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 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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חעקים א פרק ועדמאמרטפר198
 סיבישים יצריך מיו

 זה שבא כסו רבטז וכאלה , בו pnw אל ראת שיהיה נדי הטון אל רבות הכטתלעשות יצרו ' ומממר טעם ילמסתב למחסה לי להייה יבנינים מגיפי ח"
 תה , גשר הפסד נפסד מצא בו בשילויין הקעת זה כי . היים הבעלי מספר הי"דבמאמר
 המתהוים השפלים הנמצאים וכל בחמרים הנמצאות הצורות ענק תפשט כאשרשאנחנו
 יותר הכצזאחרת שהצורה לומר רצה , לקצתם קצתם השלמות מהלה הולכות כלם אותםנמצא
 התסרק מטררנת )ק( הצורות בקבלת תסטי סתטעע החוטר וכאלו לה הקודמות מןנכבדת
 ראשונה מקבל החומר 12הרי , שלם מיותר אל החסר המציאות מן סדרנה אחר סדרנהוחילה נכבדת היותר הצורה שחר פועתה היותר הצורה ראשונה יקבל כי , השלמות מררגתאל

 יעלה ואחר להם ההיולי במדרגת הם והיסודות הטחצבים לטררנת פגלה ואחר היסודותצורות
 חיים הבעלי למררגת יעלה אוחר להם ההיולי במדרגת הם חהכ4"צבים הצטהשלטדדגת
 בטררגת חיים והבעלי האדם מץ לסדרגת יעלה %הר להם ההיולי במדרגת הםחזצטחים
 החלק בעבור חלק כל ))( יהיה האחת שבתנועה וכמו , היצירה תעמור ובו האדם לכוןההיולי
 הבא החלק בעבור חלק כל שיהיה השפלים בטתהוים הענין שיהיה יראה כן אחריוהבא
 החלקיות התנועות כל סבת היה הוא מה תכלעס אל הכלה )מ( שהתנועה וכמו ק גםאחרי
 בה הלעמור האטשטז הצורה אל בכשרונה שתתעלה עד טדרנה אחר מדרנה תעלה ההויהכן
 המציאטז טן תמה- מתנועע שהחומר על שיורה ומה . השפלות ההויות כל תכלית שהטולפי

 כטו )ס( שהוא האלמוג )נ( שנמצא דכא ההתמזגות שיתעלה מה כפי השלם הםציאית אלהחסר
 כסו טנא ההרגש חוש אלא לו שאץ היסט האספוג )ע( ונמצא והצוטח הדומם ביןאטצעי
 האדם ומין הבנח סיני בין אמצעי כטו וכהוא הקוף )ס( טטצא , והחי הצומח ביןהאמצעי
 היצירות תכלית שההא האדם שמזיה טבלי אפשר אי כן אם , דהתה תעמור הארםובמק

 כלליות הן כולן שהשגותיו לפי בהם ורודה תחתיו הב"ח כל וכובש כלן על נרול ה%ח"כ , אליו העלי כסו והן הקודמות הצורות כל בו התקבץ אחר סכלן ושלם נכבר יותרהשתלות
 כלים להם ימצאו כן ועל , כוללים ענינים יערגו לא כי פרמיות הן חיים הבעלי בלתזשנווז
 בהם לריחם פרפיש כלים להם ימצאו כי , הפרמיות השנותיכם כפי פרטיותן אחבולותפרפיים
 משרפית השמעיות כל בו ונתקבצו השפלות ההויות כל סוף לוזיותו האדם אבל ,עליו לראין לחומס והסנן הקפחי בעצי והקוצים לשור והקרנים לחזיר כמלתעהז המלחמה ממיניסץ

 שהם ההרים כסו כלליים כלע היו כן ועל , מיוחד פרמי דבר ולא הרברים כוללי ומשיגחיש הבעלי כל השטת משע שהוא רגל כאי בנכלו כלליוה השגותיו היו הב"ח שאר בכלשנמצאו
 יעז כי תחתיו אאם ולכבוש המלחכות סיני בכל הב"ח בכל להלחם המלתמה כלי כלבכח
 או בחיו הסנן ויקח בחוור המלתעות מקום ותסייף הקרנים בבעלי הקרנים מקום הרומחבהם
 שהטו כטו הסלוקיה כלי בל עמו נבראו ולא , בחוטט הטגן טקום עליו להגין השריקילבש
 ביצירתו הבורא התחכם ולוה , תם0א עליו לנ12אם כבד למשא לו ההיו שלא כדי חייםנבעלי
 בעת לו הצריכץ מהם שיקח כרי מגופו חוץ רבד הם הטלבושים וכן , כבי למשא עליויהיו ולא אליהם יצטרך כשלא ויניתם הצת-ך לעת שונש בפנים החם הכלים מן וישתמשawn הבשי בכל אשר הפרטיות ההשנות כל כלל בו להשיג שאכל וכן , פרטיותם ולאהדברנם כללי שישיג בטה כללי שכל לו ונתן המלחכה כלי כל בכח הם כלליש כלש לולעשויה
 יצטרכו עליהם שיכבי לכבשש כצמר עלס יכבד ולא הקינן בעת מעליו אוחם הקלהחורף
 alpo )1( און מחולי סרגשת שם להסתר חזקים בנינים לבטת ותבונה חכמה לו ונתןלגנזים,
 ההחבולות כל בו אשר הכללי בשכל להשיג עכל וכן , חיים לבעלי אשר וכפש )ק( עפףחורי

 איוב כמאסר להם אשר הפרפיות המדות ההשנחז וכל היים מבעלי אחד בכל אשרמפרמיות
 חזעופות שהבהמות לומר רצונו ד14ין )"מ( )6'ונ ההבסנו השסט ומעוף ארץ טבהסותמלפנו

 הםשרשים

 מס כ15' . סס5מות מדרגת 56 סחסר1ן ממורנ0)כ(
 ג0טעס hSnn סיס ר6סוכס כתנועס מסרמיס
 כ5 . נוחריו סב" ס50ק גענור ח5ק כ5 )5( :ספמס
 ממגו ו50ק מ5ק כ5 המקוס ממקום סמתטעע1נר
 דוחס ס1556 סמק גענור ממקומו מחטעע610
 טכ5ס )מ( : מס ליוח ג"כ רוש כי גמיעתומתו
 06 כי חגם ע5 י0גועע 65 כי . מס ככהית56

 סיכר 0כ5יע 56 סיגים 6מר ומיד מס נכרנעטר
 ו עיד מיצועע 651 סתטעס ט תעמוד6100

 הפיחס ק05 5ו סיט DS' . וס15מח סדומסגין 6מ5עי כמו )ס( : ק6רט5ין ג645 . ס56מונ)ג(

 וגי! דקרה סו, יעזנו, );( ,.,,וו.15.
 וסדקים חורים לכ"ח סיס גמקוס כלומר .עמר חורי מקוס )5( : 6ממע ג645 . סקול )ס( :גיס
 סגo1hi 5 וס ננגד גסן סם 5סס0ר כדיכעמר
 ו0ו6 כיסס . וכפיס נק( : 0וקיס נגיגיסהוגנות

5ס
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 להיותו חח ינזיב החוש כי , מהם ללסור הארם שיצמדך האדם פמץ ונבטים חכמים יותרהם
 רח"ל כמאמר כלליים בו ההיו בו כולם הקבצו להם אשר הפרטיות  ומהשנות התחבולות כלחיים הבעלי מכל ילמור כלליים וכליו ששכלו מצד האדם כי יאסר אבל , בהם ורודה כלן עלכחמל
 יחכסט השמים ומעוף ומשתנת שכורעת פרדה זו ארץ מבהמות סלפנו דכתיב מאי חייאא"ר
 לכדט לישראל תורה נתנה לא אלמלי יוחנן רבי אמר , בהגל כך ואחר שמפחס תרנגולזה

 הדרך על טבואר חה ע"כ(. ק' דף י' סרק )עיטנע 'מטנה ועריות מנמלה ונזל מהתולצניעות
 שכלו מצד אותם שילמד לאדם לו ראוי חיים בבעלי אשר הפרמיות הסדות כישכחבט
 באופן u7te לתקן שידע וכדי בכבשים, הצמר מקום המלבושים עמו נבראו וכאלודו"להטה כלי כל עמו נבראו כאלו המ5 וכליו שכלו שמצד כמו כי , כלליים בו יחזרו בו כלםויתקבצו
 שילטר ראוי כן , מזגו אל וברטי ערב שיהזה באופן בזה זה המאכלים מרכיב מזט אלנאות
 וימצא בו בלן שימצאו כדי אותם ויקבץ חיש הבעלי מן אחד בכל אשר הפרטיות המדותכל
 פרק האוסר כל רז"ל שאמרו שירה פרק נתימר הזאת השנה ועל . ההחכפות המלאכונובזה
 אלא בפה והצפצוף ההנרץ על )ר( הכונה ואין , העוה"ב בן וכהוא לו מובטח יום בכלשירה
 מן אחד טבל כי שיסהכל הא והטחשבה ל( )קס~מ בלבי אני אסרתי כפו , הלב מהשבהעל

 חכמה דבר או השבל טומר או תובה מדה איר על ראוה ליקח יו2 לעין הנראיםהנבראש
 י"ס( )הסקס ונו' אל כבור ממפרים השמים אומרים הם מה שסים שם שאסרו כמוובינה,
 מוצה , אומרת זאת ז"ל כאסרם ההוראה על לרטח שירה פרק בכל שם הנזכר ומומרים)ס(
 חכטה רבר תהו , יתברך האלהה ה141 כאלו טראים גופם )ח( טניע שהוא והעצמההיכית בתכלית שוא מתנועע בלתי אותם מניע המצא אל ראיה לקולת הם השמים מתנחלת כיסומר
 ונכרעה נשהחוה בואו אוסרים הם מה כלבים שם אמר וכן , במקופו שנתבאר כסוובינה
 לו הממיב ואת קונו את מכיר שהכלב סטה כי לומר ורוצה 5"ס( )מס עושנו ה' לפנינברכה
 מה לקחת יש , לעשות בידו מאשר יבלתו בכל טובה לו ומחזיק לפניו תסיד נכנעוהוא
 לפניו ולהשחחות אותנו ומפרנס תן לנו מטיב שהה* הטובה כל על לאל להודות השכלמזמר
 הט5 אשר כל כעל ידנו תשינ סאשר עבודתוולעבוד

~D1a 
 ילמד מאכלה בקציר ואגרה לחפה בקיץ והכין קטנה בריה שהיא בנמלה האדםכשיסתכל כי ור"ל ק5"ו( )חספס כליח בשר לכל לחם נותן אומרת הטו מה נמלה אומר וכן ,טובה כפיי נראה הטלא מזבות לחייבש

 בשכחן ברא אשר בריותיו לכל סזון ומבץ בשר לכל להם נוונן ה' כי יבק החריצותסדת
 והשכל פרע בו שנתן אחר הארם ולכן , הראף ומדבר הראם בעת מרפם לבקש פבעבהם
 לקבל עצמם למכינים תעשיר והא השם ברכת כי בזה יהרשל לא בהשגתו שישתדלצרבי
 תעשה אור ידך פעשה בכל העל ובסל יושב יכול אלהיך ה' יברכך למען שארגיל כסואותה
 אעשוק או אגרל או אגנוב סהשהדלותי הלוי שהדבר אחר אדם יאסר שלא וכדי , י"ג()ונכיס
 דבר תקח ולא תגזול ולא תנטב לא לעולם כי מנמלה גזל למרנו אסרו , ידי תשיגכאשר
 טהם מאחת חטה גרנקי לקחת הרבה פעמים המנמים שנסו עד חברתה בו שזכתהסטה

 יקחו לא כי תניחנה ממינם טאהרת שהוא אותו יריחו עליו ובעברם האחרות בפניולהנטרו
 קצץ לה אץ אשר וחכם דרכיה ראה עצל נמלה אל לך שלפה אסר ועת , ראוי שאינודבר
 תזהר ואע8"כ הגזל על שיענישנה ומושל שומר קצין לה שאין ר"ל 1'( ומסלי ומושלשומר
 יונתי אוסרת היא מה יונה רו וכאם סה וכן , גזל מזולת לחסה בק"ן להכק ותשתדלסמנו
 כסו מדרכיה ללמור כדי ליונה ושראל נטשלו לכך' כי לומר רוצה גו( )ס0"ס וגו' הסלעבחגי
 זוגה בן שפכרה בשעה ידה מה צנועין ישראל אף צנועה זו ינה סה חזית במדרששאסרו
 סה כענץ חה , באחר המירוהו לא להקב"ה שהכירההו משעה ישראל אף באחר מסכיתואינה

 . ליונה ישראל את שמדמע דובה דמיונים חוית במדרש ושם מונה עריות לטדטשאמרו
 הבנים בץ דודי כן היער בעצי בתפוח אומר הא מה תפוח שירה בפרק שם שאסרו סהוכן

 הקב"ה נמשל לכך כי יחפדש הדרך ע, נ'( וטס להכי מתוק ופריו וישבתי חמדתיבצלו
כתפוחעיקשים

 סמים כמו סירס נסרק 00 ס6רו"ל D1~nthלסין ועיין וכסיס, עמר מורי ג'( )תיוג סכתוגלמון
 16מריס סס מס כלניס וט' המריס 0סמס ר5ס . גסס 1ס5ס115 ססגיס על )ר( כ":גערך
 6מחר0 למון כן נס סירוסם 5ין 0ס6ר וכןוכו' וסייגו ססוטס ומירס על גוס חז"ל כחס 6יןלומר
 סור6ס לצון 6ל* כנזכר מחסנס 16 ממסונגור . וכו' סלד מחוגת על 6ל6 סירס פיקסי6מר
 מקמר . טר6יס גוסיס )ח( : אומרח ו6חכתו מקינו כי סחוסג קמרו כקלו ס6רו'ל ס16מר1לס1ן
 סנורך חכליח פסס ס0מיס 6ח מניע6100 שמרחי כמו סמחסגס על ג"כ טסלח שמירסלסנן
 :1סע51ס כלומר . OG סג~כר 161מריס )ס( : וט' גלגי6ני

פרק
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 העקשים ב א פרק שלרכימאמרמפר00פ
 שאין לפי בצלו נהנה ארם אין התשח שאילן אע"פ לך לומר חזית בפדרש שאסרו כסובתפוח
 החיך אל וערבותו ופסיקותו פייחו הפרי טובת להקוצי מקום סכל אילנות נשאר גדול צללו

 השם את העובד דהרם על באין ששוין אע"פ כך ההוא, המועט בצל לישב האדםישתוקק
 תומו יעזוב שלא לו ראוי יתלונן שדי ובצל עליק בסתר יושב בהיותו ובה בעולם מצליחואיט

 מה חזית בפדרש אטר וכן , בו לפכירים וערבוהו ומתיקותו לבא העתיד השכר מקוהבהיותו
 משבת העכו"ם אומות ברחו כך צל לו שאין לפי השרב בשעת פטם בת-חק הכל הזההתשח
 הזה הררך ועל , וישבתי חטרהי בצלו ת"ל כן ישראל אף יכול תורה מהן ביום הקב"הבצל

 לקחת לאדם לו יש לאהד אהד המוחשים הנמצאים סכל כי בו תקורו , ההטו הפרק כליתפרש
 כל בו שיתקבצו וראוי , בללי הא שכלו כי בו ולהתנהנ לעשות לו שראוי סה עלראיה

 ולהיותו חיש הבעלי מטיני מין בשום כן נטצא שלא פה הפרסיים הרברים בל בו הקבץמ' חיש הבעלי מכל שלם ויותר היצירה נכבר נחר שהתו יראה היה , ההם הפרפחםהענינים
 שתה כל ירע. בפעשי תפשילהו הכחיב כבאפר , תחתיו אתהם ונוכש בחכמתו כלם עלל

 : מ'( )חס)יס רגליותחת
 rD בטין )ג( הנטצא ההוא והתכלית הסינים טשד,ר יבדל בה )נ(ו פה ותכלית סגולה המיננת לצורתו יש אכנם טבעי נמצא כל )6( שהיה לבנה ננשחק
 הפבעיות הנכצאות ככלל האדם והיה הורא הכין הפיחדת הד"א בצורה מציאוהו סבת דעא)ז(

 אל ייוחס מיוחד תכלית לו שימצא א"כ ראוי , שבארט כסו טהם היצירה ושלם נכבדוהיותר
 והתייר ההפור ותכלית שלמות יהיה כן היה שאם וההרנש רצענה בכם אינס המיניתצורתו
 בו שנמצא במה שיהיה ראוי הוה שהשלקות מבואר הוא ולזה , ותבליחו הארם לשלמותשח:
 הפושכלות קבול על והכנה כחניות בו שיש נראה שאנחנו ולפי . חיים הבעלי על יתרשועא

 שיהיה ראוי , חיש הבעלי שארי סבל יותר הפעל אל הכח פן והוצאתם התכפותוהמצאת
 אל נחלק הכח זה שיהיה ולכה , השבלי הנח בזה נהלה האנושיהשלמות

 )ס(;
 ומעשה עטני

 שהוא לפי במעשה שיתלה מכה יוהר פפנו העיוני בחלק נהלה שלטוינו שיה" ראויא[
 , בלבד המעשה בעבור הוא באדם השכל זה נפצא שעקר לומר שאין )1( , טבעו אלטתיחס
 אשר חיים הבעלי באגרת נהבאר כבר כי , והאופניות הטעשיוה המלאכוון להפציא כדירצוני
 מכה יותר )ו( ההאומניות המלאכנם שלמות ימצא היים הבעלי בכלל כי אלצפ"א אבוחןחברו
 התכלית שלפני מפה נכבד הא )מ( תכלית שכל אהר כן שאם ועוד . הארם בסיןששצא
 שאינן העיטות הסלאכות א"כ ויוניו )י( טרחיוניות נכברות שתר המעשית המלאכות היו)ע(

 מכוניתשרשים
 6 סיס (bSn כל . טנעי גמ65 כל )6( בפרק

 יכךל כס ~נ( : מיוחוטנע
 סג"מ מסקר ננול ס76ס ע7"מ . סמיגיסמסקר
 כין גזס 1כיו65 גסרגס ס5ומ0 מן וסנ"צגרגור
 : ומין מין ככל . מין גנוין )ג( : סנמג6י0 ג5ס6ר
 eloo סחכ~ת נעטר . %יקוו% מכח 610)7(
 קט5 . ומעמס עיתי )ס( : סס61 כמיןגנר6

DtS)Dtnoנמו . לומר סחין )0 : סחכמס וסמ65ח 

 ס6ס ע7"מ .סקנ~ח מלסני ממס גככן hlo )ח( : סג"מ ע5 יתרסיסים :נן:י esntn:נ124נ)ג%:חם:
'ds 175ר 6דס סל 7עחו סיס 

 גן oht כתחלס סגיה כונס סיס ל6 סכיהגחוך

 יותר סו6 כחוכו סידור סדירס 6100 מגיסתכלית
 סמעסיוט כמל6כוח סיו )ס( : כבגין מסעו5חגככד
 כ6 סו6 מעיון כי סירוס . וכו' נכג17חיוער
olh5Olw מגנוט כסר51ס עך"מ סנועסס סיעסס 
 ינגס סיטך כסכ15 לעיין כחחלס גריך כיח6יזס

 סחורך ניח nt'oS ר6ף מקוס וככיוס סכוסהדריס
 ח6מר 061 . מסעיחיוח טוב יותר ~ס לפייסים סחכלי0 ט61 סמעסס 61"כ נוגס 61ח"כ כוס1כיוג6

 הממעת( לסמני6 כ7י סכ"0 ע5 יחר מסכלשסויי
 ויסיס עוד 6מר )5~ס טונ סיחר ע"5סמעסיוח

 סעיוגיוח 0מל6גוח כן 06 ויפיס )י( : וכו'(6"כ
 סוס לו ספין סעיוגי מחלק סחו ר"ל . וגו,ס6יגן

חלק ענפים
 ס6נום ססכ)יח כעיקל לאס %1 עד וכו' יוחר ממגן סעור כמיק גח)ס ס)מומו סיסיס ראוי ]6[ בפרק

 סכחוכ מס עם 156 הכממכל זכרי . וכו' ססכ)י סכם מן סעיוגי במ"ק גסוססו6
 )קמן סכחכ מס סוחר'ס סס 6)1 סדכר'ס גראס )אורס כ' , נדו) עיון 1י'כ.ס מס וס "מר סכ6יסגסלקיס
 סו" ס6גוסי סיקוס פטיקל )תוכיח רוס ססממכל מסמע דן כסרק טכ"ן )ס' . ס' ד' נ'בפרק

 כסם) ג0)ס
 . גוס 1כיו65 1ר15ט רכבנו במדוחו ססס nthe5D ומס ס5)סייס ר.טיונ'ס כדכריס טיסיג זסייטשעיזן
 סגח)יס סמוסכ)וס כסטגמ 1)6 סמעסח כמגק גה)ס סו6 ס"נופי ססם)מות כחג ~ס מקמר ס' כסלקעקמן
 וי) כחנ ום' מססריס ססנ,ס מותר חה)ס מניסר 6מר ג' כסרק or 6הל סכ6 כסרק וכן . סעיוןנמלק
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 901 קא העקרים כ פרק שליעומאמימפר

 כי הכל דעת וחלוף עלי שטצרט טה חלף הה )כ( / במל ודבר שוא כלל טעשה לצרסכתווע
 רבר בבל שהשמחה ועתי , המעדויות על העיוניגת למלאכות יתרון שיש טטכשים האנששכל

 נמצא אנחנו , ממנו שירחק טסה יתר התכליה אל שיקרב ובטה בתכלית תהיהאמנם
 שמחה סכל שעור לאין גדולה יותר העיונים הדברים טן המושג במעם והערבותהשמחה
 לזה , השכלי הכח מן העיוני בחלק נתלה הא האמשי התכלית שעקר ראיה תו ,המעשיות
 שם הטבע כי והטעם הרחץ מטוהשי מ( והשמע הראות מוחשי אל כוסף האדם היותתמצא

 העיונים הדברים בהם שנקנה אל יותר מתיחסים להיותם חזקה יותר לאלו )מ(תשוקתה
 מתיחסים הם המוחשים ושאר האדם שלמות תכלית שהוא האטשי השלטות נתלהשבהם
 אלא בו ואינם האדם משלמות סאה רחוקות שהם הגופניות וההאות הרוגשות אליותר

 אל המתיהם הדבר אל להמשך יותר יכשף נמצא שכל ולפי , היים הבעלי כבשאר הנוףלהעמיד
 ההבלית אל המביאים והכלים הכחות אל יותר ישתוקק לו המיוחד תכליתו ואל המיניתצורתו
 האדם מגיעים להיוונם בזולתס הטוחשים שני אלו אל )ג( יותר נכסף האדם יהיה לזה ,ההוא
 , טזולתם יותר השם אל החושים אלו שני יצירה 'הכתוב ייהט ושה , מחלתם יוהר תכליתואל
 הטניע הלמוד להעת אבל , כ'( )מסג' שניהם גס עשה ה' רואה שוסעת'ועין אק שלמהאסר
 אזן ואטר , הראות על לשסע יתרון ש"צ אחר בפסוק באר בנפש קיים יחר המלטד מן)ס(

 להיותם פזולהם החושים אלו שני ולמעלה ע"ז( )סם תלין חכמים בקרב חיים תוכחתשומעת
 שניהם אל רומז השירים שיר בספר שלמה אטר ידם על האנושי השלטות הנשיג אלכלים
 ומראך ערב קולך כי קולך את השמיעני מראיך את הראיני המררנה במתר המלע בחגריונתי
 עליה ואמר ביבה אותם ומתאר נפשו עם מדבר היה השיר צר על הוא בי כ'( סטירים לסירנאוה
 הוא איה מקומה נודע ולא הגוף בסתר יושתת שהש לרמח הטדרגה בסתר הסלע בהטייונתי
 הפושכלות ובראה )ס( בטפר אשר האותיות טראה על לרמוז מראים שני )ע( טראיך אתהראיני
 כלומר קולר אח רווטמיעני אטר נאוה הוא מהם אחר כל כי הלטור יהצג שניהם באמצעותאשר
 הטחצכלות בה שתשיג הקול ר"ל ערב קולך המתי יונתי את הנה ערב היונה קול שאיןאע"פ
 )ק( ערב קולך כי מ( המלסד סן שקבלת קולך את השמיעני וע"כ מאד, עד ערב הוא המלסרמן

 ויגיע הפעל אל הכח טן בארס אשר הכחניות יצא החושים אלו שני שע"י לפי נאחהוטראך
 האדםשרשים

 וכעולס סס"י נמעי16ת ממעיק וסוס כמעסיו0ח5ק
 סייט מתחר כט5 71כר ס~ש וס 5פי יסיגסמ65כיס

 : סמחכר דברי טווסך 610 כך . כ55 מעמס %דפחס
 1וס)כ(

 חקי
 סכז6 כ15מר . עליו סגו5רט מס

 סגתן ממעל קלוס 50ק וסו מסרי סינירס טכססמך
 56סייס גדנריס 5עיק כדי סנ"ח ע5 יותר סס"ילו

 . סרית ממוחסי )5( : 6לסיס נ05 גקר6 זסוכעכור
 כמקמר לעיל זס מכ5 ועיין , סהח ממוססייותר
 : סענה 5זס גשת %כ ט61 כי כ"6 פרקג'
 : ומסמא סרבת סוס 1565.)מ(

"( 
 יותר סמ5מ7 מן )ס( ; P~not סר6וע .ס"וחסיס סגי 156 56

 יותר 610 מרכו קכ5 ס6דס מס . ננססקיים
 יותר כגסס ottpnnl 5זגר~ן 5נו 06 ע5נחקק
 0מ65 ר6יו0 מי על מעלמו למן 6100ממס

 סיו"7 כי . מריש %י )ע( : ומפרסיםכמסריס
 וממס )ס( : סגים ululn ורוג רכים טל מרייךסל

 סרוס ר6ס ולכי וע"ד דכר מפוך דכר הכיןיסכיל מסכי רייס ידי וע5 גססר 6סר ס6ותיוער6יח ידי ע5 מ . כי5 וכו' נ6מ5עוח %רסמוסכ15ח
 מרקס סו6 . ערכ קבך סי )נ( : ו7עחהכמס

 ן Dn~O חוס וזס, 1DO מן סססיגסמוסג5וס
 מרקס 6ל רמו " כ5י חסר . גסוס ומרצך)ק(

ס6וואו0 םי

 סמדכק כנפט ט5מות פיתן ממס זס 6ין 6נ3 ותגועוסי0ס סטמים מ5ד טחוטנ ט6פטר טסטים סי6ווו
 כסינוס כלל גוייס ho 11'6(t1' ססס)מוח כ0די6 מע"ר גן 05 , וכו' טמ5כס מריס Sb וטססוכ כע5יומסנו

 וכן . 6סדדי סוסרין דכויו כן 6ס ר,סעג' גמ)ק גסלס סו6 סס)מוס ~gp'p כ"כ כפרקין וכקןסמוסכ)ומ
 ספיתי כמלק יס03 מלגוסי "pinsn סו6 סמסמשתו 0ממנר רסון  פעם סמה סמ6מכ מוס מקומותנכמס
 tnuh,1 סס3מוס עיקר כי 0'6 גרס מממכר טכחגח 51") . סעיומ כמלק 1)6 כמע"ח נמלק מגמעופעם
 זוגת )ססינ 6'6 ססי6 ססססנס ק3" ס6מר)ו כמו סטטכ5הח סטנת ומס סעיוגי כמקק גח)ס נ6מס610
 )ססינ יכ5 6זי ממגממו ספ"' עליו פסטלים וקמר ס56סי מפסע עליו )0ססיע סביך דסיי:ו 36סיעור

 מחטעס פרוצס oa )נדו סכ4 מגד רק טסי עזר י5ח זס )0סינ גסירגס מס6"כ 6מחחס ע)סמוסכ5ומ
 SD סמוסכלוח )תסיג )ו 6ססר 6י וס 6מ'ו סכ6 כסרק ס"עכ% כמו ססי3וסוסיס גדעם ומרקיעססמיס
 וססססעס . סממנר מסר כסתימה )פי5 סגמנ% כט 6ממתס ע) סדכריס מססינ )ו6ס ססכ) גילמתסס
 סלמס נעורס סמעטי1ח המזוח כס,עסס ד0יעו כלמעטיי סמ5ק ידי ע) ob גי 6ימ ספת ע3י1 טיטסיעססי6
 יתמלל rh' כמקמל מ,ס כ"מ וכסלק ס' כסרק לקמן ס'0כ6ר גתו סס"י רזון )עסות כדי h1ol 05סר6וי

הכית
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 העקרימ ב פרק שליעףמאמר802780
 ישהמש לא ואם  שראוי. מה כפי החושש אלו בשני משתטש פהעהו שלתוהו תכלית אלהאדם
 אפשר ואי הפעל אל בכח אשר השלמם להמיא 1( שהוא להם כראוי בהם טהעמקעואינם לפי , לראתזןוזה הביטו ח-שורש שטעו רחושים מ"ג( )שעיס שאפר כסו ועורים חרשיםהעולם בהבלי למתעסקים הנביא קרא וגן , דעור חרש ועא כאלו האדם הנה רחולם בהבלי רקברם
 דהסלסיתן כי תהו הפעל, אל בו אשר הכחנפת בהוצאת לא אם הכליתו שלטיה אל הארםשיגיש
 היוהו עם הכגיעלרבר השלמה הא ראשק שלפות . אחרון ושלטות ראשת שעסות , מינששני
 מנחן היאינו רהשלסות דמע אחרק הסלטות , הטציאות שלמות ויקרא כשימצא סיר בפעלנטצא
 ההוא השלכים אל ויגיע הדוא בדבר סצסמת בשעת בכח בו הוא אבל סיר טציאותו עםלדבר
 באדם הסכוק הא ומעלמות מן הטץ וזה התכלעס. שלטות רקדא הפעל אל הבחניותכשיצאו

 ושלסוגו עשיתו, נשלם לשהוקה סקי טציאוחו עם יניע הראשון שלטותו משל דרך הכמאבי
 אחר שלסות חי מבעלי שאין ולפי , עלם הישיבה עם רק עיע לא לתכלית שלסוה והואהאהרון
 6'( )נר6טימ פוב כי אלאים פרא ביצירתם נאסר בלבד המציאות שלסות אלא מהםטקוחה
 "nu~Yo שלמות שהוא בהם שיהנה שאפשר הפוביווע פשלם הניע סיד סשןאוהם עם כילרטה
 דבר יראה תה פוב כי נאפר דא האדם ביצירת אבל . אק זולה אחר שלמות טהם יקווהולא

 , חיים הבעלי שאר יומרת על כסו פוב כי האדם יצירת על ומאטר ראוי יהיה4 לא וביטחטיה
 הככק הפוח איננו באהם הסטך שהמוכיות להורוה דכא טוב כי בו נאסר עגלא שכהאלא
 נכבד יצער אחר פובית סטנו שיגיע יקוה אבל בלבד הסציאחע שלטית שהש הים בעליבשאר
 ומן וכל ד4על אל דגת מן בו אשר הכחנינה שיוציא אחר אלא מיד מציאותו עם ינ"גלא
 אגשר לאה . החכלעע שלסות שהסי בו הטנוון שלמוחו יגיש לא הפעל אל סכה וכלו יצאשלא
 הסדות מצר הנקנה פוב דהום ר"ל 1'( )קס65 ר,ולרו סיום הטות ויום פוב טשטן שם טובשלטה
 הא הרעות שלסות אל הארע הגיע שאז הטות ים ולזה , הנפש אל עצמי טוב איננו זהיבל הפוב lown טריק יותר ארץ לטרחקי נשסע הא המוב השם סי הטוב משטן פוב הואהטובות
 בים בן ומאין מה הפעל אל שכלו שבכח סה החרא כבר הטות שביום לפי הוקרו סיוםפוב
 נמצא דגופ% שהשלמות אע"פ בכה אלא טציאוח הנפשי לשלטות אין נמור בכח שהואהולרו
 אלו שתי ומתכליות תחם הבעלי ליצירת האדם יצירת בין שיש ההבדל על %רטוז . בפעלח

 העש ואטר לטינהו לכעה הכחוב הזכרי חיש הבעלי ביצירת כי תמצא , טתהלפותשתירוה
 Cb )כרהטים שיינהו האדטה רמש בל ח5ת לטינה הבהמה ואת לטינה הארץ חית אתאלהים
 ועכר יצירת ובין אחר מין לתכלית אהר סק תכלית בק הברל אין חיים בבעלי כילהורות
 הטצשות שלטות שהו הסק קיום והא כול בלבר אהד תכלית סכולם המכוק כי הנקבהליצירת
 באדם אבל הנקבה, על לזכר בה יתרון אין כי ובנקבה ובזכר הכינים בבל שוה ההכליתההו
 %א למינהו ביצירתו נאסר לא האיש קיום אבל בלבד המין קיום ביצירהו הכונה שאיןיסה

 באלו הבונה ני / ההמוחע אלו שתי בין אשר העצום ההבדל על להורות סיר עפו הנקבהנבראת
 דעכר אל בזה שוה הנקבה שאין באיש קיום בזה ההכונה , בזה שים וכזכר שהנקבה הסיןגלים
 שלטותו אל שיגיע כרי לו tvb" נבראים אבל)ם(

 המבווי
 ההנהיה בעת בו נפצא שהק בו

 בכחשרשים

 . וכו' ככח 6סר סטלמוח לס51י6 )ר, : סמלחדמן 7mS 6100 מס 6נל *מר וריס לנדספקיות
 6כ5 )ס( : 5פגיגו יחנ*ר 6טר ס*חרון ס5מוח610 וצין גבס 06 כי 6יט מסטר מעך עגמוכר6יח
 סטרוי כ5 ט*רו"5 דרך ע5 . וגו' לו לעוורגגר"ת מוסכמת סססיג נמס כמו ג"כ ומתיקית ערכותט

נ65 ם י פ נע

 nha ~eno סממו, סימע5סכיס
 )סדנק יוכן וס ע"י עלו o5ho' סטפע ס"ס סגם רססיע שסם סס61

 "מל סנ6 כסרק סממנה 9Dh %ק גן ואס  ישפר.  נפחימח גיגסיס )עי) סג6לנו דלך 1ע5נע*וגיס
 . וק"ן וכו' כע5יוגיס סחדכק וגו' or 6ין Ssh וכו' סטמ,ס מן כהוסנ טירטר סססנס סי6 ווו נמ"םוס
 סכ%פ 61חל %1 וס מקמר כ"מ כסרק 1D~S סנ,מכר נדברי מכ61ר ים המ61 דברינו "מחח )כ6רוגדי
 ממטס כפליח סעיפך 610 היסס סהמנלות סיסים ראוי )כדם מכונס ע6 סע'קר סו6 )נדו סמעסססטין
 סררו כגי ממסנו ומגס . עג") סמ6מר ג,ס סכ"רנו כמו ממכסי מיק טס ממדעי כמיק סערן ססו6כ5ץ
 6מר סיכך כן 061 ממעסי מיק עם המדעי ה5ק ענין הממכר כדברי ~b'vr מכולל מ65נו 1)6 המקמל01
 סו6 זס 6מר קנ"יס ס' ד' נ' וכס' וס נפלק גצן סממנר טגוגמ סג"מר )" "ס סמ"מל נו: סנ"לגונמו
 גשע5  דרןינו מרסס כסחחנלוח )סיום 5ריכין סמעמי~ח סמ5וח "הל חכ'ן ס)6 וכי' . כ6ן הכחכנו דרךע)

 SDb ט6' דסייגו ממעסי מקק עס סמדע' כמקק נעגין סו6 נך . כאוס ",גו מכלו וו)מ וסיידוגגוגס
 ס6מד 6ג5 סמעט' ומצק סטיוגי מ)ק דסייגו טגיסס סחהכרוח ידי ט) "ס כי ס6גיס. ס5מומ 5ססגח5נ6

ינה
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 208 קב העכךים נ ב פרק שלניימאטימ8ר

 חקפצי%4ת בכח הוא באדם ותה השלמות שסצשתע ולפי . הפעל אל הכח מן לר1צי4ע שרעיבכח
 וסותר שלפה. אסר , אק הכתוב קיאו ור5ןעדר הטצי14ת בק מטוצע ועא כאלו )פ( בכחאשר
 דבר ה% הבדנה על הזה הסותר כלומר נ'( )קס)ת הבל הכל כי אין הבהמה מןהאדם

 אבל ננןרן שולל "( טשפט משטעו היה הבהטה על לחרם טוהר אין אמר חו6 , חלוששםצהאטהו
 % טתער לו שהצ אמר כאלו חיובי טשפפ פשטעו אק הבהמה פן דמדם וטותר שאמראחר

 בלבד, כחניות רק שאיננו לפי הלוש שטצשוהו דבר כלומר אין ה% הה% היהרון אבלהבהמה
 הכח ועל שוללי, משפפ לא העבי טשפפ בת כרצ הוה הכשפט כי המגטן לבעלי טבוארווה
 הכחביות טן ועא התכפה סצשות כי כלוטר כ-מ( )6ענ תמצא טאע השחכמה )נ( איוב אטרהוה

 ודרך לנן, קדים ולא האדם שלפות תכליה יניע בפעל כשימצא כי , אין רגשיא באדםהנטצא
 הדברים גררי לחנת ועא וה אי בשאלת )נ( התשובה מצר הוא החכטה ש הפח זהרגעת

 ". דגה מן "ש 17א ~.ו נוח"הד'ןןיונן",ן'י:,יסון'~ו, Nb~W יבר מל נפרק
 מציאות ה-1ה בפעל ימשה ,לא אם בכח בו שהוא ושעמרט האחרק ותבואתו הארםוכשלטות

 כמז דפי דעה ווגינלית ועשלפווע והנה , להשינו האדם שיתישר כרי הוא מה הוההתכלית !פנבאו- צריך כן ועל , חיים בעלי סיני שאר קל יתרון לו ההיה לא כי לבפלה הארםסק
 באטצעתעה )6( הנקנה הה% דהצכל כי ואמרו הםושכלתע, השגת הנא ר5ילוסופיםשהסכימו

 אהד דבר ישוב ו-גצשכל והמשכל השכל )נ( כשיתעצם ע( הה , המתע אחר דגשארהא
 , הנפתית l~nSyrn האהרון תגליתו רוא שהה ואסרו , הפועל בשכל שהם רגצשכלא עםבעיט
 האדם מין סציאתע מדעה לנפש השארווע שום יצוייר לא וה דרך על לא שאם גנבואמרו

יבשיהשרשים
 : 6מ5עי 610 כקלו . ממונע סו6 כ56ן )ת(ש: טוגס 653 גראס 653 תירס 653 סרני 6סס653

 וסחכמכ )נ( : כל5 מותר 15 ס6ין . גמורס551
 כענסיס ס0"1 6' נמ6מר לעיל עיון . תמנם1
 סו6 וס 6י כס6לח )ג( סכתונ: וס רכונת סכת3טמס
 וס 6י ס6לח ע5 סג6ס סתפו3ס מנד כלומר .וכו'
 016 לסוס 60'6 וכו' . ס37ריס גררי ליעח610
 ס6רנע ע-י ל6 06 7כר מ6יוס וגרר מסות5י7ע
 וממס מס וטס סכלך על ססילוסוסיס ססניחו560וח
 ורגל ותכלית, פועל וקורס חומר כנגד וסס 51מסומי
 כ0וע5 610 ומי געסות סי6 וממס חומר b1Oמס
 גמנ6 סו6 תכלית 6יוס 3סני5 ר"מ גמנ6 610ולמס
 סגיע כגר סס56וח 6ל1 ע5 למסיג וסיודע .כעולס
 ונדר מסות וליזע לסנון וכמזע וסכות סחכמס56

 מן סכלו ינ6 ונוס ונר כל סל יענתות1מעגין
 וסו . לספתו תכריח 6101 סשע5 %סכת

 : וטת6מרו
 : nti1DlnO ים ע5 . באמצעותם )6( נפרק

 . כסיתענס)ג(
 וטף עיניו טנ0טלפון

 7גוק למון 610 מ6"כ *

 ור"ג עלס מלסול 0ס61 גר6ט ויותרוסת6חווח
 מנמד וסו6 כסי0ענס לסון חסוכענמותו 6מי 7כר וסמוסכל וסמסניל מסכלנסיסיס

 סכ5 . וסמוסכ5 וממסכיל סס5ל )נ( :סח6חדות(
 ססוע5 סכל 63מנעען מססשי פ7ס ~?tl?1סו6
 , וממסכיל . עמו למסכיל כדי ס3'ח ס6ר עליתר
 סו6 , וכמוסכל . נסכלו סמסכי5 0760סו6
 סכ4 56ס וס5סחן . גסטפו מסינ 0760בעמן
 מסכיל 6ימ ס76ס 6100 ממסכיל כי . 706זכר
 6יוצ כ! oa סו6 ימומש 1ס37ר ססכ5 8"י5"6
 ס15רס מסות סססיג רנוני סכלי ענין 6סגי

 נגורס ידיעתו ססנתו כן ו6ס נססי ז3רמ6תס
 ססכל ולכן סכ5ייח סקנס 06 כי 6יגיססי6

 נורת סססיג רטני שמתיח ססי6 סססגסוכהתסיס סכלי וסו6 6חך ענין סכל וסמ1סכלוסמסכיל
 6לו מלסחן ימיו 6זי במחתו על גפם6תס

~tSD ססוש גככל ססס סחוסכלות עם א6ג7יסנ6חזיס 
 6חד דגר הסוג ס6מר ווס 6ח7 737 סגלויסים
 6מר רנס מפועל 3סכ5 פסס סמוסכלות עסנעיט
 ססוע5 3סכ5 מוסכל 610 כבסר ס6מתסססיג

 6%ר,פעו%שס
ols) . ק "ס 

 bs )rh צ 5ססר חי כיכ6ן זעת מוחית כן
 )סמינ פוט

 ע3 מסס0סעס וס זנח )נך5 מוק 0חזמן מומר כ5 ל16 כ' סקוסי ר,סתע יי ע) 6ף רא)ס"ססדנמס

 סס)מוח יי,0'נ יוכן 5ס ברסיס סכונה נצרוף ממעטי 50ק ידי ע) otpn מכ) ר1מעט'ממזו)סם

 o1n11S*bSnnsthlO~tit1 בה:זי"=':ג%ע:נ s~Sboseno ג1
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דוקטים ג פרק שלישרמאטרכצבא04פ
 א"כ קויה יאלכפלה

 יהרי
 שחפרנו atDn" )ד( רהצלמתע יכפל הי הבעל על האדם 6מק

 כנצ וצווה מבעלי רובה דעת כן האמשי כשלטוה י5ולוסופים רעת זרצ חח, שלפרבפרק
 סשה שסבאו לפי דבורה דעת שעו חושבים להימום הדעת זה אחר ונמשכו . בחבריהםעשכתבו
 הטר"ש הוא שהיודע )ס( מזה שיראה לג( "מוח בעיניך חן אמצא לפען צורעה שאמררבינו
 ואת . וגלתו שירעשו פי ואין ההברך אותו היודע על יורה 41נרעך שהרי 4( חה זולת לאיודע הכלתי אל מדרגה יהרק ליכנע שטהרה אלא יחייב לג הנחוב הה , ז%"ו %א יתברך בעיניוחן

 כבתש כפי המאמין אל ציורים הבנה לתת ששפיק מה כפי בקוצר החק בדעת עתהשנחקור
 התורה לרעת פסכש ובלחי כעצבו כפל נםצאהו הזה הדעת כשלמזין ~י ונאמר , דחהבחבור
 שברחו בטה ונפלו לבפלה האדם טצהאוה טשיהיה צד בשים יסלפו לא שהם לפיהאלהעע
 נטנע הוא שם , ההשגה נמנע או ההשגה אפשרי משיהיה יפלט לא הזה התכלנה כי חה ,מטנו

 החמרי מין על ההרון לו יהיה ולא לבפלה האדם סין סציאווע ההיהרוהצגה
 והראה-
 הח2 ואם ,

 מאלח אחד לארם אלא לרובם ולא האנשים לכלל יה יושג שלן ספק אין הנה דוגדגהאפור
 השכיו שלא האנשים ושאר אבל , ודוטיהם ואפלטת סוקרא"פ האסר כאלו בדתי ליחידאו

 דעתם לפי הניעו שלא אחר והחזיר החטרי בכדרגח אצלם תנע לטעלתם הגהר ולאנפיתם
 ימצא ראם , בדור יחיד שהוא ההוא האיש עלה לבפלה כולם סצטעות ויהיה האנחני התכליתאל
 לבפלה הסק כל טציאות אז יהזה פשל דרך כסוקרטים שלם איש בו יהיה שלא אחרברור
 טה בזמן ראלר,י הפעל כל 4( זה לפי ההיה כי סכנו, שברחו בטה נפלו מנה , ההאבזטן
 סכה הה 04 פנים בשום שישענו לו אפשר ה2י תכלירו אל טגיע בלחי הזמנש בכל טיובונם(
 ועוד , רב עלף טזה יתעלה 4( הסבות לסבת כי אף שלם פוקל לשום שייוחס ראהשאין

 יניעתעו שלא אפשר , בדור היחמי או חכם אוהו שישכיל ההם המושכלות רבריהם לפישאפילו
 שקנין סטה זה אין הפבעיים ובדברים ביסודות ההשכלה בי , האנוכיי ושלפחזו תכליהואל
 ושהזורע )ג( נצבות לכ' שווור הטש,לש שזיהו )מ( שהשכלה לנפש עיע השלפתע והאין כי )5( הלמודיש ברברים ההשכלה ל.ש הפילוסופים דעת לפי אף בעצם בנפש שלמוגע)כ(

 "'ע"תשרשים
 ויפ ,' ממין כל5 סלסע)מות סכללי ממיניי. )ד( סמם: כמיד לקמןהג"כ יעיק , ססע5 56 סכת מן ס6יס סכ5 6תסממנינו

 מוחקיי
 תיגח

 כלומר . ססי71ע )ס( : סריסיי וטרסקספיניי
 למס י56"כ וכו' טן ~esin 610 סטי סססינמי
 מסם תסלח סיחס ספח סמ6מר סוס כ'גס/ לקמן כמ"מ . וט' קותו סיויע על יורם761עך מסרי )1( סיויעס: על דוק6 מתססן ממססיס
 כוס סמ0כר סירוס סטגח וגר6ס . נוס ע"סרנינו
 1016 הכיר סיווע ידי ע5 כי 610 כדסכתוכ
 למנן ווסו ירסס 06 עכבתו לענון יוכליתכיך
 מכיר כסריגו מס6"כ 16חך לעניד ס6וכל 0ן6%6
 ויגו זס גכחוכ ססו6 מסירוס 6ג5 . ועכדסופכיך 56סי 6ח דע וע"נ לענוד 5ו 6ססר 6י 76וט5ח

 סר6סון ע"ד לוחו לכרס סגוכ5 מצחרמוכרם
 שטסי מסלמות לגי לרמוז סו6 סכתוכנסוגת

 7טת לכט5 סמחנר סוכרת ססי6סוסיסכ7עח
 ע"ז סגופיך ס0חירס עען ידי עלססילוסוסיס

 טעע5 ג5 )י( sttpt: יטי סגחשי ורצויוו"ס
 רוכ 'ורונו. )ח( : ס6נוסי מין כ5 רי5 .ס6לסי

 'שכשגחי

 : ' )י
 מ
 מנמץ סס61 סכן(סס"י '

  וגד ולפי 5גט5י מס זכר סיממנו ססלמיסססועליס
 orn י0ע5ס )י( : לנפלס ס6זס מין מניצתיסים
 ע5 כשת לחסוי לך מ5י5ס ס"מר לכמו . רכעלוי
 ממסון תעלס 51סון ונסגכ גע5ס 6סר סוסספוע5
 סלמות )נ( : מעגן וגיבס כמו ונכשכסרס
 זס 6ין כי' )ל( : ענמיי מלמוח . גענסנגפם

 ס6טסי ס5מוח .קסתתות
 ותגליחון

 "יגר ס6מרון
 ס,ויות סיסכי5 לכו ססי6 סססכ5ם ע"י לגססרגעת
 לטיפ נחנ6ר . וט' סחת סמסטר סזץוח )מ( :וכו'

 סמסולם מן סיומות ועסוויע )נ( : סיע 6'גמ6וור
וגו'

~le)P  )קמן כספונו מממכר טדקדק ויסו סמןטי מ5ק כססגח ידיעס טיס 4 ס5ץ orn כט1,5רס דכקו0 ישל4
O~DSכמקמל מלכס 0מז6 כוס 1גי651 . וק"ו עכ"ז יודע טופחי ט5 14דע מדרנה ימרון טיט 6ט"ס ווט 
 )קנע גריי'6 מדוקר וכן . בממגר ככונת כ5ן טכתכגו דכריגו קימחת כ5 ממט ממטמע סממנר כאסוןזס

 וס וזו5מ גוס סממנר כוג0 ברור נ") כן , ע"ס נ"כ ממדעי כחלק )חלס ho(nt' ססם)מוח זס מלמרבסכיו
 מקוס מכי כך סממנל כגח יסיס 65 5ם 61ף . )סקריך 13 מסיס כמקוס קיגל וסמהכל . )'סכו טסטר6י
 מכוונת מכילות מני15ח רקוח 5סכי6 ע"ז )י וים ס6)וסי. ס5מוח 55ורך עלמו מגד נכון סו6 מכהננו מסג5

 כענסיס מממכר כסקדמח )עע ועיין . ק5רתיו סקורך ע5 )מעמיס hiD כרי 6סם S"f1 ומקמריסססוקיס
 סו6 כי ונו' )טמע סכל רכר סיף סכ0וכ נפקור ס' כפרק עקמן וא' "לסיגו ס' גועם  ויסי סכתוכגכ"ול

 : ר,ע;'ן 5וס כן נסג"01
הגהירה
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 %05 קג העק-ים נ פרק שליעףמשמךמגר

ם4א%גסיה~,וטט:ו~יתס
י'ז%שרעתם

 Pfit 04 .וט'
~fisn) 

 י"1 פ' 6ן נמסמר לע%
 ססו6 מסקו המהוסס %ע עם סמעוסר %עייכק סכ%ר 16 )ס( : עיי"ס( סמוסת סי SDנסגס0
 למון 101 . ק15חע וסתי 6מ5עי 3ש יחס עלגתלק
 סגי לך יהיו כלסר לך דע *( יעקכ 6סלכעל
 חלקיס לעמר ומסכי חלקיםלו'
1nhSuvnp~Dhth 4%---גב 6מד עטל תקח 1606

-1 
1 

 סמשסס pSn, כנגד סמעוסר pSn ערך 4מררו%
 גנז לומר %ס סקו כל כגגי סמסוסס חלקכיחס

 חלק כגד מקטן חלק יחס תסיס סוס כלחיחלקיס סני על סגחלק קו וכל ימד וסמסוסססמעוסר
 המלוקס ו6ח נקר6 הקו כל ננד סגד% כיחסמגזול
 כ6קליד6 כמנוקר קטות 31' 6מ5עי נעליחס
 וס עטל עז"מ פי14ס . 'ממגו ל' מליחוך 1'ספר
 )כל יכ6 חלקיס ל3' 16ת1 ותלקט 63מס ל'כ61
PSW1"לג' ספחי מחלק תלקט אח"כ קמות ס 
 אמות חמס חלק לגל יג6 למס1סס דסייטחלקיס
 חלק לכל י63 ללווח לס' חלקנו ספגיסוסחני
 כמו כ61 סנדול )גד סקטן סתלק גמ65 %6תג'

 וסנדול קמות מ סו6 ססקטן סף . כולו גנזסג17ל
 קטן ח5י סקטן מן תתר ססגדול b~m קמותס'
 כ' חס קמות סלמס סקטן ספת יותר 6מס4%
 ססו6 סגדך ערך סו6 וכן יוסר 6מס תניועוד וחני 6מס פס61 סקטן ח4 סה61 גמש יותר6שת
 סמסוסס דסייט כלו סקו כל כמנד אמותס'

 מהש גמ65 אמות חמס עקמו וסמסוסס אמותחן וסמעוסר סמסוסס יחד ססניסס פ4 יחדבמעופר
 מכחלך קו כל לעולס וכן יותר שמס 1"4ממוסס חגי דסייט אמוח סלפ סמס1סס מן יותרכ1ל1
 סגדכן 56 סקסו בחס סה0 ס6יגס חלקיסלסני

 נעל יחס וס גקד6 כש סלף 56ל סנדולכיחס
 36ל 6חר נעגין לסרס וים . ק115ת וסתיכמנטי
 מחס להניס 1ת1לק1 העיגול כ6מ5ע עוגר6100 לפי נ' 6' קו סו6 6מ%י כעל עיקר.סר6סון
 וסמסוסס המעוכר דסייט כולו סקו כגד 6מ%יגעל
 גן ~IDP מן וותר 1הגז1ל סגדול 101וסמסוסס l~PO זהו סמעוסר ר"ל סנ17ל %6 הקטןניחס

 סגיסס וסמסוסס סמטוסר ג"כ 610 זס וכיחסקמות
 סחורך נ' 6' קו רע 6מ5עי כעל סקו נגרפיחן

 גזול יותר למנעי SD3 ר"ל וסמעו;רסמסוסס
 כיזך מחוגם וקח . קמות 3' כן גס סגיהםמן

עב"ל
Imisp~ תחלק כלסר 6101 6חר כסנטן ק5חסמסטר ונמי לפרס ג"ס * . עב 

 6ל1 ותחכר כגיל מסוסס לחני 6חן PSnlמעומר לחני 6חד חלק וחעסס חלקש נ' עלסטיגול
 וספסוסס המעופר 7כייגו כיחן חלקיסשכי
 גשנ51 טסיו כמו ס6' מקוחם על סקנויס116(ן לרועמיי תרפס ob 6וי קיוי עיגול מכןותעסי
 מכמפ1סס קנות פגי ינ16 ונסכרת סר6טוןמקומם, על כולס לעמון לסם 6"6 6וי מיסר נקו6חך
 63ופן 16חן לכעמיז תועל 16 סעינול למקשחוז
 כן ו6ס לסעיג1ל חון 6חד קנס ג"6 י65סל6
 עיג51 610 כססעיגול מס6"כ לסעיגול חוןntup סכי חגות 06 מקומית ככ' עוד כ"6 סיוחרלכל סקטורי משגול 6ת לחלוק יטל 6עו 3' 6'קו וסו* כיחו וסמסוסס סמעוסר סמחנר סוסהקו
 סוס סקו סחפגט נד 3כל קנוי 61ינ1 טימרנקו
 כעל יחס על ס6מר וזס כסוס סעיגול מחלקה61

 כ6ן לך כתכתי ומגס . 1""ל קצוות וסחי6מ5עי
 6יוס ו6תס סמח3ר הרג דגרי על סירושסבמס

 ול6 ככול( גפקות6 סוס 6ין כי חכחור ממןמקרנס
 נכבור ספירסתי אמס גע3ור 06 כי 16תןכתכתי
 אסון על התר ק5ת מקייסכ 610 סמחנרדגרי

סמתכר

% הנהקה*(  פניקס והו6 כקנזס sp יממנו שקכ 6ס) כסס וסמטוטס סמעופל %5 כעקץ נסלפיס טשלט 
 פסס מססריס לק זס כסס גקל6 1)6 . קנ11ס וכן 6מ5עי כע) שם גזר ,ה ס6ע מד6 .כידם

 לוס זרי מיומסיס 6עס מ' ה' נ' למיס מ' 6ל ד' כמסונו 610 די גנז כ' ומספר ה61ע מ' ד' כ'בדמען
 מן סמססל וקוקס נ' ממסמל וסאים נ' מממסר השי מעפ יוחא הו6 ג' מספר גנד ממטס מסטר.תהרי
 06 הסף ,ס כעלך תיגו מגססגנד

 חוסי
 פפיס ממטס 6100 ס' מממסר ואטיח ומסי כ' סה61 סמ4 עליו

 נ4ת )מימר ה") סירוסו ויש וש %ע רסון נלסהו גריס סממכל טסלג ושד . סס"ם וג' מ' סכ) גיןיעלס
 ע5 יסו) דחוקים גסס סהש6 ס6חריס הסירוסים 161)0 . 6מן נעינו) מס ושמדש O'pw סרילפידבק מ6י ועוד , טיווח וכ' 6מ5עי כע) ימס ע) גהוק הנזול סקסת יסים "ומס וכטמדכק וממשפרהמסוסס
 כורוטיס שד מסכיך וממס , סירוסו סוכל הממכר אסון 6ין כי :0קו?ט אסון דלך מיוזע קטן גערדומקס
 ע%5 כעיני הזכר רפס מגס יורם זס עלמוגש

 )31( 5)ע וי61 המפיפס 5לע תחגר פ6ס סס סוכרים וסשטש סו6 כן טתירוסו פק4 קע לסי %4"ס "מגס . הק,-וטס כלטוטו מ5ו,יס מדידם 'מסרי סהי6 נכעס סיס )6 כי סהי6 סמכמס כמלאכת יד 4ס6ין מיומי גו~גסרס טס ו)" הודה שמח כי )דכויו ס"מין 1)"
עט
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 והמבחש המשמימיים הדברים להשכיל ומולם חירך סבוא )ע( שהן טצד לנפש שלמותיתנו

 אפושר אי ו"ה . כלל עצטם מצר לנפש שלמות הענו שהם ולא בהם, נתלום הפבעחםשהדברים
 סופיים השמים בשטור זה על העיר דוד תפצא חק . הזאת ההשכלה פצר נצחית שהשארלה

כבור
לשיערם

  מונויס מהססנות לכססת5עלוח סקזמס סי6 ססי6 ס00סכלס תרך. מנ61 )ע( :התחכר
ססתיתייס הנה"ה

 ססר6ס כמו שד מדורס ל"י 6מד ש ס56ס ג5עוח מסגי סתעסס דסחע 19( ג5ע וסוך מעשל %עעס
 קו ו0ו6 )סלך 6מנ 6טר לרסוןנ5יול

"6( 
 א ח גדעות מטס ממוכר ססו6

4 תדע vh )יו( כמדם טס61 )16( גץ )וכ( סמסופס ע5 סעמדע כיס56ס
 ב 'ליי ש '"נצי% % י' %" ן:בשע11י

א ח מס ל(דת טנמקוס סו6ק
 : *ות י קמאי נע5 שם ע5גהק

DIQ~ף -  11 סיסיס ID1hS יטווס חם המגעי נע5 ע"ס ע5 סי ישקע דוראמנם tDlhs otog הווה *ין 4ח4יSDS *1 ות" SD הה* "4*ה" 

 ן1 , חלגס ob סטה כגיול 6טר 63נ( סקו מס5 כזרך . סו6 כךשק)ידוס
 ן י ן סיסיס נ16סן כממכ נס כמזחו קו חמפוך חעסס כן זס tDtbע5

nftroב ד 3 ע)יו ועמס )ג3( קו 6101 %כס זהת סיס קו'ס מסם 0געטס 
 גורדי* נמקוס !610 תהם o'pln 5עמ )ננ( מש וחמוק )6גגמ(מרובע
 ,1שששאם הב%ז מגקוזס וס61 ססחמ5)ץת מקוס סש 563כסון קו תסטור כר ועמר)ד(

D~hn111, דוו,, וחמיו ),ו.,( ן 
 )עו,וו,ייי"ן,

 ובי ליד
 1 ודע ן ofo'nI י,,

 gp' ן. י,וווה'::וש.
bh~t ו,ו.,"וז(יןן,) OPDIO~ nhto ,,י: וי ויך:,,ןן ש 
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 וגלגלים מתנועת האנושי הטחקר מצד שיושג 12אפשר מה כי בו אמר י"מ( )חס3יס אלכבוד
 על יורה טניע אל צרפי מתפעע שכל ומצד , המיד מתנועעש ומהשמש שנראה מה רקאינו

 עתם 4ל ע"כ יורו מאד עד פוטאש נדולש גופים שהם 01צר , אתתם המניע השםמציאות
 על לרמוז אל כבהו אכר זה ובעבור מכלתו, כבורו על יורה אח שכל אותם למניע שישהכח

 והקולאז והברר והשלג שהמפר האיר טן החלק חרוזו הרקיץ וכן , ירי לאל יש כסוהיבולת
 לגלנל הרקיע במלח שירמה ואפשר , יריו מעשה עוצם על לכ סורה בו המתהויםוהלפיתם
 על נפוי הנורא הקרח כעין רקיע החיה ראשי על ורמות באמרו רקיע ידעקאל קראו שכןהיומי

 יהיו ומקהיה אל כבור מספרים ורוקיע השמים איך לבאר והאריך Shprnt) )'6 וגו'ראשיהם
 ועם עם בכל להם הנראה היומית התטעה טצד כי כלומר וגו' אוסר יביע ליום יוםהמסר
 ונע . אל כבור בו מספרים שהם האומר הום אחר סיום אחר יום משתנה שההן והשנף)ס(

~להשרשים

 ססמסחניס כעלס וסמתסויס סגמנ6יס סנ5ג5יס . וט' מ0חגס ססו6 ושגוי )ס( :ססמימייס
וכייננן  ופ ומחר זס עסכ צומח סיום כי ויום יום נכ5 קטעות ס6ר כ5 מ% וקו סיומת סחגועסמנן

הגהקה

 סטעמ יסיס )כנ"מ( )כ5ט( מלוכעיס ספגי Sh ססוססס קו ע, סנטוס )נזוק( סמלונע תמנל 06)""כ
 ססעמ זס 51סי . )סער( )נ5כנ( מרוכעיס ס0ל עם )נדוי( סמלונע סימויק כמו ממזיק ימר ס05חןס5

 סמלונע 6ח )ו:דגכ5סLS ס0עח ' "י ח3סלף oh כן 'ונסיות . )וד6מ( סקולך מלונע 56 טוס)סדנכ3ס(
 סוס מרוגע ס0עמ יסיס 6ד . ססיספס וק, )6נ( ש מ3י קורך ע5' סגע0ס ממרוגע hlnntV כיי)סוכך(
 רומלוכע טס )וד6מ( ס6לוך סמרונע 0עמ ימויק "סר כס' ממזיק )נדסז( ס5)שח סוס מרוגעססו6
 וס "5 )סזכ5( סמרוכע fi(~qD וכמי )סדנכ3ע( ע"מ 56 סוס סו6 )וז"מ( 0טעמ ריק7עט גוב גי)עוג)(
 )6כ( קו %י עי סגעסס סגפתם טוס טסמרונע סוכממע מטפל ויורי סטעמ זס qDtn) 56 כןססעמ
 עס געו )6נ( קו ס6רט "רוך סמרוכע דסייגו מליכעיס ס0מ 56 טוס 6% ססוססס קועם
 כפ3 ימם ט5 ממוסח 5כ6ר גנ6 ,ס פ' יעי : )עיכס ומרוגע ססומסס כקו ורמש ססוספסנץ

 מס טסרי )%( קו חם 50 מרוכע סו6 )עוכ5( 0סמןוכע רו"וח עיניי ו6ת טמרי קטום וכ'"מנש
o~lpon061 )6נ( קו מני ט5 סגחוסף ססוססס נץ ע"י סו6 )6כ( קו מחני יותר מס )גדמו( ממלוכע 
 )6כ( גץ סמם 50 מלוכע 0סו6 )ט,כ5( סמלוכע לק נוסל ימי )סדנכיס( ס0עמ or~ h1ol סיסרוןסמסל
 שערף oh סשססס קו רומכ ולמט ססו0פס וקו כום )6כ( קו פורך שלכו פרוך ליטע זס גסי61"כ
 )"נ( קו מס "ולך ט5 סגעעס סגלית סוס סמלוכע כמו ממייק טעמי ימס )6נ( קו מגי 30 מיוגע6)'1
 מנג'ס 05גי 0ס גחמ5ק )6ד( 5קו מסוס )נכ( טסקו 6מל' ס0ל כמול ולטס ג6 סכע רעתה : ססוספס1ק1
 סימוך מלוכע 'סיס סגם ססלימס גסי ק ו6ס ססוססס קו סו6 )כס( ט)ץ קמל )ד( גנץזח נמקוססויס
 גץ ע5 ראע0ס ס55עוח סוס וכמרובע כמו ממרק )6נ( ש מס ססו6 )זב( קו ט3 מלונע גגמף)ונסס(
 נץ דמיי% ס6מ שיס 0ס0מ מפגין נחמיש סנמגו 6סר ססנמס כסי , 15 מטוס )ד6( קו ע5- %)דם(
(vb)blon 6כ( קורך 0"רכו "רוך מלוכע מן 56כסון( קו כמגי ורמכו Ob) 610 דס( קו 56 סוס( . 
 ממנע ומסגי ס16יך מרועע סו6 ס6מד 6סר מרונעיס שגי ממזיק ס6רוך מלונע ט5 סס6)כסון מידועוככל
 ונס )"כ( נץ חגי ס5 ללע 6100 )דכ( קו 50 סליטע מחזיק ל6ד( 6)גסון קו 50 מרוכע 61"כסלו"כ
 סמלוכע 6"כ מגח% "סר ססנמס כסי )ד6( קו Sh סוס סו6 )דם( 0סנץ 61מרי 50ס )6נ( קו ט5ליגוע
 : )6נ( קו מגי ומרוגע )וכנס( מרוכע ססו6 )6נ( קו ע5 סגע0ס מלונע כשסו ממזיק סו* נס )דס(ט3

 610 )דס( ססמרוכט 5ן ע6 מוס ססו0סס 1ק1 )6נ( קו מ3י ממטר 610 )ים(טסט מני "מך כmSSi' . 55 סל 6 יט )דס( קו ע5 געטס 6טר ססמרוגע סו" מוס 5טוהעולה
 סו6 )דס( שקו מגד נ' וכך )6נ( קו מ5י ססו6 )דכ( מרוכע 0סמ עס )ונסע( ס6לוך כמעהממדק
 נרגל ,ס וזעי . )ך3( ממרוגע 61ת )6כ( סמרוכע "ת ט55 מסו" מוס נטמע )ןito1)b )6 נסקוסוס

סו"
 נ"וכ( סמרוכט ומגס . )נמ6כ( ממסומן טס61 כ"כ( ש סמרוכע 56 סוס סו6 )זגסס( "רוך ססמרונע

 גמלונע ממתר 06 1)סי"ז . )זנסט( ס6רוך מר31ע 1"5 סגך )נמ6נ( סמלוכע "5 דסיי% 5סניסס מכותףסו6
 סוס מ"כ 61הד 6מד כ5 סל ססס"ר כן "ס טוס טחסלוגס 6חר כודרי 6וי 15ho מרוכעיס סטני מן)נווכ(
 יתודע יוועיס קסום סני לן ס6מועי ססימוס ידוס וככר )וכסע( סמרוכע "5 טוס )ס"וו( סמרוכעויסית
 וס0ורפ סמרונע סילא מוגי" ש"ס מסכס5ס סי1ג6 ומן זס עס וס סיוועיס קוים סוגי סכסלח ידי ע%55
 תדע "מד קו ושד כ' ממסוו 5(ר סיקו  סרפ 06 מטן מדלך (SD כיסוס ס6מ5ע' סקו 610 5ך י665סר

 סקולת חוגיך טשו 610 ח' O'nYD כ' וח"מר ס"15 קויס 0מ חמסין ס"מ5עי גדעת וחל3ס ח'0מססלו
 ס"מ3עי נימוס סו6 )6כ( ש מן סגפלד )וכ( כמקו מכולל וכזס . לממנעי( סקו סו6 ד' 5ך י65 ע"זמן
 סו" (flha) סמרוכע שרי הוסטל )"ו( וכין סקו כ5 )6נ( קוגין

)ס"( ש עי )6ג( ע5 )"1( מסקסות סיוגך
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 העקשים נ פרק שלישימאמרמ2ר208
 , מחורש העולם כסו נחר טאטר כלומר אוסר שם אין האמת דרר על כי , דקן יחנה ללילה*לה
 אפילו הקוליית ההברה לא תם , מחודש או העולם כהיבת הנפרדות הטלות ר"ל דבריםולא
 קום יצא הארץ בכל אבל מאלו, אחר לשטים שאין והכונה קולם, נשמע בלי כי אחתסאות
 היד ועל בשמים אהל לו ששם השטש ירי על בהם הנראית התתעה מצר סליהם תבלובקצה
 מעיטה על הכורות ההתוות מתחדשות ירם שעל השטימיות התנועות ושאר והלילה היוםיוכרו
 שאינו מחופתו יתא שהוא כחתן היומי הגלגל מצד מוכרח הוא הזאת היומטו בתנועהוהשטש בי )5( כלומר "ס( ומסקס וגף מהפהק ישא כחתן והא עוף ואמר . השפל בעולם השםידי
 נ'( ל"5 מחופתה וכלה מחדרו חרץ יצא הנביא כטאמר ההכרח צד על אלא משם לצאתרוצה
 שהוא יאמר למה הסבה ויבאר , קשו רצק לעשות כדי אורה לרוץ כגבור ישיש זה כלתם

 השמש מקצה יתא שהוא טצד מיוקדת אחרת תנחנה לו רואין שאנו לפי היומית בתנועתוטוכרח
 אהסה שזרח במקום היום זורח שאינו דרום ולפאת צפון לפאת ר"ל קצתם על מקיףוהוא
 ההשגה הש הו )ק( מהמתו נסתר ואק פעם צפון תר פעם דרום צד מחמם הוא הדרך זהועל

 בו שתדבק בנפש שלמות שיתן סמה זה אין אבל , ותנועותיהם השמים מצד שתושגשאפשר
 להשיב שתספיק שלמה היא לבדה השם תורת אבל . מחצבה מקום אל ושתשובבעליונים
 , נפש משיבת תסיסה רף תורת לזה שסמך וזהו ן בהחלה אהלך היה אשר מקום אלהנפש
 מן שמיני בפרק שנתבאר כתו הדתות מן עלתה על האלהית הדת יהרונווע זה אלחהסשיך
 בדברש היףיעה וטצד הגלגלים בתנועת הידיעה מצד כי זה סכל ויתבאר , הראשוןהמאסר
 שיגיע יצוייר אם ואולם )ל( שלטותה אל הנפש תגיע לא השטים ברקיע המתאויםהטבעיים
 יהיה לא אם זה ההיה לא אבל האלהיים בדברים )ס( היריעה סצר הוא הנה לנפששלסות
 שתתאחד אפשר או לנפש חק שהוא מה עם בנפש שהוא מה שיסכים והוא אמהיהמושכל
 סושכליו שיסכימו חכם שמצא יצוייר לא כי , ייסחר לא תה צד מכל הפועל השכל עםהנפש

 סכישרשים
 0גמ)ךס ר'5 מסתנני 6100 ע" 1ס6"י . נו1כיו65
 . וט' מוכרח סו6 0610 מיומית נתגועתוססמ0 כי )ק : ממר זורמת 6יגס סיום ססמ00וורחח
 6ת מסככ סיס 65 סמיכתו טגע מ75 ס0מס כיסי'

 6טד כיוס כעולס 6ח מסכג 0סו6 סיומינ5ג5 ע"י רק ימים מס"ס 0סי6 כמנס ob כיסטו5ס
 שתו 3סגג כן גס ס0מ0 מוכרח . טעות כ"01ס61

 : כעגסיס 0כסכגו מט ~ס דלסנילנפרק . 1כ1' ס6ססר סס0נס סי6 111 )ק( : ntDDככ"ד
 6ס0ר 06 כקמר . וכו' יכוייר 61obו5ס

 , ס6לסייס כךכריס )ס( : וכו' סו6 מגסוסיייעס סססכ05 מ% 5גסmnSD 0 וליגיע חמר5
 ססכס כעצמו סו6 סר6סון ממניע 06 סיסיגע7"מ

 מס0נרי ע5ע 610 סר06ון 0סמגיע 16סר6שגס
 ה"

סר06חס

 מסכסכם כי651 סמססר ס3 מרובע וסשרס )16( קו עק גמכס5 6101 )6כ( קו 56 טוס 610 ,ס )16()ס6(
 : )ס6ע( מלונע כמו ממריק * מסוס )וב( 16 )כס( קו ע5 סגעטס )וכסט( ססמרונע קמלי )וכ( קו סו6ו6מ

 מסע ממגי גחמ5ק 6מד עיגון חר6ס 0ס עיניך 5מר6ס O)o , סר6סון ניול 56 3עגיגט גמ,וררכמעועך;
 עPPn) 5 סמשטריס מן 6מז קו DDht מעומר גץי כממקס ממס הבמגי מכוסס קוי5ס5עס

 %1ע %ד ומשסל 6מד מסיטם לק 5כ6ן סקלך מן 6ין כי זגץס כלטימוס גלשו יחליס וס6לכעסספמ
 55עות סטם גמול 6ס כי וג6מל )וכ( סקו סו6 גזנר ממגו 6סר סמסוטס וס%ע )יו( tpo סו6 סוסמעומל
 סמסוסס קו ט5 סוקס סמדס ונוסף סוס ממשטר כמדח סיסים 6מז קו כממונס מגמיד דסי.ע ימדס56ס
 נמקוס גמ3ק סוס )36( סש סיסיס סו6 מוצלח סמסוסס 35ע ססו6 )וכ( )ץ ע5 נוסף 6סר )16( משוסוף
 )ננ( קו נסעסש "ס ע3 וממוסח , ק115ח וכ' 6מ5עי כש ימס ע5 )1( גקודס כמקוס זסייגו ימזמנולס
 נסס עיח ניגקס ס"מז )כ( סווית סיסיס ככוסן כמגס ומסוסם ממעוטל מורנר 6סר )6נ( ז %זומם
 )י( עץז0 גמקוס ג6מגע"הו )ננ( ש שקט וגס )נג6מ( muSio סוס מרובע )נב( סקו .ס ע5ועסינו
 כעיניך הזמם )ס( נקודח עד )דב( ש כממסכת )זס( סקו געטסט וס 36גסון וגמום )ד6( 56גכתורימסכגו
 רנ15 סממונס וכסחעמיד )כס( טסו6 ססוססס וגץ )דכ( ססו6 )6כ( קו מם "ורך קו ק61 )דס( קוכ56ו
 כפי ptrnn, סל6סון WnlDe וסוט )וכ( ט3 ס%שמ טוס סמלטט טכמ וזו"ז )כס( 3ק1 כוס )וב( קו6"כ )"  נקשח ער עיע עיגול לניע סטר נוצל וספג )ס(  מהדס sp התגיס ולגק )ד( נקודח ע63מד
 וס ג5 גחכ6ר כשר כ16רך )5נ( קו ומן כלומנ )16( מעוטל ש מן סגעסט לרוך כמרוכע 6ptrntטר
 ונק סמשסר טנין למגש סנע5 סו6 סמס,סס טס35ע נצטמגו מטלל ומ"כ מסני טכלול סמוגממכם
 כסימם יי גל6ס כן סס5ס. 5קו סמטוחה כין יט ססכד5 כן )מטוטם סמשסל מן טיס וכסנז5 ס"ססקו
 %6 מסס7"6 ,5'5 כערי נמורס הירץ מוסר"ל מוממס ורוסק סח1ל;י ר.לנ עמי ססכיס וכן ר~ממכלדנכי

 : סמ35נענרי מוסת ע"ג ריכוךסי"6
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 09פקה העקרים ג פרק שלשי מאמרטפר
 ההשארותו וכהכחיש מי בפילוסופים יהיה זה ובעבור , הפועל בשכל אשר הטה2כ~ת עם צרמכל

 גמור אמת כדהיה אפשר אי האלהיים מדברים האדם שנשכיל שסה לפי וכל סכלהנפשיי
 מחמריהם הנבדלים בדברים הנפש השכלת כי , הפועל בשכל אשר למושכלות צר סכלוסמכים
 בו שנפל מה בזה והמשל . שהושכל מה בהפך הכבר שייה איפשר כצימדות השערות)מ(

 הראשונה מהסבה עלול הראשון המניע אם והאחרונים הראשונים הפילוסופים ביןהטחלוקת
 הראשונה מהסבה עלול הראשון שהמניע יראו הלוי סשה ורבי 11!בונצר סינא אבן כי , לאאם
 ואםהדבר אלאריספו, הרעת זה וייחס הגלגל מניעה היא שהסבתהראשונה יראה רש"דואבן
 הטושכלות מובחר שהוא הדרוש זה אסתת השכיל לא אריממו הגה סינא אבן כדבריהוו!

 טזמן אשר האדם מן המציאות כל היה גן ואם , שהוא טה בהלות )6( השכילו אבלהאלהיות
 והנה שהוא מה בהפך הטושכלות מבחר שהשכילו אחר לבמלה סינא אבן זמן ועדאריסטו
 בהשגת תלוי הוא האדם שלמות שעיקד להם סדה אם ,שאף המר . סמנו שברחו בסהנפלו

 הלוף שיש להכחיש אפשר אי הנה , רובו או הסין לכל שיושג אפשר דבר וענההמושכלות
 השכיל כאשר אם אדע יתן סי אפא נן אם עליו מעיר שהחוש רבר ערה הפשכילשבין

 ביניהם יהיה אשר ההבדל מהו ממנו יותר אחר סה2כל שמעון בשיג סה מושכלותראובן
 גל וכהשכיל מי אלא הפועל בשכל יתעצם שלא תאמר ואם . הפועל בשכל יחרכשיתעצמו
 מעולם אדם השיגו לא דבר זה הנה , בעצמו אחד דבר שניהם שיהיו כרי בו שהםהמושנלות
 הרע לבם שרירות אחרי ההולכים בעיניהם החכטים פלכם שבדו ההשארות זה לפיההבמל
 )הסמם אהבתי ותוו-תך שנאהו סעפים דור אמר וע"ז , בידם חרס והעלו אדירים במיםוצללו
 השלמות אל האדם 'ניע בה כי אהבתי ותורתך , שנאתי הפילופופיות מחשבות ר"לק'"ט(
 המין לכל נמצא בטין המכוון התכלית שיהיה ראוי כי וזה . רובו או הפין כל הכללהנפשיי

 המזג רוע לרפא בראונ"ד אשר או האדומה לשלשל בסקכוניא"ה אשר שהכח כסו , לרובואו
 שלא אבל , וחולשה בהחק )כ( שהתחלפו וא""פ הטין אישי לכל שימצא ראוי בלבדהנטצא
 יצרף לא שאז לפי א"4 זה לרובו או המין לכל ההוא הכחימצא

. 
1gp זה על ולא הראונ"ר גרר 

 שיהיה ראוי האדם גדר עפיהם שיצדק האנשים שכל טבואר הוא ולזה , הסקמונס!"הגדר
 אם ואף )ד( בחירתם רוע זה יפנע לא אם )נ( לרובם או לכלם שימצא אפשר האטשיהתכלית

 לבמלה האדם סין מציאות יהיה כן לא שאם , ברובם שימצא ראפ הזטנים בכל זה ימצאלא
 הפעולות טמנו יסודרו ולא המינים סן למין מיוחדת צוה בכאן שתהיה השקר מן והוא)ס(

 שיהיו זמן שיבא הא בהכרח כי אריספו שכהב תמצא ולזה , טמנו שיסורר שראפוהתכלית
 האדם בחק אפשר שהוא סה כפי השם לדעת וישתרלו האמת אחר נמשכים האנשיםבל

 שהשנת אחר )ו( לבמלה דאדם סין מציאות ההיה נן לא שאם ששער למה זה אטר ודשנם .עכ"ל
 הא הדרך זה אי שנבאר ראוי . האנשים כל בחק טאד רחוק שבארנו הדרה עלהמושכלות

 ההשגה האפשרי ושיהיה רובו או הטין כל כולל שיהיה האטשי השלסטם יהרג עץשעל
 : לרובו או הסי!לכלל

כלשרשים

 : וסותך מחנ6ר כמו 073 1כי651סר6שגס
 )לטסי כסכל מסוערים סס0 . 161מ17ח ססערווו)ח(
 : דעתו 16מד lPth~ 1ps) וס על סיסיםסרתי

 . 6100 מס)6~כמ5וף
 נחלו"

 נחוזק )ג( : סתמת
 6יט מ6ד pm מוגו סיוע סקוס פי' .ומולסס
 בו מ5ט מוגו סר1ע סוס נמו 5סערס6 כך כ5ינול
 מקוס מכל 6ג5 גרגרו etan כמו כך כ615ינו
 ו6ס )ג( : טמעו 5סי 706 5כ5 לסגיסס מועילס~6
 סוס למס ספין סי . נמירמס כוט זס ימנעל6

 %ד תכ5יתס 6ל לנ6 יר15 ל6 63ס רקמונע

 לרוגן 16 לשם גמ65 ס6גוסי ססלמ~מ 16יניס ס5* במד זמן מגמם סרגל 3"5שנזימייי.,מ:סגז
 6ג5 . למגיס 16 לבחל DID~OS גנובת מ"מ6כל
 גס נעריו לפי יכיס כן 06 , 076 לסוס3גמ65 מקנוסי סתכליס יסיס 65 סומן מנוס לסרס6ין
 כמו לאטלס ~olh מין כ5 מ5י16ח סומן כוסכן

 ונריפ 6ריסטום ומן על מניס לעיל 3ע5מומטקסס
 מס לסי כן 061 . ספילוסוסי ס7עח עלפרקת

 סירוסו לרוגם סימג6 רשי בח"כ מגס 5"5פס.רסגו
 מין רוס יסיס ך~"כ כן גס לרכס ost~s16 סכנותי סחגליח טימרה  רשוי  סומכיםסנרוכ
 מן 6101 )ס( : ג"5 , וק"ל נטל סומניס 3רו3ס76ס
 קומר 17מק סז0ו ס" . וכו' כשן מתסיסססקר
  נשכו  "nP)DI  תיוסךש מרס  5י1ס 0763סיסים
 6ל מלגpb olbo 6 שגעת סתטיס סנתירסולס

 סדרך ע5 סמוסכלוס סססנח ובחר 3י( :תכליתו
 נדגחס סיךיטס מסגת סי6 סי' . וכו'סג6רט
 מסתעיג6 ל6 61י . למעלס סרכי כמוכלסייס
 61מר לסיוח 51ריך )מגריס גס5 סטעוחס"6

 כמו ס6גסיס כל נחק ת"ד רחוק סמוסכל1תסססנת
 כפילוסוף 6רעח וקקי . וכו' רבויס63רט

 : וק"ל סרקין גריססנוגרת
שני
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 העק-מ ד פרק שלחנימאמרספר10פ
 , האדם במין מיחידים השלמיות שני )6( בחפתו ננווה טבואר וזה . שיהיה טיןי אח טאי לו הריצוי ח"מפלמוה הפעלה לקנתז עליו יקל מבעו טדרגת כפי נמצא כל דפרק
 שום בלי הבריאות שלמות סטטים הטבע וחזקי היצירה שלטי וזהם האנשים נראה אנחנוכי
 אנשים מש . תמיד בפעל בהם שמחבך )ג( נמצא הטו הברטיות אבל פעל שום ולא )3(עמל

 תצטרכו חזק הסתבכות בהם מסתבך אינו שהבריאות אנשים ויש . הבריאות בהםשיתקיים כדי טיול זה אי או פעל זה אי לעשות יצמרכו אבל חזק הסתבכות בהם טסתבךשהבריאות
 ההשתדלות עם אבל הברימוז בהם שיתקיים כני חזק והשהדלות רבות פעולותלעשות
 כל ישתדלו אם שאף ע"נ המזנ רחף שהם אנשים ויש , השלם הבריאווז בהם יגש כברשתזק

 אל מחדפה )ד( דבר ישיגו נבר אבל דגולם יהבריאות 'כישינו להם א"א שבעזלםהשתדלוה
 מזגם רוע עם שיתקיימו ישיגו כבר כי , תה , פועטות בפעולות או בלבד אחד בפעלהבריאות
 סהחחלפווע הענק זה ימצא ונן . זה זולת ~א בהם החולי יתוסף שלא בענק פועמותבפעולות
 בעמל העושר או החכמה שיקנה מי יש כי העושר, בשלטות או ההכפה כשלטיתהסדרנות
 אבל שבעולם עמל כל עם אותם יקנה שלא סי יש , גדול בעמל אותם שיקנה סי ויש ,פועת
 המייחד בשלמות הנמצאים בכל הענין ימצא הררך וע"ז , בהם מה טדרגה העמל עם ישיגכבר
 שיכציא אל בעצטה ממפקת )ס( להיותה הראשונה הסבה כי , וזה , תבעו כפי מהם אחדבכל
 פצל ושום לעשות תצפרך לא )ו( סדרגהה כפי בה נתיהד אשר השלמות בפעל תמירבה
 נקיים להיותם הנבדלים והשכלים , שלטות שום ידו על שתקנה כרי בזולהה ולא בעצמהלא

 ושום לעשות יצטרכו וקא , המהי בפעל טבעם כפי בהם נהיחד אשר השלמא בהם יטצאטחומר
 ואולם , לגלגלים רצוני סלתם אל שיניעו ההנעה אלא שלמותם שישיגו כדי בעצמםפעל

 לא הומר בעלי להיותם הנה , החכמים כל הסכמת כפי משכלת נפש בעלי היותם עםהגלגלים
 ן בעצמם פעל איזה הם כשיעשו לא אם טבעם כפי בהם הטיוחר השלמווז לקנוסי להםהספיק
 להיות כי , שלמחזם הטשכלת נפשם תשיג בכלל ההתמנעות בפעל כי , התנועה הוא הפעלחה

 כל ועם . טבעה כפי בה שנתיחד השלמווז שתשיג כדי גופיי פעל אל תצטרך בגוףמשכנה
 ויוותר נכבד יחזר מהגלגלים שהוא סי כי , ההא בפעל מקצתם קצתם הגלגלים יהחלפו כברזה

 שנתייתר המעלה להשגת בלבד פשות אחד פעל לו יספיק היוסיי הגלגל )ו( כמו במעלהשלם
 המכבים וגלגל , משומה אחת תנועה שהטו היומית ההטעה הטו הזה והפעל , מבעה כפיבה

1enhבלבד אחת חגועה לו תספיק לא היזמיי הגלגל מן השלמות ומקניה טהסעלה רחוק 
 כל הנלגום ושאר לו, המיוחדת וחתנעה היומית התנוצה שהן )6( תנועות שתי אלייצוררך
 ובעבור לו, הטיוחה  שלטתו  טיפל כדי פעולות רבם יצטרך סהטעלה רחקו כפי ואחדאחד
 רחוקו כפי טלאחר יותר תנועות רבד טהן לאחד ונטצאו התטעות מתחלפי הגלגלים נמצאוזה

 השלמוניטהשגת
 מתחלפות רבות תנועות לו ימצאו ההנח וביחוד לכת כוכבי קצת שנמצא עד ,

 שעל כדי הגלגלים מלשאר יוהר פעולות רבוי אלהי הצמרך מהמעלה רחוקה לרוב כיחה
 עליו הסכים דבר תה טבעה, כפי בו ותיחרה אשר השלכות הירח תקנה התנועות רבויירי

 בעל DW אין כי שיורה מטה וזה . והעולם השמים טסטר השני מהמאמר וצ' בכללהפחומך"
 לנקשותכם המיוחד שלסותם שישיגו כדי שיתנועעו הגלנלים מהכרח יהיה ולחה .הנשם ע"י נגטרות גשמיות פעולות בעשית זולתי טבעו כפי לנפשו המיוחד שלמותו טשיגחופר

 שיצטרך הגלגלש טחומר עכור טהר חומר בעל להיותו הארם כי מזה תתחייב , בגלו כחטהיותם
 בהכרחשרשים

 סנרי6וק סכמות . סס5מי1ח שני )6( רפרק
 656 . וסעוסר סלמסושמוח

 כחד וסעוסר סחכמס כו55 5מס עיון ק5ח כזספיס
 ססחכמס וי"6 . יחכירו נקלס ס6חד 61יןערמו כשי שמוח סו6 6מ1 ג5 מגרפס 5סי גיסלמות
 מסוסעוסר

 גכ~
 גפם 5עי5 סגזכי אחרון כמוח

 וסו5ך סמנ6ר מעקות סי' ור"ג , סמ6מרמוס
 כ6ו פט51ס סוס כלי 16 מי7 ססעו5ס ידיסע5 5סי רונסון ס5מוח נקר6יס סס סכר161חמסלמוס
 סחכמס מסכמו)! וסוכך סמכ6ר מעקות 1סג' ,56יו

 כשמוט מזכיר 6יט 51כן קמרון סומות ססתעקר
 סומות נכי סוכי ר6סוגס oitno וסעוסרסחכמס
 סו6 רק סועף סוס כ5י 56יו סג6ס וסותמכריזה!

1556SWD3 סחכמס גי סתמת ננד ווסל , תמיד 
 ומיותר , גנח כתה5ס ~olh 556 סו6וסעוסר
 נחסום %1"5 גססריס (SD סטטוס כו6 כזסכרש

 h'(o . פע5 סוס ו65 )כ( : sttpt וכו'סס5מיוח.
 . מסתבך )ג( : "O~tD פעולת לסוסגריכיס
 6טר 6י5 סכתוכ אסון 1סו6 מ76 חזק כססמעורה
 ס65 . סכרי6וח 6ל מח7מס )ד( : גססךכזחו
 ספע1לות סכי 6ל6 לגמרי כריקוח סוסיסיג

 ~ו5ס . גט5מס מססקח )ס( : וסלך סמכ6רכמו סחתי qDln' 166 ס65 5ו נעץ 156סמועטוח
 : חוטרך ל6 5כן . שטרך 65 )1( : פט~5ססוס
 סגלנליס כ5 ע5 ע5י1ן כו6 . סיומי סג5ג5)ז(

 ג5ג5 כ5 כי . סיומיט סתנועס סמן )ח( :מתחתיו
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 211 קו העקרים ה ד פרק שליער מאמרמפר

 כפי בו שנתיתר השלמות ישיג הפעולתן רבא שעשי כרי מהם סתר הפעולות רבוי אלבהכרח
 לקנות טפיי פעל ולעשות להתנועע צריכון היו %א דגלגלים בזה ראותם יותר שידיו שב!כל

 ""אעפ ::::י %ןף יי,ל יץן,ין,,:ין,נוי,
ג:ו!נ

 יג:ת4:שיןן,,י~;((ינ::::::בג"
nDrpnt:':'):':'"לג:: :נ"יויי:'י'ני ,,(,,,(ן;יןן.,שן;:::ן:,ך%נ,י"". 1ן1מ"כ1 י:,"מןין;;:: 
 ן נפשייח והשכלה %טפי מורכב ענין ' נפעעל בעל ל ' ו,דוב

 גופיטז טפעולהר ש התואר צ הנעשהוהפעלשיושכן

ם לא ז]6[סנההשכלית  כסו בלבד המושכלות 
! 

 הנמשכים1

 ה(;ו,ות, אל סהינוה twan nfiPn1 שתתש שאייתו "nwts ההשכלה הפרק

 l~wyn 1,, עסו.י;,ת
 inlwY~n '.,ך ינן וך , נ,. ודיה

 ;,, נ';,' anw ה;.;,'ן מן
 המשורר זה שבאר כסו , המציאות שיתקיים כרי להתנועע עלירגם שגזר השם רצון להשלשבפעל

 ן:ןן יו":נ,ץי""ן :"צל "::.' :4 גוי:ן2י"י":יןך
 :;ן ן : -4,ן(.יי.,ן,יוג: :;):",ן קצו טנה2 כי הכתיב בנזיש ןגנוש1fwn , 1צגז1ן%7,מז14:

 י,יןןייןן,י% ,,ין;,,יןי
בק

 אחר תגלית שום להשיג ולא פרם ט לקבל אותםיעקם להם שר
שראגבישרשש

 מס יט% זס ס"חר ס . גליד סססכלס5עק.ג

 ה סש~,מ . 2ד " "2שם
' ] 

נלומר 1
ענפים סיק

 ג 2'ן' ::'יכוון. % ך[ן גזל םני". םהןלך"ןנ ו(נ1ין"ג
 : 3עגסימ ככ"כ 5עי5 ססתגט רכךע5

כדי
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 העקרש ה פרק של"ומאמרמפר212
 תחר שהטמעו כדי ]6[ הנלגלים מנקדם 12הם ר"ל דברו בקל לשטור כי שפירש סישדאיתי
 שקע להם ישפע וכבזה חכמו כי להם מדבושנ עהר שלמות לדהמנ כדי כלומר )6( השםדבר
 לח המניעים במלאכים טדבר הכהוא זה כי , נפון אינו' וזה , גדולה יותר טררגה וישיגו גדוליותר

 תסרטת ד"א ושלמותם בכה דבר להם יאין תמיד בפעל הא )נ( המלאכים ושלמותבגלנלים
 בלבד המושכלים השכלתם מצד להם השלעלע ופאת הכתוב יבאר זה בל ה4 ד; סלת לאההשגה

 שגזר דהום לדבר להשמע כדי ההשכלה עם בפעל לגלגלים טניעים שהם רוצעה אלא)נ(
 לעשות בפעל מתנועעים שהם התנועה מצד הויו שלמונים והכוכבים הנלגלים כן , להניעםעליהם
 טצד תסה- מהנועע הגלגל כי המתפלספים שהביע מה צד ש ולא , שכהבת כמו השםרצת

 ~as להינע בכח אשד המצב והוצאת )ס( המצבש בחלוף )ן( והשגה שולכות rn~pbשיחשיב
 וסובב הסשתנע כאדם ושגעת שפות דגלגל תטעת תהיה רבריהם לפי כי . מבחשר שבחג תהבפעל,
 או מערב נכח ופעם מורח נכה פעם המצבש בהחלשו שלמות להשיג בחשבו אחד עמורסביב
 שהם אחר כי ההפסד מבוצר רבר וזה , בפעל נדצבים בכח אשר המצבים ובשומו דרום אושצען

 אלא . הררך זה על תמם תהיה אקז )ו( משבלת נפש בעלי מדברים חיים שדצלגלשמסגימים
 אלא אינה בהטעה הנלגלים או בהנקה הנבדלים השכלים כבת שתכלית שכהבט כמו המעשהאמת
 . הלתזה ~א דשלםותם חשקם תכלית וזהו שיתנענעו עליהם שנזר וגזרתו השם רצת לעתותכוי

 תכלית ספק בלי זה כי לעבודתו המלך וקבלו לפניו וב% מהמלכים מלך שיחשוק במי נרהוהמשל
 לא גדולה בזריזות עבודתו יעבור ולה הסלך לפני מקובל עבד בהיתעו והררו טובו וכלהצלחתו
 אבן כמ"ש הקדומים הפילוסופים מן האמתיים המניסו וכן . רצתו לעשות כ"א אחר תכליבלשום
 הנה שיש היא הקדומים האנשים וסברת, , לשונו וחי ההשלה הפלת מספר השלישית בשאלהרש"ד

 הם ותענהנעו מ( השטומים לנדמים המניעים הם בחסרים נבדלווע השמימיים לברטיםהתהלות
 נבראו אמנם שהם )מ( טהם חיכנה בהסעה לצוואתם והקבלה אונעם והירהבה דששמהמע צדעל
 מן נבלכם הם השמימיים דצרמים יניעו אשר הףוועחלווע כי שהתאמת שאחר הה , התנועהפפני

 סצוהה שהמתנועע מצד אלא הגששים בו יניעו אופן יותאר לא )ס( נרטים ושאינםהחמרים
 התחלותיהם תסכילו עצמתעם ישכילו מרברים השמשיים הגרמים שיהיו אצלם לכוחהיבבתנועה
 שתטעת בזה 'ID'1D הגילה כנסת אנקד נמצא וכן . עכ"ל בם המצוחה צד על אותםהטניעות
 ברא במאסרו אעם הלבנה בברכת שתקנו םםה יראה וזה , השם רצון לעשות כרי היאהגלגלים
 שיורה מטה זה וכל , וכו' קונם רצון לעשות ושטחים ששים וכו' צבאם כל פיו וברותשחקים
 המשכלת דגפש לבעלי השלמווע טען ומצותו ה' רצון לעשות בהשכלה מ( הגעשה הגופישהפעל

 ר העשרשש

 . חסר מלשח 5סטנ כדי כלהמר )6( הפרק
 5סמ!ע סכחוכ סומרמס

 ו3י651 סרעס 556 ח6ס תסמע וע"י לפסיגסירוסו
 ית63רר ש"ט 3מ"ו ולקמן סמ"ג 3מ"3 51ע51 .13
 כמעל סו6 % : ע"ס סמומור מזפ סססוקיסיחר
 כי ססגס תוספת סוט 3סס 6ין פף וט'.תמס

 *סן ש %6ס' חמייית סי6 וספגתםס%5טס
 גסע5 ס53 6ט גי ננ* %6ס ז3ר סוס 6Pb1חו
 סגלנ5יס מגיפיט ססס קומר מסטר יימך 3ן061
 : סס3עס ע"י . ססגעס 6% )ג( : יופר סיסינוכדי
)%

 החלוי
 נגח סעס עומד מסיס . סמ5ניס

 סת35 1סו65ת )ס( : מערר נכח 1פעספזרת
 נ5ד לעמיי 630 ק!דס 73"מ . וכו' ככח6פר
 פכח 656 במורח 6סר ססי6 סענה7ס סיתםמורח
 56 בכח מן ססי6 סעמידס י65 מס ספמדוהחר
 . סכרך זס ע5 חטעתס תסיס 6יך )0 :כמעל

 פורח ל33ה פעמיט 3מס מחטעעיס סגדו6מר
 5פ6ר 3וס 1כי651 מפרג שכת פעמים גססוכן

 5סתנועע לסט סיס לo1Sa 6 סחיט %*טניס
 oSOh~1 ס6מ!גס 75 ע5 מסמל6טסמטטעעיס סג* סנ5גליס . סס ויתנועעו )1( : סדרך 3וטעוד
 ע5מס ש ומקג5יס 5סמ65כיס otin~hהסס
 פונס ססמ65ך 6% סימטעעו מיס אמרססתווי
 3נ57 610 ט 16ת1 ומגעגע נסנ5נל w~naאוגע

 סיחר נמ"ס וקילה פמג6י כ% טי וקיטמסחומר
 גנ7ליס ססס מסחר . !כ!' 3! יניע סוסןיסיר 65 )ט( : סג5ג5יס . ססס )ח( : וט'ססח6מח
 5סגיע 16סן נטוס Sta 6"6 o~s וייגסמסח1מר
 גגיעס 15מר סייך 6ין כי וטיפס 3סגיסססג5ג5יס
 ותגויס ג!זריס ססס רק מבחומר סגכד35דכר

oliasaosנססכ5ס )י( : 3ע5מס סיתטעעו . 
3טגס

ענפים
 063 גל6ס . וכו' 5סס משנוסג יותל מלמוס )ספינ שד' ג5ו)? ס' 737 יותר סישמעד כדי ]6[ הפרק

 ס'חמידו כדי לזמר 157 ססס ד3ל יותר סיסמעו כדי מסרסים סים פ6מרו מסנסרס
 מממכר לסגין טץ וnuu , 65 3טגסיס סי"כ 3' 3מ6מר 4ר5 סכסנ:ו דרך עOSIDS 5 חססק ג36ססנחס

 : ג"5 וק"ן 6יט סממנר ועשת מטם ע5 סגחוג פ4 יגיס ,3דגריסס
ואמר
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 918קיהעק-ם ה פרק שליצאמאטרספר

 רגלך משבת תשיב אם אמר השבת את למעט פוב נמול 4ער הגבש שנסבר מה עשהעיר
 בשכר מפיגים רז"ל ונמצא . ים( )'סשס ה/ על תתעה אז וגף שונ ישגה וקראתוגי

 טצר וארם אל יגיע טפי 81על גשמי רבר התענוג דיות עם המוערות חשל השבת אתהמעש
 ספק בלי היה נונה בלא נעוצה פעל התענונ ההר וראם אלא , אדם פדחי מצר לא חי פעלשהוא
 רוכה שכלי פעל ספק נלי הוא מצותו ולקיים דם את לעבוד במנה  כשרעשה אבל , ברגןבול
 וכןאמרו שאמרנו כפו זה זולת לא התכלית יושג בו וכיוצא הזה ובפעל סגלגלים, תנית פעל%
 פסח לשם אכלו אחד פמהיהם שצלו אדם בנן לשני טשל ע"כ( ד"' 1סוריומ b"D 5שנ דף )גדררז"ל
 עריקיפ ה' ירכי יפריס כי חוסי הנתוב עליו פסה לשם שאנשו זה גסה אכלה לשם אכלוממחד
 )סם(, בם יכשלו ופושעים אופר הכתוב עליו גסה אכילה לשם שאכלו תה 4ן( )פסע בםילכו
 לרובו או הסין לכלל האנושי השלמווז שעשג אפשר הררה שע, לפי כן הרבר שעדה וראוי)5(
 בהשגת נתלה האנושי השלפות יהיה אם אבל יחיע, הכלתי על ליודע סררנה יחרק שיש אע"פ)5(

 עץ ויורה , לרובו או ההא הסין לכלל ההא התכלת שששג אפשר היה לא כלברהמושכלתז
 שאמר כפו הוא טה האנושי התכלית חוקר כשהטה קהלת בספר שלמה שאסר שנמצא מהמכ

 פוס זה אי אראה אשר ער וגו' בשרי את ביין לטשתי בלבי תרתי גף חכמה לפנת לבי אתואתנה
 המושכלות השגת הוא אם כלומר ל(, )קס)מ הייהם שי סם9ר רו2טש תתה יעשו אשר האיםלבני
 על -חק" אחר רברע בסוף חומר ננ[ הגשטיים, התענוגים או רגבתי שלמות או העישר שלמותאו
 ירא האלהים את נשמע הכל דבר סוף , הסותר חלקי לנל פנים ויוראה עצמו בפני מהם אחדכל
 יתיל וה למה המענות כל נשסעו כבר נלוטר , י"ג( וטס חארם כל זה כי שמח- מצותיוואת

 או המק כל שיכלול שלמות בהם שין השלמיות ושאר חחכסה שלמתז יחיל ולמה העושרשלמתז
 מין כל יכלול השלמות תה כי כלומר , האדם כל תה כי השלמיות שאר על יחרק לו יש דיההשלמת כי שמור םצווזיו טות ירא האלהש את אמר ולזה ה' יאת ונכונת הטפת עשית אלארובו
 הררך שעה על ניכ שערה וטסה האטתי. השלמות השלמיות, וששר סבץ הח2 שיהיה ראת ולאההאדם
 שהשלםווז תושבץ להיותן השלטטת לבעלי מגנה הש"י שנמצא פה אמתי הא השיסותבהשגת

ע ף תגדילוואל יהריל אל הן כה,ח הס עםבפעל
 הסוס כי . התכלינו טצר אלא איט רבר בכל רמקול ס'( לרמש בעשרו פאר יתהללאל

 הא הנה התטונה או הגרן סצר ישובח האם )מ( עליו לרזן שתכליתו טצר התנהלה קל שהאישובה
 חכם היתו מצי ישובח הרופא ונן , התכלייז שהוא התנועה קל היותו על היראות ושהםסצר

 הגוללים השלמות מיני נ' בכאן כלל'הנביא הךכ ן הנוני או סרגדס היזחו מצר לא הדפוניהבמלאכת
 ולא בגבורתו רגבור ש האנחני תכלית אלבזה ב חכםאישתרל
 אהד שום יגיע ולא ]ג[ ההכורז אל רישעה פצר אלא רכר בכל ההלל אין כי בעשרוהעשרי

מאליההשהם
 )כ( :3כתס

 ור6-

 כטלק 5ססיג עדפ ס6יכ1 מי ע5 מדרגס יטרון לויס סחכ5ית . כן סדכר סיסים
 מוס כ' כסרק לעיל מוס ועיט . כוס ד1ק6טלוי יגיע. סכותי ע5 ליודע מדרנס חזרנו סיס סיע5 סיגופי ססלמוח 6ין כי כלוס ככד 6י1 מ"מסעיון 6ף )5( : סימרנו סדרך ע5 יסים סיגופישמות
 . סגכן מנד יסוננו 061 )מ( : כעגפיססמ6מר סעיון כחלק סעח5יס כסוסכ5ופ 5ססיג מיוזעש

כקמר ענפים
 ס6)סיס 6ח 61מר . יימעסס ומקק סעיןן מ5ק ומס , גסס גמ)יט ס6ממימ 1ס51מפ סט)מוטמ)נךס סנני 50 3וס 5גו )לפו כ6 סקשכ טכממ גראס . וכו' נטמע סכ5 ד3ר סוף ופף וגליו נסוף ואטל%
 כמסוק ע"י 3ע) ססי' וע"ד מסיד, ע"ס ע6 מט6 יר6 סי 6ין וע"ד 5כד נטע) סגח)ס סעיון מא כגנד*ד6
 כסכך ס:חייס דכליס וסס ס"ס, יס' ויבמו ס0ו)ס מירוט ע) מולס סי6 פסיל6ס 131. טTa5~ 561 ס' מס יטלל)וטפס
 .1)6 סלומגי וסיפוחו סכ)'סו 6דס יסיג otpin 1(6 פזי לק כי רימעמי ימסק לומד ספל מטפו 61ממשון,
 מזפ סני גס/ stP5 נאבטח סכ5 טכ6לגו ולד , ח 47ג' כסררךס סממככ כדגלי פומכ6ר כמו שיחש"

 כ) וס כי למ"כ יז"פ , כעסיס וטס סססר כסשהמ סממכר 3דכלי stus מנ61ל סו6 וכן כטנסיססמ6מל
 מרומני סדכקוס 5ססינ יוכ) 6)1 מ)קיס כ' ע"י כי זונח t~OD1 651 6דס כ) ט) חכ)יח וסו ר"גס6יס

 : ג"פ וק")כמ"מ
 כמירוט סמחנר סדורי גראס . וכו' סמעטס ממס 6מד כל 6ל עטרף ob 65 וכו' 6מד טוס רלא.יגיעג[

 סיסיג כמס י~מל יובס סדנר כי ס"מח נגד סס סנר6ס וגסי גרול שון 6) 5ריכיס סכחוכזס
 גג::ע )מךס ממניע סס)מומ ;י עען כמעע מטלר סו6 ונס ינסו, ע) פ'טפוע ממס כע5מו סו6מסס)מוח
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 העקרש ה פרק שליעומאמרמפר214

 השלטטז יתד( '; יט אל ח"ש זולתו ל הההזע

 כשישפיע אלא דגבורה וכן העושר וכן אליו סטחדת החבטה כשתהיה להתהל4 לו שאיןכלומר
 משפת חסד עושה ה' אני כי אותי וידוע דהטכל וזהו רירך, ע, השלמיות משפיע שהואעושה

 וראפ לפני נרצים הללו שהדברים יראה מזה לכך צרקי שאיני אע"פ עשרי מצרוצדקה

 :ן, יונן:1 עז",קוש

 ק,"
 'יי; ר'1;נ: י" שנגז

ND~a
 אליו נמצאת שהגבורה עם

 בעצ"
 '-,,~יןןןי:::ב:ן:גש ןלןגיי,:4ן';'1""י;זט;יב_%: בו ש"ז היתר הכח סים עצמו ו ו המזיק

 שיהיו הן האדם אוחם n~rw הפעולות כל כי הוא הנבש דברי וכלל . צדקה יקראחהמשפפ

 4' ' "ייןיך' " י( ;;מזי ,ג(:ןןנ'יוגבנימן ת יןי,,,,ן "יעו[ .,יוו:"ו;י:,י,ו,ןןן חפץ שדישם מה לעשות ההשכלה רומא ' : ' -ן נשיצפ בי בפועל הנעשותבפעולות
 שלפות לר"2יג האדם אל ר יו תכליתק ורבא , רשם אתיריעה

ק

 בשם המלאך תפצא וכן . בערוב הנפשיום' יוק רשם ךצת שתבנונה
 ועשית רוצצות שמירת על בעה"ב לנפשו הקיום הגדול רנהן יהוצק בן ליהושע מעיר ,השם

 מ"ן(וע קרינך", ";"מיי". ןין'וגך"ש'יי י י ןנינ:"שנ
 דורם כביאות כלם שיהיו אם , חלוים ינ' מאחד יכלפ' לא האנושיות הפשלות ופרק

החטשישרוטים

 "ינ" :ימ4""יהי; " 'ל";בי%.;ט"נ:""%:%

 טסס)מוס סממית 6מל סיטך ק 061 . ומקף מיטג" ס)נעס bto ,וסט ע) וססטסערי ועגליי סגימיי ntDSDסו6

 ו,, ,.ז ,,,,. י "ה 11, הושען " ,תו, ,ין.. ירך ;,;ון ,,',ן ob הה . וין;ץן
 מסמע 6"כ 1ס1' ממגם )למסיע כלו' סמסז סע"5 ערמו הסריס ,להמס 3ע5ס סי6 ססמכמס ס6ע"ס5מל

mSholhoD,),a
 וו וו';':11,ן

 1,י.;ק.
P~nh "וע ה ה;, neb ייון יין., nnhst יין ) 

ן יחו "ה יי י:ויו"י"י:' " עז]י[  " " י"ז :י" "1י " oh יי; ,'י * 
 : וזיקק הונס (or וסיו65 . וט' ס' מידעת לגוסי סומות )ספיג ס6זס ש גככדיותר

וכטה
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 15פ קח הקוששים 1 פרק ש"שמאמרפר

 האדם מבטית ט4 מקקיו חיא , טביאא בלתי tpsP1 אותו טביאוה קצוץ שיודו או ןהאניפי
 האדם כל בעיני נמאסות שוע הפעלגת הן חיוםיהם ורגזל החטם פעולות כי ותכליתו שלפותואל
 השמשה פעלתאו

 בנאי
 אל שיבשו א"א סדברש הבלחי הב"ח מפעולות שוץ מקוללות

 אחת תהיה שלא ושקר האדם, לשלסווז שוה והחמור החויר שלמות יהטז שלב האנושיהכלירז
 בהכרת האנושיות בפעולות נחלה האדם שלמא היוזז בארט כבר כי התנלית אל מבשהטהן
 אל אותו פבטוטן קצתן שיהיו טבלתי אפשר אי ה"ה רובו. או המין בל כולל ה"ה הדברלהיות
 הפעולות עיעת והנה . םםנה .אותו מרחיקות אבל אוהו טביאווז בלתי וקצתן האנושיהתכלית
 שמדבר לפי מאד nwp והגבלתם הנפש שלפות mnw האמשי חכלטז אל האדם אתהמביאות
 נאנ סכלה אם גי , אלין הפזיקים או אלע המיעילים הדברים שישעו א"א עצסותו שייסכל)"(

 נשיבתו ש בו שיתמיר כדי )נ( שוויו על שנמשיכם הרברש שנדע לט אפשר אי משל דרךהארם
 הדברים נדע אח"כ כחנו כפי אטרותו ונשיג תחלה שנצירהו ראוי אבל , סמנו נצא אםאלי

 על לעמור דשדושי הטהקר מצר לט שנ"א האדם בנפש טרכ , אליו מהעדים או אליוהנאותש
 נונל לא )0 מחומר סוברלח שכלת מהתהלה מושפע דבר וכהא אלא ממנה נדע ולאאפתתה
 נפשה דע מ( בם אחד הנם אמר וע"ז , אליה הנאותים או הטתננדש הדברים מחקרנו טמרלדעת
 שעל כרי האבשי רגפתקר מצד אליה המהצלות הפעולות יורש בסה אפוא ואיכ בוראךותדע
 , האנושים היצירות בשליש )ס( המבחן תה שימצא שראוי ספק אץ כי , שלמתזה הנפש תקנהידם
 טוחסירש הנביאש פעולות מהיו עליו מסכימים האנשש שרוב מה אחר בזה שנלך נאמרטסם
 שנברא ~( אחר כי ספק ואין / מעשיהם בהפך נמזגים האנשים רוב להיות מהם להתרתקראוי
 בהן שמזלה הטשובחוה הפעולות בק להבחין דרך יצירתו בשורש בו שיהיה ראת יהיריהאדם
 טובות שהם האנשים מכל מוסכמות פעולות נמצא שאנחנו אחר כי ונאסר . מזולה הנפששלמות
 והסס כעול רעות היותם האנשים מכל פומכמחז ופעליות , ודומיהם היושר חישדו העולבהרחקת
 , הרעות בפעולות ותתעצב ותדאג המובא בפעולות תזגיל תשמח הנפש נראה מנחנו ,ורומיהם

 בפעולכן ותשמח תגיל אלהית להיותה שהנפש יראה הנה בהפך מצטער בדומה יושמה ~ו( דברוכל
 חוץ להיותן רוע בפעולות ותתעצב טובות האלהיות הפעולטז נל להטת למבעה הרומותהמוכות
 או רעות הפעולות הלת על ראיה ילקח כבר כי לופר תכל הצד ומחה ]6[ אליה ומתמדאטפבעה
 עשיתן קורם תמיר בהם הנפש ותשמח ]נ[ שתשיש הפעולות כי ראנתה, או הנפש משסחותנעבות
 הנה עשיתן אחר ?ליהם ותדאג הנפש בהן שתצמער חהפעולטז טובות וון הנה עשטזן לאחראו
 רע אותה רשע נפש שלטה כמאמר רוע אל תמיר ותאב כוסף שהוא הרשע אפ" כי חה רעושןק

 )מסנישרשים
 60"6 כסס כלומר . גורסך ותדע גססך דע )ד( 6ג1 ס6ין כ15מר . ענ18ת1 שיוסכל )6( רפרק

 : סנוריך מס01 לידע 6'6 נך סנ0ס מסוט 5ידפ ומסוט פחמותיודעים
 סר"% כלומר . ס6נוסיט סינירס נסורס )ס( לעיל סכחנגו דרר על , וכו' 6"6 לכןהינסס
 ס76ס סגכר6 לו( : כס שלס סס5מוטי מהחר נסוס תמיד היסקר כדי . נו סיחמידשכדי 6)וסוא טנע מנד כ76ס לסייח לניגרי ,ו סג"יגס : ינו' למען 761עך סכסוכ גנייור  וס מקמרגס"ג
 יסמם )ז( : 55מוד( ממי 6 סיס 65 )61"כ . ילידי מסכל כי . מחקרנו מ5ר לדעת גוכם 65 )ג(:
 ף5טער 5טכעי סדומס דגר לו כסגעסס . ג7ומס : מסטומר סגגו5יס סדנריס מססיג 0615סי

כסגפסס ם י פ נע
 היגס נוס מממכר סוכלי ש"ס וכו'. ד6נמס 16 סחפ מסממם וטל כנו מ ~מן טכ) ס% ומזה ]יפץ

 עוב לכיוס מוסמס פס61 ונר כגיוס ע"ע 6מ ס"דס ימגין 51סטנרס נהדס עכס געסס ססלג) כי , לעוס"WUID 1 ספששת סיום ע5 מוכלמט לפיס ניגס וד6נעס סקס פממס כי דעס )חגיגי'ממס
 חד6נ נסר ססדגליס 61ע"ג וחמע5כ גססו סד6נ "מר דנר 6) כך "מר כגסותו. וסיס , מס ,מן 3סיחמיד
 . ע"פ עגמו סממ3ר 3ד3לי ד' ממקמר 5"3 3ס' )קמן וס סמנכ"ל כמו כתמס מגטו ננד מס ע)יססגפסו
 , סטכ) )סכמץ לחוק דבר חסו וסמגסנ ססלג) יסרייסו 65 העדיין מנגס סי6 כ6ן סממכר ט) סר6יסוסימל 65 6ס לשם 16 עוטם ססש)1מ סיוט ע) מכלמס 6י0ש ודחיס מגסס מסממם כתן נסנין סל6יס1""כ
 פסטממס כסדין מטלר וט' )סמום כ"6 כ6דס סוכ "'ן כי יעמ' סכחונ ננ'16ר וס מלמל h~S מס' )קמן1טוד
 פממ סו6 61עסשכ סימם מסך ס6דס 'טינ )סענרס כ' כ6ממ עונוס ססשיומ הזח ע5 מכרמם לליסהגס
 סו6 סממכל סרכ גיכר' כ6ן טסחשרכט מס כ) יתכמר - ע י5 6סדד' סוסל'1 סממכר דנר' 61"כ .וע"ס

 : or "הר סכ6 סרק כר'פ סממכר כדבלינ"כ
 לפיס שגס עסתכן קודם קכ"ס "rnnco גל"צ )כמרולס . עפיימן קודם הטד 3סס סקס ררןשכמןץ]נ[

 סך ספק פיט 556 . טסייחס )ץדס עסיס סמם סוס  עכ?ס 5י~ס 5טסו0  כסלולת סלסע נסכי
רמס
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 העקרים ז ו פרק שליינימאמרספרח21
 לעשותה אאו מלבב )מ( וכהא ניצר תקשת בצד העבקרה קורם עיה זה דגה b~Q))א4
 על ומהאג ותתעצב תתחזק נפשו הנה אצר תקשת ושקמה סחה העבירה שעשה אחראבל
 נפשו הנה היצר משטיפת ונתקרר העבירה שעשה אחר אבל , רע ואם פוב אם ההאבפעל שבחין אינו התאוה שמיפת מצד הבשה קורם כי הערתה על שבא כמי , שעשה הרעהפעל

תבהי
 אשו נותן ע"ה ירמיה ונמצא , עליו ותצמער ותדאג בו שיש הרע ותכיר ההוא הפעל

 שהפעולות להכיר להם שיש להם ואומר ישראל לכנסת הש"י בשם הרעווז לפעולותהבחינה
 תיסרך ישראל לכנסת ואמר בפעלוהיהם ותצטער תדאג שהנפש מה מצד רעות )ע( עושיםשהם
 ה' נאם אליך פחדתי ולא אלהיך ה' את עזבך ומר רע כי וראי וויני תוכוחך וסשובותזירעתך
 והמשובה עושה שאתה הרעה הפעולה אותך שתיסר ראוי הגה ועל נ'(, )ירמיס צבאתןאלהים
 להכיר לך יש ומזה העשותן אחר וצער דאגה בנפש קובעות בהרתן תה אווזך חוכיהעצמה
 יראת מצד זה לך אומר איי כלומר אלק-, פחדתי ולא אלהיר ה' את עזבה וסר רע כיולידע
 וראגה צער בנפש מגיישות )ס שהן עצמן העברות פבע שמצר אלא עלק- הסובל ופתריענשי
 , אליך פחדתי מצר ולא אלהיך ה את ?זבך ומר רע וכי רעות שהן ותרע תכיר עשייתןאחר
 שאמר זהו מזב שה* יודע בנפש הטוב הפעל שיקבע והגילה השמחה מצד כי ההפךוכן

 הא שבאר כסו תהו המוכה, ררך שהסו עדותיה אל רגלי השיבותי רעה ואטה טובה אתהלדעת בדרכי חושב כשאני כלומר קרע( )מסקס עדותק- 4ל רגלי אשיבה דרכי חשבתיהמשורר
 כשהוא שטח שאדם כשסחה תכתת בעל בלתי גדולה שמחה ר"ל קי"ט( )טס הון כלנעל ששתי עדותיך בדרך שאסר במו הכלית בעל בלתי שסחה בהן שסח שהיה לפי הטעםבעצפו
 הטובות הפעולות להבחין האדם יוכל הדרך ובחג , תכלית בעל בלתי הון שהא הק כלטשיג

 : עשייתן אחר לנפש שימשך השטחה מתעי או הצער מתק- הרעותוהפעילות
 הגבורה ישבה רותח חם לבו שמזג הארם כי , סדותיהם שיתחלפו יתחייב בהכרההאנשים מזני להתחלפות כי , הנפש לטבע הנאותות הטובות הפעולות כל לדעת טספיקי אשנו הרעות והפעולות הטובות הפעולות יבחנו שבו שאמרט הזה המבחן דרך זננרק
 הנאה )6( להגביל זה לפי אפשר ואי , בה משנח המנוחה ישבח בהפך שמזנו ומי בהישסה
 שימצא אפשר בלתי שהטו המזג שחה איש יר על לא אם שאמרט הררך עלוהמגונה

 הפעולות פצד )נ( עצום קושי הפרפיווז המובות המדהז בהגבלת הנה נמצא הוגה ולו .(3נ(
 שקצה קצוות שתי בין מצוע )7( הטובות ופטדות המשובחות הפעולות שהיו למה כי ,בעצמן
 והגבה-ה חרפיות- הכיללת )ס( בק מצח ששווא הנריבהז כסו חסרון האחר וקצה תוספתהאחד

שהש
 נימוקיו ססרגיט DS1' . מרי יוסר גסילוסו טרמו 6ת ימק סטרטיס נען סרג . וכו' )מג6 סחם עז הגהתה"(

 )6 עדיין ג6מ0 6נ) . י"ס eth('o נסני 11 גירסנו לסי וגירם כו6'1 ו3ו מנא כלנזף 1)6 סגורסין 6מי0 ניר40סגיך
 : וגו' גסגכומ טוס fnh ט6מר )מס ספמגר גרגרי ססמטן יע% 1)6 סוגלת סמסנר לטון וסלק 6)1 גיר1סיס גרוסמקן

 יסיס כ' qht סירוסו בדגרן יביס )1 נמו הסיס ס05וונס ttheo גמ)06ו*ס סו6 ויו דמיך טג4 קע )0י נ')אסתם
 סמג"ד כסגג1מ עלוס קטי יסיס עדיין 0גס טונ מסוס ס6יס ים (hiw מיסיה מנמס גנים כי 6ף ועיי מסייס * 0יממ*6ס0ר 6' וסמגווס סוקס ננגי) ידו ע1 6סו מס' מטוס ק6יס נסמ)ס ט6מר 01י סמסטר דגרי סמטד סו6 וגן ,כדנייך

 : וסונן טמג6ר גמ1 6מס נקודם hih ל1ג1 נשויץ נ' ני1 וס6מ1ע' סופי) ס0עו)ו0 מ%סטוגז0

שרשים
 לעסומ כעולס 076 לסוס 6"6 ולכן קומרורק
 ולומר ססעולות סרטי SD סגגלס 16 סנחס6יא
 0גמנ6ר וגמז וט' טוטם סק (olesn 156לפיסן
 ול6 סימ65 6"6 6חר סירוס . ס"ס ריסון3מ6מר
 % וגס לסכ6 סימ65 6ס0ר ט6י ר"ל , גמ65סוגת
 ססעול01 מ75 )נ( : נעגר ול6 עמס גמ65סיס

 וס67גס ססממס מ5ד ומרעות n1)IDoרי0עלומ סרטי לסגניל 60"6 מנקר Olo נממלס .כעלמן
 מ75 מנס 5ג6ר עוד כ6 ועכס לגססממניע
 ט~גומ מן קיוו ולספיג ליגע 6"6 כעקמן0פעול1ח
 . סכיל1מ )ס( : 6מ5עי . מגזע )ר( : רעות סן61יזו

 משיק . מלככ )0( : מטבעו מסך זכר לוכסנעסס
 . רעה )ט( : סנסס 0תס0 מ5ד ל6 6כל ור"ל .13
 50 רוסס מלאירין . וגו' מוריסוח ל( : יעותסן

 : כגפם 671נס5ער
 ptn~s ססע%ו)ז . 1סמגוגס וקנאה )6( זפרק

 וכן סגפםלחנט
~DOS 

: 
 סוס 6100 סייס לוס 0" . גמ65 סח0 1%)כ(
 סטוכופ ססעולוח סרטי לסנניל ופוסס מונחסמ"ג
 ס0עולות 6ל1 כלומר גמגם עליסס ולנמרוייעוד
 q"5h 1ל6 גורסין וים . סח% יסר 6יסייס זס 6נל רעות סמן גמ165 ו6לנ pl)lD 0סןנמ165

% =ה s~f'h סש. "ג ו, ,*א  s~tW ך %ו ob ,י nlllano יה O)Sh א 
קר
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 217 קםהעקרים ז פרק שלישימאמרמפר

 אפשר אי קצית שני כל בין האמצעי והיה )1( הלבב ורכות לסכטת המסלה בק םצחגשהש
 באכעז אפצעי שההקף האסתי הפושר )ז( יגבל שלא נסו , אחת נגעיה אלא 1Y8W לפיכמוגבל
 כן בחוש, אליו שיורמו באופן והלובן השחרות בין באמיתות האמצעי ולא )מ( וקור החנםבין
 שהוא מבואר הא ולזה , קצינה שתי בין מצוע שהן הפעולות ייזבלו או בפעל שיוכרו אפשראי
 הידאגה תספיק אם שאף ועוד ]6[ המחקרית היריעה מצד הפעולות להנביל מאר קשהדבר

 הדברים לדעת שתספיק א"א הנה , האנושי טבע כפי הפובות הפעולות להגבילהמחקרית
 נתלה האטשי שהשלמות המאמר מזה פטישי בפרק בארנו וכבר , יתברך השם אצלהנרצים
 מצר עהחיעו א"א השן אצל הנרצים והדברים , יתברך השם אצל הנרצים ההבריםבעשיית
 ומדרגתו שררהו ומהחת שלפותו או ומנהגיו ודרכו שר מעלת סבלנו שאם לפי המהש-יתהידיעה
 הכלית נעלם ית' השם ולהיות בעיניו, שישבו הדברים או בהם אפו שיחר הדברים נדעלא

 האדם שיפעלם  וכאפשר הפעולות סכל בעיניו פובש שהם הדברים כל לדעת לנו א"אההעלם
 שהרע כמו רגללות צד על )ס( החח מהם שיסיע שאפשר ומה , פובים בלתי שהם הדברשאו

 (ptp~n תוכל לא עמל אל והבפ ברע מראהו עינים מהור הכתוב  שאסר כסו השם בעינינמאם
 המכתן התכלת טפעולתו כשיגיע דרך ויחתור שיתחכם הכס ._.L כל מדרך שיהיה למהפ( הש"י אצל נרצונו עמהן המוברז הפעולות פרפי נרע לא אבל כלל דרך לפניו רצף והטוב6'(
 העלטה ההכסה חייבה , הסכות התכלית סטנה יגיע כשלא במל פעל פעולתו תהיה שלא בדיבה

 להנביל המחקרית בזריעה בנף כח בהזין אעתר הככליתו האנושי שלמותו להשנת האדם יגיעהחג רווחנה שבאסצעתע כרי אליו נרצים והכלתי השם אצל הנרצש הדברים ירעו בו דרךלהסצש
 שעל כרי הארם םםין נבחר איש על נבאיי שגע להשפיע הא הזה חוררך , השלמות עלזה
 שאמרו הא זה ובעבר* ]כ[ נרצש סהבלתי עז' השם אצל הנרצים הדברים לאנשים יורעוירו

 סנהררין בסם' זה שבארו כמו מצות שבע על אדם 'rmtD מהי היצירה בתהלת כי ז"לרבותינו
 עץ מכל לאמר הארם על אלהים ה' ויצו פסוק אל וממכום ע"נ( 185 עף מיתות ארבעפרק
 הנרדם ר%-ברים שיודעו %'א אלהי צווי שבז(לת בזה בארו וכאלו 3'( )נכ6סימ תאכל אכלדגן
 ה' מצות על שעבר בעבור אלא הבל הריגת על קין טנש ושלא נרצים הבלחי או השםא%
 שה-אח מה לפי זה בזית אבל , אדה"ר שנצטוה מה על עוברים היו שכלם לפי אברהםאשת שרי דבר על ופרעה רפאם על מדום ואנשי בכפיהם אשר החמם על נענשו הסבול דח-וכן

 לא למה הדרך זה לפי יקשה ככר ושלם , בזה ז"ל הנמש ררך זוף , נענשים ריו לאמדבריהם
 עליהם שנצפוחה סטת משבע דבר בשום חטא לא וטהרי כגחתו חשל לקין ית' השםשעה
 הכתושש, טפשה כן נראה שאינו סה ע"א לצד טסה בענין בכובתו שחמס נאמר אם 8ל8אדם
 הארם בשכל נמצאות שיהיו ראוי פעולא פיני עצי בכאן wtw ד"א בזה שנאסר האגדוהר

בפבעשורשיים
 דרך . סכ55ו0 13 ע5 )ט( : שמגעי 6100 מס 651 : סס6מ3עי וכעבור . ספמ3עי וסיס )0 :קמטגוס
 : מספר ספיחת כריס טירסט טיסי'. ונמס )י( : ג% . ס6מנעי 651 )0( : סוסרון מיס כמו . סירסר)ז(

נסמיר0ס ם י פ נע

 כ6ן וכו/ סמק 56) ראכ5'ס סדנריס 5דעמ ססססיק Db~1 6י ס0ם וט' תמתיק 06 560 ועור נ6[ זפרק
 עם וסרעוח סעונוס ססט%ח מלסי יסגף) )סמנת ס6דס סמק- ישומכר כדכדימסלע

 ספט)ס סיatb 6 עדעין oh %6 כי )ספק סגד5יס סדנליס ניד'עח עונגו )סכגיס כרטס 6ט 6יןססט)ו0 סלס' 5סננ') 5ליכיס 6גו oh קי 0שס רכל וגסו , סס"י 556 סבר'ס סדגליס סן 6קס ו5ססינ 5ידטזריך
 ססש)ס טד6י כי ~DDb' סס)נ%ח Jt~os טכ5 טד6י 6זי ס6מ0משסעוכס

 סרן"
 wb ו6ס )סס"י גרפס סי6

ootnSססטופס סרסי וגידע מסגני) 3ריכיס %6 6ין סס"י 16) סנר5יס סונרים שויכח עגמה )סכגיס 
 מת סגל6ס 5סי bto ססונוח ר,סט)ו0 סרס' סגכ)ח מטין מגס ועד וס ם)סגי כסרק מממכר טכת3 מסכ) 6"כ סס"י %6 סגדגיס גדנכיס ג50ס ע6 סספ5מות ס' כ0כק )ש) סממתם כזככי היתגלל מס וש .שעוטם

 : 1!"ע סמטוןמן
 %6 ספרגל דורי . וכוי וס סכי6לו כמו וכו' גנטווס מיד סימרס כחמ05 כי שרו") סו6 זס רננעניך]נ[

 וגם מיוקר זס דבר מיסוס "רגע סרק שמירין 3נמו6 מס מניט 65 כ' טען קג0גריכיס
 ממונהג דיגי 6מד גס' מס וס"ס . ס'וייס 3חמ)ח מיד  6דס  פיוס שיו נסיט טיס6  לסין  שממוס  סוס%

 3סדי6 מכופר ""ס וכו' גניוס ט' וכו' רנ)יו ע5 עמד ס' וכו' עמלו מורנר "' סער סיום סעס עטרםטיס
 עג 6)6 מיד פגאסוס ע5 ק6י תיגו וכו' וס הכיתרו כמו ומיס כיוס 13 6)6 ממס סי~רס כחמלם ל"5תיגו וט' מיד סי5'ליי r~inna מ"פ טג6מל 65 06 סעו0 ד' 16 ג' 6מר 06 כי סעירס כחמוס מיד פסוסט63

 : 1!"ע נ"ל , ,sup מטס ז' ע)סגנטווס
וזה
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 העקפם ח י פרק שליפימאמדמפר818
 דפש*ת מן המק תה גי[ ואבימלך ופרעה החמס על המבול ודור הבל הריגת על כלן נענשממץ האטשי המץ שיתקיים כדי האנשים בין ד,יח2ר ששמדת העול הרחקה הטו האחר המץ ,במבע
 אם ני לנפש שלטות שום הקנאה בשטירהם )כ( אין מקום מכל לעשש ראת שהעובראע"פ
 שלמות הנושנא והם ג"כ בטבע יצירתו בשרש באדם שימצאו שראוי הפעולות סן מיןד"ת השני והמץ . דעה השלטות אל יצמרך לא מרינה חלק שהקטה סבלי במדבר יחידי האדםישכון
 שהטו הכללווה על )5( האטשי השכל שיגזור מה ועשות השם אל ההכנעה שהו , הארםב2ש
 ישראל א"ע מוכמן כשהיה הנביא שאמר כסו בטבע לאדם נטיעים יברש שאלו , השם בעינימזב
 משפפ ה' דרך הזעו לא כי נמולו הם דלים אך אמר ומשפטיו דהום דרכי מכירים היו שלאעל

 שטרו ועטר וכום ותו פרוריה ידעה בשמים חסירה גם אחר במקום תומר ס'( )ילמיסאלהיהם
 חמר אבל , בחינה עת ועגור וסוס והור מועדיה החסירה כידיעת בפבע לאדם טדעש אינםאלו כי ומשפמיה התורה ררכי על )מ( 1ה כל אטר %א ה', משפפ את ירעו לא תסי בואנה עת2ת
 לנל מתן וטחן וחונן השלם מכלכל ההש איך לכל בפבע הנכרת השם דרך ידיעת עלזה

 הישר מדרגת משפט יריעת הא אלהיהם ומשפס , ה' דרך וזהו , תמיד אתהם ומקישהבריות
 6לזל ושלא האדון לפני כעבר לפניו תסיר ולהכנע סאתו בא שהכל לו להודיע בשראףמיצורט
 הכאנה על העבודה היתה שלא לפי טנרע;ו ואל לקף השם שעק לא וע"ז )ג( . ולפודלמירה מבלי האטשי השכל פבע אותם יסור דברים אלו שכל רפהות אל דגכבד ערך לריבוותבכבודו
 אשר כל כעל לסמיב להורות שראם יגזור האטשי השבל ני , השכל פבע שינוור מה כפיהשאהה
 כ* חשב סמק להביא יכול בהיור% נרע טם'ן פחותה טנחה לאדו, להקריב ראת ושאץגמלהו
 דפזלים או פשתן שרע האדטה טפרי להביא לקץ לו היה לא וע"כ , האדף בכבור זלזולזה

 שלא ובעברי חשוב מסין שהא ורסונים וענבים כתאנים העץ ספרי אלא ורומיהםחערעונש
 השכך מצד טדעו אם אף ואולם . כך על נצפווה שלא אע"פ לעונש ראה וודה חפא כןעשה

 הדברים וכל פרטיותם לרעת מספיק שאינו אחר שט שאמרט המינים אוץ שט כקליהאטשי
 האמתיוו; וראשונות הרעות יריעת ישלם ירו על אלהי שפע שימצא ראף הש"י אצלדגרצים
 יר שתקצר ראוי אח כי , האנושי התכלית יה2נ ק-ם שעל הש"י אצל הנרצין; רפעולוו; כלופרטי

 כמו האנושי השלכות להקנאת האדם למין הכרחי כםעפ שהוא הדבר בזה האלהיהההשגחה
 החיתים כפילת נסו בפצירתם להם הכרחיים אינם )ס( לב"ח רבים דברש בהקנאה קצרהשלא

 ולא פוב היוהר צר על חיים הבעלי סן סהחלפש רבים במינש נמצאו רבות השגחתיהכמההם

 הדברים יורעו דיו שעל כרי שימצא ג2?13בןגיאזהכרתי הגון,י,מי השפע ה8רק
 רוה שתחול ע מררך זה אין כי אלהי, רצץ נצולתמעצמו

 ק
 רובף עז מחוסר הנברל ל

 בכח ואנבא האדם על אלהים רוח שיחי מרתיקים )6( הקדמונים כל הי יה ובעבורהחסרי
 לנוכבים ותפלות ודקמרות שרות עיתים הקודמות האומות הס %אח העתידות, נגידעלוק
 בנשם נשוא שהוא הכוכב רוח יחול ידה שעל כדי מה צוה על כוכב אתה רוחניותלבוהיך
 האיש על השפע ההא הכוכב רוח בכח העתידוו; הגיר גשמי שהא )ג( הארם עלהכוכב
 יום אל סיום עליהם לההחדש ד%תיד לדעת שספים האנשים כל %היות , הקטם עני! חהדשא
 קצת והיו הכוכבים פשפשי מדיעת הקוטמים טהר נ0שכש הקדם2ים היו עניניהם פרמובכל

 ומעבריים האש לשרי עוברש אלו , טדרגותיהם חלוף כפי השדים העבדים כשפים עושיםתחומות
D~fft-פ?

 בתהם

 וס 1ע5 )נ( : ס6דס נטנע *גס ססי6סיויעס : 1סט51 סנז5 עין מן שסר סגסמר .שנסמיוחס
SDוס מקמר סט"1 5קמ1 עחן . לקין פסס סעס65 ס6גוסי 5סכ5 ספסר 6י גי . ככ55ות 
 סנרואיס. פינס ס( ) : קין חט6 ענין יתגשר מסכי כ55 ורך 6ס כי סט1נ1ט ססע51וס 51ססיגני5
 : סגרחייסס6יגס וסורס ורכי פ5 )מ( מוס: S~P5 סגספרגתו

 : מ6)ויניס סי' ל6 . מרחיקים )6( חמן4ק ס' לרך יגעו 65 קכחוכ מ"פ כלומר .ומספסיס
 . געתי עסה)כ(. במרוס 65 וגו', ס' מסחט 6ת ייע1 65וגר
ססו6 כי בתורס סנ16 וסמספטיס סמטת סרטי כ5ע5

ענפים
 6מד %ד אעומס יסורס טסם olO 6)1 סממכר דככי וגו'. נטמירטס 116 ת1' ססשיס מ1 יגמע גהץמ2

 orJ וכיוגה סעו) גסכמקט חטסס 65 ממטם עטרם lr'h פ גסיוומן סעסס 65 כמגוס ס5מוח סוסעיקש לשי 6ץ נמית ימידי ססו6 16 כט5 יוסב כסס6דס %6ס גי במסיס 6יגט סכ' מ1ד משםמכ5
וסוך
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 519קיהעקרים ח פרק שליעףטאמיספר

 השדים טן טומאה רוח עליהם ושחול ברי עושים היו זה וכל האויר משהי ויש האשטיסיר שרים יש כי בתשובה אחאי רב כתב שכן , האצר לשרי עוברים מלו באש ובטחיהםבניהם
 בבית ולמם הכחים עם להתחבר והקטרות עשותם עפצים שהז ויש , עתידותהיוםלהגיר

 שיחי כריהקברות
 שלהם ע"א בבתי מתיהם קוברן שהע ער הטתש טן טופאה רוח עליהם

 רחש היה כך וכצוק- שם ומתפללים הקברש על ועומדים יחר והנשים האנעים שם נאספיםההיו
 עליר5 לבא הקזבות העתירות להם ומגדיים כומרירגם על או ~לחים חל המתש מןרגשומאה

 באמצע קמן קשקוש להם ויש לרגליו תה לראשו זה הקבר על שעוכדש ואשה אצם ע"ינעשה הטי ההא שהדבר האוב במלאכת פהיודעים שקבל שלו בררשה יל הרטב"ן שכתבכמו
 העה"ק להם ואומרים שואל והאיש רטנה והאשה ההא בקשקוש ומקשקשק השבעותואוסרים

 זאת בי שם תומר אוב בעלת האשה עם בשאול הענין שהיה כפו בקרוב עליהם לבוא)נ(
 גדולות סדרות לעשות האש עוכרי טהנין היו וכן , השרים לשאלי ברורה היותר היאהשאלה
 שנה נכל הצורות בעלי האכתיים הסזלוה מן )7( מרטן במזל השמש יכנס בעת אחתבלילה
 עבודות שהם לפי דורכים אלו וכל , עליה ולדלג אותה ולהקיף המרורה סביב ולטפח ולרקדושנה
 ב% מעבי בך ימצא לא '"ח( )דנרש ואמרה התורה אוחם הרחיקה טומאה רוח ומצדלשרש
 , המתים אל ודורש וירשני אוב ושואל חבר והוכר ומכשת ומנחש מעונן קסמש קוסם באשובתו
 קדחם ית' שהטו לפי כלוטר ,מס( עו' אלה nenv כל אלהיך ה' תועבת גי בזה הטעםובארה
 וע"נ , הטומאה רוח מצד שהם הללו הדברש סכל' שתתרחקו ראף השהפגים קדושיםוכשרתיו
 שיסתלק סבה תהיה המומאה רוח כי למקדש הנננס לטמא כרת וחיבה הטמאות עלהזהה-ה
 על לירע כרי היא הדברים אלו כל האוטות עשית סבת כי לבאר השב . המקדש מן הקרשרוה
 רפק שיחול אפשר ושאי אחר צר משום שייש שאא חושבים להית העתירותידם

 מעוננש אל אותם יורש אתה אשר האלה הגוים כי י"מ( )דנריס שאמר חדד , האדם עלwl~pn האלהי
 נתן כן לא אתה , דעתם לפי מפנו לשמוע )רי( אחר צד שאין לפי כלומר סי ישמעו קוםמשטול
 מאחיך טקרבך נביא השם לך יקים אבל הם יתחשבו כמו הרבר אין כלומר אלוחך ה'לך

 תם כי כן שאינו השלמוני זה חסר ושתהיה )ו( האורמז לשאר שהם גטו העתירות לרעתירה לך יהיה שלא לוסר תדאג נלא , העתידות תשמע וסמנו הקדוש האלהי הרחק עליו שיחולנמתי
 העקר שהוא האנושי בשלטות שלם לוסר רשה הם שתהיה מלבד כי אלהיך, וף עם תהוהושלם
 יימעך הוא כי עמו בל תחכר לע כלומר הם"ם כפל 4( ולזה , היה בשלמונם תסטי תהיהגם

 ולא השדים עבודת אהר ולא הקוסמים אחר להמשך תצטרך לא וע"ב נביאיו ע"י לכרותירות
 להיותם העתירש מוריעש שהם א""פ הדברים אלו כל כי העתידות לדעת וידעתי אובלשאול
 ושלם תסים ידם על האדם להטת שקא טשלכותו האדם את מררוקש משגמאה רוחמצר

 ךרכ נרצים, טהבלתי השם אצל הנרצים הדברים ירם על שיורעו שא"א לפי האטשיהשלמות
 בולמות המימים ע"א האומות כראין לרמח '"מ( )7נויס אלהיך ה' עם תהיה תמיםאמר

 ,המתנבא הנביא ידי על השלמיות בשני )מ( אלהיי ה' עם תמים הדגה אתה אבלהאנתו
 אלהיך דף עם טומר . האל אצל הנרצים הדברים ירו על שתדע לפי אלהי וברצון הקתותברוח
 קיום על להזהיר כלומר בלבר התכלית לזה הוא בנביאש הגבאה מצטדת עקר כי יבאר)ש

 להנדת %א השם עם תמים דאדם לדיות יה' לו הנרצים הדברים ועשייתן השם עבורת ועלההורה
 הכונת על בנביאים נמצא ההר זה DaW אלא . המאמר ao יב בפיק שה  שיתבאר במוהעתירת
 סזרירים הנבאים כל תמצא ולזה , דבריהם שרומינו כרי נבאתם אכצזת על לרוורותרבצנית
 שפע להשפיע האלהית הכונה עיקר ההיה זאת כי מצותיה ועשייוז התחיה שמירת עלתמר-
 עושה בהיתנו האטפף שלכותו אל הארם יניע ידם שעל ברי הנביאש עלאלהי

הרבריםשרשים
 ow ססל"ל . סמ"ס כסל )1( : סעחידוס יריעת 6טר נקרור, עליסס ל63 )נ( : גממי נ"צססו6
 מ5י16ט עקר עי לנקר )ט( : סעסיווח הכיעס כמנוער ים מזלים מיני 3' 6"י ז"ל .ס6מת'יס ס6גוסי עלמות * ססלמיות כסגי )מ( : המיס וכתכ סמולך מן לר( : 1כי651 ימים 3' 16 6'יום
 מע"י בע"ס סי' . וכו' סננו6ס נטמיע )ס( : יסר6ל י5טק ר' 5סר3 עולס יסור3ס'

 5ך ישעו מגגי*-
 לנגיש נ6ס סגכו6ס עיקר 6ין מ"מ סעתיווט ססלמוח. זס טסר וסטטיס )1( טס"י: מןממגו.

נסמיל ענפים
 סלע מעלם 16חס מלעמוס 1D5D 5ח ומונע סרט ישו 6מ כונפ6101

 סגח~
 ממטס מגוס 6'זס טפס כ46

 טכתכ מס בכן עגמו סעחכר נדברי סמ6מר מזם נסג"1 נקש סגל סיחג6ר כמו מנסס" )סלוח וכביעמס
 : ג") סל5 מן גו סו6 כ6ןסממך

וע
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העקלים ח פרק שעשימאמיט8ר220
 גי , בקומטים הצנין עמא כסו בלבד העהידות ירם " לאלהיו-יעו האל אצל הנרציםודברים
 צד ל הרמיזני הבת )כ( לועק שעושק מעשים ירי על בוא בהם )0 הנמצא ר~תיד1תדגרת
 דמיומ ענין ג"כ שהנבאה נאסר אם אלא , בנביאים הוא כאשר האלהי הרוח מצד לאהטבע
 )" הטדטה הכה אלעיע

 הת5 וצבחשה עוענין הפילוסוף אחר הנמשכים חכטינו קצת שדטו כמו
 שאסרו עד החלומות כסו בלבד דגשדסה הבח אל נמשך פבעירבר

"h~ff 
 שלא הנפלסות כדטות

 הזה כנדבר , לזה po הרטיוני כחו בהיות בלוטר לנבאה ומלע חכם בדואו הארםיתנבא
 דשילומופים טן אדם בשום נבואה נמצאה לא טעולם כי החוש אס )מ( והשכל החווםיכחי,מהו

 קפדה סמה תה , הישראלית באומה יותר הרבה בזה גסצא הסחקיית בידיעה חכמים היותםעם
 טשאר הזה המוב נטיע היה למה כן דיה Qtw ר,נשהטרית לעיעת נטשך פבעי דבר זושאין

 הנה בהכנת טים המחקרית ביריעה אם טהם השלטים על נבואי שפע השפע לבלתיהאומות
 למה השכל ואם )ס( שכנבאר כט1 בזולחו ואם )ג, רגזדמה הכה באמצעות אם דוברי הכחעל אלהי ברצון שופע שפע ד"א הנבוסה ענין ספק שבלי אלא , אליו פגעי הדבר ren אחרהמרטה

 העתה-ות להגה- הרסיסי הכח לחזק אלו מלת פעמות והעוטש וידעוני אוב ובעלי אג"אשהלקטטים
א"א

 דבר הא ני זה לדעת דרך להם שאין לפי הש"י אצל הנרצים הרברים להגביל להם,
 שהם נמשכים ')ע( פשלותיהם שכל הגלגלים ומכחות רפוטאה יטרום רגפבע 9!לטעלה

 ובעבח-
 המרמה שהכח טצד אם צידים פשני חה רעתייות* בהגהת תטרי שיצףקו )ס( להם א"אזה

 ההד!, הכח פבע שה-ע למי זה שירחי כט1 אפשר שדופה כל שמון לפי )4( בהכרח שיכזבסדרנו
 בכוכבים החבש ימכו וניה סהם הנמר הפך למדר המערכה כה לשדד ינ% שהש"י סצדמאם

 בכוכבים התתש שטש דוברי היצקצק: נא יעטרו מ"ז( )'סעיס הכתוב שאסר חהברחרח
 להורקם להם א"א כי כלוטר , אשר כל ולא מאשר ריש ואסרו עלע- יביאו טאשר לחרשיםטח-יקץם

 שהשש סצד אם הכח מבע טצר אם  שאטרט צדרים טהשני ימבו בהכרה כי באטהות יתגזרגל
 מצר הא עלו השופע השפע טאשר 3י בחפך הא ךגבא , רצונו כפי טדג!ערכת הנגזריבשל
fwnבו א"א היאלצנה בעצם הרברי הכח על מושפע ח-יא הגלגלים בוצת סצר ולא וברשנו 
 וירע ארצה אכרע סבל דבר הפיל %א ואסר ריטואל על הכתוב שרחיר וזהו צר. בשוםשיכזב
 ברע בזה כי ר"ל י(, 6' וסמול) לוו לנביא שמואל נבטן כי שבע באר חוד מרן ישראלכל

 11"ש , ובמנקשים בקומטים משא"כ ארצה דברת מכל טפיל המה שלא לפי נבואתואסתוה
 אל פעל טה ולישראל ליעקב אטר כעת בישראל קסם ולא ביעקב נחש לא כי לנלקבלעס
 עדבפל כסו צד בשום "rr אפשר לישראל המיוער דבוב בי תחשוב לא ר"ל %ג(,)ומדנו
 ההקסם הנחש סבאת הנטר הדגר להם עדע שלא מי א"א יזה בי , הסערנה טפאת דגגחיהדבר
 שקשבפל יתכן לא ולזה , שיעשה שטר טה כלוטר אל פעל טה להם נרע הנבאה טצראבל
 שהרי סהככעעם והטדע והמכשפים הקוממיס ומעשה המערכת לשדר תקיף טז' וצא כי צרבשום
 אע"פ מצרים עם אל שב ולו "ז( ינמדנר לו ראם כתהצפטע סטצרים טעיאם אל יתברךדצא
 כנגדם טצרים והטה כ"ס( י"ר )סמום ישראל ספני אנוסה מצרים ויאסר כסו הקיד לשתשהוא
  והכרישים. בליסטים יריעה לו רכה מצרים עם היות עם כי ור"ל יקטןניסערי

 כתועפות נדוק ותוקף
 הרברים גי re סכל ויתביית . באלהיהם שפפים ועשה ירם טתחת המציאם המערכת טצד לוראם

 מטט טושפע טעחר בשפע אלחי ברשן לא אם צד בשום כולם כפורעו א"א הש"י אצלהברצים
 הדברי הכח על מהש"י בצפע שפע ושהגע הדרך זה לפי הנבאה גרר היה וודה בלבד, ד"הלדבר
 בעלתו או )0( סלאך ע"י לו טודיע בכלתו אם )מ( המדמה הכח באמצעות אם באדםאשר
 ס% אל זולתו להישרת ואם להישרתו אם הה , סעצטו שירעם הארם במבע אק ענינים אודברים
 באמצעוה שהא הנבוושה בגרר אסרנו האם , האנומר תכלית אל השנעצם לרגיע כדיההצלתה

 הכה שרשים.

 קיום על ס6דס 6ת לסוסיר כ"6 סעת'7ותכסג%
 סנ0 )ג( ז כ6ומו0 . כסס )י( : וכו'נאורס
 כמו . תדמו כמו )ל( : סמ7מס סכם .ק7תיתי
 ו6ס )ג( : סחוס ח5ך 6ס . סמ~ס oh )מ( :סחסגו
 . ססכל ו6ס )ס( : כמומס כח גוזלת .גזולחו
 : מסנלגליס . נוסס נמס:יס )ע( : מסכל ויגר061
 מדומם כ5 סגין לסי )5( : 6וכ נעלי . סי5ךקו)פ(
 6100 מס מעמיס פרנס מדפס מבמרמס .אפסר
 : לוס 1כ7ומס כשיר ססורחת מסיגר כמוסקר
 ו5ו )ר( : 5סס יוסט סל6 לסי . o~s י71ע סל6)ק(

 ס61 6 0יכ0 ג*מר . וציי מגרים עם 6לסב
 יחיד למון סו6 5ל1 61ע"ס מלריס ע5ק6י

 סיסים 6ססר וסיודך רסיס לטן ק61ומלריס
 סרנס מניט גזם כע65 משום sfi סכ לו0ינ0
 יסית וכן ויוזמיו 6מר %1 וגו' מסריס ויסמרכמו

 )6ל6 רסיס לסל ימיו 6מר 1ל6 גגסיסמכריס
 כן יחיל למון כו6 ועם מגריס 6רן סל עססרגל
 : מגריס( 6רן סל ou טל ק6י ולו מלחסכ6
 "1 )ח( ממיחס: כח גזולת גוזלתו. ו6ס)ס(

 : סמ65ך כ"מ .כופתו
מרק
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 221 קיא העקרים מ ח פרק ש5"2יחמלמפר

 הנבואה להם שתגיע הנגדוש מן יש כי הה , הנבחשה מררגת כל לגלול ובכלתו המרמההכח
 מעות כפי הנבואה במראה מבהילות שרוגז יראו ופה , הכדמה הכח באסצעוה נבחתםבתחלת
 בכנפיהם ורוה יוצאות נשים שתים חזנה זכריה אמר נשים צורת שיראה פי יש ני , בהפדרגתם
 נוראים גרולש נופש למלאכים שיש שיאה ויש ס'(. )גייס ונא החסירה ככנפי כנפשלהנה
 מן אח חולת י'(, )דג") וגו' אש כלפידי ועיניו ברק כמראה ופניו כהרשיש וגיתו דנהילאסר

 הכח באמצעות בהם אשר הדברי הכח על שיפע השפע כשהיה הנביאים ברברי שבאוהדכטנות
 מאותה נבואתו שתעלה ויש , מדרגה באותה תמיד נבואתו שתעפרי מי הנביאים מן ויש .הכדטה
 בזולת נבואהו שתהיה אל מדרגתו שתעלה מי ww עד סטנה גדולה יותר סררגה א5סררנה
 הכח פעל זה אל שיצטרך סבלי באדם אשר הדברי הכח אל השופע השפע שיהיה ר"ל ,אטצעי
 בלבת ה' סלאה אליו שנראה ההתחלה אחר עת בכל טריקה מדרגת הידה. וזאת כלל,המדכה
 בזולה כלומר י"כ( )כמדגר בו אדבר פה אל פה הבהוב אסר ואילך משם אבל הסנה מתוךאש

 בשעת ישראל גל מדיגת היתה וזה , כפשוטן כולן אלא כלל חידה בדבריו יבאו לא ולזה ,אמצעי
 לסת כי וזה ס'( )דכריס האש כחוך בהר עמכם ה' דבר בפנים פנים הכתוב אטר תורהמהן
 ירוה שלא באופן כדרנהו שתתעלה רצה ספק מבלי מנוקה משה ע"י תורה לתת הש"ישרצה
 המקנלים ישראל מדרגת נתעלה וכן וספק, חשד שום בה יכנס שלא כרי בה מבוא המדמהלכח

 לסה , ההצלחה אל האנשים הישרת 12הוא בעצטו אהד תכליתותכליתה רווחיי שהוא בעצטו אחד מפועל הנבואה שהיהה אחר , שואל שישאל וראוי מ2פרק 1 החק מהטעם ההוא במעמד בפנים פנים לפדרגתהתורה
 שיראה עד סו זו הנבואה וטראות )נ( בעצמו אחד בענין )6( מזה זה הנבאים דברי יתחלפוזה
 הלי אין כי ונאמר . אחרת בתמונה אחד ונניא אחת בתמונה השם את אחדנביא

 ושנף
 הנבואה תהיה שלא שיחייב מה מזה זה דבריהם ושנוי מזו זו לנביאים הנראותהכראות
 האחר הפועל מן כי , ההכלית בחק או הפועל בחק שנוי שיהייב מסה או בעצמו אתרמפועל
 תוזזך בעצסו אחד שהא האש טן כי , המקבלש הכנת כפי פהחלפות פעולות ימשכו כברבעצכו

 פעולתה תראה אשר הטקוטווז שנוי כפי בנקט מתחלפות פקולות מסנה ימשכוהפילוסופים המכסת כפי מתחלפת ובלחי בעצמה אחת היותה עם הנפש וכן המלח,השעוה.ויתקשה
 ובלב מיותר פיצל בכבר ובהיותה מיוחד פועל במוח בהיותה הנוף אל טמנה ימשה כי , ידםעל
 בהרגש )נ( ר"ל מיוחר בתואר בבשר תדאה וכן , הגק" קיום שהא אחר לתכלית והכל מיוחדשעל
 סמה וזה , בהם כהה והחלף האברש בשאר וכן הרגש מבלי )ד( ר"ל מיוחד בתוארובעצם
 כמש וימשש מתחלפים במקומות מהחלפים באופנים כחו יראה ב~צסו האחר שהשעלשטרה
 אם ירם על כחו שיראה האמצעיים מצר אם תה , בעצסו אחד לתכלית מתחלפותפעולות
 האסצעחם מצד אם הנביאים מראות יתחלפו הדרך זה על וכן בהם. כחו שיראה המקימונופצר

 שהא ומרים לאהרן רהבם ממאמר. מבמר ק-אה וזה , המקבלים מצר ואם ידם על באהשהנבואה
 מגאז  עבדי כן לא בו אדבר בחלום אתודע P~S במראה ה' נביאכם יהיה אם ואסרנביאים
 פטיש הנה י"ג( הנמוגר וכו' בחידות לא ופראה בו אדבר פה אל פה הא נאמן ביתיבכל
 בתירות. 4לא וטראה פה א5 פה למינה הטדכר והוא ומשלים בדורות רמדבר הוא ונםאדבר אהודע גו( לשון 1up שיורה כמו בחלום והמרבר )ס( במראה הנראה בעצמו יתברך שהטולהם
 שאסרנו כמו )ו( הש"י סאת שופע הוזו rn~w מררנה באתו הנביחת השפע כי להורהוובא
 בו תגיע ידם שע5 האטצעיים וכפי הטקבלים הכנח כפי טתחלף הטו ואעפ"כ הנבואהבגדר

 ונשא רם כסא על יושב השם את שראה אטר אחר נביא אם להפליגו אין "ה ולפי ,דגבטוה
 מלהסה כאיש ראהו ואחד נקא כעמר ראשיה ח2ער חור כתלג לבושיה כזקן שראהו אמרואחר
 אחר נביא הנביאים אל השלוהט המלאכים שהם האמצעים וגם , צבור כשלהק טעוטףועי

 ואחר הבדים לבוש כאיש ראהו אחר בזק כסרתה ופניו כתרשיש גויתו הכלאך מניאהיאסר
 ~sff שאסרנו פנש השני מן יתחלף זה וכל ולבנש שרוקים אדומש סוסים במרכבהיראה
 ז'( )כרטס רבה בבראשית השין זה רז"ל בארו תבר האמצעי. מצד ואם המקבל סצראם

 הארץ ואת השכרם את הלא עלט שכתוב מי 98שר מנהר רבי את אוץד כורי נמעל שםאסרו
אםשריקים

 ממזכר כן גס 610 כשוס. וסמזגר )מן כעגמות: סוס ור"ח ססג5מס מ51 56 ' .' פינס סחין . סרגם מכלי %( : כנסרטרגסס ס6נסיס סיסרח סי6 . 6' בענין )6( טפרק
 ממדגר תסוו ססו6 . ותדגר לודע )1( :כשוס 6ת וכסיסרטס גסורכטס ומלגיסמסס5מיס

נפרק.י סיס גסדגס. )ג( ע(ח5סו: וס 5מס ס6מר מס"5 . סנגו6ס כגזר ס6מרט כמו )ו( : עגמוכטד סב . יככ61ס ומר"ח! )כ( : 5ס5כצחי סיקוסימין
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