר כו' שאנו ev : ס"ו~כית
 ו'3 ;קמרו סמו מ)וקוח גמיווס סס והתגרות המלהמות : וגיוס סניניוו סככמס סעדל מסגי 16הנו (ht1$ נסססיס

 סגיגוניס 6מל והכפרתם וחיני : כף טמון ~גנני נ1' מלממס גס סינר 6) כ61מר סחי 6נגוי' ויסורס גמ)ממס3מו36
 מ% געכודח עורמי* פס  6ף  סיינוויס 5גל סלי  וירנכחן  מפווגיס סס ;ס פסעסיהס וסגיגיס סעיירוס גי ע)נפנס

%%י*
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 33נמז הבחינהשער

 עליהם לטנות מדותם התחלקות רוב עם לבותם והתחברות אדם בני המבמת בוולבחון
 אותו ויראים אותם ומזהיר מצוה שהוא במה בקולו ושוסעים עבודתו ומקבלים מהםאיש
 בלם תכנת נו שיש מה על ומנהינם ביניהם כצדק ודן עליהם וחומל אזתם שוטריהוא
 חושש אדם מבני אחד כל היה ואלו . להם האויב יובל ולא עניניהם יתקלקלו שלאכדי

 מופקדים עניניהם והיו חומה ולא סנדל בנין על מבביסים היו לא מעליו ולדהותלעצטו
 וישרים מוכים ובדרכים צריקים כמשפטים ומנהינם התורות חקי שומר בהם שהמושלועכ"ז
 כמ"ש סטלכתו ותתמיד ממשלתו תכון ובהם הצדק סנהנ ושומר לתורה משרתוהוא
 שאלמלא מלבות של בשלומה מתפלל הוי רז"ל ואסרו וגו' מלך יצרו ואמת חסד כ()מ;)'
 העליונה החבטה סימני ולהבין בו לבחון לך שצריך ומה . בלעו חיים רעהו את אישמוראה
 והשתדלם ובכסף בזהב הממבר ועל הבקח על אדם בני הסכמת הוא סטנו הטובהוהיר

 חפין להם יעשה לא ואם ענינם תקון בהם שיהיה עליהם הבורא בהמלת מהםלהרבות
 ולא רובם יועילהו לא וחטים המזון מחדרון צמא או רעב שימצאחו מי בל כיבנפשם
 משתמשים והרבה ובכסף בזהב ירפא לא כאב טאכריו באהד יטצאהו אם ובן מחשורו*מלא
 החכמה סימני ומפלאי ובכסף בזהב שמשתטשים ומעט הרפואות במיני המוצאיםבשאר
 ואלו רובם אצל מעט והם מהם ריקים שאינם "מצד אדם בני קצת אצל הרבה שהםבהם

 לנפשמרפא
 ו)ע:יס וגמססע גהק ממסלדו  כינסנ ג)גו נ,תן :סם" ר') התורות חק' שוטר בהם שהפשל וענ'ו : יעמס שייו סטי6יס

 בזהג כו' בו לכרען לר שצריך ומה : יחגרן ?ג1ר6 ר11ן rc~vl ממפקי ספון גדי )טונים 1)סיטיג נרעיד ונטרסר;ע'ס
 תחת ;cf טמס t'uh 1סוסג סגסף גמד ימגנו י"ס חהת י( 5סר :י! 11:נ גסף 3,ג1ן כית"וו )ו? 6וס גנ' ;, :'ס;ימ,ובכסף
 ס6)סיס הגמת 6ג) יגוסג גגסף Si~s '( יהרכן ומס 1סמ!גו; וספח: סמ"ג, עמו 5דס )ג:' יוחי ונכרך ט,ג hlon 5;:רייס
 גידו סנינו מס !1 שריך מס מהגירו )קנח יוכ! "דם פג) גרי )כך :יעגימוסו5

 וגי1)"
 יעשה לא וא" : טניניסס )חק;

 16 רעב ט:61 מי מסרי ((CDI )עימס ec~ii חוס גסס !טוח יוגף )5 גט,מו r1?( טפסך rtubt ל*) בנפשם הפיןבהם
 טותטשים והרבה : יכ)יגו גחולת גססם גס*: ויסג נגסף ממסורו ימו )6 מ11י ?מון קין ,יסג גסף סוסם )1 סיס ו6ף,מ5

 ס)6 סו6 61,ג גc~cDpCn '1 יסחר סרגם גי ג'כ מ"י וס 5ין יסג גפף מסקמ;יס כקוה 6ע,פ גרפ151ת Dh'(t ר') כויבשאר
 סים מומר 1?ס ר') מצך והרבה מצד טעט וטהם ט' הרבה שהם בו, סימני וטפלאי : וסוסנ יאסף 6ח ;"ונג'סמס

 onSפח
 רוב עם : מומס גטאות עימס סטס'הס 56יפויס

 רג מיחק מנ.קיס סטם סירת טס ג)ומל סדיהםהההלוות
 אמס סגר'וח ג;) hG'1 נמויס ידרג טגסנ גסוכמז,חיסס
 :ימ,"1 ס6רס נמין גמד רג מרמק ומדוח.סם גטגעיססמ)קיס

 גמדת גמו סק,; 6) סקנס מן נמרותיר,ס מנרקיס היניסגו

 6חח ומס הייגח ע) סיחי) 6מד ימי וס"גורו1ססממי

 ,גן גויד קטון גגעסו ויסרוג 'רחת )6 6;י' 6הרוימי
 ס)נ; רך יגס 6!4 6מי ילדכן )גו למין ,ס ומורךגנגילס
 מקבלים : קנח )מון גס"ף עכ'ד ו"סמ עול מסניינית

 משית גק1)ו וסומטיס ועכס מקוס עכוזם כנכויתעבודתו
 ג)" ומ,סיר עטם גקוסמנס שוהי מפס 6מ'ג 6מר סגחיוות סעי ,ט) פינו נגד ססו6מ:

 ר"ה אותו ויראים : חעסס
 מ1מ) סולו oh1 ג'ק )ידי יניסו hsn אותם שויתר :סווממוח
 ומוס) 6וחס :ומי 6מר לוס גיכ)תו פיס גמם ומחמסטויסס
 סמיך ס)ריגיס סעו סופי ט) 6והס סמר קמר 16ע)יסס
 סייס נגד ע)יסס מום) וקמר )סו ס6ורגיס מק4,'סמרגזת
 :!סיג גלומי וסגהיגם : גנרגיסס DPth ומנון מומ)פסוק
on~h:גו טיכס מגמה מכוווימגי הימוסס ע'פ עירס גסיסת 

 הלבנוןשוב
 מרחקם התחלקות : מדחס מונוס דחיסס"סר

 רק מוכס ניס )" לעצמו חושש : סוטתדשתיסס
 : סכ)) חשם ,ס סכ) מגרל בנין : עגמו)חקות

r~pe1Dofenn חקי : 6'ס ממנו )מקד ו)" כמו 
 : onitp ע) מורס ססכ) "כר סנמוסיוח מצחההורות

 ~דוף כ"דס תקוע טכע מהם להרבותוהשתדלם
 "וסיס )סקי )טוכ )?כ.ן ממון לנכור ומחן מם""הר
 ס)6 6עיפ 'nwY לא cl)h~ : Ch'1' קכוזוחוק
rrrtכלומר משהסעדם והרבה : המן סוס כממון 
 )"יגס סרסוריות טבעי עגמו ולכסף ס)זסכ"עפ"י
 , סייעות ע) סי" עכ"ז , כר;ו"וס כגודע cth~nתיגי
ורוכה

 דרוג"
 )סס סיס טהם ריקכם שאינם : כסף כמהיר(p(et 5מי ומדוכס מס)ע,ח מס סרט"1ת

 כע סטכט חמס טן התורא גחטלת מהם להרבות סהשתרל : סטוג: סיד סנו,ג1ס סיח פס מנס הטובה וה'ר : סיכר)מחמיי
 עימס מנד הסרי 'Othl~1 )קמן סמכתן גמו עויוס הקון גס: סיסים גשי ית' ממנו מוטכט סו6 מפס )סרגוח ומנחו) וביסס ;וסף%ס
 ולין סייס 16חס ס'6סונ מוטגע טבע קסום ,') ועש ס,מ6 16 סרעג מגר ;פט סריג וי גפ,ס גסס 5ין חסרי חנן סוס כסס6,ן
 : סמעע ע) י4. 'סוסי916 גמיי סג6'ס גחון יגולו סס גס כגלוח כו' שמשתטשים ey~t : גף מ1י6 )כסף יס כיאכתוכ he~ מגטן פוסס עמוני6יס ע"פ גג ונקר6.ס לגייס ומיני סמהגוח ויוי ס: המוצאים בשאר משתמשים : נ5סנסטעם
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 הבוסנהשעראן
 הם וכן טרד והרבה מצד מעם ומהם חפץ אל בהם טניעים היו לא כלם אצל הרבההיה
 אשר המעולה המחשבה טן חח בעצמם תחגלת שאץ מפני מצד ונסבוים מצדיגךים
 ונכולה ענינם על והשארם הגופות קיום בהם אשר בדברים עיין ואב"כ . העליונהבחכמה
 גדול אמו הצורך יהיה אשר וכל אליהם הצורך רוב כפי ובמעט ברב תמצאם קצם עתעד
 יוהר מציאותו תהי זולתו ולמתעכב כלעדו לעמוד שאפשר מה וכל ונפצא םעבעההמק
 בלעדיו לעתוד אפשר שאי םפמ הנשאף האיר בזה והדמיק . מעופה והיפנותוקשה
 מש"צ נמנעת שאינה הזמנה והוסעו בעולם יתברך הבורא המציאו פנים בשום אחתשעה
 יכולים שהם אלא לנום כן גם שהצורך ומפס חטן עת ובכל שיהיה מקום באיזהאדם
 הארץ כל פני על הבורא שלחם האויר בלוזי לעסוי שיכולים סמה יותר בלעדיהםלעמוד
 כאויר בכ"מ שאינם אלא מהם נמנע אינט אליו חיים בעלי שהולכים מיוחד בעקוםוקבצם
 ההים לקצת נתומנים והם באויר כן שאק מה אדם בג* לקצת בדמים אותםולביאים
 שכהצורך וספני . אחד ענין על תמיד לכלם והשנתו במצשותו שוה והאיר מקצתםעתר

 לנפשסרפא
 א% פ%יס יגויס ס% כפו 016 )כ) him ספגו מסל מלעיס 0ס 6מו )עלן כגומל %ו מטע פפס ספכיס סני ווסכנכסף

a~hhtמצר *נסגנן : מ6ד )לוג פסס 
 6וס גגי נמס טיס תהם ימסייייקים 6

 ימסמס ס0ס6))
 יוסר ואג גסף אגס )סם

 רק )פ6ופס סתרי סיס )6 כיס %6 סרנם סי1 6ס גי מ,ער מעע רק 6תס 6ין סטותן רוג %61 פ0ט רייס ושט שכסמכס

 כמאגס )מניסוי 60מז פיעוול כדי גדו)ס שאסט
 יגס ועגג),ס

 נסס )ר14פ סיכו3ין וס )סרן מצר יקרים הם יכן : ח-רס

 ןצק::5נ4ש tf(i(~m 4.4;ש,:1,:1:י""יי'ייןע:::1:מנק.: ייקרנו כוו ובסעט המצאם כה עיין ואחה : נך 1"וך.ג) גס)מס ס6ין וסעפו  ס6נויט עמו ומס וסמ%
al~aלחםפח הלבנון 

 גשם מסוכ סיס ט)6 משי חפץ אל : פססכ"א
 כמפויס ומ"כ . כנ") טצר מעם חנם : olhכגי

 סס 5מד %ד ור.כסף ססור,נ ושמס . ס"ס סו6ומסה
 6ססל ס לטס רוס 6מז ומגז . וספישל סכמופנושט
 יגךים 'הם וכן : ונסישל לכמוס יוכנס נסס)קטם
 כעדם )ר,כ'6 סטכי מגזע . יקרס ריס "מד מ5דטצר
 דגר ש65 כפד בצר ונםבזש גטספ: oew 6טלכ)

 ומעיסס אנש )6 בטס וא' יסד )טס חספס'סיט כמאת כספם סג6מר תפ . שדת לים נעלסשגבס
 ס"פס % הנשאף האחר : ו( 4י ימג%16
 בכל שאינו ? 4( )ילעסלום

~lpD 
 גי מסד

 ר,קכשס סקדס . יימס ot'h וולדו )ר.)(קייס סילסלמסר
 : נסמכה "ת, %יו ביס twfn כדי הונדסנשומות

 לב )ופר ידכן )6 סג6מח מוזם ריקים שאינםמצר
 פ6ס גמסטר מסי דרך געיתו מדגר כפס ככמינת רקומטע
 ומפ0סר פמגו 0רנ ממספר סוO)UDS1 6 במד ממסיסממספר
 ט שידוגו סוגר 6) נ5ירוף 16 מ"פ וקוץ פרט ו)מעספיס
 טס נגיש וט' וטס  שם  גבתון  %4פימ חוי ס51פרלפי

nwtheנטרן רייס סיס )י רגיס נפיס Sh %גש יסר 'hg, 

 15 שיסועו % שכעס מס סססיס 6ין חל S)Dne %סכי
tG)1D)ע) )ויו יסכו % נודעו פסלי פס כווגס1 ווס olh 
 טים וק נשנס טופ% מכסף יפש גשי גסף רוג )1שפ

 ריר יא האע: 146 גצן 610 %ר (sg' ממגו לק60יגמ
 מסר %ס טש מס פ)6 6פו ססמ fDn אל בחםכלמגים
 %16ו 4 שפ פק 6חס elh ימגול תפס )ו t2_?פמפ
 וטהר : טחש גיאינו 4הן טסaen~ 61 קש סו% 6ושוגם%
 נכסף נקען .סמא% סמכפס thbw ינחר ט* מצדמעט
-. ספץ נסורס 1%h'ln ליבי מ% מעט 610 נעלמו 6תד6יס נתכנס נס ג3ף פ5ו ומלנס פ% פעע סס0 א נס סו6וסוווג

 סו6 נטפיס סנפ85 נטלך געיתו פסו6פפס גמס גי %דס $ריכיט)ס)מוס NUDt ידו פנקס סגניר )ומר זיק 146מגמוס'%ג,
 ספעשיס עעופ ססו6 )י ור06 וייתר . 6ומ)4ס מזון לניוח יכי6ו1 $ורגו גטרן געייו לכ פסוק ופס )כנ4פ6וא רוס )גתתי0~ע)ס
 ס6דפ ג19ן י"ג טסיי -העליפה גחכטח אשר חסשלה הסחשגח טן : כקמור נסשס חוע)ת %ת פ5ד 1נמגויסלטיים ס%ס %לך פ4ר יקריס סס וכן וקמן סימר וכמו פרס ממס וגססם נוס וס שחגיו שוסם והגוין השף סס וגן 8יי ומחסנמרס
 פטריי סיס קוס גס ע3 ססקיף ומסמים גסס 610 רעם 06 סי6 סעוגס גמיושוסר6וח

 מהתו ספפטך יפה נו )%ס פיס )סי וכון
 י% ס6דס פיפנ שנט 6יע פסס סמ)נ1סיס פיזי כפו גיעדס )0סקייס יכון טסים דירים ויט ntnuo קיום מללעס הסאסטש -שבויי יפו וולדם לסתק4ס יכ% סמ4 סיס ט)6 רגריס סט ענינם על והשאים הטפות קיום : וסגן פמט סגסוגסזנתה
m?Pוס פגסג %ן 6ג3 מקדו ימי ויתקיש סגריוס נסג יצ66 1)4 יחו .r_t? גדיש ולסיטגנע)תו גסכרחי)) 3ר $רין פקין נינו בלעדיו לעשור : 6סטיוש hlw פק' סר6סווס סמ)וקס עי קשה שחרפטציאווש מס ופן פסך )ס%סכנ יכ% שכיסס גסי" %גו 15ן ידוטיס נפתש 6ג) נסגרת )ו 5לין PhD' ס6דס 

 5וי
 נעגפ 'ת' ס61 טס לנרקיס )1 ספונרמיס סדנויס 6ך יבאש נקופי 0טורמ 6מר וגס שלויס )עוא לוין %דס וקמעסיס שדפכם פ6יגס ספונן יסכפ 'ח' סו6 גר6 כסכרם )ס

 סהיס פרפין יאי נסמם לפק ש65"ס 0ס כ% דרן גפו עהר חרדים לקצת : גגדיס פיגי ססו' שפ) חוג)יוס כעוס%ים סרפאן ופפ) פעוטס סודמטסס גס חסידי %כס ס4ן )י 6ן גז% עורם (fis )ס:עס יה) מע"ס %דס )יטחדמנו
 כפד מא* נפש ptb~n שקש ברי מנמון tmhl ש6פפ טפוי6ס הנשאף האיר סנעס: )פי גממידוס (ow גן כ) $ריכספטיש
 61.גו פשיס 0מס)מ 0481 גגי ש פיס וסלה מוסע הבורא שלחה : נ'( נאפיס יום טופס ona נלא גפו גגי*חפ84גח
itssססרף ס*הר כפו גומא ספשפעופס 6ע ישפ" יתופר מיחד עטשם וקבעק : שט%ס סמן ססו6 840 כשע רק טלמור 
 nwov פיומויס נמששס מוושטסם

,-ipg, 
 חל8 גני לקצת האינס: %חח a~h יקתס ממואס פקוס % )0%

חוגרם

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



 186טח הבשנהשער

 באיר שאפשר סמה סתר תמורתו ולמצוא בזלתו לעמוד שאפשר אלא המאכל אללכ
 כל עם שהוא אלא המים מן יקרה יותר ומציאותו קשה טהר השסע היתה הרבהובמים
 והצמר העורחז מן הםלבדשים אודות וכן אדם מכני של נמנע וכרננו הרבה נמצאא

 אבל * במות שיוכל סמה יותר ארוך בוסן במעם מהם ולהסתפק זולתם לעמור האדםאאוכל פפני ומן לאחר אלא מעופה פתר והשנתם המאכל מן יותר תמורה מהם חםוהצמחים
 נעצסכ אליהם הצורך שהיה מפני המוצאים מיני ושאר והכסף והזהב היקרחעהאבנים
 ב"א המון אצל מהם נמצא לא עליהם ההסכטה מצד אלא רחוקה יותר ותועלתםמעם
 בכל למוכה עליהם עינו אשר עבריו על והטרחם החומל החכם הנבא ישתבחזורעם לעסני האדם  שיוכל  וכוצו אשר רעילה בעבי וזה * מהם אהד אצל המאכל טן שנמצאמה
 אשר הקיקיק על חסת אתה ז( )ימס כע"ש מבלעדיו אלוה אין תקנתם בו שהשמה
 דור וינמר . עי הנדירה העיר נעוה על אהום לא ואני תר נדלתו %א בו עמלתלא

 : מעשיו גל על ורחטיו לכל ה' מוב קמס( )תסרסע"ה
 את הכבסירים הדברים כל כי , אוטר בה התלחם והדברים הבחעה טפפידי אך ופרק

 פנים והשלשה הכחינה, מפסידים כלם הראשון בשער וכרם הקדמנו אשרהיהוד
 הבורא במובקע הנאות וכטום ספסידהה הם נם- הוה השער בתחלת וכרם הקדמנואשר

 %א ד%להים נמוכות בזחן זא*נט מהם ליותר להם ראוי הוא כי הפתי הכסילשיחשוב
 ה' תועברו פו( )מס' החכם אסר ובכמותו לבורא ולהודות עליהם לשבח נפשו אתיווצב
 וכשיקבל ע14 האלהים טובות האדם שיבץ סהם בבחעה התלוים הדברים אך . לב נבהכל

 לנפשמרפא
 טצר אלא ספים: פן )סטיג י01ל ורסיס יוחל יקוים ספ6כ4ססס %1ן כ6ן. ש פגיששת ס'ימיס 16 6דסד, נם"א יטמוו 'h(S 1)6 גשמחס גי סמורם וכש . גפים מסוקי דגריס פ6י 16 יח" %%4 יוכן %ס )1 6ין Oh 04 %%4ע%

 מטע לסיוע 60דס גגי סג,ססימו רק !עעס0 פגרו) יוסר ס,סנ שדג וגפם ס6גטס כמו געשם מס פסרי עליהםחהסכטח
 חעילה בעבור וזת : סו5רכיס דסרש ס6ר כמו כן כ) נגמ61 עינו וזכר כל') נסם סב) ),4ו0 סיוי13 גדי hw כשפססהקר

 ws~t: ו)יהיףיס יסמור ס6דס מעגי סוגדטומסמס
 ספיר גמז )סו;ירפ לג י6י 0%יא tgt('enkw a דסמס פק לל גה חתלוים והרגרים מא: וששרפאנים כש ישסו נ0גפש סנntltPs 61 פניי לנו !שא %ס ס) דטפ! % ושחסידים סדנליס מס מס חבהיגה ספסירי114"

:uueמלס פי י תבח.גה ג'כ מפסידים גו' חרברים כל כי אני אוטר J~ee ש ישדו Oiw 6נ) 06 נ% )נח פט 
 וכסיס 15ן %ג! גג) 6פו )ענוד ר6ף 16)1 דנם סכין פ06ה גף ט)ייס טד6ס )0פ י90ך סטל6 נשנא פגין 4גע גילי%ס
 כ3 06 גו4 יגיו פ6 וסס'9 פיקס ס) משדו פ6ףע סיס wnxet יכירו פגולך 0ספפ עו3 ט) פקייך נסין פגיון סיס061
 גוש 6דס 6ס 0וי)0 פס ס בעגנים עטדוש 1נאיקנל כון ועזיהם חדשתם אי גוס: זס פקס 6עג ש8ג-6ר שפו0%

 להםמ
 מופק נש0 ששו תמורחו .ולמצוא : פסס קא ומק9חגיס
 פ4ש טו לן6 גפ6פר יסופי קורש 5וס גני6ג4ס
 . גויס קשה צחר השגתו : (hDah:קווני

  גלען  ,Wth' )פשל
 ינט יגיטו0 יפ0 לה3 כפרפר פ54חע ג6 וגס יטעםעם) ופ'י כגרס נפקס ס%י6וש יקרס יותר !פ64!ש וקשמיד
 ~oah9 (~DS לאס פ"% 4 קשששמ"ק יוסר %מת אג' חוש מופ )%% ס0 ס6% טד סרבלן6וס

 שש ושמש חח קיט ס%ש מ1 %ק4שף
 שאלירק%ףש9ט%מ10קשס1עאן:

 מתש: 5אש ע% אן ג% ש"ש גסקא"
 אש49מהח5שש שאן וע4 ויש6שר
 חשמא %ר א% : 4ן %ן יחס מח %שקע%
 elh גי 0סגפ0 %ר רק 'gn uth(wl ש נ) שימסקפו

 יצא  מגוי תפ% 8 "וelh מני גד% קטן סמון %% כו' ארם נני הטון :)00מיגס
~tAJhI "9כעא ופללי" סוג 

 : 06ד )%ס ~i2h? hiaיעי
 ושמס סנטר יהה)ס סס סכגו.דנר 6ף onS רשי 1פרק

 מעסק 0מכ מעיקר 30ס סס מחל מסמפטסו6סון
 זון פנ6 גוונת, מס ג4 מלוקס ו% מס נ% רפשו3ג6ול
 ע5 גושש סיקר וגס ~lgp ספגי יעסק רט)1ע1 עץגרס

סנר

 הלבנקמוב
 bhn סגלי מיששו פ6ספל כקמו תסורתוולמצש
 . ממדלו דסייפ מ4ש ג4מר ותשלש 1mbי6%
 צק ס 1%( )תרסיס %ן נמשל מר6 65 ג"ככש
 ס06פל ממס מ%) כווית ס6דס פי0קיס 6ססריוגר
4otipn~ 16כ) %ס w'ht ססגףס יט) ע*ט סו0ס( 

 4ן כמזנ וס נעמן משלס וכמ"פ ימס גח)סס1ו0ר
 סט0 16 ממסם כנו שישבס %פל מ6כ) ונ63 טפסנ"נ
 . %ש5 תמוהה להם "ם : פס 10רס וכמ"פימס
 ומסוון מעזר כקמר מ4ף יט )ע)טעיס טנסשר!סו
 4 סמ6כ) מסטנם קפס יוסר onwn יוערוספנכם
 לק מסו 0016 יכסינ יט) olb 6ין ג4' יפן לזוהראלא
 ה-,פמש רצמל וק מנרד שלות 4 ינוק % ט ,גק.8מל
 סס כופלות 1מ)6כתסוכן ומקונס עח)ניד51סזריך
 כסמר ההסכטה מצר אלא : ימסמס חישןגריכיס
 סססש פכך לק wth 6יס נמ %6 משניס סרוססמיי

 )6 מ ומטוס ש"ס ר,ע)יחס מכמס מימם וסח30ף1ס

b~etnמגגי ממד מגג olb 
~gh 

 : ":נ מ63 נור ימד ovb 3מ סמון 56ג גמ65 מנת סס מעים סר ט מש מסוזש
 גיבוס נסס וומ 4 6סר ור61 לב במה סשנס: י1נ ש מצ'נס הברא במובא רששת ופרק

1פ4"1
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 הכהינהשער188
 מחשוב יעמור %א הכתא הכמת סימני תמיר לבו אל שישיב ומהם בעבורםעניתו
 מראות פוסק ואיננו והמושכלים המוחשים מן אליו יניע אשר בכל עליהם ומחקורבהם
 שראה ד0ה * אומר יביע ליום יום 'ע( ותסקס השלום עליו דוד כם'ש יום בכל הדשפיפן
 סמה מהרבה מעם הוא כי הזה בשער עליו שהעירהזיך מה קריאתך בעת לדעתולך

 מזה תגיע וכאשר . נפשך וזכות לבבך בבר לך שיגלו התכמה מסודי בבינתך אליושתניע
 ויכלתו הבורא מחכמת עליו שעמדת מה כל כי לרעת לך ראוי ביכלתך אשר דעזכליוזעד

 אליו שהצורך מה אלא נראה אין כי וחכמתו יכלתו לנגד למאומה נחשב איננובעוהץ
 ונודל מיראתו בלבך שיהיה וראוי קץ לה אין כי יכלתו הגעת כפי לא בלבד האדםבעבהי
 בבור הנולד ילד אל כעולם עצמך רמה אך בלבד. ממנו שתבין מה כפי לא כפיהויבלתו
 והשכיל שנדל עד לתקנתו הצריך וכל לו הטוב בכל לו וצוה המלך עליו וחמל המלךםא0ר
 מה בכל תדיר אליו בא המלך שליח והיה בו שיש ומה הבור מן חוץ מאומה יודעואיננו
 בו אשר וכל הבור וכי המלך עבד הוא כי והודיעו וכסות ומשתה ומאכל מנר לושצריך
 כהטבח אני ואמר ולשבחו לו להורות וחייבו הוא מלך של הםףן מן אלט יביא אשרוכל
 לו אמר . עלי ולבו עינו ושם מובותיו בכל ויחדני לו לעבד לקחני אשר ד,זה הבורבעל
 ארצותיו ברחבי כי המלך מטשלת לבדו הוה הבור אין כי תחמא פן כן תאפר אלהשלקי
 וכן מספר רבו עבריו כי עבדו לבדך אתה אין וכן מרוב יסופר שלא טה היה הבורמכפלי
 וכן זולתך על מובותיו לננד למאומה נחשבים אינם וחסדיו מפוכותיו אליך שהניעמה

 שזכרת מה יודע אינני הנער ואמר זולתך. על השנחתו לננד נחשבת איננה עליךרחטנחתו
 אני אמור השליח א"ל כלבר. וממשלתו מובתו שראותי מה כפי המלך מדבר הבינאיאך

 בין חשוב כלא ואני והסדו לטובתו תכלית ולא למלכותו קץ אין אשר העליון המלךמשבח
 מבין היה שלא 0ה המלך מענין הנער והבין ינלתו. גורל לפ" כלום איננו ועמני חייליורובי
 אל לבך שים אתי ואתה . אצלו מתנותיו ויגדלו כמלכותו הנער חשיבות ומעומ מעלתונודל מפני ממנו אליו שהניע ומה מובתו בעיניו ותגדל בלבו אימתו ונכנסה בנפשו מעלתוונדלה

 לנפשטרפא
 ר') יעמור ולא ו גו' fPnt חסוגס מגפס חנ)יח חוי) כמוס ט4ו טנודחו מקס) ולין מס" ועוגוס גד,)וז,ישע

~lwth)n פיריהן טרו5ס וגר יכל הגט  ו3ג) פס גכ)מחסכתו 
 מהגסג סמיי 5ין (tDSP ס6דס ?llu ונבלט  קטן 15 גדול מן  יחנרי סנורי

 יחסנך סטרך ע) מדם סימן מ)ר16ח יפסיק )6 3וד6' נכו ס)6 "ס l'uS ס,% ,ס כ) ט) דטס1 ימן ס6ו0 061 חוגריה גג)טמן
 )נגוס ויוכ) סנן ר6ס ט)6 מס מגייס וסגו)ח דחיס כמס סוס )360 ים גולני 6כ) גגו %כי ויפל ומגולם ום)מן שטס כס6סס )י וימס )ננו 3יס טנוגס "גס מזך גמם! וסע כו' הארם בעבור 13' נראה אין כי : ג,ג כמסנון 1טוין מטס ונק) יום3ג)
 דטה  אי  שסרים:  ספי יו5וז לי  פיריופיו  פפיו ממגיס סטו מס כס' רק ממסגיו טגיל5 יקמיח 1)6 קן )ו טליןיגיו)מו יכיפו גוו) גסי גלזגו יר6סו מתסיס ):1 רזוי פכך בו, כגור ס:ו)ד גיח ס)פמ% סמרן גם") סמגו6י כמו ממס עוניםנסים
 ויברישו : ססמיס נג6 ונ) מממס סס וטמס) ספין מס חדיר היו סניף גלומו כו, אליו בא הטלך שליח והיה ט'עצמך
 )ו 6מר רכך סב) 1:ן סוס סגור 6)6 )ו שלאן מקמטו הזה הבור בעל משבח אני ואטר : סלן . סגגי6 סו6 טסט) כו,כי

 הלבנוןפות
 פוס אוטר יביע ליום יוס : * די 6ין1מ)"1
 וססנמתו יתיגו ססוכס ס/ יד חסיד לולס 6ט*וס
 כפיהו : )ננ וגל טל לבבך בבר : נלו6יוט)
 מאומה יורע ואיננו יס' 1%6 ניכו)מ סט6 מסכפ
 6ך , ומזויו מליטתך כ)) יודע 6ש הבור סןחצן
 כלא : סוס סנור רק htoo ימנך נמ61 סלינוהוסג
 ספגו הנער השיבוזז ומיעוט : נמסכ שיןחשוב
 )עורס ססגמחו סס ו"עס"ג עכדיו כערך )מכומסומסג

ע"ז

 לחםפת
 דגר 3פה:גס1 יקייט בהם מחשוב : סגנות (mssסג6
xtnoהנץחשיפ : עדיין ייט ס)6 נמס ביסס ומתקול )סס 

 לר ארדעי ומה : ונסג) נמוט סמוטגיס דגריסוהמושכלים
 קרי6סו כעס )ועת )סקוו6 ;יאי משסו סחכח כו'לרערש
 סף. גגו פורנס מעט ?P 6יו1 איו מסעיר סמפ 5גסגרגריו
 גגם סחפים סויות )ו סיגף 6תל ט,מ, גילח ע"י 1tShהגיע
 נרם ס6י0 )גג טחס6 כיון )גגו נגור ,למרו גססו ו,קוס)גגו

 ט) עוון שסו וגיבח יסוגף סייס סוס ג4 יס' עמוותמימס
 כי : מרט סול 15 ט,נ סוט) ייי ט) 06 נמטטיס ~eDO,כות
 וגורל : ס6דס כזין סנגלל מס ולח ):ו גגם )6 נראהאין

 יכרחו שוח כסי סירוס ht~a גש מורכגח מנס כפיהו'כלוע
קמ"

שי"טסת 1
 o'o יי יתמי כ) סס וקני עיג' וסיו 6ג)ו'קיחזסנ5מלדגם

סח2~ש~%אונאי"שש"מ סטנתי ע) יתיז יפנמו שין וג"ח ונר על
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 187מם הבחינהשער

 קטנה בבקעה ש"ת מה מבינים אנו אין כ4 הארץ 4ת הסובב בפלנל כשתפתבל הנההימיון
 אותו ובחון הזה המשל אחי התבונן . הגלגל אחורי שיש מה וכיש בכולה כ"ש הארץמן

 עינו עליך שם אשר וחסדו מפובו שחננך מה בעיניך 41גדל כפיהו ית' הבורא מעניןוהכן
 טחשבתך על והעבר הנדלה בעין וחקיו ומצותיו ספרו אל והבם בריותיו בכלללסובה
 ארם סנני מטך יותר המזב מן ידו שתמצא למי בלבך תמצא אשר והגדולה המורארוב
 תהיה ובן אצלך מובתו גדולת תהיה אליך צרכו ומעום מעלתך על מעלתו יהרון כפיבי

 תטצא והתבונן בין . בענינם ומרחך והשתדלך זה כפי בלבך מעלה ואזהרותיולמצותיו
 : אסן וחסדיו ברחמיו מובתו עניני המבירים עבודתו מאנשי ישימנו והאלהיםבער"ה

 : והנעי אקרא הי אל . השני שערנשלם

 לנפשכט-מ8
 י1%0 גולחו טין ש ססו6 טיסינו )מר6ס ססו6 ססמיס פוייט ו') הארץ את הסובב בגלגל : ג4 גג יומל גויי0י61
 כפפפר רי  owh וסיף גרולם סי5 כפי פיפסס סגיפס  גורל לפ"ר לפיל גסניו וכנר ננוו  סויר  pt),noiסגור

'gp  
 אגו  אין כי : 5מר ולכך סטיס'ו יל *פר רוס גסייו 5כו וכל סוס סג%ל טי'ס  מנילוס ס6ימט תקמר וסמק סו6 נחיגמנמס גויי  כגיס

 ו0 מטורס ססס ו6ענו0 וילקוח דס6יס פית כמס 1וממיס 6ת9 גקטס ט) מסלי הארץ טן קטנה בבקעה שיש טהמגינים
 כמס מס טד יודע 5ה;ג ולין ועיו61 ממוסח גרו) אסף וסל ומח;,0 ויכניס מיני כמס 6מח כגקעס 1נמ61 וסגי)חן ממרקיכןמוס
 כולס כלטכן קטם 6תס ככקטס כך 061 )6רן מסמח מיס סמ61 חמ0ור 6)סוכ6סל כ) 10מימ כה ומפיוס גס סיח כמוחמ"מ
 כוריו ע) ונר כ) סחגין 0קי60 כטון הגחלה בעין וחקיו ושצורמו ספרו אל והבט ו 1;1/ בו 6סר 1ג) סדי יעלווכסח
 תיגס יסכוך מלחו סו0ו;ס ס10רס כ)6 כי פוגרך סגורך רסון )טכוס 6יך 4דע סהוכ) ביי ס61 וס וב) ע"ס כ'ד נהבגוןכמ'ט
 06 ומכיס פצן תחר )ו סיט אחד טמיר נסוי טרמך 6ח מכגיט 6תס 6יך %ן 6) תסיס ר') כו' מחשבתך על והעבי :כפיס, ואיפוס ססר1 6) )סכיע סח* סטיקר 1)כך לטרמו טוכס ולעטית )ע1מ, ימס %גיח יו;) 6מד ;) כי לסוכו טובין גמת )ירטגול)
 יחישו ומיכסי %6ו 5רן ולחט %6ן %ין 6ת,ו טס61 מלמר גטימך יינן) מסמו וחירך מ6ד ib(q סטוגס תנד) טסך מטינסי6
 וטרחך והשתדלך : עטיניך מסוכ סס61 מס כש ססו6 סעסיר מזמו (ntcr רן 6סס וכן מ' למאחיו ההיה ובן : מטלתןע)
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