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 כלחו יתברך בו הנמצאים השלפויז היוזז על לרמוז סוף אין יתברגן השם בקראםמקבלה

 ש2"'סש;;-י' נר,ך ),( כ.פרק
 , י. "":'י

מ חי- 1" %י 'Wrtw1 lmw(-ששכויי  

 לקרב ירי המלמך צורי ה' ברק- כמו לזולתו והשפע הטוב נותן על ויאסר , כן ורבים כ"מ()ופויס
 חקיך לסרני ה' אתה ברוך , 5"6( )טס מצור בעיר לי חמדו הפליא בי ה' ברוך קמיך()מס)יס
 ותוספת רבוי על נאמר שם ברכה כי וזה , י"מ( )0מו0 אתכם הציל אשר ה' ברוך קבע()מס
 אתכם ברק- תברך שמצאנו אחר כי פעול ברוך )כ( יהיה המקבל על נשמכר / ושפעפוב

DDl~'))כלומר פעול ברוך ויהיה *( הבנק כל ממנו נבנה )ד( הקל מן פקור שהוא )ג( כיד 
 שמות שהם וחמן רחום כמו התווסר שם ברק- חייה הנותן על וכשיאמר , הטובה מרבויטושפע
 , הטובה ורבוי שפע תוספת שהיא ברכה ממנו הפגיע הפעל להיות הש"י בהם נקראתארים
 המהחלפות ההצלחות )ס( רבוי על ברכה לשון ונמצא י הטובה רבוי לפשפיע תואר ברוךיהיה ולחה , טובה תוספת ברכה כן המפרשים כל הסכמת כפי המזבה חסרון הוא מארה שלשט כסוכי
 ובשרה בבית לו יש אשר בכל ה' ברכת ויהי משתלפים בפנים העושר על )1( אותו נכ,צאכי

 שסדרך לפי , עמה עצב יוסיף ולא תעשיר ההע ה' ברכת כ"3( )מספי שלמה ואמר 5"ס()נר5סי0
 סרבה כאסרם הגדול והטורח העצב סבת יהיה שזה מתחלפים רבים במינים כשיבא כיהעושר
 טתהלפים רבים בסימם שיבא אע"פ הום בברכת העושר ני אמר נ'( 0' )5ט0 דאגה כרבהנכסים
 מכ ברכה לשון ונפצא . העושר אל שימשך מררכו אשר העצב ההוא העושר עם הש"י יוסיףלא
 ארם פפדן בבואו עוד יעקב אל כלהים ו"-א )ו( כ"מ( )דנריס במנך פרי ברוך הבנים הצלחתעל

 החלאיי אפ" האדם יחלה לא בםזונווז הן ברכת בהיות כי כ"ז( )סמ01 מקרבךמחלה והסירוהי מימיך וזות לחמך את וברך הבריעות הצלחת על אחזו ונמצא . )"ל( )נר6סית אותוויברך
 הטבעיים

 החלאש יחלה שלא שכן וכל מקרבך מחלה והכירותי תהו אדם של טבעו כפי להיותהנר,וגים
 ממפר את וזהו עתו בלא האדם ימות ולא בארצך ועקרה משכלה תהיה לא וזהו טבעייםהבלחי
 עבדך בטת את וברר הואל ועהה דוד אטר הכבוד הצלחת על ג"כ ברכה ל' ונמצא . אסלאימיך
 חקיך)חס5'ס לסרני ה' אהה ברע- החכמה הצלחת על ג"כ ונמצא ז'(. 3' )סמו56 לפניך לעולםלהיות
 בפועל אלא אלי שיבא א"א ההצלחות מן סתחלפש בםינש מוכה ותוספת שפע רבי וכלק'"ט(
 יוסיף לא )מ( האש מן וכחום הנר מן הנמשך כאור במבע שהפועל לפי , ושול וחכם ורוצהוחי

 בפוע כן שאק מה הפועל, אחד ענין על תמיר הוא אבל פעם ויחסרהו פעם אורו האהדהפועל
 אלא רצון יצפיר לא כי בהנרח הי הא ברצץ פשל וכל , רצונו כפי ויחסרהו הפועל יוסיף כיברצון

מן
 _?~1t מן כמו מנוכס סמקי) ט) סעו) נלסון )ומל ורלף סגנין כ) עפיו ~1וס 1וג) )ומל י% . סו' נרן תסס הגיה"(
 קלמר י,פרודס 0טו)0 סמקג) ט) ~Sun טין טס61 סויף נמ)6סו'ס פקוד נקמר סק) מנגין מקור טסות סקו'ףגמו)'ס

 וס"ס . סגרכם סמקג) 6דס ט) עלון )ומר יגו)ין סייגו )6 כן , וגלומת 6גונס לגון 16 וגדומם 36נסי 6ננ0 פטומן)ס.ן וכר( מס )וסע 6כן מן )ומר )1כ1 ט)6 וכמו סיין מקקי ממנו מעסות יכווין מחגו )6 )גר גלכם טס לק פרון סיס6ס
 ט,ט מ ג , צר מסגס
 : ווו'ק , סרוסן וע) סמקג5 ע) יס0מ0 6סר מןן ססו6 5מר 1)6 והון לחוס גמז ס"ו6ר סם גרון יסים ק6ייזומן

D'W~W
 לסי לכ6ן אייך סוס ספרק . ברוך )6( כופרק
 סטסרוגו0 מן StDn יתכרך 6100 ס0ורס ע5מורס
 כלומר . סעוף כרוך )נ( : זס כס' סי630רכמו

 0מל0 . סק5 מן מקור 6100 )ג( : מקמרמפורך

 2 במנן1 ג11זש 22ע21ל
 מכמת 35ע6 סייעשיעשש

 סרפדי"
 :31ועננ0

 ולסטתיס סמקכל ע5 5סעמיס ג6מר 6100ממנו
 כמו . סמתח5סוח ס0נל0ות )ס( : סנ.חןע5

 ע5 )ו( : כנוד נגיס עומר סנ05ו0 וס51ן'סמכ6ר
 סנ6 סעוסר כלומר . מחטלסו0 כדניסמעוכר
 וכיונק ו3נרס 03דס כ3י0 כגון רגיס מיגיםע"י
  ויגרך 1נ1' עור יטקכ sb שלליס וירק לו( :כוס
 ורכס סרס סדי 56 6גי כתרוס וכתיק '"י' .אוחו
 ל6 )ח( :וגו'

 יוסי"
 . וכו' פעם 6ורו ס6חז ספ~על

05יוח ראוי סיס מאסר ינחר ויאיר כחו סיוסי'ףכלומר
ענפים

 סלעית ידחס5ו0גו
 סמכם מנונו ס0חענר 713 מזריע כטסות סס36 לסי מחו נויד 5סל מסרטי 30ן וצקיי

 : 4 גראס , וק"ן כסרט סס!6 סכן ידע )6 6כי 3ס 15 3ן 0)ד סס5ססעדע
שם
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 , בהכרח פובה ותוספת ברכה המשפיע יהיה א"כ , להשפיע יכול שמשפיע מה ירע הקא החימן
 נאכר שם שהו14 לפי ית' השם את בו לשבח ברה- לשון שנבחר סה ולזה , תכול ורוצה וחכםחי
 כולל שם ברקי תיבת כאלו ויכול ורוצה וחכם חי טפועל טגיעות היותם על תורה ההצלחותעל
 אחר החסרונות מן מסולק על היאו שהוא הרבחגי השורש על יורה ולזה , דהטלסתת טינילבל

llw~n'rwהשבת על ברכה לשון תמצא . שאפרנו כסו הסובה חסרון שהוא מארה הפך ברכה 
 שמיים ווהו אהללה כפו שה141 5"ד( )סם עת בכל ה' את אברכה הכחוב אסר ,בכלל

 כל על השם בו לשבח ברוך של הלשק זה הגדולה כנסת אנשי תקנו וע"נ , בפי תהלתותמיד
 , הנהנין ברכת כמו בגוף הן בנפש, דק שההיה סק מאבה בגוף הן ט"ום*י האדם שיקבל הטובותפיני

 מטר ע:הש"י להודות השבח ברכות כטו הברכות ויהר המצות וברכת התורה ברכת כטוובנפש
 צריכין ארבעה אסרו ולזה , סמנו מושפעות שיהיו rto באיזה וההצלחות הטובות הסכלהברכות
 רשות ושיש הטובות פועל הוא יתברך שהאל יחשב שלא וכדי ע"כ( גיד לף )נרכוס וכףלהודות
 ע"5( ג' דף )פס הרעה על מברכין כך המובה על שפברכין כשם אכרו הרעות פועלאחרת
 וההצלחות המובות מיני כל על השבח כולל ברוך של זה שם ולהיות ית/ פאתו בא שהכללהורות
 שם בשר כל ויברך לדוד תהלה במזמור אפר דוד נמצא שאמרנו כסו ברכה בלשוןהנכללות
 ברוך שם כי שיהיה מין פאיזה המובנם מיני מקבל כל כלומר קמ"ס( )הסייס וער לעלםקדשו
 הפלך אלהי ומטך אי בתחלתו התתיל ולזה , השלשיות מיני כל על ר"ל כלם על השבח עליורה
 יום בכל לומר כשחזר ולזה , שיהללהו נלוסר ועד לעולם שמך ואברכה יהיה שהרוממותטגסר
 גדול אמר הכל ועל בתחלה, שאטר שסה אברכה במקום ועד לעולם שטך ואהללה אטראברכך

 סיר שאסר וזהו , המעשים מצר אלא שיהיה א"א השבח כי עצמו מצד כלומר מאר ומהולםה'
 בבחינת שיהיה א"א לשבחו לנו שאפשר וההלול השבח כי זה ובאור , מעשיך ישבח לד"אדור
 א"א תכלית בעל ובזמן תכלת בעלי הם הארם שהיי מצר אם צדרש פנ' נמנע זה כיעצמו
 רבויים סצד בב"ח הם ששבחיו טצר חום , תכלית בעל בלתי זמן שיתסוס הראם שבחלשבח
 התחיל ולצק בחשיבות בב"ת הא מהם שבח שכל טצד ו14ם , תה שלפני בפרק שבארנוכסו
 לשבח יוק האדם שיהיה לוטר רצונו ואין , חגר לעולם שמך ואברכה המלך אלוהי ארומסךואסר
 שאפף לומר ירצה אבל פ( הארם בחק נטנע )ס( דבר זה כי בב"ת זמן "ההו חרד לעולםהשם
 ההיה שלא בענין יום בכל החלול זה ושטוטה ועד לעולם שסך מרוטם שיעזי בב"ח האדם רייההיו
 וער לעולם שמך ובהללה אברכך יום בכל כפל ולזה , השבח והתמרת הזמן סגר סניעהעשם
 בהן ולהללו ופהלליו שבחיו לספר איש משיוכל יותר מאר ומהולל דף גדול בו אשרהשלסיות רבוי מצד כי זה, שנע האחרים צרדץ מהשני כי אותו להלל יכול הטה לא זה כל ישעםאמר
 האהד השבח שהוא לגדולתו בו זה א"א בחשיבות בב"ת הוא בו אשר שלמות שכל טצדונם
 יהיה וע"כ בית בדברי הדכא השבח שיתבל ~'א ויה בחשיבות בנעת שהחג ר"ל חקראץ

 דואוי ההלול ררך אבל , שעכרנו צדדם שלשה מאלו נמנע עצטך מצר אלו הרעול שהשבח
 שאסר וזהו ויכול חרוצה חכם היותך על יורו הם כי טסך הנסשבים והמעשש הפעולות סצרהוא
 , חכם מפועל נמשכים היהדם על יורו המלטהרם המעשים ספור כי וגף, פעשיך יטבח לרפירור
 הרצון על להורות יביעו מובך רב וזכר , היכולת על לרמוז וגו' יאסרו טרפותיך ושתואמר
 ההיא התהלה גל סובבת היא הדרך ועץ ן הרצה על ירה דבובות רבוי כי לסעלח שכחבטכטו
 החכסש אלא ושלםוהו רישם מעלת להבחין יריע אדם כל שאין ולפי המזמור, באיתואשר

 טעמיך כל כלומר טעשיך כל ה' יורקי אסר ססעלתו טזער סעד מכירין הם כיוהחסירים
 והם חסירתו להיי סבירה החכטה כי הפאמינים החכמים והטה חסיריך אבל כלל דרךיודו

 השבח שהא ברכה בלשון יברכוך אבל בלבד כלל דרך יורו לא טגדולתך קצתהמכירים
 השלמיות טעי כל כולל היותו על שבארנו כפו סורה ברכה לשת nisnS , ראויהעתר

 : החסרונות סן מסולק והיוונו אותםומשפוג
  שהוא סה עם בפה הנאסר וכשיתחלף )ד( לנפש חוץ )נ( שהוא מה Dptי בנפש שהא סה עם )נ( בפה הנאסר כשיסכם הדבר על שכר שם אמת )6( כזפרם

 חקשרשים

 סיס 5מני16ח גי16ר ססו6 מס כך 6חרוגסג6יס סו6 כי ס6יס 3חק גמגע )ט( י טמעו 5עי5ס.וון
 . DD13 ססו6 מס עם )נ( : וכיצורו מסייךוכ5 סכ5 . וכו' פתר ירכס 6ג5 )י( תגובת:3ע5
 דשיו סיסלמו . 5גפס טון )ג( : ס5ג מחסנתעס : וגו' זס כ5 סעס 6מר עד למטס פדימסך
 )ד, : ממגו תוכר ססו6 ענין165ק1 עקר ניצר 6סר 6טי . אמת )6( כזפרק

 . העגין 5וס סנריו יסגימו ס65 . גסס סג6טר עס יקורך סססמגישת וכסיתח5י
סכ5 וס כפרק 635ך עוז עטם ג6 ט סנת5יססייסים
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 את שהרג 6י אח שראה ראובן כצו , שק- יקרא בלב שהוא כה עם שיסכים אע"פ לנפשהוין
 אע"פ שק- rR הנה הנפש אח הרג 11Y~VW העיד זה ובעבור שמעון היה זה לד כי וחשבהנפש
 היותו עם )ס( דג2ש את הרנ לוי כי העיד מום , שוים ולבו פיו כי שבלב למה חטב הפהשאין
 אק בי 9( מכזב הוא הנה הע; כן הענין שהרי משקר שאינו אע"פ דוירנ היה ששמעוןחושב
 ימכיטו כשלא בלבד האוטר טצר יקרא כזב גי והכא . הלב לפהשבת מכזב והפה שהם ולבופיו
 חסן שהוא וטה בפה הנאסר יםכיטו כשלא בעצמו הענין 0צד יקרא ושקר , יחד חולבהפה
 שקר יקרא לנפש חוץ שהמו פה ועם בנפש שהא טה עם בפה הנאבר יתחלף ואם יהדלנפש
 שום על שיצדק א"א נטצא שם כי טבואר הא ולזה , אטט יקרא הצדרין סכל וכשיסכיםוכזב
 שם עליו שיצדק א"א הנסצאיס ס! שזולתו מה כי , השם על אלא באכחות הנמצאים טןנמצא
 יול הטו אבל לכן קורס ולא כן אחר לא בלבד נמצא בדיותו אלא הזסנש בכל באסתנטצא
 פשם המובן הכיד ויסכים אתתי מציאות טציאוהו יה.ה אחד אופן על המיר קיים הואטאשר
 גממת הנמצא שם עלט יגול ולזה בפה הנאטם ועם לנפש חוץ שהוא מה DV בנפשהנמצא
 , הנמצאים מן עוולתו מה כל פעליותר

 מציאותו עאין מי על באסת נטצא Qw יפול ובן )"
 אבל שיגיעם אוחס הטניע בשיטצא אטת יהיה זה הנה תכיר מתנועעים שהם בשמש נארראם כי , בעצטותו חלף טצהשותו היוון אחר כלל אפשרות בו ואין ל% בעצטותו אלא בזולתותלוי
 זה יהיה נפלאים שהם בם יאכר אם הנבדלים בשכלים כן , אמהי זה מהיה לא מניעם יעדראם
 מציאות מציאותם אין עצטם בבחינת אבל כלמאנתם ומקיים והמעמיד ממציאם בהמצאא0ת
 בכל אין ולזה , עלתם בבחינת אלא להם סהוייב הטציאות ואין בזולתם נתלים שהם אחרסוהלט

 בעצמותו תלוי שטציאתו הנמצא שהוא השי"ת אלא באסת נטצא שם עליו שיפול מיהנמצאים
 הקב"ה של חותכו שארזיל הוא זה ובעבור , אמתי טציאות מציאותו ההיה ולחה כלל בעלהוולא
 באסת נטצא שם 11Sv ששל סי בנטצאים שאין לפי b"P) ע"י וסגסדכין ג"6 דף פיס לכנסאמת
 שנרטז וזהו ית'. הוא אלא זלתו או )ח( עצמו בבהינת לוכר רשה הבחיטת ובכל דאסניסבגל
 שמא הוכחם היה ולזה בזופתם נתלה שמציאותם הנבדלים טהשכלים אהד היה אליוהנראה שאולי חשב משה גי נ'( )סמום אליהם אומר מה שטו מה לי ואסרו כששאל בסנהלפשה
 טיפוסן ההוא התלת ואם בזולתו תלוי הזולת זה של וכהו מציאותו שכל אחר מבוקשו ישיגלא

 יהזה ולע; בזולתו ולא בעצסותו תלוי סצשותו אשר הנפצא כלומר אהיה אשר אהיה הואשמו כי הש"י השיבו ולזה , חפץ שהוא סטה דבר רפעל אל יצא ולא ספק בלי יתבמל רצוטלבמל
 בעד הטרבר לשו! שהוא אהיה אשו- לשק וזהו , יחפוץ אשר בכל ורצונו חפצו שיעשהמובמח
 תלוי וכהי טציאותי אין כי הוה כעולתי מצד לא הוה שאני מצד )ע( הוא אני כלומרעצטו
 השם זה עליו שול לא הנטצאים נק שזולתי טה כי הנמצאים בשאר הענין שהוא כמו כללבזולתי
 סלת כי יוניה אשר אהה; לשק ד"א עליו שיפול 0ה אבל אהיה אשר אהיה עצמו על לוטרשיובל
 אשד אהיה לומר ויצה , עלתו שהוא נמהר אחר נסצא על אבל בערו המדבר על סה-ה איתיהמה
 , במציאוהו תלוי הנמצאים כל אות שםצ הראשנה הסבה ~ד"א הח' שזולתי מצד הא אנייהיה
 הנמצאים טן אוולתו כלגד עליו יצדק ולאה אחרת בסנה ולא בעצמו תלוי מציאותו יתברךוהוא
 ו6ה , נכצא שזולתי מצד ולא הוה שאני מצד ונמצא הח; אני כלוטר אהיה אשר אהיהשם

 סן זולתו מעל יזהר האמת שם עליו ויפול , הזולת אל צריך שאינו אחר אסתי פצהאוהמציאותו
 האמת שם אלא הצדרים מכל שיי שיציק הואר התארים בכל שאין שנאמר שאפשר ערהנטצאים

 באחי הוא האמת שם כן הארם נולת דבר ואיננו האדם שם באור הוא והדבור ההיותטדבר הי שהאדם שאסרנו כטו כי , הטציאות חטב שם באח- הוא אבל העצמות על רבר תסיף לאכי
 אמת שמציאותו נמצא זולת דבר המציאות טחוייב רבור אין כי , זולת לא המציאות חיוגשם
 מכל יותר יהברך בחקו סיתר התהגר זה ההן ולזה , בזולתו התלות ולא אפשרות בו שאיןגמור

 סה טכל סיוהר ן בעג האטת בתואר השי"ת מתאר הנביא שנמצא תהו . השכות ומכלהתארש
 באר ג'( )יעמיס עולם וכלך החם אלהים הוא אמה אלהש וה' אסר והתארים השסות טןעוולתו
 התארים שאר או מלך או חי כשהוא כשיתואר ובק באכת כשיתאר )י( בין שיש ההבדלבזה

 וזהשרשים

 תן )ו( : סר51ח 610 מסמפון סיס סמחטגתולסי תוסג סיותו עם )ס( : וסגלך סמ"רר כמוסכ5
 ODD עזן פין . וכו' M")O קםיסך 5סי סוני מסיס פי ע5 6ץ . סס1רנ סוסססמעון

 6חר.
 ע5

 : !לוב מע5 סס"י ע5 וזקר י6תר גלמת גמ65ס"ס סו6 כן פי על ו6ף סר51ח סו6 ססמע~ןטעותו
 : סטע61ת מ5ר סג6יס סכטיטט . זולתו 16)6( לספיר כיס גוגתו כי מגסס 6מ סרג סכימעיד
 : נטעמו מתוייג ספגי מ% . סוס ספני מ5ן)ט( כן ו6ס סר51ח סיס סלי 610 וסתמת סקרעדות
 ג ס6מת גתו6ר . גממת כסיחו6ר)ין . O'1D ולגי פיו 6ין כי )1( כעוותו: מסקרפינו
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 ירומה כבר )נ( הוא בו שיפטר טה ני הטבע שאחר טסה הרבצי בכספר נתבאר נבר ניוזה
 ואבירם דש הוא 6'( )מנ')ס כוש רצד מהודו התלד אדוטורוש הש כסו מה בצד זולתיותבו

 סצרש מלך פרעה אל ההדברים הם וגר ומשה אהרן הפג ב"ו( הצוונמ7גכ אשר העדהקריתי
 וכן כן אחרי שבאר אותם זולת אחרים אנשים שהם יחשב כבר ))( אלו בכל בי 1'( )סמוקום'
 אלהי כי )מ( שידוחה אפשר יהיה שכבר לפי ק"מ( )סס)יס הארץ'משפטיו בכל אלהינו ה'הפג

 באר לכך פגומה אופה לכל המיוחדים מעלה של השרים כשאר מיוחדת הפשלה לו ישישראל
 כל כוללת פפשלה לו וש כלאר משמטיו הארץ בכל אלהינו ,2ההע יתברך הוא אבל כןשאינו
 אבל , שירוטה  אפשר שהיה נטו זולתיות בי שאין  לבאך ובא הוא שיאפד מקום בבל וכן ,הארץ
 הש"י כשתאר כי בלשונו הנביא דקדק כלל זולתיות בו שידוכה א"א )ג( אמה  שבלשוןלפי

 כמלנות או בחיות אותו כשתאר אבל אכת אלהים וה' אלא הוא לשון אסר לא אמתכשהוא
 ירומה והמלכות ההיות הבנת פצד )ס( אף כי להורות עולם ומלך חיים האלהים הואאטר

 האמת בעם מים אבל שבארנו כמו האפח דרך על כן שאינו אלפ וביניהם בינו טהזולתיות
 משאר הכובן הזולתיות ובקבור אמת, הוא דאלהים דמ בו אמר לא ולזה כלל זולתיות בואק

 בעצבותו רבוי alw יחייבו שלא כדי שוללים התארים כל שיובנו שראוי עאפרנו הואהתארים
 דמאל אמר התארים שאר כהבנת "בוק יותר ענין הוא הזה התואר )ש שהבנת ולפי .כלל

 ההשתכלות כי ע'( )דנ'35 באכפיך להשכיל מעונים לשוב אלהינו ה' פני את חלינו ולאבתפלתו
 על גשורה הוראה סורה האבח שם ולהיות . מציאותו חיוב הבנת זולת דבר איננובאמתו
 שהאכת שאטר מי הקדפונים הנימוסים במניחי היה התאיים משאר מזולתו התצוותהתחוייב

 כולל להיוהו )פ( הנמצאים מן כזולתו יהברך בו מיוהד האכת שם שיהיה וראוי . האלוההוא
 ואמצעי ואחרון ראשון יהברך שההר להחיות באפצעיתם והוא והם"ם וסופם האותיותתהלת
 מעקר המסתעפים  השרש.ם  מן  שורש האפה  פנים  שלא ופה . בבהו הנל תסיר  פובלעשזוא
 כחויב שם באור ~ולחי דבר איננו שהאמת שהתבאר למה , האחדות שסנים כמו השםמציאות
 שמציאות אכרם זולת דבר איננו אכת שהשם אטרח כי ומותר כפל זה למי ויריההמציאות

 : כלל זה זולת לא המציאות מחוייב שם באור תה , אסתי מציאותהשם
 השם ור"ל הטפורש שם ]6[ הנקרא הוא היא ואיו היא בירד הנכתב שם כהכנרמ

 הנבדל הדבר על לוטר הרבה רז"ל בדברי כורגל הלשין וזה ,הנבדל
 טזולתם נבדלים שהם והאנשים , הערלה מן הפורש החי, מן הפורש בשר אסרו , פורש אחרמדבר
 )'א )דף סוטה ובגטרא . בטפרי רז"ל בארו וכן ן פרועכם וההם עליהם יאמרו וחסידותבמעלה
 תלפוד בכסי אלא אינו או המפורש בשם אוטר אתה המפורש בשם תברכו כה אסרול6(
 שם פירוש כי בארו דגה . לי הטיוהד שמי ו'( )נמכני ישראל בני על שסי את ושטולוטר

 הספירטשרשים

 5כך כי פי, . מס כ% זולהיוח בו י17מס ככר)ג(
 טפס *סר  סריס תחסום סל6 גזי 610 נויקמר
 ttpnb~1 למסווך כו6 נ6' לכך זו סעודן מסל73רך
  סיסנ4ר וכמו 6מר 1ל6 סו6 6גי כסג7סס7רו"5
 וולט *פויס *גסים  סספ  יספן ככר לל( ןנסמוך
 שפס זולם סג"ל ג"פ . כך 6חר סכי6ר6ותס
 610 6מר ל6 67י  עומר וריי ו לגץ  ollpסני*ר

 1ע7  %סורו  סמולך  סוס טמר 6פסר סיס6חסורוס
  131' וממס 6סרן 610 6מר hs 6י וכן ,6חסורוס כימי תסי נססלס  ינפינ  סיוכיר  וס  6יןכוס
 מרפס  פס  ספונריס  ומפי  tlohn לומר  לסירסיס
 זס לסגי סכחוג ססזכיר ולסרן מסם 16חן  סיול*
 סיו 6חריס רק 1נODn '1 ו6ח הסרן bb' לווחש
 156 ססס לפרוח סו6 נמלח סגתונ p1p1לכן

 לו ים יטרלל ~סי כי )פ( י  נסבלתסנפיר

 כי מסייס ממסלם לו  סגין , וט' מיומ7עממסלם
  סמל6כיס  כסקר לכד  יסר6ליח ויומס על06

 סים רס סטוים כלל פל  "s~SDn לו 6'ן 6גלעגמו כפגי 16מס 61מד 6חד לכ5 סכומות עלסממוגיס
 *מר  לכן ככל  מיחל  פסו* סלילפ *פר 6לפור

 : וסלך סמנ*ר  כמו *לסיפ ס' סו6סכסוכ
  ספירט כרו כלל.  וולפיופ  ני  שירוכס 6"6מ(
 סם געור  06 כי 6ייו  פסול  נסמוך מניסלפיל
 סחיוס מנגס מגד )ס( ו זבח ול6 סמגי16חמיונ

 מס זולחיוח י17מסהמלכוח
) 

  וס ס6ין 5סי . וכו'
  פשר נרפס פסוfisb 6  ספ5י*וס סיוג ססנקור
 1 ס*מפ  סויר . סוס  ספוילר  ךט( ן  פעונסני

 כפור .  וכו'  l'nleo" תפלס כולל לכיוסולס(
 ובסיו כספלך ס*ל'ף כיסק" "htnSפ*וסיופ
 : 6מת 16תיוס 610 כלמגע וסמ"סנסוף

  טסות וסי' . סירופ ערוי  לגיירו  משרט טגקרי  ויל ויל  נגחין  פיסי . סמשומ שם "[ כחפרק
 itbD~ והידי  5גלמפורט

  ססס  זס )1 יימדו ססמוח מסקר סילוא 5ל יוחץ גריך 1)סיותו ,
 : ע;") סממככ לזככי רקס h'ot מפס  סיפרת  למס רקס 'ותר סי5 מוסס מנמרס ממחכר טסכי6וסר6יס
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 שסוור הם השםוה שאל כי תה השמות, מן מזולתו יתברך לו ומיודיד נבדל וכהוא דכאהמפורצם
 בחינה מצד ואם הפעלות מצד אם הר' לו ותנחו שסות שהם לפי , חלתו רגל ית' עליונאמרים
 . זולתו חיל עליו יאסר כן ועל , הינולת על הטוו-ה אלהים כמו ית' טצי"וות חיוב זולתאחרת
 , זולתו חיל עליו האטר האדנות על המתה אדני וכן , והדיינים הטלאכים על יאמר אלהיםבי
 בשתוף אם )16 זולתו ועל עליו שיאסרו אפשר שכבר ר"ל הדרך לץ שהם יש השמות בשארוכן
 צד בשום כלל מלתו על שיצדק א"א אותיות ארבע בן שם ואולם . ואיחור בקדימה אםגמור
 החלק מן ס"א בפ' ז"ל הרמב"ם כתב וכן . מצימותו חיוב טצד עוברך עליו יאמר שם שהואלפי

 . ק0פורש שם נקרא ולזד בלל, הנטצאים מן זולהו בו ישתתף לא דבר תה , הפורה תספרהראשון
 כן אחר וכתוב וגו' הדרך לנחותם ענן בעטוד המם לפניהם הולך וה' '"נ( לנמוח אומרהכתוב שהרי ההשאלה צד על הנטצאים טן לזולתו השם זה שיושאל נמצא כבר זה בל ועם)נ(
 העשר ספניהם העק עטור ויסע מאחריהם ילך ישראל מהנה לפני דמולך האלהים טלאךויסע

 מצד אם )נ( צדדים משני אליהם המושאלים "ל יושאלו שהשמות לפי ווה , י"ר( גססטאהריהם
 עליהם שיורו מצר %ם רחוק, דמיון אלא אופן מכל ירטו שלא ואע"פ טה ברבר אליהםשידמו
 ה' את ועבדו המש"ק על הבהוב יאסר כי הכלי בעל את הכלי כהוראת )ך( רחוקהבהוראה
 או בטלכותו המשיח סלך שידפה בעבור )ס( 3( לרמס להם אקים אשר סלכם דוהי אתאלהיהם
 דוד פזרע הסשיס היות בעבור ל"ו( )ימוק56 עליתם מלך דור ועברי ויאסר דור אלבנשיאותו

 )סם( לעולם להם נשיא עברי ודוד אהר במקום שפירש כסו קישת רוד מלכות היות עלסורה
awלעולם נשטו הא הנה קיימת זרעו טטשלח היות בעבור כי עצמו דור על נאסר ספק בלי . 
 רהטם על סורה להיותו בםלאבה נעשה כלי הסתו עם השם בשם הארק הכהוב קיא כןוכמו
 ובטחה וגו' ה' קומה סשה ויאטר הארק בנסוג ויהי הכתוב אסר , בארך שהמה התורההנותן
 הברית ארון הנה ]נ[ הארון על אכר יהושע וכן י'( )נמוגר ישראל אלפי רבבות ה' שונהיאמר
 כן יקראהו אבל הארץ כל אדון הארון ואין , נ'( )מוסט בירדן לפנינם עיבר הארץ כלאדון

 הדבר לקרונו הלשון ררך כן כי הארץ כל אדק בשם ויקראהי , הארץ כל אדון מצד נמצאלהיותו
 הדבר אל הדבר בעל פעולת לייחם או )ו( ממנו הדבר שנמשך מי או )ו( הדבר בעלכשם
 אינם )מ( והשסע ורואות שוסעת והאוזן רואה שהעק אמרט גי , ההא הפעל יסע ירושעל הכלי אל הפוגל פעולת תדחס ארם בני שבלשון כסו , ההא הפעל יניע או יעשה ירושעל
 כאחד הדברים אלו שני ועל )ט( . באמצעותם ההוא הפעל יגיע כלים והאחן והעין לנפשאלא
 ולהיותו נסים ה-ו על שיעשו אל בלי המזבח להיות י"ו( לנמות נסי ה' צס הטזבח שם סשהקרא
 כ"נ( )ירמיס צרקנו ה' )כ( המשיח שם הנחוב יק-א , הנמש העושה השי.'ת על כן גםטורה
 ירושלים יקרא וכן , ה' בשם יקראהו כן ועל ידו על טה' הצדק שנשיג אל אמצעילהלתו

 יישרשים
 נקיימס 06 גמור ?s:?.e_ אם )6( כחפרק

 עין סס 3זס סמאל .ו6ימ1ר
 1סס , ממיס עין ע5 וגס סרו6ס עין ע5אמר
 כמז עוף מק ע5 וגס 5רכיגס סיס ע5 ,סוס
 610 51ימור וקויתם . qSD5b כן טנורגסוס
 סרנך סס נזם סמס5 , סמוס56יס ממוחכמו
 כ"מ וסקר ס16ס ע5 ור6סונס געג0יפול
 ססס5 רגל ע5 כן נס ססס זס סוס6ל כך61מר
 . וס כ5 וטס נב( : סמ6מר מיס 5"מ 1ע"5 .וכס6

 . מס נדגר 56(סס סידמו מנן 06 )ג( :61עפ"כ
~lhSnoD

 6ח ככלי כסורים )ך( : רוחני ג"כ סו6
 רקונן ניד סגרזן כסח~6ס כזס סמסל . סכליכע5
 סימס6ר דרך ועל סמ1גכ 610 סרחונן סור6ס610
 נעכור )ס( : וסחך סמסטר וכמו נו סמו5נ ע5סנרזן

 דוד כסס זכרו 51כן . וכר סמסימ מלךסידמס
 סדגר סגמסך מי 16 מ( : דוי מח מכנר61ע"נ
 סגחכ6ר וע"ד וכו'. סגמסך מי גסס 16 .ממט
 1 ע5יסס ס5ך דוד וענדי נפסוק גסמ1ך מניס5ע'5
 ססע1לס . וכו' סדיר גע5 סט51ח 5ימס 16)'(

 ססעו5ס 5סעמיס מיימסיס הוטס עומסס6דס
 ססי6 ספעו5ס ס6זס עמס י"ס סע5 סכלי 56ססי6
 ו סומעח 61וון ר61ס מעין גמסל וסולך סמנ6רוכמו
 610 וט6וון.1סג' מסעין סמס5 סו6 סדרכיס.ס6'6ל1 סגי ועל )ט( : לסמוע יט5יס היגס וס6זגיסלרקוח יטל" טרנס סעיניס כסמם כו'.ססרי 656 6יג0)ח(
 סכלי: כעל 6ח סללי כסורחה סס61 לטיל סזכרגומס
 : גסי ס' סמו ויקרנו מוגג ממס ויל נסי.סנ6' ס')י(
 . עף יסורס שופע נימיו כנקמר . כקט מן)כ(

וזס ענפים
 pVhn ערגו ס6ר1 ג5 לזון מס"ס גי רפס מכפן פ5ק ל5 . וט' ספן ג3 און סנלימ קרון הנהמס

 מן קומם וכן . סררן כ5 רדון כטס ס6כין 5קרוח סכמוכ כוגח 61ת יסנין ס"ס וסוף 11hoכ3

 6וס י.ממככ D'b9 51כן ממ"י ע3 06 כי סקרון ע3 עג'פ מלין ob9n 6וי וס ככמונ תעיין 05 ס'מוכס
 ול"י"מוחכם

 : ג"5 ,
גרול
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 העקשכם כח פרק שנימאמךספר188
 ששם שכה ה' אלא שכה ה' תקוי אל טיס( ט-ס דף )ל3 שאסרו fft~' ורבותינו ,חפיסות פעל כתר בחמציות ה' כבור שם ונגלה שנראה פקום שהויו לפי מ"מ( )'מוק56 וכה ה')3(

 נ"נ( )נרפסים יראה ה' )מ( הפקום שם קיא אברהם נפצא וכן , ע"כ הפעם מזה ה; הואירושלים
 לשכינה הכהוב שיקרא וכא הדרך וע"ז , ומשגיח שרואה הום על כורה פעל בו שנראהעל
 ראה ה' ויאמר בז' לראות סר כי הו וידא ה/ הנבואה בבראה הפושג או הנראה לכבודאו

 ו'( )יסשס ונשא רם כסא על יישב ה' את ואראה , נ( )ממוח בכצרים אשר עסי עני אתראיתי
 את ויחזו אלהים ויקראהו ל"ד(, )פשט ישראל אלהי את ויראו ישראל אלהי ג"כויקראהו
 ~אף , יתגאל ואלהי ואלהים ה' הנרצה הכבוד או השכינה את הכתוב יקרא כי , )טס(האלהים

 . )"ג( )מס וחי האדם יראני לא כי שכתוב כסו , זולהו נברא שום ישיגהו לא ירו שהוא פיעל
 בכחך לך האפר ה' אליו ויפן גדעון על הנראה הכלאך על אכר , לכלאך וף הכתוב יקראוכן
 הכלאך הכתוב יקרא ההוא הכפור ובכל 1'( )ס1סכיס בו' עטך אה.ה כי ה' אליו ויאבר וגיזה

 השם פני על )ס( טופר פהחלפים נמצאים על הכבור שם יפיל )ל הכהוב ימצא וכן . ה'בשם
 5ג( )ממוח כבודך את נא הצאני לו איכר פהשי"ת משה נש2:אל כי שפצינו נפו משגיםכבלתי
 שיפיל ונפצא השם, פני על יאסר הכבוד ששם הרי )סס( פני את לראות תוכל לא השי"תהשיב
 נבחי 01יאה ט"ו( )ויקוץ העם בל אל ה' כבוד ירא אכר לחוש הטושנ הדבר על הבהובאותו
 להיות תה . tug) )טס ה' נבור את וראיתם ובקר כ"ז( )סמוח ההר בראש אוכלת כאשה'

 ההירו ומנאן ה/ וכבוי ה' פני הנקרא פושג התלתי הנכתר דבר על פורה לחוש המושגהדבר
 ער , השם שומא נראה הבלתי הנכתר הדבר בשם אליהם הנראה הדבר לכנות לעצפםהנבאים
 ההן א5הו בי , ית' הום עם כדברים הם כאלו אליהם הנראה הכבר- או הטלאך עםשט-ברו
 עזבו כי אסר השם הוא כאלו לנוכח )ט( אליו הכדבר או אליו הנראה המלאה עםפרבר
 התשנה ובאההו י"ס( ot)Sn) '6 בחרב הרנו נביאיך ואח הרסו מזבחותיך את ישואל בניבריתך
 מתוך אתהקול ואזשמע עו' ה' ברעש ולא וגו' ה' ברוח לא כף ה' לפני בהר ועכרת צאע"ז

 אין יעשה( אשר את השם כפי אז ונצטוה אליהו פה לך פה ואופר אליו מרבר דקההדמכה
 צא לו אפר שהרי השם ראה בההלה עפו שהפרבר לחשוב פשתבש אליות היה לא כיכפק

 ליה סיבעי לפני ה' לפני בהר ועכדת אליהו על תכהו ולא ע"נ( 3"מ )כגסדריןליה פיבעי עלהיאלי ג"ד( וטמוט ה' אל עלה אכרו פשה על שתפהו ומה : ישראל בני בריחךעזבו כי ~אכר )1( עצטו השם עם פדבר כאלו עפו פרבר היה ואעפ"כ לס( ה' לפני בהרועפרת
 חורה פתן אחר במשה אבל אמצעי עמו הפדבר שיהיה אצלם זר היה לא באליהוכ5

 לא אבל הפנים שר וחוא רבו כשם lo:ffi כמדרון היה ההוא האפצעי כי והשיבו , השםזולת אפלתי עפו מדבר שהיה שיראה ה' אל עלה יאכר איך זה על הכהו בפנים פנים לפעלתשהשיג
 שה כל ועם , אחרים ואפצעיים פלאכים יני על נדברים עהט הנביאים לואר כמו אחר אטצעיהיה

 ידם על להניע אטצעיים להיותם  השם עם ידברו כאלו עפהם לדבר עצכם הנביאיםהתירו
 שסדמק נביאש של כחן גרול מ[ באכרם ז"ל רביותינו רפזו זה ואל , אליהם כהשםהנבואה
 כזה גדל דבר לעשות לעצכן שפתירין כהן נדוק כלוכר כ"ז( כרסס רסס )נר5כיט ליוצרההצורה
 או נצת ירו על להעשות כלי או הנביאים אל הנבואה להגיע אמצעי הוא המלאך להיות בןועשו
nDlaשלית פפי היוצא הצווי על לומר אדם בני ודרך , בנפצאים וחפצו השם רצון הגדר על המורה 
 , הסלך עם ירברו כאלו כבור ררך עפו ברברו כן צוה הכלך ני צבאו שר או פקדת אוהפלך

 כ רעשרשים

 ופתר )$( ו ס' לסני כסר אעמד סגיט גפעססף . סמה ס' )5( : 75קט ס' יקר16 6סר סמוונס
 כסנר לומר וקין , נניס נסעם פי' . וכו' עזנוכי . ירפט ס' )מ( : סמס ס' מיס צעיר וכססג6מר
 מלצך ע"י כיס וס סר6סון נפסס ס' 7נר6ל.1 יר6ס ס' ססו6 כמקוס סס בגרפס ויקרךסג6מר
 גמר מעמד 6חר מ"מ 6גל סמסטר, סס1נימכמו ג6מר סכגוד ס"ס , אנוד סס יגיל )ג( :ונו'
 לך ובמרמס מניח פעם ס' 7גר 5ל'1 וג6 ס'לסגי . ססס גני על )ס( . מחח5גיס גמנ6יס ע5 כןנס

 6יט ~ס עצמו, סס"י מסי סיס וס 7למ6 56יסוסס סיס 56יסו . לנוגס לע( : עלמו א"י ע5גלותר
 קליו וסגם שמר סגתוג למון מסמעוח מתוךכי . עמו מדבר סיס ו6עס"כ )ס( : נוכח נאיןמדגר

קו ענפים
 טס 156 רן") זככי נטשי יתמגר סזגכי ענת עם תגס . )י51לס מטיס המלטס גגי6יס ט3 כמן גדולנג[

 )סכינם סחדכקוחס נעת ס)גי5'ס כי וכוט , כוס 5מל al~'D שד ג"3 מקוס מכ) ויסליס)מוריס
 ס5~לס מדפיס סס nbr נסמססעותס 151 רסס מהולס מומלס 6ח מסתיעים סס מייס ot~sh דגל'5כ,ך:ע

 : וח"ו ע"ג טעל 3עקי7ס מ,ס ועמרן . ,5S~pיו5רס
וק
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 187 צר העקרים כה פרק שניפאמרמפר

 החומר לבעלי הנמשכים הפקרים שטמטם א"א פהומר נבדלים להיותם המלאכים גיידע : השם הא כאלו הנבאים ויעארווז השם בשם הכחוב אותו קרא וע"כ)ק(
 כריהם להם הותר כן על , האלהים בעימ והישר המוב אל תסיד בהטיתם אבל כלל, החפאואל הרע אל בחירה %א גאוה לא נהם pw1 רע מכל נקיים הם כי הההרות ושנאהכקנאה
 הוא שהנראה רבים. בסקום5ע משרש זה שמצינו כסו שולחם בלשון לדבר ארם לבניפומזלחים
 ולאברהם ע,( )נשסים זרעך את ארבה הרבה להגר הטלאך אמר שולחו בשם שדברמלאך
 פצינו לא בי רעל שפירשו כמו מקום של בשליחותו י"מ( )מס חיה כעת אליך אשוב שובאמר
 נסס הנני אפ? יעקב בחלום האלהש טלאך אלי ושמר אסר יעקב וכן , אליו הסלאךשישוב
 נדר שם לי נדרת אשר מצבה שם טשחת אשר אל בנע האל אנכי לו נאמר החלום ובסוף5"6(
 ירא כי ירעתי עתה לאברהם המלאה אסר וכן , לשם אלא לסלאך נדר ?aps נדר ולאוט'

 יצחק את אברהם עקד חיה להא ע"נ( )סס ספני יחירך אח בנך את חשכת ולא אההאלהים
 לטשה וכן ]ד[ ו'( ~o'wela עמך אהיה בי המלאך לו אסר גדעת וכן , הוא ברוך להשם אלאבנו

 לו נאסר הדבור ובתחלת , נ'( )חמוס אליו ה/ פלאך וירא הכתוב אטר בסנה נבואהובתחלת
 ירבף המלאה כי לאות תה וע', בטצרים אשר עסי עני את ראיתי ראה וגו' אביך אלהיאנכי
 יפול %א שליחותו להחליף השם פי ימרה לא הטלאך כי זה בכל והטעם . זה ודץ , שולחובשם
 במלאכות )ר( בא להיותו אבל נבדל שכל להיותו סלאך הסלאך נקרא שלא לפי , לעצטושררה
 השליקות בשעת לעשוה רשאי אינו וכן מע סלאך אז היה לא שליחוהו מחליץ היה ואםהשם
 לגלות רמה השם בשליהווז ר(גצשתלה המלאך אין ולזה , מהשם בו צוהל שלא פעל או דברשום
 ליעקב המלאך אמר , בו שנשתלה השליהוה פעלת לו המיוהר וכהו עצמו מצר לו אשרשמו

 פנות אל המלאר אסר וכן לשמי תשאל זה לטה לו אמר 5"נ( )נואית שטך נא הנידה לוכשאסר
 אם חמך בל אוכל תעצרנילא אם כן גם לו אמר '"ג( )טוססיס פלאי והוא לשמי תשאל זהלכנה

 דבר לך יועיל ולא אותה אקבל לא לי עולה תעלה אם ]1ן ר"ל רסס( תעלנה לדר עילה ]תעשה[)תעלה(
 הסיוחר והכח שמי ידיעת לך יועיל לא ולזה פעצמי לי אשר והכה עצמי מצר לך נראה אנישאין
 ואיט מעצמי הזה בשליחות כח שום לי שיש )ח( ולחשוב לטעות אוסך יביא זה כי מעצכילי
 הטשתחוה זה ובעבטי , פפנו בא והשליחות טסיו בא שהכח תעלנה לא' עקה תעלה אם וע"כגן

 לפלאךשרשים
 נקרך 5כך וכו' פועל 6ו זכר סוס 5עסוח 5מ65ך . התו קר6 כן וע5 )ק( : סר6סון סקול מטמעק51

 סמ65ך 0 . כן וקיט מעגמי ס,ס גס*מות כחסוס וט'. סס5יח~ת גמעת 5עסוח רסקי 6'ט זנן)ס( 3י טיס )ח( : ופעו5ס מ65כס לאסון משך ט מ65ך : ספורת נס5יה1ת . ow כמ65טח )ר( :)מטך
 ועסות כתירס סוס 5י 61י1 כסעודתו מוטבע610 רתות 6ע כי מלקך סגקר6 ע5 6מר טעםשד

זכר ענפים
 ממיסם וו") ס1י סקטס כ16 . וע' 56ע ס' משך יל6 סכת~נ 6מל גסגס גנ61מ1 נממזר )מסר וכן1[

 ודקדק לסיס 6טר לסיס ט) סרב סי' זס ס)סגי וש' משך טסו6 סל3 מדייק כ* גטיםנדו)ס
 עיט ספ"' ססו6 סימסוכ כדי סוסת כוס סמקך סססיכו סרג דטח כי י"hnat 5 , ערמו סס"י טיסממני
 סמ65ך )1 סססיכ מס כי )סכחנ גדפי bt'((o חמיסס כחמיסתו ספין נכסס ופי . עג") )דבריו יתמיןתמען
 Sh 6יס bSt יחשך ס' ל 1וס כן כי ג6ן ר,ממכל סכחכ כמו כך )י ססיכ סוכמו 3סס פסיס 6טרפסיס
 סמררך 16 עגמו ספ"י דכת סו6 "ס וע ע6 וס כ) גנו6חו. נחמ)ח סס,ג 65 עדתן טמסס ופסטר ,יכונ
 : וק") עו' היסס 16מל מס סמו מס 61מר1 וס6) נזכר מסופק ofO )כן סס"י רצוח ע)ח מענש כך6מר
 רטיתי ר6ס ס' וי"מל מסכחוכ סו!לצ כסס מדגר ססמ)6ך לטיס סממכל סכי" כ6ן . עען ורז גוס אלא]ס[

 מן וייגמל כמיס ס' נגס גקו6 ססמ)6ך סנתונ מוס גסמע 6יג וגו' כמטיס 6טל עגף עם6ח
 ומס ס' 3טס )קל6 סנל6ס סכמן נ,ו ססטגיגס סגקוכ מוס לממלל סוכימ or נע' ממס וגש) וט'ל6ס

 מסס"כ ס"מ וגו' ס' היו וימן גדטון נכי טג6' מסכמוכ סמחנל כן נס )מד זס ס' 3סס גקר6ססמ)6ך
 מוטנע סו6 ססמ)6ך )סי כסרטים סטעס סירסמ כגל . וט' וס ונעטל תו' )י שלס סע5ס אםה[ - ""ט 6סדדי סומליס מממכר צנרי ויחיו ר,מ)6ך bp SP' 6יט וגו' ר6'ת' ר6ס ס'ויכמר

 6ע סי6ך נפטי~מו מוטנע סו" ססמ)"ך 6מר 6"כ 1npo רכים . וכו' 3מילס פ 61'ןכטשלחו
 מ"ע סס)ות מלכס נוס וק,~61 וכו' למסיס דמ)6כי ססומון סכוקר 63סמולח חטופי 'מי 3"מחס)5יס
 005 סים סכם מזד u'h )סס מחס))יס ס6מ מס כי כקוס נקוסתמס 6ין 6מגס . סמ)6כיס גגנדמתסן)יס

 1tnrDt Wh5m מלסגן מסמע וכן , כ6ן סממכר סכחכ כמו גמור ס'הר ~ויו סט"' מ5ז 06 כי המסמ)ד
 מס "ס כי מעומס דכר )טרוח רפות )סס סבן מסמע נ" מזו סימר מרסון וכו' 6) סג' נ6 חש וכו'רממ'ס
 ג)סוגו סס,נוון נע) דקדק כן גס אכן מסס"י וחןגחס נקסמס ,זי עי ISTPPIסימם

 וקר"
G~lh *"מסלת 
טרזון
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 לא נדבור עליה עוהחהר אלילים עבורת עובד והוא בנפחתי מקצץ הוא וכחו עצטו מצרלסלאה
 וכסו כמכילתא ז"ל רבותינו ונבארו כמו ס'( דכריס , י"ס )סמום פני על אחרים אלהים לךיהיה

 רף שליח וכהוא מה מצד לו המשתחוה אבל , הטלישי םהםאמר עשר שטונה בפרקשהנבאר
 שיש הכה מצד ולא כאדון ומקבלו וכחו עצטו מצד הסלך לפקיר שהטשתחוה כסו , סותרונהו
 , הפלך אל כבוד הצו הסלך שליח שהוא פצר לו והמשתחוה , במלכווע סורר הוא םהםלךלו

 ה' צבא שר אני לו ואסר ביריחו לו כשנראה לכלאך ~השחחות ליהושע מותר היה זאובעבור
 פד' אחת ההשההויה היות שעם ס'( )'סלע וגו' וישחחו ארצה פניו אל ההושע יפול באתיעתה

 שההשתחויה לפי כי אלא , ונסוך וקטור כזבוח השרת למלאכי השפי' לעשותם שאסועבורות
 או למלאך המתפלץ אבל , מהערת ההוה בלבר שלוחו וה ולהיות השם לכבור היתהההיוו

 בדבור עליו שהחהר פה הבו שמו עליו שיורה מה פצד לו המיוחד וכתו עצפו מצי לומשתחוה
 בתפלתם הטזכירים פעות התבאר ומכאן . הרפב"ן בתב וכן , פני על אחרים אלהים לה יהיהלא

 טה וזהו , בעצמם להם אשר הכח סצד להם הם אפנם המלאבש שמות כי , המלאביםשמות
 קצת שמצאו לכה בזה הטעות נפל ואמנם , שכתבנו כמו לך יהיה לא בדבור עליושהחהר
 להכניס סותר שהוא כך מהוך וחשבו מיוחדים שמות בהם נזכיו לקיפונים מיוחדותתפלות
 הפיוחדים השמות אלא בהפלה השמות מן שם לשכיר הותר לא כי , כן ואינו השמות כלבהפלה

 ספנה להשתמש אפשר שאי לפי קבלה חכטה אוהה נקרא ולכן , כלל אחר שם ולא ית'לו
 ישכיל ולמען , ה' מבלעדי אלוה ולעבוד הארם.לטעוה שיבא אפשר כן לא שאם קבלה דרךאלא
 יחשוב והרואה מצויץ שם לקדמאים בתפלות שנמצא הרי ]ו[ בזה משל אמשל וירעהמעיין
 באלפ"ח האותיות בחלוף איבעה בן לשם כנוי הוא אלא כן ואינו המלאכים מן לאחד שםשהא
 באתע אלהינו טה' אות כל בחלוף אלהינו לה' כסי הוא במוכס"ז כוז"ו וכן בש דאיתבירוא
 סבורם הוא זה ובעבור השאר, וכן בויו והש בכיף יו"ד יחליפו כי )6( ביית באל"ף אחריההבא
 יהיה כן אם אלא ענפו מסברת הקבלה חכמי טדברי בדבר להשתפע רשאי אדם שוםשאין
 א"א חכם ספי למקובל אלא אמדה חכמה באותה הסברה כי , בה הקבלה בעל חכם טפיטקובל
 לכתוב והוצרכתי , כשטה שהיא קבלה נקראת לכך כי כלל הכתב מתוך בה האמת עללעמוד
 שזולת הקבלה הכסי פספרי ובזולתו ועוהר בספר כזורק בזה משתבשים אנשים שראיהי לפיזה

 לחשוב ממחיצתם לפנים ונכנסים להם גדולה חכמה כי להראות עצמם מסברת אלאקבלה
 רבינו המקובלים האחרונים החכמים גדול ע"ז הזהיר וכבר , אסורה שהטהשבה ברברפחשבות
 מפי זולת ובינה שכל בשום כלל יורעו ולא יושגו לא הקבלה חכסי דברי כי ואטר ז"להרטב"ן
 התורה, בפירוש ז"ל דבריו אלו הנזקים רבת אולת בו והסברה ומבין סקובל לאזן חכםמקובל
 הם כי במצה-תם הכלכר אחריהם הנקש פן )נ( מאר אשך ושמור לך השמר לך אומרובלל

 ערביםשרשים
 ס6ר וכן כיסא* כ56פ"6 לתריס סנ6 טי"1מסמס לעיל סכסנט כחו ססי"ס ר15ן סמך 6100זנר

 סכ6יס נ6ותיות מחחלסיס מסססס6ותיות : ע"ס מרמסס כסס נ' סרק רקבוןכמקמר
 6חריסס. תגק0 מן )כ( : גית"6 כ56ס"6השריסס מססס יו"ד . כוי"1 וס"6 ככס יו"ד יחליפו כי)6(
 : עגמם מדעת כקכ05 סתתעסקיס 6ותסהחרי ס"6 וגש כיס"6 כ6לס"6 6חריס סכ6 כג..'ץ ד'ס5

פרק ם י פ נע

 מטלא ססס ע) נ"צ ,ס oDPnl , מטלחיס.)סס" טסס לק onip מ% כמ סוס )מס פקן )ומר כגסענון
 ממס וסוף רססני ככור ו,סו יוחל סטכיגס Sh קרוכיס פסס מסגי נעדט סיסחד)ו כסס מכקסיס 5טעלון
 )סס סיט נעכל ו)6 . )מטך oln~on זיסוטע 1)מעסס סממנר טסכי6 סמנך מפקיד )ממט)17מס
atbמע"י סיכויים עד עגמו מנן כמ nlep) סס 6ין כי מטייס רג1גס( QID מוסגעיס סס רק כמ 

 )סס סיט קמר ר5ס 5ין רממיס מההכי ת"ס וכן . פססתי טקסס סנגור מס ועטות וממוייגיסגפעיחס
 וכלקמוח סרממגוח ע) מ:ס"י ממוגים הסס רק . מס דגר ע) )רמס טיכו)יס עגמם מזד ויכוסח כחפיוס
 , טסטס נסקר נוס 1ניג6 . וק") שעו יכמס נ6ע"י רק חס)סס ע"' ע)יגו מירמס כודויי ספגו מטמעירמס 116י 1כ1' ימוס 16)"י llnfDo מסייס מקון וכן . זונח hS1 סכריות ע) ומרממיס ס,גיס סס ושוויוסס"י
 )סמ)6כיס סי6 ססחס)ס סולפה סוס נחס5עס סמ)6כיס ממוח סמומריס ~QOI 5מגס . 6' ממצמר כסיגעי")
 סימנתם כמו וגו' 6מריס h(oto )ך 'סיס )6 גדכור טסווסר מס ,סו עומס מגד )סס סיס סכםמגד

 : כסמוך מממכרכרכרי
 כ"ס דצ"מ כימיך ~h"P5b ס6ותעח כמלוף ד' כן )סס כגוי 610 וכו' מגס"ן פס לקדמוגיס סגנ;)6 דהותי]ו[

 גקר6 6מד מכס כסס גחונ nhirn~ מס מ)ח5 כיס (hnf סוס ססס )'דן 6061 סולע מגס .וכו'
 שיף מ)6 שסיס סס סכססכחונ )סי ~h(ote סי6 ס' ס6מל סכסוכ סיד כוגמ ו") 5כיגדור מוסר"רכסמו

)%ד
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 5"6( )'למיס יומם לאור שמש נוהן כסו המהחש ש איי עי היאשינה השחי אור כספרק * הנתעסיפ .תה,מ גהיצה כעז .א 1 %1 מ חעך נוו:' ,.מ ,ישו גיהותעו,נ,ס

 גוים והלכו כטו ורשקנרגה רישרה על השם זההושאל

 לאי
 בד,ישרה יחי שפירושו ס'( צ

 הכתוב כם"ש הנפש בו תחעע שהאור ולפי ךנ
 שדיא לפי

 מ%:"ש:ינ"ו% ]ש::'נוונ איה ב%2ע%ם':ךננוןשתן האור שם הושאל ""( )קיפח
 ,שן)י"."ווי !4,1.,(י,. יו,,.ןנ,ין(,(ן,"ן,:ש

 ך;ן.ה וון'נ 'ך עה,וי,," כע" ןן" ",ע ', ינ ,"%', וען'יין~תגיקז':'"*' קמ יד "% ו;,ו

 א'ו'אאם מנ:ון"ש"ז Pwn~i טאייית"ייב:נינ:אהשבךצ%ע:קעגץגי
 ילרינהיש

 אם בחכמה השקעים החכמים זאפ" הלמימיו אור עליו זרח שלא מי תעטנ אותו לתארמנ"א

 ב:;, :,הנק:,,ין,"ןי"פ,ןי;.וה'יןן;)נ%,;ק"ן,;יל,;;ןי:1,;י
u~eJw' ל  

 היותו אחר ציור קצת אותו מצייר שהוא )ו( אע"פ , הים הבעלי שאר שיתעננו כסו השמשבאור

w~wnשקיעת אחר בעבים הנשאר מיז יוכלצ זא 

 ר שלחוזק
 ק

 הנמצאים הדברים ל גל , א,ו להת"רב עקע להגביה אתאחהאור
 שראוןעשכלי לומר אדם יפעה' אבל , דמעת אל הבנתו 'לקרב באור הכתוביכנהו

" 1
1  מנ 2מ שם;" "ת;4ת יי נ9",שו plpln~DW ""ש 

ת'שר'שים
 סקור 6ח סרו6ין כלומר . הטיפש )ש כספרק

 . מכ13ןו )נ( :נחוס
 . נסס 61יג1 )ג( : מחומר מ1 גכדל יסיםמסכינתו
 סר61ס ככח מוניך 6101 )ד( : גסס 6יטסס6רס
 מחוך לרקוח 6"6 כי . 1כ1; סגר6יסוסגווניס
 וסמר6יס סגווגיס לסער 61"6 לח"כ 11"סכחסך
 : סנ3דליס ססגת ע"י . סגנדליס נססגח )ס( :וט'
 מחעגנ סיוחו 6חר נינך קנח קותו מגייר ססו6)1(
 מלנגס 63ור מחטגג ססו6 סר6יגו מאחר1ל1'.
 מתענוג קנת מנייר ססו6 סור6ס וסו סגרוג16ר
 מתעגנ ציותו סיורם ממס וגס אח"כ ת"ס :סטר

 כ5 . וכו' ס6ססר 2 מכל יותר מחומרם
 לססינ ג"כ יוכל מחכירו יותר מסח1תרסגכד5
 חוקו 61מר מחכירו, יתר סחזק ספורחענונ
 6ור מס 16רוח מיני סכמם לסי רסיס 5סוןסימיון
 כ16ר לסחעכג סיוען ז3ר וים מחגירו תוקיותר 6חי כל סגר 6ור סוקר 16ר ס6ס 16רמסמס
 וים תמנו חזק סיותו 63ור לסתעננ יוכל 1ל6זס

 : לסטני . סכחוכ יכנסו ולוס)ח( י חוק מיותר חעיוג גס ולסתעגג למסיגסיוכל
6גל

ענפים
 מן וגסו ד' ס5 גסס כדו' ססו6 מ5ס"ן oa כמנין מ16ח נ' ממנין מכוון 610 6ו' מ"ס '1"ד ס"'דמ"ז

 : וק"ן , 6' ססכ5 ר5וגי ag)boסו6
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 כיף עם כאפי אמר וע"כ , גשמי סרבר נמשך היה לא ההוא והגנה הגשם מן נטשך הט'הש הזוורששף כי , הטוחש כאי- ססש אחי היה לא אבל כאור ההר אז הנראה שחננה כלוטר "( )מנשק תי4%

הרמיי
 מתן בשעת שהיה ההיא שהשגה ואסר ההיא בהשגה שי ובאר , בשלוה אוד אמד ולא

 ב"ה מהש"י אבל )ע( סגלתו לו והשפע האור ניצוצי מנהיו אספרי שום כח מצד היה לאתורה
 , מזיתו ולא מעצמו לו ריו ההוא הרוחני האוד שניצוצי כלומר )סם( לו מיפו קרנים אטרוע"נ
 הש"י שהוא סזולתם להם נקנה הוא והזיו חינגה האור העללם בל כי ?לול היו לא בי יורההה

 הם בו אשר והשלמיות התארים עומר רוצה הההרר חוזיו הנגה יתברך הוא אבל הכל עלתשהא
 ימצאו איך מאד נעלם הענין שהה ולפי , מזולתו שלמות שום קונה שאינו מזולתו ולא עצמו סצדלו
 בקרנים הנמשלים ההם התארים כי כלומר )סם( עזו חביון ושם אטר בחשיבות תכלתבעל בלתי מהם אחד כל ושיהיה בעצטותו רבוי שיחייבו טבלתי המדומים השלמיות תארי כלבו

 הם בבית הם ויכלתו שעוזו מצד כי , לו אשר העת וחבית הסתר הוא בהם לו סירוהנטשכים
 הטבע אלא ~( תכלית בעל הבלחי טן שישכיל לו אפשר אי תכלית הבקל כי משיושגונסתרים
 שנאפר כמו חלקיים, שהם מצי בו אשר החלקים )כ( לא אבל תכלית בעל בלתי שהואהכולל
 הטבע שישיג לו א"א אבל כלל דרך ושיהיו שהיו האנשים מכל הכולל הטבע ישיג הארםכי

 ית' בו אשר הבבית השלטיות שיושגו שנ"א מבואר הוא ולזה , ואיש איש בכל אשרהפרמי
 יתברך האל שנדחה מה כי מזה ויתבאר , עזו חביק ושם היאמר וההן דבר בכל בביתשהוא
 כשתאר זה ררך ועל , זה זולת לא הרעת אל אותו לקרב הלשק הרחבת מצר רק אינו האוראל

 הנוגה מראה כן הגשם ביום בענן יהיה אשר הקשת כסרסה אטר בנונה הנראה הכבודיחזקאל
 דמוני פראה הואסביב

 רוטה להיותו לא הקשת טראה אל אותו דמה כי ,Q'b )ימוק5) וגו' ה' כבחי
 למראות כן שיראו אע"פ בעצמותם כן אינם בקשת הנראים המראים להינע אבל בטראיםאליו
 יחדש פעמים בעינים אשר שהליחות )מ( לזה וראיה , המתחלפים האדום מהתערבות מ(עינים
 : ספק בלי מראים ום שאק אע"פ בקשת הנראים הגוונים כדמוע עמלה עינים למראהבאויר
 ענינם אדע לא הגוונים אבל ארע לא וענינים ענינים מטה ארע הקשת סינ"א אביןאמר

 . עכ"ל ושטות כזב כלו כי בו שאמרו מה יספיקני ולא סבתם ארע ולא האמתעל
 אע"פ עינים למראה כן נראים שהם אלא הנראים הנוונים לאותם פעם שאין טדבריוידאה
 דף )מנוכס כהות עיניו בקשת הטסתכל רז"ל שאמרו ההו , בעצמותם כן נמצא דברשאינם
 דבר שרואות כהות שעיניו יטצא בקשת הנראים הגוונים באותם שהטסתכל ר"ל ע"6(ע"ז

 ההם הנוונים אל אליו הנראה הכבוד נגה מראה הנביא דמה )ג( זה ובעבור . כןשאעו
 הקשת שמראה כטו בעצמותם כן אינן הנביאים אל בהם נראה השם שהיה שהתאריםלרטת
 הנראה והננה האור rtJvw כששוער 3י נ6[ פס על ואפול אסר וע"ז , נעצסותו קן איתהנראה
 מראה הוא אטר ולא , ה' כבוד רטות סראה הוא בו אטר האמת ע"ר כן היו לא לעינםאליו
 ישיגו לא החושים כי החושים ישינוהו לא טחומר הנברל שהדבר לפי דמות אלא ה'כבוד

 הקשת כטראה מראים שראה שאמר ואחר , סקרים בו אין הנברל והשכל המקרים אלאסהרבר
 נפל ולזה , סראה בו שאק עצמו הכבור סראה ולא ה' כבוד רמות מראיה שהא לוארהתרח
 ררך על בן היו ההם שהגוונים לחשוב יבא שלא כדי ההם במראים להסתכל רצה ולא פניועל

 ע"ה רבינו משה שעשה סה הוא בעצמו הדרך תוץ המקרים, השא גשם השי"ת ושיהוקהאטת
 את אראה נא אסורה אמר , גשמי דבר הנראה שההן שחשב בתהלה כי הסנהבמראה
 גשמי דבר היה שלא וירע )ס4( אבק- אלהי אנכי לו וכשנאמר ג'( )פמוח החי דלדולהטדאה
 הסתיר זה ובעבור , האמת ע"ד כן אינו בטנה אש בלבת הנראים ההם שהנמנים לונתברר

 יפנשרשים
 י"7 סעי נס פ' ימחק נעקידס ועיין ,סמר6ומ 6ל6 )י( : מע5מוחו כלמר . ניס מסס'י 6נ5)ט(

 : מספיק כי16ר מטלר טעגק וס סס1חמ65 5ס0יג סג"מ יוכן ס65 . גג"ח 6100 סנו055טגע
 פוקסס 5ו סיט מי . נעיניס 6סר סס5יחוח)ח( : גכ"ת ססו6 7סייגו כ55 דרך 06 כימסגנ"ח

 5ר6ווו יכף 6יגו כ! FD1 גוז5יס סעיניסגעיניס מסחערכות )ל( : ססרטייס . סח5קיס)כ(
 ימק עקי07 גע5 א"כ סכי6 זו ור6יס .סיטנ פל סוסעח כסססמס סירוס . סמחמ5כיסס6דיס
 ייגס מרסס סגנינו 7מס )נ( : סגולה כסערסס  מחן  יתחדשו  6וי דחיס פסיו גטחס6דיס

וכו' ענפים
 כדעת וס 610 מנגס כי גל6ס . וע' שיגיס Sb'1 סגר5ס וכגנגס סכל מעגין נמסיטר כי ]5[ כספרק

 : ודו"קריגט6ס נמלכי ob כי עעיס 5מל5ס סיס 55 וספגם מס16ד סגגי6 סססיג מס ג'סממנל
אסרו
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 , ורומיהם והרוחב והאורך כגוונים המקרים רק מהדבר ישיגו שלא לש האמת טדמ2גתימרירו אבל הרוחניות להשגת יינזרו שלא די לא שהחושים לפי היראה והיתה , מהביס ירא כיפניו
 פניו סימה הסתיר ולזה , המקיים ישישה טהחוסר הנבדל שהדבר לחשוב האדם יביאתה

 ההסהר רז"ל שבהו 'וע"כ . מקרים בה שאק לפי כלל האת בהשגה עסק לחושים שאיןלהורות
 יכנה באור הרחקני הדבר מהרפות שאטרת זה ובעבור , בקלסתר זכה ויסתר בזמת  ואמרוהזה

 את אלהש והיא בב"ר אמרו ]כ[ רעל שהביני מה יפי באור הנבדלים השכלים עולםהכתוב
 אמר לעצמו האור את הבדל[הקביה סטון ברבי יודא א"ר 6'( )נכ6טי0 בו' ויברל מוב ביהאור
 קיד( )0ס)יס כשלפה אחי עופה הה"ד טזית עלמו את והבריק כטלית בו ונתעמף הקב"הנקלו הלוי אבק א"ר ג'ן מ)") שרא עמיה ונהמא רילר אני מלא בו להשתמש יכולה ברטה כלאק

 אור הה"ר לבני זו ואפר יפה סנה שראה לסלך פשל , לבא לעתיר לצדיקים גנזו אמרקורבנן
 אלא המוחש האת אינו האור עצה ממכשים כלם החכמים אלה הנה , 5"1( )טס ומ' לצדיקורוע

 לפניו ושבח שיר ולומר הקב"ה ש4 גדלו לדביר אלא נברש ולא שישיגם האנחתי לשכלאפשר שאי ספת ברבי יודא ר' ואמר , הנבדלים השכלים עולם שזהו הרוחני האור אל בזהשירמוז
 השגה הנבדלש  השכלים שישיג האנושי לשכל אפשר  SW'  שפצ"מ אמרי ורבנן ,המציצת מהם והשפיע )ס( הנבדלים השכלים בעולם עחן שהאל הפילוסוף כפאמר , מקום שלאומנות( ככלי להיות ונבראו הנמצאות לשאר בסבה קודם האור זה כי טומר הלוי אבין ורבי ,בלבד
 אמרו תהו , הנפערי ההשארות להם שישלם אפשר פהם הצריקים שישיגו במה הנה ,גמורה

 הראות הלחני מהם שיש , האור בהשגת הי הבעלי או האנשש שיתחלפו כמו לפרק : לבא לעתיד לצדיקים וגנזון
 הראות הזקי מהם רש , כעטלף החזק באור ויצמערו החלתי באורשיתענגו

 שכנו הנפשיי התענ.ג בהשגת הצריקים פדרגות יתחלפו כן , כנשר החזק האור בהשגתנתענגו
 בתעניג והשלמים והחכמים הצדיקש פררנות והתחלפות , שאמרנו כפו אור בעזם רז"לאותו
 מדרגות שיתחלפו כמו , יתברך בו אשר השלמות בתארי מדרגתם השגת כפי יהיהההא

 אם מולם . הטאמר חזה יגב בפרק שבארנו כמו הזאה ההשגה בשעור מזה זההמלאכים
 שיט שיובן אפשר כבר המאמך מזה כ"א בפרק שכתבנו הררך על הוא ההם התאריםדבונת
 הולמות כתארי פה חלק סהם אחד גל השגתם כפי החכמים בין בבית סתהלפוהסדרנות
 שליה דרך על רק אינה בו אשר השלמות תארי השגת אם ואולם . יתברה בו אשרהבב"ח
 וה"ה בטה שאלה בכת! תפול הנה המאמר טזה כנב בפרק שכהבנו ז'ע הרטבים ראתוכפי

 תואר עליו יצדוק שלא הארם שש"ע אחר כי , לקצתם קצתם והמעיינים החכמים ביןההברל
 שאפשר מה כל הרע כבר שם שאמרנו כמו יהברך עליו צחיקוח השוללית ושכל כללחיובי
 שנא' שלטה ובת בלמוד הפתחיל בין יהיה במדרגה הברל איזה זה ולפי . יתברך ממנושיושג
 הבדל יריה ושלא שחה שנוהם מדרגת שתהיה שנאסר חוקר ד'( 6' )ממיס האדם סכל יחכםבו
 יותר שהיודע שיראה תורה בטחן שהשיג טה כל שהשינ אחר )ב( )"נ( )פמוט בעיניך חןאמצא למען כורעך אומר הכתוב שהרי )6ש משרתו להיפשע משה בין ולא לקצהם קצתך הנביאיםבק

 אוד בין שיש כמו טדרנתע הלוק יש דוחקני האור שבהשגת כלוטר h"u) ט"מ דף ים )נ"נלבנה כפני  יהושע פני חמה כפני .סשה פני שאסרו ז"ל לרבותינו ונכצא יחער, השם בעעי חןימצא
 הסחר אהד וכל עצמו בפני מדור לו יש שדיק צריק שכל מלסד אסרו ובן , הלבנה לאורהחסה
 טדרעת חלוף שיש יורה זה שכל gp~) ע"ס דף ונ"נ ע"6 סיג דף )נ"מ וכף תבירו של מהופתונכוה
 פף פרק זה בבאור הפורה דוב האריך ונבר , באור צריך דבר חה והצדיקים החכמיםבק

מהחלק,2ר,2ים

 : וט' 61דעך 16מר סכטת שהרי )6( ל פרק : נסמוך . מגיס לעיל סגזכר גכ0ע .וט'
 צ וטסריס ס"ג ג' כמקמרע"ל גטח5ס גר6 ססס"ר סמני16ט. ממס וסס0יע)ס(

 6טר . תורס כמטן סססינ מס כ5 ס1:סיג 6חר )כ( סעו5ס גל נעסה סמ65כיס ~tff 61ח"כסמ65כיס
 כ5 : וכו' יטגרך ססס כר15ןסלו

ענפים
 סם ודבלין ימס מגוון סו6 ממדרס כ"ס מממכרי סדט0 6ף סוס 1כ1/ סקור 06 שסיס ויר% ת"ו א23אי]נ[

 כעמן סקדמו)יס no(otn כין גס) 6סר סממ)1קת 610 סמדרoan 0 ס*)סייס סמכמיס ממלוקת כי , זסוסוף גטן היומר סללך 0סו6 ולע"ז . למדדם זס נגוזם ומלח דיך )כ6ר עוד ג") ט"ע המליסוכנמס
 ונעקר סננד5יס ססכ)יס שנס כ)) לסטינ 60"6 סי6 סימע כשל יודק ר' דע0 כי סננך)יס ססעוסמסוס
 נזם )6 סגכד)'ס ס0גישמסום

~SIDO 
 b)b ט (~DtnD יגבס כריס כ) 6ין t1Db 1011 . סגס010 כעולס 651

6וי
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 והצלילות שכל המאמק כי ונאמר נשאל כבר כי בזה, טמפיקים דבריו אין ועדיין רואשוןכהחלק

 ז ישוללו לא , ודוטירם' 1 וטת חי כסו הפכים שנישכל
 אופן על יתברך

 המיתהניןזן נ שאינו בואפרנו
neu1 

ייעי
 אינט בו אפרנו הזולם . המרון הם והסכלות שהמיתה לפי לו נמצאת החככה1

ך
 על יושללו לא שלמות הם חכם מהי אצלנו שהמובן אחר )ס( האחר ההפך שלילה שהואחכם
 והואר שלא חכם בשאיננו לומר רצוננו וכן , אצלנו המושגים בחיים או )י( האדם כחיי )ו(הי

 הוא בו ויתכסה אבל עצמותו על נוסף סקרי תשר שהוא הארם בה שיתואר פה צד עלבתכפה
nloywנ:ט:ג:ש :מימ%:4אז התאיים מ4 ציבזע:וג מי:גגעשך: 
 תואר וישכיל עד ' ' ' 1 עז' עליו צורקות רמ2לילות שכלאע"פ

התואר
 יפול א"ר

 טיטלל בו' 1 ' היצוא רוזואר ואםאחד על ממנו יושלל )ק( רון
 יהיה והשכל יריעה פבלי דבר כל שלילת לא בו, אשר ההמרק מצר בלופר אחר אופן עלסכנו

 ורופיהם רע עני מכל לואה מת כמו חסרת אצלנו שרש ההארים שכל אלא ית', בהקושלמות

 , חסרון שרגא האחר ההפך בו ומצא זה בו ימצא שלא לומר הכונה אין מוב עשיר חכםיכול חי כמו שלקות הוא אצלנו שהמובן האחר ההפך פמט וכשנשלול , השלמות שהוא ההפךלו

 הע'למות בק יחס שאין ער מעולה ויווצר נכבד יוהר בצד בו ימצאאבל

 אשר המופלג ההבדל בבחינת )י( דהום בשתוף )ס( ובאדם יתברך 1בו נאפריםההם
 כשניחס אחד ענין הודוא התואר מן שיובן על השם בשתקי נאפרים שהם לוסר רצוננוואע

 שדצא ר"מ הסכלות הוא )כ( הש"י אל אותה כעציתם מפנה הטובן ויהנה שלמות הואסמנה
 הסכלות ממנן לשלול כשחזרנו יהיה כן אח דנה שאם כן הדבר שאין , החכפה הפך והואתסרק

 שלילתשרשים
 ייחדסו ככר )ג, : א נקסם מסס"י מטס 3קט זסג5
 65 ס6יט )ן( :  זולתו סנמ5"יס מכל ינימיים כסייס 6ת יחדיל סוס סמ6מין .  סגמ65יסמכ5

hilon"כ5 סרט דרך סיוןע 6 מס פי' . טמח 
 bSI 17מס 65 סייגו וסו6 סמסרון מן ססו6.מס
 מחסרון ע5 ממוריס ס7נרי0 מן נוס וכיונקג1מח
 ממס דגר סוס בו סיין כלל דרך סייע 5יומס
 סכ5 ססו6 656 חסרון 6יז0 ע5 0ור6ס בוסיס

 מס כ5 סכ"6 :יכנרפ:ו56עי5:בנ.נטי

 5ססי"ת ומיחסים מהמיס 6ט 3גו סלמותמסוי
 מסס"י 56ו התקריס 5ס5ו5 6ססר סיעך כן061

 סלמות ססס ohn" חמס וזיגגו חי עינגו151מר
 : וכו' 0ר6סון כירך ע5 יע~1 65 5גןכע
 : ס05ס 5תחס קג03 סיס . 60דס גחיי)1(
 16סן SP ממט יוסט )ת( : וכחולי שערסייגו ימי ס5סעמיס . 6ג5ג1 סמוסניס כתייס 16)ז(
 חסיון ע0ו6 מחטר סקו546גמרי כ5 ס'וס55 .6מ7
 . 0סס וסיחוף )ט( : וכולך סמ63ר וחמו יתכרך13
 )ח63ר ססס 7סתוף 1פירוס1 , 5גד ססס ~qlntn_פף
 נגחיגח )י( מחומר: מוס מ"ח כדירינו5עי5
 : 0מוס5ג 37300 סיכתנו כדי . סתוסלג6סכדל
 היך 16)ע כסמת"ריס . מס5 דרך 0סכ15ת סו6)כ(

ס5י5ס
ענפים

 656 5סס סעגמייס ס:ט61יס 0גנו5יס ממטג~ס )דעת הפטל כעולס כוס טגס סוכל 36'ן וע' וכו'.6גי
Ph~ט וגמעטף וגסו 16מס 1)"מת לדטח טכ) ססעעוח מ5ד לק סמ6ומל 6) סקודס מן 3"ס ססי6 סיד'עס 
 5דעח 5)1 טפסר 6י סעו)ס מכוס סוכרים ומכמיס . ססט5וח דסיעו . וכו' עולמו 6ח וסנליקגט)'ח
 6)6 ס)סס סמסוח )דטח טכ) )" לכן כמומר דבוק טסכ5גו שד כ) ה)נך)יס מסטכ6ס טט!מייםמ)טי6'פ

ט5עחיד
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 סק הטצי*צ2(וג טסית מ!נילוטזהע2ןעאמימש*שש ":7י י:7 ן ,מ: ::::::7' יןין',:"': נג'ןל;י. :תנןהנ:ו;.ש"ש54שששאא~11י
 שמלת נאסר ההערר אל דוטה אסתי ית טציאות

 נ. 1. המן קיימן ומם ךורוכ'יו,',יין,) .ןןיי,ת").;ן,ןין,יין

ן:סי"
 ג: חיי- 'הצו קיל ויו שנין. מ , 11DD )ל םס l~yy נתי "ו

 11'ש

-1 

 , 1,ל, נוו'
ots; 

 י'(1
.kP. :'ית 

 'ת',יי'נם, 'ו !נ 'ור ו,ססנ,'ת''"א ך כק,ר' יץ : נ

גש:סיםיעל2"עיצ~
 זהם :21עעיםל:צ2 ינשיאהיגין2 1% , הוריד

ם ~21נ"ייי"י'ש  1  -ל י:ך::ג nuwn 11 ,2ייייל'שמנהדע לשל:7ש:י11',פ ' ""י "ישי "י י:יגוגי' 
שסתותשרשרם

 כתיכס סלילה %( : חמס 6יגט 6ומריסס5עס
 סכל 6יכט ושמר מסגלות ממכו כסכס515 .נלכד
 מסמע תגס ט6יכגו 61מרג1 סחכמס חמנוסייגו מכנר מצחר כי סכל, תיגח סליות 06 כי יסיסל6

 סכל 6יגט 6ח'ג כסג6מר כן ו6ס ח"ו סכ5ססו6
 06 כי תסיס 1ל6 וימתיח ססי6 ססלילס קסיסל6

 סוס חסיס 1ל6 נלכד סחיכססלילת
  פפגו  תוקר יגל . יר פפוס  )פ( ו  %כסלי05 כפקותי

otomn1 (סחין ר"5 . וכו' סגמנ6יס כל 1ע5 עליוססס כסחו* )נ( : בו 6סר ססלמות נ5ד 5טס"י" 
 . וכויי סכולס 5פי כלל גיגיסס ויחס דמיוןסוס
 כמצמר לקמן כן oa מזס ועיין , וט' מקוסמגל
 סמטאות 0סך 6100 ססעזר ע5 מורס )ס( ! סיגד'
 גמנ6יס ספגו על מורס ק61 עלינו כסנ6מר .וט'

 ע5 מורס ~fO ע5 סממ6וח מס כסכ6מר6כ5
 כנמנה יסיס ס65מעדרו

~SsSn 
 כסכרת כי 6יט וס

 ול6 נמ65 6100 מקוס ככל פירוסו המניצוחמלח
 ס0ש חמ6ות . 6מתי מ5י6וח ס60קד )ע( :נעדר
 כסחוף . גמור כמחוץ )ס( : צמתי( מני16ח)610
 ססס ל6סוקי נמור נמלת ודקדק . סגמורססס
 מס גקר6 ק גס סו6 וציחור נקדמס6100
 דמיק 5סס יס כי נמור "~LenU 6עו 6כ5פסוחץ
 ג'. סרק ד' נמורמר לקמן סיחנ6ר ע"ד מסכקנת
 סיס וסת )5( : ססמוח ככי16ר חן נרוחועיין
 . עזגיך וכחל 6ל6 )ר( : סס"( מן . ממנו )ק(צ: כחוקר סיס מנד לסניף 5ריכין וכן . ססו6נחוסר

 וכקרקס )ס( : רכיס ע5 פרס 6100ניניך
 : עדן נקר6 כסי6 סססנס .עדן

כשסגת ענפים
 ותש לנ6 לעחז (O'pt1S ונוע וגסו , 6כי"ל עדן כגן ס5דיקיס עס מלקמ יסיס oh גטיג0ו לנ6כלעתיד
 : כך סמדלס יוסמ ototn טס מ"י א6 לכס כר6טיח כמדרס ע"גמי ,ס מכחכחי 61מל , ג'לוק"ל
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 העקרים לא ל פרק שנימאטרמפר~19
 בחשיבא בבית ית' בו אשר ההשגות כי שהע ולמה , בך אשר ההשגות רבף כפוישפחות
 ימה , נצח בימינך נעשות מיש לזה ותאמר מ8ק בפכיה שבארנו כפו נצחיות והםובנעשות
 שלמותו ששצא כמדייג תכלית בעל הכלתי בדבר מדעתו שתקיץ אפשר אי האדםשהטה
 כלומר אורח אלא ררך אסר לא כי , חיש אורח תת-יעני אטר ולה יתברך סטנו מה בהשגת)ק(
 שצחנם ד~עש אל הורר אורח בה יש השלמות מתארי אחת בהשגה שאפף לרמוז אחדשבל
 בתיש התענש מדרגת תגדל כן יתברך בו אשר השלמות בתארי האדם השגת רבויוכפי

 יוז' אצלו w~P ורטרבות השפחה בגורל נשער ובזה , וערבותו שמחתו ותתוסף ההםהנצחיש
 , בחשיבתו בבית נצחי טהם אחד וכל תכלית בעל בלתי שלמיות בו שיש עצסותובהשנת
 אם אותו כששאלו החכם שאסר כמו )6( זולהו נטצא שום עצפוהו  שישיג אפשר איוע"כ
 אלא עצטוהו StWW הי אק בי כלומר , היעזיו ירעתיו אלו )3( והשיב האל מהות יודעההן
 שנצחנו נצ ישתבח )נ( , ההנלות הכלהן סעפנו מצד נגלית מציאותו היות עם יתברךהא

 , ונעיסוהו השטש אור השגת הראווה טחלהשי שיעלם נטו הריצתו החק טסט ונעלםבשלטזתו
 שי"א )ן( יתברך ממנו שנשע סה ותכלעס , טצהעותו הערר על יורה לא השגתנווחסרון

 : נדעך שלא בך שנרע סה תכלית החכם כמאסרלהשיט
 אפשר אי מלקים לשלשה מתחלק אותו נטצא בכללו בפצאות שענו כאשר לאטצשמ

 עולם שהוא )6( התגהצן העולם האחד החלק מצירותם,להכחיש
 ואלו המלאכש, עולם הג' והחלק הנלגלים, עולץ הב' והחלק וההפסד, וההווה )3(היסודות
 עקם שהוא התחתון העולם נמצא אנחט כי , ההבדל תכלית טוה זה נבדלים חלקיםהשלשה
 ~ltes כל הגלגלים רעולם , כלל באיש קיום להם אין )ד( נפסדים אישע )נ( כל הההפסדההומה
 ותחשר תמונה להם שיש הנשם סקרי וישיגם נשם הם אבל נפסדים ובלחי באישקיימים
 נברלים היותם עם תיקים השני ואלו , פח"קים וטחוברים נסה והם )ו( משם וממלאים)ס(
 הגלגלים מתנועת כי , מקצתם קצתם ומתפעלים בקצת קצת פעלים אותם נמצא כזהזה
 ופעם הלח היסוד יגבירו פעם כי , וחלופים תטעות ביכודתע ותחדשו מצביהם וחלופי)0

 קצתם היסודווע התערבות ספה ויתחדש , החום ופעם הקור ופעם היבש שהוא הפכויגבירו
 מתפזג ההתערבות זה יתעלה ואחר , לטיניהם המחצבים )מ( ההערבות פזה ויתחדשבקצתם
 יותר ותדכך )ס( ומה ריקתטזגות יתעלה ואחר , לטיניהם הצמחים צורת ויקנה נכבד טהרמזג
 נושם הם מאשר )י( הגלגלים יתנוה לא האת וההקצה , החי צורת לקנות שיוכן באופןויוטזג
 הפלנל נראה ופאשר , האלגל נפש נקרא החיווע הנתין הכח ואותו הללנות התנועהטצר לכה פוכנש בהיותם המורכבים לנמצאים ההיות לתת בהם כח פאשר ספק בלי אבלפתים

 אם , האחר לגלגל בתנועתו מהחלף גלגל כל ונראה סבוביה תדירה )ע( חנוטה תטהרכהטעע
 בהכרח נשפופ טהאחר והאחר מהיר במאחד )5( אם למערב והאחד לפזרח מתנועעכשאחד
 לכל המיוהרת הסבה ואותה תטעה לו תיחד נפשו זולת לו חוצה סבה אוחד אהר לכלשיש
 והמניעים אותם מניעים הם הנלנלים הנתת המיחדים ואותם מיוהדת תנךעה לו תיחדנלנל
 ויקראו המבעית בחכמה שההבאר כסו טחוטר נבדלים שהם לפי נבדלים שכלים נקראיםההם
 עקם ונ9-א בהכרה שלישי חלק בטצי4עת שיש זה לפי ונטצא . מלאכים התורהבלשון

המלאכיםשרשים

 : כרס ו65 סססגס כקנט . מס נססגק)ח(
 קורין וים עמס כחיגות 3ע5 סחכם. כב"ס)6ן
 . סייחיו ידטחיו 156 )3( : סג517 כמליז16ח1
 56סיס 6ני סייפי מסחו ישע סייחי 156לתומר
 : וכוי חי 6ק כי כלומר 6ח"3 וחסעלמו,
 5ססינ סנוט . 3ס5ימוחו סמחגו מי יסתפח)ג(

 . לססי13 6ססר ס6י )ן( : קימוטיו3ת6רי
 סו6 יחנרך ממט מסיגים ס6נ1 ססגח)והכניט

 : יתכרך הסיגו גוהסל6
 ססימגס . סיסויוח ע51ס שהוא )6( לאפרק

 עטר: חים רוח 606רמ"ע
 פעם סעו5ס סכזס מס סכ5 . וססססד וססויס)כ(
 ולחרת קרס ולויס 15רס מפוסט נפסד וסעס סס
 למס 6ין )7( סרטיו: ניסיו. )ג( : וס 6חרזס.
 ר6וכן 3וס סמא כמין o,,p כ"6 . כל5 ג6י0 וסקי

 ר316ן 6גל . מיגו hlon חחחיו 3ג1 ממעון opמת
 וממטיס )ס( עילמיח: קיוס לו 6ין כסרט וס61ענמו

 כמס ומס )ו( : olpn 56 נריכיס ס0סמקוס.
 כמס סיעור יס 6חד לכל כי חכליח געליססס
 מקומו 65חד כי . מ33יסס וח5וסי )ז( : ג610517

 סמנ6ר כמו 3סס6ר וכן 5מער3 ~ספנילמורח
 מתכות תיגי . כמחנ3יס )ח( : נסמוך אח"כוסוכך

 : ונקי זך מלסגן . ויסכך )ט( : כך)קר6יס
 סנלנ5יס ימיו 063 . מתים נוסים מס הסר)י(

 קורט oon 5קגומ 6ססר סיס olen 65נפיס
 . מח סס61 מסך3ר סחיוח nt)ps, 6"6 כיסחי
 סס0 סנלגליס ט5ס מנד 65 סר"5 נרפס)~י~חר
 וסמון סגלג5יס מנססות מolpn 656 75גוסיס
 נאת . מחופר וספחן נסיר כס6חד )5( :מפסק 53י . ככוכית ח7ירס )כ( : כן( מתיקהנוחכר

ג5ג5
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 195 צחהעקרים לא פרק שני מאמרמפר

 הנה נחכרנו האחרים החלקים לשם הרבדל תכלית נברל היותו עם הזה והחלק .המלאכים
 תכלעז טתחלפא הנוערי הגלגלים את טניעים בשהם שאסרנו כמו הגלגלים בשלם פועלהוא

 תנחית אץ ב"כ האחת ובפאה )מ( לדרום ואחד לצפק טסה אחד למערב הה למזרח זההחלוף
 מתאחדים המציאות תלקי נראה הללו המתחלפות ובתנהעווז האחר לתנחח פטכטת טהםאחר

 נשפוט )ג( וההפםך ההויה ובעולם הנלגלים בעולם תמיר הסרר ונשמר בקצתם קצתםונקשרים
 קצתם ומקשר ומאחד סנהינ אחר בה האלה רוקלקים לשלשת שקייה סבלי אפשר שאיבהכרח
 בכבד אשר וינה הנפש והם מקצתם קצהם נבדלים כחות י בב"ח שנמצא וכסו ,בקצתם
 נבדלות הם נפשות או כחות הג' ואלו פסוח אשר המרנשת בלבףחהנפש אשר החיוניתוהנפש

 עושם לפי והרגנסד ההרה Q~'v אל תדמה בנכד אשי הזנה הנפש גי , בפעולותיהם מזוזו
 החיונית והנפש , בלב אשר החיונית לנפש ותתחלף דום צורה אל וישתנה פצורתו הפזתיתהפך
 העולם כלל יאל דחיות ימשך הגלגלים שבתחרות כפו כי הנלגלים Q5'p אל חדפה בלבאשר

 דלולם יפסד פתנחתו עין כהרף הנלגל ינוח ואם וההפסד וההויה השנויים עולם שהואהתחתון
 רשעתו מתניעתו הלב יסח מום הנוף כלל אל ההטת ימשך הלב בתנועות כן המבעי הפנהגכפי
 כחפז ינאו שטמנה לפי הפלאכים עלם אל תדפס בסחו אשר הטרגשת והנפש , חי הבעלימות

 נשטים שאינם והכחוד )ע( והםדפה נסצייר ש( הנפשעת הכחות ושאר החמשההחושים
 השכלים שרשנו סטו פהם הנסשכהז פעולותיהם מצד סושנים שהם אלא בתוש מושגיםמועם

 אהד כח הי הבעל בגוף אשר הללו הכחות לשלשת שיש וכסו . ג"כ פעולותיהם טצדהנבדלים
 אצל נקרא בקצתם קצתם וברותיו הגוף חלקי כל מקשר והטו הגוף המנהיג הכח נקרא מאחד)ס(

 בקצהם קצתם וכחורזיו הטציאות הלקי כל קושר אחד כח בכללו בעולם יש כן , הטבעהרופאים
 נקיא בעבורו אשר בלבד בארם אשר הדברי הכח על לדבר עתה רעתי ואין . אותםומנהיג
 הפעל אל הכח מן בשכלו אשר הדברים ומוציא משכיל שכלי כח בו להוות קמן עולםהאדם
 הפשתי וברפוט הנדול בכחו הנמצאים בל אז הטוציא שכלית דוזחלה לעולם שיש כסו ,כרצוט

, 
 כח אלא הפכיות פעולות לפעול נכל ברצון פועל כח בהם שאין חיים הבעלי בשארמשא"כ
 לקצתם בו יהרת שיש אע"פ חיים מהבעלי אהד בבל נמצא הכח שזה בכלל בלבד היהבעל גלי המנהיג הכה על הא בכאן רעתי אבל , הנפש בספר במקומו שהתבאר כטו בלבדטבעי
 נמצא מציאות על ז"ל הרפב"ם שכתב כסו ראיה ילקח בכללו הכח סחה סגם , קצתםעל
 באדם אשר הדברי דגת ומן , בקצתם קצתם וחלקיו המציאות פרמי כל מקשר מנהיגאחד
 ברצון פועל שכלי כה שבאים כטו ביצת פועל שכלי דבר ההוא שהנמצא על ראיהילקח
 אלא הסצטנווה כלל אל הטף סכרית )5( הזה בדמיין הבדל ואין . אלהיים צדיים נצמוההשלכך

 נוהן הלב כי , ממט המהצפע מחברו שפע ומקלל שפע נונק הוא מהם כח כל הטו?שבכחות
 והתנועה החוש טחן והסווי , הלב אל דשן כח טהן והכבד , האברים ושאר הכבד אל החיווזכח
 השפע הנותן אבל כן הענין אק בכללו ובעולם . וההזנה החיות פהם ופקבל והכבד הלבאל
 צד על )ק( התחתיים על מהעליונים השפע יושפע כי , ממנו הפושפע מן שפע שום יקבללא

 בהתחלת הפרך בזה שכתבנו הענין זה וכל . מהם תועלת שום לקבלת לא לבד וההטבההנדיבות
 ההברל תכלית מהם נבדל הכל מנהיג )רן אחי נמצא הימצא חלקים השלשה אלו אלהסצטזו~ז
 מה לו כשנאסר חורב בהר שראה ההוא במראה שלם תותר נכבד יותר באופן לאליהונרמז
 פפנה נרדף היותו על מצטער והעק אתבל פפני בורח כשהיה י"ס( 6' )מלכיס אליהו פהלך

 נפשי את יבקשו וגו' ישראל בני בריתך עזבו כי ישראל אלהי צבאות לה' קנאתי קנאואמר
 הרים טפרק וחזק נדולה רוח חינה עובר ה' והנה ה' לפני בהר ועטרת צא לו ונאסרלקחתה'
 שהא וההפסד ההמה עולם המנהיג הכח על לרמוז וזה )ס( ה' ברוה לא ה' לפני מלעשומשבר

מפרק
שרשים

 וג5ג5 סעוע כגיד ollw מסכג סיומינ5ג5
 ס6מט ו3ס6ס )מ( : סגם otDSb נ5"1סמו5וח
 ג"כ מס5דןיס ס6חת 3ס6ס וסטומויס . וכו'ג"כ
 כטס סגלגל סוס כזס סמס5 , כחגועחס חילוףים

 3ק5מ רק (OD1 וגס כולו מערג 55ר3חגועתו
etSYn  )6חר 61"כ . גסכרמ גססוט )ג( : למערל
 . כמגייר )ס( : 3סכרח כספוט 5כן( זס כלסר16ג1
 : דבר כיוס ידי ע5 מס דגר סייר סיוטןגח
 ו סנגל כמו . נסמייס ס6יגס וסגחוח)ע(

 ס6דס 1psn 6ט ומחגר פקסר כלומר . מקטל)ס(
 56 סגוף מבחוח )5( : 6חד עמן ע5 16תיועמס
 גוף כחוח חדמיס ספנו מס . וכו' גמ5י16וזכ55
 ואגדל חילוק 4ין סמ5י6וח חלקי נ' 356"ח

 : וכו' גח כ5 סנט סככחות זס 656כיניסס
 סע5יוגיס מסרי . וססטכס סגזינוט % ע5)ק(
 מגסינ )ר( : מסתמטוניס ספע סוס מקג5יסתיגס
 סמ5י6וע tpsn נ' כ5 מגסים סתמן ספוקו .סכ5
 מגס ש"ס כרמוז. ווס )ס( : וכו' מנס גכד61015

רוח
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 ..י","'",.ן ןהענז9%:ןן,"גלץ,",:,ננ %ריג%;"

 יתביייץןרותכי:והןם שמהיתו 4ייפי טח;י:ןגממשציממין2מביי
 ג::נ;ו שגי"ן"ן,,.ו.' י,יי;,,,ו;,י,ןייין. יב,יילננג;:ן:י ,י::י:יייי

יגמי5און("":יף' ana~ י ןפ-י םע : וגוןג';צ ;,,ירותקיישוך ניי
ה ה=  יעבוש 

 /'ע",גנ ך:עי:ן י::(:י%%. wnr~ יע.;ןייןז, י;, "ך;. ז"טצ:
 ני ההו מזה בידים, והעולה . ומצותו דהום ברצון אלא עיע לא המלאכים תעולםלנביאש

 בשתשרשים'

 . ור.ססכד י.סהס משלס 6ח ר'הגסיג ש בו צ % :1 ס' לסגיסס61

ל "ש;נ(  ;'ייוי'ש*מ*""י;עו;יי '%ו; שהקא ;מ . 
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 197 צם העבדים לא פרק שנימאמרספר

 וההפפר ההויה ~לם שהם שלמות לס רוטציאוון התחלת לאלתי נרמז הגרולה דטראהבזאת
 בזה זה הטציאווע חלקי כל טקשר אחד נטצא עליזים הטיש המלאכים ועולם הגלגלםחנולם
 ראלים דשא ושט חפצו לעשות השפל בעולם דם על שיעשה טה בכל ומשניח אווזםוסנריג
 שע"א עד רושלם תכלית נעלם סההעו כי מהם ההבדל תכלית נברץ ההא ושהנמצא ןיתברך
 כונת היתה חאת , עיכרנו לסבה דקה רססה קול הנקראים השולליות בתארי אלא סמנושיולץ
 והשרישם השם טציאות שהמו האחר העקר בביאור השני המאסר נשלם ובכאן . ר5רקאח

 וסבלערע אחרון והא ראשון והוא לו שני ואין האהד יתברך לאל והשבח , טסטהמסתעפים
 : אלהיםאין

 : הורגני השמים מן אשר כפי * השני המאמרמליק

 , ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו ה' בחורת אםנ*

 געתו 'תן פריו אשר מים פלגי על שתול כעץוהיה
 : יצליח יעשה אשר וכל ינול לאועלהו

 השלישיהמאמר
 כטו הזה בעקר הנתלים שהשרשים ולפי , השמים טן תורה שהוא השני העק-בבאור
 שורש ויהיה , השליח ושליחות והנבואה השי"ת יריעת הם ט"ו פרק הראשון בסאטרשאסרנו
 הנמצאווע השם ירע לא אם כי בהכרה השרשים שאר לכל קורם והשפלות הנטצאות השםידיעת

 בה-יעת ראשונה שנדבר זה לפי ראוי התה הנה , שליחתי 4לא נבואה טמנו תגיע לאהשפלתי
 טבע )6( עם להסכים שצריך רבר הוא השפלווע הנמצאתי השם שיריעת לטה אבל ,השם

 אצל הרביעי המאפר אל השם בידיעת הדבור לאחר ראינו בבחירה נתלה דבר שהאהאפשר
 , השסים טן תורה שהוא הזה העיקר בבאור לרבר ראשונה נתחיל כן ועל , בבהירההדבור

 ו השליה ושליחוה הנבואה שהם בו הנתלים השרשים נבאר ואתר,
 מזגו שווי אם )ד( טהם שלם ויותר היצירה נכבר יותר הוא הנה )נ(י הב"ח ערער סכל יותר ועיון בטהשבה ומשיג המזג rnw )ט הארם שהיה לבורץ 84ושרק
 כהיותו יראה ועיון במחשכה השגתו חם )י( בשוה ההפכים מן מתפעל )ס( שהוא לפייראה
 צריכי אינם היים הבעלי שאר להיוה כי והיחשב ראוי ואין , וההכסות המלאכות טסציא)ק
 כי בו ניענים שיהיו כרי הסזון אל תקון שום לעשות יצטרכו ולא מזרם וטחכה טחחיבצל

 והעופות הטרף לבעלי שנטצא כסו תחבולות קצת בן נם להם ונמצא כן כמו )מ( נמצאמזונם
 אל בערך היצירה הסר האדם כי אוסר והיה זה שחשב סי בקדטונש שהיו כמו , האדםירטין יותל היגררה שלמי זה בעבעי שעזיו )ס( מחיתם ולהשיג לצור ותחבולות ערמוניהדורסים
 הם כי מקום אל טמקים ללכת עליהם לרכוב הבהסות יצמרכו לא הם כי חיים הבעלישאר

 להלחם טלחמה ~לי להם להכין יצמרכו לא וכן , האדם כמין יוהר התנועה קליבעצטם
 הקוצע לחזיר והמלתעות לשור כקרנים בטבע עמהם נוצרים הם מלחסתם כלי כיבאויביהם

 עמם נוצר לבושם כי מלבוש שום ועשות יצטרכו לא וכן , וריביהן לחוטט והסנן לקפוד)י(
 סכל חסר וייאדם , כן כמו תסיד נמצא טוונס כי הסזון אל תקון שום יצטרכו לא ונםבטבע

 משרשים

 ועד , יתכרך כסס מ5י6ומ סקו6 סר6טון עקרעל
 קליו כפי 6ס כיד לפרוס  ככן , ווכגי  עורגיגס

 על סמייסר ססליסי סמ6מר ל53ר  ררךסיורגי
 : סיני  עיר ססו6  ססמיס  מן  סורספער
 כיר גטגע  סו6  ססיססרוס סיפסר. קובע)6(

 לו 61פסר  לייסיכ %  היפירסירס
 ד' גס6פר ליפן  שיסנגר כמולמרע

~up 

 יום  לנ( :
 : גסוס גו  מס מסט  ססירככ יפורוס ימר' .סמע
 ועיון )מחפכפ  יסייג סמע פוס ומס %6רגריס  רססני 6מ7 כל ע"י וכו'. יותר hto מגס)ג(
 06 )7( : ס'5ירס גגנד  יותר  ססו6 מנמרסו6

 כמצמר 5פי5 נתכפר . סססכייס מן מספסללס, : שמיג  סיס  פסי6 מגד 06 : מוגומווי
  סיפגסו מ5ך ו6ס . קסנת1 061 )ו( : ס"סרונסון

 1lrJSn , סמל6גוס מממ6 )ו( וכו':כמסמוס
 גסו ל6כי5חן מ~ומגים סן IfP 010 גליססן גמי . גן כמו )מ( : סימיס '6ת מ65 סו6סכתוג
 : ססדס פפג וכל  דפיין  6וכלין  ססןסנונינו
 סג . זן כסנור  סיסיוךט(

~5pnSd 
 ס5מר נמס

 ~ס געגור סיסיו רשי וקין לזמר ורקס רשיוקין
 : 6יג"ל כל"6 . לקפון )י( :וט'

מתדרגת
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