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 היכבווחוכת
 החסיד הגדולמהרב

 חב'ל בר"י הספררי הדיץ י י ח ברבינו
 . ערבי בלשןהניו

 הבתיי
 הכלל החכם הקהלם ללשק

 ויל תבון וי יהורהרבי
 אטויפ, ושדאל , לוי , כגק מפי מפוארים, גל בפי בשרים, nm~Pש

 . בורים לרור ינוןשמם
 ינפש השלישימרפא והבאור נתן הלטמן טוב השני תיאור DnS מין תאהלהבאור
 הטפורסם מהרה'ג , חכם לשון מוהר"ר הטפורסם מהרה'ג לו, ' טהרה'נ , הלבבותלסעד

 בהרה'ח ויל יפאלטוהר'ר אוצר בעל ז"ל הלףישראל יקיים 16הר'רהטפורפם
 , יאמפלא טק'ק ויל זכר"טוה' נצח ס' ובעל הכוזרי ע5 פ"נהכד מים י5 הכהןאברהם
 . פפר'א בקיקדיין . הש-ס מסכתות על ישראל מאהליב.גק'ק

 , הקדוש הפכר דברי להכנת ערש דנרים ובהוסשת רג נעיוןולנה
 . ינצורו ודרכיו בו הוגי כלאושרי

 שניחלק
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 8כ המעשה יהור שער החמישישער
 : השער פתח תה , ההונף מן ולהזהר לשמו טיוחדים מעשינו כל היות חיוב אופניבביאור
 ביאור לו לסמוך ראינו יתכרך האלהים על כבמהון מאמרנו שקרם ספני המחביאכלר

 בדבר שנם מה בעבור לבדו לאלהים ם4וחדים העבורה מעשי כל היות חיובאופני
 המביא .היפוי ממיני וההצלה אותם המפסיד הערבוב טן הלבכות ובר המצפונים סוכותזה
 איש פני אשא נא אל )נ( )6'ינ אליהוא שאמר כמו לברואים בהלקות ולהתרצות ההונףאל
 לאלהים המעשים יהוד מעניני שנבאר עתה וראוי . אבנה ידעתי לא כי אכנה לא אדםואל
 מן הרחקתם אופני איך והחמישי . מפסידיו מיני כמה והרביעי * בו חייבין מעשהבאיזה והשלישי . יהיה במה והשני . לאלהים המעשה יהוד הוא מה טהם אהד . עניניםששה
 נשקר שיהיה והששי * האל לשם שיעשו מעשה כל ליהד אדם לבני שיתכן עדהנפש

 ו בה ומושל ממנה ונישמרבמחשבה
 עבודת במעשה ובנסתר כנראה הכונה הוא , לאלהים המעשה יהור הוא מה אבל אמרק
 : הברואים רצון מבלתי בלבד רצונו אל להניע לשמוהאלהים-
 האקיים באשר ענינים בעשרה , לבדו לאלהים המעשה יהוד יהיה במה אבל בפרק

 לנפשמרפא
 סמססיייס גטגודהו למרת גובס טוס ), י0ער3 ס)6 הערבוב מן : )סי נר וקנו זך מ,ס.וו יס.ס 161 6מיחי"ש g(O )טוס ו)6 )גרו מן 6ח )טכוד ס6דס כמהתיר עחס ונקר מ' alsn אופנ' כיאור כוי שקרם מפני "מחבראסר
 ג61 06 עונד כסול ומלמר מלקות t(wnr נרמיוח בהלקות : תגריות געתי מלמס וכיסית בהוסף 6) מגיף ס"סוטג.ות. טיטימוסי 1%;ס טומר 6ך )ם*ם סט,סס 6ף ג'6 נהגי 6'ע )יפות ס)6 ג.נ) יסיר 161 והתעלה : ס' טג.וח8ס

 6ס6 ס)6 איש פנ' אשא גא אל סגטמונ: )נטל ו0 סער )נסמיך ר6וי 6'ג )סי) ;מ,ס גמסי'ת טוס Pnw )ו 6יןכו611י
 6דס סוס )סוף סורגותי )6 אכנה ירעהי לא כי : )ווגמ )6 גכ,וי דגרי )דבר אכגח לא ארם ואל : 6יס "וססיס

 ס' רוע 00 כט1טס רן ס' 05 כספיכד לתרס  כווצו טוס )6דס יסיס ט)6 בלבד רצונו אל להגיע כו' מה אבל אפרק
 וכמי נפול לחסלוס סמ1טס ירט כסגר וסוך לגרו ס, לגס ול5 :1מו 6ס סויר סו5 א פלס לתרס גווני מס יו אייוגלפו
 סיביי פוקוס מסרי טיס 51מר . גנפס1 כייריס דימוס ונ5טס מס ט'י י'י גי' "מעשה יעיי נקית ביה "יי בנערק

 לחםפת
 מהל סטן)  16ס,יס יימס  )ג6ר כו' המב "יצגיניאור

 : יתגרך )סמו מיומךיס oit)Da מטתי כיכיסיו
 כמפסס 'מ1ד סטי כוי כזטת זח בדגר שיש סחבעגור
 טס וי1סתחסיס סמתטרגיס סורוס סביכות  ין  כלופלשטלגונ 6ה 0ומ0:יפו:יס ?ןע.יגג נג סג~גגם סממו'ק כגוס סרע'.ן סמה,יק גלי סי5 ססלג ומלגנותירסיויו0 ופופ גריס ולגותס  וכיס 5רס ייי  ס) ס"ו:יח כממינוחיסיג

 ו0י1יס 5מר מלגנות גר ופל onth מיסירים סויחס"צאככס
ן כו' החנפ אל המביא : וגו' משף ומפיוי סלנ סיתי1)1ג1'  ימגליו 'סם ולפס סיסים ג)ימר יסחיסוח%

 נפכי  5פ:י  )ס'ט כייחד מעיקר6ט'ס
 י%  ימן

 חוגו טפין סג) סגף . גסס כ1כיטוס סמסנר וקרך לכיסויo~b ו0 5יייס גטנודס כויותו לייות סי,מיסף
 יומניס 0הח מאס pht וגמד'qm 6 כסגלי גקל6גננו

 וממיס סיספ%'ס  כתסג56ותסתמת גסיפסגווססס6לן
 phoI %  סימ15 ול5 כפיס  פטמים גפיהן 6"ס נפיסלס
 : ס51ר 1ל6  סי ככפן מגף ומוס נגרס חוגם  6ין וסריופוני הלגי יי4 ומסיטם 6סגס למס פולס 5% כן D'Phויו'

 לזפ 1לית5פנ  לוען ל14פ  לברואים בהלקותולהחיאות
 נפיו רטטו פס כייר סירס כרגריס ומס  ntpip~nמדגרי
twcmtסו% געוי  סמלם לכנס )6 8דס 61) 6מר 3מ)ק"ה סניגוריגנו סמווף פד זס איש פני אשא נא אל : עמו יי 1)יו 

 : ס5ויתוס כפו סירופ סרגור%
 טנורר מעטם סב) כו' ובנמהר בנראה ruttn אשביק

  לסחיט  לגפופ גס יכוין סתר סן 3ג)ת סן יגססקהו
 : ג)ן'ח נמאס h'ot הגרטיס%ון 6י מסטיו fp )מניע יכוין ט)6 כה רעון מנעתי :חי

 הלבנוןטוב
 'ערס 1)6 )כדו )0' 3)ח' 0'מענודת מעסי 50 סיעכם לברו לאלהיםטיוחדים
 נס כנמול סגצלס atb על 0יפקסת ממסגסכטנודחו
 , מגף בממגר 6)ל חיקר* Ort 0045 ו0סקרכותו5דס
 , יתעלס נס6) סכעמון דרכי )כ6ר oTpnומקמר
 סוטל0 טוס נו  6ין וריק סבל יזיר  כסיס  זולסווסבפמין
 : 0י5 קטטר טרד וזס , יס' לכמו 0מססיס כלמימד ודדי רציי 6"כ , מסורס ומיד 0מכ) מלרכמב51ר
  הפצפפים כווצות 1 לסג% 0מטס0 כיחוד וזזוגרבר
 ופקות )נזר nlaa~n  ובר : גססו מיסוסלזכך

 סמססדת ממטכס כסס ימטרכ ס)6 בזיס)ככוח
 שהסיס ערמם היפת U1~D : רתוכיםר,מעסיס
 אל הםב"ע : מכליות 3עימ מן 6 וטתמסדוחו
 )סמטה יחס 6דס כמ ס"שסו מממוסקהחנף
 אכנה לא ארם העל : מ)קומ וטסם כמגוסס שיולגס
 כ%סיס מ סו6 ו6כגס . 6דס נם נעבור עמס יעמיס%

 6כי
 הרחקתם : מפס( )יסעיס ידעממ 1)6

 במתלהבת : סרס מן סמססידיס )הכמיק הנפשטן
  כנ,4  טסוטס 3מפמ ובנסתר בנראה איצדיק : יגף יסעס)6
 כ4ן psn  מבלתי : בסטרופטומס

 : כטימסס ק ושח ~(othln רפוסשינ
 נו' יהיה גטה אסל בשרק

 יהודית כאשר : כג'וש נטפיס ססו6 * 16פו ורגוש קורס מ)י;ם סי6 ענידה געשרה'
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שש4
 המעשה יץי

 בהם יחודו ספלם מעשהו ושרש* עבודהו ארני הם כי אצלל ההברר האדםבלג
 הראשון * רצונו שתי בהם יכין %א בלעדיו *קוה חיש זולתו אל יפנה ולא האלנשם
 האלהים במוכות הבחינה והשני . זה ספרי בושתלת קדם כאשר שלם בלב האלהיםיהוד

 וכרתי כאשר לאלהים העבויה עליו שיקבל חהעפל"א* . בו בארנו כאשר עליווהתמדתן
 יהמק דוצעלת כי עואמע והחמישי . הבהאים סבלת* עמו בבאפין שאדה והרביעי .בו

 מבתוהו אם אשו שהה nww והששי . המרא רשמע מבלתי ביכלתו ולא נברא נידאעם
 העולם מעסקי לבו לפנות והשמיני * אדם לבני ריפף rw" והשבילי . ענותו או אדםבני
 עם שיועץ מעשירי . ממנו הבוש מאחלים שחרא ההשיעי * לעח;'כ עושה שהואבעת

 : יצרו עצת טבלתי עצתו ולקבל בלבו ריצר רורוודי בכלהמכל
 שמשים העביה מעשי הם עשחזם נעת לאל בקודם ישלטו אשר ר,נצעערם אבל נפרק

 הכונה שתה"; שאפשר האברים על הטהאטז ריקנות כל והם האלהים רצתבהם
 המבהם כבודם ולקוות אדם בני אצל בהם לר,ודיץ עושיהם כהבז הנהיה , האל לפלחבהם
 שמקיים לסי שנח %א כטד יא חונף בהם יתכן לא הלבבתן חובה אבל , עעצתםעל
 הבורא והוא הנהמקעש לשם בהם מבוע הוא אך לבבו את יודעים ב"א שאין טפם דברמהם
 הנסוזרות )( הנרים ונומר כלית בוחן לב הוקר ה' אני "( )יימיס שאמר כמו בלבדיתברך

 : עו' אלהעולה'
 אצז יבץ שלא מהם אחד . דברים שלעטה הם לאלהים המעשה יחוד מפסידי אבל רפרק

 וכמלישי . תורותיו הגת מגיהים מצות יבין שלא ויחפני . פוכתו ומזדפלמם
 אגל . הבא העולם מדרך וירהקד1 העותנו אליו שיחבב בטה לאדם ורמיזתו היצרהרהור
 אצן יודע שאינו מי שכל מפני הוא העבורה למעשה האלהים  מדעת הסכלות הפסדאופני
 ואם ותנזק, התועלת סמנו וטעכן ענינו שיודע מי יעבוד אבל בלבו יעבדהו לאאדוניו

 לנפשטרפא
 5וי 31כך 1גדו3 קמן דגר ככ) ופמשו רם פ6דס. יג יר מ כה .השכל עם שהעץ והעשירי כף: יקנס !)6 ס'ולח

 30 )פרוז
 כפו פער דמי oan וק טג)יוס כטטנוס ג'ג 6יס כני מסמס סו6 סי כרו15ס יכלו, יסחפ ט)6 ספו טס !לסוטןש0:ף1

 : )מיס . סכריוס גטינ. סימו 06 %קבס ויסות רימס עמן להזדיין 1כו, אבל ג פרק : )פינוטיתג6ר
 פפוספ !ס!6 )פופ ייגס סגו1דלו נ"עסי! !גליון ססוצ יג6 ס%4 יגמם 8%ס טץ סג הסעידת יושד טפסידי אגל דמרק

 להם פת plaSnמב
 ש 'ס6ייפסמי?'ס1 יצרו ההפז : ע)"יימ (nGs הפסיס0כ) ס56י ומפיס ידיו כקפו אשלו יה"רר חאר0 גלב שסוי 6טשסס כימר עבחיחו אדני בפרק
 פספרסססנופ פ)יססויפנס0 פיד ס2 .שהן %ס גס %5 צ% מ% 4צץ נפרק

 יפו  סם ופישר איהד וע' סם יפי מפפ 4פי  יאייש הטעאוף לעשמ : סונש נמע0'סנמשש

 פמ'11%:ן:חעםן:ע 22 נ= נב וא= 8. דפה
 )כוין %י סו6 סוגר נספק! 6%מ'ס פפפפ 183ר36heelסש

 )5יס1 רסוס סכור6 גסייך )6 6ס הבורא רשתה טבלתי : מ%פ !)6 6פר )ק 16ש 3שיס ש!6 יט) 6פש סוס ס6דס מזגע"
 נפשקו )כאופוס טטכפו 6יס שם )מ מישי טיש!נ )שו סקל שפע 1ס' 8% שוס 6פהביסיס סגוד 6א בז' חיפף שרעעב :6דס
 2 סוג נשם קיש שש ס)6 פפט ויגיז רפ 6ת% מאלוחם ארייא עיסו: 6ו !wnP 6ס לקול )6 סמט0ס פרפו 5ף 5יס)3י
ש גפרק  גס)מיט: סירופששי יפ4! שoP1fitw~a oei (6 %הלשס.גש0 '-4צ--%אחם a1w3 ש"פ 

 מגגחסד ושגחט כגורם סנהופ: ש3 פטם bs רמס סרס wen~& אץ פפ) לאט גן ספמץס ט) מועמס 44פסו פויסויסוך גגגי ..ס!6 יד0 0פ) קונ ג* ימג!ר (*$gt לנופו ניע כ4 ,5ג0ון גה גחפ להזדין : הה עטשם גו!וס מחוסוסיט
 : משמו ש6 ויסכ0"ץנפמו

 ט 1פטי3 סט1כ btw עוס טוס ~)6 י0' 4פפא פצן 6י9 פולקע. מ4ת תאלחש אח רפרק
~bwh 
 ג, טן הסכלכםהפסד אופתי :

 מש ספטוי 4פש סאה י% 4ק נ4א Wh גדשכן וס"מ) ד0הס ל )4י
ספ%ש
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 פנ המעשה יהודשער
 דקיה שירא בו בהם בצנתו העבשה ממעוף מעשה האלהים את ישע שאתו סייעשה
 ענוש טכיר ולא יודע שאיננו מפני אותם הבורא ולא אדם בני ועובד בלבד אדםמבני
 להעובד יתרון ףש . יתברך באלהים סכלותו לשק מניאו כי כוכבים בהעובד נאסרוכן

 איננו וחק שאין בונץ כוכבים העובד כי מהם אחד . דברים בארבעה החנף עלכוכבים
 בתרת המחניף אבל ובשפתים באותא מחשבתו הפסד אצלו שייברר נבינו ע"ימחהר

 זולתו. מעבודת והרתהרה האלהים בעבודת המצווח מן שקבל במה טענה עליו ישהאלהים
 האלהים בתרת הבמנקש אבל האלהים את ממרה שאינו מי עובד כונבים העובד ביוהשני
 הוא נוכבים העובד כי והשלישי * אותו ממרה שאינו ומי האלהים את שממרה סיעובד
 אק כוכבים העובד כי והרביעי . לנעבדיו תכלית אין והחנף בלבד אהד דברעובד
 אץ החנף אבל באלהים כפרנותו פרסום מפני ממנו נשמרים והם אדם מבני נסתרענינו

 הנד% יהוא %6תו יתכן שלא מה להזיקם לו ייתכן בז בזמחים אדם ובני נראהכפרטתו
 האלהים מצות מבין שאינו סי אך . ומפתה ויהיר חנף בלשוננו ונקרא העולםשבמדוי

 לנפשמרפא
 סיר6 פס וי"ג . ס6)סיס 6ת יודע 6יט סטרי )נ'6 נ" כ!ומט גו!ד4 מלוס טוס ופוסס ~h(eto 6ח יודע הליוו וט כן16חס לחגוי ומוסרת פכ'6 סיר6 פי גסו ר,) גלבר ארס טעני ויקוה ,ט"רא מי בהם כוונתו כון יעשה ואם : 63מד6מד
 6טסיסם מעטם רק נניא ע" טוזהר איננו : סעו)ס כ)) ע) ק6י 6ו0ס אוחם הבורא ולא אדם בני ועובד :טג'6
 דור 6תר דור 6גותיגו ומן סמ!וח מן סקי) נמס כס הטחניף אבל : קרוחות 6מונהו סבסד ע0ס )ו יגרר ומי .גיויכס
 את שממרה מי שבר : ווכח! )עכור 6% )גי1 )פנד1 016נ1 משסירס סירס כ) ו)קייס )"סר ורסס 1ע3 ע)יססוקכ)1

 ספעפיסהאלהים
 פמגי

 שאיש סי אך : נ'כ )געגדיו חכוים 6ין )ק )ו ממטף 610 גשמו מן )מנ4* סו1נס מי וגג) )יטעים
 לחםפת

mboחסר ענינן שיודע סי יעב!ד אגל : ס46טים מהיעה 
 1DDV וכיפי עויה ירע טסט מי 06 יעמד שומר 06פקח
 ש.'רא ט' בהם כונרה : רווק סועדת מפט nlwS )1יחדן
 ומקוס סיירנו מי נוגס גט)תס סי6 סגו:10 ס8)'1ס שעורכו'
 ללא יודע שאיננו : ה~ע)תDlp" 1 מונקו סייו6 גפ 61מרוכף
 פס סנסנחו עוין t~the Y)D רוממוסו ישע 6יפ בסטכיר

:tthe1): מפות מקין כ4י כו' הטכבים בעובדי נאמר וכן( 
 סגוגגיס עוגר גנוח SD גס )חש0 גוכ) ס6'ג 6מר )וטונסע) גמעי dst כטוחו עיי גוס מונס פסוק נמס כוס 6זס גוופע)

 )1 סוס סו6 61'כ )ו חומס ס6)סיס גיויפ0 טסכ4סוואמר
 שיברר כו' מההר אינו : וגו' יתרון סים קומר גום)ולדוכס
 6הר sg'1 )סס)י6 לאן מתנגף גניך טין, סנוור ט'אצלו
 ממסרס סי6 יס כמנודם ממסות טס מוסג ססו6 אמסמוטפס עפיי )ו מגרר 6דס טוס ולין גייד מז יסרס סומעסל1גו1
 כומר בז' מי עונד : גימס:ת! תוטס fig )כןגפסד0

 !חק 6דס )עימ עקמו טגפ htw 6!)וטכמו סוסטסנמעוח
 ויהיר חנף : טויסס סנדקי סעס סמון לפיני אמו )וגענך
 6מו עי) ים טמא יסם)סס מ,') גונזי ספטיס יסרסקטון
 6דם %מ מרקס hton נסגונס עזם חנף סורגך פיומוחכונוס
 יסיר ונקרך סכלנו ס"מ'חית סגונס 'Sh((V יכסס )מסדצתנו
 61'כ מסידות מדת hton גדגויס תכעסו פרנוס סרט טע)ע)
 סטר יוסיף 610 טכ'ס )פנודס נוגס ק*0 ג'ק )1 טיט6ף

 own ונקדר )1 ו6ו0יח %ס שוכוח לון סנורך מקושהלרווו
 סוגר סטת סמססיי סץג! ט' סגין שאינו : לנססינוליריו שתם 6דס גט )נ פיסים נטיעתו מכין htw פכוינושוט

)מפלס

 הלבנקמזב
otoSh1ומכין ס'ודע מ' 6ח שנד סוס סענד וכו'יעבש אבל : סעכוזס )מעסם יתיסד נורם וס1טש 
 מק 6ו 0וע)ס 4 ט'ניט 6ססר דעתו סגפי מסענ'גע
 כגי ז") , יו61יס et)w ויקוה N~WW מי :ממגו
 הכוכבים בעובר : ע)חס 06 וכייס סמי67'ס6זס

 מיש ממסח וסירם ססמט )%רת כעכוד0ססקדמוגיס ע" משנדי וכגודע וסילם מסמס 6חכעונדים
oahיפיט 1)6 ססכ) כטיס סש4תיריס היתגיסו 
n)tpp360 ונכורם כמ כסס וגרן 6ו0ס כר6 "טל יגף 
 15 )סיגךנ -otstt שייגס חג) כקרב מום4סנסיות
 )6 ססמס יומס וכמסוס , סנורך nllpP מלי)מרע
 כהסט 6זס נם מחונף וכן , ג4)ס הרםיכבס

 כייי ריכ) כי יודע ו"יע ועסיסינ למרע 4סיכ41ס
 ועדם סקדפמס ס"ס וצק ושאין בזמן :סשס
 שמן חע5 ק וכמטנף סחהר אענן : שורימתן
 )דנליס סטמיס לכ) 0016 6)ר"ך ס' מלק 1fibתף
 ממרה U'NW ומי : )ר0ע רמוש כטןשממרה מי : וס"מ סלמם כמו ממרה  הפאינו סי :י'(
 כמיטמפ כלבר אחד רבר : "ofin 45 סב)כלו'
 מבש Dbtt כע) יוגר סיורו oh~n 4 ממס ירמ16

 ג3 06 שנד 610 כי לנעברת תכלמו אין :סטם)
 : טעם )1 טלין ovh ל *ן כי ממע ש"ס 6יוסנשם
 161מר סולליו כ) עז סטס 6מ )נשל מחכוין 61610ף

 כמוכוח 6טל ומ4ש1 ס' סלידי0 כ) נוום "מרי 'ם4כו רימס גדו)ס כגוס ט6ץ מ1)ם ועם השקלם שבםרףישרול
 רב נקס) חספוס כ) )מרגרט מכנס nvm נ4יו0 עטדו0 0שרחס )רכס ויכמלו נגעיל סס 1"טררגכטת
 ומס) לפיס מרוס )וקמים סכלן מעמי ורסיס טופס ינלפו נלס כגס 1)כטדס )ס"0ס ינעם סכ)יף סעטדס061
 גיס ומס  כטו' כנתלש מסנ6ס ויהיר : רעת ירכס נמ4 כי )הסלמס 16' כמעסייך, ייטוח יום מסרסוסד
 וחית המפתה :  ממי ומניס  גדיים נפי ולסלסדק ספס מכל גסס עיט מלסריגות סט וח"ן  6רפפנס
שאעו מי הך : יסר6ל 05  סהסי6 וחסר מע6 "סר גגם גן ?נעם כמע06 יכמהו  ולקמטך נו יתקמץ %סנמ
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 המעוצה יחורשער8
 העכורה אופני מבין שאינו שכיף בעבודתו האל לשם מיסגד מעשהו איןשברותע
 מוו וכל לאלהים בהם לבבו ביתד השלמתם אופני יבק שלא שבן כל ישורותשהם
 באמתת כמסתפק שהוא ספמ האלהים לזולת בו כונתו העבודה ממעשי עושהשהוא
 האלהים יודע הוא ואם לאלהים כעשותו לבבו יהוד שיפסיר מה יודע ואינו בהםחיובו
 עליו מכפקות טחשבווע טהם אהד . הלקים לשני מתחלק היצר הרהור אבל .ומובתו
 השני והחלק . לאלהים מעשה לו חמלם שלא עד אמונתו עליו ומשבשותהאמתות
 המעשה מן בו ומשתדל אליו רץ שהוא מה כי והראיה הפענה סדרך עסו באשרגא
 ו  וליוטביו  הוה  לעולם לעשוה אוחו מורה אבל  הוריוות סדרך ולא חובה איטלאלהים
 שיזהרו כדי מהם זכרתי שלא מה על יורו דמיונים הזה הענין מן לך לבאר וראיתי הפרק

 ישמע "( )מ;)' החכם שאמר כמו לאלהים שלם לבבם ויהיה אדם בנימהם
 לך שיש הנדול השונא כי לדעת לך ראוי אדם בן שאומר והוא , וגו' לקח ויוסףחכם
 בהנהגת עטך והמשתתף רוחך בטזנ יהמעורב נפשך בכחות הנסכך יצרך הואבעולם
 עצתך בעל חובך וצפון נפשך במדווז( )ס"6 בסודות המושל והרנחניים הנופנייםחטמיך

 לנפשמרפא
 11 גמ,וס מחויג ס61 06 מכוסק כס61 כיון נ0)ימות ס' 6ח נענוד יוכ) 6יך וגור סקרן עם סו6 06 וו') כף ה, מטתמכץ
 ano נחג ,נהמם:;מ%:ב נבננן:'נ"%ו ט:2נש:%צןז:גבנ"נ סקרן טס 1)6 מט6 יל" גור 6ין מו') ממ"מ ,ם,0 י)6 גסני!: ג'ג וטו;: מגומזן ,h(t'c מ"ת וק סו6 ע01ס 06 ו6ף י)0616

 מם %ד מ%,% יצנ,לי Itci"1"tneue'ni מגיש :ם מג? ט נ:נ%' %ו",%ע:1
 ,"י -מהו המע.:יון'"ך'-ך :1גי(31ן(:,ן הן;1.:: "ו"
 סטר 0סי נסוף עיין רוינו )פי )סניוהס ומשח,: ס61כנועורכ גגו)סוסמכוס

~clip 
 ר6קס טין t~eh1 גיורך ע,0 סי,ס'ר מסו

 וכוט גדים מכ) ונסתר ככסהג6 יגר ;סו6 וגממ(נתך גגך נמויין מת"נ ס6חס מס חובך וצפון : מ0ס ותנין דנריוכג
 הלבנוןטוב

 וטונומיו ~b(ag "ה ממנין ג)1' וט' סבין12איט
:hihהשלמתם אופני : יבריח דרכי מכין דיגו שעדיין 
 נ"נ סוככות :WTUD row סיס4ס לבבוביתר
 סדכר כגומחת חיובו באמתת : מסק כ"יפלס

מסו"
 ממונע סדכר לבבו יחד שיפטיר : כו מייכ

 "עפ"י יודע הוא ואם : ס") )"סכם לכו ימדשתו
 6 עומס האמתות על.ו מספקות : יודעעסוק
 כ6) ס"מחס מדרך ומעעלו )מסיקות ס"מתיסדכמם
 המענה פררך : מרע סינר בא שהוא :יתנרך
 לעשות : "ותו מנמד אוהו סורה אבל : ויכומנזרך

 : סוס טקס כקגיגי )סחעסקלעוה"ז
 ו וחמכו)וחיו ימסיר מדרכי הזה הענין מן הפרק

 כרכרי יותר כ' זכרתי שלא מהעל
 1ע)י)1ח.1 ומ5ודות'ו יצה"ר מרכת יס סמונך סוכרממס
 שאומר : (OS )סקס יכו) )" "סר , ~olh נדיע)

 מהסי OS/ "ומר כמו . כעדו )מדבר 6גיס"ומל
 : ר"(פס*0

, 

 ממכס כמו , ומעולכ סממו,ג הנססך
 , מהנו6ך כמסוגי תובך וצפון : ס'( )מפ4אם

כמו

 לחםפת
 מוטי מכיו קיוו כוי העבווה אופן סגין שאינו :)מטקס
ntilDDיבין שיא : ע;ייסם וזיבוח ממנות כסס סככויס 
 0גימוס סכוי et:clh גסוס מגין דינו השלמתםאופני

IOrittDמעיקר 0?61 כמעמס ימיר חיוג נס מגין 60ינו וממיה 
 בהם מות באטתת כמהפק : כו סוזי ססע1)1ה0ק)ימוח
 גלמת 06 מכאק כמוקסו6

 סו"
 ואיע : )6 15 נסס מייג

 סדגריס וווט חיזו כו' שיפטיר מהיורע
~'7tCDWO 

 ימוט
 ססו6 6ף גג1מר ושובתו הארהים יודע הוא ואם :ממעכס
 עליו מספקות : גרותיו ע) ועוגותיו יתגרן רוממות1יונע

 למומו וטי'1 שעיתות גזעוח ססק גו מטי)יסהאסיתוה
 סוד יערס ס)6 סר כו' לו ישלם שלא ער : )ומ0חנמס
 וחראימ הטענה מררכי : כמ)ימומ ס")סיס ממעכםמעכס
O)UDOסמוממוח סנ0יונות פן  ויריי  סמיי  ו1יייפ %לי 

 סוגס מדלך מגירו )סטטוס כרוסס צורן סכוגס16
 ררתו ט) קוסיחז מ0יכ כקומר חח)ס טסיו טוסן מסו6)רטט
 מלעס מזרך ע) ר6'וח מכיל :hto ו6ח'ג 6וחס )גווחסטוגס
 רן 6100 מס כי ג6מר1 0ת.סו ;מסיי וגסו גו כוגוגסססי6
 טגגופ1 גמ5וס אליו רץ שהוא מה : 1;1, 16הו מורס 6ג)וכו'

 מם) ורך ימו ע,סיו'ט 6יוס ס6ף b(h מוגם סייגו )1טמר6ס די )6 כו' ולא חוכה אינו : סגממ,גו גמחות גוושחד)
 סס 6מגס )%ניו גסגרמ )6דס ממויגיס 6יג0 מס גסףסכלי

 לעולם : כ)) חוטבן ת'1 גסס 60ין )1 מרקס וסבטגסיו"ט
 גו סיוסכיס olh ולגני OIO )עולס )סימכו וליושביוהזה

 : התוומיטגיס
 שתהרו כרי : סמסורפ מן פתוס ותלמוד 16כור ט)6 ד'6 ט) בתך יורו סס מבטל סומיוני0 ט' ערו דם'ו%פ הפרק

 חכפ ישמע סוקר: סי6 סיוסרו ומלס סוסירא מדח )ט)מס ויקמו ג'6 יזמיו ס6)ס סדמיו,י0 מן כו'מהם
 מסכס נסע נפשך בכחות הנמסר : מוס )ו כנזמרים 6הרי0 דגלים מדטתו מוסיף סו6 מעע ממנמרו מומס קפסמגסכו'
 פסוגסק קמו )כן ססגס סינטת ט) 1%6 כנמס מוס כמחס דט והרוחנית הגופ.ם : )מיס גוגריס טירוכ )0ון ססו6בגס
 וככעס וגתנוגס גמכמס יומגי,פ גספגוס סברס 3סינ:ח קה6 סו6 ג1 גסמייס מריס נקל6ימ כגכמיי0 נדגריט ס6דסמכנס
 בכל עצתך בעל : וסכ)יוס וסוגד ס)כ דכייגו סחך כמתגו6יס );זן 610 ועגך וצפון : WD11יתסיס

~av1m 
 הנרשת

%ושמחרות
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הקץלה ╞ג  ¢ץק óזהג
úזúץם (ñף 6כñזץגúףם טגúזú זוה¢á ╨¢ק ט╨זפúהז ה╨גגה╨ñú¢זú זו¢╨הú ú╨זץזúכ╨: 5י╨ טג:Σ:ג;הפג  í'דזלó: קד╨הק:%
7á:,1:╨ץ ס::4ג: :ג::דט:ñ:הכ╨áגד╨ ד7:דד:2,דזה áגכדá ;ה:ץ:י;ז 1%::לכ;ס"╨%] ה: 

טםיק  טגםץ הל ¢¢úá╨ק טם טú╨זלול טú╞ז . íוז הגהú ¢הס╨ ז╨ñך Σלסúז 51 גחזםק
קף╨ם  וף¢ף

ק  ñ÷ל, גלדז חזל גו÷ז
¢גזúג זל¢ך ז╨זחד 11'6 כגלל ñ-,סלז כזדז )ץ ñגú ñג!,!"  ,ל כ÷ס ח1!1,ג)

2ז  זזגג טחז,í, ñלז -,הז : כ!íל╨ז םפגל╨ñ1גíí:íזץג╨טס╨
 ñםז
 úץל íגñח 'זז¢ץ :)ל )דחך י,ñהñ ,1ל ñ,5: ץזח -גח)

, 
 ל '

áזם  הף
)ד3  úז¢ñú╨הז הץגהúק ט╨זפ¢á 016 כדךגל ,ñ) ,דם╞

ךג"
 כגח,ץזזה יגזיñ כ,,,גי כך י,6םזñ 61 ñ,זהד;ñ גñ╨ז

חזחי  ñס6ד חזךזזñ úגזññ 6)ך זזז!¢ד ,ח¢גליז זל╨ )י
גñזך ñ1לáג6 חיי טñ כגזלל 3ג÷ד ñ3á6 (זסזל ñםלñי,ñ זחיף כיםז זח)ז!ף כיז ÷גגללק )יץלñז ñלז╞ñז 1י גל5 כץזף á¢זוה ד'ץי )ñ  ñזד  ñזםזךףáג לגגגי יגלá 5ם םסגג ñלג  ÷גך   ¢ף5  גםגגגגף  óגגם¢ם ¢לז÷╨ ñגזññ ט╨זזגד כדñז :
ññץגñ  úזú¢ם ט.úזץ'ñף כ3 "לñזזñ חגחגלñ ñ6ללל )י3
ñáםג ñññץגñ :ףñגñ ¢3ג61 טחזחםי ¢ל6 ז╨זז ñףל 6זñכגחזץג 
íםץהל úל!ץúי, ח╨,() ¢דז ג╨╨לñ זזזú כ¢דחג : íםץúל ז╨ךñ 'זי  6ג÷ד לגñלñ זúג╞ כל ¢י╞ñ זלי גלץך ñזגי6ד
זúז¢ג╞. (ñ¢6זñ (זáñ ññג¢ג╞ ñ3╨╞גñ ז¢ג¢גהú áל : ג╞דñí 
ג╨ñדז  ז╨ג╞גם ז╨גגú ¢ñךú 3ללñ זגגזג 6זñ ך╨,) גá,╨)גג ¢זדי
ג÷ג  1) ךד4 ג╞דז )ד6 חñ╞61) 6זñí" ññ זחחלñד ד6,דז

á:::14Σ  4ó╨:á:דדזדץ.:ד פáץוñזגגג
ñזלחל  ╞╨, ñזךךñ הז÷לל

 םםיá טג╨לו╨ גק╨וז טúפץ 'זי
ñג╨ל"זי  ג,דס ñי╨ףז )ץ ññץלñ זל6 ))ד3 כגזל% íגלץ

םל6 ñדךהלñ ז כח¢ך )ץזú╨םל6 גג ñ╞¢כהזםך3 )ךז ¢ז 

כז╨áםה  ךזל
ה╨גגהúק זם זלי כזלי) ג╨ס╨ 'úץ ╨זג") (6") :  ט╨זפ¢á )י╨ ם3╞ ץזגñ ט╨ז╨¢י : הúוז כקג

כñגי ñ60ñ םי ¢יס ז) , )"םñ¢ זלי , ╨ñ╞÷ץ 'וי ז¢  ! גגזהז
 ט╞╨די

 יזñה!ל )ג3ך3 זגךץל זגלזדגףז
:  טם ¢"ñ╨גñז םץ ╞גלה ט╨ץל) זץלךז ק3 ם ח44ץ

פñףל ñ ' ץ" 1'1 í 
41úט  זגúזפג¢÷ז ים גגדץ ñ,ףם זםגץל ז ה¢פי
ñףזךלñ  ') úיזיñ כל : זגפחí áגúגקáה 4ñל

ñגú¢ñי ññ ñ6╞ñג¢6ñי ')גל╨ ñל חזלל ג╨גלז ñ¢ 6¢ñםיה  ¢ף╨ í╞6 6) )ץדל זחיל ñזáוג ╞ץ ñףגף
1  חלל,ג ñיל זז : הםהםúךי ך÷י )ñךל ץלזךלז

64י ñ6╞ñ 6ל ú¢לñ ñדז ¢"וגó ¢כי קגו הל ñץñ"ם  6זñ ÷הñל פ╨ץ טזñז ñםק ך ג╨ל ñזל כי
÷סהה  טגךל úז╨ץך 0ץ╨ טלג¢ל) גםל÷ל 'ñ : כךז
ñללל ññ קáםחזגל ÷סל : זגחזםק ññלז 6זñ (ñ,לΣ טגםץ '4י זקזדץך : טúúךו ג¢ל ñלםñ כז4 ñזñ'1(6 0ל6י : úו טקף╨ 50 טחץג 1 ÷ףñל ñזלל : גחזםק טםיק חזדץñ÷ 61לץג טחñ 

ñףז  חםהםúלף ח¢זגה íג÷גס כזי íדñדúף "זñ יú!ñלñ דúללז גדק ל"ñ ñ÷זם ללñד זñךם גדגזךד ÷זלñ ךזךךךז חףלדז
:כזגץ  קז6 כי ñגñ 6ףם :גזיז ¢קו ט¢זג טúזו י'╨ ') ñםזל ñג╨ל :)*די כקפלá ט╨ג╨ץ ')

%3?ם úגףñםף  טúזúלו קáק15 כזי ñגזיוז ÷ñף כדדק חז╨זל36 ףזúלז6לñ כ)!6  ╞ץ  ñזñ כףג  ñףñך ט*ףף
ññף0גג  ñ ╞ץ ñ╨ף כ6% 3¢╞ גםú 016 3זץף ך,דñז זñ,ז ÷"ñ) כךץ כúזúלם ñ'דיגז ÷ףñ כיםד ñג¢ד3¢
ףז╨זל5  úז╨ץגה íג¢÷ק ñúח)

 íגáזי
áקחלáזú : ñ31ñ ññל÷ג 6ז¢ ╨ñá( 6!(לז  םגגף ¢ז¢ד טñ זל*ד╨ñ  כ'4ף 

ט3ם  גזי גץך úז¢¢ל úגדñהñ╨4 )'╨י 6ם ñלג
: חúלי כגץקז úז)ץץ úזגלז÷ז חזגז÷ñ )ץ  ץז;,לñ ñ5זגñגלñ5 : גáךג טúזק  גףá גñךףגם זגúזםגלד : ט÷╨זלוף טú¢ז םף ñדל ñלםñי ¢ףג .÷םזף5ף םךז ñזיזף ñגúñג ñףגףד ¢á 5ñח¢ז

*%
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 הטעשה הידשער0
 ענעיך תשל? אם . בעוץ* ממט אזמלם תם% מעליך הצ* ותסלק בהם אארלרויהם
 המערים פהקני וישרשה העולמים בשני ששכרך עד מפך ירף לא רצו% אחי הזטשךא4ו
 ש ועצובים הפילה חלקם רבים כ4 ו( )סם מהיליו אחד ואיש מסעיפו בסעיףכש"ש
 בלתי וקרב סמלהמתו זולתו מלחמת תטרירך אל בן על . תו' nea שאי דרכיהרתחה
 עלא מי ודחות ממך יפרד שלא מי עם החרב כק ממך רחוק שהא סי עם חהחרבקךבו
 חטיר על השטרו . עטך בהמצאו רשתן שואל שאינו מי מדחטז ברשא אם בי אליךינץ
 מן שבתם להם אמר חוקה מלחמה אחר שלל ושללו אהבים מםלתמת שבים אנשיםשפנע

 הטלחמה היא ומה לו אמרו הגדולה למלחכיה דוץעתדו שלל שוקים וקמנההמלתמה
 כשתנצח לך ש"ט אינ כל כי אחי חתימה ומן . וחייליו היצר מלחמת להם אמרהנדולה
 והוא כחו על כחך יתרון לרעתו בך להלחם לבו על טלה ולא ממך ירף ושתים פעםאותו

 פעמים ומאה פעם נצוח ממך לו מספיק אין היצר אבל . עליך ומננור אאך מנצוחמתיאש
 לנפשמרפא

 אקא )5הס יפת לויס ס61פר 4 יכ% סיס ל6 רוצו שניט 61)פ)6 יום פ)  ע14 יתנגו 04 % 5וו פרומיל גשגעיה

 ,נום שצ 2נפ:4ועבז בסלנג צ%%ם,4%א~: גים::%טצ:נ
 -וסצ?וצב י6 גי%ט' עמ6 צ2%יסנצבסי:ב22ךזהג(ח:%תתעק

 מ צס 6ך: :ם6י רמזו טמן צם מ% 6י2םשימק0 ב ג בהגנםושגסם%צ
געון

 % %ט:ע:כם ? י גי' עצך
eftptr~Deif oa 2נוטבסניוה%ע'7:'2ג,סנן ד 

 ס)וחס כי וססמ . ימס ימשן %ל כ) 6) מיין ,ס סנמילס כי ספיס מירt_Un' 06. ספים נידי סכ) כי 05* 1)6 סי6ני4:?)6דס
 פמפעש 6) וטוס סמא מוש 1Ub כפכדיס כוס וממוסר 6י( מ6ומ גסס כס ו6סי0 3סוכס גל) ימיו כ) כי 1פכ144יסיר מ1נ6י בג) נקי לנעוריו לפמפס מאפד וקן נכדו וכ6 סיקוס סמו) ידפ )6 6סל עי 6) יקלל קטן געל 6) ידפס ס)6 יגלוט)

 %:מפך ) )1 )סיופ ספו כ) יססק"ס ש עכגמ סס צז %סכום כעס שיר 6ס 1WSit %ש %סי4 סס" ףחשני
 סו6 ככס 06 6פס ומן )1 )כסגו t'Shיכבס

~CIU 
 סכומם צן כמש ססי6 19 15! עד סגנורס חג)יס 610 סלפ tast סם יקרס

 )6 ש"ג פכה נד% פכחן צדע ססו6 פרמו כחך יתרון לרעת! : שמכס סכינו כומר סש,נ! שניס ההעתוי : גוןסנטן
 הלבנקשב

 פשס" העקמים בשני -פשמ4
 : ושים

 במעקש : ושנ"נ עוס, נשכ רש) , מדימםהמעתים
 6מפ נענירס רש) , מטיסיו 6מד נענףמסעיפת
 סססתס כיק בחייליו אחר היש :מר%צגירהט

 סס6וס כס עם* מפסקי 6מד נומן עמוסגדנר
 נערם סיגרה וססחפ סמט4שס שרי צסנרסס
 ממלחמתו זלתו nDnSD שהרהרך אל :סדמס
 משממס מון מ)ממס סוס )י%% גססך ססמד65

 והחרב : s~tnSD נגע נשב כי6 וקךב :ססס"ר
 כף מע) יומו ממך ופק 6100 ש כד מוג6%
 : )יפת ויהון ? 8נך מרד ו*פ ידז מןפ610
 כערס יוסך ומודיפ ממך כטוס ססע5 ברשהז אםכי
 מהכיס ו6סס וטלל עוללים : )כלממס עלן_%ש
 למלחמה התעתרו 6יכיכס: כ) נ4ח0ס 5ססגף

 16עעפ פ) ינטל ידכם סמנ6ס 6מר רץהצרויה
 ט עד עיכס ומס סדעחכס טולל מוכס 1o~tpכ)
 פ4% 1)6 עיכס וכגוס ס"ס יקך ומ*)ע סיעים%
 פוסס נו1)ס יוסל ונמיממר, מזקס סי )ob 6סמן

 : והמכס סז%פ , ewl) . 11DDDD 6פרסע5ממס

 לחםמ
 תשייך וטס : ודצך לפוגלו פי כף ממפ ותמלאהנצל
 נסדרגס וכון משרשך וכף שיאורך ער : גופןענינך
 ולגרסך ויון ששקור עד כסי ייסיצן 61ח'כ י36וךפסיפס
 ג,ך6 4אר מ" מש גס כי יפצע ספיר קיניו עוגיוכוי
 , )סם פנ4 6ו3ו 6%ס ate ohכך

~'voa 
 ססעישיו

 טויס רכים כי יאפר כמהרסס 16 כמלועס 06 נוגסס6סס עי 61פו ומא וכח חללים ינים כי 5עאיו: 6מ1סגף
 נפסון כפופ יפת ו54%וס ישאר רייס מסיו כזסונטפיס

 כריפוש ישן וע"ע ואי גנדורן יי ספפע DtDbS סגדי)כ'
 רייס 3ס0וק וזע ירשו וכן יפויך וכי פוערן רסיס 6פרונס
 וע) 5נפגא לפאס נ411 העמיס פ) 6מר וגס ט4קפיס
 %4פ8 שחד .~wh פפפס. יפו שמם מי הלווו ימלפי6 כי יטרירך אל סרטיי: כ) otea~l 6מר גשיוסעז%
 )ך פש"נס יאר יתאפו מ )ר ש4ה גק ש וו4ש
 w*"w סין נקרש וקוט קושו כש 6ד י3 יסולע %אן
גחכי

fOji% סחוסו 6סו -וכי איחרב : 46ס0 יקרכם 

 גפשפס פ4פופ וסיוק נסת DmlaW סי6 01)3 כטמון סימנס ספ4חפס פן ees eS1nD 3פו אף 44 3פטשפס פסיפסשיו
 פס רחוש 5ס5פפ כפ סיור -6ו ישל )6 פונד )סס סייס הפסם s(mlot ועטעהא )כג 3אד סימנס כמה נשיל ייסיחו
 נמס סירו שמן ;va חירםה ובק ו יי כו וכגי עכס המס שף יגסס llro סוקס ימרס WDN Pn9o שש שפסט*ש
 לגצם 0ש: % ימן אוי 9ס61יא י* כה כחך יהדק לרעת! 1:1,: ס64 י) מסרי סמספיסש פן hwסוסתן
 כשיט ,158ש 8פך )פגש משט שש נסעך 06 1ק יון Wtb סגויש עע פסך (a'GO ימס שו6 עמן טשעוישהד

תפשו
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 9ה המעשר ידידשער
 bne אחת 8עם תנצחהו חשם ימיתך שתך ינצח אם כי עצצהתו בון אאך שנצחבק
 בקטנה פקל ואונו מותך, עם עד בעצמך pbNn אל שאש"ל 5ם1 אווזך לנצח יסרך כללך

 ממנה שלמעלה במה אותך לנצח טדרנה לו שתהיה כדי בה אחזך לנצת ענינךשבקסטת
 בעיניך יגדל רק מאומה בך ממשאלותיו תמלא ה% . ממם נשקר שתהיה לך ראוי כןועל

 ממ% שלמעלה מה אל מדרגה לך שתהיה כדי מהתנכרותו והמצער מנטתו שבמעםהמעם
 השליך " )נר0%6 כמ"ש כשדו בעמדך לפניך יעמוד ולא אלן, תשקתו תהה במהרהכי

 ענינו ישודך השל . חילי עצמו ת8ם דברו ובהילך אל בן על בו, תמהיל חשזהתשוקתו
 קשונה היא וכמה הכגב להעכיד חפצו ובגומז והשקר לאחוז כחוזי עיקך כי . עוזייו רנוהשם

 ט8ד כלי על ומפר הקמן העקם שהא מפני קמנה נעיר האים על ספר חכם, מטכן א"שבה ובתמי 9( )קסיו באמרו החכם עלע שספר וכמו . לחלשתו תרניש אם מהר ואבודופפלתו
 דהה בעולם מאויו ואורך האדם לב נודל כננד אצלו 61עמ1 מעם באנשים נפעיומדות
VnDrnוצבאותיו ואנשיו חיילותיו לרוב רגדול בשר הנצר על וספר , אותם והשגתו כחו 
 עליה ובנה ואמר * ונסתרו בנראהו דשים ענעי כל מקיף שהש מפני אותה וסבבואטי
 להפיח שמשתדל רומנונים ומקרט הרעות ומרחשבהזט היעים ריחפתן לרוב נדהיםמצודים

 לנפשמרפא
 כממש כ"י ס:%1 כ3 61מל1 פכירכ גוררם פכירס ~s'm סימלו גסו. כ4 נקינה מקיל ואיה : מוו גפן )סלמס נכו פ)יטכס
 : נססתך ומסקוס סוקק סו6 חמיי רסז1 סי* תסרקתו ואליך כנט: וגו' ועכדתס 6ח'כ וסוקס כלסר יעי) כפיס כעגיםפנוית חגוי )ן )1 ט16פר עד כך ונמהל כן ססס )1 16מר olten סיקסנו 101 זל 6) גן יסים )6 סג"מר כוגכיס עכודפ עותדכ6י4
 כקופר %ך סטנקהנ הסיס כמסוס כי סין 1פ'ס . ע"פ וקלוכין סמק גגפר6 וכזפ ע4ו 91$PW ש% 061 13 תטשלואחה
 )מ0% ספסג) 60%א גחו לעוס ספ6כ) )ס015 )ו קריך טסה כי) יקו נ)6 )6דס 6שר 44 )כד )סכתן %צך עאש9י%ן
 וטס )קפן וכ'כ )ן גכנט סיסים למהסו ניוט וריג פ:') פקרכם ושין דום? ShDn 600 61טס 9עק עז 6ש*) וטאסויר
 ג) ומס ס%מיס מיקס סריס )ו טים 6ט'4 היייו עצבי ואם : נו נסPih 4% סיגר 0טוק0 פטעא סיפר כנר 00כ)מוצפן
 het כעס גס ויכדס קשגס שר כקפול ס)פס ההכס עלי שסתר וככס : פ%דס ומושטס5צרס

~Sh, 
 וכגס 6זסס ומגג וגה

 :. 0ג"3 ססו6 עמסכן ס6יט Wh וכר 63 והדס גמגמ0ו סגור 06 סוPSW1 6 לכס מסכן 6ים גס וו6% נוו)יס %ישמיס
 ס6דס 0160 9רך )9י שאייו והירך כה אצ6ומעש

 ספיפי0 ותהו גשו כ"י כ) tEtbm כעלס כ3 )ו בפיוס cm~1 כטוס"
 ומלשור )יו0רופ ימישו ססיחר וין בג*) גוש .יעיי ס6דס ירך גטנור הארס את טקיף שהוא ספני : 00%50 טוך4ף

 לחם9ה
 6אן  עמטט שן 48ן ש-בזגגו שש% 80 %%ואעא
 אתת שצצההו  גז ייתך שגצה בז ונין: סו* 1ששסימופ סוי סלולות נג' י6דמ טס כי% כלאפס גלתכם וסולפר
 6חד 0עס ססולותי 4 רב )ושר לאזן שי ולשןשלז 6עך ס61ת סיהלוקס סע5אש ק' 16 שפס %0ס 6ורא*1

 פ6ס 1%4 )1 יסיק )6 6ש mam 30קץס ה1%
 49ן ג4מר נף nwp אם כי כף סטך להייאש :9ששס
 פנאן % 4 4א 0חס פיסחה מש 3סר5ו0 8גפש0ס)יש
 טנ0 יגרך כל יארוב 3ש: סג1ש סו פפך עף %1)שהץ
 יכסיפו ס5ח בשאן נאיר שהדאה 4%: ישרש enaoחושש
 פפך סש36 6ף ד*4 פיספס נך twake 0פ%3 195%4ש
 סד מו4מ1 מפשט 61פל קשין גח3 י4ס gg 89פ000שע טנשוי שבמעט דצזעש : 0שסס 1!% כ"כ אעוג %8ע0רק

 ננסס 8)ת ס0גע שסחגנרוקי 1ס81שר יפ פפוט3שסלמס
 (#oh )ופר 0י14 18פו 061 רם 18ע) ט) לקצר ולכך.19ג
 לנו 5ס 6פר פעוג סשל0 פיליפ ח% 4י יתדשןכחס
 שף כה החיה בסהרה כי ששך: utr~ שכשהאשמהש

 ק3 למין גן ונחמיא %0 גסס סי6 לויגטשםוקשו
 וקוא npg' 61ייך כפוש ישיך שפוד weh 68)חש0

 כף רגח יבחלך אל : )ש ש asw 0016 0ה פקפץ
 נסוס ל גח 1hnm סל5 0)ףץ0 גי עי מב טן*שרידך

 : %ץ 6ח1 סרסם כו' רבו, ואם עשצצ הים : 8צ1)'
 וסיע 6פ0 י* תפאר שלפץ 34ך 85צ0 השקרלטסת
 ג' ניט oa רע געע גושר 0מכ 51טשורד 9פ 5וש4פר

 הלבנוןטוב
 ע4ן יש3 % יטיתך : 'ולע סיי61 פסםלדערש
 ב סשיש0 נטם טימיסך סד , )1 וכנע כ06סנמה
 פטמם נס9רפ סכגל וט' בעצמך האמיןאל

 כמס קזז דני עוור לום כ4' מקיל ואיננו :ססס"ר
 "סש%ק עירו יפקמ זס SD ו6ף טוסך )%מ מדופיס
 ל5ף מדרגה לו שתדוה כרי : קונך סע5מכדל
 מן טומטם סש)ס כדלך פטט מעע פה2)ספע5ס
 ס6סס מדרגה לר עךו4יז כרי : קומךטינ5מ
 שמפסך כלפרש נסיכך סגדמס Fbnh כ)1'אלף- תעתעי : 6תצ 54מ מע9 מעע פע'לס*ונרי
 כשהצד , כמ PDb1 ננסוס 7116 מ3ממוס)לו4
 : *ש משא ועלול סכ6 מו"צ וכמ"פ מורךיעם עיף ערס סעף סנסוא וזרוזך סיקס נידךונדו
 הכזנ להעתיר ו מי14 סעגש 6שק 1DWואם
 ומעפצ : פכטש יוממות בשו כלי : ספג)וךס
 : מבשרע יורע ר64דם )נ כערך )סעס גמסגאצלו
 כר מג חילותי לרוב : 1WI.~D "mbDחשורך
~oibיום ונס , 5צפמפש וסטם ממעש המח סס 
 : ריי )פש6 ונמישס 6)ע עיס evbsnסכש0

סקיי
 , יהנדס פעיי ככ3 ין ברי האדם עניני בל
וכן"

 הרדירע : )סנט ימי חעצ שרס"ר דגר ערמו

 5צנלינפכtnhn~tht1hsmNethnbmst)h: 2%%בשש
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 הטעשה יחורשערפו
 איוש כה ומצא שאטר ומה * הא בשער נעיה לבאר עתידין שאנו כמו בהם 'הארםתה
 תשוקות מהית טפר ככר חולשתו ועם , בזיה המסכן וחכמת ואסר זכר לא ואדםעליו שאטי במו מעפים ועחריו שאנשיו מפני בממכן עליו שספר שה * הש% ל ר"ל חכםמסנו'
 *נצת האטת כק המעפ כי כנקלה, האדם טעל מסתגלת  ושהוצתו בו בריחמר אליוהתן
 מלחטוא על הערה וישבוה החשך. מן הרבה דוחה האור מן המעפ כאשר הוגלו טןהרבה
 לפנ* טעמוד חולשתו נתבררה כבר גי . וחריצות בהשתדלות היצר ננגד ולעמודהתאות
 ווחהלונ , מוכים לפנ* רעים שחו יי( )מטיי הכתוב שאמר כמו לפניו הננפל ומהירותהשבל
 מבלת* קיום לה אין שנפשך הוא אצלך אחזו לברר וישתדל היצר בו אווזך שיספקמה
 מתקיימות שאינם. ברמיונות המות אחר מציאתן לה ושאע נופך בהפסד נפסדת נשהיאאגדף

 האובעת והתאות הבלות ההנאות לבקשתן סבה שתהיה כדי האדם בהםכשיתגונן
 הקדמונית אותו וכרו אשר בראיות הזאת הדעת מטך ירחיק בזה שכלך עם תשקץאם * נפצן סחי כי חפתו אכול ננ( )יתעש האת רגיעת אנשי על הכתוב שאמר כ10ושתאמר

 : השלום עליהם הנביישימובדברי
 העולם פי לך ויאמר יתברך בבורא אחזך לספק ישתרל בוה אשך מספק הניאשהכאשך

 ממנו דבר ואין כן יסור ולא עתה הוא כאשר סר ולא נברא ולא חדש איםהוה
 לנפשמרפא

 .שסרסם ג) פמנ6ר וע' 610 גי פ'. %)סין ומ' כנ') נפולס וסעפדס קיום רק )ו מיס.ס סנוף 610 בספיר עגו סיבר וגס)סמכ) ענדי* גס 6מר וגי סטיר כ) 61'כ ספיר 06 ס!DSntI 6 כמש 6)י! 0י5ר חטוקח מסיס כנה!ג מסר ככר סי% ג% מקספססג) 61ף חולשתו ועם : כווים ומכפלו !כי!65 וכמקא נסורס סמזס נטגיוס לק בו ממחמסק i'fe מסוי פסכן *ס 0א01ט%
 ר6תפ )ך !סנטתי ע)יו סעיר!חיך 630 6פר ע"כ דרכיו כג) 60דס 6פ וסוגנ רעים וסרס!ריס 5נ6וס 5נ* יץ )! סיס מטמאץ )40חס יו% מי ס6דס י6פו ס)6 עף הערה בזה ויש : %וך גפרגיס דגויס ע"ס איו יתגנר ואך 5וו ע0 60וסגפ)המס
t),ha'(!שזג כעח'נ סטית פסס 6ין הסממן ;נפטך נקנן ספק )סח שיספק : כעל! )פסת י!גי 61(ן סיעי *0תי סם מס1- ופסי 14תך שיספק טח ותחלת : )פיך ינק( 16 6! נדובן ומריעות נססתד)וח כנגדו מזק וק סטסל )סם בעמוד יג 

 טנ )0י1ת וק)פח%
~tOtDS יח וין 04 ומס גמות יחר כי(! ytv !'ונפגשו כף בראית לו תתיעץ ואם : ח 

 פץ oitua מטווס פסק )6 סר ולא : נחמוס 6% חיש אעו fnsPn גי י ושמר : וססימ יוק פפפיס כפס08
 נ ד% לקא )עיט מחייב 61יט סע0% % סגו6 ש *ן 6ע פש% סעו% אתנע) )6 פ1)ס טד ופוקס יסור )6 וכ1קדפון

 רפרפני Setn, וכמיס . בפסו %ט4ס וסם וכיהיים הלבנוןמום
 על חפ rbn Olh 1"עיס . מטכילס ק"שכהילרי
oswn~"כון רעת וכמו כחס שנמים סרס פכ 
 ההצר תשוקת : כמטסס הפירס לסנ"צ לניעיוחדי
 )יסעיס טוקק נכיס כמסק כמו , stlb שיכשסממדט
 1 ממכס כמצמר בוה וחם . סס לטזי וכשןרנ(
 גלש קיוס ל") הטות אחר טצסוטע להושאין
 nhft , 6סורומס עמו צמד טיס זעת וסוףטף

 ברסיעות : סכוסריס טכדעוס גיוס סיוררסדעמ
 כשיהבונן : מוויילס נוציות כעזק%טווז12עינם
 : ס"מ )סשס קיוס 6ין nnho שיסכין דאדםבו
 פעם ס"זס מומר עגם מ"מ י") סבה שתהזהכרי
 מסם "מריומסוס

 גרנד מטף למ"ח מנקסם סכם מסו"
 אשר : ססכ) "מר סטסס עדין שם זס שית)6
 מקלו "סר סענע מכש סס הקרמונים אותםוכחו
mbWמפס a'nDW מוס ויוכר , כמוריס erl)s 
 אוויך לספק : סיד סגסמון נסער כמנרהגביאי6 וברברי : סס נלפירוטמ י"ג כומן foפ%?ר
 קדמון "1 %ר6 ראצ)ס "ס כ4' יתברךבביתא
 יותר מ"מ דבר העץ : ~ftD'1b כדעת ס"טעם

 לחםפת
 הארס עגנתי כל מקיף m~m: היות %ויל זנו 5צנא"

 פסר0ר ס0ו6 הרעים הרהורים : %ויגס מ:) הססמסה
 ot;une ומקויו יעוג מן וסור 0ועי0 וממסיגי!נענירס
 מעגורי: 5ות! ntD(tu )6דס מש"ס ישג לקא )ומגחן
 6עם 1כחה11 לגריי לכן כעעיו גויס ומכמתו ,!כלוסירס כקין 6מר hi~m לותו וויל %4י ט16ס זכר לאוארם
 סיט 0)ס ססו6 6ע'ס גלון כה זו וצלש ועם : %~טמעה
 ולסר הגי נגור 6)6 יתש6 ס*ן 6עיפ גו (onbמסהוקק
 המעפ ני : סט% שר פק %ו0 מן מסתחט ניקוס6עפ*%

 טרפוד יי% 15ט השכל לפני תעמוד ךעלשהו כ!' האמת0ן
 לפסילו יר% ס6ס לפנינו הנגפו fil~lnel : %ס )מטוס!ע4ו
 כ)!פר כה קים לה אין אוגפשך : פסל )פמ1 י43 סעונפן
 % כלערו קיוס  פוי )0 %*ו יגוף ~mlon גתסוי0;סי6
 1? טיפלוכפו

 נגשי
 ייתך סס ופסוס *1ן 6510

tP)fi)S'11נ O)w)t 
 סג)ש כר6יופ וס )ן  מו"ס 5סו5 כוי %רמיונוה : לפולססיריוס י0 הישסה נשרפים שקפוי

 גסס bht ptWD נע)מ6 ואיא"
 תסגי

 610 6'1 ;חימר מנס ,0 סירוס כדי ע"ס סו6 ו(סכוטים יסקיימ* )6
 אתסיסעגור

 סופי) 06ל סהר זמו )כי טרירוס לנור )י ו6י
 הכלה, ההיאות : ע)מ6 נ60י %שם %4 גגה ססו6וללטמד
 1ר,ת16ס ונמר etvwll ג4ס סס סטורנו ענים %) סומןמ45

 שאטר מכי : כפותו הדס פו 16גד!י ס0ס לועסס6!גד!ס
 שפס נומי o,"mhn שחוג סיפר פס "חס טח6מרחכתה
 6ג) ot~mh סס )כן סנטר סס6רס מכ"ט דעפ כקופר0ו6ת
 וק ס0עדר מן גסמ)ע הדס %ירט 61ותריס סהידום פכחיסי ס*)וסויס מן סיט )י כף נברא 11א חרש וזפ :גוונן לטוכס יט 06 ית' בבורא : מלספק ?t__? יתיאש .וכ!'ראוי גי etpo*1 פן היסריח 1)קסופ )6כונ לוו יט ג4פר וגוןוטתס

 )עו)פ יפזר ו)6 כן יסור ולא : מעולס 6תס סו6 י6פר פ)0'ופ סעופן סי )6 כו' נאשר מר ולא גג-6: קיפוסיס *פל יש6ן סי% Ohfi ססו6 ממומר מן סע,)ס 6ח כד6 יש סס!6 ו6ומריס ננרי6ס מלמיחס סס כ-ו וע) קדום מומרקים
עמסיה
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 11ו המעשה יחורשער

 . קדמון ישן שהכל אלתו טעבודת חייב ממנו דבר ואין מ36רא בורא להיות ראויימרר
 הספר מן היחוד ממאמר הוה הרעת הפסד אותך ויראה לשכלך שוב בזה יקרךובאשר

 : דבר מלא בראו בורא הזה לעולם שימציאך במההוה
 במיני יפילך עליך הזה הענין מספק יתיאשוכאשר

 השתי
 הרבוי מניחי דעת כמו

 . רעותם התה"ות כפי הכוכבים מחת* הפתאים ורעת התולרמע אנשיודעה
 : ממך הספקות אלו כל יסורובזה הספי בתחלת הרברים מן לנו שקדם בסה קדמון אחד ית' הבורא בי לך יתבררוכאשר
 . לך ויאסר הבורא עבודת חיוב טצר לפתותך ישתדל האלה בפנים ממך ותיאשוכאשר
 צריך איננו יתכרך והבורא אליו צרכו בעת תהיה לנעבד העוכר מן העבורהכי
 תשקיף וכאשר . פנים ולא טעם לה אין לו ועכורתך עבודה לשום חסר ולאלבריותיו
 קבלת חיוב ובשער עלינו האלהים למובת הבחינה בשער לנו שקדם מה עלבשכלך

 : האלהים בעבורת נפשך את ותחייב הה הספק יסור בעכורה לאלהיםהעבודה
 ובתורה והנביאים הנבואה בענין עליך לספק ישתדל האלה בפנים מפתותך יתיאשדכאשר

 הקורמות בטענות בו וועלחם בשכלך כנגדו תעמוד ואם וחיובה. אמיתתהובאופני
 ענין אצלך ויתאטת מלבך האלה הספקות כל ימורו ממנו השלישי בשער הזהבספר

 : עליה ההערה ואופני בה הנביא ושליחות התורה חיוב וצורךהננואה
 שניהם והכתוב המושכל כי לך ויאטר בקבלה אותך יספק הזה בענין ממך יתיאשהכאשר

 בשכלך תסתכל ונאשר . חובה קבולו ולא עיקר אינו רז"ל שאסרו מה אךאמת
 להנסר יכול מהם אחר אין כי גדול צורך הקבלה אל צריכין והכתוב המושכל כיתראה

 לנפשמרפא
 ג6מפ שמוציאך 3מה מ' לשכלך שו3 : טסורס גשי 11 ממטגס גלעי1גן )סע)וח ומקלס ?t_1, )טון 13ה יקרךוששר
 )ע,)ס וק'ו ג'ק מטחו כך ~olont ימגן )6 6מד קין נחגי 6פי' גי ע'; מימיר שטר סמ"ר כמן גי6 ליוטל סים כסכיךתמ61

 )עז) )ססח;וס יכו) סע4ט ק"ין -ו, 6;ס רל התולרות יאנשי ורעת : ועי' סגיםלנסוח
efnl: הנגד ימס עד כטווס הקבלה לט תגדור לא אם הטושכל כי : רא . מ'וג יט 06 היורא עבורת חיוב מצי 

 לחםפת
 ר6ה ממנו רכל ספין מנברא בורא 9היוה ראוי : כןמלניוח
 יקרך וכאשר : גגר6 גסס מ)קר~חו כורך גסס ופיוסוחחי
 סננך כו' שימציאך במה : (ס גסרסור )ד יודמן כחטרנזח
 לסטרר מן טגר5ו גירך )טוס,( זמת הגיותי )ךיר6ס

 סגור כימי טסים 6מד 6יס ט) גטקעס טמוני גסוכוי6יס סגי סיס 6מיחיס )מומס טס:ימו הרבוי מגיחיסמפוט:
 פוט) 6' לפיוס פזי סיס קוען וסיס מ"י ~h?p וכיסע)ג6
 מסנורך סמ5מיגי0 התולרות אנש' : רט פוטי וסמויטוב
 16 ספח סועת גטי מס מי יוטח ונגל otih טורסוייד
 טיפ מ6מ'1יס טס0 הכוכבים מחוזי : סטגע חגמי ט)כזונחו
 כפי : ג6)סוח 1ט0 יו יט')סט קדמומס טסס סכוכגיססו

'nfplinהסר ולא : וד') ססו)דוס נוקטי שרטג1 גמו מרכס 
 )סלאמס סיטורך דקר טוס ומקר נוין 6ינג1 עבורהלשום
 1)" כוי ~יך ליננו כפו) )עזן ולמל גענוומנו13

 כו' מסו
 נר'וסיו גופו פ16מ,1 מ1ד 06 נסחר מדגר פגים ממטני)ומר

 כדכריס וס מגוו) נך כמסנט בזה יקרהוכאשר
 במיני : טעגוחיו תשח רחג)ס ר1מדלס גיח") ומטכסו סטני שון ") )ך גלם לשכלך שוב (כסו

 מונס הרבוי מגיהי : דעח.מ"נ"' כמוהשתוף
 סס ההולרות WIR' ורעת : וטוס מס")טת
 הכוכבים מהחי הפתאים : ור.מכטסיסס"טפיס
 , סיקוס מן גום יותר or1 ססמיס ומלכח כועסמעמיס
 יומר ר.סעוסוסיס סטסף סטורי כס' כניירוכמו

 ממווגס )יי סער דרך וין כוככיס משכדיגרועים
 המושכל כי ? נזם סגוכר סטגין ג) וכן)מדרגס
 וכמינת ס") סמור מזויג ססטכ) מי, ר")והכתוב
 סמגוס ת"ר ית' ")יו וענודסשנמו

 מ"כ טסט"
 , כשרס סגחוכ מס טס סש)ס on(nth 1ר01ליטומ מסר 4יו1ו גי ג)) גו SD11 ~רך סוס 6יה פיוסיו "אויווכח
 געירת טסינו )קג) סטכ) מ1י ממויינים וט,גמנו טוינו סג6ס ס6)סיס עיגם מגמיים 6,מ,1 6יך כו' לטובת הלהיגה : סכןטניס
 מנכמס מומר גחי מוגגי 5דס גגי 1מ1לו0 06 מסק ו6סוסגס נמ1י6ה גגי6ס מין ים oh יחנביאים וכהגביאה ץ עסיסם ט"מ,))ס

 פעיי נגיף )קלח מסמיונ פסיס בה הנכיא ושליחות : גג*) גסס) ממציג דגר סו6 סווס סגח'וח סחורם חיוכ ונץ ססמיסטן

 מנש~ינ: גגנעל:~בהעינם
 ממן:עדשו:וי"
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 המעשה ידורקוערפן
 השאר ומקומו חמנו ואיכותו כמטעו הקבלה לנו תגדור לא אם המנעכל כי הקבלהמבלתי
 כלבר הספר מן אלא לנו יפורש לא אם הכתוב וכן בלבד שכלנו מצד לנו יתכן לאעניניו
 ועוד לתוה סע סטורת שמרו נדרשת התורה מדות m~y בשלש רז"ל בו שאמרוכמו
 דבר טסך יפלא כי יו( )זנריס כם'ש הקבלה אל תלדותיה בכל אותנו השיבה התורהכי

 יעשה אשר והאיש )מס( ואמר המשפם דבר יען לך והנידו ודרישת )סט( ואמר עילמשפם
 הבשכלת רידיעה לך ותתברר הספק יסור זה כל על תעמוד וכאשר . עו'בודת

 : והמקובלתוהכתובה
 אינם כי ויאמר והעונש הנמול מצד ביה ישתדל האלה הפנים מן לפתותך יתיאשכאשר

 ממיבץ היו לא הצדק דרך על המכין היו ואלו הצדק דרך על בעמםהולכים
 וכאשר . הזה המפר מן הרביעי בשער עוכרו שהקדמנו מי שאמר כסו לצריק ומריעיןלרשע
 יסור הבטחת בשער אנעם זכרנו קדם אשר הענינים בשני הצרק אופני השכל לךעלה

 ? משבושו לבנו וינוח הזההספק
 ועונשו העוה"ב נמול עלינו יספק האלה הפנים מן עלינו טנבור היצר יתיאשוכאשר

 ום;ום תורתנו בספר מבואר מציאותו מעום מצד עלינו ולשבש לערבבישתדל
 לנפשטרפא

 וט' שכלנו טצד לנו יהכן לא : מקוס 1נ6יש 1מקומ1 : ומן "י,ס וזמנו יס3לך: טגיס1 יסים 151ך ואירדוע : ס,ענ1דס
 ממחגר דברי סיסג וסכין ר1,ייס יגריס סגורי טס'מסטר סגחנסי פס כף סני6 מפססס וססע1ריס גז'ס כמחגי כקדמתגרים
 טוס )% גטקעס )טו6) )ססינ קותנו סמוירס נע1מס סירס ר') כו' אורגו השיבה התורה כי ועור : סקי אירוס וגססרג,ס
 מסם מן כהים %' גסס מס סי6 סקנסס טמוני סס כי נגספ'ק סעומזיס סריס סגסגיס 6) )ינוס 0נ)ך גיורת ז3ו נטוסספק
 קמר וסלים כמש )סם )כמוט וויניס פגך סס 16כ)יס סיו ct'oih !חס 06 כי כתורס )טנאן סנרים סי, פסס ג6טר היסססד
 4נר) om כחנוא העושב גמול : ופגין ג6ורך טיס גף סטופר יקמר ו6ס Otw ע"מ כי הרג'ע' בשער : וגח שרוןיעמס

 הלבנוןמוב
 סנים גדר !ספומ הקבלה לנו תגרור : 6מחסב)

 : ידועים פנ3)'ס ימורס טמר סיסיו כדיסחורס
 ס)גגומ משטס Sho עמדת פו3 סךכמותו

 , 61'כוש , מסד וסגמי%ס oipno 0ססוסמ'סכ)וח
 כמס ממ"ג S~ar' פסן ד"מ סגו) ופסול וק יסיס6'ך
 וסקס ר.טס)ס "ומ זמן וכפיוס , נו) גקר6 ולוךפשרו

 1falns יס0מס מנוס כפיוס , ומקומו ,ור,פרוסות
 ודכחט קיומס ענין ייחס 6יך האיכותו :סטנעייס
 סמיה פקס ומע נילוס חמנו : סמגוס 6חסמום4ס

 נצק nt)oI)o סמלותכמו
 סכומי

 וס 6מר 1)6 סיס

 וכן : %3ן סת4'ומ מפח ומקומו : בייוב?"
 : ומיס osin כ) 91עמר כמוח יועמו )6הכתוב

 כף'פ )6 עינד 3סולס משרט טס61 ממס הספרטן
 : )מס)0 סוכל מעריס רומנס 3י6ול שלוסיוזעיס
 י~י"קס 6ך 1016 פמ"3 ססכ) מ מטיש דן %סק, מונד נקנוס, וסם נררשת ההורה טרוחבי"ג
 0מע 4)3 53' וס" )רעת 0מדומ וסי %וסכגץ
 וסחו' , מינ)יס סיסיו %י0ס לק מענש דן 6דס6ין

 : מערש זן 6דס 6ין נשם סרק וכתש עגיוסקסו
 wth )סוסיר וארס תידותהה בכל אותנוהשיבה
 : כקנזס ס) וסססישס סדירס קרס' ט)סנסמוך
 סשלס מממרס ושד וגי בזרה יישוה אענףוהא"ש

 וףיכ ס6יפ , סשרס דכוי 1DD'  יוחל  ושללס יבמיע)
 61ו)ס נוסס מחאכי 9סס ידושח עכירות ע) לקמיחף.

 לחםפת
 ווטמ ואיבוחו כטותו : 13 תקף ס0ורכ כ) ג.טול סכין6הר שיי אכלס חוגי twh 61'ג )גד שנ סימר % סיסט6

1~lpol6מדיח טמרי 0מוסג)וח מן 610 סתסג) )דגר דוגפ 
n)ou6100 נוך ottp) גו וסרגוי סססנוח )סיסי וכן ס:הן 
 כמוחו ג6מתוח )סטר ס"ס גגם 6ין 6מנס מ% יתויק רםסו6

 כנגוס פנ6)1 כמנס ס6ס,רס ומי סמוחוס מו לתומרואכופו
 S9S וכמיגן טספפ'ד1 משנס 6101 מיט1ר1 כגמש 6םנדרו
 פמוט ססס ג6יגאו ו6ס ומוו נס סס כלו) חמי!66חד

 ומקומו .)עמופ
~tOts 

 ג6גסמ5 6חש  emh %וע גמקוס
 לא אפ : וסקס  תפילין גפו לידוטס מפוך 16 קבסונפקוס
 חש ו4י מסר גע 'סי ג?י!ס הנפרס % 5מ וכוישהישו
 חןאישו ו פפ סל  סג?סר פס לתיח סיע מסורת : גני)ע:ימ
 YSt סיאנס עי )ממוס מיחס סטם סרי וכגז nwrאשר
 והטקובלת והכתובה הבעשכל : שסייס 1)6 ענוג פסקנ?

 רסיינו סר6סינותיסמוףרוח
~lhno 

 סעו)ס הדחע סגפך
 סמוסכ)וח פן גויס סס טנ~דחו והיוד 1WIW~1 ניאו3מ64ות
WITn1סרו6 ס61 6מ'כ סנ6 סורס לטיחות o)m) ואתש 
 באונן : נונס ידיטס כילול נסוס וטתס נקנוס סמקיוסג6ס

 0*ש פריס לסך )1 ועת ורטפ )ו ורע אריק ידועוהעניגימ
 הספק יסור : כקמ'ן סיי*ן אותם זכרנו : כנזק ית'מ6ש

 *נא) סמיכים מן !כגו יוופ וממילך סו05 סקהד6שתהוון
 ~tD(D ס"מ" 16 שפו) סגרם ע) !נתר סייגו ofinnnס6דס
 *סקריך גמז 6!0 גכמו מסחגפ0 ס"ס נכי סדספלמקרס
 לשדמת גשה6 סט עני% 'ספק : nutn~o ונספר נמורסג,ס
 פדגר וכגטן כעוס" וע~גט גגמו! גפקפוקרכל

 כנסוי
 וטוש

 ושגויס סייגו )טרנכ עלינו ולשבש לונרבכ :סיס'ג
 פער מבואר מציאוהו מיעוט מצר : גיס סי3יס'סכלכוו
 ,ס עם )שגירס רנסס ו)6 נפורם מטע מכוער גמ61פסוק
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צ18 שעשה יתראר
 *( )קס03 כסו דתה הענץ 6ז הנביאש שאר במשי שהש בסה נסתכל וכאשר בו ענעוהמאות
 האלה' ר%ומדים בץ מהלכים לך מתתי נ( מכויס . נתנה האלהיממששר אל תשובוהיחן

* 

 . צלחך אלופם ראתה לא rp סו( )קשי . ליראיך צפטז אשר מובך רב מה )6()פס5יס
 שיהשנ ומה חיל דברי עליו שערו מה עם כאלה והרבה . פון צדקך לפניך הקלד גיס4ם

 נ בע0;שב והעובש הנם% חיוב בבירור טזבטח נפשנו תנחו השכל בדרךסמנו
 במעשה אותנו לעצל נשתדל זקרו שקדם מה בכל אותש ממפק דוצר יתיאשוכאושר

 ב*ימ הלהטת ומרכב לשבחם ומשתה ממאכל עולמם בעניני יפרידנוהעביה
 הסותריה לט יפה בלתי לעכצד הזכן לא אשר בכתק אליו נשמע וכאשר רחופיותההנאות
 לרימווצ עביתם ובאגפיי בשרים ולקנא זדשזענע השמחה לנו ףתבב לבלומת טפלהשהם
 בנה. וריבעו חפצנו יראה וכאשר התענותם  בבקשת בחקיהם שלכת מנהנם %נהםאלהים
 העולפ ועביך המהשן דובר בכחך ההשתדל הנפתה האהד ורועך חשקש מתנז שנםסומר
 מה, אלא העולם ממעשי במעשה העזעסק השל בו, מחפצך לקצת תניע אולי אנשיווענוד
 א5 המחש4פ מן וסנדוניו לאנשיו בו מרוצה וחשיה השק הע%מ על עשי בו לךשט-יה
 דורך אנשי אצל בו שהתכבד מה אלא החכמות כע בדבר לבך תמריד ואל , העםשאר

 המשקך ותובן הלשון בחכמת מעלה ובעל psp הנומר בהיר ומנך בני גדולי אל בוורטזרצה
 כשתטור הנכרעת והעליצות הפפלאום והמשלים החמודות והחידות והשיר רוקדוקנפרשי

 לנפשמרפא
 )*פ פשי פ% י) המוחוור לט 9פה : דואג . משד 13 קדוד וסיוט )ומר 6ס אליו נשמע וכאשר : פקומ!0נכמס
 סמ!0מס *צ)מן

~Jt)DWtI 
 אר 6) 6100 סטטוס 31צצ סימי סטר 90 יגס ספ'ס 0ע06 !)כ) שן s)s גרפץ מסמס

1DIA)iסל nt#elh, ; ופיגה מי נ3 יי ואיריס סירוק 3פ)6גת סיופ 1ספפס כיסוספוקן עיד ולמנמס וסלמס סש!סיס מס וט' המשקל וישכן  הלשן בחכמת : סמסס הכוסת הגבר 
~db 

 סקופ סס מגפ) ס!6 גסס ופט olsnt דבים
 להםפת

 "ס סרג שיי עשיע %,י )ס!1ס נעלי) u~e 061טבק
 וקט"*%

 : סתיס ס% % פ"נ elm !3 גו ותיגס סי16ס
 אחויג ריר סט6 )1 ברור סיסים כ11 הגמיל דףובבבירור
 ויטרייט : ס63 יעליס כטוגו גמ31 פיסים ויקי דנרכחופר
 פסיס נוס הדס כו' וליהטת כה טסאכל עולסנובעניני
 שגו י"א ומאס 6)1 גדשים 6מ!ע w~a ht~D 06ייעוס
 וגזן ויחידי 6מר וט, סטג!דס 6) פגום פ*ן שיד6%

 מלעלים סאן vsn סס סגספי!ס ספח פן שסג"מאס*
 6מר ופז! סורלס כסרס %עט דעסו ופלסיגוס ס6דס*

 wo %צ לנופו ט' אלע נשסע וכאשר :  ויףוכגאפ
 : סמור,ר"ז )מ 4יפ!ס 'bs פס ס"ס למס נסכרמיוס )טון1136

 ים סססטג'ס סנקסס סי במרקיחם וללכת : ששןש פמפסס כסגסנס מנסגס ו):ס!נ יכנ ננה) אלחםלהדטות
 כלמכיס יעכור 6% נסוק !רג()01 סמר1ס ספכיס%6

 כחפר כה חפצנו יראה וכאשר : מסמון 16)ס,(כל0יס
 ג)ופר מפאס 61מר גוס ורסיס הפאס 60ג0ע .סי%ירמס

 אזר, נסס מססעטעיס !נצ!4ס מג'ינס 9דס )סםמטסו9ךס
 סגכהז מן ניעי )ס!ן סו6 וטוף זרועך ינאיףט: וגף פון פטמו הטופ וזל גיירו כמשיסיטוס.סכלייס  ילל וטוו !סOWD 84 וקילס יצן מהגיך שנסססמ%!ס:

 פע!)0י נמסילו0 סיכום ססחכגוס יטגכג! סג106

 Palsnטוב
 3מסכפ , צרוך 1%50 כעס סמדכר וסוכתתועדך

 : שום משכס מכר פסס הגבינים שאר :גדדוסץ
 tnab !סחט וי.אשספך כבוד צדקך לפניךחיגך
 וכף נשמע וכאשר : ס' כטד נמל נשס"נממש
 ב 6 הנגמע ע"כ סיף )קעס יתכשף 3דכרכ)1'
 הא"% : נטרחך נ5ס זרוזקי חעיף : י"מ(6ן )5)סמ מממו מהגס כפ , מעמך ממד מתנינישנס

 כ** , משצל זנם ש הששת הצרהשהה
 פקקך יעפי מפפ )סידת ויומם ספסצסס ס6יע746
 tfhn1 לנמקיי ס*צס OSth1 פד Dnbסיכר סמו9ש  מר9ף9 עמם רנשקל דהרכן : כמ14מגריל
 : כוס ו6110 , כר, ראב"ד דרכו יסיס Th1 סי6כגץ

 6פר רוכס פכ3 תצום שישת הרקרוקחשרשי
 לשחית מס"מ רא6 סכם טכ3 ספדקדקשססכיפ
 , סמרוז ש6כמ והשצף : סע5 מקד כמו , ונסחרועכר
 הששת, קד פיי *ן כמאי ף ג ממז טאט"( טסיגס וסגקתא טוופ nw~b נסי "מיס מרחכ)

 מגקידופ. נקוים כ5ף 6מOBm omw 0 5ם1"6וקרצו
hffP)h~3ד% דצכרעת חהמלהמת : יסד , כיס 
 IDSW וטס עם כ) שסק פספס ונלטק סססנשסק

4ףק ן5א "ן,ן,,ןיןן,,ןן,ן:,,,,יי%,.,..,,.יןןי,ון,, 5 ש :  חנצשזש
פן
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 המעשה יחורשער
 תוחשב שלא תשתוק אל אדם בני מכתזו; בת כל עם לדבר אטד הצחות אנש* עםלשנת
 פתח נפתח לא ואם , מעופה ותועלתם רבה יגיעתם כי ההכמות שאר והנח וכסילאצל

 המותרים כי ונשיבהו אהריהם ולרדקש במותרים להתנהג בהטאלותם לסלא בתחלהלתאות
 ואם , די בהם נפשוועינו ספידת כוונותינו מעניני בו מעחנים שאנו ובמה אליהםלקצורך
 נוציאם עליהם כחשבותינו ויניעת בהם לבנו פרדת סבלי המותרים האלהיםלנו
 או זולתו אל נצטרך %א בסזון נסתפק לא ואם , נחן! שהדין וכמה להוצגה שראתבטה
 לאבדון שיביאנו עד שאחריה מה אל ממדרנה נצא בהם אליו נשסע ואם . ויננף ההנר"טבר
 חלש כשיהיה האדם את היצר בו יספק אשר הראשון בחלק הדמיון הה * ובעוה'בבעוה"ז
 ישתדל ותורתו האלהים בדעת חכם האדם יהיה אם אבל ותורתו האלהים ובדעתבחכמה
 המופתים מן עליו שיורהו מה על מופת ויביא והמקובל והכתוב הכושכל מןשיוכל צי מאחה והראיה הפענה מדרך ובמעשהו בחכמתו והשבוש עליו ההפסד להכניסהיצר

 זך שכלך יהיה ואם . סהויבות תולרותיהם ולא אמתיות הקדטותם אק אשרהמבהילים
 אופנ* תראה והמחלוקת הדברים בעת בו ההזהרה ואופני הסופת כדרר חזקהוחכמתך

 לנפשמרפא
 נצטרך.א ולא : גמ,טט )מהסק 'ובר סס'י ))י י0ן )6 ו"ס כון כת כל עם לרבר טהם 1הל10ר : !0 נסטוןסמרנריס ס16ם"ש טס תט3 ורימ'ד כף עם לשכת ותתמיר : )ססס"ר 'וס ומטטס ג) נעיגי מכמסם טמר6יס ש"ס סרוג וט)חח0%
 גהלק הרסיון וזה : ג,' טד )מויגס ממדרנס ג!6 סהע:יגיס "מר לרדוף בהם אליו נשמע ואם : סמוסווח 6)עלתו
 זך שכלך לך יהיה ואם : טיט גי' מנג'ס )(:י מההדק כילו סדרור 6ג) טומר ד' סרק סיף )עי) הער כה)קיס מטתראשון
 ופשוש ר6י,סיו ג) לוך סיעג נססתי) ותדע !ך טגנן יקש צחן ביי כטמפסס מעכם 3סעח 06 כנטר ט' הרברים בעתוכו'

 הלבנקפוב
 : 3מ נלסון ונריסס מדנרי0 הצחות אנשי :לס"ק
 וכועס מדלנהס )9 6מח כ) וכו' מבתות כה כלעם
 כ) נכגימ וכקי"וחו )סוס גמ)קח )נס ימסוך61'ך
 תדט ס)6 נמס יכסיל אויל : ומעטיו 6דס מנת"מד
 זחך וקין טעומה והתלהם : סט)ס נסויו0לדכר
 )כ) סףס 6עס מ ס6דס כמ 56) סם )ק9תנסם
 סיניטס 6הר wb' כלס ממס מניג'ס 6'ן ורניסגסס
 מממס וסכ) כפס )כ) טטוס וסוסון סדקווקכמו
 )י)ס"ר מיס ס)6 כ)1' פתח נפתח לא ואם :"ה:1
 וכו' ונשיבהו : סכמן כחמה וביסס ומקוס דרךסוס
 בחלק הרם.ק וזה : ~גף6!

 ס*.י סס הראשש

 אין אשר : מח"כ ומכלן , ס6' תחק סיגלדכאי
 סחתיבות הולדוהיהם ולא אמתיותהקדסוהם

 ס6' . נקנס סמומה דרכים כסגי כי כמגען מדעכנר
 יט 06 ר") ס0עדוס נמיונ וסנ' למהיותנסקדמי0

 "4 וכטמרכיכין ג6מ00ן מסק ס6ין מסקדמוסיסוו
 nrwn 43 כסס סיונ6ת וסהו)דס כ11 ץיוסקדמו0

 טסקדפסיו )oh 6 מוסס נקרך hio סוד 61מל1 .ססק
 וסמנוס3 ממטוכס ומוסם , מפיס מס' 63'מכו6רו0

 *מ גסשונ 16 6מסיוס שגף מכקזמוח ט6' 16סו6
 ממוסתי טימר ו!ס , סמוכ נעיון ססקזמום dhnגמפך
 *ק 0ו)דוודהס גס 6מסיו0 6יק סקדמוסיו גססים

 להםפת
 עם ירבר : 1כריוס מ114ח יחס קן6 %ן כרטוס ס5ץןמן
 ומנק מסיס וגנוסר סעו)ס טג.ני )ג) יורט שסיס כו' כתכ4
 6סס גס חוכ) געמ:'סס כמזגריס 6וס כגי מקגו!י קנוןג"יוס
 סמטת ~hS )טס,ק ס~נרמ 1)6 מכס ג6הד יין 63והו)דגר
 ואס : ק"מ .כגסות מעזיי סכנות נגד ובמיל שיל :הו'
 *פטל מסת סוס וכסריס 'סתם )eh 6 6כ) כו' מתהלא

 4דך 6ע סמוהרוס גי )ו )י3 )מוהרוס פתנו יסססוכקטר
 3מס סופח מסידת יגו די כו' סעייגים שאט ומה : הג')סס
 )ססחד) נקומר 1)9יין % מוג ,ריגמושנו

 מחשכותיה ;nuta~t בהם לבנו טרדת סנל' : )גוכמוכרמיס 3פ!וטסוי
 כוש(3וגוח ס9מ~ק0 ססמהסגס מס ונגד )גוו טרזס גהי"מר ססגודס מן כהדס % ימסיר טרד סו6 גוס סכטסד)ות מסוגד
 : סמממנוס דיגיהם 6מר קרס 3טגע u*r סי6 גסרוסה1רכים
 דין סו6 ג4הן טי.ד'1 וסרס כטס) %ר להוציא שראויכסה
 (oe מוחרוס )גו קן % 06 לא ואם : סקדומסחומסיו

 ו5ש 6) זולות אל נצטרך ולא : ססגרהו גמ;וןמכתפקיס
 כה המהשין בהלק  הדמין  ווה :  סמופרוס דריוינומסכרת

 כיחש סי1 מסיפוקי גר6סונס כגי. עד %מרש כימיון!ס
 ~elhlb ;מז ג6מחחו ס16ס 3)כ ס;קוח מטי) כסףממס
 כו* עלז חהפסר להכניס : וגו' וגדטס כמכמס מיססט6
 וחלומם רישעתה וררך : ומטסיו הכמתו ו)טגס 6מו~חו)סססיד
 גבס פשק שמס דט4יו SD עלו טיעעון פס סי6עענס
 ססי6 מכעוס )ו )6מס רטטם 4מגי6 מס סו" וסר6יס סיססו

 המבהליפ התופחים מן : )ו מכמס 6100 סדכר ט)סמ"ק סיס י ל שרויהו סה על : )ו וממזם 3)מ עחסמכמס
 )ג פס קלס עמס מקפע)ת ודעש 0760 )נ מסקוסטחח4טיס
 אין אשר : והס!ון ננג'ס סמהנס) כ"ס סדטפיט1נ

5 " 5 ויהבריש

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



 15ח המעשה יוצרשער

 הספק מן חכמתך והמלם הנכתה לך ותראה האמת לך ויתברר וכופתו בראיתו יצרךפעהז
 יתר עליך ונברו הזק יותר לך פתויו יהיה סזמ דעתך תקצר ואם , הערבוב טןומעשיך
 מצד עמך נא שהוא מפני נחוץ יזהר ובנסתרך ננראך אותך והכנפו בך ומשלוכהדמן
 ימה שכלך יפתה וכאשר . עליו דעהך תנוח אשר המופת בדרך אוהך וטנהינהחכמה
 שלא במה בו ובומח לך שמסתפק בסה עליו סוסן שאתה מפני עליך בו ויעזרמעליך
 בו שסמעהו בסה אותו וסיפגו לו השכל במר בך וימשול עליך יגבר וכאשר . ענינותבין

 קרובה שהיתה ההיא המדרנה טן אותך יעהיק המופת בצורת השקר מן בע.ניוומרמהו
 שנסתרים מדרנה אל שיביאך עד שגוהריה מה אל השקר פס בה ונטהרים האמתאל
 הבא בעולם ושסול מסדרנות ויפילך אותך וישרש הנמור השקר והוא האמת פניבה

 חכמים ועי ס( )'סעיס הכתוב שאמר כמו לאבדך סבה ושכלך לך לרעה חכסתךותהיה
 להם מה וחכמת מאסו ה' בדבר הנה ח( )'רסיס ואמר נבונים פניהם וננדבעיניהם

 : ונר ה' דרכי ישרים כי ז( )ס1ספואמר
 בה וכשנוסים מדוה לכל רפואה תהיה ררכה על צותה כשטנהינים החכמה בינאמר

 וצנורה נמשלה כן ועל ארוכה ולא רפואה לו שאין כולל מדוה תהיהמנתיבתה
 לנפשמרפא

 סו) כקומר חכמתך ותטלט : כלזכורך י6ס כמו הראה : )ן ויה3ור ממוסח גלוכי עקמן 6ס וסרגי) יככ)וח סטיתמס
 מנרכשת נב 2::ט ענל:בם %יריבינו בגיגעון 2ןף,בע :צי י %2ע נעיי ,בהם ז 'יבן:במן כסנדו )עמם ט4ו ולכך דטחך חסן 1)6 ו0 נדגר ההע"י 06 6ג) ו') טוה רעתך הקצר ואם : בו, ט:חק מן מכמהן)ס)')
Oxt( ע*פ ס* חוס3ח ג) לקמוח 4 ט,צ יטיס מטלין יטו וכעי)ee . דפקיך : מכוס יגחן 1סידס כנס מא') 6מר1 )כן 

 סיקר )ע"ח כממסמס ס63 נטי)מ סכר סוס )ן יסיס % נמאס pl~unt נסורס מכס סה0י0 6ף ר') בעוה"ב הגמלטטררטת
 ס6ץ וי 5(SP וס6פקורסיס )סס וכיו% ולשתום) כדולג והס.ס )דגיגו סמנ% נמו טמימ )סכ ט)6 מעביך ג) סיסיומרע
 מכמיס סניו 6ף )ע1ס,כ מ"ק)סס

~titvA 
 יכספ סמיה עע נס יכשלו ופושעים בם ילכו צדיקים וגט ישרים כי כשיש :

 להםפת
 סדרך הנכונה לך ותראה כ6מו:ס: גדעיה האטת לךויחנרר
 דטתך סססיס מזת רעתך הקצר ואם : נמע:יטכגגוגס
 וחוק ס1)ן כלשר הזק 'ותר : המאח דוכי מיזיטחקבס
 )מטקס סימור כסקופ כטווי ט) prn יוחל סהוי1 ימיושתר
 יססגכלוסו 6מל ור6יוס נעטגוס 60דס ע) ססהגנ?וסא)
 יסיו ורכינת (PD(nt טכסך טירגי) ס6מר מזומן יותרטחיך

 % D1'tSnt ג;) ייסר וסי6.וס ~nl:DD )ך וומ;6וחמנזמנת
 )נוטכיס )סכיכן ט)יך ימכו) בך ומשלו : ,ס 6מי וטממיר
 1:סהרך בגמאך : סיו)ס סקוס גח)6וס 16הך יקיףמגוגיס
 : גיוסם ומותץ ממי נריץ יותר : ונמהטגס נסוט)ג)ומר
 ט) fi)nlc1 נומס דעתו יסיוס ס6דס סטגע דעהר תנוחאשר

 יטה : נקכון ספה י8תס שכלך יפריז וכאשר :ספוס;יס
 1ןיך כניע )ש ממן ק1מ ויכור עקפו סיקר יטסטעליר
 גמקומו ועומד )רפ ומפך טטג)ך לסי נך )סהיגס כ'כעוד

 נסוו יסיס סיור SD'1 3ו ויט,ר קומרו 1זס )1 ועתר)0טי6ן
 6סס עלז שמך שאתה : כלרכי סי,.ד ףטור 1tSU'גטכ)ן
 וכו' כו וגועפ )ך ממוסק פ610 מס כב) ססכ) ט) עגמןסופן
 יסרו כפ) שהו 7סיועו השכל 11PS : )רפ וסהס כ3רוסם
 שמרעהו בטה : עסו ומדפס טמסטסו כמס 1nhG פסעד
 דמיופס )ו פריס עוסו ומרמס סעוכס מדוך עתו מטפסמ

 סיס טססקר השקר פגי גה 1:סהרים : לוע ומסי16סרןיס
 נטח'ו לך לרעת ולכמהם וההיה : ל') משטסיגפטך היתך een : גו סכרם 1)6 ממך טנסי לפיוס יוכימטע
 מכס והכס 6פו כו' בדניהם חכטש הוי : סודיגס 3פ)פידיו ה) גמ6מ4ס געוס'ג סנפם 36דן 63נדן ס3סל
 הגה הכס: ע5פ1 פמ%ק דיגו (WDh סמכם כי גטךגשמו

 הלבנתפוב
 כסחוס חק יוהר : כסדולס רטיותיו ומקנן עס"לס)
 )6מפ ע)יך prnnt ונחזו ~pD כעגת מ% 6)יך63
 : ט)ז דעהו הקב) רגם נגמיגס נחהן יותר :דעתו
 כמחמם ט גמם לעית סחס6 דעתך הנוחאשר
 %ר סמך סנכגם מקמר י5סזר מסטי זס ס6ץ6ר4ש

 כי כמך מסרמחו ימס סוג מעליך יטה :סמכמס
 וסכל )כך מגס פככר מקמר ל נציך 6יימע"ס
 עלל בו ויעזר : דעה6מר

 ש"ש ר")
 ס6ץ רוטבה פע בה ונטהרים : נסיסתמטלל
 ומסקר , )6מח נר"ס לק ט גללים ססגך"סממגיס
 סססקר עמן Sb שאחריה מה אל : נגךטסמון
 נערתך טח6מץ עד )מדרנס וממדרנס יומל ט6%ס
 יעין אותך וישרש : מגמול סטנך ע) ט)סודופ
 וגמול מסרהבת מפילך : סמחס מלוזסרסך

 : 3טס, ל לרעה : כטס"כ סנמע סכלסיססי7ך
 בעינירם חכמים הף : 3סוי4"ג לאבךךסבה
 ס)סס )פיס מננדת סניגס כי . !מכמחס )סס 6ףר")

 ואמר גהמח: פסיס לנוגס :~er )רע 16פ פיק ממרפש נתגיס ספמ ס4צ %3א1 הרגיע ס6דס יכיל נופל 1מזס וכף הןבדבר
 6% ק סדנו פגתן 6פו % נס 6:וס י6% ספסל% wnw פפין 5מי כן ע3 גשת יסיס ט)6 50דס ינפל ט6ו* וכו* ישויםכו

 פכ9 6"%ץ ושן נס סילסלו סס אהורס ס' גזדסי ננס אכו פיקים ז11י 9) )ךו!פר,ד ט אשפן ספפוס מפנקס % מאבס
 על מתח כש4סגהיגיס : *מיח ובהנס הלעוס רפס פסז6 5י לק שפס 6% ימל ד4% וסרוסן יפפס )גהטפ 1סל61סכפג
 טרוח בהיה : מאם "ל* 4ג מחה לגל יפיה : י י% יח % שפע דסיפ סמול כמחס 03 סרחי מזרן עידרכח
 עג מופר יונס פפפ סורס סד ס6דס 5ע סה41 סגכיס' שיושח ע) ס%"ס רפושן פיק גרס אדוכה ולא רשאה* _C'tt סר): עשתכם גדפיו en;ht מס6 %) פגן 50דס .סמדר ,,gNe wgf %* ש גג) מדוס פאס סמ6 וחיחטלל

3א6
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 המעשה יודדשערט
 שאמר כמו באוה העינים שמאלה מפני עו' כאש דברי כה הלא כנ( ףומיס כמששבאש
 חשורפת ונו' דברך לרנלי נר DW) רטט ואמר * עינים מאירת ברה ה' כאווז ים()מסל*ס
 י6( )תסקס ואטר נשפם ה' באש כי סו( 4טפיס שנאמר כמו טנתיבתה שטמה מיביקודה
 והיה בשמו עוד אדבר ולא אזכרנו לא תוהדת* י( לירמיס ואכר פחים רשעים עליסמר
 אל הראשונים ונתיב האבדר מדרך אשורך המה שלא הזהר כן על . תו' בוערה כאשבלבי

 אבותיך רטששוד ואל בסברתך, ורעזבודד בעצתך ומתיחד שכלך על הלכמוךהבדיאנה
 עצה אין כי אותך שהוו במה עצתם תסתור הול , טובותיך מאופני לך שסכרובמה

 ואפשר ורע סמוב אליו שמביאה מה כל על ועמדו לדערטז קדמוך שלא בדעתךשתעלה
 יהיה אשר ההפסד אופן ממך ונעלם בתחלתה ההיא המחשבה יושר אופן לדעתךשקדם
 הפסדה ואופני מעותה תראה ולא ידשרה תראה ישובך במיעום ואתה באחריתהממנה

 לנפשסדפא
 וסיס בוערת כאש בלבי והיה : eutI ג6פ דללי כס ס)6 כמ'ט סהיס 11 ס' 06 וליוו נשפם ה' באש כי : )סרס נכפשומס

 מוסכים יטהר גהגזן Dbnot סברס דנן ססו6 ס6גופ פדרן פטנ)וחין אשורך הטה שלא הגהר ע"כ : כ6ס גלניסונורת
 תקריס דוריס u'm3h 4ו גמלו )6 כודעי גי כס ))כס )11 ונמל וסוגייו גס לסוכו מוסר מסרי 1het ונווסר גגמ' כגוררו'סריס
 01 כי 6גותיגו גסס דרכו 0)6 ודרגים מוריס מגסגש 4ע%מן מגגן חכדס ט)6 ר') כ1') הבדיאוה אל : מ'1 מזעי) גםס6ין
 תסג אל וכתים : רשי סין עיי . 6גוסיוו נעלגי סגלן נפקני )ן %י וגף )ך תוש )6 06 גמזך וסמ5וס מתורס כ)סרימס

 הלבנוןטוב
 דיינים שהאירה : ורסוקם מכסו) יפר 5פט%ס60

 ושהזפת : שמס ממר טab~ p~mn 6 מןכפסם%
 , טווף ר% ט ושנעים "14 כטמ0קרניסביקודה

 1"ז וסדם רושרס לרנני כנר )ריוח שע"פ סמכמסכן
 כמוכס סגכגסיס וסורסת . סוכל )סים וסוכ ס16רמחוק

 )6 ג"מר ה SDI . מידקדק "0 למחוםומסרסתו
 באש כי : ניסגס ארסו ומוסס )כבכס "מריפתורו
 מס ס' דרכי ר") כסיל0'י ויטמ מ תפס נוםפפה'
 : גיסגס סל נ"מ %יו עם .גוסס וס"סכ6ס

 וושף בשטו עה- אדבר %א שכרע לאהנטרתי
 סיאנס כ"ס אורס ומס"ס וס טיסי מתר ס%נכד
 סקמכ 1"זכ , יומטר וסט סנר כערן כרשקפמגס
Sh6ם עוכ 05 טשדס נזק שלסת מלכס סטלס 
 610 וסילקת סשרס מ% טסרלרוכ "פו 6ס ,דע

 מטיס כק טולסס eetbt ונכעיס מדלנס"דרכם
 וסיריוס משלס בתרת כאש בלבי הוה :פאיספס
 : יתגחך דרגי אשורך : כ"ס b~b נ)כגדפה
 דעפ ומיגע רכומש קכ)ם דנתי האבותסדרך

 : מסם יחול 1)%סדק עליסס )יתעכססר"0ורס
 ורינמלס סכפרס Sb 4מר תם הברשתזאל

 ונרסס גמירס שקון וגרי"וס פסיך "מרראשיך
 ויד י"ז( פסוסע יומרד phs 0ס )ך וכרקסכפ
 נר6 שר דרך נרמסנ%

.Shpfnt) 
 וש) סרדשק נויט וכן מנמס כיירוט כררםיסון אטלס נ""(

 פיט 3וס חיסון סנד6וס Sb טרכוס טפמסוי0
 עלס ט"ץ י כמרומס ואמך כל ט) 1מ1)קכדעכך ימי 006 טכסיס בעצתך ומשההד ב גטן1סר"סת
 : סנל6 *1 עצה אין כי : ו0טנחך %סך ז1)0ו0טגס
 )דע0 גנר *סך קרפ ט)" ל-דעתה קרסיךשלא
 סיע םמוב אלט שסבסדה מה כל :"ופס
 : גרי סיס וספגך סממת י מסנונן סוכמךכ5

 קזפפ ס"תס 4פו רנס לרעתך שחדשר844שר
יגעכם ר"סת נמוסכ3 ע טנסנר6 סיריל סטיןשפוע

 לחםפת
 ססגיויס ממקריס 6נר 8יא 16 סמ"ג נהר%) סס:ימיסמ63יס
 מנקן סמייו:י ג0טמ טויס ופנס סוט ע) ג6מר o)tshומקס
 ג0ר ומע"ס ומגתן משג ומהכיס מסוסמיס מס ג6)1סמגס סכסכי יד מקנחו ומכר שסי כמקוס וסולו גשו סנ)סס6רס
 כ%6ס סע)6ס קטון סקופ כגי גוס ימה סתסר.1)קן סמהמדם
 )ו שין 6מר פנימיוס נרעוס ס"ט מירי 61) תנוגסמערס
 : תרוכס חע3ס ס)6 6מר מיטווס גרעפס מוקי וט)ר;ו6ס
 הרוק ס% כמו סעיגיס h'o oltbnn סחוטים ג06סומ61 וסלע סחוטכן ג'ל $o פיס פסלי עומר וכו' שמאירהמפני
 טםירסחסי6

~ltpta 
 סמט00 ט) וס ברה ה* מצות : וכו'

 ספעס ע) עימס מסורס ג06 ג0סט eton )ומר סידיעס מןסמם טסי* נסוע 6% נאפין סגי*ח %3 סג6מר פס ט)מיוחס גששט ח' באש כי דירך: קיגלי )ר לסאן סגי* מס)מזדוט3
 מרט וכוי ונסריח 6ט גסיהן פחים  רשעים על יסטר :גס
 )סגwt~e 4 גטעט hwe )ומל גוסס נמוח ולסווגיכוסס
 6ר)ס ו)6 יו.גתו מ1 4ת' גרגריו כט6הס כלומר בוערתכארו תלכי והיה : סגעיס 6ס מגעילו געגתס פסס o~snקפי

oht)1o)6מ פלי יעומס סוט6ס דגר' מרו ימיו כס לסוכתם 
 עהיב האבות מדרך : )פרן אשורך תטה שלא :גועלת

 סככו )6 %גוס לפרי טסיו מחדויות )פי וא'הראשונים
 : סר6טוגיס 1גהיכ 6סר לכן פפנו 5ר נטאכ וק נמוסס רמגנדרן
 פיקוס 6) )סגיט גס מדרכו שנוגס ew )6 הבריאותאל
 חספ )6 לקה 63 פקס ס) פיטכ שנלד על ותספוך :סחט
 1)6וכון

 לספי
 : תיקון ס)6 כמון יהרס מפסיס גירך גגי טס 1)6גימוד עפי OP סלוען בעצתך והתיהד : וכזן

 וקמר יסרידוך פ)6 ולומד גמקוס החגתד וכףוהתעורר
 ממוקמת 31סי סיקר עס )סלמס 6יך ובסיסן נע5סךוססימד
 וסתגוזו ונעל מלע משי וא פפמס יפריס ע%גי

 סו6 סנו6 יי טוב נרסס ית' טטדחו ע% 604 6ץכסנרחך
 יפוקסך סונרסי חרגוליו נואקן ט6ס1 גי מדגר מ%)ס1ן
 חבוחוך ברים ואל שחפוי: סגול )' ג) אנסתו; מסגר )6 ד)סוטמ1 סם ס60 )6 וכן פויס יפ6 06ר)%6ן
 עצתם תסהור אל : ט% טסגחי)ון onth חשוד 63כף
 יגדרו סנורים וסס סי% עס לסלמס 6ין 16ש סטםנמס
 קדמו 0)6 לרעתה קדמוך שלא : ממוקדיו )משמקנגוי
 מס כ3 גדשתם שיגו בי זה גל על מוסדו : 6אס)דעת
 שקרם ואפשר : לי ,oh1 סוג oh ססו6 סדור ע, 3ג6מכ%
 טסדכר נדבנך ט%) ט' גחריהה ההיא למוחשבהכו'
 סדסע יטור כרעע ונגן ופו לע יסיס השיפו 6ג)גחמיס, עול יסיס ססדגר כן ס61 טנ6פס 61סטר ימל דגל סו6ססו6
mDDn ומישי ~nav : נסוסו 6% יסמלץ יק מסלוע 6ייס3ן
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 17ם המעשה יהודשער

 )סס( השמר יקלל אביו דור רוחץ לא ומצואתו בעמיו מהור דור 0 )מס אבותיושמאשים במי הומר אביך מומר בנ4 שמע ים( )מס ואטר עולם נבוב תסג אל כב( )משי החכםואפר
tVPעלט שתוש מה כמצות הרשות מתוספת עצמך על לקבל תראה אם אך . לאב תלעג 
 ורחוק שכלך בם מסכים שיהיה אחר חמד לאהבת המצוע מן חובאיך שתמלאאחר

 אמרו כבר כי הראשונים מרעת בו יוצא ואינך שכר עליו מקבל ואתה פוב יהיהמתאאך
 ולא תורה דין על דבריהם שהעמירו מפני ירהמלים חרבה מה פפני ואפרו לתורה. סיגועשו
 שאין כמי דומה נלבד בתרה העוסק כל הונא רב אמר השמרו , הדין בחשודת לפניםעשו
 כ )7שס שנאסר אלוהלו

 פ"
 ובגמילות בתורה אלא אבצן אלדע ללא לעזראל רכים ימים

 מתקבלת התוספת ואין חובה לו אין תוספת לו שאין מי החסידים מן אתר ואמר .חסדים
 שאמרו כמו המצא בתוספת להתנהנ אווזנו וחייבו לנו התירו ופכר החובה, שתשרעקד

 לנפשמרפא
 יימגס %יו )עות לדמוע  רוכס שיט וט' י*ל אביו דור : וחן . מסם רומן ס)6 ממקואות סדע,ת סיעותS' ומצואתו : ונכמס . ורעתו עיט %ל פיו בעיניו שהור דור : 0טסוה וכן ספסוקיס מחן %1ך פגו ס6נ טמייסר סיטרילו ג!פ"י אבירססו6 מוסר בני שטע : פכרי וסיס טקנ)1 ממפיס tu~I(Ot כס עולם : עע)קס . "נויך פסו 6סושים

  פספי ולכו פ1ו יוסרוללוס
 כויייס טכ0נ פ"נ מכוית פ3ורס סימם ירפנ'ס ופ. 6י עפת כגיוס ס!ס סססוסיס

 סירס  טלין 46 יסרי% פחמנים וט% וג'ס ורעום לנכוס רי לוי תראה אם  אר D'D: משור וטפר לעילרגביו
 הש סתי0  סס61 וג)גד סו6 ויסר עוג נו!ד6י עוין פנכת  ונגיס סיס 6וססמהיינ

 תונסי
 610 0!ס  סכ0וגיס o~mo1 יסמ1ו0

 י, אלוה לו שאי, כמי דוטה נלבד בוצרה העוסק כל הונא רב  אמר ואמרו טפחיים: לפיספיקר
 מן אחד ואטר : )פסמרחי מממית עטו מתפורי 6ת 1סמוסס ו6ת!*) גסקימס ישי 0שג נ% פיר!סו וע) וממיקוחמסיסורין עליי (ttAO רטני

 כפיט כטימט6 ס6יסהי נגוף כייף יוגע  לאספרסו מטמרפ וגדרים סייני0 ע!סם סוייגו ל*) נו' שספת לו שאין סיהחסידים
 פל ג' כפטלי  ללטיךסר*פ

 סמוי
  סדין פט!רס  לפגים 6100 פוכש  תורך הלך 05 ר"ל מספור להוים ו5רתי0 עוייס נדק- סג- למין

 ססו6. בייליס 6רסו0  לסמור סוכ)6וי
 6סס 6ין 6ם 6נל יפרוס נגוף פויין נוגע 6ת0 6ין דיר כ6י4ט  לסמטה ט6ף  מרין סורס

 סייס  סיפכן כי נוי מהקבלת החופפת  ואין : וגו' גירן לריס 6ין כי  לריסים 6ורפ לספור עיכל ל6 6י לואיס יהרךמולך
 ס!סילס כ0ור0 ג!כרו  ס)6 6ף טוגופ הסגות 1 סרמ3'1 וכסוג כוי המצות בשספה להתנהג אופנו וחייבו : תוסיףנ)

 לחםפת
 n1up סו6 ח!טלת ע* לנסיג מבס ס6חס נפתהפטרה
 שמאשים בסי : Ot)t:b1 %לו 6סר כמסייס טס3ל11!ס0קנלס פי פל גו פסגיגי0 דורך Oitp) 'uhD סמ61ס כמוגנליפליג עולם גבול סי: לכ5 פמיר  יסס0ד יודע "יגןו6ירגס
 רור : טלר ס0ורוסו לצמר 36ו0יו פל לטפס  מפילאבותיו
 ריר יו6 יילל צגיו 6סר ויר יקלל אביו  יוד כויטהור
 ס!6 סקג)ס גגי 3עיגיו סורה )סי הנסתרגו  נעיטעמור
 : סו6 וחוטגס רומן )6 מפולחו ג6מח 16)ס לנסור ע1שפמוט

 גזרך סיעת גרגר עסין )ממפיר בטת" הרשותמתוספת
 onv סחוספת עי מוסב חסד לאהבת : ספקת ע)מוספת
 חסר גקר6 מיוד ע) ס!ססת נדרך עקמו ע) מממירסס6וס
 5י!סו "פרו ~ס ועל פפוייכ כלתי ונר  סו6 מסי nSDמסעה
 סיייפים לפי  מתאוחיך ורוצן : לויו פס ספסתסדאסיר
630fi~ntw מסרס ס46ם 8י1ס כזס יפלק סי% מסרגיי 
  מיומין 6פר  לין Ots וכרופס פ'1 4סטלמ מכיור nptwיפו

 מי6 06נפ1%
 ופזי

 צגך כו' יוצא ואעד : מח6!0יו סס
 בל : וכו' סייג ועסו ג6פרס fp  16סו !ר!ו 3ט1פמ 0סי% טגנ)! יגזול  פל יוסיף ס6ס0 כמס מלגוסס יום ג,סנקדך
 מכוסס סכל לזמר 1ס מקמר נכי16ר מממכר יוחת%מוו ירטי חסרים  ובגמיית בחירה אלא כף  בהורההטסן
tfnpnsיויך %6 %יסו ירי י65 8יפ )3ר סחורי 3גיול 
 ופ6מר הסר נקרן ס0סוספס ימל סמיו3 על ולפוסיףליסמסר
 אפו פרור %  יומן ט6עו יכווגס 6פ0 6!סי לי06כ310
 6ייו 6,כ nellns סכוייי סוס כלפי נפיוי וחיסל '63טל6
 טרפזיו  טטירוסו 6פס קלסים יפיר פסויר ימי סעפו פלפוסס
Ot)td01ץס שיאיש 5פס נפלס וסכוו)0 6פי לסיוח  
 יך ס%פ יס' htx וכפו 5פס  סירוס סל פירפו %ייסיבו
 סייס סו6 עלט כגרכם גימר  וכן קייפש יפיוף 5יכי0רנריו
 כו' תוספת לו  שאין מי : מזגן וטיפש 0וי0 ורגליווכוי
 סיקר 610 רק עפ) סחוספת 6ין כקומר כון התוספתואין
  ל4ן סוספפ J'h? 4 פי סי נפ1פו כפאס יפי %  כסויןגמי
 אפי' תורס 6)6 % 6ין יכומר כo9nh (*! 3 וש תוסס)1

 )ח!ר0 סיינ ועסו ו*) פ6מרס ע'! סמ),חי גס )1 6יןחומס

 קאי 9 ב ח"ב[]ח"

 הלבנתמזב
 אל : ראען 6מר 3נך3ס סחשע ססטס מנךוגע)ס
 מעמן "מור )ססינ חחמכס ") עולם נבולתסג

 3לצכ ורלי כי  עולב קנסי מרוב  ויטל )"מסר,מקונ)
 ל6 לוחו יקבלו סענין ע) מעמדו o'e~o ורודסומן
 ב  לסכלך וסכדפז רווך על סערם כל פססנעלס

 יומל נטיתו גדייך ע1פ  רו"ס  אברכיושמאשים
 נעימו עאו ר61ס בעעיו טהח4 רור :מלטחיו
 מפסיס ומנקט סקודמין מסנורות עתר ונקימסור

 לא  וסצחשתו : tnhlo('D פרורוס עמרלס)פדק
 )6 ממלן לנמול סידוט וסספסם סלכלס4 6סי'מחץ
 לחעוקופ ירומוס טפות טויל מו'  פסס עאולמן
 יעים 36וכךו ר"ל נקלל אבי רור :  ר3ן כיסט)

 כגר  הרשוע מתוספת : הורתם %ועטהעימו
 מ"מ כמטפר *  וקלך on)w למס% סכםגצססס
 סרתם מקמר סר6טיגיס על וכמהערק מדעתפפספס  זי "ין ר"ל סייג ועשו :  3סנס"ס( ס"3 רס"רס4
 nthD מ ר"ל חוםפת לו שאע סי ו זס פל1%%
 4 רסיס 6ל6 ס6יפ כ4ס מי3 6יי m~no גלמוסיף
 מפויס לסנים פסו סל" על עיט4ס סמיכס ס6מרוופס
 למקום olh  סדין ומגריס מט6"כ מסדים גמי4סתכלל סטוי להגירו 5דס טנף נדווים hSb כקמר ל6שהן
 a"D  פסוס מזיל טגזרו פס מלבד מוג סהוסססס6ץ
 ר"ל שתקבלת וזעוספת השין : מסול ל6ותחוס
  ט"יי נלכד%

 לסר כ% פשףל  ס6יפ %6 פג .
 )ך %ע מסח* חוכוסי ל סמלס סיפלון ערנפיס
 מאשם ש ומהצו  סרייבו אץ התיץ אבר :ספ%ס

פש"
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 המעשנה יחורשער18
 הבהק מטזתר הרבוי חצוב ובצרקה ובתפלה נצום והתוספת הקיש ל מהימוסיהן
 אם אפילו הדברים ומרוי.בות האביע על אפילו בשם השבועה על והאבירו . לנוהמותרים
 הכזב מן נמלמיםיהיו

 וכהכר"
 וסהפלע הננווה מן נםלמים הם אם אפיו אדם בני עניני

 ראוים הם ואם ויסאסם המקצרים בננוע יספר ושלא לכך ראוי הוא ואם אדםבשבח
 : לשה הדומה מן והרבהלכך

 האדם אהר הענינים שאר מהם שילמדו דנדונים הזה השני החלק מן עתה שנבאר"יאוי
 שיפסיד פגע לו יש אם שא הסובה מעניני ענין אין כי אותם כשירע בע"הסהם

 ובו , מהם להזהר לדעת יוכל המגשים את המפסידים הפנעים אופם על שעמד ומי ,אותו
 והיה . אותו המשנים הפנעים לרוב דבר טמנו לו יסלם לא לבדו הטוב אם גי ידעשלא
 לסדו כך ואחר מכנו להבדל תחלה הרע למדו לתלמידיו מצוה ר"0ירים בקאהד
 רבי ואמר . קוצים אל תורעו חול ניר לכם גירו דק )'ימים הכתוב  שאמר כמו ועשוהוהפוב
 אם אומר לא אם לי אוי אומר אם לי אוי והמשקלים המדות הונאת לענין וכאי כןתהנן
 בקיאים חכמים תלמידי אין הרפאים יאסרו שטא אומר לא אם הרמאים ילמדו שמאאוטר

 לנפשמרפא
 ett~p פסיל ט) וכש ע"ס סכ) )שוח 6תס מתוים elht וכלסיס גמיש טט!כ מס כב) וסטוג כיסר תשת גמ'פ משוס16פנו
 שכעת כל ליגיל  וסקריך זד1ס גל. היכיס טשו  סל ושרוכיו  סוסגוסיו גב) !טס!ר קי!ס סיסים ס6דס SD ל!י 0כ!6חסי!

 פסיון  ופרוגרס ייכ"ויס  (ets :נשי ייסיר גזכ גכיוי5 ייתוג עקר פדנריסס פמפ :8לו 5עש גי וסייס שיורך טיטמלוגית
 ט' אפילו הדברים ומהרבות : עיט tpWDO 6מ!ניס סומר ונסמל עמ') !גכיטייס נמ!תוות סלמס מ)כ)כיס ססס 6דמגני
 מטי) 6פ ועשת פסוק ט) !ג6)כין ע"ס יזו גממגון יפנ6ר1 כ6(ל סרגס מגבוס פגמם ס' ח.עגח כ) ג!געיס כטניס מרמשומ

 לעס! מגרך וננומר ע'ס גט10 )יזי % כנת מח!ן מ!') וקמו! כו' אדם כשבה ומהפליג : וממדים דגדיס ע'"נקפוד
 !עוד )כנע )ו !יכיכ ננז6 )וגר וטוגו יצגי) :לי כף כגרהם יספר ושלא : rtp  כו' )ו 0חסכ לטס ס0כס גטוךנו!) כק!י

 : גבך ר6ויס סרם 6ע,פ הם ואם : לקמן כמים טרמו מ!מי עי'!סיסכח
 וכיקד סוירו! כענין סססכיק רק גוי) נתרוס סקס )6דס סינר סמפ0ס מס הזה השני החלק מן עהה שנגדורורפטי

 אין כי : )טעינו מוזר ועחס . סיור כנגריעמ!ד
 )1 'סיס כ)6 טונ עכר )ך סחין ר*) לו יש אם אלא כו' עניי

 וגגדיס כנגנים כממגות כ6יכ מס במסרס סתהק") 6וס'ר 16 !יינקר טקורין טעות סכני Yih1 !רנכ גפן נמעטטסת-,ק)יס ומסי מ!סס גננדי לנרפס סמו יוסר גמסרס r~ts(p( יוכ) גינתר סטוג וב) כ0ו6 סטוג כדגר וחקוק) שיפסיד סייכ)מגע
 סמסיניס סנעיס מסרגם ממן 6' 6מ' כטוג'ס מעשו wlnoS יוכ) )6 י') כף דגר טסט לו ישלם לא וסלמס:סטטס
erthס וגו' גיר לכם נירו : 0י0כ6ר כמו(חח Palln סריס octp1) עם תפוינח סמנעהת ומס עוגם י0נו6ס 6ין קיים ע!0י1יע פי 36) גשם תכעס )ומס 61! !סגרקגיס משקונס Ot~tp גג') סס!ניס גמעטיס כן טיעם! )סם סנני6 וקמר : 

 הלבנקטוב
 גראס יס6 ט)6 כדי טיחו מ,") לגו ומתירו רטש0סו6
 0סתוססת וים , סר6פונש דכרי ע) וכמוסקףהיוסרק
msnsמא וזס וכו' מחול כעסיפין : סמיוכ מ3ד 
 מן סו6 רגפור נכוס בצום תשהוספח :רפוא
 ובתפלה : סוסריס מדגלי נ6נ ונתטעס ,סתיס
 על תעף,ירו : נםוכמ זס יצרי יצטופף כ)ובצדקה
 ומהרבוצה : י.ס"ג מ3ד 610 וס נס כ)1'דממבועה
 : 6מ0"ס זנוים מזפ 6ש/ וע עשה אםאפין : מט6 מגש וגריס יימדכס כ) ר4) וכמשפהדברים
 ומיסגי מכירו עחמ לסמר ארם aa~ ענעיוכפארק
 לוס , )מ4 1)6 )0כמ )6 ט ע"ע 4ג1 6פ4מעשו
 וכמ"פ אדם בשבה ומהפלינ : שוע דוסוןנצ6
 טנדו כמחוך ממרו 0) כפגמו )ספר אנס Shכח")
 רשוי 0סו6 כעסיי ראף הא חשם : נטש 6ף%
 , כסהר )סוכימו קריך וק )כך רייס 0רלס6עפק ס' בענודת ר*מקצרים nuD : 0וא6 רוכח)נס)כ3
 כן : מט6 עליו ח60 ע6 עמי0ך Dh שכיח סוכםטנ6'
 סוכר ססעגס מדרך ססס"ר פתוי 1ט6 השנייוקלק
 ע 'מנ6 )6 וכי ענק אין כי : 00טר מוסכספיד
 העק סו )',סר יסע 4ע הטוב אם כי :עופש

 לחםפת
 6ץ ולספיג מחומס )נ9 ספיג נטיויכס מחוג "'ס?)!מר
 : וגו' מהקג)ת ססוססת "ין כי 1חוגס סחוסהגסקייס
 לכתתכן לוו סתורו "מר בו, אותט 1הייגו לנו התיר!וכנר
 גיגיתו סיות!ס  61תר  הוסיף גן otrn ניס  טלין גוזלמוסיף
  ואפילו : קותו  לויים פפוייגיס לבתיי ססו8 ססוספתונספסר
 י8 וגרית כרוב שתגס 5מר ייר הכזב מן שגלפים יחייאפ
 סו5 ס8מפ וק כ"כ ירי יג6 רכויס נכוי סטי ממטישדל
  גדרך רגייי יע1וeth 3'( סיוג  מן ימלט סיירי נרעתו3טהז
 : כקמת ססו6 )סכם ר16י ססו6 6ף כו, ראו' ושא ואם :נדר

 החלק מן : ית' סג1ר6 גטכודת סמהטג)ים המקצריםכגנות
 .סרלוס: סטעס מדון טיס ג6 טכס 6ין ושייט הוההשגי
 'tbSt פכן ~O)ls טונ ענין 6ין כיומו פגע * יש אםאלא
 גוע וסמיי מעתו טטמד ומי בהו ר,מפסידיס עריסעד!

 יתם !6 ג3!מ,י 00!6 סוגר מן מ6!תס כ) ימם 63כ1' ממגי לו ימלט לא : וכו' )כעס י!כ) סמפטיויס%!סרס
 ספנטיס רוס מממס ממנו יופסד כלו מ 6 סיטם סיקרתיר
 תמ"ס )הר!ם 6חס כהמס קוצים אל הזרעו ואל :וכו'
)DtOסקרן גגכן סנמ61יס סרטןס כמרסיס הת"ס )פקור ככוי 
 טס מע,רכיס ברע גרגירי יטיס כן )6 ח6ס 6ה'כ1)!רוט
 הרנוא.פ יימדו שמא : O~o סמרמימ מן תיגממוקבס
 בקיא.ם חכמים הלסירי אין : כסס סרמ6וח פע!)ותממו! י)תדי כרמ6!ס והפקס גטגעס רמ6יס ססס 6דס גוי16חן

י1ישס
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18 המעשה יחודשער

 זכרו שהקרמנו מה כל כי ואומר . בם יכשלו ופושעים בם ילכו וצדיקים ה' דרבי ישריםכי י" (nate אמק קרא ומהאג אסרן ואמרו אמרן לא או אמרן כך אחר ואסרו היםבטעשי
 עמו ידבר בהם אותז לספק יוכל לא אם האדם על היצר אותו שטספק מטה הזהבשער
 בהולו( )ס'6 במולו על וכשתעמוד אמתותיו עליו לבמל והמופת המענה מדרךעליהם
 במה וברורו אמתתו שידעת טה לבמל ולא כנגדך לעמור יוכל ולא ראיותיווחלישות
 בענינעי שמח אני כמה , לך ויאמר בנפשך ולהמעותך לפתותך ישוב הזה בשער לנושקדם
 א% הניע שלא טה החטר פמעלפן הגעת וכבר לאלהים השלם ולבך הסובה אמונתךעל

 עצמך להנהיג לך ויאזי וחסדו טובתו על לבורא מהודאתך מדאי יותר בו ויש בדורךזקתך
 וכבר והזקתך, תועלתך סבות הם כי ידעת כבר כי , אדם בני הובווז קצת לפרוע כןנם

 השתעל בן על חסרונך יהיה עליה ובהתקצפם תפארתך תהיה אותך ברצותם כי לנונתברר
 הימנו נוחה הבריות שרוה כל רז"ל שאסרו כמו בעיניהם מן ותמצא רצונם שיפיקבמה
 ביכלתו אין אשר כמוני חלש אל בהתרצווז לי יועל ומה עליו השב הימנו. נוהה המקוםרוח

 היה אם ואפילו , וגו' הארם מן לכם תדלו נ( )'סעיס הכהוב ואמר להזיק ולא לילהועיל
 ומה . זולתם שכן כל ביתי בני לרצות ביכלתי ואין דורי בני כל לרצות אוכל איךחובה
 הבריות כל רצון במשיכת להשתדל מחייב אינו הזה בענין ז"ל רבותינו מדברישזכרת
 הבריות שכל מי וכן אתו, ישלים אויביו נם איש דרכי ה' ברצודו סו( )עסי שכתובכמו

 יתברך האל כי היא ראיה מעשיו את ורוצים אווזו ומשבחים מורים גדולם ועדמקטנם
 לנפשמרפא

 כמק כירו כויהן פס שמכפק סמה : וגו' גם יוגו ו)ריקיס וכוע כטוח מקק ג) )כודיט יריך רק סדגריס מסון הכקוייקוו סמ6 מייטינן 631 )"דם סיטר סכחוח הקקי כ) 1)0רסס מ)סוויע )מגוע טלין רסיס ומוס כו' קרא ומהאי אמרןואסרו
 גחורס ההחוק ט6הס רק 6)'1 חממט ו)6 ח6גס )6 6)ס גג) 6ס ר') בנפשך ולהטעותך לפהותך ישיב : ס6דסכ)נ

 ע4ך מיקו כסטן טעויין תדע וק דרכיך ימאס סלם ולרקוח טריו )סעגימ רריך 61יגך נך טורט סיקר ס6ין תקמר טמ6?גמות
 כקומר וכקמה מהסד שטי גמט)0 רזן ההכד ממעלה הגעת וכבר : 6חך 6סר וגהגמהן נט,מך ך') בנפשך :משוהך
 )ך מסיס וט 1ע'י סנריוה 3טיגי מן npc(h ממיך )עטות ר') כ1' ג'כ עצטך להנהיג לך וראוי 1סימריס: סהסיויספכ0
 הכויס וכמו היוסג כ) 6מר סירם, הוא מקשב גמה בי באפו נשמה אשר 1נ1' לכם חרבו הכתוב ואסר : oonחוע4

 לחםפה
 דרבי ישרים כי : גמאו ט4ס פיו ק"ימ יו  א*מ'
 )*1יס ורסיס ר6יג6 מכלל ססריכ ים ס' תרכי כףה'

 גמ ייגס* מס ור:פיס  3גלו4פ 1)5 ים ילכו לויקינגי6פס,כ
 פש 3פ 6רס ישי י6 יו14ס 05 נס ייוטימ טשוטלקסס
 כי יגיל 1)6סגי6ס

 6ס.
 על : נרן0לו rwt גגסס1 סס1טפ

 כף %בטל ולא  בנגרך לעמיר יובל ולא : ייגועיטסיך סרעס ירגז ע) מגי6 טסtfntthl 61 1מ)י:וה כסוגסדרן עי טוען מכוי דיגותיו יפו) ראיוהיו וחלישותבמי%.
  לנפל ו)6 רפ לפופ) לסכינך כיגיךלפפוד

~mh 
 פפס%ס

 ורהם;והך לפתוחך : טונים מסס )ך כמ6ומתותסטונה
 כ)ומר ופצך גמסוח 6אן טיטעס גסס אסן יס0סבנפשך
 הטובה אטונתך על : וגו' )ך ויקמר געיגין ,פסךס"קר
 נסט1)01 ט)ס לגן 6מיה11ת נדע1ח למנוסן השלם?לבך
 י0,פרוס  0סס סתכידו0 מעגות החסד ממעלת :ט3וי0ך
 כון לבורא מהודאתך מדאי  יותר בו ויש : גג,)נגררים
  פפך ופטרו טוכסו סל  לגורסך ממס ט,0ס וסוד6סגסכח
 יור16סך ירמ' ש 6ורג5 כי פ%  0י3סך ידי יו)*5הס
 מסייג  טיני) מס ארם בנ'  ריבות : טליכי מריייוסר
 והזקהך החרהך סבוה :  להטיסך כיח פס י'6 טסטח1סג
 לפיוס  מוכן 06פ גסכמע פריכי מכ5רס 5רס 3גי ט'י  לך להסריג) כריכיו 0טלסךמפגים

  111י
  י)י)ס 11)י%  בחפציך  רצעם שיפיק : נפיייי.מ ו0יו3יסוג סייס ל% 0% יריים טל

 ססחיס.0 וט) )כס טסעכס והנטויות סטגות 6י,ס וסייע)פוט)

 הלבנקטוב
 בם ילכו וצדיקים : קמרן )pnb 16 6 )יי"ינשף וא' אולנ ואברו : כן טושס סו סס 6ףיתשס
 :  סרסטיס לערסול לתום 6") ס)דיקיס  לסועיל גכל'ונו'
  ולהטעוהך :  5ו0ך והכסיל סר1)ס מס בחולוס'א

 בו ויש :  וחטמיך  פטך לוקס נכגיגי כלי'בכפשך
 והונות ס3ור6 מוכוח 1נ06 ככר ר") וכו' סדיןפתר
 גגה ע6 ערן ססיעיכו מס ע) משי יוסר olbכס
 6דס כמ כטירון אתתך ברצותם כי : תכעסכך

 לך יסע תפארהך : נעיגיסס הן 1חמנ6מעטיך
 : ריגם  יימליס רצונם שיפיק : ס6דס מןמסקרת
 פדגרי ר5י' לו לסניי יטור שלסיר ועל  ושעמרובמו
 : סמופס לו טלין 5רס  גגן  כמוגי נולש אל :רז"ל

 אינו : וכי' סנריוס סריס כל יסיק רי"לוברברי
 olho 06 מיי13 )6 רז") ר") וכו' להשתדלכחייב
 מממסד סיר5וסו זס על וסטלוס סכ0ר%סמיטסס
 גב 5ים דרכי ס' 3ר)ו0 כסיב בסרי יסררלרייסס
 ל5וסכיס גר4סכיס"ויניו

  ולטיפ"
 54ר 5סונ  ס0ו5

 מזד קמלו )6 פסס ר") וכו' מי וכן :  "דסגגי
 עלמו מזד )כודע רק וס ע) ס6דס טיסחד)ססססד)ום

 בי,  אובל או- בז'  אפ אפילי : סי6  )300 גמס כי רריך וסיגיי הארם נון : !כ1, יוט') ומס סוס בוצר SD )יורך הטוגהפג
 כ) גוס רבוהינו מדברי : וכו, ,יגל 5ן גי גיגלסי  6ין לולס ליס למ0רלוס שכל פגייה ריר טכו6  גרגרך 53מ0 סיס 6ohמי
 כן ית' 6)י! )רוון טסך )6דס  מימן  סו, o')'lhr סיפורת כמו בו' ו:יר.וה וטבל נ,'  יכו : וכו' ס' ירשי כמי h~oשכיסס וע הלפרס גצי  יל:3ריוס רשן %5ו יוהפך  יפוייי מהחרס olnhn גזיותי כף להיהרג  מחייג אעו : יגל ינרייס  סר01מי

n)ohל71  סיפו סיף ס0הר)יז טוס גלי "1חו סגר,וח 
 ו1מ"

 ימדלופ 3,  כפיו, 1ק6 ג51 הסלע  לסיפן. רס  מ5 ~ע מקרס יווה
 )וכה(  טרמן ים ופגרביס  ר%י0 מעשת אק  ורו4"מ פקסי: דהי  ימסג0יי יגוני  פחזו מספריי אוחי a'TQ an~veliתמוי:

)חטיו
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 המעשה ישדשערפ
 אוהו עהשה הברא אין הה לשונם על פונ שם לו הים אדם בם בלבות אהבה *לע.

 החכיר האדם שיהיה אבל , אותו הבורא רצות על עדיה ברורה %איה יצא4מצאע
 החסמים, טמנהני זה ואן לאלופם עבודתו על אדם ב% שכשבהל% במה ומכרחנמשתדל
 שיפילך עד בזה להדריכך משתדל ההש כי לך הלצר טפתהי לצ והדומה מגה השחר בןעל

 חובות מדעת* עליו אחזי שתאשר הש ומה אותך בשבחו עלי והשב . ההקףבטצודת
 הקמנה על יתעלה הבורא להודאת הכל השפיק  דעח' כפי עהשה החתי אםהשפילו דעתי כפי לעשות שבל שאינ* מפני לאלהים עלי למענה אם בי השש וכי ע14האלהים

 הבורא פונות לטפר יספיקו לא וכלם .העקם ימי כסדת יכף מדת דיא ומה עלישכפובפזיו
 כל מ( )'מפיס הכתוב אמר צבר לאלהים עליהם חייב שאני כאז לשלם אוכל השיךעל4

 ש אימתי עכשיו לא ואם אםמה לעקמי וכשאבי לי מי לי אני אין אם ז"ל חכמינו ואמרו השרה כצצן חסדו וכל חציהבשר
 לנפשטרפא

 י6ס ננס אוהו הכמא רצות על וכא ווצאלראיה ע"כ: פוגו ע" ומש גו שש ריש ואעימ "פ6 6מנשא
 יחס כי כנאוו ומרופס ממוס ככ'6 אמר יימפי1 ט .משנססיי

 לסממני
 מיס אווש (SUA ממי מיאס נסמר סריס טס

 מנמור סמווף ס!6 וס כי נס החסיר האדם ויחיה אבל : מיו' ע4ו מצת סקנש גססר 6ף כ* 6ח וסירך משוניתונס
 ס6סס פס רי) עליו חאלהים חובות מרעתי כה על.1 והשב : עש 1%$ קפי) כמים כוככיס כעונד htot )נ'6ושוכר
 שייגס O'nsh פט6ר יאר (ttre למורות עי'ו מתויג ט6מ יפש %6 ג:'3 גי פוט פילחו ום%  גרו) מכס שגי 16ג%פסגת
 :. סקא6 נס% 5ףמ מו,ל וכפיס כ"כיוהציט

 וקמרו ורון עולס תרקוד פוגגת InhD'( גפו עלי לטענה חם גי הוא וכי
 ילם ימו% 6סו ססדס מעסכ מ4ר נמו חציר הבשר כל : הנערס ימות סמני1 עם פיקוק סקג'ס מ%  ניפרסוסממו
 6יגם ג'6 מנמי גן מחקייס וקיט מסכוי מסרס ונוס) ססורמ כקון סעופו מסר השרה כקיץ חסדו וכל : ג"6 כןיושרם
 : (Otw סו כעורי עכשיו לא ואס : 4ו4י רת? יפס ונסס ללש סונטי לoh 6 מאב 6ר פס ולע"י (Wb9 %יפזוזש עוטס 6מ 06 ריי לעצתי וכשאני גטמ4: יוצג מי לי סי לי אני אין אם ואחולל : %דם 'ehh~t 6יך  וליספקקוי"יס

 : 6מת סעס 06י' )מיום געות Olh וקין ספנות פן סיעי 6רס !6: מימש )6מר סמ6אימתי

 הלבנוןפוס
 ,ס ע5 טסס0ד) מנקי 16ש otsotb %ס סכםסמי
 סו6 ססקכ"ס ודקי כעימסס מן )מ6% סש)1תופע)
 ag'ימן עיקוף" בכן % 1nDS שים י% blnlhn 60תצן הבורא אין הה : כטכס סנריות n~ob 4פגסע

 סכריות סמם כ) סומרו ונס וסע 4ס ע)
 כפס p~vsno ע3 נעמר )6 ושדוי וט' גימפממס
 צפע ממעשת וס סחין כסרר,סי6 סעוכר ע) 16כ3
 16מר סכמת ושרכס וט' פמס רוכלטס פרוםכ5

 )סירסו בריס ראאיש )6 פס פננו מפעיןיסכפ, כירוס4:י 61ער1 , ))ככ ירפס וא' לעסיס יכ6ססורס
 סיום( ג5 ממטס o)tb עמס 6סס ons טרקספ%
 וקן SSb משת פססנןד כ6ן שטס , סטטוסמפס
 )מפי)ין 6)6 ס6נפסי )ך )6 6מר ט יכש 61מ"כ6מ?

 0שגמ nnhe עלץ שחו שתאשר : ש-כחנר%ן
 6מ כמס עדע ס6ר מחמר עלט האלסטםריבהע מורמזי : ט טמג6פ סר61 כשום סדנך ע163פי
 41נ . מאייי סריו כענו ט) %3ואס מר%עכיזסמ"כ

 ושא וכי : גטן יומר הצ6 , פ4 ס6)ר"ססצצטח
 ע4 סעגס onib orSbl 416 כ15ן תצ' אםכי

 לחםפת
 16קד 61וסכיס ממגריס כנדו) (1DP סעס סכ) זס 6מ:ססערך גדולי נ6גםיס רק Eim )6 וקויי) ערג %סנר 61יגגועוג מכיי נמס סמנ 6סכח כי כו' אהסה לו זרע :ומפסיו
 תורת משתדל : ססנהיס רק טגעיח 6סנס 6יג:סנודדיי
 טדעתף עליו אותי שהאשר הוא וטה : נעיגין 6אוגישמו )ישן סטכ אותך כשכהו עלע amns : יימונף מדחכבודק החונף כמצורת : כגופו mtpt רעמו 3סמנו4חפכחו)
 מטגמ' שחס ני סגמנט סקוג vun סו6 מסג פס כו'חובות
 טיפ ססננרס מלי ewbho 0ונוח ממעסי ויומרו וש)6יסיס לוים דלגי כפוח יודע געשי כלגי מס ערן עד ע4ובתי
 ססונ פעי גדף כס לטענה אם כי הוא וכי : עיי ית')ו

 וקומר עלי )מעון וק )טכמ יתו 1%5 זוכר u)th טכש61
 מגמות פשעוו שלותי מס סעגווס יסר מסדו ע) 16גולננוע
 כקו* ע14 ומסג פ-)ק ע) פ,סנס וכי 1פמת גע%ע יודפסרגי
 אוכל ואיך עלי חגורא טובות לספר : וט גס יוסחסינ
 שו': מייכ whn עס ישוע) ים)ס 4 יס%ז ט)6 כ'; יטופדפ יעדיי )% ספונופ רגזי נסס )כיר 6ס ופס ומומר ק)מ'
 בו 6ין קעו עס טממהסד 0סד כי השדה כציץ חסרווכל
 פמט: כעגמו 61ין פיויס )מלפס שהד 00"* ססדס כגקפסם
 סם ,ס סח)ותס רגלים נ' גבו וט נפ6מרס כו' אני אעאם

 6מ גי  ליפולוי י?פ"ררוי ישליו יחסיי  ימ?לי0ממעירות
 bbi טמע כ) כילו כי נענשי ירט) מי )ע%י סופ) 6%6'1
  נמיך פותלי  פעולסם 6י1 דנל1 שט גם גכומ ססספרוס

 הט*נללסשר 1SV %  סשילמ עו גל יסמיך ו% ניואש מיני טלי  ירפ ס6מ מס כפ 3טשפ מתיפ%

os~!ovns D11W :Shl  ט) מסדו 1כ) זס6 0וק סס סטיות ועטדו0 יגאיס פעמי כ3 חציר הבשד כל olb 

 נ 2ייפשד ש כפכיימטממ , ך ו '' , * ' אק אם2
 ץ

חשו מירוח(161כ) רסון6סבךטס61 - ו נס מ% מןשט
 )סודי%ס סג) סיםסיקשי

 פדפ פoa 6 ט6פר מס כש סו6 איכתי עכשיו לא ואם ג6שר: וכי סגור"
ימי
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 1ציא המעשה יתרשער

 מיפם השבח אהבת מצד לפתאך נשתדל האלה בפנים מפתגמך ההצר "ז*אש"כאהשר
 בעוה"טוב

 הבומח הת8 ואתה הבורא מבלעדי הברוגשים מתועלת לבך ושפנית אליו עניניך כלוהשבתך עלי השב ברמונך עם לאלוצם עניתך על אם nDP , לך וטומר
 להם והגלה אדם לבם מעשז שתראה תאותך על ונברת בעצמך שמשלת נון לךסע אבל ההסיורר מן ע*1 שאתה מה ארם מפני שתסתיר ראה האן עלם שלב באמתבאלהים
1wan -1 שאסר כמו בתוכם טוב ושם פוב יוכר סחם כבוד הוה בעולם בזה לךויריה
 הישיתי ו( כ (Sb1DD ואמר וטבנות מבנים טוב דשם יר ובועטותי בביתי להם הרגזימ(
 עשכ עליהם נשכר ותחיה ממעשיך שילמהו ועור בארץ אשר הבדקים כשם גדולשם
 בשו לך וירויה אדם לבני להראותו לנלהזו אפשר שאי מה שא ססעשיך תסתיראל

 המוב והשם ב"א שבה תעילמ ומה עלע ומשב לעוהיב. המוב והנפול בעוה"ז מזב ושםכבי
 בכבושם מגאתי ומה יתעלה לבתא חיב שאם במה בקצורי יריעתי עם כתוכם לישאהיה
 אליו המכוק הרצון מהם לי הזכן לא במעשי לוה כשאתכוין ואולי מדברים שאינםחיים ובע* הצמה' כמו בזה הס והלא מעלי הבוק לדחהז %א להועילני יכולת להם ואיןוהדורם
 אהטז ואו ולננוח למאוס אלא אצלם ראוי אהיה יא במעשש חנף אני כי בדעתםויעלה
 בעולא אדפ ומבני שכלעזי טה כיי %אייעלה ד%להים בלתי בהם בכתתו טע,טימפמיר

 לנפשמרפא
 עיצ כל והשבחך : כעאא ם פס )ך הד65 16סך פיפגחו ט60סכ 6ו0ו יפחס כו' השבח אהבת טהר םוכאזכר
 סי5סנהע כוי ס' פנודס מפוין  ס6')ס )נד )0וי)הס פעסיס פיטסס דסייוו ג'6 שגס )מדוע ויטרד) hltW טוגותטינ) פס גונז יצו מחטרה ג* וי סגולך מונ,ס מרע טגכו 06ר 6פר וא') וסכגוי ססס ויקנס יצ*סו כוי )כ*6 סטוכיספלכיו
 )טגע טגווסו ע) !ימימוסו נ'6 טירחו גדרך סקי פנייס סיטכס יסרסו ומ"מ ס:,כריס מסמס פן מדחס וקן ויכגדוסוגי6

 6ץ כן לסגרן סטרך וחק נקי י16ס ונסוק )ס!עע מאפס 6ין ,(fp ט%מ0 כמו כו' מהדגילני יבלות להט 11ועמ4ס(:
 לחםפת

 6סר Dh וסגינו נעלמו יעטוס 4יך סו6 רק סג6 כעולסס6דס
 סמוקות פפו)וסיו elhS 'סמקו מס סגן ו06ו )פאסיגי6!
 )ענש "t~he אמרו ,וס %ל"ר נעורס וטס יד גס3טסו0
 6)י כי  פתולוגי מס ומס 6מ מס )סע5 יריך חס%זומר
 ודלות סיוסא סם ס0פ11ס גל ויוולד ותיוחס שיםנמס
 שנוט סיסיז !ס)ו6י פסס )סרנו0 6גי מוגכם  סגן51סר
 6מ 761 גסס )סודרז 6ט קרין וכן טס !)סווטנ נר)ומנור
 דגר סקודפס גמ)וקס סוס כף חובת אהבת טצר : כהיס מבטיס יפי מד0 גי %1פ10 טכסיו )6 ו6ס ומר! וגספ0ענ)
 קכ)0 גגווגח מעטיו יטסס וסקנס טפסיוס )6יס סי%כסס%
 1%רO~sPi 6 )כמס סיס פד סעסס כפס )ו יפוי 6דס מכויסנ:0%
 גקות0 יטפס יסוקס מסיום סגס סיססמ )ומר ג6 וטפסית'

 פכח גס מ,ס % ויפלס יכסף ו)6 מקסיו טג)ס רקעמוס
 השבח אהבת כלום: גסכודס 6 מפסיד 6ין %ס-וטסמגי
 ע3 ע"נ וסקס פרע סור פי סשג0וסו ססג0 טובוהדפם
 מערדס 3גן ססגי0 גמם עליו הטוב כשיצגך עם : טובעסית
 )ענודיסרגתם

 והשבתך : כוכך ל מיססיק ית' ג! ונועץ
 enDt כ0וגסהך טוסק ט06ס נמטט סגס אלע עניניךכל

 סעסעס )6 סימך הורס מלפין 6סס גוס גס כצפימ)6כ0ך
 הבלעדי כה לבך ושפנית : המרו יססג00ו )* 6ס0ושס

 הלבנקפוב
 ש"ס עד כ) 161 %דם מי סכ) מלחל י) וט'קי
 מפסזפ לנט ינסס 06 6"כ סטטדס ט) מס0עךסמגס
 6דס ט"מ פס השבח : וס הטע יוכ) 6ימ0ימן

D'n)DDפוג פס תי בביהר * תרמזי : *סך 
 610 48כ מש כנש) לנרקיס מחעד ססם"י61מר
oSsnועכס כעכס עלההם נשכר ? נדפס ומדלגס 
 עפס 1SDSn כמגץ *ע ספץ cvl , היכיס06

 3סנ6סס 6דס נר כעם מבטיס פיספס ש6כנסוי
 6ך 4' 3פטדפ oaPte %ש ממס וב, ,נונד

% ט% 1פקמ9  :f)olb ח%החשצק 
ש מ מ י6 ץ שם4  : *ש nswn 1 ש4 כד ש % %מס %1סיע % ש0 

 מש ש% י4ט % שנ תרס nlubלטשם
 גס 4ש שם טטממ ש% סשהn~wWYD משי (oti%~: י"מ % מ oswsswחצ
osbחס וס "ממס סמר חלפם hS )סף: גלש 

 עקש )סוגו)ן יכויס גריס סיס סיין מקמין 6ש כנרתניא
~Pa  החסעית כע עליו שאתה פה : וכו' ר6מ 6ין 1)כן כמוך ופי ודי ג6מס גוסס נסו% 1hwne ס"* onh כו' הוא אתה :י0'

 ימק יו 6מר )כן י0ירס סמגנרא 4ףך גפ!0ר ססתנחק ו)0י מסידור מרס דסימ גמופר גס יסטקוס L? ע) וגירס רטפופ) פפ1קםי )שר חמך וסכר00 גע4ך מם)0 טף תגרת בעצמך שפשלת כצן : פקו לומד 0%ס סמשרו0 מן 1סמע)סספדרגס
 סעצד1מ! פס סו6 כנוד מוג ישם טוב וזכר כבור : ולפוגגו )גנן 'וקר ע) מומ0יס ונרע םחעסס לגר להט ותגלח :וט'
 מסטם יה וכס מכנים סיע ושם יי : עונ ססס SP 1סכ, מלט סור ע) פסנתר וק גפיו טי6 סמסס סוג וטס מב וגרגשמו
 פגמפ יופר % עוי טיסיי ומס יד )ס0וי0 יס, סו6 מימן )ומר ומטס פוספס סי6 נמקר6 ט:נ טמ)ח ו6ף )6וס מטוס ס!6סעוכ
 בני שבח : ססוכ יפיח פסך סי)מדו ט14 עכר 0קג) עליהם כשכר ותהיה : עש ס"ס סי מורס )ידס טס פ3ת פ*פופננוס
 יפ* (tD~W ומבי פ1) ha"- סלמס יורע גע%ף ט6י 06ר בקצורי יריעתי עם : טוכ מטכס ט) עוב וסמם מלט סול ט3אדם
oeנ6ש וכון חיים ובעלי חצטח כמו : סקנס וסוור נכגוו 10'3 פרגדי ידופ ומדול ברי והרורם בכבורם : סגמס יופיעו 
 טוכ וסמס סססנמ יונד % גס וכו' כשאתכוון ואולי : 6ריוח );סעי 6י נ)גג11 6צ )ס6ר! מפסי סגלות נדוגמhtoI 0 )ססמפסי
 ומחס יסני)5גיפו631-0 רק פורס 61יגמ מוגף כדפ0ספ6גי יטיס כן כי כריס פפסי ליוסי פש 6סיגס 6ם יודם מי )6דס מופ')יססס

סיט סטאש כי סעוס'ג גגמי) פפסי מפריד 6יס וכו' יעלת לא וכו' סעור משסיי : סי') 19נ ומפס סט0 סיגך סס גס נחגיhb נעותי ידהרו ולגנות כי מו6סיס ססס ג0גי סיריוס )מ16ס ולגטת למאש : כו' 64ש וס סנור %)ס ר16י 6סת ו6דרכספנודס
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 המעשה יהורשער98
 של במעסים ובקי ערב קולו חניה פלוני קרי4צז לך ערבה לא והיאך אחד למלךשאמו
 לי שתערב כדי אלא אותה קשש איני והוא קריאתו לי תערב והיאך להם אמרקרישה
 . לי ערבה היתה בלבד הבורא לרצון בה כוונתו היתה אם אבל בעבורה בעעי חןאמצא
 ההדשים בפיוסים החוק ובעלי בצבור מהמתפללים בתפלתו שמכוין מי בכל נאמרוכן

 עוד לו ותאסר * הבורא אצל מקובלת שאינה יתברך האל טבלעדי ארם בני בעימ הןלמצוא
 עליו הגמול מן הבא לעולם לי סטאר לא מעשי על הוה בעולם הכבוד לי יהנה אםשמא
 לקנווד לשוק שנכנס ההסירים מן אחד על ואמרו , הזה בעולם מהרה שקבלתיו מפניכלום
 כי כרצונו ועשה ל? ותר שכנו לו ואמר סטנו לקנותו הסוחרים מן אחד לתנות ובאחפץ
 כי לקנות באתי לא כי לויתורך צריך איני החסיד לו אמר , והתורה היראה מאנשיהוא
 , ענינו יודע היה שלא זולתו אצל ובקשו ההפץ ממנו לקננה וסאן בתורתי לא בממוניאם
 וכבור מעושר הוה בעוים אדם בני מאויי "כשאר הוא שם לך ועשיתי מענין שוכרתומה
 תם נ( 6 )מ)כ.ס שכתוב כמו זה להם מחייבת כשחככצזו לעבדיו בהם מסיב הבוראאשר
 בשמאלה בימינה ים04 אורך ג( )מסוי ונתיב כבוד נם עושר נם לך נתתי שאלת לאאשר
 יהעלה הבורא לשם אלא טחם לדבר במעשיהם כונתם אין החסורים אבל . וכבודעשר
 שטהייבת כפי ים וכופו סאסינים וזולתם עבשתו מאנשי שירצה למי בהם ממיבשהטע
 אפילר העוה"ז הוא ומה . מלפניך והכבוד והעושר נס( 6 )י"ס שנאסר כסו יתברךחכמתו
 קטן הלק בו יעבור לא שזכרי כשש שמי בו יצא ואם ימי מדת ומה בכלו זכרי יפשטאם

 ואמר . היה לא כאלו וישכח מועם זמן אם כי יתמיד ולא חפשם כשינדל הישובמחלקי
 ישוב רוחו תצא שי( (Op ואמר ונך איש בני כזב אדם בני הבל אך סג( )חסריםהכתוב

 לנפשמרפא
 ישאר ולא : מ61ה; נך . ימתג ממלכי אחד למלך ונאסר : 9'ס מטמון גיער כותנ6ר 1t?C )סני; 16 ושנטיי $htממח

 ממגו טיקהוסו מחס)) 6מח רג) מסר ,ט1)מ)ו רב"ט ד' ט) סוגתן עי '130סנדיוףס
:WS 

 נר'6 קמרו וכן ישוסה ממו );זח רע
 : מכי, ג) ט) ורממיו כמס ;וסייס סן מ6מי:יט סן יסייפ וו1)הס עגוד;ו מלכי סיקר ר') שוכרת ומה : עיט ווו)תס טית3ן

 : S'D) . והיסס גענודסו ס1ויק ;ויגס 6ין 6ג) וגו' ג9ער סנעחהו ט5ס געו סרס ע) יס' נסנ9מסו נוס סכווגס*%')

 הלבנוןטוב
 )מון כדמות רסס נעומק מ)י15ת "ולנ החזוןובעלי
 )6 לקנווע וסאן : ופרנוס )' לו ותר :סכי"יס
 ממטן )כקם סוך זולתו אצל ובקשו : )קגופו3ס
 מן )"סרח ~tDh( )סי מכיה ס"ימ onh 5יסלג)

mtno: סוס ל? בעה"ז אדם בני טאויי בשאר 
 סם לק וס)דקוח כ319 מעמס סל  atP טס %4א
 כשחבטתו : סעוס'tprn 1 וטלר וכטז מוסרס)

 ססוטס ומעטע ס6דס )דקיח )ש מניע קינוכאויבה
 ידועומ ט"'גס מסיבות סט"י מבמח פנזלס מם )שלק
 ftnn(o מס ש סיס ננמו) סוס סב) תולתםעבודתו מאנשי : ככסמון כמעל כ"יכות ימם6ל ,)מ

 : רפלקס מעסס "מר ימסך 61יגו , 3,סמכסחו
wrnנכדך ס' 6סס כש, מלפניך חקכבור 
 ומה : וסככוד משטל ס) ור.עעס ססכסידעת
 סוחר י%"ל זכרי נגד )ססינ מ,ל העה,החש
 ננ) בכלו : געגעו רק )1 חוע)ח 6ין מפספעיתך
 כטוס סע6 6עט"י שמי בו עא %ם :ראצ)ס
cvwיפשפ כשיגרל : סמי qh (י0ססט סינר : 

 לחםפת
 וגפ )9נודס סיתם כעולסו השקר 6ף סריס 16 מפט 04):מ.) ומהסיד ממונף מן עוף כסוף שגס )6 ס6)סיס )וצח קאססונכ
 כוי יעלס )6 געוס'ו טונ וס"ס ססנמ 6יס פכי ;קויתימס

 ט ננ טטסגלן:ג~טגמטגני
 1ג1, לך ערבה לא 11:איך : טוי נ"ט ממסז'6מר

 מש 4מי
 וכלגיסו מעמיס רסקי ptlpll 9רג נקו) נסורס קוי36ומ%
 S~1Ct כמון )% מטרנס כפו קרי6חו )1 ערכת ס!6כמקן
 שאינס : 0שו9 גללי ס0 החזון x's"al : ט"ווכ6).סו
 743 כרצומ ,npp : נזמר וק מלת ע) פוסכ וכו'מקאלה
 טשי כשאר הוא : כי15ג1 סטונ )נמור יסלימו כמורגריס
 סכוונס כלו' גרס" יכ'ף כסקר סו6 וכו' בעוהא ארםכני
 גם6ר :(D'ptii סגטמתו טנ6ס כמו ס:מ פ3 יס' נ0כסחחוגרס
mhnימים ולרימוס וגג1ד פוטר כמו סעודם (% מפייס יווגפ 6יןeD~3D) כבור גם עושי גם לך נתחי : ע)יסס 
 וכגור ששר בשטאלה : קמו) ע6 נמתה )ו טנתחסרי
 נכווגס )סייס 9*ננם S~nD 1DtS למוגת 6ותס ס.יחם0וי

 אבל : )ימין פיומסס כי6 19מית ססעו)ס )גסו)ע)מיס
 נגחוגיOthe) 0~ פסס 6ף %ו' ט' כוונתם איןהחסידים

 3טס hlh ),0 גווגתס 6ין נעג1וס וח)יס ססס סרגהסכ5)1
 מכמתו סממייגח )פי רק גוס גתה גליותו כגוסס ומיטגיס1;1,
 wlvn1 : וסוגך סמכתם כפו נוסר 16 מקמין יסיםית'

 פמיוג ג)"ער פמפמן 06 גי בפן 6פר )6 מלפניךמזככוד

%%י
 אם אפ" : ניעו סיסיג י4סטוגס )טון נב)) וס ג) כף היא ומה : "י )וף סמחייטס )%ין סכלויות %0א ש

 : ספו מרסוס ומן ש% ונמס ק1ריס ס6דס יפי גס חסו עניויו ג) hitnm סנ) סו6 פ)מ1 סטו)ס טמרי ט' כרייפשט
 6מו איש כני נזם אדם בני הבל אך : פיט קטן מקק וק יתגיר )6 (Oitw 1"ט9טע ונרו יגו) 06 6ף יפשטכשגנרל
 סג) ג*ג 610 מגיסם וסמנת ס"ס מרסוס כן 66 כג) סס 6דס טנוי 6מר כי סו') נהיית מסי יעווות וכי סג)5ט1ן
 נכונס וסומ)תס גמ1 )רגל וגיטי מפסק בקע טסו6 ידוע גו3 סמ)ס ל4ט ים ;ונ 6מר ספחיר גזמן וגטכם נפמה כ41עו3%1

ldgl?9י ספ6ו0 יטווס כאטלס ע) 6וס נם 6מד כמקוס סווטו ט? נמווס ומאסי הערה %9טכש: שם מ 
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 88יב המעשה יהודשער

 פחיתות 'ebN וכונת* בו נפשי פרוד כן אם , לראשונים זכרת אץ "( )קסלח אמדלאדמתו
 אסר הנאפדת ותבירו ויאמד ההסידים כח אחד על אמרו וכבר , ממני טמנה ומעווזנראה
 , הנעת לא עדין אשכ אגל לא אזל והגטת השבח בעיניך נשתוה לו אמר ענין באיזהלו

 רגזסידים שבסדרנות העליונה היא כי הנאת המדרנה אל תניע אוליהשתדל
 ? החמודותותכלית

 בעולם לבך בפרוד ~1WP אפז לחבל ישתדל האלה בפנים מפתותך היצר תייאשוכאשר
 לפנות ררצה אתה כי יראה וכאשר . קצך ושכחת מאוייך ובאורך ובאנשיוהזה

 שום לומד או נתורה קורא שאתה בעת או רשות או חובה בתפלת הבא לעולמך לבךאת
 ומקח בסחבות העולם בדברי לבך וםמייד אותך מנלבל והמוסר האמונה מהכסותחכמה
 הבטלה חםעת בשמחה הוה הפנאי יוז לקבל לך יש אח"כ לך ויאמר , והפסד וריוחוממכר
 שאפך עם עתה ותשוב , עליך העסקים רבות ספמ אחרת בעת עליה תוכל לא אשרהזאת
 לך שראוי ומה לך שנשאר ומה מחובותיך שקבלת ושה שעליך ומה לך שרם מהוברר

 אצ ששטחת ממעשיך שקדם ומה לך ראוי  שאינו ומה הטרפים מסבות בולדיזעסק
 מה וכל , ומענהזיך מענותיו כל לבך על העבר אדם עם דין לך "ם ואם , עליושנתחרמת
 או ובקי צאן או סמון לך יהיה אם וכן ותנצחהו, עמו דינך בעת בו לו להתחכםשתוכל
 יש אם או הארץ עם עם או השר עם חשבון או הארץ עם או שרים עבודת או לזרועאדמה

 לנפשמשפא
 נעייך יסים כן 0ס טמ0 6סס 6,ן 16סן מנוים 060 כמו והגנות השבח : )ן פיס כ6ס כקמר הנשתית כף אסוווכני
 וגו* tmfs ל* 06 רור  שמר פס סוס כחוג וגנגס כוס )סי) וכחג מטעמים סמא סוס נך י0ע3 )6 פחן מסנריו06

 : פ,ס יתפייס מלססט6
 כףיבאשר

 גהימ ~fetD פל סגרו ותפח) ססר6נ נצ כפכגש רע בו' לבר בפתר מעשיר אח לחבל ישהיי
 )ך ים ערס מן )ך קומר וחמוד ס0ס)ט גטעס ;ס כ) גבך טסכגיס 06ר אה'כ לך ויאמר : כשסייס גם, טי,ג)*שמס
 %גל ;ntn$s גפורו מרור הניס נפריס ג'ינס גי  גויי  ופויח פסקיך יל פסם ~hto atsn %ל o~NU פצר כרי ויחסא6י

  לחםפת
 דור1ח כעטרם ע3 6'ס וגה סרטון )6וס מ'ו0כיס ככסמ

 דגריר,ס D'St ס%מס 6יט 44 סו01סי0 נסס. וזיזןטמג0
 711 ע3 6ים גגי כונ וגנדרו סטורך פן הממו ויסגלווסג) לחרי סבכו ממגו) דור ע) 0% גגי סג) 6ך ג6מרוסכווגס
 1nyh חרא : מס ליס למסוס  סירו "וילעס ס;כ,נססס)גס
 פססויותי1 ייגרי יפוס כלסר וכו' ייון כיוס  רזר6 וגופףכוי
 ולססנרל lmht~n)I לסספלס גהי9 יתסכ סס,רפ סמסטמפוסם

 :  וסיף סרס  טלין  ביוץ  מן פסס  פלסון וס61 גדולייולסטי
 ומכוון ,ס  גרוין סיסי ישויר ס%6 פס בו גששיפרור
 tmh)סטינ

 סו"
 חמר מגנגס ,טעות )עין גריס סריהן

 סגל טל נרנר גססי פרייר  he(t סילוד ט) גרזםפחותות
 סיוף but סכל ataaI פורס ימי% 6פ  ס5ף לפפכן סניורכפו
 מגויס PIPD1 6פל tmh היסיג כווט ~onv 36יופיחן
 )פ(יס י06  הנשה1ית גג*): וגופן ככסוח בכך סוטסמן
 : 5הך יגרו 16  ק%3ך 6מ פענוח השבח : סוס6רי
 פטחר3  ס6סס סחסיו,ת )מעט סגפת 63 הגעת לאעריין
 סססיוי0 פן ס6מר תזכר יפו פמיר מיס יס61 :ס6וטלססיגס
 החסודות ותכלית נתובו: 5יט פעפע ויגערו לחכיוו6פר

 הלבנוןמוב
 לחבל : רא?פדא גמזת עוין )ס4ח ל"כיומר רצעת לא : כעימך דוריס פמייס 1Dlb' ob מנג'ס"1  "וסך מטנואמ oh ח;גנחז השבח : סצש גשסיס "0ס % הנשתוית : גפמי ס"סריד מס נפשיפרור
 ט0סכמ קצך חאכרצז : מסגך מאייך :ומסמס
 גממסטפ )כך סססריד נמר אח"כ לך ולחמר :סוסך

 הוה ר5נאי עת : משלס ועמםמסמורות
  חסמ0ס ש"ס ט' לט עלס קעת וס כ4'בשמחה

 ובון שעלסי 5שה "ר שיש מה וברר : כז"רסנפיר ספפ *וך ,bs ויפי 6רן דרך otmln  סוג כינס
 יוצקך לסנגלל 'פקקך סספגס נעם  ~Sh "מל עג'ןושד
 נעסקך ספגעיס אים פחסנוס ערני כל פמסנקךטל
 מוסקך ספר  וחטנופס  עטורך קיקך טקרס פסוכל

 ע8 אי : המדפוס שרנן יס )וס וכוולס סטי 6ת1כי עריס סגסנע וכמו פמפ 'פ"א  ופיון )קסם כרסיס נגדיצרוע 38 פדחתו %,כ פ14 ולוטיכ ריו תכפל רירים לסוליה ספסהכמ יפו כו' בו  להההבם שהובל : irt)-P יפציטס"' ספסחר יחם 1451פ ייר פ14 וטון מ יסתרס פועי"- פיס ליוו סזיפיפ כפסייך לתיוי 6סס Y?i כו' שקים ומה :לנוית פס% 51תו לסקופ לו ר6י lfit~S 1116 oon ליסיטנ 4טך כו6 פסם ק1ס למיס ייכרת  נכולמ לפגיע יכיל סלעיממגיס Dumh1 hwn)t תמס חוספס יסנוט ספוי1ס יפו ntae כפס לו סספס 6המ יס ו6ופגוס ממורס כפו ירס פל פפפריםספ6ר0
שעז
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 המעשה יתדשער4צ
 יחשוב עמצם על לרוצפם צריך שאהה חברים לך יש אם או לפרעם *בול ואינך nlamע4ך
 המינים טן שיהיה מין אטה שסים לעבודת שתפנה בעת לבך על יעביר עליהם נפשךעם

 ואינך בגופך כהונך עשותו בעת שאתה מפני מעשיך בו ולהפסיח נו להפחדךהאלה
 . ארוכים ודברים חידות לבך על יעביר שאכרנו במה יפרירך לא השם ומצפונך, בלבךטוובן
 המא כאלו לו מראה להם והדומה בפספסים או בקוביא המשתקים מן האדם יריהצנם
 מכל יסלם ואם . לנצח התחבולה ואופני בו לאחר להקרים לו שצריך במה וקושבלפנה
 וימוזר החכמה מעניני קשה ענץ לבו על יעביר והבינה התכמה מאנשי ויהיה שחכרםמה
 צריך שהיה מה בעיון ממט שתתעלם ומה ובפירוק  ובקושש  וחשובה  "בשאלהאחזו
 בכל בזה וימרידהו בו לעמוק נפשו עם החשוב , החכמה מן ללכוד לו שנשאר ומה בולעיק
wp~העבודה במעשה שיכנס ואפשר עליו, שמתקן מה כפלים עליו ויפסיד העבורה 
 המקום כפרת שיבקש ואפשר , העלם מענעי בזהורו לבו בטרדת תמי כהיה ממנויצא

 בלבו מעליו ופונה באבריו אליו ומתחנן להמרחנו ובמצפונו במחשבתו רץ וחיאבלשונו
 לנפשמרפא

 ספג* : כשמריס 0ינ 40ס טס קטעיך ופס והגממן ססלסך מנהג) 6100 ימ61 46 כ) % )הטוכ 0וכ) כחספס כסטתוע"ס
 רכן כוונת נ)6 לסרסן מדגר טקסס פעי ש0 כ) כלכן )שכגיס מקוס 615 פס 9סי בטפך טזומן עשותו בעתושאהח
 כפי) כלטפ כל6 מפספסים או : 6)0 ג) )1 יקרע )6 מפין 00ו64 פס ד% כי לסכין גווגסך גב) פספ% סייס 606נ)
 וריטי6 ופ(עסץ ס6)0קניקרן

 ק 6. ט6ייץ(
 ס)מד נמס )6זס טקסס

 כנרו
 עליו ויפסיר ס'1 . פירוק וקון וסיטוכי)וס

 סמססיד מס שספסר 6ג! וס"ס טוגות דנריס ט0ס קורס ולהרן %דקות מקוח (mrD 0ח04 נפת כיפתו 0ימסD'U~ 31וכו'
oko11 0פ)ס ו,מן למוד סורס ומן סו*) וקמרו כסססדו סכר, ו'61 גחכו ססע)ס מס מג) גידו פכירס יושג צית כממיתוס 
 וססטס גחס)0 03 יסרסר ס)6 כדי סיון וריכס ס4גס רפיי פי' פכוקס ס)גס מחין 6)6 )0חפ)) ס1מוין 6'ן ולפרו)גיד
 סתפ)ס מס 11*) טס וק*6 3'0 מימן 6'מ ג('ט טשנ6ר כמו כו1גס איכס וכספות כס)כס כתפוס יגחן )6 כס)כס יסרסר060
 כקדסיס 0פושס משכס כמו קמרת ממטנס גס יפרד ס)S 6(Wt סקלנן רוגמפ סס60 )יאר %ץך 31כן קרכן נפקסססי6

%שפפל5יוף6.-%מ5ר.5צ3.,65 %  )פ ס)0 6מ4ן פ3 40הס 4ק0 טוב ומס 0קכזס ממיס )פוי 11WUt 61יך 6ו0ו ומכרס לסוכתו נכגזת מלרכס )1 פמפמויעיר מסיס עעו)6 ס) מלכו )שגי שרומסמש ם 
bbגוון ט)6 מי מעתו יוי י65 65 גי יפסר 6) וקץ י"מ סי נרכס טריפ פספוס גכ) 64 %ס כיח oaJ (*טכ : 

 הלבסןטוב
 להוצתם : 4 )ס)ס סעיפך ומס )ך סמניםטס
 בפסמסים : מרפט ונער נערס )ד16נ עמנםעל
 0סנ)6 כ46 לפני הש נא* %":*%מ, מטע") פ6ץ סנקר6 נמו ט4ס מחנופ0 סירוקגרר
 ממנו שנתעלם : פציו ערוכים ססספשס %נעס
 : עניו היעיין %רך p'D דכר 6יזס סרסת וכיבורח
 נפשו ר.פנודס נערס גס העבודה מעלףבבל
 ונסרס דוך 6קס . ציעק יפוידט בס פסוק6100
 טירפד כפלים עלי ויפסול : ס' כעטדפ )ומיטל
 ככתם עויני כמוגף ממס רי0ס)ס מן נגסוסיופר
 וק סטטדס טען כצ)0 בזולות : ר~ענודס דלך)1

 להסתיע ובמצשט בפחשבתו : סש)ססערה
 31קונ1 ה6ר4 3עקס ירנס גס wlen נ0ע0 6איגי

 נרסכצ עגי ומסקי י0סונ עם) 01קקי 6קסחפכם

 להםפת
 : )נך ע) סיני יעביר : סקס) כעסרל טפפהס מי גפועזת
 %6ך מיש .0סי4 וט כו'  עשותו בעת שאחתטפג'

 עפות נעת סייס %ר,0 מפי סו6 )מטרידן ויכו)נמעו)חו
 מנומן הים סי) גמולם סט0ס 16 0ס4ס רסיגו 0סו6סוט
 )וט 00יג,ת 6% טפך לנלי וק )וט 0כיווח )6 כנומינגחך
 גס)ימא )א 4כך פאין סייס 60)1 פמ%ותין ו1שמענגך
 0תטוס היינק חירות : נרכן הכגס )סי4 מקוס סיס)6

 63רוכס 0נ6יףס דנריס פעסועי פיוס 6ווכיסודנרים
 הסשחקיס : שסייס ופן ס%חטגס כמטן די גסס%ס

 נ)סוגע שיורך ומשסיס ושרפ) ג)קו:נו סנקל6בשביא
 גסת )1 מרקס סי4 לפנע שא כא* לו מראה :ד6ס
 ט מסוק וסוך )פסו ומוסת ערוך hw כבתק ס6)ודפיוט
 ואם )6הר: 1ל1וס כמקוס מסקוס סעסקתס גסווטסיסקויס קויך 610 0ססססיס פן 6תס בו ולאחר להקרים : וטחופס
 פוסק וקעו on)wl מסורס ששי יוטנ טס"" כגון נו'יחלט
 ק:(5 0סו6 דגר קשח עני; %): פסק כמש 1)6גשווסס
 וכסורזק ובקשיא ותשונה משאלח סנטנו: ע3שאו
 יך סתר פרן יכיס 06 דש מוסס ט6)ס פיוס)סמ64
 וק' נך 6% כך לנייע יסכן ל4ך כנר סרפד כפס )6זסטסוקחס
 כפיוס )ו הולס שמו למודו 3ט ס) יעטף ט' ממשעלעלם

 ומ14 )ס, %ץ סיס ועסיס מהטבחו 0י4 טרנג טגוד0ו מטטס 0נ6מ% דגר סרורפת נחלוש כף שיכנס שפשר : שסטגרה
  סוטם וש61 ספטכ1er 0 גג) כן ויסטן סטסטס נסתחרת טזז ס%) פהטג1ס 0י1ר )ו סיגגיס )סיוח 60סטר 6טר ועכשולכס
 המשם כפרת  שיבקש : ostio ככגיוי ומרצו הימרס י"ס hnb גפוף תחש פר פסמלשס קצזר  סי tsb פססט וי5למטיי
 מטסוקק גלף גששותו לק 0ימ ומשוט גפסשסש לפנס לכסונו לס סיס מס t'DttW פ) מפרס ית' פמוו ונקט וסהווס ססש%ט'

 דגר לגוס טהח סו6 ווגון באבריו אליו ומתחנן יסמן: לכודו ע"מ יסתרוס ט0ו6 פסירס תכר .)0115 מ6דנוכסף
~rHIP) נ, ג4ס יפתהון 610 לכויו פסוופוס סיקסו)(י(טשסמ4שס נספי ומנס י0כרן פמט פאס 0ס פחסגותיו מחיולן פ4 שיגו 1 oen~ 6ס 0שסר 190 טמע oetin) פ4ו ופסן תפיו 8) טדס פנקם 0סש סו,*ם1ש hb-Gi 41 כטורד 

נסנט
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 85יג המעשה ייןששש

 ואמר ממני רחק %בו כבדשי וכששתיו בפע כס( )יוטס הכתוב שאמר למה דומהובהבז
 ההש בעת יקץ אם . עסו נכל לא ולבם 'לו יכזבו ובלשונם נפיהם ויסעזחץי פס(3מס5'ס
 עם בו להתנהג ל* ננון שאינו נטה הבורא עם אתנדג איך לה ויאסר נפשו עםאחשוב
 סם% לבקש אליו שאלך מי כי 4 צהבים שהם בעת או אליהם צייך שאני בעתהברוגשים
 מיעל מואס היה טמנ* זה מכיר היה אלו ממנו %נה ולבי בלשתי ממנו אותו ואשאלחפץ
 ורפ"ק שאעו במה לבי ממריר שאני בי עדע היה אם וחומר קל חרצי ממס ששנע כששאותי
 ראוני, יותר ממני ומניעתו נדליה יותר אחזי שנאתו  ומתהיה ע4 שמקציש במה אךרצונו
 שידע מה מלבו יודע ווידוי חפץ שום ממני שיאל שהיה למי עהאה היעזי מפק מנליוכן

 מחלש לה רוצה היתי שלא בסה מנפש* לו ומשרצה מבריאי אבוש לא ואיך מלביבוראי
 לא והכלם יבחנו לא בהט 3ם ח( )ירסיס הכתוב וכע"ש נברא מסני נו ריצה ההר %אכטוני

 : היצר יננף או ,ידעו
 לך ויאמר ההתף בהנחת למשוועך ישתדל האלה הפנים מן מפתתך היצר הניאשוכאהשר

 מעופו ממך החונף שתרתיק עד נמורה שלם בלנ לאל עבודתך שהטעיה יתכןלא
 וברואות טהם מעשיך כל בכסות אלא הובן לא מעלמן אדם לבם החובף ההרחקת .ירובו
 . השתדלחו %א רצץ בה ממך ירייה ואל קצר ה%ץ*לל וכאשר להם בלבך שיש מההפך

,
 לנפש כרפא

 ואם : כמסתרו ר*)ובחבו
'pw 

 כש מ3ך 3סי פרנר יי0 6)1 כרגו וימשנ (ffk וקש 1tdP סס גפעי עם יחשוב עף
 לקמו ימיכ נע15 וליס 6מממ דחיס ותנוו כשמנול מערגפסיס

 קמי
 ס)כנופ כ) כי כדאר ממטנס סקג'ס מפ'ס Sih ס"ס

 לא ואיך ע'מ: גה ס0פ)ס כתוך 6מריס כרכלכן 16 למלת כפרטגס פפפיק % )י ופס עטן b~O פמסנוס י% ע) 0'דחס
 טנמסונ ומס %כט פספוס יודפ סו6 גי כו' סבוראיאבוש

L?t 
tm1m כטפר )0ו) כמיס ידיעחפ כסי יסרס י6 %ין 

 וזוח מענין כליך סעי נמסגון חפ65 סהפ)ס נעגין כ6ן טו0ג6ר פס 1mft . ע'ס כו' מדיין כי 0ך6ס ס)6 ספ'טע.ס
 כן עסתי %י 06 וכן כפוני חים מנ"ך רחפי ל6 טומי ט6גי פס ד% )סם'י 6ע:ס ם6מ מנפשי 6 שארצה : עזך0ספ%

 : ט' פשו* %ת )6 ילאו נוס ריש כיס )6 ג'ל טעונידוגרי
 nDiut מ: ט2בוכאשר

 סוfh, 6 ג64 כפשי עעיס די_ריס יעמס ם)6 וג,ו:0ו הי -פכ3 סמגשס סיס ל?

 לתםפת
 )סוגיק 5וץ וספ0מנן דגר 6י,ס ומנקם מטמע סס"נכניס
 בפיו : IfiD כ! ,)בו ו)ר04ו )ו פרעונן htx סו 6)טמ:נסו
 גפס ס;ו1נ0 פסרט 6גי 3הו0 דרן וכף כברוניומשפתיו
 נפרע 1') סרמג'ס סמיהם מס טיפ ונססחיו כפיוס6מר
 משיק ממ%6 פיו סופר ח') וגו' ulnh ניו סופרגססוק
 סרי אש פגרות סופר סו6 סמזיקיס ינריס 9)דנרונסוט
 כן וכמו מדיול ע) וכטוו ס5כי)ס פ) *ו גע)0טסכווח
 סו6 יגוש יערתי נחס 6סר סכ) ס6כי)ס ע) ניו גימלגכ6ן
 טכחונ קפו 0זטר ש סכוונס וגסס0יו 11ph פפ6כ)טמר
 %ס מפנס 36י וגסתכן) ס6סורש ספ6כ)יס מן נסומלי0ן )ו גנ1ר טמר6יס סגתוכ 1;וונ0 )ממטול 6ך לתפיסודגל
 נרוחק ע) גסיו אונס ככלן סממנר וכרי ש 5פגס ה1'למק
 ע) כיוגס ונקעתיו סקס מן סי611 כתנור שפע ססו6מלסרס

 הלבנוןמוב
 שכרע מה : במסמרו ובחבו : כעס לכעסו1)טטומ
 טכסני מס גודלי עדע טסו6 כסס פלביבוראי
 רמס 03נOlb 5 ס6ף נערן מנסקי )1 מרולסט6מי. טנפנה לו וכארצה : נ"ט מס עדע "ר צתיכך
 : מס טעמן מרולס סיס פרote 6 31" כנצרמ5ם

 פסוס סרו ע) חסן ר5%ס"ו שזור החונףשהנחת
 )ייצמק lbD~ 4 סר16י 4 1"צ ננכש וכקשהשכמס

 זום כ3 ס0ע3יס םעשוך נל בכסות : ר~תט0יימן
 006 ס6ץ מגז סיממט סד 6דס מנר מנךספק
 : כנך ככ) nh~nGI ר%%01ם רצק : סלוקמכחי

 3ט9 שייך סחוס הכפרס כראפ ט) כסיסס ויפהיי.ו סכולי ככ16 גס כוי עפיהם ויפתוהו : סוסים כטרפת ניכר hnaסיוטן
 סנ6א כי אפש נכח כ% כטקסס ט6ין יתפרס נקמת ע) עמו וכון )6 רכס 6מר סויסס וט) )1 יזוגו  14ין'ל וט פגוריעכידס אי עוע שמן לסיגן גחכו י0נדכ סו6 נודבו מניגס ססמנקם )ש 4 יכונו ונ)טוגס 6פר )טתיד משיגס נקסם וע) ויוםפרת
 6פר י, ((sw 06 ש ג6פנים וס"ס מפיוס *סיו י0' טפו כגריה ג6 כ46 טסו6 )עתיד נעטדס וסה"נ סמ:'גס כקסתא3

 ואסוף 16 יטן סגפו כ6)1 גרפס דעת נ)6 ים' עמו מסגסג קכסס6דס )סי עו' ההיא בעת rP'J ואם : ננמ10 :6פגו %ט6מ'כ
 6פ 456 נכון כחסי סיס וכן כחומר לו עריכיפ שהם npa י% : חויתו מסגד פשו מקין כ46 610 סימו ס) )סקממהמי)
 וגו:% גליתי דמע 6%ס סיס אותי שועל כעאס היה : וקמן טפנ6ר. וכמו 3י שיכיס ססס כעס עמי כן מ0נסגיס ווכחיס'1

 )לוש ל4פ %%" ט6יוו רצומ מפיק שאעו : גמומת ו') לסגי אירס כמו 1נירופין ס%טס 4;11 610 גיסי) טכ) 6ו0יומגרס
 הרנסנס י0' 4 סחסקנ) %רוס סנפתי 6 שארצה 4 גרכה רועיה יוהר טמני ומניעים : כף סמר4'יו גסס %6כ6לק
 אוטס כריס hton פקדם כסתסש כפוכ סנסגס )טרד סתתקנ) eiinD סייסי )6 כלו' לח רוצה מיהי שלא מפה: סוסיםטפו
 אווש גם : Oo פנסג כקוי מגסנ ע) סכאס כו ומא ממני ;טתסיס כזו נסנסגס גנרל סוס פ0ו5ס סיס 63 )מיסך וכןכמוגי
 ט) כוי יצועילא

 ס"
 יק*1 מסיפך וע) זס ק"ו קמרו 831 יכנפו )6 כום גס 6מר פסנו %ר6 סוס פקין סיס ם)6 מפס והופר

 בהנחת לתהותך : סנוטי פן יידוי ס0סע)01 סי6 טג)ימס ירפו 63 וסכתן 6מר על6 מטש ש פקג) סיס )6 6100טפס
 1%0(וח ככ) ממט %ירנייס0למק כפעע )6 6ף נרגף )6 כ% ט יססתפס 6% סחף פרת ו)0זוכ )סגים 6וסן קתסההוגף
 0016 %טס וימקר11ידוס1 פעשך מכרס ס06ס מניט י0נוטו.נך פפסין-%6ו ס0כס0 ט6ף כה הפך ובהראות : וסוסן ספכ6רנ%
 % פערך מתה וי43מו כ)) נך י0גונע 631 סק)ש פן ומסכוך 1נ,מ גחנך מיס מפס סיחך 6יס )כ% %סוגם  )ס0מגס 6תס קרין);ן
 כטוסם %h כבמנומס פחן% שאס ע יושיטו )" כחה נ% ס8 %ה השתתלוה ולא רשן : כ4ר* סיוטי יר6ס 61) . כ))י,דעו
 עם: נחג %ס'0פ)) )%0ס ומלכפיס פקוס )1 ונסנין ופנו DS(DI עסתי) פס6דס גמעטס סו6 וססתד)ו0 וכ6נופ קכעכפלש

ואל
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 המעשה יחורשער26
 חעפמיד שם בה לך יצא שלא כדי העבודה במעשה והכבדות העצלה והראה מוכהמיה שם בך תראה השל הבורא זולתי בא ידע אל לבדך התיחד חכמה שום 4מינשתרצה
 ואל שולתך שלמדה חשל הנמתך תורגע  ואי , הרע מן אנהיר הטוב על תצוה ולאריכרד
 בעבורם ב"א יכברוך שלא העבודה מאהדות אות ולא שמים ירקתן סימן עלקךיראה

 אלך במנהניהם ותתנהג כשא כתות לכל שתתרע זהירותך( (hto זרהותך אופניומהשלמת
 ההשבועה הכזב מן כך כל תשמר ואל , והשתוק האמת דברי בענין ובנתיבותםבדרכיהם
 לזכור בהם ולרבר הריחוק ורוב הדברים ובמותרי ובחידות ובמשתה כמאכל עמהםוהתחבר
 ישלול ביה לו תשמע ואם , אנשיו אצל בעוה"ז הפרישות שם ממך ירחיק אשר וכלננהום
 בי בדיחמך לאויבי שרת כבר לו ותאמר עליו תשיב ואם , תרנים אא אמנתךממך

 הגדולה האש אל הקטנה האש מן אברח ואיך מפלתי ולסהר בהי להרום ליוהתחכמך
 שקטלם מה כל הוא ממעשי להסתירו שראוי מה אך האלהים עבית בהמשח להםלהזדיין אווזי מצוה ואתה אדם לבני להזדין שלא אלא והכבור השם מאהבת ברומזי לאהשני
 ולשוד הרע סן ולהזהיר במוב ולצוות בצבור להתפלל אבל , בו ארם בני דעת מבליועמר

 ולעזבו אותו להניח הזהירות( )ס"6 ר,זרהות מן אץ לזה והדומה חסד הלשווןהחכמות
 בעבורו יכבדוני או עליו ב"א כטבעני ואם לש"ש לעשותו חיב אני אך החונף עילתבעבור
 כשתעשה נאמר וכבר , המעשה בעת לו כוונתי היתה שלא מפני מאומה בשכרי היקלא

 * פנים בשני בו נפשך בחן כוונתך בירור על לעמוד ותרצה אדם בני בו שייעיםמעשה

 מן אם אותו מקוה אתה וממי הנסי מן ההוא במעשה מקוה אתה סה שתדע מהםאהד
 מתהוד היית שאם מנפשך שתדע והשני . c~w איננו מנולתו ואם שלם השהאלהים

 לנפשמרפא
 שהתרע : נס3'מוח "ו 4י" סו% 06 סיור יוד מומר זריזוחר אופני ומהשלמת : )6הח 6מס שמס מפגש טוסיפטם
 הית שאם מנפשך שהרע  והשני : לגא ראו 1)שו0 )סתיחע ו*) להזריין שלא : דוי הע ימו וחגר רפ טססיסל*)

 הלבנוןטוב
 ומהשלככם : )רניס )סוכימ המוב עלתצהר
 : ,רווחך כ) י יטפס 6טל וסעמו כ)1' וכו'נצפני

 בענין : כרע כ6מ 6דס כמ s)s~ סחתמכראשתרע
 כטעיך טיס ייחס סכ) חהשחותכ4' ראינתדברי
 סם עלז ויוג'16 יחסדוך קן . ע)'סס מדקדק51ל
 עזרת כבר ז סכרך ממסיד onht ההסידמרוט
 פד נטגחך 4 )סעיכ כ5ת 5טר 6תס כ4'למעיבי
 ונצת טורקי ע) ספסף סו6 6דרנס הסס .גולני
 שלא : קבס עhtso51 4 כרכסי 6ח )קמחכמרמס
 נמעסס ע4ד Wnb nnpnht ט)6 אדם לבנילאזהץ
 פיוס ארעי סצנה ואהה : 6דס כר שככדורוסה
 : *סיס ענודת ס"עענ נמס עמסם מצויחןלע:מ
 עילת : 6דס מידע מנע אדם בם רעתטבלי
 כיי ס' עונד ~oh ס6ס"ס ססכס ממטסהחשף
 לעס מ6 "ס כוונהך ברור על :. 5דס נסטעגמומ
 : %ס נשם סטכר מקוח תערוגח נווכח נשדטמיס
 כסתע)ס 6100 נמעטס גססך חגכס בו נפשךבהן
 סכל מס וכו' סקוה אתה מה : עימס סר )נךע)

 מממסק מנפשך שוזרע : ססי6 רימעטס ע)חנחצן
 טין ישד מיק obn סתייופי החת :טנגפקי

משדף

 לחםפה
 והכבדות העצלה : נזיריי ס0י"1 סו06 כו' בך תראהואל
 ולא : כנגוס כנריך 1ג6)ו ועסיס גייס מושגוקיןכ6)1
 )6 5דס מוס סוגיה )6 לגומל כס תזהיר ילא כו'תצוה
 : גזירי סיוזד יר6ס כ1' יראה ואל : עוג מטס 1)6 מזפנסור

 610 :ס דגר נס ג)הור כס זריווהיך אופניומהשלמת
 סתסרפ דמעו פטטיה כססהרס ,ויווחיך ר.מס4מיסמס16ס!יס

 גסס דכוי טסם גרטיגן והחשק הגנות דברי בענין :וכן, כחוס )כ) איוג סיט וחסיי סתחחכר כקומר וכון ג0ו0)כ)
 גדכרו גקגו!ס ממגריס 6גטיס טיט ובחירות ! "סקודגרי

 6)1 דיריה טפף כו' ירחיק אשר וכל : ומטויסואדוי
 סימק )סס ישע ע6 י3ג גמעטיו יפג1ג:1 )6 )סס1כדא0
 כמטחו )4וד דרגו סי6 עטן סי ממך ישלול :משהטוסך

 שיך ג6 וכסיותי לי) שגירס סיכי6ן טד ס6מוגס 6)ספעטס 1מ1 כגנד סק) ומן סקי גרע ימינך מסוג ססהכסוסומן
 )8 )כן )טונ גטגיך סיס סכו:ס סס0מ)ת ונסוט )קוקו

 מש סג*הוי )סי ט' . לאויבי עזית כבר : נמסיתןסרגט0
 ונ8 סוג 'ור סו6 כ8)ו 6וסכ נכסית ותשגם מפמפססער
 מגיר ס"מ כ6ד0 36יו 1the )כן פרט ס'4 גני (olhועוור
 : כגי) ח'1 רפ תסעי) סתר נוטם כך סי )0)פ%ו5 מפנתי ונמסו טכודסי כמ כחי להרוס ! יי גימם כמתו6חס ומיי סרפ סינר )6יכי !פזור 06 כי כ6ח )י )עוור ס)66:י
 אלהים עכורת בהנחת : )סחופות hSn להזרייןשלא
 ויטבת סנגר כמוסרי )סס 1)סהר!1ת wSho" פט01)0:ימ
 יתכן 06 כמ ינטר שישלם סה כל : גג') דנליס1ס6לי
 : )סנפירו ר16' כעף כפו נישפר (mthn גזיר*טט0
 ג:היע סו6 ושינד )ססס סו6 סוהר ולעזבו אווהלהנדה
onnet%סינר הח!נף שלת בעטר : שע0 4ח מס 

 כף נפשך בחן פ: * " טו *ים" טיס שמך % 3דעס מ% 6תס וא' בחר על לעפי8המש9:
 מקוט 6סס ומס יש מחמך 6:ס 3פ%ן קונק כף מקוח אתה סה שתדע טיפס: פעי נפי פס נפטרת טימןושש!
 יפן )ו 0ו)הס נט3 שגי י) כואו 6פש פוס )קנ) שש כה מסי 5) 1140 ושק שלם ולא ח*א,זים ט, אסכו':
ק סיס 06 מתיחד הית אם חנן: ייגע ס' נפעס 4ווו0 מגש וק פגות טיקטק פ04 טש04וש"פ  ספ: 
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 ז2יד המעשה ינדדשער
 רובה לשהים שלם מעשך שה לך הנברר חשם ההיש הענין על ההחש המעשה ששהההיית
 ימשל לא ואם * היצר תגף א% לשמום לבך שתרכך עד הנוגהו כהה פחתן ההיה ואםמפו
 הנמול דרך ההוא מזה דק יגזר שהוא במה לך יתחכם האלה טהפמם לפתטזך דרךהיצר
 יאת הוא וכסוך וממנולתו הבורא מחסידי אתה הנה לך תאמר ובעוה"ב בעותיווהעונש
 ובהכהשכך במעשיך לשה תניע אולי יכלתך כפי שתשתדל וצריך והבא הזה העולםלנמול
 לצדיק ורחל אור )ז( )תכל'ס דוד יתאמר כסו רבה ובשספה מוב בלב האלהים עבודתאחרי
 השתוף ממיני בטין יצולך דבריו על ותסטוך אליו תשמע ואם . שמחה לבולישרי
 עצמך דג4צז בו שתמשך במה משתדל שאתה סמה לנפשך נעבדך ששמת והואהנסתר
 האלהים במוכות כופר הית לוה תקותה ולולא והינונות הדאגות מעלסה בו ותדחההמטחתך
 שהעבודת רואה שאינך עם עליהם עבודה עצמך את מחייב היית %א עליךהמתמידתו
 כעבדים תהיו אל רוכל אמרו rwll חבורתו ואותווך יכלתו ועוצם לנדולתו לו*תאות

 ז פרס לקבלמנת עי שלא הרב 4צן הבהצכה8ין כעבדים הוו אלא פרס לקבל מנת על הרב אתהכהצכהמין
 מענינו הספיקות בים "מליכך וכרנו אשר האלה הפנים מן מסך שמיאש2אשר

 לנפשסיפא
 0וכ5 6:י מטת הרבה : גיס סוס סיגל עוטס סיים ס6ס תה הניגשה ששה ההית : טסך כסנ' ניייו0 ר')מהיחר
 יעלס וי6 6ו0ס טייח מוסג כ"כ סיס )נך 6ין סטדיין )6! ו6ס יזיק 1)6 נ'6 גתם ג0גי Dh'(t ססו6 גמעפס עיד)ר,לנו0
 סמיי עכוד0 6ממ עופן וכסהמי1ן ו') ט' n~lap אחרי !בהמשכך גמעשך לזה תגיע אולי : m)ttu P1U1 פורףדגר
 פג31 )עשן לנפשך : עכווסן י') נעכיך ששמת ודשא : סנטרך נ0י0וף )ן ימס 6'כ וסטוס31 סעו:'ו )געו) תגיע6א
1DSNטס'כ 16 סוסנו )ו יסים oht 16( 6( טגוד0 עוגו סיס "GO 3(כס פיס 5ו0ס 6% 0טסס פ)6 ושמחה : פ!3 ג 

 זפ 06 ש סבר'ס כסס )צ גיבוס סכ)'יויססיר6וכריטיושס 2 יסיר ס;חכן)פי) גמו ההירק ההנרחמענינין

 לחם2
 : ע0ס גמו סרטיו גג) גס)מ"ט טפס סח0 ש ההוא העניןעל

 הניההו : וסוקס מסיום ממפ )סרגתי תרפס מטנוהרבה
 ררך : )טמיס !מגוון זך כקנו ס0כניפ עד סמסכס 06ס"מ

 3ע1)מו משסג י0' ססנור6 סמ;כג ס')וך והעונשהגסך
 1 סגו)ס מקנטי וטסגולחו : ונעורס כנפו) 6דס כ%עם

 בלב : )כך גמ0:ג0 וכה לקור 1גספטכן גמוע)בחלשיך
 : לגג ונעוג נסמ0ס סג0וכ )פן 0סס רבה פשטההפע
 הכגווה סמפוכיס שדש ט' ולישרי לצדיק ורועאור
 )מהלס לסוסן ר6וי כסיס סס!כ סנפך ס61 כס16ר וטכפסוק
 גמי ס'נ )ע )%יק ורוע סו6 6ור וימי (plen_ נמדוסכמח
 גנו' ;מסם )כ ו)יכי' הכאחו )! ומוסיף נגדי 06130פורע

S'A~SWDפגע 3מדר0 מנו הנס )כ יהרי שממס )עוגייסעי6 צ"ע סו5 כיעו)תס 5סס פסיס סלאמס גס סמג"ד 
 סעוגזיס נסס יחמס סו6 סגכו)ס וסמרורה )%ייסס
 %סמף נוי השחוף מטיני : סעיאס ספפ)ס ססי6נטממס
 נמהל טסי סנססר טפוף וקרניו 6מל ולנר טמיס טסנכושך
 עקמך 06 עונד ס6סס לנפשך נעבדך ששטת : ס)נ3;1ונח
 : וס;טגד סע31ד onb 610 "יי ין פיי גויד פפגפ60מר
 : נסוט) רגריו ע) ומכמון )סטט0יו חסמפ אליז תשסעואם
 הנאת בו שחמשן בסח : וגוי פסוד) ס06ס פנספפן  ומוסי י6ט טס סינר קולטו ט' סשתדל שאההסמה
 מפיחך טמ00ן סגמו) י0ז0 טימן סנ06 ושטחתך;צטך
 מקוקוך גן ננד ג'כ וסיגג!0 סד6גו0' טן ותדחה : מפחסמן
 )כצ 0קו0ן כ)1)6 דישן ג)'0 גלה תקותך ולולא ;סג')
 כלזמר כו' הזאה ושעינך עם : ס6)סיס 3פוכ0 גופו06ס !סרי גש מהינ נשי ענפך 06 ורולס משיות ומזפסח0
 יכלות 1ע1צם לגוזלתו : וכה )גד1)10 )! )פג% nthletים, רוממות יולע 06ס פ4ן כוס דכאן ג'ג ג)י0 וס עסלעורף

 חגוכן סגני כגח) י0' שות מ כאן ק)) הכטת!ושחות
 Sb1 יכנעו oitpt 6מד סנני ועי )גופתו 6לי כגילט)
 סו6 ית' ג0גמ0ו ס6דס טגס0גאן 0גפ0ו *פות 6פלאי6
hicnnסמוך ככומס נס 6מר סג1 ית' משיו ו%ל6 פ6ד 
 בים מפיו: הי16 ס)מס מסיס 06 סעס ק) וירוווטיס

 4(%ק ססכר0 אעגין סיס גפי ספקות ע4ן יגסהספית

 הלבנק8וב
 : יוסר 0עטס! ") הגהקת : ר,מעסיס 46מכפ פי שם סמצ רובה : סטל6 11)0 ע4ךשעף
 סמים נטוח ד )3ך צס6 לשמים לבךששכך
 היצר ינגף זם ז olh נס 0נמ 0גצתסמנ4

 רימומן 5)ד ראש( 4שס 4יס נמך 60יקיכססוד'ש
 )פמ כמעפיו רל4 כשך מכוך ר") חיבאתעה, לגמול רבצי רוא וכסף- : ר.מכרש סדגמסגסם

mn~s, 1 דומםDbD) ("זע4 4 ופג גהק מז( 
 : ס' נעזזת יכלתך כפי שתשתדל וצריך :נפר
 ל") וט' ובהפשכך בטעשיך 6ה הניעאולי
 0גאס 51, סעס"ז ש יימלוכיס מעסיך מממסלניע
 ובשמחה טוב בלב : סו3 ונ)כ 3סמנא( ס'ש3ד
 6סל ראמכ כ) ע) )עגמך פונס ובמדק ללצוי
 כמך רמסן סע)0 6סר נמעניך ו)טפמ ל%מת
 נסוקס ככדי 1muD3 ל3ס וסקוס טומןושסיף
 %ו ח 6ע גי ל") תו' זרוע אור : ט1)מס0)מתי
 כדכ0יכ. יסכל ונ"ב רום כענטן ס' שכו סשיסספו
 פוכח 6ם לק וס )ך ינה 1)6 סממם )3וכיסר
 סלףס סם סמס0ף רנ0חר השתוף : שס"1)סנ06
 לנפ12ך נעגףך 2מ2כצע : כגססה 6מלודנר
 חסך 6פ שכד 0060 י נוכו גפפך 006ע0י0
 וכף טשהרל שארצה : מטמן מפכי 6ו0ס)ססמע
 )נמסך סממס סחסיג גרי ג"כ סי6 %עטד0ך
 מס רשף בנך ר%צמר שגד 006 וסרינשחיז
 ב:טטצ בב 2ושבטן

anht4 חס 6 תמצת : י סיגשק ר4* שו שנוך"
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 הטעשה יחודשער88
:ffthh*העבירות דרך אל פומה דיניה במעשה מתעלם אותך ותה ובאשר ושלק 
 להרהיב כף הקבלה ומן הכתוב מן חזקא בפענות ההכרח עמן' %צלך לבררישתדל

 אותך ומזרו בזה מכריחך היה שתעברהו הבורא רוצה היה אלו לך האפר עליךהאמתלאא
 לך אין דפיו ולנצח נורותע כננד לעכשד תוכל וכי טור שהא מה אלא דהה %אע%

 כמ"ש שגעלה הבודא ביד הדברים כל ממשלת כי לעשאו לך שעזר מה אלאלעשתן
 ועסקיו העוה"ז מעניני במעשה מתעסק וצתך יראה השם * כל עחשה ה' אנכי מי()י0עיס'
 ביבלתך והרע המוב בי ו-%תך על תסמוך ואל והרפית העצלה מן וההר לךיאמר

 מתענת* שתתאוה מה אל תניע יכלתך בכל ופרח בכחך השתדל בכחך וההנחה"המעשה

 כנ( )עפיי החכם שאמר כמו מהם תסלם בחך בכל הרעים הפנעים מסבת והפזוהעווי"
 ונף 'דרכו תסלף אדם אלת 'פ( )טס ואמר מהם ירחק נפשו שומר עקש בדרך פחיםשצים
 בצדק ופעם ובגזרה בהכרח פעם הטענא מהפך והא * ואת היתה מידכם 6( %4נימשמר

 שאמרו מה לבך אל ותתן תיקץ ואם . יריו ולרפפן לפתותך לו שיאא מה כפיובבהירה
 שנתברר מי השתדלות התורה בעניני תשתדל שכרם מיראת חוץ שמים בידי הכלרז"ל
 איש וכאורח לו ישלם אדם 8על כי 4( )6ענ כש"ש ועונש נמול לו ההיה במעשיו כילו

 ההתהפכות תנועותיו כל קשר כי לו שנתברר מי מנדג דגולם בעניני ותתנוע .ימציאנו
 : בכלם עליו בומח חבוא יתעלה הבורא במרתעניניו

 הנאות מצד ברה משתדל זכרנו אשר האלה מהפנים מפתאך היצר שזייאשמבאשר
 אלוצן שדגיעו המלמז המש" אל הנעת ככר ושמר הענוה ומעזםודגאון

 לנפשמרפא
 )טנודסו )6דס פיו מסטיי זקיפך וצ6ס וטווס סכר יי 6ט . 6יג פטסיו גג) מוצם מלהדס גובס סספטשדסייגו
 שוס 06 )סס,0 מקוס סי% מ65 כך וגסני) גפרך וצם יסו מ06ו %ק ווכ) וסוגתם סטומס מטסיו ט) ועונם סכר 4ושם
 וסיכל מפטיר פסגמירס 16 ג)יק ס)6 610 אוסע וטונפ )ודיק נכר סווחגים שס *]ההכרח : סממני16 עד סטענוס%מפך
 שכרם בירי הכל : סעו)ס גטויגי דסיש 6פח OOt~w ל') כון לבך אל ותתן חיקק ואס : לכו[ . ג%ק 610זגוגם

 הדבקפצ
 נמטר נסס"ו ~1bDh כסי י% 4 וממוייניי6הס
 נטכומ נמסמס olbo עגים כ) 6ס חהצדקשהברה בעניני : סססינךס נשמק הספיקתן בים :יכספן
 נם %זמ לש סריס סם 16 נוכר ס' נדרת6מל
osbאלא . : סכסמע כלטל ג16רך כמ' ומעשיני 
 %ק 4פ פססני לוגם סיס 61ט יתד כשההןגד;

 עיכס פקהצוץה : זס ע) *סך nO)D מסישי
 %ו 4צוס כ0סר5ס הפענות םר5ך והא :סע0יס
 ס"ק. וקמל ס4יכרמ עעפת י יסכי ס'ימןדפ
 וכטריפ נפכרמ ססכ) מלמל ספעסס ט) סטסד4פ5וך
 וקמר משק סעעח י ימני שמך 0ש6סגפג(ק
 לו שאאחז : ונפמסס נ"6 כמפסס ח4יגסכן
 נשקר מגריע וסט ס6)יס עטים מסעי נס"סגיס סכמך כנר העלם בעניני ותתפש : 4חלס
 פסס )ו6ח י.פנפ ססדנר לסלפו גצ6יעמעם
 גקסל "SA סש3ס )עמס וסגעע ס6דס בזושמירס
 5סמ סכ3 כרטס פ6שוו ומטמן . סטלהגנדלפ
 עומק לנסיג סשפ סקול 6% וט' מצגסוסרשפ
 ואגאה הנאות 0צד : עמפ ונריר משושצד

 לחםפת
 0ו06 שיעם ,ws נפרס סוס % נפעפע מתכות %0ס06
 סוע) 6100 16 )ו מיומם סורק 6ין כ' ג4ע שיק 6דסא

 טכריהך ויי! : ספק שיו W1~D 161 ומוט גגוורסומעסיו
 )ספנת רקס סיס נפניס iavt-ס שוס ע) כו' ומזרזגזה
 ,ס דצ טפעסס וולס סנורך סיס ba(1 )ן קומר גכמ)עהמט
 obn פוסס %מס עניס onb וע) לרסוסו מכועססיס
 יכוץ סיס 63 גת6י 161 ע4ו 6ו0ן מורו טסיס 6"תריופיע
 כ, נעלס )סעו) 16 8מן)לוע

 6הר כ16פן סיס 63 ג51י
 הפקוס 6דס סגין דנכיס ננד שוקות גן סוט דיניוינצח גלרותיו כנגר לעסי תוכל וכי : נחר פש6ממס
 3פמפ %ר 3פשס 6דס סמן פמרוס ע) )תניו %סוסגין
 סכן ססו6 מדגר 1"ן עצ 6פר סו6 מ ועומר טי,0'1גער

 הנו abt התמרו %ס מנין פנטקס וע) הקפאומוגרמה
 ירך ע3 ססו6 נדגר פ5י טיסים ס0ו6 %וס 06 דןסס8
 וויון ניג 8)ס והרפיון העילף מן : 4 )ס% פוגרהוסשה
 )ן 03סינ משסן ים ביכלתך והרע השב כי :נ6נךיס

 שפג ם ח פגוס הגוס ס.ר יץ פממלס יפוי ס1מ ונד ותון פגש סמשצ ופרפר  יפ*%פ 5,ט פיליפ. 5פר רפ גשושןסעוגפ
 הסס 0ולפמא פפדס פלונס ostp עפדס )סירוס נגיף 6יס וכ6י6 געוגס %צ ופס סנפו) סי6 פיספס פספעו)ס )1 יסקס15ס
 שוס גולך )ופר וש פוסעו יפפס חסכה 6סס כי !wn$ מש 6101 ק1% 6% לום '(mth 6מר ומס נפ4פוסו משפע 6דס שס)5מר
 יסייפ יסבוך %ש3 %י SDID~ tlfiDD ג3ופל 6רס SDID כי 6,11 )1 שפין )עפ6 ג6 )1 הקיפון יפר סכ6 1") פ6מלס,1,פ
 פפ64 ם6ש ירט .פסק כזה ימ64גו 6ים וכ6וומ 6מר לש פ1ע) ופי 3ך ש)שפ % ימס וסי ממק סדרם גש יפ' מ6)1

 : אמ1 סגולם גנדור שסורס עטזי1 סססוכוס 1כ3 0גופוסע פשנ כו' תנחעתיו כל קשר : וסנן 3ו 1tWW כבפרס )1יפותן
 ינ6וס ויפיתן אפס 63 06 העטה נושע : ש גמפ4 כוי כע ודלך וטע ע"ס סכשג ישן סו6 והגאון 0nwanצד
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 8צפו המעשה ישישער
 לבבך באמונה וי4ייקיםההמלים

 צמעשי
 בדורך יהיר ואתה האלהים בעבורת השלמים

 ותוכו!* ובהפחיתם אותם בטאוס עליהם יתחנך להראות לך וראוי ומנך באנשיהשחד
 האלהים אל וישובו שיכלמו עד שו על אכתם ותכלימם לבבם רוע ותפרסםרעותיהם
 בן אתה מSbpmO 0 שכתוב כסו הנביאים מנהג בשה והעזתה להם שקדם מה עלויתחרמו
 לו הזאמר בזה ענקו .תשיב ואם . מעונטזיהם ויכלמו הבית את בית'ישראל את הנדאדם
 ממנו בנראה הוא ואם לאלהים ומצפתו לבבו עניני *ודע שאלני מי ואכלים אמאסאיך
 ברשות עשו דורם בני והוכיחו הכלימו הנבחשים ואם . כנראהו מצפונו שאין אפשרנסאם
 מה לדעת ודעתי חכמתי נבח אין אבל םצפזנם ורחג לבבם על משקיף שהיההבורא
 בו עדע ואינני הרבה מגלויו מזב בעינ* הנמאס מעשן ושמא ופמפומם בלבבווזשרש
 סבליו שה לו שנרם אפשר רע בנואהו הוא ואם . הברא אצל משלי מוג מצפונושקי
 כ* עליו הבסתו על חכמתי יתרון מפס ממני יותר טענה לו 1"ח לבורא העב שהוגשבמה
 מפני מצו נמאס שאהיה ראוי יווזר וייני חכמתו כפי אלא רפודם תובע אענוהבורא
 נו סכלטזו עם קצורו על אותו דעתי עם הבורא מענית נו ח"ב שאני נמה קצורי*תוק
 ואפשר , וביק בדעת אותו סמרה ואני ובשננה בסכלות האלהים את ממרהומהש
 וכפרתו האל לרחמי ראוי והש זה בהפך השני נסחרת צפונה וטובתו וננלה נראהשרשתו
 זולתי עליה פשקיף שאין מפני משלי רנות שיות שוקלת ממנו אחת וזכות ממנייותר
 שלי שהנראה מפל זוג בהפך ואני בעבורה יכובד ולא עליה אותו פשבחים ואיןהבורא
 ענפית ששת ממם האחת העבירה כי העבירות במיער וכן , שלו מהנראה פוגהוא
 אדם בם ובננות וטשרסמת נראית ועבירתו הצצנה מכוסה שעבירתי מפני משלורבות

 לנפשמרפא
 י% נירי סדגריס כ) כגמל ש"פ סטוגיס ססטטיס )נמיר כידן סגמירס ממיס גיר06 6נ) )6 16 מדגל דגמיו ומן סגודרסמן
 העטת ומשפ : וס 06 וס סו0ריס ימיו ט)6 )נוסן מרגוע 0מ61 ופס יכיעי ס"ק זמי' כנטהון נסטר )סי) סגהנ6רנמו
 4% ורמפג6 לנוכס שוגתו hDn ומע"פ קנט סם רז) לבבו עניוו יודע שאיננו מי : 5" סווצ יסים ס)6 טיססיר עטף פופ tMD והגיחם.כה טן רשהיהם ותזמר ס'): . own מפא )ך *מס י6ס ט6ש %ו )אותן יוש )0616
 רגמני נרעם סגול 06 וממוס פק% פ5פ פסיפקיר טס61 פס קשרו על : ורפ גדי) יוסר סו6 ה4 כסגוי10 מקיר פצי מס טק,ורי קצורי יתרון טפסי : עגיו פמגמ0ויוצ ע4 עסי %גו י,) לע חכמתו על חכמתי יתרון מפני : ודון פויס- תימוד סגג0 וא') גמלם סדנן ו0ימ ג0ורסחיספס כסי גסגנס פרדס ססס DD" עו:ס ע) כ"כ נאפיס ימיו ס)6 ,מעש הית )פיס ים ו') טמני יוהר מענה לו ויש :גי

 'eM1 גדות לי העבקרות גאוער וכן : וכסכסוך געחג ממךס וס",
 לחם%ת

 אותם מאוס : מלפסיך 61מד )וע"ס %מ1ג0ךישד ומנך באנשי ואהד ברורר יחיד : טגנך )פפ9 טגנםיחד)
 למורטך פד 4~עהס שטוס % omh 61וסובהשחירם
 ו0וג1ר 6פל ח ו06ר ג)כ וטויסס מעטשם לוע י)1)סס*0ס
 0)וקופ ג' שזו גוס ונס. כפיך ותסתרס שכור כוןלפו0יסס
 פיסוע וט) אתפיס פססיסס ג4מר לעו"יסס מוכיסני)

wnnhפג)יס ממטפיס סל81 קפי ונגס לוע ונסוקס 6מל 
 "כלימם : ))כ ממסמס נגפן שגויס %ן ס33כ לוטפ)

 פורכיכם והגלפו נקו )סס נרמול גג)) 0כ4פס ט'וכלגיחם
 גוום eob bm %ור נפוצות פפסמ סטוונפ %1'ככעסיס
 גיזר שיט 4ן מא  OtetD פול  וטיפ* יוק*סטיממ
 : גרגיר "כ"ס ילג 6ן4 ואכלים אסאם אן- :וסף*
 ומצפתו  לבבו עניני : ירי"  לנבו עגיגי את  זרעשאיגגי
 ומגלע 'vntsnmI )סודך )ו עצ ודך נ6יזס נכ)) )כטסמה
 סס מס )דע0 פספס ופשו משגוס % ורעפי קנביסחיעס % מכמסו נגס 6מר ודעהי חכמתי בכח אין ן נפרפסו6

 יכףשגגות
~Wm פוג הרגה הנמאס מצפון : גבוי 

 : מגינויו סוקס טו3 סו6 416 סט% %דס % מ14נ 16)יכו'
 )גבי יווה twht סג) ססו6 כון סכלותו לו שגרםאפשר

 הלבנהצב
 כ3 זמנך באנפם שחר : סנטוס נמות )למוזמסיתך
 ו  גשונימ נמענתי ל5מ % פה"מ  onhl לנמסך")6 נכל* )6 חלס ל כדורס 5יגס נאנך 6סר "לסכמ

a aגס סב) כי סנכרליס ג5 )מ6ס ארזם 
 כהתמיהם : טד 9%1 61ל עונד 6יפ כס ג"כ6דס
 לאבר אפז ענית : סונחס ושמוק מע03ס%מומ
 : ידעי טשס סכלוות : %ט עס 6100סטין
 משט יותר OSA11 שונאי 4 ק יותר מענה לוויש
 כ4ש ותיו חכסיצ על חככצזי יהרע מפני :מממ
 מפט מממס עענס )ו יט כגצי מממ רער06 סלעע)

 ס' נטטדSP 0 מק% ס6מ קצפיי יתרת :מכמת
ע שן ש %ו ש"?י ש: מ עע% א  
 שפץ 6ן וממצרה עצבד 1 סעופו מסךיחיו ט מעז עם (s~nsv ש : סף % יט%מ
 *ש במאשמססט תשא מס%: ,שד6

פ
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 המעשה יחודשער80
 % אשאר פרסומם מפני הזה בעולם מעשי שכר ויחסר מעונשו לו מנצץ עליהאותו
 אדפ בני אותו שמננין מפני הזה בעולם העבירה על עונשו ויחסר בעוה"ב מעשיושכר
 אדם בני מומי לפקוד לבי כשאמריד ועוד . הבא עבירותי-לעולם עונש עלי וישארעליהם
 יותר שהוא .עצמי מומי על ומעמוד בחסרוני מעיין זה ימנעני הרעות במדותם%עיין
 ארם בני מדוה מפקוד מדוהו ימרידהו אשר החולה במו יותר בו חייב ואני ליצריך

 : לפניך ויננף היצר ישבר אז , זולתו מרפואת עצמוורפאת
 "4,יו וכאשר לך ובצר הצלחתך בעתודו אותך יארוב שוכרנו במה חציו יניעך לאראם

 בן על וחכמתך ותחבולתך השתדלותך פרי זה לך יאמר כרצתך הלכיםעניניך
 הימים וקבל ממנו למעלה ותעלה הוה הענין לך יתטיד בהם ומרח עולמך בעניניהשתדל
 הקנר מהשכי אל ותענה בשמך ויקרא מזער מעם עוד כי בהם והתנעם בשמתההאלה
 ההכס שאטר מה זה על ראיתו וישים , צער ולא הנאה ולא תנועה %א חכטה שאיןמקום
 וחכמה ודעת וחשבון מעשה אין כי עשה בכחך לעשות ירך תמצא אשר בל ס()קסימ
 הכופרים והצלחת הרשעים מזבת לבך על יעביר לך ובצר . שמה הולך אתה אשרבשאול
 עליך נכנס לא לך ויאמר אל למרניוי ובמוחות לשודדים אוהלים ישליו יג( )6י1ככמ"ש
 מפני בזה לעמוד ביכלתך ואין ובמצותיו האלהים בעבודת שדבקת ספני אלא דמהוההפסד

 לנפשמרפא
 : כמריס קמוט 'fnht ט!מך נסוע וקוס, יתקוטטו 0ו') טימרו כמו כ!' לבי כשאפריד ועור : טטרוחס)
 כקומר נגוחי 6ת חטנס 06 כמו טי:וי )סק ותענה כשסך ויקרא )ן: כנר 16 כ)ו' לך ובצר הצלחתך בעתות כו'יאם

 קונן רנון )עגות יון תמנך 6טר כ) ח*) ס6מ0ו ססי' סע'ק גס' סרמ'ו וכחד !גוי תגחוא אופר כל : )מיס . גרמךע) כפי ותקמר תענג ולחס סקגר יהטכי 6, מנומן )טיוח )63 גרמך ויקריך )ייחגו 1יס . סקגר נמהעכי מע1נססריס
 מקוס ט) וחשבון : מעמס זקר6יס ססס )ך כמסריס מ"ע מס מעשה אץ כי : עסת עוסק גמיים כסודך ר') נכהן ס6הסכעוד
 ר') הפס סתוים יחע0 ט) ורעת : סעכירוח )מקן חטונס סס )עשת),ח

'pp) 
 אחה אשר בשח"ל : )מרס ס)6 מס סס

 הלבנוןמוב
pr3"שכר ויהטר : ס' דכי ממרוחו נשור "ותו 
 מעסי מסכל 6ה) ס6ר hlb טי וא בעה'ץמעשי
 3עס" לוחי סמככדין' טמס3עס"ו

 610 מעס' נעכור
 שכר לו 1"מאר : כעוסים 4 סר"וי סכרי עגגכ'1ן

 מסוס סכרו סטה) שד מטחכר סו6 בעה"ב.העשיו
 כעוסת רוה קורת 50 6הת טעם הסס 3630ש)ס
 עוגם ס3ס0ר עבירותי עונש : סוס עורס היימכ)
 סעו)ס מן ר,ר3ס ורע מר יוחס ססו6 כעוס"כפרם
 כשל"המוסג

 : עגמי מסרומ לנסין ומעמוד :
 ללוי מקס אמו כס61 עמי כא' ימרידהואוטר
 : 6מליס מנטוח ושגס ק'פןד 1)6 עגמו כמו)טסטשרד
 ססי6 ססנ)מס פסן ע) סמיד 0ט6ר הענין לךיתמיד
 נשד רעולה הימים : יוסר סלמס Sh 0ע)סועוד

 געיטס נסס ואס בהם ההתנעם : קיימתסופחך
 וטיענה : 16תך ינך6 ממות בשמך ויקרא :)וסטך
 Sb )כ6 ומעמן מוכן כ6' סגם וח6מל מעגם61מס
 כס , מכמס ט סלן מקוס קנר נמחטכי משגךנתסיס 1WD1 דילם חיסון יסרס וסגכון ן ק3ל וממסכי 3ורירכתי
 סו צער ולא : כ'( )מוסע געוליס כימי 0מסועגתם
 קסס מז") t1Dh ככל "מח נסי 6כ) , ינס"ר דגריסו
 (at-h1 )ך 6ין ל ויקמל , סמי ננסר כממט )מחרמס
 : ס6דמס סני על מיוחל זמן ע) רק , ספח ספחע)

 ממס סי6 ס6מחיח מנוגס 6טר וכי ראיהווישים
 כהליטח יעכס סש)ס כוס ומע"ס מהורס )סנ)סיט)

 ההפסד : וריקין סוס ינסונ )5 סמום 6מר כיוכוריזוח
 טיבט ופגפ סטן 63י1 הסוקחס מסיך מענורו ))מו61עס'כ
 ג6ר וסקוס ג0י)ס שום לפסיג נודחס 6ת "ת,-ידיסומטיס

 לחםפת
 גסס נטוס" טווסו מקנ) סו6 העבירה על שנשוויחסף
 בני מומי לפקוד נוס: tCrDD סיעם וגמא קוהוסמגניס
 טיהור מס מסרונס טומר מודוסס (Syp כו' ולעיין כףאדם
 צריך .'ותר שהוא : רע (~sut מומי ע) ומעמור סוגכעסות כחסרוני מעיץ : נצע) לע נמינו סי6 ונעיין טונ כ"א)סס
 פרי : 5מי רס61ת )3קס יוחר נו מייד "גי 03ייי )עייןלי

 טנק ס"דס טסרוסס )סי וחכמתך ותחנורותיךהשתדלותך
 ועש קומן 16 מנוני 16 וממן מט6 כעג סוeh 6 ה)וקוח)ג'
 )6!1ל מטסי) ססו6 מטתי) )ס1ן )ומר יסכן מ"פגט3

 )טון קומר נודק מנוני זפ) (otpn מסקוס ו)פו)יגסססמורוה
oit)no

~tOD 
 מכירסו געניגי וחמג1גוח כערמומווח מחנכת

 כסלוע) קפי מנויי שוע) 1)6 כו' ר6יחי )6 מעלס 1t9Dh)כן
K,-o(ועי )נך ר6וי וסיס סגע'מ מכ) 0מכ1)ס נע ntm~h 
 הענין לך יתמיר : 11 ג6ומנוה מכס סכון מנס )ומלסודק
 גמענס העגו ופור סוס כסיום נס סמסס ס61ח ממדרשהוה
 גמוע) ומסג נקנן קמח ססש בה והתנעם בשמחה :פלוס
 פסוס וע"כ יקר"ון שמן כף כשסך ויקרא : ועימותסליות
 וסיסגני

 סלט כו' ולא חכטה שאין : סקגר פסיכי 6)
 סגחמ!ס מסדר )פיג"()וקות

 !ריי
 שוס נהכמחו ס6וס.)ידע

 וכעסוק ססו6 סדיר !סמינ יחג1פע ו6מ*כ ופניי יכטרורך
 לגט) 6100 16 ממנו גסגס ס61מעיט

 שובת : גו ומנטעי
 )רמעיס טוי 6ין סרטעיס טוש הכופרים והצלחתהרשעים
 סייגו וסלמס ~G')tlh וסתייס סגרירית כמו סטרניותכטוגת

 סמרכם ע) מומס וסעיס מסה עיקד הערהגעסקט.נסוגסהס:
 )סס נפרס וונוס 6ח ומהרידיס טילני )קניני תרדיףטסס
 ומווט IftDn גלי -sb סונמס פ)הס ומה מטקט טיסןטסוסע סרי ירסס ומי יפיט וסוך מלסנן ססו6 מרוז- ופי'וכמו
 בקוע עמן וחיו סירדגס וקמו itriD, הו6 סטירתולמסגת
 סרטטיס פיות מטס 6מר ולס סמר סגי)ס נלי גיןוסענרס
 והעטין גנני רטשם מ6ן ו,) כמנפרס )נודחס כמקריסהסס
 סכוסריס וע) מ.קס 6) מגס CnD9 ו6ין נטוגס סרותססס

 לרכס ומונטיס סקדוםס )וט הסטן טכס ס6)כיוחג6מונוס
 סודזיס כיוהס כטס כו' ליטודד'ם אוהלים ישליו :דרכס
 וע) ג6ס)ס סססס כקומר וגו' 6וס)יס יס)'1 6,11מנוסיסס

מרגיוי
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 81מז המעשה יהורשער

 הית סמנו לו ותנוח מלבך הוה הענין מסיר היית ואלו *תכליתו ודוחל( משאובזכר
 בקרובי י( )ויקל" הכתוב מ"ש תראה הלא , הרשעים עליו רואה שאתה כמו כענינךשמת
 רואה וכשהוא , לוה והדומה חי אפקוד כן על ונף ידעתי אתכם רק נ( )טמוס ואמראקדש
 ואם , ממנו ויפחידך ענינו עליך ינדוף העבודה ממעשה טאומה לעשות מסכיםשאתה
 ואחריתך* עולמך מעניני וימנעך ויחליאך אותך יחליש כי הזהר לך יאמר הצום מעניןיהיה
 הכהון מן לך סובה השינה כי לנך על יעלה בלילה תפלה תוספת מענק יהיהואם

 ירמה הצדקות מעניני יהיה ואם והכסותה, המאכל מן יותר טפך ומחזקת בריאותךושוטרת
 בכל וכן . והחסרת המסכנות דל%ע ויזכירך עיניך לנגר הריש וישים ממונך אבדתבעיניך
 . מס% שתרפה כדי בלבך הענק ולהגדיל להפחידך ישתדל והחסדים המצות ממינימין

 nhlwp5  אותך  ויורו עונשה משכיחך הנאתה לך יחבב עבירה לעשות תחשובוכאשר
 במה עליך שעבר צער כל כי עליו השב טמנו לו ולרומה לזה תרגיש ואם . אליהולנטות
 לא לעולם לך עומד ושכרו ועבר מהרה חלף אך אות בך ממנו נשאר לא מימיךשקדם
 כחו אליו וישוב התענה לא כאלו בלילה ויאכל ביום כשיצום והמתענהי יכלה ולאיתם
 לא ונאקו נזפו לקלות ישוב יישן כאשר הלילה בקצת הנעור וכן שמור שכרו לווישאר
 בשער בארתיו כבר הצדקה ענין אבל * לעולם תפלתו ושכר עמדו נמול לו וישארנעור

 הלששן מחשבתך ש ותעביר לבך אל שתשיב צריך העבירות ענע אך . השב בארהבמהון
 לנפשמרש

 תכלית וח"ק : פש )סמגופ יו% )6 ומסמון )בקון יוכן פ)6 מטווס ס!6 ומטירת )706 יי שפוחס 0',ס וק שמההולך
 ר"ג(: . כר01ק )ששנס ס!6 ספיי עגוזס ס3 ס0כ3יח רי) )*16 : נדו) pms1 גרר טע 6)6 וס"ס סטגידס )סגגיס )ג6שין

 כש :נ יצג אתם םנ פג fiwo ? %ישו % שלי:י%יז2%י% סגם %:%1ט: ג20
 ועש רמיי: ענים כפניי עליך שעבר צער כל כי פע: מסי. (D1t)D פוס ממגיע וסמסונג והחסרוןופסוח:

 לחםפת
 6מר גויסו) רוחו 06 סממרי0 סיחים סס0 סט0שני%
 בעבודת : ום6ק נקח הגג %סמסס Ot1)tV 0סג6טפ,ע
 מס וגד !בטחינוהאלהים

 סניי
 !מס )מקוס 076

 ג3 ועסיס כיגונך ספין תכלירי !ר!חק )מגיי!: 6ד0סגין
 : ששט 610 ומוס ס0סכ4ח tntSs '03 טד ושמוסדור
 ו0:ומ סוג מן מאיוו פייס 1,6 כף 1תעח כף מסירהיית
 ע3 ט,מד 0יי0 כו' עליו רואת שאתה : גסן כלנריממרו
 יתז טס61 אקדוד בקיוגי : סרטעיס 4)י! טטומויססמ,ג
 ע) סמ!ריס )ו0 סדופיס ססוקיס לזה 1הר1מה : וגו' כןע) 6סגחי סי' ידעתי אתכם רק : ספרוניו דין כמטופסממקזז
 יגוע מסם ויפחירך ענינו עליך שריל : 0רסטוססלמס
 עולמך ועניג' : פמגו סיניטך מ0טסרו ויסמידך סרועטין

 השינה כי : ontb מ6ט מן )טנ!ד סוכן 63 מגסואחריתו
 בעיניר ומדמה : סמ!ט פן יוסר גמומן ממ,קח לךטוגה
 6ף 6גד סו6 קודקס מסון ג6)1 י ידחס מטעךאבירת
 וימר !') סרמכ'ס כפלט כקוקס מן מעי 6י0 6יןטג6מ0
 6דס סגין מקוס והחסדים הטצות ממיני 0עסר!עתר

,olpniה %, כן(:ב(פצ1ומה:ן הענין ולהגריל להפחידך : )0נירו 6דס כין ומסדים itl~QS1 "אליה ישontsu) 6מוי0 31סט טסם 1% ולאוס ס61ח נכעס 
 3ך סג16ס )!0 סדומ,ס סטגוס מטו לו ולדומה : )עתידגס

 : מ!כריוך נס 6מ'כ ועגר גפ1ע) מנף ועבר מהרה חלף :ממו
 יכלה ולא יתם לא : כגער )ך ככ6ס סמ,וס סכרושכרו
 מגומר כמו 3וו3ח ממת מסקך וגר ע) גס ס"מ 0סמוח
 SP ד!ק6 0וומ ג3ס מ3ח 0316 6ד1,י 36 מכסף טס 06כ'
 ט)6 וכרש מתי! ימס )OStD~ 6'!~ 6 מן וג6גד סקסדגר

 הלבנתמוב
 גיא סכדומק תכליתו ורוחק : וסז04 ריוימוטה
 : סיד ט4ו געגס וסוף מט6 מכ) יכג% ס"דסיכו)
 דלך עלך ק%מ א 46 כ4' בענינך שסחהיית

 : כשכ ט4ך i11PID סט" סיס )6 01פהם1סממסידות
 ד"ר מרקס סקנסס )ס"ק נריומס אקדשבקרובי
 יפגע שחריתך עולפר מעניני : יוסר נססומדקדק
 : נ"ס"כ למסיכך ס' מטס ottpn1 סלפך מסנ"סלוחך
 סגפ סססמס 6מד פ!' ו% natb העמנהכי

 פ)נץס יוסך )ריריע 1ffp מדין ע" ס"סכטגימ
 לרוסק סח16ס יסססקי סיסי דרך כן מ ,נ34ס
 ככר סגם . ג% גויד פנקי המכפוף כ3 ויודעמוממס
 סנלי"ופ לקמול ר"ו' סטם כי ~O'pol 3לוס"'סגבע
 )פס כמעם סטעס וכן , מטע גכ) 6מד יום)סמום
 וק שניע )6 וטס משט י % מל עומל מזפ)6
 ירטה : )נרי"1ס1 ידק )6 טכ"ז טטומ ס' "1)ד'

 פסל ושסיס יומון קנך ע) יפניל וכי אבדתבעיניך
 )כך סיפט עז מזק כהול גערם ועייר מנכס'ססיודו

 (eb "ותך ~ידמס כסגיך יגיל הריש וישים :מסמרו
 : טמוגך ימקד 06 ססחמיס ע) וממדל וימף עלוס0)ך

 ר"מ 6ז )פגז ינפו הסתחטת דלותויזכירך
 קוונט סס וד5 . כסלו ט) טרו 5סד ככלוםוסגיו סוי

 הגלקסית ולפק ז)ומ קמו , סללו וסססדסטף
 מרמפ ו"יפ רגעל כ) ממט גסכמ רכם סיסטך "מל סעככ, וחי : ססשט שתרפה ! ממון ר.ססד )"יזס גונטיס"סר העחמרון : מכס מסכן 6יס ס'( )קס)ס כפ עגייס)סט

הנאותך
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 יחור_המעשהשער82
 בעקם ועונשה עליך מהם המנונה חרפת ותשארשבהם והאמור המוודי סהרההנאותיך

 ב סנונה מעשה מכל ותרפה המוב למעשה ותחרץלפניך נגף היצר יהיה או ובעוה"בהזה
 ישתדל העמדה סטעשי עליו שהסכמת מה ועשית האלה כפסם מסך סברו יאבד1כאשר

 לך שקדם מה על שתתחרם. כדי הינונים עליך ולהתמיר בלבך הדאגותלהכניס
 עבירה דבר תעשה ואם ממך הבורא ושיקכלהו עליו הגמול מן ויסנעך המוב המעשהמן

 עליו ותהרץ בדבר שתתחזק כדי לך שקדם בטה והששון בלבך השסהה כהכניסכשתדל
 להנצל באלהים ותעזר בהם נזהר תהיה כרצודותיו למיני לבך ותשים לתרמיותיו תרנישואם
 עד ז( למסז' שאמר נמו בפתע בך חציו ויריק פתאום יפיפך להם תרניש לא ואםמהם
 מצד לך ישתדל שזכרנו במה לפתותך יוכל ולא זה בכל כנגדו תעטור ואם . כבדו חץיפלח

 שמספיק טה לך יספיק הלא לך, יאמר ההכמה ללמוד חריצות סמך יראה ואםחכמתך
 תכלירנ ולא קץ לה אין ההכמה כי ידעת הלא הנאמנה תורתך לדעת וזקניך דורךלגדולי
 אדם בני אצל בו שתזדיין מה למוד ואח'כ התורה ושרש האמונה עיקר אל מנסתךשים
 דברי לך והנח הנוהגים ' והמשלים הנכריות והחירות הדקדוק וצפוני והמקצב השירמענין
 הדבור ואיכות המופת שרשי בחכמת עצמך תכנים ואל בהם, החכמים ומחלוקתהדינים

 לנפשמרפא
 רק סו6 סג) 11Dh 16 מוסר סן . סנטו)ס סולא כ) ר') שבהם והאכור הסותר מהרה הנאתך : ס') . מוניתןזעגר
 כעגירס ע) c~lsot וממרפס טעס 16תס יק )סגלתן לזיכור ונר חעסס 06 גידן יעלס )6 61'כ ,עגל מדף והמ"כ טעםלסי

 : לעולס וסמהך תמגר סכ)ס גוסך גסני) . )גסמסך )טגנך כס חעבס )מס כן 06 וגעוס'נ געוס'1 עגיךתט6
 טג.יסס מסחוט ס6סס ממר מקוציכן 6ח ית' סגורך % ש6 סיע ימגק ר') סמך הבורא וףבלהו כחדכאשר

 מ;גנר 6וס ;) ישו מז*) כמיס טהם להנצל גאלהים ותעזר : גו' קוטג וגס מו') כמ'ס מהסין ע) כגהמועח פ6הרפתן
 סססס))ו ממ,') שפס )עי) כמס .גו'

 פכות מס ))מור ,ך מ ההורה ושורש האסונה עיקר אל : מי)ס"ר י,')גי רחמג"

 וחט השירטענין
 סמו

 15 גייוע וסו1עס ויחר וסוגר צ ככתים ומרסיס ומלריס גראגס סירים ומסין 6ין )גמוד ס;רגי)

 נמג6סי סמגו6ר הדבור ואיכות : )גר וטייס "וחן )סמקנו יתיגו כין ירע )GtpptDt 6 נמרך )מז ;)6 * קמט רשייג) ניזוע 1מכ16 מכלן קוץ יסיס ו06'כ "ni'P?_ )מזד רק ומלרסיס fcin וע' ננמ' החכמים וטהלוקת וסמרוגיסףל6כוגיס
 l~asnמצב

 : מסלם ושכלות חו)סוח סג"ו0יה "יך מהרהדצאותך
 16 סנ"וחיך סעכמ כ4' שבהם היאסורהסותר
 יוחל לפסול ש"ס )ך טין "%ך טויס וסלסולריטואל
 ותחרץ : סענירס כויון הסענה חרפת : מסירןמן

 יד כמו , סוכיס )מעמיס עגמך תורו הטובלמעשה
 : סינס"ל תקות סברו : "( )מסקי פעמיימרומס
 סמדיס נף) שוגיך יסמיפ בלבך הדאבתלתכנים
 : גנע 1כ) טיב כ) ")ז סניש מעומס מעסיך מןכ"4

 סתסע)1ת לתימיותע . שיו 0יי, עלייבמחרץ

 olhnp; ג"נןברזיל
 זג- :9 ללמודן

 )יסוד הנאסנה תהיתך : ומודים "1 עכעי;"ו
 : 6ט*ס גקנ)ת )ס6מע האסונה עיקר :סגג)ס
 המרווים מסיר מדול השיר : וחחקסס חרקןשתזדיין
 עמן היסט) כדי עגיגיס ~pwtpt ונשדות nuwמופזר
 סמדרנות ועלכ' ענין )ש ט 6ו0ו טיטולל ממגווןסגנון

 , יאעזיק"6 ושכמח כטזע ~hg סגנוןסכגץ)וח
 סו6 גירע פטסניס ססיריס Sp~nl וחגועס יתזועגיגי
 '70 עגיל מס והמקצב : ע בפוגרי ק4ח נ"בנמסך
 הניצים והם7סלים : סטיר נע4 %6 סגסונואלעס

 לחםפת
 סגסגיפ ססג6וח 4ך מהרה הנאותיך חליפות : גסהיטיעם
 : ;וים הטוב לטעשה ותחרץ : גמסרס ועגרו מטוממס

 סו6 ויגון נעפיל )ו ס'1יק יגר פ) דוץ סריס מססו6 דלגי היטנים עליך ולהחסיר גלתך הראעתלהכניס
 גלעד השטחה להכניס : מעגל וגר 6גיוח su גס61מי

 כמס )מכרע וסע געגירס חספס סמה תסיס וכףוהששון
 ;ימוק גרגר שתהחזק כרי : סעגילס טססגח סיסססתד)ת
 :  נעוע) )עעותס ג6גרין ותוזם *' ותהרץ : יפ0 1)6קין
 הלמגש יר6גוס ספגנים גפי לחרטיחי תרגישואם
 )נך גסממו 6וסך נר ססו6 מנודותיו )מירי )גן ח;'0נקנן
 מקוקוס גן לנד גיס וכו' וחסור טמר תהיה : סטג'רסגסוס)
 סס שיו בך חציו ויריק : סטוג ממכסס פתשם יפריך :סגן)

 DD~ עי ו5'ו כ) נך יגמור סירוס יעיק ן ר.לעוחפפטו)וס
 גסו

 הרק גמו וירו, לנסין סו6 16 6הר ופירק קרו btmוהגוי
 הכמחך )סססיד יטתד) חבטתך טצר וכו': מניביו6ח

 לגדולי שססשק סח : עיו1פ חריצות : מלמוז לותךמסרסות
 וק נהורס מעמיס מלנגס 6);יס גדורך סים ג)ומרחרך
 61יגס O11% וטויס ס6מווס שקרי סיודעיס דיייווגכ))ות
 והמקצב : וסמקנו סביל ימו )פודים (ha( ידיעחסיש עם וזקני גזו)יס (os)h גהסגיס סס וסכת סרקיסיודעים
 5יוגיס סיגמס הרקרוק וצפוני : ומיוקו שירגוחנן
 ססח,פוס סמ)יטס הנכריות כנחירות : סדקד1קגחגמס
 ואישת המופת שרשי : גגליות ולדוס גקר6וססעמו*ס

סייס
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 83יז המעשה יהורשער

 הנראית החכמה והתחברות הטעולל עם העילה הלוך ואיכות הראיא ואופני הדקשאומיני
 לעטור שתוכל במה הקבלה אנשי על וסמוך ענינם ודקות עמקם ספני הנסתרת החכמהעם
 ותתחזק ותשתדל לו תשמע לא ואם , מטך נטנע שהוא במה עליהם תססך כאשר ברורועל
 לתלות ותשתדל אותם כעוור מבלעדיך לחכמה יניעו ואם בחבריך הקנאה בחצי אותךירה
 תחכם ואם הכמתך. ונזלוך בינתך שללוך הם כאלו בננוחם ולרבר ולהפחיתם מומיםבהם

 ותתנאה הארץ לעמי  וה ותראה לסנלותם ותשנאם בינתך ליתרון בעיניך יפחתומבלעדיהם
 מלמוד רוחך ועבה יודעו שאילך מה יודע שאתה שתמעון עד בחכמתך ותתהלללנפשך
 ותתכבר  בחכם  עיומך  להחזיק ותרבה עליך שיקשו עת ותקוץ שתלמד יום לבנךוירום
 . ובתורתו באלהים החכמים ממוסרי שיל ותהיה גילך בני בהכלים ותזדיין חבריךבסכל

 לנפשמרפא
 כן כי ספעו)ם סמקג) hm סמכו)) עם פסוע) ס61 סש)ס מחאג אין המעולל עם העילה ה6ך ואוכיח : otns .סניון
 טד )סיקס מטי)ססוגך

 טסותי
 וגגהינס סימור גטער :630ר כלכר יתעלס סם'י סו6 ר,סגות כ) ומנח ספיקות כ) )שלח כן

 פ6מל כי וסע)יונס הסחרת סמכמס ו)סוויע ניוט וזג) )גו וס,דוע סירוס סחסמס מן כי נו' החרמה והתחברות :טים
 להכסח 'ג-גו ואס : ש'6 סכגוגס גטער גמ'ס 6חת מחומס גרס גונעיס ע'ק 6מי ונזרן 6מד מכס משכתסכומן

 ויגבה : )עשך לנפשך והתגאה מטס: ייתר מים כ06ס טכלעריהם תחכם ואם : פמן יותר מכמש טקס ר*)מבלעדיר
 : )עוס*נ מקק )1 6ין מגירו גילון ספחגנד ו6מ(') חבריך בסכל ותתכבר : 6דם )כ) וחכוי ס)שד פגמת מלשררוחך
 'b'O צ6הח 6מח ור') מלוי 061 נמסק) Slir וחסיי ו)") עטש ססו6 ואסר D'lthSW3 וסוך 1ס)) יומר כף שעללותהיה

 לחםפת
 ססליס יט ס6)ס סוגרים ולכי סוסחרח סלאמס יוט'

 העילה הלוך : מטרמו יכיגס גסס כעסק ופי 6)סגדנריס עסת ט)6 )פי יוטל 1)6 מעוט ילין ס6)ס סמפט)נ6ר 63תי 61ם גפי)וסופי6 ופסם סני.ן סנרי זקר6יס ממסמיומדיס
 סגין פסגתו סמ0וכנ סחסו1ח חויעות סיגי פ" המעוללעם
 החכמת : סרט 16 רעע 06 בשעיר ים ומסוגם בגסכ)

 שגע 0כמ0 פ) סגחש הנסתרת החכמה עםהנראית
עס

 ס6)סוח.
 ומעכס גר6טש מתסס ו') סרפכ'ס מקולס

ossnn6נרקיח סטגע )הכמת פך hwn גדגריס מדגרת 
 שטר טפי בחקירה עמקם ספגי : )D'h~ 11סווס6יסס
 shn: דקת טספוחיסס ענינם ורקות : )סגיגס יורדיםסוט
 06 לימוד סחוכל נמס 46 כקמר כו' לעמוד שתוכלבסה
 וסמוך גכך שמך הטויס ס)6 מיס1ך 6ני מ:)ך ותכיןחחנוון
 ט)6 גדולים סלים )סמוך מוכרם ט6חס גסו סרן)ס ע)3סס
 שתך ערה גפן: וכצחוק גסוס) ותשתדל וגו':תוכ)
 מפוח גה4ס הקנאה בחצי : totnhn סמורים וייןכש

 מבלעדיך לחכמה יגיעו ואם : גחכריך מתרגשסקנסס
 הכינס osvnn ר') מגולדיך 131 שיך יחיס )תכפםיניעו
 גע 6ח סטי ל6 חקוס )6 כלטון אותם תשר : גגגטקעס
 בהם ליזלות : 3)כ סג6ס נצמיח מהממס רסון טסיפסן
 : במרוח כגגוהס "דגר כהכמס ו)ספהיחס גמטסיססוכרן

 )נו" ורעי סכ)יס פסס )ך 'דמם לסכלותםותש:אס
 : "וחס

 והתגאה : מסעי) וטון תפסיח סהיא וחר6ס כס זהוושיאה
 עד ,ולחן: יסדי גפיך וסחם)) ג)גךלנפשך

 שתטעי
 כו'

 ויגבה : יוזפו ס6יגך דגר ט) DStt ס6חס )ופר תתשרכצופו
 כמו h'c3 וסייד גתיר'ק סכ"תס סריס מלמוררוחך
 סב) יורע 6חס הכגר רומך נונס עיי )ך פימסמליוד
 ירום סת)מיר 3עת כו' לבבך ירום : עוד פפוו ,ריך,לצגך
 גמי נ)פודו מכין סיס )6 סווגיך קומר)כנך

 עת ותקרץ :
 וח6מר גס תקון דנה 6י,ס י ויקלו 6דס כגי טיגוnp$ 16כף
 נסכל ווזיזכבר : ס6)ס ססכ)יס קוציות )גמוע )יפס

 )כריח סחטתי) (Swe: וסחף גפתכם ס0מ*ן 3סכ)והכריך
 גקר6 0(') וכדכוי נוס )סחבני ושוון גהלמן וסנטטכ)א
 תכיס שולל ותהיה : חחפ6ר ותזדין : חסלו גנתוןפתככד
 : פה:) 1)6 ח6ר טס וסול סול יחוס מוטו כמו היקנטור

 וקין חויתו וגיעח ~OtOs גיעח סמכשס ,כתורתונעלותם
 מי יודע שגי וחכרי מוט ססוסיף יפגין סרג מסגסג,ורך

 הלבנקשב
oonכמוסס ככל סמכו"רוח "1 , ל"סוגוח סמוטכ)וח , 
 גוץ"1"ז

 "0 ע מכמס D~D %1מן . סש)דוח מרוס
 : משכמס וחו)די ססנרות סונפות דרכיר~יקשות ומיני : ע נחכמס וכפדט משח "1 "מיתיסגןסח
 סתקטרוח שתעולל עם העילה ההיךשיכות
 : וסלומרוח סטנע נעגיני ממגו רפפכם עםססכס

 ומכמס י,מפ0 טעמי חכמת כי וצץכמהח"יזהברות
 יפ )כלס סמסורסמוח מכפת וסע וסתכוגסססגע
 סקנסס מכממ טסי" סנסחרח כחכמס ortn~tקמר

 6ותס עאכ זס משי כ6' עמקם מפני :וכמקילר.
(61

 כ6' וכי תסמוך כאשר : גרוס עסק )ך יס"
 )כפס )ך מס fhl פחס olh~ 1'DD סב)ס"ץ כרכרים ר~קכלס ש )משך 6מס 5מך 90 מסוףמון
 הקנאה tyna קווץ- יורה : עיקר כ) רימכמסנסמ)
 "חס 'דעKs~0' ממרש מבלערזי : מגלן מלנ"מ חמס שכךיפנו

"(1 
 חשור דעתם תפחי : המדח

 1SSn סויות סמכמס בינתך שללקי : ob~n)מס
 "חס מבלערט[ם החנם מ5ם : מנך ונבוס16חס
 בינתך ליתרת בעיניך יפחתו : שזחך יוחל0מכס
 ונכיס פמושס סס ימיו מסס מכס יותר שחסמממס
 'מרוקי ו0ר"ס הארץ לעסי וה ובראה :כעעז
 יורע : )נממ סקרן טפי סס כ"ל "וחסטתמטוכ סרי 5י . כעיגיסס "001 )מוח "דם )כ)ע~ר.ס

 בהכלם והזרח : מכריך וכקוון כסכ~ח חסככד חברק- בסכל ותהכבד : נסנו0ך 51טקפקדכריך
 המוסרי שולל ותרוה גממך: קמיך חק)ס סגכ)6 כמס ומיצקן סגץטע עגמך ~Oh1 מלךבני

 3")סי0 )דבק ססו3 מוסרם )6י1 ותטש סמכמיס סו טחנזור דגר מה, וברירהו באלהיםההבמה
וכחולתו
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 המעשה יהודשערא
 לפתותך ישתדל ותורתו האלהים דעת בשער בו לפתותך שכוון מה לו ישלם לאואם

 וישימך בעיניך וינשאהו ינדילהו nWyD לאלהים וכשתעשה העבודה מעשיבשער
 שהם ואפשר ולביישם ולהכליםס למאסם עליך דל אצלך דורך אנשי זיקלה בולהתנאות
 האל בעבודת עליך יתרון לו שיש מי בחבריך יהיה ואם , האלהים לפני סמךמובים
 לך ויאמר בו היצר יסומך ממך יותר אליו להתקרב טשתדל והוא ממעשיך טובומעשהו

 נראה היית הוא ולולא ממך נראה חסרון הוא בענודה זולתך מהשתדלות יראה אשרכל
 מומיו על וחקור אותו ושטום בו וקנא עליו השיא דורך בני מכל צדיק אדם בניבעיני
 בני אצל שמו להפחית כדי שקר דבת עליו להוציא תובל ואם לטבשוליו וארובוגנותו
 ולא הבורא ששבחו מי ואננה האלהים שאתבו מי אטאס ואיך עליו תשיב או , עשהאדם
 חייב שאני מה גמול זה ואין שיעכדהו מי שאשמים עד כמוהו עבודתו לקיים עצלותי לידי

 שכתוב כסו לכבודו מכבדיו ולכבד לאהבתו אוהביו את לאהוב אני חייב אבל יתברךלבורא
 ותדבר 'נ( )נמ7נר בענין מרים את שאירע מה ירעת וכבר , יכבה ה' יראי ואת כו()תס,'כ
 : ה' אל בקרבתם ואהרן כמשה בקנאם ועדתו קרח מענין שהיה ומה במשה ואהרןמרים
 ורעיונכן מהשבתך לפקוד תתעלם שלא לך ראוי ושמירתה במחשבה הזהירות אכל רשחק

 כפי מהמתם אם כי יהיה לא במעשים והתקון ההפסד רוב כי לבךושרעפי
 היים תוצאות מטנו כי לבך נצור משמר מכל 7( )מס' הכתוב שאמר כמו והפסדםתקונם
 יצרו את ירעתי כי )"( )כנרים ואמר מנעוריו רע האדם לב יצר כי ח( )גרפסים תורהואמרה
 קרוב כי )( )ינריס ואמר סבין מהשבות יצר וכל ה' דורש לבבות כל כי כח( 6 )י"סיאסר
 אם כי מעסך שואל אלהיך ה' מה '( )מס ואמר לעשותו ובלבבך בפיך מאר הדבראליך
 להיות להשתדל אחי לך 4ש כן ועל , והמחשבה והרעיון בלב אלא אינה והיראהליצאך;
 גט( )יסעיס בנו'ש לשקר ומרחך לריק עמלך יהיה ואל יתברך לבורא מיוחדים מעשיךכל
 לך קבצתי כבר כי עליו שהעירותיך סמה תתעלם ואל , ונו' לחם בלוא כסף תשקלולמה

 לנפשטרפא
 ג6)סש וחנפי נספו גלם ו') מ'1 ננ יףקכ ר, וסרג . חוותו 61ח ס' 6ת צידי מסהגמיס סיסליס ,סעטח סיסיממן

 : הוקיכו "סגם 'סי8 6) כמו גו סחגרס עליו השיא :וגתורסו
 מכל : מפרס סו6 וטחם גס SGt~1 מנגוס כסמר כממנגס ווסל כיסף וססם' נפחיחס מ'ם ו'! כו' הזהירות אבל 1פרמ

 לשבעה בלא ויגיעכם לחם בלא כסף ונשקלו לטה כי : וגו' )נך ממשוח נצור כנטמר ונר מב) יוסרמשטר
 וקפוט (h(Sl מס )ו Phn וסוף וגכלס נסדס )ו סינט מי וכן ~ובג ככף שמחגר ער קפוח ,טנ,רוס סחנו)וח טעוסס מ'כמו

nBnDיגחו ימס )סיס ס% מעסיו כטוכס מדגר כן הקר ועכסו )ריק ועמק יניפו סיס סקג'ס'61'כ ססו)ס מגיעות כפס 
 הלבנקטוב

 : ")סיס ידיעת נענע אלהט דעת בשער :התורחו
 מסו" מס יראה אשרכל

 ממך נראה : נרפס
 "דם גגי וסחם סייע עליו השסו : עלךגרפס

 : ג'( )נר"ס'ח ספי6גי סגמס כמו , נחסרונוח'1ס'6;ו,נו
 מקוס סחמנ6 עד עלו "רוכ למכשוליווארוב
 )י די חיגו עדיין כימר וכו' גסול אח ואין :)וכסיקו
 מייכ סיגי 6)6 רעתו ומנקם צוחו סופם ס"ימפס

 : נכ3ו7ו ו)סכתכמ סוגדתו ו)דכוס "מנתו)ככ4
 דכר מכ) יותר לבך נצור משמר מכל ויפרק

 יצר כי : )נך וסמור גרר סיסמההמירס
 )כ כיור תגויס סמעטיס טכ) סרי וגי האדםלב
 תשקלו : ,ס מענין מוריס סכחוכיס סקר וכןס"דס
 סקג)1 1)6 סוכיס מעסיס תכפו ג)1' לחם בלואכפף
 : 6)יסס וממטגחו )ט פומות 0עדל מממח פכרנעלס

tVD1

 לחםפת
 3גץו'1 ימס כו' וינשאהו יגרלהו : וס )מ,ססחסנרימו
 יגזס כסס'ם 0יו'ד כו, ~יקצה : ג6יכוח וגט6 סגלתגוו)
 עליך ויקל : וקמו צגיו מקלס קרוי גמו דורך 6וסיכעיזיך
 : וכו' )מ6סס דטחך ע) ק! O:D1 כילי ט[מ'ן כיוזד ויקלכ,'

 ,ככ)ימס חג8 ~מוס נחג )מפסס ולביישם ולהכל,טםלמאסם
 ומס גג!ס דך 'כוכ Sh כמו מט4)ותס מניטת 810וססג)ס
 גמ1~ס האל בעבורת ! כמטטס 16 גרנריס )מיכס גסחנ6
 6דס סגין גמ1וס ממעסיך עוג ומטסס1 )מקוס "יםטבע

 כל : ממך יוחר 1מכ111 וליו כון מיטתדל והוא)מכינו:
 ממן ~6ס מסכון סו6 כעריי סיו'ד ,ר6ס כו, יראהאשר
 טקס 610 ניקו פנן ממס 0טסיריס 6ס ממייג SSOגמע
 סס'6 ססי8 עליו השיא : 1sl~on וגימר נכיסממית
 )ס~ן וסוף גו דיג btgt )6 גמו ומקמטו ,11י )'גפת'מ
 י, ממסר מס גמטטיס מומיו וגנותו מומיו על :סחנרוח
 ת6רונ למכשוליו וארוב : כמדוס ונגוחו vSst וטסגקוס
 כו, ואגנה כו, אמאס ואיך : געגירס מגס,) גו)מגוס
 לוטוס סעף 6)6 שוסו כנוסס מרייס 61')גי  ;ג7וע1) ס"וי פס גוום )י די )6 די ולא : גסס ו8גנס ג)נתמ"ס

 : 8סגסו (Sfsc לאהבתו :16סו
 ומרעף דגר ג8יוס )חקור קוס מעמיק ככס5דס עיון משון סו6 ולפיון ססכוטס סממטגס כי6 ממכנס כו' סהשבתר 1פרק

 מקון כפי והפכרם הקונם כפי : כקרכי כרחפי גרוג נמו סמ1טלו דגר גניוס גממסגס ססספגוח1קר6
nucnnoסמסרמיס גי פירס, כו' משטר סכל : סמעסיס סססד יסיס כממכגוס ימוסד גפי וגן סמעביס תקון יטיס כן 

 עמלך : גו)) מפסי סו6 מ'ו וספסל גוסך "גרי )ג) סייס סו,5א מענו גי )יך )ווי עמל מסמר מיניפוג)
כממפנסך
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 85יח המעשה יחודשער

 ענפים מהם שרש כל ותחת לאלהים המיוהדים המעשים טפטידי שרשי גל הזהבשער
 שלם מעשך יהיה אולי יכלתך בכל מהם להשמר צריך אתה כן על קץ להם שאיןכמעם
 כעניני טנהנך בו ונהוג . מוב קבול הבורא אצל ומקובל רצוי ויהיה לשמו ומיוחדלאלהים
 נהם הפגעים מן רחוק יהיה ואשר במיניהם תתמצא המוב על הושב אתה כיעולמך
 שכן כל הכלה עולמך בעניני זה עושה שאתה וכיון 1 הבלבול מן וזך הזיוף מןומנוקה
 בכחך והשתדל האלהים אל בו שתתקרב ובמה הקיימת אחריתך בעניני כפליםשתעשה
 רב הוא הזך המעם כי זך בלתי רב שיהנה שתשתדל סמה יותר יפעם ואם מעשיךלזכך
 בלתי ואירועו מעומו עם מעשך שיהיה Wwll תועלת בו ואין מעם הוא זך בלתיוהרב
 שהיא הכתוב עליה שאטר העוף כענין לאלהים במעשיך ענינך יהיה שכא והזהר לאלהים,זך

 שארי שיפסידוה ער אותה שמירתה ממעום הארץ פני על אותה ומחממת הביצהסלדת
 תעזוב כי ונו' נעלסה רננים כנף )ע( )6'ונ הכתוב שאמר כמו אפרוח תעשה ולא חייםבעלי
 שהוא מי החכם שבה וכבר הענין, ושאר תזורה רנל כי ותשכח תחמם עפר ועב ביציהלארץ
 ם0עשהו וללמוד בז לבחון וצונו בעזלמז המזבה והשתדלותו בוררותו הוה העניןבהפך
 . ונו' לחסה בקיץ תכין ונו' עצל נמלה אל לך 1( )מס' כאסרו שברמשים חלש הואואם
 חשיבות מעלות כפי כי בו תקוץ ואל בעיניך ירבה ואל מהרבה פעט לך וכרנווהנה

 נעלמת וחשיבותו מעלתו אין הזה בספר ומחקרנו אותם הקורים הפגעים יהיוהמלאכות
 : אסן ברחמיו הנדול לשמו והעושים עמו השלמים טן ישיסנו האלהים * שמביןממי

 : קרושי אלוו בעזרת . הפטישי שעיגשלפ

 לנפשכסיפא
 מלמידיו רג6 כלפר כגס* למלו וכן 6מר )דגר סיס סכווגסו מקתל סכר ~OOt מקג) ולין 1)סג)*יק

 כפטם"
 )6 ממיכו

 נוטו סלמס כפו סם'י (PnlaD לנסוג וחר6ס ר') כו' עולטר בעגיגי סנהגר בו ונועג : גסקימס נציין מסגם תרסיחירט
 ימעט ואם : סעוס'כ געגיני טכ'פ תעמס כן געוס*ו )יסנוח פי נכון ע) סג) מסיס ומסתכ) הושב אתה כי עוסק:כעילגי
 ותשכח : זך נ)ס' סו6 סמטה גס 6ם וכיש : 3גיוג0 ס)6 מ0רגוח ככווגפ עעע עוג כי זן סיגים וכלגן מעע ססעעס.5ע'ם
 וכו' זכרנו והנה : גניוס ים חקק 1)6 )מ)גס( מגפס 6),0 )דמם( מפס גי סתו גלי יגריס )ריק סחין וסוף תזדהה רגלכי
 גמ"ס 16סן ו)ט,ור )10סיע )מגיך סונן סו6 עסין ס' כי ממח 6% סירך )6 )גגן ורן 6) נוו 6מר סג) מ"ו וחטיןשגו. כמו ותכ:1)יו סתר כונר וקטמני 6)כ גג) )עמוד 6וכ) 6יך ג)גגן תקמר פו סם'י געג1ות סקרן 6ל ר'3 בו תקוץחשל
 יפ כעוס ינחר סיקר דגל סכ) סו6 )טיגיס סנו6ס וגו כי כו' המלאטת השיבות nlevo טפ' כי : וע' "ויק וסטנוסס
 שעפיך % סקנסס גוי יעט חגג 4מו יפק וס' . פ' סמימ)ימ כ) )גנכם יפנפן מיקו ס' 6ג וקוס )נך ויפזמן תוקיג6מר יקורו כרסס גדפעס ס,ורטיס 61מר ועץ ערס קו' ענין 6ין ע פוי) מסגר גסו פחו וסמססיויס ~t'Dt1D רגיל רגריס)ו

 : 6מ1 גוממיו תוו))ספו
 לחםפת

 כסוט) שלם גועשך : 6ןסך 16 כ56וין וטרמתןשממזגתן
 ג,מר 6חס כו' רחוק הוא ואשר : )נך גממטכתופיקוד
 הדוף טן ומנוקה : פגע )ו סיניפ רחוק פ610 מדגרגסס
 ובטה : מסודר יסיוח שויו מנר סו6 הבלבול מןיק. : וגריס וטלפי וסמן וגוכפ 1ג01כ ?(qD )חוט סיפכמו

 סו6 ג6מריח סג6 ססגמ1) האלהים אל בוהתתקרב
 ס' מרפטים רמוק כי tDt(e גוס וגס 16 יסע 6)יוסחסרגג
 6ו0יס קרנת סכסוג דגר מ)6 ומקרל 6מד סססגיםוידיעס
 )ריעות סרבו וירי סיור ייישן סנילי וע"פ כלומרושיהיה שכן וכל : )מיסך וכן m;th1 רב הוא הזך : כ,וסג)6 מסרגי נכונס vun טוכ למכו ונטווס כו' סססחי) ממסיאר טוב סו6 מסכין ירועעו כן סע" 6ף ימעט ואם :יספון
 ידרסוס סייס נעלי 317 תזורה רגל כי : ,ך ונגסי8עע

~1CWfl
 סיס וכן )ריק סו6 סכיהן ג)דסס ועמוס יניעס וגמת

 כמ)6כחס יי,ותס והשתרלוחו גוריזוהו : ,גיס גוסיגפעפיס
 ססי6 וססחד)ות0 ססכו6ס גרעיני DDP1h1 נכדתט0י6

 )כמון ולגו כ1' כוריווחו כ6טכו וכל ג)סון סימנס ע)גפיים מדגר ומס פ,) פוגוי שיווע קיים נמקוס גסטמגסספטתן)ס
 ימיו )6 בעיניך ירבה יאל : סמי, ע) פוסכ ס"* גף13

 הלבנתטוב
 61ש עוד וימכם )חכס חן כי קץ להם שאץכמעט

 )ו 'I~PnD וטע עגיו שפי 6מד וכ3 י)נכגגי
 בו ונהונ : וס)ימופ טגודחו גחיקט סלכםסר"יס
 )טמיס ענודס נמוסס גסי עולמך כענינימגהנך
 0קיצ גוסך 2עימ 'רצז* י"בנ nithna כענים מעסיך תיקון נעגין גורג ס6ח0כמגסנ
 ואם מעסיך.: ntp)S ענוי מעשיך 6כך :ועד
 גמטסש ט0רכס ממס מסט יותר פשD"Db 5ימעם
 ככווגס מעט טוכ ס5מלו וכמס וכלורס ,כיססכנתי
 מעס ססו5 ס6עט"י רב הא הק- המעט כי :וכו'

 שסייה ונמש : וכסירותו ויכוחו מזד רכ 510ככמותו
 ער : וכס כוונס נקי זך בלתי : פע)ח ט פקיןוכו'

 ותסמור כמגיח )6 06 וכן בע"ח שארשיפמירוה
 מעסיס סטנת כג תסיס ס)מס ככווגס עכוו0ךמעסם
 : ענין 014 שד ח))מ 1)6 סגססדח סמ)0 כמווכטקס

 ר.מג'ע ר.0ססד זוכר 51יגו עמל su מנמו מסקך וס כ) ODI גנו)והיו עימו טמטמם ירוט שף נעלמה רנניםבנף
 בו חקקן חנל : מיס 6100 הע"ס wsn הוא ואם : 0סגשס מן גפמר 61'ט 0טוניס כ/.ועסע ססממ 60דסכך
 כ5 כי הסלף*כות השיבות מעלות : צוחו סמסיניס ו0סססד'ס 00כגוח רנו' מממס טוכלגו י,עכודס מעססבענין

טד
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