
 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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העקרים ח פרק ראשוןמאמרמפר0*
 תמחשה ה' חורת ואטר שלמה בשמיא דור ארזה שתאי טה ה"ה )1( ן הרעיין שקוהששי
n~woחקקן לא שהיא לפי שלטה אינה הגיםוסית הרת נלוסר מ( מ'( י"ס )0ס5יס נפש 

 ושלחות הכרזת שלמות תכלול ההיא לפי הטיסה רפא דאלהית הרת אבל , האתרעתבדעתי
 האלהים אל הנפש משיבת היזו ווינה )מ( ביק תלע זעפש שמחלטוה הלקים הב' ahdrהורגז

 : בהחלה אהלה שם היה אשר דגמקום אל , נהנהאשר
 בנע המנונה טן הנאה להמריר תוכל לא בשהיא )6( האלהית מן תקצר דגיסוסית הרתערך

 כסו כי , בעצמו סטנה או נאה עזיה ולא אצינו פנונה או נאה הדבר יהרו כבר כי ,הרברים
 בנכן ידוה אם אף )ד( המעשיות המלאכות בכל שלם )נו ענית בתחלת )נ( שעלרשא'א
 רפתיהיות בכל הסר ולא )ס( והשלמיות רמעלמז בכל שלם האדם זדלד א"א כן , קצתם אלבמבע

 השולם . מעלתו יותר סה שלסווג או מה מעלה מול אל )ו( מוכן הזהה כבר אבל ,חזחסרו%וז
 שלא )מ( אבשי נשום מסדר לשום שא"א מזה ויהבאר )ו( . NffN דגצעלתן כל אל טוכןשנהיה
 נאה שהוא המנונה ועל מנונה שתא הנאה על וישפוט פחיסות ארה לצר בפבעויטה
 טשת בחק מעה אפלמק גי הראה הלא . אמת והמגונה הנאה על עריי יהיה לא ולוה)ע(

 לבעלי טשותפות במדינה הנשים שיהע שראה אמר כי , ישה ודעא המנונה על ואמרנהלה
 המוחרש עשי השיים לגל סשוהפות )כ( ראפרים נשי האמר כאלו )י( , גדעןראשיות
 'וכן' הסוהריםלכל

 הה ]6[ , הר,יא האומנות בני לכל סשיתפווז אחת אומטת בני נשי
 ש כצו הנך- לאביומלךי נאסר שהרי נח בני תחית ואפילו , תורה שחו הרחקה )סדבר

 האשהשרשים

 : ססעוסוסיס ספץ 3כנ כמכ61ר ן ומנססג6ס
 סחרר מכ ע5 סטעס וסו . סחרר מס ולוס)1(

 גסכ"ס עיק . %1 מנימוסית סיח כלומר )ז( :16תס
 ס6לסיס 56 יירפס מסיגת סי6 61ס )0( :ממ"נ
 מכי"ח. שמס ותגס ככר 6סר תפס . כעס6סר
 ס6לסיס 56 תתרוס ע"י תסע עתס ס6דסמגוץ
 ע5 גתנס 6סר ההגח ק6י 51פ"ז , וכף סמקוס6ל

 סגחגס ס56סיון מרוורס 6פרינ6 ליס% .סגפפ
 6ל ס6לסיס % נססו מסידת סי6 לס76סמס"
 גחכם 6סר תיגח זס ולפי , וט' סיס 6סרסמיךס
 : 6ח7 כקנם עמס וסכל ס56סע1 סתורם עלק6י
 לססרין תוכל 65 סנחאופית סוט ר"ל . כססי6)6(
 ש על ל6 . וכו' סדכריס ככל סמטת פןקנ6ס
 נקמח 610 מטת 16 נ6ס ססוmnlh 6 פסי6מס
 ע5 לזמר הכ6 כסכלו סיסעס לסיות יטל גיק
 ורש , עמע גונן כעמת פסוע מס מסך זכרפיוס

 : וט' %6)1 מגורס 16 נ6ס סדנר יניס ככרגי
 5'6 . ס6כוסחז טגש מ% . עניש גת50ת)כ(

 . סמעסיות סמ65טת ככל פלגן )נ( : יצירתונתחלח
 כטכע מוכן יסיס 06 6ף )ד( : סנעולסubSnol~, ס6ומניוח כל מידע עד נך נ5 תותן נשנעסיסים
 מוגן סיסיס לומר תמנ6 06 6ף . 6on~pל
 לו 6'6 6עס'כ מסמ65כות Sb nsp טבעומ%
 ספחיתוא נגל  חסר ו65 )ס( : רומ65כהז ג5ליזע

 וסחסרוגות ספחיתית מכל גו ימ65 סל6וסתסרעות.
 6יוס 15 סיייס . מפס מ% 6ל )ו( : וגרפופ

 מנ61ר  י6שכ  מוס.ו. ויתכדר )1( : וסלמ1חמעלס
 ש'מ6חר . וט' b't~h %ד 3טכעו יטס סל6 )ח( :מוס
 0מע5ות כ5 5ו סיפח 6"6 ס6טסי טנע1פמ75
 סחיתווו 1P1U 56 Onh מ% יכ6 סל6 6'6ככ!

 ו!"ס , סנריוח כין סעוסס וסיחרו כחיקע1וטעות
 וינוור מ5סון ויססוט ולסח , וכו' ס.6ס עלהספוט
  ולזס  לפ( : ריר  a~h על לגזור ססופטיס זרךכי
 ע5 61מר מחיקן ulp'n . וטף עדותו יסיסל6
 נ6מגס ס' רעדות סססוק כסמוך וס 6חרסיכיDS1 6~ . מגוכם 011 כ6ס סוס סעגיכיס מן6יוס
  כלמנינן סס רכריס סבל  הלרוסס חורחט ע5לסעיד
 נגל תמיך דגר וג! , סרמצ  לפין  כן נפ%4ר
 נ5 כלוח SD לסין ע5 טפל לזון סס61מפרק
 : קומר רו% כמו , ח6מר גללו ף1 : סוססמומור
 מסוחפים יסיו ססריס ספריס.כל לכ5 מסותמות)כ(

 וכן תכירו 6סח  56 גל4סר eas  והקריסכנסוודסן
 . ר(רחיקס )5( : ס16מכיס נ5 1ג! ססוחריסכל

 מות רעי 6סת 6ת ישף 6סר 6יפ 6סת6ת יג6* 6סר 61יס קדוסיס 3ש סנ6' כמו תורסתסרס
 סיילסנפגנ hS דבלל 4'  %בס כוויים 6"6על 6פי סיתם הקירס כוונת ומסחמ6 , עו'יומת
 ח1ז סס61 נפרט , %אשר ewn לפרפ hSbלטפוס
 6פפ וי 4פי VWW~ ל4 4תת מכת כביס  סססמהחר וכי 6'6 תיפי כחזקת וס יסיס סל6 מסכלמן

 : לוי לפופ גשם כו4 כי נטיסיס ועי? 4יר,4יי
Ogl

ענפים
 מהפר סקדממ 65151 . כפלסים סס" כמו , וע' 'ג6ף 6סר *פ bg' כ% מטוס *תו סל%קרי דנו הה]6[

 מטפל זס סנכחונ "ומר סייחי , וס מסוק ע5 נסילס"י וע" , 6מל כעמן סכרים וס פורסומףל
 ע5 לסורות 63 ונו' D'b בסס qb"  05 יסר 4יפ  ו~פ"ס , 6"6 היסור צמוקת סן "חת מכח סס ס6ס"נסד6
 o*ba סס ס"פי' לסורות כ6 וגף לעסו nah 6מ יגיף 6סר 6מ'כ וקמר , 6מח מכח otb3 פליגס 6ש96ת0

 ,ffp' 4' %כס  ססמ ממט  רציו ר"ל l~pg בפס  ח"י , 6"6 "'סור כמזקת ר4ס 6'מכס
: 

הץיח
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 1* כאדוקרכם ח פרק ראשהמאמר720
 . אזם אשת שהיתה ירע בסלא התנצל טשא %[ )מ( , בעל rh?a היא לק"ת אשרהאשה
 להפיסי )ס( ממפיק ארם שום שכל ומחין ראקה ש , בחח אפלפק רעת פטפטו ננה ))(ובבר
 וחכן ונל . נאמנה ההמנונה הנאה )ע( על ערורם ההצה לא ח,ה . משנעה 5ן באמתחזדצאה
 קדסק 4צ )3( מזה-ם )ס( העולם אם כמו העמוקש בדוישים זגדותו לדצות אפשר Nff'בדעכן
 נאסנה השם עדות אבל )ק( . באמהות זה לדעת מספק האטשי השגל אק כי .נאמנה
 שאר ועל קדמק או כחורש הוא אם העקם על תעקד היא כי ישם( לטניס אתימחכיטת

 ו באמתות , והמנונה הנאה וו% הנכבדיםהדחתףם
 פרז ש המתנדגים )6( לב לשמת תוכל לא הש כי . הכמהעז טן תקצר דציסוסטז-ההת
 ההכלתן אל להגיע .)נ( כמפיק רצא אם שעל ושיא ברבר ם:ופק שוא מי שכל לפימ(

~Den
 בו המכבל הישר אם ממשק להיהזו דצימום 8י % חקסתבהג * בפ%הד שמק איננו ,
 על הכהברג אבל . בפעולתו שסה איננו , דצראה כפי אלא )ד( יהמר אעו או בארצן עוקרדיא

 פישרשים
 הא6גם(

 bm~ סחלבי
 6יס 6סת ססהוס יגע

 מכריתו מי ולסלטו( nDD ס4 *ס ט' .ום'
m~nd1סו4 מלך 6כר0ס גי לססינ לו סיס וו 

 ורישין 6חת מכת ג6ון במש fh מיג-כ
מקסתתי

sh גומר וקון . אנעץ כלפת hWh 6ל 
 סיס ולקן מלך נאק שכרסס מסיס 6כיתלךידע

 עע סל6 ק טחתו וסדעת 11 לאקוטיתסוגרת
 וט נע וסיס כיניסס גר סיי גי טיחו6נימלך
 ס6מר סכחוכ מסמלצת מתוך סמסמע וכפוגערן
 46כ 1נ4 טmnh 6~ סרס % 6כרסה6פ4
 לסמחגר ליס ~פג6 6חתו ודע 6% כסדינןפנו6ר
 הקוס מנך מכירו 6% 6טףפ %-ל . וסלסוכימ
 לו רפו געל כעולת וסי6 ס6לסש לו שמרפס
 נע5 , ייסור געל מלפק 6101 וסר 6דק נשכססו6
 , מרכס לזם וכיומם , yS't 6דוגיס נעלוט ,תנור
 idb סיס ים ד"ר לט _ttvb שכחם ב61ds 6י

11ףסס'קחטסו%סלשרע696תיאת6יפעף מאש ש ושאתאר ן%"ם"4צ לאפח"
onS1וף6 %5ר tmadh?hDG 6פטא 

lffb3",91 %16ש חתם הן חימס 
nSIPJאה מתנטש גפי גסיכ י נטש 
 ושפס ט6ום'!ט6%ט'"תק6ס לאק וחלז6ס

oe~5עע ספי 6" . ע*י5 6ת6 כע 
 : לסחבק 5חך מש tDDh1( 60 מכת לכס0ש 6כשי

 ג6ס וצ06 סיטם . סמטגס ק כממסיתסקס %סחי ט" : PnSDO טסזנח "עם נש.%(
 פתקות סוס 6100 כרכר יסים וסלם ונסלמותגלמת
 מלשת ס0ס . ג6מגס 1סמגעס סנ6ס לע( :וחסתן
 W~b 3ר6 סיס* . יצרם . מסתם )שסנ9:
 וססע OnvP . nsnSlp 16 )ט ן Dm"נרטט
 )7(6נל עמר: סטם סרק וס כמכמרלשק %1ט שהססו. דעת חסו לו סגס 6ס יץ6א1

~1TP '6חחס ס%0לס סע. על 0מתשמס)6(4- ממכמר ועפעס 6חד צק נ יעק , %מגסס : 
 וטץ פי סכל יטע דכר פזם לפי חם/ פי;צג
 ען'פ , 11 לס נסע . ממכוון ת 0חכל 6לניע
 פחורס 6.ו0 למגור 16 ליקח למייגס 6דסך
 sc~l 65 16 נס ירהפ 6ס מפוסק ק61 נז0וכיחש
 . 61ק גסעולמו ממס זיגגו לכן הדפסיולרייות
 סלוק מנס סגימוס ע"ס סתחג0נ 06 יערס כןכמו

 6עשפ %סר טונ 610 0זס סנינזוס עחס לושנרסס
 : וכי' מסוסק לסיוחו נגעולקי ספח 6יגטבן
 ויסק ויסר טונ ט6 010 ס0טמוס וסנרחסד%תס לפי ל0ס נרכס ססיס , סנר06 כסי %%6(

לסיום  ם י פ נע
 )1 שמר כמו סכתוכ מנוף זס מממכר ייימ ד63 וס6 . גטיסש שתם , וש ידע כם)55ww 6 ירע-א]כ[

ol~bbvגי 0% מכח סניסס 0יו ו6נימל ס6נרסס ששד יס 661וס וע' ס%" % פת וסך 
 ממטס-ש ין5 . 6מת נכת 6י' גוסנ 6"6 זובור ט"מ fh , ונו' מס סקי 6ע 61שיע מ"שסוקס
 וראכמס סו6 כך וצרם דץ כי תורס מדץ ס" 8שו %טת ר% טמספטמ %~ס" ר% % עמידיכשנ

 וזה , ג6גצר ז0 ןנל ממזיק מכייפך הדס אע0"כ נלעיס עש סל יאושי ש bbb 0הס דע יע %פסוק ד6כימקך משגמזת לסוכימ נ6 5גן , וט' סשל0 מרמיקס שש פנו %-ם כסמוך מיש 3ש3 גשש גנר .זו
 . גכוגש תיגס סנכרן יעקכ S.1h הנלי . נ% 3 זה מירוט סוס מס 6אגצטק סרוס וט' נם כס שלת61פי1
 כע3 גע51ח ססיetb1 6"' 6מל כ6פ כע5 נעוים וסק סכ0וכ אמר מס טמר %ן זס שדוס מלסי5%
 סקי סימר נמס נתפיס כי , דנרש נסר יימ65ך 16פ1 ססוכימ סי6 נך סכשנ פסא 6מר טכ5 16 .ודולק
 fp , לרוקח 6סל 60סס וזה . סתם hwh קיטר כסטי סיומת פלשי 6 רמז , לקמת 6סר ס6סס ע3עת
Pbt)h~r onh גמדו עי נס טוס לך סש 6"כ מסוכ 6דס 6סח עשז'טסי6 טסף *ס 6סת ססי6 מס זס מיכד גי נזם 5ונעליס, כשרפ וס" ומ"מ . %עלס סידועס 6סס דע סידיעס ניף6 ס6טח 6מר וכן , יימס מטס גי 
 wh~n 6נ5 . וק") ימס 0510 מזם ססוכימ סוכמתו זס זלפי , סכחוכ כוס ריממגר כוגח גג") . עשת רעות כ'נסן

 : סנליון )מון ע"כ כו' מידם דרך על סם דכליו כי כזס מעולס ~OD )6 06)עון 11")כנתון
אבל
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asהעקרים ח פרק ראשךטאטרמפר
 שטה ודא , באסת יושר הוא בה הטמבל ההש שויק"ר יודע להיתו )ס( מאלהית גדה%

 שראה רפעולתע פרטי להגביל )6( תוכל לא הצג כי , דאלהית כק תקצר הממומית הדתשז8 : 4סס( לב סשטהי ישרים השם פקידי קריו ולזה .בפעזלהו
 לא שהיא לפי . ומעלה פעלא בכלשיופעלו

 מורעי
 ערגררש כמו )נ( הטללים אלא )נ(

 שתנביל אפשר אי' הפרטיווע הפעלות כן גרר, לו אין הפרטי כי רנוללים לדברים אלאאעם
 שהאף המעלות בכל )ד( תסיד תכיר המדחק בספר אריסטו כי הה הנשוסית, הרתשתם

 הכקום ולא הראויה העת היא אהה יבאר ולא , הראוי ובסקוס הראויה ובעת שראוי בסושיופעלו
 במקומות אוסר אותו ונמצא ס( ארם, לכל טסהיה שאינה ספק אין רשית וההשערה )ס( ,רראד
 נראה , בהם ההשוערה ביאר לא חכמו , שישוערו ראוי הפרטיות שרפעולהע המרות מספררבים
 ספד הארס מחוק )מ( היה שאם ספק ואק . קולתו מ( רפא ושאת ומהשערה לותרשרעתו
 בעבת* אבל מפק. בלי בה מדבר )ק( ארשטחשלום הקק הזאה, ההשערה לועת אים2:ה:א
 כן ועל . האלהית רגקשערה חבש , לזולפו אותה הניה מעצמו זה על לעמרי הארם טטבעשאון
 בין אמצעית טרה שהש חטא ביראת רוטר הא כי , כלל דרך במעלתן מדבר אותונמצא
 בירם אין אבל ( הראויה ובעת שרשי מי חגם שראוי טה גפי כבבעל יאמרו האנושיםהנימוסים ובעלי )כ( . מדאי עתר הפרישתו ובין )" התענתש ושאר והמשגל והמשתה במאכלהתענוג
 הגס . המין גיום זרע להקים רפא שראוי מה כפי שהבעילה , תפרש האלהית רדה *( . זהלפרש
 ושבעת . אליו שייתרם ראשות  שאינם הנשים קצת ותאסור . המיהדת האשה היא שראףטי

 האלוית הדת וט . לוסתה מסו או וסחה בשעת יא , טהורה האשה שתהיה הואהדאיה
 4ע )מ( עבודה לעבור בבהנו היק שהטת ותאסור ))( קצתם ותהיר הטאכלים קצתהאשר
 מאושר עליו וכפר על רז"ל שבארו כמו ראוי איננו מדאי סהר שר5רישות הנבאר ,לוצזפלל

חטא
 סויד סמ3י?י1 15רוס'1 צרכת ווסל יסנין )י גרס ס6לס שגריס פ"י , וכו' סיס ס6):י0 שוס הגהנה*(

ettmמוסס עיי 4ו 0נסו6יח )11 ויתיר ס6רוסו0 )נו ולסר סטריות ס) 1111 6סר tst1?t , מלזפ 1)6 מראוי מי ג)גד 
 )11 6סו 6מר מלקוש 0עח וגרגר , סכריות ע) 11ט 6מרר6ת

 60דוס"
 דסוט סטר כתוג0 כי כסוגס ס'י 6מר )6 1)ג1 , גימגמת זח סוס עיי יחטיא )6 תגריס 6)ס כ) גי , 1;יאשיןחספס ייי ע) 6מר כראוי מס וכפי , סגסו015 וסיר

 פן לפיל 05ידטינן
 ע5 טמ3רכין מזיוו חין 0פוסוףס "יסיח מתיו וג!ס . )06410 עטיניו קלס 600 ס)6 גרי ממוססי

 : וכתוים וקילושן מופס VD ומליגן )6 למס ונס , wtntio )11 %סר פעליות מ) 4,ו %ל 0כ6 גדפ3רכין "עמס65

שרשים
nlwS40 . סי1סעל1 פר16י 0פשלוח פרטי 05גנילצ( : מיודע 5סי . יסע לכיפתו )0( : כן שעו 
 לעסות קבוע וימן עת ים ומנוס פעולםלכל
 אמסגר כ7נרי 1mD3 סיתנ6ר כמו בהזק51פש5
  ומניס כ16חן כי ססעולוח פרטי נקר6יס 0סיללו חמעס ועתים . קיי! וסתרת לסחו נשלחנעגין
 , 5סר  כומן  ול6 סיבולות  חותן היופעלו  ונכיןר6ף
 5ד ע5 סימנים בוחן לסער לסh~h 0סגימוסיס ונעלי . וט' רחמג6 לגו פרט ר!"ל מ5פ1ן6101

 ס"יתווז סוס נסס יסיס סל6 ומסלחות0מעל0
 6יו0 על לזמר כסכלם יטעו bSD .6 6 כי ,וחסרון
 סתת ססע1לס בו לעסות סר6וי סעתיס מןעת

 ומעלס משם ככל וז"ט , כקנוח כן ותיגו 3ו1כיונ6
 תוכל 65 עלס3

ist)aos- 
 . סט5ליס 6ל6 )נ( : וט'

 : פע51ס 6וח0 לעסות סר6ף כל5 73רךרק
 . סט%יס לךכריס 6לth 6(o ססגדריס כמו)נ(
 ענמותו עד"מ , מדגר עגמות על גימר נירמס
 פסול ניכר סו*  גוס ס מסנר ש סו6. %076
 5עי5 הכתניר וכמו , 0נ"ח ס6ר מנין תנדף6רפ
 . געכפיס סס מזם ועיין " סמינר נךכריפרג

 מין כ5 כל5 כ61 וגדר . גדר משר חיונקרנן
 10, מגדיו 6תי 6וס על לזמר 6"6 כיס6דס
 , מדבר מי סו6 ס76ס מין כל וסלת מכנרחי

IWP101פרשי סמ%ת כ% )7( : ס"6 זון 3י 

 סן מן קפע1ל1ת מסרטי תמרט ככר .סיוסעל1
 ר,סעולוח כסרטי חמין תזר האריסטו ורעל ,סמעלהו
 , 0סעולות פרטי 0ן 6יזס פירס 1ל6 כ%דרך
 ומס סיופע5ו סר6ף סמע6ת ככל , 0ו6 כךסממנר זנרי ושמסך , וגו' סר6וי0 ונעת סיחף כמו~וים
 הסו , וכו' סר16י כמו וסולך ומכלור סמעלופסן

 עת 6ת0 ניאר % ט כלל דרך nbtttoפרסי
 . 0ז6ת וסססערט )ס( : סר6וי מקוס 16סר6ויס
 ספח 6ין 0ג!כר 0סרטיות ספעולומ לסערסנריכין
 פהיוס . 16גש לכל פסועםם6יכס

~tDS 
 מכל 6מד

 כלל. דרך רק 3סס הריפטו וכר ל6 %פיטך076.
 לסוגם מסתרג מ6יגט כ6ן 5סניס נרמסומיותר
 ס6ריססו ג6% וכן . 16מר 16ת1 ונמיש )1( :6יס
 60דס מתוק )0( : לסקנסס לזפקו, )0 :שמר
 ננמר 765ס הסמר סיס ס6ס . 6ךם פסו6מפן
 43 גס מדקר )ט( : וט' לקעת ס6כוסיתטבעו
 ו ספילוסוטס וראפ נד% ת"ס מסיס לסי .ספק
 הבקטמך )ל( : סנימוסיס כפ4 וכ! .סגימוסיפ וכשי )ג( ? לפיות סנריך ממס ייתרסע1ס"ז  מתעטגי עגמו משרם מן4. יהד תפישות יני!4(

 ס6ר!"5 ע"י . oltan לענוד ככ161 ייןנחיית
 ככנסו חן מפתוח DS' 61כיס61 ג7כ מיתתכעגין
 16 )מ( : נוססיי סמים כפ' ועיין , מתו לכךנרקיס

5סתס%
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 48 כבהעקרים ח פרק רחושןמאמרסשר

 צ " הן " 5ט ראתצ )נ(והאמרווין הנכורה שבחו דאנהפייםחלמים
 עמל עם לריחם סישא%תליריה,.או כחננ" יו שטלק שם כשיתקדש הואדרש

 ה על ההיה יות ש ראלהית הרת ותבאר מ, טרוחק זה ואי )ע( ראה%ה
 ליסרםמ שראה , הדת ור;וברי6-עלוהפינים

 ושהנבילות כה למי אחר כל בהיתה או

 י;. ק ' ,"4'?ןןןן,י,;(י;:ייו;::11:
 ;נן' ק. ,;. ,לעך

nise~an.א נ-'.,'לפן"יי י.:גין ן ;'. ינ,וי,,' 'ייי' 1"י.. ח"ו 
 עינים ומאירת כחמה ברה היא רישם מצות אבל . ילר ע דרך ירע לא ש שראויד5רטיות
עיך

 ה פנל ושבונה
 ק

 סגוגה הנאה ף מה עתי)שי )נ(

 א גיטיואפילו
קק

 אטנה וגם סמנו. טתנצל כשהיה לך '
 הסנונה מן הנקנית היראה )ד( שתהוה אפשר אי ולזה . טגונה שב ואח"כ )נ( אמי בת לאאך

 תרווה ולזה . הומנים בכל וי,נמגוטק הנאה תבאר )ס( האלר,ית החנמה מןטשוערת

 אפשר הצר חמה ז( :שלקאה
( ) 

 , סיג מכל הנקי ככסףלעד
 ()ק

 .:הי,י4.:מי"קע קי,,,:""פבשןג,!שזני41"ג'גן:2ן
 הצרוף חהכמף רעתך, תגלה האדמה במעבה עתר אם בכד כשוותך שלע תגלה ש4ת

1ש2
ף

 9זשרשים
 : יחס% 6ל סטר סגותיו ע"ד .לסחם%
 לרחם . ר16י 6יזס )ס( : י6מר1 6גל . ויסחרו)ט
 עגמו 6ת לסרמיק ר6ף . מרוחק ותיזת )ע( :עליו
 1תכ6ר )ס( : ס6כזריות מדת לו ולסרכזותממגו
 : תגרר ס6לסית ס7ח 6כל . ס6לסיחס7ח
 : 1'( )תסלים 6כי תומלל כי מלרון . וס6ומלליס)5(
 ינוס כי . סלו6ס דרך לו לחת 0ר16י וי0ןק(

 ולסורות: . )ר(ולי,פיר ן ומחגס %קס דרךמליקח
 : סל61ס 16 מתנם 16 . כלכד ס6ח7 סירך)0(
 . חנם מתרח ס6קח לעני ס5יקס על חונן 6מר)ח(

 לסרס s)u מקוס מכל fwJ פוק ס6מרלועסיי
 חגן סו* מנס סל ס0ורס כי גמ"כ( חנסכלצון
 חשל pnwb1 ערסת ריס כסדיך רה"י ס" וכןג. מרע י' נמסמר לקמן ממחכר כדגרי סיתכ6רכמו

 2 וט' מנס מתנת לסל 6ל6 מקום ככלחנק
 6דס סנן מלהר ור"ל , כסיות כמו .לסיוח
 ינ6ס סיסער לו 6ס0ר 6י לכןססדרס

~)unol 

 סיסתגס 6ססר כי יכ( : שלמית גז סיס6רג16סן
 6ס0ר ג6ס 6100 סנריוק נין מפורסם סעחסכו'.מס
 2 לטפך וכן מנוגס ויסים מח"ו סכ6 לזמן0י0חנס

 0נ6' סשרס תסרס לגו פסרי . מגונם סכ וכח"כ)ג(
 1ג1/ ובכיחו ונו' 6ניו כת תחוחו 06 יקח 06ר61יס
 מותרוק סין יעקכ סל סכוורו אחיות סחי אגו"יוגן

 תקח % 6ח,חס bh 0061 0ג6תר נחסרו61ח"כ
 כקמר , ספגעס מן סג"גיפ סיריוס )7( :וט'

 6יזס לעסתו "ר6 60דס וריל ממנוגס מןסכ6ס
 חנ"ר )ש : וכו' חמתנס כי %חיו סחסיס6ססר 6י סטת קירקס . מטנס עקס ססו6 מחמתזכר
 2 לסיגים מש כססך מלתון . סינ )ז( : ס6לסיסניח * כס )ו( : לעולס כן נסקר סו6 מגחם 16נ6ס מ10* ס6ומרח מס , סזמניס נכל וממגונתסנ6ס
 סיג תכל נקים btD מצחר עי' . ס5ך ומזם)ס(

 ת6ר זס וכעכור . ח6ר 1לזס )פ( :וחל6ס
 גיס כתקוס כלומר . פטלם גמגעס )י( :כמחורר

ספל
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חעקךים ח פרק ראשעמאמךםפר44
 לצוש"ט6ושא ששמשית הש ששפןה9.כ"שש"ששת9,חשש

 באא": חששקשש השף בהש%
 מא נחשהשז לשמיש ת% 4 כשא* fnnbwl. ק תשר האחת ית'שך

 טשהשד אשו נ-ל ששי 4ד המר ששו צהמפהג תאשםהשי
 אצש anb המקש ויתש שש סי חל ף חחקא6חאיש ם%כא*"חאש

שח(  וחא,ח*י '%י 
 ח*ר4 אתוירבצ %6 צ% תשב וחחז%ח

 פץ9חשעא פצי יזע בשז שצ שהק בצי שם אם חי )0 שז, השמא
 e~vn פובווז יחד כשעורבו אבל כלבר, ושה העולם םובה בבחינת ר,ומנשים נשיבתנו )ג("
 לצ'וק הסגיזתז "nWS חק , הבא בעלם לו המניעות חהעעזאם rnyt צ4 לרשע ומנימתותה

 יורק שלא אעם יחר, זורקים הגמלים שני )י( שוא , בעקיב לו רשםנהצת חםובתז עםבעש"
 )צ% שייח םש*יאמז השרר ההשן נוקשמשפ. DnD יר%

 ש העיב פשת אי"ש עמי ש צק"חז שן ששץששש, ש' אם"צת00 4"
ההפך.וחיתיםישןרשוץועי,שבצאבתןדתצצרדאחדאפרתצתר0(באשת4צושזא

 ושתר אםוהזצ% נצלב ובשר , גצתר תה יצב אשר בהמה %%ב , פתהז יהטצן;אפדה
 שחים הסים ולקי שמ 2אז 0( אפשר שאי awnb וזיש קהמא וששו ומהתאצא
 לוה ממכים אים אתז ולשק והאיסור, הההר יחד צת-פים והם אמת וף שמזפתי אכתנ8(

  משפטים או נכון ש נאה לשק אלא דצדמפמים הנחת על )ע( *צצז לשון יפול לא כי )ד(הפירוש
 שהם2שץעום

 עוד נו ס6ק %ל ומפוספס פגולס יי6 יי1מעל
 וטספוס

 ועי
 כמלת לדקדק סכתונ סונרר :5_? ,

~SD3
 . לסכק וקל , פיוטר hla לתירס גי לפרן

 וסמוקקיס מסמנרסיס ממעתיולכל
 מווקק פי61 מגסט16מריס כסי

 ומטרי
 סנ6רז נטליל

 4 6ססר 64י 1י11 פיס עוי בו נפתר6עסרכ
 6חר נכור סנר סיתנסו עי נמור מ,וקקלסיום
 : וחמס סיג מכל טמור 'ppltD חכוכו יעלס61השכ
 ו6ף )כ( : סא 0חוט6 ט0ט6 ספט6. סיעור כסי)6(
 נמוסגר סנרכם פלסי 61ע,פ . נגרוס ימ665ס

 גגן וסו וכוי כגוש שכד תשיק רו6ין 6טרמון
 ט1נאז ננחינת ססצנסיס כבכ"ט ונ( :טעמת

 משנפיס רק להגוין כבתריס . כלכדבעט"
 ירטט 6וי לכן גע5"1 למס ממגיעותיסטוכות

 ממגיע סס1כ שכר כי , וט' 6וכ7 מנריקלך

 צ לעסך 610 רתע וגפי מחר מעט סו6 געשואדיק
 : 1עיס"3 דשסשז ועונת פכר . המליס נ')7(
 סכך פנחס . סעתסיס סינגר ש _6מפ 6מר)ס(
 6סר כסי שנט חוט6 ל% 565סתן חכמםמערס
 כגיס לס סיס * 6ח %פת 0( : נסמור ועףיחטף,
tsnhn: )6מר לכן . סמפוטי 6מר )פ( : 6סד7י סתוריםמס גי ודקר חיפר . מסותר מלקי נ' )ו 
 . סמפסטיס סנפת על )ט( : 1ט' סמספשיסכחונ
 6לסינו ס' סשת1 סמ15פ ור'ל סמספטיס סירצל

 סס תצלו % וס ו6ת ח6כלו 1ס 6ח 16תג1וסלבס
lelp)ומוכח סערוך כסלחן סס גי ספפסטיס פדר 
 כי6% ועל , 161סט סירו על צנר 7נר %לסניט
 ר61ין ס6ט סחוס ור6ייח סין מסחים כסס סיסכסס
 טסך 6יט לכס סרניט עת נכל תמיד כעעיטשהזן

 סכתוכ כמו ויסר נכון ג6ס רק 6מת למוןעליסס
שגיס

ענפים
 מן זל נמיפ סמטורר כיק ~cvs ובצפר . וט' יוטו 6% סמה % וטע נש5 שיג ס6)מק סדפ אבלמ[

 b(h כי נדו) מסד )מ עסיס 0שרס )ע סמה נוס כי רזי , גשפסו D'h5 קם)ס 6סס כיממסד
 יסיופ ויכ% כמסקי גמדם משפיס )פער חוכ) )h'o1 6 סרנצס דח 6מר 41ל אסוג מוכדמש ס"הישנס
 ושר ז6ם . מעוקל ממסע ~65 וגוס 4 מסוחף כשח 16 לו מסריקי יותר 1bw ע) נמו) 6יזס )6מדסהסינ
mnhינ61 לנד סממוס עש ט6 סח וסעור סנמ% טסעצר כעדו סחס6 א %ן לערסך זס טידע מקמר 

 6ע1 סלי bnno כי לי מסר6וי יותר mb' שסו טד6י עומר )וחוכ ג6 סמוסoon , 6 6' כ) נגלפרששח
 4 ר~ל6ף נמקו זס סטן חומל )מס1נ ינ6 )נט ינוס כעת 4 סמס6 חס , )מסך סו6 כשה oh 61ף , גרו)כ"כ
 סקרוטס 0ול0מ 6הל הרעל 6נל . פ4 ר,המס ע) 4עק יסים 6מד 1כ) נסקס מרומו ע) 6יס יכ6 ל6 גרן4 מסריקי עתר 16תי פשסו לסיות יגו) %nD 6ס ו6ף , מא נדו) )שגס רבוי סיס לק עדי סמע6 מעבוכעי
 וזמו , ומרדו מס16 כסי "סד )כ) כמעמסו ל"א חלס 06ס ידס ע) כי גפ4ס ינ6 מקומו ע) 6יסגודלן
 1"-% , כסקס סמו 6ח ינרך ס' י0ן )עמו עוג ס' עסו , כ4ס 6ין סקוס 6'ן 6ס כי במוסו סבין נד51מסד

 מסם "onD 6ין ביסוסס גס סגימוס עזם סמול משיק מסד עסוה ראוי )ך נס ר4מ , ול נמלח סגשנכדקדק
 : )י )ר6ס , וק") דיגקסכע)י

 נחולם נתקמח וס דכר וקלסר , וכו' סנמו)ש ע) "כ) וט' סממפטיס סנהח על 6מת )' וצ) % כי%[
 געסחוו סדכר נכה 6מת וס"ס סיטכ 1ס6לת והקלח ודרסת ר6ס ס' סגדמ0 עיל כס' פגמתממס

 גטן כמח ור~ססיק מסנרי) ומס תו' געסתס 6מת וסגס 4מר 4 די סיס סכוצכ סלל ולש , וגו'סתועכס
שנר
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 פ כנהעקשש ח פרק ראשוןתאמי%0ר
 ז'( )וגוס שפשו אמת משפפ )כ( הכתוב אמר . אמת IWS טפל הנטיש על אכל 5(שרים
 רשע נוקש כתיו בפיעל עשה משפפ ה' נורע , חטיך משפט בלשון יכונה הנכול עקף כי)ס

 : הפירוש 4ה יפה מתפיש אינו יחדו לשון וכן )מ( . 1'( )משס משפט עשנות אס כי . ס'(שסריס
 !מכללם )6( , וכהנה כהנה עלירק נוסף תור הנישרית בדת ש"ט החסרוטת א*.הןדץנה

 האדם כי , הנפהר על ולא הנזלה על אלא  עונשיק להניח 14 אפשר אי האששיו%הנימום
 ואפשר ]ס[ . ללבב יראה השם כי , דגסתר על נם תניה,עשין הכלהית חשעורה , לעיניםיראה
 aa לעתיקי לי העין , הנסתר ועל הנגלה על הדרך זה על יחדו צדע אמת רם משפמילפרש
 , אל כבת- מספרים הסטים בטזכור המשורר אחים שסנה דמששיז אלו לסיוע שראיתיאלא

היסומרוושרעלים

 : וכף זס ניר נ6ס מס סומרו פקר ועלגסניס
 כסגרינו לעיל מנזכר סמו לכד נסגל ר.תלףדגר %זני , סכלי ונר על 06 נספר-כי סיגו 6מתמ5ח גי . 6מת למון טס5 סגמוליס ע5 6כל)ק

 נכר 6ל6 6יגס סנמ1ליס וכן . וס סרקכתחלת
?-r יקרס נ6ס ס6לסיח סחכמס כך ססערססכלי

 יעגם ויחט6 טסור גלתי מקרס 6דס מכני 6'
 רק כסס חייך 116 לכן . ומרדו ענפו כפי 6חןכל

 6' נסוס (OO לסל1ט תוכל ל6 כי מסכל,ר6ייח
 לעיל ממחכר 6מר 61ס . סגנוסומסח!סיס
 כ7לעיל סעעסיס סיעור על 6מת 6מרכלסיט
 ר6יחי כי כלסוגי ק5ת כ6ן וסרחכתי .וק"ל

 זס כמחכר 7כרי גסירוס מנמגמיס רומנסוסמעחי
 6מת מספט )כ, : נכון גריס כתנתיוכנסר
 סימן נוכרים 610 וסס!ק ספ"6 על נחול"סמסטו

 1יח"יו מידרסו תוחס סזסיר פסגכי6 וריל ,זן
 לש לחת סמססט נדכר כסכלם ויעייףסיטכ
 יטנס מנמול סיקר כי )ל( . לו סר6ף טוגס6'
 כן ס6ס תקסם סל6 כדי זס 6מר . מססטכ5'
 610 6מת ס' מספטי נמרס הכח"כ סטנתק61
 : חספע למק 6מר למס כן 06 סנמ51יסעל
 . ספי' לוס ימס מתמרס "יט יחדיו לשן וכן)ח(
 ססס יכריס כפסכ' מסמע יחדיו טון כיסף

 וחלכ כממס חלכ ונכי , 15דקיס מס 6ז יקדזכוקיס
 חלכ OP כסמם חלכ כסיערכו כי רססך סו6חים
ow%6 96 sSn סו6 כקלו ומעסית שסר חיס 
 610 לכיס חיס ח"נ תוק6 לכ7 נכמס חלנטלו

 סלמון לג ן ' -י , 141 נוקו לסון02
OIDסייך 6ין כי ויכמס 6ח 6סת ע5 סייכות 
 יחדו 75ק1 ועוד . וחערונות 37קות סוסניניסן
 6נל ו6מתייס נתשם סס יחד 7וק6מסמע
 6ע ונס , צמחיים פינס מבנירי  ופרדכלחו
 חיס חלכ 16' לכו כסתם חלכ כי כ6ן לזמרפרך
 עומס כפגי ויגמם עימס כסגי 6ח 6סת וכןלכד
 15דון צינו כחלב נסר על ג"כ ולזם ממן, 6'4ל כחרס כנכחם כמו סו6 סכי דיגם כי 6מתנשכ
 :מן6כ5 וכו' יפס :סרס .ט6יגו -'קון
 חער31ופ וניסור מסיס כן כחב , נדוחק סי' לנןים
 ע"1 יח17 נדקו לרן לסרס סטכל ומלבכסר
 נסר לנכול 076 כסירוס שע"ס כי ור"ל ,כרוחק
 5ודון ממס 6' סוס 6ין 6זי 6חת גבח סניססוחלם
 כן סוכל וגמש תחכירו גכלס נעסיח 6חד כלכי

 ולכך . 17חק וגסו , תותר סכתל ו6עס'כ6יסוריס

 9 061 מ1תריס סניסס לכד וכסר לכדש
 לומר פייך ל6  וסעטגז כלגייס וכן , 6סוריסיתן

 סמ"רר סונר 6ותו ל16 7סס ימדו צדקועליסס
 ח7סס( סרס קט תערוכות וע"י קיון נאסר610
 . ומכללנו )6( : סתתנר נחגרי לע" כמנ61ריחרו ?~T7 סלסון עליסס גימר עמיר ולכך טךקיססס מזי יחד כמיערנו וועסשט . 7עס"ו ועונם סכר6גל
 כ!' ססגהןוס , עוד לסוסות סיס 16ווןומכלל

ל*6

 רע גטסחס קמלת ממט 5)מסס נמכך 6יט 5מס מלם ני , סעגץ זס )מ קיסרות והפחס 6מת %ח טןחיסל
 % )תסס טסכ יזדכר גכון ומלת , ססכ5 ע"י סי6 ווהקיס סדריסס גי ויחל תרסת סימר מס ע5קצי

 סדך סיבך"דע . רגסחר ועי כגי ע3 עז"ט ,sw %ש 6מת ס' avp) tpvvn ך4*סןן%זיאסן

 סדרך ע"ז ר61 כשהכר סכומת סנ6מר )6 06 . 6מת קטון כלסחר וק כערס סעפי מס ט5 5מר%ק

ן ?ד%
bb ש  

ט  ץ פתי מסי ., 4יס %שי:ןהמ:""עיי "~mh " י 

 1כפרלך8 פמ 'סס%7%4:לק 6י,%סטי י ' %ס 4ט :יי 'ית % :ששקשיי

' י Vnb V1S1 נ, ל%י:ע%ק ט , משש תה%ג
ק

 שא
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חעשים ם ח פרק ראשןתאמרטפרפ4
 מאירת ברה ומ מצות לב, כמנשקו המרש ה4 פקהץ אצטמק, ה' ערות , הםיםה י המהבשפת
 , לא ראלהית שהדת חבאן שב %היםוםח י" א ש"2 שהמתהששה
 9 בגלמא אבכ(

 תחרה ברברי בי השקר צדצת צר על אמר , והערב המקיל הש והישח הסדות שלנשח זולתינ( שלמות2 ש ולפי ,לטותו

 הכושג שה )ס( כלואיי ן הערב על לרמוז צידיםת ומתוקים ןשהועיל
 הואהמצא

 )פס( ר5 עקב בשטרם בהם נזהר עבדך גם ימיים ולזה , בעשטהן
 נזהר ושהאסם

p-Dהה , יהתכלהן ננ( הבחייה )נ( הן , חורשיה הנימוסית הרת התחיתן ש ותקטיעי 

אין הם עולות עשיית על רשושיםלטבריה
 ך

 להרעעצמם
 ך

 ן לריטיב

 ילשיח2 , ןק ג"מןיפין
 סוצש'

 ההכהישימועלי
 ,ם

פ51~עלי,י,י 1עלה ' ל ומחמל שוטר
 נמןםטיגם שמשמע2ה1שמן2 'י"םי:")"'ם'יי~

 ו:'3רויתו~
 ואע"פיןן"(ר:'טו~ה רת ונות ש א ר
 שהזשרשים

 מסמעהןו נרוסס סר6סח 6נל , סכ55 זס כמול68
 סלמות תחן גס 6כל )כ( : סמחכר נלסוןיותר
 6חר סלמות עזן ור"ל . כנ"ל וכו' סידזמס מסנכל
 ע5 כי , עס"1 סלמוח וסי6 סתמתי ntnSD ע5יתר
 גס תועלת פיוס o7hS ינ6 מנס ממנוח ושר,ילס

 ,נקר6 י!סו וסולך1 ממסרס וכמו עם,געסקי
 ססכר נכלל נכלל 61ינו כ6דס, גמ65שנעטרו סתמתי סלמות 6יט 610 בי סמדומססלמות
 ססכר נתמר 6יט וגס עו mt~S ממיועדסתמתי
 זולת )ג( : שס התועלת שכילשמיועד

~lnSD סמטת סלמוח ע5 יחר . וסדעותשמז!ת nwlot : 
 6100 דכר לך 6ין כי . Stvlno ע5 לרמוז)1(

nsni~sוססז מסוסכ יותר עס"! געסקי כהדס 
 וכו' סחות כ6תנעוח ממוסג מסתכר )ס( :רב
 15מר סרנינו גריס . רכ ומס! מזסכ מועיליוותר

 6ין 6נל . כסמוך לעיל סכתכט כמו סמטתע"י כי נ6יוס גשכ לו סיכ6 סגוכר סמיומסשימותו
 , כעס"1 לניוח 15 ממיועד סלמתי סכר ע5לסרס
 חחן ס6לסהו ססתור0 מזם נסמע סיחך כן06
 סנעכור ומסר . וכו' טידומס מס ככל סלמוחג"כ
 ססו6 רכ עקכ נלסון סזס ססכר סכחוכ כינסזס

 6מר כיקור ולסוסיך , וק"ל סמלות spעורס
 רכ עקכ כ61 וכו' סמוסג סססכר כלסוגוהתחכר

 מועי5 יותה וב"ס . רכ עקכ 6100 כלזמרוא'
 מל16קן מועיל יופר ר"ל וט'. רכ ומפומזסכ
 קיום מכלי עלי0ס וסומכין ופז זסכ וי 5ססמסיס
 ו 610 נ! סגדנרו יתרוס ודום . וסמנתסירס
 לעיל פירסנו כנר . התחלות )6( םפרק

 ססתסל1תכסקדמס

 ור,חנלית )ג( : ים ד'טן6מר
 .עיט

11! 
 ס

 ו סמכחיסיס ולסילו . סמכחיסיס 961)ד(
 1ל6 גגי16ר ו' סרק וע"ר , מסריח . מעיק)ס(

 על )"( : סגוכחס סמכתיסיס . יצחרוה51זס
 . מכובר סו6 ו5זס )ט( : 0ס!otntlo 6 עיי .י17

 כיד מוח5טח סי6 ססכחירס מוזים ססכ5ס6חר
 . נסכרט 5ס קודמת )י( : 1ט' מכושר 610ס6דס
 סגחירס 6ין 06 נסיות ס6לסית לחורם 6"6כי
 ססי6 כמס DA) : כסב לעיל כמש ס6דסניד

 מטעם '56י0 סחחלס סנחירס 6ין מ"מ .56סית
 יודו ס56סיח כדת סמכחיסיס 6ף כי הלסיחססי6
 . חלחס )5( : ס6דס כיד סגחירס סיות עלכע"כ
 מס . סר6סוגות ססמוסכל!ח )מ( : סכחירסזולת

 סם כי סיע זס מקמר Sfft1 , נותן רונסוןססמוסכל
 . לליס קודמות סמן ולעיי )נ( : סירוסויתנקר
ענפים

 ס' מספדי 6מר 5כן טוס"כ סכל וסוף fn~g 5ט5מוש 5ג6 6דס יוקל ~otpSn 'ffp סכ' לנ"ר כ6 ס' מספיט5
 כטון יכנס הנבון עקל כי , 156 מ5קיס שכ' מנקרח גכ5לה כולס טהחורס "ף , 6מת ה' מורת 6מר ו65"מח

 אבל : סממכר נדכרי 5עע סנחכ6ר וכש ,מהסט
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 י4 כרדזעכךים 18 שקק רשושןטשמרם%ר
שרי

 של ירטתן
4וז חתכיה 14עה ן דא2ת לרה דש צייתוילינ"ון!:י=יו יי."%י.~ןפעיפ

 וק , מה התחלהאלתתכנלית הצדם יפעל וברצונולננםם

 טנהש שדגש במה יבק הנים4ם המח1 ין הצויםמן

 לדת דולחיה נ"ב )5( הש שהתכליה מבושר רוש ו6ה . הסדיני הקבוץ בו שיושלם במההיוהם

 :ם: "ויייי"='="נזוןזי.:ששצע~"5מש15,ןי,ן,י,יג"י:י
 להג גצנ%::,בהנ:ין.;'ש"פ.",

 , שנכם תוברי )נ( קצת ברעת בשדם נסצאצן הבהירה הטת שיכתכם מי יש שבל בשרםהשצשות
 יששרצדם

 5קייס 6 6"6 ר6סק שפכל לליס יסים ל6 06ט
 , 1ככי651 סלטיו! כדת סכתו נדנריס1לסנחין
 עקרים ר6ס%ות ממאכלות לסנש רצוי 6יןתפ"ס
 : וט' mn~p s)s סמן לסי סקסיתלזח
 טונ . גשמו סוכ )ע( : סק לפי . לציותן)0(
 . פוכ 6100 6ליו אעומס 7כר 16 )פ( :.גממת
 מועל 6100 סז6ת סססשלס לו נר6ס סיסכתחלס
 סי6 דכריס ס6ר 16 וממכר מקח נעניכי מןעמס
 לפועך יניס ס65 ר6ס 6ותס מנמר אחרטוכס
Wb1גס )5( : נזם 1כי651 נמחסנחו נתחלס מיחס 
 ליח גס ס6לסית לדת ר"ל , סנחירס כמו .כן

 תכלית כי . וכו' לתכלית מחשן )ק( :סגימוקית
 סתחרס חכלהז 6נל סתמתי מסלמות 6ינוסכימוסית

 מנס סל6 אעפ"י )ר( : סכמתי מסלמותסו6
 שלת סמיוחד סחכלית 5ססיג ~yh ס" .סכחירס
 כין חססיון סגחירס יסיס סכסל6 לסיסכחירס
 לו יסיס 1ל6 מעסיו על מוכרח יסיס 6ויס6דס
 סחכלית מגס כן 6עס"י , ועונם לסכר מקוס6"כ

 ססי6 נמס 6לסיח לח1רס עקר ססו6 לסיסמיוחן
 ח6מר ס6ס )ס( : סנחירס כן ס6ין מסקלטית
 סחבקית גס ססזכיר 6ע"נ . וכו' סכחירס סטין6חר
 וכש סגחירס על כ"6 וו גקוסי6 ממחגר טנת6ין

 כמלות ייופכליח ניב ססזכיר ומכ , כסמוךסיתכ6ר

 סל6 6חד כעס י0 לסניסס ט גרר6 6נגסו6
 תקמר ס6ס אסון , סעקריס נין 6ותסלמטת
 מסמים סיכס חמנה זס ולמון 61'ת כמווטה

 פלmS  6"  פקין  f~D,  זפ כמסמר :inPS לזםוכדומם
 כמקוס סי6 ור.0י"ן לומר, 61ין ג"כ רנתו וכו'יסוג
 סכ61 ר*חכ5חו ועל סנחיר0 על לרמוז )ח(סוירו:
 ממתחר מהתכלית 6ע"פ סי' , סננחייסיפוייס
 מס6"כ 6לסית ססי6 כמס 56יית לתורס סקר610

 והיסס על סעורי  יוכירס 1ffDD~tסנחירס
 כן 061 , סמיוחך סחכלית ועל סנחירס עלדסייגו
 6נ3 סנחירס כן נס למטח סרמג"ס %ס %למס
 0ס נכס )6( : סעקריס, נין סמיוחןתכלית
 מתח-ס סזסירס זס וכעכור סי' . נסכרתקודמות
 סוסירס ל6 נסלוח סחכליק ועל , סכחירסעל

 לעיל כיס ס6מחי ססלמות u'h סו6 כימתורס
 סל6 כדי זס 5מר סוכרם , וכו' 0יגתיס מיס6ק ולפי )ג( : וכו' לתכלית מתחלק סמיוחך סתכליחכי

 סכהירס על לסזסיר סחורם ססוכרחס מהתרחקסס
 מכעס 6שכ , כסכרת לליס ק71מח סכיךמעעס
 : מזס לעיל כמ'ס כמכרח לס קורמות ג"כמס כי סר6פוטח סמוסכלוק SP לרמזו ג"כ לס סיסזס
 יעמית מלמון וסו6 שכגיס חווי . ממיס סוגרי)ג(
 גירוד למק 610 כי כן וגקר6 וגף, סמיס סוכרינ6

סמנררק
ענפים

 ססכ*ת וגס ב"ג )עע י,ממנר סומר אמס קנח מדמע מכבן . וכו' ססש6ח )ג) סחמלס ס" שבל ני9ש
 כ6ן 6מר (OD ד56ל , טס כחכט כלסר 610 1פ?1ט1 מתחו , סחוסית לדת סהה)ט 5יטנ0)ומ

 ספשפת לכ) סחהלס 0סו6 מ5ד טיס סחה)ס סו6 6נ) ש"ל סכי , ~b(nita ססעו%ת לכל לחמוס סו%6)
 כס"נ )עע טכהכט כ% כוס ntolh דח כענת עקר 6ין כי 60)סית )דת עיקל 6100 עייו )ומר כ)) כויכוח olfiט 6ץ כסלוח סתכ)יח סכוגחו ע"כ 6)6 , וט' 0סי6 מ% טיס oSnno סי6 6כ) גה'לס גג' נסמוך מניס לעי)כמ"ע
 : וכו' סחה)ס סו6 נס 6נל לומר רשי וכו ר4תה)ס 610 6נ) מ"מ )ומר טכ) כי מוכרם 6יט ומיסו ,גסכ0יס

הההלה
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העקרים % פ פרק ילשוןמאמרפשר48
 במסית ם% שכשמלם הנושכים ופקחו כאפיעחס הפעלות בבל התבלית ששה"ש 0ן רכ1*ש
 לכל תבלטי שעית סי ואש , טשד ננגךה דוס רגל אבל סהפעולחז פאולה לשדם תכליתאק

 לפישר ן ושצחים בחים עפשת ההשארת נושמו כוה נכבר תכלית יניח לא הקושיאחפשלתז
 ב בכללן הרחצת במל על מוסף );( , האשכי חזזכלטן האטשיא הבעלות כל מנטליםשק

פר"
 , השסים מן הצרה חקב' , השם טציאות הא' , נ' וק בכלל האלהים רות התחלות ]6[ י

 האלהעז לרך הכרתיות התחליץ שהן בהן לסלק הנ'.אק שלו , עונש שכרוהא
 , מעניינם סבהשר הה , בכללה הדת תפול כיק אחד סלוק נשער שאם לפי , אלהית שהיאבסה

זסף אלימת,)- דת שם תהשמאקונ(אםלאנחטי;המ
 הית "עה יש יבי כרי ועניניהם האנשים והנהנת סדור לתקן אם )נ( אלהית דת תפדר זה למה בעה?'בונפשיי

 המטיסייזתטפי"
 שאטביי אבי י"'ן

"80 
 הדת שהמצא

 על לצדיק frnp1 משת"י המניע הגופיי והשכר , פפק בלי האלהית החח-ה אל ושורש עקרהנא הנפשי חזעעש שהשגר טבשר הא ה"ה )ס( . שיבא כסו )ד( דצפש בשלמות הנתלההאנושי
 ש האלהק, לרת רישולה בכלל והעונש השכר דיה ו6ה 0( , עליו לראעז )0 המצותקיום

 ילהיותשרעשים
 וטעמם , סכסמיס סכ'ככיס ע"י סוכרסמנררין
 לכחוכ )ד( : ממש נחס עיין סנפיריךסיכחיסו

 נפסדות )ס( : וסתנלית סכחירס על לרמח .זס
 לסתור גדי רסיס סוס )סניף יריך 6ט .בעגמן
 לפו )ו( : מעלמן חכוסלין גס כי שדעתושחן
oonלסי . בפענוח כל מבטלין om)~ סגססדת 

 לו יסים לOSIPD 6 פיוס למעול 076כסירנת
 וקנו כפעולתו תכלית לסוס 6דס יכ6 ל6סכרחס לסי וכן , יעמס סל6 עליו גנדר כנר כינ6ססרות

phllכחוס U'hD פיס גס7י6 ממחכר וכ"כ , כן 
 ססחכ6ר ס6פסר טכע כגס סיכטל לפי וז"לממ"ד

  נטול ש qp'n 0( : ע"ס וגו' סחוס מ(מניחותו
 סרסוס, ניטול על יתר ג*מרוכון

 סמכסלינ( 1-ל.
 : וגו' ספעולוח כל ו6ף סרתוח כל סגפסוסגרעתם
pnDל6 06 , ססמיס מן תורס  6ין אבו  )6( י 

 6"6 מסס"י גתו)ס ססי6ג6מין
 . ושנס סכר מס 6ין 061 )ג( : קלסית לסי1תלס
 ססמיס מן ותורס ono מניבת ג6מין 4606
 ועוגם סכר טחן יתכרך סססס נתמין ל066

 . 4ק1 6ס )ג( ! וטו תס71ך 1ס למס 1גס1%נסמא
ohכסרק . סיכך כמו ( )7 : לתקן כדי כתחס 
 : סססר מוס מקוחות וככמס זס 6חרסנ6
 לרסיס )1( סגססיי: לסלמות סריס 6חמכייס לג7ס ס66:ית סריחת wh . מנוקר סו6 וטס)ס(
 6ק לסכינן סי6 ס6לסית סדת  מסילון מ6חר סי'עליו.
 סנפסיי לסלמותכ76ס

 ע-

 למס 6"כ סמטת עסיית
t??לו וס סיס6 כדי 6ל6 , געס, סכר סמי לו 

 כעריכ ג"כ פכר לו ליחן יטלת לסס"י סיסלרסיס
 ועל . עס"כ מסכר כלגס מחסר 6יט סוסומסכר
 נעס"ז %דם מניע למס סקסם ל6 סגופייסעוגס
 גדרך תילך נעטר 65זס נ6 סיא6 6מר טכ5ט

 סלמות יסיג כן ייי מש כס וסטונמסר
 סיס סגופיי מסכר על 6ל6 ן עס"כ וס61ר4רוחגי
 סמח"ט 6מר לכן כעס" ל6דס מגיע למסקסם
 סססכר נסדיק מסמע ומכתן . וט' לר6יססס61
 1ל6 ס6לסית לתירס עקר 610 לגד סגפסייועוגס
 ין כת6מר לקמן סמחנר WP1 סו6 וכן ,סגודה
סו6 פגושי סססכד מצחר , וכו' סיס 54;ס )ו( 2טול

 ם י פ נע,..
 שרם כמס טסעקליס גימל oh , וו") 6' מכס טכחכ כנצון מתחי . ט' mw התחלת ה[ יפרק

 עששט קינות בסרך 51מ ייעקליס כ) )כדס רינ' 66 סיכלה ילעס וטנף וככר ססמיסמן
nlh'Sn,Sho , 06 כי pnh) ל'5 כלמיס מן כולס Sh~n ש65 6"כ ~Sbo: 'כסכרם 'מ% ועויף הכל ג6מין 06 וק , ש 
 ילך ססו5 ספליט מן מורט  שין  וקן . כ' ג"כ לל"ו ספורים יסיו % לגן , סגל טסו5 וסטרם המיר)וק
 הינם מס36 סיסיו במץ Sh~n . 061 63 06 כי עקר פהש6 ועונם סכר ענין 6ק וכן . oh Shonכי

 גן גס )מיס סממכל טסוכרמ מס כי , סועפה, 0ן ,ס ם6ע גר6ס 1)י . עכ") 6טחייס ס6יגס ונפרסעקלים
 6מויס, יקריס סכ' רמח נכ)סיס שיגס סוס משזקר סית6יס ססרטיס ע) כאחי , סעקריס נין ס6)מחוח
 כסקר כומר כ6פ כסוכה כטפר וכ) ססרסיס עם סעקרש )ס6מק שרע. זס מקמר ש"נ )קמן כתכ 610כי

 מ4*ח נכלתן יסיס 06 6ף 5תי ן ושם וסככ ססמיס נע סירס וסם otQpn נ' דק חמוש ob 61"כ .עגמו
 סנס%ופ ולעמקת סועדות וסס , ס6) ממגיבת סי651יס כהרסיס )ס6מז ממוע otOt )6 מ"מ כן נס%)
 תמת גכגסיס on~b סט כי נפקר טסו מך6 ישם )6 כסס יכשל 061 ר.מ6מלן מזס כספק כמטהרוכו'
 mlnb סרטי ופקר שרפ 610 וס כי כשגנט סחךפ חן 6ן 1)6 ריממנר טוח )פי 6ש 1זס , eb עוךיסנ'
 גין ס56 מ4*ת נ,כ המסח סראצמ ק סיס 4ך , סטיות 1)6 כלסטות % שנח ההרי סלן כי ,שסס

 ובאר : )י oh1$ ,ר.עקדש
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 49 כה העקרים ש י פרק ראשוןמאמרספר

 ואמרו במשנה חלק בפרק שיל אווזם שמנו הוא האלהית לדת כוללש עקרים הם הג' אלוולהיות
 דף י"6 %ק בשווין אמרו , לעוה"ב חלק לו אין ולה הדת בעלי בכלל אינו מהם באחדשהכופר

 כ( ללעיס ארץ יירעד שעולם צדיקים כולם ועמך שנא' לעורל'ב הלק להם יש ישראל כל h"u)ל
 השכר שמכתיש כלומר , החיה מן המתים תחיית אין האוסר לעוה"ב חלק להם שאין הןואלו

 כל לכלול לגוריון ואם לנפשית אם )מן אלהי פשל שהטו המתים בתחיית הנרמז האלהיוהעינש
 נאמי שם )ט( הסתים תהית כי בהם שמורים דברש aw לרז"ל שנמצא תהו , השכרמיני
 , בכלל הרין ויום והעוה"ב הנשטות עונש על ואם בפרם החתים תחיית על אם , ויחוד בכללות)'(
 האוטר טנו ואה"כ , השכר טיני כל על לרמה טפיי שכר שהוא הטשיח ענק )כ( ביארו שםוגם
 לראשונים שנמצא מה ולפי , האפיקורוס מנו ואח"כ / האחר העיקר והוא השמים מן הורהאין
 שהא השם סצשות סנהיש והיה במקרה נפל שהעלם חושב היה איש הא אפיקורוסמשם
 בהן שדבופר אסרו עקרים הג' אלו שטנו רוי , אפיקרומק רעתו אחר הנמשכים 1?~?הפועל
 אפיקירוס כי נאסר חלק בפיק ששם ואע"פ , הדת בעלי מכלל יוצא הוא כי לאה"ב חלק לואק

 ך 1 ן, הפיק שי המופת צד על לפי )מ(ט צר תי?טטטיטילצ~טבזה
 הוא והרי שירעו במה 0( דרך לעצמו הניה לא דאנשש לכל "DW מציאותן המפרמטיםחכמים
 אלו אלא חלק פרק במשנת טנו שלא ואחר , אפיקורוס נקיא ע"כ השם מציאות מכחישכאלו
 אלהית לתורה הכוללים העקורם הם אלה שמלזתה יראה , לשה"ב חלק להם שאק הכופריםמן

 אחרים בגמרא שם שמנו ומע"פ , אלהיט דת אל טתיחס שהוא מי כל בהם להאמיןשיחוייב
 עקרש שהם לא הללו עקרים הל סן מסתעפים להיותם אותם מנו אטנס , לעוה"ב חלק להםשאין

 : אצמםבפני
 ,ו עליה מסכימים שהכל אחר )נ( ישראל בני לפני משה שם אשי התורה חאת )6( יאפרם

 האלהיות לרתות וטבחן שורש )ס( אותה שממים ראוי )ז( הלהית היותה )3(
יראיישרשים

 ססכר סמנו לכן סגותיי מסכר ע5 ר6יססו6
 סססכר oDDn 651 . וכף סחח5ס 5513וסעונס
 96 ולכן , ס56סיח לןח כחמאס כן גס סו6סגופיי
 ססו6 מער כלוס 3וס 6ק נסמיי סכר יכחיס06
 סכ"נ זס 3מ6מר לקמן מוס ועיין . סיקריתמין

 3וס מרמזו ורה , נפציי .וסכר גדפיי סכרעומר
 ש גי16ר ytDI,~St . למתי ססכרם סריסיי סכר ע5 5ר6יס גדמיי סכר גנת!ססס"י
 בו סרנם וספסר . רותנימשכר

 ק
 פ כ!

 גס נוסיי סכר גע0"3 סיס סימר סרמנ"ןדעת
 3סדי6 סט"1 ז0 גמ6מר לקמן סיתנ6ר נמוגו
 סטר עימו 610 6ג5 , ע"ס והיסס 5כ515סריס
 כמו 3עס"3 טפיי סכר ס6ק סרמנ"סכדעת
 3פ5"6 עוי סם ועין , S"D נמש PP5 סכלסיתנ6ר

 ויתנקר , יותר מגגתן ממחגר זכרי יתנקרו ססט
 610 ססכר סעיחר סוכר סתח3ר מ"מ 6נ5 ,ססכר מיני כ5 5כ5ו5 כ6ן וס"ס סכר מעי ד' סיס ג"כסס
 . כניכר לרסיס 610 סגופיי ומסגר 0גפסייססכר

 עבוטים סזנריס 96 קבע %! 5ס6ריךושגבחתי
 ש6 63וסן סמסטר 1731 ו5וע3 בסורות כדיסס
 פכ"ג כמ"6 לקמן ע"ס עט 6סדדי סותרוטיהיו
 סס בי גענפיס סס ע" rpl . א עאל

 קומם 51תרן 6סנ (wtu נ513ט מתגרחי3
 : ע"ס לסדני כסוחרים סמחנר דנתי ק0ניחס6*

 3כ5לות )י( : סנ6מרת מ5ס בקומר . גומר סס)ט(
 סכר ססו6 סתמית ענין )כ( : וכסרט 3כ55 .ויחוד
 לקמן סיחנ6ר כמו 3טוס"ו גממי סכר .גופיו

 6יט עכ"ז ססכר גחכ6ל וככר , ק5"6 י'נמסמר
 )ל 5דעח יכnDIS . 51 ממסיק )5( : לרהיט656
 סיפוק צידו ס6יס S~m 3ו גסתמס1 וכדריכולת
 וסמ65כס די מרסון 16 . יטבת כקומרהעסות
 וגptD~n 6"5 ר4)וורגמן מתרגם גיססיתם
 ומוס . סיג5עגנ5יך( ,)געגוג

 סמיי
 מגחיכות המרו

 ומגס . 3דססק0 3מטגוחך ידך מעסי 3sb51סעי6
 סיכו5ת גי עו5יס 6חד נקנס סללו 16סגיססגי
 סכך . סקנסס )מ( : oO) 6חי מסוג כמעטוסדי
 ן מידעו 3מס לג( : מרע"ס ,gp 6יס תפי 6יסקכלט
 ט 0' .מני16ת וידע סיוף מס ע"י ור"ג .כנ"ל
 . וא' ממס סס 6סר 0וטרס האת )6( יאכפרק

 מנחן סז6ח סחורםכקמר
 עhSh 5 סכתם ~ס סניbSt 6 , 3נ* אניתסס
 sri "ם:לנשב":ןן%סי6 ז ססג5 מהחר . ססג5 6חר )נ( : נסוט נחקגד

w~Sfiמחויקיס 6ינס וט מס 1ע5 זס 5מס 6'כ 
 5עי5 מ3ו6ר גשר , מסס כתורסס6מריס
o~vג"כ מזס ועמן , ומגית ססי6 16מריס InPS 
 . 6ותD 0(a'D ר6ה )ד( : שנוטמר מוסמכ"י
 סורס )0( : סולת סתורת 6ת פנסים ריצוי5כן

 סחת סתורס טע* 5ף . 56סתת לנתוחומצמן
 , 63מת 56סינו( סס זחות קס6ר 6ט 05גמיןחונך

ת"ס
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העקרש ש פרק ראשעמשרמפר50
 הפק א"ש כל על ראיה ילקח האחר הא"ב שטן כמו כי , יזה פ( עליק ראוה טמנה עאלקחורחף
 ראיה שתלקח ראוי כן )מ( מציאוחו היום לם?יאאו והכרחיים עצמים שהם הדברים בידיעת)ו(
 הדברים-שראוי על )ט( מציאווזה וכקם לסצטנווזה הרגרחים WD" בתחית שבאו הרברשמן

 ערפדה נמצא שאנחנו ואחר , יכ )י( 0צשוותה ומקיימים טציאףזה נותנים האלהית בתחיהשהיייו
 ועונש, ושכר השסים טן ותורה השם סצישת שהם שזנרנו, ההתחלות שלשה בתחלהה משהתורת
 לרכת ברואהת )0,בפרשת אוחם יסדה ולאה , אלהית לתוה הכרחיות )כ( החח6ת שהןיראה
 בתחלתה יונחו חכמה שבכל כמו בי תה . האלהינו לתורה התחלות הן שאלו על)מ(

 שיבאו הדברים כל לאכת שרעדם והם , ההש החכמה תסוב "( )ג( שעליהם וההתחלותהדברים
 פאלו עקר מהן אחד בכל , מזה זה חלוקים ענינים שלשה בראשית בפרשת נכתבו כן ,בה

 . ענייניה וכל היא תםוב שעליהם אלהית לתורה ויסודות שרשים הם אלו כי להורות ,העקרים
 האחד העקר על להורות ונכתב אחד ענין הוא השסים תולדות אלה עד סבראשטע כי)ס(
 שהיו אפיקוס כת מברת להכחיש נדי , רג0צאות לכל ברצק הפועל הש"י מצטית עוזיא)ע(

 אשר הספור כל סובב העק- זה יעל , פועתך סבה לו ועטיין )ס( במקרה נפל שהעולםחושבים
 ספררנת לנבראים בראשית בפי כתוב שנטצא בסדר כי , השמים חולדות אלה ערמבראשית
 אהםסה כל מתחלפים, בזמנים ההמדבר והחי בצטח השרות ומציאות זהוסדום והעלמציאותם
 דגתלק בזה ובאר ]6[ )5( . ד' בפרק בנזיה ב' במאמר שיתבאר כסו , ברצון פועל מציאות עלשיורה
 , השפל בעולם היצירה כוונת עקר לבדו ושהא האדם מין הווו השפלות הנמצאתי כלשמבחר

כי
 וס6וסרס םסג)נ4ס כמו גי לגריו קפוט לפתי . סמכפס חפמי גסום'ס י"מ . החכמה תפוג , רגדד'ה*(

 פיהמוך קוטג כ~ו3ח טיסנה) יגל טייר לסקל 1ל1 מתגו ע) עומד 06ר קוטגס SU :המגיס סוס יהג!נ)ו סנ.נ סכיכ5טל
 נמסמס סר6טו:וח סססמ!4ז ט5 גממן כו6 סיס )ימוד ה) הנמס ל גן ,שין

~h'GO 
 די עפי סיס סן ססתת)וט 16תן 14יכ

 : סכמני כתחקת חתן )זעת ~מסייף ססי6 סמגמסגרן

 חס )1( : עליסן ר6יס ממנם סילקת 1ר16יופס
 כדרכו סר6סוניס דכריו מסרס עחס . וכון כמוגי

 ססס סדגריס כידשת )ו( : סוס מסר נכלתמיד
 וס ושת הקנוסי ממין וקי:ס עקמות 610מדבר חי עד"מ כנון סף . למ5י6הוו וככרחייסע5מייס
 עקמות וחנחי1 כסתיע 61'כ , 6דס לסיות6"6

nthanזס ידי ע5 15 מכרח ססו6 ומס 6חן 6יס 
 ווט , ס6גוסי מין כל ע5מוח ולמכיר לייעחוגל
 : ונמין פיסי ש ע5 ר6יס ילקח כ6' ס6יסמן
 מוריס מסכל מצחר . וט' סחלקח רפוי כן)ח(

 סילקת ג"כ ר6ת מסחיי גח~גס סי6 מ0ססחורת
 על )ט( : כגוכר ס7חוח כ5 על רסיס1:חנס
 סתורות ס6ר . ס6לסית כתורס סיסיו סר6וי!שכריס
 כן גס 56לן נסיות גריכין קלסיות 0סןס16מרין
 גס )י( : וכו' מליפותו סיחנו כחסן כ56ומכריס
 תורת מניצות סמקייתיס ס7נריס גהוקן .כ!

 פוחס סמקיימיס ס7כריס סט מס 6מגס .גסס
 סכרחיוח )כ( : וכו' ס6גמגו 61חר 61מר וסופךמכער
 גן זולת 56סית לסיות 5ס h~hn . וקלסיתלתורס

 כחזקת . נר06יח גסרסח )5( : 6ל1גחח15ת
 . 56סית לתורס סתח*ת סן ס156 ש )מז :שתורס

שים
 סחורס כתחלת דוקonth 6 סס 5מס חק0ס650 וכיי . זולחס 6פסר 61י כסן תלוי וקיומססעמיזתס

 : וכו' כמו כי חס מין זס 6חר 6מר כסוסם1ל6
 נ' מסרס עתס . וכו' תולווח %6 עומכרוכית כי )ס( : סחכמס תעמוד . סחכמס חסום)ג(

 : מתורס כתחלח מנ61ריס כס 6יך סכוכ'ססתחלוח
 . סנמ165ת 5כ5 כרגזן מפועל סמק מני16ח 6100)ע(
 מגופר עו' חושות 56ס סכחוכ עד מכר6סיחכי
 כיומו 6חך כ5 סנמ65יס כל וגחכת סגכר6ו6יך
 כמ"מ , זס 6חר זס מתח5סיס 3זמכיס 15סרקי
 6"כ , ונ' ג' יום וכן 6תו י"ס כקר ויסי ערגוימי
 ססוע5'16חן ס' מניצות על יורם סוס ססקג5י

 , ףשס ל"ד מ"כ לקמן סיתכ6ך ע"ר ורפקככונס
 כסנר כי כמש וס 6חר גס7י6 ממפרסוכמו
 : נעגסיס פכ"1 כמ"ג לקמן מ,ס ועיין . וכו'סגמ65
 וגר6 ססט5 מי ספין . נועלת מכס 5ו וסבין)ט(

 . וסודמן כקרי כפ5 סכל 6ל6 סעו5ס 6תוסמ5י6
 לתכסיס סנ6 ג"כ 6מר ל6 למס לסק0וח61ין
iSnw' אנס 15 וסיין כמקס נ( גס נסמפ Orn וף5 .ברט( 51* כחיוכ 610 ססעולס ס16מרת סכת6ותס

 וס 6גנ . סחלק גזם ונקר % : וקש
סחנ6ר

ענפים
 נעמס סיג?ס כוגט סקר 4דו וטסות ס6דס מין 610 סטס)יס סגמ65יס כ5 טמנחר ס50ק מס יבארמ[

 סמכך סי~כלמ ט61 ומס כן קומר דמקו סף ידענו י6 . וא' יללתו (orSt o~hp וכו'ססס5
 :' מכ"ח ס6דס יסיס וס 51סי eDh)nol סנפ5יס כפרך נ"כ 6דס ט5 עירא (bSn1 olnhn , וס 5מיצחתו

 CO וסנ%5ש ס%ג*ס 6ח מנע:יס סס סמ)6סס כי סלמת סו6 וכן , 0ככ5ס סטגחר עסיס ככתעעמוח
 5עו)ס תכנית 6100 6מר 5מס fht ס6דס 5קיוס 610 ינחר וכסרס ססס5 ש5ס 5קיוס וסכןסמחגועעיס

 מגד וסוט 6מל חע5'מ ovb שד וסנ5ניס )סמג"עש יט כי סו6 כוס ר~ממכל עדעת 61ססר . נפךס"ס)
עגמם
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 61 כןהעקרים יא פרק ראשוןמאםס8ר

 %ך(ג:י:,:.יו: "כנגנןגןי:"י:ך4נ!ויןןה:מ:ן~:
=א141% ,1 היים הבעלי ,! מכל יותר יתן השם %ל ונתיחסה)ס(

 הבמ שארמבין
 ק

 טוז )ת( היצירה '' וכשנם , הפועל מציאות מכי*'

 שהמל%נר ץ)6( כסו ר,יצירה סוףרבדם
) 

 tnw(b1-'ן" 111ןגיידו-aYSInlltYe אליה קדומות וכלן המלאכותל

 י'ן'::'
יי:(יי.":ןי'י""י.,.

 העק* והוא , לבר הנמצאות לכל' הפועל מצטות על להורות א"א החלק בזה שנזכר מהבכל

 שב :ן:גע,.יי"';ויעי"-י":%,ץ"יל-"יי:.םי";ן:,:,,י".וי,ך;:ן"ען ש 1 " "לט ש2
 הע סכולם יותר בשח בנדרי ויסיע )ד( משכיל רמזרם לריווע כי לבאר בא כאלו , וט' לו יקראטה

 fWSD % )ם9(אוכעשרתויעבוז ת ז( )תטי בה מזקים דכא וגייס עץ בה שנא' זה, יעל ינ'קעי

שנושרשלם
 מסלך ס1לך לכוו סו6 כי )ק, : מחלק גוססתנ6ר
 כמרסיס כדכרינו ס"ו לעיל עין . ומסלמות50ורס
 לעיל מ"מ סומקק סנכ6ן ממחכר סדכריגריס לכ16ר0 כי , 0יטכ מכותר סכל ותמנם31ענפיס

 ותמס 6100 מסרק (qtD כן גס וע"ס , ע"סס"ו
 סמחכר דברי מכושר 3"כ ~fisn סטסכחככו
 לפיוס מקודמות ססמל6כוח כמו גמ"ססנכרן
 סס6דס . יקירתו גח6טרס )ר( : ע"ס וכן,מלטכס
 פף . וט' ס' 6ל ונתיחסה )ס( : 6חרו1גנרל
 . וט' וותר סס"י 6ל ודמיון יחס 6ן מ5ד לליססיס
 מלסהר יוקר נינירתו 6חך חלק olh5 מנתןור"ל
 6מר ו5כ! 6100 כסרק לקם! טיתי4ר כמו"לסיס גדמות 610 זס מנד 6סר ס6.סי 0קיוס ו0ו36*ח

 מסה"כ וא' כדמוחגו שלמגו 6יס נעמססכואכ
 . וקלס ומות סוס גסן נזכר סל6 סי5ירותגס6ר
 צחרת נדרך !ס מפרס סיס יעקכ ס060לורציתי
 וכלסיס ס' הער כךכתיכ תסס 6ל וגחיחססוז"ל
 לנכס ס' כתיג bS צחרת גרי6ס וכסוס ס76ס6ח
 6חר מנס ממכו נעלס וכי חימס י3ר חס .עכ"ל
 מן 56סיס ס' ויזר ר(סרסס גדת נספ1ך~ס

 כעלמו סמחנר וגס וטל מסיס חע! קלס6ךמ0
 %5 610 גזס וס6ריכות , נסמק !ס כו"נסניך
 כלזמר . וכו' ססדהס ויכלו נקמר 61! )ת( !5ורך
 1נמ65ות )כ( : DD' כסרק 5עע מנוקר .סר6סייק ססמל6כ' )6( ס6ןס: נריקת קודם כ6 מככרבע"פ
 ס0ו6 )ג( : 0ר6סיית 0מ65גס נעטר .געטרס

 ססתורס ובע"ג , ססתיס מן ותורס סגנו06מ5י6וח
 סורס ט61 וסנכו6ס לכד מעקר 610 ססמיסמן
 , סמ6תר ומס פט"1 עקמן סיתכ6ר כמו%י0
 61מ"כ תחלט סגגו6ס מ5י16ת כ6ן 6מר למס6"ג
 תורס תת6מק ס% כיון מ"מ , ססמיס מןתורח
 לקחן היתנצר כפו סננ61ס ע"י זולת ססמיסמן
 61ח"כ תסלם 0גכ61ס כ6ן נ"ט 6מר לכןסי"ח

 כס"ת 4""ייטישב(עיל :נשךה2ץיום
 ס6דס כי ור"ג , סונר %מות 610 נדרסלמון
 חיים כעלי סל 6' כ5 וטכע עצמות  יודעסיס
 גפר ולוס הריס לוס ממות ל0ן קר6 טנעי0סולסי
 6סר וכ5 נמסוק גר6סיק נפ' הכעיי נמ"סוכו'
 011"פ . ע"ס ס)!דרס ע"פ ונוי ס6דס לויקר6
 וכולס )0( ז 1נ1' 6 יקרה מס לר16ת ס6דס :Shויגח

 לכל תכלית ס6דס . ס6דס כעכורכמ65יס
 מנות 5סשר 610 ס"ס תכלית 6כל ,סנמ65יס

 וכעגור . זס ועל )1( : וט' נעם"! סרח ולכךקונו
 סו6 נחוס סנכתכ ל"ע . כנ"ע 0גרמ! )1( :!ס
 סתכגס כדי גסרווךור עצמך IPw, וע"ן tflitbstרמז
 . רומז סס61 )ח( : וט' כמסורס 6' סער ויפסוכו'
 תכל סחורם וע"י מתורס 6ל רום! 610 חייסען

 קנך כסמוך סתנ6ר עמו וסלמות! תכליתולססינ
 וכבסר )ט( : סספלות סגמ165ת מכל יותר מ115ס610
 מדעת ממן ויסכל כלומר . קוט מפתיעכור
 טען 0גרפזיס כעוס"! פעטני 6תר סיגךדסייגו

סוטת ענפים
 אמר : 51"ע דומק 610 6נ5 , כיכר ספסלשיס כ"6 סבל ל6 לגן ספ'15עפיס מן סרנך דעת 6100 כמו סטסosw 5 נעטל תolh~ 6 נעטו %במט
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הע"ש מש פרק ראשוןטאמילמפר62

 ודא ממאל' ז"ל רבותיה בלשון הנקראשהנחש לו ה שווטי_ מה ע4 רבו 0 )ט(לו

 האנושי הצ %שגת די אק כי )ג( לר,ורות אלהים ה' הוה המפורכל ה סג"ע,"
 הש זו שהשגה , דושמשטן הא צריך ם "לרוים במלת הברמזשהוא
n~yDS,ע צ ;ק,קלן":שון" ,ןךן;י[ןזן "17)ן,,"ן,י";;יןן 
 הפבעיים הדברים טן למעלה )5( ענין עחוז , ההקש יגזרם שלא )0( אע"פ הש"י אצל הנרעש)ע(

צבעצמו

- 

 ר אזלהנקרא '
 :- בי קהלכם גצ,ן דברנ~נ7זלה רמזורה במשנהה , ולזה ז , (

 ס'(
 ולזה ע: ומכבר להוד

 יצפור וה ל1
מןרושמיםןוכלvD'DWn~העמא

הריו הע3
 )ח((

 ן ,''
 'ע

ור%ונש השיש'י ר,קר על דלרמוז ריונכחב :ניראחרהוא

 בפר ~(4יי,4שדילעיו2w)wn?"חה41מ:1
 ולא , השם מצות עברו על הא השנש עקר כי )ג( המין כלל על לרמח ה' מצת עברו עלאדם נען44 כי ' ' ''

 והוה באדם שנזכרו העששים כל היו ילוה , חוחה לארם שקיה בעצה רפרפי הענק סעדנכהב
 םבוללשרשים

 יגורס )י( : 6' לחלק מ"כ כמורס כמטפר .סועת
 סיתכ6ר כמו כללי חט6 סו6 וחוס 6דס סלחט6 כי . לו סיקרס מס על רמז )כ( : מעסיו .מנ"ע
 סחונור ג6מנעות . ס6סס nlDinbJ )ל( :כסמוך
 דרדסית פ' מנחיי וכמ"פ . 6סס כמלתסכרמז
 וחוס ל76ס מקרס ססענין ת"כ תמנת וסם ,ע"ס
 כעס"1 לידס סיקרס תם ת"כ רמו סו6 מנחסעם
 , סמלץ עס נחס כג" סט"ן . כללי חט6 610כי
 מעס"ו: מנ"ע. וכו':)מ( סמ56 וס61 מס סכחיי פי'כן

pnw(iiנמם %י:צעו:~נלנע: יי 
 וטף זס יוסג )ס('6סר 1 לכדגדלת

 חטג סוס י
 כסככר6יס סמתסחס סטנעייס סזכריס ע"ירק

 חס , 01' ד' סרק כמ"כ סיתנ6ר כחונעולם
 ע5 מורס. שלסיס מלח כי , 56סיס כתלתנרמז
 מינ לקמן סמחכר וכמיס יזי ל6ל ים כמומיכולת
 יכ6 ל6 זו סססגס ועיי , כענסיס כש"כ וע"ספ"נ
 סגרמז סטרם סמנת ע"י גץ6 תכליתו סלמותמ5

 סזכריס מן למעלס סי6 כי שלסיס ס'נתלת
 סחייס מען סי6ס5 6ססר סגד ומוס ,סטכעייס

 ססגנ61ס כמקס רימחגר ש טעמו וגרפס .וע'
 סבכיכם כי 610 , 56סיס ס' om גרתוותורס
 פעם סגקוכ קר6 סככו6ס כמרולס ס:ווסנוסכנוו
 כיש 0' ג' משמר לקמן כס"ס שריס וטעםס'
 ממות כ' ע, נטמרו אניות סף כי ועוד ,ע"ס
 מיד ~מ"מ6ל1

 : ונו' 56סיך ל' 6גכי כסתווי
 פ65 )פ( 1 יזף רטוט ע5תס סכך ( הגרטיס)ע(

 וכיונק וסופר חזיר ו6כילח סעטגו לכיסתכנון ס6טסי ספכל ע"י טעמם יסיג פל6 . סיקסיגורס
 ס6לסייפ גזגריס כסכלו לפסיג יוכל65' כי . סטנעייס סדנריס מן למעלס )טצ: דיר סיקס מ% חטמי ססכ5 יגורס לסלחכוס
 סוכרים לכן , למסיג יוכל סטגעייס כינריסרק

 סל6 וכוי )ק( : מסטנעייס לתעלם כסס6לסייס
 מחתר השפוכ סל6 . תהלם סטות סוס כוסיעומס
 ואילך קולגות ומ56ס לכד 56סיס כתחלססכתוכ
 יסתת )ר( : ח5ילס 56סות גן סס 56סיס ס'ג6מר
 : לגד ולסיס 6מר ומחחלס . אלציך ס'כחיכי
 חורם חתן כמעת כי . סוס מעקר ע5 לסורות)ס(

 לחין כ51ליס מז( : סללו סתות כן גשכנאמרו
 סס וחוס 6יס פ5 ומעסיסם עגיגיסס כי .ס6זס
 : לעיל כזוכר כעיתו 65זס סיקרס מסרמז
 ז "נ יי ! ןסי עוני כקרא ונסו , 6היו סרינק עttpS 5שוסעגים אעייייפ-

 ע5 העיכס מן 6חר מין חס לנ( : פסמנוכר
 לעונז רומס 6יט 610 דקין סעוכט סוס .סעוגפ

 6פחך 5ק,5 סני6מןיקע%2י גגך( ץ פ'מטת
 1 וגו' גג ח) אכול tns)s נויתיך 6סר עףות6נ5

כו55יס
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 53 כזהעקלים יא מרק ראשוןמאמרםפר

 נןמטןע;"1.השעש%~םג:טשי%
:י"'י'נשעג

DDrs~5p1-:1 

מ י :' נבך."ג ייוה%'ניו"ן'יוךי(".:י(""י  

 המלאכות שהמצשו 4( ונבעש הכמים נרולים אנשים קין בתולרות שהיו אע"פ , ופליםשריר

 גגנ241 שסייע י,,י..7.1יגגן,יןן.",,'ן%"ין.ה.1,,,ן,"יו.:יי;1-,י:י:ן::י!,ן.".,.
צ אשנת וקדוש מרום זזה רמז הנביא אמר );'( שוסיהם סיר ילרושיעםד,יבילת
 ובאר )כ( 5) %ב)לראיות

- 
ISPtשהשנהתו והבל 

ע
 לפתיח

 '"ני"""%ץ:"מ%נ5"1זי
ש ה"" שזהלות סרר )נ( אלא אינו הבהער כל כי הספר התחלתהוא

הם8רשרשים

 נדון ~Sb סעולס כל סטרי . ימין כ5 כוללים)ד(
 סעוגסיס מן כוס 1כי1נ6 ססריון ונערכמיחס
 סזסו . לנד ס' מנות עכרו מיי % )ס( : מססגזכרי'
 ססמ5י6ו )1( : 6וס עליסן OtD5)D חנם 0כעככלל

 ומסס סמ65כות נסכלס ססמני16 .ימ65כות
 . סנני6 6מר )ט( 1 יכולת לסס 60ין ור"למעיר לסין . וכנעירי )ת( : עליסס חס 1לo~s. 6 מגיס מן כס6 1ל6 )1( , נעלס סמל6טתגחס0טו
 סמינר כדגרי תמק מעמיס וסריס , 60מרגמי
 מעלתו כמגד )י( : כך לסרתו קריך סלמוןזס

 מ"ג s~u וטס. נסס*ס סימנית ט6ורוממוחו
 וגף לי חעסס 6דמס מזכת סכחוכ נני6חךסיח
 סזס. כמסור וכקר )כ( ? יותר סעגין נתנקרומס
 % סייי ץעז 1 1י:214דיץ ,י:גי,%
 6לסיס כי סה"ס % סס רק . לפסיס סססססור
 : מדס'ר על מורס סה"ס וסס סדין מדח עלמורס
 יסודות סל סידור . סס0ר סחח6ח סורמ(

 ממחכר מיס 6נל . עונד סספר סעליססמספר
מכ16י לזמר רקס סססר נתקלת 0מכ6ן נסעוך זסלסגי ענפים

 לחו* ן65 לקרי והין מ"ע 1נרו65י סר6טון כהדס משל סטיחוכ מדמע סססוטיסדכרע סיפי סוס . וטף 6דס כשלדוח מדלל כראלית סכל טס61 סססל זס וש' 6דס ח51דוח שו זס העמר]נ[
 השלות ס6מפי סשן כ% על כוס סכחוכ טכוסם וסוך , 06לת כדוך ס"ס סגתוכ ק5ח לסרפ ש6ס מ"מ ,פסוסו
 יגסויס ח1"עת ל טרש 61ץ . ס"ס מק פ) חומות 6מל כ6)ו 6דס שלדות סומר וסרי , סקוושסג)'ח
 עפך וט' חמש לדיק 6ש גח נס ח51דות 6ל0 נמסוק 0שר0"י וכמו , ידיסס מחמת ס"6ש מע0יסס עלרק

 סחללס ססו6 סססר זס 6מר כ46 , 610 כך סכתוכ f'p כ)) וכחח , וכי סונים מעפש 5דיקיס Saח1)ווסיסס
 חו)רולמו וס61 נהלרס וכחוב טג6מל מס )עטהש לק כעלז 65דס לו ph כי נערןו tt)ho' מין תכליתגו6

 זס ס"6 . וקיק סש3דוח כטס יכונס סתכ)'מ וכן , ס6מחי פימו0ו )סריג יוכן ידס ע5 כי וחכ)יחו olhסי
 6כ"ד ע"ס נ"י ור"ג ר"מ מש מפ"כ קכלו(י 6נ) . 6דס חולדות oon וקמוח ע' כנגד , י' בע' שרפספר

 כחג וכססר6ס כוס יכי651 6ל4 נאת חס e,"lb 16ח כותכ זס דמיינו 6' 61ות חינם 16 6' טומרימשס סכחגו סוסריס כ, כ6ן כטיס עד"מ וה61 , סדכך ע"ז סכחוכ טיח גרץ מקיר Y'1oln סג16ןגאסי46
 זס סעסס גדרך כי זס 5סל טס זס 50 ס16ס 51יור סע5מית בע"ס פוס 151רחס חמוגחט 6י1 6ו*פיקרס
 כ6ץ וכלן 63גופ"ם 6חד ססס בע"ס כי 6דס ח51דות 610 כן כמו , מסגי ג"כ עמס כוס כטורס36"ף
 זס 5ס) דומס וס ט5 כחכ וחמוגח סורח 6'ן סוסריס נ' %תו כ0יכחכו סססר or ר"ל 6דס חידות טפרים ווס"ס , מעם טלףמ כ30וף ומתמ)שח סוס ו4רחס תמוגחס 6ין מ"מ , סר6סון מ6דס דהיינו 6' עזעמפורס
 עסת ע3 ססעס 3גו יעזיה ג ~olh 1leh הקדות סו6 וס , נדמי~ן סוים בו סיס ס16שות קעננמחלע"פ

 1 ג6סעית עו'ס וסגיסס( oThn '6 סלמס טכ16 6ף מעע לגו העוף נדעתסנה50שס
באלר

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



העקרים ש פרק ראשוןשאמרםפר64
 בבחן כן , ובכר בכר טרבר הטפר 8ץ בהתחלתו שטר ספר מתחל שכל כמו אבל )ם( .השר
 תכמה שבכל כסו )ס( למפר התהלות אלא )ע( הספר מן איט הנה עד שנכתב שסהלבאר וב" , ממנו העולם נמשך ההיאה אדם בתולרות טדבר בראשית ספר שהמו הספר זהאומר
 ושכפר )5( התורה ספר ההחלת הש אדם הולדות ספר 801ק , בתהלהן הההלותת? יונחוותכפה
 עשה אלהים בדטות אדם אלהים ברוא ביום ואמר והחל , ארם תולדות ספור הואבראשית
 בשיאכר מכפיק היה ההולדות שלספור אע"פ )ק( ס'( )נר"סיח בו' בראם ונקבה זכראותו
 בדפווע אדם אלהט ברוא ביום לבאר האריגי אמנם , וגי בראם ונקבה ינר אדם אלהש ברא:יום
 והעונש שהשכר חלוא , התורה למציאות הכרחי גדוליהוא ענין על לרמח )ר( ארעו עשהאלהים
 מצר לארם שיניע אפשר הוא אמנם , התורה מהתהלות )ט( אחת שהא אמרנו אשרהפרטי
 הקיום )מ( לאדם שיניע אפשר הצד שמזה , אלהים בדמות שהיא שבו המשכלתהנפש
 שהוא המיניי הקיום )6( מצר לא פרטי ושכר עונש לקבל ראם הוא הצד ומזה ,האישי
 כעליונים אישיי קיום לו שיש לרטוז אותו עשה אלהים בדמות אמר בי , לאדם אשרהקיומים שני )ג, התורה תחית שהוא הפסוק בזה כתב כן ועל , חיים הבעלי לשאר בו משתתף)3(
 לרמת בראם ונקבה זכר ואסר , באיש קיימים שהם המלאכים כלומר אלהים בדמות היותומצד
 שאכרו ס'( )סרסם רבה בבראשית רעל רמזו זה ואל . כתחהונים בו שיש המיניי הקיוםעל
 במלאכת לוי בן יהושע א"ר נמלך במי )ד( 6'( )נר"טיח גו' בצלטנו אדם nevJ פסוקעל

 יצירות ב' בעולם היו אדם שנברא קהים הששי יום שער לפי בי זה ובאור . נטלך וארץשמים
 הקב"ה ונמלך באיש ולא במין קיימים שהם הקתדצעונים באיש קיימש שהם העליונים ,מתהלפתת
 הנחות שתי בו שיתחברו כלומר )ס( בדמותנו בצלמנו אדם נעשה ואטר ובתחתוניםבעליונים
 בכין וקיום , בו אשר השכלי הכה טצד כעליונים באיש קיום , במין וקעם בא"ב קיוםיחד

 אלהים בצלם בצלמו האדם את אלהים ויברא אסר ולזה , בו אשר ההסרי הכח סצרכתהתונש
 ואח"כ , היים בעלי שאר על יותר לו שנתן האישי הקיום על לרמח יחיד בלשון אותו ברא)1(
 והנקבה הזכר מצר שהוא המיניי הקיום על לרמוז רבש בלשון אוחס ברא ונקבה זנראמר
 הקב"ה לו שאמר בשעה רבה בבראשית שם שנטצא סטה זה על להקשתי שתם אלא )ז( .יחד

 לםעית למינים פה פתחון )מ( מתן אהה טה ספני רבש"ע לפניו אטר אדם נעשה כתובלמשה
 אם , והרע הטוב סן מעורב שמציאוהו וטה , שימצא ראוי אץ רע שמציאותו והדברשיטצא ראוי )ט( טוב שמציאותו שהדבי מבואר והוא . ע"כ יפעה למשות והרוצה כתוב הקב"ה לו:;מר
 שאסרו הלשק תה * שמצא ראוי אץ הגובר הוא הרע אם , שיטצא רפף דגובר הצעהמוב

 שאמישרשים
 536 )ס( : 610 תחלי 51סון סספר 8תטי5ויכפן
 דוס הכחוי סירוס 5נ6ר כ6 עמס . יחסים סג5כמו
 . 1DDS סחח5וח 656 )ע( : וגח 076 תו75ופספר

 )ס( : לספריס71וח
 ומכמס חגמס סגכ5 כדו'

 וגו' יוגח1 למסיג ס6דס סירגס חכחס כ5 .יונחו
 חקסס ט65 כגי וס וקמר . חורתנו גמכתח כןכמו
 סתחלוחיס כחח5תס דוקק לכחונ סחורם גריכס5מס

 stns סגתכ6ר וכש גסוסכן 651ויסודוחיס
 ספור סו6 כר6סיק ומספר )ט : ספרקכוס

 6דס תעיות סטר זום סכמונ וזס . 076תעךות
 סלטי הע"ס . וכו' סח51יותס5ססור לעפיי )ק( : וכו' 610 כר6סיח סספר 1UOSכונתו

 סכח3גו מס'
 076 תו75ות ו5סגי7 לסמר כראסיה ססרטכוגת

 51מס סמטת SD סחוף כצנח וס65 ססו56יס56
 סקיוס )ת( : מיספות . מסתחרות )פ( :וט' סכרחי סו6 כי , כתורס 6דס תל7וח לספר5י

 עגמו כפגי וטיס 6יס סכל נסייט ספרטי -ס6יסי
 חק 06 ךסייגו למינו רק לעיתו ol~pבלו . סמיגיי סקיוס )6( ו כמעסיו ינכס 06 לעדקיים
 למין קיום ים גן ו6ס תחתיו גגו ט5ך ןי

 כמו סטאס יק53 ר516 6חו סגד ומזס ,ס6דס
 oniv . 3ו מפקחך )כ( : 3סרקין לקמןסיחנ6ר
 : סגפסיי לסס6רוח זונם מתורס מע"ישסיוכן סחורס 3תחלח כ6ן גרמזיט סם ולגן סריסייוקיום מתיגיי קיוס . סקיומיס סגי )ג( : כ"ח 5ס6רגוס

 : רכים כ5' )עסס שמר מסחר . נמלך3תי
 ר"5 , עו' 076 נעכס 56ליס שמר מס"סוס סלסי גרפס . סכ0וח 3' 3ו סעוחנרוכ15תר

 ס6יס נגרי6ת ימד סיתחנרו 15רות סמכי עלמגזר
 כמו , 5ך ויקם קומר ותגזר סכתוכ שטוןוסת
 56כיס ויקמר כסס1ק כר6סית גפ' כגמחסס"
 מיקח ללמד סג6 ג6מר 06 36ל . ע"ס 16רימי

 מליכין 6גו 6ין נסמוך כמ"צ מקטן מן ערססג517
 16ת1 נר6 )1( : ותנור מלטון ויקמר לטוןלסרס
 וס 6חר גמ"ח onlh נר6 6מר ו65 . יחידרסון
 ע5 לסקולות סיס 656 :.)ז( וכו' לרמוז 6ותו6ל6
 ע5 רגיס למון נפסס כמ"צ סכתוכ כוגק 06 .זס

 מתם קסם 6"כ ססס סקיומיס כ'סת6ח17ח
 סיס . לנטות המיטם פס פתחון )ח( : וכו'סגתנ6
 . סי65% רשוי  לס( : חלילס רסיוק לכ' מוסלחים
  16קו  סירנר 16 סמ5%י6 לותו וי61% סיסיםר6ף
 6יט 06 61פי15 , טוס טלו סמ5י16ת1 שמרספרור

וגמרי
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 סק לסבול שרוצה כמי ממט יראת , ימעה למעמר חצרוצה כחוב למעשה הקב"ה לושאמר
 רומניע המרובה הטוב פה ארע אן ומי , הלשת כוה ר5גיע המרובה התועלת בעבור )י(מועפ
 יתברך  שהוא בסו הקטן מן )0 עצה שיקח לנד% )כ( ללמד כדי אם , אדם נעשהבלשון
 גדול כך כל התתלת זה אק , צריך היה שלא אע"פ נבראיו שהם וארץ שמים במלאכתנמלך
 ושהתועלת נאמר אם ואף , למעות למינים פה פחחק סנחינת המנ"ע הנזק בערו שיסבולכדי

 השארווח לומר רצה באיש קיום לו נווך רו~כלי הכה קאה , השפלים כנמצאים המרי וכהכעליונים שכלי נח בו יש שהאדם שנדע כדי לוי ב! יהושע רבי בשם שאטרט מה הוא מזההכניע
 אם אף זה הנה כי . שאסרנו כמו התורה אל הכרחי דבר תה )מ( הפרטית האנושית הנפשאל
 טה לשאול ראוי עדין הנה , המינים טעות מק בערו לסבול שראוי ערול תועלה הוא מפקבלי

 ולתחתונים לעשירים אלהש יאבר לוטר לו היה )נ( רבים בלשק נעשה לכתוב המבשההכרח
 ומה . למעות לטינים טקום היה ולא הנזכרים ההיעלות מזה מניעים חייו בצלמכם אדםאעשה
 nwyA כתב )פ( אדם אעשה מלשון מניע היה התתלת שחה שעם )ע( הא )ס( בזה לישנראה
 העליונים שמציאות לפי כי , חגווו )5( שיכתב חוכרתי עמוק יותר אחר ענין ג"כ סמנו שיובןברי
 האישים להשאיר )ק( הכקת כה לו ש"ש מנטצא נמצאים היותם ערה באיש קיימיםשהם
 כח לו u~w מנטצא נמצאים שהם יורה התהתונש ומציאות , באיש תמיר קיימים שאלו כמו)ל(
 ארם נעושק אמר לכה , סף3( ffp' דפ )3% חנינה במסג שנזכר כסו אחר אלישע שחשב כסורשויות שתי שהם )6( ולחשוב לטעות וטיבוע סמה וזה )ח( , האישים %א כלבר המינש לע:מה*)ם(

 והתחתונים העליונים שהם המתחלפים הנמצאש שהמציאו הכחות שני כאלו ]נ[ )כ(בצלמנו
 צ'ופריםשרשים

 ססטוכ מעתר רע מעט בו סמטורכ 656 טובלגמרי
 ן כו סתטרכ סרפ מעט נעטר 6100 סעונסיעוונ ר16י 61ק סימ65 ר6!י חרפ על וסטכר סרוגכו6
 6סי5 16 רע גולו 6100 גססך סו6 606ג5

 סרת 610 ססרע מסתר ט1כ מעט בוסחע!רכ
 סחועל 3ענור )י( סימ65: רצוי 6ין 0ט!נ עלוסגונר
 pSt ור"ל . כצ"ל . סלמון מוס ממגיעסמרוגס
 יותר סו6 ממט סקסמע PSDIPO כי נעמס כל'כתג
 . לגדול )כ( : וט' יחן ומי סלמון פי"ו סג6מסדוק
 חס )מ( : מחט התכמס . IDPO מן )ל( :כחכמם
 : כפרעי חכליח "ת למסיג סגעס ח!כלסת!רס ידי מעל . סיתרנו כנוו סת!רס 6ל סכרתידבר
 . 1נ1' לעליוניג( מלסיס ויפתר לותר לו סיס)נ(
 וט' ע5ס תיקח לנדל ללמד גדי 06 כבממרלעיל
 קריך יניס סל6 6ל6 11 קוסי6 נמי למערך מססוס
 ינחית מכח מעקמו כטל 6100 כסכור ל!0עןין
 טימ65 ר16י 6ין סטכר 610 סרט 06 וקמרססנית
 : ס6ע"ס . סעס )פ( : !ס 610 . סו6 )ס( :וק"ל
 . וסר )5( : כעכס כתג 6עפ"ג . נעמס גתם)ס(
 רוברט סגן6ר . ס6יסיס לסנפיר לק( : יםוס61
 תמוד קירקס ס156 כמו )ר( : לעולס קייםסוס
 ריסים לס"י6 6פסר (לו סיס ל6 067 .גריס

 : סעליהיס סנמנ6יס 6ל1 וסממך כר6 סי6ך6"כ
 כיס ד6ס . ס6יסיס ול6 גלגן סמיניס לסמור)ס(
 לגר61 לו סיס 6"כ ס6יסיס לכרות ח"כ יבלתלו

 סם ס6יסיס כי סמיגיס סכרי כמקוסס6יסיס
 5"ל ע"כ 6ל6 מסמיניס וכתעלם 3מדרנסיותר
 סי6 111 . וגס )ת( : ס6יסיס לסמ5י6 יכולת לוסחין
 סקס )6( . וכו' לטעות ט76ס re סמכי6סס5גס
 געסס לתניר! 6חך 16מריס ניו וסם . רסויוחנ'

 ס!6 סתחקוגיס מ! חלקך חן O~fi כט!תעות076

 כח3 סוס 6ים
 , סגסתס י.י6 רתמסעגיוגיס

 6מר וססליסי חלילס רדוית ג' ססס 16מריספיו כי גדע יותר סטעהו 010 6דס 6עססולתחתוגיס
 נרקת 61תס o1)hbn כרשת 6חסלסר6סונינו
 נט סממו5ע 6נר6 61גי ק5חח נ' תססגסמות
 נחכ 6י נמי סדין וסוט , ס6ךש 6101סגי0ס
 !יצמר 16 6ךס 6עפס כלסיס ויסמר סתםרחמג6
 ישר סגתג6יס כסגר כמו 1נ1' 6דס ,וסישלסיס
 %ת כי , רשויות ג' ססס לזמר כמקומוסטעוח
 7סייג1 מחמלפות תירוח ל 5פניט נעיןאחו

o~Jebnוכו' 6ד0 גטסס 6מר לכך 61וס כסמופ : 
fua ., יוגן ס6חד כגמOIW1 65 וכה סכחווו ג' ג6ל1)3(
ענפים

 s~tfit וט' סכמות סגי כאלו]נ[
 ר~קכ"ס גחנ לכך וז"ר ש' יעקל Sohst . נפלאת שלטט . וט' סגמ5"

 פי' , מרמס 3פל יודו ופזיז olho פללי וכיתד 0ן רציות סטני מסלע סיסים כדיגעטס
 ס"מ כ"6 5סיות 6"6 4ך סמכה ומסעם 6מד חסינת פ6,6 "מרו ססס סכרחס 5סי גוסך )מסזתקמס
 כ"6 לכרוך יכול פצינו 06 מי"ג למס סמל6סס לגר61 סיכך זס ג"כ לסם חקסס כן 06 ס"דס כרשוניהד
  עע טיים of ד3סלמ5 , ככס קיימץ טסם מלמכיס ס6דס 3מו4ס נר6 !6 ולמס , ס"דס )עסותנסמ~ת
 )נלא טיפל זס "נ) סנסמס מן עו3 יוחל גע6 ס"דט מסרי ס"ס סכר" כוס מרוים כסאת ג"6לנרץ

ot)b~noטס61 נמס ממסיד P"Dn 61סי.מ)"ך ס6דס גמ)ךס סמ65כיס לנר61 לו טסות ס6דס לכר bto 
 5מט ד""כ "מד נסיות b'hn צפרו עמק ,ס מסמס פרללי , כמין רק ווס כייס קתס סוס ס"יס מןסוכ

גר6
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העקרים י4ש פרק ראשךמאמרספר58
 ב שיתאחרו אדם שאסא אחת יצירה לששות מסכימים שהם יומר יצה , אדם משהשמיים
 האחד הנמצא ובזה , באיש קיום הנותן הפרטי והכת במין קיום המתן הכללי הכח , הכחותשני
 בעל שהוא אהד פנמצא כושפע:ם הם כלם והתחתונים העליונים הנמצאים שכל לכל ויושכלעבן

 ר"ל כלם הכחוה בעל שהוא אלהים לוסר רצה , אדם נעשה אלהים ויאסר אפר ולזה , כלםהכחות
 והקיום הכתי הקיום , הענינים שני בו שיתחברו האדם את לעשוני בשניהם המכים ההפרמיהכללי
 סתאהדות הכחות שכל אחר נמצא ע4 ערה תה , הנשש טצד והאישיי החומר מצד הכללי ,האישיי

 ג"כ ככה ויובן , אחד רוש , במין והקייסש באיש הקיימים הדברים ושהפועל , גמורה אחדותבו
 שידיעתשרשים

 ממקולקלת ז6ת סכרתם 5כטל 6"6 לכן פי' .וכי
 רכים לסו געסס לכתוב 7עתס כסגגיח 0665
 סכינן לומר סוחפות דגר מוס גסמע סיסיכדי
 ollnib סי1 רסויוח מסגי 1כ156 רסויוח סגי6ל6
 סנרחס תנטל וש"ז , ג% נערס %ניר61ח7

 וסח 60ח7 ממועל נ6 סיכל ותנין ~Orו7עתס
 ולתו כעולס 61ין ומיוחד 6ת7 6100 כ"סססי"ת
 כך מעגין ופי' . וכחפץ גרנוגו סכל גר6וסו6
 למס 6"כ 6חד רמות סו6 ד6ס רסויומ כ'סיס 6ומריס 6תס טטס מ6יזס לסם דתקסס .סו6
 לכרוך ט!כ יותר לו סיס ל6 וכי חחתוניסגר6
 תקסס 6"כ . ג6ים קייחיס 0ס כי עליאיססכל
 סיס ל6 טעם מ6יוס ושתוניס סכר6 זסלסס
 לומר 6תס נריגיס ע"כ , עליוגיס לנרוותיטל
 לכר61 ויכולתו ענמוחו נדר תחת גכגס סל6לפי

 דכי קורס לו יסים hSt לכדו ס6דס 6חסימניות גדי כעלמי ~osntb 6ח כור6 סיס נוד6יועימותו יכולתי תחת וס גנגס סיס 06 גי ,עליוגיס
 כן וכמו , כחירס כנעל חסן מסיס 6חרלהדסי
 60יסיס 6ת סנר6 זס על לזמר 6ג1 3רי5יןע"כ
 וענמוחו יכולתו תחח מיכנס כהספרות . .סיס06
 קירס לו יסיס 1לPh 076" 6 לכדו סו6סימנינו גדי הותן כורה סיס 15ד6י סחחתוגיס כ"כ.לגרוין
 לכרה כ6ססרות לו סיס סל6. 6ל6 , התסידכי
 מ0קחתוניס סכרי6ס 6ק גן גישמו סריס6ת

 יכול 1nho וקין ויגורתו ענמ!חו תמתגכנסס
 מסנרו*יס וסענחות ~D)U ע3מוחו מ73למכיר
 לסחחכר לסס 6פסר סיגך ו6"כ , תכירו0כר6

 נמורס כסח6ח17ת וחי 6ל1 ענמוק כ'ו5סת6חד

 כמנע מגיר 6חד סיין מסחר ס%סגכרי6ת
 6תס נריכיס ע"כ 6ל4 , חנירו סנר6סגנר6
 טל ~("otbl ועגמות כטנע מכיר 6ת7 סכ5לומר
 ל0ס סיס למס ל7וכת6 קו0י6 סדרת ות"כמגירו
buno5כקורס לסס 610 יסיס גיחן ס6דס 6ת 
 לעלמו %ס 61ח7 6קד כל לכרה מו"ל סותסידכי
 זס כי נסוחפיח !ל6 נענו7תו לנדו ס6דס לומסיס
 כר6 ספחן סו6 סכמת ע"כ 6ל6 . ססנרמספור
 סחמתוגיס סנרכן ומס , ותמתוגיס עליוגיססכל
 ס6דס כריחת על סיס גווגתו כי עליוגיס סגל6%
 ג"6 ס6ןס למ3י16ק b~h1 , גנחירס עוגך6100 לפי סי3ירס כוונת ועיקר סכרי6ס תכליתססו6
 . ו0חחתוניס סעליוגיס מכחות כ' בו סת6חדוחע"י
 נ6ס לסקסות 116 סז0 מגמור ממוסח 6חרועתס
 סענ~7תו ס76ס כריכת על רק סיחם ל6כוונתו
 ותחתונים עלינגיס לכרה לו סיס ל6 כנחירםסי6
 סמו , twb)nr ס76ס טובח לארך 610סכל כי קומר סכל , 0760 לכריכת ס13רך כסי6ל6

 ודוקק , נעגסיס כ6ן גדגריגו זס כלסיחכ6ר
 לתרן נוכל ל6 כטגסיס כ6ן סנכתנ ס6"י סףלסי
 וסתחתוגיס מסעליוגיס ס0רכוי ולותר כך 1!קוסי6
 נוכל כי , 1תכליחו o7ho ג5ל טובת ל13רךסו6
 ל6 כעדין כיט כך ססו6 לן יימר מ6ןלומר
 , מאחז ג6 סס5ל 6חר מ3ד נמורס נסוכחססוכחנו
 61סיגוי6 , חלילם רחרוח כ' ס0ן 6ררכ6 לומרנוכל
 סוכחנו ככר דכריט 1DS 6כל , ממכינן ל116

pDln116 זו 6סיגוי6 6"כ 6חד מגמ63 כ6 ס0כל 
 ועייןנענסיס וק"ל. לסמוך 6ט שיכיס ע"ג נוכי631
 גתם 6י 6כל . וסתירתו יעקב ד06לסירוסו

רתמג6 ענפים
 6עס"כ ס6דס מן עוב סי,מ)6ך 6ף כס.6מרו כ"b'epo 6 ו6ת יחרץ הסס b~b ע"כ 6)6 , וכו' נסמוסכל6
 OD1 , 6הד סכ) מחמוס גמי )דידן ס"ס . נ"ך 61דס מבסס )ו vcfn מנס סו6 גי ס6דס )עסותממ"ע
 סיס )6 61"כ , סכ) נלbtol 6 0' חוסיע ונ0מo1h1 0 מקיטס )! סי0יס ניס רשו כך וכו' סנרעעחסכרם
 "ש לסירוסו סעח טס סוס . 6ק עכ") כדסירסחי געס0 כסשחוכ ג"6 רימק!3ק)ח 00כל6 61ח )כס)"מסר
 ס6דס )נתיפח מסייע ססיס מס ד)מ6 קנס וס סירוס נסי כ' , "ממי בגו 610 מ"מ וממודד עמוק610
 נדו)ס נמדרגס 6נ4 סוD~D 6 נמין קים nYo 6100 עם פס6דס )סי מפקסס 0ז6ס נסעם כרפס1)6
 יוכל 6יך ומ,ס . גכמירס 1)6 כמיוכ סם סט)וחיו 0כ3 סמ63ך מסלנג ככמירתי שכד 610 גי ממטךיותר

 כ6 סכ) ע"כ 6'יכ 6ל! קיומיס נ' כ"6 צלק 6יי סברס ע)מוס כי ותמחומסעליגיס קושת 11)ח ס6דס )מ5י6ה( 6ססר ו6י ככמילס סשכד 60דס כרינת su סיס ור4ט טכומצ מקמר)נוטח
 מגמל"

 !מס 6מד
 סכגס oh כי 6ינס 0קודמש וסגה5"יס ס6דס הריקח ע) רק סיחר )" טנחו ~ob 1)1מר )חיק דץ )גע)יפ עזתן כי 6יט וס . ס6דס נף6ת ע) סיחת כיגע כי ע)יוניס סכ) !לotnnnm 6 ע)עלס )כר61ססוגרמ
 ט4ונימ מגמ61ש וסרטי , ס6דס יגרי6ח סבלך hih 90 וחחחוגש ס)עגש hnsS 4 סיס bS 6"כל%י16ח1

ותמחוטס
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 כמרגבתה כי הטצא ע"ז ולהורות )ד( . העלגים ובדברים האישיים ברברים פקפת השם שיזח4(
 שמואל , משה משה , יעקב יעקב , אברהם אברהם , פעמש שני שמם טזכיר הצדיקש עלגנלה
 הארם רם שופך נח לבני  השם אשך ך14  שבו,  רב"טית טצר הפרטים יודכן שהוא לומר ,שמחשל
 רבקה הפרטית שהיפיקה על לרטוז ל'( )נרפסה האדם את עוטה אלהים בצלם כי ישפכ רמובארם
 טעם טה )ס( בלבר המין לשמור ב"ח בשאר כסו כללית קטעה בו היתה לא שאם ,באדם
 בצלם אים שנעשה לפי כי יאסר אבל . המין כל הורג הא אחד אים ההורג וכי הרוצחשירוג
 בו דבקה הפרפית האלימת שהידיעה אחר , לעונש ראוי חהרורגו בא"ש קים הא הנהאלהש
 בהם דבקה הפרטחת והידיעה )ו( באיש קייטים הם אשר נעליעים בו אשר השכלי הכחטצד
 ולהיות . בתורה הסטעד הפרטי ולעונש לשכר ראוי הארם היה וע"כ , שבהם השכלי הכחטצד
 היום שזאת , אחר הכל אבל , הארץ אלהי אינו השמים שאלהי אומרים הםינש שהיו כמורשויות שהי שם שאין להורות הפועל השם מצד הא' , התורה לטצשוית הכרוחש הללו דבריםשני

 הארץ ואלהי השמש אלהי בה' ואשביעך שאמר כסו בעולם מפרמם אברהם שהיה היחח-אכונת
 ביצירת יחר כהחברו והפרטים הכללים השם שיריעת להורות האדם מצר והשני . כ"ז()סם

 בצלם היותו מצד פרטית יריעה אותו עךע 12השם מצד ועונש לשכר ראת יורה וע"נהאדם
 ומארץ אבי מבית לקחני אשר השמים אלהי ה' אומר מכ טפרסם אברהם שהטה והוא ,אלהים
 , יפעה לשעות והרוצה כהוב לסשה הקב"ה לו שאמר רז"ל החמרו , ארם נעשה כתב זהבעבור , לי ונשבע לי ודבר פרטיית היעה אותי ירע השמש אלהי היתו שעם כלומר )פס( וגףסולרתי
 הפרפאם הפועל בי להורות לתורה והכרחי גדול הוא דישון טזה הנמשך דוזועלת כיכלומר

 נטלך והפרטית .הכללוע בידיעתו אבל , חלילה בחולתו נמלה שלא כלומר נמלך בלבושאסר אמי רבי רמו 'ה ואל )ו( . הבל ירע אחת ביריעה אבל מהחלפות יריעות  שתי ולארשעות שהי DW ושאין אזהם והיודע דושהתונים הכללים הלדקל בעצטו הא אווזם והיודעהעליונים
 הכללית יריעות השתי גו כשיתאחרו מה , אחת יריעה שהכל בו שיתבאר אחד נמצאלעשות

"פרמעןשהלם

 נסקר כמו ס6זס יפיס 16 6דס 6עססרחמנא
 ס6' , רסויוח ף ססס 16חריס סיו עוייןסכמנ6יס

 לסניסס 6מר וסנן , תחשוניס וסכ' ע5יוניסכר6
 ועגמות כטכס מכיר 6ח0 ו6י ע5י%יס כרצת6חס

 61חס 5נד ע5יוכיג( רנוי כרצח 5כןס0ח0וניס
 ועגמות נטבע מכיר 6תס 61י חחחוגיס)ו06
 מכס 65' 61ין לכך התחוג" רכת כר06 5כןסע5יחו'
 טגיסס ע5מוק כטבעי מכיר 6ני 6נ5 ננחירסענד
 ו6גר6 י0י סכטמ ג' 56רץ ומיד 0כע5כן

 לכסון נעמס 5מימר סכת1כ מוכרח 5גו .כפיס
 04יו מותעות פיוס "גי0 נדמע סיס6 כדירניס

 כיתד גסס ח5י5ס רססת סגי ס0ס 6מר%כרחים
 נ6 ססנ5 סגמ41 סמ1סח 56 ינ16 ז6חסנרקס עשי ג"כ , גס1)ופ1ת 076 נעץ ot~ntbסיג

 סקוס 610 סנר61ס טחת וחללית 6חדמגמרך
 ממט סנרי כמס יפ15 וכש , קירס גע5 סו6ט
 מוטסעיס כלס סגמ65יס ספ5 סתמת פ5יודו
 סכ5 גר6 6101 1מי01ן יחיד 6ח7 6101מסטה
 ומוס כממכר ווים . סכתה כמו 1גתפ15כרטט
 סתיו סגסמע ע, ר"5 , וכו' יוכן ס,70סגמנט
 סנפ65יס מש יונן וכסותמות טסי 1Wlhטר6ין

 סדנרוס כ5 טחת כקומר סוננת יגיעתו )ר"5יטע סמיי . מקסת ססס טיויעת 4( : ל5 ן ועלוכו'
 ו5סורןח )י( : סקי1מיס( נ5 ננר6ו ורמתווניויעתו

 : 5כן ככ55ס 651 ונפרט נכ55 עדע tOG"1 .ע"ז
 6מד 076 כסורג וכי סרו05 פיסרנ כעס מס)ס(
 חייכ 6יט כממס כנק כ"ס מספר 6חדסיר4רוג מי כמו ור"ג 5מ5 . וכף ממין % סורג610
 6דס מרינת ע5 חייכ יסיס 65 כן כמו מיתטעלים
 מ% כסס 7גקס 0סרטייח וסי7יער, )1( :6מד
 סגר6ס מטפס ,ס מומקין ים . מנסס 0סכ5יסכת
 מתחר סמח"ט כנגרי מלתריס לריס טפס5סס
 שמרפית ס056'ת ס0י7יפס כסמוך ו0 לפגיע6מר
 רחקו 051נס נורך 655,610 6כ5 . וכו' בודכקס

121נןופפ:1ן,:ן;,%ן
Ottts~)66"כ סקס .תסנני סגם מ% נ-כ 0י 
 כ6ט 5סגיסס וסע5יוכיס ס76ס יסייט סייןסניסס
 ךזש :6נןענ4 4,ס בהסט סיס %1"כ 6מ7 מטעם מסס'י מפרטיתסי7יעס
 כסס סל5 רכס כמדרסו0ו6

 רינתי
 מכרס 61יג1
גסני ענפים

 דגר קמרן טטכ5 0נס . מ)י05 רטרוח כ' מטס ודני 656 16מן כר6 ונמס צרך 655 סו6 0כ5 טנר6אמ0ומס
 יחמר 0" כ' ו0 יצין 65 ר,מחגנד מ"מ . ותכריחו ~olh כ55 עוכר שלך סו6 6100 םרירגוי עומלזס
 דנטי ככונת 60מ0' דיסקוס גל06 5כן . רסיות כ' ססס מממח DS~ 610' ד5מ6 כך פט6 5ן יימלמ6ן

 : 5י נד06 נטן וס61 כקלסים ססירסט רוך ע) 610 156הממכר
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העקרים יב ש פרק ראשוןטאמימפל68
 דבקת הפרפשז שהזריעה ערה נעליונים אלהים בצלם היותו מצר כי . האדם זהבישרפו

 וצמור היכער על זה וערה , כן גם בו דבקה הטינית ששריעה ערה ונקבה זכר העתו ומצד ןבו
 ההש אח על ירמה )מ( . אלהים בדמות היותו פצר פרמי ולעונש לשכר ראת שהאדםועל

 בדמות אדם אלופם ברוא ביום שאסרנו כמו ר,וטרה התחלת שהוא הבהוב באקשננתב

 אלהית רה בעל לכל צריך אסונה היא אם )נ(עאף סאק יש ההדוים אמונת ל(יב
 את בארץ ומפצתם להאמק משה בתחית הסאסין שנסוייג כמו )נ( .-להאמינה

 האלהות החח-ה מעקיי עקר איננה אבל )7( משה על שנחלקו לפי ועדתו קרח את ותבלעפרז
 על לוירות בראשית בפרשת התורה דושהילה וודע . זולתה אלהעז הורה בציידת יצויירשלא
 אם שאף לפי )ס( , ההכפים 0ן הרבה שחשבו עמו לתורה עקר ולשומו סאק "םהדוש
 יכולת לו גשוש השם יתואר לא )1( אריספו שיאמק הדרך ןל ]6[ )ו( בקדמווזהטאמין
 והמאמץ שכן גל )ס( , לבי רגלש ארבע בעלת נמלה לברחו ולא )מ( _דיבוב כנףלהאריך

 קין בהרף נחש המפה להשך יסלת יתברך לו שיש יאמין לא כי התורה נסי כל יכחישזה
 לפי , להכחיש לו עישב והמויה משה מצטית אף אלא נלבד זו יא מ( כנים והעפר דםוהמים

 שהתיששרשים

 רני וטת כמלחכת 6מר רישל ושג'ל , עקמוגפני
 . עץ ולרתת )ח( : וט' נמלך נקנו 6מר6מי
 מתורס נקמלת (utnS סכתוכ ספריך לכןלתורס סכרתי 610 סוס וכעכור ותל , לוס ורייסכמו

 : וגו' oloSh נימוח 076 וכלסיס כרות כיוסכ6מר1
 ס6מונס . מכין יט סירוס אכצנת )6( יננפרק

 לקמן מוס ועיין סתו0לט מס6סס יאכלס 06נר6 מספיי מרמיקס ס6טסרח

 סןן:י%תבגע(עם:הב ;נ 2ש
 לט לסורות נר6סית כסתתלת סחורם סכונחזס
 ססמיס מן ותורס מן מ5י6ות דסיינו ססלסססמו
 ס6לסית לתורס סכרחייס עקרים מס ועוגהוסכר
 כין מקין ים מ17ס ג"כ מגיס ל6 למס61"כ

 וכפרפ כגר6סיח נרמז מב סו6 כיסעקריס
 לתורת עקרי דכר ט61 ססח7וס ס6מרלרירמנ"ס

 ולמיחס "מיס 1קכוונת
 כמו )ג( : עקר 1ל1 כלנד 6מוגס סיי66עי0
 סנ6מר מס נכל ממקמט מי נמו . סמקתןסיחף'נ
 ת"כ סו6 מחוייג נמור 6מת כו6 מסכל מס?כתוהת
 סגשקו מטעם O~D 6ח סקרן onsPnלמתמין
SDמן 6ח7 ג"כ 610 קרח סכליעח לסי , ממס 

 וס וכענק כן כמו , מסס גתורת סג6יססדכריס
 : שין יס סחד1ס 6מוגח לס6מין מחוייכסו6
 תיגס סוטת סימנס . עקר 6ינגס 6כל)ד(

 כקאן wo~n סייס עקרי ס6ר נק כעקרנחסנת
 1ל6 ססי6 ס6מוגס 11לת קלסית תורסיטייר סכגר לפי , חלתם שסית ארס יסייר סל6סנ6מר
 ס6י לסי )ס( : וכ" סתורססחחילס

 סמ6מין 06
 עתם לגפר יג6 , ט' ר.מ6מין S~eh 6ץ ר"ל .וכו'
 06 כי עקר פיפס סח17ס ס6מוגח סכחונמס

 סי6מין מי מ"מ עד למטס גממך וסכל כלבי6מוגס
 6ריסטו כי . 6ריסט1 סי6מין סדרך על )1( :כו'

 דסיגו 610 קדמות סל איחס . קרמותס6מין
 עומד סיס כך ך6% כ% ג3ר6 ל6 ססעולססי6מין
 סוס nbo" ש ל706 61'ן סקנ"ס נמועולמית
 יחוויר ל6 )ז( : נימ6 נמ65 6ס" נזמןקךימס
 תוקר לסקכ"ס 4תן סמ6מין וס יוכל 65 .ססס
 1ט' לסקריך יכולת לו גסיסיס דסייט כוסמיכולת
 ססע%ס מ6מי1 סו6 כי , עתס סס61 ממפיותר
 לכרוע 6% )0( : לעולס יקום כ! סיס וכלסרקדמון
 ר,רגליס לס סיפשת . לנן רגלים ו' כעלקנמלם
 וק פ0מ6מי1 כ"ס )פ( : 7' רק לס יסיס1ל6
 ש5 ענש גס0וך סס כי . סתורס שי שיכחיס
 מסס חני16ח 6ף 6ל6 נלכד !1 1ל6 )ק :שלס
wnna'ססכלחר לסי וט' 6"6 וט' סס6יס לסי וט 
 פירס ס6ש סיכ מגס . ונף ליגלג( יכלם ל6נ"ע
 ק6ח7 , דחוקים פירופיס גן סמחנר 7נרי ע5כק
 יס0 מריני מסרסר תסג6ין סקג5 וסג' 1nspמפי
 6יוס לנחור ועליך  1!38 וכריו גס91 וסייס51"ל
 . טוכיס ל6 כ706 סריסם כי סחרנס ססירוסיסמכ'

 גססך 610 סכל סרג דעת 5פי ססו6 96ססר6סק
סתמת

ענפים
 וכבממכר . ע"פ הכמדוס על ירכס סיט סיפוח ו' כעכול למורס מח"ל י"ר כסרק מנוקר 610 11י וכמגט לידי וסיעש שייסעו 6ח סמכים ססכרמ דע . גסופש סירם)ו . לויס% פי1%5 סיר ש 1* יבפרק
 ומ"מ . גפרסיס מירוש ש"ס וגו' יסע5 16 ס'נר6 יגוייר מ63 ס"ת כמ"פ פכ"נ מ" )קמן מ0ן 6חח עבטסכיך
 מכס 610 סטני רק סס"י גר15ן גנר6 61י% סמ3י16ס ממ1ייכ סו6 טהעולס )ומר סוכרמו 46 סענוחו'

 , ספק כך יקולס לסטיר ס)6 מטגעס פיפחגס 5ססמט ~heb כמו מסכף6ס D5p סוס לנגוח )1 56%1ט1)ס
 כ5 סוית סגת פ610 יודע ~f'e 6נ5 , וככרס טדיעס פ65 סו6 ספמס פע31ח כי כסקס ממס תיגו מ"מ5כ5

othln~1, 6(6 eto~ ויפ ג6ה7 כקן וסג'סס סשעכ) ע5 קדשס עוס )סטכ) סטין מסמכן סמוטכ) כמיוכ 
לסטג)
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 ae להעדרם יב פרק ראשךמאמרספר
 כ"ת שהמולתי לפי לעולם שימצא אפשר אי בבית אישים לו קדים בהטצא אלא ימצא שלאשהאיש
 טומר שדש שיאמין סי מקום סכל )כ( . ספק בלי בכללה התהיה הפול ובזה , לעולם יכלהלא

pwmוזלגת ווו יכחיש לא שרצה וכסו השם שרצה בעת העולם ונתחדש נברא כסנו )3( קרום 
 לא עולם של ומנהגו טבעו בשינוי בתורה שבאו והנפלאות הנסים בל כי , וטופתהה ההורהנסי
 עם זמן בבלתי )ג( המים ושקנו , נחש המטה כהההפך )מ( , פיש יש אלא פאין יש יצירההי

 את הטש הבו לא )ס( לחה כי רם לרלזהפה אפשר אי שהפשום אע"פ , דם צורת , פשומיםהתהם
 אושי ולחלק אש צורת המים מן לחלק נביאו סשה יד על השי"ת הקנה זה כל ועם )ע( ,הב"ח
 כל וכן . היאחו באש ולא הדגה מתה לא עינים למראה היה שאם לבד עינים לפראה ולא ,ופן בבלתי עצטי השך ))( לדם ונהפכו ונתפזם יחד ופרפם )פ( עפר צורת אחר ולחלק אוירצורת
 שהיו מה כ"ש , מיש יש אלא פאין יש יצירה בהם היתה לא בעצמים שהיו ם והנביא החורהנסי
 הררך על בקרמות שיאמין מי יש אם אף ולוה . כשלג מצורעת משה יר כהההמך בסקריםטהם

 ס8ר טיט רוה הדרך על שיאטינה סי הנה , נסיה ובכל בתורה כופר הוא אריספושיאסינהו
 בתירהשרשים

 6יט 6כל שמת לפי סס61 16 וסטני .ס6מח
'DSp)tO כק' דין נעל ס671ת מגס . עכ"ל סרג 

 כ5 יו כון6י סלו ססחיגור גס ומס סכחכ עלסלו
 מס 1לר16ת מס ניגריו לעיין יוגל לכן בו076

מסיס
~SID 

 : כתתו מתוך
 מן עורוני 6סד וכפי bS'7 סנר6ס מסאפם

 מגיבוח 16 . סקלי ווס כסז7 6כחונססמיס
 סנ6מר מ5י6ות ס" . לסכחיס לו יחוייג ומסיחממס
 076 גני ס6ר לטנע חון סו6 ומסיח מססע5
 גיסר6ל הוד נכיף קס ול6 גתיכ מסס סגנילפי

 , סמ6ירס כ6ספקירי6 ננו6חו ססיחס ftalכממס

 1כי631 ס' כירקת ומריחו כהיכ מסיחונכי
 DS1' , 076 גני ס6ר כטכע כ! סבין מסגוס

 וקין סטכע 6חר מולך ססש נקרמותמ6מיגי
 6ג1 כליכין סטכע nVDS יכולת סוסלסקנסס
 סס6יס DS~ . ושלך סמובר וכמו זס כללסכתיס
 . ננ"פ  o~nth לו  קורס כסמננו 6ל6 ימגגסל6
 גפק7 ול6 כמו ססרפ  פל  )6מר  6יפ פפפי'
 ושיכין סקדמוח מצמיגי לפי כי Sff~t , 6יסממגו
  לו h~h  צנרור וסחיוקד מסיטי סס6יס לותר6ט
 כרומס 6יסיס לו שדם ככמ65 6ל6 כגמוםלסיות
 עד זוכותיו ובכי וזנותיו מסיו ור"ל , ככ"חלו
 גזירם ומיוח7יס  סרטייפ  16סיס גףכ חכליחלקין

oniv1וכמו כחחלס סע מבסר גסוייחס לסגותיכולת 5סס"י 61ין סטגע 6חר סגלך סכל כי 5ו 
 . אריסטו דעת לסי למורס פ9'נ נפי"פפניכ4ר
  ומסיח מפס פל סנדלר  פ6%יפ  סיהנ6 6"66"כ
 קס 1ל6 מסס על סי6מר  פו4 סף-  כילפילם
 וכמו כמוסו נ"כ פיו סכותיו וסלף וגו' עודגכי6
 כמו תכלית לצין עד 3ד תכל לו דומים זוכותיוססיו

Sh~ii
 כריחם "כ ג  כתריי ורפו  פיכית כרבוי מן

 וסכל סטנע 6חר סולך  פנל  כי פכליפ  ליןפך

 obt5 יפלס 1ל6 ניכנע 6חר לנסוג מתחלםגתש7
 מן( ניקור ולסוסיך ,  כן  פקינו  כיום רוביןו6ט
 ר"4 לעולס יכלס ל6 ססננ"ח לפי ובתרסטעס
 61ין סקנסס כמו כזמן נגפת ט6 ססעולםמבחר
 לספר וכן מעולס על זמנית להימס סוס5סקג"ס
 לעולס 6ין 6"כ ודכריסס סכרוחיסס ע"סכידוע
 ל6 ג"כ סתח5ס לעולס פקין ומבחר טמןסתחלס
 ל6 עדיין 06 סוף לו סיס עליו לומר 6"6 כיינלס
 סגיסס, על גומר יכלס ל6 למון ג6מר 16 .מתחיל
 געש 7סייט למפרע ותכריח elD 6 ט6יןר3וגי
oatלו 6ין qto סקודה מ5ד סן וחנליח סוף לו ספין מצחרלנף  ניר* ומפיגך . לסכ6 ותגלית 
 סג6מר מלרוח וס ולפי . וקשל סמת6חר מ5וסן
 . כמ"מ מסס ש . סקר יניס ומסיח מסס%

 עד סק,דמיס כומרים וכן  פ9פפ מבחרומסיח
  ססיפ 6יס סוס גגמ65 סיס bS עדין תכליתל6ין

 ל6 סוג פסיחס מכמו סנרי6ס מטנעפנפנם
 חשל וגוס , לעלס יגיס ל6 סננ"ת טיסתגר
 ק7נהת . ליסמין מי מקוס מג5 )ג( : וכו'סח~רס
 גנו עצמית כגמג6 שמר otth ססיס ןסייטכוס

 מן . ממגי )ל( : 6סלטון דעת 6101 .סקנ"ש
 סייס , גסס כמטס כמתססך )מ( : סוסמחומר
 6עשס ממיס וכן . סמטת וע גחסוס סגמפ כי מיסים
 : ס7ס גורת קט מורכנים hSt  ספיטיספסיו
 סמיס יזוגו ל6 )ס( : 6חד נרגע . ומן נגלתי)י(
  נסחיחס  ויוכפ  טעם  %l'GtA1ntthD  o . מג"ח6ת
 וכן ,  ססוטיס געראו  ששיכך  פנפס מלחלוחית,ולת
 ל6 קמים נ"ל מערגלן נפל סרק גריס6ח1"ל
 ן עשפ פרנס ס6זס 5כ חסע7 ל6 כי מגוןמקרי

 : אונס . יטרפס )ש : 61עעיכ וס. כל וטס)ע(
 כססו סיס 1ל6 ממס דם מסת . עלמי ספל)נ(
 . לגחט סגתספך  ODn  גגי וכן מיס גורת סוסניכר
 ססיתס 6ע'פ  1ס1לך שפנתר  יפו  נפויייפיי4"כ

יד ענפים
 vntip פוס %5ס pbt כטקס וסכלס ייעס 15 טיפ משלס עם tsno כן , 56יו כטסכן וסכלס ירססלספכל
 45 וספירפ , סימל (Qh תכל י%,ר  טס כ'  כמולס מת"נ  מטייס )סרק  ועיין %, O)Q  ססו6 656 ס6מלע5

 : ע"9 "ז פלסני  נפרקים  סם נ"כ  פמיר  tvn~h  פוכר סעדתסס9
הם,פת
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 העקשים ע יב פרק ראשוןמאמרםפר60
 טצאות יצויר שלא , האלדית התורה למציאות ההכרחי הראשק העקר ביהוא בלבדהפיצל סציאטז על להורווז הוא בראשית מפרשת הראשון החלק שעקר לזה הקודם בפרק אסרנוחיה . מאין "ם יצירה או בריאה לראמין ונסיה התורה האמנת מהכרח אק בי )ל( ובסופתיתבתורה
 תורה בעל כל צריך אסונה שהיא אע"פ טאין יש החדוש האסנת אבל . זולתו האבהיתההורה

 מנם , המן את והוריר השלו את ח-גיז מים וכובו שר בקע משה כי להאטין שצרק- כסולהאמינה
 ואעשפ , התורה עקרי עם ויל הרסב"ם מנאו לא ~וה )ר( . האלהיב התורה מעקרי עק-איטה
 טה! ואחד מעים הנקראים הם המשה ]6[ כי השובה מהלכות ל פרק המרע בפרקשכתב
 ה% הנה קדום ראשון הומר שיש האומר כי מבשר והוא , לכל וצור ראשת לברו שאינוהאומר
 שקרא זה גל העם , דבריו לפי כמוהו ראשון הש הראשון ההומר כי יאשון לבדו שאינוכאומר
 תורה תצהיר שלא עקר שאיננו לפי בעקרים טנאו לא מאין יש החדוש מנסין שלא סים~ן

 טצשתז על להרות ה% בראשינו בפרשת התהיה שהתחלה מה גן אם ויהיה . עלתואלהא
 ! שנארנו כסו אלהית לתורה והכרחי ראשון עקר שהואהפועל

 השם טולאות שהם שיכרנו הללו העק-ש בשלשת )נ( שטחזקת דת כל אין )6( יגפם4ק
 שאמרנו בסו האלהיח לרת בוללים עקרש שהם )ג( השסים מן ותורה ועונשושכר

 . לעוה"ד חלק לו ויהיה אלהים בתפיה טאמין יקרא בה שהמאם.ן , פנים כל על אלהית היא)ד(
 לרת כוללים עקרש הם דילו העקרים שלשת כי ה% הענץ עתי אבל )ס( , כן רמיברומעץ
 שיודה עד לעוה"ב הלק לו אין עדין בהם המודה ואולם , שראוי כמו אלהית בתורה טויהשאינו ל8י הבא לעולם חלק לו ואץ האלהית הדת כעלי מכלל יוצא מהן באחת הכופר שכל ,אלהית
 כופר כאלו השרשים 0ן באחר הכופר כל כי , מהם והמסתעפש בהם הנתלש ובשרשיםבהם
 צריך השם טצשות שה% הראשת בעקר הםאםין כי )ו( . ממט טסתעף ההוא שהשורשבעקר
 כח ולא נף ושביט אחר שהוא ששמץנ"ב

 בגי
 העקר סן יוצאים שרשים שהם באלו וכיצא ,

 פציאטז שיאמין צדין- הב' העקר שה% השמים טן החיה שיאמץ סי וכן . בו נתלים אוהוה
 בידיעת שדומין צריך והעונש השכר שדכא השלישי בעקל והמחסין , השליח ושליהורזהנבואה
 השרעפם מאלו שהיש שינפש פי וכל . נופיי ואם נפשיי אם שכר שם ושיש )" והשגחתודי

 סובאות שיכחיש שמי כסו כי . עצטו בעקך כופי נשלו בהם נתלים ש העקרים סןהמסתעפים
 נופר באלו הח6 הנה הרו על שטרנה השלקה שליחות או השטים מן לתחיה שהיש שהואדגבואה

 בע9שרשים
 ניכרת סיתם ידו מ"מ , וט' מגיעת מטסיד

 6ין כי )ק( : ס5רעח עסיס סגת1סן רקגגר6ס1גס
 מכרחם שגס מתורס . סתורם סלמני"סכרם
 3סס פ"3 לעיל סממנה וכמיס 06 ס76ס6ת

 פ" . 1"ל סרמנ"ס תגשו ל6 ילך )ר( :סימנ"ס
 ממורס 3ן לחלק ש"ז כפ' כת3 העגמו ססו66עפ"י
 מכ61ר 610 כן . מפס 5חח-0 ע)ףץ דכר6100
 , וט נפרק ע"ס ססרקיס נרמזי לעילגסדי6

 : 6מי עעס8רקייענעיגסייי"י,ש"5"
 6ח"כ 6מר ג' ג"6 עקריםיסיג סל6

 . סזכרג1 סללו סעקריס כנ' )ג( : וכו' דק כל6ין
 . 56סי)ז לדת כו5ליס עקתס ססס )נ( : גפנילעיל
 5ססכיס הייגס 56סיק פסי6 ס6ומרת דח כ5סי'
 סטם ג5 ע5 56סית סי6 )ד( : 56ו עקריס נ'עם
 156 טקריס גני מסכמת !ס סדם מסני 65 .וט'

 יקי6 ות נ16סס ססמ6מט ג16סן 56סחזגקר6מ

 ש 6י צ 5וח טייסעעריס
 ושן מטפר

 נולליג( עקריס נקרעים 6לו עקריס סנ' מסר"5
 63חד סכוסר סכIDtb) 5 דסייגו . 6חי מ5ך610
 סחו7ס ד0 סכל 7סייגו 06ר כעג'ן 6נל . וט'ממן
 סחשס עד קלסית גקר6מ 6יגס 56ו עקריסהג'
 סמ6מין גי )1( : וכו' נסס סגק5יס וממרסיס3סס
 סטץ InPS וס63ר רקע . 1%' ר,ר6סקנעקר
 061 כעסיי 06 סכר מס וסיס )ז( : זסמקמר
 טפה סכר 5עוס"כ סס סיס ר'5 6יט .טסיי
"DU1סכר סוס לעס'כטלין 101* סרמ3"ס 5ד3רי עס"נ סכר כענין מ"5י' מקמר לקמן ססכיס ססמחנר לסי 6יט זי 

 לגו"
 וסיטך 53נו לנסס גש6

 גר6ס 5כן , נופיי 61ס נססיי 06 כ6ןגח3
 06 סכר וסיס  לסניה ויריך סס מינתלמחוק
 לעוסקך נוסיי 061 לעוסינ גססיי 06 ור"ג 1ג1'נססיי
 וכע עב"ג סכר ע5 5ר6יס 610 עס"וסגר

סמסטר  ם י פ נע
 סן חשקנה ה[8"ג

~thnpp 
 מסלע סכנתן סמחנל דנף שלך , וט' 6ע ותל לכסון טנדו ס*ס ס*מד וט'

 ו"5 סרמנ"ס טכס סיין גריס 51י , נזק יחסון ר"5 ר*וו נכדו סחיט סרמכ"ס ס6מרסמם
 65 וס גסי וח"כ . וק"ג sff)s וי"ל לקטת 61על 53ס1ג1 מדקדק ע'ו וסעד כמגס ריסון רק נזמן לחסון*מר
 וחס , כעגסיס ש שמי סכזנ 5קמן טד ועיין . דכריו ע5 כ6ן 156 רילמנ"ס יבלי )0כי6 ריממנל %זסיס

 SWf 1 סממ3ל כונס 5סי יוסד גס"ד ornהכת"ג
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