
 הכניעה שער הימשישער55
 ו השער פתח הה . יתברך לאלהים ננטתמ חיב שטינתיצר

 במעשים רגאחה והיתה לבדו לאלהים המעשים ליחד מאמרם שקדם ספני המחנףאמר
 אותם הטשינים הפגעים מכל מהרה יותר בעליהם אצן כחצנת לאלהיםהמעתדים

 הוא להם צריך שאני שבדברים הנחהן כי ראיתי מאד הרבה למעשים הפרדהנהיה
 שח-ש שהחש עור לנו שנתברר ומפני , הכניעה והיא האדם מן שירחיקנה טה לולסכוך
 לבדו בהם בילזקהדו לאלהים וההודאה האדנכן טמרת העבד להבדל נעכן ובהו,עבדהע
 והנצח ורלעפארת והגבורה הגדולה ה' לך כס( 6 )ד"0 ע"ה דור שאמר כמו חברתייםסבלעוי
 ההש כ* עוד וממיכה עו' לה' ידמה לה' יערוך בשחק מי כי ספ( (o'Sen ואמר עמ'מהתור
 בדל( ווםלימ )ס"6 בכל ורדוין והשררה והתפארת והנובה ואנשן הנדתה תאדם סןבשהקת
 הנגיעה אדבר שנבאר עתה וראוי הנאוה, מסעיפי 6ה והדומה םממ גד% שצבא מהכחסוד

 לנפשמרפא

 w$ 4 עור ובפרחח : כמפסיס סימלי סיקוס מסך 5סו6 סגמפס טעל . )ספון ד6ה קין %5דח סגים מש hb )גי)עכב
 סס!6 פס חומד יגו סגגיטס עיי גדול שהוא מה חהמוד : סריג . מ6 תעו tsb מ' מוחקת היא גי : וקווטעגרעין

 הלבנהמוב
 גס)6ח סוחר דקס יותר זכר 6מס ס) פרומ)6כס.עי

 : ~1DDCk ועמס 0ק5ט*ס גע יוצר לנמסעלו
 סערת : ס' פיטדת 5יאצ6וח במעשש.הגאוה

 )ססכימ 0ן משכדי שנע בעלעזםאת
 הנכהן כי : דעו *א ט) מפנס ל ה6%ושמגט
 עגן 146 ימכר שהרחיקכן 'מה לו 'לקטעי :שלסיר
 טעכ) עד פכר % וומ ndDe מ% ע%מדייגי) 0נ016 יתך ס0'6 דנניעה אוש : סנ*סספתכן
 סמלות מכסי כחט תכל מלט nho ייפרזשאטיף
 מרס"פ 6טת רסוקי פ0קזיפ טעו נמ' אימנתיחכם

 דרך D~Dbo' יירך טיחקום הדס ל6מ דיותתסככי
 Ow 4 כיוסו 5כנ זן 1)6 ניהר ונץ אמס ל8ספ)
 לועס נט60זס שי!ת כ% וק ייגס פק bStפנס
 ט01ר 0טמ vb נכש סדו "טס ערר 6מד %ישטס
 rhn י*ס %י 6מ%* שה ע) עפש פ"שסצזפד
 0כרע0 %ד פרד %ש קם %) 5מ%ד דע%י
צמן לום Sg געי פקד פ6ד מ") המ"פ דורסל שככנ
 סו6 סע3דופ טפן פעקר העברות שטרש -
 העגך להברל : ר%פ !שטס )6חמ נטעטר4שכד
 טוס מס רק תיגו )סעכד סלדת סכין סס0סרפעמ'
 כ"ז עטדס 5יך לאלהים עיזדאה : קוסהכע

 1פרbhl~ ,6 כטוס משת"כ ר,כמעס טפוס שכד)ידד נכדו כססו6 רע לבהו בהם בר%עהקדז !)6)סש
~Debffממס סימטס מס קערך %פח כונע 13 ""ם 
 סט סכמפס כגרון DIS~S משן ט ש 6*1 גכגעפס61
 יסייר ~bs י6' מהו 6טס ממפ, )מע)0 ט610 מסגמדך

1e_  סמיו ס4מח ס6ע"ס עי דצרהמה הן לך : ס%מס

 לחםפת
 מ'1 סקרן סן גומר כו ppn 61) כינוים לשרם טסןדגם

 6שס )מכר )ך ים כ1 ידי פ) ס6דרנס 6מר )!6 מ0סינוסר טוריך )ס פוייס מפסידים גסס כדררי גררתך3ס3ודס
 גפו 6!הס פ!אס בעליהם את משגת wwnהשער : כף מעלון כפי כי יוקרס SP מרוססוס

 ופגו !שאש וממיט 6חד 6מרלרודף
 פריכם וסברס מנעים מסקר מסרס יוער ממסרק)ריפופך לרפי גס שים ניושר כו' חפסרח וחיה ס')1ג1:טורך
 6)י! לפסו סוכך ג)!מר כף ,ryn גי : שנעיטפם%
 ססנ!)סס ספדי שירחיכם מה : יסג כמקוס נטכסכפו כ)פ'י ופוף "ח1'ן וככום 4תן וטון סמם בשת ועיקריותל
 האדנות קמרת העכר לתבדל : הכיעס ו0י6 סג*ס)יעמיק
 'ט6ר שגי,ספמס.6% מס וס*גא פעני!סגי

~lhD 
 וסוממו

 )6 חס ס6דגח פן PSm1 עד) לוגפ 06 יר' )ויענד!ח
 לאלהים וחיבאה : יכו, י0כ! ow הגוסס עץ )6 06יתכן
 ימי לעו 4ססמ ילופף  מיתופ  לפדוי )6)0יס !)0!י!תכח

 )טון גסס %פו ופס גי' )נדו גסס מי!מל מכו*ולהרגז
 1'5 רמז סירס גמ1 רגיס גבע גיפר לדגות פוסע זפירגיל
 ייכ  פיס עור  ומפיבוז וכה: 6)סיס Wh ססט1 ג6טלכפסק
 סיפרו סרנרכפו פסופ סל "יןל 'ee'סשםמםו

~tgO 
 ויצטין צעק

 וכנן rph)a סנר%כ  ג'ק פרפן% גד4 יהל נצלוףסמי.יוחעפ  פס ל3ו  בל4' ומ' פינקס סס61 יוד 44ו"שמ פוקסס פפ9ש4פר
 wno~ ג' וסיס onD גנןוריס

 6ף oths מפין לנגס
 *ל 513י יס סלאמס סיעם  סס מנשוק !עם ק!)זווסססי6
  סמ4חמ מלמיס מפט מטס סיע פד וסם מיחדפ סיט6מם

בואלס
~OOi 

 מסנ*מ ס6עס )י  יויקים b*b ס"מ 6"ר1 ו4ן
 גד41 שתא מח והמור : סכ)ש ד טפס 6מר חנות3סס
ט'

 ספוחיי
 גו% hts דגו חו' פס ולחפי לג עפע

 6דמ ע) ופו"מ פט יפקוס פי וגרסו גייס %י פערכו!יקר
 כמבע olh יפקור 6% )פט)ס שפו יפו פשו סגד!)!1)14
 כגס כ4 לוה והשמח ~Otsl: וספש .נספית סי,ומפד

 מעמד טגמעעמ : 05 מגיפ ס6ע פס רמכם מח ממם נדי שדבש סה יזפוד : 6'( מן6י0 סיס נדנת ופגט
סנ*ש
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 י3ים הכניעהשער
 תהנה בסה והשלישי . תחלק חלקים לכמה והשני . הכניעה היא מה האחד . דבריםעשרה
 והששי * קוותה אופני איך וההמשכי . בה לרעענהנ צריך ענין באיזה והרביעי .הכניעה
 לא ומתי הנכנע מן הכניעה תתכן מתי והשביעי . הנכנע בו להתנהג שצריך המנהנבתוכן
 לה סמוכות המובות המדות או המוכות למדות סמוכה הכניעה אם שנבאר והשמיני .תתכן
 בלב להתקבץ ההכן אם והתשיעי . בה( תלויות המדות או במדוור תלויה הנניעה אם)ס*6
 העוה" בעניני הכניעה תועלת ביאור והעשירי . לא אם ורנניעה הנאוההאדם

 : והעוה"ב
 ממדות מדה והיא אצלה ערכה ומעום ושחווגה הנפש שפלות היא הכניעה אבל אפרק

 הרכה הלשון טהם , האברים על אזתזתיה יראו בה תתישב וכאשרהנפש
 אחד על נאמר כאשר עליה היכולת אחר הנקמה 01עום הכעס בעת והענוה הנמוךוהקול
 עליך כעסי חזקת לולא ה' חי השום שהביאו לאחר אצלו שנתחייב לסי שאמרהמלכים
 שוקל שהוא עזן יודע איני אוסר שהיה עליו ואמרו לו ומהל נדולה נקמה טסך נוקםהייתי

 כולל טהם אהד . חלקים לשלשה תחלק שהכניעה הוא הכניעה תלקי ביאור אגל בפרק י מענותי( (b~o מעונותייותר
 ושכלה הנפש דלות והוא מדברים שאינם חיים בעלי ממיני ורבים האדםאת

 הכסלים מן יהיה תה דחייתו באופני סכלותה מפני לדחותו יכולה היתה אשרההצק
 לנפשמרפא

31DWירושן סמיה סוק כמס טייו והשמיני : ממגו יקריס גסס )דכרי0 ר16י וסלינו גטי;יו וונוס גק)ס 610 כי ממנו ויקר : 
 גדולתו וגמקו0 ממט) i~tf:? גסמס סי6 כי הנפש ךממרות : אסוו )עסו סמם גסו וסיפוח גריפס )פון ישחוחה אושרק

  מסוי ורולפ גקמס גן לפחס רפוי סיס מוס ((OD פייסי ל5 כלמלי ר') כעסי  חזקת לולא ; מלנסי[עגות:ותו
ihu~רק l'hc גסס מקוס )'חן רולס 6ני( hlon מנוגס מיס p~nst מטופ ססו6 סכניעס גמדם שמי קרני) וגססן ינום כסי)יס 
 נסער כמיס במסרס מתגעס סו6 רנונו טובין 6ינ0 05 סנ6וס מממס כי מ0ג6וס סו,זס סוonsl 6 סיגו)ח 6מר*גקמס
 רסס 6תט מהכווס סכו)ס 1כנקמס ונג'וס מסכטס יוסר עונוה' שאר סכל עתר שוקל שהוא עון יודע איני :שקיטס

  סרגס: ~lfi1b  ויצמיגו גו:כיס כמוגד טסו6 פסן 6מד  י1זלגגל למלו ~כן ס"ק כספר (D'Wיוג'ין

 לחםפת
 מאאמש

~tUb 
 נמנח סר6נ*ע פכסכ כמו ,?נ16ס מ1

 : כממגד)6
 מחה)חו סש0) סו6 סם)וח ושהתה הנפש זפ6ת א9רק

 סופם גטסרניט כן מספחו וקוף יכיס 0ץ סו6וסת
 ו)סססי) )סומ חמסל מסט וס,גגסס טנוקפס )פרקים%3מ0
 nl~oa : וסגן )נודחס גססיממ סו6 ערנה ו0עופ :עומס
 מזוח ט6ר מם6*ג סדגריס )אט סמיומכוח סמווח מןסיין גונחו ועיקל כגח נחס ממגאות סמיות מן 6הת סי6הנפש
 vonl נחינו) י'6 נמסו) ס1ניטוח כמו כגטי גס8נפ61יס
 : נזוג וסגטס כנמר מטווח רסיס גמדות מכיסןגמסילס
 גגפס מיוטגח סגניטס מדם תסיס ניכל בה תתיישבוכאשר
 ?th אותוהיו יראו : וכוי י6ו 15 עלמי קוין גסונעטית

 טגנסנו סגגיטס סי )ג) כמורות 5וסוס ססו6 סנוף לנריש)
 רייס טמוגרס הרכה Pp~n : כן, וסקו) סריס ז'טוןדסייגו

 געסו געמ נס הנעם fip1 והענוה : 016 ק) טס1"חנו;'ס
 נמסנ6יס נס טמרי )ו סיס מקרס 16)י געס טסnltlss קפי טומי קנין 16)1 סיוסס ע) מורס וט סניו מעיו6י:;ו
 כו' הנקמה וסעופ גמקוס: טפס חנועח )פעמיםיסר6ס
 סגקמס מן גסמ)ט 6וס סימגט סי16י 6ף כגקמס מיטוט6מר
 סכ3יh-nlt1Q 6 טסני סוסון חטם טסו6 רק Y1PD )6ולנכמר
 וימס )סטי) גקמס ק1ח )הוכוח סמקך 1מך סגופיי סמקךפן

 הלבמן-טוב
 כיף סמוכה הכניעה אם : נמרס בהוכן :סנ16ס
 סטוטת מדוח "1 סטונוח )מזוח סס)ס סכ;'עס05
 טמרתן סיסיו להתקבץ : מעיקר וסר o'Sh טס)1סמן

 : "הד כ,מןניהד
 ערכה ומעפו : כפישחס השהותה אפרק

 כWts~ '6 מטרית : כשדו מס)אצלה
 : נס יימ) בה ההיסב : ומהסכתו ס"זס נזעםשוי
 רמונט השום ן מכמון ממטסיו ג'כר כ)1' האבריםעל

 ,)סגותו
 וכס""

 פ6מ כעסי חוקת לולא : ססוסר
 מלכל, טליילועס

 ומח"ל"
 %4' לום נמת )עתות 6מ

 : יכלתי 3טעח כעסי )כגום )י ור16' נך מטפטיםנעסוח
 כב' מעומתי עתר שוקל ומהא עק יודעאיני
 StnnhD וכדין עגמי משפפ יוחס פוק) מווכחי עוןפוס
 , מעגומי ונס"6 . געס עון גי ימנע ט)5 גדי)כל
 כ4ן , וטגוס סכמעס ממדח יומר סיסקו) פון "יגסר")

 : משנוח כג סג מנגח זוטמדס
 סכלותה מפני : נדעח ענ' הנפש דלות בפרק

 עימי דיניי "יי מגייס ט"'יס מסי'יכת יצבזןםטגמ:מ: ן,כמשו:נם::נם
 רוע טסי גזולי שמס כן )עטא ר6וי סיס כקומר כף כעסי הרקח פלא : טימר מיס ט) פולג השט שהביאולאחר
 ממקור גונט סו6 וסכטס מנק שטס כט"מ מונים ספי )פי מוס גמוע ספי ?.Pשטיוחן

~tbAO 
 ומנר כדי סגקמ0 מרי" 6ני )כן

 פיס נגדו כמעל שווו ס) 016 גסוס op)oi לוחו פטישים מנגוח תווכי כחסיו כון יורע איגגי אומר שהיה : וג'ודישטסי
stnb0לגורף פוווסי  4161 גו )נקנס )ני יערג 6.ן )ס 

 כספרים סיסונס סממי סווסמ6  כטיפ נרוכס 1'וסר . ונדי ,uwn כנדי
 ומקיש מ6ד )שמח סי6 ג6מח  6מגס גיכפ515י  לילות נפיצי ורגיס סלי  פפיפ גלאור פתוייי כסול פפה"זי פלד  נפזוםרייייו
 )עמ פטמו חוסנ הסקוס וכמגועם כלב סטוים( סו6 עטם גמ"ח שמגוון שסיגן דט . סטגריח ס)סון מליות גטינ )'ודט סי6פסודרח
 פופ וסגד )פני 51סי פוי )סי,ס מלוח ופי מסי קטנות מסח מפ טד נפסיק ,י) רם" ימ'ט טוי מסח וע,רס וכוטוסיח
 ), וסוף מסעודתו ומנטלו סכ;נדו בר 6ח מכר1ט ג10 ממגירו יוהר סטוק) וט ממיס כפט1)סס 1,61 ממונדים זגגיהשנטנו
 iusnt~ יייויי פנוית יפ פ)%י  סמכוגי חוג )כף מכרפס וכות ?_a ג6מרס Yw גסיפורנ)

w)tuin  סטגיט  סיוף(  
 *ו6 61ורכסרעוע

 גססריי פלאו %י בלופר  ויו'  פי יורע קיני ססו5 סמקן מ4)ח כתם hw וען געוש ועם) וסי 111"
וקף
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 הכניעהשער88
 וזה וערכיהם נפשוהם את הכרתם וחלישת ידיעתם מיעומ מפני האוץ תמי אדםשבבני
 ועורונה הנפש דווין( )ס"6 דלות הוא האמת דרך על אכל ההסכמה סדרך כניעהנקרא

 משכל צפנת לכם כי 'ו( )5ענ שאמר כסו תקנתה בו שיש מה מראות עליה הנוברבסכלות
 מהשתתף והתנשאה הנפש רוממות אחר תהיה אשר היא הכניעה אבל . תרומם לא כןעל
 חכמה ביתרון אדם בני פחותי במדות מהדסות ונבהותה הטנונות במדותם הבהמותעם

 כניעת לזה סמוך יהיה וכאשר . והטנונות המוכות במדות ברורה וידיעה נפשוויקרת
 המשובחות במדות נכנסת איננה זה זולת אבל משובחת מדה תהיה אז ושפלותההנפש
 הכניעה השני והחלק . הבהמות כענין בזה ענינה בי שבהן במנוטת אך הנפשומעלות
 להם לחנרונו או אדוניו ביד והעבד אויבו ביר האסיר כמו בו משלם מפני אם אדםלבני
 או לרבו והתלמיד העשיר להענקת והרש לשוכרו כשכיר אצלם שיש למה צרכותודל
 שכוזוב כנוו לבעליו לפניו ולהשפל להכנע חייב והוא לפרעו יוכל האדם שאין ראוילחוב
 והעוה"ב הוה העולם מוסרי בעניני מקצר שהוא לדעתו או . מלוה לאיש לוה ועבד ככ()מם)'

 הדרך על קורא או צדק סורה או דורו נביא ידו תמצא וכאשר . הישרה בדרךוסכלותו
 שנאמר מלמודה יותר שמושה גדולה רעל שאמרו כמו לפניו וישפל לו יפנעהמוכה

 לנפשמרפא
 (S1h hnh גכוע גסס סגגיעס כמדח 6100 מ' )ג) )קר61 מ1סגס כס טסו6 ההסכמה כררך כניעה לקרא ויה בפרק

 מס ר') onS להסרונו או : גו' 5טר סי6 כ6מ0ית וסגגיעס וכי, מוסט וטוח ככסוח 610 גי onho' סמו ,ס5ין
 6100 יורע ט0ו6 )סי מ'ס סי' הישרה בדרך וסכלוהו כה מקצר שהוא לרעתו : )ו )כעויק 1גידס ih(O 0ו6 )וכנמסר

 הלבנתטוב
 מס יסומר וערכיהם נפשותם את : ממגסמק

 סככמ0 מנד ר"ל ההככפה כודרך : )עסוחהככמס
 סג5מל כסס "מד דכר סנקר5 סו" מוככם ומס .000
 כ"5 0עניגיס סגי כין כ)) ומיון וצן 5מל עניןע)

 ססמסס סגוסכ ולוח "דם גגי לוח עמו נע)מ5כסענל0
 מסומרו גנז) ג)ו' וכו' הנפש רומםוח : לוםגקר5יס
 סנטמיו0 ממרות גע)ס וגבהותה : גכמיו110מ0150
 סלומ גמות כסני) )6 הכפה ביתרת :וססהיחוח

 סגסנת לעיניו נכוס היקרס וג00י סמכמ0 מהמסרק
 ממוכל כלו' לזה סטוך : ofirao ודכוקססה01יס

 גססו ומנגיע נמסטל ושפלותה הנפש כניעת :לוס
 בו משלם : וסמגוגס סטוכ מיוזע 5מר נעיג'ו%1,ס
 לחסרונו : כסכו' האמיר : ע14 טמוס) למיגכגע
 : )סג"0ס ,מגרס לכס שט מעגין מסר ט0ו5להם

 או : 5מ0י מוכ ראוי לחוב : )מנגחלהענקת
 ענודס olnfo '1Plh1 תדרך )1 קטר יודע "'גוהעולם טומרי בעניני מקצר : כטנמו יורט 6100לדעתו
 אל קורא או : וכעס"נ נעס"ז דרכוסמטיכיס
 קנ) מז") וכמיס טיסיס מי יטיס הטובההדרך
 )ו גכגע אמיד יסים לו יכנע : כגומרו ממיסלמת
 גדולה : נלכו כ) ושטס ומסמסו עונזו )סגיווגסס)

 ס0כגע0 מדת b'on סססמוס מלמודה יותרשמושה

 לתםפת
 גמ)י6ות יט 06 יורט טוזיגי עז כ'כ נדע0 סני ולגי טלפיומן

 מטיוחי י01ר Sp~D "י60 ג'ל גדד) טון 5זס 6יוסטימטם
 : ומגן . נקמט גולעסות )גי ויגכיס נככרע0ו עמיחי מנט) 6100 כטון ו0י0יסגדג0'
 חדמס IDth' ג5יוס יידעם כ6יגס כ,, סכלוהה טפנ' בפרק

 לסיגו כו' הכרחו והלישות ידיעתו מיעוט :6ו0ו
 (1CD טיך ומגירי1זט

~D)O 
 גמדרגס מעורס טסי6 סונרים

 סיס )6 תסו מט)0 ומגיר יויט סיס 61)1 0גרו6יסמכש
 עקמו 5נ) מופו) כ0ו6 טקסי טכסיו גסו סג) וכוג)גגגע

 וסב יסיח פיס ג0נר סג) סוג) סו6 גטיויו קנסומזרגחו
 גוס ממסע) ו5יגגו עיניו כקמן סינגור עטן טסוג) כגסייכמו
 כניעה : 6גי Otxt ממגיס מגני וגי כבס גדגריסאוקסיד כטרכי )6י0 מס ג)ג1 וקומר ע)מו SSh קטן כערגו)0י

 סוס זמיתס )י מסמון %5 סוסגס טכגר ההסכמהסדרך
 ט)0פ טסנסם ס,00 ד)ו0 מ% ג6 כו6 גסס 0גר06 סככ)כו, הנפש דלות הוא : ס5מח )מי 61'גס סעגיעס סעופןסו6
 טוופ ט0י6 כו' ועורונה : טנמס 15) 1מץ)1)0 דוססי6

 וו'6 זמירו כלאני 1o(o טסי6 דסייגו )סי) כזוכוגרגרות
mh~nסיטר  לגסן שויל דגר ס5י,ס פירוט  הלגסס גו טיס מס 
 *,פ סג! %ס  l'ha 4ן גיפר  תרומם לא כן על :סכ61
 e~)a וסטגוס מ0וומס (oa 5ין כן 1ט3 גסטס סרן 5חמגיויס
 טסנסס הנפש רוממות אחר : גג') גכמיח עמוס ממישסו6

 יג) סבין n(sd גוס וקמר )כחכגד otlhle מחיכם ג)טון מסוג סך כפף ומכייס ורקס ראוי תחוג אז : וגו' )רכו וגור) 6מרמקגי1ס פיפי )1 מטויסס ט0ס מס ונגד גגותי 16"1 עוורים מכס מס יגד 0% למסווגו וקמר נסס (~thean pplt מסרגו להםלחסרונו
 )6 3וס ו') גמ6מיס סדין ע'פ רגיס 6100 )ו (Inht~o טוגחו כעגור כגיד )ו ולמלוק )עלוט נגון 6ין )סרטו יכו) כו6 כ5ס,פוטו
  סעוז'11יעופ,כ  געגיי גסגסגו0וו מסוגף טי51 יקמר יו' פטרי 3פעמ  מסר טמ5 געיתו יורט  ססו6 )ש %ו' 6מת מבס סי6כו' יוי תמצא וכאשר כו' לרעתו או : נמוקס י)ה1וו bSn ולסיידו )ו )סגגע קריך גוילי לפוטו -titse:s 6ין 06 16)ס כ1' דע )ו'6מר
 לקטר  ולכן ~1Dh פוטרי  לשון ,ו0 ססוויס ססגסגס פפ5פר %ס לבלסי ופטכל ססויס ע'פ וזכר שסירס וספוסרוס סנטר סופר"עי
 יי.ל 101' פוסר  געג'מ מקרר טסו6 6מר מרע סור ע) וסוס )ו )סגגע חייך 5)1 פוייס %ס מורס 16 ס,גו6ס גרור )ני5 לופירפן
 שיסרי יררך 1סילוסו 5מר פו3 טיסוטל

 דון ממגו ))מוו לפייי וונדל יפר טון  ע"ס זפ) 0רע פל וסו lD(1nD  ,יפגל)ו יגס* 6מי וגת סים טחי וע) סע1כס מזלג 6) קורב 16 6מר טוב onu  ויל ירסוס פטוליס  ים  וסוגססם  ילגי5יס רניי  סרוג סגנייך5ח סוכתי מרע סור ע) וסגת גט)מ1ח ממנוח )קיים 6ין יווט שיוו כתורס מכס 5ימ ומיי,
~1UO 
 ( 0*כנטס 610 סכסמ1ס שתושה ואגרולה :

וענר
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 89כ הכניעהשער

 אשר אלא נאסר לא למד אשר אליהו ידי על מים יצק אשר שפט בן אלישע נ( נ)מוכש
 . נו' נער נון בן יהושע וטשרתו לנ( )סמים ואמר מלמודה יותר שמושה שגדולה מלמדיצק
 השש ואם  הכניעה מחלקי  הוה והחלק מלוה לאיש לוה ועבד הארץ עם כלל על החכםואמר
 והתלמיד חובו את כשיפרע והלוה עצמו את כשיפדה והעבד ממאכרו כשיצאהאסיר כי טקום ובכל זמן ככל ראוי ולא המרברים כל את כולל שאינו מפני תדיר איננוראוי

 להכנע חייבין אינם כשיעשיר והרש (han עשיר עם כשאיננו והרש רבו עםכשאיננו
 כל כוללת וחוכתו יתברך לבורא הכניעה השלישי וההלק . לפניהם ולשוח ולהשפללהם

 והנכנע הזה בשער כונתנו היתה ואליו מקום ובכל זמן בכל אליו חייבין והםהמדברים
 ונדכה נשברה ורוח רוח ושפל ודכא וצנוע בעיניו גבוה עניו הקדש בספרי הנקראהוא
 אלא כונתנו אין סתם בכניעה שנדבר ומה . שהה ונפש נשבר ולב רוח ונכה לבבורך
 רחוק אין נידו שעלתה ומי שבכניעה העליונה המדרנה היא אשר הוה השלישיהחלק
 )תס)'ס כמ"ש הבורא אצל ורצוי טקובל ויהיה לסניו ולעמוד אלהים קרבה דרךטמנו

f(b) 

 ז תבקו לא אלהט ונדכה נשבר לב נשברה רוח אלהיםזבחי
 נאווזועשר. אחר האדם מן בעבורם והשפלות הכניעה תהיה אשר הסבות אבל נ8ש4ק

 חלוטות או רע מזנ או תלאים ספני הטבעית מתנועתו כחו כשיחלשאחת
 בעמל ויכנע קו( )מס שאמר כמו אדם ולבני האלהים אל ויתויק זה בעבור ויכנעהרכבתו
 להם צריך היה שלא אחר אדם לבני ויצמרך ריש או פגע כשימצאהו והשנית ונו'.לבם
 בביתך הנותר כל והיה נ( Shtnn) 6 שאכר כמו בענינו מהתנאות רוחו ותשבר להםיכנע

 לנפשמרפא
 ססו8 קמי שסיוט יוגין טר6וי ו6ע'פ ראוי הוא ואם כו' הזה ושהלק : גירו יפקייס וח)מודו סיסליס מוסגיסס פסססייפוד כדי 16חן vnnst עלג )סגיו )סלוע מוגלם ס61 עזב )רק מורס נגיל 16 וגו מסי 08 גי מיטוס סדנן )ססינ יודע וקיטסכ)

 גו': 1%1fi תיונו ספל "וגיס גג) 6)יוקרנך

 לתםפת
 ממון ס)ו6ס ע) דוקק סגוגס ס"ין ג)ומר כף לוהאגבר
 Sufn ממם )קג) )ווכחו צסתמנר טווקק מ, ענג) רקג4-סול
 כמו ססחגוומ .ע) סונמס )ו0 מקסגי

~UDO 
 6)י הטי יטוס

 ננגע )סייח קריך סו6 סחמגרומ סמנקס סכלי( סהג840פר
 (o'hin גי כו' כולל אי:ט : 16)1 וממכיו ספיוגו)ס6יס
 6מר ynht )עולס )וו)הס גנרכיס ס6ייס olh גוי סוגסגע1)ס
 מייסס ימי גכ) )סס זממך סס~רגוח 6ין ונתגיס "נססטנס
 סומר מס וגד gtp וכו' וסקוס וגו' ומעגו גו, ס6סירכי

 מס ;גד וגו' וסרט וכו' וסיומיו 6פר ו*מוכ 4מן גכ)ט6י:,ו
 )מנוסס )סכגע להם להכנע : מקוס גכ) ס6יוווטימר
 גוכסיס 6יו כו, וצנוע וגנזה עגי : גג1ז )סס )מלוקגרוע) ססחמויי מ)(ון 1)סומ נ)גו ו)סמפ) )מ:מטתס סרנסיות
 ה6 ג' ס1ר16ח "געס רק ס0 ג6מס וסוס ס6מור ~נגע סטע)

 מכוס 6מח סור6ס סס וסגר וגג רום וגפיי גסגיס ורק1;%7
 מרסון "מס כוייס גזכ ס0 ממס וצטט ר1מ ונס) (גר)(ון
 גג"וס ס1ר16ס סגעס מיסך וסס סגטס סס ;גגע סס וטס(יחו
 מקובל ויהיה לפניו 1לעסור אלהים קרבת ררך :ינ')
 סגטטיף 6מד כטרי גווגמס ס61ח מטו)סח גמ)י!ס כווןכה
 וג,גגי וטעי כמס גסס רעי 6סס וקמר העסו לסגי סטים)גגו
 כמסכות נגיח יסגר ומי מאי )עגוז גגספתי י' יקוד'קן

 טקסס למוס "וחי ofnxnt )0זי1 סע1מייס גין מלקיחמס
 ממם ווע1מס מ6ו רמיקס סדרן גי ס6' ממזי וס)%616
 06 יסע פי סמ)כופ 1מ% 1"גיט ס6)סיס יצגי 06 גסיסג'

 הלבנוןפוב
 כלל : 3כ))ס וס)ימוד סטונומ ממדוח כ) 6)מני6ס
 כסף ס)ו6מ ע) hpl1 מדכר 6יגו כטמר הארץעם
 % %יך סס"מד סדנריס כ) ע) מס) hw רקוממן
 סיכגע גריך סרוס מגס וגי לוה ועבר : חנילוטובח
 סגמעס הזה pSnrn : קומו טגומ) ר.טונ פ))פוס
 הס4 וחם : )מכירו 6מד 6דס ס) סס)טרכומטרד
 גפ6 "ינו תריר איננו : סיסיס נכון ססו6 6ףראוי
 סכ5 טפן , 6דס נר כ) הסרברש כל :תמיד
 זש4 ::וב :ך ;שנו: ס)6 "סטר ג סטיך 6ף זמן בכל ראוי ולא )וס:%יכין
 לומטפ 6 טיט 6מל ר") גאותו אחר גפרק

 סנ5~ס 6) גסס מכסמיומו מכד)טפט
 חלאיום טפני : וס כלפגי כסרק וכמ"מכטבעו

 מממוזל רע בזג : סומג'ס )סי וכעססמחרגס'ס
 סרככס הרכבתו חליעעת : וגפסדוח לטוחמנימוח
 ריעו : קרס 6יוס פגע : ,ס ") וס ולזכריומלקיו

גרף
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 הכניעהשער8(
 עליו חסדו ויראה עודפת פוצה לזיתו עליו כשתהיה והשלשתן . כף לד להשתחותינש
 דבר להברו שנתחייב מי ההרביעית . ונו' נדיב פני יהלו רבים יפ( )מעי שאמך כמו לויכנע
1PW9סב שאמר כמו יי ייבא לפורש יט( 

 נ"
 שהוא סי והחמישית . וט' לשלם לך אין אם

 )1( )6י1נ ואמר וגו' רנלו בכבל ענו קס( o'Stnj כע"ש נפשו ותשוח לו ויכנע אויבובמאסר
 כמ"ש לד ויכנע אדוניי מיד עצמו לפדות יכול שאינו העבד והששית . בזקים אסוריםחשם

 ופגעים צרות האדם את כשתמצאנה והשביעית . ונו' עבדים כעיני הנה קכנ()פספס
 והשמינית . הערל לבבם יכנע אז או כו( (b~p't ככתוב לבבו ויכנע רוחו תשברמעציבים
 ויכנע עליה השבח במקום בה ובעטו במובתו האלהים בהטרפנו נפשו עםכשיחשוב
 יוכיחנו כאשר והתשיעית . ונכלמתי בושתי אלהי ח( )שר6 כמ"ש האלהים מן יכלםיבוש
 הראית ג6( 6 )מנכש אחאב על שאמר כמו ויפחד יכנע אותו המרותו על ויכלימנוהבורא
 המות באימת ויחשוב יומו ובוא המות בקרבת כשירניש והעשירית . מלפני אחאב נכנעכי

 חתו וכלות ימיו הליפת על ויתחרמ בעיניו נפשו ותקל וישוח ויכנע והחשבע הדיןומעמד

 : חטאים בציון פחדו )נ( )ידפיס כמשש נסעו לעת לפניו יקדמם פובים ממעשים צדהמבלי
 לנפשמרפא

 מ"ת עורפת טובה לזלהו עליו כשתהיה והשלישית : 3הס וככר כסף פ6ס כסף לאטרת * להשתתת יבוא גפרק
 נסע %טיל בז' צוות הארם את כשוחמצאגה והשביעית : י'כ  פקין  ומוגון גי י5פר 5ש0ר %6ס ויגל  סטיןוסיף טחי נחגת  ייכוון  בזקים אסורים ואם : טליו tTen מרא ומדירו מליו עודף למגירו סיס ג'ל מודפס ט3 טסנעגיו

 thtsn ג06ר )גדד ס, כפי )סוידו יכו) 6וס טוס טין גפגטיס פייי  וכלן פסס %ס1Dt'VS %4 לנא  סיעתך נסגריםיהירי
 הטות כקרבת כשירמש והעשירית : סגי נכית OiiOl רוכס סיס וסקנסס גגריוח נגיס סגס6ו ע) שר5 גבס נסן1)ר.,דיפ )0גח )ו מסיס נמקוס נסן מכעע סו6 ס6)ס'ס )ו 0נ0ן סטוגוח מקוחן בה ובעטו : ממן 6חי ג) ע) 0סגי6גפסוקיס

 הלבנתטוב
 : ימס הככל כסף )יטוס לו להשטמות :סגי

 6מר טפש סיסיס עורפת פובה לזולהועלי
 חסדו ויראה : ע)ע ססי6 ממס גדו)ס יותרסוכם
 וים) מס' ינקטו קהלו : טוכיס מטויס )ו יגמלעליו
 וגו' לשלם לך אין אם נ פר נדיב פני :מפס
 )6'ס 4ס עכך פסוק טסמ6 זס מ)פמ כערק)ט3
 וראלף סמ'וכ מנד מדגר טסם מסם סו6 ,מקס
 ומכמע סדומקו ססעס מנד מדבר וכקן )1 גכגע0יסיס
 ולכך זס סכסרק סעגיגיס ככ) וכן טכש וממסי))כו
 מממחז מסכנך יקם ימס )סיס )ך 6'ן ואס מסוקר.כי6
 מיד עצמו לפרוח : )כו ס0וכרח ססיכסססי6
 ויכנע : ע4ס ומטר סעכודס מן נ6גמ וסולאדוניו
 )טין מעציבים ופגעים צרות : ט41 מעקיו טיקעלו

 רפס 6100 מגד רק סכגע0ו ט"ין מירי סטניחנסינס
 וסכנע0ו נערו ממגו )מעכיר 6דס )כמ 5רךציוחו
 מתיי 1כ16 ודם כסר לידי ץ )מרס רסנים מ)דסי6

 : טמני קער כלכס טוס מ)ד סמע)יכיס ונרוםנסגעיס
 סכרים כ6)1ח וסתנו הערל לבבם יכנע ~ןאו

 נסוכות מנעם בה ובעמו : w~)h בניעכסוכמת
 )סודו0 חייג סיס "סר 0מח השבח במקום :")סיס
 י13ס )טוכס ממכס o'~Sh כי )1 וכמנדט ט)ע ס'6מ
 סמכעט סיכום ר16י כן . )מטכס רט עומ0יגו כי")יך סגי 6)סי נעליס ונכלמתי בושתי אלהי :ויכנס
 , שסיסכמוכוח

 וסג!"
 כמו כעומק )מכיוס סססוק

 sy : למעלס ססכי6 רגזו כגג) עגו ס)מפסוק
 0סוכימואחאב

 : "ShPQr' גנוח סרינח על סנני"
 חליפת על : מסעיו נכסו מחכוס נפשוותקל

 לתםפת
 גגו ר1מ1 חפיר נס נסרסהח להם ויכנע : )מס ולכנרגסף
 עורפה פוגה : )1 סטיו ט,ו)הו כקומר )ולחו סמיומסחשגס שיי היפגיע כף לילהו עליו השתהיה : ow~ ss53כ)

 לו יכנע : גףרש ס,ו'ו ויר6ס עליו חסדו ויראה :גדוען
 למס דקרך ו0יסי' כו' לך אין אם : גסמ)ס זהו ג)6גרסי'
 ))מ~: סמ)וס יק% מרין שרפ סע'פ fc מחמסין מזככךיקמ
 מגס: טגיוח ), סו6 סיגף 1ג) רג4 בכבל ענו :גב)) גפפי וחסם נפרעות לו ויכנע : )ו )סכת %יך futקומו

 אסורים ואם : ומפ) גכגע ס61 סמ6סל מטע סריו0פ)וחס
yp~'טעשץבים ופגעים צרוח : טוי כמג* יידון  וסיפי 
 ~ולסי 6רס יי נילוסס  לסטי יכיל סיוף גפגט 6פרלמפלס
1htb1רנר וכלן פעיו יטור גרעפס ל1ילסו פרנוסס ט"קר טס 
 ובעטו : ),ס וכד1מס מתו 0מ:ן וגטוסל גו מגחן וככסי1  סס)ג לסנריו דסי:ו טחו ממרס ס16ס עלמם ים,טגטוגותיו בפובתי האלהים בהסרוהו ? גטנרס ורופומחמספק לגי וריסיו נחיר רומו ופרירוס  ט1נון מפוי רס סקלםנוולת
 : כעיזיו קלס וסחיו:י0 סמ0"וס נדמו מפסיס נפשווהקל סוגי כפי סמל  גלעין סגקי6 ח" נט!כס כעס ססו6בה

 גנות מיס 0,0ס נגר ממולכת מ)ימ ויכלם ויבושויכנע
 עיי ונדו כמטף סייגו כ6ל5יס 06 סמרורו 6' דסייגוסכר
 נסונס גטטו סכי ודומינה וסדתו קרם כמו ססי6סטונס
 וסג' )ס 4יך ס6יגגו )סר6!0 נוסט כטקס כס סכטטכסייגו
 כסייס ונס ט~גס לפיעל כעלוי פליט וכמוריס  ס0כמסטדר
 ססנמגמקומ

~'SD 
 למקהו 4 יטו ובא המות בקרבת :

 קסמים כוי כסס טים יטוכס סממרגטיס ומטיס ממקריססט)
 סמום יחקרכ ט416 סמום כקרג0 6מר ,מוו קרס ס6רס6ח
 ינ6  סיופו סוף עג'פ ע"ס יגן) ו6ס ,מגו קורס ויסגעגו146
 ח~ט)ח bS)1 וכיק מימיו סרנם סגפ טר יסלפו טליספוד חיי וכלות  ימיו חליפת :  נרכיון וישוח ויכנע וומס
 : n'Sx גדין מתיוגי רוחו גהות ורהוטו תמרו כדו' מייד כקווגס

 וסלך גמש )0ס יוק )פס קהו מקד'ס נרסיס לפניויקרסם
 קונדס 06 )נו יגור פי וסיסים כו' בצנון פחדו : )דקה)פגיך

 : ע)יו גפ) 6וג)ס 06 )פוי )הן טמרו כפתו 5)1'כו'
  bton )דלך נדם )ו נכון כ*ן וכ4 טמ)פו ימד על וכו'ימיו

 רוי
 בציון פתרו : י0ינ לו m)ht מליס

 סקכ"ס דין )סני ))1 יעמוד מי כ)ומר וגו' "וכנס 6ם ))1 יגור מ' וגףחטאים
 וססטמ "וכנס "0 0סו"

ס,כל
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 41כא הכניעהשער

 באיזה אבל דפרק
 עניי

 אדם חיב הכניעה בי- אומר ובשפלות בכניעה להתנהג הינ
 המוב ובמנהג דורו אנשי עם וסתנו במשאו אחד . ענינים בשבעה בהלהתבהנ

 בעיניו נבזה סו( יחספס הכתוב אמר ובו בו לדבר עתיד שאני במה אבאר כאשי מתו בניעם
 כסו האלהים אל הקרובים והחסירים ובתורתו אלהים בדעת חכמים כשיפגע והשני .נמאס
 והשליש* * טובים לפני רעים שחז 'ז( )מסוי ואמר ויוכיחני חסד צדיק יהלמני קע"( גססשנא'

 העונות מן לו שקדמו מה לבו על ויעביר להכנע חייב הפובות במדותיוכשישבחוהו
 ישמח ואל מהם שישוב כדי לו והאריך עליו אותם ובסה יודעם הבורא אשרוהחמאים
 והתעלמותו מעלליו רוע באמת יורע יתעלה שהבורא בעכור יאבל אך בו ארם בניבפעוות
 אדאנ אגיד עוני כי 5מ( )תסיס שאמר כטו בלבו ויכנע סוכתו תמול האלהים חובותמפרוע
 מהרבה טעפ לו נלה אשר על לו ויודה לבורא יכנע בגנותו כשמספרים והרביעי *מחמאתי
 כשמסיב והחמישי . למומר אונם ויגל )1( )"'1כ שאמר כמו אליו שישוב כדי ולהוכיחוליסרו
 עליהם ההודאה חובת משא כובד מפני לאל יכנע המוכות במיני הזה בעולם הנוראלו

 . רוב כי ממנו לנקמה תהיינה שלא מיראתו לפניוונטפל
 סנ' לאחד יהיה בעולם הממון

 הטובה וסימן , ומכשול לנקסה אז ומבחן לנסיון או יתברך הבורא מאת למוכו .דברים
 לנפשמרפא

 יבשן 1)6 סימנס סילן סייס 13 סינור כרי ס6דס יטל סכעגויס ממס סגי עמל ממחכר ופר פטמו סיגנע ד')גף
 1% ט'ס שער )סי) וכזג וסיחר pDt' ס0מעית כמדלגס יכנע רק 0ל6סוגוח רמו וורד רטית פגסוס גו ס,סגטו סומשגלע

 : ותכין e'u 0'1 סחקוגס ומסטל סוס כ)'פנו
 1כ) גוי tnsu נטיס נכוס 0ו6 6)6 כוס פחג"ס 6יגו וכף סמים 10!ן 6100 6ס'פ סרדין *' נמאס כעעיו נכות דנורק

 4 סוכ לסני %' וגו' צדיק 'הלסני וגו': לעס תוטסו תסס 1)6 כפ'ע תרנייו 6זס סגין גסגסנס ולחלסמומ,י
 טאוס ע) ולגמול סי' ואבהו 1גט1ל : 16חי יכס פי' יס)ממ . מסד ושגססו מ40מיו פ;) 5דק 6מת נני6 4י0רג.כיה"ת:י
 כמס ר0'י 1' טשי ישטון כי ויאמר למומר אזנם ויגל 8,03 אליו שישיב כרי כו' בגטהו כשטספרש והר' :ס0'י
 : גסטוגס בה מהתעסק : ))סיון 16 )עיכס מס" 16 ר') יתכרך התורא סאת לחיכה כו' PDon חב כי : מוסוקליו אוסו wtan פ'י קוס יג) *' וריג . נעמס טיסוגו גסס 6ומל tSh)t פותל סיקים 6וש 6ס מגרס גוס פ7יקיסכמייסר

 לחםפה
 גמוסג פדי 0סו6 סטין וב) ט, בשניו נבזה רפ-'ק

 )6 וגו' רג) )6 וכו' 5רק סוט) ווסתו עםסגי'ק
 כשיפגע : גיןגיו כקנזס סכ) סחוס סרי וגו' רעס ירכסועטת

 כמו וסכירס סג6ס )פון צרע יהיטני : מטניס גס)'סייר וקמיו מיס נע4 גוע גסמי.ס הקוצבים וההסירים :שרתו ויודני ")סיס יוועי מעמיס לרסיס )ו כיורדנו כויחכמים
 לסנר שדק יוכיממ 0יס)מגי ppinnn 6גי כדו' כעס10)ס
 ס63 נכדי להכנע חייב ימסר: מסע ש 4"ר4, סגיזמון
 אגיד עוני כי : מגס סד סטמסו 1)6 6פ1 סטין מס5דס מגגי סלאמס D~W וכסת : לותו 6רס גס שגת לנמועכס
 610 סיוערך %ס פנני סע)מו ס) פיס יניד אפוןנר

 סידוטיס דוריס סי )'סרו ולהוכיחו לשח : שאידכעשו
 עקפו 6ח דן 1400 נרגרש פגיו עי 1)סוגימ לע שוע)נענעו
 מיסטר ריסיי 5' פדגופ 3'  וליוגענו לסירו ולפר . רהטמקף
 גי ושיגס ייסורין גהטג 6דס מכני סגויון גס יי13ן

 אזנם ויגל : גנוח טס שין וסגול סגס עד בו טועםסיס ולוגי מנוגס דבר 6100 6דס גגי fg )1 נגרר כלו')0וכימו
 למוסר וצמיד מוסר מיקמו גרי יכף למומר 0116 כג)0למתר
 לאל יכנע : סטז'ר מסמנטי 6מר 0סו6 נעכור מלטוןסו6
 מוכת טויו סוטמס סמטח0 פוגי מסמע0. 6) וסר גכ,טיטיס

0611001nvs כ0ו6 הבורא מאת לטובה : ממזו חיו )סג:ס ית,כומנו 6ו)י יר6 קס61 מסי ירומו לפיו יסג) גס 

 12::ןוינביב
 גממת טעםי6קע:סנמסיי:1 ~ן

 או : כיוד פעמיו וכס, קמן פהיף יין Ktuככנרייזע
 יעמס כן 0געכס 6ס נחיגות 3' י; כוס גס ומנשוללגקסה

 ftrng~ נמי נמרס עילו טרי פסעוע)
 נמכר טסה סליכם

 )קם מסרגתו לכרי מחטקר וסול סויגו 6,ס "1)מ)כ4ן

 הלבנוןטוב
 מקת "דם 5כ שנורר סו" מפרק נוס סממכלסוכר
 סער) )כט מכגיעיס טייס כפס 6פ D~'PDשסר

 טמאו ר,כגפס )דרוס חמי )ט Sh יחן רשי כךקרפ ט~
 : וחכנו שמו ע5סמנד

 נסאב בעיניו נבתק : "זס בגי מיגו בני רופרק
 טסו"מס

 סגונע 6ף נעיגיו גמ"ס סו" גרוס
 סנירר יסורס מגך מוקיס כנון מופס "יגוכככ1דו
 )סם עגמו וסכמט מנגרס ט) מסס ע) פכיונכמוס
 חסד צדיק יהלמני : מז") סדוקו וכמס דויוגני

 fnwlin טכ5 6מח )כי6 ותסרגי 3ד'ק ידכדךמוכיחני
 ויטוש יסוו טובים לפני רעים שחו ! ממדומוכמחו
 ממץ גסרע "'מ לו חהאריוי : שיקש )סגילסעיס
 פמיס פס סמם)) מנמרו כסגין "vnD )מרססכגנוי

 כעומל שישוב כדי : כגפי ממד גסרעיסכסחי
 בו אדם בני בטעות : נס~ש והמן )וגוסס

 טכס יקר"סו מן בלבו ויכנע : תדיק "וסוסממויקיס
 אגיד עוני כי : lrnb "דס כני טכס כעכור גת)י01כ
 'חן לו ויודה : ממטעיו סי7"נ )זס ר"!' כןוגו'
 D(p )"וגס מקס למוסר אזנם ויגל : וסוד"סטנמ
 רוקוראה חוכת משא כובד : כסכינו מוסרפיקחו

 הסריס "ותו ס"מ) )כ") וסנמ סו7"ס ר1כסגטככוח
 סייר" סנריך מהמח מיראתו : כ")1סוכיס

 לנקפה :
 כ) IIDDn רוב כי : מטוויו ע) )מגט כדו'ממט

גל  קום כמו כחטו ממונו ט'י נכס) מסקוס וכמעמיססמא.
סגהג6ס
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 הכניעהשערש4
 במעשה להוסיף סבה ותהנה בה מהתעסק הבורא חובות בקיום מרר בעליהשיהיה
 למה דומה הבורא בחובווז ויוציאה עליה יבטח %א ההיא לטובה לבו ישים ולאלאלהים
 בפה"ע במעום ואטר הבורא בחובזת מוציאו היה יהיאך בממונו ממנהנו איובשמספר

 בל שיהיה והמבחן הנסיון וסימן . מבטחי אמרתי יכתם ככלי זהב שמתי אם )6( )מסבו
 מקיום הפנעים בן עליו ולפחד עליו להוסיף סמונו שמירת על בהרגשתו פרורהממון
 הדאנה אורך אלא ממנו לו אק בו מנוסה ונעליו עליו הבורא מהודאת חייב שהואמה

 חובשן מפרוע ובהנאה בו בתענוג מרוד הממון נעל שיהיה הנקטה וסימן . וט'מכאובים יבאי כל כי 3( )קפית הנתוב אסר וככסותו חשבון לידי עליו בא ושיהיה ושמירתובעבורו
 חייב שהוא במה ירנ"ם ולא הטובה בעל ושכה ממנו חייב שהוא אדם בני וחובותהבורא
 הכתוב כמ"ש מהעבודהעליה

~tDet) 
 ברמות הנקמה היא חאען . וגו' םשתיהס ויין וחליל תוף ונבל כנור והיה ס( )0סואמר חי צאן ושחום בקר הרוג ושמחה ששון והנה כב(

 לנפשמרפא
 %161ח וס3 קנו1וח כחס . מנפתי 6תס )כסס קמרתי ,ס 16 . תמסמס )' כס) . ומתט53ף מ3טפ פי' כסל' ,הב שמהיאם
 leD1 : כממונו כטםס סט1נ מ,סנ, סס ממספר מס ויתר מנעחיו )6 ממגי ממן פסד) מס ו)י0 ממפן למנע 06 סס"מר
 ס6דס גי)ירח ית' ~hlls מימת 00יינס מקופ"ח וגישר מס' נסכקדמס סגטהון גכטר מס') ט'ד siO כו' יהםבהןהנסיון
 ע14 ,מ01יף מטמרו רק מעסנו ס"ס סוס )ו ם6ין 076 וג:חר6ס געסירוח ס6יס 6ח סנש מנסס מעמיס וכמס ס'םגהירת, כפי ומעוגם מנמול וט 6מר 0יהמייג כדי 3ט31 16 ברט ס, וס'ונהן מיני נכמס לוחו )גמל יגי,ס'ל כיצע ר') סוס3מ5ג
 ליהו קרין ו)עתיו וגמגמן )נכיון )ו 610 טטפתו הדס 16י )ס' ע)י1 ,)סרוח ממגו )עם1ח מ"ג 0ס61 פס גו פקיי0 6'פ,ונס
 מרוע סיסתר 3ו )סר6ו0 גס 6וח1 מוסם ס")סיס 1פמ6 כף סט1נוח כמסר מי 3~ס 0)6 ומטס fo ע'ס נסער יגש ומפנוןדין

 : מ)סרופ ר') הבורא הויות המרוע : עוס'ו מבעגוני סו6 וחשי כוי הנקמה le'o1 עש: כוי סט31ס ותסייעוסמ,פון
 כנמקים געוס'3 נמוח ממר כי רם'י פיס גמות ממי ג' יוך6 וכייס וט' ושטחה ששון והנה כמשיה : וזככם געוושכח
 פנ'1 6) )ס,נ6יו ,מחס כקמרו ע"ד ,סו6 ע;') טייבו סוקס )נו נעמס )טוסיו מלק )נו יסיס 0)6 סקג'ס פ6ת )זו6ופויס
 )טסי ונוכס )טוג0ו וס "מריחם סר סוג ג) מסריס וכיוס סמליסס ע) מוקטיס מסמוסי thw'1 וומ4א 3עוס"3)שלגידו
 גת4 6וי מיסר גוון גממונו סלן תיגו ו6ס ורוס יסיס דון t(ath גמינס ס61 1)0ני . חיותיו סמו 6) מסקס ולססו)מו,ח
 עומס פסו סירס'י ר16. )6 ידיו xDnl ינוטו )6 כ' סיע) ו6ח וגר ונבל כנור והיה ואסר : גג) יסיס וכ6מויס, יע,גנויפיו
 כקמע 6ג) טער1 )1 גיתן גחטג,גיס וסיחעוג כ)טוגחו סוגר hto הטובה בדשות הנקסה היא וזאת : ג3ורופו 167 )6גשו

 הלבנתפוב
 בקיום טרור : וכלנוי 003ע ממון תסס "כר 6דס3מ

 כקיום סגוד יוחל ס" בה מהתעסק הבורארעבות
 6100 ממס סטנ נמש ש )סודת סטרןמוכ01
 סוד"חו ט) טוכסו תעדיף מן כסנ)מחו מס0עסקטרור
 להוסיף סבה ותהיה : hDnt oDht)שסיס
 "ומן 'וסיף טוכש סחרנס טור כ) לאלהיםבטענתה

 ע) טוכחו תעדיף 0ן מלפחו )")סיס כעגודס011ל
 : כענורס יפויח )6 לטובה לבו ישים ולא :עכוד0ו
 : 1"ונרוח וסג ק513ת ולכתם : 0קו0י כסליזהב

 דקכן תמיד דו6נ עליו ולהוסיף : נגעלובהרגשתו
 סו: מקיום הפנעים סן עליו ולפחד : 'וסרממון
 ר") וכו' חייבשהוא

 ע) כספדו ברוד יוחג מש"
 ססו6 )6) סוד"ס 3קיוס פרוד ססו6 ממס משגו6טד
 O(IY'D סימן סו6 וט בו סנוסה ובעליו : ע)עמייד
 : ס' נטמדח ט 3טינס  י0גסנ "יך ")סיס לוחומגסס
 011 שומר הראנה  אורך אלא סטנו  לו  איןבי
 נקמס סימן סיס ס""כ ota )uDn ממגו 0"'1ס"ו0
 כימן סיס 160 כנקוי ")סיס מונח משים "יגווגס
 )ית1 עתיד חשבון לירי עליו בא ושיהיה :עוכס
 ועחנ ל, 106 מקריך סיס 1"ך . )ו כרלף"יסיס ה031 ממגו מרע "0 והסכון דין 0כידו מממוןע)

 להםפת
 נח מהתעסק כף בקיום טרור : bwnt 3ע:ווטנהג6ס
 ססי6 סטו3ס כממירת פ)סתעסק מטרימו סכורת מ131חמקיוט
 : סט13דס כמעכס למוסיף שגס )ו חסים  hwt כקומסיג,ח
 8%ס 06 סנ6מר הבורא nlalna מוציאו היהוהיאך
  גסת טל6 גו בפחפו  גמיעות : וכף )013 משי6ו3ר
 : גגכ)ן יסיס סן כי כמו גטחון )0ון נ,כ כסלי זהב :גממווו
QIV0ססרג(תו קווד מלת עי מוסג הייב שהוא מה 
 סגורך מונות מבלוס מטרירו וכו' וסוסם, ממו11גסמירת
 כס הדאגה אורך : סט1גס גכימן )מעלס טמר מסכיסך
 כ"כ, ממיר רו6גססו6

 גסמירחו וטס) מסווו ימסד סלי
SWD): 6לל4 כמוו לו טון ס) מוסט כו'  עליו  גא ושיהיה 
  וחיגי דין  ניסן חשבו, לירי :וכו'

 י11ו5 ויפח פס יל
 סכ3 ל5 3לילס גס וסיפים וכעס מכאובים : נטולתומפונו
 וכעס 6מר ס:מירס וע) מ:6,גיס 6מר סו6גס "ורך ט))גו
 ,su חריר גועם 1ס61 עליו קסם סו6 מגק ס%,ירח,)סי

 יטכס ל6 גיגי וס יל,' וכו'  3לילס נס 5פר  1הס3ון  יינוצנח
 ר גג ובהנאה בהע:וג טריר :  לרין לטהור יוג,-פ כיכמוומס
  שיך וכמוניל חפווג  טייו :נערג סמזטי) 1"י3ת סטרג4:נת
Oh)7: 16סו פטריהם יססנ6י  סססט)וג כו' חובוה 0סריע 
  יסמן  וסגת  הטובה בעל  ושגח : ללויס חומוסמפרוט
 והנה : ומלמת יפו יירש 1סני'סגפת'ה

~tev  
 ושמחה

 ינוח וכו' פסי עם  פן hDtot כף מגי  והיה  ואמרכו'
  גחלם לועי לבס  טטיג יטוהר טסט מיי ויו' רפגמסי
 וכו' ויחוס 3ת גירס, וכננט וכו'  )פטרניס ~Gtiithכמס
 יכיי ~tthlta ומסלם )7116 יגר גסוס" ממדפס ימקו6ס
 הונס מזפ ולסבין (O~lP 45י לססימ  מרככו יש3 סן יח י"ססממון  סגפני הטובה ברמות הנקמה ; מ:1 גדו)ס נקריסוקין

 סנור"
  ובהנאה בו בי~עניג :

 3הו3וס סיפרר ראוי כסיס ממס ייסר  הבורא חיבתן  טפרוע : 3טס"1  מנוגע  כירל1כ)
  סרור"

: 
 בברז ירגוש  ולא : סחי  פעי לסורוס  הפוכה בעל  ושבח : ת"ת ומסטר כלוקס ארם בניצהובות
Ns~Wיע ענקו וכל )'דו 'ג'ט "0ר יפורכס יכ) סימנס טל ס' "ח )עטו כ%  מרנים "יפ  עליה חייב" 
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 48כב הכניעהשער

 שלא מיראתו יכנע עניניו בכל כחפצו טקובל והעולם סובה לו כשתבוא והמשכיל .הפוכה
 ות כתוב קצר כי בנפשו ויודע ורהנונש דגמול ורואה הנביאים ובספרי בתיה קוראכשהוזו והששי . לרעתו לבעליו שמור עושר ס( )קס)ח שנאמר כסו הבורא מאת נקמהתהיה

 ביאשיהו כמ"פ עונשו 4ען כיראתו הכנרך הבורא לפני ולהשפל להכנע התחייבהאלהים
 הבורא לו ואמר בנדיו את ויקרע התורה ספר דברי את המלך כשמוע 41הי כב( נ)מיכיס
 כצדקה העבודה ממעשי במעשה מתעסק כשהוא והשביעי . ה' מפני ותכנע לבבך רךיען

 יבנע' אבל ונובה נאה שום ובלבבו בו יתעסק שלא תוכחה או רשות או מצוה אוותפלה
 שהו14 מה נודל אצל למאומה בנפשו יחשבהו ואל ובנסתרו בננלהו הבורא לפניוישפל
 מרוכג לאלהי אכף ה' אקדם במה 1( 4'כס כע"ש ההוא המעשה מכפלי לאלהים בוחייב

 : ונו' מוב טה אדם לך הניד וגו' אילים באלפי ה'הירצה
 והדרך הבניעה קנות אופני אבל הפרק

 שסקי
 מחשבתו שתהיה הוא האדם על אותה

 הבלונית מן והתחלתו הויתו שורש מהם אחד . דרכים בשבעה תמידורעיונו
 כבמן עמדו ימי כל המומאה מרם נזון הוא כך ואחר ריחם ובאוש התעפשם אחרוהדם
 אל הזאת הסדרנה מן יעלה כך ואחר ואבריו בגופו ודל תלוש והוא יצא כך אחר ,אמו

 לנפשמרפא
we~%טמע )נשם מ (טשו ויסים סרשס מעטיו ע tWP1)' ז"ס. גטטרו סי ח,עגוח ג) ועוטם געטיו ג,עע סו6 סווג ש קי 
 וקנן סגורך ולמרוח מגס סטיו יטיס fisn ממס פ'ו ע*ס כסטר כמש כ6)ס לטסות 1% עי ע)חס מ י) עגיסיס

 ttot~o עגיה סג) כחפצו מקבל והעולם : בוטחו )1 טמור עמרו 4161 פן u~ft גו יכ6 ורטד ירכס מונס יוכממגך סתטגיי
 לו ואמי ונו': פיכן ו6ח טוסך ס' י1י סם כ"כ טמ61 הספר רברי את : כחשו מקוב) וי*ג . כפשו מקב) htoוחעגוגיו
 ע) מגי6 6ני 6טר 0רעס גגי עיו'ן סיריוס 1)6 כס"ס קגו,ת'ן neohtt 36 למהיך 6) "וסמן סנו' יגן וגד יעןהניא

סי ב2:יעמצקהשג
 וגף: ממך דורס ס' ומס ס1כ 6דסמס )ן מגיד כפוף 6סש אכףה'

 מן : כר נ6ת שיו וט שגירס 4די נ6 6חס וקין דנליס גט)סס ססתכ) סו*) גויס כון ה,*ח1 שורש ההם אחד הפרק

 'מסיד 66!כ סייס טוס)סההדט
 ויצג

 6הד ט סויס )כ) יקדם שעדר מ %ח %ס ש% . : : - )0
 סלד ממגו יחמוס )6 סיע עסת וין יימחו 61סוג ישון )כ! ק,דס ירקנו 66'נ יזממו )6 סיע פגינירי כמו סויסטסכוס

 לחםפת
 : עוגם טמ6 )עיכס נר6ס סגומס סנפי רק )גקמס ייטסתו

 וטרגים מק1ג)יס סעו)ס סעממ גרסינן כחפצו משגלוהעולם
 : ,ססגוגווח ססוטס ממאנס יע'וגו סיישגתו : כח"ו)ו
p~Dגגנד מרסין סגננית והרם "בלנית טנ ה oisn 

htonמקס )מסיח מחוק ממרוח מדגר סקחגוח טנין 
 ט6מר סמ,ון מן סרס וסייח סרס מן נ"דס סיע סיסומגס

 סמן ומקס גלוי rtD פפוו  ייצגי כ5י5טומנ6 סמ!וןטוסטכ)
ht~vסנ)וגית מן 1ו'6 סדס ממוג ויחמוס ג6גריס גנ)ע 
 סו% יצרח טגהמ)ח ניהם ובאוש התעפשם אחר :והדס

 מורע גלעין כמו סרוסך מפז )קר6ח לכןSמסרמת
 ס6;רחת כינת וכן ת5מימ ו6ח'כ גוזרן המקסגוקנ
 וססחטפטוס סטיתו טורט מס והדס סכ)1גיחמנס
 סולט גחמות 6מר זס זפ) סחירוותו ח"ח ססושיגסס
 חקוק ורר חלוש : ודות דם הטוטאה מים : ופתמ4עסקסו

גימומיו

 הלבסןמוב
 והעולם : כמעגונים ו)סמומ ולחוח )6כע כויוס

 "מר )1 )מסכים ומקליו ר,ע1)ס עניי בחפצומקובל
 או : )יקמחו לרעתו ! ילhwV 6 ממססהיאהו י ל( ((nSoi כקנס גחן aSth1 6ח נס וכמורשו
 : למות חס)ח "1 מ15ס חס)ח 16 רשות אומצווי
 כ"ט סיחנ"ס גאה שום ובלבבו בו יתעסקשלא
 בנפשן יחשבהו ואל : ע713ח1 נועטסמממח

 1DS )כגוס 3)גו ~nbr סעמדס ימפג 6)למאומה
 ורקן "ורכס הסיכך . )ס13ר6 מחכ ט610 סחעכנוד)
 טוב מה אדם לך הגיר : ונכנע כשף בסיסמרום לאלהי אכף : מיום כערך tnluD גלשע שסיכגע
 , ")סיני עם )גח וס5נע מסד 61סכס מסמס עטוס "0כ'
 : ס"דס נ)כ ס5עוגס Shi סכגיעס6

 תרקב גססם מעגין הבלונית מן : ס"דס ע) עגיגס טיקי) סדרך )כקת אוהו שמקל והדרך הפרק
 )ק5) יכף קעדס סוס ורע Irhn סטכט ממכמי סר"מיגיס "מרו שוכנר . כנחס )" סמ)חךכמו

onoסר"סוגם 15רס הסטיו ירקכ טיססד עז וגרי"ס מרסס vlpn נרגיע וכן מדסס סויס עניו )קכ) ככדי 
 סיספ וכן )מערס ו!כרגו סיס 5כ) מכס ר,סעדל סימלו ווס1 63רן חח)0 ויספד סזקכ עד נ"לן עמם )6סולע
 מ6ץ כ"מלס S~fn למון י5ילס פסל כסקדמחו וכמיס חמוס וחסרם סחרקנ עד 0ו)ד )סוית מוכנח שגססולע
 כש וןק כמוט בגופו ח-ל : לימם גסרמ ריחם ובאוש : 6מו מ,לע עמ6 דס והרם : מרומס מטסםנ6ת
 סטנעיס *"מלו . סוקגס ימי ימסו "מ"כ טמחיו )רוכ טיבע עד וכו' יעלה החר!"כ : מ"6( )כר"סיח ולשחטוח
 *10 סב) שד עמרו . טגוניו לוכ עד נעורו ~oStbl neoln סגס כ"ג כמו עד 'כגורס יתמיד ג"דס סמנהטכס
 ימי ט)ש)ס "מר וס וכטסי כו ר,מתמדח סטחגות כעמר מפיס מיני )כ) ע)1) סו6 וכעוניו נקימתומדקו
 ב טothsl 14 ממסמטיס כסס חפן 4 לון "סר ססימיס סגותיו רוכ "מל 06 סעחיי רוכ עד 06 רעש6דס

יהלו
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 הכניעהשערא
 אהד ה5םר . ימיו שימלק עד הזקנה ימי יח* כך אוד , שמתיו לרב שיניע עד לההממכה

 כי לבו כנבה עענאה היאך פעמים חודם השתן כמענר שעבר ממי תמהה אגי החכמיםק
 קמר( )חסליס המע"ה דוד שאמר כמו הכניעה מח-אבת האדם מענע 6 וכדומה נוההמהשבה

 %א תקעת ואנכי ככ( )מסיס אמר אשה %וד אדם י( (svh ואמר וועדעהו אדם מהה'
 מה בעוצם תחשב כשהוא והשני * %%עה אדם ובן רטה אנוש כי אף כל 4'ינ ואסרא"ש
 אשר ובדאגות ובפגעים ובחלאים ובתום ובקור ובצמא ברעב ממיניהנסין נעולם אליושנניע
 חולשתו ויבין זה כל לבו אל הנלבב האיש יתן וכאשף בטות אם כי מהם מצחה לואע

 כמו אינו הוא כי מעמרו מצורת יכש . זה כל נפשו .מעל מדחות ידו וקצרת השגתוומעוה
 לו אין אשר בבור המושם האסיר כניעת ויכנע באמת אטי הש אבל השק בעקםאסיר

 אנקת לפניך תבוא טס( )מסרס כמ"ש אדוניו מבלתי עצמו את לרצזיר יכולת ולארנחבולה
 אליו ובוא בחליפתו יחשוב כאשר והשלישי . נפשי ממסגר הוצהשה קפנ( )סם ואמראפיר
 מהם מקאת ההתיאשו קניני כל ועזבו ההיא בעת ותקהו מיציע והפסק מהרההמחז
 תולעים וירום מראהו השחר פניו אור חלף ובבר בקבר בעמדו בהם ומהועץ לצחהאומה
 %א מורק %א רוחץ לא כאלו ריחו באהש ויחזק נופו יופי סימני הדיפו ומפלאושכשעש
 יתנאה ולא ישה בנפשו יכנע בו וכיואש זה אדם לבי על יעבור כאשר כי , המונ רחשהפוח
 באפד נשסה אשר האדם מן לכם חרלו 3( )'ספים כע"ש יתגדל ולא יתנשא ההש לבו עבהולא

 לנפשפרפא
 סרוסך מעמס. נ6ס מקין כלמרס מה) רמיו וכן יטוס יס' *' כמעומס פר*נ'ד 'וכ"כ סססוימעד

 בטעבר שעיר טסי : פגי
 יתל גי64ש חפני ס6ס0 ירמס גכיסתו 6פפ טס ררך e")tD וסססן טיוש פזם נקוש עאדס פוצ למפיס סם כוןהשתן
 שום לסיר ססו6 וידע יגוש נטוסת מפמזו 5יס פן סעמח מצורת יכיר : רונו וסנט ימים קוי אשה יצר אדם :ספ%ס
 ג) סעודו קימא '9י)ס )י צין גויס פסס מפם לסיר רק לסיר כמו סו6 טס6דס סו6מר נטעמי רמכן כמס) ו6ינופפם

 רקס הפיח ולא וכו' רוחץ לא כא6 : %סי כמו וגכמירחו שסוסו 6עפ 6'ג ג6דס ט) )כ61 סמחרגסיס וסמ63יסספגעש
 הלבנוןטוב גי wtno יnwo 4 . שייו עזי ריס סוס ממגו סוים ס)6 16 מעולס רשן )6 כ6)1 גי' 4מו מנקרס נקגר מס רוי.הגצה
 : מ"כ( מטס סלעכ מגע פגי וכמהגס כט יממתוינהלו

 מרומס מטסם סיחו כקמר מיע יכף ימיושימלאו
 פרטנר ס6' מעמיס סר פעטים : אסר עמרוחכ4ש
 om דרך כפגום וסכן on~o )רמס סיעגפם
 טהם מנחהה לו אק : ממגךיו האדם מענק :6ט
pbעד י,מגךחס מ46 סימ)ע נענצן *דם )פרס 

 : ידו נקש ירו וקצרת : מגטן הנלבב :טעצפ
 ריסעפד מעמן סעטז שצחיה : פ)דמפכמדצת
 : גטנו 5לי וששל oav שנאף בבר י כ9ס" *%ר
 גנם עצמו פיז לואטי : ס"ט 6יר באמתטימור
1aw?וטנף לאיו 610 %דם אסקי אנקול : ופס 
 מוריס ערו בחליפהו : שומחיו מצקמערס
 : )מזפ לצדה : נשגך1 כמזויע ודרדק :ושכויס
 רקקו הפקק ולא : מרמון באנש : 4מסולעגלא
 ססימ' 0ש ממי סעונ רם גסן )6 כ4מדריעוב
 רינת פסרימ ונ"מ . ז'( י.סיליס )שר כסטו drtנט

 דאר מכל גא1נ6יס מקד סקטמס מסמ4וס 610למוסס
 )ק רויסכ רום עק ומחגועעיס נסויר otswlסמרימ
 ס6דס סגטימומ דנכיו ומישל , ססמס )ט11 טצמר
 9ונ רימ טוס otO 4 1)6 וט' לין 65 כ%צ6ס

מעמס

 לחםפת
 יהרם השתן ; יטז)1 הוקנה ימי יחלו : גגנו 1ד3נטפיו
 כ6ם וסדם ו6ס ג6ג וסויט פעפיס סטתן מפגרפעמים
 ;6מל ורמץ סחו)עס ע) סכ1גס 61ין רמה אנוש :)גדם
tptDגי 6ף יר') כפים גמאן 6ף גי ~ue 

 גשם 6)1 רעם
 וג3 סגו 15 יד סגר ובפגעים : יף סו3ע0 6ופ וגןסגר6ס
 שיו סנמוס סיפא כדמה יכו) *פ סמים כו'טרופת סי וקצרות lfia~n וטיע1פ : 06 1כיומס % חגוגמ'ו
 פס גסג3ו ופסיג הדד סויגו מסי ס6מד וגויס סיפטגי
 )6) סיס ייי סיס 06 וקווי סלעם יוקץ וכפס %)פוסי6
 חס9 פרצפו 0פ%גס י6 ס%יס גקגט טיכוסוס"ס מ5%ו כר*16ח סיוס5וס מכפי ט6פרו נפו עאו )40)עו
 5?)ס א% וכעס ס%ש 16ק ירגיל ישע %ס שפעפיסבסיסן
 שפופ 6פר סירוסו ועי ססו6 שכר d$( ידו 5צ6ין

 חץ קצ0 גפו 'ח שיק 6פר יכלנו ספרר וס)מקנחו
 כטס אינו : גפרור עתד ססו6 מעטש טהרת :מגיא
 מ6 6פש )6כךר דופס טס61 ע)יו )ומר 6'ן ג3ו' כהאסיר
 יסרסר ממס סוס u'h סימיון ס:דגר סדה סצ1כ %מס6סי
 : געא1 סו6 61% )ופר צודק סוס סו6 וט 6מנס 6)יומנדפס
 ובא בחליפוצ : גסופ) יכסח 1)6 גסנ) חחבולה לואין
 וע) %ימסו 6מר גומא סמיח0 ע) מהרה חשתאוץ

 : מסרס ממוח 146 1ג6 6מר ומגו קוום סמ1ס כ6לספרא
 חלף וכבר סמועי3: ו6סנס סטרנ 6סכס וגד וסקוסומהיו. 61פו אסקס שוסיו יסח ס6ו 1nlpril מאוייווהפסק
 )' 3סרמ יט מראהו ושחר : מוחו קולס כמ14 וסייגוכף

Iurn
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 46בג הכניעהשער

 כאשר והרביעי . תו' איש בני נוב אדם בני הבל אך סג( 4ס5'ס אמר הה* נחשב במהכי
 אליו טובו ונודל עליו חסדו רוב על האלהיפ מעבודת בו חייב שהויו מה לבו עלקבי

 אטתלאותיו מענאיו והפסק בהם קצרו והשמעיא השכלית המצות' מןוריעעלמחעו
 הנה כי ( ג )מ)6כ' שאמר כסו רשו אשבר יכח הנם% במעסך חקרמחו התשבק יוםבבחש
 בגדולת יחשוב כאשר והחמישי . בואו יום נצע מכלכל ומי )סם( ונו' כתנור בוער באהיום
 כמו הזה הגדול הענין לנו אל ויתן ונסתרו נראהו על המשקיף נבורתו ועוז יתברךהבורא
 0ה והוא והנדקה סן,הסורא העוברים בדורות שהיו חסיים הרבה על ג'ל רבועינושזכרו
 בתורה דורש כשהיה עהיאל בן יתתן על ואסוו עצמות של נל תעשה בו שניו נתןשאכפו
 ותמצא ממעלתם למעלה הנביאים שמעלת ספק ואין נשרף סיר עליו פורח שהזה עיכל

 בדניאל שאמר כמו הםלאנים בכניעת ומשתחוים וכורעים נמס כחם ההר כיהנבהרים
 לבורא וכהםרנחוים כהרעים הפלאכים כ* בספריהנביאים ותמצא כמוהם חירבהיהושע
 לא בעבדיו הן ד( )6יע ואפר כחמרחקרם לך השמים וצבא ס( מעמיס שאמר כמויתברך
 קדהט ואמר זה אל זה וקרא ו( 4סשס ואסר עבוד אומר כלו וכהיכלו כס( )תכייס וניושבון

 ודאריין השכהשוהירחוהכוכביםזהנלנל בחריוכמו מצד לרעתם נואה שהאתו'ובמה
 נדלו מה 3נ( )ת50'ס שאסר כסו וישכיל שיבין למי די חקי וצמה ממוצק עליה אשרוכל

 כאיך וערם כל ס( )שש0 השסר תו' ידע לא בער א"ת מתשבהעיך עסקו מאד ה'מעשיך
 לנפשמרפא

 י!ע"3 )6 0לסס ונס hb~nhl ספוס סוס )1 יסרס )6 )פחת כנפו) נמעטו ט4 ואמתלשתע 8עטחוו והפסק : גספיוא4
 סשנ סגש3 יר% 16 ונס ע)יסס כטענם קמיע מפסס סמגומס פשע ט) 16 טעאצס הגמול במעמר וחרטתו : ססי6נפ0

 יחשוב נאשר וההממי : יוכ) ומי טכלכל וכר : כו' געזס mDO מי כי 0רס0ו '!עי) eh 13 !יקר 3רססןס וסרפ)4קיס
 ספח ענו 56 כסידן י0' סניך גייס )ט % 041 גטי 6יל ין% !מ4 כה גמרהו ועוג יתברך הבוראגנר'ולת
 גדו)יס כפס emnhel סו6סומס סכ~ורו0 פקסס ולגסי 0סידיס ט) ס0י0ס ו0ש)6ס יגדו)0 סמיך פן דסייט מאסגד%
 ונד ס0סויס 0גוו4ס 0וזג"?ס יפויך וגימר ולמגו ססי1 רסיס ווולט הלפידיו ו") 4כי6 סתויי סעסס מכא)6ו10ט11סס טד* חן פסשר 6ע גפקומו0 ונוחר גנפרs.w 6 סמקם מ4ס סמו )ומ 41אוי0 מפיס )כאיוו מוס מסיס פטמכססע

 וכפו ספ)6מס ט04ס יעדם פ) ומחס ססעילוס נשף ר151ס 61ט סהשוספיס oewrn ")יסע %יפו כמופמ6יס
 ימת לון תסוגו גי 6טס פס 6יי מוח ית' לבורא וסאאשהוים טרעש אטלאכש : לפחס מטס כמשא מוכוסמכו
 ההלה וגף ואטר : חס0ח ו5%ו פ) סמו פ% נעקיף hw נס ו6ף סב) ט) ועליון שו6 לוקה פקן פד )ס0ג%016פ
 ,gs~ טע"4ק

 14 ינ)וצ ני) ס% 16 ג! ו*) וגף ושרצא וגמה : וגי "סודס נעפר 6טר טפר נסי סחף 6ף ונף
 0% מ% 0קצס לעלט 5ש *ן פופ פש נטר סיג% סלד גפ% סנ0רג0 פעו גפף גשת %3וס hbnt סט)ס %עקב
 een~ שיי : וסטע4ס סנו41ס כנואיו נתימנו יוuhi 14 מח)נ

 610 ימסמס 0ופנ'ס דגרי 5פס3ס כ0י0י גיר כה
 tptm 6'0 6% ח063 י6 זפכ" . עיס פי) שף כיד כמקער ים 50ין וגדי שלן פכחי יחי גד% פפמ וטנשספ6ס

 נודף פ0110 0ו6 קנביס טר"ש 6ף כ' פזם נהנינס ס0וסט0 קוסים otb9 קטס wh: 6% טכס 0ה0 טסו 0ע%ס ג)פעפוע
 לחםח

 מיי00 סרי מיס מטפן זג) ימס מספן כ) שטפאפטפט
 עמ6 שסע סגגור0 שיא סרי מיסמס ויגס נכורמעופר
 סרי 4המ  וומז* המסיס סל חגפס איש 0מ וזקק"ש
 L_-~ 0"* כונ איש בגי כזב : סכגוד0'004

 סספושם 00סק
 נמד' חסוז רוב על : כו' וקמירה 60ו0יסס ג3גססקיס
 עוגן טד) 61מל גנפי hSn ג"סד פפו ספטס י0ןמשט)
 בהם וקשרו בה והתעלמותו : סעונס ספוט גוי)גכ0ח

 פסס ונסונס נס סכמני 1)6 גכ"לפ סטטוס %ופספסלנס
 וקרורו !ו'6 גס)יפוס עפ6ס )6 6גי 6ו0ס אגסס00י)
 טעגר0 טמ!ס כף ואמהלאותע טענותע והפסק :גסס
 וקמל 61מ0)6ווו1 ביטואו % שטרנס ימיו ומטגון זין04ן

 !חרטהו : ינ') וסנסור סיתע)פוח עד ו6פ01630יועפטפיו
 וט3 סרעיס פחיו פ) י0מרפ פפסיו ע) )נפ) סגסי0יסכף
rNpוב) ,דים כ) 01י1 סייס כו' היום הנה כי ; גפוגיס 
 והגוולה הכצרא מן : סנ6 סיום 6!0ס וטייס קם לטפספוסס
 והירח הרומש כסו : 016 גגי נין וגדו)יס גיבוס סיו6ין
 ובאשר : וסמי !%שה סדאס פד וצמה כשיצק :טאצ'

 הלבנקטוב
 חזשאיעי*ז : תריס נ5 כנו ו"שכלעת :מעלס
 : נעליס משי בהם וקצרו : גמה ונסר oDDnכס

 4 ""ס % לש, 6צ % otP שי מקשיוותצא
 ola ותעוס con9סוס

 6מ50"
 דננול' באוסר ורש-כפתו : נרסס אמר סמסטרמוס ששכמי יום ננ61

 ורניס ו0טר6 0נדע *, מוס טישיו ע) קמרם6ז
9PDיגוב 'עמר nSh עדל6ון )מרשת וחס ש5ס חיי 
 סדק יוס ע5 נימל בא היום ועה ני : שטםנלו יקי סנש5 פחד עמס ר*מ0יס כמקהיו 761 ,שטס
 בהם יום אח מכלכל וסי 1 י,מתיס 0מא0ס)6מר
 משרולת הכןרא טן : ס0ו6 סי!ס 06 5סט5 יט)מי

 , סרוס ר~מסידיס מן סגר16 1סנד41ס 0טל6יססגנףס
 קבע סו6 761 , )"ד( )ז3ליס סניו) סשל6 )כ3כמו

 וכיס ר,מ65יס עד ונ"ט סגניתם עז וכ"מכעלכם
 היי יזמיך % פרקר במנתול : יילכמככן

 סי,פ0מוס ומלישע י(: )זל6) א 6דל עם )צנר ו0 %מ ,SJD ית)
 קפיס דנמס ממוצק ! כטח סס מנומס קדש ניכף 6לר י"ן6מס כ) כבור אומר כלו וברוכלו :סרק %ע ו0ש0 , 0ס)ס יסים תמ65כע שסק לא בעבריו הן : ס( למוסע עגמו 56 מדבר 6דנ' מס וצמרגועלך
י4ק 6נן כש מ"6ן'%ק )4וכ כמו טנק, גקר6 וננגס מזק וכר וכ) . ור.מ0כוח וסריס סלאמס יני כמו סנטןומוקיס
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א
w~vשאסיוב,אוה במו ,הנג,ריס רגא'ס  

 ורהש':
ם , יונ 'ריתנשין

 :,טץ:נינם 1:צנהש:נהצונ
 ~SS)Semn u1:Sl:1עצ1"11%1'ל

 שן"
 'לשןלמ.ןי4%םזי!וןה'ן"ג~

 ,'יג%:':ג ":פו,;מי 1%':'י. מע',:עןןן"ש,וןי ,ג, 'ן י:,עךוגובן",פ'
 הלצקפצ

 מש עלך כפס שפרברים בערך : סמ0יח כ0)מדסק
 נם כ5 הסרברים הגרך : נב)) ס6דס 0ץ עגך%
oTbגצ6 6טל , סגלן כד% נעלך ר.ס כמס יסד 
 , סרס016 6)יס סס0 ססקשו כדול surn גדנלינמכל
 , ow~ D~h )סמ קוונ %כמע דרייע.יעניו
 )זס קרש יאצכליס נפטן ~1hu 5* מ6וק

 ס0וכמש ניצו כגל והרח גלגל אל :סססצל
 רגלגל אל : סנרן %כנצמ מ* ח"דשכמו למוח 0י6 לומה נטנר, ~b'ot געק ססילמנפספס

 סקדמומס יאצכיס % סמט6ר כסיגראס
 ועד fnsn ננ5 עד סללן מרכז טמן רימרמק"ףס
 משלס מסל סככו %נ5 שבי כ6'נכח

~'Dlh 
 וסכע

 לחםש
 פיעוש WP קטר 4פר המרברש בערך מייחשב
 אל : כטוכס סנמ%מ ס6דס פמין רגטס י9 טיספשי 6מי 0וק 610 נסרי ספדגר פין כ) נעתן %סו0שגו0
 יסים 706 קנת oih Sh גגי ג) יקוננו סכיו הארץכדור
 כדאו ס) גפוס עד ומנעו קטן 0016 ספמויק יקומםטפוס
 סירס טסם נו סקופ ססופ סגלגל ההית גלגל קולס%ן:
 )ישע ע6ס 64 שין פכדור לרגעים י0א סווגססו6
 אמש סח : otbh שפי 6* משק שוס גלגלו כ04עו
 כונ;פס 6סר וטגמס ים ,4' לשן 06% מ 6פר 0ח)סכה
 יחגון וופפאו D3nD סרי כו' הן ונשגב : וכשכיסנים יס0גוננוס קלוס otka מספך סם כון שכוט י %ופפש

ntSe~)י0ז מפמוטו עד ס" %רס סג016 פג% ס"ס 
 מוכן סוועמו0 יום כו' צבאות לה' יום כי : קסמוומסוענח

tt)DSטכירס 5סע או9 מפותק וגבוס ושיפיס גס9)יס 5ססגימימ, רוממוסו וסו יראה ושפל ה' רם כי : כנן נ6ס ג) פ) י0ן 

 רימטסע 56 חשךקיאה : נסתם לסשס ons עך*ס יסייפצ*ס ישעצשי:4 ש,ן4צ:יב;6""י

 נל0%ס 6ין סן8ס כומס 6ף אחר עם לתקנתעם
 : סר ירכתי 61) עוגמו 6) סרך 6חד כ) כיח*טיס ."ף המות אל הכל וסוף : mnh יומסטח0כוגן,

 : "תו0 מ5סון וסחו סס6ו) יסודי גצך oDDh ס6דסטצץ

 נעלסי נזנקת סס55מס 6ין ותסק עם פרמתממן
 ין שתי ולשאיי ייש'ה-ענייי 1650 ישעמי

רהבים
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 47כד הכניעהשער

 הו שם אשר הנכר אשרי מ( )ס0 שכתוב כטו ממנו דבר על לבו יכפת ולא העולםמהק

 ענינים השנעה מאלה מאחד ריק האדם 4ב יהיה וכשלא וגו' רהבים אל פנה ולאשבמחו
 ממנד יפרד לא דבק מבע הכניעה % תהיה אשר עד ושפל נכנע תברד יהיה זכרםאשר
 וינצל הקדמנו כאשר והנדולה והנובה הנאוה פגעי כל מטנו תרחיק בכניעה ידבקוכאשר
 תחטאו לבלתי פניכם על יראתו תהיה ובעכור כ( )טמ1ח כמ.ש והמכשול החמא טןבה

 ולאן באת טאין דע עברה לידי בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל ז"ל חכמתוואמרו
 הולך אתה ולאן סרחנה מפפה באת נאין . וחשבון דין ליחן עתיד אוזה מי ולפני הולךאתה
 המלכים טלכי מלך לפס והשכק דין ליחן עתיד אתה סי זלפם ולעלעה רפה עפרלמקום

 ; הוא נרוךהקדוש
 אלהים דעת הראשון . עשרה הם הבניעה בעל בהם לנהוג שראה המנהנים אבל ופרק

 ח( )הסיס כע"ש ההיים בעלי שאר על לאדם נתן אשר חהיהרון התובותוסדותיו
 העליונה וחכמתו גבורתו ורוממות הבורא עצמות נודל יכיר כאשר ידיך במעשיתמשלהו
 לפני כ"ש סלך לפני תתהדר אל כה( )מס). החכם שצוה מסה וילמד לפניו וישפל לויכנע
n~oaכה' קדוש אין 3( 6 )סמו6ל חנה שאמרה כמו ומהמשל מדמות יתעלה האדונים ואדוני 
 על ולעמוד האלהים תורת בספר ולקרוא והשכל התורה חיובי  לרעת  והשני . בלחך איןכי

 והשלישי . הנהנתה ומקומות הכניעה וזנאי כומנה לל10ד והטקובלוצ המושכלתדחכטה
 ו'( )חסייס שאמר כמו ית' הבורא מן המעשים ומן הדברים מן שישנא מה וסבלות הלברוחב
 ואמרו לו אעשה כן 4 עשה כאשר תאמר אל כד( למסיי ואטר ונו' רע שולמי נצלתיאם

 לנפשמרפא
 sett ונס נונס וט ענין אל שענין אנשיו חהעהקות : גהמייס דגויסגיורן

 כגזני
 : ורמן טס גב) טגר6ס כמו גסיהן מור

 ושהש וסענ.גיו ~Ostu סין טש וגו' רהבים אל פנה 41א 1נ1' הגבר אשרי כס'ש טסנו רבך על לבו יבטחולא
 3וס סג6פמס סינויס מס סו כס דברנם בשלשה הסתכל ואהודק : ע*ם כגסמון סער גמת אמיט מס נמיוסגים

 : דגרוסס כקער סב) כחו וזן חזכמינו גסכטסטיק
 תבורא עצמות : כריותיו עם מסוסנ 6ין יטוגוס 1%fi11D "ס סליתם 6ס נידע וטחה.1 האלהים רטת הראשיו 1פרון

 דמ1פ ח'1 )1 פסיס ומרחום נטכס כו6 ומהטשל טרסות יתעלה : וסגורך סנגור מגוו) כנגד 6)1 יסוויח נ'כו'
16sttn~s 146 6ק גי ל*) נלחך אין כי : )עי) סטתכ6ר כמו )וגר115 טוס יגיס חיך סג) גר6 ססו6 מקמר דגר טוס 

 גמש %ו מרפו כמ שישנא טה ופכלות הלב רוחב :  ומוו .  פיך  יו4 קדומים ול%%  וולקי ריר סוס )עסויעולס
 ע) סיקסס מס %ס וגוומס קוהו וכממרסיס מפיגו ))קי0 גנון טגעו כנגד טכס דנריס גסס פיס יגייס fPhככנ):ו0
 אפ : כו' ק)3 )ו 6פו י גי כסקלו ממעי ע) דכמט"ס ממסיד וכמיס יח, מלחו סו6 טסכ) ימסונ 6) ג6סגס )קנזסס16ס
 השיגיס כזג( יף )יופ6 ואוזיל : )פוס . טוכס חמס רעם )י טיעמו )16ס1 06י' רם נמרסי )6 חומר רע שולטינטלתי

 לחםפת
 דברים נשלשה הסתכל : ככרז 6וסי 06 גסס טופגפו

 : סוכר וסנזו)ס וסגיגס סנ6,כ ונד כסכו'
 והנטהר בנורתו נחמסות הבווא עצמה גודל 1פרק

 3' סס 156 31ריס סנן גילוחי כגרהעל4יכה
 יסגור6 סגגוך סגיו) דסםוו גבס סח14ר ית' ככוךס60ריס
 סגנור סירו נגוועו ולוממ1ס כנוו) כיינו ט)מו10טלי)
 מכמס 'סר6) גי ויו16 נם)פס טו6מר גמ1 כגיא סייםומכמסו
 מצ'נס בלחך אי, גי כה' קרבם אין : מזזיו יי16סאן
 סכמא גג) ונ) סרמג*ס דגרי פסעי מגוייס סיאסק
 מכו יח, נע)מ.0. מוכומס o)th יס' נו סג6מואןוססדו0

  לרסוס 6ין 5.ג % מג3 6הד סג) וקזיטהו ומגמעו ,מחו01'

~Ph
 יסורן סס61 סכום סג0 6) גם 15  פרי  גליות זפ%
 61'נ יס' ט)מוסו כי6 סקדוטס ככרי גקדוסס ויל גופ0ו5ר
 ונס פיו ג9)מוה1 ממו aD11 610 פיוסמדומס

 : וסכן 111ק גפו 6ין שורי כב' קרוס 6ין 6.11 גלחו6ין לסרי טרי
 ופד יגויס מ% ממתיג פס"דמ מס והשכל התקרהחייב*
 : וכטמעייח סטג)יוה למנוס יימ(ונ)ח סמ.מג)0 וקמרכוייס סי ונטמור 6והכ  ין לי גו'  החכמה על ולעטור :סטכ)
 כו' ומבלוה הלכ רוחב : כס )כהנכנ )ריר מקאיגייס כואלס ומקימוח גס )מסגסג הין 610 גו' הכניעההנא'
 6ף 6ו0ו GS1(St מטקס ה) וגר ק) )קג) רהב %ושיביס
 גמלתי אם : י0 כגורס מן 115;1 יקנ) מגעי )נדסכ61
 .. .,. טקס )' טסו6 ספסרטיס גו פירטו טעמי מקח כו, רעשולמי

 1uasnביב
 : ג( )'טעה תקן סגול ירריט נמו גפ0 )10ןרהבש
p~eס5לסימ %ס  ליופ האלהש דעת ו  : 

 חים בעלי 12שף 9ל  לברם בהןאשר ח*ויוזרי
  ehmn~t סקס ססרומפהז "מר רק כרטוסס Phטיססס ככפוי פ0מ סוסם ר4ס סס ססיז % הפמפסכ4'

 : מסער מוס כפש וכמזם סנסמו0 עסמס0ה0ף
 : )מעלס 0כ0כ 6)היס דעSh 0 סג וכורוכאשר
 כשדך )סו6וס 00ג6ס 56 סלך לפני.תההדר

 )קמע כסומר וטדג(של מדמות יתעלה : מ3ר)סמ
6ץ

 נסערי
 סג6מז ריר,כגעס ברדס 6יך ג"ו מ)ט0 טמן

 הנוצתה ומקוצות הכנתה .וזנאי : )סמוכנסוחו
 כס"י סמדר וכעמן ר16'ס פסי.גגטס זלך נרישגוף
 ס)סעמיס o'o)b עכוד0מכסל

 גלי
 כמדג )רמוז

 טפט פ מ ר,סנ))וח מדום סו6 הלב רחקב :סנטוס
 0ן שישנא 0ה : זנו ola )סט) יוכ) )6שר

 אם : מעימו טגו6 סדי טיסכעו מסהדברם
 )6ו0ס "ס" רירי נמרחי 6ם רע שימיגכלהי
 )סנקס בסס 6דס סטנע Dh" רעות )יסמומו

 )ע טפפי 63ג3ומכ
~fh) 

 Nbht  פיוי פו4  *3  סכוליו ק1מנ ימ'י, 3טכפ אינך w((m מש ג,ס ק 3הגמ5 ק ) וגזו
*חי
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 הכניעהשער48
 ושמחים מאהבה עושים משיבים ואיבם חרפתם שוסעים עולבים ואינם הנעלביםחיל

 הנקרא והוא בגבורתו השמש כצאת ואוהביו ס( )סופפי0 אומר הכתוב עליהםביסורים
 מעכייאצלם

gy לובזת ולדונם להם פונ ודבר אדם לבני הפזב עשות והרביעי . מדותיו 
 כמו לכך ראים אעם ואם בננותו ויספרו בו שידברו מה להם ושימחק בגנותם יספרהמלא
 באחיך תשב ברעה שלחרג פיך נ( )תסוים ואמר תקלל אל עלך במדעך נם '( )ק0)תשאסר
 ותדבר ינ( )נמדנר הכתוב שאטר מה חהננוי הרע הדבור וממחילת דופי תתן אסך בבןתדבר
 שאמר מה ומזה . להם שמהל ספני טאד ענו סשה והאיש )מס( ואמר בבישה ואהרןמרים
 ידע רבות פעמים נם כי )עם( ואמר לבך רעען אל ידברו אשך הדברים לכל נם " תלייתהחכם
 עשרימוארבערננות ואמר לפניהתיבה שירד אליעזר ברבי מוגשה ויל חכמינו ואמרו וגו'לבך
 אלא בהה נדול שוה לא ואמרה ב"ק שתה ונענה מלכנו אבינו יאמר עכןבא ר' ירד חנהולח

 לנפשמרפא
 טוווח ומכ*ט מעיק כס' 1סיי0 פמפיו כ) פסנו יטכ?ין פדזשו ס) סמפטם כ) כס 61פל1 טחותיו על טעביר :ש1'

e~mtכ) נוס שחפוז מדו"חו ט) ויעכיר ספמרפו ש כחוס סק)יס ס'סוגיס )מי3 8דס טר6ף כל*מ וג0ג . ק4ס טסם 
 סטוט0 מחכשין %סם ימיין ו60ל נמו פיסם 16 יכיין sg'1 ינו16 מ60)ו יותר )6וס טוב 3י6י !וט זססעיופחוויו
 ססו6 ים6 סוט וסוף סופסיו %סרס )מלסו וס טם)מ wth tmh טיטני )גו 55 ויחן ~nluw מגסוס פקיו )קנ) י14רןש6
 6ס!' רטש פרט גסדעך עם .כםש*ת : נסס מממו) רייס שיגס ו6ף לכך ראוים אינם הום : ),ס )פוס גים6ר4יס
 6) מסרגן וכמחה מהגס )ך סרט 06 פיך הק)) 6) גמחטנסן כקומר סלךיפדפ

 סקו) 6ח יולך סטמיס פוף מ סטיר סקלי
 ומסעווס )ס0 מש ומטס גמסס כתירס דפריס מפטטס עמור s)w והגמי הרע הדבור וממחילת : ד3ר יני (b9$וכפק
 כסיג: כטרמפ כף אליעזר ברבי טעשה לברכה זכרונם הכסינו ואמרו לממס: קעת 6תס גס 6טר מגך ירט טסמסיס

 הלבנק8וב
1%D: ע5 ונשנש כ)1' להם פוב חיבר onsw . 
 תום : )הזדכר"( יסרך) ע) סוג דגר ס' כ'כפ
 מלך בפרעך גם : ר6יס ס5יגס 6ף ראויםאינם
 סומע 6דס טוס ס6ין נמשם לטין כ6' הקללאל
 וכמס לסמוך מנס "hb כי olb כנפח פססר%

sbn)6מ יוניך ספמיס סוף מ )טס sw~ ראטמס וסיים 
 ono חרבר בצחק- וזשב : set כט"יוכפשט
 PDh"' . ממלו רנטת ר,מספר עמן טכססכשכ
 הדברי וטמחילת : הנמחו ספר 0וqb 6ט60מר
 מנכיך ממגו למוד טפכ) טמס ר") והגנויהיע

 לחםפה
 ס,ס מוכס 0ת0 רסס 4 סם)ם קמי ס6ף כ-)ופרי1ס מקפי גמי סמ"רר אופס י6ס ויורי . מק פג)שטיק פידי פירמו סייסי פי' ליקס 6!0ו מויל סייסי גירי 4סם% 16ייי גאז כיו' 3מתו60 ו6ת3;ס כמקת שגוג0 הל54וווי
 %ורקס מפס שטייס יק* סיע וכדי )016 וסם פגמםחג)יס
 גגבורתו השמש כצאת ואוהבי : דגוץס סס רע אוימיסוס 51פ" %י נוסקו כנמוק 4 גמ4ע )6 6טפ*כ כש גכדסנקם
 6תו 6מ0ס ופד4 ספפס סמפט וסוס כ1' פ)כ'0 שגי6סשר 6י ותפרס סירס סו,פלגס olnhn- ('1 ע-.פ סו6 ססמט)נכורפ )מקלפי כמחק מדמיע סכוונח פירם ו') 6)ס'ן מוסלשמגס
 דיר גאלפ טטנוס עגור שכר )כמט סיס למס מפיגיגר6ס
 יפח יף מגע דגר קשיך ט6מיוף גסני) ו') כמ6מלססנון
 צןפ;ייס צב:נס:גש שהבת -סטינ!גהצ:יי,סשצםני 4ם 05 2וונ:שצנצ ?%1צלמיך: "6 )6 וסוד ופקפק מי 06 כרטס ג6 8)חס כחמתכי4

P)'nnotntvp~noaeann11e#elet  2:צוו2 סמ64י0 0 מניין צ2 בל::צסצפ% 22 מצעצעך
w)ta)tם 5ין נדיפי יכל 610 גניוס כסגי  ונטר10 סספט יפיופן ש) וסלסלת ומעכס יהוסס סיט מ  גש 5מי 

 צ הנזק הש . כהי ע%,צ 4ש ים טסטפס )חוכמם מידוע טיפ סו6 ססמ 61אן . סכמםכפו '' סורס פילגש 6יג0טסיפ)מ0
ם י ~,י הה שן יןקה',ו,,,,?"ל,ו פ ו י  mmnnVD) omwa ,, 

 וצ1ב0ס2מיצצ"נבנשצנוצ:6:דגו:וכש
whon גע2צצנוגצנצ , 'ססזיץ

~)ngth'ltwtple1וק ':נצצצ2ג2נייויון,צצגצןטצ22סשון,יס 
1 

1- -: - 

כלנווי
 סתנוגן כקויך הסס סוס ס6'ם סו6 כן סמוכרמס שפכים שגועש" נכיונו פפס כגף

 דגרי כפי ככיס מס סיס כס61 כדנך ע) )סס כלגס רק גנ,ח )סס מ'1 כ1!וו ס)6 61סרן פליס וסז3ר כמו 6וח1 )ננוספכומס
.- ניפרס )סיר ט6ז:ס D'Dh1 תדגר963ן

.?Dn ש )רש ,ס  
 א

 שם ך שי,סי%ש %" %תיי""%
~yw 

 יאיים
1 כי,ו6ף1

 איי 6יןאלעי -'
 : )סס טפס) )סוהע מס סכסוכ %וגס מפר מ% יריו מטס וסריס סמ6 )ממ1) %וין )מיס כרשו כף הרע הדניושמחילת

והירח
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 49כה הכניעהשער

 שעבר החסידים מן אחד על ונאמר מרחעיו על מעביר אינו תה מהרעיד על מעבירשה
 כפה להם אסר הרע נבלה מטרחת כמה תלמידע לו ואמרו מאד מסרחת בלב נבלתעל

 כ"ש כצן כלב בננטע לספר ננאי שהוא וכיון בננותה שספרו מה על ונתחרבו שניהלבנים
 לשבח זה לפי חובה שההר כ"ש שגיה בלובן כלב נבלת לשבח מזב שהוא וכיון חיבאדם
 מבע להם וישוב רע לרבר לשונם ילמדו שלא להוכיחם כוונתו והטעה ומבץ משכילאדם
 לשונו על רנל לא פ0 )מסקס כמ"ש קבוע טבע להם ישוב מוב לדבר לשונם כשלמדווכן

 מה קכ( )סם ואמר בלע דברי כל אהבת ונו' לשונך תחשוב התת גכ( )מס זה בהיפךתשמר
 והנסתר מהם הנראה כלם עולמו בעניני הנניעה והחטישי . רמיה לשון ל יוסקש ומה לךיתן

 מצפונו ולא ברו הפך זה בכל תוכו יהיה ולא ונוחם אבריו ובתנועת ובמעשהובדבורו
 והשפלות הכניעה דרך על הולכית ומתדמות ושוות ונכונות שקולות הענועווזע גראהוכננר

 ולעולמו לתורתו פחם לו הטוב וכפי מעלותם התחלקות כפי ארם ולבני טעברךלאלהים
 רוח שפל הף רז"ל ואסרו במשפם דבריו יכלכל ומלווה חונן איש מוב קינ( נסס שנאסרנסו
 נפש וגבה רוח יקי שיהיה והששי . לתשחורת ונוח לראש קל הוי חומרו אדם כלנפני
 אבל מהם ידי שתמצא במה די יאמר ולא שיזדמן 0ה מהם יו יספיק שלא העוה"בבעניני
 תמיד מזה שלמעלה מה אל נפשי ותנכה בעניעו ור,וטתרלותו ויכלתו מעשהו בעיניוימעמ

 לנפשמרפא
 00רגי כי ע"ע iwsi ה0ש טבע לתםהשוב

 יסים ירימו כלטו ,0ן 6גל'! יג,פ! גשר מן ל? ונוחם אבריו ובתנועת סנפ: נפסס
 רהב יקר שיה.ה והשש' : )שהירס !גום )ר6ס ק) מה מס') גפ'ס מעלוהס הההלקות כפי : 1נספ)וס ככגיפס 16)1 ש00כ)
ow~ר!מו wmn סס )תת %ד געיתו אסס~.ינגס 616 יקריס( סי פ10סופכוט 1פחצ די( מטלסמ גורל r)'aB)I יהשהילוון : טיס 

 לחם8ת
 פניהם SDtNII )%טעו סכרם 3ס סניו זכים נגוסלפייר נטפ Dha טתנפ 0ועפ *ן כטד* %' ט' טנ*וטחה
 שמס גמיפהך גסייך _V)at, וכו' ומונס יווג13 ס%5 גסהוק
 סו,כס כוות סיפם שם כלון נגלו סא6 וכיון ג'מוס 6מר1שיז
 ספ)ס סרי לשונו על רגל לא : וג!' יוסר כקמיי!לשש
 תספוג סמקת וט' לשונך תחשיב וצת : נסרג)סרסר
 ט610 ע) מורס ות י 3ש% פסוקך שמס סס)שן0ור0
3almפ3 כוחי גסיי 6דס תצ% )6 פורי ץ כיעו)ס 
 גכסינס מורג) ס!6 06 רק ניפיו סגים 16 6מד כעססכסכ
 אהבת : וסכן ~mlfDt מן סנויש פוצים נסמרוכדופס
 נקמן 4 געל ססדכל מורט סימון זס בל) דבריכל

 כה יתן 0ת : 0רע WD סו6 וסק:ין יפמסס דצה ג))06ונ
 : מסרג) עע רק גפעי סיוגו ל-כ eh:o פוס נא פחן61סו

 גג) שסק (wtw כצ'יפס סיאנ עולטי בעניניהכניעה
 סן 3פעפס סן כלבי סן גגססו סן נסוקס 0ן ספוסאטגימ
 פס גהאוצ נגד מצצם ולא : נגומם סן כגדיוגסוחס
 6100 )פס לנגד הרס % השגיס נפשפש ע!ססס0ו6
XtPעכוטת שקילות סנר5ו0: יפקופ!פ fl11V1 וטתרסית 
 !ממס 06ה0 ופטעס כמספת סוגים גנל יפחתלרופס
 יין סה15 מעקשם התחלקות כפי ארם ולבני :מאר
 קריך סטורן כדגיגי 16 ותורס גממני 06 יחסר )1סטטים מי סי) כה לו חסצג וכפי : עסו 0חם1נ 5שצ יוסר)סטפ)
 פנס סרי כו' רינן איש פיב ניוסר: ימי עלמו)ממפי)
 מוט %מר גפו סינוס גומה סי0י0 עוז )56רשגססתי
,miahtX פקס ומנקד מפמגן tSsb : לראש קל רצי 
 ומסיס )לקם !א! stu %ס *יעז פיס יתשוצרתונחו
 : סממתם יפי %פר )סם5צרפ חש ימאיס פשו 44ש נספפ

af~יושנת 
 S11we ארם : לצגצ וי(מנסם ננטמז )ר(פםפל)מפ)
 . וכעס גסכ) %מש כ55ם 0ג3ר6 "רם מין כ4'ומבץ
 6ספ* נס 4אוופ לק wbn )ס4) ר5צ'!6ין

 ר") וכו' כוויהן היתה : מלנס שדסוחטמסהטחיו
 מוסמס עכ"ז פפ כע"מ כנגבי כספ!ל שן סיע6ף
 על רנל לא : לגפת כרשל )סוגם ימ4ס)6

 סרני) )6 כ6' . לנעות בסון רכעוח 6צןלצטוט
 )סיגו לשונך רעמשוב רכות : רע נרמזר)פומ
 16סנ בלע דברי כל אהבת : סגות דכרימלמד
 רטיה לשת : ומרמס ראסמ?ס וכלש )דגרנענש
 נכ) טעם שלמו בעבעי : כלמיס ר(מולנ))טון
 מעלותם התחלקות : נמטמסס וטחם : שלטטממ
P~?3מ מע4ח ovb onD)ns ונשוב וכפי : וירשום 
 וסמא, 3מי4 מרגם ק3) 6טר מטוכס כס' כס-וםלו

 סיכת ע) ומע"ס פע עגאסר כבו : bnSDSוכמלי
 במשפם רברי וכלכל : ומחסמות פנן4מפטשמיו
 ל גצoa 6 , וסוומ שמ6 מדוח ט) עממומטע
 נ" (Dhln ט% יגס מכ3% %1 כמו וכיעססכ)יח

2 
 ותמטר סודק שן , וסוס) 5פר לת12חחיתחוח
 מפ סיידי נפש עבה התץ קך : מלעפנקסון
 ש5ס כעמס פ*ס כ% %י נטה אשן נפ'מויקר
 נפממ קק 5מר קה )ססינ פפיז ששוסיכ6
 obn ומסו כמימו סיח רומו ogn ס46שסיב
 ונגוס otsn מעם 6 יי יקלס ר.כ6 שעםכעלי
 ח% : כשמח % בעיני והשתרלותו :רעשים 13ייי 4ל 6מ e~abn 6מ % כעמלו י14פסזפ

 כשר טפטפו פ4ס טגצ ומנמשנו סינופו מ11ח עד כא pW 61שו 0יחחשש עז אעם פצח% גש ם ח טיי
Skp~w זרה (ופ mb mw)v ייל"צ מרשרש טיש: גף הע ופחס כלסין ייו פי84 גפ0 יו ימס 651 6פכ 
 ש3 סודאן יכנסו כי מונעו הי ס,% יענפו הספר 610 כלפס "04 מלטסו להר !ש'ו פיכ)סו eag Dvn סוד 806ה

ולפום
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 הכניעהשערפ5
 בעיניו שיקפן והשביעי . ה' בדרב* לבו ועבה "( נ פיס בחקושפפ הכתוב שאטרנמו

 ויבקש אדם כני %פני האלהים לפני תורתו בעניני קצורה על נפשו על ושתרעםמעשהו
 עושה שהוא בעת והיקר הנדולה ויעזוב הבורא לכבוד הנכהות וימה ואומץ עורמאלהים
 על אהרן על הכתוב שאסר כמו אדם בני טקהלות בתוך בק לברו בין יתכרךלאלהים
 יום בכל הדשן את להוציא הבורא וחיינו . ונו' הדשן את והרים 1( )1'קר6 מעלתונדולת
 דוד המלך 4ען ונירא. 1( נ )סמור) בדוד אמר זה ובמו טלבו הנכהות ולהסיר להשפלתמיד
 אבוש. ולא מלכים נכר בעדותיך ואדברה קים( )חסים ואמר הענין ושאר ה' לפני וסברכרמפזז

 נםנזה נפשו תהיה מאשר שיטצא ומה שיורטן מה המזון מסבות לו שיספיסוהשמיני
 על הבורא חובות לפרוע ולהפנות הנופניות מתאותני לעמוד אותה ולחנך בעיניוונקלה
 שינקום והתשיעי . ונוי ארוץ מצותיך דרך סכ( ) דור שאסר כמו עליו חסדו ורוב מובותיוטדל
 האלהים בדברי למחול עצמו כצד אדם לבני מתילתו תשיאהו ואל הבורא לכנוד הרשעיםמן
 כמנהם רעהו את איש אדם בני בעושק ינהנ ואל ומנולתו וחסידיו בנביאו שידבר למיאו

 שכתוב כמו העושק סיר להוציא ויעזור העשוק יציל אך אווזו בעשקם להםבמחילתו
 . עול מתלעות ואשברה נפ( )"'ונ ואטר עושק סיר נוול והצילו משפם לבקר דינו נמ()ירסיס
 בנרו הרע טן ויוהירם המוב על ויצום ויכלימם ויוכיחם האלהים עבודת אדם בנ*וערה

 בזה ישפל ולא יכנע ולא בהם שחייב ממי האלהים דיני לקחת וימהר יכלתו כפיובלשונו
 ודור לדור לצדקה לו ותחשב המנפה ותעצר ויפלל פינחס ויעמוד ש( )תסרס בפינתםכמ"ש

 לנפשמרפא
 DfiD1 פחס כס ססו6 ממדרגה מ)מע)0 גססו סיסגס6 ו3ל וס ס)פמ 3מ)1קס שוקטן : סכ6 סש)ס גטיני י*) כני)בעניניו

 רובלך את וחרא סגסוג: נסי' D'D מלך ס) גפ)טין נדו)ס rhi 6)6 סומן6ת טכסן וקנם כחיג )וי6'ר
 )עקור מתאוה" לעמור : מוסס יום עד ינד )ס סיס )6 160) 3ח ו)מיכ) מעגין וסוף גנגס )1 יחג, נתיב ס6וי גסגפיכ)
 : עוסק e~hnD 16 מך6גת לנ' תרהיב כי ארוץ טצוהיך דרך : כו' עשרוע נחסנות סיוכ) ביי סט;ס'1 גחונות )מפטטשו
 'סוס )6 עקמו פדורי טו)ניס וקנס סוע4יס מן ס6זס סיסיס 6ע'פ ר') כו' עצמו בצר לבש מחילהו השיגיהוחול

 פוסק . סנופך קם 03גו') עוסק כו' בעושק ינהג אל וכן : כו' ס6)0יס גזמת נ'כ טיממ% סי4 לוחו ויסיתפדוסיו
 )רס"מ סייגו ויכלימם : גע1גס גרפס סו6 מוחס וקינו כממוס כידו סים מי ג) מו') כמיס כו' ב"א ויירה : סנון סםג4ר'י
 סיוגו ונר )ומר ס)6 פקוס כן מנטמע וגו )ימר סמ1יס כסס מו') קמיו )סגים יכיחו 6ין oh 6נ) יכסחו כסי כמסולנפסוס
 און ויפלל פינחס ויעביר : פ') . וגגס,:ו נסקתם דס') wlh תיגס טכווגתו ס6') וס ט) מסריס טגתוכ מ') בירו :נעפש

 הלבנוןפוב
 וטף עצסו כצר אדם לבני טופלתותשיאהו

 )ס% 6דס )נמ נמהי)ש מגסם hle gnstכ4ן
 כן פיגסוג תמיד 4 טשפ) סל6ף פגמו 0)61מנ
 כנד נורסין יט , כגט6יו וסמדנכיס ס' )והכישמו)
 : גכ1ן יותר וסוף )עגמו סטגעיס עמגיס ג)ו' ,ענת

 מעסוק )סני) ידו )6) כסיסים ונצ' אדם בניבעחשק
 "1ת1 עסקו סמ4 1)1מל נ%ס4ש יקנל % שסקופיד
 : לפשס סגי וסכל עול מתלעות : )סס נצמגגאס

על

 לחםפת
 6מר ~numtn לגר יסודות גן נ*כ נוס ולמר יכרחומיטוט
 שיקטן : וססחר)וחו 8מר ססהו)א עיי פנמנ6 וגגויכנסו
 0אפ נסיקת ננמנם יכו א סופי נמ)וק0 כסבעיניו
 3גמינת מדגר 1עסס גס גמש 6100 סמויגס למעלסוגנסוסס
 אלהיפ צפני : פסגור6 עזר וכקרחם קטורו ע) גסת6ויגס
 : )מגירו 6יס וטפין )פקוס 6רס סגין גמלת ארם בניולפנ'
 לכבוד הגבהוה ויגיח : כמו יימן וגס )1 מיעזו 141טץעזר

 סנוטן )כגור ר6ויס 1סנ16ן ס,:נ,גס כצגו יצפר כחומלהבורא
 4%ך 6גי נדו) 6'ס י6מי ס)6 עושה שריא בעת : )ו1)6
 לחמוד גנך וסיקר גנד~)ס וקטל 61ח כפעו)ס כניי.6מ))
 %י יצמר 1)6 סנדו)ס .סיט,ונ ממר כח)מור טסק פע)ומטסט

 סנגורי מקמרי מג) דסמט"ס מיס ?'ים יק ד'ח פסנו וטמוע 6וי 6טס 151ן פמ3עיג%1
 היעלג 6מר ממעלס וע)

 סירי
 התכנס

 כי' 3מיגנ "דכיח* גש

 ע)גוו מ פס" ו"
 ספי גלכומ גפסגס וט נפסוק ,') פדלפס ש~* מגווה 6י עכו נה1טג'ס

 1 ; '' 3ג מכדו ור"ג ססטגס כמזפ 33מעסשוגותיו
 . ' ' 1 י - ן:: כו' עצי בצר ארם לבני טח.לתו 3דלומ1,תי,: )רון- 11"11 ססחהיי פעגיט )מ1דס וסיוונס כו' טצותיר ררך .

 סהופ5וס פס יסייע ס6)סיס נפתני גס קמחו) )3גו מסרג) י0י6 )6 כף חספסו )6 )ו פמע6 גמס ג)ומר )עגמו )ו מונעעמס

 - סהלוקפ  ועל 0ר6ט,נס סמ)וקס סי6 נשל והצילו נ סעופך מיי )סו64 '"וי מדגל געסס כס ממצ%

 וחסר ג'ודוו יסקס ונסמס מכס סלסיגס % גירו נפלס סכוונמ ובל'טיגיבירו %ס פ) "((eDiפס

מיוקפ פעצנצש%5:%ןעוששסשלאש
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 81כן הכמעהשער

 על בשם שבתא ומעפ p~na ומעפ נמוך וק"ו דברים בסעפ שיואט ומעשירי עקם,3י
 עמי ששמחים במה הפסח ולא מוצחקים בסוד "שנ יא לשתו-כזב על יעביר לא"אמת
 רונביא שאסר כמו והתנשא גדולה בהבר לא rn~tw מכניעה וזה העולם מתענפי'השץ

 : מלאתני אם כי ישבתי בדד ידך ספני ואעלוז ברוחקים בסוד ישבתי לא ע0)ייפיס
 מהם אחד * חמשה הם בו כשיראו הנכנע מן הבניעה העזברר שבהם הסימנים אבל 1פרק

 ימשול שאם  במעשה בץ במאמר בין אוחו שסשה מי על כעסו חחקבעת
 בשיפנעהו והשני . כניעתי בריף על יהרה ושפלתו מענוה להנקם היכולת אחר וימחולברמזו
 הבתא בנשרת וירצה על.ההרדה הטבל עבר אם בקרוביו מקרה יקרהו או בטפוספנע
 אהרן על הכתוב שאטר כמו לאלהים ושפלחנו הפוכה כניעתו על יורה דינו אתישריק
 והתחול לה' דום 5,( )ממיס דוד ראמד אהרן וירום י( 4יקו6 ואביהוא נדב במוזז שאירעועסה
 אדם בני אצל ענינו כשיתפרפם והשלישי . ירום ריזיא בעת המשכיל לכן ח( )פסוס ונאמר1

 בנפשו נקלה ותהיה עליה למשבחו יכו שעשה סובה על ישבחוהו שאם ברעה אווכסובה
 בו חייב שמוא מה ננד לקפנותה הבורא אצל ורצונם מקובלת מהיותה בעיניווקמנה
 מן כניצוץ חלא . עשותי ננד אינה כי אחי לך רב למשבחו ויאסר ההיא המוכהמכפלי
 ההפסד טפנעי נעת היא אם אדע איך למאומה נחשבת תהיה אם 1חפ" ביםהאש

 שכתוב כסו בפני וישליבנה עלי טייבנה ולא ממני הברא שיקבלנה עד אאההמשינים
 %ף שהש מנחת הביא תוסיפו לא )פס( ואסר ונו' זאת בקש מי פני לראות תבואו כי 6()יספיד

 או% לך( )ס"6 לי למספרדי ויאטר מעצמו ההוא הדבר להרחיק שצריךכששאם'ישבחנובשקר
 עשיתי שלא במה awn חלין קצורי עזן עלי תקבץ אל .בורא בז חייב שאני במהולקצורי
 . אדע אני פורעי כי ג6( )תס5ים ע"ה דור שאמר כמו ממך יותר ופשעי עונותי יודע אניכי
 ממנה להנקות אמתלאות אחר הקור ואל בקצורו נפשו על יודה שעשה ברעה יזכור'ואם

 להכחדם( )ס"6 להכלים ישתדל ואל מם% צדקה 5ח( )נר6סא יהודה כע"ש עצמוולזכות
 ע4 שהשקפת טה שעור פה אצר לו ישמר אבל , אהדו נלה אשר על יאשיכגו ואלוהם5פר

 לנפשסיפא
 הפפ15ת מכנ"רר ווה כ1' והעשירי 1יפ3).גה: 36ת ג14 )6 השא) נמסוהן 6%u 6מה חן נ%"ט חק גפועסי

 ff~n יפ-) ניס כו' מהם אחד : כויעפו גרברר 6וי סממסס ססס -ססימניס טוסן בו כשנראו כף הסימנים אבל זפרק

%  וט גספנ פס כה  שהשקפת מה ושעור מח : סלנג . פדרו יוסר טגמס נגר עי פיסגה משק ר') לך רב למשבחוא
::?ינ:צ~קן%בשעה:':ן:ב; לחםפת

 נגירת וירוצץ : ססנ)ווס מדת יגגיי הסבל יגביר זפרק

ת
 ויתר געיתו וקלוס גממסנסו גיאל גטי קנס ס

 צ גרגר סג,ד6י סיס מי פד ס4טפן
 : עועיו נכמון ס"ס שנוגס סכנם גן קוקו הכנסמפיס

 : קוטו מפסיזיס דגויס ים ד% סגכ) מממכר נד0ץס,מ65

 -, ו מזיכנו געשו נמ,קפ 161)י oh')nl 6ותסיכויל
 סמח1ענ. וסדנר 4 סי6 סוטנת קטורת יקרך וסריססורס, )ptOD 6 ממ6 נס וצ) מקוג)ס ס6יג0 0י6טנסבהי-ר4

 : )גי5( כו מייכ ס%6 נמס מקור*זו%י
 בב רכיב

 הלבנתפוב
 כ14 גדולה מצר לא : אמת ע5 6שן האמתעל

 %*ט 46 י~מממס כערנו בו כחשיש ופרק - :uw ייטשיס עם %פ 4נל לוש ס*ט ג16ס%י
 - ריכגעחו חמנרלט

 6ף כאכולה אוזר.
 עב" טן )רולקס עו)מ 173סט

 מממד שם)
WDn~D: עפ גי זרום ההש בעת הטאמיל לכן 
 6מר עירור א6 זום לעס נעם ל"5 . ס'6רעם
 סרס נם בים האש טן כניצהן : רפ"יסיוט
 : ס6ט פן 6מד מצן הכטס שגיס רייס כמירמס
 ם,כל .וכש 0מ4ס ממכס)-ס עלמם הרפסדתפגעי
 כ4ן הצן בציציי אחי לך רי : 0מטטס ימודכמעל
 onhn ס' נעומס מש4 ס6מ מס עת טע4 יי)6

 : מ ס6ץ -נמס קונו )סכמ 0סכמ שן ט4טוסיף
 ע4צ 5צןס 1ספ45ס חיתגיס פחח-אמת.לאות

 פס הס' 9י שהשק"ם מה שעור ומה :נסקר
 מס 4 וקוטג 610 כון P1P כי : DtW O'nD~Dt 5ן טכסיס נסספי ו') גע6מיס )טון שסב וס מגס עשיתי שלאבגזה
 של עצט ולזכות סטנה לחנקות סעס0, רסס o~'h ע14 ו-זחו תכן 06 כס ברעה יזכור ואס יורי: טון%מר
 טט6 )סר6וס כגומר טשו דוכות 6מר 6רס מגי 65הל עו) onDn מס וע) OSnD )סגקוס 6מל (etqt 6דס סגלןעוגא
 SnD חסג)יס פרפו 4טח nth~nh 654 קמע )6 ט' יאשיממ ואל ט' לחללים ישחרל ואל. : ס)ומ ונד*נ15

6פ'כ
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 הכניעהשעי62
 אשר טמני ידעת שלא פה אצל מע"אמתע

 הארי
 נגלה ההה ואלו בהם פתרו הבורא ל*

 מן אחד כמ"ש עליהם הבורא מעונש ומפחד טמני בורח הית ועתהזי מעשי רועלך
 אם )atth) )6 איוב ואמר גנולי( טן זרהקו ברחז זהי שכם בם יריחק לו לרפאיהמשוררים
 שהצילני מה התימה 0ן אהיאין למספר שמר שק- עלט שספרו מה פשעי.ואם כאדםכסיתי
 במה עלי סתרו התימה אך נטלני אשר הטובות רוב אשל בי שתלית מה מעשושהבורא
 שלא זכיותיך על ותפול אחי הרף , עלי שספרת סמה מאר שדול מנונה יחזרשהא

 וכיק לרעה אותו שוכרו החסידים 0ן אחד על נאסר כבר כי תרניש ולא מסךתאבדנה
 מנדצז לי ששלחת הניעני אליו וכתב ארצו נתמרת סלא כ4 בו למדבר שלה הדברשהניעו
 החשבע ליום יבואו אדם בני הרבה התסיים 0ן אחד ואמר , בזה מסלתיךכזכיותיך
 עשינו לא ויאפרו אותם עשו שלא זכיות וכיותם בספר ימצאו מעשיהם להםוכשפראים
 זכיות מספר כשיחסרו וכן . בננותכם וספר בכם דבר אשר אחזם עשה להם יאפראיזפ

 עשינום לא וכשאומרים עשו שלא חובות חובותם בספר שיסחטו כן נם כחים יש ובןופלונו' בפלוני שדברתם בעת מכם בוו להם ויאסר רופא בעת אותו יבקשו בננסיםד5ספרים
 והשב מס( )הס"ס שנאסר כסו בם שרברתם 81לוני פלוני בעברי טטפיע4כם להם*אטר

 באמרו הכתוב הזהירנו זה נצל . ה' חרפוך אשר חרפתם חיקם אל שפעתיםלשכניטל
 נמורכז דאל לו בש"ימיב והרביעי בדרך* למרים אלוחך ה' עשה אשר 4צז וכור)דנייסיכד(

 לנפשמרפא
 4 הקוהן 5יהס ייפ Ot)p שטש ם6ל ין טמני ידעת שלא 0ה אצל ע4סס: פקפק 60פס מס פטש מתחסוזעט
 המשוררים כת אהד כשש! : )סכוי 6!' נומס 6וי מ סמני בורח היית : %שנ ער נוחפש ס3שס 6הא יש 6% נכס5שש

 ארר הרף כף למספר יאמר שקר עלט ושספרו טה ואם : כה סנונם יסר פסו6 גסס פק' מכסס 'ס' ססג1ר6יסמוס ים 6ן כו' עלי סתרו החיטה אך : ע"ס ע"ס סם הס אנוון גו 40ן 0:י גיוס פנוקך שפליס פ3 כר5שצhtot 0 כו'חשש*
 מס מהם ג,כירה סקי ומרזה גססי עין לסרים וגו' אשר את נכור חכתוב הזוררנו הפזז פד גם זכיותיך עלוהמול

 )1 אכין מגיר! ען )סיר ס6ומר מי כי נ,ס,) )1 !5מר סני ע) פסוסיע פיפסס מממד שון סלופי וסם וס געתןנכ6רכת'
 והמוי נ,זנד תעמוד מחס גסון ייקומון קטירי )כ'mh 6' דו),)ו דיקך 61ורייה6 י7ך6 ננין 6)6 ,בג ש גסף מסגם )וןימיי ג6)1 מרכין כיס ד5מרי סמט!ן גד מוזקן מוו ד6 זס6 נם ירטי סח 61)! וה4נ 5מפ ס!6 כו' גו מדגר ),ס !נ!ס:שמוגי!היו
 געפ)ו פוכ )רקח ימים 6וכנ געו:,ג גשש סייס סופן . קר5 וצשספ! 4ץק ג6י0 ל? ורש ממסן סריס מי וגף נמסלגו P-?a-1 )י :הנ4 !טסת טכ,) ו3חויס! ס)י)ס זג) סיום ג) מן גיהקת וק hnnth גמ)ס 1)6 גיסיך מסרסר )6 06 6ג)ופמדי
 40ס4יסי0 סס05 נצא80פ)

 ספרא-
 גו!סר סכ6כיכו כמו נעוסק D'il oon(Pd 6ותס 6%וס ורוכס D'Dht פ4ק יספ אצ)

 !מפר SuDa טס ר') יסע) נ0תס ויש) וימפוסו כרס נור מ גססגיס גוס רם, ה3'יז*0 .0) משכופ (Ye ממדגר יאסטסניס ססיפ!ך !ע) וגון מרע )0!:ן %ור סע)ס ו6ס 6ץ יקמ:ס 6מו !6י0 שיגס פא פ'0 יפקד"ג4 נסוף )פס ס3ל4י !ימיסף
 ממסו סמדנר וס 30 קדקד! ,ע) עפו סינר ,ס % גייס! האג funt פ4ס גידנה וט 0טמ) פס סם)! ישג ,ע!ד .יפו)יוס61
 5מר  רייס  3ט5ר )י,ויק.6! 6! נכהו )מעט רולס ססו6 גסס פוס כעד מוס סמ6 )חצ !26צ נגע שלשמו ישד מזר%
 6ל4ו וכן גימר )סרר מע) סו6 מסע סמ6 י6 66! ע) 0טגר וע) ),ס ומגע גטה'נ שוסיו 1DDtn1 ק )סי פ4! מספיטזכ

 הלבנוןשב
 %סם יאמbSn שסי שך %ך סע4 פשעש סמעע אפחכ

 )ר.מיל סקרך עף סטי" ועכ"
 טן אץ : ננ4י פקסס ומ)סעגשמ. ovb*פם.פמי
 לנטן סטלג tmb 40) שמס ח pb ה40כשהשה

 גףדו0 5ין עoglh 4 סזטח רוג SD 41 שאגפא
 מסחיר 0מ6 מס קקי hnD וס: פשן '~doפפגפש
 : איון ל סיף , תממך ופעכ רסס אוח ריף :פ4

 ימת מוכיחיו שמנכמר ש רפ, ארשמלמועז
 ק טנץ Wno שנר 10 , שע שצאפ
 ממלו גנטס 0סמספל טוביהו תנחה :סשףס
 ש *סס וכשישן פזסעומו 4 0סשכץ שפס 0גףנפ5
 פשפשו 4 חמן פושט מסמל חס ממפ פושרצף

 סאה פחסי )י"ס מסע ~ava האיטי: רעל יחיסס מ 0םדיחמח טששס פתו*מ מ1מדא(ס ~1aa 5גצ 40ק)ס 6ף בש' עאצישיא ושחז : כחש) פ6שץ וממס ספספר פ)לשמשן
%מצ

שדלחם
 ט":"ה פא (ot))e)aeh uwhtSh~1twשו
 הכגרא לי השריך אשר : יודע 11thG גרס גי 0י0סרג חג" גם ~fiD1 אסקפת פנה ?פי WP מס ט'שסר
 רוס ועמותי מעשי ר!ע : טוסו סססרו ומן 4 סלמךכה
 רטמ  גסני5ופסעפי

~allwl 
Dt1V") : רתק! ברדס אזי, 

 הכגו ו6ף )רסע 6!י גי נעוצי ינגדו ס)6 גבולימעל
 מוסך 0ס!6 כפוסס יחס סיס )רסוס סוומורר ר0ה!פכיך
 )סיע סטו מהכוס דפסרסס " ע)! %,ם !זן 60מרווכפיס
 סדגר פוס !נקי מ5) 6י נ6מפ גבל כו' "wPnך0ן : נגון סו6 חוטhtw 6 (ow )שזיע %6 גפרסו0לאפפ

 עד סיפך ח 6ע שספיג נמסתי כגיח) 0יטפ) ג51אסירו% נ6ף וס )%מין )ן ורצי פעס!ת1 ממט מו4ס%4
 ג1נחס עזי 0סספ'ן קומ6 וסו 6ן עtwutP '8' 4לצ

 : הלגוס סוקס )6 היגיש ולא : כס 0טסיש פנוויס6מהס
 סיר כזוגנו כו' חרפתם  גרי לשכנינו וחשב : ו6סנמעש נמול 1pnla ג)!, ב"ה כמסלתיך : )י סשה ג4מלהניעני
 שסוטיך 'ממיט 5ינינ סוס כי עיקמו 4ס' עדו פסקומסש6 ג4י 8"6 ע4סס פמסקומס פי 5ש )יסר6) ספקו פג)סנפתן
 1nhe פס )גן וזע גרסת וסו63 סור יפריפ! פמך SDגוי
 יסר% 06 ספפרסיס sp סג!וגס חרשך Xh מישיםנכלן
 חיק Shst (6 שטס סמק י:אנ! וס ועגור דספס'ס!נקם

 פאס-ס ם4ו כו' תור,ירנו א ועל פצסש: א% ,ע ופט גפ*ס רייס )מץ ש5 פגסשש י 4סס פפשיסמששפ
)סממו
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 58כז הכניעהשער

 סכה לזה והדומה המלכהה אצל כבוד או נדול עושר או רבה ותבונה יתידה ובחכמהנצולה
 ולא לכן קודם lrn5ev ענין על ישאר בעבורם ולהתנאות בהם להתפאר ארם בנישנהנו
 עת אברהם שאמר כמו אדם לבני ומוכה וכבוד האלהים לפני ושפלות ענוה אלאהוסיף
 סשה ונשמר . ואפר עפר ואנכי וגו' טאברהם אני המכסה הם( )נר6ס'מ ואטר הבוראוששבחו
 מצפונו יתברר או איש ולא תלעת ואנכי כנ( )פס4ס ע"ה דוד ואטר . מה ונחנו "()פשת
 ינתברר זה- על לדק יכולת שאץ אעפ"י מעצמו הבורא דין ונותן נפשו את מוכיחכשהוא והחמישי . fla, עליך תעלה הטושל רוח אם י( )קס)פ הזה בענין החכם ואמר , כניעתוותאמן
 ונא.מר הו באלהעי טילם אנחנו י( )שר6 שנאמר כמו ושחיתו זש*לותו לאלהיםכניעתו
 הכניעה ס*ממ "זקיומו להם והדומים האלה המאורעים ועם נשיהם להוציא ידם וטונו)מס(

 ו בהם לבבם אמונת ותראה הנכנעים מן והשפלות יתעלהלאל
 טן לאלהים העבודה בו שתתקיים מה תחלת כי אצלנו הידוע מן זהבתשובה אומי 5ת  ממוכות המובמז הסדות או המוכות לסדות סמוכה הנניעה אם אבל חטיק
 איוד כל מציאת תתחייב אשר המצפרף משער כי האדטת ממדת לו שיתנצל הואהאדם

 ראוי יהיה לא והאדון אדון לו שיהיה עד ענד לשם ראוי איננו שהאדם האחרבמציאת
 לנפשפרפא

  ג6ן ממתיר רסס גרפס וגן דופ'נ וסס)'ס סוסקיס וס% שמנין )דע0 יום כב) ג'ג וס פסק )עול פ"ע כסוך סלייסף סס לאגסו ייר אף 1נ1ר שו"ת טכ0וכ גחסירנו וער וכד') גו שכר וס מיקו ס3. נגיסש 4א% עאט נסטר ועסופנס
 י'נ . )נז%ס כעס o~p נשג כמו (ntSK מגסנו י0ס סגוסג רע לכן שים ששעתו עגיו על ונשייר : לבוכךוערס
 ש %ר 6ד % וע' תולעת ואנכי ע"ה רוד ואסר . מה שחם ומשה ואפר. עפר ואנכי אסר אגרהם ; )יןקודם
 : 1UiD 06 נפשי את : כשרש ומיץ 6מ0 מעסו ומסיס כניעתו ותאמן : ממעצי כך יוסר סקרוג הו) נבוס ופיגשדיו 6ש גו יש מסונו גן % קווו סלינו ממי יוסר נציגיו ס% סו6 ס' 6) יופר קיונ כסא וכי 36יס 6) הךגחומלנגסו
 פרצפו סחן 5פ ע14 פליק גן ע11 למאנו לנורק סיס סתווי כמו גן עלמו 06 רן ססו5 ר') מגצסו הטרא דיןונותן
 סר6כוש סס0 גפו nwo ע)י1 % קורס פסס 1פ3 סרעיס פעס'SP 1 ומ0רעס מחודס hto ועי, סגורך עוום ע4ו כג5קודס
 fnrh כ'6 פסד נעתר פסו6 מס בחונכו ורולס יוג) פי כי עשז לרון יכולת שאין D'pW : טיפ פיו ס0:וגס נסערשכר
 קגסס סביןיצע

~WD) 
 %ש9 פעוט 6גשע יפצע ויעפל עילס מגי ינ6%) כן ממגיס ויפן כמים . )ו 1רפ6 וסג גגגע סו6 יפ'

 : וגף וסיס ו06 ע) )יכר% ?p'~ ים ועמס %וו מעפי )כריא טיסשסג
 : סטונה (PtW 3ט6 יועי שכיעס ידי וע) שסיקר סו6 ססגגיע0 )6 16 סכניטס )מד0 )ג6 יוכ) סעוגופי מיופ פקו כלוש מש פמפס ס6ס נפי ש)ס פי )ומר רש הטבות להרות ספוגה הנניעה אם אגל וז8רק

 ~etu ויפקס שטווס ממד01 פנס ג3 .פרפו 1ג%6 סרוס ירס ס)6 ופן ג3 כקומר הארטת סמרת לושיחיצל
 אשר המצטרף טשער כי : 06רש יפטר ר16י ו6ינגו p~h קן נס ססו6 אמו מן 06 )עני יוש *ך5וי
 לחםפת וי גסס ש דגו גפת 06 כטופל האחר בטמאת אחר גל תסתייג אשר : מא סמנערף סטר לפלופ פופ סימורממסר פ" ג6וטס וגגו אגיון נסשז ט0כ1% פ6פוא פפסיס 6מי סמ)סוף פפ6מר סו6 סגקנ6ר סדרר וס גי )ומר רמסכף

 ולהתגאות בהם להתפאר : יעיון גגגות כריכו מ%%סמי
 וטובת וכבור : עכס ו)ס0ג6ו0 גדגורס )ססס6רבעבורם

 6ס ויבגד יגד) ודוהו סגפי נדחסו פרי יסע מוס אדםבני
 המושל רוח אט : 4ה סת"ם והאמן : גסס מיענרעיו
 "קימך 6טס'ג 6אך 141מ0 לגירן ספי) רום סע)ס06

 ט5 מעיל ס"* כלו' ט' דין ועתן ; חגם 6) גסן)וחסר6טון
 סוער סביו pba נדגר י0' ס3ן5 ודפ דין כש )7ךסע3פ1
 גיכו)0 סיין 6ע'פ יגופרו חס י'1 )סנרימו 6וס פגני,מום)
 סדין )קג) פע)פס ס5גפפס elh מלגי אגישי : ע"יד'1
 מש ג'מיס מסלי )וס פכרימס סיס פי כגגריו0 נתסס)נלך
 פנן סיס )6 וג1ו6י סד0 קיום ע) )סכרית כיסרן) פלך116
 ט' חכגיעה סיטגי יתקיפו : פ" )מכריש מוסססוס

 מפג' שכיעס לבבם אשנת ותראה ט'אשפלות
 )נכו NtDh פורס 161 פוג01יו פפ9 וססס)ש יסףיומפוסו

 : tmuDגמעפס
 האדנות מסדת שיהגצלו : ספפ)יס וש ספיקרי מי כדו' כוי הסדות או כה הכניעחסנצכה וקאםפרק
 המצטרף משער כי : nw~ho מפדי ~Ss)tm פופיםשסוס
 מיון וגן חן פ6נ וגסגיון כדקדוק טיפ ו06 מבסכו'
 פאלפו0 סמום יםוע"ד

r~ir) (1)6 )סי אזיף פסס 6סד פכ 
hino)l)w16 *ן)ונן 6נ6ס גפם 63יקו6 מ כלחו 

 נספר קפו ספל 6ג)0 יקוץ 6מד מסוג ססס 6מרי0דנייך מפקאן ספמ3ריס גין יד1פ . וסגד 6דע ין % )ו *ן 306ן
 ס61 וס פדגר %ו'6 סער מהטיס קנון 3כ) פס סקו6סוס
פפער

 ספארי
 געשו ופפלפ ov~w Dt9piW פ3% נעפר

פ9ן

 yus9nמצב
 הבורא ששברצ עת : עמסם ומכיב 6דסכמ מכני וטובה וכבור : טנך ע) ממרו כשפמלסנר
 ססש) עכב סטל6 ספנריסו נדודנו נסכרים סיי'נומן
 האוזחל רגש אם : 61סל פטל הני 61מלע3ש
 עלק-תעלה

 ש ע) 6ף פגם. 36 מקומך חצן
 מ5מנ סגם % עכ"ז מגךסס מזך שעי רימוס)סרומ
 שעצבו רשצרא דץ : משוס 9סנ מס"תסכגעס
 ע)"סס ומטיס 0כרמ וח כמדו כענ17ס קשוס

 וס: ע) )טש לוין יטווס 6ין לדק יסלתנרניס:
 ומטופ סקס השבת למ"מ מסוכה חפרק

 שאאנש כסרנך: סס ר.סוטפ ומרוסססוטח
 3מ הכצנע כנט ר~"דימ mnD ונצססע מוסר פיסשלו

lhlp06 בהצטרף ומשהגר : לנ( )סשפ עריס 
 לאצך4ס סמן פ6מלופ סכווסעס , ר.מ5טלףממקמל
 כל כשמאת fD: מן כרום וראפ ר,סגיורס,פ,כלו
 עצ% 6שר פקוס סס ל? האחר בסיאתאחד
 לק %ישפר עכר סס וק ענד, ש סיפ )066 4ני 'פק % 1116 פס סש 6מר, כטף Tnbטף
 עבד לושם ראוי איננו שדהרם : לדון 4 סיטמסם
 השר וכש כסף 0ההס קטי עגך רש3 סוכר עכדתצן

f~b
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 הכניעהשער64
 חבירה את קידם א"נ% והקנא הקונה בענע מהם .אהד 1בל עבד. לו שיהיה עד השילשם
 .ער אלא לאלהים האדם ק העבורה תתקים ולא ובערךבשם

 שיקבל-
 מדווש כל עצמו על

 הנדאה שהן האדנות מרא סגל לו 'ושיתנצל לפנס והשפלות הכניעה והן'העברתן
 מעמה. דגדולה החכטים מן אחד ואמר . 6ה והדומה והגאון , ורצזפארת ודצובהמייקר,
 לבש. נאות מלך ה' ג3( נפליש דוד ואטר יהדפמ* במעפהו ,ל*1 להכנס שרוצה ונדהבורא
 שסוע חנה פו( 6 )סם") הכתוב שאסר כמו החובה שיפרע עד למאמין תובה מדהחצין
 מדות בכל לו ויודה הבויא עבודת עליו שיקבל עד הסובה לו רעעקיים ולא , טובטובח

 לאנט מצחותו ושפלותו לחלדים כמעתו נאומן אלא דעבדזת ממם תתק אאהעבדות
 והש לכניעותו סמוכת והחוכא המוכות המדות כל שתהיינה מח"ב חה ר,קדמנוכאשר
 מהכניעה ק רי- שלבו למי פובה מדה  התבן שלא  זה בעבור נווק והדץ , להן .חעהלהראש

 והשחות השפלות התשובה ראש וכן יהנדולה רגאומ מן מאומה בלבבו 1"םלאלהים
 ויבקשו ויתפללו עליהם שטי נקרא אשר עמי ויכנעו ג,( )ז"0 הכתוב שאמר כסווהכניעה

 : אשחיתם לא נכנעו ינ( )פס ואמר 1נ1'פני
 בתשובת אומר . לא אם והנאוה הכניעה המאמין בלב לרלזקסץ יהבן אם אבל פפרק

 לנפשמרפא

 ~o($ט?2
4 ם מלוינ סחו וסיפוח ם:ן 11 6 ? )גץ4, יולנדה,,"4   

'(evtt 716 0ע" עח)ש סילתו- וממס יס, )6'ס וגויס סג) ים )מעם מפיס וסגמינהע ססו)פוס ג) גי כמ).מ 
 ר16ף

ל0אני~

טונקימי:זה:ןםה)*יסעביס (mDU 4ע  פורנוע )מוסיף יוכ) למיג ס, מנוס ג) )ן'ס 4-.0יונ ססיקר '' שיפר
 פסששני

 סיענ כאויס6מפ גאומןכנמגיר') אלא לפ.. "" מךם
 מכמססייסיו

 עקל כמזפ ססנ,ס 6) עקב סי6 6מו'י'ס' :'ססי6י115ר, )עני, 'יכ)
 e's ob)on , קודקס

- 

 : פצש מרן שסק עדיו גסע)ס כס'נ שמנעם אשחיחם לא נענש , וגף שמע 6פ סרעיס פדלגיססויסננו ספי ;יוייקש

 הלבנתמוב
 טס שמר 0ס קני SD ס ויעקף, 0נומ? ט"מ6מ"
 jg(o ומס כ% tivb סט כו יתיר ג6 3רימ)עעיד
 ס6)1 נסמיך 4ךון גנך6 ס6דון וכן לט ק4סענד
 ענדו גס ס'0 שמל קוף סו6 נס סתת ,ססיס
 הכלמיס 6סל ט0עכדות ריידוע ומן , ס6הל ),סשני
 ע6 קוך "ניך 610 כמזפ קטים עכדש נמגין610
 עכר )1 פיסים תוייל )" כי )6דס "זעת סםשכן
 61לן כמיס ותגס. ופיון )6ל ענד שמו ססו6מקמל
 וסעגד ~O)lp סו6 סס6דון לק מלמג 6יגט זספסס והקנוי הקמה בענין : לכו קוס ט3ד סקנסומס
 יכ יסים ס6דון גוף סמסונע סרדין וכשחו סקס6%
 ומס מענד נעלך סמל 6מן וטס סעכד )סףכומן
 6מר סיקיס b~bn בשם : ס6דון נערך ג66רעכז
 לאלהים האדם 0ן ,ס: כעלך 16 ,ס -3סס5מכימ
 ס6דס נערך )6 6ס תדון גגך6 ס סקפ pb כטכ51ס

 ממדת מוסמס ס6דס ר1) 6101 , כ3הירחו 6ושל6ו5ד
 מעמס כש , 0כול6 ינה הבורא מעטה :ס6דט0
 ))טס בסעטהו עליו להכנס : ס"OtPP) )6חספס
 רוככוס וסמנומ , גנ6וח סן סמלך ט קנם 6סר5טפ

 לחםפת
 נפו-סילופי: גם מ)י6ס ססמייכ 6סל דס'יג1 ס*רוףעוין
 נעפ גלים ויפו כס16ון בשם חצירו את קורםאיננו
 סעטוז הגדולה עבדא: כסס 0עגד סוקרך ק,דס6דגיח
 נסגד) וסעיפן גסס,מ ס"ס מעלס כו'הבורא

 ומע וס4"
 סיכות ופי p(toPnn on ונפיוע מעי) פסס וסוף כמו)גוס
 סמקו יסופנו גו51ף 0מ)ן גמעעס ומ)וככ עחג0 סמון6)

 פעעס סי4 ססגדו)ס מיס ומליי רומוכממפ
 סגורי

 סניטר
 )ימפ יסכן ס)6 כו' טובח סדה ואין )גס: מוס מ)ןס'
 פוכרן פיליפ קורס סמ6מין Shlat ,גר טיס מוסטוס

 קי61 קודה מפרוגרס מן יפוון טיס )ו )ימס י11ק ט,6כקמר
 וזהבת לו תתקיים ולא : ספרתיות כענודס הובסוירי

 : כעגודס יסמחג )מס צנו לרופס טנזוסו 4וו 6ין :6סגלסי'
 חום ספין 61מר גו, וסירופ שגירס עטו נסרני)ו כלו'כו' כגיעהי באופן אלא : גרסי' העבדות 00נו תתבןולא
 ללויס וסמוגס סוגפו מריסק, קוום )076 עוגם מרסיחפון
 סי6 ססגמעס י סרי נגמעס ס)ויס וסעכזוח סענזוחגנדור
 4ס, רומפהוו מפת כגיעחו ז וכזעקו כמוג! ea(1plנניעסו ולמי צ'ייס וגנררופ ממגות וכולס ממדות )כ)קודחת
 והיא , גטטל וכמוסו. ג)נ וסניסס עוכ!שו מפגיוכסקוסו
 : כופן !ס0)ק ר6ם גסמש גסו נמסינוח ו6ס יתחלהראש
 : כמטוכס טסט, פס ינקבו ויח%)1 ו5מ'כ כו' ?מיויכנע!
 1 סמכתם ישרו וכו61י סכי מ4 וסססמ)ס ותפונסoinw סי* סגמטס ,גי 4טורחס )6 סגגנעו 5מי אשהיה0 לאנכנעו

 גמ6 כ6' למאמין פובה מדה הגק ידמספ: ההדפנו מ6ד: מגס מישע 16ון מן onwפמלפ
 וסש6 . 64( )3פי3ר סיוגק 6פ לרומן יס6 כלסר % כניעתו באהל : ע)יו 4עד פ)6 מלמר '%פס*גע בש נכבס 6ין כי עניו %סוס )6 6סל שנם עוג ועפש מ)טש ש) 3קט) 0' מ"מ נקיוססכגקס. מוג טובח שסוע run : סכרעס עמן ע14 גרפס טסים ההדבה שהפרע ער : 6' ענו "6%מלמץ טראגי

 : ab1 כבסס הכשרשע : כמטצכלגסן
פרק
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 65כה הכניעהשער

 טפו ובעניש בנמו האדם נאות מהם אחד . חלקים לשני מתחלקת הגאו!? כיא
 הפוב והמעשה בחכמה הרוחניות במעלותיו נאותו השני והחלק . הנופייםותקוניו
 וכל , עבודתהכוראבעבור

 נאו"
 ומן הלב מן הכנחגה מרואך היא הטפיים ממטת שתהיה

 האדם הזנאה כאשר כי חביו, את מהם אחד כל הרחקת בעבור אחד בלב התקבצםהנמנע
 אין העולם מדבריבדבר

 מביאי
 יהומו ומעדי אצלו ומעוונה הסובה בעל את בזות אלא 6ה

 אאו והקונה לעצמו בה המסיב הוא כי ויחשוב מאצלו ונסיעתה ממנו הסרתהבמהירות
 דא הלא ד( )7ני6) נבוכדנצר ואפר עשושי ידי בכח י( )יסעיס סנחריב, כמ"ש ובחכמתובנתו
 למאמרם תיכף שהיה מה ידעת וכבר ונו'. יאורי לי כס( להזקן) פרעה ואסר רבתא בבלהיא

 לשני מתחלקת הרוחניות שבמעלות הנאוה אך ממשלתם והשחתת פלכותםמהריסת
 והצדיק בחכמתו האדם שיתנאה המנונה . טשובח והשני מנונה מהם אחד .חלקים

 שנצא במה לו שדי ולחשוב טהם לו שקדם מה אצלו ויספיק בעיניו שירבה זה ונורםבמעשהו
 ולהיות בננותם ולספר אותם לחול אדם בני ולבזות אדם בני אצל והשבח הטוב השם מןלו

 אש הנקרא הוא תה וסכלותם חבריו בקצור ילהתפאר בעיניו פחותים ונדוליהם דורוחכמי
 החכם כשטתנאה והמשובח עניו ולא נכנע יהיה לא ובזה תבירו בקלון מתכבדרז"ל

 וינרום בעבורם הצמחה בהם עליו הברא מוכת למדל הודאה במעשהו והצדיקבחכמתו
 לכסות כבודם על ולחום בחבריו ולשמוח לקרוביו ולהכנע בהם ולהשתדל להוסיףלו

 כל בעיניו ויסעפו בכבודם ולהזהר בעדם ולהליץ אותם ולאהוב בשבחם ולדברסכלותם
 , בהם מאויו מהשת חלישותו בעבור נכנע , מהם להרבות מורח תמיד , המוכיםמעשיו
 הסעורת מן שחננו מה על לאלהים מודה , ידיו על תוספת שמקוה למי עצמומשפיל
 מרחקת ולא לכניעה מזקת אינה הנאוה וזאת החמודות. לקנות הפיקו אשר על אותוומשבח

 לנפשמרפא
 סג16ס כטטר11ף1 כגון גופו ובעניני : מללס !יגס סקר ~ימס ק!מס נע) פסוק גג!ן כגאו הארם גאות אבל םפרק

 הלאנבוכדנצרי
 ואסר : )מוס . אופיס עלגי! ס6דס 5גל 5ם- סטופר וסיגי שכסיס כנ!ן הג!פיים יהיניו . 0 עסג6

 הלבטן פוב לחםפת עי תוספת שטקוה למי עצם! משפיל : )ע4:'נ מקק )1 6ין מסיו גק)ון המתנד מו') חמרו חבא בקלו; :מטיפת
 וכהמס !מט!רל וזגון obn ס) גטגט! מכסנאו ומעגיני : כת 61מץ תומס כס) בעפו האדם גאות פפרק
 : וו!מיסס ומרכושו ומסוגו מטוסיו הגופ4ם והיקוגיו :)!ס

 יריעתו וכמעוט 16)1: ססוגס סרך פי0הץ אצלווטרוטה
 טססור סו6 סג6;סר ~onh ומכיר יודת ספג! כו'במהירות

 סטופר ס)פעמיס מאצתן ונטיעתה סמנו הסרתה : שסרממו!
 קיימם סי6 להעמיס גר,מ)ט סעורך סו !גטקס ממנוסרס
 ימ)וק!ס קרס ס6רכתי !כגר )!!)סו ממגו סגיסעס רקכעולס
 לעצטו בה המטיב : טס עיין סתמית סטר מחמוס6)1

 )טנמ1 גס סמטיג 6מר מעשיים סקמגיס SD שתםוהקונה
 5!00 וסקוס 6מר o'1titne השיניס וט) וס3מ6!ס סגםכמו
 גהק!ף גגייסס די וסייס רבתא בבל היא דא הלא :כף

 "%ר וגגוגדמר מהות ע) כס מלכותם מהריסת : כ!'"סי
 6מר צעס !ע) DU~tn מלכוסח שנטכס שכאסמשיסח
 פג6מר כמו וגמרגס גסמחס ממט)חס 60רן ממס)חס8זטמסח
 ולבזות : גמענים אסנת גמכמס הטוב השם מן :כגכי5יס
 ר,מגוניס גמט:יסס נסס ו)גמ!) מכמסם המיטוט אדם3ני
 : 3סס גגגוהס לספר 6מר !6חזכ 3)3 פקסס !6)ושיגי!
 : שיא וס;)יח סטירי סכ)וח שזו וסכלותם חבריוגלאור
 סקרה oht1 06 כבודם על ולחוס ! לרסיס )קר!גיציו ולהכנע : מזדמן מקיזו כמס ו)ססהד) 0מ!דמן כמסולהוסיף

 וענר )נו ט' חלישהו נעכור : ידו ע) עגמן-1- בכבודם ולהזהר : דגר כ6י!ס מוטס ע)יסס1סמונר בערם ולהליץ : מדגר ויצקן ימוס )כלמסגג!יס
 גלף ס!61ס קטון סו6 יפקס נין הפיקו אשרעל גפי יגיס ומטםיס חומס )סיג יכו) סייט0)

 מזקת אינה : סממודוס סמד!ס קניני שפוטך )סו64סטירי
 יוסר p~m יסיס ידס סע) כא' רוסס פוחתן ניגספרפה )גמרי 16חס מפכדס 60ינס ד )6 מרחקת ולאלכניעת

)ספיג

 סריית יקייצו 6ם מהתקבץ יתכן אם םפרק
 בטת : גכוגס ודרו "מד כסיסימד

 וסלמס ונשיו נכמו גופו ובעניני : ימסותונס
 : וסכ*ס וסכחיס סמ)נוסיס * הגופייתן ותקוניו :)1

 יוכפן 6ז הסרחה במהירות : מס" הטובהבעל
 רבתא בבל היא דא הלא : מסרס ממגו)מסיר
 פלטתם מרושת : ונו' מעכו לניח נרחם 6ג6די

 אטכדגצ ככ) מקר גטכדגנר תיכף 6וסו כנטססרעס
 ל גפ) סמיך מן ק) מ)כ6 3שס מ)ח6 עוד גיסכתיכ
 שירבה : מגך עדם מסכומך מ)כ6 גכוכד"ללמרין
 ויספיק : סרכם פסו" )1 גריס 751קחו ממכמשבעיניו
 ור,מעסיס סיעוד מן )ו סקדס מס 6 די וכו'אצלו
 חברה בקצור : 5ותס )מ5ס אוהב ולנעול :טונוס

 PD1 הההב לא : טוס 15 נסירס מנכיונסהימוח
 הבורא תובת 6ול הוראה : נכנע סיסים "סמר5י
 סמנד5 רק 5מץ ומעסיו מכמתו כעירו טמנך)טמס
 מטוש פורח : נדובק תונס ע) פעורו )פסיסס"מ
 מס ופר נטע htQ בהם סאתי מהשיג :עאו
 שמקחת : גססו כליח וסמעסס ר.מכמס לספע יכו)ס6ש

 מסע ג17)יס 5דס פגי מכקס וחמץ וכחורםכמכמס דכי פיוס ממט )קב) סעכ) )מי יריו עלתוספת
 סיחמ3ר ו% דגר or'b ממס ))מוך סיב!)כפסן
)פסיס

~'DtnD 
WD" כדי bnwn ר4יגך : ע4סס 

סס)יס
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 הכניעהשער8נ
 ומוסיפה אאה מסיקות היי אך ה' בדרבי לבו ינכה ק( )יינ הטשב אסף ונכמסאמה

 : ה' יראת ענטז עקב כנ( )מס)י כמששבה
 מהם נ' . דברים ששה הם .הבא והעולם הזה העולם נענים הכנוגה תועלת אבל ימיאק

 אהד העטלף בענים ואשר הבא העקם בעניני מהם השלטה העותקבעניני
 לו מספיק בו 5שר וכל העולם אין ודגדגה הנאוה בו שנכנסה מי כי ב*ו שנשמחמהם

 אצלו לנפשו אין נכנע יהיה וכאשר ממנו לחלקו שהניע מה ובשועו לבו לנובהלכלכלתו
 למנוחת יביאהו תה ולספקו לבהונותיו בו מסתפק הוא העולם מן לו שמזדמן דמהשוממעלה

 מן ורמונט ימצא באשר ויישן שימצא מה ולבש  לו  שיורסן מה יאכל פחדו ומעופנפשו
 מספיק אץ שיניעו למה יניעו ואם . זה הפך ד%חרת והכת כניער,ו עם לו מספיקהעיט
 צריק 'ג( )מטוי החכם שאמר כמו תאותו לבו נובה עם מחטרו יביא לא כלו כזנאהלהם
 אליו הפנעים ביאת בעת סונל הנכנע כי והשני . תחסר רשעים ובטן נפשו לשובעתוכל

 מעפ וסבלו גדול פחדו והנאה רוחו תמיכות שפלטנו בעבר עטו ר*ניניםוושזהפ%ות
 שנאמר בעניניוכמו רצונו ומעומ לבבו ורום נפשו נובה מפני עליו הפנעים ביאתבשת
 הנכט כי והשלישי . ונו' שחר בן הילל כהשמים נפלת איך 'ד( )'פפיס הזה הדרך על שהנץבמי
 וכבר , במנרגם ולהתנהנ לדעתם וקרוב להם ואהוב אדם בם בעיני יותר חן מרואיהיה
 הדבר עילת על אותו ושאלו הולך כשהיה בהליכתו ממהר שהיה המלכים אהד עלנאמר
 מן אחד הגאלו החפץ, להשלמת ממהר ויותר הנאוה מדרך רחוק יותר שהוא לפיהשמר

 ראותי שלא בהם אחד פגעתי שלא מפני אסר . רורך בני לכל אדון היית במההחכמים
 ממני יותר אלהים נקש הוא אומר היתי ממני חכם עתר היה "ם מ gp~ חזירה מעלהלו

 לנפשמרפא
 חיא אך : ד6נס נ4 סן % לרכוז שוף) גיורו סממוחן 6! עם! אפד סן סס!b'ho 6 י" מן גפנודפ %!ט9 א%יי1

 סן: ג6סיר% סטג.ס גטנע עטה עקב : פ*) 6יסי0. עטם 4וי % ס' !0% טש לע מ'טסחעת
 הרג . !יאי לייזר !מסקס 0סר עיין hto סנס!4 סג16פ ג3 )1 ים 6*)1 ספסורו יטלא לא טלו יהגאה י1"ק

 ומנרן סגם ס5 קמן ומיס ,ר )0ס 6אל 6פ" %נד )פ* *יס ר'3 נפשו לשובע אוכל שדיק : כה כו6והגאה
 מפילגש 03נ! פפמ)6 פס י) תחסר רשעים ובטן :  יי %עא

~lhnw 
 כס' יפ . סוף %נר 61ין מטס סט!כיס )כמריס

 י!חר פעס1 13 גדפיפ )133 ורוס ג0ט! אנס משסים נפלה איך : סירוסים 8!ד ולמוך פס טען וט פסוק *יופפ*מ
 : נד%"ס )פופיק )6א פשולן !מסרים סמ)מס גדדן ג)6 בהליכת! ממהר שהמז : )מיס . 5רן גפ)ימסמיס 60)1משפס

 הלבנוןפוב
 נסס ממס ה' יראת ע"ז עקב : רמוסייס
 : סעטס פס נכפש טיט סרי , )רג4ס מדרסוסירס
 לבו nalh ל 0160ע 4ט3 לנלכלתו י8רק

 עמם ס% ולספגך : 06 מנסשפמת
 לסה : פמפמו נפטר כניעתו עם :ס05רמש
 כאקםחיו יסלא לא כמלו : סיניות מס )נ)שינטע

 : 10160 )מ)6א 4 ף 6ן סמ5י016 % נ6ס .haנף
 רשעים ובק ו תף ש% % כ1% וסנ"סונסיך
 מסר סרו וסע % כ4' מעים 3נר גי נקחחסר
שא  שפלווצ בעבי : hlw mhn 4 ד% 
 ממווכחו )גיוס גטם ש"ס א קרט %1%

 6%וש , יימך? טכנ ואקר בן יהלל : נמסווכשכס
 גסע0ו וסינוס נסמיס סמ6ל גטכנ נעימו דוכסגוס
 חס הדנר ילה ש : ספמס נו סטס3 4יומס
 דוקדק כחכו וסררם שסי פסנ ם*טסדנו

 )נס!נ 6101 הגהה מררך רחוק עהר :כסם,עוכףו
 להשלכתן שסהר וחתר : סלאמס כוע ג%ט%פ)

 לחםפת
 :Otss פנסיי % 6))1 כוים ט)6 אותה שסייעת : 0016)סטג

1PP 
nup סלי לסין ס!6 עקנ כה 

 !שלקנאך גס!
6(IDS" פולסא ומללס סי6 ס' פיר06 )0ס4סעה! 

 : nwnhw)עגור
1  נ, 0!6 נגוס סרנו פמ9 כף עחהו לבו לגובה-

 ס!6 )דפס! יי סע!)ס 0קוי9 )0)קו ססגיצ פס%

 מממס פחח ומישש נפשו למשחת : מוס מרכס ייסרו6י
 פ6מדפ פי! ופיטרו פססיג פפס )י!סר ססשקק1פ פנ4גפו
 שיזרמו סח יאכל : גג!פל יסספק )1 חס!פ 6ם מנס פסדופס
 עינ!פ שכמטס ופון 6מר נוגרס שימצא מה ילבשלו
 61פר1 כיוסך וט" )נין p~np ו') פיקרס טופ פ64ס3מ!ן
 סודפגא יסון נפנן 6פר )ק פרגדו% )פנ6 קויריי
 6מר יספם מגוום פפי63 סיסיס פחן לאס )! אודמן%סר
 הגושש פ% nDS 6פש פמגו 0!3 ענקם ג6144ע כפי שש0 י0עמיס ס!6 משדפן 6ס נמס o)bh מפע.0!ג

 והגאה גד%!ס: יגרס ג11)6 יאופק o 4(nth)ג!ס
'!DSIDO 1%גדיל פחדו : תריס מ6 שיוע גמ! ג 
 שסרים גרינו: מסער 0סס61 קבס ני% פסד! מעט1סבל1
 רוינ! ומיעוש : מוסס ננ6 פסע !סנרו ט)'! 6%סרוס
 סנורך 6וש פסס סכרין 1%6 !פקת) מר!% פקןגענינץ

 פפקוס %דם סנ!ס0 מסרי החפץ להכעסת פמהר :מ
 1146פסיר0 סגך h~w גמק!ס ew~ 3סס)ימ עגב ס61)פקס
44ח א % א א 4*  א  גטה : mon עפר "ס4 --1- ט מפרי 6מ 6ע מפ4 8ש9 % תגיע גאה ק ם %%ש% יאפי mon 8 אאף אא4 אאאיא 

 פיטו נד% Yrn 61שע , %%ו גץ6 ס' ירא V(1eb כמס elbo כ) חס הכמקר עס61 יאשכם אהל48:
hs)nD
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 יגכס , הבניעהשער
 בינם מחשבתי קל יהיה רכיכתו כי אומר בחכמה סמני קמז ואם תכפתי ע5 חכמתושתוון
 םםני,אוםרניעעותעםעםיס קמן ישא ואם לשלם שקדטמ כהכיותימפני רביםוכימעיו נ* אומר בימים סמנ* נדגל מעיה חשם , בעה"נ עובר והוא בנגיד עובר שאני מפסהדק

 שאת לפי מלבי טוב לאלהים לט אולי אומר ובחכמה בימים כמוני יהיה ואםמעונאי
 ממני. עתר לעניים ולהעניק צדקות ולעשות הבורא לעבוד בעשרו ידו מצאה כישטר פסני עשיר יותר *היה .ואם . פממ שהיה מה יודע ואינני העונות מן לי שקדם במהיודע
 פוב והוא םם1א'צעבור..דלות1 יותר רנת הפפל דכא הוא כי אוטר טממ יותר רל יהיהואם
 ונות לכף האדם כל את דן והוי ר% אמרו וכן . להם ולהכנע כקם לכבדם נותי ולאממם
 שדם יהי ואמרו ריק שפל הוי מאד מאד ואמרו יפות פנים בסכר האדם כל את מקנלוהש
 תפלק מזת בו לכתוב קול4וס ממנו להתוך קנה וגה לפיכך כאוש קשה יהי ואל כקנהרך

 אחוי בהמשכו החכמה להשינ קרוב הנכנע גי העוה"ב בעמני שהוא והרביעי 1ההתא
 ואמרו יחכם חכמים את הולך )מס35יג( שנאסר כמו אליהם והליכתו להם והכנעוהחככתם
 דבריהם את בצטא שותה והא רנליהם בעפר טתאבק והוי לחכמים ועד בית ביתך יהירגיל

 דרכו ענוים וילמד בפשפפ ענוים ודרך נס( )תפיס שנאסר כסו החכמה על לו יענווהאלהים
 בריה יריעה תכלית אל יניע ולא אמיתתה על חכמה בידו תתקיים לא לב גבה שהואומי
 ב5 אפו בנובה רשע י( )מס שנאמר כמו הדתיה החכמה אנשי אל מלכת שמתנשאפפני
 מתנאה איננו ובזריזות בחריצות העבודה למעשה ממהר דגכנע כי והחמישי . ונו'ידרוש
 והמתנאה כבחמורה קלה במצוה ש-יר הוי רז"ל שאמרו כמו מהם דבר שום בתה ולאבהם
 והנפל יפול אשר עד מרגיש ואיננו רוחו ולנסות לבבו לרום העבורה מעשוש מתאחרבעצמו
 ה' שנא הנה שש ו( וקטיי ואמי שבו השפלו העבירה למלך אסיר 'נ( )יטפיס שאמרכמו
 שאמר כמו האלהים אצל מקובל הנכנע מעשה כי והשוף . פי רמות עינים )סס(ואמר
 גח( )מטלי כטרש מממ שב כשהוא טהרה נמחל ועונו נשברה רוח אעמם זעוף נ6(מסיס
 1ve זנאנו יחום תחבובלדה

 שלה . עשיע עימם תפח מה ותאמר השפלו בי נ"
 העליונה הזאת התשובה הפדה מע6ת שאר אחי מהם לך הנבאר הכניעה שרעףעשהת

 לנפשמרפא
 לסוג גס וסגוסג לסווס נדו) שלפ טסכיפס 4הם ית ג)~מר כו' קנת ישה לפירך : פיוס יסלפו פספסו החפןלחשלסת
 עפרם ו'5 עזרת ואלה : וימו p'p ולגבירה לסלך אמר : ויל )סע%ס 5מ'ס יף. סיס נקש יוסכיס 5גך)שד*

 סחםפת
 %נפ ה') פרפו מ"א* גםדר שבר קאם נף:ששש

 נאמון סוויפישפע לעג"ם להעניק עדית מלעשות : ויון פ%0%פי
 אסטמטי

 : טעט גסע)קס מגיס פנוגפ
 נדיישת דטץסס: *צ טחו *ו החכיתם אחרבהנשכו
 גרון פפמגוס )פ%יכ6( פג44 נמו מהש משגפוואיית
 סגפם בהם מהגאה 4רנמ : קושין 1061עגף

 : ועלוס נ6א נסוועוס גסס עוסק 6יפו ספגודסגפפט' עסוי
 לסלך אגזור נסס: יפ סוס והאין 6ש כו' בההחינה
 טסססווווש ww ססש?א וסת ססו6 גטקס פ5ן51גבירח

%פס

: הלבנהגרב - ש * פ% % ש א 6  
 חשש מ : י% א י"ס א *%%ו
 ,שא: סמוק ש סס% פחח" :אטש
 לאו ah; % ט1 ר" ש% פע: קקק ס* מטקמא % שן tWD * ש"41
 גש שקש טש"הש *חך קהגה
 *ש"צ קפא פש פגש מח ש" פחס

 ע%מ6יצששוס("צ מחקק סמ6 יףטגשפקח
~onlen 

 נך משש %י סקס ק 0*ל
 ממזדופק טא)ש*ס"* ג"% ah,ww ולס ממק ע %~הש lwn~pטפס
 ראמים ס*שש אפק ט"ו נ6ה, קוס .י% %1 טקס( זך 016 י% 5ש5ס פ%צ1. ות . שפסהש0
 הע 61שם %ס פש *ד מ תצ' החכרה להע4צ קרוב פנפמס: )חס ג6% על" וך 610 סנוכזץ4יפ
 *א פיס *ס6מחהש% לתאעצ 6ש:פשקשחס%: פשסש,ש*פ

bebhש6סק,א"%"שו%שנחשה *מהשעיסש*ספ"שממ*תשש4מ* 3ש:שיל%ך *ה selon~ אפקסלששה*פ טשנ 
 IMSU,ט:ששתהששישןע"חקתו"חפ%סשסש*אא*יצ"שפא %ששמי

% פמס ששושק % אבואס )" * שאן טש( ש ס %5ח   ק * מא 6ש 
 ש"פ**מ %ע ס"טתשק ששליח שי ** *ח פ6 מקק נ*ס*הטם

 שטיפש סשא שחי אשר וא"י מ א""חש: נשי % ומס *פתצשטק אגשסשתחס" אןס4פ ס%שין8*6שזצק%ש osebnשקפקשאש
%שט
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 הכניעהשערא
 עיניך ננד ושימנו מהם עלו שהעיותיך מת וזכר החק בשער וכרתים לא אשוהרמה
 עלט באלהים והעזר תדיר ומדווזיך נפשך עם ופקדהו לקנותו והשתדל תסיר בווחשוב
 כבתך אליו הדרך לך ויכין לו יישירד אולי לרצונו ולהניע אליו להתקרב ממנו אטבותשאל

 שיביאך במה לך היצר ופתויי לבך מהרהור והזהר , תהיה לכל כעפר ונפשי תרוםנפשו ולמקללי מרמה מדבר המפתי מרע לשוני נצור אלהי תפלתם אחר החסידיםשב!תפללים
 הדרך אופני הזהיר וכבר והממשלה. והגדולה השררה ובקשת והגאון והגאוה מהנובהאליו
 ונוי ממני הרחק בזב ודבר שוא וגה מאתך שאלתי שתים )( )מס5! באמרו בעולם לאדםהשוה
 המון עליו שתראה מה מזה ימנעך ואל . הוריתיך אשר ברפואות וממדותיך טנפשךהנאוה מדחי לרפא תתעלם ואל אחי הקיצה . וגנבתי אורש ופן תו' וכחשתי אשבע פן הס(נאמר
 כשיזדמנו העור כי שימצאם מה ימצאני ותאמר המרוה מן נפשותם לרפא מהתעלם אדםבני
 שיתאחר הזריזות מן אין נהם מתעסק כשהוא בהם להרפא שיוכל הטועמים הכחקםלו
 אומר אותו שומע מהם אהד היה ואלו העורים חברי שימצא מה יסצאני ויאסרכהה

 כחך בכל לה והשתרל לנפשך עיק זה וכפי עצתו ומסכל למאמרו לוענ הקע הזההמאמר
 המעלות מן מאויך השנת מכלי תסות פן ובעוה"ב בעוה"ז שיועילך סמה רטעעלםואל

 ואמר תמוענו עצל תאות י6( )סט החכם שאסר כמו להשיגם ביכלהך אשרהחמודות
)ס0
 ג"

 יורנו וכאלהים , הענין ושאר לב חטר אים כרם ועל עכרתי עצל אה% שרה על
 צ אמן ובחסדיו ברחמיו עבודתו דרךואותך

 גח4 . הששי שערנשלם
 : נפשי חתה*

 התשובה שער השביעישער
 ? השער פחח הה . בה התלוים ההנברים מבולטה התשובה חיוב שפיבבשר

 )סש6 ראיתי והתחלתה התשובה שורש והיא בכניעה מאמינו שקדם מפני המחבראכלר
 התשובה בחשב וטילה השוטר השלמתה ואופני נדריה באור לה לסמוךראם(

 מעשות מקצר האדם כי בתורה הכתוב ונק השכל מדרך לנו נתברר שבבר אליהוהצורך
 מהתחלפווז האדם עליו שמצאנו מה השכל מדרך הבורא כחובות בו ח"ב שהואמה

 לנפשמרפא
 ושע וג" אובע פנ חקי לחם הטריפני לי תתן אל ועשר ריש ממני הרחק כזג ועבר שוא : 070 בכספרפרללי
 י"ס סח י,0צ ס)1מד ואותך : גערו פדגר יווונו : גחמדיס דג"ש פ36מיך כטס א ptw פ) טגסגש פס פ4 זגירופגב'
 061 ופיס כפ'ד טיחנ6רו גפו סריס נ% ס3מס ססו03י סחטם הטויס ס3 %ליס ר'3 גררנה בשר ט' ספני "מחבריוכלר
 מההחלפות : עזם סימור סער כריס ימ'ס נססוגש פרגן וים מגמזן סו6 פריין טס סיסכ6רו כנוגס גדרי כי יסלים )6-

 הלבנק%ב
 פס חמי זכויו נפשך ,מ פקחי :האניץ

 סג ק:ג ,'" סי נרו022;
ם;,שי

 % ?ז 2 4%4ן%:1
 a)b' לוב ע5 סיטטו מס ע4 יעטו שיחצתםטה ימצאני : מולי טרחה : גבס ממג כס'וכחשתי
 ומסכל : נלפו"ופ בהם : ג"ומ ס)1גשססש)ס
 כ4' טפתך ירי% : ח"וסך טאוייך ! סכ4פמרסון

 אוסךויוחגו
~t'iDO 
: 

 bSDD(1 סערן 65' האדם עלע שמצא%מה
 צבעיו םהתהלפות : ימנתם ס6דס מרצע4ו

 ab ויסגו" יגר 65סונ מסתיף סם ר"נפ6ך
 *ן ההשונה בחלב : נצן ~ODSN מה* וגסתפריס

 לחםפת
 סחפיד וגק1ר ספוט )מון כו' נפשך עם ופקדהוטשי: יי 6* סיירת לקנותו והשחרל ססס)וס: )00גרפס
 מםג1 אותו ושאל : פסן יכנו טדיין 6ס ותמפטחרג'ם

 תסיס פותחך סגורך מן ,סכ:יפס sh~n כה אליולהתקרב
 4ע4י וסגיפ יס' 0נ(ר6 6) Yn$ ספ'י נכדי 6וסולנסיג

 פס ג)1י שימצאם מה ימצאני : 1ג16ן לגוים פגמיוסיור
 סומק Oto ספוליס פן 6מד מהם אחר היה ואליאמי: געי יט63 סגפו) גצן ehinfn 4הס תסס 'וסר )סהמנס)י
 גספע סיס )6 ונס כפרפרו )ו!ג 0י0 ין שפל זריעור
tnsns. %5סנ)א עאו פמדק פנסו ופסם) 1!'6 יפתו )סספ : 
 ~ahP מועגם 6ד0 גי כעכע סיודיי משייך השגתטבלי

 : סחמוווס סמע)וס )סשנוסססחוקק1ס
 השבייקר

 קרקס והתחלתה התשטח שתש
 הגפים יסקסו סמפטן ספסרכםטווס

 טהתחלפות )%ס: סי6 טוך 631יא עופם פמ"נססכ)
טבעיו
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