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 החכמה אנבא ומעלות התורה והלקי התוריה ההערה צורת לבאר 4ו וראוי דפרק

 הזון היא רלזירהה ההערה כי ונזומר אותה וקבלתם בה ואמונתםותכוטעם
 לנ' אדם בני מעשי חולשת והתורה . וסובה ונדבה חסד ובעוה"ב בעוולץ נסיקבלתם עי לנמלם מעביתז מהם נעעיו פוב שהוא במה אדם מבני איש ידי על האלהיםמאת
 והם הלבבות מצא מהם אחד . חלקים לב' מתחלק והצווי . ומותר ושהרה צווי ,חלקים
 ובמחשבה מצותה ושמור אותו וירוא ונתוסתו בננאם והאמן כנורתו ורצותאיו והמסר עליו ובמוח עמו שלם הלב והיות האל כיחוד הלב באמונת יתכנו אשרהדברים
 הלנכות מצות ומרק . ספורם שקשרך סמה כוה והרבה במובותיו והבשאבפליאותיו
 והצום ומשפלח זלמרו התורה ספר וקריאת הלב עם הלשת כיחוד קקדווהאברים
 והדומה וציצית ולולב סוכה ועשות ובמועדים בשבתות המעשים טן והשבטנהוהצדקה
 חובת ודהרני הלבבתן חובת מהם אחד הלקים לשני כן גם מתחלקת והאזהרה .6ה

 עשא ואהבת ובחונף נכתר הבורא עם "בשתוף הלבבות שבחובת והאזהרה .האברים
 לנפשמרפא

 ססורש ססספלס )מינו מלפורס כפו החייה ההערה שרת לבאר ל% ייפוי דפרק
 סי46

ohln1 06ז כף מן פ 

 יפ כי סריס ולומדי ים פפ)ות וכמס החכמה אנער ומעלות : )כמוו לכורן סכי6ל כס! 0עטס 1)6 פסס מ5ו0 ו0ס !רפטונ
 וקבלתם : גריס בה ואטונתם : סיסג6ר כמו כך )!מד ונס נך ג0ורס ומסחר) למד ט!ס ש0כ6ר כמו סירס כלומדי מגרנותטור
 : סי0נ6ר גמ1 מוס יאר פלורס מקיים פוס ס0ורס קי!ס ר'3 קנ)הס 0פ0גס ע'*! כך חס כך גריס פיזמון טס finnDאותה
 ohta. סק1דס רוס ע14 טוס ריי ססו6 נ6יס ס0י0ס סגדי)ס ס' פנודס מממס טעבורתו מהם בעעיו סוג שהואבמה
 וטעה ונרבה חסר כ1': נס!) ר4)0ס פי )גמ)ס מ)!0 ג6"(ן סיעגדאו נשויו עוכ ססו6 י0גרך פסס סלונך כפס פפרסוסלול
 : עמס %ו0 סו6 צ11י !יו)ו0: עונות קג) כרכר מקמל גמפססו דים פסיס כקטר ממסד ס' י גי גיניעי )עי) סכ0ככמו

 3קיס יתכן 6סר הלב באמיתת יתכוץ אשר : וגירס ו3מ מאס )6 ט טפין מו"ל htan מס וסותר : תפסס )6 מ5!סואזהרה
 06 פיתר כלפר ס)כ עם ששן כימני וס6גויס b((m מ)ו0 ורסן כף האל כיהור : נ% לפאס יף פ) וק גינו גיננו5!תס
 נסער כמלס 6מו ג'ק טפך5וס ס6הויס גט% יסכוך יועדו טלין 16פר פסול פס וידפ 1DD ס)נ !סיס 6תר ססו6 61ופר וכנרןס'

 רי3 בסה4 הבורא עם ככיתוף : )ם*ם נסס )ט סיסים ס)ג )כוונת %יכיס כולס כו' ההורה וקריאת ! מס עייןסינוד
 מ!ס י!דפ 6דס טלין כסדר סיעוף וסו סג6 ע"ס 16 סוס טורס למכר צואתו צענו (~OtOs ס13ו0ו נספח 6"ו0 גובסכמסנף
 ה1כ) נמ0נ!ת ויגד)!סו סיסג0,סו כדי עכ!ד01 סיעטס ס!6 ובאוגף : 3"לגזס מזיק!6יגו

~ptIO) 
 גוכייס fi~JD גע!כד וסוף )נ*6

 וק' מ") פי' !עף וכף כשהרף ]שסגף : ט.ם כמפסס ימיר יפער נקפן סכ0וכגם!
~so 

 ססכ) סמל )ענ1דס יכ6 חז!ס יחכוך מ06ו סטכל כי1סס רק עוס'ז סגר נסני) קפיצו 6! טו0'ג מכר כסא) סכולך 06)ענת טורדי אמים כ% ל כפשי סממנו
 ס15י 5ע'9 יגורות  (ntsP חימד מטוס טס!6 ל) ט' עשות ואהגת : !3'ע[ !נוי סלע עת! סמי o~PP סתם הוזן 6פר1זג!

 הלבנע%ב
 3ת 6ף m~no טמן )6 כסטו גס6ל ם)6 מטלועס
 סגוף טגט0 עד ו60ותאש רצוף כע"מ "))רי גפסוס"ז . ממס בלוע ויוטל מיי ככסמו0 וגמם) 0סק014מטח
 כסכרם ו0כר0 0סרד רק וס6רי0 סס )0 יסקר)6
 גססם מז") מקמלו )מס דומם . כעטן ותגרס0טף

 : ס5דיקיס לגני 0מס להאגרם ולסרסגסרס0
 : כקנזס מן גטקס האלהים מאת חוק דפרק

 וממוס מע"ס ככ) 30ס טסות בעינימוב
 וכמס . אטלס סוקס רומ 4ד olho 06ר.מג"עיס
 מהם : וט' ט0רס דיי s~h'3D י6ס כסוסםס"מרו
 ;4מל פעבה-תד : 6100 טנ17ל ר.וע1ט' ראונמלר")

 : עטדש דוכי ע) 6דס גמ )רעיל 610 6100טסמען
 סקס מין יאלח 0כ)י0 כ)ף ופובה ונרבהונסר
 . וסונט וניניי מסד wb יגמא וק 6יעכשס"ז
 הלשון כיחמי : יסק פל יחבפ : שס"נ fins)0ט16
 כ3 ססיכ טר,ספק גי.קדמש סכ0ג וכפק- הלבעם

 לחםפת
 : פיס פטם-למגו ס!6 אדם מבני א"ת ירי עי דפרק

 ונדבה חסד : כו' סוג מס61 )ש טוב ושהואבמה
 ג3ואגפ וגנגס )כך ר6ף סיס ס63 סמקג) גכמונ0 מכדוסובה
 )סיטך 16 )כו פנדיג0 רק מ!ס נוגס טוס )1 סחיןסנוטן
 : חמריו )מלסר ס)6 עבש שלם : )י.יקיכ סטוג גדלך נסיוטוכס
 שנו) ג3) דרך קלע והמסר : סס5טרכמ( נכ3 עלי!1בג1ח
 נג!יח1% %1 י0' וידו סגסגותיו כ) ויפסול י0' שיודלכיו
 3גג וגע!ג גסמוא י0ן פ06ו פ4ו סכ6 כ) 3קנ) מפססלעזר

 ובחזרות גנביאיו האכרן : ינון 6דס חחנ ד)כפ6פלס
 ההיטק וגס הוי מסלי קדופס סגנו6ס ס6מעט גגילו1סקזיס

 1 ין SD סמעגס שימאיסהיש*%
 עט מטפף ג%ופ שמדמו פיר!ס הלבעם

 15א )גטו ו') גפ6פרס ולרוח התורה ספר וקריאת :)גב!
 כשרעף : )6מהס וכקמם )טנפו יזי% יכוע 16 )סגור!סדו
bpהבורא PDh'n 1'136ס 6י!ס מ5'06 גלזגו מ een) פס 

 יסשיף וק 1ג!ואו א!חיס דגריס פט!0 מות וכחטף :סנורך
 נססות 0'1 נ)כ סלאמס גיוסו טז עשות ואהבת :)גרטיס

עי
 כמס וסירק סדק 6 כ1)00פנודס

 טן6'ב
nht,~oflDO 'זוג כי ש 

 36י
 אב ח4צר נפיר י 1hD' זבל

 0דפ נערל %ס וכגי ספק( כן 1ט1 . 6דס כמ 1סג16ת ממיס סס געטדש )ט00ף נמנ6 .רככזויא
מ

 )פדות ' פדש4ל עשתע לוהבת ססצ)ס:
 ק

 פסיקור.61
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 155עה האלהים עבודתשער

 %דברים לנבחשים ו%ג אדם בני ובזות והנאק ורחובה ושנאחה מלעשותו האל שהנהימה
 והקנאה במרעים רוח קצת ומצוא הצשיו כטוב ומאום לשונם על מהאלהיםהבאים
 חובות אך כזה. והרבה הבורא נזרת .על והתקצף אדם לבני הרע אהבתוהחמדה
 הנכילת להרכבית והכזב שקר ושבעגת בנקי הביא עם השתוף מהם והמחהרהאברם
 . והקצור והרבף הספוק די חלקים % מתחלק והעותר . כוה והרבה דמים הבסיכותהאסור
 כמר עניניו והנהנת נופו בתקנת בלעדיו לעכבר לאדם אפשר שאי מה הוא הספוקודי

 עניניר בסדר אליו צריך שהוא מה והדבור והמבטח והמלבים ובמשתה במאכלהמזון
 אשר והנכונה כדי(קספוק טהם ממיקח תנועותיו מיני נכל חהשתכףמו וסחורותווופעולותיו

 . בכהצפמ דבריו יכלכל ומלהר חונן א"ש פוב קי3( )תסורס הכתוב כג"ש ענינו יכוןבהם
 בהם צוך אין אשר התוספת אל הספוק די ננ% עבור וההר הרבוי שהווו השניוהחלק
 אל' גג( )מסוי באמרו החכם פסנו הזהיר וכבר . ההמשתה המאגל מן הרבוי כמולאד6

 בכורכנים ומרחיב במלבושים למעקשם שיפלע וכן . לסו בשר בזללי ין בסובאיתהי
 נרוב , לעט החכם כמשש בהם ינשל עלא בופח אשר'אינט הדברים ומוהרי דוחקללא
 תתן אל bS) )עם ואמר הון יאבד נטת זרחנה כ9( )סם אמר וכן פשע יחדל לאדברים
 וקבולן הקנין ברוב וד"מתדלטע נשים לו ירבה 1,הש "( דינרים במלך יאמר חילךלנשים
 לדוריס גמלך ואמר חדל מבינתך להעשיר תעע אל כג( )עסי נאמר ובההממט

 וכסף י"
 באחרונה מגונה והנאותם הנופות בתקנת שוכרנו מה וכל . מאי לו ירבה לאוזהב
 מן ומחלישי והחלק . אותו השסר ממנו הבורא שהזהיר מה על האדם וכמב"שמפני
 ובמלבנם. ובמשתה במאכל הספוק די נדר אל האדם עיע שלא והוא הקצור הואהמותר
 או הסירות שיהיה חלקים לשני יחלק הה * לוה והדומה הנטת בצרכי ובעסקובדבור
 הוא, הפרפרות דרך על די אל בו ולהתקךב לחסידתן ממט ש"א ומה העולםלענק
 בביום כסילים ולב אבל בבער מכסים לב ז( )קס% החכם כע"ש נמול עליו וישמשובח
 אותו לשנת או ממונס )סש6 ממנו לההדיר ושווא העקם לענץ ממנו שרם ומה .שמחה
 ישא שהוא מפס מנזנה 2ה ממעט בפחוה העולם טן ומסתפק המותר מן טרששה%

 לנפשמרפא
 ך מן כטס סיפרו דגריסם סי מלעיג ססו6 16 מן גירי ע) ttSD( ססו6 כף לנביאים ולעוג : פעמיס כפס כמ'ס גטוט)ט1סס
 לסוך OtD טי כ:סי,0 )יציגה סמת6וס גטרעים רוח קורת ומצוא : סטוייס ושסוס פהכמיס 06 ססונ6 ואנשיו גטובומאוס
 רגריו יכלכל : 1גועס1 סנילי ס) %ידו ססמ0 אדם *בני הרע ושהגת : ירספיס כפרפ,ס ארשל se )ן ססו6 16 לונגרעי

 ספני : יעמוס יוסר מכורטס ק6)ס דנויס A'Dn ספריסוס נסער יין כף השליטי והחלק : ונמססט 6דק עגיגי1כמשפט
 כפו דעסו 6ע 5ג0ת מגמא סמיינ גי שמויו צגו %ס %) יוע סו6 גרי ססקתס כו' הבחינה טנורב יוצאושהחש

 רגבנע8וב לחםפת
 ובזות : 3% ננסס 0שי ,ס נס חהנאחה : 00שזhS ע) בטאו והנאק "טגה והגשה : יי פי6 נטןגם

 : שןמ2""שך"ב41ש%'"'"'מ,י:ן4"1
 יורמז בושעלישהן~שק%י~שצקושש יאו%פ נלעס רן% ססו6 נמם וסמם 16ר,נאדם ואהבת : 6ו0ו או:ot~lh" 04 טוב פוט) במובוטאבו
 ע%להצ רא?ל0 פט0ס י") רגצחר 5ו : 11ן )7גמס ףנעע ידיית ףסנש סגלתו נמו טסט הברא עןעדןרמה
 אבל בבית חכטים לב 01%ע: אתל הדישת הי ש רגויסוס: ע"ה 16 5נדל %ו. ספת מן%מט
 6טoeaeli 3, סטפהפ סג16פי1 ט5 5כ 1ע2 סממ 12מחה בבלע כסלים %ב : 20י0ס 04 0נףד ודו6נ מנד6צ
 לעיס נטפ פכר מתאו

 כ"
 ו טגצס"ו 6סנ0 ממפת פכרן סט6 ט "גD~pn 3 6גנק מטנו בדש וסם :

4%ט מצי שטס 6101 6 פייינ 6שס nUWD סק ע4ט הבחעה מנתיב : מער"ח 5סהט0 להנתק*פשע
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 האלהים עבורתשער156
 החכמים קצת אמרו בשלם' אהבתו רוב מפני הה ט% את חומס זה% הנחינהסנתינ
 והשעה הדבור אבל בתבן רשש שמכבה כמי העקם לאהבת העקם טן שפורשנר

 ס( )סט לעזכם כם"ש פובה יותר אחריתה שדששזיקה פפמ הדבור . משובח בהםהקצור
 בשמים'חטזה האלחים כי ר%להים לפני דבר להרגש ימהר אל ולבך פיך על תבהלאל
 מעפ שנגז מעפ 0 למסרי כמ"ש השינה אבל . מעמים דבריך ההיו כן על האיץעל

 : לשכב ירים חבק מעפתנומה
 הספוק הי ואוהדה מצפי יוצאים. אינם האדם מעשי  שבל ואכרנו במה התבארלכבר

 נמלם אינה דוטרק אל התומפת"ו אל או הספוק די מער שישא מה %כי
 די על טזקי ובאשר * לש"ש ירויה לא אם באוהרה או שנכם לשם הזיה אם בצוףומהשע
 6( )נתפש כתמוה מאשית כמש בו טצווה נמצאנו הנהון אל העקם מן להניעואספוק
 ואמר וכבשה הארץ יעז ומלאו ורבו פרו אלהים להם וישמר אלהים 4טזםייברך
 הספוק די א"כ הארץ כל פני על אשר זרע זורע עשב כל אפז לכם נחתי הבה )סם(אח"כ
 אינם אדם בני מעשי כל כי התברר כבר כן שהוא וכיון . הצווי בשער נכנסבבשת
 הטו הצחים ק הא אם מעשה העדפה בל כי שז וביאור והאזהרה הצוף מןיהובים
 שעושה מי ובן . מקצר הא בחובתו לעביר יבק והטו מעשותו יניח ואם מזבמעשה
 יראת בעבור כשיניתנו צדיק הוא מעשאו יניח %ם חופא החש השהרות טןובר
 המעשים מן יעשה ואם . הלכו בדרכיו עולה פעלו לא אף קם( משים הנתונ כמשה'

 ומלחז חונן איש מוב קינ( )סס אמר נאשר צדיק הוא ונכנה שחה דרך .עלהמותרים
 מביא שהוא מפני מקצר הוא הספוק די ועובר מרבה ההיה ואם במשפפ דבריויכלכל
 ליסר כונתו ותהיה עליו יכלתו עם הספוק מדי יקצר ואם האלהים ממנו שהזהירלמה
 העלם מן לפרחם או האלהום אל למתקרב כדי בתשותיו ולמשול ה' בעבודתנפשו
 : מנחה ומעשהו מקצר הוא לש"ש אינו ואם מוב ומעשהו צדיק החש העוה"ב אלולנפות
 קודם מעשי יען ששוקל מי והמשכל רע שחל פוב אל אדם בני מעשי נחלקווהנה

 במוב יבחר הכרתו וכח הטובה במחשבתו אותם ויבחן דגה במשקלעשותם
 רנלי ואשיבה דרכי השוחזי קיר( )סס השלום עלט דוד שאמר כמה חלתי ו"מינמהם
 שזכרנו מן ברור על חזראטז . טצותז לשמור התמהטהתי ולא חשתי עדותיךששי

 האלהים מעשה בל יען כי יג( )קס5מ החכם שאמר מה והרעים המוכיםטהמעשש
 ורע פוב תחת כלם המעשים הכנש והנה * רע ונשם פוב אם נעלם .בל על בבהחפפיבטש

 לנפשמרפא
 ע"ס 1)6 כגמה סיג יכניס ליס המכי') יראת בעבי כשיניחנו : נטוס סו6 פוסס )פפס61.1ינ1 יגו) מוטסים )6)יין טעשוהו יניה ואם : ס% 1פפו)ס "!ס מטורס ומאן מכלן קוס ומא WIAt גפסו 10מס ס61 מקפן סוws 061 6,,גד0ג6ר
 :י15) לוגו וס )רסוסו דרן מ% 'ס)6 פ0מס סססיס ימס 6ס 6ג) מן יל6חמ0מ0

 מסטואי
 וכמטוך סרס עם ג6כיפ)ן וגמ,ס כנ*)

 1)" יסג דקיוסין 3סס'S'w 6 קמרו וכן )י ממעי 6"סן 6גכיגס
 עסיס רכל ס% וכגון %וס כעומס סכר )ו ומסגין עכירס פגר

 : פלס סד' 0)ק גפירוט כגט0ון נסטר סי630ר כמו טס עיין גוי סריס וכמעטם פמגס ושול)עז
 נחליוהנה

 )1 שעטס מי פעריו גב) יסר וקייק s'xn גוך6 נס ר') גו' טסוסס קנוס מפטיו 06 סטו") מי וסמפט) כ4

 ו6ס סיס סו6 פס סה5ס 3דעס1 סיסיו עד טוס*! 16 עוס'ג גע:'מ סן גט!)ס ד3ל טוס טופס פסינו ס!ס שגר ופנססרגי
 ס0טגסי יי ס) דרכי חשבתי דור אמר ובן יתיון: ס' טגי0 5) גו% מדגר ו!ס ימשו )16 י6ס מוטס ט31 דגר llDDי%

 הלבנוןשוב
 בעולם אהבתו רוב מפני :. מסוט0ע גרפס61ימ

וס"
 שסו לממסר יוחל סש)ס 6מ 3016 6דל3ס

 טי30 מעגין ש הארץ על ואתה בשמיםדאלהים כי : ניו)01 יופל n~bw )ססינ . קעפ0סרא16מ
 ננול ממם ע5ס גי6 מסטכם סוגו 3ש"3ר.ממכר
 סעכיס סגופם כעולס נכרי 6101 ףע)יון"סש)ס
olbn~סיסוזו0 וממונ סע3ע מכם מ310רפ ט63דס 
 גס נגז פימות סדן מן . רפוס משגס 610וסטרכן
olhth". וכנמכם כסכ) ""כ ימס %רסיס וליס 
 onhn ננטל סטסרו0 רוו16ם 3'ן גפר כיסח3קרקי

 ט0וע קלוג ס מפיס דגליך ימו ע"כ . ~pb.ע5
 : מטף פזר כדוריך מרומסך כסרך 06 )0עי6מז
 6טר ססונ מן 6 ק בחושרו לעמוד יכל1;1*נ
 וכמ"פ מוסק. מ6 מקצר הוא : ממט ניסטתיכו)
s~rn6( ד"ך on$ צדיק הטו : 1ג1' משלס ס6סרס 

 סער טע) פסגיעס בתירס ט3ר 1)6 יטב מ!")וכמקמר
 הלכו בדרכיו שלה פעלו לא אף י מטסכשפס
 : %ח( כשפס ר") 3זכךס' ככולך שלם סוט)טס3)0י
 מ6ח כמוצא 5ע% פסקינ נק רע אם מש.ש
פיס ons ס)1D~S 6 ושוע 5עאו טמסל גין . נטלךס%
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 157עם האלהים עבורתשער

 לב* יחלקו אדם בני מעשי בי התבאר וכבר והמנונה המשובח מענין שוברנו מהוהא
 וענינית טלות התורה שהיות ומפני לבד והאשורות הצחים לומר רצה התורה%קי
 והמקרא החוכית למרו אנשים וזחלתם . מעלזת עשר על התורה בחכמת אדם בנינחלקו
 ושמוש הםל1ת פירוש יודעים ואינם ענץ הבבת מבלי הפסוק בנירסת להןוהספיק
 ולשמור קריאתם לברר בקשו אנשים והשנית . ספרים נושא חסור בתכונת והםהלשון

 . והמסורת הנקוד בעלי והם הנקוד מקומא בידיעת השתדלותם רוב ושמוהתנועות
 והמעמים הנקוד עקת לרעת והשתדלו זכרם שקדם מי הסרת ראו אנשיםוהשלישית

 המעם ותיבות והפעיים השמות ודענו ודקדוכף הלשון שמוש דעת אליהםוהברו
 והנח והחסר והשלם התקור בלשון והצווי עתיד בלשת העבר וספור והנפרדוהסטוך

 לנפשמרפא
 שצ aeh~i ספוק כהמלח קמי כוי ההורה שהיית ומפני טדות.ן: 6) רגני ו6סיכס ע" onfiin יסים מס דרם כ) ע) יםוגחהי
 ועמוס ויסחד) גו עומר ססו6 מקלגס %'וס סקוס סילפ כוי מדרגות שסר נת)קיס טסם מסרס ועתם מתורס כדמוי מטוחכתס

 ש 0י.!ס 60ת : ססולס סיות מממק וונעיס סלטות סמ)וקה ו6מו . ,ס סלק כסוף כמסייס גסו פ6מריס )מדרניפמדוגס
~D1GD 
: 

 אנשיפ תחלתם : מד,-גנת )עצ סתורם לרפוי 6דס 3מ שרש ורכן כחמס -).פסס פנצ'רו ועגיגיס סרוסיי ברכס ושואנינים
 )טוך טידגוו כמקונס י0ע16 ם63 קוי06ס )נול כקמו 6לטיס והושרית : תס)הס סו6 וכן ונר ינינו 1)6 מקוך סריססקוצ'ים 6)1 גפו 6ופריס ססס מס יצע וי6 יוטו 631 גן גסס וסמ"ק סוס מדוך סלו )6 יוקיגו כי וקף גקט,וחס כו' החוטשלמח
 והגן : מנומס יויטיס 1ל1)ס p7p1 ערס כתורס סקור6יס מיתן מענין מכי:יס פינס 6כ) כרני וגעטמיס נני4ודסקודס

 גצ יקיף ו:גיי6ס גיירה יי שצ,וברכמו?%קייית'כס צבע "שעסיס 4ליגן'שיצהיבן',:עס
e~ot4גס וגג צ:ךיש?% ןמ ת)?:ןט שסס 2 ז%6:נמם "פא טסט ערן ""צ2 נטש סו6 ס0יכס כסורם סג)טק0ס כמו )סחינס מכמהין פסן 16תיוס מס ייקדיק1 : יס'ק 5" סמ:מט,1 ס016',ת י,זע 
 עיי SDinOt הסע) ספטי) מא) פיט) נסס) sw סו6 סק) כנין גמניס סגטס כפאקס ניט כק) גטין !ס61 6ו0י!0 טקס )טיפססו6

 4טיעשן יקש (Vs)htopN?tpt,) 1DP.eP((1 2ע צ (1htotnt(pt :וממינכןצצו 6סר כטחתו למען גס גפו שמקרר ולמכר יסנין )סג0 טעם מנוחן ססטס מלת סגורך סו6 הטעם והיבות : סיליססכפד(דוךס
 גתן נזי ססו6 מטכס יום 6ת וקור כתורס ומ)'נ! מקור 610 נקתן ונגן )ווי סוh'tr) 6 וגן כמו המןור בע' והצווי :4מ6%

 כנון כטתיד 1)6 כטפר )6 016 טוס "סרס ט6'נס מיס 610 והשלם : )דענקען( 7)'6 עלמו ספע,)ס סגין 1mne ומקורמקוי
  nDSt" מגר ססו6סקר

gr~, מן 5ופ פפנס מהסר פלס  610 והחסר סקו: סרי סס4-ס 6וסיוס נ, ניס ניסיר נו ים יפיור  
 מסר* %שפ מלס סי6 והנח :  ספן נפיס גג'  רגם 6% כמווט פן  רוון ותילי יגס יקפל  סניתיר נגס ימו געחידסטורם

 רחםפת
 ושכמשו :  11tSSO יו6  וככופ  כמספין 610 לגוס"יסנסת
 4יך מס מסני סגקוד סינט הגק1ר  שלת : 3פ*%הלשון
 : כף טמוס )דע0 הלעין שמוש לעת : 6)1 כגקודו0)מוקד
 והסכוך : סעעס )סטפיד ר"ת חוכם כ6י,ס הפעםותיבות
 מס ונצק 00גונט0 ס4יכיס כסס יס %ע0 סקרוגי0צמן %1מח גורות וליוו שמדוחס ממוכס סי6 מקס 6יזווהנפרד
6DtU( lDS)pl (ין פתגיס ושיגס "ה etD' 0םטו IOitiwI אוגמל 
 דנרי0 טסס נהרגו ו)מדס סקג)ם צ6ס 6ואו ע,ס ישוםOfi~ral תגי 6טר שמנות מלעיס סלי וסיס צוה חתי סנ;%4טטמי,ח קפי מגס חשד 6טר סכגור וסיס גיגמס שמר י"ס 708 )ך%י6
 0)ד וטסי )יחס גגנו) סמ)וס 16תנו מאמד סיאטל סשיסגסלד'ס
 )גפתי: מפסעיס ס)כח616פלס 6%י קמרו וכפירוס )ל1)ומ0פוס
 ודומוסן ww יסכן 6סר וים כמו עהיר בלשון העברוספור
 טפול וכן סטכם יוס 06 וכול כמו המגער הלאין והצבי :סרכס
 והשלפ :  הוי על נסס וסכומם יפקור  כדרך קמונ'ססטניסס
 יפו ספריפ ו61%יי %4יס נט*פופ כליס כמלוס סתכ1חחסר
 פוס וכן אסורס גוז יוסר יגס סחוסו יגפפקס

 ירא-

 יהר סורסו
 טל סכוונפ 3נ0 כי 'otsw סוי מס "זכפ1ל יה:ח  וופייס:ושרני
 . כ)  146 4 4 כסג  משין לסרס ths 6סר ק4י0חלות

 הלבטןטוב
 מגעלם גע)ס כ) ע) ומפסע ")מש 1016 יפי" .טמיס
 ככור לשסע ספוכ  מן גסיו ממסר  סזס מס 6דסמכם

 דקדוק הלשת ושטוש : ממיס  )סס ו%ולססת3מ
 1)גקכי4 ל,כר ולרייס לימיר  0צחפסות 161חיותסוסון
 ספרכם משמא חמור : 1)גסרל )גוכמ 1)עחיו)עכל
 טיטן ככצ כריס ומכימס כדמיוגס טכסיספט6יס
 סוכ) לק סריגו ספלים סנוטךסממור

 ממט"
 ולשפור :

 וצקכם מקוס%? : ס"וסיו0 ס0מ0 סנקודו0התקעות
 ב 60* סגשדי0 סעס יודעים טייס סעדיץ 6ךומק ומסר מלמזים כוס וכיתת וטמ6) חמין ולמסמדגט
 ב כשיגח ו!קטעמים : סגשי טעס הנשרעילות
 כ3 סס השסה? : וטע וככיס %מיד הלשתשטהר
 2 כוס ומ6% מש אמס טשס "ק כמוסגכר6יס
 .. ר4סע41ח על 6ו0ס יזממו אסר ר,מ4תההפעלים

 nusnl : כזס וכיעס סלך ס0ס %)כש
~Van יצפרר ההסמוןי : ססגית )נעלי כפרע )וסומחמס 

 שרוכס ולעס לפררה ססמלס 5ו ס'. Sb כמוכס  עטרם טנגנס סי. עטד0 כמו )מכרתס סטכס 6מסכם%ס
  בלשכן ההצווי : עכס ככס הפירוטו "'( )"יוכ יעמס ככס כמו עתיר בל' העבר ומפור :  ס6תריס)מ)0
 סס3מ יס 06 וכול וכך 3'( לחומוס ירוס4ם 53צי nb~ps סלפי כשן 4וי גלן ו4ץ65 . מקור  ~bg טוך כמולקחי
 1Ww1 ועכר כספיר ערנז וככל . סרס ימיר סססרס מלס ס שתתמר  חזשלם : זכיר סו6 סיף כי במקורכ61
 ירפ ככצ  יסווה מן 6מ0 016 למעמיס טגמסר וק . וךוטר,ס סקו סע) וחי . סטרם "01יות סקס ט גס"מוט'
 סו*פ יט ושאבטל והגוז :  לוס וכדומם mw אסורס יו"ד וג06% . 6דע סו6 כעדו מדכך וכעתיד  מטורטטט6

 כמן כיל פ6 סס%י פי%יס  יס . עסס פנס כנר נחס b'w סטטוס נצסטלשיס
~Dr 

 ילכל לו וסרומס  סין
%יי 5חנ-
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 האלהים עבורתשער168
 שהקרמנו מה על שתוסיפו אנשת והרביעית . ליה והרומה והנסתר ההנראהמוכפל
 על זה עם וחקרו הפשם מן והנראה הקורש בספרי הממופקות הטלות בפירושוכרם
 והנמרים דומים ושאינם הרומים והשמות העבתת גלשון חהאם4תי העובריריעת
 על שהוסיפו אנשים והה' . להם והדומה ובפעלים בתארים וכן חוזרים נגזרים,המאינם
 טומכין ואין ממנו כנראה אלהים סמרי המפרשים והם בו הנוכרת כנשמותמעניניו והאמיתי העובר על ולחקור שרשיו ולהבין הקדש משרי עניני בדעת זכרם שהקדמנומה
 לקצת והניעו המשנה שהיא הקדמונים קבלת על סמכו אנשים והששית . הקבלהעל
 מה כל על שהוסיפו אנשים והו' . בתלמור עיע מנ4 והרינין והמצה החיאחיובי
 קושיותיו פרוק מבלי הלכותיו וקךי4צז בגרסתו והשתדלו התלמוד  בעיוןשהברם
 שקדם למי שהספיק מה התורה םחכםת להם הספיק לא אנשים והח' . סתומותיוופתח
 יפתחו ספקהעיו להתיר התלמוד אג** דברי להבק עצמם אצע שהמריצ עדזכרו

 "שס: 6)6 וחר"פ 6')ס פ%יז י%) תפחיד יעפל %) כגון נקרעת 61יא מס סיcnte 6 פן *א פ16ס וק 3טהי מעטי"ס לנפשמהפא
 : וכף סקוככ יסוככ וכעתיד סוגכה גס3ר קומר ורסוס וכטתיד כענר 6תס י'ח וסחתו מגג קמו ש כסוכם 6חס שותמהכפול
 מסתר וסי . ~Oh ש סיontnp~I 6 0מיס %למס נגון כמגפון Dh~1 חא6 גקיס תפיס שין סמי סגסוף 6וס סו6והנראה

 בפירוש זכרם שהקרמי מח על שתוסיפו אנשים וחרביעית - : נסחר גם סי6 ס6)'ף קר6 כגון גקר6ח ס6יגס 6וס610
 1)6 )כו ס1% 3עויויס ומגו י) )כקוס (olh 144 רק ומ3ו6ר יזע ט0ו6 כפו כו03 בשוס %3 ידו % 4ס י"ס )6 3ישש סשרמ ופון יה"פפ דגש סויר 46 גש כו' סערם קטע דקדוק כן גס %פוו הקורש בספרי חמסופגךתהמקת
 פירסם ט) ג"כ )דקיק 0ו'ל ע) סושסו ס6)ס א6גסיס . ממסמס גסס 3,ס ס6ריכו וכיר יפספסו ממכיך למרש דסהסיקפד
 דרך ע) וק כך נפסס מך6יס טלין כתורס וכפופ פקוס סוס והאמתי העוכר : פידורם גודפ ס)6 ספק 3סס סים lfinxבפקוס
ומעכרי

'km יפו והנגזרים עלט: כיהור נסער סנתנ6ר כפו כך סקס רוך פ) תסס יט כטמוא כחרופ 0סר ר6ט ים ג)ג גסו 
 והתן : טשר מכס כמו ותארים : 3מקי6 דמיון תסס טלין וסינוס מקת חוזרים : wht קמס מליס גי 61עס לתדפס*דם

 פפרשס ס6)ס ו60גשס . דקווק ערס וק שסורס לפרס ססטתד)ו נ6גסיס דוב סגד סד כו' הקרש כפרי עניני בדעת כףאנשים
 יתורי הנזכרת כנשמות : וסקיטים ס15קים כס ואס 0ר,כ)ס ערס חון) מפירועי כויס 61יוס וריס דפתרי כפי 6ך מפגיןקרפ
 גמוצ דעתו כסי ויסורס )סרם יוכ) כי 3ם)ימופ מפס סוס יעי )6 סץ)ס ט) שמין סחין סו6סוגיס כי ההורהחיובי
 ס6יש רק גססני ג'ג פמגץימס ההקשר בעיון כף אנשרפ והוי : ע"פ מזוורי סמר כוס טס6ריך כוש מהינוס טרמושסעור
 השם בזה לקנות כף להם הספיק לא אנשים והחן ! טכת)פוד סססושס סושויס תפחות קושחנו ופחון );רק )כגותגיס

 צע )שאם דסייגו (enip )וחך גסס סטין 3דכריס ootm צקו יו' שגרוס פמ31וס מתע)פיס טפס מקמי כי כו'יהתפארת
 pla~nמום

 משראה ? נכרמסס oenb דירס ש שלסיסט46
 כמו (bw3D נלנס כ4' נלעס ו0ו6 גם 6מד ספוחיט
 נספר 4ה ס0ו6 ויט . כקלאס גרנסם פטריילפור
 מי.טממס וכרומס כמכסך כלנסח פינס סר,ס"6 ננסגמו
 הםםהצץת הסלא סדקדוק: כמכמת 0מדשס45
osnהשבר : מומס עיגיס סר ט) )סרסס יט 

 ומקמץ ר,ענרס דוך 6)6 ג6מר ס)6 מסבואסתי
OD1ובשינם היומש כהשמות : סלמס פ) סג6מר 

 דום כש כ16סיוס דומים ססרי4ס ר4ם סדוסיסדומם
 . 0מנענ רום ע) הימל ~olh לום ק)שג6מר
 כש סשפ סר ימד יילל טש ר61 דומיס1ט6'גס
 גנם סם 610 חהנגזרים וגסיכ: m1h1 . 6פס5דס
 ונצץ רקע מ)' ננול לגךפ כש . 6מר מוס נמחךנ4'
 1 16סיחש ט4ס פש41 הסגנות . סוסכ gD 6פוירבץ
 סס סס61 עם כנץ 'סמוסכשס סס נגזריםישאינם
 שסר gp כטור ט1 עע ג"כ מסק וגנתך .סגץ)מוס
 )0 גמhla 65 סמן לו טס ההירשם :פגאר

~wm 4טס ס"מ נדל נצ כש ברחשושם ובו : כיץדמי 
 לק0פ5ס

 וכך"
 משמח : סנטרם ס6ר סט ע)

 פרוק : 0נפר6 גפלס1) סלמס ש5"'לבור עען : פשצש ראד"ס כי כק הטבלה על2כיו רוע ס': ילד סן סי ס' יד כפ בוושזכרת
 פס 4צעיץעהמעע

~npa 
 סהצסתעע ופצעם : 13

763(

 להםפת
א  קר6 נו6 נים נמכט6 מינחות ו43 משוס%

 o(at1 יש) וזממת וד4מיסן תפש נמם פיג'ו וגןשמס טס6)י
 ו)פעפיס ג)) סגנ 3)) כמו כמם סוגפנו 46עיופ שטגורפך
 טהנראה : סהרמר ירתוק כמו כפוקס כקוס סגיםסרס

 גר6 גר6טיס גמדות גמו (QPO וגם גראס גס טשחקנסהר
 גמיס עסותי סנרן ו6ת סטמיס 5ח מט6ץ ונסשס עת%)'ף
 ג0ס6)ס סע3רס דרן סג6מר מס והאמתי העוברותוניס:
 והשטות : כמטס סימרו שם 0יל יג4 מסר ל%קמו

 יפו שלנוסס סורס  טסס קטפני ווילס ממוח סיםתחסים
 יטשויסקס

~vhh 
 חס ששוס ישן סי 4ע % ויסים פס

 כטלפ וכן alw 6פ ויס)מ כפסוק פירסת ומוין ש"מזמון
 כעג1ריס מסיו )מיחס עמס 0ו)ך 361רסס סדוגמ6 מוו וכןפרעס
 כששביס וסם רסיסן סכואס דושם וכם6'גס כסעודס1%6
 טסיך סרס 0% כפו וסנגורים : סככם ודומיסס (טמעויגד וכואט ביהן יפו 6מד וכווילס מסוגן פספסן ותדפיסאפופ
 כפקרנו זרופ מקוס סיגם טנמ61יס והזרים : יפקג 3מסשה כמי סרס ש65 6דס 3מ כפיוס וגן סר מצוון גגוופפוס
 ובפעלים ברים ייבמך: 61ע m~nh פדוגפוסויגויס 6גדרוגיגוס % פיס ו') רטני וכתג ספות הסרוס פופגפו

 ש"מ ס6י יצפון רפס o~w סגי 6מת מגס גכפכסט)פעפיס
 פיק תדע 0) ג6פו פחן פיס 0פז מע)ויסוו

 ס6ר ס4"
 wwn *ל ולחקור : יגס Ot~st סטי he מחקשסע

 בגשורת : גון על %חקור 6פר ו3כ6ן חרס גני עממיעהי%פ פי onnoti ובנשסי סטופר יהרם % נעור )פלסואישתי
 ייכון ט שבפרוס סגטמוופ מנושה צגמס גפוכ4צ
 וקט%%צ1

 ירץ סי הספפ מן וחיש גמו וגסתי 0עצס כוי
 פשושם ססס כ13פר ממזו כיראה : ורופשן פו 56 ועןס'

 טבלי : חו') קכ)ק ק4 סיקוסו 4צ6ס ק* ג! סואנתגואם
ippספוח טוום פסי סש6'ס 6צה וטויסס גתלפד 

טקע
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nwwהשישיח 1*רורה 
 מתעוררים ועינם הלבבות מחובת מתעלמים והם והתפארת השם rw1 לקנחישגומאיו
 הקשה והזר הדיק מתולדות הנכרים הענינים בידיעת ימיהם וכלו המעשיםלמפסידי
 דוזלםוד בעלי מחלוקת וזכרו הדיניןמפסקי

 בחדושיי
 מעיין והתעלמו בדינין הנופלים

 עליו לחקור חיבין הם אשר נפשותם מעניני ממנו לרוזעלם רשות להם שאקבמה
 שחייבנו ומה תתברר בהם אשר ותנאיה והקבלה השלוט עליו הנבט* אותאמאמתת

 נפשותם שהגיעו אנשים ורוזשיעהז 1 הזה בשער השכל בדרך טשנ מאשר לבארועתיר שאני סמה כזה והרבה שלם בלב ולעבדו בשכלנו עליו הראיא מהבאת הבוראבו
 ובמצפומ הקדש דברי פשמ והבינו המעשה ומפסידי והאברים הלבבא חובתלרעת
 חובת וחלקו הדינין וסדרו והמושכל הכתוב מן הקבלה אמרת על ועמדוענינו

 ושתורה ספר שרשי שהבינו אחר כ"ס מדיני ושבחלקות ומן כל לעניני הראוי לפיהמעשים
 באשר האמת עם ונטות ובנלוי בסתר האמת הפקת עם עליהם והזהירו בםונזהרו
 אנשים והעשירית . אחריהם סנהניהם הנוהגים והגאונים הנטרא בעלי והן נומההוא
 הגדולה כנסת אנשי והן שרשיה ותולדות פירושיה בכל מהנביאים התורה חכמתשירשו
 אבות במס' שנזכר במו והברייתות המשניות נעלי וזע התנאים מן מהם שקבלומי
 ונביאים לנביאים וזקנים לזקנים ויהחשע ליהושע ומסרה מסיני תורה קבלמשה
 הצדיק ושמעון הצדיק לשמעון הנדולה כנטת ואנשי הניולה כנסת לאנשימטרוה

 ליהושע םסרוה והם ירושלים איש טחנן בן ליוסי יועד בן לימי ואנמענוסלאנמיננום
 מסרחו והם שמח בן ולשמעון מבאי בן ליהודה ממרוה והם הארבלי ונתאי פרחיהבן

 וכאי בן יוחנן ורבן וכאי בן יוחנן לרבן ובאום והלל לשמאי ומהם ואבמליוןלשסעיה
 ומהם נתנאל בן שמעון ור' הכהן יוסי ור' ערך בן אלעזר ור' ור"ח יהושע וף'לר"א
 יהודה ורבי וריש יוסי ור' יהודה ור' לראם ומהם ורשכ"נ ור"ת עיריה בן אלעזר ור'לרגע
 והברם למרקים וחלקם שדרם המשנה עניני קבץ אשר הקדום רבינו והואהנשיא

 : במזורתנו עליו שסומכים הלבלה כל עינךוהוא
 לנפשטרפא

 'ehs כו' טס *ת *'0 כווי ונוך016 רישת )סריס 36ש 6'ג1 יטוס ג) טוו* ג',StSt 61~ יובס זצ' ג"כ למניסטיט
 6מליסיגיר קשין ו6מזכ פאס %מן קטול גן)6

hDnf 
 ססנ6ת! יט 4 3י1 ידיגו 61טר נרסס גי גסקדפחו סממצ סס

 סו~כ0ו3ו ס6ף גז0 )סריסנו ולנס סרנם olbst' כו' )מכמוס קודמם מס16 סיל6ס כ) 61מר1 סקוס גדגריס ג4 גס 60מרו 'לו')דגרי
 5דס סיוגי פס כ) כפולס nhloסכן

 )לפסדי
 כף שנוס לק 3פ'ס )ופויס ס6יט shn מגמון סס עדיין מגס עד סוכר גסו

 ש6 )פ 35 ימן 1סצ )מפס י% ):פס 41 ופסען דרכיו פ) עיט יסקס 06 נרפס שמאגס קתגיס ~ee מגיס כ) ט)6ג)
 קודפס מס16 פיו06 1כ) ס' ירח n(oe ר6סיס למייחס כו' אנשים והתשיעית : מון) כמים גיסגס סרסי וסקוס מסיירס
 ir~r מסורס )פדו כו' *שט והבינו : וס ס)0מ ככס )6 נמעפסו Ospip1 סססד ינגס ט)6 6'פ וסמלו המעשה ומפסידי :גף
 טקכ)ג1 מס ט' הקבלם אמתת על ועמדו 1 נצר'ס תרסס ומסורס נסורס סריס מיצקם גי  פוויוו סגססר ו*לכ מסוסו3י

 0פשס )פ. ר*) פיס (,ן סקופ כ4 סריגי והחולשת : איכפו רפס מס ~iu]x ופן סגסונ מן כליות ופייתמרנוסיגו
 וכשן רסס מוזם כפי ג'מוס ספטסויס כמק1מוס וכן גורן סס)אס נמה ג6" כפן מנ"צ מיג יוסר י0 וט et~SD'"סמייגס
 פ'ר 6חריס 06 רייסס סויירו ולמ"כ פסס סס בם עזריו : סכע ט' סס44ס פן 0151 מ64 1כ) וגסוס 6% גקעס רנהמרו
 אגורם ושעמרית : וסקר טק)ק3א )דרך )ועוס פספקטיס ost~1 גונח הוא נאשר האמת עם מטות : כו' וקופוסחקוסטו
 כ36סוט וגסורוח ושכפוח גג) ועסוק פנקי )סס סיס סיאנס 60חר ס*צומס גפו סר6פימס גלגלי ו)פ)פ3 קניין סוכריוט63 פרי ופור אקי י 3מודס כ) גיס )נך ממסוקס סוס גימיסow 0 )6 וסדין 6ש פסי לאט טלפ'פ סורס דמיינו ססורוטיסיי פס גבס ססולס כ3 שרטו מקמר מיס )מפלס %ין סע)יוש נפפ3ס סס סיס וסכי כף מהנעשים הוצרה חכמתקררשו

 . 63)1 ותגייס שלאדיס מסיו מכייס רסיס גפם דור נכ) סיס כ6ן מממין 6)1 ס) 1נימיסס ריסס סכיגס קחסרס 0יוסיריוס וג15 נן עזי ס33 פ) וכמוט מפורסם טסו6 גמ1 קו) וגס סקולם ר"ת מגובס קרוגס t11SDS וחסירוחס מפטיכס פקי סרופד
 זקיס סריס 3נלר יכוין 6ין ונוי6' שי גכ) יסג ס) קעט מגסיה מון כפו"פ נדחס כמדלי סגצס סיו ססס דורות גג)גי

 הלבנתשוב
 ולרסס* גדע 0)6 סכו ספומס 'oenלכ4

 למפסיע
 נענודפ ר,6סד סנורצס משינסס )שמרהמעשים

 כייסם זרוח ישח לעינים מפמקי הקוצה ןשר :ס'
 יזזחלקטן : כזממפ נוסניס 1*גס סט"ס60יגם
 וממ)וןופ כפק י(ת4יומ מ4ס מקום כלמדעי
 0גמ)גץ רילכס ספ) נמ)נ כפ שמס %קסראצ,ומות
 6ז טסה דכא באשר : 6ק ונם כג3 כסנר,ס
 50 65 רכי פקסוס . נכפי חקברם : פאסכסא

 4ש8ת
 m)~m סטסק 80 .הדיניו טהורות : טן מטסןפסי

 סס מס בפח הנביא ננהות : גסקדמס חוכר שוסוסטוגוס
 סקכ)0 ס3 ספורים 1ס6וסוס סוכ61ס ומסת פ! מרוס6"וח
 גקסנ פנסורס המושכל הכותב וחוסיו: סיוריו וררי0ן ושיו פ64וחו פ3 עליו הראיות והבאת : טנע'ס חורסטסו6
 6טר "דגל פי י) ופסיס ט:6פר גמז סכע'ס סקנסס קווי)ט
 י114יס פן כפס מספיפח 6ס פ14 פסוד סטג) ווס 9יגידו
 on~o פסוס גי גגצ1ר סכ) )יחוג 4סך נקטי ספרדי061
 גפר ספחגא מתיז )י מריר והתחלקות : קן 6יןהגס

פע
גומע
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 האליתם עבודתשער160
 טררנות עשר על הם מנברך ה' עבודת וקבלת באמונתם התורה אנשי יעותאך

 בתורה למאוס עליהם רופאות נובר נם הסכלות אותם נשא אנשיםתחלתם
 טפר מפני הכחילים נהם שמנהיגים וכהזקים נהם( )שסנהימם כמנהמם אותהזחשבו
 בעבותות נחסכים ולא התורה עול תועז נכנסים ואינם מבעם ועובי שכלם עלהתאוה
 כסיל יקפוץ לא 'ח( למסג' החכם אמר ובכסופם בהפקר חפצים שהם ספניהשכל

 ? לבו בהתירא אם כיבתכונה
 נראו אשר הפופתים ולהכחיש האותות לדחות יכלו לא אנשים השניתוהמררנה

 ואמרו התורה באטתת שנסתפקו אלא פרסומם ספני הנביאים ידיעל
 שמזוקן דרך בריותיו אוז להורות רצו שהאלהים זכרם שהקדמנו מי לדעת קרוביםדברים
 לו ונתן החקים מן להם שצריך במה להנהיגם הנביא ורעיר הוה בעולם ענינםבו

 רואה ואני ועונש כגמול מאמינים ואינם חקיו ולקבל דבריו לשמוע ומופתיםאותות
 המניעות ע"ד . וההסכמה המניעתן דרך על בקצרה התשובות מן עליהם שיש מהלבאר
 אמר שלא מה כשסו ויאסר עליו שמכזב למי מנהג לשנות ומרופם נעלה הבוראכי
 אין( כי )ס'6 כי האלהים אל אלהים על נכזבו אוחם משר( (han מישר הואחשם
 ההסכמה דרך ועל . לו המנהג טשנות וקשה נפלא יותר הנבים אל הנראההחזק

 לנפשמרפא
 סיס חוג פג3 סס%ר ססור6ס עמודי סיו הסס מפי מקוס גב) כ6ן טטגרו 61)1 ממס ט3מטס מכויס DWSht משח מכמס6)6
 : גפל)יס דגריס גלולן כסעיין סט4כי פ6מר כיף סכותיי מכפו סטתר4;י ג'ו . ע'ם דהגינס סיג גי גמכגס סכגיגו סמו סגסגסדרין ומיסך f~h ש"מכו6
 DDWn מן עטדפ 06 קג)סס alnrn וכח"ו סחורס כ6מונ0 מצ1שס כמס סיס פפרס סו6 וע"ס ט' ההורח אנשי רעיתאך

 פורס ש3 פע3'סס כירקו 6מת)6ות גסס ומ161 פ)יסס סגנרס טוסת ות6ו0 שכדוחס ע" כו' אניטים אפלתם :למו"ס
 : ופוגת סכל סוס קחורס ס6י1 ושמריס 6ו0ס ומקיימין נסס לצמיגו רק טטס כסס סטין )גימוסיס דומם סי6 טסח,רסוושכו

 ישפך פי מ6ס מס ס6ו0ו0 ונודפי ס~כי6יס כטסו סגדו)יס nt;tho ovntnot ומסורסס שיוע מממל ט' השניתוהמדרגה
 ומרומס נעכס יס6)סיס גססי ססרגר גטגור ייספרו ססס ס6דס סם ס' הידגר יכמירו גטנמס כגגו5ס דגר ט%3)

elwnיסכוך צתו 5יגגס ססהולס 6ומריס סס ופיך ע4סס פססיכ מס נקמן ועיץ סחו סדטס מכיורי גסס סמר יני סגטמייס 
 סשה גדרך )סגסינס סנגי6 05 סעד תכן כססנו טניגס 'סיס כ)6 סוס נעמס ס'צ גירך 6דס כג' טיגס'נו סיס Et?1 סיטורולק
 ע3 ועווט גמז) פיס מ6מימס תיגס ונ'כ ומגושו דגריו סיסנועו כדי ס6נסיס כעור DIDth otneml )עניסס וסוקס רהיט)סי

 ולסטינ לנסור ים כי כן מ)ס16הן דעתם ונטכס שמגע המגיעות דרך על כ1' לרבר רואה ואר : ס6' סגם "פיו רגמותסורס
 מס* ועוף גמול ים ,כודעי כלי סת1רס כt 3(Iets1 '(wb ר6י 6טס,כ  סגופו )דטתס נככיס מוו 6ס 6*)1 וההסכטה דפחס:ע)

 נטם  60מי וסייע סג ס' פל כיפר לפי ומוססי 16יוס גה eDP'nI ס"* סומות כף המניעות עיר תעורס: מקייפי פל"סנון'
 טלר סל מיסגו 03גילו ס' יסרס 61יך מסורס ויוי גל 1DIDDI 06 פלגו  חנניך 3וס ריריסס 1ל4 גלם יירט יכל 4 040ס'
 )6פר4 %0 פס גדפו ס6פוו אלהים על בכובו דפס: 06 מייסל סס1מ6 ויטש בזי  טישר הופ וחם :  מגן ~hwפלויו
 לסוית* פוגג מריס מלכך לופר ווכל כן oh וג'ל 60לסס 06 יענדו דוכס *0ס מייסר כו6 ר'ל האלהים אי : סי6 טכוס5גל
 יפיס: רגם גל 06 גפ1פ1 011% רמויו  פומין גפם לפלסו ס' %וט ל6 לפי vhn יעכס ר6,כ גפ1פ ג'י וט ילעיס. 6י ויימרסגוי
 יחנוך לרמו וססס  גפל6 יותר ס0ור0  רגרי 1016 לוויי סגניך 6ל 0נר6י סיגויס  מון 6ז מודיי גו מ'  חגראה החין אזבי

 . סיקו ס' יר וגי מ11 קס0 % וכי סבורי רגרי גבאו לו 151מ % לפס נסניף פג0ג לפסס דלייו 06ע,ג כי 4 סמנסגפמפס
 ס)6 עלג, ple כמגס ~ו') סו6פ סדטס ט3 תנוגס סכוזלי נמסר וכחג סגכי6 5) פשו סחיט חכמת  גסן ס, גי  סנ6מ60ע'כ
 לצמגו 6ת וקלע דגור טטנ סד יתגלך ס6)סי סטפן נגסס 6ין יודטיס 96הגו סכין וגישר סיגי סר סמטמד ,_f' סקג)מ מסגוסס
 הין 6טו ססשוו פל וונטס יפגוש ורדויו גלגר גפרורו מטפיס 06 גר6 ס6סר חרופ ג0ג 6ו0ם יכ0כ סטטוס 06 יר6איירך מה* גי (1Dh כלפר יגולל לו ימסר ל6 כי ס1מ61יס %ן לו 0ספניר מס מכל ני61 סיס  ס)6 ממס יסגרך 4 סגרך קם גדם )6יגס
 ליספיפפ 0סן 0סו6  יסייי0 על  פיוט ססntwheI 0 ש1י01 סגנינו  116ן 6ל  ספ%פ ס16י יפוייו ין יוי סיס 06 קרט ג6סרכ1'
 פגיהר 1ס פיס 6ס וגדייו לרפ00 פסכי%יס סיוד 6ס %6לו כו' ההסבלת ריר ועל 00:  סיין פ*כ מספון 6ל  16 יעי66ל

 לחםפח
 0סיwtiw 6 המכלית אזהם נשא : לסו וס6 ין ס6מיל

  fh: יסיW-SSDW 6~ כפו סדים מן6 נסורס.016מלפ6וס
 6חפ ~hg ס60א 0גכי0 גס ע4ה0 התאות  גוברגפ
 חסר בהם  שמנהיגים : ס6 פלס פל. טסגש גס ופלל4ך
 6ומועיסס 06 (oo פגיניס D1nlhe סרבלי וסג1ונסימוש)
O~w)tהתורת עול : סכסי)יס 6ח ספסגי)ים נסס טמנסיגיס 

 : ססק04 ססטרס גגד מסכי ועכו0וס ססוהס ססטוסגגך
 נגתינת יסח כוואו  5ין רט0מ  סיפי שמל ועונשבגמול
o~noלרקון לק fcl1P 1)קי3 וק נס סממלס עות 6ק 6'ג 
 : כיוס"טסט

~W'jbn 
 לסחור 6הד %ד כ)ף ומהסכמה

 5מד וגדד  גן ידגר סיום גפנפ  ססו6 ימס ו6ר6סדלאסס
wnb6פפ*פ  כן פיסים ג6סטר סיס 6ס  ט%" וקומר %כממס 
 ו יפגפ פוסג 0גהג לשנות : לי לספוט מייבש ג"כסייגו

psnt)שממיגים  במנהגים : כפרס  סנעיס  שלס 
 סקס( o~pntv כה  ומממס לתמס כנדיבהם
 36 לט %)ם לבו בהצזנלות : י~עסיסנין

 ול6 ירט  טל6 בעה"ז ענינם בו שיתוקן :חקותיו
 גסמ0: רישמו מדל 1גמנ6 לעסו 6ת *סיספת
 כזג hton 6%ל  המנזות : 3עס"נ ועונשבנמול
 0ום : סקנסס לס0 יזע 6ס 1S'Db העהמבבטז :וגפגט
 אל שלהום על  בכובו איחם מיישרישא

 כזנ 0סניד נמס דלכם מיסי ססוDff~b 6האלהים
 ושזוף אז כי 1 ללעיס ontb Sb לקרנ קליפסספס
 ינום%  ודתי גב' טוטם ינוס" קך ההזו:  אין כי : ויף פכ% ;610 %ר יטפ*כ גוסס 4סר  מכין 0ס61 6ף כו' האואם

l'nhon
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 161פא האלהים עבורתשער

 הבוהק אין כי אחזיו להמשך רוץ מן היה כן שהוא ברורה בראוה מתברר היהאגו
 שנראה אחוי ולהנהעמ והישרה הפוצה הדרך לנו להורות יתעלה הבוראשבחרנו ומי . הכיישרה המוצה הדרך ייע שאתו מי ע"י מופת מראה ולא מנהנ נכשנההוברך
 למלך ביה חייבים ואנו והנהנהנו בהרכבתנו עליו שנסמוך הוא ראוי ידו עלהאותא

 ירו על מופת שנראה מי וכיש וגו' ומלך בני ה' אחז ירא בו( )ס0 כמ"ש לשלפקאו
 פתאים הבעו " )מס החכם אמר ובכמותם החורה בקבלת חשבים הם הפנים שניועל

 : לב הבינו וכמיליםערמה
 לנזיל לא בלבד בו אותם ולהנהינ בעוה"ז בריותיו בה לישרהאלהים מחטי  הוא כי ותשבו התורה אמתת אצלם שנתגררה אנשים השלישיתהקכפררגה
 והעונש הנמול מן הנפשים בספרי פעמים שהושב מה בוה והפעם לעונש ולאבעוה"ב
 שיהברר מה בחקווזי אם בפרשת 5fft סעדיה רבעו הארקן וכבר * בעוה"ב ולאבעוה"ז

 והעונש השכר מעניני חזקים סימנים הנביאים ונספרי האלה האנשים דעות במולבו
 לנפשמרפא

 %פסוס אחריו להכשר הדין מן היה : כן מעסיי מסורס ג) מעגמו גרס וסגניך אי ס6ד0 % 36סיס ידגר סי6 גרורותכבניוח
 6'כ ומסרס סט!נ0 ספוג יוופ 61% ססגכי6 ס' יודם נווי6י )דגכיו גיסמטו כסגי) סמוסנ o)rn יסנון טסכי6 מ6חרכשהיו
 %3כ)ו דמיינו ימס 4ע מיגנ וס!6 ידם פ) וסעמדס קיום )ו ים פס6ו0 זנוים 00 בחרכבהנ! וגריו: ע) משמוך 610ר6י

 כח לסלד בזה חייבים ואנו : סקוטש u(1ts )קפן וע"כ סגסגהיג1 ס6ר 1כ1 סגט6 גצי עפיי סכ3 )עס1ח ר16י ומסגן1מססס1
 % וכן 0ו6 יפל 06 1ג0 ומלך בני אתתן ירא כס,ש : 1% )פפופ ס!6 ס' פ%סיומ*וע לעסוי ע4נ! קוס ס)סס 16 מלן06

 יון הפנים שני Sm : %איו Sb ומפופ המהכיס סכן כ) יחגרך פ06ו ס)ימ פ0וoh~n am 6 ידו ש מדפססיקוס
 : סססספס וירן0מגיטס

 פס שהחשב מה : 0016 ומטפס גפי 1ספפס פירפ !פנס . כאח מ6מייס )פס בוה אופעם כה השלישיתורוגשהרנה
 האריך וכבר : ס% כערס 6% סוס ע1)0 גפ!) גחולס מגר יתפיס ימס מדגר פ) מולס )' 6101 כגורסס0!וכל

 דעות % )סגיך פותריך ףג דף ננג'ס ועיין כן נס 11 ק1טי6 ע3 פססיקי0 דניס סרסי יהדק סגו סלומון נסטר זקפן סייןכף
 twm קווה ממק!ס ג6 אקסון וע') סקיפ )' ס61 סקד!סס סחיהגו פ6מר געגע! ס61 מחירן !מס 11 קיסי6 גפירוןסר6סוניס
 סם וואסל געסס נטמיכס ונחש גסו גטפייס 00 דפסוו זפי ט6ף אורס סגוכרי0 סייטוויס ג) כן ohtI סע)יחי0פעו)מ!ס

 bgtpo כן !6ס גפמייס )וסרס מס כטפס כן מופ6)יס סס mtnet גס,0 נך גקרלוס ססס ר!מוי0 יטהי0יט%מוס.ספ4חוס
 נסער 3עי) דגיי! 1סג6ש כס!לס סווסמס סגספייס ספווס פפון סו6 וכוס דסמ*מ %ולך טס סיין 0י6 ק!6% 63!פיהקה

 הלבנת פוס להםפה
 מ%6 ופירושו נטשת. ט610 כש כל) 1כ1' הגרתה סטר6 גלשן ספוגם פשג שגף י6פינeh)u 1פס6מין

 :י"?לןןיו"י"%;יל: wa :%' פולג יג'""י זן: ,?. צבשש"יו!,מפפ
 ו6ס ססכע מסנ פפגו0 גסס יצחר 4ט6 סמנעח גזהיעעס6"(סרטוג6פרו)סטמגפ)ססופ)ספ1נ:וחפעם

 נפי מולש )ייעיס ממסן וו"' ססכע )סס0 ממן ספה רנות סטוים ססס"ר טשו וכה פעמים ססוסכ פס סדנרס0
 ממהמר ל"ז גס" סמצ מש רלףתי סגם סכחרי מסר )פרפ 0טס שכגי 61מר . סועף כסי 1)טטפ וקמעסצי6
 מס עם הכיעס ויאי וכו' ססנח ממכר 1Db סס. וו"5 ק5ס. יומר ככי6ור כ6ן סממכל re(1 סוס סמן מעיר6'

ehonגגסטוסס גס6ר ס056 סנ%סחש 6מר מטס סכ6 נמס pDn ססש ט)6 כדי ס"דס עס שהסיס ידכר 6'ך 
 סדרור רמוק טסים מפי ס6)סש מ6מ 161מן טור ימכרוסו %1ר 6דס DDnD וממטכס מפס סשרסססמ)ס
 ושן %' ורכס גפמי טסדטר כפטל %ס מע"סנעימתם

 סטטוס טס ס"ס טש מט6ר0 ר,מכר טה0 ומנס *
 נאורס עס ידכר טקסס י6מיפ )6 עדחן סגכי6 סיעט0 כנכוס גד36מט ס6טיס 8פמ 6דס ספ5מ טסשרססי6מיו
s~g,b'sl~ סמי )ומר )מו כס) דרכם זס כי עך כדכן שדוקט מספדו w'hn ט6מר וכמו ט סדטל יאוייר )6 "דם 

 דפפ 46כס ס"מס עש מדץ וכף רישגכס עס זבל "וסיס ס וכמכס תטומע גס 11"ג ט6מלע כס" סכחמר*
 סצי6 55 סובל "מץ 65 עמס סגצססיס )ס6שן סמוכרמ מעמר טעכ"ס כ6ן הכממכל ס6מל וגססמנסממ.

 סשל0. גטגע סדגריס כסלכנס והנהנתם בררכבהגו כטבלו: ססנע מ%נ מט"מ bSD יומר יש phכ!
 את אשש : כמטוס ממוריס ub עג"ו להחמס מן גי.ס טין בש"י חכמה םאק : וראטסל . וסשזר,מ . סטוינק
 גק 4ר6 ממוייכ 6סס כך . סטס ק יו6 %מס כמו ומלך בניה'

 סמי
 sblpns יסתפק וריסגץדו ססס למיספו

 %משססס. מדלנס ככוץ כ)1' ובכסותם : 146 סגסמע עלגו ססקידו מפס 6100 ס%י6 וכן אים כס מעטיפ)
 טפמנ % גטטל סשסנ ריטוש שטנם סגמנט טיטמ ישישת זלך כ)סז וע6 ערמה פתאים הכים : ישנס6צ
 ר6ף ודקי כדסהסס מ"1 46 ט6ף . סססכמס דרך כיסי וס לב וץבינו וכסבים טס: ס)6 מס גטה)כגיד
 ורפף נכון טעו 'דו ט) מוסס סר6ס טסטי6 מרמר oswo סדנך מדע סוקרי סגניך א )1נממגמוע
 : גשם, נטטלס דוכס ש45מ סגסנס ל") בו אותם ולרגהע )כ: סטפ וכסו4ס חסו ע14לסמוך
 נחשבתם סנט6'ס נדנכי סיטר פפגי כ"5 ום' פעמים שעישב סה : כח WD ר"ל באהפושעם

נטעמתם
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 האלהים עבודתשער162
 ~DSO שחמר מה מהם .בעודונ

 כל על כטשפם יבחר האלהים טעשה % את כי י"
 כשת 'תחת אפר יהיו כי רשעים ועסותם נ( )מ63כי מ"י ומהם רע חשם מום אםנעלם
 הופר עמ'רנלי%ם

 )ס"
 לאשר אלהים שבד בק לרשע צדיק בט וראיתם חטבתם

 Mb תולעתם כ* בי הפשעים האנשים בפגרי וראו wan סו( )יכעיס ואמד עבדולא
 אשר טובך רב בעי 65( )תס)'ס ואסר בשר לכל דראק והיו תכבה לא ואשםתסות
 נ( 4נריס ואמר אדם בני ננד בך לחוסים פעלת ליראיךצפנת

' 

 בין טהלכים לך ונתתי
 אמר לו למחכה יעשה זולתך אלהים השתה לא עין סד( )יסעיס ואמר האלההעומדים
 עולם לדראזן לחרפות ואלה עולם לח% אלה יקיצו עפר אדמת מישני ורבים ינ()7נ"5
 : וברם שיארך טה כאלה וסורבה יאספך ה' כבוד צדקך לפניך והלך גס( )יפשס מששומהם

 והע"ש הנם% שסתת התורה כיור בנפשותם התקים האנשים הרביעיתדרעמררנה
 ולקחו ותאומיו העולם אהבת אל אותם הטו שנפשותם אלאבעוה"ב

 במצפונם ולא בנלוים התורה וקבלו העולם בהם יצודו למצנרות העבודהמעשה
 ובקרבו ירבר רעהו את שלום בפיו ס( )'ימיס נאמר ובנסותם בלבנם %אובלשונם

 : ממני רחק ולבו כבדוני ובשטחיו בפיו כס( )'סעיס ונאמר ארבוישים
 שמתת רוצרה מענץ שהקדם18 מה גל להם יתברר אנשים תחטהשיתדהמה-גה

 והוא עליה בעושך וכבודם ב"א ישגח האלהים לנם% להניע בקבלתה וכוונודיבורה וקבי העלם לאהבת נפשותם אותם שהמו אלא בעוה"ב המעונשהנם%
 ן הנסתר הכנעקש והויו ההונף כהגערישער

 מאהבתם בלבד בעוה"ז הבורא נמול בפעשההם כינו אנשים הששטןוששירגה
 : העימחזיו העוה"ב נמול מבינים אינם בנעימותיו ובחרםאותו

 כונתם שהיתה אלא וכרו שהקדסט מה כל להם התברר אנשים השביעיתדהמדרגה
 לנפשמרפא

 : סרמנ*ס וע"כ טס IWU לגוף וק סו6 יי ס6מסי סצ וס 6ין 6נ) ס, וכנודת פגלי )מס ויסים סוג ג) taent 6% כתורסלמקימי )פדיי 610 כתורס ע1ס'ו פקר סוכל ומס סג6 סש)ס %ס )קנ) פ'מ ס6דס יעכור ס)6 פ0ו7 ונחיסאיס וטאר .מעצד
 ומיעי: רמיקס לשן ריבעוועמהם

 כסס.סעו)ס ילודו )מ5ודוס סש13דס מפסס )קמו סעוס'ו נעימות ח6וו0ס גור) מממס סנס;ותס olh כו' היניעית1הםדרגה
 סוס פסס .סיד ספריסו0 כסער וממיש . 1סמקוס סנמוס דטח נגוגניס מפונס %)ס ויסלידו מסגות רסס ויסגו נססשיופיע ריי מא ינוי ns~alil וסווגיה כמסריס 54פס מר6.ס טס ע"ג ועמו0ס ד)ופס מתמס )ח6ווסס )ועיפ יגלו פ)6מא

 סירופ: פנת)סריס
 נוונסס %ן פס עולס 06 6סנסס נוד) פממ0 6)6 סנ6 געותך G1P1 נמו) סים סיודטוס כף אגשים -החמישיתומלמארבה

 פ) ItarsI ויכנדוס 6דס נזי סיסמעס רוורס וגס סגדו)ס מטוכס גטוס'ו סיגף יסתרך מפס ימס טייסיכ ספץנטגוד0
 סגסגת סיתם וסוך סהו9 מסער סער סו6 כן 6ע,ס סדי סמדרגס כמו 5דס )גס )ס,יק ריס ס6יש 6ט'פ ופסיקכם פגודססנוד)

 ; ס, עגמת עם mtoo1 עקפו עגונת נטפף משגי
 : סנמ סט)ס גטי ממניס פינס רעני ס,ס סעו)ס )גמ% סכוואם רק טניס מס לק עוגויס ח אגשש הששיתו,קטדרגה
 mtw עוגדיס סיו )6 שגר סקווש מסיו ו)ו)6 עגודסס ע) מוג )פגר ottpnn מעגור מגמזן סס עדין השביעיתהתנשרנה

 סקנסס לנן גוויתי גי )ג6 כבגוד וסוף יו' נאגדו )גדלו )סוט לסגדו ר6ת וגרפסס'
~DD 

 ~wh* גויס סוס סכר
 לגס: געק1ס סס פס6,-ין יפו יערס ש 9WV' Dtv~n קצו );ים b'Da ג6ס רימספצ

 לחםפת הלנטןפוב
 בסשפפ יבש :  יולס שטי מלנס ספשסנ0תמסס

 סיטויס: ג) כחן TDW פל ס?'ן 4וט למזחי
 ?וי ffp' גמו . וכשכס ששך ל רשקןםועסווזם
 וכקמות ניאיתם ושבהם : כ0 וימוקם) :כשכיסן
 4טגפ כנס גמגור טגצ % יום סיס שמרסכשג
 נם מכפת ארם בני בו יגמד לםשרמן :ערןנ
 : נכסחס 0016 י15דו נ5זקסס סי"פיפ כדי6זס

 4מל : גימר נרים ס6% וע) נאמרובכסותם

 כו* ויהל כון טהפ : קמולה וסעי'ן כפח"ק סס*6והכעס
 עוסק (sfn פ) סכתוכ מכוונה )ומר לסמר 6י מגידעיאחר

 ומוכס 14 גמיי own 5דיקיס לפרנס גמא לואיס 116;סני
 ספ3יsib 6 6פש דיקך )לניס כגטנו יקמלו גסודסיגיס סיעוריס ע) ט6ף ט)מ6 ג0רייס6 ,יגוש עד נומת תחםרפעיס
 ס%ט גפעמס במצשנמ ולא- בגצים ימיר: שיצמגו
 5רס סכ1 העולם לגכיל : גס גדגיס שננס 1)6ולשוגם
 : נפוט) וכגורס גסס ארם גני ולשבח )סוגיס: עוגסכמליס
 ו% טופו 6פ סוגד  מא ססמ גע"ו ;ס9 הנסתרהשחוף

05
 כס? האינש עליה בעה, וכבחים מפיסו שכדים יו ריעמלס פגי סממם ארם בני לשכחהאלרגים

נשם"
 $FJ פטנד וציהר השתקש OWD~' 5; ישד מטעת נסגד עין סמ94 עגע הכצנף משערי שער : נעכורס

 %ים משנד ם מכגשץ %ס גמ ס6ץ גססת ססוhSb 6 וסכט7 ספכמ עטד0 סס4 טטד0 עס סאק*נסשף
 סכרם גסס osns~ כלבר בעה, הבורא גאול :נסמוף

 כעס"
,oye1 לסטר יכ41ס "עס עיןנ 4פ) מוסקים 

 *RG סאהבהם : כ"כ כעסיס גמו) סיס יודטץס עריס לע"ס סצישוצ מהימס ,wbn מסגי סעס"ג גש5 פממסהתוסס
נ;%
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 168פב האלהים עבורתששש

 עבודת אאר ירעו יח הבא ובעלם הזה בעלם הנמל niah לאלהיםבעניתם
 תהיו אל רז"ל אכרע ועליהם בלבד לו שיאות למה לרוממו ולכבדו לטפי לשמוה'

 הרב *צז הכהשכחכם כעכדים הם אלא פרם לקכל מנת על הרב את המשטחכןכעבדים
 : עליכם שמים מורא ויהי פרס לקבל מנת עלשלא

 שהם אלא בוכרו שקדם מה כל בנפשו!זם להם התברר אנשים השמיניתלהמררגה
 ננוח באונו וכבר ובבא בעין" ענשו את מיראהם ה' עבודתמקבלים
 : לנו שקדם במה האלה הדעותשתי

 בתורה האמינו אנשים התשיעיתלו,כזררגה
 ובנמי

 העלמים בשני עלקה ובעונש
 סספסירי נשטרו שלא אלא לו שטיות ולמה לשמו השם בעבודתוכוונו

 מווז נבובי י( לק"מ שנאמר למץ דומה * טאין הכירו ולא עליהן ההפסד ונכנסהעבורות
 אחד טאטא ס( )פס ואמר מעם סכלווז מכבוד מהכמה יקר רוקה שמן יביעיבאתם
 מפחד היתי עתהז לכם ההה לא אלו לתלמידיו החסירים קצת ואסר . הרבה סובהיאבד
 הנכהות אמר רבותא מן נרול הה* מה לו אמרו העונות מן נדול שהוא סמהעליכם

 ז לב נבה כל ה' וזועבת סי( )מסגי הכתוב כמ"ש והנאוה החונף()ס'6
 חיבו ושהם מה וכל דווורה אמירצז אצלם התבורה אנשים העשיריתוהטררגה

 לבם וראה מהתעלמותם חצזעוררו דעולמים בשם עליה ורתונש הנמולמן
 והעונש הנביל אל לבם שמו ולא עליהם וחסדו מובו לנודל לבורא בו שחיביםמה
 ידיעתם בעבור שלם ובלבב בכוסף ולרומם לנדל לשמו האלהים עבודת אל מהרואך
 מע5ע האת החיה אנשי שבמדהנת הרמה המעלה חאת ענינו את והכרתםאותו

 עליו חהסכימו עסו וסחרו ברית עמו וכרתו האלהים אל נמסרו אשר וההמיריםהנביאים
 לנפשמרפא

 )פ)!ק 60דס טופ כוי )סע4אס ontneon (oiDn פפטס *!)ים פסס ספדרט0 כין טיס סומרם )ן י0ג6ר %6- וסריגו ופחיך 0כ6 כעולס 16 סוס פ1)מ טסט ויר06 מי6 מממס פ!נדיס 16 )גמ!) מיס %יש נון "שמיניתמץמדרנה
 : tihoI סמיוג4, ג) !הגין פ'כ נ,נ נדף גס)'ס !פיין מענין נסוף פמסייס נמו )מולנסממדלגם

 סט!כס פפטוי צמן סגין סמפסס יתיר כקפר )ר114 גפ*ס כ!' סעגוד!0 פמססידי וסמר! ס)6 6)6 טן חתשיעיתההמדרגה

 מיק 16)טפ0 6כעג!ש0 פ4 יביע : כקרך D'P סט!כ נעסוק יוכ) נך 61תר ממט )0ג1) עוגם מרס כ) סמסיגיס00גפש
"5Pih") )וטון אחר החטא : פ'ס . ימיהן hvn' . פפיזר סימי עע סוס נגס סיס )6 6'13 רץ enosth' 0כפעמיכם יכ 
 ופץ )ססנoe: 016 4 סיס )6 ופפ'9 פ0% עטם 1)6 )סד )6 ל61 גי !סגנסו0 סיקוס 1וסww~ 1 מסתר גד!) סס!6 פסע11
 יתנעל עטלס פע) וע!ד אטד פרוס סדר 'mibD- ופתגכל סלן !ח ס%ס וטייפ עגירס )עטופ !עוד נ6וס ג'רי כ6 ס!6פגמיו

 : ג"כ כ56ס ostnno' o~vi גמפר זקפן וסיס מסע!ן גוו) 610 ופגך סג סיגו FDti 0ס!כס)עסות
 פ) ופמוט ג0פ1ררו אוכף )פסה ס)6 5י פ5עסו0 עוכ יני ממס נאפיס 06 מאע)פו0 !אשית נו' "עשיהתההכוהרגה

 לחםפת
 ישה*ז : )כ) געי געטצ טלין וספר חך16 0616113

 ו%  שפספוס גטה יעי פמגו )נפל פוייס סססובשה,כ
 סגריר! )6!חן פויס atheפגן6

~SDnS 
 את מיראתם :

 גסגי3 1)6שנשו
 סגפני

 ע) סעוגפ פיל06 רק סעף ט)
 ש6 אט6 מ)0 ,ס %1 שפורס כ) נוס !מ6כדספנודס פפפסידי %ד כדגר מועף סקוס ס)0עמי0 אחד ורופא :חרפ
SD~6(! :סרי והגאוה הגגוצת 60ל ob~ ט0גש סיס 
 סמ0סיר ס!6 סנ16י סכור6' ספכ!דס כפסיד סיסכזוכו
סגד!)

 )! ג6 פרין י!דע סיס )6 וג6פ0 סמסס'דיס ערגי

 מע6%%.ק=ס4טאששהי-א%"
 . ש6 %ו פון )! thim )6 !גtnthA 1(16 חג) (nth)w*י

 פוין פויס! on~ot ורוממ!0ו גדו)10 ירסס אנתויר"גחמ
tao)~עומס פסדו האלהים אל נאסרו גרו6יו: פס 
 כקור )עמ!ד ברית עם! מורהו : כס כענוגו א4)סג'זנ0ו
 למגיר ספיד כנס סכ!!גס עמו וסחרו : שמס עדעגי10
 6ת,ן גסוס00 פ,מס ימיכ1 יסו פפגו ס!כס)מס

 סס6יין כס! סעג!וס כמהי דכריס Od חפושו שי0ן כעכוד0י
 עם פסכימיט עליו והסכימו ו א ע0 וט ולעייןיגאה סנש6יס כסומרים פפ! עמס חאץ 06ר כמקנם 0ססמובר

0גומסס
 ל") מרלי5לסותם הייעוררו : פגחנט כ% לקוע

 הלבנוןשב
 ונצן וצלול hknn : סינט שם, פל%ר.טסכםט5
 שמפסעה ? סרס )קנ3 ע"פ סשכו וס61 סוכרנגסס

 : וכדמסיק סנטוס גטם 1ל!מ סגשס !סי6העבת-ולע
 שנום 6מד 5 ר-ף שמן יבש יבאיש כותזבובי
 g'hn עז תהורס eu)uD1h 'ע3ס ויטע יכחשרומס
 טמכעכע ורגלתן סמם )גסשס מס) וש . מעוגרגש
 : יר06ו פכותה ספג*מדפ עד ריימס ומערסנריה
 מסע כקמר סעפ סכלחע מנבור מחככיהיקר
 סמכמס כ3 עד שהא ככ1 שעו זקר יותר 610סכנת
 החסידים קצת חמר : 6!0ס ודונה ש 6טרוסמע)ו0
 16יצ וך6 שכך כשכ כמריוס פשרסם סיסס)6
 גש סעיד מטפר נפש טכיזכ וכלסל סוג4יסק-0
 כור6 כן ~hw וכו' פסך כנצס65 סמסמיס ק05ס6מר
 כמס סטצט מפק וכמש . כמכמס כ"כ שמרססט)6
 כסטר נכיס 5סה 610 ושם ינףד נוסת ותמרפכ0כ
 61"צ טשיהפ מן פקוס 610 סמםיויס וקהה )ןכי

 סרוס מכ מקפת עטו וברש-ו : יסע)מו bSnס;כ:ןו!
מטהר
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 האלהים עבודתשער*16
 אליהם נדושותם על שקבלו במה באפופים תמדו קטנם כניהם נפשתם *פהמ
 דעזוריה ההערה צורת חאת . זבח עלי בריתי כורתי חסידי ל4 אספו י( (otSon הכתובאסר

 שימצא ואפשר בה המאמינים ומעלמן ותכונות התורה בסרר החכמה אנשיובדרנות
 הטון רוב עליו הנטצא וכרנו אך שספרנו מה זלתי כיערה התבעות אנשיבסדרנות
 בו תמצא כאשר והוא הישרה הררך למבקש מוכח תחייתו אותו ובוכרנוואשומה
 אלהק לעלות והשתדל התכונות פן לה שסמוכה מה וידע אליה קרוב ,פהה8מעלה
 סדרנה אליה לעלות וישתדל התכונות מן העליונה התכונה ובין בינו מה לוהתבאר

 : עליו קל יותר ויהיה מדרנהאחר
 ההערה כי , ונאמר למשקרנו והגלוי הבאור מן בזה שיש מה בעבורהשער סקי עד והתשובה השאלה ע"ד השכלית ההערה אופני לבאר עתה לנו וראפ ה. ק8ר.

 סימני ולהכיר אותו לדעת שכלו באמצעות האדם את האלהים הזכרת התשתכלית
 אל מניע כשהוא לנתיבתו אור ועזורה ששם למי האלהים מאת שה חוקהחכמתו
 החסידים במעלות ולעלות האל לרצון להניע נכסף ויהיה הכרתו וברור שכלותכלית
 ההערה לענין האדם בהם יניע אשר הדברש אך . ומרדותה עוהשז מדאטת לבבוופנה

 ובחור הכזב. בנות האמת בשבח בשכל הבורא שנסע מה אצלו שיתבררשתכלית
 לנפשמרפא

 : וגו' חוכמם :6 לכו כמו מגו% תחיתו ר') כ" מוכיח ועעלתו אוהו וגזכרגו : עליו ומפכו ל') עלא והסכימו : סם עתן1סל1'מ1
 610 מס מסרפ onpt 610 סחורם סערת פפוס סיס מגס עד ט' השכלית חחערה אאני לבאר עהה לגו ייאוי ה8רק

 חהערה כי ונאמר : לסרם יחקור ל!,יס ט6נ! מס סיעכ ויוגרס י0כ6ר פ" כוי בזת ויש טת כעכור : 0סג)סעית
 סכלוות ונטיס סטגמס כרסת יסו) ט63 לוחו ויפיר ס6דס 06 6)סיס me(" כוי הואהשכלית

~sim 
 ונספגו סכיו י'1

 יתסכל כ61ס 06 כי סכס1כ כמו סע)יאס סמיונס ז06 גי סעופן !סיס סלפו פי 6ת ויגיר פידפ אוהו לרעת : סוט י5רסהך6
 זה והיה . חבטתו סימני ולהכיר : פ'ס וסו נקרן 51דקס מספד מסד עוסה סי 6ני כי . וגבס 016י. אדה סטי)ספ0ס))
 כמ6) פ) 16 ימין ט) :(OP ו)6 ס0ורס סי ע) סב) סמ0ו0ג 6מר )ומר ר% לנתינת! אור התורה אוטס 4מי האלחש היסאת
 ntthm 1מיקפ סלן טכסך גסי 610 סיס 6% גן )6 ד6ס מסג) )ספרם מטיס פעי )ע%ח יוני 16 מסם 06 ס' 015נחסר

nttxeוכדיור nt1DD1b כוי נכסף יהיה ס' שכ6 תכלית אל מגיע וכאשר סס: פיי! גי פרק ועי) ,ס כ) ס6מר גסו 
 האדם יגיע טחי הדברים אך : סיקור גפם ספג) )סרות סופם )מוגג* יסנט יה) 6! כו' העקם מדאגות לגויפנה
 ס6מע )סנמ כלטוי דליית 6ו0ס פמייכ מיסר ס0סכ) 1ס6פ0יוס סיסלא תדפוק 56)1 סונור ג6סל וממד השכליתלהערה

 הלגטןטוב
 שץ 6ש וכמוו טרפן וים . ג'( )מס4 כסףפסמר
 זבח ולי בריתי כורתי : פמו גמלו מכרסכקמל
 צורת מאת : יונדו) סמו כעטר (olno סמססממסרו
 6ס סמפפד עינך 610 טוס סס ההוריההדהרה
 גסמתו olbo 610 %זח כי 16פהס ס6ט נמוסיגר
 הופשר : מאכלס mDos ר4עיקל טגץ סוס רמווק

 1ל"3 לי3 התטטת  אגרף בסדרטתשימצא
 "מסל מדצ"מ עפר ע) גמ)קיס ססס סוכרס6טס"י
hsnt~מ46 כקן 6דס נם ב,1 6מלו0 מטטמ hib 
 : %ס נמ לוב %6 סגמג6ומ ר4מדרטח מןמזכר

 תטמא כאשר חהמ5 : מרקס נ4' מוכחתתלתי
 %ס ~oh 6ש כ)ו' אליה קיוב וההוא מעלהבו

lpannnשכר מע"פ טווחי 6מת % קמכם Df1 
 )טבת ימחז) ממערס סגכמלמ ניכף ס"מרחשר4מע)ט
 ממדרנס %מו כשעמיק עליו קל יותר הרויה :046
 כי ר.מזלטח דלך  כמיודע ר4מדלמת ריס פדממירוס

 : ~olb ט) גקס סזלגס כ4רוססך
 כנמס לע man את האלוום דיהרת הלחשק

 מפ 6מ5טי טשי0 סכ) ט נמן טפלסקנ"ס
 כ") 14היבהו אח* החתיה ששם 4מיהאיחימ מאת זה ורוה : ידו ע) קומו לסמר סיוגך ס"סונץ

 לחםפת
 מכל כמי64 י0' פגוד0ו מטיני כלגין 0מ0ס1ויסמטמש

 גדספפ גמרו ג)ומר כף לו ונחנו : יו16ך 6סר )ג)96
 לו )סמ,ירס פ1גניס ומס י0' ס)1 סכ) הפינס וייסםטטחס
 נ6נע0

~pweb 
 עליזבח בריחי כורתי : נ6מ!נ0ט וצמדו סיח גג6 קימוין כוטסמ וגמרו סקולו סגמו 6מר וקמיו נבן לענו

 חתכופת אגש* : )סגם וטס מסיח טד מממרסושקוים ורפוי יס' 1fi~S גפסורת 5ו6רס מסגילו כווג0ו גפיספרת
 סידפ 6מר סט)יוגס סתכווס עד )ע)ו0 סטין !)סי )6ספוכס מסקי תוום הכחס לאס לח שמסוכה מה ; גכ'ףג11
 סוצחפ חין נס m~b 6100 סתכ!ט מן ים מדרגותכמס

ett1)uo(0ט)יונס סיסיג טד )ק1 קו )ט)ו0 יסחו ! 

 )לפפ יוסר עלס D(t(D ופיו נסרמנס פנטית כ6ס סי6יסיג 61מר סו6) 6מי מסוכמים רסיס ט9 כ6)ותפייס ס6לפ נורך סרס טספ3י5ס וחג-6ו הבאור מן חפרק
 ססס6 שלחו שלסיג (ihlno oiuno סורן )סי יוממסכונן
 משמס "5י סמגס ס6)ס ממכס 6פר גנל גי הכפס סמלםלקית
 : יגלשו בג) %1ט)ס ס60)0 ממוס )לס6!0 מ0ט1סושמסיג

 גאמצקית : 6ו0ו מוטפס 6:מוו 6טר יסע:יןלמחקרנו
 6פ סמונן כ0ו6 סג!ר6 6ג מ0ימסח סטכ) מערס טגסשכלו
 מפו"פפ שמניגש סנטוס כמו ס6מ5עי ס"* וסוג) בססוס6רס
 3עגש בו, אשר הדברים אך . ~iuinh סו6 וסגורן 60וס6)

 הבורא שנשע ! גף 1%6 מיתכלי 6)1 סס ססכ)יתססערס
 יגמול סטג למוות %פס וסכת סוגרי כי תאמתבשבח י קף oo( וגנות ס6מח סכם נסגיל ההכרה כחנשכל

ניוולם
 וסמק מפרע כ5 נס )ר64ל ט טכס וחירר כסוס ומגסמס יאשרר כדלכי ט0ל י רק 6יפ פכ%4* מעטי כיכולת %5ס עיר קטל % וסטגמס ,סנייסד

 )עבדו )ר%ןנעסק..4סגיע
~obn 

 ספטפ פירץ ומהי שיושבהר : ססכ)יס )ססעלס שתניע פעכ) כדי o1b0 6 ביטל סשרססדי' סי6 5~1 כהמל .הדברים אך : סוס 0ט)ס סלדומ כ) מע)'1 וסגור
שסח
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 65נפג האלהים עבורתשער

 וגנותם ברע הדעה אנשי תמי והודותם בפוב הפוכח בעלי הבצל מעול ומורבצדק
 והרעות בנמי והצדקהע בשבח המוכות לשקול עליהם ולהפיב האדם בני עםלהשלים
 וכאשר באסת בשובם לפושעים והמהילה עונש על ועונש נמול על נמי ויחרץבעונש

 והכרתו שלם שכלו יחיה והכרתו שכלו בדרך האדם בנפש רידיעות אלהתתבררנה
 פובתו להבץ ומחשבתו נפשו רעיוני יעורר מובתו דרך האלהים יזכירהו ואםחוקה
 זה וצן ישינ ולא בשכלו עליהם ולעמוד לספרם ישתדל וכאשר בהם הכרתו ויחזקעליו
 חיובו שהתברר במה נפשו את יתבע ומשיכתם והתמדתם ורובם חלילתםבעבור
 רוב על יתעלה האלהים  לגמול ויבחר בצוק  ובחור בפוב  הפובית בעלי סנםיכשכלו
 צרינו הבורא שאץ עם לזה יכולת לו שאין לבבו בעין יראה וכאשר אצלומובישיו

 במזגש*ם שבלו נצן הגבע כך ואחר עצמו אצל ונקל שפל ולהיות להכנע יתחייבלו
 לנפשמרפא

 ג0וי על נטול ויהרון : ססכמ יסים כן מטויס י0י בשנת השבות ולשנץל : גוי מגוג1)גווס
 יפיס סטוגס טו) י* טן

 וסווגים סטו) וכומר'ס רוש ס6וסכיס סג)יס נמס ים ג' כו' שלם שכלו יהיה כף תבררנת וכאשר : 3ע,וס וכן יותרסגמו)

 כמס ע3 כעקמו ו)מסוכ שקלסר נוס יחתי) כוי רעיונו יעורר : 0נ6 וגעו)ס סוס כעולס )1 )עונ עוגבו זרך )ט,מו טיכרר6וסו
 (Wt~WD ולסייס ממן wh לסיקו יסכת ופ)6 סיטכ סדק פסס שמר ילעס בהם הכרח! pmtt : טסיו )מקוס ntilcsIעוכוח
 6ו0 כני כ) 6חעס פמקג)יס טונוס נמס פיס כלילותם בעכור : פסיד יום גג) יפו ס' עמס 6טר סגדו)ות מעונות טיויוגין

 )כך ומן זיוור ומן עמסכיס תמיד פמחייח0 והתמדתם : פ6ד סרגם וגס ורובם : סטונוח 63וחן ימד1גו)3ס
 ntiwo כסגי) סגגגד ססס 06 )גפו) סיס סר6ף סכמו סם יהטו3 כה נפשו את יתבע : סטוכוח ג) ט) ופטמות )מפלסלין
 יחלת לו שאין : )נט נעין ויזג . )כנו כוטיוני לבט בענין יראה וכאשר : געוכ סטונוח נט) )נמו) ממייכ נסג)ספה

 צ% 4וזא ao(oht ש יסיס כעוס'וק)מזס עליו סג,ר6 עעונוס 6חס עטונסי זזיסי) (SttA יעצ
nst)nsסיס סעונס סודקות (וסחר מטטס, כ Dpn)t צריך המרא שאין עם : טיס טכס טחיו יחולך סגור" סכטוגוס נקטנת 

 ש) שמטיס ס6)סצ ntituo כטחות פסי יעמק וטנק 1ו: ומס 6ני מס "סושם
v)wneiDS1 1('06 6(1 0פ% גמ*פ מפ6 יעgne סי ניק' ו% 6מ גר ס' י"ר ס' )סי ויפנ חל סמלך י% יא 6ן כועס 

 לחם8ת
nifw6צ א "8א )שא ש)ש מסמא ומס כף "יק 
ntpthשאפ ש "י) וש סטון טיפוס ט) זגוג 6מח 
Wtwפ1? ימוסד גחולת בוש וגמרן  וכור יחור 
 61ף כס הרע אנשי וגדיל : כרס וכן י0ס וסוד6סגמטסס נם" והירותם נשב ארוג געל וגמול ! סמול נקיגמז

 סטור 1)6 סקוס )6 כמש סוקס סמ)וקס מסורס )טפקסוס
 )ט ססתירס גמקומוח ומפ כן ממיינ סיס גוועי סטכ)5גס
 )סעמפ וכן ועמלק "תו6כ טמון כמו עותנו ומיינםבפורס
 hS פסם מסיט ומ"מ 030 )6דס )סיע יוק- ג136נוגריס גי כו' חשובות ולשקול : )גיד ספסור דין D'Uשפוייס
 ס% יצק )6 02 קעש עוגם ט) גזו) נסגמ )6וס שנחיחי!
 : ברט וכן פפעס "יק ט) פ% 'סר ג311 סוoh 6נמל

 ותרת : מפסס ס3ח גגויפ )יח ארס בני עםולהשלים
 נגויס צוי וס סגם עגורה על ויפורח גמול עלגשל
 פיוגור כוי יוכירחו Owt : גג61 16 ודוי פמון"16 16 סרג הרייס 16 ממוחך וקירס 06 רון) ממקרו גמוססג)

 עטיו ויסמן דוגו)פוס
 )ווי

 לחבין : עונס כדרן
 pmt פסוק ניחא כלףא ויחזק ן עליו Othoגיבורתו
 )סיוססיגיס ירונס בחילתם כעגור : נס' סכלנו גחי6מז
 ונוס מלרכס גיוסן 6מס טע,נס ..כו))וח עוגות וגסספ6ר

 כמיו% נוגס סוט)וס גו )6ד0 פיפ סנכרון כח גמומפיוס

 הלבטןטוב
 mm ס0ושפ ספחפ מן סוטכם 6מר וכמחיופפכ5
 4סר %חפ מאל וסחי בצדק ובחם : וכו'%מח
 דגצבוונ לשקול : מש) מדרכי ענכומ . סנדקעסיימ
 : כסטרן יעביט נפכר יימתח )סערבשבח

 כפגור סמ%ס 5מ ספשנ 06 כ6' גמול עלנמול דושתי
 יסיס 6טר סאו) tPDn(, . נשס"1 נמו) 5יזססססד
 מטטד % עפש על ועונש : גפפיימס כעס"כל
 ל% סכשס'ז שנס ירקח סממת *יוס 6יש%

 4וצ נזק ט"חס ריימס סש) . פכל or'bר,ססד
 ממסג סוי מ,") סימלו עמן וס61 . נעיןכגענילחך
 : ריפסדס ננד טנילס ופכר סכלם ננד מטסססווד
 *ש יצעד 06 פובתו דרך אלהים חמרהוואם
 סיגיטת משי 'כעלתם בעבור ו כמוכסליס"
 ממו"נ סט6 % ואומס olb נס )סוכםכטוח
 %מרועע 6ש משכיס ססעוטמ מממס ורובם :כלע
 םס1ס סיאנס והפסדתם : ריר6סתומ 6תמסכתם
 נשן סמו גנחסס וטשטשם : נסס פו%זסו5

 ,מגולד ו* ש%ש%מעשזהיב!!וי
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 האלהים עבודתשער164
 שכלו העירתו נטללו תוצרת שתויו כד* השהים אל שאתקרב 4שת אכן בהםאשר

 : בנה הישרה הדרךעל
raelבוראך בפובות חבולה שאת בדעתך וד%זקאם אצלך התברר האם לנפש 

rolw1דעתך האם השכל לה אמר . כן הנאמר . תנטזיו ועוצם חסדיו ברוב 
 יתכן ודכאך השכל לה אסר . כן הנפש אסרה . לבורא חייבת שאת מה קצתלפרת
 לבריאות נכסף שהוא מי אלא הרפואה מרירית סובל חש*ננו אליו כוספך רפיק עם זהלך
 חזק כוספי הנפש אמרה . הרפואה קחתי יסבול לא לבריאות נכסף שאינו מיאבל
 אמר . ע"ר אותי ירו ואוזה עלי לאלהי שיש ממה ידי שתשינ סמה לפרוע נריוצערי
 אמת אינט ואם הרפואה בך שתצליח אפשר ספרת כאשר אמת תאמרי אם השבללה

 עצמו אם כי מונה איננו לרופא מכזב כשהוא החולה כי נפשך תפתי למה אמרתכאשר
 הכוסף ממני יהיה והיאך הנפש אמרה . חליו החולה על ויכפיל פרחו הרופאוטפסיד

 מה בערצם ברורה ידיעה תקר לו כוספה יהיה אם השכל לה אמר * בו רופיוו אולו
 מפלתך בו בהתרפותך וכי טמנו ביכלתך שיש מה ומעום הנמול טן לאלהים אויבתשאת

 לנפשמרפא
 : יסמוך גוריו )פס וגעגע לות ספ) ככל ססו6 ל"ר כר ואחר : )גנך יח)סכ 16 סעודן ע) סם וסיין וסמל סכום סלסגי6וסט
 1'עירהו : )סטו ר.)רי;יס גמעשס ס6)סיס 6) )0חוךג יוני 14ין )עלוס מס הדס נצ4 שShta 4 נשש אתיהבע

 othno 3% סגוך6 ('DL ונס וסעמדס עוב וגוף 'ם ידם סע) משוגי גסם hto עגים . יספם 6) ממג) השור יכפשויחלא*

 640 )סומנ'ס צקים נספות ושין סיס נספו פעשס עמס סגחג6ר עמו ew)nt1 %גהס h(qle מצ נדע מש )שציסנ9

 ~DlitU נסכי) )כורזיך מ"כ וגע) פמ0;ן ס6ח בו, גטצות חבולה דואת : )קמן שוסם סתוי סכל סגסכתינפס מסוע"
 )פיקע גועסן סח"מר ,ס )ך יתכן ו% השכל לה אמר : גפי)( וס )עיין . חמנ) מב) מעמן-6ס יתנון פיו 1nbpDIסגד1)ות

 ש נכצ%'])סיעיין צנא צישה1יבנ"1 צז:צצ: שננ~2%ייש
 ? ספדו 061 וסטייל תדפ וכלסר !עוס'כ ושוסך טפוסיו %לסך יייס  וגא ר)וט )עמא דגר שם )עפש %4% 0וש יטעמש תמוי )"פר )וס )כסיף olpnnt שתאופס ופן מכ3 ותמס) ותדע ט' גהתרפותך וכי כה 6 כופפך יחשו אטלההשכל

פ%
 67130 סיון 31פרס . יחע)0 )0טר6 סונתזויסים הלבני

 : דגר לסוס ליעי וטניס 3חכלימ 0טלמ.סש4ש
 ויאמר : %ל ר6וי 6סר 0נפ) מ4ף גמלותבצרת
 ססכ*ס יטיס מוסר לתר ספסל פפס מנסלתפש
 עטים Yann סיכל ו6ן וגצצנס. ~olbנדנך
 ומנברג כמרקס ממיר ספטדס על משדפםס06כס
 וסככ) ורע סוכ %ד וסי" השצד מכר 0פרנעס5חם
 ומסגך סלמס מ% עמסמחוכם

"100 
 )0ע3רד0 מגצץרו

 בתובת הבולה שגאז : מסע) סמני עכתסט)
 ממוטס וי3 גע3יר לסלמס 6ל מ5צסכגס  ס"תבוראך
 לסריס ממכל מטל oh מי ומטלר . עגך גשס"סר
 : מפנך כוספך : סדנם "מח כן  ומנאסר ::3(

 מנוף )רסוקים סגקמיס סטטוס הרפואהסרירתז
 מפר  מרירוסס 0ח1ל0 יסבול פעם  DS' מריס ססס,ע',פ
 כמס ג)ו' בו פית חר. או לו השסף ממטיהיה והיאך : שט )6 כסי . ohnh )110 4סס עצטואם גי מעה איננו : ידס ע) מנץ0 קסום ר.נרי6וסהסק
 שיש מה : כחג 16 "מס סם סטסף 06 ";י6זע

 : ע4ך סטם) )") לעס נמו עטל טסטביכלתך
וחיותך

 לחםפת
 וש % גגה מסג כו6 געפ)1ת עשו עשיק %סו נגמישש)
 : 61מו חגיי מ4 ללול גמוד שחו 40 מווכחו ויקנסעקת

 )נמן גלו, כו' 'תכן ena : וגון "סר ogun )טיוחבטעשים
 )מות סשגמ 16 גגפחס גמרה 0סס שעסיס שתו)ענגו

 יקוב %ין גטולו תמורות : יס' סגולך 6) עייו)ססקרכ
 סס th(e' ססונוס גפרך מ6ד פעטיס )מוסס גמו) פסע)יסס
 גחון ססו6 6מר גוו) ע) קטן דנר נסמיר גס יפו)תמורס
 רגל  סים עסי ברעתך והתקיים אצלך ההברר :סהחיו
 16ת1 סמר )8 כמגס ס"ס גגירור כנר 60יס "1לסגס3רר
  חבולה שאת ן פפגו וטכס כי  תרפסו וסקיימ ול6יוגרוגו
 56ל מין  ימסכן סוט סריס יעלס נטנע כן כי כו'וקטיה
 ירו צמיג 6ול' otpn1 וסחלב 6וסו לחכור עייו למס גיותסיר
 ס6 למטות טד %רך סי61 נר,1ס1 %1ה,כ fntb להדוס%'ג
63SDtll סירס גן .  )ממוסגן נקנסגמוע סו* ופפיל6 יוצן סיווי נערך 0מס6ס יסר3ס טר טור minhJ' 1671% רעע מיג 
 1h)t)b גןמס פרש טר ומטרנס  צולך וטס הניס ח161%
 טסטינ עלססטטח חסדיו ביוב : ט' קוףס וא' סגלם11'6
 טנא  מ4י0יך 6וסך סס4ל סס1ל01 00 חי1סו וטקס גמורולך

 נרוסן מס עממו בוו ael~n ומלסיר : סוירו רעפ סגו% פג S~m גרגוי סוגרה 6וג6ס שיי ע1% 06 6ס כיממס
 )סכ4מ )ס4ק י*לש5ס ספי סלע כן כי מ4ו ע4ו יגפו סי שגר סו6 )ע)מ1 6מגס טרמו נ*6 משיר 1115 610לכך

חשיהן יכש: ואן פא שאן ae 4 טש טש % 6א יהית*ן וחצך טצש1: ו') סומ;'ס ס;סכ כמו נססנ6ועיס

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



 167פד האלהים עבודתשער

 אמרה . ש9פ האש לא אם נחוץ וחפצך אמת 'כוספך חתיותך הצלתך בוובהשתדלחעך
 הקדמונים הימים דברי אותי העירו מעת כחב וכוספי רפה מהעף חפצי פסק לאהנפש
 מדרך אצלו משברר שזכרתי מה אמרכן החכמה בדרך לי נתבאר אשר עדשחלפו
 , ברור וחפצי אמת כוספי ששב עד השכלטז הראית בדרך חשח*כ החלה התרההערת

 הסם מרירות ומכל* הרפהשה צער על התאפקי אמת שזכרת מה אם השכל להאטר
 הוא ומה הנפש אסרה . בו רעלה שהיית הרע המאכל מן תמנעי אשר אחר מעמוורהג

 שנברה המגונה המדה היא השכל לה אטד . ונוהנת בו רנילה הייתי אשר היעהמאכל
 מדה חרתו הנפש אמרה . גדולך מתהלת אותה הטהדכרם וכחותיה מראשיתךעליך

 שכך הטטנות המדות השכל אמר אותה המחזיקים הכחות הם וטה האת המדההה*
 המאכל מן הנופיא ההנאות אהבת מהן אחת מדות שתים ועקרם שרשם אבלרבות

 והוא דמע שכנך מן אותה קנית הוארו והמדה נופך צרכי ושאר והפאנלוהברשתה
 מביאה היא והקנאה והנבהות והנאות והגדולה השררה אהבת השנית חימדהנופך
 משכניך לך קנויה היש הזאת וחמדה אצלך הסובה לבעל הנמול בשילום למעםאותך
 צריכה שאני הכהות הן ומה הנפש אמרה . וקרוביך אחיך והם ביניהם מסנדלתאשר

 לנפשמרפא
 כו' רפה טהיות חפצי פסק לא הנפש אטמה מכמון1 6ה0 עליין )"ו ו06 סלמתי 0כו0ף 610 סוס סיע %6 אטהכו0פר

 סיסי6סגיםייפיי(דאכ0שססה:ןצ:ס6" ישמד 227ג37מ2:עףצלננ ,נתויצנל2:2לל2:יהשםה2
 יי מש"ש צמיה צש:: צ hn) 2%((O'DIOat עע?2צ כי ם6כ7פ:06 ופ,6ס""יי*) ,,,7' משי2נ
 צצם ןציםגמ ש ::ךע % צצם: ם נבו סם iobt ש,ו:טןסי2כןג:7צנו צקן12צב

 0ס ntDxl 0טוגוס ס0מיוס דבריו ושכן . ע'ט עג) פטסס גוכיר"ן סוגירוה מסר טלי סקסן גססר ס0הפדי0 דיויו כ)ספתכם וגגי נו מסיס מקורט רום (qpin ו1וק'3 ),רי6 יימק רגינו רנו כבס גלויך וס וגר 3י5ר סם קדוסס סטרי גטן וויט) סייסמףס
 טיש סי כלסירוס ולכך וסורס סמומם 610 ספ;ורן  ופגסטוס כעודף יסולות פי' פוככג שטף סג6דס 0נסמיות פגמםטכעיס
 יפים סכל נפיס פשחו גפסך ot)wne וס"ס סרי פירוד נפטך 0רפ 16 טונ וסרנור סוס פיטור סי6 סג6יס 6ריפססמ

 סיע כווי ים פ1א וס:%ע סנירס nutvo סוורוס יוגפימ פטם  ולטפך  סיפר פיסור וכס"ס וספ1נוס nlh)o גלהאימין
 מוס 1מג61ר פקוח 0ו,רי'ג גביי סמד"ע כ16 )6 וזכך מוש סגוף ט6ס כמו סג') רסוס מדוס גמותי מו"ס סגפט 06םציזגפ1וס
 ממחת אי משת"פ מניס טוס )קיים יכת תיגו סיסודיח גססו ע0 גוף טכ3 ע"ס כמנוס מקיום המורש ס0 רטוחפסמדא
 מכס סי רפת "%ך פקם יף רכוס נשגלים אפיס 06 יוטילו0ו ל6 גלעד לוי  סגל 0מו4 )גוף רסיס ספ6ג)יס כפו 00בטא

 לחםפת
 גמי'ס ומיומך  מפייט ספו:סיס  פן  "צסך וחיתךהצלחך
  מסיג וממית ומסקיי: טעמי ס" כ4' אטת כוספך :נשפים
~$bn

 וכבר יגריס גי סס ושספן הכופף ומון  וסיןך לפרו 011 יסר
 מוס פל 0ויהמ סין ספלם כיסף 3לי ומפן חסן גלי כוסףיפ61

n3prncoמדגר %ור סטלס גיס לס משפוי גריד לסריס ינפט 
 % 5טס'כ ו6י4 יייפ פמפלט ויי6 גרפיוגי%ס0א

 ממסי
 נו

 0% גיוס ידעי פ14 סנגר פי ס6יר גללו  פריס 6ו11פ%
 ניאון ל6 קולס לפוגל 6ז )יכסס fitoa סאט פל לופיבצדק
 ג4 הין יפ61 וגס  סרטם יסתרס ירא על סוג? טסנאעגו

 גו טסן סס,6 רפו6ס לתוסלס פר סס olh גיהה נפוגופף
 כהנת סגכ) יזוע וכגר 45ו נכסף סכעו  6ין 5פגפ כרסועל

 הלבנוןטוב
 : 6פח כותקך 16 אמת כוספך : שע"נ מ"חיתך
 רם: כחב וכומהי : מסק נ4 ממר נחצןוחפצך
 ממטע : נ"מ( לסטם עימע ינוט )6 כמווגססק
 יוסי  ט0עיו לעסק כ4' י,דמומס דה"י אותיהעירו
 מסקי סיס עדיין מן זלם 5) וגט5'ס סחורםנרשלי
 כטה אם : סמכמס מדרך )י טגמנלל עד ורפסכוונ

 ר24'רס -רילמ כדעוך נחלים סכנל כ)1' אטתשאכרה
 ס' 5ח יעמד קיר כוך  5ך  ססכייס tfft nvh1יטסף
 והמשגל : מצוף סג6וס וכנופית והזנאי: סננךליו:טל
 : נ"מ( )דכרימ שגלוש 5מר ובס כמו . ט5סמ
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 האלהים עבודהשער188
 וכלבהם והשחוזה המאבל סותרי הן הראשונה המרה כחות השכל אמר . טמנילמנעם
 הדבור מותרי הם השנית המדה בחות אבל להן והדומה והשלוה חהמטההוהתנומה

 בקנינים בהם והקנאה טחן והכבוד המהלל ואהבת להם והתנאות האדם בנ* חברתצרב
 שוכרת מה ואם לוה כהדומה ננותם וזכור אותם ובזות בידם באשר והכריחםהעסקיים
 מן לך שוכרתי מה מעליך הרחיקי אמת עליך האלהים טובות לפרוע חפצך ורבמכוספך
 אמרה , הרפואה מן אחד שער אל איתך אעלה כך ואחר יבלמך בבל ורדודותהכחתן
 יקל פנים באתה הורני לכן בו רנילותי אורך מפני מטנו להפרד עלי יקשה זהותפש
 מנתחיו אהד נתח לכרות בעימו יקל הטשכיל כי ידעת הלא השכל אטר . בחמדךעלי

 כשהוא אבריו בשאר מהתפשטו ומפחד הולי בו לו כשיארע מאבריו אחד אברהלהפקד
 תרצי אם את ובן הרעות שתי נין שיש מה ומכיר הענינים שני בין שיש מהמבק
 מה בשקול בבינתך השתמשי לבך אל שימי קשה שפרידתו מה פרידת בעיניךשתקל
 בהתטדך אותך תמצא אשר והרעה ממנו בהפרדך אליך תניע אשר הסובה ביןש"ש
 ומה הנפש אמרה * המנונות טמדותיך עליך שיקשה מה פרירת בעיניך יקל ואוחכמתו
 השכל אמר . בהתטרתו אותי תמצא אשר והרעה בפרידתו אלי שתניע הפוכההיא

 בעצבים מעורבות שהנאהדת העולם קדרות ממאפל ומנוחתה נפשך שלותהמובה
 לו השתשתדל מרגועך בבצע הכרחך חזקת באחרית התכהי והבשך נפטק%ןותאותיו

 לנפשטרפא
 )כס סמוכלמיס וסדגרש כטו)מיס קניגיס סקוס כסכול גסס ו0קג6ס ל') פוס ה') נידם באשר הכריחם : סיטכ וחליןלן
 בהסרך עלי יקל פנים באיזה הורני לכן : עמ') ננוסס ולכור 076 בגי )נ!4ת המיד "פן 1ג1116 גלומו Sl~D טןonw ובי" : גידם פ%6 %גוו) היסס 4ק'ף 1כחוקס גסגומ 6)'ס0 ג6 ק%ס 0פחכ ירש 6ו מזם %ל ומרסס%גי
 ג0)וס אסך מסיס %ו לע רכל חוי) מרפוס מסמדא כסססרוס סי6 סעוכס ט' נפשך שלות חפובח השכל אטר :6כליו כם6,- סתווי יחפסט ס63 יסמר מהתפשט ומפחד : 6י 6נל ולחסר א, אכר ולחפקר : ע4 יק) כניס 63תס כחסדן סורחרן)

 ס6דס 4100 נתנייע 11'3 גס) סעטיח ו6ססר כ6מריסן יעכיר ימלך וס ודה ר') גאדעיח להכיר והגיחך : סיו כ)6 וסיויפסקו מטם עוד )סס יגיע 06 61ף St~(D נ"נ סו6 וסמיד )מס ס6דס עיגיע קורס ושיכיס 6ס4ס 000 סוס סעופן מת16סוכססקע
 לחם פת הלבנוןפוט

 : כף עכורת מד6נס וסקעס ט4ס ממרכסבהשלוה
 ע) הודוך מרמסס גיס גרפס סתרים להםבהצזמיון
 0"חס בידם בחושד והכריחם :8עטז

 מקג"
 בסין

 : גססו 4סמיומ טסך מכלך מ"0ר ר01כרנהס3טגירס
 ומפחד : מיכליו "מד ימסר אחד אברולהפקד

 יסספס ט)" מסיל6 אברת בשארסהתפשפו
 גמ41 )לוסתים מדע ונס וישח רחוף 3כ) סוסרימת
 "0 3לנ) 16 גי "anh נידפס ס)- "0 יסך"ריסס
bS1 ימפכו)DD %61"0 . היגבח נסכרמ מסרק עז ס 

 העולם קדרות פטאפל : ט4 סיפם 16 "מד"כר סססדו "1 . נדרס עבר b'o וטס "חס כ4'היעות שהי בין ש"ש מה ומכיר : עי% מגט גמחךס6כר
 סעורבתע שהגאתזיו : סוס רא%)ס מפמר1חמרשיפך
 ראציו"! ע"ס סוס "'ןבעצבים

~DID ד6טת 3)י . 
 סוגך "זס 3ר (VP עטיו . כז"טס יותל שמלכתלק
SPגמ0כ 3יו סשפנ ו6ן מיוחל onlbn) מס נעלך 
 מת oTh 6ין S'fn וכמקמר מוס יוחל )סטיג ממןטש
 ע14 וסד6נס ממט מוחל ריח16ס 1"שכ ניו %ושומ*

 ותאותע : גידו מש 3מס ושנמס מן גד%ס יוחגסי"

 הטפחת : געה % גסס וסננ0ומ ניט עד עמ'%והגאה
 : אטיוד-ס פערדס סוג שוח סו6 וסנטוס סגוף לגרימעיטם

 בקנינים : ג6ס )6דס )סס צ6ס סיס להםוההנאות
 מלסר שוניל כקומר נסתוו סס'6 1סגממ סע1)ס פסויגיגייס סר41ש נמס כסס )ססק:16ח בירם באשר והכריחםהעולמיים
 ס)6 גטקס ו!כור נטיגיסס אזהם ובזות : כימר ט)נירי
 ספיגות ספן סגמוח סת)ס !כי והםחת הבחות מן :נהסס
 ימול סייגם נסור יי סמיכה חח)ס יסטר ייךהמההתז"
 מקוס מיקי געו מירון וטון tntvo ולהפקרסמסוככ:

 16,ס ontto )מון גו ,כר סגליסס כ6ג 3ש סו6 עגינו וב)גיור סיסי גח0ווגו 6ע וגסרפ6 0גצס פוצרי נסר נגהם וסוסדוד
 מתך יוסר סו6 סגוף מס0מש ס6כר ממסרת 0)0כחגר

 ש הענינים שני בין שיש טה : סחסלון בו !כרסכמתם
 )כעס 60ג וק 60יגו רסס )0ון כו יידק ש6 גסס יויססועל
 מסטיו אמד סכם מנטל סטגיגיס 0וי כין )ומר נותם נודקגס

 סחב-::וס שון מיי מאש וגטוימ0 סוויס סגינים גן ס0כמוח
 לי %י ויל פ5פיס רוגיס וסוך 5סד  עיין סס יגוף גלומגרון גוזי מסלקי פלס  ססו5 6גל חברון מ60'כ מנין נו 6פר)וס

 כע) סנעסס 735  ממרון וטל  ויתן סכפוס ספים יסגדושכרס לדי רע סס3וינוס  חסון יו  סיין ו5ז יף לי הצי כולייקסליס
 : סנטוס סחי כין ט'0 מס ומגיר 6מר רגס רעם וסו6 קגועמוס
 סם *סו לנו ט) )סט)וח קריך קגחמ)ס כס לבך אלשיטי
 : ניגיסס סס%ם )סקו) סגי1ס גכמ )סטחמס ,רין ולמ"כסספ:יס
 6מר ירמס 0%6 סוס עד )1 ימיו )6 שכוח ממוט יגיטוסו דוכו ייטיב 014 יגס יד ,610 גוש 06ו ס6ד0 טס פדלס61 יי סגעס חסון 5מר נטונס ט' אתך תגיע אשרהטובה

 במגריס כ) ומתון 6מר גחורס וגס 6וסן 6hiDnכר
~iho 6הריסס מפססם וג5)1 רע יסוטיי ומיוטדס מנכוח כגר סרטם כי 

 )ttsSS גגות עפר לעס 4וס רפט וגס ממכס שמר כמו ס6)סיס מ6ס גמומן לינוס סור בסגיי enth 0חט61 עד )סס1,וזס
 סטורו: כהעלס כיוס ו) קודר ס)גס ממס )גבס רעיוני לופי העולם קררות ממאפל רסס: ירדף ieen-ס וקמרט0סי0

 מטורכ סס1ג ;סרי ס)פס ensbn 6ין סרסם npns סגס 6' סט,)ס כסג6וח 0הוסוס טסי סס כון מעורגיםשהגאוהיו
 ע3 ד61גח רק )כטחם גס נסס דוס ס6דס ו% 116 נעמיס מט1רניס ססכ מ1ד וסוס צמיד וחסקיס סיס ;סס ג'3סס
 וסוסון othJ סס6ה סיס ג) כי 3מגומס 6יו:ס סופם ע) ממיר פחמי0יס סס וסרי גפסקיס ושיוסך יחסל טכסיס גיתימיאס
 לו ושתשתדל : סכלחך פוקס 6מר )וס מרסס סקנסס 6אס ס6מויס עו3 מכי 6וס % thlt~D הכרתך חזקת :מטלר

כ0עו)ומ
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 169פה האלהש עבורתשער

 משיבת היעה אך בהט וחיותך הצלתך אשר הפוכות משערי הזה והשער עליזאחהפ
 בלי זולתך אל הולך הוא כי התמדה ילא קיום לו אין אשר ההנל אל תניעיאליהם תגיעי אם אשר האז בעולם משאלותיך בהעדר אבלך והתמדת יגונך והכפלתדאגתך
 אל בו תניעי שלא שכן כל הבא אל תניעי %א הזה העולם נידך ישאר %אספק

 מקוה ואני שזברת מה הבינותי הנפש אמרה . בהם השתדלותך אורך עםסשאלותעי
 שני vw~ לי הוסיף אך לכן קודם קשה עלי שהיה מה פריית בעבורו בעינישקל
 הדבר ממשלת השבל אמר . האלהים בעבודת שחפצתי מה יורני הרפואהמאופני
 ממך שיקבל ווצה שאת מה  פפך שלפעלה פפי  עליך  שתקבלי  הוא ענין שלצכ%ו
 ירע מס% בעיניך מוב שהוא ומה הערכים השתוות עם מסך שהוא.לממה מיעליו
 . ונאור פירוש לי הוסיפה הנפש אמרה . כמוהו ממך שלמעלה ממי קבלי ממעשהולך
 שאת ומה וולתך עם שכולל במה עליך האלהים מובווע דעתך על העלי השכלאמר

 כספך מקנת לעברך בכמותם הסיבות שאת מחשבתך על העלי כך ואחר בומייקדת
 לנפשמרפא

 פס כי סכ6 נעורס ממאחך טעיתו וסמנו מרגופך כגיח לק יסיס מכרחך ומוקע ל') טרגועך בבית הכרתך חזקת :רפוס
 צהנשינדנט צצם טסתכןבי%שגןו:ננטץ,בושח:צל%צ

 הופ ח') . גירו 60או ח4 מח 6יס 6'ן מו') גמ'ט כו' כו ווג.;י יכלא וכ"ש כון זולתך אל רצלך כי : ינגס 6מרד6נס
 1ס) b"p ל4ט מסעוס'ן 1,6 כי סט"'ג ממת מס :איגוף צ ו6י1ג:ן מסנר פנמ1 סעוס'ו לטוח כן ג סיטכמסר

 מטפיס ומגייס ריצח ו0מוטוח וחספו:וח D1%t וכמד ממוח מ)6 סוס סעו)ס . חסור )6 גי כטוכסו ס6דס 'נעם סג6וסעורך
 ופיילות ידחיס וטויס l onnm(c'no ומסקס ~Ots מ)6 סכ6 וסט1)ט . קסס וטנודס ויכעס ודגל וקלון ומשמוח וקינותועוגות
 גינר סמן פ) וחייו דיר ס) פתרו כחימר כס הדבר ממשלת השכל אסר : עלניס דגריס פור ועזם קף onunt וכנודח)וס
 שחך יגכד סוס טסכד ר11ס 6סס עונות פסך מקנ) ומעכר כספך מקנס ענד )ן ים 06 טסה מעצמן ר6יס קם ס' 6ח )ענודר6וי
 סרוס 6סס h(h מפט חסום סיאנס )6 וקומר הערכים השימות עם : )ספו )ן סבין מס יס' ממנו טיכוס מקני ובסססג) 61דע ממך במפגש סו6 מסרי ומירוס ט3דוס מיי כ) יתכרך מ06ו )קב) )ך לקוי ג1 כמו צפנינו סמנ6ל כפו סירות מיני גב)ויעגדך
 מסקנס כפ'ו טמכ6ר נמו ומוומדיס גו))יס סס ססרי )וס וס דמיון שין וסר6ס )עוד סרדין עונות מ% ס' סוכוסוהערון
wl)lwגש עטים 06 בנסותם השינות שאת כי ואח'כ : )ענדו לסזון Imh סענפ ס6ם גוס %'ג . ש' )ענדך סעעוח 

 להםפת
 ,wle סמסייתס מן )ס,סו פ14 וכפופ mh's 146ג%ו)1פ
 מווס ססו6 סהיכ1ל שם מקומות גסלגס כיגריו סמ:ו6לכדי
 faen"וסודך

 ש"ט מוס מן סקסך וחיוהך הצלתך : ד% ג)
 סטכל גזמן ממפנהיו מפסד ע) ראגתך משרבת : נףוחךוקג"ב
 סומן נממדס )כו סמייס סר~כ )וגי ממנו געגמ ככרמסיס
 כוון יגונו וגסכס)0 ט6ידו ממודותיו סססד כ) )גו 6)מסיג
 נסס מלס יגונו סיס ממדמו ח,קת סלולי )סעחו סמ1עלגדנל
 מכסיי1פ6

 מס 6נירוס %עד גתינא ג' סס וסלי לותו וממרק
 )סשנ: יכ% סלנו מס46טו גסעזל ס6נ3 % 61מ'סטטזו
 ety )ו טלין דגר ים% טכגר התמרה ולא קיום לואין
 יגאו 6)1 לגסי סתר ומ דוגמת גמי כס,, סתמדס )ו ניט53וט
 6ו)ס מסמירים ססס סנסר פי י) )ומל וירנן ממיקס6מרי0
 שכן כל : %ופס למטיס ינ6ו 1)6 טנגו 6ס% פש"עונא
 סכן כ) 6)יסס ססניפ סחם )ו כ'ו כ4י כוי תנתנישלא
 של וכללו הדבר ממשלת : כ)) 6ה(ס פרג ס)6ם6פסר
 סלמן וס ידגר )י לוטי) e'nnst ,ס גדנר מס) )ן ignhענין
 גיי1ע 13 )סחנ1נן ג"ח יוחל ס61 נמס) סמונם טסזכ,ינמס
 סטורן מוס סכ0יוות תוטי כ) ימיו סוס ממט) סעפיאסרס
 עם : טנין ס) וכליו מ'6 משמירס .קלי וימיו 6מד בג))כנרקיס

 נהב שוצא ומה מנן: ססו6עמטס מי ע) 9ף)וך מעוךימין ממך למעקם ססו6 "ץ שקוי סערן סירס הערכיםהשהוות
 מס פירה( ובאור פירוש : יך ירע 16 כמ לך וירעכו'

 ט6ס גרסינן הטיבות שאת : ססס סינרים מיוןו ממ:יוסר ~1tiUO סרמגח נקרך וג6ור tsninw סדגריס ומגיסספשפ
 מקנת לעבדך : מסייס 6מר 3.הז כף וסטיכ1ס כפתיתס6'
 וס ס6ר שליוו יודק טג6מת 6ף כיסך יליד כסיס 1)6כספך

 1ulsnשוב
 %מ4צס משק ס6דס . ותעטמו סעס" סגלםלעסקית

 ייגס סיכר יפינ יכ6סר 4 )סטינ יכת ס6יפ ערןע)
 וככרס כעירו גמש לקזוס 0דכר מו"ל , 416סמטוק
 חס באחרכם להכיר והביאך : זס וסכן , ט%וש
 ככ"א ס6מריס ספסר נסכידש "14 סמניט ססונסו6

 רנרהך רפקת : גע% 1כ4 גססק נלי כחענונמגוממך
 סרוס שריס סמגיט סייטנ ו"5 מרטעךבבית
 מעמתך נכית וכוגוקי סכרחך נודי s~g סכר0ךמוקם כסי קסמן 16וך סמני6 610 ומשתיו סוסשלס
 גוססת ר,סרחך *ך רו% ט6חס פ6מר ממוח 6מרר"ל

 : ונמרי שרד ססמף %0ח )6מר כ"ס ש)ס ח*חכטרקי
 ל קסמן טחר6ס כ") עליו ותחוש לוושהשתדל

 קמוחי 6סר הרעה אך : מרססך ככיס ל ס%סיכמס
 לקנסך ראיתך משיבת : נססמדמו W'bס6%0
 כלן בשק, סשאלותעי בהעדר : וטכס10)כ0
 אם : 146 ממגיע ס6'6 מס , פכוים כ4 מדלגם6מל מדלני )ססינ סכץד מוסק 6תס 1Dh סדכליסכערן
 ימאיס 65 סכ) סו6 טמגיט ייבל 61ף אלקיםתגיעי
 אל בו תגיעי ויקח : )מטויס יי רק כידךריכס
 % ע") הדבר ממשלת : ס% סש)ס 6)הבא
 סיסיה הערנית השתמה עם : ודירוג סוססדנו

 4 דומם 61ץ עמך ס6ץ DDh1"' ממך ט)מע)ס מס6)

קריעים
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 האלהים עבודתשער170
a~len1רע בעיניך שהש ומה מבוראך עלעי אותם קבלי ממנו בעינך "מבו אשר 
 בכלל לי שזכרת מה הביניתי הנפש אמרה . לבוראך מסך בן גם בעיניך יעממנו
 מאחד מובים שהם הענינים דאשנל אמר . בפרס לי אותו ובאר חסד עמי עשהאך

 בוראך שנמלך מה קצת המוב מן כשעטלהו אדמיו לפני בם שיתנוה העקםמעבדי
 אל החסידים קצת כג"ש לפניו עומד שהוא כשו ממנו ויפחד אחזו ושיירא וכסתרבנלוי בעניני ומשתדל נאמן הניהנה ובמעשה בדבור לבדו שיעבדהו( )ס'6 עויכבדהומהם
 ממעשיו בנראה לאדוניו ויכנע שנטפל ומהם אותך רואה והוא אדוניך אתתמרה
 בלשתו וירדממהו ויכברהו ובמדותיו "נמלבושו לפניו בשפלווע ושינהנ מצפונוובסתר
 בעעע ון שימצא מאהבתו לבב ובמוב בשסהה לעבורתו הרוזן לו שראה כפיחצבחע מה45י ושפר ובנלא בסתר מובווזיו ושחכור לילו ביומו אותו ויודה חשהצבחובלבבו
 מקצר שיהיה ויפחד ושהבהו לו ולכפר אותו לרצוע תמיד לו וטזחנן רצונו אלויתקרב
 שחלף מה לבו אל ודמים ממנו שהזהירו סמה ויתרחק טרפזיו והטמור שנווהובמה
 ימעמ לר חיב שהא מה בצר מעשהו ויכו יגדלו שובותיו בעעיו וירבו העונות מן4

 בנפשו אדוניו גדולת אצל בעיניו טעלתו בקמנות הודה לו שראוי מה לנגד פיחואצלו
 ושירצה צרכי בכל בו ושיבמת ושפלות וכניעה כריעה לו ולכרוע לו להשתחוותתרבה
 לא יסבל ירצה ירעיבהו השם וישבח יודה "8ביעהו ואם אליו שמעתיקנו ענקבכל

 וסמה אותו ביתרו וצדיקנו שחננו במה לו די ויהיה בנורתו ועוולנו ולא בדישיחושדט
 לנפשמרפא

 סו סויסי עלס ד*ס 6מו )כן אותר ר81ה והוא אדוניך את תמרה 9ל :י לענדן כן סטיגוס 6סס 06 )שו ווט ה4סר
 ויפחר : 6ווני0 )כנוד 610 06 רק  תמן גס כדוך יגור גפי3וי  לחגיו )צי )סופגם )עגו סטין כמ)כוטו *)סקס :מסג"מ 6פפ'כ פעמינו 6ת וריכס )פ:י1ו ס6תס פ6ף וי) )פקך מט6גו 6'מ פ'ל1ס e~ntb טמפוני שג'ז גפניו 'hw ט)6 חפיר)פרן

n~tpff6*13 פעס0 )6 %וס סם ססמ שהזהים טמה ויתרחק : ערס מרס )קיים ז0ו מ4חי1 מקור נמס ש6 כו' מקצר 
 הלבנקשב

 אל : וס6וסגש והפנים : )ך עh1U~ 4ססמנ
 סקכ"ס וסגה 16חך רו"ס וסוף אדונעי אתתתהה
 6יס יסתר ob וכמס"ס מגיד 16תע טר61סוזלי

 שיהוה : כנ( )ירמיס ס' ג6ס 6ר6ט )" 761ננ:ספיס
 בצר מעשרו ויבז : מנוחיו nltDS ממעםטקצר
 יחזיק Sb עטדרי מעסם ככ) בו חיב שהצעמה
 מפו ספתם סעטלס 61ח גי 'מסוכ 6ך )עגמוסונפי
 עבדתו טיסנן ר") . )ידעו סיע 6100 ר.עטדסדעוך
 ויתלה : 11SUS זיע פס61 מס גערך נטעיןגנבם

 : וירקחו פדורו נדווח סמו ע) יחספס tnasוכי
 בטירהו נווולנו ולא : Sb'1 סיסכג אליו2יהגתיק14

bSa

 לחםפו4
 16) סמ61נו );י רק ערך סו, קוך לנין סגת 0)6 הגימרכמו
 6סר גימר ית, מלכוהו עז)קכ)ת

 כ611חי
 1)6 מכיס תקרן

 כספר סמ61ס סעמש ג,0 לגמרו וכיר כר06יך 6כר61מר
 וט) 01 גססתן מתורס ע! ונר6כ'פסכותיי

 לשר פ6עס י4"
 ניס לידיד (e~_ פוטש מענד )לדון ססכגעס סם:ג שיכייתר 6דמ גגי יין סמם) )פי גס קמן )כט סדיר וכן קמח 11טס

 ס4ט 146 כ111 )6 6טר מלידס כוון כלדון כ6 ניחטסי)יד
 הקוקוס )ג' ההנדוח כמקימת ח)וקחו עפ'י וגווגט גס"גתי) כמימד ושן פ"מס בענינו ומשתדל נאמן כסף: גמקג0מס6'כ
 אווי ושיירא : גס 1מטסד) 6מר ס%וימ מונס וט)"מן 6פר nab מוכס SUt 60גייס ומוגת כטכוס 10נוסדכיינ1

 לו שראוי כפי : 31ג6י גפר וגסו קמרים גפי נס עקמו )3ין 3')1 נמיר גפיו יעירס טובותיו ושיזמר : עיו מלעיגסטונ
 ססו6 )פי כ11 שיכהה! מאהבתו : כסף 3ס) 1016 ומק)סין וסג דינרי h(ew 6)ף )ו סיס )פי פם) 1') ס6מרו קמו יעע!ס)6
 16)י משוד ס"ק כוי עהוד )מון יסיס 61מר1 נמ11היו מק4 כו6 16)י תמד טקצר שוהיה וישהד : גמ ויהמגן קומלו חסקלויו קרש שטיס )1 ישונן וגס 6)'1 ורלף 6 קווכ ממיש סשי0 שפונס יתנכג רצוח אל ויתקרב : כשניו מן hintv ומפן6וככ
 ס0י0 כחט13ן לשן )1עודי

~ylt_ 
 ששא מה כצד : מדע סור ננד כו' ויסומק סוג עסס משהו ישגיר : 3ס פקור יסיס 6ו)י עגווס דגר )014 עשוכסייגו 56לו סו6 ספגי ס14ר גיאו 15 ס0מ6 יגרוס טמ6 יכחיד יר6 סס)ייק 1') כמנמרס 16

 6יכות0 גנדרת גס מסמוס גמיסוע סמטשס כתות נגתיגח וסיגו לסקוס הייכ ססו6 פס גגך גוריו כוויים מטסיו סיסיו כףהייכ
 גד1)ס כעצן ע1ש גשגי קסם סמע)חו שאס מעלתו נקטנות ויותר : געגיס כעונת כשין טרי 13% ממטס 6מרו6מ,כ
 ויסבול ירצה : נתש סה4) ושירצה : גר"? וטסיות נפעטיס כניעם ושפלות וכניעה : גמהפכתו וירום כגיטודלוגיו
 מתן פיעוע ע) נריש יחשרנו ולא : פעמיו )מסירו לוטי גתמגו)וס ימסד) ע6 סמסכ1 שן כ) יסגל גסואלס גרשןיק3)
 טויס )ו "הס )6 מ11 לע עכו טד 06 בגירתו יעתלנו ולא !*ור : דין 6100 )י כסלמס מסה)קס פוסס רו')כתלתל דע וסע סייך ונוס ניגר ים שים פס6 קומר 6"ע1 יתסס 631 למגיס Sih כטוכס רכות רוקות וסיטי 15רעי1 )וסלק
יוחי1עס סי6 16פ1 טסתו המדיקט סר6טגס סמ)וקס אא פרט כמס )! די !יסיס נקמרו דנרט "'כ ומצם מ,1 סרס ג1שס SDפא 1151 לנוגס 5ל 6פר והתזו סססגס 4קופ גגד מפס דלגיו כ) גי פפ)ו המיס סור  ייויוו גכירח סלסוניס סיופאס
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 171פו האלהים עבודתשער

 עליו( מקנא שיהיה )פ'6 עליו והמקנה העביה סימני להראות עם מטם פובשהחש
 ולא דרכיו אל אם כי יבים ולא בוכרו אם גי יהנה לא ובמדחסיו אבריו תנחגתבכל
 %א בגדולתו אלא יחשוב ולא שהפריפו מה אלא השכל ולא רבריו אל אם כיישמע
 ירףן ולא רצונו אם כי יבקש ולא בעבודתו אם כי ישמה ולא אותו ברצותו אלאישמש
 אם כי יקום ולא בביתו אם כי ישב ולא מהמרותו אם כי יעמוד ולא בשליחותו אםכי

 על אם כי יישן ולא יראתו מות אם. בי ילבש ולא ספרו אם כי יקרא ולאבאמונתו
 ימצא ולא זכרו במתיקות אלא יעור %א תטונתו אם כי לו יתדמה ולא אהנתו*צועי
 ולא כעסו בעת אם כי יאבל ולא םהםרותו אם כי יברח ולא עמו אם כי רוחקרת
 רצונו שמחייב במה אם כי יכעוס ולא חסדו אם כי יקוה ולא עליו מפחדו אם כייפחד
 שצוה למי אלא יתן ולא ברשותו אם ני יקח ולא רצונו שעישה במי אלא ירצהולא
 אדוניו בעיני המוכים כל הפך הם העבד מן רעים שהם הענינים אבל . בהםאדמיו רצת הפקת אחר אלא עפעף עיע ולא רנל יעתיק לא תנועותיו בכל וכן לו להיןאותו
 יורה די בו שיש כלל מהם לך וקבצתי הכעטני וכבר הדברים יוכרו ובהפכםטס%
 שספרנו כמו אדוניהם בעיני העולס מעבדי שהמוב וכיון הפכם ועל שאריתם עלאותך
 מה מכפלים יתברך לאלהים חייבת את כמה עליהם פובתם מעלת קטנות ידעתןוכבר

 : הפוכות מרוב עליך לו ש"8 מה לו כשתשלמישוכרנו
 לנכשמרפא

 ל") כו' סלע והמקנה הענדוח סימני להראות : פססנד 4מל %ס ממנו טונ ידשא וממח ידוט: סטמס %יןברדלס
 עד כו' י4ס ו)6 כזכרו 6ס כי יסנט ס)6 וטיילו )ו וסמץס )6דומ1 פכר פסו6 סימנס יר6ס מפדותיו מד0 1ג) ttn,uunנ5
 ע)י1 סמקנס ונסו )הווניו נקנס ועסוק לדגניו מסח, )מרמוס לגו ק) מוסס ט:וס6 סטנו גדלך ע14 שמקנס פירם ונפיס .סס1ף
 ס6עעו )סים נוט5ין ס6ט סמכן מוחס טס61 סוף)ס מנוס ע) כוס )רמו טכ6 לפטר וט מירום 1)פי עג') טויו 'btQG סקסןנקומר
 )ומר חרקי וכן לסימן מוחמו עליו טיט6 ר6ף יכרוך סמ)ן מענדי טסיות סקנ) מץ גי קוטלך מנו ג6מח 6ג) מחוןימסמס וירין גסגטו מסר ס6דס יסים  6ין  טנ%לו4 פמ'ג פש .P.E ממיס קוט'ח סרס נגוס OStD ט) מ)כ1 סמלך ולגיון ומגדיועמו

 : )ברח 3י נו6ס גן אוהו ברטהו אם כי ישמח ולא בענודתו אם כי ישמשו ולא : קווכ נסית ג6וה ממסוטעמו
 c1a1 מרסון גסות נמו יראהו מוח : יתכרך ינגדו מרי פסו6 טייר וק מטסיו 'פסיק ו% סהמרוהו אם כי יימירולא
 יכעוס ולא : חמי )פיי ס' סויש ספר כמו יתכון מסיס סם חפיר ולניו %אר תטונתו אם כי לו יהדסה ולא : פחסשמס
 נ סנ6פי0 סג% חג)ית וגהיג וגו' OPUt~ht נונמס ולכהי גפם יתד ו4ט עופי ע3 דמיינו רצונו שטחייב בסה אםקי

 : טפך aannI סגנונות סעוכוח יתנון 4 פסוס גנוסר לוכשהשלטי
 לחם8ה

??'~xומלח ניווניו שין ססו6 6'ך עלי: וחמקנה : ססויס 
 סנכ) נזכרו אם כי )קלוניו: קמן ח5ל פקיו שם נ)"ע)יו

 דרנה אל אם כי יביט ולא : קדומו וכרון 3יו ימ61:מו19

 ולא : נדרגי1 וסיגם סנ6מר ימו 6וו9ו ורכי לסיפוגזמי
 : )ו )ו%ן שסיס רק מנמתו תסיס )1mh 6 פירותו סגיישמש
 סעכודת וק ~Os-t דגר כטס ס"מ יסיס ט)6 כוי ייבטחולא

 שתו )ס%ינ נדגר 0מסתד) מגר4.נון6 יבקר ולא1613:
 רצין WAh13l רק ופוקס דגר גס1פ יחיס ספתו)וס המם סי6וקמל
 נמו ייפסק רסון StDPt כריח כ11נס1 בו, נעטור ולא :קדומו
 דנורPnen 0 טרד טנו )6 טמרו וכמו סעס גי פמונונפסש
 גמ1 נוקו ג0וסחו גטו)ס דגר נטוס ויפסוק ימרד ס)616פל
 נטמן ניב מונס כסוף נסרגיטו כטסקו ויפסק יסידסיתרת)
 ולא : )ירותו חמיי מוכן סיסים נגדי בגיתו אב כי :ססו6
 תוק מוט )סיות כ*ג יתעפת )6 געו)ס דגר סנפוס כו'יקום
 טיסתה קדומו 63מ1נת 06 מ ממנו שנוו ימה, %) ססו6געתן

 הלבנוןטוב

 העבויה סימני : "דופ ע14 נור סש)ס יקמרפ)"
 . עליווהפקנה

 טסו"
 יעטור ולא : כמש קרן עבדו

 : )"דונו רוח מורס blon ממס לק מדנך יחעכנ%
 טניס ונדם כס , יר"ש כ"מ יראתו מות אםבי

 ז כזיגוגו יציר )" לו יתדטה לא מע(: לנלאיתפתס
 בטה אם ני כעש לח : יתש% א יעפיולא

 : וס ע) סיכעס "דורו 1117 סשיינ רצתושמחיב
 נפ . נסס 171% רטון ססימח רצון הפקתאטהר
 דובריוש יוכרו ובהפכם : ק"מ( i(Ipen, L;ion ")ומסו
 bbtn פנן ססוכיס סדכרס כמשר טנ"מר סותמןלש)

 : מוס סססך מ"טיבוע

 ססדנר כו' יעור ולא : חסיד )גנדי ס' סויתי סכתוכ פסע ו,ס נגדו עומדת סי6 כשי )סניו תמיד ומחדמס %סחרח ג)גסדג1קס
 0ו6 מסתו סיעור ומיי ממסג,חיו כ) רקמים olh) 610 416 ושמדס6סונ

,eltp 
 עו)0 ומיד המריס מיגליס נממס3הו %פנס

 טס61 )י סמו גסיוטו עמו אם כי : גמתקלג ttwsוגווני
 מסחוסי

 חח %או עד ססו6 מרכל מהמרוהו אם כי : שיו פתיל
 סו6 יביא tmh ממיג %חיו 111% רשנו שמחייב : יתר לדיניו ע)יו יפי) פן עליו מפחדו : ע)יו כעסו בעת : לוחונתפרס
 גרגר טיפ פירט 6מר גומר סיויעס פ) ברים 6מר ומ"פ 6וומוושע)  ר4ן :ehha סוס נדיר סיס סירפ 5מר כו'  י%ןהמית צהר :  לרוסס לתו מיפם "זוניו ג"ש נרשוהו אם גי : כקוטו דון טעומת "' ולח )סניו קרנון 6'ש כו' ירצה ולא : ע4וסעפ
 ספ4 ד'מ תפכי סט61 סירופ סוד מן ידופ סנורי ס% ויגר איע סעניוי0 גכ) גו' יוגרו ובהפכם : יס' רצונו 5מרספטותהו רכי נמסכים ס34סיוהפ ט0יווש ת"ו 6)סיי0 מן 6מר נמו וט דגו 66ר 'lfifi1W ממטך פ) 6מר גמיס כואתו 16 וגו'סוכלו
 סס)סגופ t)1hS %מל גג6ן ונגוחם 6הד סספכים DDnt 6מל1 וע,, יפצו ססו6 סעחי נשר מכרסו פעי ספרור סוגתמחיר
 : יחוג 6%מח מרע )סמה וחין גס סעגר יסנסג 06 געיניו לטות סס ספגם תסס סססוסנופ ידופ ממ6% %ות נפיסמעוגות

פרק
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