
 8% קם העקימם 6 פהק שלישסאטךםפר
 . עבדע את נמלך לויש"גנו יסלת בירו ושש לוסר טלנם ונאסר , הבן על כאב הרחמיםחכמרת % לבקש אבינו נאמר כי , עלעו רחמעי נא ההש פלכנו אגש בתפלתט תמיד טמר הקש האב טרחמי עתר זולתו על נטצא ע"מ ההסי נטצא ש% יפי . ה' נאם איחמס רחם התולו, החביב הבן על ש שהוי לח ע5 האב עארחם בכי (לי לרחם * האף זעע *,הציב
 השלתן רמוג נמה שמיא אע"פ השם את הארם שאהנת רכ ונתבאר )פס(, אהבתכןa~v שהבת הבחוב אמר משהנה בלוזי וקסם שב* עטן % ונאהבה ולהחרות . לאשה וכבעללבנים ונאב עברי את בסלך יחסית הצהבה ההא ישרש את השית אהבת בי אח בכלונתבאר
. )י( השן אל ושחבה והיתה , האהבה תנלית דובשי את לאוצל הארס יחוייב זהובעבור * כערב פצר או דגצעיל טצר ש הטוב כצד ר"ל הפנש פבל שתוןה אפשר קשםטת אהבהשהש _ f  

 . תשטים טן הורה ויהוא והזני העקר בבשר שהא השלישי הכאמר נשלם ובנאן .האהבה תענין לבאר שרהיט טה הה שכחבט.  הדרך על אליו הש, אהבת תסשן שהיא לפי התורהל
 8 טז%ה ברכה כל על ויתנשא תהרוטם יהברך שרפו. דצה ער  אשר לאלוהשבח

 צ קדומת אלחי בעזויז חשליעצ. הכשאזרסליק

 ונמות החיים חצץ ואת השמש את ale בנםהעדת.
 אגח הזיה לסע! נחיש ובחרת והקללה חברכה לדגיךנתתי
 בי בו 51ובקה בקי14 לשמוע אלהיך ה' א4 לאהבה ,תרעף
 : חי !י' נשגע אשר חאדכשת על לשבת יסיך משרך הייךה"מ

 הרביעיהמאטר
בנאי

 וגווו ההרה טס% הפגיע ההבלוז והוא , ט"מנש תשכר שה% השליטי העיבן
 במאסר לנו קרם שגר . וכשרשש בו השתלש מרברש 6 הסתה%ביםהשרשים

 , אלימת שהש בטה האשפז לדת התהלכם אינן המזכלית )6( שהבחירה פ' פרקרכושת
 השרשים בכלל אטזו סנינו לא בן הרעל , האטשיו~ז הפעולות לכל המחלה הששמתדרדרה
 עקר והעונש השכר שודא התכלם שסט דציטוסיות הרתוח לתכלית מתחלף הכלהיתהרת תכלימי מאשר 4 המהמיות הדתות לכל ישתלה שהוא אע"פ ושהבנלית , דילית לדתדגמיוהדיס
 יקדם לא אם והעונש דה2כר שהוא האץ התכלית לבאר שאיא בעבי אבל . האלהיתלרירה
 08 הבתירה לבאר אפשר שאי ולפו . בבחירה ראשונת שנדבר ראוי בברורה הירישת )טלס
 הנמצאות הש"י בידיעת תהלה שנדבי ראוי , הגמיאה הש"י סייעת שחרש ראשפה יתבארלא

 12הת1 בו, היתלים ודברש יתעפש בשכר זה ננחר בוזשגחה נדבר ואח"כ בבהירה כךואחר
 הנמצאות יסיע השית אק שאם , הה , ועונש בשכר לרבר כרי מחויב הסדר שההמבואר
 רעדם מהיה הגסצ%ת השית ירע אם ואף , שכר יקבל או עלירם שיענש ראם אקבסעשע בהיריי הארח אק אם אוחם ירע 8ם ואף' , מעשיהם על ולעונש לשכר עמן אקהשפלות
 הי הבעל אה שירע הררך על מעיהן יריעה )ן( אחזם ע"ע הש"י יהיה אם במעשיובחיר%
 יתכן לא , בעמלם פוב שכר להם ולחת סרים על להענותם מעשיהם בפרטי משניח אי0אם

 והבחירה השי"ת ייגמז שהם הנ' שאלו מבטור וצא ולוה . עונש ולא שכר לא בבאןלהיות
 ראשונה בהם העיון עעייב לבן , בו ונכללים והעונש השכר לעקר ברכרח קח-סים הםוהדוטגחה
 בו הנתלים ובדביים והעונש בשכר נדבר כך שחר מהם מסתעפים בחס הנתליםוביברש
 הסעיע על יכבד שלא כרי סופתן בקעור זה צל , המשיח ובשת הסתש ותחיתכתשובה

 : נלבד המאמק אל צער לחת שיספיקאלא
לפישרשים

 סיויעי* )נ( . גס5!ח כחכ6ח . יהינכלירצ )vSn DtD)~ )6 65 0765 !*יט סנ' ממאתרט'א
 כתירס 765ס סיד . ככחירס * סח!רס כ5 סכרית )ר( ! ס6יג!ח מגז651

 : סי7יעס יתנרך 5סעס ועיפ !סוך סמג*ר וגסו סי*סכ מ% 06 כי תיגס גו5ס ממורס נ5סקו!ס
 : ג55יע עיעם . מיגיע עימס )נ( : וט' כמפיר ססי6 נסנור5סס"י

במאמר
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 החסרונהע מן מסולק שיהיה ראפ שהש"י השני במאמר )6ג שהשרשנו סח לפי אפרק

 שמחוייג מבואר והבו , הסכלות מחסרק גדול יותר בעולם חסרוןואין
 בו סכל שיהיה רבר בעולם נעשה שיהיה יתכן ולא בעולם הנעשים הדברים כל יודעשיהיה
 שעליהן האנושיות הפעולות כל .יורץ ית' המו שההיה בהכרח יתחייב וטזה , אותו יודעובלחי
 מכרעת בלתי או )ו( האפשר חלקי משני אהד מכרעת )ג( יריעתו אם ואולם . דנין אנו)נ(
 ראף ואין במעשיו מוכרח האדם יהיה )ס( מכרעת היא שאם תה , רב עיון צריך הן דברהנה
 שלא ההכרח צר על פועל היותו אחר פועל שהא סה על עונש ולא שכר שיקבל זה לפילארם
 מכרחת. אינה ואם , טעיק )1( סבלי אליו פעולותיו שהתחלות מה על אלא יגונה או האדםישובח
 אל טסכפת בלתי ידיעתו אז ותהיה השנית שירע טה זולת הפעל אל שיצא אפשר הנה)ו(

 מחוייב שהוא ג"כ מבואר והתו . כזב ודבר ושוא סכלתי אלא יריעה א"כ תהיה ולאהטציאות
 היה שאם השכל מצד , התורה סצר ואם השכל מצר אם וזה , נטצא האפשר טבע )מ(שיהיה
 אח לפי יתבטלו )י( שוה ההוא הדבר יגיע שלא שישתדל מי ומשפט דבר להשיגשישתדל מי טשפט ויהיה , ובטל שוא דבר בכל ההשתדלות היה )ט( נמצא בלתי האמשרטבע

 האדם שיקרב ובטל וההתלמדות הלסחי בטל ויהיה טחשבת מלאכת וכל והאומניותהטלאכות

 המוחש הפך ו5( חה , כלל לרצק )כ( סבוא בכאן יהיה ולא הטזיק מן ויברה הטועילאי
 מהצווים ואם הכוללים מהענינים אם יראה זה התורה מצד ואם , עליו שמצרנו טה והפך)מ(

 להישיר התורה נותן ושקר לשוא נמצא האפשר מבע היה לא שאם הכוללים מצר ,הפרסיים
 י% השם עבורת על האדם טאזהרת בתורה שבא טה תהיה , ישרה בדרך ולהרריכםהאנשים
 ליראה להם זה לבבם והיה טען פי צווה והכתוב , ובמל שוא ומשפט צדקה ולעשותואהבתו
 הכתוב שאטר הפרטים הצוויים טצד ואם ס'(, )דכריס וגו' היסים כל מצותי כל את ולשמוראותי
 כ'( )סס הנאף ולא תרצח לא ס'( )סם תו לב וישוב ילך ואסר ע"נ( )מס לגגך מעקהועשית
 טציאות על סורים שהם הפרטיים מהצוויים אלו חולת י"ס( )ויקרץ תגזול ולא רעך את תעשוקולא
 לא )ג( נמור עול והשכר העונש דיה נטצא האפשר טבע היה לא שאם ועוד , האפשרטבע
 שיהיה א"א בם שימצא מחוייב האפשר שמבע ואחר , נמצא האפשר טבע יהיה שלאאפשר שאי סבואר שהוא אלא , בחיוב פועל אדם כל שהיה אחר לקצהט טקצתנו ולא אלינוטהשם
 יריעת תהיה איך ספק נשאר הנה , בחקו אסרק זה להיות הפרטיים הענינם יורע בלתיהש"י
 : הרעת בתחלת זה את זה כסותרק נראין שהן הדעותאלו שרי )ס( שימכיסו אפשר והיאך , האפשר מצדדי צד טכרחת ונלתי האפח אל מסכמתהש"י
 שהיא מסה ידיעתו שאין )פ( כסו , מציאותם סבת האפשריים הדברים השיתיריעת שאץ )ע( אמר הרביעי בסגלה הזרעות האסונות במפר פירש ז"ל מעריה רב הגאתההנה
 וע"נ מציאותם סבת אינה האפשריים הדברים יריעתו כן , מבעו על נשאר אבל ההתוטבת

 נשארושרשים

 6גו )נ( : כמופ0יס כנ/ במאמר )6( אפרק
 : גרעין 6ט .כנין

 עד"מ . וכו' ס6פסר חלקי מסגי 6' מגרעם)ג(
 כיד כלמסרות 610 6ח7 סכל ורצע לדיקכגון
 סיסים יודע וסטי רצע 16 לדיק 5סיוחס6יס
 16 )ד( : זס על ס6דס 6ח תכיים ויגיעתו~יק
 6ו0ו 5סכרו0 יכול 6יט ססל'י . מכרעתגלתי

 מוכרם ס6ד0 יסית )ס( : Or למון ג"כ גחנ6רסס כי 0"י נמ"כ לעיל p'D 75י0. לפיוחכיריעתו
 נ7"פ 16ת1 ישע פסיס סס"י י7יע0 מכח .כמעסיו
 מעיק )1( : רשע 5סיו0 15 6"6 75יקמייחס

 משם איש סיסיס יורע קסס"י 6ץ כי 40וט'.
 לסכרית יכול 6יט סס"י כי רסע 5סיו0 5ואפסר
 ססש ידיעת 6"כ ויכיס נדיק סיסיס גי7יע610ו0ו
 סיסיס . נמ65 סיפסר טנע )מ( : כ"כ שנרסו6

 למרע סן כטכע ס6ךס ניד וס6ססרו0סכחירס
 . וכף דגר ככל סססתדלוט סיס )ט( : לסטיבסן

 ע5 לסס0רל יוכל ל6 כיוו תיגו סס6ססרו0משטר

 סוס למסיג 15 6ססר 6י כי . וכו'וסס50מ7ות ס5מוי 1ג1' סמ65גו0 זס ps' התבטלו לי( :וס
 5ןנר . לרגון )כ( : כי17 ס6ססר01 סחן מתחרזנר
 nlos רו6ין ספגן . ממומס סכך )5( : לותוסינוס

 יחר וכינס סכל ס6דס Sb סס"י גסן זבענוי
 ולעסוק אסכיל סיורך כדי כ"ס יתירק ס6ר כלע5
 יסיס ל6 ו6ס ראי מסנל0י הכרוח 6ל11 סר6וימס

 כן 06 ויסיס ~Sx לו גיחן 5סו6 גי17ס6ססרוח
 . וכו' יזליגו מסמס ל6 )ג( : סי5ירס כוגחמסך
 מוכרם ססו6 תתחר 5חכירו 076 כין ססו6 מס16 סס"י כגו סעסס ס7כריס על מסס"י ססו6 מססן  ריי 16 סגר סוס ידליגו סיכ6 סר6וי מן6יט
SPסכין )ע( : ס6ססר וטגע סס"י '7יע0 סיעות.6לס מתי )ס( : מ,ס ססך לעסות 15 61"6 מעסיו 

 לזכרים מכס כינס סס"י סידיע0 . וכו' סס"יי7יעח
 סף . ססי6 ממס ידיעתו ספין )0( :ס6ססרייס
 יייעס 6ותס אין סיסיס זכר מפיוטסי7יעס
 וער"ה שייתו סכת וו"ם 6100 סךכר נספיתסרס

סס"י
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 ברברים תמיר נספדתם היו טציאותם סבת ידיעהו היתה שאלו , אפשרותם טבע עלנשארו
 מציאותם שאין )5( יתחייב ליום סיום מתהר2דם אותם נראה שאנחנו ואחר . המינייםהטבעיים
 ונטשך ז"ל הגאון רברי אלו , אפשרוהם טבע על הדברים נשארו זה ובעבור , בידיעתותלוי
 לדברי קרובש הללו שהדברם לפי מספיק זה ואין . מספרו ה' במאמר הכתר ספר בעלאחריו

 תלה סציאותם שאין אחר אותם יודע היה שאם האפשרחם הדברים יודע הש"י שאיןהאומרים
 האפשר חלקי טב' הטציאות אל היוצא בהלקק )ק( ידיעתו שתהיה אפשר היה כבר ,בידיעתו

 הדבר בשאמר הספק זה שהתיר סי האחרונים טן ויש , סכלות אלא ידיעה א"כ יהיהולא
 שהוא סהר המטר ירידת כסו , עצרו בבחינת ואפשרי סבותיו בבחינת כח,ייב יהיהכבר

 וברברים הליחיות ורבוי האדים )י( עלית שהם סבותיו בבחינת וטחוייב עצמו טצראפשרי
 סבותיו בבחינת סחץיב שהוא לפי פתר ירד שהסטר ידע והשי"ת , סוכנים שהיו )ס(הדוסים
 וכשיעויין הענין, זה ביפוי בזה החכם והאריך עצטה, בבהינת אפשרית היא המטר שירידתואע"פ
 בנזרה )0( הם הדברים שכל האומר לרעת נוטה שהא הראשון הדעת הפך ימצא הדעתזה

 השי"ת ירע אם מבוהיהם בבחינת סהוייבים שהדברים שאחר , נטצא בלתי האפשרושסב;
 עצמם בבחינת אפשריים .,ההם שנאפר זה טה כן ואם בהכרח מחוייבים יהיו הנההסבות
 ואי הסבות מצד שהוא המצאות אל מהם שיצא הצד טן וכוגבלים טחוייבים שהם אחר)6(

 שם מצד שכלית בבחינה אלא )גז אפשר זה ואין ההוא הצד זולת המציאות אל שיצאאפשר
 אבל , שעא מה הפך המציינות אל יוצא אז והיה בהפך הסבות שימצאו אפשר שהיההאפשר
 זה לפי לוטר ויתחייב הש"י, שידעם הסבות המצא אחר טחהיב הוא הנה בעצטו העניןטצד
 שוות המבוה שאם , סבותיו בבחינת השווי על אפשרי )ג( שיהיה בעולם דבר שאיןהדעת
 אם , האחר "ל האחר הצר המכריח הוא סי )ס( בעינו המפק ישוב הסותר חלקי לשני)ד(

 , הש"י ט-יעת תבטל האפשר טבע ישאר ואום האפשר טבע בטל הטכרעת היא ה12'ייריעת
 הפך וזה בעצמו בענק ולא שכליית ובבחינה בדבור ננצא האפשר שטבע נאסר אםאלא

 שיש הדרך ע"ז סובבים נמצאים וכשיעויינו הזה הספק בהחר נאכרו רברים והרבה ,המכוון
מהם

שרשים
 5"5 6ע0"כ וסורעיס ס5מחיס מיני כל יזיעסס"י

 ססי6 סיויעס מכח נ6ס היגס ~omnlס5מיחת
 5ומ0יס סיו ססי6 סידיעס מכם טמתיס סיוס6לו

 קי6 סס"י ידיעת סחרי ריססק סוס נליעולמית
 יגייס כחמוסות סוס סייף 6ין כי ע51מי0 כןגס
 חס מ5י6 ספין )3( : וסטך סמכ6ר וכמו סס"יג3י
 ספין מ06ר . סמ5י6ות Sh סיו65שג0*ף : כנזכר מעחדסת חיגם יךיעחו כי . כיריעתועלוי

 סל6 לסיום Sw כלל 3יליעת1 "ולסי16ח
 סעגגיס . ס6ויס )ר( : למעלס סכ6רטגעו מחסיי סיייטס סנ!רס מס מסך ססו6 סינרויכיס סמ3י6וSb 0 סיו63 סרכי iSb מסכמת ידיעתןתסיס

 : המטר לסוית . מוכגיס פסיו )ס( :)דיגסט"ע(
 מח!ייניס נסס 6חר )6( : גח'וכ . נגזרת)ח(

 610 טסמטר מסחר פי . וכו' ס5ד מןומ~גנליס
 סגורמיס וסליגיו0 ס"דיס סג0 מ3י לירןמחוייכ

 ר51ס 6יט נעלמו סו6 06 961 פותווסמכריקיס
 זולתם לירד לממטר 61"6 לירד כו6 מחהינלירן
 סיזיעת לי מס כי 0יו3 כ"6 6ססר גקר6 זס 6ין6"כ
 להמטר ס3ס ססו6 סדכר 06 ומכריח מתייכסס"י
 עכ"פ ססרי כענש במטר 3יויעח1 מחייך16

 6ל6 )נ( : עלמו גכחיגס נ% 6פסרזק ט"ין המטר כן ו6ס סורחיו %ך לירד במטרמחריק
 ס6פסר סס ס" . ס6ססר מס מ5ד מכלית3נחיגס
 וסו6 סכליח כנ0עס 06 כי זס טל לומר6"6
 לתיר ס6דססיום

 נעכלי
 על וספסרות מור פיוס

 סו6 שייר סיזכל ntlrDh~I , 63מת כ! 6'ג1 6נל!ס

 בכיותיכולים נסיו סללו הסכותסגחסוו
 ממס ססך )ו5י6~ק altb על ממוריס 6חר1תמנות
les~nממוריס כסנוט גססנו עמס עד"מ SP 
 לסיוע tss~ 6"6 סגות מכח ולכן ססחרוחמ3'6וח
 6ססר סיס סללו מסכות סיו לoh 6 6גלסמפטת
 מ5י016 .על מוריס סיסיו סגות 6י!ססיתס~ו
 סלכ! מ5י6תז לסיוח נחוייג סיס 61'סלגג1מ
 ט0ס גנס65 ססו6 כמו מסחור מ5י6ות ול36גמ65
 ש"כ וט' ססך מ5י6וח 6ל יו65 6ז וסיסוחס
 סכור עתס 6כל כסכל לגייר תסער סיס וס;ל

 סינר ט נקמח הלסדר סס עלי! לומר סייך6ין 6וי סס0רות nle'snS סמחייגו0 לסרוחגתסוו
 הו6 סגותיו סמם מקמר ל3ן לסיוח 6"6סה61
 נעגמו מעגין מ5ד 6נל 11"ס סחור לסיותמ0ויינ
 סיפסר כי עירום . סתווי על 6פסרי )ג( :וכו'

 לסיחן סיטך דבר על 06 כי כקמר קינוג6מתו0
 סיכול כסס ען"מ 3ס1ס ס6ססר חלקי מסגי06י
 וכיו63 לנן לציות SD1 סו6 כ! כמו סחורלעיות
 רתע ב"כ לסיוח יכול תיק 5סיו0 סיכול נמונזם
 . אסותר חלקי לכ' )ך( : סתווי על טפסרי גקר6וסו
 ס61 מי )ס( : וגיו65 ורסע פליק 16 קנןסחור

 מסיס מסחר סי' ס06ר. על ס06ד ס5דסמכרי0
 1ל6 כסור סיסיס קותו סכרית מי לכן לסיותיכול
 : תחור כמו לגן לכיות יכול סיס נסרולכן

לדעת
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העברים ב א פרק רבהףמאמרמפרפשפ
 הוררשלא

( ) 
 באה ום ן תועלת בו שאק כשא

 ן ע
 שאצהש

 שו % :קיקן %) ונין יו'ך,י"3ויו "nlolna רע בפרק

 צל ןבןגקך4"'מךלךמ"ג"ך ':ן:ץ:4ז"ן::יג'"ל"י בן;%"
 , הקפה ונלחן מרט יוצא %גל )כ( והם ר"יא, ההכסה מופתי כל יבנושעליהם

 נשם סביב )ד( אלא סבובית תנועה שהמצא שא"א נ"כ התמר , שבדוהחלההיו הגדולה השהו

גל קיש נח נשםהההקף

 rVaR""1nwI י '(1"::'יןייו'יוי'ימגס"

 ,ע,:גהנ::,ךצה::ןג:מזן:ן:1 'ע'1
 מח שלפי תמיד פתנחועת )יננקורה מביב יחנחגע פרכז היהמש שהגלגל קים נח שייטנשם

סושרשים
 יחכר, (ph~ סעזיס רכ דעת 610 מרגשן.  לרפפמ(

 סנחנ6ר כ% נטה סידיע0 נ"ל דכריסס לפיותסיס

~SunS
 ס6חרוניס דעת סו6 . סדני לזעק )ו( :
 מחוייכ סכל כן גס דנריסס לפי הסיססטכייס
 : 0לס נסיפדח . ובהנהלותיה א( בנפיק : למטלס סכחכ6ר נמו מנותיומ5ד

 6511 גלגל)כ(
 סגטס מכל נפגל כל כי דע . סקסם וגלגלמרכו

 י, ן, ש5[1(עשמ
"ע

 'יליליוו:ןי"
 __.1ע. פ0י6 ומרפש משלסנלגל 15

?7w'6 6סייסענ5 וסג5נל ס6רן כי 
  תיגספכ6רך ממי . מרסו י1נ6 נרגל גקר6מבדול
 נ' נקודח 1סי6  ממרכי רי נ6מ5פיתועומדת
 סעינול 16 סגלגל חן ס6מ5עית סגקוזסלעולס כי סקרן סכ"o51De 6 ממיכו psn1DSת65
 ח"ו ססוככ סגלגל סח" סקפס ונלגם סמיכז610
 מספר למ"כ כפושי ועיק . מגז% סגלגל נוסעוגי

 61ל ~Pinh מו )ג( ורם"%: ס6סוזי כט'ממורס
D~nho'נ' פי' . וכו m~un 6חת וש נשלת מן 
 ס6מגע כש גי6 ס6סח , טנעס otpn 6למחנועעח

 לפי ס6מ5ע מו ונקרשים וס16יר ס06 יסוןוסו6
 ססי6 יישרן טנע מ1 כתכיעחס מתרתקיםססס

DSneJמק.ס ססוש כמוחלט למטס ויסו סגלנליס 
 למעלס וחזרקגו עפר נוס npR 06 וסר6יסטנעס
 וס6ויר ס6ס יסוד 6נל סקרן על למטס וימולירד

 טגעס מקוס 6100 למעלס חסידמתטעעיס

 461 למעלס ס0לסכח יעלס יכר כסחדליקונרקיס
Ohיעלס 6עס"כ סתרן ל5ד ולמטס סגר חטת 

 ס6ויר וכן סידים ל5י למעלסססלסכח
~StD 

 למעלס
 ססעסן כרייס טנעו olpnפ610

~StD 
 , למעלס

  סיורדיס סמים יסור וסול ס6פ5ע 6ל סי6סנ'
 ושת . לבסך 1ל6 נמוך למקום נכוס olpnnאטלס
 ס%6ע סריג 610 סנ' , r~no ססו6 ס6מ5ע6ל
 סניכ מחטעעיס חמיי ססס לסי כנלגליסוסס

:r~bo)נח נחס סכיכ מ olv . רשרכנ עד"מ 
 610 וספרא סנרול סמנ סוכנים סםוסרחייס
 : ולריס נח דבר 5יזס פכיכ ססטכ ח10סלעולס כי כלל מתנועע ושיגו 6חד olpn על הףיסעותד
 ססקפס נלגל ספרי . וכוי tanho ש ל6)ס(

tPUWרק 60רן סכיכ 1ל6 לחעם 1ל6 למץ מ 
 וסי6 סי651 סגלגל גרס נעוצי פסי6 טויססגינ
 לעולס כי כסקפס גלגל ש-כו סס61 נ' 6וחטץדת
 עולתימ סי6 חטעס וסל סנלנל נ%6עממרכז
 סימר . וכו' גימר 06 ש6 )ו( : סמרכןסנינ

T1n5YhVב 1 %%נבר וש 
 לגלגל סמיםוסב

~lbino מסוכר ר6כ"פ דעת לפי 
 ! וס 6תר 630 כפרק גלגל 6יגו סיועוסעטע,[

 לכת כוכגי ו' . סגנוכיס לטכניס סמונתין)ח(
 ולכל סגטכיס כוככיס נקר6יס חנכ-ל %"סוסס
 מרפז יוגsas)t 6 ססקפס נלגל לו ים סז' מ666חד
 פירוס . וט' גלגל ובגתת )ט( : למעלסכגוכר
 קסס נשג כחכום ססניח יו65 גלגל. כגתתולסי
 )קורס )י( : וכו' סתמ65 %כ 0יתחייכוסו6

 כן נס ממיט וסיף ססכקהס . תמיזמתנועעת
usl)nnויילך סמנ6ר כמו כעלמו סגלנל כמו : 
  סנכוכיס  סכוכ3יס  פל כמרכו י1ג6. גלגל מרכו)כ(

וגו'
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 288 קמב העקרים ג ב פרק רביעימאמדמפר

 תניח שרחכוני ההיא ))( הנסנעא אלו כל ועם , שם כחלק נ'ד בפיק הטרה הרב ז"ש שהעיר כמו השטש טג1ל למעלה ומהם הירח סגלגל nbwh ומהם רחרח נגלגל היסוותמן
 ומהמצא בחוש פסיגים שהם והשבטיים רירחיים סה"יות )נ( לדבריו ראיה יביא)מ(
 עליהם סופהע כל יבנה יה ובעבור , הנחותיו עם מסכים שהתז הכוכבים מדבוק בסבמים)ס(
 העיון טצד )ע( והנחותע התשני התחלתו יכחיד והטבעי , ולהתהלהזיו syt~n להנחות יחושולא

 לחוש שהנמצא המבעית החבטה בעל nawl התטמ לדברי מסכים החוש היות עםהטבעי
 אבל )סג , בעצטם נמנעים שהן התכוני שאניח וההנחות השרשש אותן מצד לא אבל ,אמת
 , הפילוסוף עם הכוכבים משפטי חכפת לבעל קיה בזה וכיוצא . נרעם לא אחרים שרשיםמצד

 ידיעת ינית המשפשים הכמת ובעל , קיים האפשר פבע ויניה השם ושעת יכחיששהפילוסוף
 זה ולת שיהחק שא"א ויגזור המערכה מפאת הנגזר ידע יתברך שהוא ואטר אמתיתהשם
 נמצא האפשר טבע יניח שהווו שנהום עם יסכש התג-ה חכמת ובעל , האפשר פבעויכחיש
 , זה שלפני בפרק שנתבאר כמו ע"ז המעיך החוש פן לרברי ראוה הביא , הפילוסכן שיניחבמו
 מן לרבריו ראיה רבצו , התכונה משפטי חכפז בעל שיניח כנו אמתית השם ידיעתויניח
 החשה בכל טקפת ידויתו תהיה ושלא הסכלות חסרון לש"י ליחם רזיי וחמן ששחךדה2כל
 ההשגחה טן לריש שנראה םםה האפשר טבע עם ממכסת שה-יעתו א עם ויאסר )נ(בשלם

 , והחסויים הצריקים תפלת ירי על הנאוים הליחיווז בהעדר הקיץ נממן הספד בירח-תהאלהיי
 הפנית הטבעי לדברי נהוש שלא כ10 , התכוני כדברי טעני שהחוש אחר התכוני %להחולק המבעי לרברי נתוש שלא כפו חח שיכחיש סי לדברי נחוש לא כדבריו מעיר ומהחושואחר
 תנועה המתנועע כדורי בנשם ינתה הכלמורי )ל( נח בגשם אלא )ק( נחה שתהיה לנקורהשא"א
 בכל וכן , מהטעע בכללו חהכרור תזטבים יקיאו סתנחעים בלחי נחא נקורות שתיסבובית
 על הטבעי ששוטר כסו )ס( סבתו נרע שלא אע"פ אסתי שתא נאסר עליו סעיד ואתושדבר
 ויאמר לזה רוזכוני שיניה הסבות ויכחיש %לקקם מעיר שהחרם אחר אסתים שהם התכונידברי

 : יוזעווז בלתי אחרות סבות בו יש אבל )ח( , אסתיא הוק הסבותשאין
 ראם מעתה בהמיותיהם, זה עם חולקיםזה החכסהז בעלי הית לך שהתבאר אחר גסורם

 שנסבא למי אלא כלן פרברי נהוש ול4 החוש סן שורש דבר בכלשנעימה
 אערער ומהגעת האפשר הכע מהמצא ד~צרמ כרכרי סע-ר שהחח% אחר , עטו מסכיםהתוש

סוקם-ערם
 ילעיל נסרס סמ%15ר נגדול ס0גלנל לעל6מרגו כני . חו' ממוס טת % ש כספיד כמונטי
 כ' נקודח סי6 ומרכזו מרכז יו65 גלגל גקר6106
 מרכז י651 גלגל ים סינוכיס מסגוכנינ( 6חיולכל
 מרכו י651 נלגל עכל למטלא סכל סנ6רגוכמו
 סילע מסן יס סמרכחס 161חן  כלמאטימו מרגויס

 כן 061 . וכו' סירתי גגלבל סיסודוח מןלמעלס
 גסס סניכ מרכז י65 גלגל חנועח תסיס ל6ע"כ
 ייס71ות מן למעלס 6100 סמיכז סגה קייטנח

 6יס 0ירמע5מו וכלהל כירח נגלגל ג6 610ג7"מ
 עלאית 50רן 1חסככ חמים יתקועע סן5 רירינח

 6מר 6חס גריך נזף 1כי651 סנוכ 6חרפנ1נ
 מתטעע חסיס 1גמ65 מרכז סיו65 גלגלןנכל
 ססגיהז מס מסך וזכו ביס מז ס6יט נגסססכי
 סזר"ס כלומר . סוריות )5 : שנע חכמתנעלי
 עוד יגיב . רסיס יכיל )גז( כגג"סטגע: ס0טלסי
 1"6 שתכריס סקלו ס5תריס לסי ולקיוחותסוג ס0חכוגי ס" . וכו' 0ירחייס מסלקיות )נ( :רסיס
 סהמוריס סתכומי 6מר לכן מגוץ דבריי לפיהחסכון
 מכוון 510 סלקייך סחטנ,ן לפי 6מתייס 600ל1
 ותכה . סמנטים יחסת ססו6 . כמכפיס )ס( :פש

 . סטכעי סעיק מ5ד )ט( : כס"ן לקמןיתנקר
 מרסיס מ5ד 6כל )פ( : סעכע נגד 6100מתחר
 מבגיח סקגחות מגד ל6 . גדעס ל56חריס

 %וים סיס רק גע5מס גמגשס מס כיסתטגיי
 : 6הזס יוןעיס 6גו %ע 6חריסומרסיס
 מ% ו0 סס1גיח כע"ס פף . וכר וס 05שוי6מד

 ר6יס עוד מג" כן סי ע5 וגף6ץ ר5י5"סן
 : וכו' לחוט סגי6ס ממס חו' מברמחסיחעחו

 פסיס רק גח 6יט נססנסט 6נל גם. ננסס 6%)ק(
 ממם גק71ס 6יזס סחסיס ג"כ 6"6 מתגופעכ'15
 סחכמס כעל וכו'. יגיב וסלמודי )ר( :נחס

 מתנועע ע5נע עסו6 כ17רי כניס מדיירסלינ1י%ח
 עיי--'ן/ גוס גחות פסןתה' מיימ סחי גו מנייר כן פי על161

 ן מכדור 06 מסלך
 א*.-ץ-----זב 6זי למערכ תמזרחמחטעע
.י / ורוס סנק5ס 5ףסגקווס  /ק-ירי רסון סנק05 נ'1גקוך0
מענג ise וכקו"ח פיצוחוכמכרח
161(Q')Dlp כן סס'6 ע"ז מעיד סכחוס ומבחר 

 כמו )ס( : וא' וכר ככל וכן סטנעי לצנרי)חוס
 נס יחס נעגמו ססטגעי גמי . 1ט' תכנעיתיפער
 ס6ססר ומנע סס"י סידיעח לנאוו גומר  כן כמוסי, .  יןוטוט גלחי סנט בז יס 6כל )ח( לגס.:גן
s'a6ף עליסן מעיד ס מסח 6חר 6ווחייס סגיסס 
 ומולך ממכלר וכמו וססנOPD~ 0 יודעין 6גוס6ין

 : זס 6חר כגp1D 6גריס
שלא
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העקרים נ פרק רביתןמאמיספר284
 6יוחרים באישים הפיסית ההשגחה ונק הנבטכם, חרי על אישיים פרסמם בדברים האלמן
 מצרים וביטאת היום עד בידית הנטשכת הקבלה כפי עדניהם בכל באבות זה שרוהכסו

 שלא )6( זה שיכחיש לטי נחתם רלא הנביאכם בספר הכתובים מיוחדים אחריםובאישים
 תנועה מתנועע הגלגל היות נכחיש שלא כטו הפילוסופים עיק בעבור בההם שנטצא מהנכחיש
 דבר בכל שנעשה שראוי , זה יכחיש עיונו טצד שהפבעי אע"פ נהים קטבם שני עלסבובית
 , פנים משתי מאחד לאה שהשכל , סבתו לדעת השכל יספיק שלא אע"פ בחוש סהנ0צאשורש
 ואפילו הדברים כל סבות לרעת יספיק שלא חנם , אסתתם על רבים דברים ישיג שלאאם

 מעיר שהטוש טציאווזה להכחיש אפשר אי היוספג התנועה )3( שהרי בחוש הטושגיםהדברים
 הא אותם שהמניע נאמר שאם , צר בשום תנועתה לשער )ג( האנושי לשכל אפשר ואיקלחה
 ומראה מגביל שהא לפי יומי גלגל וקראוהו החכמים מן הרבה שהמכיטו כסו תשיעי גשם)ד(

 אם הגלגלים כל ההוא הנשם יניף צר אתה על וארע יתן סי , אחר יום הנקרא והבוקרהערב
 אפשר איך הפנישה צד על לא אם גשם שיניע לו א"א שהנשם לפי הפגישה צד על)ס(

 במקרה לו הבאה היומיום התנהגה יניעהו חסה גלגל את טרודים גלגל שפגישת מ(שיצוייר
 הקימים הכוכבים גלגל פגישת מצד המתמץע שבתאי גלגל אותו שפגש צדק גלגל פגישתטצד
 נלנל יתנועע ולא התסית התתנעו הגלגל פגישת מצד במקרה היומית המעה מתנועעשהיא
 מאדש לגלגל העצמית התנועה שדכא אותו בפגישתו מארים לגלגל הסיוחרת התנועההשמש

 - קירשרשים
 : לסכחי0 ר6ף סיין . וכו' נכחיס שלא )6(8רק

 פסחות וטס סיומיה סחגועס)כ(
 כל מכריח סיימי 0סגלגל פירוס וכו'. עליםמעיך
 סכיג כתכועחו עמו מחטעעין סיסיו סגלגליםס6ר
 : י"ג טרק וגמ"כ פ"נ במ"ג לעיל סמכ6ר וכמוסטות כ"י 6100 6ח7 כיוס סקרן 6ת ב"כ ומסככיםסקרן
 פיוס על כסכל לסער 6"6 . חגועחס לסער)נ(
 סמחוייגיס זו ססכרחחח לסם כ6 ומכס5ד

 0מכ6ר וכמו סיומי נלנל כתנועת כ"כלסחמעע
 על )ס( : תסיעי גלגל . תסיעי נסס )ך( :וסלך
 כסקר וכוגע סוגם ססו6 כלומר . ססניסס75

 : נתג1עחו עמו סיתטעש עד פוחס 171חססגלגלים
 סכ6ס וכ1/ חמס גלגל 6ח מ76יס גלגל ססני0ח)1(
 סתומן כדי . וכו' 5רק גלגל מגיסת מ5ר כמקרס15

 עבין כתחלס לך 716יט מכתו על מעגיןלסכין
 סגלגליג( גי דע וס, על זס 1)ועלתססגלגלים

 חכירו סנים ס6חד כעגול חוס למעלס וססם
 6מת ככחכ כ6ן לך תרסוס וסגם . ע"ס ממזכגס.", מסם ק5ת ג"כ 5יייחי וכפסי וס"מ סנ5ליסכגליי
 6חר זס 6רמ"ע יסודות סד' עם סגלגליסמעלת
 למעלס 60ין סגלג5יג( ר6ם וסו6 מעליון סגלגל ,זס

 נו 61ו1 חלק וסוס סיורי סגלגל סו6 גססממלו
 ותסעפו סע,ת ככ"ך ~Oslt 6ת ו)וסככ כללכוכניס
 סכוכגיס (sls סו6 כב' סגלגל . למערכ ממורחס64

 eISl~o :לגל וקיט י,ג,עגיס כ!-'גיג3'קריה~יכרך13
 סי6 ותגוטתו מגס ולסיס )5"1 סעולס 6חימסככ
 ים 6חן לכל סנלגליג( 60ר כל וכן . למולחממערכ
 לסקריך 61ין ל05ון ווס לדרוס זס מיומןחחכועס
 סעולס 6ת נוסגכ סכת6י נלנל ומחריו . מוסכ6ו

 . 0כס בי"ג מסככ 5יק גלגל 61חריו . סגסנסל0יס
 . שגיס גסתי מסכם o~hn גלגלונוחריו
 . ורביע יום כמס"ס מסככ חמס גלגל61חרי1
 גלגל 61חרי1 מחמס. כמו מסכנ נוגס גלנלואחריו
 לטכס גלנל 61חריו . סחמס כמו ג"כ מסכנגוככ
 ס6רכעס ואחרת 3קרוכ. 0עוח ול"נ יוס נכ"טמסגנ

ןץ:ןצגטום:חן7%
 זסהז~מ%ען"

 נ2
 ול6 מוס וס חגועותיסס וחלוץ זס ע5 וססג5גל'ס
 0סס הכדורית כהמאיס כ"6 זכר שוסיסתחטו
 סניכ מחגועע 6ח7 סכל סגוכיח oDIJn)lעגולים
 תגועס יס 6חד ולכל ממגו למטס ססו6חכירו
 סגתכ6ר כמו וכיו65 למערן וגס למזרח זסמיוח7ח
 0י0 6ץ וסגס , ע"ס וי"ג h~D במ"כ לעילסכל
 מ1כרחייס סס מו"מ מיוח7ח תטעם 6חדלכל

 על 06 סזס ססכרח לסן כ6 5ך פיוס עלממחכר וטרי 0ק5 ולכן כגוכר סיומיח גתטעסלסחנ.עע
 כגלגל טוש סו6 סיומי ססגלנ5 דסייט ססניסס75

 גלגל ג6 זו דחיס וע"י בוחר ודוחססמולוח
 גלגל וכן ס6חריו סגת6י לגלגל ג"כ ויוחססמול1ת
 סרחיס כעכור ס6חריו 5יק לנלגל מוחססנתוזי
 וכן סמולוח גלגל ע"י סיומי מכגלנל 6ליוסכ6ס
 סכ6ס א כדחיס  מ76יס לגלגל נוחס tpyגלגל
 לנלגל מ76יס וגלגל תליו סקודמיס מסגלג5וסלו

 ולסנכ וס 6ת 1ס  לרמות  מיכרחיוס סס כיחמס
 ס63פ סריסותי  סרתיי  כטיזר סטופ כב"רסירן
 סתגועות כל ימיו 6"כ סמול1ח לנלגל  סיומימגלגל

 כת"ד מסככ חמס סגלגל מס כי כמקרסמסגלגלים
 שתגובס ס3ל  tnSD  הפויס גלגל קי לסתכועסלותו  סרותי  פלטגיו  מלריס גלגל כטכסי סיחסטות
  מגלגל. גידסס.6

 סע5מית חנוטתו כי שלסגיו נדי
 לסחגועע חנירו 6ת מכריח ס61 66ן- כל6"כ  סיומי גלגל ער  כוס וכיו65 כנזכר ניתי/סכיססו6

 כ"ד ססי6 מיחוק לו סכ6ס כמקריתגתגועקו
 כ! גס גלגל לכ5 מסיס 6חר כי 6"6 ונסמעות
 סר116 מן יותר סיס ע5)וו נפני מיוחדתתגועס
 כחטעתו למתנועע חגירו 6ת יכרות 6חדסכל

 מגיס  טסתי יסכן סחמס סגלנל 7סייטכעויתית
 יסנכ מפויס וגלגל 1SsbP סרס לגלגלוהמכריס סרותי  מפריס שיגליל סתיוטס ntnSDפסיל

ס"ס
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 85פ למגהעקרים ג פרק רבישמאטרט8ר

רינתה
 הענבת

 גלי
' ' 

 יתנועע ולא לאחרים רועשתי הגלגל כפגישת יבאה אדומיין החנתה

 בשם יל שרא אב"1ברורותץבינ'
הכמנ

 גיף ולאם 2ט( ן תשיעי פף 4מ( ספרדי גמול
 בן אם אלא עצמו טצר מתחלפות תנועותשתי שיתנועע אחר לגלגל אשרב, שנלנלי

 לומר ובדעתו )ס נראה אבל . זולתו אחר מניע וטצד בסקרה והאחרת עצסו ומצרבעצם

וג הזנבות בעלי שהכוכבים לעין ונראה נפש בעלי בלתי )מ( גשמים הם שהיסודות וער ,למערב י:מץעש לאים יטגתפעץאיטץייח ate~nno צנע נעשיש1~וג ך%:ן:%1"ן55 א,ינ "aws : " "ג :)נכורןכוץ
 תהת"ע

דגל [י-י !.ש
 םעע

 תנועות אם הקשר להם ואין )ע( היומית לתנועה נמשכים חדשים שני או חדשהשרשרות
 הציור צד על ושיהיה . בפגישה להם היומית התפעה היות יסתור )ס( מאד רסק ספק ההההנח

 א"א,2רשימ

 מסנלגל סתנועס עצמית ססו6 סגםכי"ג
 6חך כל  כסקר וכן מ76יס לגלגל וסמכריחפרציי  5רי

 וסךוחס לו סקודס מסגלנל החגועס כעצמיתיחגועע
 סחגועס מסמס גלגל יחגועע 1ל6 וו"ספוחו.

 יתנועע 61יך )ז( : וכו' מקריס לגלנלכמיוח7ח
 ססי6 ססחגועס . וכו' סיומיק סתגועס מירחגלגל
 ס7ומס Is)DSn כוככ גלגל מ5ך כמקרס לי063

 כתגועחו למתנועע סירח נלגל 6חוסחכריח
 קנט כן גס כוככ גלגל כיכמקריח

~Duno 
 ססי6

 קליו וקיוכ 560ל1 סירח  לגלגל  ייבריפ כוככלגלגל ר16י סיס ויותר  סכ6רגו ע"ד סלסגיומסנלגליס
 ססי6 סיומי חטעח 6% מסמס כמו ימיםנאס"א פתי*  כיבב SJSJ  פל tnuwn  nlnSDOפיפ)יפצ
 . תסיעי ג11 )ח( : סכוככ גלגל 6ל כמקרס רק6יגס
 וקין כקמר . וכו' יקמר ול6 )ט( : תסיעינלנל
 סכוכגיס לגלגל  ילפת*  60חר תינו וס 1כ1'סכוככיס סגלנלי לומר כזס ז"ל סר6כ"ע סכוגחלודר
 ומחטעע סגס כלסיס כל"ו 61:0 סמח6חרתמכועס
 סתגועס ע5חו מ5ר למגיע לו h~b למזרחממערס
 06 כ0לת6 , וכו' ע5מיח מntDSnWn 75תגועוח 0תי וכו'  60"6 לסי למערב ממזרח 0סו6מיומית
ownכמו כמקרס וס0גיח עקמו ספחת סתגועס 
 לחס כ6: סיומיח ססחנועס סגלנליס כסקרססו6
 6כל כן לומר 6ס0ר סיותי גלגל מ5דגמקרס
 טנע כי ולזורח ממערנ  זפ ע"י סולכחפוסססעס11ן%4115ש 6י זפ  ערפו פ5ר Tnh  תנועות נ' 6חןסיתגועע
 סססינס לגוליך גססן כ0ר51ס כך 610סססיגס
 ממורת נחוכה לילך נחך סססן 6!י למורחחמערנ

  פנירו מעוגן עם המיס  יפיך  וליפנופטלמערג
 חסל כירך סספ1 ססו6 ר16כן מסלה הע"פ61"כ

 ממערכ ססולכח סי6 ססססינס לפי למזרחפפירנ נ*  סססינס ע"י סגס למערב ממ!רחגססיגס
 יל6 כיפר  nlyt)p  פפי מחיועע ט61 61"כלמזרח
 פיך רי* wnS(  פפורי  יפי* ~wnhפיפליפז

tnSD6ליו סי6 למזרח ממערכ ססי6 סכ'  וייסופי 
 W1Dtlp כ'  סיח:ועע 6נל סססיגס מ5דכמקרס

nfpSnpnסךעתו )י( : 6"6  וי עקמו ומש שיךיפפס  לפוחי וממערנ למערכ ממורק כנון . 
 6ת 'ניע ל6 סגנ7ל סס0כל לסי )כ( : ר6נ"עסל

 טקס ג' במחמר לעיל גתנ6ר ככר . וכו'כגסס
 סוס מ5ד 0סמל6כיס י"ג טרק כ'וכמחמר
 מ5ר סנלגליס לנגיע לסס 6"6 מחומר מןגכוליס
 טסיות סגלגלים ושיכיס זס לסי 61"כייפיופיו  סגלגליפ פל  גווריס  פאס כקוי ע"י רקספניסס
 סגכדל ר115 לצייר סיוכלו ביי ורכל )מסנעל

 ומלת . כסס כעל כ61 66"כ וו"0 גזרתו1לעסוח
 י0 מסרי לסיוח 6"6 נ"ב ו!ס . מגסס Sh סכ610

 כי6ך 61"כ כנזכר ג"כ כיותרת חגועסלסגלגלים
  עוף ., ף 0תי ס0כל ציור ע"י לסתנ~עע לסס6ס0ר

 נסעם , כצחן )ל( : ומולך  פפניר  בפופפילפיפ
 מתים גוסיס ססס . נסס כעל גלחי )מ( :6חד
 כיס71 סמתרסמיס )ג( : כ% 51יור סכל לסס61ין
 % על h(fi )ס( : 060 כיסוד  סגר6יס .ס6ט

 נונע 060 מיסוך ע"י סי' . סירח sb5)Sססגיסס
  סוגה כירח גלגל ככן תמנו OSDn5n סירחלגלנל
 סיוטית סתטעס ומניעו  'tSshn 060 כיסוד כןגס
 סק0ר לטס ותיו )ע( : לתעלס סכי6רנו סנרךעל
 גכ"ט 0סי6 סירח מנלנל סחנועס כע5מוח .וכו'
 o~s סיומיח סתגועס סיוח יסתור )ס( : ותוכריום
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 נםהעכרה. ג פרק רביזלמאושרכשמא88פ
 לשיראל בנמלא "בוו זה יעל . כלל הציפי צד על יתנתחו ולא מהש טפים שמדות להותאש

 ג'א דף )נרכסו רשביט כוכבא מר ירע רנרירעא כשבילי רשמיא שבילי לי נהולןושאטר
Kpr 

 אם אלא )5( תאמת דבר על נעלסת זה שסבת זה סבת יוקע היה שלא ורהוב 4 הירחלתטעת

 דהטכל ותק , במלטיו"ס קורם הקרסמם דעת שדויה כמו העמית התטעה יניער,1 סמנולסמה

אסימ"ה ז סבוש

 הברזי
 הטושג שנניח ראוי אק זה ובעביר . למה

 התושג תאפשר מבע )ר( שנכחיש ראי % וע"כ , סבתו נדע שלא בעבור אותו ונכחישבחוש

 הידיעה רנות עם היים האפשר פבע להניח הללו הסברות שתי בק לקבץ )ת( אפשרוהתוך
ןש עג נוסף דבר 1ח111הר: ר,יאהאל

ויל כ1

וסותו תיק בו וכתקיף יצוייר שלא במה ירישתושתקיף האר טבע לסלקאם

 אלו יתחייבו לא ' יריעתנו ממין יריעתו שאין אחר ט , ידיעתנו ממק. )ז(' ידיעתומהבנת

 ן' דיהו תון יעקב תאמר לפה אטר ה' יריעת למכחישים טובית ישעיה נמשוו

 עלם א,ר,י האוגז ס נמצא שישר (לוסר רוצה ה' D~lpאלה
 כה ולא גשם שאינו נבדל שכל ,טהח כלומר )ס( ה' ושהוא הנמצאים כל עלת לומררוצה

 כל עלת בוא ל1ר רמההארץ ב הא ל 1 ט היותו ועם , החקירה פי שתורע
 )טס( כאמרו )0 בנת שהם הנשסי שלם עלת הא הנה בב"ח היוותו תם , רגשמייםהנפצאים

 דובר שימצא אפשר איך ירקננו הש, לדיעת ומכתיש בקרש הפאסין האפוא ת2שצוכ 61()
 מן החטרי הדבר שהמצא להח-ות 6 "ם כרחו וקל משתנה הכלתי הנבדל השכל טןהגשמי

 השכלשרשים

 ול6 ממקריח יתנועע 5מס יקסם מירחנלנ5 ע" 061 ממס רסוק סיומי סגלגל 5פי .כפגיסס
 כלומר . וכו' ג6מר ob %6 )5( : כגוכרסע5מית
 סנלג5 וס61 סקר חירון ע"י כ"6 וס לתרן6"6
 גלגל 061 מירח מנ5ג5 למטס 610סיומי
 ס6ר5ייס. )ק( : ס6ט *סוך מגיע 610 נעקמוסיומי
 )טכע . ס6ססר טכע )ר( : סקרן על סאןסדגריס
 סגחירס וזבח סו6יל 6ססר גקר6פ 1סי6הכתירס

 יסיס סכל כי 6ססרוח סוס לומר סייך סיסל6
 מנת ססכ5נו )ס( : נמור( כסיוג לסיסמוכרח
 לקנן )ח( : מסס כמנס יודעים 6גו ספין .וס
P?6פסר סיפך כלומר . וגו' סללו ססנרוח מתי 

 סללו מסכרות לסתי ו7כוק קוסור סוס55פות
 סחקירס 6ל מכס )6( : המאייס סגיסססיגיו

 סחקירס כמו סי6 מסי7יעס סחקירס .מע5מוחו
 : כגו סגמ65ח י7יעס ענין 56לג1 מוכן6פר כסי . וכו' נט סנמ65ק *ןועס )כ( :מע5מותו

 כל יודע ססס"י . סגכ"ח סדור י71ע כסיופו)ג(
 . י7יעמגו יומין )7( : גכ"ח עס61 זכר לספיג6"6 כי למסיג קסם ווס לסם פכלית ס6טפולריס

 6100 כ15מר )ס( : ששע"מ סיעתו מיס06
 טס גקר6 וס וכעכור . וכו' ככ57סכ5

 סרק ג' כמקמר לעיל סגחכ6ר ועתןסחסחרס
 . וכו' קדמון 6חי סיסיס יתחייב ומוס )1( :ג"פ
 : כמופתים 1ס' 7' סרק כמ"כ לעיל סגתכ6רכמו
 גסמע עו"1 כלומר . סקרן ק15ח נור6 כהמרו)1(
 סמ6מין hlDh 61"כ )ח( : תכלית כעליססס

 מהמינוס ססס מס פי' . וכו' ומכפיסכק7מ1ת
 מסקוסים כתלטיט סיסיו כענ1ר סו6כקדמות
 לטסיי לועס סן6 וסוף סנטוס השנת ע5מסקסו
 אקסון כמסמר לעיל סג5 סגחכ6ר עמו רנוןסתוי
 מקוסים לממלט יכולים היגס ע"כ 601 . ל"גפרק
 .לסקסות לסס ים גי ממנם מכרחו נמס וימלוזו

 16 כי וכו' סגסמי מדגר סימ65 6יךסיו7יעגו
 סססס ס96 לומר עכ"ס ושיכיס 7כריססלסי

 סכם 610 מ"ת סחרור מן גנית תכל 610יתכרך
 הננזל סיסיס 6ססר זס 1כי6ך ממומרלמ5י6ח
O~Dליתם סייך 61'ן סיגוי סוס 601 ממרי לדגר 
 סכן 1כ5 מסתגס חיגו כי חיגת פוס יתכרך5ססס

למצמיגי
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 יפן קמר העקרהם ד ג פרק רביעימאמרמפר
 וגם לצה סבה להג" האנהפי לשכל אפשר שאי מאק החם המצא )ט( שצף הת הנברלהשנל
 -ב :י ' ין,הר

 % י:5שעשתי 4: ןפןיגויי%ש זןןצנויןי::ייית:ייןןן; סכל לא  שבנוצו חע"פ צאם1 .
 לפי הבקת זמנו%2תןותביתםןנמ במי גציע%ה הגיא הייפויםבהשתטח
19p~ff"מחייבן יואגנלחי "4יט ::(י(:2ו הכלי 

- 

 עגם בטוייזיג שני
 שיט2

 ק
 ז"ישכמו הרב ואסר . הש"י בידיעת 1" ,2 בת"ת יהעתי יקעהיתבינתי יי ן גלי הבעל לירישה ך הוא של

 יחבו
 ק

 הגסורךואין השם בשתוף ט
 ו ; 11 1 ה מצר אבל3ס( סם:רילת י בפי" שתבאיב"ת~יורקי הנה ההערר שלילת והמו השוללית ההחיאה שמצד )ג( ההערר על ובאחד )מ( המצטוותעל עייק"באחר במין מנמלטויי %'%נ"מי%שף: אבל , חלילה השם שתוף ענין מ( שיגזור כסו בהפך או הסכלות על )כ( יתברך ובוהיריעה קל בנו היריעה'שם "נא ץ ק

ע

 חב5 שם עגת:כ2 הבאסר היריעה%שם
 ק

 כשתקש ולא איחור בקריסה )ע( רגלינו עליו יאמר השלקית ההוצאה צר שהוא הצר ומחק .שש ג" בנו מסכלותכן עלזהערר
 תכלית נעלםברך שע וכסוגססי

-

 הרקן תכלית נעלטח יריעתו
 בו שיתחייב לחי בעולם הנעשה בכל תקיף 1הש"יקתחה שיריעת בירינורעלה
 בכהונהרג'(י זג רבותיהערורוזהבדברב?

ס
 , קדימת ידיעה מבלי בסקרה נופל דבריאייןבכל

ע

 המערסת בהוראת האמתם שהית ונאסר המעיכת בהונאת )6( שניבי וראוי דפרק לפים זה דבר אפשרות קגר ממפקת ייעתנו שאין אע"פי

השכימייםשרשים

 לסכל סנס נלמ6יסיגכדל fiSno ימאיסננתן כחיוכ ט61 מסכל ס6ומריס סקדמוחלמצמיגי
 כ61 מחתרי סזגר 6'כ מחמרי לדבר ול66חר
 6"6 )י( מכ"ג: כלו"ז לטיל סכל וכמ"מ מעיןים

 : כוס ידיעס לסס"י סיסים 6"6 . כסטסיזעג1

 ! וס"ל סגי כ' כמתמר לעיל -ר כסכייך טסש1
 על סכ6מר ססמני6ות . ססעזר על וכנקד)מ(
 : תינו זס . חלילם ססשיר על מורס סו6סמי
 כסגמן סי' . וכו' ססולליח ססור6ס סמנן)ג(
 ע"כ ג6מר 610 6וי ופירוסו סמני6הו וזלתענין
 ובנו גמנ6 טיוחו טל ומורס ססעדר סלילתעל

 ISSD סג*מר סנוגי16ת עגין כן 06 ויפיס .גטדר

 מנו סכמו 6חח סור6ס על .סכל וטליגויתכרך
 הטס סור6ח מ5ד 6כל )ש וכו': יורסיתכרך
 ססוה6ס מנו שיגו סגחור מסכיל . וכו'סחיוגית
 רק . 6חח וסור6תס סוים טס כוט כיססאליח
 6מר 63מת סמני6וח ת61ר יתכרך לסססלחייכ ריל סחיוכיח ססס סור6ח מנד סו6 מנמורססכדל
 סג16ד סמני6ות וסם 6)ותי מניצח ססו6עליו
 סממנו ר"ל . וביקור כקדימס )ע( : סגימנאמר ל' כסרק לעיל זס מכל וסיין . שמחי 6יטסלינו
 ור6סוגס כעלס סו6 כי טליגו סיזיעס מססוס6ל
 : יוקר וסגחכ*ר כ' ממשמר כס"ת ~עיף . יתכרך עליוהמר
 : סגוככיס סור6ח סמטרכח. בהדרארז )6(פ"ך

כחנועוחיכן
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העקרים ד פרק רביעימאכרטפר288
 ויסותת סנ"צש "סתחלפו~ע בתקרותיהם )נ( בריהם השפל בעולם פועלים מכוכביםהשמשיים
 מזה שימשך ,ר , הטבעיות הצורות לקבל טתתלפו:ת הכנות מיני אויתם וסכינש אותםומרכיבים
 השפע שיקבלו אל מוכנים וקצתם , לא וקצתם )נ( ההכמה לקבל סוכנים אדם בני קצתשישימו
 השפל בעולם לכוכבים שיש הממשלה או ההוראה מן המין תה , לא וקצתם הנבוטחהאלהי
 הנביר )ד( אותו ויקרר ילחלח חזירת האויר יחסם השמש נראה שאנחנו אחר אותה להכחיש~'א
 שיכינו עד החום ופעם הליחות פעם יגבירו בתטעוותיהם שהם שנאסר סבלתי א"א הטיםיסוד

 סבוא שאין אחרים בדברים אחרת הוראה לכוכבים שיהיה אבל / טתחלפות צפיות לקבלהחוסר
 מעלה בעל יהיה או רבות או אחת אשה אדם ישא אם או בעושר או בעוני כסו בהםלאיכיות

 שיחיו הרעת על שטלה מאדם מאד הרחק כוס ויבר שוא שהוא הזה הכת אמר , חסרון בעלאו
 הא ונשנית והדעת . ח-ופיהם והשנאה והאהבה וכעושר כעכי בהם נופל שאינו מה עלהכוכבים
 בגזרת עליו באים האדם על הבקים הדברים שכל שאומרים בכוכבים ההוזים שטם הוברידעת

 נשים וכטה יותר יצליח ובסה עשיר או עם יריה אם האדם יחיה רבות ענש אםעניניו פרפי בכל לו שיקרה מה לאדם עיר בכוכבש בשהחתה החוש מן לאה ראיה ויביאוהכונבש
 הכוכבים בנזרת האדם על באים הדברים שכל ראיה תו )ס( בזה וכיוצא יוליד בנים וכמהישא
 , שנוי שום בלי השם ירטת תתקיע )ו( הזה הדרך שעל תאברו , מנזרתם להטלה אפשרושאי
 , h'D) ק:"ו דף )הגס לישראל מזל ויש מחכם מזל מעשיר מזל האומרים םרז"ל קצת דעתחה
 שיוציא דבר בכל מבואר שהא שאחר הראשונה הדעת על אם הדעות, אלו שתי אהד לדו!ויש
 כמו בכה למתפעל שימצא סה בפעל בפועל שימצא )ו( מחוייב שהוא הפעל אל הכת 0ןזולתו

 איך א"כ , איכיות בעלי אינם )מ( שהכוכבים ג"כ סבהור והוא , המבע שאחר במהשנתבאר
 שאמרנו ההיא שההקדמה נאסר שבהכרח אלא אותו, ילחלח והירח האויר השמש שיחסםאפשר
 במבע בפועל )ט( זה יהיה אמנם הנה , בכח למתפעל שימצא טה בפעל לפועל שייצאראוי
 כבר ת משכי נפש בעלי הים שהנטלים הנחר , בו זה יחבוב לא שכל בעל הא כשהפתלאבל
 , האש יסוד פעם ינבירו ולזה , אצלם נמצא שאינו מה אפ" השפלים בנמצאים שיפעלואפשר
 אע"פ שניצוצו לשמש שנמצא ששמו , הארץ יסחו ופעם , האייר יסור ופעם , הסס שודופעם
 יניעו שניצוציהם הכוכבים בשאר י"ל כן המים יסור והר-ח וינבירהו האש יסוד יניע גשםשאינו
 הררך על וכן . לנו נורע בלתי יחם או נסתר לענין )י( חה . פעם אותו ויגבירו היסודותשאר
 הדברים ושאר והמכלות ההכסה על או העושר על או העוני על שיורו ההוראות בשאר י"להזה
 המצא ובתנאי לנו נח-ע בלתי יחם או סה לענין אצלם נמצאים ההם הענינים שאץאע"פ
 מעל יותר הטוכן על לל התתלת יניע בתלמיר הלחוד יפעל שהמלמד כמו במקבל, מהההכנה
 א"א האנשים אל בכיכבים החווה רבר הגעת על ))( מעיר שהחוש שאתר %ר , מוכןהביתי
 יש בכוכבש החוזים השמים הוברי דעת ירוא השני הרעת על ג"כ ענץ בשום החישלהכחיש
 היותו והכרענו החוש מן מציאותו שהתבאר האפשר מבע מסלקים שהם ראשינה , הרבהלדון

 שיש יאמרו שהם התחלותיהם אחר לדון יש שניח , המאמר מזה אחר בפרק שימצאמחוייב
 הם )ג( וכך כך על סורות פהצורות וזלתם ותאוסש ושור מלה צורת הכוכבים בנלנל)מ(

 על שנישמו עד , ההיא הצורה ותשלם שתתעלה כדי לכוכב הכוכב קוים במחשבתםרושמים
 אתרת צורה ותשלם שתניע כדי , אחר בענין אחרים קוים ירשפו לא ולמה צורות סיח זהירך

בסו
שרשים

 נסרק 0נת63ר כמו ; סמחחלסות 3תגועותיסן)3(
 למקום מי~חןח חגועס 6חד לכל סיס זסמלסגי
 : 5וס מוכנים מגס . onspt 65 )ג( :מי~חן
 גתוס0ו סירת 3סנת . סמים יסוד הנגיר)ד(

 סם סמיס 6וי כמל161 כסכירת נרקיססמעעות
 סולכיס סמיס גס מתחסר וכפסירממתרסס

וחסרי
 כמסוק 3ר6סית ס' כחיי 3ר3יגו 610 יכן ,
 סינרוס סכל רסיס וזמו )ס( ינו': ל16חוחוסין
 : סכוככיס ע"י זס יודעים 0י6ך ד6ל"כ . וכו'63'ס
 מסקת כננזר סיוךע . 0סס ידידות מתקיים)ו(

 נס1על סימ65 )ו( 3פ"נ: לעיל כנזכרסמערגס
 סדת tpth סי' . 3כת למתפעל סימ65 מסגסע5
 גקר6 ססו6 סתר וכו' סכת מן סוויץ Phסמ51י6
 וסחלב כפעל טמיר 56לו לכיוס צריך ופעולתובועל

 סדכר מן מתפעל 610 כי מחסעל נקר61006
 ס6ס גזם וסמאל 0סעל, 6ל סכח מן קותוסמ6151
 56ל חפיר נפעל סו6 מסחוס גמ65 סמיסמחמס
 ססחמוס לסי סמחפעל סס ובמיס ססועל 6100ס6ס
 ono5 מוכן ס6ס סכסימ65 נכח 06 כי נסס6יט
 ס6ס מן סחשס מקנליס סמיס 6וי סמיסבו
 ייגס )ח( : ס6ס מן מתסעליס סס סמיסולכן
 . נטכע 3פ1ע5 גט( : נסס ס6יגס . חיכיות3ע5י
 : 1סכרס יזיעס ג5י 3טכע ססעו5תו ס6סכמו
 ע5 )כ( : 5ג1 גודע נלקי ססטעס . נסחר לענין)י(

 מוכן ינחר וסוף חריף ססו6 סחלמיד ע5 .ספגן
 . וכו' ד3ר סגעח על )ל( : מבספר מלימוד5קכל
 סכוכ3יס. כגלגל )מ( : כגזכר טגמס עוני עומרכנון
 קרס גמחס3תס רוסמיס וסם )ג( : סמולוטנ5נ5

וי
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 כוכבים ב' שבו וחומרו קנך כלב צות הא הדרומיות מהצוות )ם( הששית ובהצורה שאסרוכמו
 יעלה  שאיך הבל וזה , אותם נשינ לא שאנחנו אע"פ ההם הצוות השעו ממנו יותרהעירה שלמי שהיו שהקדושים יאסרו והם . ההם הכוכבש כב' זה יודע היאך )ש ואדע טען וסי ,בלבד
 הרגשותיהם שכל בעלי שאינם חיים הבעלי שנראה כמו יותר הסיתש וישיג הרגשותיו יתחזקו שכלויד  שתקצר מי כל והלא מהקדמונים פתר המוחשים בהשגת היום האנשים יד שתקצר הרעתעל
 בפנים )5( שיעלה שיאסרו עד וכך כך צורת פלוני במזל שיש תדעו ואיך השעום בסה אדעיתן מי , לקדמונים שהישגו אוסרש שהם ארות מ"ח באותן גם . האדם מהרגשת יותר )ס( חזקיםהם

 צחות מסרטן הראשונים בפנס יעלה וכן , לרע סחשבותע שבל אדם משורהשלישיים
 בספינה לרכנם בדעתו אדם סטנו וכשלישתם בפנים נעלה וכן , מנחשת וראשו מברזלחזיר
 צחות מבתולה הראשונים בפנים תעלה וכן , הטבעת ממנו לעשות וכסף והב להביא ביםללכת
 נודע האך בו כיוצא וכל זה , אביה לבית ללכת ורוצה ההדמים בין הולכת חיטו נר בידהבתולה
 אח וידמה בו, תלוחו הקסם חבטת שכל המרטה הכח השגת על כנועת הן הזאתהחכמה התהלותי א"כ , הקסם בדרך זה' להם שנודע תאמר ואם . כך על להעיד לחוש אפשר שאיאחר

 חולם אל ידמה או , אפשר םדוסה שכל )ק( וחושב המרטה בכח בלבו ומשתגעלמתנבא
 ויחסם ומבמטים הככבים ממצבי שיאסרו מה גם . האדם לשכל זה אסתת יודע ובמהחלום
 הכוכבם שני בק להיות לזה מעם ויתנו , גמדה איבה מבט הו"! הנכח שמבט %( כמו זה אצלזה
 מחה זה להיותם והגורבים השונאים שסררך כפו מעלות ושכונים מאה שהא המרחק תכליתש

 למה זה מעמם לפי , איבה חצי הא רביעי שמבט )ט( יאמרו ולזה בהפכים המרחקבתכלית
 שיאמרו ומה . ל ממבט רחוק יותר בהרחק שהוא אחר גם4יה אהבה מבט שהוא נ' במבטיאמרו
 זה סהטבימים ייוער האותות )מ( מעלות ק"כ כיהוא ג' במבט חח את זה המביפים למזלותשיש
 אחזם יוףה לא חהנהחע 11:מכפ1ת נבאות דברי אלה כל , סעלות צ' שהוא ג' בטבת תהאת

 נעלשרשים

 מ5ייריס ססס לסי כך 16מריס ססס פי' .וכו'
 לכוכם מכוכנ נמסך קו כעלו ונמחסכתסכדמיחס

 ות6ומיס טלס סור 5רת סללו מסקויס סגעססעז
 : מ"ח למנין עולין ס15ר1ח מש עד1זולתס
 ק5חס קורות %ח 66 . סךרומיוח מספרות)ס(
 וס יוזע סיפך )ע( : ארוס וק5חס נלסוןמס
 כן י7י על י71ע סי6ך פ" . ססס סכ1נכיסכסגי

 6חרת 15רס 1ל6 כלס 15רת סוסו לכןסכוכגיס
 לפייר 6פפר סיס סרגם כוכגיס סיו 6ל1דכסלמ6
 כוכניס ככ' 6כל סקויס דרך לכוככ Dwnס5ורס
 סכ61 יודעים 1b'b 6"ג סיור סוס לעסות6"6
 כמס נוחריו לילך 76וגו מסלך סדרך 6ח יריחגס סגרתי בו otpn~ lep 6ת ומרגיס יונעסכלת סתרי ס6דט. מסרגסח יותר )ס( : כלכחרת

 , סכל כעל 6100 0760 מסה"כפרס6ות
~fffil יותר ססס ס15רוח למסיג נ"כ לגו סיסוס לפי 

 : ממכן יוחר סי5ירס nSD' מסיומסקימוגיס
 סגלגל סירוס . וכו' 6דס מסור ססליסייס כמכיס)5(
 מעלות סחלקיס וגקר6יס חלקים לס"ס נחלקכולו

 עסיס -~nStp s)s sr נמ65 מולות י"ג וסוננלגל
 . ר6סוגיס פנים נקרצו סר6סוגיס מטלוט י'מעלות
 1סליסייס . מגייס O')D 5קר6ו סנייס "nlSDו"

 ססליסייס סכסגיס הקמרו . סליסייס סגיסנקרנו
 לרע מחסכותיו סגל 076 פסס גרפסמסור
 לסס וס )ורט וסיבך סמזלוח בסקר כוסוכי1נ6
 סכל . 6ססר מרומס סכל )ק( : וכו' 6פסרס6י
 סקר חסו 6מת סו6 לדמיונו שייר היוכלמס

 ממקמר כפ"ח לעיל סכל סגחכ6ר וכמונפוקסס
 גקר16 ומ6זגיס טלס . סגכח סמכט )ר( :סליסי

 ס6רז מן למעלס ס6חד זס ככנר זס ססס מסגיכר
 ס6ר כ5 וכן סקרן מן למטס כגנט מכוץוס6חד
 . נוכח מכט נקרב זס כגנן זס ססססטככיס
 גקר6וס מימין גנך זס כגגך זס סססוסכוככיס
 סמ6לייכ( נקר6יס סמ6ל ג5ך וטסם ימינייסמנטים
 פול פפפ כר"פ  5רע כסכוככ כן061

~SD 
 ומכייס

 פפנפ  זס יפיס כגג17 משמס מע תחח ש"מסו6
  כפכליפ  ooc פפני  גפורי  חיכי  טלמורס

 טלס מזל  כין  פיפ לפי מע6ח ב"ס סס61 מוסזס ספרפי
 מעלות ל' ים מול ולכל מולות 1' מרחקלמ6זניס
 פלוס  פלפיס  פפפיפ  פפפיפוכר

  לפני
D"p : 

 פירוס . וכו' 6ינס חני סו6 רציפי פפנפלפ(
 מוס וס  רחוקים  o),fi  ומ כגנך זס סססגססכוככיס

 פינס  פושו סכנלגל מזלות מסי"נ רכיעי חלק 6סכי
 מסט גקר6 וסו מעלות 5' וסם מגלוח ל  06כי

 סיס מסמרחק מרחק ח5י oh כי צינו וסו6רכיעי
 ע5 06 כי מרמז 6יגו ולכן ומשגיס טלס מזלכין
  ינו כין כססמרחק סו6 סליסי ומכס . פיכסמני

 מסי"כ סליסי חלק סו6 וס כגגך זס ססססכוכניס
 1wp  לפגיו עולס מוריס ברנטס  סוסומולות
 סו6 סוס pn~not  ילידי  פנפ  נערי  וסופסלופ
 כן 06 רעעי כמכס ססו6 ממתרחק ננוליותר
 וכו'. 6סכ0 מכט ססו6  סליסי כוזנט יקמרולמס
  שיפריס  ימס סכרחס לפיור"ל

 כמיטרפי
  יותר

 ממרחק 6"כ גדולת יותר איכס 6ל מורס 610גדול
 : ס6סנס 6ל  פפלייי  פמכי  פירמת  6פסרוסביך רגיעי סכמכפ מסמרחק געול יותר  סו5 ' גפכפכפ
 ומתקוים  זפ %פ  ופ 6וסניס ססס . סלתות)ת(
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 עואר או המצליי הגדלות )6( בע* שסרו כן הנה , בנסין זה שתאמת טרטרו ואם . הריבב%
 וכל ריב כל פיהם על האבנאם קצת עריעו גמור שבסקרה האגשיפ בין הנוהטת הנורלותסים
 וטומרו הסוגר הענע על עצם1ת הוראת שום ההן בצורות הכהיה פבלתי האגשים בין שיקרהנגע
 תודת ראשונה יוקצע ראש נשחו שבהיתע )3( החול גורל בעל ששמר כסו , בנסק נתאמתשכן
 נקודה בהנחת אלא הצורות אלו שתי בין חלקי ואק הרפך זל יורה ראש העפל ההצלחהעל
 רבר ד"א זה שכל הצורות בשאר וכן , לפפה ובאחרת למעלה טוטפת היא טהן שבאחתאחה
 שיש או , בכתף עתידות המגירים )נ( כאנשים נמור במקרה אלא בעצטו אסתי ענין לושאין

 לשם להתפלל דוד שהוצרך עד הוגנת עצה נתינה על מסוגל שהמה כאחטקופל בנהמסוגלים
 העק לומר מוכרתם הם הנה שנחשיהם ושחלותה-גם כל להם נחיה אם חוף . עצתולסכל

 עתם בלי אנשים ימותו אחת בעיר מלחסה או רעב או דבר כשיקרה שהרי , הכרחיותתוהותיהם
 היים על )ד( מאנשיה אחד אהד כל הסולד בעת שנזרה הפרחית המערכת הוראת תבמלולטה

 , הפרפ דירסת תבטל הכלל שהוראת )ס( בזה יאמרו והם , מולדו כפי ואחד אחד לכלמתחלפים
 הע"כ פ( ממנה ופרס פרס כל הוראת המדינה על הננזר הדבר או הרעב הוראת תבפלוע"כ

 שתכפל אפשר כבר כי , הכרחית הפרפית המערכת הוראת גזרת שאין דבריהם לפי אףיתבאר
 דווים בדברים הפרט את הכלל שיבמל שראוי דבריהם לפי להם נשאל ועדיין . רביםספנים
 הכולל הבהירה בררך ההוים בדברים יאכרו מה אבל , ודומיהם והמגפה כרעב המבע בדרךנו(

 סאה בה ויכנסו עצטו מדעת ספינה שהגשה אחד כאיש הפרטית הבחירה בדרך אובמלחמה
 . הסינה ותמבע בספינה כלם ויכנסו שוה כלם קץ היה שלא מפק שאין מסה יותר אואנשים
 ( בים ספינתו שתמבע הספינה בעל על הטכבים טרח בהוראת ההם האנשים חיי יקצרוולטה
 בעל על מהוראתם יותר בספינה הנכנסים האנשים בל על הכוכבים הוראות יתבטלוולמה

 ושאע"פ הכרחיות אינן הכוכבים שהוראות להוכיח יש שמכאן הוא האמתי שהדעת אלא .הספינה
 שיבמל: אפשר כבר מקום מכל , האנשים על האצמננינים משפט כפי פתקייפות קצתםומנראה
 ק"ג )סנמ בטםכת רז"ל שאטטו כסו מצוה או זכות אטה או הבהירה בסבת אם )מ( רביםספנים
 ברצון וב"ש , לטובה טזלו ישתנה חכות ותפלה צדקה שע"י שם ז"ל ופרש"י לישראל מול איןט"6(
 ברצונו שטהרה צד זה תאי ההוראגת כל ושבמלו שראוי כל על הגבויו הכלל שהא יתברךהאל
 יטגל מצווחיה קלם שלץ כדי התורה בנתינת הכונה היהה תה , בלבד אצלו נודעתלסבה
 יחתו בי תחתו אל השמים ומאותות יכ( )ירמיס הנביא שאמי כפו המערכת טהוראתהאדם
 ומהם הכוללש הדברים בשמונה הסולדות בספר ז"ל עזרא אבק הר"ר כחב וכן , מהטההגוים

 ההוראה תבמל החבטה הנפש בחד-ת שטצד השמיני בירך שם אכר הפרפרת ההוראותטבטלים
 נזק מכל להצילו סבות יסבב הש"י עלילות נתכנו שלו בשם שהביטח ע"כ שם ואפר ,הפרטית
 ונרכוס , ע"3 ק"ו דף )כ"ס רז"ל לרעת ממכים והוא שכהבנו כסו טבואר וזה , בסולדו לושיש
 , אדם של דינו גזר מבטלין צעקה או צדקה או מעשה שנוי או השם ששניי שאסר ע"6( י"נלף
 שהקה לפי שיצחק החכמים קצת אסרו זה דבר ועל סוליר, אברהם ס:ליר אינו אברם אסרווכן

 תחתיו האיל נתן ואח"כ לעולה לפניו להעלותו הש"י ציה שיהרג עליו סורה ה-יה מארשמחלק
 ומצותיה התורה שוטרי להציל סבות הש" ימבב בזה וכיוצא , ההיא ההוראה מן והינצל כדילכופר

 ירמיה אטר הרעה סדרכם לשוב העם את מזהירים הנביאים תמצא וג'כ , המערכהפה~רא~ת
 שפבע יודעים להיותם וזה ו'(, )?מיס הזה במקום אתכם אשכנה וטעלליכם דרכיכםהסיבו
 מסבא ההיא ההוראה תבטל שכבר כסו הפערכת היראות לבטל )ט( הש"י אל שהשסעהמצות

 אחרותשרשים
 6100 וי"מ , גמור נמקרס 6ס כי 6יטמוסתתו
 חיים על )ד( : עיקר ורונסון וידעוני 6וכטכמח

 נכעיס ונס סריס מ6ס מי יפיס סזס ,מעח5פיס
 על סנגור . סגלגל ססור6ח )ס( : וכיוגיןסגיס
 ג:'י"יון: "'גע' "ןנ : 3רעכ 6ו כזכר עסיס כ5 סימומו כולםכעיר
 : למעלם כנזכר כו' לרע מחסכותיו סכ65דס
 : טבעי נדרך סנ6 סכל5 ס~ר6ח . סטנע נדרך)ז(
 ס6חר נפרק סיתנ6ר כמו . ס3חירס כסכת 06)ח(
 קיום יני ע5 סמערכח. ס~ר6ח לנטל )ט(וס:

 : דגרך סעסמטת
הרבתי

 מין . מחוליי סגורלוח )6( : וכו' יותר לוסזס
 : סחול ידי על סנעסס לסי כך גקר6גורלות
 o5unS 6חח כסגקו7ס ר6ס, גסו6 מכסיות)נ(
 סס5 נקרך למטס וכססגקודס ר6ס )סו6)קר6
 יח6מתו לפערים סיוח 060 ויגריס וקםר6ס
orhססי6 סמכמס כי ונסיות , גמקרס 06 כי 
 לקר רקיקי ל6 לכן כסילוס כ"6 תכמסהיגס
 סלסעמיס ען גטסיח סי6 רוסן ot'h עלהמס
 ולפעמים למעלס 6מט סגק71סג6ס

~DnS כדכריס ימיסס 6ח כסס 1כי651 סנעריס יגלוסל6 כדי 
 . ג;תף עתיווח סמגידיס )ג( : 66דמיוגיס
 ט5יידו ורוחין כלול 16מו וטוסין ס3כסף רק3כעגם
 וכיוד חוס 16 קור יסית 06 ססמיס צוירכגד
 למעמיס ג"כ פסס ציות  ס5ס רגהיס O~Dנוס
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 שרציט טה ווה , הספינה 14 הסגפה או המלחטה מענק שבארנו כסו האיצטננינים 4קח*י"
 : המערכת ומראת מענקלבאר

 לא האמיתות וער*עולות ונאמר בבהירה, הדבור )"( זה אל שנמשעי דר4*די ווגנו*ק
 כלן או נם:ר דנרח סוכרתת כולם עדריו אם , טהלוקה בהם הענקיסדם

 וקצתן בתיריות קצתן או , והבחירה ההכרח מן מעורבות כלן או , גמורה בחירהבוסריות
 שהוא כמו גמור הכרה מוברחות כולם ושיהט והבחירה, הכרח מן מעורבות וקצתןסיכרחיות
 האפשר טבע יבטל שבזה לפי הבטול מבואר רעת הוא בכוכבים החחים שסים הוברילדעת

 ועור . זה כל שקדם כמו ובפרס בכלל התרה שרשי כל ויעקרו החוש טן מציאותווכהתבאר
 שטי שום בלי באמה העדית ידיעת תהקיש הררך שע"ז חשבם ה% לזה שהביאםשמה
 הנה , ההא הננזר עלת שיהוה %"א המערכת מפאת האדם על הננזר השית שירעשאחר
 מפאת הנגזר הפך המציאות אל שיצא אפשר היה שאם מפק בלי אמתית יריעתותהוה

 בזה והנה . אחר אופן על אסתטי תהיה ולא שהיתה מטה משתנה ידיןתו היתההסערכת
 אינה )ג( הפעל אל שיצא קורם בדבר שהיריעה ספק שאין , השנוי מן נמלטו לא ?רייןהדרך
 כבר ליריעתט יריעתו בין להקיש באנו %ם )נ( רפעד אל שיצא אחר ברבר היריעה אלשחה
 שאין היא שהאמת אלא ביריעתנו, ואיפול כמו הצד מחה יתברך בידיעתו השנוי שיפליחשב
wt~nSתשתנה לא שהריגתו ג' בפרק למעלה שכתבנו כמו צד בשום לידיעתנו ידיעתו בין 
 ואולם . פנים בשום קיומו א"א הזה שהדעת מבשר ה% זה ובענה- , בבית היותה אחרכלל
1tnlarכפו בכלן מועיל ההשתדלות ושיהיה גסורה בהירה בהיריות האטשיות הפעולות כל 
 שאנהנו אחר ג"כ הבטול מבואי דעת הוא הפילוסוף דעת )ד( שהוא וכניו האפשרוצינזור
 שאפשר ההכנות כל יעשה פה דבר להשיג הארם שישתיל הרבה פעולות בחושרואם

 שעוה ההן ומההכנות אלא הה% התבלית יגיע שלא רי ולא , ההוא התכלית להשיגשתעשינה
 ההלומות מעליהם לבטל שהשתדלו יופף באחי זה שנראה כמו , ההפך הגעת אל סבותיהיו

 יהיח שלא באופן עולם לעבד אותו בשימכרו הפכו כשיעשו אונעם לבמל וריטבו להםשהלם
 להגעת מבות היו הנה הן הננזר לבמל עעשו ההשתדלות ודוותן , כלל עליהם למשול לואפשר

 אוהבים המלך ועבדי השררית כל בהיות המלכווו להשיג שהשתיל אדוניה וכן , עליהםהססשלה
 והמליך כששמע דוד שכעם ישיגנו שלא מכה ההד בעצטו ההשתדלות ואיתו אלט ונשבעיםאווזו
 הלא , כלל ההשתדלות בזולת מה טוב לאדם יניע הרבה פעמים וכן , בהייו בנו שלטהאת

 כל שאין עדורה סמה זה וכל כלל, בזה לו שיקדם ההשתדלות בזולת המלכות שהשיגשאול חרא"
 טקורבות האנושיות הפעולות כל שיהיו נ"כ הכנאמר . גסורה בהירה בהיריות האטשיותהפעולות

 והן עליהן יטנה או הארם שישאה ראי פעולות בכאן יהיה לא שא"כ א"א והבחירה ההכרחמן
 ראוי היה לא והבחירה ההכרת מן מעורבא הי חום , כלל ההכרח צד בהן שאיןהפעולות
 בו טפל ההתנצלות )ס, חייה רעות הן אם שיגונה ולא פובות הם אם עליהם האדםשישובה
 ע על שנטובח דבר ולא רע הוא אם בהחלט עליו האדם שיגונה פעל בכאן היה ולא דברבכל
 כלן ולא בבחירה כלן ולא בהכרה האנושיות הפעולות כל שיהיו שא"א ואחר . ט% הואאם

 ומקצתן מוכרחות InsP~1 בהיריוני מקצתן שיהיו אלא נשאר לא , והבהירה ההכרח פןמעורבות
 : האנושיות בפעולות אלו ממינים ומק מין כל עתה שנבאר וראוי והבהירה ההכרח מןמעובות
 והן ברן שמור האפשר שמבע )ו( אותן הן הנה , גסורה בהירה הבהיריות הפעולות אולםונאסר
 יפו הללו ובפעולות , יגונה או האדם ישובח ושעליהן וההשתדלות החריצית בהן שיפולהנה

 מעיק שם ואין אליו הללו הפעולות שהתחלת אחר והעונש השכר יקובל ועליהן והצוויהאזהרה
 מפאת אם הנגזרות הנה הן נמור, הכרח המוכרחות הפעולות ואולם . כלל אחר V31Dח"ח

 כללן עליהן יכלת האנושי איזן4כח הדברים ואלו , שיבא כסו הש"י השגחת מצד ואםהמערכת
 או מובות שמהיו הן לבתירתו הללו הדברים הונחו שלא לפי , ובטל שוא בהן ההשתדלותאבל
 , אבותיו אל או לו קדם לסרי "( הנה הנזרה לבמל 'יכולת לבחירה יש אם שאף וזה ,רעות

פעמיםשרשים

 כסרק 5על עיין . 3נקיוס הדבור )6( הפרק
 סי65ס 6מר 3ד3ר 0ידיטס 56 סוסשתיגס : רונסון ממקמרט'

 יודע סיס ססעל 6ל סי65 קרס סי' .0פע5
 תחר כעתיד 6100 0דכר סי0י0 עמידיחיגיעם
 מעמס 1סו6 ממרח ידיעס 5ו 063 ססע5 6לסי65
 ג' כסרק לטיל 610 וכן . 6100 סטנין 63 סכורידע

 פירוס . וכו' נרקיס כ~1 ו6ס )ג( : 3'ממקטר

  רטט )ו( : ידיעתנו גדמיון 610 סס"י מידיעתנומר
 . 3ו גופף 0סחג5לוח )ס, ! גמש לעיל .0סיל1סוף
S)ts~55מוכרט ססי0 כעכור לסטגיסו סל6 5סתג 
 ל0מפ5 יוכל כן וכמו מרע מסולח לספוח מס53ן
 סטגע )1( : טוב לו סעט0 5חי סגר קיקןסל6

 בעטוט מלקים מסכי למסרי ס0ן . כסן סמורס6פסר
 מכנר כחתר . 5ו קדם למרי )ז( : לעסוח ס1665

מרץ

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



העקרים ה פרק רבידמאמרםפר292
 אל או לו קדם לזכות או חץריצוהו השתדלותו ' מצר שיניע ראם הטי מה פוב ממט ימנעפעמים
 פגיע הרע או ההא הפוב שההיה ע"כ ואפשר , כלל השתדלות בזולת טה טוב אליו יניעאבותיו
 מספיק זכות לו יהיה שלא 14 טסט הודא פוב לסלק טרם חטא שם יהיה כשלא המערכתטצד
 בו יוצער שלא באופן ההוא המוב הארם אל ויניע )מ( מהמערכת הנגזר ההש הרע ממנולסלק
 רוצה שהטה מי או ההוא בדרך מלכת ונמנע באבן רגלו וננף בדרך לילך רטה שהא במי ,כלל
 בדרק ההולכים על לספים ונפלו .ההיו בספינה מליכנם ונמנע חולי עליו וקפץ בספינהליכנם
 כלל השתדלותו בידו עלה שלא שמה טבואר והדבר , בים טבעה הספינה וכן , ומצנוםההא
 טן או הלסטש מן מרעתו לו להציל לו למוב היה ההיא בספינה ליכנס או ההוא בדרךללכת
 5"% )דף המפלת פרק נרה בממכת י"ל רבותינו אמרו בזה וכיוצא , לו קרם זכות לאתההספינה
 אחף למחורה ששאו אדם בני בשני מדבר הכתוב במה ונו' . בי אנפת כי ה אב"ך פסוק עלע"6(
 לכך , וטשבח סודה התחיל בים כפינתו טבעה לימים ופנדף מחרף התחיל ברגלו קוץ לוחטב
 לבדו נפלאות עושה דכתיב מאי אליעזר רבי דאפר חויינו י"כ( )'סעיס ושנחמני אפך ישובנאמר
 לא רע לאדם ינה בעצמו הררך ובזה . וכו' בנסו טכסי אינו הנם בעל אם" )ס( ע"נ()טייס
 או שהטוב מבאר יהוא . ההוא הרע מהן שימשך ראויות פעולות שיעשה טילת בו משערהיה
 ההכרת מן הסעורבוח והפעולוה . כלל בחירה מזלת הנזרה מצד פגיע בו וכיוצא ההואהרע
 תשאה שזורע מי או מטסו המצא יסוד שיתפור כמי הן הנה , והבחירה הנזרה מן לומררצה
 לא התבואה בזריעת או ההוא היסור בחפצית סשתרל היה לא שאם מבאר שהוא בהיצליח
 ולפעטים והבחירה, ההכרח מן מעורבות שאלו מבואר והוא , בתבואה מצלוק ולא סטסון מוצאושה
 סשתד וכהא כסו , גדול יותר טוב השנת ממנו ויתנע בהשתדלותו מה טוב האדם אלסיע
 לככו ראוי דיכוא האיש הטה שלא ולפי / געול ריוח מועט בזנק בה מרויה שהטה חמה"נות
 לו שהיה בדמים קנאם נאים בגרים החטה לקנות בלכתו הש"י לו הזסק ההוא הגדולהריוח
 מרויח היה שלא שלפי ההפך או , מועם דבר בהם הרויח א: גלום בהם הריה :לא ההטהליקה
 לו הקודמים הזכיות כפי גדול ריוח בהם ירצח בגדים השם לו הזמין מ:עמ דבר אלאמחפים

 על השם מהשגחת הבאחז האדם פעולות ורוב , ההפסד או הריוח טן עליו התזרים הרבריםאו
 . ומהבחירה ההכרח שהיא הנזרה טן מעורבתו כלומר הדרך ע"ז באהד והעונש השכר בדרךהאדם
 צר על שהן מהן ונט ההכרח צד על שהן הפעולות מן שיש מהאנשש הלם הדברילהיות
 בני בעניני והסבוכה הבלבול יפל :הבחירה ההכרה מן מעורבות מהן ויש הנמורההבחירה
 ויתנצלו , כלל בבחירה ולא ובהכרח בנזרה הם רעותיהם שכל לחשוב קצתם שלנואו ?דארם
 ושעל בבחירה שהכל יחשבו וקצתם , בגזרה שהכל חושבים להיותם הנשחתות פעולותיהם כלעל
 בכלל אבל , רלבר האנשים בכלל ~( הזאת דמבוכה ואין , חיננית השבה יפול דפעולותכל
 ויש , ההכרח צד ועל בגזרה ורעותיהם האדם טובות שכל שיגזור מי מהן שיש , ע"כ העיקאנשי
 וידמה , והבחירה ההכרח מן מעורבות שהפעולות שתוסר מי דש , בבתירה שהכל שינזורמי

 מקלל היה זה ובעבהי המערכה מפאת בגזרה ורעותיהם האדם טובות שכל היה איובשדעת
 בנזרה ושרעות המובות כל היו שאם לו :אטר הראשון, בטענהו אליפז עליו תפש וע"כיומו,
 האנחם לו וז"ש , השם נזרת מצד צדיק הצדיק שיהיה שנאמר :א"א בגזרה ל'כ והרשע הצדיקהיה

 ההגם נזרת מצד )ג( צדיק הוא האדם האם כליטר 7'( )6י:נ גבר יטהר סעושהו ואם יצדקמאלוה
 במלאכיו האפי/ כלומר ונו' יאמין לא בעבריו והן זה אפשר והיאך עושהו גזרת מצר ימהראו

 סצד תמיד משתנים שהם חוסר בתי שוכני אף ישתנו שלא ה( קיום צר בהם ישים לאהעבדיו
 או צריק בהכרח האדם להיות )מ( קיום צר בהם שישים ראוי שאין מהם שהורכבו היסודותטבע
 בבחירת הרשע או שהצדיק ואחר בחירתו, מצד הרשע מן או הצדק מן ת להשתנ, יוכל שלארקוע
 שהכל חושב שאתה כמו ולא לבחירה נמשכות רעות או טובות בכאן שיהיו בהכרח הנההאדם
 ס'( )סם קנאה תמית :פותה כעש יהרג לאויל כי לזה אליפז המשיך זה ובעבור , בגזרההוא

 ואל הכעס אל הנמשכות הרעות כמו בחירתו פצר האדם על באות רשת בכאן שישלהורות
 שהשעות בהכרח הוא הנה אליהן נסשכות ורעות בתיריות פעורות בכאן שיש הותר .הקנאה

 הבאותשרשים

 גפ"ג פירס"י כן . סס"י 5ו סטסס כמגסומרגיש רכן סכותיו 16 סו6 כגנדו ותטף ג0קנ"סערו
 מין ככ55 . ס6נסיס ככ55 )י( ) : גוסמתסכט סס"י ססגחת ט5ד ממט ימנע סוס סחט6נעכור
 מ56וס וטיכס פי' . פסס סרח מ75 )כ(ס6גוסי: ועוד . הניט לח( וכו': ררי כסיס 6100סטת
 . יסחט ס65 )5( : עוסינו מן וכן 56:ס מןגמז 5ג7ו PSnn . מגס גט5 6סי5ו )ט( : כ"גיגיע
 : ס6דס סי0יס . olbo כסיות )נו( : יקט16ס65 סעסס מסיס יודע מדו סס"י ככמר 5יסכקייק
 ונכיר שיגו סו6 מסמיי סגס סמקג5 וס6דס6כ5

)

ס65
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 , דבריו בטף אסר ולאה העפש, צק על באת שהו בתירתו מצר שלא )נ( האדם עלהבאות

 אוסריםרז"ל
 תמירו

 )זף ולזהות פ",דמסכת מהפך א ן העבש צד ם האדם על הבא ר! שכל
 ., במיליה סר טין רבנן ליה אמרי וכו' חמרא דני סאה ארבע ליה תקיפו הכא רב ע"נ(ס'

 לרוע היה חומץ הש שהעשות חושב דיה הונא רב הנה . לאריסיה שבישתא יהיב דלאמבשכחו

%=קמי"--ם ל השיבו ורם , המקרה צד על היה זה הנה חומא ד,יה שלא ואחר חומא שדיהלהשדו
 דוגדגו שעבעביר ועל ד14חד דחלק טןה יראה ובבחירההדברח

1'צ שישמי בידם,הום

 כךמופ וטתק- )ס( ה על האחר לק ביןט אלאהאטשיות
 החר,'בו,קןנגנגייי,41',ייג.ןוי' 1פרק

gv 
 י:(.:'יני"'(

t"Wp~I 

": , 

 וה דוברת פן ת: בפעולות וכן ןלהגעתן
 1 מבואר בהן ת ק' ץ ק ע

 שהמו
 , ההא הדבר במציאות תנאי ושניהם )ג( פסידים משני שיניע דבר שכל , ואי . להגעתןהכרחי

 ש כסו , כלז ם שיגיע ' אפשר אי המטרדת! בהנעת תנאימשחדלותו
 . טבאר רבר הה , הדיו במצעיות תנאי ששניהם אחר והקנקנתום העפצים נזולה הדיויניע
 נראת היה הנה שאסרנו כסו רגזרה צד על מגיעות ורן רמכרת צר gv שהן בפעולותהעולס

 אלא יר,יה לא הרווםפרלות טן המניע הטוב שדוש התכלית הנעת שטניעת )ז( אמרנו שכברלפי

 :עיים:: ש;נ".ו",:וגןיי.י~ן12ש,:ן
 להקן טסגליממי V'1DIt~ י1.ת ,י מן ! לעוג ט2

!

 ונחקורהררכינו נ'()"יכס
) 

 ffsa~- שנ תשובהיקשה
 אבל ,

 צוםימינו 4א השתדלותו טצר טרפו מלהשיג יסנעהו גדול עגן ביששאץ
 כפיך ע"ע משה"ב , בזה ושסח שש ויהמה לעוטתו עומדת גזרה שאק שידע אחר סבוקשולהערג

כ"ר.שים

 חכירת ועת ותפחד ססו6 סוכר למני6וחסכרחיס
 . וכו' סחכ5ית מגעת ממניעת 3ן( : כ15סחיגו
 כ6 651 סטוכ מס6זס למעמיס סימגע מספירוז
 ל6 זס חוק כססחד5וח צוחריו סססתזל 5616יו
 רוסס ob ו"5 רטתיכו סומרו כמי )ס( : וכו'יסים
 : המקמר וס כונת י"ג סרק לקמן עיין . וכו'6דס

 . ויזע)ו(
rsP 

 : וס ידי
כחזקת

 רק 16תן סוחר סיס ס65 . כחילתו מנד סל6)ג(

 סח5ק מן ר6יס ר6ויך5קחת 6ין ולכךסירוס
 : וט',6חד

 6פי' וט'. קסעו15ת ?r זכר בכל )6( ופרק
nlSIDD)ססכרח נן ע5 ססס : 

 : ספטו5ות מן 6תר נכל . ספעולות נכל)נ(
 סגיסס פף סדכר. כמיי6ות חבי וסגיססןנ(
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 ומעין ע"3 ס' דף ונרכוס ונו' לעקרב לך ומזב בעוה"ז אשריך רז"ל שבארו בסו , לך חשובאשרקי כרק- לריק טעם ולא פרפך בו שתשיג אל ועמלך כפיך יג"! כשסיע ר"ל קכ"מ( שסריס וט' תאגלני
 תשיג שלא לבטל יספיק עק בידך שאין בודאי שתדחף בעוה"ז אשריך עוטר רצה ע34( משדוף

 ח-צויים ונכווצים טובים שטעשיך שתתבשר לעשוב לך וטוב , קש המב התכליתבהשתדלותך
 לריק יגעו לא עליהם שנאסר הצדיקים מדרגת שהטו דואת לטדרגה שהנעת אחר , הש"ילפני
 ההר זה ובעבור , דבר בכל מזב שהחריצות זה מכל ויהבאר , ס4ס( לסריס ונף לבהלה ילדוולא

 ר14דם להעיר העצלה ומגנה ד'( )משי תעשו חר1צש וט- אומר דחריצות משבתשלמה
 ישב כול אלהיך ה' יברכך לפען רז"ל אמרו וכן , כחו כאמצי בכל מבוקשו להשיגשישתדל
 עם ותבא תגיע הש"י שברכת בארו הנה י"ר(. )דנויס תעשה אשר ירך מעשה בכל ת"לובטל

 )0סמס המשורר אסר וכן ,ההשתדלות
 קל"

 ישם.ר ה' אם אבל , ינו' שי ישטר לא די אם
 ובעבור , בעלתו ולא האלהי העזר ינ*! האניצי וההשתדלות השמירה שעם , ש:סר שקר יפהעז-
 אחר האדם בהשהרלות שיושגו שאפשר הכברים בכל הטי בחזקת )ו( האדם שישתדל ראויזה

 אחד פעל ובעבור שבארט, דרך gy רפעולאע ובכל דבר בכל ס:עיל שהרהשהרלווזשנדע
 כ! כ )דכריס 11DD הנופל יפול גי b'u) )"ג דף )ס3מ רז"ל כאמרו הגזרה צד על טניעשנראה
 שנשתדל ראוי אבל , בגזרה שהם הדברים בכל נשפומ זה בעבור לא וכו' ליפול זה היהראוי
 ; קצורט לפי בבתירה זח הספיק קשה בעיניו המוכ וי גמורה בהיה בתיריות הן כאלובכלן
 לגמולסעשטהם ובפרמי האדם סין באישי "( טשניח שהש"י הא , להאמין אלהית דת בעלי כל על שיחוייב שטמה ונאפר . ובמיניה בהשגחה הרבור זה אל שנמשך וראוי זפרמ

I/~_a 
 אם ואזלם . האלהיות הדתות בכל שורש תה וכחוזני, האדם פרטי

 יודע הש"י הית הכרענו כבר אבל טרש על להענינכם בהם ישגיח שלא כ"ש בפרטיםפקפת הש"י יריעת שאין האוסר הפילוסוף דעת של8. באור צרע- זה הנה העיון מצד זהאפשר
 הוא לבאר שצריך מה :אקם . שכל נעל לכל מספיקות בראיות מעשיהם ופרמי הנפצאותכל
 את שידע כמו ידעם או כררכי1 לאיש לתת בהם ישנית אם ומעשיהם הפרטים ירע אםשאף
 יפלא ולא בעולם והנעשה הנמצא בכל מקפת יריעתו להיות בהכרה , ופרטיהם )3( תחםהבעלי
 אלא מעשיהם כל על ועונש נמול לחת בהם ישגיח לא אבל גדול או קמן דבר כלמטנו

 האנשים שהביא וטה . זה זולת לא המין וכשסור דגלל הלקי שהם בסה בפרטגסשישניא
 בטובית רעתם לפי הנמצא הסדר רוע הא הש"י בידיעת מודהם הי,תם עם ההשנחהלמלק
 את הבש הספק תה , הנהפך הרשעת כמעשה אליהם שסגה צדיקים שנמצא ורעותיוהעולם
 כמו לרשע צריק בין הברל ושאין אדם בני בפרטי משגיח בלתי יהברך שהשם לחשובאיוב
 לא אם יכסה שופטיה פני רשע ביר נתנה ארץ , ילעג נקים למסת פתאום ימית שוט אםוגו' אמרתי כן על היא אחת בסאטר זה שבאר כמו , לאיש איש בין חיש הבעלי באישי הבדלשאץ
 רבקה ההשגחה שאין לומר אותי המניעה )ג( הטענה היא אחת כי אמר ס'(, "'ונ הוא מיאיפו
 השא רואה שהוא לפי לרשע צריק בין מבהין ואינו סכלה הוא תישע ושתם האדם מיןבאישי
 , איתם וטנסה עליהם ומלעיג פתאום אותם ופמית סהטא הנכלים אל מגיע הרעודאצקרה

 מכסה כאל, שהא ער רוצע ביר נתנה שארץ ער מאד מצליחין שהם זה בהפךושפושעים
 סכה וזה , משפט בו לעשות רשאץ שאינן אחר רואים בל"י איחם והחטה השופטימל)ד(פני

 וטפרסטים בהשגהה המאטינים הנביאים ונם עשייתו. שיטביל או הזה העול שאשה הכנהיגהוא מי כן איננו אם נל:מר הא מי איפו לא אם דבריו שסיים תה . בפרפים טשניח שאיןשיורה
 הרשע טובות על אם הללו הסדות שתי על מתלוננים נטצאו התורניים והחכם.ם בעולםאותה
 מאד וקשה אמתית לו ושב ברשע שהתלונה שוות התלינות שאין אע"פ , הצריק רעת עלאם
 ושיפך עריות וסגלה א"א עובר בהיותו הרשע רשעת בעיניהם רואין האנשים כל היותמצד
 חה , טצליחין מעשיו זה בל ועם עיניו לנגד אלהים פחד מין מפורמם וחסם עול ועושהדמש
 אבל , י"ג( )'רפס צלחה רשעים דרך טדוע כמאמר בהשגחה לספק האנשים כל אתמביא

 שאין יודעין' שהכל ארם בני אל גלוי העול שאין כך כל קשה אינה ל: ורע מצדיקהתלונה
 זה אץ רעות לצדיק יג"!1 ואם , הרבה ואם טועם אם יחטא ולא ט.ב יעשה אשר בארץצריק
 שם והמחלל השם אלא רואה אין אשר בטקום בטסתרים בפועל חטא אולי שיאמרו אצלםזר

שטיםשרשים

 : וכף לסיוט סרטיטס מכל 6ף לידע פיךכע"ג 6סר ידך מכסס ככל ירך כל . כיד נחזקת)ו(
 : ס:6 מכועס ולטון סמכריהס . כמגיעס)ג( :0,!סס

 ססוכטיכו כקלו . רוסס גלמי 16תס ועוסה)ד( : ס6גסיס כסרסי . ס6דס מין באישי )6( זפרק
 ממט יויעיס וייגס מרע לעסות ~o'hl "יגס כלומר כסכרת וסרטיסס.)כ(
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 995 קמח העכןים ח ז פרק רביעימאסרמ8רי

 את חיי לאשה האוסר ר% אמרו , במחשבה חמא אולי ש בנלה סמנו נפרעק בסתרשמש
 יגה ברעתך ל"א הרהר שמא מקח-שת עקיבא כר' צדיק אפילו רשע שאני טנת על ליששלשת
 יראה חה' צריק ואשבות לעינים יראה שהאדם אדם לכל מסור דידיק הגרת שאף )ס(נשי
 לו ורע צריק קלטית שאץ אבות במס' התנא מלשון יראה וכן ,  רשע הא אבל כן שאיטללבב
 (nub הרשעים טשלות לא בידינו חן אמר לו ומוב רשע לקחניתשוה

~rfj, 

 מעם נמעין נלומר
 שיחשב הצדיקים יסורי אף ר"ל דידיקים מיסורי לא 4ף אמר כך ואחר לט טדע לו 1פוברשע

 פסה טה הצדיקש, מיסורי ולא אפר שלא גי( ואף לשק יורה תה , כן אינו לט טדעשהטעם
 אין גמור צדיק הא סי מכירק העולם שאין לפי כך כל קשה לו ורע צריק תלונת שאיןשירה
 צדיק דחתו טצד השם משפפי על טתרעם היה איוב וכן י"ג( )ימים מי אתך לביבחנת תראני ורעתני וי אתה ירמיה אמר כי , גטי צדיק שהטו בעיפו ליודע אלא הטיההתלונה
 חירך סענה למצא ידעו שלא רשע לאיוב מיהסש שהיו איוב תבירי חפאו דיה ובדברבעיניו
 הרושע( אל מובות שיגיעו דרך שמצאו כבו רשע היותו מצד לא אם רעות הצדיקש אלומיגיעו
 של אפו חרה ולצץ , בתשובתם מתישבת רעתו דווחה לא עצמו צדקת יציע שהיהנסיוב
 )"נ( )6יונ איוב את וירשיעו מענה טצאו לא אשר על אפו חרה רעיו  ובשלשת במסיואליהם
 בהקו עול שיהיה מנולת רעות הצדיק אל עיעו צד סאבה מענה יהב שלא ל% לומררשה
 אל ע"ע שנבר מאמין וכהיה כלוכר ינ( )סם אדב כעבדי נטנה אלי דברתם לא כירעיך ובשני בך אפי חרה לאליפז השם אמר וע, רשע עךעא עליו ואמרים איוב טרשדשן היוגזברך
 היה זה סבת )ו( יורע היה שכשלא בעבור אבל נכפה דבר הצד ובזה רעונו הגמורהצמיק
 אפשר איך יורע הטה שלא ההשנתה מסלק היה או משגיה הקו אם )מ( להש"י לע% זהמיחס
 לו וכשנלה נכונה, דבר לא )ט( בחקו עול עיה ולא ההשגחה מצר רעות הצדיק אלשיניע
 להאמין והר תועה השם על חושב שהיה על חומא שהיה לו ואסר ההשגחה הכרחא~הא
 ינסה שכבר חה , בחקו עו5 חח שיהקץ מעלת ההשגחה צד על רעות הצדיק אל יגיעושעדי
 הקב"ה של לאהבתו ויגמל גדול פחח לסבות יחוש ולא פאהבה עובד אם הצדיק אתהשם
 יעות שהשם ואמר הקב"ה של סדותיו על תגר שק-א בעבור ושאיוב , מדחויו על תגר יס-א%א

 יבהן שלא , 6ץ )סם אלהים איוב ירא החנם שאטר השמן דברי מרץ ונתאמתו , חטאסשפפ
 לאהבת ימורק סובל בהיותו אבל דרכיו בכל מצליח בהיגוזו טאהבה שבד התז אםהצייק
 ט'( טס תצחק לסאן תרשיעני סשפפ תפר האף לו שאסר השם ספי איוב זה וכשירע ,השם
 קצור )י( או ליאורן יתברך לאל מיחס בהיצנו איוב שהפא לו שהראה ההוא הסענהוכל

 כלוטר פ"נ( )טס מזמה טמר יבצר ולא תוכל כל כי ידעתי nDm הוה בטשפמע עול אובמעשיו
 לא גם רצונך לעשוני יכולת לך ויש תוכל גל כי קצור או לידית לך להום אפשר שאיביעתי
 איא א"כ דבה בכל מקפת ידיעתך סזמה סטך יבצר שלא ידישו העדר מצר בטשפפעול

 אסאם כן על דבריו וסות , דבר בכל וחכם ורבר דבר כל על ינול שאהה אחר ע% מסךשששך
 מובל שהיה היסורין על מהנחם )כ( חייו ומטותיו העולם תאוות כל טואם שהיה ר"ל וגףונחמתי
 . הללו הקחמיות שתי להרץ הא איוב ספר וכלל , לסיבתו שזהו שירע ואפר עפר בתוךוישב

 החג הספר לחבר ""ה הנביאים אדון רעת המכשה האלהית ריח אל הכרחי שהתרםובעבור
 אוטר שונים בפנים הללו ספקות ב' להתיר משתדמם טחכמים מירס בדרך אוב ספרכיהוא
 alpD שאין ולפי , שבראותיהם חזקות היותר בקצרהטהם

 להתר-
UW לא אם הללו ספקות 

 ההשגחה על האמוווה הראיוה מן קצת ראשנה אכהוב ההשגחה טציאות ראשונהכשיתאמת
 לקוחווז ראיות מהן , סינים ג' הם ההשגחה על המורווה והראיות . ובזולתו היה בספר שבאטסה
 בענינים הנמצאת ההשגחה מן לקוהוה ראיות וטהן , הכוללים בענינים הנמצאת ההשגחהסן

 מהגלות הלקחיה הא הראשונה ריאיה )5( הכוללים מהענינים הלקהוות בראיוא חסיפק : עצסו בפני בפרק פאלו סין כל ואזכור רהטכל סצר לקוחוה ראיות ומהן ,החלקים
 טנהג כפי נוהג שהעולם חושב ההשגחה שהטכחיש שלפי וזה ,היבשה

 המבעשרשים

 נו,אעע יע משו%ן:ן,,,,יןן"ןןי.,ן;"ין,גלי"ה.
 הריס . ="4י הש" י,זל otsbnP7t %בקו""':'יוי4'"'יי"

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



העקרים ח פרק רביךמאמרםפראפ
 טהנלהן מצה , מטבעם לצאת הרברים יכריח רוצה רצט שם יאק )נ( היום הנטמא )נ(הטבע
 שתהנה ראף היה הימורות פבע שכפי הה , רוצה ברצון נברא שהעולם רהטה להביא "םהיבשה
 ראיה היא היבשה והגלות , חים בעלי לא צמחים ימצאו שלא הפים ביסוד סכומה הארץ)ד(
 בתחלת לאיוב הש"י שזכר דיאשונה היא רשפיה תו , רצות לעשורי הטבע פכריח רושם רצקעל

 שהקושב זה ובאור 5'מ( )מס בינה ידעת אם הנד ארץ ביסדי רוית איפה לו אסרדבריו
 החלקיים בנמצאים היום רואה עוזיא סמה ראיה סבא שדכא לפי כן אמר )ס( קדמקשהעולם

 הנוהג הטבע נפי תמיר ומתנהג קדמון העולם היה שאם כן ואיט , הכוללת היצירה על)1(
 בעת בפעל שיטצא ראם )'( במבע שהשא הדבר הנה , הרצון צד על מכריח שם היה ולאהיום
roהעולם ואם בו, טכוסה הארץ 2טעההה הוא הסים יסוד אל בטבע שהוא ותדבר העתש 
 יוניה ולפיז , ט טכוסה הארץ שתהיה טעולם המציאות אל יצא לא למה הטבע סנהנ כפיטדנ
 שיהיה ההן שראוי הפבע ררך לפי א"א תה הפבעי מקומו בזולת אכרח "( תסיר הסיםיסוד
 ולא חיים בעלי ולא ארם שימצא א"א ההיא ובעת מה בעת הטציאות אל יוצא הימר-פבע
 שהמציאות מכרחת ראיה וזו , האדם מין בעבור הנמצאים חיים והבעלי הצמחיםשימצאו כדי מטבעו לצאת המימת היסוד שהכריה הא מי העתים טן בעת כן היה ואם )ס(צמחים
 נתחדש אבל היום נוהג שהוא המבע במנהג נתהנ תמהי העולם היה ושלא רגמה ברצוןנעזרה
 איוב אתה נלומר וגו' ארץ ביסדי היית איפה לאטב הש"י לו שאמר וזץ . רוצהברצץ
 בינה ידעת אם הנר המבעי בטנהג תמיד מהג רק רשה ברצון מחודש העולם שאיןהחושב
 סכוסה לוטר רוצה היסחיטו לכל יסוד הארצי היסח- כשהיה רצודם מין או אתה היתאשה
 להודות לך יש בהכרת הנה , לכל יסור להיות במבעו שהוא כפו היסודות טבל ומוקף המיםק

 מה על עוד אמר , יותר ולא פחונו לא הראויה טרה אווזה טסנו שיגלה הארץ יסורשער מי כלומר , קו עליה נפה מי או תדע כי ממדהה שם סי העורץ וכשנהגלה , רוצה ברצוןשנתגלה
 ר"ל פנהה אבן ירה סי או , הטים על הארץ שתעמוד חייב טבע זה אי כלוטר הטבעוףו-נמו
 שר או סלך זה אי במקומו אותה ישים הראשה שהאבן הגדולים הבנינים שפדרךלפי

 הוא סי צחות דרך אמר לזה , שתהקיים כרי וכנור בתוף או ובמנננש ובצלצליםבמנענעים
 תרועה מריעים אלהים בני וכל והמרננים המנגנם הכוכבים שמהיו פנתה אבן שירההשר

 ובאר , אני שעשושי כסו הארץ לכסחי ישוב שלא בדלתים וצם שמגר השר הוא וסי כלומרים בדלחים ויסך לזה וסמך , בקר כוכבי יחר ברן האופן בזה ישד נעשית שהארץ כלוטרנרולה,
 ואומר נסלתים בריח ואשים הטבע חק מנהג בו שניתי כלומר רגל עליו אשבור אסרהענין
 מאופן בזה והחסרתה היבשה וכהגלות לוםר , הזה העמן כל וגמר וגו' תוסיף ולא תבא פהער

 נמצא וכן . הטבע ומנהג ררך על שלא ומקיימו העולם תמיד טעסט- רוצה רצף עללראיה
 בעולם שאין חושבים והיו שמים יראת בהם המה שלא על דורו לבני פוכיח כשהיהירטיה
 עם זאת נא שמעו אמר הזו המענה להם אמר נחהנ ככנהנו העולם אלא ברצק ושקלמשניח
 בזה גלה הנה ס'( )'רמס וגי יעברנהו ולא עולם חק לים גבול רצל שטתי אשר החלולא מפני אם ה' נאם תיראו לא האווזי ישסעו ולא להם אזנים יראו ולא להם עינים לב ואיןסכל
 איט רוצה ברצת נעשה שהעולם על טסיה היבשה שהגלות להודות השכל מכריח דברשהה
 הקב"ה שאפר בשעה ו( )ס' בב"ר ז"ל רבותינו שאמרו הדג . הטבעי במנהג נחהנענק

עצישרשים
 סגמ65יס כסרטי . סיום סגמ65 )כ( :סגולליס

 .סס וקין )ג( : כסמוך וסחך סמכ6רגסו
 סיטסס גנח65 מי 6ין סירוס . ך051רקון
 . ממיס גימוד מגוסס סקרן )7( : ורפטספח לפי סיכריס כל וסיכריט סר51ס מסכרוחו
 מוס למעלס וס ססס יסוךוח ס7' וסרר טנעולסי

 סקרן מן למעלס סס סמיס 6וי 6רמ'שוסינוגס
 סמיס מחח סי6 וסקרן 15 תכל סקרן 6חמכסים
 כססך י61ין ס6נו ומקמר ננווחלט סמטת סי6כי

 וכענין וכו' רסיס סי6 סתיס על סעסרסטכע
 נסקומת ועיין . וגו' יחחנ16 מיס כחכןסג6נור
 סמיס יקוו כפסוק כר6סיח גס' וסם כמיירכינו
 ע5 )1( כטבע: מסכל כן. 6מר )ס(1%':
 עתס רומס ססו6 ממס סף , וגו' סגוליתשיגרס

 מכי6 סטכע ע"ס מתנסגיס פסס סגמ65יטכסרטי
 סעולס כריווח ר15גי סכוללח ססי5ירסרסיס

ככ~
 סימ65 רשוי )ז( : סטכע D"D כן גס סו6

 סטנע ע7"מ מה . וכו' סעתיס מן כעתכמעל
 ילך סלe~e 6 ולכן 61גס 6נס 5י5ך 610ס76ס
 ילך ל6 סקלו SDDS טכעו סי65 כדי פעםכפיוס
 יסיס רק כידו ססליגס 6ססרוח יסים ל6עולמית
 מצחר סמיס ניסוך ג"כ ג6מר 61'ג כחקוגמגע
 65 למס נו מכוסס סקרן סקסים tv~Dnססו6
 651 ל6 לחס  11"ס . סקרן 6ח סעס סריסיככו
 מוכרח )ס( lD)D: מ5י"ומ 6ל ר"ל וגו' סמ5י16ח6ל

 :וינבו,מו. ןצ % : פיז זטם ססו6 טבעו גמקוס סלינו מצמר . תקומוכוולח
סמיס
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 מלא אני כלו העולם כל והלא רבש"ע לפניו ואטר הקב"ה לפת ים של שר עמד המיםיקוו
 לטבע ים של שר קראו הם הנה כ"1( )6'ונ וטף הים רגע בכחו שנאסר והרגו בו בעםסיד
 של ברצונו שנתגלה אלא הארץ לכסות שטבעו העולם כל ממלא שהא עליו ואמרוהטים
 טבע סדרך אים היבשה שהגלות להורות , לטקוטן להחיירן הקב"ה ועתיר אמר וע"כהקב"ה
 שיהיה ראוי בטבע שהוא שהדבר ולפי , כן ומקיימו העולם מעמיד שהוא רוצה ברצוןאלא
 שהעוגם טכרחת ראיה וע . למקומן להחזירן הקב"ה שעתיר אמרו רשתים מן בעת בפעלכן

 הביא וכן . ובמשפט בצקנ,ה להנהיגו בו המשגיח והוא במבעו ולא רוצה ברצון תסידעומד
 אוהב שהאל אע"פ לומר רוצה )"ג( )מסיס וגו' ומשפט צדקה אוהב אטר מזו ראיההמשורר
 חסד ס"מ הטבעי המנהג וררך החיוב צר על הנמשכים הדברם לומר רוצה בז' ומשפםצרקה
 לזה ראיה והביא , והרצון החסר צד על נטצא שהעולם להכחיש א"א כלומר הארץ סלאהה'

 הוא כי ונו' הארץ כל פה' ייראו לזה והטשיך זגו' הים מי כנד כונס ואמר דיבשהשהגלוע
 ושמוה , בטבע ולא רוצה רצון ובצווי במאמר תמיד חטמד נתהווה שהעולם לומר ויהיאמר
 וט' ה' הביט משסים זה אחר כע"ש כך על מיוסד הםזטור שכל ההשגחה על נדלהראיה
 שיפצאו כדי היבשה שהגלות שאהר לומר ורוצה , מעשיהם כל אל הסבין וגו' שבתוממכל
 היא בהן שההשגחה חיים הבעלי שאר בטיני שישגיח פסה יתר האים בטקמשגיח שהש"י ראיה מזה ליקח יש רוצה ברצון נעשה האדם .לצורך שהם חיים והבעליהצמחים

 אנו שהרי בטבע ולא הרצון צר על נמשך תנין אישית היא האדם בסין וההשנחח טינית)י(
 , נוונן שהענין וכמו היים הבעלי בשאר שהוא כמו בו' חיל ברב נושע הפלך שאיןרואים
 במת ההשגחה מע"ץ בהן ההשגחה היים הבעלי שבכל פי על ומעף יחיה כן שחץואתר

 : אישית היאהאדם
 שאינה שאע"פ המטר טמציאות הלקוחה הראיה היא הטללש הענינים מן השנועהפראיה

 במין האישית ההשגחה על הענין בהחלת הנראה לפי )כ( בעצם תורהראיה
 הש"ג אותה וקיים הר' במענדו אליהא הראשון בסענהו אליפז שזכרה שסציט לפי ,הארם
 שא"א מבואך שהוא ונאמר . טהממר הלקוחה הראיה אופן לבאר אט צריכץ , הראשנןבסענהו
 שפלים לשום וגו' ארץ פני על סטר הנותן ונו' אל אל אררנה אני אים אסר , התועליותאלו שתי אליפז זכר כבר , השטש חמום סרוב קודרים ויהיו יתיבשו שלא חיים הבעלי נופותוללחמך חיים הבעלי למזון הצטחים להצמיח אם וזה , הסטר בזולת השפל המציאות אחשתתקים
 המטר שבנתינת האחת , תועליות שתי בסטר כי אטר , ד'( )6ית ישע שגבו וקודריםלמרום
 על בצטיחתם שיגביהו כלומר למרום השפלש הצמתים לשום ההע התחולת ן הארץ פניעל

 בעביר הה , האנשים טן בישוב חוצות פני על טש ושולח הוא השני ושתועלה ,הארץ
 עלי ירעפו שחקים יזלו אשר במאטם חח רמו ג"כואליהוא

 ק
 שתין והשלים % )טס

 שמציאות אחר , בכלל חיש בעלי כל D11pS הכרחי מציאותו המטר היא ועם , הממרפלאות
 בעליכל

ly]~nDQ 

 על טתכיר 'דבר שאיט לפי הטבע אל הויתו ליחם ואשא האדם לצורך הם
 בזמנים בא אבל , הטבעיים ברברים הענק שהוא כסו אחר בזמן )מ( ושנה naw בכל אחדאופן

 שאחר מבעי, בררך ולא אחד מנהג תמיד נחוג שאיש פלא ובדרך שבים ובפניםמתחלפים
 , אדים ולהעלות אתרת פעם להתלחלח האויר שיחזור ראוי העז לא היובש וגבר רב זמןשנפסק
 , רוצה ברצק אלא הטבע מפעולות טתחלפים בזטנים המטר הוטע שאין שיורה סטה זההנה
 שיראה כ"ס( גסס חק לסטר בעשותו איוב שאמר שבעבור הטענה זאת לאיוב f'wn רמזוכבר

 מי או אב למטר היש הש"י השיבו ע"כ , טבעי ומנהיג חק למטר שיש רעתו שהתהפרבריו
 בסקוסות חיים הבעלי גופות ללחלח מטר .שם  שריין בזמן תמיד פל אגלי לשולטיהמחויב הטבע הוא מי או חיש הבעלי כל לזון ממפיק המסורר באופן הצסחש להצמיח אותוהטוליך כאב שיהיה אומר שאתה כמו טבעי חק למטר יש האם כלומר 5"מ( מס טל אגלירגליי
 המקרה אל היתו לייחס א"א נם . הטבעי המנהג מצד שאינו להכחישו לך י"א שהה"12ב

 הנראה השלם האופן בזה המציאות קיום בהם שיושלם באופן תסיריים אינס הטף-ייםומהדברים
 הוא רוצה ברצון שיהיה נשאר הנה הסקרה צד על ולא הטבע סטנהג שאית ואחר ,לחוש

האלושלשים
 ססרטית סססגחס על ר6יס זס 6ין 6"כ כ"חולעל 6"כ מעכרו כזמגיס טכעס מגילות 6ל סעסממיס
 oh . ס6דס לגורך סם )5( : וכו' סזכרססמ5יגו כי סירוס . ינו' סעגיז גמחתך סגר6ס 5סי)כ( לפי רק היגיח סססגתס על כ"olh~ 6נמין : כלליח . מיגיח )י( : וכו' ססכיית סו6 מיקסס
 . 6חד נזמן )מ( : ס6דס לגורך סו6 ג"כ סמטרכן לרסעיס סן מדיקים מן 5כ5ס סו6 ססמטר5פי

עי"כ
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 , הבהם מין לצתיך ראופן בזה חיים והבעלי הצסחש וכקמם האדם במץ המשגיח יתבררהאל
eff-האגשים ידי על לפעמים משהדש הסטר כשנראה מקום סכל מינית ההשגחה צחי מ(ומע 

 - הפרפקט ההשגחה על ספק בלי שיורה טסה זה הנה , וזולתם המעגל וחוני כאליהוהשלטש
 שלנץ בטי נמסרו לא טפתחווז נ/ אומרים שיל תמצא ולזה . טבעי ענץ ושאינו ההואבאיש
 ענין באלו שאין לומר רוצה ע"כ( ק'"ג דף )סגסורין הסתם החית ושל גשמים ושל היהשל
 לאות הגימר ענין סוכירץ הנביאים תמציא וכן , עקדת להוליר פירוש היה של בי כללמבעי
 מרא בלבבם אפרו ולא וילכו סרו וטורה סורר לב היה הזה ולעם ירמיה אסר ההשגחה.על
 השסר ס'( מרמים לנו ישמר קציר חקות שבועות בעתו ומלקוש יורה גשם הנותן ה' אתנא

 בזולת שיושלם א"א המטר שירה-ת תה , קמ"י( )חס4ס בו' בעבים שמים המכסההמשורר
 רהטם רצון שסה ההיה אשי אל למקום ממקום ולהוליכם בעבים שטים לכסות רוחותנשיבת
 רגשסש יום נרול חיל ואסרו . רוצה ברצו; הממר על ראיה לקחת לכם היה ומזה כלומרוגו' אםפה- לא אחת עיר ועל אחת עיר על והמטרתי לקציר חרשים שלשה בעוד הגשם אתסכם מנעתי אנכי וגם 7'( )עמוס ההשגחה מכחישין שהיו על לישראל פוביח הנביא אמר ,להוליכם
 )טעמת ולרשעים לצדיקים נשסים וגבורת בלבד לצדיקים הסתים שתחית המתים תחיתמיהי
 ירסן לא הסמר ענין קן מבש עמן איננו המתים שתהית שכמו לוסר בזה רצו כאלו ט"6(ט'

 למתחרשת ההשנחה על סורה רוצה ברצק תלוי ענין הוא אבל הטבעיים, הדבריםפרמת
 ההשגחה על שיורה סמה נהה לוטר אפשר שהיה ולפי , האלהי הרצון כפי בשנה שנהסדי

 מלקהט בעת סטר מה' שאלו הנביא אסר . לרשעים לצריקים נשמש גבורת כמ"שהמינית
 א4דמא הביא וע"כ ההשגחה על גרורה ראיה יש התפלה בעבור הסטר סהיה4ת כי יץ)וכויס
 רב ארם ע4 האעפו ]6[ שחקים טלו אשר כע"ש הרבים תפלת בעבור הסטר כירידתראיה
 ראוה "ט וכן , הרבים בתפלת ההשגחה מצר אלא בפבע ירידתו שאין יורה שהה )ש()6ית
 ההשנחה ומצר ורור רור שבכל ההחסידים הצריקש בניפלת היורד הטטר מן ההשגחה עלנדולה
 דוד אסר בן . שלמותם כפי ברבים או שלמותו כפ' ואיש איש בכל בהם דבקה שתאהאלרית
 סשה וכן . ההשגחה על חזק אוין כלוטר ה)"מ( )תסיס עוז בנפשי תרהיבני ותענני קראתיביום
 אלהים לו אשר גדול נף מי כי אסר הרבים תפלת 0ק4לת ההשנחה על ראיה הביא ע"הרבינו

 נראה אשר החלקיים בענינש הנטצאת ההשגחה הטו האחר . ג' הןי רבדם בטין הנמצאים והפרטיים החלקיים מהענינים הלקוחות הראית ואולם בש83רק : ( י )וגליס אליז קראנו בכל אלהינז כה' אליו קרובים,
 לאיש הרע להניע לפעל סתשבהם לוזציא נאוהות בסבות משתדלים וערומים הכסיםכמה
 בר; שיניע שיחשבו בעצמן הסבות אותן אדרבה , לפעל שתנא כששבותם תשלם ולאכה

 שחשבו בעצמן שהסבור יוסף לאחי שקרה כקו הטוב/ להנעת סבות הן פעמים הרעלשלהם
 להפיל שחשב בעצטן הסבות שאול וכן . להצלחתו nlae היו הנה הן מסף אל הרע בהןלהניע
 מלחמר איש גבור שהיה ישראל לבל טציאוהו שתתפרסם אל פבת היה נאה , י"1()ס",  פלשתים ט4 בו ותהי בו ירי תהי אל אסר ושאול הכתוב אסר הצלחתו סבות היו דחי אחבהן

 תמצא שהש וביריד )5( רעץגנהה על סריה גדול אות בו וכיוצא הה . במלהטותיווטצליח
 ושח"ל . קמ"1( )סס5יס לעשוקש טשפפ עושה המשחיר ואכר , עזר לו שאין ובמיבתלושים
 ניול לי ואמר , אבים ען בץ ובעומדת כבשה גדולה חננינו בן עזשע רבי את אחר סיןשאל
 לישראל להרע האונפת כל כונת דיות שאם אפשר איך חפה המה הסין הנה , שטצילההרועה
 ח-יא שמצילה הרועה מצד קאה הוא והערב , כונתם תשלם לא איך הכבשה עלבזאבים
 ופא לאנשים המניע שהרע עוורה סטה הענק וזה , בהם דבקה שדכא הכלדיתדוומגחה
 פהאש לכמה הרע בהגעת ישתדלו רשעים כסה נראה שאנחנו אחי . ההשגחה צר עלמגיע
 כמאמר חכמתם מצד לא ההשנהה מצר נשמרים הם שהפתאים ראיה וזו , בידם יעלהולא
 לוכד וגו' ערומים סחשבוו; כפר אסר אליט זכרה הראיה תו קע'"( ):ס % פתאים שומרדהי

 מחרב תושע בצהרים ימששו וכלילה השך עטשו יוכם , נמהרה נפתלים ועצת בערפםחכמים
 ם ספיהשרשים

 : ס76ס כל 6ל . מינוחססגחס נט7ס ול6 חסרי כחס זו כטגס תסיס כמוע7"מ
 : שסרט . ר:ביוקור )6( בן פרק מוו )ג( : מסרי כמיגיע טמיד 610 כך6טר

כמ65כח ענפים
 : ר.קסכו עונק יפי גשע וסוט וכיגב יתערס רכ סוגף דג עמו רנ ומטח , כדור ימיוסס.6 5' שיק עsffg: 5 רכ 6דס סכמונ מ"מ נ"ר 5פרפ ונספר . 1;1' יולס פוס רכ 6וס ע4 ירעפו ]6[ חנטריק

זלזה
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 מ % לפעל סחשבווזם שתנץ הרוצעים מן שימנע ר"ל )31"מ( אור%וץמרשעים
 שאמנם הטחשבטת בם(אכת )ג( שנראה וכסו ס, טח שתניע כדי רגאותותהסבות

 רחונ מצר לקוחת השנית השאהה . רוהשנחה על מורה ראיה מזה יש לפעלהישעים
 , בצדק ששט משניח שיש יאיה ילקה שמזה סרה כנגד סדה לרשעים המניעים החלקייםמ(
 שקוצץ תאמר באלו בטפו חימושו בטמרו מק הא בממון חבריו את הטויק שכשנראהתה

 סדה כנגד סדהשיגיע
 ץ ק

 6'( )כמוח עו' היאורה הילוד הבן כל במיםל -ן

 בת DVמיי קין א ;"6(ם )מ"6 אתהגם
ק

 נשיך עם י לו
 את דן ושהעדית ראיה וזהו , 3'( תוק (nuh וכו' אטפוך דאטפת על התנא אמר וכן . '4נ()ע"נ

 ש% כפי החוטא להעניש כרחוק עצות ומביא סבות מסבב להיותו דיצה נדול דיי-תקרא
 -"1"%י"שו%%שא 1:ז%::ג:1: פתאיםשומרי סצדוצ דמע ה נמנע שלא אחר ן נזקלהבירו

 סשפפ ה' טדע המשורר ושאסר תהו , דרכיהם לפי אוחם רן שהוא אחר ברשעים משפםועוגמה ,שרימ"י על נדולה ראוה מקח . נריל ד~מתד",ות בזולת בין גרול קןבק !:ןש"
 שעשה הרע במעשה נבשל כשהרשע סשפמ עושה שהשי"ת שיודע ),( ר"ל מן( יתסיסוגו'

 רבים במקומית "ק נתבאר . רגלם נלכדה טפנו זו ברשת שאפר כסו )מ( לאחריםושותיק

 "מי ייא גמ,יםי גי::גנ In~yurwa :ע2גSWlr18l~'yWtnwSwאאנש51א"
 גחל ידו תזל כאל ואטר 5'( )'סעיס ,:נף4י:דבסי מ%:לכ:ך%:ך:ךע:%י:ו

 טורד שאדם בסדה ז.'ל רב אסח וכן . נ'( )י561 לשובאים ומכרום ירידה בני במישכם

מה
 ג ק"ש חי לו' שידדיז

 טן
 היא השלישית הראיה . אמנה קמני לב קורעת ההשגחה העל

 שהסיר אמר למה המעם ופירוש ן 5"נ( )6'ונ וגו' אנשים אק יוניה אז וגו' לילה תזיקבחלום
 הנם התועלה ובאר טהם ויפרר'הטנונות הג רוניגיםבטנו

ך
 בעולם

 בעו ששנהםאפשר
 ך

 ;בורוחי על 11 שחת סני נפשו קי
 על גדולה ראיה הלילה במראית האדם על שתבא החית וההודעה , המקריע הטיהה עלבשלח

ההשגחהשרשים

 סיורס נסחטס 16 ::ם ו11'1 כמחל5קלס )ו(נכ"ץ כ וזמו לן( : ספרטייס . כחלקיה)3(

ע.י בי כסי 610 ססעונס מוס נסמע ל6 עויין ונ"מ6נל

כהם לעיס תפלס 6תס גי נ"נ חס"ס הולך.ממחר
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מאמרמפר800
 פי פרק רביי

 ה"עי
 יש

 החלקים ברכסים תבא wP" אחר מינית רטינתה יו אק שהרי הארם במין האישיתההשגחה
 כן גם שתמצא ראי היה סימת השנחה היתה ואם , זולתה טתקתמין המימן כל ונראהאגפיים

 : הפרטיים ברברים תמצא ושלא הארם מיןבזולת
 טצר והשנית המקבל מצד האחד . שנים הם השכל מצד הלקוחים הראית ראולם יפרק

 שיהיה א"א שבאדם השגלי הכח , כך היא המקבל מצד אשר והראשונה ,הנות!
 שנראה ואחר , זולתו מתקימש המינים שאר שנראה אחר בלבד הסין קיום לתכליתמציאותו
 טושגח ובלחי ונעזב טשולח שיהיה שנאמר יתכן לא חיים הבעלי שאר על היתרון זהלאדם
 במענהו לאיוב השם רטז הטענה זו אל , דעת יתרון עליהם לו היות אחר כהם )6( מעשיובפרמי
 השגחה בו להשגיח הבע"ח מבעי ומין מק כל ~ם שעשה החסדים כספר כשהיה כי ,הראשון
 לעורב יכין מי שאמר כפו סזולתו מיוחד שלמות לו לתת או לשמרו המינים מן מזולהומיוחדת
 )"מ( )מס וגי גבורה לסוס התתן מלע יעלי לדת עת והדעת וגו' חפשי פרא שלח סי ום/צידו
 הכח שהוא שיוצד שלשת בטבעו לו כשנתן האדם מין עם שעשה ההסד אז ספר )נ( זהחולת
 שבארם השכלי הכח על יאמר 1SWW~ , בינה לשכוי נתן מי )סס( שאמר תהו , הטושכלותלהשיג
 המושכלות על לרמת הנמה בפיחות שת מי בתהלה ואמר , הראשון במאמר שכתבת'נסו

 שלא כדי )נ( הדרוש להשגת עצמיות סבות שהן יצירתו בשרשי באדם שנתנוהראשונות
 לו לבאר זה ואמר . הראשון בטאמר שנכתב כסו שורש בטוחות שבי"ח תכלית לבלתיישתלשל
 היתרון וזה , ב"ה משאר יותר נכבר מה תכלית להשגת היה מפק בלי באדם הנתן ומהשהחסד
 שתרבק ראוי הא שכן ואחר , מהם אחר סכל יותר השם בעיני נחשב שהוא יורה בוהנמצא

 שעיר כי ז"ל הרסב"ם כתב וכן , מהם יותר )ד( שכלו יתרון שעור כפי האלהית ההשגחהבו
 הניתן )ס( הכח כפי נפשו שהשלים מי ש"כ שבארם השכלי הכת שלטות כפי תהיה-ההשגחה

 השכלי הכח יאבד נפשו ישלים שלא וש , יותר האלהית ההשנחה בו שתדבק ראי יותרבו
 וטכאן , האלהית ההשגחה מעליו שתסלק וראוי חיים הבעלי במדרגת שב היא הנה בושנתן
 בתחלת )1( שנדבקה כטו שלמותו כפי שכל בבעל דבקה האלהית שההשגחה על הזקהראיה
 מצינו וכן , ההא ההגנה לו לתת המינים טן זולתו על בו יתירה ההשגחה האנושי הסיןיצרית
 הוא הזה במקום סה וסלת מ'( )תחמס הארץ בכל שמך אדיר סה אדונים ה' במזמורשבאדם השכלי הכח סן השפל בעולם דבקה הלתהית ההשגחה היחו על ראיה מביא ע"ה המלךברחו
 בכל לשמך להינע יכול ואדירות מעלה סה כמתמיה ואמר ס"ו( )ממוח וגו' כה ונחנו כסולטעם
 כשאס אבל , שמך ואדירות מעיתך ביצירתו שיודע )ו( שראפ מי האריץ ביצירות שיהיהרואה איני ספק בלי ובהירים וקייסש סמק כראי חזקים שהם השסים על הודך נתת אשר אחרהארץ
 חזקתן הקדשת לוסר רוצה ונו', עת יסדת ויונקים עללם שמפי מוצא אני היסב בזהמעיין
 עוללים שבפי הראשונית הטושכלות חגם וההרנל הלמור צר על לו באו ולא במבע ביחדםשהם
 והם צעיריך לטען ההשגחה ולאטת ליריעה עת שורות הן אלו שכל המחושות או )ח(ויתקיל
 בהיותו כרצונו ועושה ורש עני הטענה ומתנקם אויב ולהשבית הארץ את ה' עזבהאוסרים
 שמיך אראה כי ואמר בקצרה שזכר הזה הענק באבוכה לבאר זה אחר וחזר , ההשגחהמכחיש
 אים בבן האלהיח ההשגחה שתדבק ראפ ואין מעלתם אל בערך הבל הארם כי , ונו' אנושמה בלבי אומר אני שכוננת והכוכבים והירח וטעלתם השטים רואה כשאני ר"ל ונף אמש מהוגף

 הדעת זה לסתור שב כן ואחר , אותו לפקור סרוחה וטפה עכור מחומר שפלה יצירהשהוא
 השלמות אני ורואה האדם ביצירת טעיק כשאני אבל כלוטר מאלהים מעפ ותחסרהוואמר

 שהם טעפ אלא מהם חסר שאיננו השרת למלאכי קלוב שהוא שכלי כה בו שיששביצירתו
 תפארת ועטרת והרר הוד והא וגו' מאלהים מעט ותחסרהו וזהו , בכח שכל והאדם בפתילשכל
 היה לא שבזולתו , ונו' ירק- בטעומה תמשילהו שבו זה הכח שע"י עד אותו שעמרתאלהים
 כלם להית )ע( ממנו ותקיפים חזקים שהם חיים רבעלי כל לכבוש ראוי היה ולא לואפשר

תחת
שרשים
 סמוחסות 16 )ח( : וכו' מעלסך 5סכיר 5ו 6ססר6י
 סגחג6ר כמי סי7יעס מסתחטת 6חי כן גססוס
 ק 3תח5 765ס נס וגק;1 . ס."ז ר6ס1ן 3מ6מר5עי5
 ספין מס f'D נ' גמ6מר 5עי5 סגת63ר כמויקירתו
 וסגתסכות סנס'וגזת וסם ס6חרוח סתח15ת מסגיכן

 ויגייס נכוייס  ייגס פיח גמר כן גססגתכ6רו
  לסיום )פ(  כין: סיפסר  6ותס  סוכיר 565כ1

ג5ס

 . 16 מסר )נ( : ננ"ח . כהם )6( יפרק
 : זס קודם )סס(כלומר

 1י1613 סי' , חכמיה 535חי יסח5ס5 ס65 כדי)ג(
 פנל סגחכ6ר כמו 737 חכ5 סיויעס5סכחיס
 : תייס תסכע4 . מסם יותר )ד( : t"DDנמ"6
 : תייס סנע5י ע5 יותר . יותר נו מגיחן)ס(
 סנווסכלהו כס . ס6גוסי סתין יצירת נחח5ק)ו(

 יגירתו יןי ע5 . נינירמו סילע )ז( :ולסוגות
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 801 קנאהעקרים * פרק רביעימאמרספר

 מעריב לאלהי שהכה שערה סמה זה צל , נתיבה שים ובמים דרר בים לתת לא פם רגליוהחח
 אדירות gy ראוה ילקח שמיצירתו אומר אני הוא שכן ואחר , קונן טדעת בו ויש שכלי ירי עלבו

 שמעלת , שלמותך מעלת יוכר ומזה , כזה עכור חופר על שכלי כח שהשפעת ןמעלתךשסך
 טהמאסר ראשון בפרק שבארתי כסו השלסטם מן ורחוק נבזה בחומר שלכות בתתו יוכרהפועל
 מעשיך רבו פה כסו הדבר להגדלת ה% היה במקום טה ולשון וגו', אדונינו דף שסיס תהו ,השני
 השפלות ויצירות סן יזהר נכבד מחומר השקים אם אף לומר ורוצה ונו', וף מעשיך גדלו מהה'
 שטך אדיר היות על ראיה לקחת נוכל מאלהים מעט שהוא באדם הנמצא השכלי הכח סןהנה
 הטוק מצד שהיא השנית ח-מאיה , השפל בעולם האדם בסין דבקה השנחתך ורנות הארץבכל
 . ידיו מעשה האדם היות סעד והשני , ויכלתו האל הכמת פרד האהד , פנים ב' על היאהנה
 רויי שהש"י הוא ראשק טושכל , הדרך ע"ז הוא ויכלהו האל חכמת טצר שהוא הראשוןהאופן
 שלפות שהוא נראה ומאשר , החכרוטת מיני כל טסנו ויסולקו השלמות מיני כל אליושייוחמו

 שישכיח ג"כ האדון ואל , שלכוחו הכלית אל שעיטנו באיפן ירע במעשה שישניה האדםאל
 ובחק האדם בהק חסרון זה ההיה כן יעשה לא העם , ובמשפם בצדק להנהיגם סאתובסונהנים
 וכלתי יכול בלתי היותו או אדע בלתי היותו מצד אם האדם אל עיע הזה והחסרק ,האדון
 על )ג( אי ועול רשע היעם טצד אם כך לעשות הפספיק האדון אל או )0 כך לעשותמספיק
 בעל הוא הנה בעצכו איוב שאפר כמו כח ואמיץ לבב חכם יתברך שה% ואחר ן הטאוםצד

 הטוגהנים חק להשלים טכפיק ובלתי לואה להיותו משגיה בלתי שההיה א"כ %"א הגמורהיכולת
 ישגיח שלא אפשר אי כן וגם , ידיעה לחסרון בחי שיקצר א"א לבב חכם שהוא אחר וכןמאתו,

 יחיד להיותו יהברך שהאל ואסר מוען איוב שהיה כסו עול מצד או רשע סצד סאתוכמונהגים
 ישיבנו ומי באהד והטו שאסר כטו טאתו למכהנים עול כרצונו עושה ופא בידו שימחו; מיואין
 עץ השיב שאליהוא שניט, קל יסו ישח טוכית בימט "ם לו ס'( גסס עוד ואמר לג( )6יונוט'

 בעל שהוא על ~רכ" לאל חלילה אמר , וט' מעול ושרי מפשע לאל חלילה 5"ו( גססכשאמר
 שלא ורשע עול יעשה לא נטור יכולת לו שיש ואחר , היכולת על מרה )0 אל כי הגסורהיכולת
 יספיק שלא טצד מוב הצדיק אצע לגמול ידיו במעשה ישגיח שלא א"א נם , רשעה עושיליסר
 שהוא ומהר , שלמותו תכלית דבר כל על להשפיע בסצקשותו די שיש שדי 2טד,וא , צרכיהםלתת

 כי 6ה וסטך טעול, ושדי אמרו חהו עול, זה היה כן יעשה לא אם חקו אחד לכלמספיקלתת
 אל המניע העונש על לרמח ימציאנו אדם וכארח , הטוב הגחול על לרמח לו נשלם אדםפעל
 יעות לא ושדי ירשיע לא אל אפנם אף %מר היכולת בטענת דבריו לחזק עפי וחזר ,הרשע
 מספיק חהת5 אל במלת הנרמז הנסור היסלת בעל זול דאל שדיה שאחר לוטר רמהטשפט,
 בהיותו לא אם אפשר בלתי הה , שדי במלת הנרמז והוא לו שאפשר השלכות נמצא לכללתת
 לא %ם דרכיו, כפי ויסציאנו כפעלו אחד לכל שיהולם כדי ארם בני מעשה בפרפימשניח
 אל ימצאו לא ואם , ירשיע לא והאל רשע זה יהיה רשעו כפי הרשע אל לשלם כןיעשה
 ית' mnw שנאמר א"כ ראוי משפם שות לא ונשרי סשפפ עות זה מהיה דרכיו כפי טובהצדיק
 ואמר , הנמו היכולת בעל שהוא על ראיה והביא , כדרכיו לאיש לחת ארם בני במעשהמשגיח
 יותר יכול שיהתה הארץ לעשות לו שצחה עליו פקיד הטו מי לוטר רוצה ארצה עליו פקדמי

 יעסקו אליו ונשמתו רוחו לבו אליו ישים אם טמנו יותר נדיב שיהיה כלה הבל שם ומיכנמנו,
 רוצה לבו אליו ישים שאם סטנו יותר יכלת לו שיש הפקיד ה% ומי כלומר , יחד בשר כליגוע
 שיספיק אחר נמצא בכאן אין , ישוב עפר על וארם יחד בשר כל שיגוע המציאות אללוסר
 רשע שיעשה א"א זה שנתבאר הנחר , הנכור היכולת בעל שהוא יתבאר וא"כ זולתו זהלעשונן

 משפס שונא האף כלי לקול האינה זאת שמעה בינה החם אטר וע"כ . משפט שונא ש עולאו
 שרים פני נשא לא אשר , נדיבים אל רוצע בליעל למלך האמר . תרשית כביר צדיק האםיחבוש
 היכולת בעל שהוא שבארנו אחר לומר רוצה , כלם יריו מעשה כי רל לפת שוע נכרולא
 הפלךוהוא

 ע~
 ומי )ג( כולך כלשר חובש יהיה משפם שונא שיהיה שהאדון )מ( לוסר א"א הכל

 ושיעשה בליעל היכולת בעל שהוא למלך לומר ראוי ,2אק להרשיעו לך א"א נמור צדיקשהפו
 שירצה סה לתת ויכול נדיב "wa מי אל רשע שאמרו ולא עול שיקרא ראפ שאין ויבאר ,עול

שלאשרשים

 פי' . מ51ך כלומר שגס יסיס מססט סת6 סיסיס וט,. סמססיק סטון 6ל 16 )י( : ג5ס סיסיו .ג5ס
 סכ5 ע5 סיג51ח נע5 סקנסס וסט סס6ז~ן מהחר גotpn 6 מכל כך 5עסוח ממסיק סי61 6ףט4
 : רסעס נעומי דין יעמס סל6 15מי סר16י מן היגו . סמיקות 5ד על )כ( : וכו' מ5ד 6ס מחסרון15

 . לסרסיעו לו 6"6 גמור סדיק ססו6 ומי )ג( כמו . סיכולם על מורס )5( : נמעסגיוסמו6ס
 75יק ססו6 ומי 51"5 נספרים גס5 סטט1ח נרפס מקאדט )מ( : 5קח סקרן S~h' ו6ת ידי 565ים

גמור
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העקשכם פרקי רביעימאמךמפר808

 ינסלהו שלא טה טוב לקבל ראוי שדוש מי )ס( חוק כשיגרע )אלא( ועול רשע שקרא יחרש"
 אינו , המה בארץ אשר לגדולים פנים משם! לעשות שיצטרך בעבור זה שיעשה וא"ת .כצדקתו

 האברים ויסירו שלוחיו יד על ויעביו עם ינוכשו לילה וחצות ימותו רגע כי ל ידו עלשיעכב מי ואין לעשות בידו יכולת שיש אחר בכלם שחה משפט להם לעשות וראוי כלם ידיטעשה כי תף שרים פני נשא לא אשר שאסר כמו נמצא לשום פנים נושא אינו יתברך הס! כיכן
 ושגע יראה צעריו וכל איש דרכי על שעימו עדורה פה תה , ביד בהם שיגעו בלירוקזקים
 להביא אליהוא שמען השנית המענה כל דרך חה , און פועלי שם להסחר צלמות ואקחושך
 ידיו מעשה האדם היות מצד שהיא הראיה פן השנית והאופן , היכולת טצד התטפחה עלראיה
 טוען איוב שהיה חזקה היותר הטענה שלפי , הדרך ע"ז הרביעית במענה אליהם! אותההביא
 ושתפקיחו לבך אליו תשית וכי תגדלנו כי אנוש מה שאטר כמו המיאוס טענת היא זה כלנגר

 לא השם בעיני ונבזה מאוס האדם שלהיות תושב והיה 1'( )6יונ לרגעים ושתבחננולבקרים
 לעושק זס מיחס והמה , המיאוס צד על החזיר פעולות בפרטי ישגיח שלא נסו מעשיו בפרטיישגיח
 קראו ולזה , שכלי כח בו 1!ש ידיו סעשה שקוא אחר חקו את האדם טמין שיעסיק השםאל
 ומן הטבע מן אבל , חיים הבעלי כשאר בלבד הטבע מן הוידעו נשלטה שלא לפי נפיויגיע
 איוב היה זה ובעבור , וגו' אדם נעשה וכאמר כמו )ט( בו שנתן השכלי כח שהיא האלהיהכח
 השנחתו למנוע כן שיעשה ראוי ושאין האדם למין עח2ק הש"י שהיה עה2ק זה שהיהאומר
 צד על כפיו יניע שימאס השלם מחק חה שאק האדם מעלת ומזעום השם טעלת לגודלמטנו

 '"ג( )מס הופעת רשעים עצת ועל כפק- יגיע תסאב כי תעשוק כי לך הטוב שאסר וזהו ,הטיאוס
 בערך תבזה פחות והארם והפעלה הכלסם בתכלית שלם שאתה שלפי לך המזבואסר
 ותעזבהו בו שנתת השכלי כחו כפי לו שאפשר השלמות "2ינ ושלא תקו סמנו שתעשוקכעלתך
 בזה ממכים אתה כאלו כלומר הופעת רשעים עצת על ואפר , כפעי יגיע ותמאס המהאום צרעל
 לההיר הרביעית במענה אליהוא חור ולפיכך , טועיל הטעשה כשרון ומאין האוסרים הרשעיםעם

 שיעזוב שא"א יינטר 5"1( )סס לב כה כביר יטאס ולא כביר אל הן שאמר והוא , המיאוםטענת
 צק על יריו סעשה שישיב חכם פועל שום מחק שאין הסיתום צד קל האדם סין אתהשם

 אל שהו"! אהר כלומר וגו' כביר אל הן שאפר רעא וזה , אאם לתקן יכל בהיותוהמיאום
 שהא השלמות אל האדם פין את להגיע אפשר והוא , בפעל ההשכלה וכביר היכולתובעל
 יכול והא , הלב כחנית כביר שהוא האדם את שימאס לו א"א הנה , יכלתו לגורל עליומחניי
 יעשוק ולא הפעל אל להוציאו הש"י אוהו שיעזור ראוי בכח שכל בו שיש ואחר ההשכלה,על
 . כך על יכול שהוא אחר הש"י בחק חסרון היה עדה להשיג לו שאפשר השלמות האדםטמין

 בסי איוב שאסרובעבור
 שאין עתה אליהוא אטר , הופעת רשעית עצת תל האת הטענה

 מצדיק וגרע לא עוד ואמר , יתן עניים וטשפט רשע יחיה לא בי בהפך הא אבל כךהדבר
 יאסר למוסר אזנם ויגל , יתגברו כי ופשעיהם פעלם להם יגד וט' בזיקים אסורים האם וט,עינו
 המענה ובסקי , ההשנהה צד על ה141 לצדיקים המניע רע כל כי להורות גסס( סאון צהובוןכי

 וההשגחה )5( החבטה על הטורה הסמר )ס( פלאות בשהודיע רברע טעם זו עעכר'ראיה אחרההם!
 בשני השיי אותם קיים , כאד הזקות והיכולת החכטה וטענות היכולת על המורה רועםונפלאות
 היים בעלי ביצירה הנראית החכטה מן וההשגחה החכטה על ראיה הביא האחד שבמקנהו ,טעניו

 מיוחד שלמווע ונתינת לו הראיה בשמירה מהם וסין טין כל היים בעלי ביצירת הנראיתוההשגחה
 ראיה הבש השנית ובמענה , ההא הטענה כל כוונת חה , החכמה על המורה סהם ומין מקלכל
 השגחתי תבמל כלומר מ'( )סס תצרק למען  תרשי"ני משפטי תפר האף לו אסר היכולתעל
 כמוהו ובקול לך כאל זרוע מזם , כך על יכולת לי אין כאלו בנפצאים טשפם עוגמה שאינילזמר
 רשעים והדוך הכניעהו גאה כל ראה , והשפילהו גאה כל וראה וגו' וגובה גאל נא עדה ,תרעם
 גדולות בריות לברוא השם יכולת גח-ל להראות הדרך זה על הולה ההוא המענה וכל ,תחחם
 מ"6( )סס יוטל מראיו אל הגם שאפר וזה ארצה, קופתו פלא ויפיל אותן לראמי האדםשיבהל
 , דבר בשום ליאורי שום אליו ליחס אפשר אי הנפור הימלח בעל שהא שאחרי להורות זהוכל
 נתסיס ובזה , שברא היצירה בכל שיש הגדולה התנטה ראותט אחר ידיעה דרדר לאעם
 הידיעה וימענת )משמ"ג( תוכל כל בי ידעתי אמר היכולת לטענת הפענוח, לשתי והודהאיוב

 , : מזמה טסך יבצר ולאאפר
פרקשרעום

 ממטר )פ( : סי"פ גמ"ח 5עי5 עגתנ6ר וע"ג מ5ח לומר טכ5 6ו . 5סרסיעו 5ך 06סר 6יגמור
 : כס"מ ס6מר נמו . 001סגמ0 )5( 5מי ר16י. 6100 מי )ס( : וק"ל 1ג1' ר16יס6ין לקחי כמטר יערק ק"ו ס0כמס. ע5 ממורס 5סרסיע 5ו 6"6 51"5 מוסר טעות 5610סרסיעו
שראו. . וכו' 076 געסס ס6מר כמו )ט( : רביססו6
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