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 מצטטת קורם )6( נמצא שהש תבאורו . בזמן התלות לו שאין השלהב השורש יחפהק

 ב )3( ההוא ןככלות תכלית בעל כחו קייה בזטן התלות לו שישסי
 ש"ח עליו כשהאסר כי שיובן ראוי ע"נ: , הכלית בזל בלתי כחו ישה בזטן ההלוגו לו אקית'

 קדמון כי , רישון טן ובהקל ברעברה חטר אמנםקרסון

-OW 

 דבר אל בצרוף יבר כל על
 אחר דבר אל בצרוף נאסר אינו 1ת' עליו הכאכר רקדסת שם כי טבמר והא , האחר בושהיה לוכע קורם בזמן ההד שהאחד ב:עבור טאליהו וחנק- מרח- קדטת נח כי )ג( שנאמר כמואחר
 וכל ההעדר לו ויקדם )ו( זטן פלח בזטן נטצא ויההה בהכרח לו קורם הזמן יומה מצירותוסטייל ועמן האם סציאו~עו כדביל זה לפי "tDX שהה כי )ס( , מה זמן טה לדבר קודם שהיה נלופת)7(
 עם )ע( שבארנו כסו )ח( המציבוע מחריב ולא הסצהאות אפשרי הוא )זן ההעדר לו שיקרםטה

 קרם ולא הנמצאים לכל קורם וההוא כלומר מ"6( )6ע3 עו' הושלם הקדימני מי אופרומהכתוב
 ית' עליו הנאפר הנצרד שם וכן , שווי טבלי קים אחר תואר על תסיד נמצא אבל העדרולא דבי לו קים שלא והוא ]6[ עוללי ענין ית' על4 הנאסר הקדסתע ענין שיובן ראם ולה , דברלו
 אליו ,טיתא~הר א"א כן שבארנו כסו הזמן לו שיקדם שאקא כמו כי , רבר אליו יתאחר שלאר"ל
 דשתן ד"ה שאם הההחלה מצד לו יקז.ם שלא כטו ההבלית טצד )י( ' דשטן עליו שיעדיף ולאדבר
 כסו הסציאחע טחו%ב א"כ עיה %ש )כ( שן זלת בזמן גטצא היה התכריע סצד עליועודף

 והחש )5( שוללי ענין אל שב וע' עליו הנאסר והנצחיות הקרסחע ענין יויה ה"ה , בק-סקשבארנו
 שלילתשרשים

 סזמן סננר6 קורספירים . וכו' ו6חר פזמן מני16ת קורם )6( חקפרק
 ססו6 אחר )נ( : Inro 5י6וח סע7ר 6חרוגס
 לעיל סנחכ6ר כמו . נזמן סחבק 6 6יןיתכרך
 וכו'. מדוד קדמע גח כי )נ( : גפוסחיס וסמקמר
 מס"פר מ"מ לגח קורס סו6 סר6סון ס6דס D~Dhפי'

~rP 
 גיוס לו סיס נעטר גח ש גס

 לגח סיס ל6 06 6נל . זוד 6ל זמניתקוימס
ow6100 נח על יומר 6"6 דוד על זמרינו קיימם 
  קודם מסיס כלותר )ן( ו 6זס"ר 4 רקקדמון
 סססס חפר 06 כי ס" . מס זמן מסלדכר
 וסו6 שריו סג6 שנר נעכור קימון סו6חודרך
 עוד סיס מזם נסמע יסים 6"כ עולס ס קודסכד"מ
 נקרץ סספ"י 6ל6 לסדקי קודס ססו6 6חר דברחש

 סנ6 סדכר על מס נזמן קךימס לו סיס לסיקדמון
 6ש6 וגס זוד כטירול גח גפי. סימרנו וכעניןאחריו
 זמן גניוס כ"6 מעולס ע5 קזימס לסס"ייסיס סל6 מחר פף . מני16ת1 מחיל וכו' סזמןיסיס כי )ס( : ייולד טמנ6ר סמו סחי נחקלזמר

 . מסעיר לו הקדס )ו( : 6וחו מגעיל סזמן ע"כ6"כ
 סיס 3כ"6 סחי מ טסים ס,ס גזמן ק71סכי
 : געולס עייין DS~1 סיס ל6 כי כעיר ח"וסחי
 סיס סל6 מחר סמ5י16ח. 6ססרי 610)ז(

 עם )ט( : כמוסחים . סכ6רגו כמו )ח( :עולמית
 ססכחוכ לוס ומנורק סירוס . וכו' 1,6מרססכתוכ
 ל(ר0 6"6 61"כ וכוי סקדימכי מי נסי,-וס16מר
 6חר דגר 6ל כצירוף סס"י על סנ6מר ttn1POסס
 ועיי: , וכו' ר16י ולזס ודוד גח גכי סכ6רמע"ד

 תכלית מלחי כחו 06 כי ר,תחלס לו ים 611יימל 9100  מנד כלותר . סתכליח מ5ד )י( :כעגפיס
 יסיס ל6 סיטי כלי טמע (bSn סיס כענ61-11סר

 סל6 . ססעדר סלילם 6101 )5( : עקמו(כשינת י4י1ע~פלפי1""
 על תתיר )מנ6 6ל6פס61 ססוץ מ% נעדריסיס ל6 וגס ססקחלם מ5ד ע51מיח י:עדר סס'יסיס

מ61ר ענפים
 )כקולע כ6ן 3זס )נו ודי מקומו( 0ס61 מרקוח מרמק )61% סו6 סססעיי ס6ויר ועמו 3כ)ל סש)ס(onh כמ"מ כסיתעעע סנסס מסגי נדחס טיסיס ומעטש מסוגיי סו6 ס6ויר כלמך על 656 3ע1)ס ריקות סרןמטחו

 : וק") לעגיגע סעד 0יסיס כו'י קות רק g~Q נמוססיס )סקריך כוגחע סיס )6כי
 ימר . לוס*  נען פוס טסות דבר  orth יט nv~Y יכיל פ"פ פנל לרפ"י  קיוט טיסיםד3ר ל pbn מטמע ד3ל 4 לךס ט)6 6101 111מר נזפתו דקדק וט/ סעדר 1ל6 ד3ל לו קלס 0)6 והוא ]6[פיקח
 עס תמיד סוoro 6 ורוטטך ,מן כן גס גנך6 סעיס כריקם קודס 6100 טסייך ס6ומריס טוסן נסנורכן
 0ט6 מס 6י6 63מת ומן גקר6 מסמסך l"be סוגל סממנר 6כ5 , כסמוך סיחנ6ר כמו אחו 6ס0ר 61יסס"י
 3כ16ר1 סמחנל דקדק ונו' o)nht  סקדיממ מי נמסוק מגל לעע ולכן . ס6מחי סומן bto כך 6חלג3ל6
 וק )ךף 6ימ ומסמסך ונרך ס61 ס6מש טעמן עז פסולות . וס' סגמ65יס )ג5 קודס פסוק כעמל61מל
 מכס סוס וקין ממנדט שחי ססו6 ל") מערל 1)6 דכר לו קדם 0)6 מ"0 ימס "ו , )ומן qb שים 1610);ן

 : וק"ל )מ"6 1)"ח ג"ו ס' כמורס מכופר וכ"מ .)מנ.16ת1
ויתחייב
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 פשחור הבלחי הסוכך דגמן קהוה אם אה תה )מ( , ההכלית ומצד ההחתלה מצד ההעדרשמלת
 בתותו היה שלא אלא דרדרו ואחר העולם בריאת עורם תויר נטצא שהוא במחשבההתדומה
 דעת הדע , נמצא ולא מתנחשע הגלגל היה שלא אחר הגלנל תנועת מצר הנראה הסררהמשך
 בהנועת הנספר או )ג( המשוער דגמן יניאו הם כי , בשלחו הזמן התו שההמשה ז"לרבוהיט
 ומשחצר נספר טסט )ט( סינש שני זח לפי הזמן ויהיה , סתם זנת לא )ס( זמנים סדרהגלנל
 נספר בלתי ומטנו )1( , שוה והכלתי ודמצוה והמתאחר הקודם )ס( בו ויפל הגלגלבתנועת
 אשר ווצא שוה והבלתי השוה עליו יפול שלא הגלגל טציאווז קודם שתהיה הסשה וה%וטשוער
 חהסתה%ז , נצחי שיהזה אפשר )ס הסין וזה טהשני י"ג בפרק זמן דסקה )ק( ז"ל הרסוסםקרא
 ויש והמבוכות הספקא כל יסתלקו הדרך ובזה , הזמן לא הזסג.)מ( סדר הוא הכתחדשאו

 סרר סגם וההוה ולא יוזחרש לא שהומן אע"פ כי , לאו אם בזטן החק ה% אם )מ( הזטןבטהות
 בץ )נ( יחלוק אשר רוש העתה כי בשאמרו העתה על שספקו מה )6( וגם , בזמן יהיה כברדשטן
 הזמן שיההה יתחייב )ט הראשון לעהה קורם זמן הההד וכבר )ג( המתאחר טן הקודםוגטן

 למתדהה קורם בו יש תנשה בו שיש דהמן כי , הררך "ה לפי שיקשה מטה איננו נצרבויגלגל
 שול לא כי משוער זמן שם ואין ומתאחר קודם בו אין תנועה בו שאין דגמן אבל *()ד(

השעור
 כסלך כוווהוו סוס עמס 15 גפתיו ש געגר נעמס סדנר וס מט) גוון 16מויס פ6נ1 מס גי . כף 6כ) הגה'ה'(
 טטנר סי"טון מ% עי ענר נתפר סכני לס% סר6טון מפןכ נעכרו כי , )מןג פס% סמהגועט סגלגל מן סומסןסחוועס
Otiu(קורס ס"א ונס , ע0ס גימר עחס גן תעומד ססמ מ"ג וע) סמם )כ6 עתיד נקמו ;מס ג6 )6 סעזיין ס.ס.')ימי מ"כ וע 

 נדלן מספרם כסי ססגוכית סתוועס 11US ועיט כימים ומשתר קורס נלמד וכן , סג)נ) כסו~עחומס6מר
 מ~

 ג)נל משף %
 ג'ון מקומר 0סו6 סלמון ספעס ו6ח ע) הפר סוס מהדס לתקיף וסחתי) סנרי5ס מיש נעמיס 6)ף מטווס 06מממס

 ליונו 6סר מסוער שיט הן על nb(e ס)מיס סנונית )הכועס 1סו6ימ6אר סנוג'ח סווסוח 6)ף 6חר פטהס ספחססהוועס
 045 עלמו "וג) 6סי fi(k~tt כס 5ין ססש מ% מן ססחח)ס מ% מן ושכיית מעזי ~שילוח נ"מ עטן וסק נמהסנס יקגמע)
 עליו סרסו מת'כ י*ג נסלק סרפג'ס דעת גסי נוואש כף 6)6 וכו' ויונו סומן 05 ולוקס רקמן כרס ומ'ט ן עתיד 16עגל
 סלק כסוף ועי' , נוימו0 פס גין טפס נפרוס הגויו סג6סי ענגי 6מנס . וגו' וסג)ג) סומן ופסיס ויסהייג גד'ס סענשסכס)

 : ו') ממוכס 6' סלק 0ס ססוג6 מסים
שרשים

 06 6ץ חס )מ( : סיטי מנלי קיים 6חדחוקר
 סעכין ס6נור זכריו מסרס עתם . וט'יפיס

 מתנועע סגלגל סיס סל6 06ר עד נמככיםכמחכר ודכרי , כמעזר סלילת ט61 1סג5חיוחכקימות
 כריצת קבס ססו6 מסמסך וגקק6 , נם651%

 לסער ל6דס 6"6 כי ותוער סכלתי עמסךמעולס
 גראס 61יט מורגם 60יגו לפי סוס טסמסךוויכוח
 סכלו כדמיון כמחסכתו 6וח1 מסער 6100 רקכמס
 מס6"כ . מסו לרעת 06סר 61י מס זכר0סו6
 סמסך וסירוס . סגלגליס תנועת ייי על סכ6סזמ(
 מסחפך tS'oi: 610. 6ת"ל 16 סו6 כך ממחגרזכרי
 וקולך ממכפר כדרוש ומן סגקר6 משערסכלתי
 וולח1 6ססר 61י סטי עם Dp~1 610 סוסופזמן

 יקכרך מ ייבמי וסגופיות ייק7מוח עגיג%כן
 : עולמית נעיר סיס סל6 סיעור סללת510
 כ' יום 16 6' יום סיום ע7"מ . סגססר 6ו)ג(

 טס י"י6י ע,ךממנ % שי י6 :י?%

 נסמר ממט )ט( : זמכיס סדר 16ת1 קוריןסגלגל
 נספר כו6 משמן ספחך  סמין לסותר .ומסוער
 ען"מ . וכו' וסמת6חר סקו7ס )ס(ומסוער:
 ווסו לסמעון כומן קרס 610 רקונןסת6מר
 6"כ 0נו ליום קונס כו6 רונסון יוס כוסוכיוגין . מתבחר ווסו ר16כן 6חר כ6 0מעק 16 .קונס

 טס יוס ועל , סקודס מס יס51 רונסון יוסע5
 עד*מ . סוס וסנלחי ומסוס . סמת6חריפול
 610 מאס 6' סכל כ,קגס פאס סס וממעוןר16כן
 עסריס כן סו6 סס6חד סת6מר 16 . עפריםכן

 כוס 1כי1ג6 . סוס גלתי ווסו מלסיס גן 610ומסני
 פינס 16 6ל1 ימיס לכ' סוים סס 6ל1 ימיםכ'
 כלומר . נספר כלתי וממט )כ( : לוס וססויס

וסמיי
 7מ1ת )ק( : יכנן גס0ר גלתי bto מיזמן סכ'

 מדומם 6100 %6 גמ5י6ות נתן סייגו יזמן
 סייט מטר . מחי היפיס לסר )ו( :נתחספס
 נ סתם ותן . סומן ל6 )ס( : כעסך 6יטגנר6
 כומן י6ס פירש . ל16 16 טמן סוס סו6 06)ח(
 מסיס 6תר ומן כחוך ככר6 סו6 6'כ גכר6106
 6עשפ כי onptn ממס חיננו זס לסי 6נלכגמש ש:י:זא ג:ג6זלצ:מ1
 ;1: שמתשך %:. "%י נג :ש מלת על . סעחס SD הכפקו מס )6( : וכו'מפזמן
 וכין מקולס זמן כין 6סר תזמן 610 עתסומלת
 וסם ייק71ס ומן חכליח ט6 כי . וכו'סקודס
 לעתם קורס זמן יסיס וככר )נ( : נוחריו סכ6זמן

 תתמר 06 פ4, . וט' סומן עיסיס ויסתייגסריסי
עתס

ענפים
 ססקסו4 ע ר4סי6 ט כ6ס גנלגל גס כלשט לנטל כממכל ססוכלמ מס . וט' יינ)נ) סומל כיסח: רטעדוייב:נכ[

מממגר
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 כמו הלשק מן ובהקל בהעברה אלא ומתאחר קודם בו יאסר ולא הנחגה בזולת בזמןהשעור
 סלוי או ריקות 1יז יש בהכרח חרן שם הם תנם )ס( מלוי ולא ריקות לא לעולם חין שאי;שיאפר
 הסדוטה המשך על הנאמר ומהאחר קודם וכן , הלשק פן ובהקל בהעברה נאסר חוץ שסלתאלא
 שאינו דבר אל העולם שיכלה יצוייר איך קשה זה דבר הבנח כי ובעבור . העולם בריאתקודם
 שהוא כסו ומתאחר קורם בלי עולם בריאה קודם משך יצוייר איך וכן מלוי ולא ריקותלא
 לפנים פה לסמה פה למעלה מה אדם ישאל לא רז"ל אפרו ע"כ , היום הנמצא הזטןבכדר
 לעולם חוץ שהוא מה על ירמח לסמה וטה למעלה פה כי ע"כ( ""6 דף פ"כ )הניגס לאחורכה
 שלא ויאסר , העררו ואחר העולם בריאת קודם שהוא המשך על ירפח לאחור ומה לפניםוטה
 שאמר סימק בר' יהודה רבי מאמר עלי תקשה ואל . לאו אם ופתאחר קודם בו יפול אםישאל
 שיראה פ"כ( רנס )נר5סיח לכן ג,ודם זפנים סדר שהיה טלמר )1( אחר יום בקר ויהי ערב ויהי]נ[

 י אדבשרשים
 . כו' כמכרח חון מס ים ו6ס )ס( : כעגפיסועיין מזמן 16ת1 וכחקך לו קורס ומן כסיס גסמע ,עתס
 לעולס סיס מסמע סת6מר לעולס חון ממלתפי' ממגו גסמט יסים ו6"כ עחס, לותר נוכל נ"כסקודה
 וכככרח סו[ י"ל ות"כ מגיע ססו6 סיכן עד e'olנכול לזמר )וכל ג"כ כקבס וכקוקו לו קודס ומן עודסיס
 : מלוי 16 ריקהז 16 חס זכר סס לסיוחסנריה ירמוז עתס למר סגוכל סעס ככל לעולס וכןעתס
מרמינ מדלני סי' . לכן קודס ומגיס סדר מסיס מלמך)ו( ו6"כיסיס תמליח ל6 6ל וס וילך סקודס זמן 6לעוז

~to'c 
 כעכר על ללמד ג6 ערכ וימי 6ל6 ערב ימיכתיב , חלילם גכר6 ול6 גנחי וסכלגל סימן

כמטסט
ענפים

 רקס וסוף , ס6הרונ'ס 3סרקיס ד' כמגמר ססמע כמסר 6ריסטוס on~h סקסת סעחס עגן ע)סממנר
nt)1oS1 ס5י סס~Db ומן( nSlr וכ"כ עמי סו6 וסנ)נ) סס,מן סס )סוכימ רוס וס ידי וט, סג)ג) תטעח 
 6)6 וכו' 6י:ט סומן 5ס oSlhl וס פרק נסוף מממכר 6מר וככן . a"D )מורס מחת סכ"1 כסקדמסרט"ס

~PD)O
 מ6מיג' לימנו למוכחנו )סי 6כ) . 3סרסיס כסמוך ס:ח3חר ע"ד וכו' 6ריסטוס כדעת סג)ג) כחנועח

 נסכתנ מת"נ גסי"3 כמורס נ"כ יערן )קודמחל. סח:ועס 11)ה כזמן 51ססל :נל6 610 שנק מרופס חולתדח
 : וכ)ו3ן( כליחלוח סג3ל5יס ממקריס מכ)) וס61 סח:ועס מן :מטך מקלס סו6 מסומןסס

 כחגושת מחמעעיס סמ)י6וחס )53ר 6)6 וכו' לגלג) פ:3ר6 6מד מיוס כי וכו' נקל ויסי על3 ריחי]נ[
 סיס ד' יוס סעד )ומל רוס מתמלול כחגועווו וו") פי' וס6"י . 3סרסיס סכ) ס4 . וכו'מחמ)פיס

 סיגו וגס סו6 מגומגס וס4 . עכ") ')ו ס:ויומדת ח:ועהו 6' כ) סח:ועע וחלך ד' ומיום טוס תנועס)כלס
 )גד סיומי נסג) סלי מקמל )6 16 טוס חנועס סג)נ)יס )כן כחמוס סיס 06 מגיס (bpP מ6י כיממסיק
 כי ס6מר לעגמו סממ3ר 3ד3לי וגס סעופ כנד ס,וס פ) טיעיל ניכל סו6 טטוח עכ"ד סעו)ס חתסמסנכ
 פישר גיכל יזו טע) )3ן סיונף סנ)ג) oh su כי כ6ן כממכל כוכח ממין DnDn וכו' ~slsl סנ3ר6 6'מיוס
 )סי bb , רניס נחפון תו' סנע)יס טגכר6י ho' מיוס כי ):וימר )למהלל ס") סעי דעת תפי . וס)י)ססיום
 ולעיס 6מד יוס ר,כחוכ מיס כן גס יחייסכ סמינר גונח )סי וגל6ס . ודו"ק סגנון 610 נסלטיס סס4מס
'p)aכי )ט )סורות 63 6מד יוס וקמר ר6סין יוס כ5ן ס)") וכו' סניפי יוס סני יוס למ"כ ס6מל סכמו3 מדל 
t"vh(וסכנך מבעלף סומן שעול גל6ס סיס סיס ט)6 6מד מיי מהגועע סייס 0ג)ג) חגועת 'די סע 
 וסוף 4זר דגר 06 כי סג)ג) תגועח ע"י )יכר סיס )6 סמ6ורוח סוחרו קודס 61"כ . סמ6ולוח גח!1 )6עיין כי ס)י)ס ע) מ)ק 61י,ס סיוס ע) מולס מסנ)נ) מקק פיוס גיכל סיס )6 מקוס מכ) משת כיד לימד6100
 סמ6ולוח ח)ייס 11)ת )כד סג)נ) חנועח ע"י מומר 6הד ייס חמר ו)כן סעוח כ"ד ססו6 סיס מפיוסמסיתור
 ידי ע) כי עו' ס4)ס וכין סיוס מן )סכוי) וגו' מ5ורוח יסי ד' גייס ווט"ס . )3ד 6' ד3ר 5ס כי ניכר6יגו
 ד' יוס עד סמ6ורוח :ח)1 )6 וסע וח6מר תטיסי obl . ס)י)ס וכין סיוס כין ססכד) ניכר סמ16רוחח)ייח
 וימנך brn רממג6 לן זג)' כיון קוסי6 5י:ו וס . )כד ר6טון כיוס רק וס דבר סכהוכ גגו רמז )מסו6"כ
 ס)טס הגיס ג"כ סכחו3 6מר )6 ו)כן סמ5ורוח 3סס גתך ט)6 מקמר 63מרגייחfa 6 ססו6 יעינןממעך
 וס ):ו )סורוח כדי blh . 5מד יוס כחמ)ס ס6מר סכחוכ סדר )פי כן )ומר סר6וי מן טסו6 61ף וכו'6ר3עס
 ג' סער עמק בעקידת ועיין . ,lup כנס מגיס ידטינן סוס )6 ס)סס 16 הניס 6מר סוס ו6י סכת3טר,ענין
 יסודם ר' דברי כר5סיח נס' מסרט נמיי וסר"ר . וס כדרך קנח סגזכר מענין כ) מסרט נ"כ טס61 ר5טוןמקמל
 :5מר וע)יסס מקר רסס 6ין וסט:יס סימיס ולוחן העורס )3רי6ח סחורם טקדמס סוס h(otD ג' 15חןע)

 )דעת כ)) טטיס tbt(o סחוסים יסודה ר' דכרי יעיו וס לסי , ע"ס יחמו )6 וממחיך וכחיכ שיך nwhמכימי
 לותן ע) ג6מר וס כי רונסון עם 1)6 ,,' יוס תמ"ס סכתונ )טון ספיר גמי יצדק וס דקתי/-וס וגר6ס .סקדמוח
 )נו וקין ופירוד סנר) סוס )סס וקין ג:,ורס כ6הדות נח6הדו בימ"ס צוחן מקר )סס שין ot)nrlסימ.ס
 סן כמס והסריס סימיס לוחן הסגחגו ידי SD )מסיג יכווין 6:ו ha'1 )סי ור") )3ד 6מד 'וס רק p(o~t)ומר
 זמן נסקס סעו)ס גרי5ח כחמדת onpn )ססיג 6גו יכווין or 'די ע) סע1)ס ג3ר6 כך ס5מר מסני רק סןמס

מסך
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 נקרא )ח( משוער תבלתי שהמשר אם אריסמי כרעת הרום שנגלגל התק שדעתו אם מ(מ-בתו
 היום סדר היה שלא ל( השו הפמקיס מן כמסובן )ס( שלפי אלא כן הדבר ומוין , זטניםכדר

 שנברא הראשון מיזם כי אסר )ג( המאורות בי שנתלו הרביעי היום עד נמצאחזלילה
 הערב שראה )מ( ד%יביש יום קח-ם והלילה היום סדר נמצא והיה מתנועע היה ))(הגלגל

 והבקר-,שרשמם

 סור סיס ס65 )0 : סךעח כהחלת יווה!ר"5
 סג6/ כמו . סונלעי סי1ס עז כמ63 תלעסטש
 5סכדי5 ססמיס כרקיע מ6ורוח ימי o"seף6מר

 : יסורס ר' . 6מר וגו'נ)כ( ס)י%ס וכין סיוםמ

 6סר ומנקר סערכ ומרולס )מ( : חיונסנונו
 ר6ס1גיס ימיט כנן סכחוכ מ"צ סי' . 6מתגימר
 סג5נ) מסיס שק כי 6מת 610 כקר ויסי ער3וימי

חמיי ענפים
 לבסון ייס 6מי )6 4 וש גס)ס 'OPU כי 6מד 'וס לקמוח ע)'סס )ומר 6גו 'ט)ין כן ו5ס 15bo סימםמסך
 . כנוכר גמ,רס כבמדוח גח6מדו כיס כי המדוב בסון 6מד 'וס נקרב )ומר טכ) 16 . )1 מדומה סג' )ו 6יןכי

 וסכ' סימור דירי )סי ס6' סנים 3' ע) 6מד יום כש"ס הכחוכ כוגח )'טכ ג") כן . 6מד כקנס עויסוהכ)
 : וק") כמח לכינו דעת)סי

 3)סע וים. כמשר oi(sn ס") 63 מממכר יעח )פי גי סו6 )עזן משם קשח סמה3ל כמנלי סק מהאעא
 ס,-? כהיה 3מ"ס ריי ק6' הכמרגל זעה )פ' ס ו6פוגיס ימיס כנ' 1)6 ישוך ללעי מיום לקמכר

 טכוגח מגמע מדלם ס) מסוסו DSS' ושן . סממ3ר כדררי כמ3ו6ל ר"סולס ימיס סנ' ע) )גן קודםומגיס
 גל'"ח קורס טסות סרגל ע) שחסל"י

~llDO 
 3לג ויס' על3 ויהי נ3י שליו )שמל לל"י ה") )6 ד6)"כ .

 ויהי ערג ויהי גני לק 6מריוס
 נלי

 לשוי 6' יוס גלילת קודס ססיס מס sp )ט )למז, ל3ה י6 06 ד' יוס
 מסיר SPW )6 הקר )הס ס6ין פייס בוחן ע) ל"י דכרי דקקי דמיי ר' סי' DS' וכן . סעו)ס 3רי6חקודס
 . סמחנר כדגלי סנחנ6ל וכמו סחטעס מבד 06 כי 63 )6 סומן סדר כי וכו' ,מניס סדר פסיס ס6מל ר"י)פון
 כורך ססקכ"ה מכבן 5נהו לכי 3סס 6ה"ג סמדרט %ם יחיסכ )6 כהיי רניט )ס"ד ומן הממנל )ס"ד סןועוד

 ססרכ מוס קסם סוחר . סכ6 נעי ומבי )י r~o )6 ויחסו; )י סמק דין 61מר 5)1 טכר6 עד ומהריקעו)מומ
 כ6)ו סייס 6גסיס ע) )סגמכ נחגו )6 6טל וריס דוריס בכסו ולכי ל"י דגרי ע) כחג )מ"כ כס")סמולם
1abמזס 14 ושלס ע"ס )חססיק( ניבול ווכח רוחו וסלח חמיו ק"ן 6גו שטס ועי שחץ 6ט מימיהם : 
 מטולם סין בכסו ורכי סרני גומל סייחי מרכותי ויותר כמנילי מסחפינו )6 6י סוד מנגס יכל סיואני

 ו' ומרוכ גכל6 יסיס טסעעס 3סר כס' כחג גם" סר3 . וס וסוף עמוק יוחל טה61 סכמן 6)נועחס
 t'Dih ו' פעם כ) סגס 6)פש מ"ע וקו"ש סעורם ענמדח ק ג% סגם מ"פ סה0 משפות ,' כגגךמעסיס
qlhnt',וע"ד וססמטס הסכת גגנד מרוב יאש ה )"r9hV סוי סגין ")פי סיתר bnip גימר וכיס חליכ ומד 
 וסקר-ן 3ססוק 6מד 6)ף אגוד o",DSb ו/ ססס ~Telh וקח הסשס 6"ח oet~sh גר"5 נר6ס'"ח ס) 6'נפסוק
 ס' כמיי נרמזו סב) כמכמר מלע"ס כהטיל כינס סערי מיס כנגד גסס מריע מד כנגד 1ג1' ונסו הסואיחס
 ר,") דקוקו 6סר 5חר וגל6ס . עיט וגו' סטמיס מנע מגיס סכט עו' )ס' טבח מהרן וטכחה כפסוקכהר

 3סחמb 6(h 4מי )הס גיס )6 ד%"כ וגגי שרג כגוי ofnt ההעולס מסמם גמי מרית ומז 3t1Dbt)טוגס
 סרטן כגוי )מזח יסוכ כך וקר קו' bo* 06 כי מלג 'ס.ה ט)6 לע"כ מרוד יהיס 6נפיס ו' סיעמוז6מר
 )יו )כ5ר hffll 153 סריי ורז) כמסוטו מ613ר ורש י ר 3סס כמיס מנודרם נונק יסיק ז5ח ה:ר:;ו)ס, 61"כ וכו' סמם לכפיס ו' )706 6)6 עורמו Dlon הקכ"ס 6ין )"מ דף חקק כ6גדח סקרו") דרך 1ע3 . יתכרךה'

 ל5סמי0 שסיס 1' 6יגס כעת נסס otnttp ס5)1 46 כבסיט סהססח עגל כבסון ויסי ס6מל סוסכהכהוכ
 ר6סוגה הממטס Shהרומ,יס

 משן ריי וקם והלב, כטי סעו)ס ג"ג מיס otDih 1(6 1' קודס סגכר 6)"
 כגף עו)0 ק גס סיט כעח 3סן קחמין סיגו h 1(6(~ct ו' קודש כזומר )כן קודס ומג.ס מדלמהיה
 . כעח טהס tShi סקודנ;יס הירסיס ו' 074 סג)ג) כחגועח הנכלן סומן 6ן רומנס וסיס סדר מיס ג"כויהיס

 5)ן אר"י )"סרוגי כ5 ו)6 וכו' ונוחליכן שימוח כורן טהקכ"ס מכסן 61נ,ל כך המר ל"ה 63 כיקיר1)הוס,ף
 : מיד 6)ף נוטריקון 5ה.'ד מגח וזמו הריב מד6)ף סעודי סיס 6' פעס )ומל רוס מריר, מד נא )למוז כ5 6הד יום מס"ס )ימר נ~כ) 5)1 דנרינן ז)סי .גי') 5כהו רני 6מר 6)6 6ומל לכסו ר' 6מל )6 אגן . )קמן כדללי;, עוד סיתכ"ל דרך וע) ל"י דגרי)כדג
 n'chll ס) להסוגה נפיחה והס ומדוש סעו)ס כליית ע) המולים כעתונים התולה כחה)ח )ערן הרגהךאם

 ונר":  ינו'  סליסיימ  15 ס;"h 0(otP ט' 6ס ;עת קימים 5ט otesb0 נקמות נק) )הכין ח"כ)הוי
טסם

 : סחיכם כרקס ססי6 סחוחס ט"ו כ5כמססט
 6ריסטום. כזעת קזוס ססג)ג) סיס לועסו 6ס)1(
 3)ס,נ1 סיקדק נמס יסודס ר' טגח טסיה 06פ.'

 סג)ג) כחגועח כמסוער Inro ע5 ומגיס סדרוצמר
 : וכו' סים סדעקו )ומר 6ט 3ריגיס ע"כ5"ג
 ווס סקס זמן 651 זמנים סדר ג"כ גקר6משער ככסחי ססמסד 16 פי . ותגיס סדר גקר6)ח(
 מסמוכן. )ט( : כסמוך מגיס )עי5 סכהכגו מסבכך
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 לבאר אלש )ג( בדמ והכוכבים הפשות הלית נזכר %א תא אמת פשו שצונקי
 כדי הוא חננים ולימים ולמועדים %אותות שהחיו ער טתתלפות בתנתית מתנתעיםובמציאותם

 מבשדושושששים
 כחטעות מחמעטזס סממ6ותס 535ור 656)0 כגמר מסיס פעות כ"ס שש סנרו תתסעעתמיד
 סגתנו סק71ס 6עשס כי סירוס .מתממשת וס5י5ס וסוס מישר ניכר סיס גסטנמשכו
 מסיום שחן מזר מכר כן גס סיססמ6ורה( : תף ערג ףסי 6מר זס ע5 מעות כזדססי6

וס5י5ס
ענפים

 כעת 61נמגו מעמיס כ' מגס טד גגר6 פסטו)ס )ט וכנפו רתחי צר6פיח ט) ס3'זח ניס ו!כן פג"ספסס
 חיכוח מן 6מד סוסו גרפס )כקורס וגו' וכסו חרת סש0 וסקרן כך 6הר 0כשכ 6מר תכן פג'יס %פיסט'

o'Ssn1 )למו, פכ6 6)6 )י )גה: ותרתי וסריגףח מבממס ע) שריס סלסס ונסו חט כיDa הי0 סגה 
 0קכ"0 לק 7כל סוס 03 0": 1)6 בנטלי חסו מיחס ל6סוגיס עסיס ו' קולס כחח)ס חסו סעמ,ס כ'סטו)ס
 )היזח סעעס מור ל6סורס לדחיס 0ססח סנגמרו 61מר מקין יפ טוחו btSnot סמומ)ע מהטפס סעו)סמדם
 מהדס סקוסה סמט6 סוס 0ו' ס6)ף כ4ח 61חר תריב וחד עSotlbn 14 סו' ס6)ף והוט סגה 6)ףמסו

 הרי"כ ומד ס6מלו לו") כב' עוד הדקדק ו6ס . כעח נסס otn~p ט6גו 6)1 ")סיס סססס סו6 חסכנר6סתס
 סחט רכל ע) ג6מר מורכז סעג'ן גווע כי ו0ו6 . סכחונ ססוכירס 1כ10 חסו כין סיפ סססרס )סכעחוכ)
 מרב 6יט ססביח מסמע מלנ סזס וכ:כיח סנ6מל וכענין 6100 מסדכר רסס קלח גו גס% 6)6 נמליכחס
 . כגמש כיח סוס 6'ן כי סורס והמח ע)י1 חומל חייך 6ין כנס אניח סיס pfsnn Ob1 קנח נ"ל 6)6נגמלי
hltV1וחד מסלו") )ומל גוב) 61"כ , סלנג 6,: וכזומם גריס ירוס)יס ועדיין וכף ירוס4ס גמלכם )6 3ום 
 עגיגיס מ11,6 חד3 טיסים 6)6 גו 'זכר סוס גס6ר ס)6 עד )גמרי מריס הגרפס יסים ס)6 )וסר לפנסחכיכ
 מה ע) 6מר תהו ענת כן 061 . %ט )מ"3 ק"מ 3ע' ")י דלו") שגילול פסו ישלם ו") מלמד"ס סגח3וגעלן
 העורס סמ61 סקנסס רק נג6% ד3ר סהר 16 סיס 1)6 ממס חסו rh סיס כי סר6טתש שסיס 1' קודספסיס
 חסו סיס י6 סו' נ6)ף מסיס מחסו 6, ר6סוגיס ot~ib ו' טגס)מו 6מר %) . סשמ)ט טויסס מש פ)66מכ
 13 גשר עכ"פ ססיס רנומ סו6 13 מן,סון מורככח מנה סי6 כסו ומנח . כסו פכים 6)6 . ככר6טוגסחמס
 כן כמו . ליק סכול דלך וע) ריקה( 'ת)' נסו מ"ח סמסלפיס חף סכן )נמרי כ)ס סעו)ס סיס 1)6 דנכש,ס
 ונסי"( שסייח הזח 1"לע6 1'רוט)מי יוגחן חרנוס ס" וכן סמורככיס מן כ4ס לחוכו סיס ס)6 ליק סעו)ססיס
 לעסיס ו' שדס פסיס מס ט) סו6 סחלו:וס סכו"ם עמר 6ססר 61י . וגו' גימל מב) וריקגי6 נס6 מבגי5די6

 רסיס וים , מ6ע יפ onth ממניע ומתנ"ס )כד וכסמה 6דס 1)6 3ע1)ס דגל סוס סיס )6 6ז כיסר6סורס
 מקדט דיקק 1hSI עפג מקין 50לן 10חס  והין ססמ,ס eo", פכות סמר פו מב% 0תרטס סטתפ4מל
 נ5 ,מס כן ד5ס דוחק יזסו , 0נרי5ס עיקר סי4ייר 5)5 מ"י סל ס"סונסרס

 למסנטיי
 )5 סכי נ)15 וכי 013

l)'Df5מר  011 כי  ינר6ו ל5 ו5%0 5' ייס גנרלית מלל סקס סטון טסי0ס o'w פבו5ר ססו5  כמו קהוית 
 סו6 וכן כב"ס סר5סיייס bi(etD סססח כשלמי 6הר ס0ו5 סנש ע) ש" סחרגוס כיוגב blh 03ף6,נסרפס
 מרכס מת סוג נלסון טכס )מון hlh מרנן )טין 6'ט מרי"כ ומד מט6רז") 1D1S גוכן 16 . ירוס)נמגפרגוס
 ע) וממן בה"כ סכחוכ 6מכ לקור ו)י:וס'ף 6'. נקנס עע0 ויל) ס6מריו דרך ע) נ"כ ,610 נוס וכי1נ6וט'
 וטיכ וממיס סחסוס כרוקח סכחונ )ט גבס )6 ערץ וס)6 וגו' ממיס חגי ע) מרמסת o~lb ורום תהוססר

 מיס נ' ח' רכס 33ר6טיח qtOtl'D~S ל"נ טסטים כמו גכר16סגיסס
 כמ'"

 וגו' וסמיס ססמיס סמי ס))1ס1
 כריחן 0כחוכ גסס )6 ו)מס , גנר6'ס סגיג:ס ק "ס , שמחי חסומות חין תמ"ס ogn וגו/ וגורתו גוס הו6גי
 מס וס ונסי . גמשם רפה חסו סל ס(עס סים )6 כי ר6סוגס מכרי6ס גפ6רו 6)6 כעח ג3רbie 16 ע"כ6)6

 )גו )רמוז ר,כתוכ סוכרם כי כנוס 6יג0 י קוסים וכו'/ סוס דסו0 מ6י וגו' וכסו חסו סרס וסקרןססקפו
 : כמשם 3סיש oh נר6סולס 6ס כעח קיימיס 6נו לפסיס 1'כפחס

 סעו)ס סחמדסוח נהס)6וח )גו )מניד כ6 למיס סגי עי מרמסת שסיס ורומ כך 6מר שמר 0כחונר14פשר
  גסס גקל,ו ככ% כ)ס ססגמג6יס 1hun הע6 ס ort רג6טוגיט שטיס 0טסח גסתנו 6פי6מל

ofnסגי , 0דדוג'ס המיס , לרסיס סגהל מי טג"מר וכש 3' מצמר נ' סער כר6סיח ס' ינמק עקידת 0רכ כמ"צ 
 ככ)) כונס סהגמ)6יס כש סכחוכ וקמל לע"י, נוחס הכיק כחו3יס מלכה זכיונך )מיס )ט 5מ6כ)

~ch 6סר 6הר וסכן 0ר"ן(וגס מכלי"חס )גזירי גססךיס סיו )6 מיס כסס סכחוכ "וחסכינס h'SDO 5ח סקנסס 
 6) רק גמור סחמדסות Sh סריס 6)חיס הלסח 1ריגין טוב סיו )6 מצין ים 0ר6סוגיס שסיס כו'העו)ס
 דיסק") סיכסוח סענשח 7וגמח כן גס וטו וגו' היים נשמח טסיו ויפח זרך וע) כסס שסיס רוםגסיהח
 רוס וגו' מרהסח שסיס ורוח מת"ס כ6ן כן גס כן ohl , וגו' והיימס רומ ככס ונתחי סכחוכ ע)י0סס6מר
 ככ)) סרובו סטי מגחן)ומר

~thSn)o 
 ו)6 סחהדטוחס וזהו , ככר6סוגה תההח ימד היסודות גחעגגו 1"1

 י~כס מרמון ס0ו6 הריכ ומד טלו") מס )כ6ל שלס ונ6ס . ז,עחיד סמחיס חמייח דונמק ג"כ ו,סו11)ח
 : Shprnt7 הינסות קע)גןח דהמת טס61 הסירסה כמו ממס 610 16 )עי)כמ"פ

ות"כ
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 אוהם עתן שבאר הרע )ס( מהארץ ניצוציהם מצב בהתחלף השפל בעולם שפע פהםשיפשר

 ארהיםשרשים

 )6 מחוס מגל , כמ"מ סעוח לזך כל וסולוהלילה
 מרקס מסנלנ) ח5ק 6יוס נחוס ונרפס ניכרכיה

 6נל . סלי5ס על ח5ק ו6יזס סיום ע5כתנועתו
 סו6 נו קגוע מסמס 6סר מסגלגלכססחלק לסי וס5ילס סיוס גיכר סמ6ורית חפיית ע"יעתם

 וכסס61 יום 610 6וי ספרן מן למעלסתתנועע
 ספרן על ת6ירס למכנס ו6ז קילס סו6 6זי5תטס
 מחגועע כו קגועס סי6 6טר סגלגל הלק6ס

 ג"כ כססו6 6כל ספרן מן למעלס סעס63ותו
 וכין סיוט גין )סכדיל יוט"ס , חוסך סו6 6וי)מטס

ענפים
 ע) h~h )גמף והפסד מולכן )ומל רנס קינו מלינ והד rlhn"( מס כי סו6 ס6מדגו מס מב) סמפי,נוא"כ

 כדמיון מסוק א"ססר , וכממס 6דס יו"כ מקן ריק סעו)ס סיסים כנ") וירוס)מי יכהן המרכוס הסירסדרך
 0ו' gb1 הג' ")ף כ) כן כש ומעכויחן ממכרכמן 3ט)'ן טיהיו ומ' הקרן וס3תס הכתוב ט6מר וסמטהט3ת
 ס6דמס טיעטד olb יסיס hSt יגזל ו)6 י3ממ ט)6 ממ)6כחו וכת) מרב סש)ס יסיס הנדו) היוד)עד

 טכח3 וכענין , וגו' חהוס פגי ע) ומטך ווט"ה , סקלן ע) 'קלו )6 סמ16ל1ח וכן ר(מויכ3'ס כ)ויהסרדו
 )הקיר הלמיס כרקיע onlh G'Oih פחן וע' מ"ורוח ימי כפסוק כר"סיח 3סלפמ סלמנ'ס בסס גמייל'
 כמו / וע"ס ממסיק סיס סרטה כי הללז ע) המוטך סיס נרקיע סמ16לות טנחמ שדס 6101 ונו' סקלןע)
 ויבטל ככר כ1 גחני 6סר הלקיע מן סמ6ול,ח 1'קמ 'מזור יחולך טסטס רסוני הז' 6)ף כ) יסיסכן
 סכיו סמי"כות כ) r"'D יחכע)hS'nD1 1 תהום סגי ע) סהוסך ויסים סקרן ע) יקירו )6 161 ממכחכחןקוהן
 נסמוך כלסריגו טיחנ"ר כמו סטרן )סע1)ח אמוח סיס 6ין ס"ור וו)ח כי סמ6ורוח ע"י כצלןיעמיס
 כה6 ס" כי הכמיס סעו)וח כן גס יחכע)ו המרכו h'on הקרן סטו)וח טיתבת)1 61חר המורס סרבנסס
btSn. כריצת קורס סטמיס סיו מס סכחו3 הזכיר )" )מס סמפרטיס ססקטו מס כן גס יתיימב וט אסי 
 ממרכז טסם מהקרן סכהוכ )גו טרמו 6חר כי תסו onto והקרן 61מר מסקרן הכהוכ ססזכיר כמוהעורס
 , ח)י6 נס" 60 כי ססמיס מעגין כן גס נסיגממי65

~ffrrl 
 "מר כי , "ור וימי 6ול יסי 6)היס ולמר מיד

 ו5ז  כבר5סווז העילס וגהס~ס מיס כטס הכחוג 6וחס כינה 6סר סגמנ6'ס כ) סר ע) 6)היס לוהט63
 ג"כ Sfft9 ודרסו , 6ול ויסי הור יני שסיס ויהמר ומיד הקלן ע) )מס )הקיל סקור 06 כי מסר סיט65
 , וגחסוס הזר ועחס סר"סוגיס יכיס 3ו' ניב סהיס ר)") , סיס מככר 6ור ויסי b)h נקמר ל6 "ולוהיה
 הקלן כין מפסיק הלק"מ וה.ס לקיע יהי כמקמל כ3ל6סוגס מובנם כן נס סלגץע ויתסוס סטיר61הר

 הקרן ע) סיירו מצרח יהי טמר 7' פיוס כניל מקזוס מצמר שיך הקרן- ט) יצילו bSn)מ6ולוח
 קר6 סכת 30 ליונל הנדחס שסח sb' בסלעו הסוד ו,סו , כנ") כהיי רבעו סהכי6 סלמנ"ס דעתוהוט
 נגס כ3ר טשיס ד3ר ע) "0 כי קלאס למון מיק- 6'ן כי ס)נגס ארת והתקן לאס 716 ויולה)טסט
 63 ועכסיו ונמרה סיס סככר ד3ר ע) כ"6 סייך היע הישן )מון וכן )כ6ן סינlmh 6 וקלך 6הלכמקוס
 ור"ל , כמ"ס ע"ז ג"כ מטיך יגרס )סכח כרקס תהו % הגניך יטעיס ט6מר סכחוכ ומקמר . זס וסרןלחקנו
 מוכרה סיסיס עד גמור )תסו סו' 63)ף חעס 3כ) ויהיר slD'n כוי שש)0 "ת 3תמ)0 סקנסס 673)6

 ממ!6כהו וגה) סכח מטיס 'סיס סז' האף כטינ,ע )ומר לנס יגרס )ס3מ 6)6 , מקין ים ממ"כ 317ת1)הממך
 מכוי !די6 טסילטו 1ירא)מי יצחן חרנוס יפה כוות מ6ד ומס . תו' ה"רן וכדחס כמ"ס וסמעס טבחכימיון
 ה,ס )6 ~ל") יגרה )סכח שמל סנכי6 מקמל עם כן oa מסכ.ס 610 כי ונו' כעיר כ) מן וליקגי6נטם
 והים 3גמנ6 16 )ס0 מסייך מכ"ח היו )6 כי יוסב משן טסים מס 5ם כ' מסל טניס 3כלי6ס כעתהעומס
 המיס כרקח גס השקם ככלי6ח נוכר )6 )מס ג"כ יהישכ לפ"ז . יגרס )ס3ח ונסי ממשכחו Sv31ס3ח
 53 העולם 6ת סקנסס טכר6 קולס ר,") שמרו מה ג"כ ונס . ל6סונס מככי6ס גס6רו רק גתמדש ס)6)סי

 : וק") , וכו' המיס מן 6ס כי שלס ID1l'pסיס
 ננר16 מקוס מגניוס טנויס , נוסחו וגס מסרקיו כס"נ סנר) ר"6 מ"ר ג"כ ימכ6ר כ6ן סכמכגו דרכנורלפי

 )בוטו טמ"ור ומגין וכו' מוחפין וסיו כטמ)ס וסרס ממס )קם )3ום ססו6 סק3"ס ם) לבושמשר
 הילכוד כס" מחמה משג נכריס מקום מזיוה הקרל . מריעה סמיי נוטס כפקרס 716 עוטס סג"מר)כר16
 דבריו כי סירוס )1 סטין ושמריס גליו ,ריס דכריס כוהכיס מה: קנח , סמסרטש נטש סמדלטנוס הגי . המדרס עב") 6רן הה: יצמר k.L. כי טנ"מר 6רן טפר וגעסס ר,מיס 1(1bep ממיס על וזרק)קמ

 ט 6)היס רוה 6פר כוס סיס ע) כ46 ואליס )דבר )ע ונלעס , סקדמוח סמוי( על מוליםסס:וכים
ומיגע

 וסיוס)ילס
~lmhS 

 כין סנדל סיחנו ע"י כי וגו'
 65ותוק ג"כ ימיו תגנעחס כחלוץ ס5ילס וכיןסיוס

 DDn ממס מימסך כדי 610 וס וכל . וכו'51מועדיס
 כי3ו3יהס מ33 נסחחלץ 11"ס סזס, מחסל נעלסטונה
 סקרן מן לתל)ס עומדת ססמע 06 כימסקרן
 כי6 5זי נו ק3ועס סי6 6סר סנלגל חלקעם

 ס6רז ע5 לטחת כזריחת טופס ומססיעסמתירס
 סיריסו 3עגכיס ועיין , כע"ס וכו' למטס הי6!6ס
 6)סיס 6ותס !יחן סניגור ווסו )ס( : .וסתירתוד6"י

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 ברבי עשדה רבי מרברי זה לפי ויהרהר 6'( )נמסית הארץ על להאיר השסים ברקיקאלהים
 היא ההטשך כי , בשלוה זמן לא זמנים סדר נקרא הנ-לנל בתטעת הפשחור הונק כי )ע(סיטק

 הזמושרשים
 מסיום trto סיעור6כ) oh כי 6עו כרקיע גתיגחס טעיקר פירופ .וכו'

~Stbol 
 חיכי סיס סו6

 . זממם סדר נקר6 סגסגת בתנועת 1DID~O'סומן ס5י5ס. ע5 ופיוס סיום ע5 מורס מסג)ג5 ח5קפיוס כי )ע( : כמיס ס6' סיוג( כג)ג5 סננר6 6חרמ'7 ניכר יסים וס יזי סע5 כוי הקרן ע5 סי6ירוגעגור
ענפים 'סי

 דמוקיס סירוסים עליו כוחניס ממס וקנחן מ"מ, 6נו ס,ו SPI מוחין 6גו ממירומימיו
~'plm1 

 קורך ולין
 יהכ"רו וגו' 6יר ימי שסיס ויקמר וגו' בסיס ורוה כפסוק סנ"רט')עע מס ית' 6סס כ6ן, נססלסקריך

 סבי סנייס שסיס מו' סכרי6ס וויכוח )נו )כ6ר כקן ר"6 וכונת , מכונו SD הנדו) ר"6 זכרי כןגס
 כך כי ומס) חידס נדרך or~ 610 דנריו וכ) , כע"ס כסו כ"6 )נמרי תסו ong ם)6 כעת נססקילס
 סמ'ס "מר OI(O , וגו' וה'דותס הכמיס 7נר' וכלס נסחר כדרך נ'מו7 כלו נדנריס )זכר ח"ח -ס)דרכם
 6) מיד 1Stol(1 הגמ63'ס כ) 6) מרומו otoSb גסם 6סר 6הר ר") וכו' )כיסו מהר גככ6ו מקוסמאוס
 Ots ס)מוח 6'ן כ' וע' 6ול ,סי 6)היס 1'6מר מ'7 כמריס וכ0'כ וגו' מרהסח "otoS ורום כנמססתור
 וסי' סגה מעגין יס6ר סבר סכסע7ר חר6ס ס)6 טס וו") )מ"ג כא') o~lno סרג גמ"ח קטור nS,rסעו)ס
 כי כגר6פ,גה מעמדם ע) )סיוח ~ofnr נס הקרט 161 , וס מב) וע"מ וכו' שמנח סוס נ)6 סיעררס"ע
 הנתכפל כנץ והמסך 1ה15ר סטטוס וסם סנ,נ)'ס כריווח ע"י סו6 החמחון סעו)ס סטה והסססד סהויסעיקב
 6מר ו6יכ , וגו' ו)מועדיס )16ח01 וסיו ונו' ססמיס כרקיע מ6ורוח יהי וכס"ס הג") כפרק כמורהסכ)

 מקור נכרכו מקוס מפיוס ממיס לכריו גמג')ח הנוו) ר"6 6מר )כן סעו)ס מס סס)מוח עיקר htoפשור
 מסמ"ג ר.ל6שגה )גכי6ותס )מו!ל העמיס ס!שכו 6ז ס,ס ר,המת!ן (osl1 מחול תגה! vnh שומן)טסו
 כי 73כליו ממפך )ס,מר סליך ל"6 סיס )6 החמח,ן )עו)ס סומות סו6 כן גס מהמסך 61ע"נ , )וסקודם
 סתמדסוח טוס Sh כעח 3לז סיס 1)6 ל5סוניס 6)תיס ו' והיק סר6טונס נ,הכלי6ס נטהר סיס כגלמחסך
 ממקוס.קניעו91ho 10 ממיל סס"י סיס ל6סוגס מהכרי6ס סי' כאף )לסו העורס מזל 6סל 6מל הקול6כ)
 נ16חו )זונחו 631 16)1 ס16ר )קח כניבו) כ6)1 וכ"כ )ע') הנפלגו T~v סעו)ס ע) יקיר ס)6 כזי ככרמהיה
 %6 מהו, הנס שטם סו' 6)ף כ) "נ)1 סקול סיס כי וכו' )ונט ססי6 הקכ"ס ט) )כוטו מקול 6מל ופכןזמן
 סנדו) ר"6 כונת . וכו' סככיד כס6 טחמח מטם גנל6ס olpn מבוס ~T1h "ח"כ וקמל . וס בנןס"דס
 כהקרן המר כן 1"ס פוחו סמ)ח)מ דו:ל כחוכו יסים )oh 6 )מ ototn זכר )סוס b~hn מגופר סו6נוה
 ממסוע וכמו ייהיק"ל  סינמות יי,צנשת זורעת מהיתה לק ס,' כטף )גמלי גתס7ת סיחה )6 כה "טלוג3
 סקרן מזרם כנקרן כסנמנ6'ס כרומו שסיס כנסח וקמר . )עי) סכ6רמ ע"ד מרינ ומד ספררו ר,")פ)ט!ן
 ע) דבריו 3מ54ח ורמו וכו' כסr?onn 6 מם)ג 6מר ובן ככר6שגס מהיסודות נמרככח )חיות גה 6סר1כ)

 מיס עלס גחן כבו מלמקמח וגעשן ממיה סינסוח ס)כס הנס הרוס ידי ע) כי נסגמ)6יס סרומגסימח
 מקמר דונמת lor1 וכו' ומרמף עומד הכעז כס6 1ג1' שסיס ורומ מדרסו 3מה הו") כוונו מ6ד ומה , סיג16
 וגקת6"ו סמיס ע) ויק )קמ סימר ):וגו כ6ריכוח יןקדק הריה ו6ס .  הככור כסח מהחת מפ)נ סימרכ"6
 מגמד גו' מייס שמח נפסע ויתם נמסוק מזרו") זרך וע) , הרומ  לסיפת ע) סכונחו חר6ס וכו'סמיס

 וכס"ק וכו' גפמס ט מרופס ד' וכו' ר6טונס טעם 6ר,") וכן וכו', הנכמס 6ח בו חרק וכו' גוסספסעמידו
 גסרי6 כך מטפר סוייגו סיוח OD המדרס 3וס הגדו) ר"6 כוגח נ") כן . מ6ד זה וסק ונו' חקפ"גיוכנכיגס
 מטסם עניני פהס כ6)ו גסחריס כדמים וכימוד ומס) מידה כדרך )ד3ר מז") דלך הו6 כן כ'כדגליו
 )עי) פ63רט דרך ע) וכסי ומלע כסי סעופך טיסיס 6ף מטלר 610 כ6ן סכח3גו מס מכ) 61'כ .(ר6טית
 מהסט) להמחוייכ מסר6וי כ"ס כי כמ"מ גנמי 'ם6ר ")6 ימסד SDD' 6(1 )6 נכסו עגמו סש)ס עכ"ס6כ)
 ונפרטו נכ)פ נומי סש)ס יסיס )6 כן Shnt Shtnn oh ו6ס . גנהחס כן גס תעוקותיו סיחיו גזמיסה61
 סכנישות טעגין כסר ת' נם" כב' מכולם blo לכר . הג' כ6)ף 6ע')ו זנם טוס תמס )פסד 'ה6 ס)6תמיד

 : עקם 6מד ו),מכוון "הר )עלן סו6 סכ) וס6)תיס והסניםמהימיס-
 סהכ) sts~l nttoSשאפשר

 כהות ו' )'נס"ל סים מטפל ה61 כי , CSIDO מן )נמרי י)ה"ל )עקירת )רמוז 3"
 סי)ה"ל טכ6 ויהדס וכו', )ינססו )1 ים סרוח ו' רז") פדרסו דרך וע) הנדס ע! מום, נהם6סר

 ,ס וכעביר ו") פדלפו דלך ע) )שלס וחי כמיס )עמס סימיס ס6דס ככרי6ח סס"י וכוגח תכפה הים)ש)ס
 טן ע) bh ונו' ממגו ח6כ) )6 ורע סו3 סזטח ומען כמ"ס הדעת ען ע) "ס כ' בהמקה 6דס נ1טוס)6

cftno"( וט"ן )עורס סימיס כדי ממגו )יכול לסחי וסיס מטוס orn סהסמ וכיון . כלטסית ס' כמוקיר 

 ומ, החדם כנרי6ח סקכזס מהסרח עדין גחקיינ,ה hS כן ידי וע3 מיתה עפו גוססה מרע הקל כע:חלדה"י
 סחגס16ת סוס פ יסיס ס)6 עד מ6ד עד והצה"ל סכי המרו מקקי 6ח ס'כג'ע טד מהינס"ר פיגג) )חרס6ססל
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 העקרים וק פרק שניממכימפר186
 '' קף בי שאת בשייחשפו

ק

 )5(' ה:כצאים לכל קודם שהתוהנצחיות
 הקדמות ויהיה )ק( הגלגל בתנועת הנספר לזטן

 וץ כאחר ה*גצהיות ריקדפת לכלול כדי בעק רשלות 1ן ולזה ,אחדעל
שיהיהשרשים

 ססלסס ע) ק6י לכן קורס זמגיס סדר ות"ססי
 6100 ססמסך ע5 1ל6 מסנרי6ס ר6סוניסימים
 וקוקס )פ( : געגסיס ועיין , מעולס גרי6חקוזס
 סלינו פי' . וכו' סמןונוס כמסך קיננו כומן06

 6סי6 נקרע 6יגו ססמסך 6נלכגלנ) ייי ע5 וגססר מסוער פס61 מס ג"6בזמן
 "ריסטוס יעת ססו6 כמו סמחנר ומיס , זחןכחס
 וסגלגל סס,מן 6רוסט1ס כזעת )ומר רוש6יג1
 כונת 656 כקומות למוכת זמו כי חלעס גנחיסו6

 יםענש
%c7h~ (רססתי פסס ודש )סק. ככס) וט' רזם מס) סוי מ6ד מ6ד ספו") זרך וע) כמותץ ל נכ 

 % )כ1 עטיו 1פ3ר משט) סיגס"ל כסכת )6דס נ6 סו6 סמטה כי וגו' הס6היכס ע) סכע 6תכס)יסלם
1DPbו( olh) כמוחץ ו' נכ) עמר סי)ס"ר 'וסר' ונוס מעמיס ו' ע14 עלף עיסיס עד סרגך מן מסתלק . 
 , כ% מע5 סים סו6 ס6טסי מין כ) וע) ע)יו ננחה גג~סס געכולו 6טל hpna f~7h סחע6 כי ידעתוכנד
 לגלימת )6 6גג רגא)ס מן )נמרי סי)ה"ר )עקוי 6ססל ט6י והגס)6ס סנד:)ס נהכמחו מסק ר6ס1)כ1
 עם וכבנגרות ~nibam סוס )1 יסים ס)6 עד 6הד כח נו יחנט מסיס ו' כ) כי מעמיס ז' ומידוטועתם
 יניס )6 46 ומגיס סו' כתיגך ו6ז כנחס 6ן מקורס חמין פרפי ק"ת 06 כי ס6גוטי ממין Sb ע) הכהזה

 יטעימו ס"ס בו 'OWlp 161 4 טיס כמוח מסז' "מד כסוס 3כ)) ס6גוסי מין ע) וסחגנרות נח סוסשנה"כ
 וכון וסוממו )י3ס"ר סקנסס מכיף )כ6 )עחיז ספררו S~rn מקמר כן גס הש"ס , וגו' )נלמ סמ01 כרעסגניך

 3כלי6וחו פהיס סקנ"ס ממטבח כו יחקייס rhl )עומס טימיס סל"טוגס לנוגחו ס6דס ימצר וס כ)61מר
 פנעחיס קי"ן סולג כ) לכן ס6מל סגסוכ סוד חגץ fh וסניצ דנן"ן כמו ידעת obt . 4ע)ס ומי כמ"טנתמר
 )יסרס ויססחי מרס"ן ו%סר . זס וסגן סגעחיס  מיקק דלך וע) 5מהחו ע) ומ' קין יקס טנעחיס כי וגו'יקם
o)nhכלקירח נ"כ לרפוי יכהנו ג5 כי רייס  נלבון פסיק כלס התוכהה כל וש וגו' מנע fo~t 4ממץ מכ  
 סינ מב) מזוקק סיתומי רוחין 'סיס מריכ דמד ו"ס וסם כ"ס כנו סכ)) ע) סעוגס טיכ6 ע"י כי , טוכרגו זמג'סנז'

 )רוף כסף ססורהו למרוח ס' נמררו נמפ"ס ירמז נ'כ O'nPID , 6101 )6רן נענע ממזוקק בכסףוהרס
 כ") מע") דמע"ס יסקס "דנת ומס"ה 5)5"מ רעם'מ כלע )דגר זכר )דכר רסיס סטין 61ף . 60מרמ כמווגו'

Ov')Dותק ג;)ו"ח גמנק ה61 סלו סמלות עס הנס הגשכ ~)ו' יצה"ר עמק והרפפת f~an owplh סל,צ טקס 
 מן פממ נעקר סרע סיגר יסיס 46 ומגיס ו' עינגו 6הר כקומר חע"ג f'e5b טג' כמגין כ"6 .סעמי"ס
 פכרם פעס ק) ג' . )י סחין )י מחסון )י מגחן זק וקמל 6)1 6ח h95D עד ומבצ'ק עוורות ככ6טהקכ"ס מכ* וקמל ff1' דגרי ע) כ'16ר טסוסץ( פנסו רכי גבח fu1 . ort )5ח ממות גזע הכחוב ו'חק"סהעו)ס
~StD,"

 eD' מכר6סאס סט)מוח sb- n1DO ומוכן מזונן מקר סט ס6)וטי המין ה'ס ר6טון 0) הולכנו 6הר
 מינ סש)ס יסיס ס)6 שכריס פכרן ור' סלטי חהסינ h~c וכד' . 4 הג"ן pT חיא שינשר כשחסכהטח
 oas 6סר כ) 6ח 6)היס וירק 6כהו דר' נעמיס 61מר דבריו ומסרס סקס ר' bs מעמיס כ' 06 כיוכנוי
 דנכי 3יס3 נ") כן . פ"ע כלר 610 וכן נדנריגו כממוך סימכ6ר דלך SP וכו' )י מניין דין מ6ד סוכוסיס
 סמדרע כע5 6וש טספ6 תמ65 %סו לכי נדנרי עוד )דקןק תכנס 061 . סמדרפ כוס on)D ול' %סו ור'לק
 שכררת ר16י סיס )6 סש)ס נכרך נעונהו חנהומ6 6'ר 1ז") כעמו ימס עטם סכ) "ת כמסוק בנס כקרחג"כ
 שכמוס נורי סקכשס פסיס מכש קנסו ל' 6מר כעתו 'סס עמס ר"ג) 6ח 0;6מר גנר6 )סעחו 6)6 )כןקודס

 כסיתות נמרח כרסונו כ6ן תכהו ר' דקדק סיס . וכו' 46 6ת סגרך עד ומהלינן עו)מומ נורקומהביכן
 )fp 6 ככיר bla ר'י כטס סיכרת זועי) כמדלם כן phn מס וכו' וממריכן עו)מוח כורך סעמיס כ'51מר
 סיהס )6 סמדלפ נוס ל* סטר 6מר 1DPht . וממלילן עוקמות כולך 6חד סעס 06 ;י ניסויו קנסו רכי,כל
 )סלע כ"6 כ6 )6 עכסו ול' כס;חס lnhu 16('o 6ס כעת קרשן 6ג1 טכסיס tr'hi '1 )גו )למו, 06כי

 )6 כי ומהריכן ע1)מוח כולך 6מד סעס 06 כי כדבריו )מזכיר מכסו ל3י רמס )6 )כן שמריו כמו ריידברי
 ע3 )דכל קסטת סנ6 כעתו יסס עסס סכ) 6ח כססוק מסה"כ 6הד סעס 6ס כי וחרס נכלך סעו)ס כעתה,ס
 טר5 פעמיס ג' דנריו  גגי"ול נכהו כגי ,גל כופם וער מתהדתם סגלי6סג))

~m5w 
 ע5 )מולות וממרינן
סרטי

 לואר פנס 4ד  ומן פל  פירוסו על גוססמחגר
  מטעת כלח  לומן פ6"6 5ריסטיס פ6מרנמו

 נרטן ננר6יס פניקס 1סג)נל סומן מ"מ 6נלסנלנ)
 536 וז"ל ח"כ ל' כסרק 0ס כתג וכן ח"נבסייג עיוני מוסת ונמורס סרס ע"ו כגי6 כלסרסס"י
 וסנלג5 סנ)ג) לקטעת יחסך 610 כי גכר6סומן
 כתנועת סגכפר וקמן )5( ע"ס: עכ"לגכר6
 ווסוס )ק( : וסגלגל סומן כר6 610 כי .סנ5ג5

nin~po
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 187 פרהעקרים תן פיק שנימאמרמפר

 נטצא וכן . אריספו כדעת דגלנל בתנועת רבכפר או רז"ל כדעת המדופה המשך מטןויהבו
 אחד תואר לו שיש לרמת אחרון בשוזא יהארהו ראשק בשהוא דרוזי שיתאר מקום בכלהכתוב
 וטאלו ישראל סלך % אמי בה )מיד( ישעיה אכר , הזמן ההלותעם לו שאין והש שניהם עלמורה
 שיתוזמר מי הנסצאיס בבל אין לוסר רצה , אלונים אין וטבלערי אחרק חשני ראשק אני צבאותה'

 הזמן להם יתאחר ש להם יקדם טבלעדי הנמצאים כל כי , עלתי אחרון ההוא ראשוןבשהש
 אבל המציאות אפשר אינני בזמן התלות לי שאין אחר אני אבל הטציאות אפשרי הם ולזה)י(

 כהוייב שתהיה פי דגסצאים בכל אין כלוטר אלהים אין וטבלעדי סיים ולזה הטציאות-,פההיב
 תחרק ראשון נם עליו ותפול סי בהם אין כי , חלתי הכל על יכול )ס( לומר חשההמציאות

 : הטצי~ות טחהיב לוסר רוצה האלהים לבדי אני כי יתבאר בן ובעבור עדיסבל
פרקושישים

 סס כי סכ5, על יט5 )ס( : כומן גה5יס מס ט'ו סרק 5עי5 מוס עיין . וכו' וסננלהוחסקזמוח
 : סיכלת ע5 מירס 6לכיס כי . סמ3י16ח "מסרי סס ו5זס )ר( : ח'ממקמר

אינו
ענפים

 be ין)0 סמדלפ טטג0 )%ח וכדי . ויסלם סט1)ס 0יכגס כמליס עסיס עוד 0יכ16 14 וכלמוזאיטי
 סוכ ומנס ע0ס "טל כ) 06 לבסיס וירך כמסוק ס"ט כפ"ר עוד סמדלט נע) 6ו0ו סמ6 סגלי6ס כ))ע)
 הכסכנו מס tps ט )פ6ו3 סיך ע) תכת) ו6) . וק") סנו'6ס כ)3 ע) כ"כ ג6מל מ% ט31 ומגס סכra 310~4מ6ד
 כ5 רכתי סי6 קסכ' מס וכן , סמדר0 דעת )ו:י וגו' ערב וימי וגו' חסו סיחם וסקרן כמנס סכחוכ סכוגתכקן
 סיב 61"כ ט6מלע כמו ר"טוגיס otDlh 4י 0חכיס 1"'גס כגייס 6)סיס מו' סנר6ס ע) )נו )רמוז כ6וס

 סי6 61"כ כ4ס מוס נס כ0וכ סיס )6 ר"0וניס o'~ib כי סה'הס ס6)סיח 0כחולס )ומר 6נו)ריכיס
 130 ענץיס ס'"נ כין כ"כ ו6ת מונס וסלמכ"ס )עו)ס תכ0גס 1)6 ג)מיח 6)סי0 סס0ורס גתנ% וכנרמס0גיח
 )ס 6'6 יתכרך ספחן מגד 6100 מס 0כ) סקס נמ"6 )ע% גחכ6ר ככל ס63 , ססנמנו מס מכ) מסךונסו

 נמלמל לקק %כ תגס ועחן D'D' קוס )ס פיכח סו6 6ססר סמקכ) מקד 0סו6 מס 6כ) דכר (otc)0סח:ו0
 ול"י ר"י דע0 )כ"י %ע"ד כן . מ"גנ'

 וח"כ זל ק"ו ס' טכחנ משלס סלכ כזעת 1ד)6 כמדלטיסס סגדו)
 , סקדמוח )זעת ;)) O'DU 61'גס כטסוטמ וש"ס ימס מכחגיס סס כוגחגו tDS ;י , קיט ע)יסס וריסד3ריס
 )נ% שד )גו ים ולגס . נר6טי0 סנמעסס סרמוויס מן וסו כי 0ר)ס ob מ% עד דק0 מנגס וסכיגסו orודע

 )נו ספן רק 6הרח נדרך 6)1קמדלסיס
~DW 

 p'pp מכסס סיס הככר מס וכגנוח כגכהי,וח )דגל כך כ)
 ממורס סלכ כ0נ "סר דוריס היגריס ho(oln מ)נ )ס1)י6 כ"6 וס כמחורגו כחן כוושט מיחס 1)6יומע
 נכי6וכ סכ0נגו מס כ) ):רי כי , מול נל"מ כפורס 6חל כS~rn 1(6 גדפי מש סיחפו 46 מדל0יס נ'ע)

 סימה1) ס' מ"ת ממיקס מסקס 6גי ,ס ע) מגס כעיוני ועעי0' טניחי 1"ס , כוגחנו תסי נכת סו6ד3ריסס
 4 וגתן 6מח כדרך סגס טד סולני נסר )סס"י opht . '0' גנדו כוס ומעויתי 0מט6חי כשגי ךס)מ)מספתי
 ולכמור שיודחו 06 ויעמד כדלכיו )ילך טור וידליכגי יגמל hwc ;6)ס כענינים קנס %הדכי) )סכין)כ

 יטי כ) ס' גכיח סגתי 4כקס 6והס ס' מ06 ט6יהי 6מח סמע"ס דוד כמקמר וחולו0'1 מטווו מקוחיווכעסות
 : כ6ן כוס ודי ונו'מיי

 ~ז.% , העולם הירוש בענין אייסטוס טענות לבשל הענין לזה ההייך ךבר וחוא וסימהיק עישר שבעה מרק הטורה בדברי למסגרתו והב זר עשינו הזה פרק ערך ורב יקר יגודל הטרפיםשיטר
 : לער תשן אמתלשון

 יסים . 6מר0 קלס %נס טרם סס0יס ולמננו גמל ס)6 ראוומל סיס dtPbt סיס ס)6 6הר סיס מ0הדטכל
 , מסע) 6) סכם ק נעלס וס0מע1 ס0סוותו געת טבעו נקי וגולש וסס)מו ממהדסו 6הלענש

 hlot סגקכס ,רע טבע כי בו וממס) . ססע) 6) סכמ( )מן 4)י6ס סיחנוטע שדם כן נס כרעווווכח
 . )ס0גועע וס0מע סוכר ירע כסיפגסהו העליון כעס סכעו גיטי ככיסוידס

~SD1 
 ססי6 נע0 כן נס

 והיוחם וסט)מו סויש "מר הזנר ממנע מפלס כג) רייס )עכו0 61'ן . סוידו 6חר סם)ס סמי סכעכשי
 מערת ר6יס מכי6ין ו6ע . )סוים חטטינו כעת סה61 סדנל ענין ט) סנעגיגיו מסיס ע)מיוסכ
 מטבע סל6יס עטות וממסיך כוס חסע0 וכלסל . נתנוסס סיחת) שדס עגיפ ע) הגועתונטת
 י0חיינ עמגיס 16)ך מסקר מן וסיו גדון,וח ססיקו0 )ך יחמדסו . נכמ וט6 מנעו ש כמע) ססו6סדכר
 ס6יס uinwn) כמס סמם) וגס)יס לו.") כ1 פסמם)ט כמס ו:ג'מ , פקרייס Ot)tJD %6ך וי0מ"נומיוחס
 סגו)ד גזו) סס)'ס תגדו ולג'ו מדטיס טהלקתסו 6מל 6מו ומחס גלד , מ6ד ג6דס סמועגע כמדעסקס
 "תו מקטר 6מד (nfb וקמר 1ט6) , סייס כטסי ס6ר מ:קכו0 נקנס 1)6 6סס s'Q ל6ס )6 וסוך ,6100
 610 כמותגו ממיגע 6ים כנטן ג0סוס "מוס ממגו 6יט כ) כי הנס", ועלסו , )תויגו עגין nrth וע) גמנ6גו6יך
 , מי וש6 מעט מעט וי)ממ וינן יהטעע , מכסן נתוך סגוף קטן סיס ממגו "'ס וס;) , יך נזולםיקנס
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 תואר שכל יתבאר , הזזן תחת נטל אינו )6( ית' שהא שבארנו ומטה ימפרק
~ww 

 הוא בו
 ר"ל כמוהו ונצתי קרסון שיהתה ראוי , שוללי או חיובי שתהיה הןיהעלה

 שימצא א"א כי , המתאכזר רבד מן הן הקודם דוד טן הן צדדים כהב' תכלית בעל בלתישהחי
 הכחובר וכל הכחודשים מן בחובר ית' התו יהיה כן שאם היה שלא אחר תהגר שום )נ(בו
 זכן זולת בזמן שיהיה א"א וכן )ד( , בשלוח קדכון כן אם יהיה ולא )נ( מחורש הכחודשיםכן

 אל דנת טן רציאה תנועה השנוי כי )ו( שישתנה א"א יתברך והוא משתנה היה )ס( כןשאם
 ואם )מ( בו שמותנה כדי הותן א% צריך א"כ יתברך ההע יהיה בזמן תנועה וכל נ,(הפעל

 שח"א התבייר ולאה . במוחלם קדטק והוא נתבאר וכבר , קדמון ולא כחודש ידוהכותנה
 , הזמן אותם ישנה ולכן הזמן ריקת יפלו הנפצאים פן שסלתו פה אבל , שנף שום עליושיפול
 שההפכים לפי שישתנו כדי מהפכים פורכבים אינם אם אף )ט( הנבדלים השכלים אפ" כיוזה
 12הא אחר טשל דרך האחד רטלול בי , הזמן מצר שטי בהם יצוייר כבר עכ"ז השנויסבת

 וכן , ויותר שנה אלפים ה' לו יש והיום שלצר שנה אלפים לו היה אברהם בימי הנהמהורש
 רמת יפול ולזה דוד בימי לו שהיה מסה זחן יובר היום לו יש בהכרח נברא שהוא פהכל

 הזאשרשים
 קדמון ססו6 . מזמן תחת נוסל אינר )6( יטפרק

 6חר חסר סוס )3( :וגנתי
 ל6 ,ס סק71ס נומר ס6"6 כ15מר . סיססל6
 : וגו' fhn 56יו גתחזס ועתס כח61ר וס לוסיס
 ככיר91 קדמון רק סי' נסלוח, קנמון 6"כ יסי' 1ל6)כ(
 לעי סס~גח מתם נעך וזקן נוחריו סנ6סזגר

 fil~D גחג6ר וכגר גסעוך עתר וגסו ,נסרקים

 :1י2 נע מער1Sמל1"לט;ונ"ע
 : סמן . מסתנס סיס )ט( : ,ס( תוקרלו

 Sb )מכנר ססגוי כי סי' . חטעס ססיגוי כי)1(
 מתמר ססעתיק ססחגועע סהגועס ע"י כ6זכר(

 se סכת מן סיני6ס וסיע סגי ת61ר לקג,חר6סק
 לחגועס ס6"6 סי' . נזמן חגועס וכל )ו( :ססעל
 לח"כ ט"ו כסקדחס גסנטרס סגחנ6ר כמו זמן,51ת
 : כלס"ט מבליס ע"ס 6ריסטוס ona המורסססגיח
 יכיס סיסחגס סו6 61"כ ר"ל . וכו' מסתנס 061)ח(
 נזמן ~mSn לו סיס גוון קדמון ול6 מחודם6"כ
 קדמון וזיגגו קותולנגוח עיי טולטס  וסומן כום( מתנות )ו סיס מסוגג

"DSnln ססו6 עליו לומר 
 כל סמנת מע"פ סי' . וכו' סטטי כ3חססססכיס לסי . וכו' היגס 06 6ץ )ט( : תכלית גמזיכח
 ס"7ס עד"מ סססכיס תנד ostus 610 ס3מסיגוי
 ומיס 6ס ססס ספכיס תיסו17ח מורקסו6

ומעמים
ענפים

 ער כן 5מר 15ממ סלחו יסור 1)6 , ממט סע6 )ממס כנוף סער ש יסהמ סנור) מן כך נט) 6) סיניעעד
 וסוף ככסן קען גסיסיס ממט מחמך ו,ס , ויקמל כסכלם ,Shn מיחוס סהו6 וסרוקי , כתר5גו כמושיסוג
 (~otet) וסק , )5 )סגסח)( )ו '1Dh , וי1נ5 ונמילע כסיו ומחגסס ופיתם 6וכי סיס 05 )ומם מת:ועעמי
 לליס נעסוהו גמנטס, סרנם o~nnho ס6)ס סעררס כ) ע) ממופת ויעמיז or )הכמיס יחהע מסקכ)6

 כסחכ)ה ממנו 6ים כל ויקמל מסע)( 6) סכח מן )נ6ח טד מהטעע וכלחי סגגמר )ר") סגה סס)30גמנ6
 לר") סחוס כיס מחוך ממנו "ים סיסים ישיל ופיך , מסתתיו ממגו ויככ)ו ימוח סטם nsp הגסימסממט

 סס61 ששל מיס )פול ממגו 5מן גלע %1 מחגועע, מי והיה מדכים D~D נוף נחנך בו מקיףכסג"מ(
 ההמיס רטחס הסע סממן י6כ) )oh 6 ממט D'b וכ) , סתההין ככטן סכן וכג נה)סומכ6 נתניעו )סעחומח

 כליזע ממט 6יס וכ) , ומסחם מ6כ) מגנחי הי ס6יס הפסיס 1bnf ו"יך , PDQ כ)6 ימות מ~עטיסנ,מיס
 יזל"1)"

 ממגו 6הד בטן נקכ 61)1 , י1י"ס כ)6 הדרס זס 'עמוד ישיך נדו) נג"נ ימוח מיעכ.ס טמ,ס
 יססוס 1)5 כסיו רישום עיניו 'OnD )" וחיך ; סחים טכוס מה: הטכל ~or 'מסב וסך יכיס "הרימות
 5י טס"דס גוסו מטפח( )ל") הסקס )1 ימסך וכן , סהסגחס כמו כגס מטי "'ן ס)מיס "גליס 1כ)רגזיו
 "ריסטום טס עניטו זס והמ61 סמוכין רהס ונהגסו סמם) וט וססטגן סנירס, ,הת ע) סיחהוס6ססר
 וכך כך נורם ע) מגסוס ססעו)ס גריסין טיס 5טגו 1"גרסס מלע"ה מהל סרו7סי0 תדח ס5גרט , נכוהסוס
 דכר,1 )מחול "ריכטוס ויכ" , כך 6מל כך ונכלך מכך כךוהיה

 סגם סמ)'16ח מטכע רוויות ע)יגי ויכי"
 עריו מסיס ממס זכר ידמה )6 וס)מ~הו החיקכן "הל מהי" "נוגן )1 גודס 6סר , iDD3 ההוהסס)ס
 הסו.קגעת

 וסייס , על) סי"מלסו, מס מכ) ע)')ו מעמוד מעגה tor~hl , קנמול סהעדל "הל גמנ6 ,סס~"
 , b(ot מסקך ג) 6נן מוגעת נס מקמח מהורס סכיכ כגיחיסו גדו)ס הומס ססו5 מעגין 013 נתגהר1)ר,ך
 מסוום פוס 5תס .דעתם וס גס: , סגמ65 ,ס )ט יורה ס)6 "הל וקמר דערל ~rnlh ר") עיט יסעוןו6ס
 טגק"ס עמס גטחד) hS ס"נהט , ממככסנו )סי )ט 'תהייכ )" סנה גחלן , הוייתו "הר D~P כסוטסים
 1)" ממודם סייחו "מסרוח סו" כו )מחדל 6סר "כ) , מהודםססעו)ס

 מעכע ר6יוה כהכיש ססעגס ג"ח חכם)
 דעת ונכריע כן טהרי גסוכ טכ6רגו כש הטענה 5פסריח חחק"ס וכווסל , כו נה!וק !" "כרהמניטוח
 ההו" הסרק כל DS"1 והר51ה , המורה עב") ,מהדוס

 : נרכס עליי תג61 סם הג:טכיס הסרקיס ויחר
מא;
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 וסטה דוד בימי שהיה פמה היום זמ! יתד לו יאש עליו שיאסר אפשר אי השי"ת אבל ,הזמן
 שקפלה ואחר העלם שנברא קוו-ם אחר ענץ על תמיל קיים שהא לפי העולם כשברא לושרוה
 נער פסוק על וע"כ( ע"6 מץ )דף יבמות במסכת שארז"ל וזה , הזמנים הכנוהו %א )'(העולם
 שאין כלומר , האי מלי קשיש סי דחי אילימא אסריה מאן ]6[ )'1( )תסיס ונר גם'זקנת'הייתי
 נעזב צריק ראיתי ולא שסרסר כללת הקדמה )כ( לעשות מספיקים יוד שחיה שנהשבעים
 לא שהש"י בפירוש הרי , אסרו העולם שר זה פסוק אלא קמיה זקנה איבא םי קיקיה אלאוגו'

 נברא להיותו כי , וזקנה בנערות יתואר העולם שר שהוא המועל השכל אבל , בזקנהיתואר
 החוזק טצד ))( זה עליו יפול שלא אע"פ הזטן מצד וזקנה נערות עליו ויפול דפסן תדעויפול

 על כן ילול שלא מה נברא היותו מצד ושנים יסים מסמר עליו ימנו בהכרח כי תה ,והחולשה
 על מנר ש.וכל זולתו נמצא שום אין ולזה . הזמן ישנהו לא הזמן אל קודם להיותו כיהשי"ת
 אמר ולזה , אחד בהואר קיים תסיר להיותו יתברר האל אלא פעמים שתי הא אני אסעצטו
 טושיע טבלעדי ואין ה' אנכי אנני ופעם'ם )"נ( )ונטיס הוא אני אני כי עתה ראוהכתוב
 כ אבל להושיע יכול אני שנוי מנלי תמה- קיים אחד בתואר שאני לפי בלוסר נסג(יסשס

ל י הש הזופתו יגהת, גיך( מלת כ8רק נ . ו נ  1nlyDS ה' נו. 

שפירושו
שרשים

 ל6דס יכ6 חצירו ע5 ס6' יסוו כטיגכרוכצמים
 כוס וכיונם מסחולסס ססתגוח פיוס זסנגגור
 מסססכיס מורכנים ס6יגס מסחר סמל6כיס6ג5
 . סזמגיס יסגוס1 651 )י( : וט' ישוייר כגר6עפ"כ סיגוי נסס ספין ס"6 לגמרי עסושס סססרק

 כנל6 06 511ת1 61סטרלו צומן גתלס סוייגומאחר
 . כ551ח סק7מס )כ( : ית' קותו nl1DS מזמןיוכל
 חדוס ומס סגם ע' 06 כי סיו 65 דוד ימימסרי
 פפי פי פת* גטונ 5ייי וס  לומן ר6ס ס65סו6
  מיסנס כיס 1לntnStD 6 כך 0כ61 עליועומר  סיודי רנר כל . לעוג  סריי ירסס נר"פ פלס5לף
o~nsכו55ת: סק7מס  נקוף וסו עמס  פיוס שכפופ 

  סס61כ6דס כדרך ס" . וסחו5ססנשדסחווק
  ססתטת כסנפ סנ*ס  o~Smo מ5ר לי נ6קנס
 מ"מ מ65ך לנכי סייך תיגו וגס כפ"י  סכוסספסס

 : וכו' עליו ימנוכסכרם כי ומולך סתכ6ר כמו סזקגס כן גס בוכוייר
 כללות ע5 סי6 סי6ס1גס הנחתו מ,( כפרק

 סIDI~D 5 כלומר .סדנר
  יסנין כלכלל כסמלס  נימרת סי6 זו מ5סכיתור
 גל ~(ss זס  פ6רו"ל  ררך פל פפפש רוךרשני
 וכעת . מחמיי כ55 נקרין וזכו סיסים  ייי:יפ סתמי  דרך נשפר  סוס וכו' טס5 ועמו  טיקדפסוק
 כ5 6ססיס מס"ס 5כ6ר בסי' סוסממחכר
 סכחוכ ,ס כ76ס יכין ס65 כדי ונויתס5תיך
כפמוטו

~ast 
 סת6ריס לנוססר חלקית סיס 5חסוג

 נסיק סגתכ6ר כסס כ6ן המהנר רמו 51כןח5י5ה
 תכלית  6ין  לכללם  סגס  כין  טורלכיר כ* .נליפ לי*  ססי"פ כי פיפו6ר תויר  ס4 וסכלפני

י רסוס 'dt~,s סגיני ר'  פרפר וע"י5מססרס
מקריך

ענפים
 המרו מ"מ 6מח,יס סרס מסק ונגחי כדלטטס סם לו") סדררי סיות עס . וכו' המליס מאן נ6[ יםפשק

 , וגו' גע~כ פיק ר6יח' 65 סכתוכ 6מר סיבך )מ71ש עדיין 6ט ~יכין סימרומי
 כמו 6דידסו hnltb 631 יסתרס ווגונדיסו סעורה כוס )00 ולע 3דיקיס כמס מ4ג6011

 ס6רו"י
 הו) 3מס'

 ,רעו SD כוס סכח31 סכ1נת 91ר6ס . וגו' מרוכץ כקר )ו די טסים ומגעל יניו חייי ר'  בטלין  ירמ  יטויט'
 נלטר  סמתפרלס לע"ס סגלגל ס5דיק כי , )רסע ולעו מ5ר )ר.ק פנין ססנד) )ט )ג4 ולפס טיקט)

 סס",ח חמר לק י.פחה.ס ע) לחס מנקטים יכש סהץס מפיגו לי מ"י והייי בכי סימלו  כפווילמ4מ
 מן 7DP1  טימוא 6מר מ"מ כוציו סוג כ) לו סים 6ף רמע גס מסא"ל מסתעהס  6טס  וזמת 3טולסנצמד
 )רסע סדיק כין ססו6 מסגן) מכ6רח  וו פלסם עוץ וכלסר , משכס סיס )6 1כ6)1 עמו סטרו יפסדיאכלס
 ינגס ויעי_ור רעק כ6ורמ ומהערס ערין  רסע רסיסי  זס 6מל סכח31 0ס כמים נחכמו מונן ס61כקטר
 סת.מג' 46ס1 וכמ"מ ססחהיס SD מד1כ6'0 )סעח עגיו 5ריכין כן ידי וט) , עו' נמ65 1)6 61נקסשקיננו
 סכת~כ ס0מר גע31 ם:ג,ן )ומר גוכ) 16 .. ומ' כטעל וידכאו מיסע כרו ירחקו 1ג1' מסלים 6ו') ל6'ס')6'31
 )1 1'ס pt?5 3ין blon סנגר) )נ6ר סכחוכ ורש . ונו' טפ חעווכ טווח וע"ד וסקס שנס אמוןסו6
 6מרי1 יגימ מ"מ o""ra ומן ני,ס סעויס מן 6מ'כ יעדר ססוqh 6 )ו ויס ס5דיק גי , )1 ויםלרפט
 כסיססת מ"מ )1 סיס 6ף סרסע מסמ"ק , וט' חעסיל סי6 ס' נלכח אמר ועגיו נעטרו סשקייש קלעוכלכס
 , מעכס כיוס )ו סיס )6 וגאו עש עמרו יססז סש)סמן

 6ף נכון נסוה סכ0ונ וס גונת 4סנ כל"י
 : וק")  רכל דכרי)סי

כבו
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 תחת אשר הפרמי על וטומר , בהם תובר מאריח הא הטוב )ל הנמצאות שבנילשפירושו
 אוחר אחר כל על נאסר נחה )ג( 6'( )כטס נפש שבעים יעקב ה4ך יהודי נפש כל כמוהכלל
 וימל וגו' בעזו ילידי כל חשי בנו ישמעאל את אברהם מקח וכן , ספק בלי הפרמיםק
 כיו( )סס5יס היי שי כל ה' בבית יטבתי )ד( הרבר רוב על יבא ופעמים , '"ו( )כשטיחוגר

 רוב שרעל יגד( )נמוגר באבנים אותם לרגום העדה כל יאסרו וגי קים את יתנו העדה כלתשא
 שהוא אלא הכלל רוב שאינו אע"פ מהכלל חלק על הלשת זה יבא ופעמש , כן ורבים .הערה
 אטר ולא )"ד( )'סעיס צבאם כל על חימה הגפם כל על לה' קצף בי ישעיה אפר גדולחלק
 נרול .וסבה בבצרה לה; זבח כי הענין בסוף שפירש כמו ]6[ האומות מן שעט הלק עלאלא
 קרסיה אסר וכן , )שם( בה עובר ואק נצחים לנצח תחרב ודור מדור אטר וגליה אדוםבארץ
 תאכל קנאתי ובאש אמר צפניה וכן , ירושלים חורבן על ד'( )ירמיט הארץ כל תהנהשסמה
 ארץ על נאמר זה שכל , 6'( ))פג'ס הארץ יושבי כל את יעשה לבריה אך כלה כי רארץכל

 הראשון שבבית לפי כי יקד( "כריס הארץ בל על למלך ה' והיה אמר זכריה וכן , בלבדישראל
 הנשיא מטשלת תהת שתהיה ישראל ארץ בכל מלכוהו שיכירו כלומר הארץ כל ע4 למלךחציה שני בבית כי יאמר גבראל ארץ בכל יתברך כלכוננו פכירים היו ולא שא עובדי ישראלהיו
 הארץ כל יסוב כך אחר שאמר זה לדבר וראיה , פמלכות לשתי עור יחצו ולא דוד מזרעהבא

 כב! )ס( ידורה פארץ סמפ חלף ועל ירושלים ע4 נאסר מפק בלי שזה , לרסון מגבעכערבה
 ויהיה הכלל סן מועט הלק על כל פלת הבא ופעטים . ירושלים נגב לרמון מנבעשבאר
 מ , באו הארץ ומכל שפירושו מ"6( )נכ6מית מצריפה באו הארץ וכל כמו , מכל כלפירוש
 סצרס לארץ הסכוכות ארצות שהם o~yn סן הלק על הארצית בכל רעב ויהי אמרבתחלה
 את מבקשים הארץ וכל וכן , סצרשה באו הארץ וכל אפר ההם הארצות סו מועט חלקועל
 -rr על שנאסר עינן )תסרט יעביווע גתם כל וכן , הארץ ומכל בכו "( )מ"6 שלמהפני

 וירנע
 השיות על שנאסר מה שיכן ראוי האחרון הררך חקק , הגוש וכע האדם סן פועט הלקעל
 מההלות ורטיבה תהלה כל למפר באדם יכולת שיש שיאסר לא ט'( )סם תהלתיך כל אספרהלנען
 רופסתם מ"מ לחסר דבתוב דרך כ! גי , ה' מתהלות סרגט חלק שיספר יאסר אבל , חלילההשם
roוירמש , וער עולם באלהים כמאך שפירושו מ"מ( )טס ועד עולם אלהים כסאה כסו , הכתוב 
 או מלכותו, שבט מישור ששבט לפי ועד לעולם כסאו שיהיה נגזר סאלהים כי דתי אלבזה
 הכתוב אסר וכן , טוב ומכל כסו כיד( )גר6טימ בידו אדוניו טוב וכל ה( , הטשיח אל בזהירמה
 וסכל עטד*ירוש ח'( למ"ג רסשק מזב כל בירו מנחה ויקח אלישע פני להקביע כשהלך חזאלעל
 כפו הבלל מן טועט חלק על ירמח זה כל חקם סכל פירושו שאין כל נמצא וככר , דמשקטוב

 ישראל מכלל מועט חלק על בזה והיטה , נ'( )י61) ביהול שנאסר בשר כל על רוחי א,אשפוך
 בשר פכל היה ש זה אי על בשר כל על פירוש יהיה , מפק בלי העכיס על ולא כולם עללא

 היא בי המיה .בזאת הדרה זה והבן . הרבה שם זה וזולת , לנבחרה סוכן בלתי )ו( שיהיהאע"פ
 כך ואחר '"6( 6' ))לכיס נארום זכר כל הכרית עד ישראל וכל יואב שם ישב חדשיםשוחה כי כמו לאו אם כלליות הם אם נבואות בקצת עלדות רבות ספקות בו יותרו כאדנפלא
 הם או בעבר היו אם נבזוות קצת יובנו וכן ]נ[ )מ( , אדום סלך נטצא תוהיה מלכיבימי

 : בהכרחעתירות
פרקשרשים

 כגילור כמו )ס( : חייו ימי כ5 מס יסג ס65כפק סכחיס 5גו5י סייחתיגס1 61"5 נק6ריסתולייך
 טונ וכ5 )1( : וס1דס מקרו סיס . לרמוןמנגע נסרק InPS זי ט5 מ!פח סמחגר כסניפו וכרווכו'
 תוכן נ5ח* )ז( ט1כ: וג5 מסס"כ וכן76תי1. סכת מ716יי. 610 סטוץ )כ( ן or מטמרנגס
 5סיות סיעניות מעלס שחן נו יצת  dsv~ . לגגותי על "מר  סוס )ג( : כסס ונוגר eS~b גולד610
 גענר סיו 6ס גנ!6וח קעת יונג1 1כ! )מ( כגניך: כוחן ע5 סי' .. 1ג4 ספרטיס מן 61ק7 6מדכ5

 6י,ס תרפס 6ס סירוס . בסכרה עתי7ות סס16 גל5 קקר6 חסו למפריס עמו גכגכו 6:רסנניס
 כועס גחקיימס 65 ועדיין כלליח ססי6גכו6ס ונעתי . מח ימי כ5 ס' נניח צנתי )1( :מסורס

!הע"פ
ענפים

 יר6ס . וכוי כנגרס 5ס' וגם גי סעג,ן כסוף טסיכם כמו ]6[ כפרק
~ra 

 סממכל !רוויית מ!כרמ 6ימ
 : ) וק סרס!מט 5יוכ 56ו מקומות סוכיר סנכרן כילליס

 יוכנו וכן כן נס )סרס ניס !ו") 6מר סי' טד סי' !ס6"י . גסרסיס פירמנו , וגו' :כ61!ח קרח '!ננו רכן]3[
 6ס סק" ,ס ע"י .!3ן עה'7יח לע ענלס גכ!"ס מתסיס סן ט' - !גי' ככנל סיס cb גכו6!תקות

 וג!' לגזת כסק!ח נו יוהרי נסמוך מף)ס 5עע 6מר ככר דס6 מגוון 6יע or 401 . עג"5 165 16 נ15חסי6
מס
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 כאשר . החםרוטוז מן ממולק היברד שווא שאמרט רובעי השורש בבאור כאפרק
 דוןכרח טן שד"א נמצא עמוק יחתר מאד דק עיק בתארים נעיקי
 מזה בש"ת ומכרו הצדדיו ומן )6( בלבד פעולותיו מצר ולא רבים בתארים השיתשיתיסר
 תסיר והשקר האמת חלוקן והשילה החיוב כי )כ( הה , הנגרך עצמו מצד נם אבלהמאטר
 .מתלוקף הענק ימלח לא באפשר נוי מבואר מצא , ובאפשר ובנסח בהכרחי ר"ל ההסוישפנל
 ש"א , רעה בלתי או ורוצה עול בלתי או יכול בן חכם בלתי או הכס יתברך הוא שמגההאם

 היה , חסרון שום בו ששצא א"א ff' הא כי )נ( יטל בלתי או הבם בל.תי שד"א עליושיצדק
 יחריב וכן , ונאמן וישר וחסדי וררצה יכול הכם השיהיה האהד הריק עליו שיצדק כחוייבהא
 תה , הסרת בו עדטצא אפשר ומעי אחר השלמות צד בו עדסצא ראוי שהוא השלמות מיניבנל
 לפי הי בשנאמר יהברך סמנו הנמשחת הפעולות אל פנות מאק )י( בעצש אטייב הצקענין

 וו הא אבל , התאדם בשדו תק ממט מושפעת שהחכמה לפי וחכם סטנו טושפעשהחיות
 הידיעה כי מ( מתחלפים השלמיות שסיני טמיר . סכל ולא )ס( מת שיהיה שמ"א לפיטחכם
 בו שיטצאו כן אם יחייב , התכסה חלת דישון זולת והחיות החיות זולת ח-יכולת ותכולתזולת
 שבארנו וסמה , התארים רבוי בו שימצא יחוייב הצר שמזה ואחר , מתחלפים רביםתארים
 אהה על התז יע מי עצמו זולת תואר שום לו ימצא שלא יחריב המאמר מזה עשיריבפרק
 יוז' אליו שיתהמו התארים כי באמר . בעצמותו רבוי יחייבו שלא החסרים רפף בו ימצאוצד
 אפשר שחי הנפצאים כל אל ועלה המציאות מחףיב היותו מצד אליו ייוחס מין , סינים ב'הם

 היותו כסו , התארים אלו בו יטצאו לא אם הנמצאים כל ועלת הטצישת מחוייב היהיושיושכל
 יתברך בו שימצאו ההכרה טן שהמז ההארים טן זה חולת ויטל ורוצה וחכם ונצחי וקדמוןאחד
 אם כמו , שלפוח דיתו בו שנדמה מצד )מ( שע יטחם ומין , הנסצאש כל מטציא להיותו)ו(

 מצד שיט n~be טהאצ כמו אליו שלמות עדנא נו מדפים זנאנו לפי העושר אליוניהם
 שלסהע D~V לפי יתברך אלט אותם שניחם והראות שהשמיעה )ס( :כפו , חפית והאשההפך
 מתחשר שהם בו עדתואר תואר וכל )כ( , גשמיים בכלים מ( אלא לנו ~uwl שלא ואע"פבנו

 "8שרעדם
 כקלו מעגאיס ק5ת סגתסוו ממנינוומע"ס
 גכו6ס סל ספס,טס מצחר מ"מ סענרוגזמגיס

 סנחסוס מס ע"כ גלו סגף על מורס סי6 ג7"מזו
 ופוקס 11 גגו6ס כמניל קיתס 65 סעגרווהמניס

 : לסתק"ס סי6 עתיים עדיין11
 מס . ח' כפרק סגוכרו ס775ין ומן )6( כאפרק

 גמנ61ר וססנטרפותסימסיס
 ומסקר ס6מח o~pSln וססלילס מחיוג כי )נ( :סס
 מסל ירך על ס" . וכו' סחמרייס נגלתמיד

 נקר6 וסו לכן גממת ו0ו6 לגן ו0 ר16גןכסח6מר
 שנטת וסי6 5לי1 סחיינת סת61ר ר"5 סכמתיסיוג
 לכן זס רקונן ו6ס 6מתס61

~wht 
 סחיט 16מר

 סקלת גקר6 יכו הלכיות ת61ר ממנו סללת 6"ג5נן
 6יט ג7"מ ר16כן 061 לכן, נקמת כ61 גיסקר
 ססלייס 61ת נקר6 5גן סוייגו 16מר onh1לב!

 סגניות תוקר ממט סס%ת מס גי וימתיחסלולם
 5כן51תס 6יט 610 ו6ס , לגן ס6יגו לסו 6תתכו6
 מס כי סקר מיוג כקר6 זס1 לנן 166100מר
 סכינו לפי סקר 610 כלטות ח61ר %יןסחיינת
 . סנמ65יס ס6ר ככל לומר סכל נוס 1כי5651ק
 סת6מר גנק נסגרת , ונ6ססר וגגמגע נ0כרחוז"ס
 וגנמנע , 1556 גססחיות מי 6יט DtttS לו6"6 כי סו6 כן סגסכרמ מי ס61 חטת 6 סיס מיכל
 6כן סיסיה נמנע דגר סוסו מי 6נן סת6מרגטן

 6יגו 16 5כן מסוס סת6מר שן ונשטפתמי,
 סוס תליות מסער כי ג6ססרוע סי6 ססלנגותלכן
 ססלסס 1bhn 6טי ונכל לסטת ס51Wfi1 65נן

 ע5 1ספקר שמת יטי כסן חולקק וססלי5ססמעכ
 סימנכן 6פסי 16 יתכרך 610 ט )ג( : ענ6רטדרך
 61"כ כמופתים לעיל סגתנ6ר כפו . מסרגן סוסכו

 סחיט הקלמר ותגרך ממט 1% סת6ריסשתסלק
 : סקריה ססלי5ס תסיס וט' יכול 6ח1 %חכם
 : וכר מת סיטים פ6"6 לסי ומעך סמנתםהלכמו מגד וחכם חי 6100 מטעם רק סטעסעתו כלי כלומר . וכו' ספע151ת ptlD 56 מקין)7(

 יאדיעס כי )0 : סס5 היכיס 6"6 גס . פכ5ל6
 : סיכילת סלמות 6יג1 סיייעס ntnSD .*,אלת

 6 סיו ל6 ד6ס . גנמנ6יס ש h'hm לסיומו)ז(
 סגמ5ליס ל0מ5י6 6ססר לו סיס לtbh 6סחי%יס
 56יגו סלמות סר.ן ורויתן תוסנין פ6ט מגי .ס5מא3 סיחיי כו סגימס מ% )מ( : %מIDth~ 165ש
 סספמיעס )ט( : יגל %יו סלמות ג"כ ס0סס"ס

 כך 6מר ע3נ6ר יתנ/ 166 16תס מגיחםוסרהוב
 ססי6 סר6יס כנק . גסמיס נכ4ס )י( : וסנט
 ססמיעס וק נסמייס פסס סעיניס עש סי6כגו
 : נפמרס מכס ס6זגיס ידי ע5 סי6 כסססי6
 ממין לכמר ג6 עתם . כו סית61ר תוצר וכל)כ(

 נסס61 6ות1 מת6ריס 6ג1 5ד 6חס ע5סר6סון

6חד םי

 4 ומר, מס אסששגן שד נ6 ופס וכו' ל16 06 כ45וס ססמס
~hu) 

 וטע עתי7'ת 6ו ענלס
אם
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 המיטייב דיהסרק מצר חישניה , היצא בהתיר דמטלטתאשר מצר האחת , בטטת שהי בויש
 האחד הענק , שכלית הרכבה )0 ענעים סב' סתיכב אח לפי ושזחשרוכאלו , הההר ההאשראל
 שלטותד"א

 ייאוש-
 עצתה סצר )י היא הנח הנחבא אל אוזה כשנחיב החכרה כי , חסיזוההע

 אל התסרק סוה ימשך בו משיית הנע העשא אל נקנית העתה ומצר % רגחצא אלשלמווז
 הנה יתברך אליו היתכסה וכשנהרס )מ( , בו רבף ומחיבת אג~ו עצסעז בלתי שרטהתשא
 הנמצא החסרון כי , ההסרק מן בה ע"ש שצד מן לא שלטות wnv הצד מן אלע nagנוקם
 התולרות )ע( פנ אלינו נקנית שההן אליס בצרוף החכמה בשנבחע הא שלסווזבאחזו

 על נוסף ותואר בנו שתתחדש דבר הקע ושה , הלדה אחר תלףה ההקדמות םןהמהראות
 על ולא ההקרמות סן נקנית שהיא על אוהה ניהם לא דוריעה אליו וכשניהם מס ,עצטותע

 כדרך עצמו מצר בו נמצאת הטו אבל בס מתחדשת עדנא כררך בו מתחרשת שהעזצר
 כשניחס והשנה שלם ייהר ובאופן ולימור לסידה זלת באדם נמצאות הראשונותשהמושכלות

 נשער לא שאנחט אלא המרון שום בזולת אליו נסבא ההיא עטרו8לטות לזמר הוא אליוהתכמה
 החסרון טצר לא התואר באותו הדבק השלמנה מצד אליו ייוחסו אמנם שהם התארים סויה וזולת הרצון ובתאר היכולת בתפור נאסר וכן , הארם שישע בדרך אלא התכסה הענתדרך
 השגות ובהם השני הסק מן שהם התארים אפף אליו *חס טכל דורך ועץ . ההא בתשרמדבק
 הניחוח ריח את ה' וירח באסרו חחטיית השגה ש שהש ההרחה אליו שניחס כסו ,גשםעת
 השלמות מצד אלא גשמיית השגה )ק( שרוא טצד ספק ובלי אליו אתזה ניהס ולא מ'()נר6טיח
 שהא ההנאה קבלת לא ראויה בכונה אחזו המטיוב מן ברצק דגויבן קבלת שהיא בההדבק
 טארץ אותם הוציאי בים צויתים ולא אבותיכם את רברתי לא כי הנבגו םאםר תהו , ההסרוןצד

 1'(, )יומים בקולי שמעו לאטר אותם צויהי דוה הדבר את אם כי גבח עלה דברי עלסצרש
 ולשסוע השם אל לשוב החוטא לב שיכנע כרי היתה הק-בן עשית צחי ממטז תבארהרי
 ורם אבירים בשד האוכל הכתוב כמשמר הלילה אליו דבגט החושית ההנאה טצד ור"חבקולו
 שכונת ראיה זה שכל ג'( )חספס %ף ציה בים וש-אני וגו' הודה לאלהים זבח אשתהעתורים
 המעם חוש אליו נטוס לא ולחה בלבד, השם לעבת-ת החוטא לב לכון היתה הקרבנות עשייתשוי
 ולהרחיק הנאות לקרב נשמים חיים בעלי שאנחנו פצר אלית שלסהר שהיא שאע"פ הטשושהרוש
 השסיעה הכתוב אליו enw וויזה , גזברך אליו שנתמהו רחקני שלמות שום בהם אין )ר(הטזיק
 5"נ( )טס שיאיו אל ה' עין הנה הראהע אשו תיחס ק"5( )סם גו' קשובות אנד תהיעהבשטרו
 רו!קמ שלטוה שהם ההטון ירטו )ם( שאלה לש 7'( 0כמ0 הארץ בכל כמשוטפים המה ה'עיני
 יעהסו אטנם שראפרים ראיה ומקו , ורגהשוש הפעם אליו ייוחס שלא עם העברך אליו ייוחסולחה
 שייוחסו שהתארים נאמר וע"כ . בהם שיש ההסרק פצי לא )ס( בהם  ש"ת השלכות טרד ית'אלי
 או שנשיג בעבור אנחם כי , מתאחרים 4ז' בו שעבנו ראוי נפרדש בנו שנמצאו אע"פ ית'אליו
 נבק בט היו שלא אחר אותם שנקנה בעבהי וכן / נפרדים אווזם נבק חץ אחר בוה אותםנקנה
 יחייבו שלא באופן נקנים ובלחי מתאחדים שנבינם ראם יתברך בו אבל , נוספים תאריםאותם

 רביישרהטים
 ס6מק מגדרך בע"ס גי ותשמע סר16)! חוסמלכ"כ
 כליפי סס כי סס"י קנני סייכיס 6ינס ג"כסס

 ססימ סססמון מ6חר מ"מ נסס 6יגו וספץנסמיס
 מקומות חס6ר גוס 1כיו65 תורס מתן כסעח נסופז0

 ימסכו לכן והומט ר61ס ס0ס" ונגגי6יססכקורס
 וסר16פ ססמע וכס 6לו סת6ריס ג' לימםמסמון
 ססס מסמון ידעו ט6לס DS~ הת"כ 1!"ט .לסמיי
 ססיגו ל6 )מי סרית ממוס 61ע"נ וכרסלמות
 סכתוכ קופו מיחס ולמס רפ"י ממריט כחוסססמון
 כנר לס' גיחות ריס ומ' ס' וירח נקמור ית'6לי1

 סוס וקמר נסמוך מגיס לעיל שמחגר 06מתעורר
 לקבלת ול6 לגד נר15ן סקרק קכלפ עלנקמר
 מ"1 כס' כסדינן מנוסר 0ו6 זס כל . וכףססג6ס
 כ6ן ממחכר סכתכ חס כ5 כי ע"ס המורס5ת"6
 סכחכ ע"ר תיוסד סו6 6לו סחוסים חמסתגרוין
 : 5ח"6 ונסג'ץ מ"י כפ' ג"כ וע"ס שמורס סרגסס
 סיע . מחסרון מגז ל6 )ח( : וחסנו . ידמו)ס(

נסס

 כרכוס )ל( : וכו' ור51ס חכם וכו' וקימון6מד
 פיפס פני )מ( : נסכל מורכנ פס61 .סכלת
 עד גאלס מעלס סי6 סחכמס סרןסלפית.
 דק מגעו מ% ג16ס נמ%פ' .6ינ0כמכמס כי , וכי סרוסך sfi 0קגיפ סעתס 1פ% )כ( :מ76

 בתוליות רללףמ~ת ע"י 6מר ממקוס' 6ות0לספיח סכרי
 . סחכמ0 1כסגיתס )ס( ומולך: .סמ"ררגמ1
 מן סמ651ות סח1ל17ע )ט( : סמכמס כסג,חסי6"ג

.mmp~oוכסגיחס )פ( : 6' ממקמר י"ג כפ' ומזכל 
 ססגס )5( : סייעם 56י1 כסמסס וק . סיייעס56יו
 סס61 , גסמיח ססגס )ק( -ג כסרגס0 ."וסייח
 : מגסס ססו6 סמוטס ידי על ססרמסו'מרגיש

 הוחס לססינ 6"6 6ל1 מוסים סג' כי 6לolitno1 שהרוי)ימיו1לגסנבקלקג:בנ
 16 כידו נו סימסמס 1)וססס סגיסס ידי על ohגי

 בו למכס 16 זכר ג6יוס למנוס 16תו ר16ל6 כי נססיי מכמון ר6ס1 65 011 3ממ םסיטעוס
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 השלמות מצד אליו ייוחסו אמנם שהתארים במרט וכבר . אליו חסרון שה ויהיה בעצמותורבף
 שטנו חח ובעבור , החסררות טן מסולק ית' שה% לפי בהם הדבק החסרון מצד לא בהםאשר

 והעמי הסכלות כמו החסרונות תואר כל ממנו לסלק החסרונות טן טסלק שהטו הרביעיהשורש
 ייוחסו אמנם בו שיטצאו או אליו נתיחמו השלטחת תארי שכל בו ולצלול ורומיהם, והליפיותוהשינה

 אליהם שימשך או בהם אשר החסרון צר על לא השלטות טן בהם שיש הצר על ימצאואו
 תהו , משתנה ובלתי אחר אופן על תמיד קיים ית' להיותו בו חסרון עהם שינוי או רבויכמו

 תקבל ולא המרון שום בך אין כי ליאות מצר ולא סכלות מצד ולא שיגה טצד לא לךדוטיה אחר'שאף כלומר פ"נ( )תביס אל תשקוט %ל תחרש אל לך דמי אל אלהים המשוררשאמר
 תשקוט ואל תחרש אל , ממנו צדיק רשע בבלע תחריש בוגדים הבים למה א"כ ]5[ שנוישום
 מליחסם הסלט שאין אותן )6( חיוביים תיורים ית' אליו שיקוייפו אפשר שבארנו הדרך ועל .אל
 כי מאד זה והבן , חסרון שום בו יחייבו שלא בצד ודומיהם ויכול ורוצה וחכם הי כסואליו
 עליו לסמוך וראוי והאהרו:ים הראשונים התורניים החכמים כת בחרוהו ונכון ישר דרךהוא

 הפיבי האיון בעלי כל כבפרק
 ך

 לא תואר שום יתברך להשם ליחם ש
 הטעם מן בלבר פעולותיו מצר אלא צר בשום עצמו מצר מקרי ולאעצמי

 הפילוסופים רעות אהר שנמשכו ההורניים החכמים כל דעת וכן , המאמר מחה בפ"טשבארנו
 רבוי מחייבים בלתי ושהם עצטיים הארים לו יש שהש"י שהאומר כתב ז"ל שהרמב"ם ער)6(

 אחרת ררך לו לקח בן ועל . בזה ירעש ולא והקיום המלוק בין קבץ כאלו )3( ה% הנהבעצמותו
 צודקים השוללים התארים ושכל שוללי אלא חיובי תואר שום לה' ליחם שא"א וזומר )ג(בזה
 עלה שיקרא כמו כי יאמר כן ועל , פעולותיו מצד אלא חיובי תואר שום עליו שיצדק %"אעלט
 ויקרא ממנו עמלים וכלם להם והתהלה הנמצאים לכל וסבה עלה להיותו התחלה או סבהאו
 כן , הכרח מבלי הפשות ברצונו הנטצאכ כל ממציא להיותו טחדש ועושה בורא פועל אויוצר
 וחנת רחום יקרא וכן , בעירתם נראית נדולה בחכמה הנטצאים כל סטציא להיותו חכםיקרא
 לא )ד( ההחנינה ומחמלה החסד צר על עליהם וחנף ומרחם הנמצאות כל מנהיג להיתוותמיר
 ערקות עושה או נדיב יקרא וכן מ"6( )6יונ וגו' ואשלם הקדימני מי הכתוב כמאמר הגמול צדעל

 בסו מזה אליו יגיע חטנר גמול שום הקווי מבלי הנמצאש לבל והשלמתו הטוב משפקולהיותו
wnwוהאחד הטקבל מצד האחר דברים, בשני יושלם )ס( שהנדיבות לפי , כן לעשות הנדיב מחק 
 הסייף שיתן פי כי , תועלת בו שיקבל דבר למקבל שיתן הוא המקבל פצר אשר הנחזן,טצד
 זו בסתנה תועלת יקבל שלא למי הדבר לתת נדיבות זה אין לאיש והפלך לאשה והספרלנער
 הוא הנותן םצר ואשר בו, שילכעד לנקר והספר לאיש והסייף לאשה הפלך לתת ה% הראויכי

 פעל אל צריך הנדיב היה שאם בו, שישלם כדי הנדיבות פעל אל טצטרך )1( הנריב יהיהשלא
 , כבחי או ככף שוה או כסף תוצרתו אתקבל כרי דבר שיתן מותר אלא נדיב זה יהיה לאכבריבות

ואףשרשימ

 חוס כן גס לסס"י ליחס לסכתוכ ב"ל י56כ3סס
 סתלט ס6ין קותן )6( : ממסוס אוםסטטס
 ס6"6 זס כערק עעיל ס6חר גחו . 56י1מליחסם
 ימג6 ל6 06 וכו' סמ5י6~ח מחוייב לסיוגיוסיוסכ5

 : וכו' סט6ריס6ל1
 כדעת . כחב ז"ל ססימנ"ס עד )6( כבפרק

 גין נמרסת סי6 כך לססי6
 7גריסס כ( גס וקיים סרמכ"ס סג6 עןסחכמיס
 כחלו )כ( : וכו' ססס"י סס6ומר וגתכ ס6חניתר
 גמלו .'סף כוס ירגיס ptSDOI 651 סקיוס כיןקבן
 מקוס ע5 ססניס סגי ססן 1ל16 סן לקרןר51כ

 לססי"ע ליחס h~h כן כמו 6ססר 6י סוס6מד
 : ריכוי גו יחייגו סלE'h3 6 ע5מייססקרים
 : ע"פ ח"6 ג"פ סרק כח1רס . וכו' סוסי6ל6 מיוני סורר סוס לסס"י ליחס רפטי ס6י 61מר)נ(
 כ5 תחח ס6מר דקרך לסיסים וססיל פי' .ו6סלס סקדימגי מי סכחינ כמקמר מנמול 5ד על 65)ד(

 כוס לנסוח זריך 6ין כן ו6ס סו6 5יססתיס
 : דוריס כ' יני ע5 . דכריס ככן יוכעס )ס( :גמול
 ג6סןוסש חסן פיוס ן ' ןמסנמגמל
 כמו סוטר ג"6 נדיב גקר6 סיגו סו,: נורולס

סמסטר
ענפים

 6כ5 6' 40 3מנקוק סו6 פסוק . ממט נדיק פסע שלע מחרים 13נדיס חכיט 5מס גן אם ]6[ כאפרק
 5ל5 וס ממקמר כס'ע לטיל 15מ1 נייר ככר ג' כמן 15חו 5כ6ל סממכל כוכח6ין

h~on1016 ומ"מ . סלמון למוח 5ד ע! כ5ן מממכר Ynh sh סוף סו6 וכו' הסקוס 561 חמאס ploe 6טס3י 
 דמכנךק סססיק לסמו 53מוח כ6ן סכיך מפסוק וס 31סכי5 וגו' חפקוט 61ל מחרס 56 5ך דמי 5Sbמע5ס

 : s:pl 6הד פירש 5סס ים ס!סניסס 5סורוחוכדי
התמדת
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 אל צרכו בכך  שמאמשייך ל% " "ן גי nayorn אץ שו ף(נפל ענר ש"ןאף
 ההש ודגה ההפז,הדבר

~moa 
 קזז שלא ראוי ע.נ , אליו צרם כ8י שויו טכ(ץ כיחר הרבד שיקנה

 או ממשובח נרי דבר ויפעל סי כי הרפא, ריעל על שישובח או שההלל אל מצמדהונדיב
 אע"פ מה שכר ומקבל ויצא ההקל חסר המא הנה מה סגנה ינצל 4צ שסו עדל 4עקה~ל
 ור1מרגיל ורגאות הראה השלטנה דגטצאות כל אל חקנה יול ההוא , הראשק כפדרגת )מ(ומאינו
 פוב שנצא מה חהשלסתק והקוטה דחפי להם חנן הכבראש הקב"ה כשברא כי ר"ל ע"6(י"6 דף 0"6 )ופס נבראו בקומתן טברנה בצביונן נברש לדעתן בראשנם מעשה על שאז"ל כמולהם
 נמצאים לרתת ירצו אם נשאלץ היו )ע( המשל ענר שאלו בקוטהן בצביונן חדצ , להםומטח
 לדעתן ההו להבראות מחרצים ויו להם הנטצא והשלפות והקומה העפי בזה ר"ל ייקוש-באוהו
 מבסור הוא ולוה , סהננהז לדגש חלא שכר לקבל הטמצאחע אלו הקב"ה חצשה פעל ולא ,נבראו
 בעת שעשה מה על כן נ9-א ולא , דגריבא 0ן המניע נכבד היתר הפעל שהא צדקאעושה הש-י נקרא הצדקה עשיית דוא נמל תקות טבלי הנדיבות שעימק ולפי , האטתי הנריבושהמז

 מצאנכם מקיש שפע תמיד פאתו למשפיע דצמצאש לק%ם טתמהי שרעא סה על אבלהבריאה
 ק"ו( )מס)ש טוב כי לה' הודו הכתוב שאיטר חוע המוב, התטרח ר"ל האמתי הנדיבותשתא
 עושיה הש"י נקרא זה ועל החנא- התמדת ]6[ )י( ר"ל חמדו לעולם כי רצא הטובווז וכעיקרומיש
 נעקר רצה 1op) )0ס5יס עת בכל צדקה עושה משפט שומרי אשרי הכתוב אמר , עת בכלצדקה
 שב )כ( עושה כ. נראה שומרי כסו רבים כלשק בייר עהטי אמר ולא יחיר בלשון עושהשכהוב
 כמוהו מעשו עת בכל צרקה עושה הר5 אשר הוחם משפט השתמרים אשריהם האסר רהטםאל

 אסה אף חנק ויא מה רחום אהה אף רחום ההד מה כ"ש )דנריס בדרכי נהלכת ז"לכאסרם
 הפעלא מצר ףו( לסמוא בנים על אבות עק שקד פף הסד ורב אפים דו-ך נקרא וכן וכי,חטן

 שיוט אע"פ מ( בוזקו כשתרים בהן וכיוצא התארים ואלה הברית בהן להנהע טפתוהנמשכים
 כשאמר ע"ה רבינו למשה שנרמז ההו , בנים על אבות עון ופוקד רחום כמו הפכיים תאייםבהם
 לאיטות השם פלפני האדם שיבקש אפוטר אין- מטנו ששאל )"ג( נסס דרכך את נאהודי"ני
 והראהו , רגשמים ההתפעלעת כק דיחוק נמורה פשיפות פשוק אחר היחנו עם הפכיותפעולהז
 על ה' ויעבור שארז"ל וכסו הלפניו לבקש ראם ובוק בריותיו סטיג ומא טדות בי"ג כיהש"י
 הקב"ה שנתעטף טלמד לאפרו אקא כתוב מקרא שמלא יחסנן רני אמר *( )סם ט'פניו

 חשהאוים , בריתיו בהן ממיג זאיא הדרכים מש- אלו מהיחפים תארים שהםלפניו רשיי מרות המג באלו ני הנבחשה במראות לכהנה הקב"ה שהינהו רשל ש"נ( יוטוף להם מוחל הוני הזה כסדר לפס יעשו חווטאץ שישראל מ, לו תוסר למוטה תיראה צבורכשלנק
 ענקםעוטשים

סמנתן
 ורזוי
 סתמזע )י( : שמס סנמג6יס . ט6לין 0י1)ט( כי סוס 6ימ סתגפן . סחו כס5 )ו( :

 ושם , ומד 5מו5ס כמו למונס ומלח .ס0סד נמדרנס גח( : מניס כן 5ו טסן ו0י0 מכס06
 56 חוור שמס מ5ח . ססס % סג )כ( :געגפיס סס61 סמו גזור כך ג5 6יט סוס מחסרון .שנסון
 סוס qD) 16 סכר קנ5 כר6סון כי3ר6סון

 כס"
 ככ5 לרקס סעוסס סו6 סנוכר ס' כי ור"5 . וגוןטוב וט סיס מולס מ55 וס5ו5 מכח 06 כי קכ655 כי 5ס' סודו 6101 זס כסגי גפטק מנוכר ס'שם חס

 . וט' ספכייס ח6ריס נסס סיס 16 )5( :עת : גן 6יט וכה יתכרך 6101  מס דגר חסרסידים
חסו ענפים

 כפקסו, oSab מ)0 ר.ממ י6 יש יפי רשמנה 06 ר1ממ6 ססכרמ גר6ס ומסו. התמדת ]6[ כבפרם
 מן נכולוח יע55 כו סימל ט6מליו מסכשכ סקטור יכ6 מממכר טג0 )סי כיש6

 )גגם שאדיס 00 0גגכ*יס עס הף טמכד רוכטנ ע6מל 6מל כי וגו', עוג ט הס' רעדו oro ר1כש3 עםיפס
 עד סיד משיגיס סס 0' טמסד מלמר ונו' ימ55 מי )צימר תיל זס ע5 סס5 )שטס 3מ05 כגרמוכמיס
 כן oh וסחמדמו ר~הסד לתוי ע) )% )סותמ סכמונ 63 631 כמסוסו )טקס מוס כט0סלש מחל"כ , 0כ)הח65ע
 ש6 וכו' טססע סומרי לסכי למ"כ סימר סכמוג וס 1)סי . וק4) וגו' יוכ) מי למריו למימל כ"כ יחייפכ65
 נ0יגמ 610 יסרך) יטמו סקכ"0 פעסס סמסד טשקר מטלר 610 כי סוכר% 0כחוכיס עס יפוי גקסר כןנס

 מסססי טףי כי 0כ5י0 גט) בטסי 610 070 הימסד וא' 6מס 0' מסמסי כלם ס' מטססי nblploס%ר0
 1Dhn כ0,ת )ש) טגפפר כמו סמ)עכו0 לס מלב"כ גדו5 מסד חסו 3ס*ס ינ6 מוקמו ע5 6יססחורה
 כ16 0כ0וכ ט0וכיר 6מל ק 061 . ונף סמסד ס' ול סכהונ ננקור געטיס ק גס וע"ס , טוסרביון
 לסכי ר") ס' מסמס טומרי לסלי מיד למריו 6מר חסדו )ט)ס כי כמקט 0כ*0 3ע5 גנחי con ס'מסדי
 וצק כסקס יג6 מקומו ע5 6'ס יו0 ע) כי סמסד עיקר h'o1 ס0ורס ~h'o ס' מלסט 6מר סלונך5וס

 : וק") )זן ,0 גךומס סס ושקם ממז כי גיק0 שכס 1bgJ כ6ן כן נס סג0ונ tahממר
פיק
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 אבל בדם מלפניו ולבקש בהם להללו  רשתי הרמצים דעת לפי אלו כגק כקולותיו פצרשדם
 הגבהי הבול האל על כשחז"ל ואו , לפניו להתפלל חלש להללו ויתר לא עצש טצד שהםההארים
 ושקם ראים ליותם בהם להר,8לל עצסט טהורים היינו לא טד7,ץ עמירם אעם )מ(יבורא
 הארים הם אלה שאף ובארו ההרולדה בנסת אנשי שבחו עד פעולחעיו טפר ולא עצמו טרדתארש
 סיע )דף עטא במם' שאראל כסו , בהם להללו שהותר ברעתיו בהם טטרינ שהוא הדרכיםמצר
 מורהו היא זו )ג( אמרו ליושנה עמרה שהח"ח הגרלה כנסת 24עה שמם נקרא למהפ"נ(
 יכולה יהורה אומה היאך בוראותי שאלטלא בוראותיו היא % רצונו לעוברי אפים ארךשנתן

 , הבריות עם בהם שנוהג המרות מצר תארים שהם ,2ם בארו , בכלם וכן , האומווע ביןלמועקים
 להיותם בהם לפניו ושנתפלל למשה שנאמרו מדתע 5נ נטו בהפלה לאמרם ראי בךומחטך
 על )ס( אותם שנבק ראוי פעולותיו מצד אלי סתיהסים שהם לתארים העת , השיתיו שצדתאוים
 ההארים שאלו "e~p כי , החסרון מן בדץ שיש הצד על לא השיפתע 7ק בהם שישהצר
 ושהפעלות שטי מהעבים אינם ההפך אל הרתך נח חהשתנווע בחקנו התפעלם תניבו)ע(

 : מבשבאינו מחשבותיו ולא דרכינו דרכיו לא כי יתברךבהקו
 ואמת וקדמון אחר כמו פעולותיו מצד ולא יתברר בהם שהאר התארים כבטנרק

 בדרך אלא הפילוסופי הררך לפ"ז יתברך אליו שייפרסו א'*ודוטוהם
 טציאותו יתלה לא אשר הנמצא פירושו , האמת וכן )3( , וקדמן באהד  שבארנו כסו א(שולל%

 ההארים כי , כלל החיוב צד על אליו שיוחסו ראוי אק אבל . שיבא כסו )7( עצטו בזולת)נ(
 ממק ואינם בחקו גנות הם אבל שבהים שאינם די לא רהיטו מ"צ עצמו מצר בהםשנתאר
 חנינא ר' מרברי לזה ראוה והביא ז"ל הרטנ:"ם שאסר במו יתברר אליו כמעתו )ס(הנטבחים
 אותו וסקלמין זהב דינרי אלפי אלף לו שהי לסלך משל בתארים טיבה עדנה סי עלומעטר
 אחר הנה ע"6( כ"ס דף ומנעס עוג 5"נ דף )נוגומ לו הוא גנאי והלא כסף דינרי אלפיבאלף
 ושיותר הפחות מצר היא )ו( השנאן מחיה שדוה זהב דינרי באלף אטע וכקליק אטרשלא
 בו בוש השבה פמין איט שרגלו סצד הוא שמטת יראה כטף בשל צותו טקלסין אמרואבל
 דוב יאסר זה ובעבור אהב סטין אינו סקופ סכל ומשובח חשוב דבר שההן עם שהכפףבסו
 שוללש שיובנו ראוי פעולויעיו סצר שאינן עעברך הא בהם יתמור או  שישובח התארששכל
 לנו ראף "ה ובקבעי . האחר בתשר המאטר מאה בשי שבארנו כסו צר בשום חיוביםלא

pinwa~שיתארוהו לנביאש אי למרע"ה שצסצא טה אלא תחר בשום טעצסנו אותו מלתאר 
 בהםשרשים

 כמורס סכ5 מגבר . וכו' למרע"ה סגרתימסו
 ל6 מרע"ס ס*מרס הע"ס )מ( : ע"ס ח"6קליד
 מניט bS וכו'. כסס למתפלל ע5מט מת'ריססייט
 נ"ט כפ' ממורס ססרכ רק כסךי6 רז"ל כרכריזס

 5ססו6 תגיג6 ס6"ר סלמון מ7ק17ק כן מוכיחסמ"ג
 חנינה ר' וק"ל כת6ריס 5פטו מרכסמסיס

 ד6מרינסו ל16 6י  וסגורה סנטר סגיול ס6לחלפ סני ומס ססח6 דמרך סכמים לכ1051ס%מנמנסו
 וחקגיכסו סגדולס כנסת תגסי 61ק1 כ6ור%ק6מפס

 6ל6 כתפלס למון ממרין סויגן %כ16ריית6
 וסוך 6סר טגני עוד ולורף  לסיריךשסוכרם
 ל16 6י מסמע וכו' סגדולס כגסת קנסידקתו
 לענמגו מחירים סייגו ל6 ינדולס כנסתתגסי

 סו6 כן . מרע"ס ס6מרס D~th כססלסתסל5
 זס ספין 6ף 5ה"6 מנ"ט כמו'-ס כסדינןמנוקר
 1לגור6 סגכור סגנו! ס6ל קומר 157 ל6סר6סומס כי פירוס . וכו' גבורתו blo זו )נ( : ע"ספסעו
 מגיל סוייגו מנחר גכויתו סי6 6יס ס6מרוכעכור
 סמכ,6ר כמו בו, וגור16חי1 גדולתו סי6 ו6יסויוחגו
 סגדולס כנסח תגסי וג16 מס רז"ל 77כריסכל

 ס% ע5 )ס( : וט' גטרתו סי6 11 76ינ6ותמה
 כפרקין סגק3*ר דרך ע5 . מסלמות מן כסןסיס
 6עס וכו' נחקט סחעעלות יחייגו )ע( : זסכלסגי
 עכ"פ וט'. יתכרך כחקו וסספע5ות היגויממייכיס
 נק כוס כיוניו וכל ר.רחמטת 16 סכ6דססנכורס
 6יוס בעכור ס6דס על כפיס נע כלססת6ריס
 טחו סמסגס כח 6יזס 3ו ססיס סכגופומתפעלות
 ץ מרס 5י7י התו ומכיך כחחלס סיסמלסר
 סיס סל6 מס עליו ייחס 16 6דס פיוס ע5סינגר
 מסתגס 610 כן ועם 5וס ק71ס יק לעסותיט5
 סוס 6ין סס"י גבי מס6"כ . שספך 6ל סספךמן

 סיס תוקר סוס ע"י לו יכ6 וססתנותסתפעליוח
 וסם סר6סון לחלק פס"ד כמורס מזי: ועיין ,לו

 : ע"ס סכ5מנותר
 5עי5 . וקדמון נתחו סנ6יגו כמו )6( כנפרק

  טמ5טר  מוס ור"מ 4נפרק
 : למ"6 וס, וג"ח נ"ז סרק נמורס סו6 מכ61ר1ק
 . עקמו גחלת )נ( : סתמת תחר . סתמת וכן)כ(

  מוס כ"1 כפרק . סיכך כמו )7( : כ6חרכלומר
 ספחות מ5ד )1( : סר6ויס . סמומו )ס( :סמסטר
 ססיס 6ס כי חיגו ססנגות נר6ס סיסיהן .וסיחר
 כגו 61סר נו 6סר ססלמוח olpn מכל 6כ5זסכ ניגרי מחלף י~חר לו סיס כי מוס כיתור לסרחולו

ק,"
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 את לשכך וכרי הלשונית הרוחבה צד על המבש אטרום שאטנם שנבין ראוי הם חוףבהט
 על יול היא בהם שיהודר התארים זה לפי יהיו . שוללים שיובנו ראוי האמת דרך על אבלחאתן
 ש"כ החכמים אל אף ההעלם תכלית נעלם הוא הצד תה עצמו מצד בהם האתאר אם פניםב'
 טסנו תמיר הנמשכות הפעלות סצד שיהואר ח5ם , בהם להאריך וכ"ש חיובי דרך בהם לדברא"א
 תשכלו טתי וכמלש בעם בוערים בינו המשורר אמר למבלש ואפילו לכל ניכר הצדושפק
 הוא שבהם הדרכים "( וכן ג.7( )תסיס וט' יבים הלא עין יוצר אם VDW הלא אתןהנוושע
 דור רמז )מ( הללו השבח סיני ב' החל . בהם להארלי אים רעושי הצדדין ואלו בריותיומנהיג
 השבה סיני שני כנגד וו את נפשי ברכי פעפים ב' אטר כי ק"ג( ~ס ה' את נפשי ברכיבסוסור
 ר"ל קדשו שם את קרבי וכל ה' את נפשי ברכי אטר עצמו טצד שהוא השבת כננד ,שאסרנו
 עחהו )~( קדשו שם ובחינת ]6[ טבעו מאלת כפי לו הראוי השנח בקצור ה' את נפשיברכי

 התארים ?בנו לא אם יוכל לא כשפתיו לבמא ואף בו להאריך לארם רשאי שאץ ?צמובבחינת
 כלומר קרשו שם אח קרבי %ל אמר אבל דבר בו פירש ולא בו האריך לא ולזה שולליםההם
 אשר הב' השבח וכנגד , לדבר יכולה הפה שאק מה קדשו שם מעלת כפי לו הראתהשבח
 בדני שני פעם אמר בריותיו בהם טנהיג שהא והררכים ממנו המקובל חיטוב פעולותיובבחינת
 הפוכות ויהר וגף הנואל ונץ ?ונכי לכל הסולח ואמר פטט הטקובלוח האבות לספרביה והאריך , נטוליו כל השכחי ואל סיים ולזה פעולותיו פצר הוא השבח ענה ובאורו ת' אתנפשי
 בהם מנהיג שהא המדות אל לרפת לכהנה דרכיו יודיע זכר ובכללם )י( ההוא באסורשספר
 בהן להנהינ מרוטם הנמשכות הפעולות מצד תארים הם למשה שנאמרו מרות שהי"ג )הבריות
 בשני ה' יתאר מרע"ה נפצא ובן , רחמים סדות וחם )כ( זה שלפני בפרק שנזכר כמובריותיו
 עצסו מצד אשר התארגם %ל , שכתבה הררך על בהן ץשבחהו שאמרנו הללו התאריםסיני
 ההאריך בון הדברי דוהיב פעולותיו מצד שהם בתארש אבל בהם מלהללו ירא שהאאמר
 חלל הללו השבה פיני ב' כטד באלים כסוך מי פעמים שני אמר אח ובעבור . ההוא בצולדבר
 וגף שינה נמית ואטר השני במק וצואריה . פלא עושה אסר השני חדל תהלות נורא אמרהראשון
 פעולותיו מהר יהללו בהם .לדבר סותר שהארם התארים שאותן יובן שלא %רי וגו'. בעזךנהלה
 בל כלומר לה' אשירה דבר? בתהלת אמר , האדם על שיאמרו הדרך על עליו נאסריםהם

 שאתאר הוא הצד וע, אסתיים בלתי דמיונש שכלו השיריי הרבור צר על הם שאזכירהשבחש
 תשלח אפיך וברוח טבונך וברוב טלחםה איש אטר ע"כ האחן אה לשכך כדי בתארים השםאת

 פעולותיו טצד אפילו תאר בשום לתארו א"א האמת ררך על אבל , אויב תרעץ ה' ימעךחרונך
 האמת ע"ד אבל בו אדבר השיריי הספור ע"ד כלו' , נאה נאה כי האדם בהם שיתואר הררךועל
 יתב' בתקו ראוי היותר השבה היה עיכ . בו לדבר שאפשר השבה מיני כל על ונהעלה נאהגאה

 ע"כ )מנכס רז"ל אותו שהבינו רמזרך חיל סשנ( )מס5יס תהלה דוטמה לך פור נסאמר %השתקה
יףשרשים

 656 כן 6מך ס65 ומאחר ( 6מד ממיןסו6
 סרמנ"ס פי כן וט/ ירמס גסך גס) שתוכמחסין

נסוי
 ס7רכיס )ז( : ע"ס למורס 6' ח5ק ג"פ סרק
 : 5כ5 גיכחס כן נס . נריוסיו מנסיג 610פכסס
 כמתמר לקמן עיין וכו'. כרכי נמומור 17ן רמו)ח(
 יקר גחג6רו מס גי פק"מ וגתתן ס' סרקנ'

 : כ6ן גחג6רו ס65 מס סמזמ~ר מזםספסוקיס
 ע5 מורס 7' 50 0ס כי . עלמו כצמיגת סיס)ט(

 : ע"ס סת6מר מוס ג"ח כסרק לקמןונקר כמו כז51תו 651 נעגמו סמגי16ס ממוינ0סו6
OSSIJ1. 55מדת! ומס )כ( : 156 סעונוע וגכ 
 מדות סייג גין גן גס סימר אע"ג .רחמיס
 סו6 כנר ונס ינקת 65 וגקס וגף קנוח עוןאוקי
 בגוס עון סיקר כי מ'6 ג"ח סרק כמורסגתכ6ר
 ג"כ וקיא 5כ7 ע"נ קט6 ע5 6ס גי גומדסיגו
 עמיו 6% י0ר56 605ריס סרממגו)ומגבע

oounn
ענפים

 סממכל פגת tps גריס ומיוסר . גסיסיס פלם)1 . טרמו ככחינס טוסו קדרו טס ובחינת ה[ כגפרק
 מוקר כסוס f~no 5ס6ר 5מ 6ססל ס6י סר"5 קדסו סס 6ח קרכי וכ5כמס"ס
fsttn6"5ש5 סגתכ6ר כמו נכד קדסו טס גי16ר ססו6 מס כ fD וס מלמר : 

 ps' ס"ס . כסלטים סוכרט כסרקיס ממורס סרכ כחג וגן . וכו' חס5ס דומיס 5ך זוד כבשלטר]!ט
 1Plh n~DS עכר סכשכ וס )סוף כן נס )ירד 6מ 5ריגיס סמורת וסרכ מממגרכוט

 . מסיס דומיס 5ך טימר סכטנ binr,S קיטור פ טחן גרפס ס)ג6ורס גדר, יחס ול ביון 56סיס כך6מל
 ט6יגס סרטעיס מגד ס6' . 5ססק חספס ס'6 טסטתיקס )דדים מא' 3"ש לעס 5ית1 ר5ס טסכשנ06%1

 6מר וכגגדס , I1bo1 סמם שרכן ע5 קומו otntnbm סס"י נגד בסון סס ומשיכיס ונפורש נססיימלמינוס
 כסיס כסס סגרם, מדץ מדק 151מריס סס"י 6ח O'DTJS1 ממלשס ס65 סרטעיס ר"5 כתן otoihסנחוכ

hw
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 177פם העקרים כד כג פרק שני מאמרמפר

 ה% השתיקה כלומר תהלה דומיה לך שנאמר שתיקותא דכיא סמא מאמרו bts) י"מדף
 : תהלות נורא סשה קראו וע"כ אליי,התהלה

 מצד אשר התארים שהם הש"י בהם שסונור שאטרת הללו התארים פני שני כדפרק
 יש המינת מאלו אחד בכל הנה , פעולותי מצר אשר והתאריםעצמי

 ויגע חסד, ורב אפש ארך וחנק רחום כמו פעולותיו סצד בהם שיתואר בהם נגלה שהענקהארים
 בהם שיתואר א"א ובאלו , וקדטת אשד כמו עצמו סצד בהם שיתואר בהם נגלה שהענקתארים
 תארים ויש . שאמרנו כמו שוללים יובנו אלא האמת דרךעל

 יתואר אם בהם מסופק שהענין )"
 . התארים אלו בהבנת הררך לבאר צריך וע"כ מפנו הנמשכות פעולותיו טצד או עצמו טצרבהם
 טוב שהוא יתברך עליו כשיאמר כי זנאמר , לזזלתם ראיה מהם שילקח כדי בקצתם זהונבאר
 מוב שה% עליו יאמר אמנם פעולותיו סצד כי , תה שאמרנו צדדים משני )נ( זה שיבחןראוי
 מוב הכתוב אסר מוב שהוא פסי אלא הטוב שימשך וא"א ממנו נמשכות המובות שכלמצר
 ולא שנוי שום ישיגהו לא ולזה ן שבארנו כמו אפשרות בו שאין אחר ההפרון מן נקישעצמותו לפי מוב נקרא כי שולליי הענין שאבן ראוי עצטו סצד כשיתואר אבל קמ"ס( )תסקס לכלה'

 אמר הצררין שני מאלו מוב בשהוא שיתארהו בכתוב ונמצא , רע ה% הערר שבל לפיהעדר
 ואמר )ז( עצמו מוב שהוא )נ( בבחינת אתה טוב אטר קי"ט( )0ס חקיך למדני ומטיב אתהמוב
 הקונה פעולותיו מצד אם חכם שהוא עליו וכשיאמר כמנו, הנמשכות המובות בבחינתכטיב
 כל משיג והיותו הסםציא חכמת על מורה ]6[ נפלא וסדור בשלמות המציאות שהמציא שאחרלומר
 דעת אדם המלמד )ס( יוכיח הלא גוים היוסר וגו' ישמע הלא אזן הנוטע הכתוב כמאסר שהמציאמה
 אבל , סמנו מושפעות והדעות שההשגות מצד ויודע משיג היותו על ראיה שלקח הרי 5"ד()0כ

 וזה , ממנו נעלם לבר שאין לומר שהכונה והוא שולליי שיובן ראוי עצמו מצר זה עליוכשיאפר
 , דבל סמנו יעלם לא במופת שבארנו כמו ההומר פן ונבדל נקי שכל יתברך שהוא אחרכי
 והאחן האף חליי וכן , לראותו החי שחפץ מה מראות מונעים )ו( העק חולי שאר אוהין הנחלים שהמים בראיה והמושכלות המוחשות מהשיג והמטריד המונע המו החומרכי

 מהאצמוסכא העולים הארים וכן , באמתות המוחשים כל מהשיג מונע שהחומרובכלל
 מן מונע המתעריי הלחות וכן , לשכורים זה שיקרה כמו מושניהם מהשיג המוח כהותיבלבלו

 השגתשרשים

 מטיכ 6100 מנו טוג נקר6 ועוד כלומרוכו'. מנע סריגת 3מ15ת סג6מר 1גטגיןממעסיסס
 . סלקחוכו' סרי דעת 076 ממלמד )ס(ל6חריס: ככל לטסוט 6חכס ילמדו ל6 למען6ומוח

 ורכס . 6דס מטטכות י71ע ס' כתריס 1גתינפי' ל6 וגקס וסגין . ~גו' לס/ 1חט6חס וגו'חוענ1חיסס
 דעט olbS וממלמד כגוחן ססו6 מתחרלומר וכרב"ט ע"ס וא', יסרס 65 ופרס מ05ון 610ינקס

 16ון מנוטע 6100 מנחר וכן ויודע תציג 0ו6 לכן : כ70י6 0ס מכונר סו6 כןכי
 סדמעוט מ% 16 כעין חולי כיוס לו סיס מגד סמנ6רסת6ריס כי מר16ת. מוגעים )ו( טלס: וכן ססומעס61 סם 3סס. ממוסק שהענין )8( כדפרק
 יגול ו6יגו כסס סלו סר6יס נעמס ממטסגועיס ט5מו מ5ן . 60מרגו 5ד7יס תצני )כ( :וצולך
 ס0חומר 6יך מכותר ח"נ ס"ט וכמורס . יפ0לר16ק מ5ק כי . עלמו טוג ססו6 )נ( ; Pl)lYD~1זמנן
 : ע"ס מסכל ממסנט מוגעס61 מסיג וקמר )7( : עלמו כטינת על מורס6חס

"( 
 זס וככלל.

ענפים
 ס0חיקס סורס תכן פוחו ג0כמ 16 חשד וסליך ככסיט ממס )6 ע) מ6ר5גו 6וחט ובלס 53'ון 06 סרחסו6

 חייס 6)סיס 6ח ולנדף למלף ויכף סלטע וס ידי ע) יחעולר ס)6 5די סס"י כסכם יסמל 1)6 ס6דססיטחוק
 )6 ו6עס"כ עומס ע) סדין 6מ ומ5דיקיס וסולחו ' eno 63מונח ofninO ס6ג0יס מ5ד 301' . ע"סומזך
 0ס,ס נכרך כסמוק 3מססרס חכ)יח געלי מס ס0"י סת"רי 'מיגו 0)6 כדי סט"י חנלי כ0נמסטרו
 גיר oitat "ך סכחוכ 6מר וע"נ . וכו' דמרך הכמיס )כולסו סייממיגסו ר"ח 61") ס0"' חקרי 3סכחמקריך
 ס0מיקס ולכן 'וחג ח6ריס 5ך 61'ן חדריך היוטרמו )ומל 'סט or 6(0 'די sp )חוס '0 לוחך ובסלליטכמ הגדרו גדריסס 6ח ויקיימו חקרן 3סכח 0יסטלו 'די sp מקוס מכל כלמודחס מלמיס פסס D"Db )ומרר5ס
 קי כוס הקיומן ג1,6 )דלים ד") כס'ך גדרת כ06ר ועסיס דרך ע) גדל 'טולס 1,ך 11"0 . 3סג'סס גסטוכס
Qhנדרך ישמכר 73כרי וס מסוק עוד יחכ6ר ס)ו"ט חמ"ד ובקמן , וק") 5סט"' וסחס5ס ס0נמ ומן כפיך 

 : סם ט"ן6מר
 0סע,ס ס16מל'ס נגד 16טן 6ליסטוס לסג"מ nuup מסג' 6' וסו . וכו' סממ,'6 הכמח טל מרריה ]ג[פכ"ד

 : ע"ס גר6ט'ח ס' כריס db קעגוח סכ'6 '5מק עקייח כעי ו0רכ . וסודכן כקר'0וח
שאין
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 העששים כד פרק שנימאמרמפר178
 תכלית "פימ לא בהם רב שהלחתז גדולם בזמן כי בנערים זה שנראה נסו , השנלפתהשגת
 שלא לפי חכם יקרא פשומ שכל 12הוא שסי התבאר ולזה . להשיג שכלם שבכח מההשגת
 אק כי לדנציג שבכחו דבר בשום סכל ש~דמ כקוטר , מזמה מטט יבצר ולא דבר טסטיעלם
 נומר הכונה פעוליתיו מצד אם רוצה שהוא עליו וכשיאסר , ההשגה הממרהטם הסבותבו
 ובארץ בשמים ע17ה ה' חפץ אשר כל כאמרו הפשום ברצונו נעשה ובארץ בשמים הנקיטהשכל

 השלל אל )מ( הדומה טסנו הנטשך הפעל כשנראה השם על תססי הלשון זה ווכא)ססק5"ס(
הבתיריי

, 

 רצה הכתוב אסר טשלם, היה לא שאל"כ ספק בלי זה רצה וכהפועל נאסר ונשלם מגיע
 הישועה הנעת כי כלומר קמיט( )מס בישועה ענוים יפאר בעמו דף רוצה כי מ'( )טס להצילניה'

 וצדקה משפם חסד עושה ה' אם כי אותי וידהו השכל הנביא שאמר כסו , הרצת עלטורה
 באל, כיבארין

 שהא מצד בהם חפץ היחוו על ראיה שלקח הרי ס'(, )ירמיס ה' נאם 'חפצתי
 מזה ויתבאר . לעשותו רוצה היוונו על יורה שכל לבעל הדבר עשיית כי )ס( אווזם ועושהפועל
 בעבור החפץ מבעל הנטשכווע הפעולות אל דומות יהברך טהשם נטשכות פעולות לראותנוכי
 שלא באשן יתב' בו ודצט החפץ ההיה צד אטה על נשער לא אם ואף , והצה חפץ נקראזה

 סיחסש ואנו )י( היא היאך ממנו נעלמת שיריעתו כמו נעלם דבר זה כי והתפעלות שנויההרש
 שבארנו כמו הרצק ענין כן זולתה ית' היותו  שידומה אפשר שאי שלמות nnlsnS אליואותה
 ולא מואס שאינו בו הכונה יהיה שולטי ענין התואר זה לבאר הכשנרצה . המאסר סחה ד'בפרק
 יעקב שבות שבת ארצך ה' רצית הכתוב שאטר כמו והשלמות הטוב מהשפיע שוכח %אעוזב

 , עליהם מלחוס שכח ולא אותם שב ולא מאס שלא הזה במקום )כ( הרצון שכונת פ"ס()טס5'ס
 וזהו )5( , 5"6( )7ככיס לאכול חמה מהם פני והסתרתי ושבתים ההטו ביום בו אפי וחרההפך
 יכול 12הווו טעברך עליו וכשטומר . ס"ס( )טס5יס אפך מחרון השיבות עברתך כל אספתשאטר
 שיעכב מן העין הנמצאים בכל רצונו לעשות שיכול לוטר הכונה פעולותיו מצד אם גבוראו

 לאה בלתי וכהוא והוא שולליי שיוב! ראוי עצמו מצד ואם , הפץ שלבו טה npvw כגבורבוו-ו
 בעל היה D~W תכלות בעל בלתי יכולת לו ששצא בנתיב זה ובעבור , שרוצה מהמעשות
 ימשך לא בי בהכרח חי יהיה ולזה , סמנו נמשכים ומהחיים לוטר הכונה פעולותיו מצדאם הי עליו וכשיאמר . כלל לאווה בו שאין לומר הכונה ביטל ובמיתמר טה לטוות בו היהתכלית
 נתאררו אנחנו כי והוא שולליי שעבן ראוי עצמו בבחינת ואולם , הי יהיה לא אם ממנוהחיהת
 והחום הנר מן האחי שיושפע מה דרך על יושפע לא ממנו שיושפע מה כי להורות חיבשהוא

 על ישפיע אמנם יתעלה הוא כי , שישפיעו בטה ורצק ידיעה בזקת זה מהם שיושפע האשמן
 הא וכן , החי שהא ורצק בידיעה משפיע יתברך שהוא , הטשפיעש ממיני נבחר היוהרהצד
 שטה והסנה , מושפע היה לא כן לא שאם להשפיע ורוצה להשפיע ויכול שישפיע מהירע

 יצר )מ( טאד דק ענין ווה החי טן עדושפע מה כמו ויכולת ורצון בידיעה הוא טסםשישפע
 לאה שאיט כלומר תכלית בעל בלתי יכולת לו שיש וודא הענין רסנת בו והכונה , בוהדבור

 שישפיע מה ופרע , מלהשפיע שוכח ולא עחב ולא מואס 17אינו בלומר להשפיע ורהבהמלהשפיע
 זה ובעבור . ממנו ' שיושפע סה יודע בלתי ולא שישפיע מה טמנו עלעלים סכל כיעינובלופר
 טן הנטשך כחום בטבע 2מעימ בו והכונה בו ורוצה ששעל סה טשיג החי כי חי שהאנאסר
 כמו עילליית אחת כחמה אל ויכול רוצה חכם חי שהוא תארים הארבעה אלו ישבו ,האש

 אמנם 12הם , עצמו מצד וקברך בהם שיתגרר התארים כל שיובט ראי הררה זה ועלשבדצ"מ,
 אחר תכלית בעל בלתי שהם תאמר או נחכרנו סטה יתר אותם הסנה אם )ס( ה.זקואע עלי צוךקש השולליים התאירים כל כי שיזפיו כסו התארים ויהד )ס שתליי ענק שיובנוצרן-
 זה שטנו ולזה . יתברך אליו חסרמ שום מהם יחח%ב שלא IUP1 (שילים אווזםשתבין
 רעת לפי שכתבנו ובה הענין אל לרסס החסרונות מן טסולק יתברך שהוא הרביציהשורש
 נטנעים החיובם שהתארים כלשר %דוטב"ם

 בחי
 כוהם לפי סטנו לשולקו וראת ,

 : אליוהמרון
פיקושחשים

 סיתר 6חר וכי. פססט ופס )5( : ונוי ס'ר5חז אטר מסיס . סכחיריי ספונך 56 )ט( :סכ5ל
 נמקוס ויצמדו מלסגן . גו סךגור י5ר )מ( ז ס'רפט כ75 לסייח 6ססר סכיטס 6י כך ססע51סגסלמוק
 פיוס עומס סע5כסכעtplh : '5 ו55ייר סעגין הכר סקסת ור"ת , 1ג1'5ר . וכו' יורס סכ5 5כע5 ס37ר עסייט כי )ט( :6טר

 עגיי
 מס ימיו כלומר . סיסיו כמו סח6ריס וימיו)נ( 3זס סרוס 5"5 ע"כ

 : מח"ל ג0"ס סמורם סרח 0ני6ר כמו תמ"ס . סוס כמקוס לכ( : יחסיך 56יוסיויעס סס"י כסגת 56 יטר ממקרכיס סס %1רנססי' מיטסיס 6ט ו6עס"כ . 56יו 16תס מיטסיס ו6ט)י( . סוגרנו ממס יותר שטס חמגס 6ס )ס( :סיסיו : לוחו שמס סיס ל6 3ו ר51ס ota 65 067סטנין
פרק
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 179צ העקרתם כה פרק שנימאמרמפר

 , החסרונות מן טסולק על היותו שרגא הזה רח' לשורש המתחייבים הנברים מן כהפרק

 ןי:'ן"יי:'"י'ת'ןבע:7:"מ:5":ק:י
 ;י;':ונ: :בד:י"ךי:ין

 כיאםדיהיהיתהבטרשךל 11WID ן:ז :י )6(יוםחןנן .מננס( ןג בןן':,'ה ,: "ילף2 "ן:יןי:,%פ ןייל יי יינ :בויישתגיהי
 אבל דימן א

 י ואן . בזמן נבית )בויהואר
1~LD 

 פהתארים תואר
 ק

 ב בו

 מעסת, ודי "":ינ:!,'שו'חיה'מ~11יג,י"
 מ ן גנ%ג בז": ן:ןיאן:ום הקןק:מף2מיג עייי כשנאסר בו ,ד:ב"ת
:פפוביות

 סיב שהש עליממ ה ד,יה שאם , ' ההוא
 יריה גא גדול ויותר ראיטוב

,ךש פ צר בו ;ד תכף בעל ב4שהוא

 חוי1
 ווי י( נוקלק ?1'ק ,של'ה

 הזק 'ש H1D3 שזן ,א,ן ש ,ן, ונויוא,ה,

 ית' ט 1h1D'W :,,ק l~wnw ון'".ג,.יייש'ו:ן ינ, .;ןיןנ,יי'גןך'"7'1'ביי,ג-.'פיןיג:י,י,ל(יןה.,ש

בבית
 מ

 אחר השלמות בתכלית יהיה לא כן ההר לא שאם האטת לפי כן שיהיה ראוי השלמיבו

 b"D) כ"ס דף ומגעם , מ"כ ל"ג זף )נרכות השלמות מן הטין 6ה נמחפמח שינםימות טן צבאות שם ולזה , לשסוע יכולה האחן ולא ליברלה שאין מה בביתדהליות

 rDn::::ז"

 ל~

 1לו1גה1 'ן י:ג לז:י.הך,,':גז :: :ג )יגולמו ןך
 וטעשיו תנועותיו פרטי בכל סקסת שהיתה בבית הא איך לנוסר השם יריעת לשבחהתחיל

שרשים
 . חכליח נעל גלתי 1מ1 ואומרי )6( כהפרק

 ססו6 16מר סכניונוס
 6חר )כ( : חכליח 3על כלתי זמן גמ65יתגרר
 ונעל יכרך 610 וסומן . סומן 6ל קורסססו6
 ו6"6 )ד( : חכליח . ק5ס )ג( : 3נ"ח ;esתכלתן
 33"ח גידיטס לoh 6 3סלמוח ס3כשחמיודע
 ססו6 למוחו יונע 6100 ח6חר סי' .וסלמות
 ע5מוחו ליגע לו 6"6 כן ל6 ד6ס תכליתכעל כלתי נ"כ וחכמתו יזיעתו לסיות קריך ע"כגמת
 ס61 יסיס ל6 )ס( וכו': יוכל ל6 חכליח סגעלכי
 ס6מעי ססטונ מ3ו6ר סו6 וכגר . גמור טוב כן05

 : רע סרכ3ח סוס כן 61ין יתניך ססס610
 מ0~יו3 610 כי . תע5חו 5ו סו6 ססמני6וח)1(

 לטיל 0גח63ר כמו סכם סוס 3לי כעלמוסמ5י6וח
ot~DIna: )6חר 3ח( : כסי6מר 36ל . וכסי6מר )ו 
 3על 610 ע"כ זס וכעכור . tPSttn לו קנויסמני6וחו
 ססל'ח נכי כן 061 גג"ח חסיכות לו וקיןחכליח
 מע5מ1 6ס כי מץ6ז1 קנוי 6יט יחכ' ססו6מ6חר
 3כ"0 וע6 יתכרך כו סכח65 ותוקר תשי כלולכן

 ו6ס כלומר . וכו' סי7ומס 61ססר )ט( :נחסיכוח
 כן סיסים ר6וי כן על . 1כ1' סיזומס 6ססרכן
 ניב כנזכר וכו'. ר"ח ססלס רמז )י( : וכו' סתמתלסי

לעף
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העקרש כה פרק שנימאטרםפר180
 השם יריעת שאץ נ6[ לבאר חתדע חש4חני ה' פוטר , שיהיו בקום באטה רבועם הפלגה עם)כ(
 זם

 ק חיע , המחש ויודע
 נמר )מ( רעי כי לרעי:רחוק

 כרעיוזק
 זון נאר והאריך

 כשההן גם ש , בו האלר,ית הידינה אנסיה שטצר ב מ( לא כי כלומר וגו' נע4פ

 נכ הם כלם וגדול קמן וגגם כל אבל בלל כמו )ע( וחשוב כלר"שאני
 ץ

 וידועים ספרך 'על
 %כ בה~י אחן ולא יוצרו אשעשפעי תהונ2,

 המסורת פי ך"א,י'"ינהגל יאפילו )ס(
 ידיעה אגודות יתברך לו אבל היריעה תהרבה לא הידועים שבהתרבות לומר בא בוצעושהוא
 טאליכי ומח יריעתך ק רעיך לרהמג יכול איני )1( "ני ל2

ק

 יריעות שהם ועוד , ראשיהם עצמו ופה ההו בזמן בב"ת שהם ועוד סעלהם, יוקר מצד להשיגןלי
 ולו שאפר כטו נכורה אחדות בך מהאחדים הם אח כל ועם , ירבח פחול אפפרם וזהובבית

 , ובזמן בחשיבות בברויית 2הו:תיגם :2: דיו ה"יצייןיו2ך:נה:צנו:27ג כאדי כי עצמהיד ןג1:~מנ %עז ב22ן
 ך

 השלכות שתאוי לרפז ירבון' ן11

 שסלי הייעה תתרבה פכ:ןע::2 -. י .ן , יב"ן:א2ג:, 2נ:2:גיבאה:2:

 תטר בהכרח יטע%יגת:ימ
 לרטח
% כל היות על לרירות 1 ש צ ד ח א  1מר 

' סצד והאחד ההתחלה מצד ר%חד , הזמן ל שי ראשים שני שהםהעולם

 !ל
 ה מצד ברגרח רבים אותם טמא ואני בתארים ע,%רטז מהול אספרם אפר וע"ז , ממפר א4 יתברךמ בו השלמיות רנותר"ל

 שלטית ק
 וזאת ן המרזות שת דבר ה%ודומירת

 אתה יבים'ק

ד2
 אלא )ק(אינן שכגן ראה אני התארים

 רנותות 1, ץ ק
 לשון וזהו עצמך זולת דבר אינם האמת דרך על אבל , בעצמותך נמצאים ההםהשלמדת

 אבל המהות על נוסף דבראינו
 אינן והידיעה יגגכסה הרגויבו מדורדר' 1 ך

 זהז העל , זה זולת לא החסרונת מן מסולקררך םשכליותבו
הקבלהעוקשים

 . רגוייס סס5גת עם )כ( : סמ*מר מוס כסמ"גלעיל
 יקרו מס ולי נפסוק כסמוך סיתכ*ר וכמו .מסיג וכלתי מוקר סכ6דס )5( : מ6ד רכים סססלע"פ

 וג,ן4%ג "ה ,ו:גל,,ינו: : נ15רס וכת5כס סנטן 65חר :1ק6ת,ע51ר

 יתל ססס ידיעט סיתס מקוס מכל כנמ65עויין
 למסיג יכול 6י% )5( : סס'י כסכל גססמקפת
 רעיון מלמון גלד ססו6 כן גס 5"5 ג6ן .רעיך

 נמ"ס נסמוך *ח"כ 6כל . 5עי5 כנזכרומתסנס
 . וכו' מסלמות חקרי 6ל ירמח רעיך כמלתכי
 : וריעות וליחוס 6סכס מלסו סו6 רעיך סמלתר"5
 6טר . וכו' ססתנתגיות מ16חס מקין כסוככי)ק(

 : וכו' רופס 6כי מ6ד כסס ומחנוק מעייןטסייתי
פרק

ענפים
 כ סגניה יטעיס מ"ט נ"ב לפרס סדרך ע"נ גל6ס וכו'. ס6דס ידעת מסע מטס ידיעת שאין "[פכ"ה 1

 וסוף סמג'6וח סיחן סו6 כי סלמתי ס6כ ססם"ייסו6 בו רוס ירטט. ל6 %רסס כ' הניט6חס
Dstדע )6 כי כקמח 6נ פנו "ניט 6כלסס וכמנס ענמ61 קורס סן סנמ65 )6רי סן מלס"ס יד'עס משסחם סכן' 

16מ%
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