
 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
 טקסקו סייט מדלך 11 )נ) ך

- 
 ספפי6די%י חכי %ג גרי מכססאנוד ')טס

 סכ) לעפר עפר יציר מרף כי ראה : יתפרך %) בצחי : שים תמכס חיסון ותבעי : כמשחיךסיפר
 )6'31 יועיע שמס ופמ גט . עצמך וסס50 סחט ופמ ושן חול כי השח : 9DDS~ יפוכ וסכ5 סערו מןגיס
 ומפ גט מתיכם 4וי ומס עסכ ונוס ספ) מן כבייש ש3ך נסנט דר סגסמחך רשף ד"5 טדירטך מקמרבג(

עטר
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 וסלו שויו ישו ויתון

 'עושיי . %ק ידיו אל ברריי
 ייערי מרתה שד מי אייגי כיפיף ושהיות :יזת סח9

 הפפרחתימת
 ז עקיף *ף קין הויהי
 : ףללף 4מלש4ף . לתור ףכם.
 : יצעיף וס?מף נסנבשי. י לענר יטחסד.י נעציו ושל.

 189פה
תשובת

 הנפשחשגון
פייטת
 %אהבה

 לנפשמרפא
 )ש5 גפ'ס סקודפ ולוחש ססכי:ס י4אי.)וסגשיו ת. ע): :)גנת:, מ גנן42דסס ::סש::יושן:נ סוכי טכ61 צרע יורך טס ירינ סכרן ט)סון 6)5 יסיג )6 גסס סחתעסק סמתגס פמגי כ) . )מיס לסכלך שכלך לשקיריבך
 נסקרפפ4 וכפ'; . כחמ)ח1 סופו געון ע"ד ס6) כימות וסיים וכו'. כגכ!6יס סורגת 6) 6וס מכ) קלונים nh~o ס%ווגס61טי

 : ש"פ סתכ)ס !46! סהמ,ס ממג!גי
 לחםפת

 גלמנו . פעים 6חן מבמיס )מוסר לניוח סתכס ספלטכיוט
 לוין יוסיף ידים מסר גי !כ!' טומעת קוון וגוי נססמפ
 . )סומיס סממזס גנו)מוס סיום 6גמגו כי 6ף ן עהיסגלנוח
 תנ13רס 6פ)סוכהווכח

~lhne 
 גסוגיס וקח והפג . גמכטיס

 גחה . גפ)טש ;נפיר );סותיגו ס, נחמה ורק . וחתיםסכרים
 ,ולת עיד )11 פס . מטפטים ומיפוי )דק חימגי חסד פלכיט)יגו
 רכיוו )ט וגגם יסד 6מר . גתיס סטסוס 6)ס ק,רופ %))ת"וס
 סמון סלון ומגין . )כגו כת6ומ גממו) כסס 161 . ע!ו:וג16ן
 . פועדט לויס ניון )חיא וגירס , חסנו גויס הכרומס מיסג4

ttmht(ע)יג! 6)סיפ ס' כנועם מסיעו ג : 

 הלכמןטוב
 פ)י*ש לסכלך שכלך לשון חיובך : ז( )6יוגעמל
 סכ*סך כעטר מרעס סמך יעמס ל 06לס0כ)
 חכם וכו' אל חורכי : )נך מזדון ס0שנ בזיו6ו)0ך
 ילרחע סחה : ס6) דככי 6חל )כחק חמכםלתווי

 מעלס ר"), מינך ופמרוח עדות עליר וכוןהשחרות
 ואינס נניע ס)6 נשד ט)דוש olhV onwיפסיל

 ס6דמס: מע5 עסמפס מ)' וממס כשריס, ר06וססערוס
 ומעת חזכס כסטרי דכיוךחך מסק מממסבחשקך
 מדל ט %ע סגט6ס. מדלגת % 01גיע סוכועס

 פ3 ספענ'ס מש snbn עגץ כ) 0)  סקדימס כסו פוחס ומייל , נמלוו מנשל כסי 610 וס סכמיגורספמליס
 סשלס )כ) וסגם ל6פ פס61 האמוד סער וסקזיס , מסעמרס 6מד כ) nuan כש נכעיסמגילו

 ו6מ"
 פטל

 : טקס וכן ,  כמדרגס למריו hloe שיםעטד0
 ירבה. עצטה אתים ולאק כה ליעף הנתעןברהי
 ז בערבות הדבב יתברך . הלבבות חובת ספרנשלם

אששנ4שי*4-
 ז"ל המחבר להרסתוכחה

 פץ( הן אהגת ששער פץ התשובח נשער טחטחבר4גזנרת

 : 4רש1 שם שת הרני ושי ם שת נטיך*רסי
 ה'ן ווו'. 4 ן WIYti1 'נהי

 . טלפי ונסיכי . 9?4זייף4,4עיךךי
 : סגור* ששר ט4פ4 סנורי .naQ~ 4י וף :1:י",גנ .נתי י מלטי 1ש4ה 9את קח%
 . סריו 8י1 ישד וסים טליי 8ל .נשן54

 יייהי 9%ה יטשענן . ק4ב?ף 4?הולקיר וי ' נדדם ישיש . נרים י?שכיר ן י-
. 

 הוצאת. המוים וסדי הזעאת.ו99קום4דהם
 1.ש.4.7ךם .ייי - : סש:ם 9ן ם89ת

 . סף13וו.1ע בד שמ %?רן.
 נססיהן ןקשף 81ל %'ימיי.?)צם ישעי 81י

 ,1מו. וממיכו 9:ם ?מ4 ולאמי ששיפשי4מיה
 9 . בעסיסם להועיל ולא לעזר לא ?ינוסרי

 שכזנת 2ד ובישי . 9%סף שמדבי .: 1ש4י ~ . טש*מף יחצנית ש1טטי .נפגשי י בפייסם לסרקה דגם לבשתשם
 הוא dbn : ץייי ולשר 4?ר . טשיימף4הן
 . נן*ש טששנן 4ר4ץ . מולס ושר נ%ס,נזף

 בק ךג" ה%4. נקמות *וששיסופה. ?רוקה . ?רקח טט9ה לניי . לסתו99ק4י

 4ע% צ"י"י%מ"תףלגג;
ששה
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 דל המחבר להרבחוכמה170
 מבוקה ולא ' סככתך 5י כשע יא ,יני:רמיף אכי: ו5 . גלף וכחעך וא נחשף .טיעק

 . יסיכבזהוהילולם יעידי - א9י יוטהרו . ?מויטלי ' סולמופ
 4פר ןנוש רטה ןאוריתי

 אויל מיד . שאית סלעה 9%" לכגייי ן ימן 4ף 14 יך ו;,,ולן,
 . %ע ל4ך 4'1רייית מלכי 81ל , לב*בם
 של י?4~1 ?עשק מכססי וט5 .געש"ומיו י4צ[ ןס4סי . ?מי:עצומיו מקמשינש5
 שת 7ישנד Q~v :הילי סעשק *י ;שמולי

 טץ ק" 4%ש,,נ ןטנינן,גגע; .ניל : טמנהלב
 4ש% טחזךם . ומלודז ו5א ימלידז%י לאמיו 8יש מד שכמם . שסים וס9ן.תע7סהיים

 עיברים סני כישי ן59 . ועמנ4:שר
 המיט . מי4אי והטות מושאי סם!ים .14יו
 . קוצי וסכיו( זקנע סם5ים י סומר ומכווןבשה
 ססניר מסיים . עוקר וסועת P_S11מהוים
nJmolיעור וסרגת יריי רססים . טיריד . 
 זךי נאירע

 . מינע ות "ין שי . וכנע סמקךסיט ומעכי . 3יס מעכר נם"וף י4
 . עבש0ף מ1ף . ס??ךמך ומקסי י*כימך מיי סהוא נרום . עעקף נית. שליסשיןי
 ושם פיב שם . ny.o *ש4 בו 9עמ%שר
 ו: יע:ניגוי%'י:ן'מן
 . שעם 11 ומשמחוי . נשם עליי ?8י .זללו

 . קריים 51 4כרי4ה . סגם ון5ונש14סוף
 . %ף *וו ך4א . :*.יף שיף :שאוא5י

גנסל41:הע4
 וםייםם%(ףגשל8ייןיויוב .-: גשי י יעילי 58 ייב ציה סייע2*עי. : .?נידי%י

ך שי ל% *יי וסי י ףג-ץ  י 
 זרעי י ים !לד טה מך% ולא . סיםח

 9ן מג' ;כלב.י,ימ:"מי
 כסרי ' ס4שה סי ס59 "9גת ים יי .מעשה
 ושלת שמ( י9ל שששת כי . סקי יים 94לעלות
 חק פעימת עגנסמממי 581 . זככקוסצי
 * ?נושף קושי ושל . סיתומי מנד טיש4ן קש" ין נידת ?יתור 4י . עימו יוםדבי

 . לטושה יועייו ויא ' :ןע מוב %שותשז * יטגן לא שי . נצמת מועטה ילתוכמת ששיכי י סךף יכונר צאו4ף אמניכי
 וטשנה . טךע3% וף שהם יא .ס9שו9ה
 וסשר . לסשבין נכין . סהזא ששים 9י .%ע

 ךן4ן;4דגגנוב.:י,'"נ'
 58, שייפי סן נאית 4קם בי ילי"קםשמי.
 לא נעניף ובעת . סט3ז פזר יטלסאיירום
 לעיט זמה י נעכרבז 4י שיי טה יספ?נז

 : בי 44פע4י

 סכסמ 8ם .נפשי
 5שמ ו8ם . * סכמי

צפןבנ vevJ* ס% י9י סיף . יוד ?ז nidpופי
 מ%יםי שנם */ שנד מישמי וש5 יע*מם
;4;י:ע%, :ן. 8ף ?ים ן%%עי א"ינ4%%עמץ. שוק במשי ןאפף. לטף 44י קשךן בשת יי "י-" י"," יי וג:"'ן

 ש~ךו"1., ענגיי
 קיטי E? . 4אא יסרפא יורהש9ש
!:S??4לנז ~%ה יאי . *ישי ונצטנע * 

 4ים י . צאשינז נטלה פיב 4י יהסללי
 'משהונקה
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%171 

 ר5 נאת מש%קץ לרבי% דש%ינות ממ%ר השגצני המאמרהגתק
 השטיני( למאטר )בפתקשת ו השת,נהב%ר4ה

 Sb וינאפ ומפרכ ממלמ גשגו0ימ ויגץן. של6) 3גי קס) סינ6)ט פי*ו עשס 46ףמ סדיעפ שמכלאמך
 6ותס וסכ6חי ססמט מט6 ומ6לן מימ מ%ן סגר 6ת מוסיע סגני מ( )זככיס כ6מלו סס ףסכיגע קדסעשל

 3רילהו ק נס )מ סודע ע"ס ללע ומסס , 6מד תס סגכי6יס כ) 14 סנעיש וכן , וטן ימס4נג כחוךוסכע
o51hae

~nbo 
 Ow 06 ונו' ולמגך סטחך 6ח 6)סיך ס' וסכ וט' ע4ך 'ט16 גי יס'0 נסי 61מל ס,6ת

 סן ומ5 וט' יקמך ומסס 6)סיך ס' יגץנך מסס ססמיס כק5סגדמך

 %סי
 ע3 לממרס ססרפס כ) וכן וט' )ננן 6ת

 מפס ס"(גץ15 עד סעמיס נכ5 מש?יס סיו 65 פל וכני0 סטמיס מכ) וקכגך סס ג6מר סיאוי ס6מוהסנ*)ס
 5ש5ס ס' 06 )6יגס זרעע ינכ Dbl )ככגו 6ת סימע טסכסימגו ושד , פס סג6מר כט כו8 קנט blaושד
bSmbD~ מסר פר.ל' סגעמ0ו קיס % ועד"ן שד wtbnn גדעפ יע5ס ול . מי ססמ ממת מ6ריט ג4ט 
 גפרר 6פר מראכיל4ס רניס חו)חס wpnt1 ע"ס רניל מפס  סלגי5יס Sb  סרנר דגכע ססק קייס פ65 %ספוס

 וכיוכ יפ)יס מ)6גי1 וע5ת ענדו דכר לגףס מד( )יסעיס כמ"ס ססק כ)י מס)ימס onib 1סספ1)מ ס6מרהספסנ516ס
 שק % 56)פ ס%תס סנ4ת סו6ת ס6ומס ע5 סניsw , 06 6 651 5דיק וסס"' )ש)ס ')!וס oSb'(1וונר
 וגלדפ oenh, נערי( וכמ"פ סגל6יס כ5 ססכחימו כמו ו0ג)ס קן %נר ש ונך6י תכ4ת נ6ץ מ"1שס6

 וגרי
 ל6ש

 וראע סוף ש וגךיע0 גמגליס ג6ו)סמ 6ט0עו 167 וכנו נמ)ליס כרייותע ס"צזגו סל6טון משעד סוספועד
 סן כס) וכטי גד1)0 פר.כסימם 14 סכסמש טיקייס כ"ס )וס וכדומר, סטמס וענמזת סימ סל ומעמדוכס)יו
 3לגע eDbs ירטו, גשל: oS1bs )ק , מ5קף 'לוע וכ)מרי o)m1 גסחכס DnD כמ"ס ססניעגו וראעמר~שס04
 מטהס י64ת וכל 5י שגס זס נענול , מ%שז וסרכך וסיסינך ו6מל , 6קכ)ך נדו)יס וככממיס עזכ0יךקסן

 נפ?ופ ס,שיס ע6 מ%ש ננ4ת )פ פעסס ממס דכר גפ6ר 061 , חל6יגו מס ומזכילגו נ0ורס רניסנמימוח

~ltbu
 פיעדע מט גרמ5יס 6גמע DIbSD) , )fb1, 6י6גו %רס ממלן 65חך כעוי מ6מרו 0חח גכגס סו6 סז6ח

 ס6יגן )נע ע) טגע)ס י0כן 1)6 . ,עף 5נככס ולמן מולץ כמ"ס סנפמון מווק נ0חוק 6ך גוץוף 651 גקון65
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 הטח כויך ושתבאש ריל מאמץ ש א"ב מדרמצח111
 חקתם. בתלתה מוצאם פקיםאהה

יאוב(כש"יץ

-rresut. נ6: שלעין בפנרא אסכרה .מצץ 
 עז- 0פמ0 וכי השתודה עבריה בו עקשאדם
 מס: נינ שטר לא אם לי 14י אוטר אם ליאה
 6 נו' כרטס יוסרק וכי ומעך לבך לי ההביתשן

 קם: nDM נ4 בנוע שיש זר אלצויי
 6 0"ד 6ט0 בחלקו השמח עשירשגערו
 5ט סנ0 וכי סכנה במעם ישם יעסורשל
 נ nub 6"6 וכי את המשםשק כעבדים הגעואל
 ינ 0"ד סס וכי קבע תפלתך תעשאל

 יד פ"6 6ט0 וכי לי מי לי אני אץאם י ערוכה תצ' צניעות למדם תח-ה ניתנהאלטיש
 ס: נוכש אשירה משפט הום אשירה הסדאם
 סכ- bnv ו:צ' נאמר למה נפשך בכל נאמרחם
 סם: סנפ וכי לי וסימר ~י שמיצר פי ןלאף
 סג- סס וכי ומאס rnso לעשית חשבאפיו
 )ו. nD1S תצן יצריך בשם לבבך(ככל
 מ: מג'וק וכ4 יסים הארכתגסה

 'ס. סיז וכף ם1תיו בשכר ולאבמצדיע
 15: גוט0 הצן שמרץ תשובה שבע*בכפלם
 ונק נוי% נרטטת התה-ה סתות עשרהבשלש' כ: טס הצ' בלנק סדורך קייבע5

 י: סגסומן וכף במיקץ תניי כוליה דר"יבשני
 פ. סוכם חצ' אורח חשח"כ הלך קר11שעראית
 ז: נוטס טלפוהה יותר שכנשהגדולה
 סו. 0עמ0 ונצ' בבירה ובמי חריש3?ל
 ז: יטעפ דגלל טן מצ14 בכלל הדעהרבא
 65: מ4ט6 ננ6 ארם בני כלשה תורהדבוקה
 סמ:יומן וכף חשוב אחפאדאוטר
 )ג:גרכו0 וכו' רנחיז רצבתקא שלוחאדצצא
 6 86נ 6טס כבתמוהה קלה ~rnscu וההרישי
 סס וכף טצהץ הפסד סחש4הף
 כ א"נ פס עצן מלכות של בשלוחה טחפללהה
 ג 6"ס פס וכו' כנשך וקל כנסר קץהד
 יכ סיג פס תצן לתשחורת וצח לראש וקלושי
 יד %נ פס וכו' הצרה ללטור שקידתזי
 5נ: נוטס שמש מיהרת חהן שמים בנייהבל

 ק. מנעם סמאי עתר הקב"ה של בשבדצהממפר
 5ס: גיהץ עצן ע%בין ואעםדגעלבין
 סז:  עונין וכי כו דיה בדור "צ אםלמבודה
 לפרוזדור דוטה זעההעולם

 עז 6"ו 6ט6 וכי
 וכף בא אתה אץ דברים בשלוגהזיגצעכל

 6 %1נ 6 פ"נסס
 סו 0"6 סס בספה ראדם כל את מקבלחצף
 ם סאו סס אדם כל בפני רוח שפל1זי

 גם: מטפ וגצן סו לפני רעו כשפלליםשנואיתם
 נ ס"6 6ט0 להגרה סהגוששן

0 ש וי ש לברך אדםהעב ש  סף 
 ים 5ו מנביו שתףחכם
 6י זוכות כרכש הלכה וביםעץיד י י6 6ט0 לחכמים תר ביה ביתךע1
 6 סס מא' לכות יכ% אם עצמו ארםיסוד
 נ ע"נ 6ט0 וכי ד"א אם דגרה תימחריפה
 ד ס, פס וכו' חורה של דרכה ההעכך
 עסי סנ0 צף בתקטא לחשב הע"ע% סיפנעס וכי נשסות אשלו חכמה דבר משטר%
 ימ e~D 6ט0 גי הרבים את nsDnכל
 ס סיד סס וט' מעוני ההורה את המקיםכל
 וכון דומה כלבר בתורה העוסקכל

 .gp' , ,וו ,נ. שיה ד:,י'וי "4זןןניזין.ש ק: פ"

 י נ 6 6טס הצן היפנו טחה הבריות שרחהכל
 5ס: כלסכרין וגצן דגוים וכמשפפי אוטר א'כתוב
 6 סין נוכנס 'רוססך וגו' סרסורי תרי ועינאליבא
M~rPSט2 פנעס וכף לסיעבר אחי דילסא 
 כוח פעמם אצ' כקטי רך אים עת%4ם
 קימי 5"כ וכי זכאי יום על זנמעטגלנלין
 מי יומי נף קברו על ב"א עשרהטוליך
 שש סס הקהיות ץל מה%טוסשץ
 עסי סנ0 השף לחשב האדם על שמצחהמנץ

 ע 6שנ שטס לת8-ה סיעמספית
 כזע 0עמ0 וכי התיבה לפני שהרד בר"אטעשה
 6 נ"מ תצ' ירה41ם חרבה מהמפני
 3 6שר 6ט0 טחה געירתסצנה
 נ 6שכ6ט0 דאגה טרבה נכסםטרבה סילנס כונה צריכות אעסצמז
 5ד: פ65 עצבנת של גל ונעשה בו עיניונחן
 ימ מנגוס משתוקא דכולאסמא
 פ% עמ6 עצן בהכרת ערש ל"ת כתנת עלעבר

 'SD: קיחץ וכי משה של שטשו שקעה MMt'עד
 ש5ם הכרופני שלעץ
 סני מתמס לשמם גון ודבר לפעלם רבריםעטה
 ס ע"נ 6ט0 וכו' כרצונך רצונועשה
 ש4 מהעץ נו להם רע לרשעיםקבוץ
 קף סס בקי לבארחטנא
 יםעשב

~rut י סשנ6ט0 מקהתך לפני 
 י סינ פס ונצ' כנסעת בתי ויעקבה הילריםשהועז
 השף חכם עדקר4צני נדי אקרא אדם סנטרשלא

ושרססני
 מרפילומז חצן יורה אל רבינאעשעה
 יד וירסרפס מצי לשצץץ 8"צ היי יתצ בזוהמק 8י כעס וכי כעשה לידי סביאהחורה
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