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 כ5 סי' . !כו' (O'D~t תכויס שכלם )6( זפרק
'6'61 IShn כלס סת6ריס 

 סיחכ6ר כמו ספיית כעלמות רכני מחייןסו6
 . נומנו מוטסעיס מכעס )ג( : סרככס סוס כווקין ס" . ID1h מכל 6ח7 )כ( : 1ס ס6חרכסרקי0
 . כ"ת כחס סיסים כסכר" )ן( : cnlh כר6ססו6
'DS

 561 )1( : יו! י ססווף טיסול)כ 6"6 ולכך
 כמקמר לקמן מוס עיין . וכו' שסוס חךמיוגימי

 ר16י 6ין ומעתם )1( : פ.ורניעי
 6חר . 1כ1,

 סעגסיס יונ6יס גרטיס סד' קמ6לוסגחג6ר
 טכס סיס! )ח( : וט' יקי 6ו! כ6!סמכ!6ריס

 כת6ריס סס"י לתקר ס6פסר מ5י סי' . וכו'1ר51ס
 . געגפיס סגתכ6ר במו פוכרת  סו6  וס וסי' .גלגלו
 לתקר 6פסר נו פיוס על יתגפר  פ6ס"1וכפרק

 מס , וכו' 6מת וטס" )ט( : כ56ס גח6רוססס"י
  מתלות לו ט6י! לסורם ונרוך סתתת תוברסמ7ווס
 כדגרו נסרקין נסמוך סיחכ6ר מס 5טי כיכ!מן

 : ססורס 5!ס ודמיון סייכות ג"כ 5סס יםממחגר
 מחוייכ ס!ס ס:ורס מע"י DS' . סחסרוגוחש' יתכן ססו6 )כ( : סד' כסרס . ס6רכעס כסרס)י(

 טיזומס זכר וכל וס)י6וח מסכלות י,!נ'1
 ססו6 לומר 6גו 5ריכיס ממל6 6"כ חסרוןססוש
 1כי651 . וכו' נדיק ססו6 וכן )5( : וכו' וחיחכס
 וס כל פי' , וכו' o~a סידותס סיכריס מןכ!ס
 סו6 וכו' נריק hl~D וכן ומ"כ . סד' כטורסנכלל
 15 וסקי! לח"כ ולס . מעטוש ויזו !סו6 קלעיי)מסך
 סוייגו כסורס 6ל מטס 6ל נמסך h~o וכו; סוגית'
  סומן תחח סטפ5 כל כי )מ( : שח"כ סיתרגוש

 : סת6מר מוס  נסיי  לעפן סו,  משיר .מפפנן
וליננו ם י פ נע

 כח"ריס 0ס"י )ח6ר b'be 5ד ע) לסילו סר") )פרס 6שסר 6כ3 . כתרסיס פי' , וכו' ויכו) והנך חלם נ6[ זפרק
 ממגינו כמו ס6מר כמס ס6מדוח לסורס 60)ו 0ח6ריס סמהכר cmn סטה hv"(כקלו

 וכו' )סלק 'גויים hs~n nllnho סר6סון שסורס מכח כי !ס ס' פריט עעיל סממנה 6מל 60 6דרכ0 6חדגסו6
 . 60הדות לסורס o~lh )שדווח סממכל דעת ע) עלס וסליך ס6הדוח 3סורט מחנגדיס מס 60)1 סת6ריס6"כ
 6י )כן 0המד1ח יסורס מתננדיס סחפו ט:ח"ריס ממר ור") סנוהנר דעח כקמח מוח סכן )ומל קסטל61י

 כי ט6מר גם: !ס ע3 עעס כחב כסמוך וס 6הר דם" תיגו !0 , 60מדוח סמ0 כמו cn~b סימנס6ססר
 06 סבסבנו סמו נ!ס  סמהכר סוגת דחס ועוז . מהמלנו וס טעס ע) כוגחו וקין וט' מכוברת (arסמסונג

 סייע סמ:יגו כמו וכו' סונ פ "ין יחכלך ססו6 מ;ימ ל6 ולמס ג!- 6הל מממר מס )סלק 6י גליכיסגן
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 איננו )ל אמת כי , השם מציאות שהוא הראשון בעב נכלל אמת ית: ושהוא , האהדותבשורש
 ;"ז גל IDP_5A האמת שם בבאור שיבא כמו בזולתו ולא בעצמו תלם מציאותו היוזז זולתדבר
 השלטות בתכלית הנמצאים כל תשפיע היותו זולתו רבר איננו ברוך היותו וכן , סמ5מר(מוס
 נל משהרגים  שרשים הארבעה מאלו ובכלל )ס( , סמובר(  מוס 'כ"1 גי ))קין יבשיה שיבאכסו

 בל  לבאר ונשוב . טמר לסלק  הראוים והענינים אליו והטה~,מים ' יח  באלוה הנהליםהענינים
 איחה על ית' לאל שייוחסו התארים "נין תחלה תבאר עצמו בפני הארבעה השרשים מאלואחר

 . : לו שייותמו אפשרצר

 לא פעולותיו מצד הדבר בו שיתואר שהתואר )1SP )6? במעפ מבואר שהא ממה הכטלק
 האחד הפועל מן שימשכו אפשר כבר כי , כלל הפועל בעצמות רבוייחייב

 , ברצון בפועל ואם בטבע בפועל אם , הפועלים מיני בשני מבואר תה , מתחלפות רבותפעולות
  ותשרוף ותבשל קצתם ותקפא )ג( הדברים קצת תתק- היא כי )נ( האש כמו בטבעבפועל
 אלו מהם יצאו מתהלפווז כחות ששה בה שיש יחשוב האש טבע ירע שלא ומי , ותלביןווזשהיר
 בו וענין ישרוף בו וענין יבשל בו ענין )ן( בו ימצא כי שאמרט המתחלפים עניניםהששה
 יפעל בו אשר וענין יתיך ענין בו וימצא הדבר שילבין והא השחרות הפך יפעל בו ועניןישחיר
 טבע שידע מי ואולם . בעצמו אחד בפועל נס( ההפכים שימצאו שא"א יאמר כי , מקפיאההפך
 הפעולווז ויתחלפו )ו( הרברים אלו כל האש יפעל ההתם והוא בו שיש אחר בכח כי יביןהאש
 ברצון בפועל ימצא בעצסו וכזה , האש בעצמות רבוי זה שיחייב טבלי הטקבלים התחלףטצד
 יקנה בו כי , סתהלשת פעולות יפעול אהד היותו עם )ו( ברצון השעל שבאדם המרבר הכחני

 דפכיות מפעולות עמו רבות וכאלו ויבנה ויסתור ויתפור ויקרע המדינות הנהיג והמלאכווזהחכמות
 וכן , כורכב הוא שבארם המדבר שכח שיאמר מי אין כי פשום אחד היותו עם מתחלשתאו

 , וההדגש והצמיתה כודנה )ק( מתחלפות טבעיות פעולות  מפנה ימשכו בכלל האנושיתהנפש
 שאמר מי הפילוסופים 0ן נמצא ולא , הטדבר והכה המתעורר הנח לש כפעולתן רצוניותופעולות
 ופועל ]5[ בצמח )י( עצמו בפני הצמיחה פועל שנטלא לפי אבל , טורכבת האנושיוזשהנפש
 הנפש )כ( היות לחשוב זה יביא הנבדלים בשכלים עצמו בפני ההשכלה ופועל בחיההרגש
 האנושית הנפש כי כן אינו , נפשות שלש שבארם טהרופאש קצת שנהבו כסו מורכבת,האטשית
 אבות פירוש בפתיחה ז"ל הרמיתם אותו באר דבר חה , סתתלטת פעולות טסנה ימשכואחת

 יהביאשרשים
 ע5 ג6מר 6יס ס6מח ענין . וט' 511ת זכר וזיגגו)ל
 ן וט' ת5ף סוו5י6ותו דגר ע5 רק דגר019

 : סכך וס כמו . וככלל)ס(
 עד"מ . סדנר ט סיח61ר שדושאך )6( חפרק

 עכס רקונןכסת6מר
 610 חייט pSn וכן חכם Psn גז0 יכיוג6 סייע16

 . ?P? סי6 כי )כ( : 0מת61ר סו6 ורשכןסת61ר
 ס6ס 6נ5 16ת1 תקרן 06 ט 1כיוOtDC~ 65כגזן
 oh ר"ל . ועיכס ותקסי6 )ג( : ס6ס נסכתיותך
 כמכח מתיכם 610 ס6ס 56ל לח 7כר 6יז0חקרן
 סל6 ס5מר סכתוכ חסון 6חר נחסך וממחכרס6ס
 ט ענין )ן( : תקפי6גי וכנכינס חתיכניכחלג
 6חר וכח יכסל י17 כעל כ60פ כח 6יזס סיס .ינס5
 סירוס . געיתו 6חר ממועל )0( : וכו' יסרוקמע"י
 ספעולוח ויתחלפו )ו( : כחות רגזי בו יסיםסל6
 6ססר ז0 וסנייך oDpn ס% כדי וס 6תר .וכו'

 6מר לכן 6חד מכח ספכיס ג,סיכתו
 סמונחיס סדכריס ופס סמקכליס מ5י 0סססע~לות סח6י

 מיד סו6 ססעוס טכע כי ע7"מ , ס6ס556
 ס"ס 6גל סחקרכ זכר וכל מוחך 610 ס6סחוס סמקני

 סנורם מס כפי גסעל סו6 060 חוס סמקכלמיד
 כד 6ין ע5מ1 3ס6ם מ"מ 6כל סיכר סתוטכע
 טס )ו( : olno וסו6 6חד כח ג"6 גחות רגויסוס
 וסגמיחס כס,גס )ח( : 6ח7 ססו6 כע"פ . 6ח7סי1ת1

 סגמיחס וגח סין כח o7h5 ים מסרי .וססרגס
 גמ65 סו6 וס וכ5 00רגס כח וכן 0מנ7ל כסו0ו6
 סכת )ט( : פ"נ חן כרוח כמנוקר 56D)DJלו

 נעסוק ס76ס יתעורר י17 סע5 מכח .ממתעורר
 סעסכיס מיני כ5 . כבמח )י( : 9יר5ק זכרפיוס

 : ס5תיחס כח כ"6 ל0ס 6ין גי 5מח גקר6ווס6ילגות
 כ5 כס סגכללו 5פי . מורככס ס6טסית סגפם)כ(

6ל1
ענפים

 סס)1ת 4 סיין )מולס מחגנד דיגו ג"כ וכו' ככ"ח כסומות טוס ית' 6100 וכן טף ס5יט )סורס ממונד6יגו סו* וט' סכד5 1)6 סוג ph 4 מ"ט כי לפטל 6י 011 סורך נוס ע"כ וכו' rrs סס4ס 4 ס5ין כס תו'גוף
 וגו' ולולס מגס סיוגו ס6מד נמס סמחכל סי פירוש ע"; h(h , מטון סממנה רסון יסים )5 ו0 )עי כ"כגרמן

 : ג"yp, , 5 כסכסיס ספירסט כמו סו6 וכוי 6מד 5100 סחטכ%
 כמו עגמו הסגי 6מל 1)6 מחס 0סלגס ופועו ושר 3לסת1 סממנר קעי . 3מי 00רנט יפועכ נ6[ חנפרק

 ג"5ת ס5מימס נם כי עאו חגי משמס וטען פ6מכ ס"מ גט ששטתדקדק
לג
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 ושאקש הירח אור ניח ובאחד השמר הגר הודלק באחד אפלים מקומות טשלש 6ה משלאנש

 4 ןי )ס( בד"שכמה )ג(עלירום חמם )מ( גל הכחן הפוצחו53(
הצטיתה

 ז ()ק
 מנפש א4)ס( -ב

 פד ונראה שם עכ"ל ן אמתיוהצ דברע בסקי עפי ואמר , בלבר השם שתוון אלא יקבצם ענין שאין מ( שם עור ואמר .מתחלפות
ימצאז

ק

 מוי"'מהן:1 ס"ממן:ג יני" י"" ג",(,,ןי,.,,,רןג:צ:ן"ג',י,י,;י. באדם  האטשיתאשר יפש ענין יבק שלא ומז , רצונית ומהן טבעית מהן מתחלפתן רבותפעולות
 רבות פעולות האחר הפשל מז ששט אן- יבין כלל המדבר הכח בעצמות רבוי ידויבלא

 רוש אשר רואשוןהשעל
 א אשר סבת"םה)פעל:וחיי%4לושים

 ן יון
 כ"ש

 שאעק
 בחק זה

 הייתשרשים
 סמ51י6 )ל( : 5"ל כמזיך לקמן מוס ועיין סכחוח6ל1
 סיונס מס כל לרקדו יוכל ס16ר ע"י .סריות
 . מקור ופס )מ( : גחוסך לרקות 6"6 כילר16ת
 כמו ורגל גסס . נססנמס )ג( : 6ור מלחכלומר
 סייך כן כמו 6הד מלח ססמס על לומרמסייך
 סוס למחד 61י! וסגר מירח על 716 מלחלותר
 קדימס ונלי )ס( : מחגרו יותר סקור 56סייטת
 נחחלס נקמר רנ5 סם כוס סמסל פי' .ולייחור
 עומד פס6דס מסונר מצחי 61"כ עליו עומדססו6 לסי מכ"ח ס6ר 6ו ס6ןס רגל על וניחורנעלס
 ג"כ רגל סס 6ח"כ נעתק לכ! רגל נקרךעליו
 טספסל 16 ססכס6 סטן רטני וססססל סכסך6ל
 לוס זס ססויס מפכי רנל ג"כ גקר6 סליונסען
 סס עקר כי 61יחור קדימס וזסו סעמיךסכענין
 נלקח 61ח"כ סכ"מ טל oltpn נצמר סו6רנל
  גמען  ססססל  16 טטכסת צען 6ל  וס ססכ"כ
 ש מחחלס רגל סס ג*מר סיס bS 61ל1עליו
 סכס6 על גס בתו לומר יכמין סייט ל6מכ"ח
 mgt וסטמס סגר על סג6מר 716 מלתמסד"כ
 סייכווו סיס כמו כי  וציחור ק7ימס פוס 6OOJין
 סייגוח ים ממס כן כמו סגר סורח 6ל קטרלסם

 ס'יכות סוס לצחך 61ין סירח 16 ססמסלסדרת
 ימסכו ס6יס מגסס 6גל )ס( : וכו' סירתגסנת וססגי ססמס גסגת כ6 סו6 ספחו מקוססקרת כסרי . סחת סנותיסן סדין )ע( : תכירו מעליותר
 ססנותיסס עם וכו' מחמור מגפם סימסכ1 כנע1טן
 61ור ססמס 61ור סנר 16ר נכי כמו סירוס .וכו'
 זס מדיר טוס כמו כי 6חח סי6 סס6רתססירח
 כסכותיסס סס מחחלפיס מקוס מכל מצירג"כ
 סתר*ס כע"ס 076 גני סו6 כן גחו ס"מרנוכמו

 סנן כת וס 6ין וססרגס וס5מהוס ססזכס כפ13
 מתמלפיס תסס לסי כגמר 16 כחמור רשמנהוססרנס
 610 סגתם סכ76ס וססרגק אזן כח כיכסגותיסן

 כפס פנחס סכחמ1ר וססרגס סזן יכת ס76סגסס
 ס6דס גסס מכחו סנ%ס ס5מיחס כת וכן .מחמור
 וסניליות סעסכיס וסס ס15מת סל סנמיחסוכת

OW)D61'כ , וס6ילטת סעסניס טל סטמחח גפם 
 סזן כח נס סיס סת6מר מורככח 6יגס ס*דסגסס

 כס וניו סטן ססשלות ינ16 ע5מס ס6ךסממגפם 6ל* סעסכיס סל ס3מיחס כת 16 ו:"ח סלוססרנס
 6ל6היקנסם סכין )3( : סנור מסל כעטן ססו6 כמו רירככססוס

 סתוי
 פ6ינס פירוס . כלגר ססס

 ג6מר כן כמו 16ר סטמס 16ר ע5 סנ6מרכמו כי לכו 6ור נמלח ס16תיות כקריאת6ל6
 6עס ענמס נעכין 6כל וכו' 16ר סירח 6רעל
 סוס לסס ואין *תרח סכרי יס 6מי לכל כיסוים
 נח ענין סמן %ס נכי 610 1כ1 . לזפ זסממיון
 כת ענין 610 לקוס סיס וס5מיחס וססרגסססזנס
 וגעסכי0 גכ"ת סיס עומס וסנמיח0 וסטרךססזגס
 סג6חר כמו כי לנד ססס כסח91 רק פויס61ינס
 סחר SD "מר כן כמו 0760 על וסרגה סיןסס
 ט6 וט כי סויס 6יגס ע5מס כעבין 6כלכ"ח
 וכמו סכתנט כמו בסמיי סנט חסו פטמיס3ת

 גרות ועיק , ע"ס כ"ע סרק כמ"ג לקמןסיתנ6ר
 ססס סתו9 ענין גחכ6ר סס כי ססמוח כ3י6ורחן
 : סם-6פר  טזט גפ"ל לקמן מזס עוד ושק ,כך
 6חד פס61 ס6ע"פ . D1G9 6חד ססו6 סעס)ק(
 : וט' ממגו ימסכו אעפי"כ רגוי סוס בו 61יןספוט

 : כמום נראין ססס . סמוחעיס)ר(
גמר

ענפים
 לין סגכד5יס כתכסיס וכן מלגס כו ט6ק כימם סנמיחס מועל כנגד 5ל6 ססרנס סועף 6מר 651 , נ"מ 16לג"כ

 : וק"ל 5כן 0ססכלס שעל 06 גו5סס
אכרם
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 טה לחק ית' בו רבד שחייבו טסה זה אין מתחלפות רבא פעולות יתן טסט נמשבוחדהות
 אם הסתחלפווז הפעולות מצד הטתחלפים התארים אלו בכסו השם לתאר רג(ויינים אצלכסוחר

 שהכהה כסו אחד במקבל ואם , בהי התיווה וכח בצומה הצמיחה כה כסו )ס( טתהלפיםבטקבלים
 התארים באלו וכיוצא בעינו אהד לעם ש בעצמו אחר לא"ש פעם וטקם פעם ירתוםוזנק

 באתה בעצמו אותו נתאר אם אף כי נאמר זה ובעבור , סטם הנמשכות הפעולות עלהנצרים
 כשהא אותו כשתארנו כי , בו רבוי שיחייב סטה זה אין , מטנו שנטשך שראיט הפעל מצרתחר
 , ית' בעצמו רבוי זה יחייב לא ההיים לכל החיא שהוא ממט הנמשך הפועל בבחינת )ת(חי
 החיות להמשיך היים סקור שעסו נשפומ מסנו נמשכים ההיים רואים שאנו לפי כי לומר הכתהגי
 )משש וגף חיים טקור עמך ני הכתוב כמאסר חי בש"א שנתארהו טה ה% ולזה החים,בכל
 הכח הנותן הוא כי אור נראה באורו כי רואים שאנו מצד עסו ההא שהאור נשפוט ג"כ ויק ,5'ע(

 שהם נשפומ אנחנו השלטות בכל ובן הפעל 8ל הכח מן הראות המתיא והא האורלראות
 ישמע הלא אוזן הנוטע המשורר שאמר מה דרך על פמט נמשנש היותם מצי אצלונטצאש

 הפעולות בבהינת חכם בשהוא נתארתי כבר הדרך וע"ז , מד( )מס יבים הלא עין יוצראס
 , החכמה אצלו המצא על יורה עצה נדול וסרה- נפלאה בחכמה ממט נמשכות שהם רשיםישאנו
 סטנו נמשכות אותן שנראה המתחלפות הפעולות כל מצר מתחלפים בתארים יתואר כבר זהולפי
 מתחלפים יחם'ם סצר )6( מתחלפים בתארים יתשר נבר ונן , בעצמו רבוי זה שיחייבמבלי

 קרוב הכתוב אסר ממט רחוק או האדם אל קרוב שהשם ל3( שנאסר כמו מתחלפותוהצטרפיות

 האדם מצד אלא והרוחק הקורבה שאין ט"ו( )מסי מרשעים ה' רחוק )"ד( )תטיס לב לנשברידי
 אדם שיחטא קודם הוא אני ה' ה' רז"ל שאסרו כמו , ממט טתרחק או השם אל מתקרבשהוא
 יחם לו יש שיהטא קורם )ג( כי באדם אלא ית' בו השנוי שאין כלומר שהשא לאחר הואואני
 קרוב שהוא האילן כסו , טסנו מתרחק שהוא אחר יחס לו יש שחטא ואחר השם אלאחד

 אלא באילן השנוי ואין )7( פעם ולמערבו פעם ראובן ולמזרח פעם ממט ורחוק פעםלראובן
 יחייב שלא מסה זה כי בהם וכיוצא ואדון ומלך ופועל יוצר הוא שהש"י שאמר או )ס( ,בראובן
 שמעץ תזח יעקב בן שהוא בו אסרנו ]נ[ בראובן רבוי יחייב שלא כמו בעצמו שנר אורבוי
 טהיימים בלחי הארים הם ספק בלי אלו שכל הבור ובעל השור ובתל נפתלי ושותף חנוךואבי
 אליהם שייהם )ו( הרברים מצר תארש הם אבל ראובן על בעצסו הרבי שאץ בראובןרבוי
 יח, באל שאמר כמו מתהלפות בבחינות סתהלפים בתארים יתואר חק , אליהם שישתהףאו

 בו אחר וולטר יוכל בו אחר הואר )ו( בו שיש לומר הכונה שאין עול או חכם או רוצהושר,וא
 אחד תהגר בו שיש נאמר שלא כמו שברא טה ירע בו אחר ותואר ברא בו גהי ותואררוצה
 בו אהר ותואר מלאכים ברא בו אחר ותאר הגלגלים ברא בו אחר ותואר היסודות בראבו
 שבל לפי אבל , שאסרנו כטו )מ( אחד מפולל ימשכו כמוחלפות פעולות אלו שכל האנשיםברא
 נאמר )ט( ~פעול וירצה לפעול וירע לפעול יוכל לא אם פעולה איזו שיפעל לו אמשר אי שלםפועל
 הדרכים אלו ועל , בו רבוי יחייכו שלא בפועל סתהלפות בחינות הילו וירע ויכול רוצהשהוא
 ואם הטקבלים מצד הטתתלפות הפעולות מצד אם מתחלפים נתארים השם שיתואר מההמו

בצדשרשים

 מגוחן ר61ק ס6ג1 . וכו' שומח ס5מיחס כח כמו)ס(
 מפעל וכחיגם )ח( : 5חי וכניוח לקמחסגמיחס
 ממגו כ6 0חיוח ס0ע051 מכ0יגי' סרנו . ממגוסגמ0ך
 יתסיס מ5ד ל6( : מי 5כל חיים מחותך סו6וסול
 גקר6 6י~ס וסוי' מג6ר עלמו ממחכר .וט'
 . ס6דס 56 קרונ סססס )נ( : ס5טרסוח ופיוסימם
 5ו י0 סיח60 קבס )ג( : סי0סיס מסרסעמס
 שיק 6100 מנד ס' 6ל קרוכ 6100 . וכו' *סדי0ס
 סו6' לטולסס6י5ן כי סי' . כלילן סקינוי בין )ד( : כנועריווחסיד

 גני כן כזוו 6חד olpn1 עומד

 . וכף ומופל י51ר ס~6 סס0'י ס6מר 16 )ס( :סבי
 גתנ6ר ססגיון ונמסר . ססגטרסות מפרסעחס
cnSע"ס שטרסות וזס יחס נקר* זס : 
 סירוס . oo15e סיס0מץ *1 6ליסס 0ייומס)ו(
 : *חד כח . 6ח7 חשר )ז( : ס0"י גני 610 כזכמו
 כפרק לעיל סכ5 כמו'סגתנ6ר ס6מרגו. כמו)מ(
 וכו' חכם 6ו ר51ס נקטר ענין סו6 כן כמווס

 : יתכרך כקלוס ג6מר כן כמו . ויבעיכף 16 רולס 0סו6 נעמר )ט( : יתנרך ג0%ג*מר
סמתח05ות

ענפים
 ס!רוסיס 6לו כין גזול ייפרט 'ס כי )ר"יס רומס ס:דון סגין ב"ס . וט' יעקם כן hl~D בו אגמי"נךננ[

 thn(o ר"! סכויי גמש 6)6 5י:ס ס")סייס ס5רוסיס גי ס"5סייסהגרופיס
 )כן כסגל ק""

 5נ5 מס רגע יסייגו ס)רוסיס 6!1 5כן גמוא ומופגות 05כל הון ס0ס 50רופיס כקלו מס""כ !טכ! ציןו!6
 : שקר סו" וכן גג"! כ% רפי כיינו א ס6)סייססטו0יס

ורמז
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 הבחי3א היהו:צהר 4נ,הההםםסףים-שיצם:שש בעיטם יממחיפה'צנתקנעוניביף(
 עצמו סעד מתתלפש בתארש )כ( השם שיתאר אפשר אם ואולם , ית' אליו שיחסויתאים
 עצם אינו )כ( הדבר בו שיתואר התראר )6( פןפרק

 המתבוע
 ענץ )ג( דכא אבל

ץ י אבל , העצם%
 חח )ס( והדבור רופיות זולת דבר אדונטו א

 מם שימל:שםום4ייי" ש לא)(' כי 4( העצפוה על נופף רבר ושאינו אחר כזה בתאר השםשיתמור
 בתכלית פשוט ית' שהוא בארנו וכבר , דברים מב' מורכב הש"ת יהיה שא"כ )כ( , עצםחלק

 הפש'טזתשרשים

 כמו סמקנ*ס גע5ס . כעומס סמתתלסוחמ(
 מחחלסיס כת6ריס )כ( : וכו' נעגמו 6חךי6י; כעס וטקס סעס סחוס חטן סיסים לעילאמר

 : ענמו סמק מ5ד . עגמומנן
 6יגט סזנר בו סיחרר דצעואר )6( םפרק

 סירות . ~lhtpnעלס
 כמורס כסייף ס'6 וכן , כר סיסיס נוחגחססכר6
fi")D168וסוף רונסון מוסכל סעגין כי 011 וז"ל מח 
 עקרי , עכ"ל 1כ1 סמהו6ר ע5ס כלחיסכתו6ר
 וכ"כ כסג"6 מג61רין סם וס סגפרק סמחכר37-י
hnon6יגו סח~6ר . סמתו6ר ענס 6ינו )3( : לתורס 
 6חר ענין )ג( : וס כחוקר סמחו6ר 0דנרע5מוק
 למחוגר, מקרי דגר סו6 סוסס0 ססו6 ומנוחרסיכר ענמוח על סוסס0 610 סוס סחו6ר . לעיסמגיע
 כלמון )וסמע וכן סיכר נסג"6 כמורס סו6גן

 ענין 61ס עקמי עגט 6ס ס6מר כסמוךסמחנר
 . וטף ~es DSn סחו6ר כי ווס )ד( : וכו'מקרי
 6יט 011 )ס( : סגוכית ססכר6 לסרב כ6עחס
 1ל6 6דס מלת יכונר סעדי כדי "ל6 סיגומזכר חי ס6מרט זס ורגל כנ"ל . וכו' סס כינור6ל6
 61"כ סגוכר כפ' כתורס מ0תט כן , '(qDt עביןס0ו6
 0ש6 חס כ"6 ענמיי ת61ר oto חנעו סל6מבקר
 כ68 כבתת תובר לסו יופל ute וע"ז לסםגיבור

 עגיי כי סלמון מן ונסקלנ0עכרס
 מורס ת61ר

 חקרו מס נמו לענס סמניע סוכר על03כרח
 כסוס מניט ול6 רגוח וכמנס סמלך כניכתוצר
 )ןו6ר כסס ט5מו סע5ס מכג0 סכמות סי60מקוס
 6יט סו6 63מת קוצר כקרץ ססו6 מס כלולכן
ל6

 עגיי
 סמחנר ססוסיף וזס , לעכס מגיע 6חר

 ענס ס61 ת61ר גי צחרת ODD עת 61מרוכלסוט
 בע"ס לעלס מניע 6מר p)p 61ג1כמח61ר
 6ל1 דכריס כי מפתר דגרי ססס נר06סלכ6וס

  מס נוס  ל"י  לסירהז *ל* יטפס, טל  גוסףפיער  זס 6ין 60מר גמם גממו ,ס לסני גוכריס'סס
 מדגר חי 0חו6ר מצחר לואר כ6 וגבלוס6מרט
 כקמת ח61ר 6ינ1.גקר6 כן ob סמח61ר טנסנו6

 יח"6 כסג"כ כלסתו ר0"ט כתג וכן . ס6תרטכמו
 16 משי חי ס0ו6 יקמר ס6דס כי 11"ל,למורס
bl~Dורך טל תקריס 6יגס 661 מדכר 16 חי 
 מרתע 6"כ . עכ"ל וכו' סס כי16ר סס 6נלס6מת
 6ל6 נחתת ח61ר נקר6 6יג1 כוס סווו6רכס7י6
2ן:ןע1%11ועתדין! זכרי סירס כג"5 , ס6מרנו כמו סעכרס נדעל
 סנף עגמות עגין 6ין כי . סחי מלת סננת SP)ח(
de1'נורגיס נזון גסס ומס 6ל1 דכריס נ : 
 60מרט בע"ס פי' . וכו' D1nD רשי ו6עס)ט(
 ססס לו 0יחו6ר 1nDb ל0ס ניצור 6100מס
 דנריס גב' 0סס סיתו6ר ~b"b סת7ע רצוי6כל
 ס0וo7b~ 'DS 6 ענמוח סס כיחד ו0ניססמיגר חי ססו6 ס76ס SDn3 6100 כמו ענס בוססס
 : וצופך סמכ6ר כמו מתלקיס עורכנ 6יטית'
 פף . ענס חלק כו 6100 על 6חן ג7נר ול6)י(
וגס

~fffi 
 לכד כחיות ס6ןס 6ח ממקריס ומעמיסד3ריס סגי סס מזכי חי עזך ענס כו 0י0י1יגריס 00גי מקותן 6חד שכר ס0ק 0יחו6ר

 וקמר ל3ד כתדנר ומעמיס חי "יט 156100מר
 מעל מענמותו 6ח7 חלק וסוט מיכר 6י61000
 0סא יגל סמינין מסטר ומוכןל מצני 171610
 ו1ע0 , סמנ6ר כחו נוס גכיונ6 6ותו לחטר6"6
PSnס0ש יסיס כן ס6ס )כ( : ע5ס כו 0ינאזדיחוס סני מצוחן חלק 610 ס6חד סכיני ר8ל ענס 
 מכופר 610 6100 סעכין . וט'  רנריפ מסנימורככ
 6כחוכ סעגין סתכין וכדי מהמורס לח"6 ג"כבע'
 . סנ1כר גס'  סכתכ מס 5סי כוס סרגוכ"ס 'pp1לך
 olhS קורמות r1)a  סס סינר פי סנן כירפ
 וסכת *רם גרר  זנו כי 1מונ7ר מוגדל 60דסוכסס

 יורטים  Pt~D סוס לו  6ין  ססס"י ולנוספריקותו
 לו 6ע 00"י גי כסס  ויוגעל  ממתותי סנפפיסיו
 לעיל טנפכ*ר  כפו סרככס סוס לו 61יןגדר

 כוס נחוויר סס"י היפ"כ SDfi *י  לכןמפיפסים
וכן
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 בד וצקרא לשם באח* הישא התואר שיהזה ע"ר תהי באייה יהיאר כבי אבי מ, .חפשש1ת

 שהממצות שנאמר כמו המתחשר לעצם מבאר עצמי ענין החה"מ נשיהקק אלא יבא לאהה
 המציאות פהומב שם באור הטו אח שכל הנסחי האמת והוא הטציאות הסהףיב הואמראשון
 הוא סקרי ענץ ההואר היה טים Onhno מוס כ"ז נסרק )לקמן האמת שם בביאור שיבאכסו

 המקרוז כי )ס( טשא אל יצמרך 4( שהמש-ה לפי תה , ית' בו משיתואר נמנע שהוא )ג0מבואר
 חהעב העצם קיום ואם )ע( , המקרש נישא עצם ית' השם זה לפי ויהיה בעצמו עומדאיננו

 והעצם )ג( , יטצא שלא אפשר 2דסצא אפשר ולפקרה הנה )ס( הסקרים בזולת הואעצסוהו
 המצטוות אפשרות הפציאות מורטב דברים מב' תורכב השי"ת א"כ יהיה , הטציאותמחטב
 הקול עלה ההיה עלול המצשות אפשרי שהוא ומצר עלה המציאות בחייב שדוש מצדההיה
 ווזוב קיוטו אין חשם )ט( . אפשרי בלתי חלוף תה )ו( בעצמו עוסד עצם היותו עם )ק(יחי

 המציאות שחייב אותו הנושא והעצם ד5צטנות ~awin א"כ הסקרה הנה הסקרה בעלתעצמותו
 וחצם שהם עניניפ משני מחובר אחר נמצא או המציאהע מחויבי נטצאים שני א"כבהקה

 בשום הש"י שהעושר אפשך ושאי מבואר הוא כן השל . במלו שנתבאר פסה )ח( זה וכל ,תקפאנה
 צר על שהיו מה אלא מהש"י שתארים פלוק שיחייב ססה וזה , סקריי ולא עצמיי לאתואר
 זה הנה מה תארש לו ששצאו מחייב שריא %ולם )6( . שאמרנו כמו מציאותו לחיובהבאד
 טחייב יה' להיותו כי  שכתבנו דטופתש לפי הידוע מן הוא כי וזה , הדרך עץ אמתהויתבאר

 שראחדוח מבאר והוא הטצטצת מחהיב יהיה לא כן לא שאם )נ( אהד שיהיה ראיהסציאות
 אפשר היה לא ישם 2ייא במה אחר ראובן היה שאם מ( העצמות על טרף הואר דברבבל

 שיתיאר אפשר הטה ולא ראובן כסית המע שהמחיטו אחר באחדות וראילן הסוסשהדואר
 הנצטות. על נוסף ענק ראחדות ספק בלי אבל . אחת כשהש החכמה ולא אחר כשהואהלובן
 מה אלא  ושבארנו כמו רדאר ב12ם יתואר לא s~wrn העצםהע על טסף דבר שהאחדותואחר

 נייצאקשישים
 נסג דגיגו סע5ס נחלק ס%ס יח61ר 106כ!
 6יס 16 ססונ 610 חי 6יפ כלתרך נסנזל16

 יתן ט סיחו6ר נמנע ג"כ !סו ססנז5 וסםמיגר
 מזולת מסגיל 1ל6 ססכזל מזולת ~hff סססוגלסי
alwמסהר תסיס ממס ג6' סס"י יתקר 06 61"כ 

 מגירו זולת ל6ת7 6"6 כי וסנדל ויסוגמורכגח
 סמגכיל1ת קיומוח וסכות נזר לו יסים כן061

ומגזירתי
 כמו מומלט סקר ונס חללם הותו

 1ל6 קסמות מנות סוס לכפיי 6ין כישלמרט
 ט6ין 96 סגזכר גפ' כמורס 1hDn יו6 כן ,גזר
 36נ )ג( : ורב"ט ס06ו7י כפי' וב"ס שעו ממסוס
 : .קסת 0ת!61ר 06סר ככר 6נל . יקומרככר
 לעו 60"6 . יפ' נו מסיתתך נמנע 6100)מ(
 כמו וס כת61ר 11116 5ח6ר מס5זזיס נונסס
 ottb 6ל . גו% 6ל יצטרך )נ( : ומולךפמג6ר
 כמקרס כי )ס( ע5יוו לטס ממקרס סטכ75נר
 ג!ס Snnot כעלמו איות סמקרס 6"6 כי .וט'

 עומד יופג וכן קזוס לכן סחור סטן ס5כעמר16ת
 שו וסמקרייס , מקריי וגר גקר6 נוסוכיו65
6"6o~s סעמיס נענין וגן , כעומס לעמוד לוור16ת6"6 גי 06ר דגר על סיטחו מגלתי לסיות 

 ע3 שמז 16 0יסכ כ"6 גע5מס לפיות 6"16סיסיכס
 ע5מותווט: וחיוג ר.ע5ס קיום ומס )ע( 6טר:וכר
 מתמיד מקרס ס6' ממין , מיגים סני סמ)ךס טוע
 כסחר1ח נו נמ65 ססו6 מדבר לעולס נ0ר7וכלתי
 סמיד סו6 ססטרו0 כי סעורג מן גסרד60יט
 ס6יט וכחוס ממט לספרן 61"6 סשרכ עלנח

 מדפס 610 ספני וממין . לעולס ס6ס מןגסרד
 ושמו טוש קמרת נעת וייקד 6מו נעת0ימ65

 וכן סעמודס מיזגו ימקד ס6דס סיסג נעתכי
 כחלה!ס סמופת ~ס למגיח ממחכר סוכרם וכ!5ססך
 נזילת 610 ע5מ1תו וחיוג סענס ו6ס ומקס ,זו

 ? סגמ65 מן סנסר7ת סמקרס ע5 טטעסמקרייס
 וממקרס מסחר ש' . סימ65 טפסר סמקרס סגם)פ(
 %'6,ת תיוג 6ין 6"כ פליו סיטת 5ן"6שיך

 סו6 סמקרס ולכך נ!ולתו ג"6 נערתוסמקרס
 סטס6 סע5ס פ" . וסע5ס )5( סמטאות:06סר
 6ק כי נעקמו nthtSw מחוייג 610 סמקרס6ת
 מורככ כס"י 6"כ וסיס נו1לת1 תקי סע5סקטם
 6ע'פ . נעגמו עומד ע5פ סיוחו עם )ק( :וכו'
 תגר  וסו כלומר . 6ס0רי גלתי מלוףס י 6"6 חס סת5י16ת 6ססר יסיס סמשיסש5ו נ!ו5תו תלוי 61יגו נעגמו סו6 ית' ענמוח1פילוס
 6ס0וי0 וסננתי סנמגעש סדגייס 1קנ
 סמין כמנד זמו . וט' קיומו 6ין 061 )ס( :ט6
 ממס )0( : נו סגמ65 ממדגר לעולספרד וגלתי קמיך 0סו6 סמקרס 6101 מבמקרס4ל

 כממקות מחסיני נ' לעיות 6"6 כי . כעולומנקשר
 5ף 0סו6 לש ס0יאח S~h עגיניס חגור סוס1ל6

 ש למעלס סכל כמיס סרכנס שם ליספסוט
)6(oSe1 6מס תקריס לו סימתו מחוייכ ססו . 
 יסיק % 69ל"כ )נ( : גרמת שריס 0סספ4

 סיס ס6ס פ" . 076 ססו6 נמס 6מ7 ר16נןסיס ס6ס )ג( : נמופתיס לעיל נמאס . סמט16תמחהינ
 0ס06דות OD~n שסר כח61ר מת61רר16נן
 מסוס 5ח6ר 6"6 46כ ס6דס ופסוק עשותט6
 6חד סוס !סו עליו ולומר ס6חו כתשר ס6ילן16
 ס6דס מסות סו6 8ס6מךות מ6מכ 6ת1 6יט16

be
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 188 סב העקרים טי פרק שנימאמרפפר

 האחיות ענק כי אחר שהוא ית' עליו אוסר צר אי"ה על שנבאר צרבי בלבד שם בתרשהוא
 שנבאר ואחר , פעולותיו מצד היברך אליו המיוחסים ההארים כשאר אינט יוז' עליוהנאסר

 : יתברך אליו 1Dnl"W אפשר צד אתה על התארים שאר על נדבר באהדותזה
 לנמצא והבדלה יחור טחן שהוא הרבר על )נ( יאפר אמנם האחר שם )6( יפק

 בעבור מהחלפים רבים אישים על )ג( האחר שם יפול ולוה .מזולתו
  אוהו שיהיה הן , מעלתם הענין באותו יובדלו )0( התדם )ד( אהד בענק מסכימיםהיותם
 אחר ברבר מסכימים הרתם בעבור כי , י"6( מיחסית אחת ושפה אחד עם ככצ סקריהענין
 בעמן משתתפים להיותם אחד עם שהם בהם נאמר בכושיים והשחרות בישפעאלים כדתמקרי
 ושמעון ראובן כי )ו( שנאמר מפו עצטווזי הענין אויתו שיהיה והן , סזולתם יבדילם פ( מקריאחר
 אחד ענין בהם להיווז האחד שם בהם יאמר כי בחית אחר )מ( והמום והארם באטשיתאחר

 ידיה )י( יותר סוולהם ייהרהו ו;מיהר ההא הענין שיהיה מה וכל )0( מזולתם יברילםעצמותי
 מורכב היותו עם )כ( ראובן על אמתי יותר האחר ענין יהירו ולוה . האחד בשם אפתייותר

 מזה אמתי ויותר )מ( אחר עם על המו מאשר לחוש נראים )5( במין מתחלפים רביםטאברים
 אע"פ גס( החלקים המתרפה 0( האחר האבר או העצם על או הכשר על הנאמר האתרהוא
 יותר עליהם ?~P לחוש ונושנים ואינם הפרדתם שיקשה לפי מהחלפים טימורות מורכבשהטו
 ההומר אל לחלקו אפשר שאי הפשוט השור )ע( האחר בשם מזה אמתי ויאר , האחרשם

 בלבד אחד מרחק שהא הקו %( הוא האחר בשם אסתי הליותר ן השמח )ש האחרבשם אמתי והעתר , נפרר בחוש מהצג מהם אהד ואין )5( בשבל אלא )ס( הורכב מהם אשרוהצורה
 יאינישרשים

 וכיונק וסלילן רסוס מת6ריס ס6ט מקמר6כ5
 16 ר6וגן *ת מהעריס ס6ט כמו ס6מ7 נססבו

 PlnSD 6ייו ס6חךו0 6"כ 6חך נסס 6חר076

%ו;%ן11":"נךן,ג:ןג4
 יחוד גוחן hl~D סךכר ע5 )כ( : רס"ן65כן

 ענין נ6יוס נכול 6100 זגג ג5 על ס" .וסנזלס
 על )נ( : סיחו מס עליו גומר ס7כריס ס6רמכל
 רניס ס0ס 6ע"ס כלודר . וכו' רכים6יסיס

 60מ7 סם עליסס נקמר מ"מ געגיטסאתח5שס
 oon מעגין ווט . ויחוס )ך( : וכו' סיותסגענור

 וג6חדיס גקסריס ססי1 5סס גורס עליומסכימים
 ור"ח יויי"ן ככ' ייחךס גורס מסרוס וכקנח .יחד
 ימיו  מע"י  כוי  וט עגין על מסכימיס סססלועי
 יינזלו )ס( : עיקר וסול  נוי וט  o~nbllגק0ריס
 ניכר 610 סזס מענין וע"י . מו1לתס עגיןנקותו
 סמכ6ר כמו סכמג6י' מן לוולתס ניגס י0ססגדל
 וסמעק ר6וגן כי )ז( : מזולחס נכדליס סססזס ממקרי מעגין ע"י . שולחם יכוייס )1( .1ס51ך
 : נתכסית סוס סגיכם עשות כי . כקטבית6ח7
 עגמוחו סו6 ססחיו0 גסס כי . נחיות 6ת7)ח(
 סיכיס מס 1כ5 )ט( : ססוס אמות סו6 כן 50076

 פי' . יותר מןול0ס ייחךסו סמיחו ססו6סעגין
 סתר6ס מקוסגל

~r'h 
 סיחור נעמס י17 מעל ענין

 ס6ר מכ5 גישר יותר ויחוזו סכזל1 ויסיםושסנגל
 . ליכר זכר כין וסכדל יתור ג"כ סטוסיססעגיניס
 סס עליו 6מר ר6וי יותר' יסיס פף . ס6חךנסס 6מתי יותר יסים )י( : יותר מוולקס יימוטווו'ס
 : וסולך סמנ6ר וכמו ס0כד*ס ס6ר כל מעלסלחך
 יטר מ"מ רסיס מ6נריס מורכש 6100 סיע5 16 . וכו' 6חר עס על וכו' תורכנ סיותו עס)כ(

 ע5 גרגור ססו6 ממס ס6חד סס עליו 15מררמי
 מ6נריס ג"כ מורכנ סו6 6' וכל רסס סיס 6'עס
 1כי651 רגל סס יד כגון . לחוס נר16ס )ל( :רניס

 ס6ן עמ *מר רפוי מתר יש,נמל )"מ
 כ5 יסיו 6עפ"כ חלקים !כמס סכסר סתחלוקבע"ס כי סי . סח5קיס סמחומס )נ( : 6חר 6יפ ע5מבסר
 גן ו6ס נסר ט5ס מסרי 5זס וס זומיםסחלקיס
 ניכרים שיגס 6חת נהתיכס סחבקים כל פסיוכסעס
 1כ5 נחלק בדיגו בע"ס כי סלם 6י0 נני כמוש"נ
 מסרי טכסיס סס 6עס"כ ימד ממונריס ססחלקיו

 וסכסר עגמן נפט וסגיזין ענמס נפניסענמות
 סניכריס ס6נריס מקשר נוט וכיוגין עלמוכפגי
 061 וכון ועין ורגל יד כמו ענמו S1D3 ו6' 6'כל
 סענס על 6ו לנד סכסר על לומר רשוי יותר610
 : סלס 6יפ ע5 ג6מר סו6 משסר ס6ח7 ססלגד
 סע05 16 ס0כסר 6ע"פ . מורץ ט610 בע"ס)ס(
 tbo סס עליו לומר רבוי מ"מ מורגניס נ"כסס

 מיסור )ע( : וכו' סרככתס לספריך סקססלפי
 : עגמו כסלי 6רמ"ע יסוךו0 מד' 6' כ5 .ספסיט
 גצ נוותו לחלק 6"6 כי . נסכל 6ל36ס(
 נחוס מוטנ מסם 6חד ובין )5( : נמחסכסתנוקו
 כמחסכט סססוט כיסוד 06 0חחלק שע"ס כי .גסרד
 מס46ס . נחוס מסחלקיס 6' כ5 לססינ 6"6מ"ת
 מ"מ ספרזחט סקסם "D"S כי ערס 16 כסרגני
 6ר"ס מיסודות מ ממט מכו סברס סמה6חר
 6"נ ספסר יסוך ססו6 סגוף רק 56לו נס6רובעו
 . ססע0 ( )ק : סרככקו ספררת קנת כחות סו6שכר
 נקר6 נוכס לו 61ין ורוחכ בורך לו סיס דכרכל

 ש;:וי:נמננם,5
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העקים י פרק שנימאמי184780
 ההומר אל הפק"פ כיסוד בסהשבה ולא בפועל לא אליהם רתך פרברים שכונר אט4(

 הנמצ4.ים סבל בזה יובדל פשות אחר סרהק רגב אבל , שרוחב הפודך אל ונשמעהחצצורה
 אל יחלק שכבר לפי )0( נמורה אחדות דוץ אחרות אין ום"ם , זולתי באז לו ישתתףולא

 . קו מהם אחר כל יק-א קטנים חלקים % אלו שתרמוז )6( קו גל ויחלק יומי העלקשתיי
 ח-tor בטהשבה ולא בפועל לא )כ( תחלק שלא הנקורה האחד בשם ממנו אמהיוהיותר
 אק זה ובעבור , מצב בעלת שהיא אלא )נ( ברבר ישתתפו ולא הנמצאים טן שזולתהנבדלת
 וצא ראפר בשם אסתי וביותר . ביקרים נמצאים במצב לה שישתתף אחר גמורה אהדותוה

 מציאותו ובאין אלא )7( הנטצאים טן זולתו בזה לו ישתתף ולא מצב בעל שאינו הטמפריהאהד
 האחדים טאלה רב קבק המחשבה תשיג בבר ולאה , המהשבה אלא בפעל )ס( אמתיטפשות
 גמורה אחדא איננו זה שאף טבואר הוא ולזה , האחרים קברן וההא 4( המספר נררשזהו
 שיושכלו היפשר הנמצאים מן טזלתו בפעל טה לנמצא )ו( והבדלה ההוד נתן שאיטאחר
 לנסצא כצולתו מה סכל וכברלה ירעד נותנת אשר היא הנטורה והאחדות , ממנו רביםאחרים
 נטצא בנמצאים שאק ואחר . לו דשה ץלהו עסו שכשכל אפשר שאי בפעל נמצא שהטוטה
 סי בעולם היאין טבואר , השי"ת זלת דבר לו ישחה שלא בדבר )מ( זולתי עמו ישתתףשלא
 שהמח לפי , ית' האלהה אלא באמהות קהולהו טה סכל טובדל שיהיה האחר שם עליושיפול
naSבאפשרות לזה "ה וישתתפו המצביא אפשרי זולהו הנמצאים וכל , הסציאטן םדעייב 

 הנמצא בשם ואפל )ט( הדביים טן בדבר ולא המציאית בחיוב לו שישתתף מי ועניןהטמאות
 אחדות ית' אחדותו כן ואם , השם בשתוף זולתו ועל ירע עליו יאסר ושהמציאות אופן סכלשוים שנהי לצירם לשכל אפשר ושאי הטציאות מחויבי שני הנהיו שא"א בארנו כבר כי ,כלבר
 באמתות שתשקד וכהתבאר ואחר . דבר בעץם אליו ישוה ולא נסצא alw לו ישתתף שלאגמביה
 שנתאמת המצאות שמחוייב והתבאר רבר אליו ידטה ולא אליו ישוה שלא הנפצע עלטומר

 סבסבו הוא הענינים טן בענין )ס נטצא שום לו ישהתף ולא לו דומה אין במופתסציאווזו
h~nwיוזיב לא ולחה , תעבי ענק ולא )ל שזללי ענין ושא )כ( כאלו ית' עלע הנאסר האחד 

 פגיישרשים
- כוס רומכ 1ל6 נ31ס 65 5ו 61ין 16רך6ס  : 
 גר6ס . o~tSh יופך ממכריס מחוני וקיט)ס(
 ומטר וסירס"י 6ר5ס גתך ל6 ימטר מלסטססו6
 5י3ריס יגיע סזס סקו טלין 1ר8ל וגו' מגיע65
 סססוט סיסת SD 6ו ססטח ע5 יג6מריס156
 ר"5 6ליסס וו"; וא' נסועל ל6 ממס מסונר61יט
 , וססט0 סס:1ט מיסוד על סג6מריס ס37ריס6ל
 ממוכר 61יגו 6מר וכפלו מח31ר ופינו 6ל סבוסכל

 5רמיס 51ווחין 56';0 מרמז ונויס'סקי3ח'יוחך

 זנ:1 מ65תי 6ג5ל6 וכו'קליו
 ק ק

: : - 
 06 לעקם סעס סנוז5 ם :ר"ל:42)כ,ס5סי

 ממגו לעסות OPD1 קסת קו כמו מוחו 51עסותסקו
 אחו לעסות אפסר כי 6חד גקר6 וס 6ין ומ"כ קרקו
 סתרנה כלומר . מליו סתרמוו )6( : ס"ס כמסעל
 651 3סע5 65 )כ( : ספילוסוסיס מאסון וס61קותו

 06 וגראס . ממסיס סוס 3ס סחין 5סי .נמחסנס
 סן חלוקם 5י7י 6"ח סנק~7ס סתכ6 63פטרותסיס

 וכן נקוךס נקר6ח סיתם 65 כמחספס מן)מועל
 ס5ו עולס יסוט 3ס' יסר6ל ישחק סרשיכ0כ
 )פ' ג"כ ס3י16 וס6שי ו' סער ס"3 ריסוןמאמר
 שאינס זני 610 ס;יץדס ג. דע סם SV~1,ס

 7קוחס מסני 651 כמחסכם 61פי15 כללמתחלקת
 לס  וקין  סיריל  לכך ר*ויס  ט6ינס מסני 656ל3ד
 געותך סחססטוח סוס fist סעור 1ל6 מיסטוס
 : סגזכר נפרק ע"; ע"ז pDln~1 , עכ"ל ממסול6

 ס76ס איר ע"כ . מ5כ כעלק ססי6צ*65
 6ל6 )ד( : 7נר 6יוס su עומדת ססי6 3סכ5ור
 . גפע5 )ס( : וכו' שין 5פי 656 . מ5י16ת1ס6ין

 שיומר . ס6חדיס T'JP ססו6 )ו( : סחוס3סרגס
 6ן מעמיס 6לף סייגו 56ף כס6ומר וכ!6חדיס י סייט ג' וכן 6ח7יס 3' 5 ר מגיסבמספרי

 6ל6 6יט נמסמר 61"כ מספר 6ין עד נוסוכיוס
 65יוס . נפעל מס 5גמ65 )ז( :קג1זס6מ7יט

 : 7נר נסוס . 73נר )ח( : כמועל 61:0גמ65
 סנמ65' גסס 61סי,)ט(

 סכ:ס מע"פ סף . 53נ7
 סססנ6מר

 סנמ"
 610 ססס" תומר סס"י על

 לזמר ~olh על סגמ65 סס נקמר כן כמוננמ65
 . סגנו65יס ס6ר על ניס 1כי1נ6 כנמ65 07600610
 דרך על 656 6' אופן על כטגיסס כקמר 6יטמ"מ

 ו~שפ סמ6מר מוס 31ס"5 שסכיו לקמןסנתג6ר
 וע5 יתדרך עליו יקמר וססמ5י6וע תסמוך6ח'כ
 ע5 סמ5י6ות סס סג6' 4"5 ססס כעוף,1051
 . ניגס כ573 י0 6נ5 6חך כטס זע10 וע5סלי
 סיעכ נ6ר סכל מגובר סס כי מנוכר גסןועגל
 ססס nD?9 וענין . למרס ח"6 מ3 3ל א"כועיין
 נענין )ט : סמ6מר מוס מפ"ם לעיל סיומועיין
 . סוללי ענין ס61 )כ( : ענין נסוס . סענינשמן

 ס6ט 04 ור"5 -פ5ל איטון וסוט שלוק עגטלעומר
 ס61 כי רדף סוס 3ו 6ין ישמר וג56ו מרכהממגו 5ס5וי כדי סו6 כ6ח7 כסס ית' שתושתקריס
 מ"6 וג"ח סג, כתורס ועיט . ממט ומ1כ57מסולק
 ו5מ )5( : ע"ס סיטת נ6ר ,ס מגשר ססכי

עגי!
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 25נ סג העקרים יא י פרק שני מאמרמפר

 1'( לדרש אחר ה' אלהינו ה' השראל שמע בפירוש בתורה שנתבאר תהו . ית' בעצסיחוינד
 המופת ורפא הנמצאים כל ממציא לומר רצה )מ( אלהינו היותו שבבחינת בסו כינלומר
 כמו בזה יומה לו ואין רגל עלה לבדו הוא המציאות מחוייב שיש יההייב שכתבטהראשון
 עצטו טצר כן )נ( טלהו עלולים הם כולם כי מ'( ממכיס אשוה תרסיוני בי ואל הכתובשאסר
 , שכתבנו השני הסופת אל ורפז ]6[ המציאות מחוייב ץלהו ואין לו דומה שני אין אחדהנא
 לא לוה ן חיובי ענץ לא שוללי ענין התו יתברך עליו הנאסר האחדות שענין בזה נהנארוכאלו

 : העצסווז על נוסף תואר שאיננו לפי בעצמווזו רבוייתחייב
 נסצ~ים אל הלקים שני אל ראשונה חלקה )נ( :חלקו הנמצאים מ( יאמפרק

 , בשלהם עומרים )ד( נטצאים תזל בעצמם עומרים)ג(
 יהעימייםשרשים

 סת61ר ~ס 146 לחייג ר60ין 6ט סכין . חיוכיענין
 בו סיס גסתע כן ע"י כי זס חוקר נו 0י0כלומר
 סחוף לו ספין סחכ6ר וככר תלילס סוססספיוס
 656 6יט סוס lfilno 5כן סעגיגיס מן טניןגסוס
 ר"ל )מ( : סרכוי ממגו לסלק לסכין כוי SSln;ענין
 6ל מליגת סונרים 0סומ6 וסייגו nSowש מורס ס6לסיס סם כי פי' . וכו' סנמ"יס כלממניך
 סדנריס pp~1 נחו כי סם כך דגריו  וסמאך ,ס0ע5
 6ל סכת מן תמיד יונ6יס 0סס כחופ ר61י1ס6ט
 0סו6 סמטאות מחוייג 0יפ לסנמין גו5 ,תפעל
 מאתר פ"1 לעיל סגחכ6ר כנוו וכו' s)O ~תלבזו
 כן )ג( : וכו' 0כחכג1 סר6סון ממוסח 6101 ואסוס
 סדנריס יני6ח כחיגת סוס גלי פי' . וכוי ע5מ1מ5ן
 כס"ס לעיל סגתכ6ר ע"ד 6ל6 ססועל 6ל סכםמן
 נס גח6מת וכו' ימנע ל6 סגמנ6ות 60תרכמס
 ממופת 6ל ורמז ס6מר חס וט' 6חד 6100ק
 ממריו וכחכ . ונ"ל ס' פרק כסוף לעיל מסייסכתו סגי כטס שכגס סו6 ממופח זס כי סכחנג1ספגי
 ס0ס מגיהת 46כ אתכפר 1טן סוס ססגיממוסת
 6תר גסנטן כ6ן סירם וס6"י . וכו' מוסתיםגב'
 : כעגסיס וסתירתו פירורו ועיין רסוק סו66כל

 נסרקים0גחכ6ר 6"י . תוי יתלק1 הנמצאים )6( יאפרק
 נכוס עגמו מנך ס0"י 6ת לחקר 60"6 וסדלסגי
 נלגד סס כי16ר 0סו6 ונס 6ל6 עצמייתוקר
 עין לנסר עתם סוגרת , יתגרך גענתותוODOtOI רגוי סוס יחייג 0ל6 כוי סו6 זס מכלODDI חיוכי עגין 1ל6 תעלי עגין 610 ס6חדוח1חו6ר
 ססס'טוק כחכליח סססוט 6חד סיותו עם ס0"ימן סרגוי ס0תל0)ות ינ6  "וסי  6יוס על 6ל1נפרקים
 גקחלס סוגרת וו e'nlp ולהרך . סוספס פוסכלי
 סקוריך תתכמר ידם מעל כדי % סגחסלמגיח
 כגמנ6יס מסרגיי צחר אח"כ 60מר כנווייתר
 : נעגפיס כסמוך מזת ועיין . וכו' ומוחםמוסכך

 0סגנונ6יס רוחין 60ג1 כלומר . ר06ונסשחלוקם
 אח"כ סמכ61ריס ospSn כ' על גחלק1 ססל
 נחלק ג"כ אח"כ יסיס עקמו נבגי חלק סכלולסי
 : ר06וגס חלוקת זו חלוקס גקר6 לכך חלקיסלכנוס
 ועמידס קיום למס 0י0 . כפנמס עומדיס)ג(
 : עמסם 6חר זכר ניר91 סוס ג5י עלמןע"י
 06 כי oltp לסס ס"ין . כוולתס עוחזיס)ד(
 סמנ6ר כמו עליו סיטת 6חר דברע"י

 טוי
: 

כמקריים ם י פ נע
 0נע%0 6מר כי ר"5 ז"ל ס" וס6"י . כפלסים פירוסו עיין . סכתכם ססגי ספסמ 6ל ורכא ]6[ יפרם

 סיס )6 6מד סיס )snllnb tSbn 6 ע) ממופת משם המ"כ ע"כ געעס gtbt5D מיוג ע)מופת
 ממחטף מטס "nlhtS מולח מן כי ספגי כמוסס קמרו וגס כמופחים סמכו6ר כמג כעגמו סמני6ותממוייני
 ,ס לסירוס ויגין יר6ס )לעס ומיך )סגין ו)כ 3ל6~ח שיגיס פ סיר מי . עג") ~nivnb שסח %6כתוגע
 ממחכר מ"ט נ") סירוסו לסי כי וס סי' סוכ) 6יגו סממכל רסון מערס כך סממנל דעס מיחס 1)6 קמתימיגו
 לסיקו b)h 0"ד (s'p וסוף כחמלם מממכר 0סוכיר nelno דוקק sffg 6יט סרטון סמופח6101

 המוגת נ"כ כסס וחלמת מסמוסחיס 6' הככל )סי ר06ון מוסח אירוסו )סי גקל16 ג"כ ס6מריסמשסמים
ntvnbnסי נקל6'ס 00 ס0ס ממ16ח גח6מח לל"י 6ל1 סדכרש כן 061 יתכרך מנ'16חו סגח6מח 6חר( 
 סס ס6מדוח ט) סמורים סינרים 161ח1 ס,ס סמו0ח מן כ"כ ממסתעף ס6מדות כנגד י6ס1ן שפחס?1ס1
otb~p)מממכר רסון מחוך כמפמע כך 61יט , סגי מוסח 

~hc כל ממ5י6 ל") הסיגו סיוחו סככמיגח כמו כי 
 ועוד . ג0"ד )ע') סגוגל סמו0ח וס61 נדחוס סו6 מסוטר סמו0ח ע) 0טגתו כסזי6 מ"ע וכו'ר,גפנ6'ס
 שלוטו."1)פי

 b,(o ס0 ס6מיות sp סמור~ס 6)ו דככיס כי סטגי סמופת Sb ורמו סל)
~ff, 

 זנריס
 יעקב ס6ס) וכמ"פ נטיס סס blent סטס זממ16ח סמוסח על סכ6יס סדכריס מקור מן וטבעשסמסחעסיס

 וכו' המדותו ע3 סמופת ממעך כך 6מל כ"כ געפס מריקוחו חיוג ע5 מוסח פגעסס 1Dh כי 1,"5 נח"נענש
 על ממוריס סדכריס 16חן מיין צ6 6"כ . עכ") ס6מחח מופת Y'nb וטבע qP~nD סטס מ%%ס מופח מןכי

 סממכר אדקדק מס )פי ועוד , עגמו כפגי מוסח 6100 על נפלס ץ מלס גי מיסת כסס לקרותמלמדוח
 דוכס )ו 61ין סכל עלת )נדו סו6 סמ5י6ומ ממיינ טיט יתמייכ טכחכט סר06ון ממוסס 6101 61מרכציתו
 שפס 6מר סגיסס SD 6מד כשסח גגם 610 סכ) 61מדות1 ית' סממ16חו שמר פילגש כסדיך מטמעוכו'

ראשן

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



 העקרים יא פרק שנימאמרמפר8פ1
 ; בחמרים שמציאותם והצורות )1( בגשמים העומדים כמשיים וס( הם בזיתםהעומרים
 וכחלק , שבהם פחות היווצר והא הגשמים ~! הראשון ההלק , תלקש נ' בעצמםושעוטרים
 מהן הנפשות השלישי ובחלק , בגשמים 'התלות להם שאץ )'( הנבדלים השכלים )מ(השני
 תקבלנה ה; כי ))( ההתלות מן מה מין )כ( בנשמים נתלות הן כי אלו שני בין ממוצעחלק
 ממוצעות הן וכאלו בנשקים רושם ותעשינה ותפעלנה הנבדלים השכלים מן והפעלתירושם

 שנבאר ראוי ומוחש מושכל בנמצאים שהרבוי ואחר , הנבדלים והשכלים הנשמים ביןבמררנה
 ואופן הפשימות בתכלית אחד היתו עם הראשונה הסבה מן הרבוי שימצא אפשר איך ]6[)מ(

 או עשרה )נ( שהם הנשמים סיני נמצא שאנחנו אחר כי הדרך זה על הוא ממנו הרבויהמצא
 דירה גלגל שוער )ע( בתה אשר החוטר הוא ותעשירי שמימיים מהם והא' )ס( בדברתתשעה
 במציאות ורושמים פועלים שהם )5( ונפשות גרפים )ס( להם ויש חיים הם השסשוים1ה0'
 היותם ויתקנו הי הבעל עניני ימררו ולררום לצפק ונטיותיהם בתנועותיהם שהם בראיה)ק(

 שהם נאמר כן ועל דר שאית מי החי עניני ימרר ולא )ל( מינם לקיום נאותבנצפן
חייםשרהטים

 כמקרס גי סף . גנסמיס סשוז7יס כמקריים)ס(
 סגתכ6ר כמו גסס 6יזס על מינוח מכלתי),"6
 סמני6וחס וסקורות )ו( : סמ6מר מזם כפ"טלעיל

 מחומר wstt לפיוח כזו 6ור0 ס6'6 פ" .נחמרים
 כחומר מוטבעת ססי6 רשי 0טכעיח ס5ור0וסיט
 151רת חמוגת 6101 כחומר מן לעולס לספרך61"6
 ס6דס כלל פורח 16 רגל 16 יי 15רת כמו 6כר6יוס
 ס"ס 150ר1ת 17ק6 ולפו . גס 1כי651 סכ0מס16

 כסס כי 150רות 6לWS11 1 לסיות 6%סחומריס
 לסיבת 6"6 כך חומר גלתי ע 3טרס לסיות60"6
 וכמחגר פקת ח"ג כמורס ועיין , 5ור0 כלתילחומר
 ס6"6 לפי 6' ענין סגיסס כי לכד ס15רות!כר

 כו נכלל תכירו גס 6' וכסוכר מחכירו 6'לספרן
tpt~fist0סכליס ומס סחומר מן סנכדלות ס5ורוח 
 סחומר מן ממס ונפרדים ככדגיס סם כיסננ7גיס

 : וסופך סמנ6ר נמו נתעמס עומ7יס גמנ6יסו0ס
 5ור0 סוס o~s 61ין סנלגליס סס . 0גסמיס)ז(

 ססס סמל6כיס . 0גכדליס ססכליס )ח( :טכעית
 ל0ס סחין )י( : ס6פרגו כמו מסחומרננ7ליס
 מ0נסמיס גכךליס 0ס כך כל . 3גסמיסמתלות
 סגפסוח חלק מס6"כ . נגסס כח 6סי' ס6ינסעד
 סס %מ נסס ס6יגס כע"פ כי סגסגותגסס

 וכא נגסס כח סס 61"כ ננסס מט נ5דגתוגיס

 תקכלנס סן 1ט : מס גלד כחט~סטתניס

 סססע חקגליס ססגססוח לפי . וכו' אפעלוחרוסס
 מסם וקגלו סגסעלו 61חר סגכןליס 0סכליסמן

 וגסו לגסמייס כך 6חר כסכע סתו גותגיןסססע
 : וכו' כגסמיס רוסס ותעסיגס וחפשגסס6מר
 עקר 6ין . וכוי סריכוי סימ65 לסטר 6יך)מ(
 וכו' 6ססר סי6ך סקוסי6 לכ6ר כ6ן ובמחכרכונת
 6ל6 , ע"ס זס מקמר naDJ לעיל נחכ6ר ככרס~ס1
t?P:P6יזס על 5נ6ר נכסן מממגר כונת IDe 6יג 

 0גמ65 61ופן מח"כ וז"; מסס"י סרכויססחלס6ת
 16 עסרס )נ( : געגפיס ועיין , וכו' סו6חרכת
 ס5"ס oon ממזלות סדר לסי . כהכרחחסעס
 נלנל סנקר6 סכוככיס גלגל ועודחגכ"ל

~lStno נתכ6ר ג"כ 0ו6 סי' וסגלגל ט' סרי סיותיוגלגל 
 . סמימייס מפס וסט' )ס( : יצריו כתוךכסמוך
 גלגל מקוער )ע( ! רקיעים סס מסס חסעסכתמר
 ססוכס כקערס מר6סגו למעלס סו6 כלנגסנלנל גי מקוער לסל שמר כירח גלגל סוזתחת .טירח
 סועליס ססס )5( : נוסות . גרמים )ס( : סיסעל

 פועלים סס כטסוו! לסם סיס ע"י פי' .ורוסמיס
 . חי סריגו מי סחי עגיגי יסדר 1ל6 )ר( .וטל ולדרוס לכסון וטטיס מחנועעיס ססחטעותיסס יני ע5 כי וסר6יס כלומר . כר6יס )ק( :וכו'
 סיטר ע"5 מכ"ח עגיגי מסדרים ס0ס מארפי'
 ססס ס"מ סחעח לסס יוססע זס מע"נ עדנקות
 6ססר סיס 65 חיים ע5מ! ססס ל631 ט שיםענמס

לסס
ענפים

 גס6מת מיד יסנרך מקילוחו סגח6מת עלמו כפגי מוסת 3כ5 מסרי כמוסתים לעט כסדק כך טחמ65 וכמולאון
 יס6ייכות גטן סו6 כלרייס טשרסחי כמו גראס 5כן . יחנוך למדותו נאמו 0זס סמ1פח יזי ט) כןנס
 מעמיס סט ל"5 לו סקסס ג'ל סדרך כזס סכתוכ זס לסלל סממנה 6ח 0מכי6 וססכרמ , תוק טוך ל% מאכוס

 : 65 1ת1 6מד קלסים ס' יסר6ל סחט לזמר ליס סוס פויס ט5מטס
 כסרק לעל התכלר ככר סססק זס סיחר 60 לסקסית 61ין . וכו' סרכ~י סימ65 לסטר איך ]6[ יאפרק

 ע5 וחוסל סססק על היחר 6ם כי ר,חכ6ל ל6 ס' כפן לעיל 41ל . ע"ס סמ6מר מזסת'
 סמנים ע"ד 6ססר 6100 כ5ל דלך וטמר , מסוע 6מד פסו6 מסטני יירכוי סי65 6ססר סיחך 6101סלטי
 ע5 זס 6מל נוס 0סחלסל01 כסלעי סרכוי מסמ65 60פטלומ nD'b מ"מ 6כ5 . כלפץ וכסוע5 נעכענתועל
 טל6 משלס נרי6ח )ץדס ובימוד , למעלס נחג% 65 זס 0סטוט מס6מד סמ5י6וח 56 ע6ו 161סן 5ד5יזס
 אינס סס כ' נרטן SP1P31 כסלע כסועת טסות כמו ממס or סיסיס אסר 6"כ p1D דנו otg עדתןסח
 כטנע סוע5 ססו6 ס6ס גי , כנר )סס שכגיס שמקנביס כמיוחס ob כי ר,מתמלסיס סע1לותיסס 5סט5יטפס

h"h
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 אלא הפשיט האחר ס! תומצא א"א הרבוי תה , מהם הממשהם הדברים טשעים פשכי*ם היש%
 הא אחד שכל הפשעות בתכליוז הפשות מטפשותה השפרעה הראשונה הדחהלה כיכשנאמר
 התהלת והא בגשם מוטבע ולא )ס( גשם איננו בעצמו עוטר נמצא שהא הראשקהעלול
 את שכל כי השכל טים שם בו יש כי טה בצר )6( רבה בו יושכל דיה כלזולל לפי ,דדבוי
 ובטה , אחד שכל סטנו יושפע פעום שהא טריזהלתו שישתל )נ( ונטה , ההחלהו ואתעצטו

 והשח , פשופ שכל שהא משכיל ואותו האחד , בהברת ענינים ב' בו שיש עצמו אתשישכיל
 מטנו  ישפע בזולתו נתלה )נ( שמצי4!ווזו אחר באצמתזו המצתתת אפשר עדצא משכילר,יותו
 יושפע חשוב מושכל שהא פשוט שכל תוהתו טעצםו עדפכל במה כי וגרסו )ז( הנלנלנפש
 החלק הגלגל )ס( גרם טסנו יושפל הםשץאות אפשרי עדצא שישכל ובמה , ופלנל נפשטסט
 הכוכבים גלגל )1( ונפש , שלישי שכל טמנו עשפע ההצי תשכל מן וכן . העסית התטעהרגמביע
 שבתאי גלגל ונפש רניעי שכל Yaw השלטש נע וכן . הררך עע )ז( הגלגל וגרםהקיימים
 ונפש ששי פנל ההמישי השכל ומן , סרטו צדק גלגל עפש חטיפי שכל הרביעי ומן ,זגרטו
 eal~ שבלצי שנל השרד ונן , סרטו טאדיםגלגל

 ולכל התשיעי וטן ז ערסו טכנ גלגל ונפש תשיעי שכל השטים ונק , סרטו טגה גלגלונפש שמיני שכל השביעי וטן , וגרמו חמה גלגל
 טה כל הומר יושפע העשירי ומן , וגרסו היה נלנל 81ש ופרכא התשיעי נלנל ונפשעשירי
 סתהלשת עלותיהם להיות בהכרה בסין טתתלפים )ע( ושרטים אלו שכל מבוארחזח5 י הפועל שכל שיג4(אחהו גס( רצא ודה העשירי והשכל , שם אשר  הנפשות וכל הירח נלגלשתחת

 הירח גלגל להוסר הירח נלגל שתחת ס, כל אימר שינ!זלף וכמו , לעלה העלול כהתחלף)'(
 מהם האחי הגלגלים כל יתחלפו כן עלול והאחד עלה ובהפחד )0 נ~זחלפתן' עלותיהםלהיא

 לאחרשרשים

 6ל ליחן יונק 1ל6 יפעל ל6 ס!על כל ט מחיותזס עי על %ס סיניע כ16סן כ"ח עניני לסיר5סס
 , ליחן גענמותו סיט מס כ"6 ממגו סגסעלסדור
 מס ות6% לח"כ פיד כמורס רב"ט כמת מוסעיע
 חיים סס ססגלנ5יס על ורוויות מוסתיםכמס

 נפ' עלמו סמורס ססגי6 סמוכת ומלכך"סכיליס
 מסכילים חייס )ס( : ע"ס שחריו וכסרקשוגר
 סו6 6ל1 סמחנר וכרי . וכו' סזכריסמ0יגיס
 סדכריס מסינים שמר מם כי וסרט כ%דרך

 חמס שמי מס ע5 כי16ר ס!6 וכו'ס)וסודריס
 גריך כך סמתנר ניכרי hSnn סרוכ ועלמסגי5יס
 כן כי עביט כסי סכל זס כסננון ח"כלפרסו
 חייס ססגלגליס שמגס , 1ף5 לח"כ ת"סכריס כאזי גמורם סו6 וכן מססילוסופיס סלסקסו6

 : עכ"ל ככון 6מת זס מ0יגיס ר"ל"סכיליס
 : כגסס כת ל6 כלזמר . כגסס מורגע 1ל6)ת(
Lf6(נד גניוס . מס ננד : )מסתחלחו סיסכיל )כ 
 סכ5 סו6 ססתחלק1 סיטגי5 ג5!מר . פסועססו6
 . תרתו )ד( : סס"י וס61 . כוולחו גתלס זג( :מסוט
 כ!כגיס לו 60ין מחלק, סגלגל )ס( ז סגלגלגוף
 וסוךכל-ל

 גלנ~
 סתטעס מגיע ססו6 ר"ל סיומי

 סגלנל 610 . סקיימיס סכוככיס גלגל %( :מיומית
 נקר6 6101 סקטגיס סכוכניס כל קיימיםסכו
 גלגלים ו' ומולך מכיר 61ילך ומכין סנוו6חגלגל

 סוכרנו כמו חגכעל טא"ס לכת כוכבי י0סס
 6' כל 6לו מסנלגליס וסיכוכם ומסלכם .למעלס
 6ת מסככ 60יגו ממן ים כי מחכירו מסוכםסו6

 הס סיומי גלל 1סו6 סע1ת גכזו 06 כימעולס
 6רוך לומן 06 כי תעלס 6ח מסכנ סוייגומסן
 כ3 וכן סמו!וח גלגל וס61 0נס 6לסיס כל"ווסף
 גיזוע לתסלכו קבוע וחן לו י0 6חז כל וגלגלגלגל

 ו',ונ'יוי,ן'נו
 הווי-

 ; לושן 'יו.'יו,",
 וליטש וצ,.ג;,,צ:',:ן

 כל . כסכרת כמין מחחלסיס )ט( : וסולסוונ6ר
 6ן מלכל לפי מחכרו כרחו גע5 מתחלף סו66חד
 למורת י61  וס גלגל 0תגועת מיוחדת תטעםיט
 וט' עלותיסס  לסיות וס מכל  וסטעס למסרגווס
 וניוחד סלקך לו יס גלנל לכ5 כי כמהכיסוכן

 6ותו מגיפ ווס ~ס %ן 16ת1 מניע ווס 6וחוסמגיע
 )י( : וססגחו  1nplvn כסי 6סר כל  זס%ן

 גקר6 לתנירו קוט 6100 מטך כל . לעלסמעלול כמתחלי
 . עלול וסלחך עלס סס6חד )ל( : ממנו מוטמעכ61 גי עלול גקר6 ומכירו לחכיר1 עלס סו6 כיעלס
 בתחתיו בחומר כגד עלס 610 סירח נלגלמומר

ססו6 ענפים
 לדקדק חסו , זס 6חר סכafftl 6 י"ג ונסרק כ6ן וס )נ6ר רומתנר סוכלם 5כן . כרטן שע5 נכי טמר),ס וכדומס . ססרסס יקנ) מוכן סמקכן כסיסיס 06 כי סמתמלסוח מפע61ח נוס וכיו65 פיכס 16 יסרוף )ו6"6
 כמו or 6חר כוס IDth DISnSnnoo 6%ר טכ6 לגמל %ס וכו' 610 סלטי ס6% 161פן 61מל כ5ןנלסונו

 : וק"להמרגו
כמו
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 שרגא מה כאשר ש . הסבובית והנהה הכרואת בתמונה אלא % בדבר ישהתפו %אלאחי
 אלא באיש קיקם ובלתי נפסד לסמה שהא ומה נפסד זבלתי 'בחחי קיים הירח מגלגללמעלה
 באיש רקימים דבריםש' ונפסדים רונים הדברים בין כאפצעי שרפא להורות וחסר נוסף )ס( בירה האחי ההר ולזה ,בסת

 הבלת~
 מעלה הוה הענין שישתלשל אפשר Nff' ולפי . נפסדים

 העשוי בשכל ההשתלשלות עמר תכלית בלתי אל)ע(
 מה בל בחוסר הפיעל שהא,

 ולעלולים אלל וםדרך
 ק

 אחרל
 ח ' אחר עלול ת

 שנל שיהדן אחר עלול דצשפע לא הפיעל ר24כל שועא העשירי ומימשל נלנל ונפשמעצמו

לויי 4% הואצמ )ת( , משפיע ואיש שמ(
 י"ל( סדס0 ננס )צ6טק זוגך בן תהא ישראל כנסת בתי לה אסר זג בן נתת לא ולי זוגבן
משפעתן ולא מושפעת שהיא מרה ,ל )ט שירמה ימה נקבה לשון שבת אסרה באמרם )6(ה5ה

 בראשית מימי יום כל ייחסו הקבלה שחכמי לפי שבת וקראח14 העשריי השכל והוא
 הראשונש שהג' ויאמרו ספריות העלולים השיאו )נ( האחרונים שכלים הי מן אחד עלולאל
 יום אל מהם אהד כל ייחסו האחרונים הס' ותפם שאיט אור )ד( אנעם ויקראו רוהטי דברהם
 ההשחלשלהע שבת ובו העלולים אחרון שהא לפי שבת 'רגמ2ירי את יקראו בראשית ימימז'

 העשירית והמפירה וועא הפעול השכל והא דגשיי השכל שהא האהרון שהשכלויאסרו
 זונ בן לה היה ולא )ס( ההשתלשלות בה שבת למה יונן העטם לפני נהרעמה שבתשיקראו
 סמנה מושפע שיהיה השכלים בשאר שונא וכמו בעצמו עומד שכל שיהיה אחר נמצאכלומר
 ההא ישראל כנסת בתי השי"ת שהשיב ואמרו , משפעת ולא ומושפעת כנקבה היא שנשארהעד
 וימשול כוים בעצמו עומד נבדל שכל יהיה התורה באמצעות הנקנה  וכהשלל כלוטר סגדבן
 על הנקנה השכל באמצעות טחרשים וחסידש הנביאים שויו כמו החוטרם הדברים ללעל
 הנקראת הספירה מן או הפסל השכל מן עלול נבדל שכל הוא וכאלו ומופתים אאות התורהצד

 שמנן לפי )ו( שבת נקראת ימחו שמפירת שאמרו הקבלה חכמי קצת דב-די ולפי ,שבת
 השכל ביד כף שאין ול התרעומות יהנה מ( בינה שהא השלישית הספירה מן הימסהתחלה
 אחר נבדל שכל לחרש מסר *ל הא העשירית הספירה שרפא סלאת שדושהפועל

נמו
ושנשים

6100S15D מתגועעיס ים לכן ככדור עגול 610 גלגלסכל לפי . טכזורית כתמותי 656 )מ( : ממט 
 כלומר . וכ06ר )כ( : כפת כלס נסטנחמיי
 כמחכר כדברי רכות מעמיס חמ65 וס ולסיןומפני
 כמשם כסקומחו ספרו כתחלת למעלס 610וכן

 . וחסר גוסך )ס( : וטע מכו6ר 610מ06ר
 סגעסס SD וגוסך סוסך סו6 סילק 16רכתח05
 . תכלית .כלתי 56 )ע( : וחסר כולך 610 ו6מ"כמל6
 : חכליח כע5 5סיוח 5ריכיס כרחס כטל גיפ"
 סרמכ'ס פי' וכן . כעולס סר רוגל כלסף וגקר6)פ(
 ממשלות -osi סס15רוח 16 5חיכ פ"1 נמורס וו"5ז"ל

 עולס 50 סרו ו0ו6 סמלצך !610 משעלססכ5
 עותן סכל )5( : עכס וט' סחכמיס ,כרוסו6ער

 סקיומס . סג5ג5 כגסס )ק( : 0מל6ך וסט .מעקמו
 6100 )ט( : סעסירי 0סכ5 . 610 ונ60ר )ר( :נגלגל
 5מע05 6100 מעלתו מוססע 6100 לסי . וכו'מ1ססע
 fh1 6חר עכ5 עול לס0פיע יכול סיס 651ממט
 06 כי לסספיע יכולס ס6יכס כנקנס ג60ר0ו6
 סכווט וסו . ס6רו"ל סו6 )ת( : מסוכר מורע5קכ5
 כגסת כחי לס 6מר וכו' סגת המרס כת"סר,"5
 . כת כתקוס כן לציות הריך כן , זוגך כן תס6יערפל
 נ6מרס )6( : י6 ס' נשר נסךי6 610וק

 סכת 6מר0 והמרו כלטוגס חו"ל ושקוקו .6מר0
 ע5 ככהן 0סינ סקודס עכורת כע5 .כמגקכס
 סכיה מדם על )נ( : עיט ק"ו גח"6סמחכר
 למטס ססי6 מלכות  ספירת סי6 . וכו'מוספטת
 למטלס ססס מסססירוס סססע ומתכלתכספירות
 6ינס סי6 6נל נוסס מוספעט סי6 לכןמהגס
 2 0קכ05 חכמי . ויקר16 )ג( : כתוכם 5ס0סיעסתוכל כוי סימנס למטס ספירס 05  6ין כימשסטת
 לדבר ל6יס 60"6 כלומר . נתפס ס6יכו 16ר)ד(
 כן לס סיס ול6 )ס( : ממס מס זכר ולספיגכסס
 כן תס6 יסר6ל כגסת נתי 0ס"י סססיכ וכו'ו1ג
 כן גתת לכ5 סימר 0מזרס לסגן לסי Sff51 .צגך
 סססכל כלומר כלסוגו 6ח"כ ס6מר עקמוכמצנר נוכרי ג"כ סיטן וווק . זוג גן כתת % %1זוג

 סונרים כל על המסול וכ!' התורס נ6מ5עות0גקכ0
 : כת olpnJ כן למגיס אוכרח ססו6 וחמ65וסי
 סי6 יסוו 61"כ . וכו' סימיס מתחלת ממט 5פי)ו(
 01ל6 יסוד גתרעמס ולמס מסכת יום ככנר לכיכ0ו'
 למטס ססי6 6חרת ספירס עוד 0ספיעס ג"כסי6
 היסוו כתרעומות סי0יס וס 1DS לזמר 6ג1מליכין  ס" . 0תרע!מ!ת יסים )ז( : wSn ו0י6ממט

ע5

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



 129 מה העקרים יב יא פרק שמ טאמרמפר

 זוג כבה הוא כן ואם המפירות מן המתחדשים הנבדלים השכלים כל ביד שיש %י מ[ש(
 אמרו שכתבנו ושה הענין על ולרמח . לשאר דובה ומשפיע יג בן ולא טושפעת כלומרלטבת
 בשבת נתנה כי כלומר , לישראל תחיה נתנה בשבת כי מודים הכל ע"6( ק"6 דף ע' ס"קמגם

 , בעצמו קיש דבר שהוא שבת הנקרנות המדה מן עלול שכל האדם יקנה ידה שעלמנורות
 שדכא ע"6( ק"ו דף קסמיס , ט-6 ע"י דף פ"נ 4'גס רז"ל שאמרו היתרה הנשמה הטו תו)ס(
 , נפש אבדה מי ששבת כיון וינפש שבת שנאמר היסט נפלת שבת ובמוצאי בשבת באדםנתנת
 ישראל בני ושמרו הכתוב אמר ישראל ובין השם בץ עולם טוות ברית שבת היתה זהובעבהי
 על )ס אות השבת כי ר"ל 5"6( )ממות ומ/ לעולם היא אווז ישראל בני ובין ביני ונף השבתאת

 הרפא דקשר ומע"י להכחישו שע"א מה בה נקשר דאלהי הקשר מן מה דבר באופההשאר
 השבת את השומרים הסיריה שישום ער בשם והרפקות לנפש הנצחית ההצלחה האומהתשיג
 רעת כפי הראשונה הסבה מן הרבוים בהשתלשלות רעתי זהו הנה . ברית אונע תהו , הטבעאת
 והיא נזה אתרת דעת רש"ד ל'אבן יש אבל , הישמעאלים הכמי וקצת ז"ל והרסיסם סינאאבן
 אל אסתי ציור לתת כדי המלאכים טציאטע שאכתות אחר אותו אכתוב הפילוסופים קדומידעת

 אחד היזחו עם )כ( הלאשפה מהכובה המתחלפות הנמצאות ורבוי הרברום ישתלשלו אקזהמאמין
 : הפשימתן בתכליתפשומ

 שעם )6( , וזה , התורה וחכמי הפילוסופים בין מחלוקת יש המלאכעפ במציאות יבכנרם
 )במספרם(, במהיתם מתחלפים 4( הם הנה בסצשותם )נ( מחייםשהכל

 החומר מצר הוא דבר בכל וכיבוי כי , ההיולי 3ס( מצד לא אם בצורה המסכימים )ד(בדברים הרבוי ימצא לא כי בהם הרבוי שיצויח- א"א פשומ שכל שעצמותם אחר כי טימרוהפילוסופים
 השכלים 2פהמלאכימשהם ולפי , מהשניא נכבד האחרות )ו( היה ושה )1( , הצורה בצדשהחדות
 כשוהיה אלא ביניהם החלוף שיה במה צד בשום יצתנו לא )מ( הושר בעלי אינםהנבדלים
 הנלגמים כמטפר עשרה הם הנתפלש השכלים שמספר יאמרו זה ולפי . 'עלול והאחד עלההאחד
 , זה שלפני בפרק שאמרנו כמו הירחי הגלגל שתחת מה החומר עם עשרה או תשעהשהם
 הגלגלים כמספר המלאסים מם8ר כי יאמרו הדעת זאת אחר שנמשכו התה-ה טבעלי וכת)ס(
 בתנועתו יניערן מצחר שכלי מנ1 יש מהם אחר לכל כי סתחלפים בתנועית המתנועעש)י(

 הנראות התנועות כל ידם על וששלמו כדי להניח הכרחיים שהם הגלגלים שממפר ולפי ,המיוהדת
 כמרש ויאמרו , המניעים כמספר י או מ"פ המלאבים מספר ההיה )ט( נ' או מ"פ הםלנוכבים

 דעתשרשים

 ססכ5יס כ5 פיז סיס כמו )מ( . וכין כח ס6יןע5
 נססכן עטו כסט עומד סכ5 סספיע 6טד סכ5 .וכו'
OtOספנל כי כוס  סכל 5סספיע יט5 סיס ל*יסיר מסה"כ מפט  פוססת  סו6 6יר 60 ספסל כמו6סר סכי  פיר ליפפיפ "נ ג  יבול סיפ  סמויסי 

 6חר סכ5 עוד 5סספיע יכת 6יפ מיסודסמוססע
 ועיין osPn5 גגזכר זוגך גן חס6 יסר56ככסת כתי מסייט 5ס וססיכ WtDnn טיט מוטמעססו6 5פי ליסוי זוג ככת 610  סוס סעסירי ס0כ615"כ

 כר6סיפ פרמט כטיי רכינו מ"מ ועיין . סכתפגיריפ olnon  גיפנפופ סנינס  ספל  על רפוג"כ  סויי . וכו'  סיפירי  סליפס סי6 111 )ט( :כמרסיס
 : ע"ס מענין 5וס כקוס ג"כ 610 כי מגפםכפסוופנפ

  65ומס  ונעפר  סגס6ר SP . כקונוס סס6ר ע5)י(
 : וכו' ט6לסי סקסר מן מס , 7נרסיסר6ליט
 : 6טן 6100 לע"ס . 6הך סיוגיו עם)כ(

 3מני16תס. )נ( ע6ע"ע: שעם. )6(סט%ק'יננ

 . נמשטס מטיפים )0 : שנביס0סס
 . סמסכימיס )ן( : 5ffp1  כפספרס  50"5נרסס
 ו)וטעס .  ולוס )1( : סט1מר . טסיו5י )ס( .ססויס
 סו6 ס6ט7ות . מססייוס עכר סופדות  )ו( :וס
 . % גסוס יסייר 65 )ט( : ססגיו'ת מןטופ

 . וכו' ר4)זורס מנעלי וכת גט( ו פיליפס פילוףייופ  סיסיי ס775יס מן דגר גסוס 6יד ש"6כ15מר
 כקטעוט סמתגועעיס )י( : ו"5 סרמו:"ס דעתזמו

 נסי  פסדים ג5ג5יס מסט' 6' 5כ5 גי ,מטח5סיס
 *סר כל  יסריפ  גלגלים כפוכו  ישור יפ וסדלסגי
 6פר לכל  טיפ לפי  פנירו  חילוף כפלופפומפליפפ
lShnעג'ן כפי 6ותו ממניע מיוסד סכ5 סנ5ג5ים 
 כן oel וכו'  ספיייף*  גסגויסי  יגיפסו  ח"קססגתו
 נסר6יס ים זס דלפני נסרס  ססוכיר ג5ג5יססט'

  פית תכונס 5גע5י יגוע סו6 וכן  נללייי(בלגלים
 סמ65טס מספר יטיס )כ( : ק"ג כמ"י וקמןועיין סנלנ5יג" 156 כתוך סנכל5יס  6טריס  גלגליםפור

מ"ט
ענפים

 מתיטכ 6עו ~ס דרך 05י כי  ק5מ  1Y'P  מלרזי %%  נסרסימ  סילטט . וכוי o'S)no ש טדסט כמומ[
 ק6י סוah 6 :קנס כחון וכו' יסלים כגסת כמי 5ס 6מל וכו' טנמ S~rnhn olnh סיטוןטשל

 5קו  יסכ*מ  סיר מי כוס  טבל 5ססטיע טיוכ5 עד יכולת כ"כ ס6יףעימוד ט6מל 15מד וגליך , סישדעי
 : וקן"5 ייקנס קלת דומס כן גס  סו6מיסור

וכל
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 נברש בינה שפערי המשדם b~P) ףמ דף ע"י מרס , ומ6 ג"6 זף b~P )ע"ס שאסרו יילדעת
 ויקראו 0'( )500ש מאלהים טעם )5( ותהגרו% שנאסר טוחת הוע למשה נמסרו וכלםבעולם
 , התחיה רעת ,ל חולק זה וכל ]6[ עצמה בפני מיותרת השגה מהם אחד שלכל לפי בינהושערי
 אמחיש דורים לא מרומש ענינים )מ( הם אדם לבני שמשתלחש שהמלאכש לומר יצטרכוכי

 כמו ארם לבני שישתלחו מעלת בעצמם נמצאים מלאכים רבוי שיש אומר והכתובבעצמם
 טק איו יעי יצוג שי %תגי2ם2:12,,נישיצ ס"מ( )0ס)'ס שנאן אלפי רבוהים אלהים רכב פהוק על ע"כ( נ' יף hffv )ע"6 רז"לשבארו
 שץ מ( כתיב ושם ט'( 3דני56 ?רב מנחת בעת אלי נוגע ביעף מועף בתחלה בחזון ראיתיאשר
 נמצאים מלאכש שיש יורה זה שכל 4( לטס שרכם מיכאל כ"א אלה על ?מי מתחזקאחר

 שההיה נךאה וע"כ ]נ[ )ס( . התוווך בעלי סכל סומכם הדעת תה אדם לבני וט.שתלהיטבעצמם
ששים

 3סס fnS פקד 3מ1רס סרמ3"ס כ"כ . י 16מ"ט
 . מ56סים מעט מ( : 1WP1 וב"ס ע"פ6ריסטו

 מ6חר גי פף . מנומש עגיניס )מ( :םמ"ט מסט סטיג ט65 5רמ11 מרט גוס למעלם ק*יסען
 6ת סמניעיס 156 כ"6 יותר מלמכיסמליט
 סיסיו 60'6 ייוע 610 מ65גיס 161ח1סג5נ*ס
 ז6ת מסעולתס 1גט5יס סעס 6דס לגניגסלחש
  ח"ו  6וי owta 6' רגע ינסקו 6ס כי0עס
 oll~lno 6קן א"י ש fht תרכ 0ש5סיסים

 רק 63מת מ65כיס 6יגס o1% 6נ5סמסח5חיס

 ועיין owbSn 1 נדמא 6דס נכי מעיני נזמוססס
 כא6 056 ע5 עמי מתחזק 6' 61ין )ג( :געגפזס
 66 סמ65ניס מן 6' 61ט ופי , /sffii וטלמיכלול
 5סיוקס ג3ר6יס סט גי וגו' עתי pinpnשיניס

 סיסים נרכס ועשש )ס( : 016 לכנימסתלחים
 635ר 3כ6ן סמחגר סוגת 6ין . וכו'ססתח5סות
 3ין 63 סר3וי 16סן 6יזס על סד3ריס63יכהו
 ס6חשז גס' 3ס"ע מ' מיי סיס 5וס טסמ65כיס

 סיי5וס1פיס 7עפ 5נפ5 גף6 כק b)S" נ6516
 סמ65גיס נט q1Sh~1 סרי סניור 6ומריספסיו

6ינו ענפים
 . וס' נעומס 6מחייס זנליס 65 מהוסס סגעיס סס וטע משוס sp WS מוא וס וכל ]י יבפרק

 כמולס S'~D וי מש סרמנ"ם ס"ס ממט גע5ס סיס וכי סממנר ט5 כעיני נסנדלס)י6ס
 סס 610 ומ65ך מדמיון ע5 ג6מר 63מס סו6 מ65ך טס סתש6 עשס סכbtat 5 ומ"ע ט"6 נסלק טסוכיס

 ססכרם פ61 מס 61"כ סס טג0כ6ר טרד וסטטיות ססכעע0 ס6סיוח מנמות ע5 , שיגיס ל ע) וג6מרסמסומף
 נ6ר  טס 1bun סו6 ריכל כוס Plb טטסקך סססקו0  כל כי רירמב"ס טל זס נדגר למסק הכמנר חססתט6
 oto)b רכנ  מסוק מל ז"ל סרר% פס בדנריו סס  סרמכ"ם סניי סל6 ויטש , ופיס  ראציו ע"ססיענ
 וז"ל סמכר מ-ג D~a נסדיק וכס-ט ירט לפי כ1 גס וס שו D% %% 1hJS וע' pdh 46 וט-עוע'
 סס 156 רו"ח טדכרי  נסיות  וימל ויספר . וכי' 6זכרסו סלOrn 6  פגם6ר מס ש רסיס פניי פוכרתיופפס
 קופר-ם O')hSD סל כס סד6 סקג"ס ים נכ4 ס6פר  גיר פדרט מנ"ל ס"ו  טס טנמנ6ר ע"ד מסגלתםח"כ
 ועים ממכריס o(nic ע) גימר סכ5 סוס וגון  גסס וסולכיס סירסלסרו

- 
 ללעיס כמסכר  פינים מס וכן

 וסת יתכרך מיחו  סי651יס mn)o כל ולכור זס  גררך לסרס כן  ינו יש יגי' לי יום  1gbin כימסכהונ
 מספר סו6 סטפע שוסו המנס %וס 6יזס 16 מסורס 6ת סיקחס נטת הידס טל ~n1PDg  שבכייסססססעוס

1D1bמטסי עוטס 1ג5 ממגר כפט כן נס סס ס6מר וע"ז מ65ך  יקל6'ס סיס ויכמוס דרכי גש  ofin 
 ונמעע . ומבלס מגיוס וט' נס ךעסיק כע.דח גין עורס תזלו") וכמו ר~סרק נכל ומ"פ וכו' מללךסו6

 משן כסרק סס סרמ3"ס כדכלי מחכיר כן גס מו' כמין רטיתי 6טר (Sh'ns וספים 3דני56 מס"ס5ר6יס גש נס סמכים תם וכן . סירך ע"נ וגו' שתין qSh ונו' b(oto רכג 0גתינ )ערס כן נס פכ)ספטג%פ
 ס5 נחמס 16 סגט6ס כמרח סיס סכ) 6)6 מטך רכלי מעו5ס פמע 651 ל6ס סי6 וסולר,מכל

 סימנס נ'  עוטס 6' מיפך 6ין S~tnbn מעגין זנן  וע' טסי מתתכן 6' ויין תמ"ס ננקר  ~ס וע"ד .c~m גט~
 61דע יתן מי 61"כ , ו'  שרק סם סרפנים ברנרי נסכ6ר ג"כ סו6 זס סרק  (qlD ילו דרזש סבייוסמתנר
 סכחוגיט ס)קמ עד נכמוניס י.מכריס סמ65כיס נעוין סכמנ"ס כני16ר 5מ6ן הממכר 6ח רבניך ססכלממסו

  טסמליכיס *פר ילירכי גי כמ"מ מממכר 0כונמ קומר 1nDb 61י . 6פ סססנד0 ט)ץ וספחכספוטן
 לסכור דימק 0ס61 *מר וריס רמנ"ס דע0 על בזם כתמו וכו'  מדומים  עגיניס סס 6דס  לנרסמס0לסיס

 סרמנשס ע5 5ססק bs כ6)1 ,ס 6מר ס0כ'6 ומ0כחוניס מדרז"5 עריו poon מ6י כן  06 סרפנ"סגרטס
 כש מרמסס נדניי עט%יס ק גס סס כי 6יט וגס סרמג"ס דעת 05י מתשליס פ6ינס ג6)1נדגריס

 : ודייק 51"עסושגו
 5סף פיחו י6גרמ6 קמיגYDI 6 . וכו' מטועות מתפרי סיסיט מס כסי וט' o'wn גרפס כן רעל]נ[

 סרעכ"ס מדעת ונמרי גמעי סר,כרמ מן סוויפ 6%ס וס דרך 05י 6)6 , כמרסיס כמפססר%נק6
סג,כל
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 הוא כאלו שכל שם )ס( תהיה ,, עלול והאחד עלה האחד שההיה פזולת ית' בו אשרהשלמות טתארי שישיש טה כפי טושוכלטהם התחלפות מצר )ע( הנבדלים השכלים ביןההתחלפותן
 סמה זה ואין . .שיסוג ההשנות או ננ( ההשגה נפי מהם אחד כל והבדל . כלם את כוללמוג

 כמציאות והבדל ממוג מחוברים שחם מהם הם הדברים כי , מהם אחד שום בעצמות רבוי,שיה'יב
 האדםשרשים

 טלול 610 וס6' עלס 610 סס6' מ% 06 כיתיגו
 סיס 61מר כלל 7רך 7כריו גכ6ן 6מר ולכןכנזכר
 6מר מטעם סמ)6כיס נין ונחלול סרנוי)כייר
 סכעכור ו6ססר , וא' עלס ס6' סיסים סטעסמווסת
 ויפיס וכו' ססתחלפוח סיסיס וקמר כלסוט דקדקוס
 סתמלסוח מנך )ע( : לח"ז סג6 כפרקיכלר ?~t'ly עיקר כי עתין נלסון סכ5 וכו' סכ5סם

 כפ' תיורט כנר ,. וכף סיסינו מס כסימשכ5יסס
 ורך למעמיס ג6מריס ממחכר סדכרי וסדפסני
 וכו' סיסיגי מס כפי מקס כי ככף וכ"ס וסרטכ55
bloמ% כחחים סומר 7כרי1 מכתר WtDSnn~ 

ענפים
 כעמן )מולס ממ"כ וז' כס"י דעתו רעמכם( פנעס ממס 6סס יחנרך מטסו סיו65 מלניי ולך נעגיןסמכו
 ים כעגסיס כדכליט (S'D כרוכל מדמיון ע) ג6מריס טסס מקומות וכסקל כחורם סנ,כליס סמי6כיסרנוי
 טסיו טסיי גומל ורפס וט' סגנ7)יס otbno נין סתמ)פגמ סיסיס כ6ן סעמנל ס6מל סרלך ע"ס )חוול)גו

ovb)noסתטעוס סע4 5פי ספ"י ויכוסח ו:כמ סססק סוס כלי מסיניס חמי סיו סג)ג)יס 6ח מחגועעים 
 סוס וסממך ממך ספק מטפיע סיס כס"י ססטיגו וכמ כמ כ) SD הכן סכ) ע) יכרח )1 סיס סטייגנח חמי מטיגיס סיו וס ע"י כן 061 כוס וכיו65 סג"מ סמייס גומגיס וסיו וס6ענוח ס5ממיס מגז)יס סיו6)1
 6חס מסיניס סיו סנממיס מנדנים סטיו טויי 3ד"מ מוטפע סיס ט3עטמ וס ענין ע) סס"י לוחו ממגםמש
 ס5ממיס 6)1 סט)ח ע) עמס המוטמע סמלך וס סלי ממגס סיס ס5ממיס 6וחן סגו)ח )סי נסס"יכח

 ph מקריע וע"ד וכו' ד6נרת6 קליינ6 ממט וסו סחגועוח 6)1 ע"י סנמ65יס ~ot)t)P מטל כוסוכעל
 עטנ5ך

~DDS" 
 ט )סחעעע נפי נשב סוס סמייך יפסיע ס)6 ומס . וכו' גד) ול) קומו מכס מלך )1 ס6ק

 גססת5ע)ות bg כקטל 6מר מ)6ה שד' וס ממשך 'PDDt )6 )מס 16 סקוזמיס סע)6כיס 1D'Dnoכחסר
 ע5 ימר 6מר ג)ג) שז )סטסיע ס15לך מן 6יט סו6 כי וס ט) יכוסח co"* )1 סגתן 5סי סקודמיססמ)6כיס
 % מ"ט רפס וט' )סמם סכרמייס oun סנ)ג)'ס טנוססר תסי כסנים מממכר שנו כמו סגוכליססממטיס

 מוטמע סו6 טכעטלו Ots כיונכן ע) 11 ס5ממיס סנו)ח ע) )סטסיע סעכ) כוס טפל מסיי )ו גחן )כן וכו'ג'
 6מ סמחגועפהס סמ)6כיס 16חן nSlr גמ65יס מהכיס סרנוי סיסיו )סיוח יוכ) וס דרך D"DI סט"ימ6ח

 מסתפיג6 )6 61י , משך מסס"י יוטמע חנועחס ע"י כסטר 6)1 סמ)6כיס סיסיגו וכמ כמ כ) ע) כיסנ)נ)'ס
 5י ויל סטר ר,מ)6ך וס יוססע ידו סגי סוס סכם סססינ סר6סון סמוקך גטם גקר6 סמוטסע ססמ)6ךס"6
 ש ע) כידוע ורפ56 נכלי56 מש6) סס 1וט סרס )הנרסס סמסמ)חיס מהכיס סנ' כי 5וס רסיסק5ח
 סיטך כן 06 סדין מדח ססי6 ס6ס ע) ממונס bton גולים) זה 610 061 מדוס 6ח )מסוך סגך וגזרים)ר,")
 נפקחי סיס וכמסוק לממיס מ63כי טסיו וגו' כערב סדומס סמ)6כיס סני וינ16 כמסוק כמדלםהמלינן
 ועכו מפעו)חס יכסה וסיירך 6רנמן וס" סמלכנס מעכי טסס המלינן 60 ועוד . וגו' סוס )רכל נסמגיך

 סופסש כי ShD1 נכריה) מיכר) מבכיס ג' כטסות גקר6יט 6)1 סמ)6כיס קומר 6ני )כן . ס6דס Sbגט)'מוח
 ועחן . פ6מרט כמו ממס ט) נקר16 ו)כן יתכרך בו 6סר סס)מוח מחשי סססיגו סססנס ידי ע)מספק
 נחורם סגוכריס סמ)6כיס כענץ סוךמכ"ס פכתג נמס רק )מ6ן )גו 6ין )ס"1 61"כ , כדכריגו כסמוך ornעוד

 סרמכ"ס DP75 )ססכיס )ט ש ימ' מטחו סיו65 וססטח)ט)וח סרכוי כחמלך 6כ) וכו' 6זס )כגיסמטח)מי0
 כמו 61נ"ם סרמכ"ס ע"ד ססקטס 6נוהמד קוסיח מפני 061 . )מממכר כלוס קסם סיס )6 וס ע) כי61כ"ס
 נטכס ע קומי6 ס)6 . וכ) ככ3 וסרמכ"ס D~Jb כדעת )מ6ן סממכר סוכרת זס ט6מר כפרקטיחכ6ר
 סו6 סכסק וס נסחר כ6ן טכחכגו סורך סוס גראס )כן . ע"ס כעגסיס זס ט6חר כב' ס'חכ6ר כמומעיקרה
 OIDIS'D' דרך כחכנו טס כי כענסיס ,ס ס6מל כסרק עוד ועיין . ומעיון Sh mino ומסייס המתי)לד
 )הנרסס יס)מיס מסיו מבכיס סנ' מעגן לאימר ד"מיגן רהשרנא : נכון כן גס וסור מספק וסכנחל
 . מ"כ רכס כמדרה 1ג1' סמ)6כים סגי ךכ6ו כמסיק רז") מזרח דרכנו ע"ס ונפרס מ)ח6 3סו נימק קוטטרם
 פ)יהומ ממכיס נ' 1)6 מימות כ' עוטם 6' מסך 6'ן חני ויעט 16חס ודפסו יטיכנו ומי כצמד וסוףוו")
 )וע 6ח )ס5') ורסק) סדוס 6ת )ססוך גסח)מ נכרך) וגסח)ק כסורחו 6מר "'Sbt 6)6 סגי כמרח 61ח6'

 כו 6סר סח6ריס סס מוסכליסס ור"למ~סכליסס
 SP וממסלם כמ למס וס יתגרך גו 6סרמסלמות כחתרי סססיגו מס וכסי 6נלס סמוסס5יסיחכרך

 קרייג6 וע"ד 6ליסס כפלחיס לסיותססגמט6יס
bnllh1'כוס כסמוך 6ח"כ סיתכ6ר כמו וכו 
 סס )ס( : כעגסיס ועיין , ס6ח"ו וכסרקמפרק
 כו סגקר6ו סס 610 סכ5 מלח מממר . וכו'סכ5
 כסוג סו6 זס סס ולפיכך כפוס כלס סמל6כיסכ5
 נקרת 6יוס וס ס"וממ6מר S'DS' כקרט וכנרוכו',
 . סיסינ סססמח "1 )נ( : סכ57 נקו'6 61יוססונ
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העקרים הב פרק שגימאמרספר188
 כשחרות )ת( במציאות % 1בת"הגיןבםאםרנ?לבד anw שהצנ מדם יש 1 בהכרהפורכב

 אין כי לל השהו בעצשת רבוישיחייב
 אלש'רימזכלל !, ץק

 רם מ," ירישת בהמסת ';תיי%:יש נדיג ,ז( רמויי71!,ותרם so~רוגיי'ב
האתישרעצם

 סוג ססס )01 : מחגירו י91ר יסיג 6חד כ5כי
 ססכדל סו6 01ךכ1ר ססונ 610 סודות גי .וסכד5
 גמנ6יס )ר( : זס ממקמר 1, כפרק סגחכ6רכמו
 56ו פגעים מסכי 6מת סעו כלומר . 3חגי16תכן

 גמ6מר )פ( : כסכרת מורככ 610 לכן 6נל1גמנ6יס
 ס6ין 5פי . כרעות מקנן מרקס פ610 כמחרותיח( מורכג: ססו6 עליו מרי פ6פ כךכור כקומרנלכד.
 ולמכירו 5ר16ח1 יוכן מעין ס"ס כעולס נגעך
 סר16ת ISPn ססחרוח מרקס 5כן תריסחרותיותר

ענפים
 טכחכנר מס )סי 6כ) . 6מח mntla טכס 16 ס4שח נ' סמוקך שטס )6 5מ0 קט0 ויסס6 %סוס , עכ")וטף
 מ6צ יוחל ט)ימוס לנסוח 1VDh 4 ל" ג6מת כי סימות כ' onw 6' ע63ך 6ין טוללו כהילעס טוגויפס

 6ת 0מחמעעיס סקודמיס ר.מ)6כיס הפסיגו 00סנס ירי ע) מספיי יוטסש סנט)מיס סמ65כיס ס6)ו3פי
 רעע כמל מ)6ך סכם זס ע) חמעמס ידי ע) משסעי יוטמע מיד מסט"י פסלינו כס כ) דסייפ0ג)נ)יס
 "מת 1ס3)0 טלסו6ס משספוח הירה כנו ט)'מות ל י מ63ך s~nu כן Dht )וס 6ת 3ס% 0)ך "גלרית"ת טרסט טרסט) pwo(at 6ח 0טוכר פ' כלם רז") ט6מרו ubt"( . ס)'מוח כ' פוסס 6' מלך 6'ן כמ"טכותו ימי ככן מוססע 610 סכעכורו וס ob כי דור טוס %סעע יעפות סמוטסע 0זס י,מ)6ך גענמוח 6ין61"כ
h'o'610 סכן מקמר מקטם ט)6 וכד' . 6' כמ מססנמ כעס 501)0 רס61ס ש נעמסו שמי כן כמו וט 
 כ6ס טוסן 6יוס ע) כן 061 6' עדין ע) סמחטעשס מ)6שס מנ' כססן סססנס חכ6 )סענרס כן06

 סי6 מסגיסס טססטנ0 מהמל ס6' סכמ זס ע) 6' משך לק יתכרך מוטס יוטסע )oh 6 מסטיי ססי6ססטפעס
 סססיע ססס"י 16 . דומק חסו ססגתס יזי ע) מ)6ך ח4 סמחטעעש oghln~n 6' כ) ע) ,hs כן 606הה
 שכ' נ6ס 0סי6 הסרטנם )ש a~bln ג' 60' סכמ וסע5

~'1hSD 
 6' שימוח מ)6כיס כ' יעסו ע"כ 1""כ

 מהפנס "e~r לסטר ט6י ימר רסס 6' ס4שמ מ63כיס כ' 651 קי 6מר 6רלע זס Su . 5דוכח6 קוטי6וסדל6
 מיומד וענין מיומדח חגועס )סם יש סמחגועעיפ מסמ)6כיס 61' 6' 3כ3 כי 6ן וכמ עגץ ע3 מ65כשמל'
 ע) מהמכיס מכן סססגס סחכ6 הסטר 6י פכן וס כס' כממכל כמ'ש ום)מוש יצטנחוכש

'gp 
 וקפי . ודוק 6'

 כמריס משכיס שד 6)1 מהמ)6כיס יוטסע ט)6 ע) 6מר סעס שד 4מר פ% כ6ן סכתכש זסדרכת
 0ס כ' )": e7wo נע' כזוכר ר4:טת)פ4ח %ס יזם סע3 סעיפים גמ)6כוס 0סספעס זרך 0שסכטפר
 . מ)6ך ג"כ )למסיע oos סיס 61"כ פטוסס ססי6 מסנס כסס ט0ס נשיניס סס ,ס ומכם סלוע סכ)ב"כ
 מוכן 610 שסר כטס ססנס ענמוח מ5ד סר6מג0 מססנס מופסעיס סע 0קודשס ססמ)6כיס קפי656
 6כ5 . סעפירי ע)1) עד לגי ענו) שד )סססיע 'SD ס": מסע)%יס 6' כ5 לגן 9DSS or כס'מעגמו

ogbSno46 רימתגועעיס סמ)6כיס סכיו מ5ד 656 מוספעיס ייגס מ"מ שססעיס.מססק ג"כ ססס לע"ס 
 מ)6ך עוד )סססיע )סס bffb ותכן כ)) דרך ר6טוגס 0סכס טכסיס מגד 1)6 חגועתס ע"י גריטנחסמחגרדיס

 וט' חגועחס ע" נ0טנחס )המיד'ס 0מתעעשס ססמ)6כ'ס )סוגי כיקדוק כ6ן )ך כתנתי ומנס . וק4)6מל
 ממס חטעתס ;~י יוחל עמס מיפינו נעטל סו6 סג)ג4ס 6ת מתטעעיס סרימ)6שס חס אנת פ65גצי

 ושמומס סטנחס כי 6יגו וזפ המיד וסע) 6% ככח ססגחס יפיס )ס"ו 61"כ י,פ"י ויכסח ככמ ככרגוססינו
 כ6ן כחכתי )כן . סמהכל כדולי ONP נ' במקמר וקמן תיסכול כמו גכמ וכל )סס 61ין סמיו כסע)סו6
 חססק 1)6 ס4טחס )0ס סיתמיד כוי מחמעעים סס ט)כך רעני וכו' חטעמס עזי 3ססנחס מחמידיםטסם

 ע : וק") SS(O'P סיס ג' נמלמל )נסן ועיין .סטנחס
 גל6ס . וכו' ע13) 601' ערס ס6' יסיס סל6 לע"ס וכו' יסו) טככר מוריס ~b'o סדעח טועתי עמו בי]נ[

 נס ס0ני6 עד ממחין 6)6 כ6ן ט0קסס 46 שסיוח זס ז)סמ כס' סממכל סקטס )6 וסכעמל
 nicpo5 יכו) ס0י0 ולקרפ ס0קטס מס 0קט0 61מ"כ מ63כיס ג' 6ו מ"ע ססס ס6ומר 0רמכ*ס דעתכן

 ,ס כעכור ניהד )המהכר 4 סיס ג6 סרמכ"ס דעח נוונת or דאוגי כסן מסכיך 6כ"ס דעת ע) 6)1קוסיוח
 לכליו 6) ל6י0 ולסכיך מופת נדלך סמ)6גיס לטי נעין דעתו )6מת לגס סממכל כי 6)6 . עניו כפגיפרק

מדגלי

 )6( : %6 עיןפל
~finnot 

 כמרקס סס . סוג 610
 לכך מרקס ים סכעולס נגע לכ5 כי סוג610
 למלוט יוכל 6יגו מעין חוס כי . סכד5וסריות ומקבן )כ( : כפוס סטכעיס כ5 על וס ססג6מר
 סולט יותר סו6 ססחרות מר16ח 1ע5 גסוסככ5ס
 ככדך מסחרות 0ו6 כזס 6"כ סמר16ת 1bDמכ5
 מסי% סועת סכעלי כמו כי )נ( ? סנכעיספטור
 כחגועות ג5גליסס כסגעח )ד( ; כעכסיס עיין .ט'

 חגועותיסס מנד מתח5סיס ססס סי' .מתחלפות
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 188 מזהעקףהם ינ יב פרק שנימאמימהר

 ל: בי: 'ישין
 ,נ1%:;הך-

 " ""'" " "'יע 'מ' ש
- '  ,י , ך" ובינךי'~ווזימי 

 טין? אן%י "%1' 1לן
 ונןשין5%ם א זגזג:%י זיין"

היביישרעדם
 כמו ססגתו כפי מיוחדת חגועס לו ים 6' לכלגי

 . ססנתס מנד יתחלמו כן )ס( : לש5קגתג6ר
 )ווסכליסס מסגת מנד גענמס יתחלסו כן כמוסי
 6' )1( : סחטעס פשלת סוס כז1לח .מלמרכובמו
 געל כסי )ז( : תקרוס כ' 16 6' קוטר . כ'16

 דגר קיוט סיסים D~th פ" . onael-סלמותס
 סס61ג"כ

~DnS 
 כי הוחס ימגס ל6 6עפ"כ מוס

 סלמ1חס לסורות כדי גדולס סיוחר סמקסלי על06
 ועיין , וכו' ססזי כן סס6ר על OOS סיטומעלחס
 בע"פ . וט' D1ptD חיותן עם )ח( :גענפיס

 סו6 ססס"י D~Dh1 , וכו' ססוטיס מסססמל6כיס
 . בנכתר פזרה )ט('על ס6חדות: נתכלית6חז
 % על 651 ןס6וסרס סנ11: נד על סו6 רכויסכל

 : ךסססגסססספעס
 . וט' ורכהיס סקעולות הרעקזפות )6( יבפרפ

 SutDn סי651ין מספי'
 עס מתח5סת סי6 6הת וכל רנות סעולוח6חד

 1 ומולך טמג6ר סכות מג' לפחז סו6הסחרת
 ססעולס גפע5 יזיסס סע5 . ססעו5וח מכחות)ג(

 סגסעל מט כי סג6דס סכטס וכח סח16ס גהוטס
 כ6 6יט ססתחלסות . סס6ס כמו )ו:( : מכעסכח ע"י סגפעל מ9 עס חלוץ 610 סטטוס גחל"י

 רנף ג6ס 6ין ט ס6פ וסו6 ספוע5 כחמני
 סכו סחוס כח וע"י סחוס 6101 6' כח כ"6כחות
 וסקחלסות מתחלפות רטת סערות פועל 610לנן
 6' כל מסקס סחוס סנוקנליס סחמריס מ% ג6זו
 לעיל סגחג6ר וכמו ומולך סמנ6ר כמו טנעוכפי
 6ע"פ . מסתייט כמו )7( : וס ממקמרכפ""
bl~Dמ"מ אכעס כח זולת לנד סת6וס נכת שעל 

 ספעולס 6ל סנריכיס סכלים מנד סו6ססתחלסוח
 כמו . כחות רכת כו 6ין )ס( : 1כ1' יתמור כיזו
 סמו וקין )1( : סכעס וכח סת6וס נוו כליססיס

 ממחגר סכוגח מסמע לכ כ6ן . מתחלוניסחמרים
 לכתחלס יתכרך מנוט סרכוי סתנ6 16סןלכבר
 כסי"6 לעיל סכ6רט כמו oStno נרי6חכתחילס
 סעעס נריקת קודם 6ז כי נעגסיס זסמקמר
 סתוריית 6מונתט לסי גכמנ6 ונר OtD סיסל6

 כרטוט סטולס 6ת וחרס כרנון מועל 610ססס"י

ענפים
 ג' 16 מקס ob כי ס6'גס סתומך סלמ3"ס )דעמ 6ף 6מר וכ6פ D~Jh נדתך פזמך ע5נץ  סלמנ"ססדנוי
 onpo )6 תכן סרמכ"ס זעת מג" סיס )ob 6 ,ס )63ל יט) סיס ~hs מס . התגלח 61ת 6) בסודות%ין

 : וק") וכו' הסיק סדעח טכע)י כמו כי ס6מל וגסו ,ס פ' ס%מד עדככוס
 טסמט) גריס 63מס 536 שרסיס ג%לסיצ . וכו' נדע יוסל ר6סיות ע) ו"ממס וכו' סהל6פ כמו כי%[

 סרוג SD ו,סו DSV1(nt מ)וט)ופ כמס ע) 6' 6יס )מעמיס ימגס כמדיגם סלבס כי )נמס) זומם6יגו
 עס '0נלך ססס גכ' נ"ט סו6 סכך ג6מ0 ייממכל אכתת יומל וךומק . )כ5 כידוע וססליס סמ)כיסגין

 . ס)'מוח 3' שפס 5מד מ)6ך 6ין כס"ט ע"ז ללעיס סממנל קסטה S~rn ממדלט גסמע 6'ג1 פרסוסמ)6כ'ס
 כסי סית63ל כמו 1ס6וסלס סנוף 5% נמח)ס סיס סכ5 סרכוי נריפח)פ)1ת סממכל דעח רפי )ס0ק יסועוז
nnhaכמס סיס ומפנחס ט)מוחס גודל וכפי ,ס ontSIDPI ע"י מ)6ך שם י0' מ"0ו סוספעו 1)6 מעולס 
 61"כ )מעכס סכתכט ממס מיסוך h~ft סס"י חסלי כריטנס סננ)יס 6ת סמתוועשס ovhlw סססיגומס

6(
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 כששודר ]6[ תה , הממשע מפני )מ( והוא , אלו זולת אחר דבר פפני אלא נמשרהרבה
 שכתבנו הדרר gvi ולישי נמצא אחר ומאותו )ס( אחר האחד ומאותו אהד ראשונהטסט
 לא כי יאסרו )ט הדרך ע"ז לא אם , ידם על הרבוי וימצא האמצעיים שיתרבו עד י"אבפרק
 פסנו שצא לא פהאהר כי פשום אחר היותו עם מ( השם טן במציאות )כ( הרבוי שימצאיצוייר

 : אהד רנראלא
 טנפרדים מורכב )מ( דבר בעולם שלאימצא יתחייב כי הדרך זה לפי יקשה נבר ואבלנס

 לטעלה יהדק )ג( מהאחר עלול טחם אחר וכל אחרים כלם הנמצאש שיהיואלא
 0םנישרשים

 עם אקסון וס סתמנה מקוס כ) רגוחמעמיס
 נריכיס 61"כ 6עשס כמו 6100 לסרסו %יךכייחו
 וכ56ו מסירסיס סם סמחנר טונרי 4מר"נו
 סיותו טעם וג6מר l'nh)D ינ1ייר hs כי6מר
 כי ססס מן כמנינות סרנוי ימנ6 מסוט6חן

 כדגרי תתש סרגת כוס 1ט1נ6 וכו'מס6מד
 0ס6ח7י ס6חר 16ק1 . ממנו למעלס יסים וב( :לכרים מפגי מורכז . מגסר7יס מורכם )מ( : '5ffp1סמחנר
ענפים

 כ* nh 6%?( ס"ס ונין סניפת כ' טופס 6' מפך 6ין 5fft מ"ט נין ומסלט סגד) טוס וט )ש ח6%)6
 דרך נעגין s(st סכ6רגו מס 4י 6מגס . וגמוהליס כשליס מ,") דגרי ימיו 6)6 6' ט)שוחמשכיס

  ow נ4  פכוי על מסיר  וס עדלע יתיצג יתגלך hSlt,1 tohn מלנויסשח)ע4ת
 ספי

 : ילע"ר  לן ללן
 י'א כסרק סכסנגו  סדרך וסל סליסי ימtnlhDI  '6 61 וכו' 6מד ר6סויס פמפ  כשיכודר ]6[ ינפרק

 נפקרים גס) h1'tb mwpn סוס מרכוס' ועתר ממגירי "hPDnn ל5 5י .וכו'
 6מר דס6 נכון  6יפ  יזס בפייט 4ן) יימכר ססמD~3h 6 7עח סיb'~o 6 ססדעח נ8) ע גילס6 וקוכי

 61תל D~3h דעת 6משכ סניך וט' סרקך זס לפי מטס כנר ו5נל 61מר ססי6  סרעת ע) יימכרסרג4ס
 5נ"ס דעת סיס  כ6ן סממנר  פסני6 סי6 "לזעת 4מר 616 %1כ ע ים" בסמקי כדי וט' %"ס%61ם
 S1h1 1)6 וכו' ושממד סכס וככר  y'nh טימר כפי 5בימפר ועם מיד לסביי  לו OtO יכש דעס  סו5ו5ס
 ר"5 6ין נסייף סכחנע סילך וע) ס"ס )ומר ודוחק . D"Jh דע0 על כ4ס נ4ס pb מוס ס וט' יקעםככר

 דקדק ו4ע 6כ"ס  כדרך לס ~D)Sh נ"ב ססי5 ססרעת סר"ל %6 נסי"6 סמכר 6כ"ס PD7 ממטטסגי6
  כסמוך 5מ4כ  וסלך 4פר 6.5 יט . נמיהן כמש  כמסיעות 6מר 6% וט' סכחכע סילך ועל  וטמרנלסולו
 וכו' נסיתן  טכסכם סדרך וע) ס)סון א ג"כ גחכ וכו' Qff)h דעמ 0%61 אמר כתו 6ל"0 דעחכססכי6
 11 סנירס6 גרפס %ן . אשרין מממכר דנתי ג0ח כ D"3h 61 ועת ממס 610 כי כן נפרס 6"6ומחס
 .  סו5 סחר ומטוס נרמס סו5  וסט6ר וכו'  onwSnbo  סירינו  ער סייטי גמנ6 6' ומ1016 .1ג") מסונסחסי6

 16 סמרסיסיס למ"כ "וש  וסניסו נעלמי דגריס לזירון נגליון לעונו א כתג כועס תלמיד ט6יזטו5ססר
 במכיס מסרי נסוס כן מללחי  סל6 לע"ס ע"פ סמחנר )סין  6יפ טוס לרקס עכ"ס 5בל  כן סגים כעללןסו6

nnhol5מסרוס יו b~o רסס 5יפ D")h 5סי6 כי דכריס כגילור לוחו סט6 )6 וסממתם ימר דפס 5ל 
 תיחרט ער סממכל ס6מר מיעון וכן וט' יקבס כנר ו6נ) וקמר סק 5תמכ  ססקפס כמו מעיכתךכעלס

 פסיי ססרטס ויסטר ,  ורוצן פב"פ רעת סי5  כן ל5 כי 5כ"ס רעת זס  ס6ז גרפס וכו'ס6מגעייס
  מן סיף

 וסמהנר וכו' עכע נזלך סו6 ססכ) ושמריס הקדשת )למוגת סעט.0 מדעות 16חן 6מר סגמסכיססזשח
  לימונם or ירי על  ולסביימס  פליסמ ססקסס  סקוסים ע"י (or דעתו )6מת סרגם כעטר 636 סני5ס)6

at~w6 מס6מד כי ססי6 דעת כעעס סמחנר כקטין וכן . כנמול( bSnt סמק, ססדעת מטתע וכו' ממגו 
 : ג") ו,") נסמוך סכתוכ כמו וסעגע סמיוכ )למוגתפעם

  יסלת שיגס משימד סרטי h~w 6יך סט6)ס nhfa )ע"מ פ6ס . וט' סדרך זס )סי יקסס ככר ר4"נ1ל]נ[
 מופל יסנוך טסיך  ססונריס ס6פס כעלי  ססורריסלנו

  נרלי
 סמיוכ יד טל 5י  נפיט סומל ל6

 ימר דגר 5ל,  מ"פ ימלק ל5 מסתמר כי ~mnlh וסססימס . זס נמסמר סר5סויס  נסוקיס סוסכ,רכמו
 כעלס יסעף )6  6מד פגע 5ם כי  לסם  סיין ולמס  ענטוז לסי כסברס סשטליס כמכפיים כרכרים 5מססו5
 כמו ומינם ומקסים  מתיך סו5 כי מהמיסוס  מעולות ם וימם  כיכע שע) סו6 סס6ס וקע"ת 6מ7 06גי

 ססעו)וח וסתה)סוח נ6ס ססוotO 5  כס וסוזן 5חס 5לי  5י1ם  סמן ססט4ס טלמוס מ"מ נס"מ לעילסיסכ6ר
 06 כי כערס SWDS עכ! )6 3סכע שע) ססו6 מס )כן סיכר כס' קעי) טגחכ6ר כמו סמקנייס מידה61
 . DJPI ג0יוכ פ6 ססכ) c'nmhe 6ו0ן ע) עסת סס'ר מאמד יורטי ש)6 6יך ססי6 סס6)ס וב"כ6מד
 שע) סססק סשככיס סק7ועס תולתע ית מקמיט סלמת נעeol 4 עימס נגס ס' סבול 6ותס טל6נ)

כרתן

 : סגמור  ומנין סמוחלפ מנסס , סיס סל6 6תרסטוג
 ימסר ול46(

~WID 
 קומר 6"6 ולכן  כלומר . וכו'

 ג' מללו 6חן על ית' מתחו סרכוי גממךסיסיס
 גמש 6חר ומטתו לפ( ו  6מנטיס ע"י .סממולפ מסכי  לח( : 6פר טעס מסני 6ל6  סוכרפטנות
 ועיין , כל') . וכו' ס6מ5עייס סיתרכ1 עד ט'ס5י0י
 . נמני6וח )כ( : ס0י5וסוסיס . יקמרו )י( :געגפיס
 כקרגו ככר . מטוט 6' סיותו עס )ל( : סגרי6סככלל
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סממ'

 תיאדם וצורה מחומר מורכב שהש הנשם לם טמצא שאנחנו שהר . לו עלה שהש
 בוולת 0הס טהר נמצא לא כן שאם % לאחר סבהמהם אחר טציאות ואע )ס( תשםכגפתן

האסי
 , הדרך fy נסצא רובוי שוגיה בוסל )ס( , הלהםאחהת טעלה שנוקם מציאות שבל

 את השבלתו כי הה , מה רבוי ימצא . ד%ללים 0ן אחד בכל כי כאמרנו , שאמרט ,הדרךש האמצעייה מן הרבוי לשיסצא דרך התרו הישסעאליק ס%ילוסופים והאחרונים סינא אבןאל6
 אפשר ומהש השכילו זולת עלתו ואח עצש אח חהשכלחו עלתו אח השכלתו זולת )5(עצמו

 1 הרבף שיבא שאפשר שמיו הצר ונוה , בדלתו תלוי שמציאותו אחר עצמו בבחינתהמציאות

 ואם , נבדלש נמצאים מהם שימשכו כדי נברלים ענע-ים לא שכליות בהינוע )ק( אלא אינם:לו כי ואטר הסברא זאה קדקר על אבוחםד הכה כבר , עשר אהד בפרק שכחבט הדררתל

 היום )ס( זולת עצסו את יודע 1ט )ר( היתעו ענין כי וזה , זולרנם הראשונה הסבה כקהרבוי
 המצשהקשרשש

 ס6ח7 מן למעלס  יסיס מפיו פלול  יו0סס6ח7
DIOוצין )ס( . : לו ופנס עלס 610 סזס סס6חר לפי 

mhs~n11 מנס מסם 6תnhS . סנס מנסס סטין 
 וממרס סחנמר וכן לנסס מגס מגסס 6ין וכןלגסס
 ס6ס סין . וא' כן ס6ס גע( : לוס וס סנסטיגן
 סיסיס 6ססר סיס ל6 לצחר מכס סיחןסיס
 סרס 16ר נוס וסמאל . וט' מכס 6חינמ65
 י6ס ממורס סי6 סטרן על זורחת סססמס מידכי
 זולת ססמס !16ר 61"6 לס6רתס סנס סעמסכן

 תגסס לסמ65 טפסר יסיס ל6 סכ6 כן כמוססמס
 נוש גמנ6 פת סס076 6חר וסנה . סנפםכוצת
 מסטרא ג"כ תמרד ריחונור וכ! , גסמהי ג6לכ17
 לח"ג כפיח כמ"פ שרת 15יס פעם ככ5ולונם
 6ג1 ושיכיס קרתה על 61"כ . עיט אמורסמספר
 סנס ס6חז סטיןלומר

~nbS 
 סמסס elbsSn 6כל

 גיחoot)~ 7 וסברס שומר 16 וסברס סקסגסס
 שטל )פ( : וולתס צחרת OSDn ומחפעשגמ65יס
 וס 5פי כי . סררך וס ש (hSn סרכיסיסים

 סיטך ליוכתס קוסי6 סררך 61"כ , os)os~nh~ 6ל6 מגסר7יס מורככיס עלו5יס סיסיו 6'*סדרך
 ימ65 ל6 מס*תד כי 0סשט ס*פד מן סרנףכ6
 מאוסן ךעחי כעכפיס ועיין . 6חד 6ל6ממנו
 : סחוט 6חד טיובו עם יחנ' מאתו סנמ65יטרשי
 סססיג סססגס כלומר . עלתו 6ח ססכלחו זולת)5(

 היגס עלתו ככחיגח סיסים oano~l עקמוככמינת
 6100 וגן החרק ססגס סי6 6חת כל 66%חת
 : P~nb ססנס כן נס סי6 סמ5י16וו6ססר
 ססגוני . ;!כליות מויטה)ק(

 ושיגיס ל6 . סכניוק
 ל6 כי תמסיי ענין תיגס 6ג5 פי , וכו'7%ליס
 אפסר סי6ך 61"כ כסכל המוסג כרכר למסמסיוכל

 ט סיס זכר ממס נו ספין ס7כר מןסיו0סע
 6ק כן ו6ס 6ססר פס61 לומר תמ65 061ממס
 6ק יורע )ר( : וט' רגיס לעלולים וס 7רן' לפיאריך
 סי6 חו ורוחני סכלי כלו ססו6 נעלמו סיסינ .עגמו
 סס61 נו 6פר סמ5י6ות חיות )ס( : 6מפידיעת

נמ65

ענפים
 סלטניי מסוע) טס61 טסתכ6ר "מל כי , מסלכוי סס6)ס 61ת גוססן היגס וססנע סמיונ גד SD )6גבון
 ר5ו% כפי מתמאסות סעו4ח שע) סיסיס ,ס גוחן סל5ון סכע כי )1 ממרון 61ין מתח)סוח נסש4ס ירפסכנר
 ססש)ות וסס ססלגוגמס והסיס לאסון ממקמי כ"ג נפי 4:ע פגת%ל דרך וע) כרגון סע31ת1 יסיס )6ד6מכ

 טסמר6ס כמו כי סטז' וסוף סלו5ס 3ע5מו'ח לכוי ישיט )6 מ"מ לניס מס יחן מאחו סיו65יססמתח)סוח
 the 6100"( סנדו שמד צנר סוס נ% סיס פ)Sh 6 סט סמ)יקרי %ד לטת סלוח נו והו"ל ריממורסנזקר
 סיס ו)" סרככס סוס נקי PtCD 6מד ססolho D"Dbl 111' ססכ) כעשו Dt7P סו6 כן 6' 06 כי "יטנערס
 עייל עימו Ph וכילו עקמו כ"6 ימיל )6 ולמנוגס כע"ס טסו6 "ל6 לניס מולים גו ש כש"ס עויע וכלסוס
 )מסק מראוי מן לוגו והכן ס6ססר 0)ס סיותי ננד נעגמוחו נכ))'ס סס סכ)ס י"מ מ6ש סיו%יס ס7כויסכ)

 ורע ית' מאחו סיו65 סרטי כפסוח סרס) מספק סחלב ולע"ר כן , סתורגייס )ע מספיי רפוטי סמ65סקוסן
 : וק") חר5ס 06 ושניגסוזס

 רימוגע מס לטי ימיינו סי6 מ% נו סס סנמיגות ס6)1 וכמו 1כ1' כממטוח מעג ,1)ת עשו % יריעננ(
 ג' ססגימ "מל גל"ס ישס6)ס nhrn ססנמס en~h קפי סגס . וכו' ממגו DS~('O כן יסיריט)6

 ונסס סכ) ידי ע) ויסייגו סגריר נדלך סלטי )גייר כדי 0סעס 610 ע5מס ל6סונס נססנס ש4גץסידיעות
 orth ע"י ו"זע יחן ו% , סג)נמס נלס ומסג' גפך סנ' סי7יעס וע"י ספכ) עססע 6' וכיעס טדי כיובלמו

 וכן סנ)נ) גלם יוטמע ידיעס 6',ס וטוי סטת) עטסעיעורי
~PJO 

 "נסן ע) נפוח סידישת ל סכ) מקמל כי
 מוס תמס ובמסיסת נמעטו תוות סיד'ענת כ) 6"כ )ס מונס 1)6 %מס ל6סוגס כססנס כפס דס"ט ה'ועלן
 סע)עיס גני דכט)מ6 6' ענק ע) ושות שים סס %ס ש6 )נד %ס ומ,ס )כז סנף) גלס ומוס סכ)יוספע
 סע)ו3 כי "' אושן ע) כשין ו6יגס ס6מרת עס מתמזרח סי6 "מח כ) סע)ו)יס פססיגו ידישח סג' כיממ6
 סיס )6 גד"מ ס"תמול סכ), נעגם ג"ס כי מססכר6 עט) ט610 מיד ססינ גש)ס שתסוס 6מר ג7"מס6'

ומפטיו
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 הם הבחינות שאלו וכמו )6( , לזולתו החשלה )ח( שהוא ידע היוהו וזולת בו אשרהמצינווז

 בעינה השאלה וחשוב , מטנו בעלולים כן יוניו שלא המונע מה )נ( רבוי יחייבו שלא מצרבו
 הראשונה בהתחלה לא כל-ל רבד מתייבווז הבחיעת אלו שאין הוא שדרוסת אלא , הרבוי באמאין
 ימצא איך אפוא כן ואם המתחלפות הנמצאווז מהם שיושפעו כרי סמנה הנמשכים בעלוליםולא

 שהים הראשונת שההתחלות שחשב מי בקדטונים היה זה ובעבור , הפשום האחר טןהרבוי
 אפשר שאי כלומר והמוב הרעות תצא לא עליק מפי )ג( אומרים היו כי לרע ואחת למובאחת

שתהינהבמאשים

 סנ6מריס כיריעות סרכוי לפי . ממגונעלו5יס סתחלס )ת( : נוולתן נתלת 61יג1 עגמו מנדגמש
 ועיין , נסס רכוי סוס כ"כ יחייט %כע5ולס גולתו ל0ס h"bt בו יתפיס כגמנ6יס כל .לוולחו
 סו מסוק . וכו' תנ6 ל6 עורון מסי )ג( : כעגסיס סכלו וכמו )6( : 'גמנ6יס ניו ל6 סו6 צלוליכי

 6י 6כל . לסוגו נחות ע"ס סגי16 וסמחנרכפיכס פי . וכו' רבוי יחייכו סל6 מנד כו סםסכחיגות
~6

 לר6יס לקחוסו סקלו ססק7מתיס קמר 6פסר כ4 ספסיטוח כחכ)ית מטוט 6חך סו6 ססם"י
 61יגס ספילוסוסיס מזרך 01 6ט כי ל1כרשס כן יסח סל6 ממוגע מס )5( : כעולס סרככספוס

יודעים
ענפים

 ססי6 סמ13סס מססטנס , כזונחו סגת)ס מקמר 0מ164ת תסגרי htot עזו) סו6 ע"כ 61"כ גחסוסועכסיו
 וידיעס ססגס IPb 4 כ6ס ועוד . 1DiD סע4) כנוף 61י% )1 מנס ססי6 וסססנס סנ)נ) נרס ממגםיוספע
 מסטגס מרוכס יוחל ש6 0ז6ת שסטנם , מרימומך גנך) 610 ש מסוכ ומוטב) סחוט סכ) ססנ6בעגמו
 סע34 כנוף סו6 רק 4 מונס 6'ג0 ססי6 וססטנס סנ3נ) גסס ממנו עססע )כן כסי"6 טגוכל וכמור6סוגס
 טר,סיג 6מר hmt מנו י*ריעטת מנן נעע)ס יותל טסי6 רשת ויזיגמ: ססגס Sb סוס 0ע)ו) % 61ח"כ .עגמו
 ממגס סועסע )6 רמס כן י6 ד6י כוו03ו גסוס 1)6 כטנמס ומתמייב כעומס סרככס סוס כעימסוע סכי נסיות %יכס כן נס סי6 מלגס מוסעע טסות O]~b כן 06 מולככ וקיט מסוע סכ) ססו6נעגמו
 . כווכחו וגתכם סמטאות לספר פסוק טסטיג 6מל מסע4) ס~נ) גרס סוטסע כקטר סג)ג) נרס יןנס
 סי6 לק קודמת מנס סוס )ס ולין ר6סוגס מכס 0יDD 6(O סוטפע ס,ס ססעיע סטם ססנס ע"כ6)6

 DDnlt פכן סר6טוגות סססנוח מכ' נמע)ס יותר ססי6 ססטנ0 61"כ , נו31חס 1)6 כטופס aht~noר*ממף'כח
 סטינו כ3ס כי סע)1)יס ככ) )ומר גוכ) וס וע"ד . פטום סכ) כן נס פסוק 6מי ע4) טור ססי6 סססגסעק
 אסיר תכן oa )סיוריו. משם 61'ן ססטסעות לכף כ16 סססגוח 1)ש מתמ)סום הדיעות ססגוח וסנדלך
 סנ' 6כ) )"6 ס' ,ס מקמי סוף )שוו מממכר כדבלי מנואל סו6 וכן . כע4)יס ו0סגו0 ידיעות לכוי0מג6
 טעם מ6יזס 5"ע 61"כ )ס חרס opbt ט)מס ל6סונס כססכס סס כאס סל6טוגס כססנס ממכריסידישח
 שון כמעע l'1DP וכאטר . תו' %ד גפם ornt )גז sasJo %ס מוס מצקות נתדלגות מרא ססטפשתינקו
 סמ4"וח ממויינ ססו6 ססטיג סיד'עס עמס הי6 ),31תoSnno 1 פ0ו6 ססטינ ססידיעס סכנך כעיון חלאס6וי
b'os6משו יוססש 1)6 סי nlDDa~ וכמו סס6)ס ו6ח כפיוס סממנל נ"ט מכוון 6יט כן 061 . מ)וקוח 
 מגד הכטוח סכהיגומ כין המש נדו) ר,מרפ כי . וכו' סמתע מס רנוי ימיעו ס63 מזז נו סס סכמיטתטשו
 וס מאמר )עע גחכ עגמו מהמחכר גס ומס . פ,כלט נמו PSISDD מיד סנ6ות סנמיטת ומן רנסנסססנס
 ע"ס וכו' עגמותו עין ט0י6 מגמתו 6מל נמסכת וסיף ססע)ס תיקת גע)מח יחכלך ס"ס לידיעת ג'פסיק
 מגיס כ) ע) 6כ) . סי6 סי5ך "וחס )סכין יכו3ין 6גו 61ין גע3מח סי6 יס' כהסס סגוס)ח סיזיעס כן05
 סידיעס טגס )60נמן 6ג1 נריכיס וסרככס רנוי סוס כו 61ין ר,פטיעות כחכ)ית פסוע 6מי 610 ית' ססטס5חר
 )5חר גוכ) סיטך 61"כ סי6 סיטך גבין ס)6 5ף ידיעתם ומיקוף ספתאח olb כ)י 6' טוסן ע3 תמידסי6
 6'ך סמ6מל מוס 6' כסלק )ע') ע)מו סממכר וכר וס וכענין , oanwo גע)ס פסוק 6מר ססי6 מסידיעססרכוי
 סידיעס מטמן וכס"ט כמ"כ וס במקמל )ומ) מ"ר וקפי . וט' גע)ס טס61 דבל nt~Sb )חולם טירטיוגמ
hcnטלין ופסיעתן ססיע6 וכסרטים נעשש ע"פ סידיעס ע) מגוס) סססק סס וסחלב 6' 6וסן ע) אמיד 

 6כ"ס דללי משל קם כי נסייע )עע sp D"5b 6כוממד nShn סניך )6 )מס סממכל ע) )מסק יםרעיך : צ"ע (Q's 6טממדכט6)ת
 כמו סרנף סנ6% כגיוסן למרח זרך )עגמו ס)קמ מקמר סגל06 3סי כי ושך . כ6ן עז )רותחין )ועמס

 86ממד סטת )1 מסתגל 6"כ 6נ"ס דגלי ו)קנ Tnnuh ט6)ת החרן לנס 1)6 טס' ג,ס 1ס1)ךטנצ6ר
 ומן וסרמכ"ס 6כ"ס )יעח מן גידש וסש)ס ח") וס כס"ס ס"ס סיטך 61"כ 6כ"ס דברי הסחוס ידו ע3וססכיס
1ff~  סממתי סגם 61פטל . 5טממד כטלקס לכליו סהר וסט כוס b("D )ס,כיר )1 מס וכו' לטין 6כן
עלגי"

 ענין ע) כ6ן טכתגע מס גב)
~Shno 

 b"'P 4ר) המממד ס6)ת הסגיה לנס )6 וס וכפטל 67כוממז
 ססי6 סידיעס כעג'ן מסוגל סמחכל דעת כש f~b דכלי כוס )סחיר כדקי 61יגנס מעיקרך נע3ס סי6גי

 כממכל טכ01ם 60הל 6)6 טס 6כ"ס דכלי )סתור פחס מסני )6 6נוממד ס6)ת כ6ן ססני6 מס nh(o כמיסגע)ס
 כחמקת כמיס קמתי סיותל סדעח b'o דלחו והסי טסבי6 סדרכיס ן3ח המרח .כדשי סו6 סרנוי סמ)6ג15סן

סכלם
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 ההפכיים מיני כל יכללו אשר הכוללים שההפכיים ובעבור , אחת ההפכיש ההתהלותשתהיגה
 וזה , הרע הההלה והאחת הטוב התהלת האחת , שתים שההתחלות יאסרו והרע הפובהם
 הנמשכים שנקראו כמו מאנש אחריו הנמשכים נקראו וע"כ , סאניו שסו אחד איש רעתהתה
 , אפיקוסש )7( השם מציאות ומכתיש מנהיג לעולם שאין חושב שהיה אפיקורוס החכם דעתחתר
 שבהם פבואר ויוהד מיוהד והיותר 9( , רבים מפנים )ס( הרעת זה על ההכסים חלקווכבר
 אחד לתכלית יגיעו בכפלם כולם שהם נראה הנמצאווז יעויינו שכאשר ושא הספר זה כעתלפי
 במדינות הנפצא והמרור הצבא שר מפני )ו( בטחנה הנמצא כסדור בעולם הנמצא המדורוהוא
 ופעולות רבות סטלאכתז רבים בפנים בהם הנמצא הרבוי היתז שעם , המדינות מנהיגיספני
 המדינה ומדור קיום והוא 14הר לתבלה שבלם אחר )ח( מתחלפות וראשיות טתחלפותרבווז
 , הטוב פמציאות ההואר בזה העולם ימצא שאמנם נאסר כן , מתאחד באופן )ט( הסחנהאו

 אבל , ראשונה כונה מכוון אית והרע )כ( , בכללו המציאווז בכל )י( הטוב טציאהן בעבורוהרע
 בעבור מגיע רע הוא כי הבן אל האב מן הטניע המומר או העונש כסו , במקרה יתחדשאמנם
 שימצאו אפשר אי מובות במציאות שהיו אחר כי תה , הראשונה הנונה על לא ))(הטוב
 ונפש מדברת פנפש מורכב הוא אשר האדם כמציאות , טעורב מעט רע בהם שייוצאפבלתי
 שאפשר בסה האיש להשארות )מ( מוב היצר בו והושם . הרע ויצר פוב יצר שהםבהמית
 הארם שיטצא אפשר אי אשר ]ד[ )5' המין להשארות הושם הרע והיצר , הנפש השארותשזהו
 , מעט רע )ע( בו יעורב אם ואף הרז: מטוב )ס( שימצא שראוי העליונה החבטה טרהזולתו

כינפרשים
 מסכרת 16מריס טיו סם 6ל6 כתוב מסוסיודעים
 מתחלפיס נמנ6יס רו6יס מסיו נענורעומס
 "מר ~מז ננחוח סמתכר וסכינו כנזגרגעולס
 סקומ1ניס וגרי וסם וכו' 6ס0ר ט6י כלומרכח"כ
 נוחריו סנמסכיס צוחן . 6סיקורסיס )ד( :עומס
 : רכיס מנ77יס . רכים מפגים )ס( : כןגקר16
 סיתר וסנטת פירס . ומנשר מיוחד וסיתרמ(

 סמ6גיס 7עח 1(sul יזו מעל וזס 61)ותימנוקר
 ג"כ וס ע"י ויתורן כ' סס סססתחלוחס6ומריס
 יע1ייגו סג6סר סו6 סרסי כמ5י6ות סגופלסססק
 . %נ* סר מסגי )ו( : סססר זס כונת לפי וו"טוכו'

 . סכלם 6חר )ח( :' כ5כ6 סר סעסס סס17רכלומר
 מדיגס סמ7יגס 16 6חת מחגת סמחגס יסיסימס סס17ר ע"י פי' . מת6מ7 נ6!סן )ט( : כלססכוגת
 סעוכ סיסיס ככללו. סמ5י6!ת נכל )י( :6חת
 גונת מכוון קינו ומרע )כ( : ככלליסעולסלכדו

 6יט כעולס סרע סמני16ת פין . וגו'ר6סונס
 כעלמות רולס סס"י טיסיס לשר וררם InSDכעכור
 סטוכ כעכור גמקרכ יתחךס כ61 ססרע 6ל6סרע
 וע"ד לסכט קריך חיגו ט1נ סוobt 6 טוכיסיס ל6 כסכט כנו 6ח ק6כ ייסר 65 6ס כר"מ6101

 כגו 6ח מיסר חיגו ס6כ . סר6סוגס סכוגסעל
 tDS ר6ס!גס כונס גקר6 ולכ! 15 למרעכדי

 תשיק 6ת 6כל לו רע סיסוריס נסעתסכר6טתס
 ויסור כ6חריחו סייטי3 כוי רק סרע כעכורכוגחו
 לס60רות )מ( : טוב רק יעמס ול6 סרעסמכרכו
 )ו6מר סי"6 לעיל סגונר סריסי ollp סו6 .סריס
 e~e לגוס טעם לתת 11 כמנחס ,:רב ושנת6'

 : סוס סמפט ממרע מורכב כלתי ס76סהיניס
 לולא כי . זולתו ס6ךט סימנת 6ס0ר 6י 6סר)ג(
 כעולס מסכ"ח מין לסוס קיוס סיס ל6 סרעסינר
 6ת 5ססית כ6 לפעמים 6100 6ז סי%5יגס כי להדס טונים סגי0ס וסינס"ר טוכ סינר61"כ
o7boססי"ת כגח קכלית מ"מ עכירס לפיוס 
 ורנסנס 3ענס סיס ל6 כהדס סינס"רסקס
 קיוס 1ס!6 מזוגו סיו65 סטוכ כעכור כ"6 זסכעכור
 י5ס"ר וס מ6ד טוכ ומגס ז"ל סדרתו וע"יממין
 כסמוך סיתכ6ר ע"ד סרוב סו6 סט!כ 6"כוכו'

 פירוס , סרכ מטוב )ס( : כעגסיס ועיין ,73כריגו
 : כמ"ע להדס סטונ ג6 מסגיסס כי וס":"טסינס"ר
 מסיגס"ר ל76ס סכ6 סרע סו6 . מעט רעלע(
 . עכירס לאייס olnue5 שתו סיסיח כמכסלגד

 סטוכ כקמת גי Dun ורע סרכ סוג 6מר ולכן ל6 )ל( : !סולך סמכ6ל וכמו נכו סח6 סכטוחוסך
סו6

alell
 ס:וסיס סדע!מ כ, סניף מחמלם )גן וכו' ס0פר וס טגמ לפי מכופר ומיוחל ח"ל נסמוך סדטת י6חסנפת
 כסוך isnh ס6ף 6מר וכצו גוס דטהו סניף 61מ"כ מכילו ע) לאמד טיס וסת'ל!תיסן ר6יותיסן וסכיי3ו

 יוכ) bS מא S3b 36"0 דללי לסחור רולס 610 כקטר . 135ממדכדטח
 ממס ספ5)ס ז6ח כלומר )נעי

 ג'ל כן . ג:וכל פטיט 5מד ססו6 עם יחכוך מאתו סי!65 סר13י 3מ5י5ומ סגוסל PDD נרוחרח נוטספ7עתו
 נסתרת וס דיסגי וגס' וכו' יקסם כ3ר 61כן, נקוסית )עע כ"ס לפי 6מגס . וק") 3זס מממכר נכריל'סנ
 ממס יוכר תסכן ולשון )חורם וממכיס 6מתי' יותר לע"ר 610 ית' ממט סיו61 סרטי כמסופ סגוסלסססק

 : ג6ן מממכרטכחכ
 . וכו' מעט לע גו יעולל qh1 eh סרכ מטוכ bin'D הראוי וגו' 11)חovb~ 1 סימ65 6ססר 6י אשר]7[

 וטוב לניס )כון לטות 6מל , וסטוכ סלעוח b5P )6 עלטן מסי ס6מר סכתוכ למן ט)זס~6ס
לכ!ן
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 שיהע והרע הטוב מסציאוה ה,הי(אהשיתחייב 3סףגז הקעת מ%

 'תר
 , מתחלפות מהעלות

 האיש בגר שתשרוף לפעמים הרע ממנו יגיע ובבר , כלן ההויות בריית רושמל הסציאוהלכל

 יל,י,י1,ן,יי::ן:נ,יי
מ 5"ו"'נ : "  : 

 , המתחלפים האנשיםבמיני וישלם הגמורה האתרווז )ל( בקצהם קצתםףהאהדו י"ג" נ.:ז ין"';י"י

 מפני )0( לטף מזיקים רברים בו ושן , והתאחרותו הגוף קיום הההן אחר לתכלית וכולםלקצתם
 סדור מורו מ( ושממנה (Lb גטורה אחרות המציאות שיהרהר גמורה אהדות אחתשההתחלה

 א וימנה שלמה יותר ההיאהמלאכה' כרי זולתה ולא מה טלד,כהשיעשו
 ק

 שיקשו
 וקצה אורגיםוקצ.תם

ק
 שישלם ער ותקשסדינהי המלאכ . הא ה וד ו

 ~nDnlytwl:-41ן:ן4ס לן:;ךה:1,ן יסתיג: :כ(נ:-נ,
 וו:נ,::י

 lvu-'tnwne cw"wn91wonSSu-1-, ע":גכץ:נ זרוי"",,ו(ן-ל"1-גי.;,ע(ל

 ויסצש אחר רובל ויהגר בקצתם קצתם המציאות הלקי כל שיקשרו כרי הה , הנמורההאתדווו
 גלשרשים

 מרע 6כ5 מסניסס 65דס כ6 6100 לפי סרב610
 תרע לכן לכד מסי5ס"ר 06 כי o7h5 נ66'ט
 סרכ 0טוכ סט" יעקכ כפסל 71ל6 . ממיעוטסו6
 סיאט גקר6 למס כי סי5ס"ר מעט ורע יו"טוס
 ייתר 163כלוסי1 מרוכס סו6 סי5ס"ר fisOIרג

 ס7עת כי )פ( : וק"ל ניול מלך גקר6 ולכןמיכנס
 סי' . וגו' געגור קרג סטוכ מסע7ר וכו')וחנח
 כסנים ס6דס מ5י16ת יסדר פל6 זס נוחןססדטת
vun3ו 6סר ססטו3 מתחר בו סמעורכ סרע 
 יסיס ל6 . יחחייכ ל6 ולוס )5( : סרגסו6

 סמ6כיס כמ"ע . מחחלסוח מסחחלוח )ק( :מתוייג
 סיסיו גלומר . מנמרס ס6ח7ות לר( :סנזכריס
 כגוף )ס( : 706 31גפס וכלג 6חת כססכמסכלס
1rh~165171"ק , סגם עד 60תר מס כ5 על כמ"ררייס סמחנר מכי6 מוס כי כ5"5 , וכו' טימ : 
 כלומר . onStr 6"6 מחומר אכרח תסגי)ח(
 לו 6"6 ג"כ לכן סהווור זולת oThS 60"6מלתר

 סס כי לגופו לו סמזיקיס התכריס צוחן זרחלסיות
 מססתח5ס . וכשמגס )6( מחומר: גססתכריס
 סכמ165ת כל רונסון סדור סודרו )נ( :ססי6

 סטת ל"5 גמ65יס מסיו ס* . וט'סמ0תגוח
 בפס זס סרק כסוף ממחכר ס6מר כמווס6וסרס

 : סמני*ופ כ5 קיום לתכלית עלמו רס"ן6נן
 ח5י16ת גי . גע5מותו רגזי וס 1מ11נ ול6)נ(
 כמו 6חד לתכלית סו6 סכל 1סח16סרנוי

 : לזמתית כלומר . 5חת סי6 )י( :0יקכ6ר
 ססק7מס פ4 . שמעויין מסרטי כמועל ח5דק)ס(
 סוע5 וכל וט' ססרטי נסועל כתלמהססי6

 עיון 1VS ור'ל נך נקרת כטבע סי6ססעולתו
 למעול מוכרח 610 ט סניחן וטכססרככמי
 נקרש סוס כסס כסס 6ל6 יחן דמיון סוסo~s 60ין . ססס qtnDJ 4( : צחרת 1ל6 11מעולס
 נפועל ייוחד 65 )ז( ו פועל גקר6 וס כךשע5
לסעד יי יט5 סססי"ת יומר 6"6 כי פירוט . סועףזולת ענפים

 מסמלות 5' וסיום חס (ShD' pnh ס)6 דורו )כגי 6ומל סיס טסגט6 ל)ונ' , סעג'ן וס יגו )מולות 'הידרסון
 טיסטסטו וסוף סעונ 3עטל כ"6 6)1 ברעות ית' מטס כונת ס1'6 (OO 6מר )כן ע)יסס סכ6וח סועותכפכח

 ממוכס וגחקורס דרכים נמפסס מטיליו ט) נכר מי 6דס 'Plhn מס לח"כ כמ"פ )מוטכ ויחורו3מע0יסס
 וסב" , ס'עז

 )6 כי מעע וטובות רנות לשח ת65 ל6 ע)ען ממסי ר6יחס ס)6 לסס סימר מוס רייס )סס
 6101 כמגיס טגחכ6ר כמו סעוכ כעטר 610 כעולס טגחן סמפט ומרע סטוכוח כרכיי כ"6 כרע סט"יחסן
 נכון כן נס סו6 סגתנט מרי ולש וס כגחוכ למלת דיך )ו ים "יכס נמתח שוסיי 6ג) . כסיפים סקיד"גוע"ד

 . יל וי), ככמס)סי
תה
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 189עהעפרים ע פרק שנימאמרספר

 אשר המדברת שהנפש כש , המצטדת קים והא בלבד אחד לתכלית הרבות הנמצאותכל
 הררך וע"ז . הארם קיום והתג אחר לתכלות מתחלפות גועלות תפ) אחת ריוחה עםבארם
 לקשר כדי ענינים רבוי בו ימצאו )מ( הכולל הסרור שהוא אחד פוצל אלא יר' ממנו יסוררלא
 בחוטר התלחן להם אין אשר המשומים הנמצאים אם את כי ויאסרו . בזה זה המציאות הלקיכל
 קצהם )ע( סבה הםכלם

 לקצת"
 נמצאו אמנם וגשמני רבוי דצה , פשוטה אחת סבה אל יעלו

 היה הרבד זה נמצא לא שאם , בזו: זה המציאות חלקי כל לקערי כדי ההתחלות אלהמרבוי
 ובעבור , עתה שניע ודא אשר ))( השלם האחד התכלית מסנו מטע היה ולא חסרהמציאות

 בכלם ושצא )0 התחלותיהם התחלשת בעבת התטעות התחלפות )כ( בגלגלים ימצאזה
 סבה אל יעלו השכלם אחת שהתחלתם על להורות היומית ההנועה והש הכל הכוללתהתנועה
 אל צחה שהאל רש"ד אבן אסר )מ( . אחד לתכלית הוא תנועותיכם התחלמות ושבלאחת

 השמים עמדו המצוה ושבמצות )0 , התנועות אלה שיתנועעו הנלנלים אל שיצווההתחלות
 אותו ששם טסי )ס( המסודרים הסצטים עמרו בסדינה הראשון הסלך שבמשת כסווהארץ
 הא שמטונה המצחה וזאת , האנשים ממיני שבא סי ועל הסדינה מעניני ענין על מושלהמלך
 רש"ד אבן דברי ושריף אח )ע( , מדבר חי להיותו האדם על שיההיב והאטונה בטצוההשורש
 קדם כי להורות התרך הדברים אלה כל אחר כי ראה אנך % . רמפלה הפלה בספרבזה

 המצא חמ%ר לא לעולם גי החיוב צר על לא והאזהרה הסצנה צר על הוא והארץהשסים
 צר על אלא התעב צר על הפ,פיטות בתכליות הפשומ מחופר הנקי השכל פן החסריהדבר
 רוצה ברצון ומהקיש נסצא העולם היות לומר רצה , בהכיח החרוש על יורה הה נס( )5(הסצנה

 %ישרשים
5סעו5

~SIDD 
 6ל ייומס 610 כי זו פע1לס 1ל6 11

 מס . סעניגיס רכי נו וימ63ו )0( : וכו'כ5
 56 יעלו 5ק3תס קטתם )ט( : סמתמ105תספעו5וח
 ססו6 מס06ר מוספע ס6חן סין . וטל 6תתמנס

~svnsסע515יס מן סר6סון ססעלו5 עד ממס 
 6סר )י( : גסס ריי*סוגס מססגס מיספם 610ססס
 : סוס סרסי מטחת יזי ע5 * עמס מניעסו6
 מתטעע סגלגל סזס . כשטעות מתחלפות)5(

 גסגס וגס כחדם מסנכ וס 16 למערם ווטלמזרה
 גכ5ס המ63 )5( ; גזם וטOtn~D) 6%וגס

 פירס . שיומית תגועש וסיס סכ5 סט0%סתגועס
 למעלס פסי6 סיומי כגלנ5 גכ55יס סס סנ5גליסכ5
 6ת מסנג סיומי ונ5ג5 כחוכו מתטעשס ופסבסס
 ו6ס וליץ יום ססס מעות כת"ד (1nDImמעולס
 * סעורך כ5 מסנכיס ל"ג סס ו5י5ס י1ס כ5כן
 ט' . ש' רס"ן 6כן עשושך נצץ-מי4ע

 ;ו נפעו5ס ים מ"מ 6חד פע5 כי6 יתכרךמתג
 סקוסי6 6"כ ממריים ודנרוס עגיגיס 1מ16רכוי

 סי6% ספסר סי6ך עומיח (onipn ענייןר*סונק
 . ממריי וגר סוס בו וקין ספסוט מסכל מןסרכוי
 0ס56 ס6מר רס"ב 6נן דברי שמחכר סכי56כן
 סמpth 63 יתכשר וס ומלש קומר ר3ס וכו'טס
 כדנריגו סי0ג6ר טרי . יפנרך ממגוסרכוי
 : וסתרן ססמש פמדו סמטס וסנמט0 % :כסמוך
 ומעמיס סקיוס נ6 מסמטס סי1ג6 סטוי ע"יפ4

 דרך . סם% 6~0ו 0סס ממי )ם( : ולרז5סמיס
 1מוס5יס מטויס ספקיייס 1561 פגך7יס ממנםסמקך
 ס6נסיס ממיני 6' כ5 ופoltlno 5 עגיגי כ5על

 יי "י או תמי מתסצ  ו%זסדהרי
% 

 לפון ושמר  ילטוט  רס"ר 6כן מדקדק מ06רסף
 6יט סש5ם סמטאות צס1ךות כודרך ש"כלווי
 5ס1ן ע" לומר שייך סי6ך כן 65 067כביוש
 סמני6 וססכרמ . ס0יוכ % על 610 06 ונדרסטף
 יסייר 65 לעולס כי סו6 ין ס671ס 5י7י6ופו
 מ06ר י . גסכרח סק7וס ש יורם ונס )כ( :וכו'

 3ד עostuO 610 5 קיום גי לסודופססוכר0
סטוי ענפים

 m~ns מוכלם קינו עדין מ"מ יסקטוח 61ין . גטרפיס הירוטו עיין . וכו' כריכלמ סמדוס ע5 'ולס רזך,]ס[
 6ס5סע גדעת מיס יס ספוכ נרטט שימו מרס ססם"י ויומר )מקוק דין 5גע5 שד יט כי מקיןים

 טרש 5קנ) מוכן סיס סקיוס מחומל ממקקי 6מד כ5 61"כ וסקלן ססמיס אסוו וממגו קרוס מומרמסיס
 פש4צ 5קנ) מוכעס סשמליס כפיסיו סש5וס כמס 6מד ככמ Ss'n נרטן 5סוע5 זומם ויסים 4ראיומדת
 l'hD יש 5סממ6 סיוג) ין מג1DW 6 כמקומו מספק טכוס מכ5 6כ5 ,ס מקמר מ' גס' 5ט5 מגתכ6לועיד
 לכוי ממגו ע6 סססשוח כתכ5יפ DIW 6מד bton עם טססק סגחכ6ל 6מר sff'1 . מיניין סממרייסכססן
 כשסע b'ow ס7ע0 סס0כ6ר 6מל oh כי מים יס מדוס (t'bhD מוכרמיס 6ט 6'ן מחמוסותסט4ח
 כמ"כ כ"ס כזרק סרמכ"ס כן נס 5"ש ס0שרר טכנל וכמו סמכן 556 מתי? 610 מקן יפ סמייוס .גימוד
 h'oo סרע0 ר~תנ6ל 6ס blh איטון( כזעת גומל )ר5ס 5וס un~b מניס סכלם 6ין 6כ5 , וז"5 61מרממ~לס
 6נ5 כ% 146 נניפ נ"כ ריאין סזעח stlb 651 גסס סדעח וס )6 כמופח יחכ6ר ס65 עת כ5 6מגטכמוסח
 כמט 'ניע )D 6(p  סמד0ט ס0ולס כי ונקמר pbn) יס מרוט ע5 ממורס lo'wtnp) 581 סכחוכיסנגן

5ס0ג10
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 והעבה מ[ . זה להורות הכריחו רשמת פבע וכאלו המאמר כוה שלישי בפרק  שמהנט1%

 בכתוב שצונו הוא ולזה , הפששות בתכלעס פשושה אחרות אחדותו כי כלל ראשונהבהתחלה רבוי שימצא סצד לא האמצעיים מצד הם בעקם שנמצאו הדברים ךבף כן , האהפילומופים קדומי בשם שכתב רה"ר אבן דעת לפי והן ז"ל ודדמב"ם ורנ"א אנן דעת ל% הןבערם
 לומר רצה אלהינו שהוא שעם שנאמק כלומר )ק( ו'( )דנדים אתר ה' אלוננו ה' ישראלשמע
 שיתלה ומה האהדות שורש בהבנת זה תספיק . נטורה אחדות אחד הוא הנה הרבף סבתשהוא
 בשורש לרבר עתה ונתחיל . יתברך האלוה בעצמות רבם יחייבו שלא באפן הדברים מןבו

 : בגוף כה ויא גט4 שאינו שהואהשני
 לסלק יחוייב לזה , בטף כה ולא טף אינו שהשיית במופת נתאמת כבר )6( ידפרק

 נחום אכר , ונוטר וטקס חמה ובעל קנא אל שהשרי כים הנבאים ברברי שנמצא למהפ?ם צרע- זה ולפי , הגשסעת וההתפעלטת הניף מקרי )?( כל ית'ממנו
 כולן ואלו 6,( )גשס לאויביו החי ונוטר לצריו ה' נוקם המה ובעל ה' טקס ה' ונוקם קנאאל
 לשם אף שלם לשום )ל( ליחמם שלא שראוי מגונות סרות זה ומלבר גשמיות הפעליות הם)נ(

 נמצא וכן , ג4נ( )תס5יס לבש גאות סלך ה' דגאחה אליו ייחס הכתוב ונמצא , הא ברוךיתעלה
 אל ויתעצב העצב אלי וייחם 64( )סוסה נחומי נכמרו יחר אמר הרחמים הכמרת אלישייחס
 נכנעים אינם וההסק ואהבתו השם לעבורת האנעים כלל להישיר יתכטט שלם שהנביאיםלמה כי ונאמר . י'( ')סוססיס ישראל בעמל נפשו ושקצר הנפש קוצר אליו וייחם 1'( )נרפסיםלבו

 כשהמלך ארם בני שבלשון ולפי , העם לבלל מובן בלשון ידברו העונש, מיראת אם כילעבודה
 חמה בעל ושהוא ונוקם קנא שהוא עליו יאפר לזוללו המלכות ונותנים בו בסוררים משפטעושה
 בעל ושהוא ונוקם קנא אל שהוא רצומ בעוברי דין כשיעשה השית על הנביאים יאמרוכן

 כשמביא )ו( עצבים אדם שבני כסו כי הדרך ע"ז העצב א%ייחס וכן , והמקנא והנוטר הנוקם פועל הוא רצונו עונרי על סמנו הנמשך רעועל להיות )ס(חפה
 ההכר"

 מעשי שיהיו אל
'דיהםלקרשים

 6100 חדותו טל לסודות ג"כ קריך ו60וסרסתטוי
 נך 6חר לגזור 6"6 גחיוכ 0ו6 ד6ס ר51סגר15ן
 וכקלו כך 6תר ופס ס6מרט כמו עליו זכרסוס
 סמתמלסוח ססעולוח רפוי 61'כ וכו' סתמתטכע

 כסרק סגוכר כמו ככתוכיס סנוכריסo1)bsno ורנוי יתכרך מצתו 0יו65יס מתחלמיםוכמרייס
 5ד על ע6 11%י 5ד ט5 610 0כ5 זסשפגי

 ~Sx מן חמרי דגר 0יוססע 6"6 כי0סס0עס
 0גוכרח סקוסי6 61"כ ס6מרגו וכמו וכו'0פסוט
 Tnh י61 00"י גי ו610 ,0 סלוקין גריסלעיל
 סי6 וכטלס כ15ס פינס b'nlp1 11 . וכו'~ots רנוי 1ל6 מתמ5סיס טכסיס עמו וקין וא'סנוט

 קריך תיגו ס5ווי 5ד טל 6100 מצחר כימעיקריו
 6כוחמד קוסיח גס ולכן מומר לסוס 1ל6 כ5ילסוס

 שסגות 6ל6 תיגס 156 ט אמר לעיל0סקס0
 5ד על ססו6 מהחר כליס o)tb ג"כ וכו'הכפיוח
 : געגסיס ועיין , סססג0 5ר SD ול6ס5ווי
 עיין . וגו' 6ל0יט ססו6 סעס שקמין כקומר)ק(

 סכחוכ ממסך סס61 פי"ו ר6סון כמקמרלעיל
 :  יקי  כמו  כן גס סו6 מס  ספיריסי 96כניקורו

פרי
 כמקמר .יפעיל כמופח גח6מח כבר 63( יד

 0גו9 מקרו )נ( :' סד"0וס
 נסמוך סו6 מנוהר . וט' סגסמיותו0תפע6ת
 : וכו' סנון מקרי כיוס עקמו סמתנרכדגרי
 נ6יס 156 מרוח כי . גסמיוח ססעליוט סס)נ(
 זלכן 13 סחקוע ו0ינס"ר חומריותו כסכת65דס
 מס וסטו5ס כח ל6יו0 לטעמים ס6ןסיתמדם
 6פי' .  טלס לסוס )7( : 5וס קו7ס גו סיסק65
 וכחסידת ט1כות נמ7וח ס5ס ססו6 ודםלנסר
 1 רוחני וכולו פמוט 6חך 6100 לספגיומכ"ם
 כעגור . וכו' מוזגו סגמסך 5D1DO לסיוט)ס(

 סי6 רעו 5עונרו מסס"י סכ6ס ססי6סספטולס
  ת*הניו לסגעס  רי%  סס6רס  כפו חזרך עלג06

 60ןס (~Ohtl . וכוי ססכרמ כספנים )1( וומורדיו
 לו 61"6 כפ  סר5ס 11 נ0ע1לס כזנחו עלחס'ס65
 לכרטיס  היכרי  6100 על ענב סו6 6וי5תקט
החס םי

 5חל היך :ב6ע)'גלחך ::1בכ%5 צ:לס"ע)ץמ2וים,ןזיב ט:2ע %יו1'יצי:12צ וול%21 א %נ 422 ין .יממ'6 :::2ד::ךעיע:2
Oh~Dh1: 

 טוס

 נעיט והערלה]ח ךמומרי
 סחור 61ט"0 לעל, , וכדי רבוי כי hto  יט~ס:ס :רומי  כסט וכו' n"sb )(נ: 0ן5

 נקלק: נעגסיס 5עי) 6ג"ס, זעת כ6ן והגיי מול 5מס ו""כ וס פ'ונלה
השכחה
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