
 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

ע5
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 הבמהוןשערא*
 על יתעלה הנורא מחסד שהוא והשני , הראוי הנטול מהם אחד . הלקים לשנילקלקו
 שבעה יתברך הבורא על בהם שבוסתים הדברים כל והגה . לעוה"ב והנניאיםהחסייים
 והשלישי . מרפו זסיבזת הזנו עניני והשם . בלבד האדם נוף עניני מהם אחד *חלקים
 שהוא והאברים הלבבות חובות והרביעי . ואויביו ואוהביו וקרוביו ובניו אשתועניני
 אל מתעברות והזקתם שתועלתם האברים חובות והחמישי ; והזקתם בתועלותםמתיחד
 העוה"ב נמול והשביעי . בעוה"ז המעשה כפי יהיה אשר העוה"ב נמול והששי .שלתו
 אשר מובך רב מה )etlon) )6 כמ"ש סגולתו על ההסד ע"ד יתברך מהבורא יהיהאשר
 בעבורם אשר ההקדמות שפירשתי וכיון . אדם בם ננד כך לחוסים פעלת ליראיךצפנת
 הבמחון יושר אופני פירוש להן לסמוך עלי יש יתעלה באלהים הבומח מן הבמחוןאכן
 אחד זולתו ועל אלהים על בזמה כל יבמח בהם אשר דברים מהשבעה אחדבכל
 ח"ו והם בלכד האדם נוף בעניני והוא מהם הראשון ההלק בפירוש ואומר .אחד
 היושר ואופני ומדותיו וחליו ובריאותו ודירתו ומלבושו לעצמו מזונו ומרףומגעו
 נזר אשר הנוזר להליכות בהם נפשו את שישליך טהם ענת בכל אלהים עלכבפחון

 שקדם כה אלא מהם לו ינמר לא כי וידע יתכרך באלהים נפשו ותבמח מהם הבוראלו
 הבורא ושהנהגת לאהרטעו מוב ויותר ובעוה"ב בעוה"ז לעניניו הנכון שהוא הבוראבדעת
 וכמו , ודינו ונורתו ברשותו אלא הנהנה ולא עצה בהם בריה לשום אין שוה בכלםלו

 ולבושו וספוקו מזונו מרף בידם אין כן ובריאותו ותליו ומותו חייו הברואים בידשאין
 ושבחירת יתעלה הבורא נזרות אל מסור ענינו כי אמונתו בירור ועם נופו עניניויפאר
 המוב ולבחור תועלותיו לסיבות להתגלגל חייב הוא הטובה הבחירה היא לוהבורא
 אע"פ אדם כי לקק והדומה . נזרתו בו שקדמה מה יעשה והאלהים , הענין מן לובנראה
 החיים לסיבות להתנלנל האדם על יש יתברך הבורא בנזרת קשורים ימיו ומדתשקצו
 אם שיאמר האלהים על זה את יניח ולא צרכו כפי ובמעע ומלבוש ובמשתהבמאכל
 בבקשת אטרח ולא חיי ימי כל מין מבלי בגופי נפשי אפאיר שאהיה הבורא במרתקדם

 לנפשמרפא
 פ6ט b'nlia וטסם סמי ונין נינו "מכעיס סכם משמס 06 ושיגו 9יש י שים ל ינטה בהםאשו
 גפויפונן

 סיסנ~
 כעם : ט'" סוס מער 3מ'י ,כרס כנסר בו, ו5ע1וס סטממס כמו ומרותיו כ1' האן החלק בפירוש :

 )טסה מיינ hto ס' גיד עויניו סג) 16)1 נלוי 11 ס6מונרי ~D'Dh ר') שיעלותיו לסגות להחגלגל חייב כס אריגתובירור
 הלבסןפוב

 , תתפפי) כעלך גקל6 למנגל ומי ססט5ס מקב)ש
)#DD, סףי ט'0ן ממטס מעינך %ק0 ססו6 עמו 
 כאקסד : S~fn וכמ"מ וסמ"ק) מטחן 'וע ט)6המליס
 6טל וסוכגן0 ארסנל מממק סברס הסוסךהבורא
 וכו' הבפחון יווסר אופני פירסם : כסס"י)ריס
 ג6' . עשו וט) שסיס ע) ט"מ כ) יגעם כסס6סל
 כוסם סוקלם סמיוסל ר.גסמון ס61 זלך כ6יוסהרס
 )כדו o'nSh ווזת ענין נטמון סיתעלנ 16 3ס)נעסכסן
 יתל טמון ים סין סכס כ6י,ס ג"כ 0כוסמכמו
 שלס כגף אחד אחר :%1ק

 כ"6.
 בפירוש : ~דו

 ר.מ" וראי הבאשתההלק
'bo! 'סנעממ מגיס מסנ 

 נטוף אסונהו בירחי ועם : ;r~o )0וע)0שגס
 "דם וט' חיב הוא : פלורס ~ 06ייטסיסת
 ~S'D1h )מקמי3

 וסס~
 : דלכן 'DS1 יס6)מס 4

 לחםפת

 גוצהט0ש~עמז %רגוש, י1"
 ממנו י611וס ז1להו אל טת'1ברות : וטיסו)ס תגויס)מ064
 פעלת כו, צפנת אשר ט!בך רב מה : גנ') ):ולחודעוכות
 : o(~s  גמאו  שיי  טוי ט) סמ)י1ס גג0) מגורס 1כ!וד6'כו'

 סכר) סכטחון 6יסגי )סרס כה הבטחון יושר אופניפירוש
 טה : סכטתון יומר 6,11 סיפר ססכ) טמ!רס מס 06D'Dד

 כו' טוב ויותר כו' הנכון שהוא בר?תהבוראשקרם
 ,טירמו טגון סו6 מדגר סוס מקורס ירט יחורך ססנור6מס
 טו3 יהל 610 גוון6י )סעס! ע,כ ס6יגנ! )טין טור6ס ו6ףוגו'

 ט0וסג0 שדב ויש מגה ט) מ1ס3 הבורא ושהנהגת :)6מרי0ו

 גפ גן 1)1)' וט נזין גוון י0' פמג1 גוזלי וכשטוגו רע גוכן 6ו0ו סיסינ 6ו טלו ועומס )1 )סוט 6יס יטן 06 סוע מקושווט)
 טסמע דמיינו ס6מרגו מס גכ3 נרורס ג6פונס פ6מין ט0ו6 ו6ף יומר כף ומיג פא כו' אמונתו ביפר eP : גן )0051

מסי
 סס3ס )1 ויגמול )קיעיו0יו סרוס ו)סכג )ג)ג) גזומך כף )ח1ט)ותיו )סחג)ג) 0ייכ 610 6עפ'כ וגו' 0כור6 וסכמירס וגון
 לנמרו ודקדק )ו 0נר6ס גסייטוכס

 משריס הנמעדו סכ) 0מ6מין (elh ממגויס "גו נסי )ג)ג) 6מר 1)6 פספס) 3)ע!ן )ססנ)גי
 ןק ספוע) ס!6 6ימ1 דכר כיוס עומס 0ו6 י6ס ס3ור6גיד

 כממפעי
 רסון 0פס יסב ומרת שקצו : 3ו 00!1נ מד גנר,ן יפ, מפ11

 : וגף יפסס מפגי ט" פיס )עגמו )0כג טן בטאכל החיים לסגות : )ס( )0ס)יס וגו' ימי ומדת ק4 גן שריעתשכראפ
גבקשת
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 %86קיג הבפחוןשער

 סמי והפתה הבורא  נזירת על בבמחונו בסכנות להכנס לאדם ראוי אק וכן . תמלוהפרף
 או בים עצמו שישליך או דוחק ללא הרעות והחיות הארי עם להלחם בעצמו שיסכן אוהמות
 מנה הכתוב היהירנו ונבר . בנפשו ויסבן בהן בטוח האדם שאין פסה 6ה והדומהבאש
 , דברים משני מאחד בזה נמלם איננו כי וגו' אלהיכם ה' את תנשו לא 0 )ונרים שאמרבמה
 אע"פ אדם מבני זולתו המית כאלו זה על נתבע והוא עצמו את הממית הוא ויהיה שימותאו

 בשום ארם שום להמית שלא הזהירנו וכבר וברשותו האלהים בנערת ההוא הדרך עלשמותו
 יותר העונש יהיה הססנה אל קרוב המומת יהיה אשר וכל תרצח לא כ( )סמור באמרולנול
 יהיה עצמו את שהמהר מי ובן . וגו' רחמיו ושהת אחיו בחרב רדפו על 6( )עמוס כע"שראוי
 והחזריו ירוע לזמן פקום לשמור אדוניו שצוהו כעבד בזה שמשלו מפני ספק בלי נדולעונשו
 נפרד לבא השליח שבושש שראה וכיון אליו אדוניו שליח שיבא עד מטנו יפרדשלא
 עצמו את הממית וכן נדול עונש והענישו אדוניו עליו וקצף בואו קודם המקוםמן
 שמואל מוצא אתה כן ועל המות בסכנת בהכנסו המרותו אל האלהים מעבודתיוצא
 בבטחונו לחסרון לו נחשב ולא והגנני שאול ושמע אלך איך סו( 6 )סמ61) אומרע"ה
 ואמד משובחת בזה זריזותו כי שמורה במה לו פאלהים התשובה היעה אך האלהיםעל
 קצור זה היה ואילו . הענין ושאר באתי לה' לזבוח ואסרת בידך תקח בקר עגלון )מס(לו

 עלה למשה כמ"ש לז הדומה או וע' ואחיה אמית אני אליו התשובה היתהבבמחונו
 שמחשל ואם . תו' לאדם פה שם פי אנכי לשון וכבד פה כבד כי ד( )סשמ לו שאמרעת
 בה נכנס שהיה אע"פ הסכנה מסיבות קמנה בסיבה להכנס הקל לא צרקתו תוםעם

 כל הלחמי בית חפי אל אשלחך ולך שמן קרנך מלא כשאטר ועברך הבוראבמצות
 לנפשמרפא

 ע1פ1 סט3 60מר ט)5 ב"ה שמשלו מפני : 0עסס 6טר גב) תסיך מן יגעכן )מטן גפם )1 )סוג מנס ג'ינס )ס0עסק ס)1*ס
 13 כיס Sthn מגף ינו) 6יך י0נרך מ06ו )ט6ו) ונסכר וריו סמוo'on 36 מס טשובחת בזה זרימתו כי : סריג קמתו).יונ)

 לחםפת
 )סטיג מכס otth וממפם ממסדר SD ועמלו הטרףנבחשת

 )ו מוגש טססנס מי ועל מערף גגקס0 6מר עלסו ידםע)
1a6tp?כמ)6;תו ויגס עם) ססו6 ועמיו 6מר כמ)6כחו : 
 ערנות שגי 16 כקיט סכו) דוג פגם 06 סגור6ירההק
 לעס )סלמס מוכרח סו6 ו)ססחית )ג)ע גו וס0נרותטווסו

 נטמעו טעי גע,מו יסכן ס6ס נו' תנסו לא : עא1גסתי
SIDfl16 סו6 6מ'ו יסרסר מ'ו 316י נרע ollnh יקי יכלנו מ'ו מגסס ס61 כ6)ו סו6 סלי 161כ וגויייורט מכ"י )ומר : 
 : טמיר גדין וס ע) שגט יטיס 0" כס זה על נתב?וודא
 סיו;מ D'Dh לקומר כוי ההוא הדרך gy שמוקעאע'פ
 su ;טנק סו6 6פפ'כ סיפן נוס סימוק סגורן ג,ילסססי00
$)w1 נמטג )6 לחסרון לו נחשב ולא : כערמו מותו( 
 מס כו' בה זריזותו בי : סכטחין כמדח גמסרון ו06ילחמו
 מטוגמס סי6 סמום מן )ס") תמגנה 5קס נ,ס מידרופס61
 כסו : כו' נקר עג)0 ג6מרו המגורס )1 סמ64 נחמספצי
 60מר ו6ס כו' פה שם מי כס עזה רביה למשהשאמר
 כמ גפיו י0ן גודלי ודכר0 )ן )מסס י0' סו6 סוססימר כוס סחסונס נמטג )6 ולטמון) )ק11ר נמטנ כמטס)מ0
 1ו4ו טיטטס ימכן טמרי סטטוס מדגר פניטח ע)י6)0ו 6ין גסמו6) 6ו)ס "דם ~WD טס מי כלמרו )דגר ויגו)סדנור
 גסו ויסרגסו סיגר ט6ו) יטפע 6מ'; למוס דוד 06וימסמ
 מסי קג)ס כפי וגיסעיס וסכמם 0נגי6 נ6וויסוספ65ט
 קטנה בסכה : )סלמו חמניה יטסס 06 '0' ממנווטלי
 ממס מנמסת ט316 טיר,יגסו רמוס סרסר סיס סג6מסכו'
1SDIסמ4ו0 גדולי ג) יד סי0ס גודלי גס 5הק 6יס וסע 
 בה נכנס שהיה ; רסוק מטס יק גוס OtO 6%  לסגינועעו

 6טס'ג קמע ליון מקוס סלמי גוס קומר ניס המראבמצות
6(

s~g6(.עס 06יס 61גס 6תס עם טכגד גלוי )סני ר 

 הלבנוןמוב
 גסנפ כנר 6ס (ptPb' דוחק ללא : דירסובמעון
 עטש ישגע sb 17615 ע) ממחת מרס מרנ 406גסכ;ס
 : זס ע) ~D)D ברבע : מו"ל כמסמר סרממיסמן

 ר"3 האלהים בגזעית ההוא ע"ד שמותואע"פ
 מן גנת ככר כסכגס נסכגסו מת פוס טמסמלע"ס
 גסוס 6עס"כ . סז6ס ונעת זו נסכסך פימימספמיס
 סס61 סס"דס לע"ס 6מר 6דס מיתח סמג)נ)כמו
 : מייכ סר1נמ עכ"ז ססמיס מן ממיחס עניועוררי

 יומר 610 פסממיח ו") הממית אל קרובהמומת
 חפפת אחת בחרב רדפו על : ממססמחו שיוקרוכ
 )6 וש6 קמיו ט) onyn ר6ף ססיס qhDרחמיו
 ססממי0 ומג"ס . גד1) )מע6 וס ונמסכ עטיורמס
 כעבד בזה שמשלו : %מז ע) מרמס וקעועקמו
 )סחרינ flD~n סחנ5)ות %% )ממיס טען ר")ונע'

 לסין ר") שמאל טוצא אתה כן ועל :)עס"כ
 כמקוט נסכסך ע%5 )מכנים לסול מ15סכמקס
 כנמ65 ושן מלי לק ס' עכודח זס 6ין כי סכיםטססיזק
 י,סגגס מסל וף כמטס ))גח גחייר6 ססיסכסמ61)
 טג6מל גכטמוע מסלון גמטכ 1)6 ט16) יסלגסוס)6
 כמקוס ט)6 וכגס 6 כרצף סנטמון 13 סיס )6טמע
 פותיה אמית אני אליו התשובה היתה :%ה
 וירכי יסר נ4י וריח) וסמום סחייס מדי ס)6כדו'
 . )6דס סס סס מי ינסס סססיכ וכמו . )סחך6חך
 משרספ טס סעגע מטגס ר(קנ"ס טפין מעם .פיך

oh6( ענ)ח כין מיקח 6ססל סיס וכקן מחמק נמים 
 וחי
 04 כדמי וסק צרקתו הום עם :

כ"ש
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6פפ
~ywהבפחון 

 הבורא בעזרת שינצל או . יתעלה הבודא מצפן מבלתי כגולתו מנונה זה שווהשק
 אדם יעמוד אל לעולם הענין בזה רז"ל כש"ש שכרו ויפסיד. זבעתיו יאבדו לו*תברך
 לו םנכץ נס לו עושין ואם נס לו עושץ אץ שמא נם לו שעזשין ויאמר סכנהבמקום
 בפירוטו הוותרנם ואמר וגו' החסדים סכל קמנתי )נ( )נרפסי אענה יעקב ונשמרמזכיותיו
 תביעת בחיוב נאמר כן ובמות בחים שאמרנו וכמו . מפות ומכל חסדץ מכל וכיתיזעירץ
 עם שכננדם ולהרחיק הטובכן והסדות והדירה והמלבוש והמזק הבריאתןסיבות
 יתברך הבורא בנזרת אלא כלום ב"ה אותו מועילות אין הסיבות כי . אמונתובירור
 אם ולהשקותה ולזרעה הקטים טן ולנקותה אותה לחרוש 44*דמה לבעל "םכאשר
 ולשמרה להפרותה ית' הבורא על ויבטח הגשמים( )ס'6 המים לו יזדמם לא( אם)ס"6
 מבלי האדמה להניח לו ראוי ואין הבורא אותה ויברך תבאתה ותרבה הפנעיםק

 וכן . לו שקדם זרע בלתי האדמה שתצמיח הנורא מירח על כבמחונו חרפנהעבודה
 באלהים הבפחון עם בהם הפרף על לחזר מצווין והשכירות והסחורה המלאכהבעלי
 שהיצה טיבה באיוו לו ומשלימו לאדם בו ערב ושהוא ורשותו בירו תטרףגי
 מאופני פנים על מרפו לו יבא ואם . מאומה תזיקהו או תועילהו הסיבה כי יחשובאגל

 ויוסיף בה וישמח ההיא הסיבה על יטפח שלא לו ראוי בהם הוגעסק אשרהסיבות
 תועבנו כי לחטוב לו ראוי אין אך . באלהיו במחונו ההלש כי אליה לבו המה בהלהחזיק
 יודה אך עליה וסבובו בה בהדבקו ישמח ואל הבורא בדעת שקדם סמהטחם
 ינה קכח( בסריס כע"ש לריק ומרחו עמלו שם ולא ינחיתו אתר המריפו אשרהבורא
 לחצירו שנותן DO~ תמקי אני החסידים מן אחד ואמר . לך וטוב אשריך תאכל כיכפיך
 עליו אחזו להודות ויבקש בו עליו מוסתו לו יזכיר ואח"כ הבורא אצלו לו שנשינר;
 וישבחהו ויפייסהו לו ויכנע לו לתתו מוכרח אחר ע"י פרפו שקבל ממי תמית אניויווזר

 לנפשמרפא
 fiw כס שינצל או : כמוס גס )טעום יסגרו ס0ס י1טרן ו)6 סכט יסים ט)6 סמנ%ס *וס לעמא טמ61) סגר מ5ישס
 )1 יודמגו )6 06 סנירס8 %ס"6 הסים לו יזרטנו אם : גו' סיג% '16 גר') סימות 16 כסכים ס:גגס דמי דוריס מסס69מד

 ופרגסח1 מיו עמן ימיה ומי גמש DS'( כמ'ס ע9 פntDtw~h 3 610 סעסיר כי ט' חחסיד'ם מן אחד ואטר :סגטפיס
 ו'3 ט' לו ויכנע לתתובן nulD כו' תמהי אני וינתר סרקסטי: גב' )פ9ע טתנ% גט כו6 עפך סע9 *ין%

 סו6 כ6י)ו ומתפפו %וו וס )6דס :כגט רק פקיו 6פוטרו0וס לוחו וטפס עיף פורסתו פסומין )מסי וסיאנס סגת גוחןפ6הו
 הלבנהפופ 61י* תסג גפי' )קפן עוז וג'ג )ו )מסו מוכרם ס%ס גימל יון ס1וקס sb נוסווה טפס וכן סמן גסון תססם פהומ מרעסו6 ,ה סוד- פסרי קטס קנח ססו6 )ו )תחו מוגרם סומל מס מב ס9ן ומסת נ16וך סנ' חקק נפיוופ וס דגר ויסביל מלקו )1מ)
 o7b נ9 פי% נצולתו סטנה אץ שרלהכ"ש
 נטולת י%) oh 4%1 שינצל או : גיוסם ע)טיסמט
 אעפ"י כעמל אפונתו בירחי עם ב גס ט"יס5)

 )סדל מ"כ עכב ריבוק גנדלת מסג) כרולספ6פמצ
 נס )טגי6 להפרותה : ומועעוס שגום פיגום%5זר
 5יפ וריקחו . רימקנ) ס5ש ,ס סהספ כשמסטנאסם ממס" ר"3 הבורא אצלו לו שגזר מה :סעזס
 6100 ודלי ל") * לרכזו מקרח : נדנם ס*מדק

 לחםפת
%ipta "1פ : גא ו') %מרו גסו סיונה דטיימ6 מס 

 ימנע )6 נסגגס עגמו ססמגגיס 6מר ומעלס מגס כהשינצל
 תדמיע 16  11 גסכש ימת 16 יסייט וביס פסספוקסי
 י0לוי0 יסגיל וצגסיו  ר5סוגי לסיקו פ'0 די%וטקטקי
 0פו4ש פפ%פ ונהוות שברו יפטיר  ובייהיו ייברו :טמ0
 וננסיות פור * ס1כרג0 1ל5 בפגו סי*נרו 6פר 0פ0יפנפן
 ואם ט' עושין אין שמא : סכרו ויפטיר 6פר  פ*פ0סגפול
 ואשר  בו, P3_tp_ :  יוזלויוס געתי  כרטרו 0וי כו'עושין

 ועירסו המריס משטיס )הכפרוס טי בפירושוהמתרגם
 שיוט o('h והכן כוי 6סר וסייח כמסדים כ) פד 6גיקטן

 0מת הבימת בחזם : ס6חריס ספירוסי0  לפזולכמחרגםשגדם

 nth'~o מפס ולכח לטריפ יתפר יסנוט פטהיכ vhבי
  ו0פ1י
 יסיוש גי יוגרס ס6מ1וחו 6ף גלף למחט ממר  פס יף

 תבואהה ירבה : ר*) ושרקנן סמדסון גמו הפגעם מן ולשמרה : בג*) ססגוח )ס5נ מחייג 610 6עס*ג טנ פופי3יס45וס
 ייפרץ  (mmb )ו נמזגו לו ומשלינה : חסדו )ט1)0 גי כסר )כ) )מס וגסן שמר סגנר כף בו ערב ושהוא : וגףסוס נכדי נרכם ססו)מ כרוך noth גדה )מור סנכגס 11) כמתמרס נגרי 5ותס ינרך ו6מ'כ' נרכוס סיו6חס יונס 6פר שתהויברך
 יקמפ ומשי מי6 גסנס ערפו 0געס ותרס ס)6 ט' בה 41טמח בו'  יספח  של* : יס' hto שירצח ינה  באשה : סתרךגסי
 לריק ושכדש עפלו שם ולא : )1 לענוג ים, גדעחו טקרמ מסיעור יותר סעוגס מן ססגס יי י)  תיטע ימסוג ט63 מ'*הר הועילי  כי : וע' יפסעו הז% גי'י כי  ס5ח ייתר omh )סיג o')h %ו י%ס ממוש מנידו נמס כס -E?tD1. הוסיףנס

 שגזר מת : ש ט) ים, 13 )ספוח  שין )ז0 פסטר  ס0ו6 אמר לך וטוב פושריה : 3גכ1 גיבוס 1mm טש נפופישפ13
 %6 הפקידך )סמקנ) סנורן כגול מס hto וק פסקו. נ*0 )ו נא1 פועו )סמקג) עמן htOD טמס ט' הבורא אצל*

 )1 יזכור 6יך 61'כ טווסן SD 16)1 ומקס סמקג3 ט3 סוינס 3ו פקח 6))1 )ו דגור פס 11'6 סוססטתן
 )סמקני

fin-K עויסו 
 וכטיפ רפוט טוסן כי  טווסן פיל יוסר 0פ39ל פל פ00פי0  כוי תפיה אני וזתר : % סמוינ ססו6 שונ שיו מפעס%ס
 כ% 4פר 04 וווט610

~$1DI  
p גי  013 ושויל י1רo)w D)th  0,4 0 פפען ו*9פ יתו פל שסגניי %דפ ופפגפ ויו' יף h '  הפישחש ללבו * ויכנע : )שר מדוגו למוכות 5מו נע פפ6 פקק מסו כה שכרח אחד יר על : ow )מנגע 0יימפינם 

גוגרש
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 287קיר הבפחוןשער

 קדם כבר יומו שמרף אפשר עליהם סבב אשר הפנים על הסיף יבואהו לאואם
 לו ראוי שיהיה פנים איזה ועל אחרים פנים על לו שבא או ברשווזו והואאצלו

 קדמתי כאיטר ולנזפו למדותיו ראויות כשהם עליהם מחוור ירפה ואל בסבותלהתעסק
 6( )גסוס כמ"ש ממנו יתעלם ולא ירפהו ולא יעובהו שלא אלהיו על זה עםויבפח
 לבטוח האדם על כי והחולי הבריאות בענין נאמר וכן * ונו' צרה ביום למעת ה'טוב

 המדוה ולדחוין וה מטבעם אשר בסיבות הבריאות בהתמרת ולהשתדל בזהבבורא
 על שיבטח .מבלי ירפא ורפא כ6( )ממות יתעלה הבורא שצוה כסו לרחותו שנהנובמה
 יבשת  וכאשר .  הפרק  ברשות אלא מויקות או מועילות  שהן  והחולי הנשיאותסיבות
 ונו' וירפאם דברו ישלח קי( )מסייס כם"ש סיבה וכלתי בסיבה מחליו ירפאהובבורא
 שריפא הרעים במים אלישע מענין שידעת כמו הרבה  הטזיק בדבר שירפאהוואפשר
 עץ שהיה הקדמונים ואמרו המים אל וישלך עץ ה' ויורהו סו( )סמיו וכן בסלחהיוקם
 ידעת וכבר ויחי השחין על וימרחו תאנים דבלת ישאו )ח( )'מפיס וכמוהו הרדופנישל
 ואמר בחליו באלהים במהונו והנהק הרופאים על כשבמח אסא מענין שהיהפה

 , ונו' ויחבש יכאיב הוא כי ס( (st*bהכתוב
 במסחר עסקיו ואופני מרפו וסיבות האדם קניני בעניני הוא השני החלקופירוש

 לנפשמרפא
 כמס עיד וכיק . כו' "ולתו פסיס סיו )6 %6ס סגי6 סגור ימי המנוע 1)6 )תת )6 ככמס 1)6 מכ)חס 6ין גי סגינוסמכיהו
 סעוי:יס ו)ייטנ וס 6ח ,ס o'wtn ו)כ6ורס ותרכו פרנסתו נענין ונ"ט טניגיו ;) ט) משגח טס6דס סו6 מגוהר דגר וג6מספעמים
 ויסרי 4י פרפר פייפוס נכפש ספייר. ס4?ס כפי וסיס ע*; סס)'קי ucn~ 3ס'ס פכחגחי מס נפי 610 ג'ככמס

 ה'ר נפי,
 )ומר גו;) 6'כ סרנריס כ) ס) וכמסריס מגומר סו6 וסם'י %גר סגמיו0וסססכמס רק סקוס גיד  "'ן ר3ר יל ספגפרילטים
 טות היגו 06 16 יסגרן מכמתו כפי )6מר otnuvit כו סנורה סיונס )וס omtt 6' )סונדק מומגן ססו6 ספרנןשמן סנורה ירפס וכלסר וס )ט:י 16 )טגיים )חת )גו נדגם כפי )!רקס מסעו 1)סר1ט ו)ססכיס )גמור ממויינ טס6יס o~no סו6סגך

 ימנע ו6ס מסד ולגמו) !דקס )חת ט)1 06 )טסות יעתד) ססו6 סטיקר 6נ) מגיעות ס6ר 16 מס1גמס ט6יג6גג'6
  סוף  נוי  ;ס6רין גפו סכעו)0 הכמעסיס וב;) למטוח ג;) 610  וין ס'  פחס  osnn סכלו ויקגי סקו ים  פיססו6

 כויס פ"י  סכין  ונם יפזו לריו 5פס ס' פטפטי  ויכן סטלימי הלן774
 פ~

 מגין וכוס גס טמסחג) וקמי (tnstu סטיי מסגת גסרעי קטים דגלים עמס גתג6רו וגוס )ש סיחן וס כ% נוחן ססמ'י עזםס6) מדממי מס כ"ס )6דס ם'סיס והממס  רממיס וכל
 אשר בסבות : a'u בו, כגוסו מק 6וס מגני ס0ו6 ימי כס'ג  3עי) כמ'; למיותיו ראוים כשהם : נטוסו סוס כמערוונ

 ססס גוגויס היגס  )רט16ח  וכן bitfn כלמס  רנגון  ספסנריס נטנע קסם כדגריס לענוגו )כסגיט יסחר) ר') זהמטבעם
 כטס טלפטייס  5ע*4 נס  טל ולסמיך ו:פ4:ג  סטכט. תפך %פת גפ,כלופ 15 יר514וס י1לס סל פפגכנו י)6 61ל  גי:טעופ5י0
 של rv, :. כנץ ונועם מחטכם כסי) ססו6 גן יטט0 )6 כערמו 60רס 6ג) כון מלגס ספ,יק גדכל 6סי' ירסיסו נסן 1;סיגעמ%יזך

 : כט"מ פ' תנחומיךהרד1פני
 רחםפת

 אצלן קרם כבר : גסניו ס63 וגולחו המנססו למסנוגמש
 6 שבא או : ממנו ירט וקיוו גוס ?W(t~t )6 עודוקווי
 גחסרון יעובהו שלא : 6מווח סנוט טיפ )ו פ63 %6לבז'
 רקותי ו% כפרשיגורך

-Pdt~- גנויים ירפסו ולי יוי )ע1י 
 למשו ה' פוט : טליו סיקס 5לס ~Oitb פפ11 (מפלס ול6זיפו
 פיס  פ:סוי ורקם מ חוסי גל יוהד סכמונ ושף צרהביום
 טו!כו פקינו סדנייס מיי מלו ושפו פוזרו התטיס סליתופל

 הלבנת8וב
 יומו שפרף אפשר : 4  טיסן  כסייס מןמתום
 1ס  bSlie  5ססר משפס. פסיס ימכו לקבל בייסיים לוס סיייט לסריסו מכס  סס סמקנ) טוס ט)1)6ר")
 ססנוחן מנד  יומו סלמס לי  מימין סס3"ס סיסכנר
 גסי וליופו לסדותי : )רסוחו רוורס )1 מקדיםסחם
 כעמל זה ממבעם אשר בסבות : כש פסיסכך

 יס 6טר סלש6וח 3מ)6כח O'D11g וסעסכיסראצדס
  ספכ)  טפין סעגיניס pwh51' משמוסס דומם טבעכריס
 )סחלס6ומ סירסור עמרנה מסכים סטנם וקין 16מסמול
 סכחוטס  סכנו6ס  מלכד . "שלי דלם מטוסממס
 : פעמיס ר,לכס סגסיון ע*סס טססכש 15כר"ם
 מז"): כמנס יסמין מדם חס תאנשדבלת

ומנוי דגריס גט6וי כן ו)6 רסו6ס כעסק סרממ.מ נקמת ע)עעס
 יקם )6 06 1)0טך לעכוגו 'סכ!ר כודרי ימק) ט6ס סברס כיד סיגל סגולן ea טטס  6ס ו4 רופי ס6ת 6מר 06 !')סרפג'ס פכסי כפו שהויי לצואתן btB11  וסיכר סרסכון סגם n~ph סרעגע )ככר סמ(ון )ו סיום) מתס)4ס yhn שמזון הקימתכמו
 )קרוחס ולחין גרור )רפ ס6דס ניד וסוטפ4 גודלי סרטגון )סכר סס)ו)ס סדרך סי6 סמורן קריסת וסלי כרטכ יפוח כודניהנוון
  כלסיחם נתב"ג 6דס גיזלן

~htDIP 
 הרס יפסילו גס*פ 1)6 *נרוהט סלוקם ררך ס5יפס קרס גני ררך לקרוסת יגרס סל6

  מלגר 6)6 )סחרפ6וס %מ גני דרן סדין ,ו'6 סעויס טוס כלי סממ)ס נלס6 סעטיס וסרגם מועקת ס"ס פטיש 6ין פטמים כפסממרי
 יס' טדגרו סיי וירפאס דברו ישלח : וסנן סוס סדרן  כפל  ספו, פפן לגיס 5וי  והיייו oith סרנר וגו  ופוטר 3כך 5חמ בנייפנו
 ויטיחו : כמקת 6יס יפוייס ופסקו )פיס סמ,יק דבר י 1151 בסלח היוקם שרפא : 00יכס nholn~ 6(1 סי6 גוירחודמינו
 : ט ברים 1)6 מנימו ובאלהים .בטחונו והגיח : ויסמין גתם סכרית מנמר גס )עגם סס6נס סטגע רו') 41צ1 השחין4

 נעסק גגטמון מדגר ונכלן ית' סירוס סנט כלוס כוד15 13 טי63 יעקמו גסרף סגטמו! נגמונח דכו )פע)ס טקטיסיכת
ססנוס
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 הבטחוןשער228
 ואמנה וקבלנות וגזברית המלכים עבודת ושכירויי ומנוי הדרכים והליכותומלאכה
 שמתעסקין סמה לזה והדומה והימים המדברות והליכות העבודות וכיניוספרות

 שיתעסק האלהים על בהם הבטחון יושר ואופני המהיה סותרי ולהרבות כמק לקכיובו
 . העולם מן די בו שיש טה אל ולהניע ומזונו ספוקו לצורך מהם הבורא לו שזימןבמה
 על יבמת כאשר ויניעה םדרח טבעי תבואתו זה על בתוספת הבורא לו ינזורואם

 יותר לו עזרו לא ואם בלבו עליהן שמך ולא הסיבות על לחזר ירבה ולא בההאלהים
 בשום יכולים היו לא עליו להוסיף ובארץ בשמים אשר כל משתדלים היו אם הטעןטן
 לא כי נפשו ושלות לבו מנוהת ימצא  באלהים  יבמה  וכאשר סיבה ב'טום ולאפנים
 מרפי הבורא שמנהינ ויש . בו לו הננזר מעתו יאחר ולא יקדים ולא זולתו אל הקויעברנו
 וישים םהמרוהו לאלהים עבודתו בזה להבחין מהם אהד איש יד על אדם מבנירבש
 חילו ממריף שהוא כמלך לו וההסתה הנסיון שבסבות השקות הסיבות מן זהאת

 ושמשיהם מעבדיהם כתות סביבותיהם אשר והמננים המלך ורואי השרים וכן .ועבדיו
 טובים מצנים הסמון קבצן טיבת על להזור כעבורם ומשתדלים וקרוכימ ונשיםופקידיהם
 טה לוקח הוא כי הממון בקבצו מהם אהד . פנים כשלשה ימעה טהם והסכלורעים
 היה אופניו על אותו מבקש היה ואלו ורעים מנונים פנים על לקחתו הבורא לושגזר

 לנפשמרפא
 ט) t(hoch' כס)ו6ס ממון 16 סמורם מרק) ואמנה טניניו: יו )ט10ת 6' %6 נתמנס וממי וגו' השם ""לקופירהם

 לא כי : וגו' מטני מס' 6ין כי ססנות 6מר )ה(ור וירגם סרגם טדפיטרהת פהע0וין סטין יקמר 1)6 כ'כ 'סרת )6  08 %ףלי סטי מס עוץ ווך%י  טורח מבלי חכואהו : כפילי מירי יהר הל עיו בתוספת  הנורא לו  יגזור ואםולמנוס:
 : קיד-ירו טיגן כמס טגט 6ד0 6ין גי 6תר )6י0 )תת ווסתו 6) )1 הנגור ומס ופרנסתו תקו ממנו מענ.רין 6ין גי ריקויעברנו
 סנגור etpn וג"וה1 0עס נ16תס חסן )גי וסת ,מן )כ) רק ומט )6הר 1)6 קרס )6 )ו מגור מס 4 ינ6 1)6 כו' יקד.םולא
 כ'6 כמס יזוגו ידו סט3 5סדערופ1ס כמו 8מר 8דס ססזי ממטיס (Oitp נמ61 וגן ול') כו' הבורא שמנהיג ויש יסגור:1)6
 : ונו' טניפ סמנת ,יגעע יטיר1ן ויטמן ,fp מממון פ*י ס' דגר ימרס 06 16 וכגורס כדת נממונו יתוסג 06 ס5י0 6ות1)כמנן
 פניפ על ורטיפ: מגונים פנים ט3 נוחו )וקת כו6 6ג) טיקמגו לקחתו המרא לו שגזר מה : סממון לוחו לוקה הואגי

 הלבנקטוב
 )קיהה ואמנה : ערמם Otth ע) נקמן "1 גונמתומנף
 סכרהיס ס"'גס המהיה סוהרי : במגוהץ ע)סברס
 0סוק' ד' ל"5 די בו שיש : מוסרוס רק)סרגסהו
 זולתו אל חוקו יעברנו לא כי : כלגדססכלהי
 : )הניו סמוכן נמס טנע olb וקין ממפ (nuw"ו )תעה "הל טגון Sb יעכלגו )" מסס"י )1 סגנזלסמק

 1סס)טון סממכ3ס ר") לו וההסחה הנסיתשבסיבות

  ו:'סמ גידו לב יכותת סיס מסם )כע14 נדו) נסיוןסו"
 : וקוהל סנומון קכון "הל )וטות מסרס ממפתם()לגור

 להםפת
 ושכירוות : סממנ1ת )6י,ס מהו כסמינו וטנוי : וסכןססנות
 אכן )סירס ההמיס oh וגזברות : משכס )פיוס נרכל סו066
 עגונת מ)6;ח טריו המקיל יקכלנות : סמיי 16 סי קניניסג

 (ht~c )מע"ס יגר וממכס דגריס נשרי 16כקרקע
 ככתיגס ממכת וספרות : סמורות סקסת ואמנה :גיבוס טוסי

 מטון לקבץ : סר6ט סטרית ג)ומ מושגת sp סג1וגס16

 *)ס נקר"ז PU"? 91;1 מסריק- רק ממזו )סו64 רוסו6ינג1
 6וסכ וים ממון )קנן 8מר ~ס ועג סינרי דסכיכ עכגך6(')

 וממוס מותלי ואסונות 6מל וט וע) ממזווגו נהטנוגיס)מתעדן
 וי בו שיש סה ולהגיע : ס1מנו0 היי )חיש יוזקט"י:1
 סיפ מס 6ט1)ס מיני מן ידם ט) )סטיג נטיפיו ס'כווןכו'
 וכ4 )כנו טרנס ג3י ממיקן גומי יג61ס1 מסכרה די ט) )ווסיף

 גיור וט גדנר סיקו ססתח 1נוז6י נו סינר ר,סתמ ג1ד) 3סי 610 גיבר מנסיון ערך חסרי מנסיונות מג) יוחד גוס מגחיםטס6דס )נקיוני מיקס סרס סדיר וט מסיס יתנרן סג1י6 נון זה את 1אש.ם : מסמר1הו יתן געגו,-הו ינחר יגמר 06 ססו6כקיט
 11'6 וכו' וקיטן )כנן טס וגר יסים פן )ך סכמה כמש ממסו ויהסו מגס )מ)"1ס ומום 1)6 61גיוגיס מטנייס יד )קסתמ6ד
 עם סמ)וכס נעיי סט1נמס סס סמקן ,רוקי )שהמס עמסם 1ם)ומיס סגדני מ"ג (olpn )יזו מומסר גרוד טס 6מדפ- סרתי סרי סס שריס המלך ורואי השרים : ניחו סייכי סס ועגזיו סמ)ממס 6ו0י סם היו ועבריו הילו : )once3 1סנסיון

 כמופקדפ יצוע נפדיגס 61'0 6יט )סגת סמל מן סמוקקויס סס ,ס0גניס ~P(wh 741ר5יס סג,) עסקי SD)פוץ
ontf(סע1גמס פגוש ס0 טכייסם ומקיריהם ושמשיהם ועבדיהם : ג1גטרנט'ר 8,)1 ':קי6 סתרן מהוי סי ע 

r)hin)גוגריסס סס ופ:%דיסס גופו נטרות 15תו ופטמטס נניתו )סניו סע1גריס סס ופ%עיס0 )מס טהרן נמ)מכוה עגודס 
 )מסיג )סדר הממזן קבוץ סבת על לחזור : 5דס גני ס) %6 וקר1כיס נכיס וגן גלו, וקרונים ונשים : קניני ט)סמו0קדיס
 כאיריס 16 טוגיס נ16סניס ססנות ליס יזדוגו 06 מוקדקין otth ורעים D*1lU סטנים : מתוו ידס ע) ינן סימרמסגות
 סימר טס כי ומנו,יס סתגוניס D9~? י) מגונח 151ן )קם ס61 מלת ע) מוסי ורעים מגונים פנים על : ותמם כועסרשם
 כעוס 6הר ריש )ו נמ61 ס)6 סניו) מסגרם 5מר כווצי טמר וס וכו' e~h כסנף שמר 1)6 1כ1' 31)ה6 נטת גסה )רכרנ
 wmn סרי )ס'כ ולוט וקן ;נון וגו' פטמים וגו' וסתט)מת למרי נגר סתוי סגנוד שגס כ)) רב מ00 6% )ונמו 61'6טיס
 סמיחודיכe'wtho 1 עיי אופניו על : ורעש 8מר "יסור )מופנ' טסקיס וט) ממ.ט ג%')ו ופירס סגריוח מטרמתורס

)סרגתי
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 229קפו הבמחוןשער

 סמה לו חסר ההר ולא ועולמו תורתו ענק בידו מתקים והיה ורצונו חפצו אלמניע
 פרף הוא הממון מן אליו שהניע מה שכל הושב הוא כי והשני . מאומה הבוראשגזר
 כלכלת  והוא כהונו טרף טהם אהד . הלקים לשלשה מתחלק המרף כי יבין ולאכחונו
 והשני . ימיו תכלתן עד חיים רוח בו אשר לכל האלהים מן המובטח והוא בלבדנופו
 האלהים מן. מובטח ואיננו להם והדומה ומשרתים ועבדים ובנים טאשה זולתו מזוןמרף
 אחת בעת מזדמן סקרה והוא מיוחדים בתנאים מהם לסגולה אלא הברואיםלכל
 והשלישי . והסשפמ החסד מן הבורא דיני הליכות שמחייבת כפי אחרת בעת מודטןואין
 אשר עד אותו ונוצר עליו שומר והוא לאדם תועלת בו אין אשר הממון והוא קניןפרף

 שהוא המסון מן הבורא לו נזר אשר כל יחשוב והסבל . ממנו שיאבד או לזולתויורישנו
 אשתו לבעל שיקבצנו ואפשר עליו ומשתדל אליו ממהר והוא גופו וכלכלת מזונוטרף
 לבעליהם הטרפים נותן שהוא והשליש* שבשונאיו ולגדול ולהורבו( )ס"" ולחורגואחריו
 בהם המריפם הוא כאדו בהם להט טובתו זונר והוא ידו על הבורא להם שנזרכמו
 ושיעבדוהו עליהם הרבה וישכחוהו שיודוהו ורוצה עליהם בם והתחנד אותםוכלכל

 מונע היה שאס ויחשוב עליהם הודאתו ויניח לבבו וירום ויגבה ויתנאהבעבורם
 לנפשמרפא

 חוא כוי חושב קיא כי והשגי : סריג . )כלן וסגך )שינו טסגי6 כו' במדגר ס,מ6 )"דם כמט) וס61 )וקת סו6 כי ע!מ,סג
 כו' מזונו טרף מהם אחר : פרו )ו מניחן אמיד ח1סג כי 6רס )סוס ;ר1טס (WP רעע ועינו עונן hw נך וגסני) מזוגופרף
 ממנגס rdh' ט1טס בסס פסיס נתיני סוג מס61 מי מהם לסגולה אלא : מזוני יפו מי ו",נ מ6ן כי כו' המובסהוהוא
 6נ) )ו טויהן כממון ט! עליו שוטר והוא : )כן סו6 סר16י )סס,' ידועים cth~n גו יט 6ס מ'וחר'ם בתנאים : 6מריסט)
 סגם, מטוכס כ) ע) יפגין )סרס ומטגמ מטס 50י1ו ר'נ עליהם הוראהו ויניח : למחו גן ולחורגו : ממנו ס61ס ,ו6ין
 גן נס סס61 )פלס xeh כו' מהם הבורא שתם טבע דרה שאס ויחשוב : מיס עיין )6הריס. )סיטיכ בנס סעס15רוסו

 להםפת
 מן השבטח : פקר 16פני כוותי טסם ק' ממטפענחו
 16;גיט כפיוס טסק, ט" )שיגו מוגעמ סברסהאלהים
:otnthlמג4 )י.י~ו'פס טסקו כיכסיק כו' ובנים מאשה 
 מהם לסגולה : מסק ג"יוס גע,מס )טר1מ כס0'נטוג1
 טיפ ס'סיס דגר (ca'h כסמון מ:) לעיתוי ס:גחריס6נביכ
 : ססו6 סדרר גטנין סג1נס נקר5יס מס יס' תכמהומיוג

 סמי1תדיס פרטים קוס גו ככימ161 כדו' ט.והריםבקאים
 סדכר ,ס יסיג טסם ס;לטיס גו טימ,"1 טסי ית' מכנסו)סי
eht16( 6! ס6ף סגו1:ס כו' מזדמן מקרוז והוא : ישג 
 5מח )טח ממגרמן כמקרס סוDUh 6'( סגורך גנוירמססו5
 ממהרס כמוקריס כמקמר ממקרס מסגוגח סוס כס0וזמ:01כ,'
 סטו)ס 6)1 מד01 לגבהי והמשפט ההסר 0ן : יסמיר)6

 מקס ס' ומסי יגו? מסד עלס כי ירס ע) ומחקייםממסג
 עליו שומר והוא : 6רן יעמיד גמס;ט מנך ונקרכשן
 מקו )יספח קייט :ס5ר ס61 כמירחו טעי 6הס גח.נסג0יווח טחי גו ים דגר 5יוס מכומר סנס כו' אשר ער אורןונוצר
 פיסיות יר גו כורח 05? 5ין כמירחו טט'י טניס ונהיוסנטפיו
 7111 נקוף ונפויס טומר נקרץ סר6ט1וס גגמינס ואסממנו
 סככ'ו:ס סריס י6כ) 60:? נוע (1Dh ומ,ס קווי מנרכמוש
 מ5יוס חרסי ס)6 ס"ס ומן סגעח ק1דס 0015 סנטרסס
 סוסו יטיס ט6ס סג0י:1ה גשי דבר וגגכן נוק הומריק

  יתייגו ייי  ויינן גע)יו סו6 סווגת 6ו0ו 6,כ )11)ה1כוורידנו
 כ)6 סכ1.נס רק גידו טקס )6 6'י ממח יענד ו6סע)י1
 ג סימוק גופו וכלכלת וסגן: טור 1,קר6 ממנו 11)0ויסנט
 גההג סס0מכמ"ז 610 וכטחד,ו0 סחנ1טס מסייוח סוטממסר

 הלבנוןטוב
 ו ;יחן )נדו )ו ולמיג "סר כ! סח1םכ סזונו פרףהוא

 סוס כמערף ר") 'טהםלסגולה
 עסירוח ענין סס1"

 סעס "דס )סוס גג)? עינו )ו? זוככ 5דס כ))"
 )ס' נהי כזפ "דס כני מסחטם sp וסעדסדכר
 סכתו ס"ין דכר ע) טג"מרס ?סט)ס כמו .פדו
 כעוטר ס' מוכסו וס ר") מיוחדים בהנאים :מוננח
 ים כי וסיע סנדק "מי :מפך b'(? ומסרחיםונכ:יט
 מיומדיפ חנ"יס )סי רק )ו ועוג רסע )1 ורענדיק
 ומעיל מעוטר מסס ס0מייכ יס' )סגיו ויד1שסב)1.ס
 : מכער מוס סס"נ סממנה שכר וכמו . כרסעכנריק

 גוש כרכזת כמו )"דס סכרמי "ינו כ)ו'וההע'כקרה
 )"דס סעוסר "ך . עכ"ס רוחו מזמין ו?קכ"ofnt 0מעזיו
 5גסיס כקנת יסיס וגס . סיעדר ו"ססר ס.?.ס"מסר
 ט0יט ים s~g' אחת בעת מזדמן : מרוכסויעול

 יטנ מעמיס 5הד כ"יס וכן . ועסיסך . כ;ימט0ע1טו
 svn 5חר סובך וסב) יאי "הר וכעת )עמולעת
 "ונלא 51וסף גכסיס קונס קנין טרף : סכורםדיני
 עליהם הודאתו ויניח : "טח, גן ולחורגו :ממון

fi1D101600 6סת1 יד המת ספון יסקר וסממ1ן h'?t 1 )ו סת:;6 )5יס 0גניס:וenh 6101 סמו 0)ד 6טר לגנו למריו י1ריטנו 
hX)tגע) 6מר וסוס לכסו גן טסו6 )סי מורגו( tnrh ,בו (לנדו t'h)~rst גט) כי מקויות כסי 0סס tch סס ומורנו 
 )כפ) מותו קמרי כיט6ר 1016 קכן 6חד כ) וסססחד)ו0 סמ?ירו0 טסט ס,כר גנוח מיוי כוי ננו נסס ספ-*~sfi כמו 5מחמקוקס
 vsw וססחמ;מו0 ססבחד)ו0 6,כ סגמונ"יו )גד,) יכלר 061 מוס )סערי ורן כממסר איו סמסירוח סיחם 6'כ ומורגוחוסהו
 : מ )ילעיג מחח;ס ונס ס1:6"יח עגע גסי ממנו ו)נקא )כוג"ו )גוע מתחכם 5יס טכ) סעו)ס טכע מיסך וסוף מ6ימגויס

 סו6 5יס כניוחו )ו )יחן סי5ו' )מי כקומר (QGtiPS סטרסיס :י0ן 6100 מי סג,) טטיוח כטקסס מן סס)יסי סטטיתוהשלישי
 ג)ומר כו, הטריפם הוא כאלו : ארסיס )סם ססעינ מס בהם להם טוברש : נקיון כטרח כ.דו ocm וסוף געלוגקר6
 י2יורוהו : נטרסיס בס והתחסר : רכריס (1hc סס;יקס כקומי 6ותס זג);) וקמר גמרן סטר.סס למר מם)ו סטר1;סכ6)ו

 סודקך סוגר לגריס סג' )נד )כזנוח ג' לבבו וירום תגבה nwantl : כשיו ס)6 ויכגמ1סו גסניו גהו יודס1וישבהרי
 *ons מונע היה שאם )ו: ססוי6ס סו) טויסס מעי) ס61 עליהם שרתוע יניח )6חpnh :0 יירפס וממגין וסכודס1ט9מ

מהם
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 הבמחוןשער980
 % הפנים בשלשת נוהג והמשכיל . לעוה"ב שכרו ויפסיד הוה בעולם לריק .ייגעאשר העני והחש מרפיהם נפסקים היו הה* לולא וכי אצלו נשארים היו מהם הבוראאאם
 יותר וקנינו מפרפו ראלהים ביד ש"ט בטה ינמחזנו ולעולמו לתורתו הנטנההדרך
 קנין מרף או מזון מרף הוא אם יודע שאינו ספני מהם בירו שיש בטה מכמחומחוק
 : סופו עד ה' את יראאיש אשרי הללויה במזמור קינ( )חס)יס כמ"ש בעוה"ב המוב הגמול ואל העוהץ לכבורהגיע
 לאהבונ אלא ממנו ולהרבות הממון לקנות משתדלים שאינם כתות אדם מבניויש

  מהם סכלים  ווה דבר שום ממנו להם מספיק ואין שם להם ולעשות אדם מבניהככור
 הארץ עמי מכבור שרואים מה זה להם וגורם * הבא ובעולם הזה בעולם הכבודבסיבת
 השכילו ואלו בידם ולמשוך.מאשר אצלם שיש מה לתקותם להם וכבודם המטוןלאנשי
 אצלם הבורא לו שנזר למי למנוע ולא לתת לא בכחם ולא ביכלתם אין כיוהבינו
 במעלות הבורא שייחדהו למי אלא לכבוד אצלם ראוי היה ולא לזולתו מקוים היולא

 ומפני . אכבד מכבדי כי נ( Sbtnn) 6 כמיש יתעלה הברא לכבוד בעבורן ראויכבטובחות
 לנפשמרפא

 סגורן סג,רסירט
 hteo סלל רשמון סיס עניים יסרגס ססו6 סמקו0 גורת סיהס % 6י)ו טח,טג רק ידו ט) 6)1 סיחטלנסו סו"

 בשלשה נוהג והמשכיל : כו' 16)1 וסריס סי' מרס ]סטו3ות[ 6ית0 מווט סיס ט06 וימם1ג 1כנ,) סו6 סטעוח ותחרמלמטיס לשן t~pOID מ)מעס גסחס the )מע"ס כו' טוסכין )תטס נטפך 06 מטסך כמו 610 ססעטיר נתייוגו סעס 6ג) 6נ)י1ס6ל
 חי )ג) יח3קס ממון )1 יסיס 06 וגס )ספ:יר 6ן וקין ויסר טונ גזרן מממון מקנן טסו6 דסייגו הנסנה ררך עלהפנים
 סעסס -)סס'י Oh11~l סגם גנתן וס61 עליו טיטגח1סו ר,% ו6יגו גוס מתג6ס ליוו גוחן 061 נממונ1 ותרן וסול )מ)קט6וי

 h(etD: כמס ע) )פט:סקחו

 סכלוות וזח : ככפו נסס יוסיפו ממון )00 סיוסיף מס ג) טס כסטיין דבר מטנו להם מספיק ואין כף ארם מבניף-ט
 ומבס . סמס'יס כמו כו' bih )כנוי רעי סדין סבכינו ולידו וגעוס'כ געוס'el 1(ol11 סכגור )1 רפוי סרגם ממון )ופיס תי ססוגרין )ס0 ג6 סכנוד מסד מעוטר 6הר oleit:n ססכ)וס וט ר') הבא ובעולם בעוה'ו הכבור בסבתמהם

 06 מוס )מ11ע גידו 6'1 1כ1 כקורך )עי) כמ'ם סקוס ויו 6'ן מגפר ס6דס ניר 6ע'פסי3מ'ר0 לו לסם ספחו ח ג'יייסא טס וריססו יפיס טל6 סוס לקיט  יגו 05 כו' למנוע ולא  לתת לא כו'  השכילו ואילו ומפפונ0ו פיוגס לפס פיספ  ניססיס  פכחון ולנזר פן0 מ"פ אצלם  שיש מה לתקותם ט': ג-וליס פס גלך סיפו  זה להם וטרם : עיירך 6סר נעגיןפירע
 מכי611 מעטיתן כמס גסזמ כמוט ימות 16 זרי )יר סממ1ן סיכל סגות ט6ר 16 ממת פ6נד v~O יסננ ס)6 סיס סממ1ן סוסנגה
 סנע)י ססוגרין הכבור בטבת : סע)וסh'o 0 ומס ע"ה שסכלי ומפנ' : סס'י וולס לזולתו מקים ה.1 לא עיט:טס

 הלבנתטוב
 לכס סוכם )1 סגמן )6) מ)סוךומ ושזב ממחמסו"
 ומקד) נדגר ט)ימ ot~nb 6101 ט) )סטסיעעיוכל
 6סר כדטח ענ' העני והתו : )עי) כמ"פ וס ע)סכר
 וס ועם . 6מריס סי6כ)וסו שיו כשכיסחו לריקחנע

 האלהים ביי שיש בסה : געס"ג סכלומספיד
 בידו שיש במה : 4 )ססשע ויכפש ס6)שבנמס
 ועחי)גס חוע)ת כו ס6ין מס קנין טרף או : כ'כמיק פוכל וכש 4 סכרתי מזת מרף : ככר ט6סףמס

 שום םםט להם מספיק תאן : )סוגלו וקווילץ)נ4
 : קיכון סוס רשמון מן )סס מספיק "ין ג4'דבר
 מסמ ססו6 כלומר הכבד- בסבת סהם מכלותהה

 כעסק סככוד נסכיל סר16יס ססכס יכין )6סככו)
 אצלם שיש טה להגותם : ):עס"ג ר,כ3וזושף

 6מ מככדין סבן מעמי ר") שבידם מהולעשק-
 ממון טמן orth מריס )מטוך סמקויס מסמהעסיריס
 אין : I~ho עכר ר") ד,וצכילו ונשלו : תגורסורברס

 ס)5 י4 לחת לא : רוהטן כע4 מד ר"לביכלהם
 : 4 פיתן ספ"י טמר ימי למנוע ולא : סם"י 4ני

 הכבור בסבתי. : יס' סטרך עקת לזולתוטקוים
חומר

 להםפת
 סגורך emb תאע סיס ס6ס סגווסיס טויס 011 כ1')מהם
 גדעת עגי סו6 ,ס 6רס כו' העני והוא : טעם וסתמס0
 V'gt'1 ח,רחו מינת יזי )נ6ח tnbtuir וחורת, גון יגע6סר
 כקון ט' האלהים כ.ר שיש במה ובטחונו : סס נעו3ס)ו
 וקויפ מסרסו otolha ג'ד שט כפס ייסר וסתת גע1מיגו

 גיד נמסר סוס 61גיוגיס עגייס טמנן מסדסיט
 סגול"

 יתדיר
 יפרף ומון ערף כון 610 06 יויע e~h ניצו ססו6טפס פסגי 4יו פיס ממס יוסר ג,ס טסה סו6 ד3 מ11ן ס'פלוס
 סו6 ממפ מיסוס )ו טגסן מס רסייגו OiunS תנו6רי0קוין
 כי* ומקוס מונן 6יט טונ סס סג6מר כו' איש אשריהלסייח במזמור : קין טרף 610 )ווכחו סירך ומס מזון טרף סו6טרמו
  סכגורוע3

~tOtP) 
 עופרת לסוסו ניגור תרוס ירגי מתרפס

 ופללער
~StD1 

  לאתבת : לפר עופרם ולועט פס שפל פוס'נ
 ס0 )0ס ולעסם יפיפם 8חו סירגה ארם  סבניהבבור
 "*'ג0 סכ4ס סס כו' סבלות תה : כמנתוק ס1)ךטיסיי
 נפוסק סחוסי לכעור ספגי16ס  ס6פיסתס סנטוסשגיגית
 פיגור ס%5ר רגץס משרט ס"* כוי  להם  וכבורם :וגייס'נ
 )סס וכגורס )סיוח  זריך וגן סו5 פלס והסר כי'  סירןפפי
hoספפון לנפיספרן פפי סכגור וסכווגם כיום פיוטר פסס  ולנסוך %6ססיט ממס תוחס טיסיו מקוים טסט קטי כזומר מסס )חק1תס  hla' סייס לסכי o~e '6לן ס o~a' ot5?  

otsntוללשו מממון קגי9 עגיגי )מסיג יפיסס ג3 ומטחוקקיס 
  גס ימי)יס0  פפיימן ס0 ירטיהיס0 י5ר ססוני0ססרגריס
 למסוך מקרפ ow לסי י' וסיס 16)0  ופיקים סססגע)יספ
  וסניפ סס0לו 461 למס תתגייס  ולע פיס לסגות.פירפ

 יתברך הגויא לכבור בעבורן וכראוי : ניסו גיורך יעקמו לפס"ד יגול ספ6דס "ס נסאו טווס נכפו  רנרפס*יןס לגרסו יופ4ס לפכור  סגול -ws- גוו) גיס גגין ע) יכו) hnpe כטמיר מגס בכחם ולא גיכלר:ם : גתיוס נפטי"eniD  פוגייפ  ט"מ סק4ס נרוסס כן )6 בכין עד גרגר סכ) סוס זריך מעמוק לכרכר וסנינו סטכי)ו וקמר סתרןשפי
 יפל 0750 ספגך ולפי ס0יוס סיכנרומו י5י hto  5יס עוסו. ספ:ייסיס פרחי גרגור ימי ספרך  סוגדנו 0ו6סולף

פ6ר
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 881קפז הבמחוןשער

 מכלכן הבורא להם הוסיף הכנור בסיבות הממון בעלי מכבדים הארץ עטישסכלי
 שדיו טה והניחו ימיהם כל רבה ויגיעה גדולה בהשתדלות ונפלו בקשותםמבסיבות
 על  ולהודות עליהם אשר הבורא חונות מהשלים אליו ולמהר בו להשתדלחייבין
 כם"2 ספק בלי הוה בדרך אליהם קרובות יותר בקשותם ותהיינה אצלם.פובותיו
 והעושר כס( 6 )ד"ס ואסף וכבוד עושר בשמאלה בימינה ימים אורך נ( )מס'הכתוב
 תכלית אל ממנו שיניע מי הממון מבקשי בכלל שימצא ויש * חי מלפניךההכבוד
 לשה והדוברה ההנושה בדרך אליו שיניע מי ומהם וכרנו אשר הטיבות בדרךתאהדו
 הסיבה ומשבח ממנו אליו מגיע היה לא הם ולולא זה את לו חייבו הסיבות כיויחשוב
 ומצא הצמא עליו הכביר במדבר שהוא לאדם בזה דומה הוא ובמה . הטסבבהמבלעדי
 הלך וכאשר מהם ורוה גדולה שמתה בהם הכמח אחד בבור מתוקים שאינםמים
 הראשונים המים משתותו שקדם מה על ודאג מתוקים מים מבע מעין ומצאכננט
 הסיבה נמנעת היתה אלו ידועה בסיבה אליו שהניע הממון בעל וכן . מהםורוותו
 אק כי 'ד( 6 )סמא) וכמ"ש הקדמנו כאשר אחרת בסיבה אותו משיג היה ממנוההיא
 כשיתעכב במרפו האלהים על לבומח שראוי וסמה . במעם או ברב להושיע מעצורלה'
 ירוע בהמן הזה העולם אל הוציאני אשר כי בלבו שיאמר הימים מן יום המרףממנו
 לעת מרפי בו ממם שמעכב הוא לאחריהם ולא לפניהם אליו הוציאני ולא ירועהקת
 יותר לא מצומצם מרפו יבואהו כאשר וכן . לי מוב שהוא מה לדעתו ידוע ויוםידוע
 בתחלת אסי בשדי מזוני לי הכין אשר ולומר בלבו לחשוב לו ראוי מאומה מזונועל
 ל* הזיק ולא ממנו בפוב לי אווזו המיר אשר עד יום יום כלכלתי ודי צרכי כפיעניני
 עתה אליו אותי העתיק אשר הזה המרף בוא לי יזיק לא כן מאומה בצמצוםבואי

 לנפשמרסא
 מימסד) כקזוסס 01303 גר' )טס סביל שפמון נעלי מגכויס מכנוי כמגח עזם טסג)י ומסיי 5מי t)thsl !יגרד י6ן'חסממ1ן
 מגת 6ס מס' )גקפ5ס ממי ידעו 610 פה בקשוהם )*בסבות : כן גס )סס ויגדדו סרגכ )ממון גן נס יגיע. Sth' רג0געיטס
 סמפון (SD וכן סרטים מיס )טסית ג'כ סג) סיס )6 נווי6י מחקים מיס כוודוי פס קימורן !6מן 6דס )ו מגיד וקעוכזז שקדם מה על ודאג : טגעו כדי 5וכ, ממס סחם מהם ורוה כו' בזה רוטה הוא למה : סכג1ה גג ממגג ססו6ס, 0ו6 הממגבה טבלערי 1 סכו מ"מ 16 משכתו הסבה וטשבח : ר'ו( . ג'כ )עורס 6דס גזי גכמ טיס סוגרים סס כי6דס
 נכר גי o(oll )טוש 6ין ממון כ'כ )ו סיסיס )ו וגור 6ס )גו 6! ימן !6 !מס גכוגן ט6'11 מנס זזי ע) סינט )ממוןטסגיע
 3" טסרנסחו מוגטמסו6

 נמ6כ)ימ וסייגן ממט בטוב ל. אוחו המיר אשר ער : טייס 3פ:יס יג6 0ג6 כנ') o~h )כ)
 לחםפת

 ממסוק רסיס מניך )וס ית' סנוריו )כגדד רפוי מסיסמ6ד
 כקומר הכבור בסבות כוי וכסכלו וספני : 5כגד מכחדיגי
 נו' הבורא להם הוסיף : סכנוד מיני גב) 6וחס מכגדיס0ס

 ומטסטסעיס ומחר0)יס מתנד)יס ססס פלסי 11 כמסייססקווש
 סכמם מדמים ט0ס מורם פוס !סי נס )3 גגם כ) ס'סוחח כי ימן 6))ו טווי ט0ו6 מס 60רן מעמי oti~pn סורס3כ3ור
 ו)6 )סס מתגיס ao)nne שיגיס סיד 061 סגותי כו' ייסחוש
 סגלות יס' ס3ור6 נסס מוסיף לכן ע)יסס מ0גד)יססיו

 מגיע D(O 6יוס ט'י מסרס ידעו ס)5 ג)1מר גקטחסכסרוס
 גרויה. בהשתדלות : סגות כמס מסוס "ישלט נגדיעוסה
nSOA'1יגיעם ססכ) עורם ט) סגוונס ססחד)וח רבה, SP יגיטס 
 מונס סילמת עסק מן כוי הבורא חדות מהשלים :סגוף
 ותהיינה : %6.ס ססס אצלם פועותיו על : כו'סג1ר6

 3עסייפפוחיו סניך סו3ו0 מארמיס סיו 06 כ%כקשותם
 ערסיסס גקסס ג6' נקסחס סי1 עוגוסיו ס) )וופוחס
 סכסו3 מיזגת ו') ונמרו כון ימים אורך ; )נ6 בנוגסיותר
 6ורך' ו)6 וכנוד סוכל 3סמ6)ס וכגד עתר OA1 יפיס 6יןהמיגע

alwlllaSn 
 )סניף 0ו6ויוח הסטת 0ס מס מכעיס 5עסכגומר
 קינון סססמנקסיס מס בקשוהם בסבות :סככוד
 : סכטד כקסם ר") בקשטים ותהיינה : חמדמממון

 סרוס טד ס0ס מהם ורחת : סס"י המסבבסבלערי
 ו,עס יניעחו נמליות כדו' ידועה בסבה :גמ"וט
 : ועורם סם) נקי ססי6 מס אחרת בסבה :6ש

 אותו הסיר אשר ער : יוזע יכף ססו6 מסםלדעתו
 ש ס"1כ) סטו מניע 6סר עד ר") ספנו בפובלי
 סקדוס וממען . DDn3 סוכ סיו0ר מיון 4 גסן 151מזון
 מננס לק נקגישפ מווט 0י0 ט)6 )ש 5מ! מלזי6
 סונים מזוים )קב) יכו) סיס ט)pro 6100 6)סי
 כממטס 6 ס0ן מסק 6פר טסמוועח ימסוב כןעדיין
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 הבפחוןשער289
 הלוך נ( )ירסיס ואמר ביומו יום דבר ולקמו העם ויצא קו( )סטם במדבראבותינו ע* הבורא שאסר כמו זה על נשכר ויהיה טאומה ימי תכלית עד צרכי כפיבצמצום
 מבלי ומקום סיבה מבלי בסיבה טרפו יבואהו אם וכן . וט' ירושלים באזניוקראת
 ותכונה ותבנית צורה על יצרני אשר בלבו יאמר אחר איש מבלתי איש ידי ועלפקום
 ל מרפי שיבא לי בחר הוא עניני לתקנת והמדות והתכונות הצורות שאר מבליומדה
 וע"י ידוע במקום העוה"ז אל הוציאני ואשר הפנים שאר מבלי לעניני המפיקיםהפנים
 טרפי בו לי בחר הוא העולם אישי שאר מבלי ידועם אישיםשני

. 
 ועל ידועה בארץ

 צדיק קער( )תסרס הכתוב שאמר כמו לי לטוב למרפי סיבה אותו שם ידוע אישידי
 : דרכיו בכלה'

 אופם אדם בני סבתות ממנו למטה ואשר ממנו למעלה ואשר ומכיריוומיודעיו ואויבי ואוהביו וקרוביו ביתו ובני ובניו אשתו ענינ* והם השלישי החלק פירושאבל
 דבריפ משני מאחד נמלם אדם שאין והוא אשפר כאשר בהם האלהים על הבטחוןאפר
 בעת באלהיו צוותו יהיה נכרי יהיה ואם וקרוביו משפחתו בתוך שיהיה או נכרישיהיה

 כמו הארץ אנשי וכי בעוה"ז הנפש גרות לבו על ויעלה בנרותו עליו ויבטחהשתוממותו
 גה כל כי בלבו ויחשוב עמדי אתם ותושבים נרים כי כס( )ויקרר הכתוב כם'ש בהנרים
 יתחבר ולא בן ולא קרוב יועילהו ולא בודד נכרי ישוב מועט זמן עד בו קרובים לושיש
 זה ויחשוב מעליו וחובותם כגמאם כובד כהסתלקות אח"כ ויחשוב מהם אחדעמו
 תהיה וצרכיו העולם עניני אחר רודף יהיה שאם מפני עליו הבורא ממוכותפובה

 לנפשמרפא
 כמדגר קמלי נכחן וגה נטוריך מסד )ן וכלמי וגו' וקראת ה5ר ואמר : פיס . 1%6 מסוי טור 4נק יליד ס)6ונמטקיס
 פהול 16 סוגן סו6 ,,רם . כו, 6וח' יקר 6מר ס36סיס ר') יצרני אשר בלבו יאמר : ידיסס ט) פקססו )ו סייע3סויח1ת מיי וגמסג כטיסיו רע סלים שסו 16 ססנס ולועס כוי סבה מבלי בסבה טרפה יבואנו אם וכן : וגו' ורועם )6גללך
 ומטייס וסח:מס וסממבגס סוכר,ן כגון ס1פסיוח סמדומ עלן סו6 וחכוגס . לגריס גתיתון ססו6ר סו6 וחצית . גוס1כיו65

 : )מיס . 61מי 6ני יר!עים אישים שני יר. ועל : וס6נריס סגוף וקשוח הכוכוח ומדות . גוס כ'611 וכ3וסגרה
 באלהי צווחו יהיה נכרי יהיה ואם ט' השליש' החלק פייישאבל

 )1 ט6י1 ח,ע)חו סו6 סוס ג)גי טימטוג ר') כו'
 מץ )1 פקין מלהר )גוו ע4ו יגטח וסיע )מנר ניסיר 6ח טיסים 13 וס!ג טמסס )סססעסט פיו% ו6וסגיס קרוגיס '-

  %ט סררי טיו5גומסה פי 6))כו ימס %) כו' הנפש גרות לגו על ויעלה מכר: 4"ז4 גרות. פמפת עלושפ"
 הלבנוןמוב

 סקי אוחס ימיר 6סר עד ימע תכ)ימ טן יסיסק
 נעהע1 סיח)ס זה על נשכר ויהא : טס"3כחעגוגי
 סטעס מל') ודרסו וגו' העם ויצא : נסקנ"סיומר
 כיומו יוס רכל סס"י 6) מקוים חמ"ד סיסיוכדי

 D~Dh )5) ונוטמיס עיגיסס נמן תוניס פסיובמדבר אחרי לכחך וגו' וקראת הלוך : לממססיסליטס
 דוקק סבה סבלי בסבה : 53מ015 )מס יורדמסיס
 ידוע 6יס ע"י 16 ידוע כמקוס 16 ידוטס 6מתכסיכס

 סרנסחו גס זס כסכי) וטורם עם) הסינט מרידוק"
 המפיקים : ידוע פגין ע"י דוקך תופג כסהמחמעסח
 חכמת סנזלס מס )פי עמם סמסלימיסלעניני
 "ומן 6יזס ע) סזו סס)מס יודע 6יר סרגי D"Dbסס"'
 עד : מממס מ4 השתומטותו שנחי: סיכתסי5
 מעמן מן ינגס )5 כ)1' בורד נכרי ישוב טוסטזמן

 ירסס ימים עריך 06 גי מוטס זק רק זסבנהוק
 כחמרד!ס )כון השחומטותו בעת : )וס ))11ח 6)6 )נר6 )6גלו
 כלמר בגבורתו עליו ויבטח : מעמוס )ידי מגי6ס סגט)סמז,)

 לחםפת
 סססרף פס כקופר נ6)'ף ג6ו סגרס6 וכין יותר סמכינטפס
 פד כן ופיס 06 6ף ימי תכלית עד ג,מ1וס עכס )יכ6

 ע4 נשכר ההיה : ידק )6 ט) מ"ג מאומה : ימיחכויה
 ט' !קראת הלוך יאמר : ג)מ!וס ססחפקו סי סכל יקג)זה

 ססתפקס ט) 6!)1 טנסמגגו סרי כוי במרור אחרילכתך
 ס!!רכפ ח3ו6ס 6מס נכח בסף ס6דס ורועס טג6וןזרוטס ל* יקרך  סו*  *ופו סכמן יא מיי רק נומרוס סכ6נמן
 למוח נסנט 1)6 וו גסגס ככה מבלי בסבה : סרס )נ))1

 ותכנית צורה על : 1ג6.ס גמקוס וכן יזהר נס ממןטסים
 : וגון )מקוגי סס וכלס ):ס יס ססמוגס מקקי סרך סוo~t:m6 סגם ח6ר סו6 וחג:יח ~elh גיח ססו6 סמכך סו4גורס
 סמני! סיקון )סוס) סמו64יס נ16סניס הטפיקים הפניםעל
 סנט )סייח שס61 סבים סס יסע ססו6 נוי סבה אותושם י גטו)ס בו לי בחר : ועמו לניו סם ירועים אישיםשני
 סידוטיס סס יפיודעיו מסרסיו סס ביה! ובני : )שנחי)טרמ
 "י"ס מודת אוטמי ומרודפי לחי כמו חגיגות כחסר)ו

 וטווריס נריח ניני כמו טסו כסס גיס נזי סםומכיריו
 )מסריס מכיר )י ולין ימין סגיט כמו 3!רגיסס 06 וט)סעתש
 ספורך כ) מ,'3 מרסון וס61 סחתגרות )טון צוותו :קתג(
 כמטפר סוקס יוסג סו6 טסק גלי וס61 גדר יוסג ס6דממכ6טר
 )ו טווח וקין מרטיט פקיו יקומו the(' וגרי טסו6 מוס ידלגט)6

גסגסגס
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 88פכךז הבטחוןשער

 מבקש יהיה ואם . ומזבה לו ממחה וחסרונם ובנים אשה מבלי עליו קלה יותריניתו
 הפרושיפ היו וע"כ . ספק מבלי התבודדותו בעת ופנוי ריק יותר לבו יהיה אחריתועניני
 היו וכן . אלהים לעבודת לבותם שיפנו כדי ההרש אל ומבתיהם מקרוביהםברחים
 כמו עליהם הבורא לחובות ומתבודדים טמעונותיהם יוצאים הנבואה בזטןהנביאים
 לפניו צמדים עשר שנים ים( " )וככיס עליו שנאמר אלישע עם אליהו מעניןשידעת
 נא אשקה ואמר אותו הבין רמז במעם אליהו לו שרמז וכיון . העשר בשניםוהוא
 מהפרושים אחד על ואסרו . וישרתהו אליהו אחרי וילך ואמר אחריך ואלכה ולאטילאבי
 אחר צבע לובשים וימצאם האלהים עבודת יושביה את להורות אחת למדינהשנכנס

 1 אשה ביניהם ראה ולא בתיהם פתחי אצל קבריהם וראה ותבשימיהםבמלבושיהם

 העני בנו מכר יהיה שלא אחד צבע לובשים שאנו מה לו ואמרו זה על אותםושאל
 אצל להתבזות העני ויבא בעשרו ולההפאר לההנאות העשיר יבא ושלא העשירמן

 מתערב שהיה מהמלכים אחד על ונאסר תחתיה כענינו האדמה על ענינו ושידמהעצמו
 . ובמלבושיו בתכשימיו השפלות מנהג נוהג שהיה ספני ביניהם ניכר היה ולא עבדיובין
 ונזמין למות נכונים ונהיה מהם שנוכח כדי פתחינו אצל מתינו קברות ששמנוומה
 דע ןהבנים הנשים מן שפרשנו שראית ומה * המנוחה למקום אותנו המגעת הצדהלנו
 אליהם ילך מדבריהם דבר על .מטנו אחד כשיצמרך מבאן קרובה קריה להם יחדנוכי

 ההפסד ורוב הלב ממרדת עליו שיכנס במה שראינו מפני אלינו וישוב צרנווישלים
 הבא העולם בעניני לבחור בהרחקתם וה מפל והמנוחה בקרבתם והטורח היגיעהומדל

 * בענינם ויאשרם אותם ויברך הפרוש בעיני דבריהם וייסבו . העוה" בעניניולמאוס
 בהצלתו באלהים יבמת ואויבים ואוהבים וקרובים אשה בעל באלהים הבומח יהיהואם

 לנפשפרפא
 סקרן שטי י3 6'כ כנפט סו6 ס6דס פיקר ונקמת נכריס ג6רן גר סרס נעויס וסוף ממעל 6)וכ מקק סו6 טס,סט שמגוטויס
 ענינו ושירמה : וגו' וגוץ) קרוג ג)6 כדד מס יטכג כיוד6י 151 סעויס מן כמיספיך משע טג,מן עגו 631 כו'גריס

tsv 
 כצ'ייס שיגו סיסים במו סיס כנגד'ס יתגיס ס)6 ס6זמס ע) מי ססו6 כעגו )עסי רומס שסיס תחתיה כענינוהאדמה
 )ננ מגטים פסיו ס6סיס מסטרת ע כ3 כף מהטכסיס אהד על ונאמר : טפס וכעביר מעגי סכ כי ס75מ0 תמתהמתים

 לחםפה.
 ומוגו0ס 6סך 1,ט6ו ינ' סעס כ) מ:6 6ת נטוס כמוכסמגס
 מסו סמא מס וטעה לו טנוחה וחכרתם :  ממונוכסעגקת
  וטופס מסקס מכויר לו a1)D ט5 וקרעיי חרסמלפס
 מממכתן אגוי מס"ס מממסגר ליק ופנוי ריק : פונסמפטור
 ומסגים מ0גודייס כו' הבורא לועבח ומתבוררים ןמונותס
 ולההפאר להתגאות : סטרך num גחט)וס (?iler)גס

 סו6 כו' העני ויבא : פיו גלגלי ותסתפקי גנט)0תג"ות
 ונגד ככורך מעדודם ונרפס חלס עיט ויטיס חמו 6))גטו סעפי סיחג,ס 6מר נ3ג סחוס חגר סי') מליקוט מתיסיפך

nt~etnoדחס יורדי גמ1 ודחס גסס יפיס שעגי 6מר כפס 
 1s~m עגיה tPS~1 ויפיס 11'6 גבח סכימתו )ו שדפסשפי
 כרי : 00סיס כסיסיי מוסו 6מר כמו ~onib ט)כטסט
 נכונים ונהיה מוסר: 0וכח0 ממס 0גקכ) סהםשגובח
 )וו Pno ועי'ו )מוס ג*ג ניוויס ס6גמגו ג)נ)1 חכורלטות
 tlhP גפם ספגטס  חרפ ססו5 טלור*  פיוס טרנססגזס
 ד' פרע כו' ההפפר וחב הלב שפררת : סמגוחס3משס
 )מן מ"ח מ% סנטוס טקס מס  סו6סוגות סורסמקנזס
 סמיך וטרור תומד וס)נ 6ו0ן רולס מעין. סנמנור0ןדסיימ
 ססדילס ססת6וס ימצע ו)6 ספג מקלזפ 6-מי ועתגס6ומן
 סקוס )כס מצד מפסיד וסח תדיר 3סס ססויקקוספוגע

 6מר נעה דעות כס)כוח ז*) סרמנ*ס סכפכ כמוזגלי6פ1
 %;ימן מסמק סכ6יס סנושס סס ס6מלוגיס וסריסוסספסו
 ומחסות וממגעגעות כעלסן ט) מבמעקות סן ושכפןטסה

 כסט0ו)ו0 סגוף יגיעה לסייגו גוקיס ס0י ומ4)'רו0מומרות
 י% קמרו וכנר נרכיסן עסקי גמתסכת 30כ וסג"מתרסיסן
 בעניני לבוצר : מקרג0 הפין חמס טמ6) תס6 0051חיזוק
 טוסים נעויגי 3מס1ג טרי ס)כ טנסרמק0ן כי ולמאוםכף
 עג' ויאשר : גפויסס אותם ו.ברך : ט"ז'1 0160 כסקרנס

 הלבסןטוב
 ו"ס ננעל וטדד ממומס ויסוכ וקרומו נמונמית0
 מן קסם 111 נקרוכיו מסם מס otrp יקריך)"

 עטדמו כ3 "מליו טעזכ אוותו הבין :ר(ל"טונס
 : ")יסו "מר וס3ך ותמספמחו ומקמו מקניוהסרו
  סס  מתכסיס  "דם גס סכ3 נקבר תחההקכעניני
 חוכמת ממס טנר"ס מהם שנוכח : "מזנענע
 ~ovh רגע טככ) כקומר למות נכונש ונריה :מוסר
 ישט קרט וכ"13 ושתמוכן

 )פרזיט 3פגיגו לוכן וסו"
 כ"3 הצדה ונזמין במשמט: מוח ע3ס כג"עלגליד

 "ימתי עכסיו )" oh1 מ76 נך)כ0 סרגסיערןמקמר מסו" )דרך )מנעו מווממס ימיו טוכיס ומעסיסתטוכס
 זס ע3 1ס6)1 מיתתך לסר "מד יום טוב S"mוכמקמר
 כ"ט ""כ כחסונם וסחוס מי סו6 כמס יודע "דסוכי
 ואוהבים וקרובים אשה בעל : כמטוכס ימיוסכ3

 נטיס נמסכו זכר ט)" מס "ויכיס מוסיף כקןואתיבש
 ססכוךד סנעו)ס כגוסג סו" סכך DD(' וכורך;כרי
 o~tlh )ו 6'ן וקטגו0ו נשנס סגסלכו0ו )מיעוטוסנר
 רכים כעסקיו 1"וסניס וקרוכיס ונגיס 06ס גע)כמו

 ומזד סקג6ס מגד עליו מ0י3דש 1ט1)"י1כעולס
 יבטח : וחוסניו וקלוכיו ונגיז מנוטש "14ראקס4ס

באלהים

מה
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 הבפהעשערא2
 ויחף עמהם שלם לבו ולהיות הפציהם ולעשות להם שחייב מה לפרוע וישתדלמהם
 אופני ויורם עניניהם בכל נאמן ויהיה להם מוב שיהיה מה על מסבב מהזקתםירו

 לרעך ואהבת ים( )רקת שכתוב כמו הבורא לעבודת והעולם התורה בעמניתועלותם
 אצלם לקדם ולא מהם הנמול ליחל לא בלבבך אחיך את תשנא לא )מס( ואמרכמוך
 ולשמור הבורא מצות לקיים אך עליהם להשתרר ולא הנבחם בכבודם טאהבתוולא

 שזכרנו מהדברים אחד על חפציהם בעשותו דעתו שתהיה מי כי . עליהם ופקודיוברתעו
 הוגש ואם . הבא לעולם שכרו ויפסיד לריק וייגע הוה בעולם מהם רצונו ישינ לאתחלה
 בפיהם וישים הזה בעולם אותו לקמול האלהים הנורם בלבד האלהים לעבודת בזהטהנ
 האלהים שאמר כמו הבא בעולם הנדול הנמול אל ויניע בעיניהם ענינו ויגדלשבחו
 אלהיו על במהונו אופני אבל . וגו' לך נתתי שאלת לא אשר דנם ג( " )שניסלשלמה
 הישרים הפנים אדם בני מכתות ממנו לסמה שהוא ומי ממנו למעלה שהוא מיבעניני
 ושבמח ממנו לספה או ממנו למעלה שהוא ממי חפץ לבקש הצורך אותו כשיביאלו
 למרפו סיבה וזריעתה הארץ עבודת ישים כאשר בהשלמתו סיבה וישיטם אלהיו עלבו
 אך זה על הארץ להודות זאין . וירבה ויפרה הזרע יצטה מסנה להטריפו ירצהואם

 או הארץ תצמיח לא ממנו להמריפו האלהים יחפוץ לא ואם לבדו לבוראההודאה
 שיהיה חפץ מהם מאחר כשיבקש וכן . חארץ להאשים ואין פגע הצטח יקרהתצמיח
 ואם יתברך האלהים על בהשלמתו ויבמת בעשותו שוה טהם והחזק התלשאצלו
 על שנעשה למי ויודה חפצו השלים אשר יתברך הבורא ישה מהם אחד יד עלספלים

 לנפשמרפא
 טוכס the(t טוגחו ט) יע,רוסו 161 קעור סו6 גס יוטען "Pl~lu 41 ע9ס )סס מידים h1% אצלם לקדם ולא טאחו:י) טיגמ)וסו רוסס ס6יוו מהם הגמול ליחל לא : כרע . עייו סמה) ~4ס סטוסס נמס מס0 )ס:!) סיג;) מהם בהצלתו :5מו
 ויסים בהשלמהו סבה וישירים : ימ'ס ועתן)פ'ס

~mh 
 טכס סי6 סקרן ;סו )ו טותנו סדרר גסס)מת ו:)ומיס מנס רק ססס

 הלבנקפוב
 למעלס ס"מר מס כסי מהם בהצלתובאלהים
 מפס וכובד ממרמס מנסטר וסטזד סוכריכפופת
 סיגל נס' סיכטמ וס פסך "מר גטקסומעמש
 סיוק "י"ס )סס עיע ס%. סריקתם : מיניעחס0016
 מכניע אצלם לקדם ולא : )קוס ליחל : סיטטעק
 "כף ס' "קרס כמס כמו . נעטדמו כלרססשמו
 ופקודיו בריתו ולשמחי : ו'( )מיכס מכוס)")סי
 : ופקודיו ס' כריס סס מיסמרו פירנס כקומרעליהם
 טסו" ממי פונס "'וס )נקפ וכו' חפץלבקש

 ממפ גד51
 כסימ)16 כלו' בהשלטתו סבה וישיסם : ממט פהופ16
 יתעלס ס"ס )ו סננ "פר סנס כמו כשרו יסיגרצע
 )גססו סנכ עגת פסו" "ף מזוגו ידס עלטיגיע
 p~thn ס"דמס נפודח כמס) מסם ככקסחוסדנר
 גנ"ז obrm סקרן 6ת וענף ומווט זורעטספס
 אטד יד על : נממס יכרך יטר ס") נממן חלףריף)

סדים

 anSפת
 מ%יספ תפסיח סכרתי~תס ~גי כסיפוק להם שחייבמה
 יי1 וירף : נדגר כעוס 1)6 מבס מסט !רכיססט'טסס nev~ שלם קבו ולהיות : סעו)ס מגע כפי מותרוס גק!תגס

 עמודתך עע טפכמחס 076 גגי קפת כדרן )6מהזקתם
 יסעסק כון מה על וילבב : ua(ofi וקרוניסס ,טיפסע)

 ב?נינ' הועלתח אופני יורם : סטונ )סס סמני6יסנסיגות
 סמו;ף)ימ כ6ופ:יס ויהנדס פוסס יולס כו' והשלםהתורה
 6יך כקופר ס3ור6 )עגודח ~O)tD ולעיני מהורס נטניניפסס
 e~s סיועי) כעוץ וגעתני תסורס לענייייתנהגו

~ltSD) וטל )סס וסחוט)יוח ססטכ"( ע) לרעך ואהדת :סנורך 
 וכו' למין 5ח' חקר 63 מפסוק סמ6 מסלחם 111 וירףמים

 ליחל ולא : ממגו מווסר יותר סו6 לו קרוגוסיוסס
 %3וסוי ליש 3סמ3סו כוונתו מסיס מל6 אצלם  לקרפוקא ועסוי

 טכ3ר מסי 16 מסס גסו) )ק3) מיס) ססוen 6(s ינ')טונוח
 נר4,-ך סקו'ף )קדס ומקת )סס פקוס 16 1ו'6 טוגסגמ)סו
 וסגת 93וט) כנוד nsm כגוו )קג) סקוסם כו'מאהבתו ול* : נדויק ר.סיגס )מיי סו6 וסבסד גטס.מוסדקת
 : ממכעסו 6) סריס טיסיו עליהם להשתרר ולא :גסס

 טיפ מקח סנמח ועיקר )וט וס יסקו ט)6 סנר61יס 3ין סגור6 ס0 סכרי גריסו ובמור 6מר )סס "(pt~o יגו סיוף טומר פסהי
hu(3ן ולליס מ3ו) כיעס ט) נם כמס כמו ססיוק ט)י)ח ע( OD ~P?: oh ישק עם 36ימ)ך וגנריח )רעס רססו 6) 6מד "עג1ר 
 מסט סגמו) )ים) קודת ס"מר מס נגד כ1, טהמ רצונו ינהג לא : י)מדון 3ניסס ו6ת ובמר גו' חסים סוכת גו, 46תסויעדחס ית' ס3,ר6 5וח:1 פקד סכן ופקודיו "מר ס3ור6 3ענתס חוע)סס 6ותס ודורס סימר מס וע) גו' רסס טמנו סעסס 06נקמר
 געוס'ג גס מגרו ויססיד 3ע4('ז לריק סיגע וומ61 כו' לריק ויגע : ;גמו) )ו !גסו) טיובן סטמיס מן מ)ח6 ססתייפ פ)66פר
 וט) 3פיסס סכמו ויסיט 6מר וסט3מ סכנוד וב) מנמו) ימוי נגד כו' לגועל האלהים יעזים : )ס'ם כווכחו סיחם פ%קפי

 סמה כוווס סכלי וגש מסמטתו 6) סהס יסיו וממימן גטימס0 1פ6ףס גדל שסיס גטימסס טמ:ו יגד) 6מר רייסססססגאתוו0
onisloגון כשיחיא לו הישרים הפנים : סעוס'5 יסים גמ1)1 נשקר )63 סיעוד וסוף מבנגס )מ1ד ו*) מלמרס ד1נמפ שסלו 

 רק ימיס תסס ס6נמיס ו6ת סגורך ע) יסיס טסגטהון כף סבה ששימם : כף טכטי3י6 6)1 סס כוס )סחגסג )Otkw 1סי18סגיס
 : כף יאמ ממוס )ספציפי סנוריו יר% ו6ס כו' פפיס טס16ס עטו כף רחים כתשר : מסכ1ר6 מסקו 6 יוס!ס ידס סעי )דגר)סכס
 לא : סולים* חכ)יח מוס מרכס יקדו 6הד סמנרטין מרכס פה סיעטס עד נפימפ כ)ומייונמר וימס נמיהסו גסח,ח הזרעיצטח
 כשיבקשצ וכן : פרי יעטס 1)6 9נע ס!ממ סיקוס 5מר ירכס תטיס פנס ופד וינפה ס6מר מס עד 6101 סנכרון סיברשתסרח

האושר
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 985כדת הבמהוןשער

 פוביה בפלנל הבורא שאין ובידא ידו על תועלתו הביא ושהבורא לו הטוב לבו עלידו
 ישלם לא ואם אק.. כל לצדיק יאונה לא ינ( למסז' הכתוב ואמר חייב עיי והזבה ,כאיעא, וכות מנלנלק הו"ל כמ"ש ידיהם על הפסד שמתנלנל הוא ומעט הצדיקים ירי עלאלא
 הפוב לו בחר אשר לאלהים יודה אך קיצור בהם יתלה ואל הנשימם אל ידיהם עללו
 וכרצונם כרצונו נשלם שלא אע"פ חפציו לעשות מהשתדלם שידע כפי וישבתםבזה
 יבקש אם וכן . ושותפיו ושמשיו עמהם ונותן שנושא ובמי ואוהביו כמיודעיו ינהג וכןלו

 להשלימו וישתדל לבו בכל לעשותו יסבב הפץ ממנו שלמפה או ממנו שלטעלה מיממנו
 על יכפה כך ואחר בו לו להשתדל ראם שמבקשו מי  ויהיה לו יודסן אםבמצפונו
 זה על ערה זולתו למובת סיבה וישימהו ידו על ישלימהוי ואם בהשלמתההאלהים
 קצר שלא חברו את ויודיע נפשו יאשים אל לעשותו לו יזדמן ולא ממנו ימנעואם
 בענשיהם יבפח רעתו ומבקשי וחומדיו אויביו עלני אבל בעצמו בו וישהדל שיטרחאחר
 כל להם העשה חסד עמלם אך כפעלם להם ינמול ואל חרפתם ויסבול יתעלה הבוראעל
 יהיה ואם . יתעלה הבורא ביד ונוקו שתועלתו בלבו ויזכור המוב מן לעשותו שיוכלפה
 אלהיו אצל הקדמותיו ברוע ומעשיו עצמו את ויחשוד מוב עליהם יהשוב להזיקוסיבה
 שאמר כמו לאהבתו אויביו ישובו ואז עונותיו לכפר מלפניו ויבקש האלהים אלויתחנן

 : אתו ישלים אויביו נם איש דרני ה' ברצות ע,( )מסייהחכם
 בתועלותם טתיחד שהאדם והאברים הלבבות חובות בעניני הרביעי ההלקופירוש

 והמועדים השבת ושמירת וכציצית וכלולב וכסוכה וכתפלה כצום תהונזקם
 לנפשמרפא

 יאשים אל : טיס טכס סטר נסוף כמש ממגו טנמך מנע ihv*( טוגס onth )1 )טסוס ר6וי ממן סגקס 6ךס לוחוסיסים כוי ראוי שמבקשו מי ויהיה : ע"ס יחשך סי מדרגי ארמיס כמס )סי) מוט עיי סיטג יחנט סוס סטוין יכ) . כו')מ,יט
 ע3 סמטגיר כ) מס') כמ'0 חרפהם ויסבול : סוגר ס.גמור רפי ט6י:ו סו6 טמ6 ג,ס יחמס רק וט ע) י,טער )6 כו'נפשו

 : ק)יס כסס t'hwt טונוס כזפ ~1tUc כ) מחו מטגיריןמזוסיו
 לחםפת

 מס0 מצמד טכסיגקס ניגר ת61י ים ועוד כקומר כו'מאחר
 סוס ורשלם ממס כמזק טיסים חסן 6לס נוגפי מתחרסירים
 מגקס '?bl~D :ם)ס מפו סיסיס יותר גטומ )גו יכיס ס)6כלמר
 טפין מקמין כסוף 6הר סמקם מן מנקט מכסיסיס סמוקמן

 הטוב לבו על : ית' סגורך סוSPtD~t 6 למצעי רקס6דס
 (~olh )סודות ממגיים כו6 גמי1וח מגסיי כו' ושהבורא6

 הפן ססו6 מסטולנו ס:ר6ס סמו )כגו טוג ע) ס6,ססו6
 ע) וסכ' ית' )ו תי,מס כע,מכ טספעו)ס 5ט'פ )ו.)סטיג
 )ח.ט)מו ססגס ס61 וסרי ירו טן חוע)הו סגיךססגור6
 יתפס 6) קיצור כהם יתלה ואל : ,כ6י עיי זנוחומג)ג)יס
 וטכקמ כסססי)יסס וקירו )סעפו טסס )ומר גסס מ"גמ:יעס
 ממנו )מנט נחר יס' סו6 סעודתי כו' בחר אשר :כדגר
 ~ין כן ונותו שנושא וכס' ואוהביו בטיודע'1 :סוכר
 גסכ1ס יטסוק להשליטו וישהרל ט' לעשותו טסבב :)טופ
 סיכל יגיהו ט)6 נכוי גס)נע )טרח ס6פבר גב)טימסי) כחמל כמנפחו וחמנו),תיו ומקמחו יסחו) סינר)ע:וח.

 הלבנוןמוב
 ך כעיניו סוס יסיס סב) כרסס סו6 סמוקמהם

 4 עמס סדם כן 06 הקמר סמ6 ר"3 וכו'ובידוע
 לגוס 6100 מבחר 16ט0 ט4 סגומ) )6דס)סודות
 . ס' נור מקטל כסכרם טוכס )י וטוכס סדנולע"ס
 נ3נ) 6פל 610 פטכ"ס מסם קומו )ס~דומ טמ"כ6)6

 b~hn סס"י גפר הקמן נדיק D'h 'די ע) טונססקנסס
 Sa סוכתן s~ro כמ"פ לסעיס ט"י טוכסטיגו)נ)
 : גזיקיס %6 סי6 לעסלסעיס

~OR1 
 לא הכתוב

 גכק תני oh 610 "ף י") את כל לצריקיאונה
 מלידס ודעי )סרו טסקרס ממפן ס,ס ימ0ונ נס'כסומ
 מסככ סקנסס פקין 1rhn . ג6 הטוכסו ע6נזיק
 כיל מזה הטוב לו בחר אשר : ))דיק רעריסיכס
 להשתדל ראוי : )טוכחו ס"ס סמפן ממט מגעסס"י
 וכון שיפרח אחר : פטר כסר 6'ס כזומר בולו
 סנפחז) 4מר מנילן (nWDO יערים631

 )ר"מ מומדיס ססס וחומריו - )מטגו לוס פע)י6 וס61 נתכיי
 סבה יוזז; ואם . סכורך )1 ססטיכ ממסממש

 ברחן : סכא,ק )1 סיננ סססה6 "לס ר")לוזיקו
 מיחס יסר זממנו סגס רק אינס ט"ממ סנפי סגס 11 )ו יזיקו 06 כ),' (tp"o סגם ססס ס6גסיס ימיו להזישס סבה יהיווחם

ן סב ז( )אסחר OWD ט) מלסגיו ולש)ו
 מפרם ו6מ'כ השיגס סוממיס מסוו לטקוור פי מגרי

 סנוסנוס סכמתית ססוכס גסס ומקיש טמורות מלוח פרס ו6ח'ן מריו ט) כר6סוןזוסספ)) 6זס כנס סורס מחן קירס גסגוסנוח

 שכfi)aSom"tNk~b1 1, ב,::ל~":ג'יןל~י,בנהיט:גיוששנשם
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 הבמהוןשערפ18
 מיוחדים ונזקם ותועלותם ויתו אל תעכורנה לא הלבבות תובהר וכל העבירות מןוהמאס
 טבאר שאני מה יתברך האלהים על בבולם הבטחון יושר ואופני ב"א שאר מבליבו

 והעכירה היבודה מעשי כי והוא ברחמיו האמת אותי להורות אשאל ומאלהים .אותו
 והשני ומצפונו בלבו הבהירה האחד דברים שלשה בהקבון אם כי לאדם יתכנולא

 באבריו המעשה לנטור שישתדל והשלישי בו שבהר מה לעשות וההסכמההכוונה
 העבורה בבחירת בהם מטנו נעלם שאינו ומה המעשה נדר אל ויוציאהוהנראים
 כי . וסכלות מעות בזה האלהים על הכטחק המעשה על וההסכמה והכוונהוהעבירה
 בחיים ובחרון ל( )יכליס כמ"ש והמרותו עבודתו בחירת ברשותנו הניח יתכרךהבורא
 לנו חוץ שהם בסיבות אלא ובעכירה בעבודה המעשה השלמת ברשותנו הניחולא

 ויאמר עבודתו בבחירת האלהים על יבמת ואם , בקצתם ונמנעות העתים בקצתכחרמנות
 כבר ממנה הטוב לו שיבחר עד הבורא מעבודת כלום לעשות אכוין ולא אבחרלא
 לבחור צונו כנר יתברך הבורא כי הנכונה מאופני רגליו ומעדו הישרה מדרךתעה

 והוריענו הגדול לשמו שלם ובלב והסכמה בהשתדלות אליה 'ולכוין העבודהבטעשה
 המעשה נמר ויתבן הסיבות יזדמנו ואם . ובעוה"ב בעוה"ז לנו הנבונה אופנישהוא

 ועל בעבודה הבחירה על הגדול השכר לנו יהיה בה בחירתנו קדמה אשרבעבודתו
 גמר האברים מן ימנע ואם הנראים באברים מעשיה השלמת ועל לעשותההכוונה
 על העונש וכן שקדם במה זכרנו כאשר והבחנה הבחירה שכר לנו יהיההמעשה

 לנפשמרפא
 : 6)1 דגריס ס)טס ע"י רק )טטיחס יתכן )6 יתכנו לא והעכירה העבורה מעשי כי והוא וכון הרביעי החלקופירוש

 וההסכמה הכוונה והבי : וט דגר )ע10ח סר6ף כטרמן נסרס? ג,ג1 סחוס ינחר חמס בלבו הבחירההא'
 ש.שתדל והשלישי : יגמר )6 עדיין 6ך וגסומ:ס גס)יגס כדגר 4!0וס ו)סה6מן עגמו )סגין סתת') כנגר שבחר מהלעשות
 06 ט'כ כו' הבטחון : גרסוסנו כווזירי סרס וסססגמס סגמירס דמיינו מיסגו ונעיר גמוע שינו ומס כף המתשהלגביר
 סויפ כגר יחגרך ס0ס טמרי ;ך יהסונ 6ס וסג),ח סטות וט ממהיו )עמס ויסגיס :יגהר גלנו יחן מס' )6מר ס' ט) כססיכטמ
 ברשותנו הניח ולא : גסס פסוקים נמס וגן גסייס ונח,-ס נסורס כמש )כמריחו ט)6 וגן גמ1וחיו )כחור גר10תגו11חן

 )נ, מיכייע )1 ונשנן ס' ט) ר6,י)גטומ נוס ולגן המעשההשרטת
 דוד ססהמנן כמו גמר )ידי סטיגס גמירסנו 0'11'6 ויעפי

 כגמר מפי סמאן נסוף שסייס כמו טיססמקך
~cuno 

ath וממעמיס בסגות וכס )0ס)מחו 6מך )דכר ומריך מטר גין'נו 
 UnD ונחניט מ'נ נפיריפ לעיל כפ'( סינוס  י~דפוו )6 מייפוי מין כמין ו)(עמים גמר )י7י ויגף ססגוס יסגרך סססמומן

 הלבנוןטוב
 שאינו ומה : סעונוח מן )1 מקרס מסהקרסותיו
 ססס דגר.ס סס)סס ")1 ר") בהם ממנונעלם
 סוס וסמפטס. לטע"וס,  וססכמס וסכ,ו:ס ,סכהירס
 %6ט יפו) )" וסססגגוס סנמירס ססס ממסססחיס
 ססכמגו מס וע) כמרגו מס יוזטס ס"גו כססמסק
 . סגמרס SD %6נו ססק וקן רע 06 טוב 5obעטוח
'pgh)נערס מגמרו מבמון מכוח ") סקריך סמעפס 
 . גופו סימנס "מסר וסחס)ס סקוס כמו .מ"חגו
 . ס)1)כ "1 ססוכס עגי )ו יודמן )" מן ו)ו)כומוכס

וכיוו"
 ינמר )" ס6ס כדו' טעות כו' הבטתכן : כ,ס
 סעגירוח מן טרמו ובמנוע סטונ גוליית "מב )מזל"דם
 ממגו וירחיק סט,נ מעלס )ידו מיוזמן כס' 'כסחרק

 כי : נדו) nlDD סו6 עכירות )ו סנולמוחסכוטח

 יחםפת
 הלבבות רכבות וכל : מ,טתס סוכיי טגח ו5נג סחורםכ)
 עונריס ט6י:ס י0 מט"יוס סגמנוס כקומר כו' תעכורנהלא
Shווכחו 6) העוניי: סרגם עגי 1.ם מגר 6)1 גסס 11)תו 

o~lhולסו 6) שגריס מהי כלס מס ס)גג,ח מ,נ1ה : 
 ויסכיס ססו6 סוגר 6) גימוד מסוון וההסכמההכוצה
 פירות בו, הבטחון כו' טטגו נעלם שא.גו ומה :)טסות
 ממג, וע"ס סוייגו נדגר וס0גמס גגמירס ס6זס ק,גטתסמנתן
 בחירת כו, וטעות סכלות הוא : ס5)סיס גמענה סוגט0ו6

 הגיח ולא : נמני 6י גענווס ולחור והמרותועגורתו
 אבחר ול4* : וגו' כטרמה נוסותנו סוית )6 6ג)גרשותט

 מעוג סלופן )גמור ס76ס רריך סמחה)ס ט' אכווןולא
 נס pt~ut ו6ח'כ כ,י )1 כיגור יסרס ררך 6יו,סי רניכמקמר
 )1 סיגתי מסנה הטוב לו שיכוכי עד : יר' )סמוכמונס
 הישרה סררך תעה כבר : יוהר מוג 1400 מס סרגהמפסס
 6מר 6;ו,ן 1)6 ט6מר מס ונגז לגמי )6 סרי מס נגזנו'

 פ3 כו' nc1Dnl בהשהדלות : ס:גונ? ממוסגי רגליוומטדי
 ופ3 סטם סעורם )שיג סיטסד3 גס(סדנות 6מי ט1כערס

 סדין כנן ס"ין מנמר ,ס ע) סייך מניס מס ח"מר וק nlaDn יזדמנו הום : וס SD כוט ככר וסריגסחס
מעמס
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 87פקים הבמהוןשער
 וההפרש .העבירה

 שכ'
 באלהים הבטחון בענין העלם מעשי ושאר הבורא עבודת

 מלאכה איזה על עמדנו לא כי קצתם בלתי בקצתם והרע ההפסד אופני ולאשאריתם מבלעדי הסיבונו טן בסיבה והרע המוב אופני לנו נגלו לא העולם עניני ששאריתברך
 סחורת באיוו ולא והמוב והבריאות הפרף לבקשת ראויה ויותר לנו שטובה המלאבותמן

 הדין וטן . בהם כשנתנלנל נצליח העולמיים המעשים מן מעשה ובאתה דרךובאיזו
 שנתגלגל אחר פובתנו בו שיש מה על לעזרנו והשלמתה בכחירתנו כאלתים שנבמחעלינו
 הבורא עבודת אבל . מהם לנו והראויה הטובה לבחירת לבבנו להעיר אליו ונתחנןעליהם
 אותנו ויעד בה לבחור וצונו בה הנכונה אופני הודיענו שכבר מפני כן איננהיתברך
 נהיה לנו המוב אופני בהראותנו עליו ונבמח בבחירתה אליו נתחנן ואם . אליהכנמל
 אשר הענודה דרכי אותנו הודעתו קדמה שבכר מפני בבטחוננו וסכלים בדברינותועים
 האלה החקים כל את לעשות ה' ויצונו 1( סינרם שאמר כמו ובבא הזה בעולםיועילנו
 נשכיר כי לנו תהיה שדקה )טס( הבא העולם בנמול ואמר הימים כל לנו למובונע

 משובחת והמנונה מנתה המשובחת השבה שתשוב יש העולם עניני בי ועוד .*עשות
 יחולף לא מענינו יעתק לא מהם והמשובח המנונה כי כן אינם והעבירה העבורהאך

 8פשמרפא
 I(aiu "ס 6ף עדיו טסטקיף מס ע3 יגמ)ן 'הנלד וס61 ספ*ט סג' כפטר וכ"כ במעסת גייס גמל יsht 6' ג,, וסעג"רהיטגוזס
 סיסגכ מס ~חור usent גיבוחנו וססס;מרי סגמילס 'הכרך סנורן טגעכוית כו, ג'נין וההפרש : מס וגמזו גחונן ע'טמניף
 ינחר ותסוט פניניו גב) נ0' )גטים )6דס סלפי סוס סטער גגי :חנ6ר ,שיוו ופ"ר tlrsix ומינו סע1)0' יכעועי :')מפח

 )6 עורס עניני סס6ר נוס סטעס ולמר ;מיס ~nhv מון omn גירי סב) מון) ;16רו 1שו וטמניו ורכס גג) ומנגון כסוג)1
 עכך עלינו הדגן ומן : ניקלח "1 )גו עול יסים וס כמ"מ "1 11 כמגייס גהו(סק 6ס געסס מס גזע )r)h)h 6 ;1' !וונגף
 )טוג גמר )י,יי ו)0כי16 ודיגו למערס טנמיח )גו יפזול ו0ו6 )גו וסר"ויס כטויס )סגם )גגנ, מיסיר )מז מנחם)) עסינוסדין
 18 )טוג סו6 סמ!וחיי )פעו וידופ גפף ומריו מגותיי כ) מנעמס ווו ונטיס ומקיט :מעזו כגר כו' הבורא עכורת אבל :)וו

 קר6 וט פסוק ט) סרמג'ן וו') יפ1סזכ סגר י61 וגף לני תסיס וטקס געוס'ו בימ"ס כ) ):ו )סוג וגו' ס' ,יהוגו גנחםגע1ס'ו
 ן מעמיס כמס סמח"ט וכמזם עיי'ט כ1' נעגולסו סכר עיי ימן 06 6ח1 המגוו מייכ פסוק )רגו יק:1י מענד גי פיקס סמ11תגמי)
 טס6ן ח61 ;עסיס ;מס גי סמ)6כס כשח 16 וט כמו"מ )כמור דטח:ו ע) )תעמיס גוי) 6ין ועוד כף העולס ענינ. כ.ועור

 סולו* סי6 ס' וענת 6יט כ)כ ממ;גוס וגוס כמזם וס ע) כמוריס פס1קוס כמס נמ61 וגן ),ו )ט1ג כלגוו נח1 מס' מס רק מס פדי,יע לסגו 6ין 6,כ 6נ)י ומנוגס 1ס כמו"מ סמולכם מ61ת ממומס ניזו 6ין וסנ' 16)1 סמטונמח 11 כממורס 16 11 כע)"גסטועיי
 לחםפת

 )סמ1ט ט)epm 6 ססכתס נקנו :oto~c ובהכמס 6תר מרטכור
 כו, טפס ונסג מגוסס ע) 6מל הח'( מרע מן ויהדו)זיכרו

 נגלו לא : טיס )"יום ו)6 ית' )סמו :)ס )כו ייססנסניסס
 הסבות טן נסכה כה נרסין והכעעיל הטיב אופנילנו
 )16סמ ססכוח מכ) mmfn סי6 סכ0 6יוס זנו ידוע ס6יןכו'

 סיפך ס61 וממוטי) סרע סיפך 610 טסטר )קמן ;6תלספגיס טוי וגד וסמ1עו) סטוג וקמר סגות מחר ו0 סנטתןסטונוה
 '1r(tiwtntln )דגר מותן טס61 דיר סיס והרע ההפטרסספ:וד:
 רט 1קר6 וט כמקוח מ,יקו למוט )גמרי מיסירו ס6יוו ייסלהמוי
 6ו)ס ממיהו ט6י:ו ניס סיח מת.ס מ"י ים ~olh גמ)6' ו'מ)ג
 : מוו)מס יותר לויס ראויה ויחר ממזיפו: 16 משי"גסו6

 )גקפס טויך סס61 מי סגרי6וח וינקט ;)ו' 1הכריאותהטרף
 נדכר סטוסק בחם כשנתגלגל : וסט,כ 6מר ,ליס ;6רונגל
 טי1וגו ית, גי סננסמ כוי באלהימגבחירחנו שכבטח :גוסי1ן לאיני הדין וטן : גו מתג)נ) m~h קורץ ס61 העמיססרגם
 אל שנתגלגל אחר : (mup מדגר יטפיס וגס )נמירנמס
 סותמון וקמו וט דגר פ'י )שיג ס,-16יוס נסכות סגהג)ג)ה'
 הטובה : סוודר סכסחון ניגנו יסיס 6)ס כוי 6"ר גף6)יו

 "יגנו 16)ס גע)מוחו סוג ססו6 יגר טיס );י לגווהראו-ה
 עיגנו 6ו)ס טוב כסול סממם שן דוגמה :olho ),ס גפוטוחטוי
 ס'יוו בכמירתה אליו בהחנן CW1 : כרפא )מקסללוי
 נהית : סטת שפגי )ט ס67ס ט' בהראותנו : )נמורנמס
 מס גגך ו,0 חמנוניוו גוסה כגומל גרסיגן בעברינוטועים
 6מד כו' עזיו וונטמ ;6מר מס וע) וכו' גהמ:ן ו6סס6מר
 סייע הכגר כון אותנו הודעתו קרטה : כנטחוננווסגנים
 פד on~c סרפדם עת ין יט כו' שתסוג יש : כו'זוחנו
 יכובס "ין תכן רסיסך וכן )מגוסס טגסיו חסונ מפוכחתסוס
 יא סס'6: סעף קפו דגר ;) )סער ס6נ,פיחגדעת

~py, 16 מגוגס 06 מנס עד טסת מעוין געחק יסיס )6תעגינו 
תשגח

 הלבנוןטוב
 כמנהם ג"ח מעכב סמעטס גמר סטין 6מר קוסמעטס
 וססכמס סכמילס ע) סכר מקכ) יגמול ס)"ס"עפ"י
 סעטיס נובל טקס blb כ6ססל סיסים שד כ))עטות
 וההפרש : סעררס כמגס סעגין וכן גרו) יותרמסכל
 כבסמון נס ""כ לך 'קטם פן הבורא עבותתשבין
 נדוג ססלס סיס 6מר גוס סגו,ל ושיכוח גססו"ח טיס)יד קעי) סמל וכננס כן סדכל יסיס ס"דסטרף
 פכט"ל מס באלהים הבטחת בענין : 4ס וסמן
 כעטדפ מס"קק סגעטן "מר גמטך סכ) ס"סמעסי

רוטל"
 6מת מכס טתסיס הסיבות מן בסיבה :
 : ססכוח סקל מכ) סמוונות )נקסח 4ו מוכסיוחל
 הטובה לבחירת : טחן סדין ישכך הדיןומן

 טר"ויס ומס מטרף )משח סוכס סיוחר סכסטגכמול
)"דס

 מסו"
 סמס)ינפמ סטם )ידיגו סיני" בבתירתה :

 ממיס כ) )ט לטת עי לורפות ה' ויצונו :ענודסו
 ע)עו %ססגס

~DDn 
 )6 עסייחס "הר וסנרדוף סמנ1ת

 יסיס וגוס סכחט ~ffh' )גו כסודמן כסמוגטטגמ)ס
 חלס מס תם לעשות נשמר כי : סימיס כ) יגועוכ

 המשובחת הסבה : p(Inv1 'דס ע) געסס"סר ר,סטמ נסמור ס"גמפ נפ ע"ס ססטח ופגנקטסעטיס
 ס"מריתפ 1nPh סוכס סי6 סנל"ס ט)0י ס"עס"יסנונה
 ס"דס געית ומר רע סגר"ס מס )סשך וכן מותירכי
 נד81 ושבסס 5תסועס כמוש סוס סדכל 4 תסיס16)י

וכמקמר
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 הבפחוןשער288
 תאמן שלם בלב בחילתה אחר העבורה מעשה נסר הש עליו לבפהש שראה מהאבל

 אליו להתחנן חייבין אנחש ובזה הגדול לשמו וכונה לבב בבר והשתדלותוהסכמה
 שמר וגו' בחרתי אסונה דרך )0ס( ואמר חי מצחריך בנתיב הדריכם קים( )סםואפר %סרני באמתך הדריכני כס( (otS~n שכתוב כפו עליו אותנו ולהורות בו אותשלעוור
 . תו' מאד עד אמת ובר מפי תצל ואל )פס( ואמר תבישני אל ה' בעדותיך דבקתי)סס(
 דברים שני על האלהים אל התפלל אך העבודה במעשה הטוה שבחירתו ראיה שהוכל
 ועינת מלבו העקם מרדות בהרחקת בעבורתו בתירתו ולחזק לבבו לפחד מהםאחד
 עיני תצבר )סס( זגז' והניפה  שני גל קיפ( )עם שסך ליראה לבני יחד סו( )טס שאמרנמו
 המעשש השלמת על אבריו לחזק והשני eh5. והדומה תו' עדותיך אל לבי הפ )סס(זני

 ככוהו. והרבה ואושעה סעדני )סס( מצותיך בנתיב הדריכני )סס( שאמר מה והוא)מעבודתו
 1 השם בעזרת בו הנכונה והדרך השלמתו ואופני הוה החלק מפסידי אופני לבאר עתידממני
bnaאל מתעברים ונזקם תועלתם אשר האברים חוכא והוא החמישי החלק פירם 

 האמנות ולהשיב מהרע r~a" כמוכ וצוות החכמה 1לם71 והמעשרוויתוכצחקף
 האלהים אל הרשעש והכנע אבות וכבוד nivv~ albn מזב שדבר המזדלמחתיר
 כשמעיר חרפתם ולסכול עליהם ולרחם ענייהם %חמול מובתו דרכי אדם בניחגורות
 שיהיה בזה הבמהון יהגר ואופני ובעונש בנמול ומי-האם אאם bn~tu העבודה אלאטכס
 כפי אליהם ויסבג עשותם ויבחר להם והדומה האלה המעשים כל בלבבו צופןהאדם

 לנפשמרפא
 Osh 3ג 5ש נפציזכינ

~DW 
 פשפש. םודכפס וכן ימןדוכ! ו6דסמס גצ מושוי מס' מ סס 1כסינ 6עד1 י9ן 44 וריו

 סמג*ל: כס! עשש רעים סס סטנירוס וכן 0חש ו% )עלס סוג 610 סמא פוייח דסיעו נסע פמ6 פס סעגווס פעסס6נ3
 ווכ3 6ין יורוו גמל וידי ססוכס פטסגסנו לסגינו טוסנו יוטיע יעזור oe' ומשוש נפר 610 עליו למשח שרעף פהאגל
 ואקס ירום סו* מפשק סיף סמכים ~etp1Dt כ3 וכן גוררסי ו3סמ)יס כגמור מוכי נכפלך סומות גין רגוש )עשהפשיעת tp~p, leh 46ן מעמי נהותי 6*כ סייס ג) ~wm 6!ע יס9 6)9 *ח ס ey זמי% !)פד9 נ6מסן סדיקת גפךמיס

 : כון כסס% 6ך כו' %'ס וס וב) פגס1כ מס ונס וססכמ דוק סכסכסי ימומפסיק
San1% דוכי שבהר דרכי כ"א והטית : וגיטרה כ6מנס טבח פס ולסיס )סטיב האמנות ולרביב יכה הצה החלק 
 01טש

 שמש . שיו
[ וסע,- -סייס!!'-'טהך-' -1  

- - -  
 שעשס % slem ש"2ישןששגו תפצץ

 הילבטןפוס
1ehnnt("וגי סעודתי מעץ סועס פ5 מנמם נח : 
 סעזשע גמר : 1עגסס מכרס גקנ)ס עליולבשום
 וגצן וכונה : ועטים ר.מטס עחייפ נמוהעבודה

 גד1)ס Yrn כמ"פ סכוגס 6מל סול סכ) ו0 ועםי4'
 *צתצ ולהשרות : *מס טognn 63 %מסשי%
 כחילש וימרק עעימפ ססכ4פ מעך סיפר כ4',14
 : גנקסג0 ילך וכלי"ש וצצות 9D1b נס טמעגוי

 ו נמירפ )מזק ומין מצותני בנציב:רם-ריכני
 כמצב סוריכמ סכקס סח 3% בחיתי אטונהדרך
 : ננמ?ש ס6שח דלך כמר סככל 6מל סייעסטמז
1aw~5מט9ו %כח טש )מזק מיש מצשעה : 

 בחוב הכא : סנים 36 ינע טלהו אל.מתעברים
 ולהמהמי : כשגחי ע) כי~קפס -4 סיחן מס.5ממרו )סטי הקמטת ולהרהב . מן כוך יעם,יעלוס
 "נ3ף 16 סוכר מסמוס ורוק ומכירו ספנע מרי!הסור
 סול Pfft) )מסוי וכמסיס רס3 פסוקך נטיע 610-סעד
 ולעשות : מטרו ע3 פוב ולדבר : מד מגיסלכע
 שמם יצבתו מדכי : m~m עס מסו *גפיחשוב
 3סס מודע ומיראם אותם וסטוץ : ונשךסטות
 ו6ס רטט ועכרי וסשה ר13פ )עוסי בסכר .)צ0)ח
 vnDh: מהישרשי4צ"היי4מש, צופן : מרמסס יסטן סוכמש גטכור 6דס כגי'ינערו

וקו

 לחםפת
 שד סחו: י9א ש"%1יש* 1*ר9'אןתשש

 6 1 פ% 4נ נס ספי 6תר תאמן שלם בלבבחרתה
 69 מבחטי וחיי ! אשן 6מר פ9ס ,אח' bgtגש3יס
 יבקש !השתרשת : מחס 4ט פס נחש פח4קואאפס
 תאה גבחן: !טש היטע נשיח 6 1 לבג גברסבות
 כף ארעו ולהתרת : משחס גטי גיפר ,יטץםאנחפ
 נו* היחף שבהקרחו ו סמ6 ספסורך %ינ 6י *שיא
 סטה ג) שי9 6חך מסרס נ6מחך סוליכגי בנסוןמסף
 ונפליק ממגת גו כי סייס פטליך כגעיג סוויג9וגפתך
 לעסיס לבבו ליתר : ימ3חי )מסקעין כי פסיס וגו' ח%ו36

 !4אק סט%ס צוח 3סנ4 1)6 ית' )עגודחו פיחדהפמסכח1
 סס כפו ההכרס ושן ג3 כפוש סמ"רר דעה ט'ואיישת עינ* גל : פוסד ימר קבס )פ!גמ 1%6 %9ריגורש
 9וס וגן פשי כעטר מירוש ונח מרפס פע4 ג3נסען
 ההכמה ולסור : חשים m~nm שגי סעור יקומרסרו'ק
 וימיו nuwn ולהערב : יל%זריס )3מדס ישףס3פ'ד
 : פצוע סעף 16 מפע o11Dh) 06 nh~b 13 סגחןפס

 ולריר : גון הגירס עכר 631 6דס יס3 ל!'3 סמרויפס יפי שפקק ס1ש%ס סמררם סמפוט סעור גי חשרולהסתיר
 3פשס 16 לנכוח כ6ן ז1)ס1 ע) עוי )רנר שב ולעשיתכיב
 והתשעים והבלע : %ס 6כ )כיד אבות וכבור : מגס)ו

 ו5מכ9ס ונוסס למוכרו יקמר י*ר'י  וספין גססיסס'6
 כ6ה pns~m ררכי אדם יני ולקצוות : ס5לסימ יי5ס4גי
 כשמעיר חרפתם 1לסב1ל : ירחו כעת 6דס ע3 3טשעפיהם ירחם : גימיק ענייהם כלחשל : נעמיס סקר 6אס)יפן
 נענעם לניס מתמס 8סס כעם mh~, סמחי9ס פס )סב%כו'

 ופיירקס Inmo פע9 ע3 כלעוט 0016 זשמ4ס ישסנן6
 ואשפע ג)1' כה גלגבו שאפן : נוע סע%פ ע) נש60!סס

נסס
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 989קב הבמחוןשער

 לא בלבד האלהים אל להתקרב עלינו הבחירה מחיוב רביעי בחלק שהקדמנומה
 יבפח ואח"כ עליהם להשתרר ולא טהם הגמול לקחת ולא ביניהם וכבוד ונםלקנות
 ממנו בו רוצה שהוא מה בפי מהם לעשותו ע%בוון המעשה נהשלכצן האלהיםעל
 , להודיע לו צריה שאין ממי להסתירו זה בכל יכלתו כפי ותהר עליו שיסבבאחר

' 

 כי
 להסתירו יוכל שלא ומה נורע. יהיה אם שיהיה מטה גדול יותר שכרו יהיה נסתרבהיותו
 ברשות אם כי הברואים מן יהיה לא והנזק התועלת כי הקדמנו אשר השורש בויזככו
 הבורא מאת מוכה הוא כי בלבו יחשוב מצוה ידו על הבורא ינלנל ונאשר . ית'הבורא
 בכבודם יחפוץ ואל עליה אדם בני אותו בשבח ישמח ואל אליו בה שהטיביתעלה
 מעשהו ויפסיר לאלהים וכוונתו לבו ויפסיד במעשהו להתנאתן זה ויביאהזבעבורה

 י בעז"ה בשערו זה לבאר עתיד ואני שכרוויאבד
 בנמול והוא הששי החלק פירושאבל

 העוה"
 לו ראוי האדם יהיה אשר והעוה"ב

 ונמול בלבד הזה בעולם גמול פנים שני על שהנמול הוא בעולם המונבמעורה
 זה באור לנו פורש ולא אחד מעשה על שניהם ראויים שיהיו ויש בלבדבעוה"ב
 על הגמול חלק ולא הכולל מעשה על כלל גמול לעמו הבורא ערב אך היסבבאר

 שעושיהם המעשים שפורש כמו בעלם העבירתן על בעונש שעשה כמו בעולםהעבודות
 ותשלומי כפל ותשלומי וכרת ומיתה ארבעים ומלקות וחנק הרג שריפה סקילההייבין
 והמוחש במבושיו יר ושולחת באדם מום ונותן ואש ושן בוו* שור ונזק וחמשהארבעה
 בספרו מאומה הנביא בזהם פירש לא וענשו העוה"ב נמול אבל לזה והדומה רעשם

 מה כ"ש אצלנו ידועה אינה הנוף בלעדי הנפש צורת כי מהם . פנים כמהבעבור
 כע"ש הזה הענין מבין שה"ש למי אותו פירש אך ההא בענק תצמער או בושתתענג
 קשורה נפשו בעוד זה יהיה ולא . האלה העומדים בין מהלכים לך ונזרעי ג( )'כליס*הושע

 לנפשמרפא
 )לסריס נע"וח:ו יסים כן ומ,וסיו 6אngw) 1 פ6סגו מונס לספגי מס כסי טסט בו רוצה שולא מה כפי : תתפסט1ניס
 כו' ההועלת כ' כה הכערש בו יזנור : "מן 0יחכ6ר כט וכיו61 אגור תפקס גט להסתירו יוכל יפלא ומה :כמירטי
 : )קמן שהכלר כמו גוס סגרו קכ) גנר מפסע פ) ומכח ס61ס )ו מסיס מקמר שכרו ויאבר : )ביסס עימו מטס סו6 )טו616'ג
 סכן ג) גוך ג)6 מגסס כורת כדעס:ו )4יר גוע) פ)6 )ופר ר% ט' תנפש צורת בו מהם ט' הששי החלק פינישאבל
 חיגוג ו)עוסוח סוס)6יס וסגוו%ס סקור פתיקוח )פמ6 )4יר Sju ס)6  גפו )גו0 סוס( חחפ1ג נמס )דפח גוג) ס%-
 יסותת 6ת ירוקי סם אמר חסרי כו, בגופו קשורה נפשו נעור זה יהיה ולא : וגו' רפס )6 עין :6מר לכך גמיססדנ'ס
 גייסם וגבישך רומזים נודפי סס 0ס וספופדש סרופ'ס כפר% סג3 פסיס . וגו' ס' מ)6ך )פוי סומר סגדו)עכסן

 לחםפת נוד6-
 יגמר קירו גיכו15 61מ" 174 היגיעו החס (mnpגא

onlnDiהנחירה ומהיוב : )עפאס נספתד),ס סנה ויסה 
 דק 6)ס טונלים כמירחנו כמעת )כ11ן ממוייג'ס 6טעלים
 0ס וכגור שם : הו' )פוח 1)6 ג)גי ס")ט'ס 6))ססקרנ

 טה כפי : כסוס) סגגוד מסקס סו6 הגח סמו פוסוס610
 0,ספי3 עליו שיסבב אחר : סגורך 6ון כסי רוצהושהוא
 יגגי0 0)6 67 ס8 %1ן להסת'ח יוכל שלא ומה.עליו:
 : ג11 מסורס מחכור )א oelln~t גר') פיס *וט גלנו%%

 טוכס 6דס )*וס ספ%ג) מצוה עיי הגיא יגלגלוכאשר
 יסו )שת %טן פעפ1 שיו ס)6 סעשהו יפסיד : יופ)
 דסיג1 )א סמי1מו נסטר בשערו זה לבאר : סנרו 8ג1נס
 6100 טונים נפפ(יס בעולם השג גסעשח : סגגיעסספר
 : חרופ מרס ע) פוסנ סו6 מרק שהגמול הוא : גערתושנס
 לט פורש ולא : סעו)מ"ן ט9 גם% שניהם ראויםשיהיו
 3ו יפסס פס סורפ )6 כי כמו שרם כמקת נמ,)'ס סס,6גון

 6תס פ) גפו) 6תס כסרוס יגו גספרס )6 גנוסר)כפקו(((
oa~n: סנפו3 מיק )6 נסוס'ו סגם בעולם העכורות על 
% ב8  ntmb olcsno O~51bo א% 1ח11 44*ה ו.אא e~h 

 הלבנוןטוב
 %4יס ר") להסתר-ו זה בכל יכלתו כפינחקר
 עטדש מטסי ינסס 1)6 נסחר oen יוosh 6יס6
ob65 61'6 )סודיש )1 ט%'ך 4ד InSw נמר 

 %4פ 6"5 ס16 גסחל )עסומ b~hn גמ04 16פפעפס
 ינש )6 כי ע4ו סריס וע151 כו O'Deo ר,פנלנפגח4מ
o1h5טוא וא סט% כרסן ס6ש מס סיזק סוס 
 6זס יס6 )ט)ס ח0)חט כגוסם יומאס uhnסמ6מל
 4%סן 60"5 ורבנות סיל6ס ר") נסחר למיסיר6
 שבורא ערב : כסתר 6ומס גסס 06 יוחלסגרו
 עבדך ערוכ י"ס( )חס4ס כמו רגעמס מלעוג
 ג"כ )6 מאופה הנכש מהם פירש לא :5סוכ
 וסממייכ כסילוס וסטה ספכל וסכשמס יזהטאמ
 העומרים בין מהלכים : נרכס וסי ופנילס 5s~tsnכ)

 וסלד 0מג6ר נגף 'שיוסגשקות י"אג?נו0":ן
 :ו-גסצ-ו-עו'ח'

 כף ועגאוו 'ב
 6ג3 סגתו) 6,1 יר(יספו:פ סגעוס"

 : 06ה1 סכלים סולקם זג) טיס ים% פסס נ)) סנמ6 נמלח מן חנביא טהם פירש לא : סגיסס סייסגפוס*כ
 כין סוגת 5יס מפלח סוס( פסות meln שירת כי : וכו' סגפת פ4רח %3 פסס ולהד עעמיס עמס סירס פני כטהבעבור
 6תס כו משו 1)6 4: רנר טקיי0 )6 נאפס 5פה גפ,סא גפו) 15א פ) סוס סיעוד )פרפ טגן )6 גווניי שומר כו'יז היה ולא : שריוח כמומגנות ליכין ימורס נינם ס! 4 0ה)ק 3ש כף סבין שיהיה QS' : מדגר פימות מסות פ)סמוקריס

יספן
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 הבפחוןשער"84
 פשיטותה בענין המלאכים בצורת הנפש שתשוב המוו; אחר שיהיה למה רמז אבלבנופו
 ומהם . הזה בעולם מובים מעשיה והיו ותזהיר כשתזדכך בגופה להשתמש ועזבהוחקותה
 החכטים אצל ומושכל מהנביאים הארץ עמי אצל מקובל היה ועונשו הבא העולםשנמול
 שסמכו מפני והחובות המצות מפירוזם הרבה לזכור שהניחו כסו בספר לזכרווהניחו
 בתורה סם"ש נעלם שאיננו בענין ההבנה ומעום הסכלות מן היו שהעם ומהם . הקבלהעל
 ולאם בנחת ליסרו רוצה כשהוא הקמן בנו על החוסל האב מנהג עמהם הבוראונהג
 החכמות בנערותו בנו את ללמד כשרוצה והאב . ואוהבהו ישראל נער כי יד( )סוספכמ"ש
 היה ואלו ההיא בעת התר יבינם לא אשר העליונות המעלות אל בהם יעלהאשר
 אל בהם שתעלה בעבור והלמוד המוסר יגיעות סבול לו ואומר עליהם אותומכייס
 וכאשר . אותו סבין שאין מפני אליו שומע ולא זה את סובל היה לא החמודותהמעלות
 נאה ומרכבת נאה ומלבוש ומשתה ממאכל מיד לו ערב שהוא במה זה עלאעדהו
 ויישב להם והדומה ומלקות ועירום מרעב מיד אותו שיצער במה ויועירהו לזהוהדומה

 לנפשכרפא
 מ, טסוני6יס נף מקובל ה"ה זנו' היגוה'ב שגמך וטהט : וגון חין )דרגי 06 טס כמ'ט כון כשתזדכך : טףכנ"

eswninועחן )בגנגס ויד1עיס נכונים טעמים מכמס ככחנ 1)6 גע'פ קמרו ר.מנ,ת ופייותי טורס גופי סרוכ גמז כע"ס 16חס 
 6ינס וטוגוהיו ק1ריס 0מייס סטוס'( סטרי 0ג6 )טקס 0י6 נטוים סכר סיקר טנוור6י החכמים אצל ומושכל : ג16לךנמ"ס

 טעוטס מי 6,כ סמכיהו טריו סמערנג ומורץ וד6ג0 פלג סוס )ו יסיט ס)6 טלו גט)ימות טיתטגג כעולס 6רס וקיןמחמידים
 וסוכו יכלתו כסי t(1oSn גווד6י 0כ) יזלרנון

 נגדני
 ועיין T9h וכולו עוג טכוסו געי)ס סו6 וכוודעי געוס'1 )סיירו ספין מס

 סיו מסורס סקנס 0טס סיוכ מפחנו (eiu סוס סרגר ספין כו' נעלם שאיננו בענין : וכון) כוס ס60ריך )ר'ח סיטרכ00ר
 ססי6געת

 עדיי
 )סמוע 161:יס לרקוח ועיגיפ )דטח )נ )כס ס' נחן ו)6 דכסינ כטורס סמגו6ר כמו ססנגס DIDID1 גסכ)וח

 פייסך וס36 דעתו ויישב : כון מיד )ו עיכ ט610 נמס וס נטני) יגטימסו כסטר זה על ייערש וכאשר : סוס פיוספי
 הלבנוןטוב

 בענין : סמ)6כיס כשנס )גסמחו קיום סיסיםהאלה
 חלקותה : סיסודוח סרככח מכ4 תוטספשיטותה
 סכחוח כס כוו בגופה להשהטש המכה :רחהגיוחס
 מקובל היה : מרקיע כעמר מס' ותזהיר :ממטרח
 0ץ זח כשי וכ) ס6ומוח כ) ל") הארץ עםאצל
 3ע)י 1כ) . כשמ"כ 610 וסעתט מסכר מעיקרמודש
Dlll~hwrt)~ מכעימיס סיו מס "ף עכומ, ושכדי 
 עס"ז גמע ע5 1)6 כעסם ושגס כסכר)שכייסם
 ס' וננזפי . עדומו ירמיק )סקר סרונס ט6מרוכדוך
 כשד ס' עכ1דת 6מל olho כמ )3 )0סכ כ616סר
 6ת )ייסר רק נ6ו )6 עיקרם % , כלטס מייסמם
 6טר ;tffOU נם) מעג'גי כמוסת )סס 41:ל16חסירס
 נסס סתחכרר כדי ענדו ))" ס' שכד 3ין מןש64

 וראעגס סנמ1) כי יזעו וממיש כססני ס6משח60מוגס
S?~p)וכעג'נסכחכ , וממלוחו סטיי עכודח 6מר ימסך 
 מרפט מקוס) טסים ר") מהנביאים : ז") סמולם0רכ
 רק "דם )כגי )0כיע ס6ססל כסי סרוחמ שגנ5על
 שכתוב סמה : )כ) מוסכם ote ככל מטפוחושקל

 סרוס 16תו תשו קדרו רום עיכר סמלו נמסבהורה
 נ"ע( )דנליס וכמס"ס . נסס ושוא ונמן גיסעעמיס
 נער כי : סוס גיוס SV )דעח % )כס 0' גחןול6

 סננת מ) טעמדו נטרם נחח)תס ואוהבהוגבראל
 מבריכת רק עדיין סמן וקן וקטן געל כמו נסיוסחוכס
 אנספ ספכע סס3וערי 6ת ומטמרו ע4סססקל"רי

 : 03מ rh  סרס סמתס ש נסדלגס 4אדס DWסי

 לחםפת
 91'כ ס6)ס סמ)וח 'עוז מיסגו) כעוסת 0ן ססנמי)ויחיע
 טתס6 פשיטותה בענין : קפותך סי6 רמו 3מ)תסיי'ס רמי אבל : סמג6ר כמו הגלמות עולס נמו) SD ג,ססכווגס
 מ6ד דק פנמ,חס פיסים ,רקותח : חומרס מסנןמוסטטת
 מי) ג0מ)ט כחעווג כף להשתמש ועזבה : יותניגמסוח
 מס)גסחו מוסטטח O'tnD יי )DtA 6-, כתכיי מ)סטחמםוכ)

~ahח:מט )6 6ומווח כגלי כמו כו סטתמט1ת נדרך 6ף גי 
 סכ'ז שומר כו' מעשיה ףהיו ותזהיר שתזדכך :ג6גריו
 מיסינו לפי  פייר  וזך  לנוו פרי כוי  ליוסדן סגודכן ע"יחריג
 ט610 מס ס6מד ומתפיחו ממומר מינן נופט מגיעיםרפיי
 סיניים כמו כ"כ ט04 ח4דס מטפס וס ספין 0ouת6וס פותרי עכירוס גססני ועכירות רעות כנעורות 6ותסעשר
 ממומרים ס(ו6כת מוסמס עכיר1ח מרקח תמנע )86עס*כ
 מכסס נגד סכוונס חסיד 16 וחוסיר (Vtfit(1 6מר סני0סונגד

 נמוסכ)ות סממטנס וע) גסחויגן 6מר 0מעס0 ועיוממנגס
 תסירו ו0מטכ')יס כמד61 ותזכיר 6מר שסייס נדנייםו)6
 כוי מקבל היה :  11  6ף 11 ל6  גררך  גוך רסון קורט 61מרגי'

 ו0טוגט 0גפיל פיקתך  סם וטויסו פ"ז,כ סימול סלפיכלומר

 פרור כמסורח מדגר וסלך )ח)מידיסס  סנני6יס  015מ"ע~וי
 ס;ג)ס ע) נוסף גמוסכ) גס ידוע 610 סוורות ובגמיסוור
 ומיעוץ הסכלות טן : סעכירופ *רוס והחובות :ממנות פירוטי מבגור tn,)aa כמו כפירוס 6או מלכור סממולכן

 emh (wth1 0גטשות סח16ח כגנוח סכ)שהחתנה
 נענין : m~lho גמוסג)ות ססנס( ומיעוע 6)י0סמסהוקקיס
 גע)5 ט6'1 כ"ג נדו) כגמא ontbn תיחרי כון נעלםשאינס
 כפו )ח16ת )כס סמיוא כתודת כחש רסיס אנו ממסממגו
 ורקס חקתיות גטניני סגנתס ctutnt ח)ונוח 1ט6ן סנטרסבת
 רויה כשהוא : קרת שדת כמרגלם ומס)יגתס ספג)ממעמס
 רומס כמסוק וסכוונס מסרם מנוגס סי6 ונלאט בנחתליסרו
 יתן סו6 ין ע14 )ושכיד ס)6 נכדי י3)6ט ננמח מיסרוקיטרו
 והאב : מ6ד קמיט ס0ס fotne עבטי )0ס ויעד רוס)6

 : ססכר נגד מרכל ועתם ברונט וגד דכל חח)ס כו'כשרוצה
 )6דפ סס ימע1ת טסני והלטוד חטשר יגיעת : ססס סמכת,ת עזי )סטיג )1 סבוכות( סמט)ית ממן בינגו תגעל ט' יבינם לאאשר
 חמ61 )6 ו') גמ6מרס סחכמ'ס יגעי ני1 תמיד קנוע ו)סיוס סמכתם גיתי כמיסר בסר דצ'ות מוגרח ט60רס nnho המכמסימס;

 ו*) 0מ6מרס נעקמו סיעוד יג'עח ססנןס וסיגיפס סמורם כיח פח1נטי לסיס )6 מוכם לסיס )6 כפסוק 6מר וכן ונסחרגיסגחגרניס
 אמוד יגיעת וע) יחוס סוג) סיס )6 6מל למוסו יגיעת עד ט' זה את סובל היה לא elh: ס) כהו טמחטח סויט מך6תימס
 ועירופ מרעג : 16חו ויחרג ויועיוהו : יו מתיעדים מהמטוס כמעקות מנין קינו ירום נוי ושגועו ספני : 46ו מופע 1)56פר
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 41פקכא הבמהוןשער
 הענין יבין שכלו ויחזק הבחרות לימי עיע וכאשר * מרחו ולשאת המוסר ינאיתלטבול על* יקל האמתיות הנלרות והיגיעות חקמורנשות הראיות מן עליו שיבפח מה עלדעתו
 בתחלת אליה רץ היה אשר הערבות בעימו ותמעם אליו יכוין במוסרו אליוהסכוק
 ממהרים ועונש בנמי והפחידם עטו יחל יתברר הבורא וכן . עליו לחמלה זה והיהעניניו
 ועונשו העולם בנמול סכלותם מעליהם תגל לעבודה תזקנו כאשר העם כי שידעמפני
 הבורא מהנשמת שבספרים מה בכל נאמר וכן עדיו בה ויתנהגו אליו בעבודההכוונו
 הבורא עכורת האדם בני שיורה האחד . הטוב המעשה אחר דברים בשני האלהיםמן ראוי יהזה אך בלבד הטוב במעשהו לו ראוי אדם אין הבא העולם שנמול ומהם .יתברך
 חצר לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי ינ( (Shw1 כמ"ש המוב לעשתן ינהינםיתעלה
 נם% למשתדל יתקבץ וכאשר טוב ברכת תבוא ועליהם ינעם ולמוכיחים כי( )מס'ואסר

 אצל הבא העולם לנמול ראוי יהיה וסבלו לבו אמונת ונמול צדקוזו נמול אלהצדקתו
 כ% חסד אדני ולך סג( )תסרס שכתוב כמו וסובה ונדבה פאלהים חסד והשני .הבורא

 לנפשמרפא
 : ירגון מן )טס )ופר רוס אייו בעבורה ויכוונו : ספגן 06 מג) פשע ססכ)וס פמפסס 00ור מעליהם תגל : סכןדעת
 פק מלק כפסגת כוס סתמן וסרמנ'סיסרס ג6 שמס ט)6 0מ0ון )0מס ס)6 ו6ש)1 נשלם 6דס יעסוק )עעס ת;;) קמרו %1ך יגוונו נסר כ) עדיך כמו 6)יו )ןעדיו

 פססריס הכמליס פס ל*3 הבורא מהגשטת שבספרים מה בכל נאסר :4
 יתקבץ וכאשר : סדומניש סיעודים כסע)ס Oun וסוד ומהם : י' פוק סימור נואי נח ס60ויך גפו איזן חוח י11ר)מס

 כפש ספק נרי סכ6 (OitD )גפו) 0ו6וי וס ע)פ1 5וקת נפץ 6) וכמריס 06 ופיכס 0מ1דיק מס הצדקתו גמוללטשתרל
efnvtnil'ג6סר לאיש תשלם. אתה כי : ם6מר כמו כף ותיגס חסד עיד ש6 3עוס'ג גפור סס'י סנוטן פס והשני : וגו 

 ג'דע ספוטים כ) הנודיע מתורס ר)תס ו63 )וס ר15י  ופי פי פרע 63 כי כעח'כ ען) )כתע סתיו פוכ) 6ין 6'כ חטה6תס
 כ"ז יודע hton סטוס,י גמע %4ע %ין 6ין קוס כג') FO ענשם י'6 06 מורס bleg כוס )לוט כ0נ ור*נ . ,ס כ)ו)0וייע

 לחםפת
 סעף סמא) שעד סגפו4יס פיעודיס סספסיס כ) %עכו'
 סג6ס סמרכגס ונגד עילום 6מר סנ6ס ומקנוס ונגד רעכ6מר
 וגויון 1ער עמן טסו6 ופגשת 6מר ~mee חומס עניןססו6
 גקנע מכוי 60ין )פי 60מר ספסהס סיפך גמ6 שוע 0)6וא

 : סערכיס ממטיס ספ0ת0 ע) סטאר סעי גגנו) חסייסת ומס כמיס פיס סעופן סכ) )* גנפ6 %ס שתשרסעופן
 יסייגו  קרגו סייס למגריס עד והנשרגשות הראיתס;

 שיגריס אומר ר.ר6יו0 מן 6מר ג6ס ומיכנס גריספ)כויס
 ס)% יכריס 0י0 וחי סמורג0יס 6פר מטפס כמזם מורגםרק  גנוי עוכו0ס אין onam סמ6כ) ועי סחוס גמתספוסניס
 רק ו0ס )6 כי דריכות כסס סרגיס 1)6 ס6דס וס 5ותסר6ס
 ג"כ 6)יו יססוקק ערג דגר טסו6 מעיהם פ6נטיסססמע
 וכלרסוס גגוני פדים ספל6ח פרסום ע"פ כרכר טנת6מתעיי
 ס;מסכ01 למוגת ו') סרפכ'ס 16) גקי6 וסול 6100 סדכםס)
 ע)וסס מסעידו טעני ס6תיניו0 סגנויות מעזויות 6עדועלו

 לחמלכן זה חייה : כנכר ספע)0'סממודס ססו6 146המכוון Livnl : ס4מוד טורח טר"ש ולשאת : גס6פ0וכפרסום
 0טלכיס כדגריס מתמכר )ו )יסך עמו 0מתנסגיס קווס0נסגס
 עמו יחל : גג") טויו מום) סיגיו חמוס פ0מס סי6נג')

 עונש פע0יס Sw כשע enth ים) ועשש גגטולחץפחירם
 ספמ0ריס וק פרט )6 וכסגיסס סעגיות ע) געוג0וספחיוס
  כאשר : כמיר'ק סיטי ימ) . כפוסח )ג6 סמוכניסאומר
 יסוו כקיר לוופר  גוי*ו יחוקגו גצו גקגו*ן סש'ו נסיתקרו
PJplnn0ג3 6;י חוק %ג ע) געגודס כנר ונכוגיס 

~O')DP 1)טונ1 כמו סמק כמכקל גחל*ק חג3 גמא סתותסגנותם 
 מוכס מעני פ ןמ1 לסשה 0סי,פע)י0ס גיומר גמיסס0וק
 ועוסיס סכ4ס פסיו מס העולם בגימל סכלותם :וגוש

 הלבנוןפוב
 להמלה אח חיטה : מבנעמס ממ ייערהונאשר
 נמירק מיו"ד יחל : כפ ע) מומ) 1hon מפמעליו
 ovb bthn כס סיסיו סמ6 ג4' , כמםוסמ'"ס
 : %מר ענ1nSWDn 6 0דמס סקר מכמן וסוך ,כסכרו
 בנמול סכלותם : מע)יסס ינוף שעליהםתגל

 כ)1ן עדיו : שא"כ נמו) מנימם סריגך מסהעולם
 הבורא סהנשכען : ,1hu כסר כ) עדיך כמו"14
 1כ3 , 6חכס גסני סנט) )6 וכמו ס' עעי ס' ידכמו גסני דכר מ"1 סס'י ג46 סמורים כחומס ר")יוז'
 סכמים 6ח 1)י.נין ס6וזן 06 מסנר רק שמל )6,ס

 ססו6 פס הצליקתו גמול : סרוממוח עניןמנינים
 סכר )ס)ס שאלהים הסר : אכריס 3ר.גזיקשע)
 טרפדת סיולס כ4 6ף . נענעם מעסץ %ד )נדיקעוכ

 גססם סיסים גדין 6100 וכמו )נמרס ויוכימסכורך
 כעממם כ"ש זס ערגיס יסרק) סכ) vnh בשןחכט)
 עמיתם 6ת %41כימ כמריס ))מד שטיט תםטננ4י
 ענינו נכר 6סל ס6) מסד מקד ח כ) ע) עמסכמפס
 סור06 ס6סי4 שד ע6 כער."נ סכלו מקסם6יגו

 עס"כ נש) 4וט כושי תיגו מנרו וחוכמתכמריס
 חמד וזן * : מס' מסיו )ולי סעור כ"יסנדו)
 אהה כי : כמעטש )6יט olwn לע"סטמ6ריך

 סגכ) השטיוח כסטורות סגווגס טנ שיו 3עכודס ויגאו טפר י0' סגורך 6) אלי בעבורה ויכונו : סעה'; פנפנךעיפך
 פןווססמסבןםנ.פעיכה יבע ייב61טגושזיננוי: צן!א%.יס?קו מ צ: tcut~כעטא%י

 עיי פויס ס' יד יפו עד סכ1ר6 פג0יפיס מריגה תמן גופף מזג6יס .ק6ט פס כע) ג;%ט סכן כגומד גש)*ס םחפו
 פ:נםים%'"%.:%ש55לםש5%12%מ
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 הבפחוןשער248
 בטספר הים כחול האדם מעשה היה אם כי נזה והעילה , כמרשהו לא"ש תשלםאתה
 אם שכן כל הוה בעלם עליו יתברך הברא הסובא מן אחת בטובה שקול ההיהלא
 טעשהו כל יהיה המוכה היאת בתביעת האדם עם הבורא ירקרק ואם חמא לויהיה
 טעשהו על לו הבורא מנמול שיהיה ומה עליו הבורא שבמוכות בקטנה ונשקענכתר
 בו שחייב וחוב ובדין בטטת הוא העולמים בשני העשש אך . עליו הבורא מהסדהוא
 הסד אדני %ך שכתוב כמו העולמים בשני עלינו יתנכר הבורא שחסר אלאהארם
 נסתר ממנו חלקים לשני טתהלק הטוב המעשה כי ומהם . תו' עון יכפר רחום והוא פ"()מס
 האברים על נראה וממנו להם והדומה הלבבות כחובות הברא זולת עליו משקיףאין
 על גומל יתברך והבורא האברים על הנראות הטצות והם הברואים מן נסתראיננו

 והנסתר הצפון המעשה על וגומל . הזה בעקם נראה בנמול האברים על הנראההמעשה
 על שמורה במלה השלום עליו דור וברו כן ועל הבא העולם נטול והוא נסתרבנמול
 הנראה העונש דרך וכן וגו' ליראיך צפנת אשר מובך רב טה 65( )מס שאמר כסוהענין
 הנראית העבודה על לעסו ערב ית.גלה האל כי זה על והראיה . הנמול כדרךוהנסתר

 ערב וכן נהקותי אם בפרשת הטפורש והוא הוה בעולם מהר נראה נמול האבריםעי
 העם להמון שאק לפי הזה בעולם מהר נראה עונש הגלויות הנראית העכירות עללהם
 הנסתרות,לה' כס( )יגריס שאמר טה והוא שנסתר מה לא מהטעשים שניאה מהאלא

 לנפשמרפא
 שן3 נ'3 דף גס)'ס 1נתכ ט' היה אם כי סעוניס: מעזו פ) לגמו) )6דס ר16י ל4ן )מרי ווטעס בו, בזה והעילהפעולו:
 ימיו ג) 6וסגי ,ס ס)6 גטכר ו6ף מוס רפ16 סרכם וכמכפתו ניו) לט6 6' 6לס ו% שמו גסתו 16 לגלו כגפגכס מנף מסיקח
 ונ) ורנ)יו ידיו )ו נחן סטיי ומס . טריו טיפוס מס כ) ועיניי קסם 61ין סרך סכי ע,ס5י3ס

 מתו ומפרנס וגן יכריס רמי
 ",)1 עמנו סס" סעסס ntsteD גסס פעמים 16ף (wih זנים ונמיות . גויות )ירי )% סיוכ) ימס )ו ופתן טויוומס"מ
 מבס עמנו סס,י לעולס מסטונוח קדח o(mln שטר סממנר גתג וכגר . טס6לין טיס יו' מספיזס 116 6ין גו' סיס 8)96גו
 הוחסר אלא כו, חעונש אך : יתכרך מן 6) )גו יח)סכ 6ז גיציו )נגד תמיל שחס סיקוס ומי כייס ער ס6ימס ע3סיותג1
 רע כמים טס,כס יממה )6 )6הת ישחח ק)יס גיסורין כעוס" רטונם פמס)ס פס ר') העולמים גשנ' עלים יסתגרהבורא
 ג3 קמרו ס)6 כן )6 ד6ס מו') כמ*ט יד ע) גפץרס עונ01יכס כי 6ח פ)יכס 6פןוד ע*כ ~enlh מסימות פג) 'דעכי%כס
 אשר פועך רכ מה כמיש תסונתזו: ספקג) 5) מסו רכ ס61 ונס תסוגס ידי ע) )6 06 וחי, יותרו ותרן סקנססס6ומר
 נעוסה וחינף עונך רכ מע)ח סג6 )טיכס טען רג שגת bOS סנימיח ו6סגס גיבוס סי 6ת סעוגדיס ר') ליראזךצפנת
 הנסתמת : כל) ג'ג נמעד מידעו ג*6 גמד סרוג ג'ג )סס פעלת )כך פ,וקח1 תדעיס סג'6 כ'6 נגד כך ewtn)16תס

 הלבנקטוב
 מעפיו לק ט גפתן 15gb כמעשהו לששתשלם
 על : )ער,"נ שב גש) 'מנמ)סו %סו %ושתניס
 מנד רק 6יפ מוסס סמעפיס כ) כצרוף 6ףמעוטרו
 ספיח 'כרכרי ומשלס oth~w וכוו )6 1)פקממסד

 רק שפרס וכרס h~s טוסיו נמו) 4 וף Otoפנה) כדקי 5דס 6ין סדין פסן מקמר טס'ע נמו)ושווכחו
 מי'5 דרסו )ח ODW . סדין %ד רצוי פס61מס

 שמרס . שגסו י% מס פע6 )גנ%ס ס%כפסיקתכן
 .6מל0 וכו' וקילס ט46 . ופופ מהת 0מוס6תיאפפ
 וישנס י% 6מל ט' )סקנסס 460 . ממכמר 6ססיכי6
 בפולס יוטל olpn סיס פ)6 ומקמל . ח וסק .מפונס
 anu ג"כ ,כרו י6 . סכ6 סכש)ס מסת ג,שנעין
 : עכ"ס ttDDn קעי 65יס מפץ טסd'vb 61 .עס"נ

 לחםפה
 כון כוה והעילה : )סטיג ותפזו י0י טוגו מדת פסוקא

 הוראת בתביעת : כו' סג) )9י כוס לטס אומר מסססיגס
 נכתר : )ו ססינ 6מר ~SID ע) )ו כיודם ממגו סיתגעהטעה
 כדו' "p-Ia ימוגו תחת יכמידנו כמו מ)סוכירס גכמדולשקע
 מס טנוד6י כו' באסת הוא : סדטח כ14ר גס יכירכפתי

 סיעם סו6 ודין ט61 6מת מוטך כסו6 סעפים מןטמודיט
 ט* נסתר סמנו : נוע סגמו נוס סייג ג61 ס4ס מסליע)י1
 : כוי ממקיף ס6ין 6דס מגף אסתי מס סו6 ממח 6מומנק

 גסחל וליונו סור6ס מס סו6 ממוז ססמ מ)ק כס גרבהומם:1
 וסוסתל ס)גגוח נמוכת כ"כ ס1פון והנמהר הצפון :וכף
 וכר מגס כוו טובך רב מה : גסט') ססי'ן סמ1רסכמיי% גיו' גמלה Pn(P על שסורה : גי.סחר כנוע) סגעטסמס
 %זן מפול 9*1 ייקד  סברס ג)ג %יום ססיoh'o 6נכלן
 739 )מון פפ)ס 11'6 נפולס סיס ג3ר לאס גי6 פייוגר סגר15י ניפולוי נו eW~lnDt יקי נו ס0פוסיפ 5פר%1)1

)פוקוס

 סוירו למיסו סמה tDh' ססוכס וכסיפסס י ססונס סיססס עד t"s~PS חלוד 4 סממכס מס העולסשבשני
 וכמ"פ למכיס פפ)ס ומלכס תסוכם מקב) לממיסו מקד סייקנ"ס עת יכפר רחום פלא : )עין'נ י"1טגש

 סמעסיס ע) טמן טסס'י תה על ורזיאלה : פנ)3 דגר סי6 וסירוס ליראיך צפנת אשר : סססיקחo~s 6למעכס
 מהמעטתם שנראה מה אלא העם להטען שחרן לפי : )שן ויעד סנים לעסו a~w : כ6ס נמלראד6יס
 מסם גע6 . נסתל ועתם ונמו) (mnp עסיס 1)6 סגר6ס ושגע ינפ) ר.יל5יס טטדס 60) סוכל 0סעסד")
 Du'n פס טמר ס16מס כ)) ושם 3נש) גישרו mwt כסכר כמגיפי 06 כ4' סמכריס 0ישדיס סניטרלניוח
 וכע"ס , כקפצת וכיוסך , ההטכס 6ח ורדסתס נעמס נממיכס 01תמי כמו . סכ)י מגד )סס וסשה מסכרמן

 וסיכך . 40מס שי 1SD מן פטדפ דין 9%1 0מ4ת ש 0ש3ליס איסר ר64לן טס פיר16 כדי עקנ נפ'רמנז
סעיד
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 ששקכב הבשתןשער
 חו' הארץ עפ יעלימו העלם יאם " 0יקל6 הטשב ואמר עלם עד %באו 5ט אעל1תאלהיט
 נשלם דה בלב הצ8עמז הזעבשץת העברות אך תי ההוא באיש מני את אניזממתי
 . הנא העלם גס% פירוש הספר הנ" גן gp הבא ובעלם דהה בעולם *תברר הבוראעל

 בנמול הנביא דבר בטפר המכהם והעונש הנס% כיומהם
 העגה"

 העלם לאנשי ועונשו
 נין מהלכים לך שתתי נ( )זכליס לו אטר המלאנים בעולם טהרצדק בן יההמע דוהיהופפני

 . הבן השזח שמקום 6מן כראוי שיהיה הההפחדה הית% דרך שז כי האלההעומדים
 העליון אעץ אל %התקשב באלהים להדבק אלא תכליתו אין הבא העקם שנבצלומהם
 מששנאים ע( גיכ'6) ושמר יאטטו ה' נבוד צדקך 1הלד81ניך ש( לסשס שכתובב10
 שרצה מי שא אקו ע"ג %א החיים באור *אור %( ל6'ע שמר ונו הרקיע כזרורארכיו
 נרצומ חיים באש רנע כי 5( )תסיים שכתוב במה הנמול שורש הגיא ורצון בו,הבוא

 לנפשסימא
 3יי כרת וויכ )כך נמרר ט% פנעק כן 6ס (mtlwn eun יק י4) וגה ע'ה יעליש תעלם !אם הכושב ואסי :לתא ס" זן מטרנט סלט %סר t((uu )1! רפ פשפס משטס פי וו*ס חפ מס "ע)א 3עש :ete !4צא )פטפ אל"מע4ה

 )ע!ס*ג קיק )1 יט 6ד כמכתי גוסו ויטיסו יעקפו 3ח 06 %6 )עוס*ג (tfh, pSne חשסספפס פמקיס ססשם 36דןספיסססו6
 6דס יין גי סט1ס'ו עע,גפ כגס% )סאירס רעי סיס כטוס" גרי תיו תורס יפ0ן רי) טן הנטול כי ומהם : כ"פגסגפ'ס
 גמע המלאבים בעולם יהוצדק גן יורשע שהיה וספני : ue1 1mh[ גו מתוגק סלינו פדכרהסיירך

~sm) 
 ירש ספין

 0ע)י!ן כס!)ס עמדו כ%! סגגו6ס גמר% סיס מסגי מס !טממפ סטגץ !פ% וגו' ס' פ)6ך )סגי עומד סגד% מגסן 6Dntotת
 מכפם ססי6 סלמת במכפת פ6ד מגוהר 1;ס נו )סדוק זוכ 16 ט דיק פסע מס 6)6 )6דס )1 מנג'ס 6ין כי יסיים נפזהועי:

 6פ %ג ט יוש 6תס6דס מן יש6סנ ר') בו הירא שרצה סי אלא אליו יגיע ולא : עמ') סגן %1ס קמרו'סקי)סחס
 לחםפת

 כן על : )ג) סנ)וי ענר ע) ית' מפנו ססהם סיד מה1כ1' 6י וטפש בו' ישליטו העלם ואס : וסכן וכף כןלעסיס
 ג'ו) סיס הספר.הניח

 עוסקי
 ע3 ג6 סו6 ס0ו6 כסגפו) %

 נס פ)%3 קווץ סשץ סממו רכן ומנסות ס%אססעטדס
 הנניא דברי בספר חבאה : וססשרוס סיס סכ6שאי!
 סמנן עם פרפר קסומת כסמון נ6ס oitsnon ג)ו'ישכיל דגרי מס סשדט מסירי 3ססר סגמ65 וסקס תעגמו)בו,

 נסגנון נ6 מס %)ו וס פ31ר יסורך @bsl htסע%ס
 סרוקה טינפו 15כ4ת גפי פיגר ס.ס סמדגו יחגין.ססו6
o~hסייהס ג6ש 6דס יני עס ושיגו 16ס ין שא6  סרניך 
 כ6)1 יעדיי גסן 63ס ססמ)%ס qht מש עוימס וניגוחכפי
 !כו' ימכם תספחי פטמים יכנס סמרו כעדו מדגר ית'610
 שמפס )סיוסס 6טס'כ !כו' e)'iP וסכלתי וכו' 6גי*6ף
 חטלאכים בעולם : לגופי כסגמן כ6ס סיגיך מסי מספין)לוגי
 : סע)יון (ostn :עימדס סיס נ46תס מ!סמטפ אמסושסיפם
 "1 סגם!) ע) כימו) סעד3ריס 0ג0ג סו6 כן בון דרך קןגי

 שגמול לנופן: )פקוס סר6ף גו )דנו סט!ש ט)*פמדס
 כן 610 כוצת -ortyj יצ כה הכלרזו ולן wsnההולס
n'Sia~גזרו ההסייח יפן %6 סזר1כ סו6 יפוסק סחש!ד 
 ס' 0כוו6 כחון 6% יהכן )6ונס

lfl]? 6פשו ש l~nao 
 עאף3 יסוד יפיס נפק נגר .6ז ~uu 9יס סע0וגשש

 luaSnמוב
 (SS פ6ץ פסן סגר6י0 0עכודס ע) ספק כרוססעיד
 . ריפפמס מן סגו6ס נמס וק משנמס *ימל י9עמפס
 וכש . עמו נפנס סב)) ו6ע 6)סיפ )ל סגסהלותמ
 מצם" מסל סגלתן ושגם ננש)ק

 . הילעס מדלכם )שב מוסר ויקמו סיל16 ככדי נסישד nblo סילך 610
 כמיס אוכף כק)קיתס מרגיסיס 0עס סרטוןממס
 הכהום שמר : רגססר נשם נשיכ סוכעמלי
 מנו% תא חי פני ונתתי הי יעליסו העלםאם

 עניינת פע5סרסתם
~'blk1 

 61סר סעס 5)5 ש מוס)
 ט) )ספרע 6ש מעז סקנסס וסין רעעםגידם
 fm)a1 וכמטסמתו 00ו6 נ6הפ סם וגסתיוכמס"ס נשם" סיכף עגסס וק . נגצס"נ סעכירחת16חס
 31מ% סס6ומיפ לןסס ר"מ תרס ממס מגךנעמס
 ובעוה'ב בעה" יול הבזרא על גמולם דץ :שיו
  מסור דם וק סיש כשלם עטיו גטגס סכ)) 6ץ%ו'
 לאנזא הענשן העריץ בגמול : כשסיג סנרםמד

 סנטמיוס ופעפעם כמאר דככךמס 5פי רי)העולס
 % וכשעד גופם כסוכר )דרוס תמיד שום %נס"סר

 וכמס . גפמעפס נעל שע נערך )מ16מיי. כשמיזם יחג נשס"נ .ownl ראשינ 0לחמ %צ שע 61ין .לעש
s~oaנוךוס *"ס פסמש ססס"ר לש) . 3ףשדיכס ודסמס סממם ?)סכם עקד 6מ מ6ס שמר 3מס )כוזל ממכל 
onhשריף( )רפ) יאפפ )6מו סס 6נ3 1קסע נמפ, נס %%6 שוגם פש סונים יאר ר.ס( Sa נאו וק% יופל טמס 6)ף סימנס טמר סיס ססס 6מדי) ח כנ swst "וניגיגעפ פי netan סכעוייצ .סיכל העש 
 וכמגךס ow ססס בצע ומסמדס מקרס סרקם מעמן )סי פכעס" וסשגפ סנמ% סנ4"ס ישז וס עסי .עכ"ד
 ארד וכנר 1ססול נסס) 6יפ טקים המלאכים בעולם : ססש כשגס ופמפסס מטף נגצמר שדהום דריימטגכס
 נצצה 6פ othnm dh טוקק ויש ש"מ aDnn 6ש סטכל שנך סש רשיוממ )מדרטפ ומס שמרומכעס

כעס"
 abi במת חטר באליהם להדבק אלא כבלטתו %ק : סק wbt כתב וקש ntbo למכמת כמט%

 נ0פ". יג"ןמ לק לזפ קצ6 0רוממ כשמכל סי6יאשפזנס
 ~hbn DWU 6פר אפות נפעשפ )פ גמע וו0

 eSDnt 4% lho 560 כרוממופ )דכק 61ססרית ר6מס נפפפמ תסיס .161 ימכרך מטנגו ככיוס גפמחפוסגך
 האמס עי"ש. לננו ממדו %ו וק פשדפ סחפ3ד יפסו ללש 6מ ס6ז 6ף 19. 53) ימניחונמצו
 5ספקוג פנס נסוס %"6 נשפר כמסכת תילעס וספחו * עלת יעת כשממח סנפמיות פ%סע 6מופסס
 פכשפש3 וסוכם ס4 %שץ למכעס. כמדע 3גי0גס מומנט נסודקי מסימ06ס ני~תקדפס 65 6ס יאביך4ו

9פ
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 הבפחןשער24
 תגעל' %א שאמר מה והא מאלהים היצק על שטורים רמים , בחקאי אם בפרשתואטר
 על והבטחון . לעם לי ועהיו ואועם לאלהים לכם חייתי אליכם ופנטזי ואמד אתכםנפשי

 שישלטהו העמדה ען הנא והעולם דהה העקם מנכצל הצריקים בו שיעד במההאלחש
 האלהים על ובמתונו . המאכון על הדק כק לו שראוי למי . העונש נסלם וכן לו שראו*ל40
 ואסר צדקה לו ויחשבה בה' והאמין פו( )נלעסת כם"ם באלהים האסונה מהשלכיםבשה

 המוב מעשהו על לבמות ראוי ואץ , חים בארץ ה' בפוב לרארת האמנתי לקא כ0לתסרט
 בהודאה וישתדל יפרח אך מעשהו על הבא, והעולם הזה העולם בנמול נפשוהבסיח
 יבמת אך במעשהו לו שיתחייב עחיר נמול לתקות לא עליו התמקצע הכהקשלמוכות
 שאמרו כמו עליו מונתו נול ש הבורא הודעת לפרוע ההשתדלות אחר בו האלייםעל

 כעבדים הוו אלא פרס לקבל מנת על הרב את הסשסשים כעבדש תהיו אל ושלרבמעעו
 מן אחד והיה . עליכם שמים מורא מהי פרם לקבל מבת על שלא הרב ארוהבחטבחשים
 בחשבון עמו מדקדקים אם במעשהו הבא העולם נמי אל הארם עיע לא שמרהחסידים
 תבטחו אל כן על עליו האלהים בחסד אבל עשו פובותיו על לאלהים תעב שהחשבמה

 : כמעשהו לאיש תשלם אתה כי חסד אדני דלך סג( )מס בזה רוד ואמרבמעשיכם
 פירחשאבל

 חח"
 הבזג בעולם ומנולתו בתיריו על האלהים בחסד והא השביעי

 בו האלהים על הבטחון עשר ואופני לספרם נוכל לא אשר הפוכותברוב
 יתכרך האלהים מאת לוה הראוים החסידים סדרנות ואל אותו המניעות בסיבותשיתעסק
 אהבתו יהרציא הזה בעולם המואסים הפרישות אנשי במדות שינהג והחג .בחסדו

 לנפשמרפא
 יטווש ;1)ס ססס נפויס ס:,כר סכר גטנ.ן otib" ('1 כע) דוח )טן) סכ6סי וכגר גסקדמס 1;מ'ט טס עיין ספיתי סטרסיטר נשור ריס נוס ס60ריך גפו יחס ניו) גסו) 3ך 6ין גי ~ba יסים מס )ס6ו) י 6ין ~olh % פו% XbtXb1 יאגן

 ספן סחתין 61;מט כן גטקס מך5וס וסס קנס elptn % סלומון סק!דן גואן וכמריס נסס ttsno(tt געו)פוסרומ:ייס
 )1 סים מי ו') כף המאפין על הריו מן ט, שיער נסח כף והבטחון 63יך: סס ?'K נטמיש שידווש נסמייםלמגריס

 סוייגו ומי סג6 נסוס 16 סיס געולה 16 טקס סוס סיר יקפה )6 וסנרן סססס ט)מס כלנוגס )ס6פין )ו פוי נס 4פסלמוגי
 פ6ו ינוגס ססכוז עסנעימו פס כס. סס6מין b(om %מר כפו נס, סמ6מימס יפרץ) גב)) חיגו כ:0 ממשק 16 כןמלנמן
 )%י"ס סגר גוסן ס06ס 6פ יויפ י'( דף מיכמן ריויוט עורסו )פזרם ע)י1 מלי )631 . וכלווי טרק עדי 3י קמו ככרגסר44ס סס6פוסי )Oh 6 רם'י סי' וגו' האסגתי לולא דור ואטר : %1קס )גגות סאת 60מוגס )ו ויחקגס מקלוחו ולע )ווסירוס
 : וסמן פ" %ין פש סס)יזיפער )עע ;טט כו' טעשהו על לגנוח רשי ואי: : ע'נ 0מג% יגרוס ממ6 )6י 6ס עמסס פנק ). ים 6ם יודע קיוי 6כ))טוס'ג
 עוב רב )ו סיסיס יסתרך מס' S(an יוג) מסי ו'3 בו האלחיש על הכטחון יושר ושפני ט' השביעי "חלק פירושחבל

 גמדונת טיגסג דסייגו כמאדיס פירנוס wl(Oit~ וכשסיס יצטער כו' אורג המגיעות בסבות שרו;,גסק : )*ריקיםסאון
 לחספת הלבנוןםוב

 לק שסשז י3מ1)י שנס כפ ומפסע יין )ס! ינמך6יפ
 גסכע גמסיס כמעם0ס

'flg, 
 כמלוף ag'1 )שס' 60)

% )םנכ0נ  אוי 6דס ,ק- 
 ר6"ז סכיךלמניס וכו' מזמר : ותכן וכו' נמעסיו)1

 1*ן . כ16ס 'סס גדניטת סנמנ ריסגל6 061צאת
 רעולן גכחנ )6 ימס קסס סעורן ריסירון עיקרז0
 . 01ו)ך סמפלפ וכמו כסמוך כמ"מ לק נסמםמא

 כזכוך וממחו עריפ3'ס נף לו שראוי לטיום"טלמרצ
 טסת* ינממ סרוח. 6ור 6) )ססקרב 1ר16'יצמרו
 ס6יפ 6ף שב"כ כבש) ע14 מסדו יישוך טיר03

dtth1עליו כ6 סשט כב' הרץ מן מעסיו: %ד 
 : כא בממיל ע) סכר ומקנ) 0טגס 6טג0ומסייס האמונה מהשלטת : עליו סנסמיע ספוג יץמ5ד
 %מו חמפוכ סן6 ר") עליכם ~Q'D מוראויחי
 ס6) ולבן מסך 6מל לק ומסך 6'ע פנש0"גלמכר
 וק פעמיו SD ממע טליי fow~n משנס יסיסגן
 DS אוודא מ84יית4"ח י" %מ5חמ 4פי מרקמ5ר

 מן : וכו' קריי לפי גפ) סיער יעורו סיקייס )כסה )גויפ גודשי חאלחיס על וחבטח!ן : וכ!' (fr~m 3פו גימרפגלי
 וסנעתון )פקת מ301ות מינוח 6רגעס 46 חמאטק עלהדין

 כסקוס יפ' סליו )גטומ סמ6מין ע3 סו6 סדין טמן גסטססמע
אגמו)

 כג*י
 נוס נועם %יגו מפי נו' hatNn טח4יטח :

 חסכ ית' סו6 צדקה לו ויתאובה : ס,רפ )ו סיעד גססגה, והאמין : ס6פוג0 מסס)מח ט6 וסגעמון %פס 6tetDhין
 האטגת1 לולא גאופיסים: רונ מירש גן ))דק0 )6כרססס6מוגס

 ויכפית : %וגס כגפו) )גסח.ן ק4ו6 ס0כחוכ לך סריכ1,
 )סס )סטר 'p(Ot גמוטג )ססמנר יטצ3 נקף 1'שתרל :יו' wtnb כי פרימר כפו (WtA יטרח : והש ולכסוסנפשו
 לתקות לא : יסמוסו וקבס ונפסד כמש ההיססו)סוךוס
 בחסר אכל : וס ע) ית' ממגו )ו סיתמייג סעסיר צומןסוג נפוי וס עי )סריג פקוס פ0ו6 גסטל א ינסס ס)6 ט'גמא
 בחסר : 6)0יס מסד עש גמז) ס6יס ישג טדי 6ג)כה

 וסגולתו מחיריו על : כנן) מסד גסים סו6 מסגפו)אלהים
 גמור פמ)ח 6ף יסיד יחסון וסג%חו רג'ס רסון כמוריו6פר
 ס, נופר ט6י) כמו 0ימיד ט) גמקר6גמש

 רגיס ס) '%ק 61'י
 סקכון סי רק נ6% % סגו)ס תוקר sthnn כשויו)ופר
ontwt4 ניגרס נו' עוררהו אחבתו ולחיציא : סגופן 
 כ)כ1 ויתגיס fil'DCN גחטוששו וכת'רסו ערתו שנתשגו
8 איף4 11א 4אא4*ף ש א  , ן קם קט קמש 7טכ7ן ףט טמן  גהי  מ~עמ%%  יאיעטןעויי1י4צוו עע וע*ק54 פ  4*1  ע*עו*אן אניא איר ישן אוויה 

 ,%כפ 97כ"
 נש0" יתץ ק ממע ססעק , עלס %עם י%0טקס

6סנח ובחטיי אהבתו : סין %ד )6 ההע"נ
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 %5קכנ הבמהוןשער
 ולהשתומם בו PWPNrI51 אליו ולהמסר יתברר הבורא באהבת זה וימיר %נוצלחיתו
 שיתחסד באלהים במוח לבו ויהיה והחסידים הנביאים במנחני ויתנהג ויושביומהעולם
 מנלי לוה  עואבהו האלהים על שיבמה מי אבל הכא בעולם עמם בו שהתחסד במהעמו
 זפרי מעשה עתיים עליהם שנאמר למי רומה והוא . והפתי הכסיל הוא מעשהמצוע

 אל הבורא עבדי שיורו הזאת הגדולה המעלה אנשי ומסימני . כפינחס שכרומבקשים
 מצות קיום אצל רבר כל בעיניהם ושיקל והצרה הנסיון בעת והסבל הבראעבודת
 חננתה וענין אברהם את נסה והאלהים כנ( )נוצית הענין מן שידעת במו יתברךהבורא
 במות שבחר ומי מלכתן* הרוני ועשרה האריות בנוב ודניאל האש בכבשן ועזריהמישאל
 מן והצרה הבריאות מן והחולי העושר מן והריש בהמרותו החיים מן הבוראבעבודת
 אשר רעוה*ב במעם עליו הבורא לחסר הוא ראוי * ננורתו ורצה הבורא לדין ונטמרהשלוה

 לנפשמרפא
 ספפ1עי1 כ) ר') בו כלהשתעשע : י0כרן סנורך דיוי סורגות על טניניו כ) סיס4ר שומר אליו ולהמסר : כוי ס0ויטיתשפי

 יתרפק רק we eitse עם כסתמכרו ריח נחת ,ו יסיס ס)6 ויושגיו טהיגילם ולהשרעםם : יחגרן סי ג"סנת יפיסוספחתו
 פקס שגינו שנרסס סעסס כפו וכחיתו כב' )נו וע1כ כ6פונחו עומל 06 ס1ויקי0 06 פאס ססק*י נרות וסקר כפמונו% כנאי מן נוון )ו מגיע  06 נו' והצרה הנסיו  געת ותסבל :  כיורך טיס יצוגי יסער גו'ו ייישן 1פט%ר לטי  לטיליפיס סכ% ספורן לגמול סו6 ור6וי 3ו קלוי  סר3'מ זכית רניס מוכס ז6 ס  כיון כו'  שיורו בו' אנש' :ומסימני  וממוטלותמפטימתס
 ג6מונחו 11DDS1 גמות יותר גוחל סו6 סכורת )ספרות )סכל"מו 0'ו רו04 06 במות שבחר ומ. ודור: דור יכ) )ווסדומס
e רויך  וכיוו ס'וגעגית f f n ) ;  בנועם ,גליו הנורא לחסד ירא ראוי ולוין  פטופר יוקר  ליסרגריס ובו  יי פמר5 ולסירוס 
 וכת"ס כס גוס וסעי)ס fw מסטי כפ' כמיס 3ס:ל רפוי קיוו סקוס סע1פס סמ1וח כ) כי לנר ס) פעמו )ומר גוב) כוןהעוה"ב
 ע) )ו 6סר וב) וגוסו נססו סמוסל מי 6ג) )גמ)1 סמכות עומס כך 61תר )6דס טוב כ) מן עמס ססמ)ם ולסרס סקוימני מימזזן
 'ס"ס )6 6יך כן 06 יתמלך ססס 6ס3ה נגד גניוס כעיניו נתטג תיגו ומזיו ס,ס סעו)ס עוב ג) כן 6ס )לסכתו יתי_לן טפםקדוטת
 ס3טת1ן פיני ס0געס וטמר כרוריס וסוגרים וליסריס )1ריקיס ט,ג )סכררשי

~iho 
 16לתות כגוזל וסעחיקס סרחנו מוגרס

 כינרו פימ6 סו6 כרוב כ) ע) סמום) סמקך ע) סיכט0 תצמיגי סכעמון ח*) כן 6הל כסב ק1ח נגי16ר ססמהס נמטר5דיקיס
r#tc"ותרכס ס' % ירעו וגיו)יס קסניס וגרס עמו מבג סלע %ל ימי ססס וגימיס גימש 3"ס ויגנס ירום)יס )'סל6)ויננס 
 פסמס לסיג ס' כקלי6ח 16חו )סייג וסעור ססקדמס 3ס,ף סכ0ג כמו ו') צון סעדיס רדינו סבלי ט) כ,ס מסטןצק מספר 3כ) דגר מוס סממגל סגי6 סקי וחס . ג'ין פס עין יו' מכסית ביס כמיס ס' 06 דעס סקרן מיס גי כדגחיכסדע0

 כג6ו)ס ע) ולחד סתתים ימיית עג 6מ1 1(o'h?e %וגיס מלתריס מי מימי תוספג לאמהות וגסצ טס שין . כו'ססכ)
 %יט רייס סס עיין מס;ס~קיס ר6יוח סגין כוס 0ו') סלמנו מס וב) מ6ד גפי כסייול ס6)ס סדגריס ג) כיקר סם'ס6מיוגס
Ot1S11גספל דכליו )מעתיק ושון ור6וי סס עיין 40 וכירוי כסט מונליו וכגרסכ6ידקעוי )ת1נ6ידעח OIO ן ויניס סס'י כעולת סססר גתפ)%0)ים ג'םע ו0ר6נו( : 

 לתםפת
 ,כרון פסיס בו ולהשתעשע : ית' 6)י1 1עפניוסטגתו תימסי אליו ולהסתר : יף י0' סנוריו 6סג0 וסישרי
 סיסיו כו' סחעולם ולהשהומם : סעס1עו ג) ג)י1 ית'ס13ר6
 סכוונס 16 מוו ותדר אמס יצוגיו ומנסנ טוס*, טיפזכרין

 ))6 תוניס סס 6יך ויומניו מסעורן כלגו ויחפשסי:חהזס
 ע) ו6פסומ0 כמו 3ע;ינס וימאס גי' ססנ) mb ת)כ01כ)י0
 כמסדו פוכ גמז) )ו שיג בו עמהם שיתחסר :סמר6ס
 עוכיס פעמים טסעוטס בו' מעשה 'PWO מבלי : כג*)געוס'כ
 )כין געו סממ1)ע 610 ממפחס 1נמ61 )גמז) יו0 ט) ניססו6

 : יו' מכ)' עוס'כ נמו) )ססיג ומקוס עומס וקעו וסע%סגמו)
 פ% )ו ג6 וכוללי סכ)וח ס4* סוס סגטמון והפתיוהכסיל
 גס י63 סעי'1 ימלט 1)6 כמעסיס )סחרם) t~nDg סיקרשחוי

thnwei(מעסיס )ו סחין פ1ד ו6ס גע) טסו6 מנד 06 3פוע 
 תעשה וגושים ניקרו: סנסתס סחי קר6 ואס ס14פנתו
 ומסימני : גנ4) )ס' מהט61 ימל )6 סכו61י כוןוטרי
 דנר )כיוס סת6וס כתגגורח לוס פג6 גססן פיתיהרתה הנסיון בעת nhe: סמע)ס 6) טכס מי )סכיו טןאנשי
 : יקרו ומסם סול פס% מסיוע כמלס דר3 כמכססלסור
 כ"ש D~D ע) כגד 6100 דגר סב) ט' בעינ.הםושיקל
 מלת כס)ינ,וח )ק'יס בנדי 3סס ומזדרז ס) 16)1 610)עסותו

סנגורי
 6, גפעו)ופיו כבגדות סמתגסג סס6ד0

 יקמיטו  ושילוחיי

 הלבנוןשוב
nlobבאהבת יה וימיר : וכמילש סוס עולס 
 פדלך ר~פפוקס וטן) סעופן "סכח ימ)יףהבורא
 "סכה ") , ומעשניו סשס"ו עגתו ע) )ס0תוקקס6דס
 ו0ו0ק שמד (olh~n סו" מסתומם)ן טהעים ולהשתומם : רנסנס סו ~oro כדלךסטרת

 : נ"ע( היכעיס מפגיע וגין omnnbl כת .שמסוגו ומוס"
 6מנשיס חשיו שכיס מעסיס מכני טיבועמבלי
 וכו' והבורא עברי שיורו : Sb,1 מסד ונין3יט

 )סח"פק יוכפן )6 נוסס 3כ) סע%רס ס' "מנחמחמס
 מסוין מ"פ עטלס 6יוס ע) אעכול "ונר וכואויןסקיס כי החיים סן : 'onile ס' עטדת קינור ע)מ)סחריפ
 כמלו העושר סן ור%ייש : יעכול Shl טסרגע)'סס
 וסכ" כנתסס 0)6 סעסימח מן יוחלסטטיות

 כעכילס
 כיחו מון כ) "ח מיתן16

"(1 
 ממטח "חח ע) ינטל

 SpD1( סוט "0 ע14 מצדיק הבורא לדין ונמסר :ס'
 : וסיסוריס סלמס מן )ו ממניע כ)נ"סנס

 למדו ומכלן גגוקר 6נרס0 ויטכס כמקק 11 נ0עו;ס ע'ס 3ו hin)o 0נ,ט1הין וקלוס כדי,וח מן ירש וככר אגרהם אתנסה
 פעמיס ג, )סחפ)) מיסגו גיס) 1)6 ;כזע )6 697, וגן כף 6;מ;6 מטמין )6 ג6מר0 סטיווננדו 6ורג6 בי  )י0 לותר  שויווייפויו ו)6 גגוכדו)ר פחוכמת נכנפו )6 סטרי ס~ויוו0 מן סרגם נר6ס מטס ונס ועזריה מישאל חנניה וענין : כ1, מקיימין וויוין10ן)
 יימאס סמוא pD(( ע*ס פקיג6 גרני מהנו מלכות הרוגי ועשרה : כו' עגו סוס די קג) כ) סנ"מר כמו סס:נס כסע0 יום3ג)
 סרורוח כסקר גס ו11)חס כ)ומר בסות שבחר ועי : סוג 161מן וורי~וח כלאגס סונר קננו תגריו גס ו3ור6י . כף ימי כ)61מר
 גמ,16 ר') ממד ט) מכיורו כו' העושר מן והריש : מ'ו יח' כגורו עיני וכמרוח מהיום כמו קיומח ע) )תות לנתרו מרכסגמנ16
 5חריסמ רכיסת כל ופונו  פלדתו ומסם ונסרגו אמס כמסרו מסס0ל3ס

~Cfi1 
פגיע יורמי ופסי וסופנו סייס 3טויייס  טטירו
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 הבפחוןשער944
 לש עץ ס" ףספיי הגמר אמלא הנוצרותיהם "פ אוייבי להנחיל גה( )פטם הכתוב עליואמר
 1 ליאיך צפנת אשר מובך רב מה %( )חסיש ואפר לו למחכה nwr שלתך אלהיםראתה
 המרף בסיבות התעסקו בענץ וזולתו האלהים על הבומח שבץ ההפרש אבל הפרק

 1 ענינים בשבעה עליו הבומח כתולנו יבדל באלהים הבומח. כיאומר
 הרעה חיל הפוכה על לו ומודה עניניו בכל בדיש רועה באלהים הבומח בי מהםאחר

 משפפ ואס אשירה חסד אם רעל ואסרו אשירה ומשפס חטר hp), )סם שכתובכבו
 בומח אענו ואשר הטובה. על שמברך כשם הרעה על לברר אדם חייב ואמרואשירה
 ומתקצף פי נפשו תאות על רשע הלל כי י( )סס שנאמר כמה המוגה על מתהללבאלהים
 ו חי במלכו וקלל והתקצף ירעב כ* זריה ח( "טמיס שנאמר כש הרעעל
 הכורא' כי לדעתו המרות מצד שלו %נו במנוחה נפשו באלהים הבומח כיוהשף

 אך סכ( )תסליס השלום עליו דוד שאמר כמה ואחריתו בעלמו למובתוינהגו
 תדיר בצער בסובה הוא באלהים בומח איננו ואשר . תקאי ממט כי נפשי דומילאלהים
 כפד' והוא בה קץ שהוא מפני וכרעה ולכנוס ו5תרבהע להוסדן ועצב ואבל ארוכהודאנה

 : נו רעים עני ימי כל סי( קלפיי החכם אמר וכן ומדותיו ומבעותאאו
 יקרץ ולא עליהם בלבו יסטך לא בסיבות יתעסק ואם באלהים הבומח כיוהשלישי

 הגומא בעבורת לבחור בהם מתעסק אך האל רצון מכלתי נזק ולא תועלתמהם
 התק מהם nmf או תועלת תניעהו ואם %זיינו ליישבו בעלם להתעסק צוהאשר

 לנכשסיפא
 : גי9סס גדדי 4ףם יט 61פט'כ כפז"מ 16 גמ)6כס נסנוס פסעסעס bD*)D ל"י .כף ההפרשאבל
 ארפ רכיב טהס14שר

 לברי
 ט6ויר לטעלח ופנה ופלחיו במלכו וקלל ותתקצף : סעוכס ע) גפו נטפיס חרעח .על

sa~rnועתר פס פס) יוא ס5 כי לוסת ע)י1 מגיו פס ש פ) 1%נסלוס חטמית פר מעשי 
 רפטני

 בש' 61עו עני פנדקיו פי פירוס 16 . שנגסו ופסכ) ס, גטונח גוסן קיוו (fiUN ט9 ס" רעים עני ימי כל : נס קןפסע פתי פסל סס,6 שיסף %יו סג6 ופס ו6ס וברעת : כו' %עו סו6 קן 6ע'ס געוכס סוeh1 6 בטובה הוא :עניך 5טכ
 )פ'ט: רעיס. ג)ימיונמוקו

 נוטס. 6% כטופס לפטל 6 קטע גפת %וס פסוק סעופן לפיכח OtO סעו)ס וחגיגי מוסק סו6 ולוייט ליצ"טהבשלישי
 : טויו ס% סלוק 6פ דמם ססכס fp אופו הנזק מהם ידחת או : ניסקיונא

 הלבנץטוב
 תולתו האלהים על הבנשח שבץ ההפרשפשה

 ימוסק סמן סססלס לע בסבות התעסקובענין
 כופם wb1 כסכתי סעוסק ומן כס' טעם 6101כסטת
 כסטת )עסוק כממוט עם גריך נסי סטסמ נס טגס'

 לרעית : לטווס סכן שלו. ולבו : )טע)סכפשל
 6 סק 6עס4 בצער בפובה : יודע ססו5מסם
 מ סו6 ועגי רעים עני ימי כל : כנעל סו6עוכר
 סטממ מפי 6יזסו S~rn וכמ"פ ססחסגךס 6ס6יז.
 כ"כ סטוק 6פ0"י במכוה יתעסק חשם :נמלנן
 ידחה או : חיען מל לזיינו : ססלגססכסשפמ

 לחםפת
 נ* ג) וגד פסוקיי ג' סניף כוך אמר אשגי : פליט "עחופם ופלש כמגור כנדוות וטו ים % מיס וגטו סעוו%סספגיפ
 פרפר מס סט) דגייו כסחוס סמט)ס %שי ססרעסימ9ס
 6סוש טעכפ ס6סנס ע) מולס ו,ס כון סגורנו .טכדיטטלו
 1פ*1 רכתו עגוד1נ 6) ובכיס סיכייס ),רז 6דאי1 6)מפכר

 געיגיסס מיק) 1nhD פס ועי . )ו )ממגם יפסס כן, ריסס63 טע סס1ק סגיך גרגיגו מי* teh לנע 06 י6מרפ)יסועף חחטס ובוס גג0יוטת ססג3 וע) כף. קוסמי ואמל פסוקסגיי
 ג4אס פעמי קש ססימיח סירבו פסוש כefn 6כון
 6מר 19גך ונ פס פשק סמ6 %ס שלסיס ע" י יופתיאס

 : וסכן ויוליךנסנס
 וט95 כ5ו כופו געשו מתסכל הטובה על טתהלל וץפרק

 ופן 9) כמגשם tDU בפו יוי )1 פסו ומנפח,ידו

 ,'א'י"'%ייי"ט'ן
 ==שיי121 '

 ויין'השן'ג ilontwn1En'2"'2'""1(י":1'ין', 'יש'ך":%"2יוך"י
'DSMD(יססקר לא : סולוווס 16 מטרף ספיי5וטפיוס אס : כוייסו ס,6 נטהון נפ 

rh?v: 

ש8%ששץי%%
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 947קכר הבמתוןשער

 עליהם נפשו תנהו ולא יתקוה וחבה אהבה בהם יוסקו ולא זה על לברו האלהיםיטה
 הס*במע יהנילוהו לא ואם הסיבות מבלעדי עלט לבו וימסוך באלהים במחונו יהוק אךיותר
 ינקש ולא זה בעבור בהם ימאס ולא שירצה ענין מאחה ה' כשירצה טרפו יבואהו כיירע

 לבטחו% בסיבות מתעסק באלהים בומח איננו ואשר ' הבורא לעבודת בהםלהתעסק
 וישבה אאן ישבח אותו מועקות הן ואם מעליו הנזק ודוחות אותו מועילות שהןעליהן

 אהון יניח לו מועילות אינן ואם זולתן אל יפנה ולא אותן ובחירתו בהןהשתדלותו
 ? למכמרתו ויקטר לחרטו יוכח כן על 6( )חנקוק הכתוב כע"ש מהן חפצו וישובויבחושם
 רצת שמפיק במה יוציא% מזו% על דבר לו כשיותר באלהים הנוסח כידדשפנניעי

 הכל מסך כי נס( 6 )ז"ס במ"ש לבבו ומוב נפשו בנדיבות יתברךהבורא
 וסיפוק פרנסתו די בו אשר וגל העולם רואה איננו באלהים בוטח שאיננו ומי .פו'
 בו מרניש ואיננו ממנו בנ"א ותובות הבורא חובות מהשלים ממונו על הס והואצרכו
 וחושך עוד ונוסף מפור יש י6( )מס' החכם בם"ש זולתו וישאר ממונו ממנו שיאבדעי

 ! למחסוי אךמיושר
 לאחריתו צדה מהם להנץ העולם בסיבות מתעסק הוא באלהים הבומח כיווןהמ"םי

 בו טתעסק ועולמו תורתו הצלת בו לו שיתברר ומה מועדו לביתוסיפוק
 שלא בו מתעסק איננו הבורא להמרות טביא או בתורתו הפסד שום בו שיהיהומה
 ותנוח הסיבות על בומח באלהים בוסה שא*ננז ומי . הארוכה תחת מרוה לעצמויביא
 באחרית יחשוב ולא מהם ובמנונה במשובח ויתעסק מהם מדבר ירחק ולא עליהןועתו

 : מרע וסר ירא חכם יד( )מס בהם החכם כם'שענינו
 לנפשמרפא

 )סכודפ ווכח ועגך n'ffu ס1ויק 06 מכשר לסי כי וט ws' ס1גי6 סס0וסס ימו יו מגהקת סססטס 6סר ט3 לחרכו תסחע"כ
OD)ttוסתן סוג כריעת ומלכסו . סמן חקקו נסס סקו כוככי0 טגודח ידי ספ) מ)ק1 ממן נסמם כי דקרך וסיסי סקו : 
 סמך כי : מסי ר11ן ייק וגוס מסד'ס וגמי)ו6 ייקהו מסיגי מן )טם,ת י') כו' הבירא רצי, שמפיק ט'לבטהחהר2:'עי

 : מממון זו)ס סו6 ויסדק uhstt וישאר : סיתם כ"ס )כזיןיסר6)
 : )ממו יניד נגסמחו גגפסו 6פרו ועיט כוי שיתברר וטח : ס% )עולס tpten ), סיסים קעת לצית וספוק וכףוההט"שי

 לחםפת
 : 'עיכס וע) מסנסס קידחו מסט פקס השק טחם ירחהאו

 וסווגיך חרצית nhae הושת סגי נגד ט' וחיבהאהבה
 סס,6 סמק דמים וגו ומינס 6סגס 6מר niuw סכלת סגגדג,ק

 גסיסת בטחונו יחזק ; וכי, נמש תגומ 1)6 6מר סופתמגומת
 : וכוי ייון )6 )ט סמוך 1DO סמק כצמוח 1% ויסטןח,ע)ס
  וקת )גדי D e'~ih?1 עט געמוגו ימס הסבותטכלעדי
 כו, בהם ןמאס ולא : )ו יג6 טרפו יבשתו 3י ישכא
 הבורא לעבודת : גסס מ)ססוק יפח 1)6 כסכות ימ6ס)6

 h1D מעסק ופ61 גבן וזווגו נסס )סחט0ק יגס יס' 1400)י
 יפו מסגות ממכם סו6 כון אותן 'שנח : כג') ימןעגודתו
 בחן ויטאס : ידופס סחורי כלא,ס ומחן סמס6 סמסגממי
 על : גסס מ)0סטסק וימיהן 5וסגיו געיני נס 016ןימאס
 עגוזת גטגד1 משחס t~ua סרו5ס )0י ין טי לתומר יזבחכן

 וה)) ומתקוף oiuni בגל וימו 6מי סססגיס ידיטח כיממישן עובן ומספך יכסס נעם סטנ,דס געתן 6ומ, סו6 ע"כ6)י4ס
 יס' סממנו ומכין יורט סס6דס ויחר כו' הכל ממך כי :1כ1'
 ר. : )נב וטת גדיגס נרוח ימן ג1ר6י )ו גוחן 610 ומשומסי

 Plasnם%
 )נרום נכון חותר נסן ריטספס "זס נם קמהם
 לעבודת : וכו' ר~מק 'ימס 16 מריו חוע)חחמער1ו
 כמ"מ גסנו נם)ס )סתעסק טטס נמס כקמרהבורא
 ריבע למכמרתו יקטר לחרפו תבת :נסמוך
 vae רג)ימ "סל ודממו למנוינו וקמולת וגםיגיס
 סיתור וחושך : ממון נ)י זולתו וישאר ? ידםע)
 נמפה סיוסל אסות טא ממוגע מי למחסוראך
 טיוכ) פס טועיו לבית וספק : olhno ממוטימסל

 נטעו ניפרד ממס יועד 6סר שזפ כמם)סמחפק
 תהותו הצלת : מסו% ס' 6ח הככד ומסמדרמע14
 : ססקע כעטר ממגם מיכסי 61'ע תורחוקנס

 אתוכח תתה rnb : סנורך עטדח ק'וסועולטו
 4 כפחו ובטגונה במשובח : רש6ס נמקוסמו)'

 va~ ורישה ן וכו' ממגו סי36ד סר פפוגו פל סת*ס 0ינ15 תפיה% י1ן"מ 3סיא יתגיס ל35ף ארגני ואיננו )מק41: 6רס טפין נ%6ס הנורא חובות : ישווקו יסו6 גפוסרוח ורכיו וספוק נסכלת ס%רניס גוגריספרנסתו
 מיצוג כסי מתחת ממוגע כו'

 בוא יסרוסם ס3פעמיס יון o~$no וו) כמתמרס גגון 6עו סיכר סינור סגם  ושס סס ין1וס  סטתי ס6ף ויחוג וסיונחסיט
 סעורת ע"ס סיס וכלכה ודס )גס  סגיפ לסם סטו ל6 1וס וגפ כמוס גרזך נלכסו ממגו מסיפק ovhee~ מס ע) טס) גיסיחסון כו' לאחריהו צרה : )ממסור  6ך ט51 פיוטר סרוסך Oitb  סייס ממס יותר סוד )ו נוסף לדרגא סי יתרוסס די ס)6 יט16)0
 סס סטססק לס ספיופד  וסקופ סופ( 630 ולחסר יאיט %וורין רסוקם 5ולמ% 6*יי ר3י וכמיס %דם חגטרן כמקומת ~*Outפד
 כעמר ומסיגן כו' ועולטו רערהו העלחת נו י1 שיתברר וטה : מוסדו )גיח וסיפוק 6מר ו0 וע) %מו0 )נ1מ ססכיוס3פי
 טסם נגד ונס סורחו %א קטם )ו ממפסיד בתורתו tDS1DI' : "oen: סיחו בחגיגי ידו ט) טי1יימ )1 סכרית בפס רק "Ppwס6יוו
 על בוטח : סטורן )סמלות ושי6 16 6מו מלע סול ,נגדחוג

~laen 
 ע04ם tnDV הגום rtnht כסס )סחעסק סרעפתו נחח)ח

v$n~t,כסג 'hlt)D ספיוגס 15  1סטגל סדם עיט ספטיגתס יסכס 16ל1  מסיס מלס וגסגוגה 2סשובח  ססויסו: תסס יפג : 
אתש
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 הבפחוןששש848
 מפח עלו נוחה ורעחפ אדם בני כתות לבל אהוב הוא נאלחים הנופח נ*והששי

 ועל נשאתם על ממנו יפחדו ולא מחמתו שלם %בם מהזקתו במזחיםשהם
 בינלהש %א נברא ביד אינם ומקו שתועלתו שיודע מפני מהם בטוח רכ והואממונם
 במוחים והם מהם במוח וכשהוא הנאתם מקוה איננו כאשר משקתם מפחד איננו כןועל
 שפונט וסי . חובבת חסד בה' והבוטח )נ( )תס)יס שכתוב כמה ויאהבוהו יאהבםממת
 מוכה כל וחושב בם ומקנא אאם חוסי עת בכל שהוזש מפני אוהב לו אין באלהיםבומח
 מתאאיו ממנו שנמנע מה וכל ממרפו לקוקים ושטרפיהם ממנו מרה אליהםשהניע
 יחשוב ונמו בטמנו פגע או רעה תנואהו ואם תאותיו אל להניעו וכירם בעבורםהש
 ההקדמות אלה שקדמו וכיון . מעליו הרעה ולדחוסו הנזק להעביר ושבידם מאתם הואכי

 הנסאם והוא אותם ולשנוא ולקללם בהם ולרבר אותם למאום זה בעבור יבואבנפשו
 : מוב ימצא לא לב עקש 'ז( )מסז' הכתוב במ"ש המעונים בשני והמנונה העולמיםבשני

 יאצור ולא אהוב בהפקד ולא בקשה בהמנע יאבל לא באלהים הבומח כירהוטברעי
 מה לבו על הזיה ולא יומו המרף ליותר חושש( )4"" דורש ואיננודגםצא

 ולהזמין בו לו להאריך באלהים ובומח קצו בוא עת יורע שאינו מצני למחרתוידיה
 תתהלל אל כז( )מס הכתוב שאמר כמו לו יאבל ולא בעתיד שמח ואיננו בו ומזונופרפו
 מה תדע לא כ* מחר לצרת תצר אל מירא בן ואמר . יום ילד מה תדע לא כי מחרניום
 על ואבלו דאגתו אבל שלו שאינו עולם על מצמש- ונמצא ואיננו יבא מחר יוםילד
 בנראהו מהם לפרוע שיוכל מה לפרוע ומשתדל הבורא מחובות בו מקצר שהואכטה

 פתאום המא שיבוארו ופחדו האסיפה יום ובוא במיתתו חשב שהוא מפביובנמתרו
 לנפשמרפא

 : סרב . עליו כרטס טיפ מממס )ופר רוס מאתם הוא כי יחשיב : ונעתרו סכועמ הממס מהכמוה בהוהששי

 פמ1ו גמגפ 06 כוי בקשה בהמנע יאבל לא מ'והשביעי
 6יג1 %)1 פ6ד לסוג מסיס דגר פפע יספו eh וכן מגות

 עביו פת%ר 36 רם, פ" יום יקר מה תדע לא כי : פסיס נמס מח6ג) 6יגו וכן גוס טממ מיגו )סילת טטתיה כפס3ו
 סחר כו' תצר אל : פמר מממיא וגט) רסס סוס ילד סיוס סמ6 סיום יטע פס תדע )6 כי פסל )ייס )סיות פעחייכדגר-
 לו עקיף כב' ופתרו : שגט כי ס)1 שיגו עלס ע) סיום פ1עער סיס גפ61 ממר טי63 קוות ימוח 6גי *רוס שיגסיבוא

 לחם 8ת הלבנתמדב
 ולסמר דטסס מעמחפ ס6ינס פפט נומס ודטהס כף אהוג כ6' זירותיו כטמ הטעונים בשני : )1וננוטל

.'

 'י,ך~

 1! 'ב;ןם')2:לל% ,":'ג,':,ן: פלןן DD(1 , יעןייה"יו,: יוננ,ןען
 וע"מ:  "~PP פילע כס ומו64 מכייס פס הועד אותם הומר עעו: )מתמסי ומטחקשס פוחז *סנ'ס כפזמי עמותתחספס פסקיי 6סר סגכו15ס פכ) יסובבמ חסר : 3כמ *כ)0,לעסביומו

 ססי6 סעופם ;6)1 טסנוסרה
~nso 

 געבורט הוא : וכוי סטל*סס סמדמס 6מי מנווו וט) טוות גפ6ל ונס ioot3h ממנו הרס גידו
 151גס סעופו )1 )מניע כיוס פיס 6מר שנס tg~hn מויעס )ו גרמו ס)6 ס6ף )ו סנדמס 16 וכו' SS?19 וגירס כגלממסכקומר
 אותה לטאו0 : מגץ מ)וקוח עסי ין נס סס כון ושבירם סאתם הוא כי : סת16מית רע VAn או : 6וחפ סוגף סו6 )1פגיעים
 מסגיה לסיס ס6יגס ;su כסס פ%ס 6מר דמיונו כס מגיוסיו סמוגעיס עד סגף מקושח 6רכעס גנך נגזת מיני פרסי6רגעסכו'

 גגגוחס ופדנר וס פ) ע)יסס )1 כמרס גסס ומדנת 6טרע*סס
 קוו"

 6מר ועט בטס עסו ספכי6יס וט) וגיוג6 סחוס מדח ע)יסס
 סונף סו6 גס )כן כרעתו '1DIh otnnrl פוג6יס סס דמיוגו נסי גי מפס ונסטן 5מר מרעתו )ס*) רומס ס6יגס ע) 5וחס%ק))
 : onao1 6פר קחו 'סקו ססכ) )עבטו גנגס פס61 מס ונגר וכו'  ליי  יופיי 6מר ס:) 06 טוג6 ססו5 מס ע) כס הנסאם :פוסס

 נקם %כו גפי גן עך6 כוטמ סכ)* טן לב עקש : סעו)מוח 3מ ג'כ וסייגו סמקוע1ת גטגי *יוק הפשנים כב'והמגעה
 בהמנע : שודע מי) תרפש נכסי )ו )כקם נלטיופו מתגכ) וס61 סטגט כסגסגת סימר ססי)ון ססו6 ית' סגורנופלקות
 יסיג ם63 פמגו ימש שסר 6פו וחתוך % ס6סוכ דגר ממט ימכר כלקל אהוב כהפקר : כקסתו ממגו ממגע כשרבקשה
:we~לסוג וסיס גידו כגר ססיס דכו ע3 *דק טסך 6סוכ )טון 3וס 6מר 1)כן מפנו אעיר נגל כירו ססיס דגר ע) 6מר וכמ"כ 

 חסר )סמינ פספר) ליגע כס רוחש ואיננו : לוחו תסמור )16ור ענמ1 יטריד )6 *דו סגמ61 טמס הנמצא יאצר ולא :6
 כה באלהים ונופח : כה מפת ממר ד5גח )ד16נ )6דס פקין כן גזתן וסדין ג)1' כו' יורע שאיננו ספני גיוסו יוםפערף
 לעס thh פ) 6171ג מחגג) נחגגו וכן )עסיס )1 ממוכנת עוגם 1115 כתקות סמם 6ינוו כו' יאבל ולא שמח ואיננו ;נטרפו 5י סיע %עת 3ו פס 046 מכו סיימן נטן עריו )געומ גירן וסול ממר י,ס כתיי גטך ס6ינט 6מר גלף כה טרפוולהזמין
 יגר סמ3ס כה ואיגע יבא סחר סירק: כן דגוי ס3י6 פמי ריח וט) פמר סוגם ע) 1וס כף תתהלל אל : טויו )ג6סעחודס
 : גר' פס תפסת 6) מפוט 61יון bst ממו )6דס גנוכמ )דגר לדק י6 גי וריגני יג6 פמר נסחר ג)סון וכו'וסיי0 סד6ג 6)גגוכם
 שמוש מ,גוס וים נסיט) יפססיס דסיעו (Oth1 מוטח סים ובנ0תרו בנראים : מרע וכור טונ עמס עד כו' ואבלודאגיע
 'twlhn וכיעי) סגוף מממס ט3 סגווגס סמיפס משגח האסיפה שיום גםיתתו חושב : סוכנות ממוכות מקדר ססיס מסדרגינו
 יד6נ סגפם 6סי0ח ונ,כרון ס016יו ימ6ס סגוף טסת זיכרון כי גגרכיס וטגיסס )עו)מס סגם 06יפח ש סגווגס ס6סיטסוממט"ח

 פינו6סו מפסד קס1ao 61 כבפר כיסיך ספ64 פסד מ"פ כף mwuw ופתרו : )מקופס שפס ט3ופ ספעכניס p,(,twפ)
סקוס
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 49עקכה הבסטןשער
 לעלם שהמק מה על ינ"ט ולא לאחריו להרבות הרתות השתדלות לד ישיףטשו
 ימחז שמא היום ישוב בו ופירושו מיכרזך לפני אהד יום שוב שאמרו מה והואהוה
 ואשר . לבנים בנדיך יהיו עת בכל ס( )קשח כדבתיב בתשובה ימיו כל ונמצאלמחר

 ממנו וימנעו אוהביו יפקד עליו רעולם פגעי להתמרת אנלו ירבה באלהיםאיננובומח
 המות אימת מעליו וסרה החליפה מן בטח כאלו הרבה העקם מהון ויומיןבקשותיו
 מעיין איננו , בעלמו ומתעסק אחריתו עכר איננו , יכלו לא וחייו יתמו לא ימיוכאלו
 לאורך סיבה בעולם ימיו באריכות במחוט והיה , מועדו וביני וצדתו תורתובענין
 מורה פורט מוכיח יוביהט ונאשר , אחריתו כענית תאותו לקוצר וסיבה בעניניותאותו
 שיהיה עד יא"ר מועדך, בית זעמני בצדתך מחשוב מתעלם אתה מתי ער לואאמר
 מדאגווז נפשי תנהק ימינו סוף עד ובנים מאשה אתי אשר ולכל וספוקי פרנסתי דילי

 להראות וראיתי . המועד ליום הצדה בסיבות ואחשוב לבורא חוכיתי לפרוע ואפנההעולם
 יארכו ואם . מעכזם גודל בהם אנלה ענינים בשבעה הזאת בדעת ומעותם סכלותםפני

 וימשכנהו מאמינו שאינו למי באשראי מוכר שהוא הסוחר כענין בזה ענינם .המשכונות כעלי כת והם הזאת הדעה לבעלי והתוכחת הביוש מן כוה שיש בעבורדברינו
 בגודל מאמין ושאיננו הבורא בנזרת המסתפק האיש אתה לו שנאמר עליוהתשובה מאופני והראשון . לפרעו ידו תמצא ושלא אמונתו ממעומ יראתו מפני המכרבעת

 לך המוב עליו תאותו אפלת בנכור תבונתו נר וככה שכלו אור חשך אשרעצמתו
 עוברת היצותו ולא עליך רשות לו אין אשר וחברך מרעך אלא ולקחתו משכוןלבקש
 קודם בשכרו שוכרו למשכן פוב אין אדם בני אצל משתכר כשהוא השכיר אבלעליך

 לנפשמרפא
 כיזמיך מס פרגים 6יט וגס סנ6 (e~D )סרגוס הריגות ספחד)וס פורצף וכן ויעד פס16ס כמות יכ61ס1 ט)6 סמהד מממסר,)
 כשלם ימיו באריכות בטחונו והיה : מועדו לניס י"ג סועדו וכיח : )ו סוס קיזזו סוס סע1)ס עגים ג) יי סוס)שלס
 יארכו ואם : למריחו טגיגי וסוגם מ16סו תנורך סוס סעודן גטגעי כרכס pn~p תגך 60דפס ע) יפיס מי6רק' מסגרמממס
 סיקוס יונס מגס סיס 06 כעומ סיסים קח 0ע!)ס מסון יחנרן מדתן מסגין ס)וקמ )ומל ושט המששטת -1-עלי1ז~ת ט' הביוש מן בזה שיש מפט : )ק% רסקי קיוו )סקריך ט6פל1 גמקוס גי )מוס 6ין כוס קנס )סקריך סומרך 6ףרבריט
 חנוגתו ול מכס סג)ז 6זר ממן זלגו סוס געז)ס ס"זחז 6פת עלז סנגר מממס כ*) . געוש יגן נסילק 0מ תאותואפלת
 ג)ומל גפפם b'oo )ך טטוכ מקס כי לבקש לך הפג : לטסו )0גנופ יוכ) 5וס פוס Pbn "תון מוסג) 6י)ו מגיןס6י:ו

 לחםפה
 פגעי להתמרת 1י!': ססחד)וס )ו פורצף אפסספח
 610 ומני 60דס פ) כחמידא טיס 0טו)ס ססגעי ט'העגלם
11pD?0וימנעו ונוסכיו llDD 'ההליפה מן בטח כאלו : !גו 
 שלא בטוח הוא כאלו : 3'( סמיריס לסיר )1 שן יקףפילון
 סו? מפקוס מ לעד ט' סעליו וסרת השלם מןיעבור
 כף כסא 610 ג6)1 6פר סע1)ס פגפי ט) פס"נ) ססו5טע)
 טס שלעיס פכsltV 3ספי

 0ול6"
 פספע) קינו )6דס פסס

 מפויס 1סלס 6מל ostvt מטון פושן 6100 !ע3 ג'לפסס
 עריס גי ניגס )י יומון מס 6שר סיס כילי ס6! מפופ5יפפ
 יתמו לא יסב כאלו : ענש גיוס ס1ן יוסי) 1)6 ממס6ס!ג
 ובית צרתו פגי): מלנקוע כ' נגד ג"כ יכלו לאוחייו
 טסו יג6 סמה !ידרג! ספיח הכיחש : )סו) פססטסוערו

 הלבטן8וב
 ססל1ר "סר מסלף גילגל עמל סמום מקדשפביומו

 וט' אוהביו ויפקד : סיום כ) סרגסמ דס"ט)1
 טן : ונקפופ1altb 1 מימסרו ספד ט%עתר

 : סכSb oi-&. 6 מעסיק ענרדש סיחוףהחליפה
 : SDSN ניס Sh טוך סו6 6סר )שכו גרסוצדתו
 : שש 'Th כמו) שד גי כפרורו רגש )ר.סיקסריס ייערך מ תשד נשסה 1 תאותו לאורךסיבה

 בגבו : השי עצמתו : נג6מגשבאשראי
 : ע)ע סס"ופ מסכום נסחננמח עליו תאוזנואפלת

 שיוורק  1ס "ק מרעך אלא ל: סו"ויהטובלך

 סכלותם : גדכריס )ס6רז סוערך 6ף דכריגו יארכו ואם : Ot)lw ממטפיס ומס סרס 4 סמגיסיס ססטח כה הצרהבסבות
 : כסקפס באשראי כפכר : טעוסו )ו מיגררו 01חוכמס 6מר וכספוח 1ט3 סכ) פניו כסקור6ש מחכחס סס6וס ועמס סכ)שינוקא פני עד והתנסחת הביחס טן : וססניעי וססס' המפיסי סטגין כמו עועס ט0ו6 )ו מולים 6ו)ס כ"ג 16חו מבגריס סליותוגריס נסס יק %ס ניגח )סס סיין נעם סגועויס גימד גמור סכ) ססו6 הדס סמל6יס רגויס פגיי ס0ו6 געמגיס סיסוטעותם
 pDnDnn : גמעכן סנו'ן לו שנאמר : גו, 610 ע14 כספיג )גו סיס 0ר%חס סקוסה עליו התשובה מאופני :יפרעו 6! ידו חפ61 )6 פן יל6 ססו6 מסגי ו6ס מימינו, סייגו מפגי 06 כמינוס טעי ממי ט' תמיא ושלא כו' יראת!מפני

 גטירח 0ס ודרכיו ס6דס סגסגת ג) 06 ג)ומר סנורנו גגוירח כמ0שקיס לפנס מקטני פ6סס הבוראבגזירת
 סכורי

16 6( : 
 קסם ג6 יטווס גוס כ0טגמס ספקסוק סתוי סירן סגור עד ססמש פסתי lfifilsa ו0תפססוס נמו טוש עצמתובגורל
 סחגגורת כו' אשלח בגבור : לעיס 6חס -ע) מוסג ט, חשך אשר : נגודו ממסכן 0סס4ס גרימק ו1יורס דמףו)ספ%

01500oiteho סספכיר )קמן סימר ו0ק~ד ססכיר ער כה מצותו ולא עליך רשות לו אין אשר : סכלו 6ור e'nh 
 פקוס ג;) נסולע עליו טוגרפ מקוחו ומעכי גופוסו 610 יצוליו תופן 6פ~פ וש 3יל פקו  יונרפ מנסוסלון

 וגגי
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 הבטחוןשעו260
 ימשכן M~W הנוצר וחומר קל לו עבודתו קודם אדוניו ימשכן שלא העכר וב"שעבודתו
 שברו לו שיפרע מנת על לאדוניו העבד עבודת כי החיטה ומן . לו עבודתו קורםיוצרו
 לקבל מנת על הרב את המשמשים כעבדים תהיו אל שאמרו כסה הוא גנאי עכודתואחר
 אמר לזה וכרומה עבודתו קודם בפרנסתו משבון לבקש פניו שיעת שכן כל וכו'פרס

 לו הפ מחבירו משכק המקבל שכל והשני ונו'. ואת תגמלו הלה' )3( )דנוי0הכתוב
 יספ-ק מה יורע אינו כי לבקשתו קץ אין הזאת הדעת בעל אך תכלה ולבקשתוקצבה

 כפ4 ממון לו היה ואילו מותם יום עד ומטורים מבהון ביתו אנשי ופרנסתלפרנסתו
 והוא ירועה אינה ימיהם ומדת . נעלם שקצם מפני נפשו תנוח לא לו שיספיק מסהכפלים
 את שהסמיככן והשלישי , שיעור ולא אצלו תכלית לו שאין טסני שבקש במהסכל
 משה ואינו בו חייב שהוא חוב עליו לו קדם לא אם אלא אותו מטשכן איננוהבירו
 וידע בהם חייב שהוא חוכות עליו לחבירו קדמו אם אבל . עמו והדין םאוםה משאתבו
 ראוי יהיה ולא פנים בשום משבון סמנו לבקש לו אק ראויות חובות עליו לושיש
 מן האדם על לו שיש הבורא ICW כל . המפושכן בו יתנדב אם אפילו ממנולקחתו
 לאיש העולם ימות בכל אדם בני כל מעשי מקבצין היו שאלו מה ההגוויותהחובות
 יתבייש לא ואיך . עליו הבורא ממוכות אתת מוכה לנמול הכל מספיק היה לא מהםאחי
 ויבבה אצלו לו שקרם מה על גדולות מובא שיקדים הבורא מן לבקש פנים העז4ז

 לנפשפרפא
 כו, סטכיר 6נ) כף מרסן מטבע )קמח )ן אנת טו3 6סר סו6 וסג6פח

 טכני
 עגורת כי תחימה ומן : קיימח תמיסס !סי6

 גסכדיס wha' סמס:ס מלסין ,ס דגר מרייק נר6ס כה כעבדים תהיו אל מו'): כמ,ט גש סיג פרס "גי ע'מ ,כףהעבר
 סמסמ:יס כעגדיס מסיו 6) ס)*) סרס נסג!) לעדון לעמד ממיס סו6 פכך ד6)ח'ס פרס )קג) ט"מ סיגר 06 נולי 610זס)מ6
 6ח0 6מר )כך סרס אגל ט"מ 06.עוגד גאי סו6 גענדיס כגס נ6 יסויוח וגו' שגייס 110 %6 )ומר יטוסו כס) onsכו'
(61Wh נסכור ס6טכדג, מאייס מסניים 6:י סמסיויס מן 6חר עומל ט'ס ממסר יפיג כפיס סו6 01טטס כו' טנהס כקאן 

 רוממוס1 לעגור ר') עמ') )ו ס'16ח נמס 6טגדגו 6ני יעמס )6 )16 ו6ס יטכס וטוס יר6 06 שוע גטכד 61פס וסעואסיכוי
 סי6ן וק"ו סכן כ) נעגדיס 610 גן 06 ומעתי. . טדוע גריס סוס סכי מקא 6יןסקג'ס ג' 6% סכגוי סוף וגוועניוני31חו
 6ין כי סיעור 1)6 1%6 חג)יח )1 ט15ן פטר כלוס )ו ענו )6 וטד'ין ומוסר די )ו לחח ממסע מסיק מנקם סמו ס6דסיעה
 והשלישי : נדו) סינוס 610 טענתו חמי כן ו6ס )ו יסמיקו )6 6)פי0 מ6!ח כמס )ו ימיו 6ס 6ף גן 06 גידו ח6וסו א4 מס6דס
 61ין גיוס ושמעון מייכ ר316ן טלין שמן ממפעון מטגון )יקה ריין 06 )חס) כף דוב עליו קדם לא אם אקאוכו'

 מסיי וסיס מלויס וסמפון הייי  ר6וגן 06 36ל יסכל מפנו נוקה 6,יפ6"יגו
-Olbi פפפע 4יך ומחס יסגס מס 6%  לטפעין  

 הז יהבייש %א  ואיך : לו פילס ל6 יטמין לו סייג פין hie ממגע )ו סיחן tr?-?ts )ומר סם! יטיו  6יך ריר פפוולסקוס
 יעסו וטלל פנק  וי61 לקוי כליס  סקס %  מפריין תוניס 5יו יי:יס ופל סיריוס  פל מרסוס פיוס יסנקי סמפ  לו  פיסןבו,

 הלבנוןפוב
 קעסו ידט 0)6 מס ההן גנאי : וממלך לטךנעלך
 טס61 סקכ"ס וכים . סיטכדגו ק"מ נכססו 61b)pקר
 סט!כוח רוב ע) )ענדו )ט וראוי קננו 610ותיגו
 תנטלו  הלה' :  לוס DS ollpa/ כס"ט יפטקדס
 : ויכמנך עטך ס61 קוך "בז 610 ס66 ומסייסזאת

  שיספיק :  לו  טמע ספג חכ)ימ תכלהולבקשתו
  טסן דור סמנתן W~lff בסה : סלמס  -DrS,-לו
 כאס )01 65 פסוק ט' בו משה ואינו : חכ)ימ15
 הו' מקבצים הי 2יא4 :  ממסכין ממפ ט)1קממוס
 לחטכם יחד "דם נזי מכ! ס' ענוזמ כ) קנ15 6)1כ6'

  מסיע סיוכ ps'  מססיהיס  5יגמ 6מר 6'סכטכודמ
סרור"

  *צלו  לו  שקרם ביה  על : btoo 6חר לטיס
 החוב ויכבר :  לסטרך מרכס מייכ סו6ס6ררנס

 לחםפת
 ס6גטיס יל ליפ"כ  יט כו' עבורת כי התיטה ימן ייתן
  מסנון גרס טלqh 5  ספרר נפיצי נוסוס ירפס מסריס%י
  חמו % טופרו וכפו  פגויס יו6  סכיו ען גש! סמסנסרק
 חבלה ולבקשהו קצבה לו 4פ : !כו, פיו כפיפין גיסוגו'
 ליסיפ גס %ן ייסות 16 פוס היית ססנירו  ליס קלגסי(

 סמה  כפליפ נפלי כחוס. ג13ל כלופי עלס קשפטמן
 כס)ש כפקי ממ.ן )6דס טיסים טיחכן כקמר כו'שיספיק
 )6 עוז חיי, ימי 6,)י כי נקמח פיו %מי )ו סיסמה ממיייופי
 סרכ גוס ג!תס דטתו 6ין עויין ממגו גע)מ ~p$, לפי elthכגיר
 סגלות גורזי 051 %זני ושול סכלס 'i'hG' 6יר ו5יכ לוסיס
 געלם שעצם : יייט כפס לו יר1פ נכיל  )לי ר3ד ל3ס(גדולי

 %ןן:י211יץןן'ן:%15ן זבך:ב:זיין;לצ,ע
 יכו 6לו כלואר מהם לאיז ~ostu: סייס מ5 פר יירקתס יסמטן1 חים D(trD 016 נס  nDW' ג) העולאטנ:נ

ם1! פשט כורס גרונית תובות פוי:44 נ ג  פר -לו סס0י3 פגע-יס 
טס
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 861קכו הבמחוןשער

 בתובנה. הבורא אתכם שאתבע הזזכן אדם בני , אדם לבני אומר החסירים מן אחדחייה * קצו ובא ינצו כלות בעבוע העבודה מן לו שניר מה לר "םלם לא השמא עלההחוב
 יתכן ההשך לו אמרל . ושתים בשנה אחריו חייבין שאתם במה וכן הוה ביוםם"ות
 בהם ויחיבנו אליהם שננער ער נחיה אם יודעק אנו שאין הימים בחוכרת נתבעיםשנהגה
 להם אמר . בעבודה נהאייב לזמן נניע ובאשר ידוע בוטן ידועה עבודה חייבים אטאבל
 וכאשר יתירה עבורה בו .ועליכם ידוע מרף ,ידוע ומן לכל יתברך "בורא לכם ערבוכן
 ימנע . בחטת בפניכם שיהיה ראו, בן לטח חיוב קודם בעבודה אתכם תובעאיננו
 שנים פרפי ממנו מבקשים אתכם ראה אני ומדוע , עתו הניע שלא מרף מלבקשאתכם
 נבהק שלא מי מרף לכם להקדים ותבקשו אליהם פיעו ימיכם אם יודעים אתכם ,באהד
 ומותריו המוון מקרימינו שאתם אלא לבדו המזת לכם יספיק ולא ,- ובנים מאשהעדיין
~*Atb

 לומן עבורה לו מקדימין שאינכם לכם די ולא , לכם עריכים ולא ידועים שאינם
 שעברו במה העבורה טן שהתעלסתם במה נפשהזילם עם מחשבים שאינכם אלאעתיר
 חביו את הממשכן כי והרביעי , בם מרפם לכם מהשלים התעלם 5א אשר הימיםמן
 והשנהב ירו תשיג ולא יעני שמא מהן אחת , עילות .משלש לאתת אותו ממשכןהוא
 שההנ מפני והשלישית ממנו להפרע יוכל ולא אצלו לו שיש מה על נרו יקפהןשמא
 ואלר , אדם בני בק האלה המדוים רפהשוון והמשכון ימצאהו שלא או ימות שמא*דא
 למשכן להם גנאי היה טדטן השלש מאלה בקצתם קצתם אדם בני בטוחיםהיו
 ומופלא נדול ננאי הוא *טזר המרות אלו לו יאותו לא אשר טזברך והבורא . ספקסבלי

 האמשכן כי והחמישי . תוי הזהב ולי הכסף ל4 נ( )חני הכתוב אמר וכבר אותושיכשכנו
 , בתטורתו או בו ולההנות ממנו להפרע מקוה שהוא מפני במשכון נפשו תנוח חביואת

 לנפשמרפא
 מחרת, בחובות : יפיג ג)ו0 נטגנו ג4ס יס)ס ס)6 טסטר כ'י )סיס י1כ) 1)6 ע14 ספוג ויתד ויגח "דניס טעוםיסחו

 מלסגוד מחפ)פימ ססיהסס ר13ס פפעפיס ט' שאירכם אלא כ" לכס רי ולא : סריג . סחירות סטורות ט) סיוםססעגיי
 : 1טסתיס סי3ו0 . כעוס מסח )006 כו' והרביעי : וטרסכס %גגס ג) 3גס וגטן מכס סתט)ס )6 061 וגג) גר16י6"ע1
 פימכרגו: 6ו נפטגון יסתפס )ו -יסקס )6 6ס פקא פסע פסס לטופיו פ) ופפקט כמנומס פ6 סמפסגן במשכל נפשותטח

 הלבנק110ב לשם18ן
 06 ס6דס mne מעות מתי פו קש ונא ימיו כלנת :סרס
 סג0מחג 6ספס 6י,ס ע) פפיס טיס מ% 61ס ק%מסימיט )ו ים 6דס סכי גידוע 4ד0ו מנפן )ו סק%גיo'h' 0 סכ13מ%
 לכס *ת3ט חזה ביש סחרת בחובות : פוס חטטטויו
 אנס מתחמייגו פס וכוס פתל כיוס )ו ~tstwnn סטנוססים
 )6 3'וד6י בתם כמריבנו אליהם שנגיע ער : למסיס16
 סכורך יהייגוו 61ז סימום 0163ן פוניע עד 1סטיס סגסיסיפגן
 )ג1 סידא נופן גיפר *רוע בזמן ירועת mitrגסס:
 שיגיס ~וו ג'ק -e'P1tt 116 מסוס זמן דסחו1 גו פויססל~1
 : 3ידכס מזומן כקומר מגס ידוס סופכם טיס קנס טרנ סך6י1 מיס פסס )כס סיופ נזפן כו' ירוע זטן לכל :יתגיס ואיריס פיס 16 )ו גגיט ג6טר סע0יד טמן 1ק כעלוסט

 לסו" סמן מוס) ט)עס כף בוועליכם
 בפניכם שיהיה : גפר'ק מנ"ן עתה חיש קורסיידרס: ענ,דס 6"ע1 )עגור

 אתכפ יטבע  O(O~I: ט  ו5פרוסוץ וגון סגיגט ע)ירקעו תסיס ו3טגור ככחוג )מון וסם פירכס ע) גומת סיסיהבתחת
 )6 העדיין עתו הגיע שלא טרף : 06גס  יפופכשצטט
 מאשה : יויטיס ספינכס יוקעים אייכם : סאבנו פת0טפ
 : דוריס )6 ועוד ג0.ורס 6סס ולגסו לעס יקם ס6ו4ובנים
 ומכילים יויטיס 6גו 6ין סעדיין 6ף סמ)6ס בגטן סטטיתפפ) ררך כט סטיו מ% גוילי 6% טרזן פוק ס"1 16)0ירגע גזוזי סעודנו ד3ר טיס לכס ערוכים ולא ידועיםושאינס
 סעסיויס כימים 16)ס גוו61י )ג6 טרוך סו6 ומנס סיוררסעד
 )% )ו עורגה 6עס גן יגס ומגיר אדע סקוס טפיןגפו

 כי חתעלס לא אשר : ידוטוס מנוס עפם גדייוחודלי

 מס 46 מסוטם ע) )סטר6 מייכ עמר טניסעליו
 מס העבשה מן לו שנדר מה : )ס"ס ע14טיככד
 וקי כך ס' 4 ימן "ס 1DlbI כלסתיו מנזםטס"דס
 כעטל 16 ל") כלהר בעבור : וכך נעךבענדם
 הוה' ביום מהרת בחובת : ימל 3ץ% כעטל"1 ססוכ. רנ ttsb סיגים 6מל 610 לכ כי סתוכככדומ

 ונמס ממר טוס 4 ס0חמיע מס סעס יסימוכ5י
 אלהים שנגיע ער : סג0יס 16 כגס 6מלט00חייט
 ועליכם : ע)יפ מעכל מצע ערך כט עטדר, גפיני) י,-ח3 בומן יודעה עבודה : נעטרו מייגיסטגסש
 יותר מייחס enh כ)ף יתירה עבוהה3ע

 ל8 אשר : מססרף נכס מ"כ טסות ממסמסעטדס )סכורי
 : פעטשכס מכס שעם 65 ט"טט"כ ל") וגו'ד"עעלם
 ידו יקפוץשטא

~tDD' 
 מש קסגס וטופס כט יח

 וט "ס המדוים רפשות והמשכון : ~Lr)"יוכ
 : וסד6טס סמוקים 46 מכ) כטחי סו6 ממכילו מסכון4
 הנהב לי הכסף לי : 4 ימכנו 65 לו. יאחזולא
 סטדין מעמר מס דכת מטבון ממגו )ככ4 טייךו"ז
 שגרפנ 6ו בתמר שמ5שפ בתפארהו : כלעוצו ,סכ5

 פ סו6 פרוך טסטרים ידע )6 נער י6יטי)1מי )סניף 4ין 6י1 ק,' ולי הכסף לישההדוס:
 % )1'6 טגעין ענד )" ד~קג'ס )י יחן פעין ס6דס ירמס 16)י סר6סע ס) יק וסגי04 מ*1 ספו) מד0 ט סבין גס הישסי

 פלגו יסח מא1 גסרסון )ע141 פיקמנו סלפו בתמורתו או : סיר% לפי 04ן לו רג יסנון ימו גן פרטגס גוןסגקף
גט1פו
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 הבמחוןשער959
 מעיתו העולם מצד נפשו תנוה שפקו די הבורא לו יקדים כאשר ב4 שיחשוב מיאבל
 המבדילים הפגעים מן פגע שיקרחו שאפשר אצלו הממון בהשאר בטוח שאיננו מפס'שקר
 בהניעם נפשם ממנוחת  שטענו ומה . יעוכנו  ימיו גהצי ק(  ףרמיס  הכתוב כמ"ש  לביבובינו
 למרדת חוקה סבה שיהיה אפשר כי בבקשותם מהם וסכלות כזב העקם מהק חפצםאל
 המקבל כי והששי , דאגה מרבה נכסים מרבה רז"ל שאפאו כמו נפשם ולצערלבם
 מה כפל המתנתו תחת וינמלהו זמנו קודם שיפרעהו לו ברוה 'היה אלו מחבירובמדבק
 אשר יתברך והבורא . פנים בשום אותו ממשכן היה לא עליו לחסד אצלו לושיש
 מעשה על נומי ושהוא ישנים גם חדשים עלינו הגדול וטובו עמנו המוב מנהגוידענו
 עין סי( )'מעיט שכתוב כסו שיסופר שבן כל בדעת עולה שאינו בסה והעבודההצדקה
 והשביעי . אותו שנטשכן גדול גנאי הוא יותר לו לסחבה יעשה זולתך אלהים ראתהלא
 שמשכנו מה למלאות יכול שהוא אחר אלא ממשכנו אינו תבירו את המטשכןכי

 לשלם ינולת לו אין המובות בהקדמת ית' הבורא הממשכן אבל העולם מהוןבעבורו
 ההדשות כ"ש הישנות החובות מן עליו שיש סה לפרוע מובטח ולא עליהןהעבודה
 כמו , לו האלהים בעזר אלא עליו האלהים מוכת חובות פורע איננו הצדיקשהאדם
 יתהלל בסעשהו לא אותך היודע המשכיל ואף , בתשבחותיו החסידים מן אחדשאמר
 זרע כל ויתהללו יצדקו בך כי אותך לדעת לבבו את הבינות אשר וברחמיך בשמךכ"א

 לו ראוי שהיה מה הוה בשער שהשלמנו וכיון . ונו' היום כל הללנו באלהים לאמרישראל
 מפאירי כי ואוטר . באלהים הבטחון מפסידי לבאר עתה לנו ראוי השנתנו כפי הדבריםמן

 בורא ה בענין הסכלות עוד, ומטפסידיו . הבפחון מפסידים כלם הוה בספר הקידמיםהשערים
 לנפשמרפא

 ט' ע! 6ף גי שקר ~tr11Y : סמפון 'די ע) CtO געו)ס מ11מ0 )ו טיסים סטו)ס מקד וסס1 תגומ כ!' שיריטוכ מיאבל
~lra 0,ס % מלו כ) גו ו)עפ,ח 16)1 יסקר ססנומון נטוה סיס 06 6עפ'כ טעמים מגמת סגהג6ר עמו מסאי מסנון ליקהעסות 

 6וסו מכיר :6יגו ועמיר גכנד olhn ממנון )וקם 06 )מס) סקרטעותו
~'uh ~'DLIC מגייו :6י:ו מסמר 6ן המסכון ממגו וקוקה 

tUtbתסגון ס)קמ וס 6ג) סגעיס מכמס גסו,פכון גטומ 610 סגיה כ) ע) גי סקר onvn 6,6  לוע גדעסו סעעס די )6 יתגרך 
 6))ו 'ס5ר מ)6 מנע )סממון יסנט סמ6 סכויי )עת 16)1 לממון סיכול ntws ויגנו טזיין כי 1fi1SDJ גסוס סוטי) )6 נס6ף
 6,,1 סממן כידרר :6מר 6ס ו6ף )ומר ריס כו' נפשם ממזוהת שטענו יטה : יום בג) סיקרס כמו 'מיו 3מפ filts סו166
 ממס יוסר ונער )ט'רן5 סממון יגריסו 6עי גי מממון ירי ע) יהנרך )מטס סיטכור ירוט 6יג,ו וט ג) עם ממנו יפנד1)6
 ממעת פ3 )1 מסגם סו6 מונו )ו משהין נמגין כו' המתנתו תחת ויגטלהו : ד6גס מרגם גג0יס סמרנס כי )גן קודםמסיס
 : 6מת מניס SD טוכ בגר כ"כ :יס)fiDS1 0 טפס ספגו נמס כו' יהברך והבורא : מסכע ממגו )קת )6 גווד6' 1טיגומסדו
 דרו- כו' למלאות יכול שהוא אחראלא

 1% ו6ס כמסגנן )וקח וסוגים 6וף וס מיון ע) )1 ק.)ה( מות ט) מסגוו 06 מס)
 מסקס 06 ונסוט יסגרך מכסס סמקנ) מטוגה( ג) כגי ו1רק0 עגים יחנרך )ססס שמשוס יכונס )1 ספין יודע וסריס יקם63
 מנמכו 6סי)1 וגן גיח )ו וחסי )6 06 מוודי טט0 מי ולס"מ ס:ץימגי מי פסוק ט) ס6מ,') כמו יסנרן ס' כטירת סו6קפח

 מ"ם'רי כ' ואוטר : t~?$t גטורחך )ומר ל% יצדקו בך כו' החסידם מן אחד שאטר כ10 : יחנוך שסו סו6וטס)והיו
 סגמינ0 וכן  פ4  סליליר ימו עמס כגורזן )סרדין סיעוד ר,) כף השיטיםמשערים

 )גמי
 עגודססג,ר* עגיו ו)קג) גגרי1תיו

 הלבנוןפוב
 מס כסי עשתיס )" ייסיר" Dh" ר"3 שקרטעותו
 %ד סקר סו6 עמוס . 3דדש ככמס זס )סמסכתג
 ססו6 נתנול השהמת תחת : 7עחו )ש "ס"פטמו
 : עט מסד פעוסס מממר עליו לתמד : 4מממין
 nwp1 : נססינו יכו) ססכ) "ין בדעת עולהונהנינו
 DD* )ו סיס)ס גף מסד ע3 ומים) )טעם לולמקבה
 אלא : )1 ריל"וי נע מלנס יותר )oSnt 1 ט6זפכך
 דגר SP רק IDnD ממס גוט3 "יגו כלו' וכףאחר
 : ש"ס עמגי וסקר סממון מן )תגירו ציתןסיכון

 "ותו טנ7 ו"הצ ס") מממסכן הטובותבהקרמה
 טיס" מס ע) עוטסיו )1 סיק7'סעד

 "1מ1 עונד
 : ע14 אונחך ממנין אוהך תיודע : לנו")עחיז
 מססידיס 6סר סכ"דס סדעוח הבטחוןטפסירי

 להםפת
 וט) 6חר כמסן גויתו OD מסו ימ)יף 16 ימאותו 16געשו
 גססו ת:ומ העולס טצד : גחמ,רחו 16 6לר וכמטיפיןסמכירס
 : גרסיגן מקו טעות סו6 געו)ס כולך סיפוק מנרמסד6גס
 כקומר וסקו טעות ו6מרו סממ1ן וגין ~eih' כין לבינובינו
 ניו ומסקר וס יורט (hto 1DiU סגם 16 גוס טועם ססו166

 החת : וסגלת טעות 11 );וגס 6מר )קמן וגן 11ג6מה)6
Incnenמס עגור 

 סממניי
 כפל : מיש ליין סר ~D1g  לו

 סנוריך 6,) )שדם ממגיע סמן ע) גגס)י0 אצלו 6 שישסה
 : טסיו מחמסו :610 מסז' מממת ;ליו להמר : רמיוגו)סי

 ס5רכי0 סיסיך ע) סיג מותגו 6מי כו' עמנו הטעמנהגו
 סק מס ישנם"ם חרשים : ידוג וטוגו 6מר נמותרוח 00טגס ועיססגרמי0

 י
 תיסיסי,מ1% ויה hto בינ

 כו6 )וכקוס eih סגין 411: )מכירו 6יס כגין הצדקהמעשה
 סופנן מסגר כ~' כ'ש בדעת ;ולה ששננו : פגסוסקור6
 אלא : גסס יוסר פ)6 ג,י ס15ומיח סדטח נ)יור גתיקיוו
 יודע מכ61 6מר 6)6 ממהגו תיגו כף 'כול שהואאחר

 4 :'"י,'די:ן'"'~ן ר,,%ייי,:%ןיו".'י4,"" נבי ינשןןינינןןמ%ינ,,11:1י5

כו'
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 68פקכז הבפחוןשער

 ודושאכן עמהם חהנהנחו ברואיו על הבורא רחוף מבין שאעו בו כי המוכותצמררתי
 הבוחש במצות סכלותו משהם . עליו יסמך %א ינתז 5א באסוריו קשורים ושהם בהםומשלו
 נא ובחטם נ( (9hh כס" ם יישח שיי לכמוך בה הזהיר אשר תורתו רשליתכרך
 ההר אנצר וקרובים הסיבות אל נסאו ומהם . עד עדי בה' בטחו מ( )יסעיס ואטרבזאת
 לטע%ל להועיל יכלתכן תמעם מהמעולל תקרבנה אשר גל רעילות כי ידע ולא אותםרואה
 המלך כמו , שראה ושק יתר ולהדקו להועילו יכלתם כח הנהה תרחקנה אעמר וכלולהזיקו
 מאווז ורוהר דהור מצחן והבהינה לעשא משנהו בראוה מעבדא אחד לענות רוצהכשהוא
 המעשה סקיטים והנתשים הנתשים מצוה והראדיום לארדעם מצוה והשומרהשוטר
 הכלים. הם עליהם ולהוסיף מצערו להקל מכלם טעומה יכלתו ואשר , לו מוכניםנכלים
 מהנתשים יחזר המרדיום ובן מהכלים יכולים עתר והנונשים חפץ להם שאיןמפני

 מכלם עתר והמלך מהשר עשר והמשנה ההכופר מן עתר והשר הסרדיומ בע יותרוהשוטר
 למעולל להועיל פשקתם העלות חורטות כי לך נראה וכבר , לו ימחול ירצה שאםמפני

 מן ברוחק העצות תכלת הא אשר יתעלה היבורא . ממנו וחקם קרבתם כפיתהינה
 מן קדמנו כאשר ונוקם תועלתם על יכלתו לפהק עליו ולסמוך בו לבמות ראויהמעוללים
 2 פונתם על השטבעו ויוב עליהם בהגנתו ואמונתם אותוידיעתם שזרת כפי באלהים מהבוטחים הבמחק יתרון גי הבמחק בענין דבר של וכללו .הדברים
 . אבר שרי על בממ"י מ( )מ4ש כמש אמו שדי על בוםח ענינו בתחלת הליוהנה

 *6( כם"ש.)סס עלע השנחתה לרוב אסו על במחשו משיב הברתו תדוקוכאשר
 לנפשמרפא

 : יעי נסאו 4פ1 ס451נו1611 יש) לסנטר ספו ניססי7יסס 1ש3 60)ס 0סשהס ממ9 פומק ופי )1 יוקף גיוננוו
 :n~mpoet ציייגןן: 2 נשקים וםש2%2 מגםגמי262זיליט ופלגות וטיפ גרו) מל סו6 *הניו פספס פסן ע16פ הלדא נעם, הסכלות : )י_עמון יפסי7י0 עת אפ עורוטסטסידיו

 8ק ד0ך
 6ון דעס )076 סמ3מוס ס* שיש למד פ4ש כ4 תבורא גטצות מכלות יסהם : 6דס ס) נינו סנטוס כאן פויספיוס
 aa מ טי)ס( ,4 מפסיס 4ס וישנס טג14ר כפס ג6צר פסטר ע) 0ס ססרסס וע3 גואת נא וגדעוני כנקש : נסייגטמ
 0י6' וס4ש סכסמס מן ט%ש )ם6סס וסרוופס ספטסר קנפטך נפ0 והמרפס 16סימבטיס

,ilhu' יע ס) הגויס. 6פם נפקוס 
 . ניפי סך5 מס ס%6י ניפ 36 ספפסר י) 6ק 0נע4 155 קגף שגעים לאום 61וש ו6ספ'י יויסס יפע0ס קלס פוק 60פ%

 פוסס וסריקא1)כס ששש פוסס %ס% 6אח %)6 6%ח נו6%פוס' % לפעוט פפפ. ג'סטה סו00ס %י4)סיח
 פ6ר גח4 0% 9סש 63וס 0' מע sb פג) ותשפר פפע3פ סי' ג* יסער מיס ועיין מס פין oase ג3 ונו' ח כגיעו

 ופקסס %4ו ס3ע עאעדם שר ו4 ביה כי עד ןדי בהן בפזרו m~e: גאלון יט  ג0צ המין וצופיפ  ספפ,ן 6פחאמל
 36 0שצ)1 פשס ס6רס 6ש פי וששעו פפפסיה מ6 שס 4שן וקוט בר' הקה"ת הסיבות אל נשרע וטהרשגמום:
 סיער מ נח חעייות כי "הע 44א : *עסש 4 כסן 610 מדנו סוס וסצ ותגססו פפפט ר61ס פסל פס )ו שקווכןשפינס
 6מר כדיר וס הנר סדיר וסינס.4ס פירס 6100 פמ9 סרישק מברנר צגתנו )1 נסס פאס ימו סרגלנו ספפגו 6)יוסקרוג
 01601 ססינופ כ3 וכינס סעי)ופ כ3 עלס fe1 610 ו0יגומ פלוס גקר6ים יסגרך פילסו ס6פ5ש"ס נ) ,ס 63דס שמעסד

 פמ4 %פר פס מא ע, פחאע י6"ס כ4 רכר של 1כלל1 פעין: ולפס פשל טך6 וסל סעעופ פכ)0פקג)
~kw) נתחsu ופנס נחיר פדרנה פד ונבן 6יע פי 61מ'ג פרצפו 5מ'כ 6פ1 %י bt)dnn נס תדרס היסס 3ו פישש 

 הלמגה8דב
 פפשד* מש הגידמים ומשטיש : שכלך כל5נפמ!פ
 כ5 נשף פגל וכמס %סיס חצכודח וריכלתםסילוד
 נמשלו : למסוון נ"ב משאדיס 46 פכ5 , ומטלסער
 כסצ , כקיטורו באסחייו : ע4סס ממסמק 41ךבהם
 ולא עתה לח : )( )נמדנר מאס SP 6סר%סרס

~D?
 לסמקי : ושמוט סט" 0םגממ ש עליו

 פזמנו וכש עז מסודו וסשדח עטדש ע5עליו

 לחם8ת
 הבורא בענין : ס36סיס !עגורס עימוד 0מפסיהס 0דנויסנה

 מגסינ מריוס יסנן מכנר והשגההו והנהגהו ; סנורכןנפשנ
 s'~p מאסגיס טיס )כפייס 0פ)ך משגס גפו מסגוףונקש
 מקק )ק ס4סס נפטמו מסגים קימו oilh נרטוט ממוטססיר
 עטיו יסמוך 1)6 ממקריס מפסד לבבו ינוח לא : )מניס6ופס
 ע14 !)גע,מ סס!ס סופן ג%גי עליו לסכרך : ,והיונסיסת
 6) גק0 רעש כף הסבות אל גשתו : כפתיר מזמןכ*יג'
 ~Pls העילת כי : משיו מסגת גסס )ת),ח סקדוגותריסגות

 שאין : וכו' יגיסס חמטע מסט ספכו)כ 6) יחקוגו 6סרגי
 סחטטררם הבטוצן יתרון : !יתיוס רטן גסס 4ן חפץלהם
 נו הכממיס 6דם פוגי נמ!פ) סנ6 סגטמון פק*מ יסרקכו'

 : זנה ידיעסס יקרון כסי 610 חגירו ע) 5מד יעיוןז0"ט
 פסי 4גפ עדהנ מ געשם מהם % %וצ אס ש'ל

ownח8ץ ייטעס: פל מוכנים בכלים נעלך: ש' וכן 0מסמ, מן 0דיועחת דר ט) וצדד ovfP 
 י2ץן : 0כ3 לו ימחול : שנרתע כמן %מעם סמ)קש ממסטר גסעגיס 'טכס יבולים עהר :המירס
 דף4 יצה : עצרך ט פ4ש ו0כ) וריצח ר.ואטיס כ5 ע3 ממסעי סכ)יח ומנילס סיתעיסירקתם
hts(ממרכס גוסו לרמח ע3ע י%שנמפ 5צצ עונם מנין וקיט נלכד 0סדס אמו שדי : ייטמן )ייסב? מפ : 

אנחת
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 הבפחוןשער*5פ
 הנהנת כי ורואה עור הכרתו וכשתחזק . וגו' אמו עלי כגמול נפשי ודוטמתי שויתי לאאם
 תחבולה לו ותתכן נופו יחזק וכאשר , עליו הננתז "למעלת אליו בטחונו משיב אביו אלאמו

 סנלאו מפני ותחבולתו כחו אל בפחונו משיב להם והדוטה סחורה או במלאכהבמהיתו
 סופר שכן לו שהיה החסידים מן אחד ואטר . האלהים הנהנת במובת קדם אשרבכל
 שלמה ידי בעוד בטוב אגל ענינך היאך אחד יום א"ל מפרותו משכר מתפרנס והיהמהיר
 על יתברך מהאל עונשו זה והיה ימיו שאר בה כתב ולא ידו נגדעה ההוא היוםלערב
 ותנוח אליהם במחונו ישיב הבריות מן זולתו ע"י מרפו לו יתכן ואם . ידו על בטחאשר
 בפחונו ישיב יתכרך הבורא אל וצרכם *חסרונם ויראה הכרתו וכשתחזק , עליהםנפשו
 נזירת אל בם מהמסר להמלם יוכל ולא נהם יכולת לו שאין בענינים עליו וימסוךאליו

 ובבא מים מאין הסרברות והליכת הים והליכת הזריעה בעת הנשמים ירידת כסוהבורא
 תחבולה שום לאדם בהם אין אשר הענינים מן לזה והדומה בחיים הדבר ובנפולשסף
 באלהים הכרתו תחזק ואם והושיענו. קומה יאסרו רעתם ובעת נ( )ירסיס כם9ש פניםבשום
 המסוכנות בסיבות הטרף הבאת כמו תחבולה קצת בו לו שיתכן במה רכ בו יבמתעוד

 קל שיהיה בסה שימריפהו באלהים לבטחונו ויניחם הגופים את המינעותוהמלאכות
 הסיבות בכל אליו במחונו ישיב יותר באלהים הכרתו תחזק ואם . מהם יתר בולהתעסק
 החזק וכאשר * מצותיו ולשמור האלהים לעבודת בהם בהתעסקו- ויכוין והקלה טהםהקשה
 בלבו לו האלהים מנזירת שיהיה במה ירצה ברואיו על הבורא בחמלת מזה יותרהכרתו
 ועושר ורהט וחיים ממות האלהים לו עשה אשר בכל וישמח ובנסתרו ובנראהוובחושיו
 ונמסר לו שרצה כה אלא ירצה ולא האלהים לו שבחר מה לזולת יכסעש לא , וחוליובריאות

 מת זולת על יבחר ולא ענין על ענק ינביר ולא , דינו אל ונופו נפשו וכהשליך האלהיםאל
 לנפשטרפא

 ~eol גמ,ון ס6ין e~SD מסוון )*חסרתם : C"iD )כטום יותר ססוכ מגין ססו6 )ימתמס הס' ייער בטחון % ים ע3'11נססגמסו
 6מל מדגר צחסז וחס יוחר וריג pm סרט טוס 4מר ענז על עגיי יגביר ולא : רע( . יכנרו fi~tne 6) כן גס%1כס

 הלבנוןפוב
 ממגתם 6עו ומיכנס גסשגס אביו אל אמובכהנת
 : "ניו יו ממחגח 610 0כ) ססונ מן ע"עחססיט

 "ניו כסמון כי כר"וש סחוסה אובמלאכה
 סונט 610 6ף h)m(sn סמכו4תיו ט) וכמכיסוגווונוחיו
 כער 0ו6 ועדיין כף סכלורצ ספני : ,ס "מראמו
 ייגרף 1;) , ס6ומטח מן עסימח 6ין גי ידעי)6

 לו טסכן העם : ז"מ 0יתס ס' מיד כס טדסקדמוסו
 ע) שמך ט6ש סיס וקמר ר.ר"טון )עגין מזרוא'
 ע) יסמוך 6ך כעיניו ערכו ספ)1מ ויודע ידיומעטר
 כעמון )1 5רז l'hD 4 וכמרומס 6דס כגיתסועח
 ס)6 שוסן לכמו יססוו 06 ס6ף יוחר דגררפוס
 גס 6דס כס נס עדין , ממיתו כדגר )סחטסקעכ5
 דכר מכס הדבר ובנפול : יעזט0ו )6 6'סגי

 המסיכנות בסיבות הטרף הבאת : ר"5ומגסס
 . סכג0 נמורס טבע ממכניס סוס ססרף סיעעננ4'
 ויכוין : מקוס נכ) מזוגו סיזמין נססם טטמרק

 ס0ו6 ומס . דגר נכ) 6דס כ) סרגתם )סמ6%נסן מעפר "י1 כי )כי Sh הפיס כ4' ום'בהתעסקו
 ")סיס WDP )סגור כוי 610 מ)6כס נ6יזסעוסק
 ממ"פ ממיחס ר,מסככיס כעטמס טגע;עק טוגונסר
e)pnS: שסור , כפס 6סר מוסים סממפס ובחושיו 
 וכף וחים פסות : גניוס ~mv סש)0סנ3
 ע) כמו וכמו מקמגיו 6' מימם su רנרכגו לס'ימם
 מסוק: יכסוף שסלוח: ע) כמו מעלוס ע) וקיפוש,

ולא

 לחםפת
 אנץ אל אסו הנחגת כי ססדיס: %י ולס גו ו6ינ 6מ61ח
 ססו6 6גיו 6) מיומסס סי6 6מ1 סוסגס 6סר רולססו6

~totno ס מרגיע סו6 ;)ומר עליו הנגהו למעלת : גרנותפגימה: 
 ע14 סממגחח ססי6 ססגמתס 6מר tnhs וסרס מנגחומממס
 שכיר ט4ו שסגים סגי ס6יווו ס6ג מחל"כ עורגיו פרטינכ)
 : 1016 כמשר מדבר )סר_קץס סגיו מגין ססו6 סגגסו מ1דעוסו

 וסטחד)וס חמגו)ס )ו )0י1ס סיתתן גדעחו ירניס כו' לווהתכן
 כמו סי כוטמ :htx זס כ1' פכלותו ספני : ממיטו ט)גע1מו
 מקונא כ;) ס;)"עו מממפ סו6 יישרן סגודת ע3 גוטמחיגו
1Ghיהבן ואם : לוחו אזכרך סגסגסו פ*פ סקודס כזמן כ6ו 
 6 מעגין געחק 610 6ין כהדס מיטחע ומספר הוזר כו'לו
 במס 6ין ומעיר רולס ס,6 חכרונם ויראה : ייחוסו מימיטין
 ונבא : יסנרך סגוו6 6) כשכיס וטס )ט1מס )טועי)מסר
 בסבות : )טס ססמוגיס מקימוח סממריג ככיס מיס סנףשפף

 מקס רססו 6ת )601 סו6 1461 נמסוק זז) גמ6תרסהטסוכנות
 6% יגיסס כון לבטחונו ויניחם : ;ו' גיידן וגתתןנבגם

"wp,
 לעגורת : כו' גפס טיטר'9ס1 גייסיס תג9מ 3סס  עור
 תחזק וכאשר : מרט גסי מ11ס1 וקסמי סוג גססםהאלהים
 ממית יוחר סיביר כו' הביא בחמלת כו'הכרתו

 גלנו ! וגוי טיסים מס גר,ון יקנן כח ארהיה בטהירצח י סכורי
 טכסו כףובחושיו

 : כחוסיו וגכ06 מקר סיגר יסים טיקגי
 משיח : וסגס0ריס סנו6יס ונעגיני ובנסחרווגנראהו
 ובריאות ועושר וריש כ וכיסס וקרוניו כניו פוחוחיים
 נטר ט) כויס  %ו ומח ס) פייס דסייגו וחולי כריקות6מר ואי וע) וטולל הים 5מר פוחי ח) עהס מ1ה 6מו 3ניסע) וחיי ומזח נס וסייגו ~(Otsst דגרים סנ' גכ6ן סרסוחולי
 מ)וקופ וגד כי ירצה ולא כון לעלת יכסוף לא :ר,ן

 ג% נכסף סכיננו גו, )11)ס1 יכסוף 3מ 6מר וממומר60סור
 סטת סדרך )ו גמר יחגרך ססו6 706 יסגרך נעימו מרעקדרן
תמסר - חו' ו% 51, 6מר המיסר מקוקס א) נפייס וגפרםגפו
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 54פקכח הבמחוןשער

 לזולתו. השנאויתי בענין מעולם המכמתי לא הבומחים מן אהד כמ"ש עימו מעניני בושהא
 אל ויציאתו בבריאתו אליו המכות הענץ ףדע מזה יותר באלהים הכרתו תחזקוכאשר
 ויברח ובסיבזתיו בעוה"ז ימאס הקים האחר העולם מעלת יכיר הכלה הוההעקם

 סבלת* *וישתוסם *בבדידהע בזכרו ישתעשע ית' האלהים אל תופו ובנפשובמחשבתו
 לפגיעתו אם כי יבסור ולא לרצונו אם כי הנאוה לא במקהלות יהיה ואם , בנדחתוהמחשבה
 בעולם הבא העולם אנשי ושמחת בעולם העולם אנשי משמחת באהבתו שמהתוותפרידהו

 והוא הוכש האלרים ומנולת וחסירים מהנביאים הבומחים שבמדרגת העליונה וזאתהבא
 ואמר נפש תאות ולזכרך לשמך קוקוך ה' משפמיך אורח אף גו( )יסשס הכתוב שאמרטה

 בוטח ימלט לא אשר הבטחון מדרנ%ן עשר אלה : חי לאל לאלהים נפשי צמאה מג()הסליס
 עשר כנגד מלות בעשר בעדו מליצים הקודש בלשת הבטחון ענין ומצאנו * מהנהמאחת

 וטסעד חיבר וסמיכה וחכוי העוחלת ומחסה ותקוה ומשען מבטח חגם האלההמררטת
 לנפשסרר

 יסתפעע כגומל בבדידות בזכרו ישתעשע : 6פו )דבר יס"וס 6% געיתו טע סו6 סריססי  סמרנו ססס מ פס61 מסוק
 . 6מד סו6 ססט'י יחע)ס סגולך בברירות גזברו )ומר ר% )*16 . יתגרך ג,כלו וכממס סעסוט )1 וסיס וגרידא יסים4א3ו
 מס" נגדו)ס ממטסם קאי 6100 דגל ממסגת! פ3 יפקס 06 וגוסם ויסס,מס בגדולהו חסחשבה מבלתי משחוסם :יחג(
 גדודך רק ,נו ע) !מסיס ספוח סמהטגות גי מטללו אסליך oant פוסק6וי

 סגורי
 פוסג ea(1 מי ע) )*תחמס . לנר יסכלן

 : יטפו פיספ)ל 06 כי יססוף ם)6 כי ססנע 6) מ), ס%ס )טון טס61 16 1מ63כ'1 ס, שומו נו סיסגפו לפגיעתו : יחנרך(גממו
 עוס*1 פסי ססמהיס פמ0 יוסר גדוף )סממת )1 סו6 מיי פסגת תמיד טרוד ססו6 מפרדס באהבתו שמחתווהטרירהו
 .ואלה : סכOStn 6 נוי מג3 ס,ס גע!)ס טוגש 1גפעסיס גחסוגס 6מס סקס יפס מ11ן פ6מרו כמו סכ6 וספו)ס סוסOitw סמטגי פכ3 ספטג יחר פ6 סם'י ג6סגס שפמיו מ ס% גפופך גתפנוגיט ממסיס ססממי0 ממס %ותו onthnגסמט%ן
 סוע3פ ס6)ס ספדרגוס וכזכרנו ח') פיד סוף פיס נסטר 114) וגתנ . כף ימלט )6 6סר וסהסיריס גכי6יס פד מסיוד מררגוהעשר
 ספטיוס ויססדי ספווגח מן )0 סספוגס פס ירפ 6)י0 קרוג ססו6 מס)ס גו המה (xh וסוף סיסלס סורך סמוקם )מיגד1)
 פכ*): פקיו ק) י%צ %סיס אנוגס %ר פדרגס פמגס )סקוס ויפסד) סט4ווס O~tsn וכין ניט מס )1 ויסג% 6)יס קווןססו6

 לחםפה
 חיו עליו כנ6 סייגו דינו אל וגוש נפשו "שליך :גיציו 46ע1 גסוסגפו וסנרך 6)יו %סו מוסל האלהים gwונמסר
 מקג) כ61 5וס6תס

 ולא : יפא פ:י0 נסכר 0016 וסוגי
 )פיוס ייסגכווח 0יוק ?דע2 גצן 6':ו ענין על עניןיגביר
 ססו6 מס ווי ע3 וקו' יגמר )% לכן mht מעוין ס"מד% פ" )סכיג יותר מק סו6 מפמן'% )ומת ,לסו עוין %עי1
 נצין נו% 61י11 כנר D~pn קס61 גטגין מחזיק ג)ומרכו

 4סססגפחו קוש י6 מעוקל כף מעים tnolon לא,וקחו:
 : )ו1)סו 1יס16יש כך 6הר בו ומזוחי ט )סחעסק 06ד סיןע)

 לועו יתחרך ננרי6ווש ססגוש סיע כס אליו הספחהענין
 סוס 0כ)ס ספותך 35 סע)יון ססו)0 פן אסו ססו64ונמס
 יסרוק וכו' בזכרו וישתעשע יסנרך: )טיויחו וקסיס

 יסתע0ע מתסנסו יעניד דגר 6'ן ס6ו 6דס מגניפתג1דד
 : עוגת כפחסכם יצען 6וח1 לגור יוני ש6 מ6דגוס

 06 ומהחומס )עסת6ס פזמו הפסיק מ' מבלחיישחוטמ
w~o*יפן ווידו כרכר סממטגוח קג) וסי נגיו)חו ממ"כ גיחי 
 : 6רס גם גקגת במקהלת : ורק וסני otxm 1(,6סס
 תוערץ סוס פססהנרמוס 44) מעלוס סגו נו' rnwntלא
 מגמיאו יונסו 16 עורס פעולם 6יוס מס0 ))סוד 16יותר 16 חורם דיו פיוס יסייגו החגרך )פ:י1 3ר11ן סס61 מסוק

 ליסר5וח ספ1)01 )ספו) 16 רירית פיגר משו( 6י:ונסחהגרוח
 06 י יסגו  6'1  16 גס ג' נססמגווחס %ס גר' שגע)סס
 3פגיעחס גגסף ס61 6דס כגי גססמכרוס 16סכ ססו6 פסייכמ יכסוף ולא : פ"רר וס ופירוץ 6דס %גי 'hs1 יסנרך שמו)סיופ
 ושנלך )פג'טחו 06 יי נכסף סיגו 011 לכנוסו סחדמ:ונתומר
 שטחתו חטרידהו : גו 1)דגקס טגסוג ימו )סחחטוסוג)וטר
 )סמום פווי פגו ספין 1% מחרדת יתגרו (tn)oh פסממתו3ה

 הלבטןשב
 סייטסק כדפסו סימסוכ ענין על ענין עבי%א
 פסק ממס יממיחו סוג יופר סיס וסכטמן
 סטס%ס שדיים ק הבוטחים מן : 6מרנטמן
 פו6 סכ)יפ 16יוס כברשתו אקע דגצצק :ש'

F0D3: בבדעץת ; שגס ופסו כ3ס רגלה 
 הקז oswO ליש ממטר %1ז) טדכסיסת

 : צ שפונס ויניע נמס פממש 0טס ואסגחטטנשס
 ס"יס כ"3 בגרולהו רגמחשבה פבלתיוהצתופם

 נאק סוס לרברס יוכל 1ל6 . ופסמס מונס6צ
 חט ל כנז1)ש slw'n מונד , ננךכומנסכרי
 מסומםוקרנס

e~s 
 פס לפגיעתו אם כי . ען(

 שמהוזו תפרידהו : פסס"י 1'קר66סיסנטט
 סקרד ג4' העלם אנשי פשמחתבפסגתו

 כ)3 כקט י"ס ט)6 עד . .רקע 6י.כח נסמכתג"כ
 : טס" נטרח סממיס פסס מרי סעוף 6פימממס

 6סר Pblt ליל בעוה"ב עה?'ב אגאהושכזהת
 6זס כס כחטטיי וגם% "pS שד 4 טפ , 64)ס
 פינך שכ"כ מלגפי מ)נג orn מלמר 6ך ,נשנס
 בעשר בעדו מליצים . : שכ"כ כסממפמממש
 סמופ נמן ממוס עטריי 4 ינךץ6 יפ ל4'סלהז
 6מד עין פסכן וממסג %ים זרך רמוכנרדפים
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 הבפחוןשער
 2 אסן , ברחמיו ובנבתר בנראה לרעו הנמסרים עליו הבומחש טן יטמטם ד%להש .צמל

 ן וראשון Itvw לאל . הבטחק שערנשלם

 לנפשטרפת
 ניקע לריפ nwgem עליי avmtsn יש ישהממ ואלחש : נס4 שנ 8שי 6ם נין ובסל : ס' 9י מנוו פיןויפגר

 : 6ק יוסתואנסתם

rdabha להםפח הלבגדמנב

~pbto 51ב11שמע~~הה 
 ונסטר : שכיסס נסשגס עליו הבשחים טן : פסד וגלן חשכה : )מ( )סיגיס רימתם 0' י כי כמוותחהלה

 iun~p עיס6)סיסמיסי ס' סגכמ 9! ' ) ןנממכסר

 ל נ( לשלי גססנו .פס ס' מ נפ נמל : כ( )פס יסעדך מניע כס ומסעד : קש( )חפש%סע

 שאמא כמח וי אשר יבי הצם%תריש *הצ שמתהי אי א שי תומ נעלחמי
 בני %י שולשתל

 חלב לישר כדי חענינז א4 4י*ב תרך .הלתא
ט 4ינ ש% ל הכוולס אדם בני שעהץומהנור פ  
 המרא סעתש Ifbf1% הרש חפש וטפךאעשת
 גרפיט אצם כי שקצים הם וכאטת . יה עלתושמוים

 רעהם חסרק להראות זה הוטבנו העולם .מפגורבמזל
 ירו סקטור מול טחכיק מיל אופי חנינא רביתנומך.
 . ומלהא בוש אס%רוי פליגי הובי סובא הכא ל"ריקריא ידכא . לישראל טול אע אחמר ייצן רבי . לישראלטול
 דישלש בנבשיט השנה יחיה להוב זה דברשימץ

 בשקול גימרה בראיה וופב תדיש , ונחקרבכרובים
 טקרבך טהרה והפיההי נושיה כדוב . הצרורההרעת

 91"%"יצ4 ה4ו*וותיכ*חיכתבואיינצךני
 ".יסע מ שת ביי.

%צט ש א הסע  ש ש ק h"חדא"ךש%.יעציק%אחאדשחי4 ? "שהיל  . m h  ישש %שש. "א 
מ4"מ4חאי4"ש4*יש% "4%" % 2%

9פ"פ"%יש% ח 1 % % ה ח א 9"8.ש* יי ל "י ופ*4ינהגיהמב  א מ 4 8  יחיא% 
] 9 ק ש - ש9 ! 8 שתא""   מ"מ% %ש "ת שי 

ש 54  8  *  8  8 *ט *  ש " ק ש . ש ש 9 * % ם 4 4 4לה 9ך. ע *4   * "4 4 % *י  ש י מ 8.   
ק וי4 ח חמג ק" ש  ש  Ish ק מ 

ש .שא="ש%חוש  % ם מ ש ו  4 
 לפשמביחמשקקש"סא1י

א .אשחאתש4ש*יג".שק ש שי מאג "וק ק א"ש 94
ש י ח  שלאחא"תמשד%%:א

% טק8* ש שי אחת* י* עיו%  מ  ט ת י *.  ח  ש ת"  מ Mא ~ m % ש4  ץ מ א ש   י 

א גשתים ק ק 4ח חמת   4"4 סל 
 ח? *יש חי ש9ק חיק פיטסתריי
 לה. אטי רפא ערס נועי עימטשתי לפשלםטהררא
 ומקשינן . כתיב טלברו עוד אץ מילתה ממסייע לאשקולי
 שתפשק פשפש שמם  נק-א 5מ4 . יקונן רבי אטרוהא

 דטמיא כדינא רבי שאני ומשני . קעלה שלפמליא
 5ום היש לא ומת"ו' דנפיש' ישרוול אלסא .וכותהז
 רות לסלל חיץ יטש גדול כה להם אוש  אע"פכשדש
 טיפש ד** בישראל נחי רבינא ירכי י 48צי היאהדא אסי ומר חיא אמי דמר אומר אבי כן על . כהקכ P?אין

 דונרא ובה"א דרגשש גישראל סףירי יוצן יביומתיה.
 אמוינן אם נתיב. השהה וקראנכרבשוםךיראכרהם.

 ג'ל; היי , אנתיח יג8.עחש בישרקל לאראל מזלאין
 וטת 4* נרעלת דטירות אץ אבל תזל. '~hVלמעט
 זכה ש44ש אגייר אבוקש יבר ש5 וראוה :כשישוק ושלטה )40*0 מ1קרשא ולנולך סף קראומרעץ,
 דאג ההעט . י1קאףרה ויהרהר כסו כהזרה בניםלהרבות
 הלקש בריתא לו% ופנני בקי עיי ק8! בטיבר רבאאסי
 חפוש ורב רגא לוש . סלמא אניא במזלא אלאמלהא
 וטיפ להעת לענק היציע לא זה בו ועם " טשיאואירא מציי ומר טארץ הקיא. טבלי מר . ה11 צדיקיהדויירו
 גאול,שחסג ,54ם ודואה הגדא כרב האלה הרבריםנשלשת
 קולרו פשיטת נאי יסרו למלאת זבות לו ושהגילםאכל

 nem ששן אשריק ובי עניש הרבם לא הםלתייר ומהד 15 ההר45 וק . אמלא יסיך ממפר אתכדכהיב
 יפו ב45 'פול ףח4 הגי לגמה. חטזל כה לבעלמהמלה
 היהנ לך נ"א יתגמא. סהוטריבן פלהטחת
 הילקהם כבן הצשזמדשש המהרש כפ כרפא ספלאבל דוצי בשעשע התעזת ww שרי" "י*9
 להב משזמה יומו וללא עדי גל* וקיהה גשורםהממרת
 הרה חרב אשייך ין יל שחם. לבטל באית יח"8

 הרדדים ושמושו יושע אל ארם hRS~-שלומנחתל
 לישראל. פיל אין קמי .יצחק בר נהמן ההמרבותמרקת.
 גנ4ש- בריך כלראי לה אפרי יצחק בר Pa~3 דרביאימיה
 הייך הגל; לא ליה אמרה רישיה גלי שבקתיה לא5הה
 רכל * יימא דהא עלך רשמיא יר"שש רמויי הףכיכי
 . בתא דשלע סאן ול.יכא . שסרם מוראת וקץ שניםבאש
 *פהנ גינע ההשש וטסטר ושי , ולהאסר להיללחיא משוש אלא שצמם. פיאת טיש הךאש שכסףה4א

 ההאהד בפני התץ אץ ההבס, השמר דיר. לכלספליט
 אונש:כעציית
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