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 בנמנעות האספה אין כי )נ( , ההצלחה אל מבטו דבר בכל האבונה אין )6( כבפרק
 האסונה כי , אדם שום בו ימסק לא דבר וזה . מצליח הארם שישם טסה'

 ה"פונה לא , בלבד אמת שהוא האסתי בדבר האסונה היא מצליח האדם את שתשיםשראוי
 לשואל ראוי וא"כ . נטצא שאינו נמצא שהוא ובטה )ד( נפצא שהוא נמצא שאית במה)ג(

 אותו שנאפין כרי בעצתו אפתי הוא )ס( בו האטונה שתבא הדבר אם יורע מהיכן ויאמרשישאל
 השכל עיק מצד )ו( יושג שזה נאמר ואם . האמנתו שנרחיק גו( כדי אמתי איננו או שלטהאמונה
 חזק מפק וזה , למעלה שהונח מה )מ( הפך חח האטונה מן למעלה המחקרית הידיעה תהיהא"כ

 : בהתרתו שנשתדלראוי
 ביכולת השם יתואר שלא )0 בעצמם קיימות נמנעות )ט( אם , מינים שני שהנמחותובאמר

 לצלעו שוה הכרובע קוטר שיהיה או הכל אל שחה ההלק שיהיה על ביכולת השם יתוארלא כי , מצלעו גדול המרובע שקומר )ל( או החלק טן גדול יותר שהכל )כ( כמו , חלופןעל
 בנושא יחר ההפכים שני שיתקבצו או )ג( . נצבות משתי יותר המשולש זויות )מ( שיהיואו

 וכיוצא אחד טצד אחד דבר על יחד צודקים והשלילה החיוב )ס( שיהיו או אחת בעתאהד
 לחוש אפשר ואי ממינם שהוא במה ולא במציאותם להאמין הקבלה שתבא א"א הנמנעותבאלו
 לא ולזה . מציאותה לצייר לשכל אפשר שאי אחר DS) בו כיוצא ולא זה המצא על לעולםשיעיד
 כשיתואר )ס( להאמין הקבלה שתבא שנ"א כמו , בו כיוצא על ולא זה על האסונה שתבאיתכן
 והאחד עלה האחד יהיה בהכרח כי צד מכל לו דוכה אחר לברוא )5( יכול כשהואהשם
 השם שיתוייר )ק( שאפשר הנמנעות מן אחד סין ויש . צד מכל לו דופה א"כ יהיה ולאעלול

 נמנעות הם אם אף בהן וכיוצא אלו כי , בלבד הטבע אצל הנמנעות והן )ר( חלופן עלביכולת
 ל 1 ' ק ה ב ל,נוא

ל ם מ
 יבטיןשרשים

 6ל מכיר דגר 3כל lnho(t אין )6( כבפרק
 ססו6 ס6מונס כל es~ .'סס5לחס

 יסתמן " -of נג""ז. תמסמס 6ייהני: : סס5לחס מל ס76ס 6ח מכייס זכר כפיוסמקמין
 סכ5למס 6ל 11 6תוגס ע"י סינף 6"6נ7כריג1
 ע7"מ . גמ65 ססו6 גת65 פריט כמס )ג( :ס6מח.ת
 alh) 16 ומךכר ולמון מס לו ים מסען לס6מיןסנ6
 כגמ65 מיגו ספק כלי סוס כ6ויר פורחתספיגס
 גמ65 סכו6 וכמס )ד( : כגמ65 ססו6 מקמיןוסוף
 סוס כעולס סיס ידוע סו6 כי ע7")ו . גמ65סוייגו
 ס6מוגות 6לו כל נגמ65 סריגו מקמין וסו6גגמ65
 ס6דס 6ח מכי6יס 6ינס מסק כלי סס כסס1כי651
 . כעקמו קמתי סו6 3ס( : סכמתית סס5לחס6ל

 גנמ65 סו6 ססס"י מ6מיגיס ספגו כחו כוססמס5
 גזם 1כי651 כפריטות כתכלית ומיוחד יחיךוסוף
 התחיח סי6 ססי6 סס6מוגס יוךעין 6גומסיכן
 סגרחיק )ו( : כגמ65 קינו סו6 סנו6נע5מס
 . מסכל עיו; מ5ר )ז( : רוחו ג6מין סל6 .ס6מגחו
 כדרך ותול7וח מקדמות ע"י סכ6 גידור מוסתע"י

 קיים ססגמגע . כעלמן קיימות נמגטות )ט( :זס סלפני כסרק . למעלס סס~גח ונס )ח( :סמוסתיס
 ס1 כטבע מ75 סן כד כסס לסגותו ו6"6גגמנעותו

 ליחם 6"6 . ססס יח61ר hSD )י( : ססכלמ5ו
 נ517 יותר ססכל )כ( : זס על כיכולת תוקרלסס"י
 כמרוכש טקוטר )ל( :  נסיג לעיל פ,רסגו . מחלקמן

 קוטר כערכי גקר6 מרובע סל הלכסון . מתעונ517

 מרוכע סל הלכסונוור"ל
 6חד נוזך גחול יוחר610
 6נות6 כל כי סמרןגעסל

 זויות 3מ( : כ6לכס~)1// חמסי 1תיי 6מת6כריטוט
 16 )ג( : יו נפרק לעיל סירסנו .סמסגס
 כעת 6ח7' כגוסך יחד סססכיס סכיסיחקכ15
 סס61 נגד 6יזס לך יפ 06 עד"מ סירוס .6חת
 גו סיס עת כאובס ניסיות לו אפסר 6ילכן
 סס כי מסחרות ת61ר כ"כ כו סיסיס סלכגוחת61ר
 5כע לו ליחן יוכל אח"כ ל* 6ס נומס ססכיסכ'

 6' טס6 ע5 ג'ח7 כסיות לסtSb 6"6 0מר16ח סגי כי מלנגוח nh~p לו יסים ל6 161ססחרות
 : עפי"ז לעיל פירמט . וקליפס מיוכ )ם( : 6'כזמן
 איור אפי' . מ5י6ותס לאייר לסכל ס6"6 6חר)ע(

 . ססס כסיחו6ר )ס( : ס6)ורגו כמו ספ"י פכי6פף מיכולת גדר תחח גכגם'ס ס6יגס לפיכעלמך
 : וכו' יכול גססו6 סיכולח תוקר לסלקיסיסים
 יכוץ סיסיס , 5ר מכל לו דומם 6חר לכרוךו5(

 סזס , 5ד מכל לו 17חס סיסיס 6חר Shלכרוך
 וסלחה עלס ס6חד יסיס נסכרת כי ספק כלי6"6
 ? 5ד מכל 6 רומס יסיס ל6 כן 06 ממגועלול
 ככל לסגוחן ויכול 6ל1 גמגעוח על סיכולתחופר לסס"י סיס . חלומן על כיכולת סס"י סיתו6ר)ק(
 . וכו' סטנע %6 סג)וגע~ת סן לון : סירוססעס
 ~גרקכ סמה 6חר olh ס5 סנרי6ס טכס ת75כי
 טבע מ% 6ין וכן ויחיס סיסוכ לו 6"6 רקסגצן

כזס
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 העקרים כנ כב פרק ראשוןמאמרמפר84
 סצטוחעו. לציפי לשכל שאפשר אחר )ט( בו אסונה שתבא אפשר הנמנעא טן ושה השניובמק
 הטבע אצל נטנע שיהיה אע"פ השכל אצל סצןאותו שיצוייר שאמשר מה 5ל כי נאסר כןועל
 D~yN ךון'ון לו המן DNW שזןו:,

-,, 
wlntlw 

~cwn 
 מרק, וק ':," לני 1nl~tso בנה .

 בשכל מציאותו שיצחיר דבר והוא הנסיון עליו שד%יד אחר הווחם יכהישהו אבל מציאותוסבת
 החוש 2 שהעיד טה וכן , ספק י בלי rDN הוא מציאותו סבת לאפת השכל ירע שלאאץ'פ

 והיות השטים מן האש וכרדת ואליהו כמשה ושהיה אכילה בלא לילה וארבעים יוםארבעים

 שתבוא אפשר בו וכיוצא כ% , מציאותם לאמת ירע שליס אע"פ מציאותםלצייר

 פיל האמונו~עי כ3פרק
' 

 כ ה חת
 עקרים לשלשה נסשכווז שהן בעליה"%ומשה ( '

 :ך" יי"'ן.: ימי:ול:הוע:"
wtaw: יען5בי:לוגן" ,י יצת nWD 

 ענף הוא אבל , המאסר 0זה עשר שנים בפרק שבאונו כמו מאין יש החדוש ציור מבלי)6(
 מן מסילק יש שהוא שבאר% אחר כי , תה , השם מציאות שהוא הראשק הלקר מןפסתעף

 שתבא אפשר כבר דובלל אצ.ל פציאותו שיצוי,ר אחר כי מיש יש אלא מאין יש לבראהיכולת

1 למצי עלה דלהנ 0מנו)ו( עלול %טשה:א ()
 עת בלתי בעת יפעל או שיברא יצוייר שלא וא"ת )מ( טזה גדול מאין יש לך אין מאיןיש ב ~tff-ן

 כיעשרשים
 , פילס ומ' יום מ' וסתיס 6גילס כל6 סיסכסקוס
 הכול כנמנע מן 6יט 610 ספליי כרנון6עפ"כ
 כדחיס סמתיס ממנינו כמו כטכע לסגות כוסנעגין
Shpln1סמחיס וכן alno~ כמו וכו' 6ליטע 
 לסכל ס6ססר 6מר )ס( : כסמוך משסיתכ6ר
 : מופתיי עיון קורך otg נ% . מני6ותולנייר
 6ו סיס מככר . וכו' כעכר וס נמ65 כמככר)ת(
 תמות מסכל סיכחיט )6( : סיסים 16 לע"עסס61

 ו"ג פ" . שג"ח סיכולח תחת וימול )נ( :מכך מכס מדיו: מסכל ע"י למסיג יוכל סל6 .מלידותו
 סס7כר פילוסופיי מוסת סוס כלי לידעיכפין
 6ססר כי כעלמו קמתי סו6 נו ס6מוגססתכ6
 ססו6 161 מופחי עיון סוס נ5י 6וחו לציירלסכל

 : ס6מרנו כמו סטכע 56לנמנע
 כלזמר . מקין ים סח7וט קיוי מנלי )6( כבפרק

 יס 6ל6 מדין יס ג6מק סל6בע"ס
 נכלל 6לסיח חורם ל6 וס כמכיל תנוטל 65מיס
 כמו . לומר סבין )כ( : כפרט מנס חורת1ל6
 יכול סריגו מס 7למס 5סקסות ובין ופי' לומר61ין
לכרוזי

 6תר ס61 כי נת2 חסרין  ,ס 6ין מצין יפ

 מיגו זס וכרססו6נתגע. על סיכילת תיקראז'
 גין  יגולח  פקין  סטופרים  לסיפן אפי' .גוירמופ  לת6מיכי 6ף מסרי  ךג( : וכו'  סי15ייר 6מרכי
 לו סיט סל6 וגיס כעולס דיר סוס לחדססס"י
 Pbn ~se יס חיות 5סממ6יסלת

 כחיוג 610 סכל

 5עי5 סכתנט כמו סכס 6ס כי OStt~s סקנ"ס61ין
 ו וכו'  פפס"י לסודות 5ריכיס ע"כ מס מגס .כפי"כ
 *ע"פ . סכל עלת  סו6 סיופ  סכל סיוחו עם)7(
 סחומרייס 61פיי סכל סנפ סו6  סמיי סכלפפו6

 . מנחס וסוך ממגו מסונכיס סס נע1לססגמ65'ס
 סר6סון כחומר . ממנו עלול 610 ממומר ו6'כ)ס(

 מסוכם ג"כ סו6 כמומרווס כעלי כל גתסווסממנו
  פסיך )ו( : סמלצך hlot כגגדל  ספכל ע"ימסס"י
 וסמן וכו'  לסומר ככס 610  וסמליך לו סכססו6  ססס"י מיפ"י  מסונכ סו6  סתל6ך .  ממגועליל
 כמו סיחר SP ק7ימס סוס ל6' וקין 6' ככתסיפ

 6"6 06 וט' יסיט  ופיך  לו( : כפי"נ לפילסכתנני
  סס6' סטכעי סדר לפי כי . וכון  מקין  יילסמ65
 כל  לסיופ  פרסיי  מן  סיס  פכירו 6פ מפייכסיס

  ססנפ סי6  כלפר לנר  שכליס  כעלי כלסס%סונכיס
 לפכך 6ססר שין ממנח מסוככים  סס 6פרע%5ן
 ססו6 לחומר סגס לס'ות רוחני כלו ססו6סגכדל
 נדוץ מצין יס לך 6ין 1גh~b '1 06 חומרייגולו
 מעפר Yh  מיין י% לינתי* ינלתי תספ נכיספופ  ds~' "671 רומכ' ממדגר סומרי סרנר  סיוססעמוס
 ספכל 56ל  מניקופו מפייר פי6  פעין יפפידוח
 ''"י hst '-"ת ןג)ת(2:נוושגד ועיין . ,1 6מוגס i'nh~s סר6וי מן 610ולסיבך
 ססעסו  סססוסי6 לגו לרמוז כדי וימעליגר6
ים  ס1נ6ת ע5 6פי' סי6 סחווס פל  סזר%ופ%ימיני
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 למחיל מ( יתחיב אמנם הסמק אח כי יל , "דמק העולם שקניה מחוייב שהחי ינוסרו וע"כ)ס(
 פבע כי )כ( הרצון צי על לפועל לא אבל החיוב צדעל

 הדצי
 ראה שהוא א"ב קההייב נ'( (p9D השני במאסר שיהבאר כמו בחיוב ולא ברצון פועלשיה.ה ראוי הפוגלים טבחר להעתו הג' שהשם ואחר . משני יח בפרק הסורה הרב שבאר כמועת בלחי בעת פועל שיהנה חייב כן

 השנית והאטונה . הרצון לפבע פמשך מחייב דבר זה כי )5( עת בלתי בעה העולםשימציא
 אף כי וזה . ושיהיו שהיו הנביאים כל םםירגת למעלה שהיא רבינו סשה נבואת מדרגתה.א
 בתורה שמכר אחר מקום מכל בפרם סשה להורת ולא בכלל אלהית לתורה דנרהית אינהאם

 על להורות יקום ולא קם שלא פה-ושו מדן )ונרים כפשה בישראל עוה נביא קם ולאבפירוש
 שיאמעה ראוי הנה , בעה"י כ( )סרק השלישי בטאמר שנפרש כמו ירו על שנתנה התורהסקלת
 כשלא אסונה הא ההשלישית . השמים מן סתורה מסתעפת אסונה והא סשה תורת בעלכל

 שאינה אל" האטוגה וזאת , נביא שום ע"י בזלתה תוסר ולא )מ( תשתנה ולא סשה תורתתטסח
 ענף הוא הנה ס,( ס' שבארנו'))עע כסו בפרט משה לתורת ולא בכלל אלהית לתורההכרחית
 במאסר שנבאר הדרך על משה חורת בעל כל שאמין ראוי וע"כ השליח משליחותמסתעף
 במצוה יושג )ס האנושי בשהשלסות האמנה היא והרבועית . בעה"י ויטפיס( )נפרטהשלישי
 השלמות מהשנת הארם את סרהקת  סשה  תורת תהיה כן לא שאם משה תורת פמצותאחת

 האנשים הע נח בני תורת שע"י אחר כי וזה . העוה"ב בחיי ז"ל רבותינו אותו כנו אשרהאנושי
 לעוה"ב הלק להם יש רעלם אומות הסירי ז"ל כאמרם רטורו'כ ממררגות מה פררגה )ס(משינים
 הורת בעל כל צרעי היה החם / לעקרב חלק להם יש נח בני מצות שבע המקיימים לומררצה
 טשה חווית היתה העוה"ב חי טמררגות המדרגה להקנותו כדי בה שבאו המצוה רבוי כלפשה

 סמנה שכוון מה הפך תה אווזו מקרבת שהיתה סמה יווזר השלמות מקניית האדם אתמרחקת
 ע"כ( ע"נ דף פ"נ )מכוס ומצווז חציה להם רובה לפיכך ישראל את לזכות הקב"ה רצה י"לבאכרם
 כ"מ בפרק שנבאר כמו סשה להצית פרטי שורש )ע( האת האמונה שתהיה שיראה מהולזה

 מרבותינו יש התחיה חאת הסתים תחיית אמונת היא והחמישית , בעה"י השלישיפהמאמר
 האנשש לכלל מיוער שכר מררגת שאינה היחר , כלבר גפריים לצדיקים אלא שאינהשאיטרים

 הנרולש הנסס סן באחר ככופר בה הכופר יהיה ן גמורים צדיקים להיות האנשים לכל א"אכי
 הטו התהיה ואם העקרהראשון, סן מסתעף ענף ויהיה העכלת תחת הנכנסים לצדיקשהנעשים

 ניללתשרשים
 ג6מר כר6 סלסול %5 , מרין ים ע5 סכן וכליסמיר
 סי6 ופעפס , מצין ים ס651ח ש olpnככל
 ורגל . מיס יס סוגית על בסי' ולצמרת סנל5מס

 מ"מ ססכל 556 מצוייר סו6 מצין יס סחזוס6עסהי
 סיסיס 60"6 61מר1 סכרי6ס כ% עלסקדמו)ו מלפיני  פסידו יופיי מכי  וס 5ס6מינ לט6"6
 ~1ffC ימעל  16  סיכרת לפטר סיפך כי  מקיןיס  מלן וכל מיי  יפ  לסילו  רנר 5עעול סס"י כידיכולת

  6מ  יי"י גר6 למס לפקסוס  יי כי , עט נסתיכעט
OStb~65 51מס מגס 6לפיס ס' קודם עז"מ 
  טיפ ק~דס דסייגו לו סקודס גזמן 16תונר6
O'DShסעפו סל6 ומשתר  ילל olr סכר16 לומן 
 גני חייך שיגו ווס רגן מינוי 6"ו גו סיטגמ65
 יפ"כ )ש : וג' ש"נ )ינ לקמן סיטנ6ר עמוסס"י
 מהטענות .6חח טעגס וסו סי' . וכו'יקמרו

 סגתכ6ר כמו מקימות 65מוגת לק5תססמכרימיס
 סחכי6 וססכרח . מסמ~רס גן 5ח5ק י"זנסרק

 וכקלו סקוטי6 לחזק כדי 610 וס לכירלסמחנר
 סיס סל6 עד מיקס כך כל ססי6 ססטעגס6מר
 לממלט סקנסס6ססר

 ולסנרי
 קמצת זולת ממגם

 ער"מ . סמיוכ 5ד על למועל )י( : s~p1סקדמוט
 סורק סו6 ס6ס  יבפ כי  נייינ  פיפל  ויריס6ס
 ססרסס 5קכל ס)!1כ1 דכר פיוס לו  י% 06חמיו
  סורץ.סס ס6ס סיס סל6 6' פעם יסמןונסס

 סיפך 51605 רפוי סזס סססק סיס לסרוק  לוחייי
 גו )נ( : כנר ש סריס מטכעו ס6ס סיסמהספסר
 ימ6ססו 6חר ומטס  6חד  פפפ ריר קיוינתייחס כ"5  קיוו  סרחון  פתין כי .  ייינ  כן ספוןטנט
 656  רקון לירק  זפ 6.ן לעולס כ! יעמססקלו
 , 1p1b לעסוק סל6 ממנו לסמנם יוכל hS כיחיוכ
 תוכרח 5כך נרגון סו6 סס"י ססעולותומתחר
 6ג1 זס ע"י כי עת כלחי נעת סטולסלסממ6

יודעיי
 סקוס"1 61"כ . גחיוכ 651 גרמן סועף ססו6

  סים סמופת 51סיכך מעיקריך כטלס סי1DP~D' 6מוו
 ס61 סירוס מס 5עסוט יכולט לסס"י סיס על1%

 יס סחדוס p)tnh ג"כ למקמי! סרטיי מןסו6 51כ1 כעולס pD01 סקסוק סוס כ5י גמורמופח
 גמו ססכ5 556 מפילוטו סמ5היר עסימקין

  5טנע וגתסך מחוייג דכר וס כי )ל( :ס6חרג1
 למעול יונך ל6  06  ר5ין  נירי  ס6יט גלומר .סרטן
 חחתלץ 1ל6 . חימר 651 )ת( : עח נלטינעת
 ס6דס(לזכות ,טל wne ט מ ע, םנמ15ס
 . מס מדרגם לס( . עס"כ twneo 6101לשלמות
 . וכו' ממס לחורת סרטי סורס )ען : מדרגספיוס
 לתגוט רפוי ספין גסי"1 לטיל סגחנ6ר61גמג
פין פיוס ע"י סמוסג שסכר 6כ5 עלס ימ15ססייט . כמורס ול6 געיקר 65 סחורס ממפות מ15ססוס
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 העקרים כנ פרק ראשןמאטרמפר88
 לכ% הסיורר והעונש השכר מן בחלק כופר בה הכשר יהיה החכמים קצת כדעת טללתל(

 לא שורש ולא עקר אינה אבל השלישי ההקר מן מסהעף ענף ויהיה דראמה לכלל אוהאנשים
 אחר כי . זולתה מציאותה יצוייר שכבר לפי בפרם משה לתורת ולא בכלל אלהיתלהורה

 כופר בה הכופר אין ובעוה"ב רוחני או ובעוה"ז גופיי הן בכלל והעונש בשכר יורהשהמאמין
 בעל כל להאמינה יחוייב באופה מקובלת אשונה היא ואולם , פשה סחורת בעקר ולאבשורש
 אמונת וכן ))( . השם בעזרת 31"5( ו)' כ"ט )נפן הרביעי במאכר שיהבאר כמו רבינו משהתורת
 אסונה והסו השכר שהמו השלישי העקר מן מסתעף ענף הוא כן , היא הדרך ע"ז המשיחביות

 . Drn בעזרת הרביעי במאמר שיתבאר כסו משה תורת בעל כל שיאמינה ראוי כאומהמקובלת
 . זולתה ושרשיה עקריה משה תורת תצוייר כבר כי טשה לתורת עקר ולא שורש אינהואולם
 תולתם והתפלה התשובה כמו פרטיות במצות הנתלות האמונוה הללו האמונות בכלל הנינוולא
 אליו לשבים בתשובה כקבל שהוא וכן לפניו הצועקים תפלת שומע שהש"י להאמין שראויולופר
 יותר באמונה מצוה שום למנות רצוי שאין לפי , מיוהדות במצוה התלויות האמונות באלווכיוצא
 על D'DWn מן יורדת האש והיות בישראל שורה השכינה היות אסונה מנינו לא גם .סזולתן
 הנמים באמונת נכללות שאלו לפי , בהן וכיוצא וחומים באורים נענה הכהן והיות העולהמזבח

 סוף ים בקיעת כאמונת הנסים משאר יותר אלו למנות ראוי ואין בבלל בתורה שהיווהנפלאות
 שמהפה הנס הפלגת על ולהורות שאולה חיים ושנננסו ועדתו קרח ובליעת הארץ פתיחתאו

 הבקיעה כררך שלא ט"ו( )כמיכר הארץ עליהם ותכם הכתוב שאמר כמו עליתם פיה אתהארץ
 בתורה האמונה בכלל בו וכיוצא זה כל כי , תמיד בקועה כך נשארת שהיא הרעש ע"יהנעשית
 אמונות להיותן אותן פנינו אותם שזכרנו אמונות השש סגולם . בה הממופרים הנסיםובכל

 אע"פ בהן תלוי זמן בכל התורה קיום תמיר ושרשיה התורה לקיום מיוהדות באומהמקובלוק
 יקרא בהן והכופר ]6[ )ר( שבארנו כמו זולהן מציאותה יצוייר כבר כי )ק( אליהשאינן,שרשים

 : לעוה"ב הלק לו ואין בתורה כופר שאינו אל'פ )ט(מין
 ורגזיי-שרשים

 עסיית מסלמות לסטגת ג5טרך סל6 כסוסןמנוס
 : לסמנוח סו6 ומחוייב ראי כמיס סמלותכל
 וכן )5( : יחיו ככלל ס6נסיס כל . כוללת,פ(

 . onSlr מ5י6ותס יתוייר ככר כי )ק( : מ"כפרק רביעי כמקמר סיתג6ר כמו . סממית כיסתסיווגת
 כסן ומכופר )ר( : 5ס6מ'גס סר16י נון קו6 לכןנסן חלני מתורס סקיוס מ6חר ק"מ סף סכ6רגוכווו
bnrסו6 כטורס 16 כעקר מכופר וחיפוסרסיס עקרי לקיום סן סמיומדות מקמר פ" . מין 
 סכ~סר לכן נעקר כופר ססו6 לני ספקי
 כעלו ורק ווין, כסס יקרץ ג"כ סו6 6לוח
 כמו סתורס עקרי 56 מס כנד עייכוח6י,ס לסי סיס כיון סמיגוח לגז OD11 ססו6 )ויקמרו

 לו 61ין כתורס כומר סריגו לע"פ )ט( :ס6מרט
 גמור ומיון למס טלין 6גל'ס פי' '. לעיו"כחלק
 סו6 סגם עלמו כעקר סכוסר מי כי כתורס5טקרי
 כלי כחורסכופר

~PDD 
 6כל , לעש"ק חלק לו ימין

 נהורס כתר גקר6 סיגו 6לו כ6מוגוח סכופרווי
2שי"וק5 מצחר ק"מ לעס"כ pSn לו פין מסותו כ"כחיגו

ס " 1 )6
 כלסונר סזקדק ויסו . ס6מרג1 כמו זמיון nspלבן
 : כענסיס עיין קוקייעווייסוכ סטי ע"ג ססקקס ומס . וק"ל מע 6יי1 כ6מחסו6 גי מי( סו6 כסן וקופר סנור ו5" ווין יקרץוקמר

מצר
ענמים

 מממכר סדטח כ6ן סט6 ספי , )עוס"כ מלק 4 61'ן נמורס כוסר ס6יי1 לע"ס מין יקרץ נסן הכופר)ק
 טממכר דכאי סג"מ כן וכאכיל )עוס"כ מ)ק )1 וטין גמור מין סו6 6)1 נ6מ,גות טופרמי

 ס"מר 6)1 זכריו )סי 1") סרכ ע) כעיני גדעס תמיסס וו") . 06דדי כסותרין 6' נפ' לעל %ס עםסכככן
 קרפ מן 6' כן גס סו6 סמסימ וגילח )עוסה מ)ק )ו 61'ן מין סוl'Dh" nulnh 1(5 6 ספגו סמיכ6ן

nDl~h. sttsl h"e) 3 סרג 6מר(6 ס( סמסימ נכי6ח מקמין סיס SS) )'~Pht עכ"ל )עיו"כ חלק )1 סיס . 
 כוסר ט6יט e"Pb1 ר,ממנר מ"ע כי ג% 0סשס מן זס 6ין כמרסיס סממנר דגרי סטירטנו מס )סי6נל

 or סחר 'עקג טס6ס) ולע"ס . pSn 3~ODS יו ע6ץ הוסו סייגו פיחוסו 3ffODS מ)ק )ו ופןכמורס
 (enhv' 5עס"כ מלק 4  6ין ממילי  מין יו5  דחס ניס  מרוימין דמירי ועוד וו") or ע) ססקסס נמסססירוט
 אידוניס 3ניסגס  יורדין וכו'  ממסיט כסממם טכסרו וכו' וסמסירוח  למנגין ,"1  סרס סס;ס ר6טכמסכם
 סככס ל5  יגסס ממוס ל%  סולטסס גץ גי  ססוטעיס ס5יטיס כסררי  וריי  ילקו  סיפסר . 1ע1' זורות)17רי
 לעסתו pSn לסם 6ין למפגין מו") מ"כ כי כ)) סקוסי6 מן זס 6ין נסרטיס סגמכט מס 5פי כי . רס"לוגוו
 . נסרטיס סכסניו כמי  מין  נבט נקרי bib נימס  פין  ניע ילו  שיפסוס מנופר  1ס 6נ3 גמוליס מקניןר")
  1% סו6 5לו נימוגוח ססטסר  סטמנר כדברי  נסנין סטי דגלי וסי גי . גוס סעמנר זעת 610 פכןותדע

נטר
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 87 מד העקרים כד פר,ק רמושת מאמרטפר

 , בדתות העפלת האמונה אל שימוסק אפשר אחד ספק על בכאן שנעיי וראוי כדפרק
 להקור החוייב או רשאי דת בעל היתו טצר )6( דת הבעל אם . זהוהא

 אם האלהית הרת מעקרי )נ( שהנחנו לפה וממבימים אמתיים הם אם ואמונהו דתו עקריעל
 אפחית יותר לו שיראה הרת לבחור בידו נתונה הרשות האם להקור רשאי הוא ואם ,לאו

 שאם ראשונה . עצומות הרחקות )ס( הסותר הלקי לשני )7( יהחייבו והנה )ג( . לאו אססזולתה
 דת עקרי ובין דתו עקרי בין להבחין רשאי או דתו עקרי על לחקור מחויב דת שהבעלנאפר
 האמונה על שכר לקבל ראף א"כ יהיה ולא באמונתו קיים רת בעל שום יהיה שלא יתחייבאחרת
 הנפש תשער כשלא אלא אפונה הקרא שלא אחר , כלל בה מסופק ובלחי בה קיים יהיה לאאם

 ואם 0( . בה פסופק שהוא )1( מראה זה הרי יחקור ואם נסיט( ))ע') שבארנו כסובסתירתה
 הרת עקרי ימצא אחרת רת ועקרי דהו עקרי בין והבחין כשחקר הנה לחקור רשאי שהואנניח

האחיתשרשים
 מן . מסוחר חלקי לסגי )ד( : וכו' ומגס 6מר 5,ס סמ6מין . ות גע) סי1ת1 מצד )6( כדפרק

 6ת וס סותרים מס גי מסוקר הלקי ג' נקרץ כל"ו ס7ת מעקרו )כ( : רתכביוש
  מסן 5' כל כלומר .  עלומוס מרדיוס  לס( ן  וס ססמיס מן ותורס ססס Wthe~n סס .כלכסית
 מסופק ססו6 )ו( : ומולך סמכ6ר כמו לציות 6"6 ססייכיס וסעגסיס סטרסיס כ5 עם ועיגם:סכר
 ספק 6יוס זו כ6מוגס 6 יסיס 65 06 כי . כס מ6י תסנור ו6ס פי' . יתתייגו וסגס )ג( :לסם
 ועוד . נגיף 061 )ו( : זו חקירס 5יךי כ6 סיס ל6 )16 16 למקור רסקי סוob 6 כוס מניסגסק6

06 ענפים
 סוחליס סיב )עי) טומר מס עס טככ6ן מממכר דכלי נ"ב דכריו לסי ימיו 6"כ )עס"כ מקק )1 וקןנמור
 מן 6' א"כ 610 מאין ים ומירוט )ערוינ מ)ק )ו 61'ן מין 610 6)ו (lnh(m סכוסל מי כחכ סכלן )סי"סדי'
 מדכלי פס O'h1 וסכיך מאין יט סחדוט )ס6מין מססכרח סבין כסדיק כתב כפ"כ קעי) 6)1 6מוגוחמסט

 ס6ומר מהן 61מד מקלן סגקר6יס סס ס' ול') סרמכ"ס כסס סממכל כחכ כס,"3 )עי) ועוד .סרמכ"ס
 קרוס ממומר סעו)ס כל6 טסתני הקומר מי ע) כוס סרמג"ס טדטח המהכר וכתב וכו' רקבון )נדוט6יע
 ולעי) סס סממית דטס )פי מין סרמנ8ס 16תו קר6 מפין 'ט מגוס מפנוין ספגו מי 61"כ מיס יסוסייע
 )1 ויט מאין יס מזוט לקמין ס6דס 6מ מכרמח אינס טסחורס סרמכ"ס מדגרי פסוטיח רקס סניךכמ"כ
 מעע6 מין סו6 ע"ס כיס מרוימין זשדי כימלס ט) נ"; פקסס 61"כ 11 כלמונס טכ,פר לע"ס )עס"נהלק
 סממתם 6ת וקמטון )ומל סכלך 6ק וכו67י )ש) כניכר וגו' סמ5;'ן סלמו") כמו )על'כ מ)ק )ו6ין

 כיכרי סממני טדעח ודקי 6)6 . 6)1 לקוסמת ככ) ילעס ס)6 עד ומקורסמת כדוכס מעות כך כ)טיטעס
 ג8כ סרתכ"ס 7קןק בכן סרמנ'ס כונת מהב"כ נמול מין ע) מז") כונת כי כסרס.ס טכתגגו כמוסרמג"ס
 כן נס יטוס סכיה וסממתם 6מר כמקס כב"ס מאלן O~D 6מר 1)6 מלגין סגקר5'ס סס ס' וכתככלסול
 סגקר6יס סס ס' ס6מל מס ודקי 6)6 שן )קר6 6מר ו)6 מין סו6 גוף סו6 ססם"י ט6ומר מי נס"נ)עי)
 סו6 כן עימו סממני כאסון כ6ן וגמ"ח וק"ן נמוריס מלגין hn 6(1 v~'r(p נסס גקר6יס oon ר")מלגין
 Y"D5 )ש) סכתכגו כמו סלמכ"ס כרכרי mnb זעת גראס )י 6נ) . סרמכ"ס )טון כס" סממנר דעתג"כ

 חמיית גמי מסיכ ר6טוגס כמסגם מ)ק כנמרח סס טסל' ועוד ול') ס6"י עוד טסקסס ומס . ל'טנעגמים
 טסלג גומל וטין )גנורוע( pso )ו טיס ג6ן י.תמגל 6מר וסריך )ס" שנושג מ)ק )! 6ין כו מכהלסמתיס
 וערגט )סכר למז 6101 כמטועו Q'h1 6מר הדגר למ, סו6 6'( גמסגס )ק0כר סמשס טחח"ת א"י )מעשש'
 סגטפס עורס ע) ו6ס כסלע ממטיס חמיית ע) 06 וסרט ככב גימר hloa כ"כ סס פירט מסרי )סטיכסיס
ol~sלגנז נוסיי סכר טס61 סמסימ ענין ניהלו טס וגס שד ר,לכ טס ס6מל ועוד . ככן) סדין( Sw (כ 
 מ)ק 6 טלין עגמו פדעח ס"מ 6"כ עקל ססו6 וטקט כסכל טוחן חו)ס ~hlo מהמר 6"; . סכרמיני

 16 דנלינ טכ) ויכין יל5ס 3סמיע rht('t ללקות ושלס ללעוס מיך )1 טיס ש ;) מגס . עב")הנוסרג
 , ככב מלגיס )6 6סל ע) ביותר ססטגס ומקילי מדעת מקהי מ"1 סממכר יסיס דכליו )סי כי )סכתכ כדקיקינן
 יכתוכ וסיטך סס סמדוכריס ומעלגים מ)ק דסלק 3' ממטגס 6)6 מרכל סיס 63 יגעי) פ"י סנכ)גפלע
 ככמש נ"צ ומסוזרס מטורסמיס ססס געניג'ס כמרע . כסס ירניס 1)6 6סדדי ססוחליס דכריס וסגעג'ן

 סממנל כדכרי סיעכ כעיונו עכל )3pD' 6 מס"ס) כקמח 6כ) . כ"ס וכעיונה גסי"ך )עי) מסכלומגןמוח
 היגו וא' סטכר מיני כ) )כקו) וכו' כסלט סמחיס תמימת ע) ob מס סממכר ט6מר מס כי , נסירוטווטעם
 סממכל כדגלי ס"י טס סיסכ כעיוע עוגל מסיס תוטי כס"י (stp סכתנגו כמו 6)6 הצקכ ס6ס) תסניןכמו

 שרסיס טכחכג1 ססירוט )כן . וס כ) כתג 61 סעג'ן om סמדכריס סמ6מל כ,ס מכניס ססרקיס מןוככיוס
 מ)ק )ו 61ין וכו' מין יקלט גסן ותכופר כמ"מ סממכר דכליע)

~ffOD) 
 ממחכר nDT )סי מוכרח סו6

 סמ6מל סכ,ס סממכל דכלי כ)) מחוך כי )טון 3ק)1ר קרס טסות 6ף הכמנר דעת 610 סכן 610וסחוס
 וססמיע כשוגו כ6ן קרל l'DO 1360('O כדכריס סממכר ס) מממנחו סטתועע לוב ונענור . כך מסמעסו6

a'b
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 העקרים כד פרק ראשוןמאפרםפר88
 שלא הנרהיב רשאי הא ואם * בזולתה דתו להפיר רשאי הוא האם )מ( אמתיים יותרהאחרת
 המהרת הדת ועקרי דתו עקרי נין כשיבהין כי תה . באמונתו נרצע ולא מצליה דת בעל שוםיהיה

 האהרת בדת דתו המיר דתו מעקרי אפתיים יותרויפצאם
 עריי

 הדת באכונת קיים להיות לו א"א
 דת ובין השנית הדת אוהה בין ויבהין כשיחקור אפשר כי , לו לנחלה בחר אשר האחרתההיא

 השלישות הררך ע"ז וכן בשלישית השנית להמה- כצמרך אמתיים יותר עקריה שיפצא אחרשלישית
 באכונתו קיים דת בעל שום א"כ יהיה ולא תכלירו לבלתי וכן בחמישית והרביעיתברביעית

 אחרת דת ההיה ואולי , כלן על פהן אחת ויבחר שבעולם הדתות בכל חקירתו שתשלםעד
 זה לפי יהוה ולא . סכולן אכתית היותר תהיה והיא אליו תורע לא אשר )י( הישוב בקצוות)ס(
 הדתות כל על יחקור עד שלמה אמונה מאמין להיות לו שא"א אחרי . באמונתו נושע דה בעלשום
 על לחקור רשאי דת בעל שום יהיה שלא יתחייב ולזה )כ( , שאפרנו כפו כלן על לחקור לווא"א
 רשאי דת הבעל יהיה שלא נאמר ,אם )ס . בסופקת בלתי אמונה שיאמין כדי ואפונתו דתו?קרי
 אל מביאות הרתות כל שיהיו אם . דברים משני אחד מזה יתחייב , ואטונתו דתו עקרי עללחקור

 בעל שום שאין אחר והעונש בשכר האהרת על פהן לאחת יתרון יהיה ולא האנושיתההצלחה
 חולקות ים( שהן הרתות שיהיו מאר מגונה וזה , בזולתה אותה להמיר ולא רתו עקרי לחקור יכולדה

 שלא נאסר ואם . בשוף ההצלחה אל מבטסת והיחוד בשניות והשלילה כחיוב והשקרדאטת
 מעות האל שיהיה והוא עצום שקר יתחייב בלבד פהם האחת אלא ההצלחה אל שתיהןיביאו
 לדו בה הפאטין ביד רשות שאין עם )ג( הסתדפה,באלהית המזוייפת הדת בעלי להענישמשפם
 הספק תהו , מעול ושדי מרשע לאל הלילה כלל בה לספק ולא בזולתה אותה להמיר ולאהימנה

 : בהתרתו שנשתדל וראוי אלהיות הנקראות הדהות בכל שיסופקשאפשר
 חברהה על תאסר אחת בשכל יו על זו חולקות בעולם הנועדות הדתות כל היו אם כילנשמר

 כל הירח אחר ואולם )ע( ההסרה קשה )ק( מאר חוק הזה הספק רפה אלהטטשאינה
 וכבר זמנית שהיתה בשיאטרו עלקה חולקות שהן אלא אלהית שהיא מהן באחת מסכימותהדתות

 עברשרשים

 ים עטיין כ15מר . רסקי 610 ס6ס )ח( : נניח06
 נר6ס ומיותר . וכו' לתמיר רסקי 610 06לספק
 5סוכיר קריך סיס מס כי ככנן 610 סט"סקומר
 סו6 ו6ס וכו' רסקי סו6 ס6ס סקוסי6 5סוןכ6ן
 לטיל מזכיר ככר זו קוסי6 מנעת וסל6 וכו'רסקי
 וכו' סרס~ת ס6ס לחקור. רסקי סו6 061מניס
 5סמיר וכ6 6מתיט יוחר ס6חר0 סד0 1מ'למקור רססי 6100 נניס bff) 061 כ6ן לסיוף גריך61יגו
 למחוק 16 וכו' יסים ס65 יתחייכ כו51חס7ק1

 . סיסוכ כקגווח )ט( : וק"ל 5מע5ס זססססק
 5ו סגין . 56י1 ע71ע % 6סר )י( : סעו5סנסוף
 ו6ס )ל( : ,ס וכעגור . ו5זס )כ( : מתגםידיעס
 מ6חר כך סיין סגחליט ס" . וכו' 'סיס סל6נקמר

 יתחיב 6"כ וט, דח נעל סוס יסיס ס065סוכחט
 ס"מח חולקות )מ( : וט' ןנריס מסגי 6חךמוס

 פי' . וכו' וסיח~ד כמגיות וססלילס כחיוגומסקר
 ככל וססקר ס6מת טולקין וססלילס ססתיונגסס

 על מן וסקר 6מח ג6מר סניסס ע5 כיסדגריס
 מקמר לקמן סיתכ"ר כמו סס5י5ס ע5 סןסחי1כ
 חלקות מס כקלו מדתות כך , ע"ס פכ"6נ'

 תמונת תומרח ו6ת כי ה0ו7 כסגיוח וססקרס6מ0
 טמונת תומרח ואח סקר וססגיות "מק 610סיח71
 מכיסוח סגיסס פיסיו 6ססר סי6ך 61"כססכיס סגי נומס ווס סקר וסיחי 6מת סו6ססני1ת

06olb~ 56 גחינו 1ינ . כסוס התתחיח סס55תס 
 סכין הע"פ . וכו' רמות סטין עס לג( :וסט5ילס

 ע51 חסו סס"י שתו יעגים ממנו 1115 רתח15
 קסס . סססרס קנס )ס( : וכו' חלי5ס יתכרךכחקו
 סזו5תס קומר זן ע5 זו ח1לקוח ס7תוח סכלמהחר כי 16ת1 ופטרן ס6דס מ5נ סוס סססק5ססיר
 SP 6חד כ5 לחקור כסיכון 6"כ 6לסי60יננס
 לכד S~w עיט מ% סחקירס יסיס דתועקרי
 סמ6 וגס נסכלו יכזב 61ולי עיונו מופחכנרך
 מוסת לס טיסים מחרת דת סיס1כ גקנווקינונ6
 סנוו0ח מוס "spn יומר ססו6 1סרסיס עסריסע5
 כ5 ספק 6חר 61ולס )ע( : 7ק1 עקרי על לוסיס

 כנחת מסכימ~קסךח~ח
 מסי

 סכי6 . 56סימ ססי6
 6מתייס סס ומרסיס עקריס וכל ס' מ06גחוגס
 מכעס 610 16חס עחס מקיימים סל6 מסרק

 טבע 5סי זמן Ottfis 6ל6 נקנס ל6 ססס"יס6ונוריס
 ממתגיס חמ"ד סס לעולס סכ6יסססדורוח גלפי , זמן נ16ת1 סיס על מחנסגיס פסיו16תן

 למעמיס 0יכ6 עד קנחם 6ל מק5חסכטכעיסס
 סיחכ6ר כמו סר6סון 75ור סיפך סיסיס 6'דור
 5חת סס"י מוכרת סיס זס וכעכור וס ס6חר כפ'וס
 6ל6 כ6 65 ססט)1י מ6חר ולט"ו , 6חרמ דח5סס
 ג0' סיתכ6ר כמו סס"י מנד ו65 קמקכליסמנד
 ד0 עקרי וכ"כ וכ' י"ט סייח וכמ"ג זסס6חר

ס6לסיח
 ם פי נע

 כדי זו מעלס סממכד עלס נו ככיו65 זס נעכול גי טג' מקמר נחמ5ח נסעלס )קמן סכתנ וכמו כינס*,ס
 : 5י גל5ס , ע"ס , טפו יקסוןסל"

ושני
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 ,.אם ~תה )0( ואמונהו דהו עקרי על לחקווי דת בעל לכל ראוי שהא נאמר הנה . וסנהעבר

 אם )ת( רגנאסר מזה עשר איהד בפרק שבארנו רורר על % עקריה ט השלישית אוהשנית
 ובאתה )6( נצחית או זממת היא אם עליה לחוקר רופא הרת לבלי ראי ג"כ האלהיתבדת

 שבפרקש
 שאו שירע לו ראוי בלבד עניניהםדינה ולסדר וההסס העולם , דתו על לחקור לו ראון דת בעל שכל הסורה מספר שני הלק

 ע"ז
 אלדותץ ולא מסוסית דת

 הרת טצןדעות
 האטת תכונת על לדחירם אדם בני לחכם ותשהדל נאכים שהיאוברך

 או הנביא בשיבתן זזה , הדת סניה מצד ואם . אלהית היותה אות חח הנה כולו המציאות בכל)ג(

 שלמות בחינת הוא ל( בחינתו ואופן )ו( מזולתולקחם
) 

 דיכוא
 ון?(

פעולותיו
 הא אשר המשוש חוש )ט( ונןש אותם ובזות הגופים התענונים הנחת שבטופתים ווהנרול%

 חרפהשרשים

 , לעולס ממתגיס 61יגס כחזקחס עומדיםס6לסית
 סו6 וכן , וס ס6תר סרק נסוף גסדי6 סו6וכן
 סם 6ם וכו' דחו עקרי ש לחקור דח כעל ~s)sר16י

 סחוסכמת ס6לסיח דח לעקרי ומסכימיםשמתייס
 מפרס עתס . וכו' נדת1ח oh וזס )ס( : סותוחמכ5
 %3ע ספג1יטנ4:דגא :2סם דח כע5 לכל ר6ח ססו6 ס6מר מס ע5סטעס
 טיותס עליס מוסמס טס61 סדת )ר( : מסכל מן:ת סו6 כי . וכו' רעי 6ין כי )ק( : ס6לסיח סכתע5

 56קית ססי6 מש %6 מוסכס ססו6 0דח .מסית
656o~ntbn 6ומניע ססי  , OPD"  הייו לכך 1ס 
 * וטף חקרו 6חרי bSh ממנם לגוז סרחימן

 . סמ6מר מוס נפי"6 סנ6רט סורך ע5)ס(
 לעיל סנתכ6ר סורך ע5 תסיס ססי6סחקירס
 ממס mtw ע5 מסכימים ססכל מתחר וסוטנפי"6
 ממגם סילקת !רשי וכו' 0ג0יס רשי קלסיתססי6
 סנ6 מ6חר לסקלות 6ק וסטתך , וא' עליסןרסיס
 עגמו על מרקס 610 6"כ דחו עקרי עללחקור
 6"רת לת ימנו סת6 16 וכין כס מסופקסס,6
 06 כי פיכס סז6ת סחקירס ט וכו' סימוםנקצות
 ח1רח לעקרי מסכימיס סס דחו עקרי 06סיריוס
 ומסכימים סיס ממס ססס סר6ס 61חרמסח
 כלסר סס5יח סליחות )וקמות מ0ס חורתלעקרי
 PDD סוס לו 6ין 16 גך!5( וכסרס~0 כמסהסיס

 נק115ח תחרת זח סתמג6 6"6 וגס . דתוכ6מוגח
 כטיק ססךת מ6חר מזו כמעלס יותר מתסיססיסונ
 מסכימיס מסגל הסס לחורת ע0חס ככלמסכמת
 ססליח סליחות )!כסת6מח1ת וכלסיח סיוחטעליס

 סיס גוך6י נעולם דוגמחס כיס 1מ6 רככפרסום
 ע5 גס ntpSm יסיו כ6ס מס6"כ זס( מכ5גסמע
 טיס ל6 16 6לסיח 6יגנס טסי6 לזמר חמסחורת
 סס 06 דחס עקרי על ר6יס לסניהן ממס5סס

 651 5כד ססכ5 עיון מ5ד 6ל6 ל16 6ס6מתייס
O~oלעיל כמ"מ סגזכר סססק זס ליסכ 6פסר : 
 . וכו' 1תגי0 סי6 6ס וכו' ס6לסית כוח 061)ח(

 למקהך רסקי קלסית ססי6 מוויס בסס מצחרסי'
 מ% כ"6 6יט סססיגף מצחר זמנית סי066

 עכר וכ6יזס )6( : למעלס סגחכ6ר וכתוסמקנליס
 כסרק 0יחכ6ר עתן . ססיגוי סינט 6ס0רממיס
 וכעכור ,נ( : סנזכריס נ0רקיס וכמ"ג זטס6חר
 . 6לסי0 סי6 מסס התורח תורים ססכל ח6חר .וס
 : 0כעולס ך3ר ככ5 . כולו סמני6ו0 גבל)נ(
 ob 610 5סכחיז סנרוד כ15מר . כן סיס 6ס)ד(
 : מסס'י סי6 ססי6 ססחורס 6מר כחסר כצמחכן
 מג6 רק סטי צוחו נוס 0ל6 סי' זו"5 ג16סי' ס6" . וכו' מזולחו לקחס מ6מריס טס 16)ס(

 610  61מר 6מרס 6ךס כן ע6י,ס 6לונכריס
 סנגפי ל6 וכימת עכ"ל, ,  *פרס וסנ"ס סלתוססס"י
 זית  עמס וסנס טכס מפיוס 610 גן (ofiטנפי
 6יזס ויכסס לו 1לhDtn  6  לעיות  לקוס 6פסרוכי

 סילך כדי 6חר 6דס 5ין onlh החן מלנודכריס
 ס' מ6ח 0ל1ח 6100 6ג0יס 5כ55 611מר סוסשסגי
 ז6ת לסע1לח1 יסיס חועלח ומס 6ל1 סדכריסעם
 זס וחקר . כלוס ממנו ידעו es סל6 מלכומנוס
 טרט ססו6  ורדיתי עגמו תמורס כלגריעייפני
 חנות 6ל סרג רמו 11"ל רס"מ וסי'  מתלתי.גגנס
 רכינו תסס מפורס גנגס סתור0ו  כיסחפיליסדת
 ספתנר סי'  וכן . פכ"ל וכו' סמסנל 6וסכ  סיסוסי6

  16קמהל:י.נתיטי
  סו6  גורסין ויס . כתירס 610  כן . וכו' סכי*סייס פסלתות :חינח 610 לו( :

 לידע  ס5ריכיס לופר ורקס . וכו'  סלמותכתירת
 ס5ריכיס דסייגו סייס וס נופר סיס ntnSDככיוס
 ושסיר *ת"כ ונהם וסעוליתיו  פרותיו עללחקור
 "mtP וס"מ ולתקור כתונ ונפירס וט'פדיתיו
 ועיקר כלומר . סנמיסתיס ושגדול  לת( :מרושיו
  ססענ%יט סטית רו*יס *נו 6ס סיססנסינס
 סחיט טת5יגו וכמי *שריסס יקר וליסגוסייס
 עתור סס ו*תס סי,' כתו ס*סט  מן סחוסמרע"ס
 מסגו כתו חסלו 6ל יסוג סל6 וררו"ל וגיעפרי
 חיש  לט( : ע"ס  רפט 3פי'  וכן *סליסס 6ליטרלל

סמסוס
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 מבחינת כי אסר ואמנם )כ( . ההא בפרק דברה תורף )י( זהו , אריסמו תאמר כמו לנוחרפה
 לאל המיחסת הרת על לרמוז )5( וכו' בהש"י אמתיות יעות לתת כשתכוין עצמה טצרהתרה
 האיש אל לרמח ההוא הררך על הדת מנית )מ( מרות בחינת מב ואמר . וכיוצא הגשמותיתברך

 שכתוב מה לפי ובטשנל העפיים בתענוגים מאד שטוף שהיה לישמעאלים בנביאההמתפאר
 שרשים המנית מהחכם הסונהת הרת להבחין מספיק זה אין אבל . מסנוריו הישמעאליםאצל

 הדת אם יורע במה מוכה הנהנה בעל בעצמו והוא )ג( האלהית הדת אל שראויים כסואמתיים
 מהשם היא הדת בחינת כי אוסר אני וע"ב . באלהית ומתדסה אנרכית או באסת אלהיתההיא
 הם אם ההיא הרת עקרי תחלה שיבחנו תה , שאבאר הררך על ל'ל הרב שכתב כסוצרדין

 שבארנו הררך על מרם המסתעפים השרשש ויבהנו שכתבנו האלהית רוה לעצייטסבשים
 העקרים על חולקת בלתי או מסכמת ההיא דות תמצא חום , המאמר מזה עשר חמשהבפרק

 אמתיות ד?א על ולהעמידם המדינה אנשי סבין העול להסיר תשתדל זה ועםכנשרשים
 ע"נ( %ס י"ר 7' )סרק כהנים בתורת ז"ל רבוחיט אמרו ביה וכיוצא , אלהיט היותה אות זההנה האנושי השלמות על )ע( אותם ותעור הארץ ולעסי לנשים הנמצאות הרמינות מן רחוקת)ש

 מפר זה אומר עזאי בן בתה-ה גרול כלל זה אומר עקיבא רבי ,JPQ סיקרת כמעי לרעךואהבת
 שהכלול ראפ האלהית שהתורה מזה בארו הנה . בתורה גרוע כלל זה ס'( )נתעסית אדםתולדות
 לרעך בואהבת הנרמז )ס( המרינה אנשי סבין שחמם העול יהסרת אם הענינים אלושני
 שכתוב אדם תולדות ספר זה בפסוק הנרמז )5( האנושי השלמות אל האנשים הערת ואם ,כמק-
 ברמות היא אנושית צורה בארם שיש שבאר , אותו עשה אלהים בדמות ארם ברו4גאלהים ביוםבו

 והדבקה בהשארותה ושישתדל בהברו ולא בעצתו לא אותה יבזה שלא שתהר ראוי וע"כאלהים
 אבל . האלהית התורה אותו שתכלול ראוי הענין חה . חוצבה ממנה אשר במקוםבעליונים
 דרך כשיבחן חה )ק( השני הצד טן שתבחן עד חכמים או סחכם מונחת שתהנה אפשרעדיק
 שנתבארו כסו עצמי אמות נתאמת אם ידו על הדת  קרננתן השליה שליחורי בו שנתאמתהאסות
 אם אף )ו( באלהית וסתדפה טחייפת היא הנה ליוו ואם אלהית היא הנה הטאמר מזה ח יבפרק

 אחת שתהיה יחוייב ראלהית הרת אם הוא , בכאן שנחקור שישי יממה כהפרק : מהם אחר שום על או עליהם תחלוק אם וכיש והשרשים העקרים בכל הורההש
 שתהיה מחייב שהא יראה שהנה ונאמר , רבית או האנשים לכל)6(

 שהוא שהמסדר אחר כי הטחן מצד אם , המקבל )נ( מצד ואם הגחנן )נ( מצר אם חה ,אחת
 מכי אחר הא וו(הש"י

 הנח באנושית אחר ~( הארם וצין אחר בי המקבל ומצר , מקצת האנשים קצת אל מתחלףיחס יתברך לו אין כי )ס( צר מכר אחר סמנו הנמשך הסרור שיהיה ראוי צף
 ראוי שהוא מזה ויראה , אחי שיהיה ראי האנושי שלמותו וגעת אל אותו הטישרהסדור

יסח1"בשרשים
 )י( : תטמיע .המסוט

 חור"
 : זכריו כ55 . זכריו

 tpl~e כלומר . וגו' סץת על גרעון )ל( :סרמכ"ס דגרי 5סר9 ג6 610 עכס ' . 6מר 61מגס)כ(
 7כס5מ6 פף . טוכס סגסנס כע5 גע5מוטוס61 : מם7ר . מגיח )מ( : וכו' סמיחסט ססי6סדת

 עקרים סיגיה לע"ס רעוט מזוות נע6105
 מתנתן ר6ה 6יט 610 גי 56סית 6יגגסססי6 לסנורן טכ5 מא סר6ף כמו 6מחיסומרסיס
 תרסיס עקריס יניח 06 ות"ס ידו ע5סחורם
 ג"כ סוס סריס יכיס 06 6נ5 . למפייסהתיגס
 כמס סיחר גדרך תתיר וט5ך m)1D מדוקגע5
 ע5 )ע( : צוותיות כךעוע לספיג יוגלו. 65זס ועיי כחומריות חעגוגי 6מר ס51כוח מס כי .5גסיס סגתג6ות סךמיוגות מן רחקות )ס( : וכו'ו11ע

 ג61סנת סגרמז )ס( : עוסית 6101 . ס6טסיססלמוח
 5סתנייר סכ6 165ת1 סל5 ס6מר ע"ד . כמזךלרעך
 למכרך כגי 7עלך לו רחל ולמג . 6חט רנל עלמעמת
 תגרמו )5( : תוליקין( כמס ס' )פנת וגו' טטגיו65

 לעיל סגתג6ר וכמו . 6דס קולךוח מסר זסגססוק

~fftP3
 6שח נתקמח 06 1כ1' כנינתן ווס )ק( :
 קוסים ליסנ ממחכר מסלך גררך סיס . וט'עגור
 מתורס ע5 נסם רב"ט ג"פ דרך עגמו סוס שרךזו

 תורס כי6 06 6" )ר( : ע"ס מח"ג מ'בס"ס
 ככ5 תסס ססי6 ור"5' גמ5 . 1כ1' סעקריסגג5

 ס56סיוז לתורס ססייכיס וססרסיססעקויס
 :ס6מחיט

 16 . סכעולס ק6נסיס לכללי 6חת דת . וכו' ס6גסיס 5כל אחת )6( כהפשק
 2 16טס מנוחן סס"י י סנוחן )כ( : סרכסדחוס

 סו6 )7, : פוחס סמקכליס ס6גסיס . סמקנל)נ(
 סוס 1ל6 סרככס סוס בו 6ין כי . 5ר מכל6מן

 סנתכ6ר כמו ל076 610 ג6סר נוסכייסתסעלות
 hlO לכ! ס' 1' ג' ג' ס' מ"כ ולקמן כסי"נלעיל
 W~p 56 מחמש יטס ית' לו 6ין כי )ד( : וכו'רפוי

 סיסיס סס"ו ע5 קמר 6"6 גי ר"ל . מקלחס6גסיס
 יחס 6חריס ntn)bSl 6לו ל6כטיס יחס 6יוסלו

 651 נוסגיי סתפעליות סוס כ1 סיין מצחר6חר
 : ס6תרט גנו 5ר תכ5 6חר 04 כי סרככססוס
 יסויוט הר' סורככו אכלס מצמר . כ6גוסיק 6מר)1(

6"כ
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 שאע"פ נמצא היטב זה יעויין שכאשר אלא , האנשים כלל אל אחת שתהיה האלהיט ברתומחריב
 האנשים שמוני טבואר שרגא לפי . המקבל מצד פהייב איננו הנותן מצד מחויב שיהיהשנודה

 שימכיטר שא"א עד אחרים מצדדין או האבות טוני )!( התחלפות מצר מקצתם קצתםמתחלפים
 מן הראשון הספר מן הראשון באופן סינ"א אבן שכתב כמו אחת ותכונה מזג על אנשיםשני

הקנו"
 ער הלבב רכות בתכלית אחר איש וימצא , בניו צעיר שיהרוג מאכזריותו שיניע עדבתכלית אכזרי איש שיפצא ער במרותיהם הפכים כמעט שיהיו טהתחלפותם יגיע שנבר עד.
 מושבותיהם תקומות התהלפווע טצר ג"כ בזה האנשים ויתחלפו , נמלה או עכבר הרעת עלשיחמול
 ארץ שתטצא ער בזה וכיוצא והמיטות וההרס האוירים בשנויי מתחלפות הארצות טבעיכי

 ארץ ותמצא , ונקי זך איננו בו גדלים שהם שהאויר מצד וזה במבעם וקשים גסיםשפירותיה
 טובים אינם ,עליהם שנרלים )מ(  שהטיסות מצר בריאים בלתי 18 ערבים בלתי שפירותיהאחרת
 אחרת וארץ , םסנו נענים שהם הסזון אל מזגם שיתדמה בהכרח הפירות מאלו הנזוניםוהב"ח
 הצד וטחה , האחרת הארץ אנשי אל הפכי טזגם יהיה מהם הנתנים והב"ח בהפך פירותיהשימצאו
 ויתחייב אחרת ארץ טאנשי פקחים ויונער חריפים יותר אחר במחוז או אחת בעיר אנשיםימצאו
 ויצטרך בהם היושבים מזגי להתחלפות הארצות אלו שתי בין ההסכטות מיני שיתחלפוטזה
 הוא דהה שהשטי שאחר אלא , בעצכם אהד בזם! אחרת לנימוס מהחלף מטוס מנק אתתלכל

 וזו? )ע( המקבלים טצר אשר בדברם השנוי שיהיה ראוי הנותן מצד ולא המקבל טצרמתחייב
 יהיה כי ובטגונה בנאה הארצות התחלפות כפי האנשים בין אשר וההסככות ההנחותבפרטי
 זה שכל מהם המסתעפים והשרשים הכוללים בעקרים אבל , קצת אצל מגונה קצת אצלהנאה
 ותורת נח בני שתורת תמצא ולזה , חלקי שום בזה שיצוירו א"א בנותן הנתלים הדבריםמצד
 בענינים סמכימות הם הנה כי"ג( ג' )נתקמר שיבא כסו פרטיים בענינים חלוקות שהם עםסשה

 לישראל משה תורת המצא בזמן שאש' אהד בוטן נמצאות ושתיהן הטחן מצר אשרהכוללים
 לומר רצה הארצות התהלפות כפי סחחלפות והיו ל( האומות לכלל נח בני תורת נמצאתהיתה
 שהאוסקר מפק ואין , האבות מצר מזו זו האוסגר התחלפות כפי ונם לארץ מחתה ישראלארץ
 בסורגת היתה שלא עם האנושית להצלחה , אלהית שהיא אחר , נח בני תורת ע"י מניעותהיו

ההצלחה
 המושג"

 להם יש העולם אוטמן הסירי ז"ל רבותינו ואסרו )כ( התורה מצד לישראל
 לסוסות אחד בזמן אלהיות תורות שתי ]6ן ))( שמצאו שאפשר שידה מה וזה . לעוו?'בחלק

 שיתהלפו אע"פ האנושית ההצלחה אל פיה על הסונהנים מנעת טהן אחת וכלמתחלפות
 ולא בעקרים שיבא א"א בתירות הזה והההחלפות , התחיות שתי טצד המושגת ההצלחהבטדרגת
 ענין על תסיר )מ( עצטה סצד לתורה אשר הבחינה תשאר ולזה , מהם המשתעפיםבשרשים
 שתהיה צריך ומ"מ )ס( שנוי איזה בה שיפול אפשר )ג( השליח טצד אשר הבחינה ואולם .אחד

 אפ פיטנם . האחרת הרת לאטות האתת הרת אסא שיתחלף אע"פ )ע( עצמי אתתהאכות
 אפשט .שרשים

 . ס6נות מגי )ו( ס6טסיח: כטנע פויס מס ע"כ6"כ
 . עליסס סנד5יס )ח( : כניס ירסן לכוח מעסיעין

 ססנחות נפרטי )ט( : עליסס גיליםבספירות
 ססייכיס דנריס וכסברי סמעסיוח כמגות .ומסכמות
 מסיו . חחחלסות וסיו )י( : סמזיגסכסגסגת
 : S~tlh וכן . 61רו"ל וכ( : ס6ר5וחסחחלפוח כפי ס~כרגו וסססכמוח כתיחוח כסרטימתחלפים
 : כעגפיס עיין . 6לסיוח עורות סחי)ט

 כסרק ס6מרגו כמו . 6חד סגין על חמיז)מ(
 : סיטי כיוס כס סימול 6ססר )ג( : זססלפני
 סגמגע(  מ! סחיט )ר"ל לסיות ויכול 6פסרכהתר
 נוססי"ת 'סיסיס.סלוח נכיף פיוס לעתיזסיקוס
 לקמן סיתג6ר כמו ס56 נר15ן מרס חורתלסתור
 ס6מופ סחסי' בריך ומ"מ )ס( : סי"ט ג'גמ6מר
 גסי בדול כסומכי סליחותו סיח6מח . עלמיקמות
 הע"פ )ע( : מרופס סליחות סגת6מת ע"ירכה

סיחחלץ ענפים
 6מפ חולס 05 כי סס 6'ן ס6מחי טע"ד י"6 וו") 6' מכס ננ)ען מ65חי . mt~)b חיית שתי ]6[ כהפרק

 גחיו ל6 ולהטווס סכע)ס ו6כרסס גס חולת קי יסלק) כגי )כ) כפיח טחסיסאסיח
 סג) עז נימ~ד תסס סד~ל~ח h(C' )ג) גח~גות ס"ס סחור~ח סיו )6 )כן נם כמ עדם קם) )כ) נדקבסומכי
 ססדסוס כמכריח סגתגס מרברס כחורת סטגין מסיס כמו 61ימור סקדמס כ4 נפלט טקסס מטוס יסיס6מד
 הנסיות טסם הע"ס סחורומ וסהר מטס חולת כין מסכך) סנסיס ואנסר . כס ג1טוו וכ)0 יסרה) כ))עיני

 חורם nhl(o ממור  D'ht 5יט )כ) )6 גטרע מי1מייס o'n:bS סגסגו קרט'יס גקל6ומ סתורות סס6לגטג6מר
 olnbt מרצדס חולם ע) כירוד יקמר סחורם ססס )ומר )וכ) יוחל )דקדק גרוס 051 . כ~'ח חורם סי6מפס

 כמו וסחורס סדת סונדל )6 06 . נ6מס חולם פיקפקו לבוי 61ין מס )אטיס ושסלוח מנוח סיוס6מר~ח
 פסיחת סי" onh חורס כ"6 סאן )ומל גוכ) לכן . מס החוף מסוחף סו6 דח סס rb כי מס מסס מממכרטגדרס

ושסיס

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



 העלרש ט כה פרק הבעצן מאמרמפרפ9
 סשה זה בעעס אחת ובארץ בעצמו אהד לעם אלתית היותה עם בעצמה הדת שתשתנהאפשר

 : ובבדך האל בעזרה פי"ג הג' בפאפר עליו שנחקור1
 הם האלתית לדת העתיים מספר כי . הוא המאסר בזה שבארנו סמה העולה כןפרק
 אלו כי , ועפש ושכר השמים מן ותורה השם מציאות שהם . שלשה1
 מהם מסתעפים אחרים וחרשים השלשה אלו ושהחת יולחם אלהית תורה תצוייר לאהשלשה

 מהשרשים אהד בהסתלק כי הסונים תחת הנכנסים המינים במדרגת )6( הללו העקרים אצלהם
 עתי תחת שהם והשרשים . שבארנו כסו השרשים יסתלקו העקר ובהסתלק העקר יסתלקלא

 וסלוק )נ( האחדתי הם משה הות שהמרת מה ולפי , העיו! שיחייבהו מה כפי השי"תמציאות
 הומים סן ~ורה ותחת . החסרונות מן טמולק שיהוא הזמן עם יחס יתברך לו ושאיןהגשמות

 ולעשש לשכר וההשגחה השם ידועת הם והעונש השכר ותחת . השליה ושליחות הנבואההם
 להניה טורה לתג-ת הכרח ואין , גשמי שעויה בין רוחני שיהיה בין בעוה"ב ואם בעוה"זאם
 בארנו כבר ~ולתו ולא לעבדו שראה כי , אלו זולת מאלו סמתעף אחר שורש ולא עקרשום
 משה ונבואת התורה תנוסח ויפלא , עקר ולא י2ח-ש מצחה שום לטנות ראפ ושאין מצחהשהא
 וביאת , בעז"ה עשרים פרק השלישי בטאמר שיתבאר ככו השליה שליחות אמות תהתנכנסין
 בעל כל שיאמעהו שראה הררך על והעונש השגר באמונת נכנסין כלם המתים התהוםהמשיח
 אםתיווע אסוטת הם החדוש וגם אלו שכל קרשק"ש חסדאי הר"ר מורי רעת ובן , משהתורת
 . פרסיים ולא כוללים לא אלהי עקדים ולא שרשים אינם אבל , סשה דת בעל 5ל שיאסינםראוי
 וטררגה השלסוה להקנות תספיק לבדה סמנה אחת שטצחה הוא אליה הפרטי העקרהעולם
 הדתות שאר ואולם . המאמר מזה ועשרים שלשה בפרק שבארת כמו העוה"ב ממדרגותמה

 תבטל טהם אחד בהמתלק אחרים שרשים העקרים אלו תחת יניחו הן הנה אלהיותהנקראות
 סותר עבה מבהיר שוא )ג( , והנשמרת השנעת השם טציאות תחת יניחו אחרים כי ,תה-תם
 וחתית הסשיח ביאת ינוכו והעטש השכר ותחת , השם טציאות מעקר המסתעפיםלשרשים
 יניחו הישמעאלית וכן . חלתם דתם מצטוות יצוייר שלא )ז( מאלו טבואר והוא ,המתים
 היה שאם מבואר ה-ווא , ההשגחה החת ואלקר"ר אלקצ"א בערבי הנקרא והיכולת הגזרה)ס(
 הבחירה סנינו שלא וטה . כלל ולעונש לשכר מקום א"כ יהיה ולא הבחירה בזה שתסתלק כןזה

 שהטו בסה )1( אליה עקר שאינה לפי , אליה הכרחית שהיא עם האלהית לדת העקריםבנלל
 ססנשי ויהיה , אלהי או אטשי וניסום הישרה לכל בהכרח קורסת שהיא 0צד אבל )ו( ןאלהית

 העקריםשרשים

 . ס6חרח סדת לצמות ס6חח סרח 6מותסיתח95
 מ0ס תורח tnDS" יכ6 5סחיד סיקוסססס5יח
 6ט סעחס נמו קליו לסמוע מק1יינין 6גו6עפ"כ
 סוחרת 0סי6 6ע"ס מ0ס תורח לגמועמחוייכים

mtpסליחותו גת6מת סל6 ~מן כל 6נ5 . גח 
 6ג1 6ין ממס סלגסליחוח1

 רסקיי
 מתורת 1115

 . וכ' פייט ג' מקמר לקמן סכל סיתנ6ר כמומסס
 wwh סיתמל9 לע"ס וו"5 כ6ן מפרס hO"'6כ5
 . עכ"ל 65 ולוס סרגם 6גסיס כפני סזס וכו'סרט
 06 סס5ימ ל0ליחוח עצמי קמות זס 6ין כי מגווזס
 מ0ס 50 כסליחות גדר גס1מכי למחמו יסיםל6
 י"ח וכסרק סג"מ 3סרקיס מ"ג לקמן סיח63רכמו

 1 י"גוכסרק
 תחק סגכגסי0 סמעיס במדרגת )6ן כונשרק

 כירט כנר .ססוגיס
 מכ"מ סרכם מינים ס55 סו6 מסוג מס פ"1לעיל
 6זס כגלל סג"ת כל כולל סו6 סי מלחזחל"מ
 5ו 0י0 מס שכל כזס 1גי651 וטוסות חיות,גסמות

 6כ5 גטולס (ot~sn ימיו ל6 נכלל חיים כעליכל 6זי סמייס יסייגו סעו5ס מן ססונ וכמסתלק"ייס
 16 נסמם מין עז"מ מג"ח מן 6חד חיןכשנסתלק
 עדיין סי' ססוג כל יחכטל ל6 מ"מ נסכי651
 סעכין 610 כן כמו כעולס כ"ח ס6רנמ65יס
 : וסבך סמנ6ר כמו וס0ר0יס סעקריס סכיןוססכדל
 6101 )ג( : גוף 6ע1 ססס'י . סגסתוח וסלוק)ג(

 מעקר סמסתעסיס 05רסיס סוחר סוסמנ61ר
 6כ5 ט9 6יט וססו6 ס6חזוט סם . 0'מ5י16ח
 יקמיט ל6 06 סס"י מ5י16ח 65מס לנו 6"6מ"מ
 כמו חליף כס6 ס6 כי נ91 6יט וססו6סיחור
 פ"ט otnDtn) sttsl וסי סיד מ'נ לקמןסיחכ6ר
 מחט וכיו65 סג0מ~ט ntws 6'6 5כןופי"נ

 . o~sit דחס ממצעו יגוייר ס65 )ד( :ססרסיס
 . וסיגו5ח סג~רס )ס( : ט"ו כסרק לעילפירפנו
 סכוכניס וניכולח נגזרס 610 ססש ונומרוסססס
 לעיל פירפתי . nt~Sh ססי6 נמס )ו( סמערכש:ע"ס
 6ג5 . וט' ססי6 מ% 6כ5 )1( : 1כס"ע נ'כסרק

סי6 ענפים
 סנ6 קודם גסס 6סר סטו'ס anh1 . ונף 1'כוכ 56 6יט 65 כ' חתמיף 651 מעולס גחה5סס 651והפסיס
 ,ס ודע , ס6)סית נערס ר16י וכקטר מקמריו כט 61מד 6מד ג5 1155ח סנתז 61ח SP שגו 65'מס0

 : עכ"ל דקם סכגסוסניגסו
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 98מזהעקרים בו פרק ראשךמאמרמפר
 הקלות ית' לו ושאין דגשפהת והרחקת והאהדות השם פציעות , י"א אח לפי והשרשיםהעקרים
 שטנה כסו אחר עקר ורוי,,שגחה השם יריעת נסנה ואם . והעבש והשכר ובהשגתה השםויריעת השמים סן ותהיה השליח שליחות ואמות היבואה ומציאות ההסרונווע מן מסולק ית' ושהאבזמן
 לדת ר,קרים בכלל הבחירה נמנה ואם . בלבי עשרה העקרים טספר יר,יה ז"ל הרמותםאותם

 יהתל אלהית שהיא .בסה לה ששהית שאינה אע"פ ברגרח לה קורסת שהיא אחרהאלהית
 קורם שהוא אע"פ האלהית לרת עקר בשלוח התכלית נכנה ולא , יא או י"ב העקרשטספר
 התעלית הא )מ( האלהית לרת המיוער השכר להיווז / כבהירה אלהי או אנושי וניסום פרורלכל

 ממפר על החוקר הראשון המאסר נשלם ובכאן .. העקרים עם נמנה שכבר אליההמיוהד
 אשר לאל והשבה , האלהיות לדתות הכוללים הדברים ועל סהפ המסהעפים והשרשיםדחק-ים

 טחם המסתעפים והשרשים העקרים פעמן לבאר כונתנו שהיתה פה הגיע הנה וער עזרנו הנהער
 הבנת להם לבאר מסט שבקשו העיון ובעלי המאמינים 0ן ורעי אוהבי לבקשת ואולם . היהבחבור
 העיון אל וקרובה נכונה בדרך אליהם והנלוים מהם ה0סהעפים והדברים ושרשיהם האלוהעקרים
 הספר בתחלת יערתי וע"כ , לזה הנמשכים אחרים מאמרים השלשה עוד והוספתי הגדלתיהתוריי

 : ותהלה ברכה כל על ויהרומם יתברך העזר לבדו ובאללבארם
שרשים

 ו% , "ליס סמיהן סתכלית 610 )"( ; וכו' ק,דמח h'on מנן ס56סיח סדת 6ל סתח)ססי6
 : גסל1חסחכ),ק

 י יישן ולא ינום לא הנה בעזרת . הראשון המאמרסליק
 הראשון למאמר אהרון.קונמרם

 כעריגת סיל6ר"p~p3 6 6סכס עני ורגו דורס ממכסי ס6מחייס ספי)וסוסיס ממכמי 6' מכסי 6)י סקנס וטף 33"0 היפיס )1 קורס כסמר 6)6 ימhSD 61 סס6יט )פי ד"ת יי"ד סימן '"3בפרק
 גסנדי6ס סמי סוס סיכת h~h סטנע סמנך שות עם קמל טכ) ג' , 1מוכלמיס ממויי3יס סממכל דיריסי, )6. נטרס'ס סקיל0חי מס )סי כי ,ף) סוכ מס 'נהק מוריל"ן 3ן זוד מ,ייר"ל lhlc'J טס, t(6hlpיט)י6ס
 )סי סגי מקק כמולס טגחכ"ר כש נעורס תמיד סמחסויס ממקריס ל3ו' מ1ד ממון )כ61 יכו) סתוימ"מ
 6עפ",כ כמוסו סמוטכ)וח כ) )קכ) שכמס טכעס מזד מטס ט3 ככוכיו מסיו 06 61"כ , סקדמו0 מצמיגידעת
 מטס נכי מט6"כ ; 11 מסטנס onib מונעים ריו ממיד עסיסם ס3מיס סמקליס לכוי כי )מעזתו סטינו)6
 63ססק)רי, מחס ט) וטאחו מיחס 6י)1 דכס)מ6 כ)) קוטף ,ס 5ין 6ג) . גד כ) ר,מקליס עמו מ)1)6

 )קב) טנטס מנד נטיס מ~גגיס סיג טכו)ס מגס 6ומל סייחי גכי"יס כסטר nttpu סכגוח גויי מריוסס6יגס
 עס מסס וכן וימר 3סמו0 3סטגותיסס מחמ)סיס סיו ממון O~'iD סנ6יס סמנך'ס מנד מ"מסמוטכ)וח

 נופגיות )סכנות זליך טסים כעכול מנעו סכגח כסי סטינ )6 טדיין מ"מ מכוס גדת יוסל ג3י6 טיסס.וח
 כ6ספק)ליon'o 6 מטס ט) D(1DbU 6מל 6כ) , מסכנתו ונעמיס קותו מושיט סיו ר,מלייס כןוטרי

 סל6סו)ס סס3ס עד כסטג0ו עגמו 6ח מקלכ סיס רומס oton סעס וכב) (nlf)pl סנטת טוס וניגפסמ"ילס
 ומן t'Sh מסקוזמיס )o7b 6 רסוס כן (hlb ס)6 עד סו6 ג"מן גיתי כב) סג6מל וכמו 6מתתט ק3)חגסי
 כמסוק טדלו") וכמו ט3ש סכנת כסי )ססינ יכו) ססיס מס כ) טסט'ג מורס וגסו לסליו מסג6יס 1)6כע"ח

 עומל נריק,ן יסיג וס )ש גי , וס 7נל (l'tbo 'לנו )6 מקימות מ6מיג' 3וד6י ונו' מלרסיס מעטוכמסרסו
S1aטוס סיס )6 מטס 3י6ת עד שמד סיס ססש)ס ל"ת זמן מסך oTb סמיטג)ות ו)סטיג תכניע יכו) טפס 
'DSסל 6' ממקרס ושוס סססק שחי )עו)ס 6דס ככ) מחנמד'ס טסיו סמקריס לכוי כמכח סכעו סכגח 
 הותו מוגעיס ססיו מקלים סוס מעורס סיו )6 )יס )נס מונד מסטנחס cnlh מוגשם וסיו 6מל 63מסס

 , סו6 וד,מק no(S מן מון וגסו , מסים עז ממאס )ומל )ריכיס כן וכמו כמיס ענש סכגח כפימסססנס
 )6 עתך נס סססק גסי 13 מחמידים סמקלייס סיו ~hS 6דס טוס סיס )6 כ6ן וטד 3כ"0 סכומן מפלכי
 כחרתי וכן סטיי מ0161 ע) טסני6 3טסתייס כ' מ)ק מפרס ע3 כפירוסו ס6פודי כחב 3וס וכ'ה6 .ימ)6
 ס'6 ססטכע סומרו גס ומס . מטים כענין ג6מר כן וכמו ע"ס סבסודי כסס 3סרטיס ס' סרק ט:י 3מ6מר)קמן
 . מכמתו ניכר ולמס נסוע) 6) סכם מן o7h טוס סכע י61 )6 כב"ח סכומן מבמר כן טסו6 יודע וכמסמכס
 11 ע6 מ6י קסס ד)כ6ולס וכו' ומסים מטס מ1י5וח 6ף 6)6 כעד 11 וי6 61מל כעוגו סממ3ר טדקוקוגסו
 טסים 6תי סס'כסנו מס )סי 6נ) , מכמיסיס פסס מגסוס מכ) ייתר כ,ס ים מירוט דמ6' דק6מל 611ף

 כספרנ 1") מנוס לעס נע) טכפכ ממס ע"שגך , 6ליססו כונת )ש סממנר זכלי )"ט3 3י גראס כן ,171"ק
סלק
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 הראשון למאמר אחרוןקךנפרם94
 סקדמוט מחמין ט5רשטו 6ף כי וו") סם וקמל . ~יסעו כסכלם כ6ן סממכל סעעס 5יך ר5טון ממחמל י"1שק
 מדנריו מטמע . וכו' סמוחט ויגמיס עימותי 5ס ג"כ יכמיפ כן ס6ס ומסים מטס מני6ו0 'כמים )6אעפי"כ
 מפס דוקי ל5ו וכו' לסכמים לו  ימויין וסמסימ ממס ממ15ס ,ף כי סימר סמם סמתנר 3דנרי סגין טסו6סס
 מין משל יותר גרו) מכס נ"ב 0סש כאריסטו 16  גכי6יס ט5ר לסו מסוייט טסות 5יט כל bSbי~סהז
 מגוס מנע) )סעג"ד "כ) . וכו' נעימותו ממ1016 נס "היסטו יכמיט סד"כ כספרו טס סקסם וחכןס6טסי
 6הט טיסים dtth 6מל 6'ס bSt דוקק ומסימ מסס 6מל סממנכ כי סכחכ מס כתב ואגן ככריי 6ת סכין )6ם)וס
 מקדמות l'nhno ח") סממנר כסס ז1") טווס ס:וס 3ע) סכ0נ ומס . וק") )מטקס הסירסנו וטרדמסוייס
 זו נילס6 גמש ל6 וכו' Phon לפי מעמיס % ימךיכ כך כתאיר סה:יס מסוייס וליס וסמטימ מססיכמיס
 )נד ומטים מסס ob כי ניהוגו סממנל וכל )6 ס)סמט סמרס5 ויש ס1% עלךיסכססתי

"31 nfb 6מר : 

 , מלבדו עוד אין האלהים הס יי כי לדעת הראתאתה
 לגבך אל והשבות היום וידעת וגו' השסעך הששםמן
 : עיי אין מתחת הארץ ועל ממעל גשמים האלהים הוא ייכי

 השני מאמרה
 סטם המסתעפים השרשים מן בו שיהלה ומה , האל טציאות שהונע הראשון העקרבביאור
 בו הנהלים השרשים הראשון במאמר שכתבנו פה ולפי , שטנמינהו דת בעל לכל שואייסמה
 יתברך ושהוא , בזטן נתלה בלחי יתברך ושהוא , הגשמיות ופלוק , האחדות והם , ארבעההם

 העקר תחלה שנבאר ראוי טספיק באור השרשים אלו שיתבארו וכדי , החסרונות מןמסולק
 . חשבנם למצא לאחר אחר השרשים נבאר אח"כ , השם טציאך2 שהוא ממנו מסתעפיםשהם

D~lplהספר בזזה מעיין לכל הכרחית אחת הערה )6( אכתוב זה כל : 
 ערדץזץ

 בו נאמרים רברים רובה כי , הא )נ( המפר בזיה המעיק מן שיעלם ראוי שאין וסמה)נ(
 לפי בהפך אחר במקום ויאכרו בעצכו האמת לפי ליץ האומר דעת לפי )7( אהדבמקום
 כמו , אקרת כונה על אחר ובמקום מה כונה על )ס( אחד במקום יאמרו או בעצמוהאמת
 הראשון ההלק מן שלישי בפרק כתב שהרי הפורה ממפר הרבה במקומות ז"ל הרמב"םשעשה
 פירוש כי ל"ו בסרק כהב והא , ישיג השם ואמתת י"כ( )כמדש יביפ ה' התמונת מירושכי
 רד בפרק זה על והעיד ]6[ , הושנ לא שהוא כסו מציאותי אמתת )"נ( )סמ~ח יראו לאופני

 רצף זה וכעבור , לזולתו תושג לא מציאותו אסרים כי הראשון ההלק מן אחריםובסקוסות

שטהרשרשים

 לז ר.61 . )מערס . סכרחית 6מת הערה)6(
 סיס וסוף 6חת סק7מס סכתכ 1ר"ל , גססמ17כר
 מעיר ססקדנזס סכז6ח 16חס( לכחוכמיכרח
 ססתכ6ר 6חר כ"6 עליו 5ססיכ 'ftDp ל6ממחכר כרכרי ספק 6יוס סתתסכס כתחלת לוסיעלס 96 גיטם סיעיין מספר גוס למעייןכמחגר

 כמקוחיה סעג'ן מוס סיכך כמס 96 סמחכר כונתלו

 : ומולך ייכתר  כמו ימ0נר  מרנריהמריס
 כלומר . וכו' סיעלס רשי ס6ין ותמס )כ(ד*ו,3רזץ

 ר6ה 6ין סספר כוס לעיין סר1נסמי
 . סו6 )נ( : וסולך סמכ6ר וס דגר ממס נעלססיסיס
 מסוכר מי סיס . ק16מר דעת לפי )7( : וס610
 וכענין כתחת כן תיגו גוס סמחכר 7עמ 6כלכך

 נדגור נעגפיס פ"ט "' מתמר 5עי5סכתככו
 על )ס( : ע"ס וכו' מסס גכו6ת 5161סכמ00י5

כונס
ענפים

 סלמכ"ס כמח 1% )סולוח וס נ6ריכוח סממכל נונח גרפס . וקו' מויכוחו כממח כי וכו' וס ע) רדימתה]6[
 SD יסוג וחמש גיד כמרק עיט "מר וב"% 6סדדי סוחרים זבליו יעיו bSn כדי סעג'ןכ,ס

 עיון מקוס ע) מעילו 6100 6)6 ססו6 מס 4י יוטנ )6 עגמו כי וסוייעו גיד כ0' טס 11') . סלנוכ"סדכרי
 nnrht; DnO ע"ס רמס )מטס מודיע טסס"' ור") . עכ"ל וכו' סיסיגסו )6רס ס5פמר מס מכ~מ ממגויסיג
 כשנוהיו מ)ד htot סט"י )ססינ o1b5 ס6ססל 6מל0 דלך יט 6גל 5דס )סיס )סט'נ 6"5 ומסוקו ט1מי0ומזד

 סרמג"ס גל'0 ו6"כ "7ס מכ) יותל סססנס 6) קנ6 כ5ו0ן לוחו סחטלל סוס סדרך וע) י0' גולחוסיונ6יס
נסיג
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