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 עכ"פ לי באר אך רי שפרשת ובמה שזכרת מה הבינותי כבר הנפש אטמה ופרק

 כי השכל אמר . יתברך לאלהים העבודה בתוספת חיבת אםכמה
 על והפובה . שסם בסובה והפרפ דבלל סדרך מתחלקת אנשיה על העבודה ;תוסכ

 המציאם והוא האדם כל הכוללת הבורא מובת הראשון . ענינים ארבעה עלהמדברים
 השני בשער וכרו הקדמנו אשר בכל להם והטובה והחיותם נטצא דבר ה" שלאאחר
 השכליות התורות כל והם כוללת עבודה יתברך לבורא חייבים הם %כ הוה הספרמן

 שדבק ומי ע"ה. רבינו סשה ימונו עד וחבריו ואיוב ובניו וטת וחנוך אדם בהם נהגאשר
 לו ויתן אדם בני משאר מיוחדת בטובה האלהים לו יימיב האלהים לעבורת כלםבהם
 פי( )כו6סיח האלהים לו שאמר אברהם כמו בעוה"ב הנדול והנמול בעוה"ז יתירהמעלה
 יפול במובותיו האלהים שיסרה ומי . מאד הרבה שכרך לך מכן אנכי אברם תיראאל

 כדין דינו ויהיה מדבר שאינו החי מדרנת שפל אל וםעלחעם המדבריםממדרגת
 שאין הרע בעוה"ב ודינו וט' כרים כיקר ה' ואויבי 6( )מס)'ט כק"ש בעלםהבהמהר
 עם על הבורא מוכות השני והענין . תאכלכם אש רוחכם 5ג( )'מפיס כש"ש ממנהלמעלה
 והביאם מצרים מארץ בהוציאם ישראל לבני שהסיב כמו האומות מן ואומה העמיםמן
 השמעיות התורות והיא הראשונה העבודה על יתירה עבודה כוה וחייבם כנען ארץאל
 בפובה האל יתדהו האלהים לבבתי שקבלה ומי השכליות התורות על והעי שהזהיראחר
 כשאסר לוי שבס שמצאנו כמו שבפו ושאר אומתו עבודת זולתי עבודה עליהוחייבו
 ובחר העירה תובה האל להם הוסיף לוי בני כל אליו ויאספו אלי לה' מי )כ( )פמוממשה
 אווים ויעד האומה בהיאר יתרונן בתורות אובם וצוה ובניו אהק כבודו לשרתמהם
 בשני ויענש המעלות משתי יפול מהם התעלה הבורא שימרה ומי . לעוה"ב הנדיבנמל

 לנפשמרפא
 : ספכודס תסיס כך סמקי)יס סיאנס סרן %3 סכ) ימידיס ומן רכים מן ו') עליהם בשב והפרפ הכלל מיסר דפרק

 ואויבי : סנ6 גט,)ס 1% סרגם סכרך סוס יטוען )ך מגן מכי )ו ממר לגרסך כמו לו' יתברך השם יעלהו זהבזכות
 למעיה שאין הרע הבא בעולם וריט : ס% וגעלת סוס כטורס וסוג סס6יוס סוס )ס סיין סגסמס כמו ושי כרים כיקרה'

 06 כסרי מסם )מטקס 6ין מנסוחיו טיל סכי גן סוס מרוג )דמות וקין איר 6ין DIU'( טטוגוח יויטין סטו כמו מסטנה
 רטות'1 כמס סקנ'ס פמ'ס מגח) כמגן וגיל סחף מי סכן ומב) חטא ויכווין סעוטין יטמן וסקו %ויוי וטס יגור סלעוחנעורנו
 סייס ענד כי ונכרח ונג'ס ססמיטס ידי ס) ס)ודטיס סמקיס מס השמעיות ההיוה והיא : פסס )מטקס טלין וגדו)וחרנומ
 סססוק ג,ס ורמו סחקיס רק כטח גחמדס ס63 )טפוס ססגוטות כמג קמר וס ומסוק ~o)b סוקיס 6ח וטסית וכמרח מגריס5רז
 מן )מס p((O 06 וססכעיוח ססמעיוס ספורות ג) עופר רוס האלהים לכבור שקבלה כף : ג') כן ססנועוח כמג סיספפ,ח
 : טנילס מסוכרי וקוס נתכנס (oce ספסרו נוי נס טטפו כפו נססו )נגן גג) מרייס ט6 1ט'כ סנמ1 )דיך 1)%6לו

 הלבנקטוב
 sp סעכוזס )סוסז העבת-ה בהוספת יפ%8ק

 סעטדס ע) מסף )י חטר ר.מעמדחמטוכס
 ממיז "וחס סממיס והחיהתם : D'h גני כ5סנ!53ת
 עקר מאד הרבה עכרך : נשס"ו כסדךגמרן מנן אנכי : ט'( )נממיס כעס 6ח ממיס 61חסכג6'
 כטף כמ "ין מ6ז רכ hlon מממח )עסזכ 610ר
 ססעש מ% נ"ר קכ)ס ob . "וחס ממייכ טסטכ)כרג,פ Db" ר") האלהים לכסח- שקבלה ומי :5כנ)1
 יומר פכלו 16חס ממייכ סספכ) מס ע5 טסף כן5ור1
 מטוס מטפט ושפס ממס נדו) S~rn וכמ"ר .בזג
 ומוסל ס' מטס מנד סחולס קיום sp ראטמדוסוחר
 המעלות משתי : )ף כטכס טמגיט וכמו . שי'נפטו

 : ס' מ4ח מנד נס . סכם) מנד )ו קוי כסיסמכעוס

 לחםפת
 נקבתי רק למעלה נאמר שכר : סוגרת מספסכיגותי קמלתי סנר רי שפירשת ובמה כו' חביטתי כבר 1פרק
 נוגס לך מחניק 6ני טתס כיסג כ% סדנר )י קוים 16ממך
 לוקוס כמינוס העבורה בהוספה : די 4 ססיוטסומורס
 חלס סי6 6כר ס6וסיס ע) אנשיה על העבורה :ע)יסט )כובש )ר,ך ס6מ ומס וופסי עם משסף 6וי פסס63יוס
 וכוסיות )גניוס מתמסמס orn ית' סנוריך פ6פ ס16טיסע, סטוגות,כ63ות סקמ)קוס לפי עליהם בביבה : כמיוכפקסס
 מין המדברים על : ינקר ג6סר ססכודס מסמ)ספ )פיסןכן

 המציאם : נכ%ס6לס
~tOO 

 וכו6 נקמן וס6)*ף נסח*מ
 י) מוסב תוניס כינוי פסס רק סלמס גרוס סג)ותסכפסק)
 : 'ת' סו6 ססמ64ס מ)'6וחס וסכוונס מסטו) פ) וככלןמסוע)

 וסן ו6מ'כ גמת חנ~פס גלי סו6 סולד ריקם סנסמ)סוהחיותם
 ע) בהם שדבק : )סס מפיג ססו6 להם nllma : מיוםנו

 יטיס פספס וכו' )1 וימן גוטויוח גס%ח להם ייטיב :יהסס
 מ6ר סרגס סכרך געוס*ו לך מגן אנכי : וככווגכמ~ס6ופ
 ככ:ין נטלם, טנגו יטיס הבהמות כרע שדינו :נעוסה

 ודם רוחכם מרון: )גליון מסוסן גרים כיקר 610 ס, 6ויגי סיקר כגי6יר כלומר ספכוק יניף וטו יטגם ":י:סגרי גי כלגוס 6וחס גס)עיס לחס טמטמיניס סגסמות גס,)חס חכ)יסו יסיס סומן גס1גמח מוסו ססהס 6ף ק.ומרגנסמדת
 פ,::יס רג מכנר ע) 6ומס סס וסעפי 6מס )6נויס נסיות 6רס גני ליגון פ) יס כס שמח avn מן עם : טיסיכף סנן';ס )עוגס שגס ו)ae)~ 6 סחגוח סי6 ממרס (osun פין ססרעס טמר חסונס כסיכות ו') סרמכ'ס יגעי וכסהאנלכס
 וב, כמניס טווס סגקר6 יתירוה בהירות : eetblll ועמון ומועג 0116 קמו 9יוס 6מד מ6נ סג6ס 6מס פפמסט%גס

גטקעס
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 173פז האלהים עבורתשער

 דג* והענק . ימים יאריך קולא לרשע ההיה לא ופוב ח( )קס5ת החכם שאמר כמוהעולמים
 דחה בבית המלוכה וזרע יחויה ככהונה האומה טמשפחות משפחה על האלהיםמובזת
 תורת בספר וטבהשרות ידועות והלויה הכהונה וענית יתרה עבודה זה עלוחייבם
 לבקר דיט ה' אמר כה דוד בית ג6( )'כמיס שכתוב כמו דוד בית תורת אךהאלהים
 בפהק האל *הדהו האלהים רצון לאהבת שהשלימם וסי . עושק מיד נזול והצילומשפט
 על הכתוב כםזש צדק מורה או נבחר נדיב ויהיה לעוה'ב הגדול ובנמול הזהבעולם
 ודור לדור לצדקה לו ותחשב המנפה ותעצר ויפלל פינחס ףעמור קו( שסייספינחס
 מקדש* משמרת את שסרו אשר צדוק בני הלוים והכהנים מז( (Sb~tnt ואמר עולםעד
 נדול צער לו ויניע בעוה"ז העליונות המעלות 6כל נפל מהם האלהים שהמרה וסיוגו'

 איש על האלהים מוכת הרביעי ורענין . ועדתו קרח מדבר שידעת כמובעוה"ב
 מובהר כנביא המדברים ושאר ועמו משפחתו ששאר בה נתיחד אדם בנימאישי
 בחכמה רחקו אגע אלהים העיר חכם או אומה להנהינ מצווה נבינו( )ס"6 ננידאו

 ומי לאלהים יתרה בענודה יתחייב מהם פובה כל חול 6ה ודומה ועצהותבונה
 האלהים לו ויוסקש בעולם והמייקדות הבוללות הפוכות כל לו מתמידותשהשלימה

 מפרי ממנה ישוב לא אמת לדוד ה' נשבע ק5נ( 4ס4ס כמ"ש בהם ודעת עליהםכח
 עד* בניהם נם אלמדם וו ועדותי בריתי בניך נשמרו אם לך לכסא אשיתכפנך
 הן במונ לראות האמנתי לולא ס( )מס כמ"ש לעוה"ב והגמול לך לכסא ישבועד

 היתרות המעלות מכל יפול בה ייחדהו אשר בטובה האלהים שימרה ומי * חייםבארץ
 לאמר ה' דבר אשר הוא '( )!יקרר כשש בעוה"ז יותר בחשבון הבורא עליווידקדק
 ידעתי אתכם רק נ( )עשם ואסר אהרן וידם אכבד העם כל פני ועל אקדשבקרובי
 כע"ש קשה יותר בעוה"ב עונשו עוד וחגיה עליכם אפקוד כן על האדמה משפח"עמכל
 ארבעה אלה ועל * וכף הרחיב העמיק הוכן למלך היא גם תפתה מאתמול ערור בי 5()יסעיס

 לנפשמבפא
 ימיך י6ויכון למטן גמטמ!') נכוס'כ רן) ישים יאריך ולא : תוסט יסתרס )6 13 ממיועד סט!נס שחו רי) לרשע קריה לאטוב
 גטו)סו יכיס יעין .)6 י') נ'16 : וכו' *!ך סכרוכטורס

 פינהס ויעמד : וזו'ק[ סעו)מיס כגי !יעמס 6) סריס ויסים ס!ס

 בנפשבקישששט 22י ימהמ"%שי למבןיי, ט'שע:22:ג 2"ך%1וטעתהם:%:%ט
 מדהי וסטלג מסיפק ר,) וגו' העשק : עוגוסיכס ג) 06 עליכם אפקוד 1ג1' אחכם רק : יחלס געכויס יסמייג גןש"ס

 הלבנוןפוב
 סרגך טשו ססנסינ מקמר ר") לרשע יהיה לאופוב
 כיישמם ח3)) סרו מהע ככר סמוסכ)!ח ע5 )עכורנוסו

 )6 יפים יאריך ולא : מסגו מונס pOD~,!כוזבן
 מוש. שמרו וכסגין , עלגך סכוך )יום נשחוחחקייס
onnmמקמל וט' טשפם לבקר דינו : וכ!' גטרסח 
 טן עיסס ט'ט16 זליך . ר,מ6כס כמנח DO"'הימדם
sraoמס4 6רן יכמיר המפסס מזך וכמס"ס . וסעד( 
 האלהינו רצת לאהבת שהשלימם ומי :כ"ט(
 6פ סמססמ!ת מן מיומד כענין סחורות ססט)יסמי

 לחםפת
 : יסירוח מנוח סכסוג גסס סליגס כמגיס :6גי ד)גמ6מוס
 61ח'! )ס!סזכ ס,ס!ן עור ר3 סו6 טו3 סקס כף יהיה לאוטוב
 ימי whn(t כליטר סעוס'! ימי ע) גג) יביס 'קרין 1)66מר

 : יקריך )6 6רן עלי ימינו ק)) כי גמדה כ)) טסטסט!ס*ו
 נדיב : יח' ראגו )טסות 6וס3 טסה האלהים רצוןלאהבת
 סיחן !סו6 שק ומירס )גדיכ סינמר!ס! ססמ!ן ג)כ סימןננחר
 שהסרה וא' )רגיס: )סורות~ק סייג) ג)ג! מכמסס6)ממ
 ועדתו קרם כמ! סמר6ח1 )ממס סט!גוח טמן פי' Qnaiהאלהים
 העיר חכם או : ולסרן מפס וגר סחויס וימוסו עטרופע'י

 העמיח הוכן לסלך היא גם : ג!' ס6)סיס מסעייהאלהים
 )מגך טנימ!ד )ומר )מ)ך גחינת סגמ!ג טמזייק כההבהל
 מסמלת טסמרו נדוק כגי וכמו מטסמסו כגי כ) ע) )וסף ס' קג6ת sp, גססו טמסר פנמס כמו . מטפמס כגי כ) ע3ימל
 מע4 'סל6) כס כח"ח מקדס' מטמרט 6ח סמרו 6סר נזוק כגי סיויס וסכסגיס וכמס"ס סכסגיס כ5 סחטו כומןק'
 קג6חר ככנור סגנמר סגמס כמו נבחר נדיב : )עכוךס ססויס סין טחעו סכסגיס כגי וסקל . 1ג1' יקררוממס

 אוז : ונסורות 5סקליכ גכמלו 6סר ~וק כג' נמו צדק טורא או : גסו מכר ס'! סנדו)'ס י.גסגיס !כ) עו)ס3כסוגח
 ליב וע) )מסור סמ6 ונין 5מ51 קירס כין 'ורו עמי ו6ח 1נ1' 'קרנו סמס מע)' 'סל6) כג' נמטמ מקדשימשמרת

 כ5 ע) כמוכס Sho קנזס 6סל סגשסחס מן כ") וכף מהם האלהים שנפטרה ומי : תו' )מססט יכמרוסמס
 ועדתר קרה ברבר : נדב יוחל עגסס קוטו לום ערכו מלו 6זרכס וממס עכודס )מוסיף OOS~ ל6!י וסיסס5ומרי
 וידקדק : ססה6 סיתירס סטטדס ססט)יס ר") ושהשלימה ומי : )עוס"כ גדוג'ס סס וכך נעס"ו )סס ססג'עק"ג:
 ערןי כי : גו סמיומדומ ר,סוכוח )רכוי סעכודוח מן מייכ סו6 6סר סמיונ )י יותר בהשבץ הבוו'א;ליו

 ומכן למלך היא גם : ע31ס וכריעת טל מיום מ6חמו3 סוכן ככב חסחס סגקו6 סמסטר הפתהכשהכול
העפיק
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 האלהים עבורתובער*17
 עשר 'ד( )דילים שנאמר במעשר חיבות התבואות כי זה על הראוה וק .ענתה ל" חייב לאדם סובה הבוא יוסיף אשר וכל האלהים בעבודת דאדם בם חיביםהענינש
 פטנה ריב  תבואה של כור מאה האלהים * שנתן וסי זרעך תבוזבז כל אצןתעשר
 כור מהם לאלהים חייב כורים עשרה האלהים לו שטון ומי לאלדים כוריםעשרה
 מקבל והשני עננם הראשון יהוה אחד ורמשני חקשז תשעה האחד WhW ואם .אחד

 שהוא ומי התורה %יסוד המילה חובת מפנו כפלה בן לו היה שלא במי אומר,טכר.וכן
 שאינו מה המצות מן ממנו בטלו חיה שהוא וסי החג חובת ממנו במלהפיסח

 בתוספת לטובה ומעלה  הבורא  שתשהו מי יתחייב השת ההקשה דעך .יכ%'לעשחזן
 ר%%ם ממוכות טובה  להם באה בשהיוזה  הראשונים החסידים היו וע"כ עליהעבורה

 וההודאה עליה העבודה כהשלככן יקצרו שלא מהם אחד פנים בושני להמתפחדים
 והשני החסדים מכל קטנתי לנ( )נר6טימ אבינו יעקב כמ"ש לרעה להם ותשובבעבורה
 שפירשו כמו הבא לעולם  מגמולם  ויגרע עבודתם על הבזרא נמול תהיהשלזג

 אמרה . בפז לך ורי להאבידו פניו אל לשונאיו ופשלם י( )לרייס בעניןהקדמונים
 הבגיא חובות לשלם יכולה עצמי את משאה ואינני עחכרת מה הבינותי כברדגפש
 לשלם ורצוני חפצי ואם םהם בו אותי שיחד מה כ"ש המדברים הכוללות מובותיועל
 ממנו ער*ידה מובה תוחלת בהשלימי למחשכתי קודמת מיד עליהם חייבה שאנימה
 בהודאה וכנתי ימשבתי לי מובו נודל על 'במלותי כשתהודנו לאל בהודותיוכן

 הזעמרתה המובה מתוספה הנואש כונת לא עליה ולהוסיף המוכה התמדת עללבקש
 משתו לחובת הברורה הכונה ממעום לאלהי והודתי בעבודתי הזה הירך עלוכשאני

 לנפשמרפא
  דוקק ש%  נטלש(יי.י,ז וכחג כו' בהעשר  ותיבות  חחבו"ות בי וה עי  הראיה  ומן : 6ד0 ייי  ;6ר מע) יוסרסרסם
 לקדט ס, 1DJV ריגז ופכל לשרן ימתג סו6 יימד פילי  כל 6ל6סגו6וס

 מסוייי
 נסנו עו)0 36וס מסרי )פנייס פפטר פסן יסר

 eh וגהוק ס, 6מר ג61ס 61 וכמנוני וכסיג י לפטרנו עמר 4 סחן 6סר וכי ויסיכ מב) טפסר )ו ויחן סיחור כפס פעולןגס
 )מסו %ה ס)4 גמדימס ניותר רסיס 11 טמ1ו0 ומהחר די גהי עד גרפס )גס וסריקותי ככמי0 6רוגוס ):ס nnphל6

 06 גי גירס י;% )6 )סק( כי פעטרוסס 5ח )סמפכגי0 רסס 6ף חסידים וגססי י"ג מסר )גון ונס וגעס0 מעכסם1)ספיע
 1016 1פגח41ן גידם טמור 1עפרס מרכס גסעטרו כרם גמפסרוסיסן ו:זסרי0 סיפגו הכמקומות )פינים כגראס דגר htolסמע:ר
 מעוטר ושד D((~Isll יעדין נוס סכרין טלין וגמקוס 5מליסס)נעכס

 : פריט שיטמון כער גמסימת ועתן ג18רך קנ'ח וככתו טס עיין גו' כמו )6 מעסרס 8מד כמסריס דוקק 4סן סמכות 11טסטים ודע מ16מס גידו 1ל1ן גן וסויד לפ נעין סעו"
 פטור כן טן גס חיג 6100 וגר שר סקוס 06 לליס 'npib יומר 6)י כן )ומר ריס 13' גבי אומרוכן

~wm' 
 bme קס6וגס

 יספפפו רס*י יוסט ההסרים מכל קטנתי : ייכסס גטגוד0 ממויכ גדו)ס כטוגס יחגרך כגורף סיקוסו מי )פן הןססויס

 ל15ידיסון  גחיסון קרמוסי נכין  דמינן טלין %)16סי ומסוס  ומחר)מען וגו' לשונאיו ומשלם : כו' כמעץ הנכוסזכיותי
 פלס יעף יסורך  io>s פלורס סוס  פילוס כסלי  בהשלימי למהשבהו קורסת סיר כו' הנפש אמרה : 1ג1' סכ051%6
 עוכרו )י וטיוסיסו סטונס ססחמדת sp ג1~)חי סטגר עי nthst~t גמגתא  וין 11 ס13רס טל יוכס )י למס סתווייפססגיי
 יסוו ס% "ף שהידוס פיי1גוט לגי יפ 64י וסיקוסי יסנודפי ססש סגיניי  כיס הסו6ו' כו' הגשש כפגת לא :וגופ

  הלבנוןטוב
 מ"כ  ט0ו5 סכמ)ך כ4' מדורהה ההחיבהעמיק
 סליו ורמשינו רועמיקו ס5דס מכל 0עבודופגטססס
 עשיר אשר החסדים מעל קמנתי : יוסרסניפים
 טיני מם כפוך פוצחם פרדסי כלי" עכוזי.את
 יודחס ע) פסף נגזר ממי מעסיס סעוטס על למשג
  חטוקסס לנצלם געס"ז מ%תס סכר יוסשסמפיס להאבידו פניו אל לשונאיו וטשלם : olhמכל

 מכרס שיפדו עד  גסס סכר די סו5 טסתסש5צפ
 רום גילת ס) 5מס סעס וקרי . מגמולם וינגעגעס"נ
 מח מכלגעסשנ

 שם"
 גט6מ ר"ל מסט עתידה פובה הוחלתנטשתם לסרהצבהי קודמת מהר :

 חקדס מי גמ)מ 5סר ססונ ע) ס' 5ח )עטיפגי
 כרי %ל ו5סלס  צ פטדס לפסס ם5מ יחרוג5י

  לחםפת
 כמותו 0וסשס פמו מק% יוסר סמלורס סלוינ שמיקשא
 פיוחר סו6 1)כנ פג:61 עמו גרו) מפונס מיומי מלך%סיוע
 קורסת : סמדכויס יין סיו)4ס הסדנרים הכוללותימס: סצכ ו6ו להם וחיצב רסעו: ע) 1פ1וטו נמפ)פ1 ס6חניהר

 (wsaw ונ6 פקסס ויד כו' הוחלת בהשליכילמהשבהי
 6ח1 כסאו סימר יודי וט כנר גיטנו  כוותה מגמתקמות

 5%6 פן.סר6ף 610 ען סוס פד עפצי 0ססינ ספת פ)סיקס וק גספע 5ין טגדגעש כו' כיבו גודל על גסלוהינצריו : וס פספס פ9 %י o~nte יחס סוהיס 6:יגלסחוסו
 אקם סו6 כהעלס מחגתי פהסגסי שטקר גמסרומ פסי6ני

 ינטיף וספור סכים ססוגס יי סססק"0 כלחמר ססויסמסמוס
 111% %וס%ס טג6פת המאש כוונת לא : ערס ססו40

 מחמווף רגו ('Shדלחו
~tom 

 4פ עג') omnnol כעוגס
 גלמינו דקוק ומם סמ"ר ע) וק ססי6ס גמעה סיס %גיחס

oswntכפ1ספע נקריס 61מ,כ %וספת ותפוס סזיס 
 ממיעופ : וסנן 11 6ף 11 )6 כדוך דגר כבניסם כי)ססמדס
 % סודר גת'ונ סנרי0 שכקונס ע' הגרורההכפגה

 לכל ewn1 נדול0 י"ר פמפס %% ייגדש יהמההה הם%ה מתוספה המאש ז כף: לא : חיץסהחילה
 פגרנה מסר פ6 ץ ממפנס )י פסטרם כקמר צבע לעבת הברורה הכוחלה מטעום : מואדח וו סונפממקס

גמע
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 176פח האלהים עבורתשער

 מה  שתרני צריכה ואני המיוחדות %ובחעע על עבודתו שהשר לשלם אנ"שאיך
 אטד . להתמרתם ראויה שמשהיה המעש על האלהים מעבודת עליהם בו חיבתשאני
 דברי פיך דברי זני לאלהיך והודאתך בעבודתך כונתך טמעומ שהתרעפת מההשכל
 הוא . התמדתה ו-דשא% הסובה על להוסיף ולבך מבקש כוונת בהם וכונתךסודה
 אליה הנעימות למשוך וחפצך נפשך רעע אהבתך רוב האהת המדה . מדות שלשמפני
 וכבר בהנאות להתענג בה שכונתך אלא לזולתה ולא האל לעבודת פסיעה תפסעיולא

 ובזה מסך הירעע המדה להרחיק יכלתך בכל שתשתדלי רפואתי ברוכלת לךהקדמתי
 במחשבתך ויעלה עליך הבורא חסד מבינה שאינך טפני השנית והמדה . המזב לךאקוה
 ובמה שתדעי במה לך הסיב וכבר עליה בבקשתך אלא המובה אל מנעתשאשך
 מרחקת החת אם בתחלה ויען כל לך עשה מי בבקשתך תשכילי לא ואם יודעתשאינך
 שתקוי וטה במצפונך לו והזז-אתך שלמה בכונה עבודתך היתה הזאת הטחשבהממך
 עצמך 4עע סכרת שאינך השלישית והמדה . יותר לך ומחויב ראוי יהיה אזסמנו
 מלבק'ש פוסקת ואינך המוכות שבכל לגדולה ראיה אותך רואה ואת הנהנתך עניןנלא
 רואה ואינך ממנו שלמעלה למה עולה מחשבתך דבר על מהם תניע אשר וכלאותם

 לנפשמרפא
 ע1מ. 713% סלל )קג) ע*פ געוגד ס61 סרי סתות )סוכיף מכוותי עי כ) גי סרגל עג מסרוח מיג 3ן 6פש כקוס הסייד)י
 הכלסר ,סמו0פמ1ס ס6ין מס וכמט"ח ספחות )ג) מח3 כ6מ מס ל') המעופ על טן שתורני צריכה מאגי : עונד6מ

 וגסו ר1ויס סכוווס שסיס יגד וריס ג) סגר מקסם מקנזס 8ין 3וד6י גי פפי)6 סס1גס )סחמדמ ר16י לכיס 3וס6החנ
9b)Dtvגוי 06 טסן 6ע כן) נפשך את אהכתד רוב האחת הסדה כוי השכל אסר : כפח 

 סג6ס נע) פ06ס כ)וט'
 1כ6מח )9'ם ותיגס מ,ס ס:6ס חינף )ך טיכוס גו1נ0ך )טוס'ו 16 סגostui 6 פוסס ס06ס ונין ווט ד3ר גג) ויסחטונשיחר
 ט06ס כה השנית והמדה : סטולס מן 6סס6דס מו64 ססח6וס גפיי כו' לך הקדמתי וכבר )ס'ס: מסכין נ) )סייחרפוי
 מהגח 1)6 ידעת ~hSD מס עמן סם*, עכס סוג01 הכמס )3 גורן 006 ולון )ehs1 16( 16 )ך טפסיו 16 דגר ע) 0גקם 6ססוגר
 )ג6 סכ13ד סק( כי סגר ק3ו) מסוס ו03פ)0ו געגויחו מהטרחו 0אס סיס %. תמיד *- פ) )3 נוחן ס"רס o~O ו6ס מטופסס4ו
 מכר וארסס גקס מ)6 וכעגור סרס )קג) ט'פ 16 גרגר ת)1.ס יתכרך ג6) 6סגחו 8ין סמכיד מיסר כסוור כיח 11*) כוס(גלי

 יכפו) סרס )ש) hk ט'מ יטגדוסו גנח הכידיו עט סגורך מנסג כן כי מקד מרכס סכרך יחגרך ס8) )ו 6מר גן פ)מעטדסו
 ט6)0 )6 6מר וגס t'Wh וג0יכ וגוי טופר כ6)0 )6 6כר יפן סמע*מ (S(OD 6מר גפר גסו)ס סרס לכס ויחן סגרם)מס
 ס6פס onh ופי כ05 פתן )ג ע) גווע ליון 69תס כו, חשלישיה וחסדה : פל') וגף וו3ון מכס ו)ג אוד נס עוכר נס )ךגלחו

 לחםפת
 5גש 6ע  ולך  פח%יס 3דגויס גס 6ש שוא פ6אגו
 )61ת ס15כל פופפ כמוס פל rnpna"  חמיעוי ע4 :חוי
 מרוגס כנמוח עלי חסמים oh גי טניס טס עסיס ונקרץ"מ
 וסיס כועס 3גמוס מם6'ג 6וג) )6 וכזג) ע)י יגעי15)'
 : ר6ויס)סחמדחס מ6סיס 1ו'6 נסחמדס 3ו )סטייק 160כ)3סומ
 רסייגו סטחיד ק) )נקם 3סס גוונסן ואמרו כפכר ט)מודם גרגרי נרסיס ממן סנסמעיס סדגריך נ6מרן כו' פיך דבריוכי

 כוי פסיעה t~aen ולא וגף: )מוסיף )גןהממנגח
 יק 6דס 6י,ס רקון )פסוח 16 ס6) 3טגיז0 הכיעס חפכעס)6
 ובמה שתרעי במה לך וכברהטיב : ממוס 4סגו0 חקוס6כ

 : יוחס גקכ0 )6 ודקי ~DP1 ס)6 ונסח ג)טר יודעתשאיגר
 דו והוראתה : גקכחן 3סעח בכקשהך תשכילי לאואה

 161כ עורס )1 ויוסיפו נגדי גסוד6ס מכוו1סו סמאצצפוגך
 מס6,כ גקכס גוס רק סוד6ס 3טס מחמגחו )סריךימכן

 וסה : סוד6ס נסס חקרם פמסנ0ו נס "מיסיתכווננו
 ללוש יוקף חסים "1 גי )סריג גטומס יומר 16 חסי 731ל"א י0' פמוו )סריג כקוי 6ס ו6ח גכוווס פגט0סיס כו'ותקל
 ל6ף 61מר עמן י0' חמרו ממן כ0%ס תנוגס )קג)0ופוגכם
 את סכרת שאינך : לנוגס נרקיס )ססיג יפליגיגו מדם מ% מנדו ופמויג גג*) מווכח ס6ס מטן רייומחויל
 לך יי עיכך רכסו כנפי פרגך קוטן מגרם קינן ?ו'עצבך
 yh הנהגהו ענ.ן ולא מעוג: מןגמטס

 סמינרי
 י0' עדו

ח1"
 גפו רומ1ווחי קפי כללוי יערך מ6ד וגראס גג,ס

 : )קמןספגתן

 הלבנקפוב
 עד כך כ) עטדש ממחנים ע)י סוטריו 60ץנעיט
 על : 6100 כ) כעכודס מוכסי ידי thStטככר

 ממגם נסמומ יוא "ל וקין 0פצ0 )כ)הסיעום
o'obn0י0פד שוי Sbo וכי : ע4 רוטשו 
 0060 "ומר . "0ס נסיך מודה דברי פיךרברי
 : עליך טעכרו ססוט0 ע) %) סו0%נוחן

 בת שכוונתך אלא : סע0יד ט) מבקשכוונת
 ע5 )0תו0 סוכם "00 ושכך בהנאתולהתענג
 נ ר,עסיד ע) סג"1חז ג3קטח 0סרד רק מענרססוכ
 מסרק ומכנף מסן טינך מס עלוה בבקשתךאלא
 ובסה : עימך ומרפוס דעתך )ש סוג 6100ומס

 ר,יכ bSn נפיתן סגרתן ס"עעשי ר"ל יורעתשאינך
 סמך . סעסס ריטנר, מנעם קיקי 0"0 מסגי סטוק)ך
 %ר לסוכמך hw וגס . לכך מט6~0 ממך טמגעמס
 w~9be ר.טו6 ירע יתז"* olbna שמרשך )ךשע
 ייטטפ בתחלה זרח כל לך nwp מי :רעם
 )ך )ר,יכ כיי מעך ישך ממנע תם כנרגןמנקי
?nus: ש4ך שלמה בטונה עבורתה חקיתה( 
 50 מ6ש ל 0לןס מס ג) כי וחמפוג יענך 0'ע)

 וכמעמר ילכלך מכמש נקלס "סל כסי )טנאךט"
 רממג" דעניד מס דכ) ולעורו )שמס י גס חזי) סמינרי רימסיזש פן6מז

 לו והודאתך : עגיד לס3
 ys מיטפ עזעח סיועך ג6' המצנחך ענץ %א עצטך את מברת שלאינך : ס"ס %3 קלמרבמצפונך
 אסף דבר על ano תגיע שטר וכל : חאפן מסמון )ש ר,ק1טש מן רשי 05 ופס תיוקךופמעצ0

עישר
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 האלהים עבורתשער176
 חסד החשבה עבודה ממך וכשתהיה מטך שבעבודות לנוולה ראוי יתעלההנורא
 הזה הסכלות מנלה היקע ואילו לך צריך ושאינו אליו מחסורך יתגחך עם עליוממך
 בפוט ויודע עליך חושב בראך אשר הבורא כי יודעת והיית פקחיה בעין ותעיינימאליך
 עליהם לו הודאתך ותנדל מהם שיגעך בסה רוצה היית ממך יותר טוב שאינו ובמהלך
 מהם אליך שהניע מה מהכרת ששרידך במה תקותך תולה היית ולא שלםבלב
 נשיתהאב אליו תניעי שלא אפשר אי לו ראת שאתה ומה עליהם האלהים חובותופרוע

 : בו דעתך בתלות אשו שתקוי לא בעבודתךל
 חובתו ודי יוצא אדם שאין האלהים שבעבודות המעוסה על ששאלת ומה זפרק

 מהם ענינים " הם עליו פוזזתו התטדת בה לד ותתחייב טמנהבפחות
 בוראו להכעיס לחמאתיו ועילה סיבה ישימה שלא )ס"6 להמרותו סבה פייסנהשלא
 שיזכיר ומהם ובעבודה( ובהודאה בשבח יתרשל לו המוצה ברבות עכקיו מרובכי

 מדבריו ובנראה עליה בלבו ולשבחו לו להודות וירבה תמיד בלשונו האלהיםמוסות
 אמצעי ע"י תהיה אם במלתו יתלה שלא וסתם בעיניו וסעופה נסבה תהיה שלאוטחם
 דעתו על ויעלה בה יתפאר שלא ומהם . עליה הבורא מהודות ויתעלם האמצעישיודה

 לנפשמרפא
 ואלו : )טגוד0ך 1)6 לך 6'1 י0נלן וסגוי6 ישמן סגורך מסד 6) סמיד קרין 0061 ונסוחן נמיין וכורטס רמס גייסטס)
 כטוגות )ג) ראוי 5הס טלין ו6ס 06 וטין שאדע ר') סיוגן 06 ,יג) )' ומרמס מכיר ר,) מעליך היה הסכלות סגלהה'.ה
 מתג סגורך כי לכן %) חסינ ונס ט' פקוהה נעין והעייני : טויך t~nlsID גור) ט) ממך סטגודו0 )כ) ראי י0גרךוסגור6
 כון הקוהך הולה היית ולא : ט,כר סי6סונס מרס כ:1ד ונס טופס 06ס 6טר גג) ומסוגתך )סג06ך דטהך 00יס ו)6טיכס סודקתך הגיג גוסס ט) הלגס וסן מעט מן רע נסן עינ ס1 מהם שיגיעך במה רוצה והחת : כג') הכגיס סמדס ננד וסועמן

 6עך ועי'1 ההיסס ומגעת קג)0 טכגר מרכוס סרוגות מהסגיר וחטגמ סרור 06ס הג') ג) פ) ,תקפן דט0ן ח,)ס 1whnמה11ח
 פיך סר16יס סטונו0 )כ) הגיעי נווד6י מעשין ס6)ס מדות סג' ומספין מכיר סייס וקילו טטגרו סטוכ,0 ע) סמייג0 מספ,לע

 : ליח  כטס יפל. 145  ופייסך  יפסך לסלוח סערך ול5 טיורסךמממס
 גכווגס יטיס ממעט ;גיס ג) ט) יוסר )יירכס יכו) 60ינך ו6ף ססמו0 )כ) ס, גטכוד0 06גסג 6ין ששאלת יטה זפרק

 שלא מהם הראשון : לריימס evh~ ג) ויום) טגעייוח ססמו0 וגסו נכס )וסוג סנריך טנימס עמרם פסס סטג)וקמר
 )3ס) סטו תסג )ס סרכיטי וכסף וגף ויכעס יסורון ויסמן כמט סגיך ממרוה יג6 סטהס יח SD להמרוהו כיבה.שימנה
 תמיד טוכ'ר awa1~ : סי0ג6ר כמו סוfilDD 6 וס'6 כוס מוט . כי וכן וגוי וסג )סם סס0סע0 )סם טרומה 4% זמי,פייפ
 ט)6 והרגמי : ומגיגס ויקרס גדולם רק כסיגיו ,מעט נגוס סעוכס תסיס כ)6 והשליש' : סמו ס6)סיס טטטס כטונותנ)ט,11
 )ו )יוד01 ורפוי ס)ימ ועטסו י0גרן ס' ,מן כינו למנעי רק טס61 )נדו סמטיג ),ס יודם עמו סמעיייס ג6מריס סיונסי0)ס
 סעיר4. סמטיכ ססו6 )ס' )סודות סטיקר 36) ט'י ,גוס מנ)ג) יסכון וסיס )גגו SIDס)

 כפטר 0י0כ6ר ימו )נדו ט"ו וסטטוס '
 ממגיח שוס טוי 6100 0י6מר 16 סוס 0חע 06 4 פסס ידי ועורס כה' ויאר כס י0ס6ר ט)6 והחטישי : כס עצןסנטמון

 לחםפת הלבטןפ11ב
 טיכס סטונס 'סיס ס63 מ' סיבה ישימגה שלא ז p.D מבחוקקת סייח ס"ס סוכרי ot'b 46ך אניע obכלאר
 tmp ט' טסי' גסו י0' כגויי ייקטם סי )סמיי" 1)6 כעיזיך נמ6סח מכס 6)יך נסניעס מידע)יס
 ( ם טני:ןאננמ,:ש כלמעלס מס )160) תנך עיגנו 61ך )מ16מסגמ0נמ
מוסג . מ6חיס ר1נס מגס ט ש מו"נ וכמקמלממגם
 : טדיין לסנורך כעטדס מייתר 6ט l'hD ס0מ0וכ עד . עיניה מל016 לסי כלוס טכידך מטוכס "יןלפיכך

 "עפן אליו מחמורך ידיעתך עם : סקדמוך סטוט0 ע) 1)6 כמגס סי5 כלועו מטך חסרההשבה
 חטאינד : ומסד offn מכ) וליקס מסלם שיח 6יך תמיד עזיך ס1כ0ו וסטסעI~nlDO 0 זגוגי יודעםמ"ח
 לך פוב שאינו ובסה רך בפוב ויודע ; )ו 0סט) מס 0כטט 1"0 )1 תחן מס 0)זק 06 כי לךברון-
 מו30 ס05ס מסכי

 0סו"
 מוטב ט"חס סמם כסימך וכן . שיך קטע גתגס )6 מסיכך )רעס מ30ס ")סיס )ך טוב

 מכ חומק 0060 ר") וכו' ששרירך במה תקוהך הולה הייה ולא : )עוכס מרכס שסיס . שיך רסס0סי6
 )עכרו ")מש 6ו0ך מגן 6טל ט3ידך הסוכ מכ) 0כמ0 טמממחס עי "דם 3גי 0טעגו0 קיכון Sb ומשסטוב

 כדי טט0ך )מטן 1)סו3חך )סג"מך סו6 "תי ")סיס ממך מגט 6טר טסטוכ מכונס אגס וקת . כמממסוהיסס
 ל8 : מטסיך )סו "* היניע 1ד"י הכמ10 טנורס מס )פי ססוצ מן 3ך טנ" thla' ומס . נ"מליחךמסטינך
 0סכמ זס סכעטר עד כריס קוי תט0ך ססו13ח כחכוח )3ך ט0טרד כגומר בו דעהך בתלות אותושתקוי

 טונתמספר
 סנור"

 טריפ : שמו 51מ0ו ממזו סר4"ס ימיל )" וו נענוז0 ל") עליו טובתו רועטדת בה לו ותתחייב זיזרק : ")'ך ססמע
 מכס כמו 3ס )מס61 מטמירי כ)' ס13ר6 עגיו ססטסיע מפונס יטש טי6 להמרוהו סבה יששנהשלא

 נכוס נמבחה : ילעס יסולון ויטמן טנ"' כענין . ססוכס מר31 שטסו 3")וס יפשט )6 עם . נעטרו וסטירלמכתמו
 ע"י ההיה אם : כעירו oninpl פויס ע4ו ~ovSb ט,נ0 מסיס ס)" ט"ו( לסמול) ונמס )מכש כמהכס כ)כ::1

 6מר "דס ע"י מוכס ש ססגיעאמצעי
 1כי11"

 הבורא פהח-ות .וכהעלם : ססו6 ס"יס האטצעי שיודה : כו
5טל
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 177פט האלהים עבורתשער

 שיתמידה במחשבתו יעלה שלא ומהם לה ראוי שהוא במה ובתבמתו לקחה בכחובי
 המופה שהסר מי יבזה שלא ומהם . מפנה יתעלם אם ממנו ושתאבד בהבהשתדלותו

 להראות בה אותו מנסה האלהים ושפא האלהים לפני סמנו מום עצבו את ויראהההיא
 . האלהים לפני סמנו מוב מוב חסר כל ויהיה הפוח השיאפו המצפון מרוע בו שנסתרסח

 על במעשה יוסיף לא ואם ובהכפו בכונתו האלהים עם שלם לבבו שיוויהומהם
 וישתדל בו שהיה מה על יתמיד ובשבח בהוראה הוסיף ולא בתהלה שהיהמה
 הראשון ממעשהו לקצר נורמת המובה תהיה ואל לאלהים במעשהו לבו אתלכוק
 לסמה שהוא מי על תמיד עינו להיות ומהם . לאלהים בכונתו מהוסיף אותוולטרוד
 על תמיד עימ להיות לו ראוי וכן ממנו למעלה שהוא סי על לא המוכות ברובממנו
 *ביס ואל מעלתו אל לעלות שישתדל כדי ממנו יותר האלהים בעבודת מרבה שהואמי
 שלא ומהם . ממנו ויתעלצו במעשהו ויתנאה ממנ, יותר בה ממעם שהואלטי

 לנפשמרפא
 כטמסכחך יעלס ס)6 והש.טי : )[מן סיחג6ר כמו 6)ס )כ) ר6וי "דם 6ין כי סיום כ) 6) מסד סכ מעוגות כ) nnhstמעסיו
 1ימסכ l~J'US טשי 6ח 'נוס ט)6 והשביע' : י;סידס 'י1 ינים וכאר ולקמרת )6ס;ס כהו גג, גכיטתד! 6,)1 סטוגסטיתמיד
 וגת יהגלך )פניו רוו )גגך סיס סמ6 כי ר6יס וט 6'ן 6ג) גטוג1ח מוטמע כס4, מדהר ממנו ס,,סיס )א' SID טיולכעגמו
 כע) וי:1נ6 )גגך DI9D )ג) מדגר ויסג)ס ג! כפני רע )עקת כטוגס ושיתך גז1)ס ט1ג: )ך ס' וחן )כך מוס ידעו )"6דס
)1roכל ע) סיסים והשטיג' : גו' ממנו 5וג טו3 ספר כי יטיס ע'ג ססס מ!1) ימס )וט קודם מ;"'; ג) גפני חוג, )נגש מק,ס 
 סו6 וט גי גג11נס ויסים כס 'המיז סמטת לתו עלס )כרנות יוק) ;!6 6ף סוס עד )טסות רני) טסיס מס נב) טפ )ננוטויס
 ד6גס מרגס נכעיס מרגם ט6מ,') fD גגיונתו טרד ונסיות תמ"ס במטסיו )קור גורמת סט1גס חסים tmnu) 361 ונ!גגןכסין
 טיסיו נגוונס )גרכס מעחס ירגי) פגים כ) ע) מעוגות גרגוה כלממו ועתם כויוס ג)6 ולרכס סנסנין גגרכת רגי) סיס 06,:1
 ע3 כעס שוס )גט) ~ין 06 וטג'פ )סניה טיחג6ר כמו ס,יס וקנו ;יו פנים ;) ט) כיסים 1נחמנ,ויס כהפ)הו וכן טויס ופגוסי'
 וגידו סנחכררו 0)ו)יס וסקר גט!יס כדגריס טבת (SSn )1 למס סגת מלוס גקיוס וגן )ו וימס 3ג1ונס טיסים )ו טוב כמסקסטלין

 ~eht מם)ס סנרו ויקב) ס)0 זגזג סכוונס גחמנית ס;) היפיס גרמון מ)6יסימ!וס ויכרך) וג'מ ,רקס גמ!,ס וכן ג'ק))ק'ימס
 מי su חגויו )בו )סייח והט' : מעסיו גג) )נו 6) כ'1 'מן ס0י גן su גיס ;י1!6 ומסם )כאס ומעסיו טמ)וו)ריק יסים)16
 יסיס )טמא מניעית טסם נזנרי0 )ומר רוס מחמת סאן וט) ממע) נטמים י"ס ימו טמטתי ועזת . גון ממנו )מטסטסו6
 רחתת עימן יסיס ננוף )"ין טייכימ טס0 כלגריס וג6.ן . ס' כטגיז0 ממך )מטפס ססו6 מי ממע)מינין
 ס)6 גף סגורך סתר פורן יטי6סו כ)6 וסעס'מ ומהם : )ך ק,ג יסיס 161 ממן והסר תגחיך ססו6 מ' )4ורלוש
 ס;ג'ס גי כן ינמר 6) מט61 ומוסיפ 6עסס כן נטנטתי י)" סלעוח ג) סטטיחי נמו )י יסיס סרוס י6מר )הטופ ג)גוימט1כ
 געוס"1 16 מדינו מטס ונין )פניו ס:הס 61ין );ניו וגמנס וסס,ר ;חוג ס;) 6נ) טעם )סי ממטעיו סמו ויסקר עתו 6סומהריך

 הלבנון טוב להםפת
 טיחס"ר לה ראוי שהוא במה : כס ססחחי) ט)6 מנת ט)מוסג
 כ6ס שיגס ופכן יגס ע) ססי6 סט1גס )סטיג סרבי מט )וסי;
 טבחו ויסמר גאו יסולל יד כטופס לוחו מנסיג טפריך דגרסו6
 סמ"ג דגר סוob 6 ססו6 תדגר )ו עטתם כן סגמנט ידווטוס
Oiu~1 בהכמס י0פ6ר וההכו)סDb'l וגזומת )י טמא השהי 
 מרוע שנסתר מה בה להראות ה'ג : דגריס גס"ר)וט

 רוח ססו6 כקרס יר6ס ינגס ססי6 סטוגס ירי טע)הטצפון
 ממכין וסב געליות מותק הגו מי VD( דוך ובקונולחיגתו
tnr.trnייו )6) טפין רק עיניו )נגד 6)סימ פחד 61ין כטויסס 
)סונים

~npirn 
 )תת ייו !") וקין 610 ונקנס רט כי )פ1טצ

 ר,ט 16 יגסס וכהיעכל "זס משי נעכס מסונו י1ע ורגלי05ון
 1 ס"ס מקו) מפני סמנפיס 06 מ;רסמין 6מר1 ונגרוכגו

 )' חטיפו )מט6 וחגי6סו הכמסו סטוגס הטובהותשיאהו
 מוק'פ לכס יטיל 6) ג'( )גר6;יח סביוני סגהט כמוססחס
 etJO סטוגס מסו כ) יסיס 161 מ' הסר כל ויהיה : )1()יכעיס
 וכהכנע! ככוונתו : )סהטי6ו מכדו) קמו :tthe, )סי ממגוסוג

 שגדת וכשגעו סעגוזס ממעט nt'~DD נפטו,וסגגוונחו
 כו' לבו את לכוון וישהרל : מסיס מס ע) יצטידעכ'פ יוסי5 ט)6 6ף בו, יתמיד יוכיף לא ואם : וחפ)חווס1ו6חו
 סקס )גו יסיס מנס עד גס מומוק h,~D סטגידס מטעטע;'פ
 במטכס כוונתו wDnnnt חמץ ססי6 3טי3ס טרוד לכוטיסים סעי טומר גוסו ולפרוד נפיט) wvDn~1 לקצר :ג;וונתס
 מי על : כנב גכו1נכ להוסיף ~ין סיס ט"דרגס מססטגודס
 טוווחו  יר16חו גהוקו יטמע ,ס וע"י נו' ממנו למטהשהוא
 אונא מפיו למפלס טס51 פי SD ינית 1)5 פוס גסמ:רימ
 כמו גסיסן )סיח ~ין ס6)סי0 וכטכודח גסס ויחקנ6ממן
 רטות טתיס טמא ויתעלם במעשהו ויתגאה : וסוזןימשל

 שיתמירה : כפגיו ר3וט (p'DO סוס ס6זס ס"מ"סר
 סע)יו סטוכס כענין יתעסק oh וכיבהשתדלותה

 Vlen1 כס ססתד)וח ש,וכ 1"0 . ע14 מתקישונקיומס
 ח4י סחמזסס כ' '"מין לק ממגו oSbnn"מליס
 בו שנסתר כחה לרואות : וכגוילמו ס"סכלנון
 . 6דס ממסכות יוזם טססס וז"י כחומל המצפוןמרוע
 סרעס ותכתתו ס)כג לוע *דם )כמ (nthlo רנסלק

 מתמסד 610 סחוג מן )סיועו-0סר ולק כקרכוסגפוגס
 )כס לשת צטט) כמו למסיטות סכריות סריגיומנסדק
 כדי ויטר נזיק כקיט )כריות נל"מ טיסיס וגס ,"דס

 מס' חטעסו הטובה ותשסנהו : ממוכססיסכיעוסו
 "עטיי וכי במעשהו הסיף לא תנם : b'to('שמט
 ישע 63 יממות 3כ) . סקוכיס כמעטיו יועףט)"

 טסט לממה שהוא מי על כס.: ססיסמעכודחו

 מעוטומ סטופתיסס "דס כמ ננד עגמו יעריךוכי
 סיקג" )" . שיו ")סיס מסד רל"סממגו

 נ"וחס
 כעטדח וכו' להיות לו ראוי וכן : ממגו פססטסוכ
 ס' 06 טשכד כמי 0מיז )קנאות כססך יסיססטס
 .ממט

 "דס כר מעבודות )עגמו ריס טיס" 1)"
 ר,מ4נס ע'ץ סר"סומס ט"מלו וכמו . ממטסממעעיס
 כזכוים )ומר רוגם מחמת ~רן וט) ממע)3טמיס

 עעקסו '-' ממני )סיוסננווגתיכומ)ח סדיך נ"מיו' הטמעגיס נש,%"ההס עבנ6:מן'נג
קרך
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 האלהים עבורתשער118
 צמרה מקצפו בפגש שההיה כדי לו אשו חשורך עליו הנעלה הבוא סתר איריששהי
 הנמצאים מן וראינו שעברו הקדמונים מן אלינו דבריהם שהסעו מה כל כיאותו
 לא המרותו אל האלהים מענודת ונפו הפוכות כטיני האלהים להם שהפינעסמ
 ודור דור בכל ע"ה הנביאים בספרי ומפורסם נ*י חח לך שכפרתי בסה אלאנכשלו
 עבודת קבלת חיוב ביאור בו כוונתנו אשר הוה השלשי השער מפסידי כלוהם

 מה לקבל ויוכל מובותיו ברבות האלהים בעבודת להוסיף יכול שלא ומיהאלהים
 יהיה מטנו יסירנה השם לו המיוחדת לו המוכה להתמדת ראוי יהיה לש"ששוכרתי
 תמורתה בעוהשב לו לשלם או לו שקדם עון בזה למתות או דברים כהונילאהד

 : הרבה עליה ועודת ממנו ויקר גדול שהואמה
 והנדלת והוכחתני ארוכתי והעלית ברפואתי התעסקת הנפש אמרה הפרק

 אלא טעלי האולת חשכת וגלית רפואתי על באורךוהשקפת
 ותסיר ממדוהו תרפאני אם אחד ענין האלהים עבודת ממפסידי עדיין עלישנשאר
 אמר . ננעי מכל לרפואה קרובה ואהיה שבמדוים הניול מן אנצל דאגתומסני
 בספרים שמצאתי מה הנפש אמרה . זכרת כאשר אצלך שהוא ענין הוא ומההשכל
 מקופא שברא מה בכל לאלהים שהכל והחפץ והממשלה והנורה ההכרחמענין

 לנפשמרפא
 3%1 עגה 6ג) גויותיו טס גטרוני6 כ6 סריגם 116 גי כו' להוסיף יוכל שלא וסי : יו' ותרן סקנסס 1כ5ומל 0נ6 נעורס15
 כונסיו סיוק סוס )ו יג6 ס)6 גרגר סרג ס6מ 6מר כ6')ו הטב להתטדת ראוי יהיה : ק,כר עגיגיסס6)ס סעסוס)קנ)
 5ק ממנו יחגרן פסס סי? ו6עס'ג סוגר 6)ס ג) 6ח טטטס מי )סטמיס שקוס ו6ף ר') סטנו יסירנה ואם : ושיו בג)1י1)ימ
 6'כ תענוגיו וב) היילעיה'1 מב) געוס'3 רום סדוןר,רת ג1וד6י. 'ווד6ייטיפס ש'0יע:תש21ע'עןסנ ננ ::ג1ג1סב:: יחכרו ססס עיממה 16 עניד )טנ רממו6 ועכיד מס כ) כי )גגו זוע 6) ע14 גלוח %ות ;6ר 16 תטה ע1י11 ויספכוסס1נוח
 : כעוס'ג סגרו סיוכפ) 616מס סיס גטו,ס טוג1תיו טמכפר מסד 16 61מ0 0סד ס' קימוח ג) ~p'p ט) חמ'ס )ו לעוג ס" כן ומן גוגין
 חכירות )ומר רקס מעלי האולת השכת וגלית : יסקס לסט כן OA מא ארוכתי והעלית כו' הנפש אסרה דזפרק
 סס6דס גססוקיס ומ61 ור6ס'גן o'nPnia סיקכס )ומר ויגס וסדק ססכרמ פעמים גסס )רומן סוס 3ססר 16סוקר6

 ק

 כין סירוק טפין אמל ורנס 100מוח קפ16 גסו סוומס סו6 מקופא ס': כיד וסג) סטוסס מס כ) ט) )עטות ע4ו ונגולמעסנו
 הלבנוןמום

 . ממס )מכסס "סר 6ח יניע ממיס ייל6מספגעיס
 ס)מעס ממס עיט טקס 1ל160ח סקרן )עגעי נוגעוקטר
 מטניס סיי4"ס מס וכף הבורא סהר אורך :ממט
 6ח ס' StP מש כ")1 מעסע ע) )סענ'ס1 ממגועינע
 : 0עטזס מסמפסידיס וס נסרק יימכר ג)י) לך שספרתי במה : המיד )ו יסים ס"ס ולקסקלן

 נגמוד סס61 סע1נ מן 1 'ס נכנר מס לוהמיוחדת
 'פר י.ג4"ס ממנו יטירנו אם . 6דס נםמס%

 : ממפ b'~oסעו3ס
 כמו  ורסויסי שום ארוכתי יעלית חפרק

 ה-נשקפת : "ו( ןיספיס 0060"*שסקרפמהמ
 ההכרח : מממיסו מנפדחף1 : טחך 63יבשחקך

סממוינ

 לחםפת
 סו6 06 1016 פטפון סממטע מן פחפ)ס ססו6 1סמסוסס,כו
 סהר סמ)';ס,.אורך גט1ג נקי ulthe טועס סו6 )ומין

 ומזדיך ללוך ומן ממנו ערכו מסתיר י0' ססו6 מס בו,הבורא
 סוסיך נכ% ערס שומר כו' בטות שיהיה כדי : עזיו6סו

 מק"ו נעוה 610 כ6)1 )6דס מירמס גדי )6דס סגהירסוסנמח
 "היכת ס3ס )6 6ם hDD'( 16סו )כמרוח לגו טרג ולגןית'

 כמוכרת טסים נמש מיד למריו וג6 סמט6 גטקג סגרוךסטונה מסני )הט61 פטיש סמינר עת גג) שיד יר6 ס6דס6פיססיס
 כ) כון שהגיעו מי כל כי : גמיריי וליונו סחטן מןלנוסר
 tamh ונס סר6קו:יס גדורות כסנרו ס*נכיס מן ווו0ייוסיס
 ומטס טויניסס טוי )נו הנידע טומר לזינו אגריפסססג'ט
 1JDP 6סכ סימון מן DtDh טלפינו פס וכן Ofil~lp1סגסגתס
 : כה ססג'יכ טמנו ס:מ51יס מן ורזינו 16מר1 ונס סוסנדור
 יוד) רק יוסיף ט)6 6ף כקומר ט' להוסיף יכול שלאומי
 ממנו סטוגס יח' 'efo' יכיר 06 וגו' יכירנ0 וטס 1כו,3קג)
 : ' ויו )ממוח 16 דסייגו סכות מטתי )6מד וט יסיס גודלו5מ.י

 Ol1flSI Iesnt on)too~lahei "נין'שפ צו2,11ש'"ין. :.'ל'פןעמ:'יציי,,ךע'"11בצ!%

 טססקפת נמס מרדן 0גד)ח  והגרלת  %זוריי: נלעס .ל ו יי לי :%הס  י1%  רירים 143  ליוו יו5  טכלסוכפפ עטש כררת כהחנימש
 ntanh יסיס מס ווו6נ ותנגס תסטו י)פס סכ6ג סרגטמ טווסתי דעח גר 5דס מסד"כ סמקי 16 סכ6נ סרפמ נער רקטיפ ממ"פ 16 כ6ג פיוס טפנפס דעת גגך כנכמס ומט) סו6 טסככי) מכסי) ע) ממסגי) יתרון טוס דאגתו ממני ותסירסמרוהו הרפאני אם : גט( )נרקיח סטנן 06 וי:) גמו מסרס לכון כו' חשכת וגלית : רסו6חי ע) רנ כס0גוננוס ג)1מרג6ריגוח
 ט, אנצל : 5)ו מלוקות כס נגען %ע לכן מקלוג יוסיף זעת יוסיף ענין ווי  ולינול *ל"ר כנס  VP1 זרי גח41 16 גגםט
 1סינס טורט כ61 ס"ס טסמדוס כו' קרתה ואהיה : סמדויס טגגג סגלוג ממז,ס טוויתי 416 נחסי יסיס שבטרויההגדול
 מכו" זכרת כאשר אצלך שהוא : סמסוגגיס יוחלו o)w וגרבר סמדויס3גי

 : וגבח ג6סר וכוץ נדו) מדוס 6;)ן
 ממעלס סכור כו6 כך וג6מח )מעלס ממטס גס:הנכ)וח סמ)י;ס כיול סמהגל וההפץ והממשלה והגזירהההכרח
 גמא )ו ויקום קומו נוי כ61 גמ%ז )עטות ממסב יח' )ו יק נך גלחן סיגן צ'ייס יח' גמס1ו ע)וח ס06ל3פעס
 מיומסיס סס כגמות מגג) סמעגיס כ) סוית לאלהים שהכל : 'ת' רמון גסי 6100 מדגר גסוית m)w מיס טמע61ת'ג

וחיו
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 179צ האלהים עבודתשער

 השמר ובארץ בשטים עשה ה' חפץ אשר כל קלס( )מסייס כם1ש 51דבר 171ושזמת
 מרומם אף משפיל ומעשיר פורסם ה' ויעל שאול מוריד ומחיה ממית ה' 3( 6)0ש56
 ואמר והטוב הרעות תצא לא עליק מפי צוה לא ה' ותהי אמר שה כר נ( )6עסואמר
 לא ה' אם קם( )תסייס ואמר רע ובורא שלום עושה חשך ובורא אור עצר נס()קס'ס
 שוא )מס( ואמר שומר ישקד שוא עיר ישמר לא ה' אם בו בוניו עמלו שוא ביתיבנה
 סמה והףבה . שנא לידידו יתן כן העצבים לחם אוכלי שבת מאחרי קום בהחכימילכם

 ואם הוה העולם ליון הבורא הכינם ההיים ושאר האדם כי בלו שיורה מה לשהשדומה
 עפרם ואל יגחנון רוחם תוסף יבהלון פניך תסתיר קד( )תסיס ואמר ירשיע ומיישקים והוגי hS) )6ענ כמיש ממעשיתם ינוחו יניתם ואם ויכלתו וכחו ברשותו ינועויניעם
 ונטצא * בו מחלוקת מבלי הזה הענין מכל מודים ספר בכל הראשונים דברי וכלישובון
 נתונים האדם מן הנראים המעשים כי שמורה מה עליו שחולק מה התורהבספר
 בנמל התחייב ועיכ ובחירתו ברצונו הווים והם בחפצו נהם בוזיר והואברשותו
 לפניך נתתי ראה 0 )דנריס הכתוב שאמר מה והוא העבירה ועל העבודה עלובעונש
 6( )מ65כי ואמר בחיים דבחרת )מס( ואמר הרע ואת הסות ואת המוב ואת החיים אתהיום
 אדם אולת ים( )מ50י ואמר לו ישלם אדם פעל כי %( )6יש ואמר זאת היתהמירכם
 הזה הענין בירור על מרה ומוסר וטצות מתורה בספרנו שיש בטה וכל . דרכותסלף
 מונחים האדם מעשי כי מה-ה הכל העבירה ועונש העבודה מנמול בו שיש מהוכן

 לנפשמרפא
 שדומה טה והרבה : ר"ג גסמיס תף עליון מפי : מגו% כסו6 וגמז גפעסיכס מוכרווס ol1% ומדגר ומי ו%ממכעומס
 נורך טלין נע'מ )ס6ר סוס טס6וס ר,) החיים ושאר האדם כי כו' שיורה ומה : ס6)ו )ססוקיס otntvn סכוקיס ט6ר וגןלזה
 יתגרך כרנווו ערס כך (stat סטו)ס היכיס גדי סטורך 1)ויון לנוגס מביס סיסיו ססגי:ס רק מוגר0יס גסס ניון יותרגסס

 נידון סו6 וע"כ וממפן 5גמיוס )ו יפ טס6דס וגמספע גנדק מסג) ר') . נסייך כף ההורה בספר ונטצא : ~bituגגלי6ס
 לחםפת

 כון ותהי אטר זה טי סדומס: סו6 סיפא P?:6)יו
 לוס )סיום סיור) טי6מר סטכ) סו6 מי סכסוך ג*ר1טגונחו
 סיעות פי' והטוב הרעות תצא לא עליון ספי : גןטיסיה יס' סו6 ע14 גור ס)6 כקומר 5וס )6 סטן מס כטוכססוים

notvot0סעו)ס סיסים הזה העולם לזען : ומקמרו מנזייתואיון מטי . יס' כגיליו מ11 י611יס לוס ועולס ססוו 
 "ו') כדגרי גסו סכו1נס מינקי כטון ויון גסס ומזויןסמוא
 ליין לטגנו ונלסון דמטי3 מילי גג) ממעלס פיו,ח"נא

 יו15ן ספוע)יס ט) ויכלתו בכחו ברשותו ינועו :נספתה
 יתן ממנו רצוח 3נ0יגת ג)"ער 3רטוחו 6מר וגותי ממדגרססס
O~sותגווון קורנס פיסענו OS) (סממם סו6 יס' טרקנו ט 

 טספגופס מרומס וע) 1כ"1 6מל סימם זע) ר11שלמעירך
 טטגפ שטו סיפך 3וסי6

~mlo 
 )טון )ומר יסכן ממקומט %ן וסרניו גכח1 מרשפעסיק יפ' ומח* וש סוקס )סיוט

 ומי mt~w והוא : טווו ורוע יכ)10 מס כמרקסיגולח
 וייפ וימריד ט61 מז ד3ר 6יוס מישע ים, ימסוךירשיע
 : סמסוטיס % פירש נך ו0וועס פרדס ופון ירהיטשוסו

 וס וכנס 6וחס מ)סניפ מוסק ים6תס יבה*ןחסת'ריפגיך
 16 מפט wnt(p י)6כ0ו סמנים ג6דס דניס סרסר3סס
 מס ד3ר 3טסק סמסנועע ג6דס חנועסס מפסוק ג!ומלייס)ון
 מס נעין מ0נוטס1 ופוסק סטסק מ"מ טסו6 פס6וסא3ס)
 OnDtlnn 1US ויווה, יטוכון טטרס 6) 161 רשס ישסוףמ)דס ~י* סימור עד משאמס יסרקו פיד 16 סגיו יהתל סעס"י"ס 6ס מסרי יסר כיתו סס סמויס ג) סחגוטו0 )ומר וסיספק וסגוווס רקיע ימי נפסוק גר6טיס גפרסח ריי יס'יפגח3

 הלבנקטוב
 : ס"ז 6' מטל %) ועחן מ17מס מקופא :ריממוחנ
 כ5 ובארץ בשמים עשה ה' חפץ אשרכל

 כמסן רפס סטמיס 1נ63 וסמרככיס נסיסוטסססיפיס
Sb~: 0סמיומ יקלס וכר ומהיה מסית ה' שטר 

 : ס6) נלחן לטויס סס 6ף oen כננעליוראד0וח
 olb כגי מקלי 60ף מט6ר ונר ומעשיר מחיבםה'

 וגו' ונוהי אמר זה מי : ימשך ט 40יסאתושריס
 ס6דס מע מן נשקם סכ6יס וסטגירס סטיות כ)ט%
 מ%!יסו6

 ד3ק 610 תוי תצא לא עליון 80י : מן
 ; סשפר0ש קבס טילטו כס וריסוטס הושת ע%6 " סמה .6מל וס גו כ15מ4 . עף 6מר ח5פ

 שמסצ )610 ר') תף קום משכימי לכם %2אואטר
 5פפ פמפם י6ג)1 !6-עס"כ . ימל6כ0ס סטטדסכפלי
 סמגדהס 4% שנא לה-יכו יתן כן : 3עטמעפר3
 . מרומס פרגססס סקנסס י0ן נמורס (ptPסרס
 ש 076 %מ StP ט% 0ייר4"0 גרפסופספס
 לסנסינ זיע כלי מ4 העלם לזיון : ססוניספפמר,ס
 כמנחים : '4' נויחה )ס' כרמס כע5 מפ% ע"ססע!)ס

יק

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



 האלהים עבורתשער180
 קשה אצלי והענין ומעוותיו וצדקותיו ורעתו מטובתו נקי האלהים כבור וכיאליו
 טמנו האל ירפאני הזה למדוה רפואה יש ואם מאד קשה הענינים שני בקוהפיק
 הנמצאףפ הענינים אלו שני בין ההפקה מקושי שוכרת במה אין השכל אמר . ידךעל

 מטעשי רואים שאנחנו טה והוא הבחינה בררך בפועל ממנו שימצא מטה גדולבמפרים
 והם בקצתם וכונתו כרצונו שלא ויהיו העתים בקצת וחפצו דעתו כפי שיהיוהאדם
 שיחפוץ טה לו יתיר מאסרו תחת ושהוא עליו ססשלת יתעלה לבורא "ם כייורוך

 וראותו ושטעו לשונו בתנועת זה נם ממנו לך ויראה חפץ שאינו סמהוימנעהו
 האלהים לעבודת ותמעותיו מעשיו כפי עליו עוברים והעשש שהנמול אח"כ רואהואני

 מי מהם והצדק ההכרח בין ההפקה באופני החכמים מחלוקת ארכו וכברולהמרותו
 אלהים ם5ר וכחו ויכלתו בהם האדם כחפץ הולכים האנושיים המעשים כל כישאטר
 הנמול אליהם התחייב כן ועל מהם נקי האלהים כבוד וכי בהם והשלימו עניניהםבידו

 כל כי ואטר יתברך הבורא אל חולתם האנרכיים המעשים שמשיב מי ומהם .והעונש
 לנפשמרפא

 כהיראו: כפי וגפו,ט3נמ31
 והפי"

 ,ן 6) מון 1מ;יקיס מסו רנן המק כמו סינ6ס )ט11 סו6 מאר קשה הענינים 11נ. בין
 מסטיו גכ) מוכרם כו6 ט"דס ישיר 6ין כי מ6ד קטס סו6 ס6)ו סעניניס טוי )סרן ומסימיי )6ור ,(~theit ור') גמשיוסרגם
 כון שזכרת במה אין השכל now : ו3חירסו נר0ו0, קינו 6100 מלתר נמ31 יקג) טוג יטש ו6ס נענס יכיס רפ יטטסו6ס
 סגמיוס גדרך ופמוט גרוע) טנר6ס מהמס 6חס וקין כ1,) ס!ס ידיר וס 06 ,ס כשריס ססכוקש טנמ61ו מס מתמס 6ססר')
 61'ן מפן ט)ג1 מס ג) )עמות ס"דס י1כ) 0עווס סגק1ת רואים שאנחנו והוא ,ס: 6ח !ס סוסריס נרקיס 60)1 סיכריסטשי
 ונמס מפן סתו מס כסי כדגריט )גמור יוכ) )6 !מגיס וקש טניניס וגקנת בקצתם וכונתו כרצונו שלא ויהיו : גידימומס
 ממאס )ו וים מס" מחסר 0מח 610 סס6זס ו0גמין תר6ס Otfi1 . יורוך וטס גרנ,:ו כ)6 ס"זס ט3 דגריס כמס יגףמעמיס
 : ססו6 כיפר איעמס תמן 6ינ, 6ם כנחילם ממנו מונע ו)טטמיס סנמירס )ו יתיר י30רך סגוי6 יחס 06 סי11ר כיד כמומרעניו
 ממיס סקור וגווו6י וט 6ח כנחר טס61 גמום :ר6ס סוס סדכר כן 6ם מעסיו כ) ט) ויגס) גענס סס,6 כך אחר רואהואני
 סר6טוניפ מחכמים גין כונוס וזעות ממפוקח יט סוס לקוטיך להרן )יט3 וי) ב1' מחלוקת ארכו וכבר : מםסס דרכיו 1ג)סעדו

 הלבנוןמוב
 נקי האלהים כבתי וכי : כמירחו ריח ואורסאליו

 סו3 נין מעליו )סי )"דם מניע סכ) כי וכףטטובתו
 כדו' מאד קשה הענינים שני בין והפיק : רעכין

 or חו)קיס 'סיו ט)6 סטניניס 6)1 סגי גיןכסס)מס
 . תפק 6) זממו כמו סטטוס )מון סו" וסמק . וסע)

 כלכיס p'e כמו מכסו) מעגין 6100 ססי'והמסרס
 ססט)מס ככרות כוס "'ן ההפקה מקושי :סועס
 חופצו ףעתו כפי שיהיו : סעררס סם מןוסי0וכ
 )פעמיס. גט)מח ומסני ס"זס סעגח העתיםבקצת
 : לנתו גנך מדגר ומטיס ט03ו מסיר סקנססעסעמיס
 ממזר לו יחקו : סקנסס לקטלו מקטל םאםרוהחת
 וסכחעיס מהם בקי אלהים כבוד וכי :סקטל
 וכטכס כסטר . שכסיס סו" וממסן ססממס)סממוריס

 סנומ) DDDn hla יעות )bSh Shw 6 מן כמסןסוט וסרס ססונ מן סגעטס סכ) שמח 61מר גק)סע)
 וככר . כר0עחו לע )ל0ע ויחן כמסעך מסד)5'0
 ג"ח סלזמסאיחס

 הסכל"
 מססכלמ סגדו) סק!סי ניסוג

 מדוע ש"כ וסוך קמרת כקו0י6 מנסו) )ע6 .וסנדק
 0סדעס ונקמח )"מן )עיקל זו דעס סמ"רררסס )" וס ומסם כנדקתו "וכד ונדיק ג)מס לסעיסזלך
 כת כטס ממ'נ כסחו סמולם ותכלס מדעת ס'6סז"ק

 למרו וסס סמם ימל") מכר )6 6סלסמעתח)"6
 וסיפח כמכמס "מר נמסמס כולס ס'ססעו)וח
 "יו טפין bSb סריסכס נד ע) ט61 )נדיק רוססשנו
 . סו6 )רטעיס סגר6יס ססונוח וכן ססונס זרדייודעים

 מגמע עיקר יסימו וגס . מכמתו טגזרס מס )סירע
 כקו0יח )סו) 11 סכסגמס ")" r~nhV מטמרנפיג

 לחםפת
 טנין כמס 1רעח1 1טובה1 ! סי') נכפויגו 11 שיש סהוכן
elhגדיוס: 6דס טגן 3מס 1מע),סיו ו,יק1חיו למקנם( 

 )6 טהרי ג,-עשו )כגוס קוס כסחייס קשה אצל'והענין
 S'1DOi מקוקס כיוס )כמני% "נו מוכרמים טג611י ג),מרגו, הענינים שני בין והפיק : "הו 3:וט6 ס;ג'ס טסיתק113
 קרס וס61 נך גע:ין ו!ס כך נטחין :6מר ט!ס וקומרגיניסט
 אין : תפקס )חון סו6 האל ירפאני : סדרר סכר )מ16611)י
 ס)6 גסטריס סמולה ט) )גגן מרד )מס כף שזכרתבסה
 גדרך גדוע) D~tO סססירס )נו נרקיח סססריס ג!ו)חנס

 ססויס נגר מלעזי נע)י)ות )ממניח ג:נחכו1ן כלרסכמיוס
 יטחד גס' יסים סע0יס טגקנח כו' דעהו נפי שיהיה :כעולס
 סגרנה ג* שהמות כייס טעים )ומר 1מ~ו דעתו גפ'גייסך 'ולמר ג)טונו טנס וס"ס וכו' כר11נו ס)6 יביס וגקנחםומסקו

 )מגס ע1מ1 ו)סמויק )סתס"ר )ו סימכן עד תמרס3כו,נ0ו
 מסכו 6טר ו3סיס6 סגנון מן hlen יוסרפו6 סט)ימ1ס נחכ)יח גידו טקס גס סטתיד ויורע סגו% 6חר61ס

 מרנונו tDm(( (ss 6 ממכוון כפי :עטםס)6
 סוכתם סס חגועות ותנועותיו מעשיו כפי:

 כמנמרס טכנ ע)יסס מקג) והידס )מטיס )הגיעו גססשון
 גרגמס ק"ן גכס1ג ע)יסס נקט גס 'ט פס'טוח סכי 1)6!י)

 כ)ון)סומ6 סונ"ס )סנן מסקס כו' ההפקה כאופניחוטך:
 %ע )גמירס וקרץ טויסס ליהגנו וסודק י.0כרח גין דגלפטר
 מם6'ג ודק וסיע) נדיק ג60ר ס"זס יחקר ס3מיוסטט'י
 )סטות גממטגתו מפן סכ6דס ם6מר כו' הארם חפץ :גסכרמ
olthוחי): גחוומו1י6ס מטורר סו6 ע'1 יכוסח )ו וים סטו)ס( 
 גדיך )6ים כמכריס דגריס :ים לגי כו' האלהיםססר
 נקי : טויסס 1DtSt~I 6מר )כן טויסס סייט וניניוסקרון
 סו6 סקנס ט,.)כון שמשיג מי : כסס עסק )ו 6יןסהם
 לר 6ו0ס טמימסיס כנף ס6דס ממטס י)  סנ01:יס ותיגס)טון

יפי
 ר.ישר ים כ) וסר וככל מנמול סטי סו6 וגס)עוס"כ
 סת)ף 3מס ס' 'דיעת 'מבן סנייך וכחירםידיעס

המקוס
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 181צא האלהים עבורתשער

 הירעע ודינו ומרתו וע' הבורא ברשות היא יומם ממדבר בעקם המתחופפתתתעה
 עליהם הקשו וכאשר הימנה לםעלח ולא פפנה פחות לא כשערה טהם נמלם איןמאסרו
 דינה םהלכ* %א צורתו יודעים אנו אק זהעזנש הנמול ענין אמרו ודתונש הנמיבדרך

 דעותיה נחלשו יעבור %א והעונש הנמול מן שיעד במה ונאמן יעול ולא צדיקוהאלהים
 בדינת שנחשדהו מסה יותר נראה וחסדו נלוי יותר וצדקו חכטתו הוית כחמהשינ
 ואמרו והצדק ההכרח הדעות בשתי להאמין שראה מי ומהם מבלעדיו אלוהאין
 הנכון ואמרו . אותם שיסבור דרך אהה על ומכשול מחמא ניצול אינו בהם המעםסקכי

 בכל ונתחדל עליהם ויענש יגמל לאדם מונחים המעשים כי שיאמין סי מעשהשנעשה
 כי אצלו שהתברר מי במחון באלהים ונבמח העולמים בשני הבורא אצל יועילנואשר

 לנפשמרפא
 6י חכמחו הוית כח : מ)סשג מהשרג רעותינו נחלשו : נכס ו,ס נכס קומר וס גחילון )מעויתם טס6ריכו 16 קרוןשמן
 ש h*ha כמו 26) כו' כטקינ)'"ב-קבוס
דפ עיי2רב, 1 גסה 

 . ' מעטם ט;3 עטיו )גטומ יט' נפיסןונמית
 . וגו' גס' ינעץ 6טר סנגל לסרי כמ,ט וגמ"מיו גיחי

 הנכון ואסרו : גדיגיו וסוס מס גמטדסן חין יום גג3 מעוגו ויזו ,רקו רוחין 6ג1 סרי כי 051 06 )סטיג ח)וטס l)nDSכי

 לחםפת
 מדגל מי ,ומם מדומם ntl~po סגי 0סס ודומם טטדבר :יי
 ע:יגיו כ) 6ע0*ג כל) נסס גט) ט6יו~ו פכמדלג,0 סססיססו6 ט6עפ'י סרגו60 ונד~מט כן 6יג, וכתירס ר11ן גע) סו6סגר6ס מכפי  t'DP~t ירליסי לפרבר  רלוס, % 5מד בג) סיט3פי
 ס6מ)עיס סס:יס פנס יוגן וממיקך t~nuo וצמח י0'כידו
 )סיותס ו1מכ גסס כמגיס סגי כ) נכלן סג)) ופטר כוסגרופיס
 טס טימר וט גס:ג,ן סגמי,ס גשר גמש סגן מדגריםכשי

 ג)0' גיס סוגים סל כ) סג3) סלי עדנר 3)0י 16ממוגר
 סר' כ) כנגד גג5ן דגר כו' יתברך הבורא ברשית :מרכס

 טסלי י0, נרטוסו ע,טס טסו6 )ומר יסכן ממדגר סע)סוגיי
 5מר 0,ע) רוונו סו06 סדעח טלי רק כינון זוע) ס14פגש
 ססו6 ודירס )ט,ן 5מל סמי וע) )סטו) 'ת, ממגג יס01טגי0ן
 וחמורו סוס ע) סגו,ר כקרס פטי)ס 6י,ס stuts ע)'ססנוגר

 6מר וכמרא רוונו כסי ו)ס0גוע9 ))גס ע)יו קוקוגסרמ0
 )ס1ן יתכן כ)) רצו כע) ס6י:גו ס%ממ וע) כון 6רגסויגח

 סטתי( )ר6ס מ0רו5 דיגי סרי (o~lw ו'3דיןכמ6מרס
 )ז' מקוק סזומס טסוג )סי ממסרו חמת eton 6מרסזומס
 )ו סמיומד מקומו ע) מוקז 61מד 6מו סכ) utnnhיסודות
 כחקיו גגונו טוון נטתי י0' )1 טס 6טל מקו מטמרתיסומר
 אם אזן : ודויק סגחיוס נסער למעכס כג0ונ גמטמרסכ)~6
 ערס עז ססי)וסופיס 6נ) סוומ קורס 3ט1ן כו' צורתויורעיפ
 )יעפ כס כוו סטין כמו 6ומריס ומס כידוע סרכרפסוס
 )מס דיגיו פלט 'ודעיס 6)1 6'ן כן וסעווט מנמו)פס01
 סועד בט13 כנף כו' צדיקם האלהים : ),ס ויעוינו )וטיגסו)

 הלבנוןפוב
 ע וקוליך . מקליו מ% ס6דס כמילת זסחמ .כמקרס
 נס, ל) סרמ3"ס חכרו 0רכ0 סר6סורס O'lDנ0מנעו
 מיותר וסוף %ן מממכר טסטיכ כדרך וססינדשת
 ברשות היא : b'nipo nhro נעומק )ממנין וקמתינכון

 מן ס"סרי6"ס כת דעת ס" זן וגזירתוהבורא
 סס6יס ט%6ש 61מרו . סם ממורס ססמ6סיסמע46ס

 . משלס נסס גתגס עכיו , מעטת 3כ)מוכלם
 . וייעד . רוסיל . ויטס . סיט)מ לנס כן ית'ט0!6
 ססקז וימכן . ולדגו יכומת D~Dht i'hfi .ויילל
 כ") דיניו טהלבי ולא צח-וטו : סגמגשח עט"תישיגו
 נסו תנפי יתכן קמי ukll(StnJo n דין 1)6עגינו
 08 מכמתו נולם "סל כפי סכ) 6ך כשנסי0מ%כ
 מסיו רו6יס סיגו ומקמל . קסמן זעתנוטקנלס
 רממינ וכמילותיו נזיג'1 גלמן bt,~a ודלי תמידע)יגו
 . גטגע סמגו0 ססמק"ס ט6ססר סו06 סדע0גסי

 שנעשת ן מקז מנוגס דעת 011 . סוג יגמ)ומשנר
 ו0" שיאמין מימעשה

 Swon סל6טמס יעח
 עטייה מן וסלע . סכונ מעטס מן וממויינ גממךסעוכ
 טסלע ס6טעף6"ס כדעת )6 . מן ש וסמלותמלשח
 אצל עעילנו : סכולם לטן 6מל לק גמטךוסעור
 רטע סגר6ס 6ף ו") העולמים כשניהביא

 כ4ס ע)יגו יקסם )6 . נסדקו קנז ושיקמרעעתו מפי
 0ס וסעוף סנמ1) עיקר כי סג6מין58מר
 כש במחק באלהים ונבמח : סכostP5 6גסקדיס

 SbS)tl~)Itwps ,2עו%יג,,עאוישע%שי%ך%:י,"ייםש"פ"ג'9ץי%א%
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 האלהים עבודתשער182
 לאל וכי ובמאמרו ורשותו ה' אורת מג'ק ההתאלח והתנועות המעשים גלממשלת

'reהזדרז והדעת 1 יתברך האלהים על לאדם פענה ואץ הארם על הנצחת המענה 
 בסכלות ששדה והנכונה האמת מן בי וכרו קדם אשר מכל ההצלה דרך אלקרובה
 בו ובסכלותנו הכרתנו וממעום דעתנו תלישות מפני יתברך הבורא מחכמת הוהבדבר
 דיה תקנה הוה הסוד על בעמדנו לנו היתה השלו ממנו בעלם ולוה הסובה מאופניפנים
 הראות חלש מענין רואים שא% מה בא הקרוב והדמית . לנו אותה כגלההנורא
 יהיח אשר וכל עיניו ובין בינו דק מסך שישים עד השמש באור השעלת לושאץ
 מעיניו החולי יקל אשר יבל עבה יותר בטסך תקנתו תדנה נד% יאר בעימוהחשי
 פעולת הגופניווז המלאכות ברוב רושים אגו כי ועוד . לו ראוי יותר הרק המסךיהיה
 המניד להכזיב ממהרים אלינו מנ"נ דברם והיה בעינינו אותם רהשים היי% לאמלו
 בראותנו השננוהו לא שאילו החחים מאוני שהוא האשטר%ובישו כמו ע*הםנו
 הכוכבים ומקומות דגלנלים מתנהלות בו שיושנ ומה ודמותו צורתו מניך לסהניר

 לששמרפא
 (aet %ס כו' קרובה הזאת והרעת : פכנו) גסס וקין כגז) 6פ0 טויסס כי סועות פגי מקמין מעון )תר %ס ט'כתעשה
 %ו0 ע) סג6 כ) רעי 01ילס סמיס מ67ס מע סמים גיזי סב) סופרו ח!') דחס מא כן סוגר סועו0 מסקר לנסקר)כנוגס
 6וי כגון סו6 סקגיסמד

 !1 051 ספים ידי SD סיגו ורטט %יק 6כ) 610 ממיס 3יה סכ) סמור ))ן תוטס חגת עמיי שי של
 :גטב:נ, זנב 7ט בג באש 4 עגה ןיימנ,7ג ףג בעצ ןנ3עיצ נןשכב וריין סספירוקי עיין והנגס ופרסות וסגי סג) 6מל1 וגן ט4כ מפיס יר6ס )ו יימר 1סו6 סי'זומס 4גי1 וגסן 6דס ס) גידופסר

 יקי
 םסדז:43עץמ י

 וכמס) עוכ ימסד )6 )י) ומטיב טוב יתגרן ow גי )11 סנר 6ו0ו נערס יסורך מטס סיס 6113י !ס וגר ויגיפ גסידטו פי,,6וס
 : וגיפור יאר )מבסיס עימו פסיו סלמס )נגד סיגיו ג0ג)ס מ6')ו יתור )ו 4וכ ססו6 . סר6ומ יוסי עיני ע) ססו)ין סדקממן

 יוצגו )6 גו כן יע)תסו0 כמ מקיא וטנטיסן סיס ע) )עמוד יכלו 1)6 גסס מסחמסיס D(ht מ)6יו0 כמס יטסרגלי
 הלבנו;מוש סגרתי מעונין מכדור טסו6 6סטר האסשורלובייזו כמו : ססו6 )ספגיד )סג!.3 ממסריט סייגו כך טכ61 פססר"ן)גו הטוכעורגו
 61ין יסכרך עלסו סצ)'ס זכר וס6ץ סתרת סדע0עמן
 ע) עימו כי b10'Sh טימר וכמס עירו מעדנספר
 צלמות 61ץ מסך 6ין ס"ס DS"1 וכ) D'bהרכש

 "על סו" פיז( נ14כ 6ק pg(, מס)מבטפר
 ס) קוטיוס מממת 6על ריקשה פוטפ 6יכ"ת 410"

 33ק וכמירס מדיפם p15aסר,כומ
 לסי

 ע) קערם
 utbt רקבון 6פ 0' סוכ ועלס טמס 6מרשם

 זט0 סי6 סממני 6)שז ודעם . O'5DD3טטגימ
 ע"ג סלו סנןסי01 06 שלן זע ט% 6)6שלטיפ
 טמטם. )6 06 ס"דס hwhn eD'a *מדכשמזק
 . סזכלט סמעשול6 דע0 ט61 ססוש לידויעל
 ו6זכ . ס6סערי6שס כח דע0 0י6 ראעמוף ספוויפס
 וסעיכ טקס שגי סליל ס46י6% מז פירכסמען
 פ' כשלס גועיין ס"סלס וכמו רשממכר סוכלכטגץ
 שבס דאבם על דגצתח הושענה : ממ"ג(כ"ג
 כעזך כ% נטלך פכpb 6 "סר o7ho 06'%מ
 כא' האלהים על לארס מענה חשין : יסלקמכמות
 סוס6ין

~swt 
 0גסנ0ו 1)6 כססנמ0גו ססנמש 6ין כי עע .60)0'0 כני )סטון סיוכ) ס6רס כסכ)

 מכשצ 1)6 טסנין ס6ט 6יך ראסנ0גו כעגץ)3רו6י1

 לחםפת
 ללשך כפוסכ) מחח o~tnh ססי6 %י סי6פ'ן ש6מר

 6ד0 ינ6 ס)6 % 16)1 פססגרל מי 6מר סגלם וזועתו3סרנ)
 מדגן כמו סס ססנועוס והתטעות המעשים כלS: 1%6 ו300רר גדעינו ממקל 6מר )6 06 פוגגןפ6מוגס
 ימניע וסמק nitteet . מערס כסס טך6יס סימנסן

 שעסיס וגד הן בגזירות : ופסגועונ%ופמפטו
 ע) סגו!ר שדון כן מטסיו סיסיו גו!ר ים, סס61וססנועוס
 רסופ )ID1? 1 כרסוסו 6פל ס0ועלט וט) וכן גן )עסיסעגזו
 סו6 כי 3מ6פרו 6מל סטק SD1 6100 גדור )עשו)סוערן
 : כנגדו ומוסף נעגודסו לפקיר גפס הארם על : גו'מעורג ספיחי )%ס 0טו3ס כפו 0שקס הנצחת השונה : וימי6מר
 hbwn מן : סיכי "כס% ממט6 )סג% ההצלה דרךאל

 6פפ ססו6 מ% י6י וט נדגר 06100 כס שתרהוהנמנה
 שט )חוט)סגו גטן מכן ש% ס6מס פ) במודוס הדסצלוי
 ס6מ טפס ט' יה גיבר בסנדלה : ,ו 3סור6ס nSPID)ט

 מ* דעתם חלכאות : יסע מפנו חספס סו6 וט 3דכנסכ)יס
 וסגריו מוסס סדעתגוטשי

~ptPD 
 סס1גם לשאגי %ו 6אן סו6 השובה מאופני פנים :מניס וסמא ססהא לעיס

 : פשו פטים 'hle ים, פרעישוגושו מג) 6מד שפכשמר
 ומקס כתנים כמיניו )טכיhten 0 )סי כון הועלת לושאין
 צורתו : כף דק מסך שונס )6 06 6ו0ס (eliuיחו"
 קצר 16 לווך %רו 0ו6 ודמויו מסוסו 610 %רווודסוחו
 פסס פי הגלגלים מתנועת : עג% 16 מטובע 16רתע

 : טקטקן כררך ומי סככו ופי )מערג פמורמפסגשע
 %3ג) מקאו %ס בוכני מתכעס 6מד סכ) הכוכניםומקומות
 ידם ט) ייצג nts~w יג)נ) ostw סגת חוככי גספיחד

 ק כי יש) יזדכר שד גגי6 עשי מתנ"ס 4ו נ)0 ס)6 מס ו") כי פנים בו ובסכליתמ .. לס()'סעיס

)י%"
apl קעיע % 

םנ.%הננימ:4ע=ן~ו*,(%ג;ו%גןשבהעשירתם
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 188צב האלהים עבורתשער

 והרבה החלוקים הכברים מרחקי וידיעת השנה מעתי חנת עת כל של השעותיטף
 מה וכן . צורתו ברעשננו עלהה ולא במחשבתנו נתבררה לא ידועים שאינם הדבריםמן

 השנת לולא כו , הפלס . ב"א המון בהם שמשתמשים הכלים מן אליס קרוב יותרשהוא
 שאחד במאזנים הצדק שקל שיתקל בנפשותינו מתקחם היה לא אותו ראותנוחוש

 בחסר נחלקים רבים שקקם בו שישקול התימה ומן השני מן ארוך יותרסהלקיהם
 הרחים סאבני העלית האבן תנועת יותר ב"א בו שמשתמשים וטה . אחת באבןוביתר
 קפגה אבן שהליכים וכשאנו . המים אותם מניעים חלשים באמצעים שוהבסבוב
 וברחים לתחתיהם טמע שהיה עד שעה מתעכב היה לא הנגרים המיםבשפף

 * הרבה השפף מכח פחווז בעבורם הרחים שינהנו האמצעים וכח רבים כפליםהאבן ממשקי
 ולהשיב להכחיש ה~נדיממהרים בעינינו הדבר רואים היתו ולא מניר לנו הגידואלו

 לנפשמרפא
 באטצעיים כה הרחים מאבני העלון האבן תנגדת : גטומפן 16 סק6ג%ר htw השלם : קוגי3 וודוע 6טכמ וכקטוןסטנס
 כ"כ ניו) ho1(i סדנן וגין ממיס גק ס6מנעי 0סוotiun 6 מכונר קטן ~נ) יזי פ) מחגענט סו6 ס36ן יח- רוסהלשיט
 גמ30 סמולס פ4 כוס כיחף מ,0 סימוד גסעל )עי) ועיין פ)6 פסוק כוס גדומן 6כן פמעיס מס ופחס ידפיס כתוך יכףי15% גוהקי ג6)ס מוס qnr ע3 ספגן המכעיס ס6)ס עסע4ס סג)נ) ע) סוס סגינן יוזח 61)1 סעיס מחג) י01ר נעמיס כמס1ט11)

 לחםפת
 נס ממיס לסוגרי מידועים )ורות ממט ,וגס קיוו רסספי

 כפין סו6 פלוגי כוכג וכמעמוס מוטלו %גרס פן מקוסכ6יוס
 מידו תסס הרבריט כורתה. ; ודומיסן סע)ס גונג 16סטור
 במחשבחפ נתבררה לא : ס4ן מכיור כוגכ כ)ליהק
 כפקיקות סיט )ק6מין כרוי )וכר סוסו ממסגים ס"מ )6טן
 רגזיך מעג) סיס ימו כו ptan(,e סג4 סו6 הפלס : כ)3דייו גרעיוי1ו עולם סיס 1)6 ייו פ3 כ6)ס הכליס סיווגוכגי

 כע,מט'ן 36)גו סנקלxiSeo' 6( 6" גמיאתנו סגקר6 ע)וכוווצו
 בנפשוחינו מתקיים היה לא טויסס: ע41ס וכליו סכוונח6ף
 )דבר מקויימת שהו כלגו יופפת סוס סוכר 6מוonwn 01כו'
 : גפסן תקפו מס גמ1 כמתטנתג1 סי' נענוענוגרור
 עא סו6 סגיי ס0מוגס כו' ארוך טהר מחלקיהםיתאחר

לעכן

שש
 גנוקוס נגד קגופ וסוף ס6מי,ס פגעת מקוס סו6 4מסימן
 מס וכי וסוס סיס pD~1 )ועד סכל ע) סוגו וסוףכמסייס גגד אוי וסוף ס36ן סו6 סריס 6) קרול כ', וסימן6תד
 סרקו) סדרר )כיכר סימן 610 סיריוס otpnn %חרמק6100

 כב) שוה במיגע : דגליו תנין onunt ף %אשמטמן
 גטן 610 סיכ31 ג) מס3 ילן ט" ספן מן 1%ס0ינוגיס

מ"
 חלשים באמצעים : מיגוע סגקר6 מטפס מדק סעשריח

 שם ססכו'
 %וסי

 קווין שנו סיגן נגסים ספ0תגכיס
 ס0קועיס כגריס ג6חויס סקוסן ט0ימ רומיך נלסוןסיטטירנע6
 טניעים : סוככ 0וכנ ס36ן יוו וע3 סכ0י0 ופמעיססניכו
 6ו0ס htpt וחף 6אס סמניגוס שין מסר הטיםאותם
 0סס סמיס כה גין ססגוכ גסעו)ת סממ51עיס 0ססלמטיס
 משליכים וכשאנו : ססעו3ס וכין 11 כפעולם סר"טוחס0יכס
 הנגרים המים : 1כ1' פס)יכיס יאנו מ63 וס והוי כדו'ט'
 שכחס 6ין נכת ,ומט אכוסח סערו,ח %עפיי סוהח4ססי'
 ונוקע פו"מ ימו שסירק עבי ע) סקטא ס4ן3טככ

 ט) ותנ1מ )סמתיסס סגיפס פר 2)ס כיעס 6ותס ותגודעסמיס 0))"
 0ו0ר: סקעגם סרגן ס'6 האבן טמשקל וברחיםמקרקע:
 וממיט דירוג מ"מ סו6 הגרו מפי סדרר גכ)ו0 ספידיעף מפי יני .)4) כממקן ס6דס דרך שכן וכו' ולהשיבלהכחיש
1nthe6( ס יגסחכלו ע ין(1 מחעtDP~) מוכלם סוף דכייו 
 נייסף טפן דגליו ע) 00וגס ומ0יכ מיצור עע*)0רחו0

61מר
 ססט)6 כנמל וכו' האמצעחם וכח : נרפסו(תכךורס

 הלבגטפוכ
 . גמשת )כח כוככ' מטכע0 6מן נ) מקוסהכוכבים

 עת ככ) הידע )כחן גוב) ועת עת כל של השעהוכוון
 יום 6יוס 0סנס ממקושת 6מד כ) סחמ)ס ו3קכאידס
 וסדקזוק ס"מת בדלך 6יט onno יסכוך מוסניןסיגו סמטכון ט nnho פי ע3 סי6 סעס atb1 ממסכמרט
 ויריעת : כחטגס כפדע וס"מגעי סגס מסכון כזלךלק

 היי עיל 16 מגד) 6יוס מרמק מגדע הדבריםמרחקי
 : סטרני6ומסלי%ס כמכמת כמטויל כ56על)ו"כר,ל6'ס

 6לכר4 משסלת טרוקי 0מסוכ ט)" sngהחלוקים
 )ססוסר0 סמוגכ) נכו) pmn יודעים אנס עזמכותת
ס0י6

 וכעגיי
 )לכן סיס mpmn כעילוטן לקמלו

ShtSn)עסוים טסי00 וסיוטיי 6מס 6)0יס כס מניס ססהז 
 כס רואיןכעג'ןט0יו

~x)h 
 יוסר.ו6ו)ס InlnDhi: 6(1 6מס

 : טיסים מלמק נ"יוס סמרמקיס כ) גזט 560על)ו"נע"י
 סף מד) כמו ירועים שאינם הדברים סןחורבה
 כני6ומעלי"6 כעזע וגסיחס סקרן מן בנסססכוכמס
 : כ)"6 סמעת6גע ק6גסר מקורין סו6 הפלס :ח0טגס
 פ"י 0ייס3ס עסיתד ארוך יותר מחלקיהםשאחר
 מז "רוך עמר "מד שק S3b סנרים כקמיע "יע%יו
 (Sipn סגוכ) 00)6 די )sug 6 התימה ומן :סטני
 . סח1שס ר.מ16מס מן יוחל ליום ט סיט עז ידוט)
 . טטוק)יס סדכר כמסק) מסק) סגן כך כ) 4יךטפס
 סס"כן כבוסן . לכיס סקנס טוק)יס קען 6כן ט,וכוס
 וסו" בערוך כמקק40י

 . וסגת סגס )ס0גועע יכוץ
 הכערך . מכ6'ימוק השרין רימטק) כמכמח יזועוסדנר
 סגס 6' 36כע ססמ וספד nalb י' הלוך סכרם מן"' כטרד זש . מטקט 36 מ0ק3 ערך כן מנמק 6)מלמק
 סיבוך וכיד )יער6וח עמר מסקך n~po נ5ן גת)ס6ס

מסי
 נכבדות 0וק)nnbo 0 סיסרorn 6 "מח )(על6
 כמכמת נמועט כמטפל טופר שמד יגסוס ושטוןייעסרס

 סת6* סרכן זל" מעק) כ) כמוס הידע גוכ) 1)פ'"ו ..צ
 מסו" סטרך ש סאוןכמלק

 DSD~n סי0ז מן רמוק
 ברים ס"ו0ניס סס מלטיס באמצעיים : עליותקי
 סו~שס רתדושייס ען ט) טיאשסמס 610 נדו)0י01ר

מכם
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 האלהים עבורתשעראן
 הנמצאים בשרעה הכרתנו וחלישות היצירה בימיי יריעתנו מעופ מפני הה דבריל

 בדבר ספרנו אשר בסכלות שהוא ומי . הטתבידים וכחותם ומבעיהםותלדותההם
 הבורא ממשפמי והצדק הנתר מהלכי ידע שלא רתימה מן אק תדיר ירע בקשהוא
 ע"ה דוד אמר ובכמותו . קץ אין עד שזכרנו מסה ונעלים נעלמים הם אשריתעלה
 מהמסר לו שדומה מה זה אחר ואמד וגי עיני רמו ולא לבי נבה לא ה' י6(פאס
 ז נפשי עלי כנמול אמו עלי כנמול נפשי ודוממתי שרתי לא אס במאמרו האלהיםאל
 לדקותו הזה הדבר סוד מהשיג שיאשתני במה נחסיתי כבר הנפש אמרה פפרק

 וקרב הוה בעש נהעסדתי והכונה עניני סוד לי נלה אך ענעוהנומק
 שלא מי כענין עניני יהיה ולא הקצרה הדרך מן יכלהך בכל והצדק ההכרח שצרתלי

 לנפשמרפא

 : 6מ1 0וי מיונקותיניק
 סעו)ס )וס סקנסס סמלן סמ6פ מס מסני סודיעוי ר') עניני סור לי גלת אך כף נחסחני כבר הנפש "סרה פכשחק

 יועסי )6 ולנכי )י )טונ כדגר ים טיס וגודלי כעוסת סגנוף נגוף טמעכנמ כזוגתו ומס מטיס 16 )י קוג סיסס)6
 דוריס וג6יוס לגושש גבוס קורס דרן ע) סגיווי ר,) ט' והצדק ההכרח צורת לי וקרב : סורי סחוריעני סמך פמ)ס61י

 המבנוןשוב
 דומס סיס סססף ע) omb גלם 46 י") סטס5מנמ
 סיכן מן סחות כמ ססטטף ומצמר . מסלס16חס

OWP5tb016טל "1ח1 ס6מ1טיס יניעו 6יך סינן ירטסססטף ס6"י ומקמר סעעף מן 6פ" נפמות כמס 
 ס)מתיומ כמכמת היצריה ביסורי ? ממוח עחלכמס
 גסי)ח וכס ס,כרגו נכ)) ור(מסקו)ח סחכוגס3עממ
 מממח נכס) כמס 6סל נפשט 16 נמס ממקוםהמיס

 מיחדות ע"י מכירו מלע 6' טכ) ס6וסמם וכחכשמחס
 כערך מתלו 16) גכפ) סכמו ממכילו גזי 61מזסט
 וכן . סגו סמכמס )כעני סכ) כטדע ממגו טנדו)מס
 : ר(מכמס )יוזש מוק bslhn"(ע"מ

 עלי כנסי
 )ס6מין )מטך סחיגוק וסוף טסגמו) כטס ר")נתשי
 נוד6י מווט ונסגס תדוחו ערמו 0סי6 מקמר 6מוובלח
 כן . 146 )סינ aan. כ) כי 6)יו זכריםג6מגיס
 ומסד offn 16ח1 סגומ) ממע) פוס ח"ק h'~aסגפם
 ימת ו% יגו עוג שזכר וזני חמז ע4פ 6%סוממזו
utDgnיוחל %דנן מכמח4 )פע)ס מממכר וכמ"ט 

 : וכו'ג4י
 ידיעת מן e's %% ססנ6מ שחעשתני פכשרק

 נמס ,mts' שכך ענעי סור : סערןזס
 סחניע סחכ)יח בעוה"ז בהעמדתי חסכונה :מיחס
 צורת לי וקרב : כטסת )סחהלל סירוס כמס)גפממי
 mnbn 5"60 ט6ע"ס יכלתך בכל חהצרקההכרה

 להםפת
 )סקטוח להשיב : מי16גו עטם UID ולמ"כ דשן חה)ס%מז

 : תסוגחס 6ת סרוכיס יקכ)ו נדגר חטונוח סחי ו')כמתמרס
 ירך סורס )ו יס מסנמ61י0 סוג סב) כו' הגטצאיםבשרשי
Scnמיויסס הנמאיס ותו)דות'1 שוממת סקס שטו %ומם סוג( 
 סטמס מחוס יסגו) ס6ס מן )ססרף נמו כי))'ס עגעשונסס
 6100 כמ 6תד )כ) 'ס גס ממס סנטרי מויניס ממסוסרנם
 טד מ6ד מרכס )וס וכיומם מקרר ווט מממס וט כומתגודד
 וסרגו מיומד כמ מחשו מקק גג) 'מ161 6מדטג1טח
 כ:) גמ61 כן ס1מעמ גסוג' וס סומ61 וגסו מ01 )דירסחוקריס
 מסקוס וארמיס סס)ס co תדיר יריו גין שהוא :ססוגיס
 סס והצדק הגורר : חסיד יריו 3ין מטויס ומס נססמנחמס
 וגבן כ6דס מ1ד סגרם כטס קר6 ולמעלס ותוקססכרמ
 גענמק גע)מיס ונעלים נעלמים ימי: סנורך מ1ד גוורקר6

 גע,מיס דגריס טים )פי וט במר נמררגסס יוע,יסמסמס
 מ6ד גע)מס 00יגחו סגרו) 6ח סמגגעטי'ס מסיכת כמומ6ד
 ססממגר 56 מגס כו' לג' גבה לא ה' : סרגם ממוסיליט %מס גיס 6כגיס ט6ר ע) גמררגחס 1ט)ס ייגרס ,ס כ)ולס
 ו)סגג '6כ6ר )6) סס)ס 6חי מקוס סוס כסג%ס גוסדגל
 ו6תס ס61ח סמקירס קוטכ Su סוס סמע)וח סיר דגריכ)

  ספסוקימ יגרי  יותכו  6.ן  וספקן ור% )יגרי )גן טססק,ר6
 ננס )6 מן 6מר . סוקס סנמינס נכור 6תח 6מר 6חחס6)ס
 ונעוג מס"מ סו6 טרמני מומר סגחיוס 6)י נימס%י

 06)ש חשי כי כי כ% 3ר11ון ח)יס olth ומיסי)נחירתי
 ק)ו' טיפ רמו 1)6 כלס וגבון נ6ס מדעת )י מצ'נסגנתירחי

 otntutw וב) מעעי כ) ו)ח)וס מבמיס עיני )פויס )י מביחסגס
 )ד ט) כסלוע גוזר טיגנו גון כסס מיגרמ שגי וחומרגן
 גדומות ימר ומכרו) עמע6 פו) יגו גוס ס0פעשקסממה דגרי וסס פעוי ונוס)6וח וגדודות ס)כסי 1)6 ו,ן6ושיק ססככמ גין נספיק ידי )6) 60ין 6ני יודע גס מסנדויס6חד
 6סס שומר ושממחי פיסי )6 06 ונטפיס גע)מיס סייר6פר

 ' ין'1 'י',: ילןי!('"י ' נ' ,יין "ימי, י"י,שי, .; י:ע, ן,ן ןע,;:,ן,;;ן:,~י,ןןןןןןן

נ:,ש'ין:'י:ע4
 ,:,ייו:,1%%! '1',;.,'ן'יוןה,"י'

 pctv1 לדיותו פתסטגיו: סייט( פלפל  פסופט ופרדס  סרטיהימ 0ויועיס סיקוס ט6מר נ" ושאשתל בס" פפרק
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 185צג האלהים עבורתשער

 הסכיתו אחת עיר ה11 אח שבקצת והוא * הניעני כאשר הממתים כע מובתו אופניהנק
 מביניהם יוציאוהו השנה לו תשלם וכאשר שנה בכל נכר* איש עליהם למנותיושביה
 איש עליהם במתממם והיה . עליהם שתתמנה קודם עליו דיה אשר העמן עלויחזור
 דבר מעירם הוצחר %א וחוקם ארמונות וננה ממונות וקבץ בו סודם ירע לא סכלאחר

 נשלמה וכאשר . אליה ובנים ואשה ממק לעיר חצן לו היה אשר כל להביחוהשתדל
 מה כל ובט בינו והפרידו הכל מן וריק נעור ההיא העיר אנשי הוציאוהו השנהלו

 לה וחוצה בעיר לו שהיה מה מכל מאומה בצאתו מצא ולא וסוף תחלה וקנהשבנה
  כך  ואחר . לילתו והיה וקבץ שבנה במה והשתרלותו  פרחו על וסתאנל מתמרתוהיה

 מהם בחר עליהם נתמנה וכאשר ונבת נלבב .נכרי איש עליהם למנות דעתםהסכימה
 עליהם שנתמנה מי עם ורתיהם האנשים מנהני על אותו ושאל אליו והסיב אחדאיש
 שנתעסק סמה במאומה נתעסק לא הרבר ידע וכאשר . בו ודעתם סודם לו ונלהקודם
 לעיר ההא* נעיר שהיה יקר רבת כל להוציא וטרח השתדל אך זכרנו אשר הראשוןבו

 האבל בין והיה ובכבודם בגדולתם בטח ולא בזולתם ומחמריו מכמניו כל ושםאחרת
 מה בעינא שמעם ועל מאתם יציאתו *במהירתן מתאבל בעיר עטרו ימי כלוהשמחה
 מהרה בצאתי שמח והיה . יותר מוציא היה עומר היה אם כי החמודות טןשמוציא
 תועלותיו באופני בהם וישתמש חמורותיו שם שם אשר במקום להתישבממנה
 על דאנ לא שנתו וכששלמה . ענין והתמדת במוחה ונפש שלם בלב הנאותיוומיני
 והשתדלמזו מעשהו משבח פנים ובסבר לב בשמחת לדבר מהר אך מאתםצאתו

 לנפשמרפא
 ממם סכמילס ל*) %דק יסים מסם ונ6י(ס גמעת מ1כרמ 6מומת'

 שתכיר ימו 3י סיס סספכיס סיגי וסיפח י1כ)ו ו6י
 סמתממס ioth גחי טסיס 6' סוס 61ירט במתטנים והיה 6)י: o~(O סרוסים ומגיעו )י טו6פר כמו הגיעני כאשר :,פני:ו
 גמויגחס )גווח ממון טק3ן )גר 1)6 ימסו) oitwln סנר וסו6 מלרקס יס)יכסו מגסו סיכסך 0)6מר כו סודם ידע כ)6 סב)ע)יסס
 גקכר וממר כ6ן טסיוס )6דס גמרן מס) וס61 ומגחן פכחן קום :ט6ל ו6מ'ט )ג"ן סניך )מדיגם חון )1 תסיס מס גס6ף
 כע,ס'ג סם טכלס )ק3) )ו סים ומפופ סיס דסייגו טס )ו פיפ מס גס 6ף ימים )עורס כ6')ו כ6ן ונגוס ממון תתוסף )כיס)6
 עמס ס6פח ידע %סר ומכס נגון )ג נע3 מגונג 6ג) סמרעס 6מ'כ יועידו )6 נ'ג וכס גירו 6ין ומ6ומס ומח"ן מגפן קרםיט6ר )קגר1 יט4גוסו וג6טר מפן o'on כמו געוס'ו טקסס סגלו פקנ) וסוך ו)סנ6תו ו)גגודו נעוס'( פוס )קג) ע'מ פססעומס
 וגוסו סו6 לפיסו נע1ס'1 סעוסס מס סג) סט:ס פ6דס סו6 וכן גי')ספן

~nhoit 
 )סס מימם סו6 כ'6 %) יקלס דוריס ססס

 כעולס סגרם וים," טמיס ימס סג) סטוססדסיינ1
 ושם : וגט1ס*נ כפוס"ו כין 3סממס )טוכס סו6 וזפ% כסס יסטע וסס סג"

 ממסרק סי65תו ממפת דולג elo' שוום וכף שמעפ ועל וכו' במהיית ]ה;'ה ו6ו%וחיוו עמוג(חיו ק) וימס מכטניוכל

 לחםפת
 סט% סטופר כוס 16סי סטמיד1 ייגס Ol'h)D %ומרכה
ftwll  0ווגתס ס1י בו סורס : (ס דגר סיטור חגיעני כאשר :
 גמומות סמדיג0 לוטי 6ח מנק Dptn1 : כו מכ1וויספסס

 מעמודות ריס סנם6ר וכ"ט סמוינס 6) טסגי6 מסויידו טייפ %י פפיו פיטרו וריק  ועור חרול:  ונריעדיפ)ר4ס
 גלבג : גמכמחו וסטסד)וסו סיגיטס סי6 טרחו :סמדיגס

 נב) ירו מלגותי פגומן כף רבר כל לחוציא : )נגעי
 סגורך סכט3יו : מטפס מס 6)יו יקמר מי וקיןמסקס

 מגן)יס טסם hton Oh11i ימס וכבורם בגדולתם :מגלותיו
 6סגס וגן הועידותיו באופני : גו' יגייסו מסירוסניגרו טממ למרס טגכמינס כקוי מהרה בצאהו : קותוומג3דיס
 סופלוסיו  ינויי ולפר מפרג קמיי פר סו5וסיו  ומי%סעור%
 61ג חוט)יוס גוסני כמס ממוטי) ממיני ד3ר  ככ)  גויטקסי
 כשתעוגו טסם סמדוגס מן דגר סו6% )6 6)1  ממוסו,  לפוגיייי  היפיקו מסר מסיס ג, פד מוקות מבפגע והתמית גטוחח ונפש שלם בלב כמדלדול רכוסועיוסיו  ו"ופוי סמועי) )6סגס ומקור ר6ם סכ61 מכסףוכיתן
 פ) נתכסו מם) ורן 3סנ6חו טקס )ג, סיס )6 סלג3ספמ
 גסחנוררי גוע מס יקומר ג,קפו %ו סיס סרקם ויין סנטרסיר

almהלבנון 
 סכגס פפי פ 4 ידל tff1D טריו ע) ס,ס ספודשמן
 11ho כע פסמס4ם וכש ממט סמן i~s(p ס"וכ)כדי
 דק מסך 4 די סירוס otbt)n כימי סגיו ס"סרמסמס
 ס"0יס 3רך "מ סטין "ופי כן וכמו 0טגח וכענינו
  בענ!  פסיבי NrP חיא ו *פרי  וו ידיטס מןגע)ס
 מקמו כזומר וכף טובתו אופני הבין שלאסי

 . סוס סעדן  נקנין  oxnb סלי פפסי 3פךס)ורפ
 כמו (t~OD עוכחו  "וסגי )כקט "דט ס)" יקרי"41
 )י שפר כ"טר וניעני כאשר : ססס )רימ)כיספקלס
 עמו )עסות דעחס מגד בו ורעתם :)1  סעי סמלך  יי יסמ סיגך קחתם עלצתםשנתמנה סי עם : וחכם )3 כס)  נלבב :  ירלריס  )יומגיטו

"100 
 כמו

 כמו מעמוטח'1 מכטניו כל : )1 סקודס עסטכסו
 *סים "% בועיהם : י", )דג'") סוסכ נמכמנ'ומט)

 סגסחסס מס והשמחה האבל בין : "מרוטסכמדיגוח
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 האלהים עבורתשער188
 תאווע אל חזניע הענינים בשני הרמח מתמדת בשמחה גדול וכבוד רבה למוכההזלך
 והפסיד הענינים בשני עע אשר הכמיל מקרה שיקרני יראה ואני המקומות*בשני
 מסוד עליו שעמדת ומה עמני והראני הורני אוותי האל שחנני וניק ; המקומותבשני
 ואת יציאתך ומהירמז נרווזך אצלך דעזברר וכבר זכרת אשר כענקהממונים בוענינך וגי בעולם עמדך שזרור שהבריז במשל ספרת כבר השכל אמר , תקנתו ואופניוברי
 לה אין ממנו תמי ואם כענינו ענינך שיהיה הנבון הנלבב שעשה מה שתעשיצריבה
 בכלל דבר מלא בראך שהבורא יברך סוד אבל השבל אמר מעניני. ממני שנעלםטה עי חוקרת הייתי לא בדבר חפצי לולי הנפש אמרה . במליצתי הנאה ולא בדבריתועלת
 פניתל מעלת עד מעיתך ולרוים לנשאך ורצה הרוחניים הגרמים מן שבראמה

 לוה ראוי היית ולא עמך ולחסר לך למוב כבורו אור אל הקרובים מן ובריוובהיריו
 והב' . ברעתו לך והאיר מעליך האולת מסך דאר מהם אחד . רברים שלשה אחראלא
 בסבלך הזה בעלם מיסרך והשלישי . בהמיותו או בעבודתו תבחרי אם וכחנךנסותך

 לנפשמרפא
 פר אבל השכל אטל : )כין *6תו %יתס ע3 מת%) % %) מרעע ופן וק *1%*1 פשע כיו יכו% ימס )6לוס

 ר') כו' שברא מה בכלל : )ים ומלפס מקין ל') דבר סלא בראך שהבורא : סו6 סע1)ס )וט ג6ת מס וע) )מסרברר
 כמקוס atlwlui וריס גמעטיסס מוכר"יס טפס רק מטקס מ)"כי ס6ר ימו t'~tDS גויס קודם וסיף סרוסנייס מעולס כי6מסושמס
 טיפ סמ)6גיס ממספת תפיקו )מדרגם )סע)ותס ס:טמס 6ח 3גמ6 סס'י ורקס כו' לנשאך ורצה : וטוגס טפר נסס טלין6מד
 6דס וכ) סמרגכס סן מן ס6גוח מ!') כמש סטכיגס 6) וקרשוס מרככס ממס מס ~)eytv מגממת כגידו 16ר 6) יקי'ג'סמן

 רעם וג'ס hint(,o מן )מעכס מס ס,ד'קיס ממדרגות סמקוכ)ימ כ) בפי מוסכם סו6 !ס וב) כמעסיו )מורגתסי51))יגיע
 כסיס וטיין ס1ויודס נקמת 6ח מ6ר ~1PUD גר6ס'ח גפ, סר6ג'ע ססכי6ס ספי)וסומיס כדעת ודש רס'ג וכנעת סוססמ"רר
 טדיין טל1מס סי6 טס:טמס מסגי סג4) סלמס )מדלגם לסט)וסן סוומגייס טסגעו)ס לזה ראוי היית %1א 1גטי'ס:כפזק
 יחורך סטם עמס ג6מר רגרים שלשה אחר אלא : פטמים כמס שהר קגתכ כמו דגסא6 חמ6 סס 61וכ)ס ומטיט מנוחמן
 גסים סב) חסים ט)6 מטלין סיונה מסך מסר %' 1סס שזן סרמס )מדרגס )טות חוג) 6! דנות סלמס סוס 3ע1לםעפך
 שכרך טססס כון כשתך : ין 6ט 6'פ יתם )6 גיער, גי וסטכ) וכיש דעס י ;גפן ברעתו לר והאיר : סגין 6יןכפרד
 ססס** הזה בעולם מיסרך והשלישי : תטור דלך כפיוס ויל6ס )ממלותו 16 געני0ו )גמול מתוכי פס גשש 6יןמשס

 הלבטןפוב
 : שמז וסטממות סד6גות עליו "5)1 מורכש סיסעמס
 כמדינם נילוש ע) טעם הענינים בשניהשכןז

 ריגעי"
. 

 והפסיד הענינים בשני יגע : enhn עמיטלוע)
 מדינם כ16תס כגירם לכמת משן )43ן טגמיגע מסס"'
  ועריס עלוס סמזיגס מן נ"תו וס"מ . מוש סע,כמס
 אותך האל שחנני : ולקים ד4ס י1% שליתוסיג
וס"

 : ודחיסס סעס מגסנ )1 ססודיע 6מד ph כמס)
 כשל חעסס ק כושל וכף שתעשי צריכהואת
 %ס 3סכגת )ססחד) רק יוחל 5ליכס וקינך .ד3מח
%olwO לולי : )ג5מ בו )סכון ")יו סופח 6ת 6סר 

 מענין גידעת כנדכי ע15ר מסק כלמי ביברתפצי
 6תכ)3) 1)6 . ס' )עטדח ממיס ממסבתי סתס6לכדי

 ממרסים מן שברא מה בכלל 1 וצתכממטכס
 ענס כריקוח כחוך גכ))ת כמצחך כקמרהרתתנים
 )סת א נס ובריו : רימ)"מס גנגס כמוסרומליס
 : מטלליו כ)1' יז( )ס"" "ים )כס גרו קמו 31רילסכמירס
 סכס0% חט מן )ססיל מעלקי האולת ססךהסר
 סטססוח כסוילכך

"101 
 לך וה54יר : סניאדמ ת1016

 ובתנך נסביך 1 יחכוך ושכמחו )ך לסיירבדעהו
 ילך פז כעמדת כמס סיכר קפח ") חניה וכנסוכו'
 סמוכרס נטר מניעת כעס"ז מיסרך ו 3סוכוצהור

 להםפת
 ושסח : תחימתו 01טחד)וח1mw 1 מפססו א1' ידאגו%6י
 קמליו ס%מ סודם )1 סגג)ס ספ*י שהו טן העניניםנשני
גרגס

 6)יס סגמס 1)6 הדירס תון פקודס )1 מכיס פס'
 Sh סכחוכס מפס מו64 סיס סשדלג6 וסח מכסי)כמעטם
 גס לדכאו ממן גס כעוגם 6כ) )6 סורס ירע ;)6מגסי) סכלי המקומות בשני : טימר סעטזיס גטגי ושו 05מורס
 tsn(1P_ o וטרוח עוית מסיס מגגי )גו ט:נ )ינדיש
 )מע)0 תאמי כמו תיויקיס וטהרי ומגד4ס 6רמוויחגגויגי
 ייסגל וגמגם וכעולוס סוו4'ס -6ת*כ מיסכו כנייסמויגס גסיקוגי )גס געמ) )סוויפ מלגורס גתתכם סמ)כיס דרךטגן

 : גטויסס ת16ת1 6) ס%פ וסחכם כמקימוח גסניר,פסיד
 1'ל כפ6מרס ntbb~tlt כמטניס וסרקני ומסג) גמדעהורני
 מגיס 6)ף 06 טג0 יציאתך ומהירות גרותך : פרסייםסר6מ
 ומקולס רחימת h'W סעו גערו גנל סי6 סגפט ס6י0יתיל
 ורעים מעע סגותינו יפי כ"ט סרומגי סטיון סעופךסו6
 ברברי תועלת יך אין : י5י6חן ומסילות גרותך 6מל וטוש)
 5מס פליקס גדרך )דכליס כססת )חוע)ח סג6יס ססדנליסכו'
 כסס ספגוון ntw(D מפגי למשנס נתזת סג6ס )מקוקסים

oilh(גס נגס סחוע)ת גייסו nhm oitito פ סעפני( 
 סטפ)ס 3י)ס סטיקל ס3כיעו) )פירץ כגעפ)יס ג)גדרך

 3עיפר6 דסרג6 6% יעחיי ויין סג4 כגיטו) !')וכמ6מרס
 %5 יכן  סוסון 3סגסנת )סתגסג נדנד חפצי לולי :גי'

 5כל מא ילפת אבל : פרעיו גב) יטין 4 ל%3פולטת
 ot~lnp מסריס פלס  פילון לטופיו הגרמים : 6אווהלמיס
 לג5 ייהנט6וס סררך מעלתך ולהרים לנשאך : גרמךשם

 2סמצ כי, כסמיךצשפ26ןייגץןןןםע~2לבעד:ש?:נבגז:%דטני"ג'ע6ןסיי,ן:ועיכןן6ןנכן' סכיני  ולפי 4ג )מץ 6)ר.יס כפסס ובריו יס: )ו כחליעקג כי סג6מר וכתיריו  )141)תו יסרבל סגולחוית'פוירווחו
o:ri)ס כי כוי חכי עומס ס' 6גי כי גהר וערו יסף 3עיני1 תגינס עסיס מ1ד ממסד עפות פ"טו)ת וסג' ל לטונ שו' סן "ח(% 
 100" יריז גריס לר"מ ס3הייוס וסתי  וכו'מפרא

 לאש יסר 6יט סי לג6 פסוס ס3%ש ידופ 05 61ף לו יעזי יס*-  סמוי סל פרת%
  סמ"ק ו'3 גמ6מרס ית' מדטת1 יעם י סמ"ק ברעות לך יהאיר : וסם עזיו ממיס %מס 1SD ספסר סט)0 טגס נסי טשומקריס

פמכמסו
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 187צר האלהים עבורתשער

 ה' ברבו קיג( (otion בהם שנאמר הסובלים העליונים מע6ע אל להעלותך בו עבורתועול
 הבורע וטחכמת , הראשון ענינך על ואת זה לך שעכן ולא . דברו עושי כח נכורימלאכה
 מתוקן סדר על חזי וצומח מקופא בו אשי בכל דשה העולם לך בראיתעלה
 דומה מתוקן היכל יסורהזיו שמנולת לך ובחר לתועלתך מתוקן והכל נכונהוהנהנה
 והפקיר העולם אל שערים חביצה בו לך ומתח ותכחצעו ותולדותיו בשרשיו%ולם
 והאף והשנים העינים החושים כלי הם והשערים מנאמניו. שוערים חמשהעליהם
 הראות חהצ והם בהם המשתמשים החשבה החסרים הם והשוערים , חסידיםוהלשון
 הזה בעולם תועלותיך בל אל תניעי בהם אשר והמשהה והפעם והריח השפעוחהצ
 והכבד והלב המא והם להנהעו נגהים לארבעה מעלות ארבע ההיכל בתוך לךהעכק

 הטהרך הכת לומר רצה . פקירים לארבעה אוצרתו ארבעה עוד בתוכו ותקןוהביצים
 מרירות שיעי הם ומשכנותם ואוצרהעם . הרוחה והכח המעכל והכה המקלקוהכח
 ומבחוון מבנע העבדים ופור ההיכל לתקנת והדם רעבנה והליחה . והאדומה השחורה4(

 לנפשסר8א
 מודר hton~ מוס גג) ס' % וקעגוד ג6סנס תקולס 06 16 ייסורין תנסע 6י לרקוח ס6לס SD נסיונות ט6ר 16 יסוריםס"מ
 שעלסן כדי סוס מעעס ניסויין מסמס ודור דרו פגג) וכיסרש י,חשפיס וכן וג'סווין (SIQSD ימיסס ג) סיו הספנות וכמולך

 : ססי6 הגדוע %) יחס גסס געוסו, עוג וק )1 טיסים Sh1" וגוי כס גנורי סמך6יס סמ)96ס om~n סע)יוגסנמדרגרי
 סוספ4ז נקולס פס סרס 3עפ זה לך יתכןולא

"trD) סדותס סו6 וטקופא כף הבורא וסחכטה : %)ס וכריס סג' 3ך 
 עמל פסס יסוווס טסה ומסעוד ממזמר טנגנס סגוף 610 כו' יסודותיו מסגולת לך ובחר : %וס גס3ע סב) סו6 ופ51ן1גר6
 ארבע לך והבין : )פי) גפוס 3סרטוח 0כ) נגוף ים כן 3כ)) ספו)ס )כ) דופס )שמס מסיג) ססוoro 6 וסגור 06 רועמיס

 : ספתעורר וכת )סרכוז סחיו9 גפת פוגן וג)ג . וכנכס ספכ) טען גו ספומ גי פחgfi'~ 1?0 מעלתו 16ע סג) כו'טעלות
 והמחזיק הששך הכח : סגוף שנסג ס1% נמוח ושוגע מרופם וספו)יד סציעס גס תגסס "(גא%ס . nnaio מם פסכןוליכד
 סי6 סטמ1רס מרס מרירות טחי ססס 3%פ סם כס ואוירותיהם : ע'ם פיס סנ%גס נספר סיטנ 11h1WS ")ו סגינהכף

 פנמר "סלח נגיר יישקו וסדם . גמא י'6 גרי6ס ס1%ס וס)ימס . יווקס פרס וי"ג . ממרס 3כי0 שעומס ומרסמעתו)
 : 9מש פש מסנין וב) וסטורקיס סע5גיס וכן . ע"פ ס3' נכער טמגו6ר גפו ומגידש היכריס )ט6ר וסם% )%הדס

 לחםפת
 ס1)ך טשסך אסע כי 6ד מו6פ וארמס 6%יוהמכמסו
 69ם ממכפית לפפו טמע וע"י. סער טחרון סמכמסוידשן
 מיקון סו6 וסיון סטון יזע נ3ל יחנך נסותך : סנוניופס
 סחכ4ח וסט ס)זיק פזיזת תחלופם 0זסיון fg גססלעי
 ענפית וטס 11 נטוכס ימן פפגוסמג1ון

 ספפ~
 מכמן יקוץ

 )יסון יסיע קסת סקנס סמלץ 3פמפנס מפסס ספ%19
 3וחמס יצ6) צדיקי 1ע'י בהמטתו או בעמדחו :מנמן

 עול נסביר : נמיליס יי 13% נקל6יס סס 1ס ית'נעגוותו
 ,ס וטוי ק31)ס ptlial סטורך מוציא 6) סווטס סריס)ע3פ כמני פסל 36ן גויד סי6 ספ51ם טס חד ספנווחועבודתו
 יתן 6)), ונקר6יט מינן ו)כ0 סופרם כת פסיפיססנהלס
 מחנן פסקת מסלך קודקס 6מו ,ססט6ס סניעי9 כפו )ג3גרי

 ע5 גט6ח כה ענינך על ואת :- 3י קוק סייטם עעוספון
 סגג)ח פ% מן ט' מתוקן סדר : סוופס 610 טקופא :עגיכן

 פרנץ ק)יפ יסות ט4ס ים פ4ט סע1)ס ו') גפ6מיססמק1מוח
oaכי גמוטינחס 3מקומוסס מ)קיס הגע'מ ס%חיס oon 

 ורפ סופן סג3)מ מ1ד 101 כממר חומוס. וס כ6יק*סיפ)16
 6מר וס פסודריס נסרחו 6מד ג) ומוס קול וחולף קקששל
 )סמנסג ~מסלט מזק )ו סס יס' טסה נכונה והנהגת :ו0
 שוחתץ טסטלת : OOtSf~h)t סספיס פוגגי פטרלעפ"י
 6רמ'פ יסודת פה פיכנ 1פ6 מטף 80 מוסקןהיכל

 ע) )עפוד סרוסן כו' ותולדותיו בשרשיו : ס3ספספגחר
 ספיקר סס6 והידים : פיר צק מפורס יפ%ן %6 ישמםתאן
 רום מסכן סו6 וס)נ ישג) מפק ס61 חסוח : משיטוטיחוט
 סככן סס וס3היס wntie סרס פטמן סו6 וסכ3דסשיס
 פסיחש: ל' סס סי הטושך חבח לומר ריח ספלים:0כמ
 ניםו)1 קודת פסס מאס ומפינו טס ספנןפסיק וסממנה ס56טומג6 6) סוסון ספוטך סוq~lon 6הכח

 וממפני
 סו6

 סס)ך 6מר ט סש6ר D)tWD סדחהס hlOi וסל1ח0 ססממגשו
 : ס06ר,ם סס העברים ופזר : 60טהס 6) פפנוסמובר

 סטש4ל מלס ט . וסילוקם מסמס % .תשערדטה
 ג%6" ר.כמומ סמ46 1") . 3דס 610 ושדופספלס

 הלבנוןפוב
 של בסבלה : יורי )ממ5 6דס כמסזס 6סס י4ו%)

 sw )נ54 נכון טתר.6 עד חלומך היכרעעבודתו
 נגב "וש סשנזיס דברו עושי טח נבורי :עטוש
 : 61ץ נסס כקמל הראשון ענינך על :31טרס
 ראצכמר כימר יסודותי מסנינת : זומםפקפא

 לעלם רומה : סנק( 6101 מר,יסודוחטכמורכ3יס
 סעדיס שחמרים : ד; פרק סננתם תספו גחנ%וכי
 ראץממות מערת כשמר םנאסנוו : סטעיססומרי
 : גגסע מסיית גשת סרעס מוטס ר(שפע0טכ5

 וסרטם ט03ס סרומ9ומ גמ כקמל החמשההחושש
 56 מסם "' מג) סיורדיס סנמ"ס ע"י 31שחכגסס
 שסטנת fnpa : "ג6ט96"ע כמ)%פ גפדער(מומ
 סקופ והבעש והכבר מלב השה : תמ"סדוריס
 וסככד . ס0ושולר נפש מטכן וסק . סטכ)מסכן
 6פר 0ש4ד . גמ מסכן וסכיגיס סטממח. גססמשק
 המושך הכח : מיפ ויימסך 60דס סוים תסויט

 נף6-: מלגק סגקלntP5bo 6(h 6) ממצן גר9מאטטך
 מס ר(מחזיקוהכח

 טס6שומ"
 וסוגר סם%) פנ5

 עת עד סע"ט5 גמר עד נחמחיוש %ל ס4%פ)
 המעכל והכה : ראקצית )דמות סזומס כממחמשן
 4שס וט% 5ד" "וש ומיעך סטון רומנס)סמ

 ר.גקנ י(עט) סינמה מא הדוחה צינח :סטפ9ות
 : 5דגץן גרמם niweol . גסחמ ~hnnwihטכ0מהיות
 השחורה *( : סכמא 66 ט) ומשכבתםחעתדוועם

 מסטן s'sd- . סמלס ככיס וסירוקם ( כסליךיסכנס
 05ל% ההינני rupn9 : וסדס ושעימס רעבות46

סגף
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 האלהים עבורתשער188
 והחיצונים * והעורקים והעצבים והמיתרים והניוים המעים הפניםים , ולשמרולעבדו
 כן אחר לך והכין . להם והדומה והצפרנים והשינים )והרחם( והלשון והרנליםהידים
 והחח הפבעי והחום המבע *הדם והם . הנשמיות ובין הרוחמות בין ומצועיםקשרים
 ביכלתו מסודר קשר אליו וקשרך מתוקן חבור הזה ההיכל אל חברך .ושת"כ .החיוני
 . חזה בעלם בצרכך והשמשים העבדים מן לך ונתן סופרים שני עליהם והפקיייועצים שני לצרנך לך והכין לך זכרתי אשר דברים השלשה לך שישלימו בדי יתכרךוחכמתו
 השני והיועץ האל ברצון שיש מה אותך המורה השכל הוא מהם האחד יועציםוהשני
 סופרים והשני * בו בוראך אלרים ה' שתקציף במה תרסיסך תשיאך אשרתאותך
 המשתמשים ידי על ובנראה ובפצפון ובנלוי בסתר הפוכים מעשיך כותב מהםאחד
 והמשרתים והיועצים והעבדים והפקירים והננידים השחנרים מן זכרו שקדם מי מכלבו

 המוכים במעשים הנזכר הדרך על הרעים המעשים כהסב הוא השני והסופר .והשמשים
 והזכרון והינע והששון והדאגה כהשמחה הנפשיות המדות הם והשמשים"והמשרתים
 והבושת והרשע והצדק והכילות והנדיבות והמורך והנבורה והשכלות והחכמהוהשכחה
 והשררה והענוה והגאוה והצער וההנאה והשנאה והאהבה והיראה והתקוהוהעזות

 לנפשפרפא
 סטר) מס SYP'~' שנ' לצרכך 9ך והכין : כגוף[ סנ0ס חחקסר ידם פע) נכדי גוס וס 5מוויס טיסיו סנ') מי,ועיס סג' טסודל*נסוקס
 סופרים והשגי : טחו,ס מי 6מל )געוח סנחירס )ן טיסיס כדי ),רכך ומס סרט וי% סטוכ יזר נסמוח פוחס מכנס ולניוסטטוס
 וירופ ממס כוחגס וגלילו רע כ.ן עוג כין )מעלס רוסס טוכס סוDCID 6 טס6דס מס כ) כי כו' טעשיך כותב טחםאחד
 ס0ותס ממנוס כמסוס למרו וכן osinn טיט"ס טד י0כט)ו 1)6 עומויס CW1 סניגור 16 קטיגור 16 וגרכווו כמסטיוסכורכן
 ולמרו . כו' סרוקת וכי ג1חנח וסיד כחוח ססגקס qtpnוסחרור

 נגמרי
 כססת קמרו כו6 ויטר נדיק פסוק ט, דחענית קמ6 נפרק

 קמען נורמל מס )קיים דנחוני יפ: רסס 51ומר מרין 6ח עזיו טמ,דיק hih טור 1)6 ידחוס 6רס כ) וניד ט61מר ofiln1 מחוסיו Ct9Dtb סי יומר וסו6 פנוני כיוס פינוי גמקוס עסיס וכך נך )ו 61ומריס לפניו ,סרטים מעטיו כ) עוקמו )גיח "דם ט)פטירתו
 והדאגה כהשטחת : )נרקיס[ סמסמט נקר6 וסמפ גקגפ כפרח סיפרר מי וקרץ מסרח *נסג'ס : סגמר6 עכ') וגו' כוגלךחבק

 לחםפת הלבנוןפ!וב
י";:;י, והגירים : ומחון מניח ט6מר ע) פירוס סו6 כף הינשים והעורקים והעצבים והמיתרים והגידים :סגוף

 :'הון,.~ן ן,ל,.,,ייןי:2י.~;ז".יןןין .י"יוך.רן,.,.ןןגן4י,::"ג5
 יידין מי6 ספוגי ין גור טגוני 0סס 6ומריס וים סנוור סגסטומ ע"י סגטטיס ססעו)וח כ) בוהמשתמשים

 ינמ'6יס ס"נ'עס מק"י 'סס מ'סק:)י גג)')ע טגכחס oth1Nt "יט )כ "%ל והתקתה : 0כ"דס וס"כריסוסכחוח
 הרם : סג1גפ גמטין סמוון עיי מחונף ,b~a )סי כן גקו6 הנובע הדם : וסגסמי,0 סיומ,יות כין ממו,עיס וסס סגוף טסמנרמס

 רברים השלשה : מי 5חס כלנן ספ) 1') כמ6מיס קמין ססקטר לפי סיכולה ח6ר כוס וגר ביכלתו : כגוף סור חתיאר ידספע) נכוי גש וט טס 0יס.1 סנ') מי1יעיס ס0)טס הסידר מסורר קשר : סג9 כ) 06 ממרס סנלמס ,') המלמרס מתוקןועיטר

 2 צלסיוס 6מת כוולס גמינוח )ס0י ימסק מע6 )ידי ס6דס )ג סמכי6 סיר כח ס"ס oiho סןמיוח 0תי גכי6ול קנח )ס6ריןר6י0י
 ג6מס)6ו0יו סיריוס מצגו ומסיר גטרמחו ג6 ו%,ר וקחו מיר6ח 16 ס' מירח oh ססו6 סרט ססהצ) מעטופ ונלפס סס)ס6זס
 11כגחינס

~gr, 
 % גו' nwa(1POih t סי 6) )6מר מוקי יגס יטי6 6) וו"מר )מןקדקיס כירוט סנגורוס כמצוח רגוח כבס גי סמקניונ,ס ימני ס0י*ן טגוס מס h1tf וקין מספ)וחס מ,ימחעיו ומקים מריס 6100 חימס סתנט6וח )טון סקוס ,כ מטי6

 וכן 6)0יכס נגטמון )ננס חוקיסו יגב 6ו)י ססו6 תסע 6מר הסור מי ממגור וואלס טפ) פנס 6מ1ר ונסוגים חחים יסרק)פעיו
בפנתן

~th-hgO 
 פסוק ג, ונמינס . )טוגדיס( סטייך )כן ודון מט( )ירמי'

~pmn ססו6 סלוע) ערנוס גידור )נו ומממס חיוטו 

 י(מ'%צ%'ט 2מי ן2%2ב"ionoh~ 4:22% 1% גו בהי 2:24,וטריטה4 :ע42גל%2ט
 0קור5 ופסס וט )רגר ר,ווו ס0ג סחטן כניבו) כ6)1 מס גרד כסם6)ם ססחס מסון נו חידק 6ו)ס מ'ו ויפמן ייר6 ממי כינסס6)ס
 נכ16 כ,כיר וחוס )6 וכודעי נו כורעך 6)סי0 ס' טמק,יף נמס 61מר ,o'ten 11 )קוווס דגריו Ottp נכוון 06גו ים ולפס עיניןפקם
 גמס 16)0 סרחמיס נמדת גס מק)9 מ1% ס' ירקח ימסיר ר6טונס גנוינס גי %6 נמיכות פסחי מגווגיס סס וג6מח 6)1 טמואט%
 בסתר : סדין גמיס רק מקטיף 61'11 סמומרי1ח 6) ווולס סו6 במומר מסוכך וקומר עליו )רמס etpn ים מוחלות )סלוח פונססוגו
 עמו ער6יו)פרשיס דרו לק 2עס2ס:ענ:ו 02(צ:2 2ב 5נוש6 סמ4צלמעסיס ץמהךס יענבל: ובמצפון : וגמקומו4ג,ויס נס0ריס כמקומותשלוי.

 0מקכ?ס
 כה.טמחה .. מספק פוס 5מן כמקוס

 והדאגגקנט
 e)hvt טמחס והישן שון

 כפק) סססרס נסקל טמיר ישווקו כי 636 גשר )6 תתקו קי יטסוקו קי ויסממו כמיס 6% סטחיד סומן נ.ור כנידוח0ס
 IDOa ונרפס מטוכס ט) ג6מיי0 06 ויגון וספון נו( הכטיס tb1'D1 ד6גח פי 061 )מ( )ירמיס סיסוהס 6ח דורג 6מימו מ'ו )ג6 סעחידס לטס פמספ סן6גס וססגס )גמרי י00וקו פעס סגעוד onpm סממם סס וב) מב) טלקס )6 סעיד6ף
 ו5ף לע דגי מג6 ויר6 עג דגר ג6 מקוס ט610 והיראה והתקוה : 0)נ ומוצן %ג 6טרו0 והמורך והגבורה :גסוס
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 189צה האלהים עבורתשער

 rns העברך והבורא . במצפונך בהם משתמשת שאה סמה כאלו הרבה ,והשפלות
 לך לשמחו והשמשים והמשרתים והיועצים ורעבדים והפקידים והנגידיםהשוערים
 שיך דיזחברותם בעת להם באדם טיוחדים בענינים אלא ידוע קץ עד למצותךיעמוד
 מה ובכל נופך בנזקנת בכלם להשתברי לך ההתיר . הנזרה ומקום ההכרח עניןוהם

 השכליותו המצות כל והם מיוחדים ובענעים ירועים פסם על בעוה"ז לעשותושהשלימך
 בעוהץ בו להשתמש ור,,ם5מתיך בירך שמתיו אשר כל לך ואמר , והמותרווזוהשמעיות

 לנפשמרפא
 5טל גב) )ך ושפוע כגטמס 05 סמטמשס 1ג) סנוף %ס ר*3 בו' שוה יהברך והבורא : סל, ועגל החינון והששון :)סג6
 otavn  טיט 6)6 באדם טעחד'ם בעמנים א4א : יפרח ממי ע14 טגג? כפי ממיחס יגס עד ייוע קן עד ומן )1 וגחןחהפוו
 pwnn~t שפוק- 0כ0 גפו 0כ6ה0 0סתו0 וט יגיל וכף פסי 16 פס עכס 06 תכס 06 כפו ניס פוכלת טס61 נארספי"די0
 גז נחגו סקוס יסכום ססס ס6)ס ססעממס כע אליך התחברותם בעת : גמעטיסס מחרמים  ין גס ;eo  וירופטמו"ס
 נ* סלו י4ד0 סיודם  תזיל וכת"ס ססווחש twtvn ג3 ע)י1 עור 16 סמף עם סנטפס סחמצוס עת ססו6 ס6דס ימרתנטעת
1~SDוסגו tfy ט4דס סוגייס מן ומן הגזרה וטעם ההברה עגץ והם : כו' עסס 16 מגס עלס חס6 פס 11 עי0 61ויר 
 ייסוקך  )0ן סגל 61פ גנמר"ך סכל ס61 יגוף פס ייינמגוסיך נסקר %ל ספים כירי סכל  כסן )סנותס יכולת )1 וקין נססמוכומ
 ~והתיר  )ו %% Oi1s היאט כסכרת פ4ן :tVD  ושפסס יו' פניקה 76 ~ס וכל פר כו'  לך וסירו יאפר כפו רצ 6ו יונ%יו
 לעשותו שהשליטך סה ובכל : )סגוף קיום o'Og גאן גמקגח כף וסע?יס מססוטריס סחר מס נכ) בכלם להשתמשלר
 לר  ססחיל וס ג) ר') כון יאשם פנים % 4 כעוס,: לעסותו יחנחן פקתו וסס)יעס סגתיוס )6ד0 סים דגמם. ט% %וכן
 גק*הץ .יל  וסי  נפיי ונפלת אף  לסמך גרפי ו06 כפיס olidei ססוש YP סכל תישא וק לו יסיר ל6 0כסקו0 לווגסן

 6סר וסמטסעיס סמוךס מס והשמעיות : ontst ets ולחמס ט)  1כ1 לוס ורופס ~sfi יהד כפו 0016 פתייל פרטכןססג4ות
 61כי)ס הלמונס ספו,פ נמו מנוס נגש 61'ן )עטותס טפ1תריס דטהס ס0 וחמוחרזת 46ג1: ג1וע1 63 טמענו )Oht 6 מן%ס
 ו0פ1ומ  0סי0 פ'פ סב) סחעט0 סג6מגס נחורחו 16תך מודיע חמסון 6טר ככ) ועסות סכלילס )ך טגמן 6ע'ם ור)*) סכיסוקגדי
 6)ס בג) ממרה ס6תס מנמר מעטיך )סי דוחן יונפו) )עגמן יוכ) )6  %6ן נשירת sno סיבית ריל,כ פחי 16 סיר  לך יםדפייו
 ע'* נגז סתלס וכן )עוסק ס6יס יצח נטעת כך מסרס ססקכ*ס ר*3 כו' גירך שמודו אשר כל לד ואטר : טמסייסלכפו

 הלבנק שוב לחםפת
 מס כחפת 6מג0 קודם טובל וסד6גס סטמהס סייט%ג6ורס
 .כי8 סספ?0  סכפ וסע,נ ססג6ס מס 1סד6גס ססממסמ)וקיס
 6ל ננודנד ג6מרו ל6 ותיר% כסיה? 16ל0 ופפ%יוינו פ0% מ"פ מ5 ויר6גס 6ו0ו ופסיס כארש לנממבהנת
 16  0יוכ סדנר מ6 ופשע י1טג טס4? בפס רס ופו)נסנ06
 ~0 חלוקים ס0 ופור פניו פלוסו וירא 0רפ פרגד פיזרפפטנ
 יוטס שטון פקירר יעל 0ל,י 0תכ0 נרכלי ספל06י יפיפ01
 16(1 כמגוע ס6דס ויגו) מוכרח כותי רע דכו SD וק הסו))6
 שמל )'  6ין גי של ייון ל6 לנ6 פוירת .גרלר 6ול160ת1 לפפי 16 ממש לצפר ופסתו)  פפפ יר6  ט6ד0 )ועלוטרק
 רגר פל 0ג00 ס0ספה0 סה* גן  ל0פכ0 עי S')aפיו פתפ% סיוף *פר ערP?  9 ק% נל61  סיפוס יל6שס6דס
  ט יכון 16לhs,, 0 06 פסחו לעוג ס6ר0 יספר י6 ביורעי
 שהגאוה : ותנן סיעטר פ9ו0  פיר יקמו כללו סקוס4

 כלת גג0 פל מואס ג6א טס והשפלות  הימרהוהענוה
 גכג  טסןיס ומס נסוע! סססתררוח ע) סוגם סלרסומס

 ספרות סנכג  פסם 6יס נסני ולס סרפ ס) סע31 סס)ססמדו0
 פסם כפו רע טס פ4ו יודק רע סו6 ספתי0 טכרוכ 5וור6פס,כ שיתיי  פו גפ0 לוך גץ6 יגס 6ף כי נסמיל לפ סו6 שרעיקלס
  כן פגני ל6 סיים 00 610 תולי סל6יז0 סיקרס 6ףספפי0
 4יי ובגדולם כגרוס כפרה יפחים לריק כיס פט0פסי0' 0וי דיהרה ו0טרר0 סגלות פס6'כ מיס סס לסיוטונפיפ

 ושננעים השהדים : נער  במצפתך : פטנטיו"
 למצותה ולעמתי לך לשסוף וכףוהפקירים
  על כסגעיסס שמריס וסכמות סמוטיס כ)כקמר
 Dn~b פקייס וסינפ  מלאכתו פל nfh 6יססקורסס
 גגי למש כדי מס כל  ממסורותס

 אלא : ס"ס
 דלזחברוהם בעת להם בארם סיהץרתמבקנינים
  46ך  סמרמ0 סיסמנרו נפת  וס0קירי0.סצידיס "* סל  סנ"דס סלייס נעממס מגנז י)אלתי

_ 
 ססכרמ סס ס6)1 וסעממס )ך. טומעיס "יגסת"ז

 מחממם nsps ס)סענרס ור"מ ס' ממן כש) .וסנדרה
 טיתפן מס 4 יתיר ס'  ממטנף ממת כמוסיך כ)יוריו

  מוסיו וכל  ור"וסו נדכורו וכן מסן wfhn פפסהפנעסו

נפ"
  ראפ פד ומסרן מליו ס' פמטלת לספ?0

 "ין כסכל 6מר נדשס וס  ~DDS גטן סנדלרוכמ"ע
 סכללפ עג סכוופצ סמסטר  וסינוט . וכון טזכרתנפ0
 , וסממויק רציסד כש ס"דס כבמילת מלויסס"ינס
 ושנס גמי sh כ,ס ססכלמ עמן ימס , סכ)610
 wDnWn9 חזששלטתוי : וריח פפם  סזס )שלוס61ין

יעסוק
 מלו0ך3סועי
 מ ההחברוחם בעת בהם ואדם זדים בענינים אלא : כפסודס י"מ סו6 'דיע ~?r ער :

 גיס ליב0פט לייט  כבייסדו נדגרי0 ?_1 6פגס )ו )סמ~פ ית' ממגו מנווית כס חייו ימי כ)  כקומר לירא  סי'ל ספטר0י0ס0תנרא
 והם :  קליך  סספנר4ז0 כעת לך לטפוע יותם )01 ית, ססו6 ייפיפת פל פ01נ 46ך סתתנרוסס נטם 61מרו . וול00 רנרי0 ג1ל6
 ססוקיס וסלרי עסס סי משן 6טל כ) גמדה כקדט גסעו)ח סג6מר ססכרמ ענין סס סר) סמכותם הגדרה שקום ההכרחשק
 )ורש 01 כל OD1 ונעורתו  גרזינו מופל טס6ום 6מ0 יולמ קיליו 0צוסכמס סכ0ירס גיהת ננד ט610 ליו  וייקבו לפעלםססגי6
 נסטולת0 0הוקרומ גדולי רביי י0 וס0 לפרותו ולפיסי לכהייתו לבפופ למסר0יס 1ו0 ט610 לפי י0' לו פיו0סא טפפולותיו4מר
  ר111 נויו טשו סימי ל00 ויסכויס ית' ר11)ו נגר לעכוס לכודרתו וגפם פשלת סירי רלון לשוס יחלן ט6יך 030"וס ס6ל0פל

 סמסוחיס גת!וקח נמ)י)סו 5וחס וכעתיק כמם)ס כרחיכ טכממגל רק מוגו )גד טסה ).מר זורק  6ין נכוריי ס6ימ סי0יס6130
 שיך  וכן 6)י1 מלס  לסיות %יך ")6 וגפקוסע)ת טינר" טי,61 6))י כטק נזחו olth גג'רסחג1 סגמ61 עטיי כ61 סי') וב)כס)
 ההכרח ענין : פרעית העולס מיוסד מכתותיו כמ ג3 וכן 5מד )מומס מימד מוט טכ) מיומדימ געמניס למר 6)יו ייוע קן עדלניוח

 חיו" בתכלים וכלסיס גסכרפ פותל ססו6 לופר סכרם למון לופר  סיין ספעו)ס ננהיגתוהגדרה
 מגגנו גבירו  למון סיין פ0פפויס

 לפלינימ 6פו 60יי  פן הפאי טנינדל  תלשו(  סם סרי כי'  טיוחרים  ובעגעים ירועים פניי על : כך  סיניעיוס4ו
 ל6 טסחי 16ת0 וגס ~ולסם 06 ויכר ספירים ורוית וס51 תי0 נ0י0 פיני לוו עתד סכסר ניכיון פנל  דרךלמתהת
ס,י0  כסיל השנלשת משת בל פ6ו0: פיל וגריס גס% ויוופ0 וממליהס סמדע0 יס0 ירומימ ניופנש יולטסמו
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 האלהים עבירתשער190
 %א הנאה ממנו אליך תניע ולא יגרע ולא מאומה בעצמך לך יוסיף לא כי ישעךאל
 והם . לצרבך מהם דבר אין מחוץ או מהת נופך על מתחדשים דברים הם אךצער
 בך כונתי ותשכילי תביני ואם . האפרום מן הביצה וכקליפת הולד כק כשליאממך

 בל שהשלמתיך מה* כל בהנהגת מהמרותי ותרחקי בעבודתי ותבחרי עליךהצובתי
 ואם . כבודי זיו ואלבישך רחמי אל ואקרבך וסנטתי בחירי שבמעלות גונדולה אלאעלך
 בהם השמוש אופני תסכלי ואם * ארוך ענוי ואענך נד% עונש אענשך בהמרותיתבחרי
 נסיתיך אשר ועסקך בנופך טרדתך מפני בעבורתי בהם חיילותיך אשר הדברים מןבאחד
 . יעירך תתעלמי ואם אותך יורה עצתו נשתשאלי נפטן חנם יועץ לך יחדתי הנה .בהם

 לנפשמרפא
 כ) כידך טיסתי etDh ורן) ונון רסע 1)6 תויק סיסים סיס (eitP כולס קבס )נטמס טמטגיטין ה") המוו 1כ1 סנ6מסשיש
 בעצמך לך יוסיף לא כי : )סגוף יק מס ס,ס געו)ס )יינות סחוב) סנ6מ( סדכריט סג) תדע רק ישיאך אל : :eituo וכיסגוף

 מס בך כוונתי והשניל' הניני וא: : כסעזרס ,סר 1)6 וס"ס t1DD( פוס סוס oitta הענוגי גכ) 6ין 3סנסמס ר')טאוסה
 )סי3 כמרע )ן )טונס 610 סוס ותטכס סחנין עליך וטובתי : סוס תעורס סרוס טסגי6ן גן כוון ומס ממן פו6) יחגירסססס

 סגווו"ן חדת זען ס' עגווח טסו6 מכ לק געוס,ו )טבוח תגמר ט)6 כ1' בעבורתי והבחרי : סימי )סמורנס עתו3סע3והך
 גדיקיט כבורי זז ואלבישך : ס6): סעומויס גין משכיס )ן ונסחי וגו' תרך נזלכי oh גמ,ט גם סגמע)וח סגדו)ס 6)6ע)ן
 סנגזיס סס )סטך וגן כבודו )סי ג'" )נממס סמ3ני0יס דרגנן תלוקק מס ומן סטכיגס מויו ונכמס נר5טס ועטרוהיססי1סכיס
 קכ)ס ונסטרי נווסן טס46ג1 גסו גגיסגס טוסו מענימין ומס סמקערגיס סס וסן עגירותי1 ידי ע) ס6דס 6ת טמ)גיסיסס,ו5יט
 הגה ס6דס: ע) סעוגליס דיויס כנעם מעמו מטפט -פין )לפרכס חסו נספר ועיין כידוע ):במס טמעניסין ומריס חטיםמעונטיס
 בג) תסמם 6יך ילודך וכול סוס געו)ס עומס 060ס מס וכב) טניניך כג) wu' סתוע4 ססכ) סו6 נאמן חכם יועץ לךיהרהי
 : כנורך גפני עכר גמו סנ1ר6 )סגודת כן גס 0כ6דס ממנונות סמדופ 6פי3ו סיסיו יסגרך סדורך ו)עג,וח ממיס );ס ס;)ק,י,ין

 הלבנוןמוב
 אל : רצוף ענים וק6ר וסמטחס סמ6כ) כמיבו

 : )לרמותך ומוכלמייס עקלייס ססס 'סחך 6)ישרוך

 ר") בעצמך יוסיף לאכי
 וכסכר םמ0ך כתישי

 ר,מו0ריס כדכריס נ0סהמסך ג)ו' יגרע ולא :המחי
 מקמל ס' מממס 0' מעכורת גורע "תם 5ין .)הגלמך
 הם אך OfO: מסער כפ"ר וכמיס . ספי )ך0סהירו
 סגססווס מס ר") נופך על מתחדשיםדברים
 דבר אין ור1מ)כ: וסימל 0דס זה"ע וסשסמ"ט)ס
 והם : שמריבך )ך סייטיכ כמס ר") לצרכךשהם
 ס5חס אעפ"י כנף וכו' הולר מן כשליאכמך
 "ין עכ"ז . נוסך סיקיימו כענירס )סטחמ0מוכרם
 מטף לק ר,צגס מגד תויקת )ך כמושו וככ)אטף
 סס)י" כמוסו6

 סקנס וכקמסמ
 כמקלס מלך פסו"

 לק 4 גליך yb טסך. כן ס1)י.. עמל ס)5 זמןג)
 : וטמאך עמן )ך סינמל כדי t"ODS עשדחך נכו)עד

 והוו נו ;.;נ,,,;י
 ~eo נוב ' 7

 )ק"ס סמ41ד וכס סגלגל חקות ז"ל כמו .)סמלצו
 . לסורות nbr nlh'ss 1603ת1 יסקס וסט . S~Dמטח
 ר61כי)סוכמו

~'DVI 
 : )קעת סנמכיס סנוף מדחן וסלל

 )ססחנם %יד 60סס כדו' בטפך פררהךספני
n~hmמגיף לגיוס סנרכיס . hunt עמס )סטממט 

 לחםפת
 ,סר,יחס סגף וסלמים ססוחס כגור כמו נוחס ממייכס6דס
 )6 מנוס מפי טמטנוס )6 60)1 דגריס סס ושימעיותוסני6וף
 והמוהרות ממגיס: שפרט למקוח ט6ר גסס יחסידענו
 סס בירך שמתי אשר : ליסור 1)6 מנוס )6 ט6ינסיגריס
 גססקר ethinl ס6')ס סקני:ים וסס ס6דס גיד טסססדגליס

 לקבין ידו 0מח ט6י:ס לוחן וט) גסמס מיק מייס כגט)יכמי
 ודניס סיער חיות כמו ע)יסס וסט)עחיך 6מר מוסקריסוסס
 ולא : 6ממסס כקמטן קוהך יטיף )6 ישיאך אל :סייס
 סמדופ סס טובית : כנער סכווגס וכן ממך נסמ:עסיגרע

 כף כשוליא והם : סוינוניס  סקנסס ספ ומחת  פוכוסיפריות
 6מר טע)יסס סנפטיוס סטדוח ע) כו' הביצהוכקליפת
 כומן סי6 סט)י6 0סתסוח סטייל מן סיוגמ6 סגיךמכיח
 ט64 6ין עוו*ם גסויחו ח4יס וסיקס סוף סחסוח עט6מד
 סנסור ettt~s מטיוח o(nttrn ממדות גויס גן %דג)6

 סוית ווזת סי6 טסויתס סלו1וניס כקנינים וע) עמסומתענמוח
 גמוא ק4פס )סיוג טיחגן סג'נס משיפת סזוגמfit)D~ 6ס6דס
 נדגריס )ססנסג טחכחר כף שהשלטתיך טה בכל :ונסרות
 . בחירי שנכועלות : גסס קוהו )יימרזח 1)5 )עגודהיססס

 לעכור ית' גסס סכרו נחירי רסון 6מר כעכודתו נמרסע3
tmh(רתקו וע tnt1WD כס עם סיסמת סגו)תי )פון 6מר 
 )6 06 ממפק שוס מקק ססס יס' 3ו סגו)ס מענמס ססיטוף)
 ססע1)!פ ע) כס 1w1VW : יעות כסעו)וח טרמןיקלקלו
 טמעגיגיס סעונ;יס ע) 0סכוונס גרו) עונט 6מלסיעות
 חו)עמס כי גטוסעיס גמדן SDID)i מט6 סס61 כמו כסיעיס6זס
 6מי סחוג סט1)1ח יעדר וע) שגס )6 מטס חמות)6

 טסיות מו;ר0יס חיטין סני טסס נאמן חכם : גסס קותן עניות ססס 1סעסקיס סטרוות שין סהנרהי בהםנשתיר
 )יועי

 סימכן
 ס5מד כענהופעום

~loSa 
 : פועתו קוהו 4ען נוןי1 יכטי:נו 1)6 )ו נחמן היפיס ומסני )מתיכן סטוג סו6 מס יודע מכס

 ו6ס 6מר ע1כ עמס תגר סוע מן וסמפט מין פוחן פלורס חוחך יולס וכף גסח60)י 6פר סיע ס% עד כו' תתעלסיואס
תתעגמי
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mrnלפניך העומדים בכל להשתמש יסוך החש כי דבריך בכל עמו התיעצי השכל 
 החכם הרופא יעשה כאשר , משותות המנונות המדות ותשובנה עבודתובאופני

 תהיה ואם . וזלתם הססטזים כסמים תנופות בתועלת לתיק שדיכם בשם%שמשתמש
 כל המוסים המעשים סופר יכתוב לעצתו ותשמעי שכלך ותנב*ף4 הזאת הדעתעל

 שמשיך כל ויהיו עליהם נוספות ותהיינה המובים אמעשים בבלל המותרותתנועותיך
 בכל כנידו שהוא השני שעץ לדעת ותשי עצתו את המרי ואם . בעבודתי לךעוזריפ
 הכסל כרופא מגונות המשובחות מדותיך תשובנה ייעצך כאשר בהם ותשתמשיעניניו
 כל הרעות טופר דכתזב . שמושם נא1פני סנלותו מפת המוערים בסמים ימיתאשר

 ושמשיך עוזריך אמצאי עליהם נוספות ותאנה רעותיך בכ4 המותרותתנועותיך
 שמחה בהם ותוסיפי תפשך ומפיקים רצונך על מסכימים בו שתפנעי מי וכלוככורתיך
 במצפונך מהמרותו עבודתו או מעבורתו המרותו בחרך על מבוראך צדק זה וכל .וששון

 שהשקקש מה על ינםלך והוא א14 שוים טסך והנסתר הננלה כי . בסתרךובכונתך
 לנפשמלפא

 ג'ק חחונ מזבים חטעשום הסופר יכחוב : לפס פעסין ג) טחעטס הזאת הדעת על תהיהואם
~'fi1D1lfi 

 סמוחווס
 כמו פאס נססטין

~it)ho 
 נמו סגר ע)יסס וחקג) מעומס פעמיך כתון גכחגיס יהיו גחך %גי ט6ר כי ובז וט'פ וסתתים

 60גוימ כ) נס פ'ם סב) )טס,ת תגהר נ"י בעגורהי 4ך עחרימ שמשיך כי ויהיו : )ס'ס טעפח מלמר ומעיט מ11חע)
o'nwolימסר סכ6 עיד )גמור )מנהיך יעמזו 

 מסייעיי
 מסג) ע1ס 6ת חמלי ו6ס כוי הסרי ואם : )1 פוחזתן )ספן וכן )ו

 אנוסת סטממ0 גמ1 הממגבהות מדותיך תשובנה : 0:ח) כנגד סכfob~ hta 3 0וle~o 6 כו6 0ס6וס )ט1ח PDnnיק
 'כל הרעות כופר יכחוב : מגוגנה המדוח קוכו ולזונחך המלוע לק )ס'ס ס)6 סיחיו מחון נסיי סית%ר כמווסכגיעס
 elnvil )6כ1) סתור )6 ססמ חע6סין ע3 גוססות ויסיג ימצו )טגירוח רעותיך בכלל : כו' וסהיolt~h) 0 מוחרוחתנועותיה
 0' עיודת עונד 6חס וקין rsiPS1 )0ג6סן פטטס oe 6ג3 ,תנלן סו רזון )עמא נמוק גריל מתסיס רק גוסך )רכי כ)וקטטות
 יעיו yDPn כ) מ,') קמנו דפסו ירנין כב) 0גחוג ס6מר חמו שסי מע"ס וגגך עזן ובג)) (eSN גאן 4כי כ) סרייחגרך
 גטקס נוס סמן טסם יתמרן ססטס )ומר ר)0 כף בחרך על טבוראך צדק זה וכל : )סרמנ'ס ממיג גפי וסיין טסיםלפס
 סדכר לגמי 6ג) סנהיס )ן ים ונמנחכחן ונ)ננן כממאנך 01יעו רפ 0ן עע מן )נמור יט,ת )1 סוח1 כפס גדעם ועוג%ומסד
 מסוחגסו עפך יהירך סמ0 שהמנקיף על.סח יצולך פעא : סיפסור גפו )6 )16 ו6ס מחטגחן יגמש יר% 06 ס' מד%0

 8enSה
 61חס סשת"יס הדחיס חולהם : סעונ גפעיוסכהעקמי
 עוורך :  פזמו גסני לכר סו6 כה עורך תטולאימפיקוס:

 ס5מר כתועיי יס  וסמסין ומסרסיך *וסו  סעויי0 5ו0 נוי00
 0פולmhn) 0 פססוקקי0 כולס סין בו' טסבימים :למפלה
 ססי6 מי4  140ן 0ימ ר4ק' פל  מסגיפיס וקמרי1פ

 6100 דיר גל נירפות ישך ומפסיס סס*ומ נתפלתגורס
 ית וכל : 0מופ) של יכת  מן 6100  גרגר otb"tn 00נכסף
 : יסגוך פמגו י  ומון הנטווס נכס 40י ו0 כל כףצדק

 מה על גסרעופ: גיפר  וגנ41צסיך ילל יזךגמצפוגר

פוב'הלבנק
 דבר  חטסס 36 עסו ההיעצי : ס6סוליסגמזפח
 כקמל המגתות המית :. וצל נמצנ5 סיסי'( )מס* יעכס ~1Db וכמס  בטכסך. 6ונצ סטןילנסרס
 וססכ4ת ייכעס כמו כהדס סגוטמ תסססמדחש
 מיורדות דבל )ך 6ין . גריס 1כיוג6 וסינוסוסשה
 3ס' סממכר  סגי6ר וכפ ,fc נעטדח פסס 4סטן
 סקכל ב!עוובחהע : כוס כמסרט כפי' ודלםס6חץ
 כל : סמסונמים פ) כפו ר,פמפם רומבוס מ)סכר

 מס כ) סרס . טר16 6ת )עטר כד' גשסץ עמימו כ) 0611 אנץ יססל סל6 מצמו המותראתטעותזי
 לעץ וכמ"פ נורצן לטטדס . וממזקו סנוף סמה 4 ימטנ לפלוס ז0 גס 4 תמסמס 0דנריס מן נפולסס"םגס
  נמסטס לו ס%סריס נדנרים סמ%4ו כ5 סגם סרפ לכו  סרירוח 6מד  ויידוף (Ynle ס' פיר ימרס oh~ ונגעיי .משר

 הםעיבחא מדותיך man : קו6) קדח nsp )ר.מרומ טש כפיוס  טסתססק מס 1%DW ע3ויססש
 מי וכל. : ס6ח"1 כס' מזיר מפס נז0 וכיו% %טטיס  63נטיס נסנש כטקחמט וסעטס סטסח כשטטפת
 לספק סכ6ס שמקמר ר"5 . וטמון סמחס  3סס יחוגו% וכו' רצונה על מסכימים :  סקוסך פממ כ5  בוששעפנעי

  ומשן מממס ט) 'מיסוך לעטיך 1כ) . חוס (ahno  לני4ס יעיו סחבקי ושמסרסיך סכחומ כ5 סיס עתך6מ
 וכבש"ס ס' פסוק למקס קלס כסגפ פוקי סדקי 'SP כי טד וסר 6וקי ימסמר י0 סוס טד רגי*טסגסי
 יט עכ"ז ס%ס .סו סיוכ%רס ס6עס" גכ6ן כמו וסח . ענילס טללת ענילל sffro ואלו ףנעס שלוןמנכש
 פל 41סו הכרוזים פצעו מסיס ופרסיו מעסיו כל ס"מ מיוסר. ורך לטגנן מנמו נסר מ וגזורס. סכרם 5רנסם
 0כחא שו PnDID 0נס נרפ: נואך משרפו נסתרס  ס6ס יסכסך פ4ס. בזורח מ5ו0 מז"ט כשמר ס'מטדמ

 : פיסם מתחם פי 1כ46 סו6 נמנלי ספון למסוך סי וסבפ סרג) כסס סיסונ עד  0בסתיוח לסנטוס סבווסס,יוש
 הזוכל

'p~s 
 מלמר 0מזלDW1 0 רויק כפממ סכיי 610 עגך . סכלע ש 6) סשוכ ס6ל"ס כזומר  מבוראך

 ס0י6 סמחס 6מו  שאמס כשפסיס כ5 מ  qnnaa : סנסמלס כבמיס %רטורמך
~%$ 

 : נסקדמס כפעם
 פה על שמ"רחכמו

  ססבמייס 'fPDbn 4מר ורפק יי0צמ עסש 4אא % נא נס  ממך עלי שתשקי
 רושים סליו ומס . יתעלם וכמקס 0פסט4 לעיס  ונומל מספם יפוס ס)5 סס"י גמסז חלף סכל פכך  ס%סמן
 ככוונם 'C'DSI  6פ  l'bfi  מפס ראפ 16 לדיק גדמם סנסילפ מס 416 . סלמס רסעיס ודרך 4  ורענדיק

וסגסחר
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 שנתקיים מה בפי דן הוא הריק כי תראה הלא מב"א נעלם ואם . זה מכל מטרעליו
 עלע דן היה במצפונים שיש טה אצלו מתקיים היה ואם בחושיו או בעדים אםאצלו

בז:אש .11, לרסניהן איתך ממן:הע,ו הר:'ן,.צ:,וך ג",::ן!יהן::ו"ננהי
 אי ההיאלבדן ישי ייה "ביי "ת"

 תתעב אכל כ4 ונו' פשעם םדרר אוילים קו( )מסקס הכתוב כמ"ש הראשע לענינוו"%ונ שנ:ב*
 בעוהיז נסיונר ימי ישלמו וכאשר . ונו' וירפאם דברו ישלח ונו' ה' אל ויזעקו גו'נפשם
 לשוב והמשרתים והעבדים והשוערים השערים מן שזכרנו מי כל יתעלה "נוראיצוה
 הראשון ענשך אל ותשובי נופך ובין בינך אשר והמצועים הקשרים וינתקומעלקי

 ה11י .נ(,וינוב )יקו-4הב
 . נתוה אשי ר%..ה.ע א. ה,שנ והווך נשורה רחיץ ע,

 בעולמך בו נפשך והמרדת שנהרת ומה וחפציך ומהשבוהיך מעשיך פנקסי לךויראה
 ותורתו ונביאיו שלוחיו ידי על בך והתרה זה על הזהירך וכבר . כפיהו הנמולויהיה

 בכמנך תשסרם בי נעים כי חכמים דברי ושסע אעך הם כנ( )מט)' החכם כמ"שהנאמנה
 לנפשמרפא

 5ן5ל1( :::4 :ה"("יויש:;5,~5בישך(%שי, קללן% 4]):'"י;:"ייי;ןיןן% בין"לןןמןשילנ
 טגגר וסייע, ג)נ, סהר מס ]טפח וס.-:oc(on סכוגס והשגי : )ונר מסרסר טס61 נ)3וו3מ1סונו ההירס סלטי דגותיגנס)םס

 ג כסרסור כיינו סרעס סממטנס ט) טוגסין סין טימרו ממס )ומר נוג) גן eh . מססיין יסגלן סגורךיר%
 יייוו עסיס חייו )1 נשגה 6יגס טכירס )טטוח ה"נ 06 מהי חמרו 6ף מטט0', סי'6 לזת ח') עזיו סטונטין הממגראס
 מנסוס t9Dh ויסיכך כ' יטמט נססת' וגרעי 06 60 ס' DnCt )6 נקני רצתי 06 6ון דכחינ וסייס גמפת'ו rtnh סוניםכם"*

ךהבורא ש  טונ גוחן .סועים פ1גור,י1 ייל יוריך )מעיר לזמר רוס כו, 
 סטר . ן

 ויסטנו סקורת קטנת טיקין כד' )טונת סב) סו6 מדס כנגד מדם סי.ס יסורין ע)יו יטז)מ ס6זס מן סגחייס )טץמיסיחגרו

 שלןפלן1ש(2:3"ז5ש%1ל11ן'יןיבן1 ןהג"י.ל1ת52
 במו : ויגמוד יג6 ))מנד 0רו1ס וכ) סי6 נסתרס ו% )י מפעו כגיס n~the 1% ומכריח %נין סתיס מסרי 0, 6ח נענודמגס

 הלבנוןט%
 טסות 16)י 3%נ סר61ס סקנס 6כ) . e~3vומסמר
 מן טונוס יומל ע)יו יט כטילת סירוס ססנזיקנוססך

 161)י יריעהו כפי שישמומ : עלסע )גוסמדומס
 : סכווגס 6הר כונך סכ) כי . ממור יותר סכסתרמשן

 סגסחרוח ע) יותר דן סקנ"ס אלהינו לה'הנסתרות
 הבורא וכשירצה : סדנריס סן סן ס)כ טווח 6מרכי

 ססכרמ צוייר טוסן עוד סיס 6מר מגס אותךלהעיר
 ס6מגס . כהילס )1 טיט 6עס"י olhs ס'וממטיח

 לחםפה
 כיף מפך פג*ס סרח דגר כי ט) 13, מטך עליושהשקיף

 SVSP 0ה)םוס סו6 הויי וידוה יחלה : ממן %,ט)טג6
 סק1וגי0 חייו ימי נסיונך 'מי : סנ6ג סרג:ת 610 ויויסמ"ג
 שבהרת ומה : כג') נסיון אירך )ס טבונו וטוסיו)ס

 פרעות גפעו)ותיו מגסס כמהדס כו' בו בנפשרוהטרדת
 נרט טבק, סע'י מ1ד ו6מ נרט גמירתו מ1י 06 כמינוסכססי
 מורכב כפיהו סטור: קפעו)ה ו,מנט זמנו וכלס יעטוגערדס
 עמל גי נפסוק סמסרס'0 שירטו כמי סכול כפי תיגותמסתי
 צוויו וגביאע שלוהע : גדולתו יטינ )שין וכן לשכוס6דס

מס
 ככמירת מלעס )דלט ססגס ינו וכסיל6ס . ונר16תס תקוגס ע) וס6כריס סכהוח כ) כסיות לק חס)ס )6סגמילס
 מעבודתך להסתלק המשרתים מן לאהד יצוה : ת6וס יסת6ווח סמס'16 וסיכר סכו וססקידיס סכמות תקותמממת
 עז oto סכם ממש ים? סגס . ס6) ררן ננד וסתים לכיוס הקות SD 16הו סהטי6'ס וסמעכ) סמופך כח כ"מכמו

 ויסע ע כפקוס מס" 6סר ממספחו 1% 6) יטיב ממט ססי6 סחוס כשכרס 16 "סר . כעירו (Dhn 16כ) כ)סממ')6
 וזעקן עף נפשם תהעב אכל כל : ססו6 ס36ר סעפי סחוס מממת טהס6 ר"ל הההא האבר : וירממסו ס'6)
anewn כי נעים כי : ס' 6) ),שק ידעו nbro rb סחוס ממס כסססקד )הטוכס טגסהו ססוסיס כלומר הר' ה'אל
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 198צז האלהים עבורתשער

 להשאב אמת אסף קשפ להארעך יעת במועצות שלהשים לר בתבתי הלאש'
 2 לשולחך אמתאמרים

 מתחננת ה*מ שאכרת מה לבל והקשבתי מאמרך הבינית* כבר הנפש אמרה יפרק
 ובמנונה במשובח בהם אשתמש אשר המקומות לי שתבאר כבודךאל
 השכל אמד * בהם שבנשי ויתו עליהם "םבח4 *שם בהם ברוםתמשי אשרבמרגע*
 הם מדות שתי שכמרכזיך חבוא בקצרה לי שנורמן מה מהם לך אזכיר רבדתמדחויך
 ק%מת בהנאה בשתבםאי בשמחה השםהם וושופני זה בעד זה והם והאבלהשטחה
 מקום אבל האת המדה התיר פנע לך תורע %א תתה בה תתערב יאתמיד
 פנים %א הלחותו יכרת בך ואץ תמיד קיים מצער דבר יפנשך כי באבלהששש
 והם מדות שתי סדותיך ובכלל בה והשתטשי האבל מדת רב התירי ממנולהתפרד
 תהיה %M *שלצערך ר*נין אל שמביא בענין שתהיה המשא ומקום * והתקוההמורא

 לנפשמרפא
 סיס שלישים לך כתבתי הלא : 6מר11 דור עד פמסס ס% קנ3ס דעי ס0 חכיתם דברי משמע אזנך הסשאמר
 אמת אטוטם להארת ! חמאס 6מס גאולי פחן אש 6וס געש חסגסג 6ץ א0ת אטרי "ושט להודיעך : וכחומסגמ6יס
 כעוקם )ססש וכומס דגליה )ססיכ סוכ) 6! קתולס טסוליחיך פס גפי 6מפ נקמלי סוס געו)ס %מך סקטט נ6סר מלשולחך
 6פו מגסן 1)6 עלוס כי כלמס כרוסס 61וי גוסס )6אס 6וי 'סיב פס ד6)*כ )פומי 6חי סקסת מס ע) ס4תוסן עטיתי וקומרס%

 : ר.ממנל כווות )י ,ס מסוק סי' הג') ממס יטוכוערום
 במטתי ובהגיגה במשובח כו' כגר הנפש אסרה י8רס

tsPx~ 
ath) סססמס 16כ) מקומות( dwe %1ס'כ פגונופ כפרוס 

 )8רפ )8) ט, תטיר קיימת בהנאה כשתבפחי בש0הה השכחש ואופני : כעוס*נ[ פ" משם : עימס קוהייסנמו
 )עטיתם דסתוו ו6ס מוס מסיר )עו0*כ )גסו) ור,) קיימם )כנ06 יי0 ע) )מניע מפנס ט0נטמון מוס דגר סעט0 06סכווגתו
 006 טמוכר0 דגר eb 1ue יע5כות ר') כ%6 סטמוט מקוס ורססך עולס 11 מס )סמתס ד6)'ג פוג )ע% כפרט לנסמממס
 נטכוס )סק6כ) מוסר ו)ריוףט קרוגיס כלרסס וין סע)נוס' גמיוס )מסתמם מותר כגיס!ס קיים יער )ן יסע סגולו עגירס)עגור
 עוסק %ס טפסם ל') כו' המירא ומקום : ע"ס וכמסי) קדוטס סערי נספר כמנס מ6ד גרועס מדס סע)טח סכי נ)%16)
 6! מעייך %חוס ייוחס י סחין טונ לסריס יימס )6 סדנו וש )כיוס סמירת סיעורך 6הר 6י מכ61 רעוע יום עויןכמס

 להםמ
 %)ת מי 6ת ית' מקמרו ססמע ייסעיסו סנ6פר כפוים, פקתו ס3!יס נסיות יעדם ימן סו6 סימזס 0!מ6י0 16תססם
 כ) 6) כי 6"צר ג'ימיס 1כ1 ;)מזי מגגי 1mfi1 קוו יזךוש
 ככפם עור וגץ וכו' סיוע שלדסק- ו06 וגי חקך 61nkbטל
 סמא לק כט)ימוס לתמ"ס יופו ס)6 ג61יס ויטוכי6י0
othDnנס סגמ044 61ו0רוססלמס דגרי סס הנאמנה .וחורהו : 1אגכ16 סלומ עריסת : 
 יטכמ!מ 6מר סעודות שדא ס0ספמט!ת ע)רייסס יטכסומ סימיון כעירך טס עליהם ישבדוני שם י440ק
 1)סטינ o(nth גפי ממגאות נפדות גס ססטפמסהט זפ)פ4ס0
 סנן כסס רמוסי ויויו %6ו )ש) ט6פר כמו )פחא5!ת0
 טספגין 16 וכן 4יכ0 ס0מעס סספ13מוח 51צזרטטהיות0 כפי רעס nths פע%ס ע) כפמפס 03ס4ק סעופןנרך
 טגפ יי ~osti-n וכ06 יפפטסו טנזק מוהל שם 04ג16ח
 סכווגס כו' קיימת בהנאת : א חייך 15ן ט3מפ)מ 016ע031
 מוכן סו6 יוד 3כ?% ענודמו פעי יכוו ס6דסס'טממ
 חמידיפ 0ג6ס ססי6 ורוע נגרור מן נגועת mnhושחו
 כמו 0שס'1 כסגלך גפו י0 מפינת "עס טא 61י1פסיס
 סרטן ט0% ת!גפ נס סספעוכ פמ3% כסו% פס)זרך

 VD1 ס:6חס סמעלכנ %ר מזכר סנט 63דם יקרע%סעפים
 קטון 6מל הזאת הסדה ההירי : נגע )ך י6רפ 1)66מר
 נצרכו שתיוס עז 1%6 נסורס סמלם קת% מקונס דלו0סר0
 סגים נטני מצפרו נסטר ס60דס )פי כה יכולת בר את :5ס
 tndp !6 מפ) ס0ו6 ששר דחס ססו064

 סס*"
 ומחסרה גיבס

 סיכרפן
 כסו"

 כיג)סו סיט 6ט נסריסס מם) ידך כפו יתנצר
 וט SP שסכ מן 0יפ ש% 16 ס%)%!ס

 פפטס יל6 טס6יס של6 אחשה המורא : ודוקnwnio סטי כ6ן 6מ,-
 קטון יסכן ס)6 כשףדס סביהן כמו ממגו ומסר דנו6תס
hmnיננ. רסון לק )סיוס פוסח כלץ 

 סוגכן סו6 וסחקוס
 וחיך טוססנס PDD 1% 15)ס נסתקס סגירס6אכן הענין : )סופ) )0ו64ס ומקוס . מס כספלם מוחהטס6דס

 טיט )* כו' תחיה %א : קותן טישי כקומררן
 נפר fhcn טונ )אקליח ממ6 ססנעל סיס עוקםג)פמ

 הלבנק.מוב
 מוט)יט ס' פסד סחסיס כקומר בבטנךתשמרם

 אכופים : bo(nltDl )ח16ח כסי וכאן . מקוחךע)
 Sb מנך ראטמס ס)מ 6סל ריקנ"ס לשלטטיאטת
 , כ6מרתס 1)ססיכס ו4כצסס עפמס )מען סספ)סש)ס
 אנוסס סרגימ מ% סו6 סיס ערן מעיקרשטיס 610 כ)1 מעגין כ"כ ססכ) ממגמר נ"כוסש)ס
 מפיס OD ש וכבממס סכמא מן ט פנטע מסש

 ממנועת Sb 16 רימטוכמות סמדוס 6) י5יוהסתנע
 מלטוס עב" . ומומסס 6דס בר ענעי מנוףגט
 כרע 51DS S1D1 רע מדושן )רציף סטכ) עסקגשגס
 , שיסך וק מטוכמוס ממגופת ר(מזוס גש3עטחש
 נויל ס% כי וזערי סנ6 נסרק )קמ ססוסשוכמו

 osnbn ש(ממקכ'ס ש"צ 6סל כ) וב%)מממדים
 %1ק סכרם ט) מספק כסימל סטמוק1מנמקירוס

 : פפגו ממסתעף וכ) ונפרסידיעה,
 סיין וסג6ס עס"נ חעטני גשנ 'זס טע) שפעסמ%ס עטיפי ט) סממם טייפ קיימתבהנאה כשתבעתי זס: 6מ שחל וס זה כננר זה י85רק
 ערר סג"מ pwhh' . ענטח שלוב מכלי סססק3ס
 המדה התירי : כחוטח ומעיבפ מסלם סגססקתעסא
 : רו"ח סמדס קטל סמל ומנףל יטל מלושאת
 עליך ממנגר מוך לליס 6ם תטיר קיםמאר
T'htמנער זכר 610 בודל% )ימוסו יכול ottp ומכ"ט ,ס ע))ס%נ) ראוי eh (ו)ר,סגחס נמעטס גיס 
 הענו אל שמבש בענין שתר,יה : נסטוכסע)יס

 ענין Sh סבכיך נ!(-גר טיול ור") . בג")ישעערך
הינטעך
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 ולא מהם שימנע טונע מבלי הנעיטות לך ומחיבות אליך הפוכה המביאאבהקדמות שתשחד* התקוה מקום אך מעליך לרחומו ויכלת כח בך ואץ פובה ארייתולך
 וככלל אחריתו. מוב ספני לעשותו האל שצוה המטת בעשות וביניהם בינך שיבדילדבר

 להלחם ה' באויבי בפגוע בנכורה השמוש ומקום והמורך הנכורה מדות שתיגודחע*ך
 כי מד( (~OtsO כם'ש חסידיו ורצץ יתעלה הבורא ברצק נסיץ וכל עצב כל וסב%בם
 * ויוכיחני חסד צדיק יהלמני קע5( )מס ואמר מבתה בצאן נחשכנו רגום כל הורגנועליך

 המתתאחף עבודתו ובאנשי בם להלחם NSW % באוהבי בפנוע המורך מקוםאך

 ותכנע לבבך רך יען כנ( נ )מוכים נם"ש מובתך בו שיש במה מוכיחך כנגדטעמי
 לך המסיב בהמרות הבשת ומקום והעוות הבשת מרות שתי מדותיך וככלל . ה'ספני

 לנפשמרפא
 סש0 : וגו' % קוס הכחוג גסס 3ך סטוג פשס וס61 עליו ונעם תהם !6) סי6 6) נ63'ס ס6 ספורך 0ovnש?'
 כסס כססס6ד) סמלות עלוס כמו עוג ממס ס6הריח סיסים וגריס ג6וסן סמיד ססטתד3 ריי כו' סמנ,ס כפסוח כו'התקוה

 וט מעסק ס6מרית סססיס נס' געמונן ויסים (tnh(o גמחמ טחעסק )מס3 גוס גיו61 ג) וגן ט!נ מרסס ס6מריח יסיע 3!61י16
 3סט) 6י13 יהדהד ס' רגון ע) )עגור ט63 גפרי נגור )סייס 'תברך הן ברצון נסיון וכל עצב כל ומנול : וגגן Ooסוכ
 כמגש : כ)מסס ןסגו) תהט 6) )עדן מוועיס כמס סיט 6ף מסוויו ומקוס סי מרוח )קיים 16 וגרפס ועגנון 1סיוטתגפ0

 טיגמוד ישתהאחרי : עמ') מסד וסוגמסו מסכומיו סג) ושק 6מת נכיף וייסופי סיוג"תני )י עוכ רס'י ילט וגו' צדיקקהלטנ'
 : כנגרו חעמ!ד 61) עוגמך גו סיס גדנר מוכימן סס61 פ6הר )זכריו )גגך סכגיפ WB ממך נדו) סריגו 6ף ר') סורחךכנגד
 פשי יהגנע %גן רן יפן יססיכס ס, גנית סנמ61 מסמר פיד סנמ6ס מוטס 6) פט)מ נחיג כי6סיסו וגו, לבבך רך יעןגסינו
 כהגשת 16 וע כו' לך a~con בהטרות הבושת וטקום : וגוי נסוס קנרתין ש ntehst לגוריך 6) לספן לין0'

 הלנטןטוב
 סוג אמרח ממע OtOt 1)5 גמוש ממעסעעער
telb)דמות 'כ% ס5יפ( WDD smb אעפ"י %על 
 )מטלי ממכס וכמקמל . רסניו יסר סדכל נלעססעחס
 תכן ( . מות דרכי ו5מריסס 5יס )סם יסר דרך יםעז(
 . ממעטיו עכירס זכר יניע ס)6 תכמר למדגריך
 ממגו סגו)ד ע) )פמד hD1' ם5ץ t~OW כערגיוהסיקי
 ffD1' כריי ינסמלק

 סופק סמסהז כ) חו") למלו
 עוסעג %ל כא' לדחותו ויכלת כח בך 141ין :610

 אך : ענין כסוס ממגו לפטור סhnno 5"5 מןרעצת
 ססיש סתקוס ר") וכו' שתשתדלי התקתקבקום
nly~bכלמריחו )1 סמכי5יס כעג"הס יסחר) ונעמון 
 מק 5'זס לו סיניע כעירו סיזמס אומס . עוס"כנסו)

t~op1יקום עוסק Sh) סו5 מונע סבלי : כעדו סינן 
 ורצק : %מוש גו% כפוס כמ *ן ועכ"פ טז5ימניע
 : מעסיו ע) 15מו ומכ)ימיס tab רש3עריסחסידיו

 נמסדו גד'ק 'כר כ)1' ויוכיחני חסד צדיקאונסני
 כ)1' מוכיחיך בנגד טעמוד ושתתאחרי :ויוכיחו
 עכב פוחך ומכבס ראשגימ עד חקיסס פיךאעפ"י
 6תחכמע

~SD 

 : )ך לפסיג סכחגחו מקמר )סמו
 6מ5נ פי לבבך רךאק

 סמי
 וסכמע %ט סרך

ערץ

 לחםפת
OStDO6נצפר כחמו בפס כסקוס מס יכולת כח : סב 
 פיספס (sh )וופסי ,יגויס פפ"י טקסס ומס ככסושטס
 : סו6 נרוך ס' מ1א כס המבישת בהקדטות :כיכ)הו

 ע) ט' חנעישת לף והמחייבות אליר השבההמבשות
 משהגא )סחי ותגס גמור נדיק )1 1עונ לדיק ו") 6מר0דרך
 ונומ)ין נפ!ס'ו ע'ס5וג)ין חינו 6גרסם סי 1tvw)n 6מר!ש

 קטן סעוגס פניקות 6מר פס סע!)ס קוג1פ וע3 סכ6)טקס
 ועימוה ס6מר כפס ועימות )כון 6מר סנ1u 6(O וט)בחס
 כ6 ס% עלס סטגר )פי ומוויגא כוס 6מר ולנן %מבימויך
 מאס חוס סחר למרס ו!ס עומס למנוס מדד טגעיחיוג
 5יש ס!ס ספ!)ס עוגית מס6'כ מסמסרטיס סרגם שיוטוכסי

 גספיופ עונות יענע 'מנדינו 6ין כי סמ,!ס מן גטגעמהויניס
 לכן נפו) חון מלידס מא סניך רגון רק רוהגימ16סר
 סממיניס ספוס'כ גפימ1פ כן Phn מס כתורס )יפ!רסומכו
 נפצח ו') סרמג'ן כמים גגי16ר כפורס יוערו )6גטגע
 ונפוס'נ סכ6ס )' י ממדוח עוסה עוגות ע) 6מר )כןגמקותי
 ססמו3 מסמון גפי טסנור ולפי מיום )כון )ן ממייגוח6מר
 )גן רעם במפרכס טנו)ד )מי ס!ס 'e)1bo גטוגות סמונפסו6
 )סו3כיס עוב ימנע )6 שנקמח הישגע זוע מחי וט '6SDמר
 גפרם סו6 וגן יטרק) )ג% סג,) גפוטס סיעד וכמוגחמיס

 1ר,6 מניד )רני טנפ61 ומס סל) כמממרס רו*) חמרוסי
 6) גי 6מר ]כעס 16 מחו )יסג!ס כדקי סעיס'ו סיסי6 4דקהס רוש ספוגה ספ) סג)) מן יו)6יס סס ורומיסס פדחנן

 מןדעוס
 )ליוו מוסג גלפי שסיקו טסו6 סע!כ'כ שנימוח ופי

 בפגוע : שנ רכות סו6 וסמורך ס% לסירוס ע) סכוווס הגבורם : ע!ד יגדי) ו)6 מנפט נוסר ע) יכסס 6%סתו=
 : IWD שסלמס )נכו וישמן נגסו גפתו וימס כו' רלף גי סוס ~igg סיקסתי פי כי ע"ס סמקן דוד חמל ימו ה'באהבי
 וקטרו )סערנו )סעניס )6לס כקוס טסרפוח כו' נסיון וכל עצב כל : )נ 6כירוס  שייך  nt)bp ממית עלב כלוסבול
 תטווס .1)פעמיס סגריך ימוקש) כמו דורו כני עגור סוכג סו6 %יק סו6 06 וגס כף מונס ס' כי 1Dh)a כמו עה1חיופ3

 עפ"י ערמנו פ%ויס 1161 ס6דס )נדיר גטגי) מו') שמרו רגריס טסרים אסיריו ורצון ית' הבורא ברצון : 16חולנסוח
 וסם% ס' 16סמ טסם מ1ד 06 עבודהו ובאנשי כה ה' באוהבי : כו' ודיק יסופם פתק מיי6 ועת וגוירתםר1!נס
 : סמקן פענחת oknn סו6 ל"מ  ונמצרו 3ננהצצ  Dtp~pp טכס ע3ד oht 3מ)ן מ% גחו סו6 רשמון)6וסג

 ליתור רק )וס טפך טלין 6ימי')פי קטון גוס אמר טובחך שהוא בטה אותך הטייחים כגגד מעמורושתתאחרי
 6מר ימן כולני בו: יתקמר 06 16)ס עדם וע!מד גמוכיחיו נאט סקס סדעח !יטונ )ג טוס וגפי ספח6ומיח טע'יופתיגוס
 נון הטטיב בהמרות וגרס: מפמוד )גמרי %י ויסוג סטונס כוווחס המח רע )סס )נמו) נדו) ועו) סטי ססו06עס
 גגכורה? וסגנ!ל גמגמה מהגס mth מפרס סו6 )60דס פעיג ית' 6100 ט,מס ם3ט!נס כעוכלו סמשכ )ממרוחגפגק

וסנפיר
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 195צה האלהים עבודתשער

 כמ"ש נניאיו ופגיעת והרעים המוביש בעדיו אחזך ובהוכיחו יריו ובין פניו עלבמוסתו
Sbpnv))פ( )של5 ואמר בו' מעונוהיהם ויכלמו הבית את ישראל בית את הנד אדם בן ענ 
 הענירות ואנשי הרענונים בפגיעות העוות מדת ומקום וגו' וננלמחי בושתיאלדד

 ולהוכיח החומאים להוביש הגנות מן ולהזהיר בחסד ולצוות האמת עלוהחולקים
 והרצת הכעס מדהן שתי וכן . ונץ כחלמיש פני שמתי נ( )'סעיס כמ"ש והנדוליםהקמנים
 ומקום ואנשיו האמת על השקר והגברת הצדק ומדק האמת מדרך בנמות הכעסומקום
 . בהם האמת בדרכי ובלכת מכוניהם על ובהניחם אופניהם על הדברים כל בהפילהרצון

 לנפשטופא
 סטוגוח וגן וקרס מי )ך ססמעיכ בטסיי ר') ירי ובין פניו על : סוס עד עמן מעכס סע1נוח ממך מס"ק כססם'י1חכ)ס
 0% ע) )6פר מפניו 4ום )ך ים 16 סי )ן לספים רולס וקיוו ממך יס)קס DPht'( עכס גס כמי )ן לעסיס ידיו כיןימנם
 : פני ע) למכיס wih" י יסים )6 ממסון מ9ו וע) . ס)יתס גתטונס ותסדר יסתמרע )ו חקקתי כ'6 וס 6ין ככס 0'עטם

 ! ורגיס טונוס 3דנויס סמוכשיס מס סוגים כפריס שסך מוטם סם'י כקמר חגום וגס הטובים בעדיו אותךבהוכיחו
 ופגיעת : מחו סמ%סרין עליו סרסעיס ממגרס 16 מוס כגגך מוס סס סרוג SD1 עליו סקג'ס סמואן סיסורין ססוהרעים
 נפסוק פס oltpnt ורתנ"6ד מפוט "מרון מניח יכיס 6יך סודיעס וט' מעומת'המ ועלטו הבית את ישראל ביתאת הגי כעש : Ositt יכוה כדגריסס טיס ס6י% ורואם גסס ס)ומד 6)יו דגריסס מגיע כלסר וכן oht))o כומן 610 06נגיאיו
וגו, קלסי סס יסלק) ניח עוד יחמקו 1)6 )ש)ס ibxt כ9 כתוך טס 6סגן 6טל רגלי כפוח מקוס ו6ת כסלי מקוס 06 וססופגי

 6'ך ום1מעין רו6ין כס6וו ועימס )6ותס ו6ף כועס (onlh 6וי כי וגף ניס 6ח סגד 13 6מר כך וקמר )עלס גחוכם וסכותי
  יווטליס ntnwu)t  נסוייט % ופריץ לפולם נסוכיו  מוסכיו  tmte)a מ11 וגדומן מ6ד ורהג מפוט סנכרון מגיח נגעיסיס
1DDtמפיות ס' יד קירס )6 ומן כימיו נמרכ כ6)ו נימיו סמקתם גיח נגנם ט)6 וי וב) )מוסס oh וכלמס טופס )ך 6ין כן 
 פ,פ 6ף כף  הווסאימ להיביש וכף העית סרח t1p?1 : %טים. ט1יוסיו  טל ס8דס סינוט ontso 610 לס%י0טייקרער נדלי ו4פתגו ר6ט )מע"ס רנו עוגוחינ1 כ' 1ג1' ונכלמהי בושתי אלהי עזרא ואטר : tihD ססס1קיס לפרם כנ') מזוגדוען
 נפייס גרסעיס מיירי  לכלן לזמר לריך 1183ך  סם  סיין גיור דרך ויי81 6רס 3ני לסכלים סייר 00%וי טסות יס,מ כסטרס:תנ
 כזרור יר% ל6 יגס נ16ס  ררך  ;רוכס מבוי מס 3ג) גסמעיס ורגמו )סוממ טר6וי סכי כר סו6 06 וכן רסעסס 1מפהוסממידוע
 6רס 3ני 'גנו ניסר האמה מררך בגכלת הבעם ומקוס : סריג י0נ  וכן %סו%וי ומסר ונס  כ6ן פרוור פס%%  כןרסטח0
 הרבריפ כל בהפיל  הרצון ומקום : נסקר Gh' טל "טוס %וסר  וכן ואנשיו : ס%8ס טל מסקך יגננו וכלסר ס5פ0,מדרך
 : ו%גפחד רקקי יסים יס גסלוס ינ8 %קומו ופל tt,o,h פל ליס 61יס ויסר פו3  נדרך סררתם כל יחגיגו כלסר אופניהםזל

  לחםפח
 ע) קותי סמכטיסיס כמו )סניו ג)ו' פניו על : געגעוומעמיר
 ידיו וכין סניו ט) גטוכהו גומרו נסינית ג' גוס וסיספני

 6מר ט)מס.וע'ו גחוכם ממרס ססו6 6, כמינם לוחןוגסוכימו
 גמומר יריו 3ין סט6 גע)מו יודע טס61 כ' ונמינסכצונחו
 גמיגס wth לצברוח יגוש ל6 ושך כר)ווו  גו לטונז  סי'%גיד
 הטובים בעדיי י כו'  18סך ונפויינו 1'6 3ו סריס מכירנ'

a'Pnnlלס0 נסטירו לפטומם יטרלל 8י סוכתו יסו  כסוף 
 יוחס nwto ופעמים )סס )גמז) ,טעתיו סגם)טוכוסיו
 )סס  ססל0 נביאיו npuet : )נס סמו 1)6 )סס ססרענרעו0
 גסונו תוכחס וסו כוי הגר ארם בן : מההות נוגויגמ6י1
 מעופחיסס ויכלמו נסוף ולמר נטמן גית )סס לננוח עהייפסו6
 ע)יסס טנ6ו גרעא סוכמם 610 וכו' כזקתי שסי עורלופרימר
 געדיו סמיח נר6י יוסר נינין סס טנדרר כסו  גכניו1)6

 בפגיעה : 008 1סכו~גס גיטוויו 1!'ל סופר סט"ס"
  סעו3ריס סם מפגירות 81שי ירון  נט4 ס%ופקריס  סםרשעים
 גולים  ספין 6ף האטת על והחולקים : חמס )תפסעגירות
 טל מו14יס ססס דכריס0 כטנסיט רי רטות סטלהפיס
 ולצוות : מגדם לעטו %8 לריכש ס8מי0יוס nutnhoייקרי
 n~luo ג%ר01 )ט%0ט יס  ילומר נו'בחמר

~tve) ושייסיר 0סו לפטם לס*נ;יס ללוום 8יס לסיום)ול0ס0דל סניי 
 0016 לכייס פירט כס"ץ6יס ולסוגים %8ר ו5ת'ו יאנס6%יך לטחי ששרוי סס סניסס 61יו סתגוו1ת ספטויוס %ן0016
 תחרו ספפו 1ל8 כמסר 0018  ס1כיה כיר 6ס כיין 610פכך

 קיס1ר1 עד ומרסס nSSpit גרניט )מהימס %ין)%6חס
on)ftwיס0ר4 סררך בנטות : מוחמים הס') )מדו סכן  
 ~ntnDh סס%ש סויגת מררך כלנמו ס%5ת %רוך Otpu*וסיס
  ת) לכיוס olh  סגין %3לוס מסורס וקך %י 0,0% וקרהיבר
 גמדת למטיס וס"ס 4וק ומדין 6מר )מגירו 6דסקנין

 הלבנוןטוב
  ובהוכיחו : ללרקס  לו ס' וימסכס סג3י8 וסגיעגמו
 כמניס סכחורת סחוכחומ דנף סס בעדיואחזך
 "וסגו יקרם  6טר 6ת כגו סעיד 6טל תורסוכמסגס
  עלינו יפטר 5פר וכסוט  נמקוסץ.  כסגלך סטיבו
 "סר כל נס מכר 5פר ס5זינו וסירס .  וסשן סמריעל

 נקיוס ומושת  מעוטת נע סיפית 83מריס טלייויטמר
 4 תסיס קמען )"( ובכרש וכמטיס . וכטועןחולתו
 נביאיו ופניעת : יסר") כצגי nhm 1DSססילס
 ב"ז גמז וצר :  3ד3ריסס 15 ס' 3)3ע4כסספגע
 ומווט סמ0 4רס ל0ס  סיניד sffg הביז %4זיששיאל
 : עליי רומז 5פר 6ל סכרן נסכ%ס טנגוושפק
 יסוט ו5ס  יר0. פל סגהרכ מס כ,עוגותקזםויבלנוו
  ולצוות : טולס ננץ לסם "וש שנס סקנ"סכמרכס
 כעס נסול6תו ע)יו 0מ)עיניס מן יונס )6 וכו'בהמד
 בנטות : תטיס ולרלביש כס: ירט 5טלמדלך
 : סוימת מדרך %סיס 6נסש כסחר5ס האמתמדרך
 גהוק כסלו4ס אנחתו האצת על השקרנתגברת
  סנ"מגיס ימס לנטי פר לסילו nbho 15 פרמסקר

 אופניהם על הד4ש כל בדביל : תמידכדנמסס
 סדכריס כ) יכנף רק דוקא דעתו ע) ישער פאכ4'
 ובהנתקם : סברו ממי סכמת ויקנ) עממסס 5מתמקפי
 welt סימיון *וישך סגי כי ס51מר כתו וטרו סי יר0 3פוטל לסנר ~otnp רסטיס  פל סס  ;יכווונו ס' ג6ויכי כפגול 6מרסגגולס ו)" תירגש "מחת )ש דגר כ) פיגימ מכוניהםעל

 כ~נדס סיכטוס ככד סגפם מדח מספיק  "ין ולות וכף יתרו ל3 %פלו כי עף %%י %כסירם לכו %5רי %ו' מוו יטרימו טסך %לסס
 כמלחמת רוו כפו ס' (DDnSD גפרו )מסור 0)כ לומן ססו6 נכורם 06 וזריך סס סומר קמו סעי)וסיסס וכמזוע כננדס )עמוד 4ףןרק

 ;יכסוס מכעס 06 ויסמיך oniu כפני  ס"ושיטיס ע) דינר ושן סיו9ח גמ)ממת סמטמוג6יס וכמו נזיח (wun וגירעפ)פחש
 אמפניהפ על הרברש כל בהפיל יסיגו: the(' ייופו זפ ויה יס' גפעיו hNS; ו:ס0 כ%טטייס לו גוסיט סיינס לסר18סכפרם
 סופר סלטוגופ סלם פר ספ  tseo יפוייס ואים  %כו% ין ו%הס t)D1h יל נופל דגר :כל סיגוגס יוק- הלס"ס סייגתי61%ס

ומשגס
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 האלהים  עבורתשער198
 ההפורשים הזתולים וייננם הוקם על רוחמים מקום והאפיות ההיים שא שתיזנן
 בהר והאסור עצמו להנהינ, יורע שאינו ומי מוביליו אופני מכיר שאיט ומי העלםמן

 טחטאע שענר מה על והבוכה vnllly ל חהטתחרם רבה סובה שפקד ובוארבו
 המשחטזים והנקממן קהרשעימ בהפרע האגורות ומקום עונשהאלהיסמיאתואת

 והעננה הנאחה מדות שתי וכן . עו' עליו עתך תהם לא י9( )ינליס הכתוב כמששבארץ
 ואל תשפלי אל מעליו וצנומים באלהים בכופרים כשתפנעי והנובה הנאחהמקום
 מרת התירי אך המשרותות דעתם אחר ומטה אאם כמצדקת תראי שלא להםתכנעי
 מרדכי מענק ידעת כאשר בהם יצעך ומעומ דעתם הפך על המורה ח-גובהדצאוה
 בתורסו וחכם אלהים וירא תבר חסי אדם בפניעתך בענוה ד"שמהש ומקוםוהבע

 לו ש"ש ומי בעניתוומתעסק
 שכן כל עלוק לנופלו חייבת ואת. וחסד פוצה עלי

 ככרש מעצמך לאלהים הדין שתקהי וכן . עליהם מנטולך פובתזיו הכצמו שנדלומי
 האהבה טקום חהשנאה האהבה סדורן שתי וכן * וט' רחרל לבבם יכח חדש ס(4יקל6
 קשנאה וטקום ענינך באחרית שישמתך מי ועל דאלהים עבית על עמך שמסכיםלמי
 ש*יף טה אל והביאך האמת אנשי כננד ועפר האלהים רצון על שעוברלמי

 לנפשמרפא
 מוצה שפקר ומי : עניו ,emnt 13 נעוג tp(e עזם )סלילו סעודם 4ון כרטוסו תוכי וטס שבותיו יחפני שניר שפיטומי
 סוכך 6סס סחין . פגמייך סוגוחיו ,עשו סגוד פי סגן ג) כון לו שריש ופי : יפויו 4~ן שגד )ריוכ סוס 6פחלש*ם1ר1 די חו') תמלו ועזיו דגל )כ) סחיי גחע0 סיפי 6מת וסוך עם ונעמס פשר ססש טון מונס עע פפפ כמסל ופירבה
ltaDגחי )ו ttnwp th~UtW ק3 וזדון לסיס תקח ולנס )שיו וסם) עמו וסרות מחויג ע6חס סשק6 טוסת ג57יס כס ,חסריו 
 אפי' פקסס StD11' ייון 6חס סחין מתמירים יכיס ספונאיו יחורך סכורנו )סי וספ) פניו )סתפ פמוט 6סס כמס כעיפךאגמל
 ידער 16 טוגס עמסם סטוטס מי )ג) )הכמע ומוכול%ס ניג) כסוככו וגוי הערל לבבם יכנע אז או כס'ש : חג') מפ6גפ63
 ענינך גאחיית שישתרך : וגו' ס' 6ה ענדם % 6:ר חמת פכחונ גפו יס' סגו% נסני נכגש )6 3פס סחן %%ר,1חטיו

 הלבנוןמוב
 מסו" ס"מס )דרוסיתעקם

 שאים ומי : רנה עד
 : ססגו' ודאבם : )סרו מש סעוכ כ16סן סיסגסשכיר
 )1 מסיס גח)ס עונס ק טגמסר פובה שפקיומי

 ינמך מ% גיו11vle 3 מגכטו דדי סלכםפאס
 : מו") ס"מלו יכעס . לנע ססיס כמו %16)סרגם

 מענין : ראסוכס פגיו ע) 6וש לסיעתזמהחרם
 פסטלל נכל עם מ4 . 3ככ נר ונבר : מסויסכות ממס ג6 וסגיו )סטס%ות רנס ס)6 נהמןבסרכי
 וינסס הופר פובה עליזי לו שחם : "ה()מסריס
 כדרך ריתמ)וס ויסיס גנו* למרס מיכ 'ס5סס ממרעמך
 עגמך תתכנע פגרכן סססיס" הערלו מי כשש :עטס
 כ)ומל מעצמך לאלהים הדין שתקחי וכן :)פרו

 כ6סכס 1חקכ)6 6)'ך ריעעת נרעס סדק ע4ךסתנדק
 סממם )ך טממע ענינך באחרית עוניך:)כוצם

 להםפת
 כו4 סרגריס כ) כחסי) 6מי סמק מהן וכעוס סעדפסכם
 מדרך נסות ,נגד מכוויסס ט) נסממס 6מר ספקי סגירתוער
 דע והעג'ים הדלים : גסס סתמת גדרני וניגס 6מלס6מפ
 כרעית ושינס ע) ס"מ 6חד וכ) )עם stw מע סמקססנפ
1ei1mרן mlo 36סס פד1ע ימי מסמן כהר נפרז סייח ע 
 נכנע סיוש פ) סונמ פני ותוקר יג( )ם'כ ספקן כן ד)עכס
 האולפ נע  וחפורשיפ : י'(  כלפיס משי )עג"פ ~beגפו
 ורך כפו פוס יורע 5יגו ויו6 עוני ath למסיג מיעזוגוש 3י  מכיי שאריגו : ספלכופ n)fu פפ'י לסרג ספעיססט
 וח3: לרירן פכיריי מסוס יזוע וזס onh D~tnbi * סיטמסל

 )סנפנה דרגיו לכוון )1 פס%ק טגנו  סטין עצנ%להנהיג
 עוסקי נעלגי 16 עוס'ו כעורגי 06פסס

 ?P?t~ וסי :
 : %נד

 ש. 6ף 11 נ1NtSD 63 ססמיד ט' והמכה כףוחמתחרט
 פירטו הו' סגורם וס 6ף 6)6 ע1'3 (Dm %ף וא' וזסעתון פגי )מרות מפססו ור ע) גתה סעו %6י יי ע"סnutw מ5י טמחלא,ז ש6 סטוגם סנגרת גפי סוגוחיו פ3ססמסמרע
DIWנטולות ומנס תקונו דלך ו)סורוסו ע14 %חס לקוי סו6 נס 
 1)6 סטגטס טס סהק6יס קפי כוכם 6מר dthpn)t מממלט6פר

 סגעטס נדכר )ומר יתכן )6 חס קמות 4עת 6מח מ7עח יססחספכות סר6סיו סרטן ע) ססת0תמוח סו6 מרעם סי' מרסס )' כט*שק
 6ין ו6ס נטננס מפס )ג) כי וגו' ונסוח כמיס ע)יסס גס מיועד וסעונס מסס נוסר כזחי סימו ט) ע)שס גס )כנוח יט 6מגס דעתכ4
 )* נסס 61מר )סס ומטיס )גריוח מרעש מס נקרן 0מסמיתי0 מן וסנקס אמש סועים ס0 הרשעים מן בהפרע : )תס סלמסעוות
 תשפלי אל מעסיסם: גפוע) מעזיו ,גרטיס גדגי0 באלהים בכופרים ג3ג: סי6 ומנוגס 6מרי0 וגד סררם סמר6ס הגאוהג500)0: 10* מקומות נקנח טג"מר ו6ף ית, )ו סמו מס ירמיעו 06 יי גקמס )' נסס pltSi סלקן )ממיס ככעיס מ60'כ 'Otp עכ7'1 דם גינקמם
 ג,רא סחי'1 הראי שלא סג16ס: מיסך וסל כמריס עד כפלוסו סמר6ס סו6 סכ:טס הכנעי ואל סגונס: סיפך וסול נ)כ סטס)וססו6
 o~9ue ע) נסס רנונך ומיטוע סיוסריס וגד רעתם הפך וגל : גסופ3 כורגס 3י)ן דעתם 6מר וכנוסס וקמר סכופריס ע),ו'6
 וסקדיס תמיד סמו גגו ירקחו (onQ 6ף לרסיס וירץ רע נסוע) גסים ווקי כר וגיר טוס נעמס חסיר : פטטיסס כפחז) יניפמגו
 סחני טימר כמו סתיס למכמת eloihיר5ס

 6ף כעכורס עסקו כ) כ)) דיך גטנודחו ומתטסק כו' )מכמסו קודמת מ64ו סיר6ח כ)

~tem
 נסס 16 יקר6 )6 6ו)ס h~wI ענודת גסני) גוננתו סנסמית ורכיו עורס

~SIDI 
 סו6 כוי ועצמו שגדש מי : מהטסק גסס רק

סגורי
 ולמר יה' "וגו טסו6 סייטת "מר )נ גטונ ית'. גירסו )קנח מעאך טחת4נ כב' משצמך לאלהים הרין שתקהי : ותן
 שמסכים למי : סו6 (otti'h, סמטפע כי נמסוק כתוי סכן 'ח' )ו המיומם כ)ו' נ3מ'ד )לעסיססיין

~ov 

 כו' שישסחך מי ועל כו'
 )ך מועידת סמגרסס מ1ד ו6ס 6והס )6ס1כ ים ס5) תוסגי ססס ולמר כעכודס ססכמתס מזד 06 פיס מסני מווילס )6סוכ סיטכ4'

 גסו) לך וגורמים מסייעים וימיו תםכעיווסו
 טוסתי

  סיס כו' ושעובר למי : וכון ולוט 6ור t(1Dh~ 'סמם )דירוג 6ור נקמל טויי 6סר
 לוקס )סכיכן עף 6גן fitO טססמגרוסס מזי ו6ס סנוניו וסס יס' רקנו עונריס סיות0 מזד 06 סכחיוות נטני כשך סוסעש)כנ6
iuemקעופד 6יס ר61'0 116 ס6ס קוש סלמת 6חי שגד ועטר 6מל (ע 'c)h ועדתו ק"מ עמו 6מח qe נטתי המעפיו DtDtlt' 4ג( 
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 197צם האלהים עבורתשער

 מדחו שחזי וכן . בם יתגרו תורה השומרי רשע יהללו תורה עתני כח( )מטלי כם,שטואך
 חמודה מדה בעל לכל ולתת במקומו דבר בל לשום הנדיבות ומקום והכילותהנדיבות

 ל% בהיתן מבעליו פוב תמנע אל ג( )ס0 כמ"ש לד שראוי מה כפי והחכמה הממוןמן
 והפתאים האכזרים על הכילות ומקום חוצה מעינבריך יפוצו ס( )מס ואמר לעשותירך
 לו לוקח לץ יוסר ס( )סם כמ"ש עליהם הסובה ערה ולא עצמם את מכירים שאינםומי
 אנן נורק כאלו מכירו שאינו למי טוב העהשה כל % ואמרו מו10 לרשע ומוכיחקלון

 הבהמית בתאות בעצלה השמוש מקום והחריצות העצלה מרות שתי וכן .'למרקוליס
 . לעישוב וענשם בעזוז חרפתם עלו %שאר האדם מן חולפות הנאותיהםאשר
 האלהים רצף אל להנהן בהם שמתכוונים וממעשים הרוחניות בהנאות ההריצותומקום
 שזכרת* ומה . מצותיך לשמור התמהמהתי ולא השתי קיפ( )תסוס ע"ה דוד כמ"שיתברך
 והאל למענה בחכמה וחפץ לעצמו האמת ומבקש הישרה בירך לבוחר די הזהבשער

 ו אמן ברחמיו עבודתו דרכי אל אותנויפק
 : יתברך השם בעזרת השלישני שעירנשלם

 לנפשנתקפא
 .' י -' י נססרפ3י חסרכינו

 הב קק
 גי כו, מאס מריע )1

 לח גילי סיסים כיג)מי ססגורס ץסויתט%ח 6עפ
 ) )כי). טסטר 6י וע"כ . כו' ון: י.ס ויפסס סיתם צ עריס לבי"ס hta't נס יק) פס!נומ!עס

 ' . -) . ן . ו '1 06)6ג))

- 

 חגויה .)1 !ירפס ססהוו נמלק בסיו ודפס ט סגי)!ח גת!ן4'. ן
 : נלר*0 נדגוום טס%ץ מס ייי .  ועי' יעמס סיתר יקמור 16 ליסור סיביר מנח י) רי1מ 16 סיפתח סוס )1 וגטי!דמןיהטידופ

 כזורק : מגון קצנו חורסצת)מיד ס)ומד וגן )כ)ו0 מהסכן סגנינו מכירה שאינה למי טובה תעושה כל 4%:מווין

 א " )יפפ1צ עזי גסעעגס .ן '. . מר מנוס נ!ס octn סמנו )נד a(b סגון סלינו ד)ח)מיד סיס סמומינפנין
 רקס6יסעוסס גי ס6דס6חענמו יונס %)יוחס 4 ווך06נ6ני ט) לעצמו שבקשהא0ת כו' הזהבשער
--TTאותנו יפק והאל : למרס כבנס )ס!ס !)6 עימס סמגמס )מען )חמס גלונך לשענם בחכמת וחפץ : )עח 16 %פ מן 

 לחםפת
 רכר כל לשום : יח, 6וסגיו טו:hon 6 4צ 6וח1 )טפ6ים

 מסודר טרנס כרסיס מכיריו )ס,סגס )כ )טוס )סחנוכבמקוש
 ר6ט!נם נססקסס טסוי חכירה מרה בעל לכל : )ג~ןנסדל
 מדות כס) סו6 06 רק ממיס י6 סו6 06 ג%ס )דסת נוג))6

m)tp16 ,ריו סו6 06 נטמון למוננו 1ר16י סריס יר6 שפו 
 ס6ינ1 )ששד )3מד ר16יס גנחי סלאמס ס"ס למס))מדו
 וטס כף טעיטחיך ימושו : מקומות גרפס srt כפ6פרססגון
 נגד והפתאים האכזרים : )!1)חו סמגמס קפוד ע)סגנונם
 )מס !ו)תס סי %!ריס טסס ס6מר e~I)h 6מר מממוןמנינפ
 כיעס סנסחיס סס0 סטח6יס 6מר w(on וע) 6וס0ימוגנו
 סרגם ספקות כו' עצמם את מכירים שאינם : פמנסלמצמק
 מכירים ס6ינס )פי 16 גטיניסס גדופן ית' שכוחי! 6ין)ין
 סגסכ גמ1 !ס 6% !ס )6 מכירים 6ינס 06 וי'ס סט!נסמפלח
 טויסס: סכ6ס עליהם השגה ערך : סנפני סערגסמ)מ
 רסיס פיך 6ק גממון סגי)וח יי כון לץ יוסר שאסרככר
 סוenth 6 טש!ן פס גס 6וח0 שק )מס רטיה טס0ס6מר
 סר6סע ו6י, פור נר כמדליק טסו6 כמגפם פט6'ג )טשוממסי
 מוס רייס סכיך ערס !1 ושכמס )סס יופי) 416 גס שוסחסר
 גט!כס מגיר טלין מי וע) ניכר מיאן יפש! גוס טמ!יקססס"ר
 : וגו, מכירס סלינו )מי טיכס ortw כ) !"ן מלמרססגיך

 : סמסגי)ים גפיני גיויס רכס סנאיות טגפ)י גפוס"חרפתם
 וסעסתצס כמגסס סמטגי)ש מנמס 610 הרוחניותבהנאוה
 : ומטויסס 6מר שוע) עפש ממטפיס וע)נס

 הלבנוןמוב
 מיי רס"פ סשרס טשוכ סמי ר") בם יתגרותורה הימי ר2ח קיפלו תורה עתבי : )ע") יןע)
 olb כר מסם ראצלס פ) )עכור ממכ"ט Y'whnרק
 טופ פפמ רעקשס 06 טמטכמ cw(1 סוס נ"נ1)6
 hv 65 ס"ס נ)כ חרס טוסה 6כ) )מטט'ססקמנ

 לשפם : סקמנ)ופ ודבילות : כריס מ)סמנרוח)יג%ק
 סמנךט ש דגר כ) סיעסס כ4' במקומו דברגל

 סה ב8י : 4 סל6וי מס לוט )כ) סיגדנ 4ר,ל6וי
 שכלגם IWU1 )ידב סר6וי מס כפ! כווץ לושראוי
 רעם שפ ש6 ט)6 התה סעינוהיך ישצו :יכלתך סי כ4י פ4 ירך לאל בהיסע נחן15: 6סלססס
 סיחומ עצמם את טכירים : )לכיס ממורסהפד
 מכעיס הגס עליהם הטובה ערך ולא :ערכם
 כל % טומרו )סס: פמסיכיס ססוכסכטיטר
 כמורס 610 פכירה 12אינה למי סובהההנושה
 )כסו) )וחן כן כמלנמס 6כן כנהר מסוק ע)מטוי
 תכסי) כטד סמו)ק מי כ) 6)כ0נדלי לס 6מלככור
 6כן ססוולק סירוסו )") . )מרקו)יס 6כן !ולקכצו

 טלונס נדו) כזיון blo 6כן ס,ריקת ס"ע"ס .)מלקו)יס
 )מכרו מוכס סמופס ~P~th' or כן ועמו עונו. יט6 סס61 סחיט כמך ומסנס דלכם זו r~Dn מקמל עכ"ז . ושנגיספוחס
ob~1("כטוכס ממן סבנו ס"ס פסטר )עון )ו 'חטב ככך והם% זלכו  6'ן  סטייל סל"%%1הריוי  לפרו. עמס טוכ כ 
 נרווחו יותר ומחמוק עגיו סמס4גן ))ן ספים כמו כעטלס לחלילע

 וגמנ"
 בתאות שריווח: והחריצות יוחל: טמ1ס6
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