
 המהברהקדמת20
 5ה sv הצד מזה ארוז בה ששצא שראם , יתברך האל פעל דהוהה מצר לרבוה נמצאזה

 120ה ההן הגלכן . A~nbai בפעולות הנמצא הפיעל מצד אשר הנעימות ההו , חמרה מבעשיגיח-
 אל הנעזמווז אל לרמה , עלינו ולהינו ה' נועם בהי אסר ]נ[ )ו( האלהי בפעל אשרהנעשות מיני 2עי בפעירתנו ששצאו בניהם על והדרך פעלך עבריך אל יראה ומאמר אחר , לשםנצע]לל
 אל ולרמה אלנו, בצירקש כלומר , עליט סננה ידי% ומעשה אסר הפתל מצד אשר )מ(ההדר

 6שם מתחנן שי כן ועל . שננהו ידי% וטעשה )ס( אמר בעצמה הפעלה 0צר אשררגעיסות
 אמת בדרך וינחני כשהי להשלים ווזעצו5ות עת לי שיתן הגמור חזאיות הנמור ויכולת בעלשהגע
 באםהך הדריגני ס'( כ"ס )תיןיס המשורר כמאמר קףרו, אליו במחתי בו כי , עשר ארורתולכפרני

 : היום גל קויתי אחזך ישעי אלהי אתה כיולסדני

 : מבטוח עעח ent? ביעה יבטח אשר הגפרפרור
 שתוי כעץוהית

 ן שרשיו ישלח יובל ועל סים על

 ז רענן עלוו והיה חום יבא בי 'דאהולא
 * פרי טעשות יטיש ולא ידאג לא בצרתעשנת

 הראשוןהמאמר
 ויתן )6( שלד"א, נמומיא טבעיות, שלשה. שהם ויבאר הם. כמה בכלל הדתווז מןאקד

 יבאר ואחר , האלהיות הרת עקרי שיתבארו כפי 3נ( מה! קהת כל עקרי על התשרהבדליהן
דרךשרשים

 וימי 61מר )ז( ! ססעולס מנן סנעימוח ניכריגיס
 מנעימות tplh ר"5 . וכו' ע5יט 56סיט ס,גועם
 מעפס ע5 ג"כ יריו 56קיכו ס' גסעולותסכמג6
 6מר סכוע5 מנד 6סר )ח( : ע5יט ח"ג.יךיט

 מעמס על סלך ספע חן כלומר . וכו' יייטומעמס
 ספעעס 6וחס תכין זולת ו65 סידינו גפופןיךיט
  כלומר  שליוו  יו"פ , תמרס טנע 5יגזור ממסיותר
 6100 סססעו5ס מסחר ו%א5 . וכו' 56יג71נ'ר:9
 ס6ר % ו5מ י7יט מעסס 6ל n~wentמחרפת
 . שליס ומסלמות סגעימות ג6ס 5כךסועליס
 ומעסס )ט( : מנומגמיס סנכרן יעקג 6סלוינרי

 ססי6 ססעולס 56 סנעימות סנ6ס . כחנסוידינו
 סיסים כך יגזור חמרס סכע כי 5כד חמרםמ%
 6ל סזס סנעימות מתיחסות סוס זולת Dh"לרמוז עניני 6מר ל6 51כ! , כוו וססלמוח סכעימותגס

 ועיק , כנזכר בעומס ססעולס sh רק יפיטמעסס
 6כ61ר'סופכ תמ65 וסם ל"ז סרק 7' מקמרלקמן
 6נל . ע"ס S'D ועד מחח5ס סוס כמזמורכ5
 סומר סלסל סמחנר שגח 5פי יחיסכ ל6 עייןמ"מ

 : כעגסי0 ועיין , 171*ק זכר למון כוגגסוסכתוכ
 יילדן)6(

 סנדליר~

 סג' כ'1 סינוס וסססרס ססכ7ל ,

ספת ענפים
 כמלב 3ני6ור סממית סדררי סיות עם סוס . וט' ססדל 61) וט' ulolh ס' טעם יפ ואמר]נ[

 סכונך וס61 , תמלח גדרך עוד סכתוכ )ג6ל כן גס )י גר6ס מ"מ , )מנץ ויטיס גכומס מסזס
 מממגר סוכל ומדעות ממזות וסס , נסס גח)ס ס76ס sc ססס)מוח מ)קיס ג' ע) 610 11 כתסכתומרופס
)'DSו 6% ממדעי מנק ע"י סרומגי ס)ישט )ספינ סרובן ומי , נספת'מס( at~o) 6"מתמרס כסיסינ כ 
 כעגסיס ראשתימס ככי16ל )ש) טכתכע כמו סועות )סטנת סכמי כמו סס כי רומזות וסס סמעפי0)ק
 ע) כחס)חו למג , ונו' ע)יט שסיגו ס' לעס תסי וו"פ . ע"פ כשנפיס פ"נ ל כמקמל )ג4ן מ"כ פיתכ6לוע"ד

 סגוכ) כוי סגך טפע ע)'גו חן שטס ט) לכונו ,sug מזעות ססגח 'די ע) סנ6 סכפגימוס סע)יושחמע)ס
 )סמנת רגגס סס כי nbl 6"6& מכונס ע3 ספונות וסמןות פעו)וח עביט )6 תוגמל 061 , סדע1פ)ססינ
 ידית ומעפם 6מר ע"ג , סממכל נזגרי כ"מ סלק נ' נמלמל ונקמן נעגפיס )עי) פגחנחל וכש כנוכלסזעות
 6ותס סעסיגו ריס טמע טסהשס כעגור נכמס סיתם סי6 כיןיגו סעסיגו וספעו)ס ממעמס לע ע)יטגוגנס
 כגילוף כמו ע)יט )נ% רוממנו %'ך סיס 631 ערגו כמו שייט מקת 5צט טכ) %כ סממנל כונתיפ' 61ססר . סנסיס עס ש' סנסיס D'th~ SD וינ16 ע"ד עמס כמו שיגו ונס ס' 5סס וש6 )פ ריצויהכונס
 וסש)ת 5סס סגקל6 יסומל 6ן כיסי סו6 כי גקכס נספון כוזירי כ"כ 6מר 1)כן . סי6 וסיף וקב6)י%

 וו)ס )כד ססמעסס מקמל חצר ס)6 ל") כונסו 'דיגו ומעש למ"כ 61מל , כיזוע סמומל ע"י נ6ר()ועסס
 ידית ומעסס 6מל וס ע3 . כמע) רכל סוס onDb 631 )גד סכחגס 6חל 6)ך כן ots) 06 6'גססכווגס
 ססכ5 6) סיטי סו6 כי וכל קטון כוגגסו 6מל ופכן . מעסס וודה סי6 כקוס )16 כן נס ריטושי ל")יועמו

 : ל) , 5vpl ככעס 6ח יכוק סו6 סרימעסס וב") מסע כ6פסכוג0
אמרו
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 גפ יאהעקרים א 8רק ראשןטאמרמ2ר
 שתמצא אתשר ואס , בשהות דםתדםה רגשזויישן מן האלוחה הרת תוגר בטה הדבוקדדך

 שכי16 אם אף )6( שהדתות .לפי . מאד טסוכנת חקירה דסקים ק "חקל" רשושוןננשק

 ל' ז:. ין. nDIYy דעך "ך,,יש e~luvn מן כקליה : מותך אהההותנהאית
wntlatהנה המעושריליהווזי אחי 

 יוצא היא דנה 4יש
' 

 שיבהיל סי כי . ההיא רת בעל מכ4
 ס?ש-י אחד טנאו ז"ל שדוכנים הסשה .טקשתשתורהאלדית

 תורתטשה'
 דבריוןידוה לפי

 סאה טתמהה דבר תה , הכופרים בכלל תשובה טהלכות י בפרק המדע בסמר ל זשגיאומצ:ו:

אוהו
 לעוה"ב חלקלהם . ( ' 1

 ך
אוהו לבש כן אם ' ' מ ש, ",, לעו ש ,.:,ג .1 ,יין(ן'ן.%:תה:הי2  % :9VrPYe1 ג"י"יבת(ן:ה'ג' ן::מ ,:ט(ש 

 אל ומנחה מפרש ששלח י31( 3' ומלכיס 04 נסס בלארן בן כלאדן מרודך על נאסר יררושוטים

ם אח ולהושיע באויבי ולהלחם נשק )כ( לןאתלצאת  במנוחות וכשישב , בעדם נפשו 

:!!נ%
~nnlpSps nuw nalwv"len ה: שיג 

 ו"ו~

 ,קי"שן ן ערל"
 העולם כל 1שידעו .,ך ( .: הית ולזה , סלחסוהיוילחםב

 PPR?pno,1~yn % %",מ"ג מג מע( "י1נ,ן:,44%4

6ץשרשים

 כמס ס)וקיימין 6ג1 כגון . 6מ7 כומן )נ( :סז5ת
 6גרסס ותורח ע"ס רכיט מסט חורת כגוןחורות
ס6ט

 מקיימיי
 מכינו למכרסם סגגט!ס מס קל ג"ג

 דק ל6 6כל . יעקב ספסל סירס כ! , כזס1גיו65
 קלסיות חורות סחי ר"ל 6ל6 כמחכר כוונת (ס 6יןכי

 לקמן סיתנ6ר כמו wlDS~nn למזמות 6חןגזמן
 ג' נמסמר לקמן ועיין , ע"ס כ"ס סרק זסגמ6מר

 : מוס נ"נ ותמגניסי"נ
 ססס מע"ס . יסכימו מס 06 אף )6( אפרק

 : סגולליס געקריסיסכימו
 6וחן . נחלקייס געגיגיס חולק!ח מס תגס)נ(

 מס ע7"מ ססרטייס, (olyu ממולקות ססכגחות
 לסקר סקר קינו מטס לתורת פרטי עקרססו6
 ססס  סטסריס פ"י . סילסית סוס תנול נססיד, : ספרטיס ססלקייס.  לג( ו  וסולך סינגר כמותרתות
 סחת7מס  16 סכמתית ס5לסית סדת סי6 6יתסביר
 סי' . מסס )כ61ח )ס( : הלסיח 61ינגסושלסיח
 ועיין , כממס גמדרגס נךול סיסים נגיף לךסטין

 . וסלימוח1 : ועסריס ין סרק ג' גמ6מרלקמן
 ועיק , ליסר6ל סחורם 4ח מסקכ"ס סליםססו6
 עקר  סייגו 6ע"0 )ו( : סחשמר מיס י"ת  סר9לקם!
 6לם קינו סעסר סוס לסי . קלסית לתורסכולל
  10רס לכל 1ל6 לנר מסס  לתורת 1U1Dעקר
 לתורת עקר ג"כ זס סיסיס ר15כי , נכללקלסית
 מפס סיס % עייין מזמן כ16ת1 גי 61כרססגח

 : זס לתרן חר4 ו6ס . תגמר ו6ס  )ז( :ננת65
 ויק  )ט( :  דנריי לעתור . לספיכיפליססלס(
 : סריך וס על וס  מתראין ויפ . 013ממינין
 פלסן  וסול מלתמס נלי . נפי לכ( וומולך פמנ6י כמו תתרת  בררך סיפורפו אפסרסססוסיס גי , ספנצתיס  ממסגפות , ספסהזיס מסגרת)י(

)loJOפסיס 5עס"י . יורע סרחו מפס  )ל( :סטרני"פ וכל"י נסק ניס לריסי סכות ק"ה תסלים 
 עמי ודרוגך . עמי ונגיך 6חס ממי )ח( :יודע

 . וכי/ סגס סחסרסס וגסכק ))( :נמהלתי
 : סעולס ככל מטורסס סוס  דיל יג סנפ  פסיסכעכור

ממסך

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



esהעו"ש ב א פרק ראשתמאמרהפר

 פירשה וכן , רשרשה כל ההשך דצא )ס( דורך זה הגל , ונף עט! לשאר מסלה ורנתה 9"0)י
 הלל רבי רעת גי ליסר אח לפי נראה ורצה . הפשטנים מן וגלתם בלעם ובן הכהן מופהרבי
 . הפושעים בכלל נמנה ולא ישראל מכלל יוצא הוה לא וליה . הגאל בביאת טאמין דארש'ה שמצד )ט( אלא הפת"ח ביאת על הכרח יבנביאים בישעיה שבאו הנחוביפ טן לאיןתא

 הלל לרבי סריה להר שרא אסרו ]5[ בגטרא עליו כשהשיבו שהרי במשסע אה אין..בל
 אותו סחזיקץ היו %א )0 סברתו על ברופא אותו שהיציקו מכ4 . הקב"ה לו יסחף-
 בפאמר שיהבאר כסו הקבלה פי על כן כאמין היה אם הפכוקים ראיות טכחיש רצותו עלבהופא
 לא הליפ"כ כלל המשיה בבקעת טאמין דוה לא הלל רבי 0קק שבלי אלא . 44ב פרקהדן
 הרסב"ם שכהב כסו סשה לתורה עקץ המשיח בטנת שאין לפי )ק( , הנופרים בבא נמנההיה
 יצוייר שלא )ד( אחרים לדת פרכי עק- הא אמנם . זולתו טציאותה יצטיר כבר כי ,ויל

 שתדוש כסו , להאמינה יהודית דת בעל לכל ראוי אמתה והיא )ט( אלתומציאותה
 שאינו פי על אף להאמינה אלהית דת בעל לכל ראת אמונה היא פאין יש )ח(העולם
 ם הנמצא בל דוזהוו סטנו קדום ראשון הוכר )6( שיש שטוסץ מי כי . האלהית לדתעקר
 ס"מ בעק-ים מנאו שלא ז"ל הרסוקם  נעת לפי בעש: נשר שאינו 1 ל אף , הבוראברצון
 כומר היה לא אבל הנאל בביאת נאמין היה שלא לני חומא היה הלל רבי וכן . חומאהוא
 ויהבתם . בעקרים החדוש אמונת %א הטשיה ביאת סט שלא האחרונים דעת חוי .בעקר
 לכפור יבא שמא בסכנה עצטו מכניס שהוא העתיים סן ה בחקיו ש"פ הגדול החששפזה
 הנה )נ( ההורה כעקרי עקי חדוש שסנה סי דעת לפי שהרי , התורה מעקרי עקר שהואברבר
 כנה שלא מי וכן , חלילה ההמיה פעקרי בעקר כופר ל זצ פייסון בר סשה רבינו הרביהיה
 וכן , עקר שמנאו הרטב"ם דעת לפי סשה תורת פעקרי בעקר כופר יהיה , עקר הספיחביאת
 זה ובעבוי , בפ"ר שנבא כמו עתיים ואינם בעקרים רל הא שמנה רוברים שאר על לדקיש

 שמנופר הדברש הם טה אפפו גדע במה כי )נ( העתיים סן בחקירה עצומה ככנה שישאסוט
 : בעקר כופר יקרא עקר וראינם הצפרבהם

 הת )נ( בו וביתא בזה המדברים )5( ישראל חכמי על זכות ללטד בזה שנאסר שראפ שה בפרם
 בשום שכופר ומי , נסור אכת הא בהירה ובא מה שכל להאכץ החב ישראל איש כלבי

 ב4' רכל שאסרו כפו )ו( כופר נקרא התורה רעה שזהו יודע היותו עם )נ( בהורה שנמצא מסהדבר
 דבר כי נאסר עליו כעצמו כשה ואפרו א' חוץמפסוק הנכורה טפי כולה ההורה כל האופר שכלהלק
 בעקרבו ושמין טעה בתורת יחזיק שהוא סי אבל . השמים פן תחיה אק האומר בכלל תצא בזהרף

יכשכששרשים
 : סניסעיס מסימן נ5 . מפוסס ל סממך)פ(

 סמק )ע( : כחוג סל מסוטו סמפרסיס .סססטגיס
 חכותיו מלכוח !לגותי! מלכוסיו קבל סכך .סקנלס
 זס 6ין 6ג5 )ס( : סנכי6יס עז זור 6חר7171

 . צותו מסויקץ סיג 1ל6 )5( : גגמ' מס .כמסמע
 ניקח ס6ק לסי )ק( : 6!ת! לסטיק o~s סיס1ל6

 . ז"ל סרמכ"ס כמ"מ מסט לתורת עיךממסיח
 ט , 6יט סוס עקר hl~D ג'ל מרמסס מ"פר"ל
 מנילוסס יצוייר סל6 )ר( : 6ססר כלומר יציירכגר
 . במונס וסיט )ס( : ל6 ל6 סעדיין כסי6מיט .גולחו
hWIשכ"ג לקמן וכמ"פ עיקר 61יגגס 6מוגס רק 

pfiקו סיס ו65 סמ2 מסקנס סעעס 
 חמר )6( : סכרי6ס 6ל מוכן דכר סוסמעולס
 מס דכר סיס מעולס כריבת קורס . קדוםרחק
 גכר6ו . מחסו! : סעולס גנר6 וממט עלמיםשכן
 ו"5 סרמג"ס יסים סגם )3( : פילוסוסי למוןוטוב
 : סעקריס גין סחוס מגס ל6 ססו6 5עי . וט'כופר

 יפיס מס ע"י . סס מס 6סו6 ישע גבס כי)נ(
 כגס ס7גריס 00 ומס ס0 פיוס וגיפר 15שוע

 : נעקר כונר יקרץ גסס וסטכר-עקרים
 סעקריס גקקירת . גש המדברים )6( צפרק

 סקנס ססי66ע0"י
 : זס ס!6 כמו . ס!6 )נ( : סגחנ6ר כמועטמס
 7עס סוסו כגירור גימע , יסע סגת! עס)נ(

 : נופר נקרך זמו בו מכמיס ס!6 ו6עס"ככתורס
 6' תכסוק מון !כו' מ5ק כפרק רז"ל כמ"מ)ן(
 (p1D ס6ץ נסרור סיהע פי . וט' מטסס6מר
 סנגר מכני כך ס6מ רק סגנורס מסי 610זס
 לומר 6ט 6כל , סרסן !ספח סספקר ד115ע5י!
 כיס 1ל6 נעיון סטעס ויפילו סייס ר4לסכנת
 סיס כן ד6ס . סגכ!רס מפי ססו6 נגירוריודע
 כיתט סכוגחו יגריו לגרס ונרותק לטגנןלו

 נעיון סט!עס מי 67פילו רכותכןל6סמועינן
 לפרפ 6ל6 לסתם סתנ6 כ6 ל6 כי כומרגקר6
 : לתקור כסגך רק . למקור !כסח )ק( :וקש

ממו
ענפים

 pnvn מסוס וט' 4ס טר6 וקמרו עליו סססיכו י"5 . וכו' "VPvn סיו ו% ת!' 4ס פו6 אמרו"[
 טוס 5סני6 מכס ,ס סיסים !418 וככלם סחירס טוס כלי ממסמעומס סססוקיס לסחירטוי
 תהו : ג"5 , !""5 כיוס o)'h וס לסי מממגר p'nip לכך , מסמון כיבמסק
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 געיתו מחסה שהוא אעפ"י והסירים ד:מיאל זשלועעם:ב י:נמיגש%145י,אהא
 נ'( סלמס לגס היעסק הראשונים ישראל הכמי דצת רעת וזר,ו ננ[ כסרה וצריר ישותשוטא

 פשוטן כפיריו אם אף כי ואף ן וכו'נבראת
 ( ק )

 שאיןיוכר שרעתו רועת בתחלת מהן
 העול"

 ע~ו מפיסר, 8ק מ( קדום ראשק מחומר כלותר מיש יש אלא טאין "ם נברא

 ע:: :עימות -ן,:ז :ונ:ן,ימושע %:ן"%ל]ן~ל
 אין הפסוקים נגד שודא שמה )ר( בחג ז"ל הרב באר וכאלו . לאה שיסכשו באופן )ק(הפסוקים

 ראיישרשים
~וקויזו"ףנ%וע'גיןן:וצו:ן : ס0סוקיס ממסמעוח . סססוקיס וסננת)י(

 היתמין גתורס נכירור מוכרח 6יט כילהקמיט
 : תחרת כדרך לסרס סכל ספסוקיס כי כך סיכרוס
 וס י6מין רק . ס6מוגוח כטהר קותו ויטמין)י(

 סקרן פי מתיחת כגון ס6מוגות כס6רסעקר

 ,;.וןי,ק;"~,,י,,,:1,ע%י;.,.ייין;
pDtnboin 

hSe1 יכוויןp1h כמו מ0"מתות רחרח וו'ך מנס 
 : כשטיסו סיס סלll~SO  6 פי  נפחיהתסנס ספ" ס*חרוגיס דעת סו6 סכן זס כפרקסיקנ6ר
 ~tfft סגלגל וג'ל . 5כן קודם זמנים סדר מסיס)ל(
 גיל כך . כוס וכיו65 51ילס יום סל סומןנמ65
tpsכמ"כ וע"5 , כ6ן ממדרס 3וס ממחכר דעת 
 . וכו' מכרחת מתורס טפין יקמרו כ156 )מ( :פי"ת
 6ססר 6חד טס נקר ויסי ערב וימי מסס"ככי

 ערכ יהי כנדרס גס7י6 כנלס הקדימך ע5לסרס

 151מר כזכריו 14ת1 לתפוס נוכל ל6 6:פ"ג דנוס
 ססיס חס כי )ס( : ח%5ס מקדמות מימיןססו6
 טר3 למון זס 116 , וכי זויין ים סח017 תימיןסו6

 ססרמכ"ס ע5 רסיס מכי6 6יט מסרמנ"סרסיס סמני* ומס , לכון גקי15ר סכי16 כי ממססתורס

 עליו כחג גע5מו  610 סלי ,  לך רוי  כוט0סוכר
 656 , כפ5"1 מס כנוסו זר מתמר רמיתיל6

 ס6ין ס*מר סכרקו ע5 מדגריו ר6יססמכי"
 6ססמ )ס( : וטל חידוס 5ס6מין סתורסמשכרח
 דרדסית כפיקס כחמס סגף כע"ס ש' .סיסורס1
 SD סוס סכח1כ לסרס 6ססר *עפ"י וגו'כר6
 1לס51י6 סקדמו)ו לדעת פירוטו נוטס סיס*סריסך
 ס' עיני ס' ין גתוכ כתורת סנמ65 כמומבסוטו
 ו6ט סג0תות ש סמורים סךכריס מן ליסוכ17מס
ot~1Dnגן , מפמוטו ומומ*ין 6מיח ע,1 *וקו 
 . כעקמו קמחי דעת )5( : מח"כ כסכיהכמורס גס7י* 610 כן , 1DIiDn 51סו5י6 כ6ן לפרסטכל
 : מסכ"וכ רסיס סוס גלי זס טחן סספכלכלותר
 נסרס סטייל 6ע"פ סי' . לוס סיסגימ1 כ6ופ!)ק(

 ננו 6100 סמ0 )ר( : סיעך עלספסוקיס
 סיפך על נהכרח מוריס ססססוקיס פף .סססוקיס
 ט"ו ספסוקיס לפרף ו6'6 בו סר51ס יגראותו
 גלו זס 16מר ססו6 רק ה0כ5 כנד 610 וגססדרך
ODDסרמג"0 מוכרו כך ממתגר ודהזק , וסכרת 
 סע51ס סחדוס 6קר 61מר כלסתו סזקדקכעכור
 לסרט כרצוי מן סו6 לכן ס0כ5 56ל מסוייר610

 ס0כל 556 יצוייר 0ל6 מס מסמע . ע"ז ג"כסססוקיס
 כזרך עצו 0כהוכ ואפרס 5ס6מיכ1 ראוי*ין

 ס6"6 הפס1היג( גגד 610 ונס תסכל נגד 6100מס 1מכ""
 ח"ח , למצמיגו  רדוי  60ין סדקך ע"ז 6ות1לסרס
 דעת יסיס ל6 כססוקיס סיכ* סמם וכלכדאח"כ

טוש ענפים
 5שג ככ"ל סו6 מדלפ . וט' 5כ1 נהדס ומגיס סדר מסיה ס6ומריס סר6כוגיס יטלל) הכמי ק5ת דעח ךזהך]נ[

 . אכן שדם ותגיס מזי פסיס מקמך עלג ויסי 6ל6 כהיכ 6'ן ערכ יהי 6ומל כימון כצר יסורסרכי
J"Pbtג מ"מ . ע"ס 6חר כענין סמדרס ,ס סמחנר מכפר "'מ סרק כי מממר ס5קמן% bDD'D ל"6 דמלרס 
הנדון

 רן דגלי כמכ"ל סדרך כוס ג"כ 'הודם דר' ניקר גסמ~ך כך 6הל מהגי"
~rt'Sb 

 וי6סוקי הג517
 סיח מ"כ ול"D~P . 5 6ל1 מדלטיט כ' על זלים דכרש וס"5 סכ"ו ת"כ סלו כמורס סכחכ ז"ל הרמיקסמרכלי

 : 5נך ויסמם מסם ר6ס יותר, :כון סו6 לבע"ד ג' 6ל1 מדרסים כ' כתת כיקורנעיסיס
ובלבד
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השנל.כיטה

]
 ו ,ה ןכיליהכריחב'-

 שבאו ם' , ר5בע' ' ם אעפ"י ם ה םבם
 שבא אעפ"י השכל אצל מציאותו יצוייר שלא נהב רעת אבל . בהם להאסק ומחוייב ראויבתורה

ן'ס .טסכים'אלהאטת
( 

ם ישראל חכמי :' נהן  
 יח נו'ה,ף, %"""ניךפוםיי-יי

 על אלא רי,וא הנם להאמין התורה ררכי סרברח *אין לומר כונתם , רז"ל לדעת כמכשבלתי

 אותם ומאמין האמת אל מסכיםבררך
 כפשני

 אחה הושב להיותו כחב דעת בידו טזה ועלה /

פנסשרשים

 עליו סכחוכ לסרס סחי5ס סדרך וס ר"ל , וכו'13זנ
 ס לסי סחוכל נוס סמסל . לסגל חון יסיס של6קריך
 ותוכל מקדמות על וגו' גר6 כר6סיח סלסכחוג
 ס6מתת ומתחר , סחחס על קותו לסרס כןגס

 כן סנגל 56ל יכוייר סל6 כווכ דעת סי6סקןמות
 סיס מטעם 6יט 610 סקךמוח מ6מיגיס פססמס
 6יוס מכח רק ע"ז תוסח 16 סיקס Or~bלגס
 לה6מין סוכרתו כחרופ שמתת למס סיסספק

 סיתכ6ר כמו לסכל ?r ססו6 96 הקסמותנ6מוגת
 לפרס סחוכל o~O %1ן , קח6מר חוס סג"נלקמן
 תתרססו 6ל סקדמות על עף כלמסיח סלככתוב
 תפרססו 6כל וא' ינ1ייר סל6 כוס דעת ססו6לפי
 56ל סי5היר דגר סו6 כי סתדוס במוגתעל
 זס וכלל , מנוכר נסתיג לקמן סיתכ6ר כמוסיכל
 מס וכל גוחן סססכל מהירך לזוז סל6 גידךנקוט
 tffn גן נס ה61 כחוג סל ומסוטו נוחןסססכל
 סכך רחרח כירך הכחוג לפרס עור סיס 96סירך
 דרך 6חר לילך ונכון ר6ף מזם סר6סוןזרך

 מכרחת התרס ו6ק זס גוחן סססש כיוןהרונסון
 כססך סו6 6ס סכקוכ שגח 6תר ליל6ותט
 6חוכ סטעס והולך 0תכ6ר מס חסו . סס;לכמת
 תכריח ל6 כווכ דעת סה61 מס כל כי61חר
 יסייר oh 6כל וכו' גרוי 7עח 1ל6 וגו'כתורס
 מנידותו יעייר סל6 אעפ"י ססכל 56למני16ת1
 מ5י16ת1 כחי"ר 06 6כל 6מר לכן . וכו' ~56PJDל
 כאח ספין והוא , גן נס 6מר ול6 כלכר סנגל56ל

 תוייר ס65 6עאס המפך על כסגרח מורססכחוכ
 oh גלו;( ככה ספין לסי 1כ1' הסכע 56למניאתו
 תכריח ל6 כי כהסך 3סכרח 610 סכחוגכונת
 6נל זס 6חר 6נור כקור ולסוסיך , וכו'כתורס

 6ע"ס ססכל 6נל מניתוחו יגוייר סל6 כויכדעת
 סכחוכ וכונת ססכל oh 6כל . כו' כתורהסכ6
 וס כל לכתוב וסו5רגחי . כלל לס6מין ר6וו6ין כו67י 6וי כן הזם סדכר פיסח מוריס תיגססגיסס
 6ין ספסוקיס נגד סכ61 סתם 6מר כתחלסכי 6ס77י כסותרין גר6ין ממחכר דגרי ימיו סל6כדי
 דרך  ווסו 6מר כח"כ ומים כלל לס6מיגור6וי

 . וכף ופיחן סנר16גס6ס
 וווי

 סנלע"ר וחס
 רעת 6100 מס כי  מן כ6ן l'Pmnc וים .כתנתי
 סכך 161מרי0  וט' ~P3D 36ל חיגות ער וט'כוזכ
 56ל פעילותו יכוייר סל6 כויכ רעת יסוס ל56"ל
 סטכל 56ל ממקוחו סעהיר דכר כל 6נלכסכל
 . וכו' סטכע 56ל מ5י16חו י5ץיר סל66טפ"י
 יסניס נס מוסים מעקרים מסרי ככלממסחי
 גירםs~h$n 6 ול6 תוגרמ"ס 16 הגי5י6ס דפוסק
 ימס סכל עולס סכחכט מס לפי כי אגירסתן לידי omb כמכיני ססכרח מסו יועתי 1ל6א

 6ל6 . זכר סוס למחוק 6ססר ס6יוכמעט
S*~D56ל מ5י16תו ינוייר סל6 כדוי 7עח 1ל6 עוד 
 56ל מ5י16ת1 סי5וייר 7גר גל 6כלססגל

 ;"ל , כו' סטגע 56ל מ5י16ח1 ינ1ייר סלp.ph6 מסגי

 % י6י :יטל"י2ש
 ן

 כ6ק לכנוס טח סיסUh~ . 6 6ח לסגך)י( : לוס וכךומס גטויס וכזרוע חזקם וכיר ס' עתיה'
 נוה ענק 610 לסד"כ סככס סמלך 1חמחמכפון

 . רז"ל ל7עח חסגיס גלתי 7כר )נ(וססקט(:
 ס7כרס כחוכ סל גפסוט1 הגס פירסו רז"לכי

 : כך ממרסיס 6ינס וכס כלעד( עםס6חון
 : סירסנו סכ0 כמו . ס0 ססכיטסו)ג(

נחלות ענפים
 סחולס כי וטמר מ"כ גסג"ס סמורם סרק סגחכ 61ע"נ . נסרס'ס ע" . וכו' 0'63 ממס יננע12רנפ

 hSn ר") 6'ן . הטס) bb ~"ותו י15חר סל6 מסמע , ער"ן )סטגחו כחגו ינ'ט )6 ערןסנ'דחגו
 הפכ) מ"מ 6כ) יכווין סייגו )" מוסס לע סחדוס "מפת ),מח גד5ס 063 כזנחו 6)6 , הסב) 56)יצייר
 יגיע )6 6סל ר.מזופ 6שגח )גו סנידס סקדופס סתולחנו 11") סם ס6שדי סי. וכן . l'nhoi or גוווגע)ט

 : ע"ס ממדור מעטן מעורס סרכ מיס o(i-tr כ"ס נסלק oa טד ועיין . sffQD כמוסח גכ1%פג)ט
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 שאפי, ז"ל הראב"ר כתב ט9 שרולה . הכלום הם דגנינים בכלל ולמטתו כופר ולא בתורהפנים
 , סק לקראו ראוי אק בעיומ טעה והא ספני דפוסת בחלוף )7( דיבורה טעקרי עק-הסנין
 הוא גוף הוא יהברך שהשם שהאוסר ז"ל הרמשים שכתב מה על ההשטה בספר כתבשכך
 הראב"ד עליו וכתב ,טין

~fft 

 נוף היותו המאמין , הוא כן )ס( האכונה שעקר אע"פ אברהם אסר
  הררך  וזה . לשונו ע"נ , טק לקרותו ראוי ץין כפשטן ור"מררשפע הפסוקים לשונות תפיסתו טצר0(

 שובבים בנים שובו אבויה ב; אלישע על אטרם לרז"ל שנמצא טסה ונטן אמהיהיאה
 האמת שיודע מי כי בפירוש בארו הנה , בו לטרוד וסהכוק בוראו שיורע אחר מאלישע חוץ)ו(

 מחכוין שאינו מי אבל , בחשיבה אותו לקבל ראוי שאין הרשעים טבת הא להכחישוושתכוין
 לפרש אלא הקבלה להכחיש ולא בתורה שבא בכה לכפור ולא האמת מררך לנטית ללאלמרור

 ובעבור . הלילה כיפר ולא מין אינו האטת בחלוף אוהם שיפרש אע"פ , דעתו לפיהפמ!קים
 יחזרו אבל ונפש בנוף לעולם שיהיו האנשים יהגדיסו שלא )מ( המתים בתהית הבאמיןזה

 האמת בחלוף שזה פי ~ל את )0( המהש תהית באגרה ז"ל הרמב"ם דעת שהא כסולעפרם
 שעקר המאסין וכן , הלילה הטחים ההית בעקר כופר זה אק ז"ל רוטנתן סברתלפי

 כמו , הסף בחלת נטל לברה לנפש ושאין ביהר ונשמה לגוץ הבא בעלםהנטול
 לפי זה כל לכתוב וווצרכתי . הלילה הרוחני והעטש בשכר כופר זה אין הרסב"םדעת לפי האמת בחלוף שוה פי על את , לקבלה הכמי וקצת 4ל הרמוסן דעתשהא
 בלא עולם נרולי כנגר )י( לשון ומאריכים פה מרטיבים בעיניהם הכמים עולם קלי קצתשראיתי
 אל כסנים בדרך הפסוקים ולפרש הדת בעקרי לתקור לב חכם לכל הותר ומכאן . תבונה ובלאדעת
 והחדוש הטשיח כביאת עקרים הראשנים ששמום רברים בקצת שיאמין ואעגל , רעהו לפיהאטת
 , להאכינם בתורה הטאסק יה"ב אמתיות אמעוה שהן אלא )5( עקרים שאינם )כ( בהם.כיוצא
 הנסים סן בהן וכיוצא השטים מן האש ובירה-ת קרה בטחלוקת הארץ 8י פתיחת שדומיןנטו
 כופר זה אין , להורה עקצים שאינם עם )מ( אסתיש שהם בהורה שנזכרו היעודים מןאו

 כמכפר )ג( סשה לתירת העקרים מספר היו כופר זה היה שאם . בעקריה 61; הלילהבבערה
 : מעולם איש לב על עלה לא תה , בתורה שבאו והיעורים )ס(הנסים

 לו ואין בו תלוי )נ( וקיומו אהר דבר שעטירת רבר על הונח שם * עי )5( הללישיפרק
 פציאות המיר ולא בו הלוי האילן שקיום דבר הוא שהעקר בפו )0 זולהוקיום

 בראורייהא עקר לו שיש דבר אסרו . הרבה הזה בלשון נשתמשו ורזיך . עלהו וקיומודאילן
 וקיוטה הדת 2פעסירת בקשורות משרשים על השם זה שול )ד( הצר ומזה .  עיר .%  שאין%

שר
  qe  לפ( כן:  קינו פוער פל  פימפ . סכמת גת6ף)7(
  ת61ר  לסקיי ליתם סגין . סו6 כן ס6מונס מעקרע"פ

 מ75 )1( : וכו' גוף סיוטו  במספין פ4פסגפמוס
 ס6מר סגתוג וממנין . ספסוקיס לסוגותתסיסת!
 מ6ליסע 0ון )ז( . גסמות דרך בלסוטו ס'יד
 סל6 )מ( : 3גטיעוח סקסן מסני  סמו כך .6מר

 וכו'  ונסי נגיף  לפילם  פיפי ס6גסיסיתקיימו
 סו6 כזע סרמג"0 דעת גי . וכו' סרמכ"סכמ"כ

 bS עכ"ס 6כל הסט 3ב11 גתמלס ~tP?טסמתיס
 לעפרן ויתזמן פנים mmt 6ל6 סילמיס 4ריסוירו
 וסתר . כ כעס לנדם לגפם יסיס תגמולועיקר
 hS סיפית  ג99ייס  פיעופו ר"ל סיסיוס6גסיס
 יעכלו  לפ( : ויו' 6גל וגפי  נגוף עולמים  כךימיו
 יסיס 3עס"3 סנמ!ל מעיקר לנורסרמכ"ן גי . וכו'  ירפכ"ן rnJD לפי סימפ יפילוףסור

 , ס06רק אלח לחסל גמול סוס וסחין כיוזןולנפם לגו"
 רפופ נ'  סם 1תמ65 פצל ך' מצמר לקנוןועיין
 . וכו' OSID גד41 כנגד )י( : סיטכ מכו6ריס5ל1

 משיגס )כ( : כצלו עניגיס על לחקורסכ6יס
 וכו' דברי כקלת סי6נוין ולע"ס Sh סג . וכו'עקרים
 סטולס ותךוס ממסיח os~nth ססר6סוניסר"ל
 6ל6 )ל( : עקריס ס6יגס יעניין וסע עקריםסס
P?ptilnh 93ירס  סמ6מין יתוייג  6מ0יית  

 נתורם סמ6)וין כל  1D1h  ייו6 , וגו'לס6נויג0

 מתי סי6מין כמו לס6מעסממניינ
 ז - תלוי

  שינס סס )מ( : למיתיות ממוגות רק סססכו'
  יסמין 1"ת לאייס  o)thn  16 .  לסוררפן-ש
 ממסית י6מין כן כמו , כמתיוק ממוגות ססס16תס
 ול6 6ממ9ת "מוטת רק 6יגס סעולס1מ17ט
 כממסר )נ( : סמת3ר דכרי ממסך סו6 כך ,1כ1, כומר גקר6 זס  6ין  כן קומר סו6 06 .עקריס
 : מבנירי 6' גומל ול6  וייפיריססנסיס )כי .כ ג יוק ופרוח  מריס כו . וסיעודיםמעסיס

 . יעוייס )סי
 :  פוך  סיסיו טותנו סס"י  ססכסימ ק7גריססס.

 ס0 קו6 עקר מלת ס" . וט' סס עקר )6( גפרק
 . וכו' דכר על וסוגתסנקר6

  וס סתמotpn 65 ונכל ס!סס  מלמון  סיניומלת
  למון סממ65 מקוס ונכל .  נך  לסרסו  קריךעלפון
 ס5יעיס, OD50 מלען לסרסו צריך כנימוס  16סגפם
 סמ.ומך כמסער סמורם כריס תמ65 6לוולסוגות
 פל סמויס כמסר סג1פ6ת סורות סמלות סי'על
 , סךכר קותו זולת קיום לו 61ין סךנר163ת1  גי*  תלוי  )כ( : ג~"ן  6ות וע"ס כי"ח ס6ל"ףסי

 כמו )ג( : מס6ילן סמאל מכית 3י6ורולסוסיך
 וסורס סקר לו 6ין 06 ס6ילן לממילות6ססר 6י כי סקולן Q,,p וסות . ס6י5 סורסמנעקר
  לבוס יזכר כלומר );ופל( יסקל )7( : גפרןלמטס

תססן
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העקים ג פרק ראשתמאמרספר6*
 ה אלו אי )ז( שנחכךר ראוי זה ולפי . מבהו וו( אלרלת תורה מצייצת לצייר שא"אאלדלת

 שנבהה )5( לזולתו ולא לעברקושראף הת מאוווה%

י:עמלשעק~ולןןיפיוג;וי%ת.".1.ך.ןן, "י "ן;נע(ך":י%יננ::"נ י, ך(",":""2ך(יד.וינ ייי"1'י",:1"ך"'יס,'."סי::.י'ן,..ווי
 יןי"ןןי"ןל',ן,נ;"

 :ן
 י',ךנןה ,ין, גיירן :ץ""'"ץ :ןם71נן,:גג(:י,ך;,,ןי".,,,'י'ג ;:ג ערק:ג:

 ש ישראל מ אחר פשה תורתבטוליי נצחיות נאמין לא]6(י1:?י
אם'%ת

קק
, חור נ' '

 למנותם ראוי2רשאין כברקו
 מאץ קשה ועתר )נ( . חלשם השמין אם ' )נ( בכללה האלהית דיעורה תשל לא כי ,בעקךים

שסנה עיקשים.

 מ5י16ת סל . סס6מכתו )ס( : עקר מלחססס(
 : חסית תורס לומר סייך 6יןחילם ol~Sh 6ין 06 כי סס"י מניסוח זולת . זיתם)1(

 ץ לו 17מס סני ו6ג % מכל 6ח7סייסייך
 כח 1ל6 נוץ 6יט סססי"ח . סגסמח ישרחקת)ט(
 סיס 6% ע%מיח סריס . קדמון וססו6 )י(כטף:
 . לזו5ק1 ול6 לעכיו וסר6וי )כ( : דגר סוס לוק671
 למלין לו סיסיס מלפך לפיוס ליחיאל 1S'Dhפ"
 כמו , ראי 6יט ססי"ת- 6ל תסלתו ולקרפיוסר

 . Obt)SI %( : וס נפרק גדנריט לח"כסעוכ6ר
 סייס סייט כמו ס6דס עם מדגרסססי"ח
 סתורת . מתורס תסתנס 1סל6 )נ( : 6' נסרקלעל סירסתי . מלע"ס וכנ61ת )מ( : סגני6יס עסחיגר
 : החיוו תורס תסיס %1 עולמית תסיסממס
 געליוניס מן דכת מכל י71ע סיפית . ס' וייעת)ס(
 : ארט פיט כל על וממניח כתמת%יסמן
 ססולך לחי סוכ נומל מסיית . ועומס סגר4(

 דבריו מההרס למי ומענים תורחו ומקייםכ7רכי1
 מן רוקנו לגלול סיכר . ונסיח ,ס( : טסנייודן כפסיי ועוגס סכר מן תרתו כררך מולךוכלקי
 ססחיס סתגיט כמו . סמחיס ותחיית )נ( :סכלות
 לעתיד יחיס ק סגכי6 יחזק56 %"י סמתיסספיית
 קאייתו מפרס עתם . וכו' ס6ס וגס )ק( :לכ6

 וס סמתכר כדכרי חמנO'ntD 6 ורומנסש( חג )ר"ל טסו6 נמספר אוחס מס למספסקסס
 סכו לתת וסססנחס )ר( : כך לפרסווכריך
 לתו 6דס גני דרכי על ממניח סססי"ת.
 כמסר נעס"ג סן כעסיו סן ועוגסס מכרסלמס
 ~hs מכס ל6 ססרמכ"ס ומע"ג . עליססיוסח
 גס סרמכ"ס נמכרי מוסיף וממחכר ושגססכר

 כו% סיס ססרמכ"ס סונר סו6 כי ,סססגחס
 לקמן סיחכ6ר כמו ס' יגיעת כעקרסססגחס
 כלומר , יאוייר ל6 )ס( : וק"ל ע"ס וס מאמרססז1
 מעגו כן וגס . רחוק 61ינט )ח( : 6ססר6י

 תסחגס סל6 . סחורס %נחיות )6( ?רחוק
 כמט 6ךמחס מעל יסרבל סג6 מע"סעולפית
 וע"ס . כ"כ סרק ג' כמקמר סיתכ6ר כמוסעמיס
 מסם ס61%ת מע"ס כי מכ61ר אט ועסריסכסי"ט
 מ"ע מכס לתורת סכרתתס סס סתורסושמיות
 כפן סס פהזכ6ר כמו לחלוק דין לרעל סיפמתחר
 כסורפ 1ל6 כעקר ל6 נוחס למכות רגו ל6כ'

 מסתעסיס עגפיס סרס רק מסס לתורתפסילו
 ו6יגגו למון 6מר לכך 61ססר . עגם ססליחמסליחות
plm, וטעם . טי1 פרק זס מקמר לקמן ועיין 

 מסס לתורת עיקר סכנחטת סמגס ז"לסרחכ"ס
 כעמר . סיע כמו )כ( : הי"ד ג' כעמרתמנ6
עי,ק * חלוסס ישמין 06 )נ( : סנזכריס כפרקיםסחוסי
ענפים

 כי וס 5עעס 5רך סיס 65 . וטע 6דממס מע5 סנ15 06ל וכו' האערס %פיוח שמז % 06 יגם]6[
 כ5 כי ג5מיח סחה ססי6 סחולס ממיo'h~sn 65 נזוי :htot מסס %ו6ת פגת"מחמסמל

 כמצמר סכ5 פיתנ6ר כזע רולס מחולת "1ז רפוין 6:ו 6ין מתפס גד% סו6 6הל h'j)nD 'הצמת 650זנן
 זעת ע1o'h 5 מגס סו6 כ' , 6ל1 עקלים סי"נ כממסר סרמכ"ס כונת 5ייסנ גר6ס ,4 . יו' שס יייתרני[ : עיס ר~תולס נטייח ע5 מולס מסס 0גנ61ח כסדיק י"ס כס' סס כ' וכן , ועסליס סיסנ'

 נכ% המשם וחמייח סמס'מ O)D וצק , ססשן נ5כ חולהט 6מוגח נמוק כדיסר.מוגי
סעקליס
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 יש ידהעכולם נ פרק רכושןמאטיספר
 כמ"ש התורה סטשת טצוה שדיש אע"פ גי . לשלחו ולא לקברו שרשי לזעקך % הרבשסנה
 עיי אינו %"ם . תעבדם ולא ,הם תשתחוה לא ונף פס על אחוש אלהים לך ההיהלא

 מכנים ממ שהש עלא )י( אמת ותורתו אמת שהשם הטקטק ט , ככללה יתערה בושהתלה
 רוערה  שתשל עקך אינט אבל ן תוי לך עיה לא על עובר הא הנה השם ובין ביטאמצעי

 בכללהשרשים

 ורגע כהרס 5יס rh כי ססי"ק מן סגתמטמס
 שייך 6'ז 51כ1 פעו5ותיסס S1UDS גריטן1נע"כ
 , תוע5ח סוס 11 כחס5ס והין 56יסס5סחס55
 כ6י5ו עשו ע5 מרץ 610 וס ש5 סעונר1כ5

 סו6 רכך יטבת 6ייס כ! נס o~s סיסמ%6!
SSonnנבתרו זס ע5 סגלות כזמיר 1כ3ר , 56יסס 

 , י ג סוס Sh ו5י,ווחגן רם6י.5הקפ5)6זס
 נתיפחו סיכה 656 6מנעייס. ע"י סם סססספע41ת

56
ענפים

 קו היפיס 'Vnh % 06 כי , ספק ג4 טקס נחולם )סכמי י63 3סס 'oh 6( t'Dh מסמון כיהעקויס
 סוס סנ4ת משגס )ס%) ם6"6 טפש י% גו נדל ספלון ינ6 גוריי )ניפו עון שזג 1)6)גזות
 כה6 וס6 סמסימ 'מוח נכ% זמו כי ר,מתיס כחמייח גס יכמור 61! %מיס )%מ פקסך מססכרמלסיס
 סתולס ותפף , ו") סרמג"ס דעת קפי סכמם ר(ממ3ר כזכרי )' סרק ריס ד' כמקמר וקמן טיתכ6ר כמוח64
 סס*מס עמך כי ממסורר 6מר ט וכיונכן ~ס ונר ע) כי 3הור0 משועד נסכר )ס6מין ינגס 1)36כ))ס
 כסמק סיחרור כמו סגטמוח 01רמקס 60מדומ 61מגס . כ"ו פרק ד' כמקמר (1eP סיחכ6ר כמו חורק)מען
 כי , ק נס סחורם תעמוד 5" מרסס יקמץ 061 נמופחש וס' ד' סרק כ' נמסמר ולקמן ימרמר מוס"נ

 6הר ס' הסיע ס' יסרן) סמע ומכרום נוחס סחורס כי . חירחע והגף רט' )סלמי: יג6 ר,סגיותסמ6מין
tffttt6ערג ע) ממופת _כי ג"כ סעקריס כשר )סקסק יכ Dth'5D 'סרדין )6 06 סי%מ לסטר 5י ס 

 פיחכ6ר כמו )זס זס מתעדים סס כי מסק 3)י ס6)קיח יוסל גסס סו6 טססי"ח כפי6מין וכן .ס6הדוח
 ח)י)ס b(ola ng קק % 06 כי , מעמד )חולם ק oh יסיס 1)6 . 3מוסתיס ס, ד' סלק 3' 3מ6מרר,כ)
 מלמגת 60מליס דת כי 5מטחס סרמכ"ס סוכלם )וס מערף , ס' מ6ח גתתס סגללס מתסיס 6ססר6י

 כפסל 61י כן w'h טסה יססמון 5סולוח זס )מטת סלמכ"ס סוכלמ ופכן . מעקריס רפס 61)1 וסגסמותסלטי
 וע, , טגחכ6ל כמו וס סוגנה שדוסי שלחגותתסיס

 בנכדו 1bX' עכ%ס מוש )מס )סחוס ph סגי
 כ5 ט6רז") וכמו , גוס סחורס 3כי נוסר כס ynhnol הע"ז ג6מין ),1)ח סעטדס %מץ oh כי ,1)שו%

 דלך וע) ססי6 סעכודס וויכוח )ט חכ6ר mnh תורס )ס6מץ מנס ע"כ זס ויסים , וכו' 3טיזסמודס
 סלאמס ע) 6מל סעס עוז סט חמג6 3עגשס כ' ח' ג' נמ"מל )לען ושין . mmo )ר(לוס %סלךכ%

 ככ% וסשה הפכל מגס ככל כי סכמילס מגס 1)6 . חסתטש 1)6 סחולס חגוסמ פ)6 .)מטחפסוכלמ
 ומחילת ח)י6 3ס6 ס6 כי 3מיל0 )6דס D'ff )ס6מץ גליך ושגס סכל Vrh'n מי כי , נכסוס סי6וסנהירס
 WIPW1 סטייל ממס סיס )obt 6 גרו) עקל עימס כפגי סי6 סהכמילס 61ש.פ . מצ'לו סת'לח ממ"כס6מז
 נמחפ ס%מין דעהו )ש 416 ט מ6'ן ש ההדוס מגס 1)6 . להסך מסה"כ ומשגס מסגל כק))סי6 כי סכחילס )ציוח %ץ 6ש וססינט סטכר )מטח סרסורה מן פסיס מקמל מטס מכ) )מנוחס 3סכרחסיס

oSID~aכדגלי סימ63ל וכמו התורס כ) זס עכור חסו) )6 כי מתורס כי מוחל 6יל קרוס מהזמר מהודם 
 הלמכיס 16חו קל6 תדגל טורט ~hto מס כ) 6)6 וטורם עיקל כין ססלס עוטם 6עo"3mo 1 כיוגריס . ע"ס מסוסון דעת וסול מסמורה )ח"כ כ"ס P.?DS סלמג"ס וכ"ג ממקמל מוס י"ג סלק )קמןסממ3ל
 לרכות כמס' רז") גרכלי מניי וכן , ז") ר(למנ,יס ע"ד ז0 ס6מר נס' )קמן ענש סממנל וכמ"מ עקר1")
 ע) ל") . סטפ)ס 6ח וסוטר ר(עקר ע) מכרך עס)ס ועמו עקר סגע6 כ5 סי) זס מנרגין קעיסרק
 וגיונ6 , תעלן רו3 ע) גן נס ג6מל עקל טמ)ח 3הדי6 מסמע כן 06 מגלך 610 ט גת)יח ססשדס מלוגמרי
 ססקסס סמהכר וקוסייח 6)1 עקלים סי"פ נמספר ר,למכ"ס כונת כג)ע"ד . רז"5 הלנרי סרנסכוס

 מקלס זס סכתכחי מס ,מן 61הר . כעגפיס ע"ג סרק זס והימר נקמן ועיין . s,,pl כקוס מגססרמכ"ס
 הלמכ"ם טסגימ עקלים '"ג ע) וע %.לגגן) י5חק דין טמכלו כמגס ר6ס פטמו גקל6 6' מסר )פגיס'
 סכמתיות נ6מועמ סח)מיזיס )כ )סטר,ט 6)1 עקרים י"ג כסנהח סרמג"0 סכוגת מספלו ו' נפלק ג"כיכחנ

 : D~P דרלע עיס ), 1S)bג1'
 פסיפס)) 06 כי 5ש גוס ו") סרמג"ס סדעמ וגרפס . 3סרפיס גבירותי סטריאו . וכו' למגעי כמכניכ!]נ[

Sb1 6חסbSD 6מעעס וגו' )ך יסיס )ן ככ)) וסו ס;י"ת נפל יופל ומנין 4 פיסים 3סתמ 
הסירטנו

 מ65ך 6יוס 56 מחס55 סס61 פין . וט'3יט שמנעי פכגיס ססו6 656 )ד( : וגשמיותסויות
 ססמ65ך כזס וסמס5 . עליו הממטס מכחנסכת
 תסלחן סיקג5 סס"י מ6ח ומנוום ממונס 610סזס
 מתפ55 ס61 5כן עפ"י 56 6ותס ו5סגי6 יסר56ס)
 'וסר 5ת5ין 15 ויסיס סס"י 56 חפרתו סיכי11566
 5ך יסיס 65 ככ55 ויסו , תפלחו ע5 ססי'חלסני
 כ5ס pt)11SDO סגמות ס6ר וש קמ65כיס טוגו'
 ע5 לסטת 5סס 61"6 פע%חס ע5 מוטנפיס0פ
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העקרים ג 8רק ראשומשמרמפר98
מה 9טהשק,י חחהטשת ש )ס( הבא בעולםלנפשות
ע ר  וע' קיקי'" נ11 נ.ל

PD1i 

 שי,:ג',ך גסו לנה ." pYDW", -ן
 יממות

 בא)ו(
 דת בעל כל אותה להאםק

 אלהית~

 יעל יק )' פגס הב' טרחלק כ"הבפרק הש כטו2באר
 לכלכולל ה קמ אחר ))( רבידםשך , הקבלה ימנה לא לפהני[

הסחותשרשים

Shכן . ולמנעי סוס 5%3ת 735 ססי"ת elo 
 סירג ססעחיקו ססעתקס כלסת נסדי6מסמע
 לסוגו חס . סק7ס ללסון ערכי מלמון tShעקרים
 כסרק סגסררין )מסכת לסרמכ"ס סמסניוחגפי'
 לענדו סר6וי סוף ותכרך 6100 מס' סיסון .חלק
  מן נמלי6ו0  תחתיו  טסו6  למי  בוש יעמס 1ל6וט'

 מוטכעיס סכלם לסי , וט' .וסכותיםסמל6כיס
 לכ17 5ו 6ל6 כחירם וקין מספם 6ין סעלתסעל

 יכוט נלכד קליו OSh 166 גתס6מ5עייץ
 סס' מיסוד חס סז51ת1 מס כל ויגיחוהמחסכות

 1נסעתקס , עכ"ל וכו' ע" ע5 ססוסיר610
 למון מנוי קנת ים חכת 6נן סריססהעחיק
 . מורי7ק 1ל6 מעלי! ל6 0ן 6כל PISnג6יוס
 גססר1 לסוגו סכי6 י"ל 6כרכנ56 ידחקויון
 לקמן ועיין , מס עיין 6מג0 ר6פ רגקר6סחנר
 וסכין )ס( : סיפח נימ"ל ומקמר כ-ס ס' כ'מקמר
 חחיס תסיס סל6 . ממות 6חר נגוסותחחיס
 : r~P5 כ6ט ו6ס . ג6מר ss) : )1( 061למחית

 ו 16תס ומקיימים כסלומויס . סחורס כשמלעות ו)1
 כחלכיס כו6 מסוק , יפר6ל 3ני נתוך וסכנתי)ח(
 1נ1' מ15חי כל 6ח וסמרת סטסס מסויטי61ת כחקותי תלך 06 מניס s~ps וכתיב 1' פי'15'

 סורס סספכעס מסמע כסדינן 6"ג . 1נ1'ושכגחי
 סג6מר סססוק סרגל לפרס pb 6כל , כתורסע"י

 סמסכ( מע"י מגמע מס כי 6יט וס ש"ענסמות

 ס6מעס המגס וכמו )ט( : וק"ל סורסססכינס
 וט' וכמו 61מר כלסוגו דקדק . 3tln?Pסס6ל
 על 6חר טע0 עת נזח ר"ל כי כתחלתונוי"1
 וקת סעקרים גין סחדו0 למטת סר6וי מןסהו6
 יתכרך כס6ל O)nD כעכור וסוך , 0כתכסטעס
 נחמוס ג"כ 56ל1 למגות סר6וי מן סיס קדמוןסו6
 סוhih 6 כמוסו קדמון שיגו סו6 ססעולסלס6מין כדי לומר ורקס , זס 6נל זס סייכיס מניסםכי

 מן מרכס כי . גפס0ן )י( : סטוכ נרנוטמחודם
 סכתורס כגסים מן ק5ת על 16מריססמפרסיס
 סמפרסיס רק כת1כ פל מסינוטו סמוכן כסיס6ינס
 גפ סגס יסים ל6 7גריסס ולפי שחרת נברךמגס
 . וגוי כלכד עקריס סמנם ג6מר ו6ס )כ( :גלל
 קל1יכ, לתורס גופי סרוג ג17ליס דכריספי'
 מלת סף ל6 ז"ל ססרמכ"ס קומר ורקס ,כסס
 רק , וס סרק גריס ממחכר מסכין כמועקר
 ט נתליג( סתורס גוסי סרוכ 7נר כ5 לומרסריס
 סיכר 16ש ~ולת (Ph לס אפסר 6חר מנוגדשע"ס
 6ין זס לפי כן ו6ס , עקר סיכר 6,תונקר6

 16 סנסמות ה.ויחקח ג6תיוח מכס למסלסקסנו
 כמו חו"ל ניגרי חריט וכן , נסס גת5יססחורס נופי סרוג עקריס ססס מפגי וכו' כעכךוסר16י
 למס קסס o:pn מכל 6כל , כענסיס למילסכתגט

 מעקר זכר כן נס סי6 גי וכי' סקנלס ימגסל6
 קשת 6חר )5( ; כעגפיס ועיין , נו יקליקסתורס

שנותיו
ענפים

 שתל יש ית' סקס 5פמ ו5ר.חוען 5נר4 15 מישיש נסר6 כשלש סעו סיכל Sib , כסלפיסמשרפט
"Phפסעם 1"5 סרטכ"ס )דעת Qbt1DO נעגסיס י"מ סרק גי המקמר לקמן p~p , ט5ש כשמהכר גדנעי ג"ג ושםספרך כפי מרס 63רע פס קי : 
 Dht קופייתו סממכל פקסס פ65 ומס . וכף סנמ?ס מנס )6 51מס וט' סקכ)0 יכעס 65 לכפה]7[

 יוחל וסם עגך סס מורקח כפי עקר מ5ח פירט ז"5 ססרמכ"ס יסכין כפריס נתחלם 5עענור
 אהורס גמוריס עקלים ג6מח סס גי , וכו' סכמירס מגס )6 51מס וט' סקכ)ס מגס )6 עמס ומהמוחק54

 נדגר* יחכיר סמ6מר מנה ס"ד דלקמן מסוס וי"ל . ע"ג ממתין אמס ~1)קס ממ16חס 'טייר ס)6שסית
 5קנש יח63ר סכמירס וגן , סרטים מטס ססי6 5פי סעקריס כק סקכלס ימטס ראוי pbn עלמוסמהכר
 , %פ סרמוסיח 5דס סתמ)ס כ"כ סס'6 מסג' סעקריס כין למפחס רפי פאין סמ6מר מוס ס"1 ופ' ס'3פ'
 כץ וסכמילס 0קכ)ס )מגות 6פפל תהי סוכל עגמו ססמהנר )חי stP5 11 קוסי6 )סקסוח יכו) סיס 65לכן

 וט' סתורס פעקר דכה כ) 6)6 עקר פס סורקת לפי 1)6 דוק" 165 עקל מלח למסרס עחס 6נ5 ,סעלגיס
 והסרחת : )י גרהם , וק") ץ קוהיך )סקקוח יכון תסיר 6"ג כפרסיםגמש
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 9פ פוהעקרים ג פרק ראשתט4*מרמפר

 ושהשו  ,ope )ס( הבחירה )ג( מנה לא ולטה , בזולתו מציאותם יציל שלא )מ( האלהיותהרהא

 שהוא ועור ,זולתה
 ג"כק

 ל4 נתונה אדם כל רשות , תשן טהלכות בפיה המרע בספר כחב
 זה ועקר כן אחר וכתב , וכו' בירו הרשות צדיק ולהטת פובה לררך עצכו להטות רצהאם

 ךימערומ.1 ש"ז"~ש' ס'יילןןןיייין;יןק י(ין';
 י - 1' ה מלפנות ם שהניחגרעת

 ק
 יעמ שלא לפי ז"ל

% שאינם שמנה אותם הי"ג בכלל יטבה לטה תקן לא כי ועור )ס( , מיג ליהרהטספר  
 יהברך. לשם שייוחסו ההארש טן זה ועלת , והרצק ושאלת והחיווז והחכמה כנצחיות )5(רוחו
 יריעת )ק( שהם ששו:. הם אאלדית לדת שהעקרים אמר , ז"ל הרטבים בעקרי וגרע%יסיף עק- בסלת קדק ' האחרו טן וגם . השם המ 'נ ס% להבקלבו

;"::,י"ןסין' ראחרים השלשה ועםילתג מ יצוייר שלא רחלרויה לותויים מענינםמבואר

-ll'1YC 

 4נלן ג,:(ע~::: י"לי"'-.p~p:(:ןן:ן;;ג בל
 , באלהית הטתדסה הסתייפת מן האמתית האלהית הרת שתוכר במה טלל עקר זה אילמסת
 מחייב איננו , זולתם אלהית תורה תמצא לא אם שאף )ח( שטנה המטפר זה על לדקדק ישועור

 . השמש טן תחיה שהא אחד עיי עמהם שיצרף ראוי והיה , האלהות ההורה תמצאשבהמצאם
 אדם שבהמצא aS~ , האדם ימצא והפרגים הנזת שבהמצא )נ( האומר נמאמר )6( זהשהרי

 ימן"שרשים
 סל6 )מ( : "נוחיו לס6מין טמחוייג .לינותיו
 ל6 כט5מגו 6כ1 מסרי . כזולחו מ5י6יתסיסוייר
  סי6  י%51 יודעים 6ט וסיעך מסיני 16תסקכלגו
 o~snhn 0יhSI 1 6ס סיגי סר על לנו סגתגספתורס
 מן 610 ס6דס מכרסות . סכחירס )נ( בלווכוחינו
 ס6ע"ס . ססי6 סעס )ס( : לכרע סןלסיטיכ
 י15ייר סל6 מעגינם מכו6ר סו6 כי )ע( :ססי6
 על מוכרח ס6דס יסים oh כי . וכו'מ5י6ות
 oh עוגם נסוס 16חו להעגים סייך ל6מעסיו

 סמ"גר דעת ס6מת לש כי ימים קמוגסלמון
 לסריס *יגס "כ ג סטורן ועתיות מטס סנןו6טסו6
  ממס  nblal  וזפ  עירים oyhn %י"%  יעיו6"כ

 קדמון לעכ17 סר6וי נו9 ס6יט 6חדוחת5חי1ח
 סמגס מלת יסיס 67ל"כ סמחיס ותחייתמסיח
 סטות כמלות סעורם לסכר ממחגר דרך 610כ! כי ל15רך סל6 6יגו זס 6כל , וק"למיותרת
 סר16ו חן סיס יותר ור"5 . 6' ענין עלסמוחס
 ס6יגס Hbn סטם נמקוס וסכחירס סקנלסלמנות
 : עולחית סו6 ססס"י . כג5חיוח )5( :עקרים
 יכ1לח לו סיס . ומיכולת : חכם סס61 .סחכמס
 סעסס מס . 1סר15ן : כמערכק ולסדר סגמ65יסעל

 כגת . סת6ייס : וכטפט שרלוט סו6 ריכלוסיעסס
 יתגבר חוקר ומלת , כזס 1כי651 גפור וחטןרחום
 : גתתקוגיס סן כשיוטס סן דגר מככי71ע סספ"י . ט' יריעת )ק( : ח' פ' כ' גמ6מרלקמן
 סי)זכ6ר כחו כסלוח תכלית 610 * 1סתכלית)ר(

 610 6תר ר51ס נסלוח*( יחכלית ו גסמ41גךכריט
 ס" כסרק לקחן סמנ61ר ממדיגי קנוןתיקף

 סיטר דרכי ח"ח גיכ סתורם גי . זסממקמר
22  : 

 ח% עזובת"
 חרס תמ65 לoh 6 ס96 )ת( : וכו' עקחסססס
 כסימנכן כי , וט' מחוייכ לניננו וולתסקלסית
 יעיו סל6 6ססר 6י קלסית סי6ססתורס

~nDO לס 6פפר 6י סקורם כי גח65יס 6לועקריס 
 כסי6תין 6גל . 66 עקריס סססס ממונח זולתניסיות
 6לסייז ססחורס לכיות 6פסר עקריס 1'6ל1
 66 עקריס סססס לס6מין יכול כי כגמ65הינגס
 מחוייכ וזיגגו וו"ס . קלסית חורת 6מ1גחזולת

 סססס סכסנו65 מוכרח היגו ר"ל וט'סכסמ65ס
 יה"כ הלפחז סתורס ג"כ סחח65 6לועקרים
 לח~רס עקריס נסכית פינס 6ל1 עקריססססס
 נ מקומר כמי . ס6ומר כמהמר (Ch :קלסית
 6ט . ס76ס ימ65 1סמרגיס סגזון סכסמ%5)כ(
 ימנך ג' נעמוד גסערס עי/*(
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העתרם נ פרק רוששומאמרספר50
 והם זולתם )ד( הארם ימצא שלא אף כי . ספק בלי צורק אינט שהה )נ( חהסרגיש הנששצב

 אח אל שיצרף לא אם , האדם ימצא שבהמצאם טחהיב אינט )ס( האדם לטציאותהמרחיים
 ואף . האדם ימצא והגרבר )ס( המרניש הנען )מ( הנשם )!( שבהטצא יאמר , הטדבר)1(
 והנב'אה והיכילת וההשנתה ה' ידיעת בהמצא כי , השסים מן תורה עפהם שימנה ראוי היהבאן

 מה וכן . עלתם היא תכש לא אם ואף ר"שםים מן הורה שהמצא החוייב לא חשקכליהוהבחירה

 לרת ההחלות מכ הם אבל , אלהית שהיא במה האלהית לרת וושהחלות עקרים אינםאליה
 תילית אבל האבהית לרת רחחלה איט *( בשלוה רוזכלית ונם ל( , בפ"ט שיבא כסוהנימוסית

שר  מזון 6ל ג"כ וכחך סרגסס לו סיס יגריש6
 נגמ65 לפיוח לו 6"6 סס6דס נסטר , 6ךססו6
 . 15דע 6יגט 0זס )ג( : וסרגסס סמוון 50ריךולח

 : 6מת הינגס ז6ח0ססנחס
, 

 511ק . זולחס )ד(
 60ין למ5י6וחו סכרחייס ססס לסי וסרנםמיון
 לו יסיס 01ל6 למגון נקרך יס6 סל6 6דסלך

 . ס6דס ימנם סכסמ5הס מחויכ וזיגגו )ס( :סרגסס
1"DPhכוון 6100 ךכר 6י!ס כפחמנם מוכרח תיגו 
 גי!וניח ג"כ סגסמס כי ס6דס 7וק6 סיסיםומרגיזי
 : סמ0כלת( נפ0 . )סמ7כר )11 :ומרגמת

 . גסס נקר6 610 סג3ר6 זכר כל . מנסס)ו(
 1ג1' מדיקו עסמיסון דרך על גוף מלסף6101
 וסמד3ר ספיגים כרזון )ח( :  יגי6ל נספרס6מור
 6! 4ל1 יכריס ג' גסס לשתו סיס . כ76סימנ6
 tDS מדברת תיגס סכסמס כי , 076 כמכרחסו6

 ל6זס סנחגח סמסכלח נסס מעך נ6 סו6מסיכור
 כן ob1 ס3"ח ס6ר כל על ?נחר מלמותולגורך
 06 6ץ 156 כי )ס( : נעגפיס זעיי( ו וכף נ6ן6ץ
 ססתורס אעפ"י פירוס . הליס סכרחיי000

w~iboל6 06 כי , זולתם לסיות לס 6פ0ר 6י 
 על מוכרח יסיס רמ ס6דס גיד סכחירסיכיס
 וכן , ניבו לסתקייס ס6לסית לתורס 6"6"עסו
 ~ולחו ס6לסית לתורס 6"6 ג"כ נ0לוחמתכלית
 לס 6"6 סמדיני קכון חינין יסיס ל6 6סכי

 תורס וטוב תורס 6ין קמם 6ין 6ס וע"דלסחקייס
 סרכס ג"כ מתורס ססוסירס וכש 6רן דרךעם
 כמס וכוי עקרים 6יגס מ"מ . סחיקון וסעל
 0נ6מר וק"ל , קלסית ססי6 מטעם , הלסיח0סי6
 ס6דס קריך סיס ל6 הלסיח סי6 תסיס ל6ג6ס
 סכימו0יח גס כי הינו וס , וסחכלית סגחירס6ל
 0יתנ6ל נמו זולחס ס6דס כיד לסתקייס ספסר6י
 ס6מר ו!סו , סמ6מר מוס ט' נפרק לקיקסכל
 ר.ר6מ מן 6ין כן 6ס וכו' סחחלות כן גס סס"כל
 לדת עקריס וכתכלית סנחירס למניחוסגכון
 onSn לסיוח יכולם ל6 סגימוסית כסנטס6לסית
 6יט כבלוק*( סקכליח oat )י( : כפיט 0יכ6כמו

 כלל סייך 6יט סין . וט' ס6לסיח לדתיסחחלס
 פדח רק ס6לסיח לדת סתחלס טס61 עליולזמר

 1ל6 סכ6, עלס וסו6 כקמתי לסנלחתו כ76ס6ת לסגי* סו6 סחורס שגח עיקר כי , ל3דסגימוסע!
 , המתי וקינו מ17מס סלמות סו6 כי כסלוחלחכליח
 סיתנ6ר כמו סנימוסית דח על תעייף סי6וגוס
 6נל ס6מר וגסו . סמ6מר מזס ח' סרקלקם!
 עולס סל ועונם סכר וסו6 וכו' מיוחדחכליח
 מקלסית לדת טחחלס 6יט לפרס 6ין 6כל ,סכ6
 סגימוסית לדת סתחלס כן גס ססי6 6ל6לכן
 oa1 מ6י כן 06 כמתוך מוס לעיל ס6מרכמו
 סג6 מסחע וכו' סחכלית וגס מלצון כיס6מר
 סקסם סל6 מס החרת 0תייס עודלסוסיך
 סתחלס 6יגו למיסר ליס סיס כך ועוד .כר6סונס
 סומר כמו 6לסית ססי6 נמס ס6לס'חלדת

 6ט אריכי! כרחך ע5 כך 6מר ומדליןמתחלם
 0סחכלית מהחר 6מי 61ין . סנתנט כמולפרס
 מנ6 כן 06 ס6לסית לוח סחחלס סו6ממיוחד
 סמנס מס 1למ6 נסלח מסתכלים לבקקותליס

 דעל לומר וים . מיוחד חכליח על סגתומתכלית
 ד66 גס6ח תכולת 6מר ארוסס לומר גריךכרחך
 66 נין סטסגחס מגס כ3ר ס6 , מיוחדחכליח
 לתת מסגים 0ס0ש לומר 1רו5ס , עקריססס0ס
 ועונס סיכר כוס 0ר5וגו לומר ודוהה ועונססכר
 כמציגי קנון תיקון גלל ו!סו , הלכך סוס עולססל
 סט"1 לקמן נסניף סמחנר נדנת 610 וכן ,עגמו נשני לעקר גסתי יעונג סכר סגויקרלסניחמן
 ר6ף 6ין סטטי כי , לסעו ונס סמ6מרמזס

 כעתו 061 ועוד . סס עיין וכו' 0ור0למנוחו
 תסיס ל6 כן 06 לני נ0מ5 ושגס סכי עלסיס

 וקלסית ססי6 כמס 56סית לחורס עקרסססגחס
 תמונת גולת כלסיח לסיות לס 6פסר ס6יקומר
 qh~ כי , 6יט וס נסתיר, ועמססכר

 ל6 06
 סכל 6עפ"כ סגסמיי ועוגם ס0כר (w)tnhלקמין
 על כוטתס עקר כי 6לסית סי6 ססחורסלס6מק

סכר ס י פ נע
 . כמרייס ססילסט כמו לידס סדכור נ6 סממגס סמ0כוח כפס לכסמס סטן 5סי ס6דס ש65 ריץכודבי)ס[

 ס"ת ונו' מיס לשם ~דם תסי מיי"ס גסמ"ת כנפקע הק"מ נכחוכ מעגי ע"זוסרם!
 סרטך ע"י כי olb פ5 )צתס סו5 סיגול כי ור"ל , ממ~6 לטם מהז גש סחרנוס %31 ,מ91ק0

 ותהם : ול"י ממן, מכ57 סג"מ ס6ר מכין ריר610
 ססי6 סמ5"שמלס מקוס ככל לגריס מלגס ע"כ גסור5תס נחמוס וסמפוט , סעמגר גערן שגס חמא כשלוח מלת*(
 מוס onntult , מיסי,( מס )יסי' , כלל גררך , כמן וסי5חס , מחניון גםוי נסי מסרגלו מלס סי6 וג"תח , כמחסר מכ~ווסכועס
 , בירור 16 ןכוותר

~g'g 
 ימם המדפיס . סוס גרפו פתמ61 נכ'ע נדווח מלח pl(iQht סאת ססור06 וע'פ . תיוהד פרקי דגר ע)
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 קשה סוהר ן מאד קשה האלהית לרת ההכרהים העקרים סיפר יריעת לטלק קניי )כ( .סיהזר*(
 לתירה וימורוה שרשים שהם בעקלים שידברו ראוי והיה , מבואר רבוד בזה לח"ל נמצא שלאכאה

 נזקי )5( בשאר שדברו כמו , בהם הלה  הנפשות וגנרל האנושית ההצלחה שסקר אחר ,המלהית
 : ברם תלד דגנדימ הקבוץ ותישן בלבד הגוף הנהנת שהם מפונווז פיניהאים

 . האלרית לתורה ויסודות שרשים שדם דפקרים בספירת לי שיראה הנטן הדיר רביעךפרק

 אבות הם מ( השליפה ואלו . השמים טן והורה , ולעונש לשכר וההשגחה , השםמציאות
 , משה ותורת אברהם ותורת נח ותורת אדם תורת כסו , האלהיות לתורות אשר העקייםלבל
 . 1 אחר בוו ש אחד בזמן מאחת יותר שימצא אמשר אם האלהיות דהררות מן זהסולח
 רחקת גי . הההן העקי ro ומסתעפים משתרגים וסעיפים שרשים , מאלו עקי 4ל ותחת]16

 יריעת רפא מטהשמים תורה ובכלל . ודומיהן ונצחי קרסון רוותו )נ( שורש הא השםטצאות
 בא4,הווון ד5צתרסות או האלהיות להורווז וענפים סעיפים כשהרגים הכוללים עקרים היומאלה
f'yן סשה להורת פרטי עקר שהוא הנשטות הרחקת הש השם פצאות עקר תחת כי' * הררך 

 יהאחרותשרשש
 נכמין % 06 16 להסך וכן ) מחסיי ועוגםסכר

 גוש כן הע"ס סס"י מן 0765 גחג0 סי6ססתורס
 ס6דס על לסלומ יתכרך onoS יכולת סיס5ס6מט
 סם סס:ס סקלו 6)ור 6יך כן ו6ס 1 ונרוופנפו כסי 6פר לכל  סייפ  ופעפיס  יסירין  יופכעולס
 מ5י6~תס יכוייר סל6 ס6לסית 75תסכרחייס
aPSItמסכר על כונתי סססנ0ס סמגס  פפ  כרייפל 6לי . סססגסי  כן  גס יי6  ס:סס וככלל 
 סו6 ססכלית  יפני מס כן ו6ס סגפסייועוכפ
 . מיוחד סת:ליח 1ל6 ס6מרו כמו כסאחס0כליח
 סו6 פירסנו סכ6סר ותמעך ממחכר כנכרוודק
 . ס6דס נזקי ל( :  דבר ס11 . למלין תגהי )כ( :נכון
 וכדומס רעסו גבע ומסגת כחכירו סחונ5כגון
  סיסיו לכר שמדיני  rt)P  פילון 6ל6  פ6ינסלוס

 : 6חת 1כחכורס ניגורה o7hגני
 הכות סס )נ( : סו16ס כמו הוא )6( דפרק

 ס6ליייפ  סתורומ מן זס וו51ה . כגא וגו'ס6לסיו0
 היסור ע5 י7ס על סכנטויט יעקם תורת כגון ,וכו'
 נתירס 6חת שרמס סטסיף יעיו ותורת סכססגיד
 סתויתז  מן  וי וחלת וזאפ , 5וס 1כ17מס תחוסו6תס
 ור"ל סתוויות מן כוס 1כי651 6מר כ6ל1 ,וכו'
 OT~ 07101 תורת כנון מזכרנו סחורות 156צולח
מניי55,נ1: 06רות תורץ עוד סימך ספסר 06 וכו'כח
 פרק לקמן סכ5 היתכער כמו זס 6מר כוססיסיו
 מכל-מקוס . ג' חימר 1"ג פרק ממקמר מוסנ"צ

nt)pvn56 0סי0י ומן הסיחר 6ל ס6יס1ר מן סן 
 פיפנ6ר  כמו  ססירס  9 בסרס מא מס כי .ס6'ס~ר
 אריכים (ost אעפי"כ . י"7 סרק ג' מבמרלקמן

  סימו )נ( : 6ל1 כעקריה onSn 56 נסוס5סו7~ק
 כ0' מגובר סו6 וס כ5 . וט' ו7ומיסן ומהיערפון

ס"1
 : חוף וקנח כתורס יעורי גפי , וסואייח ממסית סס,!מס ויי6 פי01ר 0כ!ימ יט ס6)סיס )וס י'*(

D'DJV
 סמחכדימטמע )סק מתון תגס . וכו' סכו))יס עקריים חג' ומביס וכו' מ46 עו כ) ותחת ]6( דפרק

 והמ"ע  0רשס fnht עקודים ממחדן  דייגו  דרכים  :למס  ע) ר.עקריס ומיק ע0סטב6
 ותמס טימר מס כן 6ס . וכו' o~pP סס)סס ומ56ס סגים סעס קומר ומנור 3רק- סיס (OD כן )6 ד6ססגסש
 tShn סיו)6יס התרטש 5ג6ר ל5ס וכון D'P'W1 הרטיט מ46 עגךכ5

(ODsi~-  
 וגן , זס לסני סילד  לטריפ

 ממר ומס , 6)1 ענךיס 5ס)סס סרטים סס  כ6ן פרכי  tihfi  o'ntno  ספייר לוס  פיו  יסר,  1tPS יסבירטוי
 אנול וע"כ 16 עקרים מנ' ctbitto סענסיס )כ6ר סרט כרמך ע) וכו' ענךיס סם ומ136 הגיח סעס6מ'כ
  סו6  סגפפופ ספרתקס מגמע  זס 1)סי . וט") כדירי) וסעיסיס  הרסיס 6מר 1)6 ועסיס 0עי0יסג6ן
 נסדיק  ושמנר  ספג ר,מ%ר מוס ע"1 כסרק )קמן כי . היגו ונס . ס' ~'Plh )עקרענף

~pnst: 
 סנסמו0

  6מר סיפר פן פל משפופ ים מס וסו% . יי ו% ס'  פיייופ לפקר  סורס ג"כ 610 גוף 6יפ ססס"יוס61
  מטפיס מן סורס לעקר ועף סו6 מיס (nhu חיים , ושימותו מטס גכ061 610 מסמים מן שרפ וכמחע
 ג"כ 6100 סגזכר  ע'ץ נסרס  פנותך  סוס מטס פל  פלישתי llabno , 6(6, מ,ס כש יסרי  ליפן סקזב5רכמד
 סי630ר כמו סס)'ח nt"'SSD משעף עגף 610 מטס (nhts 61ד637 ,  עגף  ל% רחמים מן חים )עגךטווס
 עמס ר.ממנר יויג0 טלין 51"ל . ריעגסיס סן היאש סג"5 כ"נ נסרק )קמן ועיין , nffP וע' וי"ע סי"ו נ'כמומר
 סן ומר, סן or~b ערס סל )י לסייע סנ6 עתם כוס ככוסחו וק ר,עגסיס 6ו שבטיס סן 6י,סלזקיק
 1)6 , ועגבים כלסיס ענךיס דסיש כלכיס כהכסס 16תס 5ס6מין מסיע 46 עקמם 0נ' שהמק %וסכ)
 כנ' וממוגם דרך 5פ )צווות מט5 דלך ע) זס סמל 6)6 ופנסים טלסיס hpt1 סס כ6ן מזכל ט6)1 )כ%עכ6

 : וק") וש' )י טיל6ס סגנון סללך ומר נגזונו כדקדק וזהו , 46טלןץס

--------- - - - . .-
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 שיבא במה יתבאר עור )מ( מתחלפש בזמנים או אחר בזטן מאחת יותר אלהיה הורהלהמצא אפשר אם חלם . שאטרגו הלקרש בג' נכללים כלם הפרטיות לרתוכו עקרים שהם בהםוכיוצא ואלו , זולתו יתם מציאות יצויר שלא )ו( להם פרפי עקר והא משה הורת למחור עקרסמנו עושים האחרים נם כי סשה לתהית פרמי איננו עקר הוא ואם , עקר המשיה ביאת איןרעתנו לפי )ו( , ז9 הרמב"ם רעת לפי )ס( פשה לשח-ת פרפי עקר שהגא הטווית ביאת הואשעונש והשכר ההשגחה ותחת . ושליחותו פשה נבואת הא השמים מן תורה ונזחת )?( ."אחדות
 אלר,ינו ה' לך נקוה כן על הברכה נוסח זה על ויורה , DWn סצהעהז ערך כנני היאבלכ,ת ברכת כי . השם לפני ברינו הארם יוכה שראוי טה כפי ושרשיהם מעשיהם עם הללוהעקרים בהאמנת כי הארם לב להעיר )'( הללו עקרים נ' כעד שהם ושופרות זכרוטת מלכיותשהם ברכות נ' ר"ה שי טוםף בתפלת הנדלה כנסת אנשי לנו שיסדו מה הוא , האמתית הצלחתואל האדם יניע בה אשר לאסונה ויסור שרש הללו העקרש נ' הית על והטורה )ס( . רןורבעי-

 כל תשבע ברך כל הכרע לך כי תבל יושבי ךוכל יכירו , וכו' שדיבמלכות

 לשוןטדי"
ב

-"ג כל נופוקרעשה א ף,  בענן עלית אתה מתחלת היא וע"כ , השמים מן חח-ה שהוא השלישי העקר על לרמוזהיא
 היה תורה שטתן ולפי )כ( , וכו' קולך השמעתם השמים מן עמם לדבר קרשך עם עלכבודך

 והלפירים הקלות ~-AO שופרות נקראת , העולם מן נהיה לא כמשו טאר חזק שופר קולבאמצעות
 היה לא שופר בזלת השופר קול אבל , טמינם או בהם כיוצא בעולם היו כבר שםשהיו
 , העלם כל בפני האמת תורת שתתפרסם שעה שהוא הגאולה זמן עד כן יהיה ולאמעולם
 נאפר שעה אותהועל

, 
 וכבר , החכטים קצת דעת כפי י"ר( ט' ),כריס יתקע בשופר אלהים וה'

יעק רטז השופרות ברכת היתה שאלו , כן טוינו , יצחק לעקדת רמז שהשופרוון שכתב מיראיתי
 לאיל זכר איל שלששר ז"בזונו ל

 ל(
 עקק

 לא אבל יצחק של לאילו זכר וכהוא אסרו איל של בשופר התקיעה כי )ס( כלום זה ואק)נ(
 ההצלחה סכת שהם הללו העקרים שלשת אל ולרמוז , משופרות ברכת ולא בשלותי( התקיעה)ע(

 הן ואטר , כ"ג( מ"ג יושיע% הא מלכנו הן טהוקקנו ה' שופטנו ה' כי אסר א' בפסוק נתעתקכשם

 וט' יחר נעפרה אתי יריב מי סצדיגך קרוב )ס( דרך ועל , הרו2גחה עקר על לרמחשופמט
 )סם-,2רשימ

 610 ססמש מן תורס ותמת )ד( : סמ*מר מוסט"ו
 ועיין , לסיוט צריך כן , וס*חווזו ממסגנובת
 דרך על . ז"ל סרמג"ס דעת לפי )ס( :געגסיס
 ולהם( ר6ט1ן גס' לעיל סג630ר כמו . וכו'דעחגו ולפי )1( : גענסיס זס ולסגי נסרקססירסג1
 מ5י6ות יאייר סל6 )ז( : כ מ סרק רביעינמ6נור
 עוד )ח( : רונסון כס' לעיל פירסנו . זולתודחס
 מזם כ"ס גס' לקמן . געז"ס סי63 נמסיתג6ר
 , וסמורם )ט( , ג' ממקמר י"ג ופרקמתקמר
 6101 לספיר כדי . ס6ןכ( לג לצעיר )י( :וממרמן
 66 עקרים ססלסס כרס% למס טעםג0יגח
 :6:טז%"1ם: בזב :שישט : טפלות מ3ס6ר יותר ססנס ר6ס סללתעלה!
 כן נס גחגס סחורם וסל6 סוסרו0 נסס %כרכס
 וכל כן גס וגימר וגו' ונרקיסקולות וימי סנ6מר כמו ול0יזיס ונרקיס קולות ידיעל

~PO 
 ר61יס

 תמתן לפי ותירן . וגו' סלסיךיס 061 סקולות06

 לקולמכומס

 קי651ש"
 יטייל 63מ: "גל סופר.

 סומר וזמו . מוסר ידי על סיס ל6 ס~מעיסמסיו
 סיס ל6 כוס וקול ספר (eSlf סופר קולנסמוך

 עקדת כס לזכור ר%6 טיס מ( 1 מעולסגמוסו
 סכיהם 161לס למ( : סוסרומ נכרכה כלומר .יצחק
 לזמר 6ותס סמכי6 תסתרח כלומר . וכו'לוס

 מס סו6 יצחק לעקדת רם, ססופרוקס3רכ0
 סכונם טס וסכינו . וכו' ס0קיעס כי לרו"לסמ165
 סו6 מסופר זולת לכד ס0קיעס Stpn סו6רזת
 נידס כ61 טעות (Pnh 5גל , יצחק לעקזתרמז
 6יל סל סופר כלסוגם לזכור לסו סוס ע6 כןד6ס
 ס0וקעין סתקיעס כי נסתם למימר לסו סוס6ל6
 ידחק סל לקיל , ידחס לטקדח זכר סי6 ססנסגר6ס
 על סטנחס גרסך על כך 6מרו  ומיללן לי,למס

 סתקיעס על 1ל6 כלכן 516 קרן  סל שס61ססוסר
 רמז סי6 ססופר וקת נעומס סחקיעס כינעומס
 : סמקו3ליס ספרי מחנך כגודע 6מר דגר6ל
 סחקיעס כי )ס( : גן 61ייו . גלום זס וקין)נ(

 רי69 סי6 ססססיפס מס . וכו' 6יל  סלנסופר

 ; 1,1':'.::י"י(:ילןג:'יין"ו::זוויי:

 : לי יעור  סס"י כי . למססע יחו נעמדס 6תייריכ מי ע"ג ולטיטיכ להסדיק  מורכי ט ט5%4וק
 זגמק : עוג וט, סערם פ"*(
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 א תהעכךים ה ד פרק ראותומאמרסשר

 מגן"ייהגנוש גבן;% וס:ו'ל,"םיב נימ;

 "''"-W~nlow1o %זץ יי"של a~o(א
  השרשים עם אבות שהם שאמרנו הגן מנה וטר,וא אלא , שכהבנו הררך זה על הואהעתיים

 הגשמות והרחקת האהדות יהם בעקרים סמנו מצם אחרים שרשיק ד' עמו ופנה ,ראשק

השך,  ל'~י,,ן'%:ךמן"ךען";גי:ניג י 
 מנה לא למה ההרך זה לפי 'nPpאבגדץ נפ"ס )לקק בע"ה שיבא כמומלרית

ן."
 ץ ש4= " נ. י"ז ךו::ו,יןו.יןי"י"זץ,נ"י"ויוייד"ם.

%";"יןא:ק'(,
"' 

 :%: זבכם("-ינ( שגימלין;ל"%יןייש,י"יממינ:נ ייע"" ppn 'ם,.ו:ן'.ייןיז (,ן.3י
 ס6חס תשחר . כדין סנזכס ר6ף ס5ד ומוס)5(

 סכזכס י16י לכ1 ולסיטיכ לסטייק ומדרגךסוסטג1
 1ל6 סתמוקק ע"י . מסחר סחוכח כחוק )ק( :נדין
 6100 . סחורם גאון 6100 )ר( : ססופט ידיעל

 וז'ס כדין סגוכס ר6ף ולכן יא!ורס טחןגעגעו
 : גסרט . כיחוד )ס( : כלכג( תורחי OPסכתוכ

 י כב סכ0יכפור לסי י עקריס שלסמוחס
 י651 סוס סססורס ענמו נעיש- טפר כקלו610
 . ועוגם לסכר וסססנחס ססס ידיעת )נ( :ממט
 פכ61ר ומס סת6מר מוס נססיך לקחןעיין

 610 סכל ועוגס לסכר וסססנחס 'ססססייעת
 מכס ל6 למס )ג( : סרמכ"ס דעת לפי 6חדענין
 סיג6 כתו : זס מקמר סיפג נסי. ועיט . וטססחיוס
 . וכו' עכ6ר )1( : זס מניחר (tnPs g'O ,כעז"ס
 יתנקר מתיתר מוס כפ"1 וט וס 6חר סג6כפ'

 : טנעית דת 16 במנסית דח גקר6ת6יזס
 . מגיס ג' ע5 610 החקייתס חיתם )6( חפרק

 חיים כעלי כל 50סקיוס
 ולסחקחס לחיות )נ( : %דים נ' ל 610נכלל
 Hdno על . כטרף ע5 )ג( : 6חד כקטז .יחד

 הופעל מזנו וסוף לרקוחו כי )ד( : כעיססנצטרף
 6רמהצ oon יסכות תד' ממיש ס76ס כו .וט'

 מעולסו סכזס וסגככדת וסרכס סוקס סי6ותירש
 וט' סעס סחוס 1מ1 פעם סקור מן יחסעללכן
 , רססת פרק סליסי נמ6חר לקמן סיו!63רוכמו
 65 כי גוף שוק לייי כקלות לכ6 יוכל זס ידיועל
 ע5 גובר סלו יסודות משרגע 6' סיייס לוידסטוכ
 % י5טיך כSb m5npno 11 ינ6 ס65 וכדיחגרו

 נקנון )1( : סר6תוס . 0י6וחו )ש : וט'מלנוסים
 6ת7 נמשם סרק סידורו . וסי סיגסוסחחכרות

 כע185 עיעסס ל16ס 6א מ . וט' מישחכף
ל
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העקרש ו ה פרק ראשןמאמימפף84
 כאשר במצשצתם להם מזיק טשהברה הקבוץ אק הם כי . הקצית 0( אלה ופעי בקשמולים

 שצא ואים , רשום למק ד"א נאשר להם הכרחי ולא , רךורסש והערצת הפורפחת לחיותדצא
 מורטת( שאינן )הרשות רמזיות טן כהרבה )מ( מוב היותר צד על חההועחברות הקבוץלהד

 השהטעה הצוות צד על )ס( הזד אסתוה אגודות ורילכים משתתפים ונהם דורסים שאינןוהעופות
 דקבוץ ולהית . האדם לטין דוש כאשר וקיומם במצעפתם להם הכרחי זה אין כי , זה זולה לא)י(

 מריני וכהארם החכמים שאסרו מה הוא , והתקישו חפתו לצורך האדם למין מצפרך"הדצעחברוה
 רב קבען עם במדינה דר שוהיה מבעו מצד לאדם הכרהי שהוא כמעט כי ביה ירש ,בטבע
 מבושר הוא זה ובעבהי )כ( . ושתקישו היוהו לצורך לו דגנצפרך למצא שעכל כרי האנששמן

 אחר באקלים שהכ"י במחוז אשר הקבוץ לכל או בסדינה אשר הקבוץ לכל שימצאכגראף
 בשלוח היושר לשנער יתנהגו בו .)מ(' טה סרור )5( העולם בכל אשר האנשים לכללאו

 אשר והמהן חיפשת העסק מהן- יהד בהההברם האנעים עעקוטפו שלא כרי , העולולהמיר
 כל )81 ובכלל 4( , ורומיהן והגזל והנגבה הרציחה מן השפירה על יכלול החי ומדר ,ביניהם
 קראטה האי חוסרר . נאות באופן האנשים שיהיו אל אצתו ויתן הסדיני הקברן שנשטורכה

 ומזהיה הן , טבעו טצר הארם אל מצטרכה שהש לומר רסנה ן פברקת דת בשםההכמש
 והתקיימם חקיותם הזישים צרני לתקן מסמקה זו דה אין הנדיין )ע( . טנביא או מחכםמסודרה

 בכל אלו עם אלו האנשים עמני כוללת המנסה או )פ( סדור אותה בזה יהוסף לא אם , זה עםזה
  אשר והחקים הסרינא שרהטת רומי קמרי כדתי , ביניהם אשר והמהן ורבותאעסקיהם

 הסדיה הקיא : ההסכמיי היריר לשטור אחת סלבוה או יוהד מחח אניא בימהם יחוקק)ג(
 א"ש בהמצא לא אם שנתקיים אפשר אי הזה הנימוסיה או וראודור , ניפעמת דת 4צ DtDUדהה
 הסרת ש האנשים יכריח 04 ההיא המדינה או ההא הקבהן ,ל בולך או שופפ 14 מהגלאחד
 ענק ההתה ולחק )ד( , ההש הפרינה או ההא הקבין תקל שישלם כרי כתימום וקיוםהעול
 : שבפרט כמובתבע מריני הארם היות אחר רצפים סין לקים הכרתי הוא כאלו ctiwn 14 הממיג 4צ יימלךרוכסת
 שכשנחק מצאט אבריהם כל ועלטתע חיים הבעלי ביציות עיננו כאשר )6( שווששק
 תקק צרנטהם פרטי וכל עניניהם להקן נפלאה המגחה )נ( באברהם שבחיאי
 שאינו מה נם אבל , בלבד הא"ב או המין לקיום )ד( להם רברהי מוצא סה לא )נ( ,נפלא
 כמו , פוב היהר צר על להם שנטצא אלא )ס( הגעש לקיום ולא המין לקטם לא להסהברחי

 , שלם ויותר נאות יותר בענין עניניהם שיכודרו כרי הי בבעל רגסצא הג"שש כפילת)1(
 ושע"פשששיים

 : ממגירו נמנע מפך סו6 וקטר 6טרוכל  וי וימס כמיון סוט לסם סחין מפני לפוחזטס חיים געלי מיני סני . סינטת 0( : 5רט%
 טורמות ס6יגן מרועות סריות מן כסרנם)ח(

 סריס כ70ס 0רוע01 ור4ל . גג54 וגיוסעוסות
 : זו 6ח זו טורפות ואייס 706 וגקכוןניחד
 סס1לכיס כירך ס0כרותyp 6 . ס115ח ע'5)ט(

 לש *  וי גולע % )י( : יחד וכ16סכיססחגריס
 )כ( : 6חר 5דמסוס

 סס76ס וכעמר . זס וגענור'
 מג61ר 610 לכן נפדיגס 75ור )טבע סכרתיכ61
 ט )מ( : ותקון סדר 6יזס . מס סדור ,( :וט'

 זס כמו . ונכלל )ג, : יתגסגו ידו על .יחגסגו
 כל )ס( : כלסגן זס חמ65 פעמים וסרגםסכ55
 ס6נסיס סיסיו 6ל אוחו ויחן וכו' מיסתורמס
 סמ7יגי סקכון 16תו יסמור 6סר זכר כל .וכו'
 מסדור יגלול ס6גסיס יחיו סדור 16תו  ימי סעףכדי

 סיחיו כדי 6מר כקלו סיחיו 6ל 1)ו"ס . סוסומתקון
 זס ולמון סיחיו כעכור16

~SnP 
 : tt1?P 6כל . ועדק )ע( : כה לסרסו וגריךסמתכר ג7כרי סרוג על

 זס ע5 ססכמחס כך סעלחס . ססכמס 16)פ(
 "ורכג ססו6 ת% o7bo כעכע 61ף טע0מכיוס

 מלשן . ימוקש מ( : לכך גריך 6יט יסודותמן'
  ענין יפיס  ילוי )ר( : סיכרימ . יגבח )ק( :חק

 סקמת  עגין סו5  וס ומסעם . ייפרךסקסת
 מור6ס 56מ65 ונ"ך . וססוסט סמגסינ 16סמלך

 : וא' מ5כ5001
 נ6ט כקטר . וט' עייגט כאצרך )6( רפריק

 ג"ח ניטרח ולדקדקלעיין
 סט6 מס על סי6 סז6ת ססססגחס כלכד זו 65 .5סס שכרסי סס61 מס bS )ג( : גדולת ססגטס .נפל6ס ספגטי  )כ( : וכו' ;mxon  וס תקתוק עיון ע-פמ65ט
 מפ כיוס עד"מ . ס6יס 16 סמין לפיוס לד( :לסס סכרחי סוייגו מס על נס 6כל ממין לקיוםסכרחי
 ור"ג , סמין קיום נערק  וסו תחתיו נגז גולדר6ונ!
 ר16גן דיייגו כפרפ 1ל6 קיים SD Olhסמין
 ס6ר גני במרין כן וכתוגע5מו

 מק כגון סיגיי
 , מפרט שוס 610 סייס וקיום . וכו' וחיםכס"ס
 לכסמס 16 3ע5מו לסמטון וכן 3ע5מו לרבוכןר"ל
 סגמג6 656 )ס( : לזס וכדומע כענמסזו

 נ6 6יט סזס מתיקון . טוב היותר 5ד ע5 זסלסס
 כ' כנון . ס0ושס כסילת )ו( : כך 6 ג6ססיותר לסי , ססכרח 5ד ע5 ול6 סיחרון 5ן על כ"66ל11

עימס
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 85 טתהעכךים ו 8רק ywmטאטרס8ר

 הפקשש חיש בבעלי )מ( הששז ההנצחה נטצא חשם . חרתם א 4ש השחי ששט מ(חמרפ
 שישגעו רפף שווא שכןבל

 נדנו שלמות בפי ענינו להקן )ס סר5 נכבד היותר במין )"
 כי ימצא בזה p~pn שחמיב ומי . שלמותו להשגת מספיק כדו )כ( עניונו כל שימודרובאופן
 לנושנת האדם ףק להקל המצטרכים הענינים יתוקנו באמצעותו ))( אלרן שפעהמצא
 נמצור שלא חיים דענעלי ביומרת נמצאו )ג( דברים מכמה הכראי יוהר הא )מ( ותכליתושלטותו
 אף )ם( הזה האלהי והשפע . זולתם שיתקייטו אפשר חייה בלבד פוב ביותר צר על אלאבהם
 )ס; ראדם לסי! גרילפות % הוא הנה מיוהד באיש )ע( אלא ימצא לא014
 רי14א הפק אין . סכלם שלם היותר ודא מיוחד אחד מין ]6[ במינים ימצא אם שאף )ר(ר"ל

בדיישישים
 6' עין לו יטיס Sh 06 כי . חיותם לתקיןלסם ככרחי ס6יט )ז( : לוס וככומס 6!ני6 ולעינים
 גוס מפסיד 6יכו 6עס"כ ל!ס וכרומס 6' 6ו!ן16

 . ספחותיס גג"ח )ח( : חיותו נ!רך נעגיןלוס
 נסס לסס סכין מסני כך ונקר6ין סכסמוחסם

 כמו ס76ס 610 . גנכד שיותר כמין )ט( :שמזכר
 : ל ממקמר וס"6 סמ6מר מ!ס סי"6סיתכ6ר

 -- ' ר:י . מלמותוטסיק?סנת

 . עיו"כ וסוף 1nlnSD להורה לספיג סרסור מסכל
 ח5קיס כן ג0טנח חלוי 076 50 סטלמ1ת1ולפי
 כמתיחת לעיל סכתכ6ר כמו ומעכס עיזןומס
 pSn ע"י כי סטעס נענפיס סס 1מכ61ר ,0ססר
 לנ6 שיוכל עד 60לסי כמסע עליו יוססעשמעסי:

 נ' נמ6מר לקמן 610 וכן מעיון PSn מסגתומל
 מעיו( סייסינ ומי כך 6חד 6מר לכ! , טיסק"ג
 סיטג סיךקךק מי לזמר ר!5ס וע' ימנ6ג!ס
 דקדוק עש 1ימ65 ירפס 6!י ס6דס סלמותנענין
Dlwסעף ס6ל0י ססספע 6101 לסמ65 סר16י מס 
 ס6דס 6ל שכרחי 610 סלמה!ו 6ל 60דס יכ6ידו

 לכלל תיקון 6100 מט מכל יותר סלמותולסורך
 ר"ל וא' ס56סי פסע סמ65 כי 11"ס , חייםשכעלי
 וסססע . וא' 560סי ססססע 610 לסמ65 סר6וימס

 ל76ס fno מגחן סמכמס 16 סנכ61ס סי606לסי
 : ידו מעל . כ6מ5עותו )ל( : וח' 6"ז כמ"גועף
 כמ"ג )כ( : סיס סססע נ מכרחי יותר 610)מ(

 : חייס נעלן נידירת פנמ165 . סייס נעליניטרת

 סל6 לומר תמנ6 06 6ף . ימ65 ל6 6ס 16)ס(
 כל ל6 כי כצורו (חיד . מיוחד כייס )ע( :ימ65
 כ61 מנס כן סי על 6ף סמלך  1וכס(לסלחן6דס

 מין ז5כל '-: ס?' גמיי י.6יוסמיוח6עס"נ
 6וחס הוליך ידריך 0ו6 כי ספחי לסלמותוס76ס
 : ~יקים כולס  ימיו  וס ידי על ומיסר סטוכנדרך
 כל נ, סרק לעיל גחכט כנר . וט' כי חס)ס(
 סכ6 לומר 6תס כריך סלס1ן כזס סתמנ6מקוס
 . סמיניס 06 16 )נ( : סר6סוניס זכריולפרס
 כננלליס . ססוגיס תחת 6סר )ק( : ססמיניסלע"פ
 יתז סרגם מיגיס מכולל סס סו6 וסוג ,גסוניס
 רייס ססס שמינים כל ע5 נקמר חי מלתכגון
 דבר וכל 1ע1פות ותיוח גוזמות מין 6דס מיןכגון
 כסס סנכלליס סדכריס מן לוס וככומס חיססו6
 ממחכר 71גרי . סוגים (tfiw כלס סרכםמיגיס
 מין נכל מ"מ מ"מ 6ל למטס עד גמסטן סס6ל1
 610מיוחס

 6הן מין נחיייס ימ65 06 ס16 )ר(

 סמיניס ס6ר מכ5 ס6טסית לצורתו aSDשיותר
 0מ6מר מוס וכפי"6 ססו6 פ' כסוף סיחכ6רכמו
 610 לכ17 6100 ממין 6ק 6עס"כ . ממ"גוכס"6
mnkוט' סט6 0סונ ותכלית , Sff" O"D~ 6ל 
 ס6ר כל 6ל תכלית לכד ס6דס סיסיס6מרינן
 6חר שכליח סוס סמיגיס לסקר יסיס וסל06מיגיס
 סויס אינס כי 6"6 סוס לגד ס6דס מיןזולת

 נמ"ס 101לך סמנ6ר וגצו ס6דס ומסותלע5מוח

ענפיכם
 מסמטת )סי סטר . וט' ססו6 0סונ וחככת פ)טח ס" 5נח סס" י" א וט' ימד י מץ ]ח[פץ

 ffb1( נדגל תימס וסוף . יעקב 6ס5 סי' מחוך מסמע וכן סכנררס 0מיומד ס0י6 ס6דס מץ על כננס כוגהי , מכעס סלס מיוחל 610 מיוחד 6ה7 מין כ6ן מ"פ fb כ"מ טככ5 וסמונמר ססוכ סו8ס6יס פסע טכו)חו מטמע , כוס 1כע65 1כ1' נ6מ5שתו oSh' טסת btot ז0 לסר טכתכ סמהכרדברי
hg6סל וש' , וט' אשר 651 הסוף מסת ותבליח סלמות סו6 לכדו ססו6 ממין ין %6כ 6מכ סיעך 
 הממכר 60 . עיט S")D מיגיס כמס ססו6 ססונ ג5 0קכ*ס כר6 סוכ ס0ו6 6' מין מסם 65 וז"ל"צקכ
 סלך לנדו 1סו6 וכו' סעירס נונח Ptt? לנדו סוolh~ 6 משן 11"5 סמ6מר מ!ס hff'e3 לקמן כתבכעגמו
 מסטממ הקודמות ס1ורוח כיפרח המועל כוגח טחכליח לרמו, , וכו' 150רומ 5ם6ר וססימוח ס5ורסמסלך
 מ~ל'ך לכדו סה61 (h'TO יעקכ 6ס) סס סי' וכן , עכ"ל וכו' כלכד ס6:וסיח ס5ורס מ5י6ח היחסוסמי

 סככהן המחכר דגרי כורח oh 61"ג . ממ"ג ס"6 כסדיק 610 וכן . ע"ס נכרך 6סר 5כל וסחכ5הש0ס)מוח
 וכפרק סמ"מל מ!ס כסיט )קמן סכחנ מס עם סוחרים טככ6ן סמהכר דכרי יהיו יעקכ ס6ס5 כסףסו6
 ס)מותו חכ)יח 6י ססוlDO 6( מייסר 631 מממכר סימר מס ע5 קטם כן וכא , גהכר נ' ממקמר6'

וט'
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א "אצעשמהמגמן מ  גא י:גשנ,ם 
עע"םשצץ8ימ

 גיסות טמחכר לרקיק חסו , 131' ומין מין נכלט
PSn31"73וע"כ . כוכריט כסמוך פיחכ6ר וכמו ל 
hSחכלינוו 6ל סמיכים ס6ר 6ח למיסיר ג"כ י,כל 

 וט' 6100 ססוג מייפר 1ל6 וו"ס 0רוחג4וסליקתו
 נקט ומין חין ככל גי )ס( : ת64 נ60 60;י

 6100 חמין מיוחד וסלמות תכלית קו יםעלמו
1PSI,n'ורגל סר6סתיס לנפרט טעם גחן פי' . וכו 
 סוס )ו 6ין 0כ0מיי סכתין מ6חר לותר פריךע"כ
 מין ומפות לעגמות 1plrn1 כעגמותו ויחסדמיון
 60טסית ס15ר0 ע"כ 610 0760 ענמוח גי60דס
 מ7נר חי 610 זס ונענור o"5h ננלססגנר6
 קמ"ש 0קור0 ו0י6 רוחני 0'6 ג"כ סלתוקוולבז
 סטר טנמות 6נל . ונר ימיך 161רך חייך 610כי
 ליס וקין סכ0מיי עלמות 0י6 לו סקודמיסג"ח
 לסריג יוכלו DS 61"כ 0מדנרחנפם

1r7r 

 6חר מלפות 6ל ע"כ זס לפי 1נריכיסשרוחני
 ס6ין ס03מייח נ1רתס 6ל וסמחייחס ל0ס0מיוחך

 נ~0 ו0מס5 . 60טסי 5סלמו6 החס ימיק סוסלו
 ורב ע"ד סחריסס 0י6 ומלמותו תכליתושסור

 0ו6 קסום וסלמות ותכלית . סור נכחתכו16ת
 וכדומע וט' מלחמש ליום מוכן סוס ע"דלרכוס
 ספין ל6 ר"ל ן מנוכר ל73ו מלת יונתק ולזס .לוס
 סרוחגי סלמווע 6ל 16תספסחסיר ען ס6דס וסלמס תכלית אלת ותכליח פלמיתל0ס

 ל0ס סמחחחס 6תר סלמות0ס"י
 nfSst סלמות 6ל 6ותס סיני6ס

 מלמוחו תכלית 6ל atDe 6100 מייפר 651 וז"ססלה
 קoThx 61 ומשש . כת"ס סרוחגי פ6רשל-סלמות
 לרמיקס פ6"6 3ע3ו 610 סמיגיס ס6ר כלחללית
 כי ס6דס ע, כ"6 וכלמוחס תכליתם 6ל לנ61*4

 ר"ל 16 , שסוס ע5 ורוגכ שסור עם חורפ60דס
 נעלס סיקים טסת תכנעו 610  לטניסמס

 פיווכ6ר דרך ועל ולחושקו לחעלחו 0610פס5
 רנס es 46 ט , כלסיס פרק 7' נמ6מר לקמןנ"ע

 36ל גמנ6יס 6לו סיו 65 סריס Wh לגרועסקנסס
 הכליון 6חד לכל ל0ס נתן קותן ס0מני6 6חר""ת

 תנ)יין 6ל קיקן מייסר יס76ס גיס מיוחדוסומות
 61מר נלסוט סמחנר מרקיק חסו .ומלמותן

 6ץ_
 0ולכיס 6ק 6מר bSt יטר מסלר הולכיםבלס
 60דס 601 *חד חין סימנת לפי כי וט'מהלך
 0מיניס ס6ר גל ול0יפיר נסוריך ידו 65ןס'פ

 מנס ס"מ 61'כ , וק"ל כמרס ולהלמותןלתכליתן
 Int~SD 6ל כמינין לסקר לחדריך יוכלס760ס
 לסלמוחו 0נויגין לסקר למיסיר 6 6פסי 6י6עפ"ג
 לעגמות סווס סמעיס ס6ר עגמות 6ין כי0רוחגי
 D~Sh אין מין 3כל מ"מ )ת( : כש"סס6דס
 6יס פחמנה הע"פ עגמו ס6דס 3תט עיתעלמו נפני מין נ5ל . וט' תקחלפות כתיק 3ושימגרו

 הס"ס 6חר מהדס ססלמות נמךיגת חחי 66100'
 סעגתות כחן מרוחני ס5מווש 56 פותו לסכיהיוכל

 נתין לומר s)u כן וכיש , 6ח7 סניססוסלמות
 6חת ג0מ0 סתמנה 6ע*פ כס וכי1נ6 ענמסנ0מס
 56"0 יחרק מ3סמ0 סלמותס 3מ7רנת יותרססי6
 פענמית כיון פלמוקס 6ל 16תס ל0כי6חוק5
 קלמר כקלו 6חאכ 6תר נטור ולסוסיך , 6'סתיסן
 ים 60 ממין הע"פ 610 כך ממחכר דורי וכלן .וכו'
 60וס הנהן מ"מ 6נל העצמותו לו דומיןס6ינן חסני לירןחגי לסלמותו 0מימס ס6ר כל 6תליני6 יטל 6ין 6עייכ מכ1לס וגכקו קלס שיותר610
 ססוos~ 6 6יז0 סימנך 6ע"פ כן סעכין 6יןעצמו
 יוכל 6פ"ס 6חר מהדס ססלמות המדרגתיותר
 שמחכר זכרי וממפך קוונק פף ג'ל כך , ומ'ל30י6

 פסועיס 7גריס סשס סגם כלסוני קבתוס6רכתי
 תטעם סל6כה

~sts 
 ועין 6"י, sv פיו 6חר טס

נעגסיס
ענפכם

 יכול 6מד מין 6ין סכנררס כמו 0"6 86כ עד , וכו' 0ש6 מסע פקל ו4 ה") והנ ה506 וס4הף
 )חכימ Stal~S ס6תל זס מ)סון כי סחר למס 6ין 46 ודנכיס . עכ"ל וכף ספיחו )י7י סיכך לממרול10עי)
 ימרופ עשר פיקוע ס"ט לסוטתן כן גס סיכלו ממאוס )ס6ר )ישע) יכף  6יט  סירס  פתין סרי)ססמע
 ית' ושהוט ס% %ס  )ואסיר ovbo מת יוכ) )6 כוס תכפת 561 נסוחים סגחכ% כמו 5רטנ סרוסומלשח
owי6ס  *ט ~ס 6כל . 0נ'? סימפו מבמעות ההשך שלת קי 6מד סע ממח ספץ hh~ נילוש 
 6100 סין שומד וס)שת חכרת ט יס עצמו כסגי וגון מין כב) כי ,ס 6מר סממכל ס6מר מס6"כ

 ס0ו% ססוג וסטלקז סלמות hto %ח סהר% ממץ 6ין  סימר מס עow 5 מ610 ל1מל %י ע"כ וטעמשלחו

 סכ4ס  5זסע וס מע  S)v ל% לקן sh וסלפית תשת טשי בפני מז לכל פיס מלמר ורע , יט' שיפרו5י
 סל סי' לסי סמ"רר דגרי לסרס )רץ. גן . חכ4סס  6ל on~h )משיר ייפרס יוכ) )6 41ך 1Wb  נמן Saוסליהם
f~b. תכסח ומין  נרן לכל פיס 5טש גץ וכון ש"צ י"ס snw תשיח מסל זרך oibo 6שסוס וחכמת רעשל0 סי 
 פפמ וסימוחס חכ4חס 6) )שניע ל0ס ovew 6"6 1)ח מ"מ . פכפכי כמו למרוס וכסור )רג031ו6
 מקל 10)ך ט610 ר,מ6מל orn 64 כפרק 03די6 610 וק , הכממס ססוס ט) רוככ 16 בסור טס מיס6100
 סמו% סשג מיסר ולי כש %5ר סיהך לדוכסט 1ךסיש סיר% %1"ט . ע"ס ששרות 0ne&awt 1hnSנ01

 : גע , הק וט6  נסוסיס ulm סו א  משי ש ססעיש שרקס ps .הס'
הה
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 ז8 יםהעקרים ו פרק יאשתמאמרםפר

 אבח תאמר כאלו האחרת. ק ננבהת י%ו חאחת מתחלשת נחות בו ששצאואע"פ

 ,ה 1 נג47"ן natwnts גהה ז שגג1:נ:':
 גש ין':"ן%ק,ןמהןאיןךן,יןןינם :11:1ך4גן544גן

 מע"יוץ":ום ל"י וך:,יגןן".:ין;:י:ן,:גי"ה:גזגןם:2'ג.:ןןן5ג
 ינ .ע םמ1ים ב עק 0( המחז אל הלב כן המניע שבאםצעאיהחית כרי בפרפ. צימוח בכלל האבריםכל
 קבלם""ששי

 התועלת עיזיקה :"11יהיס(דוןב י1ש'ינםל
un~r ' קם ךז ןנ

 הארם ספין אצם אתה על אלהי שפע שעשע במעיב היא רנה )ל( חי, בקעלהנפצאים

)0( ' ש סמנושקבלו י )נ
 הנמשכשפ

מקוםשרץ48מ

 מחרת ורך 6 יפ ושי . 1סתיתו פירומונעגפיס
 כרקס 610 כ6ן סכתככו זפ 6כל ממפכרנדברו
 לסקריך רגש ל6 כן ש טאת1 לפי 06וייתזר
 6יפ )כ( : בסריס כת . טוכסים כת )6( :חתר
 . מ,ולתס )ג( : סקנס 6נסיס 16 6' 6יס . מלסיס16

 סריס וקין )ד( : ססי6 פכח פסס ס6כסיסמעקר
 ל6 נומר רו% . וט' סס61 ממין סמנת תכליתוט'

 ססס ססלמיס ס%6יס 16 סוס סמלם סריסנע13ר
 61ק סקנס מק ס6ר כל סקנסס וסמני6נ,-6
 זס ססס, ספלמיס 06 כי 6חר סוסתכליתלגלל
 ל6גסי0 16 טוס תפלס לכיס :61 פ סוסוסתכ5יק 6תי וסלמווז תכלית סו6 סחוס מין לכל כי6יט

 ש6 כערמו וטמלמהש טתכלית 16ת1 סס0ססלמיס
 גסיך מח"כ סמכ6ר כסו . ס6דס מין s~sג"כ

 61ע*פ סמין נכל סשס וסלמווח %1Sh twsinמר
 ססלמיס ס"ניס מ16תן נמדרנס למטסססס
 6' סלמופ נ"ך לטס יפ 6ן עגמות לסם סיפכיון
 משש סי651ות משפעות כעכור סוolb6 ככי כל משי ססלמות גמעלוק יותר ססס*מט

 ס16ס מין כל ויהכ1 סייסית כדי שירפסססססיע
 161לYOb 0 ס6מר חסו . נ'כ טס 6WtnSDל
 : וטל ססי6 סכת 16 ט6יסיס 16 ססו6סריס
 תסרפ עתס . וט' 6יס מנכל כמו כי ווס)ס(

 ססלמוק כמדרגת טס61 סמי כספר וס סיחךססעס
 כמדרגט ממט לממס 6100 גירז ת לסנעק סכםיסיס

 "וסיס ס' מס סתת . וט' וסתגועס ססשימה תן יגיע )ו( : 6עם"ג . זס כל וע0 )ו( :לתחית

 סוית וחום ססמע אח סרבלת חח כסןסנטוס
 , סמוא פן כ6ש כלס סממופ הגס סטעסושפ

 מיטל 610 וסתטעס . סהר YD חן כתפכדמסורפ
 פיוס לעסתן 16 למשם ממקום לילך כנון5סתטעע

 כזלת 061 כלמגעי 06 )ח( : לוס וכזומםז3ר
 6פנעווו עיי שכ מן סחיחש לו פנ6 כן .במגעי
 : ע5מ1 מסלע רק 6פר 6גר כזולת 16 , 6פר6נר
 3תכ6ר זס מלסט כסן . כגרוס פוס מסדר יקרך)ס(
 : וט סמ"ר פסיק טא וק , כימופ פלפיוסו
 . וט' ס6לסית פסססנחס ס86רט מס ולפי)י(
 ט61 כבלסי סספפע ס6מר כמט למעלס חורעתס
 מכמס סמס'כ 1סוo)bn 6 לסלמות מכרחייותר
 כבגעת סתסג"ש ר6ף )כ( : וכו' סגמ165דנריס
 . 1%' סתסניח פכמ85 כמו סברס למק nhwknוס

 נכלמות ס46(ית סססנתס כתסיס ר6ץ 6מרד51ס
 יותר 16ת1 ליפינ פיוכל כדי שמ"כ 6101ס"טפי
 סערך קטני כעכיכי סז6י סססגחס מתסיסמכפו
 610 סלם )ל( : כךלעיל סתוסיס כפלת וסםוכו'
 נסיוש 171 ע5 )מ( : מ"וינ סו6 עץכ .מפויכ
 610 סי טס61 כק פי 5סיסש ערמו עיי .גמיש
 ידי ע5 אס ונ( : יורם 6כפי ומטיפיןמייסרק פסי וסמכמיס סנני6יס נורך וסנדקמיוסר כדרכי ~ovb עק 6ת ולסיסיר לסרריך יכולנאמו
 סמככם כמו ותלמיייו מסריו fp . מותי 6חר6מ5עי
 ססש סתלמשיס סס . 6חריו סכמפכיס ( )ס :וס~לך
 וככל ומן נכל )ע( : ממגו ולומדם תמריו לניסס

olpn'עולמית פיסים ך16י סזס ס6לסי סססע . וכו 
ונכל

- - --- --- ------ - - - - . - -  - 
-

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



העקשים ז ו פרק האשתמאמרספר88
 הארם לטיז הכרחי שהתו הוה התועלת לשעל האלהי הכה יר שתקצר רשי אץ כי .מקים

 הפחותים חיים לבעל. המצטרך ההתלת בהשלנגת תקצר שלא כסו elpe( ובכל ץת בכ-ללהעליטו
 . אלהית תורה הנקראת הט2 החי האיש ע"י )0( לאנשים המנעת וההישרה . זמן ובכל מקוםבכל

 לסו דת אש סשיע כטו אלהית שתהייה יע , ס'( י"ר הס בשורץ דת ותנתן כסו )ס(אחד צפי או י"ל 6' )נסתר ח-ין רת יורש כל כמו )ד( רבים שרם כופלת שתהיה הן )ג(י , האנשים מן רב קבוץ  שתכלול הרגהגה או הר,ישרה כל על )כ( יפול דת שם )6( ןפרם לוע הסשרהות הטלאכות לשאר הראשית המלאכה במררגון והנימוסים רנתורות משאר)1(וטדרטתטה
 , פבעית אם וזיפנים. על והדת )1( . ט'( 1' )דאל ופרם מדי כדת נסוסית או ג'(, 4נ)זנויס
 מקום, ובכל זמן ובכל ארם בכל שוה ד"א והטבעית 0( אלהית. ואם נימוסית,אם
 הטונהנים טבע וכפי דפסן ולפי המקום לפי חכמים או טחכם שתסודר מה והא רעיטסית)0(
 , האל ,ובדי ש , ע"א עובדי הקרמונים בק מדינות בקצת סודרו אשר אווקש כדתות ,בה
 כה היא שאמהית . אלרית הערה מבלי האנושי רוושכל יהייבהו אשר )ס( השכלי הסדורמצד

 וטרגיל טלסד אברהם שהיה והדת ההנהנה וכמו , נח או אדם כטו נביא יר על מהש"שתסדיר
 ~rnS שליה יר על טהשם שתסודר טה או , השם במצנע אותם מל הההן השם לעבורהאנשים
 בין רותברה ותתקיים שתשאר באופן )כ( , ושרציחה פרזלה הכנבה סן האנשים שיתרחקוכדי ההשש- ולקרב העול לריחיק הטבעית וכוונת'הדת )י( . משה כתורה ידו על דת להנתןממנו

 להרחיק מ( הש רגימוסית הדת וכוונת והוסץ. סעף מכף סנגל אחר כל ההיההאנשים
 ההזינהשרשים

 לזמר ותגס , וט' סתק5ר רצוי 6ין כי מעולסתכל
 מתועלת לפער ס6לסית יד 0חק5ר סייך סיחהכי
 כמו סקח~חיס חיים לנעלי סמנטרך oSin)~ , 06סוס
 , עולמית ס61 6ע5"כ לעיל סנחנ6ר כמוחייס לנעלי סכרחיס כך כל תיגס ססס סחוסיםכמילת
 : עליו יוססע ס6לסית ססססע . סוסס6י0 ע" )ס( : ע51מית סיסיס ממהין סוס ססססעכ"ס
 סברס מדרגת וכו'. סחורת מט6ר ומ7רנווויס)5(

 וכסוסיות טכעיוח כגון סתורות ס6ר גגןהכלסיח
 סמל6כות לסקר כר06ית סמל6כס כמערגותסם

 לגגות רונס כס76ס מסל דרך ש . לססמ0רתות
 וס6ככיס סעמס זס 6ל לסכין יריך מתחלסכיח
 , מנית לכגין ס5ריכין סמל6טת חן וכרומסוססי7
 סכנת 7סייכו סקודמוח סמל6טת סל חכ5יתסי6 כי ר6סייח מלנוכס נקרך סו6 כעצמו סניה כגין6'כ

 ג0כי5 סם סקודמוק וסמ65גות , וס6כגיססעניס
 נקר16 וע"כ , מגית כנין דס.יגו מתכליתיתמ65כס
 נקמת כי סת0רחות מלפכות מקודמותמלמטח
 מגין סיס ל6 מכית לכנות גועתו סיס ל066 גי בליס, ומכרת'ס סתג*תית 5נול6כסססנריגין
 כקורמות סמ65כוק 6ין 6"כ וסעניס ומטיטס6נניס
 סחכליתית מפיכס 6ל יכ6 ל6 06 לעלוסגמ0נוח
 על ר6סית סי6 סבלנית מתורס כך , סר6סססי6
 מנימוסית כי וטנעית טמונות 7סייט י*גוורותגל

 עסשג: 1ט6 סכמתית סנלחחו 56 ס6ךס מכי6ססי6 כי סבלנית סתורס גגך לשוס גח0נין ביגןוססגעית
 : י17גי דת מלס כ15מי יסגל. דק שם ל6(ת"ז

 ססגסגס 16 ססי0רס כל על)כ(
 כין עתקן 0גע0ס מנסג כל על . רג T13Pסחכ5ול
 וילכו וחנרתס קנ51ס 0יתקייס כדי רייס6נ0יס
 : דח מלת עליו לומר סחך וסטוכ סיגרגררך
 סיסיס סן . רכיס o~tls כורח מתסיס סן)ג(

 לתקון סמ5טרפיס רסיס דגריס כולל סוססחקון
 . ודין דת יודעי כל כמו )7( : וסתקיימסקג51ס

 : ס6)שס סכין סדכריס VPn כ% על נקמרסזס
 כנומן דח ותנתן כמו 6' תקון . 6חד צווי 6ו)ס(
 : סס סמסורס 6סד  פנין על נ6תרסזס
 ככר . זמן וככל ס76ס ככל 0'ס סי6שבעית ? חלאס 5ג' נחלק . מניס fa על וסדת)ו(

 סס6דם מ5ד סי6 סטכעית סרח כס"סלעיל
 , סקנסס מן רכ קנק טס כמ7יגס לדורטגעו מ5י מכיחי 610 לכן יסודות מ6רכע מורככסו6
 סטת ממחכר נדורי כסמוך ג"כ סיתכ6רוכמו
 נכל סוס 610 סוס מתקון 61"כ , כווגחססי6

 יסוזוק מז' תורכב 6זס כל גו ומן ונכלס76ס
 וסגימוסחו )ח( : לעולס מסרככחו יתקנס1ל6
 מדוש כנ"ל נסרק כן גס זס גתכ6רככר

wolns)~6מפיוס כך סס:מחס סעלתס מס סי 
 יסודות מ7' סרככקו מ75 ס6דס סטנע 61ץטעם
 otpno לסי 6ל6 6עס כי6 ולכן , 5כך נמיך6יט
 כעכירות פרון 0ס7ור נמקוס עד"מ , סומןולפי
 כ"כ מרון ס17ר ספין ונמקוס חמור עונןחקנו
 6ל6 כך מסיין ל6 ס6מרו ונמו , קל עמסחקני

 תטפס סיגם סיס ונמקוס . לכך וריכספססעס
 ס סרג כך כל ס6יט olpnal כזול ס0ער 0יס6חקגו
 לוס וככומס ניוקר ק5ת מסער סיסת תקטחג61ס
 ס0כ5 יחייגסו 6סר )ט( : וכו' מזמן לפי6)ורינן
 תטווס 65 06 16 . קלסית סערה מגלילמטסי
 וכזונק )י( :  כך כינוסם פיסית  וס כוחן סיסססכל כי ניניסס סחקון וס עונין סיו סכי 6פי'מסריי
 סי6 עיזו י6ר נתחלם . סטנעיקסדת
 גוונת 5ג6ר כ6 ולח"כ נימוסית 16 טבעיתגקר6
 נ016ן )כ( : סכיגיסס וססכ57 ממן 6' כלותכלית
 וחנרס קנון זעת כי . סחנרס ותתקייםסתס6ר
hfffiיסכות מד' מויכנ סס61 כיון לסתקייס ל76ס 
 סמגוגט למרחיק )ל( : פיס לעיל סנחכ6רכמו
 סטנם 50ד 6יט ע6ס מג1נס . וכו' סג6סולקרכ

ולכך
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 89כושליש ה פרק המשוןמאמרספר

 על תעריף יבזה מ( . המשדמם כפי הגרת )מ( מן האגשים שיתרחקו כרי דצאה %שקבהשנעה
 אל )ס( נאחז באופן עניניהם הפרושי האנשכם הצהנת תתקן גן נם הנימוסית כי .המבעית

צט ,'' לת fllpr "זן
 אותם יתאוו שלא ער )ר( המתמות ההצלחות עזיבת על )ק( אותם והרניל ן צטטשישמרו כדי האתתי הרע כן גם להם ותודיע , בהשגתו משתדלו כדי האסתי המוב )5( לדםתזריע
 המדיני הקבהן שיזוקן )6( כדי העשר דרכי תניה )ת( כן גם והיא , בד5קרן יצמערו ולא)ס(
 יש )נ( האסנתז ההצלחה כלתשע קבהנההם סטי וזע ושרירם שלא עד )ט השלם נאותבשפן
ers~%כמהשת naena הת "ה אל אשר )ד( ז2השי :קגוש4~0ין נינת ההצלהה 

 כי שאמרנו, נאי דיש הא' . רבים בפנש האלהיה פן' תקצר )6( הנשואית הדת שמיניפרק
כרי שנבאר כסו שלכותבדעות,תספיקלהען

1 spr 
 אחר שש

( ) 
 )נ(ה~ה

 בפשה אלא תקיע לא שההא לפי )ד( . משם לוקחה אשר ההים בארץ לשבת לשוב תוכללא
 האנושי שכהשתמע חלקים רהטני תכלול שהש לפי לוה תספיק המלהית והרת . כלברומנעה
 האמת )ס( בע הבהין . המדתז שהם ובמגעה בנאה תקיף דכא כי , והדעות רגשות והן , בוץהלוי

 ת?41שים
 'שי

 סכל סית63ר נמו זמן תכ5 נלמ סוס %נס51נך
 . המפורסם כפי סנטת )מ( : זס ס6פרכפרק
 "OD~1D סוס פסךנר כמקוס שמזו כסי שמרר51ס
 נקלת ססו6 ד3ר 6יזס ים כי , נמור גטך 136100

 ומשרסס נמור nuaS גחש3 מדעות 16משמות
 וגדר תיקון ל6יזס 6ל1 כמנימות כלכיסש"כ

 מקומות וזקנת , סנטת מוס סע!יחק1 כדיע"
 לסוס 5ריניס 6עס כן מל לגטת נתסכ זס6ין
  ופן יפ כי  יומן לסי 6מריגן 3זס וכיוגין ,תירק
 ל6 6מר ותזמן  נפיר  לגפפ  כן גססנ ססהשפסדנר
 ס6מיוח נזיקית כנט , כ% נגנות זס נתץסיס

 ונזמן נפר גגי 0ו6 סוס סירוק לז0וכרומס
 וכזפ )ג( : כל5 גנות סיס ל6 ס6טת נימימקנוס
 קיטשית נדת יס וטס , 0טנעית עג9ע7ין
 . מיתקן 56 )ש : 0ט3עית ט5 קיםמעלס
 סתס6ר . לנסחי סקירות )ע( : חרסי כסרקלעיל מסירתי נמו , דיחוקן כדי 16 , מעזוש3ע3ור
 . 3סגעתס הילכו )ס( : )גחים לגאפסנפם
 1סו3 סמטת מעסייך 1סיסריס ינכוגיסשתכיס
 מלחת 6ל לפגיע יוג15 ביסס מעל גזיטאתס
 כלוזר . ממתי סטוכ ן5( : פוסשכ ו0י6שנסס
 סס%תוו! עוינת על )ק( : ע41צ 6101 ססוככסכר

 גקרtwrtp~ 6 ותמנת כממזן השיפת .סמיומוו!
 36ל לג55תס ק5ק דורון 6ל6 6יגס 0ס כיכך

W~h100 י1ע% ל6 כי 6מתיות מלהות 6עס 
 ס6נסיס 6ת מרגלת 0י6 ולכך . ענרס גיוססו!

 nellno 6% ס%0תות פעמו 16תסומעמסת
 : עוסק חיי נסרכי רק סעס טיי 53רכי נסרסיחרית
 מרגלת 0י6 כך כל . 6ותס יתקוו סל6 עי)ר(
 6% )ס( : 0046 עתר יתמו ס65 עד 60נסיס6ת

 נפקד 1ל6 מליון נתסרעס . בסלוןי5טערו
 נחסר יכיס qh 'ofi לומר תץ5ס , ליסממנו
 תיגס סם כי 6חרי0ס יצטער 65 סעו0'ומהזויגי
 : תסרר . תניח )ת( : ס6דס וקישתחכמת

 דרך על . עף ממויני מקטן פיתוק כף)6(
 , עמו תעזוב עווכ וט' סוגתן חשר 11,-0606

 סדר וטע יתמרס סל6 עד )4( י ליסשממס
 מסיס סזס ספרור רוע סף . ,וט' מפסיגקטניסס
 0סג5פם מל0סינ עחס יטרים % כגר%ס

 ססוהרס וסטוכ ניוסר 3זרכי כסיטךס6מתית
 16חס p'mt 6% . יעיקס 651 : לכסכתורס
 סכ)צכ מל' וסו6 מלססתול. סגזכר כסדוררוע

 משות לזם 6סר כמו זס. 6סרש5 )ד( : דחיקסוסדו 1נ1' תעיק כ6סר תחתיכם מעיק שכי ג'()עמוס
 1 לממס סירופו ממס 6ל ויקרת סכחוגמלכון
 wsnn כ5 קמר והנס , מחסנת . מגמת)ס(

 כלדנו  לסני* כרי 6ל6 אינס תורס ס5ותכליתם
 : עו0"כ ו0ו6  שלמרין יסליממוי פכירתי6ל
 טל יתירס מעלס לס יפ  נוס . חעדיץ יכזס)'(

  סיהיינס1 מס 6% ובינרי סנימיסית כימנימוסית
 : כולעיל לכד  ס6טסיספכל

 . יניס 3סניס ס6לסית מן תקצר )6( חפרק
 כמדרנס נטפס גי6שמוסיף

 תסמיק ל6 536 )נ( : נד7יס כגסס 56סיחמדת
  ולוס )ג( ן  למטסי כפכל. ול6 סברס עלסייסטה ס6לסי כפסד  סלוייס ספינייס טוכריסיסע סרעהש כי , סדצ*ש  סיסינו ג16סן 60נסיסse סי6 תססיק 65 סוס נחיקק . כדעות סלמותלחת
  להתקין סיי6 לסי  ור( י כרפס . לכון סוכלל*
 וכמנוכס גנגס n)pwt 656 מעיינת פינס ,וכו'
 ~PWh נין  )0( וס:  פלפני נפרע  פכתכ כמולנד

 סעיף כסכל סגח5יס סדכריס . סועות פסןהסקר
 לממס ?P גוסי וספל  פעפס סוס 3לילכד

 6מת עליסס 6מר פיך סס 1ניו65  תסס%י6ופ
 סגתליס ס37ויס על 536 , סכלו מ5ד  יודעו6פר כפי סקר 6ו 6מח סו6 0זס סדיר כלישר ,וסקר
י6ס 6ל6 סקר 16 6פפ לארים *תר pw ל6נסופ ונרשי *מפוט גו פיפ דגר סטו6  שופפיינסכל
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