
 151ש הז אהבת שער העשיושער

 : השער פתה תה . השלמה האלהיםבאהבת
 הפרישות ענק ביאור התשיעו בשער מדברינו שעבר במה שהקדמנו מפני המחבראמר

 לרשש ולכסנך יתברך הבורא לאהבת ולפנותו הלב ליחד כונתנו והטעה העולםמן
 המעלות ומקש התכונות תכלטז היא כי יתברך האל אהבת אופני באור לו לסמוךראיתי

 מד; בל בי ותדע שתבק אחי לך ראם . אעור ובאליכם ואומר . העבודה אנשיבמדרנזת
 וסדרנות מעלות הם הנפשווז ונדבת והמדות הלבבות מהובוון הזה בספר וכרו לנושקדם
 חובה בל כי לדעת לך ראוי בם , 'הזה בשער לבארו התכוננו אשר הזה העליון העניןאל
 הענק אל בהם שעולים ומעלות תכתות הם מקובלת או כתובה או מושכלת מוכה מדהוכל
 עגה הנביא סמכו זה ומפני , אחריו ולא ממנו למעלה מדרגה אין וסופם תכליתם והואהזה

 אלהיך ה' את ואהבת אחד ה' אלהינו % ישראל שכהו 1( )דנריט באמרו ליהוד תורהבנושבה
 אלהיך ה' את לאהבה ל( )מס שנאמר במו הרבה תוה בטשנה אוהו והשיב עליו וזרזום'

 שאמר כמו אהבתו על האלהים יראת ובר הספר מקדים פעמים והרבה מאח, דבק אוהביש ש( )פסז' כמ"ש בה השלם והלב הנאמנה האהבה הדביקה ומעם . בו ולרבקה בקולולשמוע
 אלהיך ה' את )סס( ואמר ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה' מה ועתהישראל י()זנוים
 הפרישות תכלית שהיא מפני באלהים האהבה על היראה להקדים הדין וחייב , תו'תירא
 הראשנן השער והוא האלהים אהבת מדרנת אל שבמדרגות והקרובה הרחוקוסופה

 יתברה מאלהים ופחדו ירומזו שתקדם אחר אלא אליה האדם שיניע אפשר ואימשעריה,
 הבורא אהבת שתתישב ממנו הנמנע מן כי הוה לשער הפרישות שער הקדמה כןועל

 לנפשמרפא
 וגש כ"6 וגרגנ,1 סממית כסקד%ח סוס סנכנד פענין י"ת סמכים ככר טן התכומת תכלית נון "מחנלאמר
 והעב : סטנת ונדמו 0דכק וגו תענוד mth תירא אלהיך ה' אח ואסר : 6וש o)ohlt ולניו כ% יגג0 ףן16מ4
 ספע)וע ס!ך 6) )מגיע מגהיק סייס מס כ) הרחוק וסופה ממגם: ,ג1גפ וסיריוס רפלקס מן 0כ)י0 סי6 ס6סגס ר')שהיא ספני : ס6ככס ק11ס מסריסות פקייס סיין 0ייכ %ן ית' סכיך 5סג0 ססו6 סט)יו:ס )מדרדס )ג6 תכ) ו6מ*כ סגסנ6ריפו ס0סווניס פן ס"דס טורק ס' ירקת סמררת אמס סיריוס ספו)ס.סי6 מן כססריטו0 ר? האהגה על היראת להקדיםהדין
 גסו נקפן גתג ס,ס !כיס!ן ע'ס כו' 0ק!ס % וקן 0160 כ) 0ומ0 סי6 6:ר נסריפס וג'כ ס~כס הלכנס 6)6 פ6% 6006ק
 ע)יכמ ממיס מ!ר6 וי% תון) !כמיס כו' אלא : ס6סנס 6) אליה הארם שיגרע אפשר ואי : טום לסטיו סמוכתנפנין
 נפח ומן פ"סגס tWp~1 פינקס גס ענוד מ6סנס עוני ט06ס fuhופיוסן

~llvel 
 וג%% )א ))%ופ גורר פיו.6ס

 להםפת
 רק ופט פיטו ס)נ מטיס הלב ההד היעי,מירישער

ol~enיח. ממז! פנקס אעזר ובאלהים : יצ רטנו )סמוא 
 ו)סמסר גטקעס )ס0גינ טכס לסחט הנפשות ונדנת :סי
 מע5ת : מספר גוס פק!מ!0 גסרכס נגר סיכר כמו י6,0)י1

 נדוי .עילוי )סס סין סדגייסזסדרגות
 פסס רק טומן מזד

 0161ן מדלג01 נרי16ס סס מהפן )מקוס ירן עי )סגיםדרט0
 מושכלת מטיש: )קך6'ס כס טנאן מ% נס נדו) מסיי--1סורגת

 סגחוג מן )ו! גמסט% ומן סס:) מקד )נו סנ6 גמ5 מן כו'או
 סמקתי מןסן

 0גח!0 גמם סג1!נס ומעלות הכדגות : גיזינו
 למעלה O~s: ~ס !ס0קסרnlDnlnCI 01 )סס כיל סרעיס 0)קיסט)

 כסיר )עות יריך טיס נכוס ססי6 מסני 06 )כאס 06תoiun ג6י0י ג0ינ1ת טסי ים סמע)ות סגסדר חי אחריו ולאסטם
 (D(D 6מייס נמתח טסי6 מסגי ו6ס סגגוס 6) סיבוךמן
 נדרס מעסו טין 6ף חוסר 06ר גממך סגג!ד י'פגתו
 6מר 6)1 כחיגות ספי ו% 3ג6ן דגל גמישת ס0י וגניפמגו

 yua9nמום
 ? )כרוק ולקסקט : מנוי ס)כ יצטוחדלפנותר

 ובאלהש מוסר : יאחההבכונות
 קטר הושכלת . ")סיס כטרח "ניד כלןאשר
 : סוס כספר סמכר הענק אל - ע)יסס מולס0סכ)
 ס"ס עיד Sb 6ו0ו סמך ליחוד : רכים מסםהנביא
 סרהבה :יתעכס

"101 
 הדביקה ומעם : סענרס פרכס 1016 מכור סבכקן רצחו והשיב : סימנס טמן

 מם6ר מאה דבק אחטב ויש : סדכיקס ושרפכ)ו'
 : יק וסטין ,ts)rp טוייב ו ס"רוס ריי"סיידמנץת

 ונבז השער חיטא : סיריוס סי6 ססרימוחותכסח
 מקומט סו6 0נץגס ע) סיל"ס ממסמס ססריסו0סגין

 % אלהי האדם שיניע אפשר יאי :)ספינכס
 הסתוו היריד אל כו' כסכו זה ומפני : וסגן , !כיסן0כ0%ן
 השיצק וגרפה : ס6סנס 6) מכס טסיר6ס ממיינ סטכ) הדין וחייב : ס6סגס נ6ס והמהו ס")סיופ ססמג!0 כ) יקרסו6
 סרמוקיס מסוו )מעלס מירגו0 עיד יט 6מנס ממוס tvhin' )מהנגס סגלית קקה סמו סי6 ס6מ,עית ממדרנו0 מיוגס8ל)
 %דק לכתית וטס נפו נזו) שלוין ופפי)6יחר

~Ot?P 
 רק מפגו ומפלס ו6י; סרמ!ק סוטן סו6 טסיר6ס )ו'6 פמגס יותכ

onh~6והוא : עמסם נממ0 קיט סגננת ססי ~vwn סכסכם מסערי סרטון סמער סו6 סיו6ס משעריה הראשון 
 האדם שיגיע אפשר ואי : וסול 6מר )מכן זכו כיון 610 נסער )סי כמנס 6סכס קמו וקנס )טון סי6 יר6ס טמנתו6ף
 פקרנה סו6 1פ0ך פרמוק סו6 מיי6ס סלפי )מטס ני6רחי ככר ופחדו יראתו : ס6סכס ט3 מוסגת מיס מקסכו'
 וקתנ יפ' פ164סו שי פחאמ מק ייקנס עתיים נפול  גיהוק ו') רס*יונג'ס

 ש~
'~ra גו 6?ק וסטפט;פץ ספוחיו
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 ת אהבתשער158
 ופנה רפים מאהבת ריק המאמע לב יהיה וכאשר , בנו העולם אהבת התישב עםנלבנר

 הכספל כפי בנפשו תקועה ותהיה בלבו הבורא אהבת תתישב ובינה הכרה טצדפתאותיו
 מדכרי שנכאר וראם . עו' קוינוך ה' טשפטיך איה אף ט( )'פעים כמ"ש אותז והכרתולו

 כמה על והשני . יתברך באלהים האהבה ענע הוא מה מהם אהד . ענינים שבעההאהבה
 ביכ61ע היא אם והרביעי . אליה הדרך איך והשלישי . באלהים האהבה תהיהפנים
 . סהטאמץ תתברר בהם אשר אויזותיה והששי . מפסידיה באופני ההחמישי - לא אםהאדם

 : האלהים אוהבי במנהגיוהשביעי
 כדי הנורא אל בעצמה. ונטווזה הנפש כלות הוא באלהים האהבה עמן מה אנל אפרק

 לה הדומה אל נומה רוחני פשום עצם שהנפש והוא העליון באורושתדבק
 קשרה וכאשר העבות* הגופתן מן כנגדה הוא מאשר בטבעה ומתרחקת הרווזניםסהא"שים
 לחום אותה העיר אותו בהנהגתה בו לנסותה רצה אשר העב הזה בנקז יתברךהבורא
 . המדול מתחלת ביניהם נמבעה אשר והחכרה השתוף בעכור אליו התועלות ולבהמךעליו

 אליו במחשבתה תמה לכויתה ותקנה לנופה תועי,וז נו שיש במה הנפש תתרםוכאשר
 חולה כשהוא בקי לרופא האדם ככספם ופגעיו נופה ממדוי המנותה לבקש כדי לוותכסוף
 בעצמה אור לה שיוסיף בענין הנפש וכשתרגיש אודותיו. על ויחשוב שישמשהו מי לוחטן

 לנפשכרפא
 ס% מתמת מפורס )לפוקי ג)גו ס")סיס 6סנ0 0חייקנ 16 ובינה חכרה טצד סתאותיו ופנוי : ע*ס ק*' פ)מסיכשפו

 נמס. 60וס ולכרך )סמן וחינוך הן משפטיר אורח אה שכתוב כטה : )עע סנחנ% גמז )ם'פ סי6 כטוחגוונ"
 : וגוי Oi~is קויתןגרפי

 וכף 6דס סי כ)נ1 "מס מרדף עוגס S'w גמש בעצמה ונטותה : רסמי ג)0ס סמו כדמע ומסק 0160 הנפש כ6ת אפרק
 שהנפש והוא : סיג . eottt~t ס6גוס כמו ססגינס 6) מלנגס כסיום ס50ס מיינו כון שחרבק כרי : סמפוסכמו

 סמסיוח ס%ו0 "סר סוסן טס16ס וס י)6 מסיכן ו)סגו11 סוגל לשי ג6 כה תחני פששעצם
~DWI 

 נ63 סגוף ס)6
 ת6א מא )ס 61ין וגו' רומא ססופ ע1ס ס'6 ס,פ( סג6מת ,6מר סגופמוח ס6ו0 )ס יפ סנסמס וגי דומם גפכן סו6ומפס

 קשתה וכאשר : מע"ס משגי מס סלומנייס )6יסיס דומס וסיף . מסגוף כפלוס "סל וכן )טוסט נו6ס קורס מןסגסמיו0
 עליו לרצם : סרק 06 אותה תעיר : ותנין גיורך ע"ס פוט סג, גסטל גמ"ם וסו6 נעום" )נסותס בגוף יתברךהבורא
 גיס )גד) ס6דס גסס י0נסג אסר )דגריס גסס יכסוף וגתות מדות נוססו י0' ככורך וגעע 1ו') ס,נ סס גמש מטףע3
 )ספקיפ טסמסס1 מס )עקמו ויומין (het )1 )סיט אוסק olhe סכוסף גמו ככסוף : פי' ע'ס סוס סטו)ס יסוג עי pmonט"ו
 . ווותק וסגוף גסנשמס סעי סיס כלוגמך לוחו שפלות מגוי סווגך ~het גוי 3ווס6 מיסמסו נו היומין ני') . מלזיו)1

 : ספפופ גפו לגבבא לעומס  מלעסות qU1 %גי 0מגע0 פ63 סגפפ ג,סף כן %גי' ג3 ע) אודותיו על ויחשיב :לגג(

  הלבנוןמוב
 משפמיך ארח אף ! מסגן כס הכסת כפי :%מנס
1 אפרק  מהאיצכם : כשמנר נופה : ע"ס()0ס4ס גסי )0סוע0ך ממדכ)0ס ד 

 : ממגם סססך כערה : שיון מ)%יהריחניים
 מממוסס ממיין ס"עס*י עלס לחום אוחההעיר
 סי,סכ'ס כ3 כעגע סעג סגוף שנ"צ ע0ס6ל"מ
 )מוס ריסס "olho otlao 14 )גץס מן נל60%כ)
 נמבעה אשר והחברה השתקש בעבהי :פ14
 נחמ)ח ויכף סיסים ס6",6 מוגלם ואס סוס ל")וכו'
 ג0נז) כטלס ר~צ)יק "ול "3 וטסם סטף ש"כנז41
os~ll40ע : tOP וכט כ4' ום' ש"שסשהו סי לו 
 וכשתרגיש : 0קומ ע) ומוטכ כשממסו ט 4 ישןק

welnותנכל סגפם יוטס כווסל ל"5 כי בענץ 
"יגו וסנוף נע)מוחס "ול למוסיף כגין %ן סיט שגץסקס

 לחםפת
 ופנוי ספ1עע כלסכר העולפ מאחית ריק : וספדיו6ס

 מגרש סג0 וסגווט הכרח מצר : מערג נערגתפ60ושו
 הנרה ואטר : olhno פן תסרוט 00י'נס1fi~s)D 1 מוומכסכיו
 eb~no מ60א )113 לטות מזיכנו נמינוח סמסט )פיובינה
'eoמנר sm~o גסמי0וח nthw %מש וסם טנפן פ 

 עמך ושיפיס נו' mw n~meme  *4  לוש:  פיררסיכוי ספרניי  וריפפוסו טגונך ntplu  5סבגסוו גטונססתגהגו0
 : שפי ס)0ס ונס גגססס סג0ונ. מרסון אנפש כתת אפרק י יי %6 מטששף סס)מיס סשס סוי גפפ 60ו0וניגון

 : ספ1לסגיס מן ס6י1נס כקוי פשוטעצם
 )סמאנ Inhnm )ג לסיס 06 מנסיון וסו אוהובהנהגתן

 סלע גססג0קף קליו לחוש : למריו ורמסן 0חענ) 16קותו
tstiOSסמק מן SUt 6מר ג%גיו 0וע)וסיו 

 עומסי
 ס0וט)פ

 גקמטס סו6 סו0סו0 והחגרה השחנף בעכל :6)יו
 סכ0יטפ ופש ו0 עגמי וסחמנרוס )וו60 610 ומנגס0י1וניס
e'pltiגסטו%ס פפו0פיס גס סס סחמגר,0ס סווגן )סי גסס 
 % ע) גסס נזגריס תוענק כוי ~eeu הועלת :סכסוון
 36 אליו בסחשגתח תסח 1 מעולס געגע מנוי יוערססו6 לסי חהועית הקרים : סנוק מן Osit ו0קנ0 קונסיו0ר
 סחו סנ0מ)0 % ותיסוף גמ0סגתס 0טס קמר ססו6סנגר

 גופה ססרוי המנוחה לנקש כרי : סהוקס ס0סוקס פסיל נוסף לידי ג6 ס4י ומן גממך וסה"כ גמחטנס שים וק פס5ין
 ירט )ו מו"ס תסס גדגייס ססוגטיס ספגטים וט3 סנוף סגט1ס סמד1יס ט3 גוסס מדוי 61מר גופר מווי מסרגסת %ס סיג01ט
 ממעת SU, סגם לפי סגוף ממדוי ontmI גנקסoota 0 כסועדת ומסיח שוק מן Oiiw גס6ן כ% וסוס . ומגעיו 6מר e"? נגניוחוק

 קודשיו ט) וימזוג כיסמסוו מי )1 כיומין נקי סרוסן נכוס oi~on כמו כו' anHn ככסוף : דוס 1%1 כו6נ סו6 )סף תנוגחשתונסק
 רונמח ננמ35 טסם )מף ופקגס ברים שס )דנויט סונט תכסיףס

 סלופי
owt סגוף סמעמיויט SD פוש 06 )רמס טיוח) ליחנו 

 פסיכן ממטפס וע) ססכ) מסקרת סנ6יס ס6מי0יו0 נדעו0 גענמס 6ור 61מר סיס (eiD בעצמת 714 : י0' יסיתו מ05פסיק
)ריגב
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 268עז ת אהבתשער

 אלט ומתאוה ברעיוניה ותעבירהו במחשבתה בו אדבק אלי בנחמתה חפה בנפשהנכח
 אל וצרכיו רבים הנוף קרואי והיו כן שהדבר וכיון הזכה האהבה תכתת ואת לוושספת
 6 מעיק לעמוד יכולה הנפש היתה ולא ורשתים השעות עם מתםיים מתפורו שימלאמה
 וכאשר מרטעה. בנוה הצלחתה בהם אשר בעצמה והמתיחדים לה הראוים טאוהביהטפה בענשי הנפש נמרדה נופה מדוי סרנוע מבלי מנוחה ולא השקם לה שאין ספני זהבבל
 ברעיונות עדיו ונמשכה באהבתה אליו שנמתה מה גנות לה וינלה השכל אור להיבקע
 ותשה החונן הבורא אל עניניה כל והניח מזה תשוב המעונים בשני הצלתה בומאשר

 תפרוש ואז בו. שנוסתה מה ונודל בו שנוקשה מה משצם הצלתה אופני לבקשבמחשבתה
 רואותיה ויזכו עיניה יפקחו . לזה ומטוך תאותם וכל חנופות ותבזה תענוגיו ומכל העקםמן
 בוראה אסתת פני לה ויגלו השקר מן האטת ותכיר ובתורתו באלהים המבלוחמענן

 ביראה לו ותשתהזה תכרע גדולתו( (hto שעלתו ועוצם יכלתו נודל הנין וכאשר .ופנדהה
 וישקימ יתעלה הבורא יבפיחנה אשר עד מזה תסור ולא ונדולתו מעצטתו וסוימהופחד
 אוהד ולאהבה לו לכבה ליחד בו ותתבודד באלהים האהבה כוס תשוקה ואז ומוראהאחדה
 רעיונית על יעבור ולא עבודתו עפק בלתי עסק לה ימיה ולא , לו ולכסוף עלטולבמוח

 לנפשמרפא
 ר') לעמיד יטלה הנפש היתה ולא : פעם וגג) ע0 גג) איד מס qut ו4ט פקויו רגיס סגוף קווצי ומס כיוכיון
 י4% )ס שין וק עאס י0ש0 ג'ז Othnn כסיס 6ע,פ וט גג) 16 . וערן ומן גכ) ר') זה בכל : )%ף % מעיין :לנסוק
 שגיפ 6% ומן ג) פרגול מגצי on~m ספקם נגסם hD'1 מטי3וס

 וסרסני
 ומ)גופ ממ5כ) ממסווו וי )1 003 כגוף מדוס

 )ס סר6ויס 06 וססג0 גטרוס 00ץד סג9 ירכי עודה ט" כו' הנפש נפרדה : כפג) )ממחמם own )סטם 4ן כוכיווחג
ae15ס ירפס ידם סט) נס מיומדיס פסס( enSio כעוסה מרגועם גפים( elot (ם)6 עיניו מר6ו0 פסס טפס סיס ססכ 
 6מר ))כס )ס סיס חוג המעונים בשנ' הצלתה גו מאשר כף יבקע וכאשר : סגוף %גי תמירות ממ"מ )ו )ס6יריוג)
 סורס )6סכס ס0ג6 סד מערס מפופ יו' סינים יפיפו 161 כף )גמרי יעוסק פן 0פרומ onsio 161 חוסני h~w )ביש6עסס מפי )6פר כו' במחשבתה ותטה : סנוף 0150 06ר פמיר סס)גס פס מזה תשוב : ונע1סזג גע4("1 )ס עוג וסיססמכ)

 לחםפת
 לומן )ס גופן ססו6 ססדגר גטקס וכה 6מי )ס4פו0ס%יכס
 ממס נג16 פרס מ' במזמתה הטה : נסוע) מעסיס)סו64
 )הסס ntpSN ססדעו0 פוגרה וסמטו),ס סדטוס עדג0יגו0
 וס6)סוח וס)מוריס סטגעיח ס0כמס פסס )מערסקטרגו
 olh וסגין )מקוס 6יס סיין מפטם %' ג0)קוסוססע%ו0
 סקולים כמגריס לניס סג41 מרוי רכים הגוף קרואי :)חזירו
 סנ%כיס סמנמוו סדכליס וע) . סמק ס%פ פ) גופר חס6ו0ו
 והעתים השעות עם טתמירים : וגף ודרגיו 6מר)ו

 ממס כטום סליתו סטס ככ) )ו פוכחו סס פגג1ףפסמד%ס
 ט0סווגס גמלות ד'מ סי1וגיס סלמס פס6'כ %ח פעס6ף
 ל4ע נסר ,%4י נ31%  ילונפ  סכפס4פ wa י%  פוצן16עו
 רופש ואין ; וסטתיס ootin 6פו %ן  יופם יי ימדפד

 גו' פקטין שדו) יטיס *ש כף מעיק לעמודיכולה
 : שקע וסר פ6ן 6גסעטססן מכע ק6ן 64 6פנמונקפן
 ע) לה הרמוים : סג') טייטס נ' נגד מנחיה לאהשקפ
 ס5מתיא ססמום:)~0 סועף עי געשם ופפטימרשספפוווס

 מוסמס מסיס יריסס ע) טרגועה בנחן השחתה :פוליפ גח נקר06 סי6 סתרי wh )ע1ס וגעסי0 נגפם פ0י0דיססס
 גו 6סל מלגל פן 016ט וססשו )גגם מערירו ס6)סטופ פדגר' כלו' כון אליו שגטהה מה : מגייס וסיורנסניפס
 ס,)ח ol$n סכורו טגי0 ע) וכמוש ממפוייס כ"מ%)000

 הלבנוןטוב
 15 טפן אלט בטוסתה תמה : 03 עם) רק*פ
 מומאס עס 6כ) ססק)ו0 ככמו0יס סטף סמום0עעכ
 סלוממ סס61 סקול 6) )דכק 0סעגס ססכ)פסוק
hl~cוצרכיו : סלמס גיענדוסו מפן עומל לניס)סקס %י רביכן רשף קרטלי והיו : סג6מן 6וסגס 
 ימך לנע עכ) 4 ד' 6'ן )טקס כגף מתמיריםוכי
 6מר ג0סכ0 ססי6 כשד ר,שס סטן ומקמרכ6' ונטי לעטור יכולה הנפש היתה ולא : ט)סס)

~UO

 כוי סנוף ע) טוגס ג) מלסוס pDhP05 יכונס
 טפח טרחה סרנוע סבלי : נוסס ממדויס0טקופ
 הנפש נמרדה : מסס מדף )סרניע פ0גסרךמנקי
 רוב מדרך ע"ג לה רואוים מאהביהבעניני
 ססו6 מר, סכוממא 6סגפ כבקסת געש סיסיםס76ס
 6מייס ססס בעלסה והמתיהרים : שסו שגסרדוי
 מרנה%ז בטה : מגסם ס5)מ0 כוס 6סר סכ)ס %סעס
 1%ק בו rnPp13w מה משצם : נשס"נו"3
 רבוכים וירכיו סטף 5101 לבוקס )ס מסיסמזכו
 לזה T~o1- : כ"מ( )יכעיס והגדו תוקמו מ)'וטקסס
 תשוקה : ככורו מטס מעצטתו : )(סוסדומס

 כמעוי טניס olp fi3CWD גפמסגחס hb osw 7145 געגועם wn(o וע) יר' רוממם% ו%פ כטויס ע) יטפיס %4ם,
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 בו שתמשך במה אלא נשה מאברי אבר תשלח ולא בלעגיו במנשכתה "3יה יאולתו
 לרצונו ומכסיף בו מאהבה ווזהלתו והודאתו ושבחו בוכרו אם כי לשונה העזיר ולארצנו

 ובמחק בו אהבה אם כי זה עם תומיף ולא תסבול יעניה ואם תורה לה ימים ואםגזברך*
 אירום הרעבתני אלהי ואמר בלילה קם שהיה החסידים מן אחד על שנאמר כמועליו

 אשםקש לא באש תשרפני אם הוריתני ונדלך ועוזך הושבתגי הלילה ובטחשכיעובתני
 הענין ואל ומחל. לו יקטלמ הן נ( )מוג שאמר למה דומה בך. ושמחה אותך אהבה אםכי
 על רזיל ואמרו ילין שדי בין 'לי דודי המור צרור 5'( סטיליס )טיל באמרו החכם רמזתא
 1( )זנהט הנביא שאמר למה דומה חח . ילי! שדי בין לי וסימר לי שמצר אע"פ הררשדרך

 : מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' אתואהבת
 , הששט השאלה בתשובת אומר יתכרך כאלמים האהבה תדדה פנים כמה על אבל בפרק

 אתו אהבתו מהם אחר . פנים משלשה לאחי תהיה באדוניו העבד אהבתכי
 מחילתו ורוב פשעיו על עובר שהוא מפני אוהו אהבתו והשני 4 עליו להשפדו המבתובעבור
 כבודו לעצם ומוראו ורוסמוהו גדולתו בעבור אותו אהבהב והשלישי . לעונותיו וכפרתולו
 עלינו חסדו לרוב באלהים ממם האהבה ההיה הזאת ההקשה ועל , לפחד ולא לתופלתלא

 באלהים אהבתנו שתהיה ורם . נמולו לתקורן באהבתו נפשנו ותדבק לנו מובתווהתמדת
 שתהיה והם , מצותיו על ועברנו אותו טריינו נודל עם פשעינו על ועברו עונינולהסתירו
 וכבר . יתברך באלהים הוכה האהבה היא וזאת ולרוממו לנדלו ולכבודו לעצמו בואהבתנו
 לבבך בכל באמרו ורצה עמ' אלהיך ה' את ואהבת )מס( באמרו בזה עלה הנביאזרום

 לנפשמרפא
 )עוס*3 טכוס הירכס סיודטח מהמט 3ו 5סנס תוסיף )ס טיסלמ ממוריס פ) ר') הגיף ודא : כף "ס3ס גוס וחשקם)6)סש

 : פי) מטניס. סיסוויס )מקן טלו גסמון )ס ים ,ס כ) ופס #emn )ונוח16
 )1 טמע וגעל ד5רס6 מ)ג1ס6 כמנ"נ סמ,ח ~nhetn כסגנם מוויג ססטג) מסגי פשעיו על עובן. שהוא ספגי ב:פרק

 סיע )ו twien וווכ פורצו )עסות h(tf כמע פ)6 נפם טטטע לעדנותיו וכמרונו : יככ wth o)~h טימסכרעי
 בזה ע"ה הנביא ורזנו וכבר : פ,) . פ'ו עפו 6ח מגעירס יעתו סיכם bu ,גסרסו פמןו טסוסיר דגר גט,ע) טפטס3מס

 % 5מכ קעס סוס פממפ ו)6 )3ל ,רוממותו גזומנו עורס פממס לק "מנס טתסיס !)מ1ד מ,ס ר*ן וע' ואהנהבאסרו
 לחםפת הלבנוןמוב

 בו אבר תשיח ולא : יתןעמדתו לי ומשי : pllD'?l רחמני עס זה Dy : "וחסיקיץ

 : וגגג":נ,ם4:חנופר,
 'atnhSh י,

% טוי  צוו 
 יג ס6סוריס סדג1ר 5לגפסמ)קי1מ : סוס דמון פג האת ההקנטהועל
 מרע )10ן (ono זייס סניויעיי נטרל Oy : טמפ ממפ סמסחיר עונינולהסתירו
 קדיםסם גדגל' 5ממממכי נענור ולרומסו לנדלו : ססשט סנל6 6ףטריימ

 )סטך: "0 ווט) סו66*)1
ב  פגס)5 נמסד וס DCDSi ככמיגס הייטוו מסוו טקג) וססנ"ס סט1גס גגמיגת ישונתו עליו והטרו לו הטבחו בעבש-

 סטר פ361 מלך גמד*6 מטג1דח1 1סטרפס מעסו )טס,ס 6)י1 סמע ס)6 גסס טסכפ פשעיי על עיכר שהוא :גגמו)
 עG5Wn 3 קטון סמל מפגו סכ,סיר דגר גמוע) סעסס גמס סייר לעינותיו וכמרחו לו סחילהו ורוב : גימר") מום ויפסע3י

 מ סוע נו' ורוממוהו גרולחו בעבור אוהו אהבתו והשלישי : ט'ו 16הו מגטירס ועתו סיכמ ע) כסרס ממגו כעוגםסעכוח
 שתקרוס עמיד טוכווס 6סכוס פיני סטטוס טומן סס שכר "כגס מיוי סקנסס ומגס . וכג1ר6 סנגר סגנו) טסם '0' הוידויו נ'גג7

 נמוסמס סרי'ם 1טכר1 כון על ועברו : ססגס )' סו6 כ)מ'ו עונינו להמהירו : 1ח:גמ דוק 1סט1ג וממוטי) סע-ג 6סנח7סייו1
 )סין "מי יס' "סיר ג6ריגוסשנס

~neO 
 ססוגמ ופרי גיס'כ )גמיי ימומנו מענייו fnh סיומו 1מ) סמקטיג מן טמסתילו עזן

 פ3 א3ר1 6מל טו3 געטס נמ!וטו e'UGtD סיופו וע) נפוטן סענירות ט) צון סססר ג6מרו כ11ן 16 ססעי:ו סג ופגרו6מר
 פוטים נוד) "מ)ת סטת עסית 1)6 1גמ שנרנו רפ גמח"ט מרייס גוז) עט כמסייס 011 נסויסס גטקס ססס)נגו ומסמ)1הי1
 פע) ולרופפו לנולו fnh 61מר סססגתס ופ) סגרי6ס SP ג'ק ,)כגווו יטרמו 61מר קמו!ס ספי'ן לעצני : סנמי!וס)ספו
 wlh'ins מסופק סיס טמרי מ'1 )ח1ט)הו 1)6 וגנגס גמסד רק סמ)י016 כל סגת יח' גר1)סו )סטר כקמר )גדלו 6מרינג'ס
 יפורע 1)6 סקרן יוסגי כ) פ) פסניפ סו6 יח' SfiSU מממנון יס' InlDD11 ט,י1 גפיוו )כמר 1)רוממ1 6מר וסגסג0ו ססגמתו וע)פע31ס
 אכומש זאפ טגס גסו016ס סקד1ם'ס 16מתג1 חכמי גוס הכריכו וכיר סירס ננלג) )מסקס טסמגחסו גזיו 1% פפמ פוסגמהרסיס כדלי סשיס 6ין נועצו סלפי נ6מרס גוס 1016 פרומסףס ססס נדטסס ומומים נססגהס ככישיס כיזומות סי)וס1פי דפח סימןפנטס
 ורומו גימיגס: וסגפת פיפס סס דנוזסס ג) לתמהו ספכ) פור גס ih1G')I 1גגו6ס ססויס ומ54ום סקווסיס פ5גוח'ט סקנססמשיאר

באפרו
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 . ובכבודם ובממונם בנופם וכילויים בנדיבותם דעותם ההתחלפות אדם בני סרהבלעומת
 בממונו שמתנדב מי ומהם כבודו. על וחס ובטמונו בנופו שמתנדב מי מהםכי

 נאמר' אם חז"ל וכע"ש סמונו על וחס וכבודו בנופו שמתנדב סי ומהם . נופו על וחםוככרו
 נאטר' לכך ממסונו עליו חביב שגופו אדם לך יש אט מאדר בכל נאמר למה נפשךבכל
 ואפכור * מאדך ונכל נאמר לכך מנופו עליו חביב שסמונו אדם לך יש ואם נפשךובכל
 קצתפ אדם בני אהבת התחלפות לעומת מאדך ונכל נפשך ובכל לבבך בכל באמרושירצה
 ומהם בלכד. במסונו אהובו לרצון שסתנדב סי מהם מינים. שלשה שהאוהבים והואבקצתם
 וטת בטם1נ1 אהובו לרצון שמתנדב מי זסהם . ובטמונו בטפו אהובו לרצק שמתנדבסי

 ואטר לו יכונו בת באהבה ביתו הון כל את איש יתן אם ח( סנילים )סיו החכם כמזשונפשו
 טאהבוע לי אהבתך נפלאתה 6( )ע"כ ואמי אהבו נפשו אהבת כי כ( 6 )סמ61) ודויביהונתן
 להתנדב והסמון והנוף הנפש כוללנו שתהיה יתעלה הבורא באהבנו ע"ה הנביא וזירונשים.
 האלהים רצון אצל מהם בדבר כילי יהיה ואל יתעלה הבורא באהבת זה בכלהאדם
 ואפילנ נפשך וככל הרע וביצר הפוכ ביצר יצריך בשני לככך בכל רגיל כמ"מיתברך,
 רצונך שיעשה כרצונךכדי רצונו עשה ואמרו ממונך בכל מאדך ובכל נפשך אתגומל
 באמרו שירצה וי"ל רצונך. מפני אחרים רצון שיבמל כדי רצונו ספני רצונך כפלכרצונו
 ער בנלוי ולהראותה בסתר האלהים באהבת לדבק טאדך ובכל נפשך ובכל לבבךבכל

 % ונראהו ענינו ובמצפון ובגלויו בסתרו לאלהים אהבתו אמתת המאטין מןשתתברר
 אל ירננו ובשרי לבי לזד( (otlon עזה דור כמ"ש אחד וערך אחד שקל על והנכוןהשוה

 לנפשמרפא
 סהסנס טסס6 סטני בסי' 16 . וגככיד מלפפון לגוף "ו,) וגף שנגנו גג) סנ6סגסו שחנו ,יר, לסלי סכר קג)ח סוסמממל
 סוכו קינול יסמיל וגעירסו fi(tN~h תרפס על יעלס 6יך 61.ל ס"שרס כמו  וט ג;)  016 )סתזינ 11DWtt וסגוף סאטנובטח
 מהפ בי :  וגו' ס' 05 ו5;ב0 כיך ויין י0' סוסו %לספוג טלה 06 יוסר 16סל 6'כ למטוס  ~S'DtW 16  שוף 5100נפו0'1
 9פ,י לכנך  ייל פי' 610 יכלכווו ולדפייו גגונו  tst~h  לנלון פלצו  ספירית 075 ,ט רזן ובממונו בגסו  שמחגרבסי
 סם גי סגוף ע) והגנן . ontlo מן סגו סנט סו5 יד0 כי סניפי 5101 נינך 6ס גומל :פי' יסיך נמל  0יני5 גמז1%
 ס16ס י"ג) גי הרע וניצר הטוב ביצר יצריך בשני : גגופ, סו6 (CD(l כג) ו)סטרימ )סת:דג 16חוו וזירז : ממיוני נטטמטגן
 *)ר שטיכוס סטויוס נפרוס כמו  ודומיין  1כ)6וס סגעס כמו סיט )י% סשיגוח גמזוס ס,)עגוז

~tpO 
 ומצנר טסותיך עמו

 . גססו )מסור שפעוטנך
 ג'ל : 1

 ך
 גחכו ובנוצפון : 5זס כ) 2גסמ .מדריס תמדרי בסהר כף

e3~m: כרגו . נג)וי 1מ6ודך . כגדידוח אנסך . כמאין סייגי )כנך גכ) וס פיחס ויפי סוו"יס "גמו ט) ונראהו .: 

 לחם8ת
 בני מחת : גג) גמת מדייק מס כקומר יבבך בכלבאסת
 וסגדינוס וכי)וחס ג:דיגותס דעותם "תחלפותאדם
 ית' )נדו גולו )סיח 16 1מ6ד ונסס ג)ג יסגרן )1)יטגוכ
 D~D ent1)tD כסי  לפיוסיהם דיייגו 6לם גסיי סייי סו6גסס
 6יס גגי %דוח 6,11 טכלס גמי)וח ע'פ ועוהיסס )סיני15

 מי טהם מיגים שלשה שהאוהבים : דעוסיססוסואלפופ
 6)ס 5סגית מיץ  לסלמס סכחגונג1ח 5מר סוס כהכהתנדב
 6סנס יסייט סירועיס n:ob מפקוח ס" סס טסםפחס
 ומפועי)ס9ונ

 נוסו פעגס סכוונס סגוף ג6סגת גי וסערי
twlhntוסט6סגק ממיני ונס גטנורו גוסו 'יסר 06 גי שסגו עגור olchn) (*י ומס כליס קנביס )י מס ו( 'חסיי ,י רסיסך  נפליתי פסוק לקמן"סכיך תנד גו% o~c)  טס:וינס 
 וחס . בגסו D1GO חגי) נטיס  6סנס 9וינ יי0 סמול6

 הלבנוןטוב
 ן קמנגוחס וכילוותם : )פ לעומת : ורוממותנדו)חו
 וסרעוס סטוטס כמדוחיך הרע וביצר הפובביצר
 עשו?  ס6לסיס: פ0פרטכירס סממנרנס"י  טזלרכמו
 ריגך 610 כ6י)1 ס6) רנון סעטס כרצונהרצומ
 עבוהצ  לכיוס  סכמך וסכרים  למסיחו מח6וסובחרי
 כקורוספ ?l"D  סנופניוס  מפסיך  כייוס פס0רל כיססכסד
 נכ) וסייגו בסהר כו' לדבק :  סכסמין מפערכסיג
 3;5 ומיינו בגלוי ולהראותה : שסך 1ננ)גננך
 נסחר גמי סייפ ונראוץ ענינו ובמצמון :מצדך
 על : סדכל prn5  סומח נמ)וח סעגין SD~Iתקף
 ין0 רמוס לסמר כלמר %סף מבקל על אוזרש%9

 טמא סטוי 5ס:0 וסיח 6פבו נפסו 5סג0 גי  פטון יגיח סגפת 6פכס ופל וכו' '(Ifis  פון  י) Ph 6ים יפן 6ם פסוק סניףוטת
 ותיגוע 6)ס גדגריט גין כקורך וחס ניגר. מלויס סנובי 6סגס ססי6 נו נערג סטוג לסגת גובי ויוסגו נסגיל וחייו ופסוספוגת
 גס)מום ית' ;~elh סיטטס סמומי כוס המגוון מאטט כו' כרצונך רצונו nwp : מממגר גרגרי ומ:1)ס סירס bp וסטמידסנסס

 בסתרו : מ6ד כנון דיר 5)1 וגייס כסירים otth 8גחוג וכקיוג 1DS9 רקון עומס ססו6 גמmis) 1 טוס גלי בגג וסוגסממתם
 00יי סיוג  יפפ:ני ע) %גן גג) ג6מרו ססגווגס1נגלויו

 פירס הסרי  מגלויי סרלריס 6ל  ציין 6%וך ולכל  ופרך ויגל יססרס
  6וס ינין  וצל לפליט 6רס  סין %לוס פל וגגליו  גססתי ויפר נ)*י סניי0 רוג 0ני00  נפטון ססלוי"( יפליס יס' לטפופיפפ
 וערך אחד שקל על : גנטי סוטטס עט נסתר סקנסס טוס )גו טורמות יסיט כרוקם כמו יני6סי עגי)י וגמושן 5פרלמגירו
 5פר 5סר  פעוין כסס וסילף סכסר שאחר

'SPnnt 
 גרוש לפ9.0  כשלרך 4 פרפן י"'כ גססר  ליוי ךיגר  0יו0ן פי ר'פ 06ר

  סיס ספריתם לו טיט פולס טיס מרי %ס יוט )גו  ימסו% נגלוי htx פס  09 לכמר סיאט %ס  פלס לילו 0ליפי0 ימיי רייס * הדד פפיר ימי סריסם לליוך פסי09 לי0ו0ספסמפוס
 )סאתי

 וזפ. 6מד ממין ט6יגס דגויס כפגי 6מוס %מיסר
טפר
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 הי אהבתשער188
 במלתו והשתדלותך אהבתך כל להיות נפשך ובכל לבבך בכל באסרו שירצה ו% חיאל

 ממך שירצהו במה יהיה זולתו תאהב ואם זולתו אהבת אהבתו עם תשתף השללשמו
 השלישי נשער השכלית הדקרה בבסטר זכרתי כאשר בו מאהבתך סעיף שתהנהכדי

 : הזה הספרמן
 הבקשה כי , זאת שאלה בתאיבת אומר יתברך האלהים אהבת אל הדרך איך אבל נפרק

 ההקדמות תתקיימנה וכאשר רבות הקדמית אחר אלא לשואל תתכן לאהזאת
 . אליה להניע יוכל לא בעצמה אליה שמכוין מי אבל יתברך באלהים האהבה מהםומהילר

 כמעות ושתי  הלבבות יחודי שם הם בנפשו לה להקדים למאמין ראוי אשרוההקדמות
~aanהבורא ביחוד הלב ליחד מהם אחד הלבבות יחודי שני אבל בחינות, ושתי חשבונות 
 הכניעה מהן אחת הכניעות שתי אבל בלבד* לכבודו ולעבדו לשמו המעשה ליחדוהנצי
 מהם אחד החשבונות שני אבל . ובחיריו האלהים ליראי הכניעה והשנית יתעלהלאלהים
 על נפשו עם חשבונו והשני טובותיו להתמדת לאלהים שחייב מה על נפשו עםשטבונו
 שעכר במה הבחינה מהם אחת הבחינות שתי אנל ומהילתו* לו והאריכו עונותיווזסוזירו

 ימים וכרתי קמג( )תריס כמ"ש ע"ה הקדמונים ודברי הנביאים ספרי על בעמרו%אשכים
 וכבר בבריאותית ית' הבורא מפלאי רואה שהוא במה בעולם הבחינה והשנית ונו'מקדם
 למה ומכוין שמבין למי די בו שיש מה יכלתי כפי הזה הענע מן כללים זה בספרבארתי
 סתענכי הפריטות אליו ויחבר זה כל זעקן וכאשר ובעוה'ב. בעווי" והםלמו הצלתו בושיש
 נפשו ערך קטנות וישכיל ורוממותו ואמתותו ועצמותו הבורא נדולת ויבין ותאותיוהעולם
 באלהים האהבה תהיה אז ע10, חשדו תודל עליו הבורא מוב רב יכיר ואה"כ חלותוחטה-ותו

 וזריזות וחריצות בהשתדלות לו והכספו נפשו זך ואמתווע שלם בלב לזה סמוכה המאפיןמן
 נפש תאות ולזכרך לשטך לפס( ואמר בלילה אויתיך נפשי ט( )יפעים שנאסר למהדומה
 הזאת המדרנה על בהם שתעזר שבדברים והחזק . לאלהים נפשי צמאה פג( לפספסואמר

 תמיד והסהשבה ממצותיו והפתר ממנו והאימה מאלהים הנדול המורא ההשהעליונה
 לנפשמרפא

 סווגי 06 60סנ 6ס "ף לשטו נזיתו ט* שרצהוידל
 0דס 8סג0 גמז כקורל כ16'1 שגרס %י611 0כס שטד נסייג,

 ימיט 6ו0ס יקסום טווס ס, 6סכח ממסח וצק טמן מעיף : )סם ס6סגס 6ו0ס שתהיה כדי : )0'0 ימיו כלס וקרוגיס3מס
 עף ס' Ph ו0306 נסוק )צם כזוג) מ06ר 61'ג עקמו )סג6ח 1)6 ס' )ענ1ד0 מגמיס 0)מייי קונות 0יוreb 6 מן 006,ע

 : ססירוסיס י) )0ץ י0ן 6ו0ו )6ס,3 וליכין גן su מפקם סיממיסו 3elgtlt~o OI~Oג)
 לחםפת הלבנוןפווב

 בזלתו כי אהבתך כל להעת : כנרי6100
 סטרך י)0 כלכס 6פ כטקס 6סנ0ך גל כלמרלשפו
 סדכם 3ghnD כלומר h9UO 6ייכס )0ס ר.כ)"סש
 שירצהו במוז : י0' )6ריכש 016ךר,מכי6

 נסוקס כנ"נ השלישי בבוער : עיף סעיף :אף סנור"
 : na~uספ)'סי0

 ליחד : ו0 ס6דס כסיכקס רטשת בקושה נופרק
 : סמעסס ימוד נסער כמכיהמעשה

 עוגו0'! 0מ00יר לו והמריט עונותיוהסתקסו
 נ0סוכס ומחילתו : )ססוכ0ו )סמ0ין מזמן 6ומצריך
 1'טועוח וסגס)6ו0 סגסיס מן שעבר במה :0יע0ס
 ומיעוט קלוש תלווחו : סכחיגס נסער זה בספר :ס'

 0כו0ס לזה סמוכה : מז"י כרכרי צ) מסערס

 כרמס וסססיקס פס ברגמם 1דקס 000 סיס נסתר טג0ןלמס
 0גד3ר 1ו0ן מוין סנוד6י תכמס פויון כמו ntwsI )ס))0סירס
 6פד מון %5ר ע" וממולק פרין סרר  לסיוג ג)ג קרין010
 רנו  כפפות טיס )נו יתסיס 3דע0ו סוק) )סיא  לתךפפי'פ
 גהוקו יפי סגרול יריר פו פרפו פרך '(ItPth ימסר כזפלרפס
 לגי : ניגן סגדו)  צרך פר גין יר)ימ היסו טסיליס

 : ספסל נסגף סאן) Sh כ% סנס0ר ססקיס סרי כו'ובשרי
 דגר ל4א 6וס3 ט06ס מס וזולתו והשתדלותךאהבתך
  טמ6סונ כף נרי  סמך שירצחו במה : יס' ליש מיליסיפ ייורטו יין קילס  פיסול ס06ס ענין ג6יוס 16 '0'11)10
 י0ן סו6 סגן ונט )כס'קושן

 o7eo 06 1nlfrl היוסג ו,1"
 6וס Dh 6סג0י וגמ61 נמוך פרטך ו6סג0 סמ*ס יסרק)מגג'
 מ6סגס עטיף ססי6 )ומל ונודק י0' ג6סג0ו טויס11)0ו

 סנוטי
: 

 5פו% לימיו  סככתו מי בעצמה אליה שטכסן ט גפרק

כגורי
OniD) היחר :  כו' יויל י% יסךפופ נ"י 

 פרפי  פטטפ כל נו'  לשטו המעשה ליתר : וביסריפ9 סו* פסלורNtDho) 5 יגס לנו סשיס  הבורא  ביחורהלב
 כסלמון יתגרך )גורלו גדיעתו 6ין ס6)'ג אלהים ליראי הבנהיה : ית' )כגתו  רק גייסו  וסיסיי י0' 1וי  גסס  י%ספסקוס

 על בעמדו : %1מילי1 %5ר נפסלי לו סיכסך פסס למס קפל לו  5פר'יסירייו 5פו %ייס ויל  נס"ףספ לנח י"מ טי155פ פיי  טפפ0ירפ עתותיו הסתירו על : כענ1ד0ס מגמר ונחיריו 6מר עוג סופקי וע) . שוע מסריס סיבים ע) %מש )ירקיוקמי
 : נעוס*כ וסמלנו נעוס'ו ס!)0ו והטוטו הצלחו : הסייס )סון ו,ס גוונ0ס ט) ועמדו סגגי6יס דעי נקשו הנניאיםספרי

 הסטרא הוא : ט1ג געטס וניידות מרס גסן סי% עד ו0רינ01 גשמי 3סס0זי"ז וזריזות שדישת בהשתדלות ,)וו):יטון סו6 וזועו . רוממ01ו גגד 1,)01ו tntDiD ער ווטיר0ו סכור6 נווול יגד נפשו ערך קטות : גמועי) ו60ו0'1 נערג העולםסתעמג'
 סעוד ע) ומסמו רט 0מצ) ע) סדין 6ימ0 סו6 מסוו ושימס DIDDIIO יר06 610 סמוי6 סטצות'ו והפחר כה והאימה כו'הגדול

oc~
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 169עם וי אהבתשער

 הנסתר שעתו על? משלתו אותך והנהגתו ונראך ומצפונך תליך מהוך עלבהשקפתו
 עם תוכל ולא אותך והקרבתו לך חהבפרצזו ומחשבטעיך ממעשיך ובעתיד נעברהשבלה
 באהבהו נפשך ותתלה שלמה. ובאטמה לבב בבר ובמצפונך בלבך אליו מנפטן לעמוד זהבל

 %א , ומחטיו הגאי ע1ל חמלתו עלותבמח
 תשתהי

 ילכד אהבת אהבתו עם ההיא בעת
 שור ההש טרעיוניך תפקדהו ולא כלתו ממנו יראתך עם ירא שאתה עליךולא'"טקץש

 בעינבל אדם בני טלא מקום ויהיה במדברות עמך ףשב בבדידות צוותך יהיה עע*ךכצנר
 שמו תכוד ותהיה בהעדרם תדאג ולא בהפקרם תשומם לא ריק כלא מהם והריק ם5אכלא

 ותישע בדף צדיק ישמח מז( )פס כג"ש לפניעתו ושסף ברצומ עלו בבוראך ששנאלהן
 השלחצ עלס דוד ואמר ישעי באלהי אנילה אעלוזה בה' ואני ג( )הניק הנכש הומרבו

 : הסימור דםאר אירא ממי וישעי אורי ה' מ()כטייס
 אשו שאלה בתשובת אומר , לא אם האדם ביכולת היא באלהים האהבה אם אבל דפרק

 מכונו אבדת האוהב בעיני שנקלה אהבה מהם אחד . פנים שלשה על האהבהכי
 עם כגו18 * אבדת האחוב נעיני שנקלה אריכה ומהם תפשו. נופו אבדה לאבעבורה
 שנקלה אהבה השלישי והפנים בעבורה* בחיים נפשו  שתשאר מקוה כשהא ממתואבדת
 אהבתו הראה עזה אבינו אברהם מצאנו וכבר שנפשיע. והנאות הספונות אבדתבעבורה
 העוברים על טוצ"שו שהיה בםפמ . ובנפשו בנוש בממונו התנובו הפנים בכלבאלהים
 שרוך ועד מחום אם יד( )נר6פימ מדום למלך שאמר ומה . הבורא את להודיעם כדיומיטבים
 לקאם נתעכב שלא מילה בברית ובנופו בעיניו. נקל ושהממון נפשו נדיבתן על ראיהנעל
 שהראה מה האלהים באהבת נפשו באבדן רוזנדבו אבל בשמחה ובועתו בנפשואאה
 רגאמן ולבבו באלהים וחכה אהבתו על הורה והוא והחריצות המהירות מן יצחקבענין

 אדם מכל תתכן לא וכדוה . באלהים האהבה ממדרנטע העליתה המדרנה הקיאבעבודתו
 ביחורים תמצא וכאשר וכשדה. הפכה שהמבע פפני הבשרטט היכולת מן למעלה שה"שלפי

 לנפשמרפא
 סי4 ולרפוד לסטיק מוסל 85 6ד ספחתי פס 3ג) מסג sinont 0גע % ר') נם לעמור זה כל עם היכל יקא 3פרק
 יכיס כגד וחג 6ס 6ף בכדדית צטהך ויהיה נשד: תגף ס4 סויט Otyl וסי) כו' ופקוע נינן 146 );עיעז

 00ג 6*כ עלם נ' פזר 3ס0י"ס גפ'ק פס36 ג0מ וסנן כס יצחק בענין שהראה טה : ס6סנס נסטר כעמרה דמיק : מב כוס ימן סנכרון ספר נסוף ועתן מווי מגויס כמס פס 300 יקויפגין

 לחםמ
 ט' תמיר אמבטנה : שויו שו ש 4 טעעא

 זעתך והגהגוע : וגו' פ) פטל ססו6 כעס ספידפפמשנ
 ו0מ)0ו 6מל כ;זץט מן 16"ז סאו וע) %כין3ססמ1פ
 סטית וש oyrn מן גtnbw 4 ל והבטח :ע4ן
 6ף מנק ססו6 מיטש גה) %ופר חטפו sw1 6פר4א1ו
 נחלף 01600 וע) מעסיו נמו) סקר )1 מ8'ן כד15 ספוטיפי
 : אמס 6סר 06 ורמפ"ו %ון sb 06 1"טפי ספ%סיפ3 אמל דורש סגי 6)1 תסי חונפיו 6מל '0' סגיו שס6גס
 יסו )ס60פק ח"כ) )6 כף לעטר זה בל עפ רעכןולא

 סנססר"תו כס ישקיף ולא : 18%יג8)שפ 3וס פיאזפות
tmgwtוולדו 6מר עוד יר6 ט06ס 3ך יפיץ )6 פקן 
 1)6 סרעיוג'ך תפקדהו ולא : פטיו ידיהן טס1פפחצ
 0140 יסיס יחי סו6 צוותך יהיה : פרטטגין מסר וטנגויסיס

 ספין 6מר טלא כלא בעיניך : כדד ה"נ נטפיססי
 תשוסה לא : גי שמס hY דסייגו ופפרק לגז ג)6תייק כסיפך יסיס ומפיץ ס13ר6 )וכרון וק 046 שונספפסטץ
 6דס כס )ך שסרו כלסו מכפיס יוסי רסיס )6בהפקדם
 נופרץ הסומם . )פס 4ין וליין גסס חין סלייך .6תר15ו0
 בהעדרם : שמס מסיס ססומס )מס יוכר onwP אגכפו

 )45ץ סע0קס fv 16 0'ו פיכס ט4 גסה)ט פוייסיפדלו
 : ;כסףיודגקוסו לפגמעהו וכוסת :0106

 )נו ע) סכוונס ובמנהו : הויו נקומר nteeln1 ד8ר.ק
 המהירות מן : ומקל~,5ססו גיסו מיד.וכן
 סומרך וט) 33וקר 6נרסס ,יטגס ;פזט סמסיר.תושריצות

 כנגדח הפכה : ומרייסס 6מו גמילסי0 ססתע גמי סי%שננד
כסא

 הלבנקשוב
 בעבר 2 ספרתו כ) רקיע פסס הנסתר לרעתו :5וס

 ספפיץ ו0גנ*0 וראסתרופ פטרלו סנסוזהחובעתקת
 5ן4? סטז6 פר.3טימ רססתן לך שבמריל :)סיום
 עזצע4 עם ירא ושגרמו : ייו0אסק לעכור :סדורו
 ג6' בלהטממט

~1PSna 
 ב צ4צ ?nb עם ירמש

 סמאך 6*ך קמט 0טרnrP~ll 6 טותךהדויה
 לא :3וד

~DWn 
 הג'ל מטומס פסח % בהפקדם

 בהחפז-ם : %ס 3מ מטרות פנן פימסר3מסרונס
 : מפרק 1 ח6ף

 י0ס מש וסגפים מכוס ססו3) מנשו pSn דפרק
 בענין שהראה מה : 6ש פנטי כמשאיל טת ובטלתו : ס' mDD נעצלקג3ס

 כמממס מסמסו ומדרו כחסו 6ו0ו ס6י1ט וכףיצחק
 היכון סמגד3 וכ6* כעטם )שסער נגסנו ~פע)1)6
 פ6פסל ממס הבשרית היכולת סן : eiuגסס
 6זס נס סג6% אדם מבס ביחיףים : וגס)כסר

 אם כי איננה : ספ קדוסח ע) פסססמוסויס
 יתפרנס מגיעו )6 עויין כקמר וכף הבוראבחומץ
 סצ,ר ססטר6 מממח רק וס סגין ע"ס 6כיע6כרסס
 סכ5 כעטר ootltn סיבר מר~טגכרוס ומס"עסהסס

ססחד4סס
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 ת אהבתשער168
 השתדלותם שכל עליהם יוצר מגבי אותם ועזרתו הבורא באומץ אם כי איננה אדםפבנ*

 שהמבע ספני הבורא לאהבת שוכרנו מה לסבל בשר כל ביכולת חצין . וסגולתויבחייו האלהים נביאי כמו זך ומצפון שלם ולבב נאמנה בנפש תורתו מצות וקיוטםבעבודתו
 הקדמנו אשר בהקדמות בהשתדלם המדברש רוב ביכלת הם פנים השני אבל כננדו.והיצר
 מה , באלהים השיסה האהבה על ראיה האלה פניך השני כי שמורה ומה , הזהבשער
 נא שלח ואולם תי בעדו שכת אתה הלא אלהים איוב ירא דפונם 6( )8קנ השמןשאמד
 וזקפו העולם כבוד סתירה לקח אותך ויאחו באהבהו עמך כסוחר הוא כי כלומר . תו'ידך
 באהבתו נאק הא עמך בענינו יעמוד ואם העולם סתועלטע שחננתו טה ממנו פסוקאך
 נשתנה ולא ובבניו בממונו שירעת מה ועשה בידך לו אשר כל הנה )מס( הבורא לו ואטרבך.
 יצאתי ערום )סס( באסרו לאלהים הנאמנה באהבתו ועמד . לאלהים בנסתרו ולא בננלהולא

 פר' עור בעד עור ואמר וגו' איוב עבדי על לבך השמת לשמן הבורא ואמר כו' אסימבטן
 במה ובשרו בנופו בבחינתו אלא נראית אותך אהבתו אמונת אין אך נופםלשמור כדי ובניהם ונשיהם בסמונם מתנדבים אדם בני הרבה אמר . ונו' ירך נא שלחואלם

 שאטר מה ועשה שסור נפשו את רק בירה הנו יתעלה הבורא לו ואמר . בו ויקונןשיצערהו
 כדבר לאשתו באמרו כאלהים לבבו ומוב באמונתו  נשתנה ולא וסבל בנופובנסיונו
 לו שר,וזאפק למה לאל לבבו ובר הנאמנה אהבתו שראתה תו' תדברי הנבלותאחת
 ויאמר פ"נ( )סס כמ"ש אותו בהוכיחם חבריו דבר שבח ולא זה על הבורא לו ושבח איחללו יקמלני הן יג( )סס חבריו בו שענה בסה ואמר . נופו וצער ממונו באבדת והתנדבולסבלו
 למשל 'והבושם צדיקים שני הבורא אליו חבר כ* רואה ואתה . חי התיטני אליפז אלה'

 מג( )6קנ שכתוב כמה שבטען את האלהים שב כך ואחר ואיוב דניאל נח 'י( (Sbptntבאמרו
 בדנהיל המנוסים הראשונים החסידים כל היו ומנהגו דעתו ועל , איוב שבות את שבוה'

 הזא"ז הסדרנה ועל , סנהנם והנוהנ מלכות הרוני ועשרה האש וכבשן אריות בנובוחבריו
 שה"ש האהבה על שמתכדר ומי . תו' אלהיך ה' את ואהבת ו( )דנריס באסרו הנביאהזהיר
 מצותיה לקיים המדברים רוב ביכולת אשר בעוה"ב או בעה"ז ליראה אולתוחלת
 n~ubl ולתסס לנדל תהיה אשר הנאמנה האהבה על יעזרהו הבורא טומצהו תמיר בהזבהטוזדל

 לנפשמרפא
 5יפ גרא קף פס6נ טופ עסק 6ף כס ובניהם גף טתנרגים ארם בגי חרגה אסר : סריג . )פ'הס פשו 6ח מטיסליו
 . סוק 6פ ימיו קני 1סו6 י'פסו כ)1 סנפן סריס נ6יוכ 6ג) )מיהס %ט פ0ר s~g' סי 6גרסס גפו נידים ססומסודופס
 ס%יקיס סגי גסוד'פ )ידע S~D 16 ר6יס 1וס שבוהו אח האלהים שב כך ואחר : מרע . פפס גוי ג'נין ס* )6זס

 וש ספנך )פאן גמ'ס יעוס,כ 16 געוס,1 16 מגוסס 5ח ס' טי9ג מיאוס מיג' טיפס ספפסיס ודי זד גששמפס
 עיד 03פס ג6 פספס ס)6 ממחלן פספס hb 6*)1 גמ%פ גפורם %ס p~pm )עלס פו*) שפרו מס וסו6 כו'כשהגח

 הלבטןטוב
on~vnw6וש סמסאפץ )מסו סכ6 חדתן מחפש 
 ע"ר נ)6 וו ומשגס מניע גרס 6מפ "נרמוסספה"נ
 bSn ויקי כזס 1016 גסס ססכור6 סימר ,פסכור6
 6וחס י) בעבודהו הזשערלוהם שכל :שירו

 נטטל סו6 צ מדכנרי עolnp 3 סיי4"סואמאיס
 וקעמם : ימאיס כדסירססי ורן סספד~פסשס3
 פ5 16חס מביע סקנסס 1)9גך שו' תורחוטצות
 וחבריו כדנהיל המנוסים : לעיך ולפגי נך 96מרס התימני אליפז אל ה' ויאמר : ספ*שמ זפדלנס
 עש 6מפ 6כרר1ס לנסיון מומס סוס סגפת61ץ

 ovb נס מנמשח מניע מכוייס )ט6ל ר.מנ'עסרגסיק
 ס"עמזו omh שזר וסקכ"ס גלסעחס ע3ירשז)סס
 fbnn גס )רוס עוטס ו3סעמש ססס יקדטוגגסיגט

א8ת  
 ושאט %ן לנגרע סיין טפ6 פייו %פי elhoסט
 פסים )* '(ms סחור ססגפ סנורת נסויי מיין סגיפידוח
 וגס פ" לטס האס שגס סעפן הבורא גאוםץ :מסכו
 ספסדיוסס סי כה גאטגה מנפש : גף סער מגגי 0016פגו

 גפ1א קיופס 1פ) וכמגס נגסס פכסד)יס ססס 6פרגפגויס
 wea חע "י 4טפ ג)ג גגואס ומטיס טכס פקס ג)ג6מר

 פ5 ספפן בו פסס כה שירעת מה ועשה : סמוריםיחס מהקיח לקה : !ך ומסאן 6פל %צס פיס סוס גספערגש
 : גגסע נ9ו וסת קמ9 חלס סתו ג) ססמ 1מטיחפ
 הבורא q'oj) : W1wt טרו ופסיגן וכ*6ו למשלוהביא
 60ה% פופ יל ימס 6100 לכ' כו' האהבה עלויעורחו
 ימסור פמ%ו לניר סנ6 ופ'י שי שטן % 06לרגעו

 ושר ביש רשש (omn ים 6ה% יביע 0ר5מ01 פירנס0
 ~mnh כדפוס פ*5ו0 4צ) 06 לכי גפ 61פן שתי"%%
 ג6פר1 כפו פרפר fg' )ופזיז וצפיר יפורע 6פר06
 כשדגר )מפקס אגסי אסר כ" שיגסס כדי אנויד אגוסםס

 0ר6מי% 0"דדו0  ויינן UDD  וסרוג יגמד ס"לס גלגל עפם סייס זגג יפ' לגוס סיס" כגפו" גלוע רעג, עש(ו"=1
 המלק( כ6פ% יפ' ס61 יתלעסו ספ" יגוון וק גס ו)ססססק קסמי סי6 יגוון 11 פררגס גספגס סגסססד)ו וקמר ס06גסטן

שדרגו
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 ח1פ ת אהבתשער
 אהב אוהבי אני " הם5י הכתוב כם'ש הבשרית היכולת מן למעלה והא אשראעלה

 : נפשו חומס מצמאי )סם( ימצאונניובהגדיי
 אשר בהקדמות האדם שיקצר מהם . מאד רבים באלהים האהבה מפסירי אבל וושחיק

 הקדמנו אשר ההקדמות מפסידי ומהם . יתעלה בבורא האהבה מהםתתקר
 והאהבה באוהביו השנאה ומהם . הענק יארך שלא לשנותם צריך ובינני הוה בספרלבארם
 ונימר . צדיק ומרשיע רשע מצריק ת( )מסלי ואמר רשע מצריקי ס( )יאפיס כמ"שבשונאיו

 : אתה צדיק לרשע אומר כד( )פס ואכת . רשע ההללו תורה עוזבי כס()סס
 טעבורת שימרייהו מה כל עזיבת טהם , האוהב מן באלהש האהבה אותות אבל 1פרק

 על אימתו יראתו אאות הראות ומהם הסותרים. מעניני כעברךהבירא
 שנו על והיראה תחטאו. לבלתי פניכם על יראתו רטייה ובעבור כ( )סמא שכתוב במומניו
 היה שאם וידנאהו שיצערהו טה בעבור הניא וזהו ונסיונו עונשו יראת מהם אחד .פנים
 למעבד אתי דילסא ליחוש רז"ל אמרו ועליו ה' זען ירא היה לא בו שיצמער סמהבמוח

 פתב"ה8 אנ* החסידים טן אחד ואמר וכו'. פרס לקבל סנה על הרב את הסשטשיםבעבדים רטשי אל רז"ל ממנו שהזהירו מה והוא אלהים ירא* ממדרגת מקצר והא טיאה 1()מאהבה
 ואם יעשה ויקוה יירא אם הרע כעבד ואהיה והעונש הנמול בעבור שאעבדנוכשלהים
 נבעתו ועוצם ורוססותו לכבורו יראה והשם * לו שיאות למה אעבדנו אבל יעשה לאלאו

 אלהים יראי שבסדרנות העליונה חאת תיו ימי כל ממנו נטרדת %א האדם מן מרהאענה
 והכוסף הזכה האהבה אל המבוא( )640 המביא וקא ביראה בספרים מכרואשר
 כמו הבורא ועת ייא %א יאהב לא היראה מן הזאת המדרנה אל שהניע ומי .המצער

 לנפשהרפא
awשש wam ואשי לסרס sg % 6ט $um חס% 6) גפמנס גשי'י וסיין ש0'. ג"כ פויו ס5 סריסו סגסהס 

 : כהין מוסכענוים
 : עו' נעפו 5' 6ף מרס גן ע) וגו' 06 3סון קם ג6כ% )כן . ממט יסירו נרקיס ועקת סמי עקף רשע מצריקי ה18-ק

 שנרו סורס וסומרי רשע יהללו חורה עווני ואסר : טגיסס גס ס' חופכם צדיק !מרשיע רשע מצריקואמר

 יין':יי;ליג""2
 ושזוב% ה11 'ינו ש"י,'%" " 'י hni1aw1 י '"

 להםפת
 'סנרן רנתו הסיס 16)ך ספעס סתרתן לסייגו שמסט2!7נס
 גכסג0 סמם ס6חס ממס גססגסו יוהל ור"ממ %יך פיקהשסר
 סר6סוופ גפרר)ס  ;כוו:סך גר' טעטס כוי ,ו'pig 6לטן
 אהב אוהבי יאי : כטוסיי %ת )כון סו6 קי וווק סיקויסיס  יולווו לר1יי1 לרפס יטיס סר1וע' יפירגס  לך סיפים גריסרס
 ישמן qtotb "מר 56ג נמלת סגני:ס מדמיו סכנו6סלפי

~ewh1'מימרח פ6י כפיוסו דלי פוגרם אירוסו 6וח( : 
 : )סקימוס משכיס פסס גדגריס יסטנ) האדם שיקצר ו:81ן.ק

 סמססיויס מתריס פן מסו %יע כו'טפסירי
 ס' eh" סוט סו6 כס גז%הב'1 השנאה : גו'ססקומא

 : סוטיו61וסנ
 שרוה 61יטש פוסל טסו6 טמס הטהרים טעניגי 1וצחק

 ס!וכ סי6 תכן גמגם יפ' פסג,דפו ס6דס ממדיד?!6
 וכריס גרטיס כדוחס ס16סוס סם פניכם על יראכן :16פם

 יתגרו- ממגו יר6 מסון ונסיונו עונש% יראת : ספגיספי
 עורס מרן מסם גש)ס מתימוין 6דס כגי ו61ס ססו6פסגי
 : יסוסיון סעווס נגד 1ירכאהו היצערך% : גמזן גינןופלס

 אם : nigo !מיר% סוכר פ6סכפ ירט טאחבהלמעבר
 116פ ,ווי יעמס כ)6 מסירך סו6 06 יעשה וינקהשירא
 : עף )6 ו6ס יטסס 6, סוג יגפ) יסטס aia ופקוסוטגן
 כנכר סגדו) ot~hn ל עד גמרתו as~p1 ורוהטתונגורו
 )סטו) גגונו רק היו פתפ%ר %דם )ג 6י1 סעוגסירמס מס6.כ מייו ימי ג) כו, הארם טן סרה ואיגנח :וסנורן
 ופסוגגש ottsn O~PD1 סמ וסעורן ססגפול לפי  סעורךלא,ו

 היבנה8וב
 0ו6 6ך 16ש גסס ע%% 0סק3"ס ערלי %6ססשיון

 : משחש ש" ננכוופ עפרענש
 הגף נהקרסות : טמעע הארם שקצר הפרק

 כסשהס רימכויס יהורס דלכן כ)ומס
 ריכל סימ'ד מ0סיזי כפ הקדמי אשר :סטימיס
 רושע מצריק : ס0עריס ס6ר 1מפטיך' ר4%)כמעל

 : טשו כלוש (db "יס עיס יקככצ אתהש-יק לרותע שסר : פססט נס ס' נצטנח צדיקוהרשיע
 נססשנ נמר6 1פ6 . כג") מיראהלטעבד איזי דילמא לעיש : מבייליס ונסיהן ו8רק
 ומחרגפע עך5יס וגרפץ mxtb רתע 5ס6דפני5ס
 כלן Ob?D )מענד gh זעמה דשמ6 מסוסטיס6
 כ6ן הכחמס ושילט גישרת סכסוג'ס שופיןמיקס
 % ס ס"ס פohvnt 6 מ6סגס 5מפנד 6חיד')מ6
 כעבדים תהד אל ו סף) נדנם משם גסוס כןאא
 )עטדס דומם ש6 גט5 )קנ) מגת ע) סעטזסוכו'

 ס"6 : רברס שסיד ט)b? 6 ש 60ף יו6סנתממת
 סמפק הנוצער הכוסף : WP01 סדרךד%מבוא

ונבטם
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 ד4 אהבתשער180

 . זולתו ירא שיראני םאלהש בוש אני לו אמר הוה בטקום ישן שאתה האריה מןיא האינך לו ואמר המדברות באחד ישן שמצאו מהיראים אהד על החסידים נק אחדשסעי
 כשהוא יתברך הבורא ברצון יננוהו או אדם בנ* "שכחוהו אם בעיניו שתיתוהומהם
 ברצץ ובנע וממונו עופו בנפשו שאנדב וסחם . הרע מן %התרחק המוב לעשאמצום
 תמיד האלהים שם שישיב וסהם . היום כל הורנמ עליך כי עז( (otSon כמ"ש יתברךהאל
 hD) )טס ואמר צדקך תועה ולשוני )ס( )פס כמ"ש ותהלה והוראה בשבח לשונועל
 היא לשוא והשבועה בקללה ולא לשקר ולא לשוא הבורא שם יזכור ואל . תהלתך פי"םלא
 והשבועה , דין בה יחייבהו ולא צורך וללא לבמלה השבועות מן פיו על הארם שמוציאמה

 והוא , אדם בני עם ובסתנו במשאו הדין טן בה אזתו שטחייבין השכועה ד"אלשקר
 כד( 04 שכתוב כמה לכבורו יתברך הנורא בשם להשבע שיביאהו %ה סכל להזהרחייב
 והנורא הנכבר השם 4צן ליראה כח( )דנריס ואמר ונו' לשוא נשא לא אשר לבב ובר כפיםנקי
 חכמתו ואסרו בכנפים ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם תרתה נ( )מ)6כ' ואסר ונרהזה
 והנדופים הקללות הם והקללה . לבמלה שמים שם להוציא שיראים אדם בני אלוויל

 הארץ עטי התירו וכבר למאמין. נד% גנאי והוא לבטלה שמים שם בהם שמזבירשמהחרפות
 בנדופההם ולהפלינ להפליא נא מכונים והם הננתן תכלית אל נו שהניעו עד זהלעצמם
 עשות לכסיל כשחוק י( )מס5' החכם שאמר למה בנה דומים והם . חרפותם ולפארולהנדיל
 בו יועד שהוגש בעת הבורא ברצון לאמרו לעשותו שעתיד מה בכל שחזנה ומהם .נסה
 מהירות מיאת האחד דברים. שני בעבור תה . מאר עד קרוב לזמן יהיה אם אפלוצלתו

 כט י % סעו!יס osdb ל') !מכוסף )סוס 61שן . פכי) 3פ!)ס מעם טסיי וכס ס6סנס סי6 סשסונ 1עוק5 יצע9יש לנפשמרפא
 63יס!ר סילוק ט-14 מקימות שפס נסוט מגס י'ג סגס0 ח') כ1' לשיא הטרא שם יוסר של : %ר שוו !י'פ ,gginח"
 .~rp's טלין ג"כ ופלופ D(e~D )פוגות פסח 6מד (ola 3ין סקודס (lws גי! )מגס ט'ססיכוכי

 ספי1מד סס0 ס,כלפ 3ין
 כפו פפיסס יפרום )דגר! מפרד ס' 6ח סירק לגד סניסס גס ס' ~nsntr כון יעגלו )ג16 טקס 6מר !(0וע פסכנוייס 6הדאץ

 י4ו ייוט 5צ 6ף יף מאן ימי לנס 9ho ספמאא וגיופהע! ס%ש פיסה btt~m ס' ססוגרס פר4מ 3כל נוילפרפרו
 פלס % פ1% ג!עס ש ש3ר hto פגימס פטור ופטר-ס כרופס יו עגיבה 3חל4 יי בו, יסתרסופוח

 להאזר חיג פצא : 13יס וסילועו יסרש יפויס גרול ג6ויכוס פ'פ וגה ס' 'op % אגן פשו פליוסו ייוד 3סמייחול 9גפ סו5 וי ופאלי
 עיצפ  בעת : יו*ג . stv י, נשנון סכתם גפס מקר יסנ!פס ינ6 6% נ6פס thhI נסטשס ינ5 ע)6 י4) כף טחסכל

 לחם 8ת הלבנתמדב
 עשס חד שמר כפ 16ש ומנער ס6זס נננסטצ
 *פ 04שד %)סיס 1נר4צ סממת ש!ם כיסבדם אני : שסי כ03ס ונס am ,t's1lhi , oeon'שאס
 כסמוכים ריטל6 רשן נעשר הבורא ברצון : לספ%
 זנב ש6ושס

~7UP 
 "ש שנטרן p"Dhn ייטחן

 לבז) גועש יטן מער שם זס כעטרכאנ"ש
~)oh %רץ בת קקיבוצ לא :סט bS טטעס מומש 

 : ו"5 מגפפ גוהרי כמכר 6נן פ) סםpb 6ע5 עשי ע) כש ייוע דנו ט) כשמנע ח ונכלסכתי
 נדגר ע)% קמם ס)6 פע ססס כטד נעטרלבבתז
 מהמרא רגכבד : דץ ככיס :oDUn )ר.וצהג %06רס
 ovb כ9 עמי)יס הקללחל ו ספל6 כסדונסטל
 נר ומנדפס הממרש ורישרשת ההגדופים :נפט
 לכסיל כשח"ק : זנדסס שמת שנעים%ס
 פ0ומ כן ק) דכר 6100 ספפק כ3ן זמהוהצות
 ש6 וסטעס יכרע ועיון רש0 מנקטת וסםמומס
 עלהו בו יחקר עינא בעת : נשלו ביסועקר

 644 ססו6 סדיקה לסיג יכוי ס6ין )0% 5ערגורמה
 : 4 ס61 זיע 1כד45 פיקוע יר6 ס%6 סכ"ו6 6ח4טיכס פלשו ירא עירמתי 6מ: 6סגס סו% סי סכתונסלמו
 שש יל%פ סי4 פקי מקג) ס!6 ג)%1ר יו4 חכוראכרטן
 % גיסך יניס עצי 5ס %גש osh ימן י% 06ג!ד4
 % 4פ  יפו סכ1ר6 לצן ססמ* גלש ע!סק כטסו*מכיש

 3וע גדו45 ד%פ6 גפורי כי טפפוק סרס מן1S)סוסי
 כ% כה מיש כשיעא : וספמד סיפי מן)ססוחק

 דאל ברצון : 9ה ובטרוק ספוג )פפ0 פומחסס!6
 : יום %שפ' 4% חחי גאפ! עגיי שסר סו6 יגומדית'

 מודר פ3י6 סכיכם ואטלס 1ס1ד6ס . פיר דסק מסבשגם
 ול4 : ע4סס obae )1 חשן סוג1סיו נסגלפ ית'6

yir~' 

hia((ליצרך ה4א לבצלה : יופן כ6,ם נסס מישו 06 יק 
 ג,אזע גף סי אענע0 שושו שוס רק כח tren1ולא

two)t0טיפ פסומס מושע3ופס ספשרפיס סס 1ש"הצ !%3ק 
 מ% פוף חס רמי! ישו דיות )6פס כיי 06 ומט מג')6מד
 כך אתי fis 06 16 כך הפיפי 06 מן מ' סגתוכיסנכשלי
 06 וסג' גספפטו רפסו גגי סנ1פס סנ*ד מלגוסו 06!סנ'
 !סוInma 6 סגוק פפעסס יכל 6הס )עטות מפןס6יס
 כא (~onts פ1% לנסר ט6 !1% 5רו יפספסו ס)6יר6

'Pt)r)גממתם גלפת 6מר 6)1 גיג!ע 9 וע) וכף !ימס! 

 השבועה קיא : ד1ן נס שייכסו ננ6 "פי סמטפע ועד תמננפ ננס כנוי %ון biSt "פל 53דק סחכסמפ שעגפ וגני גגענספפר
 ססוביוו לנוסר פיס פי מוסגס יענוד! מיס לנסורו כף להזהר חייב והוא : )סקר וסלע שכמיג %מר ;)ופר טןממתחבץ

 htot 46פיופס כ*ג מסר סס!6 6רס  ג% ככשריו וסייגו (w)um 3ס וחיח ד'מ כמו למלח %ווט 6% י* %גתו סמאמש
 15ל סי5 מפס סט%ס לכסיל כשחוק : hlon PnhD~ 67133, ינעל %ר לסאסין : יכוססו על פמווס ל! u'nht ודיגיו יבוסג"כ

 11לה1 % מיפד סכ51 פס נכל יעופר תמי )10ן כוי יוער שהוא בעת שיחנה : 3שס 603ט 6וסס עופס bwti מתשיכ0לכט
 יסיק !63 מסר ימוג "uht סן יוhtw 6! בו' נדיירת מיראת : י5ל  רלי  יפיי 6מ קך דופסי י%5ר י"מ 9יי רגר 6יומלפכוס

נפרזתן
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 161פא ה' אהבתשער

 וירה שיאשר ומהם . לעשותו האל בנורת קדם אם יודע שאיט מפני והשני אקעהמות
 ולמעלותם אדם בני ולכתורו ולמקום לזמן הצריף כפ4 בקשה בין ברכה בין האלהיםמקבורת
 לפתאים לתת ונו' לקח ויוסף חכם ישמע 6( )פס החכם כמש השוק אנשי ועדסהנדולים
 ר4עכלען אל כניע ההיה אם אפילו המאמין זכיות כי לרעת אחי לך וראוי . ונךערסה
 ומנהגיהם המוכות בבדותם למלאכים קרוב היה ואלו בע' נפשויאלהים בתקוןרוחוקה

 וכיותם בעבור נכפלות שזכיותיו הבורא ענודת אל הרשעים ומישר הסובה הדרך אלאדם בני שמורה סי כזכיות אינם בו הוכה ואהבתם הבורא בעבודת והשתדלותםהמשובחים
 טהם אחד הרויח המדינה אל הניעו סוחרים משני בזה והמשל . הומנים ובכל היסיםככל

 אחר כפל השני והרויח ווו סאה הכל והיה הקרן כפלי עשרת בידו שההגה אחתבמהורה
 הראשון'עס הסוחר ריוח והיה זוזים איפי עשרת לידו והניעו רבות סחורות לו והיובלבד
 השני הסוחר ריוח והיה בזוז חלק עשר מאחד חלקים ועשרה זוז תשעים הריתח כפלירוב

 תהיה בלבד נפשו אלא מתקן שאין סי אחי וכן . הריוח כפל טעם עם זוזים אלפיםמסשה
 שיתקן מי כל זכיות כפי זבוחו תכפל רבות ונפשות נפשו שמתקן ומי טעמהזכותו

 ו!כה וכה סשה ואסרו ירו על בא חמא אין הרבים את המזכה כל רז"ל כם'שלאלהים
 ואטר ישואל עם ומשפטיו עשה ה' צרקת גנן )וכויס שנאסר בו תלוי הרבים זכות הרביםאת
 בפיהו היתה אמת ג(תורת ("t)bS ואמר מוב ברכת תבוא ועליהם ינעם ולמוכיחים בו()מס'
 את להוכיח הבורא צוה כן ועל ועד. לעולפ ככוכבים הרבים ומצריקי ינ( )דג") ואטרוגו'

 לנפשמרפא
 כו' חלקים ועשרה זוז ת.טעים וכי' הראשן השחר ריוח והיה : קנס עסין ומן רכס גב' ברכה בין : )ט!פ'גכמי"ג 6פ פורה שיאשר ומהם : חקים סי6 ס' עלס וסימוך ממס ירסס 06 יקמר ר3ר 15!ס )!!)סו פכטימ כטמא ט4חו נונועד
 : וי, מ6ס סכ) 3ין )ו סיס סקרן גשי עמו סמים וכקמי כגיור סטר 6הד מן מסו מנק ועזו 11! ח(עס סיס ס3! מסויןל')
 מטשו ע'י סע!ס'ג )גמי) 6דס.ר"וי ספין סכחכ סססי 0)ק גירופ סגט0ון נסער )על סיין כה מהקן שאין סי אח'זבן
 וט41ס ב*הו היתה אמת תורת ואטר : סטעס נשרן ע'ס ונדגם 0סד גסות 16 ס' )טטדס כרנ.ס 6ת מ,כס ססו6 )466
hS6(מ: t'P~S ס' מ)6ן כ' מיסר יגקסו וסירס יעם יסמרו כסן פסחי כי ' מעון ס:יכ ורגיס 6סי סנן וגמימור ג'מוס 

 61מיו סרכים 06 מ!כיס פסיו סקנסס ג'מוס 61)ע!ר פילס וט) מכסן 6סרן ע, רשי ו9' . סו6*6ו0
 ועי'1 טש מיס! ו)6 )ממות גידם Ot~o ס0ס )ס" ומוק' נ!ס וט טרגים פכ)ס מלמד 6מץ 3ע!ן ג6ת'1 6'ס וגפנו ט'3 גי!יף דס:סורין נגמר"

 )נגיס ו0כ ד0ייגת גי61 ר"ואד מ6ן כ) ס"מ גק'טר !ו') ' מרייס מס כמוכס !כיפ מגורל ע"כ קג'ס דף 0וומס פ'גנוסר
 י)6 פס סי)!ין גאת מסתאב חיכו 3ים6 6076לפרנק

 6סת"
 ")ע6 כ) )קיימך( וגריס שיח )חכ0י6 1ו!ס 0מר6 וט כר סכי

 עכ*) ספנסס ג) וגה ורע! יס4: (ph נגור כסיג וט'ד החס דימעי מ6ן ו4ח תרעי גח)יסו ט6) ר6הי ו3ט)מ6 דקתיhnlbS מגי עימן נסיי !הי גלף גטין גמגמי !וכי וסחוס מפייס 6חו כיספ גויסי כתיג :ס 3ר ס6י א) וה4 ד)עי)36ק'~ווס

 הלבנון ובנ
 "יזס ע) ,1)10 "ים Db ומכסים מזפן סס61נע0
 כמו יחצך ו5ן ססל6 ירסס oh סי"מל )רל ס"וערן

 ו שפלס דרך מערס שיקושר ו כ"6( )סרחייעדגס
 סכ) קשס 3דכריס ונין לכיס גדכריס כין ברבהבין
 )ו3ר וטס יר" "יט וכו' מהגדולים : כעתוימס

 ס%סיס מס וט' חכם ישמע : גד1)'ס גגך0וכההו
 לפהאים לתת : ומסריס ר,מ)כיס כ%סמסוכיס
 ובכל הימיפ בכל : ושדחיס ספוק נ9 רססערסה
 ונס 0שך וריכס רער1 כשכסח צ ממטסהזמנים
ontbימין שכמחו סקנס ottjb muD 'סרנס ס 
 ועשרה : סמל4ס 951 סצע )9 ט6 פיטי ממסיוסר

 ושד יו 0סעס סר"פון סימר נדן ססיסחלקים
 ממר rUD כמשלק נ)ו' כעז ערר מיהד "מדמ)ק
 פשיס 4 וכססלוש ממט "מד %ק ,ס יסים מלריסעטר
 סננן זו י0סעס עז 0סעיס סריומ ש"ס סרגןכ%
 עסי ס"חז מלעס עסלסועת

 ורסס שז אמק וערת : נפז עפל מימד~snh 4 ס30ק )"1ש גש,

 רחםפת
 קדם אם מרייס: פ"ימ א) יוא 06 16מר 41%סי0ו
 שיאשר : גמוענו ימים )6 3!ו6י ו* עצ ג6 פ4ט'
 י6סר . טונ געפס ויווס מרע גמור 6דס גגי 5טרייזרה

ודרי
 בקשה בין נרבה בין : ננ( )מס4 )גן כדרן לטל נען
 ולמקום לומן הצריך כפי : קסיס גוכריס 16 רכים8ד3וים

 וטל סיקס לעס סור06 כמקס סוס ממניס כ) שיןכון
 ו') ופירם*י גדר כס וגדר מ61 גקעס ר3 6מר! נ.כשמקים
 גחות פי )נ כוס *יך !נס גדור ותוניס סיו סמ9סנצפי
 !סיר!ח ט) גי!0ר )ס!סיר קריך סהגו:ים )כ0 דש 6דס.93

 וטרס!ס מוונוס וסירופ ע) סגווס וגסס סממק)וס 11דקלמו"ס
 )9 גס . תרכס ור!מיסן סעייות פן גסריטו0 סרוכ;יסו)ג0
 גחת 6נ" )1 יקמר עגיוס צגי 6נ!! ר6ס שים 4דסיעלת
 כסדרגס )פעמים )וסר פ*ףך )מיסך וס וגכ)) פט)סס )סי6יס גגי 3ס6י גס פסמ"ת סססורגס נשפט ומסיפן ג1נסורס
 !מש ד6כ)' גתי סגי כמוס סמעיס )פ0!0י פוצחתגיחי
 דמ1ט3 מפס והדי 1)6 תסו תמויכן oirn 6(1 פד*עי'ג
 מנדו) ג)ו' pwn אנגר ותגר מהגרילים : וגו, סונגיןויסיג
 סכ!וגח מועט! גרפס לקח qon חכם ישסע : קמןויו

 סוfnht 6 ענפו ט) tue: ומקנ) סומע ססמכ0 610אשפור
 אל נסדרנסו: )סכגיסס 6הריס h(on גס )9תספ!9פ

 טמא 3מדוגו0 ד'מ י06רו, ס:כ)י0 סו6 הרחוקחתכלית
 !סמדרגס ממס ט)פסס למס סכלים ממנגס ג) י6יל יןר'פ

 ופאצ גמע פסס סוי כון ארס בני שימורח יף : הכולס ססטנס lDD hton plm~ סרמוק Dt):DO גקל6 מאולארוש
 1ט) סספיךי!ת גמטס הוטים בכל ; )ו נס שו0סיס יסיד Dl~ilD oo)n זכיוהם בעבור : כוח מן לסברס*וססיפ

ס"א
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 ת אהבתשער162
 רבו תוכחה ההא היכן עד ז"ל ואמרו עמיתך אצן תוכהה הוכח ק( עיקרן כמ"שהמקצרים

 ומהם . ימצא חן אחרי אדם ומכיח נח( יסע ונאסר הכאה עד אמר המסטול ללה עדאסר
 רערתך. שסדו לא על עיני ירדו מים פלני קים( )מס5'ס דוד כמאש עליהם וחרמה מהםלחשובה חמאי על ויטנו ואנלו ותפארת לנאוה לא בהם שש שהוא טפני כוניותיו ומלתושמההו
 יותר זכה היא הללה חפלת כי זה לסבל יוכל אם ביום ויתענה בלילה שיתנפלומהם

 שתאות ומהם ביום. שהוא מסה פנוי יותר בלילה האדם כי מהם פנים. לכמה היוםמתפלת

הני
 ובין בינו חברה הפסק ומהם ביום. נהים שהם סמה בלילה נחים יותר והמשתה םהםאכל

 ומהם . עליו לו שיש במה קעבעהו תוכ ובעל עסו ידבר וחבר יבכךהו כאוהב אדםבני
 שיפסיק מה שומע ולא שיטרידהו מה רואה שאינו מפני בלילה מוחשיו מרוב חושיונוח
 שלא ואפשר בלילה עמו היושבים מעומ מפני ממנה ורחקו החנופה מן הסלמו ומהםעליו
 אוהב כל התיחד בעת בו רתכודד האלהים בזכר שיתיחד ומהם . ביום להתבודדיוכל

 ואמר עו' נללה אנותיך נפשי מ( )יספש כע"ש חשוקו עם חושק כל והתבודדבאוהבו
 מהם הרבה. הקדש בספרי הלילה תפלת יתרון נזכר ובבר בלילות. משכבי על ג( ספירים)סיר
 לך, להודות אקום לילה חצות )טס( , ה' שמך בלילה זכרתי עם( )חס)יס ע"ה דוד שאסרמה
 וברברו בלילה, צעקתי יום סח( )סס אשםורטז, עיני קדמו )סס( ואשועה, בנשף קדבצזי)מס(
 והכלנו תוכחת בהם יש נמרצים דברים חברתי וכבר בלילה, ריני קומי כ( שייגס ונאסרכזה
 ואח"כ תוכרעי, וקראטים ענרית בלשון והם בלילה לתפלה ותתעורר בעבורה ותחרץלנפש
 ותחנונים מחילה ובקשת לאל והודאה בשבח העברית בלשון צחים דברים להםסמכתי
 הספר בסוף ונתבתים בקשה וקראתים טבעו יעז ומעוררים המתפלל לב מעדיים רביםדברים
 בתוכחה ינהנ הענין זה עצמו על שקבל ומי . יום או לילה בהם לרוזנפל שרוצה למיהוה

 לפניה זולתם או הידועות והסירותן מן שיודטן טה שיקדים אחר בישיבה אטוהשיתפלל
 מן שירצה מה ויאמר ויכרע סופה עד והשתחויה בעמידה הבקשה יתפלל כךואחר

 בזולתית יבחר ואם סופם, עד המעלטן ושיר דרך תמימי אשרי לזה סטך האמרהתחנונים
 הדבר ועיקר . בה שבמנהנים המוב לך זכרתי אך נידו הרשות הזה הסדר ועלת הדבריםמן
 עם במתון( )סש6 לאם ושתסדרנה כה לבך וטונת אותה שתתפלל בעת נפשך  גווךארו

 ממהירוות מוב בו לבך המצא עם ממנה המעם כי לבך את לשונך בה יקדים ואל לההסמוך
 שבח תשבחו אל התמירים מן אחד ואמד ממנה. ריק לבך כשיהנה סמנה ברב לשינךתנועות
 לבי ככל קש( )תסיס ע"ה דוד כע"ש הלב בהמצא יהיה אכל בו הלב ממצוא ריקריקם

 חי. אל אל ירננו ובשרי לבי פד( )סס ואמר לב בכל פניך חופזי )סס( ונגמר נו'דרשתיך
 מהחמלה בתורתי ורגילה לרצונו והכוסף ובידיעתו יתעלה באלהים טזששת השמחהומהם

 לנפשמרפא
 שזר כסיג *'י *מ חפשי ע5 רטנו ואב15 : ס, 6) כגחקרג מפגי בי בזכיתע 1גילה1 שמחתו יפהמ : ילידיז
 הדבר עיקר סנתוז: נסוף תמ61 נסחוגמס הורתך סטייל ומח לא ע5 : *'ס נקט ו6ג1ו גלמו שגט פיוס סי'יוטל
 פ)6 ריק סיחו ריקם שבח תשכחו א5 : גו' fip3 ונקי זך כס כבגסך סחסיס סג) עיקר לי3 נפשךפיך

rhi~. 
 צ ם 50ג

ono1ע"ס *טן עי ס6ו'י עיר ספ;?  השומחה : גוססים ס6סגס מ16חח : 

 לחםפת הלבטןמצב
 סייצ טאטא חק : ממגיס ננ5 6פה 6פן פסן טבת מן כש5 תשים : ס' נעסזח ר~מקצרים : משןספע
nrlhפגמ שי ורייס שנצא מפני : ייפרק גר6ס שאאיט רנסנס opn : אסא מפס יביר"3יצ DVP 6חצ : 
 כנ* פס טרשסגל עסק חברה הפסק סקיס: יוסר נחים יוהר סוסי: נפגם סממנו מממסשמ8
 בקע : נשפ ראעסניס סדנליס כצהשיו : מוסים ר,ממפס מסמס חחטיו טח : סמו ";ג) יבקרדצ :6דס

 ושסאים כרק"ם נמרצים דברים : לסנט שיו מסמוק olh סבן ושחימד 10סכש טוך נומןרצזיוץר
 ססמטר 5פי י,קודפ אקסון עברטז שלשק והם שום: ותחרץ : 1'( )ל4ת יופר קמלי ימלט מסנט
 זולתם או : נססליס סכסוגיס ההגועות ריפה-ות מן ? ר.מ0לגס  כסקדמח כזוכר ערגי כאסון מכרוס"ס
 לה הסטך- עם : נגסת לאס : )מפך נשות 60י סונכ ועקר נפוטך בזוך : רטט גפי פנקס 6יבר
 סוגן סם UDD ליק כסה"כ ומיש כרס ס6יט סנמ לסנוט % ו"5 ריקם שבח תשבות אל 5ס:סטנך

 : סיס ונם גבס*פ
פרק
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 8168ב ת אהבתשער

 כל בך וישמחו ישישו מ( )סט ואמר יראזך אשר לכל אני חבר קים( )סם כמ"ש יראהעל
 ג( ומנזק ואפר עריציך נחלתי (OD) ואמר ששתי עדותיך בדרך קיע( )פס ואמרמבקשיך

 : ישעי באלהי אנילה אעלוזה בה'ואני
 והוא , לי שהדמן מה מהם אזכור אך ממפר רבים יתברך ה' אוהבי מנהני אבל זפרק

 מנהלם הוא וכי אותם והנהגתו בהם חפצו והכירו אלהיהם ידעושהאנשים
 חתירה מעניני אותו ולבחור בו להתעסק רשויי להם שנתן מה בכל ואסרו ומשלוומכלכלם
 התעלה הבורא בנורת נוהגים ותנועותיהם עניניהם כל כי והאמינו להם ונתבררוהעולם
 הטוב להם שיבהר הבורא על זבמהו מאלתו יותר מעניניהם בענין מבחזר עמדו ואזוהפצו.
 על וטצוה המצות עניני על מזהיר הוא כי התורה מן להם ההברר וכאשר . מהםוהנכון
 במקום בבחירתם עמדו מהם ומונע התענוגים מבחירת ומרשל הבורא עכורתבחירת

 . ולרחביו לעולם טכמוף וחדלו ובמצפונם בלבם לרצונו ולכסוף אליו לכלותשהעמידם
 ולהשלים בעבודתו מחשבתם להקים מטנו והאומין הפר מצפים נפשם ובכל לבבםבכל

 ףודוהו עליו האל ישבתו הטעשה נדר אל מהם שיצא ומה טמצותיו. שבחרו במההמעוסה
 20מ מהשבתם בו להראות יוכלו שלא ומה ובהירתם. השתדלותם להם משבה והואבעבורו
 לעת ומיחלים שיוכלו בעת בעשותו ויבהרו ממנו האלהים לפני יתנצלו מהשינוחלישותם
 מאויים תכלית זה ויהיה נאמן ולב זכה בנפש זה על אליו ויתחננו בעזרתו הבוראשיוסנהו
 וישבח חקיך, לשמור דרכי יכונו אחלי קיט( )חס)יס ע"ה דוד כמ"ש כאלהים, משאלותםוק"ן

 לנפשמרפא
 וכי : ס,ס סינט עד מטווס גמסדו עמס מהנסנ 610 ופך אזהם וה:הנהו : )עוכ'1 כבי"ס onsl נכס יס'.ח מפןי מס 3הם חפש והכירו ותגיך: 6)סי 6ת דט סידיע1ח )ג) ר6ט טיול אלהיהם 'רעו שהאנשים והוא וכה אבל זפרק
 )סס ספן ספעי)וח וב) טיגריס ג) וגירו גמ6סרו ניס סג) ט) מ1מ) סו6 וגי י') כו' מה בכל ואסרו ומשלו כו'הוא
 ונין 0ח1רס גטני:י גין יגמר )6 16 סינמר 1ntc~sl גיוו סג) "ג) 0"וס ניד ססגהירס 46תס 1,נה1ר נו )מהעסקרס1ח
 ססכ עגיניסס גג) גס' 3סמ1 ופך מקומוס וגראס ססגיסי וגח(ג1ן סנטמ1ן סער גחחימח נחג סוס וגו' . סטוס*ותעניגי
 עיד וכן ג0ייס וכמרח וסמרת סהתס וגו' )קין שתי ר6ס טמר מסרי ט' ההורה גון להם ההברר ובאשר : ממיסעיזי
  טן אל.ו לכלות : גן וטומן ר') שהעמירס גמקום בכחילתם עמרו : נגה,רח:1 רוס םסטי'ס פסס ס;ר6ס לסריסכמס

 גדירות סגטמון שער גידורך :הגח 1ס זג) ממס סה1רס געותי סנ0ירסלרסיס
 סם"

 פ'מ ט'ס ונסער טיט טעם גטוכ סז'
 סייס גידי סג) וח') ממלו כמס גסניסס )ס6פי1 טר16י גועתו וסדוק ססגלח נסמם "ורש 11ג:ס וסו6 פ'ס ממטכסזגימוז

 להםפת
 כי.,מר 6זס ניני מזז יר' כסו" בהם חפצו "ב"ח זפרק

'uhlמסיג יח' סכול o~h נאסרו ומשלו : גהס גס' )6ט 
 נידו סממס)ס 6עס'ג סנ0יר0 מ: סרחן 46 נו, מהבכל

 ואז : גהירחס יגל) ימס י6ס 11157 גמ06ר 6ס1ריסוטכסיסם
 כון ולכסוף עליו דבלות : מהכמה 0ן,ו טבחורוקמיו

 וסגססס פיו כ)והס )קינת כלמל סקנס )מ'ד סססימדי'ן
 רסגיס 6) פ:ס ItGS" 6(1 ולרהביו לעולם :שמוגו

~tOG 'טול סמנו והאוטץ העזר מצפיפ : ס)נ וגד)וח ,דוןמס 
 כי6 בעבורחו מחשדיהם להקים ננגס: 161מן3גמוהיסס
 )סמור טגוז0ו )סגוד גדעחס טסמ)יעו ככ)גי0וסססגמס

 הלבנוןמוב
 )"דם סנטיך שמגסי ר") ה' אוהבי מנהני זפרק

 וכשלו : onth היסיג שנהלם : ס"0נסמן
 מס ככמירתו ומסע ר.ממס)ס 6 נתן כב' כו'ואסרו
 וכשלס סברס כעגים ס6דס "ח קמר 0כור6 ,סירוס
 להם ונתברר : 0זרכיס מן 5מד )1 הנמולפשכרמ
 5סס גחכרר נס' י3ג(ומס מממס ר"5 וכףוהאגדינו
 נעורס מעסקי )סס מסייך וכ) ומ,וטחסנס%מ0ס מעדררי ענין כסוס נסס שע"ח מקלס סוסס"ין
 המפ מונד סמקויומ ופסיפס כמע ממח גשגיסניגס
 פטל"ממן

 : "דס מב) נעתר כריס גיכקת וססג0חו
 יפ' סטלה ומרימידם במקום : מע"נומרשל
 : ספריכופ מסער נל3 סיומתי ולרהביו : קייט()חספס גסי הכשעמר כלס % אליו לכלוכי : מרוחיועסקי
 סכר )ריס טסן יb1UO '0 וכו' Dnb משבחוהתו
 תכלנה : יימעפס סע) נפכר ט)כד נמילו0ס ע)סוג

מאנש
 טחשבתם בו ~ntahn : וספן ס)3 פפמסגח סנוני רימוס פסול ססס0ר)4פ סגוט1ס ס) טסגוונס )גי רמם 6מר )וטמפמיר
 גחס)סס יפ' 19DS יקמרו סמנו האלהים לפר יתנצ* : סטורת מבפנחס ין עיי פיקוס ספעעס )גיר )סני15 יכוייסצ'נס

 ט) ס)6 דסייגו 013 )ס,ט)חס פיס סוס כלי נקמן 1)3 ורש מממסדית זכה בנפש : וט ט) n(onst )פיו ויפחו א ע!סחוטות
 ומסיס 63כ')ס גס6ותיסס גטסקס מסרי מ6ו0יכס ג) שכניח סס סס יח' ממשתיו סשאלוהם וקץ מאו.ם ורבלית : סרס )קג)פנס
 כ) וקן סוף סו6 יח' ממגו )רג'כס ס3ם6)חס מס6)ותס וקן 1r,ht יוטס )ע0713 והניס קיימים )סיוע גוו~0ס לרניססיטר

 סע3יס 6ח וסט וכו' למסיע ס' ר% ג6פרט ססגודס סי6 שנטחנו כ) טסופ י'מ גססכן כסיג שוסי %ו שיסדו גמ1מם6)01י0ס
 : וכו' דרגי סיכונו סס גקסהד ג) כף ררכי יכוט אחלי : o)hnS 11 סכנה גפו סס סקודמיס ימט6יופ סנ3 מיספיס

השאבות
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 וד אהבתשער184
 פ( 6 )פוסט דור שאמר כמו המעשה קיום בהם ימנע אם אפלו בעבותו בחירתםהבורא
 עולמם עניני ועובו . לבבך עם היה כי הפיבות ביתלשסי לבבךלבנות עם ה"ה אשריען

 והדוחק הצורך בעת הנושים בחורזיהם בהם והתעסקו ומהשבותם בלבותם נאויהםוהנהנת
 אלהיהם ועבודת תורתם לעניני ולבותם נפשותם ובנו בעיניהם, וקלוינו אצלם ולותומפני
 בארץ תופותם )ס"6 רוחניות ולבותם עולמיות עופותם מצותיו ולשמור שוממותולכבורו
 המלמכיס עם אותו עובדים באלו האלהים מידיעת שבלבותם במה והם בשמים(ולבותם
 מה בעבור לתענוגים השסף מהם ונעקר מלבותם התאות נמסו השסים. בשמיהקדושים
 ונפסק מלכותם היצר אש וכנתה , אותו וטאהבה הבורא לעבודת הכוסף טן בהםשנכנס
 השמהר אור נוכח לנר שיארע כסו העבודה מאור שלבשם מה מעוצם טרעיוניהםחומה
 וכששתילים חכמים, עמהם וכשמדברים , הבהנת כאחי עמהם כשמתעסקים אותםתראה - לחסרת חששו ולא לעבודתו ושתחו בקצורם לפניו והתודו אלהיהם מורא מפניונכנעו
 על תעמוד ואם . האור עליהם שעלה צורותם תראה ענוים, להם וכשחומאים , יודעיםאוהם

 מלאה , נשמות העולם ובעסקי נושבות ובשיחתו לאלהים נשברות לבבות תראההלבבות
 מאסר , הנאה בשיחותם ולא תאוה הברואים לדברי מוצאים ואינם לבותם האלהיםאהבת

 לנפשמרפא
 גסס *ודעיס ע" כו' שגליותם בטה ההן : יגין וסמורן גפי יר0 ונסי ייפו PJm מפגין כ) פיס כמיס מירוס"ין

 ב Yb: גיחם. סמ)6מס עם עפו ושיגויס סמ)6גיס כעוס עומזיס גטו שמיים כגטמ.ו0 )סחפססוה מנימוס מס יייוממו"ו
 m'a )סחפ0פו0 נטפיס מגיטים פסע וו') )'ם סימן 6'מ כפ'ע סגתוכ וגפם כ1' המלאכה עם אותו עוגר.טכאלו

 שיארע כסו : סטז'ר תלוח כ) מפיסוח הוטה ונפסק : ohtn~ Yns למפנס קרוג מגיטיס סטיו טד סככני גם1)סחגגרות
 2 ס' מגס מ"ר ס'% 06 חמס נגנם גן . מכ9 מ6' גפיסו6 דסוג6 ס16ר1ח ס6ר ג) מנס) סיסמת השמש אי נוכהלגר
 (ewh סס 6% קסופ וקוגל וכממוס למוג גגגדס 0גיסס מעיויס th(e מו*פ גערן ג'6 עס גפסי4 . . )מ*ס המשתכאחי
 חכטים עמהם וכשמדברים : ינ') "ס (ס רעם נרסוס 0מפכ%מש כ6ת.ס "ו גלמיו ג6ח כסס רגק סמספ ג)1פל5כימ0
 מרותם תראה : סתום נ3 יטעים ושפיס 0סס 6ותס 0ו5ס טמסס וגסחזכר משמס יועג )6 כמו נדפיס גי0ג'ס פסס6ע'פ
 עגיה ע3 סגע)ג דרך גסך יסות פסיס נסכר סירס ג) 06 מש3.ס קוס גמ)קס סמויס 0כס מממס סגיו %יל 6דס מגמתכן,

obu~. מ'ס( : סס סיים "רסיס דכרי גסיסות טשבות ובשיחחו D~)D (ויספך וויר0ס יסיגחס עיקר סס ג' ופגע מגפס מג 
 הלבנוןמוב

 בהם וריעעסקו : ור)וגס op~n תכריחמאויים
 וממטכתס %ס פזזו % ר"3 דגומכםבהפריחם

 גדפו %6 מפס וסגסגת שנמס מעג'מ עמןנסוס
 שימס סגס%מ עש 6% צנח נסן %ס ושכןממסנחס
 סתרך נעת וס 61ף נענד סנוסריס כמופיסס רקומסט
 נסיו ממני אצלם זלותו מפני : כלכד תססוסד1מק
 כעטרו יסררו 0)6 עד 6))ס otsp1 ז)יס גוססענים
 סנוף רוחניותי ולבם עולמיות %ופותם : גרוסנעכס
 nvmn ס)נ 6נ3 סעו3ס כעסקי )פעמים oslbגערת
 : סש)ס עסקי ממסגת סוס שיו יכנס 1)6 13 "שערנ)6

 סיור 06 וחיטת וסק סרעיונמהם חומהונפסק
 רבד כור גער 60ימ כמו שיארע כחו :מרשומסס

 ז0רנ6 סגר 716 מגס) סלמס לזר כי סטמ0נגז
 כ"1ל וגחנם) ככס 1%1 סיגר "0 כן 6סמ מ"יכטירול
 )לדוג לרש שיי 0ממ1 מל געפ1rrnDn .4 :סעטדס
 חש"צ ולא :ס'(

 לחסרי
 נעג'מ oah סמ0ינ

 באחי עמהם כשמתעסקים אוחם תראה :סשיס
 )סס גו6יס טמסס טסוקיס "דם ג0נמהבושת

 לחםפת
 ועזנו : פתמג0ו ע3 פונס )1 טסמויק סם ט, היה כיהסימת
 פונו אמהסנסס ג)נס ומחשמחם בלבותם כף עולטםעניני
 וקלותו אצלם זלופת : מסורסת מ%4 וסיף עטפםעמ9
 וממפויס מסנ0פוס oa eD5Dfin ית' רומפו0ו %ור גנגס0יפ עי כו' שלבוהם בטה והם : סוכר וגופו0ס ע%מסנגד
 hiw(,Ou e לוחו וטונמס פמ)5גיס געו)ס פומדיסג65
 שלבשם טה h'oi: מפיק מומס כסף. ס6ם חוס ריסה :תיהד
 פניקס. דרך htot 6וחמ כנגוס סעגורס 5ור העבורהטאור
 סגר ס16ל גמו עומל לנד שיארע כגץ : )ג00י %סנמו
 וגסס גדפך סינר % גן סלמס 6ור נוגח נגר וגנחיגסס
 בקצורם לפגש ממרווו : יח' פג.זפו גגך %רונותי
1vlnolלהסרוןוו*חס חששו ולא : ית' נעגוזהו מקש עי 
 כיאשי : כעכוזש עסקם ע"י מ)לכיסס )סס טמסר ע)מוטטש
 וכשטרגרים : רנת גממוס גסס דגוקס סגופס כימרהבושת
 עליהם שעלת : חגפיס 5ו0ס מו%יס פמססגספדכליס לדלגי פכרי דעתם הסר.ן מ% נודחס 6י1 ג)ומר כו'עטהם
 י0. ופגודחי כאמוצו משגי נרעיולסס פטמת מס%שבות ובשיחתי : חויו פ6יל 6וס מכמת וגפם ספממס 6יה*%ר
 יפרח סיס גמו )ממ כסין גשמנו . ומיוכג מגוש %נס3וס

 וכבשפו )סוס 5פד נס . אמס סיפוך ססו6 יסוג מ3,חסנת
 השלת ובעסקי : liom~11 אגפיו גדגדן 1Dlb דגוירפט

נשטות

dh)גט0פ דכשס ג6מל 3ט0ח 6פס סס o)tbt OVtDD ולעס עפסס כעסקם 6דס סוס פד סרסם 
 ססס מלע 6ו ושלס מכפם זנת אותם וכששואלים : מגייס פסס תליש 6, ט"סס גסיזגלו עזעומס שם)* לשוס חסמע )6 ועטחטסס כומס סממת כלומר חכמים עמהם וכשסדברים : (osw כנמסמוזישס
 רו*1 ה) מרסס טיל קרן ריצר עליהם ותעלה : עסיס 0סס מרקס 6ז להם וכו12,ו:שאש :ידעים
 מן סס מממפ 610 ס' נרך צע כייכיוו

 סוקלי
 האס : מ'( )קס)0 עמו חייל osb מכמת וכעמן עניו

 רכלי 136ן .fp) מנמות טסכח "לן מל פלטת סס ")סיס וכלי כשם נושבות ובשוהתו : תכיןתעמהר
 oswO )עסקי 6ץ כ4' וח( ממזקרו סג0מס %ין י% לממס מפגין נשטא : ניגס קטשס6שס

פוס
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 186פג ת אהבתשער

 ומשבאם הודע הומרץ מקשקש ובזכותם הנהיבות במבחי וריככו יששדתטזדרך
 מנהל* אזהם ומשכו העריהז מן טפוחם שמנעו ל8* ווהבהמה האדם המקהובזבותם
 נגהנו אהשרוע הסובה בדרך והלכו האשמים( )ט"6 דשסורק מן בנפשטים וברחוד5שמעמים

 חפובפז ושץי וקבצו העולצים שגי ווזררחו מעמים יסים בסבל הגדולות המעלותאל
 שובתו חובות נצר הנורא בם שם אשר המצות בעיניהם מעפו כי בענעםהושיטה חש סו8, עד ה' *%ן ירא א"ש אשר* בנמתח קינ( )מסייס כמשש ופתרונים שניוהשלימו
 לרבקה והמתון והסבל וההשתדלות הענגה מן נפשותם על שקבלו מה בצד להםשהפיב
 . 8צטז הרוע כולם טסמר והניע הבורא מצות שמנו לפי לך אספר כאשר חח .בעבודתו
 היהד ואץ הצבי נהם pawntr מצה ומהם , האזהרות חים תעשה לא פצה שס"המהם
 קיבנטז כמו בלבד בארץ שחיובם עשה טצות וטהם , והצומות והמעדים כשבתותז0ן פבלתי בזנע ר5זלההז המצות והם נרמא שהצק עשה מצווי ומהם , מצא ס"ה בהםחיב
 כשימחש בדברים תלועת מצות ומהם , לוה והדומה הרנלים חקנכם וטעשרתץ ותרומותיהוד

 לצ שאץ למי הבן ופיקק בן לו שאק למי מלה כבצות יסתלקו, ונשיפקדו נםסתחתבץ
 וכאופף . לוה חהדונאז *תש ואם אב כבוד ומצות בשן ש שאץ למי מעקה ומצותבמר
 וקיום עשנתם הש מהם שהעמידה מפני בהשבת האוהדות נעלה לא אסרו המצותמנו

 וכוספם כמשדים בצד מעשיהם אצלם כמעפו לאלהים עבודתם בעיניהם אקפן ,חובאם
 חונטו הס אשר האברים מוצבות עשה מצות ובקשו , האלהים רצע אל בו שיניעולמה
 כמ"ש המצמן ולמוד ייזורה קריאת אלא טצאו ולא ענץ ובכל מקום ובכל שן בכלהטרד
 ודברת ושננתס,לבנץ4 לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים חויו 0 )דכרי0הכתונ
 בניכם את אטום ולמדתם י6( )מס באמרו שנית בך אחר זה על הנביא שדרו ומה %ו',בם
 יתברך לבורח בו שחיבץ מסה להם שנקה מה לגודל מנפשוועם זה גל בעעההם ויטעפ ,עף

 לנפשטרפא

גפפי
 6ען ספ031

~'DStt 
 הישלץ טסתלקץ וכזכותם : דפסכפ )1לפ6 646 ייסו 1)6 יוסכ מקין סממם סס5ס ג6)1 כ)1ס

וטרדיי
 % wwnt וכסיג שם ו%'ס ממסיד סוג מורי לרעי וכסב . טיס %חקים ייסורי סיע) קמרו כמס כו' חגשסש

 eh ומגוסם וק ווי רני כמו ס%קיס 4סווי סתרן פ)6 ר') שרגן פמפס והייראי מיפין ו6ס )פפן 06 וכרך on)hסי
 יפכי_ פי6 6ש6 ימין 1DOD אע 4כי ועורס פפסא חסים )6 גס 161מן

 ע4פ בסבל נח הגמת סכת: שגו טא היגס
 חתימת ומן : סשנעיס פ% גש וסרהבו סגדו)וס )מיתוס עי" מגיעו ס, סגודס ופ5 סירס טסינו מזפגמס נימשמהגטים
 ס* סקג4 פס נעסה 16 טקנ13 טס עד וקופר וכמקבל סה בצר : 063 מאינ mhwn סס1%ס עד ollh כעס שסטפצפ כמי פחפוס טסם יק פקם סשה'נ % אייס נעליס מלין רו6יס ססס פאר ר') כף מגו% רשנוח נצר כהצעגינ0

 הלבנעפוב 5תם8ת
 סגפמיס ילמס השחיהפן דרך : כ)נ0 מדול פוס 1P1ow לפי : סגמנט ס16 44ע פשט שמפאגששת

 IWD~nalw נגש הויל"י"ה ויבלו:, יי""ן:,1,ןןי,י,ן,:,.

 שץ:ג~נה"אש~ח ריתרוניפ שני : ג"פ גאן עלס גנך ססכפ נטנ)גוח 6דס טוסו דאפ "ibs~ )6י; gg ממאפס סי%ש1%4
 סללן* גק פק(מ0 ים סטלה סטפ מלטס "nUh : גסור_פנע סע6ח פעעע שפי 3סכ5 ושגס פעטמר

D~S

 : ,שיי גי ,נין4.1, 11 מ: ,;יג
am51קרשת יון: ו1% 6) גו 44פ1 34ל m~an כסנרך טכמנ כפנע : luwne לע הצביר בהם' 

0  נ, "ק ןעי:נדו:יוה " מהי"יששה"ש:קו"ן ס'ע'ו9
 : SNhl נדמסיק סעס ונכ) פס נב) פסניס טוינה מרחו ס' לרסני נעים עטדפס פעפע נטשותרש5

ה2%עזבע:שאמ:מלוא
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 ת אהבתשער160
 טובות ומדות מיהודים ומוסרים שכליות במצות הבורא את ועבדו , והמעשה העבורהק

 הנביאים מדרכי ולמדו , בהם לאלהים לבבם בבר הידועות המצות על יהוסיפוםרוחניות
 הלבבות חובות מכלל והם . מהם אותם ושיקבל בהם הבורא רצון לבקש ההסיריםומנהני
 הננוזף הצפונה ההכסה היא אשר , הזה בספר סמיהם ולזכור שרשיהם לבאר כווננואשר
 שכל מפני בה נעלם צדקם אין בה ידברו אם אשר בחוכיהם והממונה החכמיםבלבות
 ואל הרמות התכונות אל בה והניעו , וצדקה באמתה מעידים הנצלות הדעותאנשי

 ובנוף ונפש בלב נאמנה אהבה אותו ואהבה שלם בלב האלהים מעבורת היקרותהמעלות
 , וגו' אלהיך ה' את ואהבת 0 )זנוים באמרו השלום עליו הנביא בו שצוה כמוובמסת
 אשר החסידים והזכים הברים הנביאים סררנת אל אדם מכל קרובים הזאת המדרנהואנשי
 * 3ו' יש אוהבי להנחיל ח( )מסי נאסר ובהם שמו ואוהבי ה' אוהבי הכתוב אותםקורא

 והיה מהם והתעלם עולמך מותרי עזוב בכתותם ולהכנס בחברתם חפץ אחי אתהואם
 , נפשך מעל העולם עסקי מחוח והקל בלעדיהם לעטוד עצמך והרנל מהם במזוןמסתפק
 וברצונך בלבבך לא בנופך לך הצריכים בדברים ורוץ בהם מחשבתך מהעסיק לבךופנה

 ומקל לעצמה שתיתה מואס והוא ברצונו לא בפיו אותה ישתה אשר המרה הרפואהכשותה
 וכבר , בעיניך עולמך צרכי שיהיו צריך וכן מעליו חנוק לדחות מרירותה סבל עצמועל

 השתדלותך שמעום כמו מאומה בטרפך לך תוסיף לא עולמך עניני על שמחשבתך אחיידעת
 שתועילך במה מחשוב תסנעך בהם לבך ומרדת דבר. מחוקך יגרע לא בהםוחריצותך
 בם להתעסק עצמך על וקכלת לך נמסרו אשר הבורא ומצות תורתך מעניני עליומהשבתך

 תורתך ושלום הצלתך בו שיש מה לנפשך ורצה . יועילוך ולא זה את ותפסיר חייך ימיכל
 , עיניך בין אחריתך בעניני הזריזות והקדם , בכחך מנהגך מבוע לעמוד השכל ושיםועולמך

 לנפשמרפא
 מעמס כגומל מנפישתם : גטיהסוו וכמייקרו : כפייס ניכ)חס ,ס כי . גו' ומומוימ סיריוס גמ1וח סגים 06 %"1)9
 בחוביהס : סימור נסער סגסג6ר כט1 סוג נקרץ פרטיים ו"יסיס מינע מרכס סכו)) דגר סו6 שניס סוג'הם ולנכור :והסס

 כ) ר') הגצלוח הרעות אגש' שכל : ורק 8מח דגרשס סב) ויטגי) יי6ס גה נעים צדקם אין : 31מנפו:סכפמגו"יסס
 לסני) )סג)) סממנים יולי 16 כחג עוזם . ~קוק 6מח פונויסס יעירו וסנעון סג)וס מב) יעמס וקו) יסרס דעס )סם סיםפי
 מסיחך כמו גיא נגע) רק יווון )פתוס ל)כ 1סממס סג6ס סעו)ס מעטיף !ך תסיס ס)6 1ברצז:ך בלבך לא אטוחס:6ת

~hte1)
 6סר וגעגועם ג6)ס כו, בהט להתעסק עצמך ;ל וקגלה כו, שיהיו צריך וכן גו': ממנו ומקו חקיו )מסיר מרס

 מריקומך עעילוך ולא : ולמוכחך ,סירתך 6ת ותפריי : סיגי סר ט) h(t'm טמוו )6 )16 וג"ס סס 6י:11 6מר ו6ח ססישו
 כמו סגיך תטיס )פרט לסטר בכחך טנהגך משע לעטור השכל ושים : ממסיר )6 ומממעיט סטדיף )6 ממרכס גי .וטרשך
 סייוסיס. ג' עוד גמ.ס ועיין . כמן גגי יטיס ,ס זג) מרע שיוסג סגוגע מעין כמו ססו6 ססרנ) נגד ל') מנוע נגד גרו)עמוד
 . 1pe(nl י.מדופ נקות וגמסון (Ph וס"ס) מחיגך מרוע טטוד גרס ,ר'נ טעות ol'h גיס סים ולפרר )ס גיס )6 טגס'6וכחג

 להםפת
 הטרח רצון לבקש : סע'ס כתורס סייגו ספנות ולמודכמחג

 סי6 )מל למוגרס אסורס מחסינת כדם אוהוושיקגל
 כמסורס ntstcn)t ספחן ג0סיכת סייגו דנריס נ"יסריס
 וסס1%ח יח' 6נ)ו )רנון עומס סס ריסיו מגקסיס טכס1ו'6
 פסס לעיס 6'ן גח נעלם צדקם אין : ופק נמטיגוחיקיג!ו
 ס6מחדוח סיפוח נעני הנצלות הדעות אנש' : גסכוולס
 גפם Pt~a ano : סת6וס ומגוכוח ססכוסיס מןס:נ)וח
 נגיפך פנס בלבבך לא בגופך : סרטכון ומסרט מויןטסך
 %פו ע) פקנ) גף עצטו על ר11:.ימקל מ)0 ע1עוסגח
 הפנל o~ts נרסיון מסי : GntY1n סג) געיויו ק!)סיח
 מרחץ : )סור ע14 סלוען ועמור מסג) מדת ססשלעכור

 הלבנק8וב
 סי% מרוס סססק נעמל מבמרי הימסם גמטנ%
 , ס6) ססזסירס כלפריס )מ"מ טנטס ומורגלסוע
 לבבם בבור : ססריסוס מסער כפ"ס סוכרכענין
 כסטר סירפסי ס3 מלח מוניהם ולזכרי : מגססגזטמ
 נט) "ין ")1 ו)מ5ו0 , נמסמריסס בהוביהם :סימוז
 בה נעלם צדקם אץ ו נסקדממו כנזכרוממסר
 : סצ סנסוגס נמכמס 0צ)ס סנודש0 זנריסס 6יןר")
  ~nf1pD  ורמיוומ מרע י% מסחני 4%ת זטמגסס 6סי סטכ) "גסי הנצלתן הדעות אנשי שכלמפני

n~nfloג)כד ריצף עוס קמצן )ך סס61 מס זי )ך טיסים מהם בסזון מסתפק חייה : ס"דס ממקוח : 
 כשכי ממסכמך מלירוד בהם מהשבתך מהעסיק : ס"ססר כסי גססך ננוס nt)DS כלעריהםלעמור

 מצעסי
: 

 ס"כמס נמעטס וסח)וי כקנו נטרך מווממן מקס עגמך מרני) ר") וכף בנופך לך הצריכים בדברשורקן
 חסים כוס ונס np~h מט6 כעת ע)יסס ופכרך ממסכמך )סרור נרן 'whn נדנים מוטמן תחמס ת6ממסך
 טחתו 6ין כב' לעצמה ששירטה במאס והוא : כלכידתך ס"ס כנ4פ כממח )" טסך קיום- מממדגוועיך
 ס10ת כעטר )" מייו )קייס כד סרוס 6כי4שו כב) יותש 'ס6 גן מיע )קיים כדי וגק %מס מספ0יס4סטמ
ohbo: מהסנפך יימלק- ולא : שלס עד 1)נמסס )סס "טסינו עם ס' כמת "סר ננריח עצמך על וקבלת 
 חמש ע4' סגונע משן עמן סוDUD 6 וכו' השכל ושים : Sbw נור מוסר )סטדיף מיק- כעמסועמומך
  wm . מנעוליו רשע ס"דס )נ סנדול o*no וכמות ס"טסיח מגסנך %ד סטכע ~l'DD )סססיק בזעמייספג)

מגטן
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 167פד % אהבתשער

 ובמתק לאכן מהתנהל , שירך והפרישות מטיגך והחכמה קצבך והעמה מלבך השכלצפים
 והזהר , הודו( לכהות )ס'6 אורו לכבות הפכה היא כגר השמן רוב כי , תאבד 8ןהדרנה סבלי וההפלגה הרבוי מן והזהר עניניך שיסבלהו נפי המוכות המרמז בקננם( (bffnבננות

 וסמלך בהדרנה בסבל הסבל והרדף בגניזות הזרתות ודיבק ומהתרית ומהתעצלמהתעלם
 עם ומחשב לבך מפקור תתעלם ואל . לה המסוך אח הטובות המדות מן מדרנהלכל
 ל וחקור שרשיו ושמור עניניו חכור וקריאתו זה ספרי בעיון והתעסק , תמידנפשך

 לפת הרצויות המעלות המדות ותכלית החמודות המיעלות אל בו תנ"צ תדירתולדותיו
 לבך שתפנה עד זה אל שתניע נפשך הוחל ואל . מישר ואליו מיושר בו והיההאלהים
 עד היין מן להרפא לשכור יתכן לא כאשר . שתמאסם אפלו ופרדותיו העלםמראנות
 זוכרים היינו לא מהבורא בושים הינו אלו החסידים מן אחד ואמר . סמנושיתרוקן
 ממנו לבך לפנות אחי השתדל ע"כ . העולם אהבת יק מכוס שכחיים ואנחנו העולםאהבת
 רוחניות בדידווע אל הנופניווע ברירותך בעת צריך אתה כי , מעסקיו נופך יפנה אשרעד
 . בהם מהתעסק וינוח מהם הנקש יפנה אם אפילו בעסקיהעולם הטחשבה הקשרמפני
 בעניני והמירם . מלבך העלם תאות להרחיק והשתדל תסיד מנפשך זה אחיפקור

 יתברך הבורא רצון אל בהם תגיע . תדיר ברעיונך והשיבם , לבבך וחובותאחריתך
 כע"ש . בעיניו חן ותמצא לעונך ויסלח המוכים מעשיך ממך ויקבל אליך פניויאר

 לנפשמרפא
 נלפור  לין  סע4וש )מיס מוז )ג6 )6זס 6שזכ 6י כי  נעחון )מדרגס ממללגס נרים חע)ס כטוכסו נמזות 6י)ו ל') לס,ף)
 סמדוס נכי סוס ור(ס1ק0 . גסס וידקיק מטס מסט י)מדס 6ן סמכתם יגרוס ,ס גי 6מת גפעס יג כיפור  יונס ליפ"ןמ
 מסער 0'ד נסוף 1כ'כ עג'). מסם ועוין עוין נב) נדקדק קריך כי )6ס )6ט גסס סרנינו 6מר 6)6 וקנזסס 60'6ספונוס
 טסוכס שריס תם כן נס תיסר ר') מישר ואליו : גע)מן 6סס מישר בו והיה : עיט מ6ד גוס סקריך וגר,מ ע'0ע"ס
onlh: "בדידותך נעת צריך אהה כי : גסמון סכחונ כעין ות . תמ"ס שהטאס0 אפ nPJttA~ '0סמטונ ל') סלומגיא ניידות וט עם )ן %'ן %6 גי' סטורן נעסק! סמח0כס סקטור 05 כלוס מוטי) 6יג! פיוחיגדיל טחתגזרי 6ע*פ ל') כו 
 גחך סגם 6זע מסיני) סד כה אחי השתדל כן על רותנייס: דגויט וכיו61 שסיס וטוכס ס' וח1רח סג6 עו)פ שיגינגנך
 : מסס גום שגוף D'Dh סעוס'1 עסקי ע) סעידימ0וכ המשגס כדון מפגי ט, צריך אתה כי : מגעת )e1U 6 סירס כ) ע1י1 מומס וגגן פמגו גוסך ממפנס גספך 6ג3 מעסקיוינגס

 רחםפת
 1סרודס כמק) כ61 0יס6 טלכך השכל ושש : ;זזטנגהך
 הכובות הטחת בקטת ובמהון לאט "הנהל :גה16תין
 מגויס וטעות סט,גוס ספוות מנגוס כחוג וגספריסהרסינן
 O)1u טמורי ג' נגד וסהתרפוה ומהתעצל מהתעלם :סו6

 גנמייוח ומסחוסוח געגועך Sipnont מסיס מןמסתקס
 5מד נדגר זריז סיס בזרימת הזריזות והדבק :פ%'ס
 מישר ואליו סישר בו והיה : 5מר נרגל ווי41ז )ווסמוך
Osw~ולחך חיסר  כן ויפו 1פ נספרי יוסר יו  נשיך ייס, 
 גממט3חך חמ6סס oh 6ף גזומם שתמאסם ואפילו :6)י1
 ולחנו : )גמרי מסס ופויס ממסגרו- 0חסיס פד יועדיך)6

 לין )ר6,ס קי6 111 טכמזס 6גמ6 וסרי כקומר כו'שכורים
 )סנגורים יועי) 0)6 כפו נטומא ית' מסגורך נתשנפשו
 סו6 5טפ,כ גוועו ופתיר  גממטנסו 6יסו מו6ס 0סו6טפס
 סיבר  המחויבה הקשר טרגי : סרגלו מסמס 1016מוסס
 תפיסס גלק- סלת אבטיחך  גשיגי יחמ"רפ : "זר,קססז5

פמסנס

  הלבנוןטוב
 ספכ3 וטיס וכס"ק "'ן( לנפלס סמגוט על כרמרסון
 נליע )פדרגס ממררגס  ססט)ס מרקס כ)1/ובו/ לאש ורווענהל : 6מי טסן וסב) , מנסנך מרוע)עוווד

 טע4 בסרס v)"o(o סמע)ס 36 חקסון ג6ונמחיטח
 סיקף )קכ) סוכ) )6 כי פחמסיס סמע)וח כ)כילך

 %"ו ק 4 610 נננפמ , סב) ותססים סע)יונססמע)ס
 השזס גנגס ~iDD,(כש

 תגעי
 ונשפעת 063

 כקפ09 וגט"6 גסילגס; )6מד מגומד ,משם ע)ומ0קיף
סמ17ס

 מגס מסוס מהתעלס והזהר :  יאנון וסו"

 ?,_o1??_ao)p~1  תזווגי,2%
 הזרטות המרבק : ממסם מלמעלס מ4ס גוררפומנס

 ורכוס 5*ס  סרגיק  ססמיסס ל1רי1ס  כססניטבזרתות
 את : 5טדרגס מפדרגס ס' סכודס תנול נטכגססנל

 משד: 4ו 4מ ע3 מלליס יפו חדי ברעישהשעובם
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 ת אהבתשער168
 : יקלו וכוי אכבד מכבדי כי Sha) 6 )3, %סר * ימצאתני ומשחרי אהב אוהבי אנ4 "(4פ4

 נחים בעשרה  וה טפרי עניני ראשי שאקנץ שחי, לך ח-ישור ד,וןועלת נהשלםתנלאיתי
 . וסדתם מהברתם על משעריו אחד שער ענץ מהם אחד כל יסבול .עבויים

 לעך וברעיונך בלבבך ותשיכם פה על תדעם באשר למוכרת לך להיותם ספרי בהםנטעמתי
 תד,יה והשם . שרשיו ולזכור זה ספרי עניני לפקוד תחדל לא *  ווענחגתך  נתזך בעתפיטך

 תהדק ואם . לאלהים בו לבבך ליהר האלה הבתים "כירוך . העבודה ממעשינסעשה
 תכירוך עולמך בדברי צר בענק תהיה ואם * נפשך עם בחשבון תכירוך העולםבמעשה
 ואם . בנניעה יזכיוך והנובה הנאוה אל שיבואך בענץ תהיה ואם . האלהים עלבבטחת
 ותענוג שמחה בענין תהי ונשם . עליך האלהים בטובת לבחון "כירוך פנוי לבךיומה
 תכיוך האלהים את בו שחטרה כענין תהיה ואם . העולם טן בפרישותי יזכירוךגופני

 ואם . האלהים בעבודת להדבק יזכירוך ואמונתך סתורחך סתעעם תהיה ואם .בתשובה
 והרהורי תפלהך בעניני וכן . שלם בלב יחודך שיהיה יוכירוך האלהים יחוד בענעתהיה
 רעיוניך ולפקוד באבריך ולהחזיק בתאותיך ולמשול חושיך ולאסור לשתך לחסוםלבך

 והאלתית * העליונים המוסרים הטובים המנהמם מן בו שזכרתי סח ושאר , מעשיך%ש9ל
 ו אמן וגדולתו, ברחמיו עבודתו דרך את ואותךיורנו

ץ 4

ל=244_יי--
 הבתים עשרת הוואלו

 : הטהרת וצם חגתים מראשי ורשום . עוער לכל אחד בית . הספר שערי בהןי4ל
94 ' %ף %ד של שת. 4יו היייי מי"י גשגי. יק גו4 ימואס, ייפו naaw יל קו twun יםקל  

na~a אזליי ןדוק ודת ש9ל ושים. 9ישיו ומקבעו ?ר4ש,סקור

 עבדא י ישוכך מעמי ופל יצי שמיי. וקמיי מגייסיי סאלדא

stryarnfi~. pnaa 9ל ז4מימ. י99ףיוסמיף נצמירסי

 תתש" שד 2 ידיי שנם 4י אא יחל. לאשי היי גדה ' 9יר 4ג

 סיע" יגעתי חר ףיש שי ושח.%. ן94י ן9ר :ציר סיף %ךח"
 לנפש סר%,

 שי נסגאץמס שגטם יפו טרגי 3)ס1ן סוס סקדוט מספל ג) תכר טספחגל ופי סקויס גומזן כ') עבוים בת'מבעשרה
 שטו 6ט ויגע )פד סכי 5מי דכל"ם )וגלון ס36ס סמלוויס עמס גי נסדר ס)* סוגיות ג16 כוי העבודה טמעעצבטעשה

 ~oh סצ6הו
ויעשק
ש 0 2 % י ט  א קמם 14 ט6ס סעעס 

 5% סוגף יוגירוך פוס יזחו סי pnwn ס% גמיר6 על נוסס וגןסמים רסס מעשן ג) סתטסס נפטן טס )מסגיעיון

 : וקמן 6מן יונס וטד פעסס עגוננו ירן 6פ ,רעיניע ורעי ו% wlht ואותך : קוטל סו6 עגמן ט) יורנו והנהים : גג') נ' 0וק 2'ס גמעו סג"כ6ר 1)1סמיג"1גמו6%2)"מיי

 להםפת הלבסןטוב

א14שצ1
 הסעד לבל : נמתגיםסוס

 ק
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