
 הישדששי8פ
 עכל ואיך עליה אשר 8בל הארץ כל לתועלת כיכן והחש הדתה להשע המדבריםח%בל*
 הדברים כי אצלם הידהו ומן * יכולת בעל חכם ומחשבת מכוין כחצע מבלי שיההה6מר
 תהאה והלא . %יכולת לחכמה סעק מהם במאוסה ימצא לא מכוין כונה מבלי הםאיטר
 ממודר כתב עליו ממנו שיצמיר וטא"א חיק ניר על פתאום דיו לאדם ישפךאם

 שאו סמה מסודר כתב לפנעו אדם הביא חשלו . בקולמוס שההיה כסו נקראתןושיטמע
 הכתב שצרת עעעשזה הנפר על הדיו נשפך כי השומר ק%סוט מצוע סבלי להיות%פשף
 שזה וכק מכהן מכותת נסו(.ם עששעמ פני על להכזיבו ממהרים היינו מעצמהשליו

 בדבר לוטר סכל אי דעתם בהסכמת רשומות בצורות להעת שד"א דברלעינעו
 כוונת מבלי שידויה תכלית אק עד בענינו הגמק רחוק יותר ותקונו דקה יהורשמלאכתו
 מצד יתעלה הבודא מציאות לוזעכיד ושהבהשצו מה וכל יכ% ףכ%ת חכם היכמתמכין
 לך! דע השעה דבריהם ודחיית קרםקהעולם כי שאומתם הקדמות אנער בתשובת ומספיק האמת על דוה שיבץ לפי דימעשיו
 כ* דואגות בדרך לט שטעברר פפני החש * אחד רוש יתברך ומהבורא הראהז אך יפרק

 וצויך . מאמי יותר או אחד הוא אם עליו להכיר התהיבנז . בורא לעולם"ש
 פ פצם משבעה אחדותו אסתתשנבאר

 לנפשטרפא
 לקור טסדכר fa מגוער ס!6 וגן כ" טוחו עטם יגסו 6סר 5צא תגויס פנקני יחס 6טר ססו6 )דגר 6פמר 15 כגוססטיטטס
 זס מפר א סגפאיס ס% וגן סגעוח געגוי :גרotnniw, 16 6ויסס'1 ניקל ונגר גה סיס ט63 %5(ל מ0!דט סו6 גכואסשטס
 בו: ספיפ זו)ס 6חס סהת)ס )ידשן כסכלה סי)וסופיס סניך שנעטף גפיניס מסכית ו6ס ספ164ס וופ . געתם n$asונים
 )% גי סטגעיא גרמיות ממופה ע14 סיעתוד מס סו6 כקמח ע) טפיס )מי סע1)ס העש פ) טכר5ווס סנד%ס פן כי1יע
 ם6ף 61ת חפמצ עכול ממדם סשצטא עם נק כ1הס ידיר 1)6 מכין גוונת ע) ר5ש וסיד זס פפמ ושס 6הל סכ)יס ממסדבר

 גשמו יער 6סר ת6ח 0כ61 מס' גב) ~ohln כמו מ?דוט ס) סן סקימוה עי מן סמוסשס כ) % ו)ססיכ )פ)ס3 כרכסססימג'ס
 וס61 דנויו כל 03וף וספגו כפשסיספכ)

 פו:גליפ דגוש ים כי פקיו גיי גל גן גס סיס 0פ0ני 3נ0 4עך ובווט "0וד 63פסן
 מס לרע ח )י מתג% וגיפר וו') ס" 0וק 6ן חיק גמיס סומנתן גמע גטסר מסוגן סו6 כ6)1 געממס יאר 3סעפיק6נ)
 הגער 5טר  סגגו6ס מ% פקולטת %6י טיחס 5ססו(!ס oiwe 16 tGtW חומוס ר') כטלקס ו6ס וסיסס et~ttne) ג) ע))סוג
 070 פן מקויל ממסור סיפת פד ימס סשפ*ס סאו %% מצ סע  031,פ . עלס ט' 5)יסם טמע סעי1ן ככח 6יןשמגס
 ohPNe  לפנל ptm פ6ר ידפס פס 6ים מיס  whn Of רז%  6מ 6פא . ש כקופר וכחש ספוקיהם ר*י 1ס צפריותפוו
biwמוגם וע כס וינויז"מס רל4וס"סמ יכל 5מר הלרפוס פוקרני ס6וקורסיס גנר פ6ד ננצץ ממל ממכיל פמ'כ י*1 וכפרק פיט כףידם  מן לקילי ללס מש וציר פוסל 6100 סוזמנ לצ0 ס)4ו 0ל6 טסו 6%1 יעמס פאס 610 ריר פרגרשמ שפפ ל6 כיפר 

IotMW0ללוזר גפול eallw 6קורס סיס 6יך פש ומחת וחס )יקה )ה)  וקין פסס בפס %סר 0טי0 ליגן יכל יס' 0נור 
 וקנס סוס מעוקם לוקס )6 סוס ומיסוס 6מ1 וממס סיס גליי סגולן 4)ד טס וססס) 16 סיס מס אסספדל  מקין וווסותס~גר6
 סס0 פר סיהיס ג01070 פפפ פופ סס ויתגדל בגוו  העוף קמן ננוגס סס ו60דס וכך קך יקרס גפתי פפיניץץס גלע ופקו )מסוס פ06גו 6יס טכ) 6גיו וססיכ ס6דס יחוה גסס 6ין )6מו %) סמים לטילו ס0ג'פ פר מלגט גסנד)וגלשו
 שגעים טסם )6פר ס46 ס6פפיס סעממס ג) ע) סמכה מפפיד א כל %כפפאציל ססו6 וישום פ!(0 טסר6פ כפו 1כטכ)1 וגססנו גועריו גדול כיוסו פר יסנדל 51ה'ג נגללו סנמ(ש יפרס ספנם למ9טפטים

  sxt 00' טסתכם  יה"ר 5ון כי וטךי
 יפופ ט%16 פס פו64 לוזו 06 16 ג;דמס כ3י 6' ספס 5י)ו טעדס שגפ שס 6%1ס % נכל סחוס גיס גשן ג6פי1סימנס
 to)h כל ואו  פסס 6% ו;6טר לרוך ומן ו0 ימרו כסוסים %1הו סתומוס ושניו פתית ונגוה סתום פע האס 41ן ניולגג%
 ום ובינהן ופסייך יו' 63פ0 יו6 ככן ו6ף נך ינהם י4ר0 לטיוב יגל ש6 נמוסד לו פנצ'ר סכל הס שליפות סכל ופיוווף4ץ
 יושן פזu~h 0 61נרס0 פסרמ'ס 06ר גרופיס פרס ס6פש יפוי סוס משדו פס  סיי 1ס ספ8 משע 6ש ונכושומטל
 ובש הל' כך %רם פל מאצווהפולס

 ק-
 סייע ר6י0 פלינו יכיף רירעו למתגו לריסם, ינה* ו06,כ ולך ק- ואדף 4קי

 ושפך ו0""ם יון מגפור יימהר 706 נפ65 טסו8 ס0ויס fiD1 פליז 0מס פפי יפ0 % 6סר $obw: al~o W סי6פ54ו0
 וסידים 007'0 סכ'ל 6לי0 פסקך כל 6ין פהס0 נס פקת יפיס  סיג גייס גמש שפס טסני יפמן מסכ0ו0ר

*po ופסן 
 מפונהי פספר מנדפס סג0ונ*ט

 גל ינר*0 ביי ו0ייסכ סכסנ 5,י0 סס דעוכי בהסכמת רזואצח בגדרות : "' דפ 4*00
 נכושם וץ גמקרס מיס ילotim~t 6 יההם 6פ 5עום,כ קלסי דגר ומפו קך 6ו ןך פיגסכו (on)Da סס פסלטופסומסמס

 : גף עגל 96.ופכרן
 הרש" "י יפרוט

 ניסורר  פממ לשן otapg 6ל6 סוים ממנפ %'כ מוג%  פי מ6 כשמי בי' חחי ייזר יחביר שהבייא
 שמן: 0סד8 פל לסלן %י טקך ישר 6של גפי תר ו0פשלaeo) 0כ4

 הלבנןנוב
lbns"sg), היתה לישע : 0שמ נ4ל 0פך6  רשלו 
 לשובס 09 ש כש0 ננעל 5טר נד* oiw1מפפ
 : נתכנס כמדם * 9Vb ספלם שם פש4אע
 בשמרחערשץסאע evbVe: נ5מ5שס הקהיתםמשנע

 4ק סוויפ לכמשס סרגע ראאש כס רעתמבמוסכמת
 : בסם לקו 5ש,ם נס פוומגץמופמר

פר9

 לחם"
 התכמת ע5 חנם ומחשכת ממין מנח : כףק4ט
 6פר ספם"ס פפISD1 0(1 ס0ו6 לסגלים סמי  פכין גום4ר-

 שטי פכחופפפגפ
 סיקו4ופ לולבים מהע סבלי : גו' גפ0מס פפמססיף גי שפנקס שלויס WS~1 נכונר 4עמ-

 פשוש וגן סגותי כחס ססו6 תחל נין ~Diwמש
 רחוק anv 1 גפ)ע קטעו %תו גמלפ שאינס :ושינס
 : ספא4 עושק )סי ועפוק סיסינ ש3ר )פי רדיקומסוק

 סעחחע פ6מ*מ 9) ו3סקעו' 3סשנ הקדמות אנאםבתשישת
פרק
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 של היהודשער
 נמצא בהן נתבונן כאשר גי הנםצאא לערקת בחעתמ מצד מהםהאחר

 מטפרי
 פחות

 פתהע ממשן נמצא למעלה ההן העילות עיינם על נחקור אשר וכלסעלל*הן
 ש העילית עילת שהש אחת עילה אל שע"ע עד מספק הזמעפ תעלינה אשר וכל18זן

 הכילם במיניהם נתבתן וכאשר . למפפרם תכלת אק הנמצאים אישי כי זהוביאור
 ס הא'מ ועול תאעו לבוסרם. תנוקז 'ש וזם';'םרננם

~SD 
 אורס הנללש

 אשר וכל רבים מינים מהטת*ם מת כל תחת כי מטספרם פחות הסונים מספרטההה
 כ* הפילוסוף אפר הבבר . הסעים סעי אל עועז אשר עד פחות הסתים מספר ידוהנעלו
 ופועל וקנת ומצב ומתי ואנה ומצטרף ההיך וכמה עצם ההם עשרה הם האתיםמתי

 לנפשמרפא
 טכ4 ים סש4ס )% מ טא דש % % )סכום רע) לפליז PtW11 ש הנחבאות לעיות בחינחמ טדהאחר

kd4,נ: " ייי % ן(י "י,עיי"ג י" %נן י,( ין:י, MPNbW~ 

 .(ייי.,וי,ןג,'1:ןקן",'יןמי:למיי1,ה1"47גנה,"'ן.ן,.עי-11] ור"ג"? :".
 יכו 1וש ססדכר !מן כ) לפויס יפתגם סוגם פאתוס סו6 טפש תתרשי פח כסן ים וכפולססגמ61יס
 ו02גגסד לנוו דכי )ס%ס סו6 וספ1ס % ewt כן פעס ס"ס פ) %י(תסווס סיוכן מס סהר ור,פוךסופחוסו

nph~p-:,4י:"1:1יעטץשמ5%ג "2י,%שונד(,4עי-י:,:1((ך'"י,"" 
 סס)סס *פשס

 16 ס06ד 5ח6מר 610 ספססרד. וימוס ספתדיק. גמא וגס ממגד 6ו פגש סר4 16 %מכ יי 6ו :ייקרץ

 א ץ'ן':י''"ן'יסי,י",י'י'שןפין:,וןי,לן,יי,ן,ויגלי
 הלבסןסיב לחם8ח

 פי סכלו כלנע וס 6מו למספר! תכולת איו ופרק
ש')

 גכ'611 ט6% וין סנף (ffn סורס מזכוי

 לספור ס4ס 59ש%ס סיסס)6
!

 )ופר מסמר

ח "אשיבלי" 8  י% %ייקשת 6= 
%ם  ש' 6 י 

"0 
 "ש % ל6שפ יפייס 4י%

 כף שניהם אל חסינים נערוך וכאשר : פיקו אומירום
ם יק יי"% 4ס "י6שש Va סשס ק פP1w1etnsntltn1 (69-שם שכעס וסע pm *ס 1% פחס נגן קספס1 ימוויססרס
 ow פס תן סע מיש ששס6נ?0 ש י e~3w ט aoe9D9hn oheb א2אש

n~pnto NsO~x 

 %ס% יהלמו bW *גח 8*ח ס% 16%)6
 דסאגו גו)) דכר יפ סתיס החג סכספס פלוג ס5פפ)סז"פ

 נפ81 כיגעי ממי ולפיפס מיס וסת כיעס סע האש8?
מס61

 %אר טן חס . 614מד * 51ממ ומרד (DW 6ןנ"מ
 ומס . ס"ס שן ראדס שן כש on*o ק סמלצןפ)
 כ"מ מס כש שכס שמס סט)) חן % גימרנדב
 פנס %' טנ חס . 4מם נ"מ וג% ייפרס מקסט))
 ט% ט"מ תפס סטופר כפ ט% יש ויצגכשפרס
 יניר פנ vw הפ . מלס ור,כשמ ורגמייס ~nStfkש
 ס6סמם 0ן סותם סט% שרכב סס כשנסס

nDem11 ו% וטממDh נטס מנ ע? רם . פקסס 
 *ע הבק שחס סקופ נס סט% גסס סס כש88מ
Sbonnpa bswo6m~Ww.oma3 %%ס 

8ש%סקששקקיח6  נח %0 אס 
-"פשאחשאא*ששש%אאל

סק
 וסי

 ש*י0.שש ששטום
שש א ש % 1 1 ) * * ש  

8
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eoהיתרשער 
Sptnהתנועה . חיש נסצאם האלה הסתים עשרת מיני אשי ע*6ת ע5 נתקי וכאשר 

 היסודות עילות על נחקור, וכאשר . והעפר והמים חורות האש שהם הארבעהוהיסודות
 מספרם ההיה cn~y על נחקור וכאוה*  עגים. יהם והצורה החומר נמצאםהארבעה
 הבורא א"כ אחד אלא משנים שחפן פפפר השץ יתברך הבורא רצץ והוא מהםפחהז
 והמתנשא הממלכה ה' לך נע( 6 )ד"ר, ומשלום עמו דור אמד הע פנים כל על אהדיתברך
 תחלה כל וראש העליונים כל על ועליה רמים כל על רם הש כי ישל תו' לראשלכל

 : ועל% עילה כלתלת
 שםח*ו קפאיז ותחתונו עליומ הוה דועולם בכל דושאים ד_ותכמה סימני טרדדהשמ

 ומלאכת אחד חושב מחשנת כלו כי יורט בו נשתכל וכאשר בו אשר חתםובעלי
 בתולרותיו מתדמה ויסודותיו בשרשיו מחלקותיו על אפנו מוצאים שאנו והוא אחדבורא
 מעירות ונדותכן היצירות בקטני נראית יתעלה הבוא חכמת ואוחזת בחלקיוושוה

 לנפשמרפא
 4ו יקף יפליוי  D(rs1 ייו5  ויו sp,, סתשפר )גופו טקס 3קמפ quo כמתה% קנין : פיו ע) be' 16 שעג % סיוטם9ני
 מלמר ליחס וקורין )סיפן )מ61 קון ספדי וגפי ונפעל ופועל : גו 6וחו מ69ריס מפנו נסוד %יני ומ! כ3 פלוני טעוגע)

 כמו mnh פורס וינגס קורס סיפט1ט 16 13 6טר מטנוייו 63י סענס נחררן סו6 נסעי 16 סיחסע) מלפו סיפע) ולהמרטעשע)
 וסל וגוע) . ומטהור )גן מסיס 16 והתמין נדו) 6! ומגוי) קען ס0יס סיעורו סנסחנס מרזוי ע"י 16 לפכור סגםחנססיכר
 6) סוס 0כמ סס11ו6 מי מכהון פוע) )ו סיס ע"כ מסוע) 6) מכם ונסחגס ספוע) 6) ה61 3כמ פ טסיס דכר וכן"יסו ספוע) סו6 0סו6 ססחסע)ות מגורס ו60ומן 0ען )עפם וסספפ).ת מפיפי סגיפ ממיש 6מד כס6 שפט) מתען סח6מר3מט) סטינוי לחו )ו טניס ווכחו פופ) )ו ים מתפפ) כ) גי סמספע) בדגר ע) סגל1ס סטמייס עיי ספיע) ע1ס 3ג44רך טיפע)פ6מר
 נמרטה )סקס כ1הוח סטוו,ע ומשיטיס 013 )וכר מסרגו סגיון גספלי סיין אירוזסס ומי)וקיסס פרעיסס ויון . ע"כ0פ!ע)
 ס, מן וגוש כמווס סירוס נמוסרידמיס

  סמג0 למר ולרסיס  עיטיי כפי ט"מ פילס סוגיס, פטרי סל וססלס סחוס סו5 פי רל כו' נחקור וכישר : וריריססכשמנר דביי  לבגין נוס זדי wnx כמו וט 610 דגריסס מב)  ומרולס ~oe,"D ונסקי
 דגר כ) גי ולספח:וח )כחלוות דכר סוס יוכ) 63 0סגועס סכ)6 . יסודות פן 0חנועס ס0ס חמש נמצרים : ס)0סוסעידת
 ית' סי סכין גגם טגפו)ס 0נרי6וס כ) ממס ותסוו וט 6) וט מחקרנים ~((OtSA חנועוח וממסח יסודות מד' אמוגטנטו)ס

 : ע"ס )עי) 63רחים נגר והצורה הרימר : 0חור0 יסודי ס), פריט סרפנים וכמנס  שמקריס כל  פכפנוסמו
 יורנו וזה : )סן6ס שמס גוו) ועד מרכזן סכעו)ס דכר ככ) טיס )עפן גר06 כי כף הנראים החכמה סימני מצרחקשני

 :  ליס  שריפי וסמחכח וסוומס *5רן ססו6 תסומוח שקו ), קפאיו : וכו' 6חד מוסב ממם3ח ככסי סגו)ס לכויורם
 כג") ו0 כגנר 011 מוס וט וופרדיס ot~Stnn מס סד' סיסוווח ומס טספרסיס רוורס טשו ר') כ11 שתו  מוצאים ש*:דוחוי
 כמו ומפוסס טנייסס 3ו!ג ),0 וס כמעע ופויס דומים מסס ovhin ת1)ד!חיסס ,ס כ) וטס בתולרותיו מתדמה :דוידופ

 הלבסןטוב
 מרסיס מסעס שד  יי כן ססויומ )כ) ססומספנ

 גון חן ככום ועיין גסויות לכל  ססוגימ סוניפספס
 וכום( מנסס טוס "ין ממר ספנו וגש . טסונסימספ
 הכרכמי )6 )סיכך סר6סוגס ססנס עד )ע"חסממתם
 "ותו ר~שע) % סכם מן ויוצל סמטחגס דגל )כ)כי) חפעס סס התמעה : רימקרס עמס tbh כ6ן)סרט
 מ"ג נלעס סמורס וכמרס ככועס סקזמומסקל16
 סס התאיו : "'"( ס' מן כלומ נעיין ס'סקדמס
 מד' ג"כ סמורככיס וריממטח ס"כגיס כמוסדוממיס
 גם טוס מסס נ"חד ph1 טךס ממ)לךו "מד סכ)")6 י( )"יוכ חנ4י6מ וכגכיגס מיסת ימד סנחענויסוןות
 מ))ךס נרכס מש 610 וצמחיו :  סרכלסס  פל יוסלמ11ר

 כמ נסס וים  סנסמ  וסחוף מסרס כמו יותרגכהריס
 וסמי ס*ממ כש בתולדווזיו מתדסה :ספממ

 היציריה בקטני : כ,ס וכיונך ורג)'ס וידים ורי"סכ"כ סוים וס"דס ר,מ' בחלקיו ושהה : סממה כהט)סג'סס
וכגדוריהן

 לחםפת
 כ) לסורן סס;-ן וב) )מיגסו שוף oa .חתים כ) כא)ט610
 ססונ'ס סוגי סוג 16)0 1:קרteh) 6 סייס רום המח6סר

 06 כה וכסה עצם : 10מהיס נסיני גס חמ61 ווהסוקס
 ימה וממסן מ6ד סטין יקרך כס)ימוחו 0,0 סטגין )ג6רנטי
 רם : 1פ16 יי!ס  סס סגינן מצוח ונספר מן רות %3רידו
 כמו'6רס יתן 6)יו 0מיומד מעלס 1ד נגחם רמים כלעל
  פליווימ פצי-פלבל וצפר  כנורו  ססמיס ע) 0' גויסע)

 גרו) פע ג1ר6 עציון 0' כי כמיש ט)יסש ממסיח!33מי:ת
SP(0 כחיגות ג' פרע וקמיו ס%ן כD1vro קרימת ד0יינו 
 Ostu 5פו סכל  פ4ל ופט פילץ סם  5תר כל פל ויפל ית'לי פי  סיפל5ימ  סכן כקופר וטע) עילס כ) וקמר עיט ג)וטייח 6מר סע)יס מכס וקציפת תחוס כ) ר6ס 6מר שמסומן
 ית' 610 רק פפננ Obnin מפס  itsu1 פפוו  שלפפןל"מ
 מסס  גלר. טסו6 ומס כמע"ס כ1ד טס61 מס ותחטאועייוט 1 ו0י6והי0 סלאמס עסות מת סימניהחכסה : ע)ע כ)יפיקס
 סס פלס %ר וכ) וסקרן מסקס 1ן oh~h ססמיס כ))וכזרן
 מחשבת : רומס 3טס 16)11 סנקר6 610 קפאה : מעס1ד

 כנמיגת0חג)ית מותג ממשח 6מר כוי אחרוטלאכתחושב
 וע) )פע)ס יקמור ית' המשנחו קדם htw פסס0יו61
 4)וקיס ויסודותיו כסרטיו ט6ע'ס כלו' בו, ויסורותץבשרשם מחלקותי על : 6תד נ!ו6 ומבכח 6מר ontloמפולס

 notio n'Db וסוג סמי סוג 1'מ מספר( סקדמח ככיעור )ועמקן )!ס וס דוריס סס מ0ס 0יו61יס 0חו)יוס גסת0וס e)nh מוסוס
 וסנר 3פ)י). וסור6וסס ולויס חור 0ניפ סד זמן פכך ג6מסס כמוסים וביסס !מן כמסן וגז!)וגנוין נונף וכמוש כר"סיסס גכמוסס קענ'ס ~OOt)tt היסודות מ0סמוגוח סויסם תפלי  סיגיימ 3חוליוחיסס דומינו  סס נסיטטיסילוףי

 לדוגמי
 סתיתסוס כדמו') נמיל

 לפין דונצק מוו 6מד 1)כ) 0גע'ח פו פיגיס כטס תיכוו ,מן המגו מס !סו6 3סעדותיסס ס1מתיס זיוי טס סהי': )מסי מסודמיון
 סס36ריפ  דונתחו  יי 3נע'ח כ! .ממנו עניו וססחעפוח גזע נמש otnnio גרוכ סכמו rntio וכוג סמי פסול כמו 0רכנהומלוך סיווי עי מכעס ומקקיו וס!ס 61פר וכו' !מןוכוגוו );וזג ובוני סלוני גיירן וכ,גדו ומן );ו'ג בהי גע'מ עיגור ולמוג ס1ממיספן

otlu.n~וידים 16ויס כמו IGt)A11 שפיס כמו סס 
 מחסטטי~

 D~d וסבי )וס מעגל ססס גיבס כס;יפיותס גמ61 3נ,מ וכמו כנוע מן
 טסש t'DhD וגדוליהם היצירות בקטני : גספריסס כסס מדוגר ונגגדוח )תוקריס כידות צימוח מו)יכ'ס גיוים יס aril גסכן

ומוקיס
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 81לא היחודשער

 מתהלכת החכמה צורת היתה אחד מביא יוחד לעקם הזה ח1ל1 חבם אז לברוש הםכי
 צריךי הוא בי אתו משאים אאט כי 34וד . ובחלקיו בכלליו ומשתנת. העקםנחלקי
 בתקונם קצתם אל קצתם המחוברים תשאר האדם נוף ואברי המפה חולקיהשחיק קשקשי כצרך אחד בחלק אלא ננמר ממנו חלק ואץ קצתו אל קצתו ותקונובקטמו

 השמים אל הארץ וצורה השבהצ אור אל והכוכבים הירח צורך תראה הלאורושלמתם.
 מן כדורס מקצתם אוכל פיניהם פקצת כי קצתם אל קצתם דוים בע* וצורך הבהםאל

 הארצות נבורך באדם הכל הקנת הכל אל האדם וצורך השדה וחיטו והדניםהעודות
 היצירות בקפמ נראית והחכמה קצתם אל קצתם חהםלאכות שחכמותוהפלכים
 מכח נפלא יעזי אענו נופו גודל לפי הפל בנצירת הנראות החכמה כח כי .עדפיהם
 כת יהזה mwn תקפן אשר כל אך . קמנהוה לפי הנמלה ביצירת הנראשזהחכמה

 לנפשמרפא
 קוס וס טניס ניגס סישדות ססס טססרסיס 6ע'ס זן) נעולרוסיו "OD~fi 5יס וקתטר פרט גע"ס ולג גורס וגן למומסים סנטיס'ש סף0 וגערי סטממ הן פיס כרעע ס0ס מדוס וסער )רכיסם גסי וס6כריס סחוסה פס פגטמס0 שנספס ס6ו0סי%

oy~mmס%דוס מס0 תסס קוס וט סגורך גסמכר0 כן 6ע'פ גל) וס כעד וס tStne סשנ סדק ונספנר1 )וט וט נומיס טס 
 : ט' ופמגתסע 1wnStn טס כו' ומסט מעגין כסוף וג'ל נרפס 6מד 61) )ג)ס 6מד ם% נר6ס ופוט 06 ו0 משין וצורכסף
 מיעד טס *knS 4 נסוטו מיצוק סיס כמו גתוייותיו סע1)ס גידרו ומנוי חלוק מש אחד סבורא מתר לעולם היהואילו
 )נל6ופ )1 סיס גי6 סכ) ל') כה מתחלפת החכמה שרת היהת : פ4 מיסי כרוציו % הוסס סימר 4יו'4סוד 6ינטיי6 סב) )ומי 6שד טמע 191 גג)) גין פגורן פיקק %4ס טקס וגן 6חרס עלס )נד תפש vg~tI ער4ס )טס6ם
 פנותך 6100 וירש יטיו כפג) כוי לפו גסני עפש )סר6וס )ו סיס 6הד זג) למד )נל61י ג% ד1ש0 ס15גס כמהםנומס
 בו* אותי כמצאים אנדעו כי ועוד : ספסיים גפו כויס 6ס טסט 6תד מכס ע"כ )וט וט דומים oltx לקינו עמס 6כ)6פר
 דנך 4כש סמן יוג) 6חח htbn מבפריון מסר 4*י)1 כון השריון קשקשי נצורך : סססג6ר וכפו סג) נפיס 1ג1 )כ%סשיך וסקופ (oew %ו חי0 1פ) )פיס 4ףך ס%פס מן שוא וגי 1%ממ 1)סקגח1 )סס)מסו 6מר )דבר קויך סגע31ם נכרךמס)
 6פי13 סעודך )וקנס ליכין יכוסס נדע ופזם כ1' שדוליהן היצירות בקפני נראית והחכטה : )ע פע )ס6 4ו 11ושיכיס כ6מוע סלון מס ntsh וסנטוס מכמות גו ים פושט כ) כי ממוווס *רופ מז והפלכש הארצות וצורר ע"ש: )פי)סספיגס כ3י כמס) מגהרי דניי סכתכקי כמו ס6דס ג6כרי סורגך כמו מסנח6יס 6חד יחסר 06 )ססליס ספ%ס ישי )6 כןסם

 לחםפת
 מנמס יסווי פ6ד קרוגי0 סomh 0 הכפוסק ,0.פזסהק'ס

 ולגייס פס וסגפ) )סס') סש61 פנסו גסס סור% ית'סנורי
 פחחלפת : חע לסוס גס (hSn ג! סמוון סשו4) סנטןא%)

 01יפ11 ססוגדוס נילוס סת')וף פסס גיח סו) משסמיייש ס)רנוי ש"ע ק)6 6פר ט' וכשהגית השלםבחלקי
 נוס) סיס ס)6 6ף ג'ל רכים סקנס ג;)64 תמום מוסוס
 טקס 6ג3 ושגס כמים a1#P~t טסיך hwn סיחוףגסס
 יסיט 1)6 9ש סשיoh- 0?וחים : 4א %1% וסקסת ופ61 מפיטי סש סמ)שיס 0שןים% וגן wh כדוך וסו)סי0 טוים סיו ו3* ססיט' נסס טופ)סיס

~PYL, 
 ו6ס וועדר

 סיס י6 סטנו *חלק ואין ס1י, סיורר נד ע)פלש
 הסס )סי כהירפס tr~ of 06(ot .ססלי1ן מהטקסי טווחשישן קשקשי גציך : ס6ח4 0מ)ק ~31פ ושטפ454

 o1Itnb פ00 גמורץ ספח הפשה ילקי ! גש ש6מוד0
 מגז) גמינו0 גל ננד דכרי0 גוי 1%-גפ6 גסס שש ססש

 הלבנקפוב
 וכנד )כ )ר.ס ש מידרס קעני כי s~gובנרולקהן

 : הנכויס סגדו) כמו סנטלט ראשן 5ף מטיסוכר
 ססכעייס כיקרו כנר חכם אחר לבורא הםכי

nthbanוכמטפ סכנו יפי ומין מץ כל לנרי תועלת 
 DtUUp חשן ור6יו0 ממסתפח ס4טדיוס )שממרוב

 ות"צ בקיטע צריך הוא כי : מנס סנטריכטשס
 : א % ש גרסן סגנר*ס כ) 1nsp אלקצהו
 כעצככיפ נס ר,קדמעש )דעמ תץכוכבש רחרחצורך

 שייומס שמח ק יק מע"ס 6י )ריס 6יןר,קיי9ס
 חסדך : ססמפ )16ר %יטס )ש טכני סרק"מרו
 Dnwt סד' מפג גח9עש Sanni השפש אלהארץ
 ra~n : סקדמומס סדי כש %מם כ) סגםוי61
 יוע )%ערס ריכל כנצץ סר61דס כקמר בארםהכל
4ph1 מיי סר כש מנגז )פ.ן חהמלכים : )כסוס דכר 
 1% סנג) 4מל יטע ג( )נמשם ימאיספל

 נ ניתסס ס6ץ מס פימד חוע)ח יסמריטושש
ש ל

 wnsm1 ה בנבעששדספפטישהבוש

-mrSDSV 

 ירי 6 1עםשפ% %
 נסאוס פגפ65יס גפו כף ,:ידוריסיפסמועייסות : ש %צ2 סיתם ס)6 גמם ע4סלכס

 י%תס
 ס--ו[ ן

 ססמס' ו- פס סס

)סנס6ד0
bwsl~Dl 

 Ri~S נפסס )סספיפו ופסס י מסש4 הכל אל האדם וצורר כפ'כ: גלי6תס גיסר;דסדר שחס
 מ)0 יטו6' סני:פג%ס: כריות גס ופס ועימס ספחפרנסיס יצוו התכיס6ינס

 6מס -ה [."( " נ יי '
 פטם סרח

 4ווחשמידיוס י% 'י צוות: (~osw 2צצע22עע2 צצ ~wotw צסם
,יד וכן מהסח 6ין 4זגס 6ין ק6ס ס6ריגס מ)%ק ntptve (6 פ)%ס טורך כפס וכמטיכוס שכטית סרפו6ם מכפתקרן
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 היהורשער61
 סדך להשלמת תכתים חשהם מתדמים שהם מפני אחד ונקרא אחד חושב טחשבחןבים כי כהה הה ממנה שראה נפלא היזר הבורא הזקון יתר כה בהנה והיכולתהחכמה
 החכמה צצת היתה אחד מבורא יהר 4 האה ואלו ~Pp בכל כלו והעמדתוהעקם

 בשונאו חלוק שהוא ו80נ* קצתו אל קצתו צריך הוה יא חלקיו בקצתמתחלפה
 . אחד וחושבו ופנהעו וטפסרו מחדשו כי תראה ומהברותיו בתר,דפזע שהיהשדותי
 ההכמה כי לואר ורצה שברא סמה נם6א עתר האלהים שברא במה אק הפילוסוףואמד
 ראשו טלאה עשית בחכמה כלם ה' טעשיך רבו מה לר( לתפיס ישובו העכרכןdh~n עטצי מעי בסכרו השלום עליו דוד שאמר כמו rnv1 מתדמה העקם מחלקי ובנדיבקמן

 מחשבותיך: עפקו מאד ה' מעש? נרלו מה ננ( נסס ואמרקנעז
 כשצרך חדחשו. על למדו רואיהן כי העקם כל את הכולל החדוש ם8ניולהשלישי

 וכשאנו מאליו הדבר הוית המנע מפני מחדש לו שהיה ,הבעכור
 שזעתו השלם השגל בעדות נדע י רויה שלא אחר היה כי לנו ויתברר הויהמוצאים

 לנמשמרפא
 פה,-9יס ססס משני כו' כולם כי ערה וזה : )!רן 1))6 )כעלס כוס (hsn דכר כשסו ow יעפס 6'ן ך36'כ סקסנססט)ס

 : כר) כף וסטמדחו סעו)ס )סדר !ע"ע ג:)! כרסכמגיס
 וזע פוס ממרס )ו ים !ע'כ mmn סעופן גב)) כגתג6ך ממס יע השים כל את הכולל החרוש טמניוהשלישי

 6הד ע) רק מיס קנו 61ין ממס %ד כ) ע) רייס )טגי6 שיו סיס מהתו 'נחר סיס ס6ס 6חד ע"ע סו6כלמחזם!
 : 6הד רק פסו6 מעידים סטכ) פזר 0סס סו6י!ס כ) כי לסיס סוס ימה 631 לטיס )סני6 ע4ו מנמד יגזר טיס כלממריפי

 הלבנק18ב
 יסר סם סדקש עירס "%ש מ יותר בהנראה
,cthl~מ5ז ,cnt)cp החדתם : סידרות ננן41 כסס ממס 
 מ% ממוקר מגס ר") חדושו על לכדו הראיותכי י סיס סי" 6הר וכלהדס ננר6 ;כ) סנמ)6 ;ל ר")הכולל

"100
 nDD3 4 סגסנ"ר מס וק יוקרן ס)6 דרכו מווך
 י5" ככר נמשח )1 סמנו"ל 11)תוסמ"מין

 מעיין מכ))
 סעס פר, nlhD(1 טמר עמכם עסק )1 !"יןומקרן
 סגכ"ר נכדי ממקירות נמ%)1ח ))4) עגמער.0לפ
 פסף נ)כגו עמתתו סחקגע כדי ס0ס ממקותכטפס
 כיד% ע)תס וכנר ume מ% סנ"מגס סקסיםע)

 : שכע obs(1n נריע מגזו "סר וס ע) שסח);נין
 )שמ יאשת ל") מאליו הדבר הויה הכנעמפני
W55hס"% ;מומר %ד Q'hll 1"ש6 1מ4"1 ;שנס 
~tota

 uh ריי יז )סם כמט% מעיט ונר ;וס
 עירכם מרוס ט"ו סג"מל וכענין "לס כר" מיט1"4ס
 כףוררו

 והשכל בעיות נדע : מ( ניסעי olh גר"
חגג  פתו יפקסס יפיס היש סתרים : וספע%ס ימאיס ס)סיח

 לחםפת
 החבטהוהימלה : סרגי ישייט למיסריי סר%פאטר1
 unDV וס)'llPAt1 016 כערן סו6 מי יוהר בהנראה

 ופפויס 0וגיס פ6ד רכים ממ)קיס מורגכ דגר 0Dht11כסס16ס
 גכ)4 ,ס עטוסוך

~DR 
 Y~th פקהין פולס כני נל6ס 06 כמו סיענו פט!)ת ע)ופד ~h)e פספסן 610 פ% t?t? סכמות

 חיקר יגס וס!6 יגאו )מרסיס נס ולקין קעוס מ!רסססו6
 רפסר*עי'ר מקורין )מס ערס וס !טס טפס גכ) גגןופטיכ
 נ)נ)יסעוגיס ספע גסרכנחס ג6! גקגנ1 0ס 6)! וגריססג;))
 עפות פגר% מרכס סהיס וררותי 4ז6רס גכפו0סופפוגש
Otitsi6יגו ש כי וטס סרוס מסלוח סר9יס יכריס 1ס6רי 
 6)יו ג) פיני דחיס כמצפע ס)6 6הת מדפס נכפות רקגרו)
 עמסו כנ 167 כפס לואיס גרשן יקר16 001 )ל6!סויפנרון

 פן דעי מלעלס 5דמ 5לגפ4ז  מגן יקיר כוס htStnילר לכפתי טפס  נפומ1ס מת %סר יגריו כנססוסמגכי4מ
 כסס גח6יססיגעס גכ4 נרחשו Orn יאל יוסר וסטלג )6 ופיך כאססוקס

 ת"
 מפורס גיפוס et~ih "ל4 היגיס

 וגוש כפוס  קצפן  ירכיי גס ייאר יל* פריש לגייסופיר גפ4'6וס כוס גרעי כלפס כלסר עגול ופס סרגס רגליםונסס
 ע"פ פונן והיטלת ~nD1rb : ימן אפנין (s'v~tmhtin שעדי חשינו %גנט שכוח עשו ע) ויחג% עררכ6)ס
  פירססי כנר אחד ובורא אחד חושב : whnnסווגמ6

 פרנס יסקיוהש ונלסי פפר כאיריס  פסטורך רגריס 6'ח סי1 סג)ע?ס קיומו כגני6!)4רן וכריס ויפ hvnit )רכיכס ג0מס פהקה) חטמיפ )כלי !ובוטח 31ספ6רח %כור חסנ ;סף כס! ידם ע) כאשוח סעופן סדר 0יסיס געלם קוגר6ו יגריס קיט )קי ומעמדתווכף )ס:)פפ ולמר וגו' ,סעמדח1  יע0% סור יסילפס והיייו 5תר 4זכ4ס י"ס ופישרים הדוווש פירוט  נכוויס סוס  כנסס מסוסוסקו
 ויין וכני סקגין אץוס )ספירס וגרימוס פגעו4ס פספ )עסות וגמ!סס סכם) כפיקס 91ןגסס ספו0ס ;) סמקיימיס ססס סחוקריס קפלו וספמן סדגפ נס ש"ס מלת גרית גאפ יפריס סגחיס קיוט לצרך סןnhro 4, יפושצ

~nlma) 
 : ססולאיס מן 6יס נס מךו0

  מתויר וס%%  ספ1סיטוש יד'סגוס 11 גפלי5מ  פכלל גמש החיגו פמסגת מוסכ וההשכל עתס ומנהיגו סרכגהו ממכר!וחגרו
 ססשגס ססי6 ספנע3יס פעותן %1 סלככח1 פושר ופרכה 6תר גו נצרתו ושכגת 1ע3 נאזרקו לצור פומלו טע) !ספכ)יח ופסוע)ח%רס

 נמריט נכריס פקות )ס)6 יחל סגוי6ס ג%י*0  סנפ)6'ס רנרומ יקוש  סטין ספ4למ גרטיס  בס לומר יצה ט' שברא 0הבקצת אין : כגא tw1m 6מר א יכ3 סיו65 ססג4ת פמסנס וט) ופגסיט 6מר )ס)ו)ס סס1סלת סי6 פיקס 0כ) ויקו) טיכסנפפת)פ)ות
 חג' סרים פמזס וכו'  סרי %סו כ) יעי וכח נשבס פעיגיס ספסלה גסו גטו03 סטסנ סעדלי ספוסג ק)1' סעורך פפגיגישפור נשתו כמם העפם עניני פיני י לפס% ??!:-  בספרו : כג'ל מעסיו וסוס נטלרתו פעדפמ חיה פתגמה :  )ססגפ%ש
 פ6ד 6פר פסס יתכוון ססכ3יח נסיגס וסי ספפס'ס ננהום תז מבשרג גד6 0ה שסך: כורך 61ין קגימך פ63ס חיןפכ) גותי 1שס 4יט סכמם נדרך געסו טויס ג)ו' קניניך חארץ סלאו עשית יאכטה כלם : יצגו וסירס יעולן פעוי **56ימ גגי  יסע סולא כי טנפי נפנסנ ונפרעיו גכ)4 פסס 5יך ית' בכמסו עמס סריס n~wo עכל ~ov סיפור ויל וט' מרר5לפש
 געותי סנמ65 סכי השלם כל את הכולל שבכרעיך:גפק1

 השכל בעדות : סקנדל 6חר נתמדכס קסיסו י)!' הית ;vw ws הקץ כי : למעכס גגונך פע5פו מדגר מתסוס5ס6מין גמ$0 סס61 פפמ ט' המנע משני : מחוס )1 רסיס עיצו )60ין ח*ן סו א בעני ותצהר : nmh~ % trnw )מד1דחיס ס%יח ישוח %חש ש למרו הרקעת גי פמפסס, 610 '
השלם
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 48לנ היערשער

 ?r אודשו שבראו ביא לעולם בי שרוזק"ם ,ומע שתו הצר ריי% אמצאירש
 העולם למציאתן אפשר שאו מאחד 8קא או יוחי שהש יעמו על להש"ראוי
 מבוושנ abpn rnnDa ששק"ם בדעכנו שיעלה אתשר ווה 8*ל1 ארד בוראפבלי
 את לעשא שיוע דבר להשביל יכולנו שלא פפני אך כן דעהמ על מעשם ויינואחד
 אשר הדברים כי שזד דיא' כי לדחורחז אפשר שאו ירטנה ייעמ מאחד פשת9לרצ
 אגו אע לרתותה שכ"א מציאה מציאתם לשקיה עליהם ודאיה הכאת כצדיתבררו
 שרצא הדבר ברהטלבצן אליו מביא שהצורך מסה עהר ששהם דעחגו על לר*6תצריכין
 בו נכתנ אשר המכתב וצורמן בתנורו שחז כתג שנהנה בועז כי ותדפיק . פיהם4*ויה
 בפחות יתכן לא הכתב כי והברו כתבו אחד כמזב כי כיר בדעתנו רגלה אוצוצורה
 אעשם בן חהמבים w_~n אחד מכפזב בפחות להכתב יכול היה חולו אחדמכותב
 .ז%ז?חש בראיה אלא כן דעחגו על לרעלות ראף און מאחד יותר שיכתנטשאפשר
 אין כן הדבר היה ואם 6ה והדומה במקצתו המכתב צורת טהתחלף הדבר ברחרעל
 הראעת לנו סרפדו השו הצד מן עליו לעמוד אפשר אי אם בפנים פנש לדקןזו צריכיןאנו
 אחד כותב כי ברורה ידיעה הדעמ . אאו ראותנו במקום כתיבתו בסדור מטעשהועליו

 לנפשמרפא
 סחף סוס יפש hbi שע נו %ל גמיי qpina סכמי ששרזינויו wa ס6ם:ר 6מר שגל 6וי  כממס! סיס ג6ל, סגסנ קהת סססה3ף חר6ס 06 ר? בסקצה1 המכתב שיתסההחלף

 פ!טת 6יונס 6% כסטם!  סייס *מר  פספסך יי הילי

 לאםפת
 גר16 גפים כפפי) אוהו והנר וציתו ותמציא ברששילחו : שא סי טדי 4%ספ hw tnmba א%חשלם
 רסון יס' ט י4ק רעש )סי סגם סנרה פ6מימ יעם)ס)ו)
 סמליך 61וור )פ64וס 61מס 'סלדן פספ164 סוירו1ימnthein 8'6 64-ספ1)ס תפמיינ פ3י6!סו סטד!כ )פיגרי6ס
 אפשר שאי : 016! חי 6פר %ים זפ) סת!פו %פויסו

 פ64ס פשטיס )%תין 6שר 15 ג4' כו' העולםלמציאות
 סיס 61)1 101)ך סמ"רר ימו ע"פ לזוד גור6 פגליסש)ם
 שען ג)!' כוי עיר ,העל!ה צריכים אט א( : גףלספר
bW~PY?d 6מ4 גי6 מ164ס ע) רפאי! סג4 ע" )ט 
 rgi ופלכןלמס

ho) 3מסדנו ל"צ מ06ו יוסר ויפפ פ 
 ט) נרקיס סס!hw~ 6 ספקיי ~emn כלון פ, )%אסס!6
  ועספפק פ6מד יופו ן63 גס w~km סו6 טי%6ו6א
 נים)מפ ט' סס4וו פסס ייסר גי' 5ויגין 5נו 6ין 6,11כוס
 סמופס גס0)6ס נ)!' סס61סונר

~tOO 
 קיזז גיזב : גר')

 סוס גדרתי סנפת! !ספ)1ס ס6"עי!ס קרור ע) טנפוגחגורו
 : סמיסנ וגיוס 6מר %וסעס סמוגס !ע) 0ש ועדפקסוס
 תזמן uh סכין כן ס!6 ססס"ר !06ר גלה כן הרנן טיחואם
 )דעס גפף %עש שגק *! 6ין 6'כ פ4י "צ ע)4ח!נ
 5פר 6% 5מז fite~l ממז נכה נשיט סקס סג!פנ %ולסטי
 ס!6 6ס סנ!ה6י כ)!ש מה 4ש 6י 06 61מר גססטש

 ד*פ כפו %6ק סיהפס תוסיף מס סניפתי סוג מסנקרמה
 מס י'נ נתפיס ש'נ ג!תגס ססדפס %ע*פ ספספריגוססן
 נשיות %5ש ננמנם  15151 טידיעם שהוא כפ! סגפםיונים רופש פד ל"א 6הפ o~at לרייס u-if וסע otnmימר ממס מסרס ניס נממן ניגיס 16 6ט,ש ירום 06 6עפ'גקפתו
 ירסוס ידיפס1 ע) )ט ישום סעו סגוף מנד יירטיסא סגד פן יוצ! 9) לתפוד לכסוי נשי 06 6פש 6ךוחיכי

 סם) ממכסג! דסיפפפעססו
 %אפ נפולס )מ יעמוד 01""

 ים) פססוטיפ 5מוגפ64ופ טש יט שף ט' גטצא אמד טחב כיפס!:
 שסלנג פשושי פישס % ס15ן %סטי

 הלבנוןמוב

 כטס 6ססר 6י פע"ג )פ ופיד DnDV מחסוסמכי
 האף אץ : סגמ165ס גל סכר6 טל6 עמס סל6סמס

 סגה מ נאחד כר יותר דעתנווצהא עללהעלות
 nhhn משיג 5*כ 1ט6 קושן פט6 לכסט%
 וא שמס פפשנ סיס יחנוך סכטדו כלאוגססומ

 ש)ק8% %* זק פ4ו ששמי יסק )66פפרסרי6םסר
 סקומס %נ כרקס מירס וכזוכר )שטל שאפרוס651
 פ0הג אופק 6מד פיסים wnb שפ 5מו fb1פ"נ

 ג*6 נס aw ס76 4 סמ ph פשכ 16כפפ0164
 נען b1De מיונ כ* פ6ץ שמל ספ164תנצצ"3

 6מד סמולים מנצ"נ ע3 כק )פ יקריסססגעשל6
DW116צ כפ% ומש"כ לפטר 1"-%ס כספר יסיג 
 סוגיא ש ש א 6פו ס05ד בפרות : טפ1ט6

 וגצן מצז%ז מצש%זם מזוזזז ו סדמהסווצזגס
 6יפ ססכ3 ראפ סנט מס hga hia )פמספורר
 רשספכל מן עקפי 610 ססכד) יז כי לסטמןר41ש
 להעלוי? צריכת אס אץ : דגר )כ) סמלוצןונשסו

 ם9אסשמ 9ע " א 6מושחדם
 ססר*ס פס ק עצ יעט % וקויה רעולןשיי
 לעס נשן שמס "~Dw 4שנ נכה )%מן"1צצ%
 נכ3 סנגצוליס עי*ועשופ נתעל בוזבורו שהו :פ4
 . 6שן טנס nwkbt, )%א ו% ס"טפ פראיטס6מס
 8%ר אפ)עש0 6מס Sh~ 6מס ביטח פיטה כ)וק
 ע4צ פעפר סש)ם ג4ו סנן נורך פאר כעמן6כצ
 פשט אתת צדה : *צ נשק פצץ שא וכ)נק4צ
 סכפכ פרפר נוע סט6 ו%%ר אחד ממצבבשתה

ש
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 היוצדשער64
 חכרו טלר מפ% שלתו עמו בו השתתף יא כתבו לכתוב יכול מכתב ידענמצא

1nawaומשיזנה אחד ערך על ומסודר שחז השךננו כלנחלף עוטים שני שכענשה מפני 
 בברשותיד החכמה אותות שהיו ספני כי יתעלה בנורא נאסר וכן ותכונתובקוקונו
 המחודשים למציאות אפשר שאי בראם אחד בורא כי להאמין הוצרכנו ה%והזמתדנצת
 למצאו אפשר אי נראה שאינס וספני ונסקרה בעצם נראה דבר השאיננוטבלעדיו
 *ד תעטר או ברהשטץיו מנכד עלט ran והבחינות הראיות בדרכי אלאולדעתו
 ח* חבם נכר שחרון ראשון כהיה היה קדמת אחד ושהוא נמצא שהואאמונהנו
 סענעים שאיננו ם8בי יתעלה אשו ראשנו עליו עמדנו כמקום עליו הראית *ותמרו
 בלעדיו אפשר אי כי בראם אחד שבורא דעתנו על לרעלות הוצרכנו כן עלהנראים
 שיפעע מי כן על אליו צורך ואץ בלעדיו אפשר מאחד יוהר אך הסהודשיםבמציאטז
 אפשר השי שהבאנו רוראהז נולת בראתו אלא דברת יתקיימו לא מאתי יותרזשההש

 הראית כל אך זו את ע מכה"שות אינן השכל מדרך שהן שהראיות מפנילהעמידה
 5פשכרפא

t~vtgכס שסינט וטחני : 0כ) 6ח גחכ 6מד משר (דגר סכול6 סיס 06 רז (סטנו 6%א סג1כ% ufD1n) fibwn 1wei) 6'י 6הד נ,ר6 ס) וק תטידוס סר"יוס !כ) ס:צ) ריסוס נדרךוק )סכי 6ין וחיג נמוגת "ד גסנק )7הן שסגול כמו המקרס גיס גרפס דכר ים, סגורך ס5ין מלהר 6ן ספג) ר6י,ת 6)שיכין pg, מנ)4 6)ש מס גסס ומיהי ייד פתו יתן סנוף %  : 
 הלבנקפוב

 )מלס"ססר למר לע"ס 1nalwn חבורו מדרספני
 סיס סיור ועם חר רכצק )ד SD ח . מס' יותרסיכחנמ
 מסובל( ר"יס ם ים עכ" נמור מוסת טיס ם)6זנים
 61מח יךיעס )ו לקטע ס6דס דעס סגומ )6 כי)מקמין
 יזכור ושד ומסוע. קרוג מערן "ך ורמוק ורפעין
 כרוכים מוסמסנסנצך

 וסכי"
 סדכר )מגק זו רסיס גס

 ולרעתו לטצאו אפשר אי : סמונךיס כדוךניפר
 גל% "יגו ספ6 סמ"מל ל") דואיהז בדרכיאלא
 כ6ן פיס סר"יס 6וחע ססס"ס מס מ"שרס sbצק

 "סונתט ספסשס ריס סליות ודלגי סססס4לצפ
 סכלן מס "מד ט) לק 6שגס סוס )ן pb~ %כנוכן
 שהבאנו הראמי זלת בראיווז אלא : סרביותפ3ו
 סני 4רך ט) סקס מ4"1ת ע) "מלמ לאס יס6ך*3

 מכחישות וכו' השכל מדרך שהם הדאיות :%ראת
 סלע ססכ) מ% רמס עמדס סגנר מקמר וו אתע
 מגצנדס לעיס "פריס 6ססר "ז מעמי 'ימו4וך

וכותל

 לחםפת
 w~tg %ט מפס חבורו סדר ספ% : ס!ס smne ש"גש5
 4ופ סוי יפי יי') סו5 791 פספוס הזד כסהר פסטרפניו

nt~the('נג16 כו' ומסורר שצח ואיננו : שווכחו 6פר גג 
 גן ירוהט טשו eltp נכר פשוויו יפי )ר.סור סתוויסקויס
 ספחי סף פגשתם 1% פכסמס מ%5 סו6ס!גא nttmh גן16

 פ5ר 15וי כמוזג גס כיני ימול מיסעפים יפי בסור פעיפם6'י
 מס% 41 6פד גק!)פ!ס ספסטי מ4 סכחנ קו)ת!סיס סגיסיום
 גגה( סטיווי סיקו) פן4 )ופר 6מד עין ע) סיס )ג!פעה
ntwth~עמס )ע"ס כמגס ודקוסו סק%פו0 גסוס )מי וממגור 
 6וסיוחע שנוגס נשוטף ספ"ן 6וס eh~ י'פ וקבס יעפרמוכס
eh1Aנפכסנ גס גו ישיס וי'! 6!ה עי יעמיס נן גגשפס 

 ילדון סקו16 סתת פסק שן ממ9 סוק 16 סעננק!3פוס
 : ופנן שפר ערכו המס תפנס סקו)שס גש ג'ז יפיצסמני

 יגן). )!ס ש ועורס ס6האח סקסן ותטנהו בתקעוומשתנה
 ססגוש גפוכו ,t~gg )6 וגפחכאחו גפ! עזך )כון סו6סכ!גס
 סיגר טוון )מערס גפה ט' למצישת אפשר שאי :ומערס פנאי ושפת סתדסות : 04 זפ יגאיס פלש צךע)

 %מיאספםנ %ין וכס'4סס ובפיס נש6% נפקמשס שסג'ס46ו! סbh 0(o 16))1 פומג oneb טין שמס גויסס%י
t1'Shססס 16מויס פסס גסס ים דט!ת וסרנם oe) *מוסגים ס0 6מש למרוס חרפ פיד וים ותיסעו רעם ו!ס יסודות סין ,את ממו 
 י8 נעלס )6 )גו פ"נ לנגע ית' סנורך 6מש גידוע כעגם סדנק ש(ר0 רק סו6 וסמר6ס 6וסס ohn ס6נ! גפר6יסן46גו
 ל4איחע1פ )ספוג הימן % 61מ'! ימ64!ח נ!ר6 סים )מסיג ג)ומ,- פ64וס1 )0?ג ולרעתו למצש :כמליס
 נמו גירשה גמיש )ס!ס ג5וכ!ס ס6יש ססג)יוח הלועס ע) והמדרמת חראית בררכי : גג") ויהודו קדמה! רסיפשעממו
 (o$N ג%מס 6יוס 6)1 ספ!סכ)ות 0פ)ס )1 ש ס"ס )1 מים מס ה?)כ) עלפו 06 מוסס סדכר סטין פ1ד )מעלס :h9Wנרקיס
 כטייס פוסק 6100 גגכן כמו גכר4%ס סנמיש מגד סנ6!ח סר6י!ס ח) סר6י!ס נגריי 6פי יהסס פייכס 'hto מהש פסמג)נכה*ס
 שישוסע %ד )ט ספיח 6פר שגיוס וע) מנסיסת 6מר עיינת 6מד עקד סקס היגיס ססס גיר!4ס סתגוגטס ע'פ פס?מסס6ג1
 למגם %ש % ע1סס סרגר טלין )פי נורק פ64א ע) תוסס יוקם ססר1ל%ס פ64!ס טמ1ד סגוי!ח מ4 )!קח סרליוס דרך גסטווי
 אסתחט לנו תענצד אז : )6 16 706 דוך ע3 ס!)כיס 06 שגס וטס)וכוס ננו!15ס וססתכ)וס פחנומח שיגס !! י"סא
 ויסיף סיס וטסי קיפון שוד גמ85 2!שו6 דסייפ !1 נ6מוגס ומעמי )6מוג0 , דטסנו חמפ וסניטת וירליות ס"ס חי ע)כה
 גיתעת'פ64ת וקמר וקמרון רקבון '8פש מיי6סיוול4ס ג4 6ף סופו כמהתה ג6מר יס'ס Oto ומש טגון נ4 כךיסיס מסיסכס!

o*hw6%גבור : יסכן סמשרסיס מספו( פן 00 ולגזרון ר6כ*ן כפלס כ31ס 5וס 6הר %1רע סגפ4%ס )ג) ויגס רקבון ם 
 משהש 6נ! מזד מ6ע mh'ino סתדס כורע כים !1 ירסיס ניפתח ספיד סקודס 610 ססגחוו שסי גיור ס51ל סקדיס ורגזכם
 סיפם צ6ס 1גמגיסס גסס ועתק הנמאיס יפרעות נתגונן כקמר ו06'ז נגורס סס_ 13 כעומס גוס )פ64וס מפסס ססיסג פעוי כ,( נמרס יקךפ סס6 ג6הס פס *גוי ועולס 06 !מס סדנר !ק'1 ננומך סיפי ost~n ק) מסכי פללן יס פעולם דסץגוגניזת!
 סם ס60הס ~oiK ה) וסנן ספי Opt מי h9D צע מעולס גסשגס twaw שטנן ע"א מכס טש6 נגיע יען פשוסלאמס
 בוז 14 1עם17 : טכסיס סס נמאיס כםווס הכמק"ו פוס !ס יפםסלסליסשהפיס

 סטץג ג)!צ ט' urw ספגי ' : 6א! רלומ !ק6)ו וה4 תר מס!ס! ע) מסגתנו O~ns ג6)1 ג)!' עזי! עפדט נמק!ספ4יהו ,mlnhl %גיטפ 14 פפח שכייזם כרסקיו"
 להשמידם אפשר ואו : מלקש סעגיגיס פן מקונגו )פי ל6וחג! גמזם כרלו!ס סגלת עיי נססגהנו )ססססק מ!גרפיס6טשצ

גגונם
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 65יג היחודשער

 ית' ה' אמר כאשר והדמיק והשתוף הרבם ענץ סמנו ומרחיקות אחדותו עלמעידות
 אחרון חשני ראשון אני )סס( ואמר ושגחי בל צור ואין מבלעדי אלוה דיש סו()יסש0
 יחדו הגמדו אתהם אס קורא שמים מפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף עח( )שםואמר

 הכל עצם שיהיה יסלם לא מיותר שרגא למי שנאמרוהרביעי
 אחד הענין כן אם אחד העצם כי יאמר ואם . אחד יהיה שלא או אחדעצם

 נצמרך אחד מעצם איננו עצם מהם אחד לכל כי יאמר ונשם . מאחד עתר אענווהבורא
 "ש סונבל 1בל סרבל נפרש וגל והשתנותם מחלקותם ספני הפרש ניניהם שידההעכ"פ
 לו "ם מחודש וכל מחודש מחובר וכל מהובר תכלית לו יש אשר וכל תכליתלו

 כ* הקדמנו וכבר מחודש rew" מצריך מאחד יותר הבורא כי שחושב ומי .מחדש
 לנפשטרפא

 פט9 6תד יסה 'hiD יפקס )6 ע"כ ימים לא מקמו: 'יחי סס3י6 סשסנ נפי יער חיכי יע ס' ים' שנמשיוהרבעם
 כיגיעם סיסים פכי יערן 6מי אען 6מפ מסיכם ס6מר כבו מפיד סייגו 6חו דכר ג)ופל 6מד %ס ס0ס 616)1

 וט 6) וט קיג 631 מוס וס וגרטיס ח)וקיס סייס )6 06 6מד 1)6 סרגת oon 6פ"" יודע ונמס יותר 16 מיס ט00ס6מל פסלי מא ו0 ומכויס מיויס ססס כיון והשהגותם טהלגףחם מפני : ניתסס סמנדי3 ומנד) בפרס נעליס 'פ עייתסרס
 1)6 תכ6 פס עד )6מר 0כיכ נכו) )1 ים ע"כ מחגירו וסגד) ספוט 4 שפ דנו מ שגבל נפרש וכל : כי9סס סויט ים1פ'ג
 15ן סכ4ס מקין טסי סרגל כי סכינ גגי )סעעו וחוג) 0דנר ככלות וסוף תכלית לו יש גבול וכל : גרו) וגסונוסיף
 סו ס6מד ~OCO מסע כשצבר תגלית ל! יש אשר וגל ו9ס: וגנו) 90 )1 6ין טמרי וים גג% 4 )4ו גו% 6%גוב
 גנ1)1 )מץ כינו ספרם סיס נ,0 *דע געלו ט4ן מס דגר גו יס ע'כ מסרי גגגו)ו סבין מס בו סיס 0סו6 סנמ n~cetפ%5",ו
 !)6 סיס 151ג1 0ו6 4ד וס 046 רסיס יסודי שכוח נמס שמגיס ח,) . גסונו גמ,ס טוין מ"ג גפה סמורם כמיםוסעיפו
 6)6 פוס וס עמהן גמ64וחן ממוין שמניס ט15ן מפי DWIt נוין סיו מלנס 6)0!ס סיו tsh גף עוד 6)6 מגיס פ)עמר

 יגוש פיס וכ3 קי )ו סמון גוף )0שס שסר %' 1חכ)יס קן )ו סיס וגהס טף סיחר מס !Dt'tel 1(6 ננאוח שבעוגפ6עעין
 טף גפ גמז 6ע משד סוננ סנ)נ) סתרי pnte 4%ג1 קן יו 6ין וכש lthea פסו גליך 61)0וג1 וסוף קן )כתו יס העירסקן

 לחםפת
 6ג! כן oh וט' יוסל hton שמון טש 4דשאי
 ע) ר6י0 סימ6 פי נוי6י ס0ה p~vdie ג6מתחנסוקס
 למדוחו ע) רל4ס סג6גו מככר )י רקוחו חחרליס )06ס9וס
 על מעירים וו: 06 11 הכמיסוס סוגן ססג)ייוולרואות
 סייס גפסווףס פילוס סיס כו' ממנו ארטיקיםאחרוהו
 שמיו יש% מש כמושק )וינ*יה 4ינ 9וננען
 נדרך ג6ס סמ)י,סן וממס 1nab ע3 משריס 6שושיש
 כפו מחנף פמט S'Mס)ע0

 מפס"
 : גו' 6)ו0 סים פמני6

 וססיהוף מ'ו סוס נמסוס ומגוי וחיסיון והשריףחריבוי
 פפו)וח שפע% כפפו)וס וסימיון נות%וסיו טסוסיססחף
 שר ואין מבלערי א6ה היש : "ד )פעפועה כיזמוושרוח
 וע) הכפעוי 6)01 סיס 6פר 50)ס!ס נסס ספיתי פסיפס ע)כה
 מידוע וכו' נול ועין 6מל כפעו)ופ !מדמיון qw'wס4)ס
 סגי6 וסוס סמ64וח. ג) חו4 פמט 6טר %ור 0עי)"ו כ)גויס יחי וטיוחו t(oht1 פעפע ע) יחן ע14 סועה 4לעמ)ח
 )מפח יתכרך 6י0ו סחיר ססו6ר'ס עד 6)0 פסיפס י'גחן
 פ) ו0ש וא מגס גנור ועקרון ריסון קדמ,ן 6הדד0יגו
 1ור הין 6תר וףמו0ו ועי הכיעדי שוס סיח 6מרתיחחו
 בג*) העיקות כ) ע"ח ססו6 סקדמוס ע) מורת ,ור ספ)סכו'

 ס61ר וע) גף רמון 96 מפסוק סגי6 וקמרון רשע 0יו0וופי
 סניף )מע)ס כמנוה מקין ים סשי6ס פע%ס ע) ססונמגבור
 ע3 ס0וגמ וו תכס וע3 כ,' יטוס 4ץ ז0זס ידי 6ףבפסוק
 6ין ומוסיע נדיק פסוק סכיך גו? (ntvwn וססשגסכמגרס
 טסיוופסי

 4יק סמ)ח ויפועחו 4קו נמות טורפו מסייג יסע
 ותסגיע !מספיע אמיד מקס משג סיום! פ) ית' כ1לנמרס
 גגרול4' סססנס0 ע) ג6פרס יסוער ומקת ר4ן סנט נחרש וף)כ3

 "os1 610 כנר אחי הענין אשב : עמוסושש
 סרוס מקלס סוס קינ )6 רומס סמומן סמולףץס%6
 ע6 פפעס )6 נו %יעמל כי וכו'. ומנמססנייך
 לוממלק עמס ח ע% טנ6 ו4 ע6מ%.מקום
 ר,ו6 רוורס כ3 כ"3 כצבבל נשאם בל : %שתם%ד
 סיפ . דכריס ס9 נץ ריפלפ bl%n פמ6מרנט)
 סוייגו מם מנמק סלסלם ש . כממלו %ץ מ"כלמד
 לו "ם טמבל וכל ? כממלו סיס סעגץ Sbמניע

 פממ גכ3 סיסים 6"6 מונכ) סס!6 סמסטרתכלית
 : חנ5"פ SPS סוס כעמן סו6 ססמ חכ4מ כעסיע3מוחו
 יס4 נסה סחובר']ר"3 תנלית לו "ם אשרוכל

 . 5צ6צ דומס לונו סעמע כימר ענע נ*זסחכית י4ז ס65 . רדמו )רעחיק דנריו וכס)וסה%ק
 5סך פממס מכ, ממוכר סר,ע)ו) ועילס נעלי )66ס

 כיי"ש ממוס סו6 61"כ עיקש מ3ד וסנ' ע%3מיואח
 כדנך יס מ6ר ססשלס וכומת ככוגפסרכ[ ל3ונס
 טכ) ממשג כש6 נסקדמס ססקריס 1,ס . מוכמריותר
 פ4ל4ש מכס סו6 ססרכנס עממם מ"מ מווככטסו6
 4טר 610 סכס )מ4ל4ס1 סיס מס סכ) רוקדיםשד

nlha~ohn 6( 16%1כ5 . מ6% יוף0 )6 ממשו י 
 6ססר סש6 ס% סמ4לשפ משיב 610 קדשןססו6

 גלחו שק שיו סיפסר יסק )6 פוסומ )6ר~מ164ת
% ס66 פס 1Db ופפ" s~s הכשרוח 'hS1: 65פכרת
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 היתורשער66
 חהתפ שקר פנים כל על והחש התחלהע הנחלת דעלתע ע14ז והוא קרטון העששא

 : לבדך ה, הוא ארטן פ( )יחמיס הכרכבכע"ש
 כ* הוסר בספרו האחר74 נדר שאקלידשט ההוא והאחדים הרבף ענק מצדוועחמיןשי

 לאחד קודכצן רששחדהע כי ר"ל אחד דבר לכל יאמר בה אשר ההשהאחדות
 מן דבר על נאמר. ררה לא האחדות, ולולא חם דבר לכל קורם החום כי נאמר כאשרבבבעה
 יחידות הוא האחדות בק דעתנו על להעלות צרינין אנחנו אשר והענק אחדהדברים
 פנים בשום מספר ולא רבוי %א ענין בשום דמיק ולא חבו עמה שאין ובדידותנטורה
 שיקדים תעכן ולא אחדים כלל הוא הרבוי וענץ מדבר התפרד ולא דבר אל התחבר%א

 נדע רבוי שום בהרנשתזינו 4י בשבלנו נמצא ואם . טערבה כמנה אשר לאחדותהרבוי
 כי שיחשו% ונר . המנין לשאר המנינ* האחד כקדיטת קדמתו האחדות כי ברורהידיעה
 האחר הקדתה מפני לכלם קודם האחד כי פנים כל על לוסר לו יש מאהד יותרהבורא
 כמו ועתו קדסון אין קדמון פנים כל על אחד הבורא כן אם לרב ואחדותלמנין

 : יהיה לא ואחרי אל נשר לא לפני מג( (o~tfשנאסר
 וס ר3ר יכעס 6מו 6)6 נרסיס יפער 5י )זמן פשר ושרד והיק ש60 כדי מטסות ת6כע,ח 4 יעלתי )6 טף איש""% לנפשמרפא

 : וסוגו ג6ן סך 5מד ס' 5)כיגו ס, ר 0נ6. ט0ספרות
 ומס ממכת נונע פסיגן כסנהגאן והאחדות הרבוי ענין מצר : סו6 6מס 6תו יחגרן 0סגיntpm1 6 יייי45סלרטקכ:ישי

 47גם %טוזנעשכ ? כרפ"י . (D)U "יס %ע בגזש,םן ט גן::ציג מזינינו% ייי%
 גמו מס ג'כ 5הצ ,קורין סממימ1ח קג) סממנו גפ)מ1 חס דגר סיס ע'כ עתם מס 0סו6 וגר ע) כנקמר ימו 6הדש

 דאס יכו סוס ש4ן רםיון ולא שמדוח: 4ז 6) וגר סוס )מנר גוכ) 6% הכור עסו שאין וברירות סיס: גמש זקתן י0ש 0.גלי
 16)1 געשך שש ע14 ולפר ו6ס גסס 6מריס סטין גמיס ירויית סי6 לסרי סמססר סוג חמת גנגס %, הספר וקא :)ו
 4) בסימן 610 קרנף וענין . מספר )ו 6ין ס6מח סלמי 6נ) בחס (so" זוג) כ6)ס רגיס רגריס י0 6ס כי משדו פור 6יןכי
 לא לפי : שתכ% קפו יתכלן סכורכן וסו6 גמנין )מגיס קודם טס5מי גפו סרג זדם ססוfn~h 6 ל%וךוה י0 ע'כ 6'כ,ס

 להםפת הלבטןםוב
 )מ4"וחו מכס ססלככס רייסס עממם מ0מ מולככסה

 האחרות כי : ~nlhbns משאכ 6יפ כנס )1 טיסומקמל
 אחר רבר לכל שפר בה אשר : כקמר סםר")
 ט כמוכוון זכר )כ) נס קלין60פ

"100 
 כש "מד

0*snh: לאחר קח-כצן האחדות כי : 6מי פס 
 %ד 0) )0ס %ז %ד 0סו6 0"ז מ0מבטבעה

 : 6מד סט" ט טג6מר סדנא sb נוויך 0סס 6ין%)
 ובריוזת : כטנע "מד )דכר ידם סיד פסימם מ6ר ום' האחיות ולולא : יארס טס ריקוםבי

 טט6 %ר 'פי כמו חביי עסה שחק : גידמקוון
 et~nbo 000 760 וכ"י 1נ1רס שצמר ,משנו

 0יסרד מרבר רוזפרר ולא : 0מס מסיס כמוחויכר Sh טיתמכר דבר אל ההחבר ולא : Sh'1היומס 6מי דגר שי 0יסיס דמיון ולא : רכוסמשיכטת
 ל"3 קרשיו האחדתע כי : גמד hc ויסיםמסמס
 לנחשי הסניני האחר כקריננת : הכע"הכקישוט
paonסוכט רק מסער "'מ היצמד סקדמתש קמלו 
 0טמס )ש לכלם קחתם הנשהד כי : י*מסטמס כ)יסוד

 יפ3פטך 1כ3 סתססעוסו סוף סו6 ססש קסם ntwn~wtמסך
 מלפנל ס"( מיקס סמקך) וכ) סה)וי( מקב)וסהפטסות
Io~hnn(סו6 ממונל וג mtnD יס מרצדס וכ3 פס שין ענטית קושם )ו קימים ממסוהוגר מסמוקי )4ע)ס 0פכו6ר גש 

 ה' דכא אתה : הף %מן 1Dhn יופו 610 0סגול06מומכ פי 5'י '(alw גפגו6ר עלפו 6ת עוכס מדגר טפין מתום)1
 6תס 1ו'6 סעגס ט) סו6 גמ)0 סקנס 610 6חס טקסטלסדך
 סעופם וסוך כמווטו חרז ויופו )כדן uen שוס עשןפש
oeשאליא והוא : פגו% !לתכון כפקס התיגס 0פגד 
 גמכממ ספו טמבל יון מתגש 6חד 0יפ 6ק)ידס כו'גרר

 6100 לפר התירס פי טפו ט) גוך6 וסטאר וססגדססנמספר
 ואסר 1 וענגיו סיתרה מסות נ'% גימר m~nhe, עויןגדר
 יזמר פ 6סר filb ס36ן4ע מסות כיופי ט' האחרותבי
 0ס%ל פס 0ס"( %ד נפז Mb(1 0גקר6 דור פג) י)ופ,-וכף
 כ3 גמו ס5צדוס פסות 0ס ססוeCDi m7~ho 6 סוס oneקש
 מסוף 0)% כון נאסר היה לא Oto; מסמע 0ס6100 3ו* פרס א טס 041 סתומן 0ס 400( מס יוך6 6סרדגף

 יחירוח : לאוד נסס מך6 נפולס ד3ו ומ% o~o )%6תחס
 יעקר סס וסגאס דמיון !)6 מטר ופס 60יןשצן ס03חוס תסי פ3 מורס סמ)י1ס גפ3 כו' ובפיוחגיררה

  11%6 סג;ר6ש סדסהס מן גופתה owtinשגו
 ס0ו6 סקס bton סגו60 6) ממוערתס6היו03,0ס

 במז 3פ% פגין 610 בקתרוס 6הר סס ט14 יגייס60ע
 גסס )סוך6 ג"כ סימק mhfin 1olr1 עוד פסיפס סיעכן ודמינן ולמר מכור )ו יס "ס ממשם ממוגר תו ט6 וש% מעש,ו3ת
 ד"ה1ן !יס וניכיון סשה מגפר 0ג4 מגור שט )פי דמיון תפגיני מטר מעגיה טמן כטוס ודשון מכור )ו ס15ן 6מר וסרס :חסו6מר
 יתו יו 5ווק !4ן א וגס ופן ג*ג ע14 בפכו 5מר על סיידר יפו ופי מספר וים )פנונו .פםירי 16 חטיפו ססו6 ע"ע שפרכפו ראויי פספס יס ונמספר 3לוכוס גגמ,ת.ורכת רגזי גיח פסיס נסס מכפר ו0ס רנף סס hk Ste' itsu %6 וכן עינה ןדמ11ןנעוץ

 גל0:4 )1 כתופס רוויו 5)6 שרוי 16 סר"גרוה פקין טדגר התפרר ולא רבר אל ההחכר ולא : וס ג) ינין S~nwt, סופןתמת 60עי
 כפחוד כי ספידוד 13 4וק ל4ן מתנור 4זק ס5ין וגפ! כג') דשון נטוס כ3) גמ64וס 11)ת1 60ין חמורת מסוס fht usthדמיון
 : 3ד3"פ אחרים גלל הוא : וסכן פוצכם 0)י)סס4(

~pw 
 גפו כף הסגיני האחר כקדימת לגיס: כאדיס מיגן נחרבה טסנה

 פפג1: סכ6 סרנוי ntWnai י4ק 63 כמהדות מרזות תקרס % 6ם כן נקי תתז) )6 5ס מגין סוס )משר סוכן )6 פםפר 15!ספננתן
 קדפוגיס 50יש 5הר 6)סא גכמריס 6ין 6,כ )סויסס קודס קברות נמ64א )60פין צין ע*ג כלומר כף האחר כי כו' לומר לייש
 ס6ע כסה)ט סקרפון ס61 ס6מ .נדיי כו' טצר לא לפני : נ6מחתו 5חד וס% %)טפ מ6 סיווגת ופפע6 )0ס קוים ndicפוצי

etv
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 67לד היוזורשער

 על נכנס מקךה והכלל שהרבא wrn מהרבה בל אל הדבקים המקרים שצדוהששי
 מדה תשיננו לא והמקרה דנצם הבורא יתברך והוא הכסות והואהעצם

 דבר אל וערך דמיק מכל ר,וזעלה הבחיא כי דצעברר וכאשר כבודו בעצםממדותם
 יאות לא סקרה הסתרבה עצם על הנכנס הרבף והיה הכתוב ומן השבל מןמבריאותיו
 כל על אחר הוא ברוב יסופר לא ואם הרבם ממדות סדה הבורא כבוד עצםשתשיג
 עכ"פ אחר והש מאחד יתר הבורא אין א"כ אמצעי והאחדות הרב בין שאין ספניפנים

 : 1ג1' נלחך אין כו כה' קדוש אץ נ( 6' )סמו6) חנה שאמרהכמו
 או העולם לברוא יכול מהם אהד כל יהיה מאחד יותר הוא אם הבורא כייהשביעי

 מפגי נוסף הא' הבורא יכול סתם אחד כל ואם . הברו בעזר אלא יכוללא
 סהם לאחד אין בהתחברם אם כי הרבר ישלם לא ואם לוולתו צריך ואיננו יכולשהאחד
 יש חלש וכל חלש סהם וכ"א ומקצר נלאה טהם א' שבל מפני נמור כח ולא שלסח*כולת

 לנפשמרפא
ו ג'כ טיסתי וקמרי ס6)י4ס ט) ,ס וקמר יקרס סוס ,כתי 6) י"ר )6 יישווה סורחי )סני ר') ו') רדא פירס וגו' אלמצר

 : ימורס כוס וקהי 6) י"ר )6
 סו6 הנעמיס כי ל3 נטש 151פ1 משי סו6 ר,מתוגס דגר כיורי סימי ט) ר6'ס רסניך נ'כ נוב) כס הטקסים מצרוהששת

 ג)6 וסעמרס otv )1 ים סענס גי סע)0 ע) ומורס נכנס מכניס סו6 יזלג "'כ יוסר סרנם עור 16 רג קיננו ו)סטמיסרג
 כ"ס ו0ס מ6מחס מסחכעס סכמות ממקמר כו6 וסמחי3ס ר') הבבעת והוא : עלמי דגר ע) )סו) שין סמקר0 6גייארגס
 כת'ממקריס

 )עיי
 לכ נ'כ מ'ו סו6 שסיס נגל6יו ממדות מדם סוס השגם )6 וע*; והמקרה העצם הבורא יה' והוא : ערס

 סגוי6 סירוס דטח ע) יעלס 6ין כי השכל מן : כו' ומיון מג) 0סע)ס סגורך כי נסגלר tk~C ליננו ונס ומקלס eiun סו616,כ
 חערגו רמוס חוס 6) תדמין מץ 361 הבהוב  ומן : ע"ס ט' מ' יי'  תאורך לקמן פ3י5ר כפו  פירועם מדס עז סיסים )ננל6יוטוס

 : כזהומן פסוקים כמס וגן . גמע:'ך ולון כ,  3,לסיס כמוך 6ין וכהיכ)ו
 )מץ6 שדו 6הד כג יום) %ט )160). ים מלמד יוזר כסגורנו )ומר נוב) 06 כאחר יוהר הוא אם הבורא כישמשביעי

 מבעז )עור %יך סיס )6 6'כ סעו)ס 6ת )גו61 יגו) ממס 6מך 9) 06 הכש ס) 3עי 6י כ) לוין 06 16סעו)ס

 לחםפה
 6יכ סמואך ס61:ס6הו1ת 960 שגות 61'כ )סם מ164חכש
 )פני סיס )נייר 6ין נקמר )1)ר י6 ופרוס גי') מומלטהקזוס ס" כס6)סיח כיין נ")0,ח 'סיס ,)6 סיס hS סייע,מו"מ
 ס6הייס ק.כון סגנכח ט) סונמ ג)) מקח והבלל שהרבוי :6)
  ותלל שזיוי יל ממי הכמות ושוא : כסוג וסול  5ה,-וטגסס
 סו6מר כרגוי כגס כנסותו מרונס n~co 9D?1  גט)ס9ל

 גכמות מנוגס עליו 0י6מר ~D1DC פמ"מר לוס סוףג6יגוח
mlith16 61הר כיו' כו' הבורא ית' וריא : מגן ומגיוסיו 
 6'כ 61*ת כו' העינגו )6 שמקוס ס%ס סגורך סו* ית'כסוך
 טגן )רכל שיגס כגורו גטקס כמא עיס יס' גו נקמר6יו
 גס:5)ס רק קינו ית' גו  ot~nth  :5נו ע"ס כמקס גילמת610
 )מ)6 מקח גס )ומר סממ96ס דעת כים מ'ו יגר גסוס6%
 טפין סרגוי גמקרס כוס )ומל 6ין ל1)ס גמורם גמא יחןגו
 קיניו כיסים )ד ג6י,0 רכף כו6 פ5ס סם6)ס טוס גו5יק
 סוס גו 6ין טומ)טת' למדות כו6 ו6ס עג.ס מוה)טחכמד"ת
 השכל מן וסגן: כ)) רגזי%

 וסי
 מקת ע) מוסב הכריב

 נרעיוגיגו טנגנס סרנוי כחקר 6מר כו' הנכנס הרבוי :ססגרל
 יסופר לא ואם : גף מקרס 'h'o סמהרכס hoo סדרר ע)0פ)
 6מד סו6 ממי)6 6"כ רגזי גפ)ס יסופר ט)6 פ6מר כקומרכף

 P11pi'N:uitntota בזשטן2ט2זבע

 סוס כמ64ות 6ין סטרי ג)ומר שהן 6ין כי ottar,t 4ורמב)
 00כ) וקמר ממן סוגייו כלימם  גלמך  שיו, טריו כנקמרדגר
 :נודך גענס 'eon יגר טוס ייצגך )6 6,ג גר6סס onhtפסן
 כון יכול אחר כל יהיה : עמס כנויך וע"ס גרותיך מסטסני
  6מ1  סייס ob מ)וקוח מטחו מלמד ימלט )6כלומר

~OD 
 יכו)

 יכו) מסם 6מו כ) % וסתך ומפץ וכה יכו) 60יפ 16וכף
 סדעח ססכמח ע) סייגו עתיד נלשון יטיס ט;תוג ימסזנף
 ט) ceSt )כפק יוגבים מקין יורן מן ם6ינו 51ן,ר4גו טלין תכף האהד הבורא : כיטבנו מדגר שין 6יןכקומו
 )6 גגרי6ס סמנ'6וס דגר הריר יתלם לא ואם :ותו
 יכולת : כפסס כמגיר דוקק כ*6 גס)ימוס מסוות יכו)גיס

 מעיות כסטע%ות )י ימיי% כפי גמור כח ולאשלסה

 הלצנע%ב
 . ס6מדוח דסיש נמנע )ר4ס שים ססי5 פס לר4מש
 : קדש,ז ענץ DID )1 יוקזס ם)6 %יה קד13ן סס61ונס
 טקרה : וכ)) מרכס פס ערו ההכלל ומהרבויוהב!
  סר3ריס  olpn דפסות ווצא העצם עלרגבנס
 ור.מקכ"ט ר.מדוח פכ) מפרותם טרה : 610כמס כלגי סכמות 6100 סוס יפריס ofnttpnn  6(3סררם
 ומנהר וערך רמיק פכל : גנל*ססס

 hh~n יסק )6 . פנל6'ס גג6% דנר כו6ססמלךס
 נעלם נלעסת 6י 9צך סו6 1גמנ6 כטסכענס
 : כל51יו עם ערך )טר6 טלין מולס וסטכ) .ר.מליס
 61ומר מ( לחשש שיו עלקי 6ין ם:6מר הכהובומן
 . שושצ כערך סיסיס ז3ל סטין מנמל ל") בנותךאין כי כהן קדחם אץ  מ(: )שטיס 4 סטרנו דחוסומס
 מום שקר וכל : שף נלחשה הנזו: נקיף 6י,61"כ
 טלר ספהמהט מוטה ישם עיגךו סוס פזלךהלש
 יצשסש )ר4ס סר,סשק blb ממש %ס כס"ססמורם
 יחספס. נופש נמצע ז3ר ווס ההש שף סס61 מסמנד

 מרשוף ש פיר % ועזם לי  4150 פרייר 0טיכורגעכם
 יכדן פיהן מפר ovb~  Dbn  ג8%ך  hSD כנע61וח
  סהך"מ מא מקלגס כףוג 61ו)י  ככרס 4% מס5לרעננן
 יגיע. יסניףטים

 ועת"
 כש %ת 4 גימם )6

 6מל (sg~ blu סקופ מס )16פ 4 9מס )6כ6יהע
 6ך )%כסצמ שס ט45ע מלוגע )3רו6 6ו .כמוסו
 דומם 1ג61 6מר כעלן רישפמ וסייס מוס )פמרסממנר
 "י"ס מזז סמנתם למס מטס 6)6 . ר31יעיתנרקיס
 6!יטג פכחו פיס מס מוניל סו6 מס רכל טסעומס מכמוססי
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 היחורשער48
 וכ5 בשובר נבול לו "ם אושר וכל נבול לו יש תכלית לו יש אשר 1בל . ולעצמו לצחותגלית
 מצני קדיתן שיההה אפשר אי החלש כן אם * מחדש לו יש מדשדש וכל מחודשטהובר
 ואיו מאהד יותר הבורא אק א*כ עלתו. לעור יצמרך ולא מדבר ידו תקצר לאשהקרבין

 הברשים בבריאת מחלוקת ביניהם שתהיה אפשר היה בהוחד טתר להיות אפשרהיה
 ותגהנה אחד סדר על היה העולם בל ובמצאנו . הברוזנים נצירת מהם ננמרת היתהולא
 "םנה לא אחד ומנהינו שעצרו נדע הדורות ועם נשתנה לא מחלקיו חלק בכל נברצאתאיזז

 ועידה יקרא כסוני דמי מז( )יספיס שאמר כמו זולתו הנהגתו יחלקש ולאטעשהו
 נשמים נצב וברך ה' לעולם עס( ~טיפ לוד האסר . עי ליושרכה

 לדמ-
 השלמה הבורא הנהנת רואים שאנו ומה . ותעמוד ארץ כוננת אסונוזךודחף

 בעצה אחד בהתותר אלא אחד ענק על מתמדת שלטה תהיה לא ההנהנה כיבברואים
 ברבות פוב אין היחי בענין במפרו אריסם"ו ואמר . בנוף והנפש במדינה כמלךובהנהנה
 וכבוז עו' שריה רבים ארץ בפשע גח( )מא' שלמה ואמר האחד הראש אךהראשים

 לנפשמרפא
 וב5 : )ימיו כפוקס נ3 061 6ו0נו ספ6 וס % 06 כי )עכרו גליכין 6ין 61'כ נט) ויסג כ)!ס נר6 ט)6 נאף סרגיהטי6
 טכניקת כון היה כו' להיות אפשר רכה ואילו : וגם'מ ע"ס לגיפי0 כלויס )עי) מ0נ6ר גס! מריגר גבש לו ישאשר

 ת,3 כף סנרול1ס י4דט ממן גגמר0 ס"א !)6 נכס חס ככס יזמר ס!ס ממלוקת יגש שש 4= רש הברואיםבבריאת
 6% משא )פסוח ס6תד יוג) )6 06 מגיס ססס o~nthe (ot~tio )ספיג כ' מטרש !רג ו') סספ'ג )ם'ן ססעחיק ד*מכטויס
 פס 6ן ל3 )עמוס לס6ש כמכס ו6ס מ1כלהיס טמסס תוי סמרו 6ת )סגרים יכו) ממס ס6ן ו6ס -o-aS- היסס יוי הכילו3פי
 למסמיר 6' יוג) ו6ס עין כמרף (1DSh מס סו סו מס 6100 ס6יפ כיסיס ר16י tnw~s גקס וסלן ס6דס )המוס 6, ונקםטש1ס
 כ"כ pht סימי כפתן פ6ר סכרין אש ויש כף ג)6יס טניס סלי אעתיר יוכ) )6 061 ככרפס 6עס כגיס סכי ממי_יר!יכר

ltaoiעכב %'ט כ, דף )ש) וכמים גף 6מד ס, כמום מיהוד 6תד ס!6 סכ) י!נר גי מ!קס כלמוגר תקועים יפרץ) ג) מ 
 : ופעטי! משגסו כסטת שתקיף יום) )6 !ולסו 1לח1 הנהגח1 יחליף ולא :סספ'ג
 pa~nםוב

 לק רינ04 )סנלפ ילי וא טמסס שכנס עט)סט1
 טשכמ רתכית כסכלם ראציו וכהן וסגט5 תסטימ5ד
 סדך וסכ) סנט) %ד ומחס לכרית )כנע יםמע"כ
 כ)כ 1)סכמסס )מצעם כדי ר.עגעיס "הכס) "מך)עמן
 נתוהד יאזר להיות אפשר דיה הגילו :י,מעיע
 נ5' ראעררי עוכר יי6סון סדכן ופ6 106 דוךזס
 יצירה ננטרת היתה %א : ראשכריס oei ממ"6ולס

 "1 סנטם זס ע'!)ל י"0ל כטימורי י"מהברשים
 מס יסיס טוס זס וכסירוס . כרגעך ס6מר '%סכעוע
 ספי סגלתם )עענוס עזכן !6"כ . כרגעך 1nhoיכנס
 ערגם ושזד כ)סכלו"יס ט,כדס 4 ד1מס 3ףרש) לי ויערכה ויגירה יסרא כטפי וסי : רחגענ'נגסנ

 כבד וחלף טפי מנ4 וס Sb ש מטכסעמקן
 כ"3 בשמים נצב דברך ה' -לעקם :1
 6מד עמן ע) 4ע)ס %מס טננ)ג4ס היוראסנסר.פפעס
 נס אמונתך ח-ור לדור : 6מד מנריינ SPר,ופיד
 : תור 3יוכ וסענע סמנסנ טעי 'מנ6 )6 כשמגצןכהותר
 יתמתן ממומר 60מל סמ6 ובעמוד ארץכענת
 ח"י ר.6רן טרורי 'תכן )6 טוס 6מל )ו 6מרנ;:הינ
 נדחיס כמרפס סג)נ)ים סכוכ טוי וקיומם כלוילכמרכז
 סע% ודקי fh . סקדשג'ס ם6מרו וכמו סכיכםמ5ד
 וע' האים ותאנו ושה : )כוסס 6מד ומגסינ5מד

 לחםפת
 כמו גס סיס סכ%ס 3)ש עפו ס6ס ולעצמו לכחווסוף
 )6 למוס מס וסכ04 טגנו) גבול לו יש : וכליחיאי
 )ו יט 0כ4ח )1 סיס ומי תכייס )ו ים גג!י )ו סיס סמייסמררו
 לא ולכו מדגר ירו תקצר לא : כסיפך )פסיס 6מל )כןגגו)

 הוה וא6 )סני: )גי')0וט ממן ן - מי י6'כ סואפשר

 פקוקי רטש סיע 06 סי ע) 6צפ סועה ג6ספוות סיסג416
 סר יט 415 )גהק לפטר סיס wh !6 דרך ע) סו)כיס!6י:ס נפי ,ס 'o~tb סי סכפיי6וס סגרו5וס טלמון כזומרכנמ6ס
 ע3 מלגיס פסס ד!6יס ~uha 06ר 6מש !ס גדין מרן61 שי 0א גס )כל!6 ס06ד יל מקבר mbfiDD 6%גגרי6ת
 שפ טס06ד )ע"ר וזרן כפיכ סל') פפע:ס מגוס 4גסד

 סההו ככר 6פש !1 כמאס פדרך רק בממס ס6)! _ריס - --
 מפ %)1 סכ1גס כק טניס כסים ),ס )0!ס שין מכפיס)פע)ס
 טחם נגמרת היהח ולא : יסכן וססר0 סולת סנמינס en~oכן
 פוע)יפ ס6ע 6סת )דע0 מפרימוס שיש דחיס סגי כורןנוי
 כלסר מן כ)ומר אחת ותגורף אחד סדר על : דגרסוס

 %סר וין 706 נוזר סדר ע3 מסודליס מס "עמ!רוכעמוס
 סכומם 6מי דון עג ג"כ נגבס סטוי תנחת וישפקאנו
 גשהנח לא ללועס: סמ!קויס כין ט:קל6 סתווי עo~sn 3געת
 יסוקר 6ו)י גגלי6ס ס6תרומ ש!דו ס6ף שאו הדוחתעם

 כ"שימ 6ג! טמרי )ספק ל11 כס:סגס טגס )ה6 כמהגסטמא
 ס"להס סול6ס כמו stK סדיי כסנטן והתמם )6סססשנס
 לא ללן : 6מד ופתבגו יוכו ח'6 כמנגס צ6ס כןגכרי6ס
 גויסס!3כ"ספ3 טפעסע )מ63 ט' יחליף ולא טעשהוישנה
 גס ~tDb ס15ן )פ' סנסגתו !ו)ס1 ימ)'ף )6 ווט 6סןדון

 כפו% פי ל( ויערכה ויגידה 'קרא כמוני ומי :נסיסה

 יום hton סעי מס סכחוג כמני% וסכוי עורס יפרו ספגן ג)) פ) פוסכ ימיך נוסק יפרכס שגיס ופיט גרס ,סש%%4הס
 יש) פס טע 5ז כמהגס סם ים ס6ס גס:סג0ו יסינמ ומי ג06ד וס61 כמ!סו סכן מיס ש עשוותיסס ומניד פרקט סיוריםקורץ
 $כ6 ענ0נסגה וגן )מ)כיס( מלך נ1ג כש1 סטמוס נ,נ6 ומחיג מוט) ס!6 דגרך בשמש נסב דברך : ,m)ont סטי חסכעסדע

htnphnכ!' קטילתך !דור טיול סס!ק '!(6תס וסעמוו %ן כ!פ0 ס"מ 7ור!0 לדילי קימת סי6 !6ת סמומן כ ODOt) סדקיתי מם ויש ששיקל פופפ רוהט כמהזלפ לפ"ר 53 פיט בוו רואיפ  שאגו ומה כס:סנץן: קיטס  ע) פעמים"תס 16תמ otiw%6 1פ) סופן ג0פסך ש0מד0 6' סמן סיפם כו' אלא טתמדת שלמח : סד!רו0 יס ומשט )6 כ6מר1 כקורס )ממיס ס6מר 
 כספרו : ה:סגס גשם 6מו כוהיך3'

 כעגיי
6ט* מעלוי פוסשס סס 50ין 4סמ טבע כב' ארץ בפשע ! Ywo' omn סססרו היותר
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 89לה הירודששש

 האהדהד בהעבידנו ני הרבת הטבע על בתשובה ומספיק למבין די הזה בעניןשהבאם
 : לך דע וורדה מאחד יותר שהוא שיאמר מי כל מענת תדחה העולםלבורא

 קיים עצמי והשני העובר והוא מקרי מהם האחד . ענינים שני על נאמרוהוא האחדתי מן ננזר שם שהאחד הוא העובר והאחד האמתי האחד אופני באור אך השיק
 והכלל הרבד בו נראה מהם האחד ענינים. שני על הוא כז נם המקרי והאחד האסתייהוא

 רבים אישים הכולל האתד וכסין רבים מינים כולל הוא אשר האחד כסתיהקבוין
 אחד כור וכאמרנו רבים אנשים הכולל האחד וכצבא רבים מחלקים המחובר הא'יכאיש
 וכל א', מהם כ"א על יאמר רבים דברים כולל מהם א' וכל אחת וליטרא א' ורובע א'טזין
 אווזם יקבץ אשר ההם שהדברים ספני והש העברה דרך על אחד נקרא שהזכרנו סמהא'

 הדברים יתפרדו וכאשר רבים דברים שכולל מפני רב ונקרא א' בענין שוים ההואהשם
 וכרנו אשר האלה הענינים בכסו והאחד אחד מהם אחר כל על יאסר ויתבודדוההם

 לנפשמרפא
 )6 .כי מעליו עונד 6מד סל פוס טסטס ר') . סעוגר וס6מד סלמתי יקמר מנין סמי)ןק מסו בו, אופני באור אר חפרק

 גסס )קרותו עי גוב) )6 6(י ממוגו 0סו6 7נד כ) כי מחס טממוגר מלקיו יתמרדו 6ס :סרי סוס גסס יקרץ)עולס
 : וסולן טמכ5ל גסו גע)מ6 מוסק) ~סם סעגרס גדרך 6)6 6מח 6י::ו אמד לוחו קורין טסיו מס 6'נ סרגם_ ס61 טעחס כיון6חד

 נמנע גף ס5מד נסוג 6חי wth שסטין 5גו e#ht~( סגקיס קלגס גו סיס שוס סנטוס י') הרבוי בו נראה טחםהאחד

 לחםפה
 כפש) תחקוק) וממיס רגיס ומוסמס טפס )0ס מתמיד סו6)מ

~n)olo
 כיס נמורכן )חוחינו פמדס 6טר וסח וסעו 1א)ו

 מוס)יס שטס גיד סכומת ס:סגס rh מ:%ס סטני פכיתקדשו
 עד יוסטון כספר כבחוג ג)יע) 6יזט גטם ngh1 נקוג'ער"יס
 כו' בתשובה ומספיק : יוס ע3 פדח כ"ס נ'~וגותיט6טר
 גת כמו o,tnhil סרכוי טמנימ מי ע) וסקיי גדגריס י'ים

 חופר כו' כרחה האחדות בהעטירנו כי : ודופסםסממניי
 וגויס ו)0רג,ה %יגע 6ג1 6י1 )גן 6מד ס0פכיס חףעתגווד6י
 סג סמיניס סמכי6יס ה2-ליוח סטעטת גדמים ננוס1לסר16ת
 סוג ממ)י16ח טעותו טסית0 ימרס v)h'no גמו סרנףלמונח
 וס")יע ספכיס סני יגהו )snh 6 טמפוע) וטען גסנסנסורע

 רע סוס) יתד טוס סיע) 6מד ספניות מתונת סחוסםכמוהו
 חמר שכייס דחיס ופעסוע' טענה( otth עוד נוסוכדפס
 למונח אגוייס גמוסתיס טסעמו:ו ט6תר 013 5ריגין 116ספין

 ע) יוכןסעעויחיכס משח ממנו )נעות טלין מוסי ליסורשלמרוח

 )מעלס כקמר כמו סועת וסנף מסגלות ממקור טנעיס ססירכי
 : וט 6ח (ס יכחיש )6 סטטיותססטע:ות

 סתומך טס סו6 6מך עלת כי נגזר שםשהאחר וונשרק
 הוא האחר : )מפס למגופר למדוח מססשק"מ

 ופוגר 'הקף )ציות טיעןrtDi נמסמס רק (OiD 6,)1 תיננו 6הד טחו6ר העובר והואסקרי
'~fifl 

 טמנ6ר גמו סע)ס גסט6ר
 גו גע65 סו6 כמקרס גפת רק מעקמו עלס 6יגטש6'כ
 כי גו מומנע חיתי סס סו6 האמיתי והוא : 6)יו)
 )סרוח ג' מרע והקיבוץ והכלל הרבוי ! נט)מו סע)ס610
 ס6יסיס ורבוי פיס otpin רגזי טסם סמנתן עמגיס גןעד
 סתם 6פל ג6יט סמ)וךס רגזי טע) גסת סעיניס וריגניגדין
 ורסיס פסס )ש ג% )טון גו יסכן ט)6 לגוירסון

*1t?1_ בסון 6מר סמיניס רגוי זפ) יהד "מונליס6מ1 סיגי 'sg סילוק 
 6הד ס~נ סתת מי~יס סרגם קנון ועי )עין נו נלעיסססרסיס
 טויס ספין קיטי מסרי אחר בענין שו.ם : 5סרמבת גזיריי סיו'ד יקמר כו' כל על , יאמר : קגוןשבסון

~AID1
 ד'מ טוס וסו ג,כ גסס וס ססוגע'ג ומ'גי וחרס

 ס)מהיס וסוג חיש כפס נכוס טיט גמת טויס כס כע'תנסוג
 ההם הדברים יתפררו וכאשר : ס)עמח גסם גגו!סטיס

 וכפר 6מו ממוכרים פסס 6חד 5ים מבקי פ)ויחגודדז
 6מו כונ סיגי 16 6הד מין קיטי וע) מגורס טיסרדיחסרוו
 ופסוס )אגרס ס6דס כממלגת רק משגריס פינספ)ע%ס
 ויתגודדו 6מר )סמו כ,wtb 6 ))ייל 16 כמוחסגרעיוגי1
 6מד סס 5ין סריה כס ככסו והאחד : כוו יסיירוג6'

6פש

 הלבנוןפופ

'ngg
 : ~OSW ככ3) ססטנמס ע% דיריו )0ע)עת סקור

 לעננות ככגסוח )"שו מתעקר ו0נ)ת' לסביןדי
 ר") וכו' האחדווז בהעמדנו כי : דמושחודמיות

 : 1דומק קוטי טוס 6ין ס6מווח קגכ'"ורמקמר
 סח, ננזל סס מהאחרות ננזר שם שהאחר חפרק

 ממגו עור 6100 )סטם רומס 0טמס0סס
nitmblייר"ס11 פוסס נדק כמו עמן וכקנח . מסורס 
סו"

 . ז0 טס SD ססכמס כקמר מירס גקל6 ו0ו6 נדק
 h~hn לע"ס סנדק מן ט טיט מפר ממט )גורונדיק
 : עו' כפן נדיק Vh %ס כי ץ כמרס טקס 0nfbיסיס
 ספן אחד 6דס ד"א "ומיס ט6ט ל") האחדותמן
 מש לק . מלקץ ורטי סרכגמו מממח )נמרי "מדוח13
 העובר חהה5 מקרי : אגריס סגי נערך 6מ17ת קנחנו
 )עמן )נוך ט"עו דכר 610 מקלס טטמן כקרטכגל
 כמקרס ט גדכק 6100 רק נועדו מחק"ס ו0ו61006

 העובר שיא : ט יטיס )6 31סעמש כן יסיחו)סעמיס
 ו ט סדקדוק טחם כ4 כע"מ" כ0עכלס ג"מל ו0ססס
 : תמיד ע14 1גמנ6 גענס ~bg קחם עצטוודלפני
 : כצמח "חד סלט )כ) שכן ל") נראה מהםהאחד
 מיה) 6מד. ג"ח onmb יגו ד"ת כנע האחדנסוג

 ששת)מלסט לי מיןמנלמל"מ th~7hwסיי,יסמין
 אתד' וכמין ; *טיס 0רגס ש ריימס מ6ט "מדוכר)
 הרבה אישים הכיל :' יישם מין . 0"דס מיןר")
 כ)1מג' 6יט נסס גקר6 נל"מ מסרטי עמד 6חדכ)
 כור ובאמרנו ו גמשה מע אחר וכצבא :פרט
 כרכר ר") סמססרד נכשם תמטי) ע"כ והק-אחראחר
 וסק טל גמו מ0דנק ששת 0מס'3 וכקן . 0גסלדמנין
 ימד נחונק hlon ע"פ 61ף כסר b1D'il ורנטסמן
 בענע וצוים : "מלוח מדוח )כמס )סהמ)ק 0ו6יכו)
 וגש . פויס לרסיס יישרי סכו% "מד נ3" גמונעקד
 סיס כונס "סר סט ofp~n סרנם Sltx "מד"ים

נקרס
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 היחורשער10
 הא"ש על הנאטם האחד הוא המקרי מאחד השני והענין . כיצר ורב מצד אהד והואמקרה
 חבורו מצי בעצטו רב הוא אך סמנו כנראה רבים דברים כולל ולא מתרבה לאהא'

 והשנוי והפרידה והחבור והחלוק וההפסד ftwnn מקבל והוא , ומקרה ועצם וצורהמחומר
 שהם מפני שספרנו מה מכל אחד עליו הנאמר הדבר ישיג הרבוי כן אם . והשתוףוהחלוף
 והשנוי הרבוי מעניני ענין בעצמו ישיננו אשר הדבר על הנאסר האחד כי האחדות.כננס
 . בפעל והשני במחשבה מהם האחד . פנים שני על כן נם יאמר האמת האחדאך י להבין לבך שים . האמת ע"ד לא העכרה דרך על אחד והוא ספק מבלי מקרההוא

 האהד וטעם ותחלתו מנין כל שרש הזא אשר המניני האחד הואוהמחשבה
 אחד תקרא אמתית תחלה כל כי לפניה תחלה שאץ לתחלה וסימן אות שהואהמניני
 בלשת הוציאו ראשון יום במקום אחד יום בקר ויהי ערב מהי 6( מונפים שנאמרכמו

 לנפשטרפא
 בו ס:ר"ס )עי) ס6מור "הר כקיט ח 6ין ט' מחרבה לא האחד האיש על הנאמר ט* השני והענין : פוט)ס')
 סגרתם קפי "מח 8נן 16 6הת חתיכס נמו "מד פרט ל') 6מי 63ים מעלו וכל וממניס ומעזמות מלכרים ממוכר טס61כיינ,י

 כת כמוח סי גג יט ע"כ וההפסד ההויה מקבל והוא : כו' ממוגו ססו6 מפת געותו רג סו6 מ"מ 6ג) ג6מח %ד דגרכ,"
 ממות ססס ו6ס.ר סטו כמוח גין סיט סהי)יק כיס פס'כ )מזם fp כו' והפרירה וחהיבור והחילוק : סספסו וכמסס,יס
 פס מכ) כ1' כריגני 6'כ נך )גרוס ס)ויך נרפס כו' משני כו' ישיג הריבוי א"כ : גפורן סם עיין ,דיני ממפעי כמוגוופיס
 ססויס רסי.גו 6' ;טס סקר"ח סוס )דכר )סכיג יוכ) רכוי כ"כ 6ם ור,) ס6מרוח כגג,- פסס מפני מ-גרס ג"כ 610 6'כ .מספרנו
 סומרות כגגו סס מכריגוייס סרס עניגיס סכ) מפס כניכר סר6מון כמו מוךס ג'כ סו6 ריו סג6מר ס6, כ"ג 6*כ כו,~סכפסד

 : פירסו כך טג'ס h(S כ6ן יט דגריס עי"כ גן וגרוס )6 ר6ס כו' סנ6מר %מדיי
 וכן ור16 ספ"ו כמו סמפט ס6מד וסרוס י') הסניני האחר וטעם : )מפיקוח נמס בשעל משני מ' האטת האחראר
 )פס ספין תהלת סס ס 6' ואף 5מר ח5ס 5מי עסיס קעו 5פ7 עסעסיס ןעעס ל') י.5חי 5) יעול ושמ"ג יסכם עדי

 הלבסןטוב
 סמ)קיס סכל מנד 0צר אחד ויהוא : ס"דס עגץנקיוס
 ורננ : "מד טיס "מד 6% כגו 6מד עמןממעמיס
 אחד איש על הנאמר : סכו ריסר0יס רטי %דטצר
 1כ) ססרפ סס 6ך מנ"מ 6מד olh טס "יפ ס"יטוס
 מג% "מד 1כ) "ים סגיון כע4 "נ) גקר6 פכס'זנו

 ס"יס כקן כחוג ולפכך 6יס נמס "וש סורסיססספס
 סו6 מש סטמט ר"מ רגורה מחוסר : סי7יעריכסן

 ומגט הלועס ומקרה ועצם : ר,%לס סו6 תססוסמומי
 סרית ור5סד הדציה : רימקרסט6

 נכל"
 נסעת ויכף

 "1 סימו)ק יט) גסס כ) חשחבחי והשלוק :מרכ
 : ממגו %רעו נמרוד וסיפרה-ה : שד 1tbhסימוכו
 : הדסים סטת כעגץ צמד עגץ יחס ההחלוףוהשנוי
 כמוחו סש)תו ש0ס "מד עוד 6)'1 שחףומהשרעף
 מרככת געג'ן פמדכר כ)כטת כמעת ססירס מס61ו)ס

 מצמר עטת סו6 ומכסל סג'דיס סחוף וכעייןס'סודוח
utblb)nסרכנטוטשף סוס נסרס60יןט רק מדגר 

 סכמו ר") המניני האחד : שנד 151רס מומררק
 מעגין מספר 6יפ נערמו 6100 מסחר ot'h טטמונת
 לטקס סרט' שע) utb וגס עילס. קטן סו"מכסכ
 וטע טתיס סעס שמד 6מד. סעס "חד סח"מלכמו
 וממנו ממס כפספר נם""כ מסיס כנר גס"רוסכ)
 כל6 מגיס עעס סרס כי תגרד ממרכס סס61)מעלם
 . יימספריס כ) וכן טסס סו6 ימס סעס וממס"רכעס
 : יתמרס ופ' סמספר יפז לק wb טס"מד קמלו1)ס'כך
 ערג ושי שלמר י6ף רסיס ראשק יוםבמקום

 לחםפת
 חס סלטי עיין )ומל ודק wh טפגד )פי )ו 6Dimntפהי
 סתו% כס! ומקרה ועצם : 1SD ווכ מש 6מד וסוףקמנה
 ההויה שקבל שהוא : שוונוס גע)ס מקריס סססהמרקס
 חכוגוס סוגם מסרי )חכוגס מתכוגס מכתגס סו6 ",כוההשסד
 כייגע סיעור ען כסעסדו חכוגוח וטיכס גסויחו עטיומותות
 סס:דר 'S1D )6 וכן 6תר געת פח"וס גס)פח סויםפקין
 נו )ורק ס*כ 6': )תכונס l)?t(O וסטוי סורנס נ)6סח5וס
 גו גפ%וס  סתיתוס גיתקגו));) גגמו ,ס סע'נ )פיסרגני
 וססס"ר  ססיפ וכפכו דגר  ייריס ר' נכין מסרט  פפגייולפור כא* מסרי גייפ,ל גרסי' והורגיי והפרירה  וינוונכס
 נתלון יכונסו  qtncol יווחל ויטינוי ספרירס ומתנורכתלול
 ,וסו ימלק מכל 6'י כשלקם סדגרפ9נל ס% סיום פלופסי
 וסיריוס יתו גכתיגס הלסיוווס נחגור לסם6ירו 15למלעיס
 נייתון פקו )פרר לכייס יייול יולתו סר גכהינס 61'ומסיגר
 וקן נציגיו 61' 61ת'1 פפיו סנפרי  ולין גיפרה כפווירוגפ6 שכגי חגור ויו916ר6 ניתר פצו יסכון !ילתו סיייגסו 16פלוס
 סוא)וף סוכות ועמיו פרכס יומיסס וייגס י6' יוסענזחי

 !גמגום נוגסו 1nbD פחגוגס גלף)וף גמש סס61וסניסוף
qritnדגר וגד גס וט ר6מר 6הר ולתו עם vnh יעקפו 
 SBD~  מסומל כו6 6תד ועד פמנ1 נשקוף סו6 6מדספוד

 11 יתיפיף ספ 5מד 0פלר ומפיס סעור יסורוס בר'1ליוגפ6
 4ןיר6סרספ נייפס וספיסיתש  נטגעס יגס(פימסס5רן
 חרביי א*כ וסג: יה0 610 שפגושים 60ר י1ס סרסנופפ כי 01 כל ויין קרים טטייים סקר נ,ייות  ריאיינופ:וספיס
 6סר פ4ו כיפר סכל וסכיי  פסורסס פ4ל0 סי6 בו'חרג
 %ר טס ספק רביי מקרה היא : למתוות פיגשהיונם סמי כסיוגו הדוריס מכי 16ת1 פסיג סכוכי ר51יס 6מפוי

 על החר וחיס : גייס 1ל6 גפקרס )6פו 0י6 פ14סגריר
 bno"wn : סענרס  דון רי מ (1Dh 6תר סס ביררר

 גסוס פקידו גלתי ג"כ ס,חפס ס6מיות :ס סו6 מ'המששבה
bP)"rot 

 כיירן רק the(u נמהלות סנמ)6 דנר ע) ינ6מר
 םס61 האחר ותחלפם מנין כל שרש : יג6י ק"סריחן

 גנגס ענים אסר ומיסוד מסורם סי" ס"מד וסרי כו o'hin)o ס6מדיס מן פססר סו6 ממנין פסות ססרי מגין יגפורם
 כליי ט' filR שהוא  המגעי האחר וטעם : נתתלתו 6מר כלתי מנין לסיב 6פ0ר 0וי  נפגין 0סתלס סו6 וגס  יפויןריין
 סורקנו המנס סססספס כתתלס גטלס סו5  כו-ל מפנין כלל יטר 6100 ממגיל  ספ:הע0 ססתלס פל פורכסו סוך פסוחוסיעי
 ת0 0:00מ  ויל  רם*! קוצית ע) תירון ס3)יע דגריו גועימח כו' ראשון יום ot:a לופיון: גלוי 5וס 610 יסחפופל

 גלנוו  נסן ולדוריס ממופלת מתיוגי  ננס  ליפות סכטג  כוון 11QV לגי '1%h~mt e~Dh, לטד לו 0ש 0נרי05 סור שלתאו
כסיום
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 צשהא שני נקרא שעה וכשמהש תחלה לפנתה שאץ להחלה שם שהאהד מפניאחד 71* ה"משער
 מנחה אל "8וב כן ואחר האחי אל נשוב כן ואחר עשרה עד וכן שלישי יקראמשלש
 שצאתנו והמעם האחדים ס( םורכנ כלל הטנין גדר ההה הנשכ . למנין תכלתם אק אלףואל

 אך . במחשבה יושנ אבל הנשם.ם החדרים תחת נכנס אית שהסנין פפנימהשבי
 אהד הא אשר השני והענץ . במקצתם או החמשה הנשמים בחושים מורגש הואהסנף
 במדה יסופר ולא יתחלף %א ישתנה ולא יתרבה לא אשר ענין הוא . בפעל נמצאאסתי
 %א עוע %א יעתק ולא . תכלה ולא הפסד ולא הויה לא תשתהו ולא הגשמייםממדות
 והוא אמת אחד עכ"פ הוא כי . דבר עמ ישתתף %א דבר אלט ידמה %א דבר אל'ידמה
 האמתי לאחד ואין הרבוי עילת האחדות כי . מדברינו עבר באשר מתרבה לכלשרש
 עליו הלהפסד ההויה שתכנס הדין מן ותכלה תחלה לו שגם מה כל כי . תכלית ולאתהלה
 מאהד יותר ידויה א"כ האהדות בננד והשני משתנה עליו וההפסד ההויה שתכנס כחהוכל

 לנפשמרפא
 יוכ) 16פס סמונך וס6דס נתסיס מורגסיס סם שמגיס מדגרים ר') טורגש הוא הסנין אך : כוי כפטיריס מןט)שציסס
 מו64 וקינו כמנמנמו3מגאס

 nnho טס6הי סנתכ מס ס) 6ד)ש! ~6י נו' אמתי א' הוא אשר השני והענין : סמוע) 6)'
 סספדר גי יסופ) נמה ית' וסוף 6מס 4 מסע ייגוף 0גוו6 ו0ו6 במועל נמצא אסתי אחד הא : כ,' טניס סוי פייקפו
 )ספרנו( יוג) 6כ) 6מח 6מד ג'ו כמממגס ש40, חפים כמוינ' כלהד יהרבה לא אשר : כי0נ6ר,פינו גמז דיר יעמס)6

nunaahחללית ולא החלה האמתי לאחר ואי; : וס טומר גפ' סיחנ6ר כמו כו' יחרג0 )6 יתגרן 0נור6 6נ) 1)0וח%ף . 
 לחםפה

 כמו ופן )מגילת נס ממלעיס סחת)ס סיס ט6 מושוןשיח
 : כס ועיי; כר6סי0 מקת והרוק su ,זן ג0רמכ"ןלמנוקר

-%
 וררן ועברת 6חד 6100 מסר snhI מומרים Ynht :-שמז

 מוחג ד3ר סו6 ם0רי כו' חכת נכנס אינו : גפיו חמדחור
 נ,1' כף הוא הסנו' אך : (btstn מורנפ 6יגגוו0צוסכ)
 tHt)bt: גי,יס 16 מפוח ימו וכמנין גוש כסר ספוויידנו

 5כ1:ס מורמי, דכריס טיפ בסקצתם או החלווהבההלים
 מורג"ש ניס )מיחס אדיס וריף )טעס ורותו נטרוונמלת להוו" וגקו!ו )פינים גמרס0ו פורגן סו5 010 סגגס ד'פכפו
 מורגם וספגן סממיטס סוגפת נו המסר סתפומ כפו נן4סםלק
 גו ')וק )6 יתחלף ולא ישהנה ולא : ו)מיסום ירפוסלק
 סיהוף גו מודק 3מי רק מיקוף סס וופ) שין מוולדוכשיוף htDi קליו )ומר מחוף גו ימק !)6 )פקכוגח פפתכחחשגוי
 פימה( כס גס עוור סס גי (set ספין לפי סוס סליקןד'מ
 פס גס טינר סס נו סכין סוס ,60כן גו יפו) )6 ספגוט610
 "יתוף גו טיק  עסין ~wnh יעיר  ו5ע גו פ% 6ין6)ט
 יסופר ולא : מיגר מי)וף סס גס נו 911) 6ין דגר)שס
 גן מדוגר גכ3ווה מלהון ייוגר 1)6 כמו וסול גף'1שסיגן
 ממדות במרה : וייגר ספסקיסכמ1 סר ויספר .גלפווכגר

 : ממ64וסו ונערר ופער מדגר ושפסד 610 וסעיפןגמי6או סתידוס 610 הוחץ %א ו כירות לספ5למ ר9 51' פסם יס'ין סוף פי כי יס5סריה  סרממיס וסוף הפס  יפוהגשרים
 ס6ץ דגר 3מגי16ת יפ הכגר )ס, ש נס פרס הכלהולא
 סכגד )ומל ס6ין ידוע t?r גמי סכ)0 סס רק ספסז טס גוטס)
 : ססו6 סופן 1)0)ס פכח רק 0סו6 סאן תחסד סורסג'פ
 מקוס גנחיגס נעכרי סוגתם סעחקס פקת ינוע ולא ירתקולא

 סגופם ומט 6מר נמקות 1xt_ וט otpnn סועחקקמפור
 גופ וינופו 0עס וירי כמו נסוופס וק גמגומם ס6'גטיומל 6100 )ונר סגה1ת C(D וס61 עשו סוגר כיוזגס)רוורס
 סדפי1ן גדנר ידה ננעתי ידפו )ע"ס דגל 6) דנך8נסדפופ )סי תגר אל ידמה ולא : nt)glo יי פרע לכן 6יןמפט
 גמו מיי נגור ס61 ר6יגן !t1Dht 6ס דןפ גו סידות 6)ססו6

 הלבנקמוב
 לתחלה שם שרשחר ספמ : ריטון יום בוקרוירי
 ריסי"ת לק 53מת "מז תירכס דנל טפין מסל ונסוכו'
 סלטן )תמ)0 וס סס מסום") קסטל 51"כ .יתעלק
 ר6פון יוס 5מל ט)5 נג"ר חמרו וכך . חמוס)פלס
 וכוצדצא : יתעקם 50) ישי ע3 קטולות "מז י1סלק

 60מד סס ממפ געחק 16 כמוסו 5מד עוד סיםשונה
 ומזת וכו' עשרה עד וכן : סמי מרסון סניונקרץ
 נכנס אינו : רימספר כ) 'סוד סו" ס50מד נ"בר"יס
 סדכריס onlh רק ר,מספר 03רנט 15 )ר"ת 'b"ht~ום/
 הויה לא : ט1משס 16 ר61ץ ס"ת מס בו מתץסטנו

 ולא המסר ולא : ttDVp סו" וק סגכר5 טג6מ'כרי05.
 : מענין (pm דיריו כס) רק 5חד עג'ן 0כ)תכלה
 ולא : אס סממקוס ר4צ,ערי עגן 0" יעהקולא
 : חגועס גנן6 נמרים טן נעכס נין סמי כל כ))ינךע
 ס6ץ ר") דבר אליו ירטה ולא דבר אל ירפהולא
 60מל 6ם ס5תס . נמקיו כ) 5) זכיון עלך טוס)ו
 מא כע"ס ומ166 סע)יון נ)נ) ננד 6' מ1) נלנירי"מ

 דלחן יכיס עכס . סכןסן כלכסח ונס סמו)נמכ)'מ
 נ61 כמלי (lh~g ופסטר ש % ,0 ועלך שגירס6מז
 פדו 6נ) . וטען כמז) לק גירסס יסרס 61ץ .כערכו
 טוך *מר פכ) ט)6 כמו מרס סוס ישרך )6יתכעס
 וי,מ64 מהרבה לכל שרש : סוס גפר עד וסק%
 ההסה שהכנס : מתרנים רפס "סר סערג'סכ)

 מה 4כל : ורוססן סויס נכמו סי60 כש) עליווההפסד
 תסמר סוס וחיסס סנכמו מס כ) 40 %ףשתכנס
 ט6 ניס ס0ו0 קפי סעא מ% שחגרי 0ו5ע"כ
 : ד' סקדמס מזב נלקט רימולס וכמיס וריסמד0טש

והשמי  ש, עי22ג,בציניוי,ג
ש %  ט"י 2צ6 גג צ ק צש2ש(ב ז1זנש 

 : תוהו כ) ע) )טון ותו ממגו מטי!) ים, נמאסו מחתנותינו פצ0 מגת % 3כ) ג)ו' fiW אחד הש(כיפ כי :5ופ

 ע3 קגי,ה! סרר טס משכס 6מל )כן ג1ט6 גווען טס וכמחס עיקר ריגוי 16 רכ פמפס )פי פסיפס 1abn ופספפרגס
 טגגגפס פמיינ ססס3 דיו כה הישית שתכנס הדין מן : נונע מ44ותס פ164ס1 וממשי פלסם אח פפ6 מצר ושיגףשהשש
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 היחודשער12
 פקרה במתרמה הדכית וכן הרבוי לו מחייב וזה אחריה לעלתו ההתחלה קודם ההשנ*
 בשום כבודו בעצם סקרה שום ישינהו לא האמת והאחד מתרבה מקרה ישענו אשרוכל
 האמת באחד האחדות ענק כו נאמר מקרה, האמת באהד שהאחדות אומר יאסר ואםפנים.
 אפיסת בענין אם כי נספרהו לא האחד נספר וכאשר ממנו והרב הרבוי הרחקתהוא
 ולא שנוי %א רבוי כבודו לעצם שמחייבת במדה יסופר לא האמת והאחד . והרבהרבוי
 ז לך דע ואתה האמת והאחד העוכר באחד דברינו כל נשלמו וכוה . פנים בשוםחלוש

 שכל מפני כי נאמר זולתו אסת אחד אין אמת אחד יתברך שהבורא הראיה אך 0פפרק
 והזפ מהם חובר אשר חלקיו בהשתתף אלא הויתו תנמר לאמחובר

 אלא המחובר סציאען יתכן לא וכן . האחדות השתוקש ועיקר קצתם עם קצתםהתאחד
 מאחד יותר שהם מדברים אם כי יהיה לא החבור בי חובר מהם אשר תלקיבהתחלק

 לנפשמרפא
 קומך ע) 6'ג 6"ר )וגר לממס )ווסתו ome . ולמ"כ כן סיס סנטחוס טקודס לן) אחריה לזולתו תהתחלה קורם וצאכי
 6תר נענין פירם וגטקס ע;') )סטהנוח סיוג) )מס ומגח עס0 ססו6 מס סגמ1ת 90 גו יס ע'ק 61'כ 6מ,כ מטתוס טסו6ימס טיגריס mnfi )טויס 3ססתו.ח 0יהמ') ק,דס ~wa' ס) סוס סגם נחנכו יט סגד סטיגוי ג') קוים סו6 גי נ"ט גמות סע נוים
 סרהקפ ס6מד4( ענין כי )ו נקמר . ומרס חולל נע) טסו6 מקמו טקרה ג"כ האמת באן שהאחדות אומר יאסר ואס :ע'ם
 גיוס קיוסק ממדוח זג) ממנו טגגגדס ייהוק ממס 0תגין ל*) עצירי נפרק נקפן סיסג וס 0יתכ6ר כמו . וכו' ממנוסרכוי

 : מס טיתכ6ר נמו 0)י)ס גדלך סב) סו6 יחנלךכגורל
 : וגמר סו6 6ד יחדו מ)וךס גמם שמגרו י0תחסו כ06ו חלקם בהשתתף אלא כו' יתברך שהברא הראיה אר פפרק

 יטמר )6 האהדות הישיחוף ועיקר : 6מד נעמס )וס וט 'onip 4סחגרו יתעדו שקטו קצתם עם קצתם התאחרורפא
awהלבטן 

 ט י0 ח"כ סמי 4 סק סורר האחדות כערוהשנה
 סיכו) סדנל ע) וכמ עתם טסות סדכל ע) גם כמוחסל

 קחיס המו כי : ס6מדומ כרמל 011 146יחפנות
 להמד טממג6י 0מ6מר 51") . כנ") לזולועוהתחלה

hh"6לו 0חתב חה : לממו )ז1)מ1 ר,המ)ס 0יס 
 וכן : מלגף 4 ממויינ סעי סמג4) מס ש'הרבוי
 ריכוכן ק"מ ג6מל ס6ס ר") מקרה בכצזדמההדמות
 . ר16נן ט כרמין ט6ט סדשת זס יסים )טמשןדומם
 אשר וחל : or נדגל זומם 0סו6 לרקונן גרסמקרס
 סו6 מקרס 4 סיס ז% כ) ו") מחרבה סקרהישעט
 עכס ע) נוסף רכל סו6 ס0מנץס מקמל לכגגך6
העלן

 סר%"
 סככל מסמל ל") וכף האטת יהאחד :

 מענם מולכנ 610 ויאה שפת מקלס ט סיסס""כ זכל %ו יימס 0)6 1ד6' ס6מ0 6מד 6100יגמע
 שהאחרות אומר הוסר ואם : 6מד D'h 61"כומגך0
 6גו ט6יך )כנטוח טיס ש' סקרה האמתבאחר
 מקרס סו6 ,ס qb סף ס6מח 6מי 6100 ע4ושמליס
 1nho 61"כ ר,מססר 1כ) וסנר 0"מי מקלסמקכייס ו0ס סג0מיות )סגמנ6וח ר1מטינ רימססר למין6101
 עימותו ג% טסף תגל מקנס רג סו6 ר61מתכבמי
btotבאחר האחףות ענין כי נאמר : נ"כ לטי 

 6'ן קותו שליס 60ע ס6מז וכעמן ש' וכו'האמיתי
טגחע

 )סוסי
 ט6יט כחתע 6ך ששחו ע) מ61ל 4

 סנ"ו נמולס ועגןמגיס
 מם""
 ס'4ק ריבוי אפיסת :

 : מ,( )כר"סית כסף 6סם מכש
 סטלה ע) ר1ל"'ות ונ"ר סוסיף הרכנה אך טפרק
 מס SD ףז סתמת ,ימי 0סא וקי5

 להםפת
 פשפוש מעוי גסדרגס יושו סחתסוס ססויס תכונסש4ס
 : יסעמיס מסויהו קות .פסד וכן גסדרגס יפסד וין)תכונס
 מהאגס %סטות יכו) 140 6ס פתרי האחרות כנגרוהשיגני
 וההחלה קודם הוא : מכונות סחי גסתו ים סריואכונס
 ססחהלס ו)6 הרסינן כרקדו טיזו החמוס אהריולזולהו
 תסדיר )פי רגני סו6 טס0ינוי )סוכנת וסגוגס ססי'ןגסס

 ססי6 סוס סמטת 6מח כשיגס כשינוח Da' גו י0 ס,סמסמסנו סויגוי כו 16 גפ61 סיס סל6סונס גחגוגתו סו6 ג"טרסמ0חג0
 )פסופ סתמים פסול כ' וכמינם למריו סג6 וותקו מכותקורס
 סמ)ש אכר )פגע) י61 )6 ועולס כ"מ ט6'וע מס כינסיע) 6מיכ כ6 מלין fihn סר"סוגס מ0ו)דסו נכמ גו נמ61כיעיו ממסתני דגר טכ) סמוקריס מסכימו וטגן סיכוי למרי סיגףססמ
 יס מת ושיי סלדו מיום ממוח ויום מסק ספפרטיס וסע)
 וגמיזת סקודמח ממצוח גמינת ט יפ 61זכ נמעוח ג'ט

 קיזס סו6 כי טמרו ונס 6מד ו6יג1ו סטני )מסותסחמ)ס
oinnot'1(אחו )מסא סחמ)ס נו וים קודמי נסוח נו י0 ג, 
 ימות סס נו, גמתדטה הרמות וכן : וספן קהליוככ5

 מקרס ס61 מסדמס סנקל6 1סו6 מדמות טס6 נ6יוססג6מר
 מחרבה בו אשר וכל : סווט16 ססו6 )ע)ס געפ) סו6תסוי
 כלו' כף שהאחרת יאמר ואם : ומקרס ע1ס גו יסתיירי
 למזות 0ס ינ' PSD גנים 6יך ט6'כ מקנס OI'h יקסם06

 נ4 ענין כי נאי : סרגוי ומממך ),ו60 ש;) מקרס ט6",כ סע* מעש ווכח 610 שמדוח גס כסרי 6מד יתוקרוא6רסו
 רק גלווג למדוח קם פיו ג6' )6 ג6מח גי ע'ו נסיככ)1'

 ט6נו ס"ויס גי) ככוום טגן סרניי טסך ססכ,נ0)י)1ח
 : סססג (stsO רק סו6 נגור מכפ מי וגתו ית' 13מת6ריס
 %ן סו% סו6 רכ ומ"ח טס סו5 ינוי מ"ח והרבהריבוי

 : פיפסמרע
 סו6 ססחומ ענין עיך האחדות השחוף יעיקו פפרק

 כויס ס) 3ס גימר סחוף טמ)ח סי ע) 61ףסלחיות
 ברים סוף .?.? עוין ג6יוס 16 וטסק סעופן (olthסמטתמ*ס
 כהההלק אלא : ססו6 נקוין 16 כטסק ס)סס 5חו4ן ט)סור6ש
 שאקנס 4וו עי רק שוע) סחמ)קס ע) מכונס 6יןחלקו
 שלנכר מ)וזס דגריס גו שם שטס ~elh ויורטתנממסכס

 ז כסהניקך
"100 

.vnb *פופ וציהו תנסר לא ס6ממ: 6חד 0סו6 סר6עס יכ% מזר וכ : 
 כשמלקך ע6פסר %ו וק מפכר דגל גכך6 ל)6 פי' המחובר סצי*וטע תעבן לא : ששף משקכןס6מדיס ססש רי6מדופ bg סטשף נשי ושנחרות השתעש לעיקר ממנקש: "מד כ) קכון חלקיובהשתהף

מוקע
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 18לז היחודשש4

 בכללה בעוקץ נמצא ומטדור וההרכבה החבו סימן שההר וכהן הרב ה0חלוזעאקר
 חניקרם והמחלוקת השתקש ענע בבלם שימצא צריך וענפיו השרשיו חזלקיןבפרסיו
 טן הטמן לשאר האהד כקדיטת כמבע *נ קודטת שהאמדות ומפני . והרבהאחדות
 דשואות עגין הקדמת מפני ההתחלות בראש מתרבה בלתי בהרבה כל עקת שתהיההדין
 ההן לא בעצטו הפועל שיפעל ונמנע בתחלתן הניעה( העילות שהיו ובית מתרבהלכל

 רוב ההצות עילת שאץ ובית ואחדות רב כטותן והרב האחדות עילת שתהמיאפשר
 בדברתו הקדמנו וכבר . אמת אחד ההויה עילת שההיה היין מן ואחדתן. רב ולאבלבד
 שרש אל מגיעות תדינה אשר עד בתהלהן רעעמעמנה לטעלה תעלינה אשר כל העילותכי

 בשום שימצא מה כל כי עוד הידוע ומן . יתברך הבורא והוא האמת אחד והואהמנע
 אם כי ממם רעתכם לו חצין אמתי עצמי אחר בדבר ימצא שלא אפשר או מקרהדבר

 יד ריצוע ומן wp~ עצמי באש והא במש סקרה שהוא החסים במים כחוםבהפסדו
 לנפשמרפא

 כנייע עזם ון כפוק b~S' סגחג6ר כמו כה החבור סימן שהיה ונען : (,mlw יידי מא ג) %ן קודם גוש hSn מיסוףמש
bsכמן פעיו יונפר )6 6מד דבל ימסר ו6ס לכריו )ג) סנריך 6מד וכקיט סגס1כ1 מס )כ) סטיך אמד גכיח סו6 לכ)) ספונ 

 כמוכש ססס סייו6יס ג) 1כו6 סססס מי ל') וסעיפן ססינס סחסיפ ההרבה כל עלת שתהיה הדין מן : נס )עי)סיסנ6ר
htoס9ן סקדמח מפ9 כמוחס מתריס 6ע1 ססו6 העילס ט'ג סמ%וח ג) ס) ורקבון ר6ס סיס n~lnho (וכיון : מסורס )ג 
 6מר נוס סוף 6ין פד נוס ונס )ש עיכס סוס חמוס )מס לאן mh ס% חומר ס)6 בתחלוע מגיעות העילותשהיו

Ot~sססגו)ופ מסרת גסקדמס ס, ילק ירורס כר6י0 פגורר ענר ntDt~D ולחון סעעח %) ל% וס61 סערי אס יחה)חן 
 פועי ג'ג 11מנע )סלור%ון

 כסקרמס טס אסבל ספג% כפו פ'6מ1 6פ טקסס געותך רכל סיסים נערמו סלוע)
 יתכלך סניהן ססו6 וסרג לצמדו( ס) טינת ר') שצח מתפיס סועה פ) י"ס וסיען הו% כורך )סס סיס גרמן ע) 6'כס
hteDרב גןג כמימן סגי6 יסיס ג"כ וסיגך ממוכמש סכונן ניון 1רנ 6מיוס גוס ומס )סגכר6יס וסינס עילס nwht עסיס 
 קודס ס6חיוח סמה לכ סמפון) סיסיס יסכן ס)6 כלנד רג ססויוח עי)וס 60ין סיון גמוסג) נמנע נוי6י )1כר6ין סוססכינה
 ו5מ'כ רג סו6 ממוגר כ) כמו ממוגר סו6 ד6'ג manht מרכ מסגיסס סיסיס ג'כ יסכן 1)6 סמכן )ם6ר ס6מד כקרימת)סוג
 ועיכס סיפוח ג) ע"ח פ,י 6)1 מסמי 6מח )סיות יסכן ס)6 מצמר י6'כ ייר6טין ככורך וט 61.ן ממודם ממוגר וג)גס6מד
 סטי: סב) גע וסטכע  תכין פילס ירלהס  והפופ . גמועו 6ין 6טו 5מפ 6חר סו6 יתמרן סכורך ססו6 ססינות ג)ט)

 6מרפ וכליס מניס ירך 610 עור הידוע ומן : מיס סר06ונס 3ר6(ס גפו סקומ1ו וככר "ס וט %ימן 3ס,ס סרב כזכריקומוח
 ntt(su יופסד 06 לק מס% סחוס יעתק ס)6 י) בהפסדו כ'א ממנו ה.גתק לו אין : גג') 6פה 6מד יחורך סכנ67ע)
 קנביס סריס ו6ס נסכי) ממס סחמימ1ת טיעתק 6ף סמעיס ס"ס %6 מס גענס ~hW מפ9 מוס ולין 06 לון 6וי )גבויש6ס

 להםפת
 סו6 וערגו מלקוק ממוח עיקד הרב הטח6קת וזקר :שם
 סוס גמגור סי' כמזח סכתמ0 סממנר כ1' החבור סי' :סניכף
 וסנס'ע)סהמככ"( וכיוס )ופסס6דס וגציו סוכו סיקסע)

 כחלד )מכור וס ונכ)) חנ~ל )סנן 6מר גסס נ) נ"נניסוי"(
 סויסס סדר וע) וססרככס 6מר סעו)ס )ם)יפוססמ*6וס מיי ג) סרכגת גס וס וככ)) מזככיו גלעי סרוגת וע)וסמומל
 : וס6יטיס וסמיניס ס0וגש נגד )טונה( ג' והלקזובפרטיו בכללי : וסיד1רס 6מל וסמקוס סומן )צ ושמסומ*6חס
 סמוכגגיס סס ויסקס  ולסירוס סס כליס וענפיוושראגו
 טעמנו סדכור תוין ככונס סגמ61 6מכ כס ער0צא צדיך :פסס
 : למעכס כלמרו ור,רגוי ס6הדוס סס וסס וסמ)יק0 בכתוף610
 גע) ג) ס) ססעי)ס תתייג יסרג) סדין סורח שחתיה חד'ןמן
 הקדמת מפגי :' סחיטתו כר6סיח כידוי גע) ילדיו סו5ייכוי
 וכיון : ריפוי );) גטגפ קודס 610 ס6מדוס פעוין מפגיכס
 )נ), (oSDn סו)גוח לציון ג)ו' כו' מגיעות העילותשחיו

 הלבנתמוב
 בהתש כלמהרבהבלחומתרבה. עילתמ*ז1:

 סיסיס b~h כ"ס ססחמ*ס סר6ס ל")ההתהסית
 6מרפ וגנר שמחת 146 נצזס סיס hD"(מסרנם

טסו"
 טנופות דבילות שהיו וכיון : י.סמ)ות ל6ס
 כן סקל b~ht )1ס ונס ),ס עכס וס ל")בתחלהן
 עפנע ? שגס )ס סגין עיקם יסיס וטיכ . חכמתכנחי

 גאשם)ס גי6 קטר צ סעיפך כ") בעצטו הפק"לששעל
 מס'"ויקי

 לא : ע5מ שטס מזכר סדין קדשרח
 ככצ עקרב האחדות עילה שתהא אמשרההד
 מקהם מיג סיס ככל ס6"כ כטסו אחדות רבכן
 . )כמו קדמות סכין קדמון סנממסו וככר ס6מדוחשיו
 16ק וכו' הקרסנו ונבר : ס%ס ס6חז ססו6וע"כ
 blb DnD זן ל נרפס ראזגרח סו6יס גירףסשץ
 מגרגס yb סגככ"יס מעגיו כמוס ס61ס %דכי"ר

 הירהט ומן : ס6מד קדשם מ5ד 1b's וכצןכעי4שסן
 כו םממ העתקה לו ואין : ערמו כסגי רייס 11עת-
 )6 06 זס ממעזנל יכוער ס)6 ע" בהפסדואם

 קיעם עצמי באש והמו : ססו6 סדכר ענ0טימכס)
 ;r'NPD %לחס *נס כ6ס רימום סקדשגיס לוב)דע0

 ראפ )thD 06 6'(1 סתפיס טכמש ממוס )דוגמת ופמ6 קפתי סס גו וקךoi~not 1%1 6 גסעגרס 1)6 %מח עליו )קר6סמו
 ממסיס סייגי מוס pnsn איו 01ןס) גריס רק לנמס פנקי 6יכא לרמו מסמוס ילעיס 6ע וסרי ממיס מיס מ65ע רס פעו)ס6ט

 כף 0מפ העתקה * אק : כ% וסוך במקרס סוס nwhe סיס קנו ומפנו עלפי לוכוח 4 סוotnen' 6 דגל "?פ61טפוחם
 מס6 פש נסיוס 06 גי פמגו מסור שסק )6 כוווצו צגן vgpn~' פש ס8 פא טס6חאש*

 סס"
 אש כש יסר

 המח ספ6.סמא 6טש גס ישזף 4ק פ% סמא סגורך )פסד כסיור 160 ס6ס סיכגס )6 06 ס6ט מן ימי ט)6כ4ש
 סגה, גגהיות וגר קמ)ס כו' קיד vs~tn נטן : גג') פמנו סר 1ל114 גקיומו קחס סו6 י1 טשי טסות %י קחפ עצפי :חצף

פ64ת
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 הקידשער4ז
 אותו מקבל הסקרה בו יקרה ההואאשר הדבר אק מקרה דבר בשום שיטצא טה כלכו

 מקרה שהוא הסים בהום רואים שאנחנו עצסי.כסו בו ההש אשר הדבר בן אלאהמקרה
 השים הדברים טלייות רואים אנחט וכאשר . בה עעם* שחוטה ד,ושש מן עליהם נאצלבהם

 כאשר ההויחע כל שאר וכן עצמית בהם שריחות המים מן עליהם שנאצלבמקרה
 בכל שהתעה כיון בי האחדות בענין דברי% ננהע שאת ההקשה ועל . בעניניהםנסתכל
  עצמית הברואים בעלת שתהיה הוא הדין מן הקדבנו כאשר מקרית מהברואיםאחד
 וכאשר בארנו כאשר המקרה בדרך האתוסת ענין ההינע כל קבלו ומסנה אמתיתקיטת
  שם אמתית  קיימת  מהם לאתי  מצאנוה לא בברואום ראמתית ד%הדות ענין עלחקרט
 העליונים והנרםים והמקרים והעצמים והאישים והמינים הסונים 6ן אהד כל [gvיאמר

 ענת אלע ומיחסים אהד תבול[ תכלה לו אשר וכל ומנף מנין וכל הריקנייםוהנופים
 אחד שנקפאו דברים כולל שחושש מפני העברה דרך על אלא אחד לו יאמר לאהאחדות
 והשטי הרבוי שטקבל מפני מעצמו רב והש אחד בענין והתחברותם הדמועםמדרך

 לששברפא
 ו1ג) 11 וסיקפ וס דרך 1ע3 וי) כף ואת תהקעוה ועל : גמרתם גו 610 סנמיס ססהמיפנח מ"מאו6

~tDUt) 
 ,-כ א שכי מא כפםצ2. דנלינ1 יגרר

 סו %0וו עפרון
 m~nh ס)

 ולח לטיוח ס) סוס כסס סי )6~6 %6
 7:ון,ה:נ 2נימ%שג htxwt~) %%1 דיי סמ%.יס1 :ט גמם 2 ס%%%4ז16ס0"מ%%

 יוכ) 0ס6דס סונליס כ) וכן סנו)6ניסץ מס החגיגיים והגשים :חים
1Ant:itpj( 

 לו יש כל : ו)כ% מנגוח
 fp~ סכי סו6 150 סגין 46ו סמימסיס qht 6מד hte סוכר 6)1 מג) 6מד ס) ס6ומר יקמו 06 עגלעלה

 כעקמן סעגוס

 היבנוןמוב
 610 וכן כמיס ס)מח2 וק . מבוש נמוכת 6עוחלק
 נקר6 עכ"ז 10715 ט6יגו לע"ס 4151 . ס, ועכלום
 פסוק שד כ) olw ממנו פי0סלד b~hn מסמט!ש0ו
 ס63 כמו ומסע ספרסס )ט11 וכו' עלקכם נאצל :06
 ננד ר"מ כס ושציות כל שאר וכן : כרכס 54נ3ת
 ססו6 לסימול ע14 שעג) מקלס ט טססמר1תסמור
 סוס ססק0 נקמר הזאה הדקורה ועל : גענססמור
 והעצפים : דנרימ נ"ל דברים ננהיג : מדמיוןל"3
 והגרמים : ס%כעס מר.'פחת כ"6 %סכמו

 ענס שון סו6 %1ס . otn~o 6% שםהעליונים

 )מ)סס סמע)ו0 ננס 5) 0מ0יו שימו כש .סדני
 : מעלס מסיכי מס הרוחניים ורגוליים : ס(ג

 ל"מ 6מד מת כש הצן דברים כולל שודאמפני
 סייס נט4 כ) סט)) מסמ 6מד 0גקר6 מחס נעליסוג

 סכו)) 5מד ישד וכמו . סמיו0 זמיון וכומס שסמהמת
 %ס4ס ממוכרים ססס מסגי 6מד אקלל mfl1סומל

 לחםפת
 קבי) ככריות מדגל וגעתן 6מד ננזס6 סכוך ס6יכוסמ64ס
m)th~'thltt)G (ססו5 פס6יכומ ססו6 סוום6 מן ס6יכוח קג 
 6ין 6.11 נע ם ומע OtP )6 ממט קגו)ו על6 כוטשי
 כמקרס גו מחנו 6כר ססו6 סגולת 6'ן כקמר כף סס61סדנר
 : כו' 6)6 ממקרס לוחו מקב)ססו6

~sws 
 האש טן עליהם

 ממיס מיס tn(oth 60גו D'Dbt סגי ג)16 סגי ד)5דייקך
 סם 0גס ידוע כגר יומיסס טגוי6 ממי כפו סאן מןגוכעיס
 כמוס סוממו 6סר וגס דגיסגס hnr~h דמונימ,') ונדגרי ס0וסריס כנכרי כמנותר ס%ק כנסן hiao ס6םסו)ווח

~nco 
ow 

 : כסוך סמה S9IW סו6 שאס שוי 16 סומא ס%מומר
 נימרס 0ז') מבסון וסוך סוס סימיון ש הזאת ההקשהועל
 טכסיס סכיך 0)* אמתית קישת עצמית : ),ס וטמקטו
 ייימפ קסי6 ובסי טד )עולמי ית' ממגו עונרפ ונוגס ששחסי6
 כל על : נסענרס 1)6 כקמת עביו מפס סיקול 5מת'ססי6
 6וש שן 5ו 6מד סוג שבפרו טן והסינים הסותם מןאהד
 ומגרשם 6מר מקוס 16 ע"ס 15 6מך 1604

ioe")N )מגא 
 סכמות נדו) סו6 סט1מיסס ובפי גיפר ע)ספסתרגוס מבמון גרפי' סקומוגוס כסי ונקו"יס 1סכוככיס סג)נ)'סטקס

 גרפיו שויתן סכשנ שון ופ9ס1 נסס סוסון)ו
 נאים 1קר6ס oue)-ni סס הרותנים והגופים:

'יין'יש,":""י"יי"' בןנשינ"ןבן'%:ןוןע":"שי,1(ת;.:' 'בגמשש::::פ,;:ל:הנ"מ:
 זי:1"ו'י:,"מ'אה

 ~שצ,5 יח '1:ן"יג"ם:"יו
 2נ"'%שי"ויפ'"':,

 ומהם י":גע"יי":נרןי."מ
%  
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 76לח היוצרשער

pl~rhוהדמיון והטנפנה ההתנועה ההחפרת כהתודען והפאירה והחבי והמחלוקת 
 האמתית והאחדות מהברואים אחר לכל והכמש המיוחדים המקרים השארוהצורה
 נטצא האחד שהיה ומפני . היצירות מן דבר על באמת נאמרת ולא נמצאתאיננה

 האחד מענץ נאצלת העברה דרך על מהברואים אחד כל על אסרנו אשרהאחדות בי ברורה דעת ידענו . אחד הבורא כי ובמופען האתז והורה המקרה בדרךבברואים
 ואץ האמת האחד והש יתעלה הבל בורא על הנאמרת הש האמתית והאחדותהאמת
 לו אם כי יאותו לא וכרנו אשר האמת האחד חקי וכל . שהקדמנו כמו עלתו אמתאחד
 יאהו שלא טה וכל והדמיונים והתנועות והשנוים והמקרים הרבו* עניני כל וכןלבדו
 אלהי ה' אתה עשית רבי ס( שטניס ע"ה דוד כמשש הכנרך ממנו רתוקים האמתלאחד

 תדפין מי ואל מ( )ימעיט הכתוב ואמר ונו' אליך ערוך אין אלינו ומחשבותיךנפלאותיך
 נסי שן ש( )"סייס ונאסר לו תערכו דסהן ופהאל

 ונאטר כמעשיך ואין ה' באלהים
 והתברר התבאר וכבר * תף בנבוכה שמך תד% אתה גדול ה' כמוך מאין י()ילפש

 כ-
 לנפשסיפא

 נפמכזש 1160 מס )גוז שזד )ג) שם חסעחדש חסקוים ושאר : כ!' ,twae1 סריוי PDD_2~' פסד :(1DSD ר3 וס61 נפיס למתי61יע
 *,שו נפיו 6פפי!א גרור!ח רזיות מסנעס סו0ג6ר כפ! %ד סטו6 גי ויאופס סלוח וסורס alo ממקרס )ג)ס סירוחכ1ללים

 לחםפת
 ס%ק 6מר סכם" p?b ע) והסח4קה ההלקק :ממיס
 מלסקופ !ע) סריס )0)קיס )ר.0מ)ק יכו) סוס שכר ח6מרג6)1
 סמולגג גי ג% דלך סמו ופ0מ)!קס 6מר סרכנס ג6י,ססנגור
 זס )סתמתן סלכג0ו חיוך תסס סיכ!יוח יכו)יס יסיוחמד'
 : טכויס סרכ3ס טסי6 6מר 6ים לנרי כסךגג0 וכאפ,ס

 : מוו)הו )ספרר וכן ,וכסו כרגל יסחמש והפרידהוהחבור
 DnIUnD 50,מוא בגסם גפני ד'פ כמו והחסרוןחזריספת

 סג) נ)) דרן )%ר !גן וינו) יכתים כסיפן וכן וטסףסופן
 והרס'ון : ממרון 16 ת!סא יכ) כמ!חו נכס יםסמונם)
 כגמז יס סוס מען ד'פ כמו והצורה : ו!)תו )ריר רומל)סי!0
 דיה והכוללים הסיוחרים nt~ho: י!ו0 אג) גגייס ס,6ס ס3י)ס וכן מ!פריס כסקר נקמר וכן ודומיסס כוס5יס 16 קערם )1רס קוך) נגמם יט סיח סינן סכ60 15רפ)קג)
 סש4ס )שאש וק מישים מס ומשטי וסתו% ספר6סמקוס
 מעזם OA סידר סמר6ס ומקום סרומגיס גנג!) מגוץ )ריס !א'

 וסגם מסכוכמס גס געדל סשה !פקוס נמורס גמוג6ס%גגיס
 גג) זפ% אלכ!י מגג!) מיקס 6מג0 מיוחויס Enpnכנס

 כו* עשית רבות : כורטס מקוים סס וסרי ית' 1!)ת1שמגמש
 שוי וסינף סגף !ס נפסיק ),כר 0ש שין טרון6ן

~hbNQ' עימותך 6) 6אס נימם )וו ומ4)ס שין ירויים ס6)ססיאנס 6ין כקומר 6)יך עו!ך 6ין ורייס 0מ)י6!ח געגע פינויעניש 
 ,כפ3 סזגוון פמגו טע)) מץ מ' תרסתן סי ואל ;גמטג
 ידפס hS %מרו למעלס גדותיו סמגו6ר עור נפסוקסמ)י5ס
 . גני6יי פס הכנגחו מס ועין דגר שיו ירמס 6% יגר%

 מסוס דמיון ים דמיון תיגי ססמ יידוע DfP לפרס עודוגח)
 טד) לנוס שמסיס סרט %ס ח6ער ג6)ו סרוגיוימתן

 טגערן 6!ממס סרגו מטס ננ6 ג) ע) גמנ6 %טסוכקמפוס
 6100 כדגר ר4ממ!ח ין פערי ס) 6%" 6%י ע) יס'רופמותו

 ~es )ו תעלכ! דמות !פס 6מר מעלגי !ע) ~DIV מושוןפ) 4י lltDID- מי 61) ווזת ערכי דמי!ן גוך6 סיס וט מטס 5ג6ע)
 ככשך אין : נסרגת תפיס ולוך 0גיי0 שתי ס!6סרופמו0ו
 3עש ס" טפפ%1ס )פי וסנ,עס סיגי oe ס:מ65יסטנכ) יס* )1 דופס 6ין וגסעו)ו0 גמעיס %ף )ומר כסגאלהים
naaורעיון גממטיס וט עג!עוס סס טגיסם !מאולם שעש 
 קי!ס פסוע 3ר4ן רק סס ית' סעו)וסיו פס6*כ o")hsמס
 סמ)י5ס ופ) סףל תנועות פגי 0וועס שס )1 שממש4%ש
 סטם וס מ0ו6ר סירופ סדין סע!)0 ע) כלפסיס גפוך 16!כסמוק
 ימעיל געו סדין וסיקוס סדחמיס גסש)וח געשכןולנן

 : וסלןגרופיס

 הלבנון8וב
 האחד מענין נאצלת : ס0ו6 מיסוך דמייני 6מדערן

 6מד 16ש קורין 61ט ר14מ0 מצמד פסעת ר8)רעומת
 סענרס נדדך נלכד %וץ "מכמכל

 חיומינש : וגושי
 סם כ3 כי תכריס סל נין 6מל עלך 0ו6מדמיון
 )0ס יכוייל )6 טגיסס טן ריבוך יסייר )6 6סריתריס
 ירכס יסייר )6 3יגיר,ס ריסון יפיס )6 06 1כ1 .דנתן
 rvi מומס ממוס ,ס ח"מל % xhn 7"מ .רעולך
 ריטוט זס ערך )סעריך 0וכ) )6 כן גמו .ריסמלומ
 . סמתיקוח נעלך סק) Or עלך 1)6 . מסמלות וסנעלך
 OP* ט0"מל כש ייעלך כימסס מיש) יפיס כ)36)
 D"Dh ora סע)ען נ)3) נוד) כעלך מרד) גלנלטד)

 גקר6יוז 6"ג ימיו סגטמיו0 3כמו0 0מדס 0מח(((ots סמרתי עכ"ז . משטן 3תכ4ת or1 חנון)כ0ג4ח
 . 1)צסן נגוד) לק ר,סלט ולרסס סטין )י t~brדומים
 'סננך )6) לף'חסיס ט6ט וסח6ליס יימזות כ)ונסיכך
 רסמיות רומס קין עלך "ין . ומכס יכו) לףכמו

 וגטנכ גע)ס 6נ) )נלו"יו כסס מכניס ס6טו0מכמס
 כקמר זנוין טוס גל!"י1 ותעלי ת6ל'1 ט! ס6ץעד
 ר,מתיגצפ )עעס מינע מלטס גין עלך מ"ע כשעלך
 דף אתה עשית רבות זס: וסק סצ)ם יומלושן
 עריי אין אלינו ומחשבותיך נפלאוהיךאלהי
 : ויטרו כגכר6יו עמס רנומ יתכרך ס") ר")אליך

 ויכשל ומכמושו נטרותיו ר") ומהשבו!זץינפלאותיך
 סמן גין נעכס ימ' 1%6 עמדות טכ) עד %פנ"5)
 %י ש :qb1 נמקרס Dtsb ושמש ג"45 ודק ע4טסף
 גןרקן 60ע סמדו0 כי 1ג)) כ)) וערך זמיתטוס

 ר,נטרס ממין 6יפ נטכס 16 *כמס 3סס)כר61יס
 חגו )גמרי 6מל כעמן 610 6נ) יר' ס6)4וסמכמס
 תומו' אל והיסיק טי ואל : 6)קי ערוך ph"זמרו

 111 ו"ייי~:יי'ן" ש:ויויי,:,:וי%נ
D9W4 : וכ) '0ע)ס 6)יו כומס וצין עכך קין וסמ)"גיס מע"ס 3נד71י ס6ף סי' ונו' באלהים כמעי אין 
 כמק- פאין : נמקרס OSIK סס ר.ט3משפלוץ

 ססנ7ו)ס 4מל הופ בגבורה שמך הדול אתה גמול הן
וסגגולם
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 הישדשער6ז
 אחר שם עליו שישל מה כל כי ולתו אמת אחד תשאין אמת אחד ועברך העלםבורא
 מכל א' הבורא אך וכרנו כאשר אחר מצד רב הוא אחד מצד אחד הושש עם הבוראזולת

 1 לסבין די דאה בענין שהבאט ובמה שבארנו כמופנים

 ועברך הבורא בהן המסופר והכתובות המושכלות האלהיות הסדות באור אר יפרק
 והן אותן הבילות והמוכות הברואים רוב בפי מאד רבות בהםהכוונות

 עצמיות הלקים לשנימתהלקווע
 ופעליו"
 לאל קיימות מדות שהן עצמיות אמרנו ומעם .

 שהוא והן מדות שלש והן כבודו לעצם לו תאותנה ואחריהם הברואים קודםיתעלה
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