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 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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 95 מח העקרים השני למאמרהערהמפר

 במקופוון ההוא טהענין בספר שבא מה בכל שיקיף ער ובן , ההוא בספר הנעשיםהלכוד דרכי שירע עד דברה על להשיב יקפוץ שלא פחבר איזה ספר מפרקי בפרק המעיקשצהר
 בעצמה כמבוארת )1( שהטו לפי מקום באיזה אחת הקרטה הספר ישטיט לפעמים כי ,אחרים
 מן טעות ענה המעיין ויחשוב הענק להסתיר ממנו כונה )1( או אחר במקום שנתבארהאו

 כמו הרבה בויכוחים 3סצא הלאד וזה . וסכל לפתי אותו ויחשוב עליו להשיב וימהרהמחבר
 , בוראו את שיכיר ראוי שבל בעל שכל לפי תה . בוראו את שיכיר ראוי אדם כל האופרשיאמר
 עבי וכל )ט( , שכל בעל שהארם לו הניר סי )מ( כי גדולה טעות שזה ואמר השוסעושסע
 אלא אפת תה ))( , הדרוש יתבאר לא )ג( ההקש פאה הקפנה המקדמה )י( התבארשלא
 כמאמר , הקפנה הרקדמה לרמתיר המחבר או המרבר שדרך הרגיון לבעלי ידועשכבר
 נמהרה חי אדם כל שהיא אקטנה וההקדטה )מ( מרגיש חי שכל לפי מרגיש אדם כלהאומר
 אין זה ובעבור , ומכל לפתי האומר יחשב זה ספני לא אבל )ג( , הדרוש יתבאר לאובזולתה
 לבו אל ישיב אבל . ראשונה רוחו על העולה מן להשיב לקפוץ המהברים מספרי בספרלמעיין
 המעיק לב על שיעלה מה עיפו ב"ומק השיג שלא הדעת מקלי היה לא ההוא הטחברכי
 שיטעה אפשר אי כי ולומר והבנתו שכלו לחשת- אדם לכל ראוי הותר . הרעת בתחלת)ס(

 יתבאר עד בדבריו להעפיל וירבה בעיונו הפעות בתלה )ע( המעות נגלה ברבר הההןהמחבר
 העפוקים העיונים בדברים מהשבתו השתומט לרוב )ס( המחבר כי ן המחבר כוונת אמתתלו

 הפעיין וצרבי . הפעיין על הבנחו יקשה א"כ , סה דבר בבאור להארלי בעיניו יקללפעמים
 שהיא ואוכרים משה הורת על למשיבים שקרה כמו לו יקרה שלא כדי מאר יותר בזהלהזהר
 פלהימיב תמנע שהיא או י"ט( סיקרי אלהיך שם את וחללת שכתוב כסו השם את לחללתתיר
 תעזוב עזוב לו טעזוב וחדלת )0 משאו התת רובץ שונאך חסור תראה בי שכתוב סמה'לשונא

 עפישרשים
 ססי6 . נעגמס כמכותרת )1( : יגס 6יוס . מסגנגס
 6דס לכל מזכן סעגין יניס סל6 כוי זויקימס סססמיט . מעגין לססחיר ממנו כוגס )ו( :יךועס
htatמוכן ~ס סיכיס ר6וי ס6ין. תסוגחו נסכיל 
 סוייגו ומי וסכללפתי

~sJra 
 מגיד מי )ח( : לוס

 למימר 5יס סוס סכך כלומר . סכל כעל ססו6לו
 %ם ש21נעסצח"פ ::ןנ 6ת 5סכיר רצוי סכל 3על וגל סכל כעל 076גל

 3ת כי6 תיגס סי6 כי ככמות קטגס כקמתססי6
 נכללת טסי6 לפי עטגס סנקר6ת ועוד . תיסותד'

 וא' סיכיר רצוי 6דס כל סטופר סימר סלמוןגחוך
 61ין וכו' כורע 5ת סיכיר ר16י סכל געל סכלווס
 076 וגל כ"ל פי וס6"י . כך כל גדול גרךלס
 כלחמס גקר6ח סר6סונס ססקדמס ססי6 סכל3על
 OUD~I גדולם סקדמס נקרצת 3ור6ו 6תסיכיר רפוי סכל כעל וכל ססי6 מגיס וסקקדמסקטגס

 קטן עוד סססקס לפי קטגס גקר6תססר6סוגס
 מסקס גתגד5 סטתס לפי ג7ולס גקר6תוססגיס
 וגס )ל( : 16713 6ת למכיר רצוי 76ס כל"יס6 . כדרוס יחכוך ל6 )ג( : 5ff~u גדול ססקסונעמס

 יחכ6ר ל6 063 6מח יך6י סוס ר"ל . וכו'6מת
 6מנס . סךרוס יחכ6ר ל6 וכו' סקטגסכסקדחס

 מטעם 610 וס ססי6 ססקדמס ס16)ור צנור סל6מס
 ססי6 כקטגס וססק7מס )מ( : וכו' ידועםמככר
 1כ5 חי 076 כל לזמר לו סיס סכך לפי . חי 6דסכל
 ל6 6כל )נ( : חרגיס 6דס כל כן 6ס מרסיסחי
 לססמיט ססג'ון כעלי דרך כך כי . וכו' זסמסגי
 כחחלח )ס( : כע5תס סמכו6רת קטגס סקדמס6יוס
 מטעות ויקלס )ע( ! סלו רונסון כמוסכל .מדעת
 לרוב )פ( : ממחכר 7נרי קנין סל6 .נעיונו
 . סעמוקיס סעיוניס כ7כריס מחסכתוססתוטט
 סיס סעי~גייס כדכריס ויותר מעמיק מסיסמכר
 ספסוטיס סדכריס מן כיס סךכר סוס לוגר6ס
 ססו6 ס7כר מממיט לכן עיון סוס 3ריכיסס6ינס
hSIסרו3ס למי ססו6 סך3ר יקסם ולכן בו כקריך 
 : תרתתו ט5 16חו לבכין יוכל ול6 13לעיין
 צוחן גראס . עמו חעזוכ ע"כ לו מעווכ והכלת)מ(

 כתוב 50 ספירתו ס1כריס תסס חורת עלכמסיכין
 י6ל"כ לו  יערר 651 16תו סיעז31 תמס עויכסל'

 מיד אח"כ סכחוכ מס ירגיעו סל6 טפסרסיטך
 כך כל וכי עמו חע,וכ עווכ עגמו כתוככאותו

סוטיס
ענפים

 מ,ס כס"ק כסמוך מממכר וכ"כ ספ"י למטע )5דס ס6ססר סד3ליס ע"י ר"5 , 'טינ ס' ו6מחח 6' ממלק03"נ
 סם סבסודי כפ" נ"כ ועיין . ע"ס ממ"צ 3ס"נ טוכ סם ר' 3סדי6 40 וכן . ס' מ)י16ת ססנח כעניןסמ5מר
 6ין כי סרמכ"ס 3דכרי דק )nnbo , 5 )סי 1)6 ס16מל )סי לק 610 'טיב ס' 61מחח סרמ3"ס שמר מסכ6ן ס" יעקל סלסל 5כ) . 5סדדי כסוחרים ירסס ימיו סל6 כדי סרמג"ס דללי על 6מריס חירוגיס עודותממן
 סססק )פרס סס רוס כי עשו דטח לסי סלמת )סי רק 6)6 ס5ומל ))1 לסלט ש"ל כמ"ג שלמו"סכוגס

ס:וסי
 : וק"ל ט"מ חמאס למון סס"י על ג5מל בוסן ונ6יוס יפיט ס' וחמוגח סימר סכחונ ע)

כסו
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העקרים א פרק שנימאמרםפר96
 מה או הלשון דרכי להבין לב שמו שלא פפני ירם תחת ההשת והמכשלה )ק( כשנ( 4מופעמו

 כ"כ( ייקר" קדשי שם את החללו %א כחו ]נ[ )ו( זה דבר בשרוש אחר במטםשנזכר
 : הרבה בזהוכיוצא

 הפילוסופים בו נחלקו הנמצאים פי נפצא כל על השמר המציפוין ענין )6( אמטקס
 ואולם , לו עצמוהי ענין הש או לנמצא קרה מקרה הש אם *()נ(

שם
 1)פ'ו , m~m hin;o ממות סו6 דגר ג) סמ1י6ות מסמע סמ)וסוסיס )ועת סטוטיס פלוס )פי מנס הגהקה*(

 סיכיס נ'כ 61'6 וגו' יתגרך טריו כנקמל סמגי6וח טס ו6ו1ס ן ח') גסמון טגהג סמהנל דגרי סמקן לסגין קלסיסיס
 ע)י1 תוקמי nthe~w טס 6ין )וכריסם ס6ף וגומר ס*)וסומס לקת מסוגיך טכ6 דמ:מע מסותו ע) ונוסף fnln)Pונר
 ס61 סנמ61יס מניאת )רגכיסס כסרי טוס סו6 סטרייש "'רום )פי ו)ג"ורס . גורס סנמ66יס ט) טנ6מר כ16סן סו6יתשן
 כ6 ומעי ומנוחו ענמיסו ג"כ סו6 הם"ס ומפיקוח סומא פיסוח"מוס

 )מ"
 יחגרך וגינו גוסס סומנ6יס גין נמ61 גטם

 כת סס)ו:ח6 דס,ס )מון סינף קנת שפס מעע רמי יותר כגיפור כמוני ערך ונקטני )סע'ר ג') ממוס . ססי)וסאי0)דעח
 6 סכם מן ט'נ6ו סיס ספי*ח כ,דיעח מגוייר סדנר ממוח סיס סנגר כיון סוגר סרמכ'ס , סי6 נך וספי)וסוס'ססרמנ'ס
 סו6 כמזת סגרו וספי)וסופ.ס ו סכוך )מסות תקלס מקרס לק סו6 ספוע) 6) ס:מ מן סי1" ונס סמני6וח סו6 ,ס 6"כספותך
 גחמות מסיס כמסות וסג סלוע) 6) סכמ פן ינ6 6סר סו6 ניס מסם ידיעת סניור טסיה סמכות עצמיות טמרי )ו עשותיענין
 גוונך גמני6וח טסיס )6מל קנין Dltb וגראכסיקנ) מקרס קיו"יס 6ינס סס גי מקרס )6 )ו ע1מוחי פרין ס61 ססמ)י6וח 6ומריס מס ופכן , גמ1י6וח עהס )טיוח )נוג4ול

 כפועי
 )יכר קרס טמקיס )ומר ראי %6 ססו6

 מסו"
 DDn סיג)

 6) סגת מן ססי1י6ס סמני )6 כ'ע כס6 6ו)ס . ספוע) 6) סכת מן גי1י6חו נפוע) עייין סיס ט)6 דגל ט) )6ום
 סי,י6ס קודם תמ"ס שיור סיס סמסוח סטרי עציו סוספם וסו4 סטי'ח גיייעח מצוייר סריס מסוהו ווכח 6מל גםסו6

 גמ64ופ )ומר גן נס כפסו 411 גבתון ממהגר סלנ ק4ר שיי וכג'ו . עציו נוסף סו6 סמני6וח 61'ג סלוע) 6) _ת -...
 : InloB ע) מוסף עשותי דנר סיסיס יחגלןסטם

ששים
 יסייפו hS1 סגת,כ לקר61 טיתמיל1 סססוטים
 נכסליס ססס מס . וט' וסמכסלס )ק( : וק"ל16ת1

 רחמיה דגחכ עתו מ6י כ7כריסס 067 פי' ,בסון דרכי למנין לג סמו סל6 מסגי סו6 כתלונענימס
 קלמר פל6 סךרו"ל כמו נומר ג1כל לגיוןלמ6
 6כל עמו שמר לכך וכו' מ115ס ט6תסמלתר

 יעוור סל6 6מר 6"6 כי זס לומר 6"6לדכריסס
 למימר כריך סיס ל6 וס כעכור לחמורו 1ל6 לול6
 ענמ1 סכתוכ כמנד לומר תמ65 6ס 6ףועורש. נעיר ל6 610 גס לחמורו יעזור ל6 06 כיעמו

 ול6 6 ל6 כעוור סל6 7סיינו כךלפרסו
 6ססר 6י וס דלפני ס:תונ 4ון מנן מ"מלחמורו
 וס 7לסמ כגתונ כסדיה מכותר 607 כךלסרסו
 סור תפכע כי כגוסס לסת6 לסיטיכ מתורססגותס
 סוחרין סקרתי ימיו וח"כ לו חסיכגו ססכ וגו'16ינך
 פירוסו 6ין 6לסיך סס 6ת וחללת "ס"ס וכן6ס77י
 סכת1כ סוס hSh חליל' ס' 6ת לחלל מתירסססתור'
 גסתי תסכעו ול6 ס6מר סגתוג תחלת עםמקומר

 יסכע ס6ט סו6 ככתום פכווגח 1נ1' וחללתלפקר
 : יסכע ל6 לכן ססס 6ח יחלל 6,י לסקרכטס
 : כעגסיס עיין . קרסי סס 6ח תח~1 1ל6 נמו)ר(
 נמנה כל על סג6מר סמטי16ת ענין )6( אפרק

 ס6כו נמס סף . סגמט6יסמן
 וחים כממס מניפוח 16 ס6דס מ5י6ות6ומריס
 סגכר6 סכרי6ס על כוס לומר סרנוגנו כוס1כי651
 6ו ס6דס כריווח 6מר וכפלו וט' כסתח 16ס16ס
 )חלקו סמ5י6ות כו6ח וחיס כסמסכריצת

 כפיל1סופיס וסקר סרמנ"ס 1סס וכו'ססיל1סוסיס
 ענין סו6 16 לגמ65 קרס מקרס סו6 06 )ג( :עמו

 ססו6 ווס כל נוס סרמכ"ס 7עח פי' . וכו' לועצמותי
 ומסות לע5חוח מקריי 7נר סו6 כעין וגר6ס)כר6
 סרמכ"ס סל וטעמו סדכר PI~SD מעין 61יגוסגמ65

 סינייר נריה דנר 6יזס לפעול סרונ' מועל כל כיסו"
 יעיר ל6 067 יסיס סי6ך כסכלו סטר 6ותוכתחלס
 6"ג זו OStDP לפעל לו 6"6 כסכלו כתמ"ס6ותו
 מס לכן כסכל גמ65 כגר סי6 ספעולסמסוח

מפעל םי

 1)מס "מל כמקוס סג"מל מר.כתוכ דכריי,ס יכפל סממכל דסתלך ho . קדמי טס 6ח חמש 1מ כמונח

 סו" כי וניס מגיס שתרעגמו
 ו)" וקמל מתמי)

 מיד "מר ואיך "ותו )ממ ט)" מסמע )סקר נטש חסנש

 חי"ל לסחוג סקר סכועח כין מסרט טיס "ומריס סס כי וי"ל . מליטך סיודעיס כ"ט hD'DD יודעים oh"קר
 ונין כינו טסו" סהעע 16 )סקר כסמי חסנעו ק6םולעיס ל4ט תסקרו 1)6 וס ד)סרר,כתוכ
 )כד n"tao סס:גגד מן~ה)וליס כ,ס וכענק כטומ6ס קדסיס )6כו) כגון נוס ממרון סוס )חנילו ט6'1ענמו

W'S1'ס הכירח בסרח ע) ונקמל סוס סכחוכ כי ענמו וכץ bSn 4 טחל )יד 
 1גי11"

 סגחונ סוסיל נוס
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 י9 מפהעקרים א פרק שנימאמרמפר
 אענ הא,יתברר כי נ6[ סויה במשוא לומר א"א )7( יתברר עליו הנאכר המצינעת שם)נ(

 על ונוסף )1( לו עצטוהי דבר שיהיה ג"כ וא"א )ס( פ"מ זה במאסר שיהבאר כמו למקריםטקבל
 בהאמר שיתבאר כסו יהבן לא הה דברים משני מורכב יתברך האל עצמות היה שא"כמדוהו
 תכלית נעלם שמדיהו ואחר , המהוה זולת )ז( רבא יתברך עליו הנאמר המציאת אין א"כ , פ"הזה

 כבודך את נא הראני באמרו ע"ה רבינו משה בקשת היתה שזו זיל הרב שכהב כסו )מ(ההעלם
 רז" ואמרו וחי האדם יראני לא כי פני את לראות תוכל לא ע"ז התשובה וכאתהו 3"נ()ממוח
 נעלם מציאותו וא"ב , לזולתו נודע מהותו שאין )ס( כלומר חיים שהם השרה מלאכי זאפ"בספרי
 יונח איך ויאפר השטיל שישאל ראוי זה ולפי . השרת לטלאכי אפי' נודע שאיננו ההעלםתכלית
 לא כי בזה חשקשובה , השם זולת נמצא משום השגתו נעלם )'( שהוא דבר אלהית להורהשורש
 פן אלא יהברך מהוהו טצר שזהו ההשגה נמנע שהוא הצר מן להורה שורש האל מציאותיונח
 ופועל להם עלה חבוא טמנו מושפעות לב( הנמצאות היות פצר וזה , ההשגה אפשר שהואהצר
 תה . הההד- השלמות בתכלית הנטצאות פועל היותו מצר השם מעלת הבחן הצד כזה כיאוחם
 כי ))( בו לדבר א"א עצפוהו מצר אבל , טעלתו ולהבחין בו לדבר האדם אל שמותר הואהצד
 הראשון צד על כי קיד( וחס5יס ה' אה נפשי ברכי בטזמור דיר רמז וזה . כלל בדבור זה יכלללא
 זה כל ועם בך לדבר האדם משיוכל מאד כדלת מהותך פצר כלומר מאד גדלת אלהי ה'אטר
 נמשכות שהן הנראות הפעולות מצר שהה בה לדבר שיוכל הצר מן כלופר לבשת והררהוד
 הפורים ית' כמני הטושפעות היצירוה ספור לזה הכשיך וע"כ , והדרך רודך על יודו הם כיבמך
 משני )מ, בפעולהו תובר האומן מעלת כי ובעבוע . בהן הנראה השלפות מצד ושלמת-,ו מעלהועל
 ההוא שהפעל )נ( לכל נכר שהוא ומעולה נכבד נשומר וחשוב נפלא פעל פועל היותו כצדפנים

 הנכבישרשים
 מקריי 7כר סו6 ססי6 ססעולס מח"כמפעל
 פע51ת גני גרגור כן כמו וכ"כ ססעולסלפסוח
 סנמ65יס מן 7כר סוס סכר6 קונס כיסס"י

 ידע 65 067 כסכלו ידוע זס ככר סיססכעעס
 כן ו6ס 16ת1 לס)ו5'6 ידע כיפך כסכלו וסנכר

 קודם סעי 56ל נוו65יס ככר סיו כלסכנמנ6יס
 6ס כי נו5י16חס 6ין סגכר6ו 6חר ולכןכרי6ותס
 נמורס מכ61ר סו6 כן . סגמ65 למסותמקרס
 זס ספין qb מס רב"ט ונס'רוס 6' מחלק נ"1סרק
 ספילוסוסיס וסקר . כעגפיס כסניך ועיין ע"ס.לסוגו
 קורס גי 76רכס ו6ונורי0 סרמכ"ס ע5חעקיס
 ר"5 ככח רק 56לו סיו ל6 סנת65יס סס"יסכרך
 סנכרנו ונחר סיו ל6 עדיין 6כל לסיותסילוקין
 כ"ס סגמנט ~מסות עקמות סו6 ספץ 56סיף ססו6 סמ5י16ת 61"כ ספוע5 6ל מכח חןי65ו
16elo סג6מר סמני16ת סס )ג( : 5ו ע5מוחי ענין 
 מניצות 6ומריס סננו מס ר"ל . וכו' ית'שיו
 כ7עח . תקרס כססו6 לומר 6ססר 6י )7( :סס"י

 ע5נו1תי דבר סיסים ג"כ 61"6 )ס( : ז"לסרמכ"ס
 )1( : ססיל1סופיס כסקר .15

 וגוס"
 . מסיחו על

 : סס"י מסות טל סגוסף ענין יסים סזסססענמות
 6מר 7נר סוס 6'גו סמ5י15תו . סמסונג גולח)ו(
 דכר וסכל מתיקותו רק 6יט ג"כ ומסותו נסותורק
 מוו ז"ל כר"כ כמ"מ )ח( : דכריס כ' ול6 6610'

 כעולס 737 ס6ין . לוולחו טדע מסוחושקין : כסערם סגוכר 6' מחלק נ"ר כפ' . וכו'סיתס
 כעגמו סס"י 6ס כי סס"י מסות 51ססיגלידע

 ג"כ מתילותו 6"כ . ומסותו ע5מוחו י71עלנד
 מ06ר פף . וכו' ססגחו נעלס )י( : וכו'גט5ס
 יגוליס 6ג1 6ין 6"כ 610 מס יוךעיס 6ג1ס6ין
 מוססע1ת )כ( . מלסיף לתורס פורס or ךכר5סני0
 יכ5ו3 65 כי )5( : ית' מתחו יו65ות .ממט
 סנמגעיס: ס7כריס מן ססו6 לסי פי' . כ5ל כשור~ס
 )0 : 775יס מסני . ממס מסגי)מ(

 מין כי . Lsi- ככבן תפועל סו6 סנככדסכות ססס~
 סוייגו קומן כיד גככ7 חומר לתם משלסמדרך

ג7ו5
ענפים

 סמ5י6ומ כי יזוע טס וז"5 סטטס מטלל סגוכל כ"ז ס' כמולס , אקליש מקנן 6יט 'ת' סו6 כי ]6[ אפרק
 עמן סמני6~0ו מנס ~tolb'Snl מס 5כ5 סר6ף סמט6ל סיגל וסו וכו' 5גמ65 קבסמקלס

 טסות י0ן ע14 המלגו עוין זמו כי ינדו oSDntt סס"י bgl 5ממ6ו0ו hD O~D'1 מי 6טגס מסותו ע5נוסף
 פ קרס מקלס 1)6 ע5ץ מ00דס 6'ן ממיר nthtSno שוי ט810 וכו' שמו מ5'6ות1 הסיס סמ5י016ממחיכ
 מטיירים סס כנר 6"כ "ם' מ06ו otb~n) o'h5v1 סס סנמ65יס כ5 דכס5מ6 סו6 כך דגליו כ53 זפ" ,עכס
 סו6 ככר ס7כר סמסוח כיון מקליי זכר כ"6 מגי6ו0ס סיס 65 סנכל16 6מר )כן סגכר16 קודס ~מ"יכסכן
 ציוחו קודס טי5יירסו מכס סוס 15 וקין 5כ5 קדמון ססו6 סטני 6כ5 . כסרטים הכהכל כמו סס"' כ"כ)גמנ6
 איו סג6מל ר,ממ6וח סס כלמך ט5 5כן ש שדם טיסיס יכר טוס (hSt 651 סלמתי סקזמון 610כי

 נדון וכ35 . כמורס וחס מקריי דבר סוס 651 סמממדס מדח דבל סוס בו 61ין 8מד דכר סכ3ועימומו
 בקמן שד ועיין , וס שמר נפלק כמטרק סידיעס כע"ע סעפשס ססטקו0 כ3 יחולט עי"ז כי כוס סמורםסנים

 : נענסש ש"ג זסגמ6מל
וזה
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 העקרים א פרק שנימאמרםפר98
 בלי הכלים שאלו יקרה חובן פחהב נאים כלש שואה כה כסו ושלם נכבי טפהל חאהננבר
 נפלא ציור מצויירש נאים כלים עושה הייתו -טצד אם , 14תם העושה פעלת נודל על יורוסמק
 בלי שזה בברזל נינה ציור מצייירים נאים כלים שעשה ר~ורף חאפר כאלו גרוע בחוכר)ס(
 הפתוח הציור משיקבל רחוק חומר שהוא בברזל בעשותו ושלמזהו הצורף הככרז על יורהספק
 בו שיעושה הציור לקבל כוכן החומר שבהיות הוראה שחה כ"ש חיתם פהוחי כפותח נאהציור
 החוסים על תופם )ע( בהיותו חיש הבעלי טכפר הי"א במאמר ארימכו כתב שכן . נפלאפועל

 זולתי לפחיתותם )5( העפוש טן הנולרים 4( הפחותים הב"ח בטבע לדבר רצו ש"אהקדסונים
 העפוש מן הנולדים הפחוהים בב"ח לדבר ראוי יותר כו OP ואסר )ק( ונקבה מזנרבנולדים
 שהם נרוע וםחיסר מאר פחותים שוהם אחר עצמם מצד ולא )ר( חיים בעלי בשאר שידוברספה
 על ערה ספק בלי שזה בהם מעורב שהא האלהי הכח בבחינת אבל )0( העשיש, מןנולרים
 טבלי wJwn מן טלר שיהיה כוה גרוע בהוכר ההיות כה נותן שהא ושלכותו הפועלפעלת

 . lolhn אל גדול שבה 1,ה ונקבה ונר מחבור הנולד אל דופה חיים בעלי ונקבה זכרההחברות
 , הצידים אלו משני הפנים אלו שני ועל ספנו הסוש~עות היצירות בבחינת השם שבח דודוכן
 השכלים עולם פכציא היותו אל לרמוז ל"י( )חסל'ס כשלמה אכר עוסה אמר היאשון צרעל

 לעולם רמז כך ואתר , אור בשתות )ת( שנבאר כמו אור בשם הכהוב איהם שיכנההנבדלים
 כל לעין הגיאות והנוראות ודגדולזת הק'י0וה היצירות וספר כיריעה ומים נומה ואשך )6(הנלגלים

 סרר איך לעין הנראה המדר ומפר )ג( בארץ אשר והיצה-ות היבשה והגלונו והשמים כאור)כ(
 המשלח ואדר בזה חיים הבעלי ויתקימו שיחיו כדי שלם באופן בראשית מעשה כ.'השם
 חרש טדי הלבנה הרוש סדר וספר , וגו' שרי חיתו כל ישקו יהלכון הרים בק בנהליםמשנים
 איש איש כולם היש והבעלי השפל הטציאחע קיום סבת שהו )י( והלילה היום וסררבחדשו
 סבחצ ירע שמש למוערש ירח בעשוינו ומעלתו היצר חבטת על שיורה סטה וזה מררנתוכפי

 חהישרשים
 סח~מר טבע מגי . נריע נתותר )ס( : נתעלסנדק
 16חס עוס0 סיס fDDht כקלו ניוריס לעסות6"6
 כקלו 5יוריס s)pS ומוכן ט'כ מחומר סיס 06וכיס
 . תוסס )ע( : ntnDS OPth יכול מסיסססיט6
 קת~לעיס סן . סעפוס מן סגוליים )ס( :וצלק
 ! סעסוסיס סדנריס מן סנ6יס גסס1כיונ6

 גנר6ף "יגס ס ח6חר סס15תס לרוכ . לפחיחוחס)5(

 ן סלסלופ נסכלים כס ונטנף  וכר חטרע"י
 זכרונונס  סינור ט"י ננר6יס ס6עס ע"1ועמוסת

 ד6ס ט61 סכך לי גרפס מסעשס כליס סכםרק
 גסס יסים 6"כ ~נקנס זכר מכור ע"י גולדיםי"ס
  יסקר  ופ ימוח 06 96 עד"מ מינם לסנפירכח
  (t'ht?ns סו6  נמין מכוץ  ומס תחתיו לו סגוליכט
 רגיגו סכחכ כמו לעולס כך יסגר  6ל6  פוליפלו
 סכ6 ג' גמוסח ט"6 ח"נ נמורס כסךי6 טוכסם
 610 כמין ס6פסוזח כי , סס ו!"ל ססס מני16חע5

 סמחהינ מן סיט 61"כ . עכ"ל 1כ1' גנתי6ססרוח
 ו6ט מפסק גלי לעולס גמחיס ~otnSlnסיסיו

 ,וו!ווי,ןיג',':,:נ:

 לקמן סמחנר ו!"ס . סחורך כימות קס6"כ"itDPO ,י-י,,:ן.;,יינן,:"
 גח נסס סיסים מנ6 סעס~ס מן וסטלדיסגסוווך
 : 6ריסטו , OD וכמר יק( : וכו' מיגסלסס6יר
 סים סחסיכות מ5ר ול6 . עומס ח5ר ול6)ר(
 וט' סחותיס ססס 6תר כי ע5מס סחולעיסגג91
 נכתיגת 6כל )ס( 21צי~ת: OSD"oln ים?61י1
 נמחול )ת( : וכו' ססיות כח נוחן סכות מתחריותר

 סת1691ר לסו! 61מר זסשכ"ט. מקמר לקם! .צ,
 גס6ר כירכו 716 סס 16 6ור מלח6מר
 מסתמק 610 16ר ממלח יכ6ר סס כיעגינ'ס
 61מר )6( : ענוגים כמס על ונקמר דכריסלכמס
 סמיס  ניר6ו נגלל סגלנליס . גיויעס ממיסטטס
 : וסריס ס"6 . וססמיס כ16ר )כ( :כישע
 ססזכיר 6חר . לעין סגר6ס מסיר וספר)ג(

 גס לס,כיר בח"כ כ6 גברן 6סר עלמןסיפרות
 מכ"ח (ol~p וסכל וט' סדר 5וך סג'ניססכסדר
 . ונון ססס5 סמ5י16ח קי1ס מכח סזס1 )ד( :נכלל
 נמס סמזמור ouu לגו לסורות נזר סמחנרכונת
 סגמ65יס כל כרי6ח 6חר ולכנס חמס כריווחסוכר
 61מר ססתיס כריזת 556 לכן קורס ל6מכפרן
 ס6חר 6ע"0 ור"ל וכו' סמ5י6וח ollp סכתסזסו

 ססס תו' כמיס סמקר0 לעיל סתסוררססזכיר
 כי למתוו מכוניס על 6רז יסד 6מר 1נ1'עכיס
 bbs *ין מ"מ . מח"כ פ"5 כמורס סטוג6רוכמו ~Ch וחכוגן סיכסס גרפית וממטר סעניסע"י
 סיום ע"י כי ולנגס חמס ז51ח קי1ס סוסככלל
 סיסוןוח יתתונו ולנגס חמס כסלת סנתחדסווסלילם
 ידס מעל כאדיס וס סתמוגומ ע"י ונתסוווכו'

 סחמנר ס6מר 6חל ולכן סברן ותחגלסתתיינט
 16חס סוכ.ר מככר 6ף סקרן סגלות רחרחסעס גטי שגיר וכו' וסלילס סיוס סתחדס מנחו!סו
 סקרן וסנלוח סינסס סר16ח כקמח כי מניסלעיל
 יועח וכנר סס וז"ל סגוכר כסרק כמורסנסדיק טכ61ר סו6 וגן . וסלילס סיוס סכח ע"פסכל
 וכו' וססססן סס1יס סגת ר6ס כי ממעיין6חס
 מזגיהם ימתנו ונחסך 1ג%6' וכו' ומחסךסקור

וסתח6ח
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 היצורות שאר חהטצא )ס( ר4רץ והגלות הנטצאות לקיום והלילה ההם התחרש סבתחח
 בע' האל לשבח שב והמראות הנרולות ופצירות טצר השם שבח לסדר שסיים ואחר .הנוראות

 רבו טה ואמר העפוש טן המלדוה הפחותוה היצירות מצד לוטר רצה האחר הצדטן
~wye 'והזכיר . ונו' חיות מספי ואין רמש שם ירים מחב נדול הים זה תו' עשית בחכמה כלםה 

 שיראה כסו מינם להשאיר כח בהם שיהיה מבלי )1( העפוש מן יהנילדות בש הנעשותה.צירות
 אדמה פני והחדש יבראון רוחך תשלח ישובון עפרם וויל ינועון רוחם הוסף ב"וף שכתובטפה
 על אלא עפרם אל ששבו אחר שיבראון ונקבה טזכר האולרים על יפיל לא הלשין וזה ]6ן)ו(

 , וגו' עבדת בחכמה כלם ה' מעשיך רבו מה עץ לדבר כשההחיל ואמר , העפוש טןהנולדים
 חומר שהוא כמו מאר גרוע חוטר אל שלטות בתתו יוכרו וחכטהו השעל שרעלת )מ(להורוה
 ולזה . הפועל חכמת על שיורה מטה וזה החיות שלמות להם שנתן העפיש טן הנולרים חהב
 השפלות הנמצאות באלו כי לבאר , וגו' במעשיו ה' ישטח לעולם ה' כבוד יהי זה אלסטה

 כצר מעשיו שהם בעבור בהם השם שישמח השכחה עליהם יפול כבר העפוש מןהנולדות
 כבור יהי אומרים הם מה שרצים שאסרו שירה בפרק רז"ל רטנו ול'ז . ירם על שנכרתהכמתו

 ושלטותו השם מעלה ממדרגת שאין שאע'ש בארו כאלו , וט' במעשיו ה' ישמח לעילםה'
 מצד הלשוניה ההעברה צר על )ט( בהם שישטח יפול כבר כאלו פחותות בנמצאותשישמח
 נצהי  שהוא לעולם מונח בכקוטו כבודו )'( בלומי וגר לעולם ה' כבור יהי לשין וזה . מעשיושהם
 כבר באיש ולא במין לא קיום להם שאין ונפסדוה פחוהות העפוש מן הנ.לרות הנטצאותואלו
 טעשיו .בהיותם )כ( בהן נכרת שחכמתו מצד בהן שישכחיהכן

rsy 
 ששבח הרי , שבארנו הררך

 , הפועל מעלת בהם שייבר הפעולה טן מינים בשני הנמצאות פועל היותו מצי המזטור בזההשם
 ובעבור , כלל מהוהו כצר לא הנמצאות פועל היוהו סצד ר"ל הש"י ת סציא שנשיג הוא הצרומזה
 שכתבם כמו לנטצאות הפועל השם מציאות על להורות בראשית בורשת הה'רה התהילהזה

 ; אחר סצד לא לתורה עקר השם טציאות הונת הצד וע"ז , הראשוןבמאכר
 אלא וראשונה בעצם )נ( יפעל לא סין . טעים שני הפוסקים )6( בפרק

שרשים
 6סר ~otTh 3' מכס 0יחחדס סמ,גותוכתחלות

 כצמחים סרכגח ובח"כ סמח35'ס סכת ג"כ וכו'סם
 כן כי ולילס יגס ר"ל ותחסך 1lhrl . עכ"ל1כ1'
 . לילם קר6 ולהסך י"ס לטור ויקרת סכת31סו6
 ס6ר וסמנך )ס( ן טוכ טס ר' כפייוס ofiועיין

 : לטיל ספירסתי כמו סחורך כימי כן גסנניס ימיו 167"כ סי' . מיגס לסנפיר כח כסססיסים מגלי )ו( : סגירות ס"6 . סנור6וחסיגירוח
 וגקגס מזכר סגול7יס ע5 יפול hS סלמוןווס
 . וכו' סעסוס מן סגול7יס על 6ל6 וכי,ר6ו
 מין י0 סונפת SP 6ל6 ג6מר לוגו )ר6למון
 לומר חייך 6ין ונקבס מזכר סג,5ייס ע5 לכן~ע
 ס6מיגו כמו לעולס סמין.קייס כ. כר6 לסף1
 ~SDID סמעלח )ח( : כעגפיס עיין , ככרקיןלעיל
 מס גלפות סכת1כ 6מר ולכן סי . וכו' יוכרו נמתוות
 5ר על )ט( : כך קומר סענין 5ספליגסר51ס ומי ס37ר ססלגח על נ6)זר סוסון זס כי ונו'ר3ו

 כמקומו כצודו )י( ; ססעגרס 5ד על 656סתמת לפי נקמר 6יט כזקת ס0מחס . מלסוגיתסעכיס
 סכ5 על יכולת לו וים סי' . גבחי ostus 6100מונח

 ים למעלס ר"5 ג5חייס ג"כ כסס גמ65'סלסנז5י6
 כמו כמין ג5חייס סס במטס כביס גלחי ol~pפסס

 6לו 61ף , 51"5 טוכ סס רניגו כסס למעלססכתכגו
 כביס ול6 נמין ל6 קיום 5סס l'hD וגו'כגמלאות
 ככורו גסנס 6ין ו6עס"כ כסן סיסמת יתכן ככרמ"פ
 נכרת סחכמחו מנד לו כ6ס ססי6 ססמחס כיעי"ז
 כסיותס )כ( : סחותיס גולדים ססס אע"פ י7יסןע5

 לעיל סומר סדרך על . סכ6רגו סררך שמעסיו
 פסיס כזס נרוע כחומר סחיוח כח נותן סיסססו6

 : וכו' סעסו0 מןגולד
 6מר . וכו' מיגים סגי ים הפוע; )6( ננפרק

 פיוס על לעילסגתכ6ר
 ptb5NO כל ססועל סס"י מ5י16ח לססינ נוכל5ן
 ססי"ח יקר6 5ד פיוס על לכבר עוד עחסכ6
 סענמותו י3ר כל סי . ור6סונס כעמס )כ( :סומל

 u'h ע5מותו ס6ס עך"מ 6ת7 דגר filOוסעולת1
 כי סחוס 06 כי 6יגו ג"כ וסעולחו סחוס ohכי

 סיתכ6ר כמו פחחלסוח סעולוח יפעל סס6ם6ע"ס
 סיגו סעו5וחיו כ5 מ"מ סמיגי פרק וס מקמרלקזזן
 וכי1נ6 6חר כח סוס ע"י 1ל6 סחוס כח עייכ"6
 36ל , ור6ס,גס כענס גקר6 וסו , כפלג ענין3וס
 כסכ6 סגיזן עך"מ מקרס ע"י ססעולתו דכרכל

 ע5מוח מ סגרון עמתות סח5יכס 6ין בו5ח5וכ
 nlSIDD 6ף גו לעסות ויכול סנר~ל סו6סנרון

תחרות
ענפים

 נרץ )5ffrl 6 6' מכס כגחון מ65חי . וכו' סיכר16 וגקכס מוכר סנו,דיס עswt 5 65 סוסון רזהלל
 מוס סגעדיס ט5 סלסון וס ימול וככר מסטשט סוו,ד'ס מכ"מ ט5 סמסורל טנח סהס6כעיני

 6מ דכר ממגו סיססוס עד טיוחך טס 56 יותך סארים מוכל כסבסד כי 5עסרן סיסים 6מרייקנס
וטעמו
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 יפעל ומין . רצוןבכונה

 פעולותק
 ב הפועל והוא הפכיות

 ק ז
 בעת ש יפעל )ז( ן

 ז עש כאור )ן( רפעולה טן יפרר לא המבעי שהפועל לפי הבמול יאררדו'אשון

נש"י"שע; ,;:י"י;: י:"י-"יי11צןיה%,"
 יהברך והאל ההפך לפעול ולא )כ( ההוא הפעל לעצור כח בו שאין )י( אחר . חסר הואהנה
נמשך הזולציןל

 ממנון
 ראוי שרבא יראה הש.ני המין '" על

 מכנו ממולק יה ז

4צ, זג קודם רוצה(אותו היהשליס  אהד אופן עלנכצא סה הרצון מ 

 1'י15י"יטע%'לניגעשעש'צ'שז?"יי"%(י"""ן-2ןע~גיי:ן'ייש'י:בי
נישרשים

 סח5יכס כן 6ס סח5ינס מעין יעיו טל6רחרוח
 ע5ס כמו מגרזן ויסים לנרון מקרס סי6סכי*
 מעולתו כי ומגיס מקרס גקר6 זכו סמקרייסנוט6
 מועל )ג( : ענמוחו מעין יתיגו 6חר זכר610
 61"6 טגעו מ5ך לו Ph7 מס! מפעולות .נטבע
 כעת דבר יפעל )ד( : מספך ולעטות לסגותלו

 ל0סהיר ספסרות 11 ים o7hr עד"מ . וכו'0יר5ס
 )ס( : כוס וכי1נ6 ללוגו 6וסלוח

 . סר6:ון סמיי
 . ססחס מן יכרן טל6 כקור )ו( : 3טכע פועלסיסיס
 ומס . ממחכר קוטיות נסיוס כסדיק סו6 וכןכנ"ל
 מעות סגר מן 'סרן טל6 כ16ר כמפריססגכתכ
 סקור כי סגר מן נמרד ס16ר כקמח כי 610מוסר
 6ל6 עקמו גפני כ"כ קחלנ 6ו וססעוס עגמו3פט
 גכזל ד3ר ית' וסקל )1, : סקור 6חר נמסך6100
 : וס מ16ור כפ"ר לקמן סיתכ6ר כמו . ספעולסחן
 מס מכל יןיעס לו ס6ין . ומכרס ג'דיעס)ח(
 כדרך סכנן 6ת ססורף געת ס6ס כי סועל6100
  כוס וכיונק !6ת מפעולתו olb יודע 6יגומסל
 סמקכל כסינונם וט( : סטכעייס פיעליסנסקר
 . ס0רפס סעולח ולקבל לטרוף מס זכר כסיס .מוכן
 06 6ף כי . ססו6 מפעל לעקור כח בו סכין)י(

 כ6ס 6'1 כס9 6ל9 טוס ססו6 נגז כ6סחדליך
 0!ס כבגן על ולחוס ססרפס סעולח לעטורכח
 לשעול ל6 )כ( : טורף 610 כמכרח כי יסרקסל6
 לו 6פסר ו6י סחוס סו6 ס6ס סעולח כי .סססך
 פעולת וכן . סטלג פעולת ס0ו6 פססךלעס~ח
 ס0ו6 סכסך לעסות לו 61"6 סקור סי6סטלג
 ססועל elo1 . סגני סמין )ל( : ס6טסעולח
 נולת כלומר . סרטון ססס )מ( : ורנוןככחירס

 מס ד3ר ומועל רונס ססוטל סיות טל )ג( :ר15ן
 זכר 6יוס סועל מסיס פי . וכו' סיס טל6 מסכעת
ol'h)ססו6 סיגר לסעול ר51ס סיס טל6 מס ~נון 
 נוס! על גמנhlon 6 סדנר על סרקן סט יפולל6 כי )ס( : htoo סדכר גו טפעל ס,ס מזנוןקורס
 כך 6100 סדכר SslDI ר51ס סיס oh1 פי' .6הד

 ל6 סעתיס מן עת בסוס כו חוקם סיס bStעולצות
 ממתדר גסל'ג StDS סכתכגו וכמו רנון ו0גקר6
 ל6 מחחל0 . ר51ס 6ל יונס מל6 )ע( :סר6סון
 מסגם סולח כעת l'c)ul ססו6 כדבר ר51ססיס
 ר15גו מטגס סריס מנגו חוז 6חד דכר לוסיט - tpStin היגוי ומקבל מחסעל )פ( : כו ורולסרנונו
 סיס ל6 עלמו ססו6 6ף וו שעולס 76י קותוומגיך
 . וכו' יחד ומתפעל SDID וכו' 6"6 כי )5( :6חר יזי על ר"ל . מתסטל סימר וסו זו 3פעולסרולס
 מנגו וכסנעסס גד מכל 6חי blO סנניטר"מ
 1ל6 סיסתגס 6"6 יתנרך וסקל )ק( : 6חר ידיעל יכ* מינוי כל כ!ס וכיו65 עקמו 6ת 0יעססךכר לסוני 6"6 כי 1nSP ע"י לססתגוח יוכל ל6מנגור טמרי ס*דס וסוך *תר ע"י להמר ססגוי נ6כגד

St~n'Dכי ורגל . לסיוח קריך כן . וכו' אוולתו 
 דגר סוס וקין כעגמו סמ5י6וח מחוייכ 610סס"י
 כלסר מסנמנ6יס דגר לסוס מנטרך ו6.גו לוקוזס
 כמוסתים וממיטי רגיעי בפרק לקמן סכליתכפר
 זס מקמר פ'1 ריס לקמן ממחכר נסריח 6מרוכן
 ~etot ניכ ס6"6 . כן גס מערצו ול6 )ר( :6חר ידי ע5 ופעולם סיגוי סוס סן"י SJp'D 6"6לגן
 : יחן ומתפעל סועל ויסיס תותו סרסנה כח 6י1סט
 סיפע5 כח 6י!ס כו סיכיס . יפעל 13 מדכר)ס(

ססינוי ענפים
 כק כוס ססרס 61ין ססכע נהכנוח למע"גיס מכותר orl 6הר )לריס חומל מגיח יחמוס 6הר זכרומלוחו
 ומסדכל 6מר דנר ממט יסים ס"דס קס'סכד כי וס "מח סו6 כ"דס ו"קי' )וגדים )כלחי מעמוססנולדיס
 סירק לע ומסכלי 6הר סרי 16 מהטס ממנו nDIDD "מטלס0ו6

 מסו"
 סנ6מגשס עד ורע עין 'סיס

 : עלע 60דס סלח לקכ5 שכן יסיע רכות שעטיםשגסחטח
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 ונם )6( ושתבאר כחו כלל הרבבה בו שתהיה א"א יתברך חזאל יתפעל בו ומדבר )ח( "עלט
 אחר הרצץ צר על ית' פעולתו שתהגה שי"א פזה יתחייב 4 יחד ומתפעל שעל שיהיהא"א
 יתמר לא טל ו-ר"ל )נ( הנרצה הדבר חסר הא הנה )נ( רוצה כל כי ועוד , שישתנה לושאלא
 בוחר הא הנה הבוחר וכן ]6[ )ד( לכן- קידם לו נמצא היה שלא מה בעת אותו שירצה דברלו

 ההוא הרבר חסר א"כ הוא האחר מן אליו נאות יותר ההוא הדבר להיות דברם משניבאחד
 בבחירה יוע' האל פועל שוהיה ראוי שאין זה מכל ויתחייב שיבחרהו, קרים )ס( אליוהנבחר
 כן האור כהמשך ?aln הטבעי בפועל ולא ברצון ולא בבחירה פועל  וראיננו ואחר , ברצוןולא

 : פועל ית' האל יקרא צד אתה על וארע יתן מי שבארנו כסוהשמש
 ית' שהאל , שכתב מידר"פייעי

 פוני
 מחורשים )ו( והרצון הבתירה אין אבל ורצון בבתירה

 בעת העולם ברא ית' שהאל הדרך f'v ויאכרו קרוסים בו הם אבל בנו שהם כמובי
 ומדעתם יורו מאטרים לרז"ל ונמצא , שנמצא בעת שימצא שגזר קרום ברצון לכן קודם ולאשבראו
 שלא האש ועל שיקרע הים על בראשית מעשה עם הקב"ה התנה תנאי אמרו הדעת לזהקרוב
 ליחם שלא כדי )ז( כן אמרו שאמנם הזה החאפר מן שיראה וכו' המריה מישאל לחננינותשרוף
 קדום ברצון התחרשו בעת נתחרש כי יאכרו ולזה )ען הנם התחדש בעת )ח( מהורש רצץלאל
 כשיובן )כ( קדום רצון שמלת לפי משיושכל מאד רחוק )ס הרעת תה . .שנמצא בעת הנס להיותטר

 , שהיתה במו תשוב ה12אלה )מ( כי וזה , הרצון על ולא החיוב על ותורה )ל( מזויפת היאענינה
 העתשרשים מאורי לאחרו בה-ו היה )ג( הקדום ברצונו הנס התחדש או העולם שנברא בעת האםונאשר

 סיסיה . יתפעל כו ומוכר )ת( : 56י1 סנ6תסיטי
 : כתחלס סיס נו6סר יסחגס ידו סע5 כח פיוסנו
 OIG נלי פירוס . וכו' ס1ע5 סיסים 6'6 ונס)6(

 לסר 6י כי 5עי5 ס6מר מטעם 6"6 ג"כסרכגס
 סו6 מגס )כ( : וכו' 3ן מכל ס6חד סיכרסיסים
 נ7נר עחס רולס ססו6 מ6חר כי . וכו' סיכרחסר

Snelo~2 תסיגטלבי:י;נ בן 
 ן ט"סת6יסססר15ן trnh:,נ:עשל2ע

4 י ' ,!צ:ינ ;יל,,י; וןני,ו,7,יןו"י;,ן  

 סגם סיריוס מסם 6יזס 5ו סיגחר כ7י 7נריססגי
 סכחר קורס . סיכחרס1 קורס )ס( : 1ג1' כותרגו6
 מחו7סיס )1( : ממגו חסר סו6 סיס סס61ס7נר
 יגפעשו,"(;ו..ן,.11(י"":11 סקיוס גענור ס6דס כי סירוס . כס פסס גפובו

 ומסתגס ומתחרטות סתפעליות 6יוס 6ליויטוייב
 וסינף סחחדסוח נגז סייך ולכ! רולס 56 רוססמל6
 כעגמו תלוי מ3'6ות1 סקיוס סס'י נכי 6כ5 .רקון
 סקיס מי 6ק כי נעגמו סתמ6ות סמחדינזסו6
 וממיסי רכיעי כסרק לקמן סיחכ6ר ונמו56י1

 יתנרך ססס סיסיס מגיע סוס 15 6ק 6"ככמוסחים
 מס hSh סתחיסות סוס נו 6ין 5כן יח ע5מתטעע

 מס 61"כ שלמיח ר51ס סיס וב עתם ר51ס6100
 סגס וכלפיס תמסח קונס ע7"מ מעולס 6תסכרך,
 5ו מסיס חטעס היגו סגס ~otP פסת קו07ול6

 5כרו6 עולמית ר3וגו סיתס כך 656 חלילםסיגויר5ק
 6חר 16 לכן קורס 1ל6 דוקה כזמן כזפ סעעס6ת
 מתחר ח6מר סל6 . מח1ךס ר13ן ל56 ליחססל6 כ7י )ו( : קיומיס בו סם 6נל המ"כ ס6תר ווס1 .כי

 נתחדס כוך6י 5כן קונס 1ל6 סומן כוס סגססגעסס
 כעת )ח( : כחחלס כו סיס סל6 מס רקון 6יזסכו

 ; ססו6 סגס סגעסס סעח נ6וחס . מנססחחדס
 סנתחדס טז  sfft  רנותינו  קטרו וט נפנור פי' .וגו' טגפ" כפע סגס לסיום  גור 1כ1' יקמרו ו"ס)ט(
 כן 6חר 6ו לכן קונס 1ל6 סומניס מן זמן (O~tfiסגס
 ר13גו סיס ר6סוגס ומסעס תקרוס כר5וגו סיססכ5

 מינוי סוס כו וקין מזמן כזס סגס לסיות כךוגורתו
 תיגו מסכל כלומר . מסיוסכ5 מ76 רחוק )י( :ר15ן
 . עגינס כסי!נן )כ( : 6מחיח תסיס זו ס7עחוותן

 ע5 וחורם )5( : קרוס 7ר5ון כפירועוכסת7ק7ק
 610 כי חיוב סו6 קורס 7ר5ון ספירותו .סחיוכ
 סקדוס ר5או לסגות bff~1 15 כך לעסותמוכרח
 . ססיתס כמו תסוכ סס6לס ( )מ : ומולך ממכלרכמו
 מהותו 65חרו כינו סיס )ג( : ל17כחס קוסי6סדרה
 5כרו6 סקנ"ס סל ר13ט ססיס ע7"מ . 65 16סעח
 סומן כסכה סנס סנס הלפיס ס' קו7ס מעולס6ח
 ציי 6ז סיס 06 6ס6לךסוס

 להחר יכוסח מס,
 7סייגו סני כומן 16תו 51נרו6 סזמן מקוחוסכרי6ס
 יכולת סוס נידו סיס 65 16 סנס 56סיס 7'קודס

להחר
ענפים

 טלכ16לס 6ף סכמילס ענין נ"צ 5סוכיל סממנה סריך טסיה ומס כשסיס 40 . תו' ס13מו יכן נ6[ בפרק
 וסוט, וט' 'פט) ומין )עע כמ"מ b'nip 11 3סנעח סתמי) סכך 5סי 6מד סעגעסגר06

 ונ,לנ)" ורטן ככמזסשפעל
 כי ולגזן 3חירס כין ס0רס סים ועוד ימן טג,סס נסוכיך סו6 ד6יגסי כסומק

 : ס"3 מן כרום כמכויר סמסכ)ח ס:סס מגד סי6 ומכחילם סמלגסת נסה מ5ד סו6לגון
נתבמל
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העקרים ב פרק שםמאמרמפר102
1 ; ,%ן:ןןו,(,,יוין.:.ן,.י:",יי;"יזי;; היה רצה ואם ף1 ',ו' בעת שלא לפי אלא דוקדום הרצק היה לא אחרוולא  ג; ג 

 יוי"לךו 'נ,י:,ן"ג ;'"י'

 ע~: ץננן,~ננ י ו"ג פי מןמ
כפישרשים

 סרטון גתנט5 )ס( : מסגי ומן טד סכרי6ס65חר
 65הר יכלת סס"י ביי מסיס מ6חר סירוס .סקדוס
 סרטון מנזר מס nIODS וס)6 6חר ומן עדסכרי6ס
 ססיס מס כי בו מורין ו65 מע5ס 65 6"כסקזוס
 מטעם קיק )otTPJ 6 סרגן סמר מס עומסמס"
  מנזירת דבר מגות ני17 יכו)ק סוס סוג סיסס65
 סיס 65 ססו6 סומן כמגיע 656 קקדוססרטון
 .. גיס סיס רקס סיס 06 "כ5 )6חר  16רפס

16 ענפים
 6ש סממכל 3דכרי כדקי טסן עטן כמעש גר"ס . וכו' רנס סנblh 6 וכו' סקדוס סרטון נהבמלננ(

 סגלן 6ח על"מ יגייל סיסיך נסב) הו6 סעודתו טורם עיקר הקנס סקוע) ש סו6 סלסל פשע) סס)סריס,ע) כין מ"פ סספרס פעיקל ממידוע כי משרוס סלחי") מס עם (Or 6ומריס סיפ 37ריכשסור
 )6 6"כ יסיס ומס יסים סי5ך ידע ככר כי עגמו כטגין טורמ סוכ )ו 'סיס )6 הטה) כלור סכגין טעמרוקמר
 D3(S לוחו מנייר 6ף מהסר ספוע) 6נ) , נכגיגו פורם כ"כ )1יסיס

 כמוסכי
 מחמי) כסטר מ"מ ס,1 ר5סון

 ol(1m סכל ממרון ר6ס ""כ למרח כדרך ))יירו וזריך וס כרכר פסגג מסרוגו 3ענמו 'Oh9 6וי "זחו5סמח
 כצלק סיהנ6ל כמו סכס)מיס קס)ס שפוע) גקל6 וסוט ots~lPn מוכחל סו6 טסס"י ומלמל , ססי6נסעו)ש
 w~b ליחל )6 6עס"כ כ3ר סקדוס נר)וגו סגול מסעת ~Oh'1j עוד )6הל )סס"' 'כול טיט נס 16כט"מ"ז
 )6 כן ולי סח0ל SPID דלך נהו כי מקרוס כרנונו גחמיס D~a(ot סמה )מגול 'ת' תמקו נגלי סיסים)סי
h~pt(סוע osfiO , וטס געגסיס וס ט6חר סרק כחה)ת כט,"ס ימכ6ר וס סס"י 6)) סג"מל ירגון פ" ו6מגס 
 ונ!סי סגדתי מקז הר6סוגוח תמ"ס מ"מ סימן כחמקה סגניך יטעיה כוון סקס ו6ססל , מעגין וס יוחליתפקר
 מקז ל 61ניד נמוסס ומנמך ערסך נלו) ע"ז 5חס קטם כי מדעתי והנקנס עטיפי olhnD 61סמיעס'נ16
 מס כ) כי ל6סוטח (o~hlp נכ)) כונס סנמ)6יס כ) ר") . וגו' עטם ענני ח"מל מן סטמעחיך חכ6אטלס
 והכמעתי סגותי 3כ)) otb:n~o )ומר ולטס . קמליו סכ6 מכירו 6)) רונסון )קר6 נסוע )הכירוסקודס
 עג')ד פת"וס כמ"כ 61מל . וע' הגרת' מ6ו וקיט סגנר"1 כעת 6ותס פ6כל6 סוילף נתמכת כ3לבכס
 ג6ונו'

 )כ~
1n"DIp 11"ט סכי"רג1 סדרך ע) מממכר מן olbr~ שמס קח"וס מטה כו עסיתי sp סיכל 

 סק7וס כרנווו ט3ר16 נעת בעומס 6ת סכל6 "ף כי נזח )רמוז וכ6 , קודמת ססכמס סוס גב' נ6גך6יסנ6
 ס"ס 061 קודמח ריסכמס סוס גבי ס60וס געסית כמנו ")6 סכרת סיס גסכח ססי6 סכרי6ס מיחס )6מ"מ
 הו" הוחס "יהר ט)" ומס 16תס מקהל סיסרוסס

 ולהוסיף . )עע סכתכם כמו 'ח' כמלץ נגלי יסיס ס)6 מגד
 ססמעת.ך ת63 כעלס rhn ל וקניי וגו' עלסך 3לו) וניד "חס גהס כי מדעתי כך 6מל 6מל ,ס 37לשקול
 כנצ )'ויערי מידיעס מסחגס ססו6 הס"י יייעח כעג'ן טססחפקו ס0סק qh כוס )763 כ6 רי) וגו' ח6מלסן

 Sb 3דעחי oslts סיס ,ס ר") וגי onh קסם כי ppln' סס"י 6מר וככן ס6ח'ז כפרק onftnipסיחכ6ר
 הים סקדוס כרנתי ע)חס סכך )ך 15מר סיית' )Qh 6 51"כ onh עורף נכס עס כי 16חך סנר6תיקודס
 לן  לויס 5ל רייס מל" מסחיס סיס 1ffbt קורמת ססכמס טוס 43 השבס 6ת כורך טניס  16ממלי, פוס כבי ושדמן כקרי כסס סס 3כ)) סגמנ",ס וכ) ממס סח"וגמי דכר סיס סוס )6מר כסך דושסס

 וס דכר )ך ענדתי )ומל רוש הסמעחיך ח3ו6 כטרם מ6ו )ך 6ג'ד )כן עט6ס סענכיס 9ן "מדטח"מר
 וכ"ח סס)מס ספוע)יס כדרך סבי ספכ) כגיור ידעחיך 15חך סכר6חי וקודם סקדוס כר)וגי ע)חססכך
 ככ4 כטיול סקלתי סכ) כי נרי"חך מגן 'ךיעוח ולרג' היגוי סוס כי סיס 1)6 מחיתי כחח)ח סמיהייה

 תנוח מקת וקמל הטמעה'ך תנוף נטלם r~rl 6מתנ'י'עס
 ההיון סיס סהו6 קע"ת ~סו, כו'"ו מ)"

 הגברה'ק כ) ע) )למוג כ6 15 , מיה כנר ג"')1 הו"הי נחמסת Gr"' 'דש מ"ח ו' גיוס גגר6 הו6 ג'פנגכל6'ס
 . סכחכגו כמו 6מח מד'עס סי"חס כחה)ח "וחס 1plo סיס כג)) ~(c othSn(s זל") n'ahll וגלטכטסח
 ומכל . וס נסי כלוס "יגס הממסר וקוסייח הגבון וסוף דרכנו ס' ע) ה))1 סכהו3'ס פ'רום )סענזי גר6סכן

ש'

 סל6 מס כי וו"ס , 6חר זמן 6ל סוד 65חריכוסח
 : כענפים ועיין , ונו' רכס פtps 65 656 וכו'אחרו
 מגס סגעסס ומן ג6.וס . גממך סהו6 עת נכ5)ע(
 סל6 אפסר וסקי )פ( : ססי6 ספעו5ס 16סלוק
 : 6חר )ותן ססי6 מסעת ססו6 סזכר ל6חריכתת ס("י גיד סירים ס6"6 . העת (IPtb הזכריסיס
 מגיצינמדץ 2:2::ו ; ורכם)5(
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 108נב העקבים נ פרק שנימאמרשל

 בלבי הפבש פוגי אחד על אלא יסלת לו אין עם והאל שירצה עת בכל ורצונו חפצוכפי
 אתו כ." וז:::ג;עעל 1",%11י6::(מן%לן ,"( נפרק

%נתהק י"י"%ש wncr ב2%י?% גשם 1nSlyt %טוט:%עץ::מק עיגרויה
- 1 בת שנוכר סטה זה תולת , והתשובה 1הסעע'ה%ייכשרת

 עינינ פריר הנב.א אסר זהבעבור הת מיני ' י רסול השלמיותטיני
 דבר ישום אלע שייו: ראוי שאק באר כאלו כך יוכתם שלאאמר

ע% בחק
 פן יבהקל בהעברה איא פיג יו שמר ייא חסי הואז.%ל"1
 והוא בנתירה לתעל אלא האמת תך ש ייוחם לא בנר הבית והיזרת בסייף הפיתה פעל ט)ו(

האדםשרשים

 כך 6הר יכול לס0חיר רנ1:1 כחהלס סיס 9606
 . סקדוס סר15ן מן מגזור )ר( : lJJss1 סטך5עסוח
 לח"כ סיס ל6 סלוח לססחיר סקדוס רוונו סיס06

 :חתע5ס %ט:הךנש זבו'%םושיגי!.
 מעגן OSD11 מלסח סו6 יתעלט wSnl , סס"י נגדזו

 : חזם( ומעמס וסכול ססרס 5פ,ןוסול
 כלומר . 6ג5גו סר13ן מעגין ולפי )6( גפרק

 7י3ון סירוסו מניגיס ס6גוחס
 . וכו' סתחדס )כ( : וכו' ע5 סי6מר סו6)סלגו(
 StDPS קותו המכיך כפועל כח 6יוס גתחדסמסיס
 13 סוס סל6 לכן o?tp מס6"כ . onv 11סעו5ס
 עם )ג( : וכו' ססי5וסופיס תרו וס וכסכל מכחוס

 סיגורסו 5מס סותר סו6 נס סגם . וט' עיקרסש6
 סו6 סככתן סמח3ר זכרי כ55 . וכו' מסגלימעיון
 וט' סינורסו לתם פותר 0סו6 וו 96 656סתורם סרסי כ5 עיקר 6 סם 11 ל6 11196ר"5 11 65גדרך
 : ומולך סמכ6ר כמו ססכ5 נגד ססי6 ס7עתכי
 סירך על . מנמור מקימות סימטה 6ל)7(

 עקירת 561 )ס( : פסיג 6' נמסמר 5עי5סגהכ6ר
 לו hnhn סיחותיו לפי . נחורם סכחוכש סגסיסג5

 : כ3ר ססיס ממס מסך ס37ר ולעסות סטכעלסגות
 חסרון יסים סוס כסכלו מסיג סככי6 . וכו' סימק ()1

 סמיתס פע5 כי )ו( : כך לעסות סס"י יוכלסל6 סנני* 6מר ולכן עמ5 56 יניפ ג6ס ספ"ינחק
 ועיץ - כס.י9 סו6 סמיתס 0פע5 מס כ15מר -כסייף

ענפים עגפיסכ
 )על ממכל לגלגל נךס מקלס סמ5י"וח כי ס"מל סלמ3"ס )דעת D1'D )סגם נ"כ טכ) סעו סכחומספי'

 : ptlTt וס סלפני סרק3חח)ח
 פרטן טרק 610 זס פסירוט 3סלסיס וס דאוגי כסלק S'DS 3י"לגו ככר . וכו' סר,ון העלן יללני "( גפרק

 ומטחגס סנש ע"י מתטעע 610 3כן ל1ת1 סמומך מכס )1 יפ ס"דס ט כגוסמתמיפ
 1hun וכפס , ספחו פגורס מס ססך )עסוח )ו h~hn מצמר מיוד 6) רומס ס61 כי נצמת רנון ,ס 6ין )כןר5וגו
 וגו' משחי 6פל "ח עמס "ס כי וס 0' כסוף ססכי6 וככחוכ "סול ע) סג"מר ככ0וכ כסמוך סממ3רגודלי
 "זחו סממיי03 סנש רו"ס 6ש 0סה7ס מ"מו' ססעכרס 5ך ע) olho 6(6 פעו)ח ען סרקן פס ג6מר61'גו
 מדופ פוס ט "'ן )כן ס3ס )ו 6ין סקנסס 36) כנמור מלוויו 11 סע1)ס עסס כ")1 )ו גל6ס 6וי שטקס)"יגס
 %) סג6מר סלמון ענין unht . )ע') כמ"פ סקדוס נרטגו )עורס ר~נס סיס עחס לוקס פסיס מס כ) לקלגון
 פעגץ כפלפיס ,ס ז)סמ 3ס' קעי) ספחתו כמו ו)6 מס נזכר טהר טס,ס ר") 3הילי' ענין ססנOh9) 6השי

 כן נס וס כי בגו וס , מריס 6' נוהל סיס 1"6עכ כסס מסופק וסיס תריס נ' (oSon )מג'ו כפס סו6סכמירס
 "0 )כרוק עיון סוס כ"י סגו לאסון כמוסב) מיז כומר סיס סוייחו כחח)0 )ומר רגוג' h(b . ממודם )לטןדומה
 נכהילת פס61 כמו סנלי6ס כשן )עורס מסופק סיס 1)6 כן "הרי bS1 )קן קודם ו)" ס,מן ~orסעויס
oihoטמר )6 "עפ"כ נבוס סלטן ג,ר ססיס סנרי0ס ומן )"מל סקנסס 3יד יכו)ח ססיס "ף וקנן wlh וכי 
 ממוסק ~Oto גר"ס סיס "101 מקמל סיס "ס 1ע71 . לוחו יצהר ונמס "מר מומן סוכ יוחר 610 סומן ס,ס'דע
 וס וגסי כשפיס or ד)סגי כ0לקין סכ) פג0כ6ר כמו יח' בהקו נג"' וסיס מהסריס ס0וע)יס כילךכדבל

 )מעלס סהמרגו מס 6מנס . וק"ן )י נל"מ כן מסלק כסוף מוס עור ועיין , ס' ע) כרס )דגר 6דס סוס יוכ))"
 סו" ס"דס 6)) סג"מרססר)ון

sp סס"דס וקמר )טעות מ"1 יכנו ס)6 כיקור קנח )ר,ך וס סס:כלס )י 
 : וכו' (1Dh )" )הסע )דיק tSbt ר"ל מקמר ככיפול סנורך כפי ס,' כדרוסים ס"רכת' וסגה . מעסת ע)מוכרח
 "יגס 6)1 סמהכר סדכלי גראס . וכו' or יצמר )" יבר ~סגר qllnol nfnf יפרוף 0ס"פ נ"מל 06 בי]כ[

מכ.5ריס
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העקריםק .כשפה104
 הש אעיפ"שהאש ולשיף באש בנד המשליף וכן ' , בבית הנר וההסק בסיוף שהמיתהאדם

 הבנד שרף פלוני 'ונאמר באש אותו המשליך האדם אל אלא להשרפה פועל ניחם לאהשורפת
 הפעולה אלט וע,כ,היוחם ורצץ בבחירה פועך שהוא לפי האמת דרך על הפועל הא האדםכי

 אלא לפעול שלא או לפעול בירם אין גי תסרים', .שעלים הם והאש והסיקו כנר הפושליםושאר
 היתפאר הנתוב, עליהם שאמר והמגרה כגרזן אליו כלים כפו והם בהם הפעיל ם האד. רצתנפי
 הגרזן ,שיתפאר ראוי ?r ר"ל י'( )'סעיס וגו', מניפו על הטשר יתנהל אם בג החוצב עלהגרזן
 המשור שיתגדל ,ולא הפועל ה% בו החוצב כי בו החוצב על פועל להקרא )מ( הכלישהא
 אווזו םריפש שהם מריסיו על שיתגרל %א , שבפ כהניף , בקלות אותו מניף. שהוא מי גס(על

 הפועל שהוא חהטב שהיה אשור סלך על זה ואמר . כבד עץ כהרים לא, "ל מטה כהרים ,בקלות
 אותו ומשלח, ירו על שעל שהשם ככרי אלא שאינו ויאמר )י( כרצומ בעברה עמיםוהרודה
 בטי וגי אפי שבפ אשור הוי הענין בתהלת אמר וע"כ עברתו ובעם חנף בגף טשפשלעשות
 יורה זה כל , וגו' יחשוב בן לא ולבבו ירפה כן לא והוא וגו' אצוט עברתי עם ועל אשלחנוחנף
 הש"י על כשיאמר וע"כ י ברצון הכלי המניע היא הפועל אבל האמת דרך על פועל אינו הכליכי

 אשר החסרים הפועלים כררך אותם פועל שוקיה ראוי אין דבי אתה או הנמצאות פועלשהוא
 הארם ני וע' טהאל נכבר יותר הארם יהבן שא"כ לעשות שלא לעש.ת.או בירם פעולתםאין
 אפשר והיאה ע"ז יכולת לו יהיה לא ית' והאל ישרפנו שלא או הבגד שישרוף על יכולת לויש
 הוא ולזה . עליו יכול שהאדם מה על יכול יהיה לא )כ( תכלית בעל בלהי יכולת לו שישיוסי

 צד על הפועלים והם השלמים הפתולים כפעולת ית' האל פעל שיהיה טחתיב .שהואמבאר
 : השלבים הפועלים אצלנו שהם והבחירההרצון

 היו אם כי הררך ע"ז הוא הרצון צר על ית' פעולתו להינע המתחייב ' הגדול הספק התרואולם
 מתחייב היה באדם אשר והבהירה הרצין כמין בהם פועל המו אשר והבחירההרצון

 לא ))( לנו הרצון.אשר ממין ית' רצונו שאין אחר אבל , בפועל שנוי שיחדשו שאמרנוהספק
 בע בלתי הם ויכלתו שחנמתו ובכו תכלתו חכמתו אחר נמשה רצונו כי בפול טזהיקרה
 ית' בו והסיע שהסכמה וכמו , רצוננו סטין אינו רצונו כן ויכלתנו חכב~ן:ו מסין ואינםתכלית
 עצרותי ענין היא אבל )מ( סק"6( ,ס ממקמר ))קמן שיבא בכו העצמות על טסף רבראיננה

 וכמישרשים
 . כו סמ51כ ע5 פועל למק-6 )ח( :כטגפיט
 גקר6 יס6 וסנרון מגרון 6גל טפל סמו5כסיסים
 : וכו' כו סחו5נ ני תיגו וס וכיחוד נעלססוכל
 . סנט כסגיך כק15ת שחו מגיף hlOD מי)ט(

 לסגיך סיוכל כמו נקלח סמסנר 6ח מגיףסס6ךס
 כעוס סוכל עגתו 6ת לקרום ממסורסיתפ6ר ר16י 6ין ולכן כיוחר קל דבר ססו6 ססכט6ח

 יכה יסים 65 )כ( : סנטוס . ויצמר )י( :וכיסד
  'P~D"o יסיס 67"כ פ" . עליו יכול olban מסע5

 6"6 כלומר . כטול מוס 'יקרס ל6 )5( : סס"ינכי
 סר15ן 75 על יתכרך מעולטו תסיס סל6לומר

 כלסוכו כ6ן קיצר ססרסיס כטל' )סרכ .'וסנחירס
 SDJS 6ין סירוסו וכך מלות 6יזס סנטמטו61ססר
 165 דזס 56לגו סו6 כן רקון וענין סו6יל3סועל סיגוי יסיס ט6"כ otDn סר15ן ע"5 ית'פעו5ח
 Y'DO ר15ן 3חק קומר 6"" וס זכר כי 610קוסי6
 כ61 6נל )מ( : ויכלתו( הכמחו 6חר נמסךסר15ט

עגיי
 סו6 סכל סס"י ומסות וסמ7ע ססמכווס עקמותי.

 דבר'
ענפים

 ע) גימוד ג6מרח 6יגס ממיחס ספעו)ח 6ף כימכוייס
 מסיי

 סחגימ 6ף כי מטעם 610 טגס ,
 סש)ח )כך כו והומך qttw 6ח סממף ס6דס כמ כסכם )6 06 גסרנ 6יט 6עס"כ מיחס סמיינ מ5)סס"ף
 סיכר סנרון )עגין רומס ממס וסוך ~o7h וסב ככמירס hSh SDSS מיומסס 6ינס ס6מח ע"ד עימססמיתס
 )6 מסעו) סיחקל3 כע"ס כי )מ"כ מגלון סעודת 6ע כי וגו' סנרון 1bDn'o סכמוכ ט"נול כמס כסמוךמממכר
 סיחקרכ ומיד כלי 6ינט כי ס6ט מס""כ ככמו % טמ5'נס כי ס6דס סו6 כחמס סמו5כ בכן סמ~נסמסיס
 עדיין סיס ס)6 לע"ס )ססרף נווכן כמקן) ימ65 06 )סרוף מסכעו ס6ט כי סורף 610 סגם 6)יוססש)

~lho 6 ב"כנטכס( Dnv' 6ל c~ho נסגץיכו )סרסם מכין ססו6 וססכגס ססקרנס סט5ח כ"6 וכימוך כעכס 
 סגף סלוני oDDtbl ס6דס 6) עומס ססרסס סטרת מימסיס ס6ע ונוס , עימס ססרפס סעורת 1)6 5כגדס"ס
 b'o1 )6ס סבין מס מיומדח טעו)ס )6דט יט 61"ג , סוסון ע) וכמק) ססעכרס ע"5 6)6 )6מל תיגוסכגז

 וכיוחד כע5ס י6מל ס6ס ע) כי עומס סטרסס פע1)ח וסוף )"דם סבן מס נמומדח סע1)ס 1)ס6סססקלכס
 )פעו) פ)16 6 (Sts כידם 6'ן כי מסלים פוע),ס מס nbot ומסייף כסגל ק 6מ סממכל מ"מ וס בסי ,סולף
 ס6ד0 ווכח )סרוף ס6ס טטכע מטמר ס"יס כרגון חזוי וס "ין כי מיכלם "'גו נ"כ cr . ס6דס רזון כסי6)6
 מע5מס 3מדכל ~nuith יח)סכו 6וי סיחר גרו) כססמיס סק'ן כשוח מעמיס פסרכס סוערי וכן , סכחכגוכמו

 מטגעס "'ן כי והמתוך ')מפג )סט """ ס6דס ווזת וסעיף סגר,ן מס""כ ס"דס וככח סכגח ויזחויפלסו
swni
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'"-:ישי  :טיש דק ט ,י ; ,יו:;ו.:י,,ס":;יי.,"יןןיקן;גי;,.,,יייי
 "%,'ן:': :1'ך :: w~a(-'":ה""יי!.ךלי"'י,,.י; ""ס י:;י'י.;'י4ף .י"י"5,;י:ו 713צמ ::לל ו', ,-, D~ly1 ' : ";"ייייתרמ,'י,ק

ך :ו:1,ייי:יוד"צ ג  "'רו שן.'ל!,"ק'עי". ,:(,,41 ה( ךן " הייוון 

nawrsnז סכי טשנה חין,, בע. הית רע  ק ע 

 נעלס )נ( : otptin עגיגיס גס ו6 6חדדגר
 ליזע סיוכל כעלס דכר לך 6ין . ססעלסתכלית
 כמסוק כסערם לעיל סגתכ6ר כמו הס"ימסות
 סל6 . מסכלות ממט PSDS' 6ל6  )ס( : יר16 ל6ופגי
nnhpול6 גודע ל6 עכ"פ 6כל סכל טסות עליו 
 לקמן מיה ועיין . סי6 ומס סי6 סיכך חכמתוגטין
 הידס 6ח יודע מסיוחו )ע( : וס מקמרסכ"ן
 ותחר  מש  נופן געעס שח"כ סיסים קותויזיע הסייח סיס סירס סגכר6 קורס ס" . סיווגוקורס
 כעולס עתם גמנ6 סהו6 שותו יויע סיססגנר6
 יריעות מסחי פיוחו כטח 16ח1 יוים סיוחו 6ל11"ס
 Ots וכנייוז מתחלפות ידיעות מסק כלי סם6לו
 O~v ול6 גגמ65 סיס סכגר 16תו תדע ממח6חר
 המניוח יריעות סן ספק גלי 6ל1 ידיעותסטלט
 חייך שיגו ווס יךיעוח רמי סטי %6 יסים61"כ

 סססיטות כתכלית פסוס 6חד ית' 610 כילנניס
 כזל דרך י.עולס Ph מסיס כלומר . זכו"נכללס
 ו6ס סרטי דכר סוס יודע וקיט כגמ65 עלססיס
 h"b1 לעולס מנס כ"6 6יגffnon 1~ מקדמותסימנת 6ל קינך ור"ל . 6חת ידיעס 6ל6 יורע 6יגוכן
 1ל6 וקמר כלמונו סןקרק וזמו סטכע לסגותלו
 הים ה61 כי 6תר 6רס וכר 1ל6 ממס 6חירע
 6' ממקמר י"כ כפ' לעיל ס;תנ6ר כחו לטגעחון
 6ת )ק( : ממת 6חר . היותו 6חר )5( :וק"ל

 : יויטיח כ' כע"כ ססס ולנן סמוי עד"מ .סספכיס
 6ין מקדשת סיעת לפי , סג"מר רזוי והיותר)ר(
 על הרגם מופתים כנר לגו טיס מ75 לס6מיןרשוי

 מ"מ 6כל . נדע 6כל)ח(
 ף

 )6(ןכתחלת
למחטכם ענפים

 והסכנך ההקרכה סש)ח כ"" ססלסה לפעולת צימוד ימס סוס (olh *1 )ין א סעודך ונימור כעוס)פש)
 מהו" גר גני גימר כן וכמוכגוחל

 : )הציל וכיסוד כעיס הגל פערת כן כי ה"מ )ענין נ"ר דומה
 מש )רייס רק זס סגיי )6 מממכר הרכ ההרי העגפיס כע) מחמס ק6 חמוס מס ידעתי )6 המגיהגאמר

 פספש)ס מגס זס מלמון מסמע , נסענלס לק סוי! 4 יימר 1)6 מסר 610 כרקן 'StnDס)6
 ה6פ 6) הכגי ההקריז olhn 36 הסעו)ה הוסע ולטן כנחילם ססש)ה עומס 61יגו ס61ע מקוס מכ) יזוע)
 נכמוס עסיוחיו 6ת עסה hlol סוטי) והקרכה הכגס רק הפעולה עסה ל6 ססו6 6ף ה% 6ח סהז)יקיכן
 : ודו"ק( הי6 מורקח ורציה הכיח 6ת מטל הגר 1)6 סכנד 6ח סורף ה6ס סיס )6 עסיוחיו ונץ)תורטן
 ד)סמ נסרק סגחכט מס )פ' 6כ) נסרס'ס פירוטו כחגגו כגר . וכו' העתי קונס ס6דס 6ת יודע כמהיךרנך]ג[

 פכם כ).ור הכ) ירע כן ו6ס oino הפוע) הו6 סס"י כי כ)) הקופץ מן ,ס 6'ן כעגסיסזה
 הגם:" וע)!ווח סמסוח כמרע , 6מח יייעס הכ) והים הקרוסגר)וגו

 והסב) הרמנ"מ דטת כפי נסב) הו6
 hl~o הומן כ) סיוחו קודם )1דמח כין'עה הקרס מניצוח יודע והיס נמורה כ6חדוח 'מד גת6מדווסמוסכ)
hsnיתנלך כמש שגף זה 6ין ולכן כנמש ס"דס יפיס 6סר סומן קודמת כידיעה כן נס ועדע גמש ה'ס 

 : המהכל סכחכ "ל נדמוקיס )יכנס )ורך ו"ין מנכון סו6 ש היטכ or וסכן ,כ))
אמר
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העכלתם 3 פרק. שנימאמרמפר 108'
 דים רשע יעעב קרוב ,בהעתו קראחהו בהמצאו דף דרשו ישעיה אטר שכתבנו, הררךעל

lltnurn~p"wmל8 כי 6ה "סי יביב"ה%מל1ח איהיניון %י יייהפהי % % יישיב tuent~ 

 טךנק:ממק-1 ~ומלמשש~קן
 ואומרש המשפת מחלימין היו זה ובעבורלר%ני,צו,

 12א%
 ח-יזיר . הרשע אל כגעייה התשובה

 וגו' דרכי דרכינם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא כי אמר ג ית' נו רצק שנוי  שישהרעה

 גנות שד%חדם ?ל 'שא"א'לוסר ידוע דבר הוא כי ,וע' ג כן.מארץ

 התר בפחות שפתהלמים לפי )נ( האחר פן גבוה והאחד גבוד,ים כששניהם אלא האחרה

 ל..1 )ז( הרבה ולא טעם לאכלל ש עליה יפול שלא % כאריגן רהצפל בתכליתשפל
 DW' שה% האחר שעל לפי כלליחם.ומק

1 1  ליסהארץ האחר 
 אל בערך ודרכיו טחשכותיו הכתוב שיאכר , השפל בתכלית שהיא לפי כלל הגבחה שםיפול

 ידיעהו כי אחד סוג יכללם ולא יחס1כלל ביניהם שאין כלומריעתנו ll1WnDאל
 הגובה כשאינן יתחלפו אבל בלבד יתר ביות יתחלפו לא כי בהעברה%

 האיץ :דני4י:גגגניו כ%ס%שצקקנ%ך~בע
 רצונגובץ ל יפן

 לרצינושרשים
 ל6 6ל מרונס )ג( ! רונסון נמוסטל .סמחסנס
 צותו לסעניס רולס סיס מתחלם ורם . כ5"5 .רונה
fnhtלסעגיסו רונס צינו . Sh ר1נס סל6 סי~חו 
 6ל מר1נס מסתגס כסוג וכסילי . כחללסעגיסו
 לסטניסו סל6 ר1נס סיותו 6ל וכו' 61"6רוכס
 גדל יותר סס6' כלומר . ויתר PtWP3סמת"לסיס לפי )ג( : עיקר סי6 ר6סוגס וסגירס6וכו,
 נכוס יותר סס6ס סג6' כמו )ך( : מס6חרמעט

 סירת גלגל 6חר חיך סו6 טיסוזי סס6ס .מס6ויר
 שחריו טס61 ס6ויר מיסוד גסוס יותר סו6לכן
 ס:6חן 6ל6 גכוסיס סגיסס 56ו מיסודותות"כ
 טס ע5יסס יפק )ס( : ממצחר מעט יותרגסס

 סיסיך 6ע'פ כי . 1טי ננוסיס ססס לומרסגכוס
 למע% סו6 מ"ת ס*פ יסיר תחת  סו*סטיר
 יפול סל6 )ו( : ס:כוס טס ג"כ ס6ויר יסוועל  מת- פמיר פז  שן 5ימ"ט סדר לסי otnoתימוד
 סדין לסי . .מרכס ול6 מעט ל6 כלל סגכוס ססעליס
 מ6חרזס6ין קג'כס עם סדרן ע5 למר2ד

1 
 ערך סוס לעטות 6"6 לכך תתגס למטססכוך
 כתכלית סס סםתיס כי וסערן ססתיס כיןשוויון
 סזס יכתר ל6 )ז( : סססל נתכלינ! וסערןסגוגס
OD~מס6יז למטס סיס(ס יגר לך 6ין כי . מוס 
 עגן וגו' מגרז סחים נגסו גי סכתוכ 6מרוסיכך

6מר
QtDJP

 דלגי דרכיכם 1)* מהלכותיכם מהסכוחי )6 גי סנכי6 ס6מל ס")1 ספסוקיס )סרם נר"ס סס"י")) סנ6מל סרטון מענין כענסיס וס ד)סגי כסלק סכ6ריו סדרך וגסי . וכו' מחסכוחיכס ממסכותי " כי אמר]ד[
 ""6 )כן בקדמני מי "ין כי מנס ע"ס 1"')0 סקדוס נלנוני סס ומחסכותי דרכי כ) קי ל") / סדרך וס ע)ונו'

o)oatnשמגיעה מכס ע"ס סב) ודרכיכם נומסכוחיכס מס""כ 6חח וידיעס "' רנין 6)" 3י ובין וידיטתי רנתי 
 לרגוגכס וידיעתי רקוני כין גרו) ריסלס 'פ ולכן ידיטוח וטיגוי רנון סיגף )ידי תכhSn 1"1 )כס b~h )כן"חכם

 וסו" ונו' מקלן טמיס גססו כי "מ"כ 6מר סוס ספרם וע)וידיעחכס
 )למוז סג" מממכר טני"ר כמו כן גס

 לן סה"כ סכחוכ "מר "מד רטון hlh כקוקס גני טפן זס ע) 1)סורוח כ)) וממיון יחס סוס כיניסס סטיןט)
 פסו cb וע' יסוגו )6 מסי יפו 6סר ס)") פי' ע"ס oh כי ריקס 6)י יסוכ )" מפי י65 "כל דבלייכיס
 סייס 1)" "' דכור ")6 רכזי סוס סס"' נכי סיס לן ט)טו)ס )ס,רוח יסיד כ)סון "נול hlh רכיס כבסוןוגו'

 : ורכיביו ,ס  ודע ריסיי גני ס;"מל סלופן ע) שלס) סססק יסוג (1SD ע"ס ין , ביכורומפתוס
הכה
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 2"בדשף סע רעועו יגועש : ךצ4 121הו:נבין:%שסוסצצה
מנעל

bl,unsll11stnpeo111! 

 :ן :1 ע";ע: '::יי!ךוז" ;(,ך
 בפרשת התורה הההילה לכך כי י6( )כלק הראשק במאפר נארנו כבר דפרק

 רל 'הא הכח ן הדביים פיציאת)נ(
 רפועלן

 אל אותם המוציא )ג( דפועל מציאות על ראיה "ם

 שגזרה מה :פי מתחלפים בעתים הדברים פהעל שהא ורצון בכונה הפועל מציאות עלרגזה
 למצג סזגבבגנ:עםיבךיע,(כםליי1:;תוע בכייה ,ערהל:הטן%נ2גו:ישריג, על להויות כהחלפים בעתים נפצאו ואמנם , אחת בעת שימצאו אפשר שהיה אע"פהכמתו
 מהחלפים בעהים בו שנמצאו בסדר וגם )1( . ס'( סרק )זכות יכו' לצדיקים טוב שכר וליחןוכו'

 של הכלית על שתמצא כדי טבעה ש להוהנאות
 הואוי בעת נטצאתז ק

 להורות טוב כי אלהים וירא )מ( בראשטע טמעשה אהה בכל נאמר ולחה , ורצונו הפועלחכמת

 עיוני מופת להביא יוכל הפועל אל הכח 1 מיציאת טזה החוש עליו שמעירדכ:מדץ
 פן שיצא כה וכל ל( הפועל אייצאו

 ך
 , בהכרח י חונה מוציא לו יש ועל '

 שאילושרשים
 פעמי onD"Uh' טססולי ohצ כי )ח( : וכו' טליסס אמר 06 6נל כך 6חר6מר

 )ט(
 ,ים לסט, -

 לו יגול ול6 מס תכלית כמגיל 7נר 6יזסלעסות
 סמגיעס ככתו גרסות 6ל6 עגמו גרסות סטינולפי
 יורם ~olh 6נל סנ6מר סר15ן OD כן 061קותו
 כעגסיס זס סרק נרים סגחכגו וכמו סחיוכ 6לקנח

 : ידו עלמטכס מי וקין יחסוז 6סר כל סטוסס ססי"תמס6"כ
 סו6 סססי"ח . ססועל מ5י16ק על )6( דנפרק

 ס7כריס מ5י6ות )כ( :נגמא
 6חר ג3ר6יס סס ססגחנ6יס . מפועל 6ל ככחמן
 67ל'כ . מפועל 6ל 6ותס סמו5י6 )ג( : סיוס61
 מסטל 56 )ד('מי5י6תס : וס 6חר onifiסמני6 מי כעולס דגר סוס כחחלס סיס סל6מתחר
 כר6 ומחר קנת 673 ססיוס . מחחלסיסכומכיס
 1רנ11 3כוגס 6ותס מועל תסיס על יורס וסק5ח
Oh1סיו 3חיו3 סכל כיס otbSn) געת ככלל כלס 
 יורס יתיס כססס סכר* ותנתר ספסל וולס6חר
 fno סעולח סיות על 6חר מוסח עוז 0מנ6סס כי פ"ח ;" כמטלור לקמן ועיין . וסרפן הכלגסעל

 . לסכר16' יכול 6חד כמניתר 1סל6 ( )ס : ורנון3כוגס
 למפרע )1( : 6' כעת סכל לכר61 יכול ססיסכלומר
 סקג"ס סנר6 ר61יס ססס ת6חר . סרסעיסמן
 לספיג יכולים 6"כ מתתלסיס כומגיס העולס6ח

 על יכולת 5ו וסיס 1ר15ן 3כוגס העולס 6חסגר6
 o).e סס ו6עס"כ סירוס למי ולסטיכ למרעסכל

 3סךר וגס )ז( : לעבט סס ר16ייס לכן נומסניחיס
 ע6 ג' גיוס 7וק6 וזס כ' כיוס דוקך וזס 6'כיוס 17ק* וס סכרך סכרי6ס כסדר . וכו' 3וסגתג6ו
 610 ס7ומס סררי מכירו על כטנע קורס 6'סכל רגוגי סטכעית סקדימס על כסכרט יורסלסמך
 גכרbl~D 8 ככחוכ וחמ65 לצומח כטבעקורס
 61ע"פ . וכו' סוג כי 6לסיס וירץ )מ( :קונס
 נן כיוס נכפל מ"מ כ' כיוס טוב כי ג6וורסל6

 כפן מתורס מרמוס מס וס ל6מת וכרי נ' יוםכסגיל
 עוד כן גס ע"ז סניף סס"י מני16ח על3ר6סית
pDtn56 נכח מן עחס סיוג6יס ס7נריס מן 
 מוס ר"ל וכו' סחוס עליו ממעיד וממס ופסססועל
 כתחלס מסיו יכריס מכמס כחוס עחס רו6יסס6נו
 סיו ל6 התמול ע7"מ פיעל לייי וינ16ככח

 ממכרר כמו ית' ס6לוס מנילוות על ר6יסלסכיה לגי יס מוס כגמ65 סס וסיום כגמ65ספירות
 עדית . ססועל % ה165 ככח ימיו )ט( :וסולך
 סלילן גנח סיו סלילן SP סנדלו קודםססיר~ת
 וכל )י( : SPDS י165 גג7ולן סגיו וקמר פוחןסיג7ל
 תתחר ס" . וכו' לו תוטס מ51י6 לו יס וכו' סי65מס
 כחחלס ססיו 6ל6 נפועל מיד pl1'DO סיו650
 ע5נוד פרסות סלילן 6ין ע"כ נכועל 1ל6 לכןכגח
 ספירוע 1מו5י6 כותו ממגיע שכס  כיוס לו טיס6ל6

ווכח
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 שק בעת בכח נמצא היה לא ה שונע שום שם רויה ולא )5( בו הפצש ה" ש4ד)כ(

 , הפיגל אל דבת טן הדבר דוצא אשר הוא רגצנע הסיר אשר הכח ]"[ )ע( , כייסר)ס(

 התביא )קאו ר וכן . היחס מביא אודימונע יחייב )ר(השנים
 אל הכת פן סוגיא אל שיגהש מבלתי אפשר אי ולזה תכלית. בלתי אל ילך לא תה )ס(יומוני

אפשרותשרשים

 לניילן חון נהכרח סי6 ססי6 וססכס ס6י*מכם
 ס6לו . גו כמונייך סיס ס6לו )כ( : ס6ילן גחוךול6
 מכח מסירות 6ת מו5י6 ס0י0 ס0ו6 סמוגי6סיס
 ול6 )ל( : עלמי ס6ילן גוף כחוך ססועל 6לס6ילן
 סוס נטולן סס סיס 1ל6 , מונע סוס מססיס
 : מסע1לחו 6וחו סימגע ססו6 להת6151שגע
 ל6 סי' . סעתיס מן כעת ככח גמ65 סיס ל6)מ(
 6לSDID) 6 ומטס ככח פעם (otesn הסירות0יו
 0ן סקיז נימות 0ן כמעל חתיד לסיות ר6ויוחמסיו
 סלילן נגוף ססו6 ססמ6151 מסחר כתירןכיחוח
 מלעסות 171 על סיעככ זכר סוס לו וקיןעגמו
 מונע לו וסיס גו מ51י6ו 0יה ו6ס )ג( :פעולתו
 מסיס לפי SDD1 תחיך כפירות ס'ו סל6 ומריפתילן כנ91 סיס ססמ51י6 לעולס ח6מר 061 פי' .וכו'
  כלומר . וחוסר )ס( : שקו סיעכ3 מעכב סייסלו
 סוס ססמעככ לסי מפעל 56 עחס סי65וומס
 סלך כ6סר the ח6חו .וסלה ססו6 סמ51י6 חןמוסר
 6סר מכח )ע( : למעל lshot י65 סמעככמתחו
 סכת שתו ש"כ סי' . וכו' 6סר סו6 ס-ונעאסיר
 כלמק סמו5י6 סו6 6100 סנועככ 6ח מסירססיס
  סמוקת יכול סיי ל6 סכפ  וס סיס ל6 06ט

 סכ6 ומיד 0סו6 סמעככ מפגי כלוס לעסותסר6סון
 לסעף סלילן י65 סמעככ 6ת ומסיר סכחוס
 שיין והנמור ס6מח סמו5י6 ה61 ססו6 סכחולכן

 ססיר ל6 פגי 6100 ס0מו5י6 ומצחר ,כענפיס
 גן גס סקיס לזמר 6נו 5ריגיס ע"ג מידסמעגכ
 ים כן 061 ססעל 6ל י65 ולח"כ נגחכחחל0
 סיס ל% למס ג"כ ססו6 הסני סחו6.5 טללסקסות
 כמו מיד סמעככ 6ת להס.ר לו ו?י0 כסעלתתיר
 כך 6תר וו"ס . סי6סון סמו5י6 על קס0ססיס

 0מו3'6 ר"ל וכו' בנח מוגית ססיס ססו6וסמיכים
 סמכ6ר טעמים מכ' לגד ככח כחחלס סיססג'

 מטעם 06 סי' , מעלמו לחוגע 05 )ס( :101לך

 נססותי  מניפי  *יוסססיס
 עדף  פיסו ססו6

 מיד ססיר ססנרי6 61חר נפפלס מולספסיפ
 סיס ליחס 16 )5( 1 לפועל ס6ילן וי65סמעככ
 0סו% ספני סמ51י6 . וסמתסעל 0סועל ניןכסדר
 610 ומיחס . מתסעל גק-6 וסמעככ . פועלגקר6

 ס76ס עד"מ עמו סעעחו עימס סססועלסכלי
 ומען מפועל סו6 60דס נברון מעליס 6תסחו35
 יסים ל6 ו6פ onto סו6 ומגרזן 0מחסעל610
 סל6 ורש . 0ע3יס 6ח לח13כ לו 6"6 סגרוןלו

 כחחלס סיס סל6 6ל6 ט5מו מנד ר.מגיעססיתס
 עמו מסיר ססיס סיחס ססו6 סגנילסנו51י6
 מיד הסיר 6,י סוס סיחס לו סקכ'6 סחרסמעככ
 וו"ס למעל 60ילן 1י65טמעככ

~sn)et 
 תיחס

 סהיס 0, פי' . ססניס מ156 6חן וגל )ק( : וכו'ססו6
 מ% סמעככ מין למסיר יכול סיס טל6 מססטעס
 ססי0 מ5ן סטעס ססיס 16 נטנמו סמגיעסססיחס
 סמ65 יחייכ )ר( : היחס וסוך דגר 6יו0 לוחסר
 ספגו מ6חר פ" . פיחס מניך 6ו המוגעאסיר
 מחליו ססנרי6 נסייט ממגו ממונע ססוסררו6יס
 ססיס כח 6יזס לו סיס כרתך על סיחס לו סכ166

 . איחס 6 ססגי6 16 וסתריך סמעע ממגומסיר
 סוס DntO 6ת לו סכיך ל6 למס 16 מידתותו סכריני 65 למס ג"כ סכח וס טל לס16ל יסות"כ
 וכן ר"ל 1:1' סמכים 16 כמסיר יצמר וכן י"סמין
 כלתי 6ל ילך ל6 ווס  לי( ג"כו  גועו לס16ליפ

wb~. ר5"נ תכלית כלתי 6ל פילס 6"6  ווס סף  
 קוסיוח ninp~S נוכל לעולס כי ?sl לנכר6ין
 מן כעולס דבר  סי65 6ססר יסיס ל6 61"כ6כו
 לעולס סי' . כלל כחניות נו 6ין )ח( : וכו'מכלת. 6'6 ולזג כן סייט רומס 61ט ~Sb SttDסכח
  סיריה מס פפיר  פופי  יי* רק ככח ufhה61
 סי65 קוים כן 6ס ככח ODD סיס סו0676
 גו סיס ומס ס6ססרוק בו סיס סמטאות6ל

60ספרוח ים
 ראעסק נס' סחכ6ל ככר 11"ל 6' מכס כנזיית מ65חי . וט' ס6.51 6סר סו6 משגע ספל 6סר הכח ]6[ דפרק

 מכס 5" כמקלס מנס הו6 סמוגע ממסיר "יר 16ח1 מסמפרטיס ככירור וניוחר ממטמלמר
  פגור  פיהלון פשי סכיפ  תריר  )" מסמס ט וממס)בטלפן

 וסו"
 סו" רעבון סוחמ

 העמס לסגלת למריק סכס
 ילשר % or לפ  רכיפ.  פוליפ  פיפיויי טנז גוט"י,  סירי  נעלם הפכי ינקר לי כי מ"ר מיס הטוסת וק5גן

 ימלח o'h1 15 "'ן ob נרפס מ"מ סיכר ממוסח כמסר עיינתי סל6 סיות עם . עגת סס"י מריקוחנרגרמ
 ר,מסיר כי לגמסל רומס "עז ורומסן כלוס מיגס ע רייס נס הרמכ"ס גסס סממכל עהכי" סנעפת  וילסילול
 su,, טמר h~b "'לן גפ סניטרשמהע

 מנ"נ ס6י5ן "'ן סרוכ  יל כי O'ht1 פגו מאחל ניקרס מסו"
סערות
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 הפועל אל הכח ?r דוברש טוציא והוא כלל  אפשרות בו אין אשר והנבדל . נברל שהוא)ס(שזש11%1ש--לתזזי

 בו אין אשר והנבדל , עלול 4חוחד האחד בדיות אלא מ( , מנין בו יושכל לאנבדל

 הרולות לו היה שאם בזמן התלווו לו שאין יתבאר ע"כ . אחד שדוא פזה ויתחייב בזולתונתלה

 לל נראה ואנחנו השלמות בתכלית שלמה פעולתו שתהיה אפשר אי חסר ויה שאםהחסרונות

 ן 1:ע11 -,,]'"יי'י,, "י ~" " לעששן ויו('יך"ל,מ
 1'1'ל:""נ'ךז";:'"י"בםילי(:'"גןף"1(ן(%"יי

 ימי) ז)ס 11; ,::שס:ו,יןמי;2י%וסג:ם':,ימני2" :יזו ונ,;יוג :ו)ם,זג :שסיטבגמוי:,,מ:'
שרשים

 כקרך מלכך ר"ל 1כ1' סימנס ספסרס6ססרוח
 : ימ65 סל6 ו6ססר סימנת 6ססר ססו6 לפיטפסר
 6ל יצטרך ולכן פף . 6חר מו5י6 6ל וחטרך)6(
 : ססועל 6ל סכת מן 16תו סיו5י6 6חרמונינו
 גר6ס . ס6חד פל 6ססרייס מסכ' 6' יכריח)כ(

ntDDD56ססרייס סכ' יכריח 51"ל כמסריס גפ 
 ו6ססר סימ65 6סמר סיס מחחלס ורע ס6'על
 "~תו מומך יטיס ססו6 ססמוני6 וצחר ימ65סל6
 נסקרו 6ל1 6ססרייס סכ' 6וי מפועל 6ל סכתמן
 סכחוכ סספריס גרסת ולפי . ממן 6חז ID1hעל
 נריכיס . ס6' ע5 6ססרייס ממסכי 6' יכרותגסן
 מס 6פסרייס כ' עד"מ . פירוסו סכך לומר6גו

 נד וגל קותו לסלכין ו6ססר סלוח למסחור6ססר
 לססחיר 6ססר עד"מ לסגים כדולק סו6 ג"כמצלו
 לסלנין 6ססר וכן כלוס לעסות סל6 ו6ססרסלוח
 מסכי 6' יכריח 6מר ולגן גלום לעסות סל616ססר
 6ל1 6פסרייס מסכ' 6' 5ן ר"5 ס6' על6ססרייס

 על כ5ד תותו יכריח לססחיר "פסר עד"מ6101
 עומס 6יכו 16 מלות 6ת סמסחיר דסייגוספחך
 לעסות סל6 16 לסלנין 6ססר כזס 1כי651כלוס
 חל6 ספסריים וקמר כלסוגו מדקדק 011 .ג15ס

 מוגע 1ל6 וכו' ס6' ויסים )ג( : וק"ל יודי"ן3כ'
 מונע סוס 16 כחניות בו סיס ד6ס פי' . וכו'כלל
 סוס 3ו סכין ומתחר ס6מרנו כמו 6פסרוח כוסיס

 סממ6ות סווחויינ סו6 6"כ מוגע סוס ול6כחגיות
 . 6ססרוח כו ים חומר געל גל כי )ד( :כעלמו
 כמו מרכיכ 6ל גריך חורככ וכל מורכב ססו6לפי

 פף . גנרל 6100 )ס( : זס ס6חר נס'סיתכ6ר
 סרכנס סוס 3ו 6ין כן 06 מחומר מן נכדלס0ו6 לפי סי' . מנין כו יוסגל ל6 נבדל ססו6ממס לפי )ו( : גלל חומריות סוס נו וקין חסחומרגכדל
 ב"כ מנוקר ט"ז כסקד)וס לח"כ כסקזמותיווכמורס - מכין כו סיסים ~fiu סרככס 3ו ספיןוממחר
 ומס סכמות מנד 6לha 6 סתגין ס6יןכסזי6
 2 סרכגס סוס כו סכין מ5ד כתות כו ISb נכדלסס61
 ע5 ג6מר סל6 . עלול וס6' עלס ס6' כסיות 6ל6)ו(

 . זנן וולח כזמן )ח( : עלול 16 עלס כ"6סגכדל
 . 6פסרוח כו וסיס )ט( : DD~1 6' כמקמר לעילפי'
 6ף עול)ויח סוoh 6 6כל סומן כמקיטות תלויסו6 כי טפסריי סו6 6"כ, עולמית סיס hSn מ6חרפי'

ollpלומר סייה 6ין 6"כ כולתו גחלס תיגו מזמן 
 2 עולמית גגמ65 סו6 מסרי hlrn stlrpfiעליו

כמו ם י פ נע

 כמו סמעס על סיס טסמקלס ידענו וכגר כמקרס 610 סוס סמחע סמסיר 06 וףכ מקין בימות כ"6ספ?וח
 ס16מריס טותן דגרי מוחל טס": טטגומ מסנ' 6' טוסו 6ריסעו 3טס נתעטית ב"פ עמק עקזח כעלטכתנ

 ריס )6 במקרס ס63ילן lnO(D המסיר סיס ד6ס כ6ן ג6מר כן כמו 61"כ , וע"ס וסודמן נקר סיסטראע)ס
 ס6לנות ג) סיע יפסל סיס )6 למקרס גיס ד6ס ועוד . סקין ישות תמיד דוקק טירות מנד)סלילן
 סר.ממיל ע"כ bih ממעט ע) ססו6 )סי וס גוחן 5ע1 משקרס סכע כי 6' ממן כסוס ססירוח מגד)'ספכשעס
 ססני6 סוס סמוסח תכן מממכר ססוכימ גסו ולגת ככונס כ"6 כמקרס 6ימ סו6 6')ן גבי סג6טיחשחע

 : ג') וק") כ)) מסק טוס נו ומין 6מי0י שסח ע6 סס"י ממתיח עלמממכר
על
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 העקרים ה ר פרק שנימאמרמ8ר110
 טמלק שהוא אמכן יתבאר פעלו הסים הצור שאמר כסו השלמות שלטותבתכליתפעילותיו

 בספר ז"ל הרב שהביא הרביעי הסופת כת כמו )י( השם טציאנת על הסופת תה . החסרונותמן
 העיק עם מסכים תורני סופת והוא ; סמם הםסהעפים והשרשים השם מציאות בבאורדבררה

 ריטנתם הביאם עיוניים אחרים מופתים עליו יש השם טציאות שהוא הזה העקר הפרק : שכהבנו כסו בראשית בפרשת הרטז עליו שבאוהוא
ן

 להעיר כדי בקצרה אותם אזכיר המורה מספר השני רוולק בהחלת ז"ל

~yl"vDn
 לא ולכן כן גם א על להעיר יכול' ההוש ואין מ( בחרוש המאמינים האלהית הדהי אותי יורו שלא )נ( סטה וזה , הפילוסוף שיניח כמו נצחית חרירה תנתה סציאותעל בנוי הוא ז"ל הרב שעשה טהן הראשת והמופת , צודק מהבלתי טהן הצודק

 : ההוא המשת בהבאתהתעסקנו
 שהקדים הקדמה על בנוי שהוא לפי , מנאד הלוש הא ז"ל הרב שהביא השני המופתואולם

 דברים מב' מורכב דבר כשיטצא כי אמר . אמחתה נהבאר לא )ו( א,ריפטובשם
 בהכרח האחר מציאות ההחייב הטורכב ההוא הדבר סן חוץ עצטו בפני טהם אחד ויטצא)ס(
 כהוסר )1( יתר אלא ימצאו שלא טהייב מציאוהם היה שאלן , לכ ההוא המורכב הדבר טןתוץ

 סציאות א"ב יהיה )ה( פנים בשום הארי בלתי נטצא מדם אחר היה לא )1( הטבעיתוכצוה
 בזה והטשל , בהכרח הסהר (מצא והנה )ס( החיוב העדר על מתה עצטו בפני מהםאחד

 השצף בהכרח יתחיב לברו הרכש וימצא והדבש החומץ מן מורכב שהוא הסכנגבי"ןנשיטצא
 החומץ4%1שי;ם

 ממס ט610 פי' . וכו' כרביעי ממוסח כח כמו)י(
 : מסמוטתיס נר3יעי סרתכ"ס ססני6ממוסת
 . ג5הית חדירס חנועס מליאות עד )6( הפרק

 סיו אלו תמיד מתמעעיס ססס לפי חדירסחנ~עס
 לסע1לס 6ססר סיס hS 6' רגע מתנועחסס~סקיס
 סו6 סוס טסמופת ר"ל ג5חית 61מר .לסקקייס
 סם ססגלגליס ס16נוריס סקדמוח מצמיגי דעתלפי

 ח6מר 1ל6 תיו סל6 6חר ננר6יס 61'גסנ5הייס
 hSh ח"ו סקדמוח ס6מין ס0רמכ"ס ו0נסכיל
 סחריס  תקמירי לפי גי  סחוסם וס יתקייםפוח מצמיגי לפי ד6סי' לומר סוס סמוסח נסנחתכווכחו
 דסטיט6 ססש מ5י6וח על עיוני מוטח לסוסריך

 כסכרת מחמס לו ים מח1דס ססעולס-מצחר
 pfi,, סמיסס למוכית סכ66ל6

 16חו יודו סל6 )כ( : כעגפיס מוס ISIP1 .אקזמות מקמיני לפי
 6ימ נחיופ טי6מין מי % . וכו' סדת גשיגל

 על סזס סמ~סת ססוגמ מצחר ויקמרוסמוסח דרכי מ3יגיס 60ינס מרכס כי זס למופתמורס
 יכול סחוס 61ין )ג( : נכוו סגו כ61 6"כשקימות
 סיוטך 6דס סוס 6ין ובס . ג"כ זס עללסעיד
 מחמס סו6 מעולס oh סחוס ע"י כבירורלסעיד

 נתכ6ר ל6 )ז( : וכו' סתעסקנו ל6 ולכן ל616ס
 1ינו65 )ס( : מכו6רח 6יגס ססי6 ססקדמס6מתחס.

 דור סי' , וכו' סדכר מן חון ע5נוו כפגי ממס6'
 כן נס ימ65 יחד סמורכני0 סדכריס צותן מן6'
tvJSג"כ ממוייכ 6"כ , ססי6 ססרככס מן נסרר 
 6100 סונר עם מורככ מסיס מסגי סך3רסיסים
 ססי6 ססרכנס זולת פכיו ננמ65 ג"כ סיסיססגמ65
 מן ע5מ1 נסני 6חד דגר %6 רצינו סל66ע"פ
telhוסו 1סולך סנוכ6ר כמו סמורכניס nnhD 
 כחומר )ו( : וכו' כבכרח ס6חר מ5י16תכתחיית
 ג' סיסיו 6פסר סיס ל6 6ל1 . סטכעיחוכדורס
 וכפורס כחומר יחד 6ס כי קיימים 6ל1וכריס
 סחו)ור טבע חלד סכ6ק סנורם רמניסטנעיח
h~hDז( : מחכירו6' לספרי יכ1ליס וייגס יחד 06 כי ל0י1ת למס( כסוססיחר נצתי גמ65 מחס 6' סיס ל6 os)p . 5ך נסוס שיך לך 6"6 6"כ 

 6חד גל o1b5% 6לו יכריס כ' סיסיומסנדדיס
 מן 1nba ססדכר רובין 6גו מסרי סקר וגסולכדו
 וכף יסיס )ח( : לכדו גמ65 610 סמ~רכניס16חן
 610 ס6' טסןנר מתחר . וטף סחיוכ כעדרעל

 וכריס כ' סיסיו סמחוייכ מן סריגו 5"ל ע"כנגמ65
 "ץ 61"ג . 0"חר ימ65 וסגף )ט( : גיחן 6hpl7לו

וגרס
כענפים

 חשריס טסיך ~Sba מחגוטח 16ח1 כי"ר חכליח סכום )כח סטין לכ"ל" כסר5ס ממדע3ס; כס"ט וכסרס סמוסח כוס סלמכ"ס ע3 סרס גוחנים למס . וכו' %חית חדירה חמעס ממ16ח על ]6[ הפרק
 סרמנ"ס סמג5) סכנל "ל6 . עג"5 חמיו סונכ סנ)ג) פסלי וחג)יח קן )סוסו 6ין ,ס ")וס . וו") וגו'נקמיח
 3)חי וניוחו ובטווחו ס' מ5י16ח מוסחי קי )ך סחכ6ר גנל סגם וו") מממורס ס6' ממלק ע"נ סרקגכצף
 בגן , מהורס 16 קדמון סעו)ס טיסים סן ססלס סמוסח ויחקייס מקדמית סגחח )פי סימו בריך כמנסגסס
 ט6גי , מ161ת נקיוס לדכה סרת יסודי וכרון לי כסיוימן סגמר6 כמפכי פמכרתיו כמס 'Lsws כיתמנך

o)n~tpbיחנרך מ5י16ת1 ס6קייס רוסס 6נ' 6מגס סקדמוח  מלאין פלוי זס  "ין  פסר)מס ל5ד נוטים 3מ6מריס 
 כזפ סרמכ"ס פכוגח נסדיק f'b 1blan . עכ"ל 1ג1' פגים כסוס בו מתפקח ס6'ן שסחי כדרךבמשגתי

סמוק
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 וטהעוצע טסניע מורכבים רבים רברים נמצא אנחנו , אסר הזאת ההקרמה סוהר , לברוהופץ
 ידע לא מתטעע ממצא )כ( , שינטו בעת סכלתם ויתנתעו זולתם ינהר .שהם פ(ר"ל

 המניע והוא )מ( , כלל יתטעע לא מניע שיפצא בהכרה יהחייב מ( , האחרק הסתעעעתזא ~כ~
 , אמתית ואיננה ))( אריסטו בשם שהקרים ההיא ההקרמה על בני ד"א רפרפת וזה .דואשק
 , לבדו האחר שיפצא לבדו האחר וימצא דברים משני מורכב דבר  שכשימצא מתחיב איננוכי
 ולא )ע( הסרבר בזנלת לברו החי וימצא )ס( וממדבר סחי כורכב alne הארם ימצא כברכי

 בפועל טשניל ר"ל , לבדו מדבר ה% שהמלאך נאמר אם אלא )ס( , הרו בילת הםרברימצא
 לא ההי כי ולומר ע"ז להשיב שיש ואע"פ )נ( , החי גדר שהוא מרגיש נזק גשם היהיהטזולת
 לבדו רגמרבר שימצא מחוייב איננו ולזה . לבדו ימצא לא המשולה חלווה אבל )ק( ,שואג חי 4ע נוער חי או ציהל הי תאמר כאלו טינית אחרת שרה עטו התחבר בזולת לברוימצא
 על לחלוק הדין לבעל שאפשר ובעבור , חהסתנועע במניע כן שאין מה י( אחרת צורהבזולה

 זהשרשים

 חן סו6 סמורככיס סונטים 6וחן מן מסטסוכר
 כסרכגס מן גמרן 5נךו גגמ65 פיסיםסמחו'יכ
 ססכגגנין מן סמטל סכי6  זס 5כ6ד וכאיססי6
 : וסננם מסומן  מן ונעסה מסכל מיןוס61
 געת מזולתס ויתטעעו וולתס יכיע1 0סס)י(

 סגמ65יס סכל סייוע פן 6100 סי' . וכו'פיגועו
 כלס ותחתוכיס לליווייס ככלל תטעם געליפסס
 כ6חךוח יחן וגת6חךו כוס זס וגקפריס  ג6חויסמס

 ועולס סגלנליס נע51ם ס0פל עולסנמורס
 כל 61"כ כוס וכיחלן סמל6כיס נעלס0גלגליס
 ככס מתנועע 610 חטעס לו 0יפ הכעולסדהר
 6100 סעס ת16חו ממכו למעלס 6100תטע

 , ממט למטס 0סו6 ממגיע 6ת כ"כ יביעמתטעע
nff7Dעולס 6ת למגיע למס 6"6 סגלגלים עולס 
 וסמל6ניס סמ65כיס עולס נכח ל6 06מספל
 סקכ"ס ככח ל6 06 סנלנליס Ph למניע לסס6"6
 עצמו סעס 1כ16ת1 סקכ"ס ידי ע5 מתטעעיססס כי ומתטעע ממטע מורכגיס סס. סמל6כיס6"כ

 6ח כ"כ מגיעים ים ממקלס מתטעעיסככסס
 סעס כלוחו וכן מסמל6כיס למטס 000סגלגלים

 מגיעים סט מסמל6כיס מתטעעיסג0סנלנליס
 פסכן כוס זס נקטר י*כ5 ס0סלכי os1POלע"ח
 וו"0 סמל6כיט ככת סספ5 עולס 6ת מכיעיססס כי ומתנועע ממגיע מורכנים ג"כ סססגלגליס
 מתוך מסמע כן . מיגיעו כעת 1nnSlwיתגועעו
 מופח ככיתור למורס מח"כ (b"D וסקפטי רב"טס"
 מתנועע 1גמ65 )כ( : לסוגם ממס וס פתין 6ףזס
 עולס פי' . ס6חר1ן סמתטעע וסוט כלל יניע65

 דגר 5ך 6ין כי ומחטעע מגיע מן מורכנ 6יטמספל
 לכן י17 על 0יתטעע רל0סל מעולס למטס0סו6
 סו6 כי לכך מתנועע 656 6יגו ספסלעולס

 שמ65 כמכרח יתחייכ )ל( : סגלגליס ע"ימחכועע
 ג)ו65 רוחין hD(1 ס"ומ6חר . כלל יתנועע ל6מניע
 610 6ל6 ומחטעע ממניע מורככ קינו 0סו66'

 סמגיע סיסים סממחיכ מן 610 6"כ לכדמחטעע

 פיסיו סמחוייכ מן סיס 6ל1 כי עצמו גפניג"כ
 סיס ל6 כיחי מורכנות וסמתגועע סמגיעווק6
 וס61 )מ( : ערמו גסני ג"כ נמתנהצע סיסים6ססר
 כל 6ת מכיע 610 כי סקכ"ס סו6 . סר6סוןממניע
 : סיגיעסו ממט למעלס וכר לך וקיןמעולס
 : קמחית 6יגנס ססי6 ססקומס . זימתית ו6יגגסגב(
 סמינר ימhS1 65 )ע( : מךכריס ס6יגסחיים כעלי ו60ר סכסמ~ת כגון . לכזו סחי hSntt)ס(
 כליס ידי ע5 סו6 נזכור כלי כי פף . סחיסולת

 לכליכ יסים ל6 061 וסלמון ספס וטססג0מייס
 6יגס כי לדכר לסס 6"6 חיונית תגועס סוס6לו

 מיחס פעמים ססנתוכ מזויגו ולכן לסחגועעיכולים
 וגו' 6ליכס סמ7כר סי כי h)O' כמו לסססינור
 גדו15ת מיפרח לטון סנה' כמו ללחון מיחסומעמיס
 6ס 656 . וכו' נהמר 6ס 6ל6 )פ( : שלווכיו65
 6100 וק"ל גנזו מדכר סו6 0סמ65ך לומרחרש
 נקרץ ~ס סטין לסי דוחק ונסו . וכו' כסוטךמסכיל
 כגדר גנגס היגו ססמל6ך כמו כי (r)nfiמלנר
 נסס 6ינו 1סמל6ך סנ0ס סו6 טסתי לסי כקמחסחי
 610 סנטר כי כן גס כרכור כגדר נכנס היגוכך
 נלסעו 7קזק ולכן 0כתכט כמו מגסס ע"י כןגס

 והע"פ )5( : סחי גזר ססו6 מרגיס גוון גסס61מר
 סל6 מס ולומר זס זכר לתרן סיס . ע"ז לס0יכסיס
 לכנו סחי ימ65 0ל6 לסי סו6 5כ11 סמךכרימ65
 פרס עמו סחחכר חלת סחי en~S 6"6 כיג"כ

 ככל סוס ססו6 מנד ססחוק ע7"מ מינית6חרת
 ס0חוק נקר6 סי"1 זס ממקמר לקחן כמכו6ר6דס
 כן וכמו כוס סוס ס6דס מק כל כי מיניתקורס
 : נים 1כי651 מיגית 15רס כקר6 ססוסיסשלת
 לך 60ין לסי ככמ65 לסיות 6"6 מינית קורספוס כלי לכד כעלמו סחיוח . ממסולח סחיוח 6כל)ק(
 מיגית קורס 56לו יסיס סל6 חי 6100 כעולסוכר
 : לכד11כו' סדגר 0ימ65 כ"כ מחתיכ תיגו סו6ולכן
 0סתתנועע מצחר . ולמתנועע כמניע מ60"כלר(
 סיסיס 0מחוייכ מן סו6 כן 06 ככמ65 סו6לכנו

שניע ענפים
 סרס לרכל 6דס טוס 6ק ולכן , גסרסיס סכ0כט כמו סקדמוח מצמיגי דעת ל0' 06')1 צוחו לס"מעפש

 : כזוכר סעדע כמסר סכחכ וכמס זס כדגל סרמכ"סעל
לא
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העקרים ה פרק שניפאמרספרש11
 יפצא ולש )6( לברו הנוף וימצא ונפש סגוף מורכב )ת( הצמח או החי מהמצא מה בצד )ס(זה

 : שם זצ"ל הוא שכתב 0ה לפי )נ( עליו לחלוק שע"אחזק עיוני שלישי אחר כופה והביא הזה הסופת על הרב סמך לא ]גן לברו הצומח כח ולאהחיות
 שיהיו אם )ס( חלקים טשלשה בם הענין יכנע לא )ד( הנפצאות )נ(אמר

 הית בלתי כ"
 וקצתם נפסד הזה הם קצתם או )ו( , נפסרוה הוות כלן או )י( , נפסרחעולא
 %א הסת בלתי כולן שיהיו ושקר )ט( הנרהית ההלוקה וזאה )ח( . נפסד ולא הוהבלחי

 , נפסרוה המת כלן  שיהיו  ונרעדי . נפסדות הוות רבווז נמצאות לחוש נשיג שאנחנו )י(נפסדות

 ןםםןוד:פררשביושץ2 הי )כ( סבת::מ::ן עין הנמצץ כי :ף:ן%
 ואנחנו העדרם על מציאוהם יכריח מקיים ולא מוציא שם שאין אהר הנמצאות מן דברא"כ

נראהעפושים

 סיס . מס נ% )ס( : לנוו גגמ65 ג"כממגיע
SD)5דין ptSnS 56חריס מ5דויס סזס סמוסת ט : 

 ~nDnql :הן : מי םנ:1:

 סלוח 6חר סגוף כי . וכו' סחיוח ימ65 ול6)6(
 ס6ילן וכן חיוני כח og 6 וקין לכדו נסקרסו6

 מס 5סי )כ( : ס5מיחס כח נעלת לגס ייחסכסדקי(

 : כתוסח דרכי י7ט סל6 למי 6ל6מחלוקת
 ר61יס סיגו סגמ65יס כל סי . ס)מ65ות)ג(

 ססמיס ככלל מסיו סגמ65וח oo1 גחותומסינים
 ן תיר 11ז:1::ע41%1:4צנ:וגל,

 סי' . גססדוח ול6 מוות כלתי כלן סיסיו 306ס(
 טל6 וממחר עולמית סי' נך "ל6 גכר6יס סיוםל6
 יסטרו 6ל6 סיססךו ג"כ 6"6 6"כ גכר6יססיו
 צם :ז:7"ו יניש'%!ש ":פ' סטולס מן נערר ל6 גכר6 טל6 מס כי עולמיתכך
 6ל6 עול)ויח קיום ג"כ למס יסים ל6 ע"כ6"5
 סו6 טנכר6 מס כל כי ומן כ6יוס אח"כיפסדו
 לסוס קריך ממרככתו 6' וכל ימו17ח מ7'מורכב
 ק5תס 16 )ו( : סי' בחלק ויסו סר6טון טכעו6ל
 סיו מסגמג6יס ק5ת 6ו . וכף גססד סווסמס

 חסגמ65יס וקלח ג"כ גססדיס סס 61"כנכר6יס
 6יגס כן ו6ס עולמית כך סיו 6ל6 גכר6יס6יגס

 וזפו ע~למיח קיוס לסם יסיס רק ג"כגססךיס

5אפ1ששך11
 תמיד רו6יס 6גו סחרי ש' . גפס17ת צוותרנות
 )נרקיס סס סגמ65יס מן ססרכס סטיוןנחוס
 ואחר סיס לSlnnbl 6 רתוכן )1ל7 סיום עך"מ3"כ
 6חר נפסד סו6 6"כ רשכן ממת ר6יגו מסזמן
 סגכר6יס: מן כוס וכיו65 סיכ כל6 וטיס נכרךטסיס
 זכר כ5 . כמניאות אפסרי כגמ65וח כל סיו)כ(

 גקר' סו6 סססן לירי יכ6 וסוף עולמית קיוס לוס6ין
 מלירותו כי ססססד 6ססרי 6ו סמני16חאפסרי
 סספסו 6ססר נסדי6 גורס ונמורס . קמחי6יט
 אפסר סו6 סזס ס6ססרי ו6"כ סמ5י15ח למסריימיו כלס מסכנ6%יס 61' 6' כל וסירוסו . סי6וסי6
 גקר6 כלס סכמ65יס לכ% מסוס יכר כל כיכמין
 עמ65יט ג5חייס סס ססמיניס ומאחר מינייוגר
 מ"מ נמסד סזס בע"ס גי סססק כלי לעולסתמיד
 סגנתייס כדוריס סו6 סוס כ6ססרי לכן קייםמינו

 ר"ל לסיוח מחהיכ 610 ספיחיי נדכרוס*ססרוח
 ODDI כסווס פעם לט1לס כך לסיסים מתויוססו6
 חטכע סעס סיסתנס ממן 6חד לסוס 61"6כססס7
 יסיס ל6 67"כ עולמיח קיוס לו ויסיםסנרי6ס
 וכן , כלס סיפסרו סר6וי מן סיס 6"כ ,6ססרי
 % osJ סגמג6וח ימיו 11"ל כמורס נס7י6סו6
 כמכרח 6'6 כמין וס6ססר ססססד 6ססר מסם6'

 : עכ"ל וכו' סיסס17 ור16י סימטת כמו סיותומכלתי
 סו6  וכן . כ5"5ודי"ס . כלס סיפסרו ר6וי וסיס%(

 מסתר וכ"ל . לעיל ססכ6תי כמו כסויתכמורס
 סמ5י16ת 6ססרי סו6 כולס מסגמ65וח 6'סכל

 : כלס סגמ65ות יססזו 6"כ קמחי סגוומקיפוחו
 סיסס7ו 6מר סין . וכוי מו5י6 סס יסיס 1ל6))ו(
 סיוכל דגר טוס יסיס ל6 זס 6הר כוס יגללכלס
 מפעל 6ל סכת מן סגמ65יס כח"כ לסו5י6סוג
 סוס 6"כ ימג6 1ל6 כלס ככר ונססךו מנעדרו6חר
 רו6יס 6נח)1 ססרי סקר ונסו 6ותס לכו5י6סיוכל מי כעולס יסיס ל6 כי כע"ס סנמ65יס מןדכר
 . oSnpn סגע7רו הע"פ כעולס סגמג"ותמיך
 נורים  סימותינו כל לטולס 7למ6 לסקסוקואין
 כמו כלס סיפסרו סס ור6ויס וססססך  שסויתתסס

 ט גפס17 651 כנמ65 עדיין סכם ומסס6מרגנ
 סמגסינ ח"ו ~1DDt ויחר קייס סמנכיגעדיין
 נמOID 737 65 6ה"כ יסיס ל6 61ז ג"כ ססיסס7ו
 נעגסיס וס פרק גריס סכחכט כמו סקךמוחסגחח לסי מונח סו6 סוס ממופח כי לזמר ים .כעולס
 ומהחר סק7מות סגחח לפי סס י*רמנ"ס מוסתיסכל

בענר
 ם פי נע

 ושוסת זס על אסוקס קופיץ מ"מ עלמו מסגרת וס כחב רוממנה . וכף סוס ממוסח על סיג סמך לא]ט
6%o~5moa ממך סל6 כסדיק סס כחג כעלמו sp סלמנ"ס כךכלי כיס מוס מכר 651 סוס סטסח 

ולש"ל
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 118נוהעקרים ה פיק שנימאמרמפר

 ,המצטוות מחוייב והו14 העדרם על הנפסדים הההם הדברים טציאות המכריח הוא כלל בוהפסד אפשרתי שסק נמסר ולא ההן בלתי נמצא שימצא בהכרה טההייב )ג( , נמצאים אותםנראה
 בבחינת או עצמו בבחינה )ס( כחוייב שהישו הזה הנפצא ימלט לא כי , המציאות אפשריולא
 מחוייבת סבתו היתה סבתו בבחינת המו ואם , האלוה הוא היה עצמו בבחינת התו ואם ,מבהו

 חולתו הנפסדים ההווים הדבריה כל הממשא הוא יה' האלוה חטוא עצמה בבחינת )קהמציאות
 פועל אל צריכין הנטצאים הרברים היות טצר ולא הכרחית בחלוקה השם מציאות פסנויתבאר כי הדרוש בזה מאר הזק המופת וזה . נפסד ולא הוה איננו והא דבר שמצא אפשר היהלא

 שלא לטו אלא סהלוקת ולא דהיה בו שאין עליו הרב אמר וע"כ , שכתבנו הראשקכפופת
 הוא שהאלוה בארנו שכבר גוף יהיה שלא יתחייב מזה כי עור ואפר )ס( . הפופת דרביידע

 שכל )1( לפי , גוף אינו עצמו בבהינת המציאות פחוייב שהוא פה וכל עצטו בבחינתהפהוייב
 כן אם ירוה 4לא מציאותו מבת היא ההרכבה ג,( הנה פורכב וכל ענינים משני פורכבגוף

 פבואר הא ולזה . והרכבתם חלקיו בטציאור, תלם מציאותו כי )ר( בעצטו המצעצועמחוייב
 לשנים שיפצא השקר מן כי , אחר שהוא בקלות יתבאר ומזה , בגוף כח ולא גוףשאינו
 חיוב ענין )ח( מהם אחר בכל יהיה בהכרח כי , הרכבה DIW מבלי בשוה המציאות חיוב)ס(

 ונבר , ענינים פשני טורכב המציאות סחוייב כן אם ויהיה מזולתו יובדל בו וענקהמציאות
 נופל שאים כן גם ויתבאר . כלל הרכבה בו שיהיה אפשר אי המציאות שהמחוייבבארנו
 המציאות ומחוייב משנה לו יש משתנה וכל טשתנה הזמן תהה נופל כל )6( להיות הזמןתחת

 יחר ופשתנה משנה )ג( כן גם הוא יהזה ולא , אותו משנה אחרת סבה לו אין עצמובברונת
 שהוא ג"כ יתבאר . פרכב ההיה ישתנה בו ועמן ישנה ט ענק הענינים שני בו יהיו כןשאם
 א"כ יהיה ולא הפרונו שיסלא זולתי אל מצטרך היה תמרק בו היה שאם החסרונות מןממולק
 כמו עליו לפטוך וראפ אמת הוא אם הזה והמופת . מזולתי אלא בעצטו המציאותסהוייב

 שכתבנישרשים
 ל6 6"ג נססנו סל6 תכלית כעל כלחי זמןמעכר
 2;ן 4:ןןן :נ:יייןי ןשע כט:ייתו סתמלס לו סיס סל6 מיתר כי לעולסיפסדו
 גלתי סטנר כזמן נפסדו סל6 סו6 מכסמ6יזס
 מ1כניס תיגס זו כק01יה יעקב 6ס5 1ךכרי ,כ"ת
 סמוסת כוס ממורס דכרי סכין סל6 כגראסולפי
 וכו', יחטייכ לכן . כסכרת יתטייכ )ג( : מכתווסל
 ננסינת  לס( ו  סוכרנו otp)n מסג' חג' מחלקוגסן
 : כגולתו גתלס ול6 עגתו נכח תלוי מקיומו .טנמו
 סוף כלומר . וכו' ס6ל1ס וסוף עומס ככחיגת)ט(
 ט6יגו 6תד גמ65 סיכיס ומוכרם מחוייכ כו6סוף
 סמ51י6 וסוף לעך וקים חי וסו6 גפסן 1ל6 סוסל6
 : סניפת כוס סרחכ"ס . עוז 61מר )ס( :וט'
 : 151רס מחומר . ענינים מכ' מורככ נוף סכל)5(
 סי6 סססרכגס . מניקומו סכת סי6 ססרככס)ק(
 StsP מניעותו גי )ר( : סמורגכ סדנר מ5י6ותמנת

 מורככ יסיס ל6 06 כי . וסרככחס ttpsnכמניעות
 ו6ס מ1רכג גקר6 יסיס 651 גוף יסיס ל6מחלקים

 מסוככ סו6 וטמורככ צמורכם מנס סם סחלקיסכן
 מחוייב סו6 ססס"י כיקרנו וכגר כססמחלקים
 סממייכת סוס סוס לו ואין עשו כבחיגתסמני6ות

 : וכו' מכונר 610 ולוס מורגע סיסיס h~h ולגן16ת1
 ממוייכ סו6 ס,ס גסס . גסוס ממניאות חיש)ס(

 מתוייג סו6 ג"כ טסני כן כמו נעקמוסמ5י6וח
 : וכו' כסכרת כי 6"6 זס , כענשסמ5י6וח

 סיס עומר 6תס גריד ע"כ סגים ססס מאחרסיד . מ,1לת1 יונעל גו וענין סמני6ות חיוב ענין)ח(
 גקר6יס סטגיסס פט וח"כ *חד עננותיגיס סיטי' 6"6 כי לסגי סריגו מס מיוחד ענמוח 6'לגל

 עגע סו6 סמלייות חי1כ כרחך ע5 סמלייותמחוייכ
 ofi כי ע5מותו. מעין שיגו סע5ס על גוס(6מר
 ע5 15מר 6"6 זס 50 עקמות סמלייות חיייסיס
 רקונן גוס וכמסל , כמניצות תח~ייכ ססו6סטי
 סוים טסם נסנור 6דס גקר6יס טניססוממעון
 6דס נקרץ ר16כן כי 15מר תרכס ו6סכ6גוסיח
 לרבכן 610 ס6גוסית עקמות 6'כ עלמותיכעגור
 5סתטון ס6)ו0ית ימ65 1ל6 רתוכן ססו6כרכור
 מ5ך סיגו סו6 ס6נוסי נסס גקר6יס ססניססמס ודקי Sb" רבנן זוקק סו6 ס6גוסית ענמ1תכי

oninsuכמגס מיוסד וגוף עלמות יט לטגיסס גי 
 סגיסס נקר6יס ומ5ךו מסותפיס סס סנטתיגכח
 , Ot)1)D מכ' מורככ סו6 6חד כל 61"כ 6ךסכסס
 סנוני6ות מחוייכי סגי סיו ס6ס כ6ן ג6מר כןכמו
 כעקמות 6ל ~ODDt סמ5י6וח חיוכ ענין 6"כיסיס
 ויכיס ס6מרגוגמי

~ufi 
 מורככ כמניצות תמוייכ

 סיתכ6ר כמו . מסתגר ,Inro תחת נופל גל )6( :וגוי
 . ימך ומסחנס מסנס )נ( : סת6מר תזט סייטרקמן

 : סמ6מר מוס גפ"נ נעיטסירסנו
לפי ענפים

 ממורס ע5 כס" ורט"ע ס5סודי טס טכחכו כמו כסיות יכול מממכר קוסיח ניטוכ סרמג"ס מדעתואסטר
 : כפילוסם פס ניפטנו וכו5ס משסת ,ס ע5 גוטליס מסקות כלכס כיוע"ס

כטת
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 העקרים ו ה פרק שנימאפרספר114
 לפי , זה שלפני בפרק שכהבנו הראשון דחופת שהא רביעי מופת ז"ל ההב הבששבתבנו
 תוריי להיותו אנחנו אותו כתבנו וע"כ בראשית בפרשת בתו-ה שנזכר טה עם ססכששהוא
 דוןפלה הפלת מסמר הרביעית בשאלה רקד אבן עליו שממד ומצאם העיון עם פסכיםגם

 בו 12אין עליו ואמר ז"ל רומב"ם עליו שסמך עיוני שהוא לפי הזה השני הסופת אחריוכתבנו

 מה ופרק
 מה לפי )6( השם מצאות שהוארנה ןדה בעל כל מחייקנגגך א

 ,2איז )נ( בעצמו המציאות טחוייב נמצא בעולם שיש הוא )ס בסופתשנתבאר
 תלת מציאותו קיום ואין מציאותם קיום ובו הנטצאים כל עלת והוא לו דומה ולא )ו( עלהלו

 בסופת שנתאמת למה ציורית הבנה מתן הענין וזה )ס( , ית' ראלחת והוא בילהו %אבהם
 נותן הרושם או שהגרר כסו כי )ו( הו54 הוה העקץ מן שיובן שראוי וכה )1( . שעברובפרקים
 גל שכולל כסוג ]6[ הוזו הזה בטקום נטצא סלת כן רושם ש נדר לו שיש בסה ציוריתהבנה

 מן זולתו ובין בינו שיש העצמי ההבדל הוא בעצסו המציאות שטייב העמרם למ(הנמצאים
 חונם הדברים ושארי , לו דומה דבר ולא לו עלה שאין והם לזה הנמשכים ופרברים .)שדגמצאים

 מסצטוותו שיצוייר שאפשר בסה הציורינו ההבנה שתשלם כדי בעצמו הסצסוות חיוב באוראלא
 והברל טסוג מחובר הגדר כי נרר לו אין ית' הוא כי רושם ולא נדר זה אין האמת לפי אבל ,וע'

 יסלתשרשים
 כנ' . כמופח סגתנ6ר מס לפי )6( רפרק

 . סו6 )כ( : !ס דלפניפרקים
 סמכ6ר' כמו כך סי6מין ורגל וס610

 : וסולך
 16ת1 ממחייכת D(O לו ספין . עלס לו ספין)ג(
 . 15 שמס 651 )7( עלמו: גכתינת נמגג סו)6ל6
 רק מס5ךייס 5ן נסוס כמיון סוס 15 ספיןסי'
 גס' כמופת פנח6מח כמו סססוט 6חד לכדסו6
 . וכו' ציורית מכנס טחן מעגין וזס )ס( : !ססלפני
 מחוייכ גמ65 סיס 5ס6מין סמחוייכ 60מרגו ויססי'

 דרך סוכר כינור 6ל6 6יט סו6 וכו'סמ5י16ת
 6ג1 6ין ולכן סגוכריס נמופתיס 0גת6מת מסכלל

 עיי כו". 0ר6וי ומס )1( : זס על רפס לסוסנריכיס
 פ14 מס  סוס טעקר כנמוגת עוד סיוט סרטיומס

  וסטך  שפנתר וס סו*  ילוכריס נ%וססיסגפ*מפ
 סוס מעיקר ל6מוגת מוכרח כן גס !סוכי
 סירופ גכ6ר ל6 06 "ותך מופח וס יסיס ל6גי

 . וכו' ומרוסס ססג7ר כמו כי )ז( : 6ל1ממלוח
 כסס זכר ושוגי ממין ע5חות ססו6 זכר כלפי'
 ססו6 סונר כי נדר מזכר וס כקר6 סמיןלכל
 ע7"מ , 6חר למין זס מין כין עלמי וסכ57 גדר610
 ככלל חי נעל מיני כל מכולל סוג סו6 חימלת

 ס76ס מין ע5 דוק6 נקמר ס!ס מדגר חיוכסח6מר
 תיגס מס כי ג"ח מסקר גנרל כ61 סדכור ע"יכי

 6"כ ס76ס מין עגמות 656 6יט וסךטרמךכריס
 גקר6ת לכ( סעגק כונת לסגי! תוכל מנכר מלחע"י
 ססו6 ג7כר ססכ7ל וכסתעסס . גדל סאתסמלם

 1ת6פר olh גני סנולס סי6 ססחוק ע7"מסגולם
 סוכרית מן כוס 1כיו65 קומס ג5ג חי 16 מוחקחי
o~Pסגולת 6ל6 6יגפ hS 6רוסס סיכר וס נקר . 
 כסגיו! סרמכ"ס כרכרי גסייך מכבר סו6וכן
  נקר6סו  יסכרלו סוגו  וכסנוכור וז"ל י' כסער60
 גקר6סו וכו' וסגולתו כסוגו כנ6רסו 061גור
 כמו כי כן ו6ס . עכ"ל וכו' סימיון חק 16רוסס
  PD ססכ57 לסכין תוכל סרוסם 16 מגדרמע"י

 מלח כן אליו סייף כרוכס  6ו  מיגרר  סיווןיפי
 סלמייינז נל  פכוין atD 610 סוס כמקוסגמנ6
 מעקי נ6מונח לזמר 6תס כריך כן כמו ור"לוכו'
 וט' אטלל כסוג סו6 כ! 061 כג6% ססו6יכר כל ועל סיכ"פ פל  נ*%ר  סיף  נמ5* מלת כיסוט
 . כשמו סמני6ות תחו'יכ שמרגו )ח( : נעגפיסועף
 מתוייכ כ"כ והקרגו נלסוגגו הצרכנו לכךסירוס

 על מורות סס סקלו סמלות גי כעלמוסמ5י16ח
  סס פ*יריס  ינ%לייפ כי וכו' סע5מיססכ7ל
 ויודחס תלת מ5י6ותס  ol~pn לטי ס5%ייוס*ספריי
  ollpt  כפלפו סמיייופ  מפוייכ  פו6  סטימסה"כ
  סגמסכיס וכמכריס )ט( : גזולחו תני 6יג1מ5י16תו
  וס פל  פור  ססוספג1 וסדכריס סי' . וכו' וסם5וס

 חס ר"ל כמכריס  וסהר וכו' עלס לו סחיןו6מרגו
 סדנריס כל וכו' סנמ65יס כל ע5ת וסטפישרנו
 סעורן כוגח לסכין שתוכל כדי כע5מ1 סמטאות"יוג IUD מסו מסרס 6100 6ל6 6חר ענין טיכס6לו

כש
ענפים

 סונ 6מר 6% סדמען ככנף כס1נ 61מר 3לטח1 מממכר plpln מס . ת1'  הימאיס % טכ%1 כטות נ6[ ופרק
 ל"ד ככלל  o("otbS כל  על גימל סנ6% הסס Dfftb כי )ט  )סולוח כ,ס כ11גה1 וכו'סכו))

sp*eo כסחוף 6ל6 גלמי 6יפ המנס ono פי 6כ) כסמוך למ"כ סממנה "מר ולכן נקמח סונ ובגו )נד( 
  סספ  בסמוף %לי עמר %יי לרלי  ססס ממקמר מוס וכס") כס"' לקמן נ0די6 מכוש וכ"ס . וכו'סממת
  וכו'  הכילל כסוג כקן 6מר ודן סונ w'btלכר

  ככ"י
  ספמויב  זס סרק נסיט סממכל ס6מר מס ורס"ן  יר%יון

l'nho)סססרט כך כ3 מכימס וייגס יו7עיס סקנס מסמון גנ7 כונתו עיקר וכו' סמגי"וח ממו"ל גמ65 טים 
 בי%פ  סוג  סיף נמל,  סטן ויגמלו oth~eo ס5י ע) סג6מל נמס יכין סס"י ע3 סג6מר גמש ניןמנוס)
 וטע  רימגי16ת  תטיייב יפוי סיר  ("a,*tnca  l'Dbi  ספמכר ,פר  לכן ליטופ  ס%רפ סיניה  ימס  יודוסוט

Ss~
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 נמצא'נפלת

 )י~

 הטציאות כי , בהסכמה זולתו וגל ית' האל על נמצא יאמר לא כי , זולהו עם יכללהו סוגבעולם ז אי כי , כן לדרות המע שמדרך כסו ובהסכטה נשואם כל 1 שתאמר סוג אינו
 יכלל סוג אינו זטהנסצא ואחר מנוציאותו קנס הנמצאות שאר ומציאוות יתב' אליו הואהאמתי
 לו רוטה שאין ))( ית' עשו שנאמר טה זה ובעבור , הבדל לו אין )כ( זולהו ואת ית'אותו
 קנו שבולם הנטצאים זלת ית' שהוא כלוטר בלבד הוולתיהת על מורות מלות הם לו שיהולא

 יסתעפו הזה העקר ומן , במציאותם תלוי טציאותו ואין חלתו מציאות להם ואין טמנוהמציאות
 האחרות והם , בעקר כופר כאלו מהן באחד הכופר שכל פמ"ו הראשון בכאמר שסנינו שרשיםהר'

 מבואר האחרות מנולם . החסרונות מן מסולק ית' ושהוא בזמן התלות לו ושאין הגשמותוריחקת
 אם כי במופתים שבארנו הררך על כמנו וכסתעף השם מציאות לעקר מתחייב שהואמענינו
 הטציאות חיוב ענין ענינים שני בהכרח מהם אחר בכל היה ישזר או שנים אלא אחר היהלא
 מחוייב א"כ יהיה ולא מציאותו סבת הרכבתו והיתה מורכב כן אם ויהיה טוולתו יובדל בווענין

 מציאות לעקר מתחייב היותו בן גם מבואר בנקו כח ולא גיף שאינו ואולם . בעצפוהמציאות
 הנה מורכב וכל וצח-ה מחוטר מורכב גשם שכל )מ( לפי , וזה . ג"כ הררך ע"ז מבנו ומסתעףהשם

 מה טצד גשם כל שאין נאמר אם ואף )ס( האחדות מופת אל וישוב )ג( מציאותו סבתהרכבתו
 כלל הרכבה בו אין גשם שהוא מה מצו- הגשם אבל בהכרח וצורה פחוטר מורכב נשםשהוא
 במאמר כתב רש"ר אבן וג"כ בזה הקדמונים דעת שהיה וכמו , והאמת )ס( בגדר אחד יהוא)ע(
 בכל הכרחית הרכבה ושאין )נ( אריסמו דעת שזהו הטבע שאחר סמה י"ג( כמעמר )ס"6י"א

 שההרכבה לכ שם ואסר , כלל הרכבה שום בלי אופן מכל אהד השמיימי שהנשם תאמרהגשמים
 לומר אפשר הי: זה ולפי בגשם חלה שהיא המינית הצורה מצד )ק( רק אינה בגשמיםשנרגיש

 שיהיהשרשים
 גל ע5 סת6מר סוג חיכו )י( : 67פסר מס3כל
 כחמר סוג ססו6 ךכר כל סי' . 3ססכמסגסו6יו
 כ5על

 סריגיי
 סו6 סחייח כי נטוס סנ"ח כ5 סנגלל סוגסו6 הי מלח ע7"מ פסיס 13 סגכלליס

 ממט ים כך לידס חיות סיס כסס 3שסלכולם
pisnסג6וור הע"ס גמ65 קלח מיפ"כ . למסיס 
 על סן ססי"ח על מן כגתנ6 ססו6 737 כ5על
 מ"מ יתברך מהתו סיו65יס סגמ65יס ס6רכל
 סמגי6ות טפסרי גורס טס ס;מ65יס ס6ר כ65נל סלמתי סנפנה ס~6 לכי סס"י כי רסוס ;6מרחינו
 ל6 בו הח"כ ס"ס ,  המיתי סוג "יזו ;מג6 )ו5תלנן
 וס61 גמנ6 14 סג6מר מס כל על ר"לגרוייו כ5 על ומ"מ , וכו' יחורך ס6ל על )מ65י6נזר
 . סכ57 5ו 6ין )כ( : נסוס נטסכמס טניון געליאסון
 כמיון לו סיס ךכר כ5 כי הכדל ג"כ לו 6יןסף
 כסוג דמיון לו מין וחס כמין סכול לו %יך3ס~ג

 יען יג סיי לי 6;ן- , )וזרמי2בז
 ספכיס סגי כ5 כי 15רך לל6 סו6 6כל לו מסךול6
 דמיון לחת תוכל סל6 למס וכ"ל , כמעלס סויםמס
 וסמחכר , עקמי מפך ג"כ לחח "1כ5 65 ממי65עקמי
 סנומנר זמרי סכל וחמש כעגפיס ועיין , 1ג1'ומטוס מדנויוגי מי ו56 ס6מר סכתו3 למון 6חר 3וסגממך
 : כלל ופקסוק ספת סוס 3לי ימס  עולין  זססגסרק

 כסק7מס סגח63ר כתו . וכו' מורכג גסס סכללמ(
 מופת 6ל ייסוג מ( : נמורס סני לחלקסכ"3

 ממופת 6"כ מורכז 610 ססנטס מתחרס6חדות.
 6ס ו6ף )ס( : ס6חדוח על כמו סו6 גוף סידינועל

 גר5ט ס6ס ולע"ס סי' וכו'. גסס כ5 סאן;6מר
 מורכה גסס כ5 סיסיס סמחויי3 מן סוייגולזמר
 1סס ססמימיי גסס כגון מ1רכ3 סטינו גסס יסכי

 ונעת סק7מוגיס דעח 610 סכן וסוטך סמ63רוכמו חמימי גסס 3סס l~thlp וסעי5וסופיססנלגליס
 סיסיס קומר 6פסר סיס וט לפי ""כאריסטו
 ממחגר זכרי סלעת יו6 כך . גסס ג"כסטי
 לומר 6ססר סיס וס ולסי עז כמפס גמסךוסכל
 63מח 6מן 651 פ" . כגיר 6תי וסוך )ע( :וכון
 . וסתמת )פ( : סמ6מר מוס פ"י לקמן היתנקרכמו סט'י על ג"6 ג6מר 6יגו ס6חד סס ס6מת tES~:כי
 3כ5 סכרטית סרכנס וסחן )נ( : ס6מח סו6וכן

 מחומר מורכן נסס כל אריסטו ומ"מ פי' .סגסמיס
 מורכן 610 חסס7 סוס ססו6 גסס כל ר"ל51ורס
 61יגס ננטייס סס ססגלגליס 6חר 36לוכו'

 נשם מורכגיס תיגס וססססן ססויס חמתגכגסיס
 ס6מר ממס י"נ 3מ6מר 3סזי6 רמ"ד 6כן כת3כן

 ס15רט מ5ן )ק( : 6ריסטוט5וס יעח לפיסטכע
 15רס )קר6 סו6 לכלס סקוס דבר כלותר .סמיגיח
 16 כמקוס גולם ססס ע7"מ כ55ית סי6 כימזגית

כולס  נפיםע
 סו6 סנמ65 טפס ופ"ר כסקי טס שמר מממכר דברי ע5 סמ"מר orn 3ס"י טכסן 6' טכס 3ג5יוןראימי כי זס כ5 5כש3 1ט%1כמ' . סנטרים 5ט6ר ~er מעקר 63מוסט סכד5 מוס )טטומ שיך 6ין ושניג'ס"כ5
 ס61 טסמ5י16ח סמ6מר מוס ק"ו סכמה 3מס עלמו מען יר6ס ט6ים וס , 11"ל 3ג5יון טס וקהוכ תססנסחוף
 ממט כוס 6ין סכתנו מס 5סי 536 . עג"5 וכו' 3סינ טיסיס 6"6 בסחוף סו6 061 סנמנ6יס קו סכולןכסוג
 . ר.ממכר כטס 6)6 וכו' ס6יע וס עליו ממכס וס קכח3 כמו מחס 6יס כסס סממכל 6ת 5קרומ כדאי 61ינוטיקטק

5סי
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העקרים ו פרק שניפאכימפר116  ":":י:הע:י,'ש",ייזנ
D~W נ; %יו%י,:'קן'ןיגנ'עצנגי) 

 מהחייב שר,וא ג"כ כבשר אחר%-התעססבנוסן לוב רגשם ולא המצבטת המחוייב )ה(נ

 ';,תי':
 ן שקך, "קי נלי, "ק י דג.ו),(יייהנ,ינ

 גי וב )
 ית.ג'

 ין ווו
 לא אם וכן , זולהו שא"א משוער הבלתי המשך ההוא הזטן היה שאם אלא )ע( הומן והואבאחר

 זעי, ~עונ,".מ,:עב::
 י":,,'י"7.'ייינ'וניו'::ש.",'(:עוו, n~hhst י'"ן 'ן' SD י:

 : בילהו אקא בעצטו הסצינות מחוייב א"כ יהיה ולא זולהו אל מצמרך O.)r היהחסר

 ט'שרשים
 זמו נוס 1טונ6 ססגונית נחגועס מחגועעיסכולס
 וכן , רתרכניס תיגס כממת 536 מיגיח קורסגקר6
 כסג כמקמר 6ריסטוטלוס גסס ר0"ך 6נןכתב
 ס:מימייס סנרמיס 0גקר16 מס כי , וז"למנוכר
 עלוז (otpn נכס מנך 06 כי 6יגו סו6גרמים
 מ% ל6 6נ5 סנטמ~ח ע5 מורס (otpn 0סו6ומס
 עם )ר( : גשריו סם סקריך גי ע"ס מורכנים0סס
 סרככס סוס כ5י 6חן 0סו6 לע"ס . 6חדסיותו
 0יסיס יתחיוכ )0( : גסס פס61 לזמר טכ5מ"מ
 וכן כ"ת 610 גסס כל כי פ" . כמכרח תכליתכעל
 : לח"כ י"כ כסקדמס כמורס כסךי6 מנוקרסו6
 תכלית כעל כחו ג"כ ויכיס פף . ג"ח כחו ויגיס)ת(
 ממי65 כ"ת ט61 6"כ נסס 0סו6 מ6חרורגל
 נכר ololn 6"6 כי ל"ת ג"כ נחוט ססו6סכם
 ע"1 וממוסת תכלית, כע5 6100 סנגר כתוךכק"ת
 חלקים לג' aS 16' טר"מ סנ0ס חתוך כו6כך

 606לך ו6'ג כ"כ עמו הכתוכו סכח נחלקוממי65
 6"ת ל6ו oh כ"ח סו6 6ס מנח ונחלקי ח5ק כ5ע5

pSnnכ"ת סו6 סוס סנטס ח5ק כחוך 0סו6 סכח 
6"כ

 כ0גגטרי
 6חת חתיכס 6ל יחד סג0ס חלקי כ5

 כחלק 0סו6 ככח כחלק 61"ח כ"ת כמו ג"כיסים
  ווסו כסכל ג17ל סח5ק יסיס 6"כ ככ"ת סו6מגסס
 רב"ט גפי' סנ1כרת כססתרמס כתירס יציין ,0סר
 6ט )י( : טיס סמירת 1ס נני6ור סקריך סםכי
 כמופתים סגת6מח כמו . ס6תרגו כמו רומסלו
 ממחכר ס6מר רמס מסמע מנקן , וס דלסכיכפ'
 5ו סחין פי' לו 17מס 651 ע5ס ע1 60ין זסכע"פ
 לקמן כסדיק וכיס מס5דזיס נד כ0ו0 דמיוןסוס
 , וס כר"פ 0פיר0גו ע"ן 6101 וס ממקמר ופילפ"י

 65 ססגסס ועזן )נ( : יעקב bb1 פירועוול6כוקי
 : ממורס לח"כ ט' נסקדמס מנ61ר כ"ס . וכו'יביע
 פף . כ0יניעס1 כן oa ס!6 כ0יחטעע 656)ג(
 6יוס עיי ג"כ ס!6 ינוע זכר 6יזס מגיע 6100כזמן
 כמוכת וס זלכגי כפרק לעיל 0גחנ6ר כמוזכר
 ילך 67יכ פף . נסס יסיס סל6 חוןממג1 )י( :6'
 סמטאות סמחוייכ )ס( : סקר ווס תכלירו ל6 56זס
 גתכ6ר . סומן תחח ג1פל סיס ס6ס )1( :גסס ס0"י 0י0יס לזמר 6"6 ע"כ 61"כ סי' . onJoע6
 כפיוס גמנ6 סיס 6ל6 עולמית סיס 0ל6מנחר פ" . מונינו 56 מנסרך )ו( : מ"DD 6~1לעיל
 נ סנר16 6מר 6ל קריך סיס 6"כ os)nto מןומן
 0ל6 כלומר . קמין סומן עס גמנ6 סיס 061)ח(
 גגמנof.~ 6 חסומן זמן כ5 656 15 קו7ס סומןסיס
 060 6ל6 )ט( : עמו תמיד כגמנ6 ג"כ 610סיס
 פף . וט' מסוער סכלתי סממך ססו6 טומןסיס
 פס61 סומן עס סיס 0ס0"י לומר תרנה 6%06
 מעולס גריפת קוים ורש מטועי סכלתיממסך
 מסוער כלתי סיס ססו6 מסומן 6ל6 ומן נ"כסיס
 05ער 6ס0ר סיס ול6 101"( סתחלס 05"6ין
 תעמיס מ60ר כוס וכי1נ6 5י5ס 6ו יגס 50פיעור
 פע5 כגמגם סנלג5יס סיו 65 עייין כי סומןכ16ת1
 קותו 1נו51ח ~OS)nt כ5 לסער ס6זס י!כלידם
 6100 ספיית על עמר 6"6 מסוער סלקתיסומן
 5ו סיס 6ס )כ( : סג55 ווס כמו . וככס )י( :ג"ת

 סמח6חר מנד סן סק1ךס מנד מן . כזמןסתתות
 : יותר סכ5 יתכפר סמ6מר מוס כפת"ח51קמן
 : תסרוט פימל6 . ז51ת1 56 מנטרך)5(

שכלם
ענפים

 כעולזו טיט וכו' סי6מיגסו טר6וי מס חס l'P~D כיש פכמכ נמס סממנל כוהם תסיר נמי יח.סכ זסוגש
 b)b כו סממדטות טוס 6'ן וס65 וס נ6ליטפ 5סטשעט נ6 מס קקס 5כ6ולס וט' ר.מני6ות משייכגמ65
 ומס למ"כ טכמכ כמס 656 סוס מפלק יסתמך גרז סיס 651 וס דוקני נסיקין כמוסתים טגחנ% מסכש
 סממכל כווגח כי וקיים ונכון וינינ 6מת סו6 סג5 טכחכגו מס 5סי 6כ5 , וכו' 610 סוט מעקר טן טיוכןסל6וי
 5עינ סוכרנו כלץ 076 סי 5ססשן סים רועקל כמנעסש סדרך חסולות 6)6 דעת ויוזש )מכימס קנסכ6ן

 : 05כץ1ק5
הכס
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