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 לפתות ענוים חסר כלל ויכילחס נכחס ם6ין656
 קנוסת ק% עליית עד . 5יונרס לסקריםפיסם
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.CSDפל ושסריס לסווליכיס כת  ניתן סוך 
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 רפוי סיס עבוטו ולפי . וועסיסס כ5 56סמנין
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 6% 5עוס"נ. ח5ק 5סס ים Shw כ5חסרד5
 מוכן סו6 ססעס"נ סיס 0מסמעו געסצ6מרו
 ינרק ו6ס 5ענמו ודנר ענין סנרי6סמעמ
 ס6וזת 536 . ממנו ח5ק 3סכרו 5ו ימגוס6דס
 ענמו ס6דס ידי מעפס סו6 סו6ססעס'נ
 5ענמו ת5ק וסחקין וסוסיףססלתינ.
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 ססחקין וסנחנחומ וס6ורות סקרוססח5ק
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דגד,4ה ממעסיו 5עס"3וסיסיף
 תזס תחנס אטנם עוגם וק *.סט31יס

 ע:ע:ן";ן יבי::::ך;:
 ונננעמיו סגתוק"ו י5כדוגו עוכיתיו ס'()ווסיי
 תעגוג נהץ תתעין לו' רעמך היפרךיתו,ך. 2 מענ תט6חו ונחנ5י סרסע6ת

 "וול ע' 'נ1,0 וש:ות להנ"ור
 ק'513 6סי . תמפ6'ו חעסגס. 65 6סר ס'ממנ1ח
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 עלתות ס' ת*לשס . 3סרסו 5מעלסתינף

 תפגס יק סי6' "'יתoh5~b 1 זס51עוממ

 צהסיגם2 ומנניר סו*מקיטסחרינס
 סתוס , . סקיוסיס סטומ6ס וחיי4לכתומ

 "'ו" 2נ5ס:יססע יתאס סרתמןוסק5יפוח.
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 מסח5ק טומ6ססרות

~'" 
 . ויקי*גו 3לע

 גתת'5* יטסק נגיסגס נחיי1 56101מק1מ1
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כגתכ6
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 נתמימו ~bSh 6חוקד
 . דתייני6 סרע דינרדתוקפ6
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 סררי כ5 ית"ס סו6 קנע סנלי6ס מעתכי

 כפיסחעוררו' ח5ויס סי0יו סעילמוח.סנ0גת
 סכ5 ח"ו. רעיס ו6ס סטוגיש ס6רסמעסי
 נמקורו 6' כ5 מ~יסס נרםמיס וענייניומעסיו
 כחוח 6ותן ע"י רעו 5קנ5 וזוכרח וסו6 .וסרסו

 וענין ערך כפי נמעמיו. ססגנירסטומ6ס
  סעעיוומ סל ספנט ימוקן hhn ונזסספגס
 עד סמגעת . סחסונס כח ע"י 16 . נפמווס5

 דחירו bnSu סמסעס os~p סע5יוןסורסס
 מוספת ונספע מח6נ5 ווומס דכ65.ונסירו
 עכ15מ 5סתס מנסיק. ו,ור עליוגסקדוסס
 וניחרון . כמקרס סעעמוח עתקן . טומ6סכ5
 עליסס סמופיע סחסעס נועי5ס מדם6ור

 וי5 1363ת 3זס.וז"ם ותרנוח סייך 6ין5ז6מ
 נכמניס סמענוזן סיינו נכתנף. נספרמעסיך

 : 5מע5סוכרמוויס
 סלמעל0 ססחעולרותנענין וכן יגפרק

 עמום 6מר סך13ר. נתי'ע"י
 'ךד;ולתית ס:ןדיי .םי כיסנ0 ר( )סי ע"0סנני6
 ר*וי סי' . P')h *( רות. ונור6 סריסיונר
 נל*' )יעית")0)סיו כי סחו. מס 65יסומניד

 %אי~'"117עי,?5"נהלבח

 "וויו נוכן . ספסענ'ס ע"ד( נ"ס סס'פ ונז'חר5"נ
 ותי,: ::11 לז6 ע5 סייך סגדסס5סין

 14 סגכ"ס "עפ"י 6ח כ6ן סזסירדמ5ת6.
.olh~ג מחיזתסיות1עמס: ?nh ן: :, 
 י,י.חחלסות כי . תיס ס6.נו 0ספ5 סעי5סנזס
 ס"גמסת יי6'1גני יס 16 סנגין ומסיגרו6ס

 עח0גכ5 גס כע6יכן ום5וס חס00ריסס
 גול6 סו6 ולגע עת נסעו5מות 5מעלססנעסס

 ד'1 היעחיסס'ס .1יכו5 ס15. 71371 י13רמכ5
 3ילוגו4' עמיס גסס 15מר ת"ו דעתו ע55סעיות

 אע2'%::::ו:1::;:ל:
 'StiD 7נל וממוצ% נ6)זכס ידע 6נ5 .נעי5ס

 'SD סתעמו ססי.. ,, ס15 ק05 ושית0 דנורסכ5

 65 גספתיו. יגט6 6פר5כ5
-'1WSID 

 56עו' סגקל6ו
 פםיס' . 'י'י0 נל*ס' 5נט5ס 510ך ו6יגי6ח6כיד

 ס:טב 2:ן טה3 ע 6303 וכמ"ם .ח"1
 וכ5 נע1רגס. עמירג0 6תר דפימ6 סנ65פי15
 י7,ב י %גס"י)ס5 וקו3"ס 5יס "יתודוכת6
 פס ~n1WSID עלל1ס . ועניד מס מינ'עניו
 מ4קות ל7' גח)ק'ס ו6פי5ו ר3"כ )ז5סו6פי5ו

 השעמצו,4%וך 3ריקניי6 סזי 65ק65
 hD'1"תר
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 ן15ן)ןש "ית,ב.2':,ל: ,י ית'שג
 שינ'דג,,,:;:"צצ לכנותו 6סר*גויכולין נ"נ ד6פיק ומלס מלס5

 עסוהתפסעותכומג'. מלס דסס61 נם316ר"פ
 %טללג::: סלק' מפומי' כ"גד6פיק
 יגס סי1נ6 סככל .דקיימ6 חע'י נגוף המונריס 63חר וקיימך רקיעיןונקע

 סתסיתסתפ2
 סכל סו6 ס56'6ת ווועורר למעלסגופיויעסס

 כר"ם געור. כלקית ט31 71373 מן עליון.כח

2 סקדוסיס. ככחותמוסיףכח  ס קיג ",:ת 

 מעל 31ע"ח . כו' חל otch1 נ"6( )יסעףכס"ס

 . ס"' "3"ע  יייםי לנטוע כו' נפיךינרי
 עולעות36י"ע3סקדע' עמור ותוכל . כו'ממיס

::גליין':%ן':'י
 ש::1 " .,

 %שן:p'SD1 5 :ע,'נקי
 תפיקיעסותססת*5ליי ומהעטרן על6סמלכך

 :גיכמ3מוןיי11ומיוייי 6סחכת וכדיןגריס"
 י', 1:וני:":' וידי נסתלסל מסגי וע' לעיל6_ותת6.תו1ת6

"' 
 ן5,שץ

 5נ%שש :ן::ן ."נ:;::1
 נםתלסלנפירר.עירנו' וממחות מחרוותחגסירין
 5ילג*:::2 עייעולסס 3סיכלין ון63גי-יוגיל

 לסו ומעטרן על6יןקדימין
 "ףס סיס וסוד . ,וחי

 %1ע50::ען:':%:ד
 כל על*כח גתכ סו6 ר13ח כמקימוחוכןמ613ר
ott~nsרמי S1pl מע הי" 
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 .ייו3ס*תתיסכיוןס61 כמס ג3ר6יסדנלות6
 יעם :2 062 31סיפך . קרוסים)65כיס
 סחממוןם13 ומהעולס ח"ו. טוג ל6 6סרכלנור
 סטגס'ג סריס יייק ועול)ווי רקיעים נוגססו6

 :ויעיץ"כ"מב וגורס . ר"ל לס"ס סו6סל
 ויומי. עסת 1Db כלח'וסריסתוחורנןסעעמ1'

 תגי%סג:26 2ן סקרוסס סנורכ3ססררי
 ועע סדנור. לסורםסנוגע*ס

 olh. טו3 ומנס עדי

 ונמלי פ טס3פ יי"ס ליח דס6 ל ל"6 נוזוהר
 3לייחומלעולסנת*וס למס 161י כו.. וניס ט3לך

 סק3"סלעסותםוחפות P'h1 סר161תלכריות

 3ח2 3ן%י:גימ%נס, . ר161ת מס מסיוועיח
 111פש 511מ:יגישגונ."!'ין לכל . עזם נ60 יפ' לו סחין ד13ר לך 6יןכי

 ' סס ייי העם כי"* ונפ' . 6' נ"נ לך לךנזיסר

 ~ולס לך ליח מנ"לקווסיס
 . כ ע

 קל6 קסטוריןמחח5ריןעמי'רססו' וכו'וכמסומלס
  נותערין וכמס כו'. דת"ר 6חר ו6חער רסלק6עד
 נפימי ניסף מלס למ6ןד6פיק 11י 3"כ דסס61עלי
 קלך על ס6לסי' יקניף למס ס(  )קסל' וכתי .ע"ם
 נדוג )ערכ*ן( וקמרו יריך. תעסי 6תוחנל

  ז"ל וקמרו כו/  וופפפ  פיייפ )זן נפיוס16מר
 מס olbS ומניר ז"ש זרקש ענורסעצר כל*  ברבורו  פוופלי(('  בל. 6'(  ליב)סנסדרין

 ותס13ן  ריו לזי% כוירנו  שווור  יוגווז ר"לסתו
 דמלת6 רז6 ססור לו מגיך י% סו6 6ז י%לפכיו
 . סעליוניס  ביולהופ  לפילפ  יפו מגרסמס

 : דמלת6 רז6 פי' סגדס מלסיןכמסק

 up~ כלמעלס ססתעוררוח על וכן ידפרק
 דוד 6מר . סמחקנר4גחי'

שמע"ס



 אשער%
 סמנין 3"5 וסיס נו. ממנין ל3ס יתר סיו%סמע"ס
 נחי' על פירסנו גפי"כ ולנועלם . מע"יושסכל

 יסוף סווחפנס. נח" ע5 ג"כ לפרסי ויםסמעסס.
 ,ru~u . 6חת ענירס עיסין 6גסיס סכני יתכןכי

 םכ115ססגחוייתר 600' מפני 16 סוס."יןעונסן
 גסווחוממקיסגנוס סכורם )ו3ד מתנירו.נדובק
 ספגס ענין כפי סו" ושעונם חנירו. מם5ועליון

 עךסירם מגיע 6' כ5 ם5 וספגםסנרסלמעלס.
 דפגס  )ו6ן  הכ"ג סיף גתקוגיס כמ"מנסמחו.
 . נס)זתי' ד6הגזר ל6הר לעי65 פגיםלתחב
 ח31ין עניד נו נר וכד 6' קכ"ג נת"עופס
 לייתר ח31י pSo סכי נם נר 6100כעוס

 כטס סגי פיסו ועושי ט' שממיסשלממר
 תיקון ריס סיחורי נסער ס6ריז"5 וכ"כדרגי'.
 פ"6 חסנת סער נסקומח מפעיתעונות.

 סמלך חכר סמטנף רומס וביכוונגלגוליס.
 גג,-י 6ו סכסך וכ"מ )נלך. ם5 פלטיןבמטנף
 6100 עילס סכ5 ו6ף מכתר. וכיםמשקרמו
 פנס גו לפעול מעין נכח 116 ונעלס נגוסיותר
 מי כי ישר. גר51 עיגנו עכ"ז כ"כ. נד51ורוסס
htw06 מ5ך סל כתרו ולנחנת %סר ממונס 
 ערוך 6ין 5גד מועט 6נק 6פו' ע14סם6יר
  סמלך  חגר  לנקומ ס)זמונס D11PS 5עונם1ודמיון
Shoh רפס מלנס נתוש סניה 16 ססייר 

 חילוקי גסיטי 6מת ס' מספטי רגו ולכןוטע.
 ספגסנסורס מדרגת כפי י 5כל 65י"ןן.סעוגמיס
 עונם סוס יפיס 65 גש . חוננס ע"ס מ6תסותמחו
 סגיסס מתפנת סירס ם65 מטעס . ס6כסיססני
 גס גסעולמות נמסך ומפנס מעון עםיית נעתסוס
 ס6חר 061 סעמייס. נפעת סמתסנס עגיןילפי

 ר16י מס61 ודקי . לסענירס מתפנת1 יווחלסדגיק
 5ע51מות ח"ו מסע ספנס 6ז כי . גדול *תרלעונק
 קל יותר עוגנו ססיגג ,ס ומטעס . ע4ניוסיומל

 ענירס מסרסורי כ"ט( )יומק 6מד1 ולכןמרימזור.

 םר61ס לנס):ייט יחד סיורר וישקמיןמענירס:
 לי( הת ר"ס נמס' רז"ל ספי כמו לגס מחפמ'יחד

 ית"ם עליון ססיינר רע . יועמיסס כל Shס)ונין
 . מעסיסם 56 סיו3טרף לנט ומניןייתסנותר61ס
 )וחםנחלנוססיסגעת ענין כפי 6' כל Phודן

 :. סעיןעסית

 סקלתי כלמערס כי6ח 6)ורסלי)ססמ"עסרכן
 פמירר ר'5 כו'. גע5ס כ5 ע5 ג)וספטי3י6
 ס6לסי י3י6 עיד סעין3פיעל. יועמס עלמעוגם
 5יינס עריס לגלגל מעמס כל 6ת נרופטית"ן
 יופן ונ6יוס 6יך סנע5מס. סמחמנס ע5גש

 ס' ג'( למפלי 6מר וכן מעמיס. געתסיתס
 מסומו' נךעתו גחנוגס סמי' כונן 6רן יסרנתכמ'
 6רןסו6 כ5סעילמומ. 6ת כ6ןדרךכלל כללגגקעו.
 סעליוגי. סעימוח כ55 סט ממיס ס6מנעי.ע51ס

 56 גגי לת"ז וסתר . סתחתוניס כ55 סםוחסומות
 גמקר* פעיה כמס מדיגו עין ולנק . מעיניךילקו
 סחכם כי. ר6ס עני כמ"מ . סמחסנ' עכין ע5ג%6
 ססו6.לסון נמטכס מנינו ועיזו גר6סו.עיניו

 סנס)ויש 6גיו 6ת ומלת ט61 נ5ח כמו .עקתומיח
 ע5 וחמק ג6 חוס גני זים כלליס( )סיףעליו
 וגדעת. ונתכנס פגנר6ונחכמס סיקריסעי5מו'
 לסלם וקלקיל עיקיס ת"ו מנרוס ס65וסזסר

 ח"ו: hS OJID 6סר 6חתנמתסנס
 כ% מן מתסנס. ד13ר ),עמס נתי' סלואלו

 סג' מסט . ס6דס ם5 פנימיותמנחי
 גמגם סנפם מנחי 610 סתעסס כי גרץ.גחי'
 כיונק וסרנ' סעוסומ. סנפסוח תעמס 6סרוסגפן
 נךסה6וס סור'וממלנס מסנפם סנפם '~hlool'כי
 והרוגת דם. כי4 ססו6 עיקרמ;כגסגכנדוככן
 סו6 סמעסס כלי ס6נריס חלקי פרטי גכ5סוס
 סים4  וסמטץררות ממטעם חיות 5סספגומן
ISIUDSיומנעמרונת ו6ס נלחס. 6סר 6ת ולעטות 
 - פהק מהצטו*זנו ס6נר קותו י~ מלנרסדם

מניעך



 "יג אשער
 וסוטר מח. 6נר וס61"טעס5עםומםוסדגר.

 גי ונר ס' רוח כ"0 )ם"נ כיוס סרות מנח*'ט61
 ע"פ סחף וכמו . ספוניו ונרוח י"6()יסעיס
 hSSwI. לרוח . חיוג לנפם סקוס וימי נ'()נר6וו'

 עיקרו סרוח וממכן מספס. וסנ5 רותיום, מפיו מיניך סס6יס דגור סנכ5 לעין נרפסוכן
 ור6"יתו עיקרו סדנור וסנן רוח כי . נלנס61
 נתי' סי6  וחייתי . מסף עיקם0ו6

סלאמס
 פסי"

  וניגס  ריעס  olhS סמ5מות
 כ5י גמות סו6  )ומכנס עיקר לכןנש"סק.
 קמרו וגן . מנסס סע5יונס מנחי וסיףסמתסנס
 or נפו כר לס נקר16 סויות חמוס פי"דננ"ר
 ר"5 דנרייהי. wtho' וי נכמס כו, רוה נו'.סרס
 s~r: ורס"י מלרוך כמו-ספי' ומתסנמודעהו

 פירוסו נםמס מס סbSw 65. וכי סופרק
 וסרי גסימס.סו6

 נר~
 5עין

 ממטס מס5נ סעו5ס ססנ5 סו6 סקוססנסיממ
 נחי וקיט חוזר  6ור נחי סו6 סרי כי זנם .85יל05
 . נ0ימ0 53סון סנקר6ת סענין 6מנס .ע5יונס
 כגיכו5נסיממ 656 נ5ימהס6י'. נח" סכוג'6ין
 וכדל חיי. גממת נהפיו ויפח כמ"מ ימים.פיו

 סרוח עגיןסמתים15' ח5ק( )נר"פ רז'עסמסי5ו
 ס סמהי החיי לענין זכוכית כ5י 5עסיי'חיינ6דס
 יס נמל נלוח מעמלן ונוכית מכלי ק"ו61מרו
 גס"ט וכיס . ע6כ'ו סק3"ס ט5 סנרוחו ג"1כו'

 wh~S. דורס סנדון כי ע"ס: ל מזמורתס4'

 0זטכיה'נעת ס6ומזנכ5י גגמימתייסגטגנחין
 סו6 סר6סוגס נחי . נת4 ל נו גמאעסיימו.
 נ6ו קוים פיו מוך עדיין 610 ססנ5נמנמימת
 656 6ז 5קרותס סח5ול6.0ק סםשפרתאוךח%
 1נ6 ססנ5 כבנכנס ססגית וסגתי נעומס.נסם

 רות. גקר6 16 קו. כמו וכממכת5חיך0ספופרמ
 סרות נסיול6 סו6  סחחתונס סי:סגתי

 נתוכס  וווחפסטת סזכוכית  לתוךמספפיפרמ

 חכrb %4  סיפג רטן כפי ש4 פנעפיתער
 ומטחס: סניחס  זמון כפם 1% ונירירותו
  גר'ןסמוספעי' נקי' סנ' ענין נדוויוןזס.סו6כן

 סי6 הכפס ספחי יחדם. פיוכלילולמכשייוה
 ונחי ס6ד'. גוף נתוך נ1לס ססי"סנתעסהתתול

 וקנס סת5ק 511מע4. עירוי דרך נ6 סו6סרוח
 סתחתוניס5 ונ6חז5מע4ננחי קצור ם15סע5יון
 ס%ר'  וככגסתגסנתיךגוף ומסמ5ס5הסגסמס.
 כוויל סנפם. של  סע5יונס גנחי'  ססומתימרה
  ממרוס. לות עיזינו  יערס סר  ל"3()ילעיס
  )ווספע ססו6 . ל( )יו56 וכו'  רוחי יתייפיך
 סיתביר ולתו  ככ"ל.  יעדיי  מפיכס  ררךנירש
 : ג6ורך סתקסרותס ענין 6"ס 5ס5ןעוד
  ענו1ס סגסימס סי" סנסמס. 3חיאמנם

  גסע5ס  חסהמרת  עליומס  מפנימיות'
  סיין "פ. ןת פיו נפישת  כ3יכול3חוך נמוךומקורס
 . ~olh גוך  בתוו  כלל נכנסת מסותםענוווח
 ונסיגת . לעלתומס וכס  סהט,. יורשו5ר"סר

 עליו. חופפת רי  ונסתרס פתוכוסתט,גסתלעס
  יכן .  גופו  חוך  לןלמוחס סזכס מסרע"ס5נר
 ניסעו  עו5מוה ג' שלל  כירוש csh: .o~p5hcI,נערך
 נתור. שליוח  סו5  ולתעלת  דלסון סנסוזסמגחי
  גיור סער וגריס h~P. סילש סער בע"תכווט
 ובפער ז"ל.' סית"ו בסירתת  יסייעעולחוח
 . 5רס  שוס  5ליס זכס ל5 וזולתו פ"י.ספייות

 רקס יל  וותנו55יסו1%כש יור ג54י  3סירומיי
 מררגמוולפוס 5חרלפי כל 046. ירוכססברס

סיעורי
 נקפיו  ויפת 3'  כם95כ"ג וסררע"ת ריבי.

 ונזיח כו: נ"נ רעל דיויגן %יסי ר% תייסנספח
 רנו עלי' נחתם כדין כו' זכי ו6י ע"ג שךרות
  bS'P5" o~nb  עלי %תער כו:  מ5עי65יתיר
hp~pע4.  ושרי 

 .  טטרין  מדל 45 וסחרם ר3*י
  מיתר  עלי' דברים למערוו0סו6

~hSw 
 סו6

 סנותנמ וסיף ע"פ.  ליס אמס 80יולי
ל60דס



שערא8
olhotספנימיס ססכליוח 6סמכי5 יתירס ניכס 
 נ' ע"ט לך לך גם"מ וכמים . נמו'סקסמחיס

 ס"ד רום וגז"ת . נמנס לקינם 6חערמנרמס
 נע"ח ועיין כו'. על6ס גתכמח6 נף ולתער6'
 6דס כbS 5 6מנס S~r ח"ג ורופטת מוחיןסער
 כו' נמעניו כח ניצו סיס מי כי ודע . לזס,וכס
 רזי כ5 ויגין נהורס גפל6ס זכירס 15 יסיס6ז

 . ע"כ כמקונן סמורס רזי 15 וימג15 כו'ממורס
 ומנין: מעליון. נסורסו מעגין לסלןוי
 נ6מ0 סי6 רות 6כן 4נ( )6לנ סכתונוז'ש

 סו6 סרוח 0נחי' ר"ל . מגיגס סדיוגפמת
 6נ3 . ס6וס נתוך ונכגם ומוספעמפתוקן
 . יהנ' פיו נסיבת ר"5 סדי נצמת ססי6סגםמס
 כי . סקוס וממג5ס'נמוך מוספע ענמומס6ין
 רק כגיכע ית' פיו נמוך מסכון מרומיםסי6
 למסכילו עליו קורס נגליתי ניג' לו סכומנמססי6

 נ סחו'סק נזנפוגינעמקי

 סחיזס כנחי S~r וסמקע5יס נווסרו80ש
 על  s~r  נוונחס . סריס נמוחמסכגס

 65 וסכלי. מוחו סמ0כלח קורס זיוסנניני
 נ"ר נחי' ע5 י"ל טוכחס ועיקר . ממסענמומס

 מחט3ניס פעמים סמן ממוחין. מת סרותמ5
 5מי0זוכס מוספמ גמור ונכויס מסמלק"ןפעמיס
 וכ"כ . סעקריח סלאמס נחי' על hS . כידועלזס
 גני16רו s~r מוסרה סחסיד סגנון סגד51רגינו
 טגהי h? וסכל . מגייסך גסיכל6 ססיכלוחע5

 ופכנו ניעו כממכונפת סלאמס 50סתחמונם
 1SD גמוחין סרוח סל סג'ר סי6 סי6לססכייי.

 : 6י"ס לפגיהכמ04
 0כןסו6סענץ והסשכיליסיניני. נתזפרק

 . סע5יון 53רפונס
 גממת סוד סגגיס 06 50 סחחתוגס גחהסרק
 נפנימיומ ומחפסטת נכנסת סי6 . על6סחיים
 עי סחיקין 6תר חוספח כסוד סעליוןס6רס

 סמוהין מת וואל סרנייש. סמחחוגיסמעסי
 . מדוע 1"ק סו6 כעיקרו דיליי. נ"רקויסין
 וכמער פ"ת( ht~h סער נע'ת למניןכמנוקר
 ונסוף פ"ך. ריס סזתגיס ונסער ע"מ.פרטי
 דרום סקס דרוסי תסער דנלס. מוחיןמעל
 ונפורח חלס. ונדרוס . סירוס נכל עם"סנ'
 פיס סיתודיס ושער . סמפי5ין מסערפ'ג

 ערס ססנסמס ס6מרו וס61 עוטתממיקון
 סמוחין ונסער פ"ו. 6נ'ך נפער ecI כמתםנמוח.
 סלם דרוסי ונסער ונפישנ. ונפיח פזזגכל
 נשגיח סם סעכין מג61ל ויוחל ג/ דלםרם

 ונפער פ68. ספרניפיסרימ ונפער ד5.סרת"ו
 ונסער ט. אים ו' דרם וחעיט1חפנימיות
 למדקדק מג61ר וסי h~D. רים כגסק5יפח
 ומקיף חיפף וקנתס סנלס. דרוכי נכ5סיטג
 נעטרת סוד מקוס. נקירונ ר06ו SPומקיר
 סי1נ6 .וססנ5 סנסימס נסי 6מו. 4סעטרט
 סער (nAP כמים מקיףhn*h "hS .146מפס

 סכל כהס5יסנכו ונלקחכ"ך פי"6 סיףסכלליס
 מפס כ0יממ סי6 שממס פנתי כמכ"ל כו'.סג

 גגיזס 5מע5ם כ51ם סי6 עיקרם 6נ5סעליון.
 1מ6יר ספס. נתוך סע4ון נמקורסונע5מס

 : מקיסנריחוק
 .  פמ'6 רנס נסמומ ז"5 טתחס י31ןובזה

 ותנוגס. רטח rl~Dni  יחוחכמס ס' כיט8פ
 מנקן בנו ב6 )ן. 6  למלךפסיס לתס'רפיערו

~vnoחמיכם  קניו נטל  פגיו.  יינ6חחחוילפני 
  ממס 656 מנקם wb 6"5 כר. לי וגחנם6תח
  ס"ט כף. 6  נחגו מפס מס פיהכבחוך
  6ור מגע51י נו סיופפע לסיע יקיר סנןסנקפח
 פיו באימת נעומס  מקורס 6מר סאמסנחי'
  להיטק  פסמפילו ס9'  גלפונס עור  ורמץ"ם'פ.
 פקין נ6מגס מודיעו דוק*. סספר מנרץסנ6
 סנסמס 6ור נסיני נח" לסריג געיתןמנוף

6ס



שער
 נת"סק וסמגוגגות וסעיון סעסק ע". 665ם

 ד:"ה ממקור סמסס כי .גקרוםס
 העעיין יסכיל חשפי'ע : )*( 5מנין כידוע נ6יס6'

 עס"יל0ט1
 ו6וליית6 סקת"0 6' עזג 6סיי ס' 3זו0ל סנזכל .פניןפסוס
 D171DS גווגמו עוווק וי6י . 673 67 עסקסליןושל6ל
 . עפיק 3מספות גס י.ענין ל0פגיל ים עכ'ועעוקיס.
 6'ק כל 76ון ע5עות מ . וגלא סתיס קו3'0 כיוסעמן
 סעוסג וע0 . כלל ני' עחם3המפיק6 ולית עוסנ 6יגו3זס
 לייעולעות  ססהנרוחו ע% ?P 610 . י4העע ען עשעלפ
 לגע כל ולקייעס 4לחיותס . ומי7סס ס3ר6סשעת

 נסנסו ולכן . כולס 6ה עמי0 ו6הס כע'םול0:0יגס
 כווגת גל כי . יועולעיס סי .מ0ו6 3תסלת'גוית3רך
 רק י0יות 6פוכ וכ3קסומ 0תסלות נגלל3גו

 blb . עועלמע0עולעות 0יותו נגמ" לני 'ת3'ש5עותו עלי ל6 6ענס . 3"ס D'h סו6 עו5ס סללימולו
 003 ו0תתלו לי,עולעומ ספסוע 3ר5וגו ימ' 0מח3לומומ%

 . כולס ו0ע3ות 0פצוי0 עגין סולם כלל וז0ו .ל0סיומס
 ייעגין וס'0 ס'7 3' נסער אוון ועי כל0סנתינו. ל3י1(0

 נק 610 . כולס סעולעומ סל וקיועס חיותס וכל63ולך.
 7כל ג0ילו ס0י6 . 03 עוהק'ס כם'סל6ל הק' 0תולייע"י

IrnSn6סוזמס 0יו נמוש0ק. וי4תנוגגו' עעעק 6' *ףרגע פגוישסו וע7 עקל0ו 0י"-אמלס ו6לו יכל0ון. וסיות6 ו3סעת 
 . 1ג1' י,תוי0 נפ3יל ז') געשפ ו03ו לתי.וי*עולעות

 0י6 סעליון סולס0 פקול כי . 3תוכנו נעע 4ולס וסייכע'ם
 ו6ערו כולס. סל ~mtw  מלוי 3י4 לכן . סעולונומ עכליעע05
 נסנילגיכ

~bh9D' 
 וי*ניוגו 60יס עקק טנחג'סעיי כעו כו'.

 לי.סכילו 3ו 0גסמ0 3ס" 6ול לסתגול5ומ עםיג 3610ש'0ק
 כילוע יסר6ל 3סס עכוג0 ס6ז 7יל0 -7יסין ידן'ק3עמקי
 גסיעמ 60יס שונמ נס" 610 ס' פ' עונ6 ושלכל .3זו0ל
 :b'cD . ו0עולעות 0כחות גל ניכ ויתקייעו 'סיו יתגעפיו
 ו6יל"ח6 ק31"0 עכ)יאעלעומ.וז0ו ו0סניעית 0גכוס'נ"כ

Sb9g~י*תולס 303'ל 3ר6ם'ת ווים . ני6 י6 עתקסיו 
 : י6סימ פגקי6ו יסל6ל וגס3יג כ6סיתסגקל6ת

 סיני סר עSh~P 5 סע"רו נסעס ססוז'וש
 5סמוע מנקסיס סיו . סחורס 6ת5קנ5
 מנסיקיה יסקכי וכמ"ס 'סקנ"ס. מפיסדגרומ
 ססיס ט5ס זט סמקיוס סמעמו סנעח'פיסו.
 סכסמס נחי זסר גי3וני ,יו ע5יסס א6ידחופף
 סכחריס  סור וסו6 כניט5. יתנ' פ*1מכממת
 ועישכ ר6סס. על ע51ם וממחת נסיגי.סזכו
 כמשם סתו"סק. נסמת לססינסתריפנימימזט

 ל0 יית 6ורייש 6' קגשנ נסע4מךמוסר

 %ייא

 6יטן ע65ס דמ5כ6 ענדי חכישן כי'טפ6
 ננטגו%' 656 מסתנbS 1 דסיגי נטול6דקייגזו
 ם6מר וסו6 . ממס 16ריימ6 דכ65 עקר6ד6יסו
 סמפ1רס וסס נסיט 05ס סיס זיין גמ"רגכ'מ
 גנסמת6 ע5יונס ססטגס ססו6 ע4ו.תקוק
 סענין סיס כן כי : מפרס hnD ד6ורייןוסתרין
rhסוד סענר גוב כג"5 סע5יון. 3סרסו 5מע5ס 

 ניוס נחזית ע*ז וורסו 6מ1. 15 סעטר0נעטרס
 . ד"מ 156 5נו סמחמ עיוס סיגי זסחתוגתו
 סג"5ססיוגסיגי. סססכתריס כו' געטר0חסו
 פ"ס: סיף סכ55יס סער 3ע'ח וש סמ5ך.תיי
 גתי סל סמקסרומ עמן ונכאי יזפרק

 6101 .. נתנירו 6'גר'ן
 ססר פרי כ5 תס סחסונס. עגין ועיקריסוד

 מח65מ 51טסרס סחוט6ת. מנפססחט6ות
 נריך 610 כמס ס6דס. תתגוקטומ6מס.
 ענווחו עגיכי פרט* כ5 ע5 51המנוק5ססגית
 ום4מס חמס ענודמו סמס6 . ימשם5נור6ו
 משוך 151וסמס 5פספס ויר6ס . וטסורסקרוס'
 נתל סל ססס ומחסנומיו ורנוריו גועסיוגכ5

 ימנ' ורניני חפל1 עריין סט5יס b~h 65סג"5.
 וכ5ימיויוםיף6ומן נסענס. גממתו. סירס5פי

 ונסממו ורוחו גפטו 5ר4ס5יס 1מנ1ת!.נמורה
 סכ15 נעין סיר6ס 6חר . גמנט כ6מרמשוסריט

 5סטינ סנד51 נתסוו ימל סו6 סחפן6יך
 . סתוט6מ סנפם מקנמ ע5 וסוקי6חרימו.
 . סרע מנעת נעויהק גטנעס כנר 6ססגס
 ירח ג4תי ומקורו 5מקומו דנר כל תחזורעלז

 : גדחמנו
 סע151זות 0סמ64ת גסדר ידוע כיוהעבין

 ממקסר עו5ס סנכ5 סע4ונספסנחי
 זוסר וש פע5יו. סע51ס סי סמתמונס סנתי'עס

 גר6 ד6 ממקפרן ע5מין יכ5סו ע"נ "ויקר6
 נן6 ד6 ד6מקסר ם4לת כס6י )ד6וד6

וכידוע



 ששערש
 50 מלכות סחינ1גית ס6ריז"ל נכמניוכידוע
 לסעולס כתר פטיויומ נעמס ופרנוף. עולסכל
 ס6דס 30קנלת )סייגו סחהתיו. ספרנוף16
 ודווריו מעסיו כל לסעל1ת יחס. "לכוחוע%

 גנוס. יותר למדרגס ומנוס גתורסומתס13חיו
 ודבורו מותו למענו פנימי רצין לו נעכסמוס

 וכ"ססענין כתרמלכומ. נסוד 3ת1"מ(.ומעויו
 מיגר גתי' כ5 כי ס6דס. סל גר"ן סרחי3ג'

 סי"ס ססס . נחי'פרטים מעפר כליל0נקדוסס
 וממקטרת גיתות . ש סנפ סל סעליונס וסנתי'ס5י.
 . סרוח נחי' סל סעסירימ סמתתונס מנהיעם
 גחי עס וומקפרת סרוח סל סע~וכסונחי

 וותקסרמ כ"כ וסנסמס סכמנוס. 50סמתתוכס
 כנסת סור סלאמס. סירם נגח"ומחדנקת
 ג5ל כעיוות כל סל סכגסיס סירס ססי6וסרגל
 סנטוס סרס נחי גס ע"ס וכן יחי.יסרבל
 למפרנס ממררנס מעלס למעלס .מחקירתג"כ
 וסימס לדוד 6גיגע ופס . נ"ס ענמות6"סעה
 6לקיך ס' 6ת סחייס ננטור מרולס לדיגינפם
 . *ת'ש ט כגים5 חתינק נפיו גחי סגםר"ל

 רות ססי6 כר נ' קמ'ג om~n חוסרוכמ"מ
 מחקמר6 נפם מסי* כו' hlupnh5סלקל
 מהקמרך ורוח כי'. מניס ו6הגסיית רותנססיך

 גו יותקור6 נסמח6 וססי6 . נתמחק ססי6גו
 6חקסרת גפם וססי6 ר61. ד6יסי ויתכנססיף
 נו "מקור רות הסוך . על6ס רות ססו6נו

 6תקסרמ נדחס )ססי6 . על6ס נכמסססי6
 ד6 ולדין כי'. חד6 נר,6 כל6 ותתלעיל, דכל6 וקיסיר6 וכלק נייחך 6יסו ונרין :נ6"ס
 וסימס כתיג וע"ד דלחמ6. דגפם נייחל6יסי
 6לקיך. ס' 6ת סתייס נגרור לרולס לדונינפם
 נפם ומיחס כתיג ח6כ6 נ' ע"6 לחריונס
 656 לי. ונעי לרוכי נסוח מ'. גרורסקריני
 דכל6 דנריקיי6 תולקיסין ob)r1 ן6מרןכויס

 וגממס 3נםמס ורוח נרות גפם גו6 ד66חקםר
 סח*יס נשרול פרורך דנפם למחכת3קי3'ס
 כי ענין חסו . דכ"ס ריס ויקרץ נפ' עוד וע'כו:
 כחלק סם כי כהלתו. ח53 יעקנ עוזו ס'תא
 סחקסרות ע"י יח'ם נו כניכ% מרונקיסס
 וממחלסל למעלס ספסור כחנל . סנגל נחי'סנ

 למטס: ערויורד
 יחסרו טונו מתוג זס וכל החשיק

 5סנריקט חפן 6סר .ית"ס סגדי
 נעגין וקגעס עלס ספליך ,nhrS 6חריתגי.לסטינ
 כדי מעליס נסנחי החקיר 6לו מסל נחי סכלזס

'l'~PDלמעלם ממטס ולמתקרר לעלות ס6רס יוכל 
 יר"ם וענידמו נ6ורמו עסקו רונ לפי וועט.מעט

 11"רנק איעלס ער ו6סנת11יר6תי. לנווטמרת
 סרסו לפי ימק. ס'6לקיו 6מ כניכ1ל סחייסנגרור

 עינות כווס ים כי . 6קרמ ועוד nhrושירגהו.
 כרת משכס.-גתחיי3ס 63תח סתוט6תכסנפם

 סנפם סנתי' סו6. סורח ועמן ח"ו. לנדון16
 סחנל וירמק סע~ין יפורמו וגכרמנפסק
 סהקסרוח ע"י סיס עד כו ווודונק קצורמסיס
 נפן6. וחית סנ"ל מרומס נזומר וכיו"םסנ"ל.
 6גי מלעגי ססי6 סגפם ונכרתם נס יכתירכר
 רותק וכר . רוחף עלס דל6סרי6 וולפכי מ6יס'.
 דיעיל6 3מס כלל סוחפו לס ליח עלס סריךל6
 נ6 ש 31מכילת6 : 63 ש נ"'ת ול . ועגםכו'

 50ה וי נסעלומך י ונספרי מס6 יתסיף
 )יפעי' ת"ס ספסקס 6ל6 סכרחס 6יןונכרח*(
 ביניכם מנדיליס סיו עיגיחיכס ob כימ"ט(
 161 כנ"ט ממס 6לקיכס לגין סייט ללקישלנין

 ש ר"ל. והחליפית סטווו6ס נעתקינטנעח
 ינפעל פ"6. רים 6ני"ע כ65ת סערנע"ת

 /( . עוטת ממקוני פ"6 ומס ת"ד סיףסיתוייס

 . יעטיף מלפני ריח כי גי ניטעיסונלקהנ"ך
 רגיש סל קדרו נכחני וכ"כ . ל"ס מ"פונגלגוליס

סאת



שער
סלי

 נסיכ65 ססיכ15מ ע5 כפי s*r מוסריך
 ר13נו נגרס נדח. מנוט ידח ו5נ5הגיידך.
 חנקי סיו'ד כ5 כנמרי ח"ו יוכרתו hSn'יחנרך
 ויגס מחכמס סחחת1ניס נח" סגו רק סנפםנחי
 הגה"ה 6נ5 סגירתי. ססשמטס
 טל*לתס1קפ" . נכלמת כינס )*(ייגס נפפות 06 ס6ף דינו סכהר סוג סע5יונסגחי

 ית.פ רלייו ימי טכסי י,"י  יטיס יפייים מ"י  וסמספרותס ךניקו,ת'ספגי
 גס" גפטסע"' 5יא5ות סרוח נתינתעס
 ס'. 6תל 6ותס גליתי the לני סכ310 כעגון . ימיטרומו
 וזלו . ילט וכעג'ן וכו'. ימוטו 65 . וכו' עזייך 6סלדוסי
 1'לוע3ווסל . מ5ז,ס עפלן סוגיותיך 6סל 56סיך ש"גבי
 6גכי 6'( קנס רסנת ו,5 יכסתס וזעו כתל. 3מי' סו6ט"גכי
 סגי ופס וסו/ געיתם 61עילס . יסנימ גת3ית גממי6ג6

 : יצין וסעסכי5 . ויום גסססלמי/
הגה.יה סרוח כנתי נדוג"כג"5)*(.
 תפגימי יכין ימיני . 5ס5ן כמס כרסס6ין13
 2,:2 ע,מל56? נ"ס סע5יון מחסדוס61
 גסמקמ5עו5ס: o)'b סייט סרוח נקיסעדי

 י3 תי9 ינ ם גו35סס61 דנריס ודויע"י
 עעום'עיםי6תרלוגס גס יתענו כג"ח. רוחגת"
 6ג'םסגטכסי6ססי'1 5סמקסל סגפם נתי'סט'
 1mbl~ 205' ם? כמקרס: סרוח ננחי'כ51ס
 סת15ת כ5 נעטות יטש ס6מיממ שון . 6טפמקי'
 יללו סתמם עד מנוכס וכיון מתקפו סו6 סיטו*65

 : סקי לוגו עזם 5ר5ונו ניים כ3ל "גי לוס וגעלי

 ע"י סדנור50ו נחי' ת"ו וק5ק) עגס 06וכן
 16 1כיו63. נ5ס"ר נדגור סת15יסעוטמ

 וגה9*ל סרוח.  לפרמסלנת"  סמ*י' עוטתסלרי
 נכרת גח"סרוח ס6ין )וסגס . סרות נתינוס
 6נ5 רק . סכרת  טנין בחויס  וו5ילו 65 כי .כ55
 ונכרתו ססי6. סנפם ונכרחס . 5נד סנפםנת"

 ל נ5ק"ת וכ"כ סרנס. וכייnl~tpo 65סנפסוח
 עכ"ז . סס ונסופי מסג5ני5יס ונפ"1 . ססנ6
 . סרוח ננץ נסרמס סמ15יש מעוטתע"י
 5עומחיסכתרוח ומגגיר ופיגמו. מק5ק5יט61

 כתר סוו סע14גס פסגתי מ% . ר'5(סטויו6ס
 50 סמחמונס גנחי יעלס ודנוק קדור .ס15

 סנםמס נחי ע"י 5סחקן 610 יוכו כנק.סטטוס
 : סגפמס נתי ססו6 ס5נ נמחסל מכונסנסרסורי
 . 5ע51ס כ% נפגמת פינס סנסמס. 3חיאבל

 ממגע סמ0ומי מע51ס 0רס'סו6 מקורכי
 כידוע סכפמס נטורם 5עו5ס וינוקסוריס.
  מטפי 61ין 5ע5מין מתפרסין ז6, רעיןפסס
 ho~' 061 . ח'1 כ555ק5ק5 עריס מגיעיסס6דס
 גורס סו6 חיו. טונס 65 6סר גמחטנסתוטס
 נימקי ממט ויתעלס 0יסת5ק . 5נר לעגמוכעס
 : ח"ו מנמת טסים 65 6נ5 . סגסמס16ר
 רוח י'ח( )מהי סכחע ענין וזהו יםפרק

 גכ6ס ורות מחלמו6יסינ5כ5
 נתי 50 סעק ות65ח סמח5ס ר'c,)hP 5.מי

 . סגפם גנחי מ13יות סעורת רונ )ססתסשכפס
 יורדומ רג5יס סם"6 56 סקרונם סתקמילססי6
 oSho סתט6יס .תתט6. כי ונץ ומג"חמות.

 סעקודיס סער ע"ח זל כי631. וסרנסנגפםיתס
 פ"ח( סמטס טע5 ק"ס סער ופע'ח פ"ססוף
 סרות נח" ע"י n1SPS ונס תקתקן סי6יכי5ס
 רוחו וק5ק35קי מפנס גכ6ס סרוח 61(כנ"ך.
 יס6נס מי rh . סרוח נדחי סח5ויס עוטמע"י

 מ"י סנקר"מ סנסמס נחי ע"י סו6מיקוט
 : תוסרכידוע

 נענין סג"מ סדנליס סנ% עק ת13נוחואיש
 עז"ס ג"כ סס . ס6רס  פ5 גר"ן 3חיהב

 פסס .' נתי סג' 6לו סל סע5יון בפורסםגס
 ושתחחתי סעונוח שיכים. ו6ס וסכינתי/קינ"ס
 . דיעי65 רנפם רו1l'r'P 6 5סכיכהנירגוימ
 )מיינו ג15מ. נסוד סע5יון יוסתקסרותסטנידדת
 ח"ו( רעות נתרוח מסיקעיט יטר56כלנפזות

 מדל ונפעל . פ"נ סירת מיעוט סער ע"חוי
 וגסקרמת כלק"ג. סק5יפוח ונפער . פ"נ6ני"ע

מע"ת



 ששערש
 פ64 סיתודיס ונסער . ונוו ון6 3כ55יפערה
 3תיכומיס עפר כ5 65 המנס עוגות.ממקיני
 נעגין כגק ולמטס מתכמס נתיגותיס סירק

 ססי6 כחרס סוד סע5תנס גחי 36ל .ס6רס
 ודנוקס קמורס סי6 . דילם סמרסיהנקבס
 ;"CC גפריה 61ינס סרות יסודנת" 3טסרת5עול'
 נסקדמ' וע' כתרס(. פסוק עטרס נק' )ולכןייפלס
 נרכ" כענין סם סעמידס ונסער תגעפעית
 מסיכלות על 3פי סנדולו"ל וכאכרנינו .סמיניס
 פש( סו%כיס סער געית )יגר מס. וענייג6נסיכל6

 נמש ותנין ק5יפוה ס ונסער סירת מיעוטשמער
 נפע"ת עוד וש סני. סמקומוח נ56יג'גפע"ת
 סרוח 6נלנתי' . סנ'ל( כ5 וחנין פ'3 ר"ססער
 עוטת ע"י ממקומו נפררת"ו sh(1עיל6ס

 נו"ק ת"ו וקלק51 פנס גו סגורמיס 656סחחמוגי
 ממוחין סור סנסמס.ססו6 גנתי כייוע.6מנס50ו

 סחחחוגיס מעכס 0ס6יןמרדי5"כנ"לנפטשו.
 סיכום 56, . חץ שיגבס DSp5pb: 16' כ55מניעים
 כייוע ח-ו סימט ססת5קיתס נמעסיסספרוס
 נמעכי ותנוף לגד הוספת נסיד נ6יס פססגעית

 סחחתול נתי' מסחפסטות נ6' מס כיססתחוגי
 כמיס כיכן וכמטס . כידוע גי סנגיס 06ס5

 גידוע: ממגעוריס סמםומר שלס וס%גחנוגס.
 ו% . ט' 6רגס מ%נ סם5ס מרקס עניןוהוא

 לקרן ספי' קרנס 6לpb3 6. מו64מר
 .ומפס . ממען נסמיס פרפו עיקר 0ר6פומדמעו
 סגטממ וס61 יגיע. לקרן עד ויורד "סילסלסו6

 פיו מנקימת כגיטן סמת6נ5ח ס6דסחישמל
 ו:וחקמרח וס05לח כסקס מסחל0לח ומפס .ית"0
 מעולס לוס רדתס עד נכפם וסרות סיותעס
 נ' Ar)p ג60 נרע'מ מפ1ר0 וכן . סריסנגיף

 oSwl גי ד6תמר כי' חייס נססת גולפיוויפת
 ע"ס, ור6י6יסיכםגותתייסגי' פ5ס סלםוסנרי
 כמסל . נו ויורדים שליס 6לקיס מ65כיויחס

 הכמתהם  סעולמות 50 חיס סגפם פסיקג16רך
  וירירתסוכלסרף הלייחס סכל עליין.ווו%כי
 מעפש  נטיתם כפי רק חלוי רצי. כלסיסנחס
 )ומ"פ רגע. ס6רסכל  qu3 ומחטנחסודגורס
 עקר נ5 כי  יורייס. יך ו6הר חהלסעולס
 pgnn עילס כ5 חחים לסעלוח . ס6רסתורח
 .  למטס( מלמעלם 6ורוח )ממכי' כך 61חרלמעלס.
 : כלל עלו גיכ ג"ס סוי"ס וסנס 60ת"כער
 . פ"נ תענית גירוסלמי Sen קמרי געינוומה

  סמו סקנ'ס סיחף 6מר ריי 3פסר"ל
 Scnנחשיל.

~sns 
  פ5טרין פל מפחח לו סס,ש

 מא סרי ססי6. כמוח מניתס 6ני 06 6מרקטנס.
 יניס ohtl כלמלת 3ט ייגע סריגי  6ל6 .6נודס
 06 סי3ש 6ויר כך עליס.  מונחת פלפלתחס6
 656 . כוי כגלעין סן פסן כמו ישראל 6ת ממת6ני
 דגרו וסס("5 . נסס סגדו5 מווי 6ח מסחףסריני
  ו'5 עיניסס %6ס . יחירס ס6ומס כ55לענין

 'חיצי. סירס ש .ילמ(וגס נקדםמנריפןכדרנס
 למפתח  סענין  ססחפלו תלמור נריכס ~עוסיחת'
 פל וססיגר ספוחת סוolhoc  6 כתעלופלפלת
 סע rDSD1 ויעלס פלטרןסל וסעילמוהסבתות
 ע'יכחמעפיובחי'נפ( ייתנסגיס סכולהמטס.
 וירע  כלילמז. גפם דנתי ופרפ, עיירךפסוק
 על 90ד . לנרו6יו לסטינ סגמל .נטעו נקז%

 כמוחססי06ל6 יניתס 6ס6ני אמרהיגחינו
 סיחר 6לו בחאנר'ן. סנ' נין סת9פרותיסיס
 סרע מגילוח לעמיי סחתתוכס נפט נחיסיפיל
 לעולס  פס 6נורס סי6 לסקימווסרי כיושנית"ו.
 ססי6. סגפז 6ח וס6נרחי סכתונ  כעניןח"ו.
 עמס ספליך 66ת נמסחתכפר. סתוט6תעפפ
 1cpnnI מפס 6י סגל  נר'ן בררנות  סנ'  ויבעיחדם
 סחתחונס בנתי  סעוינס פלס סר6מונסוחי
 nu)u סכל  ספלסלח כענין סטליס.  סמררגססל

 חוך ונכוסח (nwh סלס סעליון 59ס .המכס
קש



שער
 גס . כן apl~ סטנעמסע4ס. 50 סתחתקקש
 סטומ6ס כחוח .לעמקי ומשף סכפס יכרח06
 סמקסרומ ע"י 51ע5ימ 05קן סי6 ינוגס .ח"ו
 וקעו"זנק5ק% . ע5יוטחס4סננחי'סרוחגחי
 "סחף סריגי hSh פס 1ז"ם . כר5 סרוחופנס
 משש. ומרס נר'ז ךרגין נסס.ססל סגד51 סמי6ח
 : ית*ם סגד51 ססס 16תיות מסג' סו6 מרססמקור
 תיקוגס מיל פלטומ וכיאור כפרק

 סחסוגס ש'יוסמקמרומס
 גרס 6ס qh 6ו נפצו. גחי ס6דס פנססופסר
 ספירומיסמחכמס כ5סט' ונכרמו סגפ0קיח'1

 לעמקי פ65יס ותרך . סר5 מסתקמרוחסולמטס
  1ווידנרי63מת wrh~ ת"ו. סק5יפותמניקוז

 ררות. נפם נחי1ועומס6דלנ6.געקיממספתיו
 ומרס .מעורלנק%ךנריס4ער5עי6514165

 סגם% סולם עד ית"ס ממנו קדוש תוספמסית%6
 כלו מנסיק וסלוח . 5כסמ"וורוחו ימססחחי4.
 מ% סנפם. נתי' ע5 נס ע14. סגספעסגדת

 5כ5ות עדייזניטססכר5. סנס6רססתקסרות
 ני6 51סו סטומ6ס. ומררגוח סלע סכחומ%סחס
 51קסרס ו5חזול גחיטתיס כ5 לסירממסנר

 : סלוק גח" ouכנר6סוגרש
. 

 נדנוליס . ח"ו לוחו נחי וק5ק5 פנס ohוכן
 16 טוניס 665פר

~hns 
 סת15ייס עוטת

 וסגגיר כגנדכי5ס. 1מט51חורס סרוח.ננתי'
 נססו גס ו6ז . ר"5 סטומ6ס רוח כח זס5עוממ
 תיותרי ספי: מקג"ב סי6 כי נרקיס. משמרשקיטס
m1h1~ep סחרטס ע"י מגס כידוע. סרות 
 כענין . תטפו נודף ע5 ומתגזרמר 53ג446מ:ח
 מס31ס סרסויי ומסרסר . ש o)s 56צעק

 )וס61 סנממס. נטני6ור מפק ססי6גמחסנס
 5סספיע 5עיש עד נ"כ מעורר זתנוגס(מקטת
 . סגסמס סרס ע5 7161 קדומס היספחתח5ס
 טנספע קורס זיו מנסקת וסיף 5גמממוומפס
 לוח 56קיס וזנחי . סלוח גחי' ע5 גס .ע4ס

8סוש  

 געוגי. ססנ3יר רותסטומ6ס כח וסערושגרס
 סשמס 5סמקפלגגחף מקדום רוחו 3חףומטסר

 נססו ע5 גס ישפע ממי65 ומפסכגלחך.
 : סר6סון גס5ימו0ס5סס5ימס

 . טמורת 65 6פר גמחסנס חץ תט6 06וכן
  נסמחו זמר שיגי מעקיו סיסמ5קו נוסונרם
 עיי rh רצפי. עלי נרס 3ס* סנס ערססימס
'p~pמעורר ח3וגחג יחירסנעימע ואינס סחורס 
 וגוסס . נסמכו סורס על 9דוסס nDD1niסיח6נל
 לחסכי* קורס.  עליו סחייר לסתזירסלנפמחו

 ומצוחו טסוריס.  נמטרי ;3c~spחו'סיננינרי
 וגפסו רוחו על גס ונספע מימלסל וסקורסקרוסס

  לסלהןה(ס:לססלהתם

 כלסעוגס6מן 3'( קייט )סגת  ז"ל 6חרוולכן
 גזר לו יורעיס כתו. 3נל  מנרךיסיר

 עיקר לוכי מוחלף עשו סל סמן יסדו וקפיריני.
 סי6. סם3ח זסכווץ

 מוסק ויוקע סיח56י
ף1--.-  עןוולללנרנסוספעמ6ור

 ושמרן:;"סד'עימו"36י"ען*(.וזסו
 נכ5

 קו53יסו. לגסמגרר.סייטיס6סמי'
 גכ: 3:פ:%:6יסימ6נ35רכסותוסשקחם'

 4סגכ5 ס"ס טיתגיד 610 5ענס עד ימ*פ.ממט

 יינלגימי שקייסס דרגין שד' סורם ופססעפי.
 עו4 שפמלסלושתיל6 ונר"ן סרפסנםתס  סיר'סל

 פולם  פון סיי'6ס olbo nnllpsוכלמכוין
 סייןט0:ניגםיןעעספן5' ססנח  זס 63ווקץחמשינחו
 פולס שחתלי סיריוס  ירו 51 51סספיענעורר
 נ56ה ש, ממעוי ע5 ומטס גסמתו.סרם ס'ג'י"יסש על וברכס ירוססוןונזפת
 ימעי5'ס'5'יסממש6 גורס ונחסו. ורוחוגריזתו
 עייף עק נ5 51כ5ס מסמס3(ס

 קעם'סזי6צ
hunt, ש 



 אשערא
 . ס' 3*ו' י"ס מגסס ס' נחי נ6ק' חט6 6פרוחטין
1Shnשיו כ65 ופיו גל . 

 וכלמתיו סעוגס. סל סתסינס ענין עיק' כ5חס נ:סלייגון:י
 וכו' צנרן יג5 ,"ס : עוניתיו כ5 ע5לי סן:ס::זם )וותלין כנ"5.5כןו(6מיוזימ

 : וכו' ועונין 7"ס ע"* ג' נלקות תוקסתועיין

 סור 6'( ח' נע.'ו s~r מרוורס ענין ג"כוזה
 5פרסוחיו קורמות קרנותיו לרס"רססקרינ

 חנגות עיות. 6סר 5חקן נסקרנתו מכיוןסיו.
 מפריר. 6סר וניחר תרחיק 6סר 5קרנסנסר0ות.
 hoS~'5 וכוונתו.  ההפנמו קרוסתוסע5סטוסר

 ו)וררגות סנתי' על וקרוסת 6ור ספינתתתילד
 גסנזתו סרס ימס סקרגיס. דמיון פנוסע5יוטת
 5טסר רוחווכפמו. ע5 6ח"ז ממסיך ומסםונסמחו.

 חממעון עקנ וסי ע"ד רגעיו. וער מר6סו סינריוכ5
 נפם ק5 ספרסוה וס61 . נעקניו ים ם6ד' מנותוגו'

 ,ה הגה ויקרך )גרנס וז"ס .סנסמי
 וג"ש סחפוח ז'( וקסדתפ"נ
 תתעו' סיחולת )*(: וכי' מכסס סיסעק13
 נתולח סייס עסק סע" . גטםתסיסת

 ס'וסיי
,s'~WtttfiI 56)ו 

 וע"ס , נםליתותס לסולסס olb.~I גפם הסי3מ סי6כלקוי.
 וסירו עלסון' וגאל . ל3 עקנ 3ססנמנרס גסע3יךגוסרמס
 ויוסר 6ור סיס נעק13 מגס עי וגופו. (1DD גזיכךסייס "3ל' כל גג7 סעכווגיס בעלות גל סיעי טע"י סייטוא',
 וכו'. תכסס סיס "7ס'ר סל עקי3ו תפוס נעגיןל3.

 תכלית כי . ר3 עקנ וכו' גאל ע73ך גס למעגיןופגיעיוח
 סוס . מעליון סלמס לסרם סתע"ס יוי עדת סלעל"מס
 *07 גססת סוים . קיהית י76ס הל' ססו6 .3יי5*6
 כ' כו' ס' "ג' ע' '"ז( *' )י"ס סגתו3 וכענין .סי"טון
 ז""ח- ותקטן עלגות( 6ל* חלס )וסין עלס עיר.נייתגי
 וכמיתגי לתלמוק עריך 3ית על ותייר *5קיס3עיניך
 nbr1 כ' 1' ג' )וגסתו6ל מלקיט ס' סעע5ס ס76סכחול
 וסתסכיגי3ין. דגיגי. גילופין סו* וחול . סריס(חולת
 . ס*מרוג'ס סגותיו ס3עיס ליוי *7ס'ר סס6'יולגן
eetלסטליס סגס. ל' עול למיות סיס 1ל"11 י*"ק ימי 
 י"ג( ג' )טתו"5 ע"ל סקס סגכל (ob כעגין . יילסגאל
 ג"פ( )יסעיס עניו מכתור תמים גסעח סולם ג"כוסו*
 ועתסס ע*נלסס ע"ז ז"ל וילסו . 1hD וגנט וגם*'רוס

 על סקס סגול (ob ווסו . סמע"( *מר )כ"לומ"דסל
 עלכומו גנות ותתעלס מתגיל ס*ז . יעקל tp)bמסית

 : וכמסון סלסס כקוסית'

 עמקו תעה . ס6דס חורם וזאת כאפרק
 51קייס לנמור . לפייסנחותם

 וער מרקמו נופו 6ת ווטסר : גס סכמתכנ5
 04 . 6'( י'ו )גרכוח s~r כמדראסרגליו.
  גזע5ין6ת נתפיס מס כו' os5n)S 6ס5יסכסמכו
 מע5ין6ח לאליס 6ת . 5טסרס מטווז6סס6דס
 טמרת נכי ז"5 סדרתו וכעכין . עכ"ז מכ"חס6דס

 גופו סכל מיס כ5נסרונמיס נמקוס.סטמ6יס
 נסס עלס נופיס65רס כ5 כךנד"חעעסנס.
 . הוזות סלם גרוס 6מס ע5 6מס חכמים)וסיערו

  גזחמנס רנור מעמס . וגר"ן . עולמות סג'סן
 ומזדכך עולס 6דס וכ5ססכ5גופוס5נחורס(.

 6םר כינס סעו5מוח כך וסמנומ. סחורם עסק.ע"י
 מזדככי' פ"ווסס כמס"5 6דס קומח סיעור ממססן

 6מיחי סעודך מיסר וסירס . ומחעלי'ומתטסרף
 יח"ם. 15 דעתוומתסנחונעתעגורהו יפנס65
 סיע5ס 656 . ונפש גופו וקטסל 5ע5ות כדי6פי
 וטסר 5חיקון 5מע5 ופכס וטונחו מתינויטומר

 עכודמס עכין כל גס סיתס תו t'~nllpoסעולמווז
 6מ מקיימו . סר,סוכיס סנדיקיס וכ5 ספנות50

 מן ע"פ סדרז"5 כמו . נתיכחס קורססחורס
 גת ס5גזד "Ihr והחרו כו' מטורססגסמס
 סתור' כל 6מ 6"6 כ'(ק*י' r"Sl ו6מרו)יומ6תורס.
 ונחנחומ6 . פיס רנס וננמדנר פנ"נ ננ"ר)וכ"א
 מנ11יס מסיו 65 . 6'( מזמור חס5יס וגנזררםנסר

 מעמידיס סיו ל6 ד6:כ . סדין מנר כךועוסיס
 סרם עכין ם5פי סססיגו 6ף יססגתס יעחס ע5ת"ו
 מ6ח' מקנח אף עמנו' 5ע.:ור 5סס ססכרחגמיזת
 ג' נק6 6עאס יעקנ סיס ע6 מנוחס'.מכ5
 רק . ת"ו דועכו גק6 עמלס סיס 651פתיות
  סכירייס  סחייכיס סכ5ס נטסר ~cnacמ%

 סע5יומ' וכתוה נסעו5מות מנוס נכלסנעטיס
 וסייסס וסחורנן סגד51יס וספנמיס .ותחתוגיס

 כת וגן . יקיימוס 65 06 גסס סיגרמוח"ו
סקרים



 ,שער

 ר6ס כי סטסולס סנסמס מן חק6סקרינ
 . ותיש גסמס כל I1bP~- 50 ומסרם סכתוספיג
 . וסקריגס סקדוסס מנד סורסו כח מסט"חס
 1ל6 וסם"6 סטומ6ס מנד נפסס כת תססו6יזס
 וזפו . ירסס ל6 כי י% לפגיו 5סקרינס נסנחר

 מתססך ס6לקיס 6ת תניך6חס"לקיס.ויתמלך
 ספי לפניו. לנוהי סתס5כו 6מר ס6לקיסנח.

 עגייגי טססימ סייט . גולם סכחזת נע565קיס
 וקרל סמים וחקומ ומתחוניס סע5יוטססכתוה
 וסרכנתס וסחקסרוהס סנסנמס וסדרי .וממטרס
 ועגיןזס סדר וע"פ . ס6דס מעסי ענשני נ5ע"י
 . עניגט גכ5 וממנסג מחסלך מסס 6' כ5סים
 : סתקוגייסעליוגילפיםורטגםמחו וססינ סר6סכפי
 נממתו סלפימורס . ע"ס "ניט יעקנ שמסיגלכן

 ועולמות גכחוה נדפיס חקוגיסיגלום
 ולעס. רחל 156 6חיוה מסתי יסoh 6סע5יוניס
 כמס יגע . יסר6ל גיח 6ת סהיסן יננווס"ס
 מעגין וכן . 4 סיש16 לססיגס ועתיותיגיעומ
 ממס ממנס פינקו רודמו יוכנד סכמתנעמלס

 : ומריסבסרן
 5גח מתורס גיהכס ס65 מסטעמיס 6' נ"כשוה

 5סס גיהנמ סיחם ס6ס . סקדוסיס.וס6גומ
 עמרם 651 . 6חיוח נ' 5יס6 רסקי יעקנ סיסל6

 5פי 5סס ראוי סכן מסיגיס סיו 06 6ףדודתו.
 ניח ננייח כ5 סיס זס ונקמת נס)ותס.סרס
 ע5יוני' סעו5מוח כל ותיקון . סגעס עםישר56

 גם6  קין ו6"ת ו"לל ייייירס  כעניןיתחחוניס.
 : ינגס חסד עולס .6חוהו

 ל6 65רן יסורידס ממס ומשבא כבפרק

 יחחכס 5351 . סי6וסביבי
 סרו6ס 6נכי 15מר . מר31ס סגרולסססגתוסברס
 סע5יוגיס ועעמומ נכחות סמלית זטעמ*סיד
 סורסו ו)זי5פי 5מי 6ו נסיגתי מירס לסי 5יסר16י
 פרט סוס פיתוח 6ו , מנוס 6חס ע5 ח"ולעגור

 אתא
 דקדוק qb נמנרעח לעפוחס סמעססמפרטי
 סיימס ולוס . ח"ו ומגס למנות 16 . מע"ס6תד

 ז"ל סופדו וכמו . כמכס נגיף קם 651מהורס
 מעהס דגר 5חדס רסקי כניך ספין ממנוח56ס
 סדנר כל י"ג(6ח )דנריס סתורס ססמכסוכמו
 חנרע ול6 עליו תוסף ל6 כו' מנוס 6ככי6מר
 ר"5 ונו' נניף נקרנך יקום כי סנט . וט'ממגו

 רגרי Sh תגמע % . ח"ו  לקרוע 16למוסיף

סגל"
 וסרי וכו'. מלכו 6לקיכס ט s~nh ססוי.

lo'prnגנין מיני' דנפקין נרוס'ק 0ר6ס סמלך 
 ע"6( י )נרכוח 6מת6 נסיג 65 ולכן מעלי.ד65

 עכ"ז . עולס רצעי לסרנומ ס65 לם"םוכווכחו
 onh מת כי לו 61וזר ס' גלגל יסעיס 56יוג6
 . נפ"1 עסקת ד65 ממוס י 5עס"ג תתיס '651וכו'
 5סני6ו נדקוהיוסכור6יס c~lP כל לו מועיל651
 מתורת 6' )ומנוס למפטר מסנר גפגי5 עוס"נלחיי
 מפקין קרסו רוח 3ססגח ר6ס סכן qhמסס.
 נפנו56העפס.  מסיס ונס , "sP~ י65 נגיןמיגי'
 מוס עדיין גהג5ו 5" מכייחס ער מנת טעועכי

 קורס ל6רס"ר רק . לממרע"ס qh נעכס6דס
 . י)ז"נ )זוסח נעגניו ממסומר סיין וסוךסחטך
 נופס אדה"ר ססיס רבלון גיוס ססימשזס6ור
 6נו5ס סתוס"ק כי וכי'. מעולס  )וסוף נוומכיט

 6פפר ולויך . מסממת נ5 מעל ר6סמ5מע5ס
 )וסלכחס למנות ס"דס למסגת ינסור סרורסיס6
 וכמו . וספחו דעתו רוחנ עפ"י שנסוסדר
 5מס דרתמנ6 כנפי נמדי לחזקים ישעיטססמיבו
 דכית וח"י למענד 5ך "נעי nlpDn1 ווכי5ך

 : יעניד קנ"סקמי
 גניך סיס ניסר6ל. ננוסס כססיתסרעושיין

 61ף . 35ד סעס 5סור6ת דנם 5חדסרם"י
 נסר 56יסו כגון . ס' מחנות 6חת ע5 5ענורגס

 גנטויט ח6סר סו6 ענדי וס olnh'סכרמ5וכ'ונ6:
 ססו6 י"ח( )אגריס חסנועון 1156 מססנחזרת

גידי



 אשער
 גמכםיתננ6 56דנליסנני6 שימוע ושיסרסמווי
 סנריכס גפעס מנוס 6תס ע5 אסנור יהג'נדמו
 חלילס ל6 6נ5 . מע"ז לנך סדרז"5 כמו5כך
 טסימס 6טתל סקלי . לדורומ "וגעו דגרלחרם
 כסס~ס עכ"ז "'( "ד )מגלס נני16ת מכנע6תת

 כחכתי סל6 ממינוס לדורומ. כמגונילחכמים
 סמךמןסמקרenh 6( לס סמנ16 ערלך.סלמיס.

 סמך ג"כ למס סמוקו ת6י גיח וכן . %( ינסס
 s~r סרמג'ן מסניפו נמדרם ועייןמסמקל6.
 5ffr: נלון גסים רניגו מטס גסעלחךגפרסס

 oh 6ף . עיסר56 ננ61ס פסקס סנעוגיכוום*)ת
 לסס נמסר 6מר 'Sh~P, חכמי כליח6ספו

 ס0גתס ויעמיקו . מלכנס ומעפס נר6מיתמעמס
 . מנo~hnl 01 פרט 6יזרי 6ף למטח . פכלסומוסר
 1ל6 ג6גס ל6 . ת14 ומנס 651תר לסקדיס16

 נ( נ"ט לנ"מ קמרו גג'ק 61ף . oo~5hגהמע
 סיו . סת5מוד חכמי ועדייןנימי  %%1ימסיי.ל6

 מייהוד. שמך כסמנ16 דרגנן מנזה 5חדסלס6יס
 כמו גזירות לגזור וכן כג'ל. . וכי1נ6 ג"חכגון
 . מקדום סמ5מוד נחתם וכקבר . וכיונק ד3רי"ח
 סכמונ ככ5 ולעפות לסמור hSh לגו 6ין6כו

 וחקותם קלפטס ככל וגע"פ: סנכתננחוס"ק
 נטש ממס נטות נ5י ודקרוקיסס ופרטיס'ונזמגס

 qh ob כרצוי; ימר6ל ph %1יקיימס יסו.כל:
 ומודא סמכות טעמי כ% ידע 65 וגס יטץל6

 ידיסס על סמניחוימוקט נתקיימו עלזטוגתס.
 מטס נכ5 61ול קרוסס גסס ויחינססע1ל8ות
 ל6לקיס ומ ויוהן . ועגינה ומק1רס סעתסלפי
 סעואמ 50 טגעס ית"ם סטרך קנע מכן .'יר"ם

 סעופם סי6 מניס וכל . ס6רס מעפי ע"יפיתנסט
 ן 5ס ממיוחד עע51תס 5עעגמענ8ס

 6סר תוס"ק גסחרווע לסמיג . יח"ם סזיכסוומי
 סמלמוד חכמי עליוגין קדומי ירכס לט תסקירון
 גדורו' מימיו וססותין ותלמיייו וחריריו רם43יכגון

 גורף 6לקיס Pb סקדופ סיג כמוס6חרוניס
 וכוסת טעמי נקבת עיניט סויירו 6סרס6ריזש5.
 סכלו לפי 6' כ5 סימנתן כרי רק 610סמטמ.
 תנוריו מעסיו כלפרטי מגיעים סיכן עדומסגתו.
 עלסני וסכתומ 3ייע51מומ עניניו וכ5ומחם13תי1
 ולקיוי לעמות . מוס ויתעורר ויחפע5ותתהוניס.

 3מכ5"ן . יתרס לגזר16 עטדמו ענית וכ5 מטסכ5
 ונקיתם עטמס ו6סנס וירמס וג6ימססרקיוק
 נדוליס יומר חקוניס וע"ז.ינרוס סל3.וטמרת

 קדוסמ 653 ממנוס מקייס סיס מ6סגסעולמות.
 סמטמ נכל מעיקר 6מ5ס סכ%נס:וטסרת

 : מגסס ממעמס פרטי סו6 .לעיכוג6

 עי.לנ גרכם . עוז וייגס לעכס ומן סעסאס ע'6 ש זף עי . 151' 50לס ענין סעה0לת הסר* יחסי(ג,0
 ז"ל: סע0נל סגדת גן ג"חוסלייך

 א שערסליק




