
 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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 61 לא העקרים יר יג פרק ראשון םאםרספר
 טציאות שהוא בעקר כופר ותא הנה טף יתברך שהשם שיאכק מי כן , השפים טן תחיהבעקש
 פטציא המציאות מחוייב נמצא שם שיש )מ( שמסטין היא השם טציאות שהאכנת לפי .השם
 הכהוייב היה ואם . תלתו דבר אל צריך איט והוא לו וצריכין כאחו מושפעים וכלם הנטצאיםכל

 המורה הרב שבאר ככו פה-כב )'( נשם שכל לפי , אחר אל )ט( צריך היה גשםהפציאות
 א"כ ידיה ולא , חלקיו תבור יחייב )י:( אחר ופועל מרכיב אל צריה מורכב וכל , כיבבהקדטה
 , זולהו אל צרץ- יהיה אבל בעצמו מסתפק יהיה ולא בז~לתו אלא ))( בעצכו הסציאותמחביב
 אלא בעצטו הטציאות כחביב כן אס יהיה ולא , אותו ופועל סכנו גדול כן אם ההואוהזולה
 כמאטר שלם באור זה שיהבאר ככו השם מציאות בעקר כומר כאלו בגוף כח או נוףושא שהשזי שיאסר שמי יועחייב ולזה , המציאהק אפשרי הוא בטלהו הלוי שטציאוהו ומי ,בזולתו
 בגזרה )מ( הם הרברים כל כי שיאסר או השם ביריעת או בהשגחה הכופר וכן . בפ"ז בגז"ההב'

 עול לאל סיחם או , והעונש השכר בעקר כופר הא דגה , קד"ר ואל קצ"ה אל בערביהנקרא
 חילה , שנשה כה הפך לעשית ביין שאין אחר בכפיו המם לא על ההומא את שטעגישורשע
 כופר כאלו פהן באחי הכופר העקרים מן היוצאש השרשים בכל וכן . מעול ושדי כרשעלאל
 רטקרים פן היוצאים השרשים כל שיבהט שראה במה הטכהן ררך הוא כי טאר זה והבן .בעקר
 פאטין יקרא ואז גמורה הודאה הכאמין בהם הודה , טעות ואין בה סכלות אק אמתיתבהינה

 : שסכרנו העקרים בשלשתוכורה
 עקרים השלשה מן הסמתעפים השרשש יריעת דרר עתה שנבאר ייאוי )6( ירפרק

 שאין ראשונה ונאסר , בו הסורה או בעקר הכופר שיורע כריהלפו
 החח-ה מצות על העובר בי ]6[ )נ( התורה ממצות סצנה שום בשורש ולא בעקר שיכנהראוי

ה"השרשים
 ומיסו . 5' פ' ד' מקר עם מסתכר כזכריממנוער
 נ'כ נוסיי סכר מס סיס מ"מ ולזמר ליסדסכל
 סכר לגסס ס6ין סמוסנ סרמכ"1 דעת 5סי כןכחכ
 DD~1 לקמן סכתם וכמו , סגיסס דעת ידי66ת גופיי ohl נססיי 06 תנור לכן סג91 נקלתל73ס
 סס סיס )ח( : כת"י לעץ סכתנט וכמו , וסמקמר
 : סנוני6ות דמויה סס61 נגנבה 6ן סיס *גמ65
 . מורכב )י( : 6חר שע5 56 . 6חר 56נע(
 6מר פועל 6ל דלקיו). יחוינוחינור)נ(

 ק

6ותסצ,1
 י3%)

 : חלקיו מחכר טויס ספועלסוס 511ת קזוס לויסים

 עתם ככגיט סס61 כמו דכר גל . גגזרס)מ(
 רסע סן ודיק סן לסיוח עליו שזר סיסכך

 : 3זס1כי651
 יויעפ דרר עקס סגנ% וראוי )6( ידפרק

 3פש סג6רגו 6חר .ססרעיס
 קלסית כתורס Pn_bR גקר6 ספין 06סקודס
 סיח6יס ו3סרסיס סג51ליס 3עקייס סי6נויןעד

 ס55ו ot1% סנ' מן סיונ6יס ספרניםיייעת תוגן 56 סנכו6 כדי גו ליכגס סר16יוסיגוף סדרך ר6סוגס ל63ר רפוי נכן מפסוסמסתעפיט
  מרעת651פ1קי

 סרטניי
 יפינו ע  טרקי וסוף , נוס

 ספחכם עס6ייד מס . וגו' משוס %~ת שמשגר כי )נ( : וגו'  ורנר עסק מפתר  טר16ישמר

 pSn לבס Phn וא' דחיס נטלי מכף !651 קיוי 6נ5 %וס 16חס על 1ג1' מפלס מטוס ע5 משנר כי ]6[משר
  )עווס ט,יך )6 מסס 3תולח כופל (h9p סיס מטס ot'b גטיכסול ד6ס עעמו גץ . וכו')עס'נ

  עוגת  סוס )ס 6ין ע"ג 16תס כסיעכול עמס לסגי שזפ )ס יט ומפס מפס ג5 רק טיס  c)th  ימליטפל  ססשיסיי מלהר ושר . לעיו"כ psb * ספין מרס נררכ6 4י קם כי כתורס לו יירפס שגט נשמו%ט
 , ונעסיק נמס"1  טיפס  כורטס נחולם מנוח כמס טמניע ונסלם . כמכמסס סתורס  ססילס ,ס ג"66מל
 )ו יסיס bSt סוי הכמיס נק חורם 6ין ס16מר וככת נעורס שסר גקרO~Ot 6 מטס ככיוס סיכסול וס cbאע
 וגו' b'oo סנפו חכלח סגלת %תונ ייחולם וריכס עמס כך טחסו פיס מלוס ג) ע5 ע"כ 6"כ )עס"כסלק

 סמט6ר )שנפ ר6ף לק , וכו' כתורס כופר h1p1  6יט פ"פ מקס  5י1ן כטיכשר qb *מר 6ג1 שיכיסשיג h~h .  נך  w(on  סמלוס כיל וסלן אז  לסין ככסל למסי מ6י כעס"נ מכרס נע5ףז רוורס מ" ס' ליסוזלן")
omh3כייס סמנ61רומ יימטס טוחן ז5ח מטס btl~S תפי . וק"ל סוכרם כ% 5עס"נ 6ף פ6 תעומס 
 מס טמיר גמי ש"סכח

  סט6רי
  ר6טוגט 41ימר רס ייתר ס%  סתווי  מן סיט גי אמון כ6ן  ר,ממכל

  סטורים 6"כ יסיו 3ע)ץי0 מיס משס Db גי מתירס ממרס מיס סיס כמורס 1)6 גערך עימגס לתויעבין
 כסריך ממטיס סברס  זפ כי נעקר למנוס ר16י Vhn פסיע6 סמווס מטח sp סעונר %ו  06 ,מרוכיק . hw  כך סטמנר דכרי  טסנעס *מר סג)  הכסננו  דנינו סי טל שיי S3h . וכו' ססורס מנתכמנץ
 חר;פ 06 בסינו 6)6 . ,ס ע) וטעם ר6ח0 יטוס %ז 61ין טכחכע וע"ד וכו' יסר6ל סיטתי נכלל כן5גי

 סמט6כ "OPP מימגס פוי 6ין יכ ש' ס' מטת סי6 06 גס עיפשק תנד סעקליס גין ממטסנשות
שמס
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 העינים יד פרק ראשוןמאמרמפרש6

8משחש8ם
 נ"ר וי."ת..ן:ויגס' 'וין "יל'י8 1:"י;",,,1 ,ו.ןייןןיייא"ןן,ין("י

 הסוהה עליה ר"ל שאפרו ער מאר חמורה עיירה שהא אע"פ , עקריה בכל ולא התוהבכל

 ראת לושטר
 ) ק

 בעבו:ננ פועה וריה 6'זמ( )מלכיס ישראל

 ט""ין::'י"ץ ;יי.:ס-mne~ ,ן,1,.ן,ל."יי.,יןשי,;;ןןיי.,,::ויייוייי:,-,"

~ןו%וי  '"יהעץשרטטים
 15רך נסג 1סו6 כשטיס זס ע5 עייןצכלסוט

 %"י! לחשדותי:ג:1ע;א
 מ15ס תמגס 061 )ס( : ע"ס כסירוס ר"למקמר
 על יפקסק 06 סת6מר ס" . ס5ד מוסנעקרים
Ottbמ! 6יגס ססי6 לזמר מתורס ממנות מטס 
 : וכו' 6"כ ימיו כעקר טפר גקר6 וסומק"י
 סמ15ת סכל 16 סירוס . וכו' סממיות 61"ת)1(
 6ל6 סעקריס כין למגית סגר6 6ין ט"מ גזססחת
 לעקרים וימיון שייכות פיוס למס סיס סמ15ת16תן
 סגקר6יס ססמנ1ח שח"כ 6תר לכן , תורססל

 סירוס , וט' סכ16 סמטת כ5 יסע מב וט'עטיים
 סיס מסרי )ז( : מעולס 6יס לג על עלס ל6זס

 3ס3ועתו ג5ר ססנסס תדע ל6ליסומקמין
 65 ד6ס 3עקריס מלחין סיס ע"כ ות"כפירופ
 עי בם :ידמעקסלעשת 2 מ ס" י6י " 6 י"דר%3%צי% 6ת לסעגיס wS~1 יכולת סיס משחט 6ח6כסיס

 ה " 'ס
 6"6  ס5דיקיס כי 6ליסו כסכועת נעגרססגסס
 פוס . 6מ%י נסכגיסו 6ס )ח( ! ס6לסיתסתורס עי זית *הגס ולסרר סמערגס על לגערלמס

 סססע כירידת ויכולת כח סוס ע 5עש6 סיסחוסכ
 ס"מ 6"כ . וכו' ס6גסיס ק6ר 36ל )ט( :ס6לסית
 סתורס ככל כופר כקרש שיגו ע"6 סעוד מי160
 ממלוק מטס על עוכר פס61 6ל6 3עקריס1ל%

 ספין ספק 61ין )י( : וגו' לך יסים ל6 וסי6סתום
 סמחנר כונת . וכו' נעקר 16 3סורפ סטסרעונם
 לעיל סכ6רגו 6חר תקסם סל6 כצי סו6כוס
 . סעקריס כין סתורס מוות סימנס b~heמניס
 סגכתכ לעכס רשוי סתורס תלות על מעוכרכי

 מן קיס מ"מ וכ"כ , 3עכפיס פסירסט וע"ן3חורס
 סגזכר סמ15ת 16תן לסחות סימנס זס לסיסר6ף
 3עסץ סכרת חכרת סכרק כת"ס 3עוס"נשנסח
 סע.נס6 מ06ר כי , 3זס 1כי651 כעו"דחכרק
 סכעת ס"מ סעקריס נכפירת 610 יסרע0"3
%11%יח";עמיעין1%:י: שח"כ 6מר ולכן סעקריס כס 6ל1 למנוווסתורס
 , פורס 16 עקר 6י!ס כמירח מתמת סנ6דעוס"3
 טמר סו6 סרי סרס 6ו עקר 63יוס כסיכפורכי
 וז"פ . תסכותייס ר6יס סכי6 וע"ז , סתורסנכל
 : וכו' סכ6 עולס מערסי לומי ים וכזסשח"כ
 כמו . עס'ע עוכסי לכל לרסיס סעס"ו ועעסי)כ(

 חצירו על גך1ל יותר פוגם 1nhS יס עסתגעונסי
כי ם י פ נע

 מטס תמנם 061 61מר 6מ'ס כלסוף נדקדק or1 , וכו' מ15ת כמגץ י1עקר'ס fb יסע טומר נעסכפמס
 ושהוא : וק"ל סניי מו"סכעקרים
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 68לב העלמים יר ראשו7פרק מאמרמפר

 עעיפ אין כן ,בתורהז 1 צ לקופר שחה רנצוה על קש ::גמיו',:זגי:1:'נונ;נהו~עי

 מן להורה שורש או עקר הקבלה )ג( נמנית לא ולזה , ר,תורה כמצות פרטיה מצוה שוםבעקר

 (: 111בעולנו;" ימינן:לפבוגגנ~וי":
 11 הךנ~ש,ןיוןבעו':1:בלך,:וןזיין,ול',"געו", ד 41" שוה ש..י ואין )ק( אהד יהברך שהשם שנאמין אם . דבריםשנישב
 24ננמ:ן 4נן:נ:נום,::גגה"ןן ש:::ש? ג שמז
 שהו שהש"י והו:ג:ן , ייכבייגן'ע ייפי )נ( ' הסבי" mwv1העק

 ק

 הש .שאני אחר לומר ובא , פני על מריס אלהין לך 'ש חהוא )ד(אחיו
 ק

 עעצאתיך יך
D~WWטארץ 

 חט16 לפי סרטיי עעס 6 מניע 6חי לכלכי
 סארי תדע )ל( : עס"כ נעוגסי כן כחו ,1מר11
 סלסגיסס ס6סי' זס דכר לסוכיח סנ6  סירוס .1ט'

 סוים *יגס ת"ס לעס"נ psn לסם  ס6יןעוגסס
 ו60פיקויסיס nnOD(p  פ6חז"5 סמניט כמוימר . 61פיקורסיס כמפגין )מ( : וכי' רז"ל  מטמסרי

 : לעס"כ "לק לסס 6ין וכו' מדרכי וסורסין מרען כעלי 6חר כמקוס קמרו נך לערוג pSnלסס
 1ג1' ויגדך פכיך ס6ל כמיס . מרטית מגוסססי6 לסי )ס( : לפנותיו לס6מין סיחוייכ . סקכל0)ג(
 כמיס סרטיח מ15ס סי6 ס7ח לחכמי לסמועוכן
 סו6 כן וגו' לך יגי17 6סל סךגר מן חטרל6

 ס"ט לקמן ממחכר נמכרי כ0די6מנוקר
 גלמו מס כי סכת כמ"ג לקמן ועיין , זסמקמר
 061 )ע( : וגו' וקמך 36יך ככד ממלוח סקנלסמ15ת
 סי6 06 )ס( : סיס ל6 זס oPvn1 . 0י650
 ססרמכ"ס פי' . מרמסס סכתם כמו . פרטיתמטס
 מן לעולס חסחגס ל6 ססחורס לסוכיח רגםז"ל

 ל6 ר6ס כס' סכ6מרסכתוכ
 תו0"

 תגרע 1ל6 עליו
 פינך ח"נ לקמן דנריו סותר ממחכר 6נל ,ממגו
 כע"ס )5( : וכו' 610 סס6נוח 6ל6 6מר ולכן ,ע"ס
 : לוס זס כנועלם ודותיס סויס סס ססוכיס כ'כל כי גורך לל6 סו6 6כל , לו סמך 1ל6 גורסיםים . לו רומס 1ל6 טוס סגי וקין )ק( : 6חד ס'וכלסיט ס' יטרלל םמע סג6מר כמו . פרטית מלוסססי6
 61ק סססוט 6' 0סו6 6ע"פ . 6' 6100 עם)ר(
 6ססר סיבך 6"כ 0יסוד1ח וסרכגח רכזי סוס13

 . 6ח7 06 כי יסים ל6 חס6חד כי מתגו סר3ויסיכ6
 לעסות תוכל ל6 6' 6מס כגד לך יט 106ע7"מ
 למאמין 6ט מחוייניס 6עפ"כ כנך קמות ג'המנס

 סרם% כל סגת לומר ר5ס )ס( : ומ' 6לסינ1פ610
 ככת 610 כי נכלל 6לסינ1 6100 כלומר .סגמ65
 סכל תמנ6 ומס וי"ן וי"נ י"כ %"6 מ"ח גמ"כעיין מסחי כרגזי סי63 6ססר סיפך טקסס 061 ,כלגו
 : סיטם וע"ס סס סגזכריס סדעות 16חןמכל תמקי ותתר גגחר יותר  סי* נוס ייטתייגריס ו5ף , ררכיס נ' פל ~pDD  זס סיוזל כתכנוסס כי כענסיס סגוכר כסי"ך וע"ס , סיטםמכ61ר
 .  הפס  מקילוס פטיר מספטף  סורס 610)ח(
 סם 61ין  מסוי *יר כו* מספיי  פנ%6ין י5רוצן*
 )6(צמס : ממ"ג ת"י InPS סיחכ6ר וכמו לוסוס
  סירוע . סדכרוס נעפרת  סטיקריס סער  גרנול6
  נין  נפירוי  סטיעריס סיר כל ג"כ לפנות  לימסיס
 מורס 6100 וכו' 6גכי סחגס כמו סוכרותעצרת
 רמוי מתוך תטמע כן . ס' מ16.5ת עקרגפירוס
 וויל סססר כתחלת לעיל סגרסמ'ס מספר ז0סרקי
  כרמזיםסס

 גפרי
 כל  גימרו ל6 למס  וינקר וס

 ןרכט לפי כי פירופ . סיקסס ממס זס 6יןךרכגו ולסי  לב( : iff~i  נסירות סוגרות  ~mwסטעריס
 סרטייך מנוס סוס  סטקדיס בי  נשנס פל*פ6פרכו
 tqh 61'כ מטס 06 כי 6יט תככיודגור

 מעקר
 מן 6יט ולכן סדכרוח כף נזכר ל6 ג"כ ס'מ5י16ח
 סוס 61ע"ג . וק"ל זס דגר לס16ל לס61לסר6ף
 מ"מ סעקריס נין 16תו מוגם וממחגר ס'פ5ייית סעסר SP ין  גס מורס וגו' 6ל0יך ס' תככיסכתוכ
 סחחוייניס 6101 ט סנונו6רק ס01% לנו5סור1ח  יב* רק סעקר וס לגו 5סורוח סכת1נ כזכת6ין
 : וכו' חמ5ריס  סס51י6ג1  610  יסיע לס6מין6ט
 סרק ל מקמר לקמן עיין . 6נכי 7נור יסיכ 16)ג(
bs 1סוiOls )7( 6 סרומס  ענון נ"נ כתג  סס טי"ח
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חעכךים סו י פרק ראשוןמאמרמפר*6
 עבורהי שתניחו ראוי אין כלוזיר , פני על אחרים אלהים לך ההיה לא עבהם טבית פריםפלץ

 :so~pn היא אבל הדות עשרת ~ן שאשאנכי החכמים מן הרבה דעת וכן . זולתיבעבודת

 לב לחזק הדברות בתחלת אנכי דב8* שנכתב ואמרו , השנים אלו פירוש אלא אי%תעבדם

 אלילים עברית עובריבמצרים בישרא4 שרהשניח כמו , לכך ראוי הכקבל יהיהשלא
 ולשומרי לאוהבי לאלפים חסד ועיתה שיסיים מה תה , האובות בזכות עברים מכיתוהוציאם

 הם טהם והטסתעפים טלכרט העתיים בשלשת הנתלים השרשש עשר חמשהערק

 האהדות והם . הטציאות מחויב שהש השם במציאות הנתלים הנברים כל כוללים שרשיםמארבעה
 יתברך ושהוא ]6[ בזמו התלות לו ושאק . בגוף כה ולא גוף ושאינו . שכתבנו הרררעל

 טחוייב ההיה לא)נ( כלי אתררך NrP לא אםבילעיקר
 ש )ז( נמצא תשירנה דגולות לו הייה אם וכן , בטף כח או טף יד,יה אם וכן ,המציאות
 (נ4י

הזו ''
 ן ת ז

Igs;t:
 שסנהטית בטי ידיןדוייך נ6[

 ' ב"מ
 יתברך י2הו~5 אפשר שירש שטנו וכן , עצמו בפני שחיש א"כ מנצחיות למנוה לו היה עצמובפני

מסלקשרשים

 וס ככחוכ וכקן סף . כמריס כלסיס לך יסיםל6

 6מר . סכ' 6לו פירוט 6יטי6ל6 תעכזס5ס0י6%
 סקדמס סו6 תנכי מדגור מסחר חקסס סל6 כויוס
 תעש ול6 לך יסיס bS וסם ר6סגות זכרותלכ'
 %יון%:2%,%צ%ש%2עב.2ר כי כסכחונ מין כסס לסייס סר6וי מן סיס 6'כלך

 6ל 6לסיך ס' שככי כי 6מר 61ח'כ וגו'תענדס
 סי' מן 6יט וגו' חסחחוס ל6 כי 6מרשחלכן
 מוס ועיין , וק"ל ס0גיס 6לו סירוס656

 ! י"פ פ' ג' כמקמרעון
 וס מלפגי נסרק . טכחכיו מירר עי ח( מןפרק

 6חד סו6 סס0"י לס6מיןסנריך
 מן מסודק )כ( : * חומס ול6 סוס סני ו6קתסוט

 : כענסיס ועיין , חסרון סוס בו ;6ין .סחסרוטח
 יסיס 06 פירנס . כמניפות מחוייב יסיט ל6)ג(

 סמני6ות משייכ לסיוח לו 6"6 6"כ מויככססישת

 6"ר וסוע5 מרכינ % קריך פורכס כל כיכעקמו
 . כפרג יעיל סגתנ6ר כמו חלקיו חיבורסמחיינ
 סיתכ6רו כמו גו9 נעל ptl~s לו 6"6 וס1מטעס
 : ותן ד' פרק כן מכמר לקמן סר0יס סז' 6ל1כ5
 גזמן גז"מ מסיס סת6מר . זמן ws~t כומן)ד(

 סיסיס וכן . ,ס קורס ול6 ס"ס מלפיס 7'שתחלת
 16 לו קוים 3ס( :  לע51ס יייס  fist ~מן פיוסעד

 מחוייכ ססו6 נמש על לומר Yfi ונס . 5והתתחר
 11ש:ןץ?,2 סקי ל נמסמר . סיכך כמו )1( : נעקמוסמטאות

, 

 :ג!%2:1":כל"ן1צג2מ
 1ל6 קזמון יסיס סל6 11 6ץ 6ל6 כזמןסגתלס
 6כ5 . 1156 ומתמחר לו קודס סו6 מזמן כיכלחי
 651 ונ"ל . 610 ט"מ כן גס מתיכת נר6סמיותר

 גך עפ"י י[,ן"',ס,נענ:י""נ;ן",.4
nID1p~

 ם י פ נע
 טסו6 וס hSh 6)1 ססרטיס מן nDDS 6 פס )6 )פ" 61"מ . וא' סמסלוטת מן מסרק ית' ושהוא ]6[פפ"ו

 נגס נט) סטיי יסה oh כי , נו %)1 ושלטיס ט% וכ) , וטף סמסרו:ו0 נק משקק יתכרךן
 0סר יסיס סרכנס טוס נלי מטוס 706 יסיס )ob 6 וכן , מסק כ4 מסר סו6 סגם כומן סמכות )ו סינוס16

 טכסיס סג' כי , כסייט 6ו0ן טפס ע) כוס רוממנה טכחח 61ססר . סרככחו סמזדיכ ע)חו 6) )ריך סו6כי
 סמו ס'  מ5י15ס ע) רג6 מוסת 'די ע) ק נס גת6מחו מס נוטן ndno 6 וסגין טף וסויט ק6מזוס ומס66

שיסויר
 ל47י

p? '%0% גסני 6מר שפח סגיך וכו' מפקק "ש' ססו6 סך' מטווס וו% . כ' פרייר ד 
 : וא' מסעק ית' טס61 סוס כסולט עם 6וחס כו)) סיס )6 לכן ס' מ5י16ת כמוסת גכ))(ט6עו

 נלעס . וכו' עגמו נסני שלס לכ סתמיות קמטת 6 סיס %מו כעגי שלס סק7שת כמנס רלדבריי]ג[
 %מי סו6 מנס טוס כים עגה מ% סקדמוח כי סלמכ"ס דבלי sp סשסי6 ח וסטחן

 סרמכףס נזנלי סא%ל %ל כי Ivu 610 משם 3וס שם מס 6)6 . וק") )שגס סיססד 6%1גסכלמ
 ג%כלמ 6יט tnph( מש 6% 6מל ג%* פסול 6ף ככמן האעכס כי ממ"כ וב"ס וכיה סכ"ז ר%מורסגפפה

פישר
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 65לנ העקדים סו פרק ראשוןמאמרמפר

 חיומידק, שלתזות חהשכחה השינה עלט ישל לא המצפנות שטהוייב לבאר , החסרונותממן
 התארים נק חולתם והרצל היכולת כסו יתברך לו שימצאו שיחוייב התארים שכלבנה

 המרון מזה יקרה שלא בצד )ס יתברך אליו ייוחסו אטנם הנה , חסר היה לו נמצאו לאשאם
 שנבאר סמה זה הנה חוויהם התארים אלה אליו שייוחסו אפשר צר איזה על ואולם .בחקו
 השמש מן תורה שהש השני בעקר הנתלים חהעןישים . הצור בעזרת השני במאמר)כ(

 'שרשים
 ךמסתעפש

 נמ6מר סכ5  לייל6ר כמו  נפיפופו רנוי  פפייכיס  מול ילךס ס65 כנד )י( : נעגפיס עיין .סק7מוח
 גמ6מרכ, )כ( : עט תחרים וכנרקיס י' סרק כ' 6)ו התקריס ימיו 0)6 )געיתן( . נוותוחסרון

נעכס
ענפים

 סו6 נססן סוס כ) ומזט , ית' Sbo נבון וסוס %מש )%ח קיים פכטו ע) סימר )סיום יכו) 6)6סיפסז
 ר6ף 610 וכן . מנוכר כסכיו כזכריו סם טגתכ6ר כמו סעכעי מגסנ ע) סמתסויס סדכריס פלסי ע)נאגור
 מיעחו גמרי )6ריסס1 גהות ס6גחנו וכו' סחכ6ר ככר מנס 5ffrt סנ,כל כסכ"ס כסדיה ממורס וכ"כ)ס"מין
Pnh)torn נוססיו %6 0לס כטוס דגל ממע סיטחיס )6 יחככך בסו 6סר סטכע וס ע) גנמי )עכס סמני6ות 
 6כ5 , מסכעיו סילנס סכע 6יוס )סעז'ר 16 )סעדילו 16 כום )סגוחו יח' 6 'כורת סיס הע"ס ממוסתע"5
 וכו' טרימגי16 נעם סינור סי6% נגרס ומכמתו ס' 6)4 כ)) גמגם רכל טס סיס 630 וחה"מ סחה )1סיס
 61מר מקין ש סש)ס 6ח מירס טסט"י t'Dbo5 סיט כחב נערמו סו6 6"כ . סג,כליס כסרקיס וע"ס ,עכ")
 י"ג נסנמח ר,למנ"ס סכונח נעגסיס גפ"נ stDS סכ6לע מס ונסי ן )גע)ס יפסד ו)6 )גחי יסיםהידומו
 מרע"ס עזי יח' מצחו סגחנח סקדוטס חורחע מלמוגת ססמון )כ )מ,ק כ"6 שנו 610 טסנימ ח)1עקרים
 6יע 6"כ סשיס ככלי6ח ninipo ,וקח ס%מיוח טמגיע 6חל כי קומר ו)חסונ לסמון )עשח וס עי6וע"כ
 הריוח Pb~1 נך סגףמוח ארח )%מיוח לפיוח ~SDh וכטס , 6מד נגועכן olgj;n nelpn1 טיסים ססכלממן

nlc7po6ן עקר מקדמות סעקליס נין ססלמ מצמר 11מר סרמכ"ס נוכלי )טעוח וינוצו , ס%מיוח ,וצת 

 O55u סקר6)יח ו6מוגס סחורם Slen וש"ז , מ"1 %מי 1)6 קזמון סטי"ח 'סיס 6"כ עמו o(~aln סגים1)6
 ינצו ט63 כדי ערמו נפני 6' עיך ג"כ סיסמיות Dtns שלמאס ש סיס ub1( , יו מטגי6ס ימגגו ס'המנס
 סמגס כמו נו גכ))יס יסיו טסניסס כוס עקר כמגות )1 סיס 16 , מפיקס ורות ממטנוח 1)מטוכ )טשחססמון
 יג6 63 סוס טסססק מצמר כי כ)) סיטי6 מן 6ימ וס נס ומיסו . נומן סת)וח )1 סטין וסוטהמהכר
 ומעפידו סמוח)ט ומרסס מגמור מבן סיס hSn 6מל סעו)ס 6ח מידט טסט"י סי6מיע ע"י כ"6 ססמוןכ)כ
 סמוסכ) כי , %מיס )גנמ טיס ססט'י יודגמס יסיו כן נס 6"כ ט6מרע כמו %מיס )ג)מ סיסיה קייס טנעע)
 לק )ש)ס ימסד )6 סו6 גס שסדו 1)6 נדחיס )%מ טיסים כ66 (othin )סמני6 טיבו) מי ט זס גוחןלנסין
 )6 כעגמו סס"י חז1 061 ו )0ש) כעגמומו סיט מס כז6 (S~D יוכ) )SDID 6 כ) כי ושח )עד וקים חייכיס
 6מל סיפסר ממייכ ליגע שע) כטיפסד ולע"נ , %1מייס קיימים טיסיו גכר6'ס )סמ5י6 עכ) 6'ך %חייסיס
 סנחכ6ל כמו ותכריח קורס ריעוע) סו5 טסס"י 6חר S1b , )כז שע) סו6 6סל גנף י3זק וס כמגס , מסעו),ס

 כמורס סכ) טיחכ6ר כמו %מי )סיות h~h סעעס גס %מי סס"י מ"1 יסיס )6 06 6"כ . )מ"6 סס"עכמולס
 מן 6ימ ורכן נזמי סו6 סעו)ס סנס מוכרה ססו6 6מר %מי 610 ססס"י נ") עזכ סוכך . טיס סג,כרסרק

 ג6מל 116 וס כ) וסך סטוץ) ,Shn ו6ס . ייעקר'ס כין סגגמיוח )ססמון )מגות סטרך מן עגו ונסכסכרם
 ססס"י ונומר )טשת ח"ו יכו16 סמ6 61"כ ח)עס ורוח ממסכות 1)מסוכ )עשת 'כ6ו ס)6 ססמון גגן 06כי
 ג6מל 6ט 6ף . סגזכר כמס"ס כשלס סגוגל'ס סמדכליס of מוטגיס סטו כמו )כד פוע) כ"6 גקל66'ל
 ססמע 6כ) וכענעו סס'י כמסוס )עיין הרוסס שוני 6מל (or סיכך קמי כז6 ~ימס ס"ך עגו סעעות וס גי)ו

 6% נעגמו סמ5י6ות ממוייכ גמ61 טיט ט'6מיגו וסוף כ)) דלך כ"6 כסרטות סס"י מעגין דגר סוס 'ודעיסשגס
 . st~pl סעגעיס מ6ש ענין כטוס )מנק יודעים 61יגס ווכחו קיום )סס וקין נו גח)יס הגמנ6יס וכ)כשתו
 כי )ס6מין ססכרמ מן 6ימ משין יט סמדוס 6מוגח כי סמורס )מסר מח"ג כסכ"ס סגתכ"ל 6הל6מנ:
r"thגתסנ1 ממנו קרוס מומל טסים 06)טין כזעת משן יט ו)6 שט ים העולס 5ח הזם ססס'"ח טי6שגו 
 מגס )er 6 ומטעס סגוכר נסכ"ס סגח%ר כגר וס כעכור ככסס ollno חסו) )6 סט'"ח כרסוןאטמי:
 כב"ג stts טפחכם כמו סחורס כבמונח )ססמון 15לך כוס סיס )6 כי עקל'ס ס'"נ כין Phn ים סחלוסהרמכ":
 מקמר יקמלו נענמס סס כי , כ)) ~Pp טוס )'ד' ססמון יכש ט)6 ופטיט6 פסיט6 וס )ס' 6"כ ,כעג;'ס
 ססו6 ומס קדוס טסיס מרכל סנתסוס )סי נומי סש)ס יסיס )כן olip מהומר הערס 6ת הס"י:סמג'6
 btSn כס6 ס6 כי מכלו זונח 6מד )מנ'16ח b~bt ס6מלגו כמו כסכרה גנחי סו6קדוס

ISUP1 
 )ומר גוכ) כן .

 מננער כרנ1ג1 סע1)ס "ת מדם ססם"י )ס6מין bto שמתיח ס6מוגס ח3) לסרטון כדעת סמ6מעש 6יהןגז
 . סולק סוף עד וע"ס , מנוכל סה"כ כ"ס כ0' סרמכ"ס טכחכ כמו דעתו )ההמין נולך )גו 6ין כנווטתחסילון דברי 56)ע גחכהלו a(h ומן וכ) )כד וטסו סו6 כ"6 דכל שם סכריים קודם סיס 31" סמום): ומרוסס מרןי:

 : הלמכ"ם כדבלי יטוככמע"ד
וכל 5 ךןנהעקרימן
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 העקשים פו פרק ראשון מאמימפר88
 . השלמה חטליר%ת )מ( והנבענה השם ידעת )5( שהם . שלשה הם מסםיססתעפים

 דהום אין אם כי )ג( וחג . השמש מן העדה לעץ- סהת*בים חשתם מענינם מבושי ג"כהשלשה ואלי
 יהסה אם וקף  )ס( , השמים מן ההיה ולא טפתו נבואה שם  ההיה לא "~rnGD דגסצאותיודע
 מניע וכרע נבאה שם אק אם השטים מן תורה שתגיע מחויב אינש דהחפלתז הנמצאותיודע

 פרפש צורים הארם את לצוות א העתידות לוצדיע נכותה שם הרוה ד.ם ואף , לאדםמהשם
 האנשים ותחייבו לא , המילה סצווז לאברהם שצחה כמו אחריו ביתו ובני ובני הה*שיעשה
 ולאה . אלהיים צוויש האנשים את לצוות האל שליה העתו יתאפת לא אם )ע( אליולהשסע
 שליחוכו כשיתאמת כי . האלהיות הדתות לכל כולל עיקר השליח שלהקטע התאמתות )ס(ההן

 אפוטר ההעז , סררנה באותה יהיה שלא רע כאד יותר בטדרגה נדל ומשליח שיהקה הןהשליח
 סן תהיה ענין חדצ , הנצחית ההצלחה אל האנשים להניע ומספיק כולל אלהי סדור ירו עלשינתן
 הרמב"ם שעשה כסו בשרשים ולא העקרים בכלל פשה נבורץ )ק( סנינו לא ולזה )5( .השמים
 המהחייב אלא שורש ולא , זולתו אלהיה תרה ידומה  שלא מה אלא עקר למנות ראוי אין בי ,ז"ל

 סטנו נטשך ענת הוא אבל גס( בהכרח השליה לשליהות סההייב אית וזה )כ( בהכרחלעקר
 רהטליח שליחות 42דועאסתווז לפי אבל , משה לתורת פרמי עקר הא הנה שיפנה הקו ואם)ת(

 האמונה תתק ההיה השליח שליחות התאמתות הוזק וכפי אלהי פרפי עקר ורת דת בכלהמיוחד
 שלהוותו )5( ההאתת אחר בי ,  טשה לתורת פרמי עקר טחה נבתכם ל"נתע ראינו לא , ההאברת
 בו יפול שלא כדי השלהי שליחות התאמתות ההיה איך פיטנם . נבואתו טררגת לאמת צריךאץ
 השמים טן תורה מנינו למה ואולם )ס . בש"ה שיבא מסה 1נ( שיתבאר בסה זה , ספקשום
 וכהויו השלישי והעקר . בעזיה ה% במאמר )7( יתבאר זה , איעץ נמשך שורש והנבואהעקר
 פ אע גי , וזה . ההשגחה הוא בהכרח אליו והמתחייב לו הקודם השדיש הנה והעונשהשכר
 סן בתורה )ס( ןניניהם וסמדר האדם בני מעשה יודע המהאל ר,יריעה שורש לט קרםשכבר
 ונבזה פחוה האדם לרנות כי לו אפשר היה כבר , היותם ויתוקן קבוצם שיתקיים באופןהשטים
 קונו לבין בינו אשר הפרמיש מעשיו על נגמל וכלתי ונעזב משולח )ו( הפרת יהיה השםבעיני
 שחיש  ההננהה שפנו ולזה )מ( . סצד"צסו הפרס בבחינת לא הכלל מן חלק היותו פצר אלא)ז(

 אף ושכר עונש לו להגז ופרפ פרפ כל על היא האלהעז ומההשגחה להעיר , ועונש לשכרקמש
עלשרשים

 ס' ידיטס )ל( : ות"נ עטכ"6 גפא .כעסיס
 ותלישת )מ( : גמע לעיל פירסתי .1סננ61ס
 סיס 6ין 06 כי )ג( : כסמוך יתאר .סס5ימ
 מעולס ידיעס לסקכ"ס סיס נתמין ל6 06 .י71ע
 סת65 לס6מין גועל ל6 כן גס ע"כ סוסספסל
 6ססר סיכך ני סספ6ס סג*6וס  פסס"ישלגכו6ס
 סיע  סג6מין וכעסיי . טדט יסיס 6ס ו6ף)ס, : כלוס מסם יירע סחיט מלסר טמססלרנר
 לדפין לoh 6 מ"מ ססס06 כנמ165ת יריעסלססש
 6ססר סיטך ס6דס עם מדגר ססקנ"ס טנס

 מדגר סויגו מלסר ססמיס  מן סורס לסםספגיט
 סלית %ותו יח6מס ל6  06 )ע( : 6רס  QtDעס
 6100 גמור ובזירור נמוסת שיסתמק .ס6ל
 עתן ירו על עורס לסנפן מסס'* סלמתיססלימ

 סיחג6ר כמו עלס רגיט מסס סליחותסגת6מת
 95יי0 ס6כסיס 6ח  לגוים וזעם , י"ס כסרקסכל

 . ססליס לפתוס סת6חתוס  )ס( :הלסייס
  ויסו סתמתי סטליס ססו6 לסלאמססקריך
 יפליח מסליתוס סטאר .  סתמים מן חירטעוין
 : סי6 ויי6 ססתיס מן תורס כעער ככלליו6
  ססליס בסליחות ס6מרגו וס ופטעס . וליס)5(
 לטול סירסנו . מסס  נכויס 3ק( : כולל עירסו6
  כמליח לס5יח~ח נזתחייכ חיגו וזס )ר( :ס"6

 ממיס גרול נניס סיס  סנ6פין D"Pfi כי .כסכרס
 . וס כמגיל נטל היגו ספליט דס*סוס סערמ"מ

 ר6ף סיסנ6ר כמו  מסס פל ס5ימוחו סגת6מתוכיון
 : מפזו גרול נכיף ס"ט 6ף לרכריולס6מין
 מקמר לקמן עיין . ממגו נמסך טנף סו6 6כל)ס(
 טנף 610 טטס מפיוס סיטם מכופר  ס0 כי כ"כג'

 סגס סימנס 61ס"ל . סיס ו6ס  )ס( : ססליסלסליסוס
 : כי% טלר ול6 מסס לתירת פרסי עש-סו6
 . נעו"ס סיני ממס )כ( : מסס סל . פליסוסו61(

 : וכזו fftD גז וכמןמר סייס  ס%מתמרס
 : טלר ססמיס  מן פירס מגעו לפסופולס
 מן חורס כת6פחוס וסלה לו סססס לסיזס
 כ%  הגטקס  סנ6מע 6חר כ"6 מיסססמיס
 יצת מרע לקמן יתג5ר וכן , כסמוך לעיףסגתכ6ר
 5ספך סי*מר סר6וי מן כיס 6"כ , זסמלמר
 : מליס גממך סורפ olnra מן ותורס עקרסגכו6ס
נץתי:~שט6ק כתורס )ס( : י"כ כסרק . כנג'ס סנ' כמממר)ד(

 סו"6 %ר  2ש נגד 6חד 5דס
 ~ס 6ין כי מסיתי זס טל ונטגס מוסגס יסיססל6
 6ל6 לי( : סספל 6סר  076 על לססגימ סס"יכניד
 סרטי 6דס סכל פ5ד . מכלל  מן סלק 1%ת1מ5ר

 %;1~23112ן(וןבה"יי,%
  קודקס סי6 ססיסגסס  כיון סירס  וסססגססעקר

לסכר
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 67 לד העקרים פו פרק ראשון מאמרפפר

 המברים על שכן וכל )ס( מנחתו 541ל קק אל שעה שלא כמו השם לבק בינו ואם הרבביםעל
 כל על פקוחות עיניך אשר העליליה ורב העצה גדול הנכעס כמאמר , להבירו ארם ביןשהם
 אם , מינים שני והעונש והשכר . )"3( מלנוס מןלליו וכלחי כדרכיו לאיש לתה אדם בנידרכי
 לפי עצמו בפני שורש לפניתו ראוי אין הנופיי כי , עצמו בפני שורש והנמשיי עצטו בפניי8ח-ש הנופיי למנות ראינו לא אבל . כאחר שניהם יכלול והעונש השכר חיקר , נפשיי אםטפיי
 שעקר לחושבים הנפשיי אם השכר, סיני שני לכלול בכלל אחד עקר והעונש השכר שמנוח"ה . )ייט:( דף ס"6 )קתס'1 ליבא עלמא כהאי מצוה שכר וי( שאסרו ז"ל מרבותינו יש שהרי ,ראתי
 מנין ויהיה כאחר שניהם יכלול וגופיי נפשיי שכר שיש ולאוסרים . לגוף ולא לנפש הואהשכר
 : מטנו הנמשכים שרשים והד' ה' מציאות . י"א זה דרך לפי בכלל האלהות לדת והשרששהעקרים
 . החסרונות מן מסולק ושהוא , בזמן התלות לו ושאין , בטף כח ולא גהו ושאתו , האהדותשהם
 . השליח ושליחות , והנבטה , השם יריעת שהם , בו רכבלים שרשים והג' השטים מן תורהוכן

 אחר עקר וההשגחה היריעה נמנה מם . ההשנתה שהא , בו הנתלה והשורש והעונשוהשכר
 כבואר והוא . יותר ולא עשרה והשרשים העקרים מנין ההיה אחד בעקר ז"ל הרטב"ם שכללםבמו
 שיאמק מי כי כמו . בשוה אלהית לתורה הכרחיותם שאין לפי עקרים כלם לקראם ראוישאין

 בכללה האלהית התורה תפול לא בזמן דוללות לו שיש או בנחרי כת או ממיי שמיא אוהשמות
 שאיט אחר בעקר ככופר מהם באחר והכופר השם טציאווז בעקף שה"-נתלים טצר אלאבזה
 . ז"ל ששכמיהרטב"ם כמו בשוה עקרים כלם אותם שכנו לא ולזה . שראוי כסו העקרסאסין
 ולא עקרים אינם שאלו לפי , שרשים ולא עקרים ההורה תמסח שלא ולא סשה נבואת סנינוולא

 . השליח לשליחות נמשכוה ובמונות ענפים הם אבל בהכרח האלהיה לדת מתחייביםשרשים
 כבע . בכלל האלהית לדת ולא משה לתורת מיוחדים עקרים הם הנה שףשים או עקרים היוואם

 מציאותה יצוייר שלא )כ( האחרים לדת טיההדים עקרים הם המתים ותהיית המשיחשביאת
 סע~ק תורת מציאות יצוייר כבר התורה תנוסה ושלא סשה נבואת ואולם ]ד[ ))( .מלהם

 מלתםשרשים

 גופיי 06 מינים סגי וסעעס וססכר מיד גחכ 1ל6 כין ססס סדכריס על סכן וכל )ט( ו ועוכטלסכר
 6מד עקר וסעוגס מסגר ממגו קוס נססיי 061 סכר )י( : מכלל מן חלק קו6 כיי . וכו'6דס
 . וכו' סגפסיי oh מסכר מיני סני 5כלו5 ככלן ל6זס סחין ומתחר סייוס . ליכ6 עליות נסקי"נוס
 כרסת סוכר  ספו,  רעפו לגו  לסורות  נוס כוגחו כי סגופופ oslu ססו6 נעוס"ו ~otsn נענורסכר
 . נססיי סכר ג"6 כעוס"כ גוסיי סכר  סטן ירפנ"ס  שלכרסך 9 06  סנפפופ  טולס ריו* נעוסינ6ל*
 ויקדק וג,' רזינו ל6 6כל כתחלס 6מר לכן ס6ג1 ומס סכ6 עולס כסנר סג6: סוס 6qt)Sין
 כסדיק מכ61ר סו6 וכן . וכו' דעתי גלסונ611מרלפי 6ל6 6יגו סו6 כע~ס"ז סכר olhS ממגיערוחין
 ככיתור סנו6מר מוס י"ז כפרק לקמן ס)וחכר כרכרי כסרק S'DS סומרנו כמו סעוס"כ סגר עללר6יס
 נלסינו  וכר hSn וגו'  פירפי טסי  ס*ויגן סמזמור מנוס סכר 61מר1 ג5סונס מדקדקו פסו ,עמירי
 סמיו utnl)ht סס 11"ל , סגפטיי ססכר 06 כי מס הייי סמ5וס כסכוי 07hS סמג"ד ססכר כיל(כ*
 וכי' סגפסיי וסטוגס ססגר עקר טל לסוריפ לנו . גטוס"1 להרס ספגיע כסגר נסגיל כלוסגתסר
  כט.6מיגו זולתם תמ16סס יותיר סל6  וב( : עכ"ל מ15ס סכר דפתר כמהן ססו6  לן  יימר מ6ןי6'ת
 סמסיס לססיוס סס"י  ??n יגתיע  פן *ינו סס61  מן סיס יה"כ סמ15ס נעכור  כן נס גוסיי סנרסיט י6מייי ל% 06 סמתיס מחיית  וכן , .hS 63-  סטדיין ר6מר  כמקן סיpnh~ 6 רלמ6 ליכ* עלפינסקי
 161לס  )ל( :  ידוץ ילעיס סלמס רפ סססיס 6"6  לכן עיתו נסני טורס מגיסיי למגיס 1ס לפיהרפוי
 ן וכו' מסס שייטוס י5וייר כנר וכון ממס ננו6ס 65ס וכו' סנססיי 06 וכי'  ממגו ולוס ולח"כ4מר

 סיס ע"ס רניגו  סמסס ג6מין hs 06 6ף סי' כלסוגו סמחנר סס6ריך ומס . סגיסס דעתידי
- נר~

סנגניחיס
 ים פ נע

 ייס  למקים elh טפין ע3ירומ S~flhn סטעס סוסו גריי . וכו'  5ר0  נין טסם  סרנריס טל  סלן יכלוט
 : וכו' מגמר כסולים יום  "'ן למרירו 5רס וספין מכפרכפורים

 בע') רקס 11") 5' הכס כנלון כמוכ מאח, . וכו' נודחס מסס מורח יכוייר ככר וכו' מסס ננויח -ואולם]ד[
 וטיבט כתב טס ג' סחס,סס הסינסו )כן , כקן סכחכ מס 6ת ממחכר מסוחר והמם ג' סרקכחמ)ח

 קיימם י)יייר ל" מיס למורס סכרמייס סרייימ טקריס טסם 5מר יכו'  מסס או"ח ס'וגמו סדרך וס לס'ימק
inSlr'כקין יר"ס 1)י . "סדרי כשהריס רכריו ותגיח , סכיי! וללס מסס מריקוח י5יייל ככר כחב וכקן וכו 
orטיגריס מי"ג גין מגס ט): סר)::"ס דטמ לסי הממרר לסג 3ס"ג לטיל כי 3~ס טויו חפיסת ווין  סקיסי,  מן 

 סגהכ וכמו , מנס )חרת ככרהייס פרטיים עקרים סס מהורס 1):היומ מרע"ס ננו"ח  לכן ססלימטלימוח
 וא' מסס גגו"ת (r:ut ראגו )" וכו' סס)ימ ס)ימוח ססח"מתוח לפי 6כ) 11") כסרקין כקן עגמושמהנר
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- 

 העליים מז סו פרק ראשוז מאמר
 עקרים לא _השלחת לשליחות נמשכות ואסונות ענפים שנאמר,שרם ראם העתר ולזה ,זולתם
 לא גם . .משוןלתורת זל אלהית לתורה כוללים לא , קצפם בפ4 שרשים אויגקיים
 ולא בעקרים למנוותה ראוי Pw פיוחדת סצנה שהסו לפי , לזולתו ולא לעברו שראויפנינו

 נבדלים שרשים ביי וההשגחה היריעה )מ( וטניט . לזה הקודם בפרק שכהבנו הלעם מןבשרשים
 הרטבים שכתב כמו מהחלפים ענינים ומהםלפן

~fft 

 האחרונים כל שהמכיסו וכמו הסורה בכפר
 בכלל הכולל והתכלית )ס( הבחירה סנינו ולא . האחד בעקר כללם שהוא אע"פ )ג(ז"ל

 שרשש למטתםראה בפ" לעיל יתקרם י 1 ,;' ק2
 בכלל נטנה כבר הנפשיי שעונש השכר שהוא אלהית לתהיה המיוהד התכלירו ואולם .אליה

 במה לה טתחייב שאינה אחר הבחירה אבל . בהכרח אלהית להורה טתהייב להיותוהעקרים
 לתורה הכרחית שהיא אחר ום"ם , בשרשים ולא העקרים בכלל נטנית לא אלהיתשהא
 לבארו טה-שרציט תהו . בעזיה הרביעי בפאכר ענינה נבאר בהכרח לה וקורסתיאלהית

 דבר לירע שישינ לארם %4 ואמר יעה היץתי יטננןיליבלהך:ןמכעביין "( טזפרק
 קורמת מיריעה ג"כ והביעה ררושה היתה כבר הקודמת הידיעה ואותה )ד( קח-מת מידיעהאלא תגהי לא ידיעה שכל בעבור אם )נ( . פנים משני וזה )נ( . אםתתועל

 בעבור ום)ו( בו הקיף לא י,כלית בבלתי גיל בלתי אלהענין
( ) 

 ש יר

 , הקש אל א"כ יצמרך ולא )'( לכן קורם נודע שיהיה אם )ט( , מחלוקה ימלט לא )מ( בהקש)"
 פנים הב' ומאלו )מ( . הקש ידי על זעתו שידע הארם ידע מהיכן )ל( טדע הסה לא ואס)כ(

בתלישרשים
 סתורה %"י1ת "מק 65 6ס וכ!טכנ3י6יס
 מטעם ממס תורח לס6מין 6ט נריכיס6עס"כ
 , נערקין לעיל ס6מרט כנס סלימותוסגת6מת
 ייח פ' לקמן מזם ועיין , וכו' רפוי מיותרולזפ

 זס מ613ר מס כי כ' פרק ג' ומקמר ~סממקמר
 וסססנמס סידיעס )מ( : 3עגפיס ועיין ,גסדי6
 לעקר סורס סו6 סידיעס כי , ג3דליס סר0.סנ'

 לעקר סורס סי6 וסססגחס סטמיס מןחורם
 . 6' כעקר כללס 6100 וע"ס )נ( : וסעוגססיכר
 סיןיעס 06 כי נקריס מי"ג כין מנס ל6 סו6כי
 . מטלל וסתכליח גס( : סססגחס סוכיר 1ל6לכן
 : כסרחחכליחי
 סגתג*ר וט'.6חר סקימ,ניס מן יש )6( מןפרק

 עם סעקריס זס דלפני3פ'
 וסגנו6ס ססמיס מן תורס ענין נו וגח"רססרסיס
 לכתר עת onP כ6 שלסיח לתורס סתחלותססס
 6ת מגנת ססקכ"ס זס ס6מר י"1 נפרקועומר
D1b~סמכ"'סיס ספילוסופיס דעת לכסל גרי 
 סו6 כי זס כא' ססססיק 6ל6 . וסססנחסכננו6ס
 . מניס מכ' וזס )ג( : זס סיתר לפרק סקרמסכמו
 אעטר 06 )ג( : מעמיסמכ'

, 

 ל6 ידיעס סכל
 ס6זס 0ר1נס מס כל . קוזמח מידיעה 6ל6תגיע

 ו6ותס )ן( : ככר לו יזוע מסיס 6חר מדגרר6יס מסכי* ל6 06 למסיג יטל 6יט ולידעלמסיג
 סיזיעט 16תס , מקודמתסידיעס

~ff) 
 ססג6ת

 ג"כ ססי6 כעכור יזועם לך סיתס ממנםר6יס
 סיזיעס וכן צחרת מידיעס זר1סס ככר לךסיתת
 ירוסס ססי6 כעכור ג"כ .יחעס סי6 סולתס6חרס
 ויסתלסל )ס( : לעולס וכן צחרת מיזיעסעוד
 נעכור 16 . גע13ר 061 . )1( : סעגין וילך .מעגין
 ל6 )ח( : מוסת ע"י . 3סק0 )ז( : סכי סעסוגסו
 06 )ט( : דכריס מכ' מלחד . מחלוקםימלט
 ידוע כיס סז3ר סוס . לכן קודם טדעסיסים
 מצחר . טקס 6ל כן 06 יצטרך 1ל6 )י( :גגר

 דריך סיס -ל6 6"כ בנר ידוע סיס ססו6ססזכר
 סמכיהו ססכרח 610 ומס וס דבר על מופח סוס6ל

 . מדע סיס ל6 ו6ס )כ( : סוס סקס6-תו_6ל
 6"כ %( : משלס יזיעס סוס וס גךכר סיססל6
 מסיכן ר"5 . וכו' קותו מידע 01ho ידעמסיק
 ס63ס סולת סידיעס על ר6יס לסכינן ~olhיוכל
 סוס סיס סל6 תצחר כי 6מח ססי6 מופח ע"ילו

 ססמוסת לן יימר מ6ן וס כדגר oSlpnידיעס
 ,ס3( . מגיס ס3' ומקלו )מ( : 6מח סו6סזס

מעמיס
ענפים

 סממנה qhC, נסדיק מסמע 5"י , טכ"ל יכו' (tnbu מדרגת ל5מס  זליך 5ין טלמומו  סתוממוח 5מרכי
 סס)ימ פלימות מגס ס)" דרך.סרמכ"ט לסי sug , סדריך offr 4י רמוק 1"יגגו טמר כלסוגו דקרק ג'נסרק לעי ולכן וכו' מסס גכו5ת למטח סרטי מן סיס סערייס  כין ססימ טלימוח נוגס סיס ל, נ5ס"ךדס
 כגל 5מל , ~O'npD טן ססלימ טעימות למטס סנריך סממנר טסוכימ 5מר כ5ן 6נל . עקרים ANtOטן

 : וקע כתכסיס טסירסגו וכמו וולחס מסס חולת מ5י6ומימיי
ון8ת
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 69 לה ועעקרימ פה פרק ראשתמאמרמפר

 טן המאמתים אבל . נעלם דבר בשום הזיעה לארם שתגיע אפשר שאי וחשבו היריעהבטלו
 ישתלשל לא כי )ע( תתחייב לא הראשונה כי )ס( בשאטרו )ג( , מעטתהקם במלוהפילוסופים

 וכלתי )ס( דרושה 'תי!כבר
 ז

 בישרות לאדםשהסו , ' א , בהקש ת
 אותה וקראו , אחרת סירוסה הגיעה לא מה יריעה )5( בו שתמצא השכל שמטבע כלומר ,השכל
 אחרת מיריעה הנגנו שלא ראשונות שהם 44ל , ראשוטת מושכלות השכל ביסור wnwחייגה
 ואל )ק( . היריעה תשתלשל מהן כי לחכמה שודות הן הטושנלות ואותן , בטבע עמו נטרואבל

 כבר כי . לעולם טרע יהיה לא נדע היה שלא שמה כן גם יתחייב שלא אמרו השניתהמענה
 ינוע שב ההקש וע"י בהקדמות בכת ידוע הדבר היה ההקש שקורם אלא )7( הקש ירי עליודע
 שירגיעו סבלי היצירה משעת האנושי בשכל שנמצאו הם הידושה ותשלם תנ"ך הים שעלדרכים השני חלו . נטורה וידיעה הנעה היא זו דרך על היריעה שהנעת יגזור המהשכל )פזבפועל
 כשהיה איוב את מוכיח השו"ת שנמצא למה אמתי הדרך נהה יראה . לו רגיאי כיצד )ת(ידע
 דעתו לפי )נ( כראוי המציאות מרר שלא השם את וטאשים השם דרכי על תגר קורא)6(

 541מר זה על השי"ת והשיבו . בזה וכיוצא נפש למרי וחיים אור לעמל יתן למה נ'( )6יעבאמרו
 על עלה וע"כ מטנו )נ( יותר יורע הא כאלו ויריעתו השם מעכזה על להפוס לבו מלאו 4הןללו

 ובנופו עמו שהם הטבעים הרבים והרי , אחר באופן נאות יווצר הסרור שיהיה לוםררוחו
 הכה אותו )ס( שהרי , העליונים בדברש לדבר ירע שלא וכיש , סבותיהם לתת ירע לא)ז(

 יוכל איך , לו המע rtaJ1 )ס[ אליו הניע איך האדם ידע לא היריעה שישיג מטה באדםשהא
 בטוחות שת מי הראשון בםענהו השם לו שאסר מה וזהו . היא השך המהגתו השם ידיעתלדעת
 פירשו וכן / שכוי נקרא האנושי והשכל , וישקף חרטם שהא ושמתכי מנזרת נגזר ושטי . )פס(אל למרגיזי ובמוחתע כמו שורש בפוחות ביית כי )1( ונ"ל . 5"ח( )טס בינה לשכוי נתן פי אוהכטה
 לפי , החכמה ימורות שהם הראשונות למושכלות תכסה בפיית וקרא מ[ . המפרשיםנדולי

 שעלשרשים
 ססעוסוסיס ס6מרו נמס . נס6מח )נ( :טעמים
 סטעגס . חחחייכ es סר6סאס כי )ס( :'ס6מחייס
 וכו' תגיע as יזיעס סכ5 מקמרוסר6סוגס
 יסתלסל % כי )ע( : מוכרחת 6ינססי6
 כמו תכלים כלחי 56 סי7יפס חלך ל6 *סדנר
 ס6יגס . כסקס מגעת ונלאי )ס( : סםסחסגו
 : ידיעה 6יוס . מס ידיעס )5( : מופת עשכ6ס

 : ס6מחייס ססילוס1סיס . 6מרו סכ' סטטוס61%ל
 מסקסו ומס ש' . וא' כסקס סק71ס656
 סיס סל6 מתחר 6מח סו6 מסקס סוס יזעסיעך
 סכ6 )ךדס כי תינו זס . מעולס זס נדגרי7יעס
 סדכר סיס סמוסת ר15ני ססקס זס 6לס6זס
 , נכח ידוע מסיס 6ל6 56ל1 יזוע נ"כססו6
 סקדמוח לו ים כי ירכס tsxh-9rS 06 טיוחןר15גי

 נוחן ססס"ר . יגייד 1סס;כל )ס( : 5וס6מחיוח

 סנים כילך )ת( ! 6מח( 610 ספלוססקימוח ידי על סססקס יססוט 60נוסי סססכל )ר"לוס
 5ו נ6ס מ6יוס'סנס לידע' ס6דס יוכל סל6 .5ו

 יויעס לידי פוחו סמכים פכח ומסו סז6תסיויעס

 יעחו לפ' )נ( .. סס"י 7רןכי על חבק סר"ס !חגי
 יןע hS )ד( : ~FD מן . ממגו 3ג( : 6יוכסל
 : סוס סוכר לו כ6 מכס מ6י~ס . סכותיססלחח
 : סר6סוגוח סמוסכלות . כ76ס ססו6 סכח itmh)ס(
 סמלם יס71 סי6 סכי"ק . סורס כטוחופ ני"ח כי)1(

 נטוחות מענין ססירסו סמסרסיס וסקרוחרנוס רס'י מפירוז ולפסוקי . כטחון מלסנןופירוסס
 סי6 ססכ' סוכרים סס כי ככליות על ג6מרסו6

 כ"6 פינס סתלס סורס כי ס;ורס תן 61ינסמתמסח
 ועסחהותיסס וסכוי וכסל etmp מלמון e1o1טוסות

ססני6
ענפים

 65יוכ סט"י ס"מל סכחוכ כוגח ע) סוסון ,ס נ6ריכוח סמחנר מכוון לסטר . וט' 6 סניע המאין]0[
 גי "ין סר6ס,גות ר,מוסג)וח ונך6 , סט6)ס ע"ז 1)6 ססו67ס fp . וט' סמ65 מקיןוסחכמס

 תוחס ס"דס סיסינ סחכמס ור"ג כרקוחו nps פ סגתן סטי כרפן רק סוס סכח לו כ6 מטין ס6דס ידע65
 סיחכ"ר שיי סו" כינס מקוס orlbl "מ"כ ומ"מ . 6ין סגקר6וח סר"טמוח סמוסכ15ח ע"י סי6 6מחחסע5
 כן נס 6מר כ"ס כיו65 1ע5 . 56ס זגריגו לסי 'וחר גלוח 610 כ' ע"ס תמ"נ ח"כ סוף סממכל כרכרי5קמן
 כ"6 סכר'6ס סנע מנד לכ"מ סקר ע5 הדס יתרון *ן כי ר"5 עו' 6ין סיסמת מן ס6דס וסוחרקס)ח

 : כמהנר כיכרי כמנוקר ס!מוחו )חועיח סט"י ש טגחן ph סנקר16ח ר6סוגוח סמוטכ)וחמ5ו
 כ) hSh כך (h~p רונסון סמ"ג) דוק, 165 נר"ס . וכו' סל6סויוח 5מוסכ5וח חכמם כשהות רקרא11[

 גון כ"כ ססמחכר 56" . הכמס כטומוח גקר6ות וס ס6הל כס' לקמן סמט6לוח ססחחפחד'
 כהו: סלך "( )סימן כמם!י סמע"ס סלמס וז'ם , 6יוכ טס 5סקכ"ס סיס סו'כומ לסי ר"סוגוח סמוטכ5וחע5
 ע!י?כ כ. כיה ככס כב)) סתמ5וח ס6ר כ) עם סר"סונ,ח סמוסג5וח קל6 . יודע דרכע ומטקס כעח1)ך

'סים
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 העקרים מז פרק ראשוןמאמרמפר70
gv~ז( היזיעה שישיג בפור יהיה הארם ירש( DnSln קרא ושכוי . שתהרג אפשר יהיה לא 
 בלשוננו נקרא שחה ההקרמות מן התולדה א להוצ ההקש דרך הססציא האמשי השגלאת
 איוב על תפס יתב' השם כי הענין ובאור . דבר כתוך דבר הסבין זה נבק שאסרו כמובינה

 היריעה תגה ירם שעל חבטה בטוחות שהם הראשונות המושכלות אפילו כי יהברך לוכשאמי
 בך בארם שנטצאים אלא הניעו ואיך לו נמצאו וטהיכן , לאדם הגעתם תהיה היאך נדעלא

 שת ומי אמר תהו , ג"6( )תס5יס וגו' במוחות חפצת אתת הן דוד כטאמר )ח( , אלהיברצון
 יותר באדם שימצאו חייב טבע אתה או בתחלה באדם אותם שם מי נלוטר חכמהבטוחות
 מי ידע לא הראשונות המושכלות באדם הטצא אחר גם כי אותו תפם וכן . חיים הבעלימכל
 את כי , ידיעה היא מההקדפות היוצאה שהתולדה להבין בינה האנושי השכל והוא לשכםגתן
 ובסתום בטוחות חפצת אצת הן שתיהן על רמז רוד שאכר וזהו , אלהי ברצון אדא באדםזה

 , אלהי ברצון באדם שהן הראשונות המושכלות על לרטוז בטוחות חפצת אכר . תודיעניהכטה
 ברצון )י( כן גם היא הכתום בדבר )ט( הטנעת שהידיעה לרטח תוריעני חכמה ובמתיםואכר
 מפיו חכמה יתן ה' כי המע"ה שלמה כטאטר ,האל

 דעת,
 התכסה כי אטר , נ'( )גט)י והבונה

 והתבונה , הראשונוה הטושכלות שהן היעת ברצונו ר"ל שמפיו לפי יהברך האל מאתיובא
 בו נסבאו  איך נרע  ולא  בארם נמצאו אלו  שמם גי , טהרקרטות  התולרה הוצאת יריעתשה.א
 הידייה תגיע ידם שעל כדי באדם נמצאו והחסד ההנינה צד שעל ניכר אבל , לו באוומהיכן
 הכושכלות כי , בינה לאנוש ומלמר דעת לאדם הונן אתה ברכת נתקנה וע"כ . לאדםוכהשכל
 סבלי אדם בכל שחה הזה הדעת כי רעת, לאדם רונן אתה ואטר . סתם דעת יקיאוהראשונות

 מן התילדה הוצאת יריעת קל בינה לאנוש ומלסד ואסר . החנינה צד על אלא למודשום
 משתמש אדם כל אין כי לאנפם אותו ויחם פבעי כלסיד )כ( זה ותלה . בינה יקרא שזהההקדמות
 הסושכלות שהם המין לכל הכולל החסר על הדעת חונן החתימה היתה וע"כ האטש אלאבבינה

 והבינה הדעת מן יותר על שתהיה ראוי התפלה אבל מ[ )" , הפרטי החסד על לאהראשות
 זה ובעבור מן( )ירסס אותי וידוע השכל כאסרו האלהיש בדברים הוא שההשכל ,שהיאההשכל

 הראשונות הסושכלות שיהיו כקטר , והשבל ובינה דעה פאתך וחננו הכ4 כוללת ההפלההיתה
 ג'( 0' )6נו0 בינה אין דעת אין אם שאמרו טה ררך על תיאכל בינה מהן שיגיע כרימעילות
 נמצאת הבינה היתה לא באדם נמצאות הראשונות המושכלות שהם הרעת היה לא שאםר"ל

 שהאשרשים

 סתסלס 6נ5 )5( : כרי06ו מסעת נו ומוטכעיס . ווולתס )ו( : גור6יס ימים 50 כמזר מסייסססגי6
 15 פקסס לסי כוס סמחנר כוונת . וכו' סחסיס ר16י סן זוד כמפתר )ח( : כר06ונות סמיסנ5ות511ח
 ס6מרט סכוגס לסי כי 5י למס זו חפ5ס 6ריכופ : כסמוך סיתכ6ר זרך ועל * כטוחופ מפוח6מס
 גינס 65גוס ומלמד וכו' מתן 6תס 0י6מר די סיס : מסקס ע"י סכ6 נדגר . ססתוס ניגר)ט(
 5סתס55 סנריך ~P'_~ oSDn? סו6 וס כי 6מר 5כן ססקדמות ע"י וס 55מוד סנריך . טבעי נלמ1ן)כ( 5י למס וס0כל ניגס זעם מ06ך וחננו , וכו' כ6'י : ס56סי ס0סע טויסס סיס0יע ע"י . ס56 כרנון)י(

nt~lp%סזעע ע"י 6ו0ו לסיג 5נ 5ו 0י0ן סטי 36 6זס 50 נסגע סמן סר6סוטפ ממו0גלופ 
הכינס

ענפים
 כסס וצדע כמו סכירס )0ון יטע זרכ; סמעק0 6נ5 . ט 1כיוג6 סר6טוט0 ממוטכ)וח סקדמוחיו סיקמכטמ מיי מי כשוס סול מי יומר ולפס , 6מח0ס ע5 סחכמס ססגSbo 56 0 כעורת 0יי bs'n כממוט ס6דסיפיס
 גטן 5נ ס"1( 40 )כמטעי נ"כ סימס וזפ . ססי6 סמכמס כסטיות וגדשך ג0כר סיסים קמר ורגס סוכות"גס'
 ססי6 מדיסטנס ממכוין סחכ)ימ וסוך ראןו~ס 51ס51י6 דכה ממוך רכל 5סכע 0ל1גס מי עימר ל5ס ונו' דעתיכסס
 כסמוך כמכופר דעת סגקל6'ס כלסוגות מריטסכ~ט סקדמו0 מהמטס ע"ת )ומר ולטס דע0 ינקה למחמסע3

 : מממכרכדגלי
 )כ 5ט עע סס0"י 11 נ6ריכוס סמ0)ס טטגח גל6ס 41 , 03לסיס פ4 . וטת ~oton לטי סמס)ס אבל]י[

 עקלים ל )ססינ סגוכ5 כקוטן זעת סגקל6'ס סל6סוטמ סמוטכ)ו0 ע"י דגל מסוך דכל)סכין
 ~כן . ט"0 כסקדמס כטכסיס 5ש5 סכתכם ולך SD וס0כ5 כינס זעס הגס 156 שיטח ננ' סרמוויס6)1
 כסטי 5גו )רמו, ב6 מ"מ 706 סו6 0עמגס מגס nDV רסון וכעס דעס )מון סעס סתס)ס נגיסממכל
 גאת יוחל 610 וס ו40 . וק"ן תסס מפיקוח Su ודעת לחסון כמוסכך ע) זעת לטף עגיגיס כ' ע)קסמו
 ממוכסת טסמ6 סי6 וט' דעס ניגס מ06ך ומגע o)pno גטסח סגמ65 מס נל6ס ,ס 31ש , סממכל סוגת5ש
 זעס מקהך ומגגו סאסקס כגוסם su51 עקרים נ' ע) )רמוז סכ6 פכתכגו מס )סי סן סממית דעח )סיסן
 ע0מ)ס יסגיס כדפונוס לביתי וכן וסגיו כך סגוסמ6 ססימס סממכל )סון ~nlD'D משמע וכן ן וססכ5מגס

OP1ו )י גל6ס , כיטב 61משכ 
ונאסר
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 זז לו העכךים יז מז פרק ראשן שמךמ8ר

 בבינה אדם ישתכנז לא ואם כלוטר דעת אק בינה אין ואם . ההקרפו,ת מן התולרה הוצאתשהש
 הראשונווז הטחשכלות לו נתם לשוא לס( היריעה לאדם שתגיע כדי רבר מתוך דברלהבק
 עליך תשמור מזמה יתם לנפשה ורעת בלבה חכטה תבא כי שלמה שאטר וזהו . הדעתשהם
 הקרמות על מיוסדת בלבבך חכטה הבא כאשר ר"ל )סם( רע מדרך להצילה ואומר ד'()מסי

 תשטחי מזמה אז הדאשעווז בהמושכלווז כרשי שתשתטש כלומר לנפשך ינעם והרעתאמתחת
 מדבר מאיש רע מדרך להצילך אמרו ועצ . הנ8סדויז בדעות ונכשל שלא תנצרכה תבונהעליך

 הקדמות על מיוסרת כראוי בה ארם שישתכבו הבינה כי )טס( וגו' יושר ארחות העוזביםתהפוכות
 : בה יכשל לא ישר בדרך האדם תרריךהאטתיות

 אבל בעצמן  אינופבהורות %  ווצחהז התקלות הכמה)נ( לכל כי ספק איו "( יןפרם
 ועל . ההההלות אותן בה נתבארו )7( אחרת סחכסה מקובלות ילקחו יי

 והנשדה הקו טציאות *( המדרדס שיקבל כש )ס( . ההיא ההכמה פופתי כל נבנו הה!ההחתלות
ר4ילוסופש מבעלי והמקרים העצמים סציאות ותתבעי 0( האחדות מציאות *( והמספרי .מהמבעיי
 פקות D1~lfiln ממונ קורן 1poti hto יי6 סו6פ למגמת וסחמ)פ ן מדרדס מלמח גע) hto מסייס הגחלה"(

 כן 06 קולן כעלת ע6י1ני. כיון eltpn פסדי כעלמך 714 רק סו6 סקו (ס מאות וס)ס . ונוכס ורותכ "ורה )ססספון
 וגוגום ורומס קורך גזומן סוקודס גס , !ס קו )מ64 לפער וחיך , 15רך גע) קו יון )6 כס"ס נ11דות שיפיס שרףמקיקו
 : ר.עגע מחגורת סהר ~ס סקג)ו h)h חמקןמקין

 גדל 6מדימ מטפוס )תשח סמסטר מנמי שיאנשו מס פרץ % . tDhno~, פי)וסומ6 מכעסי וכף 1ספספוי הגהרהי(
 6)ף )1 ,קיקו 6מד גור מנות מעסרס וכן , 6חד מ6ס )1 וקרנו 6מד גדר טטיריוח מארס וגן , 6מד טסיריח )ו וקר616מר
 !ס סיס אפיס מקות עסיריוח ומדיות גרופיס וכן , 6)שס , מקות , טסיריוס , קמריות , לזגליסס סמספליס מיקו יוגן ,6מד
 גגי6ול וג' ג,פ גר6סיח % ינהק עקידת גיפר ,סיין , כקוקס נעמר וסני6יס סנסג)יס ג) אמרו סי6מווס פ')וסופי6 עיטייקג)ו

 : סטסדס סגורת מן )יודעי ירוט ונגר , ~otlnb ג)) סו6 יסרס 61'י מקלותסטסרס

שרשים
 : כענפיס ועיין , לוחי 1י17ע מסכל סומר כמוושאגס
 סר6סוגוק סמוסכלוח לו נחגו לחגס . גתת לסול)מ(

 : נסן מסתמם ס6יטמנחר
 כ61 סקווס מסרק . וכו' ספק אין נ6( יזפושק

 כורו ססרק לוס סקדמסכמו
 סנ6יס כמרקית כל כמעט וכן למעלספכחנה
 על ק7ימס נסכרח 6חך לכל ים סמ6מרנ!ס
 סחחל1ת )כ( : תכירו 6ח מחייב וס6חדתכירו
 סנריך ססקזמות ופח 6חן ענין סניסס .וסגחות
o7h~כסר5ס כמחלם לסגיפ bnhs דבר 6יזס 
 6יק )נ( : ומנחות מתחלות גקר6יס סס מופתע"י

 ססס 6נלו ויןוע מנוקר ססו6 מס . כענמ!מכו6רוח
ottnnh6ל6 ענמס סז6ת ססק7מס מנד !ס 6ין 
 ירי על 56לו ומליגיע גח6מחס  PhtOססקזמס
 : וכו' ילקתו 6כל 11"ס , 5חרת מתכעסתופת
 נחנ6רו שחרת חכחס נ6ותס . גס גחכ6רו)ד(
 סיקכל כמו )ס( : עתם ססגיח ססתחלוקקותן

 גקר6 סו6 כחגית יין )ו7!ת כמס לידעסר~ס מי פי . מסטכעיי וסגקוךס סקו מגיבוחסמסגדס
 וסגקו7ס סקו יסוד על נגויס סי6 !ו ותכמסמסורס
 כמסרו ס!ס סקו קר6 וסר6ג"ע סקנס 610סקו
 יוכל סוס סקגס טע"י הסייגו סמדס קנסכסס
 סס וסגקודס כחנית יס יין תדוח כמסלידע

wl'mh~ויס(על סגיס O)po וכו' נ"י 6"כ 
 כעכיו יכ6 כגוס סטנע כחכמת מכובר ס,סוסקר

 כמס ג"כ סס חכו6רוח סגקור,ח וכן וכו'וכרחנו
 סקנס סגותן ומנס . מחכירו 6חד רחוקיסימיו

 עומק מגיע ג7'מ 061 סווגו0ס פי דרךכחכית

 מ7ס כמכיח סיט מרמו זס 6חח נקו7ס עדסחכיח
wneמגיע 061 6חת על מורס 6' 016 כי יין 
 מגיע ו6ס יין מדוח ד' על מרמז זס כ' כק71סעד
 6וח כל כי חן מהות ס' 4 מורס ג' נקרסען

 פעתי0 כ' 610 כ' U'to1 עגמו על סירוסומרמו
 מרופ ט' על  וסג' מפת 7' על מרמ, סג' לג!3,

 1' 6ופ עד שחנית עומק גסמניע נ!סוגיונ6
 וכן 7' פעמיס 7' דסייט מזות ט"ו עלמרמו
 נ6ריכות סכל מנ61ר ססו6 כמו סורך !ס עלכלס

 . מסטכעיי וסגקת' 1po מניבות ו!"ס סטנענסכמת
 יעיין 6מתחס על א חכמם לידע סרובהוכל

 מוס מברן ברוכס ססי6 סחכמס כינספריסס
 מס וכל 11 כחכנוס כקילוין 6גו 61ין יס מגיורחכס
 הקריס מפי סקכלתי גמ1 קנח סו6 ג6ןמגחכתי
 ptus ג6פסרוח לי סיס ל6 כי עננה ממכרחוקנת

 סל6 גסנח זו חכמס וסיכות טעס 6חרנססריסס
 וכפרע כך כל גנמנ6 סז6ת לעת 6לו מסריססי1
  on1Po נתכרס כשעט  סוס סגלות ומן לבורךגי

 מ51וס וממספרי  לו( : יפכפוח ס5ר עםססי6
 לידע ר1נס  פי5ופ  סמפפר הכפי סי' .פפירוס
 חטין 16 זס גגה סו6 סעוריס גמםממספר
 סמססר מ5י16ת וכל 6ח7 על כגוי סו6 גיסוכיוננו
 : ממסיי נקרב !1 חכמס סיו7ע ומי 6ח7 כ"6שיגו
 סי71ע סטכעי כעל וכן ר"ל . וכוי וסטכעי)1(

 על מכויס וו 1סססגס סטכעייס כ7כרי0למסיג
 גתכ6רו 6לו כל . וממקרס סע5סמניבת
 ססילוסוסי6 ורעל סר6סונם ספיל,מפי6כחכמת
ג"פוזי סו* ק , סר6סהס ס'6סופי5 גקר6ס6לסיית
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 העקשים ע פרק ראשוןמאמרמפרפז
 . ראשק מניע טציאהן המבקץ מן יקבל )ח( הראשונה הפילומופיא ובעל , הראשונההפלוסאש

 יתבארו והנחות החתלות לטורה בתחלת שישבל הוא ההכרה מן עענית חכמה בכלוכן
 התורה ונאסר שנשאל הראוי מן חוץ אינו וע"כ . הראשוטת המושכלות על או הרפאהחכמה סופתי גל יבט הרת ההתחלות ועל . המופת בספר שהתבאר נמו רבוא החכמה בעלת)ס(

 מעל יותר האלהית התורה על תפול כבר הזאת השאלה כי . התהלותיה חקת מריכןהאלהיב
 שאסרת כפו והתכלית הבחירה שק הנימוסית הרת התתלות כי . הנימוסיות הדתות משארזולתה
 האלהית התה-ה אבל . המדינית בפילומופיא )י( הפלוסוף אצל מת5ארות הם הנה ע"פלעיל
 המשהלשלות מהקדמות הפילוסוף אצל טבואר הש"י שטציאווז אעשפ כי . הכאלוהיה תקחסה'כן

 ויסודות התחלות נ8כ שהם וההשנהה הנבואה ס8ם הפילוסוןש יאסק לא , הראשוטתטפשכלות
 מתבארות ולא בעצמן מבוארות התחלות אלו אין כי , מציאותן יתבאר והיכן , האלר,יתלתורה

 הררך על וההשנחה הנבאה הפילושך שמץ לא כי . ראשונוה טמושכלות לקוחותטהקרמות
 ונאפר ]6[ התחלותיה תקח מהיכן התורה שנבאר ראם כן תל ' האלהית הדת בעלשרוטינה

 הראשונת הפשנלות שהם . י' הם אסתתם על ראיה יצפרך ולא יביעו אשר הדבריםני
כייעהנולשישים

 6ל1 עי ע5 16תס 65מח עח0 סרנם . ~b'o מן יקש )ח( : עעט למורס כ' P5nS מ"ינ6סוזי
 . סמדיני0 כסילוסוסי6 )י( : ו0סגחוח ס0תחל01 , כך גקר6 0ס'י . סר6סון מגיע מנינועסטכעי
 0י6 סעולוחיו ככ5 60דס 0ג0גת Pet1 ס6נו מניצח מוכיחו 0ר%סוגס סי5וסופי6 דכע5יוריף
 וסכך . גוס ופעם כוס נוחר 610 סעס כשריי סמכמס כזונק )ט( : סטנעייס סךכריס ע"יסס"י

~t'es ענפים
 0ר6שגו0 סמוסכ)1ם oon דן סם 6מ0סס ע) לסיס ינושך 1)6 יודעו 6סר הדוריס כי רנאכט- ]6[ תפרק

 610 כ6ן נוס סג6מר ומס Ots 'fp פג6וס מס נעומס וס סופגי כפכק כחכע ככר .וכו'
 וכו'  מכס  tottb תמ"ס 5טס כפרקי זומן ג1  כן  גם טון 6לו סססלוס ל5רנע כי גצ6 סיפסר לומרריכל
  מכ) ס)ומר מכס פיוסו ואמר  זום% 3ן פסס מממכר  דסליק וכמא' ר,סדר ססע0 6)6 נסס ג0)0 6דסט) סט)מו0י 00מ)ו0 ד' 46 ע) כרמח , ומכוכד ועציר נטר מכס  001 זס 6מר זס  מעלוס 6רבפ כדבריומגס
  6דס פכן סלומד זס anb טל ר,מכמס לססיג סיוכל זס  סו6 מי ור"ל , סמץסכומ טל %מוז  נ% וכו'%ס

שסמקי
 6דס סוס גמ63 1)6 6מי דהר  6ומריס ססכל  סרם מכל סגמטכיס  וסססורים עסיסרנרים ראופמ

 כי ססכלמי נסס  סוס מלמדי כל דפס ססיס סדככיס מצוחן  ל") וגי' סימומי מלמרי מכל סימרמסמסירר ר5יי וסביי . דל6 מלרמס  כך OtO סל6 15  כן סיגו סיוף  לומר  מסלם זס דבר  טל מ51ק מסיסנשנס
 סוס ססךכר נסוס סיסי בקן מכירו דברי טל  מולק 6מר  סוס ורז זס נרכר סוס  כלס טדעס מקמרולפרסי
 לסימיגס הרפוי כ46  לדוריס מסכמם ג"כ ססורס כי ר"ל לי סה(ס  עדוסיך כי ומט . נוסר 6מס610
 סר6ף גיס סדשס רוב "מל 4ל 0%ס 00ורס ebt ום' נססות רכים צמרי כס סכ0וכ נחורס סמלנוומשד
 %סס סס0ירס  מתני וכן .  טליסס מולק טוס עע%  ט)6 עז olb ג) 36) סר,סגמייס סדכריס 706 5ילונכון

 ס6) סימר  כטפין ריר6טוייס  לרנרי605פן
 %ו . סרנם  ליס וכדומרי ונו' )ך ויצמרו ופגיך וידך 6ני

 vh~ פש מס מכל , 6וס מכ) 61מר .  ר6סוט0 סנוסכ*ס על גזס  עמ6 3ן סכוכת *מריכל
og 01ן גו 

 ט"ו )י סימם  7m1D כי וקמר . סטכ4זי מלמרי מכל טימר פס כן  גס וא14ו  זס ד)פג'  ושלקין לעילטמזכיר כוי ס4עסו %זך עיכז 3עס ריש 4 סגקן ריסון )מטכל לו  סטין 6וס  סוס ph כי ר%עוסר"ץוסכ4ס
 כנגר h10D דבר (pnhe  מברמס 6עס ססורס כי וז"ל סירס סרב  גסם 30DS לעל סממנר סרגטכסנ

 bnv גן מקמר פל  מעיון כסממן  לפקסוס סים מם סימו יסיימנ זס דוך 51פי . 5ffpt וכוי nttcb1סססכליס
 מרכריסס מסוע ינו' תאכלסי  מלמרי מכ) ר,מסורר סחר מס ע) וק וט' 6דס מכי 0)1מז מכס toehסימר
 %ר fp מעברין גו% סרק ערוכין ונמסכה 5מר מרנ מש סילמוד ו%  מרמס סי4ער  למס 4ס"מ
  )פונס על  סקסירו  ט)6 נ34 כגי כוס 0ורחס חקיימס לנוגס ט) "סק0ידו י0וד0 כגי רנ 6מריסרס
 יסודס גס 6'כ61 וט' יסורס בר b)h ומסגי לעם% ח54 נסקסדס מירי וסרו  נידם  סורסס שריימס%

 קן  ו6ס ,  גירס  סירסת וסקיימס ל6 רני ממר גמרי דל6 נלי) כס כידם היחס גתקישס רם ממדזגמרי
 סנסורר  עם  bDlt בן  סכווס סכסבגו כונסם לסי פנל . סמסויר  ומרברי bnir  כן כרכרי  ססיסוך  ס"סמסמע
 06 0כוכס נכור 6י,0ו וקמר . וק") כ)5 סקוט'6 מן וס 6ין סכ0נע כמו סס)מוח סטנת  דרך לןלסורוס
 דסייע ניסיון כסיעמוד ג"6 כ6ממ נכור גריל 6יגו 60דס גי סגסיומת מן nnoo(o )יי ולמוג וט'יסרו
h),aכמנגיש 0טס קדום ע"י Sht'n ש) סגתכ6ר כמו ודוריס( D~D1 60דס 6מ 5ססריז 0רו)יס רניס עווריס 0רע )יגר 'ס כי נדו) נסיון נ"כ 610 יגרו 06 כסכונם וקעו' כרי ס' מגוס כמסוק סממנר  3רנרי 

 כ6 וכו' נמקש 0סממ עסיס בוטו וצמר . כידוע גדו) מרך גקר6 סו6 ורכן ו0טוכ עיטר מדרך1)0סעוחו
 ס0ו6 מי כי 0מומסוח מן ohna1 ע) 5פ5לנצז

 מ0קג"
 610 'סינ ס)6 מס lsih סר06 דכת 63'וס נמכילו

'rh
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 78לז העקלים ה פרק ראשה משמרמ8ר

 שהם הם בעיט אחד רבר של השים "םההברש , )ס סרלקלק מתל שהבל כידיעתםה(

 1 חש פל%וגשנו שאכלנוהכת
ק ( 3

 להיות יהמם הפלפל כי זה בעבור השבטנו שד

 ב יוני"אקג ?-' ושע הברזל ר~קלאמים*א )ס(כטענך
 , ל

 ה
כןשרשים

  כיויעתנו'ססכל )כ( : 15% סמט1, חכ5יח65"ט
 מפתיכס  וט 'טחן ר6ס1ן  י"יפנל . pSnonגרול
 ססהס וססדגריס %( : מפסס גדולס סי6סלבס
 טויס תגריס כ' כסיסיו . 1ט' כעינו 6חי דגר6ל
 סוס ונינו ניגס יסיס ס65 % חכ5 סליסי זכר56

 גשכ כעומס 7נריס מסני 16חן ע"כ נעולםמסרס
 טויס ימיו 65 67ל"כ גז עכ) וס 56 ,ס טויססם
shוממעון ר16נן  06 ער"פ .  מכליר  סקסי דהר 

 וסחעון  ר16כן ע"נ יד יכל ללוי  סייספניסמ
 כעיגו 1זשס נד מכל זס 56 וע' סוים נ"ככענמס
 ור"5 ול16 מן . וסס5י5ס וססחיונ )ס( : סהססס

 6חד ענין על 1651 סן "חי ונר ע5 לומר60"6
 .שנטת חרופר צקלונן תחייב 6ס ע7'מ 6חדמנן

 ממנו סולל סייח 6"כ 65ו 5ו ותסיגשלכן 6פ 6הד  יס*לך 61פ"כ לט י61  ר16כןותקמר
 6מתייס tSb סנריך נ' סיסיו 61ש6לרנטת

  סר6סוגוח(: סמשכ5וח מ% 6101 סר6סון זרךטווסו
 סמרגיס מיד ממסיס וכמו  פותרות  נעי*ספיסיס ירי על  והרגים  פפיג ס76ס מס . וסמוחס1ת)כ(
  כסהפלוס  מן  פני ורך  חיו ' ובו הסהס סכיינחוס
~fhD

 .  יייופיי  ךס( : סמופפות( סיר  ליסי* ר5יפ
 . וסגסימוח )ע( : סמקיריס מססמיס ססמין
 : נסיון מנד וס61 וכו' ססתס4פ  פן הג'  דרךוסו
 1%6 ככרזך 6ח ממוטך 6כן . סק65מיס"36ס(
 . ס6סקמוני"6 )נ( : מ6גגע"ט נ5"6 1סו6 כךנקר6
 ו  יכפן 6ת מילמל יותז  סי~הס ומי סו6 מסקסנוין

ל* ענפים
vb6'6 1( ע"י ט נעגמו סוס )סיוח Of %כע"ש וס61 כן טסו6 "ו ע) מעיד וסמול סיג וממלח געו 4ף י 

 ים 6ף 61"כ מכ6וכ יוסיף זעת יוסיף כ"כ סכחוכ 6מל כוס 7נל וע) ללוס יטוס גרך pb1 כ"סמרנים
 נחרש 00ממ מי 1 . S1h(ub תערו לנת מחמועעיס גככת כי ני17 מהש"ס uth )1 סיס מוכסיורימעע
 יגס . )סתק%ס 7006 )1 ש0 וסמעס כממוט osnt מז% סוס טס נגוסו טקס סוrb 6' כש נרניעמ6כ)
O"Dחוע)ות מתי ,ס ידי ט) 4 ינ6 כמכירו מהגתך 0)6  כין ר"ל לטוס*ב  לך נפוסוזופוב  לסליך  בוס 
  ספסרסימ כסנו לרבר ורפו סברי5ס, בקו תפיר גוסו  סיסיס  דסייגו כעס"ז כניחוס)ס

 פ4"י
 לה  הס רהב

 מבונד ייזסו וימר . סהמוד ל6 טל עבר סל5 %ר 4ןלנ 4 וסוג פוס  מפצי כעלמו סמרני0 ר"3  וינטקר
 סחמ)ס SD סי6 וכו'  פכם 115פ בפ"פ זופת  בן  סבווגס  )מע"ס 0כתנפ מס )ש . וכו'  פבויופ יפספלבר
 סמוסכ)1ס מן ססתמ)ס ע) וכו' מכוכז מוסו כ6ן נמ"0 יגו שמוו עמס 0נ6 15מל 6גו 5ריכץ , סגמ0כוחמן

 סיס 651 16ש 0יגכד וגאון ללוי )מניצו נס מגילו 6מ 0יככד מי ים טחן ר06ון סמו0כ) כי ,ל06וגוח
 למעלס סכחכגו מס 1)0י . למנגין )מזק כדי וע' טכני מכנרי ט סכחונ טממ6 6)6 , לוס לגיס סוס%ן
 סכ6 )ומר 6ע גליכין , ל6שגוח סמוסכ4מ מן סתמים ע) סו6 וכו' מכס שוסו נמיט וומ6 כן0כוגח
 .בל מספבפפ  (DD(  סו6 וס ריר ר"ל סנמסכות נע סססהלמ על וכו' פפנר gr'bt כמזפ )ט )לשועתה
  כ156  רוסי ססה4ת ר' ילו  לי מרפו ופס .  סבריוס 6פ ממבכר סו5 סספכובר 1D1b  גזרו  פכלססטולמ

  ועציר גשר מכס ע) 636 טורס 1bu)o, לאן flhn'( ע"ד כוונתו ומכונן ועציר נכור מכס דסייע מעוותד'
 נע סספמלות נזם לרפוז לגו ר5ם כי , פכונד קףמס  בטל נמאיס 61מר סיגם 0סו6 ולע"ח . נאמר,ונע)

 . שמס כע) כמעלות וס וכמוו 6ס0ל כך כ) )1 סיס סי6 מס כחכר סבפפכוס  מן 15  ר5סוגוססמויכ4ס
 4ן לרמז  מטלוס ד' 4 ססיי  ,בילו יכקב סל  מולס טל במס"פ פישל ג"כ יווי זס  6ל61ססר

~pwtn 
utsh 

 די 4 פסיס סיוח עס נופרט 6)1 סחמ)ות 7' ע"י פ)מוחו ססגח  מ6מחח  )סטינ  זריך otoa  פי כלסטצ
 לססינ  60'6 )ט 1)סור1ח .  עגתו נסני ססחמ)וח מן 61מד 6מי כ) ע"י סדנר סת6מח PDh"( ססחמ)1ח מןג"חד
 61מו קניו גוע כס( )מסלי כמ'ס כן גס סלמס יגו כיקר 6מתיוח סקדשח ע"י )6  6ס  יפתפו פלפרבר
 6יגס ohl  ס5ב כידוע כסס כי ו6ס 6נ נפם ס6מתיוח ססקןמוח bQp , מתמית n'hS סו6 מכר מסע 6ין61ומר
 עקידת כעל סכחכ מעעס תו . גמור nDh סו6 ס6מתיוח ססקדמוח ע"י פכ6 סמו0ח כך )נרסס סקרמנמיכך
  ססקדמות ע"י  ובתסוס גסיפס ברנר  מכלית כי וסוך עו' והנהי ו6מ' 6ני כי כמסוק מעריס נמנעיצמק
 חו)דס כסס גקר16 מוסת טל וסחכ)ית ו6ס 6נ כסס ססקדמומ גנך16 )כן ו6ס 6ג ע"י גחכו 0סכמסכסס
 יפסש ל5 בי  וטפר ntm~lon עלס סמופפ לטפס סרלס רסיקן ס5משיות ססקרלמס כמנוזל ור"ל .וטיס
  סלמנו ע"י לבך ססכל  מיון ט"י ג"כ סוררסוס  סקרומוס ירישס  י"ר ט"י סרבר or לטפס שיוכי  נעכירבום

  דרכי מסהיס סו5 כשמס כי  יטהית )6'0 סו6 חכר גוזלי 16 וס 7)פגי סרקן כריס סגוכריסתקדמוגיס
 טלש6 ממס  סררך or טל רייס  לסניי 4  יט ועור . )' גל6ס , "מתחו ע) ס7כר )סריג יוכל  631ר,היספ

נמסרת
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 העקרים ח פרק ראשעמאמרספר6ז
 בהם. אשר הסינא הצורה וו( מצד אבל , הורכב מהם אשר הימחא פבעי מצ לא אכן
 עתה שאיק אע"פ מישבות נרוקח מרעות היו ובבל וירושלים רומי כי בידיעתנו ההנמשכותלפ(
 הספורים לרצ )ק( השננום כאלו אמת היותו נשצמ בתהו נשינהו לא אם אף בו וכיוצא תה ,כן

 מינים הארבע מאלו אהד וכל . העם ער עליהם תויק ינעם נטצא שלא רכים מאנשיםהמהמכים
 שהם ההנדסה שמופתי כמו בי * לסופת בנורש התחלה שיושמו בהם ספק אין ההקרסותמן

 אמת הן המוחשות על בנויים שהם המבעיים והמופתים הראשונות המושכלות על בנוייםכלם
 אע"פ הנ:יונות,6( על הבטיים המשתים כן . ונכרה ידועה שמבתם אחר כלל בהם ספקשאין

 יתבאר שלא כמו כי , מ-יעומם ?ל החחי שהעיר אקר )נ( כלל בהם לכפק אין נסחרתשסבתם
 ירשה שמבתם לפי יחמם לא ושפלפל נצבות לשת* שוא אינן המשולש שזויות )ג( "(לעולם

 נעלכה שסבתו אע"פ )ד, הברזל ימשור לא שהקלאמים"א לעולם יתבאר לא כן ,ומושכלת
 התזעק עקרי ולהיות . לעולם הפכו שכהבאר א"א הנסיו! עליו שהעבי הדבר כי , פהמכלת)ואינה(

 דפלפל כחסום עת בכל פגושות אינן הראשונות המושכלוה טצד מושגות כלם איןוהתחלותיה
 בנסיון התורה התחלות לאטת הש"י התחכם זה בעבור , ידועה בלתי סבתם אבל האופיוןוקרור

 כדישרשים
 . סורקך ממס 6סר סיסתוח טנעי מנן ל6)ק(
 מ3ד  שנו מסלסל ו!ס סכרזל 6ח מוסך סזסמס
 נסס סורככו 6סר מסיסויות 6חר מלכלטכע
 סם מכס מ6יזס on~o לידע נוכל ל6ולפיכך
 15רס . סמיגיח סנורם )ר( :  וי מעולס למעוליכולין
 6מז כל 536 3תחלס סיתם מקטר 13רקס3סתגס 6וי יחד 6ל1 'מיסודות ססורכנ1 6חר ור"לכלליח
 : זו ססע1לס כח למס כ6ס ססי6 כתיתסנורס וע"י 6חת כנסס וסוסוו עלתן כסגי מסיסוויות61חד
 ככל וגתפסט סגמסך דבר כל . וסכמסכות)ס(

 3קר6 זמו סססיך עליו סי6מר 6חד 61יןסע1לס
 ס6ינן ססחחלוח מן סד' סדרך וסו6כמספוח
 רוכ כעכור . סססוריס לרוכ )ת( : ר6וסנריכין

 6"6 כי . כמחרק ססכחס הע"ס )6( :סססוריס
 כמו 11 פע,לס לסע1ל יכולים סס סוס מ6י!ססיוע

 ר61ין סרגו לסי . סחוס מסעיד 6חר )3( :ס6מרט

 סווח שיגן סמס1לס סופות )נ( : כך סעוסיןמחוס
 סווי~ת לזמר ס6"6 . גניותל3'

 א ! ננסות לג' מוות ימיו ל6סמסולס

 א/ :צס Se~llnn נףצל
tfi)")h41/ נדועב*ם 

 נ ' ב סקו 6נ"ד כמס1לס ד' דויק16

 נקויפ )וכח ונטיס עיקום סוס כלי כיופר יורד6"י
 ממפולס 7"כ כגלע f~h 16 משלס נ"ך נקלע7'

 כ' , עיגול רכיע סו6 מזויות מקלו 6חד וכל6נ"ד
 כמניס סס 6סר 7' כוויות כ' סגי סס נסכותזויות

 וסות סגנם עמוד ירי7ח ע"י סיעת "3"גממסילה
 מהזינןס ומס ג'כ קו ססו6 סחוסית על ffiקו

 (' גע5מח סן 3ר6ס . ומוסכלת נעלמתססנת1

61יגס
 ם י פ נע

 ots ויי , קאתי ט סשר6 על לרועיהם hSn מיי hl~')h DDh כדילי 5יחנסו וכולן דעי פעמים דיהמסרס
 : יעמול דעת )סי מסלק 3וס סל6ויס סכתם)סי

ובעבור
 ,ן,נן נטיו כי 6'ד לקו ומוקג) פיס סו6 גיס סקו כן ג'3, ),ץומוקר) 6 - חמ חמוגס עי טויס ~eo נד'ס ומטוט 6ג'ד ומטפם 8כ*ג~eta אד !6ת כמונס סטר ע"פ גמוזת נס83ר !ס דגו הנהיה*(

 - - 6ג'ד נמסו)ס ד' נויח גן'ס כמקולט גן ו!ויח 38'גומפולס ב נ וץ טויס גד'ס a(c ס' ונויח fJh גמאם 6ן ו!ית36'נ ,,י /ן לעי ן מטייס ס) !ויזת )ג' סיס סס כבס מסמסו)סיס%ד ע ג )ו 1 . "נ'ד גלך נינם:יסמ:ו%,ט וק,התשי ן % / ן י"ג )קו otc י1ח גד,ס וממו!: ו'נ מהו נס סוסמסוף
 . %ת גתמתס טווים 8ג'ד כמסולט נ, תוית גד'ס גמטו)ט ד, !נתח36'ג

 עינוי טסמ4 )ך ויוזר עינו) מ4 חעסס ד'ס סחוסם ע) סממוגס סי שניח פרג) ונקיף גזותוזח ושטחי
 ממייק סו6 וט

 !ויוי גסניפמ!יק ס61 ע"כ l'o(h נויח וטוחו טון 6נ'ג ממטסם גן !זית גור ס'3 מחוננת ט) ופגמו 5ג'ג ממפולס טי611 דפיינו6כ"ג nstsrn סיו!* r?~lt )ימד סס ויגזר גאפ ממסוקס ג' ,מות סטני כשי סמקגי)וח ססוימיות סוחח %' סוס סיי6ירויח יתנקר כקי ממופת ומס עינו). מ% טטמ מח~.קין ס0 :גס כיין ולנות !!יזח כחי סב סמ:!)ק מן !ויום טססלססמוכת 6'ס . עיגו) מני מריקין בנות m~lf טס OSIDSC ססלטיס פיי!ט סנס!ך גסנס'ס טסעמדחי סניור פי ע) 8ו!ן גניתיסכור וכיון . 8' )!ויח סוס סיfah 6 טגמטו)ס נ' ו!ויח 3' )!וים טיט סי8 נד'ס טומרי): ג' י!וית 8כ'ג טנמט1)ם גיגויס ון6 סי6 טמ8) מיד ג' ~ויד וסי')f~h 1 ס3מסו)ס 6ג'ג !ויות ):):ס סויס oot . ג, 183ת סמסומניס !ויותסםלסס
 ו!יות כלפסס סוsb 6 פגות עיוס סם סו6 6ג'נ ממעותן גי סחיט Ou דמיי 8ג*ג ממסולק וג' 18

 , 3ס3ין וק) מ פוק נ, 3מ8פר ושע , 6גע 36DSI~DD'ג

e)tsחווך סו6.ט!ס ד'6 טסקו8סת * משיטיס נ' ס!ס 53'וו יט 
 אופן יטיס פוחס ע:ייסךחמ)ח

 טוס נ'; ויסית 6ג'רטנמסו!ם
 ומוקד) טוס 'סיס גד'ספכמטי)ם
 סגמטולט גי !חח וסייגו .סימר !ויות מסג' מוכת ס61תססקומס
 ג' !זית נס . 6מס3חמ!וס
 המסולט 4 זית הן .סויס
 ע) tnno(o רנ) מעמיר08
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 5ז לההעקרים יו פרק ראשוןמאטרטפר

 מצאות אליו נחאסת ארם שנצטוה בהורה בי האלהעת הרתות בכל הבהו נמצא תה ,ירועה שמכחם בחוש הטושגש הטבעיים בדברים הספק טול שלא נמו נעלמת שסבתו אע"פבו הספק שיפול א"א הברזל הקלאסים"א כמשקי בנסיון שנתאטת מה כי , בהם הספק יפול שלאכרי
 ודבר אליו ננקה השם כי חה . ועונש ושכר השמים מן ותרה והנבואה עטו סרבר שהמההשם
 רז"ל ובארו נץ )נר6סימ גו' לאמר האדם על אלהים ה' ויצו באסרו התורה על וצענועמו

 אליו ג"כ ונתאמת , עליהן אדם שנצמחה המצות בל נרכנו ר"שסוק בזה כי ג"1:( דף ס"ז)ס)סדרין
 לנחש והתפהותו השם מצות עברו על שנענש במה הטצות עשיית על והעונש השכרבנסיון
 אליו נתאמת לנה וכן . העוה"ב עונשי על ראיה העוה, עונשי כי אמרט וכבר )0( חוהע"י

 ונענשו ובניו הא שנצול במבול והעונש מושכר , עסו מדבר שהיה השם ופציאותהנבואה
 המילט בברית כשנצטוה לאברהם וכן . לאדם שנאסר הבשר אכילת התר קבל וע"כהאתרים
 . אליו מצוה שהיה ההוא בצווי השטים סן והורה והנבאנה , עסו המדבר השם פציאות לונתאמת

 ומרחץ עכהם מרבר השם בנבאת שהשיגו אחר הבוללות ההחח~ח לישראל התאמתו במחוכן
 התחלות בנסיון נתאמתו א"כ . ולעונש לשכר ההשגחה מצרים ביציאת להם ונתאמת תורהאותם
 שההקש כפו )ו( ספק בלי ונצחית אמתיוז התורה תהיה ולזה . בו ספק שאק אמותההורה

 שנף תקבל ולא ספק בלי אמתית התולרה שהיא מהן היוצא המשפט יהוה אמתיותשהקרמווזיו
 משפט כל יעולם אמת רברך ראש הכתוב שאמר תהו . לעולם ישתנה לא האמר כילצולם
 להוציא בתחלה בהן שידובר ההקרסות ומהן רברך ראשי כאשר כלומר ק'"ע( )תסקסצרקה

 ויהיה אמתי תהיה מהן היצא  המשפט לפיכך אמתיים הן מהדרוש המשפם שהוא מהןההולרה
 התחיה ולוה . צרקך משפפ כל ולעולם אמרו תהו לעולם שנוי יקבל לא האמה בי נצחי זהלפי
 אמתית תהיה ממנה הנמשכת והקבלה , ונצחית אטתית תהיה החוש 0ן התהלותיה שנתבארו)ו(
 ע"פ היום לנו מהבארות כולם התורה שהתחלות ירומה שלא כדי ואילם . כלל בה לכפקשאין

 ע"פ טתבארווז טהן הצ ני ע"ח( )סם .תורתי עסי האזינה כפזמור באראסף בלבד,הקבלה
 וע"כ . בלבד המקובלות מן ומהן כלל עליהם חולק שאין הדברים והן הנמשכות סן ומהןהעיון
 וודעם שטענו אשר קדם סגי חידות אביעה וט' פי לאטרי אזנכם הטו תורתי עמי האזינהאמר

 הנשמעות הנמשכות מן שהוא השמים טן תורה עקר על לרמח שמענו אשר אמר . לנו ספרוואבותינו
 שע"א בעולם היו ובבל שמצרים כשכנעה עליהם חולק מעולם נמצא שלא האופות כלמפי

 שהיה לפי השמים טן תורה עקר אל ראשונה ורמז )מ( . אנחנו ראינוהו שלא אע"פ זהלהכחיש
 על לרמוז ונרעם אח"כ אסר . תורתי עמי האזינה שאסר כמי בכלל התורה שסיעת עלמזהיר
~evהמיוסדת המחקרית הידיעה מצד מהמג שהוא ממנו הממתעפש והשרשים השם טציאות 
 השכר עקר על להורות לנו ספרו ואבותינו עח4 חוסר , הראשונות והטושגלות לנו המוחשותעל

 הבש העקר זה התהלות אמות לבאר וכדי . בלבד הקבלה מצד אלינו פו,שג וזהו הנחשייוהעונש
 על אפז הם כי מהם שקבלו מה לפי לאבדנינו שנעשו הפרטיות תזהשגתווז והנפלאותהנסים
 שתהיה ראוי הזאת הקבלה כי עפ- ובאר . הטאמר טס: כ"א בפ' שבארנו כרו העהה"בשכר

 וההההלות הקבלה שורש כי ובאר , )פס( וגו' מבניהם נכחד לא אטר וע"כ לבן סאב תמירנמשכת
 )מס( ונו' ברקב ערמו ויקם ח"ש , לנו נמשכת הקבלה באה ומשם )ט( החוש סן לישראל הושנרעלו

 ימרכ,שרשים
 מוסכ5 ר"5 וו"5 כק סי' ומת"י . מוקלת61יג0
 גר6ס . עכ"ל וכו' תמO'nPD 65 עיכס ידועכלתי
 כתג כסמוך לעיל וס65 כידו וס סי6 סגגסכי

 ומוסכלת יד1עס ססכתס לפי סלמון וסממתגר
 נפירוע ו50 כלקיידועס ססי6 לומר 6"6וכחו5עיל

 כ6ן למגיס נרכס לכן יזועם ססנקס לפי5מר
 כי 6תרט ונכר )DtD1 610 : )0 ומסכלתו6ינ0
 6501 תקסם סל6 גרי ו0 כחס . וכו' סעיס"זעוגמי
 שסית לתורס עקר סו6 צגך סנפסיי ועמססכר
 ota סעקר על רסיס לסגיך יוכל 0י6ךוב"כ
 כמו )1( : וכו' במרט וככר 6מר לכן ליכ6עלמ6 כסקי מג01 סכר במרט וככר נופיי ועמסמסכר
 5יז0 לבמת כסתר05 . 6מת'1ת מהקדמותיוסאסקס
 מקדמות מקחלס תגיח ob 6וי מופת ע"ידכר

 6לו ע"י סגת6מת 6100 מדגר יסיסאמתיות

 כספגיח מפ6'כ . מסק נ5י תמקי ל'כססקדמופ
 מבלו 0יו65ס סתו5דס כמהיסות ססקדמוחמתעלס
 סגחנ6רו )ז( ספק: ג5י מזוייפת ג"כ ת0י0ססקזמוח
 סיס ס0קג"ס ר6ו יסרבל סכ5 . מחוס מן0מח5וחי0

 תסיס לכן מתורס ל0ס וגחן ~ovh ע0מזכר
 ע"פ 6ותס יודעים ספגו ע"ס עס ועתיתאמתית
 סחוס מן 0חמלותיס גחכ6רו סכתח5ס מקמרספק נ5י אמתיח ב"כ ח0יס 5כן מ6כ סגנוסכתסקנלס
 ס"ט שקמן סרקין נסוף נסמוך סיתנ6רוכמו
 ומס שומר . וכו' ר6סונס ורמז )ח( : וסמאתר
 5נני0ס כח"כ צוחן כגידו נמס ססתתלוחשו ש 0סמיס מן ח1רס סר ט5 גמחלסמרמז

 ~געשנומש"געענ
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 העעימ קץ ת פרק ראשון מאמרספר8ז
 : תמה- הקבלה ע"פ נמשכת בגבראל תורה שם ההחג בזרא הם שרשוינו מה ליפוטר

Hneאלהיות נקראות הרבה דהות נמצא שאנחנו אחר ונאסר שנשאל ראדי )8( יוק 
 בפה )נ( , ההיא הדת לבעלי מהן אחת בכל נחתכת יהקבלה )נ(1
 מתדמה אלהית שהיא הטוענת המזעיפת ובין האטתית האלהית הרת בק הברל אפואירע
 מצר , צרדים משני הוא אלהים התורה היות התאמת כי ואומר . ולהית איננה האלהיתאל
 עקרים השלשה שיבהט ההע הנה בעצמה הדת מצד אשר אולם . השליח ומצד בעצמההדת

 חולקת אינה ואם ט"ו( )נסרק למעלה שכהבנו הררך על מהם המסתעפים השרשש עםשכתבנו
 הש הנה בהם הנהלים או טחם היוצאים השרשים מן שורש על ולא מהעקרים עקך שוםעל

 בשיהאמת הוא הנה השליה סצד אשר ואולם , נאלהית ומתדמה מזוייפת היא הנה לא ואםאלהית
 אמות כי תה . עצמי אסא )ד( ירו ?ל דת להנתן שליה והיותו הנביא אל הנבואההגעת
 שיתאמת הא העצמי והאטות . עצכו בלתי אסות ואם עצמי אסות אם פנים שני עלהרבר
 שיתאמת הא עצמו הכלתי והאסום . העצמית סטלוהיו מצד ואם מבוהיו טצר אם )ס(הדבר
 בזה והפשל , העצמיות מגלותיו מצר ולא סבותי מצר לא מקריי אמות העצמי הרבר)1(
 הא כי האחר ואמר , הגדול רוזריא"ק כרקחת לעשות הרפתה תכסי לפני שמיבאו רוקהששני
 שהא בראיה הארמים )ו( טיני ומכל חוקרים החמש הטות סמי סכל מציל יפה רקהח ההרא"קירקח
 םנולווע)מ(כלהםםש בתרהע"ק.וינסה ליכנס הראיש הממש וכל האפעה בשר לפניהםיראה

 שאץ כלם והוכרו הממים כל לפניהם שנפה כן רעשה , לפניהם לאחד אחר וכחוחיהםהפשופים
 שנחן אחר זיהו השש בו אין הדרך זה על שנעשה 12ההריא"ק ספק אין כי , זיוף חששבהם
 שד"א בראוה פוב הא יעשה אשר שהתריא"ק יאמר אם וגן . אליו עצטי אמות ההואהרוקת
 , העצמיות סגולותיו מצר אפתי התריא"ק ר,יות שאמת אחר טוב הזה שהאטות כן גםט2ק שאע כן העשה בהתרטשך לרפאים שראוי דתות וסטי התחלואים מיני מכל החולים כלירפא
 אל עצמי אמות שניהם הנה סבותיו מצי הדבר שאכה כראשון חזק הזה האסות שאיןואע"פ

 מועיל התריא"ק nww1 הא כי אמר השני והרוקה . זיוף שום בו שיהיה אפשר שאיהתליא"ק
 בן הרעעה אע"פ כי , בזה וכיוצא יכוה ולא אש בסו )ט( יל ,2ה% בראיה המות סטיטכל
 או שעשה התרש"ק היות על ולצמית ראיה זו אין רמככים כל ולפני והשרים העמיםלשני
 לו יהיו לא שיעשה שהתרטו"ק נכהה ולא אש בסו הלך אם שאף אפשר כבר כי , טובשיעשה
 אמות )'( הא התיאנק אל nwvw הוה שאסות לפי , הסות סמי סכל להציל התרא"קסגולות
 הנבא נבואת אמות הת בעצמו הררך זה ועל . זיוף העה2 ערק בו שיהיה השפשר עצמיבלתי
 וכיוצא יכוה ולא אש בסו ילך שהא בראיה נבא היותו .על אווז שקען הנביא כי , השלקקאו
 אמות זה אין אבל , ומופתים אתיוון נמים ה-ו על שרגשו שרפוי אקש שהא אוח את הנה ,בוו
 מציעא בבבא שנזכר כמו , נביאש שאינם הצרופים ירי על נעשים או וכשוף בלהטנעשים וטפתש אותות ימצאו כבר כי , ידו על תורה שתטה אל אות שצונני וכקש לנבאהעצמי
 המש אמת וחזר סםקומו החרוב שנעקר אליעזר רבי של מחלקותו בענין (pff:) ד5 ד')סרק

 וקא , בנביא מוסכם היה שלא לפי )כ( כדבריו הלכה קבעו לא ויועפ"כ יה חלסלהשרע
 טץ על שיעשו שראוי אל אוחזת היו ס"ת קודם משה שעשה ורגצפתים האותות כל כיתמצא

 אותווךשרשים

 תסיס וסטירס ומחיט סקנלס תמס 51כן17רוט
 : ספק גליממית

 לעיל סגורנו מקטר . 0ג60ל ראוי )6( יחפרק
 ססקנ5ס זס סקסנינסרק

 סקורס לס6מנת סכרמיט סי6 ל13 מ6נססי6
 נכל גמסכח וסקכלס )ג( : וכו' סנס6ל ר6ףגכן
 fi1O טלו  סרט מויכוחיו קיכל' 6חד כל . ממן6חך
W~ibוכו' סנדל 6סו6 יוסע נמס )ג( : ו6מטיט . 
 : ס56סימ סרק סכר  יסו 0טל ססני5 610מס
 ע5 מורס 6100 כזפ 6וח סעסס . עגמי תמוח)י(
 ע5 מורס 6100 ר15ני כס3י5ו סכ6 ס7נרעלס
 etot כל5 בו 5ססק 60ין ע7 מסליחותעגמות
nSV)Dסכותיו מ5ך 6ס )ס( : ידו טל תורס לחח 
 ממ"כ 0סגי6 ר06ונס כרטיס . סנו5ותין מגזו6ס

 מ% נקל פיוס לכמר רקס ר06ון מרוקתכסמור

 מרוקח ססכי6 מגיס וכרסיס סע5מיה2מנוחיו
 סט6חיו מ% גקר6 פיוס 5נ6ר רפסר06ון

 עלס . תקריי אמוח סע5מי סינר )ו( :סע5מיוע
 6מר 6ומ 6יוס ע"י לקמט ר5ס כסכייך סכ6סדכר
 וזהו נו מחס סדכר ל16ת1 סייכות סוס 6חין
 כר6יס ופולך ממכלר וכמו מקריי תמותנקר16
 מרסון . ס6רסיס )ז( : ספגי מרוקח מח"כ0סכי6
 סעירכ קבס . סס0וטיס הסמים כ5 )ח( :6רס
 ח05ון ספוט סם 5כד 6חד כ5 נקר6 נימד6ותס
 קמות )י( : 06 נתוך . 06 כמו )ט( : הספוטימוג
 סייכוח סוס 15 6ין 0עסס סלוח כי . עלמיכלחי
 סיסיס 6101 כסני15 סנ6 לנר ע5ס 6לודמיון

 . כג3יotn 6(o סיס 0ל6 לפי )כ( : טוכסחרי6"ק
 6100 כסכרם מוריס חיו ל6 'י17 ע5 0נע0וסבתות
 ונגר ושקתו "כמתו על מורוס פסיו 6ל6גכי6

למרס
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 זי לעםו,עכץשים טה פרק ראשהמאמרמפר
 , בו ישראל האסנת דדה בלבר דנה ברבר )5( , היו עלתחיה לקבל לא בלבד ומופחוםאותות
 nwuw כמו דבריו ומקיים צעקתו שופע שהשם מאמינים בדדותם תיו על טחנהגים היווע"כ
 הים ובקע , בתפלתו המן הצריד , עמלק במלחמת חק , ס"1( )סמוא עץ ה' ויורהו במרהפשה

 ש בבקיעת נאמר בו כיוצא חשל זה ועל . י'ד( )סם אלי תצעק מה הכת"צ אמרבצעקתו
 יו על השם שיעשה השם עבר שהיה שהאמינו ר"ל , )טס( עבדו ובמשה בהן ואסמינוסוף

 שהשם הצדיקים יד על זה שנמצא נסו , לו ויקם אומר יגזור הפץ אשר ככל ופשתיםאותות
 פעמים מ הנהר שבקע יאיר בן פנחס כרבי נביאים שאינם אע"פ ומופתים אותות ירא עליעשה
 ע"6( כ"ס וף 0"ג ומעלט רומא בן חנינא יכרבי 6%( כ"ס דף ט"6 )מוא טמנו שמופר מהלפי
 וכחנניה וף16 5' זף )טס דומה לו שנקדה טריק בן וכנקדימון h"D) ע"נ דף וטס הטענלוהוני
 משת ידי על שנעשו והמופתים שהאותות בעבור לכן . האש מכבשן שנצולו ועזרתימיחיאל
 הע לנבואה עצמי מופת היו לא עולם של מבעו בשנף פליאותם והפלגת יביים )מ(,עםרבינו
 דיה היום למשה אמרו מ"ת אחר שהרי תדע )0 הנבאה במצאות עדין ממופקיםישראל
 מסופקים היו ההיא המעמד שער מזה שיראה ס'( )דנריס וחי האדם את אלהים ידבר כיראינו

 ומופתים אותות ידו על להעשות דף עבד שהא במשה טאמינים היותם עם , הנבאהבמצטוות
 , ס"ת בעת למשה השם שאמר המצא ולזה . עבדו ובמשה בה' מאמינו הכתוב שאמרכסו
 )פמוט לעילם יאמינו בך בם עטך ברברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליה בא אנכי הנה)ס(
kc'"שאתה להם לאמת וגם ?צמיי אמות עצמה הנבוסה מציאתי להם לאמת רוצה אני כלומר 
 להם יתאמת ובזה הנבואה למעלת ישינו )ט( עצמם כשהם וזה ירך על תורה להעם מאתישלוח
 מהו , ירך על תורה לתת רוצה כשאני עמך מדבר אותי שישמעו ועתי עצמה הנבהלהמציאות
 ספק שום הנכבר המעמד אותו אחר שישאר א"א ולה השליח ולשליחות לנבואה עצמייאמוח
 מציאות לאמת הכרחים שהם דברים uwn ההוא במעמד שנהאמתו אחר זעף השש שוסולא
 הן קול השמעו שעה באותה נביאים היו שכולם לפי nwaln מצאא האחד . השמים מןתורה

 שובו להם אסר לך למשה אומר הטיל את ששמעו והשני . הדברות עשרת להם ואומראלהש
 אשר חהסשפפים והחקים הסצנה . כל את אליך ואדברה עמדי עכרי פה ואתה לאהליכםלכם

 שליח ויה משה גי עצמי אמווז להם נהאמת ובזה . ס'( )דכרש וגף בארץ ועשותלמדם
 אמות הנביא כי . והשליח הנביא שבין ההברל ההו . ידו על לרורוח מתמדת תורהלהנתן
 , וכופתש אותא בעשירי אם ארצה רבריו סכל דבר טול שלא העתירות בהנדת אם האנבואתו
 שיאסר מה בכל אליו לשמוע בהורה היא פרטית מצוה הררך זה על נבואתו שתהאמתוהנבא
 אחר כי . מע"א חוץ הכרמל בהי אליהו כגון שעה בהוראת גם( תורה דברי על לעבוראפילו
 העתעץת בהגרת ואם ומשתים אותווך בעשית אם אמתיים דבריו כל ונמצאו רבות פעמיםשנומה
 לשמחי וטצוה נביא בחזקת הא הרי ארצה דבריו מכל הפיל%א

 ולא )5( הכתוב אמר . אליו
 נ'( )ט"6 לה' לנביא שכאל נאמן כי שבע באר ועד מדן ישראל כל וידע ארצה דבריו מכלהפיל
 אמתי בחזקת הרוקח שזה אמתי שהיה אתוו ונסו שלש פעמים התריא"ק שעשה כמו זהוהרי
 מופת או אות העושה או העתט-ות המגיד הנביא וכן . טזוייף ויפצא אחרת פעם ושנוסהער
 הנביא ידבר אשר הכחוב אסר , בדבריו שקר ימצא שלא עוד כל אליו לשסוע מצוה נבואתועל
 אפשר כבר כי י"מ( שנפיס ה' דברו לא אשר הדבר הוא יבא ולא הדבר יהיה ולא הינשם

 א"ש לא כי הנבואה מצר ולא עצמו בבחירת )ק( פעם בשום ויטב אמת נביא יהיהשהנביא
 ומעה סנהדרין בממכת שארז"ל כסו אטת נביא שהיה עזור בן לחנניה שקרה כמו ויכזבאל
 אהה ה' שלהך לא ירמיה לו שאמר כס) נענש ולזה ירמיהו צואר מעל האמה בשבריתוכזב

 רל אל דברת סרה כי מה אהה השנה וכתוב כ"מ( )יעמיס שקר על הזה העם אתהבפחח
 ד"א אשר והוא השליח אבל , לפס( השביעי בחדיש ההיא בשנה הנבא חנניה וימת וכתוב)סס(

שליחשרשים

 רסיס תתרי בו כי651 וע5 פ"1 סחורןתמרס
 מזם ועיין , לנגריו לס6מין 157 ל6 לכן גו'למטוט

 ,זו ,)ןוירון
 ;' b10v ":יו,

 .', 1 ,י'ה: )
 עמס ס1D~P 5 גנטי סי' גס לגס ריושע"ס
 יסר6ל סיו לכן 5גכ61ס ענווי ותסח שיו 65מ"מ

 סוגחס למון סו6 זו )מלס . תדע )ג( ו נומסופקים
D'D)מסופקיס ססיו וס( דגר לך 6וכיט ור"ל 

 . וגו' כ6 6גגי שגס )ס( : ע"ס רניג1 כססגגכו6ת
 ג"כ ותמ65 וסייט סי"פ נ' משמר ~מןעיט
 געכ גמ"ס סכתם פירוס מכופר ומס זסמעגין
 סמכ6ר כנוו . סגכו6ס למעלת יסיגו )ט( :מעגן
 : 1נ1'( סטם כמטס גכי6יס סיו סכולם )לפיומולך
 סכל ספיל 1ל6 )5( : סעס לפי . סעס כסורקת)פ(
 6טר פירוס . וגו' מון יסר6ל כל ויזע 6ר5סזכריו
 6ו 6ר5ס דבריו מכל ספיל פל6 יסר6ל כלסר16
 ככתירמ )ק( : לס' לגגי6 גשמן ססו6 וודעיססיו
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 ונעקרים קש פרק ראשן מאמרמפר78
 שלהנותו שיתאמת לא אם ששח ישיא לא כי . פנים בשבם שיכוב א"א ידו על תורה להנתןשליה
 ישראל לגל שהתאמת כסו המקבלש לכל הנבואה טצאות בהתאמתות אם תה , עצמיאכות
 שנתאמת לא , רבית סשה שליחוכו שנתאטח כסו השליח שליחות בהתאמהות ואם , מ"תבשעת
 לשליחות עצמי כלתי אסות העתירות שהנדת , ומופתים אותות בעשית או העתידותבהגדת
 . שאסרנו כמו עזור בן לחנניה שקרה כמו פעם באיזה שיכזב ואפשר ירו על תורה לחתהשליח
 החבולה או חכמה באתו כסותן שיעשו שאפשר ספק בהן יש והמושהים האותות עשייתוכן

 בשום הכזב בו שיכנס א"א משה שליחות שנתאכת דרך על שליחותו כשיתאמת אבל .תבעית
 אסווג שלטוותו שנהאמת אחר כי אחד כצר ולא , לכזב עתיר היה אם דורה זה עלהשליחות הש"י אליו יקיים לא כי )ר( עצסו בחירת מצר לא . אתר סעד ולא עצמו בחירת טצר לאפנים
 ראשת בפרק המדע בספר sfft הרכב"ם שכתב טה תהו . מהספק מין כל ממנו נסתלקעצמי

 שהכאטינים שעשה האותות כפני ישראל בו האם'נו לא ע"ה רבינו משה התורה יסורימהלכות
 במעמר בו האכינו ובכה וכו' וכשוף בלהט האות שיעשה שאפשר דופי בלבם יש האותות פיעל
 אל נגש וסשה והלפידים והקילות האש אחר ולא שסעו אזנינו זר ולא ראו שעינינו סיניהר

 לאהליכם רכם שובו להם אטור לך לטשה אמר הקול אית שומעים מנו אליי מדבר והקולהערפל
 וגו' תלמדם אור והטשפטים והחקים הטצוה כל את אליה וארברה עטדי עכור פהואהה
 מכלל י"ס( )גמות לעולם יאמיש בך ונם עפך ברברי העם ישמע בעבור הענן יבעב אליךבא אנכי הנה שנא' דופי בה שאין לנבואתו הראיה היא לבדו סיני הר שבמעכד ומנין ס'()דגרם
 וטחשבה הרהור אחריה שיש נאכנות אלא לעולם עומדת שהסו נאטנות האמינו לא זהשקודם
 נעטן צרעת וכרפתות אלישע שההיה ככת הנביאים שיעשו שהאוה"ע דבריו וכוונת .עכ"ל

 ממעי שנצל ויונה האריות מן שנצל ודניאל האש בכבשן נכוו שלא ועזריה מישאלוכחנניה
 שיעשו אפשר כבר העתידוה הנדת או ונביא נביא כל יפי על שנעשו האותות כל וכןהרנה
 או לצדיקים קצהם שיעשה אפשר כבר האוהות עשיית וכן , אוב בעלת או השסים הזבדי )ס(ע"י
 איזו ע"י או , וחבריו יאיר בן פנחס ורבי רומא בן הנירא כרבי נביאים  שאינם אע"פ חם.דשע"י

 שמכתתו יפי ונצול באש אביו אחז שהעבירו יהודה סלך חזקיה על שארו'ל כסו טבעיותתחבולות
 עושים Pnw כסו בכשוף או בלהט שיעשו אפשר או ס"ס:( דף פ"1 )סגסדלע סלכנררא שמןאסו

 שם כי )מ( מקום של אומנותו ככלי הם השטוה כי , הקורש טשסות שם ע"י או , מצריםחרטומי
 לכבודו או כנביאים כקים של ברצונו בהם שמשתמש וסי וטופתים אותות בהם שיעשובכחם
 Y~llff בהי נופל ואינו ימיו בחצי טה מוינו לסטה ונחמר למעלה אהוב הא כחמיד.ם כקוםשל
 6'( )?מיס להצילך ה' נאם זבי אתך ני לך יוכלו ולא אליך מלחט ע"ה לירמיה השםאמר
 שונאיו ביד ונופל נכרת הא מקום של לכבודו ושלא עצסו טדעת בהם שישהמש מיאבל
 שגנב כמי זה והרי ד'1 סרק )צנוח חלף בתנא ודאשתסש רז"ל אסרו ברעה שיחתום וסיףו6(

 נבכו שההד ישעיה ואפילו מיתה חייב שהא בהם ומשתמש סלך של חותמו אי כליו אוטבעתו
 ע"3( מיס )דף יבפות במסכה שארגיל כסו עצסו להטבע )נ( השמות טן שם שהזכיר לפיאמה
 בדבר כי מאד זה והבן , שם שנזכר כפו חהרנההו שונאיו ביר ונפל נענש בארזא ואבלע  שםאטר
 ט-עו ולא רבים בו נבוכו הדבר וזה . טקום של ברצונו שלא בשמות הטשתטש עונש יבחןהזה
 משתמשים הנביאים היות אחר הים על המעשה ויניע בשטות הפריצש שישתמשו אפשראיך
 אחר )6( הולך הכל כי בזה והכלל . רט ויבא ויסע בפסוק ונרמז לקרטונים שנמצא מה לפיבהם

 השלטו שליחפי על וכקש הנבגרה על אכזרית ראיה האא שאין טבואר הא זה ובעבור ,החתום
 חורה  תשטען על וכיש לנבואה עצמתם תורה מתן קורם מעשה ע"י שנעשו האוהות היו לאולזה

 : הפרק בזה לבאר שרצינו סה חה . סים הר מעמד ער ירועל
 תשער שלא עד חזק ציצי בנפש הדבר הצמייר הא )נ( בדבר האמונה )6( יפלפרק

 הנם ששרשרם

 1ל6 זס דגר לדגר מערמו וס כומר מסיסעגמו
 סיס ג6ס 61"ג סעסיווח יודע ססס"י מקמר .וכו' סס"י קליו יקיים ל6 כי )ר( : 6לסיי גוימ5ד
 עומס סיס ל6 3וד6י לעמיד ללוכ סיגף5ססר
 . כוכגיס מוזי ממיס. סוכרי )ס( : למליט סם"ישתו
 ממנסס עלמו 6ס לסליל סרוס . עקמו הגית ג(, : רע סוסו סיס6 . גיעס סיחחוס וסוף,6( : תמוט נכח מס ספי . גכחס מס כ')ח(

 : ססוף 5סר . סחסוס 6תר )ג( : לסרגוסרוס

 סגחנ6ר 6טר וט', נדגר האמתה )6( יטפרק
 זס מלפגי כפרקלעיל

 ססו6 עקמי 6מ'ח גמ6נוט מסס סלססלימוחו
 סטעס לגפר מחס ר5ס 'דו su תורס לסגתןסלית
 הנרסס כמו לו סקוןמיס וטסיןיס 5דיקיסס6ר ע"י 1ל6 מסס ע"י ד,ק6 סתורם (OJP ג6מחלמס
 מעיקר מסגי 6לOO) 6 וכיו65 יעקב 16 י5חק16

 כמו כ6מ'גס ענין גכי16ר חלוי 610 זסכעס
 מתחלש נעתק לכן זס סנטר סרק גריססיטכ6ר

לגרר
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 19 מהעכךים ש פרק ראשוןמאמרמפר

eD1n,נמית 
~wa וזך יו .א אס %ף " %י niban שן נט הן , גו 

 הנפש תשער שלא כסו או . לו באו גוך ירע ולא טבש טצד בארם שרם 4ע )ו( בהםגיברת

 AW1~( או)ג וסקובל רצויה(
ן

 נמשכת קבלה :ועם האנשים או דינא האיש מן 'לם:סין הקבלה ונמש.כה בתוש טה בזמן)מ(

ם שמנו הפבעיות ההכנות לו שיקדנו שלאליאד  דווחן 
 מנב )ס(

 סבנ: שירצה לסי ל
 ע"נ( 5"כ דף " סרק וסגם %כ מע מ המורוי בין אין פרק בנדרים אסרו , הנבואה עליושתחול

 "ןק י HD~n Ipav ")'ם -ן. י ווו'' "ייי-ימייניייצ"ע היבב ורכי הקומה רטי עם רקומה וקצרי וטפשיהם הכטירה ישראל שכל תורה טחןבשעה

 . לרגה"ש אפשראי יבצהק צבניף:נסיןב:נ

 רוא כאלו סתירתו ידומה צ שיור הבן בלב רבוא דובר שיצייר ראת לבן סאבנמשכ,ת

 וירשת גוש ירך אתה , ונו' לנו ספרו אבותינו שמענו באזנינו אלהים ס"ס( (oflwהמשור
 ותטעםישר,טימ

 וכמו סי6 ופיוס סי6 מס ס*מעט ענין5נ6ר
 מכלר וגס כסגף מנר ציור פסיס ומולך0יתנ6ר
 06ר כמ"מ ס6מעס מ5ת גימר מס7כריס o~'hע5
 ס06ר כפרק 061שכ וכו'. תסע וס6מונס נסמוךוס
 ע"י 7וק6 מתורס גתם 5תס סעעס מפרסוס

 ס06ר נפרק סקדמס כמו סו6 סיס ומסרקמ0ס
 65 חיק מור כגפם סיכר סנטייר ס,6 )כ( :וס

 ר1נס ססו6 סנגר 16ת1 . כסתירתו סנפםאסער
 גמור 6מ0 6100 כסכ15 16ת1 מנייר סיכ5ס6מין
 בו 5מ6ן 5ו ס6"6 עד 6נ15 0זק כ"כ סו6 0זסוסניור
 "סמני6 מתירס 6יוס נ0כל1 לסער יר% 6106פי'
 נתיסד נכר כי 15 646 ססיפוך ע5 כמופת56י1
 חיפוש 5ס6מין לו 60"6 עד כסכלו סס~6סוכר
 סנספ ח0ער 65 וז"ר , כpnD 55 סוס כווקין

 : וכו' תסער סל6 עד ס'O'1D . 6 כשםנסחירתו

 סכך 60מר 656 סוןכך 5מס יודע6ע"פ"יט
 ס65 כמו )7( : ור6יס טעם כלי כסכלוגתיסד
 . כנ"ל סר6סתות סמוסכלות סתירת סגפםתסער
 ! ר6סוגות מו0כל1ח מן מסה נומר 60"6 כמוור"ל
 כך כ5 כסס. גוכרח 076 סל ממחסכתו וסזכרי')ס(
 לכ6 5ו ס6"6 עד כנוחסכס ססו6 ס7כר 5ועלס
 כ6דס oon 6ו )ו( : סךנר כצוחו סכחס5יךי
 65דס כ6יס סקלו ססדכריס כלומר . טנעומנד
 : כרי6ת1 כסעח נו מוטנעים פססמ%
 0סו6 מס . vino מן ססוסנ מס נשתירת)ז(
 ספק כו וצין כן סריגו עליו הומר 6"6 כחוסרו6ס
 . נו סלתות מנת מרט סל6 הע"ס )ח( :כל5

 מחר מ"מ כך סו6 סנט מתיול *דע יכולטסינו
 וס דבר 5סכח'ס 5ו 6"6 נסיון ע"י זססנח6מח
 קומר 6"6 6ל1 גל סע5 וכמו . כן 60יגו51ומר
 כא ועד . כ7נריס ס6מונס עגין סו6 כןססיסוך
 ו6י5ך ומכלך סי6 מס ס6מוגס עגין מנערסיס
 11*ס ס6מוגפ מ5ת נצמר וס מס על 5כ6רכ6

 סנסג 650 ךכר ככ5 )ט( ! וכו' 0פו5וס6מונס
 פין . כפופ מ5%מ6מין

 ס65 5%ס כ7כריס ,6ס"
 : סןמס -" )" : צננך. מששש2:ב0גטי רסס נענש ססו6 מס וכ'ס חוס עענמוסוסנ
 סוע ססו6 עז המקמין כועח נ"נ btpnt,מרקס
SD6יפ ךנרו מע5 יותר כסס ומקמין דבריו 
 0*וי מכס כ"כ חיגו ססו6 סיוע ועם06ר

 ססס 6פי כלומר , ססרסוס גדולי )5( :מספגם
 ס7כר סזס מחר מודחס יותר סססגס סלמיוסם
 סזס סדכר ר16י כודויי מוולתס יותרסססגס חמי ססס רסיס 65גסיס כסוס כחוססופג
 .5ס6מין

~ffs 
 סמססר רכי ססס . מפרכוס גזולי

 מרע כריס סם 6לי לסעוד  וסגי ,  מעלתםיוחר

 שלי א Ei)DJ :ננ::,:אכ(ע[ע
 רוע ע*ו סתחו5 כזי קלסי 0פע עתוממסיע סס"י . וטל סיק7מו מנלי 6דס מכני סירנס5מי

 סנני6יס מן כ6ח7 לסגנונות 1יכו5גגו6ס
"6 

 ס65
 0נריכיס ס6רז"5 מדות ס7' 0:6ן התחמס 15ימיו

נסיות
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 o~pyn כ ים פרק ראשוןמאמרהפר80
)Ywraהיה לא)ע( בזטן האומות את משייאוש בחיבם%'א 

 ק

 אפשר אי לנו ספרו אבובינו ושאת והקבלה , IDS ר%שיעה לג חרועם ארץ ירשו בחרבםלא

פכי
לבן נ שהט שהקבלן זה

 (להתקבל)
 ולפי

 האלתית, ך

 לעוברש מיתהו"יבה
 עליה

 לר יגירו אשר רובר זמן וויניי אבל א' החכמים הכלח
 על והזהירה י"0 מס רופא wwn וסת ונר שטחן לבלתי בזדון יעשה אשר חלמישושמאל
 זמן בכל האסונה תפול הררך זה ש ר,,2כל שירעו אע"פ )ר( פחוייבת בו שר%מונהבחוש

 נמצא שלא עד )נ( מזולתו יותר ומקובל רצי טה לא"ט )6( בחוש שד,ושנ כה כי כסט4ק

 השם רצה זה ובעבור ]6[ דוחק,טתכלית
ק

דול מ ~ל דוורה

 ה1" "ץבקעם

 ולא העולב כל ע% התורה את הקב"ה שהחזיר מלסד אלא בפארו בעיי בבעי

 פארן ומדבר ושעיר דו על להורות 'בא לא ספק ב% ופארן כצגיה אלא מהן זכר גאומתי
 מניתי בעולם לקום עתירין שהיו ש שצפה לפי כי כלומר , העולם כל על לרמוזאלא

 ך בנתינתה' ,שתתפרסם צריך האלהיתנטרות
 נתי תתפרסם שלא דת וכל / דול
שילשרשים

 תורס מתן נספח 610 סוס וסגסיון . נגנינו5סיוח
 : מ"י נמ"ג לקמן מוס ועיין . ומולך סמכ6רכמו
 לך יימר מ6ן 61"ת שסי כעור סיס סכל 6ל6פי: . וכו' נתרכס 65 כי טבעי ד3ר סיס ל6)ע(
 6ג1חיגו סז6ת וסקכ5ס וס51ך מכ6ר זס על כךטס61

 סדרך ?ו כ5זסחזתורנחצצר
 ק

 לד י [ 1
nSDtהיכולת ע3 מורס 56סיס סם כי . ע"ז : 
 סגח63ר כמו ~OsJp) )וו5ח . וו5תס 5סחקייס)5(
 ככור )ק( : 6חריס ונסרקים י"ג כסרקלעיל

 : סכך סמ"ג לקמן סגתנ6ר וכמו ו6ס 6נ .ססוריס
 סוס ססךגר הע"פ . ססכ5 סירחקסו הע"סלר(
 מצחר מ"מ , מסכל כגנד סו6 כחוס סוסנ6סר
 וס כענין . גמור 6מת hlo זס ע5 מעידמסחוס

 651 )ס( : 360 הכלת 65מת ומחוייב רצויסו6
 , ססכל מ5ד זס לצמח יוכל סל6 . סלי63תות
 3פ' סירסנו . 1מקונ5 נטי מס 65יט )6( כפרק

 עליו נמ65 ט65 עד )כ( : זסמלסגי
 ספין עד סכריות 3עיגי מרקס 610 כך כ5 .מ51ק

 'ז "" נין וויוי ,' '"!1" 'ןייזו,

 : כקלו ממספר רכי 16 סססגס נמעלתס6ינס
 בע"פ פי' . נ517 יטר מסטרו סיסים ~D'P)ד(

 מ"פ רכ61 מסיס יותר מטיס סימג16ס6ססר
 ססנוססר מבחר נדוץ יותר לסיוח 646ספרסוס
 גכי6ור ויגס ס' ככתיי מכ61ר סו6 כן ,סקכ5ס חכתי ועת לסי ספמופיס כ5 ט% סיססזס

סכתם ם י פ נע

 קסטת כוון ס)זס 1"ססר . וכו' נדו) כפלסוס ממס ע"י סתורם מחנחן סס"י ר5ס זס ובעבור מ[ כפרק
 סחוט טגחגס סו6 ט~ג ד") . סטמפ )רו6, שחר נמרס עם מכמס טוכס 3מ"ס ז'סי'

 מלסר טוב ויותר . טרדו )'טר56 גמ)ס כיו"ט גמ)ס סנקר"יס 'סר") כ) כמרסוס וגו' חקמס ר"סיחיענך"ח
 ולמדות סס'י מ5'16ח o~1Sh סמס6ממ 56יו סקודמיס 5דינךס מסקל ט כיו65 "ו "כרסס ל"י וחוגםסיחף
 מתקכלת סקנסס "מוגת כך כ5 היתם ו)6 ימיייס סיו טסם 5פי . מהרסס ע"ס רז") גדכרי גדוע מסמס;"י

 רז"ל מקמר מנ61ר חמ65 ומס כל6טיח סרטח ריס יומק כעקידת ועיין . מממכר כדברי נסניס סב)כמנוקר
 וכן , סטגין Ots נסח טסו" וכו' מס"ס כג)ג) גח)ס וכסמת וכו' hth ס) כגועיו חקויה מיחס עורסושרנ)יח

 : סלמס ע, ב"כ סיס נם סססנח גם nC~D 3מי' הרמנוסו6
וממופר
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 81 מא העכירם כא כ פרק ראשעמאמרספר

 ספק או השש "% השם ובון ביט להניא הטצטטה הרבר כי הה * אלוהית איננה כחץנתל
 משה שהרי אחרתם לבאים שק ונל ההא בדור לעומדים ואשלו )ס( ריפא בקבלהלזולתו
 הקל את ששסעו תהיה מתן יום עד שלמה אמונה בנבמצץ ישראל בו האמינו לארבינו
 לאברהם בשלמות התורה נוזנה לא ס( זה ובעכרי , "מ( )נסוק לעיל שכתבנו כסו אליומדבר

 אם אף כי , דף דרך שישמרו אחריו ביתו את במו את אותה שיצוה לעוקב או לעהק%
 בלב וספק חשש אמה שימול אפשר הרץ כבר לבנים טאבות נמשכת מהם הקבלהתהיה

 המתברר בדבר כן שאץ מה . יחידים המקבלים להעת 0( הבאים ברורות אחריהםהנטשכם
 . סתהלפווז רעווז ורבף ונבונים חכסש אנשים בהם שהיו מאד הממפר רבי לאנשיםבחוש
 שום  ישאר שלא כדי שאמרנו כסו , כזה נרול בפרסום רביט טוסה ידי על תורה נתנה61ה
 הקבלה ותהיה ן כלל אחריכם הבאים בלב לא אליהם והנטפלים המקבלים בלב ומפקחשש
 ע"6( כן דף 6/ )סרק ע"ז במסכת רו"ל  שאסרו מה וזהו . שאפשר 0ה בתכלית ואמתיתננונה
 סיר / שכרו תטול יבא בזה שעסק סי כל ואימר בחרץ ומניחה ס"ת הקב"ה מביא לבאלעתיד

 יחדו נקבצו הטים כל מץג( )'סעיס שנאמר בערבוביא לפניו עכנסין ע"א האומווז כלמתקבצת

 מ יין -:תם שןעג רישש % %ג%עצטו
 להם יעתייהקב"ה

 אגרה באותה שנזכר כמו עולם של ישובו שהם ברברים שנתעסקו יאמרו והם , עסקתםבמה
 לצורך אלא עולם של ישובו ספני עשו לא שעשו טה כל גי להם משיב הקב"ה ולסוף ,בארוכה
1%גי כמוצ כי לפניו ויאסרוישיבו
 בכם טי לרגם ישיב חושב . קבלתם טצד שקחטו תורהם קטם על שכר לקבל להם ראוי בן)מ(
 קבלתם על שסמכו האוסרות העב"ם כי כלומר ויציקו עדיהם יתנו ישטתמט וראשונות זאתיניר

 נתבארו נשד עליהם וסטם שקבלו דתם התהלות שיודיעוע להם ראוי כלומר ישמיעונוראשומת
 ויצדקו עדיהם יתנו . משוה חח-ת התחלות שנתבארו כמו גדול בפרסום החוש מן נתבארואם

 התחלותן שנתפרמכו סשה תורת טקבלי עדיהם שטענו כסו אמת ויאמרו המקבליםוישסעו
 כלומר , ה' נאם ערי אתם הכתוב שמיש וזה . רמזורה את המקבלים רבוא בששים )ע(דתם
 אליהם טדבר אלהים ה' קול את שמעו שהם השטים מן התורה בנתינת ערים ישראלכל

 הי"ו שהתמיה ערים וכלכם , ה' עבד שנקרא סשה אל דומז בהרתי אשר ועבדי . הדבריםעשרת
 ע5 שמדבר רז"ל שהבינו הררך על הפסוקים אלו בכל נפלא פירוש זהו . השמים טן ה'סאת
 נרול בפרסום סתבארווז רמזרה התחלא להיות כי , לאמת מסכים והוא בכללה התורהשכר
 , הרווק בתכלית משה בתורת האסטה שתהיה ראוי ולזה . באמתתו ספק שיפול אפשראי
 ודח יץ בפרק שבארט כמו , בו לספק שאין באחי מתבארות התחלותיה להיות שכןוכל

 ההצלחה אל הארם את הטליאה היא ובתורתו יתברך בשם האמונה )" כאפרק : הכאסרסחה
 אותו אימת דבר תה , הרוחני בדבר הנפש דבקות ואלהנצחית

 ולא הפילוסופים סן לאסר נמצא לא לעולם כי , הנמשכת הקבלה בו שבאה מה לפי )נ(הנסיק
 שנמצא כטו , האנושי השכל עם האלהי הרוה הדבק והוא הנבוסה למעלת שישיג חוקרלשום
 המציאות טבע לשנות טהרבקותם שיגיע ער חזק רבוא בשם שכלם שנדבק התורהלבעלי

 לעשרןשרשים

 : כס מקזיקיס נ'כ סין 6חרח דח מ6כותיססיסרבל
 ולסיכך סף . סחורם pfi סמקכליס רג61 גס')ט(
 : ספק גלי כס ומחויקיס כקכ5תס )ז6מיגיסכיו
 סכי6ר 6חר . וכמורתו כמסיי ס6מ1גס )6( כאפרק

 סגסמע רזת מבוזר זס מלפגיכ-רק
 ס6דס 6ט סמכים כעולס דבר סבין (ss'מחוך
 ר5ס . לכרס ס6לסיח ותורס זולת ע0"כ סכר6ל
 סס'6 די ו% מופת גדרך ג"כ וס לג6רעתם
 סגסמס מפיכס ססי6 6ל6 סגגחי סלתות sfiתכי6ס
 געוס'ץ גע1דו וגס מבס 5וקחס 6סר סמק1ס56

 סיגיפ עד ס6לסי כרוח סקוס סכל ע"ייווגק
 טבע לסטת סיוכ5 כסופן סגג61סלמעלת
nl~uno: )סגמסגת סקגלס ט קגשס מס לפי )ג . 

סכך

 6ין כי ע"ס ונו' יעקכ לכיח מגסס כלסכתוכ
 לעומ7יס 61פי' )ס( : קכלס גדורי כ6ןלסקריך
 : 6מת 6מר ססו6 לו יעיד מ6ן כי . ססו6גןור
 כלס סתורס גלומר . כסלמות סת,רס גחנם ל6)ו(
 : למס נחן 5נ7 פרטיות מגח קיוו 6ל6נכ55
 ויצחק שכרסס כמו . יחיויס סמקגליס לסיו)()ו(

 עצמו וגין געס עמסם מדגר ססס מסיס~יעקכ
961ob ג5 כעגי עעס גסתו עמסם מדכר סיס 

 מ6חר נ517 כ"כ ספרס1ס סיס 65 מזת גסעחמפס נימי סעסס כמו כיחול ג6מ~גת 6ליסססגטפ6ס
 su 2%~ טיו~צ%.שז6בך נ%,%ומק מרכס יסר56 ורע עדיין סיס 65 6100סכד~ר

 6 ךוהעקרש[
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העקרים כא פרק ראשוןמאמרמפר82
 כיבא , המציאות מבע בנגד מאד ימר חופתים אותות ו:ןזיהןשלם בךם חפצם"שח
 נ' )מיכיס השמים מן אש תרד אני אלהים איש ואם אסר פבעו הפר)ג(

4'6 
 מי ובקע כן חייה

 בתפלתם המבע ישנו נביאש שאינן אע"פ שהחסודים המאמינים לכל כן נם ונמצא , ומביאיםשואר

 1יתברך
 המציאות טבע אבל , הטציאות ;' ואינו הטבע סן לטעלה הא

 בוזו "חוסים וסגן ומסתור טחסהוברך ריתמים 0ן ה'מאת
 ף

 .ווזת

 ה אחר השש יירצשתצ לחוסים טגן יתעלה כי , 'חשר מיני ומכל חמרת ומכל סיג סכל ונקיה צרופה השםגורת
 זה אל המו:. "אכיקתישלאיתמר , ועצת עציו %טץ ע

 ץ:גי'נימ be1)en סין ין: ן%5:י"ן'":ך"יייןל"5
% ן4היבק עם

 11י0(

, לב שהיא במדרגה האסונה יריעל
 וב . בהם שול

יי)2י %ונענשו
2' (

 האם מ שייה י ע"י נ"י ""י1"

 אל בזה ירמוז אכל , הרשע טן יותר בהם חי הצריק אין כי הגופיים החיים בחז ירצה ולא)מ(
 שישיג יבמת שדשריק כלומר , )מ%( צדיק במותו וחוסה הכתובאסר

 ך
 הכתוב "מר הקיתו תאבי ?םוהו הרשע%ל ,במהגו

 במו"
 י"6( )סם תגטו' תאבר רשע אים

 ולזה ל ט"6( י"ס דף )כיסוח טחים%רגליי,:
 דיק

 יורטיוות
צ ש%י יבש ק

 ומן המחקרית הידיעה מן לטעלה היא האמונה כי להורות , המהקרית הידיעה לבעלי)ט(
 יושג ולוה . המבעישהדברים

 ע~
  ושזה שכתבנו כסו הסות ואחר בהייהם דיאמתי הדבקות ידה

אין
שרשים

 ישי,: ש ותו '" פ ש ו :,נ: :, : ]" נויי"ןןיןיל:;ו י, ק"ן : ךג,פי ונ .5ן : וכו' כסיוחכס כענטז 6פף לתורס ע"י סזס גמש ול6 6יס מפי 6יס סוס מדגר קנ5יוסכך
16תסך

 יאק
 ס."..5

 . וכו' סטפייס סחייס 3זס ייגס ול6 )ח( חקס 6י' ס6רז' כ,פ!: ,'
15 

 5 יכלת 15 יםכי
 ו

 לכע5י )ע( : ר.מחכר זכרי DS' 6ף תכון ~תר )ס( : '
1 ' ס 6תר רק( יסים סזסססזכקיק

 : לכן ססכ5 כ5 ס6לסי נרוח 5סוכק לגסס 6"6 כיסרוחנייס "קירת ייי ע5 סי6 סלמס יוכעס כל יי
אק סוכקוח מסיגים ו6תס , כגסס מתלכסח מסייזחן
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