
 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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 88מב הנפש חשבוןתיגר

 אביר אלהי אין דע כס( 6 )י'ס ואמד ה' פוב כי וראו מעמו 5ד( )פס4ס ע"ה דוד ואמרוגו'
 בעניניו הסתכל שלא במי ואסר הבץ אץ כפרד כסוס תהיו אל )נ( )תסיים ואמרועבדהו
 ואמר תבונה ולא דעת %א לבו אל ישיב ולא מד( לסעיס עליהם נפשו עם ריטבולא

 ימים זכרתי קמג( )מעש ואסר עולם ימות וכור 5נ( )זנריס ואמר ידו את וכוו לא ס0()תפיס
 : למרחוק דעי אשא 5י( )5יונ ואמרמקדם

 שהשתדלות כוה התשובה כי נאסר , לא אם שוה אדם בני כל חשבון אם אבל ב:פרק
 וזכורו ושכלם הכרתם התחלפות כפי יתחלף ועולסם תורתם בעניני אדםבני

 הבורא טעבודת בו העב שהוא במה נפשו עם לחשוב מצווה מהם ואחד אחד וכלהבנחם
 ש( )נכריס הכתוב שאמר כמו והמיוחדות הכוללות הבורא כמוכות הכרתו נפייתעלה
 רוצה ונו' הרואות עיניכם כי וגי ראו לא ואשר ידעו לא אשר בניכם את לא כ* היוםוידעתם
 את ראו לא אשר בניכם על שהיא סטה ונראית חזקה יותר עליכם הבורא מענת כילוזיר
 בטובות המיוחדים ואתם בעיניכם אותם ראיתם שאתם מפני כראותכם הבוראסופתי
 בעבודה אתם הייבימ כן ועל הם ולא וטיח מצרים מסכות והנצלים מבצעדיהםהנדולות
 והתחלפות הכרתם התחלפות כפי יתחלף בו שחיבים מה כי ב"א בשאר נאמר ובן .עליהם
 בדבר וידקדק יול לאלהים חייב שהוא במה נפשו עם לחשוב המאמין gyl עליהםהמובות
 יוכל שלא ומה וימרח בו ישתדל במעשה אליו שיניע ומה ממנו השנתו וכפי יכלתובתכלית
 לשמור דרכו יכונו אחלי קים( )מטייס ע"ה דוד כמיש דתאוהו בידיעה "טינהו במעשהלהשינו
 חיב והוא פכות ידינהו והבורא ונו' רב ומפו מוהב הנחטדים ים( )מס ואמרחקיך

 לנפשטרפא
 וגי זן 4 הבנתם הטת ביפרק

 ש %ו0 כפס סיט מפח 6)ס'ך סו'מ נ0כ כו' במעשת להשיט 'וכל שלא טה !
 )יגיהגסס' סין סמ04 ויזותכ6

 ו'
 כ'דוע

 % % נ סקנסס שיף וו גמ0טגססוססגמס
 מקח 4וו ג6 סנ6ס כס לצפות חיב והוא : מקין לקמול סקי סיגוג1 מיס) 6גי אחיי : סוכם bw סמ0סנ0ו מ06רנוגות

 לחםפת
S&ראפ ירטיוגו0 ג6)1 ג"כ) ומתקל מחגון ע) תגווע )גנן 

 כגז,)יס כמכד'ס ומגפר סונן ס0רסס onth)t וסנט סגםוטגנת
 גיומל וראו טעט, : סססיסס גגמו) oonn 6(1געטס

 ,נסוגו ס' סוג גי לגנגס גטין 16701 סיסנ כיקש0כ1נ:ו
onb0 מטטיגס כגסו) וג6 מייס(סו6 טעמו ומ '( ית נו שןשון, סג0וס ODvt))th ש נון : 
 ג) וליגור )גו 6) %מג %ין טמ00)ס לבו אל 'שיב%א
 י6 וסול גנ0טו 0סגון )טסות ,הנונס דטס יריך 061'(פשו סטני 5דס ")יו וממזיר כפסיג גפו פרט סגסגחועגילו
 ירו את זכרו לא : גמ'פ ניסו סס 0סג ו)6 כעויניוסס0ג)
 070 מסר יוס כלמרו רייק וקרל צר מני פרם אשריום
 וגוה מקוקוי סיג טדיין ,מן טנ1016 )ומר גס0ס 6מר1)6

 סנזוי, ג0סזו רק טמסס טפס 6% וטרש טכוס 061גמדת
 סק7מ1 מיחק ועלס מסדיו טס ומגופר o~lv יסותחכור
 רעי אשא גנ'): נ'ג וקרס 'מיס ,כר0' ולפר)וכסס

 כגמלי 1)6 סמי נסע) סט.)0ו ע) ס)דקס מז0 )ו 6י.0סגתו, 5דת )סועדן 06ן ויניס קרוס מומן טגעטס מסלמרחוק
 כדו' סיום וידטס ,ו'6 כף עליכם הבורא טענת 2:יק : סמסורט מן סחוס יגמוד גג') מרמוץ מט5ו0 ,ס ע)וטפוסה

 : ג'וחא )וע0 6סט וריסס סוס סדור נזי06מ
 יוידע הגדולות בסיבות נסג): 6%י0 ונראיתונזקה

 הלבנוןפוב
 ס0מטונ % 5%יס סו6 מן כי וט' סיוסמועם
 עד )ך טקזס שלון ))6 כגזזם ריטוטם כ) )ךמטס וטדלי מאדו של l'bD1 י0נלך ננדו)0ו גססךעם

 נמטטן כסמוך סממכל נדכלי וכגורר וס כ) )ךסימוייכ
 כי היא% נ(עכצ : ס6)1 סגדו)ות מטונפת ע)יטיס מטשו 061 מקיו 06 וסמרת fnb כסיב פכךסר6פון
 וגורג )ט מסיב מן 6יך סיטכ ריבעו כ") רםמוב
 עץ 4נת צשרו ל8 : ט פסס סנכל %לינמוש
 נסשמ5 תי עולם ימחץ זנחי : % מס סרס 6סליוס
 נ% סנים מקרם ימים זכרתי : וט' טיסעניון
 למרופק דעי אשא : 6סוממ יריך 3מעסססעפך
 סטון %מוד סכשגיס 6)ו ומג) . 75ק "ס11)שט4
 ס0יכ יפענחו vp ע6 6ס 5מפוכסריס

~gus נ ע)ע 0נפ14נעלך 
 גיורה "דם )כ) רבוללות : שטוס טצוה בפרק

 נם כ5 טס)ש ס06ר וקרח : ס"זס )1016ס% י0י 6סר ססונס והמיוחמות : ימל"))סי
 61פת ועזרו( mp גנמו0 ואסון נמס spיסר56

 ו"שכ כקסול0, כהון סטמד 61סק ממס, 4)י כלנע כוסס %)וס ס' מ)סמ סחף 65,1 ס' עס "0 ר.פ0ס"סם
 נעטיש במעבשה : ש ע) נעטזס שעץ , נמגעס טגפ4 (Dntb כסוס )עוגם ל"ויס סיו 0שס"כיס"ו0ס
 הניגד? : מכוס 65)סי יכוף וכמס ס' יקדם נמס ידע )6 בטעשה להשיט זכל שלא ומה :5ס'

 )עסופ מסב מפן ס6מלו תענין ויתאחז : )עטדס 1016 סמקלכיס עגימס sp כמקול שסד)צגעיעה
 מזהב הנחמדים : גבס וים) כמו כנסס רסון אחלי : ah~D כ46 סכ0ונ ע4ו מעקם עס6ס 1)6 ת6גסמטס
 סנממדס ס' עגויו0 דלכי otbofn Sb סל16י כ"ט וכסף ויום 706 ומחסט 00*ס סס%ס ומטמרנון

יוגד
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 הנפש חשבוןשער84
 יתכרך הבורא מתובען לו שיתכן מה לשלם בהם ויוכל ירו תשיג אשר לעתותלצפית
 ביום נעכר יהיה פן מטנו התעלם ויניחהו בו שלזל בו האמתלאות עצמו על ירחיבואל

 : לו יחבל לדבר בו יג( )מסי שכתוב כמו הגדולההשבון
 אופג* כי אומר יתעלה לאלהים נפשו עם האדם חשבון ההיה פנים כמה על אבל גפרק

 מה טחם ותבאר פנים שלשים מהם אבאר אך הזה בענין רביםהחשבון
 ושנור בהם לחשוב נפשו על ומקבל לבו אל אותם כשנותן לאלהים בו חיובשהאדם

 : תמידאותם
 אל מציאה מלא והחיאתו הויתו בתחלת ויחשוב עצמו בענין האדם נשיסתכלרעחאשון

 וטובו אלהים חסד אך לו שקדם יתרון ללא ליש מאין והעתקתומציעיה
 הבהמה מן במתכונתו ומעולה במדרגתו ונשא בענינו חשוב הוא כי בשכלו ויראההדבתו
 אלו במחשבתו יעלה קרוב והשל בזה וימשל יתברך, לבוראו להודות יתחייב והמוצקוהעמה
 אותו השסף עליו וחמל אותו וראה אחד אדם ועבר במסלה אמו השליכתו עקותובעת
 יצוהו אשר וכל לרצום לרוץ תאב היה היאך והשכל נדל אשר עד בגדולו ונפזול בצעואל
 בכל והספקתו עליו הבורא ת הגנ וכפי החובות מן לו חייב הוא וכמה ממנה וההירהובו

 בענין האומה הנביא הוכיח וכבר מצאו. וקבולו עבודתו אחר המשכו שיהיה צריךענינה
 בפן סו( (Shprnt יחזקאל ובאר ונז' חכם ולא נבל עם זאת תגמלו הלה' )נ( )יגריס באמרוהשו

 : הענין ושאר בדמיך מתבוססת ואראך עליךואעבור
 צורתד והשלכים נופו בחבור עליו האלהים מוכות בנודל נפשו עם האדם חשבוןמהישני

 לנפשמרפא
 )3ופ ג'כ נעלוס גב) וגר*מ סם 0יחנ6רו o'U9 3ש )3ר מנח מנהי ט3קיים h:? מס' טנף הכירח וס63פי נשרןפוס 0)י יסב יזף "גדיל החשבון בים יעכי ש"ת פן : כיוס 6יגנ1 לריימס 3מממ3ס 4 די עמו יימפ 3פ1ס) )קלס%י%
 : הנירט, סגנון הס) 05 יכוןיסייפו סיגנל %ף  פיוס 05 5ל1 פפוחז Dh '5"  פרבר בו מ4ס: ססרי'נ כי  ולימיו כ6)ו ניייגו o'nm 6כריגו רמות צגילתמוי

 סוס ספ0) יי, בזה וימשל : כדופס 619 והמוצק : נעורס נמ61 לניוחו 1ג%1 נמך סיס ט)nwy~ 6 סלא בי'ושקששתן

 ין ויטגנך עשך קנך אביך הוא הלוא חכה ולא נבל עם זאת הגמלו הלה' : )n~DWS 1 ויי3 סו6יוחופס
 : עמו 0סטיג נוי רעם כפטלך מי גקר6 נ3)סרמנ'ן

 הלבנוןטוב
 מממר וכענין יףו תשינ אשר לעתית לצפות :ימר
 1"ר,כח וס מסוק על מנסטר פיח, ימי כן פקיכםל
 עם כמסכון בו וכלזל : 61קישט ws 631 מסווט'
 . יפולס 610 מנוס וי" לו יחבל לדבר בז :כסטו
 ויר" , נעטרו ספו ממסכן מנס 3ד3רסמק)

 מטס
 כ")1 "מס מממס כס"ס )6 "סי' ככרו מקב)פ6

~hDV' 
: 

 : 6מד פנק סכ) 04 מקין וכי מלאה סלא נפרק
 : ומדורס ס"נריס חטוטבטתכונתו

 םסנו ויזהירהו : 0נדומס סוךיס יאילככיסח%גשרצק
 %י זאת הגמלו ריהי : 0ס,סירו ממס מסר5סיומ
 נרקיס גוססת מהבוססת : וט' קן 6נז סו"סקו"
סל

 וסו"
 צורתו והשלמת : ס'( )סס4ס %יט יבוס

 כע)' מ"ר נכד) סכו המוכרח סגפן ר")אתהווה

 לחםפת
 יריזיב וחל סס0: מטכוס בהם ומכל : וסגור וסטיוסמן
 יומר סמסגון ט) ומנוס mh~nh קטומו סייס כף עצמועל

 : 51רך גרסי דגר מסל )ומר 3ו כי,)1) 16 ט4ו יכו)ק6יו1ו
 וינימפ 6פר wthlnnhe הכמנס ננד ממנו ויחעל0ויניחנה
 9Wh ס,),ו) ונגד נקגיטחן גו עוסק הינוו דגר 0מממכ6דס
 ג"ח% מפה מחפשן סו6 סיט טסמ,)13WD (1ווסט)ס
 %מפס סו6 (olh עכירס )טון כו' נענד יהיה פן :)גמרי
 סוד יקופו )6 סי וחימס ססמסיס עכרהנו מס גטכן0נ6מר גפי טור )חקן חקוס נקפם hWt טנחק)ק) דגו %וסט,נון
 : )סוג 6וכ)1)6 יי 6פ כשי 61גגי סכרעתיני סכרט )נסו סימר נישקווכן
 : ר%אס כסכקסס לבו אל שהם כשנותן גפרק

 הויהו כתהלת : נפרטיסס 1גמ(יג )סיין 1wnsעל ומקבי
 ועויין סמוון מן ס%ס סקוס מדם מטפס סר1:4וח סייווכוי
 ו6מ'כ 6וס גח61ר ומ61ח וגנחי סרוחס טוס רק כיבס)6

 )6 מן 1['6 6וס נס61ר גמ61ס גובס וס1טייוס3סתרקמס
 מכין מד) שין ג1ו1סו מנילוסס סיס וטדיין מפיקס Shמ,י6ס

 סכסוכ פיד וסול )סגס'ס( . סגמיגס ג0טל ג6מרו ונגר )י0 מקין וי61 163טיס ו63 טגו)ו %ר טד טין מב) ווטים מקל*שכ'
 בענינו חשוב : בג;) דגלים נ' נגד )0ו1ות ג' ונדגה1 וטוגו אלהים הסד : סג*) ס)ו ור'ח ומסכם דוק וממליון ופגמןמהדס
 מקקיו מספר בסהכונתו ומעולה : כגוס ורודם מום) לגיוס במררגחו wal" : סיסויוח מפ3חר סר06וגס סלנ3סו מזגמפכך

 מוי0 וסמוקריס ow3 מלמעכס סמדרגוח מוגם נמוגר קוהו 0סו6 ופי והמוצק והצמח הבהטה : וס )עומת וטיערכיסס
 סיע תחב הוא וכמה : ממנו ויוסירסו 6מר מרע סור וט) סוג גסוס וא ינוסו %ר ג) )סוס דכינו סידוטוח סה)וקותי' משר 1"ח*ו ר5וגו לטווס גפרן גדהוח ססכוס bw סמרו1ס טנין לרצונו לרוץ : מדגר מי %מם דופס כמטקס פוסס6זחס
 סוג גטטס עבורהו אחר um~n : לתגיו וככוסחו קרס מכ) )רוwlun 1'Su 1(1 הגנח : סטגר ,מן חיוג ע)גחסגע
 0חפ) גסס כי סו') טפם) עיד htot קון 6ג'ן כון י)61 ומפיס כו' ,את תגמלו הלה, ן סיס מן %"ים מנוסווקגו)ו
 1ורפ צורחו יחשלסת : )ס11 כשמגס סיס סמם) ממ0 מנ61ר ו0ס כוי עליך ואעבור : ויכוגוך טסך סו6 6מר טגוניויכ) גניד1)1 סנדק) ונכס ו') רעי כס שי' כמו גקן סופגם )כון קון 6מר גיסו 6י 60ס% ונמס 6ייך קר16 גנו ט) 6נ כרמסישיו

ס6דס
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 55מג הנפש השבוןשער

 והכנת יתברר ביכלתו אמו מבפן והטאתו אבניו ותכמת י%טתס (~hfftושא
 אלו בנפשו וימשוב עלי מאלהיו הסד צרבו וכשיעור לו הראוי כפי ואחריו  לוה קודםפרפו
 לו לעשותם אדם בישלת כהיה רגלים או ירים או שטם טנלי בריאתו בתחלת חסידנה
 בעבודתו והדבקו למצנעו והמשכו ושבחו לו הודאתו תהיה היאך בהם שלם נופו שההיהעד
 בתכלית כלם אבריו והשלים נופו תקן אשר יתברך שראו אחר שימשך צריך זהוכפי
 ואטר הענין ושאר עו' עשיתני כתומר כי נא זכר ,( )6ינ שאמר כמו והתיבון"תיקון

 ו טבמן נהוי אתה כי כנ( )סם ואמר כליותי קנית אתה כי psp)%4'ס
 מן שהועילו במה עלט האלהים מוכת בגודל והסתבלו נפשו עם האדם חשבוןומששלישי

 יתרון בהם לו יש ונכבדות וחמודות טובות מדות הרבה עם וההכרההשכל
 , יחכמנו השמים ומעקש ארץ מבהמות טלפנו )ס( )6'1נ שכתוב כמו מרברים שאינם החייםעל

 שהוא מה יתרון והכיר כטוהו אדם בהם והועילו וההכרה השכל מן עירום ד"ה אלויחשוב
 ושבהו בהודאתו טתמיר להיות ימיו ומדת הייו ימי כל לו מספיק ההיה בו שהיה מה עלבו
 לחסדיו תכלית ולא עליט למובטעט קץ אין אשר יתברך הבורא שכן כל , נמולו תחח אעל

 : ונו' אלהי ה' אתה עשית רבות מ( )מסלים שכתוב כמועטנו
 לנפשפרפא

 13 סס 1ס0יג1ן )סיום פיוכ) יסנ6ו0 ספוט נ0יק1ג1 6מד כ3 1התיכק התיקון בתכנית כון tbU תקן אשר כףמהשני

והשליותי
lt~c"% סגיניו סיו כפס כסוסו ומקוע 0'1 מסוגם 6ו מוטס מש ש 6ס וימ:1נ והיסס ניתוה טוי רף 14% ן 
 )סכנו ר16י ס.ס גפם אסגעוגו מסטתו wth ורפ, רז% גeht 6 כ'6 כעיף )מנומס נהסכ סיס 1)6מקו)ק)ין

 610 נפוסק סעסי0 מפרין ג) ר*! אסיע ומחשכותיך נפלאותיך אלהי ה' אהה עשית רבות : וכו' יח, סגורך כזפע'ו
 Sh'(1wwnD t פין וממס . מעמיס כמס וג' 6' גוער כפזם סע1)ס כ3 0קו0 סו6 סס6דס 3נו )ססיכ ס6דס נסני)גשטליו

 %) 46ג1 מממכותיךיפרס
 : עכע יועמס 1Ph9 יגו פושו סמכויות פמסג"

 לתם9ת
 שוס לזה קודם : ומפס יסרס סוקרך סרטי סכם סו6ס6דס
 כמ6"רס לעוון 4יי 610 גכטן סגם . ו6מרי1 מכען1%5
 6)1 סטניטס כ) ג0כ6רו וכנר 6וכ)0 שמו ממס 6וכ)3,1
 מיסים סיוון נדוכא סיגו לו חראוי כפי : סג0יגסיסער
 טאלהש הכר : סותון כגפוף סייגו 5רכ1 וכפי ימוט%וי
 האיך : כטזרו י0' סו6 עמס 6)ס סג) סיכר ג) פ)מוט
 6דס )לעסו 1מפכ0 %דם סיס סמן ט' לו הוראתותהיה
 וסנמ ד6נ'ק 6:כמ וג)סון ספוגם סכרי סויע0 סי6סוי6ס
 לקצותו והטאחו : לותו ותרקן ספ%נ 06 סמפ% ספירסו6
 תקן : נסוע) שכודעו וסדגקו ופ,ומ ס3ס יחג ססכגסכי6
 התישן : גס)ימוז1 6מד ג) כפרע לכריו ומשש יכסוגוש
 6פר )ו סג016 גפי וסקרו גפסו0ו 1Pmm ג6ס געסס סטתוע)

 כפי ונמיסו מחנו ט) נפש% פסס סיוטו ופ)טטסון
 מ), 0ס"1 גג'ף *כון מסון 6מר גו ממגוון )תועמס0
 אפי' וכמו עם( מפסיס ס3ס עמודש עכגש לגסי כפו וכןגסיה
 )י( נ0ייין מו') גוס ולפרו מכוגוך עשן סו6 ימסוק תיסרי
 : גו, ממן 6פד נספן ohn גיוס געמח סקנ,ס סעסספ)פד
 1Dht גופו גמגול סתמו מס עד ווו כף כחומר כי נאיבר

 ם4רק *ר0ו וסס3מפ ס6פל מס פד גיוסי קנית 5פסגי
 מס) סמום וכסוגנסם "miD ה4א פסן %כ מ0סכפא גזי כחמוס הנניח וסרג סמא סס 1%1 סטי) סו6ס6דס

 סרטונים סכ*ס סס D~(Dt'S 1)יי פ3ז. וסימנס סגףדפוסיי
 enh כי 6מר פיטן סו85פ1 וט) 0016 וכר גמענספפעס

 הלבקפכ
 סו מעשי נד41ס 6סר טעברך ביכלתו :מיש

~tttos סכסיגס כסער וכמכר מק כ3ו ויגישו 6מ1נגסן : 
 סנטר סמ)נ hwt נמוגושו 4 סטן טרפווהכנת
 קבים : מעטר סט 15Pr סרגן נק ר*מתגץס6ט
 מ)כ ' ואחריו : 06ש גמעי רזת סער 6סר סמווןלוה
 )כ) סטיכי* וססשל סמזס ש ורלזינק :כסס
 ס6תס וו"3 , 6מי כנק ספכמ כליותי קניתאגעה כי : ס'( )משת מפס כטס ומנכן גס! לסנריו6מד
 %6 סטן כפרנס %6 ככען וסוגכפמ קטתםאגדך
 מבנק מהי אתה כי ז עס 3סניש יט3 דגו פוס61ין

 מ'( )6יוכ מיש Sb יק שם כמו ומו0ממו64י
 ס6דס נכסן סי4רס ni~'Sp ש רסיס סכיהוכתמ)ס
Y'nbt3ר.קדס 3כך י64ט ס164ת ט p~D 6פפ ט 
 ו טמי 6סס ט פ"ק מן nahn ססו6 %6סקמם
 ממץ יו"ר ססכ) יוסט מנמד פו' מבהמותסלפנו
 ע% "רון 4 ספץ כ4' כמוהו אדם : מטסכע4
 אליץ וי אתה עשית רבות : ניכו זו נפונסוק

 גנר"ס כ) כא' אלינו ומחשבותיךפקלאותיך
 )ו0% סססנס פ) סופח עוגי פספי0 , : סי ,sgצ2דוג:וו

 שמלסכ
 כפדוי אוס ך יו' )1ע1יפעינ סעונ וז3

 סעגוסנימו
 כון יתרת בחם לו יש סטר: פ3 טרום סוג מכ) 006 )ך פרסמי ומגס קו' מגונו סו6 6טס גי

 מכס ארץ otn~po niw~e: : גפנו6ר עניו יתרון )סס, סים ופסס )1 0?סויס ססכפיי סמססנקמי01

 ך,:4קג hln1%1ihנש,ש,ג2"ננ2"עג,ו:י%עגין י ט ם י יי ה Hir סס8 יסיים סייס חיו שי )נט נוס טממש
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 הנפש חשבוןשער86
 חיותו בו שיש מה אל בהערתו עליו האלהים מובות בטפל נפשו עם השבונוור%הכמ,ןי

 עיניו ולהאיר סכלותו ולבער עורונו להסיר נאטנה נכבדת בתורה העולמיםבשני
 תשלם בו אשר לו חייב שהוא ומה בוראו אסרהב ותודיענו אלהיו רצון אליהקריבו
 רם פקודי ונע נפש משיבת תכוסה ה' ינוית יפ( )סם שכתוב כמו העולמים בוחניהצלרעעו
 ואח"כ מעלתה שהכיר אחר ממנו נעדרת היתה אלו בנפשו יחשוב , ונו' לב משמחיצפרים
 הודאית להשלים מספקת ויכלתו השתדלותו ראויה ההיתה בה שהועילו אדם לונזדמן
 שאנו ממח והמעם עליה לו והעוזר להבנתה והמפיק בה המעיר הבורא וכקש זה עלושבחו
 והזהרתו מצותו לקבל ונמהר בתורתו להדבק שנרוץ הוא עליה ההודאה מן לוחייבים
 ואמר תורתך אהבתי מה )סס( ואמר ונו' התמהמהתי ולא חשתי קים( )סס שכתובכמו

 : אמרתך לחכי נמלצו מה)סס(
 מבלתי נפשו ומנוחת האלהים תורת ספר מהבין בהתאחרו נפשו עם שיחשוברהחמישוי

 בהבנתו מסופק הוא אם ממלך שיגיעהו בספר כן עושה ואיננו עניניו עלעמוד
 בו כוונתו שיבין עד נדול צער מצפער והיה עניניו על לעמוד בו ושכלו לבו כל נוועןהיה אבי דבריו וצחות וד"עערבותם ודקותם עניניו לעומק אז המלזת או הכתיבה הדמותספני

 מכפלי לעשות חייב הוא כטה כמוהו תמותה ובן חלש אדם ספר על לעמוד זה עועיהוכשהוא
 ונו' ימיך ואורך חייך הוא כי )( )זנריס כסזש והצלתו הייו הוא אשר אלהיו ספר שיבין עדזה

 וננלה מענינו כרוב שהוא טה ממנו לך ולהסתפק ממנו להתעלם אחי לעצמך התרתוהיאך
 מי למעשה דומה זה הלא הוה בדבר ופחיתותך חסרונך תראה הלא בגולתו ותקלטפשומו

 לנפשמרפא
 וגש "וגו 1עטוס כיי גטספ 6פר ממטפס ו06 3ס נסך 6סר סטונס מזרן 06 )נו סיס יס' נט1מו טסה 03וי0ו -י )6 06 93יטו סו ו)מ611 ס6)סיס 6) הרג ס6דס ניו יגת0 ס'ס 6'1 גי כוי נאמנה נכבדת בתורה ביוהרביעי

 לעיניו חןגמא
~(Otu) 

 61% נוג) ויחיס ושיגיס סנילי גטו גרטיס גטנו מתסס סו6 נוחיגו0יס סודך %יט ומי 1געוס'כ
 שע ונו' תסיסה הן תורח כס,8 : יגס סממ3ר סקימ0 גלים גמ'ס טסינו )מקוס tp(Ot סמט)וס ו)כ) סקוזפ וומ5הי

 " ספק וקין 6ע5 גססר וסיים סריס. מדגרים הטרונית )מון 16 קו) . )ס' וערגם מגן התערבותם ט'תקחטישי
  חסייך  סנחורס סזעס ונעגיניס כשלס כ0,71 ג') בז1להו ותקל מפשןם1 ונקלה נו' לעצמך ההרת לתאיך : 01'צ'ט
 ומטםיו0 מימש ?גגי )מגר ג'ל יו% מגס ג) גי לרוסס 6)6 3ח~יס פ116 61מר 5מ16 ו)יזט מ6ד גוס סקריך 31זוסר גי6חו
 פיס ג1ד6י esh סריס )קג) סמ)6גיס י11 מוס ס) 1)6 וגו' נסם מסינח הנימס ס' 0וך0 גקו6 סוס ע) ו)ha 6(oג6)ס

 ט'ס: 6וסיו0 וקוני 016 ג) ט) גזוזות ומוזותסניליות
 הלבטןטוב

 רחוקה ההיהה : עוינו )עוכוח;rp 1 סטיןנסני)ט
 )ו ע3וזהו וגם 'כוסח סג) מופכ oho oto ג4'וא'

 נסם)מחממעיק
~hvino 

 : ~oTh )"ותו וכמכח
 כ)ו' וכו' כמה והפעם : "וחת סמם)'סוהמפיק

 מסוכון מהבין בהתאחרו : מייכיס טקט ממס ססמוח1)ג)
 והתערבותם : סחולס מסכנת מהקהל סתו"

 ספסרו וכו' ט)מע)ס "ענין קפי גפן סגחכ עניןגר'
s#r"עכס ם"ין כעיניך וגרפס סססוס נסננח )ך ייי") בחלאו וווקל : כ"ן כחיט סלסיוח עילוכ 

 לחםפת
 טסשר 3מס כ4 מה אל בהערתו : מסדו טאי"יגיס
 נכברת : וע' 103רס וסיידו וגו' מישו גו פסעי )יגר)גגו

 גמ11סיס נגניתנבוטנה
~ftlerhl 

 1מפ מוסג סוממייס
 להסיר : וסוכו כטוג וטופס ט) ט1ג )נמוג ניעוזיסוכמנס
 6פ'חיו0: 63מוו,0 עיניו ולהאיר : קיוי (D:(Dlסגנותו וקמי מעדיי נסגלות טורונו )כסיר סכלוהו ולבערעורונו
 להבנתה והמפיק : גס )טסוק )3ג1 מטיל בההמעיר
 )גגו גינסמוניה

 )קייפ0 )ו טיזר לו והעוזר : סגה מן )סוטי
 בחוררת להרבק : וכוי טהרו כקכ'ס 6)מ)6 ו')גמ6מוס

 19פ געסס מלחו )קג) ס1י9 ו6מ'ו גג)) ט4ס כסגנם'סו6
 ~wliign כו' מהכין בההאחרו : מיס גס1רוס:כוה1
l~son'ותונס מסיס מנפנו ר51ס 610 נמשו ומנוהת : וכו 

 6ו0יא ושכחג מים הכת'בה הדכות : וגו' נסכר גן עוטם טלפנו מס ט,יניס ט1מק ע) ולעמוד )מקור טרודס 1)6וומ0
 המלות או : סהומס )מ'ס סמ'ן 16 3יי,ס זן או גוי'ו יו.ר )סטמיס היומס פ)ט נמג0נ כמו )11 11 גומותופוט

 גמקוס.6חד שסיס כיחגן נגד מ)0 גסו 6מ0 מגוונם ביש גמנעמ דומע מ)~0 י0י סמגהג גטנין 'the1פ)סטסיס
 הפטמם סו6 טסעין ורקוהם : ווומיכס ג0בגורח כרנס מסגונ01  גמו גכטנחו טמווףס טניניס גו ניס עניניולעוסק אי : מסמעו גגווג0 סקירת מסופק ו)פטמיס גסווו0 גכ6ר ומ61 וט וגמד גריס גנידס ממטמטו0 ונסוי כמקסממסמעו0

 סיט והתערבוהם : כרגם ודומיס נממקריו0 מטויס וגסס ט)6 )מי וקרס חומר מהקר גמו זק סו6 עמוס סמוקג5ת'
 ומס נמ14ס גלמיו היגויו דבריו וצהוה : גסס זט0 %ט4 )מגוכם מל6 חס גוס וט 1מסוגגיס מטורנג'ס סרגם סוטים3ו

 גסכיק. )ך ודי מכה"ק טיסים ט' לך ויהסהפק : סנאי סמום מן והציתו : סעי נפטון וגע the(11 )מי מוגנתאסי
 6הו9 וט) מטמנו קלוג טסך פס 6מר טניניו ט1מק ט) כו' קרוב ושהוא טה : שמק נכס %ין )פג) כקריגיסכונויס
 ט0עגל טסsu 61 6' ק61 סרטן גס) ופחיחוהך וחסרונך : יבון קטטות ט11 גרוי כו4 גימר luttDn נוגרס 6מרל1110
 וכך ויוי )סס )1%1ג וגף עיבו 16ט כו' ייון o~na גי סנגר מעם דונמס 1סו6 ג.1 מון גטגחג מהש) ט6ינ:1 וכג'גרס
 וגמם ג911 נגר טרפדי מס' כמדע גידו כס .נגריך ג) *,ה ארשתך יגל : יכו' וזיגגו גספ1O)hS1 6 ממכילפס

לחסרות
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 87מר הנפש חשבתשער

 וכל בירה נשמתך רי יאלהא פו' -פרלא טיפא יהבא כמפא ולאלהי י )דנים) בושנאמר
 : הדרת לא להארחתך

 להפר הביא להמרות נוולות שהן במדותיו מרנ"ט כשהוא בנפשו שיחטובהעששי
 העלם משרשי בחושיו שהשן מה כל לבו על ויעביר בנפשו ויחשובבריתו

 ראה האם ה' ברית ושומר % נדבר עוטר שכולו ותחתונו ועליונו ומרככו אששואנשו
 היחק ואלו ברקעו ומפר דברו שממרה או יתעלה האל עבודת מקשר יוצא דברטמנו
 מן סרה שהארץ או טבעו ונשתנה הבורא ברית עבר מהם שדבר במחשבתנוטעלים
 . האדמה פני על נשאר אדם ההיה הארץ פני וכפו נבים ועברו הים מי ויצאוהאמצע
 המבועים אבריו ינוחו באדם הבורא ברית עוברים היו אלו האדם באכרי טזה נפלאועתר
 להגיזנ שנצפוו מה החושים אליו מנהוים היו לא אם או מהם הנחים ינוש או "נועהש
 לעבור האדם יתבייש לא והאיך הנהגתו ובמלה נתקת והרכבתו נפסד חבורו היהאליו
 משרע אחד להעביר מעבדיו אחת כת שצווה למלך בזה הקרוב והדמיון 1 אבריו והםענעו כ* וסבל בעבודתו שחייבם ובעוזרים בו אלהים ברית עבר שלא בעולם אלהיוברינו
 להם לעשות להשר המלך צוה ואח"כ קצוב וזמן ידוע מקום אל השטירה בתכלית נדינהר
 השר והתעלם המלך מצות בהשר העבדים וקימו ידועים דברים ההוא ובזמן ההואבענין
 הלא המלך ממצות המתעלם השר העבדים מן אהד לו ואמר להם המלך בו שצוהוממח
 ב% שעברת כמו בשטירתך המלך מצות יעבור כמעשיך בך ממם אחד שיעשהתירא
 כי המחקה ונקשת בתשובה םפעווזך חטר רעה טיחה ותמות הוה הנדגל בנהרצתפ%
 חקור מהתעלמותו והקיץ עינו ממצותו תתעלם אם משסיתך שנתעלם אות% צוההמלך
 הלא בו בהשתמשך בך הבורא מצות על מאבריך אהד עבר אם חשוב אחי ואתה .ממעותו
 מה כל ובחפצך ברשותך שיהיה הנאמנה בתרתו התנה יתברך הנורא כי ייעאתה
 בפרשת ונבואר שהזפ כמו דברו על כשתעבור רצונר על ושיעבור תעבדהו אםשבעים

 : וזולתה תלכו בחקותיאם
 לנפשמרפא

 טד וסבל כה האדם יחבייש ומנלא : מון פמסודוח סנפנו מס Ptly1 : "אח0 מה מס השלם טשישףמהזהמם

 )לפ סן flen כ3 גסן ועסיס )1 ;10וס סריס e'pht )סמם1 161חס לוחו סגורי סיעי 6ס גו סימרס יפס כסס לססספסממו
 גה%רוצ wtpe~ : funn י% גושר סאניו יפו פרסיו עיי לעגטו וייגל סנודלס לו סיסיס סנול6 פלאאס  סו6 3טכ5ז

 : וסגין וס נערן סס מזם סנלוגס נספר פיעוכו'
 לחםפת

  סמ1וס:  ליחוס גייסו ונסיר רע גסוס) הנוראלדישת
 S'fn 06 כמ'ט ו!6!6יכס וקין טפיס סס העלםטשרשי
 ססורט סס טססמיס נמש וכו' 6361יסס 3רכ4עסטמיפ

 ומורכבו ופשוטו : )%61יס סקרן וכן סע;פיס ססו51!6'סס
ntllow'פורגגיס סס סעופן מס סגפגי%ס וב) פפוסיס סס סי 
 : ot]~jo סס וסמח~מ וסכוגניס סנ)ג*ס סס U1'~ptמכס:
 כדגל ומחקיים עומר טסה כמו ושומר רה ברברעוטד
 0611 גסוס וכטכס עצנו מטסן וניגנו נליסו סופר סו6 קןס'
 ספסולס ימו גף  ממס nDS  ג*מ 15 יקטרג  פןמיס

 ממעסס1 הע) מס%) עבודתו קשר מ יוצא : מו')גפדלטי
 אפולס פויסו לויס  רבעו שמפיה או : סירסו גי6ט%

 עד גיס גסו גגונו גטמילס סייך וס בריחו ומשר :5הרט
 15 הים מי ויצאו ; וגריס "וק  רסון 4מ  סומרר סכ6שרי

-- סרג טסם התרועה על הטבועים : גה סיס %טי161

 הלבנוןטוב
 וא מזק )6 וי ופרזלא נהשא : יוסד )סכקמיג
 פדרכס ס6כליס אכרע וינוחו : וא' סנמחטמאן

 : מותסס opom 6)1 וסרג)יס סידים כמו)ספ;וטע
 6טל וסכלם ספקות סחגועט 46 הנחים יטעואו
 כ6' החתמים אליו ממעש : גויס שריוחירגם
 עבר שלא בעולם : מושם מס' כמ מע14 מוסר6)1
 )רג6ח סעויס כעטי )ססחמט סמו יס6 6ירכ)ו'
 סומרם ~ostu טעגימ מקמל hSO סטוק %ון ינדעאו

 ספי6 )סס ססטמט מכעס גטקס 61יגסחפקיס
 ש טיעטל נטכס דגר נ6% )6 כקומר כעומסבו י סש)ם עמס עק ספניו ליכולך סנךדח סו6 שגס61'ך
 נוע "סר וכמו שכריו למחייבם ובעשרים :לנעו
 הניטבח* : עממו כ) ולמכו) 6וש )עמד שסיס)1
 חיהה : רקקי יפכלו י 6טל טס6נוים רצחךעל

 מגפ פג מסח ענינו כל וסבל : מטמעסו 6) )סגר Dnlh %וס שגס יס' םסו6 פש סו6 ותפספסו טויסס. מפעתועש
 המתעלס השר : סספנרס נפוין השא נענין עיירות: פסע סס8 סעגי;יס ס) ימנו) מ'ינס ים, טסו6ומלגס
 הנמסמס כיסס מ)ססשק *סחעגס ממס טהתעלסותו והקץ : ~ג" %א )ן ים ס)6 חירא הלא : ספפע)ס סעו 6ססט'
 ס;6פרופ ו;6מ;וח ייטוס סמ%וס מ בוזקותי אם ונפרשת יסמינו: 6% גפס OPth פסעגיר In1Dw וסתפיו
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 פש הנ השבוןשער88
 האדנכן חובטו עצמו עי חמיקבל בדות הע בתנאי לאלהיו נפשן עם האדם השנקהשבקי

 שמה הטבקש ידרשם דהה הספר מן השלישי בשער רובם וכרט זכהלבוראו
 תועלותע בהסיט עליו יתברג הבורא מונות התמדת שיכיר נעת עליהן נפער עםהחשוב
 הכרוש ולחלישות שנפשו הניחו ולא תדיר המזת מן לד הצריך כל והספיקו עליווחמלתו
 אלהע חובות ידע ענימו בהם ינהע ונכינה ובשכל הכמה והועילו עניניונהנדטת
 סימני מאדוניו העבד וכשיכיר , הבינני אני עבדך קים( )הסייס ע"ה דוד שאמר כמושע

 ננלותע ויודע תמיד עליו בהקיף השהויו תנועותיו וכל- נו% בנפשו דעודפותפובותע
 נסיכו ויורת  בהם וטושל  באספיו  אאם  וקושר  הנועותיו כל עליו מטומרונסתרה,יו
 המובים ביצריו טחשגותיו מהעברת ומרשהו באנריו מהשתמש לו שהחי במהובחינתו
 אליו ויקריבהו אדוניו בעיני חן בו שימצא במה נפשו וכחות נופו פנות בכל(שחמש שיי שיקציפנו ומה אלהיו רצק בו שיש מה על והערתה התורה במסורת ויחשובוהרעים
 במה והחפץ בו ואהבה ממנו והבושת המרא כסות וילבש מעליו בו הסכלות טסךהסהר
 הן סס( )מס כמיש טהאלהים יגדולום והאורים הגדולות המוכות יבו4שוהו ואז רוצהשהש

 תנאי בהשלמת הכל ועיקר * יחנך אליך פניו ה' יאר 0 )גמדני ואמר יהלכון פניךבאור
 ואהנת שלטה באלהיו אהבתו תהיה ובזה ונאמן שלם בלב באדנות אלהיו וביהדוהעבדות
 )פס( ואטר היום האמירך 11;' היום האמרת ה' את ג!( )זנליס הכתוב שאמר כמו בואלהיו
 והטעם . טסך וניאו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראו גס( )סס ואמר עליטולתתך
 האדונים בין אדוניו נדולת כפי הם אדם בני אצל מעלתו ויקר העבד שגדולת ידוע כיבזה
 כל על ועליון נדול יתעלה הבורא ששם ולפי אאו והקרבתו בו האדון בחירתוכפי

 לנפשטרפא
 גן טומס 610 גס 6ס %3ח1 וממוס סטנד סמממנ ~n(oth ג) מעים ס% נדירו י0ס1נ העבדות בתנאי ט*ורמטביעי

 %נו !כ) סמקן )! מסיק ספ'י . )מ'ס כו' הכרתו !לחלימות לנפשו הניחו ולא : גאלך ע"ס גי סע~יס פעגוימ06ד
 : סכ) 4 פופין וסקג'ס ומ%וסיס ממלן 1371 )גיד) סגיט! )6 וסגף גם! גי )ט%! )מאין יכו) ס6דס סיס ס)6 מסמזיר

 מאדומו תעבד וכתזכיר : )לרסיס פ0ייכ מס יודע ס!6 ג1' סמגמס עע עליו אלהיו חובת ירע כ!' גחכסהוהועילך
 ניד נחופי ססזי נל"ן גיבוס לגוששו פג3 נאשריו אותם וקושר פ5רומו: ס41 מפרופ גל יכלר יגרו  וגיבלונף
 עם כ) כלגריו )סק0וט סגמירס )ו סורן 60דס 6ס סס'י מגסס 6יך יהגתן וגס כף 3פי!גו וצורת : ניד! *מז! גןסיג%
 פלכי "ל'סמל%

 6!ש ושעגיל רק מטן sa(1 פס מממ3וגאו SP (ue(1t סיב) ודע עוב י%ףס סגי )1 !וחן פפיס ניף
 יסוך) סטגד % עריסי ססס"ר ס) ומקלף %!גו נגד טסט !מס סג!ר6 ל1!ן ססו6 מס מנוגס )'דט סיוג) ס0יסומסורס
 גו hiDg גמם ומבדן פס! ס) וגמום גוסו tuh 3ג) יס0מס גוז41 ונא גופן פנות בכל משתטש ו0: ג) )3ו 6)ימן
 געש 6פפ מטיבי 6מ(י עסקם 6חס כמס6הו') וגף האמרת ה' את : פייס סוס נ)6 והמן קלס כ)נ סג) יטיס ס'"ס )עג1ד מיטפס פס גי הכל ועקר : גיזומו ר') בו הסכלות מסר ויסיר : 6)י! ~טיקליגס! יקריבהו : מדוני! 3פיוימן

 כס: יד!ט מ 610 פריט הד6! למס כוה והפעם : פירורי פיע ג1' 6מ0 מסינס 6סכס עסיש61מ
 הלבנוןכעב

 , ממגע וסייס , נסמומס ס' יככס גט ח% מל
 : רניס מלפיס ~ו ויניש מסמרתו יטז!נ 4 6סרסססכפ
 מטופס פסי6 ס"דס )גסם כ4' לנפשו רניחוולא
 מכ) יוסר יהווון כנקפת ושמד"ס onh~sכממ"פ
 ען סוט) רקעו )6 מסוקס מז") וגמ"מר מיסנטי
 העורשת : שער ס)" מ0סרגסיס חוס סכ)61ף

 ס6ל ע) יסר נס 16 מייס כשי טפר ע) היבנפשו
 : גספס ט) 6סר o1Db1 סנן באסיריו : %ס3מ

 ונמים רסנת 4 מק מחשבוהיו כשיעברתוהר"ממ
 ונטה : ירגזי ") 16 ססו3 י% Sh ממסנש%סא

 סח!לס גמס!ר0 וימפנ ע) שסב עליושיקצהשצ
 Db י.מק)ז מעמןשזע

 מטל"
 מזי טפו פנטז :

 : "1hu, 14 יבעיתו : וכסוי dlDD פסך 4טש

 לחםח
 סלונם סשפ מתיזות סס כלס ודומיסס קרהס טמסס רמןסס

 בהזמינו : )3ריו0 ממוסס סטגט מקמר!הסס
 ג) גע~)מו סומין י0ןססו6 תועלותי

 סמוטיי
 : גיס גרוס ח" %וט

 פטנט  טסן רטיה הפקרס ומקלו עלו טופל עליווהמלחו
 g~eonl : סיומיי שסר יפיט %%* למטרו ילתו3לכ
 ממד % לרפשו ועירי ולא : %וזך יטה שליויצרכי
 מפע ט"ו 5י כמסע חנו )5 הכרחוילחלישח טמא: ש ש גפתו פסקם היניס יעומד לטע1 מפטהפאו
 לממטרו ס6רמ סכוי נ6"ףס U'W1 כף גחגמת :מהלומי
 אני עברך : עיגם מגסס י0' ס61 )ו  גסן  3ט%5ולטכוס
 3%!)ס טן ינ6! סי6 יסו b9tR כתון 6סוריסט6יס טפ%ס!ס גאיסיי אוהם וקושר : וקסיו מינוס olbeידע ידם טט3 סמגס 0ושס סיקר סני עדו=ך !אדעתהנינני
DDt)D~)סגם בהם וטופל : יס' ר1% וגד סס!6 שנר 
 winna טפס הה ס61 טניס סס 6טר כ) 06ס4עאיסס

תומאס
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 89מה הנפש השבוןשער

 והית בנהם, שמי נדול מבאו עד שמש מיפרח 6(כי )ט65כי שכתוב כמו הנוים כל bwעויינים
 מעלתנו שתהיה בדין היה ישראל בני עם מהם בעבודתו והמיחד העפים בכל אליוהקרוב

 ועם ה' עם שקראנו הא עליך נקרא ה' שם כי ומעם , זה כפי העמים שאר עלותפארתנו
 , והברירה הסגולה ממלות לזה והדומה ה' ובני ה' ועבדי ה' ומשרתי ה' וכהניאלהים
 וכט% , הנוים סלך יראך לא סי '( )'ימים כמ"ש וטוראו הבורא לכבוד הוא מטך ויאואבל
 )שטס בעבודתו והתיחדנו הבורא אל מהתקרב אליו להגיע עתידים שאנו בסה הכתובשאטר
 בקרבתם מעלותם התחלפות כפי הבורא אצל ערכם והתחלפות וגו' אני לה' יאמר זהטד(
 ולא יצרך אחר בו תמה ואל אחי הזה הענין על נפשך עם חשוב כן על . אותו ועבדםאליו
 הבורא השקפת לנך אל ותן בו ושכלך ובינתך במחשבתך בהשתמשך תאותך עםתסכים
 מבשתך יתעלה לכבודו בו ותדקדק לשמו בו כוונתך ותהיה במצפונך השבונך עלברברך

 צ הבל המה כי אדם מהשבות יודע ה' 5י( )חספס כמ"ש בו עליךמהשקפתו
 הלב ויחור ית' לאלהים לבו סיחור בו חייב שהוא כמה נפשו עם האדם חשבוןוהשמיני

 והב' * הזה הספר בתחלת בארנו כאשר האל ביחוד הלב יחוד מהם א' פנים. ב'על
 בארש כאשר לבדו לאלהים רשות או חובה העוה"ב ממעשי מאומה שיעשה בעת הלבאתור
 ולא זקתו אלהים לו ה-יה שלא האלהים יחוד ומתנא* . הוה הספר מן התמישיבשער
 הנופים מתארי תאר ולא העתקה ולא תנועה ולא תכונה ולא תמונה ולא צורה אליוהחס
 זולתו בורא ולא כאחדותו אחד ואין אחד שהוא וידע והמקרה העצם מעניני עניןולא
 במעשה הלב יהוד ומתנאי . העליונות ומדמעיו המוכים שמוזגיו ושאר מנלעדיו *וצרולא

 להם מתקוה לא ב"א לשבח מאהבה לא הנדול לשמו אלא במעשהו יכוון שלאלאלהים
 אל רז"ל שאמרו כמו ובאחריתו, בעולמו נזק ולדחות תועלת למשוך ולא אהום מיראהולא
 את הבהטמשים כעבדים הוו אלא פרס לקבל טנת על הרב את המשמשים כעבדיםובהיו
 האוהב כי באהבתו ב"א בו שנוהנים במה אחי זה ובחוו . פרס לקבל מנת על שלאדוב

 קרצה ולא עליו יקציף העבד מן האדון ב"ש עמו שלם לבו שאין מאוהבו מרגישכשהוא
 לחבירו מצמרך שהארם אע"פ בנראהו ונמור שלם ויהיה בו ישתדל אם אפילובמעשהו
 %א עליהם צחיך לו ואין אליו כלם הברואים שצורך יתעלה הבורא ק"ו , לעזרתויצריך
 שהצה שלא בסה מנפשותינו לו נרצה איך מודותם וצפון לבותם על המשקיף בהםתרגלת
 לבט שלמות זסעומ והאון התרמית עם לבותינו במצפון סכלותם עם ורעינו לחברינומהם

 לנפשמרפא
 חח4 .)גט א שלס 4ך רעי מנפשותיפ לו נרצה איך : חסנו לנג'ס וטל כמו am'1 טוך ו') תמנה %א כו'ומשסיני

ntDPSופנו %היו (סנפשותיט ענגו: כ t)laiun כו6פ יט יטסס .ימאס סמכו)ו רומס 6טאו טמן מס : 
 הלבנקמוב לחתפה

 ,:):ם שנך יא :מ:. :;:י:!%ד~י,:יד.1,,:ייע:ןןי:%::ין"וי:יזו; כדאר o~hi 5זס סיין 6עס"י ו"5 ממך ויראו אבל : ורסוס סוגם טנאו דגר נכ) כרף סייס פריון * ג()טלש
 אק4 : )ככס מסחרי מה-ותם וצפת ? פס וס גס ח טיסים 6פר סר6סון וט) )סס וטרוק פעוטטבק
 יסכסך 1016 )ר15ס טכ5 16 כ(נפשתעיט לד נרצך: )6דוט כגור סו6 שגו ,ISStna ססג13ד סנורת ככדדנמה)

 "ן פלי:י~ןיייי,ןי.ין""י,:יו:,,,%1י"ן17ן.י",;ייי1
 naftwn(-"1;4:י'י11 ו:"י"ן"

Ih1W 

ש  
 חטפם )6 העתקה ולא תנועה ולא : חחט )נגיס וסוכן כמו פרי 16 טסצ1 טפוס )מון תכונס סירסת ש סנורת גנטהבונה
 סט התפים מתארי תואר : וסכן נמקוס סמוגכ) כמוס גי) ס6יגגו טרד )מקוס פמקוס סעהק0 1)6 סורק :nniahli יפסגוטטפ%
 ולא DSWn :eon %ס )פפיג מקוס טסט ממ"פ )6 להם מהקת ולא גסס38ס: רק יס' ט גיפרו )6 טכנית יגור הגססו

 יטוסץ )6 וכאחריהו בעולני : 6100 סעכויס יגר יסקס )6 06 יטגיםוס1 16 סוםג6ו0ו $b מסח פהפח 65 או"םמיראה
 גרא 6י כף סגפשותינו לו נרצח איך : alu סיוחר נד SD וסופתן מסכומי מא 15רך כו' צורך לו וצק : סגפו) מטווס6%

 יפ 6ע" ט' סכלותם עם : טעג1 סטריגו גוסניס סיו 6)1 מחרקן סיט ס)5 יס4גס גביעי יון 6)'1 מגפטוסיגו ססגסגסמפסיס
),פו
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 הנפש חשבוןשער98
 פצפנת ויתקן יתערה מהבורא מבשתו יבלם הזה בענק ממנו המבק וכשמסתכלעמהם
 משישות בהשתילות מתורותיו ותורה ססצותיו מצוה ובעשותו בצעדו לאלהים לבוויחד

 : עי ארוץ מצותיך דרך קיפ( (otion ע"ה דור שאמרכמו
 למחלקותיהם בהם והעמזדלוועו העבודה מעשה במים נפשו עם האדם חשבוןררצן,שיזף

 שיהנו המעשים טן מעשה עליו ממי כשהוא מלכו במעשיבהשתדלותו
 , אלע %הרניש בו להשתדל ההכרתו ושכלו וביותו לבו כל pon והעצה והמחשבההעיק ממעשי יהע ואם , בו ישימהו שלא טאומה וינלתו מהשתילותו יניח %א נופובתנועות

 או במפורד או בתרח עמו שעשה חסד או שנמלו פוב על לז ולהודטז לשבחו באואם
 שיתכן במה ושקר ואמת ומשל העברה ודרך ומליצתו מצתותו יניח לא פה בעל אובכתב
 היה ונראהו ונסתרו אבריו בכל להראותו יבול היה ואלו ויראהו יזמנהו שלא עליו לספרלו

 מחפצו ושבחו בהודאתו בהם אשר וכל והארץ השטים להטריח יכול היה ואלועושה
 שה וכפי . ימיו כלודז וטהירווע וזעירותו האדם חולשת עם שה עושה ייה לו מצפונו טובשיניענו
 שכל והוא םאוםה טהם עזשה כשהווי יתעלה דאלהים עבודת בטעשה שיהנה להאכילראף
 בלבף הלבבטז חובטע מהם אחד . חלקים משלשה מאחד נסלם איננו לאלהים שהואמעשה
 התפלה כמו יחדו והלבבות הנופות חובות השני והחלק . הוה בספר לבארם שטענווהם
 והדומה הרע מן והזהיר בטוב וצוות ההכסה ולמוד לאלהים והתהלה והשבח התורהולמוד
 לאלהים הכונה אלא הכנסה שום בהם ללב אין בלבד האברים הובות השלישי והחלק .6ה

 והצדקה והמועיים השבתות  ושמצית  ומווזה וציצית  ולולב כסוכה המעשהבתחלת
 הלבבות בחובות אך מעשהו בזולת לבו מרוד אותם העושה יזיק שלא .סמה לחקוהדומה

 לנפשמרפא
 מס* 3'1 מין 3פ3יח פטחד) 6100 גפ! יסע 0' טנויח גמטסי מסלד) 06 כו' טלכו יתרשף ג"שחילי"י כ"פשעשאעי

 בחרזו : יסר OtOS~O ענים נמעסס כן )מפס )פססי) ר6ף ,ס צי ט6ס3 כדי גלפן סלד טס" ממין פגי %%חפו%
 מס"ק כנון העברת וררך : רסון גיתות דוריס כסכר וסוס פס א ניס כארד טפורר : )ו0 וס גיס היומס fmA נ)י6ווס

 : כה יוציאו ס)6 ינק )6 . גף )סע סג יזטנוע שלא : !מום נושם ושקוס גדו)!ס טויס גסו סנני ורסון*חשם
 הלבנהטוב

 סרוסן כחמוס ככ* טזכר וכמס ביחסיו : מק1פ6
 חשבה : סכ' מן 610 בעשותו : ס6' כסןססמיר
 1mun ססחדשח ימטוכ כב' נפשו עםהאדם
 סססחד)1מ כסי רשיית )כ) טיסים גמ)לףסס65)וץס
 : טמן ~or עטיו oh Ofit ודם נמל מנך נמעס0סרו

 )ענדו עליו מפס oh כא' גופו בתנועותישטויו
 סמיך מטח יעווכ ט)6 1ד6י כ)1' ינזק ולא טסו:נסנישח

 בחרח : סטוי s~g טהרה האם : יכיסו ככ) הטחי)6ך
Offw1)6גטקעס לק מיוז נע)ח 610 במפורד : נל 
VD515יט,ת6 נךונ רעברה ודרך : רסון עי פס 
 , ססכמ 5ר.ספ0 סו5 6ך 6מח מיגו כענין Sb'1לדבר
 שם ים % כ)1' הושהו טבצהו שלא :נסמיס וגוי וילמ שמט ומסינו וננשל : מגוסי ממנכיכש
 ססכמ לרמאותו : )מ)ט ויר6סו חמנסו ט)6סכם

 כ6' לו םצפט פוב שיגיעם כשיפצו .:ור,שז)ס
 טא סיאנס טס יכנס )6 כלן דננסה שום :סמיך 56 פגש וסרטה 6מטכש סוכ סיגיט טמרןנטם)

 לחםח
 ~orb יי עמס סקס )נגס 6ין סלכן סמ"ג! ע) 6מת63)וצ
 פסריפי0 6ט evet'( אף . ססושס עס וו'6 עמסם ס)סמגט 116 סג6פס 6מר גס om טמס0 0% ג*ג )3כפ 06יודעים
 גפט%וס בהשתרלות : ית' עמו כד פאוסנ כיס וטע)

 : סרסיס0 מלקוח )8' לצלקותיהם : 3סכ)1ונמרי5וס
 % פוספס 3ססס%וש פנס מלכו בטופףבהשתדלותו

 עס טו16 געג*ס סטסז)וס1 יכלו) טמסוג מסטןטקס
 כ4 גאו בתנועות שיחיח : נ'1 מ)ן גענודתסטסד)וחו

 זפ : כה י"מ 1)6 נוס! חטעוס כ) 03 יפיס סגוי6יגב'
 ש6 ספקתי נחוט שחוס וכמרג)י1ס טיס כפונטשקר סטנו ס61 בחרח : צע מן ס1)ס לגיוס עטו שעשהחסר

 גם)ישאן סוסון DDW סו6 1מופ ומליצרו מצחוה! :nteD קר* שטועם 4צס ספלי% גוס ים "מיידח*
 ספדנר א) פנקסן וכג סמופיסס עס פלוסי! גגוידיעס
wrtfi)גיפר וס וס) )פון ג)9ג גקו6 סו6 נו ,טעסגס )סנן 
 סרכנפ מגפם מך6ס ופ)'1ס קמות אכר חפיית ט)ניס031ון
 2 נו )סקריך מקומו כ6ן ולין כחסין יגס ונמ61מדגור
 של-א : פקר 16 6מס ס0 טגמיו 06 מדקדק שגטיופו ושקר ואטת : כגוזמת סיפרית סדגריס ס0 העבודהודרך
 wh~t נפו יפיחו יפסיח סיפר עלסו !יראהוטטנוס
 תוגע ססטגמ אבריו בכל להראותו סי!: ג6מרי 16גגסכ

 ש כנ כו. שיגיעה טחפש : 3א ממן סיס נרמסו כפו ססהו פסטרת גו נגגוס יכת otO פו שראוי עטהרו : כנןסנדע
 יכפן מגוע מסכן סמ464ז ג) מטלף סלכ1 קומן וועירהו : כמ1ס1 מוס 6וס ט)מיוסו מגד ססו6 6ע'ס האדם חולשת op :יגו) ים 61)! פ) משג עושה הית : 6)י! )פ! א*פ!ס מעוגו מא יחטס )מע טיניע חססוקק שן סס!6 מ1% גיד) מממסי"
ntieeפ%מ1ח סטטוס גכ) 0760 עלך sht יס סגח*0 נין %וס 10)סס(י צו3 סםפ(ועי ממט כס 6גו* סם חמס סנע aw עלש 6מלוהיגיש)קיוי נגד 6ף פרס ואו כמנס קרסן 1 ootnth)i~ (ח ostn יפיג כיוס ומסירוס 6מו גויקס פוס %ין סמ)6כיס : 
 nwtpo קמו יסורב סנ*גוס מכפש ס6ל החנתה%כסד

~thwnal 
 ניסר ערור טורס! פסיל פס טעעיצ InSW1 לבו פרור :

6חר
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 91סו הנפש חשבוןשער

 , ההיא בעת לבדו לאלרים ומצפתו לבו וליהר שרדידיו העקם ממחשבות לבו לפנותחיב
 בם5 בעבורך יטני אלהי , לאלהים בתפלתו אוטר שהיה הפרושים מן אחד ש שאמרוכסו
 ףרצהו מעשהו האלהים יקבל ובזה הדאנהץ מנפשי pmn ממך ודאגת* העונותממני

 הלבבות מחובות במעשה יתעסק ואם כוונה, צריכות מצות רז"ל שאמרו מה יתכןובכמותם
 וד%והשב העוה"ז מעשי מכל נופו יפנה יתברך לאלהים וכשבח בתפלה יחדווהאברים
 מכל ויתץ עצטו שינקה אחר התפלה מענין ארעו המטרירות הסחשבווז מכל לבויפנה

 מכוין מי אל לבו על יעלה זאח"כ , לשה והדומה רע ריח סכל וירחק והלכלוכיןהפנופק
 המלוונ גי ודע . ועמנה התפלה סמלות בוראו לפס מדבר ובמה בה מבקש ומהבתפלתו
 תהיינת המלות כי )ס"6 כרוח והעיון כנטן ודיזפלה כלב במלות והעיון כקליפה כלשקתהיינה
 ולבו כלשוגו 'המתפלל וכשיתפלל ברוח( והעין ננוף וההפלה ובלב בעלות והעניןבלשון
 נמצא שנופו פפני 5ב בלא וקליפה רוץ בלא נוף תפלתו תהיה שעפלה ענין בזולתמרוד
 בשו  הו%  וזו% נגש כי יען מט( )תפיס הכתוב אמר ובכטוהו תפלתו עת עמו בלולבו

 מעבוד ונמנע ובשחוק בשטחה והתעסק הוא לו והלך אודותיו פל ולעשות לכבדוביתו ונני אירעו יצוה לבועו אדוניו שבא לעבד עוד 1ה ומשלו , ממני רחק ולבו כבדוניובשפתיו
 קב5 %א אדוניו עליו וקצף לו ראם שהיה מה ולעשות בכבודו ומהשתדל בעצמואותו
 התפלה מענין ריק ומצפונו לבו כשיהיה המתפלל וכן , בפניו הכל והשינ ועבודתובבודו
 במקש אוסרים שאנו מה תראה הלא . לשונו ותנועת אבריו תפלת מטנו האל יקבללא

 נדול גנאי זה הלא לפניך לבי והנית ויאמר תפלתו יחתום ואחשכ באסור או כמותרהעילם מרברי דבר בשום חושב האדם וכשיהיה תו' לפניך לבי והניון פי אסרי לרצון יהיותפלתנו
 אותה לקבל כך אחר טסנו ושאל עמו בל ילבו ובמצפונו כלבו אלהיו עם שדברשימעון
 יסור ואחיל עשה צרקה אשר כנוי נח( )מס בו שנאמר לסי הוא ודומה ממנו בהולרצה
 בשעת אליעזר רב* ואסר , יתפלל אל לאו ואם יתפלל לבו את לכוין יכול אם עעםואדם

 לנפשטרפא
 ו3ש% טוסיו. h1(bt 6%י  פתוי מוט) ס61 כסגורך 4 סים וסר6גס סיטן )מרס היגוטת מטני גפף בעבורר ימניאלהי

 %וס%עעס"צ $mtb'1tn)V ש%נג,וצ4,עש Ift~hc ןיצט %יזשם:%%
 ספ)1פ מס מדבר ובמה : )מווט 16 יסח ס' גיד לגורס וגרי6סו וסרנססו %כו כ) ר') בתפלהו טבקש ומח :סרי,ס פפ'ט % סטון לטשט. יגש צו. י1ס מס שם סססגש 6מי ואחזכ 1,י,ס,: מטסיו ו%ק)סשנ ס'כ xmin )צמוח סנויס,י ממץ ד6גמי וכן טוס" יגוו,ס דכייוו )ג.6 סידורים סיג1נוח ממני סחכם) מהפגין יזל לכןרשן
I'sua(יכוון 161)י ס6י כוצי ספוחו קים לקדמות ס"ס 6)ס %ו 6) ים! ,גשומי סקנסס ממזם )סמ נס טמדנר חסים ס 
 6) וכיצרני) וו') ונויו וסוכן ניס מ6ו ס6וין ק%2ססי :ג1יס(יג,ן %יזיגכו,:1(ז hDtn1 ין יעוו"צ :יסי)סי

 צש גטו)ס ממסגס וסוס 16 6מד רגט אפי' )ט1)0 מקש ימן 6)צ041 6% גט,)ס ומחסנם סרסור )סיס כ4%יש
nb1$03 ,יף
 ט וגו' DthQ ו)6 שנו נמס וגו' כגת ימ%ון דיקי ודעת יוחסין יוס יגס 61ותי דקר6 ייס6 וגה עשה צרקה אשרפף

 הלבטןטוב להםפת
 עכוד0 חימד כדי 4 שס סיגח בעבורך יטני :ס)כ כף כעבורך יגוני : כ% )ו יגיש )6 סמשס י,פ%6
 ממסי כי , 11)מ1 היגונות כל ממס בוטן 6),רסן3 גש) כשנימוס נוחו שנד סאי,גי מס סי 4 מיםמחוגם

 4 )כר6סיס סמם מניחי ו%כ' מ) בויפנה בפניו הכל והשיב גר(י6ך)י: סראיפם כגחון סמוילב
 : סמ)1ח מירום מנגח s~g במלות rwrn : ריפוי נרעע ס3יכ 6סר 610 כקליפה :סמ)1ח

 ה-ועפל"
 סדור ר"5

 : סגטדכוש נ) אריותיו כל : נס טגנתן ומיי כחס)חו מכוין גם P7'ff (6 י") 1רמ3'1ן : o'nJelסנכ4וח
 ומפסס קמלה צרקה אשר כגוי : ש"צ כס דעוך סייס כמו רימי ועיקר סגוף לדון טסו6 ומצפרולבו
 5קיס עמס 3) אנס כסס hln(oon ot כא' , 'IUa1 6)%ס קככח 5דק מססט יט46מ ע,כ )66)סי1
 עחbsff 53 משסג סף יתפלל אל גגפסו: 'מעל ארם יזווד sir; ידד"ק כטת וכמ"ש כמעמסטן
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 הנפש חשבוןשערפ9
 מזפללים *%זם מי לפני דעו מתפללים וכשיעזם לתלטידיו בו שצחה מה בכללפטירתו
 לבבנו נשא נ( )4כס ואמר נפשי עלי בד,וזעמף נ( )'וש ואטר המקום לפני זתחנומםרחטים אלי קבע תפלתך תעש אל וארו"ל הצראל אלהקך לקראת הכע ז( )עמוס הכתיבואפר
 הנפש כלות אם כי אינה בתפלה כוונתט כי שתדע אחי לך וראוי . בשמים אל אל כפיםאל
 כל והשלכת לשמו והודאתה ושבחה לבוראה רוממותה עם לפניו שניעתה האלהשאל

 % רבותינו כתבו וסדר חבור בלי זה כל לזכור הנפש על כבד שהיה %פי . עליויהביה
 וכניעתם האלהים אל. בהם חסרונם הנראה אדם בני כתות רוב להם שצריכיםהענינים
 בהתנפלה תכוש ולא בוראה פני הנפש כה שתקבל ותקון סדר על התפלה עניני והםכעבורם
 מחשבת שהיתה ולפי לאלהים. הכניעהוקשפלות בלבה התפלה מעניני ססנהנסדרהויאה
 עליה קשה היה הנפש על ההרהורים עכרי למהירות קימה לה ואק הרבה מתהפכתהלב

 לנפשטרפא
 סשק'ש

 הפלתך. תעש אל יאחיל : טיס וגו' יטכס וסי 0קל6 16 מס ס:6מריס oth)no גי ונרסיס נסס גששנו חמס
 ג6רס קנס גוץ 6י וס סוג מעיי כפרוק תימסי וקומר קגוע רכר מונס עזיו סיס (mh סרט,ג עמ' . פוג 6ט0 ט'קבע
 וראף : עכב) רחתיס סמגקס כ6דס 0מניויס ג)סק מומרס 1ל1:1 גט)מ6 נקיי6ס 16ת1 סטופר 6מ0 סריס זויות )1שקנוע
 פכגע0 סי6 גמפ)ס ל') לבוראה ייממוהה עם : ופסי כ03ס וגס נגספס מ)' כורם ח6ו0 הגפש כלות אם כי כף ארףלך
 )6 6ג) ס' ע) ורכס וב) יסניס ג) km'3 )סמ1 וסון6ס סגם ו00ן ית, קותו מרוממת סי6 נוס וגס ס6)סיס 6)שהפס

 נסות גוס מסקריך וגפו ס))ו מדת )ו מ)סחיי0ס Shl מ)')ס גי י0' גחקו סתסע)ו0 ;וס 16 ר4ן סיעי 0*! סי6פס0ס)ס
 0%קן ע"ס כרמג"ס כמ"ר סרי3ס מ04 עיקר חסו גו, סנורך %גי olbo סענע כדי ס!6 ס00)ס ועוין ערם כמומססומר
 1)6 סהרונס קבס סריס כעו %כיו 'ithd 'סי סגנכן יני )מכנע כויותו סיסים רק ענין וכל) )ס1ן גג) Sknei ז6דסתכ).
 סיס ג) ס)6 וק לגנו שעי וכש %גו יגקס 6מד כ3 רק נפם )כ3 סחוס מסדר ט) ספ5ס סחר ישור ס4ו7 מןש"ס
 ממודוס ס5פ)ס ס6ס )מיס כי' תבוש ולא כס*נ: "ונף ז"ל רבוהינו כהבן פכך: וסור. מנור כ4 וס כ) יוניי1כ)
 קימה לח ואין : יוסר סור כני סמנן )0מ קמדכר סינוס )ו ר6י ,ס וו)0 6ג) גור16 גפני פ0נייס 5וט גפיוגר15י

 ע3 פיעגר1 ססרסוריס )רונ פ'פ ס0פ)ס ענוגי בזר )! וכשן סקוופ )ס1ן געיכ סיודם ממסכי) נסין שומר בהלמהירות
 הלבנוןרעב

 תעש אל : סכת )י הבון : טתס bSs מטיפ%)%
 )1 ומורגש מעמגיס כעתים ידפיס עטדס b'oכליק אגמד )ס0ס)) ומן )ך ט0קנע כדו' קבעתפלתך
 ש) כסורק )ו סדומס כווגס ג)6 יחי)) סה"כ -מנרד
 כ4' ותחנונים רחמים אלא : תפוש נסנמלפעמו
 נתמסמס )טין יט) 006 6'ן oh1 רממיסמנ4 רודמן כ46 וחחגוג'ס סרממס גמחה וק נ6סקיטש

Sbwn: ס)6 שמד6*ס מי קשי דט כ)1' ריקום לפני ot~lh סיפע 6101 טפחך ימעל 
 : %פע4ש0

"mwnu עמ 00)ס מ4 נפשי עלי( 
 שסיט

 לבבת נשא : שנר וינ %ס מוצך כ4' .
 % נ6מ0 )נכפ ח6 מז*) שוסו עי כפשאל

 לחםפת
 ס' 06 וסיפים אקו עלי בהתעשף : תיו ע3 סכ)4%ן
 סגסוכ גיס י0ן )דניק10 סאסקס כו' הנפש כלות :יטטוף גי לעני חק)ס כמדע חס)ס מס' סו6 גסתטטף ופיתזכרתי
 פרטן עליו יהביה כל והשלכת : נססי כנסס וגסגכספס
 ג'נפר מס6 )מון רח') גו ופיוסו ימנך מן ע3 סס)ןסכ0ע
 : יחכוך גטחיע ט) מוחס שרין טריו סמוס)יס %כיומס6
 רזכוי הנפש על שהיהולפי

 1:5 עסדרו )6% ועופר כף
 6:וד ג) גסס ע) עורם סיס מסוורס 0פ)ס סגדו)ס כגסךקומי
 ולא : כף סס בקוו לכן סדר טסי ססס 6מר מפרטים6כ%
 סחט טי6 61פר ס' )סם ו06וס) מרסון בהתנפלהתכיש
 והששלות הכניעה : ר6ף נזפי יגר מנקסםמסיו0ס
 ולפי : 6ו0ו אגיעיס ס%ס )ג סקוגפיס דגויסטסדוו
 פדכר וסרס סרכוז סעמגיס סדר ט) דגר 0מ)ס מ'שתיתה

 עטין טז גןסה לה ואין : סס ססטש נפ)ופ ספ)יש%
גח

 ס"שפונ כלמר הנפש כלווז : וטה sfe1 מורסכי

 מן ע5 סס)ך מענין , %רכס נש6ס עליו ההבהר כל והשלכת : יגטזס מן otst~ 4 ס% ושנטש

 עירו מנגד גע)ס וכר ס6ץ DWDh נניד )סרו וטוו0יגו גרכיט כ0ס)תע מסדרים 6ע בנסיכך . גיס( 03שיסיסנך
hg1סיססס 6ע עג" מכמש סנזרס מס וכסי סע4 עע" מוועדיו מי )כ) ומעליף ממס יותר נלכיט יודפ 
 ולפי : טסל סספנס כסוף מממכר סכ0כ וכמו , ם וכעמודו 146 מסרהב כטד) ט%ניס נכדי )סמוחימס
 רבותינו כתבו : %ג מסול bloe מ6מכ ומדול מטל נא סיז 6יט כנף וסרחי חבתי ובלי :וסנגט0ס( ראשי כ04 לק ס6יגס סנסס)ס סכוונס עיקר כנמר , זס )כ) כנ") אח כל לכחי הנפש על קוצהשוי,וה
 מסק oon מסמס 6דס כגי סלוכ סעגירס סלסלו רק ס0ס)ס נסדר מטל )כ0ש thh )6 כקמר וא'ז"ל

 חבוש %א : ומומס וסקל עלכ יום ככ) מסס%יס ubn כרכות סנים מלממרס כש נעטלססראעס
 מקמל מסתטשו נב)) א פנס כלניס t'bna מסמטטו מכם ש נחמוס רימוס יעטש %בדוזנפלה

 ס)6 כדי סש5ש 06 יסמם 6טר כמניס סמע06 06 וממס ע5. מז"5 סקורו וכדרך 6דס )כ) oftwn עח0פ3ס
 )רטסיע מ"ש. )6 6"כ 60מר סמ6 ר") ומהיתה ולפי : ממגס גל6ס יס6 ממנה הראה : הגצס6"שכ%ס
 פסו ח4פ נעטלס סיכמה עד נחמסכש כס punw ויי גסס0ע )סו64 %סרט מנ4 ריעמרס וחלמדר
 ממזות געטל עוס )ס s~g ph הצן קיטה לא שז 51נ: ג014 וסק 6דס ממסטרי יוזע ס, ש%6ע

ססלסתיס
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 98מז הנפש השבוןשער

 וענשים מלות השפלה וההנה הדבור אל ונמשכת המאמר אחר הולכת הנפששמהשבת מפני בלשונו האדם ימדרם מתוקנים במלים רז"ל אותם תקנו מעצמה התפלה עננילמרר
 הוא אשר בלב לסדרו כשאפשר הדבוב אל צריך אינו והענין הענין אל צריכוו?והמלות
 מהרהר קרי בעל הדחק בעת רעל שאמרו מה תראה הלא מגסתנו. משען ועליו כונתנועיקר
 . קצרה בתפלה התפלה בעניני לקצר והתירו לאחריה ולא לפניה לא סברך ואינובלבו
 לאלהים אחת כונה בהם וכוון דבורך עם והשוהו בלבך תפלתך ענין אחי תקן כןעל
 . התפלה עם העולם מדברי בדבר מהתעסק ורעיוניך חושיך וקשור מנלתנועותיך נופךופנה
 עם טובחזיו וספור ושבהו בהודאתו מתעכק כשאתה למלכך עושה שאתה במההקשה
 ונק , ונראך ונסתרך ומצפונך נלוייך על הכהנקיף יתעלה הבורא שכן כל , בטצפונךסכלותו
 לא ברשותך ונתנה ענינה בירך טמר בי ופקדונו הבורא אמונת אצלך שהתפלההתימה
 האסמה חובת ידי יצאת יתברך הבורא שצוה כמו אוווה תתפלל ואלו וולתו עליהאזקיף
 אותו הקובעים בחוקת תהיה ובלשונך בלבך בה נאטן תהיה לא ואם הבורא מטךויקבלנה
 ואמר . בם אסן לא בנים המה תהפוכות דור כי )נ( )זנליס בהם הכחוב ואמרכאטונתו
 ואם , וגי ארץ בנאמני עיני ק6( )מסייס וכדיניהם כמשפמם בהם הנוהגים האמונאבאנשי
 להקדים חייב ר,וה בחלק שזכרנו טה ושאר ובלולב כסוכה מאומה הגופות מחובווזקשה
 לנדלו הבורא למצות לשסוע מעשהו שתש שיהא כרי שיעשנה קודם לאלהים הלבכונת

 נבולנה קץ אל בה ויניע עליו חסדיו ורוב פובותיו נודל על ולשבחו לו להודותולרוססו
 מקצפו וירחיק לרצוט שיניע במה והפץ מרשל יראה ובטופו ובאמצעותו המעשהבתחלת

 לנפשמרפא
 כחכחנה גדי מפוקעות גמ)וח חמס עגיגי 0ו') 0קגו ופגך גר6וי חספס טגיוי גפיו ולסדר )כזגוגן סו6י )ו 6ין ע"ג מנמד)נו

 סיט ח ג%'ס %ה:י%7%כי%
 תסי

 וס61 פסע 6ין והומר סקג'ס 06 גוו) ר') וקובע : כגיגו) ט,מו 05 רק מ11ס 6'11 גו1)ס נ)6 כזחם)) 61'כ )נווס' גוטביש צ :2 :ה,%קב' יסג:0גנ::ה
 ער (ov~nh מן סמ%ס גחמות מן ר"3 כו' גבולה קץ אל בה ויגיע : ממטנפיו יודע טסקג'ס nstnh Sho גו שיןכמו
 oha1 63 י0' ראגו )טסופ חסן וטסה י0' ס6) יר5,( ממסח טיעסגס י'3 יתמנע וסוף ר6ס דבר כ) גגוני טסטשפס

 להםפת
 נ6יוס )ס0נ1נן 6מד מ% SD ולעמול )שם כ6דס %סכה
 בו, הולכת הנפש שמחשכה מפני : 11 6מר 11 סברסכ"כ חסיד סעוגרוח וסרעיו:וח סרס1ליס מסירוס )רוכ ונסדכו

 1סי6 סכו1:ס מסורר טסרגור )קוון ס6דס SD יק) סונורסע*י
 סמנ1ח וקמר 1פידומ מלוס וענינים מלות : למריונמטכס
 0וט)0 מס כי כו' צריכות והמלות : סטממס מסיחד

 אינו והענין : 6מד )טפין ס0קסרו0 ג4 אידויוגמ013
 סטנין מקטר בלב לסררו כשאפשר הדבור אלצריך
 : נחספס ממכוון מעיקר סם" נ)כ כזיוי )ו וי גססממכוון
 בעיקר 06ר כו' ועלס כוונתנו עיקר הואאשק
 אמ61 ספג )סורר כמלש מיגר,ס hD(1 נמס סו6כזוגתנו
 יכר )כיוס ס)כ fillD מגמתג1 משב : סטיקר סו6סס)ג
 : קזימס תיו מגמם גמ'ס מנמס וקרקע :מרפס וגתסוקםכישר

 וכטמטם הסרק מין סניגורן כלומר דבורך עםוהשוהו
 מרפם 3טלמוק יממכ0 כוונמך תסיס כן ממסודרות 0מ)1תמכ3
 0ג1ון ק)6 לאלהים אחת כוונה : ומסיון OJD גפי סוףועד
 עט סיגר onip1 ט0קיס נווי )טון נטוה סקו,ף סקנסמיס כוי בסה הקשה : )גוו י0' )סמו דפייו. 5ה0 כונס לקנס
 ים כקמר כו' ההימה וסל : ודם כסר )מ"ג עומס ט06סמס

 אמונת : מסרס גססתן מנגסך יר' )061 )נך יטיג 6'ן)המוס

 הלבנקאוב
 כרכו )0טוכ מע'צמה : סגפם ט) סטוכליססר.ל0וליס

 וי3 המאמר אחר דילכת : נטס0יו טיו)י6מכרי
 ר"3 ורבלון? : סכחנ0 מעורב סמ6מר וסגיןסזנור
 בתפלה : כלסקס סמכוקט כגין Sh נריכיןסמ)1ח
 הקשוז : כ)כ 0כתגס סעיקרס מפגי וסייגוקצרה
 גתע')0ך מוסיך רג14ר כלו' כקטר נ") שאההבמה
 סכלוות עם : 0מ)ך )סני ככמדך קוטל ט6חסנקטל

 : )בכך מתשן יורט ימיך ס"ין "עפ"יבמצפונך
 הבוראאמונת

 מנול"
 ז נידך וסקדo~sP 0 "וסך ס"מין

 תהפוכות דור : "וסו 0גוו3יס אותוהקובעים
 : ootnn סיוע מסך וכוגוהיסס לכס 0סכיסמנג'ס
 : כידם 0פקד0י חכר 00מונס עונו בם אמוןלא
 כ)1' במטוס נכו) חכויה ") ככוהו יניע בהויביע
 יראה ובסופו : ס"0פר כפי כחקוגס "וחס)עסות
 ונחשן ~Sb "ח )ילעס יכוין 0מעטס נמר ועסמהאל

כקיום
 גנ)ף סגעס'ס דכריס כס סמ11ס שנטיח כאמר אדיס כ4 דגל olth גידו ומסקים גיעסו כמקמין גט ומקרונוהבורא ..

 1מ וסרי t~on(o ט) וממרסיס מוגיחיס 16 כלרן סוטרים ,ס ע) ויק רטבו נמטטס 6תן OtD1ttl ממגיהים 6דסוגת
 נ0ו6ר מ0ו6ר י0' ממנו ו061 נו' האמונה חובת ידי יצאת : נוקמו ע)יס מתקיף 6ין סחפ)כ 16)ס געזיס קמפוףדנמו
 מסון וכד.ניהם כמשפטם : ג6מו1ו0 בהט שואגים : גי' ct~)h 6דס סיקנע כמ'ס 1016 גו31יס אוהו הקובעים :נ6מ1
 כסרוז)ס ס0גס 6מר וכן פעו,ס בג) מסולט סו6 כהתמרס סעשהו שורש שיהיה : ודיגי מרפטי טסית ג'סג0וכ
 : )כך הוי כיס ס)6 גג0ינס 0סייו זיוג 1tntStD סנ06 )יזר סו6 טוכ01יו גוו) חסרם ורוב טובותיו גורל : סג3מ%

 נט)ימוסס ימ11ס )טטו0 'ו6ס כן 'וי ט) גבוליה rp אל גה ויגיע : טריו טג16 י0' הסייו רוי עליו חכד'1טרוב
 ג% עי"כ 1יטיג טיגיע נגז ותפץ מהאל יראח כו' בה ויגפף : וכסופם ונ6מ)עי0ס tDSnN וס ע) ויסקס 1וזיסגג)

סקנסס
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 הנפש השבוןשער94
 אעשר דריששה על בזה נפשו ישא חפצתי אלהי הסונר לעשמ? מ( )מס עשה דודנקרש
 טאברע חייצות ימצא ואו הסוד לבו על ההעז המלך טדבר האלה הפנים בתהותקדטתי
 ואשיבת דרכי דה8ביזי שם( )סס ע"ה דוד מדברי שרקדסם כסו בעיה רעבודהלמעשה

 : תו ד1זמר,צמר1זי ולא חשתי עדותיך אלרנלי
 הב:: 1WD1 rtp~n1 עם האים Pa~nוהעשי'

 א:ז תאה ,שהוא 11:יו ינו ;,

 משקיף היה אלו כוה ויחמל , יתברך לאלהים שלחוו ננלהו לתקן ומשתדל מטםתמי
 כיש , ההוא האדם טואם שהוא דבר ליגשות היה-לו הנכק תטי תמעותיו ושוטר אדםעלו

 הוגבהה רצונו ט: מענדתועבהי

 תוי
 שהם מפני דורנו ונדולי הררינו מלכינו לקראת בצאת% המלבושים מן עליו שמכלמה נם:הי שאמוסתקשמים אצ,;, הויי, :הק

 ו:פ. ת'ישק. ינ'שםו'4 ה, ו' יקה נר :כ:וה לע "וע;"גה:ג:""ע.'י(
 עלינו השקפרע מפני לאלהים ובנחררנו בבראנו האלהים בעבורת למתקשט חייבים אעוה

 כהשקפתם ממצפפינו הנבתר על המלכים השקפת כי בלבנו מעלים החנו ואלו תדיר.בשוה
 רוב כי תראה הלא . ממנו כרצונם מצפפים לקשט מתעכבים ד,יימ לא מנופנו הנראהעל
 המלכים אצל בהם להתנדל אלא וללמדם החכמות ללטוד השתדלותם עלת אין אדםבני

 אתר יתברך והאל , מלכם דת על מצמים הארץ עם כי התורות מעניני בהרבה וכןנלבד
 להשקפתו ובאברים. ובלבבו במצפונים בעבודתו להתקשט עלינו חובה ויותר לוואף
 חוקן: ה' אני 'ו( )ירמיה הכתוב שאמר כפו סרבר דבר שרידנו לא תמיד אותם וראותועליהם
 בכל משומטים המה ה' עיני ו( )וגריס ונו' ה'  עיני מקום בכל סו( )מסי ואסר כליות בוחןלב

 אklah 5 פיך על תבהל אל ס( )קסום הבורא מהשקפת היראה בענץ הבחוב ואסרהארץ
 p~pn מהיה וכאשר . אדם בני על השקיף משמים ה' יו( )חספס ואסר תך דבר להוציאימהר
 שזכרך הבורא ירויה עליו נפשו עם תדיר המאמין וחיטוב תסיד המאמין רעית אל שבדשה

 ה א* בזה יבשל : נף )סטו וב הנורא בהשקפת נפשו עם האדם חשמןשהעיקרי = ן:ג"טונונ::2:1;נ:ם22נ צן ~the צ נו,::%ם,

צ ,י,ה%ווומיק,ע' ש י ע פ,:גי נ:ן%:הי::   ז 

-  
 לחםטת הלבנתטוב

 נון51?8נננעץ:
 45 מ, ,.י " ש י% י, עןמען."ע:'3'נ"%1ל1:2".'5ב
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 95מח הנפש חשבוןשער

 טעשע את ובאן ומחממו תמיד אותו ירא יהיה שנלו בעק יראהו נטצפעו עמונמצא
 . הכלתו מיכסתו ורוממותי נדחתו על המעידות בריותיו בהנהנת פעליו אתוחוכך
 ידיעהש שערי לו ויפתח מפחדו לבו דרניע טעצבו לו הבורא יניח זה על יתמידוכאשר
 כפ4 %יכלתו לעצמו יניההו ולא והנהגתו הדרכתו על עיניו וישים חכמתו סודות לוהנלה
 דיסידים מסדרנות העלצנה במדרגה ויהיה סופו. עד אחסר לא רוע* ה' במוטור 'נ( סם )שאטר
 מענתו במאומה קץ ואיננו הקשה מבלעדי בהם וישער חושים מבלתי בענעיםירמיש לשע בלי וידנר און מבלי השמע עץ מאין ויראה הצדיקים  ממעלות הרמהובמעלה
 ושהבתו הנורא כרצון רצעו תולה הבורא שבחר מסה מענין יותר עמן ביד%א

 אטר ובכמרנו לו שטאוס מה אליו והנסאם לו שאהוב מה אצלו והנאהבבאהבתו
 מהבא* כי )פס( ואמר יום יום דלתותי על לשקוד לי שוסע אדם אשרי מ( לרפיי'וזחכם

 אלר% בעבית בהם התעסק אם מימי שעבר סה על נפשו עם האדם חשבון עימריתפרטו ז סה' רצון ויפק היםמצא
 בפנים להושעו סמק לו מק הסלך כאלו ביה ימשל . יצרו בעמדתאו

 אתו יחשוב כ* והודיעו בעלתם מאוסה מטנו יוכפש שלא וד,זהירו ההבאותיוטאופנ*
 בסוף נפשו עם שיחשוב לו והריונה מן האין מאומה ממנו לו ימחול %א שנתו בכלותעלע
 בשאר נזהר ויהיה הוציאו ובמה הטסט בע שהלך מה לדעת השנה מהדש* הודש חדשכל

 ש"ש ומה לו ש"ש מה יודע אינו והוא פתאום החשבון שיפנעהו קודם הומן ובשארהמסון
 לנפשמרוא

 5ע5 שס 4ד! יג6 ישד )6 וגן !%יי1 סמשס מסחן פ) סי חפ% 6% כה טעצמ לו הביא ינזק זח שיהטיד
 )ר6!0ם יג!) olh %ץ כופוק משסיס דגריס קומו 3רומ 'ו6ס עין טאין תראה ט' העליונה בטררגה יהיה : 9י'פופ פפסי נסגסג0 סנרנו %מ)ישפ )ושט סימו 1)6 !' ימסנ!ן )פי) גפ,ס וכנססו )ישו יימכו !)6 3גס4 יסש מן יופון

'pg
 מדרנק ופוף ממיר )עדי סי סו.ש צמיד ספ!ןשס עד ג"כ מומיו סג!יגך מומר ס!ך סגלו כסין 6ו0ס יר6ס *61 שסמי
 פכ)ס נדולג ו0סיד!0 כין פפסס לידי פניקס סורס 'לאר 3ן ס"ס דר' bmnin טיד!פ כפס סע)יוגיס tt1WWtמצי6יס
ohwnSטגלעי* בענינים יוקר : ג"ש" וסע 6% פניו טס יוכר שן . ע'ס גז6 נמסגון גמש סקורם ו!מ אייי 
 גדמיו:ו )מעים יוג) S~cnat ע4סס otwtnt רלוו0 0פמגריס טיגי16 מגפנם נגמם !מיקם לליס כסליק 4יך ט41ןהקשח
 416 עג סוh'Dn 6 מן 04 יפגדן מס י) סענימ במאומה קץ ואיננו : !3פמק)!0 (Dt1D גן !מופס סיקס פכויויצג)!

 : )עטפו מסג) י!ופ סו6 מ כייס קן1*ט

 לחםפח
 0ורס1 פתבגי לום 3)3 לעגור טיכוס פהס3!פ וסוס שויש)

 פעס 6מר סעס )3! ע) !ס דגר סיעתן רק מגבחו תיסוך!0פ)פ1
 מעשיו את וטחן : קינ גשרך תפיר 1%6 11 מ0סנסחמס
 פפל % % אא 3גייי0י! 3פ4י0ו סש6יס ינ' מגפתונומו
 כפית גלותיו כס:סגוס סע)יו 06 ו0הך 6מל !%'!יגמיש
 וס כ) טן יוסלמו גדולתו על : 6ו0ס סגסנ0ושפו"פ
 ס6ס נח טעצבו לו הבורא יניח : ס03'נס לסערמגו%
 עגוב )6 6טר 0מס נפש גפ%ון עגוד10 סי0ס מגספד
 וע) ג'מוס פגודס1 ח0יס מע"ס )כב ויענג שממסוגו'
 סע0ס ס!ח6 למוש פ)סגם) 0ס.ו פפתד סרס עדובסיס
 )סדמג! וחנהגהו הררכהו על : ע!ר htn*hSG 3ע"ונמס
 ~1av : סוש6 פמכס!) כמומס צדדך !)סוסינו ע!כנפסס

 מס לפסיס כקנוסי וסכלו 1)סתגסג עימר )וע0!ליכלוע
 תזיר דגר יכלם ישון ס)6 הקעה מגלעדי :ממכבש
 ט' אצלו והנאהג : יגרוס. ח 3זו)0 סגס ד1גפ6ידרך
 סכווגפ )1 !מ)ס )1 ס3ור6 ס6סנ פס 4)0 16) ג6סגפ14
 : סייו פיפי פעול ס!מן סיסיו שענר סה : )ו מיגיעפס

 ג) פגין מכמר מיס DW1h1 שצשתיו מאחניגפנים
 הסמון מן שהלך 0ה : גסס סיו64ו )סייס טפכן6אלס
 16 ידפ כ)6 כוו יויע איה והסו פפנו: 00)ך מסךג)!0ר
 פס חסו מפגו ג6מרש פפגיפ ot~h DDl מז )! קיקפס
סיס ופכן פפ6 3ע4 % כדוו ע4ו מ!נמז (otte סים פקיוסים

 הלבנוןטוב
 במצפות עמו נמצא : שפו עם נ0דימ0 משנמסטן
 ס)6 ככדי לעצמו עעיע ולא : יריש גשיפיס
 ח סמיגת ערר ע"כ 5יפ *ן כ) 4י6תס

~7hD (פID5D ספנכם סע ע"ס ש"י 6ך יזו ושגס ויכפש 
שן%6יעטק1דנ*שע0מסיקתס:כשישץ ש % נאקעץום' חשה סזהשושצש:ש
 מאפ fw ידשמ טיפ ממגך ש4 הד:ה

ogpetסמוכ4"ס יעסו כנפל hh נכס רא% ?ע 
 UPN 2 מגכי6 עלץ( מגס 5wfn סופרו וכדלך ,סכ4
 ש*צ כפו"מ פ"קר"101 מס כ) מעני% בטעומהקץ
 פס דש 4%ס נטשפ )מומק נסס מטו פשז)6

 ענין בחץר ולא : עביי )סב hmדענ?

 טדש-
 : *ש יקרס 5מר מש יסד% כדש פשמעטענין
nDDעדע 5לי סמג"ד שק כ5 כקמר הבורא שבחרh~na מסע טיזר שנש כאודפ יון סט% כגזרה : 
 ע%ע סדכק כ4' *ככ פסטרך OD לו קששתןטה

 סיס oDe 6ף רשם 610 מס Yfn ותמ"ס ,3מדותע
 : וט'ומוס

 לשקד-

 ים עם עם דלהותי על
 מכנר ירפס %ס הערים ffll כל בסוף : רעלך )עטדמ סנ%סס ס651ס ע"מ כקמרחתמיתיו מאחצי בפנש : 0דל מצצ מס ס5דסכמסלע

b~viסיף נע יוסר משצן גן SD' 2 עמל א"כ סש6 פס עלע שיש וטה ז ייישס כס% )סקס 

איי
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 הנפש השבוןשער96
 עמה ותחשוב מימיך יום בכל תכל אם נפשך את שתפקוד צריר אחי הנץ הדמית ועלעליו.
 פחות אין מימיך שעבר מה סשה דיזעלסת ואם . בו עליך הוכה שהיא האלהים עבודתעל

 ותרצוף בהעלמה  הרקלמה אהר תדלק ואל מהם שנשאר בסה נפשך עםמשתחשב
 הימים כי נאמר וכבי שכהה ולא הנחה ולא העלמה אלהיך ה' לפני אין כי בהנחהההנחה
 הבין אין כפרד כסוס תהיו אל ינ( )מסייס ואמר לכם שיזכר שתחפצו מה בהם כתבומנלאה

 : ידע לא והוא בו ורקה שיבה נם ו( )ס!ספ התעלמותו ומז שארך במיונאמר
 בכל העולם על וחריצותו לבו המית בעת נפשו עם האדם השבון עשרדוץ,שנקמ

 בעניני בזותו עסה וישקול יכלתו וסוף תהבולותיו ווזכליתהשתדלותו
 הרמה עולמו בעניני מהשבתו ימצא ואו אלהיו מעבודת ונסותו( )ס"6 ועותואחריתו

 הוא אך מאוסה קניניו ממיני לו יספיק לא כי שבתוחלת הרמה בו ותוחלתושבמחשבות
 , וללה יומם אליו מושכים וכונתו לבו וכל להבה מוסיפה היא עצים תוסיף אשר כלבאש
 לעתות ויצפה אליו הם"2רהו אלא נאמן ריע ולא עליו שיעזרהו מי אלא לאוהב חושבאיננו
 יעלותם הלותם הסחורות יוקר על ופוקי השער עניני וצופה סכירתם ועתי הטסהריםאצור

 סער ולא קור ולא חום הרחוקים בדרכים מלכת יעכבהו ולא הארץ קצוי בכלירידתם
 לנפשמרפא

 צו עליך ושבה שהיא : 6כו0 ט!ן פהןו כמו . 1ao ש וממסוי סיכול נפשך את שתפק!ר שיי מ' עשיפאקיר

 סו"טיס 06 פטמם ס5" ס6ין רו% ס06כ מון סם לכסגימonw1-י 1 פ) )פיסבהעלמה
 טס )מסנ וס61ס פטיש ס0חע)0 כעומס 6חר חד)ק Sh ועג . גו' )סם 6ין כי כן 6יגג1 06ס נס ותימ חסט)ס 1)גןפסיס
 אלהיך ה' לפני אין כי : ימיך 'וסר כן 0ג!מ סגס עד ס, טגודח משהת ומ06ר מגס טז כסחט)מ0 מ6חר כסע)מסגפטג

 מעמס טגל1ת היסים כי נאסר וכבר : וכמגיס גססר מסכין זג) כגס )6 סו6 6ג) סג00 ט6מס 6טס'י ושכחההעלמה
onSDכסמו ספהדפ כחמס ס0קוו גמז עקמו גפני כ6 סי6 ויום יגס כ) גן רע מן ט% כן גו טג1חגיס מנוס נמו מס 
 ועד פ' !מוסר כמגרס ו0רם'מס סגתינס כמו גט)פו זס גיוס רסס עומס גו טיפס פ6ז0 פס !כ) גר6סית מטכס סמיד יוםגכ)
 סגם סיס גסס סיס ס)6 וקיימ'ס ס)מיס ימיו כ) עם סג6 גימיס ג6 :קן ו6גרסס מסוק ס) סוס גטגין מ6ד סקריך רעדרף

 יחסן 1ס) וכסס גנ*ס כסס )מסעדן סוספס 6ת סמ)ניסימ מלגויתו סן סן )טוס'ג סמו מגיף טס6דס ס6)0 ססימיס מס61מר1
 סממנל סקופפ נסוף לנוגס וסגלתו פסהדס נמס וק סוג ללקוח ימיט stthe וג!' יל! יפיס כפים סמ0יס כמגייסיעמת

 : סיסודיס ט) כחגו כמו גריו'ק סכ' בהם כתב! : ג16וןע*ס

~uern
 מכלו נעין י6ס שבמחשבות הרטה : )ע1ס'ו ר') עולמו בעניני מחשבתו ימצא ואז כב' חשבון עשר

 יספיקמג צ ל טל:ה:נשןכו עו1%6
 ת:סש,% יקב טסיה

 עזיטש צ ם א"נ א
 לטי גמליהן. ,סוי'1 וו) )מון וזלותם : ססרףס ע' הידגר בעניני ושפה : itww גפמוי כמו סוס נייד" גסןחש)

 הלבנוןמוב
 בהעלמה ההעלמה אחר תדלק מול : מימיךטגט6ר כפרי 0הסוכ 0סמו0 )% כ)1' משתחשוב פחותאק
 מיחל סכומן מן מפ13קי )סע3:ס ט0וכ) ס0חפוככ6'
WhDסון ע) תיכף 016ך מעלס סקכ"ס ספין ר61ס 
I1Dh11"ערגך טמ 

 יס0ורד ו0ר5ס טשו מנגד osi יצ.
 ננכוס סגלות רטטים כי : שד רוטר שנך סיי יחר וכיר 610 ופרן סקנ"ס כ6)1 הגחה :מעשה
 ככ) ומחסכותיה מעסיס סגכ0וכ ורבי מסר מניחכמ!
 אין : ר,מג)ס ט) כוחגיס ט6ט כמו ושכל רעד))יוס
 %כנ סעו3ליס ימיס ע) מסטן )נקט 'געו )6הבין
 כ6' וכף תחבולותיו ותכלית : סע0יד ט)מסמוס
 oon יתר )6 )ו סיס סחחכעוח כ0כי0 בומספד)
 אחריתו בעניני בזותו : ע"ז סיכו) היכרח כסוףוכן
 כעיג'ו !גק)ס נכוס שמ"כ טס61 למריחו עגים41ך
 שבמחשבות הרמה : כשע"ז ססטהד)ותנערך
 : ר,מנחטפ ט6ל מב) ממט וללוקס גסגנר.יפותל

 סקממס יסינ 6יך יסרס %ס )ו סטפן אלטהמישרהו
 קטן עת המסתרים אצור לעתרה :סכע0"ז

 לחםפת
 אם : גיס ,ס ומסונכיס 8ק!יס000

 תוכי
 06 יו0 גמל

 חובת : סוס טס חס גג) שמך 6ס סיפקיד וט )עס!חפוג)
 גהעלמה העלטה אחר : סיום SD מוסגה נו מ)0 בועליך

 ג6רפ1 %גי ס"ס גורמם eao1 סלמס נירמסט0עצמס
ODS9~16וסנהס מדגר מן סדעס סיסת סו hw: פאתוס משח 
 "פר כנר כס מגילת הימים כי נאמר וכנר : 6מרעשן
 כף ס6דס כו שגמוע פגיעות כמו סס טסימיס מגשםפני
oht6( סקודמימ גימיס ספקידס סע)מ0 כג מס:, ימכם יכת!כ 
 וחויצותו לבו המית : 6מריסס othne גימיס סע)פסגורס
 וסססר)ופ כמריטוט מספד) hgn ופס כומס ט)5! מסכוי
 סדגר )סטיג מכחד) טסך השהרלוהו גבל : גףיתיחס
 מיגיל 810 5י הכועס גדרך לפסיגו יכ% 6יטו6ס

 סמנולוטיו יאכלס 5לג- וי ופל לסגינו לר ra'h3ייר%1%יס
 בזויה : יגעתו בג) מתלמן סו6 16 ססטנס קסס פ!דווו6ס

 טגיפ גוו לחרי ומסליך מגוס ס61 6יך אחריתובעניני
 ,מ )עומס וט כיעחו גסימקו) 16 כו' יסצא 1ח1 :למריח!
hiwכרמס 1%6 כ!6 ט1)פ! כטניגי טמחסג0ו גטך! וירגיע 
 )סטיג. מום) טסה מס כוו בו !ושהלתו : סמממ3ו0סנכ)
 יוקר : )ט!ס'ו אליו מושכים : גו, סרמס h'o 1%6כעוסק

 זול: )סון סומ'ד 6חר סו6'1 : זדם'גן ודלותםהכדשרות
 ס)1~ר סוקס ססמ~רו0 מדיגם ג"ח כו' וירידתםועלותם

יקריס
 וירייתם ועטחס s1rs סס ומרי 0סמולו0 יוגף ט) טמוקל ר") ע) מנשן ומוח כ5"ג תלוהט :0סמולוח

 כערן וכפ) 6'גטן
 )ברי

 anl~V1 : ומחן מט6 וסגם גכ% ר,סוערות %לך ע0 סו" חס ר") 6! סדנר
חרקיהם
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 97מט הנפש חשבוןשער

 לו תכלית ואק תכלית אל שיניע לתקותו 8ה כל אך במדברות הררך אורר %אהים
 הניע ואם , והעמל והמורה הארוך הצער אם כי בידו יעלה ולא לריק יניעתו שתהיהואפשר
 הפגעים 0ן והצנעתו זהנהנתו שמירתו אם כי מטנו לו יהיה לא שמא שקוה מה קצתאל
 טותו לאהר או יעוננו ימיו בחצי 'ו( )ירמה שנאמר כמו בחייו אם בו לו שנמר למי שיהיהעד
 וההשתדלות החריצות מן החכם הזהירנו וכבר חילם. לאחרים ועזבו מס( )מ50יס שכתובבמו

 הנמצא מדהה וספר חדל מבינתך להעשיר תשע אל כג( )מס' שכתוב כטו בממוןלהרבות
 על אותנו ואישר האחד החכם והורנו ונו' ואיננו בו עיניך התעיף )מס( באסרובו

 אשריך תאכל כי כפיך יניע קגמ( )תעליס באטרו בלבד והספוק הכהון בעניןהשתדלותנו
 העושר ממנו ולהרחיק ספוקו די המזון מן לו לתת מאלהיו החסיד שאל וכן , לךוטוב
 שתים 5( )סס5' באמרו והתורה המוסר אבדת אל המביא והריש המותרים אלהמביא
 מצאנו וכמזהו * הענין ושאר חקי להם המריפני לי תתן אל ועושר ראש טרפזךשאלתי
 ובנד לאכול לחם לי ונתן גח( )נר6ס'ח באמרו ספוקו מאלהיו שאל השלום עליו אבינויעקב
 על נופך להעמיד אליו ומהרת עליו שחרצת מה חסרון תראה אחי תקיץ הלא *ללבוש
 מפגע יבלט ולא צער טסנו יפרד לא מועם זמן כ"א חברתו לך תתמיד לא אשרענינו
 יקוץ מצרכו יותר תלבישנו ואם יחלש ירעב ואם יחלה ישבע אם עמו התחברותךבעוד
 ברצונך איננה וסותו וחייו וחליו בבריאווזו ומהנהנתו ועוד מצמער עירום תניחנוואם
 עולמה 01עלת נופך על נפשך יתרק ואיה יהעלה בוראך להנהנת הכל כי ברשותך%א
 מהפסדו וקיומה מחליפתו ועמידתה מנשמותו ורוחניותה מגיידתו ועלותה עולמועל

 מקבולו הפוכות המדות וקבולה מבהמותו והבנתה מעביו עצמה מהרכבתוודקותופשימותה
 לנפשמרפא

 תתפור לא אשר : שטן ר"מ ג2כ )6ויזס 6:חעסר ור') יו65 פוע) סו6 להעשיר תיגע אל : ר"ג . נשנס בוושגזר
 ומסגעיס טסטר 6' רגע סגוף ימרס ס)6 ז6ס נס ו6ף וזו, שותינו ימי סנפם פס סנוף מגויס 'סין pa ומן וק גי חברהולך
 גופך על נפשך יתחזן ואיה כף יחלש : מגוף ירעב !אם שפ: פ6 =* יאת 301% ישבע אם סר06: 630רעית

 לחםפת
 כה שיגיע לתקווה : יורדים סס משר וכ6יוסקהס
 6ין ס%תס מס פמוט ריח סכו"ם 6) טיניפ מקוסליחוסו.
 11ומוס1 ודוס פקור האשך הצער : 1! גססוק0סכ)יח
mtunthto (טנפו )מנק (סגספ קוני ס61 ו0טמ &biw), 
 טיס פיף ששרתו : גינן ספפייס כפגע שפויסגדנריס
 D*a סוד תיסרגו 0ר16י נסדר 6וחמ טוסייו0נסגסו
omhריס י1613 ס)6 0עו)ס גמשי 0ג6יס ספנעיס מן, 

 6400 ספועע גרפן 02 כלומר בו* יפרר לא : ע"ס סלמסש ומוסג נווריק 0פמ'ן ט' שרוה וספר : 6דס מגניוס1))יס
 ומקלת : עף יפרון 6י0 ותרמס פקו)יס סע ohוטיכס דוחפי ס"ס עד גלומו ט' יהרכן ואיה : גו' פפט יפוד)6

 ועלותה : מסס גגר6 פ610 סולמו ע) מקס פכ06עולטה
 ו0עסSh ewiho  4 סקול פיתוי סויף כישוףסירירתו

 ופופדס ק%מס ססגפס סחליפחו רעטידתה : סקרן 6)ירטי
 )ס1ף נפסד !סו6 מרוסס u)u כ9 גמ5י6ופ גרטיס זימםטסיך טהפסרו וקיוטה : חמים ופסחג0 מוגף 6101 סיטי פוס43

 פויכנ וסק פשט ע"ס ססו6 ופשיטותה  went:גקכעו

 הלבנתטוב
 ס לו הכלית ו22ין : ופמיסותס מט?ותסאוירתם

 ס65 לריק יניעתו : 3?1 ח"1מ1 ומזי מח 6ךס6'ן
 : גוועי טניכס סנרן ר4ממ1ן מן ימנו : wlhtירוש

 עינוני התעיף : מכ"כ rn~D : 4 סוכן )"סלמשסל וינאי מנכסיו סירך בהיע אם : 0סססדשהפנעים
 1)ראצ?ס (ont~w טחך סחכשי כלנע איננובו

 : ס16פר 5י 10לס אותנו ואחדר : 6ימ!ומפוסל
 מסיס יקם ק לגור 610 החכור : ר4ר,סחסקוחח-ומפק
 6פל bltD) ג"3ן כמ"פ סכח31 פסס ))ש משמסנימי
 אביט יעקב מצאנו וכמוהו : עגעח ראש :יקס 53 6טר דורי סמחמי5 סכמס4 4 ק6פיסו) מומס)1
 פגאן סו6 )זס הדס ס3מפ)י מפסוק ססנ'6ומס

 על טפך להעמיד : עחל משלס ייטמןס3מס4
 : שסך מם גחפ ט )עסות ס4ו )מסך 5חח כיןענשו

 שעם נערך ס"דס מ" פרטי כנעם זמן אם כי :סך
 ס6ם5ס הנבע אם : רעש סגסגת מפגע : ישנסנטל

 כ4ןיחטלטח
"(1 

hS"' כעמן ירטט ל"ש סמ%5 זדך D51DD : מריש גחך ס05ג6"ש מ6)ך נפורך יתרת שהה 
 סח כ% סמפ 65 5ייטנ מדך "סר גספך לתנה משיר Dw לק 146 מניע סליקי nbe D"Db מסרוס כ65ת
 והמדח , ס56סיס 56 חסור וסרומ hD' כס סגפפ ע)וח בלוחה : מששטיער ~hw יחנט( os~5P סכוממדט, ממעל סיף6 ריסס שלס עימה nSYD1 : וכמס כמס מגססך %6ן מסוגמטף

 סגי
 ס%שר כמס יעמר וטוש

 )דו אמרד ומקף יפסד 6100 סגוף ממד"ס , )טד קימת וכף ועמודתה : פסוכ ט0ר 1"י 6סס טפרגי
 nDSP ורשת : רא5'6ס נמוק סומפ כמקת סטרן כפ) 6ך סוכר יאומן ט" סד21טרו nDYp1 :יגצדומ
שייוקש וקהח,2 : ניטוס 5פמי פעם 0ו6 ומנק( 0ססכ4פ 5כ) מוכן יארס וכבנחה : ותעי ע)ס ט6ס2ן
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 הנפש חשבוןשערא
 פחיתוות עם נופך בתכלת הזאת וההשתדלות הזאת בחריצות נוהנ אתה ואם ,הכגונות
 וההשתדלות החריצות מן בו שתתנהנ חייב יעזה כמה והועילו מהזיקו חלישותך ועםחצותו
 בקנות בתקוניה ולעאן ענינה להטקינ צוית א'טר לך הנשארת החשובה נפשךבתקנת
 בינה קנה חכמה קנה 1( )טס תמכור ואל קנה אמת כנ( )מס4 כמש והבינאהחכמות
 ע( )מס ואמר לנפשך חכמה דעת כן 'ד( )סם ואמר טחרוץ מוב פה תכפה קנה מז( לסטואמר
 זולתך סמך אותם ישלול לא שלך הם הרוחניים שהקנינים כלוטר לך חכטת חכמתחם

 הענינים שני בין ומה הדברים שני בין מה אחי ראה * הגופים בקנינים יקרהכאשר
 שימצא סה יםצאמ תאמר ואל , לאחריתך צריך שאתה במה והשתדל עלסך ססוחראשמה
 מדוקדק. ישזר התעלמותך על וההשבון חוק יותר ועונשך הכרתך כפי נתבע אתה כיהכס%
 . לך %א עליך שהיא פענה על רעתך ותנוח וכות בו לך שאין דבר על תסמקאצהל

 וכפי עליו והוריתיך אליו שהעירווזיך ממני לך ודי יארך הזה הענץ בהשלמתוהמאמר
 ארועץ רז"ל ודברי האלהים תורת בספר עליהם וחקור רמיזותי והבן דברי הסתכלוכבהפזך

 : דאל בעזרת המקובל וק המושכל ומן הכתוב טן ברורםלך
 בעבודת השתדלותו על הכרתו ותוספת עלסעשהו נפשו עם חשבוןהאדם עשרוכלשלשה

 מובווזט על הבורא מחובות טשלם שהוא מה על יכלתו והנעתהבורא
 קצתה הרע צרכו כפי הורע ונתן לזרוע אדמה אדומו לו עבד-שנתז אל וימשל'בזה .עליו

 וכששאלו ירועה בלתי מצאה האדמה את אדוניו פקר וכאשר בצרכיו הזרע שארוהוציא
 לנפשמרפא

 כפי נחגע אחה כי : וגייס ממסמס סוחר די )ס דחס עסיס ונטויח 6סר (t'tehin צית אשר : כוי וליס . 0גו5 מןס6ח חי למסד ססעטס סו6 ללוי the( סמצס 0מ1 טגעיס וגב) נמט3תס פסגו4 יוסר מגינס סי6 ססגטפ סמם רולי )ג) ידועס)6
 61פר השמנות ממיס מן גמכמחס ומסרמריס סי)וסוסי6 )ומדי נגד נמרן מס) סכחג ו") יפג'ן ריי 3סח0יר ומפת,הכרחר
 )סס סקוס כעגדי0ס0ס

 סמי
 פ% פד פוכיס סוסים )סס ווסן געיא מן מ161 ולנסס 6)מ,מ סנט פקים 6) מסרס ))כח

 נט'1) ומוס וכ4 ני,סוסיס געגעו ססוסיס וכעזי סם)ך ממן )ממנו ססגיעו עד )6טס וסוכו נתסס 06 נזחי %ס 6יןוקנהס
 כה יוסר ססרמקו גתכמחס ס6כדס 6)ס גן פ)יסס 4ס כלסר המגודעו סמקך 6) )ססחמ"ז 1% 1)6 ססוטיס וכיופיוגפמהס
 סכורך סטכודס ידם ע) ומסתמק וכטמרו גמכפת1 פוטם פס6ד0 סרגריס ס6ר גב) מא וגן . ט)שס נחמד ספור פגחגטיס
 : פמגו %סוד "ין גנומס1ט;יו ס"א םש6 ידחס 6ס0 נס מסרי ע4ך עטגס וסיר וע"ס 6חס עומר סנסטא 4וס ויגו סאו rwn ססעעון מס ג) לךולא עייר שהוא טענה על : סוס כסגין סס?ר כא פקופוס נמס תנין ופ,ס צרו 9י 16 מכמסו עי סדיו 6ת )ימן אחידימ'

 וכון השתרלורע על הכרתו ונכספת טעשהו על נון עשרוששלושה
 פס פפססי פ) 1טכ13 נכסחה יגנון ירום רעי

 עגופ 61,ג רגי) ססו6 ממס מן גמנוס שנעדף כידו ימרס סיס ומכרחו יגבסו כסי 1כ6מס סכור6 נמקותסטוסס
 פקד וכאשר : פנס כ'כ כו' מעמסו פ) חומסו יסמן ט) פסו פס %וס חסגון 61031 . ספפש קפו סוס סינור ע)ופזם

 הלבנקטוב
 סמיך 5כ5 כנכעס טס" יגש הפושתהטדווז
 : מטסת מדות %4 נטנש פעם וסעף ,שומע

 6 )סופיל 16 )1 )סדק מדך pbפחיועילו
 ננוף עיין , מס 6סס חל"כ נף onb טןכסו")

 גן מ כמו לעית, צולת וס: ש סינוט שדספסר
 יחלול לא זסנ: טס טחרק : ז )מ46%יש
 .רומכמומ יוקמח יוזע סכותי מכסל שטס פס64מר
 פענה על : געש נתבע : כחיט מאי פישקרכוס
 ס6סס ססעח omb כ4' לך ולא קימיזשהס*
 1)ז עעגס פורכס פח , 6מ נס ק ו6עפסשימאיס מריס פטור סיסי) פ)6 סס6פר לעזו )1וצח
 יוסר שגסך ס"יס פוע סיע יוסר חרס ס6פספמפר
 ומכרש מכספו עור )מ מערץ חרטן ינגא 6/ כ)ל") וכי סעעדצ על : ערל פרך מדקדק וסקניסמוץ
 סכולה למטח )ס)ס בריך ססו6 סכורה כעכודסדגוש

גסי
 גפי צרבו כפי : ג6מט מקרס htoD פפס יארשכהיו

 להםפת
 כמפט פסוס סס61 ונטתו פחיהשרצ OY : סדגספלסהס
 אשר : כ6מ1ר ולשוס מפדות יקג) מען כסי נסיוחואאנס
 סם נין מס 6מר וע1פיוחס ~צסוחס גין סנטוס א)הענינים שני ובין הדגרנם שני בין טה גסור'ק: 4ד*יצוית
 סו6 וט טימן כעניניס וטסנו כסוסגחו סספרס 0)סדנמס
 ופס 6מר כמע"ס %מי ג'ג)תו ענגו ,ס l'?Dt 1'ק)סוגידו
 רפ גפתי EDno פ) כון יותר עונשך. סעניגיט': סינין
 6פו סטוי כמטפס Otbto וע) מצק יוסר ועוגמן6מל

 מטד"1 וכות בה לך שאין : גף ספע)מוסן ע)וסממג1ן
 עליך שמהש פענה על : זו 0טגס עש כשע ושי ת61)6
 סכסכן יסכ!וח טסיך טעגס )ו ים יהל סו6 ס6ירכ6 לך'ולא
 יפו בפט )גיוס ססחד)ס 1)6 16ט סוגיא )6 )פסססו6
 סכ)וש סריס ס)6 ג"פ לגון סוג'מ סוכם גמר סכגרסג)וחו

 )סכור )ן מסיס עטש ע4ן טיס סכווגס 16 )סעגס)ן
 והמאמר : וודעו ע3 יתרון )ך טוחן ית' )ו עחסולסמוק

 מש מס כ) ו3כ6ר )וצ נחסי 6)1 ג)1טר כוןבהשתקת
 0 פ6ד חרוך ספתן סיס נפ)ימוט סוס גפפן)דם

 %ש0 סא סטרן 6) )עעע )גנן סעירוש אלץשהעירוחיך
 על : גפוסוס פקע סריסיך 0גס 146 גשגיס 61ז'כ Pih)ג

 נשויו מכיר 6100 תסתרסו וס) פקסו פיטת 0)סעשהו
 בו* יכלות והגעת מסטתד)וסו: יוסר סו6 גטטרס)0סתד3
 ע) סרג גסות 0עופ 3ס)ס פגעת 4ג)ש פ)טיתטוי
 ג0% בוסס גססי זרועה וחי : ססדס ס) )ורוע4ין

ק

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



 99נ הנפש חשבוןשער

 הנדע אקד באדמה הזרע מן יע כי שאסר מה על עפו מישב בענינה בקציו היה זה%
 שדקדוק מה כל לפרעו וחיבו הזרע בשאר ותבעו תכלנה עד בו שעלה מה % וחשבממנה
 מה על נפשך עם לחשוב לך ראוי אחי וכן . רעתו ונכפלה מדהיו פדל ncnpהאדמה
 מה לפרמן ההיכולת הכח גן לך שנוק ומה תורתו את אחזו מהבנתך האלהיםשחננך
 בכל נתבע אתה כי לך הראה ממך המעשה נבול אל שיצא מה גשי ועשה לו העבשאתה
 להשתדל לך מהשף , הבורא סאת אליך המוברז המשך עת כ"ש . דחשבון לידי עליו ובאזה
 השתדלהזך עם והכרתך לחכמתך מעשיך ולהשוות לפרעו ינלתך בכל ותמרה כחךבכל
 חובות לשלם תלאה פן עימך בסותר התנדג ואל , חכמתך כפי '~h1WV פרחך כלוהותר

תרתי
 ממנו שהוציא ?כף , ולעולסו לתורתו צרכו כפי הכח מן לאדם נתן יתעלה שהאל

 . הצריכים אלעבדברים הצורך בעת יפקדנו זולתם לעמוד יתכן אשר במוהרותנאשומה
 והחכמה הססת כע וכך כך לסעפך רצעתי לו ותאמר, ואולי בלו עצמך כמזלהואל
 , הרנינם בע יזה ששובחה נתעלה לבריא העבודה סן חייב שאני מה כל משלםהיתי
 האת , עליהם שנשען מי יפי בהם עצמו שיתלה מי יתעה כזביל דברי הםכי
 פן לך השמר , הבטחון בשער לך וכרתי אשר ההשכון בעלי שבתעות הנדקההש

 שאעה ידעת וכבר , כזה שימעק חוטא ככל בזה אתה כי ולאטתלא לך לפענהתקחנה
 ענוב כי לננב יבוזו לא ו( )מסיי הגנב על ע"ה שלמה כם'ש העונש טן אותומצלת
 פסק לקהת הביאו וצרכו נראה שרחקו אע"פ , שבעתים ישלם ונטצא ירעב כי נפשולמלא

 לנפשמרפא
 ס1ש san פמפס סיס נפק% ומפיו ורולס שמגח מנזרע אקד כה עסו וחשב : 6חש פקו0' *ץו גפו כסאיומו
Otoכי סצט כ) )ו )ט)ס נגפו סוס סגנון ו93 עמס Ob בה מדוחו וגדל : ס"ס כמסנון נ'כ טוכס סיס מזפ כוץ סיס 
 הן 0פ65 6סר כ) עוד ונס סמטסס 6) (Phi טיבו) גגם גטן טיס מס יסיע) 1טסס . )פ'ס שיצא טה ב"הועשה
 תלאה פן : כרשתך קורן 4 רק ע0ר קסרימ 6) טורמן )פניני 6נ) הג') כו' לעסוק ייס ועמיך סרט כ) וגרוןיעופר יסרע 4 וסוחר . )מעס וכו' טרחך כל ודיהר : sts9 וגו' 6סס יי טכסך כ9ן 0ר6ס כף לך יראה : עסס גגכן5יט0
 יניפא גו% w? DDnD ו00 כמ )ן יסש 1)6 ס' 06 יעני וגס%0רך sw19 ים %ט סג) גדגוי קמייך !סגם 0נ%גט)
 : דיש gf'n ע)ליגעה

 4 ס61 וכון עצמך תכיה ואל : 6ים פפגו גסי 6% נפו ממגו ימסר כון חמרך געת יפקרני
ש לצ: להםפת  %ש ח% פש %ש ש ם י*4 

ג~
 יעש "ש4 4 . 1* *4 שפע %ח1

 אש טיפ פס מי ח*0 % ח% שן שא 1 1טש
 evon גבי אל ihe' מהו ששא טה"ץ": ספץ גא ?ntp שה אצ תסע ק freצפ
 %*מר

-  

ל ם6ש ש * ש נפוי יס   
% (onh DW מ* ה%* גו" f'w לך יאת טעי: סטטוס*%ץ%  טס 4% פשו ס ח ימס ש 

htoNgWth'n' שק: 4%6ד % 41א מלא 
 שן h~e יחס כש נמחק סף6 כף חמשך עתלש
 נח%9ח יטו %י* שלקולש (nue *שע
 יפקרט : גסס Ynw' nvwt ש פו01ר פסיס קיףוסחוס ויקי ); טרחך כל וויתר : o)w 0גטק % כןחש
 חקינו . י1' סמוך נספ מטו ימתגו ט' הארךגעת
 טפ9ש גמז ושלי בלו : 6יס מפט אקד 1)6 .מימוןימסרט
 ספנו % %61י )! 61מר ס1ו5ו )ס1ן סנסור )! !60פרגשש
 סתירתו ט6 !%6י שנר ע) 6מ0)6 סם* )1 כיותפסיד
 6ס)4 161 יכך נך ומעלס טכס 316י כקופר (vtw 01ק!סנ)כ
 סקוטש מס' נו' סי הפול כ1' שיתלת מי יתעה :חף
 6מר ששון פקפוק גח% ובעלס עיון סלאמי* סחיפד
 ככל ס!כ: ימס פריר י3 61פ0י6 רע 9שנייע סש:ס ולאטתלא לך ללעגה : ממכסו) גמ1י0סו) וימ31 6פר סמפפס ופו סימנס פן גויס מהאס 1ג1'יסעס

 מסמסנו סוס ~ov פלש מא6 ג% סנטייכו'
 סוס ס* סמם כפו מוטי סיס )hw~ 6 אנס *)46ט,6
 6יפע גוף סי ישלם ונמצא : גף 014 מס ש כי4גנס

 %בקפכ
 עף בו שעלה מת : 146 טכניש ססצח מג4

 סטדס 'מן סי651ם סטטוס מטנ סדת פסתכליוז
 416 סק65 ר16יס ססי0ס obuw ע) חטו וסופד
 מפסס ע0ר טיפוס שד סכ) מערס %6ר , טוסטופ

 ס6דס וכן , ר.ןרפ סשה ניוסר גסנמ 6%1ומטרכ0
 ספסר גיוסך מנע 610 יותר ויהמו היכרמו SWכ3

 מת באה חושה : כזנו טהרי : ר.טל6מעטים
 ק5פ קיסר 05 כ4' רשעותה גבול אלשיצא
 יצא % ש גטן. smn סקנסס ככל כסירימזת
 כן כמוסטטוס

~tnsr 
 : קהת סירג סטכד וסמם) , סכל

 , ע4ך סטרך מסוטת נעי הסובא הטשךעה
 : ,1)0ך ע) טסף ססוט0 נסכל ליכדו נ"כ מוציכט06ס

 סר% פרחך בל תזוהר : סקי סמכמס)גויס דתמס מעגיך טי1 לחכמתך מעמדךולהשכת
 ו מכמסך )סי יאצנ נמסמס ופקי ,סן )ךלמסיר
 אשר : למפיס מ"כ טיס מס תורתךויבות
 סגוף 4קעס 5ר7 סכמי רש5 זיתה לעכוריהכן
 6ק ממט פקד 1)6 כ% עטרו יפקדט : גממו%מי
 44 זומר ובענר סיפ 4 שיי בל4 : )6()נפוי
oto4 9שאכ% כמעאא ד סק חך ב 4יס ל4% )סכ6 רע 4161 , מממון מן וכך כך eb 

 ס*** )מט) ססכי6 נגגכ כש רא%גפ מן blnnb1 טפש סוס שגט סג0 פ* מס6 "הס ovbאס6
ש  גר6פ da שמק Wnw nNrU טגנש: שש 4 א אס 0יגנפ) ש" ח ש 4*א

~UD1
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 הנפש חשבוןשער0"1
 האריכות לך שים כן על * החמאים שאר כ"ש כפל הכשלומי העונש מן בזה ינצל לאאחרים
 מעשה תאחר ואל יום יום לבורא בו חייב שאתה פה לפרוע שתוכל בעוד לשללהזאת
 מאנשיו( ה"6 טנושיו ותהיה למחרת תניע אם לפרעו עליך יכבד פן למחרתךיומך
 שיתקבץ כשוק העולם כי מענתך ותפסק האמתלא עליך ותצר קצך יבא אם מזהוקשה
 'ג( )קסת החכם אסר כן ועל התחרט שהפסיד ומי שמח והרויח שסחר ומי יפרדואחר

 ; וגו' בהורותיך בימי בוראך אתונכור
והארבעה

~ep 
 הפנים כמים בז( )מסלי שכתוב כמו כן כמו אוייבו שהוא ממנוששוער מי כל אל רוחו וכלות נפשו ונמות אהבתו בעת נפשו עם האדם חשבון

 כשיראה פזה ויותר נניד, או שר ההוא האיש יהיה אם שכן וכל , לאדם האדם לב כןלפנים
 אליו צורך לבלי חסד עטו ועושה אליו סמיב ושהוא והבטחתו מהקרבתו זה על אווזטמנו
N?Wיוציאנה אבל , מאומה לנפשו מבלתו( )ס"" מיכלתו יניח ולא מאהבתו דבר ימרידנו 
 חלוש לנברא זה שנעשה וביון . בגמולו ובניו ובממונו בנפשו ויתנדב ועבודתו במצותוכלה
 אוהב הוא כי הנביא הודיענו אשר יתברך לבוראנו זה מכפלי חייבין אנו כמהכמונו
 מה ועם ונו/ אתכם ה' מאהבת כי תו' העמים מכל מרבכם לא ו( )זנריס שאמר כמו ,אותנו

 הקרבתו עם ישנים נם הדשים לנו ועיתו אותנו אהבתו אותות ראינו בזהשהודיענו
 עבדים כי ס( )פור6 ואמר ונו' זאת נם ואף ט( (hnptl שאמר כמו ודור דור בכל לנווהבמחתו
 שהיה שמי אצלנו הידוע מן כי הזה הענין ומהשלטת . אלהינו עובנו לא ובעבדותנואנחנו
 כמו ואהבתו בכבודו האהבה את לו לזכור אנחנו חייבים אבותינו ואבות אבותינוריע

 אבותינו ברית לנו מזכיר יתכרך והבורא תעזוב אל אביך ורע רעך ג,( )מסיי החכםשאמר
 השבועה את ומשמרו ו( )יגריס שאמר כסו עמהם ברתעו ולהקים בעבורם עלינווהשנחתו

 להדבק לאהבתו ותנוע הסדו על והסמוך עליו נפש% תבהה לא כאשר ואנו . כזה ,-רבהה
 לנפשמרפא

 enhn יום כ) ר') וכו' לשלל הזאת האריכות לד ש.ם ע'כ : ספ6 ר') כו' 6 והאמר : ת"ס גווסין קיט וחקוספהקת
 (~os ספת )6 סת6 ,טקס מסר ס6מר ו6) )גור6 היינ ס6סס מס סיום והסקס ו)ריוח ):)) )ך יטיס ס6דמס ע)מלמך
 יוסר CCDS יוסר )1 יכיס ו6ס עכס ססו6 )מס שטרו מכמהו גפי פיד יעץ 6וס כ3 6)6 ווי) מסייס וכ6') . נעהותסיס

 : ע"ס סם כענין כ) וער בחורוהיך ביטי : גיריי וי') כשוק העולם גי :עג')
 610 סגם גועתו סמסטר משי רגס ג6סנס 6' )6דס ניוסר 6יסנ 61rc נכעס ט' אהבתו געת ט' עשרוהארבעה

 סנכגד ס' 5ת סג6סכ וכמס כמס "מס ע) כ'כ עוסו )"סוכ )6וס וט טנעסס וכיון בו, אם ~כ"ש : "וסו6וסכ
h~;aו6סנ 6ותגו ס16סכ גו טידטנו Dh uvtlh 6סר ססג1טס 06 ומסמרו אהבם הן מאהבת כי במגש : פפסי'ם גפו 

 הלבנוןטוב
 מ0ן נרכס, ס) ס)"1 החטאים שאר כ"ש :ומטלר
 האריככם לך שים : 0ט6יס כסקל מס""כלססכון
 ס)6 )מעלס סוכר' מס ע) מוסכ זס לשללהזא"ז
 חטו ong1 4 גסס יסקון 4 יקם וכך כךצס)ס )מניע "מס bton ס6חטס זס איי 155 "מושלס
 ובש"ס))

"61% 
 פנושיו ונוהיה : )סלו% פ6מר )" גיוס יגסדכא מוטשי לסווע שתוכל בער :

 האתמלא עלזי הנצר : 5סטר6 רטיטתמנפץ
 ום' ממנו ששוער מי כל אל : וחס דמוקס0רןס
5% 

 מסו"
 כגססו מסער

 כמו לפנים רטנים כמים : vib כלס ופסוליש 16סכ 610 "יך "וסט ססו"
 ס6דס )כ כן פומפם ממס ס6דס ט כבמרקסבדניס
 : 6)יו סקס מכירו )כ נס 16 )0כימ סיס 5610ם
 )עש יסו א מאומה לנפשו היכלתו יניחמ6א

,~nlbD(בפסולו : 4 מש סיכול מכ sa ט* 
 : "01פ ססקכטט נממף Ina~pn עם :*טס
 סנעפ נמס חג' עליו נפש% תבטח לאנאשר
esaנפקחי תבטח לא : עעסס פיכס שיט )פ 

 שץ

 להםפת
 יפ סגכר )פי ס,ס סמגוגס סיוע) ס) כך כ) 6וט )0ופט*1
 06 6פפ1כ כו' נסם )מ)6 דמיינו ומסיס מונס 6מ3630ו
 : סעופי מן מ5ס ס6מס)6 ס6ין טוי סגעסיס ים)סגמש

 כוד16 תסיס ט)ך 61מת)6 פסגת )ירי ות65 פס16ס קנךינ6 פו כו' והצר קצך יבא אם : שיך חן הזאתהאריכות
 וכלזת נפשו ונשות אחבר% בעת : וטעגס %ס)raS6,~ כפ3 ג'רסי חגר גססקפ תסיס וטטנסן פ3ס1לך פרסקורס
 tafn נ' גגי )טונוס נ' גוס ופרפ . גססי ג)חס מקטוןרויה
 3סע וסל נמע'ס סט% ס%'ן ממנו ששוער :מפריס מסי גי גו מע6 6100 % נדחס מנירי רנסנסמסות ומפי וסטוג וסמיי) מערג לסכת דירגו מידועים6סגס
 סייס כגס עין יודע 6זס סג) ג'נפר וקומיותסעור
 : t5%h ספ6 גפו אוסגו סס61 כן כבש אוהבושהוא י שנד ממפער כמ עפץ רק מניוו נ"נ מס נמיי)יזע

 מ0סגס גגכן מרע אליו טטיג ושדשא מבטחתופהק-בתו
 וכנטמס נ"נ ממטנס וק נו 6ין שגוס סססס ומעסםודגרו
 הוא זה וכל כו' ענצ nmw1 : כפגע) וסענס כדגורסו6

 העגין ומהשלטת : 36ת 15ון עלי חסר נחורתששה
 גדא מרימוס גו תרגל סוס סעפן )סם)יס %ש 6םהא
 *)% יחפ ו% ס" אלט טהידוע : כ1' מסירים גיכן

 עכזתם ברירני 41הקים : *סו 1)6ס31 וכגרו %ין16יס עין ניגד ושכרץ ס6ין ואהגתו בכמרו : רקבוןנמוש
 %ש% ננשק שח ש we אטו %ס פכןפיקוע

%
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 101נא הנפש חשבוןשער

 מעוסה ואטונתנו קשה הצרפנו עבה טבענו כמה שיחנו נשפור האלהים ולפניבעבודתו
 לאהבת ולא נזכור אבותינו ואבות אבותינו אהבת לא האמת, אחר להמשך קשים אנווכטה
 פובתו לנודל ולא נעשה לנז והקרבתו הבמחתו כעבור ולא ננטול עלינו והשגחתוהבזרא
 הקץ . נבוש לא הפוכה והנהגתו אותנו בריאתו בעבור וליח נשסע עמנו המדו ורובמאתנו
 ובין בינך שהבדיל עד עליך נסך אשר *צרך ממך את לכד מעל ונול הזאת השינה מןאחי
 שימנע עד. ויסתום יעבה יחמיר וכא.טר הכיו; מאור על יארוג אשר כעכביש שבלךאור
 יתטיד אשר וכל מאד עד ודק הלוש הוא אריגתו ובתהלת הכית אל השמש אורהנעת
 בלבבך היצר מעשה וכן . הבית אל ומהניע בו מעכור העטש אור 1.מנע ויעבה יחזקהדבר
 ההיא בעת בו תרניש ואם , האמתיות מראות ימנעך לא מאד הלוש ענינו בתחלתיהיה

 אור וימנע מעשהו יחזק ממנו והתעלם בו תקל ואם הדבר עליך יקל לבך מעלותגלחו
 לדהיתו באלהים והעזר נפשך את להציל מהר כן על הכרתך, מעל לגלותו ויקשה במךשבלך
 משלו וכבר . לבך בעין הדברים אסתת ותראה ההכמה באור תאור והיטתדל ומרהמעליך

 ויבא 'נ( כ (~Sbtn באמרו הכתוב מן נחלקים במשלים באדם היצר מעשה ע"הקדסונינו
 האיש אשרי "( )מסיס ואמר איש קראו ואח"כ ארח קראו ואח"כ העשיר לאישהלך
 נפשך עם השוב . הרבה לזה והדומה ישב כך ואחר עמד כך ואחר ונו' הלך לאאשר
 החכם אסר כבר כי הצלתה בו שיש מה על אותה והכריה לו והדומה זה עלאחי

 : תו' משפט יבינו לא רע אנשי כס( )מס' סהכתכלבמתעלמים
 ואיננו אליהם הצורך קודם במזונותיו בהזמנתו נפשו עם האדם חשבון עשרוהחמשה

 בררך ללכת צריך כשהוא וכן מהם שיהנה עת עד ויהיה יעמוד אםיודע
 הולך שהוא במקום עובר שהוא בטה ויעיין בימים לכן קודם הליכתו עניני מזמיןרחוקה
 אשר ובמחנות ונחברה הצדה מן שיניעהו ובמה שירכב במה ואח"כ הססהרים מןאריו
 . ימיו באריכות ולא מזה הבורא לו שנזר במה יודע ואיננו לזה והדוסה בדרכו בהםיחנה

 לנפשמרפא
 )6)ף מ1וסיו לסומרי ,6וסגיו וממסי סגריה סומל ונotrSh~ ,1 סו" מסין ס' גי ויוטח ינו' למכס ס' סו1י6 )6נוהיכסגטגט
 ס, 6) )סתפ))  ס)6וי מצליך לרתוהו באלה.ם והעזר : )גו מע) הכיי גוי כחגן 6ת וינ) )' לבך מעל וגול : ננו,דור

 גמי סרט מיימיניינו
 : )1 יכו) )" עורו כקנ*ס binih הס')

 מעיין סו6 ר') עובר שהוא במה ויעין כון עייוההכמשה
 ומורי

 כסוף גפדינס מס )סומל עוגר כו6 כמורס כיוס

 לחםפת
 )מסוג מקוס סיס סמהסגוח כה. מצי צוי )גוי ט.סע"חי

 )5סנהו כההןד מרוס 1(1ן (tn:oh והגוע ווים יס'כ6סגחו
 ונמזג כמחסגס וט ג, וכוס גו' ויפיטו סטם וירקכמ'כ
 ס6)סיס ו)סמ 6מר ו"ה*ן גמס:ס געג71חו ז)ס7נק5מד
 ומטפס 1דנור מהסגת גכ6ן ג)) וסוס נדגור :יסוגכסון
 : גרגור ו:חפ)ס גמטסס וסטגורס גמהסגס ס6סכסדכיינו
 : יהגרך )"סגתו ג)גנו השטס סחין ענה טגענוכסה

 מסעסיר מעוטה ואמונתנו : כטכודסו מלסדכק קימהוערפכו
HDO~1כ"מ חמס ט) וגקר6ח כהמוגס הוי כסהג)ס )פניו 
 כו' לאהבה ולא כו' אבוה'נו לאהכק : 6מ1ג0 יוי1וימי
 ע) 6מר טמססו~ו

~1DO 
 D(Dt 1)6 "גיסינו "ס יס' 6סגס1 וגרון ע'פ)6 שחי ג6סנ ס)6 "%)1 ית' "מנחו

~t.1fiG סטגווכ כהסח ט) דגר ו6ה'ו 6וח:ו 6סגהו גסני) נמו)ידרך 
 וטע טונ וטככ מרט )כור זמ)קח ססטנ1דס ופיגמטסס
 כו6 גב 6מר וטמע גטסס גוסס ט,ס ספסעויס ר"גשמרו
 6מר כמפס SW ממט כו' )נוו) 1)6 נעל גי' שעגור1)6
bstממק ונגס גוש סס6ד0 כטה נגוס כן, גרי6ס1 גטגור 
יס'

 סקדמו:'ס ס"מרו גמרי tD'SSt 16סו )ר11ח :ימו כוסן סו"
 ככני לטייך הגי סרי נפ וכוי ונכ)מסי כומתי תכיכססג1חיר.כ

 הלבנוןמוב
 לט הסובה בהנהגתו : חגועס )מון ותנוע :ענס
wlla("(וינ) כמו מעוז מסר לבך מעל ונול : כ 
 : לוחך כסס עליך נמך : כ"ט( )נרקוטית סגננן6ח

 חח"מן כנוסר 6מס באור תאור והשתדלומרח
 כבר כי : מהכמס טור חסר "( כיניעס כוסשטרה
 וססרימ סתר מס ע) טסכ במהעלטים החכםאמר
 נעג'מך רני)מה מסגי כי סלחך סחכין עד:סמך

 יביט לא רע אנשי : )קחך מוך 6חסכמדומם
 )ר.ס געסס ועם) כצון סמורנייס ס"גסיססמפט
 ס)" עדכטככ

 מממכר סוכר וכדמיון nnho יביט
 ססוחס כסחמדס מכיח מצר ע) ס6ורנמסעככ.ס
 שרוא בטקום עובר שהוזז בפה : )נמריסקר
 כמוחס וכיגע מליפי סי" מהולס ",וס י")הולך
 "עפ"י הבורא לו שנזר במה יורע ואינט :מסוה
 oh vtwt "1 ומחגו נמסר יע'ה "ס יודעס"י;1

 באור תאור : יס' ממון עזר נקח באלהים נהעזר : ג1ין'י מראפ מזם מראות ימנעך לא : ווומיסס 1ג)מס גוססמ)6
 6100 ומקום סס סע1נרוח גסמויוה ומחגו;ן מהמג כ61 המסחרים מן כו' במקום עובר שהוא במה : ג1יר'י סחי'1החכמה
 שיגיעתי : 4ד מיד וט1גרח DC סמו1)מה סכמ~רכ ג)י' לסוהר ט1גר מתון סו6 טוגו דפון 6)י1 )ילך ר11סטסו6

 הצרה מ,
 1וס )סגין ירו סחמ61 מס ג)ו' )וניט (יגזל מסובהברה

~JrKW)l 
 כון אשר ובמחנות : מרי1ה:ו כנמו; ק1מפ6גי,ע טוגס גתגוס

 לו שגזר גמה : יכוו גמלון )6נע'ר מקס מסון ס"4 ממר: בג) גדוג1 סגרו מרי ימוט גיוס ג'ינס גדטהו ומנטר מהבגסו6
שדגייך מיגיע קרס מ'1 מיסס עליו נגור מן ימיו באריכוות ולא : גו, ממצגות ורגום יס' סגורך ממוכיח ממקגוהיו )6 416 ;יכה
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 הנפש השבוןשערש2
 העקם אל הרחוקה לדרר ולהזדנע למועד נכונים להיות חייבים אנהט אחי הוה הדררועל

 בו שנפנע ובמה בצדה ולחשוב מפניו מטם %א ממם מברח לנו אץ אשרהאחר
 , כתנור נוער נא דרום הנה כי נ( )מ)6כ' הכתזב עליו שאמר הגדול החשבון יוםבוראם
 לא ומדוע רחוק והמרטע ארוך והדרך תדירה והדיתקה סתסדת והנסיעה נתעלםואיך
 בעולם התעסקנו מועדט, לבית הצדה על חשבם ולא אחריתם לונור לבנו אלשמנו
 עבודת ועובנו יצרנו רוע ובעבודת שכלנו מדוי ושכחנו נופם ובמדוי הקיים והנחנוהכלה
 כוללת היא נטה הזאת למבוכה הה , אלהינו את עבדנו ולא תאומינו את ונעבודיוצרנו

 עימהם טרשות טה כי פז( )'סשס הכתוב שאטר כמו חוקה היא בטה דחאתולשכרות
 : בז' יין ולא שכרז כס( )מס ואמר לבותםמהשכיל

 קרבת לבו על ויעלה בעולם עמדו ומן אורך על נפשו עם האדם חשבון עשרוהששה
 ממדבר פתאום ההיים שאר מיתת רואה שהוא בעת אליו המות ובואקצו

 איננו בו, טהיותו בפוח שיהיה ידוע מועד ולא רמז ולא בדבר ידיעה הקדמת סבליועלתו
 לנפשמרפא

 וכמפ ר*) בו שנפגע : סהר גסס ועוקש )סס אטפיס ספיד ג1סג0 וסי6 סמירת (oiun ""6ך )טסספן
 )טורס ארוך והדרך : וחסנין דיו ניסן יס' )פניו כטיסמידט כקומר נו טאגפ עפ יס' ופגיו )סני6 תפונס 6יש טסחגע
 ,3יערי0 וגנכרוח גימיס וגרס גטם מוסמס )סיוג סכ51רך נגיס גפ0 פד יודע פי כי סס )ווט רסוק סמגומס והמרגוע :סג6

 נמו מאס )ממוז פ0ניפ קים עריס טסוכליס נ)ט4ס וסקר סק)ע כף וגחון mhnDt ססולו0 וגמיוס ונימותוגמדגרוס
 ס0ו6 סרמוק )דרך 015 ממין )6 יס15ן סקו סרךוכ קורן )ים מזמין eh 61'ג כידופיס מסריס וגגמס 3עסר 3וספס*ויגו

 eto)h: 6ש נמו % D_it_? 1%ן סס61 כיוס סס סלעו פתיון הזאת לסטנה הה : ממנו מנוססיין

naNPrn5 זען ט6א בקשיים !מ; זי ט:-ק טת בPete (בה ט %צ נתן דייימס%י 
 : ר'ג . סתת רע נו סהיוחו בשח שיהיה : כויס%

 הלבסןטוב
 : מי )כ) סטשר לעס לניבגד : ממס סניש עדנ0ייס
 ו% כמו כולתן 6ח סגסיים כמס בו שנפנעובמה
DSn1(: )יושט כי alsn: ודים כ) תיו כתער בוער בא 
 נ" נסערי עומסוכ)

 הקנסיעה : %0 סיום 6ותס ייישן
 גוסעיס 6גשס סוט יום פזי דוחס 6טמתמדת

 ס5 סמפמס ררצק חהסרגוע : 0רא6 ר.מקוס6)
 וגס"6 046 מגישם כמסלם )6 ממם ללוק ר4כ6ש)ס

 כשס"ס D(h' )ס מש ר.מטמס ל*) , קירוסמלצם
 כיעדנו לבקן : ס4ט לנס ס,מן עליפ כיקנר
 ופון הה : 5( )6יונ מי )ג5 פועז וגש סכש5%3

eb~pרום ס44 כפו %צ olts ': הש כסה 
 nma שכזהה : ovb כס כnisw ognn 5כללת
 כעומ סיסיס פע נימי שן סוס pb ו"5 בוטהיותו

 *1 וע וטל טבע טתעכב אינם : סמום פן -ט
 - י% 651 פיפפכ3סמוח עעס 15 יוס ל% שדקשם

 לחםפת
 בשופד 4מן לסוער נשנש : (Oo יתוך י6 1%ידגמס
 טפס ולא טסנו סגרח ל% אין : י0' 56)1 יפ'ויק%
 )מוס פס דהיינו סוכר מיסד 5יש נגוייס ס'וסגו ע)ספניו
 סמופ פן )גרום יכו) 6רס 6ין טסני פסנו מדרם סטין6מר
 סיט ופ.ו מגוס 1)6 6מר טוהר סימר נפולס עמדו%1

 עפרו שן זפ) gbt סמות מן לדרן %ס סיוט גססולמסוג
 : ין, סאגה וגפם 6מר ומגננן )דן )עתיר סלודגעו)ס
 סאנע טס י0' לפגיו )סנף מסורס 6חס ט שנפגעובסה
 והנסענה : ימעג1ן דין )יחן י0' )פגיו גסיפמידגו ג)ומרבו

 ככ) כי סומן מור פסידה סגיפס ט' וההעהקהמתמרת
 מ,ג ספסרה מ% ודירס וסספחרוס גו' מחקרגיכ 6גמגויוס

 פאס רחוק והטרטע : כידופ סשהפי0 ס)ימס גהסרעס6דס
 וכיס ט6 אדייהגו לזכור : מ6ד יפוק סשסמטבת
 )סגין סתמן "גצ fnht נסות סחוסו יגפו מחטרסחשס

 1% לכן ס6דס ומסממץ3 סמטת 610 מסיין )פי ס61ס 'טכרוס- 1 פ0עננ טיפוס סס6ו0 וע) )ו השפיסספקויס
 ן' סי מרצח מת 6פך שגר סכלו מחי ע) ט' שכח ואמר כף מהשכיל עיניתם טראות טה כי :נימקך)
 סוסון סניך סוגר ס160ס 61) וכו' ס6דס )כ ער כי גפיה )% מיוהס ססי,ר )נ4תס פר,סכ') 6מר פיגר ישנו וזפ וט)כסגף

 בפגזו ג טזיבזולב םצגהציב הנ?זע,:הג%בםצ:הןצצ:מבם:ןז
 סרק ג6יא D('D )דפח 3קט ז0 61מל ושגס סוקס וימי כיסיטוס וימי סנמרו0 ימי דסיי:י ירידס )ימי נס 16 עמידס קימינס

 סרק נ6יו0 סיס כ) ט) יזיע סיס U1~s ,Pohn סופד 1)6 6מר סס)יפי חיבו
 מפררי

 yg דגרי וקפי גו פואו0ו גפומ סיס ספ:ס

 םמ :צשנע'יי4""זמנ"י: צ?""נג4: הנושהה 4:צ'בבב"י
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 פ10נב הנפש השבוןשער
 היש משעות בשעה יא התהה מימות ביום ולא השנה מהרשי הדוש בכל מבאטתעכב
 הש אך , והינקות והלדות והנערות והבחרות הישישות מבקדדי הזקנה בינם באואיננו
 הפקיד המלך כאלו בזה וינושל , מקום ובכל עת ובכל צק בכל ההיים את קורא( )ס"6קורה
 למקום ילך שלא בדי עת בגל לו מצפה שיריה וצהלו להשבתו ותן לו קצב ולא פקדקאצלו
 ממקום למור )ס'6 הסלך ממקום הדן לדור לו היתכן הסלך שיבקשהו עת נמצא ושיהיהאחר
 מצפה חהו*ש קצוב ומן בלי חוב עליו שיוט במי שמכסיל ויש . בידו שהפקרון בעודהמלך(
 עמידתו אורך על נפשו עם האדם יחשוב וכאשר שיפרענו. עד נפשו תנוח לא עת בכלעליו
 תקותם שהיתה נעת סמנו קודם האחר "D~y אל נסעו מחבריו קהל כי יזכורבעולם
 בעולם תתקהו יקצר טהם התאחרו לו שיה"ב ירנרק לנפשו ראה ולא העולם לחברתהזקה
 ואטף . התשבע יום קודם נפשו עם ויחשוב נסיעתו לעת בצדתו ויחשוב לאחריתוויוחיל
 הכמים לב ,( )קסדת החכם וזומר עצמו את תקן לפניו המות שקדם מי החכמים מןאחד
 הוא באשר משתה בית אל מלכת אבל בית אל ללכת פווב )מס( ואמר אבלבבית
 ו דמה להבל אדם קמר( )מס)'סואמר המכי הםבק כלומר חי שלבו מי בהי לומר רוצה , לבו אל זען והחי האדם כלסוף

 במעבת בהם ההשתעשע אדם בני להברת נפשו שתמה בעת השתכלותו עשרוהשבעה
 שיביאנו דוחק מבלי כמיליהם הברת ונרוע אדם סבני והפרידההבדידות

 לנפשמרפא
 hls כ0ונ סו6 9וי )ו יוועיס 6יוס מייו טק0% ומלמר מי כפודנו מוכסו ידי )נ6ת 07ho סמייכ גוס ותמס) כהשמנישל 11ש : )פשפו שזז 610 סוי י0, פפו1 דע10 י0ימ ס6ס סכ,ר6 )דגיקס זעתו )כזזן ס6דס סטין גש וסגפט) בזה1יטשל
 : ),דמו ומת"נ ,ס )דגר 5'ע סו6נס VDDt )ט ע) פטים שדם )פמ! משם נ'6 טט6ר טרוט מי עצנה את תקף לפניו המות שקרפ מי : )פרעון *וב1מ1

 ו)סממפטפ 5דס כס מכופ עם )יסכ !יס0קק ~e7h סיה16ס שטס נפשי שהטה בעת השתכייהי עשיהקשבעה

 להםפת
 מסוסם סמא ופי סיע כס והבחרות השחשתסבלערי
  ולכל tvb ש"מ אן גכ) עת יבכל 1מ1 נכל*מ)0ס:

 פט) ישנס נ"צ וימשל : וכיוס וסמוא ס"ס פעסוס08
 וסגמט) כה ה!ב עליו שיור בסי : )פקוק!גמזן סרי יר' מפפ דט0ו יסים ט06 סכורך )דג'קופצדעסו סקוס טוריך 3וס עמוס) כף otp~S ועץ לרור :)עיפו

 61מר זד כעורגו גטגוד0 מוכרו קש )נ6ח0760
nsiP~ופן.קנוג ג4 גמוכ 610 סרי )ו ידוע גלפי ידיו 
 שתהיה : סרס עד 0' גמם כו' עמידתו אורך על :)סרפון
 מהנים עמס פשיס ותניסו ס)6 ג6ש כף חוקהתקותם
 10,ק ורש נמרו0ס סיס יפי h~h6 ססו)ס מן)מסרר
 גמגרס רנופ מגיס עוד תיפתו מקים סע וסרכג0ספינס
 יפרון )1 סים נעקפו רוסס סעו נו' ראה ולא :סעו)ט
 ע% 16 סטנים פ%ע4סס

~fno ססו6 פיסוע שע"נ 
1nbPtיודע מא 0נ6מח %ומר מסם יופר סעורן נמחא 
tDSS3לאחריהו ויוחיל : סעו)ס מן )ססינ פיס) 6100שיכויס גו' ועהלהו יקצר ! ע)יסס יתרון סוס )ו סיין 
 ופן פימ) ססקדק רבעי onoa סמם) )9 10ת)ס )ט1ן5פו
 נרטש סמ"ר מי ג)"מר לסניו 1טמד קדם טסמו0 שכן, שקדם סי : עוותיו שגון נפשו עם ויתשור : בקיויססגפ
 ססו6 סחיט Ipp 0גי6י 116 נסו0יס סמום SD~ סמיומוטנ
 אשו nanar בעת אפו: סיקוס ושיר י0' יו1%נדוש סמג'1 הטכיר המבע : מי DSW3 בהי לוסר רוצה :עשו
 נשמו שגיס ססו6 געי כו' הברירות בטעינתכו'

 יססי) וסעס91יסס 6דס גגי )מגלס 1מטהוקקס ג"ןסטגסט1
 דעסס ססעלנוס וע) 6הד גמהוס סגושס מגרם ע)5דס גגי מגק שמר כסס ,ספרידס סגדידוח ימע)ו0 16מהטול

 הלבנתפוכ
 סינט נו כשם 6'פ כקמר ושקנה בימי באואיננו
 כשטוס ימי ההרישא פבלערי : סזקח כשידוקק
 כטס דומים o'nh סהבריו קהל : סצ~ס קודםריס

ootfnשנמס מנכו ממס סמוסיס גטמס בסין 16 %ץ( : 
 ש6 ע% שממס )כד יאעח ספ )6 הזקהתקותם
 ולא ו סש)ס כערם 1)ימוע )כמס מנןאס6ך'סיס
 כע%צ ר61ס 6ש ג6' לו שיחיב יתרון לנפעםראה
 ליש 6טל מסי 1eh ס6)ס ~h(eg ט) יחמןטוס

 כשם" ויתקנס 610 סיס6מל ימ"כסיפרון
 : פסס יותל

 שקדם סי : הסיקס ייס ההשבה יום : וקוסהואיל
 ב עשו מסק 0מד 1VD )כד *סו  יטמ  ריסוסכגין "גי  כמקרס סו ס4' עצבו את תסו לפניוהמא
 סו6 ס6דס ס) סמכ)יס הארם כל סוף המאבאשד
 טט5 כעוד רמה לרעול ארם : ריכל ושכסריימסס
olh610 (כמסיד ראימס יום ופכותו עיקרו כי סב 
 יסיופ סוס שלס כסורקות שמקס )hwt 6 מעניומגסס
 כדד שטכ הברעבת במעלות : רימ"ס כגרורנרורס
 כסילוקם הברת ובת"צ : מרעים עס יממכרמנקי

 2 סכסי4ס עס כסממכלוס רימנישס נרשתסימטק
  טיסמסר ע) סכרם 4 ס6ע שן כ) דיקקמבלי

ספסל
  1Dh אוופומסמאשץהמפ

11nhotp 
  ננס

 % פוסכ גה הברת וסיוע : וממשה במירוס נטפול ייפו כייס וטד,
 מוגו" ס"ס סגודכן שומר כו' דוחק פכחי וצפר כסי4י.ס מגרס גווע יתגונןספסתג)ו0

 0פע געס 6ו)ס ינוגס )6 גי רע 6100 סססרפ ע) )ומר 1161 געכע פחני 60דס סמוקרי0 כפש 6ופגיוס ש 1פ0!י60 געסז ונעמיס )סת"גרא
נ93
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 הנפש השבוןשער106
 החכם ואמר אליו צורך אין ארוך ובלבול ונאמר ואמר הדברים מתרי חברתם ופועת5ך
 וחסום דבריך מותר אצור החכמים מן אחד ואמר , ונץ פשע יחדל לא דברים ברוב '()מסוי
 דהה בענין הכתוב ואמר , בננותם וספר רעותיהם והזכיר אדם בבני ומדבר לשונךמותר
 )מס אסר ובזה השקר ודברי והכזב וגו' תדבר באחיך תשב ג()תסרס

 נ"
 ואמר בקרבה הוות

 )סמומ עליהם הבורא שאטר והשוא השקר ושבועת ידברו כן לא ואשמע הקשבתי ח()ירסיס
 הבורא בשם להשבע לנו התירה התורה לתלמידיו החסידים מן א' ואמר . ה' ינקה לא כיכ(

 והנאחז לאו או הן אמרו בשקר ולא באסת לא בו תשבעו שלא איעצבם ואניבאמת
 בספר שער הוה הענין בהרחקת יהדתי וכבר עמהם. זהשהוק היושבים קצת זירזתוהליצנות

 צמיחתו אדם בני עם התערבו בעת מלבו האלהים יראת והעדר הכניעה שער והואהזה
 בהם להתנאות השם קנות ואהבת והחונף בו ודברם במסונו מהזקתם הצלה בעומ עםעמהם

 חיוב ומהם , והמעשים ההכמות ממיני יודע שאינו ובמה יודע שהוא בסה אצלםולהתגדל
 באסרו עליו הבורא צונו אשר הרע מן וההזהרה במובהציי

 עמיתך את תוכיח הוכה יע( )ויקר"
 בדבר פינהס שעשה כמו היד בפמעת מהם הא' דברים ננ' הרע מן להזהיר חיוביםואנחנו
 ' רעך תכה למה כ( )ממות לרשע באכרו משה שעשה כמו בדברים למחות והב' . וכזביומרי

 לנפשמרפא
 סם כדברים ממוסרי סו6 6מר חברתם וטרעת : )6מד 6מד onth מסרס elot גכי)יס כמגרת משננסוס רעת וכמספכ'6
 וסמר פ),:י 6מר נך וקמר 16 . וגפם כפס מסם ונאמר : וגן ונססי )דגר יכו) טסות מס ג) ואטר : גס)יסדכריס
 וממפריס פג'6 סמיגריס ע,0 ט) כ:סי,ח גתי מיסינח נונע ועוד )גע)ס סיקר סומן וסולח ופפ ג)גו) סכ) טסו6לנמנו
 1)16 )זק יסים ס)גס ;מן עגי:ס תלני)ו ג)ומר לאו 4צ הן  אסרו ן  יורך  לל% ולסיר ל:%1  רלירמ  זיוך (otp)t  ונסגננותס
 כיון מלבו האלהים יראת והערר : דגריכס ויטמנו )15 16 סן )נמירק( למרו 6)6 )עלס ססכפו ו)6 נדק יפיסטוכס
 מדפיס כס וכס סככיוס פני o'bpn ס6ינס imh סס  יוכר מגסות וב) עיניו הגד 6)סש יפיס )6 גוועי )1יס גמכנטסו6
 וו') . רפ ינגין )6 6חס רטפ ממן 6) )6 כי הסיג רע ונקריס גונדר חתויין וכולן QS'1 מכפוי חפ "ים כח טקרניסגח
 פוסק וקינו סעח 6וסו גך'ח תעסוק )ו ס6ססר ניון )ן נקרץ כטיס ודכחס (ontri Os9 קרנות גנים עלמי סקיגער'מ
 סמס)ו,ן וט ס)6 גס) יוסכ וסף סלך יסיס סחמנס וג) 6' סטם ,סוכיס מנס ימלך )1 ס6מר  לפי זומם סו6 כי )ןנקוץ
 ממס )ן כ61 15נ1 גסויס )סטוסק סנדו) מסכר  סיורע 6מר מדיח סמגט) גן . מ,ס נוו) מיננות סזט 6))1 ונמס סוסוגיספן

 הלבנוןמוב
 ר,מנישח סרשמ סורפ וכו' חברהם וטרעת :עמסם
 סרעוח מן "הד הדברים מוהרי : גבס מכורותמן

 ונאמר פוטר :  לילים  ברברים  פלצו  ספרגילר.ח"
 הענר מסס )"מד סינר צנע  1)פעמיס סווגי "מרכך
 1"0 סקור ע) "מרו כך וגלגול וגן רכי) חקך )"ע)
  פל שכר סו" 5פ)ומ נגעי 1rth,סו6

~ltDS 
 : רשע

 לא דברים ברזב ו ~ePJ כלקון 1;" סגוף)חקק )" נסס נורך "ע "פוייס משרש ארה-ובלבול
 פותר אצור : סלע ורסון לגילוח ל"צ פשעיהדל
 תשב : "ונר מס סדנליס פחו מסמןהברק-
  זס "ף וכו' להכזב : כקות "ף סיזנר )סת"סק'סי )" כס"ס כדכליס לנע 6100 משך תדברבאחיד

 מקעיכ "גי כקרכם סורך גס6ל "ומל סגט6יאברו כן לא הנשמע הקשבתי : ר.מניעוס מלשתמן
 אכרו : וסנכ1ן ס"מח סידככ מסס "מז ם"יןומעזן
 nyp ובזות )"1: "1 סן סח"מרו ד לאו אוהן

 : סיוסמס קלח 1)נעח לסמלוצן  סיניעהיושבים
 מסחהכרוחס רשמנה ועוד כב' וכי יראתוהעדר

 )מקוד מגוי "ינו עמס סמזפר סכעח מס סו" רפטמן
 og~b : Dp ילקחכ)

~7YD 
 פקין ג)ו' ההצלה

 : ומתנו מסקו כעניני גוש )תיקון כ)) מוע')ססתהנמח
 ש"כ וכו' הצווי חיוב : סמניעוח סרעוח נקותהם

 לחםפת
 כנופו כו' oman וטרעת : הע מותר ס"1 מוגלם%י
 זפ6 גחגיסס )6ז0 סממע סיע פן מקנת 3ד 6ססרמנס

~fi1fi
 אמועט פיוס 16מר וט קומר ונאמר ואטר : מדוריס

 מסי וגומל נטמע וגן כך 6ומר 011 סנוני 6מר גך קומרונסס
 ארוך וכלבול : 6ס;ס ג)סונ געו6גט vho מ16ססמ1ן

 pht גפרויס פגיניס ססס ג,ס וט דגריס 1מערגיססמ3)נ)ין
  מטוס וס"ס כמסיס 6ר1ן ומן כוס ויו1י16 סתקכרוס)סס

 לא :  "nSDt  כסס 61'ן לגריס ס"ינס ימס וספרגונוסג)גו)
 16 סרס )כון גסס ימג)נ) דגלים רוי  סיעי פשעיהרל
 ילופר ,ו5ר  ליוו דבריך מוהר אצור : ממלקם 16)ינסוס
 16ל 6)1רש טיסיו מ,טג )ורך ))6 דכריך כ) סו~6)מס
 יפש  פריר  רף. 6רס נכגי מזדכר )סוגך למסוס סוכ)וגוס
לשדיי
 סמיא וע) רטי0 מעסיסם רעיתיהם ומהזכיר :
 פ"נ 06 כוי באחיך תשב : כנווסס וספר 6מרסמנונופ
 תחן 6מך מנכן חמ)ט )6 גון6י SIDID דגריס גבהיוחדכר
 מוסג השקר ודברי והכזב : ג1' דגריס גרונ כ,דופי

 מדכרי0 תיגס ירברו כן לא : מגרומיסס רעום עי)מפלס
 לאו או הן אמת : בוירוס מפרד ננוס כן כמו 5מחדגרי
 )6מפ ט)6 ענמגס סוגיתו כקמר כחיריק ס6)'ףתמרו
 )16 )18 זפ) סן סן ע) ס6מח סימרו יק (oD1)rדגריגס
 ימנע )6 סרוג סע) כו' ההצלה שיעוט עם : מכועסכ)6

onptcnעני19 מססור' )סס ינוס ססימס ולוג ממגרס סט'י )ו 
 פסטניניס כג1וסו )דגר 16 גממונו 6ח'י )1 )כזיקויוגלו
 השם קנות ואהבת : וחיל מדפ והחונף : )סססנגל

 6))0 סס וקנוח יסתוקק גמגרהס סטט1עו סט" כו'להתגאות
 יכת  פוניי  ol~un )עמוס קומר )סס )סתו6וח יני6סונוס

 ו)"ווו'בטנ:ג:ה:תמועט
 כו רקס 0ו6 6סר סרפ מן ו)סוכירו בו מסרק) סם רולס סו6 06 סוג )טט,ח לורד

 כה חייבים שגחנו : סיכלת ;סו מחויג תיננו )"ו ו"ס ע'1 נעץ ויפיס י,ת י1" )6 וקווי גוס יסתייג גחגרתס יפיס051

ס,י
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 106נג הנפש חשבוןשער

 )תסייר ע"ה דור כם8ש בלבוהע
 עכ"פ הרששע*ם למחות יבול ואם . ונו' מרעים קהל שנתיזי כ"

 במוב הצוף חובת מעליך במלה משבודד וכאשר הקצור. מן נמלטים הארץ עמי שאיןןמחה
 חו"ל שאמרו כמו חובתו ולהשלים מצותו לקיים קשה דבר והוא ספק בלי הרע סןוההזהוה
 מי הזה בדו יש אם העבודה קצתם ואמרו תודהה שמקבל מי הזה בדור יש אםהעבורה
 רועמדהעם והתלמד וריעותס בחברתם השבל וחסרוןהכרת העצה הפסד ומהם להוכיחשיודע
 לא העבירות רוב כי דבר של וכללו העולם. מן האדם את מוציאין הארץ עמי שלכנסיות בתי וישיבת הילדים שיחת רז"ל אמרו וע"כ דרוע. כסילים ורועה יג( )מסיי ההבס שאמרכמו
 העבירות ונל שקר ועדות שקר ושבזעת ומתן משא ורוע הזמת כמו בשנים אלאעמרו
 מבני והפרידה הבדידות אבל אדם. בני עם ובהתערב בחברה אלא ינמרו לא בלשוןשיהיו
 אל הטביאים שבדברים מהחזק והוא העבירית מן שוכרנו מה מכל ההצלה סבתאדם

 כן על היחידות. ובהירת הבדידות אהבת הלבב בר עמוד כי נאסר וכבר , הטובותהמדות
 לכסוף ויסיתך אדם בני עם והתערובת התכרה בעיניך וייפה היצר ישיאך פן אחיהשסר
 חנמים בחברת כי לכך רעיון אותך יטעה פן השמר ואת"כ להם. והבדידות היחידותבעת

 והנחת הביידות ענין העדר אדם בני נדולי עם והתערב תורתו ואת האלהש אתהיודעים
 והתחיה החסד אנשי ובחברת השלמה והיחידות הנסורה הבדידות היא אך היחידותמעלות
 חכמים את הולך )סם( החכם ואמר ספורם יארך היחידות מעלות על יתירוח רביעמעלות
 אנשי עם התחבר שלא בטי ואמר חכמים דברי הטמע אזנך הט כב( לטס ואמר ונו'יחכם
 לעולם ורע להם רע לרשעים קבוץ ואחז"ל . ונו' לו הוכה לץ יאהב לא סי( )ססהחסד

 להם רע ולצדיקים לעולם והנאה להם הנאה לרשעים פזור לעולם וטוב להם טובולצדיקים
 לנפשמרפא

 *65 ))נ 14נ"ו דיל גכגס % גי נסמיר פדורים מנוסר %'גין חומס מורוי וכפרע גס ודנלפ כטכס יוכר סו6 וט1פ)נד
 לורנס 6'ס כקומר כו' יכול ואם : ג6וך ע"ס לסעוף ממגרת יחימק מענילוח )ססרמק סרונס 1כ) וסחט יו, ד'סנגנלו
 6פרמק 06 מסלנג 0016 ו)סוכימ גס)ו:ס )ידפ גוי מעסיס: עי עין ונסקות 3מכרסס hpll )ססמנר ממיינ סוססטגין
 עוגם ידפ 0)6 6ף גסמעיס וסנריו !ממוס סו6 יכו) 06 מפיג כי סוייגו )ו"6 חוכים סיכם מטופ !קים ווכ) )6 6דע ~bStמסם
 טסרגי) 6מר ר? כו' ימעה פן השמר ואח*כ : סי) . וסכן וכו' סקרן טס ס6ין תוגימ סוגם מקוס ולקיים )ממוחיכו)
 ססגריוופ וחומר סגדייוח ענין חטדר סגזס ג'6 וגדולי למסיס חגמיס פס כמסחמכר ג)ככך וחיפר חטעס פן כנהיות%מן
 סרג %אנוש סרת מזע וכיק סנמ1רס סייירוח סי6 סחגמיס 6) תתמכר כקטר 6ך כן סון12ג 6) )מבמיס פ)ססחכר סוגהסר

 : מגר )ן קנס ,6מר1 כגד גר גחורס סעוסקין ת*מ ס) ס1ו6יסןסי

 להםפת
 בו, יטל ואם : זס יגר פכם יי 66ח קסם 6יו ימנ6יסגך
 מחייכ ס,ס סעפן 16רג6 6מר 06 :)ומר כה הארץ עמישאין

 3דעח נכדי עמויסע ע) עין mr.th, גמכרחס יוקףלשמגר
 )6 6רע 1)6 בסס %רוגז 06 מט6'כ שחס מסוכיהגס)וגס
 ותכיס תוסר טפח יינו יט) ערג'ס0 פרפי ידפ )6 606ף 6וי נסתרס מדגריו כ)ומר )משח סו6 יכו) 6ם וכמךמפס גי גן סדנר טין 6פר )זס חיכים סוכת מ5ומ )וךיס16כ)
 ט) ימתס גומרו ונס חוכתס פשה כיס ותכויס ג)) דרךגססתן
 'n'oth לין ח6מר 1)6 דגר סוס יודע סריגו 6ף כ)ומר פיסג)

 סייף ילפית ססוכתס מט6'ג כו' קשה רבת יהוא :פלייר מן  (D(~et סירן DD~  פקין  לספון ג~כס  ספוימס עת ככ)כי 6מי 3וס גורך ))6 סוStht 6' דכת טוס ישטח .גלחיגסתם
 נכזסוח מגסו עסס)יס סעזג על נקוי מצוחו לקיים :ק)6
 סחט סעף שסר ג'ק מנרס0 מדיח כוי הפד ומהם :סרס
 שיסקסו גמירתו ע) )6רס סיס פנס כת כ)ומר ופדחענקו
 דסיהו כמגיוס ס6דס סמיכן נורך פ) סט1ס' סבסדוימר חמ0ר ג'כ סלו ססכרס וכע מנרתם ע, ונפסדת מקו"שחסים
 המרון לפר רע כנגיע) חסרתו מכיח נורך וס) סוכנעסופ
 וריעוחה גוק"ס גס0מסוותו וריעוה0 יחברהם ססכ):מכרס
 ימכר יום יזוע מסריס ספיחי ירוע כסיליםורפה

 הלבנק%ב
 ממ"כ גץ6 ראכומס מעסיסם ילעס ""ooיחמכן
 כמו מוכחו ידי כוס )נ6ח )h~ha 1 מס on~b)סוכם
 16חס סיסג6 מ"כ בלב הלשלישי : 1ס1)ךכמכפר
 .ואם : עמסם ומדכל פיופכ מלמר enlh יטגן61'ך
 : כלגד 16חס כסג6חו עג" אייו ג4' לטחות111ל

 נסחמנרו וריעותם בחברתם סטעס: )טוןהעבדיה
 ח-חן : ורמ"ח olnb מל כסילים ורועה :)גס'4ס
 סע)ע מעמוד הלבב בר עמור כי : ויסכרירונן
 : כפילך ימס יעסק וישה : ס)נ ונרות ,כוחנסען

 "ורך 'כעס 6) ונגז שתך יפעה מן השסרואח"כ
 6ת וסיודעש )מכמיס תחמכר 06 ס6ף )נךמהפכות
 הא אך : סנדידוח מע"ח מעייך חכם)שסיס

 רימעיס שקר סי6 ע 6דלכס הנסורההברירות
 יחלכן )לטעים )סתחנל 0)6 חומד סמסססבת
 Sb לו הוכח לץ שהב לא : סמע)הם ט6רע)ק-

 : טכ6לתי וסריט1ח במגרס סימן סס והפרידההבדידות
 סכויךופ לסגת מזק )עפוד. )ו י1יג )6 06 )כנ נר נסיות )6דס יסכן סל6 מכמיס מפי נקמר כגו כף עמור כי נאמרוכבר
 כף לככוף ויסיחך : owrnn 161 נסמגס )גגו גר חסיס ,ס עמוד זפ! כיויריב )טיוח וכמח"ו גדד ויסג סיחסוכ כקומרוגף
 לדגום חסמפ 6סר ניזר ג)ו' כו' השמר ואח'כ : סחגוידוחך ו)סנימ )מביחס לתכוף יסיחך וכיתור ממנודד מתסיסגסת

 כוופל כף הברידיח היא אך : 3ס כמדהי כגר 6כל סיוירוח וסיקס סגיירהז מעדר ,ס יטיס )מכניס חדנק 06 גיומרזכו, סהגפי0 כתגרת 6סל )ברי יטטס קנו רעיון כו' בחברת כי : כפסיך סיוף יסס . כו' יסס פן שמר סכיייוחוס6סכ
(eso %י 06 סמורם ויארך : גמגרחס ע, ויפר פופ חיסל חריג סגד'וופ מן מוקגיס )סיחי כעומרים סחוע)יוח ס) עימססכ)
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 הנפש השבוןשעראן
 שהנה ההוי רנליהם בעפר מתאבק והת לחכמים חוד ניח ביתר גהי ואמרו , לעולםגרע

 1 ונשמע ה' הקשב רעהו אל איש ה' יראי נדנדו 4ה נ( )מאני השמר דבריהם 4צזבצמא

 )ס"6 משאליה ורוחק והתגדלה נברצתה בעת נפשו עם האדם השבון קושרהההצ3שובה
 ויתבאר והתהתומם רתליונים בץ ערכו שיתבונן והצא בעוה"מאויה(

 מן הששי בשער הזה בענין שבארתי כמו יתכרך הבורא המרהט בין העירותו קמנותולו
 החסם בכרני שהשלימו לאדם הנדלה מן הבריא ושהלק במה אח"כ הסתכל הוההספק

 חקי ושהודיעו פו' ידיך במעשי תמשילהו ח( )תסקס שכתוב כמו והמוצאיםוהצמחים
 מעלתו והרים ותחתום העוה"ז עליט מסודות תקנתו בו ש"נ מה כל % והעבידותורתו
 השלחו בו ובחרו המצוקות בעת ובענותו בצרות אליו ובקראו לבוראו ובהודאתובשבחו
 מן ספורו שהשרך מה עם ידו על המופתים והראות ננורתו סודות אליו ומסרו ברואיואל

 . עלינו ומוכה חסד והמיוחדות הכוללות והרוחניות הנופיות והנראות הנסתרחוהמוכות
 לך צריך שאינו מה עם בוראך גדלך וכמה נבזה וענינך נקלה ערכך במה אהיההסתכל
 אשר הזאת המשלה( (hwo דילדולה העמרה על וחוס חהנדגרש השנחתו אל צרכךפודל
 בעוה"ב לך שצפנו הגדול חהנםל הזה בעולם אליה שדוימך הרמה והמעלה בהעפרך
 כי ותחשוב עליך הבורא בחסד ולהתרומם בנפשך ולהתנדל בענינך להתנאותומובותיו מחסדי לך שזכרתי במה בו שנשאך"בורא טה יביאך ואל . ובהודותו בעבודתווהדבקך

 ובשפלות ובענוה בכניעה הדבק אבל כמוהו. לך ויאות לו ראוי ושאתה לך החש הרץמן
 לנפשמרפא

 כס!* פי )ופר 6דס ט) 3)ג1 ונדווח נ6וס כטמ63 ל') 1כ11 גברצחה געת נפאי עם הארם השכון עשיוהשמונה
 ;מספר כמ! סב) ע) וממטכס גד!)ס )ן !גסן מענתן ססוזס 61ט'פ פ'ס דוריס גגן 3פימ פקור אזם מסר טס6וסיסג% סיימי סער OD1pO9l סכפטס אפר ותג% כo~twnt %6 ספ4!גיס מב) וננוס קמן 6teD יח13נן נומס %) )ו סם%מיס
%Ot3y מסריס סגטס כסכר תסיס רק 6)ס כ) )1 סטרו סו6 כי סס'י )פפ וס ושטר %ן ut~b .סיכננ )1 ר6!י פע)ש 

 הלבנהפכ
 סד3לש ס' ילק כסטמש פון רעהו אלא"ש י לאי שנח ש : יתיש ק יל אמכפם
 *ס פנת %3ס ס56 נשנמח מסכשיספואימ

Shדנריס ומלטיס רפרט o*all פד נריב וטרנס 
 61ין ol~b 6) מנסס דלכיו כ) כי 3פכ)ססשנלצ
swוריוח דכליסס )כט3 וטומע מקפינו ושש"ס 

 בעת : 1") ורילד'ק לט"' ש' ק מגן'פסזסהריס
 כמס כב' סזשלהה ורוחק : us נם%תe'sno !י 4 מממנף למגעיי נמק ורפאלהנבהותה

 61שזכ 4יס סינים 3פע DnD ש מס*ס לפקשסס
 מחץ פר הנבאש : מיג ישנא *ש מאא

otnhtסעפך והעטירו : חמס ראמג6וס שטח 
 ותריזונו הוה השלם עליק טמדווז : אנק*ש
 ומס ס"ת נשנס ע14מס סריס  מוצדות עסכיפכ6'
bh~Dוברצדתקו בשבדצ : סוס 3ש5ס מסמס 

 לחםח
 וחחגדלה גבהותה 3עת : ליון ענין ימס 4w~stאי0
 שמל !מחגד)ס %מס פגגסח סשה געותם מלניס ג:ס!6כה

 ורוחק : ח6וחיס סגד)ח פ) !סחגז)ס הכנול גקסת ס)פגגר,פ
 ססעס דופקת גיסיך כקומר נרקיסן נזבח וד!מקמשאליה
 נרייק ור1מק )%י 6סל ספסרסיס וגרסת פס46ס)סטינ

 גגפופ קסגוסו וקעירותו קטנותו : ועומק poaוסירסוסו
 ס36נים ומיג* סמתכוס מוני סס המוצאים : כ6וגומוועיר!תו
 בו קרש מה כל על והעטירו : סקרן מנסן 6ופססמוי6יס
 וס!6 זפש qw ע) )פמ,ד חרדי! יכף ט)6 פלוי ירי 16)חג') סלפני כפו סטגס )ס1ן סו6 גכ6ן מעמוס )טין כ!'סקגחו
 וכינס דפם בו גסן ססקכ*ס ונוגחו ס!(כמיס 3י1 מ!רג)רסון
 סנ)ג)יפ טסם טורס פ) פפ)י!גיס פס"זריס דוריס סוגם):סיג

 !סיד'עוק סעורך סגם)) ס3רולאס ס3ס טסם שהשג!וסכ!גמס
 ובקריש : נס ומטסעסע !מסור% ספגפ פפו1 פמקנ) גפםכו' בשברי מעלתו והרים : תקנח! 3סס תם )ו פ!פ)יס סםססס
 פע5פפ סכ6יס פ) סכ!ש 3צ!מ 3ה ובעפתם בצרותא*1
 ספ4ש פמפס סגלים סס ופושת n1DAD1 (81 יטיס מאליסכמ!
 על ושלרר : )פגיו )ענוד 3ו שמי גו ובחרו ale:פרגי

 ,Otha~sa כ) ע) גממק,חו )נמירסו השג מט"מ סטט16ברואיו
 סחיפת יטמור )1 ספסר 3ו' ומטרו : כוטו כסס!רפס
 %6 כמו וסנסגסס e'hn3o ונרי6ת פ!רהו מודוסוסורריו

 וט) עלס ערכן 6פר כערכו ק) סס!6 ס6דס מס!פ י) נגזה וענינך נקלה ערכך : וטוכס מסד טורס יסתרך פופ פ4פ כ6וט
 טסם ג5וכיו חטט סגסג1חטעיני

~mcn 
 ע5 טן הרמה השנגלה כו' הגרילה העטרה על : גסס ולפק' 6פר מיסמס כסס

 כפגפ פפ)פ1 מסריס ופ) שימס ~tsvno פשות גופו ע4סס סעעו! י)!' סגדגס הכערס 6מר בו? ~t'owe כל151 כי ע)טיפטפו
tnhsn(ו ע*ס יכמיס סחר ימיי 6) סגן פד ט' ולהתרומם ט' ולההגרל כו' להדגשת : וכו' בוולס 1101פ)ס 6פר כני 
 : וכף ))טעו פס ק ט' )טאי %ק משה שע פרפר ננד כפוש )ך 1י6ופ )ו רואי ט6תס וקפו ספ!סו דגר כ10וצ לךיאתת

גכייעח
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 7פ1נד הנפש חשבוןשער
 על באסת כשתיה לה ואףשאתה

 ערכי
 העבד בו שחייב כמה יתעלה הנורא בנרדות

 עלט ממנו חסד מנולתו אנשי עם וישימהו -מעלתו אדוניו כשינשא הנקלה הנבזההחלש
 יתגדל ואל עליו חסדו אדומו שעביר קודם הראשון כערכה בעיניו והיותה נפשומבזות
 דרך משאליו ממנו יבקש ואל והיקר הנדולה בן אליו שהגיע בפה לבו עבה חללפנס
 אומר שהיה הצדיקים טן א' על ואסרו . מוכו ועל עליו ויבמת אליו ענינו הנזוב אך ,רכילות
 בנדולתה ודיעת* ומעומ ערכי בפחיתות סכלי לפניך לעמוד נשאני לא אלהי תפלתואחר

 ודיל שבח אליך ומקרוא סמך משאול וקמן ונבזה נקלה ואני ונשא רם אתה כייוממותך
 הכרת* כפ* העליו, שסך א"ע לשבח חורשתני אליך לקרוא אותי בצוותך שרוססתני פהזה עי נשאם( 0י6 הרשני אבל דקדושים העליונים המלאכים בקולות הטקודש שטךוקדש
 ואופם תקנתי יודע ואתה לפניך ושפלותי לך עבודתי הראותי עם בכבודך וידיעתיאתך
 אייך הסרוס נטרל שארגיש אלא עליהם אותך להעיר בצרכי הרעתיך %אהנהנתי
 תקנתי בו שאין ממך ואבקש לי מזב שאינו מה בסכלותי טסך אשאל ואם . בךובפחוני
 ורגרגתך הקיימת מרתך אל עניני כל הנחהו וככר מבחירתי מוכה דתליונהבחירתך
 הלכתי ולא  עימ רמו ולא לבי נבה לא ה' *6( )חסייס ע"ה דוד שאמר כמזדתליונה
 2 נפשי עלי כנסול אמו עלי כנמול נפשי ורוממתי שוטזי לא אם ממני ובנפלאותבנדקות
 ומעי וצרותיו העתם מפנעי אותו הבורא בהצלת נפשו עם חשביו עשרתקרצשעה

 וקור וצמא ורעב ססאסר והמצוקים המאורעים ואופני בו אדם גניחלאי
 לנפשטרפא

 ר') )6! (((oht ר6ף טסם מי בתאיו אל ושלש : לדוגו )סעיגע
 נסי )מסוי

 ררך משא14 סמם יבקש ואל :
 ס5 מפך וזקרם שמך וקרש : כ!' 46! עמג! יעוג 6ן ostts גן )י פסח מחייב סוס פד 4 סגין מקמי 4מורגילת

 : מטיי יירקת נגל כו' אמו קלי כגומל : ס'ענ !סמ1 סספיש כמפגנן )עי3 עיין סטת סטפ)ס!יפנין
 לחם8ת

 החלש נסוכיך: גיס )פ!טס ג' וגד ובשפלות ובעטתבננקח
 6)י! ס% עליו טסט חסד : סף) ג' ינגד ג"כ הנקלההגבוה
ullhnמקח 0) פ,סכ נפשו מגית : גגם!) 1)6 הסד נחית 
 וכף: ג0רכס געיגי1 גסס! סחסיס מעיניו יהעחה : טפן'ג
 פרגד) כפספוס noo~ סנמם3 לסי כן 6מר לפניו יהגדלאל
 דרך : O1~D גגntpmcn 3 ע'9! כי וחגוך וכגוו יאוגד)ס!6

 עביט יעזת : סרג) מ% רק )נ פוס כ4 נעופררגילות
 סכלי : והסיגן נשאחגי לא : יסגלן עלק שתגחוישם

 : ג!, כנד!)ון ידיעתי פיפהי ג*כ 631 3פמך )עפ"דא8טמ פרכי טייטס סב) פלגי פס סקוסי 63 ערכיבמודהות
 hmn רם ס6חס 96 !פמיר יידע כלפס כי לעומר כ!' אתתכי
 ווקף כולי מלסייע טסך משיטי :כף

 4ך6 פמך מסווי
 ששוכר סעריפ אינס  שהוגרס ספך ולקרפ וס%  פגםשע
 ממקף לו ete קראקס %1סש ססגס סף6ס ועפש שכיוס8לס
 (tDD~1 ס6דמ יתפס סמלת יירמס וסקנס סטלג כשמפגתפפטט

 ומס Prn סיפח כמם etpn סי שגמו סמ)ס%וסנרס1ר
 גרפס 61פ'י פפם oonnhn Shnn n~ypעסיופ

 סטגמ קה6ס סייט אליך לקפא שתי 5צו!הך :נעומס
btwra* ממס קווסת ס) ספיי!ן ספן 06 )מגמ !סרסחגי 6פו 
 ססס הנוסח וע3 .ססגeh't 0. ע3 6!0ן סגרחו ג* 61מוסגך
 ונור נרוך יקרוסס פסס%מס סוס  סנלפון גכככן שויעה%ל

 הלבנתשוב
 6ץ עלי מסט חסד : ר5ונוח 1% כפ ימהוחכ
 סקל נכר כ' מהסדו 6ך ר%צגד 4 סקוס גמעסור
 יבקש ואל : גססו כווי סיסיס נפשו כנבזות :כלכד
 מורגל  ססירס  כורך רגילטז דרך משאליומטנו
 sDtb 61יך )ו  זריך פס יודפ סלעו %41 מקרסלסקול
 עניט נעזוב אך : ונדו סמימוהו יודם 61יפשנגחו
 ליסמ יוכר יודע יחנוך 1פ6 יסגו עניו יס)יויאליו
 ס5דיקיס מן 6מד ג0ס)0 סיוכר וכס 4 )רן ומסחו4פ
 )פרע עליהם אותך להעיר : סמךSיקוס וקרצי : סס'6מ סגמס מס' נבאני לא :טרדיך

 אלעי תסרבי בגודל שארניה : )י 5רןמס
 ס5רגש כדי  סליך  לחך סיר מס  פססנו.64
 ממדלכיער

 בנדולות דעכתי ולא : סגי סמסרי
 6ט ממס יאס)%ס נדו)!ס לנון סטניובנפלאות

 טרקך סע)כת' אמו עלי כגמול : )6 % )עונפסו6
 פ4 ונתמהו מחטרו טכ) סיוגק יי0יטק כמוכעמוס
 לצוך: גססי  עמרי !כן 4 %ין מס 'וזעת "י66%פ

בטול

י ש פזיז =בוקים: מלמ6ש  בושי ב הע'1'1 ב יע מoonhnbtצ
ohloc~PSnaoifiIdho)tuouamh) WD 5,:ון 
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 הנפש השבוןשער108
 שדומה ומה ההרנשות במול ומיני הדעת ומרוף והצרעת הרעות והחיות המות וסמיוחום
 והחטאים העונות מן לו שקדמו מה על בהם ומחויב להם ראוי שהוא ידיעתו עם6ה
 ושבחו הודאתו ועזבו בדבריו ובזותו אלהיו את מהמרותו שעבר מה תודל הבוראלפני
 התמדת עם מריו זמן מאורך האלהים לפני וההודאה ההשובה והנחת מעבודתווסורו

 בו הבורא שמנכה במה ויחשוב בזה המשביל כשיסהבל , עליו חסדו ותדירות לומובותיו
 מה עם מהמהם והסלמו מהם ובהצלתו בעוה"ז הפנעים מן שספרנו במה אדם בניאת

 המחילה ובקשת הוע'נוובה אל וימהר עליו האלהים מובוה על שבחו שדל , להם ראוישהוא
 להדבק וירוץ ארוך זמן עליו הבורא הכתירם אשר וההמאים העונות מן לו שקדם מהעל

 תשסע שמוע אם והיה גח( )יגריכ כמ"ש אותם ולדהות מהם ליראה הבוראבעבודת
 אחד ואמר , וגו' מצרים מדוי וגל חולי בל סמך ה. והסיר ו( )סם ואמר אלהיך ה'בקול

 )"( )תסקס ע"ה דוד ואמר ממן; ההכא אלא מסית ערור שאין ראו ז"ל הקדמאיםשחסידינו
 : ונו' ואפן2הו חשק בי כי ותנין כפיר תרמוס תדרוך ופתן שהלעל
 הוצאתו ובאופני מהם שקנחו בפנים ממון לו יהיה אם נפשו עם חשבונולמועשרים

 ממנו בו חייב שהוא כמו אדם בני חובות ופרוע ממנה הבורא חובותוהוצאת
 עת( )סז6 עוד כל ישאר הפקדון כמו אצלו הוא כי וידע ביכר עליו מעמד יחשיבנוואל

 הממון בעל יחשוב ובאשר שירצה בעת אחר אצל יפקידנו ואח"כ בידו הבוראשירצה
 לנפשנ-פא

 כ* 6מר כ6)1 ;גו) 3ו וסם מסמסם 561 מסמווס 1!6 מכס )6 ו' ס" יימוק6) פסוק )' 610 מהמחם כח עשילהתשעה

 ס1ן )קג,0 םרג.וין וכייסף ו"י:"ס ה-ניה מנו) גו מין כ5ס סממן -' )ידו נ6 "ומן uths1 סנים %43וס ימתוג ) כים מי כן.,מר כי' ממון לו יהיה אם נפשו עכ חשבונווהונשרים
~CIS1 

 כנוס 6ת )ספג ויעלס גמ;סט פו5
 וג'מ 3,דקס ר'! ישר (theiln '1Gth 06 הוצאות ובאנפנ' : כו') ג'ד' ::ין גי ת:ונ? (1 5ין וט ותה גי גו' 6ה16
 ססו6 כלבר עליז מענוד יחשיגנו ואל : גיה הגי" מטויס וטייס )חט"ה לו ויניס )"ומיס חסד גו כיעםס סוף ג6וו"ס
 רק 6,)1 6)6  מעמד ), "ין r:1DnCC 16 מעש ג16הן גק יעתד ט6ין

 : מעמיס נמס )עי) גמ,ס 1;ו' 6!)1 ;קוון מסו"
 הלבנוןמיב

 שהוא : ההסיס מן "' סבסד ההרגשיהבמול
 סכ)יח ההשובה המנהק : ?ן)ו !:ווס'ס להםראוי
 המן גו סמ"?יך סריו זמן כיאורך : כ0ס:כסמסוג
SDמובוהיו התמרת עם : )הסוכתו וממחין עוגותיו 
 : 3המידוה עמו סמסיכ 6)6 עמסו utbc וי )"עליו

 ממס )" סמו ענינם הטית מן מהמהםוהכלטו
 מסמוגס1)6

"(1 
 )מון וסוך ז'( (ibprnt מסמסס

OttnO: ולדהות : טגסס מסחיר הבורא הסתירם 
 )נ" סר"ויס סרעיס ססגעיסאותם

 אחד : הכ"ט ע)
 דכרכוח כ"נדס כג,כר hQt1 גן מניגף ר'מחמידינו

 : סס str כסירס"י וסנכ מנמס מן כ" וערוד )"ג()דף
 כעוס יהסונ הוצאתו ובאופני מהם שקנהובפנים
 דרך "יום SD1 )" 16 גס,חר "ס )ידו סניםסגים
 כמו אדם בני חובות ופרוע : "ותם b'iloiמייכ
 בלבד עליו מעמר יחשבנו ואל : ור.מעסרס)יקס

 להםפה
 )6דמ ס63ימ לזכר סמ6ורעוco 0 הרע:ח וההיוה המותוכמי
 רגריס כ"יוס )פי טגעיס סס ע:יסס יודק 1!6 מסס המרמגפי

  וגנגס כ6 מפרטי סס6דס רק כקוכן ירך ט,'1 וגייסמ0ן:ג'יס
 הרגשות וככול הרעת וטרוף והצרעת : וסמי מגניגגג,):
 ביטול : גיוסי ס6דס )כ מ!'קיס 6)1 ויגייס כמלקוחסם

 ר*) ס;יסוק חקי סרופ"'ס S,h סנקר6 סמלי 610ההרגשוה
 בהם ומתו.יב להם ראוי : סנ6נ דער גקר6 וכג'ק ר"גחנועס גלי ס1כג וסול ומסהתקיס גטקס ס"רס פירנסוחרסיינו
 מעגויחו סר מסיק סגמו מוג עסות מעיר מזד )ססרבי
 ונמ61 ממגו רמייתו ססנמתו ימיי 'סנרך ססו6 רבי גןי0נרך
 יידו וט) )מן גמטרס ופנה מקרס );) מ")'1 ומוגן ר6ת610
 מרט כוגבי

 ומוט"
 6)1 ככ) :נהמעכ גו וממתכ 6מר הוט)

 יידע hS ט,ג טרח ניעדר מ:"'כ מעימיו מרח 9' סיסרגר'ס
 העונות בון לו יוקדש : 6עסס ממיון י)6 מיה )כון)ומר

  ווטוכ מס"מ מן6ס וגרס כגטס נוטס כסיס סעףוהטא'ם
 ר"מ 06 מסמוס ,ע) 1!מ6 גרב בסר פסיס ר6ו'גמעס'ו
 קרים ומ),0יו זגגיו :0'1 וט) סחוס )1 ר6ו' מלוו ו?,י0לגסיו
 גס,ד5ס1 וגר1נ1 ;יו סטרימ ס,6 וטו )קור רפי סו5 6!)1ונג,יס
 טססיר וטף סמר סס ו))עו0 )6ג1) )ו ר16י יתגרךומג10

 ?דם6:ע:ן:"::יצ :נ ::ןעננ:ג:גובטם:ג:ע3:ונצנובז2:':%
 סקורך לחס כשר ספר סססגוס )וט ממט) )מעלס סגי6 גמר מגונחו מיטגוד יזוחו לגריו ונס "1fiD כהטןף ר15יסס'הי

מ ונקני סג1)6
י 11י ן

 יטנ:,סו ס!6 וטסו מנול5כי ט,ניסיו סססיר יחנרך ססי6 כו' המהורם אשי ' ! ' ' : ט) ם 11ק:מס
קצ,

 סי4ין סיכ 5ס סט 6חן ט סמפון קם ~פ "יהמ'י
 גס641 מונחו ידי י61 06 אדם גנ' חוכות ופרוע מטנו הבורא הובוה מהוצאות : לזיכוי 16 סיחר ג15ס;יוססוי6ס
 ימרח ") עזיו מעמר יחשבנו ואל : ונח סנוקוח סס 6וס גני filb~n1 ורומיסס 51סלונ וססי)ין 1י1יס כמי ס3ור5מוגות

3דטתו
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 109גה הנפש חשבוןשער

 ואם וישבחהו הנורא יודה בידו הסטון "םאר ואם . עליו הומן מפנעי יפחד לא זהבנפשו
 האל בעבודה ולהוציאו בו להשתמש בעיניו ויקל בגזרתו וירצה דינו יסבול מטנויאבד
 ינזה ולא בממונו אדם יחטוד ולא ולהשיב האמנות ולהחזיר 00נו המוב וכעשותיתברך
 ג( לפסלי כם'ש המנונות ורחיית הטובית החרות שבסבא ההזקות מן ויהיה לענתעני

 צ תו' דל חונן ה' מלוה יע( )סם ואטר תו' מהונך ה' אתכבד
 בה ולהרגיל הענודה במעשה ביבלתו שיש מה על נפשו עם חשבונו תשרשמלאחד

 ישתדל למנהנ.41אק"כ לו שתשוב עד לעשותה ויחרץ וירוץ עליהולהתמיד
 לעזרו מהאל וישאל במחשבתו אליו ויעלה בלבו לו ויכסוף ביכלתו שיש מה עללהוסיף
 וכשיועטיר י נאמן ומצפון בלב והמעשה הידיעה מן ביכלתו ש"צ טסה יותר עלולאמצו
 לעמוד ואבריו שכלו מחזק ידיעתו שערי לו ויפתח בקשותיו הבורא לו *יוציא זהעל

 טלטדך אלהיך ה' אני מה( )'מטיס כמ"ש מדרנה אחר מדרנה מיכלתו למעלה אשרבמצותיו
 בהתחלתה מלאכה הלומד כי והלמוד במלאכות בזה והדמיון , תלך בדרך מדריכךלהועיל
 יורהו עליה ויתמיד בינתו רעעהזק וכאשר שביכלתו מסה ופחות בינתו כפי מהלקיהועשה
 וכן . אדם מבני מנולתו למדם שלא תולדות טהם ומילר ונלליה המלאבה שרשיהבורא
 ענינו בתחלת הטהשבי השיעור תלמידו ללמד יוכל לא השיעור תכמת בעל כיבלמוד
 אותם סדר כאשר הרשומות בצורות בצדו המצויר המורנש השיעור אותו מלמדאבל

 ת~דהעיו על לעטוד ויחפוץ היסב תלמיר אותו וכשיבין , כשיעור שחבר בספרואקלידוס
 לנפשמרפא

 סכקטוס 06 מסוק ע) לנסין סר'מ מיס וטף ט' הקשתת הבורא לו ימציא עלז וכשיתמיר כו' יעשי'םתתאחד
 מן סוד סיר6ס סג' . גו' ומטסי ינעסי טמרו גפו 'ניעס ס6' . סחורם )ססנח סגגופ מפוקי ו' בים וגריו וסכןנלין ע"פ יון nt(oat רסס "פיו מכמס ימן מן גי h5rD ")סיס PD11 ס' Dh~t סגין 15 חחפסגס 1גמסמו:יסשסף

 וחיתר וטס . סיס גוי ,כלגין ו"רגיסן . כו' טכס 16 יסיט סמכם ס' ג,ירס סד' . טסינו 6' ט)מ,ק.)ג) מס סנ' .)יחיו
 מס )ססינ "מ )61ח יגו) ס6זס סיין כרמש מדגיי סעו)ס ג)) ע*ו קג'מ גס, וכתג גפורך ע'ס וגו' חנקסגס ehסססוק
 וטרם סי יר6 סיס 66'כ י'מ יו61 קיוו )גי מקרץ רק גסיגי )ו ט:מ)ק מי ו)י.ו . ס' וירח 'גיעס עיי 66'כ כסיני )וסנמ)ק
 ערם )6 06 מס6'כ ס6)ס סמירנוס חזקי גכ) וגן hTn רק )ו ח"ק ט)6 נורקי יין 16 )ממיג יכו) סיס 1)6 גמסגסנס
 1כ(ס ס'. יר6 סיס 1)6 עמ) 16 גס עם) 1)6 יוסר )ו סגח,ק ז6סטר י"מ יום 6יגו )טקס ס' יר6 סיס 631 ססנחו מכיייופר
 כף נמלכגס לפיס עד סמזרנ,ס )כ) סו6)ין וגן )ניחס שסו ומם)יגין 6וסו גוט)ין וסם עיכ כפולגי נו מחננריןמסגם ולילי ממגו פניו 1e~O סקגזס מטס 1)6 פקר6 גיזו סיס מי סנ6 מזין יום קסם כמס 'SEDnc 6,ר סוכ סומר למזרתמלכ"ר
 סק:זפ הג') גף לשנסו מגדי יומר ))מגד וצינע (nrw סתויך ס5מרגו מדגר ~hto דגר לסמים 'כווין 6ין 05 געגסיסוכוס
 ססיעוס טפס %ד כממנגס )ספר יוכ) המחשבי השעור הבורא יורהו : סופו עז כממנון מממק כממגר זנוי סןומן

 לחםפת
 לא : יסגד לסקסו ספפון גירו מעמיר שגרן טסו6נרעט
 פוגן פקרון כמו נרטהו נגר 6100 6חו כס מפגעייפתר
SNOSירך גוס שחו דן 06 דינו יסבול 'סמר: ימס ממנו 
 )סוערך ממזו טס) )סיום טריו גור S1h' כנייחו ויכנס*חס
6: tonanS יו' ו)ס,16% ג6ס וסוגס ו6ס טיס גמז בו 

 : )גרי1ס השב ולעשוה : נכין )סעס, כלס פספמוןגדישי
 ולהשיב : ג6מוגס גידו ספאקדיס סקחפח האפנות~התיר
 ימס 06 כסמונו ארם יחמוד ולא : )גע*ס 6כדסלספיג
 הסכות סן ויהיה : לנת כסני) לעכיו : )ידו ממוגופ631 גברי גירו פפוט עם ,Pnei כע) סיפו) סופד סיגו ממוןכפל
  יסיס  כפסרון ר9 ג61  פפפופ כרפיו פי0ויע  וסיעו  וס  וברכף
 ולוחנם סוגוח מדוח )יי (th'sD ססגופ פכ) וחקם סיס,ס

 הלבנתטוב
 % לק סנופך 6 ר.ומויד )5 מא סי,ממון יממתל5
 יפנעפ "ס עליו הזמן מפגעי : עגט )סגרת)נדו
 כפקדון האמנות ולדיזזיר : מטת נסססדסולע

 בממונו ארם יחרחר ולא : ע4ו 57130 6ופמסלמן
 דף מלחה : תמוי מחמת 5דס טס קנ6 )6ק"ל
 פקם )סלך ס5דס סיו1ח( המס רסיס מניט דלחתן
 3ן וטמור) חמלן 6ז כמו ""ט יורו ומורץ :ין סחוס 6 הפקסס oSe 6 16 ססג4שס 16 מם56יט

 2 "מעא פזות נאמן peYD1 : )ימ)וסלטנהנ

 וסרומא0 ס46כו)ס שוד וכלליה המלאכהשרשי
 תולרות תהם ומילר : hlno(oס)

 עגיכם ממק"
 סמדיזס מכמס השיעור חכפע : נמ)5כחומזמש
 השנעור תלטירו ללמד יובל לא : רברסססנקר"ח
 סטישר מכמת ג) וגפנך כעיוט נדע סיוג)המהשבי

qhיסויי ממיכר סמכס סס אקלימים : )מד ס)6 מס 
מעיון דרכי טידט הולדותיו על לעמתי ועופץ :סגזסם  onnS~a ת W Sha't(P בעי:וינכל :ש):מי4נצץ

 לתעיןפףשמג6פי
: 

 מ גורן
 א עי ר

םצןןבצנששנצםמםענבו:שצשצבבשיש4
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 הנפש חשבוןשער110
 פס% להוצש ויוכל מרעו בלל נתכן המחשבי השיעור הבורא יורהו וחרישותבהשתדלות

 בשאר וכן , האלהים סאת הבאה לנבואה שתדמה כמעם דקה ום?אכה מופלאותצורות
 ארם בבה אק רוחני עליוני כמ בחכמה משתדל נשהוא בלבו ימצא רונלטיד כיההכמות,
 היא תה אבן )נ( )"'ינ אליהוא ואטר מנביא, עדיף חכם י"ל רבותינו אמרו 4וה בולר1עילו
 שהם במצות המכוון הענין רוב כי שתבין אחי לך ראו הזאת ההקשה ועל .באנוש
 שעליהם ספני ובמצפונים בלבבות תהיינה אשר המצות על להעיר הוא ובאבריםבנופים
Iy~a5( )ס0 ואטר ונו' תירא אלהיך ה' את י( )דנריס שכתוב כמו ותעורה שרש והם העבודה 
 מעמך שואל אלהיך ה' מה י( )סם ואמר לעשותו וכלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרובכי
 הבהמיות הגזותיו מרוב שיפרד עד לו יתכן ולא האדם טכח למעלה זה שהיה ומפניפו'.
 ער ביכלתו שיש במה ובאבריו בנופו הבוא אותו העביר תנועותיו ויקשור מבעיויכריח
 יכלתו כפי מהם ויניע ובמצפונו בלנו המאטין בהם ישתדל וכאשר בהם לעמוד עליווניקל
 ויעבוד מיכלתו שלמעלה מה אל מהם ויניע הרוהמזת המעלות שער. האלהים לויפודח
 לבי סד( )תסיס ע"ה דוד שאסר גסו ובנסתרו בנראהו ובנפשו כגופו העברךהבורא
 האדמה ונקה שרשיהם ונכש אילנות שנסע לאדם זה משלו וכבר . חי אל אל ירננוובשרי
 הפירות מיהל הוא ואה"ב אותם ורמן הצורך בעת אותם והשקה העשבים ומן הקוציםק

 הבורא לו שיתן ראוי יהיה לא עליהם ומעין מעמדתם יתעלם ואם יתברך האלהיםמאת
 שיש מה לעשות ויחרץ זימהר ישתדל אם העבודה מעשה בעל וכן . פוי מהםיתכרך
 והסובה העליון הפרי הוא אשר מיכלתו למעלה שהוא מה לעשות האלהים יעורהוביכלתו
 המקיים כל שארגיל כמו בעוה"ז, אהבתו ואנשי מטלתו על האלהים מאההנכבדת
 -הק' לפני שטוב לארם בי נ( )קטת החכם ואמר מעושר לקייטה סופו מעוני יתכההא"נ

 לנפשמרפא
 ה"שץ ההקשה ועל : )פ%%סס מוס41ס ג)יט גמי )סס סנהקג. ססס מכמוס גןכרי 1כיו61 כפיס מפא כפס ולספר חגטקס
 ח ע) ס6ד0 )סגיט סו6 כ3ס מתורס פעסס תג4פ כי סחי ג"כ כגי 1ו'3 ספוח גס'ס סרפג'ס  וג'ק כן, אחי לךנאר

 ee~i סוס נפתו סכהוניס 0610 ס0ורס דגרי ג) 06 )עסופ חמור )6 06 6מר מוכריו וקפטן ית' יר06ו ר')ססנ)י0
 וסע 6מס 0ג)י0 0610 סירס דברי מב) סיח סכוווס כי )ן ג6ר 6ין ס30וגן חסיך ס' 06 סוס וסג~ר6 סגכגר סס060

 נפסיע ססוקיס וגסס גמם פי ים וגף ~PITP וגו 0עג1ד 16פו סע6 חסין י' 06 וכמעט . טיט כhtla1 1 סגכגד סתם5'ר6ס
 הננגס גג) לעניו 6)סיכס ס' 6ת )6סגס וגו' פטמו  6) גסעעו ;פוע 06 וניס יסית  ומכי' מש סוגל ע) ספוריםפ4ס
 משלו וכבר : ס)גגוס נמנות ס" בהם לעמור : ס' פנוית ססו6 פס רק מניעם )מתירס ס63 תנושאי ויקמור :וגו'
 : סיכומו נע'פ וסרגתי גר'ס סיג נ, נפער ס,ס ממט) עיןנו'

't'VD, 
 לארם כי החכם ואמר : פקסס ו3פיין ר') עליהם

 הלבנקשוב
 סמן) 1*ל ע בהכמס סמוסמיס וזללקרוון

 לסמן יזיעתו כ)) ישק מדעו גלל וירוכן ;לנסס ממו"
 ס)" מס "ף סערות פיג' גב) ש גמכמסולפכות

 קמן
 "יגס ססיויפס טד קל ספרות טמ כ) ויזע*מס
 ככ) קרניז סמזייס מכש זנך גן o)Db גימהעת
 טיסיו 0"ל nP)DU otthiD מן פפתיות סןשלזות
 ט"ינס נ16סן דסייפ מנקיו סקי מקשי קנתגמדעח
 מעגי ככדור גדע oh תתעמר כט כמגרוסה-שם
 מרש ab יו"ר סס61 ס0"מכ כמו ")כסותכגלח
 כמוסס ט מכמס כע) יכלר מסמכ פעמו כמוסננוע
 סוס ס")כסוגס גזורס סמ יאייר סל6 מסגי וגסכניסו
 מפרנסוסתמי

 1כי1נ"
 לנבתה שתדמה נטעם : כוס

 יזיפת ht~no כקטר ItmP "מד מכס ע) מקמרוכמס
1to))bמר ר4תנרך יחוס סיזוע נשקת שילוך"( t'D)e 
ohu)

~D'O 
 וגממת באנוש הטו רוח אכן : 6

 רעים עסכיס ס1)ס שרשיהם ונכש : כמגססדי
 אותם ורסן ה,"): כנן מגכם כ4-" סעוטסק
 : מ'( הירמוס כנדרס סר ע) )דומן ע)' "ומסח%
 : ומממס ודכת הכמס נסן לפניו שטוב לחירם,בי

בדרך

 להםפת
 סמורנטיס סוידוס סמחמגיס )סיעופם קורל סו6 יולדותיועל

 מגויר גשי גדכר כמחטכס גס)סער יכולם פקוססמורגסיס פ4וויי פ"י סמוק יעקור 3סמלוייס ריסי סינןטמרונ
 הזאת ההקשה יעל ימגוון: גגך יטיס מרפו ג))ויוכן
 ס%ו0 מן יט וגאברים כגופים שהם : סו06 סדוגמ6פן'י

 נכניס סופסיס וים 0וגס יציגה ימו סגוף גג%סועטיס
 %ח הארם מכח למעלה : סקרקד סי 90)ין נמוווסייס
 )יו סיסים )6דס 6פמר טלו 0164 מכס )מערס ס0ס)גגו0
 גטכם מסיס ופמי)6 ע1ס'1 )ולכי גס צגו )פגיע מוכרםקסו6 פשי 6)סיו0 יופות 61מונו0 נמהטגו0 וממו63 ~ריוטמיר
 : גיתית %ר טנגו סיפיר מי סיס )6 06 כגמריממנו
 סס0: )ס6ו0 ספט0וריוס 6גוסיוס1 עגעי טועיוויכריח
 טסט )פריט )ססוועפ רגילים ס0נופוחיו תנועותיוויכשיר
 סקbfi1 3 לעמור שיקל ער : מותם ולפקר יקטורושין
 וסנר6ס: סנספ. סוי וגשרי לגי : סמכות גמ1ו0 )פמוד)ו

 יס0ד3 וייתוץ ויטהר ישתדל אם : ע)יסס מלעייןעליהם ??IJ : ס6ופס ע,פ )רומן כמו גוג) 6ו0ס ויג) אותטודמן
 האלהים סאת : גדפינו במלן כ0גופומוו וימסרגס0כו)ו0

 : יף 1%)0ו אסי פצ י6)סי0 מ6ת סג"מ נף סגולתועל
 6)6 פ% 4ן. למרו וכא טעמי ההורה את המקיטכל
 למרו סס סכ'פ כ0סופפ יס נסעיר סמווי 06 ו6ףגדפה
 %ין פפ )מסיג קומן )ו האן 1% סוג ע) )6דס עחרסמ6
 דוריס גסרגס ספוקתו )סטיג יכו) 6יפ ס6ס גפםכיגעך
 לארפ כי : )ספיגס ויחי ירסיסו עגיו מ0מ0 י0'מפגוזסו

-.--
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 111נו הנפש השבוןשער

 לירי מביוטה זהירתן שהירות לעי מביאה מעשה מעשה לידי מביאה תורה הילאמרו
 מדצ'ה לידי מביאה נקיות נקיות לידי מביאה פרישות פרישות לידי סביאה זרחותויתהו
 נדוק דכרת או סם( (etlbn שנאמר סכלם נדולה וחסידות חסידות לידי סביאהנזהרה
 האלהים עזרת תרחק בכחו שיש במה ויקל ביכלתו שיש סמה יתעלם ואם . בו'לחסידיך
 וכו': מבדילים היו עונותיכם נפ( )'פסיס ואטר מרשעים ה' רחוק סו( )מא' כמ"ש ממנוואמצתו
 מחרישה העולם בתקנת אדם בני עם דיעערבו על נפשו עם השבונו ועשריםוהשנים

 על בקצתם אדם בני קצת בהם שנעזרים והענינים וממבר ומקחוקצירה
 מהם לגפשו שישנא מה להם וישנא מהם לנפשו  שיאהב מה להם שיאהב העולםנשוב
 כמוך. לרעך ואהבת יע( )ויקרן שכתוב כמו שיזיקם מה יכלתו כפי טחם וידחה  עליהםאחמול
 רבים במחנים ללון להם ויש עקוב כדרך רחוקה ארץ אל הלכו אנשים כאלו בזהוימשל
 מהם אחד ולכל מעם בסתי והאנשים גדולות במשאות פעונות רבות בהמות להםונם

 למעל אתש את איש יעזרו ואם . פעמים אוהם ולמרוק למעון צריך שהוא רבותבהסות
 יגיעו ביניהם ובסיוע בעזר שוים ושיהיו מעליהם  ולהקל הכל  בשלום  חפצם  ויהיהולפרוק
 לעזור מהם אהד כל וישתדל אחת לעצה יסכימו ולא לבם יחלק ואם . שבענינים המובאל

 עליהם ונכפלה יושביו על העולם כבד אחי האלה הפנים ומן . רובם ילאה לבדלעצמו
 ומפת ממנו סהוקו וביותר בו בחלקו מהם אחד כל להתיחד שרצו מפני ופרחועבודתו
 המציא ולא סמנו חוקם העולם מנעם להם לא אשר בו ונקשו מחוקם יותר סטנושרצו
 עליו ובוכה בו מתרעם שאינו בהם אחד ואין ססנו חרוצים אינם בז על בו הלקםלהם
 והציעה הנדול המורח לאתר אלא הספוק די הוא ומנעם הסחיה מותרי בו בקשוכי

 לנפשמרפא
 זקף חכמינו האמרו : ינו' ~h(ow )פגי הסוג התת הכגוס )לסוף סמן גתן hptnb וסמתס ווסת מכמס גחן לסגיושמוס
 ננילן סופ"ס 4די יכ6 גייס קרס יסרסר  סל6 לט דכו מג) וגטמרח חזר וויל ס,טס מס' נכוף )ס ומטחי כ' וף יע'6ספ'ק
 : יפסל hia שיסמר וסיר לירז 63י כסטכייס פירס*י ~סירוס לידי פגי"ס פפסי מרסס 4יי פניקס סורס יקיר 3ן פותם 6'רפכ6ן
 פורק סמוחר מיגר 6ף פרישות : סומ6ס לידי )כ6 מסרסר סלינו סכ6 כי אידו עגירס הג6 ט)5 )כן קורס ס:סמרזריזות
 ט(יופ מס ססמחצוס כשח )קיום י') 16 . מנקי ועויף ומאונן )מ מסוו טהרה : מט6 ג'ין נקי גק.ות : טרמו ט)לממפיו
 יספר  ופיין . פ'כ סעווס רגע )ירי שפוייס סכלם גרורה וחסירות :  נטסרס 610 פסס סכ61 פפ  סכל ר*) ומסרס .16)1

 לסט י6סכ מי סחרורה'6: 4סט ס פס פל  ר'ל כף התערבו על נ עם חשניו יעשרים"הוצימ

 : ומשוה פ4יס יכנר וט מפספס '1WDI סס סמולם פוין סtDiP 61 סוס י ר*ל האלה הפגיפ ומן :יף
 חס otsh מונד " יע גפ6 סטגייו נעמס פא )ו ים b'1D 6' טכ) ר') בו בחלקו סהר אחר כל להחיחר שרצומפגי

 לחםפת
 בעלהו הדש ממה : ורעת חכמה נחן וסייס לפנתש18ב
 ,עקמו ויק) לכריו גחגופות כיג)סו %ט ממס יחטוף כו'יקל
 מד ג'ג ואטצתו האלהים עזרת : )גו מיע גגה מיםגפם
 )ט ולמין גמ'ט ))ג מיומם סכומן כי סנ') מקוקותג'

  סילון  סיס גדנריס העולם בתקנת : CtnD) )3 וגו,נננומס
 ויר6ס סימסוג תסמ11 סל %מן להם  שיאהוב :סטולס
 יכיפ 46 גרכריס יו3וס כסס סתניפ נפת ויטפססי6סנ
1DDומפן 6וסכ סכ61 מס סר3ריס 453 טולס לכס כיגב 

 כפו כרטוס  גסיפך וכן  ספוכוס מילו לו סיגיפ מפופססוסס
 פי למ6 ספ1רפן רולס 06 שיזיקס מה וטויך:ספ63ר

 הלבנךטוב
 סטקוכ וסיס סף וסריס ots גי %ס דוך עקובברוך
 5סר אנס נמעטת רבים במוצים :  מ( ליסורילמיסוד
 סם פעטים : ו)עעון לערוק נלק- מלון וככ) ממסיורט

 שרצו ספני : לסטון וככוקכ לטרוק כערכמעמיס
 כתרץ רק עטו לססרימ  לדרכי טנס 5מד כ)לו-ושיהד
 יותר לטלה וולס 5מר כל מחתך וכיוחר :נלנר
 ב סט)ס מן טסנו שרצו ואפני : )ו ממניעמסמוק
 ד Qb" עריס מגע סש)ס הסמוק' די זראומנעם

)לכס סכול סדנר ממו )ימוח גיג)חו וים סיויקסו דגר קוסוקחו
 קי6 כו6 סמ)ע מקימי רעים במחנים : מ( (otnef )מיסור סטקוכ וסיס כמו ורע עקום דרך עקוב גררך : ירמסו16י

 ולהקל : )קלס ~Ols סיסים ומסתוקק טסן יכיס מכס 6מר ג) הכל כשלום חפצם רה.ה : סרנם סעמיס פעמים :מתגיס
 יסיס שבעג'נים הטוב אל : כמממס ~U'Vt כגוסס טור ובסי.ע געור : עקמו ע) מטס 6מד ק) מפן יסים נס כקמרנועליהם
  סספיס פס מס Srn~t  סרונפ6  ספפ* 6חי תדע כון העולם כבד אח' האלה הפנים ומן : טגמגסגיס סטוג נדרגספ:סגס
 לההיחר שדצו  יסכל: ועימ כגוף גווניי עגווס וטרוח עבורהו : וגו' )סחימד סעו מסוי סו6 וכו' יומניו ט) לכד610
 פססתם ממנו מוין  וביותר : מפוג וולוו יייי  ובלל )ט,מו )ו פישר טגיח פס ישעו סקי צ'ייס רולס כ'6 כו' אחרבל

 : מץי לעס ססךיספ ימו לו  סמ)טרך פביפור מץ ייר6 1ס סיס 6ס ו"ייו כמו ית' יין4 4 סס% מיתום יוסרלספג
oy)o1פ1)פ י1סניו כנגר  פחכ סטורם גהו סמקי% ומעמיד ממגו מוס 'קמו סי5 'וס ט) טיכג וט' ממנו חוקם העולם 
  ספיית. ל6 פפו1 פקס  e)tgo פוסס 61פרססייסס

o?) cp~n יוסר מטיו סריו שופר מי פר מלקוס ג' ין optnn 
 כלזמר )סס )6 %6 טנקכו ומס סוקס מירס nmnf כננזף מהריס e51DO )כן סססקר  מן ,ף מוסרית לנטם גילימסו*
pinbעליו יייכח : סמורו~ח כעור ע) בו מתרעם קהינו : ליס מניפ טסים סקס גס לסס פת64  5ייוו )כן 5מריס 
 ffwl יוק.: סו6סונם ס'5 סרגה  הרבה והיגיעה :'  ויולך  גפנ"ר קמו ויגיטס עם) ע* )סס ג6 לפס סיע פס תגספ)

 .יסט
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 הנפש חשבוןשער119
 שויפ יהיו כלם לתועלת שוה השתדלותם ותהיה ספקם די להם מספיק היה ואלו .הרבה

 זה עוזרים שאינם להם די ולא בו. מחפצם יותר אל ומניעים עולמם מנצחים היובעניניהם
 לבך בהיות עולמך ועל תמהך על לעזר לך יהיו זכים ואוהבים נאמנים רעיםלקנות אחי השתדל כן על . תאותו ישע ולא בקשתו אל מהם אחד יניע שלא עד כחוומרפה חברי על מהם אחד בל ועמי( (h~o אכב קצתם את קצתם מהלישים אלא עולמם עללזה
 מירא בן שאמר כמו בלבד מהם המנולה סמלת אצל אלא סודך תפקיד ואל מהםלוה ראוי שהוא מי ירך כשתמצא כנפשך עליך חביבין ושיהיו להם זך וטצפונך עמהםשלם
 וקטרת שכק ס( )מס4 החכם ואסו מאלף לאחד סורך נלה שלומך דורשי יהיורבים

 : נפש טעצת רעהו ופתק לבישמח
 ומעלות שדוליהם הבריאות מקמני בעולם שיש מה בכל הבהינה הקשריםוהשלשה

 הנלנלים ותכונת ועליונו בתהתונו הברואים ומדרגות בוהמדברים
 הרוחות ונשיבת הנשמים וירידת וההולכים העומדים והכוכבים והירח השכהוהכנחנות
 נסתר יותר נראה ויותר דק ויותר מזה נפלא יותר שהוא ומה , הרחם טן הולדיציאת
 וחנכתו הסובה והנהנתו יכלתו חכמתו תטימות על המורים העברך הבוראמפלאי

 לנפשמרפא
 )מנילו הגילו וכן גספופר להגירו ויט,ור מוחרוח יגקס 1)6 גמ)קו סמם כ'6 ס.ס ו6)ו כו)0 וגן מ)"גס יודע וגס 61ןווטס
 סגורך )1 סין מס סב) רופס ג'h 6(h כן עטו ע6 כס עג) וסרמ6 כגד,ח סוס כ)6 )טס ימסר 6מר ממסויס די )גוססיס
 ומסיג ר.טוגות מן יותר נטוכס 0ר.רעוח 6הד פי)וסוף filDD %) ס")ס כדגריס טגחג ממיג 0י'ג גמי: וסיין כידם גחיימופ וו0 וגס סמ,תי4ז ע) ושמס וכמס ימיסס טסו1י6ו מפוי סוקס די 6י)1 כטוס ו') סו6 מכעס ופכן . )סס )6 ונסרימס )ורך )ו סין דגייס כמס ע) כמיד וסוף) הכירו כיד סים מס סוד ר11ס גס ו6ף גו ת"ק )6חריס וקין )גוו )ו סג)סייס
 נ,יט1ו מרפסו מס סט,ס כן כאס )ג מסממים קסורס ומם סכמן נמו כוי וקטורת שמן : )עי) וגמות %)ס כדנריססס

 : כו' ג6מני0 רעים )אוח סיטסד) o'hn וגס עקמו מע01 יוחג )1 ומתוק 015ומטתם
 ו)עתימ לנרקיס טנל6ס מס סגורך גא)46( טינמין Sb )6 גי כוי בעולם שיש מה בכל הבהעה יעשייםכשמשלשה

 סנורךמנסח
 'ף ק

. ואייס 4פ ט סקוס יוכ) ועי'ו )וגר יגו) ט 60ין
 העוטרים : גסס 06 פריס 0061 כמיס יהד מגמז וסע ורומ:יוס מזח ים טנכ)ס ומגיס תטיס גמגמס כלס ס, מסטך רגומס כי סמיו די

 קור6 )ק0 כוג3י וססגעס . עומדים מממכר קורך 61"תן סג0 כגגי ססגו:ס תכפי 6)) נעליס וסע 6מו 3נ)ג) ג)סקכועיס סספ )פי 6ורמוסס יסנטו )6 מוס וט כפרמקיס 6מד גמ31 עומויס כס סמ,)וח ASA( סדקיך ססמיגי סגה) טגוגכי ועגף
 הלבנוןמוב

 ר") מהם אחר כל ועטר h~o : )סס "יןנוכס
 וקרסיו וסקו) מס' )נטעו חכירו "מ סונג "מדכ5

 6ח מכתיר רפט כנ( 6' )פמ61) דוד Shעוסריס
 עמהם שלם לבך בד,יות : "'( )הכנץקסנדיק
 6ה ראוי שהוא מי : ומ' ולניס ר,קגיס גמיסכי
 מותר טכירס סענל במכירו טסיתע סמים יר6רן)

 רעהו ומתק לב "טמח וקפרת שמן :)טג06ו
 "עפ"י )כ סמסממ וקמורה סמן כמו נפשמעצת
 כן ססוכ רימס מן סיקס וס"זס מרצדס סמוקססו6
 O'h1 וסמך ריסונם כענש רערוו מן %דםימתק
 וס61 "פנס פענחו olhl לק סוד )נ4ח ר16יס6ץ
 והטכבים : ענט נעגם )ו )ענוצ ,טכלח "%14ז

 ננ)נ) פסס סקיי%ס סטכניס וההולכיםהעומדים
 onsp גסס 0מעס מום )סס סלן ~otbכסמים
 ג)ג) fu )טח נמעח י61כן 6ח סוככים סריסמלכד

ס'ומי

 לחםפת
s~filnn: טהט אחר כל ומעכב : גס:סגח0 בעניניהם שוים 
 ס6ו0 כפעפע % כמו ומוסס 5מד כ) ומפכר ולמר .ניסיון
 פעויס OI'h נעטות owth 06 ג' יריכן תרוקחומ)סטיג
 מנ4 ססו6 סייס כס 3סת)יס 16 ססו6 סוגר ממט)סרמיק
 מדגר )0טגמ סטין כמ ממס די 6ים%

 מסח"
 לוקס ו6מ )ו מכסף מפן 6',0 לשוס רוס ר6וגן רמס"מ 06 מב) דוך

Ut1D)6100 סמנן ומרוסק 3סגי1 0קדיס סתוי 14 ססנחו 
 כישם אחר יגיע שלח ער : 0%4ו כמ )1 יסיס )6וממ.% מזפ מעותיו מלגד %גי 16 ממגויס 6ח1 פ"י )1שמכר
 ספרכ: 63סנ1mhn 0 יחיג 1)6 סמועי) גיסכן בקשחואל
 מיש מס1))0 וכס סי6 9 )סטים 50סג0ס גגמינ0חכים מהזפ ט)6 3גפעס נדפיס זכים ושהנים נאמניםרעים
 ינ'): ג'כ זך ומצפפך עטהם o~o לבך : עימןמועקת

 כף ירהכשתמצא
 ר6י hton פי פסס )ך כאודמי

 : 5ק.
 יריו o~sn : סמוגמרי0 פן מונמויס הסגולהסגולת
 4ש ota מלכפיס hSn  פיטרל כיומר כו' שיוסךדורשי
 ל6 ו6פפוכ 6ו0ך 161יגומ  סלופך יזומי רייפ טיסיונירי
 להפ לך מפויס עתן סטqibD oon 6 ל6פר ון סורךשלס
 מ0פמיפ סס וקסורס סמן כמו כו' וקטורת  iOP :עפן
 )כ גטפמס סק )סם טיגיפ פכוי יזדוג נריהס ס6דס)ג

01hoפרזול  ס*ר0 ספחקופ  וכן רסס יועפו  ילין נעילתו ק טפסי % ספץ יפעו 16 16נר ס61 %6ססיטר ש6 ספק 6ן ס6פר1 גפו פספס גע יו6 סנטר רזי  ונרים ט%ץ מ:6'ג נדגחס מחמפ פ1ת0 וממקס י5מ0 5ין כי l~DID 6יי4מ סי 
 השמדים : ושכס גריס כפא הגלגלים וחנונות יתפיס: )ג*הז ספ wlt)p1 ססנהש גלול פר bitW ושזלל othkneיל ww ספק  פן ססמסון יפלק וקלינו גהדעעוגו : ויוגו פגפסו ~ew כספ61 יל1פר גפי פקס עפר כצרכיו יופלוסרפדו

 קו6 )כ0 גונני וססנעס ע,מדיס סממנר קורל ולוחן סנט יוכגי ססגווס חכנו Sih מך6יס וסס %ד גג)ג) כ)ס קגוטיסטס0 יפי 6ימותס יענסו )6 מוס ,ס 3מר0ק 06ד (ssn סעומדיס סם סטטוס נ)ג) סוקרך ססמימ כגמי קמכגי זפוההלכים
 י44צ סופך 1ס וזפ פ1פ ילו ואשו יטו סרהב  סכו סרומוס כלגח מהנ"נ) ,ס ופס כו' הגימש וירירת : סומכיםומסנר
 מונחי נראה יוחר : 4ק וכסל פקףס 3י) שפייס סוסהס ג;6ן וסלע יי מזו 00 1% מישעח שגי יפ 0רפ0 פןפלד

נמתי
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 118נו הנפש חשבוןשער

 שתקל מחייבת אותם יריעתך קדימת ותהיה נהם והבחינה מהם התימה עזיבת עלבהם רנילותג ואורר אפזם ראותר רוב ישיאר ואל , הברואים על השנחתו ורוב ורחמיוהנשלת
 ומעידים רואים שהם במה הנערים ענין הוה דרך על ימצא ואם בם. רגיל שהיית בעבורבהם
 תמהים שהם והוא . הזה הענין על אדם בני מחשובי ורזרבה הארץ עמי רוב ימצאבן

 והרעבים והברקים והירח השטש כקדרות לראותו הורנלו ולא אותו רואים שהםמדבר
 וסבובם הנלגלים מתנועת תמהים ואעם להם והדומה והסערה והזיקות( )ס""והזועות
 לוה והדומה הרוחות ונשינת הנשמים וירידת ובואה השמש וצאת וכוכבים וירחכשמש
 ורוב ומעריו ונליו הים כשרואים מחסהו וכן * תדיר אותו ורואים עמם נמצא שהואסמה
 ינוחו לא ויומם לילה המעינות מן המים והנרת הנהרות מהלוך יתמהו ולא בו אשרהחיות
 מה יתברך הבורא שברא מה בכל לבחון אתי לך ראוי כן על . כזה והרבה יעמדוולא

 סכלותך תשיאך ראית,ואל שלא ובמה שראית ובמה בו רניל היית שלא ומה בו רנילשהיית
 חזקת בעת ולבחוןבהם להתבונן שתעזוב אותם ראותך בתחלת בנערותך בעניניםמהשתכל
 ראית לא כאלו בהם והשתכל להם הבם אך נדול כשאתה בינתך והגעת לבך וברהכרתך
 עיניך פקחת ואח'כ אותם הכרתך קודם עינים סתום היית כאלו בנפשך ודמהכמותם
 שנפקחו מי כענין יהי' ישכיל וכאשר כעור הכסיל כי אתי תראה הלא והכרתם, אותםוראיה
 ידענו וכבר שניהם עיני ותפקחנה והוה אדם על נ( )3ר"סית הכתוב שאמר כמו וראהעיניו
 על ותחפש אותה שתפקוד מנפשך תתעלם ואל . לכן קודם פקוחות היו עיניהםכי

 לנפשמרפא
 5) 5סס 6ג) גו, טוס גרוג ESW1 נ'ג וכן גקטמכ כן כ:מ!6 6ט'ג ר') נ1' עד'ז ימצא ואם ס,): . ס1)כיססממנו
 'ש.אך ואל : עח כ) רפס כ"ח: מרי ומן מטות ר"יח :)8 מס יס' :גל6 מס ;ג) והס)1:ן סגמן hih כמוכסמסיס

 ס)" ג:ער1סך כג) גכ"ה מקמרסכלוהר
 : מכמס ג)6 סמ1ס מן 1סכרהך ופוחך )מס מ)סססכ) ג'כ ותטו1נ 3ע:':יס !ססכג)

 לחםפת
 רוב ישיאך ואל : וטגעו סגח1 ונסחר גמ.כ וולסנסתר
 מנמן כסס רגינ וההם כשנניס מרכס הוחס מרתית מסכף
 נסס: וקנמון עסיסם ממסמוס )עוג וט מסני סניפך )6לרוך
 1;6כק ככומר כו, העגין על ימצאואם

 מוסג נוס ים!"
 השמש כקדרות : וגו' ר1כ נס ימני. כ; וגו'כגעריס
 : )ג:ס ולקוי ממס )קוי תוסס קולים מ6ג1 מס סו16ה.רח
 פהנוסומ וסבובם הגלגלי: מתנועת : סטרן מיותוהזעוה
 ו3כג1גס סקרן "ט סמקיסיס סנלג)יס טל גונחוסג)נ)יס
 כקרן 6ח מסנניס גג)) םסס מסקנס גלגלי ט)כוונחס
 ובואה השמש וצאת : סהכוגס ומכמס למסמינכידוע
6ט'פ

 כסו"
 מכמס גוס :ס"ס 6טפ-כ OSA)J מחומס מסתייע

 יח' ירו סיכדס כ"ק)ימיס ככחמ)פומ מסמס:ומו יח'סג1ר6
 1)6 ממ)6גהן סגסרוס ינוחו לא t~tSD: ומועל ספןסיס עי טג6מר כמו 1YDI'1 : )חוקויס לירוט  יוסדים  סוכליכפי

 מממס כו' בעניג'ם סהםהכל : וריגרחס fil~1unoיטמרו
 גייס )סחנוון ,ס מחוח סחעו1כ וכו' געגי1יססססג)וחן
 כגר בהם הבט אך : וכו' כעת גסס סגורך מגמתולנמון
 הסרוס סיל1ך טל הוווס1 )מטס 6)6 סגטס 6יןקמרו

 6) עומל אחי תראה הלא : עהס )טס אזהםהכרתך t11P? גסס: וי(צסתכ) 6מר o1tno )63 וע)וסנועי:וס
 ג5.,מ טסלי סקר רעיון כוכך )דמ"ע משיון ס"ג' גגססןתימס
 לק פקוחות ה.ו עיניהם : טור כמו ס61 ססגסי) סו6כן

 הלבנוןטוב
 כ) סמכלימסיומי

 , סחלביו וסג)נ)יס ססמיס 5כ"
 נדק מכהי כסס נטכס כוככי oann מסוססעכיס
 כחכונס כטדע מיומד מסלך )סס סים גנם כוכםמ"דיס
 ומגורילת נמוהדס חנ1עס )סס ם"ף ומירח ססנוםממנד
 מעיקר ומס)כ)

 ס3)נ"
 : ))ו obsn מס )מי ספנויס

 סחע,ו3 הווםה עזיבת על : .סיגך ישיאךואל
 ס"סס מס יריעתך קרשת ותהיה , ממס)חמוס
 סיסים ממחכ ומס)כס חג1עחס יפיס סכן מקודםיודע
hSe~וסת דרך על ימצא ואם : נעיגיך ק3 סוס 
 מטי* )ן מעמס 3") ומעידים וכי הנעריםענק
 כי)רוחל פרט ומם דקר כסוס )סהגוגן עדיין סקלימס סיין ס3נטליס "ף כ6' מ"מ( )נר"סית סוס סיוםעד
 "יטחדיר

 מחס)"
 ססכרס שעדר גערות ימי כ) ממט

 )ערומה כערך מדם 3ד3ל qh1 כדכליס )כמוןעדיין
 כן : עזיו )סאו) יוזט6'ג1

~SD' 
 הארץ עסי רוב

 : רנעוחס לעפר (Slhn יסע ס"ט )נעל דומיםסס

anbin1obnaףנ שיפסס מנה "יי לעיס 2מץ(:ז2,2 ז;2בז:יג 22מ1:ך17זע:2י" 
 גמ)גץ סס3ע ומכמי O'b3 סס מקין- מיס2עע2ו:ה2שיןפ(נן:תוש22ס2ד2ססמון

 סנטסיס סריס ע) ~"1 יסעמיס ספמק כ"י ממיד מ גניעח המים והגרת : town כ6ן 1"'ןגוס

 ט'גון)ס:ן2 " 2:פן2חהי ס? 2צ ובר : מכרחך טין. פיחמוק 3טח נסס חנמון ס)6 סטך סגערוח וממטח )סדין "6 כטגעיס סכ) ס"ססמס
 a'p ני .

 ע)
 ט) גגפ)ו*תקט6סס?ונ)מל

 דןתחפש
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 הנפש השבוןשער114
 0כלותד שארכה 0ה יתעלה הבורא מפלאי ותכיר הענינים מאמתות תנאה אזסכלותה

 טה רואות עינים להם הי החכמים לבות החכמים מן אחד שאמר כמו טמנו ועורונרבו
 : ונע תשמעו הלוא תדעו הלוא מ( )יסמיס הכתוב כם'ש הפתאים רואיםשאינם
 ועניני החכמים הקירות הראשונים ודברי ותורתו האלהיםידיעת מעניני אצלה שנתיישב ענין כל על ותתבענה נפשך עם שתחשוב ועע4*יםוהארבעה
 הענינים צורות כי תחלה ולמודך גדולך ימי וברוב נערותך מעת ירקיד אשרדעופלות
 תוסיף אשר וכל חזקה שהכרתו מי אצל כצורתם אינם הלושה שהכרתו מי אצלהדקים
 בתחלת בלבך שנצמייר מה על דעתך תנוח אל כן על בענינים, בירור יוסיף האדםהכרת
 שכלך חווק בעת להתחיל לך ראוי אבל , העמוקות והסברות המסופקים הענינים 10למודך
 עצמך ותרגיל ספר מהם למד שלא כמי נביאיו וספרי האלהים תורת בספר לעייןזהכרתך
 מהם שיש ומה הענינים 0ן שכובלות ו0ה וכלשונם במלותם ולהתנונן ולבארםלפרשם
 שהסברא ומה נסתר מהם שהוא ו0ה נראה מהם u~w ומה כפשומו שאינו ומהבפשוטו
 תעשה וכן . בו נמצאת ההקשה( )ס"" הסברא שאין ומה בו נמצאת שההקשה()ס"6

 בהם שתדבר בעת שתהיה כדי עניניהם זמנטת במלותם מהסתכל זבתשבחיתבתפלות
 בכל תנהג ואל , בענין לבך שמבקש ומה המלות מן לשונך שמוציא 0ה יודע אלהיךלפני
 שיזדמן דרך איזה ועל לך שיזדמן מה בלשונך הטלות מן שתאסר הנערות ימי כמנהנזה

 החכמים בדברי תעשה וכן די. בו שיש מה הזה בענין לנו קדם וכבר , הענין יודעואינך
 בתהלת אצלך שנתברר מה על דעתך תנוה ואל לזכות ותדינם בהם שתתבונןוהקבלה
 ותתישב תזכרנו אצלך שיתברר ו0ה , בו שמתחיל כסי נפשך את עליו תבע אבללמודך
 יראה הראשונה,אז החקה-ה בדרך שלא דורך מחכמי עליו תחקור בבירורו שתסתפקבו,ומה
 אותך המלמדים למוד מצד להשיגו אפשר שאי מה החכמים וסורות התורה ממודותלך

 עליו שהיתה 0ה על הוסיפה לא שהכרתך שתהשוב הנאוה תשיאך ואל . ענינךבתהלת
 לכפשרפא

 : 8)ס גר6 מי וררו טי:יכס מרוס ט6ו רקר8 רסיסך וגף תשמעו הלוא תדעוה4א
 ספק  מקן Mh' צרור  ורוי כעלותי וט )מרתי טככר מלמר )ומר כו' רעתך תנות אל ע"כ 3וי ועשריםוד%ר2נעה

 טס:ימ מקיוט )סנן רקוק ומנלי סמ)וס פי' סרס גלי ר') כו' לך שיזרמן מה 3ו' המלות מן שתאסר כי' תנהגואל
 וק יגו )6 קי לזכות ותדינם : ע'ס סחגיעי גמסגון כו' לגו קדם וכנר : סקעניס סמתס))יס כפו סמוק ותוססמגע
 י511 ס61 סרי רנריסס ת,1 למסגר  גרטה ערס 06 "ג) )ן עוג 161 דעחס )סוף  יליפ ט66 ססמקוג ריק מא ומגססו6

 הלבנוןטוב
 ועמס  כסס מבין ס"יגך  o~)tJP טל נ4' סכלותה%
 הפתאים רואים שאינם פה רואות : מדיעחססב!

  מסכילים טסהקמיס מס נשגיסס לו"יס *גםסכח"יס
 )דעת חסמעו תשפעו ה4א תדעו  הלוא :כלנוסס
  העוינים  צורות 1 גלב  לסכין  בטין רי"יס  cnhaמרי

 כצביתם אינם : סעמוקיס עמגיס מנגח גיורהרקים
 סמטכי) P?n~ onth כיוסן onth )מנין יכו) 6יפוכו'
  שנצפיתי  מה על : יוסר גסכגסו מעמיק  פסי"יטר
 העורך סוס הער מורג) ס"מס סרג')ומ מממחונק

 רופס 61יגך עיפך חונות ידי ט ')"ח פככרכמזומס
 מו") וכמקמר סזככ סנין ס)" סכלךלמעוד

 סככתי

  לחםפח
 : כמורס כמע"ר סתמיות גסטנחח מכייס סיס עדסתיו

 ומן מ"ח גט1מן חג,ד ממנו ועורונך נו סכלותךשארכה
 ועורון סטדרי סכ5וח טנ סכנוחך 61מר וטורון כככ)וחלרוך
 כוי מעניני אצלה שנהיישב ענין כל על ב קניני  יילוספל
 סכ1וס .וכימם גרעפס טגתייסכ כקומר 56)0 טגתייפנמס
  העג':'ם  סן :  ין  1116 ונומס טויס ט) מגיגסטסיו

  קיום גאפ פייפיס סירוס  פסיס  סיעיםהממפקים
 וגר  סמפכיס מס וסרך סירוס  ,לגארד לפרשם :כסג~וווק
otnpשאין ומה : 3ק11ר סודיר דגר סרסגס נסרך ונ16ר 

 : ייחסי  מסכל לפי ,ריס  ססמ גס~רס רנריס סיס כו'הסברא
 סטע~ה סחוס )6 ור  1%לך  פרנריפמ כיסיס גפה  מוכותותריכם
 לא יטהכרהך : מושחי דעסס רמנס ח6טר רק ח"וגסס

 ט)6 סספס גסג)יס סוערוס כימי סייחי טעגר ג)1מרהוסיפה

 ן  יכויס סנרי  בי סיס מס בו נמצאת  שהסברא רביון :  נלסוגי סירופ  לפיוס גחכוון וכו' שסובלות ומה :יימר הכין כודרי כי כדכה )עיין חמ,ור סקס יותר טכ)ך סעחס מצהר עכ"ד כדבריו יסים פ ועג"ס , ע) דע)כיון

 ר)ונ עניניהם ומגמת : ססטחכ)וח מן  מהשתכל :  כמוו  יללמוך  קליו לסקופ נו סיס מס  שההקשהמ"י
 ססימס כטס למוףך בתחלת : סחסיעי גס' סוס נסטר קדם וכבר : "'( )מנקוק וביסס מנמס מס'סעגימס
 ספק  ג4  כן  טס61 5ך סנר"ס מדגר 5ס" בו והתישב תזכרנו אצלך 'שיתברר ומה : עדיין מסרסמנגחך
  טרין יודם סייס  ס%5 הראשונה החקירה בדרך שלא : ס6מח עג יוחל מעמוז 16)י עוד ט גססשגסזגרמ
 :  וטויי יססcipn  9, עליסספורר

~minw  
 נדו)ס כך כ) מיחס ססי" נסח ססכרסך חהסוכ וכו' הוסיפה לא

עז
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 115נח הנפש חשבוןשער

 אצל נכרי ולהיות אצלך להשתנות יתכן לא רגעורים בעת ביעתך שעבר ושמהמנעוריך
 וירמה הענינים אמתת על ומחקור מעיין אותך שירשל לך היצר טפתוי זה כי ,דעתך
 החכם שאטר כמו לו צריך שאתה סמה טאוטה תחסר %א נמהי חכם שאתהבעיניוי
 בעשיו חכם איש ראית )טס( ואמר פעם משיבי משנעה בעיניו עצל חכם כו()מס'
 בתחלת טסתכל שהוא לומר רוצה , בראשו ענניו החכם כ( )קסיח ואמר מטנו לכסילתקוה
 בסה מנפשו והרע המוב וסבין זעתם ופוקד ועולמו תורתו מעניני בו שהוא ומהעניניו
 שהולך כסי זה מכל מתעלם והכסיל הרע מן וישוב במוב להחזיק ויוסיף לושעבר
 אליו יתבאר לא פניו יחזיר ואם שעבר מה אל יביט לא ארוכה בררך הלילהבאפלת
 וראיתי )מס( ואטר הולך בחשך והכסיל אסר זה ועל לפניו שיש מה על רעתו כלאך

 : ונו' החשך מן האור כיתרון הסכלות טן לחכמה הערת שישאני
 והגברת העוה, מאהבת בה ששקע מה על נפשו עם שיחשב ועוטריםורעתם2מה

 מלבו העוה"ז אהבת להוציא וישתדל העוה"ב אהבת עלתעזותיה
 אמר וכבר . תמיד העוה"ב אהבת כו ולקיים מלבו העוה"ז אהבת להרתיק וישתילהמעונים בשני ענינו סוף שיהיה ומה העולמים שני באחרית בהסהכלו עליה העוה"ב אהבתולהגביר
 הסאטין בלב תתחבר לא כן והאש המים אחד בכלי יתחברו לא כאשר החכמים מןאחד
 האחת תרצה כאשר צרורן כשתי והעוה"ב העוה"ז ואמרו העוה"ב ואהבת העוה"זאהבת
 הנפש וחזוק ומחשבה הנהגה צריכות ונופך נפשך אחי וכן . השנית תקצוףטהן

 הטובות הסדות וללמדה הכמה בדברי ולהנהינה ובחכמות במוסרים כהרנילה יהיהותקונה
 המאכלים כטיני שתפקדנו ותקונו נופך חזוק אבל . הבהמיות מחאותיה אותהולמנוע
 תדיר עליו ולהרניש השוים במים והרחיצה למזגו הראוים והמשקים הערביםהמוכים

 תתעלס עליו השגחתך כל ותשים נופך תקון על מחשבתך תהיה ואם וצרכיו.בתועלותיו
 מהרבה תתעלם עליה בהשגחתך נפשך את להחיות מחשבתך תמה אם וכן נפשך,מתקנת
 ותרגיש ושתפקדנה הכלה נופך על לך הקיימת נפשך את שתנביר הזריזות ומן נופך,מעניני
 סבה זאת ותהיה ותחלישהו עליו ותכביד לנופך מאד הצריכים בענינים תקצר ואלעליה

 לנפשמרפא
 )ו 'ם תומד ומוץ) utlon מכיר סרסי) 06 ממנו לכסיל תקוה בעיניו חכם איש ראית : מקנס )1 ,6יו)6סיק,יס1מ

~1P? ס6סס מרח 6סס 06 כאשר : 6' )6'ט סיס סחי צחת כשתי : 6יייס1 .0.ס מ- מס0 ,.ס13ג1עייב 
 לחםפה

 'וסו 610 11 רעתך אצל נכרי ולהיות : למוסיף עודיסטן
 סו6 נטורים ג'רי במסג מפס )נעמיס מו61 מסתרסמססתגוס
 סמחסגס ע) כעמו מחסלך וסע טגעס סדעס 16) וזרשיי
 ל:סג,גן סיגיו מסיח סמכט ג),מי כו' מסתכל שהוא :גסיך
 ימיו גסמ)ח סמ"ג סטגי:יס ע) )מקור נקמר ט1יני1כר5מיס

 וסרס סעוד ספוקם מנפשו ותרע הטוב : ל6 16 סט גכוגיס06
 שיגס סיממו וסועות שוגות סדעוס 6, מפט, )16רסי161
 גסמ"לס ;גחו ס6ין )פי אליו יהבאר לא : מענר נומןנספו
 סס:ימ העוה"ז מאהבת גה ששקע : גסס )סתגרןסנט
 השחיה ולהגביר : גרעסס טקועיס' סטוס*ו לסגתהכיעז
 מהן האחה תרצה כאשר : טסת 6סגס ט) עוה'זבעניני
 ג5כנס בהגעלותיו : גמח'מ וסרי'ם h'a סס"ו חמסכוי

 סוסם גסקגס כו' מהרבה תהעלם : גערנ 'ומג'וסמועי)
 למסטלם  לקרס סיפסר לשי גפפך  טססוס oSwnn גסהס6מר
 6י  בגמסיריס תכיר 5טי' נהפך 16)0 מ.1 כפסו מסתויתגסמלט

 הלבטןטוב
 אצל נכרי ולהיותו : עריס )מוסיף גריך חיןעד

 : מטרדך כתך סחוס סר5סוגס דטחך סחמ"וסדעתך
חכם

~yy, 

 סע% טעם משיבי משבעה בעיניו
 ומכ)כמס סמוקריס מרנים כעיג'1 מכס סו6כמקירם
 : סהכמוח )מנע רומו ומכעס וגטעס כממסעד3ריסס
 מי ממנו לכסיל תקוה בעיניו חכם אירםראית
 מרהיט )סי מכס ססו6 )ו ונדמם  נטית  ט%ספי"
 סער מזגן ייכטיל פידי לכסיל  סייס יסר זזפיויו
 בראשו עיניו החכם ן סקוס  לו 5ין Orlוימ:מ
 )סמויל וגס )מגיו )ממס טיבו) נרקמו סססעיגיס
 מסטנינש ענינכן בתחלת ן  היהירי )סחיטסנע

 : מקמוריו )סכיט מוסס וחגו סדרך )ע13ר רק מגממוג)טפסרי שעבר מה אל יביס לא : סוס olv ועדטמעודו
 מתמר  מכומס לי  יסער לן  סגיי  )סמור ילגם 06 סקסים פניו והזירואם

 נעדר ועכסי) )1 מקיר טכס לעכס וגו' יתרון שיש : מענר מס ט) ממס 61ע1 סחך hton מס רק כפס SD1D*ט הולך ynb  ווודביל :  סללי  פנממסי
  טניגיו כלמסכל

  נחסך.
 כדו' מהם האחת הרצה כאשר : ועוס"נ שס"מ ססס סדירות נסחי המעונים בשני :

 סכלכם רני)וח סל סגסגס ומהשבה הנהגה : נמנרתס סמהקנ6ח ממגיס מקטף ממן 6מח )לגוס מוסג "סס06
 סנוףנ קיוט ") ססכרמיס לנופך מאר הצריכים : לוחמ'ס י6 נטיס )" השוים במים : וס ע)סממסנס

ללהישות
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 הנפש השבוןשער116
 החכטות מן לנפשך ותז ענינו על יעמידנו אשר המען לנופך תן אבל שניהםלחלישות
 יותר תחתכם ואל הרבה צדיק תהי אל י( )קסית החכם אמר ובזה מיכלתה. יותרוהמוסרים

 הרשעים בדרכי תפליג אל תשוסם.וכן פן נתיבתם את ותעכור העולם מן הפורשיםהצדיקים בדרני תפליג אל לוזיר רוצה ידך, את תנה אל כהה וגם בזה תאחוז אשר מוב )מס( ואמרוגו'
 תמות פן ועולמך לתורתך הראוי השיעור מן יותר תאותם ותלמד העולם אתהמגבירים

 הנופיים התענונים בים במבעה עליה התאוה כתגבורת הנפש מות לומר רוצה עתך,בלא
 לעולם צדה לך תקח ממנו כי עולמך תנה ואל באחריתך והחזק השוה הדרך אחוזאך

 הבא העולם בפני לפרוזדור דומה הזה העולם הו"ל שאמרו כמו המנוחה ומקוםהקיימת
 היראים הראשונים החסידים דרך היא 111 , למרקלין שתכנס כדי בפרוזדור עצמךהתקן
 שיש מפני יותר סכל תהי ואל אטר ולא יותר תתחכם ואל שאמר ומה האלהים.את

 שיכשוכנו החכמה ממיני סין שכל והוא אוגנו לעכור יתכן לא ירוע נבול אצלנולחכמה
 לחקור אנחנו וחייבים לנו טותר ויכלתו חכמתו ולהראות מצותיו ולשמור האלהיםלעבודת
 יראת חכמה תחלת ס( )מסיי ואמר חכמה היא אדני יראת הז כמ( )"'1נ שאסר כמועליו
 ואמר ה' יראת חכמה ראשית b'p) )תכעס ואמר האלהים, ודעת ר"ל בינה קדושים ורעתה'

 הדרך זולת על החכמה מן שהוא מה ופל , להם מה וחכמת מאסו ה' בדבר הנה ח()'ים"
 וההוללות הסכלות אך יותר, תתחכם ואל אסר וע"כ עליה ולחקור כה לעיין אסור זכרנואשר
 הרכה מפסיד שמעומם ספני יותר, אטר ולא סבל תהי ואל אמר כן ועל ממעוטםהזהיר
 מחכמה יקר רוקח שמן יביע יבאיש מות זבובי י( )קס)ח שאמר כמו טובותמעלות

 : מעם מכלותמכבוד
 לנפשמרפא

 סיסוכ מן סברתו סמ,ס,ס מסער נפך שכר ססר1מיס n(filo סו6סו:ס מנגח )סירס ר') כס תפליג אל ר"ל : סטיתסיוף
 מות ר"ל עתך בלא תטוח פן : טס גמ'ס סע,)ט יטוכ מן מטופס סחכיס חסומם מן כמם'יס ונס עזם כ1' י.מדנייח6ל

 אסור כו' שהוא מה וכל וגן: זג) חעו1ג % סט,ס'ו י'1 עולמך תנח ואל : מביס קךוייס נמייסס ססרסעיסחיפש
 ottthJ ושר t?hl~t סר:ג'6 3סס סג1ע1ח נמס' סטנן? טסני8 נמו ס!י)וט1!יס נספרי )טיי, סלסלו גמז בםלעיין
p'm~iסומר ונס' מקמוח נגמד גוס סקריך )ר'ח סיגר 1גספר יטוגון )6 גריס ג) ג6מר וטע)יסס )ס11ס ומהלקח מורגיסס 
 נוגס מסיע גניות )טין יקר : מעט p((WI כן סעונ סטם ע) 8געגועות ולסטות )ונפיט יקנין מתים ,גוניס lstvbוע, טות ובוב' : מלידס ס8מו:ס נגד סג,) מהכנס )יזי ס6זס 6ת טמ3'"יס r'p מלק מסה ע) סגרטג,רס מ'ס יעיין6מ,גיס

 : מעט גסג1וס סנ6דס וכגווחגמס
 לחםפת הלבנוןמוב

 . ,"ן".,י,י"ף דפי שיכלתה יותר : סגוף מרקוח נטח)ס מחע)ס6טט מגסס גס תמרס סגוף נמ)וס כי שניהםללחישות
 ט,,,-

 מ:חיגסס ))6ס גסס)גס נת'בתססחעג1ר אתדמיוגס:ותעבור ירחי ,.יייי "י" י,.איייי
 כמי '~ריקוחןנ22:ום

' 
 ההכרה
' 

 חימים 85
 דנחונים'

 מן ונחוס מסר כ)ו:,ר מומס חסור aal~n פי : 'יחיו)סיוס מ5
 ריח 6) סוס ע"ס נס שלמד תנה ואל : נגיר שמממין וכו' לנפשך ותן ; (SD עני On'D ויעמססמעח
 י,סו גגד DUn ססג),ח כ.גד )' יקר כו' מחכמה 'קר :,גמרי מן )ך ממדומם מיכו)ח יומר כסומר מיכלתהיווסר
 ס)" מס תרכס ססכ) )ך סיוסיף חוב) רומגייח טסגסט )ס'וס כ' עכט'וטכסך

 ).החס ס"ין )מעל ה,כ)
 עם גהכוין וגו' יותר תתחכם ואל : וס ע) כסיסקד) מטד נהוה מענות sb עמס )מניע ויתכןגט)
 "סר טוכ עטך 3)" השת )מס סכ) חסי Sbl הרמס חהע ") ס"מריו סססוק ע) נס חסומס )מס ע)וא'
 פן : ומ'"חוו

~DIWn 
 תפלינ אל וכן : וס מסג' כמדובר a(o~t )מהסע מכס nbr הסיס כי מממס מחסון

 ""כ סגסס נם חמוס סגוף טכמ)1ס )הוט סיס מקמר ח"מר ס)" כדי ט"ממ סרג? חרסע -sh מירוט ,סוכו'
 עוד חקגס )ו ס"ין יחר גרוע וס עתך בלא תמות פן : סוכר )רוח נ' כמס) ססכ) ימרס סח"וח סכרכוחסב) חסי ו") "מר וס ע) )ס ססכרמי מעי סגוסגיוח סח"וח )?:"ח כייהדי ותסס סגוף ש"ח )כקם סדיןמן

 שכע ס"דס כמו סמע:וניס נרפי הנע שפט התענוגים נים בטבעה : ר.העגוג'ס כיס כהכעס ap)oנשח
 והחזיק : סממו5ע סדרך השוה הדרך : סגסס רומגיוח כעלך o'at מיס )מטף זומים סגוסגייס סהעטני6ניס

 סגסס )מגק 'טיס עגיגך עיקלבאחריתך
 שאפר ופה : גוסה כריקוח עולמך הנח השל : "מריחך סס1"

 כיו"ר הכס )סיום רצוי סבן מסוסו )סי מסמע כ' ר") יוהר סכל תהי ואל אמר ולא עתר תהדתםהעל
 61) סי"מר רצוי סיס ו""כ סוחר סכ3 ו)" ניוחו מכס vsinn "5 כדרך ויסיס נוכ סכ)וח )ו סיסי'ורק
 מן יס ר") וכו' ירוע גבול אצלה לחככה עפש ספני : ממוקע דרך ג"כ סמסמע יותר סב)מסיס

ששמוח
 חסו" וים ומנויכ מוער מסו"

 סו" ספסור pSn וע) סמסטר כמו "סור
 , יוחל חחמגס ") שמר

hS610 סכנות טמעע ורן) כובד )מון 'קר מעט סכלות מכבוד מרכסה יסר : ססכפת ש 

אכריע צוי
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 119נם הנפש השבוןשער

 יעבר אם מעונשו ויירא המלר במצות עומד כשהוא נפשו עם חשבונו ועשריםההששה
 מצותא על בעברו מעונשו יירא ולא אלהיו לטצות ירעים ולא מצותיועל

 חח"םת ויבץ הענינים שני בין מה ויכיר המצות שתי בין מה בשכלו יתבטן לאואיר
 ממט בנפשו ומרדתו עליו מהשקיף ורחקו בו העטש מהפיל ירצעאחרו נורותיו לקייםהמצוה
 לא חניך איבצעסלך, מכפיר כ(נהם )מס ואמר ומלך בני ה' את ירא כד( )מסלי החכם אטרוכבר
 %א מרדה ממנו תמרידהו ולא תמיד עליו הטשקיף קיימת שנורתו מאלהיו המשכיליתבייש
 ורואה עליו משקיף שהוא יודע והוא וימרהו מעונשו יפחד ולא יהוא ולא מונע ממנוימנעהו
 את המרותי ארך כמה והשמר לו שקדם טה על בתשובה אליו יחזור ולא ונסתרוננלהו
 והחש בעוה"ב שצי או בעוה"ז שיעכרני קודם מחילתו אבקש עלי סתרו והתטידדברו
 ? מזמותיו כל אלהים אין יררהם בל אפו כגבה רשע י( )מסלט דוד שאמרמה

 נענין או בממונו או בגוש רעה עליו כשתבא נפשו עם האדם חשבון ועשריםוהשבעה
 האלהים בדץ רוצה סבל ויסב% בשמחה מאלהיו הכל ויקבלמעניניו

 וקוהני יעקב מבית פניו המסתיר לה' וחכיתי ח( )'ששם כמ"ש מרתו על מתקצף סבלולא
 ופנה ובאלהיו במלכו וקלל והתקצף ריעב כי והחג )ס~( עליו שנאמר כמי יהיה ואל ,לו

 לו כהצבהים הייט לא אבינו אברהם את המקום שנסה נסיונות העשר כי אחי היעלמעלה,
 ומצאת 0( )גחמ'ס שנאמר כסו לבב ובפוב ברצון מאלהיו הכל מקבל שהיה לולי בהםעמדו

 לנפשמרפא
 ולא ירא ולא : ממט (otnve סיסכמ שוסו טופס וס  ערור  יפוי פס ל') ממנו בגפש1 וטרדיך ס' יעיטריםע:צמםה

 אמו בצבה צפע :  גיוסה 16 גטוסש 15 16תי סיטיור סירס משלסו לניס ר6וי  יכן 16סי (tt)DO טל6 פויו %סיריסוף

 ,9'ל יפלט ונימסר לג גשנ .קילס %'ן יני 6ט4י  בתיי- ר"ל האלהים בין ירייה יסבל  ייסירו מן4:י'הושבעה

D17Wכין מונתו סי6 ומלטס טנ,ד )טנ לממנן דעניד מס כ) נורקי 61ומר ג6סנס י0' פ06ו מקנס 6ס יומס היגו ממנם 
 )סויגו סמכה גסו % מוזלין 6וי בממס גרעינו מ,טנ 6'ג )טונס ostn וסמא 6סגס ס) הירין מכס נין טיגוחיוטמומ)ין
ו6ס

~hb 
 ססו6 ומחמת ונלירס מגוס )ו סטיך מפגי (1P(_? מוגרס וסוף וג0גרמ וסמכך )עורמ )ו סי6 עפיו סגן טבועת

 ססונ) סי ע) ו6ף )נו יועף ס' 'ו'ען דרגו 0נ elh )116ת 5% זן בנו % ,צ:ג%ייי,%,סזן:י:ן נחקשס,6

 )ti~Ph 6 יכו) סמני יגפו מצן פג6מר.וס' גיס'רין מדכיו גו מפן טסקג'ס ג) ר'כ 6מר רג6 וקמר כנ') כו' גמלאיויפסוס
 ירפס סכרו מס מ06נס קג)ן ו6ס )דע0 יסומן 6ף )רע0 6דס מניף 6סס קרנן מס )גסו 6סס Ot~o 06 ח') מ06גסקג)ן

 לחםפת
 עוסד כשהוא' : 0016 ומנע) וסגגול ימסמס י)ומקמט
 טונל וציוו וגס גפר מנך גמט0 טומר ססו6 המלךגטמח
 טה : לגסיו גמ1ו0 מלגי* t~the 1יווס1 ירויחו מחמתמ1ו0ו
 טויסס סמנים מסרט מ% סגיניכם אסורס המצות 'טחיבין
 סט:'ג'ס פזי גין מס ויכיל מנות 1קר6י0 סס 0גמ':סטג,ו
otttiaטג'ו גזירותיו לקחם הטצחה חולשת : סמן מנד 

 :ב% יהםיהג:'::?יםמנ:ף%ינגוש,12ג
ntCDSסיין olnwp 1PS! מע0 )גו6 עוותו שח"ה יפגן "וסו סנר טס)ויי)ו סיויי 960 כו, והתאחרו , )טוס ntDW 
 יעמיד0ו 6מחוסו ע) וזרקור )1 טי~וט ,מן מסך עדסטנייס
 נו0ס1 סמוך טטרד0 יתכן גומר סטנו כנפשו ושררתו :כדין
 )וגוס פות 'סיס ס)" ממו יטריו,סו גטסקיו גממסנו0יוג)ומר
t'Sh: קווי )גון נקמץ סריס יל6 כון 'רא ההכס אמר יבגר 

 ודם גסר ממקן גס 4ר6 סיס %ין ג6מס tuho'(וכגוונם
 כסה : 1מ)ך וסו סמקך 06 יר6 וגט נלי ג' 06 יר6מנקמל
 וחתטיר : 13 ממליחי ומן 6רך נמס דגרו את הסרותיארן.
 שכעכרני קורם : ע4 מלגן עיסו מיסיר י0, עליסס61סתרו
 : סוס סיס ס6)סיס יעגרך נעגן סג"מר כמו נטף טיסגלויכה
 נמ61 )6 וממטכוסיו מומ~0יו גגו מוטותיו כל אלהיםאין
 הסגול : וגיל גוס עליו )כ6 ממיועד וטוס וין וגרון.טוס
 רוש פסול 6דס ס) סג)נ,0 נמדות יסגו) כו' רוצחסבל

 yuaSnטוב
 מה : אססידס פכ"זס וסילוד כמכמס כ)וסיע
 0טוa~m 6 סמל מטח נ'1 המצווך שתיבין
 5פעמיט בו העשש מהפיל והתאחרו :יפנרך
 : טיקל6סו מינס *וס מממס 0טס ט מיסמךמ60מו
 ומוסט )ט סק 6ימ סמל עליו מהשקיףורחקו

 עד כגפנו נווד סמנך בנפשו וטררתו :נמסחליס
 טס עב" ט' החכם אמר וכבר : ממגוסיסות
ממכס

 טגיל"
 : ייל6 )" ו5ז יירא ולא : 0מ)ך 06

 : 6ף ומקריך ממגי שגסו מפשר עלי סתרווהתמיד
 14 : ל( )י10טע סוס פיוס 0' יעכוך מס'שזוכרני
 ממסטרו כ) כסוך טזמותיו כל : זעום ענוי ליענני
 ייונן )6 סקרן כ) מסוסם "ימת )כו ע) 'הצי )"ועגיע

"(1
 אוץ ל") כבנקצף SaD ולא רוצה סבל : ימס
 טיפטף % 0' מן שיו ממניע 0רעס' ט) כ"טסממם
 מגמופ6 מז") וכמקמר נסרס )1 -שין ריחרחמממס
 גזום"זכנ)6י

 דמטפפ )מעגי )ך גוי מס ז"מרי סו6
 נו?מ פעויו יומט עניו 0וי ומענד פיזי 04 סו'%5

 :העם:בי:י04יעמנ% שנאגבי כי ויה :נ %צם %ן עהןיגב6ימגשנ%ומ:2נב%ע
נמו
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 הנמיש השבוןשער118
 על אלא במדבר ולהופיחם להאשימם נתחייבו לא מצרים ויוצאי לפניך נאמן לבבואת

 רפתוהו פח( (otS~n שאמר כמו נביאו הנם האלהים עם מזב לבם היה ושלאהתקצפם
 ומריים מרדם מראים היו רבות ופעמים עמו נכף לא ולבם לו יכזבו ובלשונםבפיהם
 לזה,והסבל והדומה באנרים לענב מתאוים ענין בכל תמצאם כאשר בריתו והפרתבאלהים
 , בו מחילה ולא עליו שכר לבעליו אק בו מוכרח שבעליו והסבל מוכה מדההמוס
 ענין וחלוק הענינים שני בין שיש ההפרש והתבונן הסבלים שני בק טה אחיהמתכל
 על והסבל המרוונו על והסבל האלהים עבודת על הסבל , חלקים לשלשה בנפשךהסבל
 העדר על או שחסר מה על הסבל והוא חלקים, לב' נחלק השלישי החלק וזה , העולץפגעי
 או עונך בו ומוחלין העונש דרך על בו שתתחייב יכול שיהיה מהם ואיזה אהובדבר

 ויגדיל שכרך הבורא בזה וירבה והמבחן הנסיון דרך על לך האלהים מן התחלהשוהיה
 מאת שיבואך מה שתקבל לר ראוי פנים השני מאלה שיהיה מהם אחה ועל עליו.גמולך
 התחלה היא ואם אמת היא עפך למחול היא אם עליך הבאה הרעה כי ועדותיו,בריתו לנוצרי ואמת חסד ארחות'ה' כל גס( )מס דהטע"ה כמ"ש מוב ובקבי ברצף מהםהאלהים
 מחסר יוצאה ואיננה חסד היא הנסיון טבלך על המוב הגמול תמורתה לתת האלהיםסאת
 עליו והגמול מוב סבלך אחרית ההיה בלבך האלה בענינים להסתכל תימיב ואםואמת
 לאלהים סבלך יחזק ואז הזה בענין תמיד מחשבתך לפקוד תתעלם אל אחי כן על .טובפח
 בנזרת הטוב רצונך על ויורה הסבל ומרירות הרעה צער לבך על בהעלות מעליךויקל

 לנפשטרפא
 טיקייס בזי קסם טנודס מיוי כ) סיכגו) האלהים עכורת על הסבל ס6' : 6)ס מסקס 6' יסח ~hs ימלט )6 ססנ)יסט,יג, כ) י*) בו, הסכל ענין וחלוק : 6סגס ט) יסורין מן מס וט'ס ;ו' גשו מ0קייס "כלמודו 6)" טוי 1)6 ימים "ויןדע

 וגו' ס' 06 ,6סנח כ"ס י0' סגורך )גר מ'1 )סנור1ח ט63 שיו טיג6 מס כ) טיסנו) המרותו SY הסבל יסג' : ס'טנודס
'wh(הסבי 1ינ' : נפטך 05  ווט  

 56)1 ט:6סג ד'o'on 1( 16 6 פרגסס שחכר טה על הפבל והוא וכוי השים פגעי על
 6יסכ6 מסוט ומ'ס טמטיס כמו לנוגחו סב) כי ית' גורתו ירי יכנו) 16)1 6ס1ג טייס וגל ממנו וגלעד נטרל 6ט וכןיסגו)
 ססו6 מס 16)ס מט16 מחמת כסעו)0ס סמ0מי) סו6 חטי ע) elh~I טכס דרך סג6 ממס רן) התהלה שיהיה או סיר:וסיר
 לבה אל : מטלין סיניים h(eo סקל : ריו . מ)סקוד פי' מחשבתך לפקוד תתעלם אל : ס*) . סמ0חי) יח' 610):סיף
 ד') גו וחת"חטך : מ6ד סרר וסגין סטונ ללנן גויס יפיס 16 הטוב רצונך על ויורה : )ו יפ6 וסב גורס סמרגמם

 הלבנוןפב
 עימס 0נ6 כי סקכ4 סיעתי התקצפם על :0'
 עם ממריס תמיך סין כנכס "כ) כטסמו0ס הס"ט1)6
 SD )קכ) נוכרח ססו6 כמ' לק כנו'רוח'ו לנו י"ק'

 מע כסס0יסט טס16151 מררם מראים היו :גרתו
 והדוכים : וכגזירתו כס' מסייס ס"יגס וממטכ0ס)גבס
 : ע"נ( )ממוח מטס ע) ~OP 1י4גו סג"מל  ממסלזה
 מממס טומחע מום) סקנ"ס "ין בו מחילהולא

otn~loמקג) סחין מקמר ע)יו טסגיעו ontb כלהן 

ג:ך,גען;;ודומ:ש
 : ועמס כקוס 6)0יו מניח קיומו כעטל D1bnמרסס
 רו5ס ט"יגו נפנור (SaD המרחקו עלוהסבל

~gDS על תוסבל : חקפס מסוי" "טל ס' ממ015"מס 
 כעכול "יגס "סר מנרות ע14 טמגיט מס העולםפנעי
nlev'שחסר טה על הסבל : ממרותו "1 ס 
 : וקרוכיו נבגיו "1 נמפמ 0ססד 6יוס נוטפנע
 סס"דס גיו' הנסית דרך על וכו' שהחלה'היהיה י ו10160 מס15 )אסיג יכו) סוייגו אהוב דברהעדר
 0סוכ ש'נ6 כדי נסיון )'די "וסו מכי" 0קכ"סהטקס
 ש65 סמפסס ידי פ) ועז סמעטס גט) % ככמסט
 ע6 )" מס"ה רירית 'ומל וכטפס כגסס כאירוח4

 יגד) תגס גו מ0ט5מ0 סנסס "סר )סט)0,ר,מטס50דנץ
 על בהעלטה : טכ0ולס נסיון כ) עג'ן וכן ,סכרו

לבך

 לחםפת
 מרולס לסיס מלזון 6ו0ס סקג) תמר סלת nnfpSt, סרוגיש

 )מון 6מל נכחירס סנטוס 6מר רזון )ס1ן 3סס )ומרייכרך ם)6 סטקידס נסיון כמו גנלדרת1 שטס מס נען יהגרךגגוירחו
 וסריית טררם : כרתו גט) דבר ספוטס מי כמו 1)6 )גגפוג
 מרס כ) כו' השוב ובסבל : פוג ועסס מרע גס1ר יטכסעד
 סט1גס גסנ3ווח ph~l כ),)סטוגס

 וחיי
 סג4 אבק

 ו6)1 עזן מחידק 1)6 פגר טוש 6ין טוג גר,ון ע6כטגומ
 0ס0כ) הסטלגים שני בין טה : )קמן חמש מקוקותקוי

 ומוס טון וממיין טגר י,ממ סיס דסיי~1 ,ס )ח,%וס,ס תאיות ,~Pg סספדש חסגו:ן ftnhl 0ו)דו0יסס סס מיוטגונן
 סו)פנודסו יסגו) האלה" עבורת על המגל וממרט:00ק4וח
 )סנף חירותו על והסבל : :oh)nt יגיעס נוגר 6ףיסטן
 כמו יסגרך חגויו גוש למרוט ח*1 פסס ahnb מויטהינוי

 העולם פגעי על והסכל : ו6גיורייסו ומליוד מגו)סמגיעס
 שחסר מה על : SD'1 סג6יס כשטיס)סנג

 מסרחו )סגי
 מן )S9h 1 ריר סמדר סי 16 ססכלייו0 מס,טרכו0 )וטמסר

 יעוסק גו טג0מיינ0 )פיוח יגו) בו שתתהייב יכול :סמוחרו0
 ס6)סיסל מן תדחיס טיכיס 16 ידו ט) 9 יממה טווו0יךפ)
 גמט6ל גסטו)תס סמאתי) 610 מרס עוגת ררך טנ6 סמסכוי

 סי6 ),סיט סג6 פס 6ו)ס )כס ו06 סיקס מידם כמססמט6
 סכ6 מס מטגחן הנסיון דרך על : פמפמי) סו6יתכרך
 9% )סוו01 טג6 ומס ~סיון טך6 ענגו ויסייע דטחו)ורף
 : מנסוג ומעיר ר.מסר גני מ4קו0 סי' 6)1 גמולךויגריל כוי בזה הרבה : מנמן גקר6 וכגרך סחו tns~ht מגחו6דס
 שיננת ! 6מ0 מטסט טפי ס65 ט6 טירמת אמתהוא
 6ד כ1ד6י גי 6)י פסי ומיס סדור 6ין כעפר כו'יוצאה
 יהיח : ופסיגן בלנך חשה געניניס ! 6פ0 15 מסדטס61
 גטם" חיג סבלךאחרית

 : נטיבה מגטם טויו ופגמו)
 נו והתנחמך כון חנאכ רסנך כו' לבר עיבהעלות

עטחצגך
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 119ם הנפש חשבוןשער

 בל מנכם ytwn חקו %( )חמש שנאסר כסו עליו ובמהונך בו והתנחטרהאלהים
 : לההמיחלים

 נפשו את אליו ומסרו האלהים על במחונו אחר נפשו עם האדם חשבון לעשריםוהשמונה
 שאינו במה הבורא וינוור ענינו כשישתנה עניניו וכל ובניו ממונוחשת

 בלב עלה כך ואחר שדה או ברע נמתנה לחבירו נתן שאדם בנפשו שיחשוב רצונומפיק
 הדק מן הנם הראשון מענינו לשנוינו או אחר ענין על ולבנותו אותו להרוס המתנהמקבל
 שמסר אחר הראשון מעניט אותו שנותו על וידאנ בו םעשהו על שיאבל לו אותולנותן
 על תאבל אל לאלהים ובטמונך בנפשך התנדבת אם אתי אתה וכן , השרה או הביתלו

 לד ראוי אבל ממנו, בנראה לך מוב איננו ואם כחפצו אותך והנהנתו כרצונו בךמעשהו
 לד שנתח בסה תחוור ואל דינו ונזרת המעולה הנהגתו על ותסמוך עליו דעתךשתנוח
 םיצורע אחד שאתה כ"ש עליך רינו נור בעת הצער תראה אל סבור שאתה כמומשלך
 שאמר כמו הדבר מסך נעלם ואם ובנסתרך בגלויך לך במוב וסנהינך וממריפך יוצרךוהוא

 : רפאתים בי ידעו ולא ורועותיו על קחם לאפרים תרגלתי ואנני "()סזסע
 קצתם על אדם בני קצת יתרת ויביר נופו על נפשו יתרון שיתבונן ועשריםורצזשעה

 מכחות אינו יתרונו כ* וידע אדם בני אלף כנגד שקול אחד שאדםעד
 אלפים עשרת כמונו עתה כי 'ח( נ )סמ61) לדור שנאמר כמו נפשו מעלות מצד אךגופו
 נאה יפין אין הנפשות מעלות תחסרנה כאשר ביפין יתרון להן שיש הנשים כיאף
 ואמר מעם וסרת יפה אשה חזיר כאף זהב נום '6, )מס' החכם שאמר כסו מחננהונויין
 להשתדל לך ראוי נופך על נפשך ביתרון הכרתך וכפי , היופי והבל החן שקר 65(נסס

 לנפשמרפא
 . כ!י 1על )גן 6) גסע)!ח מעקיך !יק) רן) 16 . )טוס'ג )! )סטית כוי כף עליו ובטחבר : מ מס6י1 ט) כסאנימוימ

 ס"ק חאג) אסר 6ן יטוח 1ו,ת נסג,) סי6 ומוס סעגט וגד קוה טסה 6ט'פ סגנך יפוק 16 ג!' )סכסכ) חיג 6סר')
 : ג6סגס סכן חקג) !כמש 6)ו גע:יגיסמשג

 .ס)1 ס!6 )ך 6סר ויי ס6חכ מסלמס מא 6ין כי סמר שאהה כש ט' שנחת מה תחזור ואל כ!, יעשריםוהשמונה
 ממך נעלם ואם : מהגס סמקג) eiKo גפר) גמחגסו יפי יהסס יהס1ן 6סר י) כי מטססו SP סחרעס ס)6 גוג רעי)'יו O(s ומסלח סי ס) סנטמח מקמר 6ך ")ך ס!6 שנר דעסך )סי גס 6ף ס% )סתרטס סוג) ס)6 וסניטתיחי

 : גוס ית' סי גווטח מס ממן סגע)ס6ט*ם
 ויפיר 6)ף י'י כוני וסי,תס יסרק) יי שנר מפס סקי מו') כת*ט ט' פ'א ?nYJ יתרו! ףכיי כ" יעשירווהתשעה

 סמגמס ר*) חנפשות טעלות : סיס סנ!סיס כ) גי מרמס egN יסר!ן גטג!ל וסכי סגסדרין פ) רוגןגמד
 הלבנון טוב לחםפוג

 וסמסוכ רשלטס גער )כך ע) כסלבס וכף צערלבך
 : ומעלומך נטרך ע) ותרוסס גממם ל יסע סגוכלכטמן
 : סגזכר סוס כעמן תמיד כח,טר וס רצער עלףורה
 בנפער התנדבת אם : רטט מסריס רצוטמפיק
 וסקמגיס nlhe~o מן )ך ים סג) חהסוכ ")1וכו'
 ומסרס )ס' גדכפ סב) 6ג)ך ר!6ס 6תס 6פר1כ)
 מכסס ככ) וכך תילע סגתכן )שסיס )ך 6טל 1כ)סומך
 סמטנס סמססס מקכ) !כמסן כענינן שסם סו6 6טלס'
 כעטות 6% סעממס )סגמ ודקי סדעט סמחגסטגיר
 זנל יין יתט)ס סכוייו ומכנס ט)1 טסכ) מ"מלכן

 וקונחך כטויך מעפסו סכ) ודקי פיגיו מיצדגססל
 שאשעה כמו : י ממומס גש טסט בנראה :רימס
 גחפ ט"תר, מטל ט6פס פס )ש "ש6 כקןסבור
 1nbm %וו סכ5 מ כן u'h הכקמח "9 מסה סכ)6
 ממך גו וכמע"ס * טמע !מטעו כפמפס סכ) לךמס
 תראה ואל : צ'ט( לף )ד"ס ל רתע ובודךסכ)
 וסכ) וט' וצאתה כ"מ : מז") סנה דגמו 6ח"מ לוקס פל , %סר נעימך משל ש6 )6 כא'הצער

 ופחגמס owiho גג!יהפ ר11ס שחס י!רס עליווכשחונך
 !יאמץ חיקו : כעדו סגפו) ע) nuu 6! טון ע) גגצסוס!)ס
 אז ענינו כשזשתנח : ~nmh וסטדר ספסר ו% ג*ילגגכם
 טפן נעמ!ן )כע) 1DiD ססחויק כפס כו' כנפשו חושב.ה"
 סטת : שטי פחס סנפן טרי! כסיטמנס רק כרוס 6יטסע!נ
 רק ר1וגו יי מדגר ינ6 ס)6 שומר רתע טפיקגואינו
 תן  14 :  וירופט  ורוינ גמד) הראשן מענינו לובטת :מסג!
 ע!טס טסו!סן מס ט3 ט ס"שהו על : )ו סגתן קמי לורצתו
 וס) 6ני)!ס רסון גוס 6מר !)כן ססריסס דסיייו htooכמפ
 סיתגן גלומי כס לו שמסר אחר : ד6נס %ק 6מרסמנת
 שחחנדגת אחר גו: יד יסכות )! פס סריס )ו שסר 6חר6%מר
 ע) מעמס! י) !6מו כך טחסור גכ!ן 6ין פסס:דגס סימרכ!'
 וזים : 6וסן וסגסגת! 6מר סק)*!ת וסי סרטי onunפיוס
 שתטח : )ר סוס לוגו סד% פלוח! ס:ר6ס סוסי ם6ף כו'איננו
 שאהה כס! : )סג6 סנסגת1 ע) כשמוו סענל גרסדעתך
 ס6מח וכש )! מסרס נדעסן 61סס סו6 סטיו סכי ס6תסטהר
 : גפס'מ ססי'1 סוקס כס חצער תראה ואל : )1 נססמקקו
 : סו6 כן אפס מקוס פג) ממן סגט3ס ht_3 טסך נעלם!אם
 מקל רק פציתו סירס tnsw 6(1 יטף פעפיס 6)פיסעירס מנק 16 ס1ק) דוד נוף סיס )6 אntbbi 1511' עשרהכסוני
 )6 גלמי מתגנה וטפן ט' ג"ח 've אין : גפס!יסרוג
 hllh בסי' גי o)K1h מיסס 61יע1 נסס ג!י סייקו איןח
 : DStpn סיס מסרס %טס סוס 4% בוסו פוייסמס

 Dh" *5 גסס היופי והגל החן שטי . ופיחס ססכ5 שנפשת סעיא : ספש רשע וגוום% להוותרי
6%
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 הנפש השבוןשער180
 וקדרוועה וכווזה על המשקיף ארוניה אצל ובהצלתה בתקנותיה( להשתכל (h~oבתקוניה
 עניניה פקוד כן על תאותה ועם שבלה עם ונטותה וברע כמוב ובחירתה וזנותהושבחה
 כשיפול שבתלאים הקשה מן להרפא קרוב יותר נופך כי ודע נופך, ענין מפקדך יונערתמיר
 רוח ים( )מס החכם שאסר כסו עלטה גובר כשהוא היצר טמיוה נפשך מרפואתבו

 : לבך נצור משסר מכל ד( )סס ואמר ישאנה מי נבאה ורוה מחלהו יכלכלאיש
 בו מעלתו ויחשוב בעוה"ז הנרות בתנאי גפשו עם האדם חשבת השלשיםהששלש

 המדינה מאנשי א' הכיר ולא נכריה ארץ אל הניע נכרי אדםכמעלת
 טה והורהו לנרותו עליו המל המדעה שאדוני אלא בו צדע מהם א' הייו %א אליהשהביע
 מצותו על יעבור ולא פיהו את ימרה שלא וצוהו יום יום מזונו לו ונתן בה ענינושיתקן
 הודיעו ולא הנסיעה על והזהירהו זלמקום לזמן הראוי כפי ובעונש בגמולו והפהידזוייחלו
 הנאון מן ולהתרחק הנאוה ולעזוב והשפלות הכניעה בהם חייב שהוני התנאים מןהעה

 שיהיה ומהם שפנם, וישפופ לנור בא האחד 'ס( )נו"סימ הזה בענין שאמר בסווהנובר:
 כש"ש נפשו תנוח ולא ירניע ולא ולהעתקה לנסיעהמווסן

 )1יקפ"
 תסכר לא והארץ כס(

 כסו ויעורהו שיסייעהו כמוהו הגר את שיאהב ומהם ונו' בארץ אנכי נר קים( שסייסיה דו כשש למלך בו שחייבים מה ועל וחקיה המדינה דתי על שיחקור וטחם ונוןלצטיתטן
 שהטהר לכם,וטהם יהיה מכם כאשיה ש( ואטרף'קר6 וגו' הנר את ואהבתם '( )יגייסשכתוב
 יקצר אם בעדו בו שיפנע חומל לו שאין מפני המדינה אדוני בעבודת להדבקציהר

 לנפשמרפא
 6יס טכ) יהמו טח4הו י3ל43 איש דוח : רוקי ~ן )ס1ן ז3והה : "ןת הניס טפס כמו המני במסר טעם וסרת :31ינס
 רום . ויחקגגס Dt(((O ים"גס מי IDiD כמג) רסוני גסמגיע ר') ננ6ס ר1מ 6ג) )ופ6והו גוי נסו 'ממ"פ פסקן )ג)ג)חכ)

 : וגו' נסו: כי6 רום 6כן גם, ספג)סו6
 1ס06ר,ן ~w(Ol וגטן אמיד 'ס"דס תוחס סינגור מיס ס)ס,ס ממס )ג6ר ג"ו סמסנון ס6וסגי )פי השלשיםהפושלים

 )י גי לצמיתות תמכר לא והארץ : מנכעס יסיס מתי 13 מוזיע 61'גו )גסת ממונ~מ יגס סינף 1016 ,סוסי סגסיעס9)
 לגון טוסין גסס ידטש 6% גד טשי מלמר מגוזרן ממגי תסתר 58 כארץ אנכי גר : עמדי 06ס ות1טניס גריס כי%רן

 להםפת הלבנו!18ב

 אכוניה אצל : 53000י"
 על : י0נרך סנור"

 : סמרוחס וקדרותה : עורס כסירותם SDזנותיה
 פסיס *ך וכף תאותה ועם שכלה עםונפותה
 איש רוח : 0"וחס 6מר 16 סכ)ס "מל obגוסס
 מור") ס6דס גסס סי6 6יס רוח ונוי פתלתםיכלכל
 סגיניו ומסדר ריכלי" סנוף שב) ס"דס ס"סכסס

 דוי ערם ע) יסטדט יעלס כסיורו כן כמונכריל101
 )סרוס6יס מידוע כנסס "מר סגמסך ר,סכעוס61

 סכורך כעור כנמו "101 ורומס ס6דס )מ1)פ0ר,מ0גנז
 מס וכסי ס"ססר כסי מכס וכ) מלי כ) סנוף מןורומס
tnnhuכח hlp)o דע0 קרוכיס ודגריסס ס6)י"גי"ר( 
 נעמר סב) כשעין ר,מימ"גי'ק כס ))פסוקי0ור0גו

 : פוחס ירס" מי עומס נגסס סי6 ראזלסס 6סנשאנה מי נכאה ורוח : שכע( מכמת מס'סמסנו)ת
 otfn 0ו5"ו0 ממגו ש לבך נצור nDWDמכל
 %י מ651 ממגו כי זנך מור מסמול דבר מכ5יסר
 סמט)ש סמן השלשים המשלש . וסוסענסס"
 ססו6 נ0ג"'ס הגרות בחבאי : סגוכליס פיסשלסיס

 פ1)ס ובהיפתח : סו3יס גמעסיס ומס 0גסיט )טחבתיקונה
 : קוים 16 וגס סי6 06 וקררותה זכותה לגל : סע,:ם'סמן
 0(וכ וסרוס גמ': ס,סס כו6 י1ח טחלהו ינלנל אישרוח
 גטימס כמסוסם כצמר גבס רוח sith גוסו ממקס רפ1"סדרך ביורותי תיכ) מבסו סיוג) גטלימוחס סי6 ככסוסםכלומר
 ו)כ ל3ך נציר : ינוגס מי מפוגו0יס סגורם ארוס וכלססי6
 מסער סמם)יס סמכגון השלשים המשלים : ט"ו סו6ס16ס
 :ו טסו6 גמגי) לגרוהו : ~tWiU פ) יקנ) סגי סנריך )2מ21י סחג6יס וכס כקמין סגתן כחגבי הגיות כתנאי :סס)פיס
 1)6 רט נפוע) פיהו את יסרה שלא : ססגס )מ,ד6

 וסבסד נגה) לוחו סנטים ייחלו : סוג נעטס מבת ט3יעפי
 : כוי ס, 6) יסרתי ימ) יפו סקוס )' ימו) . סטות מןקותו

 : )וסיטם צמיד מזכן מיכיס סותרו הנסיעת עלוהזהירו
 וסטחקס ס6)י1 מס גגמיגת (Outp ולתעתקהלגמיעה
 ישע 1)6 6מר סמ)וקוח סחי וגני סממנו מסכנחיה
 וסוס כו' והארץ : מרגיע )סין ירגע . גסס חגוםון6
 אנכי גר וחוקיה המרינה דתי : כין וחוטנוס גריפכי

 )גן סמיי,ס ד0י 111ט 61ינ:י גל סרגי שפי כהמל כויכארץ
 : מגומיה ממס תסתר 6) ,ו'6 6ו0ס סתווי אגקססמן

 06 וס טחריס לויס ג) סיסיו וג'ון ויעזיבושימייעחו
 וט) גס5טרכוס סיוע יסיטסו 61מר ג))י )מוטפס thwגוד6'
 וימית נונו ימסר ויורש וח.סהר : ויט!רסו 6מר סמק מןפנס

 כסיטטו נטוגס וססמייו , מג01'ו נקיוס וספר השמית "וט סווימ והפחיז וייחלו : נשסעו גרבמטוס
 WISW הנסיעה על ההוהפכו : גמשם ראפיס ורמ"ח נזק ראו)חס סמגוס ולעקום לזמן : מרומיו50

bD'aטמע "0ס ומוסמס גריס גי לצמיחות הסכר לא שארץ : וככונס סנתזן ממיחס סדנרס מןיחק והגובה בגאת מן ולהתרתק : סוס )דרך המי נכון וסיסים סת"וס מטס י5"0 פכרם סינוס עת : 

 סם נעזו 5מ~0 ט14 שרמס מי ט6ע הס' רצסל לו שאע : מטסיו ככשר )" ob 'ס%5ץ "דוס Sb*צי5ס כמס כי ומיס סמדינס ד0י סירס 5רן )מדיגס סנ6 נר מ סצותעי ממני הסהר אל בארץ אנכיני
116מ
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 121מא הנפש חשבוןשער

 החט ד( נ 54כיס הנביא אותה ששאל עת השונמית תשובת הפר ענינו בי ,בעבשתו
 שעמי כלומר יושבת אנכי עמי בתוך שאמרה הצבא שר אל או המלה אל לרלדבר

 גהנ( 4ס)יס שאמר כמו אך הנר ענין כן ואינו הצורך כעת בעבורי שייו ידברווכהטפחתי
 שימצא ובמה המנון מן לו שטימז גמה ומיסתפק ומהם ונו'. מכיש לי והשין וראה שיןהבים
 ולחשוב לנסיעה שיזדמן ומהם טורח מבלי הספוק כדי ענינו בכל ולנהר ומלבוש מדירהלו

 שהסיב מי בהודאת לשונו האריך המוכה מן הטעם בעינה שארבה ומהם לררך,בצרה
 נפשו ושפלחת רוחו משבר אליו יגיע אם והנזק אליו תבא אם הרעה שיטבול ומהם , בה15

 נר בו שאתה מפני בעוה"ז הגרות תנאי אחי עצמך על קבל ע"כ מעשו. מדחותםוחלישותו
 אמך בכמן והרבבהך ההויה גדר אל צאתך בעת בו,כי יהירותך נרותך על והראיהבאית
 או אחד רגע לאחרך או אחד ברגע לכן קודם להקדימך העולם בני כל משתדלים היואלו

 והנראים הנסתרים אבריך מצורות צורה לצייר או להתירו או בחברו מאבריך אברלקשור
 להקשותו או הענין עליך להקל או עין כהרף אחריה לאחרך או לך הננזרת עתך קודםבך מבטן לצאת להחרידך או מהם הנע להניח או הנחים מאבריך לאבר תנועה להתיראו

 מזונך להגיע יכול אדם היה לא העוה"ז אל יציאתך אחר וכן זה. על לך יכוליםהיו
Dyn' כי לבך על מעלה היית ואלו ממנו, לחמר ולא בנומך להוסיף ולא לך האל עזרת מבליאליך

 אחריתך אל אותך המגיע במרפך מוסיף  זה היה לא יושב מאין נשאר לנדך לך כ1ל1
 לך הננזר ממרפך לך חסר היה לא כפלים העולם אנשי נוספים הץ אלו וכן חרדלכשיעור
 להזיקך ולא לך להועיל הברואים מן אחד יוכל לא וכן . יותר ולא ממנו פחות ולאכחרדל
 ומעלליך ומבעך מדותיך לכל וכן מהם לפחות ולא חייך בימי להוסיף יב1לת מהם לאחרולא

 אליהם קרוב אתה קורבה באיזו או הברואים ובין בינך יחס זה אי כן אם והרעיםהמובים
 טיעומם יויקוך ולא אנשיו רוב יועילוך שלא נר ב"א בעוה"ז האתה . אליך קרובים הםאו

 בוראו. אם כי עליו חומל ולא אדוניו אם כי צוווה לו אין אשר הבודר כיחיד אלא בווהאתה
 ושים ומותך וחייך ומרפך והנהגתך בבריאתך התיהד כאשר בעבודתו אחי התוקד כןעל

 לנפשמרסא
 סלרילווכן

 האתה : ר"ג . ממופרות ט) הירח סבלי הספוק כרי : גערו סיסת)) בעדו גו שיפגע : וגס ס00ל 6) )כך
 )גוו מ סק ס' טנוד0 00טסס ר*3 כו' אחי כן על ; נו' 6)6 סגו צז) ןר~ייישסאיןהאג יגויס 6י:ס קריניך 6סי)1 נטוכס 6דס סוס 60ין מלתר ר,) קיימה והמיס סו6 חימס כקומר גר אם כי הזהבעולס

 להםפת
 ס"ק יסגו) סגל כרטס הרעה איסבול : 6נריזג":וטופ
 גרר : נפת ובפיוס רום %0 )כונוס ספי פרט ועת ממוןגגוני
 סרגכח סידו 01רגנס סטפס ממנמר סנו)ס ס0סותההויה
 עליך להקל : וסדסקיס סרי6ס מהם.סס הנע : 6מ'ג60גרי0

 סמונן מעני אחריתך אל אוחך המגיע : אידס עמן%

 ס)ס' כמו קרי6ס דרן ס6סס ס' גע"'ז האתהמסדך):
 מגמות ליס סי' 06 אנשם רוב : ש6 גמז ועגינו 061מנמקו
 סי1 06 )סיפן וכן 3ך זס פועי) סיס )6 ע0ס 0סססמסטר
 )פון הבורד : )ן מזיק זס סיס )6 0עס0 מפ0פרמוטטיס
 6100 כמו )גרו "וסו 0עגדנו אחי התיחד : מ"פ ג)*גדד

 הלבנוןמוב
 מקמר נונד )1 ממסיק ססו6 מס טורח טבליהמפק כרי : עטד0ו קאי משגע )ר.מ)יעו סקרןלדוגי
 ט יטמר 06ר עמקו יטזוכ )מי 13 )6 כלרן גר6100
 6100 מתר הטובה מן המעט : מ0ס ג06ונע0
 מפד סו" עט פשורן סעוכיי מן ממעט כקלןנכרי
 )סכילה כעעיך מן מ065י מדוע רוס וכמקמרגדו)
 סמגצ מממס רוחו משבר : כ'( )רוס נכריס1"גכי

 )עויתו ט6ך מעפ "דם כן olnD 1נ1") מוזל )ך  6ין וטוו שיד 0"0ס בו יחידותך : 0כש)ס נלוטמכ5
 ולסריס יס0ומ תנועה להתז* 18 : 6מך ככען י5יר0ך ההוטה גרר אל פנטזך : ממט e?1עד

 חמריו מרזו סעס וב) מיון קורס ישמך ומסר ונו' לצאה להתרירך *צ : )גום סורכם otlsh5מגורס
 אל אותך המניע : נמיט0יך בטרפך : שידס מנ4 ענה העמן עליך להקל או : "'ג( 6'לפמוט)
 ו6ע ככמיר0ך אוי סג) וסרעיס סטוכיס סעודותיך ומעלליך מייך: ימי סי עד מווגו0ק- סמססיקאחריתך

 וס"ק כשס"ז 06ס סרי בעיה, האתה : ודמיון ערך בוס יחס חח אי : כטס )ך )סעו) יכו) ט5רסוס
 ס6ץ נר כש רע וכו' אנשיו רוב הסילע- שלא גר אם כי : וט' יושבך 0)6 כ6סיל סוס גטקסא0ס
 מועמס oon מס )1 יזיק %" "14 קרוב סטין מלמר פכמדינם ס6:סש רכה 15 יזעי) סל6 וגוץ) קרוג6

 6100 כסס בברואתך התיחר : מו"נ כ)) טו60 מס 1136 מחרכה צוווה : oon עזר 15 0"יןמ06ר
)נדו
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 הנפש השבוןשער12%
 העיא? אשר הי תנא* קבל מעונשו ופחד נמולו אל אחל עציך נוכח וספרותורתו
 החכם שאמר כסו הבא העולם נעימות אל תניע הוה בעולם חייך ימי נל נפשך עלעליהם
 נפשו עם וזאדם תשבק מאופני פנים שלשש אחי ואלה לנפשך. חכמה דעה כןנכד(
 ויקקש אורם לך יבקע בהם מעצמך הדין ורעזן עליהם נפשך עם כשתחשוב יתעלהים
 בהם דבר* מעופ לך יספיק ואל חיך, ימי כל לבך על ברוגלם תמיד בהם וחשוב והרםאותך
 סמה רבים כפלים נושא ויתפרש כשיתבאר מהם ענק כל כי קצרה בדרך אותםוזכרי

 הרביצי ולא קצרה בדרך הזכרה אותם הדורש והזכרתי הערה עליהם העיריתי אךשוכרתי
 עגוך ננד ושיטם זלדשרט? לדגיר היא אשר בו כוזנהי מדרך ויצא הספר יארך שלאבדברים
 שלא מה אותם שתשנה בעת מהם לך יראה אז וטחשבתך לבך על והשיבם ראותךונוכח
 ותעמוד בהם כשתעיין תחשוב רוחניים.אל ומוסרים נעלכום מסודות בראשונה לךנראה
 אחר אלא מהם לוה תסע לא כי עניניהם צפוני כל על עטרת כנר כי סמלות הנראהעל

 בהם מתישר והזק רבות. ופעמים ארוך ומן ובהשתדלות בחריצות עליהם מחשבתךשרעען
 והמשכילים י3( )ינ") שכתוב כמו האלהים מאת הגדול הנמול אל תגיע אליהםוטישר

 : ינעם ולמוכנפים כד( )פסיי החכם ואמד ונו' הרקיע כזוהריזהירו
 שקדם בחי בירור על בעמדה הנפש שמילדת התולדה היא הנוכר החשבון תועלת אך דפרק

 ואסתת מציאתם וצורת עניניהם והבנת הנזכרים החשבון אופני בשלשיםלנו
 תתגיד אחי ואז ברעיוניה, והשבתם בהם הכרתה כפי עליה לקבלם הנפש והמשךחיובם
 החמודות כל אל בה ותניע המוכות המדות כל ממנה תלמד ורמה מעולה תולדהבנפשך
 כי ידעת וכבר בלבבך. אשר הספק חשכת המסירה הסכלות סקדרהז הנפש עצם זכותוהיא

 לנפשמרפא
 ו0;ו0ו 6ממ0 וט מ061 6ס לנפשך חכטה דעה כ, : 016ן גסנינ0ו יעיו ססו6 כמו 6מל )דגל ומפסוס מגיס מוםנ)6
 ממך 0סל0 )6 והקיעך ע1נ xX )ן 'סיס ),פמדיוטי'ו מפוק ט'סיס )מכמס דס0ד כן )סגן מסוק ססדכט כפו שן 0גר0)6

 יסים ט)6 כדי קרס גדרן )הקיוו 6דס יסגר )עולס מו') גפ6פר קצרה בררך : ל'ג .)ן
 פירי

 כווג10
etolth1) 

 ק
 נסס פיוסך 6תס ופסיי בהם מתכשר והיה : מג0,גו סמ1סר)קב)

'dtvh 
nut$Dn eihe : 06ריס 06 נס אליהם וטישר 

 : ג16ון סרכים 06 וסמכם )תניעו סמוכים ממעלט גפיו "סרס נסער וסיין . סקס נ0ענו:ו0 פ16סויס ג'ג פיסיו סמןשגס
 חססירת : אפן ע) ססשרן 'mino פתותך הסכלות טקדרות : ונף זך נסס יסיס שהו הנפש עצם זנות יחיא ףפרק

 הלבנק8כ
 מא' ויהל : מח ומייך ומיטורך משינך טאך05ח
 וס )0מ לנפשך תכסה דעה כן : ו0שסשמש
 דעס כן )מגך מתוק חפת ע1כ כי דנם 3מ 6ט)כ0יכ
 מנרקיס ססס וסמ00 דכפ 6כת וסירוסו , נמי610
 ותתן : ס0מיס גססך נעכור ר,מכמס דעס כן נס)מיך
 אח-ם לך יבקע : חסלמיך ע) 0ודס טעצסךהרין
 דוקט סקול ק"מ( )'סעיס קורך כסמל 'Dp3 15מל

 ממס סט)סיס 716 ירמס וכך מסרס 1016 ורומסממסך
 כי תסיר בהם וחשוב : כמרולס סכ)ו0ךממסכי
 3טמנשס ססכגס )ך ירנס סריס סממסכסנרכוס
 יוכר שגן סו6 כו 0מ0עסקיס עוד כ) סלמתכסכע
 סכ0גס ט6ף בהם דברי טעופ : שכ Sbומ0קרנ
 הסמיר אווזם שועשנה : פסו וכיירו0 פעו כסגס' 6מי )כ) והנמס ר31ס וענשם עגיג'ס נרכס יםגקנור
 מוסר רטטניים ומוסרים : כסס ו00מיד טג'0ע~סס
 מסלות הנראה על ותעמתי : וכסג) נגסססגכגס

 סשנש וסחר קוי: )טון 'ShS "ש) כמו גמולואל וטעי סנג0ג סיס י) וסירו הורתו : כוי016ךפי להםמ
 : מ)0וקג) מוכנע) נפשך קמץ:ש חיאא

 סט: טד נסס סגס0גסס גע1מך כו'כס0ודס מעצטך הדי,ותתן
 וט וטח 6יו גססו ינקע 16 ירך עי כו' ףגרף לךיבקע
 כרקיע וע) סטת 6ור ע) סג6פר רקיפ דלוגי ונקעבפר
 0) הסג רבים כפלים : הוקיע כווסר אסירו וקמרסמשף
 צמרו כמס סקיצת מסוג) וקוס ולהורות להעיר : ;haפ)0
O)ttsטויסס ופרוור אוחם שתחנה בעת ; גון 6וס יסגד : 
 מתישרהזיה

 גע~
 רסון כו' והטשכילים למניס: 06 ו*צ

 גכוגמס מומס ומתיקי וסייס )וו)0ס סב) סמ)מדיסמפעי)
 : וסד)עאס

 6יך היון ואמתת : 1יס גקו6 מעמן *ימיאי פ64חס וטוש זעמנים טמא עניניהם יהכנת דפרס
 כפי כף הנפש והטשך : גסס מ10יכ טס6דס )סג)ג60מ0
 sp 6ו0ס )ו~) ומבכיס 06ריסס סטם סחמפן כףהכרתה
 כמ"פ כ1 ססכלס גמוע וב* 6ו0ס נסכל0ס אוי 610עמס
 ,3סס נקולס ס'6 ססנס ברעיוניה משבתם :מסמן
 ע) פוסל ט' השכת תטסירה : כעס 706 0עסכרנסנס

 )סיוף כן ונס עממיים טוסן זלכיך מזקן רסיס אליהם וטישר בהם כשעטר והיה : י(מ~0 שרוסבסגין
 לסעס ע) המריס 06 יאעסמיס ינעם ולמוכרנים : עמלסס סכים 6) שגי. ממסג0ס )סמo~nb 0 זגגיחיסל

 : pm ויוער גרו) יומר טמרו רסס ט) 6"ע 0סשכימ וטרקי ס', ונרכס 0' גועם ע*0סיט6
 הנפש והמשך : נ6מ0 ממס 0ממוינ חיובם שמהת נסמלר,ס: %נ סכל סצ0*עם המרת ד15רק

 הספק היפכה : נמוצנחס כטלקסס ימצר ע*סס 5שס ברעשנה והשבתם : סרסר,לנ)
כיוסך
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 123סב הנפש חשבוןשער

 בבירוףה מהם המלדת התעדה תהיה סדורם ויושר מספרם ורוב ההקרטוע ברורכפי
 מעשיה וכח הסרקהת תיצלח כי הרפויאות במלאכת המרקחת הרכבת סעלתה*וכן.1השיבחן
 בערבי הנקראת ר6סעורם בחכמת וכן המרקהת. מהם הורכבה אשר הסממנים כח כפייהיה

 יריעתנו ותועלת חשיבותו תהיה הנדרש בענין המוקדטווע ההקדמית רוב כפיאלהגדס"א
 השעור חכמנו קהים שידע קד למחברו יתכן לא הפלס כי המעשים מן בהרבה כןוכמו
 אלא למהבדו יוכן לא בערבי אצמר1ל"ב .הנקרא החחים הונ וכן ומאקלימו המניניםומכעי
 השע.דים( בהכמת ידועות )ציות הטובדשאא אל השעור חכמת על עמדואחר

 אלא אחי לך יתכן לא הנפש מן הנדרש הוה דעגין וכן . הכדזף ופשימות הנלנליםותעעת
 בשער לך שזכרתי במה נפשך עם החשנע מן עליו שהעירחעיך מה קבלת שתסבולאחר
 ובנפש נאטן בלב זה תעשה כאשר כי * בהם המעשה והתמדת השערים מן ובזולתוהזה
 אליך להגיע דרך ליצר יהיה ולא הרטשן המעלווע כל אל הדרך ותראה שכלך יאהוברה

 בכל ירעתו לא נכרי העליצני כח לך והמחדש האלהים סמלת בתכונת ותהיהולהשיאך
 הכיר ואו וגו' פניו תאיר אדם חכסת מ( (nihp שאסרהחכם כס? טכהותיך בו הרגלתאשר

 תפרד ולא אמונתך הקחת לבך ובר גפשך בזך העמוקות הסודות ותראה הנדוליםהענינים
 ננלה אשר הסוד תודל עליו שהשקפת מה לעוצם ובאחריתך בעולמך מתמדתכהצמחה

 לך יחבאו: קרוב טשל לך למשול וראיתי . יתברך האלהים מן אליך המניע העזר עםלך
 ההוא למקום וממעל במקום אתה כאלו שתחשוב והוא לך שוכרתי מה קצת דמיוןממנו

 לנפשמרפא
 שט 610 החווים חוג : 3עומען 16 ק6וע6ל הפלס : נינך סיס ספיקות ט) ממוסן מפכח פעוין שי י*1עם
 כה שהחשיב והוא : ומרהטן גגכ141 סקרן כדור וסספטפו0 הכדור ופשפשון : קוגע) ו,ע)ס 31)*6 כדול קוליןספו

 הלבנו; פוב לחםפת
 : גט,מע'ן מדיגחוו נ)ס1ן סו6 כוי הפלס כי : ססו)רסוכש
 ומכעי : ומקוס מ6! 3ממ164 כ)1מר לטחברו יתכןלא

 נספר on~p וחמת עיומדח סנ%ס ים ממן ס)כ)המנינים
 סמסק)יס עכעי והשקלים : (fDihtlpl~t מנוסספרטגס
 מדח )דע0 הכדור ופשיקות : מעכ6מק'ע 3)6סייןסוקרך
 עד חקק 6ג) 0)ק ו:עמיז וחומס )רנועוס גמ)קגו obכמוחו
 והתטרת ; כמוסו 16 עלס סיס כמס סוס ססמ פפגוסגטסס

 ס)מ1דס סחו)דס ט'פ גסמייומ 1)טסופ )מסגסג גההמעשה
 גסיר.ו)6 716 טיס גזיריי מיו"ד 161ל שכלך יאור :מסת

 : עולס מחמת כו' לעוצם :0סן
טברזל

 ברור סכך: סחקוע 63מוגחך סססקוח סמקו 6פר ךריסוס
 גוספר רכזי מספרם ורוב ססקדמוח: 6מחחההקדמות
 )סדר %1יך מרצוי 6'ך סדורם ויושר :ססקדמ1ח
 יסיט נחס סזורס נעגין טטומ כ4 זס "מל ,סססקדמוח

 6ף כסס מממויני: סתעזס תסיס גסע01 ססק7מו0מזול
 ס17לס fnSt י1סרכ013 לטי )ש ר,מלקמ0 כמ יתרנרי"סר הסממנים כה כפי : סגיון כמשכח כגודע , מגויסהסי6
 צוון 1hn)hp 9Vh טקולין יסמ6ומס הואלס גי :סימל

 מטקסס כ) שו ט) ~o')plbl סנלימ כצנוע צגוסמ6ומס
 סמסקו)ת כמכמת נחכ6ל כי , וסמסק)יס סמג'ג'ס וכנטי ריטלמס מפנון נידישמ מסעור מכמס סקדמו0 ע"פ טפף6101
 "3 ס"לוך גגי סח4י סמ"ק) טפך בן ס"ל,ך  %ר ") סק% סגי ריע)ס טווי עט ס"ו,ן עמן סגץוג סמלמ0קכעלר
 סקנר כני ויובס 56כעוח יו"ד ס6לוך ומלמק %6ע סו6 סקנל ר,מלמק ob ב"מ , סקל כ5ד tefloסמסק)
 יעמוד סמ6וג'ס סוטנן כטוסן סעסלס כמו מוקרח nnbo ס)'ער6 חס'ס 6מח )יערק סבוך וכנד )'פיתוחטסלס
 ידועות %רוח כמגיס סנרסס מס . ס5))יס מכמת וכטוכס וממכעיס ~ntths חכמת רע הטובריפשת הגל :טפוס
 טס ססו6 61מל סמוכריע6ו"0 סכחוכ וכמליס סטריס D"P ספירפ ס)ככוס ממם סירוס נס ססשליס.כמכמח
 טס טלין וססגדסס ססע1ל גמכמם סיענ ידעו פ)6 שס וגל6ס , וססגיסס ססשר כמכמס ידושא)%רוס
 161)0 מי1מדוח )%לוס קולך פוס 6ין ס56סלו)"נ )ענין וגס שומע ~ס פסס סיסיס 61ף לומדות ידושא15רופ

 עמוד'ס vn~p כסי' 6על נרים קכופ ונמרכצ מעלת ש"ס מסכיג %סם חסמי סגוף רק utbס56סל1)4נ
 מס%ז כוכב כ) נונס יודטיס וט סטם 6) 6' מגקנ עורר סל016 סגיכן (tetb דקים נקלס עסנחמס
 o'plwt ר,כוכמס נל) Sb מולנס עלך פוס Obo עוגי )מ5י שין קפי סע1)ס ומוכו גחט3 ושינע .מלםמ

 ס% P"D ססעוס מר6סכ), יפ ריסם ונגד סמכעש למכמת כמדע יטר כקו שנו סו16ח סמכן כי סג%) שקי כעגך גמסנש56%סר1)"נ
 כלס ע). מחגועעיס טסם הנלנלש ותנועת : 0יוס מ4 %שן %נ כחסון .

 % ממרכז הון %דיו מכ) ססוס טסכדול 6ז הכדור ופשהצווע : )ריס כמרכ, וסקלן סקלן פכינמעיט)
 6)כסונס 6סל סככדול סענייס וכ) וס sh ,ס מוש סמרי ע) ססונלש %)כפאס וכ) 06ד מלוקבמקיף
 : ס)מודעת )מכמי כנודע ס%6רו)"3 גסייסד וס עפ"י 6סר ,ס Sb ,ס ote1 גדויס סמ4ט סס ס%כז ששגר
 סרגם נסקומוח לק יעג6ר )6 ס6מח רכך כן כי ססקדש0 נ6ריכוס 0נףן 61) וכף שתסבול טהראלא
 כ3 פס ע) כש 1מעמז1 סריס )מג"1ת סס סמו פסו האיר : )פת01ך ולדהותך : עלת pnw עממתלסלו
 : ונעולג נשלו ובאשליתך בעלמך : י'( )מקלה הככד סעס כג סם 1ט5 כ"ל )כרוס"ר נפ)"מף1

שהש
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 הנפש חשבוןשער*12
 ראיתך בחוש עליה ולהשקיף בעיניך לראותה לך דרך ואץ נכתר שהוא הצד כנניצורה
 ותמשההו קדרותו שתסיר עד ושלמשהו עשות מברל פס תעשה כנמצר כי מניד לךוהניד
 העליונה הצורה מן לך יראה אז פניך נכח תעמירנוכך ואחר רבות במשיחות ארוך-זמן
 העליונה והצורה , יפיה וזוהר בנעימותה ולהשתעשע לראותה ותונל ממך שנעלםמה

 האנ"שש הנפש ההא העשת והטס ותכונתו צורתו ממנו נעלם אשר העליוןהעולם ויופי ויכלתו יתעלה הבורא חכמת היא בעיניך לראותה דרך לך אין אשרהחשובה
 אופני והכהמיחות,הם רעעוריים השכליים ובמוסרש בחכמות הנהנתה היאהכלמישה
 תזרנפשך רעיונך על  והשיבם  לבך על  Q9pn  ובאשר  לך.  זכרתי אשר השלשיםהחשבון
 פקחיות בעינים האטתות צורות ותראה בנפשך נעלם ענין כל לך זיצמ*ר שכלךויאור
 עיניך מעל הבורא חכמת ובק בינך המבדיל המסך ועל המעלות שער לךויפתה
 ונהה ""( )יפריס כמ"ש אלהי כח לך ויתן מועיל ומעשה רמה חכמה יתעלה האלולמרך
 )6יונ ואמר ונע ובינה חכמה רחץ ה' רחץעליו

~bs- 
 )פסי ואמר באנסם היא רוה אכן

 : וט' ה' ירחכן תכין אז )מס( ואסר תמפשנה וכמממונים ככסף תבקשנה אםג(
 אומר קצתו מבלי הומן בקצת או תמיר האדם על חובה הזה החשבון אם אך וץפרק

 ומעלת שכלו כח כפי האדם בו חייב החשבון כי , הזאת השאלהבתשובת
 המרא ממנו יפרר שלא כדי נשימותיו כל עם יוכל ואם עין הרף כל עם תכנרהכרתו

 המלך את האל בו שצוה מסה וילמד תמיר עליו המשקיף ית' מהאלהיםוהפחדוהבושת
 כל בו וקךא עמו והיתה וגו' ספר על היאת התורה משנה את לו נכתב יו( )ינליסבאסרו
 הדברים והיו 1( )יגריס ואמר ונו' מפיך הזה התורה ספר ימוש לא "( )'סוספ ואמר ונו' חייוימי

 ביתך. מזוזות על ונו'וכתבתם ירך על לאות וקשרתם ואמר תו' היום מצוך אנכי אשרהאלה
 נשאר ומה תזכרו. למען ואמר)סס( לציציוע לכם והיה סו( )נמדיר באסרו בציצית העניןוחזק
 ראוי אחי זה וכפי בו. ורונו שלא הבורא זכרון בענין הוא אשר החשבון על הזרוזמעניני
 תטעפ ואל יתברך לאל יגע ובכל שעה בכל נפשך עם החירבון בהרניל להתנהנלך

 וכן אצלו רב מפך המעפ בי בראיה או במלה אפ" לשפו שתעשנה טובה שוםבעיניך
 לנפשמרפא

 )ר6"טס חגגי )6 פגיך חמסן 06 וקף כלמהין וסיף מקמטה מוסמס ססי6 סג610ס 10יס ו? נכחר שהוא הצרכוגר
 ססיגוע (h'S מ!נוכיח ססי6 טנגו מר06 גסו ר') מנר!) סם חטטם 06 וק %ונס ונין חיוך סמססיק דגל 6י!ססים

etjtnvpoממות כמיס מהכוח ממס ממס יסו Dth)l~ ססי6 מס ומקיר גייר מרייס טססיס עד ומסמס )טיסס ו1ריגס 
 וק)) !ך נרו) עשות ברזל : 0:0)06 ס1ורס וכפי סגיך וכמ סטם כסתסמיו סגפ)6ס יעורס 6%ופ  סוג) לעס וט,.שמס

 : )מיס: S'etn.וג)'6
 6מד גויס גוסנ יפיס ט)6 ורגם סע0 סוס 6'ן,)ן יי כו' עין הרף כל עם תמיר כף האדם בו תחב החשבון כי ו:הזויגן
 גדגוליו 16 סטוס'!  געגיני געסקו 16 שמחס)) 16 ס)וטד 16 נמקס)זת כססת 16 )גז גע1זו מן סס)טס מסחטנוגוח '-

 ונג'וסו טסס 63וסס טיוכר0 מסגונוס גמם "1 סחים 16 6' וגו 6) ויחן יום) סמי ממסג ססומ וממסמוס סיטסס מטסםוגי
 3עיגי1 ק) ~hta טסד3ר מסני טום מטמס ממח-*ס ויעמיס )מס. כס טובה עצם בעיניך תטעט ואל ומכח: דוקסקוס
 61) 6מל !ס וע) )עסות )י )מס 6,כ ינומר וגיוס סס'י נטיגי גמסנס ס6י,ס ממוסם ס, גסס נרקיס 16 3מ)ס סטויכגון
 ממסיד יטס . עוגם פוס נטיניןחמסע

 !עי
 וקטנים ק)י0 סור6י0 ו60!סרוס טס1%'ין ויע טחך ים גסגסס סמסיד 11') . טג')

 לחם פת !-1ulsrנזדנב
 ממוגרס מקקיו 6סר סגר!) וסוך טן עטת מימון עשותמגריל סטמ5 ננד קרקסך ממע) סי6 ס"ס גנחךשה,א
 וועסע ותלסשהו : iPV'( 'ג"ן"י':ס:ו %ידמ6!יסיי%יסג' 31ין מעמדך מקס 3ין מססקח וחקרם סגיה גוכםסס.:ו
 סיודן ויגל : מקמ"ן ספה לך י'פהח : וגס גפסךממס מסקס מקס ט עזך טסיך סטחSSh 5 ולקמורס
 : )ך גטי יסיג נסגו') וסנימ')גמיי'ק 1עסוס ומגוסס נמוכך נרע עשות 3וברול :ממקלס

 גג5 ימזוג יוג) 06 נשימותיו כל עם אכל מם הפרק מטיו כ"ג( נימוק") עסות 3לו5 כט ורכוך 5ח5וח5'
 "5) פניך נכח : ס'( ספיריס )מיל סןע"מ

 סכומי
 סש5 נפסוק יהפהד הטויא : אעמסגימס

 היא רחל אכן : ישמך יניע ומלס 3מiD~'DD 6 סגקל6 מרקס גמו טס61 סכר,) ע) יש) סברס '1olrl גנדךטס"
 טישטש כמו 1סחססגס סכסף פי3ל4י כמו ר,מכמס סמנר4 ונף ככסף תבקשנה אם . חמנס עזי ונסמחבאמש
 תמ5" סיגופן נוס :olh~ntt עד ומס סס מימסרוסמסמוטמ

 עד ")'ס ססייכיס רומנס סקדטמ ע4' סמקכן סמסגס
 : ")סי כמ י רחן רמס מכמס ס") סירפדך ממb 61(og ודעת ה' עחאת תבין %4 : טגינס ע)סמעטד
 n'ff wth כמסטן מערן גס"ר מס ל") בו זרזנו שלא וכו' רחרח מעניני נשאר ומה ה85רק
העתקת י קסגס מטס סוס פעבה שים : ר,כשכיס 3ו ור,גו hSn מס כנע ו3כ) חרד פסיס ר,ממכלי
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 185סג הנפש השבוןשער

 תעתק אטה שעי בארץ השפש העתקת בא שבדטיונים מקףוב * העביראבעמ
 ה-יה ואם מעשיך בעיניך יכה ואל . באצמה4%ב הש העתקת וכן הדבה מילקבנלנל
 ההשבע. דקדוק עם העקם- ישבי כל מעשה נפל עליך לו ww 'שבפובות במעפ בי .לשמו
 חסדיו ורוב עליך פובו גודל על בוראך ובק בינך השבצך מעשות תתעלם אל כןעל
 כמו בשם השנ א' ידם לך חלף אם בללה יריה ביום בשה לבה יפנה לא ו4ם יום תםעמך

 2 לבנים בנדקי ההיו עת בכל מ( )קס5מ ואמר בגתתך ימני אהד יום שוב רילשאמרו
 האדם מן יהיה מז כי אומר המעשים מן הנפש עם לחשבת לסמוך ויצריך מה אבל 1פרק

 הנטיך אלהים nao אליך המניעים האמת לאור* וקבולה נפשו גצם זכה?כפי
 בד לבו ייחד בו והחפץ הכונה יבק זך הנה החשבון נפשו עם המחשב שכל יהיה כאשרבי

 התכמה באור אחזו ויורה מצותיו לעשרה יעזרהו יתברך הבורא רצת יפיק יתברךלאלהים
 צדק כס( )6ינ איוב שאמר למה ודומה לנקהים ונסתת ננלהז ויזך השכל בדהרוההיר
 בעבורונ. מהצמח ושכיתזיו העולם מדאגות מחשבתו ותנחו תשקומ ד*14 . ונו' הלבלנילבשתי

 לנפשמרפא
 יאג 6% סחטי כמפער שקל 631 סט30 נמפפר0 וס הקטל י6 עמס ט3 גלומו עופחן ונס גסס פושקן 6דס חג'מ6ד
 מיכנס חיט גם )4 ים סנק)א ס4ס 06לו פ15ס וב) פ)יסס יגס שמש 16ל 6סל עניון קיוטי ס6פ0ייס אטפיסג'6

 משליי סעי פשחור  aino וגיסו ישון )עקם תעין גבסן פסס 06וסע)יו:ס
 46י.  פעויו סם ומם (olw נשסו רפיו

 6הט פקסוס 4ס %ין תמו פגמר גפפ:א גין כיכול יין עכירס דבר on~p ו6ס פט)ס ס! כספריך וגנורס כס ופוסיףילקי
סס9 ורהטי גסס לצד '%tah  מקשו  ומיין סיפוחם געו גב) ימונו וסחבק גייס י," שמס גייס תסה רסס עגנוז, חיקמנג'ס כי ירכס . גמ)10 0נ) יפקנ עפו ס' מרק כי אפל וס וע) סע)יון כס )סיר ידו )6) יס קרס גויס ססו6 6ף גי מטוספ) נרוגפ4 שסק מפפ 6100 נדט0ו ויטוס כון וס דרך וע3 לוח השכוי ס6זסרוק כ3 וכן וו)0ס 1)6 דוקק וס6וסרו%0ווייס

 )פעס.
 כגמת1רפ ק)ס כמקוס ,סיר פוי נממש ווים סע)יון ר106 מלפופ סתו נב) גס ופסעסק ס)מסס גל6סו ס6ומ, ספי

 4 סה פצטכ הונס ע"ס סקנל מו"נ פשי סוגים מעסיס osh פ:ימ ושיפיס . )פ'ס מעטרך בעיניך ירבה ואל :עשי
 15גמ. סגי )18 דלו יספו 0פסי0ס 6ט'פ לשמו יהורז ow1 : פעטיך גייסן ירנס sht 6פו א ועtwnh) 3 וספוקו %גוגסס

 פק1ג)יס ספעפיס יסיד )6 מפסד סכווומ פל יליזו  ו6ס ספמנר נסקומ0 כמיס 140 ע3 %קו 0מ0גס ופ1סנ לגיוסגמסמ*
 ר*3 כף שבשובות במעש גי : )מס קויך 6יפ כי )ו 00ן OD כטורף פפ*ע י3 זיפי 6ס יי עכס ששוו יוסי 61%ף

ינו 5י גו eh טו:ףט 6יס ע93 פס עורס פטסיס פכ) יוכר סוס כלויס ש4 6מד 6דס עם טקכ*ס סעשס סנעוגו0סקעצ
 : יעיין פפסי

 לבשתי ירק ט': סטציס פwtfi 1 פסיייי1 )9פר סנri?-. 6(~ גטקס יתברך חגורא שיגשוג כף כאשר ג דפרק

 פ) ופתר סלה1וףמ פ) 6ימסס יחס" ופד wn$hי"ס לחםפת
Ot$t~aסעי) פפסיקו למוקם נפי י0' רוממו0ו 5ין ג"כ 
 ע4ט סס:מס1 היו"כ גנתו ס4ק ג3 פ)6 ופרסתורן
 סנ6מפ )דפ0 )ן ל6ד כו' געיניך ירבה טיל : סימרסטת
 )סיכך ימס %)ן 16)ס לורנס חיטינו ימ' סו6 תמןטפעע
 גש ט6 ש * גיידי ג11) יכיס )6 סוג סקנסספנס
 צ) )צ כד מעשה כפל : ח9ס שנ פס נ4 י*לסט

 הסרס ורוב : שעיי טוס יסו יו פוטי0יס 6י;סספטיס
 )מפוך סתומם מלעריס ?ף שצריך מה ?ףי 1פרק 1 גמ1) סוס גלי כמסר סגטטס נגסוסעסק
%:tunne סם ג* האטת לאורי וקבולה 

 ס6פ0יח סדייך סס אלקק on('ow : ס6פפ %זחפקכ)0
 מלבשני לבשתי סרק : 16פו נגריתנו ומ150 יסףנכווץ כות בו והחפץ הטונה : נסס וסט %רם פגן שןטסו6

 הלצגהשצב
 שמפ 6ם י5 אמה שעור בארץ השמשהעתקת
 ג"פ גשרתן ס0פןי ועיפן כתון מי דוךצום
 בגלגל pnPn : נג44 ססמ0 כספיקת כקרןגע0ק
 מ% מרכס נמחז כנ5% יש"עע ססמפ הרבהמילין

 : ס% פיס פאך60המו
 מ6 כך דם פק מיס נכ"ן המפרשאמר

 שצש טגש לדש ק ויוימאשן
 otw ק9 מנאוך vnh oh פרם פ% ענאיסט%
 סקסשפ יגהו סע)יון עפ5 ' מקף 55 ספרםק

DWhk"קומר מס גיצן שלכות סקהס ין 
Sh 6מי נפרך סו" סקדש9ס זעם )ש סספפ נ%) חסל. "י נערך רחלן כדול חסר סמני ומקמרשצ41ס

"Sh חסי D~hn נספה וכנגל ועטלס nul~h נדכן 6מס כריפ0ק0 ""כ ס0מש pnDe 6"ף גנ5ג)ס ססמפ 
 aDti בסוף צרמי וגשר (entlnb סנצצ% 0)ש wh 81 4, חין ש4ן ומלנס מ) 6שD'b1 4 נמסל"י

 סכ3%0 באצפרלשב הצל pnpn הע : סקדפ9ס דלך לק DIU 4 )" ספמכל סס0ס פן oa יודק )"מלכס נף)ז לון ח כ) ועט מ) ש'6 ימצר סלמס sabu טג"לן (onb שע 0"לן גש ל,פמ0 מרמק כצצתרגמיג0
 ואל סנ3נ3: סקף מן כ"ז מלק 6100 0400 ע14 ננ3% ססלמ שטעע "מת פעם יתקלס מלמק פעםנעמק
 30 בעסיס ftb %כך כדי המזחך מטעי ט4 בכנר 0שונ % לשטו יהיה שם מעשיר בעינייירבה
 פספס. סעודם מן מעע 9חר - ע3 5סט% מ"כ onbn עלו 6 שד8 כעמדתך: 1סלני0 סטל6 )0סמעציך
 סיתורי לפני אחר יום ביב מוס: ספ* עbinnhS 0 לבך שנה לא : סמך סצ6 טעסס וחיניפונס פד ממעיק כמעם פיס גכס)יס לעיס עסכי כ5 פסזוס י3סלש "4 בעלם ושבי כל מעזו כפל :שקי
 )4זר נמדת טמ6 0הצנ רוס גוסנכ)

 המ5"
 %מס: );11ל האכצז לאהיי ו פרק כ0ס1כס: עדו כ)

שפגן שעכזתי
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 הנפששעל,משבון126
 נאו על Wbl:~W ומאורפז ההכסה ממודות עלט שהשקץ במה ועיל גזברךהבורא
 הפובה משלהקם ומחשבת העליה והעלים התחתון %ם אמתת מי41עת אליושהניע
 בה' צריק סון"ממח )פ040 השלום ע14 דור שאמר כס כנריותיו גירתו יקיםוהנהנתם
 ונו' בחכטתו חכם אזה% אל ט( קלפיה ואצר ה' מבקשי לב ישכאז קם( )פס ואסר בווחסה
 העליונה רם"רנה הט2 חאת אטזי וידוע השכל המף"לל יתהלל בורז אם כי )0ס(ואסר

 בלבו כפי;ידיעתו וביראתו בעבודתו באסת,ירבק שידעהו מי כי אברך האלשביריעת
 והשתדרת בחריצכן אך עמל ובלי מורח בלי והאברים הלבבות חובטן לד והיקימוובמצפונו
 נ( 4ס5י אחכם אסר ובו כי התסהמהתי ולא רמשתי קק( ותסקס דוד שאסר כמוחריוות
 פרימט שלנרך והאלהים ני משפפ שומרי אשרי קו( )תסיס ואמר הכמה מצא אדםאשרי

 : אסן , ברחמיו בכונתם( )0"6 בכתותיהם ויכניסנומהם
 : יתגרו לאל ההלה . השמיני שערנשלם

 - הפרישות שער התשיעישער
 1 השער פתח תה . טמנה לס יחשיב היה השלם טןבפרישות_

 העלם טן הפריריות הזטזה נפשו עם האדם בחשבון לדבר שהקדמנו מפני המחביאכמר
 שהוא מה חיוב ותוכן אפרכסות מיני באור לו לכמוך ראיתי החשבון מאופסאחד

 הנפשות ומנוחת חזעולם התירה מתקנת בו שיש מה בעבור התוה אנשי על ממנהחובה
 היא מה האחד . ענימם שבעה הפרישות טדברי לבאר למ וראוי . דגולםים בשםותנופות
 וצורך הליוחדת הפרישות בנדרי והשני . אליה העולם אנשי וצורך הכותתהפרישות
 בבשר והרביעי . בפרישות הפרחיים נחלקים כתות לכמה והשלישי . אליז התורהאנשי
 בספר שבא במה ודבושי . הפרישטז מן לתורתנו שיאות במה והחמישי . הפרישותתנאי
 ואנותינו קרטונים בק ש"פ בהפרש והשביעי . הפרישות מדברי הנביאים וספריהתורה

 . .. בפרישות:ובינינו
.. 

 השאלה בתשובת אומר אלקה העוית אנשי טורך הנשלת הברישא מהות אבל אפרק
 סוד ומענין מנולה כנף והשם . ענינים תחתיו שם הפרישתן כיהזאת

 מנמתו ענינו.וחגלה ממתל יראה חותמו ויתירו אדמתך 6% אדרתו שירו וכאשרמוסתר
מרפא.לנפש

 פסצ 6ן נמקומופ הפיגל ססמ6 ססוקיס מפס וכן וא' onnas %סו ס* 6ט טנדס 65 6טenD 1 גפה סג1ר6גענודפ
 ומאלהים : %צ ג*ג יפ' וכעגודש גפותי, כבשוס פסש נעגיל פדרגוטיו ויסר 0ףדם בוא וכס וע פס6ר* יסנפ'חגר

 610 פוקא 0) א סמא ו*) ענינים1 כי יכמ אומר : ט' ספה0א ס5 פס מרית אבל אפרק
 סמ61 0דגו פוס סורם ס61 )פס סיענ ספספףן המסיו 5% פרדו han ש גפם אף4ש סקס ימחא פי9 כ5 ע05ס

 6וי יראה : 16סו טמ:0ס wa הינאו י4י אררתי יסיר וכאשר : גפ1ט אשלט כסהר 610 ומיסופו ומעגיןסייס קמי נך ס:קר6 פנגס כנוי רק 60 דגר ש ס) ס0פא ש זל סטלה נושי אה"ס : 04 ,ס דופים 60יגס פגעיס כטססופיו
 הלכמןפצ

 האשר : ל( )קטף כממדם פסוס פל יממתיתפש
 אנזק : ימד vtb נ9 פ) הכוללת הפרישאתשא י ל( )נר6פ"( %לוף גי 063ף פ%תנפשו

 הפרישות כי : מפולס משט 6ימ tDh'העלם
 סגולה כבף : סדכם מממס סכו% מס סו6 וכו'שם
 פפ*ס עננן ייטווס 6פ סמכמו '5כ5 גנגס כסי0ס

 גטקס וסמן מופזר מד : ממס סלופ נססהאמאס
 אזרחו הירו וכאשר : יג0ולס ריואהש0 0י6שק

 WD1b) 03ן6 ממט ומכסס ר,מע5'ס ומכפששטסו
 ג"פ 650 נ6זמס ומפסס כתן מסמון כמעמון6100
 וחתמו ףתירו : ע4ו 1Db %ומס ימם %ועד
 בצבצת והצלת י we סמפליס  0פל9 מפססשצי

סקר

 לחםפת
 ממסגי יסו סו6 גס 16 פד*ע 6או 0)3פפי 6צכ4צ
 : י' שויעת בה' צריק יובטח : מפולותיו ושכעתיו :ט
 גידם )סיח לו עמס פ)6 שתנוס מונוס פ5 שורתבלי
 סו6 סמט4נ סספופ3 עפי ונלי 6מר יגריס מכוס 1ט5)כי
 וחשתד4ח בחריצות : 3טי9 סו6 עם) כמך"6 עפ)גקר6

 : ס06הס יגורס ווונהוסנסב)

~Penהתשיי 
 טשרוס1ס תזעים ההיה מתקנת

610ItPb -אליה העולם .אנזף וצורך סוס: יפולס קיפו%- סס.לס לט"מ ס"ס 
 DStDW'~ 6נש טייס0נק

 התורה אנאם חטרך 46ס:
 סקס viD סי6 יםד36וס' סמיומדס.,65ומסס*ף0ופ

 : סקווסס סורסנס4
 סכפס כסו, ד3ר פס סו6 ס0מ40( שם חפרישות כי אפרק

 כישי : נכעיס עגילים כמס גכ))'ס ושמסוסתגורס
 נ 13 נפגין ידגר פן ומרוו א נמס סגא)ס וחיטטפגולה

יסירו
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