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 להביא ראיתי האלהים עבודת קבלה בחיוב מאמרנו שקדם מפני המחברושכשיק : ר,ושער פתת תה . יתברך האלהים עלנמתן

 הבפחון והוא ית' האלהים לעובד הדברים מכל יותר צריך שהוא מהאחריו
 ובענין התורה בענק הגדולות התועליות מן בו שיש מה בעבור דבריו בכלעליו
 שהעבד כמו יתברך אלהיו על ובפחונו נפשו מנוחת מהם בתורתו בו ותועלותיוהעולם
 שבוסה ומי בוולתו בופח באלהים גומת איננו שאם מפני אדוניו על לבמותהחב
 כמי ויהיה עליו שבמח מי ביד אותו ומניח מעליו השגחתו האלהים טמיר ה'בזולת
 להם לחצוב היים מים סקור עובו אוזני עטי עשה רעות שתים כי נ( )'ומיס בושנאמר
 אוכל שור בתבנית כבודם את יסירו קו( )תסליס ואמר ונו' נשברים בארותבארות
 מ( )הסליס ואמר מבמחו ה' והיה בה' יבפה אשר הנבר ברוך "( )יימיס הכתוב ואטרעשב
 'ו( )'רסיס ואמר כזב וירמי רהבים אל פנה ולא מבמחו ה' שם אשר הגבראשרי
 הכמתו על יבמח ואם . לבז יסור ה' ומן זרועו בשר ושם באדם יבמת אשר הנברארור

 חפצו מהשיג תחבולתו ותקצר כחו והקלש לריק יינע והשתדלותו גופו וכחותחבולותיו
 השמש תחת וראה שבתי ס( )קס)ח ואמר בערמם חכמים לוכד ס( )"'ונ הכתובכע"ש

 לנפשמרפא
 יסכרך גס, כגעתן ר') בו שיש מה בעבור : עויניו גכ) דבריו בכל יתברך עליו הבפחון והוא כ1' ספני המחבראמר

 % ט שן זנ%תנ 2~%:צמןשיגו2ג%ינוש %שגךניזו%גים מ1יו
 מחס חיט מקור ס6מ עוגו סקסי ttG~Pt רעם ג6ן ים נס גכי1)6 יו6ס0 סמיו! 06 רפי פיוס וג!, רעות שתים כיסנטוס:
 וסוף עג') רעום ג' מגי גסזעסן נג)עיס ומימבוס ונפריס ונסנריס מכפיס מיס ט) כגורות טסיך ג!כניס טגתס קמיי)3נ0
tWDO1 !מר רט כי ויקי דעי ת1כימון ומט1גו0יך רעתן 0י0ון)fD 06 'מנית ממוג שגחתו מכיר מס' לליס 1וס ס! wth ניד 
 סססר ~of ממוצר )ט!ן עין 4י רהבים אל פגה ולא : 1נ!' נוור1 תסס )ולי !ססמייס ויקמר מו' כבורם את ויסירו :כו'
 סמססיד!ס סמכות הסגי פ'3 מסריסות כנער סכ'כ רסכיס ot~y ומקוהיו כע!ס"ו קניני ענגי סב) גמועו )סי מפיגומומסיע
 וקון עם) ולסגם כמו סס0וקיס *רוס סגן וכ'נ ו)רסגי! )טווס מכסיף ומכו 0יו 6'ס 1גטער . 103!ד1תרסגיו )גוסס)ערוץ
 שבחי קהלת  ואטר רוחמים: וסם טו1רו רס'יכמו וירט  זרועו בשר  ושם סדרת: וסררסס  ווולדם רמך ורסנ סחרה )ךוכן

 הלבנוןמוב
 הנאפיתם : ומסג) וסשס ס"כי)ס כמוהבהמית
 נססו רעבון כעת ר") חרפתם 1tSV וישארחלפוה
 )6 תקותו מהמת ס"שרס ל3י6ס 16 נסורס)"כעס
 סס)כס סמעסס סעטס 61מר סדכר מרפת עדייןינון
 (hDn t~OD 6סר SD tnbpn כמרססו !סככ $1hn)ס

 מסמס ס6ימ לעצמו האכת ומבקש : )עס"נוטפו
 כ)1' למענה בחכמה וינפץ : טזט0 סטטיותערמו
 )דרכי 016י1 יס)יס אוותנו יפק : )מהנזר 1)"יחמס

 : כיסוע0ו ויורט כ)דקסו וינמרועטד0ו
 העולם ובענין : נטס"ז עועיו גכ) דברעבבל

 סיס כ0וע)ח בתורתו בו וחחעלורעו :עסת
 ~nPSDt נכ)) ססו6 מס ר") מהם : ס' נתורםגנסמון
 )נסס מגוסס סף וכו' נפשו מנתקת : סוכרסנד41ת
 בושת : י0' כ") כע10גו נעכור סד"נו0 מןס"דס
 3מי4ת 16 6וס נבגי רק ר,קנ"ס 11)0 ש'בזולהו
 בו' תחם מים 1pD" עזבו אוחי : )מ,)1סמ)סס
 וסטונס . מייס ניס )מנןר סנמפ) ס' 06 סע,נור")
 ושז ממארס )ונעים ססנלס otwlh thp סני ע)סי6
 מקולס hmn~ )עמו o'olbo~ טונ כן . מפסק רססשין
 4וי זומם נהו)0ו טמי0יס וססונ מעסק )סוג0ואע
 גורות פסס ועוד 06ל ממשם o'hs טסמיסטלוא
 מסמל גסס מ0קייס 6עו חרס סגמפ) טסעוכגסכליס
 כגורם את ויסירו : oon ססנמחו סכורס")סש
 חכמים לוכד : ונכטדס נעוכמס סמטנימס6)

בערסם

 לחםפה
 וסטנן סרט )ג1 יטיס כ3ור6י גששו סלוא הרביעישער
 בינגו ס6ס ית' גגט0,נו )6 06 סקע ~olh )ג טייטס-יסנן
 גרמו 6! 6מר (elh 06 י0' כ,ו)0ו גועם ס!6 עזיונ!ט0
 נסונתז גועם htw 6מר ססו6 ו6יך יזו ועמס גהודמיינו
 גחק)ס כו' הנגר ברוך : !קו' סטג00ו מסיר י0, סו6יחכוך
 רייס מר6 ו6מ'ו ית' 6ג)ו ומקות כרוך ססו6 רסיסמגיף
 כוונתו ג!עמ נ!ד6י ס!6 יסע כ! נ!ע0 סנגרתי ם6מל מסע)

 6סר סע'י )6ו טמע 6חס מן ספן)) וג!' כגגו 6כנזמסוק
 מן DG )6 06 60 וכו' רסנים 6) סוס 1)6 מנטמו ס'מס

 h'3D ו6ת'1 ג"כ וסטי רסגיס 6י פונק סו6 גו61ימנסחו
 וחחבולותיו חכטתו : נקרור hpl' !מר רט וכר ססו6רסיס
 פרע !גו' מגס יהב) 6) ריסוק ס"ס והשתדלוהו גופווכח
 Oo~i סר6סונוח סחוס ומס וטמר ונגורס מגויס מטמיעסלט
 ככלן טפ,רט ס6ר3עס 001 5רכע חסן קתיס ס0 ונגורסמכמס
 נס נססחמטו דגר לויס )מסיג )סטמיס הדס י!ג) והכמסכי

 ס6ומנ!ס טג0כמת 6ומניוח מיני גכ) מס) ורך כמונפטיפותס
 )6 ומהמיס )מעמסו גלי מומך סו6 0016 !ישע )!מד6סר
 הן )סטה כסמנ!)וחיו olho שת"כ) עד מסקו 07hoיסיג

 לריק ייגע : עז 1גי0ר 060 ניחר גו ו)סט0ד) גרגר)סוור, זוין ססו6 וים )6ע גסותך כצמו סונר סיסיג יטנגנורס
 מfnht 5 נרוק יגע יסיס סגוד6י סממית נס:0ס סדכר000
 יחנט טגגגורס יסיים גסס ופחה סו'נ מעגות סחי ;גדמסלך
 6טס*כ ג0מג1גוהי1 וסתנ:) מכמהו הטס 6ף 1נ0כמסכסו
 ע) )סכיג )1 מסמיק !)6 קנוס סריס כקומר 00גו)חוחקור
 מגיף כך וקמר סחמג!)ס סי6 סעלמס כי !ס0מג~ססמגמס ט'י ססטגס קי11ר עי וליס וס כו, חכמים לוכד : הסוו'וס
 ננגוריס 1)6 1כ1, ורסס סנטי גומרו סנגורם קצור ט)רסיס

 !רענו רמו כס גג!מ ססס טר4גסיליס כנגורם ע) סגק0וןיחלון גי טמג!6ר )סי !כ!, רט1 כפירים סטוק מ3י6 ו"0*כסמ)0מס
!דיוקי

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



 199ק הבמחוןשער

 ורעבו רשו כפירים לי( (o~son אמד ונו' המלחטה לנבורים ולא המרוץ לקלים לאכי
 עשיר ט( (SPb נבהם'ה לקלתו ונתאר סמנו יוסר עשרו ברוב יבמח השם . תו' ה'ודורשי
 )עס( השטר חדל ממנתן לאשיי תיש אל גג( )עס6 ואפר זמוננו פקה ש" יאסף ולאישכב
 הנאתר ממנו תטנע או תו' יעזבנו ימיו בחצי "( )ילמיס האמר תו' ואיננו בו עיניךהתעיף

 ששימר פקרון אצלו ויהיה ונו' האלהים אקלימנו %א ו( )קמלת החכם אמר כאשרבו
 לאסוף ענת נתן ולחוטא נ( )סם כם'ש לו ראוי שהוא למי שישוב עד הפנעים מןאותו
 . יצלוק נקי וכסף ילבש וצדיק יבק ס( )6'ונ ואמר האלוצם לפני למוב לרען%כנום
 ראיתי חתה רעה "ם 6( )קיצת כם"ה נפשו ואכדן רעתו תיבת  הסמון שיהיהואפשר
 עפו הכמהתו יבושנו באלהים שהבומח ומהם . לרעתו לבעליו שמור עשר השמשתחת
 אליהם להתרצות יעבדם ולא אדם לבני ייחל ולא לאיש יקוה ושלא זולתו יעבודשלא
 שרא %א ענינם יפחידהו ולא האלהים עבודת בבלתי עמהם יסכים ולא להם יחניףולא

 אותם יוכיח ואם תנמולם וחובת הודאתם וטורח מובותם מבנדי יתפשם אבלמכר%קותם
 לנפשמרפא

 11)פ1 1יפ6ר ותג קולתו כממון 1hrtt עולתו וישאר : ע0ר )ננוסס )6 תם למס ושכמיס )6 וגס המלממס שטרש 6%וט'
 פפמע לנעשר 6כ) )עגמו )סתעסר כתיכ מדק קטיך סר'מ וגתנ 1נ1' להעשיר תיגע אל : מממון וקת סו6 1'ט6רר')

ot~nh)עלת גבלתי עסהס יסכית ולא : ככשו ילקקו הקש ימס שיק וסע יכין ילבש וצדיק יכין : ע"כ קותו סיועים 
 )ארס לרומס 6! עטיייס מס 06 עני:ס מהחח ג)ומר ענינם יפחירוש ולא : עמסם יסגוס )6 ס' עגווח כלתי פססגוגויס

 מתעוקות עליו ימלקו סס 6ס 6ף פירות 16 "ר6 )6 6ות1 וירמיקו ימלקו 06 6ף טטחלקוהם יירא ולא : מתרסס יכחד)6
 ר') כו' אונותם מבגר' יתפשט אבל : 016 )ו יכסס אס גסן כעוס )גו הנכין מלתר בסס %ר6 )6ורלוטוח

 :ortDt רולס סו"
 ויתייכ כרמוי גסו 16תס ולגמוע )סודותס )סטרזח מממיכ ויסים למגיס מיצגות %סו יוטס וט), )בריות ישרן ס)6 מסעפותכ3

 סלע כיו! ט' אותמ יוכ'ה ואם : )כדו )ו הדס ע% ייעינ fnon רולס סוף 35ל חג' נימר כויל 3ינ צוי לפוססלגדיל
 רומס 06 יסרסנס הרומות וקים 6רן יעמיד כמספח מקן דכתיג מ6י Otp דף כפונוס ס6רו') כמו 6ותס ממגיף לוט מססעש

 להםפת
 הגבר אשרי : סוג כ) יחסלו )8 נו סג!טמי0 0סס ס'ודרסי
 ט8מל כמו כמסרס קג סו6 כמעוכר רייס מניף נתסיסכו'
 60דס קרס פעמים עימס גב' כון פקח עיניו כו' יםככעמיר
 סטאר 6נד )י3ם ונין עטיר גת6ר מה% גניוס מםככו עגמגג
 קניוו סיס 16 *)ס סיידי 16 נקו נניס 06 רענענין

 ו6מ'כ ליונו וכנס עיזיו סקמ מסגים וננוקר מ"ו 06)מלגונת
 סררת 5DS' פירוט ונס' נגקסתו מןסתינע מנסיר ססמגסמגית
 וט) tnstis !יסקר ממגו יוסר ג6מרו נעומר טכנימסהסרונות )גגי ממתני כנוות סיס יו61 שע) )סעס'ר מ3תסעיפו
 המלו וע) כני) ימגג סטיר פסוק סכיך ממנו סססרסקנות
 63יס סו6 נזו3ס 0סכ)וח )סעסיר היגע 6) 6מר )ווכחוהיכלל
 כ1' עעיך התעיף : יגיעו י6ג) ו%ר יגע ססו6 מו"סזרעם
 וסיפך ממך יענד עגיו ספגימ 631 ממנו שנין סחע*סמיס
 ט)פעמיס ססמ,ס יפיף כיסר כנפים )1 יפסס עמס יידקרך
 נוס וגכיו61 מיס מסף 16 06 שהסת ס'י כסמאן שכדכ3ס
 וכנר מור קסם נ6 ססמיס מן כ6)ו )קם וט, נפן סוג6מר
 גוס טפין מס כ,ס י0 66ס רעות ס0תיס סמתינס כפערגתנהו
 מניך זסולהד

~tDD 
 חולי רעם סים )714 1כ1, ימיו נם*

 הלבנוןטוב
 מכ"י כתמט)וחיסס לסחמכס סר%יס סמכמיסבערמם
 כחמנו)ותיסס גכס*ס סס כס'כעמון

 )סג"
 ע*סס

 כס גדולי ורעבו רשו כפירים : טוכס חמתלעס
 ככומר וגו' ס' וזוכסי ונעמס רסיס ימיו )כופניקי

 כעמוגו ממיל כנר 60סף עשרו ברוב : כס'סטסמיס
 :מס'

~DIWW 
 סממון סומר ט" רמגעש מן אוותו

blaפובותם מבניי יתפשם אבל : רגסד ט הנע 
 גטונוחס מ)וגט טסו6 ממסני מלנגס זרך י)וכף
 וחספס olb )גג' למגוף וס מפני וקריך 'עסס כנוכנע

 יט3 כס' סטעמ "3ל ס' רטן ננד .ססו6 כמסעמסם
 ומסטרך 6דס סנני שקנ) ר,סוגס כנזי )מסיר)ססטיע
 נסע0יסס תסוחח 0מוכרמ כמס ססוד6ס עורםמעריו
 * טיגמ)1 ססונ נמ% נעפר )סס מיין 6100ומס

 ריסק כי tut(u ימיו נמני מ'ו כו ושמיס וממס Stan ינקם )6 613י גשרו נעמונו כ) טכס"מו
~-fs 

 מייעד גת"0 יסקר טסות וףימיס ימיו וטויסס כו' תמנע או : ממ1דוחי1 מג3 וריק גסן סרס ,$1p מסונפו ידך כו'גמ:פע ,)* מסר עורס
 יסרס o~O* %5 51! וכף וקמענו 1ל5 כמנם פפסוו **נוס יגל טל5 סגלתו פתנו ספמוע רע לילו יסקייס סטופרוגם

 טס61 יפכוק כוס מייקר 60י! ופי סמנו וסיס וסטיק סוכם יגע ססמיע6 סרי כו' ולכנוכ לאסוף ענין נתן : גו,סקדון
 סבת : Sb ממנו גסגס ו6יגנ! )נדיק מכין לק סיידנו )ומר ייגס ושיק יגין פס!ק ממ6 )א כ)) ממנו וסנס קינוגשמו
 ונדד ופופ hwnt ונכ30 מפנקס ס6דס שנוסר פעוי פסי 6גדון גס 'ים ע) תחגור) וקוטי סגוף רעת ס'6 כעס סתםרעתו
 וססנסגפ גרטיס מ0גימ 60יננו fi1CNO סגרחס עסק ית, גו סנכרון מעדר מנו סו6 6)י3יס עכוומ לוכד טווס סג) ממטיס עכודס ע) סגענס וודוע יסטן ס63 כו' שהבוטח ותהם : 6)סין ס, 6ת !מכמת )גכך ולס )ן ירכס ו!סג וכסף הכת"כ כפוי10

 ה יגף ושלא : כמורס ז') סרמג'ס מוכרי כידוע סיע מסס )סמם'ד נכוי 6ותס לסגוד ענמס תקעי )כן %וכניס גמגומיספו)ס
 : גימסס וקמן )רזן 3מ" להתרעות : ג1' יית) 6% (rth יקום )6 6:ר סמקו6 מן קבס סולח סמ)ינס כו' יהל ושלאכא'

 טסינו 6ף כו' נבלתי עטהם ישכים ישיא : כו, 6תס דויק רועע קומר ימלמל גפו רעע ספ)1יק סו6 ממוגףפיחגיף
 סעופו גסו))ות עמסס וליחסו)) גמנרחס )סחמנר נסס כעמוגו ידי ע) מוכרם hton רק סרטטיס מפיק ט6יווגר6ק!ן

 יכניף 63 טסם מסס יגמד hb סמווף ננד ח'6 רטעחס עניוי ענינם יפחירהו ולא : ס6)סיס עגודס כגלש אעד
 )סהגע %י6 )6 פי' מממ)שחס יירק 1)6 6מר סימן גסו))ות עמסס סתתכרוחו פתי 1ע3 )ו ובערו ירטיעו ותסס )סטיק)סס

 כננפ סנ6מר כפ! קותו ot))pn טרנס מטוגות מרבוי יתפיס כקומר מפיוס פון סו6 כו' מנגרי יתפשם : פססלסיפי
 פוש )נמ31 מסוייג סו6 כן ונס )סס וססנמ מסוד% סורם עליו מ) סעגתס ttsg כו' ומדאתם ושרת ; פעערנויפן

ס"ס
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 ג( לטיס הנני כמש השטי 5הם יפה לא פחם יבהר לא יכלימם ואם נכבורם ההריא הבפחוןשער8%
 ויופר אבחש לא כי וג'דע כחלמיש פני ששוי כן על נבלמתי לא כן ש * יעי אלחשוה'

 ומפמהם תירא אל מדבייהם רסס( שטר תירא אל ומרבריהם כאעם תכש אל נ()יפקו

 )יפושר( השמר ספניהם חושז אל )טס( השמר פפניהם תירא אל 6( ~לטיפ ואסר תחתאי
 את לפנות במזונו יבהשהו באלהים שהבופח ומהם . פו' מצחך נהקי מצי חזקכשבור
 ומעופ לבו יחיב נפשו כמטחת דומה ויהיה העברה לעניני לבבו היחד העקם מענעילבו

 להבדיל ורוחשת 5הב הכסף להפך הטדע ורוס האלכימיאשה לבעל עולש לענינידאגתו
 : דברים געשנה יחמק על* לר יש באלהים הברמח בי ועור ומעשה חבבת ייי עללכם8

bmnnזקתם דבר * ישטר לא למלאכה מאחדים לדברים צריך הכיסיפ"ה שבעל 
 סיבה מכל לו מובמח פרפו באלהים חהבומח מקום ובכל עת בכל ימצאם%א

 דזושדם הזהה לבדו הלחם על לא כי הריעך למען 0( מגויס הכתוב כע"ש העולםממיבטח
 עם אליהו מדבר ירעת כאשר מקום ובכל עת בכל ממנו נבצרטז אינן הסיבטז כי .ונו'

 הנביאים עם עובדיהו ודבר המים וצפחת רצפים ועוגת האלמנה האשה ועםהעורבים
 ואכלכלם במערה איש חמשים חמשים איש מאה ה' מנביאי השתביא יח( 6 )מלייטשאמר
 למעשים צריך הכימימה בעל כי והשני . ליראיו מחסור אין כי קדושה ה' אתשגיאו וכמר פוב כל יחסרו לא ה' ודורשי ורעבו ראם כפירים 5ו( (ofSon ואסר ומיםלחם

 העבודה התמרת "עם ועשנם ריחם שימיתווקו ואפשר זקתם חפצו לו ישלם לאאכהז
 ממצהש בפחו ולבו מהפנעים בבמחה באל והנוסח . יומם לילה בהם רקיעהוארך
 אליו בא ומרפו לשמחה לששק לו ירוה האלהים מאת יבואנו אשר וכלהרעות
 ינהלני מנחית נר על ירביצני דשא בנאות גג( )מס כמ"ש ושלחה והשקטבמנוחה

 לנפשמרפא

 פקס שקי~ימ)גי
Ohtph' 

~DIV 
 סמאן פסו

 נסוף מ'ט טפן כ" יבליש שם יסרסקדכ: סיגוח ')

 דיחסו וירע כוס יתגיסו יפעע כס' סכועמ מי 6נ) מס ועיי )ו יג6 סינן סכ)ג)ס וט) סמנהס ע) ספיד בדונג סו6וסעגווס
 (nntm)ht%~ttmut(( ייע

 ;ש"נ שצ גננש~שש2"
 הלבנוןפכ

 . כיק השקר להם יפח יא : סנטוס פנס6%1
 ~Yus נניע מ5 וייסמ סקר נסכי5ס ,רכל ט65לש5
 יעמס ס65 ור") כסט וי"ל כז( )תסיים ממפ יסמסמו
 סמסנר ייתוק סכר) הצחי חזק כשסיר : שםממקר
 כן מגול מזק סססמיר כס ור"ג ממיר גרש5ווףס
 יוכבס כמו למלאכה שיחודים לקברים : מגנךגסח'

 מכל לו סובפח פרפו : ע )מ65כסוססמיס.ססאכש
 וסטין דנו מכ5 "וסו )צגם ק51 סנ4"ס תצ'סבה
 ססטס נבצרות אינן הסביה כי : לטיססנמג6
 : סנמ*ס ע) Otet~JO רצפים רעחצז 1 גפגעוסלנק

 סעקמיס י,ממיחיס ססמיס לים ריחםשיסטזתהו
 שרר מס נ5ייוף העבורה "mDn עם : ע5פש5ס

פחמיי

 לחםפח
 יסיס 65 בכבורה יזהר לא : ידו וסמול דגר נ6יזסשנס
 hon מסוגסגת כסג יפפע)1 )6 ס6ו נגוד דרך )ס,כשםניסר
 ע.סיס ססס ס:סגסס דין כו' יפה לא : )הרימס יגס)6

 אלהש וה' : 6וסו ינוס jpg )סס 46ט1 אפס 65 תקרסג*ס
 )6 כקומר גכ)מסי )6 וע"כ בו גטמומ טטפסי כף לייעזר

 טוגס )קג) סיגנון 6דס מכי עוגות )ק:)שעלמי
 )סוטטיס הדן מכ)יסדכר 6ין כמיס נכנס גקל6סו6

 פליגה ושר כון דיחוס v(th הכי) מ6ן סו,) גפ6מרים(
 5מוגימס: סטרן כעס כמ)מיס סגי ממסי ע"כ ממסגגה
 : עעגס 'טמודסו 1)6 ט6מל פס עד מהם תירא אלואטר
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 01צקא הבפחוןשער

 באלהים ששומח נפשו על בהרציעו זלתו סודו על מאמין איט הכימיא"ה בעל כיוהשלישי
 %( )פס השלום עלט המלך דור כמשש בו מתפאר הוא אבל בבטחנו אדם משום יראאתנו

 נמלפ אינו הכיכהא"ה בעל כי והרביעי . לי אדם יעשה מה *ררא לא במחתיבאלהים
 שיספיק כפי אלא כלום מהם יומין שלא או צרבו לעת הרבה והכסף מהצהבטהזמין
 בענשי מכנו יאבד שלא נפשו על מפחד יבנו כל יה"כ הרבה ממנו ישין השם . מועםלשן
 לא ואם . והעם מהמלך עלט מפחדו פשו תנות %א לנו שקש %א האבדהסיבות
 הצורך בעת המעשה טמא שאבצר אפשר מתם זמן מחסורו למלאות אלא מהםתמין
 כאלהיו חק נמחות באלהים והטפח * מסגו מסיבותיו סיבות המנע מפני אלתהנדו-ל
 אמו ברחם העובי יפריף כאשר שירצה ובמקום שיצה בעת כרצונו אותוששריף
 חזעקש מחתה דבר ממנו אליו להכנס מפלש מקום בה אין אשר הביצה בהיךוהאפרוח
 בקצת תקפו עם מהארי המרף ויבצר חלישותה עם הקמנה ומנמלה במים והדניםבאויר
 צדיק נפש ה' ירעיב לא " )מסוי ואמר ונו' ורעבו רשו כפירים )ד( )מס בט"שהימים
 . לחם מבקש תרעו נעזב צדיק ראיתי ולא זקנתי נם הייוזי נער )1( )מסייס תשמרונך

 שבעם הקמן ועד הנדול מן מלאכתו על אחד יראה תחת הכשיאשה שבעלהכחמישי
 מבקשים והאבנים ההיות אף אדם ב% תכבדי הנדולים ייראוהו באלהיםוהבופח
 בשש ס( )6'ינ ואומר אחריתו עד 65( )סט עלטן בסתר יושב במזמור כע"שרצונו
 שבעל חוששי . הענק סוף עד ממטע פרך ברעב רע בך יגע לא ובשבע יצילךצרות

 סנימין וציינם בעשרו שמחתו עליו שמערבבק והמרוים מהחליים במוח אינוהכימיא"ה
 מן בפוח בה' והבוטח ירו שהשעה במה להתענג ולא לו שיש סמה לההנותאותו

 מ( )ששם שכתוב כמה התמורה דרך על או הכפרה דרך על אלא והחלייםהמדוים
 ואסר ונו' כח יחליפו ה' וקוי )סס( ואמר יכשלו כשול ובחורים וינעו נעריםויעפו
 שלא אפשר הכימיא"ה שבעל והשביעי . ונו' תשברנה רשעים זרועות כי )ז()תמיש

 לנפשמרפא
 : סודו ע) וויתר מלמין 6ינ1 שופר ירתתו פתמס otrnes לוקחו טיכסו סוט )גרוס מקמין ינו ר') זונחו סודו ס) מתמיןתיגו

 6ג3 ספי דאג ס" כן ,טן כן וין  )6  פרולמ,ו לומן סורס טיוחן 6ו 6)ס אי 4ש .ר?)6יפ)ע כו' שלע קינו 4והרביעי
 והשבר : נמאיס יחמס ט)6 פ)6גתו ממפת סמןד מפסד 6100 ר'1 פחס 61) סירס ש כש . ופחד י"ס ממס והחמישי : ט'סכועח
 גלצוריסו )סעיגו כדי 6סנס ס) יסולין מן החמורה עיד או : ע4ו סכ6יס .3מזויס עוגותיו סיחכפרו 16 ררךהכפרה עלכמטלא

 לחםפת
 אים סופיו%ס: מעווה טסיך סיניפס וגד ושקט3פטד0
 6יס מכרך דמגלן ידו ט) סיקוס יר6 ססו6 מפגי ט'טאמיל
 גדר ס61 רק פוען מע גוס )ו 6ין סודו פחס כלוגו 061ל5יס

 ג, גטם% מלנוות אירא לא : וע1, תתגיס עוגיסוטפלו
 יינו טומר כון נמלם אינו : כעמ1גי ע) )י 6דס יפסספס
 : חף ימין ט)6 16 וכי כיופין 06 6)0 מקסי פ6ממגפ)ע
 פמגו יגhSat 151 ספגן ימפ ישאג ס)6 מהמלך עליוופחרו
 : רע נענין סעוסר מגד )מק ~IDIDt וחסה מטסספון

 סיבה : מטכסו הטח יוד) ט)6 המעשה מס%ארבצר
 מסיכום 6מח סיקס נ1ד6י סו6 סגורן ססהותלמסיטיה
 פרג) 61ינגו ג6ויר מסכנו פוקר סיגן oDn והעוף :סמ)6כס
 : ערסו )ו מזמין ית' סו6 ולע"כ ערף כקנס 6מר )תןנעת

 גס יי עופו גסומנס כעם גשמו סטיק )כד ע63 וכליסוגף סייסי נפר וקמר וכח ס' ירעים )6 וכספך נו' רשוכפילים
 רסון 6מל אחד יראה תחת : ממריו );רפו ;כוסו נזםוטמ1ד
 סמסיסס נמגן וסם עריו מוס4ס ופרד כסירתן ל גציתסס
 7!'ר,י ססי'ו פנקדיס וסמססו פ4; יערס )6 ומורת פג6מרכפו

 היבנוןטוב
 )נ4ס מסירך סח-ו על טאמין אינו : עטדסו5סס%ד
 עסכץ ע) יימל WW יקרסו ט)6 6ק %4סעסקו
 ירוכס ס"מע 6ו ממ"ג כ4' וט' נמלפ אינו :גדושס

 משגצו והעם מהמלך : גססו מטם )6 יזמין ס)166
 שיבצר : ס"ס ריתק ריקך IDIP 4 מניע מתןלמרע
11DDבניתי חזעקש : מ)6כמ1 ממ% כשגע המעשה 
 ירופה רעמת : נכנס סדם וכן ממעמס ליקמקוס
 6יגמ כ4' רצונו מבקשש : ממח 61) תירץ 6)פל'
 : שטחיו נסס סיכוסרו הכפרה יי : %16ממיס
 : כטס"כ סכלו גס3')ס )סרכו0 התמורה ע"ראו
 ורופס ע) סטסמיס תשברנה רשעים נוהגותבי

 : מרייסס מסולח ולועס יסטר ס' . ידםומסיס
ברעב

 סיפ 18 נמגן טיח י71ע מס סוס סמרו מסרי כף המלך סו : פיסם יסרס וסו) חמס 61) חירך 6) בנסון סטותו6,מויס
 ס6ףט מוג סמטגיס סס מנג'ס והסרנים החלאים : 31פ)ך )סופטיס גס יודע סעס "מד ססודטס . עץ מסוי סטס)6מד

 16 סמי!וניס נ6גניס 01גורס פ1ע גסו סתכ6יכ דגר גקר6 ומרוס וממוס ס0יש גין פרעוש סו6 ;סמונם גופו 6תופח)יכיס
 סדור ט) מ*ו 6% סר6ויס סרעס ממקיף ססקכ*ס גסס כווגס פיד סו53ה ממורס ומקח יס51ס עקמן ט) סקלנו %,סי*6 מקדום סרטנו טמ!6וו כפו עוגר כטורף טומר טורס פמ)'ף התמורה ע'ר : טון )כ%ח הכפרה עיד אלא ר'):משיפיס
 יסרך) גיס מון 1וס6ח %ן ע) 1סככח 1nhc סגגי6 גיחוק6) גמו מסגט)ס וסגוירס מסלסל סיור יסייג סע*י פיקניסויי
 סי) שרו סקווט כלגיצו גסוגה

 פסוק ס3"6 סמדויס ונגד esfinno סמ)6יס וגד וגס כס ימחיטו ונמסד נערים וייעש : 6מד וסס)יסס סכו;גוס חסישניח סספיס סמ)ח ונפק* געוס*נ מסרגס בכרס וכוס גו' עונרס ספי)ס )6 יסוריו ;פן מסי
ומושע
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 הנמחוןשש9094
 בעירו נמצא האוכל ההיה שלא מפני והכסף הנהב מן אצלו ש"פ נמה מזונו אלע"ע
 כספם נם el) )6(,e ואמר ישליכו בחוצות כספם rs) (hprnt שנאסר כמה רשתיםבקצת
 ער מקום ובכל עת בכל מזונו טמנו יבצר לא בה' והבומח ן להצילם יוכל לא זהבםנם
 ונוי אחסר לא רועי ה' י:( )תס)יס ואמר ומ' ממות פדך ברעב ס( )6ענ כמשש ימיוטוף
 איננו הכימש"ה שבעל והשטיני . ישבעו רעבק ובימי רעה נעת יבשו לא )ו( )סםואמר

 ובמנוחת בארצו בבמתה באלהים והבומח סודו יתנלה שמא מיראתו טקום בשוםמתעכב
 צדיקים )סס( ואמר אמונה ורעה ארץ שכן מוכ ועשה בה' בטח )טס( כע"ש בטקומונפש
 (b~a הרמיה תלוונו לא הכימיא"ה שבעל והתשיעי . עליה לעד וישכנו ארץיישו

 והבומח אדם לבני והצורך *הרגם מן הבפחון זלת בה ישינ %א באחריתו שלוהכימיא'ה(
 ועונבנו חסד בה' והבוטח לנ( )ס0 כמ"ש ולעוה"ב בעוה"ז בפחום נמול ילוונובה'
 אם הכיבהא'ה שבעל והעשירי . וגו' ליראיך צפנת אשר מובך רב מה QbS )ססואמר
 העולם הנהנת הפך בו ומורח משתדל שהוא שמה מפני מותו סיבת תהיה ענשו עי

 כאשר בה' והבומת . סודו א"ע להעלים יודע כשאינו שימיתהו מי עליו ישלים הכלומנהיג
 נורם ויהיה ובראייתו בקרבתו ויתכרכו ב"א ויכבדוהו הבריות בעיני ערל במחונויודע

 ובענק עולם יסוד וצדיק '( )מטוי כמ"ש טקומו אנשי טעל הפגעים %דחות עירולתקנת
 ממון בעל הוא אם בה' הבוטח כי התורה בענין בה' הבמתון וטתועלת . בצוערלום
 ואם נדיבה ורוח הפצה בנפש מממונו אדם בני וחובות האלהים חובות להוציאימהר

 לנפשמרפא
 : בו, עזינו נחמוס 6ס ר'ל עניו יזיע 06 והעשירי . ,מהריס( ינטלן ס)6 דלות )*הריש : ע'ס ג'! כמסכין סיסנ6ר כמוי!פכ

 6י:1 06 )טין סגי כו' 6וס ס) יחוסיי מוגירין דאייה נ' מו') ט6מרו מס עיר 0ו6 סודו 6ת לסטנים יודע כ:6י:ו כףוטנהיג
 סו6 גן כמעליס טס יכסוף סמטמיח )סני oh~nnl 06 6ג) מטוו )כסנ"צ ומוו מגיע )6 עדיין מ )%0) יוד) סקס נמקוסעומד
Ov1u)כט6יגו 6נ) עולס עוטם כ) גמז גרמיית! !י6ריך ע1ו סיג)) ולפטר ויו מניט )6 עייין ס!זו 6ה )סע)'ס שוב) ג'ו כמיס 
 16 סמו 6ח (etibrיודע

~Sm 
 ו6מ . ס6)ס l(Ot~v 6מו:יס סומר גס'ס ועיין מפייטי ממטתי ;ן מוג! )גג~ח otpn מוכ גע)

 וא' קט נ6 גי סימיסוסו כדי כזיו 6ח שעריס יוג) ש)6 עליו מקלע סכ) מנסיג טסות יסגרך סרס ר') ג1' סב) טמוסיגפותתי
 ג3 וגרל1ית1 כקלנס1 !יסגרכו כו' געהונו יתג)ס קלסר נה' והבוטח : יגמר וסג1מר כ1' ע)יו יטומע טסו6. סמייגס פגיעע) ע6י סג) עמ:סיג טמעסי ועט סר'נ סי' !גן שדו 0גמ!ת מן )מעמס יוכן עויין גמיתחו מסו ס' ס6ין ומן כ) 6ג) גמיהחוממז

 הלבנוןפוב
 : IUDb נחגת Dh" עם 3כל וסייט פדךברעב
 סכ) otpn 3כ) וסיעו פי אחסר לא רועי ה'הנסר
 ס' כססנמת מטמות ומי זס6 כג6ומ )סגיו דומםמקוס
 רעה בעת יבחרו לא : ר1פמוק סמסייס וכמוע14
 כעמהו בו וסתוים מכשריו גג יגרמו מא לטיסמל6
 6מר ס6ולכיס מן דיוש ימנתן סטיו יתנלה : עםנב)
 ננול ילוט : היעלוס מן הרהט מן : יוס יוםמעפיו
 כי )ערןכ כס' כעמונו ע) סכר יקנ) וכיבסחפו
 ומטכס כס' ויאשכן שמס"ס גזעם "וס סי6סכעמון

 : )כניס נהע "יסים ענינו ארע אם %טס:6
 וגם' רושעים ולדהוים : וסוסון מ)ך הכלומטרש
 בצהור לום כענין : רוסורערות נסם OOtSDמנין

 : ממס פנמ)ע טע כטס) %ער סעיר רבעך ל5טר41)6ך
 "חש כסדור מפן )סוסך האלהים חובותלהוורא
 ומעסית %שח כמו ארם בני הכובות ; יכלותכפי

 לחםפת
 גרעם. : ס' נהקם וסומר דקרך betnt וכוי רפפיםשועות
 6מנמ כלעכ ימית ס63 ס6ף )ומל פרפור !)מ טסותפרר

 גקצזק טסצשם?מר
 גמקוס ומן מטך ססמחעככ סורו יתגלה שמא . ינגעורעג!ן וכימי שק סג"

 מימש סס 6 %כ! ג' הסי יאק ג6גיגו כס! :ג'ין סתוי!6תד
 בטח : וכו' סי6 לסתך o~O 6ן ויקמר וא' לכימוןוינקף
 : נ6ר1ו סוכן נסן כסגוטת סוי כו' ארץ שנן ט'בהי

 שסע מג16כיס רגיס דקרת ריטט יסובבמ חסד בה'והבוטח
 hnSn פסיקך )6 געותנו מסרי סנ6 געותך סכווגס עיקרוגוריי
 סגוו;ס ססיפ5 נס וע'כ גו' 6)י0ס תמניע מכעיס יםכי

 גע6 ורריו סמכ) שומר פ" טווס יסוגננו בון גס)טוסן
 )ומר כבסטר 1)טי 0ע1ס'כ ומזד עוסו מנו נמסדמסוכג

 )6 וכנטת והגיס )פרכוס וק 61"צס כפס 0ט0 גגו"ות %ס וספים בהט אפעם כססן עקמי מפוך 6יגג0 כולס 60טנות עזיופסנ
 כשאינו ט' עליו ישלים : 3'ס סנוי6 סו6 הכל !מנהיג : מעין ומללוס 6)יו ;ספן ססו6 סס!4 סוט גם =61 שחויפא
 יפ65 ס63 מומר סודו 3סע*ס יידע יסיס esnI געת מטמע לותו )1 וי,ימן 3גפט! סס)ש וטסט סר 6יט )1 יומין מיי פירוט כא'יורע
 6)יו )סתקלג טכס מי ט יס0))! כו, ויתגרכו : גפוע) כגור גמ)וקס 6דס גגי !יכמוסו בכס הברות בעיני יגדל : )סע)יפו6חן
 ו,3 גמ6פר ומספפ0 כנגס שון טסכווגס יתכן נ*כ מלחוריו ורני h~m1 ספי דמתדיג8 גושי מט6 רנ שמר כמו 3י6!ת! וק 6פה16
 )ס0 נסקן עיר! אנשי לתקנת : עיקר 01ר6טן כו' 16ת! ס,-ו6ס כ) כו' עונד מרג)יח שמר! כמו נרמסו גס )קטו עוג )%יקעוג
 סו6 כ" הפגעים ולרוצת : גוכותו )ק!כ סגיגס תקן ססקכ,ס 6! סעיר פזי 6ח וימן ע'ס 6מע כיערן גמו מועי*ס עוכיסדכריס
 גתס)מו מהסקנס סג;1)1 ג;וער ?וע וכענין סתיק!נ נגד ונס ג,גוסס ססוכ תיק~גו ע) אמד סרישסעו)ס עולם יסור וצדיק : סרפמסוס
 סטזכיס לפקוס %ס סגין mine סם האלהים דיגות : מחוררי מזוע קיום מענין התורה ן טעני otnlwl: %1תאע שפר פס עדחס

 ג6 קודם חפצה בנפים : וד1פיסס ער"'ס blt(P~ m(ot )סבי) ~olb כני wtm וכדחס מכס !עוע 1י%ת סחתין גפוסמפון
עק
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 803קב הבטחוןשער

שנסתלקו ספני עליו המקום מטובות סובה הממח חצרון כי יראה ממון בעלאיננו
בשמירתו לבו מרית ומיעומ בעבורו אדם ולבני לאלהים בהם חייב שהוא החובותמעליו

 הנפש מפזור יצילני המקום אומר שהיה ההסידים מן אהד על שנאמר כמווהנהגתו
 קריה כל ובראש נהר בל בראש ממון לי שיהיה אמר הנפש פזור הוא מה לואסרו
 . בחלטו השמח עשיר איזהו ואמרו דאגה מרבה נכסים מרבה ז"ל שאמרו מהוהוא
 הסמל על סומך שאיננו מפני בה' מבמוח הממון רב ימנענו לא בה' הכוסח כיומהם
 קצוב *לזמן מיוחדים ובענינים מיוחדים פנים על בו להשתמש צווה כפקדון בעיניווהוא
 טסנו לו לתת שצווה למי מזבתו יזכור הקש בעבורו יבעט לא אצלו קיומו יתמידואם
 סיבה שמהו אשר יתברך לבוראו סודה הוא אבל ושבח הודאה גמול עליו יבקש%א

 לאלהיו סודה הוא אך לחסרונו השבל ולא ידאג לא ממנו הטמון יאבד ואם .למובתו
 זולתו היזק מבקש ואיננו בחלקו וישמח לו בנתינתו הודה כאש, מאתו פקדונובקחתו

 : נפשו לשובע אוכל צריק יג( )מס החכם כמיש בסמונו אדם יחמודולא
 מנדנוד והשלוה העולמיות הדאטת נק הלב מנוהת מהם בעולם הכמחון תועלתאך

 בעולם ובשלוה ובבמתה בהשקט והחש הגופיות תאותיה לחסרון וצערההנפש
 לכפשמיפות והירי )סס( ואמר מבמחו ה' והיה בה' יבטח אשר הגבר ברוך יי( )ממיס שכתוב כמוהזה
 גפר נמס )6גרסס מכד גססו ועיין ונסכה גוג) רגו סגי קכ)ס ה'51 מענין ט:ודע כמו ויתגרך 16)1 1'תקר3 נדייק טיי5טמי

 יראה מטין נעל א'גגו ואם : ינוגס נגמרתן גמ61 גוס וכיו61 גי תניא 3טג') מון סע))ס ק) חג') וסמרו עו)ס' יסעודויק
 סעיד (ath1 ספה מהסטה rDfiD( ג,' נהר כל בראש היכמון נההפור הנפש מפזור : גון גי )ט  ")  etGtl ייחס ר')כוי
 מע,ס'ו ס"ס 5ח מחולין וסד6גיח ס46ז ממקומות כ)עי

 ומעוסקי
 גטחוט 6י1 כי בה' מבט" ט' בה' המטח כי ומהם :

ttnn~SDוכך ;ך בו סיססמם 6תליס נסקוון ועומס מ)11ס טס61 גמי לין בו להשתמש צוה : ס' ט) געחווו סיקר רק )ו סים 
 סוס )מי וע ממגו 14 קהת שצווה למי : וירעע יסורין ויטמן עזר בעבורו יבעט לא : געולי( סתור נ)% :ו" גי ר,) קצוב)*לזמן
 ז) גי ד) חגוו) 6) כמיס סענייס ע) 6סוערוסוס ע160 6טר נססיי ומטגמ מודם 610 רק כי ועניון )עני וסייגו מסווו )התמטע
 ספוק 6מר1 וגגך טגירך טלו 06 חגוו) )מס 6'כ )מסג סיס 06 פעסס ומס ספסר ולחס סד) סס4* )ך די ספין רק כסו) טסו6סו6
 סיסים זולתו היזק מבקוש ואיננו ע,ם: וס 5ק וס יודעין וסמקג) מטסן %ין ממונס W'DD ס")ח סמעו)ס סס1יקסדנ'נ
 ר*3 סרמוווס. נזרג'ס מפכתפט .' טחם כנ'ח תעוליו ר? כעולם הבטרזן הועלת8ך

 %6 סוס )סרס ט6מר1 כמו 'ת' כס' t~tnes נוענע ממסח כוו51י טסו6 מעירו מ6ד סרמוקיס נמקומוח פרגיתו)גנט
 לחםפת

 כו' ליח ס% מסי אזמל 6)יס ימטחוקק מתן סו6 י"סעת
 6י1 והנהגתו בשמירתו : קיומם נטעת ס61 ניינסורום
 כל כראש : וסו61והי1 גמיים כו )כתנסג פיך לתו)סמור
 גמר כ) נרטט גמש וטת,רהO:1DD 0 סגיו)וס כססותרימנהר
 יס)כון יטוח טס 6סר סגיו)ופ משסרות ו:מ) נס) 3ג)דסת,ן
 וקרץ סמרכ~)ת רכות סגדו),ח מסטיירות קרים גג) ג"כ.וגמ61

 כUYa~' 4 לא בה' הבוטח בי : ל6ס ממסוימות)קמות
 6מד כמדג קי,ס וסוף 6מד קועכ עי סענפ מ6חסמ)ייס
 גווענו סנ,טמ מט6"כ טמפרס כמו סגעמון מ% וסייטספיד
 כעחונו יסיר סוttsb 6 ננון ועינגו יוו מ61ס לכיר גיניגוחו
 )3ו ונמנע גווענו )3עומ מו,ר Dt~p 6נד oh ו6ח'כמפנו
 גריףן ס)וי'ק כו להשתמש צוה : גגעחוגו ופוגכשוך
 מיומדיס נ6וס:יס מיוחדים פנים על : גר' 1וס וזיניכמו
 טווסן גחכו ממהמר יחגלך ס)6 קצוב 6מן יג'מ:~קט כמגרמי סרן דמיינו מיוחדים ובענינים : וממס יגיחסיו6ח כמי 63יסור 1)6 ססיחר כנודי יסים כממוגו עסקודכיינו
 סנ6מר ממי יסירי )6 כו' יבעט לא : י"ג קומן רק 'OstbS)ו

 הוכהו יזכור ולא : וכ4 )כ3ך 1רס זכו, ירפס ו,סנ וכסףע)יסס
 י~ יטרק) כטס 6סר )כ) דמיינו חף oUn סו6 )מיסי6מחססטינ

 הלבנקטוב
 געגט טיס 51פפר בה חייב היהוא : מאדיסבמלית
 ספותך : )מעכר דנעי מס כסי ממות ימן )056

 : סנטוס נספיטח נהר כל בראש : פשזרחפמימות סיס 1DDInf sp וממספחיו שטו סתמפורהנפש
 : שמונס גסס וניחן ייסף מיוחדש פכיםעל

 ו)עסהפ דחקו 3עח ל"מ )ס)11ח סירפדיםובענינש
 5ר,י ט61 "סר סומן )ש קצוב לזמן : גזקוחכסס
 )טעה סגריך ודגי עוכס משו רימתך) סוסעסיס הוראה גמול עליו יבקש ולא : נטמיו סוכממע )עסי שיו ס' סס)יטו 6טר יאמון כפזול ס"מסיסיס
 סבה : זס יכקס )6 סו" nff'nb ע4סו)סודוח
 p'en זולתו התק : )"מריס )סיכ ס)ימלמוכחו
 השכל מנדנוד : 6דס טוס ממע הגמוד ט)6כמל בממונו ארם יחמור ולא : )יא6ש 6ש )סוסממע

 סגמוי לחייו ttntstp פ) טיגמ)וס1 פסס יקטם ס)6 וכוט מרס כו' יבקש ולא : 3א )ט ימס ט)6נכדי
 )ר )חס דסייגו סק)

 חימות ס61 סד6גס כון ידאג לא : ממנו טקינ) ססו6 ס"ט )עוגת ססיגס סו6 סיסיס סיבה שמהו אשר : ע'ו ונלגמוסוד6ס
 טסגאפ ע5פ1 גפת דגר סו6 כחלקו וישמח : פמט טגעיר מלכר פמכלון עתפע) ססו6 מיקמת סה6ס סי6 וס6נ) פערכ)3
 גסעל כמרס ווסתו סכיו מס סמיד סועף סו6 ימלקו מסיפק טנ"ט עמי כו' טבקש ואינו : סרגם 16 מלע 06 כמש סמםסו6

 נטובע 1)6 גססו )ט,נע שוכי כמקקו מכסטק סו6 כדו' ט' sttw צריק : )ו סים ממונו גסני) לק 1DSD מ1ד hh טוסו מומיוסו6 וןוגי סנוני ויסים יחן גץ %וממס ססמח'ס כדרך לעסו 16 גו6)ו 16 קונגו דרכינו %ו טיכיס 6מר 6דס מימד כלפר 6דסיממון ססמפדן בממונו ארם יחמיד ולא : גסיוקס ממטיס 3סס 'O'h7PDD ותכן 'D~D ט))ס כ6)1 ,%תו כיד 6פו ג) )טונו ו,ססגתינס
 סיפים נגף ודופס ערדל מכי סכעחון סיקוסו מסורס נעגין מס0וע)ס דינר מנס סעד גטוס*1 *' בשלם הכטחון הועלה :נסע
 תוענף סימא מורס סקס) סו' ה, וחיה כה הגבר ברוך : ייר געותנו סתוע)ת גגהי;ת מדגר ועמסיו וענודס נחוס פוי)גו

סנקמע
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 הבפחוןשער204
 בדרכים מלבה הנפש מנוהת ומהם . תי שרשה ישלה יובל ועל מים על שת%כעץ

 )מסייס כ"ש החיים יבר השלמת וממהרת הגופות מכלה היא אשרהרחוקים
 ק"

 ענה
 ריפרף לבקש רחוקה ארץ אל הלך כי הפריצים מן אחד על ונאמד . ימי קצר כחיבדרה
 הפרוש לו אסף אליה הלך אשר בעיר כוכבים מעובדי א' אדם וצנע פרהפותובתחלת
 ומה האמנושי לו אמר . לכוכבים בעבודתכם ההבנה וטעוני העורון בתכלתן 4צזםכמה
 אץ אשר הממרץש האחד המכלנל היכול הבורא עובד אני הפרוש ליה אמר עובד4צזה
 היה אלו לו אמר והיאך הפרוש ליה אמר דבריך את סותר פעלך האסנושי לו אמרכמוהו
 אל לבוש פורח האת ולא הנה שהמריפך כסו בעירך טפריפך היה אמת שאמיתמה
 ההיא העת מן הפרישות וקבל לארצו ושב הפרוש מענת ונפסקה כזאת רחוקהארץ
 המונעות והמלאכות הקשים המעשים מן והנקש הנפש מנוחת וםהם * אח'כ מעירו יצאולא
 מסיבות תובע הוא בה' והבומח , אנשיהם וחסום וחקיהם המלכים עבודת ועזוב הנופתאת

 לחובות יותר מפיק שהוגש ומה ללבו ופנאי לו מוב ושם לטפו מנוחה יותר ט שיש מההטרף
  בנורת אלא מאומה ממגו תחמרהו %א בחוקו לו ד,לסיף לא הסיבה כי אמונתו יותר עםחורתו
 זה שופם אלהים כי הרים ממדבר ולא וממערב פבצצא לא בי  פס(  למס בפ"ש  בז'האיתים
 צער מיעוט ומהם ינהלני. מנוחות מי על ירביצני דשא בנאות בג( )מס ואמר הרים ההישפיל

 הלבנתפוב
 nnps כ0ומי0 ומכיס סו)כיס וממסנש )ט%סיס
 מ4ט %ס טמש)6 מים על שת% כעץ :סמעק
ognכן . רוממסו olho (יי ומנמש % ע) סמו : 

 האסנחצי : סרוס סנעסס נסלם פרישווזובתחלת
 החג : סמסלגס המטריף : גינו כשכד % סס610
 1*ט , שנע ר"נ . מלמיס שכש מסנט מס'מובע
 ומסטת )מסוכ %יך ם6יגו ללבו ופנאי :נכון

 סונ"ר עתר מפיק שהוא : מעם 6)" עוס"וגעסש
 מלמל גו וכעש סמ0לנסיס וסמטת ממליייס)ד"ונ 5לז 6יע ו") תוסיף לא הסיבה כי :ימתחו ופלכי נפולש P'Dn עוס"1 עסלןת פנוי ט3ט ,מן)ו

 וכטגס יי" )6 לעס מהמוטס כס' כסומ גכוןטפט
נגורס

 כר) ונפוגו ית' יכונסו פי ס) 06 כי מכאוס ס6ינגסמוסוה

reלחם 
 י"ס 1)6 דקר6 וסיפון כף כעץ איה : וכנץ 0ססלומון
 הטפת טבלה : כו' י"ג כנורח'4 וגטכם וכוי מוס יגוכי

 ולהווו מטף מוג ס6ויריס וסינ!י 0יהירס ססג!עסמממק
 בתחלת : מסר נעמיס מייו וימי כזיעו עד ומסוסורן

 oth(et כימינת עלג) )6 סטיפרישהו
 ומסרגי

 4 טקס
 עור ההבנה ומיעוט העוהן בתכלית : נוון 3סטי6וכזו

 כענוג מנס מיס מקור ט,נו tmb גון רעית ס0יס כיסכסכי
 וע3 קר16 )% וכסמו ידטיוו )6 6טר י0' ס6מח ככוס)כ עולי ססס סט!רון ג0ג)י0 6מל 0ר6ס!גס כרעס !ט) 1:ו'רסס
 6פל ומו41ט )כוכטס נסס ססגווגס ס,3מיס עוג7יסנסס
 סס קכ6מ0 ס6ף גוריו ע) מדגר ממגיס טיש ססנצפיסוע

 גזרון יסף סדו סס ט ק!גס סיס )6 16)כ סעופן )וטפט0יעיס
 היכו. : 06ס 6!! סגין וגס יסמיך! 1)6 ילעז )6 )כןוכ!'

 גקיס %)ע 60ריס 6רגעס פרע המטריף האןהמכלכל
 ק!דס נין יסניי) סכ!'מ ט) )כרו6יו ג0טכסו ית' סגנותי0ר!ן
 ס;וכגיס נ0ט!)0 מל"ג דייו סיכוי י0' ססו6 "מד)מו3
 נכהו סנמ44ס כ) ומקיים 33100 סיוט סמככן) י0' ס0ו8סני

 ית' סס!6 . 0ג' . סוג4ס וג'ינס כגסו 0גו)יס ox ומלות סגוכגיס מט6,כ יג)כ)וך )6 טפיס וכפי סמ'ס מ!ס!ן סכ)יס גע)סכלתי
 06 ו)6 וט 06 )עכ!ד ר6ית ומס 6תר דגר ו,ס ,ס וכר וכמהסיע )סס כשסר גספע ומהוסס רגיס סס 1מ1)ו0 וס;!כגיס6ת7
 610 מרף )1 סרקני חוקו 6יס )6יט יטריפו )6 16)ס סריו ימן סטדס וטן יט03 סאן תו64 כמס סכסספע0 ס"ףשוס סטגגיס מסליק  כ4ן סו %ל  ימד'15מטמפ פיסו %44  כיסור )תם 0א)6ס גססגחתו גריס 3;) ערף ממטריף יח' טסט סי'. .ווכחו

 מכל  3ססגספ מנגד) י0' ס!6 ס6)ס גו%יס דכריס סג6יגעס כפיהו אין אשר : חוש )0ס מעריפי כמיס )6יסספוג
 פיורמ לפרוס ג,(ריטוס וסג) ריויו טל וליסינ כפרו  לספון סור וכול סל5 הפוזש פענח ונפכקה :  יפוסו סכין וניכר1
 המעשרם טן : כרכל וקנס 61וו:ס מרנסנס סקס טגורס כק!סי ויגע  עיף מסגוף סטיי בו' והגוף הגמש ביגו!יוז : סטורןפסילי

  סכעל רג וסתגונוו0 סיון ט!ריכין מחמת טריו הסיס סס ו6עפ'כ ו0)יסו0 יגע כ)י 6ו0ס עומס ט6דס מטסים יט כי כו'הקשים
 התגי גיפר  פן ט4ס פיס גצו סמ"מס רול בס DtD1tnD וס%ליכוס 5מר סנוף מנוסס ופל כיפם nmm גור 8פר %סיסד ולסקנס ופררי כוסס o)K, סגכל רסיס ס- גסל6יס ohla "י6סת מחס סיסי ומלעכס וסרספס ועיור %ל5כס לסו לנפסדפ!44ס
 סמע)0פ אפי סמ)כיס מע~גדי )סירת ענמ1 יתקע 1)6 )מון מסל יסע )6  סגטמע ידי ספי בו'  עבורת ועזוב : סטר  %ןוכבגיס
 סגיכם טס סמדהד!ףס מו') מקמרו דרקיט מ%!60 דוגמת סםמירס קס' גמו0יסן דמיינו !0וקי0ס !מ;וכ:0 קטם !טגי0סננוסס
 r~*B כ)  wtt~v סטורן יעיט 6רס ליגי  סייף יפסי3וס ססיגיס כל  גין %1נקט ד!לס סו6 כו' הובע הוא : סכערסכמוט

 נסס סיוי סס6דס מי"א סיס )סי לו טוג am1 : כ!' מנותם יזמר גס סים סיגם )טרמו כומר סו6 ומחן מם6 ומיה6!ממו0
 ופנאי :  פסי וכסרפן ל5רמ  ונכון כו' יליגסיס ימר ג1ל3י% רו3מ ספפריס סףל  מאתרו כמן עם ודגת שטד גרטח)גפ1)
 : ומעלס ס6מי 0אט מגופת וסו6 גס ערור גאי )גו סיס6 וקלס וקש מ)6;ס גנו. elh 06 יזמי  )טעס !'ן כלטפוסללבו
 הר hlon 5י 5ופפ דילר tmw~n פי מסל ררך סורסו רויוס ספויל 8ל מכס לסוסי* יהר  סרג) ט מפיק שודאומה
 ה,') ט6מרו SD יחס כי611 ומרכס 03ק)ס :קים מ)גוסיו  6ין  1סנירססי טורס  רמוין יום נכל סייר לסספיל יכול 6עינלפר
 כו' הרים מסרב!- ולא כו' לא כי : וכו' ס6ומ:ות מן טטירוה אין קדוכין( )סוף S~m קמרו  וכן סגרפ ל5יסיק.  וכן יפויס  ייון רפס 4ד י%טסירש  מיסימס מסיס *ס ולי' סוייף לDO~ 6'(D משר  פרפין דיו, *%%סו יתרון ירי על 4י5 ח  סכל כלומר כו' אנצגהי  יהר עם 1'ל: רשי יצירות וע'ס G(~o~tb b וגמסס ש!0 גוט)י ודון געלי "סס  5רי0ין  יוסכיט)

 מברומס 50דס ט"ין ס0רוממו0 קטון טס61 מוס חין כמסמעס כריס כס סגמקר6 סרים ג) אמרו ~ס כפסוק ה!'ל דרס דרן ט)כוונתו
 ס"מר מס וסוף ירים וו0 יספין וט סופט 6)0יס גי !סוטו מדגרות קדרך 16 ותקטרג נמזרח ~fitpin ג04% מגהרו עיינטמר
 כיו;)נ )טרפם סינס ירחיו סיכמר1 מפן טסקנ'ס )ר6יס וה ט' מטוות מי על ט' דשא בגאות : יס' סג1ר6 גגוירט6)6

)היות
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 905כ4 הבפהרןשער

 יפגעהצ אם או חובו קבות עכל לא אם או פרקנשרא או אצ4 הנעכב אם בםםהרנפשו
 עתר טוב לו ובוחר ממנו יותר ענינו מתקן יתברך הבורא כי יודע שהוא מפני בעשחו4
 ומהם . תקאי פסם כי נפשי יבמי לאלהי6 אך ס3( הס כמש *צמו במו שרגאסמה

 שלא באלהים בפחונו מפגי טבעו כננד יהוה ואם אליו שינתיקהו ענץ נכלשמהתו
 וחתלו ברחיצתו לבנה החומלת האם תעשה כאשר ענין בכל לו המזב אלא 4יעשה

 בנטול נפשי ודוממתי שויתי לא אם קל6( )סם ע"ה תר כמ"ש כרחו על והתרתווקשירתו
 בתורה והנאותיו כאלהים הבפחון מתועלות שבארתי וכיע . נפשי ע4 כגמל אמועלי

 . הבטחת הוא מה מהעם אחד . רברים ו' הבטחת מענץ עתה אבאר לי שנימן מהובעלם
 יתרכבו בעברם אשר ר"הקדמהז בבאי ורהצלישי . הבראים על הבפהע בסבנםוהשני
 הטרף בסבחז באלהים הבאח עסק בין שהצ בהפרש וההמ"םי . בהם וננותו שבחווחווב הבטחע יההה בהם אשר הדברים בבאור והרביעי . בסיבות העסק וחיוב באלהיםהבטחק
 האומרים דעת ננהו חיוב אופני בביאור והצבטי . בהם באלהים בומח שאים מי עסקובץ

 לחפצם כשיניעו האלרוים עבורת בקבלת נפשטים *ומילים בעילם התאהדבאופיהן
 בענין לדבר שצריך מה וכל באלרים הבמחק בפפס"רי והטביעי . הכהיכפות בעלי מזםבו

 : בחלקיו ולקצרהכמהע
 שבטת מי על סמרי לבו ושההיה הבהצח נפש מנהשז הוא הבמחון סההז אר א8רק

 ודעתו יכלתו כפי עליו יבמת אשר בענין לו חזנכק הפוב שיעשהע4ו
 לנפזרמרפא

 מפופ אסן ימ161 06 1') יפ"כ פיפכ% !נמו הברואים על הבטחתן גמבהז : עליו !דולג פוער לונו ו0 1ג) יגמורי1ש איפ ימהמ טססמי) פיקמטיא או פסר0: לפנרס יכ31 ס6יע סמירס 1%6 יסטכג 06 בטסחד ! ווסת כמיסגו שקם !סכ)6
 ס6דס סיס1כמ פסנטמון ים כ' כחם וגנותו שבחו וחזב : ס0 פיסנ6ר כמו גו אסא ר6ף סיס כן גס כהדס 6*)ו פססוכל
 גוס קי קמפוס געפייס יגטמ 06 דסיעו ס' עי )כסא נו15 ססו6 פסגטמון תם ופחתנו ג!סו געגימ דטייוו גסה נועם06

 חרס גפילוט ו0 כ) היתכלל כפו מעטו מממס סגostn~ 6 16 געוסז1 קונ )גמא סו6 צ16י סינטמ 16 סידם גידיסנמיל0
 : cwmh): נס% מופת יגיסס טמ 6כ) גו )מ*ס סיגיכם דלגית סרוס )סס ק %ן כטווסיפיס סי6ריכו *סיס ססס מממס חמ6 כס" )*וס6 : עיט יטרים פנים פטכע טעומת פס סמככן ס!פ'ס היתנער כמו נעטדעס)סימו ש כס תסס טנ,דתו ויפכרו מן ע!נוח יפרוע י0חי6טע
 טג"יהין פי ונס פוכחו שמפיק גסת ורעתו : גו' מאם פטמם פסול 161מר סגעט1 ט61 פס הבטחון סחות אך אלטיק

 לחםפת
 יהיה ואם : נטדס יגמור ית' וסול כמנומס עמס)יום
 ס4ט!ף ס!6 וחתולהו : עגמו נגד טיסיס אף טבעוכנגר
 1016 כולכין ס)וצף סומר וקשירתו : סו( עימוק6)מ*ת )4 וממת) סכתוג מ), וסו6 כחן נסמרטועי 6וסוהמלספין
 ודיממתי . )מ( מטופס כזקר ער טויהי כמ! שוי ע)1סת6טשצ סחמוקתי סוית' ורוממתי שייתי : וסוקרתו 1ו'6סיטר פהיר ס4ל רפס וכסס61 וגויל ועד מששו רתכםגל1!ע0
 סוע)0 והנאותיו הכפחון סהועלת כו': 6מ1 פקי כגפו)ית, 416 ס!6 סגסט' י,דע ס5ר 17DD ונס ית, 1%6 וימקשבסקסי
 להורס קנו nujYt סרעיט ממגו קדמות מעי) טס"*מס

 סרכס לוחו מטבק יה' סו6 סנעמון טעזי וכגלומוועטדס
 כ) כמנוקר סוכ כ) ימסרו 61 ין ודורסי כמיס ושמכספידו
 : ,פוי !נ!דמן גדש* סגה) מס לי שמדמן טה : למעלסוס

 13 סנוטתין גמי ימשו דנריס .6י,ס נף הבטדצןביציגות
 סס6דס בסיבות העמק טחיוב : גו )גטומ סיכםשסיס
 )טרדו כינס טיסיי פסק נכייס טוסק חמוס כגקתע עםמה!יינ
 : סכטמון ע) עגמו stwt יד סיפן יסים 1)6 ית'כעורו
 : סגטמ!ן כמדח יסחמס לגריס כ"יוס כון הדבריםבביאור
 lcnfico3 מ"וגמ כהדס דגרי0 גלווס בהם וגנונםשגח!
 OY;1 ג6ורן tSSh סימרר כמו פרש מא ו3מ0 ע6תסגס

 מהייי סס:) וגריס נקייט (1DIS גי' שחו ומו!כסכך

 הלבטן18ב
 נסתלחו במסחר נפשו צער : י6ננ%ות5)6
 15 מ)6כס כ6יזס סיעסוק )מך עכ"פ כסןסייכוסמ

 :o~bin עמס מ"ע חולם כ) מז") וכמקמל . V1D1מס"
 מום 16 ממכסו אצלו יתעכב אם : נסקסמוסס
 כ4 יותר טוב לו ובוחר : )1 סיניע שויטפס
 אלת שיעתיג~הו : עניד לעג רממנ6 זט3ידומס

 olb נר מ% "c"1pno . 1 מ% לעטושטיכרימסו
 ורעזולהו : סיסים 6ש" ירוה ואם :רימכרימיס
 סס מס ד") הבפחון בסיבות : נ)"6וויק)ען
 : נטרגיס בסיבית : יס' ט לפעמון ר.ג%מססעמרס
 6מו )לרוף חמיו ותסרוט ססס רצזאהזבאריכות

'spnנעמדת )סחמע יגלו ט)6 כ"מלכ שסק fc, 
עד

 מש)"
 בע4 : עוס"ז מקנעי ח/תלס מפס ס'
 hl~m נו )געש 5hs מלמעש טוכעסהמשכעכע

 מסכון SD סמול!ח סנוקיף מסומר כמו . )סקסנקמן
 : O"DS וכמכר גידוסיס

 חעב' כ!'.: ונ6יוס' ע)יוטי"וג0
 על סטוייס דעת )ג:!ח מסייג סטכ) 6'ן כוו התאוה כאריכות 'האומרים דעת גגות

 ט,6 6ר!ך ),מן כידע טר!יוס ס6!חשס %:י ימו 06 וק טגיחו הכגוו מימבוס פסס ottthe ית' סנוי6 מעסיסגיטו)ס
 ג6רוכס טכ6 כמו )עג!דס )נס יאו 16 וממרחו ממר דלגה עזו )ו6!נייסרגו

~nrS 
 כדנריס סס מס באלהים הבטחון גטפכירי : גטו)ס בו לחפצו כשיגיע! ~SDi :1hht מטסן סחוס וקוקה החגירו סמ)וסימו פסס מסגהוס כעזי 6ותס וק1ר6 כבגייר

 3ילכימ: פישתון ס5ו0  פןסמססידיס

לנרי
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 הבפחוןשער208
 יפקר ואם הבופה מן הבמחון יהיה בעבורו אשר העיקר אבל מונתו שמפיקבמה
 ויעשה שאטר מה שיקיים בו שיבפח במי במוח לבו שיהיה הוא הבמהון ימצאלא
 : והשר נדבה Inwy~w עשוהו ערב ולא לו התנה שלא במה המוב עליו יתשונ שערנמה
 ארעע . שבע הן הברואים על מהבומח הבמחון יתכן בהן אשר הסיבות אך בפרק

 שהוא בהנירו יווע כשהוא האדם כי ההאהבה והחמלה הרחמיםמהן
 חושנית * מעניניו שימריתהו טה בכל עליו נפשו ותנוח בו יבטח עליו וחומלמרחם
 בו יודע הוא אבל בחפצו מתעצל %א ממנו מתעלם שאיננו אהבתו עם בו יודעשיהגה
 בפחונו יהיה לא זה כל סטנו לו יתברר לא אם כי לעשותו ומסכים משתדלשהוא
 סמי לבומח יתקבצו וכאשר בחפצו ורפיונו התעלטותו יודע שהוא מפני שלםעליו

 סבלי בו יבמת עניניו על השנחתו ורוב עליו רחמנותו נורל אלה מדות שתי בושבמח
 סעיפזת טזנע ימנעהו ולא חפץ הוא באשר ינוצח לא חזק שיהיה והשלישית *ספק
 מרחם שהוא שנתברר אע"פ עליו הבמחון ישלם לא חלש יהיה אם כי הבוטחבקשת
 האלה המדות שלש בו יתקבצו וכאשר הענשים ברוב ממנו דברים המנע מפניומשניח
 ולא עליו הכופה תועלת באופני יודע שיהיה והרביעית . ראוי יותר עליו הבמהוןיהיה

 לנפשמרפא
 שיחית הוא : גו כוטמין 6י1 וט דגר יחסר 06 כו' יפקור ואט גוי העיקר אבל אכ"ממ: )וס טוס ססו6 מס יודטגו
 ירתם ד6)'ג ועונו גחסדו רק )1 חייג סיס ו)6 סגטימ1 ס,6 6ף ט1ל,מ עמו סיעסס גם 6ף 6!5 כסנטימ1 מס ממקיש ,נד ר')כף

 : עמו מ)גטות וי:ימ 0סס )טונות ר6וי 6י:ו טמ6 תמיד :סקסו1%
 מתעצי ולא : סיסג6ר כמו eotiu )גטומ ג"כ רזוי גסס 6)0 מדות ססגעס ימנ16 6ס הברואים על בפרק

 כחפות
 הלבנקטוב

 אבל : סוכתו סמט)יס ושבהו שמפיק אפרק
 סיסים טוריך תעגין שקל ר")העיקר

 יקבע ,ס כמכח עז ספי נ"מוגח יכו 5)ס"דס
 מן סוס משקל ימסר ו"ס יפקד ואם : כנטסכטמון
 נינו יגלם )6 כ~' ה~טהון ימצא לא :ס"דס
 שאמר טה שיקיים : ממק"י נסמוגו וסס)מחחטט
 ויחשוב : 63דס ס13סמ כ6דס מס! נדרךסו6
 סעטמ כ)1' לו התנה שלא בטה הטובעליו
 ק)" כדו' )וסחגס ס)" שכוט Db 1016'/ טוסות טש סיעסס נמנירובו

1nfw)o שהטרש ערב ולא : ננוגס 
 : טוב רטן וגדכח עבטתמטון

 המת ; "מכחו נזלוף אהבתו עם בפרק
 15WD נעמס ממט סיעגט טסנודברים

 לתםפק
 5יך יוופ ססו6 כסי טובתו שמ"ש במה ייעחו אפרק
 מס סו6 סגטחע 'מ61 )6 0סו6 מדגר ימסר מ5ס פירוםיפקר
 כוו הטע עליו ויחשוב : ללען טובח 06 "()%). ם1יניששן%"ו:יןלם1סע%יי םש ש*יייג%:61מ(ע עו שעם~ה )טסות סריך סחין גדנר 610 שאסר מה לקיים : כו' )גוסיסיס
 וכה סחט ס)6 כמס נס )ו כטת )עסות 6ויוה'1 ט)סימפוט
 ניגס נתוות וטויעלס

~enf 
 )ו סחנס ;h)c נמס 6ני כגין וגס

bstמג'ל מרקח %י :גר  תטוסו ע"כ : 
 טמ51י סע'י נו' מהבובה הכטחון יתק שהן ב%ק

 סנטם מתי )כ"עמ ס:עס כ1' בו וגטח ממ' גובח : ים( מסי ) גמ)6כח1 מתל0ס גס כצ'ט סמתל0ס סו6 סע% כי סר) מקוקותסחי
 סססגמס ט610 6חד ססכס מתען) 1)6 תתעכס כיתי דסיי:1 סגן) סמ)1קו0 סס0י השגהת1 ורוב : ס6)ס תדוח מהי גו טשגו
 אוגע עייו קם ס5מד לק דגר לעטית חסז ס6דס ס)סטמיס כו' יסנעי% ולא כו' יג1צח לא : )6מד רק נמש ו)6טסיו
 מחפרך יזדכר מ0ן סוס ahll 6100 זפי :וחון וגדרך להכעיס fitOO סחיט סכוו:ח 06 נמ'מח גסת' וגס ססי6 מלעולסזוחו
 5י:ו סו5 תתרס כווזת )פיוס רק :ומון )כזחת ט)5 16 חפן סו6 ג6סר גיסתו דייק חוס op)nnt 5ויג כורך סדגר כמגועדק6
 סם מחט מקח חסית 161)י וכו' ימ:עסו 1!6 יגעת hS 6מר 6!1 מקוקות ע) מ)טסומו 16חו ומ.גפ ססו5 סרגר סיסיסרסס
 סי' ע) יותר מורס ומרט מ"ק מקס רק ,וקו "דם מרזון כ6י0 ס6י:ס טגטיות שיטוח ט6ר ע) סכווגס ו6ז ת5ר1)6

 )סטותנו ס:1רכיס דגריס גסס טימ:טו סרגס ע:י:יס ימ,16 גודלי מקט טסו5 ס6מר כו' דברים המנע מפגיסר6מון:
 ע) ויגו) יזריז לממן ס6דס ס)סעמיס )סועי)ו יכו) eu~lh נ6יוס יורע ססו6 כו' כאופני יורע שיהיה חג'):)סיגס
 o~no וכ6יוס תמו ממגו גע,ס רק סמולי 5ח )רפ5 גיכ)תו וי; וסורי, סרממן סר1פ5 כמו חוטרנו נופפי יורט ט5י:ו רקכרכר
 ססעכ0 ועי מסנטה סגפן זחים גגמיגת הוטרח, ככופפי יודט ויער ירו תת0 ימס ססס ססמיס סכימת "ף IDhwQהטיס

כפוט)
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 207קר הבמהוןשער

 כל ידע לא אם כי ענינו בו שייטב ומה ובנראה בנסתר לו טוב שהוא מה טמנויעלם
 ורוב בהם ויכלתו בתועלותיו דעתו בו לו יתקבצו וכאשר עליו הבומח נפש תנוח לאזה

 מתיהד שיהיה והתמימית . ספק מבלי בו במהום יחזק עליי והמלתו עליהםהשגחתו
 וזקנתו וישישותו ובחרותו ונערותו וינקותו וגדולתו הויתו טתחלת עביו הבוטחבהנהנה

 עליו lyW~1 עליו נפשו שתנחה יתחייב לבוסה ממנו זה כל וכשיתברר ענינו תכליתעד
 מחייב זה ויהיה המתמידות והתועליות העורפות הטובתן מן עליו לד שקדם מהבעבור
 ולהועילו להדקו אדם יוכל ולא בירו מסור הבומח ענין שיהיה והששית . בו במחונוחזקת
 הבור בבית הוא אשר האסור כעבד זולתו מעליו מק לדתות %א קלע להטיבולא

 ראוי עתר יהיה הוה הענק על עליו שבמח מי ברשות הבוטח וכשיהיה אדוניוברשות
 שראה למי והחסד הנדיבות בתכלית עליו שבטח מי שיהיה והשביעית . עליולבמות
 ומי יפסק ולא יכרת לא נבריך והסדו סתסדת נדיבותו ותהיה לו ראוי שאינו ולמילו

 בו הבטחון תנאי נשלמו לזה קודם שהזכרנו מה כל עם האלה המדות כל בושנקבצו
 ובאבריו בלבו ובנסתרו *בנלויו עליו נפשו ושתנוח בו לבטוח ממנו זה היודעוהתחייב
 על נחקור וכאשר . ומפעליו ידיניו בכל למוב אותו ולדון בגזרותיו ולרצות אליוולהמסר
 שהוא יתעלה בבורא כולם ונמצאם בברואים כלל נמצאם לא תנאים השבעהאלה

 לנפשמרסא
 עיד 6100 ר') מ' בהנהגת מתיחד שיהיה והחטישית : שיו סג,עח וט טמסן מס SiDnW 6'גו כו ט3ועמיןוגס

 )ו יחנלל )6 06 כי ט, ענין שיהיה והששית : ע"י, טכסם ,ס לח פעוים עוגם עמו םעסס %ר סוד ויןנסגסנהו
"100 

 גידו
 כפסיס כענד כי 3מ0ן0יס ג' גסות 1hwln כמו ג'כ )סוערנו גיזם טיט מ%6 ג'ג 6חריס ט) כעהוגו יסיט 16י )3דווגוסוסו

 יסמלץ 06 סנורך מעוכות יחי6ס ד6)'כ כו' בתכליה עלט שבטח מי שיהיה והשביעית : עזם כ1' 6מד מקוון יחתר)ו
 VDmt 0נסו3 כמו 1)טוגיס etDIS מעיג ט0' יחס% רק וממיסו מסי יחרמק וגוס יחלכן נס' שמולו וימעט )וט רפויס6ס

rs-n 
 0י6 דסיחו וכ דכא מגו6ר טס סרגיעיס נסקדמס גן נסרק עיין תנוגס ר6וי פסיס ססוגס ויטסס 0' 6) יתקרג וג,ס t$unכ)

 : ו3סקופס 6' נסרק קוס קודם שגרנו מס ג) ע0 כו' שנתקבצו וסי : 0ס טמן סט) נגד טשו ס' ע) ויגטמ שמע) טרדימרוד
 לחםפת

 בנסתר ו בנראה : )1 עוג טסות מס ממנו יעלס 1)6 6מרנמיט)
 מט) דרך כמו גו ממוסר ומרע ספ6ס )פ' עו3 טסך דגרטים
 גייי"תג'ו סיגי ועי'ונס) hS )כר טסנו 6חדעסססמלו
 tnthD 'ודע טסו6 6מר 1% גודד ט6ו) כחגת סיס טוסכידוע
 בו שייטב וטה ; כלריס כמו נטהר )ו סוג סו6סוגר
 נר6ס 6100 דסייט סני) סיפך טס61 דגר טיט גובהוענינו
 בתועלותיו דעתו : )עניוו עו3 סו6 631מח כורטס יפי רעקוס
 : סקווס 'Inthnb Sh מן סג*) דגריס ס6וגעס גילן פיעכו'

 לחו גסגסגח מיוהד סו6 טרק נו' בהנהגת מהיתדשיהיה
 יסדק )6 1,ס ווסתו "נמו שסיג )eitDWt 6 עטיו פ3וקמ076
 דצ'רחו הזייתו טתחלת : יס' גגור6 רק וכלק גסוסג))
 *דם ירמי גהפעס 33טן גדולו סו6 וגדולהו אסוסנטן
 : סנמינס כסטר גמלם )ממגמם וגזרן טס וגיס) סוסךלסופד
 ג'מוס גיסי 61ח'1 6מו מטיי יונק כטיוחו לנוקד 6מלוינקותו
 עליו לו שקרם נעבור : 3עו)0 ענינו חג)יס עי 3חר1מוימי
 פר גס 3ור6י מגס ער סקדו0 מומן )ו ססיעינ ס"מרכון
O)pt0וההועליות  השיפוח  והטובות : 'פוניו י%  י0יב  

 מטורפים צפופי יפר  שפסו כגוסס סעודת ע)הטתמידות
  פוכי*ס  ססס ט'דוע וק )טעמם 9כי יונסמ  0*ין סיוי.יופל
 ופר מספגיו 3ס:כגסו יסייר 3פו3תו 5100 כ3מינ0 יינרלמס

 הלבנוןמוב
 טכס כ)1' סהיחד שההיה : ע14 סנסמ %יטש

 ככל וכסרסייס  כימוך פליז  O~Ot n'JffD עלוטכוי%מ
 ? כסלע מן )ססו3 3ע 3)כז מדו רק מסוליפ כ4'  ביי  פסו : פקסו VDI  מפרי ופרםסרם
 בתכלית : ס"סוריס כניס סרסן האסלכעבד

 כחג ונס ט"סטר ממס ס"חרון קנס כ)1'הנריבות
 ספל" כ' . "דס נלי כרסון ר.גנכרסכדרר

 "ין יל
 מנכנס מרס סוס מין והיססו )ממזו ותכרחקן
1mh: בגלתו : ממסוליו ג) מד"נס נפקו היתנתק 
 בלבו : עגמו קנין סנ1 ובנמתרו ! "זס נםעז
  סש)1ת לגסוס  ובקבריו : לרכו כל * י1מץסכורך 3וד5י גי  לו סיוטי מפרף יפכור לנו 6ל יספ)כט)6

 %ס פ יסים קמען סרנס ממון )1 )ק3ןומ)"כוח
 פישרו די פס ככל  לי יומין סבורי כי  o'bJoלופרס

 מתמרת גריגוע ר6ה: uthn סמי 6מל snno ונגד )דיגות שיך כו מנס סר6וי )מי 6מר סווי3וס ונגד )ו מייקכלוגו ממי ססע1)ס .גנמיגת וכחסד )סעיג נחג סרסן סספוררוח גגוף:ס סגדיגוח וההכר הנריבות : שייו 3ימיוי כל"9ת
 פסע נלי כפטפטו בסכירות לסימו ימל %יר ופטסיויוש סול  רלין כי סספרס  וטון 5פר %0 ספן 5100 נודי3וסכף
 ג4 6מר )6 3תמייוס )ווכחו גס1ע) )סעיג נגלל )סוס 6ס:די 3)ש גוזלי גמוע) סמטטס ססו6 נמסד מט6,כ 6מת סעס6ף
 פגך ננ.נ ובאבריו  בלגו ובנסתריו  בגלוי סנ'ל: מלוקוס ס0י פר ג'נ יפסק ולא יערת לא טפפך: לטון רי ססמדסלטון
  טפך 0פפטמ כ4 סס0 וניכרית לו מקורסו wi~ts  פסיליו ג)ף סו6 וסגלי עומס געי כזכר סממט03 סו6 סירסר ולסחרנקף
 מורים ימיו- מעסיו סג) ולמל סגלת סו6 רו6ין l([otp סגסגת סו6  ר61ין  כקין יפסוס פופפ  50דפ oruno וגסתו ג)ףרב
 קג) 6מר 61מ'1 . 0יר5ס מס 3ו שטסם רירו )ממסר tnDW 0יסכי0 כולת ססגמס סי6 אליו ולהמסר : גו געמונ1ע)

 ספוג סכוו:סו ולתפוס וכנע לכף עמו מפעלו ק) סידון לטוב אוהו ולדון : כר),1 ממנו יקכ) עלו סיג,ור פרעיחגדרם
 : ומפטמו 6מר גשמנו עמו סטנטו וע) די19 6מר עק סגוף גימורי מ'1 1016 דן hlo 06 וכיינו וטפעלט ריניו :5ו

וששום

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



 הבפחרןשעף208
 אחוס לא יאני " )יגס ואמר חי ה' והנון רחום קנ. וחסלט שכתוב כמו בריותיו עלסדתם
 ולא ינום לא הנא קכ6( הסריס שכתוב כהו שתעלם ושאינו בו' הגדולה העיר נינותעל
 ונוי וההוד והנצה והתפארת והנבורה הגדולה ה' לך ים( 6 )7"ס ואמר וישלם אליוהקשה 8י כח ואמיץ לבב חכם ס( )6ית שכתוב כמו ינרצת ולא חכם ושהוא ישראל שומריפן
 ה' נ( )%גיסוכתיב

 אלהי
 מחתלת האדם בהנהנת מתיחד ושהוא יושיע נבור בקרבך

 ואמר תכננך. עשך החש. קנך אביך הוא הלא לנ( )דניס כמיש גדולתו והתחלהענים
 הבורא ביר אם כי אדם ברשוע אינם והזיקו ושתועלתו . העבין ושאר תקפיאניוכגבינה תתיבני כחלב הלא 0 )6'ונ ואמר נוזי אהה אמי ממעי מבמן נסמכתי עליך ס6()מסליס
 תצא לא עליון מפי צוה לא ה' ותהי אסר זה סי ג( )עכס שנאמר כמו לבדויתעלה
 )טס( ואמר לעולם יקום אלהינו ודבר ציץ נבל חציר יבש מ( )'פיס ואמר והמוברועות
 בו שיש במה הזה הספר מן השלישי במאפר הזה הענין התברר וכבר * העם חציראכן
 מעשיו כל על ורחמיו לכל ה' מוב קמס( )חס)'ס כע"ש סובב וחסדו בוללת ושנדיבתודי

 ירך את פותח קמס( )מס ואמר הסדו לעולם כי בשר לכל לחם נותן ק4( )טסואמר
 סבלתי יתעלה בבורא ענינים השבעה אלה בהקבץ מזר והשכל . רצון חי לכלומשביע

 לנפשמרפא
 ושהוא : עורס( ג'ג מודקי fitO כי תנוגס 16ת1 ירין ה'ו פססך מן לטוכס רגיל : רו6יס( 1טל1גס ר51יס א'6ניכדסהס

 %ויפ
 נופ

 %6י'
 :2 משו vao 3י. ס:ן:%הז:יגבכ)מ% . שג !פסצושטם  יטדגל . י דץ6ססוס

Oth1ס רסיס מגין גפ'ג ואפן פפכתוג!( גיס t)Get טגמ ו6פסר עיט כף וט גוחן נסין וגו' יע3מו )6 יחנלן סגורן מ 
 מגי טניסס ע) לליס מכיף וס זפ) וסג' סד' דגריס פגי כס יט1מ b1Wt esn 6(1 כחב וסרק ג'מוס 16 גסעגא,סג6ןגפמע

 הלבנקטוב
 כלש ,ס ינוצח %א חכם ומשהע : 4 שסרצער
 "מד ענין מזק )מון %ו מטס לע"ס סס4סיתססכס
 יוטפס % וס וכועדי ומכמס %ס %יך האטלס610

 )מלממס וכנולם %ס וגף קמלתי 6ר ככ"טראגמון
 ססינס סס)מת מס בקרבך אלהיך רף : י"מ(נמ"כ

 וחופם 076 כ) כקלנ db) 610 טסס"י כ4'רילכקצית
 בהקבץ גוזר והשכל :  עססונוסיו  ויורט כסן מדריג)
 מן ותכלר ית' כנורק עגיגיס סטכעס 6)1 סקיגוןרשל

סטכ)

 לחםפת
otmססו6 נכורטס נקמר טוס תקמל וסמק הן ממן omn 
 סגעהון יועיל 1)6 )!ס קורס 1)6 ומשעריס יגר סכו6גיסע)
 ,c(lh מנינוס רייס מגיף )!ס. ממנו )סמם ססולעגיות ג6קורס

 סתותם 1)5 סמיגס וניט) ע)יסס טרימס סרי 5מ1ס 63ולני
 גוגוו עמר עי וישלם אליו הקשה מי : ג))ספורפנות
 : כי) מיחו סמם תעו ענינו מתהלת : %מע סו6כנגורס סרי והנצח והתפארה והגבורה : טקס וינץ ערפוגקו:י

 וגמע עכר מסריס מס כין נרוקת, נמלח גד,להו1ההחלח

 גפירוטו הסס גגם ntup ;ימ קפיסנגר גלני כשקונן גרגרי !ס 6מר !ס נ6מריס סכסומס טפי 61)1 יס'ס כן גור 6טר כסי יונ סן רס מן מג!ירחו תיחמס )6 מוזס61 )* עמן מגיירת וט פס!ק מתרסיס קות טפירק1 גפי מממגר ג1עח כוי תצא לא עליון מפי : %ס 63 ס' % ניסישפל
~tDD)n 

 ה'1 לפרט נוב) )גוו גו, ע)יון מפי האסיק עוג נשוע oitut סנסגח פ) סו6 טסכווגס לותו מג5ר סוס גי' עליון מפיטוהריו פסוע סגם )!ס מלין יע סויית ע) נקמר סוס )ומר גוב) כו' וחסי 5מר !ס מי
 ומסיך 5דס יגען )6 % יחמיד )6 6ו)ס . דגר בג) סתחח') סו6 סיכיס סמקך יסד כן גי יסע ממנו )ו:11ח 4ףגס דגוי3 ססחה)ס %ס יקמר 16מ גי כון חציר יגש ואוסר : רעו עניו ויגיד הנירי ע) מנסס 6, קג3 סו6ס1ן מגיך 3כןכפס1ט1
 דרים6 ממחמדת סי6 יס' ופעולתו ומסכת גנתי סי6 6רס tww(n וט סימן ממורס הניר ינה פסיק .מניל )!ס )סהפיד1סדכן
 יפסק 'הום מסרו %ן גג) כן וימוח יגוע עתו גנ6 יערמו קס6דס כלומר מפיר סיכר וכמו (tour ע1גר סטדס כניןארק עומס מסדוטסו6 כן גס 610 כמניר כי גמ6%וחו ממט כו טלין כמו 6דס כי פירט וכו' וג)מסדו וכה ממר סנטר ג)דקרך
 סכפסוק פסי העם חציר אכן : נעמיס וסעו)וחיו גזירותיו כן  נ4י ית' ססו6 כמו (Oitp יהום לגסינו דגו 16)סתו
OSDninדממך ס6דס !וקח מהיש .מיני ס6ל ע) גומר ט!ס ויקמר סמתעקט יהעקט 6ו)י סקוס חמר 1)6 סגור כ) נקמר 

 : סכר61יס כ3 כוללת ושנדיבתו ; ס5וס מין ע3 (1DE ח4ל טנטון סמג)ס !ס ~ptc סניך קוס )דעחו מילוט 6י!סכ1
 )מאס (C'D )סדם וסססכמס סרטון כו6  סודיכוח כי כועס ono 6מר ית' ננרינחו )!ס מ": סוגך ס,גנ מוגג ג)ו' שבבוחסם
hta1סמ!ון כמו סרעיס )מוכס מתמקק וסוך כפוען סמעסס סו6 ממסד 16)ס גריותי1 )כ) טעם 1גק3 עת )כ3 יח' 6נ), מתמיד 
 )סס נוסן ולחס כמזון גמם כמעסו 6מד ג) רק 6הח גסטס 5מל )סרט נ%כיס סגריוח ג) ולין נגיס !דומיסס וממעוןוסוגות
 טוי סונכ ג)ו' קוגכ )פון 6מר ולגן וגוי מלמד (1PP 6)6 )6מל ע6 געסס מז*) t1Dht געתו 6ג)ס6ת

 : וט 6מר כוס )וס מ!ס
 ומוכנים )ר6וים גם eslli מטויסס יממיס סטגס ג)טון נקמר רקבון סגפסוק קפי כ1' לחם נותן ואמר כו' לכל ה'טוב
 מסדו )ש)ס גי גו טמסחס גפר )כ) )חס גוסן סס1ק כנק וכן ק1ח טויסס גר16יס דוקך אמו סיס יקמר 61ומ6)שס
 ו)מ כסמפט מוס סטם ע) סו6 שמחית סימכו מסד טיס מעיט יח, 610 )מעלס גמ'ט כ)) ר16יס לינתי הגסנרקיס
 : ססגס מין ג) כו)) ס"* ודלי גסחס טע טמא זכו, כן טוב ר6טון פסוק סכיך )!ס )גד )הס רק מגער גפתי וסשעסוק
 מספיע יח' ס61 רק לפיוס ססגיח כפי חיו גכי)ות ג6ס 6יננס יתכון- טסעגחו 3סי1ח !ס פסוק ~hv' כו' ידך אתפותה
 סכס1גימ מן רסיס )לגי6 )ריך כיירי )6 ג6מס כ)ומר כוי בהקנץ גוזר והשכל כרנונו: חי %) וממגיע ר,לתגסעידו
 46 סניפתי 1)6 גנויו נמ)6יס thnt(o יחגרך נו 1נמ51וס tpn(~e דירים סטגעס ס6)ס ומתייג גזור שנוטי סטכ)טגס

 גסיו סינוקיס %ו ס6דס הירגיל Da', דמיינו )רייס 1)6 )מ!כרת )סי1סן רק גתנהי סדין ג)1' גיד )!שון רקגאאקיס
 יכול סייש )רסיס גוונתי סיס 61)1 ס)גוח )כימני נח)מוד ט:6מרו מלוח נוכם כמו דגויס סטגעס סס עס ידם ע)חגי

)סרנא
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 809קה הבמהוןשער

  לאדם  זה טיברר וכאשר . בלבד לזכרון הכתוב מן הפסוקים אלו הבאתי לכןהנבראים
 ידהטדהו ולא עביו הנהנתו הניח אליו ימסר בו יבטח הבורא הסד באמתת הכרתוזטעחוק
 ובשם אשא ישועות כוס י,( ופס השלום עליו דוד כמ"ש לו בחירתו על יתקצף ולאבדים

 : אקרא ה' ובשם אמצא ועון צרה )מס( ואמר אקראה'
 . המהש הן באלהים הבפחון לאדם ישלם ואמתתן בברורן אשר ההקדמות אר גפ-ק

 אשר באלהים ענינים השבעה התקבצות אצלו ויתברר שיאמין מהואהת
 בסה עליהן והעירותי וכרתים וכבר . עליו לבמות נעכן בו שבוטחין במיבהתקבצם
 מרחם מכל יותר האדם על סרחם יתברך שהבורא הראשון והם הכתוב מן לישנזדמן
 הכתוב כםזש וחמלתו האל מוחטי הם נולם עליו פוזלתו שיהיו וחמלה *רחמיםוכל

 טמנו יעלמו לא יתעלה הבורא כי והשני . והרבך ורחמך רחמים לך ונתן ינ()זנריס
 באופת שיודע סי ואין ממעשיו אחד שהוא מפני זה נותן והדין האדם תועלתאופני
 . סעושהו יותר וארוכתו מחלתו ובאופני אותו המשינים ובפגעים והפסדו העשויתקנות
 מקרשן צורה זולתי במעשיהם יחדשו לא אשר אדם מבני בעושים נמצא וה יהזהאם
 חרש ואשר לחדשם יכולת ולא תחבולה שום בהם להם אין עצמית והצורה השורשאך

 לנפשמרפא
 1כמ0 גמם סוד סג6סי hb ססוקיס 6)1 טסכ6תי מס ר') פסוקים אלו הכאתי לכן גו': גוזר cot(( . וגו' גס l?nht,יגב

 ר6יס סוס ליכין 61'ן מוסג) סו6 וט טינר מפני כולס )סגי"ס ט6') רק )נדו גג1רethin) 6 סלו הכמדות סמולם ג%ספסוקים

 'ל '":.י'1" ;:נ "י נ!יק
hlo~ ,י1 י. Otp~ol nht~tih 

 ,:; ,ין)ןיגי O'WD11 ,.:ן
 מקלגסו סקנס יורט מג*6 מנלעס נט) 06 ר') כו' מגיא געושים נטצא וה יהיה ואם : 50)1 גרגר'ס ומקומרמוקום
 מלנכוס ט6ר ג) וכן ופזמן כס6 ממנו (mcu יגו) טפס נייו ים 06 טס:גר :Dt~pn קורס ,חתי גמעמיסס יתדנו כ)VDh 6ורוססיו
 שרש חדש ואשר : וסססדו מ)6כח1 תקנח משכס נע) כ) יודט וט ק) ועט 16סו )חית יכו) 6ין סוגר ענמוח )ו 6ין 506ג)

 לחםפת
 כנף גו' 6)1 ספחי %ן 1ו'6 סר6יס נתוק גססושס)סונף
 פרט גלמתם כו' בו יבטח : 'וסר 1)6 6)ו וק סג6חי )%6ן
 היטפס )1 ץמסר ניתכיו ין 3כטגתו גו 'גטם סמ)וקוחתהי
 פוחס מגפר ו6מ'1 נו6ס )רע מזו ססו6 גמס  ל6ף כחסנוגו

 יהסדנו 1)6 גו 1'גטמ קמרו ט) עלו סנסגתו ויניתגימעו
 1)6 ה)וקוח סהי נוס אלט טויו ימכר קמרו עי וגו'גוידו

 )כטחם סרטיח מ)ירכ רסס ג6יוס ח'1 16חו זן 06 גדמוימסיגי
 ימיו ג) )סנסגהו כו)) ענין )1 גמר 05 גחירחו ט) יהק)ףו)6
 'שועות כוס : ו;יומס אירס רעס 6סס 16 מ'ו סעועסמו
 ומשו "קר6 ס' ונסס נקמל oot)nst כו' ויגון צרהכו'

 : וגף גסס כרטס ע) )גין 6זס סמ"ג י,') )מדוספסורכם
 nDbnt ולהקו גוייס ע) גסיגינס בבירורן אשר בפרק

 ומגעל הוור וטסם סגחוג מן גר6יוס ס;1ר6 )גגסטירוש
onthמעוודו )מטקס סירסהי וחמלה רחטים : גסרמגס : 
 ,יחן ע, סוממיס גמ גפנן יחן סקג'ס כו' רחמים לךונתן
 ומרו כוס כסס1ק מ,') שוסו כך טלין ית' סו6 יוחץועזי
 מרמסיו הוא ית' bt~e סרי ע)'1 מרחמין סמרהס פכ)מ,0
 : נסועי)ו יוכ) 6וסניס ג'ינס הארס תועלת זעפני :)ג'6
!t??1כו' הקנות באופני : כן ססו6 ממיינ סםכ) 4ה נותן 
 ח,כ) חיספס ג6יי0 גרפס יגזח, ח0)ח ננמונח דיגלח6)ס
 6יפניס t(olth ממש נוקר 1)ד וכסייס גק)טמ )סיוםסטסס
 ט) זינר t'hhl שוס ממנם יססוס וגת ותלכד סטיפסמפסן
 )סמינו יוטו סנטיס 5י1ס 6מ1 גנסן סע,כר סיוס ומןפגך

 הלבנוןטוב
 על יתקצף ולא : t"nha 3ס' סמ63ר וכמו ,סטכ)

 וינע קרס גמר וגו' יקשח כום כש"שבתירתו
 כסגין סעודה נסטת ס' ננד מתקנפיס טחת )שונו'
'h)Dורעועל משני מממל וקנח . רכעט 'סלון ויסמן 
 וע) ונו' וסחקנף ילעז כי וסיס מ'( )יסעיסכמ"מ
 מעולס יפו ט)6 טקס זוד 6גצ סטתיס סנהיגוח6)1

 6ט6 יסושמ טופ , ססוכס נסעת oh ססזימבטחון
 ופס 6%5 מטן גרס , מנער nDD5 06 .וט'

 : 6נך6ס'
 יע מוגלתו שיהי וגומלה רהמש וכל גפרק

 076 3עימ וואליס מן 'מנ6 סס6יס מס56
 : וסמי רממיס פ גחן ססק3"ס מנד סו66מר

 : ית' h1DO כ6' מעוומהו : לטויתווארוכתו
 מעכס כ)' סעוטס ס6דס ל") אדם מבניבעישש
 צורה : מעשו )חוגו יוסר 'ודע 610כמפכחו
 סמוכמס ומתכהן 3ען מלסכמו טיסשל כ)ףפקריוע

 % ען )מזט דפין עצטית והצה-ה השרש :)1
 מש כ)1' חדש ואשר : ~olb נין 6סלמחטם

יטיל
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 הבטךוןשעפ10צ
 ונזכרו תועלותיו בעניני היודע החבם הוא חבורו וסדר ותכפתו וצורתן האדםשהש
 לר,וע~ל מלסדך אלהיך ה' אני מח( )יסעיס כמ"ש ספק בלי ואחריתו בעלסו לוצהמוב
 והשלחשי . 4נו' יונית ה' יאהב ww 4צץ כי נ( למשי ואמר תלך בדרךהשריכך
 כם",ם דינו את משיב ואין דבר מכל ננזר ודברו חזק מכל ופק יתברך הבוראכי

OtSOh))ינהום לא כלם אדם בני הנהנת על טשניח הוא כי ההרביע* . ונו' ריקם אלי ישובלא מפי יצא אשר דברי יהיה כן גס( )יסעיס ואמר עשה ה' חפץ אשר כל קעו 
 דבר ישכיחהו ולא גדולם ועד מקטנם מהם דבר מטנו יסתר ולא מהם יתעלםולא
 ומאלהי טה' דרכי נסתרה ישראל ותדבר יעקב תאסר לטה מ( )מס שכתוב כמו דברחת

 הארץ קצות בורא ה' עולם אלהי שסעת לא אם ידעת הלוא )סס( ואסר יעבורומשפמי
 להועיל מהברואים אחד ביר שאין והחבישי . לתבונתו חקר אין %נע ולא שעףלא
 כשיהיה הענד כי יתברך הבורא רשות אם כי לזולתו ולא להזיקה ולא אשואת
 מהם אחד על הבמוח לו יתכן לא להועילו יכול מהם אחד כל ויהיה אחד חמודון קיער6

 t~?DJSמרפא
 מוסקת געמגי סמכססי!דט עסוק סייטך מקין ים וב:) ולית, כ"דס ס-כי nvh :כי" ססט'י הךו ג'פ קח 1עתס ט'מארס
 נפשו את להועיל מהברואים אחד ב.ר שאץ וההמים. וכר: מג) הוה יותר ג,ירת, דבר מכל נגור ודברו כה:יקרס
 ולא : עגם! נדויק להזיקה ~לא : ש%מ851

 לדלת-

 : ימסוך 0ג!ל6 גבשת 06 ס )6חר ו)10יק (WtG( סו6 י"ג) )6 וכן
 הלבנון8וב

 את : וא' כיידע סמגכ 610 וכו' מדח 6סרמג%
 ומסק'ף סקנסס "וסו עי"סכ פמי יוכיח ה' צוהבאשר
 בפסוחו כדי "וש יוכימ סחיקון מפלך ט טיסמס
 ס6)1 וססנוייכ סגוירוח וכ3 סנוירות )ש nm~pטיש כ)1' דבר סכל נגזר ורמזרו ו סגכתס סדרך56

 כן סנילות: ג) יטמטמו וממגס ס' מילח תמוססלו"יס
 כאל כ' סססוק סחמ)ח ספי יצא אשר דברייהתך
 "ם כי יסוכ )" וממס סטמיס מן וסספ כרטסנרד
 וטף יסיס כן סקרן 6תסרוס

 נכסו כ' ס)סג'ו ומרי"
 יר") מממטכותיכס אמסטת' כון גגנו כן מקלןשכוס
 )%ן יולדים פסס נגייס פסש)חס וסטה סנטםספ

 פתסייס סמסס סטי לאטלס ופור  %%צומפללם
 Sh ללכס  סלסרוס  וסכים סשפס ופסססס0הפ
 כש"ס סגר"יס וססיגוייס ר,0טח כ3 כןמרייס  מחוים  וכן  לקרן  ויורריפ גטכ"ם  ODn1  otstPכאם
 )00 וגר"יס ")1 שימס סעס otDnt "דם כספקין

 קצר מחמס וגס וסגכ)ס סדר הסי ומסמקהים
 נ!ד6 וער מקוטע נשנס סמחמוס זכר כ3י%צ רקס מעי י63 "סר דברי י0י0 בן תפסםפגשטסס

 "rP  עט!מ בלסי לזפ%  onrn ותיגס מתנפ)יסוסס סעי ,סעי ופרטגס כמכמס סזווס סינר 6ש
 ידוס נגב מקים %כ) דיט ומדריכי מבמחו כסיס'
 רבר את רבר ישכיחהו ולא : כםםך 1mbDכמו
 כפ , סם זנו יטכמ )6 "מד יגל סמסמגפי

 ? טמ דנו ס!גמ "מד דכו פסידו נסססתומן
 ב o1h0 ממין גסמרמ ידקחו מהן ררכינסתרה
 % ונף הארץ קצות בורא : סטגמתיששפכי
18צ

 פנל"
osw sew ס"ס מץ וככפן וסנסלעוש 

ודקי

 ההםפת
 גס ימגס כ36ו וגיח ונקרר )כגיח סריס SD1 יותמך5יו4
 ויון המהל סמוקי ~e7h  לפיון יפ;רסיס  מכסוס גס!כטס
 שישו :  נרגון 19טל ולי יכולם טס רי טל.סס יווססל6

 ותמנחו : כוץ  21יס פופר י91ר%ימ  ךס  וצרתוהתרם
 יטלכס גפני וגמות גוס! מזקי וסקר וגיוס לגריו מלסרסו6
 חמו חיכי דמיינו 1:0)) תיגורו סו חבורו וסרר : )ו0(כ
 מיעלותיו : וס טס וס וסרככחס הדקיו מיני כן גוסו6:

 מדגל וקמיו ססויס ססרסיות וסרט סט,נ גמי:וס ססונזקיו
 נוס )ו טיטג כורך גגונו קותו פ~0יג י0' ט0ו6 ס:סגחוגב))
 וסטת טמרו ו,ס טוני קוס גטוסר )מיש ט!כ כ)זס 7'מונגף
 )סוגדך מקמרך סי 6גי מפסוק מגיף ולס ו6הריתtnilu? 1)ו
 יאחר אשר את כי : סיך גרון מוריגך 6מר ככ1))סססנסג: טי ולח"ו סיורך כפי בסטתו 6מי כ3 סרעי1 נח!טייוססו6
 %ע 0ור6ופ כסטו)!ח גס טמדגר מוכם 6י:ו נלסון סגססוקטן
 ורכרו : מזק מג) יוחכ ניכ)תו הזק : סססוק ,ס מגיףקוס
 מחוך רנר מא כ1יויו סגסתסו דמיינו יתן סדגר1 בו,נגזר
 6רן מקטון נמתך נגור . 6דס ג) מדגר יותר יטוס ככ)ונמ!ח
 ro כוו חפץ אשר כל חתעס: 6רס6 דמתרגמיגןג,ירס
  -Kwb- וימיו ימסוק 6טר ג) ישות ניג)תו חוקססו6

 כמוש
 לא : וגף גנט וונרו וכת"ג מס SU וכו' דגר'  יס'סכו

 )סם 31יוטע מ)סטיכ יגסס )6 מהם יתעלם ולאיניתם
 סוט) )6 גסו osti~sn ool~tJD פסס יתעלס !%ג%כי0ס
 וער טקטנם : ס6נירס ג'ק סדת 6נ) גימר פסו6)סתע)ס
  פס  נסר  %יל דבר את דבר : !כוי ס)סס קען מזנרכו'
 דרסו סכם )סי 5מר מרמר פמכימו 6חד דגר נסרות )!מריסכן

 נסתלח שלפופ:  3יס יסו) !)כן כמט פונג3!ט ססוממעגמו
 מסייס הכנמס !נגד דגר ממו ימר !63 מ'ט גיד 0ה,ררב'
 כמהב  ס1% וכו' UA11 זג"  יעף ל% וכה  ירטי יל%פריר,%פן ריר  יסגימס! ל%  שמר מב וגנר יעגום פכורי ומ6)כ-6מר

 דגוינ 3פרדפ D1hh5 WD1 סע" )ופר יחנן 1)6מומ)וס
 : כעס %פ ליכיל וטסו סיירן לסורם ינליס פפוו ונכהי5לו
  6ין גן פרפו 5י  )מוש) גיכ)תו-  סכין שכפו  ליריחוולא
 גסן כו' העבר כי : ומון כיסוח כ'wiui 6 ושיטי)טכוסו
 או סכמו )ומר 610 ד!62 סקורו 6) סכרי6ס עמס מס*4ע גודש mwn : ~ס לנר ועימס ו6ת. 6מ1נם ברך עיעפם
 (hw ממוסמס וחי שע!)'4תיו סכר גס )גן סכרית כשיסו6

 נט) טויס מ64!ת (bbn ימן גמכמפו ע"ס ג6צ ose טרוחייס סננר6יס ג6מח סס0 כמו עמא גג% נעניגבסי
 פ0ג1גפ )תגווסו ,??  6ין פפסיס חפ otS~gel פ%י6 ד3ר חו61 יסופר נטכוס evnnt נספולסו יס' פיו5פ5ס גגי

 ו') סלסץ כמצים סקע))הי 6סד 06 נסוק ירכש ופס 0!6 קג*ס כ)ס' גי חגמפס %מ61 )וקרץ לאן מס'ודצתו
 יפו ס.* יי נגחו סקווש 6)ס דגייט י ט) 6מנס משש) נעטו!  סימר )צ ומעליס פוע) ג)טוןפמ)סרפו

 ין %מר גווע יסייר י'סגני% סס9פלוי
 מחנטי לסי

נגייס ק84 )ס4%ר ומפיקח מ1שנמס מכס כ3 גיוס נש') %מ,ש ור% וסס
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 811קו הבפחוןשער

 יותר הנדלתו על יכל מהם אחד יהיה ואם . מהם אחד סבל הפועלת שמקוהפפני
 יוכל לא ואם בשאריתם בומח שהוא אע"פ יכלתו כפי בו בטחונו חווק יהיהמשארתום
 מקוה שאינו מפני לבדו עליז יבפח כרחו על בלבד מהם אחד אם גי להוקולהועילו
 אלא מהנבראים אחד "יקנו ולא יועילנו שלא האדם כשירניש וכן . מזלתותועלת
 קמ,( )מסיס כע"ש לבדו הבורא על ויבמת ותקותם מיראתם לבו ישוב ית' הבוראברשות
 על האלהים מוב רב שידע והששי . תשועה לו שאין אדם בבן בנדיבים תבמתואל

 ולא לכך אצלו ראוי שיהיה סבלי והסובה החסד מרוב בו אווזו שהתחיל ומההאדם
 הזה הספר מן הבדפנה בשער בארנו כאשר וחסד ומזבה נדבה אך אליו שיהיהלצורך
 אלינו ומחשבותיך נפלאותיך אלהי ה' אתה עשית רבות מ( )סם ע"ה דוד שאמרוכסו
 ההויות לכל יש כי אצלו שיתברר והשביעי . מספר עצמו ואדברה אבידה אליך ערוךאין

 בכמותו "ת' הבורא שנור מה על יגרע ולא יוסיף ולא ידוע גבול ומקרה מעצםשכעוה"ז
 ברבותו שנור סמה ממעט ולא במעומו שנזר למה מרבה אין ומקומו חמנוואיכותו

 לנפשמרפא
 גסמ1,ו מו,ק יסיט נ1וד6י ס6מר פ6דע ינחר וחיקו גדו)חי מהמח כנזלתו ע) )סעגד )סוטי) רזן יכול טהם אחר יהיהואם
 6וסס סריסי כגר ומקרה עצם : דפ'ג סממי0יח סי6 והשביעית : זפ'כ כ0גיטיח סי6 האדם כ1, שידע והששי : כ11גו

 כך יסיס טוס 6מד כ) ע) שנור ייוע גגו) )סס סיט וקמר סנעו)ס וס'נוריס סנריוח ג) גו))יס ססס סיטג נ6ר סיחורכחטר
 וזמנו : וגדומת קרון 16 קטן יסיס 6ין ואיכותו : 'מיס טפס גסס )ומר רוס בכמותו : פרט'ח כסשגמס וס:) כך ימס1וס

 למה מאחר ולא כו' סטעפ ולא : טוקיו כב) 16 גסונ0חו 16 מויו כטסי מן מוטע )סייח טעו )סזגרוסנגור )סלג,ס;יוג) מי 6ע סרבה אין : ממיס מירוח מון במיס כידי סג) טסות (Of סד,מס זג) יניס מקוס ונגייס ומקומו : יסיס ומןוג6יוס
 )סלא יוק) פי 6ין מלוגם כומן )סחרו ריכס וס6דס מחר 16 סיור תיכף וגן גן יסיס סיגר כוס נג,ו 06 להקריעישגזר

 הלבנון פוב להםפת
 סו6 נכון כי וט וסכן )קרנס ומגרד )ביי מדש כמוצ'ייס
 יותר הוטרחו )כנדי) יגו) כו' הגרלהו וגל 'כול :מ6ר

 יקום 641 מווקף י'ל6 ט)6 ותקוה: טיראהם : ~קו,מ06,-י0
 ונוק חועית גגי דגר כס, בנריבים חבטהו אל :ת,ענ00

 יכו) טלין 6דס כגן נדינתס חוע)ח )קג) וא' הנטת,6)
 נ41 )1 מיומ0ס סיסיטס 6ין מעיט 610 ט6ס כלו' הכעס)ו Yha כקומרו מזייק ונס יס' מגומא כרכות 06 כי מונק)כוט":
 6ין )טרמו סגם כקומר וגף )ו J'ho סגו,וס גס ית')כ,ר6
 טובו רב : גו ומגוונ,ח "שיות מכוו,וח עתי )?סיעיכו)
 נגד ית' 1כו )כזנח )6 )כך ית' 1%6 ר16י סקוססיסיס מנקי וסט1גס סת0ד נס ס"דס ע3 כגורות האדם עלכו'
 נוגד )נך רמי 0יסיס מגלי 6מר מנס סטגח 6100 שסימ)0
 : וגו' )קורך 1)6 6מר ס6ד0 )טוגת רק יס' סגוונת1 סט1כסמלת
 סר,ון רום ססעורר1ח חמ)ח ס61 נוגס וחסר וטובהנדבה
 %) קורס כסוך )פ' )טוכס חסד סקייס גחמלס וסוסמעוג

 סטונה מקנט סגרו6יס מניקרת וסכת נגיח וימולעמקות
 סו6 מסדי סגרת נגחיוח 6ו)ס יגנז מסד טוש סכח1כימו
 סקזיס וצן מסדו מכירים "נו שכוסיו קג)תנו טט'ימסיפך
 )כוונת עטים רג1ח סטורת כה עש'ח רבות 03סד:עכס
 נ0)6וחיך כקומרו וגריו ומגרר לקונחי רק כדו' 036י ס'סיומן

 כדף 6)וך טלוך 6ין )טואלט כדו' שינו רק ססזממ0גוסיך
 6)יסס %כן חדרון גפי כועסו וקמך ltsht 16חס )ספריך6ין
 ,רגו ממרון ערן גסי סי6 פענחו 0גמ1ח וזס נטר כמומפו
 6תס פמ)ת וגו, 6תס עסית רכות וטס שדרוגו )מקבותסוגר
 סי6 סכוונס עסית גמ"ח סנוט כינויי סג6 6מר שוחרסו6
,suaשוח 11'6 כידי יחי מ)י6וסו סגרנו סרגיס מעטיו ייי 
 : Owih ס' ס6סס ידענו מוס וכאמטת

~lvra 
 ומקרה

 גסו 6ותס ס,ו60 מעכס שמיס ט6יוס וגלים סססמקלי0
 סיטור סו6 כיס ומכוהו בבכוח1 ! דגר ג) ט)המרקס
 דנר כ) טכטנט וסקור סמוא סמו 610 וליכנע כנידנוידגר

 טיפכיהסו ייגע ת6 ייסף )6 13 ומסנים לוחו ט'ודעודקי
 )ססגמחו ר") )מכונתו מקר סאן דכר 6חדכר

 הגרלתו על יכול מהם אהד יהיה ואם :ככלוחיס
 . ט )כטום נרק- יותר יכו) ס6חד כגוסן 6פ"כדו'
 סג" ס"טמכ"ם

 מע"כ 6מד רק lp',oit )סושרד יום)
 )ו ט"ין ר") nwwn לו שאין : )כוי נוינסח
 יחסיך סטרא מני יק ענש מ3ד מפוערי עגמו)גזיכ
 שהתחיל ומה : ככ1ר6 )כטומ לקוי יותר)סיכך
 דנר נין ומקרה מעצם ? סוגדו נרום ר")אותו

 סגוממ0 וגסס סמורככיס כ) עירס כמו כעוסטמחמדפ
 יימ0ססכות מכוח סס ומקלס . וססכ)י0וסמיוניח
 : )סטיב 16 )סרט ~aw ונסס סמתרגפ'סועלנ'ס
 "ע"פ מפזמיי ממקלס יתסוס פ)6 כ6' ידועבבול
 סוט עד mnh mnblt mnh מקרס סכ0 ססי6פריקלס
 לל 6ח פיככ וסוט ס' מגדלם ג16 כונסססטח
 יוסיש ס)6 ידוע נכת ש יעמדו כונס 6)1סמגןייס

 מן פמסן סמקרייס מן ינלע )6 וכן מקרייםשד

 טס )סרוס בסיס טרם סיגם י"מ וכמו .גסס
 ועכבו סמוכ) רכ ע) סס)עון וסעפך . ממרכעת
 fnbt , סיס ט) מלפושת קמו כך וכחוך , ,מן6יזס
 )כרום 1רנ1 מפמפס תגסי מן גחייר6ו )ים סססעסכרדת
 מזלך כקומו טסיו כמכרס סססיגס וגפכרס 6מרכזרך
 מסמחיס טשן 6רנז גס6 ומש , הנפיס ומכשמכיס
 ססמוכס עיר ס3טון ~stsP כך ונ10ך . סיס כצף6)
 ומספן : ברי סוף 6) נספו ע) ומיס 6מד סרופ ט)3ס

 סמוכך רב עג ססנסון ססעניג וס ומגס . 'מיו כ3 ט וסחסלגס ונטנו סיס )מוף סמוך נף פס6רנו ססי6שנע
 סע )6 סמ3ממות סמשללוח טלס קירס זמן פיוס טס מירטו פקפקי D'hO זס סרנסת )סכת סתמתןמיחס
 רירי6 כעת מכמו ר.מ)ממחח ס5שרכומ ס'6 ססנית וממקרס . ריססיגס סגטכלס ססכגס משם 6))וסיס

 קופו סדמס מס סד' וסמקכם . סמיס ע"פ )טף 'כע מסמון עם לרגז oa ממדמן מס סלוממקלס
 סו' וממקרס ממט סס'5 נעת ייס61 מסרוס ע3 סס)טון עקיצת מס' ור,מקלס . סמוף מן ס3ד ,ס Shסיס

פס
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 הבפחוןשער818
 הדברש מן שייה *וטה לאחרו שנזר למה מקדש יא לרקדימו שנור למה מאחר%א
 הקודמות הנזרות שלכל אלא הידיעה בתחלת קדם אשר הנגזר הוא הזה הדרךעל

 הסיבה כו יחשוב העולס עניני טכין שאינו ומי . סבות ול0בהז סבות הבוראבידיעת
 ונקלה חלושה והסיבה ענין אל מענק והההפכותם הענינים שנף בחייבהמתחדשת

 ש"ש תצמיח החמה בע האחד הנרניר נראה כאשר * בעצטה חלקש או שמי ממנהמהעת
 אלפים לעשרת טיבה האחר הגרגיר ויהנה לסנרים שלשים שבולת ונכל שבליםביעת
 הנזרעים הנרנרים שאר וכן א כמות מעשתן חלהש הנרניר כח כי היעלם להם 9-ובאו

 הנדול הדנ הות כן וכסו המע ממפת ההים ושאר הארם נהוהז נאסר הע .והנפועים
 מה יטהר יתעלה הבתיש שאחזר מה להקדים הנפש ומרדת . קטנאה עם הדנפביצת

 לנפשמרפא
 סמגפ דרך פרס סרטי פס 6הש1ל גסס מנר% נפוקם דגריס סיתתדפו ר') וכון )*עתן : ג1' פקדיט 1)6 יספך וכןסנוירס
 ירפס 06 ר') כה הררך על הדברים מן ושהיה ומה : ס)יגא( פסת . וכה סגגול 610 ס6יחור קדימת יספך וגןפיוקזס
 מכדרך ק"פר משן % תסתם 6י מג6 16 עם געטס חס ותעטר טס רפם) גפורם ומס 16 חדטס דחיס ויחסוו מיתמיסוס6דס
 וסמ1ועיס ססנוח ויגס )שקום ס),חיס סרנם טיט וק פ)0ף1 גאלם סו6 סב) כי ימם נלמס רפיוג1 16 ססתד)וח1 מהפח 610פקרס
 גגכגמס גל06 קמל )מעע 5ו )סוכות כח פוס נסכור 41ן 6כ) סבר'ס סמ)ד ששוס מיש דגו כ) נגפר היסס וע)שכטס
 )6 )ו עכ) סעיף ומי גרנליס בבסיס פטרת ימ63 6מו ומליגיל מלונם כגהס חגורתו סנטים 6הד ט) ולעו )סרגוח ס'כפרשם
 נגרנליס נך ימ61 כ"כ תגועו ס%פהמ 610 ספתן ומנולת גודלי 6)6 זס גפו )עטא נסגיר יכופת מין וט דגל פסנוגפה
 סוגהס נב)וכן

 סנפתי
ath שי פ3 וק שמליס msw סט)ו!דס ומס SD פס ראפרית כסקדמס רקתן ועיין יחגרך סרס 

 טוו ס76ס 06 גחכוק ססשה0 ו6ה תסי רזן נו' להקד'ס הנפש וטרדת : מסג אנת סעס כח3 מסטת 6) %יןיוכלל
 ונרו פת ג6 טד ),ס ר6וי זיעו כעויין ונימת וטפס )דמהן !רו% דנריס ט% 16 וממדהו פרנסתו )סקויס יסרו1ס)סקדיס
 הלבנוןטוב סגרתי מ4ס!ס ממסח ס!6 נו!ר6י כוס סערת 1!ר וחגיכם עירס טס ש6 .ממיט עגיו ס:ג,ר מס יגיל 6[ וגיוסויתכרך
 סנרם מס ס,' וי,מכךס . מסרו )כרום כנט סגמןמס
 ריעילס 6* כ) וסגם . סוס מקוס !5) ממס סוסנכמן
 סכ) ויזדמן כמסשה סננ ס' וק נמקרס כ*)6

 וססגשלות 0סעיגס 6געי הפנסת נסנס . וככ"מגעש
 נמכמחו סנ)ג) blh ס"ס כנצלת סש סכ)רימ)ממומ
 עמוק כי ח וסנן ממד ונויו,חיו מס3ו כ))סס4ס
 גנונת וזרי610

~nDO 
 הדברים מן שירוה ומה :

 ממהמת מגיס סרגו מס סמנך"ס ע"ד ר') ושהע"ד
 לכ"מ ספ*ס אתרעש גסמלט קעגסמכס

~'DIiD1 דרךכמו Ss דוכס מס ספיגס סחנעיי סזכלפ 
 וממסוכ 6מד "יפ פלסת נעטר מקריעת ו%פ%6יס
bonריס "סר יתעור ע6 . כמקרס סיס 
 כ) כהמד לליס חמס ש טכוכס ל") סיד"צסכתמסח
 פלגסת Sa סס" ריסיכם שכממס סד טסכטריטטת
 נמוךס סקדש סערגיס כ) סיו )6 ושע"כ ס6יסזס

 ט0טנגוס :htoo סרףגס רנסנס מסל וק נ16 סי"פג6מר
 שלכל : ויסר 3וס וס61 יתכרך ס' מידיעתרק

 ולסבווז סבא הבוא בידתה דגצדמותדגוירהז
 )סם ידע ע מנס סג6% נימרס *חן ו")סבות
 מס ש msoo פף עד זו סנס ר.מפיכ לגריסרגולם
 %מס נסם וגניוס עעס ש מכס ,s)s מכמתוטגזרס
 %)1 סעמטס כ) ndANe )ססינ סכננו 0ק*למס
 עמ1 !"ין סגוילס )ש 0כ) וק במקלס מרוס %דאק
 דרכו סכע )כדו onr וק מגילו % גצסר6מד

 nDD גר,סת)ט)ות עש וכש טייבת גתנפ ו*וכמפ"ם
 גל כ3 טטסש סירס ספף פגלתם כמופ6ומכות
 )כ) 6מד מקבס קרס סססף טמממח סגר"ססמדיטם
 כייסת קיש 6כ) כן סדנל 61ין 11 גמדייםסגפאיס

 ג6סש מוח מעסת 6 6מר סכ) עד במרוח סטםס'
 ע)ט4ס מטס 0טח ממסת 6מד מריס %אקב%

קדלש

 לחםפת
 סעור ס61 כנודרי ידעת כרפס סרנו סיס פילוס 'ס6ע גפי כו' הנגור וצא כי nthw השה : אשא יזגםיכו

 כן יסיע הזדכר יס' סכ!ר6 ידע סמח")ס גסן סידיעסכהוקרת
 ית' פמםיתו גסיסת צעק% יעיו יה* פרט פוזר סו6!נפת
 ו6מ'כ נין ולת"כ צח נמשלים סיס )מס סוס פקר נטיירן כמד סייחו כחמקת כן סיס )6 ופס הו רמנו פור סכן6מר תקמי 06 גלף כה הגירות שלגל אלא : כך נקושןולסיס
 6מר מתחן nlmbo פתמ)ס אפויס וסתו! 61 !)פססקויס
 כ3 סיתסא ית' מכמתו מיס סכן 6מו ors כעת גפ%4%סס
 נפנס מחריע עימ ש חלישת והסיפאהעולם עניני מנין שאינו : סעגפ שילוך קסמות. סעא ע"ידבר

s)tlyV1 

 חו' סססיגם סחגאעח נ4 חוטנמא
~Dhll 

 fiw מסייס
oDtinור.חסמכותמ טסט שפוח טופסם סחופת סריסנגהים טיני כו' והתהפכוהם חעגיגים שרנוי : חו' עלאס 
 36 גס*- מגס וססס גמSh 1* משפך כגיס en~oגגמינת
 נסיות יג!י כמקוס ttew יעתק 6דם נמם) mvn :נרודף
 ונרע סס )סיס יכו) ט)5 טס" פס הניגס 06 מיוראגחתי
 יסכן וכן טג6 )מקוס מגיהוקק P?2 16( ויגוע גסומכס

 גסינת 6ותס oS-ni- שם )0הס Ot~D פני16ס 6י,סגסעהקס
 טס"יכס מוטמר 6! סג*) מ)1:וח מהי ש.י יי שמידגל
 סממנו פאס טית 1סו6 פסיס מכשת onth נכויסמטס
 11"6 סמים )מ64ות )סגיניו סמשקקס סססינם כבמל16

 ט;111 61פ;ר ג' כנוגס ע) כספגו 6' גמיוס ע) 6וט)קנ!ס
tute)(דבר ע om~c 6( (6 1דבר פ) וסחספכוחס ספכ 
 חלושה : קל )שכע הס מעגי ג6יכות כמו ישכ! bhוחי
 שנכונס שיעי 6מר חילוף או שינוי ממגה מהיותונקלח
 זס ע) וסינרו ופסי% רפא פ3 למחגיר טסט כשמנספס
 פטכע סס"* לעירוי סדיר סנים 1ס) פוסס ססי66מר
 וטרדת : חו' מקוס מנלגיל סגת הנוסית מדעת סו6גע)ס וכי כח כי היעלם : ג' גגמיגס חלף 6! 6מת נגוונסטינר ממוס פסיכו 6מר "צ*1 %13ס כלוי נקנס טסי6 6מלסוכגד
 מעריר טס6דס מס כו' החכרת חלישות כו' להקדיםהנפש
 !מישע 61יהי טףיפס כואחו ohn כגומר וכף מנת קיוםי) סיב מגני ימל כו' יכופתו %פהק olho סגותמריטת htO וס 3% משיגס וכון וקלמרו וגף ותקריסוסטו
 פ6ד SlU סי6 ית' ענורה1 מ5ק ודוס פיו )מגג ~htoוליגף

 ססכ3 !כמירש ס6דס גיד כלמת נוטח סיס צפתי1סההכמ1ח
 מסתוי מא % 6ו)ס פיס nh)w ורן למיסג'רי

 O(y גג)
מבש
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 18שקז הבמחהשער

Ipnw:ילדה: wpaftwnD 1:ייגי"םקמהנשן:נ::ומ גומאם: 
 נע שגלל: '::ךן';%: נסאסיי "ן" tuyn ;בג,:ייב:,:'הם:

 ג4'ם,יגה,;נ"תכ:4ג ג?"=ןנה הב% צנ:ה4מ:צ%2:4:ב
ש:ו:נ::;וע' ג: ןיי:"היז'מש:י'ד%;:םושהמוגן .שן"מ~מוהת:י'-י גג, 'ל''ו'1,י"ן',"

t)a)W1Pt~titetSpe) :ו;!:,'3ןצ3,מ% :",: ג ן,ג%' 
 טיפ יחנלך cnnt(twl רלכיו יודפס סייע 06 כי tnDmm לרכיו פ;.יויס 6)1 6י כי 6' )כומס 16 סטעספפנמגגכפות

 להםפת
 י61 19פ1 אנוכי לק יח* עגודתו ש"ג )סנג גוושפעש
 ידיעתו לפתת פכיר לוגגו טס6דס ידיעח1 ג6מחתסכנות
 שסיח יוכעס חסרונה ו6ת שתגו יודת ית, hteeכלומר
 סס6וס -ם' מהבין וסכלות : וגרטיס ס)יפס יויעסשופר
 לכל יעת זמן לכל : סלומון יסים ס6)ס סגוות טג' ע"ייי )ס0 )עוכ 610 116173 סם יתן סגסגותיו סכ) יולע 61יגווסב)
 יופן 45חור t_DIP 3נלרגה סמגס דבר תשטים תחתחפא
 וחטוקוהיו olho מנוקפי ספג) טכווגחו מסורגות מפסוקומקינת
 כ16ממ %ייק כג') L7he מקץ פ) סכווש "ן %!אייו יס' ממנו וגור ועח ופן יפ סממיס חמת 6מר סמני6ות3כ)
 פ) מג4.סנכ סימר סממנר ונוי SP )סולוס 0סמיסחמת
 % 60 סגסמיס ורכיו חטוקת )משוח רק כנע וכו'קי%
 סירם כמו ~Otnr ע3 וקר6 סוס קונו רוון (nlauכוהתו
 06 מס ועיץ )6דס יחלון מס גססוק משסיס וסקר ו')רפק
 )גי נחמוס 61מרו ס16ס 3יד וסו6 ננול ,מן סווח )6כקמת

 הלבנוןשב
 קיום אל סבב sao~ : י שוח ע נשאש
 מטס קיום כענין סתם'ס סי4ממסכרי י8) ונצ'משת
 מסם 651מר )סקדיס ס6דס כי מש %*ס'

 שמונה : ס6דס כי מצנם סכמ?ס 6)1טכשירס
 הלבבה טחנות כיה ננד והם עניניםתשרש
 מסיג-ס ה) יום כ"ח בכרי סבובההסשלסת
 סשס מ% נסי תפייס מכס פסס) כשנסר4מתסיס
 Sb נץוכס סיוחר ססי6 מממס עם 6) %וסנמשת
 2 )15סנררס כגודע 6)ש גחיימסו ססגרס ט1קרסקרן

 סי4סגוייס 6ט"פ ר"5 שומר גבוה כועל גבחהכי
 6עס"כ 1סמ)6כיס סנ)ג4ס עמס טרח )סיכמסיס
 ומנסיג on~b סומל כונס SDD נכוס ססו6סקנסס
 ר") עליהם ונבוהים : וגירח1 מס% )ש כגס6ת

 ~nUD עיקר 6)1 6ין o'hn ט6פ וסיהיססימטת
 : ע)יסס גטסיס סנוח ובוטח מנוח שד ים רקוסטנוייס
 : נדרש וסי מעטיו מנסינ כ)1' הבחקש ריניחהליכהע

 ט1%5 6!תיסמ)יט "6"5' 6)1 ,טץ- 6ןח -ן "2בו:וצמ)יעי 6יי2שגש
 יתאוש ?צב2, ע'פ יגפרס דיכי

 ;s~& מן יצ::ה סיב:י,0י:בגןיץ2כ%שממ:2בוצה: שביצב ישג :2ג צש: 2ישני

 וסקו) פייס לדוך ססנא ססח)ט)א ע) סמפוסיס 13 תפייטו וכו' סומל נגוס מע) נגוס גי כלמרושסגות
 ו,') וו דרכם יס*י סיס סססהן כ) מלנאר יו! למסון ),6

 ספתו%
 שוק פססט וגב רט טוסק eh ס'( )ריקת

 כמפיס 63מרו צ ספמט וגהק כ"מיס טכס ס; מגן 6סר כ! גימר יהיו השר ovn פ) חפץ ססו6 שיוגו3עו!ס
 עי חתמם כג') שט ועם) 6ון 6פר מריוס גיבוחך ו6תס כחסו עוקמו כרו6' ית' סוסגתו ע) כודאי מורס נגי*תוכארן
 2 צויצנוניוח2 ע'יוסנוצ4ם (SDW יו65ח יח' צת:יילחו יח' מזפתו )2:שצס ע)י0ס וגנוסיססומר

 קץ (מ6 6י%- ק% -טי 3יוש -גין- nth*)oltnD ע "יי צ פדינ;ב;בצצגו2גצישנל
 יב%2 - 6וי :wip~mnh גם% סכבזפסםצ ו2יעצ470 ש :ניצ" ש2!וםויל%%יצצ
 סרגם מנא ס% כצ she~ פסגות כבפר 5r~lsaoתי

 S?p)ODint]'n !onoltueo-ן
 ומליבות : וסלן פ)יסס וגכוסיס וו'6

 וסכווגס'-כגm)th 2(t ע) כ*כיס0 צגות כנף th~p'cowrt nwtSD %ס תמכות מ4% טמושת 0ס %6סיעמיס
 מנום

 כמוקע 6ין טכס נטעי ס)סיוסן וע4ועח 6מר ססו)ות מכפת טיקטק 6טר שסוויפ וע5 עמוקוס 6סר 0ענעית וט) סמקךקמרי
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 הבמחוןשער814
nulsiw'  ננהו כי גס( )יפפיס הכתוב אסר וכבר כללם לש חלקיהם ייעת אל מהניע

 : ססחשבותיכם ומחשבותי מדרכיכם דרכי גבהו בן מארץשמים
 ממנו נעלם ואין עליו משקיף יתברך הבורא כי אצלו ויתברר שידע השנתזלהקדמה

 . לא אם שלם בלב באלהיו בטחונו ואם ונראהו וצפונו ונסתרופלחו
 הלא כד( )מסלי ואסר הנל המה כי אדם מחשבות יודע ה' גד( מטיס הכתוב אמרכאשר
 . האדם בני כל לבב את לבדך ידעת אתה כי . ח( )מ"6 ואסר יבין הוא לבוינוצוכן

 סבלי בדבורו יתעלה כאלהים בוטח שהוא לפעון לו ראוי אין לבומח והוכשיתברר
 וכשפתיו בפיו כס( )'סטים עליהם שנאמר מי במעלת ויהיה ובמצפונו בלבו עליושיבמת

 : טמני רחק ולבוכבדוני
 ואל בו לבמוח חייב שהוא במה בו כבפחונו אלהיו שייחד השל"פהעתקקדפה

 באלהיו במהונו ויפסד מהברואים אחד על או עליו ויבמח עמו זולתוישתף
 על שטמך עת הסירותו עם באסא שנאמר מה ידעת וכבר עסו זולתובהשתתף
  וה על הענש ברופאים אם כי ה' את דרש לא ובחליו ס,( כ לד"ס דכתיבהרופאים
 סי כי הידוע ומן מבמחו ה' והיה בה' יבמת אשר הנבר ברוך "( )ירסיס הכתובואמר
 שכפח מי שנן כל . מופסד מנויו דבר לעשורו יותר או ממונים שני אדם מבנישימנה

 שבטח מה ממנו להמנע החזקה הסיבה זה ויהיה במחונו שיסחף וזולתו האלהיםעי
 : לבו יסור ה' ומן ורועו בשר ושם באדם יבמח אשר הנבר ארור )טס( כע"ש בועלט

 לנפשטרפיא
 גוטמ ססו6 ויקמו שטון 6ין גכטחונו טיס וקנו ריו 06 ס6מח יורט סס40י )גוים וס וגזחנוו שיטכם השניתמשקרסה

 50נחנו נעמיס כ"ס t'1bth1  עוט:ין 160"11 גהס)חוו 'ם בג) משנו 161% סרכליס ע) ומגגו טיסינו )סוס )נו רצוי מאסמ,ון
 נסס גי )ך יהינו כלסר עגינו ס' הסדך 'ס' כטהגו קרסו כמס גי מס' מבחס  ילדיו כ6מיוו פיו וממגיס יחגרן 3וכשמיס
 סינס טור DPitlt . נטחנו נך כי גו, ח)ק:1 וסיט המח גססך סנוטוום )כ) סוג סגר ומן גו' נגייס גטמגו 1סנול6 סגדו)קומך

 כ) וכגו עינו טיפס 6וס )כ) ון6ף .מטפיס
~tfitO 

 : געו0'נ 1)6 גע1ס'ו )6 נגר 1)6 נגוס )6 16 סוס סיער דגרי 6)
 היכיל כטופס וגר 0י0 )ומר טסיו )כטום יחגרן עמו דגל סוס ירחף ו6) צידו ס' ט) סיגטח כ11 שיחד "שלישיתהקרמה
 ג3 מדח סו6 סוס 6הריס רגריס ירי ע) סן זרוס6 ט'י מן רוורס )1 ם'0)ה יסורך מלתו %קם סי 6ח דרס ו)6 )3י3רופ6י0
 )ו )ע"ח ינתר 16 סקידיס סני סס"קיד שימנח ס' כי הידוע וסן : געש )גן )נזם גרופ6יס גסם וסע טחג6ר גמ1 סיסי6דס
 כרכר לו יוגרל ל6 30מד5י סוף כן גס  יפוטייו 5מר רגר טל נוטס טס51 מלסר גסרצגו שימהר יו': ילעס מי סיס יךוקוו ע1סי מ0וה'1 מס 00ני0ס ט'0 6ף . וכו' וס ט) סומל סוס סוחפי וגי כקונס כסוגן וקטין דנרי1 6ין מומסר מבויו : דגרסוס

 להם פת  וילכנעמיונו

 nontp ',1 ו"; '".י,:י"י,'"::י" יןי;.~ו'."יייון,ן:

 'יל:,וןי,,,;)'ן,לי":
 ממכנותי 3ס 6מר )כן סיעת כ5ומזן מסוטים ממנגס יע  כסררם (Sp)pn ע14 סגתמט סערן סופסרפנויו
 כ:מ.גת דכר למעכס כו' אצלו ויתברר כנייע : יסנן טכסיס סס טסיחף תולאו האלהים על : סותסילכי
 60יך )פי ס0קסס קר6 וגהקן ססגמס )מעכס וקוץ גסס פיוס ו),ס טמ1 טקס )ננו 06 )גמגו ט14 מסגיפ ית' ססו6 3גמינסמדכם
 נסוע טוסט 0סו5 גמע0יס נו' ונסתרו נגלה1 : כוי ססקפס ג) קמרו ולגר רסס כמסר עניו מגיע ית' וסוך ימט6 )6 6על5דס
 נסנן 0סו6 מס t("toh מ1פונ1 6מר סמו )גנו כלמוס וע) מוכיחו גמדת נסמר 16 גילוי עולס 6100 מס סן ונמחלו נגהולקיר
 מוסג כו' בטחונו ואם : 1סנסגותיו הריו עפ"י 6ו0 )כני ממוו גר6ס %6 כמו יודט מתקיף יח, 610 )גגו משמוגת 6דספ93
 גס מטקיף סו6 זס סגר)) יעור ומח0גוחיו זכריו כג) טחיו יח:לך ססיץתו ס6דס 0י1כול 0ט'י ופח גסקדמס סממנהטוגת גי ו,ס )6 5ס ס)0 סו6 ית' טריו נטמונו 6ס מטקיף וס וגס כגומל 1וסחלו טסו ט) qtpen 0סו6 ג)ומר ממקיף מקח ע)למפקס
 וכת ממאגי יודם ית' פסו6 ג))יח רמס סגיי גחה)ס כו' יודע ח' : )גטמו:ו om~o עסיס וקוי )6 06 סקס כעמוגו 6ס וטע)

 נסס וקין סגי הסס וט 'ונע ססו6 ג,)'ח יייטס יק 6100 ס6דס ידמם 4151 טא"ס ר6יס )סמ6 %ףן וקין etSiDD~ San1Dlטי,דע
 י,דעיס סלנו מס יודט 6100 )ומר אסטר ועדיין פרטים ידיטס ט) מולס סחנו,נוח ס,10ן יגין סו6 ע )כי חוסן ספס1ק סגי6 שוספש

 מ,ס וס מ0יגי0 ט1,6 מס ממנו ינהיג י1יט סו6 6טס,נ יה' וגינו כיניוו 06ר סחוס PE_9t~ סטם מסיד טסכחונ ?Pt; מוס וסופסיגים
 )א סווייפעם

rh) 
 לו ראוי אק : יודע ית, סו6 מוס ו0 יודעים 6נ1 טסן מס פגם סרי וכוי )גזן יזעח onh קי D'ko' סגסונ

 100* גריו קומר מס61 נמס עוטם טס ע,מ1 ס) )קיוח רלי ס6ינ1 3ס1מ1 ס6דס ינין כו'9פע11
 עליז 0יגטמ מגלי כטחון כע)

 16 ע)יOA 1 ויגטמ ,וקת, 6)1ס מ'1 סיס ידמס 0)6 כו' ילתו ישתף ולא : 1ג1' ופוססיו גסיו טג6מר מי כמטוח יסים ס6'כ שגונס
 ז )קוגל טגז מכוס (htoa יס' סגורך געיני סקעס גיס זונחו ב) גס כזעה מסו* % 6חד ג) %6 מזגי ג;מווו 'Phותפקסס נ'.ס,חי סכויי 6דס נזי סני ומס כו' כ"ש : ממימן 1)6 קרילfent~, 6( 6 דגי קדישך ר1') כפ6מל מופסד טנויו : 6חר 1)6 יחיסו5 מגטהי ס' וסיס ח') גרוך 610 וקח, ע) כטמון עמו יסחף 06 סגם  6וי טומע כוי הגבר ברוך : וכוי מסנרו6יס 5מד ע)יגטמ

שימהר
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 פופקח הבמהוןשער
 שהאב% פה "ים נדלה והשתדלותו התה השגחתו שתהיה הרביעיתוהקדמה

 ממנד השזירו מאשר ולהזהר אצותיו ולעשות מעבודתו הבוראבו
 מבקש שההר מה כמי )ס'6 לו מסכים הבחיא שיהיה כרי מנקש שהוא מהכפי

 כד* כרצונך רצונו עשה רז"ל כם'ש בו עליו בומח שהוא במה לו( הבוראשיהוה
 . רצונך מסני אחרים רצון שיבמל כדי רצונו מפני רצונך במל כרצונו רצונךשיעשה
 נ( )6יכ0 ואמד אמונה ורעה ארץ שכן פוב ועשה בה' במח )י( )תסקס הכתובואסר
 הוא כמה אותו מטרה חבוא הבורא על שיבמם מי אבל . תדרשנו לנפש לקויו ה'פוב
 דבר על אדם מבני לו שנתמנה מי כי רואה הוא כי והכרתו תלושה דעתו וכמהסכל

 ביציעיו על יעבור מדבר אחרו מזהיר או מצרכיו בצורך להתעסק אותו מצוהכשהוא
 שבמח מה להעשות טמנו להמנע החוקה הסיבה יהיה כי מצותו על עברו לממנהועיע
 ושתהיה עליהם והעיד יעד אשר ומצותיו האלהים חקי על שעבר סי כ"ש בועליו

 אר . באלהים בוסה בשם להקרא ראוי יהיה ולא נשימרהו נכזבה עליו הבומחתוחלת
 הצעקתו נפשו אלוה סמל כי יבצע כי חנף תקות מה כי נו( )6'ונ הכתוב במ"שהוא
 ועפרתם ובאתם )םס( ואמר לשקר והשבע ונאוף רצוח הגנוב י( )ירסיס ואטר אל"טסע
 אשר הזה הבית דהה פריצים המיזרון )מס( ואמר עליו שמי נקרא אשר הזה בביןלקני

 ז עליו שמינקרא
 לנפשמרפא

 : טזס ח'6 סי' נפוף)קם, סיחג6ר כמו 36יו מודוס וסב) ספנות בג סג0 טסו6 חמיך ו)מכוג )נוו ס' ט) לק %עומ 6ין כי עדין npts טניס 0סו6 הדס*
 מן השגחתו שתהיה "יביעיתמקדמה

 גחכי) תגי) 5והנ6ר גסו סלסעיס ט) חייו מסטיו ני) ט ס6ע'ק'"סז2

 ! ס' מ1ו0 י) )עמום )סטסד) )1 רשי 6גי סירוס מסי מוגו )גגות וזמן מקוס גט'מ ס"מ% סוף מוי:י1 שוס 6ין סגיועקש
 (nthiD עפו ותכיס ס' גס 161 לו מסכים הבורא ש.היה כדי : מנוחיו )טטוח מעמו סו6) סכמי ;סו טבקש שהוא מהכפי
 כ) 6דס )כ) ההסיע יתפרך ותטו רקונו וט כי כרצחו : גמ1.חיו ר,ווו מעכס 06 רואן כן גס ס, טיע(ס בזי רצונךשיעשה כדי : מט6)ותין כ) ס' סימלת חפן ם6סס כמו גרגורך מנותיו דמיינו יס' ר,וגו עמס כמגמוז) עניו גשם ססו6 כפס%0ו
 כון אחרים רצון ש.בטל כדי : סמי רון מפני וי,ס'י 160חן גט) ל') רצונו iDO~ רצ1גך בטל : ל,ס ר16' סיסיס רקסוג
 גס )ו  עוסין ייגס  ו:י)1ל  4ר1 עכירס ויו סג6 גל רקווכין גסס,ג קמרו וגן 6ת1 יס)יס קוימו גס 5יט ירכי י' גועותכמס
 חשוף אספיי  ספפון ימס) פסנתרו 6הד 6וס וגחטקו וטפוס eh לוי ט' לו  ושנתמנה מי כי רשה הוא כי : במטוסי% ומון סממנו ש סוס gOt' וס ם) רוונו מסני סטכע נדרן ס)ot~nh 6 רקע  סם'י פפניל סרי ע"ס מטפיות כמס ססוסט16
 רפו הטמע כיפי* ע י % גיס%  רואיין פל  ני%  ומזיוו כו' שוסו ניסיר 1%  לסלילו  לסספסף %ו רלף  סוס )ו  סייטךשריינן
 דגל וגטכם לותר ו5ס למטגה ויגיע : עוסו כקטר טסס 1)6 רקונן שוס ט) סגר  וי  ויפפין מצותיו ע%  ויענוי :  ירפספונפ
 רשכן יטסס 8 ספעתס כ611י כו' naen יהיה כי :  פלמ)וחו סמעע סטנו מצוחו על עכרו : 6ו0ו סממית מעוכןוס

 ותגרך 0סס יגו 6סו יעד אשר : ס%6יס מעי ט) סטנר וף וק"ו ש0ן כל : ט*1 סמטון  סגטמ om ססכטימו מס)ספפון
 0) אסו 6ת ת64 ס, סי סס1סו נפשו אלוח ישל כי : יגנו) יבצע כי : )מזס . כמכויו וגיליו ע"י והעיר : ונטנמ1גגכודו
  סליפלי קפויו64

 : ייש00 )6 6טר ~atan ולסיס 6מוי וסלון )גע) נקטר לשקר השבע ונאוף רצוח הגיוס  ואמר :
 המערת : oiho סחועגא כ) 6ח סטות )מען :,)נו ו6מרחס עליו ושם. נקרא אשר הזה בבית לפגי ועסדה0ובאתם
 %וניס תכיס :%נו למוסס וגו'הריצם

~'Ph 
 : כגס 0סיכ) יגעיי חסו 6)ס וכי כסייס חמערת : ho(o ס0וטנוח ג) סנרינו

 לחםפת
 השגחהו שתהית : גסוס נטמ1נ1 יפיס בטחתישיספר
 מאס גססגחס פסגימ כון לק.ים גחלה והשתדלותוחזקה
 ס6ולכ סקר נמ,וי0 ינגד ום)6 מרפ סר סיסים עגמוט)
 ג6מרו onth נ6ר ו6מ'ו מנוריו )טס"ז וימסד) ויודרונדויק 1סטתד13חו *מר  ייי  טסי נמייי יפל למכפילו ספיילו

 כרו טוב יעשה בה' בטוש וגון: ו)0י0ר%טטוח.מנוחי1
 חדרוט 6סר תדרשנו לנפש : סטות גפעו)ת סגטמעסחוס
 ונמס 6ו0ו ממיס טס61 כמס סבל .הוא כטה : רשו)טמנת
 לו שנתמנה סי כי : (ס טס גו גגטמו octin וסגופודט0ו
 מן דגל כיוס ע) 6דם פ6יוס פמוגס סיס טגמו 61006כה
 16 מורגיו דגר )טסא )1 טווס 6דס 10160 מטיוחטיסינו
tmhaטינר ס"מוסי, דבר פשיתו  לייסר  סיפר ע) טומר )סיוע מי:10 ס6ש sp ממזם פגיע וסיס ס0ו6 י5ש פלוי( 
 16 מנוחו ע) ענר ססו6 )פמוס )ו נווט מש נסוקרחוחו
 tDiD מווט ס)ומ ס0יס מ,קם 0נס סוס twe סיסכויקי
 כיס גן סזופיס 6דס כפי ו6ס ידיו קכטמ ססו6 מדגרמטפח
 ס,מין ית, שס61 ע*הם העיר יעד אשר : גף יפ,6%30
 קי1מסיסעוד  סל גע חאלס וסשה )עטו0ס סרס כמטופ)ג1

לסע

 הלבנוןפוב
 0יטפ0 מגנך 6100 כמו ר'ע מבקש שהאסה כפי : יסבוך  נפרכו נדו) סמיכות 6100 6מרתנו
  ולצן מק 0א פיעט0 טוי כן מפ4 כ5סטל6

 רמזורי
: 

  סימם כט ס' )ר4ן פמסמע כרצונך רצונוצשה
 : רמוי  4לשופ Sbo גס Wn'D לדי  לרלולךסופפ

~ma
 גמ(מ 0160ך כס) ר") ~U1Y מפני רצונך

 0מו0ר כן Sb ו0פרוSbo 0 מ4ח נט% ממס '%ס)6
 ספמס כצמר יצוגך מסגי 6מליס רגון פיכס) כיי)ך
 ומשארעי ומום שנס כמ 1כ) מצמך יופל 0פנמ0וע4ך
 : )ו0 114פ blb פר6 )6 סש)ס כ) מו"לכמ"פ
 4ע )כ5 יט) מו"נ ודרסו ונו' wS'1 ה' פובואסר
 : )10דפ סאע *מ איצ ממיה : הדרסם)גס0
 ובאתם ויגמר לשקר ותתבע ונאוש רצוחהגבב

 ר") נצלנו חמרתם וא'ועמדתם
ינץ מעאוסוסמגעטי
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 הבפחוןשער218
 הוה בעולם הסתתדשים הרברים השלטת כי אצלו שסונאר החפושיתלהקרמה

 והפצו יתעלה הבורא נזרות מהם אהד . דברים בשני הוא היצירהלאחר
 ומהם רהוכרמ ומהם קרובים טהם ומצועים סכות והשני . ההויה נבול אלביציאתם
 להם האלהים בעור והראוהו הויתו שננזר טה להשלים רצים וכלם נסתרים ומהםעלים
 הטעלים הכלים בנלנל הארץ ססעמקי הסים  בהוצאת הקרובים  הסיבבו  ורמיון  זהעל
 ומביעתו הנלנל אל הבהמה קושר שהוא האדם הרחוקה וסבתו הבאר מן הנוםאת

 והכלים האדם בין אשר השיבות אך . הארץ פני על הכאר מתחתיות המיםלהש"
 והחבל קצתם אח קצתם שמניע והעגולים הבהמה והם הרברים שני ביןמצועים
 שאר וכן . בהם המכוון הענין ינטר לא הנוברות הסיבות מן לאחת פגע יקרהואם

 בגזרת אם כי וזולתו האדם טן תעקבצו לא ההויה גבול אל היוצאיםהטעשים
 )טמ61י כ"ש הנטרם בהם אשר והסיבות והזמנתוהאלהים

 ואמר עלילות נתכנו ולו נ( 6
 תהיעה ואם ה'. מעם סבה היתה בי 'נו 6 )מיכיס ואמר העליליה ורב העצה גדול לנ()ירסיס
 וכאשר ההויה. נדר אל הטבעיות הפעולות מן ובר יציאת תנמר לא בכלל נעדרותהסיבות
 אל הצייך כי העין בראות נמצאהו עניניו לנטור ולהתנלגל לסבב האדם בצפיךנסתכל
 לא ולעסו פיו אל בהגבהתו לאוכלו יתנלנל לא אם לו כראוי הטאלק לפניו כשיושםהסוק

 לנפשמרפא
 (Srn 6חר פוגר סיט )סוס שין ו6י:1 ססויס גגו) 6) תיכף כך שאו יסנרך סגורך גירות מס0 6מד זרכיס '' טוי ע3 מס ואדון נלי ס3מי0 טסיות געותן טחם טיתמוסו הרברים השלמת כי : סנחח %6 שיחכאר החמישיתושהדמה

 וים סמקו0 נווכח כיס כך כי למרוה ,סננה יניעס מוס כ)6 זס נחטפת ים ירסס )1 סופ) 6י מטמון יד ע) לפתעע olhטיט
 %6 עליו סונור )מס סיג.ע עז רה,קיס וווג'ס ימים ע) ו!יסט )טרא טסו1רך ומכעיס סגות כמס עיי טיתיטר עגו סנגור6ר0
 ס'" שנגזר סה להשלים : סמל נוגר רסיסגוסס

 ורמיון : כוס גויס סוגר ויהגה ובמרקס והראוהו : מסיס גנע 6)
 ר') המים כהוצאה הקרובותהסבוה

 כטיס"
 -bK סמט)יס פסיס סעופך מקומ1ח ים גי טורמ (וט גלי מיס כמו65 ים ס"ס

 גסמס )קמור כ"ס סיריך מקימוח וים ופוחס טורס סיס )1 6ין לקמוח וסרוקם ומעכס כעס יר' ע3 סג% מן תמירכפיס
 כסכת יגע טיס יקלס 6י חפי וט יטכוס ט)6 וגור 61ס סמטת ע"י משסג שק) לליס שוס כון פגע יקרה )אם :וגו'

 הלבנוןטוב
 כס'סיכטמו

"101 
 6ת ממטס סנסמס וסניטתו : ממר רסון גפנ"מל מקר" מסו" מסם רק 6חד ענין

 וכו' האדם בין אשר הסבונו אר : ען ט)סנר)
 סטו%יס סכ*ס סמר. רומים )סו61ח סקרוכרי מסכריל")
enthס6דס סכין וססנס ס5דס סי6 ייומוקס וססכס 
 ויש וסלמס ס6דס גין ממתשם ס"מ ססור,כ)יס
 וכו' פנע יקרה האם ? ורומנ) סשט*ס 1כ)רינסמס
ל")

 : oSnpo ססכס 16 %מאים גש 6מי ניתאי
 חמט*מ )1 ססזין ודיסנתו דאלהיםבנזרית
 רעל'גיס ססיגוח כ) יזו חמת ולנק 3סגיווסברס
 ייגרסט מסכות כ6' סנמלס ניגס %ל ור,סנופוחש"צ

בנמי

 לחםפת
 טס61 כס ביצ'אחם וחפצו : הגטנו וספד כמו סחו06)110
 ממס 6מר ס:) ומשעים סיבות : כמזיקות 6) סי161 המן'ח'
 "DitD ג"כ ויקור )כד ממנו סמסונג גגמיגס מגסיקלף
 מהם : ממנו וסמסוככ לוחו סמסגכ וס'יו1 טויססגכמיות
 סי6 קודמת סיג: כ) רחוקים ומהם סוסס1ס: סרנר 6)קרובים
 ית' מסוו סעי והראוהו הוייתי שנגזר : ממנו יוסררמוקס
 טיא דסי.ט יגר61יס תעיני ויסרתם ס610 סרגרסיפסור
)סוטי:

 ורסיי
 כון הסים כריצאת הקרובות הסבות

 כקופר סקרן ממטמרו ממיס םגכו!6ת סס גי וגייושעור
 דהיינו סמיס 6ח סמטליס סגלי 6ד 0נ)ג) עצי עמוקמגור
 זב ot~tnh רגיל נפריס סיט )ו6ף גג)ג3 סקסייםסד)ייס
 גונח כחחגו3ת כקומר נילנן גכ5ן 6מר ~(?itr גמ'סנוס

o~htmוסיכחו סלמס )סו)"ס שהונס כסינס סס סמיס 
 6טר ומסיכות Stths, סג)ג) מתנוטע ס:ועסו ועזיומגיטו ומרי* i)s)O 36 סחמ1ר 16 מסום סקוסר ~mh סו6סלמ1קס

 גמססר ודגר יגר כ3 י.מסכגוס ססנוס fillnl~D ימגרך 3160וישומר
 וגמדני

 גנמל מדגר סיס )6 מסיס 6מח מסרס סיסס ס"ס
 כט3 ית, 6100 זס גמקר6 כ'כ מגויר ם6ין וקפי ,ס גמקו6 ו') *וס*י וכן מתוו )נג'ס ותפן ימו מגיו עלון כיו נחגגו 1)1מ'6

 מויל סע)י*ס רג tlnfKn כף סטנם נדו) פס,ק סגיך 06 לשיש 'ס' 1%6  יז1טיס  ים סר9 לותר 4%8ר  8וסס ממושן0ט3י13ס
 6)1 מ"ע גסתי מסטר ים, סס61 כפמוטו סע)ימס בג נפרע חלש 061 וכע) 11% למון סו6 סלג וסוע)ס מסכות 6יק ית,ט610
 סמסטקט סיוכ) ועפי 6חר ו)6 סיטתן ססו6 סרי כסס פת6ר ית' ספ6 לעור 6עס*כ סמ64וס )סוית סרגם 0גוח 616לפיוס
 רק מסגות )ו טמימסיס דגר )16ח1 מכוונת ג,1נס גיפר יעגון פמגו גסוס ox(nt 136 פגסומס רסיס טלפן 1)ונככמהעקם
 יחנרן ימנו ססנס סיופ מורס 0וס סגס ס' מעם סיסס גי סססוק סני6 3וס סגמ65יס טמע גב) יייו פטסס סס גס)סייח
 פ6 *ן שיגו גר6ות גמא ס"ס ג%גי סשעכ) ימסר כו' נסצאהו ט' נסתכל וכאשר כסת: )יגכ כווגסתימוד
)סנט

 וידוץ 36יו נפוחד דגר ט'י גדור t~$o 21)נ) יסגל 1mht 5רגא שיגי *שר Otst)i)t מגעש טוי %סתגלני
וטע סגיהם ען ס16כ)ו ~ofli % ספ6כ) ענוג) י6 06 גון לויכוח יהגלגל לא גנם wg: מחנלנ) hwa נ3ג3גקו6
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 17פקפ הבמחוןשער
 שיחגלנל עד ממנו המאכל ירגע אם וכ"א המים אל בצרבו הצמא וכן ועבונורטבו
 לקה"צ יצפרך אם וקשה מזה נלנול ויותר לזה והדומה ואפיה ולנטה בטחינהלתקנו
 לנכלול ויצטרך בהם אותו שיקנה היכרם לו יזרמנו לא אם עוד מזה ויותרולתקנו
 ל1 צריך שהוא מה שימכור או בדמים שישתכר קודם שוכרנו מסה נרולולסבוב
 ~ftwn האדם אצן הבורא חייב בעבורה אשר והעילה . בהם וכיוצא וקניניםמחפצים
 שחיבח פפני מהם אחד . פנים לשני אליו צריך שהוא מה ושאר הטרף סיבות עלולסבכ
 ממשת 9 שמראה במה אותה בחן ובהמרותו האלהים בעבורת הנפש בחינתההכמה
 וצות וסשנל ומעון ומלבוש ומשתה ממאכל לה *חז'ן שהוא מה אל והחסרון הצורךוהזא
 . ידועים *ועתים מיותרים פנים על להם המוכנות בסיבות להביאם עליהם למזראותם
 ואשר הסיבות הזדמנות בהשלמת וישלם יגמר מהם לאדם שינמר הבורא שנזרומה
 ההעבירה העבודה ממנו ונתברר . הסיבורן ממנו וימנעו ינמר לא בהם להגפר לו גזרלא

 גמר לא 141פי' והעונש הנמול אחשז ויתחייב האחרת מבלתי סהבה לאחת ובבחירהבכונה
 פרפו להבאת ולסבב ולחור לטרוח האדם הוצרך לא אילו כי והשם . המעשיםבהם

 לנפשמרפא
 )סט)יס יוכ) )6 161סמפו!ע

~tnAb 
 )יר81 סידם סוטרן נמס סונר 3,ס וסטעס רל כה בעבורה אשר ההעילה : סדנל

 פסול וקמר סי)עיך מס ג) סקוס )פגי ומומן  מזין מיל גסיי ל5 ולמס %1כו  לפרנססו סממע עד סכות 3גמ: )מגג 6שגועה
 סוטמס )נס6 סקג'ס טרנס trt~o מסער (PD )עי) סלמי כמו ו() בו, החכמה שחחבה מצי האחר : עעמיס טוימסני
 ולכך גלוון- סם עיין סוס שמס )מדרגם מנגיע יכעס סיסס )6 סם הסייס ,מן וב) );ן ק!דס ספיח: מס; מחדרגח:)מע"ס
 שמראה במה : וסייגו סקוסן נוס אותה גחן : גסמרוחו 6! 0' געגודח תלך ס6ס הוסס )כמון סוס סג!ף 6) )ע!ס'וסכי6ס
 לה ~rm סה אל : שכס תסו!ט 6תו )מ(י סינעין וההכרון השרך וי"א : כוס סגפם מן סיהירס 06-1 :ס" טמנ!זה
 כעולס סס'י ס0ג'ן ססגוח ינ' ע) עליהם לחזר : 6ד0 )נם אותם וצוה : o(ce) ררך סירגו ר') הי"ו : גירס ציןמ:
 הבורא שגזר וטה : ממס 6ת ס' שוס כמו וסמלות מתירס ע*ס סרי ;יטסס דס'ינו מ.וחרים פנים ועל : נכס וו0 נכסוס

 פח6 כפי ניטרד ד)6 סיכי כי ניס ואיוש יירס תמן ייעד ומן ידועים )*ועתים 61;ס4ס: )גמור ס6דס יוכי לאדםשיגמר
 0ן עוג 0ן )גמור ר!!ס op~c מס גחנור !עי'ו . ס:פ( מן ממנו ונתברר : )ו הון סקס ססג!ח )6ךס מזדמן 6עוס'גמר ירי סנורן יכעס )6 ו6ס )כגמר יוק) וכמעועים מסגות ע6רס ותזמן מטפס כקעקע הסבות הזדמנות בהשכמות :יסר:סס'

 ככל ס6דס 338 ג'כ טסני opea סכת!נ כמו ית' %ו מכמוס מגנגס פככיסו כטמיס פן כי לנמרס יכייס סיקס ס)n'sh 6רע
 כי ס:,) מרמס סתורנס 6) )טבח ח!כ) וסם וסעווס סגתו) וס קמרי חייג ועגן מרסנתו )פי סיוגמר ורוש מהעסקס'ס

 סיס 1)6 )משסיס ~OD1 סיס ס6דס )פני ומו!מן מנכן סק) סיס 06 6ג) ע*ם גרגורך stul כנ!'ט נעוס'! )סיס גוייסמסחת:
 ועח; כמ)6:יס סב) סיסיו ית, ר!!:ו ולין וטפס סכר )ו סיס 1)6 כמהמכיס 6מת מדרגת ע) )עורס טומר וסיס גהירס סוס)ו

 סמ4 % יסיס ס)6 סרג;חו 6מך וזהור )ערומ ס6דס סוטן )ניס 0ג' וסטרם והשני : ליעג סרנר הקנין סו, העקישירו:
 דסייגו קורם שזכרנו ממה גדול ולסבוב לגלטל :ובו, הלבנת טוב לחםפה

 ימוס ס)6 כו' לו צריך שהוא מה כו': נדמיםסי:ה;ר
 גחנו כמ,ט )ממו ימסר 06 )! 0פרכיס מפלו גס )מ;יסיס

 נחים סס 9ימס וקנינים טחפצים : כו' נ"וכ)מרידיסס
 כתש כמו מס)ס)'ן פ6מ סס et)em וגי.מוח !חנו6וחווךקעוח
 6סל ססג0 סו" מס כף בעבורה אשר והעילה :וכגריס
 כ)1, וכו' וממגג מתור )סייח 60דס 6ת סגורן חייבגעג:רס
 610 כוון גו!נ!ח מסי פגים )סני סו6 גוס כטנין 6וס1סכרת
 ג;% ומן כסווגו מן כון מה ושאר הכרף סבות : נוסימן
 החכמה שהייתה ספני : וכו' !)סכג זהור %ן ס!6כפכיו

 06 נוחס שסוס גמגחן סגפם לתעמיד מיינס ית'פתכמחו
 כרכר 5והס כמן )כן כממרוחו 16 ס6גסי0 געגוזתסומר
 כו' השרך והוא : ממגו סוס ממכמן גודלי יסורס ידוטע)
 שיגריס סטו ממגו חק ססס )דגר'ס !מסר )%ן סרוסולסיס
 ומ!ט כנגריו טקס גרנו h~nibn רכל מסיו )6 גפשיחוססס
 גער )1 ג!לגיס לנגס פויס מסס מסר טס5יס סרגם יגרישסיס

 הטרף סבות על ולסבב לחזר : סשמצ%פי
 : וסטם ג'מוס מכסי כע"מ תיגי פ"ר מ"מ שנ"ס)"

 ומשגל : ז'רס ומעון : מגסס נסיון הנפשבחינת
 מיוחדים פנים : וקידוסין נכחוכס 6סס %עמד
oetbעק ירועים ועתים : ס6דס 4וזוגוח סגהמדיס 
 החיטטת בהשלמת : 91רוח סמ6ס כ)נפו)

 : )ו סגרי9ס ססכוח כ) 6 יגריס מסקהסבורג
 ס6דס סיות נעגם סוס סטגין מן ו") טסטונתברר
 יחמול 1Dh 06 כזנח נטטדס פסוכומו )סכי6גיכרמ
 : שטו שגס 5סר מכ) יכילו 16 ס' מע אפס

 ינמר 6ס וכא' מהנה לאתה ובבחירהבכונה

 וגמטין כוזת גי' 44ת פםית ע) ומ!ווס 6ט0 וסמקת מגיש מיורשי סו6 גמ%ח ורן וסריסם פנג!ס ומחסר ס:9טסע3
 פכ3 חושר !קרוסין פא עלי )! יגיס %ש 3ק סותר )6 ערסנה גנו) פססנח ומו!סר ומעקם טווח עזית ע) פיקוססו6
 פג% נפנית !יכחי יכוון 06 כו' ובהירה בכוונה : סגורן )ע"י קורס ומוכרח )שיות OIO נפרע סיג!ר !0רמגתיוותרי
 ככועס ימו ד0 %ווגס שכס יאורס סור bto ס6ס סכווגס 6תר :ie(D פסג9רס % וגמירס גוווס 61מרו )סיפך 011016
 גמר לי ואיעל ן  ויף )%יעם עוג סגו 41חן וקף יךסעיס פן )סשיעי) כמ6מרס סנו""ס חכ4ס דפוס כו' זה אחר ויהריגכ : סיע) נאי) ס)מדו יש )0יטד גס רע סוithe 6 ג6ס 6יסיגף

 ם-

 יתהוו שסדר ol~x לכהיה עמד סג9 עיעמ מיא )שא 6מר גה "רוח : מ"א סרה enne(o ו*) 1רסגפכודס גי ל1ס0ו 5ליר4ז  9וימ ממסנס 9
 'וי ע) DW(3 ססו6 גסגג %ר ,fgi 6!הס ופוש) נס עוסק 0!6 צנם (bitnr %גו ידם ע) כפסיג פנס 4וו61%%

ע;9י
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 הבפחוןשער818
 מזבת על בו חייב שהיש מה על משנהו הנה %א העבירות אחר ורודף בועםהיה

 לא ה' פשל ואת כהשתקרם ויין וחליל תוף ונבל בנור והוה ס( )יפעים כמ"ש עליוהאלהים
 כששו עבית שמנת ויבעמ ישורק וישטן )נ( )יכריס ואסר ראו לא ידיו ומזנשה*בגצו
 משבחת שניהם שזריעת ארץ דרך עם תרה תלמוד יפה יל ואמדו * עשהו אלוהיטוש
 חלק לו שאק מי שכן וכל . עון ונוררת במלה מופה מלאבה עמה שאץ תרה וכלעט

 שהמריוז האדם על הזענה הבורא מחמלה והיה . מהן אחת על לבו שם %א מהןבאחת
 חשש לו צרץי שחנינו פה יבקש ולא בזה חית ימי כל להתעסק ואהרטזו עולמובעניני
 את נם ג( )קס)ה החכם שאמר כסו והתכלה הההחלה עניני כמו בשכלו להשיכורכל
 האלהים עשה אשר הפעשה את האדם ימצא לא אשר מבלי בלבם *נת!העקם
 בעלני בו ובוטח ביראתו ובוחר האלהים עבודת מגביר הוא ואם , סוף זעדמראש
 *%א במנאה יבעמ לא הטובתן למדות וכוסף המנונים הדברים מן וסר ועולסותורחו
 הגלגול פורה מעליו יסתלק העקם בכשפי יפת ולא היצר ישיאהו לא השלוה אלימה

 לנפשמרפא
~ltPSt

 ס6דס טיסים מטרידו ולכך . סטגודס Sht סחורם 6) 1% יתם )6 וגס לסגיו מגן סכי סיסיס כיון ס' n1fi(fi כ)
 ;6סר1 )דהור ומס )אים מס טפת סו6 ההכלה התחלה עניני כמו : סג6 3עי)ס ;סו6 )למריחו 16 טוס.! כע:י:י 16טרוד
S'mגרילה 6תי סנמ)6 פס )סכין כלגס ותן ר'3 גי16 : וגו, 6סר מנקי געו)ס סיתעס? בלבם גתן ויגולם אח גם : גראס 
 6) )ג1 יטס 1)6 ר') )י6ו : נם)וס 3יטג השלוה אל יטה וקא : כו' יגעט )י כמנחס טס61 6ף נמגותס יגעט 1)6בו, האלהיפ עבודה : מגכיר 6100 %יק י0 061 ר*) כון מגביר הוא ואס : רז.( פי' כן יכף ימ65 )6 6פר מנקי 6ג)סטו)ס

 ;י( 6ף )גו יהפתס )6 העולם בכשפי יפח ולא : ר'ג( ויגעם ייון תממן כסגין )ו ממגיע סיקוס כסכור ותשחוסחטנוגיס
 מעלני יסהלק סעו)ס(: eon' ף'ג , עולס  tAtJPn %)ו

 לערוה סיקורך ככלל 6יט  וי גוררו ס)4  ממרוס כל לו גטיט כף
 הלבנוןטוב

 בהעם ההן : חיסול כדרך 41, מיחד כדלך 5יכו3ר.מני6
 ס"רס )סני מזומן סכ) סיס סמו )ומר מוס.ף סטני וסוכו'
 טעם ,שמרו עכשו גס עמווח "הר לנדוף עגו'סיס
 ס?כל  מ"הר )בו סממת מהמח ס' כטובח כוטטימיות
 )ו  ממוייכ  סכך  ושסב סיס )סגיומוכן

 ו)"
 תכיר סיס

 מחמת וכו' ונבל כנור ההיה : 1 סו" ס' מ6תכי
 SD1P .מכירים "עם דעהם י,מטריף )נסטממח
 "מל )רדוף )נס סמהח )נקם ;גוי )כס וגסס'

 %ן וסררך סחורס סרדח שנההם שיגיעת :סבירות

"100
nap) שאין גדי כ"ש : סטן מטכיח,ס מטרף 

 t~bo )סני מוכן סכ) סיס ")1 ;)ומר וכו' חלקלו
  סעמרס  מן  סטכירס גכהירת )תורס olpn סיס)6

 : סכ' כסעס וכגוכר T~b )דרך bSt ס"מד  נפטםהתכר
 6) יתן )6 סוכם רוכ מממח כי כו' לבו שםולא
usגסו) ע) דואג סיס6 ובאחרהזו : במורס  )עסוק  

  ספסור לירפ  בתורס פסל  1ס כעגור ויסיםספס"כ
 יחכוך מכמפ nth'SD והתכלה ההתחלה :ורומוחר
 כגינדור וכסו .)חסו 1o?rnf 1"יך סט)סכנצילות
 סרדס ד") בלבם נהן העולם את גם :יטוו
 במנחיה יבעת לא : ראמ)סערני

 גס' יעם )"
 כעטר ר") השלחה אל יטה ולא : מנומסכעכול
 ול8 : "ל לני כסר?וס כי 4  ס*מ סי"מרסס*ס
 סש)ס כתעפנ' כטמר  העולם בנשפי : קזסססיפרז

 לחםפת
 ס6יס סיס 0,ס 4,:ור clS 6הר תפוקתו סטי"ל כסגםעסקו
 גועט וסיס גס )גו סיס וסיכ1ג יג.טס נ)6 האלהיומכיג
 יום ופו, משגיח חיה ולא כו' אחר ורורף : ר') ימינמלכו

 גקו6יס ;טס סמג,ח מן וקמיע גם בירש ינ נפינוגייבעידון טפי פוי כוי הז הועל ואח :  לו כיגיל יס'פונותיו  טני סורס ע3 מ1טליס סו'סמ סול  4צספ מרע סור הדיקותגן
SDtD'61מל עריסת וקוס גס מטן 'ת' 0סו6 סעורות כיאר ס 
 ose סכין מחת וע) )מקוס 6רמ סכין מקוח יי ס'פ,ט)

 סקג'ס 1,) כמתמרס ית, )1 מי,מסות סס 56םטסטי)וח קפי 06 יריר מעטם וקרקס 167 )6 ידיו ~מטפס "מר)הגירו
 מקרקס מפיס סמקל6וה 1כ) כס מחיט וקונר הו).סמכקר
 ימר 4?4ז בורך גס לריופיו  פס  פייס ית' ססו6ומפד
 למגירו 6דס סגין סוגות nl)tDD מיל ריי ל* יריופפסי
 פחן וסטין 'ח' גרו"SD 11 וסחמ)ס סימתי ממקורכפיס
 ורז יה יריו פפיס ס"מ *מר ממסיס  לסלו  e~tsDלסרגי"
  יספן רימוז סני* פרפ פיר "ntptS, יכל מול  O~Dכתלוית
  גן  טל4גע מי טים כו' לבו שם ולא : גו, ~יטוס יכו,י0י1ן
  גס סמיד יסרווו  פל ויכפיר ס4מ,מ לנו  סקסיות רקתוים
 בעגיגי שהשרירו : נעי 6% רממג6 כי כידו חורם !כותס,6

 שאי% מה tPa ולא : גפוסיג ואתו עת" גחכיעולמו
 סח% ש3ה ט) נוסף תופרח סו6 כו' עניני כני ב"צייר
 טס%ס טעי ל*) גפהסגס סתפ6 %)ת דסייגו כו'נמעסס
 ופסו 1מ;61 ינגס נדספ ג)כב1 ומחגרך גס )כו מטסקופוף
 ספליהם ית'  ססו6 מס 1ח)6וח גדולות )מק כמרירותיו)פ)הז
 לסואופ ילל 41הסמ  ייכסס י6י1 53שנס שוסית כדעתוקין
 ימו 6מר יפקוס גמא כ1ר6י )י מנקת hs-~ht ס6ו0פין

 ט,כרו )"סיר ופס )סמם מס כוbknot 6 ססנא%סהקירת
 שמרו כו1גח1 )פי סססוק ססיי0 כו' העולס את גם :ח!')
 4יר פר6פ 1כ4. יעמיס O~D 5סו ספפסס 5י לפ% נדפסו %רם  יסדל % 6טר בכדי וגו'  *מר פגלי מקרפ גני ללס 4?וספונם פרשי ירכת פגי ולמר שפיר יווה לני ססימ%ססמח"ט,ז5ומזיכו ורי  יפל elho עי סעת'ס מגויי %עלס 0גר )סי 6תגס

 פופל  פן  ולסור ים, פירו 4רי ירקי  נפיפלומפר  שפלורס כפפתי  האלהים  עבורת מגביר : ופכרן יסתלס ועירס סו6סוף
 מערדותיו מן )1 יניה 06 פגם כ13, כמשחה  יגעט 4א : bOW1~1 יפפ גיוס כפו ספייא ספדופ  סס כף מן  יסר :קרפ
IfDh6( מלוקת ופל פרפכיר וסלוספ  פב-בישיוס 1ט6ל ז') פוסרפ,6 וע' וגו' סאו מעוגי סתיס 6ח כמקיים כ) ה) גמ6פרס )וס61 רע )פעו) וףו יכעס onr! 6) רפס %1 יצנר פוכ b,3SD~ לא מ,1: יתגרן  עגיחו כסדת ויחוש  סליי שיא )ננו יטס 63 כקומר 

 עסקש סמון כססהכ;וח 1נת1 (Dfpn ;)ומר סטו)ס גכטפי )נכו יתמתס hSn וגא וגמועי) גערכ סע%ס ח46( 6ל היצריששהי
 ספ ebht'( פח מוי 6יגם ורייסס וכפס מ;6וניס יתיסם כ) ntlt-tao ססררות מעש )פי גטטיס גטם סנוורה ססדדס הך6שתפיס
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 519ק' הבמחוןשער

 ףבואהו בפובה והבעיפה הבהינה מעליו הפנים שני הסתלקות ספני פרפו בהבאתוהסנוב
 . צדיק נפש ה' ירעיב לא י( למסז' כע"ש ומזונו ספוקו כפי יגיעה ובלי מרח בלימרפו
 אחר* אלא מרפם להם יורסן לא צדיקים מקצת רואים אנחנו הנה האומר יאמרואם
 כבר כי נאסר . ובנעימים במוב וחייהם בשלוה העכירות מאנשי ועבים והיגיעההעמל
 דרך מדוע ינ( )'רמס שאמר סי מהם . הענין זה על לחקור והתמידים הנביאיםקדמו
 לנגדי וחמם ושוד תבים ועמל און תראני למה 6( )חבקוק האחר ואמר צלחהרשעים
 בבלע תחריש )טס( ואמר הצדיק את מכתיר רשע כ4 )סם( ואמר ישא ומדק ריבויהי
 ואמר חיל השנו עזלם ושלף רשעים אלה הנה עג( )הס)'ס אחר ואמר * ממנו צדיקישע
 . לבקרים ותוכחתי היום כל ננוע ואהי כפי בנקיון וארח'ן לבבי וכיעי ריק אך)סט(
 הניח אך * כוה והרבה ויסלמו אלהים בחנו גם נ( )מלכי דורו אנשי פי על אחרואמר
 אחד וכל הנבחנים הצדיקים מן אהד כל שעילת מפני זה עילת בבאור התשובההנביא
 כפ( )דכריס באמרו  וה על העיר לכן האחר עלת זולת בעוהץ בפובה שהם הרשעיםמן

 לנפשפרכא
 :Wv~s0 )וי*נ עולס נקי ערסו )ו hstt ביוב והבעיטה הבהינה : טוו ססעמש סם גו )ללקוח גוון ha'1 מקמו סיתתו6מו

 ספיג :)6 ע4ס סהסוגס וכויס ס61ח סקוסים סקנס סלנגית רן) כו' הנביא הניח אך : סטיק 6ח נקט סיטי "סותחמס( )חס חהריש ואמר : ננימין 6ת גללו נמו ויודפו מסננו הצריק את מכתיר רשע כי כו, האוסר יאמר ואם :גסוכס(
 ~ph ממי כו' האחר עילת ,ולת כון אחד כל שעילת מפני : )ו ורע וטיק )ו ועוג רסע )מס וסעיפן סטעס )נ"רטוס
 )6מל טפין מס קמרת וסנה כעס )ו יט ו"מז "מד ג) גי (~or ורם סנגמניס ס)ריקש וגג) בנוגס ססס כרספש )כ) טוסיסעס
 נכתר וט ייר כי ממסן ט) חתמם 6) )!מר ))1 ומודיע זה על העיר לכן : כסלט 6' )ג) עמס וטח )פיס סנגי6 יה) )")כן

 לחםפת
 מגופף ססו6 נפי רומס ונס טוס ט)מס ות,קטיסמבחוקקים
 16 נ6ס שכש כמו יו סמויקיס גדגריס tnsP הוקעססי6
 ססו6 6דס כלמר כון מעלץ יסתלק : וזומיסס למיס),)ו)

 סו6 כנ,) וכף ינעט ס)6 גו געת יחגרך טסו6 כחתנחכוגס
 )1 וט,כ קייק ו') פ6מרס ונס ר,עיר1ח מסוו מכ)קישרן
 t)DD כקומר כו' הפנ'ם שני הסתלקות מפני גמור:,דיק

 ערף סיגת עי )מעלס סוכר סטעמיס סני גו מיגיםסיין
 גג.) וסגעשס סיריוס דמיינו וכנוח ג)נו4ס עיי )1 כ6ס6דס
 יש געגעתם )גנו נגר יגר כי )פגתן נלין ייונו כיגנונך
 ומס 0'ו )נפוק ע)1) חיננו וגס גמי וכמהון יחס מ)6וסוך

 נלי טרפו בוודאי לו ויניא : יחגרך סו6 עודיטריוסו

 . הלבסןטוב

 חמס סוגים כי סלו6ס סימט31 עד סעיגיסכ"ומדס
1(

 מגומר דורו אנשי פי וגל : )"מלהה1 ימן 1)"
 בם : )שיו כן טוענים דורו שסי "יך סגני"מ)"כי
 "ת תסו טכדורי טסלסעיס ויטלאו אלהיםבחנו
 פסס מגיע ו)" ונמנעו נסס יזו תגע oh")סיס
 כיוס ססיכ )" ההשובה הנביא דגיה : רעריפוס
 מגסס ססקכ"ס הנבחנים : לדגל לעס מקלו)"
 מסם "סד )% ל") האחר עילת זלה : נערות"וחס

סיס
 ממזון שעור כסי ו0זו:1 ספוקו כפ' : סגוף 6כרי יגיעת סייגו יגיעי וגטי סוג יודח גני כגומלכורה

 צמו"
 וסקדיפ ג, מסחבק

 גוס olhi )סססיט מניי ס6ינט הנודיע וכון ססו;1 כסי וקמר נפגע) סמוון ))וף0ח קודמת סססחסקוס טססכמת יפי מסוקומקח
 אחרי : וכו' ס' ירעיג )6 דייקך יקרץ ססירמו מסיפוק כמיי גוו64י נטוח טסו6 דיו רקמוחרוח

~Dpn 
 סורח ~htG טס) והיגיעה

 סגונס כ9וכ וכגעיס'ם בטוב : מטגיסס סססך סו6 בשלוה : למגרש יגיפס ס61 ויגיפס 3עימ ס61 עמי כמדש כדגר וקצו%נ
 סגולי וג,נרמיס עור ג) מטיס סכסיסס סעודתע)

 טעים און חלאני למה : )מס נעים 03114 מסס סרטים ספגעיס ס4)ח ע)
 טת) יחגר(- שנמתג גטין מעטיסס קל6 )כן סג)ויס מן רעים יותר נוולתי משחרש מעפ"-.ס 1סש כעולס סלעים ס116לו16ת
 סנונפ ופ.קו למעם מקמפוס סססחכ)ות ט) 10') מקמר גסי טסנמחו גסגטס טסגונס רפרט נוב) גס . מקון גלוע יוסרטס61
 מומן וסתגוויס ססגטס ע) סח0 )מטס ממטס ססקג0ס סירידח וכו' 61ר6ס 61 פרדס נפסוק פפרצ'י גמו מעתיד ידיעת ע)גיס

 סוויפ ומגס . פעחיס ט) מורס סנטם ס)סק כרי סדורות כ) qto עד ומגית דופס ,כרוזות גנוסמ קמיו 1ע'ו סמ6ומר iShס;ויס
 סו8 לעס סור5ח 6ו)' )"מר גלנו מחגמס וס61 כ'כ גי קי קיננו 6ו)מ גטיויו ס61 פקסס qh רפ Sp~n ג,ו)סו סרו"ססנדיק
 ולע"ג כניניו סSDPt 61 גו קן יחגרן סו6 וכוודעי )טוב תקום כו סטן יוזפ געחיר ממגיע יחנלך סוoith 6 מפטיו יכפילולצד
 1VD(e ס:טטס וכסיד סהמ0 610 פיס )עד לנגרי הטור וחמס : וסגן חגים ועם) גו' סלקני )מס 11*6 גמ0גיס יחגרןסו6
 נתומר ויש תא געותן ומ0ק,יס סוס סו6 סגריר ג) טס ומדון ריב סתומך סרטע ,זן רפא סס שרם ישא ומרון ריב ויוצ :גג)ף
 סגולי _9Wp דניי ננ0ינס ו,ס ומיקס הטכס )גון טסות קרס רוכס מטון 610 ריג יט6 ופרון ריג 6טר ספים ולסייססוס

 ומטופ ג6מח)46פ דגריו מהיק 06ל זג) וט עם וט מייילס ססס גגואנ0 וסוך דין מבסון סו6 ומדון זס ט)5ממ)ו;חומם)יכיסוס
 כויגוויס חפיר עמו י)סכ:ס געש ר)ונ )ממרוח עורף סק:0 ס"ס מגע בפיוח מדניס "סח מעמיס כמס ממכס וכר ומוס עקמוכשדיק
 ססרספ כ'( )סופטי0 גו"ת'ן 6ח כתיו כמו וסגונ ס-וט: הצריי)טון את מכתיר : % וג6ג מדוס בסון כ61 6ו רוותםבטריק
 ספסווףס ג) ומנס . סס0חס )סון כוי רשע נבלע : גרסהו יקווו )1 61ולג חרפיוהיו כוכבי עוליו מב) כרחק 6ת מסננכו6
 י.גויון טס61 סי' 61רמן וכף ריק "ך פסוק סניך ס1דיקיס רפת 0)קת וע) כלטעים ס,)הח מל1ר4, ע) 'כובס סס olO עדאסכיל
 סמ)ער דגר 5':וו טס,נע וגו' גגופ ולסי גח)1נחו "מר סיכ וגופ עד לבקרים והוכחהי כו' נגוע ואחי : וכמעכסגמ0סנס
 ונגד hEt טמhnw 6 יטנ גוך גמ'ט ממנו וגורהיס כו ~Ots ומס סגריו0 ג)3 )מ6ס ססמטגפ ענים עיקד וק כ*כומכ"ג
 מקר מ)ח כי כניך כ) ג)ץס)עין וסוכמת ס"דס ג) בעיני מסיין מיסוגי 6הס הנקריס וחוכמתי 6מר )כ) סג)וי גמטסססנטרן
 דיוו דוד כיח טמר ומוס ס"דס nth~lno 1'DS כ) נגבס מנוקר וכעת סכ) מגסס ס34ס נמעכת סמ)וי ט)סוגהס

LP 

 ג)ו5ר מטפף
 5אן 6פר1 )סס מוס כי 1נר16תס רקס 6)יסס ח6עס 06 )ו"ו0 )גחון מסט מפע וסוסיעו סריס יסלפש %ס עלגסגהמ)תסי6 ותדלפי אלהים בהנו גם : מגום סו6 פי ומבת ד1ר1 5גט' סי ע) נקמר otxo וגק)ח ושסינן דורו אנשי על : יקורסו)י6וסו
 16*פ 0גס סירס 6), 5מר ס6מר עי)ח ווזת וכף ,ס סעייח מפני א6 גיבוס 6% טסממס 1סעפס סונר וס סיגת מ6ר 6%נסתיפסו סרגי ספה זה עילת בביאור כי הנביא הניח : גרעחס ואמואס רעס מכ) נמוטו כך 1061 במרטיטו ויוסיפו גמרן סוש1יסמסיס

)ג)
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 הבפחוןשער0פ8
 אפ " )ק"מ 6ה בדומה התכם אמר * לבנינו לנו והסלא אלהינו לה'רגסתרפע
 לנ( )יגרש הכתוב ואמר תו' תתמה אל במדינה תראה וצרק משפם הל רשעשק
 שיהיה מה דשה ביגנין לבאר ראיתי זה כל ועם . בחטפם דרכיו כל כי פעלו תמיםהצור
 עד טרפו הזדמנות מהצדיק ימנע בעבורם אשר הפנים כי ואומר הספקה מעםבו

 כמ"ש עליו ממנו להפרע התחייב לו שקדם עון שיהיוח אפשר בו יבחן עליושיטרח
 ס( )דברים כמ"ש בעוה"ב התמורה דרך על שיהיה ויש * חרולם בארץ צדיק הן ש()מסני

 קב' הבורא בעבורת הטובה והסברתו סבלו להראווע שדהיה 1"ם . באחריתךלהימכה

 ויבהנהו דורו אנשי לרשע m~w ויש . איונ מענין שידעת כמו ממט ב"א שילמדוכדי
 מבלעדיהם לאלהים ועבודתו חסידותו "להראות ובחלאים ובריש בעוני יתעלההבורא
 מקנא שאימו הפני שיהיה והם . סכלם ומבאובינו נשא הוא חלינו אנן גנ( )יסעיסכם'"ם
 הכתוב בהם שאמר ובניו עלי מענין שידעת כמו דורו מאנשי הדת לקחתלאלהים
 יתברך האל מוכות אבל * תף לו להשתחות יבוא בביתך הנותר כל והר, כ( 6)פט56

 לנפשמרפא
 בון לה, הנסתרות ואמר : S1D 61י1 6פוגס ו6) כס 1)וס כס ),ס יעמס 3מס יורט לכדו מן וק שמגומעד

 6ס10ת וקקי
 ס)פעמיס חק:ס ס)6 וגו' ס;0ודות וקער נתרסס ומסייס נ וגו' )1 סרוח ס' ינגס )6 וגף לדננו ייקנסו וע' ככס יפ פןנתרפס
 זה כל ועם : תסמס se לגן למס ומס וקין יטנף פסי יודע מס' וגו' )ס' ס:ס0וו0 6מר )כן 1DOS 16 הסעתו כי סעוף6ת

 1 גפוכ,ג טוס סגו סיטו) כרי מעו)וחי1 ינכו0ו סוס כעמס רם'י יופים פריעין UIPW~'1 מריג'ן וכשמויוקושין
 גתיי0 מ41(י1 סכר )ו )כלס )ו מעיגון מוגיוה'1 מרונים מעונ1היו זג) 6חת 016 ממנם סיר 1)6 כולס ס0יס כ) כמרףכפו
 גן פ) ס6דמס פספמות מג) ידעתי %כס רק וכ0ינ . עכ') ממ:ס 6הח 6ות מסל ו)6 גורס סתורם ג) ,pa':? גמי לפררוגרי

 לרואן מקינן 6סכס ס) יתריס סן סן בעוה,ב התמורה עיר שיהיה ויש : )6חת 6מת נסרעון פונוחיכס כי % ע)יגס06קוד
 חפ כי ס:6מל 6סכס ס) 'סורין סמן. כידוע כס ס'סווין סיחתי עמרם סוס מ65 ו)6 מס"ס דגרכ4ט גפ'ק חג') גמשנעגירס

 פיקסוס ג0גס)ו 1)6 ניסורין חסיו סרגם ונתגמש כ6יונ ספקנו כמו רעים ח)*ס ונרטן נעות סו6 06 גס ,qfi ח6והו1 כ3)י' ven 6ף סן 6ת יעגוי סירס סיר% ד וירש WD(1 ג,* ייצמדו כדי כיס1רין מכעע ותיגו "טח פנית כסגר סג)פקכן
 כה זס )*6ין : מסורס וצמדו )פרנסהס מניוח )עסות %יגין טסיו ווונוס נינחר פס טסיס ס% מעוין טנודע וגמזוסעכורס
 ט85 %יזו eollhl סנסיונוח כטנין ו3ססן ~OSID )בסי לזקקו )סיסות כרי 6)6 שבסין ענין כמו ממנו 6דס גנייצמוד
 דורו 6)סי פג)עדי )ירסיס מעוכר ועגורנו לרקתו Oh1tt סכורך יגמננו נ,ס וסוס רסע סו6 גן רסעיס דווו סנני גמויצמתו
 י') כו' דורו אנקף לרשע שיהיה ויש : )מיס( ע'כ מסם יסורים )ו ויסים )מנסגיו מסכימים פ6הסעם

 6פ4 רסעפ נסגיי
 טסי  1*ן סךוי שן פ3 %פו סמק ע3 יסלוק סחי ספח )פענףסזודו

h)a wt~f סנרו y~p) גש קנע5ס  )ועשס וטים 
 ע) נספר מיחס 61ינו ניסו נשמי )ממח נידו שם מי מו') גפ'ס כף מקנא שאיננו ספני שיהיה וחט : ,ס סכוק SDסריסיי
 לע"ס כ*6 6)1 ססורענות סמקו ומתקנסי ו6מר1 סטו)ס ג) SD נתפס סעו)ס נכ) פירו h(c~ ע) נתסס עירו כקוי מתו6נמ
 גוס כסגי) כסף* להגוית לו להשתחות יבא : כלהטיס מיחו ט)6 מפא ימס סגף חם) מסס חי'ו עד מ6ו ~eltPיקימו

 הלבכקטוב
 : סכ3 ט)) "מד סעס כ6ן ם6ע ר"3 %רתמנס
 כ) ר61יס ספגו מממס ר") ונו' פעלו תמשהצור
 ודקי nwlc~1 מחוקן כחכית סם 6יך סטרןימרומ
 מעפ : וכמטמע מוסל שקמו נסגרת דרכיוסכ)

 )ס)ס ידיק מסד שכס סקכ"ס ישים בארץיצדיק : כ"כ קרס יסיס ם)" מעם ממסיק כדו'הספקה
 והסברתו סבלו : כערן'1 כטמר , נ6ק שפתיוע3
 תס)ס')46אס י0ן %1 גרותיו טסונ5 מסהפוכה
 מממש רחקו אנשי לרשע : ישח מניס כסכרומריוס
 ועבורחו תמירותו להראות : סדור כ)רסעח

 ס3רומ ע4ו סמקכ) כ6' מבלעדיהםלאלהש
 הדק לקחת : עכוד0ו מכבידי ססס כמס סדור1נ) נספרי

 כש סגעגס ובנע עלי הענין : דורו כזגגיכממות
 סיס S~fn כמלעי , נכרו מימס hle ע) נעלותעזי
onsכסף לאגורת לו להשתחות יבהו : כממס 

 גרור כדורו ע)י ממס ס)6 סמפמ ריי לחםולככר
עמד

 לחםפת
 85 כעולס תסס שלעיס st(s יר' פדו משגיס גסס שטייס)כ3
 סרדין זס וסגם סרגס סכום קוס ים 16)0 6ותס )ג6ר קלססיס
 ג3 )ספיג ~n'cub סדעח נמוק נמנע i_e. ס6מר סגתוינסס
 ו)ג6ר )ג)ופ גוס גס)ימוחס 7061 06ן )ג) סמוי0דספרנץסס
 6דם גגי )גג )מעיר כומת גסטרס רק נוס ודגר )מהריס16חס
 ויגמש בו ;ויבחן ס6דס דעס פכח גטנעו ומכוסס נסתרססדגר
 ס06הס וט) עניו סיערת 6מל סר6סוניס ספנים וע) כקמ"ןסם
 יסס)ס 4ויק ישולם בארץ צדיק הן : וסגן נו ויגען6פר
 ררך על : כעוסה פס כסיומו ג)ומר גפרן עונותיוט)

 ן פופר פונרנפולoltr~ 0 מפיי4יו יסגקן  6100התכצרה

הבלי
 לעולס יפר6וס  חטובה והוברחו

 פפנהחש נך  פכוי % 1%11 פוט ופיד פוג נסגר ס~0יפוים 0וע סוני ספתי
 נריר ~qh סרכפ כפו ל6 ירט UDD לסקל נכוי יחנוךגוריו
h1V~פול פורק יו* ולנן רגן נ%  סוגל יו6 לסגול פוכרת  
 : נסוכסך סוככוסי דמהרנפינן נמוקן סקסו כמו מם6סיפוח  מ3:דנ סו* ימ65 6סר גבל סגר מלת רפסו לסקל נמיפגים
 יסכוך יס61  ס6ף למרח נחיגס וסו כו' רורו אנשילרשע
 פוס סופתן ליס יניפ 1ל6 רורו קנסי פפוו ילמוו סי*י1רפ
 וערכו פחעפו לירקות גכוי הטו גווע יסנין 610יפסול
 פפו פונפ כפויי ים )פ- יודי ויוי כ0ו.וי ססס  ס6ףלשרפ
 וכתפיס (tD1h nDh ופינד יסירך 1WD פסתסד וסוףיפנרך

 נ1מ4מכווס
 מייהדי

 נהוסס נסיונה פטרס ) 1 וכי6מר0 פ6ר גרול סלהע נפול 16 נר6ו0מ Psn, D'1nhs o~nw פחמיו
  6כינ,%וי0

 ובריש בעוני : קימוניס ג'רס6 סו6 סכן סמוק) פורם נספר עיין ומ' חגח1 גמ0 )סולע ost)a ועמר ע"
 סנולמי0 סס הי"וו שומר כו, נשא הוא תליט : געלנו %נוך סגולן סו6 ישם פסו פמפת ס% סכנטת 610 עותנו'
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 921קיא הבספןשער

 כמו הזה בעולם עליה האלהים עמלהו לו שקדמה פובה בעבור שתהיה יש הרשע,על
 וכהמלם הראשונים בו ותרנינו להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלם ו( )דנריסשאמר

 ע9 שתרווה ויש . לאובדיהת בהייהון קדמוהי עברין דאינון מבן( )ס'" זכווןלשנאוהי
 יו( )6יוכ שאמר כמו לה ראוי יהיה צדיק בן יתברך האל לו שטען עד אצלו הפקדוןדרך
 לפני למוב לתת ולכנוס לאסוף ענין נתן זלחומא נ( )קמא זאטר ילבש וצדיקיכין

 ס( )מס שכתוב כמו ורעתו . מותו שבסיבות הגדולה הסיבה שתהיה ואפשר .האלהים
 שישוב עד לו יתעלה הבורא להאריך שתהיה ואפשר . לרעתו לבעליו שמורעושר
 ראת והיה אביו שקדם לחסד שתהיה ויש . מנשה טענין שידעת כמו לה ראויויהיה
 כסא על לך "מבו רבעים בג* ( נ (ot)sn נמשי בן ליהחש כמ"ש בעבורו לבנולהמיב
 נער )1( )תסליס ואמר אחריו במו אשרי צדיק בתומו מתהלך כ( למסג' ואמרישראל
 וחשים הבורא מעבורת לסור ממהרים זה רואים כשהם הרעים והמצפוניםהתרמית אנשי לנסות שתהיה ויש . לחם מבקש וזרעו נעזב צדיק ראיתי ולא זקנתי נםהינעי

 הנארע ויראה לאלהים הנבר תתברר ממעשיהם ~לסוד הרשע אנשי אללהתרצפו
 על יתעלה םהכורא שכר ויקבל אותו ומניישין בו ששולמין עת בסבלונעכודתו

 חיוב שהתברר וכיון . דורו מלכי עם וירמיהו איזבל עם אליהו מענין שידעת כמוזה
 סיבה כל על לחזר חייב אדם כל אין כי עתה נבאר ב"א על הסיבות עלהגלגול

 לנפשמרפא
 )סעפם מלטווס טסיסעימ מס ר') התרמית אנשי לנמות שההיה ויש : ענוותו מהמט הכירו 6ע )סטחגל יסחהוס גסף ס)6'

t'OtD~סעיף can מ0מ0 גלוי רסעתס מרסיס טלתס וס%שיס סרפ5ש רסיינו סמרמי0 6חי 06 ספי hllD 16 גוס כיוס : 
 גס יו)ימ1 6ו)י סרטעיס כמעטס )עס01 הבורא מעבודת לסור : סס גס טטהרים : מלשין כסלטטיס זה רואיםכשהם
 סיסעיס טליי טטו)טין t'Dh נעגודת1 וחמן ס' פס )כ עוג :כי ססו6 מי יחגור וט ידי ע3 לאלהים הנגר ויהברר :סס

 ממעכיסס )ומד ו6יו1 10ג1 )גגות ה31 גט) סימם 1ס1ף חוסן oitDi 611 מלחח סטססס ויודע סג) סוג) 610 6ושיתנייכין
 לחםפת

 1115 סקיס כומן טפטס לו שקדמה מוכה נעבור :הניו
 סס:ד1ן ירך ט) )רטט שההיהט1גחויהגרן ויש : טונס;עימס

 (d~)r.tottIs ,נ, %;גו ן;'גג':יזזול

l~$1Dטג6ס ט"מל כו' לו יתברך הבורא להאריך : וכו' גג)וס) רי" טטרומ) כמו )רעתו 16 )מוסו נדחס כנס קרטע 
 6ח'כ טמט6 6ף פוקו מ% ו6ס 6גי0 מיווטת 05 סעוג0חדו
 כטוגס מקריך יחנרך סו6 5עפ"ג ממט ופסיס רפויוסיס
 רפוי יסיט 151 ג0סוגס )מזול סס1;ו יודע יסתרך )כיוהוניזו
 'מגרך מכיל )6 סרגם סכרסיט ס6ף יסודם מגן מנסס כמו)0

 קניו עמס נקרוס סכומן כו' אביו שקרס לחסד :סימיס גרגרי כגתוג גוו)ס גחסונס סור  ססו;ו ישי  פילישקוהו
 יק ר5יס 5ין סרוס ונסי כו' רבעים בני : מסר 0טי)מפיוס
 ורם הצמיד 6100 ספי עשו דגר ג6וס1 )גניו )סעיגטר16י
 פסוק סניה )כן עכס 6טר טטוכ קמטמט סייגים סיריוסהמיות  נטינו" א 5)3 הממטכס )יעז גהנה )סיכך סמ"06למסוגיי
 מפסח כס6ומויס דו1ק6 כגוועו ו0 ג0כוק ורפרט )ס0עקס~פטר וקפי סלמי גאטון כני! מכרי ימר כסס גו, כחומומגחלך

 7ווק6 וקרל 6גוהס )וגנח גס "וכטיס כ16 טייטס6כוווסס

 3כן עקגותיhh 1~' גטסו)כיס יעומל t'anh נגיו רליסטוי
 0ו6 י6'ת' )4 ס)ס1ן וגו' teth1i 1)6 וכו' ס"חי נעו d?_סמ6

o'5awסס הרעים והמצפוניט : 06ריס )רמות נכרי גג)ו' ודק 

 הלבנוןטוב
 נסכי) לו שקרפה טובה בעבור : ורעו ע)עגעה
 הראשונים בו והרנמו : ככר סטסס מלוס"י,ס
 מש מטוכס שתהיה ואפשר : 15גק)ום תרטססו"
 : "ף לו מקריך ססקנ"ס הבורא להאריך :)לסע
 מ"ק )1 1יט ממוכס טסת סמנטס וכמ"ר סנשהמענין
 סמר6'ס סרמ"'ס ההרכינן אנשי לנמורו :שכ"כ
 , מירס כיקסלנסו כדי "דם גגי גנז ו)ד'קיס נקייטעומס
 עירו נכסות וממסי) ר"סו כדיגמון כוסף כן מסגי6101
 )מטן סורריו כ) גני ומרקס כטטס ומחסל"רנס
 עך 6ז ט31ס 4 טחן וכססקכ"ס . כ)דקמוי"מיפ
 : ס' mw מהייו יסיר טיניו מרוס ויסק גרוןכנטים
 סמעסיסס 1))טד )רטשס )סחהנל מהסריסוחשים
 ר"3 לאלהים הנבר התברר : מעסיו יתפלספוו"ז
 "יפ סוכות סקכ"ס )ו ססספיע "ע"ס ס)ריקס"יס
 : "ותו סממיסין מס S~tD "דרכם Sjh )רטעע00גר
 "דס יאכל hSD ד"ת סיתם טמס' ר"3 הנלטלחיוב

 עוד St~nCD ט6ינס וכו' )ס0ר1וח ממסרים סי' ומטיס 6מל רטחס ספ0סיריס ט,כ מוטס 5ין וננד סגורךמפנודמ
 ופולגי

 סם
 ,"כ) עמסם 'חהגיו )סס )י.הרט0 נגזי 6ס גוו1ח שהי ונס פנס ממס יקג), סרסעיס גטומ 1)מן )ו),ן סיסיו נכוי יעמסמפס
 כור הלוקת ט) סנגר יתגרר ולפר וכו' לגג סנר hto מי ימגרי עי"ז כו' הנבר ויתגרד : מפטסיייס ולמוד יגיי 16 גג':תוגרס
 ג)גכ כזע) סוSID 6 סססוט) ירפס ט16 געגודתו סנ6מן ,יר6ס 6תר ע,נ עסס גמיש זפ) סט סועים ~etjtein גט)י :גד ,סו6מיס
 עת : כנך נהדף 1)6ולמן

,w~vwy, 

 ע3 ומיסרו רעם ,stnts oitun יסכסכו רופס ס)ד3( פ) כט31ס פסרטע מרע סר גגהינ0 בו
 מדיק ע) מ)טיניס תסס פוספס כדון 1016 1מנייטיס 6מר ע"נ טכס וט) מעטיו רוע ע) מוכיחו 06 כ"ט ממכססמכנו

 מממד וכספר )נרוח ס0הרמ כו' אליהו ענין : 061 נגזונו יחגרן מפו סמכו1ן ס0ג)'0 ג) וסו שכר ויקבל : 6ו0ו 1מג,יסיחגור געכוד0י
 גת 0 1יטעיס 706 3פקר6 ומס סניסס גימרו כירמיכ! וכן יסרך) עוגר (ס ס6סס 6)'1 נפי ג,יון קג) נס 01יסוויןכמ01
 )6 פנו וכו' למכיסשפקו

 0קקלרי
 עפננ s~Os(s 015 גני ע) טמוא) נוגרינ! סס0פר 6חר וכו' שהחברר וכו': מכימות

D1)W
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 הנפחוןשעי228
 מלאכת או בחנות כסחורה טעפ שמרחם נקלות מהן * רבות הסיבות כי המרףפסיבות
 והפועלים האריסים הנכיר המסתרים *ואצור והספרות וכאחוי כתפירה מעם שטרחהיד

 והוצאת העורות כעבוד ומורח יגיעה בהן יש סיבות ומהן . דאדטה נעכודתוהשמשים
 ולכת הכבדות המשאות ונשוא בעופרת הכסף וזקוק מוצאיהם מן והנחשולהברזל
 אדם מבני שהוא ומי . בהם וכיוצא וחריפתה הארמה ועבודת תמיד רחוקיםבדרנים
 לסבול שיכול כפי היניעה טן בו שיש מה מהם לו ראוי בהכרתו ויולש בנופוחוק
 אך גופו שמיגע מה המרף מסיבות יבקש אל חוקה והכרתו בנופו חלש שהואגסי
 או במלאכה חפץ יש אדם ולכל עליו להתמיד ויוכל גופו על קל שיהיה מה אלימה

 כמו החיים בשאר וכן וחבה אהבה בטבעו לה האל המביע כבר ,זלתה מבלתיסחורה
 העוף פן לו שראוי מה צידת הנץ ובמבע העכברים צידת החתול בפבעשהמביע
 ומין מק בטבע וכן לבד הרגים שיצודו העופות מן יש וכן . הנחשים צידת האילובמבע
 למזוט סיבה להיות עליו הומבע והחיים הצמחים ממיני מין אל ותאוה נטיה החיםממיני
 צד שהוא לעוף הארוך והשוק הארוך כפה ההוא לדבר ראוין ואבריו גופוותכונת
 הצמח מן מזונו תוכן ואשר ולאיל לשור והקרנים לארי החזק והצפורן וכרע הדניםאת
 סוכנות ונופותם אדם בני סדות המצא הזה הדמיון ועל . והמרף הציד כלי לו נתןלא

 לנפשמרפא
 "ריקים סיכף סלסעיס מטוימין סיו 06 6ג) טעו יסגרן מסנול6 סגלויקג)

 )גס"
 נטכס ועונט וסכר סנמיס כיס חינף סוג

 ghin וס וכעין סנפ)6ס יתכהן סגורן משמת ונסו מסר מטוים ויפמדו מסר סכר )קג) טוב )טסות תדפיס נ'6 כ)וסיו
 סרקמס מ)6גח וכאיתי : כגדים מחופר כתפירה : יבחר וסכ1מר 6תר גטנין פי' ונמ'ס טים סם3יסי ור גתתשח מגוס'מכס'
 המסחרים ואשר : )מיס . גססךויש

~5eh 
 כנחמש י') )'16 : מיעון נקי6 מו') וטקטק גסס גמדם )מגרס סרגם סחי,ח

 הכסף וזקוק : קרח מ)6ג,ח ססס וכמסין PtD('t ו)טכוכ כו' האריסים ושכיר : ריס . תוסס )סמור סמורות ס) 116רוסע)

 הלבסןפוב
 )נסור כתפירה : 5פ1 ו,טח כיניטס 06 0)מפ
 6וכנ מעסס , 6ליגס מרסס וכאחוי : מזטיסואדיס
 16 סקס) מוסל )סיום והמפרות : ממי שכדח"6

 ערג' ע) פנל 16 גלמן הססהרים ואצור :סיייגש
 משגיס הארסה בעבורת והשמשים :משמומת
 מלס טכס בהכרהו וחלש : סשע4ס ט)סמסגימיס
 ססכרמי וסחסטן סכפכס טרם 16 יד מללכת))מור
 ויוכל : סק)וח nPld,"D נוס וכיגל סנזכרומלערם

 ולכל : כחמידוח כס טיעסוק 6ססר עלעלהתמיד
 מס סטנמס שמן וגס במלאכה חפץ ישאדם
 : ח,") וכמחס כסגיו מלנכחו סקנסס 4 "מס 6הדס)כ)

 נקמן 6') האיל ובפבע : כע"מ נסקר החייםבשאר

 )סס נמן סכע"מ והחחם : מיס %ן וסוס ,קיו"י
 וססיטמ מצטחיסס 6גס סי71עיס ידיעססקנסס
 מסול כסומר ולאיל לשור והקרנים : )ס0ס%ייס

 לחםפת
 וקר6ח תיהוי ואיחוי כהפירה : ותרכס כוסס )סגי6סיגוח
 עד מיטב סדק גמי13ר סהתיכוח סני ממחכרת סדקםסחסירס
 :onhD hto1 ו)6 סו)) רו') שכוי ונמ61 )למסיס נרמססיסיו
 מלנכח ע) דימוי כמקת ככלן סמחנר ומגח לחוחמלטון
 והספרות : מ6ד דקם כחסירס סגגד ט) ס4רוח טממנמססרקמס
 ,עוד סרסי לפני osh' יחג )6 גמטוס ו:מ61 מסערותנ)ומ
 (OD ו:מירחס ססחורוח 6סיפח הטסחרים ואצור :סרגס
 ססוסרוח אנוסח ע3 כוסחו והפועלים הארשים תעכיר :מיוקר

 הנפיס כרנת ים גמו'מ peu(1 סרוג טגומניוו סכמוגסגירוחס
 כטגודח ,יחס פונסחס סווג נימיסם כן נסרסוותסמחסונסיס

 מטמרסס ע) טומדיס 16טיס סיב וס1ע)יס 6ריסיס מןקרקס
 וסיו מטרוח )געלי עגמן טיסכירו ופוע)יס 6ריסיס)סרסר
 )מ)6כע עקמן סמטכירין ע) כוותו קין ע" סגרמקג)יס
 ס6דמס עגו7ט )קמן מוטב סו6 טסיי נקרקעסענויס
 16 )ט)יט )חקק סנם;ריס וקר6יס הריסק . מקטות סטנוווחגין

 גמעות סברס סמ"כ)יס 0ס ופוע)יס שרמס טחט)ס מס)רניע
 : מסו וטחריס כמהמכתו מסיס נע) 6ח סמסמטין ססוססמסיס
 וססגמח געיוג0 סוג וערדע ס%6יס יגיעם וטורחיגיעה
 טמואכן ממקומות סס מוצאיהם מן : יופסלו ס63טמילחס

 " - ןי::ב,ן%7::%מ'ק עשן : %6פותמו:%ט
 מ( גגמי עגיו ג"חכגד ק% כימן 6וסס ניח)י ף

: 
 ~olh יגש 06 גי צמוחו 6ן סו6 וט דגי עי 6דס )גני וס)מוד ס6שרס טג6מת כצ"ל כה הטניע נכר כו' הפץ יש ארםולכל

 'מס6נורו5יס . )מסיגרעמ געגעסנסכי שיסוו%ס, כס% 2 %ן%
 ולסמורם מ)מ)6כס יותר ,ו )סחורם 16 11 )מ)6כס נוטס טמפנו זולתה סכלהי מהורה או במלאכה : סלח סטגעימ סשיסגסס
 פקם )פרס חגן ספוניך כירק )כרכס וגרונם רנותינו יחדו וכנו הצטהים ממיני סין אל : כו' סטניע סנגר סממתקמרת
 tneo : סמייס מיני י3 גחכ1גח כדורס סעגע מכסי כספרי חמאס ינוגס ודומיסן )גדי טסגיס )טקס עביר)גס)

 עוד ס~כרעמ161 וסס6ו )מחי) סעכגריס דוגמת כי (bbn )ו לפיוס סמץוהד סנע'מ "ו 6סד )ג) סמיוחו סנמח והחייםהצמחים
 ססו6 מדגר סיקס שדי ססו6 סדרר ע) סז6ק סנע'ס ט) סוסגע ססו6 סכין כו' להיות עליו הוטבע : מייס געלי גט6רסרגס

 : ס6רוך מפס )ו גגר6 קמוו ::%2"0ייבמדיךייסוחקיחוק "יקס2מ(ה' יכ5 %%:ץ: בגוזך2גג 2עע:::עע%,~נ2בג

 הציר כלי 6 נתן לא : מפנוק )סנ)סס לק 6ילמ כקרנים חבוקת סטגעיס גסתי ספס,רכס כס' גי )טלסס כגס סט ן ו 1טינת
 o~ei גטומק )עמוד טיוב) )4ר מנס סס רק כסס טורף ט6י1נו סלד כלי 1קי6יס סרנים סקו כענף ס6רוגיס סרג)יס דנה?הטרף

 גנ')1)נ1ר
~pe1 

 מדת גו מנונרח מי ד'פ כף אדם בגי סרות טורזס: גס6ר וכן מדג קוצף סו6 סגו סטר4 כ)י נקרך סקריך
סרממנוח
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 8פקיב הבמחוןשער
 ויהדס מהמלאכות מלאכה אל כוסף וטבעו במדותיו שמוצא ומי . ולמלאכות%חורות
 טזונו להבריז טיבה אותה ישים עליה יחזר מרחה יען לסבול והכל לה ראינופו
 באלהים יבמה אך העתים בקצת המרף מטנו כשימנע יקוץ ואל ומריותה מתקהיסבול
 והסבוב הסיבות מן בסיבה ונופו לבו בטרדת ויפוין חיו ימי כל פרפו לושפיק
 האדמה בעבודת העולם בסיבות להתעסק האדם שצוה הבורא במצות לעמודעלה

 בק ויניפו האדם את אלהים ה' דקת נ( )נ%סש שכתוב כמו הריעתהוחריטתה
 המדינות ובנין ומזוניו בתועלותיו חיש בעלי בשאר ולהשתטש . ולשמרה לעבדהעדן

 כונתו על נשכר ויהיה הזרע להרבות אונק ולנעול בנשים ולהשתטש , המזונותותכנת
 כמ"ש הפצו לו יוגמר שלא בין חפצו לו שיונמר בין ומצפונו בלבו לאלהיםבהם
 שמים לשם יהיו מעשיך וכל וארגיל לך וטוב אשריך תאכל כי כפיך יניע קכח()פסיס
 מאוסה בהם מרפו להבאת הסיבוני על הסיבוב יזיקנו ולא שלם באלהים במחונוויהיה
 ידועה סיבה על מועמד מרפו כי יחשוב ואל . שמים לשם ומצפונו בלבו בהם מכויןכשהוא
 במרפו האלהים על יבמת אבל . אחרת בסיבה יבא לא ממנו ההיא הסיבה תמנעהראם
 שירצה ובעת מהן שירצה במה *פריפהו שוות הבורא אש כלן הגיבות כיוידע
 במעט או ברב להושיע מעצור לה' אין בי זד( )680 הכתוב שאמר כמו שירצה עניןמאתה
 בכת ולא בחיל לא י( לכמס ואסר חיל לעשות כח לך הנטגן הוא כי " )דנריסנאמר

 : צבאות ה' אמר ברוחי אםכי
 אותם כוללים יתעלה הבורא על בהם לבפוח המאמין שחייב הדברים אנל דפיק

 העזה" דברי מהם אחד . מיניםשני
 העותנו ודברי . העוה"ב דבר* אפני .

 לתועלות העולם עניני השני העוהזו* לתועלות העולם עניני מהם אחד חלקים, לשנייחלקו
 * בלבד גופו תועלות מהם אחר הלקים. לנ' יחלקו העוה"ז לתועלות העולם ועניניהעוה"ב,

 וו-ביו ואשתו ביתו בני תועלות והשלישי . קניניו ומיני הונו וסיבות טרפו תועלותוהשני
 העולם ועניני , אדם בני מבתא ממנו ולסמה סמנו למעלה שרגא ומי ואיביוואוהביו
 שהוא והאברים הלבטת הזבות מהם אחד . חלקים לשני יחלקו הבא העולםלתועלות
 חובות השם והחלק * להזיקו ולא זולתו להנאת בהם יוצא מעשהו ואין לבדו בהםמתיחד
 כצדקה ובהפעל בפעל 1Dp זורחו בהשתתפות אלא לעשותם יוכל לא אשרהאברים
 הבא העולם ועניני . הרע טן ולהזהי בפוב ולצוות החכמה ולמור חסדיםונמיכות

 לנפשמרפת
 0סי6 גין ומרירוהה מחקה ויסבול י 11 גירמיס לפזי סילף כך ),יזף ומוטי) נגור טוללה גוייס גסף גט,ולסיןגעופרת
 יקון 6) )0טמיס נס מ,,ימ 60ין 16 גס )אתיגע פריך כזגגיו פר 6100 נין נו מנמו וגמהמ גמ)6ג10 ו%)ימ )1הסוקס
 עלס: מספג סו6 )מס עליה והסבוב : שתססו סקס לוס 06י )0ע נ!' לבו בטרדת ויכוין כוי באלהים 'בטה אך :כס

 בטחופ ויהיה : יניס שנח . גל6ס לסוסו ס61 כף להתעסק הארם את שצוה : ס, פטם נפיס הבורא במשתלעסה
 : )סמים )יו היגוין ונתי גסס נע0ע לחסרון 61ח )1 יטיס )8 )טר10 ומ"פ פורכס לפקוס שמסוג 6ט*ס ר'5 שלםבאלהים

 : 91,73 ברחקיכיאם
 : פעורנו מקריס ז6מויס ספעו)ס טוסש טסט ובהפעל נפעל : פמט וגזו4ס ח0וגיס טסם סטנו לטעלה דפרק

 הלבנוןמוב לחםפת
 סוגי" ס"דס גמם מן 0סרנס0ס %1י) סרסרן 1)6 קמרו וכן 0סגחוס ~mim מן ישהקשנשוא

 לןמס ססנע )מס
 וסויד סערף )סנמ )היגיס %יכיס 60יגס ממי ,שםנ תכש 60מרו כמו , לטויס סי"1יס ר,ט)ס מ1חלס מן גורש כו' לה ראוי עפ!  ויהיה : פלות גאל חלומהיאפי
 wbn ; npnD סטולף קדמות טעכ4 אילםלק מתקה ויסבול : ססו6 ס6ומגוח היסיג יסדר עליזיחער

ש 6י 4 משש סחסיס מן חוג קח4)גסיטריוהה 8  : נמ)"גח! ימעחו וטרירותה : ממנם n)sDVמיי 
 : מסלף סמכי6יס ססטח כנקסם מלמש עלזה חהסב:ונ : )מעמיסמלס

 0סו6 מס ונצ' הסבות על הסבוב תיקנוהקא
 מסנרי

 : ו)טכודס ))דקם )ו ימסכ זס ס"ף , ס' nSDPD1 משלחו
 זוק" תסווי ידועה מצה עלפועמך

 : ו)ג)ג4 )ממיס )שטו גירו %ל ועסקו גע)"כסו
 בהם כבמיהד : )קמן טינף וכמו , נס סנסמון זלך יסיס 6ז ממפ מסן 6יוס ינקרו סס"ו ממס ממן גטינקס . ממט תשח 16 ממט טנדו) פ י8) מסט ולמטה טסט למעלה שהא ומי דושרק
 ס"מל עוסו שסיס ובעלעל בפעל : וזומסס ונמוח וגימפ ופשקן פ5ס כ% קמש וק שיכיס "יגסלבדו
 . ממט ריעשתם פקכן 0יסיס % . עש וס0ורס סמכמס נועד כמו ססעוי:טוסס

"101 
 ססוגמ ספה) מנגין
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