
 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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 69ל התשובהשער

 בס: והתחייב תנועתו וסבות נפשו מדשן והתהפבייז הכבבהו שרשי והבילפנעיד
 ועל ורוע והמוב והצדק והעול והמנונה הנאה מה6 ההש החלקש כפי מעשיוהתחלפות

 הכהום שאמר מה מהם הוה בענין בתג-ה כףש אבל הנהנה וממורת תורה לקשר יצמרךזה
 כל רע רק לבו מחשבות יצר יכל ו( )מס ונאמר מנעוריו רע הארם לב יצר כי 0()נר6פימ
 ונאמר יאהיל %א ייח עד הן כס( 04 ונאמר עלד אדם פרא ועיר א( )6יע ונאמרהיום
 במעשי הקעור אופני שהחביר וכיון , אשה ילוד יזכה ומה )סס( ונאסר רמה אנוש כי)0ס(
 עגודת4 אבדת %השזב טעותו רתקו יכרוז לו שנתן אווזו הבורא מחנות היההאדם

 והבטיח דברה נתץ בך ואחר עליו ובהטלתו נאהבתו עליה אותו והעירבתשובה
 לקבל'אוהצז אותנו ויעד עבודתו מורך בנטהתנו אמתלאותינו והרחיב הנביאיםייעבדע נה.עי

 שבאר כמו כרהזו את ודחותנו דברו את המחתנו ארך שם מרוח בם ולרצותממנו
 לנפשמרפא

 ופו"מ*. והטפש ס6דס פוג גט0גס ttAD מגילו ט3 6' יסוד ינגל ו6ס ,מח וס ומוצצם מונד)יס. מכס יפחפ סד'פצכנ חפ* הרננתו שואוי והברל ? גף 1ספמזיק סמאך וגס וכיחן ז)0הז המפימות mnw סגורם טוי גסס נ6דס סיס8בעע
 קיוגו סיייס כסס שכמטיס תמוה מדוס נו יפ . פחס קפק ס6דס נשם סיס גששו מרות וחההפנות' : וס נסגורפעפי1
 מדגו גו יםכגופו

~o)w 
 hwi~ גסס

fotn~ גן'קצ . 0ץמ סטליטהש ונמעל פוג פ'ס ימסר כ0כ גן . וסונאר סיגיי סס ומן 
 יעטס מפס %כן והמגונה הנאה מהם : לס כי וט%) סטממס .כמו 0ג' . פספס י' קסדק קוקוס Dskwn פדיםכנפסו

 %% משגעי "-שטיי % t%StnpflotttSt"ON: 4ן4%עםטךמשעויצלג
 כ48 יט פסהךס פירע וגה ירח ער הן עאכי : וד'6 ופיסו חימס נ3י ריי יו% סיס גנ סגסנו0 פסורפ גו חיןנמדיר
ttDSt9 סליל עד מן . 6סס יזול יזנח ומס . ופולין פ)'ו וסינונו 6) עם לגוס יצק ומס סו* גן סכסונtho ירפ פן 
 יסוממו  רפס פויט ופכים %לית %ס זנן רפס h(P סי ah ? שחי 1כ1 ש6 סצי%ס , נסיכו צו %  וכוככיס י6ס')ז)6
 סגפם פמ"נ סיס סיג)גי נססותי 3מונ יכ831 % יגחן ורממגות רומנס לע יסק חשרא מחמת. היה :  יכרטס  ולפס שייטיו מטפס נורתי  ימייןט14

~fiew 
 סיע נפופ- ימסק ו63 610 מסר  חסן ססש וע  צ*לט6 -נפגכוק6 ימגנו סמא ס.6

 סמקני ניגד % 6% ז0יס נסוגו 6ס גי פרכימ6
 וגו* %יקי ינ16 כי  וסיס יסהס* י%'פ  כליס fa מב"ו יומונך  א1פפ

D)btפירפו מו"נ  מטפע וגף 7.636 ס' עז )T&-K, 6פסי%היפ וירטש נהן6  גגויסן סל6 יוספ שיו יפרכס ריר  ימן  
fg3סמולמ סוטונ כי  חוואית על  שפון טיייל  ו6?סל6יס 9פטפ יפס %ו אצ% יוחס י3לאמ  biat פוגשי וסיקס 
 סלען יל וט' קליו neh ס' 6ל ייונו  ונוי% פצים יזי יצחו יסלם יי 6לו'1 סי פד יסר% פייס נסגל טיפ כפזתס6ל
o ס, ג45 6מ קי יסר36 כיפ 5ל 6מי 6דס גן wht ינ( )גיהוקי) יקמרוכן w i h ,  רגע נטונ 6ט מ כלזפ נפוג 6מ9ן 86 

 פררג'גס כוכו סעו ומיספורכו
 פרטיי

 נ 13קונס סגנים" ט;כ16 כ"ס פסוקש גפם ונכסס . 1ג4 י0יף3 גי" 0מו0ו דפס
 צ "י6 פש פטחושו sm %1קס פסוע עפ0 הנסוף זמירו גפס וספרורו "ס6רגפ , 6ע,ס דברו את המרותם ארךואם

 לחםפה
Pyam"08 

 פ* כפו OID ש פ6ה0% פטכסןס מסונו
 ינסק חרכב4וו שרשי : שתסס גענעס lo~sn 6מט "ג3פדה
 סח ףשא .Sh~ סשה  פן  פירכס וים פיקסו  סרס' 00וסיוף
 טוש גקו6יס יסהוי 6ה גס )שפיא וש לרוחמותנרפס

 פאן פסססג"ס טסם אשו טחת התחשכות _:סמרגנס
 כגלם, וכן )ו0פי6 ופ6גציא )ממ ופעח ירגון פכרם4שע

 תנאה : ישד טונ (bu סונכרן אפסורנו חגורתויפימת
 אטונ )כהא 6דס סניו נפם ~ס"ק וסעו3 נפרוס4הנעי3ח
 נענוסוח פ4ו P~'D לקטר : )פזם %ס מנין הפסשרפ
 סגסגת ופלורס 6מר ס1נ לוע) וע) מום נסי מססיקוס
 סלילים אדם פרא ועיי : )1 סגפנה 6ס טים נמשותפי0ג0נ
 ירוז ער זן ו סר6  יסיר ס61 נכילרו  סס6דס גו1או5י

DU1nלסכלי 6ור סל וסיוווס פר סר ht~e גפי גירס יצגו 
 ססוע3 נפכן סמ6מ'גיס סחהץיס עכרי )י גס ופסענפו
 לחקן : מסמס 6ן 6יי, פקג) 0סירח גפו ספוקן סרג)פן זיוי פייל טיt~uhe  61 ס;!כ3 ע3 יכמ סס )ספין פ6דשוק
 רפ ייפל  odtnשעולו

vip'nn  ז%ט סודני פיידסו 6ניהפ 
 והרחיב : תוסס )צו מ.% דברה נחית פו%: שוסביצהר

 6נדס מץ גדמפ ום)6 ט6פ %פל 6% ט'אג%זלשתיפ
 .Dthl~nh נעשו ו0מ ס61 גפן 3ט עטקגו לוע 43סקירתו
יכפין Eke 4מע סטדש פכך סנן9 % שי mhbtwרסגוס

~Da 
ptpn % מ' אתך  אם  נושלנו qh ישן 

  הלבנטטוב
 VD~ פרכנ הרכבתו שרען ההברל ן קך6הר
 מממ%יפ משיו ושכך נסגעיסם %נד*סיפדופ
 סרכוז חאיזהמכות : VSD מפיח שט"ממש

 1כענ" וסרקן ככסם כמי ס"דס נסם מדוסנפשי
 בזם

 וסיבות ן וס0רנ5 ויפקוס מטחיו ימי )פ טממספכי6
 ,- ממרמס מטפשי כ5 כמני"יס סמפטתטעהו

וע-

 כwnan : 58 60 וקמקו%ס סמפעופ ח
 מנסו  "מל  גמטמס ס"יס המיספן ההאהחלוף
 -שטגון ג4כ הנהגה ומסרת : ומיוששווקדושו
 $ ל'( )ימייה מנמת נמשלת ennh הנקשכש

 משל מן נסאדפ %וס יולר ewt פראועי
 6ש% %כ שיזל ולא' ירה עד וק : קקסנר

 כדן  נפולס גי "ור מקנך  סירס  מסכוסו"שמס
 ירוש סר  סן  טופרו חס ספמט גן ollh סקכלססירמ
 כ* מטעמו מקיל 6יט. י"ס,) 1)6 ההם סמי טסותכ6'

 5ע%ל ראבי"ש טכדיו ס4פ ורארןד פמםז פסל * י11ס משם שצץ3 ד % כ4 יגרה בתא הבת"כ : ס6זסע5 עלי : נ( ג "שן)פשת פטר "ת וממסי מג' הבר-א בזקנות : נמעמיי1ס %וחי סס" ?א 06 נעליס%*מ0
  ס6הצ8שהצ 56 ארך שם *ש: מןו יתט חך מנץ: ינשף %נח כמקא מק (~5Obמת0קק סו* SlnDh' , ושוספ פצמפ פיין אםתלשתעו מלמחיב ן כרממש קצ)מס ע) תוסע ס0סוכר11)רשכסימ sp*סט

נפצר
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eoהתשובהששי 
 מינים שני הצדיקים שהט ולפי תו' משפם ועשה מרשעתו רשע ונשוב בפרשת פ()שק%
 בע4 הצדקכם המון רוב והיה החפא בק השבים והשני והעול החמא מן הנצליםהאחד

 המשווי התהילההשובה
 הכת וכר ואל"כ חטאה כסד פשע נשד אשרי 5נ( ואסר.)תס3יס

 קורם צייק היה כבר שב שכל ספני במעלה קודמת הש ואם החטא מן הנצ5זההינית
 הנר וגו', עון לו ה' "תשנ לא אדם אשרי )מס( עליהם ואסר שב צדיק כל ואיןשיחמא
 יה תשטר עונתן אם ק4( )סס כםזש דור בכל מציאתה מעוה מפני באחרונה הזאתהכת
 אדם אץ כי מ( 6 שיכיס תאמר תו' בארץ צדיק אין אדם כי "( )קסיח ואמר יעמור מיארני
  והפלגתה התשובה ענין תפלתם כפתקזז .רבותיט קבעו ,ה ובעבור , יחמא לאאשר

 . ענ?ש עשרה התשובה מדברי לבאר עתה לנו וראוי * לסלוח והמרבה בתשובהבחרוצה
 מן התשובה תהיה במה והשלשי . תחלק חלקים לכטה והשני . התשובה היא מההראשון
 ההערה אופני אז והששי . מהם אחד כל בתנאי והחמישי . נדריה בבאור והרביעי .האדם
 ר4זשובה בעל הישתוה והשכיני . התשונה מפסירי בבאור והשביעי . התשובה עללאדם
 לא. אם חמא מכל לשוב לתופא יתכן אס והתשיעי . לא אם החמא מן הניצל הצדיקעם

 אופני כל נשאם ובזה . ע4ו קשה מחטאיו 'טדעזשובה למי התחבולה אופני מהוהעשירי
 בעזהשי: עונותעו מקעת נקוה בהם אשר וחיוביההתשובה

 הבורא לעבודת האדם התקנת ההש התשובה שמעם התשובה סחות בבאר %ומר אפרק
 בעבור אם טמנה שאבד מה והשבת בה וחטאו ממנה יציאתו אחריתברך

 לנפשטרפז
 נדיק גדד ~yv פי% סגי כצד תמוי יעפים כ' דספ'ס ט6פר )פס יהון ינ6 כס מינים ש4 השייקש שהעישי
 6פו כך קמר סס5ס גסי פשפ גמה 6שה ו6מר סמ)ס פנעזפ ומספל os1cn מנע) ובוגד מע6 סעס סטם פ)6פרסקוו
 סו6 מעיקוו _~P2 6ע'ס במעלה קורסת היא ואם : מעיקרו $ריק מס"* רסיס כרומו 61'ן פון 3ו ס' ימסג )6 6דס6סוי
 סמם )פעה %,ן %וק ושן ספק פ4פ סמק 3! סיס יגר 61יג סמטbD 6 גלד )6 טורקי סב סכ3 מגני גמע)סקוים

61*י
 סני% כח יפ פדרטס פהטס כזן bWDtD סס!יס פגעני ~L? ס6מו*3 61ע'ס . ג6חרוגס וכרס )כן )ט)ס hvmט)6 סגי על פשקוז %ק $1י16ס פיעוע מטי וק יו%וגס היוגר 1ר16י ססכ פן כמעדתו יוזר ממוג ולסיס 0ה6 י6ה

 עזם: ח' נפרקספמכר

-1%1 

 ג"פ% 8bre לא אשר ארם אין כי
*noeda 

 יף: נ69 כ"כ פזם
 ספונת פ6 ושעש ססס1נס פ)ס *לוש ר*3 התקרבה שפעם ע%גס: אס סשטט 610 פס התשוכח כהות אמרק

 לחםפת הלטנקטוב
 o~tsn %דקם  משפם ועוטה : קזזו ד0ה)סמלות
 ס6) סגפה נו תפאה כמה פשע נשוי : ימ"ש610
 '11Db enb 1ט6 האנהה הכת : מטעו וכסססלעיו
 במעלת קח-מז הש הגם : עון )1 ס' ימפכ%

 צדיק שב 'שכל ספני : WSDn3 עימת סס"1תפ"ס
 קףמס פרן 6ך נמפ)ס,אפונס )נעני עדמיס ס5דעס כס למס ODP )ייץ%

 נמע)ס.
 מן 6יפ קכמנ

 אמד כסמע)ח וק ל1פ כפפ)ס סקוה2ס ,טפוס
 יעקב רפס SD1 פ6מר כ6פ סומר מפעיופר
 3% עסינות סמע)ח מסר5סו

 רומי
 . ממפ עחל

 ץ)ח 6מי ש%* סקוסי מסר כעכע יסרס גריסס6מד סמאי גש כענע )קרוס דהם סעפן א5%
 מגילשפ מנ4 רמס סימ165 6ססר 1ל1 סטמספמ6פ
 , נדכר משסק % 61ץ סניון )נעלי וכפרעסלמי

 ט) P3VS קיעס ספוד נסער צל %ט1ר24מכל
 חפוכס )נע) ינמ%ס יזם ישהק ס6ץ שז 1)6 סערןזס
 3 במצח כי מסער מוס n~es ע%5 ר4ממנל סכי% נכפוסרס

 סכרתם שב שכל מפי : וכו' וקדט ד1% 6ס ומרטמפן
 סעס וגהע פסגתם ,ץ% פופיק 1Dthn פי כרתחתתמגר
 וחק י0 סג סכ) וו*0 %פ )* מנ*פ נד% וסטיק)ותש
 0316 לגמתי יתם 63 סלקיו וי 6מ,כ וגחי4ר4 ק)ז6הדס
 כענש 06 ונסמך פפגו סוג 610 נק"ל גסס ס% מונ-י5ו
 כטכע מ!כימ דכו bwn 6ופלי0 כיינו רעים פס31דהסתיו

 וכיוס היגיס גסס3גס טכ וציוח סחט 6סר os)henשעלס
 במ"פ סס0וי6,ס גגה וט דונכם )מ6$ !5גר יט0גש3דחט
 כפקס עסיס גו3דיס ס0 סמתו)יס גפו %ד חזקרפאן

 יגוייסו וסיו enlnnD 5דיקיס סטיו עכשיו לנגסוהקריס
 פו !פמירר כפיקס קש) ס!6 כהטל 6'כ ג)דקתסכשמדק
 שיזק פי אשו שמגל מ"א ורקמן ממגג ע"נ פו6 *ק03)6
 )ל06 ותם ונ'ע פפוו מסוג הסדיק פסס הי שהק מן"שנ
Pt9bע) ופשרם וגשן גפע)ס קידמוס 6! גופן קודפח 

 : %ה מפי סופןקראות
 הקשובת שרעם חלשם

 טילי
 פסס ע5 תם נפדית ספכיכ ע% ופק י%פמנה *ציאהי אחר 2 מסוחט

 0ס% שאבר טה : נס 1מע16 6מר מרע סור נדוני 1ע3ע!ג

 ווטד זוקר גלם ניגס שפ לת כעניי!ח ר,גחוכשדכר "נוטל מע"ס וג'רי מסע סטווי 4מד"*ן ,טד6י ממי מעו)ס יונו חס$דיק ריממכר 6מל כ"י וגדתם כזפ כס פיפ חעסס 63 גמ%ס מפנל סיס סריסעמס

 6ע-

 יוממכל '6מר
 ונס ניד ומימת כרעצם %ג טנריס olh~ גר לוב סגוחעוכ )מ oltsn דול כב) מעע גמ5ויס גדינדס ס) ס"ספסכת
 ומע"ס: כמכר י :(WD~p גךונ סס61 כש נפגע רוצפם ולי סי0מ6 נס0פ 63 ייפמנר.6ס 9 התנץ 4 פסל61, כ46 נדופם )ענירוח כ% ש)י% היגס סחס)ס אפסם ומ' ידק ומהדס-ph-l וט' פסמל nwwI 06 עטסוק סייגיהסל5תפ
 )מופ 6)י.1ס1 מסיג *פ סכלותך בעבור אם והרופס: ממעכס, פרן כפסל התשובה וטבעם אפרק

ננו)ותינ
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61 התשובהשער

 שהו44, סמה להתעלמותו 4ט שכלו על המץ שנני או עביתו 1בענע* נאשיםמבלזתו
 בזה וכיוצא בעבורם וקמא פתוהו רעים לחברים התחברוהו בעבי או לאלהים נוח"ב
 בני וף את ירא גד( )מס ואמי תבא אל חמאים יפתזך אם בני 6( )מסיי החכם שאמרכסו
 מה בעזיבת אם , דרבים שני על הבתא מעבודת והיציאה . תתערב אל שונים עםומלך
 להמרות בו וכחן מעשותו שהוהי מה פעשא או ממנו והתעלמותו לעשותו הבוראשצוה
 אופן כלכד לעשוועו הנורא שצוה מה נעויבת העבודה נק יצטרעו תהיה ואם , בוראואת

 עתיד אני אשר התשובה בנדרי והדבון הנכון במעשה בהשתדלו יהיה מקצורותשובתו
 יהגה קציו השנת אופן טעשותו הבורא שהזהיר במה היתה ואם , השער בזהלבארם
 התשובה בנדרי הדבקו עם הפכו לעשות ושיושעדל ההוא המעשה מק כל אל מהזורבהשכרו
 נענעים בזה והדמיון . יתברך דאל בעוית דשה במפגר לבארם עתיד אני אשרותנאיה
 התמדת בו pw מה מאכול שנמנע מפני אם המזק מחטת נופו שחלה באדםהטבעים
 אשר המזת ממעוה תליו וכשההיה בריאותו ההפסיד שהגזמו כאז שאכל מפני אובריאותו
 לפבעו הראוים המזונות ממיני בהרבותו יהזה הנכונה אל  חש-תו אופן בריאותו בוהתמיד
 השוה המנהג במנונו ינהג הפבעי הראשון ענינו אל וכשיחזור השוה הנבל אל שישובעד
 הכתון טן בהשטרו יהדק ברשותו אופן מהכפק שוחקו בסה שהתנהג מפני חליו יהיהואם
 וכאשר השחה רענק אל שישוב עד ופבעו כהנו הפך שהוא במה ולדצענהנ לו והדומהההוא
 המאכלים שני בין השוים המאכלים מן יאכל לו השוה הנבול על ויעמוד נופויבריא

 איש 65( )'ופו כמ"צ הרע בטאכל העונות הכתוב דמה וכבר המונים שני בץוהאמצעיים
 : שניו תקריינה הבוסר האוכל ימותבעונו

 לעבירה דרך מצא שלא מחמת ההנב מהם אחד שלשה הם התשובה חלק* אנל .ב8רק
 לנפשברפא

 עגורים שעניני : tms 6) סי מעכווס ל8 באלהים סכלוות בעבור אס : צ16 עימו מ)עןן hwt מ'סקוס
 טססיפ ר*) 16 . 0061 ירע )6 וסע פממ am1 0גג 16 להתעלסותי *% : מע6 יר6 גור 151ן ס' ילווח נשי סג3 טפולל4

 )%ס 0נולמיס ממזן סן מן 6)ס כ) כף רעים לחברש תחחבחהו בעבור ש : נך ע3 דסש 4ס1 ראפ ש6 ממוסדפסו
 : )1 ספומ)ין סו מגס ח 6יט וכפחמית ימן פי 0ני6יס דייק 6מ*א )1 י0 גנגס 15 0סננו6)ע בוהי את להמרות בו וכע : 6חס )סייס סספרנ 6) סר0פיס סס פ0חיס ר*) ענגים eYS : ממרותו 6) ס, mo~n)8ט
 ש eSt~l: וק ישצס נן 61מר יפםש יי11 סנ6 נ*צ %) סגירת 16סס )י1 6;ס 80 לעב"-ה ררך סמא שיא נ8רק,

 %שפת
א פנסט1%  ט31 יוק )6 וגס יספן לומשש מגיר 630 מ'באלהים סכלתי שש: ושלה היו מן )ו יא 
 דעסו מסג"מ כה להתעלכצהו *צ : )מגוו ונמס 6יןעגבתו
 אל שיגש עם : גס פממינ 0סו6 פמפ ט)פ)ס סעגיסק

 אם : תפסס המהנר 6י שהיסס ספ6מס a:~hהממערב
 כסבעיטת

 נן 61מר פת0)ס נפונס ממט והתעלטווי
 ,ע לטש סברס כמו משן גסותך גרילס פיס דטוצססימ
 6פ ד,פ ססו6 ספת וטנפ alw מיסך חסים 0נומ 06גססוק

 : יסריך וגן ח%יס גפוהוס עמס יסנסג קל פעוסוס
.ש * טומע 630 כעפר לעבירת דרך מצא שלא ב:שרק

 הלבנקמצב
 )מד 4 המב שר,וא שה משתשמחו ש :למקפו
 סמוט*ס: 6דס נס בסאים מ04יו: יירמ קלס 6ח%ק
 ט)4 תתערב אל : ל'וטוןו0ו מטס ממסמס הצמםעם
 משנר וכי שצחה מה בעזיבת אם : ממטס"-4סשמד
 פ5 ש31ס כסישס ממצדו תיצבתו ז מטס מגוספ)
 בסעעען בצישתרלו : ס' משם )קשש ידו כשלסמס

 יםהצזר 1 יימטר שטפס 30 %0ד שקד פ%דצכק
 טיטינ קצורו וזשצת : C)nMml געצר6 טמגפהבורא
 מין : יגכיו cfu)nt נש4 שפע עק% פס ס'כךנת

 נס"ס פכ0ג וכגצ , %סור Sb פואמ6 אצע נ16שזל
 עגמו לנע ~mh סמוס6 ו*מ  נמו 4 0מפ6 ייפרףקי

 Sh הכתה ש : ס6דס 16ף וושס מיעס מעפה שממש סה : יארס כעוס %רז ~IWXR1 יעמס פן%ש
 0י10ג 6מל וכף שהצב עד : 91PS 6דס שנס %יך ק ע0ל 0שכ) גו' ברדמתו : נשנוש*ק

 מן 130 סטכצ כמ *ח5ם טככר sbnn לו והרומה ו סלחם נממש וק כייס )סרכוח %יך י%פ ש%3רי16כי
 סיסססק כויך וטבעו טזגו הפך ביצא : ג3ש5וח כפרע ג-כ מדק סכ5סר מזה 6ף 4 מדק יחסולפרשן
 וכ"ל 6מי כ% ממדק סמין עם ~IVSt %ש מסם ףםיס קוש פסס "ץס 41זס מורס 0סן דגרנם מ65סלעיש פרמי 4הך נסכש סוחר ננט "ס ופס ססדגץ ממין 06 81פ טנאך סופן סמך ומגע פצ אריסגסשס
 דמץס %065 יסה יכליליוצ 0ו"ל 61פר נמי ססך טיק א8 )ך pm כלמטח ע5ש ערש 5גי פשי ספוקינץ

ש קשש % % שש %קטשס   אמ י * * 
 %סם %ר "ש ,מי * 4ח פשס שפ 2* ושש" חד שא 2מו בפקק

*ש
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 התשובהשש-62
 עשותה ישלים וכאשר ממנה ימנע ולא שכלו על יצרו נובר מוצאובשתת
 לא ובלשונו בלבו לא בפיהו שב תה בה שעכר מה על ויתחרט מעשהו ננוח*ראה

 כננד בשכלו ועוטר ובאבריו בלבו השב השני והחלק . וט' פריצים המערת הו'כשקד והשבע ונאוף רצוח הננוב ו( )מס נאסר ובו יתברך הביא בעונש חייב והואבמעשהו
 שישבאהו סמה וימנענה שעצחנה עד תאוות*ה עם ולהלחם נפשו להכריח ומתנהג*צרו

 אל ושואפת הבורא עבודת הפך אל תסיר להמותו רוצה שנפשו אלא יתברךהבורא
 בדרך שלם אינו וזה ינצחנה ופעם תנצחהו ופעם אותה לחסום טשתדל והואהעכירה
 לבן כ,( )'מפיס שכתוב כמו לגמרי העכירות מן שיסור עד הכפרה לו שמחייבתשתשובה
 בכ שהתנהג אדם השלישי והחלק * ונע חמאתו הסר פרי כל חח יעקב עון יכופרבזאת
 ובוש נוראו כעז וירא נפשו עם לחשוב והצזםיד תאותו על שכלו והנביר התשובהתנאי
 והציב דברו על ועבר אותו שהמרה מי נדולת והכיר ועונו חטאו נודל לבו אל והשיבממנו
 עד חייו ימי כל בהם המחילה ומבקש עליהם מתחרם תמיר ולנכחו עיניו לננדעונותע

 : להנצל הכורא אצל ראוי וזה קצובוא
 יריעתו הקדמת אחר לו ונתכן כי בזה אומר מהאדם התשובה תהיה במה אנל גגשאק

 לנפשמרפא
 לנגד pnl~p והציב : וסילוע סוס ptpw סרגיעיח סקרמס סוף ~1wt'o כשי עצן PU1 ונאוף רצוח הגנוב נאמרוט

 : 0מיז גנוי WhWt שחיג גבועינע
 דכוי ג6ן )יטריק ו6י* כו' מעשהו גנות שירע הראדון . דגרים נשגעה כה התשגה תהיה במה אגל גפרק

 הלבטןטוב
 יראה : %4וו רום גמת סעטס 6מי עשותהישלים
 שחר עיו0 כרכר סגכם) ד'ש כמו מעעךצגנהז

 סדרר ע) 1')לו מסקו ממגו העתק סעו)קוכסם4ס
 סימרו כנר ומתמרע עכירותו ונגוח מר0ממןניט
 ומן סכ) במעשהו לא : 0רסothln 01סרסשס
 כטחו 61ך ביס שכר סו6 נעטר 31ידו שיוסיגלו
 כסרס וביסס ומרקס עופתיו ע) התורס 46מיסזכינו
 6סמוחיו 5סשד מו"ל שסיס מגית ,ג6 6% 6ךוסוך
 הגנוב : תמיד דרכו וככס כ3ר6ס1גס ע,יססולסנור
 tmnw ב06ס 161מר %ו' לשקר והשבעשאטש
 ג)למ omnht סליו  פפי גריל 6סר ס,ס כג'ת)קם
 סמוס3יס ;ר"ל ס6לס  יי0ועט0 כל 6ס טטו0*טן
 : ס' נניס 4:טחס סילוקו 3ס3ור מטקססס%גש
 מש *כ46 וצ' הפז הבית ההת פריציםהסערת
 נליע) te)b ו"כגצ מפס 6פר ססרי5'ס כמטרם ס'3"ש
  ירו סצ6ס יתיר שעמסיו כל Dh לרעבי 6הןלטפר
 ירטו ל6 סכלם גס יחוסי ל6 כוס גס ומממס סגלמן

  obD ריס כן , הגריס ע5רפ מנ6פיס  טכולסס6מר
sb0כשדות. ס' 3י( o)w. מסם  סריס 61יש וססטיסס  
  מעונסס  כסוך שטמירת  ססריייס סמססריס כמיוע

 מאס  העבירה אל  ושואפת : ממטווסומנץס
 : 3'(  )ימים רוס פיס כמו , ע3ירוס 6לו0וסקס

 פל * לכמר סריות כלו' הכפוזז כצשבוזיובת
 . מסקסו מסר פרי כל ו,ס %ו' בזאת ל4ן :סטורו
 סשו3ו כ"ס מקרנס ט"ו יפריז ס6ס דקל%סטג-ס
 געת% 01ממכר (fiD, סם פירפר וסח סןפסמ משרקל

 : לנפרי מטריו לססיר  סקריך ימלחו פ"oro 5ייכווה

  לחםפח
 גגוחס ימל מעשהו גנות יראה : )סטינס יסו)ו*גט
 1016 לכנוס טועס 6וס סוס סיס )6 כן )6 ס6סויחתום
 לא בפיהו htDn) 1 ספיר ממרוסק  ססו6 6מר סגגם:
 ישר וגס יצמח  כן 61י)ו סי 3סס ariu  קי6 0ו6בלבו
 גכוגס orn מרטתו ג4'ן כסמ)ע גטו chn1 סוט ם"1ימרס

 סו6 נפפסיו ל6  וגלפופ יפר פ51  כסס ט)י)פ וע3שמחית
 סו6 עמסיו  טגס קן ועיי פפ41סו סי 6100 גליופ16פר
 סמרטס מטכס ע) גיח ס;ווגס wth, WtD '16מחע)ס
 וסירס לשקר Pa~m : גכ1ן ו,ס סמטק) סטעס ט)וגמטססו
 גמחתיסיס טסיו סמ %)eolnh1 11 וגו' כ3ש 6) וג6חסקר6
 ספטלס גישרו נך ") 6אס 1נ1ס סיס ומ3ק"יס מטס)9י

 6דס כס וסודויס ר4ס וסם גע)מ0 מערס 6מו ומקוס )ססים 3ירכיס ס:ודדיס עליים סס טססרי%ס וסכווגס . 1כו,סלי,יס
 ויספטיס ט63יס ירישו 1פוטוס רמון  ס6ע טרניסיס1ג6סל
 יפויו מיס עז גהיץ )03לו 51%ותס

-otpni 

 thD)t פפגו6ס
 וללע 51פוו (Sk יסרס לטס כוסס יסיף ספער0  0וו6ל

 פוס לסכג0 9רו3יס טסיו  onlh9s מטטי0ס טל פסחרי"וגמנ
 סווויס לגוזם ססר יסויפ טכפ כלסר ~פן ק01  כמסךו6מ,כ

 רוצת שנפשר וו%:  %3י6 סמ ייפיס וכל ניסו-ו0ופססילש
  המרא עבורת היך אל : ספס16י פספס  סייע.להטעוין
 כבגורס  פן סי64ס רגויגו רפוס ;סיס  לטסוח דסייגוושואות
1לט:01

~tStDD 
 %  פליי אותה  לחסום ומשחרל : רפוס

 הסר : מתסקחס  זממעס כסגר  יהון ספוק ומ' טורספס1ס
 מוטמאי, וסו מנכמס Sh דסיימ סייס מוס );ספ טדיפת  פ% כטית כיסים גמירות הפרט סרי והמגיס 6טריסיקומו )6 %ולוס 3ר כ*3מ פתיח חגגי כ) גשמי ומיסחטאך
 גר גיגני גיפרו דייק  סער גיהר רסו:וס61ין

 מגיהים ל3י פין onh  o~lun פין טסט טפספגיט*י פוופ%י
 את ירא יפטר: ר9 5סר פד משג  פרון 16יספיסטון
 פיל וכפש פפפ וגוס 5פרסרופפיס ~Wh ויל כי' יר6 6מר יפסס ירים סל  ספנו ובושבהיפזו

 מפוי
 own ויפפן

 סל יגי%סס  גמשהטיפ %1רטו פגסוס 11 גר' פגיכס פלעולסו
~h$

 סמטסש ע) כירטס סממנר טכוון שסמר סרופפוס
 והכיר : נוטס )ס1ן 6פר סמגוגו0 ימדוס וט) טמע)סרעיס
 6מר כמוט) עמוס ועל סכעסס )ס,ן hl~D לומו "ס ר,מרוכי

פרס
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 68לב התשובהשער

 לד יתברר לא אם כי בריה יריעה מעשהו. ננתז שידע הראשון . דברים 'בשנעה
 מ הטחילה ובקשת עליו ססמ החרמה חהכן לא מל בלתי שתג או מסתפמ ועמהשן
 רהג בחיוב שידע והשני . תמיד נגדי וחטאתי אדע אני פ.שעי כי %( לתוניס שכתובכסו

 עלש יתחרם לא פוב אינו ומפעלו רע מעשהו כי אצלו יתברר לא אם כי תנותומעשהו
 ש( )טס כס-ש רחבה ואמתלאתו השוננ כדין בו ודינו ממנו ר,וזשובה תנאי יקבלד6ש

 אק זה יע לא אם כי מעשהר על הנמול בחייב שודע והשלישי * וגו' ינין מישניאות
 ויבקש כך אחר הנחרם עליו ענוש הוא כי אצלו וכשיתברר עליו החרמה אל מביאוצורך

 מפחדך סמי קיע( לתס)יס ואמר תו' נחמתי שובי אחרי כי %( לינוס שכתוב כמוהמחילה
 העלם עליו יעבור ולא עונהזיו בספר ונכתב עליו שמור שהוא שידע והרביעי . וגו'נשרי
 6( 4'צ ואמר באוצרותי חתום  צמרי במם לל.יזלש"אש  לר3רימ כמ"ש הנחה ולא שכחהולא

 לנפשמרפא
 דשת אכפ "פוייויו לטס דוריס כסקר ק"ת גסס וסקריך ממסגר מדגרי ס6)ס דכיי0 ו' 690 סו6 גי 16'5גע)

 סגתיס 016 גי כפס הנירות ימת כ3 וטס פנעחזו סטות )ייס סיגי ט)6 6יס 06 כ)0 ויכירס מעסיו הידעוחיטין . emm " 1% ט) י4ש 3ש ob סלמם הסיס )עסות יום) 63 ססונס )ע"ס סיס כ"כ טיענה ו6חר 11'3 גרון עיאתמגר
 )6 גס ר6ם ומקנוס ptnDt1 מכוסה כגיח ומקטר נכוות )סת0)) הסרו )6 גס )15רן 6% עמסם ומזדכר גריסופירסתם) גס4ס מדגרים טכסיס OSID~ pb רוס גי ג9 טמע החס . )סוט %'י חכמיס דרכי 16 1'ת עי סעופן מי וג) נדו) עורסו"כפיס ונלי פ) סטתו כ) 9 תיל פדיתי חמי יוגף סו6 ט)י1 רנותינו 11%0fOC פס כ) ע) כי כן יינו וש ע)יסס )סוגישעיט 6ת טסזוס נפ% 6ג) גרוסות פענירוס ג136 וגי6% רעום לכרכום .יb'h 16 6% ע) גfa 6 ססונס גע) נקרת 68Olh'ן
 ש וגס כיס יסגד פקה וגעו) מרות _Ebn ואדיס 16 מסי thr(1 נמקיי 16 )כטוס ממיס מס וסוכרת גסס עקמו 16וונירו Ph(1 מגס מסגולות ו,סלו )6 גס )פנייס קעי0 דוריס ומכר סיר ו)קסון ס)כ וטמן )ס ססגון גמי יוחס 3הח כקוקססטו
 קיום נטפני ססוש )% גס וכן . סוס נספר שמוריס ממדוח ומג) וגעס ונג'וס וכסור ,טנ6ס פקג6סמסרו

~uno 
 סס13יופ

 פליט ופי פ6ד סו6 פסוע דכר סי גוס גכס4ס רכש כיין פכח 1),ףס 3תנירו 6דס נאפין ומעניש ידים ועי)ח  גגוןגמעתם
 aw ertit-ע  15ן ענר גסס יוע % 4מ עלר  וכמס ייס ט63 משגס 9סל פס וטוס ע4ס כג) ויען סטות י)טד )זעתיכו) 4101ך ספסל סלסילות 4דע סטם וס שיג %ן סרנים %% יפיו כ3 עכילות 6דס עומס O~t(o פקומות גסרנס נים) גמעתיקי
 1כ1' נמעפיו יפמפם ט)י1 נתין רשויין 6רס רומס 06 מוש %מלו הס . .תמיד עדי וחטפו 6וע מני 1DD 9 סכחוככ8'ם

~aw
 גימ31 פגירא 6% )6 רמס ד6)'כ סעור מעריס כמס ידע 63 סורס כיס,) ממפת סייו1 חורם כניעו) יחמס מ,6 ו)6
 יע רכר וס 6ין סתיס מן כעכסי 06 16 כלכם נ)6 סוס סעופן מן געיתי 06 בכך מס שסוכ 06 כי מעכר סעכ'רוסיעות גו41 ייפ )6 06 ע3יס0 יסחרר )6 סעסס עגיוס ייפ כסמלץ 6פת ופ90 . ערס ק"מ לספר כ'כ ענירות )כ) קיםסורס
 PUD ש חוסם ספוגו 8י כמו סעורך גתי לע דבר סוס 6ין כמסוג )ריך 6)6 סקס ג)כ יסוכ 1)6 יתמלט )6 כך ממופג מיג'ק
 אג 4 יט ס% פפופק 31ס6מין )ייט סמוא 4ףך וסנ' . רע דגר 610 כמס תוויו ט) סטוכר ג'ו ממתן ק'ו סמיומ0ספתן
 וריסק גממתי סוגי קמרי סימר נמו פמירר SStDnt ס6) פ6ת gp'tויטמיע השג 46 ססוגס 16)1 מגיור 61סי )מוכ ישפ )6 ,ס ידפ )6 06 6ג) שפקס ntnou ע) כפוס'כ ופריס קסיס גדיגי0אוש

 : 61סוכס סס'ימ 8'כ וגף 161סר 'סרתי דקרי
 יפעל 4א 6דס 3שס 6פצ ט6י 5פי סחטוגס %ות ע) פם'ג פעו ר,פצס בסון ח וההן מ' עליו *טור שהוא שירעיהד'
 יוגע פ3ם %דם יאפין 631 כעס * טוס )כשניס 5צ גלמם גכודפ גבתי hw1 פד0 16 סיכחוסו נדפס סוסת) 06האט

 היבמן%ב
 לרסס ר(מע"ש טעסס ננילול שיזעי כ6' בררה ייעה סעשדצ גנות שין בפרק

 כגרש סנמפ 16 ל.מעסס צכל yba פפסק 6610ם %שי
 %אשכ עכ?ש סילסל )נממ לבש שכר 8"קן.5צ

 5פ9ו ס5כ גהק מעעס סלעת שננ מכוס 4מכמס
 סטננ ש5 ש פזע 1)6 שמן ס6כ) כסטר ממס%כ)
uuonממפר "ך נשם כסלם נרך abn 6וש ,ידע 

 מעולז הקע Da~ awo: כמטס סכמי )"אדע 4צי פשזף כי כסרס: כקעת .שם סס יחק)6
 מס סידע 4ר7 ל4פ0 הפט ר(מעסס ס,וכל לע"פל')

 חספס ססמפמס ודע *פ ob כ4ן יתברר לאאם כי : ס' כסומ סכרי מן 690 ספעטסהממרכס
 כוס טסך %5 סופר 1ל4מל. ס' כעימלע

~SgD 
: 

 : יכץ נר לגילים סרסר כפק ) משנס טס טושש פיך 18א כ15, כמנס wm91 8מ9 9י41טתלארצ
 פרשיי כי : )עמרש דמעכן סעאט תפלבחצב
 משצום צקן רע לועטות טטכ סימר נחמתיוצבי
 ! 4 כרש צסין מעסת לועסינוס

~DD 
 ספהרך

 ש4 31דע פ3ע חפר סיח% עליו שבורשהמש

 יחםפת
 יחס 6% 6וח0 חגוו )6 06 כי מומטמטיס 4 סם גפיי טיע ט* מרשהו טת 9ת גצק
 16 מסחסק ולסיס ז,'6 יכין מי סגי6וס וחיס 16 וגויידיק 6ין 6וס כי מחמת גוס ימסאק לק יטיס וממיטגנירור
 עתכן )hwi 6'~ וחוטם 16  מימן לרשן עקפו יוחיקשאג

 )כום גדעתו מוכלת "י(ס hS1 סס9א ע) מפנושמר09
 סיסים ס61י סגמינ0 ופיקר מ6ר רעים טפוסיו פת%ניסג) לוך 9כי נו' טעשהו רוע גחזב שירע : ההמשגתו

 ופנו6לת פרעית ווו שמות סיסס סר6;1גם סנטוס וומ65ילכ וגנותם פע3 6סר סנדו)וס מרעות ערן ווויכוח מסות )מכיר)ג
 3חכיר1 6דס סגין וט) עעעסו לוע 6מר )פקוס olhומלסמן
 6מל ודומ'סס סע9 מן עין וסלאמס וסתמם סמינסופו

 ומפעלו רע מעשהו : סש91 מסג) מ4 פטים סססעעתס
 נעטר סור tswn1 vth רפ גדוע) רע הכטסו 0צגשיש
 פסס כמטיס צ'ייס o~)P 9ס התשפה חגתו :19ג
 6ח לן סו6 כה בו וריפ : זקפן ויסריח סרס Ypקסיס
 610 ואםהלאותיו : נמוגג58מו

 פרללי
 6מח)5ות כעופן

 bp'n כהדו פלייג עססכ3 בע' הכטול בהיונ : ענפוושחק
 שדפי ומוזכי וכרוש כי שובי thnw כי : מטוסו שגם%
 : 4 הוכן פרוון סגם% 4 מוודע רמוי כנון ירך ט)ספקתי
 גמיק מפרס סס esh טקסס הנחה %א שכחה ולאמ4ם
 ופס" מופתיו,סג

SD סנרן ו4ס הס , סל"סתום 
"ש : משגט ימד יספם 4וך ש O'b1 אהששף
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 התשובהשער64
 ולא יתחרמ לא עליו שטור ואיננו מופקר הוא בי יחשוב אם בי , וגו' יחתום אדם כלביר
 מעשה פתנם נעשה אין אשר ח( )קסיח כע"ש עליו עונשו איחור מפני בו המחילהיבקש
 התשובה כי באמת שידע וההטישי רע. לעשות בהם האדם בני לב מלא כן על מהרההרעה
 מעותו יתקן ושבה מפעלו וננות מעשהו מרוע הארוכה אל וקדרך מדוהו רפואתאופן
 יבקש ולא ומרחמיו יתברך הבורא מכפרת יתיאש זה אצלו יתברר לא אם כי אבדתווחוב
 פשענו כי לאסר אמרתם )נ( )ימקם בט"ש מפעלו מרוע לו שקדם מה על המחילהפסנו

 במה נפשו עם שיחשוב והששי . וגו' הרשע במות אחפוץ אם אלהים ה' נאם אני חינביאו ירי על מהבורא זה על התשובה והיתה , נחיה ואיך נמקים אנחנו ובם עלינווחמאתינו
 ושישקל עליהן ההודאה תמורת מהמרותו לו שקדם ומה המובות מן עליו לבוראשקדם
 כטושאמרו ובעוה"ב בעוה" צערה עם הצדקה נמול וערבות ערבותה עם העבירהעונשי
 חוזק והשביעי * הפסדה כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד מחשב הוי ז"לרבותינו
 שכתוב כמו ובטצפונו בלבו טמנו לסור והסכמתו בו הרגיל אשר הרע מן להטנעסבלו
 החומא בדעת דברים השבעה אלו ברור ובהתקדם . בנדיכם ואל לבבכם וקרעו כ()י61)

 : מעונותיו התשובה ממנותתכן
 . העונות מן לו שקדם מה על החרטה הראשק . ארבעה הם התשובה נדרי אבל רפרק

 . עליהם המחילה ויבקש בהם שיתודה והשלישי * מהם זימור שיעזבםוהשני
 ננווו על אתז והחרמה ובמצפונו בלבו לעשותם ישוב שלא נפשו על שיקבלותרביעי

 לנפשמרפא
 יססונס ממונת טס 6ן סמנו)ס )1 נט6ר ש)6 6מר כמויו מוסיף פסיס וקסטל טטוסו su מסתיד סיס יסוקס למסגות 'ידחקן
 ית' סגורן )ו טעטס סטו3וס ניכו )מ0ו3 ~ין וסו' . טג') סימפט קודם כסיס פסס טקס הותר סנעגיניס )פוכ ויסוגיפקן
 בכרס גרנד פקוס תיסד ממץ סי מז*) כפקס )מעס מ,עפ %ר מכער סגנמיח שוס ופכר מטגיוס )ו סיט מסרס סס6סיגד סקרנך סעג'רס סוגם )סקו) )ו הם משהוו פ) ענר 6)6 סשס )6 וסוף ססיגוס פגור )מודוס יו וסיס סוס סיס וטדפסודו
 נסמור גי )גו תסיס ופקס מס' סמ,1ס גמז) ר') הצדקה גמול : 3עוס'כ ספ0דס כננד )סג*חס( טגלס וטפל סעס:ס6ם
 עניוס מ6ד פטום וגר וס כי גו כלגי) 06ר מרע מן )ממגע נדו) סג) ונסנו) פ16 )סתמ,ק נדין וסו, .ונו'

 סס1רגי
 ג) כוס

 וימאס סמורנ) ממס יפוזם נדהים וגזרים גדי) תינוק סייס גריך וע"כ ממכס )סרוח מ6ז )ו קסם )סיחר )ו רומס ססו6ומן
 . סססוכס )דרך קרור 610 16 טגיניס סו, 6)1 ג)גו קוגע וכססהוס6 ינדיכט 61) )כבכס קלטו טסצג כמו סרעוסכסכו
Qftn1מיסיו ט)מס געסרס עסורס סגטמס 6ין ולעולס סס.י 6) ס6רס יחריב סמירגוס ולש )0סוגס רכות מדרנוס ומגס 
 וכחס רסס 36י סטי)1ף יפגול 6, מפס לחו יכנס 06 ספט1נף נבז כפו %ו 6ח olho פטסר 706 6)6 סי כ)6סטפ0
 )נך מלפס ;נס. וכסיב מעון מן )גן סגגס )כן פעוגי כגנאי סרם כצוג וגו )גפרי ירקנן ספיגות רוכ מפי 6ג) כולשמר

 : עכ')יפוספס
 גחסונסו פיפס ויט מגמזן סו6 עדיין ותקריס סתסוכס גיר' גו, ט)ס יטיס )6 6מ ר') ר' הם התעובה גדרי אבל דפרק
 : מטס יפסיק דרכו רגע יפוונ שיעזבם והישגי : ס' מזוח ע) כטגר מס פ) סיחמרס סו6 החרטה הא, : כג'קן
 ססו6 סרע כממטס פור יעמס )6 וסיקס סמסיוס וגמצפנו גלבו טן נפשו על שיקבל והד' וכף עליהם שירירהחוגן

 הלבנוןמוב
 )0סוכש ומטס qb מעכז יא4-ס 6ך ייכףשטיס
 נעימה אק אוגר : ס6פ blnnta טד ממחין5צ

 גס מ)16 כן ומל לע מפטם דגל חספס פכ5גיס מפס bSn סמדר כם' פהרה ושעה טעשהפהקם
 אל : דין 04 מש כי במטכס לע לעטות קנס6דס

 סמם פנות היקראה תמורת מהמרותו :נשגט ימי מל נבים אנחם ובם : יאהצ"סהארוכה
 נמיו ע) מס' )סודות כלט ותוסיף )דינ טסיםטס
 : ספניכם סנף מכישת עד ערבותה עם :ריינ
 : 5יצרס פד צערה עם : רקוק מעמס וקמירהנכול
 סכר סימנן) )מטכס מוסב יש ובעחי'בבשמץ
 מפס ידשן ,וק וכעיו"נ כעסה ספסדס ננדעניכם
Sa1פסל 

 גרוס"
 : פחז נס מיני ססיס מלעס ספ~ס סיב קשיטול בלבו כצפר לסור : ונשס"כ

 לחםפת
 ר"ג. לע"י 16 פפוו ממט גע)ס סמפט 15 דמיים ג'ומ)1
 הוא כי : יסף 5ג)1 מס6'כ יפוס )6 4161  טרדוסוומסויר גףפס פד לוחו מלה ססו6 16 ,ס דגר ממגו יטכסטני:יו
 איחגר וספני : מפקר )ט,ן גרסי, כלי*סמוחקר

 עונקי
 בוז

 רפואת lbW : יבגד טגן )ו ודפס מח06ר מסעוף YPכלו'
 וילקט  סירקת מנפט ומדוס ohtn סי6 סהס31ס כרמרוחו
 כ4ז פספסו פרם ס6דוכס פ) 'וס פ) )ג6  דון ונאכנר
 ס)6 סרפ מסוקס דסי'ט כסרג) גו סגתם סרע מקין)ס0ד
 וטוינה ממרסס ענד מס 6)1 וסגי רעיל מפיס )סכ6'ערס
 מפפסו מע ספע4 וגפת טעשהו מרוע : וסנןר"ז(6

גפופי
 מלוקט כ, פסס 16 מגונוס נפייס מספיק וסיע רט
 ויה"כ לפ גאפ) פעותו יתקן 1מטפעיס: oymס:קו6יס
 וחטאתינו פשעינו : סטוי ג0)י)פ זפת 6נידתהגיחו
 וסריס הישע ובטות כס: ח%ד גכ)0 כיף נס שנפקע? פייי יסקרו גומפ פ) יקטל נסקים אנחנו ובםעלינו
 הצדקה נמול רטפ, גפכ 6סכ'

 טס ס1רק0 פעה ס3 סגמוי
 ובעקיב ttrnpl : גס otnDhn שפר גנד כגומרוערס
 ס0ספס פסי וי וכו' מטנו לפר וה,סכטחו : סנמ1) עימו"נ

 1)5 הס31ס )פטור ברים ובכף מהסטיו לין 61'ם דרגי רמע שטזצ מהם יסיד שבמבם דפרק
 ישצננ שלא : מיקס ע4סס ימך vhDn מרס בהם עותרה מח: וצן כשעוא

לע,שוהם
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 65לג התשובהשער

 ומהתמיד במי ואטר , ברכה אחריו והשאיר ונחם ישוב יורע מי )סט( בק"ש בעיניומעשהו
 כשמראה אדם בני בין כזה רואים ואנחנו רעתו על נחם איש אין ח( )יומים חטאיועל

 על אות והעגיבה לו למחול החזקה הסבה הוא לו שחטא מה על ההרמה להבירוהחומא
 שהתמיד כמי ואסר , וגו' ררכו רשע יעזוב גס( )שטיט כמ"ש ובעונש בנמול אמונתובירור
 כאשר כי אדם בני בין נראה זה וכמו . ונו' ואכהו קצפתי בצעו בעון גו( )מס חטאיועל
 פשעו על ולעבור לו לטחול ראוי יהיה אז החרמה אחר אליו מהרע לחבירו המריעימנע

 המתילה סבת בעונו והתודותו האלהים לפני ושפלותו כניעתו על אות המהילהובקשת
 אותך נשפפ הנני נ( )'י0ש זה בהפך ואמר ירוחם ועוזב ומודה כח( )מס' שנאמר כמולו
 אדם בני בין נראה וכזה , יצליח לא פשעיו מכסה כח( )מסיי ואמר המאתי לא אסרךעל
 והכיר המחילה מטנו ובקש אליו והרע לו שחמא ויודה לו כשיכנע להבירו החומאכי

 על ומעבור לו מלמחול מנעכב לא החטא מן לו שקדם מה על מתחרט שהוא ממנותבירו
 ברוע ידיעתו על אות ישנה שלא הקבלה אבל הנטירה טן בלבו לו שיש מה ויסירפשעו
 אשור 'ז( )סוסם ונאפר אוסיף לא פעלתי עול אם )ד( )"'ינ שנאמר כמו חמאו תודלסעשהו
 זה וכמו . ונו' חברברותיו ונמר עורו כושי היהפוך יג( )ירשם בהפכו ונאמר ונו' יושיענולא

 החרמה ויראה לו להרע ישנה שלא עצמו ש לחברו החומא כשיקבל אדם בני ביןנראה
 מעליו העונש ודחות ממנו האשמה והסר לו המחילה סבות נמר זה יהיה ויתודהוהעזיבה

 הבורא לו יכפר לבארם עתידים אנו אשר בתנאיהם נדרים הארבעה אלו בשבוכשיתקבצו
 שא כשבועת ינקה לא ג( )סטת בו שנאמר ממח העזן יהיה ואם , פשעו על זיעבירעזנו
 כמו הצריקים בכת ויכנס בעוה"ב לו ומסיב בעוה"ז עונשו הבורא מקיל אישואשת

 לנפשמרפא
 וישוב וגו' דרכו רשע יעזוב : ויחגמט סו6 6דס 3ן )6 כמו י"מרע כקופר ונחם ישוח : טון נו סים יורע מי : 3ו1גיו)6
 נקטו געון וסייט'י לבו כדרר שובס וילך ואקצוף הסחר ואכהו קצפתי בצעו בעון : עוד יעגם 1)6 וירחסהו ה,אל
 :ט6 גמועת כמיס מ'ע 1סה, ט' בעונו והתודותו : ולכסו ק,סת' ע'כ סג ס)6 )ג1 גררכי העג סס)ן גס 6ף גובהוכטל
 כמס וכן וגו' עסו 6סר onhun 6ת tltWOt ססי6 סגפט ולחמס 3ס' מט) (siw סחוס מט"ח מג) יעמו כי 5טס 616יס

 יושיענו לא אשור ונאמר : גו' ידיפסו ע) 16ח סו6 גזם )טס1ח עזו ישגה שלא הקבלה אבל : כר"מ eht)~lססוקיס
 זמונו רכרימ עמכם קהו טקסיך ס' פר יסר5ל  ;,כי יקדך וייסק ידיגו למיגשה אלהינו עוד נאמר ולא נרכב לא סוסעל
 ו)6 פיסוע )6 6דס עורת פיד ננקט )6 וגו' יולעגו )6 ביר )פגיו Dh(1 והם עור ומ' עון תס6 כ) שיו לתוו ס,6)

 בשב וכשיתקבצו : )סרט כמו הרע למודי להיטיב הבלו אתם גם חברגרות'ו וגטי עורו כושי היהפוך :ממביס
 דעת 06 5עפ'ג כו, יגבס )6 בו ט:6מר ממס סטון יסים 05 ולסיפו וטטפיו מנגוחיו כ) )ו סיכסר גס' יעומ יסיתכו'
 וגמי געוס'otr~o 3 ככת %כגס פונותיו )מרק גי1ס'ו ק)יס יסולין עמו ויסע ס3ול6 מיק) וחש 1% 3ג) ח3)סוג

 לחםפת
 : ימוח ג3) גן סי0י0 ס6דס טעם ורוטר מימה ),מא
 לליס htsn טחם ישע צרע מי שכתוב נמו דפרח

 טרור על אות : וימס ממי סמרטס )ורןפג
 ססחהי) מס פ) מסמרם טסו8 6פיפ ט%ע כףאסונות
 גסגגס טכ3ר טרי 16)0 מטסו ננוס מכיר סס61 )סילגנוח
 ירסיסו ס' '6) ויסע וסייס כו' רשע  יעיב :לסיר ספחי  פו פסיד6  ססו8 )6 06 עוצו סיס )6 גנךוסולג)
 יזך וס'פיס ואכהו קצפתי : יעליסו 1)6 פקיו ילעסג)ומר
 מבמח גהט6 ססתמדס ע) מורס טו3ג מוח )נו כירןטו3ג
 חטאו וגורל סעשהו ברוע יר'עהו : tl1DDI'(DD1 וכג'לסוג)

 : סהט6 נוד) טיכוסוקומר

 הלבטןפוב
 ד"יפ דידע מקן יונתן וחרגם וט' ונחם ישיביורע מי : כוכו ממס 'סלסל ו% )עולס עודלעשותם

 בצעו בעון : עלומי רסרמס חסון ימוג מוכיןכיס
 . )גו כדרך טוככ ותך qt5pbt ייסחר ואכהוקצפתי
 6ת סלם ו"5וסילקה

 ממקל"
 כנעו כעזן סיכומו וכן

 טתתמהר מ' וסיט ושסו קנסת" )נו כדלך סוכתמלך
 הנטירה מן : סמרטס נגיוף החרמה אחר :חסלנו
 י")  נפנה שלא הקבלה אבל : "ותו ולסוללקוס
 וסי6 טטסס  מכדיי מלוע סגי כעס עוד יעפסט)"

  סוכר שגי מעגין וסוס יח( לף למלכים 1יסגי טטמליפרק
 : ס' כלחך כמ נו "ין כי לגו )סוסיע יוג) )6 כי ידעט כו סכעחט "סור השיענו לא אשחר :למעלס
  עורו בחבי וויי"שעי :  כבמטסי טור 'O~D  טלי עגמו על )קכ) יכו) 1"'0 ותחודס כסיו ססכ סייטבהפכו
 טסו" מכוסי כלומר חברברותטונמר

 סמוומר סופר  וכן  ללן למרקס  סורו  סיסיפך יתכן )" כטבעו פמור
 ~nenrh ויראה : טכעי סו6 כ"% ר.לטע )סס געסס כי מרע )מודי )סטיכ חוכנו "חס גס  סםסכסיכ_ וכלי פטליו רסטחו למסקו ייכל ל% גלסעמו סרנס ימוסמר יישסע  כן ט4  סיוון סיססך h"h טויסכמרכס
 אלו : ממנו ס"טמס 1)ססיל ממנו רישמה והסר : וסע,יכס סמרעס )מגילו מל"ס יס6והעזיבה
 : סכ))יס מן 6מד )כ) ססחכיס ריסרסיס סס o'hm~l ר,כ)) כמו סו" תגדר וכף גררים!הי5רבעה

lcnn(o כסי טעומד דגל )ך  "ין וט כל  טס מ% חמור טעון סיסים סי ע) "ף וכו' העת יהנההעם
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 התשובהשער66
 למפיטשנאמו

 ג"
 תשוב אם ד( )ימש השמר ונו' ביעקב פשע ולשבי נואל לצית ובא

 : תעמוד לפני ואשיבך תשוב אם סו( )0ס ואטר תשוב אלי ה' נאםישראל
 בכל ונבאר תנאים עשרים מהם אזכור אך מאד רבים התשובה נדרי תנאי אבל הפרק

 . שלם הארבעה מנדריה נדר כל יהיה ובהם תנאים חמשה תעשונה מנדרינדר
 לו שקדם מה על לחושא הבורא עונש ממהיא היראה הראשון . חמשה החרפה תנאיבאגם
 במרם כבוד אלהיכם לה' תם יג( )0ס שנאסר כמו הרמתו א בעבור ותהוק העונותק

 שנאסר כמו החפא מן ממנו שהיה מה על לאלהים והכנעו לבו שבירת והשני . ונו'יחשיך
 להראות ותכשיפיו מלבושיו לשנות והשלישי . עליהם שמי נקרא אשר עם* ויכנעו 1( כ)ז'ס
 שקים חנרו זאת על י( )ירמיס שנאמר כמו תנועותיו ובכל ובמאכליו בדבריו החרמהסימת
 על סתחרמ והאנל והצעקה הבכי והרביעי . חהבהסה האדם שקים יתכסו ג( לוש ואטרוא'
 תורתך שמרו לא על עיט יררו מים פלני שפ( כמס"מ שנאטר כמו החמא מן לד שקדםמה

 ויכלימנה נפשו שיוכיח והחמישי . ה' משרתי הכהנים יבכו ולמזבח האולם בין כ( )י"5ואמר
 לבבכם וקרעו )0ס( שנאמר כסו עליו יתעלה הבורא בחובת מקצורו שהיה מה עלבמצפונו

 ממנו הבורא שהזהיר מה כל עזיבת מהם אחד . חמשה כן נם דעזיכה ותנאי . בנדיכםהעל
 ואמר רע כל מעשות ידו ושומר גו( )יססיס ואמר מזב ואהבו רע שנאו ס( )פט0 שנאמרכמו
 הטמופקים כדברים איסור לידי המביא המותר ערבת והשני * ונו' דרכו רשע יעזב גס()מס
 שערים משבעים פורשים שהיו החסידים קצת על שנאסר כמו אסורים או הם מותריםאם

 רבותיה עליהם שצ!'ו הסיינים וכמו האסור משערי אהד שער מיראתם הממזרמשערי
 לנפשמרפא

 נרות וט' כריתי זאת ואני וט' שאל לציץ ובא : ו' נמטרי יגקס )6 גס ג0יג 6ימ 0061 . ע"ס פוס הזויע פור0יסנ6ר
 ואשיבך תשוב אם : fmn פנטגון טמר כסוף כשט גפיי 16 מט1מס 16 טיגריס שדם ס, % y)ae שי% עם ס'גרס

 : )עורס העמוד )סגי 06ינן ולגי תעכערלפני
 יפונו פי ויכלרו וייפשו וגו' עסי ויכנעו : ס0טוגס ונווי attlnot כמייכיס התשובה גררי תגאי אבל המרק

 כף מלבושע לשנות והשלישי : )סימם סגי סגטית כן )מט6חס 61סגמ סטמיס מ1 "0מט וגי סרפיספדרגיסס
 וקעגיוק קטים טגוייס )סגו) יגז) u~hn פי גי סמ6כ)01 ממעת וסמואן סטעו)מ סגדו) לסגדך כסג יוגה )לניעגייסן ונספר ג6ורך מוס גר*מ סיין 00וכתו וגסקג) (ntac ו6ג) גיוס 0טו0 כדי )6גו) )מור פסיס נ6מ6כ סמ3'גו כמוובטאכלע
 א חכן למפונס tsnthn יתנקף פסס עופו יסטון גתו טכוסת 6ף ונמט0ס גמ6ג) עלותיו ק) ימ)t~lew (61 6ישון
 רגיל סיס 6ס יוער נסורס )גו וימס 0טד יום כב) וט כי נטגופ 6' משפויח יוסר סנוריו ns~h וי!נרגו ממע6ימגעט
 מחש 6ין סמכם 61מר מיהד וסיג ר61ס טין דטגיוס סרסוכי סר, 1)ג6 טיגן כי 10ר0ן סעיגיס שסרו לא על עיני ירדומים פלני : נתוך ס'0 סר6כ'ד סוקס מסממיך ממט סכן וכ"כ מעמס )ירי טמגי6 סיס גרוי כי דייט סני יתעור 6' דף))מור
 ע) מ!') ע6מלז וכמו !גו' ספק סוס נו י0 06 יעוגו ידוי פוטו 6100 6ף הכטהר עוינת : סעיטס געגעת סת6א3פ%

 לחםפת הלבנוןטוב
 ~est 6ף כנטר כי לאלהים והכגש לב1 שביית ה פרק בקקב y~e לשבי טאל . לצק ובא :הישונס

 DIWt עג נו נ"בש,%,:'יייו2,ן י;ו:: העל רוב:מ:

 )4פ וסוסה ככע3ס טנז0 0יי06ס כש יצא, גש מ כנכמס ק מבער, _"0ס עזס pb סשכ30מע)ס
 אם : מקונס מועל כצלל כשן dgh 00וכ Sb9p 46 00וכ ob "מר ועכ"ז , שר56 כיס כנדו גן6מר
 למול מעמוד 3סמ 0ג"מל כנו ריגייקיס ככת גכגס המונס SP1~D כניס b'JD תעמד ליחי אהובךתשוב

OnPDסקנסס 30 כ0נף5ש שכגס : 
 יחשיך במרם : היכף vunp ע) לדון %רחס ש3ס וט6 ע14 משמס רןככ כ6י4 מעימו OD11 יסיםיתיעץ עונש ממהירות היראה : 5מטו6 סט16 "טל ומעמן סיס" וענע bDDO עמן 5פי פיכצמס נרכסי )רך נ00וכס ס0כ כ) מאר רכש : סמכרס גריס סו' ששך ספר0יס התשובה גררי תנאי הושרק
 6ופ ססכיעס "0ר גסנו "0 ויסייט היכייס בטצפעו הכלימנה : סשס יקומט 16 עימו סוווג 0ימפיטכסרס
 שיבת : כוכו 706 סעג~ממ01 0031ט גסנו ס6ו0 שטל לבבכם וקרעו : 3ט גמגשמ לעיס וסכטווויסג160מ
 שוס 1)6 מ"ט שגץ מרוס ויעתק תמרי 6וט יטזונ סטכ6 שיו 0ס!סיל יה 0כ) הביא שדןהיר מהנל

owtib((הם16ס ט63 ודצי מגס )1 טיס "דם ר"מ כס , סיס טמע ורשק סשנכ מסריס-)זכר 6דס 60ין כמו כ 
 שסלו שנב יכנוס 0)6 ננס כעימו יגע %% חש 1פ6 חג דיתי %שם)שף

 מטל"
eta~ גמגע 

 ; "יסוי סלך סכם מסל ססי0ר מן פגש 5סלו0 %ז גן ליסור מסק גע טיט )מלוס גליך 60דס כסןוכו' המשפקתי כדברים 5ך: גמו0ר ממך קדט המותר עלבת נתש_: יימ שא רע שצתו : ממטיו0ל
כששנתים
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 67ר התשובהשער

 עליהם יכלתו אחר העבירות עזיבתו שתתה והשלתי לתורה. מיש ועשו ואמרולל
 סטר קים( (b'Son שנאמר כפו הבורא עונש מיראת אם כי מעשותם ימנע לא לווהתדמנווזם
 לא הבורא מן מבשתו העבירתן עזיבתו שתהיה והרביעי . יראתי וסמשפמיך בשרימפחדך
 כס( )תפיס בהם שנאמר כמו יהיה ולא מהם לבשתו ולא אותם לתקועו ולא אדם בניביראת
 בעיני הישר יהואש העש י3( נ )מלויס ואמר מלומדה אנשים סצטז אותי יראתםותהי
 ממנו הגשוש עזיבת הרע עשות שיעזוב והחמישי * הכהן יהוידע הורהו אשר יטיו כלה'

 עול אם )י( )6'ונ התסיד שאסר כסו ובלשונו בלבו ויאמר אליו לשנות לבו אל יתןשלא
 בעונותיו התודותו מהם אחד . חמשה כן כמו המחילה בקשת תנאי אבל . אוסיף לאפעלתי
 אותם שיזכור והשני . נגדך פשעינו רבו כי גס( )'ממיס שנאמר כמו ובלבו בעיניוושירבו
 . תמיד ננדי וחמאתי אדע אני פשעי כי ג6( )מפיס כמ"ש פניו ונוכח לנגדו וישימםתמיד

 כם,פ העולם בעסקי פרדה לו ואין פנוי שלבו עת נלילה ויתפלל ביום שיתענהוהשלישי
 והרביעי . השם בעזרת הלילה תפלת מעלת לבאר עתיר ואני . בלילה רוני קומי נ()עכס
 כמ'ש תשובתו ולקבל לו ולמה% עונותיו לכפר תמיד אליו ויעמוף האלהים אלשיתחנן
 לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת על )טס( ואמר וגו' כסיתי לא ועוני אודיעך מסאתי )כ()תסרס
 ולהזכירם מעונשם וליראם עבירותיו מכמות אדם בני .להזהיר וישתדל שיטרח והחמישימצא.

 אלמדה ג6( )מנג'ס ונאמר האלהים ונחם ישוב יודע מי נ( )יונס שכתוב נמו מהםבתשובה
 לנפשמרפא

 וגין) וטניס ר6ס1וס מטס ג3ר 03 סגכט) *דו טנירס דגר 630 כגון 3ע'ס דמי סיגי סו( דף )יומך 0ו') וכמים כו'עליהם יכלחי אחי כף והשלטתו כסיק6ורנגו: 16 סיס כמו סדין מן מנחר טס61 דסייוו מכס 3ס טסויס מנסמס 6כ) ס)6ימיק6)
 1מופ וסו6 פחס כן כמק )פעו מיומן סב) וסדי ע4ו מסנגר סיכרו 6ט*פ otpn ונ6וסו a~th1 dnh יסודם ר3 ממיממכס
 יראתם ותהי : סם, ייטינו )6 עגירהן 3ט) OtOt ומטר ט~גוח ממס מקוס טסות שתם לחקותו ולא : גמול געשס*ו
 : רט*י . גסיכס )שוחו וכדי מכסוי, שנטיס סתרה omh 0מ)מדיס שסיס 3מ4ם 06 כי ס!ס %3 )6 אנשים ממתאותי
 סעס עם גי יען h1p1 (ho1 גפי עמו 3) וקו )פגים לק מלחיו סעוטס כמוסו מחיטי טמ111ס גסו מלומדהאנשים
 יחטף המהייה בקשת תנאי וגו, והחמיש' : וגט )סס)י6 י,סיף סוגי )כן וגף יר6חס ומסי כנדות וגססחיו נפיושוס
 סמחגריס כ) ס6ריגו כנר . ו3מססד וגשי וגסס )גככס גג) עדי וטוגו וכמש ס3עזח סיסטנס כ)) כדרך סו6 סוס החגוייגיוס
 כ")1 גטניניס מ6י סקריך סספו3ס סטר וכרש למריו וסכ6יס 0רוקמ ומטך מט6 כ) ע) חטגיחס נסדר סמ:ו3סגלנטי
 610. גי סעורך מסנטי גמש 6י1גו 161 יהד )מזיו גמטכ סטמחו 6ין 6וי ועזן מט6 תטוס מוטל ס61 כחעניחו ט6ס נס'ווגסס
 כווסל 0מתענס סגע*ח 4ין לכן ססטגיח )1 יזיק קוס גידן עינגו ממסד D'D וגס סעכע YU מוזן 6יגוו כי ומגלן מכלןקרס
 מגסוס ססטוגס פרעי כ) שורך 3רימ עגם סרמ3'ס טמ:ס סססונס סמעגגיס דיריך יכ*ד ו)ס:סר נמור גדקדוק דרכיו3כ)

 מץ גס1ף niDtD oiDn )63ר עסיס ולגי . וגטמתו ולומן נפטו מרס6'ס ודפי וסקס מיסף ספק o(qt י1ס6י כי נרץ1גי1)6
 )מעג מגוי יגו מצוא לעת : ת:)ס סרנוח ג)ומר יעטוף יי )ע4 סס)ס מצע תביר אליו 1'עשף : ט'ס ס' n)ohססעל

 לחםפת
 מכמו מא 06 כעריות י"מ לו והזרמגותם עליהם ידלחואחד
 גע) דמי סירי ו') 6מרס דוגמה סו6 פ ומי41ת מומנתיפצח
 ט6יגו אותם tnpnS ולא : 6סס וג6וחס סרק גלוחושטוגס
 גסמויקס 6דס מנוי סוטרן עי" "ג3 מקוס ססו6 גסני)כמגע
 רגיס טיסיו ובלבו בעיניו ושירבו : יר6 גכגד %ים"1016
 סטט'1ו נגרך פשעינו רבו : יפנייס סרסורי סםס"ס לפי וטו טיני1 סרסם 3סרעו וסגוונס %1ג1 3עי4ווגדויס
 כנמיגס שכעס כה תמיר אותם שתדור : וגוןנ4וןענ1
 סאת הגמיים ט שיתחנן : 3סס ומסוון התפית מ6ו6ת
 תמיר אליו ויעטוף : וסקנסס ססכגעס מחמדת נ'כ610

 4%ן סו6סעעיסס
 סגגטי

 ושטרח : ברדקק ספירס כמו וסקטגס
 עבירותיו מכמות : 3טכ)ו ניטחת) כגופו יעיימ מ'וישתרע

 מעונשם וליראם : סוhun~ 6 כמו ימענו ס)6 כשחר כפא)'

 r-;w מורק )סעי) "StDD רסון גסח*מ ומריוס 3מ)ססיוטי

 6מר לחמוס מהם בתשובה ולהזכירם : סעוגם'סמן
 6אס סיוגיר 16מר וענפיו )סכ6 ע) ס0ט6 מן)שסירס
 ג% כף יקצב יורע כר לענר: טעטו ספסרות מןסיפנו
 6פ1 ממגון ס6)סיס יגהס ועי'כ יסוג טח6 גענמוסיודם

 הלבנוןשוב
 )"1 שעריםמשבעים

 דוק"
 : סמורג3 מסמל תפס "ך

 סנכ% נעת לפניו יידמנווזם עלתהם יכלתואחר
 סעכיהס סטוכ )"טק' )סגיו מבמגיס וסם ontb)עסות
 סגיעיס טייס מסגי 16 תמוסס 'דו )% סטןמסני
 ננד "~ים ממד 6ין ")'סס npptn גססו 1"1)0)ז1
 מכס מוטס המקוס אותם לתקוניו ולא :טלו
 מע מממס מריס טוכחו פפסק ט)6 ומחילך"דם
 )טס"-.ס מעסם טלומדה אנשים מצווו :מעטיו
 העמר : )00 מידוע מגסנ שטח וטניסטדיסס
 הס)חצ עזיבת : Vh1% טאמל וכש כדו' היויעש
 : 3סכט סעניכוס 6פ וקירס מקט epnn יסוכ6'

 1ססש10 סמישש טיסעל ובלבו בעיניושצירבו
 תמיד זעתם שתטי : געלכך נגדך פאפיטרבו כי : כלנדו מס6 "סל סקנסס ממ"מ לוממוסכד
 א6ו ויעפוף : 0מד )כ1 ויסטל מיכנע כדיוכף

 קנש מחעסף כ"ט נןמסו כוסף נדו)ס כגרס ססו6 טנא סליקק וסין יטעוף כי )עם חסים מלוזבחה
 onth1 יכטה ט)6 עבירותיו טכמווז : סע%ס מטרדות מנוי )ט hinta נעם מצא לעת :נק4צ
 נע4צ  שודע % ונו' יורע סי : סיאט onth )סוסיה בתששה ולהזכירם : סו6 סגכם) כמופכירומ

עמל
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 התשובהשער68
 כנה חטשה הבורא ממנו שהזהרי מה לעשות "%נה שלא הקבלה ותנאי . דרכיךפוששם

 מתמדת קיימת מתאהרת בערבית מעורבבת וכלה טהרה ערבנת שישקול מהם אחד .כן
 מתמיד מתאחר בצער קיימא לו אין כלה מהר צער ושישקול וערבוב קדרנה מבליזכה
 )מסו הצער על ואמר לבכם חשש וראיתם סו( 4סמיס הערבות על שכתוב כמו הפסק לואין

 כל והיו כתנור בוער בא היום הנה כי ג( )ערכי ואמר תו' האנשים בפגרי וראו41צא1
 יתן וכאשר . ונו' צדקה שמש שמי יראי לכם חרתה )מס( ואמר ונו' רשעה עשה וכלזדים

 אל שעזן והשני . חמאו אל ישנה שלא עליו לקבל לו ראוי הזה הדבר לבו אלהחוטא
 כע"ש בחובותיו הקצור מן לו שקדם מה על עליו קצוף ובוראו המיזה יום בואלבו
 נפשו עם ולהסכים מענשו לירא חייב לבו אל זה ישיב וכאשר בואט יום ועז מכלכל דמי ()סס
 בהם נמה אשר הימים לבו אל שיתן והשישי . עליו אדוניו שיקצוף מה אל ישנהשליס
 בי 3( )יעמיס כמקש בהם עליו מובותיו התמדת עם לעבודתו השניח ולא אלהיומאחרי
 אקבל לא אעבור לא ופירוש אעבור לא ותאמרי מוסרותיך נתקתי עלך שברתימעולם
 בברית לעברך נס( לאדיס מענין בבריתך אעבור לא אמר כאלו בבריתך אבוא. מקועבודתך

 שכתוב כמו הברואים כל מהזקת וירף העבירות מן וימנע הנזלות שישיב והרביעי . אלהיךה'
 לנפשמרפא

סחטתן ססס מיי) טון כידו פ" פי וגצם פגירוחיו מכמות כ'6 )ס,%ל שקסיו ימס)) וגכן ס' כטנויח ו3קי11ר1 געונוחיו1)0נין
 סו-9ס 6ח סמוגס ,כוח S1tAn ס*ו ס, 6סגח נסער וט' נריח כ'; טסו ומהריס קיטס סקגחו DD rht(1 )מדו ו6חליס

 ונדכ1ר גמטטס גס)כסו סכת טמירת ו0ס סתות )כסרח ממסוגים סרטיס דגריס סמרדיס מסר גסס גסנ וגס)'0 גמר)יסדגייס
 גקי15ר גצו 1סכ6תי גל.ח ;מכומר גסווכממטגס

"uDnt1 
 ו0עווס oth~nt עונת ומכיס פסעת כ) ממגו מעכירין מדרסיו ט)

iDh6שישקול : נקורן ט'ס כגורס מסמוס מוסר חוכמה 31;מוט גסממס_ סיס ועילס כוונסו נכ) ר,) כמו ככ) ר% טמיס יס 
 ItbD 0טוס,1 פנטי כמס פס מי1רכגת וגס היגף ויכף טעtDS 0 ערנות )ו יסים 0טכירס יע00 06 וכלה מהרהערבות
olh)עוס*נ ותטגונ ערכוכ עי,, ממפסיד מס ימז) כף טתאהרת בערגות כסס: פנומס hl~D ומע"הכת קיים דגר 
 וגס (DStDומתמיד

~uDnx 
 צער ושישקול 0י;ר: גס' רפת 4 3עי). כמפס ינת % וערכוג %ר מנוי ,ך סו6 6100

 וקין כ"ס סריגו גיסנס ס) מלער ע'" וימוט מתאחר בצער : מוטעת סעס ע) gpi )ו וירי יקוו יכגון 06 ר') כלהמהר
 31וד6י )בו 6) וס יחן וסחי (eltD שסק)ו

 סו6 רס,י "י' . 0ג8 כיוס 6וסס לסט cp רשעה nmv וכל : פטר )ג) דרקון וסיו סגגס )6 הסס חמות )6חו)טחס גי גי 0פוטעיס האנש'ס בפגרי וראו ויצאו : 0רעיס )מעסיו עוד שגס 5,
 מעולס כי : גכ:סיס ומרסק גיקס סמם טסי ירקי %ס ונרמס סטופר ונסו כ: מחרפ6יס ו1ייקיס גס גדוגיס רטטהסממם

 הלבנוןפוב
 וכלה מהרה ערבות : כבנוכס יסוכפמס"

 רימוסה מענינות ורגשת שס"ו מתישתטעורבבת
 סי6 קיימת מסי" נעם 1"ף ניקיון וכסמסרס
 גגן הח' מתאחרת בערבות : כנעל תמידמעולכח
 ר4ססק כני כ"חז סגמסך ט%כ וחתומילטיכוס
 מנ4 קררות סבלי : עד )עני ומתמזחנדחיס
 שכ"כיער ננד )גמרי כ)ס עם טנסיס סססק 4 יט עודיו%ל וכי כלה סהר : מנער חטלוטח וערבוב :שטך

 ושש וראותם : ומתגמד סטסק כ)י ססו"
 תעלונופ מנרי סימם ססמחס bonn כ6'לבכם
 כי מ ססוטטיס האנשים בפגרי וראו ויצאו :5ער

 גער וסע . חככם )6 1"ס0 חמות )6כהפחס
 רשעה עושה וכל זדש כל : סססק וכ"ימממיך
 )6 "סר גכ"וח ס' "מר סג" סיום "ומס גססקה

 סימט6 חמאו אל ישנה וטוף: סרטשענ_)סס
 )סט)יס ידו קנרס "סי הקצור מן לו שקדם :סרח

סטךות
 סכור"

 hDnn כמס וכ"ט )ו מייכ hlon מס
 נואו יום את מכלכל ומי : "וקלוסיו נעטליגנזו
 סניו) סדין י1ס )סכת יוכ)מי

 וסגור"
 התמדת עם :

 והזף : סוטח'1 ע14 סת%ד סנטיי כינססיבותיו
ידסכ

 לחםפת
 מעג'רס מעלפות ט6ף כ)1מר טשרבבת וכלה טהרה :חו'
 ט6יזגס ס6מד תסרו:הקיס סוס סתיס "כ) גמסרס )ו ג6ססי6
 1160 וספגי וכ)0 :פ;ק0 0י6 5ה'כ )סעס רק מסקייסדכר
 סמקם ס"מר גמו נתוגס מעורג 'ס6 ט)6 כעסיו סינוסטוס

 6ף ג3ומר כו, טחאחרח כעריכות : מסות קמרתי);מזק
 )מעמוסת סיס גס יט 36) התתמרח 0י6 סעוס'נטעריגומ
 ג)ומר מתמדת קיימת 11*6 סי') סחסרוגוח מתי סיפןדמיינו
 מספון וגגו סוכר סכ)ס ממרון גנד ו1ס יקיומסמחמדם
 : עריוג מגסי ,כס סו6 סקוס'נ ססרגוח 6מר גחונםסערגח
 מלוס ליוו גפסות מוטטי ס0ו6 סיטר כו' כלה מהרצער
16m'w כזמן טנס קיימא לו אין כלה : מטכ'רס ח6וחו 

 ק גייסכתו
י  1)6 )היק מגסס כו6 06 6ך ג'גהוס מוסק ססו6 אף )ומןמ,מן

 סעד גסס סג"מר כמטיכם גרות כמו לו ס;5ד3 ומגויעכור
 חויעחס כי וסיפים כו' וראו ויצתי : (t(Qw סססק )ו%ן 6מר לכן מצרב נוקר ססמיד עולת וכן ))י3ס מ)י,0 רקו6ינ0

 מגע יוג) מי כו' מכלכל ומי : סכגס )6 ולטסאמוח
 התטרת Qy : כולו גיוס 16 סיכ06 וסולף סגדו)סס6ימס
 ס6וsu 0 סוגוסי1 מסמיר ית' טסות נהם עליוטוגותץ
 yjot1 הגזילות שישיב : גנבו כמטל עומס סימיסמוסן
 )סוגות טפס פוע הגרואים כל מהזקת וירף העבירותמן
 מרע ג);1ן ו0כ) כטריות ומיטוטן גגו) יונס ו') מלמרסוגד
 מן ויצע 6מר סערי1ת וט) 0ג,י3ות סהףג 6מל ג:) ט)כי

 המלמרס ערוי דגר סו6 חו') גנתון עגירס ססס תכןסעגילא
 סרפ לשן וטל פרומופ ונסרגס ג1'  מכס תישיך י6ות ohו*)
 5פח ,'ל  יפ5פרפ סו6י %י גלי %יי כוווצו זזסויידו.

  פסיו נפי יגרוהיס כג ימר כגרופיס כ) ~Pi'IO  זיוף יפר ופז  סבון י.עו  יסמן ספ O~s ספר גו ~(Ofi  פישופץ
גרגר
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 69לה התשובהשער

Shpmt)05 אז כי וגו' הרחיקהו בידך און אם י6( )6'ונ ואמר ישלם מלה רשע "פיב חבול 
 שנאמך במו  וה על ויכליסנה נפשו את ויוריה הורתו ומסורת עבורתו מקשריצא דכאו המרה אשר יתעלה הבורא נדולת לבו אל שיתן והחמישי , ממום פניךתשא
 : הקדמנו אשרהתשובה נדרי ישלמו ובמק . ה' נאם תיראו לא האותי ס( )'למיס ואמר זאה תנמלו הלה' לללדנוים
 את הארם הכרת  מחוזק האחד . י.נרים מארבעה לאחר יהיה ההערה אופן אבל ופרק

 ושמור מעבשתו עליה חייב שהוא ומה עליו טובתו בהתמדת ובחינתואלהיו
 כמלו אשר בפוב חושב כשהוא מאדוניו הבורח כענד והוא שהזהיר טסה והזהרטצותיו
  והוא מעבודתו וברהו מהטרותו לו שקדם מה על מחילה ממנו לבקש לרצונו אליוישוב
 נאם ישראל תשוב אם ד( )סם נאסר ובבמוהו ההצלה נתיב ומבין הסובה דרך המפיקהעבר
  בך ואבחר  תשובתך  אקבל עליך העונש בוא קודם לרצונך תשוב אם ר"ל , תשוב אליה'

 באמת בשמי ונשבעת טעבודתי תברה ולא תנוד ולא מפני שקוציך תסיר ואם ,לעבודתי
 מה הוא התנאים כל על והתשובה . יתהללו ובך נוים בך יתברכו באמונה אלי לשובולבך
 בעת והשני . אליכם ואשובה אלי שובו ג( )מ)"כ' ואמר , יההללו ובו נהם בו והתברכושאמר

 אם יורו נביא ע"י בין ומפעליו מעשיו רוע על והכלמתו יתברך הבורא תוכחתשתבואהו
 לנפשמרפא

  סיוחסיי עולרשברתי
oflinn  ייין מסמס כגול )גט)יו יסיג סממכ1ן  ישיג  חביי :  יגייסך  לטנור ל6 וסחיר ו6טפ,כ 

 ואסר : ע;)'ס . יטוה )6 ימיט מיו עז) טס1ח )ג)ה' סלן סהיימ מהקוס ישלם גזילה רשע : קר6 מססטי ונג'ססורס
 טויכ הק )ים נכו) הזל ממחי 6מר חלינו )6 מסני 06 ה' נאם תיראו לאהאות'

"(1 
 )ג כ.ס סיס ולטס ונו' יטגר:סו

 : ומגו סרו ומורססורר
 המפיק : כהסיר מיום ולסיגר מלחיו 31ממור מצוהיו ישמור 1פרק

 סמולי"
 שקוציך תסיר ואם : מס' רוון יסיק כמו

 כג1') גרכ וכר'ג . שוד )" סו 0" סלח הבית  ~לא : חור 1)6 וגו'מפני
 ו)"

 ס' מחזרה סגים 1)6 סי' הדד
 מ, גססתי וכמש לי  כמטי נגיס לכו ו6ומיח סמכרוחס:6מגס

 ט) ע'ס  ראגו פספ Ist)ns  יורי  פדיי ס' כל  1:ן ט"י

 לחםפה
 המיה אשר : כצג מוגי)ס ק'ו נליט טוס ט) טעס)יני
 סג' פורט ו6ה'1 בג)) דגרן סמרם 6מי גחח)ס כףדברו
  סמר וחד ט,נ תסס מרע טוי דסייגו כמפירכמותמ)ו;וח
  ווגד טגודהו סו) מטריו כפרק עגויהו מקמל his1 6מרחוג
 סיור% סחר י%וסר1ס סססיר סוררו ואסורס %6ר %רפויזר
 :פשו אח  וייביח : פפגו  פיויירו מס טות )גנחייר'

 ויילפת  דירים כגירור ויכוח  לסיף 6% סופחתויבלימנה
 פלס' חלס זאת  תגמלי ה5ה' : ו:'רוסיס מיליסימ רגליי61
 סרי פכם 1ל6 י3ל טס וסיפים יס' רויפיסי 4יר ט!פורס
 כי'  ייך  לניו יין סלול %6ר rnht נר41יפ גיצייסכלפי
 בו' תיראו לא  האוחי : פכי% גדרך דגדיס גירירפרי
 : יחכרך רוממוסומכרח אלחי את הארס הכרת : רופיוסו 1יר טל ג'ג מיססרי
 :סייט) ב צ :ן ש;1"%,נמ7 1פרס
  סר"סוגס סס'ו וכויי 1פ!ח כסונרר  מפס וס,סר 6מר מרעסול
 ג,סר )סיום סי' מקור רק ,ווי ו6י1וס קמו)ס וסוי'ןגהירק
 מהמרותו : ו*) ;רמש טס עיין סטגח יגס 6ת סמורכמו

 הדרר המפיק טופ: כעכס מבנידחו ונעמו רטגמוע)
 יס!לס נסיג יסנין לט1פ1  לסטיב  לי יימוג )פוט) מוכין בההגא
 ואם : מרט ,סור ט,ג טסים נגר  כן  גס  11פ סטיגפ  %ןלמגיל
 סכחונ דגרי rc~l )פגין 6מנ סוס כו' מפגי שקוציךופמיר
 י' ג"ש  יכופל חסינ eh בו ממהגר גווגח חגין ומחומססוס
 ס' הי ו,טנטח נווו 1ל6 מסוי סליקיך הסיר ו6ס חס1ג8לי
nnhsסוס . יהססו וגו גויס כ, 1,הניכו וג,דקס ,נמטפט, 
 ו6ס Su )גוייס הו,ד ,)" סיח סמו מפךמיס ומ"ר ו,לרס'י
 וקיקך מ6ר1ך )גיד חדקרן )6 כקבין הכיר 6: כקומר כ1'חסיר
 הנוד )" 6ס ,סגויגס ;;ו"י כ;)) ססס טרם וממהגרגגלס
 חסיי ו6ס פיר,מו 1)ש מעגווחיותגיח

 כחגגי סב) כח ויחכרנו תגח ;טד כעמר ונוןהתנאים סוי הלוקח סו6 כו,

 הלבנוןמוב
 רשע ישיב חבול : 6דס );1ס מלסדיק יזוירסס
 ותבוא : רטסו סלמס  נזריט  כמככן מס יסיכסרסע
 ומסורת : וח)6'ס  מכוס  מפך חסיר  מטוםפכיך
 ההכס וסכ"חי כמו קמר )ס1ן נ'ע ס"תורתו

 : ל'(  (Shprnt סכליחכמכורח

 6ח סמעורריס ס"וסגיס ההערה  אופן ך5ווי9
 : "יסו לר5וס לרשדגו :  סססו3ס  ע!מהדס

  ואם :  סמו3  סדרך  סמטליס  המובה  הררךווטפיק
 PD(t  טפיליך מסיר ופס יחטיב "לייטר") חסוכ ד1"ס סכחוכ ס"ס ס" מפני שקוציךתסיר

 זל"
 , חויך

 וסחכרט וקודקס גמססט כקמח ס' מי ויסנעח1"ומ,-
 )6 חטך 1)6 מסרס ומממכר ,  יסתוללו וגו נגיסכו

 טס  וגו' וכעכעת מסוק מסרס וכן מעכודחיתכרם
 כ)1' התנאים כל על ההתשובה :  ר3ריוסממך

 yon דו"ס סחג"י ע) סקכ"ס פסכטימססכעהס
 פסיו  טלמסלס יסר") הסוט ואס ע) ונסטק1ניך
 מס hlo  מטפו 3סכ  טסי"  סמי3מרס  3ססו3סממדגר
 וכישובה אלי שוכו : וגו'  גויפ 3י יסס3רכיכימר
 כע)י1:ס סמע)ס וסיט מעלמו גטכ נ"כ מדגראליכם
  מגיים כ!  "סכם וליסרו  עטיין  מם פיער  יכתוטכהסוכס

  יהכ(מחו ן לתריס ס'  "מר  המן "רן  cnb מסיוכי
  טד ועגמה סעכירס נגוח )1 טמזכיר מעשיו רועעל
 כל ע%  והתשועה טיל: טטס  תווזם סי6 סהר ול6ירט
  כ1וכרימ יסי6יס כל טל ייוייפ יסייר סי6 ו,סנרכווכלס

 מנס 'ט)ס ו:הט~גס מוס 'טקס מס וין גן יסד: oh כטס נערן סס סה:5יס כ6)ו הנוגס סגוירס  ייר6ס סמסטרמלסין
 רוס ומפעליו מעיטיו רוע על : גמל נג.דופיס וסכימס דברים גניריי ית' הבורא ואבחת : כו' ג'יפ  גוכיחכרכו

פטמיו
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 התשובהשער0ז
 החג אשר האלהים לעבשת מורה מפי או הנאמנה ה' מתורת או הנבואה כנקיהיה
 עד % רבותינו שאמרו כסו ממנו ריק הדורות כק דור ואין בראיו על בארץ הבוראפענת
 של שמשו כבתה שלא עד , לצמידו יהושע של שכהוו זרחה משה של שכהנו כנרעזשלא
 שתפושל זרחה אליהו של שמשו כבתה שלא ער . הרמתי שמואל של  שנה12  שוועןעלי

 שברח כעבד הזה והשב תורתו, את ומורה עבודתו ואל האלהים אל קורא יחסר לאהארצות ובכי הדורות בכל ימצא הזה הדרך ועל . הקדרם רבינו מלר עקיבא רבי שמע יום .אלישע
 אליו לשוב אותו ויעץ מאדוניו ברחו על והוכיחו לארוניו נאמן עבד ומנע אדוניומעבורת
 והשלישי . אליו ונכנע אליו ושב עליו וחסדיו מובותיו רוב והזפירו לו שימחולוהבפיחו
 וישוב בו יוסר מעבודתו לצאת בדרכו שהלך למי עונשו וחווק הבורא נסיון רואהכשהוא
 שהיה מה כשישמע מאדוניו הבורח כעבד והוא החוקה ונקמתו עונשו מיראתו ה'אל

 עונו ולסלוח לו למחול אדוניו אל מתחנן וישוב בו ויוסר כמוהו ממנו שברח למימעונשו
 קאה כאשר ונו' אתכם הארץ תקיא ולא יח( )1'קל6 הנתוב אמר וע"כ העונש שיבואנוקודם
 והקיץ נעור בו שהרגיש וכיוז הצרות ממיני במין עליו הבורא עונש בבוא והרביעי .תו'

 ויעננו שייסרנו מי אליו שלת אשר מרבו הבורח כעבד והוא מהסאו, האלהים אל ה2במשנתו
 וסליחתו מחילתו ומבקש מהמאיו מתודה אדוניו אל ברח אליו הניע מעבודתווכאשר ברחועל

 )נ( נ )1"ס ואמר אענה ולא יקראונני אז זנו" פחדכם כשואה בבוא 6( )מסי נאסרובכמוהו
 הראשונים בפנים האלהים אל השב והמצליח מאד ויכנע ה' פני את הלה לווכהצר
 השניים הפנים והם הבורא תוכחת שבמשהו עד שב שלא מי ובקבול בהצלחהותחתיו
 והחזרה בקבול ותחתיו טביביו על הרעה שחלה עד שב שלא מי ובקבול בהצלחהותחתיהם

 לנפשמרפא
 לקוהים 0ו3ס סיט גלוליו פ) עענס 4ז' )סגורכן פיס רק וסיפן CIUD סוס )6וס 6ין ע"כ סירוס SDt 0טג~דס וע)סתיס
 לוקס 1רס ע)יכס 3כו6 יכהה כסופה ואיחכם : פח16ס סעגס גטין פהרכס כשואה בגא : )מוטט )סמ!ירגו שיגו)מקוס
 )מחאו ירוס)יס ויטינסו ממנחו ויסמע )1 ויטסל 6)יו וי0פ3) גימר ולס 3ד'0 ג6מר נמוסס וגף וכהצר : וגו' יקר6וגני6!
 1 סמט6  גסעס תיכף סר6טוגיס גסגיס סטי מי 610 פכו)ס גדו)ס ~מע)חו ססניס מג) פונקו ויותר וכון השב והטצליח :וגו'

 ג"פ ס) מדכטפ ממטס כורד גמרן מס) סימור גמערפ טין גי' ספג סו6 סס'י ננד שהצלחה תשובחו בקבולואדויו
 הלבנעפוב

 f,(d ס)6 וכוי הבורא מענת : )מסוכיי )נוטמשלל
 משגסים הבורא נסיון : סונגיס סעגח )טעוןסנלו"יס
 ס' 6) ךמוכו פסר יקרי מן רטנו עוכלי ט)ר.מניטס
 ופסוחך טווחך )מען מ'( )וכריס סכשכ ס6מרוגערן
 : פסרממגו ינק בו יומר : )כ1 בררכוכדרך :תו'
 טסחסוכרי פיס סניך אענהולא יקראונני אז : olhnp סעו)ס כעץ כשאהבבא

 סקוס נענול'
 עניו בו" כקודם סתסוכס כפ עומס 6עססמנישת
 ע1' סחי ח"סט פתיים מתי עד ממר טס גיסעורו
 טסחסוכס רצץ , רומי )כס "ניטס רסס )שכחנףמסוכו
 מוע)מ טסחסוכס 61ף נרגון משכרת משגס ט"קודם
 נסמדרטס ו"סי)1 סעתס bg 6מל tDb'המיד

 פ6מלו וטע ס"זס ע) סקגןס ממסו וסעוטחמשס
 "מרס שטו מסו מוטי כמכמס ס"ק לנמיהניגס
 מי1 מועף )סקנ"ס סמו ער וכו' רעס תרדףחט6יס
 טסמ6 כמסוק וגפן תסוכם יעטס גסס 6טרעגטו
 nhu סכחוכ המו ממכנס גלד פסק ממסמזכר
 : סטנין כ) מוסב OtsDi תלוגס כמון מגמותסמ"מל
 ס' )ו יעמל "blentl 14 וכחיג כחיץ "סורקמיך נגמעשס טג)כד מנסס נכי ה' פני הלה לווכהצר
 קרפ עכב סרחו מממח פטכ סנף שו סודיטוסגחוכ
 בהצלחה והחתי : מ1לימ סעחר מבמצליח :סטיי
 : מקוכ)ת חסוכחו סתס6 ובקבול : כסלמס ממגו5פטס

פרק

 לחםפת
 כ3 ע) 3מפט)ע וסתיות כסססד)וח "סטה גמגומןפסיו
 תמן גנוי 610 סרע0ס סטוס,1 סגלי נטניגי וסטסקמעגין
 רע מערסו עטי) 6מר וס 4צ) ית' )ט3ודהו פוס מ6עגסס

 גבוש דסייגו כו' הן סתורת או : וסנן טוכ 5יגוומפעויו
 : כס סגמנ6יס סוכמם מקומה! ושרי סתגהוח תגי דגרי03

 סלון מס דסייגו סוס סוגר כו' הבורא טענת היאאשר
 סיס ו6ח סמה  ס6יס 6פתל"ותוגויית מגוירי סטעגס סי6 ס6דס גגי )ג 6ת מעורר ומן );)מסר

~lhD 
 )ופל מתג%

 קורא : ומעורר מקין ג6ין סוננ סי וסכקתו זעמוסגר"סמ
 ופפורר 6דס )גני קוה כו' עגודתו ואל האלתםאל
 )סו ומורס גמטסס טנודחו ולעווד נקנוס לרסיס וזכרון)כס
 עססו6 כון עונשו ושיזק : כעולס עפי כסרט01 ספג1דסדלך
 36 וס3 ממגו מוסר מקג) סו6 16 יח' מסכויחו ג'גי61 מלעס עורגו ג,ג מסקך 6תל 6יס מטניס יתן ססו6לולס
 ונקמוצ עונשו : קמוצי וסויט ומירוק 0יו'ד יוסר מקת .מן

 לשחול : 0רע פענח ע) ונקמתו טוכ ע"ס סעדו ע)עלטו
 : רע (Sutn פעסס עוט ו)ס)ומ ~ו3 טפות גמיוג ק1ורו ע)לו

 16 תשר הקיץ אז : ט1מו ט) עליו הבירא w)tyבבוא
 מקונסו תטע טוכ נערס מט1)ו0ו 0זן ויי,ן ג6)'ףגרסינן
 שכשגיס גד3מס סן ימויין ויעננו ייסרנו : רע3סוע1
 ממעפ 0ו6 וטווי ופקרגיס גסוקיס ססכ6ס נמונפוט)

 וסכלה 63רן פעוט סמו)עו סמ6סר כמו ססכרמיוחסתטוקוס
 ויעטגו וו) גמ6מרס ממעוגיס ממונעו והן מיס %שמס

 מחילתו ומבקש : סכפוריס יגס ענוי יחמי ~Tg, זרך פריסות(1
 ובקבול בהצלחה : אג') סולקות כב' ססירוטוסליההו
 בקבול : כג') וסכ)מס דגריס סוכמת הבורא תוכחת :גלמן ts(? יח' 6))ו )סג6 סמקוכ) וקגול סטות מן נסקים%)מס
 סלמס מקס סממף לוס עוגו וגחמרק וגטגס גחיסיסגר סדרי כעוגם מן סס,)ס ססי6 סנ,0ס מסון סוכרי 1)6והחזרה

גסמורס
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 נו* התעיבהשער
 האלהים לקבל שבשבים הרחוק והוא בו ונתיסר העשש עלת שתל עד שב שלא%

 המהילה ובקשת והעזיבה רחרמה מן פראה ה' אל שישוב עד חמאו ולמחולתשובתו
 ו פשעיו על ולעבור תשובתו ולקבל לו למח* שיחיב מה ובחגועותע ובלשונובלבו
 ממגיח והאיחור עשותה על ההתמדה והוא העבירה על ההסכם עודומםפסיףיה האי השער מן שקדם במה רובם יכרתי ומבר מאד רבים שעשובה מפסידי אבל יפרק
 נדו% ולא ההתמדה עם בעביות קמנה אע נאמר וכבר זה עם תשובה תתכן ולאאותה
 במעותד סקל ושהוא האלהים דבר בזותו על מתה שההתמדה והוא המחקה בקשת עםבהם

 דבר ני רמה ביד תעשה אשר והנפש סו( )כפזנר נאמר ובו לעונשו עצמו ומומןוהזהרתו
 עליה בהתמדתו ונדלה הולכת קטנה היא ואם העבירה על ההתמרה כי ועוד , בזהה'

 וחסור הלוך הולכוג האלהים ליראת אותה ועזב עליה טתילה בעליה כשמבקשוהגדולה
 ש5 החום תראה הלא בתשובה בעליה ממנה וינקה עונותיו מספר שתמחה עדומתמעמת

 והוא שבדברים מחלוש עיקרו כי ידעת וכבר רבות D'Dyai כשיכפיל חזק הוא כמהמשי
 ומסנר הולההלוך ארוך ומן בו נשמשמשין ספינה של הנדול התבל ונראה התולעתריר
 בעבירתם והנדלות הקמנות ענע כן וכמו תלוש מכל חלוצי וישוב יפסק( )ס"6 יפתח אשרעד
 הו* ס( )יספיס שנאמר כמו בו הכתוב אותם רמה כן ועל הטחילה ובקשת ההתמדהעם

 לנדולוע תבים אך שעשית מה לקמנות תבים אל נאמר וכבר השוא בחבלי העוןמהסכי
 הבורא לידיעת שתאבל וראוי מצפונך ברוע אדם בני לסכלוות תשמח ואל לו שחמאתןמי

 לנפשמרפא
 וסכו טי161 וש סלקל ג) מסספי1ס ירדו ט)6 יפ ;מוח ממטס גו ים מפיט,כ רמיקס 6י 6) סרוס טסט)יכס ססיגס6)

 :מורף עד ס6י ססקע) ס,ט%ו סספ'נסמיס ):וסח6מר ין -עי הרו hDt'l' סט~יטהחי)סתורף:ן
Dfilfil~D1t: 

 נרעב טס
 ג611י )מיססו כמוך סטכ ויט )ו כמימירן סו מטס וו קינו חינף נסג וים טיקר כ) )מון' יוt1'hr 61 גמור צדיק יט ג'ס וכןוג1מ6
 יחג)י נממיס מטס מפט ימס י ג'רייס יט'י *' חטאה העגלה יכעבית השיא בחבל' הה טישכי הי זפרק

 לחםפת
 ויראה : EtnE1e: )היסוו וימרור tr)1Dn טירפת גימרימורס

 ססגיס סכ4 והונתי גס0,ת מיו"ר וירסס החרטהמן
 סינט סוס ססכ מסיג ססוגסס גסחמ)ח מידמתקג)יס

 פסעת על%ןי,יגזנירק%םהןל:נקבץתשיתו0ינובון
 גו% דבר ססו6 סמרטס סט) סוכר ח)וקוח גן וגד )סוגוסנ'

 גססם מקיטס )' 5מר י0' נגדו hwti פ) שמרע טסםשתפי
 ו)קג) 6מר )סג6 סמע6 עויגח ע) טסכיונס סוגר ספוינסוט)

 י?יסעוגגז%ןיי2פ%פ מיג::1ת"169ש
 רסיס: וכע כסיע ע) לעגור5מר

 אותה שהניח יהאיהור עשוחה על חהתסיה זכטויס
 גפם 6ותס ופסס מחמיד 060 11 6ף ע נ)6פוס

 ססוגס טס 6ין נוד6י 6פ'ג"עמים
~pw 

 6פט, 6)6 נו

ן,'.ב":'י,יי(:"ן11%נ,4לל~שנ~,~
 ס0וגמא גט0י ססוגסיס מיסוד קיומס fnh SW טסחסר מסוט)
 עם בעבירות קטנה rE : וסוסוניו 6מר סוכ'6יס עייגס

 מחמיד סו6 06 סטגירס sw קטגיח טס 3קוו6 6יןשהתמדה
 מורס סססתמדס וס61 יו'6 , ע'ו סעעס ופפרס לסיפך וכןכס

 פכ6ר וקמיו כ)) דרן קומר תמרס כוי בעתו עלעה:
 סמ)וקוסג'

 ומיי
 : רע סוע) ע) וס,סרסו פוכ גמעסס גמ1והו

 קענס סי6 ט1מס מ1ד ססטמרס ט6ף hia ט' עצמוומזהן
 ער : גום סו6 ממץ הנוחס '0' סנייך אוד סנדרשמגס

 הלבנוןטוב
 סמססידיס סעגירס מס שקרם במה רובם יפרק
 בס"ד זכר 5סר 1כ) )")סיס כמעסיס ישדי
 עם בעבירות קמנה אין סמעסשן יסודמסער

 ססי6 עלס סג6מל ענירס תמנ" )6הההנקדה
 ססקסגס סענרס מלכס ףעטגס כס כטי0שדקטגס

 גמסכפ פעמש סלנג onib יעכס 06סנענילות
 פסנדו)ס ווע' בהם גרולה ולא : מ6ד נדואג)פכירס

 גמסבפ o)'h ממיס וינקם יעוכגס ohסכעכירו0
ol))s: למיחס ע"ע י0י לעבשו עצמו ומזמן : 

 %נמוכ(,.?י"שפ וי";ךי'ה,:"ע ס'""גין':
 אדם בני :;למכלתן מי 6סס נמי לך זעו6תס
 עד ושכעריס נגופ -)רמוס שב) טקסס מצשנךברוע
 היאה : נעירסס וסק) %ס גני כך ירניטיס)6

 מס ססח6כל ר6מ לקרנס הבורא לידיעתשתאבל
 ט6)1 סקס עגמך ס6ו סכורך רק ממך יודעס6יט
 נןעפ יוצר עגסך סיס ככל יכווך 6זס כגי ממךידח
 : otban מ1ד Ots מנמזג וגו' יתי6ט וכקוטרר.מסמי) כערן ב"ס ר.מעטס ימוד כסער סממכל סכתכוכענין

שאחה

 סי1 דהיי )ס סינף עססכפסס וסיגד)קוס י פ:קנספדס גוסס 42גנ*רי:
 ש GtDID1 נתפיס שתם ז%ג יגס2י
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 ה התשובשער72
 סמה יתגר לך אותם זוכר הכהוא וננלותיך נבחרותיך על והשקפתו צופן שאתהבמה
nrawהנוו סס( )מס במ"ש יתעלם ולא ותתעלם ישכח לא והוא חשכת שאתה מפני זוכר 
 העבירה אל החורה עוד וממפסידיה . כתובה יהודה מפאת 'י( )'כמיס ואמר למניכצרובה
 ירסיהו אל היה אשר הדבר בפרשת )ד( )פס שאמר כסו ממנה רוזשובה תנאי השלמתאחר
 א"ע שייחל( )ס"6 שיבמים מי כן נם וסספסידיה . ההוא הענין הפאר עבדו את אישלשלח
 וישלים רצונו אל שע"ע לאחר העבירות מן שיתרחק והושב ימיו באחרית לשובכפשו
 מספיקין אין ואשוב אחפא האומר רז"ל אמרו ובו אלהיו יעץ כמרמה והוא מהםוזאוותו
 אל לרוב צדה הכיני נפשי הספר זה בסוף כתבתי אשר וכחוכתה תשובה לעשותבידו

 צרה אקח מחר תאמרי ואל , הדרך ממך רב כי ידך לאל ויש חיתך במים בעוד ,וכמעיטי

 בו פעלת אשר ובע ישוב לא לעד תמול כי ודעי , יום ילד מה תדעי לא כי היום פנהכי
 עשות מהרי , פבוסה הי מכל המות יום כי אעשה מחר תאמרי ואל , וחשוב וספורשקול
 ביוטו יום דבר חק מעשות תתמהמהי ואל , וברקו חצו ישלח המות יום בכל כי חקו יוםבכל
 טקצת שב השב שיהי' ג"כ התשובה וממפסידי ממקומו. נודד איש כן מןנה נודדת כצפורבי

 יצא ולא סחם וישוב המקום ובין שבינו העבירות מן שיצא כמו קצתם על ומתמידעונותיו
 אם "( )"יונ נאמר ובזה לזה והדומה וגנבה ואונאה מנול אדם בני ובין בינו שישטסה
 חוור ואינו ומתורה עבירה בירו שיש אדם הזה בענין רז'ל ואמרו הרהיקהו בירךאת

 לנפשמרפא
 רוה אשר הדבר בפרשת כמיש : סג1רמ ייוט גנ:1סי:ו כים מס כ)ונור צופן שאהה כמה הבורא ליריעתהנתאכל
 ר,ממהי) סיס ריחרח ג'כ תם," הספר ;ה בסוף כתבהי (,שי ובהוכחה טס: סכרין גבן עיין מט0טיס ספסרת וכיקיגו,
 נהע;4( רז'ל ואמרו : ג'ו מוסר סכט מס, טיטיקהי ססצ נסוף עי' טמקוסו גורר איש כן עד כ1' צרה הכיניכפשי

 סגין ענירוס hmf סוף נמסגס הערו כו' סגו) 06 (ok בו וזור ואינו : ג:) רמוי פי' עבירה גירו שיש אדם : ט,ודף
 להם פת הלבנוןמזב

 '(כירס לך אזהם זוכר : מסחיר ט"חס צופןומאתה
 "ס כ' "הסס )" לפני כתובה הנה : סדין גיוס)ה

 העבירה אל החזרה : היקם "3 וס)מחילנמהי
 ;כגט סו" "חס )עכירס לק חוור YStDh 06כקומר
 וכגסוס 11rnfi עב(-ו את איש לשלה : הג)ע)

 קור" סיס )סס וקמר ס)וה,הס "תר)עכדיס
 )כס

 וכודח. סרעכ Shl סדכר ו") סהרכ ") ס' )"סזלור

 סגדו) סעוגס כמד וס פג געגסיס סיו)"
 מסו"

 רק
 רב כי : תעסו הטונהס ונססדס עוגותיסס ג)גגיר1ף
 מהחך )"הו כזיו סיגך "הס "סל מדלך הדרךממך
 : עוס רחוק )דרך )דם סרכס פריך יו"ד מרכס רמוקסו6

 : ~מר ען גדם )נקט עת "ין סוג כדו' היום פנהכי
 סמררת יניע כסרס "ותך יקרס מס יום ילרכוה

 ג)1' ישוב לא לער תמול כי : סיוס המוחוסם"
 הקו יום בכל : )ך יסוכ )" )כטקס ססונ"חסומן
 כי : ט1מו יגס דבר nhPn "סר ע) כחמיכםמטוב
 סח"וס סנסור סמגרמיס כמו מקנה נודרתכצפור
 וסי" קטן כזרור סקסמקן

OD) מגודד ס"יס גן וגדם 
 ממוח יסלול מהקוס כי )מ)ינס ,ס עמל ,ממקומו
 קטת וכסכת "כרחו t~hc, SD ממקוננו ויגידסוכגסיו

 הכ31ס סגין קצתם על ומהמיר ו רומומג"
 : סכ) ע)מועגת

 בו על והשקפתו : מטהס סעגגס כענות שיטיס מנוטיחס
 א רוקדה : יהט)ס )6 ית' ומה כבגס מדעתו סדררסיכה סו" ספ!מכ ותתעלם : וגג)1ה'ך )סחר1ה'ך ע) סוססכקסה1
 1!6 מסרס )גמיי מטר ~3ru כמי מדגר טכסיוהעב.רה
 לאחר : 6)'ס והר זעהו גספגס מ6ה'כ וק גי )תרמיזססגיס
 "מר כעוג 6סגס וע) סמוע') כ6סגח רצונו אלשיגיע
 ה.,חן נעור חי'הך בחיים בעוד : גסס חקורו1ים)יס
 ה.6 'רך לאל ויש : הים עויין סגך סתי1ויס ;פסכומר
 להן גסגגח )מסר ס"דס טלין גוחגח סי8 כגיחכמחס
 נ(1;ן קר" )רם )מון טסיכם )סי הררך משך רב כ' :הי טיסי "ף ויה!( ימגס וטן )טטוהס גגמו וט"מ גרילנעורו.
 הרע לא כ' היומ פנה כי : דרך סעוס'נ וסייג,)ירגם
 '1ס פיס כלו' סיום פנס כגר 16)י נוגר ים ח:(וח סחיכו'
 כסתחיס 6ף ועיד הייך 'מי נגיר )5 ועוד )מעריג מוססמליך
 הןע )" ג' 1ו'6 ועכ1ניס מגיטומ יגיט1ן גי סוג) )66ו)י
 : כ"ל גהה)ס כרכר נמיג1מ סטתי טרם סס וכס יום יפןמס
 גו )הקן )ערס )עו )ך יסוו )6 יהמו) י1ס רו' תמולכי
 ,ריך יטיס 6חד.61'ג גיוס )הקנו 8הכ ויריך גו טקטקנהמס
 4,ס 6מר יוס כעד גס Dl-,PSI !ערמו )סהקין ססו6סיוט

 תיניק~?:גם
 -יידו: ייו)

 גגגר 16 סו6 גיא 05 נזק נמ15מ מקו) כוח טענה 6טרדנייך
 כ)דקכ ו,) כמ6מרס 'הר ירסס גסססר מסטיך יגולוו6מ'כ
 גהקגין יג161 61מ'1 גרו) )מרגון מוטרפת וסווטס פווטסכ)

 האמרי ואל : מגריע מסם מי )י15ה כחונם נגרכוניות
 נס )וס 6קמ ממר ח"מרי 61) 6מר כנר )מערס אמשהמחר
 יינימטכ סעגודס מן טגסיו ירסס ס)6 סעכודס SS)3דגר

 י1יהנU~D 8( 1' דגר ג'ינס מגס מדגר וגג8ן ימיו)להריח
 טספ1ח וברקו ה11 נקמרו וסגות דבליו מגדר כוי עשות מהרי : ה'1 מרו )י01 הניט )6 וקוטי כו' ממות סיוס )סיכממר
 וסס זסיוגס וספחות וכחוס כקור טסט מוג, ,מה)ים'ס נקרס י%וע)יס סהי,וגיס מהניס מנד 06 ',ס גג) ג6דס וויגרמורגם
 ואל סבורף: סנרק דוגמת .וכוץ )'1ס מ,ומ ססרס' )'הוה1 ס):ה,ו סטכי' כומס מ1ד 081 מנהון סג6ס סחןפוגמם

 חהמכמסי 61! סכ'. ה!וקס וגד 6מר ו"ה'ו גו, יגס כגג טרוח מסרי 5מר המקס מקוקוס מסי כ6ןיני6ל וקוי 'סוכ )6 קער חמו) כ' ודע' כו' )דס 6קמ ממי חיגרי 51) מס ג6מו1 מריקוח גטמ' דגר )מטקס ס;ס כו'ו(תמהטה'
 הקת ט)6 ג)1,

 )15ג הקוס כ"סס וכוץ מקן מבסרס ער מקנו מד )6 סגלתי 17' גלויי כי מונעך ונסקס )טוחו סטוס'ג מן עור)לוג
 ט' הזה בענין חז"ל ואטבו : סגמו) ומן רק ומוגם וגח 6ין 11 ממסיס תחיית אן עז עזן )סונ )5וס olpn 6ין4ן

מופג
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 18לז התשובהשער

 עלתה לא שבעולם מימות בכל פובל אפילו בירו שרץ שתופם למי דומה הוא למהבו
 ומה , ירוחם ועוזב גמודה כח( )מסוי שנאמר מבילה לו עלתה סירו זרקו מבילהלו

 ואינש התשובה מפסידים ג"כ כלם הזה בספר קדמו אשר השערים ממפסידישהקדמנו
 : הוה בשער לשנותםצריך

 התשובה אחר שישתוה השבים מן יש כי אוסר הצדיק עם השב ישתוה אם אבל הפרס
 שיש מי ומהם הצדיק על יתרון לו שיש מי וטחם חטא לא אשר הצדיקעם
 במצות בקצורו החוטא שיהיה הוא הראשון החלק ובאור . ששב אע"פ עליו יתרוןלצריק
 בלבו בהם המקצר ישוב וכאשר , לוה והדומה וכסוכה וכלולב כציצית כרת בה שאיןעשה

 הצדיק עם וישתוה הבורא לו ימחול בהם קצורו ישנה ולא אותם לעשות וישתדלובלשונו
 עבר רז"ל ואמרו חמא שלא כמי החמא מן השב נאמר זה ובכסו , בהם קצר לאאשר
 שנאמר לו שמוחלין עד טמקומו זז אינו תשובה ועשה. כרת בה שאין עשה מצותעל

 , הצדיק על השב יתרון בו לו שיש והוא השני והחלק . אליכם ואשובח אלי שובו 3(למ)6כ'
 שב ואח"כ כרת בה שאין תעשה לא במצווח קמן חמא חמא השב שיהיה זהבאור
 המחילה תמיד ומבקש פניו ונוכח לעומתו עונו ושם תנאיה בכל שלמה תשובהממנה
 והיא נפשו ונשברה מעונשו המורא בלבו ונכנס מהבורא מבקשתו( )ס'6 מבשתו ונכלםעליו
 חוכות לפרוע והשתדלותו לכניעתו סבה חטאו והיה תמיד האלהים לפני ושפלנכנע
 וישמר בו יתפאר ולא בעיניו ירבה %א המוב ממעשהו במאומה יתגאה לא ,הבורא
 ההיא החטא המא שלא הצדיק על יתרון לד שיש הוא זה חומא , המכשול מן ימיובשארית
 נאשר וכבר במעשהו וירום לבו ויגבה יתגאה שלא בו בטוחים אין הצדיק כי , לווהדומה

 מכל יותר לצדיק שמזקת צדקה ויש הצדיק צדקות מכל יותר לשב שטועיל חמא ישכי
 מן אחד כמ"ש השנח ואהכת ובחונף בנאות ודבק הכניעה מן לבו כשיפנה השבחטאות
 העון מן גדול שהוא סמה עליכם מפחד הייתי עזן לכם היה לא אלו לתלמיריוהצדיקים
 שבעלי במקום ארעל כזה ובשב והחונף הנאות להם אמר העון מן נדול ומהו לואמרו

 לנפשמרפא
 : ע"ג מנייו 06 טירתם פד טפר יופג 5ין )הכיוו 6וס סגין ענילות סהס,נס עם מנטר יצג )מקוס8דס

 p'D על עבר ז"ל רבותינו ואמרו : מעיקרו כקייק עס nf)o סוס יביס 06 הצרח עם השב ישהוה אם אבל חפרק
 ע) סגר . יימר 6מר ג) עס וססוגס ט)טס ומן דורס יקמח) רני סיס גורס מלקי ד' ס"ו וף יומך סנמר6 11')ט'

 )ו סמ1מ)ין עי מפס 11 חגו סגמטס
~h)c 

 מגר . )כדם גחכוגס קמחגסרח ענירס קיט )מדח 6רס6 ומיד סונגיס נניס סמן
 . )כסר יוזג ~ויגיס ענירו0 טיט )מדח ע)יסס יכמר סוס גיוס גי סנ6מר מכמר ויו"כ חומס חסוגס 0טוגס ועמס חעטס )6כ)
 טוש וגנגעיס פסעם גסכם ונקדחי סנ6מר ממרקין ויסולין ItStD תו'ג 0טוגס הטוגס ועכס גיד ומיתוס כהתומ ע)סנר
 כחטוטם גם )ו 5ין כמס תקו) גייו טיט מי 5ג) )ממורס וסמרור )קוס ipo ומסחנר6 יסוריו טוריכם עניר0 ט'ט)מדח
 סוס סעדן יג1סר 06 )ג5ה; ס, ג6ווי ווולס ט61מר ממרקח ODIW1 תחן כקן 6)6 )מתק משורין ו)6 )גפו כיוס'כ 1)6נתרוח
 עד)כס

 תמוטי
 ומחטיף סתויך וסו הטס מילו) 6י,סו סם וקמיו . גמיתס b(h גפרם )ס טלין עכירס "ים )מדת כו' ס' 6מר

et~nh16 1ע3 למריו מינין וסעס מק~)קנין סמעטי1 חום 16 כחוס נ*כ ומקטין ממנו )ומדין כמריס ק) דגר סעוטס חים 

 לחםפת
 מ,יגס רסיינו ע0ס מדגר טסו6 כטלין געל ט) )מעיםפוסנ

 : גו ומבמרע סג קינו גו חוזר ואינו יסמע6
 קטולו סוד טווס יסים )6 בהם קצורם ישנה ולא ה"רק

 גג7 פניו וגובח לעומתו : גסס פלוסוכקמר
 רוכשתו ונכלם : )גריסי 6דס וסי_ין )מש0 075  סגיןעוגות
 ונשברה : וכלמס כגוטי עומד סו6 גופם סמח,)0סככקטח
 laen והיה : חלטו טוטגרס ושיונס סמחתוס סוףנפשו
 )כניקומו סיס סוhwn~ 6 ממטיו 6וג ו,מ)6 שוי כוןסבה

 וירום לבו ויגנה כו' יתגאה לא : כ~' לזרוע1)סםסי)וסו
 ח)פוד דסיינ1 גט)ימהת מקוקות סג' עד מ)וקוח מסרט

 מסג) סיקר טגג~)ס )גריוח טג,6 ומעסם )מקנס טנז6ומפגי
 וגונם גת)מוד ~(oth דסיי1ן 1)י.ססירס לריסן ))ג7ו)6דס
 יותר : )גרידת h~sn כטעטס ויממות )מקוס h'1c גמעכם)כ
 )ום ~ס וטו~ריס מועי)יס טכ1דקו" סרס הצדיק צדקותסכל
 וכיסן וגן יחו מו*') כחע6 (otnut 6ו)ם מקוס נוררסטמ1וס
 גמעסי1 סמסג6ס ובחונף בגאוה : טויסס טמג6ר גמייותר

 הלבנוןטוב
 שובו : מוכמרס סיוחר נחסוכסששב אעל'י : טוס יסיס 6ס תסתוה אם חפרק
 c~t)h ס' יסוכ סיטומ מי7 כי אליכם אשוריהאלי
 טנ6מר וכמו לטס כמטח סרדין 011 , ומהממסהכלגס
 נ6 וכחגום ונו' ס16)ל כיח Sh כוסמעסל 6ת סכי16סס
 הגאות : וגו' 6סחמ )nlhs~ oh 6 ס' "מר613ח

 מסם ונס עון )כס סבן כמס מחנ16 ס)6והחונף
 והמנקש ntfi-sl גסמעיס דכריכס ימיו עון )כסס6ין
 וכו' רז"ל אסרו כזה ובשב : ס' כשנודחפוחס
 סרק כיומך קמרו )ו0 ודומם עומ7ין 6ין מ"פכמרכות
 בזכיות )1 ועסיס ט,7הוח תאנס נ17)סעסג"ס

סתתי
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 התשובהשער14
 עובר השב שההנה השלישי והחלק . לעמר 4כ1%פ נמרים צדיקים אין עומדיםתשובה
 השם כחלול שמים בידי וכרת אדם בידי מטעה בה שיש תעשה לא ממצות גדולותעבירות
 בהם ממעותו שב כך ואחר הנדולות מן להם והדומה שקך ושבועת שבת( כחלול)פ"6

 שיכל מטה בעוה"ז שינוסה עד לו רעיכן לא המחילה כי ונדריה התשובה תנאיוהשלים
 ב"ר ומירען כרת בה שיש תעשה לא מצות על עבר רז"ל אמרו ובו מעונותיו אנקהלסבלו
 פשעם בשבט ופקדתי סם( )תסיס שנאמר מכפרת ומיתה ססרקין יטוץ תשובהועשה
 אלו ענר שלא והצריק תסותון עד לכם הוה העון יכופר אם כנ( )יסעיס וכתיב עונםובנגעים

 : ספק בל* מהם השב על יתרון לו ישהעביות
 כ* הזאת השאלה בתשובת אומר , לא אם חטא טבל התשובה תתכן אם אבל 88רק

 בלבד למקום אדם שבין עבירות( )ס"6 עונות מהם אחד . מינים שניהעונות
 והרבה הלבבות שבחובות ולאוין ךרעים והמצפונים הרעות והסהשגות באלהיםככחש
 אלא עליו אשמה ואין נלבד נפשו אם כי בהם החומא יחמוס לא אשר האבריםמחובא
 בהם שיש והם לחבירו אדם שבין עבירות( )ס"6 עונות השני והמץ . אלהיו מציעלהמרותו
 חמש הטומא ומקבץ בזכרם או בממונם אם בגומם אם אדם לבני והחמס הרעה מעניניענין

 האדם בין והחטאים העונות מן שיהיה ומה . ב"א חממו עם אלהיו את בהמרותובנפשו
 לשוב תשתדל לקצורו בשהעעורר בחיים בעודנו מהם התשובה לו תתכן בלבדלאלהיו
 שאם יוכל אם בו שחמא במין העון גן התשובה שתהיה עליו הדין ומן בוראו אצלמעונו
 והשנאה והקנאה והנסירה הרעה והמחשבה הרע כלב הלבבות בחובות החמאיהיה

 והמחילה אדם לבני המזב ואהבת הלב בהמכת להיות ראמה מטנו התשובה ן לזהוהדומה
 והבעילות אכילתו הבורא שאסר מה באכילת הגוף מאברי באנר החטא יהיה ואם *להם

 ענץ באותו ממנו תשובתו שתהיה ראוי שקר ושבועות ומועדים שבתוום וחלול מהםשהזהיר
 עם בו חומא שהיה מץוגאותו

 שתי
 בהיו לאדם יתכן הזה הענין וכל לאלהים. בכוונה הלב

 לנפשמרפא
 גרה ומהו לו אטמו : רקמן הכמנר וכש סוגיי 06 לוכוח סחקגסו )סי) סרית ג00 כסגתי וגנר , ג16רן גנמו6 ים0וי10
 נפוס'ז גיסוויס שינוסה עד : עש ירס0יו הס גן נס סקס וגריס ג'פרי וסם )קמן שין מחונף הגאות כף העון0ן

 מממד ימד סיגרים כ' החוטא וטקבץ רעם: )סס וגוס ע)י0ס סס)סין 16 נמותס ומס"מ )רע0 ט:גוס בזנרף או מ!נחקק
 גסס יודע טופ כי ופן )06ר מכונס 6עטס יקמר ס)6 פין וכון בחייו : 3"6 ממסו וסטוי )טימן עגירססעסס

 הלבנוןמוב
 נומרוס סכ' 6)1 4יטכ מחר 6גדומ גמדותיורימרגס"6
 0ר%)ך ע) ססכ יסנד) ונזוע כי )סכ) מחגנדיססגר6יס
 5  לוכיס מסג וזון יואס ומזוע tTwnגמיטול

 וכף המחילה כי :  קמרי לו סימתל  לר ריסלי
 מסל וסוט ס3דיק כמו גד% 6עו )מס עעסגתיגח
 שינוסה עד : נלכד כחסו3ס )1 יכופר )or) 6תשן

 : ניטויס מיוסר ס,סבעולם
 ושטוכס oh בע' התשובה תתכן אם פפרק

 אם : פנעו)ס מטפס כ) ל)מקוקית
 בזכרם או : סכ6ס )סמ טסכם 16 שחס ססכסבי"81ם
 עם טסס כ)1' הוופא ומקבץ : ננוססכספו
 בעודנו : 6יס )כגי מסג' )הסיס 6' ממדטפח
 )סעיכ אדם לבני הטוב אהבת : מ"1 'מ' גלבחיים
 עג'ן כל ענץ באוהו סמנו תשובתו : 6דס גניעם
 נסוס רפסו יעכס 6סורוח כ5כי)1ח ט סיפסרפס

 גריס תספר כרסיס מ)ססחכ) 14סר חסורותהנפייח
 כטפח ~כסבכו גדטלו )מעע ומועזים גנתוגמי6)

 לחםפת
 מה : סטון פן גר31 6100 ד3ר 6))כ0 סיס ט63 מאדסיט

 : ממסק) סס1ג0 סגקר6ח וסיף לסגלושיכול
 ס)פס סימר סרוגמ6 ע3 סנעגס באלהים ככחש פן418ק

 ע3 סס ע0ג,,גס ס' פי וקטרתי וגחטסי 6סנעפן
 כלמאת רסון י0 טסי כי יני ועו01 עמ' שמות מוטפספיס

cnJc~oהרעים והמצפונים הרעות והמחשבות : נפרטיות 
 פ6כ)ו0 גמז סח6וו0 ממסגות פ) רעוע גממסנאסגוונס
 )3'5 )הופ סממסג1ס ע) תלעיס וגמ%וגיס ועריוס6סול1ת
 טג06 פס מיגו טניס כמקוקס )גריוח סנט מס סלוע מסכי

SD~D)סלע )6 פט) % א6 גממטגס גט6ר כשר 6מנס 
 סגין נמ)וקס ומגס %ן ים, )נויך לק מע6 1)6 )6ד0טרחן
elhיפת ממטגס כמו הלגבוה שבהובת ולאוין : )מקוס 
 גסיו טהר בזכרם או : ווומיסן nhxl OtDt1 ולתו קמןוממדע
 סג גפט0 סק% לקצורו כשיתעורר : ודקי )גגה6ותס
 שגו הרע כלב : לע גלוע) ~fit1U מעושו )טהויסתדר
 6מר ולתיו עוג געסו0 ימי נט3ווחו ושעט גג1% )טפיסרפ

o)tnnoti-u~O והקנאה והנטירה : נסוע) רפ )עט,ח סממקכ 
 ג)נ נק ס6ינ0 6מר מ"פ )גריוס נוגע ססוי,ס 6ףוהשנאה
 בהכונת : %ס %גי ג,ס עימס 6י:SUtb) 1 יונקים61יגס
 : מ0,6ר0ו וכלסמר י0' )ענודכם 1מסחוקק עוג )גו סיסיסהלב

 וסול 11)0ו גטונ וירסס סי6סכ אדם לבני הטובואהבת
ר _..,.4..__. וס 1ג0 סגטיר0 מיסך סי6 וסממנה וסטג6ס סק,6סיינך א א  כפופת עגמו ג'כ')קים 0טוגתוי גלת סמפוט "2י:"מס נג:מ44ןנ21 ש2ו2טי:ןדצנ: יhw 8%15% 4" י1111% 141% 14%א4 גא4 

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



 16לה התרעבהשער

 נפשו %מהר לתשובה מכין כשהוא הכרתו( )מא כותתו בירור עם ימים מאריך שהואבעור
 6ן שיהיה מה אבל * לך חכמת הכמת אם ס( )מעי החכם אמר ובכמוהו בוראו אצלמעונו
 ימצא שלא מהם . פנים לכמה מהם דונשובה האדם על יקשה אדם ולבני לאליהםהעונות
 להשיב ידו לאל ואין העומק סיד המסק שיאבד ומהם רחוק שמקומו או שימות אזהעשוק
 וספרו בנופו מהזיקו שעשקו במה לעושק ימחול לא שמא שהעשוק ומהם לבעליוהעושק
 שעשק כמו עשק אשר הממון סך ידע שלא או העשוק את העושק יניר שלא ומהםבגנותו
 מהם שלקח הממון מספר אצלו נתברר ולא אותם הכיר ולא מרינה אנשי או קייהאנשי
 מסע אזתו להזציא קי ואינו הסותר מן בכפליו האסור הממק שנפבע ומהם ובהמסבעול
 שמאי בהן בבירה ובנאו מריש מל ויל רבותינו כמ"ש המותר מן חלקים הרבה בהפסדאלא

 דמ4 אלא לו אין אומרים הלל ובית לבעליו מריש ומחזיר כלה הבירה כל מקעקעאומרים
 הארם בו שנהג מה ממנו התשובה עוד שתקשה וסמה . השכים תקנת מפני בלבדמריש
 שכתוב כמו להניחם יקל לא אשר המבעיים המעודם בהדבק דבק הרע המעשה לו ששבעד

 מברברותיו ונמר עורו כושי היהפוך יג( לטס ואמר נלאו העוה שקר דבר לשונם למדו ע()ילמיס
 רכילווג בעלילת( )ס"6 בהליכת בין בפרועה בין הנקיים ויטרינת רמים שפיכות ומהם .%גו'
 אחר בהם ופגע תוגלה ברכילות להרנם נרם אשר הכהנים בעיר דהשנ מענין שידעתכמו
 6 )סמום) שנא' כמוכך

 כ"
 שנורם 40 עוד זסהם . בכהנים ההד %פגע האדומי דואג ישב

 לנפשנרפא
 הילקק : סגורן פו6 חשקם iraw: סו6 העשוק : מייו כקימי ימיסרק 16טגי 6מד יום כן יפטם ט)6 שיביי סאריר'מי%:
 וכמקט ט,מס סמררם תסמיר סממ,יכ מוריס 3'ס גס סכי )16 60 השכים תקנת ספגי : קורס מריש גול : עומס סגו)סמס

 טמוא) 6מר כגסיסס 6טר טממס מן מ6י כתיג וינוס nbs' גגסיסס 6סי סמתס ומן סרעס מדרגו 6יס ויסוגו י,(ןנהע:יס
 :לאו העוה שקר רגב לשונט לסרו : עזג לגעלו מריט וממזיר גבס ס3ירס ס) מקטקע גכירס וגגנו מפיט גו)אפי'
 לטור' : נסיטיכ תוכלו 6חס גט ו%, חברכרותיו ונסר דרכט: 6ת )עוות חורמו יגעו 0כ3ד. כמו htoe כסח'מסעור
 כמו רכי)וח ס)יכס ע"י 16 , אדיס ושרגזו גו טסגע סו6 סגיעס רכילות בהליכת גין בפגיעה בין : ישוע גסוהרע

 להםפת
 6מר ואו 6מס מט13עת גס עגמו יגיול טקל שכאס ו%)1

 יגזור 6ס,ל 3טר כלמקח מע6 06 גלגילות דסייוו מיןג6ו0ו
 נמין ו6ס ממוסר מיין עלמו שול סקסי ייין ו6ס מגמלעימו
 5סתעמ גנעי)ות ,כן סכין א"1 עא 'גדול מסירוסמזיגי
 (ob~ ntf~w טמסס ומקסים מקרגתס סלמו יגדי 6יט%3ת
pmntכס)ו6ס 16 3סקדון 16 שפוי 06 גטגוטוס וכן מסם 
 עלמו יגדור טמיר מ)6גס כפיוס סמקודטיס ימיט כמקו)וגן

 (SUID ססטונס עמס %ס כוי הלב שתוף עם : ממטויסרתק
 )סחחמג וי6 יתן )1 רק גחתו מתסיס דסתט ס% DAקסף
 יומס hh כקומר יסים טאריך שהוא ובעוד : 6וס)ג9

 %ימס סוסונם גס מסרי דמיים 6רכ6 )1 ט,ד 63מרומקונחו
 סעודן ג)) ע) מ1ס3 כו' אמר וככטהזו : יימרס ו6יך לרוןומ1

 )6רס יוגע 61'ן כמקוס 6וס טפין גרגרים רסיעו גכ6ןסמינר
 ולבני לאלהים : כו' )ך מכמת מכמת 06 שמר מנכפוס1,ופתו

 )לרסיס 0וע6 ס"דט מגסס למגירו 6דס סגין עוגותאד"
 התשופה ותארם על יקשה : )מתירו מריע וגס פססטס,סיר
 ע) קטס ייס פט) ים וסגות "גיס כמס פנים לכסהמהם
 ו6מ,ו העשוק יטצא שלא : ססס ספונות פן להגס6דס
 16 סעטוק סמם 06 פויס 3טגי )פיוח יתכן גופף סוסמסרס
 כניקו ט6ס כון בגופו pttno : ממט רסוק נמקוססיסים
 חוספח 6יוס פס סקרן )ו יטיהויר )ו יממות ג,דלוגממון
 630 אפסר סור י)6 פסי61 סו6 כגופו המגס גויתשיפ
 וכן )ו .ט,ססוק ממון 3ג) 16 )ו סכים וכוכו נערו ע)יסשיס
 סכמו גמש טוגע מחסון כו' האכזר ר,ממון שנטבע :סגנותו

 הלבנוןפמ
 בירור : ס6מח ט) "%)1 יסכע )6 סו316ט13שמ
 לך הכטת חכמת אם : נלוט טוגתו סמס6שונתו
  ט% תקמר לגססו רק  6יט ושרפ  פסחים מטי,  פרך1)נת
hwnסעטוק וס ימצא שלא  מהם ו  יר% לתוי 
 1)6 שימות %4 : פסקו )1  ושמויל ממ9וסגנכן
 סמוכסלס כפ וכו' קריה אנשי : יורטיומדע

 רז"ל שפטרו כמו : טגתערנ שנטבע :וז1מיסס
 בבירה ובנאו : נןלס מריש : ג"ס( זףענשין
 השבים הקנה מפני : סוחר מקעקע : נוו)ננין

 הסורס כ16 1,6 )כ"ס 6ף טג"ז ככמס טס)כס61ע"פ
 האדם בו שנוצ מה : סחקגס מסר לקנמורס
 כטבע )ו געסס וכי דבק : כמט16 סר3סטסולנ)
 דבר לשונם  למרו : סר יבפ ססרנ) מקמלוובמו
 מדבר )מזד פר6 כמו סקר )ד3ר בנוגס מלגיסשקר
 עד זרכם )עות וסרחו ינעו נלאו העוה : 3'()טס

  סיכסוך 6פסר ס6ס כושי היהפוך : כסטסורגן
 : כפלט  טסם מקמר סט סנווג'ס ומנמר  סהריפיסבורי
 רכילות בהליכת בין : כתיו בו טשנע בפגיעהבין

סמסנ3

 : 1DiD מדגר 16סו סימויר *1 ג:1ימוחפסיס ידי )קי ינ6 ס)6 מסמע 1ממיג6 וכו' דמים טימויר קמיו מסמס חקר מסגי וק סגו) ט1מס מקולס תסמיר סו6 סייןטיפ יפ9'י  סירוס  צה2%2הרינםמייחטומ תשג י%.ינ%':ייןג aastSt(  ?%י%"נין%ו%יי:ן
~wyon 

 : enih ומוגע מטקט סהט3ט וטתיס לגיוס כמו הטבעיים
 ו6ח'כ יסחט חר01 3)6 כווסתו סדגרוח סכמטרת ותורס מפוקסס כסי ספקות ג' פרם הנקיים והריגת רסיסשפיכות

 hS11D:טס
 זוח טסיו ))מד 'גי י 6מי ולמר )יי.לנ ויש טגתמיי3 טחי צפ6%צת נ6י" וטסוהס')וין

  ס'1  )רויג לרכילוסיו  פירס%  קור%  ניו ניריו נסק  י9ופ בפגיעה בין : פסוע 6י ונקי ת*) עתו סתמוזיסמ9ן
ועיכס
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 התשובהשער18
 אם בממון אם חכוכו את שירצה עד תשובה לו עולה אין ברכילותו תבירו ממוןלאבד
 ועורם עמי שאר אבלו ואשר ג( )מיכס שכתוב במו חטאו ולנשוא לו למהול ובכניעהבפיוס
 תמוש לא החרפה כי ממור ממנה והוליד הערוה אל שבא מי ומהם . הפשימומעליהם
 )6( )6'ונ שאמר כמו לה( אפשר אי הזאת המעות והשגת )ס"6 לו אפשר אי המעוותוהשבת

 בה' ס( )מוסע הכתוב ואמר תאקל אבדק עד היא אש כי פלילים ry והוא זמה היאכי
 בהפ ולדבר אדם בני בננות ולספר לכוכ לשונו שהרגיל מי ומהם , ילרו זרים בנים כיבנדו
 שאין מפני בו( שהרניל ההרגל לרוב כ"ז זוכר ואינו )ס"6 מרובו זה על לעמוד יכולואיננו
 עונותיו בספר וכתוכ עליו שמור והכל בם דבר אשר האנשים שכם וכבר אצלו תכליתלו
 ראית אם ג( )מס ואסר לו און יקבץ לבו ידבר שוא לראות בא ואם מ6( )חס)יס נאמרובו
 פ( )'רסיס ואמר והנאוף הגנבה עם הרע הלשון השוה והנה . הענין ושאר עמו ותרץננב
 להם שבדה בדת אדם בני שהדיח מי סמנו התשובה שתקשה וסמה . יהתלו ברעהוואיש

 ויכפל עונו יוסיף בה המאמינים העם יוסיף אשר זבל והתעה ותעה בה להאמיןוהכריחם
 אין הרבים את המחמיא וכל ידו על בא חמא אין הרבים את המוכה כל שארגילכמו

 בו תלוי הרבים חמא הרבים את והחמיא המא ירבעם ואמרו תשובה לעשות בידומספיקין
 הזה במין ומשינ . וגו' החטיא ואשר חמא אשר ירבעם חמאת על 00 6 )מ)כיסשנאמר
 או ממונם יחול מזה ועכבו תועים לאנשים הרע מן ולרמהיר במוב לצוות לו שאפשרמי

 לנפשמרפא
 נפ0 מס0 סניו וי00ר 0016 יפגם 1)6 ס' 36 יופקו 15  מעוין וסוף וגו, עסי שאר אכלו ואשר : ס6דומי ד61גטעט0
 סרגך ק~גן ססו6 לו און יקבץ : סמעו1ת י"ג הטעות ונישבת : מע))יסס פרטו שסר טש( sw ס' 0טועח )3ג6ססי6
 פיך חלקך מנאפים ועם עמו והרץ גנב ראית אם : ענירוח גמם סכו)) מפס לסיר ס) 11 מעגירס גססו עי 161ןים)

 ברעה1 ואיש : טויס גסס סרי כ06ן ט)סא1 כ% וכגס וגו' תדבר באחיך תשב מרמה תצמר ולגוונך ברעהשלחת
 סרנים 06 סממטי6 ט) ס,ס סערן וגב)) ר') הזה במין ומשיג : רגילותו מרמח נילעג יסח) גגפסו 5טר ורססו 6ש'יהתלו
 וקינו עירו hs(tn )מחות גיזו טים מי גיד דף גסמס כמס פ' דטנט נגמ' קמרו לכן :ו, )ממות גידו טיט מי כן גססו6
 ט)6 ע) וט רגע בסגי) רק )רעס מטוגס כקג"ס מ,ר )6 מעוקם טס 61מרו כו, כצו גלנטי עירו 6);י פ) גחפטמומס
 1)6 דגר ו)כתוג למרט סיוכ) מי ס6פי' סגיך סק') נכי, מסיייס וגס, . טים וגו' סו וספית כמיס נרםעיס ס!ייקיסמיתג
 סו6 וע"כ )ו ט1~חויס ממון מטס ומקוס מית) טס4 מסוגם ירול מזה ועכגו : טלי וכסקרפס פקס ע'ו נטכס סו6.ג0ג

 הלבנתמוב
 וכו' בממון אם : רכעו0ו ע"י מיחס )1סמסכנ
 : "ותו לרזות פיכו) מס כב) נסיוס 16 נממון"1

 יענס 1)6 ס' 6) יזעקו rh וכחיג וגף אכלואשר
ovbהמעוות והשבת : )סס שלס חס31ס סטן 
 , 4 ספסר "' ~or4 סמעווח )חקן לו אפשראי
 ססעוח קוקו) ונספיג )חקן כדו' , סטעוח ומסגתל"6
Oto: מעון )הוזק ממד סדין סיוקמ פליליכ עת 
 תאכל אברון עד : כ""( )טמוא כפ)י)יס וגחןכמו
 )1 מזעי)וקין

 סוס'
 בגרו בש' ס'6כד': עד תיקון

 עחס ר") , ה)קיסס 6ת מדג יטכוס עחס וכתיבוגו'
 ואיננו : נעקיסס ו6ח 6וחס וי6כ) סטוים יכ6גקרוכ
 וכמס ד3ר ממי נייע יגע דיגו זה על לעמודיטל
 "סר דבריו רוע כממח מרובו : רעש ע) זכרוכמס
 און יקבץ לבו : המיד "דם ככני )ס)סין רני)סיס
 כ)ו' )הון כסיע סידכל מס )ו ומקנן ממטס כ"כלו
 והנה : מדס כנ ע3 6ון משכוח )מס1כ מועז)כו

 חמור סרת סמון ))מדך וכו' הרע הלשוןהשוה
 סנגכס )סטינ 'כו) נסיין סגג3ס כמו3חע31תו

 צרע מסון סמורנ) סגם מסר ממור וסויד סערוסע) וכ3"

 לחםפת
 , ממון גו גט6ין כחנו כו, ובכניעה בפזום ואםטיילם:
 גרס רק מ6ומס ממנו כקת ט)6 כו06 םגנוי)ם כו1ו0ווקוטי
 נ*כ טיפיס1ו )כלת"ס גס )ו די ט)י! סרכ) פיו ג6מרי)ו

 ספסר 6 למריל : קותו טניער )ערו ע) וגגניטסממוס סקסי ט) גסיוס וגקגיעס גפי1ס שמר . ישיים 06 פיו63מ:י
 עמי שאר אכלו ואשר : )ערו ע) lhDn ו)1ט81ממונו
 (ex )6מ)ת וקלגס משגס גוי)ח סגחוג טמע)ס סלינו'

 לערו $D*~ שוגו ומיעוט ~olh דלוח לע,י פורסוראטטת
 סכוו,ס גחם ולרכר עמעומו: עורו %1D רוס שרומטמן
 לעמוד : יכשו 3רעסו 51ימ פסוק )קמן טמגי6 ונס נכס)ס0)
 ונמס טקטק) מס )יעח סיעורי ט) )עמו,- יכי) קיננו זהעל
 סו6 ינוס uoa('l אצלו הכלית לו שאין צפני : )חקן)ריך

 גפטס סרגם גקגין ג6 סוס טסמגין סרי כו' און יקב.;לבו
 אס : סדגס גרעפס ויפקגנז יסתיגו כמס מטכס תמור5הו
 מרמס ח!מיד ולסורך גרעת טרמת פיך ופיסים כו' גנבראית
 ~כספטטוס טי)וה )כון 6ן6 ט)יהות )פון h'(o ס)ה0מקח
 פתי) !מיד נמו מגור )מון סו6 ס,מיד ומלח ומרס גגו)נ"י

 )%,ם )מדי וסיסים כו' ברעהו ואיש : פער ,גט)ויזמרו
 וג01 ;כ גס כקומר הזה במין ומשיג : ג)6ו סע~כ סקרדגר
 ממוס תקות פירוט סימו) רק וכו' )ו ס6פסר מי כוסחמין
 1)6 פרכס כתרנו ט)6 טשי כאמר מוס ומונא שסוטכג

 ט6מר1 כמו גמלות 6וס1 ושנניס שסו 6וסגיס COס~ניחס

 נרכי)ות טמולג)יס וסייגו . סקל ד3ר )מונס )מדו ידגרו "6 המת תשקלו ברעהו ואיש : קסםתסוכחו
 ג"כ or מעון ומסוס מרכל )חוד פר6 כמווסקר

~th')S 
 עזרת מגוסס כוס כי רעמן סס כחוב סכן וגסס

 סמים) QJIDD ירעל : ס,ס ממין חמת הכגס כ)ו' ומה במיז ומשינ : ונודים מסית מ)' שהדית כוי :13נדיס
מאס
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 77לם התשובהשער

 הוגש 5ג( (Shpe כם'ש הישרה הדרך אותם הורה ולא ותעו אותם מהוכיח בשתו אויראתם
 : אבקש מידך ודמו ימות בעונורשע

 השאלה בתשובת נאמר שעשובה עליו שקשתה למי התחבולה אופן איך אכל יפרק
 התשובה באופן לתקנה שיקשה העבירות מן עבירה שעבר מי כיהזאת

 בוראו ובין שבינו העבירות מן שתהיה או . דברים משני מאחד נמלטת אינה בההמיוהדת
 והחמם הנולות ומיני והנניבה האונאה כמו אדם בני ובין שבינו העבירות מן שתהיהאו

 שהקרסנו הפנים כק לאחד עליו נמנעת התשובה ותהיה שיהיה מהם ומאיזהוהעול
 מהם ויכלתו בכחו אשר תנאיה בכל דעזשובה נדרי עליו כשיקבל קשה מהםשהתשובה
 קרוב מוצא לו ישים עליו ונמנע ממנו שנעלם מה על לו ועובר תשובתו עליו מקלהבורא
 מאסורה שהוליד במי וכרנו אשר העריות משער יהיה ואם , בו אמתלאתו וירהיבטהטאו
 ויפרענו ממון האל לו יוק בממונו ומל אונאה מצד הוא ואם , ורעו את הבוראיכרית
 יתברך הבורא לו יכניס בממונו או בנופו לחב*רו הרע ואם לו, וימחול וירצהולהבירו
 ברצות סי( )מסי שאמר כמו עליו מחטאו שהיה במה לו שימחול עד ואהנה רצוןבלבו
 שיכנע עד התקבצם הבורא יזמין העשוק ממנו ירחק ואם אתו. סמלים אויביו נם איש דרכיה'

 יפיק עשק אשר הממון ומספר העשוקים האנשים ידע לא ואם לו וימחול העושקלפניו
 אדם בס מהם יהנו בארות וחפור נשר כבנין כללות בתועלת מסונו להוציא האלאותו
 שתהיה עד ההמון מתועלת לזה שדומה ומה בהם מצוים המים שאין בדרכים בורותועשות
 הזיק ואם ליורשיו הממון ישיב העשוק ימות ואם עשק שלא ומי שעשק מי כוללתתועלתו

 עיט לו ימחול אדם בני עשרה במעמד בנה קברו על יתודה בננותו שספר או בנופולו
 לה' חמאתי ואוטר קברו על ומעמידם ב"א עשרה מוליך הוה בענין חז"ל שאמרוכמו
 מצפונו מצד אלא החומא על נמנעת התשובה ואין בו שחבלתי זה ולפלוני ישראלאלהי

 ולא בפניו התשובה שער יסנר לא האלהים אל להתכלב רוצה הוא אם אבל. לבוותרמית
 בחסדו הטובה הדרך אותו ומורה הישרה שער לו פווזח הוא אך מונע אליו מהמניעימנעהו

 לנפשמרפא
 מאפת כה העריות משער יהיה כף ואם נף והעול כף כסו ב"א עין שביש כו' העבירות מן שתהיה או י8רם

 תטוגנו טסיי 6ין טעג*ס )6סמעינ! ג6 ועמס סחס1גס טניס סיאנס נפרע סכחג etne ור') )נלוט כי) כו/מהם
 וסוגל מות) ,יגיס ר'3 סמי שגעלם טה על לו ועובר : ועי) סטסרם גפו ס' 6) )סחקרג רקס כססה )סגיססעע~ס

 גרגר משו גוגט וס14 ויתקפו פקור כנקער )תקונו מנא יסים מחטאו קרוב מוצא : פ,מס ססטוגס mhn וממגע פטעיו ט))1

 פסן סססוגס ויס.ס רגיס ~גי סגו) סממן בססן יכסס 6עפ'כ נו) מפי יצע סיגו כי Sun כמעות נסס )סמור נמורססטוגס
 לחםפה

 יוeton 6 16 וכו' ממכי' גג' גיס דומימו רנ גי גרס*
 : מבס גוס16

ן",:%ןל(ני%"ן"גפ
 עסק מי 06 מכוו וגעלי כנסכם )מע"ס סכר תייגומעומס
 16 מקוס רימון מ,1 ממגו טגמגע )מע)ס סטר מס ::נו:וגן
 'ים מחטאו קרוב טוצא : פמג1 ומגע 6מר יכרחמגיתי

 הלבנוןמוב
 : 3ענץ מס ככח31 פכים 61'גולמכיס לפכחי כידו נסים אבקש סידך ודמו : ממוןמסס
 ת6הס התשובה עליו שקשתה למי יפרק

 מן שתהיה או : ים ס)סג' נסלקסוכל
 16 כע מסר 6מטפלוס ו3ושס . כolb 5"5 3גיוכין סמי וכו' ממסיס 16 בחלאו ובק שבינוהעבירות

 כיצא : 6 ומוט) מסדו העמר לו ועובר : כורעועד
 : סנפי (li?'no כנדונ הג'ין טוסתו )יג5'6קרוב

 : סימוק נ)נ בלבו : 13 תשגי פעגס בואמתללתו
 טסטכ ר"5 . כ5ע העשוק לצני שיכנע : 6ףואם
 עגעו 'סקס האל אוחו יפיה : סטטש מי 5פגי'כגט
 u'ha )ט וערמות חוכו לבו ותרמית מצצנו :ט56

סוס
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 התשובהשער78
 ובקהותם ד( )ונרים ואמר בדרך חטאים טרה כן על ה' ישר מזב נס( )"ס4ס טמששובפוצו
 קמס( )חספס ואסר מאד הדבר אליך קרוב כי ל( )מס וכתיב תו' ומצאת אלהיך ה' אתבהום
 החזרה מאופני לך ונליתי התשובה סחובות אחי לך בארתי וכבר , ונו' קוראיו לכל ה'קרוב
 ולא סכלתי לאלהיך מחר תאמר ומה אמתלאותיך בו ונפסקו עליך טענה בו שישמה

 ומבלי הזאת השאלה תשובת תהיה ומה ישע ואיני שעשותי מה עשיתי תאסר אוסכלת
 איננה זה על התשובה כי אחי ודע . לך שמאריכין בעוד התשובה הבן . נשאלים נהיהספק
 ישע לא כי בוראך לרצון תניע נפשך עם ויישוב מדברנו לא ממעשינו אם כייוצאת
 על וחמול פתיותך משינת אחי הקיצה . החרמה הקצור ופרי אליו הממהר אלא היוםהטוב
 כלית וכבר הוה העכוב טתי ועד וכמה אצלך הבורא שבפקדונות הנכבדת שהיאנפשך
 בוראך ברצון יכרך שאר לכלויי תשוב הלא הרע העבד יעשה כאשר תאותך ברצוןימיך
 קצר היוזם רז"ל שאמרו כמו קצר יותר ספק בלי ותשאר קצרים האדם ימי כי ידעתוכבר

 לנפשמרפא
 ומפ מרספו ס3 06 6ג) סשוגס כ)6 כסמת )עוס*ג מ)ק )ו 6ין מפו 6מד סב) 3ד'6 סס וסייס גבהיך ע'ס )עוס'ג מ"קנסס ס6ינ עמרוח פומי סטוכ0 סיפוח 3רמ3זס היין כו' אחי לר בארתי וכבר : ד3ו 1mee חפ נ,כ סנגז)י0 )סממיס כיקטלו
 )עוס'ג מ)ק )1 יט סג וג6מרווס ימיו כ) געיקר כסר קפינו סחטונס גסני פטומו וגר )ך סטין סע4ז'נ מגגי ס'ו נע*ת610

 חוסי וג'כ עכ'). כססוגס wth מקג)ין כגלוי 1)6 סג גססר לסרי סו6 טוגנ טעדיין D'9b סוגגיס נגיס פוגו טג6מרגיוסן מקלפן ומעמומות נין גגוני גין (ostnn טמורו גסן וכיונך סימעיס סג) יראותיו מן 6מר ולסרוג לשמוק Olk טפוספ6מו
 6ין אמתלאותיך בו ונפסקו : אוחס סגינו ספוןס ונימס וגרים סחסיג0 6ח סמעגגיס דגריס ג'ד מו:ס ונס'ו י'1 דףגל*ס
 וגער סג) טסייח חסין )פס )ומר חיג) וכי סכלת ולא סכלתי לאלהיך האמר ומה : ס' 6) חסונ )6 )מס תירון סוס)ן
 כל ע) ומסכון דין )חס שכיך 6דס כ) ונילי נשאלים נהיה ספק ומכלי : סגסגוסיך גט6ר סכי 6הס 6ין וגימם ידטח1)6
 שומר מחודם ס6דס מס )כד מזעי) ו6יגו פיקר סדינור )6 ר') מדהרינו לא ממעשינו כ'א ייצאת איננה הט6סיגו:י) ע) ע, התשובה כי אחי ורע : כו' 0חטו3ס סנן ופן מייו יותרו סו6 וסרן סקכ'ס ס6ומר נ) כתמרו וכמו מטסיוסרטי
 הטוב ישיג לא כי : ירוסס a1D1 SttWt כמ*ט סכידו מעגיריח כפוט) סב )6 06 ווידויים וכיעץ קוו וס"מ "גרוססיג1ו
 יוגרו )6 סעטס מס כ) ימס כטוכס ועומס מתמרט 06 החרטה הקיצור ופרי : לממר ימוט סמ6 סיוט יטוכ כקמרהיום
 כמ*ט היזה ענירוס מג) ועסו כר6ו' ס' מפסגת חסוגס יעמס 06 עיר ו)6 ו)גכ)ס )ריק טטמ) עממו מג) סירוסיו מן ומן)ו

 3עוס'3 הון כעוסת סן יחהרט ג1ד6י סהרטס מן כעגודס מקר ס) סוס סק,ור ופרי פי' ו0ר'נ . כנ*) מעונות סירותיו וקח:,)
 סכה מי ומכ"ט סגם קגעיס גסס סרוסינו ימי ירית "וס יפי כ) כף והשאר קצרים האדם ימי כי : סכי קיגויגסעח

 הלבנוןמוב
 הן את משם ובקשהם : קנו ככ) כססונחוס"ס

 )עסות )עסוק קרוכ מעך ס"סס משם נכ)אלהיר
 כפיך מאד הדבר אליך קרוב כי : ס)מסמטוכס
 ו"ז כסשגס ס)ס לכך סיסים "ך יריך סיגךוכזככך
 חימר סכלת ולא סכלתי : מקוס עזרך ס'יטר
 : סוליהיך עורסל )סגיך ימל דרך ים סגססק)ח )" וכקנוח , כחסוכס )סוכ כ'5ד יודע וקינךססכ)ה
wwwכפד 'ודע סדר יתרוח ק שעשיתי מה 
"trD)וזל כטיס")ו דכאת חשמלה : סטונה. ע4ר.ס" 
 סוכל כמו , יסעדך וס' כחסונם )סוכ )ךסיס

 ססחסוכס מעונות ע) "14 סכנו )" )מס "ופגזיט") סקנ"ס סטז"י  נשאלים נהיה ספק וסבלי :)מעט
 גכוגס טעגס סוד"י סוכרתי כענין פגסוכ ע)'ססג4ס
h'o: מעפות נק ס15ממ ספרי החרטה הקצור ופרי 

 "מ"ו סמ"מרפ סמרעס סי" e~lnns כמסלוסניגור
 ס"יס כמו כסתיוהך שמס פתירתך משינת :רילכס
 שבפקדונות הנכבדת : מ"ומס מרגיס שיגוסגרדס
 סמדמס כמו סכ"דס ריתמות י"ר שומרהבחיא

 ננטיוס ופס פנס סנעיס טנופנו יפ קצריםהארם ימי כי : "דות מן סנורם הרע העבד :וסמחעולר

 לחםפת
 )מיטול סעקוכ ויטיס ורמים עקגס מב) חימסו )מניס6דס
 4נ1מו מנוגע ממס )נכיותיו סגוגע מס ע) יותר מקידית, סמ6 טסי גון טוסו ומורס 6מר otpnl 6דס סכין מסוע)

 5011 סר6מון ס'6 . סיטרס : מקיימו מכן גירגעס ו')גמ6מוס
 ע) יוער )סקריי קרין סס6דס ה' וישר 0וב סדרגס:כמו
 החזרה טאופגי : 3חסו3ס )טוכ קרין ט0"01 מזויג ססס)*ן התעיבה מחובות : 4סר טו3 דור סקויס %ן )מק,סמנוגע
 טענה בו שיש טה : כמשגב ס5זס ימוור 6אגיסאמס
 לנוום סוג עעסט )ו ים סג') כ) )ך שנדיחי נמסעליך
 ג) ונגררו ספו א0חלאותיך ונפסקו : חוג )6 06בוסך

 תאתר ופה : מ)ש3 עננותן ע) )ר.טינ )ן שסיסס6מת)6א
 מיוכ כדגר סכנתי תקמר 6ין סכלת ולא סכלתיסי

 או : סססוגס ממוגות ין גלוחי כגר חסוי סג)ח )6ג6מפ סרי ולסוף כמעסיו )פספס ירין קס"דס ידעפי 1)6סחט31ס
 6יך יודע סיני גלומו יורע ואית ט' מה עשיתיתאמר
 wh סג,~1ס 16 ממורס 6חי )ך נ)יפ נכר ססוי מחספוג
 השאלה וכשובת : גג,) hinnh שינס זס טנק ססוימל תסס מי 6ח יודש שיגו )מטקס סכר כמי שסיחי פסיודע
 ממטית: לזור גחטונס כנח )6 )מס כסיט6)ין חטיג מסהשת
 י6 63מח יס6)וך ס)6 חדמ0 סמ6 כ)ומר כו' ספקומבלי
 ט6ס מדברינו לא : ,ס ע) (~etlh וסיס סכוד6י נוסחסחסק
 במר נמייו עבו כסגין euh" גפ1ענ חסוגס ג)6 ס6ד0ימוח
 : חטוגס שגע) עיר יקוננ )6 )סוג סדטחו otnDn ר.לגסנסיו
 מ0ק11ר סיופם סתו)דס כנזמר מפוי החרפה הקצורופרי

 : ע5יפ ע) 6ה'כ ס6ד0 יחמרט סכור6י תתרסס ס4*וסע1)וס
 ספו)סס ומן לכנוסן ט1ריכ,ס רגלים סים כו' מרו' ועד יכסה מסיוס טוך סמייס מן סגס"ר ותשאר : סגססמוניס

ותשארייג ט610 )ך טוזיג לפטר ט', חפ")סו 06 תמוי ט,ג "מר כיח )ו חט ממוח נגיס סור 6דס ד'מ וסגן מחי ועד ועוב וטוותו מוגמדממן
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 9זמ התשובהשער
 והנחת והכלה הנבא העוה"ז בה כבדת שכברת יקרה רחק אדר לך היתה מרובהוהמלאכה
 לא אשר מקום הרם והמעון הנכבד המקום אל רוחך תנשא הלא לך הנשארת'אחריתך
 והכפרה והקבלה פתוח התשובה שער בעוד ותמהר לעד אלט העולות הרוחותתשפלנה
 בא קודם ומהר אחי מהר . קרוב בהיותו קראוהו בהמצאו ה' דרשו גס( )יפפיס כמ"שמצצה
 עם שקול rON1 לכמוך שיאחו עיף לנפשך ועיין אחד יום )כח"( גמש אינך כיפחדך
 ר~קסירים ממנו שיכנסו הצר הפתת מן יכנס בתיאו לרצע להנהן שרוצה וכף .שכלך

 שאמרו כמו עדיו הרצים אליו הממהרים אלא יניעוהו ולא המוב נקוה וכולנוהסובלים
 דור ואמר . שבשמים אביך רצון לעשות כארי ונבור כצבי רץ כנשר וקל כנמר עז הויחז"ל
 במדה עמו שתתנהנ מבוראך ובהק נפשך עם חשוב התמהמהתי ולא חשתי קיפ(ומסייס
 קטנה מעלה בעל כשתקציף כי יודע אתה כי כטוך נברא עם גה להתנהג לנפשך רוצהשאינך
 מענש% ולהבמיחך למחוללך אלי והתחנן לו מהכנע מתעכב אינך נפשך על המלךמאנשי
 ותתרם מחילתו לבקש שתמהר המלך שכן וכל השר עליך יקצוץ אם כ"ש בזה חולשתועם

 נזרת בלתי דבר מעשות חולשתו ידעת וכבר עונשו, מהירות מיראתך ולרצותו אליובתשובה
 כלחס עם ימנו יחפוץ אשר כל אל ה' ביד סלך לב מים פלגי כ6( )מסמ החכם כש"שהבורא
 השכחה ועבור מקצתם הדברים בקצת ומרדתו לבו והתחלקות ממשלתו ונתישתמלכותו
 ש ידיעתך ועם . הנסתרים ב"ש הנראים הדברים מן ממנו שנעלם מה ורוב עליווההעלמה

 השיך ממך ויקבלהו שירצהו מה אל ולמהר עונך למתי טמנו לבקש מתאחר אינךזה
 לנפשמרפא

 1פפ ומן גי) לודע ספני געו סגם סגטיס קורס ימוח סמ6 סייחיו טיג)ס יין ופי מאר פעע כודעי סוס% 6'כ גוייסג6
 סססוגס טפסר 0ס~גס ימי גטלר0 וגסרט מתחך גמעם גפור ל') פרשת וכתשובת שער בעוד ותמהר : המסייסגמו
 גועך )9י סג) )פסופ ~rpn ר,) כו' "כסוך אדיבת עיון : וגו' גסמנ16 ס' דרסו מסוק ע) קו') גט'ס )ימין wh'פסות
 סעוסע ntVno גילוח ונפסע (Ph וססנסנ ס' %נס מסל נסוף גאפ סב) %1נד גפסך ע) כנו ע% )סעפים ט)6 סגנךו%

 לחםפה
 מסיס פפפ שר יגחו awD ט, ספק בליותשאר
 והקבלה ומע: נסססק ohot פמסוקו הנבזה :נסמאו
 קורם : ל גמ)6ח גימר o~sn סעוטס וכסרת ס0סוכסקנ)0
 מס-%ס ספר גכמך וטס גריל נעין ג)ומר פתרךבא
 וכמתגו eitM ג'ג דעה לון 16 סמום מן ומססמדפקס
 לכמוך שיאות : סגרם )מנוגס 16 שטכס רסיס נסס)וסיס
 שסיס כף ישקול רחיה : ניסו ועטיסושסו 1)פי פלאיו געגע לפי פוו)ט מלק קן0 עיונו 8חדטכ)

 )6 6נ) ,ג) )כסף סו6 כעוג פסדי כו' נקוה וכלגו :סגיו יכויס גפי ויטיין טיט ~DDfi פ)6 ג)ופר ספכ) טסגסוס סקיי סטי
 : גפים עריו הרשכם : כייס אלי הממהרים : כ1' וקהכגוסו
 מלטשו כלוח עם : סמדס פי מוסג נס מ)0 בהלההגהג
 לבו והתחלקות : מסם ממסקסו 0טוג פירוע סחפיםש6ו 160פס מן פרכוס סט טטכ)פ XDbt לפתרי סו6 מלגוסחסדי

 שזד גג) סחפתו סמעע גן וט) רכים )דגרםמ6ק
 יצמס סקוס כו' מרדתו : שנכיס סם ס6דס גמוםכי

 ומ1גט0ו דעח1 פערוס פסס ועסוק טשו מונס סס68)1
 שגו) עליו וההעלמה השכחה ועבור : otehפדגריס
 סך6ס ט' P"1% מה אל : גף גיס מפגו געימיסישריש סוגרים מן סוזס רוורס 6ט סח ט' מה מרזב :ושמיס מידיעה תדר דואגו ~onSD 16 ספגנה טריו שפגורלכיוס
 רז% ססו6 סוגר קיסוס ופשו ורה לטח ושגספטם

 %בנוןפכ
 לך וששארת אחריתך והנחת : DP ytDעד
 כמלז מגמת ע) סיקלס וממחך סרית בוכחכפ'
 והטעון : סוג כ) מלויס נביס )ך 1)סס6לקממס
 דרוחתן היתפלנה לא אשר : סלמס סדירסהרם

 טכס 6) פטלך )סנניס זכה 6יט כא' אליוהעלווז
 : וער )ש)ס ממדרנמס חרד )6 סוג Olp חסימשט
 ח5מ % נסוך כ6' וכו' התעכבה שערבקוף
 בא קורם : סתסוכס מס6 ע4ך )פ6ח ונכמךנגהך
 כריס ממן 4 6ין .חימר 6סר סיגויס יניס סרספחרך

 נינטע. מעין לכסך- עראים עיף : סמו0 יקדנה16

 6טר סשה רגכ) עס סטון פוק) פס6 ג6'שכלך
 קטונ %)ר

 נעיוי
 6פל וססמום דנתקי מ16ח

 כנסר הצר הפתח מן : סיום 6מסס סוגםוכנך
 נטשן % )פתם hlo שגס דרכי סמכ%סמסק
 רזם %1וע% ודומק 5ל לממקש מל D~D1נט)
 נך מ1") ימרו וכעמן הסובלים רוהסירים :ונסקס
 נקלה וכלנו : ואן ח6כ) נמ)מ סח שרם ס5דרכם

 ' פזדסבעל'%טסמיטעסגכי6 עם : ע"נ( )במד' עדי ס6דנס כפ סוס סדכם עד קסיו הרצים : נפרגן ניספד) זיו למסר 5רך S3bומסק
 יולש ר1לקק ק

י פגיי%יש"
 ס
4 

%  ק 
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 התשובהשער80
 א.*ר ומחשבותינו ממעששו הנגלה ועל הנסתר על המשקיף מבוראט אחי נגושלא
 ואץ מדינו מנום ואין טרבר דבר ימרידהו ולא העלמה ולא שבחה עליו תעבורלא
 קצנו עת יודעים אנו ואין אליו ומשוב לו מהכנע ונתאחר מעליו שנמה למלכותוקץ

 אדם בני ויאמר מדינה אנשי או לקיה אנשי מזהיר אדם היה ואלו , ימינו מדתותכלית
 )ס"6 אותו מודיע ואינני הזה בחדש מכם יפקד אחד איש כי לעוה"ב לנסוע נכוניםהיו

 יהיה שמא מיראה למות נכון שיהיה מהם אחד כל על הדין מן האין אותו( יודעואינני
 סכלה חרש בכל הטות גי רואים ואנחנו לו נכונים כולנו נהיה לא ואיך ההוא האישהוא
 עניניט על ונחשוב חדש בכל נפשותינו על שנירא עלינו הדין מן הלא ההיים טן רבמספר
 יום שוב ז"ל שאסרו כמו אחד יום אפילו אליהם הצורך עת קודם סוערנו וביתוצדתנו
 והכרתך שכלך ביתרון בחון * לבנים בנדיך יהיו עת בכל פ( )קעת ונאמר מזעתך לפניאחד
 ובינתך שכלך תדחה ואל זולתך לך שיניד מה בברור בעיניך רוינה שאתה במה זהברור
 ירווחו )ס"6 בם ינוחו אווזם יקבלו אם מוכות עבדיו על יתכרך לבורא כי נאמר כברבי
 לך הטיב יתברך והבתא לנקמה ישובו ואל"כ עליהם לפענוח יהיו עליו ישיבום ואםבם(

 למענה ישונו שלא והזהר הזהר זולתך על יתרון בהם לך שם ובדעת ובתבונהבחכמה
 ולנהלך עליך ולתטלה מובתך נחיב אותך והורה הישרה הדרך אל אותך העיר וכברעליך
 אשר החסד דרך על עטך 4כת במריך ותחזיק פתיותך על שתתמיר לך רצה ולאלאט
 חמאים ירה כן עי ה' וישר שוב כס( 4ס4ס כמ"ש ברואיו על ורחמיו ובחמלתו לויאות

 לנפשמרפא
 סעל'1 שנטה : O'D כיש 1כ'כ fD קורו )כגוס מנס סו6 פוי 6פמ1 317 כי סדרגס משי וססס)גס סרגף מןוס,סר
 כמו נגונים היו ב"א ויאפר : נחמיק וסגות מפקו נוטים גסים 61יו מטויו סגעס כון מנור116 6מי נגש )6 6ין ע)מוסג
 שרז טמ6 סייס יס31 וקן ט' אחר יום שוב רז"ל כמ"ש : ימס ר') . מכס ימסר מכם יפקד : ao(ta1 )יור וכוניםסיו

 פחם ינחר כגירור 0כ) פעיכן 1חר6סו גסכ)ן גמע 6,כ Otns. . כרי עס בברור כף שכלר ביתרון בחון)פתר:
 נערכת רוכס ס6יט ר") כו' עליו ישיבום ואם : רוח במח נסוגס בם ישחו : )סמיעס ר6יס רומס ליוו כי (ולחד ,ןממגרר
 נועע סו6 סוי נו וממרס נטן רוכס קינו hto1 גו 46(ו )ענוד )עוגסט )גו טחן סיפוח ס6ר 16 יסכיגס סמכ) כמוס3ן6
 ; כון דעמ יוסיף גי תרעמות פמגו ונכסת מקוס מנ נע) שS 64(ODp נסיו ספוגות ע) יין זיתן ועתיו סג,ר36טוגפ
 ימוטכ )סמ(ילס יק 3ימר6) )0ס צמדו )6 גרס ס%י6יס כ) ס)6 סי אותן העיר וכבר : O?"1 נמוק מכס) והזהרהזהר
 אותר קרא ובבר : בו, עמן )4ת )6ע 41סל ס) מוסכ עמך ללכת : עו)מיס וכטורמי )עד 1קיינהס %ים דגריססוסי

 הלבנוןפוב
 5ץ מדבר דבר יפרירהו ולא : פימו מפזרגסחר
 סדכל כעטרו שטכם עד 16ש DD~1 6מדונר
 פגמ)מ מעליו שנמה למלכותו קץ פנין :ס0ר
 , ודה Oto סמל דנר יטע )6 6טר פיס Sbמימו
 ימסר מכם יפקר : מט14 מנסס רווחכן . מע14סגעס
 : )דכך גדס מ4 וצרתם : רומבוס נדין "D1D כימכס
 יוט 6מר גסמוחיע ס) סועד סח סוערנוובתן
 ס%סס יוס קונס כ)1' הצורך עת קודם :ססגדדס
 610 6סר )רלך נדס עמו )יקמ נסכלמ %יךט6ו

סוי
 שוב 6מד: יוס עכ"ס 44 סם אפילו ע5יס:

 כמס יודע elb וכי סמ4רדיס וס46 הק' אחדיום
 ו כמטונס יגרו סכ) כ"ס 6"כ סמעגס ומיחס מי610

 : %5סך ושכים ס' )עטזס צומך סיוע olhי טמגיד מס נמר עס זולתך לך שהגוף טהבברח*
 )מס נסם עוטם ענדיו טס נס) טובלה עבדיועל
 om י oah מלגייס לפסיס 361מס וססכ)בירם

 רחמיו כגזו ססונוס יפינו 6ס כדו' 11spהליבום
 זין 4חן עעיזיס עלידג( לשעטת אריו : רטפכסס

 6פ ורגוז ומושם סג) רסס סיס )6 ס46נעטלס
 6טר כסרר ככוס מעסיסם ע) גרטיס סו 4%'
 יסוט ססתומ כ4' לנקמה תלובו : סמן 5044ץ

 לחםפת
 סגו'ן סשס כוי מעליו שנפה : 6חס הקירס גסקריססין ו') כפ6מרס כס יטרירה1 ולא : ממך סקכ)ס יודפוס6חט
 מ)סכנע 1ס6מר אמי ממגו :otu סנסיס מיסכן כיומרניריק
 יטוו טיס סמים גגנו" חיו שיט סעור U~p עת :גנן

 יתחר עניניי על ונחשוב : סו)רוו מיום )גוסק)וניס
 כו6ור פד סמסהע )זרך )דם וצרתנו : ספתנו מטעינוע)-

 סמוופד נפקוס )11 סנ%כיס סד3ריס 61מ'כ סמירת)מקוס
 אחעוג: עלת ע) מוסב  4ין פס שים סנ6. כעולס)גו
 טה בגרור : ומל מס) כוס מ') 6פיו ונגר כף עתבכל
 קוים נגסי ספגפר פ(ו)סך ססמפס גטסי פכש כוןשיגיד
 נכון )סיוס %י ס6סס )ך גרור סדין h~s' סריסגג,)

1~piWitנשמך ר61ס ס%ס מס ע"י )ך גגם יסיט גן 
mnoa)4ט' שכלך חרתה ואל : וכו' מכ Sh ך סטסס( 
 fil~la עבדיו על : )ך ממיי3 טססכ) גיור סיעםסיסמ
 בם ינוחו : 1%p פי ש' פפגו יכעיס עוגוס סרגסים

 ס)6 עקף עליי כשבום ואם : גסס וסוקס טץת )ססש"ס
 יהיה : )ו כגסן פחם למכירו ספפי3 יהדס 3ססימ14

 יסמ"3ר גופך וט ספ) לנקמה חשכו כך ואחר :טוכס משי סםחס למס ע)יסס יעעון ח' %א ליחםלטענות
 גתן מ'ו כ6)ו תמ61 )סס טסעיג גשכס 4פס )ס4) ר4פ)6
 ופמחרת )סעיס פכם רו') מס) ירע חנו )שמס מסמוס)סס
 סור עג חס מוטס מדרך )מסירן העטרה חררך אל :ועף
 ע4ך ולחסלה : וכף פוחן וסורס 6מל טוכ טסם וע)מרע
 וט ג) ככומר ט,( )ימוקד) פרין )מומ)ס סכסוכ )ס1ןחמס
 ט)ץ' מזכיר ולוגו )6ט ומגמל איך מומי כפיוסו טופס610

 פ16פ סו))1ס 6מר ג%ח פהיותך על שתתמיר :ססו3סך
 4פ"ך גס"* כך. ו% )6 לך רצה ולא נשם: 5סגסינך לאס להלך מעלס: פ) )שגפפקי(

*ט
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 81מא התשובהשער

 הזהיר כך ואחר והכלמה בתוכחת כך ואחר רכה וכלשק לאט אחזך קרא וכברנדרך
 ולשמוע אלט להאזץ ומהר אחי סהר . עדיו לחזור ותמהר אליו 11WhV כדי בעונשואווזך
 ואל בוראנו הסנה שרצה מה לה ורצה אלהיך לה שנחר מה לנפשך ונהור בו ולדבקהבקולו
 והזהר אצלד נכבד יהיה דבר איזה בעיניך נפשך תקל אם כי בה להקל העצלהתביאך

 אל אשוב ימי רוב וחליפות התעלסותי אורך אחרי עתה לך ויאמר לבך הרהור ישיאך8ן
 'ח( )'שק6) הזה בענין הנביא שאמר כמה עליו שתשיב וראוי טהילתו ואבקשהאלהים
 הקדמונים שה המשילו וכבר . הענין סוף עד מצדקתו צדיק ובשוב מרשעתו רשעובשוב
 הנהר שפת על עמד וכאשר גדול בנהר לעבור צריך והיה כסף דרכמוני בידו שהיולאדם
 מאחד חוץ כלם והשליכם בהם הנהר להפסיק שקוה מפני בנהר ההם הדרכסוניםהשליך
 קח בנהר שהיה אחד למלת אמר כן ראה וכאשר בעבורם המים נפסקו ולא בידושנשאר

 בדרכמון לחפצו והניעו כן המלח ועשה בנהר בספינתך והעבים בידי אשר הדרכמוןשה
 וכאילו בנהר שאבד הדרכמונים בכל אליו הניע שלא מה בו והשת בידו נשאר אשרההוא
 כשיחזור הבורא עבודת בזולת ימיו רוב כלה אשר דצזשובה בעל וכן . מאומה אבדלא

 )מס( כם'ש ימיו כל מעשע מרוע שקדם מה הבורא לו ימחול ימיו באחריתבתשובה
 ואל . לו תזכרנה לא חמא אשר חמאתיו כל )נ( )סס ואמר לו יוכרו לא עשה אשר פשעיוכל
 התעלמותי( )ס"6 התעלמותך ימי ארכו אשר עצמך לשמירת אותך הערתי אחי עליךיכבד
 לאלהים חסודה ממנה תברח ואל לאמת והכנע נפשי מבלעדי בה יחדתיך לא כיממנה
 לך לטענה לך המעיר גולתך התעלמות אורך תקח השל ידעת שלא למה אותך העיראשר

 לנפשמרפא
 כן סימל 6) . 46הי יקר) )6 4161 פן et~lhe 16 )סוג סם 6ם6 6וך גסגילוח יפי רונ כקו סנגר 6תר וכי כזככךסימר סו כוט פה אורך אחרי עתה לך האטר כו' פן כזעתר : יו' סת)פ גוסטוס ס1נפ סרממיס 3ע) 6ין מו"י נמיטלאס
 ססו4 61ע'פ סחטונס גפי גוטמד פנל )ך וקין כמטוכס שחנו יקבי ססקכ'ס ע"ס רגיוו מסט ונס סנגי6י0 כ) סכליוופנל
 וססססמס סנמירס רק סטמם תמס יטפס 6סר ttaw גב) )0% סין מקמר מזין mtne יו61 קיננו חטונתגו )קב) סכורךנעוד
 ס6דס 06 6'כ מקומות ונכמס נטיך טקס סד, מקק כפין סימלון גטער ס,חכ6ר כמו סס'י עש נם)ס סו6 סמפטס וגמר)דנר
 גסכירס )1 ס0יס ומסגפתו ממטנפו כנס סוקר מנס עסס ס)% וס64י עמס %ר סמטטס עי ומשפר ומממרס 1% ככ)סכ
 גטגירס רופס ס6דס סיס סגכם 6) מסד ס61 ועג*פ ו0סגמס ממסגם מידי מו64 וססכמס ממטכס גמ61 חוס טטס )6כצו
 61) ס6) מיחפי גולם ימי ו6י מיסר נספר ר"ת 11*) . טום פקו יצ,ס מם)ת כספר כתב וחס ממגו 41אס פ6ד כסוממן
 רפ לנסוח סגדי)ו ומגזם 61מ6נ מנוס מוסי מגו ט) ויפכיר חטוכ0 6עסס 6ין לפ כ) לעסות סנדלה 6טר למריי6פר
 )סונטך סו6 כי ,קרתי )עח יםוכ סדנר פמגי כגר כי )ומר ט' עליה יכבר ואל : פש כלכדון יתעכס ע6 כררכמומססימיס כי -'6 כמסנון פיין כון הכהטילו וכבר : טכ') מלפס וסקנס כחטוגסט ורנס סס, 16חס קכ) ינחםונס )פמפס 6טלמכ)

 אלתך התעלמות אורך הקת ואל : מסס מכרח Sht )יטש סכגע דגך ענין טסי 6מת טנדכר 6מר מ"מ 6)ין רקסכתן למגגי נך יכיס )ו כקומר לאמת והכנע : ס' Sh ו)טוכ מסוו DiD(t לתטפ עינינו  כין ליורון יריו לך גס לי  גס כי  לגדם)ן וגרסתי ל6 סני VP עגסכת' סססוכס דרגי כ) כי נפשך סגלערי בה יחדתיר לא כי : עוד 1)6 - סכמך ו)טמירח)סג6חך
 לחםפת

 וכדימוע : אוכלסו דנף )טין אליז להארן : סענעפס gs~' עדו 4"ור ותסכל טפ גסי אלע שתשוב :0ט8
 גט גועותיו %כק בו ולרבקה : טס,סיר פסס לסורבקולו
uhaסייף כף שגחר פח : גמרותיך ודגקוו מספ))יס 

 06 יוסג )6 נוס הג' ס61 )ס טגמ. מסקס מגח כס61סעוס'כ
 : יסע סו6 מפנס ע"ס )מטסים )ססי6ס 6סס סחר1ס "מל)6

 ימי ארכו אמטר : ספיסס גליון ט' האלהים אלאשש
 מגרותך 6סי 6כי6 46 הלסר סן כ)ומר גרס"התעלסותי

 גס נקומר כו' יתראין )6 כי )וז6 כמות חולת 6תס גסס)6
 כון now9 והכנע : וסערוסי גסוכמתי פכוון 6ני ועניןפקי

 6מל מ,מ עניך רק עני מגוון  סביוני גן יפיס )ו נסנקומר
 דגר סרטינו וכגר )דגרי )סכגע ע)ין כלתי 6מסטנדנר
 4 פס  סס"פר  סיחכן 5ט יסור "mDW  גמ4סטפרול יע גס 5דס ג4' לגרון וור5 לילם ג"יסון  ייערך לקוטוט

 סו6 תכיר )מטן ס)6 מוס'רגי 610 )לסגתי סכי קולווין
 קומו 6ות1 ותלעס סמלון נער qtpw עוד ו6סנככרו

 אותך הומר אשר : 8מס 0:דגריס לייויי וו%סימר 1ס פפמ %5 נו מרוך לגיסו ומרו  גו ופסטרי גזיו6וד

 הלבנוןמוב
 לגא ונשטון כגמת לאס אותך קרא וכבר %1פ
 וסכתם  כוסו תצמר עו' טוכגי0 כרס פוטכמים
  לפס  Shn~it מח סוט סוט ונסמר .  מררכיכמ  יטרלללית

 ממן ססכור6 מ"מג כי לנפשך ובחחי זמסוסון
 מ))כמ סרטכם כמעטיה ג6.חמגט ") חסך "4ו)"סוף
 שע3 כ) סנס אצלך נכבר ההטה דבר אתה :"14
 מס% מס גססו ותכדן ימריץ 61ס יסטו )מען 6610דס
 כ)ו' וכף ההעלמוהי אורך : השיהיו ככ)מעמס
 נטעתי ימי רונ 1כ)1ח רגיעתי "ורך 1nbaסיחכן
 סטוכר טנף כן סדכר טען , נחטוכס ס")יקכ)גי
 : ירממסו סקכ"ס כלמרמס וסכ ימיו ככ) סעכירוסכ)

 כ) סרס -ס"פ' ג"ש וטס מרוצעו רשעובשוב
 צדיק ובשוב : יניס מיו כ"מרחס וטכ ס'חועטמ
 1תכ54 סוף "מר סוגך מסכי ))מיך עמ'מצדקו
 שום כ"מרחס ש) ועטם יפו כ) %יק ס6סייומטפט
 4 למטוס כסנור הבהר להפסיק : כלמורסנימים

 פיס "י כלנד "ונך א מו' נפשי מבלעדי בה יהדתיך לא כי : והיסס זנך וזחל יכפר. -ססג
דרכי
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 התשובהשער81
 : אסן ברחמיו שלם בלב עדיו והשבים אליוהפפהרים בש פרימט האלהים . אלחשה הכרתם אשר לאנשים ומצוריו היצר מתרמית " כי%אמתלא

 : יתברר האל געורת . השביעי שערגשל0

 הנפש חשבון שער השמינישער
 : השער פתח הה . לאלהים נפשו עם האוםבחשבון

 אחד הנפש עם החשבת והיה ותנאיה התשובה בנדרי מאמרנו שקרם מפני המחבראמר
 * ענימם ששה הנפש עם ההשבון מדבר לבאר לנו וראוי . עדותיך אל רגלי ואשיבהדרכי חשבתי ים( )תטיס ע"ה דוד שאמר כסו עולסים כשני תקנתה בה שיש למה להההערה מעניני בו שיש מה בעכור הנפש עם ההשבון עניני באור 'לה לסמוך ראיתימתנאיה

 לסמוך האדם שחיוב בסה והששי . לא אם תסיד נפשו עם לחשוב תעב האדםחם והחמישי . הזה החשבון וזועלת מה והרביעי . נפתו עם האדם חשבון יהיה פנים כמהעל והשלישי . לא אם שוה אדם בני כל חשבון אם והשני . הנפש עם החשבון טההראשון
 : המעשים טןלמשבון

 ובין בינו ועוקמו תורתו בעניני האדם השתדלות הוא הנמש עם ההשבון אבל אפרק
 הזרורנו וכבד החובות טן עליו שיש ומה לו ש"ז מה בזה שירע כדישבלו

 האלהים הוא ה' כי לבבך אל והשבות היום וידעת ד( )ינריס באמרו ע"ה הנביא זהעל
 לנפשמרפא

 מנס אסצ )פקס )0ונ )כ כנוע ו)6 וטטטסס נסטוחס מ6ריגיס פסס לסריס etnahn לביס חקת 61) ר*) ט' לרהמעיר
 טיש וסם חלושה הכרתם אשר : גן היוא 16חן ניסית היצר בתרטית !ח כי : יכעיס סריס DAn טיססיירן! וסרסר כסמר 1)6פ6)6 ל )טפ:ס סס כ136 ויסוקס ומכסו) )ך סם 61,כ ונוי 6ו)ס וכליף %!ו0ס מר)וכאז ו6ק נסססקוס
 ספמסהס own סלאמס מן גדממ'ו ס,)מס יימכו ttmh 6נ) ע'0 ס6)ס גדסויס כגעעס סער כסוף וק'ג aP1t'1גע!סק

 כף utnsns יכ)ימ:ו ומסו טי!כימ וסתמתי גסים סס כפ'ם מהנאיה אן הנפש עם החשבון והית כף הסחביאמר : רון יכי גן חמן 0)ס כ)נ איו כטניס 1Wh נ4 %146ח
 ו6פ 6)סי1 % יסכם !)6 י!ג!ל וט'! עימו )גין דיגו גפנו עס 0יוכימ סר') אסו עם 66דס מסנון מגס חגין ומספ'0

 ס0טגון ע, כו' שיש מה בעבור : 40 סתירות גססר !שין !גיוס כרסון 6ו0ס קן6 6'1 אס' גפי םפפרס כמופוס!
 %ס אתכנע !כניחי ועמקי דרכי ג) 36 )כי ורתעי וממגש ע" דרכי השבתי : כו' תך04ס גס סיס דפס סגפם התעללסח

hto: רות יעות סג) סב) )16 ו6ס פדייך 6) ונגיס דרן סיסי! עחתז אל רגל( ואשיבה : 
 aalt )קויפס סוד עליו שיש ומה ; ומע"פ ופקות סעוג1ם ממד!פ גירו סים מס לו שיש מה גזה שירע כדי אפרק

 wtih: )סגיפ bnPt פסס 0סר ופיייןגסס

 הלבנקמום
 סוסן גפרי פס 6מ נס מ גסני מנקט סרג3סדרם

 רגמעיר זולתך וצזעלמות וצרך : olbwכדלאס
 )שסך ומוכים לוחך סמעיו % עירך פפ6 מןל

 סו6 6ף 116ך פראעממ תחסךומדמם
 מקרי

 , נרסטש
 טגז מנץ ~'CD ט1) % 16ממס Swtn 60מרווכעמן
 מומשפ מוזרםית : שמך ממן ארס פ% %%פר

 : רססו ומצתיו : רס"רוסמטשס
 ססו6 ר4מטכ כ") שרדו תורחו בעניני אפרק

 כסו ~ntssn סס31ס %ד )לבסיססיב
 וזכך %נ כלטס נסמוך וכמכר , 6 ורישו0דפסנמצ
 נש1% סנסנש ענב סו6 ועולמו : נוי"1 שרש6מר
 וכש , ר4פכמס .כש וראע3ס יסתרס ע6מגסקנס
nDhaקצ6 ס6דס 61וטל , סיופה 4 לזי שטוי 4 %י 

 לחםפת
SPפ3 פדו שפע לך לטענה כה יפתה התעלמות : חץ 

 0)6 אליו הממהרים : י0' יפויו hinnh )ך ומסכיןסוכמם!
 : 6פן יסע !רוממ!ש )6סנס1 וק י"ס שוס )6טיס %נ %6ו )שג לבנו ~יפהר : ליוד )!ען )דמ!פ סיםיט6ט

 תף ש סיתם דרבי הנתי הלמגיניקי

 ייך גלופו וטס )טן 7וס "סנש תא סע1)טיסכטת
w~boונפ4ס'כ כעוסה : 

 ס0סד%פ גפם ג16 כשסו ט' האדם חשתדלות אפרק
11DS6תס גריון מה0כ 0כסס6דס כפיך 1'גומ 

 פסמנקיפ 090 גצו !סגם מגס erpinn יעחגיולסירופ
 ותוש טה : עלמו )כין נינו א"ר שכ6 חין בש :%0051 חרטתי פפו 6יס וייזנק . ממם 6ת 6מו כ'%מ עי ח עס!ס
 !ס וכשמס מעפיו פ3 סגורך 6)) נמו) )1 מיס נמס כו'6
 % פסעיג ס1גחח ע) עגווס מ!נ עוין יס' )נ1ר6 יטכפס
 וספחת א3' כף והשבות היום וידעה : סעכיע פסויזיע

 ו6זסהשס ראצוס מקף י165 )6 6צ%ע שחן שגס טס61 סטם וכ) וידע% משוס גץ משא נדרךטעגפ
 דגל שק % ob וריווחם סמורך טן גנפפו מסטסמ )ט% ס6דס טפך סימיס ככ3 רסס כן סרידכרופנתר
 תפ"ס וכמכל , פפנזיס נעכ פרנס מש"כ) הגספ סן שכלו ובה ביט : יאטים )ס%ופ משכס כשפס

 שמ"צ וטה 3ס': )דיכ 0סוSbi 6 סעטדס מן לו w~e מה : טמסס נסצכש0 %מש עגצדפ8טער
 ממס )ס% נף לבבך אל ההשבתם : 0גש)ע ע) ועמוס ססוד6ס מן יתכרך % מ"כ 1amn ומסעליו
 6מכ א וע) )*מיס וטס) נחס ו6ר0% כחלש 4 חסן ODS 16סי כריס ע3יפ סו% מ131ת n~ibemכסוכ

וידעת
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