
 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)

 כמס עי ס 5ח תענוד 5ין בעז'ה ותמצא : וט גב) והתבונן בין : כמך גב) וטסקיו עניויו )טסות uth וטרח ונמסד)ב;ג':יו
 וגן 11') סילפ ונמרס . כו' )ו %יכין 61נהנו );1 שיך קינו וס61 מססיקיס 116 6ין ;ו' גינו 41)1 עלינו )מק,ס פפ,)והטוניה
 : 6מן ומסדיו 3רחמי1 טוגת ענים סמכיריסw(1nvt מנגסי יתיצגו וס6)פי0 . ינתר ושניחר stiu כו, כחיגך פע)ס י0גרך ס"ס ס) 161סרהעי1 ומקוחיו חסיס סכן 1;'פ כו' )מבהוופסיי

 לחםפת
 כנם כס 6סר ססוויס סנממיס מ;)6י קטנה בבקעה שישסח
 כן סג)ג) תיחלי מס וגש טגג)ג) מס כ'ס סירן כיורכב)
 כרו6יס )י מש hG~; כחימר בריותיו בכיל : גוננתו )סי5')
 בעין פועית: גסטגחס ע)'ך עיגן עם לעפות כמוך נשפר6ין

 ססו6 סוכר סמגדי)ס מעין גהור (etDhin סו6'והגדולה
 סר6מון תמ61 שתמצא למי בלבך תמצא אשר :רולס
 סמ'ס ומסני ככ( גסמוס חמ61 סמג6 06 כמו כקמ'ןממיס
 ארם מבני )כר6סיחמד(: 6מ 06 (מ61 6טר כותכסויה
 : כוי סטוג מן ידו טסמ61 6זפ מנוי )מי מסורסתמ14ס

 הדלך והש : רע מסוע) סמניטס ו6וסרוחיי ט1ג גס1ע)למצוחיו
 רק מפורס ,ווי מפיו ט)יסס כ"ס ס)" גוגריס מיינווטרחך
 16)1 כמו מסם נוחס וזטהו 16)1 6סומס סס0 'זועס6חס
 ורוג מורגכן מוח מס וטס גוס כיו61 סךנס דכריס יפיה'

 )כ כסוס וסחכוגן ר6סווס גססשס בי: : וגוליסס0ייגיסם
 )סס)י0 טיני %6 כינס (h(ct מסמי נלל : 6מן כו'יכודתו מלנסי ומסריו כרממיו יסימנו וס6)סיס מסורסתמכייס eA 11 והפדיו במהמיו כו' והאלהים : נטיס ותסיגקמ65

 : סגווגססער

 הלבנהטוב
 סכתי )נ%) כי הארץ את הסובב בגלגל :ע14
 מסכר נגס ")סיס מ' מסגך מרהקו סקדמו;'ס סוכמת)סי
 . סטלו נודם פ)" מעמי ת)נ) סקיילס סכוכניסג)ג)

 ייסר מרמך4 משו יותר מדקדקו ס"מרוניסוסחוכניס
 ידחו ס)" טסי סר"טתיס סגת . מקד לנרכסיותר
')Dtbסס נודע ס)" כיסס )מעדר גס כוס סוקדוק( 
 . )זמ;יט קרוב פגתנ)ס ממס מ"י סרנם ספסורסקעיט
 עסריס כמו סקרן מן מסמס מרמק כי גסנררסגס
 סקרן קוער כמ4 סעס וע"ס משת סקס ")ףוסתים
 מרסס וכסיס מקוח טמוגס סו" סחלן קופל1מ5'

 O'nDO 0סעס כמו ססמפ מן פכחי ומרמק"סכמית
 סכוככיס pmD1 . סקרן מן ססמס כמרמק פעסומגי

 מלזת טס 6)ף ולפריס לכעס סקרן )עסקישיס
 קמור . סבן מן סססט כמלמק פעטס ot~lbtופסיס
 סרסס ממפ מוס כיטמ olb פמסגך מצהרמעחס

 . נקריכ מממס סמם המחים ולפיס מקוח ס)פ ")סש. עטלח מסל כמו סקלן מן סטמפ מלמק 6"כ5סכגו"ה
 סנךימש סנוכ3ש ומרחק ככן): סיס וחסטיס nSm מ5י0 מ% qSh וחפטיס פלוגם מסוך מנתיויועמק
 ן 1857681 מן "מד תא כמו סו" ססמס מן סקרן נוף קוען 1"1)0 מ5ד. מ5ר  ס4ם n?$ סי1כרלסי

i1?"?וט' ינו שהטצא למי הח' הפורא רוב מחשבתך על והעבר : נדו)חו כססנמת הנרולה . 
 גריך D'b 6101 . ממך יוחר סעוכ מן 'דו obin כ' )ך )סעינ כידו "מפלוח "פר olh מכג' "מד ס"סר")
 ס"3 סוטפ סיער "0 וכן . מענקך ע) מכירך )מע)וח "סר יחסון כסי כעיג'ך נדו)ס וחיס own .6)'ך

 מושוי ,)סמור )1 )סודות מ"ג "חס כמס . כפלכך וגדו)חויטפס
שצ4*האטפבא4

-  
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 ר4להים עבורת שער השלישישער188
 דהםער: מתח הה טשברך. האלרום עברית קבלת דאוב אחציבבאו

 גהירת או5). שלם גלב .היהא,רים ח.ונ שעגי ניח שמי סיף הנתנואמר

 וראוי לו שהסיב מי על למפיב ריכל יחיכהו אשר כפי האלהים עבית קב% והואאצלו

 ל רז,::;::,%:הנן"ןןשי:ן"הצ.וח;

 ,י וב.'קינ,ןתו'ם,רייוע% .טוב עלם דעת, נ' ,;, שנדנוד נגן ע,,:ו ",גה"אתו
 :lnllleltlun1"WN );, 5)'ם:הסשה

 עניי. gv פיבת'האדין והשף . רגן ע, האב

 nsp~ :!;:)ן ל)ס,.צן;::; ,רננת השם,הש"ש'צ

 :שספ'ב'ן ג::ן:לעת""
 ע, דאג מנת לאיווהה,תם אנ 'ר'נ " אוש

 תשקתו( );', תקנחו עובם עם מהאנ בסח הנ, נ. ני ע?נ, להורקת מגוי, הוא גי "יועש נוי

~ס"4"מיעש 'ם%ס'שנצ,'ש'4' כפן סכסגט נמו ט)יגו יחיך 4יס ם:וס %ם הי6"םיציש ןטקםשד מםעב:ביצשי
ב

awלחםפת, הלבנת 
 ? יתדי  :nsuD נ"נ )דגו שקן גיס . טוהונעלה

~pe
 3יא nedt דמי כסיר עיד "עב השלישה

 פיחס לכמס טויס ססף4ע מ)וקהססצוס נ1' .המכות אופני בכוחשי *: עוול 'pbD1 ר,מיס זס כשמוס מסרוופרבש ביאור )1: סגיהם פי ס) ומוסלם )מסיב ססיכסס%,דס עליו %סטר כחוב הכלקא : כסיזדמן עזב נו5%פג% כלופל וכהציב סי על דלמטיג ס9) וסקווש מטדאצ6 סיקנ) סו6 נס פמשס סש:"ז העולםולגמול

 wfnt! " s'wnluan 2 ",ק::י::::י סיוןנג~~:

,1ehntPe' 'סוחסיס סקס ר,מס5ח 3פ ovbs~ 'קח ונזנוק מהי כס ט' לשוב ע6וו דעתוכסומא: 6מ1 וכו(עמ%מ סממפ 6קמאףפ כי ח IfP)1 רעמו 3%6 6יס ימ65כ3ו סכר6ס ונ%מ 51סר9ס pm פסולת כוון )6 6ך 3סו3הו 

 צעגיצלצושםהםהצעע:שו 5:צצ%%:שה5"ש
 םסירו6ס ככטט עליו חניי:ט1ייבע3?1רסע.5לסיה31מטמ

 לנרוי
 אסע ממיס מטח מס 1ס%ד 1טר1 ט5 %גו ימס

 גמט גיויש : 3ר6 דש טשי צ061 סכפ ממגתי ד3ר 63קטס8 ולו"ז טשטס )41ס)סטס
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 1%ע האלהים עבודתשער

 כל %רתות ובכסותו ובמשתילו נמאכלו מ%% *תר עליו טרנה הא כי הראה הלאבו
 האבהן עליו שהטבעו מה עם משחתו בעד והעונה המורח טבל בעיניו ונקל מעלונזק
 העבודה הבן על ודופנל דיזזרה חיבה זה גל זעם בניהם על והחמלה הרחמיםמן

 טומר בני שמוז 6( )מא' תיראו ואביו אפו איש 'ס( ))'קר6 הכתוב כמיש ותיראהוהכבוד
 .מוכרת האב ואם . אדוניו הבד אב ינגד בן 6( ירכי וישמר אמך תורת תמוש ואלאביך
 כ* ידוע ענדו על הארון פובת %בל בלבד בה שליח וההן לאל והטובה הטבע בדרךבא
 עצמו תועלת כ"א כוה טכוץ אינו והא לעבודתו צרי בממונו,עם מטונו לתקן מכיןההש
 אבל אריתו ועכד אב יכבד בן כמ"ש והיאתו בעבורתו יחנוך המנא שיט %ואמ
 קיימת נדיה הנאה קטה שהוא כסוחר הוא שמים שכר לקבל הרש על העשירפוזה
 נפשו לפאר אלא נתכוין ולא מיד יתנגה ונבוית ואנודה קטנה בסובה וטן אחר אלמהעיע

 ראוי גי הינוע וטן לה ראוי שטייה למי לתתה בודו האלהים וצהפקידה במובהבאחריתו
 לו נתחייבה ועלזו נארויתו נפשו אין לפאר כתתו שהיתה אע"פ ולשבחו אוה%להודחז
 והכבוד השבח אשנת בעבור קצתם אל קצתם אדם בני פובת אבל * יתחסם כבשיומנו חלצי כרכוני לא אם )6( )מס אמר ועוד תבא עלי אובד ברכת כס( )3ש' איוב כמישההודאה

 לנפשמרפא
1abי )סניפו 16 וקמה )ספ ס~ש מ טפשה ה*פ%( oslu~- 6יומו נפו י) פרניס טס8 כוי תראה והלא : סג ,hw' wu: 

 ג) כש ג%סס ע) ס6כו0 סילמנו ס"* סענט מסרי שהטבעו מה עם יספק: סק ,א יי טש 106פסמ0
 סי% כגטי

 מפיגו ס6ר 06 ענדו ויתקן גיי פ~גס פסו וטוכס נמפ1ן ענד קוש לנן גפופו aD(~t לרכות יג5 שין בטנאומיצ% לתקן נף האדון nism אכל : נגע ס"א גכנור סגן מיי וס ג) ומס יגגיו ס6) נסוגת )סה"נ %מ וק סו6 נס6ניתו מ6ש סי6 ססעוכס ופיד סעיע כדרך זס אסא מוכלם סס6נ ולעיס ר') מ' בזה שנרח האב ואם : נסגפ גמסס ע)מלמנין
 וגוועתו פופטיס גדמים ממיס פתם סקורי נסומר סו6 פא'נ 4גר כוונהו qh 06 1') כסוחר הוא וגו' העשיר טובתאבל
 )קנופ רוקם )עגי 1nuDi ספעוסס כמתום סנ6 געותך טמרו )קג) %קס גזזתן סרגר גן סכגס מעש 11 גסמורס נך .לגזרטיכוסך
 פעו שרך 11א נסוק ט) 6)כין יו'מ גפים )ו )00 אוי שסיס )נ% 0016 )חס סקי! 1גכ5ו גגוגר ~htot %6ו גוריון וק סו6מ1וג0 יוהי 6דס ניצי סיס מיתרות סמונוס טכו61י כון בירו האלהיט שהפקירח גטובה מ%: מפויס רקיעו שימח נד031ס5ס
 ספנו ההלן 5דלו0 גמעת היכיר העות דוש י%0ו סט0 גי ו%)ד עמך hto ו%ח1 ישש )וש ו% 6מו ש מי )%1לש
 גלני % 06 הקניון גסוס 5ץ הופ פגלי *3ד %% 06 דקרך וויס6 וגו' גרכוני לא אם :גי1%

 2 י%רףן ומן

 לחםפת
 ו6סנסו סג04 י,סגשס סשו;0 % כועסו אבקתו1)גוס0
auoפנסינו גתה טסיך הפי 6מר שלס גי ירגז )יוגפו 
 ססחוקקות מיד 6מר פמ"ו שג) מ% שאג דגו קאוס61
 אוסמך ג6סנס טעם לון ס 0עס מולס סוס 06 6ףסענפ

 0עההו כגירסת שרם 11 פ14ס הכאח והלא : גכהס וסו11
 פפ) '701 פקיו פרכס ססו6 ט"ו ר15ס D*1~tte htantסי6
 twh 6פ1 לזפ הגימר והיראה ותכבור חעגודה : יףאפו
 %ות סמאנו ספמיע ס% מ* תיראו ואבי אמו איש :עף

 הלבנוןטוב
 נ עי סגורך ט מי5נ'ע מסלע נפ D11D ע)חונק
 משתזז האב ה5ם ססוסגש: מס מכם וע מהעם
 סטכע מממס נפ ע) )מ%) גיככמ טס6כ לע"סר"5

 הייבובה : רושלם 'ottpb כמיזם ע) חמס כמותסר.סכיע
 t)Wb מ6 %% ס%. סמסינ מס שלך כקמללאל
 טפסך י.סוכ מג וכפי . )כס 5סגהכ גדי ממוס55
 ל"3 בלבך בה ~nsb : נספ )כמ מספיע סרס4
 61סו . פכיו ט" 4 מזמן )כפ ססוכס מש ססס מגזרמפ
 לפומי אלא : טפס גמ65מ ס6יגס כלמרלרבודה * כסנתז onfin 6גגאו פג" שגרס סוצ6 לע"סס6כ
 נתמר nneo סיצגי6 גטכמש )ו?פ5ס ל"5 .נפשו
 נ "ע( (Shprnt ס6מח ו00)מ ככה . ופריססעיפים

ברכה

 6נ *כנוד מאגו שוד 0ס61 )ש סו6 ועלג.ספד06
~MtX 

 הנודחו פ) טסף גפגד סמך ננוד o~ht כסגוד פ) נסגל נס
 קיימת נד1)0 סג6ס Dt1M1 ויקרס מ)0 שנסיף טוריך 4 י6ס גף קיומת גרולח חנאח : גא ססוד4 ור 16פל0ה

 סג6פ לסמק% סי6 געוס, 0שקס ממטס ככוי וומי0 לטיס קטש ס5ס לקוקוס ג' סם טפוס פספס )פיד ו0ו6ףקוס
 ס)0י1ח% סגט5היס נכי וסיח סי* ונס סיס סנ06 סי6 ונס 06ת i(bW עסק גסון סוס . 06 עטיר שוע )6 פסס נתמוססקעוס
 פס pth", סג' כגב סגך סק* סגנוני ופצר *1 סי6 מיחס ממיבא מוט ממכס גמ6מר ספטכי4ס יטיני 4%ס סם"ומלי0
 : מ6י וסלנגי דיקך ינ 41י קיים 1פ6 ט/ 6מם ספס ימס 1') נפ6מר0 מ6ד ישי נדו) htt~"W פע%4 פג61ר0ס"*
 80ש חשגח,י6 ורובת : )ך גנט חרדך ואיפר נמו גו' קמו )0וא- גדי נידו משקד וק wht יפ)ו עמס נבע פ16פשש%4 סו* ייע סו6 נוע גע) 06 מסני ג'ל tp(o )ו וסמאך o~s %'ן (hou עוד י34ש י0%ק מכיס כס שהפקירהגיחכת

ספר
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 האלהים עבודתשער110
 יראתו מפני סמון אצלו מפקיד או הברו אצל רבר שאוצר כמי הוא העולםתמול

 חייב שאמרנו כסו לזולתו בהמיכו עצמו להועלת שכונתו פי על אף נסן לאחרשיצמרך
 לא"ש הרע וכל נדיב פני יתלו רבים ים( )מכי' ההכם שאמר כמו עליה וההודאה השבחלו
 לכף וכאבו נפשו מענסת סצאוהו אשר עצטו מעל צער לדחות בה מכוון הוא לוהכואב העני על ההוסל מובות אך . ינהנו גדולים ולפני לו ירחיב אדם פתן 'ח( )מס ואטרצשתן
 לא אם לאביון כסות ואין לבוש טבלי אובד אראה אם )"( )נסמן איוב שאמר כמושכח סבלתי נשאר ואיננו עליו ה' בפובת שסצאהו כאב שמרפא כמי והוא . עליושהמל
 ממיבלוולחש כל כוונת כי שהקדמנו סמה נראה וכבר . יתחמם כבשי ומנו הלציוברכוני
 צער לדהות או לעוה"ב או לעוה"ו נאה קישוט ולקנות תהלה עצמו לתועלת הואמכ"א
 אותם ומאהבה מיראה והודאתט משבהם מונע זה כל ואין ממונו לתקנת או נפשומעל

 וכאשר בה להכיב סונרחים והם בידם שאולה ההיא שהטונה אע"פ נסולם להםומהשיב
 בוטן עם מעורבת והמירותם נמשכת נדיבותם ולא תמידית אינה ומוכתםזכרנו
 והשבח העבורה מן הייב האדם כמה כן אם סטנה ההיזק לרהטם או נפשםתועלת

 ונחשכת מתמדת היא אך לטובתו תכלית אין אשר בה והממיב הסובה לבוראוההודאה
 : המדברים כל על ממנו והכד נרבה רק נזק דחיית ולא תועלת כונתמבלתי

 אין זכרנו אשר הכינים מכל אדם מבני לזולוזו סמיב כל כי עליו לעמוד שראוימאנשה
 ומבעיהם ובצלטם ובחבורם ובדמות בעצם לזה זה וקרובים נמש:ים ועצמםבישותם( )ס'" באנושותם אבל הסקרים מן במקרה אלא לו שסטיב מי על יתרוןלו

 היינו ואם . שכפרנו מה לטמיב הענודה מן לו שממיכים מי הייב ועכ"ז סקריהםוברוב
 ודמותו והבורו ובהרכבתו והגריעות החסרון בתכלית לו ממיבין אשר מי כיחושבים

 לנפשפרפא
 : חכר ונוס) jm:c )5י: ומגריס ריעיס סג) רי) וע' הרע וכל : :דיג סגי ויהגו ייקלו ו') נריב פני יחלו רב'סגסן'ה

 הכננו;טוב
 ; ו",הכ ליע )מון הרע וכל : עגי שכת אובדברכת

 ,(fnSl ל6 ר") וגו' לבוש כבלי אובר אראהאם
 ס)נ,ע)ס "ף . עלו גסס' וענמ? כפערו מברקוח)סח"סק
 מנס o'na ככר )קנ) ר.מעיכ ע) רייס מ6ענריסיך
 סחכ6 פר"וי חנ6 עיי לובד דנרכח פסוק סניךסס
 ג"כ גחכוין סוד"' טעסס רומנס כסכר מעגי כרכתע14
 מרנים סיס ס3" נחוסן )עגי ס)דקס שתיגת סרס%כר
 ר.מי9ח. כשיגח כ"כ החס Ssonf )" ס"דס כינפערו
 כ"ן "ך . )שן מורגט טכעגי סרענון געל "ין כ')טס
 לויס ומעין )נוס כני "וכד כלטוחו יוחל סו6וים מעני ממסול ע) )סנסעל מתקע) סס"דס כעניןמרכל
 "סל טסממון בידם הש5 שאולה : ועלים עלוסמנט
 14 : יחנרך Sbon מדו ס"1) סו6 כמו ר.מס'כניד

 : ר,עגי ע) ht)D( וסג"כ ס5על פסנו ההחקלרתות
 ~oth כעומס סגמנ"וח ססונות ש המובהלבורא
 במקרה : "ומי )מנין כטומר עליו לעמור : מעיוןמסי

 מס ותמנו)ס עכס "1 ממון )ו מקרסגהטקרים
 bl~D מס ר") בישומים )ס"6 : כמוכס)ר,מקכ)

 החסרון בתכלית : ים( "וסכ' )סגמ') קמו וק"מ"פ
 סס) ע) )רמס ססנימ "סר יחר נעטדס מיינ סיסהח'

 לחםפת
 יהלו רבים : ), גכ',טון יטיס )ו 1)6 וע נעוין '6גד16,: זיוו כשיינסו יר6 טכ61 כי, 'ראהו מפני : )מעץשיגי

 "ןנמוס6ס"ין
 פג: למפיח כעולס ישגכטנע המשגיס 6ין

 SD15 ממנ:ום:ננלשע מ::ג"טעוז

 סגו% גיכינן 1)6 הכואב העגי על : )סגתו סמקג) קריךומיי
 סדטח 11 סגמ,וקכ )* וט ניון כנגחו ט' נשאר ואינס :)ו

 ;ווכח יגיס אגריס )* סגף) מג) יוסר מססכמ )סטיצוחוח
 שין סגיי  ללל מס6'כ סדיו )עלו נסלגטח )סעחו היגףססו9ג
 משתי וסיר זיווו ו6עס'ס מיד ו6%'ח מגרנות טרמועו)ח
 %קןןכ'

 וה  ששלה גוןסג'):
 מוכרחים והם : וגו' סגי סקו כי וסמל וגון שסף )יגמדה
 אינה שבהם : ;ג') נעורס יכה מגו 06 סטגע מנו 06כ!'

 הקוקוס סמו ג'ז סס נמשכת אינה ונריבהםתסר%ת
 5, ייטינ סעס נב) )6 מ %6ס חשד כטונ סיע) סגיןס6מח
 : רב 1מ1 ותסגס גקג) ס*ט')ס ספח סמן ומסג' ),תן ממןר9

 ססס המנס כקמר מן סייגו );"וגס כו' מעורבתוהסירותם
 קמלו גתמ)ס כי מ)וקוח טחי סס ג6מח 6ן ,גו'מ,גרמיס
 %ך 'oi)h ססכרמ כסוי ס!מס גמירתם כקין שהירסנכחיגס
 מססגרמ מעץ 610 כטג9 וגס סעו,ס יסיג טבע 16 פנטסמני

 מחמסד'ס ססס וטמר )גמ'רסס סוגר גג'מ 06 כגסוס:גיח
 מפורנס ont1% ג11ד6י כ' 6מח ס) חסד שגגו 6עס'כגוס
 סטוג1פ ג) גר6 ידך ססו6 בה והמטיב הטונה לבורא :וכו'

 6מר כסמנן גמסגוח עוכבו 1'ס '1ס גג) מחמוס יזמן ירידם מסיס כמו תמיד os~n רק מווכק ופן מסך גמכגיסo~hn מונוס סיס ונמשכה מחטרת : נסס 6דססמעיגי0 סג*וג)וננוס
 גאס מגור ובחבורם : ס6יס ח% 9) גווגח1 ונימוס ו,סטס גגוסס 6מר געו ועצמם באנושותם : וסגרי6וס ostnנמו

 פון ממש סרטנת סו6 כהרכגרש ' : ר* ג*)י"ופ וגריעות ס19נ נסעדר 90רון והגריעות החסרון : ל,) )יקיסא6ש סמחונסש olhkn גפותיי סקריהם ובקרוב : 3וס ומש וסמקי6'ס וימס)כ)יס וימ*,לים וסקור מסמוס ס6דסיע מכספע)וס גרפס וא וטבעיהם : %ס כמקס נמורס ירס כן מ מסג) ססו6 ס"גוכייח נ,ורתס ונעומס כוס וו "נויוושכגס
יפיפן
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 141עא האלהים עבודתשעי

 ומי נמצא 8כל נפלם מונ במוכה המסיב כי נחשוב כאשר וכן טהר בעב%א חיבאוה
 למפיג העביה בתוכנת מחיוב השכל נברא מכל והלהט נמצא מכל נרדו לועוממיבץ

 בשבל% אדם ובנ* יתברך הביא דבר דכאת ההקשה pnaa gp וכאשר הגעת אקעד
 ו%הפכ* בהרנשה מהטנ וכל נמצא כל על ומיומם ונשא נעלה יתברך הניאנמצא
 שאר אצל בהקשטו האדם נמצא וכן הזה הספר טן הראשק כשעי אתבאר אשר88י
 בענין פהם אחד . ענינים בנ' זה לך ויראה סכלם חולש חטר מדברים שאעם ההאםנ"נ*
 ינשרו סתר הצער לסבי ויכולם ממנו חזקים החיים מעי שאר נמצא כי ועצלותונחלו
 תקי ש"פ במה כשנעיין השני והענץ . כאדם בנדולם אנאם מטיחים שינם עצמםשאז
quכשהחש מהם קרוב שהוא סמה מחדן עליו שנראה ומה והפנופים הלכלוכים נע האדם 
 מכל כבדה יותר זוהמתו בי ימות כאשר וכן רבים יבים חרגקית הרחיפה מןנמנע
 פטפיו. שאר וכן נדח שאר מצואת מסרחת יותר וצואתו בשה שאר נבלות גלשהמת
 נתן אשר הדבור כח כשהוסר תחבלטזיו מחישת נראה שהוא מה השל"ר*הזעמן
 נעת כ* במוחו שאירע למאורע מדברים שאינם ההעם שאר על יחרק הביא6

 1בתמאזטז בשחיתות עצמו שישחית ואפשר בע"ח משאר nvna נעוה יהיהריגש
 בטה נהונטזם בהשגת ורוזחבולה פובתם בדרבי ההכוה מן להם ש"פ בע"ח רובפמצא

 וכאזכר י כאום שכלו שיפקד מי כ"ש מבמותה אדם שבבני המשכלים מן רביםשמקצרים
 ונשתכל ועשרו וחכמתו יבלתו ועוצם יתעלה הבורא גדולת על במר"פבטזינונעמוד

 מחסתו שיטלא לדבר ורפטו צרכו וחב דוטלמות אל מנחג חפאינו וחסרונו האדםבחל"טחז
 בעצמו התסרק מן שבכמהו כמו דפכראהו עליו והסדו אסבוך הטהר פובזת רובשבחק

 לנפשמרפא

 כשיפוע מפס -געתי %י %1 ומ% זוע olhoן, טץ נבוצ84 מכל גרהצ לו שממלבין ומי : כשוננוס
 : נדמיפ בר,קשחו : תדפון ע5 וזיקורהעל

 כקמלחצללהזו
 דק רצ4פס קטו עיצל נגווע.

 61ינס 6שר מכ5 5ספפפ5 מוסן( הכקמר ע56 נסוממט
 : וח"ן הכלטון עומסך יוןOtS~D 5 וכט 5סנ6יכ51יס
 גיס מם נעוה : *פס 06 עד5 עצמם אתולנשא
 עצמו ושישחיז : כיO'DPJ )6 מסלע גלעיכמו

 ושבמותרן : לנויו מוס 16 כו6 גוש למחשמיקוח
 כ5ז bw1 כמו עפע 5ר%4ל ס'ושפע5 ר4סטע5מכלן
 סעטמס אגריס מממפ זס 1כ5 ז( )סי6 למליומסצ00
 וס6משס סיטן מן כמשש נעם 5פמו מסיס ממסנטש
 מכטוהמז ? סדכליס ס*גס %ים )נעיי כן י)ךס ס65מס

 וע מהסאו שיטלא לרבר איישו : כט10ס5עסוס
 ענש כי מסמט פ)*0 פרא שלליס )וחינשחש
 : מץ ט סקגרס כד %ן ומונס 6ש מנסן.65

 סיף בעצמו החסרק כע שברברת וכמוהטבראה
 ויליי5ן'י""יןןשע 11%"1שפישי"%ךי"ימן%ן!21%2"מןי%יג."2,5

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



 האלהים עבורתשערש14
 טתמלת הה נפשו בערגת אם כי אלי עק יא תקנתו בו שנם מה אל הדיך ישוהש
 ויקבל עכשפ האל בעבודת וידבק עניניו בכל ויבחן כלצמו את שיכיר כדי עליוהנוצא
 הספר טן השני בשער הדברים נק שהקדמני כסו נברא לו אשר דעוה"ב נמול זהעל
 התרעה והתטדת וההודאה ודופבח והירואה העבודה מן ית' לו חייב האדם כסההוה
 ארם "ם ואם . לקצתם קצתם והודאתם ב"א שבח מן הקדמם אשר כל חיוב ברורעם
 הוה בענין ומתבונן מבהין כשהוא האדם על ותברך לבורא זה כל בחיוב p~narסבל
 הבהשכיל ונאכיל הכסיל ויבחץ המתעלם ויקץ השן יעור הלא עצמו על באטתומורה
 הטופתים ואסתת העדים זפרסום הראיות ברור עם האלהים עבזדת קבלת חיובברור
 ריה' 5נ( )ונרים בז' האלהים עבודת בקבלת משין שדלזעלם למי ע-ה הנביאוכמ"ש
 בס על האלהים עבודת קבלת חיוב נתברר כבר א"כ * חכם ולא נבל עם ששתתגמלו
 אחד . ענינים עשרה הזה השער מענין שנבאר וצריך * עליו מובותיו התמדת מצדאדם
 והשלישי . מהלקיה הלק כל אל המביא בצורך והשני . וחלקיה העבודה על ההערהמהם
 ומעלות וחלקה, הת"תת  ההעדה בצורת והקביעי .  ומעלותיה והלקיה הענודהבנדר
 ולהורות השכלית ההערה בצורת והחם"טי , עניניו והבנת התורה ספר- בידיעתאנשים
 הפונות טיני כפי העבודה החבי במיני והששי * והתשובה השאלה דרך על.עליה

 טן בפובה לו שסמיבין מי בו שהעב מה הפחות בבאור והשביעי .ומחלקותיהם
 הקרובה והדעת יבצדק בהכרח החכמים במחלוקת וד,,םמימ . בה לממיבהמובוח

 השת בעולם האנושי המין יצירת סוד בספור והתשיעי . בזה הדעות מן האמתאל
 $ במקומה ממדהרינו מדה בכל השטוש דרך בטפחי והעשירי . קצרהבדרך

 לנפשטרפא
 %ק ספי ופ6 דגר 3ג) עוין סע31ם )8ףר טיק 63מר 56 כף רוש וועא ושנעס6)י0נוך; מסד whru סמ)פ גן 406ט
 סג)- סו6 %וס טס ימגרן ס0ס טטומס מס סג) ול ט' עלע הנורא מחמלת וזה : פסקתו 1% נוטח met ותגע טדפפכ3
 אשן שיכיר כרי : מרף ונסכיל ))רגו דגר ג) ט) מגסס )פס) ממוכיח מס וגע מכ) מכר צוו% מס נין טויו וממסיו)סונחו
 %) עתר גו )גחון זזכ) גוו) 1עו מקמן עמו סטיי 0שסס מס גב) עניניו כל ויגחין : דנר קוס ו6ף 6ע יעגמו 0ס61אדע
 )גפור סתג1)ס טוס )6דס 151ן יסגיך סרס מ06 )כ) גשו Snen 5ג)ו מסנגר שודם פנתר פיס כ) ע) ס% געגודס p)vllיפן
 ולמס פסד כן ולמוח כ) גמל סמו 0סרפ 16 עמו נדאיג כין י0כרן יס' מנק כעמודו יסים כן 6ס מס, רנון כגי דגרסוס
 ץ32) יחנוך ססס גטנוד0 תודגל ס6דס ו3ר6 לוך גי נברא אשרלו : ט'0 סחמיטי0 גסקיממ סנפמון נסטר )קמן סיסנ6רגפו
 כ%ד 6ד)עי3 ק6י יתברך לו חיש האדם כטה : ס6ס גסגי0 תדגק ע) ק6י נברא לו אשר אנג'ס : נעוסק מפלספכרו
 ס6דס כמס כן eh %) ומעיג טוב יחגרך וסק מכ) ס5דס וממרון )6רס ועוגותיו ופגרן סגורך מגדולם סווכו ג) (elhי%0ר
 כג'): מיס י:6ס )סס סיס 61פיפ ממס 0מקג) טונה( נפך )וט וט )סיוף היניס %ס 3מ פסת )זס מ5י5 כף י"גרך )ומפג
 nwthel מסיס גיע06 נטיפינו סר6יוו פס גרורס רסיס טוו 4ו י0 ח כ) שייכ 0ס0ג) מס מקד ר') כו' הראית גרורעם

 כיבושש 1ס6רסמוססיס וסבליו וסמן מסרסכן ו6ת %סיים ו06 סקו)וח 06 גפיגיסס ר6ו כעס כיכ) צעדיי ארסוסתמוסמס
 hh דקרך וסיפון עמכם כסטיכ tym~tp ג3 גער )ס* 0גמ)1 נך וכי זאת חגמל1 חלה' כו' הנניא וכמלש1סמפורסמיס:

 וט פסוק סירטסי כס גסקדפס רעע ועיין ייס פקין פנר06 שדם נס ע) סגו%וס סטוגוח וטס יגונוך פסך 610 קי %יג61
 %ו סנןוחדוס ססוגוע זכר כך61חר

~'hwt' 
 נשרן ימלאו וגו' עמו . ס, מ)ק גי וגו' oi1W ימ"ח וגור 6מר ,סנ)יוח סגר1רא

 ונידק בהכרח כו' והשסיגי : פ'0 כס רס'י ספירט נמו נפרט עמיו סט" וגטוגומ מסורס גק3)ח מדגר ספין וב) עףפדגוג
 : הפא מוגפי פס וממסע %ק עיס סוגך סב) 6'כ סנמירס )1 יפ ס6דס ירכס 1)ספמיס 1נ1דק גמעשו nw1DI ע%וס 3שפ0ו00יו6ס

 : נעותיו ס6דס עד6 )פס האפשי חסין ינירתפר
 לחם8ת הלחגון18ב

"ףנג ינכוס נפוקסס סבאן : גף וסיס של נס מחדים י"ס לע סו6 וכס. פגי מכ5 מסו ovbo 06 0נר6 אנס
phn 28הי'יןם'",,ןך7:1 ~1:ש3*

 א כעטל כע ננרא לו אשר : 460 פ0הס
 ט6 )פקן רופגפ נדנה ס4% כלמר עצמו ש באמת וטורה 6רי: פט% .14ס הכמריש פשט DVbגנר6
 ט)יכס כנמי ס5ס' כימר חכם ולא נבל עם פזה הגמלו וולקן : ראל%פ'1 6מר גממך 0כ5ו 61ין SD nnhoמודם
 ומא 140ח 5עס ססוטחיו o~tsP f'Db סון6ס מוג ש )לסט כיסס 6דס נר נאנח 61פ4 מ% סרכםעוטם
oatnnhw) לכ 6יןס6 וק ט%ן WSD9 ט) נפ ק וקש . נערנך ופו (טס יוף עץ65 ptaSs) ר,ג)ש כעמד 
o~hn016י סוללת כמשוס מס ועדוריה הדברה : יפככך נסוטונו )סנמץ מכס 6% . ססונו0 פ5 סריס : 
 מפט: טשא0 כענש 'ד יו63 5דס 60ק "") טנעטד0 ולמיסדי משעם מורג דע וט' בו ות"ב 0הר"פדצה
 ל? שמדותינו טרה בכל השסנט דרך ? וגשרן ננמ?מו 40ש 16 שכתפס %ס גר פפסי 6ס ובצדקברנרח

 מסנ"צ נחא0 0י0סוח מקוס %זס %0דס וססוטח סכצויםסטדו0
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 148עב הקהים עבודתשער

 שהאדם כפני הוא וח"קק ה' עבית על ההערה אל השרך אך הטחבר אסר אפרק
 הראות עת בין וגם ומהכרה השכל מדרך שזכרך ה' בעבודתחייב

 עק העבתה מן עליהם חשב שהוא טה יכיר שישכיל עה ובין האדם שהמוכות
 אשר הלבבתו ואמונת המעשים מן בו שחייב מה על האדם הערת ר"ץה .ארוך
 שכלו שינסור עד דת בלי תאר שלא כדי חובה ית' לאל העבידה לו תשלםבהם

 עלט נריר האדם בהכרת נפת בשכל תקוע מהם אחד ענינים שני עלוההערה
 הנביא יניענה אשר התורה והיא השסע בדרך קנוי והשני ותולדתו בריאתובשרש

 2 יהברך לבורא בו חיינין הם אשר העבודה דרך להורותם "דם בניאל

pgהתקועה שההערה מפני הוא ההערה מחלקי חלק כל אל המביא הצורך אך ב 
 מהג' והאחד התוריה ברבורה להוקה התחייבנו פנים מנ' נחלשתבשכל

 שה על זה מהנברים ומבעים בהה זה שונים מדברים האדע שנברא מפני הואפנים
 יכסוף וכחות מדות בנפשו יתברך הבורא ונפע וגופו נפשו והם זה הפך ,הומעצמים
 ומה העולם ישוב על ויתחזק נופו בהם שדל האדם בם יתנהנ כאשר לדבריםבהם
 להנאות ההאוה היא הנאת והמדה אישיו יפסדו ואם ענינו על האנושי המיןהשאר
 סדות עוד האדם בנפש יתעלה הנורא והרביב הגדל החי מיני כל כוללת והיאהנופיות

 לנפשמרפא
 כיסעור רוסו )סטי )א %דם ט4ן )מס ושיודיע הדס ה' עבודת על ההערה אל הצויר אר הסחבה אסר אפרק
 מ סמי גי מן6פ

 ק
 ק ש -'

 מיום פס"* סטוגו0 סמקג) טס כין 6רוך ומן סיפ ?P כס עת .ן
 גטרייוס יגן וכן כן וגין ע4סס ודיג כסוף מס לוע כיכט) עת עד וריסס ס6%ס נסס ישע *גו ו* ס16ס % למס6%
 כמטיל יעכס 6כו ממעכס 61ח גו יל 6מר 70רן 06 )ו וסויות !רצוי 9!3 סו6 וזכך רצבה כו' הארם הערת היהה :)נ1
1746titnwb (סימונם ע n~whe ( רנ אן וט מומס ממכיס וג)6 ד0 נ)6 ')ך ט)6 גדי קקסווסו:Dht עסי% נך סיכחקפ 
 וע ני6 יט6כ bsn גדי טד19 מכוייס שיגס 6ח יעצור סמכני) ט) מגס סיסס גוזמו לדמעי) ק6' תונס ומש כסררכסט
 סו6 ין כו' בשכל תקוע מהם אחד : ססטיס מקקי מפלס 610 ס0ס ענינים שעי על וההערח : גערנו ניסכי) עד ונשן

 אומר ן ס' 6ק געגוד נס סגכי15ס 6ד,ן עזס לנינו ממפס נסמכנו מס דכיינו I~twhn !)סו סכמע 0 ס6דס 6) כערסעוד
 : 3'6 6) ססולס ל') סגגי6 6וסס י%פ %6יגענה

 כו' בנפש% יתברר חטרא עפע : ע11[ יוסר סגירס6 חס tw(Ot נוגויס משתמש הכס סין מסט,מיס !הג !מעלטיםי נהגנה : א ~1eoo 0) !%ס שוס )ייגכר,ס !ססי!%ס %מי !,ס עו10וסרש% אסו מות זה נו' ארה?ורר ב8רק
 .  סלפה וסול סנן . חמסם גמאתם גפ0 גס ים 6מח ס" %עט rJ~R "" 96 %זז נמשח סגמנט גסנגזר

~t)wot  06 )ופסיג ידי ש' י13ר6 3ס ויפ סריס סגמומ !ס6ר ספיקר ס!% וססכ) . וסכלני ,שעוררוממדפס 
 כגי

 יכיס )6 67)'ג
 ווילס 8%6 )3ט)ס סג) גיככ) יסתמם 1)6 גמומיו גג) 0160 י0גסנ 061 0ס סרפג'ס ומסייס . געולס ollp ovnua)נ!9
 סס6א גס )1 סיס ד6ס)sp on~ho 6 ס6דס מין פיטר כח עני% על האנושי הטין וישאר : סו3 )6 גסס רפס ג)6נס

 מס וס וק רסיס 8יןס6והיי מב) ככרטיס ר*) סס6גכיס 5ט'פ אישע יפסדו ואם : וגמרי סטותן מן סריס ו04גטלמיןשסיד
 )olO 6 סכם )מס סיס )6 06 6ני סגוסיוח )סיקוס וסגוכף תטווס גמ רסס סיס מס כוס מעלס ויסור 9וס יפ 61.י נוקרוש
 כו' מרות האדם בנפש הבורא שלכיב : סל*ג . נססדיס סכ) !סיו גג)) סיגי ספן %6)1 ש% 1)6 גף ירגם !)6יפנס

 למם8ת
 : כייס סי6 א!)ופ נגסןסייס סי6 ברטונם במירש : עמו וטו כמו עלי נשי אפרק
 זה מתגברים : ממגי חס גבהי מס טוה זה .שפעי בפרק

 סגוף סעגפ והעל
 )מ0י

 סגפם !סנט סגסמימו 6מר
 לכנון !לו% מגידו ט) מחגנר 6מד זג) סראגי,0 תמלפתך
 : מגיו )0י,ע %ז 5מד ככ) מס9 6תלי1 %מפן16ש

 וא 3סס oSunnt סנסמיוס )מפורוס מהספק ס,סומתעצמים
 מסטורת עכס גמ61 ימס !מפע1ס WW11 )נסוקספסת1קק
otnwונס ס%יש 

vr191h 
 יכנוף : וס ס% וס חספ5מיס

 גמ גו 09 מגדל הת* יתנצר נאשר ליברשגהפ
%י0ס

 היבק%ב
 הארם על רפוב%ז הראא עת בק מש אפרק

 0"07 טפש מעם מגס שישכיל עתובין
 )סטגע סיוג) רועם "נ) . %ו שפס וג%ו מןסוטם
 sp כעמד )06ר רק 5קצ מעיון %ד ע14 ס'עוטה

 וסוטסז סטרא גדודן )גמת נמכמס )ייניןכט0כ4מ
 שעומס סמפהיס סיו וסיכך 6סו ט14 עמל וטכסע14

 : ר,ירס %ד ostn 0)נטח61שית
 סברס ר"5 ההערה מחלקי חלק כל אל בפרק

 : )פדגס ססנ4ח ני~ייערס ד 61ין .וסט)
עגמוע) וו ס D~Dbtב סג0 סנג!עגס עגם אההפךחש1בצסש

 6כל ססנע מ% פ6 רק 6ך מפו. קים גדי לרןע7 )י.פק9% סיט)יס עממם ע) עגמו גףסרימ 4 !וי 0)ו ~u'bשלס

 וס 5מר וס פתים 6דס נם סונף uttosכ')
~ff1P 

 וממוגן כחכנ סש)ס
 ומל"

 ם%2י1נבעהבצעשם:111ך%%.:1, ססספ ננרbo1 5' וכמעמס . סו3 ג)

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



 האלהים עבורתשער*16
 להפרד וכהפוץ הוה בעולם בעמידתו לטאוס בהם ישתמש כאשר בהם יכפוףוכפא
 אל קימות הנופיות ההנאות שהיו ומפני . השלטה ההכרה( )6% החכמה והיאטבצו
 מדת יגבירה יותר בם ונחוץ וגדול חוק ענינו מתחלת בהם וצמתו מנעמיו האדםנפש

 עעצ מדאות ומחה האדם עליו שנוצר השכל על שנברה עד מדחזט שאר עלהתאוה
 בהם 4מי לו חוץ שהם לדברים שה בעבור האדם והרצרך חמודהזיו סימנימשנדו
 מדתו נימם בהם ולהחשת הבהמיות להנאות התאוה עטש הטטנה מדתו -כננד

 ררך ברשיו האל נהם הורה אשר התורה עניני ההם ההדברים השבל והואהמשובחת
 דעולפ מן ננזר רוצני עצם הוא שהשכל והשני . עיה ונביאיו שלווייו ידי עלעבודתו
 מכחשן מחוברת באדם אשר והתאוה העבים הנופים בעולם נכרי ההגוש הרוחניהעליון
 בת המאכלים אלהי מושכים שרשה ומעון יסודה בעולם והיא היסודות ומצדגשבע
 חבר ה6ש p~o לו אק נכרי שהוא ספני והשכל . הנופיחז ההנאות אותהומחזקים
 וצמתה נובר מעלת בו שירחה לדבר ונצפרך שיהלש החי הדין חק כננדווהכל

 כן ועל * המדות ומפוי הנפשות טחלט כזה לחולה רפוושה התורה ודיתה עליהדשיחוקהו
 כת מחוקים שהם ומעשים וכלינים ובעילות ולבושים מאכלים טהרבה ביהרת התורהתמצא
 והצום התפלה והם הפכה שהם מהדברים כננדה עומד שהוא במה מצוחה הוא ויןהתאחק,
 רשה בעולם בם האדם %החול השכל סימני בהם ולהחיות חמדים ונמלאוהצדקות
 בי 0 )מפ4 ואמר לנתיבתי ואור דברך לרטון נר קים( ~סייס דוד כס,% הבאובעקם

 לנפשמרפא
 :ntka ,סעס שב)פ6

 'ינסי
 טוסט חטנוגי טס וייטוח מכרס )1 ים !ס6דס כון בהם וצוווע : יקרסו מכוסף רכר ג3 כעכע ס)! יסורס כוסףhto שי זמע"ז*ו עסטף ממט )סכוי ע"ש עפג6!אי טו5 יחמק !)6 יומ%יס o"~tsn %טקס

~W1)LSD 
: 

 מלהר וכסי) וקן ס61 סינ0"ר ססelhnel 61 מסכן ילד סו6 סטכן כי ססכ) ע) othj~ מזפ גרוס לכן ההשה סרתהגנירח
 U~'bt עזר )1 בכיוס ג6דס דבק ס6יוז1 6מר )דגר סקוס 4ףך וזכך ל? כה 6 חוץ עוהס ושבריס טכ: %4 שוסם%
 ולמג) רסיס דרך ע3 עזימו כ) טיסיו ס;ש) 6ט ntwost סת6וא ים מעווליו )ס)הס יוד) ידס פע) החורה והטו :כהון
 ג1' רוחני עצם הוא שהשכל והשני : הכבין סורס כרקחי מרע תר גר%4 וא') ט66ר1 כפו . 4מד מן סם9סוסוכיס
 גס וים סע)יוניס ססו)פופ ימרח מי) וכיבוס פפ)'וויס מעו)מוח טסיך סלמס 01'6 מ!'ס ושמס (twh ושף סופויפ!

 שגוס סעוטס כקומן מש כפר גן וס סגוף גנגס 1)כך רוממים גרטיס וחמסם b'nm פקח וסקס 6נריס %1כעיס !סמוגספ6היס
 16 מסי) סוכן וש"ס סיסודוס וטס ור6.4 ונס ומנומס יס1ז!ס sO* מב) ונסמור זסמוג ס6דמס פן טמר טס!6 וסגוף 60ד4ימדד
 הכפס שיסרס נסורס סש5 ו)כך סטכ) SD תחננו וט63 01600 )כמלים כה רפשה התווה והיתה : כסלאע) 4" ושכשקהו : סם טמן 8)סין ר'פ !נספר קנזסס ספרי כספר סיטכ זס סגסנ6ר יפו ושחמס סנוף ניןפממעע סם וקרל סו1 וסאה כגגי1 מס סוכות וכ) נעשנו והכר ממזיק )כמס 6'ן !)גן שפיוס פסוחת יסש 4וו וס;!כ)הנטפס

 מס בטשן סיסגסג %טס 610 60דס וגן נצטוה החש וכן : סס6וס כמ ימק ס)6 כוי שו' מ6כ) )6 וא ס%)זס
 edi~ סי6 סס!וס כד )טס,ס מס יר16ח י!כ3 א עי וע) כ20ן מדמם ססו6 גר גוש דברך לרגלי נר 1 סיקוס כנגדפס61

 הלבטןשב
 יופל שטל )6טף שוערי מנע נגעשמ ס6ףסנצ4ס
 כדונצק סדטל0 ממעלס מ6ש ט6י וכמו . 5לכסמכד'
 השגל על : פטלו וצוותו : נע"מ ממיסועמוס
 וכמודותיו מימני : נסכיל טפ% 54% וטל עליושמצר
 שרפ כקומר שרשה ppD1 : ט 5סר סטכ)16פמ
 0סכס דוזאחה גובר : משטם מ5 ומעון . ט5ספוס

 מדע מס הבדות ומדוי : סטכי SD סח16סושנכרח
 ן : כג? ושהא בסה משחה הש וכן :49הס

יינני

 לחםפת
 8ג1ד יעיט וגרפץ יכמוש וגדול מכמו pm : אבי%שימס

t'ot~m): סשר6ופ סמפו)וס ספדני סס חנצראקי1 סימני 
 לרבריפ גאינו: סחשיופ סגפם ע) ולממס רססכפפן)
 כפו 4דס גקוג שדפס סירוס סחיס כ61 לו חוץשהם
 חך6 מפופ) 6) י"מ לסחיט כלומר בהם ולהחיות :ספג)
 גדור פטעס % סי6 נים ססי6 ססמדס )סי ופיס כלמוןזס
 נוסך נגזר : טן 0טעס געש געלים שוע) וכטמאיכםמח

 61מ'כ סכתי שגולד סעכפ סו6 הפבע מכדצת : מפס1ז73ף
 ספ1)ס גש סו6 סח16ס שסו 1ש61 יודא מה מוג!הר

 ",זן ג",::1,ג'י"*עיי,
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 145עג האלהים עבודתששש

 כשזרע הסבלות מן לחכמה טירק שהש אנ* ואיתי 3( )קס)פ תאמר אור והמרה מצחהנר
 תרפה ולא הנולט בנהק הדיר בה משתמשים התאוה ב* והשלישי . דישך מןהאי

 * מעשיהם ומשחוקים תקונם מוסקש הפבע דרך על תכחד נהם שמשתמשיםשהכלים הידהי חק לתאוה. מפיק שהווו במה אלא בו פשתבה%ים אק ח-ונוכל יום לילהמהעביה

 סג"מ דיזאחע שתפוק נותן והדין מעשיהם ויחלשו יפסדו שמושם ימעמוכאשר
 שהאבע מה על והנהגתו בו השסה% מעום שפני השכל ויחלש תדיר בהשמשתמשים

 אאאיו האדם מאברי נאםההו משתמשש שאין ענין למציאות הדוחק והצריךעליו
 ובזורה ההש עליו התאוה כנובר הניצל בשכל בה משתמשים אכל . םאוםההבהמיות
 ל השברת הסכלתן האדם מעל וירחה אהיר וחך יהויק בה השכל בהשתמשאשר
 (otSon כש"ש סכוניהם על ומהמחם אמתהם על הדברים מראא אאו המוחתנפשו
 ישרים ה' פקודי פתי מחכימת נאמנה ה' עדות נפש משיבת תמימה ה' תורתים(

 בדרך האדם רירת וכרנו מאשר והתחייבה . עינים מאירת ברה ה' מצות לבםשםהי
 האדם אשר העבודה אל בהם לעלות והשטעיהז השכליות המצהר הכוללתהתורה
 המין בבריאת בו הסככן הענין תכלית היא אשר השכלית הראיה סדרך בהחיב

 ג הוה בעולםהאנושי
 העבודה שנדר הוא מחלקיה הלק בל ומעלות חלקיה ובאור העבודה נדר אך גפרק

 לנפשמרפא
 מלטרמפ עג?0ס חססוק )6 תרפה ולא ט' תתאוה כי והשלישי : עיג'1 מלמוס עם 'סיס ס63 גספכ) השתמס 'זג) 161יחוס
 סס6וס כעד פסול מס זומר ר3ם לתאוה טפיק שהוא במה אלא בו סשתטשים אין והשכל : ונגיפיות גסיסותספיד
 משטיס כוד6' סטם ודנכיס othnD כורד ססס דירים כסס 1כיו)6 וסס)ס סחויס כלימוד רק כסי) מסחמסין טל11 טומרוספגם
 סכ)יס דוק6 סעכע דרן ,sp כון  שהגלים הייוע 1טן : מס' רקן יסים נמו h~1D מדיון מפיק : המיד גח6וס סמסחמכ!1 מסננד

 גסמעחמ0ין יחסותי שהדוס כי מלנגס נכס סגטטיס סכ4ס )6 6נ) תדיר כסס גסטמיס תקינם מוסיף : סעגע דרן ע)0ס1ע)יס
 ססו6 כריר משאטיס 50ון )ססכ) נעול ירסיס דגר סימ61 ס6דס ,ריך תכן . פיס עג') עגע גוסס סרג) %פרו וגס סרגם13
 געת עי'ט סוס עלס ס6ווס ג'וני כ) מעזיו יסריך כנוסר רק גלובוס מכ0מסיס %ין סחהס וסיף 0ת6ווח מגוגר סגיג) גסכ)וק
 כה המכוון הענין תכלית היא אשר : שהקריס מכע) סססק וס סירוס טג0ג0י מס )עי) ועיין וגו' מן תי0 כמזםססי6
 ס, סויש וטייס י0כרן 6וש וקירזל )6סנס גוי סו6 סעכודוס מ5) וסיפקו נפי )כ6 יתמנעקו

 כסער סיפגתם גמו חמוד )%די
 : מס ע4ן לנ %ק פרסי מנק גמודם כחג' וגן ותנין וישקור ג6ורן דכויסא)ו ג'6 לטגון וע" גלותוס6סגס

 ח1א ו שפג* כמו סירוס ע) ~olpn )ס ט ש כ) גי נו' ומעלות ט:ן(ט4 בןת"ן"9)ם;יו שיירטן גפרק

 רחםפת
 שהוא במה : געח'ג )חיאי יעיי סלל גו קל6ט60יס
 כ)ומר וסקוס פשק htW כפס )גרוס להן לתאותסיפק
 סד% )פוט) מ!64 610 6טג)סעי

"400 
olhnt סו6 וכן 

 מהנרקיס נך ועזי סכלי סיקרן תכננה מוס.ף : משיונסכדשם
 סטפיסס וימרסו סכ)יס יססר1 כססך וכן עוד גסס שיסופעסיסס
 נמס גו טמסתמיס %ף טן על והנהגהו עם: ע)שעסו
htwחטמים 6נ)! וט 6ין גוש פנק pthn 1( מסף כטנפו 
 והצריך : גטנרס 1)6 רווהיס כדוריס גו )ססספט ופטגעולוחם
 ס10כס וטיק גוי ענין גמ61 כפיוס סחין סדומק פירסהדוחק
 כסחוס גאמהוע משתמשים שאין : גהי'ק סס"6סיין
 גס סיס ש אסרס פסספסיס יס (Wh פירי %ואפס
 ויזך : פהו)מסו יחנק קלל!ס: '6חס ועוסיס גסמיס)דגויס
 ש%פ gy הוזירים טונות : יי משע) "סו שתםמוע שי עו ובהיר : )בג ונגל עוכ נפוטו גו )סכסמפ זןיסים

 סמטטי (mh" מכוניסם ע) ומסתמק ספ'וןג%פוס
 : גסוס)

 כרגעם שע ט' ה' הורת : 1סג)וחס מפיפסס נפשבשיבת
 נגד סו6 אס במסיגת )מעכס טלר דגמם *לעס גרדיגריס
 ע'ו יורס גסס ItDS ggn יי פשיטתו ימרק כמע"ס %פרמס

 סססכ) ויזך )פע)ס אפל פס נגד סו6 *י ממג'מפו6פל1
 קוון )כ פסמסו וגימרו פיחוס מספרי מסורס עי ,ךיסיס
 ס:מ שסטטוס סי6 שבממס !ייסיר )פפ)ס אמר פספ)

 otitxn~t כפד'6 יעכרו ',וסר נקו6 011  גידוע נוטןהכמנף
 ס141ר פס כנר מה*  פת"רסייגימ  1ג5מ15 תרקים יו*סריסירו
 : בפקסס ע)שגריס מר16י סמונעפ"וש ס6מר גמו סגוכר ססכ)ותסיון.גט,רון 1 יו5-  כסוטך ייליל סגרי ססכ*י *6דס פעלויהדת

 הלבנוןמדב
 כגר ממרס סשלס לנתיבתי הקר רבעךלרגלי
 גפור סי6 41טס"3 . נעטדש יפנס ירך OPhכעסזז
 חרפה לא מל: סם נקור 4י )%מש גת'נ%ימת

 סאסקס סס61 ייטרח י) ויום ללהמהענוהה
 : )עם עז טוס פש)5ס שתגס ניגס . וסעידתוסספ'ס
 %א מפי 64% טשs~b 6 להאחז טפיק שהאבסה

 מוצגזיס זכרים ר.ס athh11 סססכ) מלמריגוסרומ
 הפבע לי . י( )מסקי OD' רא ויסק פוטוןומשק
 003 כסמטחנטיס סג9 6נף תיקונםסעיף
 כמדע גמ)סיס סס פפטס וכלנפסק פסמועס סססמ?
 ללוך ומן כגוסס ס5דס 9מ 'סיו obn . סעגע)מככב
 וסרנ)יס יהדס 61ף . נרסיס ס6ל וכן יירל1מ מוסטקס
obכער על המהגתו : מ6ד 'מרע מפשיסט 'פמו 

 יי,ססמפ עכ4 שון )סגרונ טממעע לי) עלת*שהומבע
 ושכך כקמל הרוחק והצרק- : כן w~pn כטמןט

 הא6 בסג) מדר שפיס עלן )ר,מ3י6 ר.ר,כלמ*ליך
 סשלס שק עק %1? זך יסיס וטהיר נטך :לתורס
 קא3 שם 63 6101 סנלע כסס 06 ריכשנ ס6פרוגרד
o*Snaמכמס יתאיר יפרק ינכר nkp) )4 ("גפן ר 

ססכרוי
 ס61.כסס פמו' וממדיש ט מסחמסיס 6ין 06
 : ברים זדך כן mbn ומערס סדל4ט

פר9
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 האלהים עבורהשער146
 והכנעה * ינלתו כפי מונתו gp שינמלהו צמובה למטיב לו שממיבק מיכניעת
 ודק חובה כניעת והשני . וחזקה בהכרח יחול רה%ז כניעת האחד . חלקים לשנינחלקת
 ההערה מצד שתהיה לאל הכניעה ההש הראשק דחלק אך , לו שנכנעין למי לרומםלנדל

 השנ* החלק אבל . ובעזה"ב בעוה, והעונש הגמול מדרך שחיובה וכרנו אשרהקטיה
 נפשו בהקשר האדם במבע והנוצרת בשכל התקועה ההערה מצר תהיה אשר הכניעההוא
 שאחת אלא המנוחה בעולם ההצלה דרך אל מביאות משובחות הכניעות ושתי נופועם

 שתהיה והכניעה התורה הערת והיא אליה ממנה שערים ומעלה לחברתה נוסרתטהנה
 : פנים לשנעה יפזר ורצצה האלהים אל קרובה הראיה ודרך השכל הערתמחסת
 לש.'ש בה מכוין האדם שיהיה אפשר התורה מהערת שתהיה שהעבודה טהםאחר

 מוסר שרשה כי בעבורה וכבודם ב"א ולשבח לחנופה כונתו שתהיהואפשר
 מיוחדת אם כי תהיה לא השכל הערת מצד שהיא העבודה אך ודוהות התחולתעל

 תוחלת על מיוסדת אינה גי בה שיתפאר מצד ויקש ולא חונף שום בה יתערב לאלשרש
 : העבורה מן לבורא חייב שהנברא בסה והיריעה הווכםה מצד היא אך הרהותועל

 לנפשמרפא
csmעו03 סמו פסטיכ קמי בטובה למטיב : סעונס סמ;נ) מי )זוע סיסים )ו סמעיגין מי גגיטת סו6 סעכודס מגדר : 
 חיא והכניעה : יגוממו ס3יכ)ת1 מס כ3 כוי טובתו על שיגטלהו : סכגטס )1 ירוסס נמס כלומר )1 שגטינסס
 מחמת סגננך כקומר תרמו  61) חטמיו  6) כפו וסמי רימס )' ~fi1A' כניעת האהד : סוגל סעג,זס חלש 0מ מס הלקים שניעל
 0סו6 ורין חובה בניעת והשגי : )סכנט מוכלת 6100 וחזקה בהכרח : פוג שכל ופחס נום) 6100 ויחיל : ופוחיוחס
 נטול וכררך : ס,6 כמס') סריס סי6 הקנחה ההערה : וסכרם מולק 3מ סמעיכי6ף קוס )סכגע חכך 0ר6וי )וקן וסדיןמיונ
 טוכסו יסוד גופו עם נפשו בהקשר )מקיימם: עוג סיר וגוסן )רסעיס הפענח וט יסוד ט) כגויס ס0~ר0 כ) כיועונש
 )עלא טרפת : סמס%ס גמ1 מפויס סעלפ h'o טהנה שאחת אלא : כנ') )מטינ )סגגע סר6וי מטרמו יסכי) ס6דס כנזףלתורס

 : 0'0י6ר גסו סמכי מטלת6)
 ומרופס )עומס סיטגוד 3וד6י )6 ל') 3מ לחנופה כונתו שתהיה ואפשר נו' שיהזה אפשר ט' שהעכורח מהם144קף

 טסורס מלמר 6ד0 3י ס) ונמנמן למנומס כוייס לגד מסיס מטרח מחמת ס' 06 סעו3ויס סרוג על כן טנמ)6רק
 וכמס 1ג1' כמקוחי 06 וכתיך וגו' 6ר%ס מטר וגסתי lpncn טמוע 06 וסיס פעטש כמס טכחונ כמס nlma ע) ימוסדסתורך
 WSWA1 עופשו פחמת  )עגור טסיו ס' עם טקס זיגגו סוגו עוז וב) )גוף ס(ייכימ  רלוימ סכל וסם יטפלו )e'nJtDt  06 6קטות
 וימסור עגמו )נועמס סו6 כווכחו משקר כקטר ג"כ בג.6 ו!טנמ )ה:שס )פטמים עונד ט6 )כד נתפרס 11DSOi ממסח רקולוכד
 )נול6 לף'3 טסגכר6 מס מסכנו ס' עונד סברס 06 6כ) ד1י0 סו6 טרמן ס)כג,ד מקמר 6וס מגגי 16 מסם'י חוע)ח 4 מסשגו
 פ5ל סו6 ופוופ  סכו יסוו ע) סחים מיוסד )פס כבמס ~OPP 6ג) מלכו ופרס סכל olc סממת סוט 6יגו כודויי 6.גיחגרך
 ז לוו  5יוס כי געטרתו ס"י0 סיחס6ר גה  שיחפור  טצר 1ha; יפו מסכל פל יוסר לקורס סיס מעבות נסגעס בפיטהסס

 הלבנקטוב
 תלמו ו6) ספמדו 6) מל . ושלל סמר רהות נוטרק

 בהכרה : מסכר טוחנת ויחול : מד()יטעיס
 ר") סתנךס מורץ מנד כ6ס סכגיעס 0ו06 ר")וחזקה
 כו6כ 6100 וספגם סוכר bwn )כ6 סמ'ועדדגר
 מכמשם 46 ודכריס . טוום סוכר מפרס ל סיגיטע)
 קט) 3ין טס61 סרבך כלמסטין ו3מוקס 3סכלמ1016
 מממת נתשו בהקשר : סשה למולט 15מככר
 סכגעס גורס שסט 5טל סמכי סטף 6) קסולסססנסט

 ססכסצס ר? לחברתה שמת מעה שיח :4י
 %ד obt מגמע ו0גץ0 משח י6מ מ%ס6%
 לערס כי . סטכ) %י ~Oh3 )ר4כגעס מלמס .סחולס

 גסם )עמוד יט)  סיס ל5 סמו  נפיון יסר  ס%מטיסי
  1(olh"  OD פ3פ פ%  ססבל ע) ר4מפגכליםשלחסיו
 מ% 180חי1 ססכלש 6מר ?P. . ים יסדשזכר
  וסיט סטכ) %ר  טסית )ססכגסס סש)ס 4 גיססברס
 ממגד מזו 6עסיי ר") וכו' וכבניקש : wlbכס1)0
 סכסצס rN~P . נכסנע כאן פיס גץמס סי6ר(חהס

 להםפת
 סמקניי כביפו 4 סמעע1ן ממי ט' שסטיבין סי מגיעת גפרק

 )1 ירש וגמס )ו )ממיג מכועס יר06 סעוכס
 כניעת : יכלנו כדי עכס )ו גוב) טסי נמסססכגטס
 לעגל סימל ייון יסק- יו5 והזי ספוגם  פן יר6ס קטוןרהות
 סכרם 6מר רמות פד Ptt_n_1?, גהכרח : ירשו ט) עוגגמו)
 6פר לגמו) סיוע) וער )סחיך גסגע מכריחו סטויםטיר06
 hm~nSI גורמת : שכע עלו מסמ,ק סוגר סחטוקח מ,קס)כון

 י,סכ) 6ור טלו יזויע ו6ן פודככ0 פ"נ סיללת רגיעתסערי
 טגכ6ן 1:6 פוגו קטו 16 )1 סוס )ד3ר גורס וכר 0'פו)%
  וויפייןכלוי'ו 5ל  osma  פפי%5 מע"ס סיOblt~ 6כגיעס
 סכ3 61מו סי על חוסר שרשה : למטוס סי6 ספג)כויפי
 סטוופ  פן לנרום ולפק'  פשי כנוגח סםפ סטורת %טגפסן
 elh גס סכר גמו נעום, קוים חקוס *וט )ו  כסיין**י
 פס גי ),0 )ננו יס~ס מס0 סכ13ד קלת 16 16חו מנמס16
 מגמתם סיין סםג) סטרת י1 )6 טוסה 16 ט~0'כ סגר)1

 1סנמ מגוסס  ונרים ס5(מ ופרז כלל  מופו נסוכת סקוס)ס1ס
 גוון מגופז סגמ)ח ומעסם ודמו פרזני סר  ויסורס 6דסג%
 סו6 ופגם 6רס גני ננכוס אסחמטכ יססגך) סיוה0ו פיט)

 י03ך  ופפ"ויס 4מ פס ומ פר3רימ *רם יי סירייכוגול
  וסקלי% נסיע) ככור לו  סימוקו  יפטפפ לאופל מולולרוו
 3מעי3 שכיעס ממוגת שאכטת : "ס וס גולעים ס"סדגריס

 עג מייסדם hw ססכסצס טפווס ר, והרחצת התחדלת ער סומר  שרשה כי י מחג כסס רטש יוקר b'oסגו
 שיוצל יפי פסס ופק"פ  סידם יר6פ  יכרו ו0נץמ  כיל06ו  סיססק( 6סטל נסיכך י"מ 'Sbon סטכר וחגץפ שמגט*ר6פ

פ%
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 147ער האלהים עבורתשער

 חקרההע בנמול הית% אחי אלא תהזה לא י התיה מהערת שהש עניה מלהשם
 ישנה הנפש *תבות אס כי תהיה לא השכל מהערת תהיה ואשרבעונש
 תתנדג לא הנפש כי ההבנה  יויעה אחד לוצמו אלהים נענית יכלתה בכללהשתדל
 : אותה האל רצות והוא עליו עודפת שהתמורה לה שיתברר אחי אלא לה שישבסה

 מן האברים על ממנה הנראה יהיה בלבד התורה מן שהיא העבודה גיוהשלישי
 והעבודה האלהים מעבורת בלב צפון שהוא סמה יהר המוכיםהמעשים

 : הלבבית חובות והם האברים על ממנה שנראה סמה כפלים בלב הצפון השכל מןשתהיה
 השכל מן היא אשר רעבודה אל כסבוא התורה מן שהיא העבודה מורשיביש

 והעזר שקיתה וחרישתה לאדמה כעבודה לה והתורה הזרוע כנרנירוהיא
 שיתקיים במה וסצמהת ממצשה שהיא ומה אותה המשקה כמפר האלהים כקושההר

 לנפשמרפא
 מחע!רר מוס סיס % פנס !מנס וגר מורס )מד )6 06 ר') כו' תיחול אחר אלא תהיה לא כף העבורה כיוהשני

 ט,מ ע!כד קינו ועורס טנתפווו enht מעונם וירי נגסו) טמיח) 6חר רק גיס סכתוגית סמכות !)עטות לענודמעומו'
 % "כ) מסר6סונ0 יותל וכמעט גמדית סו6 סכויי סני סוסון סמן סברס וסו סר6טוגיס נשיט סמר כמו סיס)קג)
 מן לעתודת יכפו כב) %וחד) ומרונו מסמו מסניף סו6 רק !סעודו סכר שעווותו סין לוג! 0טכ) סערת מממס 0' "חעוד

 לענוד ר6ף )מי וממר מגין סמOA~ 6 ו6ף והבנה : הכממוחו ונדותך, "' 06 ליזע י') יריעה אחר וזהו : גרו)גס0)סכות
 יילעס ג)6 6ג) . ע'ס "זג ע'ס אטר ס!כר כמו ותנוך ס' )פנוד מעוררות וטור גב) מ,ט) יחורך onet מב) חסר הדסוגי

 ולכוד ר') לה שיש במה תתנדב לא הגש כי : עות ורקן גנגס ס, 6ח )פנוד 11 )מאגס (ostn סאן 0נ6 )3016גס
 ט0ו6 דגר וסטתד)ותס ענוותם תמורת טסטיג סחוס ר'3 עליו עורפת שהתמורה לה שיתברר אחר רק : סו! מרמסענוים
q11Dוי6סג גס רוס יתכרך טס3ור6 0טיג כמס ידפוס ושכיר אוחה האל רצות והוא : ממועמס פעשס 6)ף יותר )ס וט!נ 
 סם עיין פעמים כמס עוו וכ'כ וסיע סעוד סכויי מפס מרונו ~ירקת רנונו ס6סנ0 סלאמס יסוף גמיש ירח כן 06 כ6כ5ותס
 ס' סער סיגר כסד 0ס רנינו דגרי)מתיק רזוי גוריו על סוס בנר )סגין . יחנוך ר,וג! ונסוח רק פרס טוס )קג) י!ונחו סלון 'סנרך ר,ווו )0פ'ג עיקרת)יס61

 בנח ד0ייוו tho~1 עתדת כות סי6 6סר סחכ)י0 עד טענו 6טר 61הרי !ו,י
 !63ס3ת )6וס כ6סכת.סנוו6 נדויר nSDtn 6ין כי )ן משט וסנני עז כו' ולמר וט וסני סיכר נו וצדיקו יסכרך ס5ירנ!ן

 מטס ע) סג6 )ע!)ס עוג ג'ו) טיס גולח מקס סמסמ) ט) 6ך סעוכ גווי OtOt 6יך )מקול )גי 61ע סעוכ מנמו) כ) נב))נ13ר6
 )מרוינו: דנרי6 חיך טס איין כ!' סריסים פל והאט עונ.

 ולסיס מרט סי 06 אסגוד סרס 6ח מגי6 טורס ליפי ידי סט) כו' העבורה אל כמגש ט' העבודה כיי1:רנביעי
 ט6מר1 כמס עיקד טסו6 סוכרת ענווס טסיך )דירס נכניס סגו סיסת סי6 ויסורס ססכ)יח עגום ססי6סוימית

 : )דירס ויירפס )פ0מ והורס ססמש)ו פה ע'ס רט,י סברס כמו עג'ד )ורח6 ותרעץ דרתך ד*0.)יס ע) מג) ו')מלפיט
 1)10),16 וגמגום תורס ונימרס )עכב מוס מין וק כגס ס6דס ג"כ ומוריס 0ק!ט ססכ) סערת ר') הזרוע כגרגירוהוא
 כדוך סיתנסג מתוום )ענ!דס צוג סטכ) יריך כן ודרדר קון חלית ט)6 פוקסס )טנורס גרגיר סנריך גמו משע) 6)מכס
 וליולי  ספילוסוסימ רפוס  לפו גוויעה וספקי *ריוס לועזי רפיי  ntPV ססכ) י,ממ ד6)'כסיצ

 סריות לספר יוי טפסריך  גפו
 snb)t לזונו 1,ס סו סלק סמעטס יתור שער לקמן וממתגר .  אמים כזפ מד ימד רש וכעל פ'י. ישפיר  פפ-ו יכווויום
 סעונס ממכנתו עסוקם ס6)סיס )עורת קויך כעש גומר לסריס 6פ'פ כ' כו' האלהים מן שהוא ותעזר : צ'ט כו' סמכמסיי

 ממציאה שהש ומה : סעסוס כמס )קמן !ג'כ יחר 6% ס%ס 3יו פס%  ומו*יל"ירי  ממיס מירוקת מ!ן סמים נידי וסג))מוטס
 לחםפת

 דגר !ס61 גגם% היחול : סמיעיכ ומי וכעוס סס מסחמש
 ורצופ הנפש לכדיבות : )קולות קודמין ססגרכות 3ת!ר6%0 כפי סרסור bitp סיס% 9לט ופס 9לס )קג) מח % שגזיא כמגס סריס )טס וק מונף כוונת נס יסיס )ob 6 ס6ף5מר
 )סקו סמ0נדג סמו מון )6 גייגותטיס

~tDD 
 פמסנר )ס!64

 ישרך ס)6 רולס סיס טי!סר %ווו נגד 610 טג6מ0 6מו6סו
 :סס6 שזה האל רצות : מע"ס קטע היוגו פטורך$ig,, % והכוה יריעה אחר : ורנאס סנפם מוחגות 6מר )!ס)כך
 סמעטס גוע) מ!נתו ידי 06% כוווצו 61'כ סגמו) ע)כגונז מסלי כו' צפון שהש ממה יותר : גמעסיס )שיו)רכן
 גוונו סמו) )סטינ )! נפטו סיס 5פ  מסרי ג'ג טקס )נוולין

 )עתוד ס6דס יכמ 6ין טסם כף כפלים : % ג"ח סיסספעסס
 כרטיס מן onth  סמנקין  ונקותה : 0סכ) וחוג כוינורקו

 וסונר סיס 1nlaD 61ין שתונס כשטס מ6סם

 ש"צ בסה שבנדב לא : ועכרו ידי ע6 סככלסמי
 יאעגט משי )6 מודגר חעטס ר.נטט 6ס ס ר")לה

 גוחן 9DhnD olbn כמו . נליד6 טץנס וקוסנמ%
 טילל מפר )6 6הצ ס6וסכ ננשנש )מניומנגס
 לומ טסגמ0 לק וס ph כודני וסכר מקוס 16ממגו
 גפ עליו טנץ) גסועש מגס טסמקכ) מ6ס 6"סל
 מעונד חס עכוד0ו תמורח ס'" סטד0ו נוגספסיל  וי o~obn %) "ט1כו. כן . ועמל 4 סטןמשש
 הנראה הנהה : g1UP ממרמס יופר וו כתמורסטמר

 . ססכר ו0ש0 ראעגס יו06 610 וסיכחס פ0והע. פלה  פסס  פ0דרמ  וחיה מ ל") האברים עלסמנה
 כסס יסיס וכך rns ססרנט )1 חסל כפי וכנוסו כגטנרוש רק וסכר שגס )חסו יניר )6 ס6זספסס

tnluP. ויי ,ס . ומ"סכס סטכ) נק משנד מסד"כ% ah נרומרוש ס61 עטשו כ) וסיכך כלומנעש . 
 אל כסבוא : ח"כ מעורס יוקר עכת0ס ר61דס יכחד עס)כ ומ"מר ריבבות היגווע חקם :  ויוסנן

 ורבצם שכל מ% %דם כ)נ ראצץפרי סיר% כ6' דץרהצ כגרגיר : סטטדס 6) ודרך שהםהעבויה
 כי סהרקס וסיר . )%מס כטטזס ואאכלס . לידס מט) סג"דס הץוכ . 1016 פוורעין 6מד כבלנירגא6
 האלהים טן שדשא והעזר סכר: מר4)יס סערמס tt'h.SP1 שחץ סערנה יץ ש שנ 06 מופדהכץ6

פיה 6מר ל"5 וטצסהה מטצס5ה שהטף ומה כמסר: רומס )קורס. סמחננדש סגוסגעמ 1%bnכשוכי
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 האלהים עבורתשער148
 א5 עליו חו"ל שהזהירו כמו לרהות יא שחול לא לשמו השהש מעבותנלנבא
 2 עליכם שמים מורא שהי וכי פרס לקבל מנת עי הרב את המשפשים כעבדיםתהט

 תריע והא ודוע סך עד מגיעות ודע לטספרן תבליח יש רמזורה מצטט כו1ר1זטי,8י
 יסץ4 ומלכותו יכלתו ועוצם האלהים טובטז וינין הברתו תוסקס אשר וכלשהן הארם טסיף יום בכל כ* תכלית להם שאן כמעם השכל מצווו אךמאז

 אוהד להעיר האלהים אל מתחק ע"ה רוד רואה אתה כן ועל . לפניו ולהשפללו
 נפלאות ואביסה עיני נל קים( )ה0)יס כע"ש עינט מעך הסכלות מסך ולהמירע*וע

 ונף עדותיך אל לבי הפ וט' מתזזיך בנתיב הדריכת פי חקיך דרה ה' הורנימתורתך
 וכבר . עלוט פובות*ך לאופני קץ שאץ מפני לו קץ אק פובותיך התמדת אלמעביתך מייבע שאם מה כל רשל מאד. מצותך רחבה קץ ראטזי תכלה לכל ופס(הטמר
 תשובה יום בכל מחדשים שהיו מפני בתשובה ימיהם כל שהט הפרושים קצת עלנאמר

 ים( (Dg החומר פי אמר יביע ליום טם ש( )טס ע"ה דוד נם"ש בשעברהעבויה כע לו חייבים שהם במה וקצורם יום בכל האלהים בנדלת הכרתם תוספתבעבי
 וכהדמן בה מכוץ כשהוא האדם ביכולת הש התורה מן שהיא העניה כיוהששי י תורתך מרו י לא על עימ יסרו מיםפלני

 לאדם תנסר לא השכל מן שהיא העבורה אך טמבקשה נמנעת אענהאליה
 כן עגל מהשיגה קציה האדם יכלת כי יתכרך האלהים מאת המר גדא בכחשא

 ו דרך תמימי באשרי עליה לעורו לאל התחנה תמיד משיב עשה דוד רואהאתה
 שלא בעצמו במוח אדם אין בלבד התווה מן כשהיא הענידה מוכרעשניו

 סמנה מתעלם שהוא העתות ומצפה לה אורב התאוה כח כי בהיכשל
 אינה הנפש כי ומחמוא בה מהכשל הוא בפחז השכל מהערת שהיא העבודהאב5

 כחפצו בה ושמושו עליה השבל והגברת הנופות תאות המית לאחר אלא אלהנחשבת
 הכתוב כע"ש החמא מן שמור ובעלה בה מהכשל מונמחת עבודה החש כן הגלורצונו

 לנפשמרפא
h'ot'~nnDYVt

ש נ ?ת סי6 סוקס ססעכ!דס סolte 63 16' אנס גמי מה )6 )ט! אמך )ספו  

ז  עג וימל %ס סימי פיסים ס61 סטכ,לס מג) סטיקר !כ' כה גר51 בכח אלא לארס תגמר לא כן העבורה 2יהשעף * ". י ןן;ןנ-oa נ:';יי':גזךןייין ימ

 פפסיחי
 פס )עםוס ס6רס ישחד) 6מו תא הייגס ישוך ס3ור6 סיעצסו עד סקוס 3כה 6ק סוס וסדרר פפיב 4נרי ס,
 3מסט2 4ףן ופין גוי פייי.סו )פולס סמ61 פס יפטן סגולנו  יעצמו !הוא שדיגות ע4ו )סוש9 6פיכ יסחו) )עפאסטג)ש

משניי
 פסנתר סס6וס כס 16 מתפ)) לעגו )!פו ע"נ! יעז ו') מן חרשות ומצפה גה בלבד "טה א אסא מ

 4אע פריס *ן עלג הדס q'A ע) פסס) נט פגכם 61מר סג!סניוס סירוס ססמופ -)יצור 6)6 מסי) יע3ודת ס, 6פ )ע13די*)
 !וררך 43ק וגשריו נמהו ownl( נטדיגס מטע) ט61 י פרפו ~Pg אוף ט"מ ח"נ ~ow שגא ע14 אעש%

 הלבנתשב
 גפקטס פעחס . 0ה שפס ונס האייהסנו05
 השג פט מט י6 ס6רגס מט 3)טפסיפס
 0טג) %ד hcn סיגטוס מעמס פול .נסכו
 o(na סיעוף כנו יונס 15DD ריעטוס ע)שדסס
 וס טלסט כגל כעבדים תהי אל : סו")OE~- קמן 16 רע וז"ל הצהירו כמו : סצופ סנוג?ק

 לטיס ס'6 א"כ גדל בכח : רוממה ר(גךמס3ד6פ
 : 6נל6 5עלows 6 %ומר וכמטר . רי6) )סלתסו
 מריש ס%) גס הכלרוים מאתאמר

~'SD 
 1דל4

 להםפת
 ל11)י :rp אין : ousb~I צית "1טיס

 רמנה פ" יטש וחרט
 2 3;חירס סכרסס סוג44מ פי' וקיצורם : פטמך קכיס וה%3טך
 גספגיט 6פ4ג 46ס ופרפן )! גססודמן יחס )שיםממסיס שסג בה מכוון : )פיסיו פג)יח ס15ן סוו3פ מפין שסנןיגיע
 מטפ Oxoo סספדס ס) ש"ס )מון המיר משיבופנס:
 עסש טנעס 6ף גלפו מתעלם שרגא העהות פעם:6מר
 fnh 1516 סו*) גדורי מזוט משטול הפילו! ע)י! סגן04
 יעור abno כמ יהרן 161 פמגס יחודם ספחם מןגעס

 גס)יפ"זט טיו סיס מ)6 3ענטס כח מחכשל :)סימי)1
 יטע %יגא גמא גס6וס בת 1שנעא11 : געטרסומחע6

הגפות
h%פירמת )6פו וו") גג"). דגשמטז היצתו הטית לאחר אלא : יתו )0ה טועיי פטמו יקרס 

"%
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 149עה האלהים עבורתשער

 שהדמן מה מהם שאבאר צניף התיזה כעלפן או אק % 16ק nalw לא י"4ס4
 ? שבעה הם כן נם התורה להערת המצריכים דענינים כ* שומרלי

 לריזסכר שיבזבזו מה ובטדאזיו תוף מנפש מורבנ( )ס*6 מחובר האדם כי מהםאהד
 מרהב בו דהם מעליו השכל קשי ינתק הבהמיות בתאות' ולשקועלהנאות
 המעים השנסרת בו ענעיו התהפככם מפני ישובו %הנקה בעמם למאוסשיביאוהו
 פפף נח8ובחהע אינם העצפז הגתי * העליק השבל עקם אל %שחז tbyוהעתה
 בעוית העדם עניני להפסדת מביאה חושנית רעולם סדר להפסדת פביאהשהאחת
 ענעיו מ שחקן מה שחננו האדם על פובתו ועוצם יהעלה הבורא ומהמלת .ובנא
 הנאמנה התורה והיא והתאחה השכל בין אמצעי בסדר העולמים בשני דרכיו בוושונו

 נמו% לו ואומרת בעוה"ז מתאאיו האדם שטרחקת ובנסתר בנלוי הצדקהשומרת
 כ" )מטי הכתוב כמ"שבאחריתו

 תשמרם כי נעים כי עי חכמים דברי ושמע אעך הם
 מבפחך בה' להעת וגו'כבמנך

 הודעתי
 ורעת נמועצהן שלישש לך כתבתי הלא תו'

 ו לשלחיך אמת אפרים להשיב אמת אמרי קשטלהודיעך
 חלום מתפלה חאלהש עבית מעשה חיובי נוראת איננה השדל הערת כיוהשני

 לנפשמרפא
 )סופגיך סריס !גממתי %ין פ4ס ציר מ)!כ1 3ר1וץ ומגם) סכסך גשסינוס

 חתורת סעורת אך : גגומס מורת סטר אסי
 גן נס נסורס וים קוס ס6דס olb %6 6% DtJ1hie~e' טפל ס3%פ6רטי פספרם 6ף ג"כ ססולס ספרת 6) %לעיסנו'
 הגימע )סחמכר 60דס יג6 ידם סי) נו ים כי עטרות* : פקס ס'כ 3ס%ס 5עי) סג6מריס סדכמ0 מס סן כה מהםשפטר

 כ% סיות בו ויש : ססכ))גפרי קמר מפקיו ויגחק טיטכמ פד עחס )6 תמיד סוס סעודך ו4%!ס )סנ6וס עיסונפכר
 מחמרו פרנס קאש שין יש %ע סוס כעלס uO"(ot ססססגוס ממני פו)מיס דירס סרוס*, פין יסגנן סקוס י*סכג5עד

 סני סכין לק )נמרי נע!ס'ו ופוקס סש0'נ Sh %מח רוש ופיעו ס6דס פ) סיגופםוסחמופ
-ntiDe'- טוס'נ וק וטס 06 ט!נות( 

 ספ!)מופ סם נום) מסורס ידי !פ) חורמו )פ גסן תכן כף הנורא וסחטלת : גפסויס סניסס סוכון כוון %מז מצמגסנוט פ6מר כי ופו0'ג עוסה מפסד ס!6 )גמרי עוסה 1סוגמ )פוס'1 רק ווע0 061 ימס שגח 6)6 גר6ס )סוסו ס63 סוסיו ספסדספ6
 ופקאס פחס תמה סג6 ע1)ט כן גס טח) ססולס פ*פ סי) ומוסג וכלסר גינות כדרך סיסי ניול 1מססט גהק פ5ש טסנסנע!סקו

 וגחעיס: עי6יס שרט שלושים לך כתבתי כם'ש"לא : סןמ5ח
 6דפ ט6ט רק וג'מ ופוקס )סס" c~iOt סספ)ס ג"כ סצדינ סססג) qh5; ג'ג )פלט ולשל וס ג) ססעס גייס ולכןעלס גפי ג%'ס כ% יה שוס )ספח ס6דס 6ס wnD1 גורל לקנו סטכ) סקסי טווחו )ומר 6פמר כף תשכל חערת כיחהשני

 לחם8ת
 וכף ססמכוך הע כפו 61חחקע )מעש ל"חסכר :יטש

~hnh
 גק14 ס6דס יטר 40* גס)יעש סססכ) השכל .קשר :
 ומוחותכריס

~tmo 
 סעי)ס וטווני כעולם למאוס :

 ענעיו התהפכת : ממוש) nseen וס4* עולס י יסירוסיס פניהם ופקר כגנין .מעוסק ס!6 וט1כ! ו)סגימ מסרגסש,סגס
 ידמדם כ' ונמיות %ט מעומר ממיר לוע מעוגממסתלף פי כמו %כ פקוקת בו ט 6ין עיס סוגל וסקנס ירעקסונ
 כ) כי)) סספוע סטני טמרי כו' ומים כתפלת : כא'ספגפיס
 V13*DW ס)י)אז מס9 0ס*!ס 06 פכפ3וז0 סיגרים6)ס
 !6ס גו יס' )1 יתרון פס גי etio ו6ס יס' בו דלן1;יו!י
 עי63 3%י עוומסרושס סטן כמקומר וג'מ ומעטרשקוקס

6כ
or6ך גכע otw 'מ)3ך כעס מסר )כן מנעמד נס : 
 וממקלכ )6) גלנס ח0יס O51D ט) יסוט סשהט6ס

 הלבנוןמוב
pn~heגמשו שיש להנשת לרוזמנר : ר5סמומ 
 6' )מלכיס רשע )עטומ סחמכרך מס' . 5eluwסג16ם
 יעיר עז ז0 עי בבטנך תשמרם כי נעיםכי' : משהש מ% רגשמס ו0ס וכף פדות בו ויש :כ6(

 6מר . כשסרוס כ166סי סטוקע וס61 סוכרסו6טוגס
 : סתורם ס* כסס יסכר וסת6וח ~(nlbhמגיור וסו6 כיסןי שסורר דירי נטמור ט )ך יגעםט

 6טר מסמס מדם עד 610 מבפחך בה'להיות,
but%ט) ישט )מ66 ריטש מ oSw ר4נעאכומ מפס 
 ph סחים סמ% %ד Ots . ססנשס 1ר4(מדחעמניו
anwSטרשך פדפס 6) ושלחק- אמת אטרימ 
 טסר"ס 6פר לכן שטף. %נגקף סוני 6פס טשיו

 מסספ עעח )* ~Sb 1ד6י מעטיי %ד כדחי tnlSbnn . oht 610 )י חן )סמו 4מל חכמו 'משסו *ך .%ע
 ע)י0 %נפי% bt(sn נחס)חס חרס o'htN1 ס60נומ ל61יס 6פ 0חורס מש 6ך . סידק מוע ימן1)6
 61ך . 0ספ)0 סי6 ע סכ)כ ע3ודס "יווני למרו וכמו עמס מ"מ וסיף ססור0 מן סשסי0לטח
 ניורלכ טפוס %וס וק ממורס ;an~st סמקיס ס6ר מסיג 0טכ) hfi'1 כמו עמגס מ0טינ קורעטכ)פ
 6ש )מס עגייס 16סכ 56סיכס ob ר"ע "ת ממין ע4ס ט6) מ"כ וס5דקס שטחיגו'. כ) ע5 )פויטמר
 )ממך )לעב תפק ש6 סגכי6 דלוי מן יו ססטיכ עד 1ט' SD'1 רט מכסס ליכד תומס ומט)מפרגכע
 י5מנל קסם we: נאינ ססכ) "Vb גמולם מקיס שז טש ,qh זס. %ד ט" ה"מ יחשמל וקום'

עסיס
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 האלהים עבורתשער160
 ננוף לידיעת בה מניע אדם ואין חסדים תמלא ומעשרהדקה

 העונשי
 ותחייב אשר

 נדי הנבואה והורתע התורה בדרך זה בכל ונבול למעמד והוצרך בעביה המקצרבהן
 ג( )קסם כמיש יתעלה ה' עבתת והיא בהתקבצם ה0כוע-ממנו הענין לטשיסודר

 ו מלפניו שייראו עשהוהאלהים
 קצתם מחשבת קוצר מפת המצווים כל כומת אענה השכלית ההערה כיוהשלשתי

 לתנאי שהניע מי גל כוללת התוריה והערה קצתם על קצתם' הכרתיתרת
 הראשון השער בסוף שהקדמנו כמו אותה בהבנתם הלוקים הם ואם שוה דרך עלהצווי
 דקרת ומתחלפת בקצתם ומוסיף עניניו בקצת מקצר האדם שיהיה ויש דחה הספרמן

 שיה צורתה אבל בעצמה טתחלפת אינה התוריה וההערה הכרתו בהתחלף בוהשכל
 מחתתה שיהיה המעשה ובמוחלף ולכסיל ולהאכיל ולוקן ולישיש ולבחור לנעראחת.
 העם לכל התוריה ההערה בכלתה הספר כמ"ש ספרנו( כאשר )ס"6 וכרנו אשרבכל
 שם ואסר תף בשעריך אשר ונרך חוטף והנשים האנשים העם את הקהל )6()יגריס

 ו באוניהם ישראל גל ננד השת החיה אתתקיא
 ובבל עליהם המובות מעלות כפי בהן הייבין ב"א עביות כי ההיע מן כיוהרביעי

 מאת במוכה ליחדם מביאות אחר Qp ועתי לעם סיבות מתחדשות ודורדור
 הזמים שאר מבלעדי הבורא עבודת בתוספת הם נם שיתוקדו בעבורם %ריך ותעלהה'

 לנפשכמפא
 אשר הענשין וכן : מתורס גדרן וס גג) ונכו) )מעמד ס%1ן טגן ottpnn גסו 6)ס כ) ט) וגג!) סעניס פינד כמס עדאיע

 קומם סמו 0ס מטח סתוי*ג כ) כי ימדו גורס וגוייס )%ר מקות ססרי*ג כ) דמיינו וממטס ס0וכס כ) 113 מיסדר כדי כףיתחייב
 6פ 6% סגוונס ככעס כפעכיו מן יסמם 6וי ימד גורס ונסתקג1ס ונידים 6נריס 0רי'ג ג6דס ים יעדם פיסוק) 1hh גב)ט)יפס

 : %ו0 3נגי'ג לוחו טיפכדו כדיסג)

 6ג3 כלגס טכ) גו טיפ מי גמו כ'כ ס, פונך 6יגו טד6י פועע טכ) 13 פיס ש כי טן השכלית ההעיוז י"*לשי

 מנין 0ס6מו סח1רס נסגגת סמ)וקיס ו6ע'פ וא' כהבנתם הלוקים הם ואם : ומסתי מגסי) מיינ כן כמו בו, והסינון0441
 ל')- -%ף מקצר האדם שיהיה ויש : פיס ססיגיס )6ול כסמם סי6 ססתורס קעי) גמזם )כ) סוס ס'6 סחודס 6כ) ממגירויוצר

 מיק ספו טיט מממס סו6 נסוס כולס סנ11% 6פיפ ס' מגוס גגמס מרע טוסם ווט מלכס עומס טוס סתורס גסעלת סומ46161
 נורפ ולמעמיס גרביון עוסס וס יח 'זפ) ס, מ4ת עוסין 6יך מגין wh1 מלט מגוו וגס שעון כלי וגסממס גוליווס ס' מקוסדשונם
 סנטו )י עוסס 5מד וכ) ס' מ4ת )עטות ימו גגם מגוס ני6 רק מתחספס 4ש נעופש ססצס 5נ3 סטג) פוענח כ6 ש !כ))גשת

 : ס' עגודס כ)6 ((w(ot ג'6 רונ )תקריס ס'ו סככ) סערם עיי רק o~no ג)6 6ג3וסכומו
 : סם עיק מוזג ג6ר מגו6כיס ס6)ס דינים סמ61 מספר 'oe ו' נסרק לקמן עיין ט' בקא עבודות כי הירוע נע כישלרביעי

 הלבנתמוב
 גסס. סמי1נ וששל 1כ1' ס0ס)ס נט3העישק גבולי : ע4ר.ס שמד ס"ס טכמעס פקר"ססריס
 נזנקי סלמ1זיס ר*ע וכף מסרס עמס כגו .וסשנפין
 ה-אלהים : 'מדו וססכ) 'יאכלס בההקבצם :סגנ"'ס
 וקיוצן ססו)ס עעיחש עימך סממניו השראוזהמן
 ט ח4' סיככו ףסד פה b'a pb ס"ס ע3סוט
 33טס 6)6 גנרל ל6 0ש)ס 0כ) דסגמ כסשכוכיס
 קצתם סו"םבה קהיר פפמ : סרס 4ר6 כאגס ..4ס

 . ומטסיו ס' עטיפ ויתל O"pt ייתר טיימנץמשמס
 השם : פשפס יופר פשוש פריס סמו0ס רינגש61סר
 מקצר : כסברס מהנדס סרוס אע"פ חלוקשהם

 6פר ט4ו עכע פי סכוך ע) מוסן יסיםונקיף ייסוך מן מקיר יומס מטפ טבח ענעיובקצת
 צח-ה שרריה אבל : רוגש כפי יגשר 3600ירמס
 : 3כ)ס 6מד פססם 610 וסמספע רומנס ודקראחת

 gns כס). ~nnDfi שהייה השענטזומתחלף
 us ס6)סיס י0עספ 4% כס . ~טן סטי 1%ןסו6

 לחםפת
 גסכAtnw 13 ס6דס 4ן 6ו0ן פמינ כחח סענוךס טעםש כ4* מגיע אים ואין : 1ג1' )תס כפנייס 6וסכ סק3'ס06

 סר6סאס סנסעפ נגד 1גב11 למעטר : וגף סעוגטין)סגגע
 טערוס מיפ-% דרך ע) )סע0מדס גימר )מעעד ססו1נן6מל
 at(St 6מר סיכוי טיפוס ונגד )תעמד 6פר וע"זנפולס
 ענודס פמ9 )רן) 6ותגו גגוי6ס1 יפ, סגנון פמגוממיוון
 וסחוס( סטג) נססמגרוס בהתקבים : וכו' סו6מרכמו
 מכרסם ויווון )סרגס.6פדס ססכ) קוקו קצתם מהשגתקוצר
 געית ממניו יוטו מכיו 1heon פממפ מ0ו0 ותיגססיר

 סקופ מס0ל1 כסס )הננוגן יוסר יגח )1 ח 31עאי!או%
 חיט* לחיכי שהגיע : גסונו יומר מזק פסו6 6ףמטכס
 סנגרה חין 6ף כף חלוקים הם : יסרק) ,רפ 6נהטדס"ט
 eDIG9 מ41, 6יך וין מן דין מקג)ין 6עפ'כ גססנסורס
 נסוס ס6ו שקצר פארם שיהיה יש : )כחק נמסכפוע)
 : כו' לצוד נדגר פק"ל 0ס61 סוכרים פועי גין חוק יםל11ד

 ו6תפ 16 ופספוס StC 3*(1 מפא טסי פסופומתחלף
9%n?(ות 61יפ1 שסג פי כפג שננופ מטס ונע %( : 
 מיוהדות סיכות פס )6יוס סמודמווס אהר עם ילתילעם
whnלהאתדפ יונס )סס פאלוס ססס וססיגופ 06ר יעם : 

טייבנו
 . 0שפ )כ) שם סי6 ספורת סי~ו0 וטוחו 6'(014ש

כשסיס
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 51נעז האלהים עבודתשער

 ובקיעת מצדים מארץ אוחגו בהוציאו בנו בחר כאשר לבדו השכל זה.מצד לרעת ררך%ץ
 ומה סוףים

 שסמי
 ומפורסמות ידה13ת שהן כעבור שכרם צורך אק אשר הפוכות מן להם

 קבלתה על אותט ויעד לו להודות בה חייבט בעבודה האומות טשאי י% הבוראויחדט
 כ* יתברר לא שה וכל . ית' סמנו ומוכה חסד מרוב יסופר ש% מה ובבא בעוה"זבהנשל
 על כעזכם ונושא למצרים עשנתי אשר ראיתם אתם ים( )ממש הכתוב כמ"ש בתוהאם
 עמ' בריתי את ושטרתם בקקי תשמעו שמוע אם ועתה אלי יעזכם הנביא נשריםכנפי

 : עו' קדוש אוי כהעם פמלכת לי תהיוחרזם
 בעבור עליו וראיה השכל העית אל ומבוא' הקדמה היא התוריה הדייה כיוההמ"םי

 שכלו יכון שעאק עד תאאע ולמנוע והנהנה חנוך אל בנערותו האדםצורך
 חלישת מפני השכל הנהנת אחר נמשכים אינם האנשים מן הדעת וקלי הנשיםוכן

 מהם יבצר ולא שיסב*ה ביטשת להנהגה הדוחק הצריך , אותם וקשורו בהםאיטזרו
 העבודה ביהובי מקצר שאינו ומי והרהות ההשול קמבי על התורות נוסרו חלב . בה*מור
 אל ממנה שעקה ומי . אבא העוה"ז לנמול ראוי ויהיה הזכים החסירים במדרגתקייה

 ואוכלם דבריך נמצאו ע1( )ונג'ס הנביא כשש ה' ענית כמתיקית השמחה בעוה"זנם1% והגי החסירים עליון ובחירי הנביאים מדרגת אל יניע השכל הערת מדרך שהואהעבודה
 סי( )תל)" ואמר צנאא אלהי ה' עלי שטך נקרא כי לבבי ולשמחת לשעון לי דנרךויהי
 ולישרי לצדיק זרוע אור מ( )סם ואסר לב ישרי גל ויתהללו בו וחטה בה' צדיקישמח
 כם,ט לרמותו ולא לספרו נוכל לא אשר העליון האור אל להניע לעוה"ב וגמולו שמחה.לב

 תשמור ונם ביתי את תדין אתה וגם תשמור משמרתי את ואם תלך בררכי אם נ(סכויס
 לנפשפרפא

 ססונ'116 ע) 'מר36 כני כי 6ג) טוס 6יס גגי כ3 שמתיגים סוס ס, 06 הנגוד שתייג ססטג3 מס יטר ט' יתגרר חמראמהדגן
 מהייכ סטכן סיין gh טפנו סמקוס וגדות סהקיס ht~nh oon עגווו0 עיינו סעי) כסרט פמגו תפסס סמוכות ,ט6רממטם
 ימר וט ופיהן epm יוקש ס36ס ס0קיס 06 ועסיס mnD1 נמוסס סייס עגי גי תגרס פסיס ס,ס 111) )קמן ג'כ0016

 טןבומטג:צטזט
 בשי"

 שגי%2טעעשנב:ג 11DD ט' עג
 06ס ג6סר ר") גמענסו )5ופ תטכס 006 גי מסי ג4 וין גמי ימגרן פפנו ועונס מסד hto חלפת פרוס ישפו 6%מס

 ממלכת לי תהע ואתם וגף ראיהם אהט כטיש : ידיי דנריו ג) )ייס 0ייכיס 6אוו כן גס וט נ63 כי יקמן כ"כ0ס)ס
 : מיס יופל סוג גסו) )ך _6ין כי טוכ גמ1) כריס nw))fi סרי וגו'כהנים

 : וגו' 16סיך )ון06 סנון גמז מגוס )' שנלו ויכון ptn'p ו3ד : 6י סרק )עע ע" נ1' החורה ההערה כיהוהם"שי

 בקטן ספג) גרי וסף . וגף נכס סי 6ף וכרס וגו' )3נשס יפרס פן )כס סספוו וע' 6ר1כס מערי~ סמופ06
 כמו )ע31ס 1מט0 מעולס יש) )6יסים סיפ מעוגות ספע43ע מתמת ))מדס יתעוררו oh 6ג) ס' 0ול0 ממס ינ% וי6 וסעוף סגפ% פממ0 מן מ1ו0 06 סטשוסמון

 סס%י
 בחיוב* טקצר וראינו ומי לגס: כסני גהק דן סרק סנע10ן שסר גא

  פשולי סכיו וס גסני) קגתולס ,סעורך מסגל פ0והז  גכ6וי מרוכס ג) פרלוס סקוס 06 י) טן"עכורה
 סטפמס יפוסמסייס )סגרו קן 6ין ממוס )מפקס 6'כ יצג) ידרך ס, 06 )עכור סט)יאס כמאגס ופגיע שס סעודך ט נ6%י6י3 סל5  וגעותן  סוס ליוצק

 סק%פ %4פ טכס פס סגד5ו0 סמע013 %ל ונס 0)6 %% עי ספוד 311 טס6ו'י . מ"ע דף גס3'ס וגא גו'. ס' moplגמ0יקו0
 : עזט ט1"( טוס גסעסס פיד טממ עסיס פ0פ0 רקגמ*רסס

 לחםא
 מסדו מרט )11 כטס ש סג) ג)הר כו' חסד סרובחיבט
 ומשוו בהם איסורו חלישת : נר24'ז סני"פ מיגלחוונו
 קלוס גסך ס"מ קטי ;סו6  ותקטר למוסג מ4ס"זאותט
 ן סלוא ס14 מחו"ז נתסיס 16סס ונקטל סס% סימר גסאצע
 לקווים מסתוכך ~Dlbtw פקם 0י6 קטני : יסור לטוןנוסרו
 משולס  פשיסט וגל נסם ס% מפ6 סנדול 1116לסירוס
ממול קיני על וגילו פשרו היתרוס שי 6פר וט וס3 קנביסעליזת

  lua~nטוב
 שגוזנו ויגמל : ס5ומוס ם6ר מכל מבודםנסוספס
 oht כ5( %מ"מ כמו וסגפ%ש ודר 5סי יו5יסצד

  מז( )ירמיס 'mD סס ס1ם  מוף 55 דקדנס.לני
 ונפ5"ג: גשש, ננצל ס%לס 'nEP על. 5י סנרןכ4'
 4עפ סברס מכל נפ כמר 5מר ופחיה hDnמרוב
כסוכי

 כקמר %כ4 יפי שכלו ויבן : סטטוס מ%
 0פמילע סמ6 סברס סי5 בעוגיה כשהצה : סת5א 4טל מוו ו5ן 040 מטל o~s יס סיס  סגוףעם סרכי כב"ר ברקם אימהיו חלוטת מפניש4ס:

 סיום מריס גמגפ 'פס ל6 לענצר בהם יבצר ולא 4פף: ט61ם מסקוס ריסויסא ונף סופפ קלשמן
 מקצר שאויש וטי ססקרמס: נמיוס IWD יסג פלס כמבי י6(: לנר5סש עי % ופסס כניחיסו
a במתיקרה והשמכן ש4צ: נם ססוועס ט4ס שסטוקד y  אור פירכס: סטכר מקמר ה' 
 פכ5וליצ עד נ%. סירופ גתי מץ h'o *ר סגקר%ת סתהדס כקמל שמושו לב ולאטרי לצדיקיוצע
 ס)ש לסטרס 5סר סד'  לסוילת לסול סממית ונפיס . נספמס כונר  סוeb3n 15 5 ספקמימד0 פשספננסר

מסכל
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 האלהים עבורתשער
 חשר פובך רב מה %( לפסיס ואמר האלה העומרים בק מהלכש לך מתתי חצהאת
 אלהים ראתה לא עין מז( )יתעש אמר אדם בני ננד בך להדמים פעלת ליראיךצפנת

 : לו למחכה יעילהולתך
 והם היבין אופני לבאר הספר( )י6 השכל ככל לא ענינים כללה התווה כ*לרששי

 שנתנה העם שהיה בעבור היה תה . השכליות משרשי וכללים השמעיאהמצות
 הוכרתם טדעתם החלשו עליהם הבהמיית התארע טבר בענק התטש בעת התרהלהם
 והשמעיות השכלעת ושבו אחד מנהג כוה התורה בהם ונתאב השכליות מן הרבהמהבין
 לשם עצטו על רקכלם אליהם יתעורר  הגיים ההכרתו ששכלו זמי עלאים בדהרה שויםאצלם

 השמעעת מנהנ בהם ףנהנ בלבד התורה מצד יקבלם מדרךחיובם שכלו שנחלשהפנים.ומי
 : שלום נתיבותיה וכל נעם דרכי דרכיה נ( )מסיי כמ"ש הכל תקנת באתוהשעה
 בנא כל ומופתים אותתן ידו על שיראו אדם במצהרת אלה פק התווה כיוהשבתך

 בו בא שהחש מה להם התברר לדחותם עכלו לא הרשפתם מצד בהםשרם
 בשרש אליו שהםבעו מה על תוספת האת ושכלעם מורגשים במופתים הבוראנמשם

 ישתווה אשר עליו האלהים פובווע שיבחן וסי . השכלית ההערה מן וההררההברישה
 וכשיבחן השכליות מיני בכל ראלהים עבודת קבלת בחיוב יאטין אדם נני כל עםבהן

 לנפשטרפא
 ודוומשן ותיר ור"ממ 6דומס כסרס כמריס ר') ססמעיוח מרס מן 6מד נב) ג%ס 0סתיס כו' כללה חחורח כיחיוששר

 גונר פ"מס סקס סכך פקין ש גי כלממרס מסיס סגימס )6 פג) נוון פשע * ע) 96 ~י6ס י%6ס 1tDt~1pt*וחו
 השכליות ושבו : 706 נב)) כטס %כן סקומוס )כמס שכיכין מפני ינשם 1)6 ילסט )6 "ים שחן נמעס ססיס כפוסח16"ט
 ג"כ פכ)1 עע %א רוסן זינין וניגס טכ) מן ם'מנמ ופי fo נמטח ovno on-t~sr גסו %6ס ספכ)יוס מטס סהר שיא גויכו'

 ומ,הססווס: סטכ) מ% חפנים לשני סיל'מס: 3וסוג
 מסני onth )ססיס 6דן o~c 'וי) פ)6 )עיגימ סנו6ס דגר ססו6 ת4%ס בנפגו%יס nt9"paaa ףיחיהרישבוהשבטי
 חיטין 6ומפ לכך . קעי) דבריו וסג6חי סקנס 6) פקנס סגחרי נס' נוס טס6רין וכמו מסג) פל6יוס פנו% יוסד סדנר חסירסופס
 כפו יפירס כענודס פ0וייכ יסירס נטונס סמפטו סכט ג) וכן סספעיוח ססיס כפקוח 6דס ינ' פסטר יוסר )ו 1)סודוח5עגדו
 ע) יניס ענ1דס )ענוד ממדיי נחגמסו "גס 16 גג14 16 פי גש ממוצע כשנס ספיחם 6מד 6יס יכן ottsotסכסמס
 סרר%% "וליגל  ס51  משייו סנן ופ% סעטיוס %ו ו6ע נצע יעוג ehI שם גגי ג) xw: OP טששינ סר6סוגוססעג~דופ

 הלבנוןמום
 nbwn האטדים pa מהלכים לך ונחתי :ססכ5
 עד סאמ ר~%יס ממ016 מעוריכם סגסמשמלמל
 י,ר6שלס מפריס טן סע)יון כסיכ) )מל0 גםטחפשל
 ונסר nnuD כש השטימא המצות : ע14ן01)6מ
 omh מרייס ססכ) 6ין 6סר פיגטפ גא וסו%נמש
 *ט ר,משנ*ס פיופ ע1ס )6 06 . לנסס רומס1)6
 מש כקמר רהשכליווע משרשי וכללים : 6יסגחי
 כמו ססכ) מן סולפ ירכס %ר מטפ כשי נפיסנ-כ
 מעג ומכעס מנוגס ערס 1כ) סרס נ"נ ס6)הצד
 סמול כ) סי6 כפך )לגך 61סכפ sffw ט6מלו .וכל%

 להםפת
 מורגשים : סמ6יס וסעא0 ספקווס מסגו *0ם וסחוסמם)

 פכפ וגן שרגע מופת )וס ספים ס*כס ססמושכלים
 לפנס וונוס סמגוח וכ) מגרד גחוך מס)שיפ 06 וגןסנוטך

"tnA~tD
 במושן פ1רגפיס לנגס סופרדפיס לסלי ססג5 גווען

 סעל1ג וכן תפרנס וכן מגיס וכן רגמם ספ)גס מ% )066
 עכק וגן )גו נסוס סי1ש מ% סונר וגן נקוג %תופ%

 טפגוס כ) ע3 נוחש 16 %י למס נפטר סיעו מידככיוס
 h1U0 הטוווח o'bntDt נ0וסיס פ1רעיס מס טגונךגכ))
 סי6 כך כי ודו 6סר גדכל כמרס מרס )סס )סקס כססית'
 )6יפ )ס)ס ע)י13ס גח"ט )ו לין יגיף עס ספציפי יחףפרפו

 : מעציוכסוי

 6ף סמכ)יות סע%פ משלס סכתכם עין 6ן iwth מפיב סטג) ס6ץ מלמל )גנגס גמכס ראצלסטרייר
 נע0 סין טרועס גחם hto . *סס משעטססכ)

 ר,סי6_
o'Dtpn סיו 1)6 סכסמיו0 נח6ומ ou'en מטס מלנס 

 ססמע מנו 6מד לשני.הפנים : ס0מע ענד נ"י סטכ)יו0 סמכת טילה* 6מד מגסנ כסס סנגלל, טגסגס עז .סטטוס
 וסימסקז וסל . נסכל  וסמרי מסם  רסיס לופט ררתי סם טנף ספלחש דרכי נרצם דרכי דרכהה : ססכ) מ%וכד'
o93aטוןלס סוס עמגס נמסר )6 ט))וס כיסייך נקיומס ס' עטד0 ר40ס ידם ט) יתוקן מנע סכ)ש ט6ף 
 ומהש מה : ומשלס סעס נין מינע ס6) עי6 6וס שסיס ארם במציעתע : נסכי ר~ח6יס 610016פין
 %ר סלמס מורגשים במופתים : ס6) כסס יטוס נפני* נ6 6על ט6ש נקמו הברא משם בובא

 בכל : טוס יסש ישתחר אשר : ססכ) %ד סמט6ל ע) טסף ל") ושיכליים : קמוטים נרינסוסמלמשם
 כמנו% ומגציו ע?וט ככרי6ש (o1h טמניע ר5ש מ% ס61 טטכ)"ש סעטדס נתכ ס השכליותסעי
ס6פ זז* %יס DhD לועט גע64 מ הבורא מוכות וכשיבהן נסוס: ס6זס מן כ) ט% ונס ושמימשנטשו
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 58יעז האלהים עבודתשער
 השמעטת במצא בדוובו יאמין העמים משאר עפ בהן העד אשר עליו הבוהקתובות
 מבלעדי שבפו בהן ח"ד אשר עליו ראלהים פובות יבחן כאשר וכן . האומות שארמבלעדי
 'וע"כ . שבפו האלהים בהן יחד אשר בביצת בחיובו יאמין 1לףה כבהונה עמו שארשבמי
 הבורא בהם שהסיב פובטע ועשרים ארבעה כננד .חגשרים ארבעה כהתה תורתתמצא
 האלחש שאהד מי כל האת הרקשה ועל * כהונה מתנות ועשרים ארבעה חיםלכהנים
 מבלעדיהם בה שיתיחד עבודה עצמו את עאחיב צריך אדם בני שאר מבלעדי בפובהאותו
 טת על יתברך לה' להודות ודואגתו יכלתי כ8י עמהם אווזו הכוללת בעבודה השתדלועם

 ולא נבא עניתו על %ש% שיה לו ולדשטיף דשעמדתה טרם אהיה הפזב נק בושיהדו
 על בעבורה שמקצר ומי . לבעל עשו תהב לה הרביתי וכסף כ( )פוסע בו שנא' כמייהקע
 שאחד במה כך ואחר כבשפחתו בו שיחודה במה לקצר לו ערום הטובה מן בו שיחודמה
 השכליות חיובי מקבל אינו התורה את מקבל שאינו וכיון * התורה את יניח עמובו

 ההר בעעכונוו לו יצא עלס והתעורר לו המצאו עם השכל שמחייבו מה מקבלוכשאינו
 קונהו שור ידע 6( )שפיס כמ"ש ממט יותר תקנתם דרך מבימת הבהמות ויהיוהמדבר
 עליו שנאמר מי כדרך דרכו ויהיה התבונן לא עמי ידע לא ישראל בעליו אבוסוחמור

 ו כלו בעשן כלו כרים כירש ה' אויבי יאבדו רשעים כי 6(ומסייס
 לנמשמרפא

 ול ! פס עיין מספר מיס סטטי נפרק כקורך שכקרו ~OSh סרגריס וג) . כף גני,מס דיגו והרס גימם גנסמא סיסיספו
 מ)'קיפ סקערוס קמיןו0 סגטח ntmm מקימא סחיסוס ג)עוח m~th מן 61)1 ועשרים ארבעה כהונה הורת חמ?אכן

 וחפץ י4ס געי ועם יפפדסי והירהר  פרמו ופרוקת גשש (nthet  פלצור יכיס יניס ויגעיי ומולוי פרייכן  תילוויקצווי
 . גד6%חי מצוע וארכס )נוגס וגדגי מפויס תמס ממגיס וןיסון ר,סגימימונס

 הלבנוןפוט
 סיומות פ6ו מטות % עטדס ויוסיף מקיטסע6ע
 . ספמס מטפס o)th ס6גמט ו6ף ססמשוח %ומומס
 6ו0ו0יו טל6יפ ססס גכי6 מממס יודעים 6;1בכ"ז
 ק4נ ד' נצא מו"ס ינרי כעכור מקמין רסון"מר בטצווע בחיבו הנמין : ע4סס גחףפ עליון מסיכי
 . נפוח מגק 4 6'ן נעטזס שדס ס6יע כסן %לב

 : כסונר מח"ח נל"דר"5
 . ל"ד כוצנה הורות תמצא"חל"כ

 סק 6%י ו% מסחט נעיי 6י הטיפשאטד
 406 נמג6 1)6 כסוגס מולות סכ"ד 46פע

 כפ"ו ר.כליי60 ע)יסן לנמס ט6ו)י 61מרתי . פססלמז
 גס4 ולסיסי טנקי . מע6ח נכ"ד וסכסוגס nOpnנרן גקס0 פסמ)טת וט' סמ)טפ מן סולם ניוחסזפטת
 מע04 טוש %) 06%י כן %1 טנצ6) ומדרסלטי

 4 גל6ס לנגס . כסרס מחגות סכ"ד סן סןסכסונס
 )יע גריך . סכמן מסיס n11DDO % ג0טתסייממנר
0016fihn. % 19 סיוDD 4 כמ141 וכמק מממפ 
 וסיעו סחרן עם נכסן מלגס יתחמן דנין ק)"נדף
 מנמוט כ0וסש0 כדמסמע סעטדו0 מולס עדעפ6עו
 סם כשמוח וסוס כעכודס הדס ד"ס ע"כ()ד'"מ
 מ4 )1 6ץ כעטים כצדם סריגו כסן כ)קמרו
 מגין כנכד זו b(b )י 6ין ונו' ר,מ,קליכ סנה'גכסתס
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