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 לך אבאר כן ואחרי , החיוב מתארי יבדלו דבר זה ובאי , אחד צד על תארים השוללים הםאד
 לבד המתואר ייחד אשר י אינו התאר כי ואומר , בזולתמ 4א בשוללים אלא בתארו דרך לנו איןאיך
 משתתף הוא ואם למתואר תאר כן גם יהיה התאר אבל , זולתו עם ההוא בתאר ישתתף שלאעד
 זה מה , ותאמר ותשאל מרחוק איש ראטע אם , בו והמשל , התיחדות בו יהיה ולא זולתו עםבו

 מה מכל ייחדהו שלא פי על ואף הנראה לזה ספק בלא תאר יהיה זה , חי בעל לך ויאמר ,הנראה
 וכן המקורים, ממין ולא הצמחים טמין גוף אינו הנראה שוה והוא ייהוד קצת בו הגיע אלאשזולתו
 , ותאמר ותשאל , הוא מה תדע לא שאתה אלא , אחד גוף שבו ותדע אדם הבית בזה כשיהיהעוד
 שבו והרע התיחדות קצת בו הנעת כבר , צמח ולא מחצב בו אין העונה לך ויאמר , הבית בזהמה
 , החיוב לתארי השלילה תארי ישתתפו הצד בזה , הוא חיים בעל זה אי תדע לא ואם , הייםבעל
 מה הסרת אלא ה ההתייחדות מן בהם יהיה שלא ואע"פ , התייחדות קצת ייהדו שלא אפשרשאי

 השלילה תארי בו נבדלו אשר הצד ואמנם , משולל בלתי אותו חושנים שהיינו מה מכללששללו
 , ידיעתו המבוקש הדבר מכלל חלק על מורים הם , ייחדו שלא אע"פ ההייוב שתארי , החייובמתארי
 העצם מן פנים בשום דבר יודיעונו לא השלילה ותארי ממקריו מקרה או ז , מעצמו חלק אםי

 אומר ההקדמה זאת ואחר , שהמשלנו כמו במקרה זה היה אם אלא ין , הוא מה ידיעתוהמבוקש
 , מופת עליו שנעשה כמו , בו ההרכבה אין המשיאה מחויב שהוא המופת בא כבר יתברךשהשם

 % שאין מפני , חיוב תאר לו שיהיה השקר מן כן אם י , מהותו לא לבד ישוועו אלא נשיג ולא )"(ט
מרית

 טובשם
 קנת לנו יודיטו ס0ולליס ססת61ריס ס'כ6ר כוססרר

 6ל6 לחקרו דרך לגו 6ין כי )כ6ר כן החר ,סכווגס
 על יקמר 0תו6ר כי מגיח ור6ס1גס , 113לת ל036ליל1ח

 יתחתל 0ל6 עד סמתו6ר יביטו 706 ת61ר , יכריסכ'
nbtp)6עם ססו tpSlr מיכר 6100 כ6דס כ6מרג1 כלל , 
 תיקרס סגי ת61ר 1י0 . מכ"ח 760 מכל יכ7ילס1ה7כ1ר
1htpnS6סח"חיות 3ו יסים ל6 ועתו עס גו מרתתך ;סו . 
 וס מס Sh~Pt מרמוק 6'ס ר6ימ 6ס ליס נותל סרגוסכיך
 לוס מסק כלי חוקי ו0 יסיס , חייס כעל לך ויקמרסגר6ס
 בו כניע 6)6 0זולחו מס מכל ייחדסו 0ל6 הע"פסגר6ס
 nhtp יסים ססתו6ר סרכ 0סנימ 61חר 0מק1ריסמסיגי ע" סנתחיס ממיני ג,ף "'גו קגר"ק סוס וסו" 'חודק3ח
 0ת61ר יכיס ככר כי לכפר רנ0 מיוחד יסיס סל66ע"ט
 וקמר הנית נוס מס כ6מרג1 , כ0לילס 0יסיכ 96ת61ר

אפרי
 מו1)ת1! )מח61ר סהו6 סת6ר טיכדי)סו מממ61ר,ר'1 יימד 6סרד
 מימדים h'(O ססיי)וח סטירי ר") , סס))ו מס מסרח ")"ה
 0סעגין ת!סכיס ססיי:1 מס סמחו"ל מן Slin'c 6!" דכרסיס

 כבו , מטרמו מקק "0 1 : סמהו6ל מן מקוק נבימסו"
 15 ז : כ"3 מסלק הסגי סמ0) וגסו 0מדכר, 16 מהיח6מל
 סגזכריס מסח6ריס ס6מריס ח!ק,ס וס0 , ממקריומקרס
 )טוס מיוד 5':ו הו6 כי ס0עו)וח הקר נוגהי סה61תסרק

 מגע נעכס, )6 כמקרס סו" סמחו6ר מעש זכר יודיטוססלייס חקרי "0 ר") , כמקרס וס סיס "0 ",6 ח :סמחו6ר
 ססו" טככיח צמר ט)) כקטרטרמך

 ,מם נוף "'גו
 כי , כעגם )6 מיס נעני מס סיס גמקרט ,דע ככרמקוריי 1)"

 1)6 מקוריי 1)6 גמם )6 דכר סס סיס 6ס0ר יסיםככל
 וי6 ט : נמקרס כ"6 נטוס "יזה סיויעס ג"ח )כן , מייסיס
 סכ1~יס החיוג לת61רי כסלילת חתרי יתחתכו ס3ד 3,ס גדק:גגום:':ע עגב,11:ט נעצינו קלוסך ""כ י : מהותו קגדע )" המפיקס ממ1ייכ גת," bwn וכו',ר')גסינ

 מס חסרת hSh מיחוד מן כסס יסיס 0ל6 שע"פ מדלחו ו'3דילסו  ייתיר לית  ייתרי ;ל6 ;6"6 , שמיוחדיםל6
 כמס סני6 מחיוג ותוקרי ס0לילס חקרי  יטתתמ 3מט סרכ 0ס3'6 61חר ,  %יחי שיטפיס ייייני %ס מכלל00ללו
 מכל יר3ר יובדלו סל6 6ף כי  תיירים פינס  06ר 0כ1לליס סת61ריס 1סס סח'1כ תערי יוכפלו וכמגס וסנורי31ד)ו
 , מתקריו ומקרס מליתו מלק טס וידיטתו 0ו3ר תכלל תלך טל תירים פס , מקיתס 0יכריליי hlb טעלחומס

 ססי6 חי 610 36ל פותת 1ל6 דומם "יג1 ס6דס וכריס סגי יויגו 3וס כי לין 6100 16 חי 6100 53רסכלמרט
 סילילס תירי י"ילס .  לנן מסי, תייר לי וטין מתיר סכיני יידילסי  ל3ן סיי% %תרנו ,  01ho ממסיפ תלך טלמירס
 גוף bSt וזקורי hS 3ו  6ין ייתר ינית 13ן חס כלמרט , חמי יריטתו סמ13זס  סט5ס מן סייס רסיס ד3ר יוויעיל6
 1 ד1ממ'ס 16 סס סדכריס' כי ר106גס תגדע מנד וס61 , כמקרס  6ל6 טייס כטלי  ;ס  טין יוריה hSIשומח
 יילעס לתלו  גחלזיס  סירלריס גדם ל6 06 6כל , חי 6100 י0"י נ,מח 1ל6 דומס ל1yhn  6 ונחר כ"ח 6ונימחים
 6ל, יתוקר bS יתעלס 0ססס ;נ63ר רעי לסגך'ל 0ר6ו' מס ;סקךמג1 "תר 1סרנ1ן , וכף סי5י%ות תתיייכסס1, סחיסת 3י כיר  יתטל?  סיסס זימר סילדתי  1,ת וקמר : דגר  010 נרט י% יטלילי ת5ר יתיקר 1ן טלחלזיס
 סרכ3ס טיס  ספין גו 1סרנ1ן , סמני5ית תדייין סו, יחטלס  onon סחופת כ6 ככר כי , סחי1כ גז על ל6נ0לילס
 לו סיסיס ייזר  %ן %"כ תסיתי ל" כלכר יסותי h)h תחט גטיג  ילק . סת5ייית תתתיכ יין ל, %ירכם ייס טקסכי

 סקס סיסיה יתוייכ עתני חנטי 3י מסיי ותתיתר תוזר  סס שסיס סך  (nhlp ס5%י%ית נתיר  %0ס , חיןפוזר

 תתייינ יסיס ול6 ומחוקר תוקר דוריס מחגי מרכם יתטלס o~O סיסיז עס צגתני סתגיי תגור תיינס עלסיתעלי
 00קר ותן קמרו ווס . עלס לו 6"כ ומקבל פועל 0ו6 0,ס'ס כעכור  ו6ס מרכיב 6ל  סי5טרך כעכור  06 ,סת5י6ית

סיטים
קרשקש

 נללות דרר הוא ישוחו שנשיג שאמר שמה ואמר , ישותו נשיג גו רוצה , מהותו לא לבד ישותו אלא נשיג יי" "(  נהפרן
 שהוא מהותו הוא אשר המיוחדת 'שותו שנשיג טזה טחו,ינ ואינו איר למהותו חוץ ישותו שאין אחר תאמרואם

מציאות
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 שני על התאר ויורה מורכבת מהותו שתהיה שכן כל , מהם אחת על התאר זיורה לישותו חוחמהות
 כשום חיוב תאר לו אין וא"ב , עליהם כן נם התאר ויורה סקרים לו שיהיה שכן כל 5 ,חלקים
 , יתעלה בו שיאמינו שצרינו למה השכל להישיר שיעשו צריך אשר הם השלילה תארי אמנם ,פנש
 שישיגהו האדם שאפשר מה להבלית השבל יישירו והם , פנים בשום רבוי טצדם יניע שלאמפני
 העצמים אלו זולת אהד דבר מציאות חיוב במופת לנו התבאר שהנה , בו והמשל , יתעלהממנו

 השקר טן כי הענין , נטצא שהוא זה על ואמרנו השכל יריעתם כלל ואשר ל , בהושיםהטושגים
 , טתים גופות הם אשר משל דרך על היסודות כמציאות אינו הנמצא שוה השגנו כן היחר ,העדרו
 כטציאות אינו כן נם הנמצא שזה השגנו כן ואחר , טת אינו יתברך שהוא הענין , חי שהואואמרנו
 השכל כמציאות אינו הנמצא שזה השננו כן ואחר , נוף אינו שהוא ואמרנו , הי גוף הם אשרהשמים
 המציאתו, סכה לו אין הענין קדמון יתעלה שההר ואמרנו , עלול הוא אבל מת ולא נשם אינואשר
 אבל , בלבד נמצא שיהיה לו טספקת עצמו הוא אשר מציאותו אין הנמצא שזה השגגו כןואחר
 , השמש מן האור כחיוב ולא האש מן החום כהשפע מ זה ואין , רבות מציאות מאתושופעת

 בו ואמרנו , שנבאר כסו טתוקנת בהנהנה וסדור וקיום עמיה תמיד להם ימשיך השפע אבלנ
מפני

אפודי
 )ו ממל כס"נמ:ו )ומל רסס , מיום ח6ל לו ס'0יס שטקרמן

 )פי מיוכ' ת61ל סיסים סו6 מסקר מן , :מ!6'0ע)ס
 יתעלס )ו כסנ"מר כן 06 / 6הד דגל ומסותוקמ)י"ותו

b:D)ממ:י6וח מורכש 6י:, '0ע)ס כ61 כ' היכ' ח6ר חרו 
 16מליס גס"גו גונחנו 6כ) מסועו סו6 מ!י16חו "כ)וממוח
 לו סיסיו סכן ;) כ : כעולס גמש 0מ!י16ח ממיייג סיג)מ)6
 : מקריס יתעלס לו סיסים 6"6 סכן כ) ר-) , וכו'מקריס
 כ% "סר סע)מיס lr(r ;י ר") , סדק) '7יעחס ;,) ויסרל

 , וסמיניס סס1גיס וידיעת סדכריס )ורות גסס ססכ)יושהה
 סיס מהנ"ל ס;)מיס 6לו כ)(ולח

 :מ)"
 כבסלע ם : וכו' 6הד

 וסנר) כססי, 'ידע ונסתי כטבע כסו י") , סהפ מןממוט
 סספע כי ס"ס מן סמ1ס ומסע ס"מ" מן סקור סססעכין

 סו6 סמוספע ס"ס כי ופוסק משסיע הו6 ס"ס מןממוס
 סמחמדסת ס16ל0 6כ) (ס 6חר וט וכן 6מר ומחח7פ :עדרגסס
 ס"ס כי "תר סגד) גס , קיאת גמם קולס סי6 סלמסמן
 'וןע וסלמס כסעו)ס ידיעס )ו סאן סנט) כמוס יודעהיגו

 כמו מועל טיוחו שנח פעלו י7יעחו P~D 6ין "גלכמועלו
 "נ) נ : סדכר מגילוח סנח מדגל יך'עחו ססנ0 יתעלסכסס
 : ססכ) מן סמונכן כסחחייכ וגסו ר") , לסם סימסיך0ססע

 טוכשם
 , ליס!תו חון מכוח לו סדין מסגי חיוני תוקר לו;'סיס
 6ו ממסות תודר למ5י16תן מת6ריס 6גו כ"6 כןוסרחון
 ו6ס ווענמו יו65ת מנס 6ל יצטרך מסמקריס ממקרסחודר
 6ו nthflnS קרס ממסות יועקמו ו651 דגר Sbיצטרך

 כו 6ין סזו5'6וח מחוייב יסים 1לnlonS 6 קרססנו5'16ת
 , עליסס ג"כ מתויר ויורם מקריס לו סיסיו כ"ססרג3ס
 ססס ;י כוס סרס ר5ס כי מעיון 6חר נוס )יוסגר6ס
 ל6 מתוקר יסיס ל6 ולכן מסתו ולת יסות ס6י,יתעלס
 מורגכח זוס~תו סיסיס ס6"6 כ"ס כמסות ון6כמ5'6וח

כמו
~lho 

 וימיו גדר לו יסיס גי )ו7כר מחי מורכם ססו6
 יסים כי כמקריס יח61ר סל6 וכרס ל)ו1רככ סכםסחלקיס
 יסיס גי וגס גסס סו6 מקרס כעל כל כי גסס יתעלסססס
 ומסות ממ5י16ח מורכם מליגן יתנקר וע"כ , ומקבלפועל
 סרחן כי סמ5י6ות מחוייכ יסיס ל6 גן סיכר סיסכ"6

 6"6 וגס , nlht~nc חח1ייכ סו6 כססך 16 לכסוחסמ5י6ות
 מכנר נחי 0760 ס.תו6ר כמו מחמסות כחלקיםסיתו6ר
 לנוס כמקריס סיתו6ר 6"6 ונס , מדגר ממסות חלקססו6
 גס ומקבלת 10עלת עלס 6ל ויגטרך עלול לנגר מקרססכל
 O')D כסוס חיננו ת61ר 6ין גן סדכר ו6ס גסס יסיטכי

 ית61ר גסס 6סר ,ס7גריס כן סיכר ויכף עליו,ט'75ק
 נסס כמסותו ס7גר סיתו6ר 75 על 16 ומסות גמ5'6ות ס7כר סיתו6ר 5ד על סיסיו 06 ימנע ל6 סססעקמות
 סינדק חיוכי תוקר סוס 6ין 6"כ כסס ססס סיתו,ר 6"6 כלס 6כל , o'tlpn מת61ריס 16 , 16תו סמגדיריססחלקיס
 6"" 0חי1כ ~1hlp' סניטר 6חר , וכו' ססלילס תוצר המגס : יתעלסעליו

 otJtnhn ס6ממ"ס סמ6מיניס ועדת יסר6ל קמל הנחגו כי , סנריך cnS סס;ל למיסיר סיעתו גריך 6סרססלילס תוצרי עליו יג7קו "יך כי"ר עליו סי75קו
 יתעלס ono סיחו6ר 1167 לוס יכי16 ססן'לס 0תו6רי ולמס רכזי גו יסע סל6 ורצוי גד מכל 6חד סו6 יתעלססססס
 חייוג כמזפת לגו סתנ6ר מגס וס דמיון , לדעת שספסר מס יתעלס מסמס למסיג lh'a1 Q7hS סנ"ג ולמסכסס

nlhunכחוס מסמ1סג 737 סוס 6ין יתעלס ססו6 מסכל י7יעתס כלל 61;ר סמוחסיס סענמיס 6לו ועת 6ח7 7כר 
 ססקר מן ;י נו מעגין נמ65 ססו6 וס על u~nfil . גפם גח ססו6 ול6 טורס ול6 חומר ל6 ס6'ג1 )וסמ1סג 7נרו6יג1
 סם 6סר ססמיס כמנישק חיגו ג"ג סגמ65 סוס מסגנו כן החר , גמ65 ססו6 על ת6ר לו סגחייכ ל6 ,סעורו
 o)'h 6סר סננ7ל'ס ססנ~ס כמטיחות הגו סגמ65 וס כי ססגנו r~nht , ג91 הגו יתעלס סססס ו6מרנ1 חיגוץ

 61חר , למ5י6וחו ס3ס 6ין כי קמר ומעגין קדמון 6100 המרגו וס "סורית ,' עלולים סס 6כל מסיס 1ל6גסמיס
 כי מ5'16ח מ6ח1 ס1סט1ח 6נל לכד גמלם סיסיס 3ל3ד לו ptnon עשו 610 6סר מ5י16ת1 6ין סגמ65 סוס ססגגוכן
 מסמס מן ntfio כחיוב 1ל6 מקרי ססו6 ס6ם זון סחוס נספע זס 4ין כי וסקסנו , חיים מיס מקור יתעלס610

~1OQ
 כשגנגס וסער olfpl עמי7ס סקו6 סגמ65 נמסות תמיד ממגו ימסיך סספע 6נל , ר15ן וגלי סדור נלי טכעי

מת1קגת
קרשקש

 שאינו ואמרך , כולל ענין ו,ה1 גטצא כשהוא 'ריעה שהואאמרנו אין בספרו אכוחט4ר שאטר וכסו , נוסף מהות בליטציאות
 בהרחקת .ריעה הוא כן ואם כטותך שאתנו ביאור הההותמלת ואם , האל כ"א האל ירע לא א"כ לאל אם נ' מהות בליטציאות
 פועל א.נז כרעתך הדמיון טן המרוחק באמהות לאהרמצן אמתת שהא נוסף מהות בל' טצ'אוח שהוא ביריעת:ותאסר

 דבר בהרחקת יריעה הוא אך בטלאכחו יריעה שא.ננוונגר . ידיעה בו אין אשר זה ומה יריעה הוא הגמורהטכנאות
סטנו
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 נח פרק ראשך חלק נבוכיםמורה
 ננהל המע מכל ולא לואה שאינו התארים באלו והכונה , ורוצה וחכם יכול שהו14 ושגנטים אלומפני
 אמרנו וענת זולתו אחרים דברים להמצאת די בה יש שמציאותו לואה, לא אסרנו וענין , עוזבאו
 אלה כל כי ,' עחב ולא נבהל לא אמרנו וענין , חי משיג כל כי הי, כלוטר משיג שהוא סבל,ולא

 שינהגהו מה כל בהיות אלא ס , יקרה כאשר והזוג נעזבות לא והנהגה סדר על הולכותהנמצאות
 הענין אחד הוא כי ואמרנו כמוהו אחר אין הנטצא זה כי השננו כן ואחר , ורצון בכוונההרוצה
 או פ , פעולה תאר אם הוא , בו שנתארהו תאר כל כי ע לך התבאר כבר הנה , הרבויהרחקת
 אלו כן נם תעשה ולא פעולתו לא עצמו השנת בו הכוונה היתה אם העדרו שלית ענינויהיה

 מה מהדבר ישולל שפעמים , ידעת כבר אשר בפנים צ אלא יתעלה עליו תתירם ולאהשלילות
 , יורע זה במאמרי המעיין הא"ש ואתה . רואה לא בכותל )כ( שנאמר כמו , לו שימצא דרכושאין
 ורוב ממנו חלקים שיעור ק וידענו ואמצעיו זרתותיו ידענו שכבר , מתנועע גשם הוא הרקיע זהכי

 וצורה חומר נעל שהוא יורעים היותנו עם , מהותו מהשיג הלאות כל שכלנו נלאה ,תטעותיהם
 מקיימים בלתי בשמונן אלא לתארו נוכל לא ולוה , בגו אשר החומר זה שאינו אלא ,בהכרח
 לא ולזה , מתפעלים ולא כבדים ולא קלים לא השמים בי נאמר שאנחנו המקיים בחיובלא

יקנלו
 טובשם

 סטגייגיס tse מסגי , ממסכל סמ1סכל כהיוכ ככללמתוקגח
 סתו6ריס 6לו )ו סגת6ר ל6 ורסס ויכול חכם ס0ו6נתמר
 סתו6ר סיסיס עד ורולס ויכול חכס סמ5י6ות מחוייבסיסים
 סכ1וגס 6כל , סקר סוס 3י6רגו ככר כי סמת61רזקת

 05171 , סכל סריגו חכס ו6מרגו rht5 סריגו יכולכ6מרגו
 סמגי16תו לולס סוייגו המרגו וענין , עווכ ול6 ג3סלסריגו
 המרט וענין , 11לק1 6חריס סד3ריס לסמ65ח די כסים
hS,גכסל ל" המרגו ועג'ן , חי כלומר מסיג ססו6 סכל 
 tSh כל גי ע"נול6

~lhln)o 
 ו0סגקג0 סס7ר על קולגות

 סיגסיגסו מס כן כסיות 6ל6 יקרס כיסר וסוגת געזכותל6
r~lno00 3ו מטנגו 6סר סחו6ריס לל 6"כ ורגון ככווגס 
 ססגגו כן והחר , וסחו6ר סחים 75 על ל6 סטלילס 5דטל

אפורי
 hih (nl~rD הינן 0גמ161ח 60)1 , וכו' 05 כ) 3סיוח 6)6ס
 )ו ובנוגס כלגון סלע) עמוק ט)מ0 ונסוים גסיל סורקותסס

 n(wlhn ח6ל כ) כי ע : ולטון כונס )ו 'סיס 'חט)סט610
 60ל 06 יחע)0 )ו )עטות סמוחליס ~otnhn ר") ,13

 nStSa טגיגו י0י0 16 פ : וכו' ומגון למוס כמו0סעו)וח
 )1 גח6ר 06 ל") ,מטורו

~r'h 
 וקנמון 6מד כמו חיוכי ח6ל

 , תשדלו ס)')ת h)h 0מיונ 6100 כחטר 0כו1נס 6ין וכו',ומגס
 ס"הד~ח מיוכ סכ~;0 6ין "מד יתכרך )ו כסנת"ר0ו0מס)
 וכ:;ת"ל0ו סרגוי, ס)י)ח נו סכוג0 6)6 מקרת סי" 60מדוחכי

 כסכר 60מליס התקריס וכן מכס )מפיקוחו טפן סכוגסכקדמון
 0ס)י)0 ו0י6 רז) , ידעת נכר 6סר כסייס צ : 0רככיקר
 : 0נינ)יס ממסר ל") , סיקים סעור ק : כנעדר סי חידקסכו))ס

 גו סרטון 6חן ססו6 ו6מרג1 כמוסו 6חר 6ין סימנךסז0
 3ע5מ1 ניגס ססעולות 61לו , סע1לס תוקר 06 סו6 בו טגת6ר0ו תוקר כל כי סת63ר ככר מגס , סר3ויסרחקח
 יסיס 6ס , מעדרו סלילת עגיט יסים "ו , מעכר כנוס גי6רגו מככר כמו וחגון רחוס כמו ~nlSIDD עליוויסדקו
 נוססלילוח יס כי לעסות ט'וכל ססליל1ת כל oTno יעמס סל6 סרכ סזסיר 6מר . פעולתו hS עלמו מסגת כוסכו1גס
 סו6 ססס"י "תר ל6 גי עליו, ינזק 6סר סי6 סמסולחח סטלילס "כל סמ,וחדוח סט1ללוח ootttSvolnh)nh~hnמס
 סגת" מ! סי"ק7 ס~" ~Oht כלת' מלח גי רססכלא'

 חיו3יס יסוכו ססלילות כן סדרר סיס ~(or , 3ו  סית65 ס7רגו מס
 כו כקליפס שכין סגריך סרכ כינר לכן , סחיוכיס 6ל יכינו ממיוחדות 0טלילוח oa עליו י5ךקו ל6 ייייכיסוכתי
 ית' עליו תסלחס ול6 סטלילוח 6לו ג"כ חעס0 1ל6 צנורו וגס , ג71קח סלילם תסיס וזנת מכוללת 0סלילסיתעלס
 ל6 הכיחל טג6מר כמו לו סימנך דרכו סבן מס ווס7כר יסולל ספעמיס יעפס ס5ד וס כי , יןעח 6סר כסגיס6ל6
 ועת וימן סינוס מירכו 0ו6 כי ייטן 1ל6 יגיס ל6 סר6וכן h)D' כמו ל6 ל61ס דלחי ססו6 ית' למס ג6מר וכןר61ס
 סת0יס כטתגוור תגןק סגס סחסרוגות ממגו כשתסלול ח5דק ססלילססמיוח7ת סגס , סכורנו על 751ק 65ססלילס
 Su כה כס 6ין "סר מחטעעת (tps 0גק71ס 6מרג1 כמו יתעלס עליו ערקו 6סר סס)י4ות 0גס כו סימ65מדרכו
 סו" ג0לי)ות 0סס ת6ד כי סרג אכי"ר אחר , וכו' ינוס fis סנר, ג"מר ככססתג~ע0

 סריס וכתגרי 6מת' וכנ"ך
 למוס גר6יס גסמייס טסם עם ססמיס כי , לגו סגלוייס מסדכריס לזם 47יון לסכיך רסס מיוחדת ל6 כוללתססלילס
 טרליסס סעור  הועגו  מתמעעיס ארמיס תסס כסס יודעוס76ס

~ffa, 
 תמטות 1ר1ג לסס סגמ5ייס סכוככיס ירצנו

 וס ס6ימ 6ל% גיטרת ועורס תמר 3על טסיך כגרע עם מסיתו מספיג nlb'So תכלית פכלנו גיבס ג"כסתלתיס
  פיטמים נימר  ינסס כי ,  יתיייס  3תיו3 ל6  פעיימיס כלסי  יסחופ 6ל6 לחברו נוכל fis ולוס ;לגוסחוחר
 1ל6 יקיגס 1ל6 סרס ול6 חסרון bSl כמיחס ~ל7ppr1 6 ס1ויס יקבלו ל6 061 מחסעליס fisl ככדים bS1  קליםל6

חוס
קרשקש

 שדרכו סמה הדנה הפקד הוא המאטרות במפר הנגררההעדר עצטו יריעתו אל כולו ישוב וחממתו נרצונו מעתד ,מסט
 הערר נקרא וזה בעתיר טציאות שאפשר מבלתי כ1שיטצא נטתחתב ידהגה היא כאלו עצטו יודע שהוא וידיעתך ,וזולתו
 טתנועע בלה. לומר אפשר שא. תתעורר ומכאן , האמת ררךע% המציאות שהוא עצמותו באמתות לא עצמות1 ממחח"בכלל'
 במי אלא רואה בלתי ולא ההתנועעות בזה שאפשר בסיאלא האל יריעה אל הררה איך האמר ואם . נוצף מהות נל'הגמור
 בלתי שהוא בהש."ת נאמר הצר מזה ואם , הראות בושאפשר זולתו ידענו לא ושהוא נמנעת שידיעתו בסופת שתרעאטר

ההרטות'
 טמנו

 ופעילוהיו
 אלא אליו התירם ולא השלילות אליו בן  גם תעשה' ? אין טאשר מהות טצ'אותמבלי

 הראות בו אפשר שאי פ' ואקט שאה 4א באטרגו בו שימצא רגל ה רואה לא בכותל )ג( זונ:' ירענו לא א"כ לובלא
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 87פז נם נח פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 בחומר לסכלותנו ,ה כל ן השלילות באלו וביתא רחק בעלי ולא פעם בעלי ואינם , פעולהקבלו
 המחוייב הפשיכות בתכלית הפשומ מהחמר הנקי להשיג כשישתדלו דעותינו ענין יהיה ואיך ,ההוא

 שלילת שלמותו ענין אשר השלם , עצמו על מוסף ענין ישינהו ולא , לו עלה אין אשרהמציאות
 דבר לו ידמה לא נטצא שיש , לבד רמותו זולרע נשיג לא שאנחנו שבארנו כמו ממנוהחסרונות

 להמציא לאות ולא בו רבוי ואין , פנים בשום בענין להם ישתתף (לא המציאם אשר הנמצאותמכל
 , אמתי דמיון ולא אמתי יחס כן גם זה ואין ר , לספינה החובל רב יחס לעולם ושיחסו , שזולתומה
 כמו כדורם וישמור יתמידם שהוא הענין , הנמצאות מנהיג יתעלה שהוא השכל להידייר הואאבל
 תשוב עצמו הדיעות בהשקף אשר מי ישתבח ש , מזה רחב ביותר הענין זה יתבאר והנה ,שצריך
 וכשישתדלו ' י , סבלות ידיעתם תשוב מרצונו פעולותיו חיוב וכשישקיפו וידיעה השגה קצורהשנתם

 : וקצור לאות דברים הפלגת כל ישוב , בתארים להגדילוהלשונות
 מכריח והמופת עצמו אמתת בהשגת תחבולה שאין אחר ויאמר שישאל לשואל יש נםפרק

 עליו שבא כמו נמנעו כנר החיוב ותארי , לבד נמצא שהא הא המושגשהדבר
 הוא ושלמה ע"ה רבינו משה השינו אשר א"כ , המשעים בין היתרון יפול דבר זה באי ,המופת
 אצל המפורסם טן אבל , תוספת בו אפשר אי וזה , החכמה דורשי מקצת האחר האגם "שינאשר

בעלי
אפודי

 רנ כי ר") , קמתי דמיון hSt קמחי ימס ג"כ וס וקיןר
 "יגו יתכלך Shol כססיגס גסיךממוכל

 )סו"
 יטחכח ש : כעולס

 עגמו 6זס כני סכ)' גסיסקיסו 6סל מי יסתגר , וכו' 6סרמי
OSPO'כי קטול ססנחס תסוג hs 06 כי ס6) ידע Sbn , 
 ו6ח יסנרך ר5ווו סוד סומ61וח מיוכ סטכ,י0וטיטק'סו
 ממגו נומוייכוח סגמ165ח כ) כי סכ,וח יזיעת סי6סססקפס
 )סנדי)1 ס)סונוח וכטיטחדיו ת : וס ווכח )6 עגמי גמולמיוכ
 )6 כי )י"וח דכליס סס)גח כ) יסוג מיונים כח6ריסיתע,ס
 נדרך רק ס6מח דלך ע) ~htn(ot ")ו יחע)ס )1יפסלו
 סו" וקרור ,סעכלס

 ס"סי)ו מסרקים ויט , מן"וח )ס1ן כס)
 !סט)נח כמכערן )סוני6ס 'כו) )6 כח"ליס )סנדקו סירוסמי
 סתפ)וח )ערן לומו ו,ס , סגמ5"ות כ) ע) יחע)סעפיו

 יוחל Otwt1 וקטול )יטוח פסס מסמ"ריס סמן16חוסחמנוח
 סירחיק סב" ספוק וס 6מר סגמסך ו,סו , ססת,קססוכ

 : וכו' מסוסוכיס מט) ויכיל נת6ליס יחע)םמלתירו

 טובשם
 טעם (tSP ל6 וייגס יוכס 1ל6 לחות ול6 קור 1ל6קוס
 6ל6 כסס נודע ל6 כי סילילום כילו וכיו65 ריח כעליול6
 לשר אמס קינו ונורחס והמרס ונורם חמר כעליססס
 כדכריס יקרס rr ו6ס . ככס סיךיעס תכלית ונססככ6ן

 מסחומר Pio' ל?טיג כסססתןלג1 סיסיס מען כלסגסמייס
 סססיטוח כתכלית סחט !610 1נ1רס מחמר נו1רככ 6ינווסח
 מ!רככ ו6יג1 כח"ח כעלי מחלקים ג"כ מ!רכנ 6יגוכי

 ומגס , סמגי6ות מח1ייכ ססוonS 6 ונסוחממ5י16ת
 טיחייכסו מכס צמגו למעלס 61ין קסרככס סוס 6יןכעננותו
 יתחייכ 6טר שלס ענמותו על נוסף תוקר טוס לווטין

 גןעסו ל6 סולמות טוס מנגו סלמות סוס כטגסיג זסכעכור
 סערך גולח נרקיס וסק , סמסרוג1ת סלילת על6ל6
 6לon~h 6 גדע ל6 כמקוס ממגו סרח1קיס ס7כריסכ"6

 pnb על ומסות ננוני6ות ממגו סרח1קיס סוכריםכסלילם
 6כילס ל6 כ1 6'ן סעוס"כ ימרס ידעת סל6 , וכמסכנוס
 יוטכיס נ7יקיס 6ל6 חחר,ת bSt קג6ס 61 סקסע6
 ,bS לכד גמנ6 ססו6 6ל6 מסטי"ל גסים ל6 ס6גחגולנוס

opth~ln'פסס עלס וסע לו על1ליס וסם מסותם כלת 

 שני י:% סי:י_יב22:
 %:%1:%יתעחנ%"

 . ענמו יניר ן גדע ככילך נסלתות ק:%:ס,תו
יד

 ק
 נדע ל6 פכן , קניני 1 ' :

1 
 סיס 06 כי מראגו ססע,לות יתחייכו 6יך 1ל6 מעגמו ל6 דכר ctO תעלס

ג~

 מרנ,ג,1 מתחייכות ססעולות סירן

 ותסוי
 :2ס

 !כטיטתדלו ן גמ,רס ספקות כוס
 סלט,ג1ח'

 נתו6ריסריסוכ לסגד%
 ליהו שריס ססלגתגג

 תייחס כל ו21%'וע)
 כרכס גל על יתרומם "ץ וסג , ע,ל,ת', 6סר:%%62גלק

 hto כמוסג מדגר כי נכריח וממופח עגמו המת"ת כססגח תחכ,לס סטין 6חר ויקמר סיס6ל לסבל ים נםפרק

 סברס כעלי 6נל מפ,רססס' ן ןש 6פסר 6י  ווס סחכמס פורטי "p'p 6חר 6יס היסיג מס ס!6וסלמס
 ג"כ סס,ל1סוסיס ו"נל עגנו, בפגי ממיגס הסרן עגמו כסגי מחיגם מטס ויל המרס תורס (tsy 6נל , סעי5וסוסיסופנל

W~W1p
 סס

 ; נסן ששט עת בכל הלאות בו אפשר שאי לואה כלת' יתברך כשם תאסרק
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 שהיתרון , כן הענק כי דע א . הרבה בזה היתרון כי הפילוסיפי עית בעלי אצל ונם התורהכעלי
 המתאר ויקרב יותר יתייחד המתואר בתארי יוסיפו אשר כל כמו כי , מאד עצום המשיניםבין
 יותר ותהיה , ההשנה אל תקרב יתעלה ממנו בשלילה שתוסיף מה  כל בן , אמתתו להשגתב

 אדם ימרח ולזה ג , שלילהו במופת לך התבאר שכבר מה , כלל שלל שלא ממי אליוקרוב
 תולדת תהיה , אמת שיקחה עד , הקדמותיה ואמת )6( אחת חכמה בהבנת רבות שניםאחד

 ההוא הענין לו שייוחס שקר שהוא במופת והודיע אחד ענין מהבורא שנשלל , כולה ההיאהחכמה
 ההוא הענין הימצא , ממופק אצלו הענין ויהיה נמופת זה לו יתבאר לא בעיון המקצרים מןואהד
 כמו י שלילתו התבאר אשר ההוא העניו לו יחייב העינים מחשוכי ואחד , לו ימצא לא אולבורא
 עזור ואחר , גשם לא או נשם הוא אם ידע ולא יספק ואחר , גשם אינו שהוא המופתשאביא
 הראשון , ההבדל מן האנשים שלשה בין כמה ראה , הכוונה בזאת הבורא פני ויקדם נשםשהוא
 הרביעי כשנניח כן , רחוק יותר והשלישי ממנו, רחוק והשני , השם אל קרוב יותר הוא ספקבלא

 , לו התבאר לא הגשמות הרחיק אשר ולראשון , יהעלה בחקו ההפעליות המנע במופת אצלוהתבאר
 שיתבאר איש ימצא אם עד , תסיד וכן , הראשון מן השם אל קרוב יותר ספק בלא הרביעי זהיהיה
 יבואו או )נ( לו שימצאו איפשר )נ( אצלנו הם יתעלה טמנו רבים דברים המנע במופתתצלו
 כבר הנה , ספק בלא ממנו שלם יותר ההוא האיש מחוייב,.יהיה זה נאמין אם שכן כל )ז( הטאתו,
 אשר וכל , שלם יותר תהיה ממנו אחד דבר שלילת במופת לך תתבאר אשר כל כי לךהתבאר
 להשגתו שיתקרבו צריך הפנים ובאלו אמתתו, מידיעת ותרחק מדמה תהיה , מוסף דבר לותחייב

ובחקירה
אפורי טובשם

 יותר "5ו ית' ons קרוכיס ס";סיס גסיסין יתרוןיסיח
 וחיך סגכמר ממעמד ל63ר מסרק כוס סרב וכוונם .מקלו
 נסס ססס "ל נוסס גגם ו6יך 1רח!קיס קרוכיס כסססיו
 סרנ.ן כי , וכו' מערפל 6ל גנם ומפס !לכתר וכו' יגסול6
 סו6 כקלו סיס זלכן (oltp ל6 גחלילית לו סגתקרככוס

 , כערסל לסכון 6)ור ס' ג"כ סלמס ס6מר וזמו ,כערפל
 חכמתו מ5ן ס6חן כי כיחן rnSnl מסם חכר סרכתכן
 כסיעת כסס 6ל כ6ח7 כלס קרבו נכיף סיס ס)וסס61ף

 ססגיח !6חר , וס !סכן 6חך !סחכם סנכי6 ומספטסס!לל!ת
 כין וססיתרון כן העגין כי דע צמר תסתירו רססמספק

 דע 7כריס. מסגי 6חן כיס וסרחון , מ6ד עגוםסמסיגיס
 D"Dh כסלילות 6ל6 ססס לסאגת 6פסר ס6י כן מעגיןכי
 סמסיגיס נין יתר!ן סיס 6ף כי דע בו סרחון 6ו , יתרוןסיס

 עם המפורסמות רוב כס כ"כ 61'גו קמתי סו6ושמפורסם
 6יך 5כ6ר סרכ ורנס , כסלילם כ"6 ססס יוסג ל6 ,סכל

 מס וכ5 עגמו כלרותח 'תקרבו ססלילס כתקריסמוסיפיס
 מנסר ono 56 קרוב יותר סו6 מרכס סלילות ממגושיפיג
 לvpin) 6 מסלל מס לזמר 1רנס , 6חח סלילם ממטספיג
 ורחוקים כפיסם לססס קר1כיס קלו כרכור סלל6סר

 סלמס כגנן ימ165 כי סגים ר6ס!גס וסגם ,מכן'ותיסס

 דע sffg , וט' וססיתרון כן סעדן כי ךע א נטפרק
 יתעלס המתחו )ססנס וס6"6 גןססענין

 כן ססעגין זע 6מל סילוס . סמסיניס כין יתרון יםו6עס"כ
 מ17לסי ס6מד יפיג 6סר סו6 וסלמס טרע"ס סס'נוספסר
 יתרון מס0 למטס 6סל ~otifcn כין יחפון יס o)nhסתגמס
 : סמחו6ר כמחח )ססגח ל") , למחמו לסצנת ב :ט)01
  הוסיף 5סר סכל פיד ר"ל , וכו' פנים סירס יעריג  ולוסג

 רכוס ot)P  5רס יירמ ולוס 5ל.ו חירב o)rnt פמגוגסלילס
 פרכי" גפו ד :וכו'

 מסל פסס טכסיו , 1כ1' פסוק סמיפס
 יאופס טל9 סרכים כפ3 גסס "עי יסטלס  ססו5 ל"רימך סקיי גזם  יפסל )ומר ורו05 , סעגס מליעים סילסספילו
 פתיים or  ג"פין 05 כ"; ה : כי' יסטן וימר ספפרנ~פ
 פמויכ מס דבר סיסים יסטלס כי ג5פין לנמנו  סיס ר"ל ,וכו'
 ot)tthn ס5י ססו5  ססעיין כפיפס כיר ימד ופיס יסטלסכו
 כפפת כ6ר 6קר ס6יס orn מסק  "ין סיסיס h~h יסטלסכו

 : פפגו מלס יוסר פס51 יתעלם כו ממייפים ubn תכרסמנם
 טל  מוסף דגר יסטלס לו סמייך 6ם ר"ל , הרפס מסיסי

1D1Dלפי כי  סרמי1ן מסטלי יסטלס לו ססמיינסו פס ססיס 
 :  למעלס סכולנו גפי  פיסף דכר ;וס יסעלס כו 5יןמסכל

ססו6
קרשקש

 אצל ממומק והוא גשם בלתי ה.ותו והוא האחר אצלבטופח הופנמה הולדת ההיה אטה . המרמותיה יאמת ח( נםפרק
 , לו שימצאו אפשר )גן : הה!א החין לו מחוייב והשליש'  הש:' אחר עני; יתברך טהבויא שנשלול כלהההיא

 . פעולוה תארי כמו מאתי יבאו או )ג( : שלמזחו תואר כמור'ל ביאר ולא בכלל השלשה הזכיר . שקי שהיא גמודתשיוד'ג
 מחיייג זה גאטין אם ר"ל , מחוייב זה נאמין אם שבן גל)ר( והענין השני אצל מסופק ההוא והענק האחר ששללהענין
 א, וה ניטול על סיפח יביא ותא מאחו יבואו אז לוSHSQ'V המשלל  העגין בפרס  ביאר יהאחר ז השלישי אצל מחייגהתא

קקי
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 מוסף ענץ שהוא צד על ז רבר לו שהתחייב לא , שקר עליו שהוא מה כל שקרות שיודע עדובחקירה
 כולם שהשלמיות )ס( מ , כחקנו 'צלמות תמצאהו כאשר בחקו שלמות ההוא שהענין או ח עצמו,על
 רחקך יהיה אחד דבר לו כשתחייב שאתה ודע . קנין בעל לכל ימצא קנין כל ולא י , קניניםקצת

אפורי
 הח6ליס מצמיגי כדעת וגהו , ע"ע מ01ף ענין טהור נד עןז

 עלמו ע) מוססיס ח6ליססמ*מיגיס
~SDnt 
 סהטנין 16 ה :

 ח"ריס יחע)ה )ו סחמיי3 ר") , כו' נמקו ס)'מוחההום
 סחמנ6 3ע13ל רחקו ס)מ,ח סם ההם סהח6ריסוחחסוכ
 גוורח צנה הכח nhrl נמקיו, טימיח הס הסססהה6ריס
 למקות הצרכו הגכ'6'ס 36) , 'חע)ה 3ו ת,מ"טח6ריס
 סה1")המון

 היו מהמון )סי הס!מוח כחכ)'ח טיס יתעלס
 סהס)מיוח ם : כמקנו סימ1ח היו 6טר ~t)P(ot יתעצה )ונווריס
 קטני כ) וקין קגיגיס הס כנס סהס)מי1ת ל") , כו'כויס

ninSa~cthin) SD33 הקנין SD~5 'DS ו0 הפכים מ0ס סיס 
 הפכיס ומס ס)מ,וח הס וה"ג,ליוח הלממגוח עגמך מגע)זה

""61
 טימ)16

 כגוס"
 ויריו 3ט)מוח מחץ סו6 היה oht 5מד

 b~hn סקר וו0 המכיס סני בו ימיו 3ו נמאיס סקניני0כ)
 קנח הס כלס סהט)מיוח ס"6 : 6מד כנוסף המגיס סגיסיסיו
 גמקו 3ס)מוח יחטיא סגח6לסו ס""6 הרקס ריי , וכו'קגעיס
 הנמנ"יס.כמין כ)ס סהס)מוה נמקנו, ס)מוח 0נמנ"הותעכול
 קודם כי הקנין ככעך מהודם hlo קין וכי קגיניס הס60זס
 הטס מחללים היינו 061 , ממנו נעדר היה הקניןקנותו
 ממודם הס!מוח ויהיה קנין 3ע) הי0 3סימוחיחכלך
t'Sbנו 610 כי סקל וזה ההום הס!מוח געדר טניס "מל'" 
 הנד מזה 61"כ הערל )1 היה 1)6 יעדל 1)" דגל מסוסנעדר
 3ע) לכל ימנם קנין כ) 1)6 י : כלמוח יתכרך )ו )ח6ר6"6
 הים ט6ס כבנמוח יחע)ה )חבלו 6"" "מר מנד גס ד") ,ק:ין

 כ) שין )פי הסכיס סגי כו היו הקניגיס מכן סקסיהע)ה
o~)f)poהלממנות תנמך הנע , קנין 33ע) נמנ6,ס הסלמים 
 ~bt o~hin) sui'(o הפכיס ופס ס)מ~ח מדוח הסוה*גוריוח

 טניניס סגי כו היו ססלמיוח כל יחולך )ו סיו ו"ס 6מדקנין
ct1)Daכס)מ1ח יתעלה )חסרו ""6 כן "ס , סקל ו,ה מזה זה 
 "!י1 ינטלפו סימות כ) כ' נמקנו סימוה טהו" כמנולכמקו
 0ס כ)0 הס)מיוח כי יר3 ומ"מ , הכקרנו כמו מסלוגוחסחי
 קנין הו6 טימוח סכי )סי קנח מלח *מר זה מפני קניניםקנח
 ס"6 : מסריס רכים קגיג'ס 'ס ככל כי ס)מוח קגין גל1)6
 הקלס כ, , 6מל קגין כ3ע) נמנ6יס ט)מוח קג'ניס כי1)6
 טה61 סעופסוח קנין ן6דס 6י1 כי הט)מיות קג'גי כ) )ו יהיו)6

 כו יהיה כס)מוחנו הקמוח ת"י משריס היינו ו"סס)מוח
 רצוי 6,ן 6"כ מק)חס מאריס הנחגו כבסר הס)מוחמסרן
 6ין כי נמקנו סלמות סה61 מנד סמקו סיפוח יהכרךלה6רלו
 קנין הו6 טלמוח כל , כן ההקם ימו3ל קניג'ס קלה הסכיס סהס!מ1ח 0רכ ס6מל וממש , הסימות מגן מגס סוסכמקנו

 סימר יממה , PO(It כפעי היה )6 יכר הדוס הו"הימוח גי 6"כ מקנין ככע) היה )6 דכה awn 0ו6 הגה קנ.ןוכי
 וב) כך, מהקט יח63ר קמן 3על )כי ים)" קנין כ) )6הר3
 הס:ייס קניגיס וכן הפכיים קג'ניס מהם ים הקמוחקגיגי
 b~h הקמוח קניני כ) 6"כ "מד 3נ1ס6 סימנס 5קסר6י

 כי קניגיס קנח הס כ)ס סהסימוח ויללה , "מד כים"0ימ)16
 ככס) הו6 והקנין סימיוח ומהם סחיחוח מהס0קניניס
1"PO, ט) נוסף ענין 6100 יד טל ד3ר י) סחמייכ סוס 
 ס)מוח bton מס כי קג'ן 3ע) )כ) 'מג6 קגין כ) כי גסעגמו

שמד

 טובשם
 לגו מלמוח סהר טמס סיחטכו 16 ענמו על גוססטה61
 : כתקנו סלמות סס 0סס טסת6ריס בעכור כחקו טלמ1תהו6
 ימנך קגין כל 6% קגיגיס ק3ת הס כלס סהסלמיוחוצמרו
 יתעלס סגח6רהו ס6"6 הרסיס כו הרנון , הקגיןלכעל
 ס0סלמיוח , כחקי סלמוח סיסיה כחקנו טלמ1ת ססו36מה
os)מחודם הו6 קגין וכל קגיניס הס ס6דס כמין סגוו63וח 
 ו6ס מנגו נעדר היס הקגין קנותו ק71ס כי הקגיןכבעל
 ntnSno וסיס קגין כעל היס נסלמ~ת מטס מח6ריססייגו
 כי סקר וזה plnSG~ 6100 געדר ססי0 6חר I1Shמחורט
 לתיר 6"6 ס5ר  חוס ו6"כ , 7כר מסוס געדר 6יגו610
 6"6 6תר תיר וגס , גתתם טיסיס סלמוח כטוס ית'3ו

 כו היו 0קגיגיס מכל מלס ית' יסיס סיס כסלמות,לתירו
 מדוח הס וס6כוריות סרחמגות ענמך סגע , הסגיססגי
O~Dו6יגס 0פכייס והס סלמ~ח olhSn) 6ח7 קגין כנעל 
 עגייגיס סגי 13 היו ססלמתת כל יתטלס 3סס 0יו 6006

 כחקו כסלמות llhnS 6"6 6"כ , סקר 011 לזה וס0פכייס
 ינערכו סלמות כל כי נעכור כחקגו, סלמית סס~36עכ1ר
t'Sbמחודסיס הס סהסלמי~ת ר6טוגה , חסר1ג1ח מתי , 
 הרב ויו"ט , יחד קהפניס סימננו מפגי 6חר מ73וגס

 חסריס, רכיס ניס יס ככר 41 סלמ~ח ון כל 6%:גין הו6 סלמוח סכל לסי , otlt)p ק3ת הס (osסהסלנויות

 קנין להדס 6ין כי הטלמיות מיני כל לו יהיו ל6 ל76סגי
 סלמות למס "ot~hP היינו oht טלמ~ח סה61העופפוח
 חסריס 6גחגו כנסר הטלנו1ח חוסר כו יהיסכסלמותגו
 ססו6 נוגד כחקו טלמ1ח לו לתקר רצוי 6ין 6"כמקגתס
 ס"6 , ומסלמיות כל סלס כחקת 6ין כי כחקגוטלמוק

 פחיתיות ממס הקגיגיס כי ot11)p קנח הס כלססהטלנויות
 ג1סף דגר ~0ו6 הקגין הכעל הו6 קנין וכל סלמי1חומהס
 , לצחר סלמות ototn יח~ייכ ל6 ל6ח7 טלמות סהו6מה כי אקנין וכעל ימ63 קגין כל כי ot~nh מפגיס Qblע"ע
 ל6 כגו גנונכן הו6 6ס ושה הקג'ן כעל הו6 סיס061
 . הקגין כעל ס0ו6 )ניח 6ם Dhl" ית' כ6ל סימנכןיחוייב
 הקגין מנעל הנעכר קגין על יטמר 0טלמות 6חרפי'

 חסרון otSnn ס0ו6 גל1מר , סלנו1ח יקרץ וזהכסיג'עהו
 מהמוגדל יסימן לו הי0 טל6 סקגין נפעל המתחרטמס
 חסרון מה כנד 0טלמ1ת 6"כ התסרס קסם ל0יונ! קניןיסוך
 0חסר1ן 1ל1ל6 להלמות חסרון יקיינוסו כי הסלמותלכעל
 יפול hS ה5ך ומוס יגיעסו 1ל6 סלמוח סט עליו יפולל6
suסוס הסס ninSo סוס קליו ייוחס ל6 יח' 610 כי 

 0סלמיוח ממיני 6ח7 לו ייוחסו טל6 370 6תר ולוס ,חסרון
 כחקגו סה0 6ליהס חסרון יקימו ננו כי ילינוהמיוחסים

 0ס לפועל וכיני6תס ככח 3גי סהס מפגי קגיניסכלתי כגי היותם כי קניניס גלתי on~pl קניגיס קנת כגווסס
 ליני6תס כגו כמכרח טהס ג"כ הפועל וס61 קגיגיסק3ת
 סחסר.גות מן נקי תמיד כפועל 610 יח' ה6ל o)nhגסלמיס; כלתי 3כח סלוו~חגו יסקרו מנגו הרוב 6כל מפועל6ל
 , יזליגו המיוחסים כסלמיות מתיגי 6חד קליו ייוחסוול6

ו60מת קרשקש
 קנן כל ולא , ונבטים ששר קנין או הבהטות קנין או הבית שהשלמיות אמר )ס( : ספק נלא סטנו שים יוהב האגם"יה
 בחכתך ושלם החכם שאמר סח בו ירצח , קנין בעל לכל ימיא כקג'ן אמתיות שרטיות הקנינים כל שאץ ספני קנינים, קצתהם

ובשכל
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 נס פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 בעל אינו שהוא והשני ל , לנו שלמות הוא שתחייבהו מה כל להיות האחד כ , פנים בשניממנו
 להשגת להגיע איפשר שאי אדם כל הרגיש וכאשר , שבארנו כסו שלמיותיו הוא עצטו אבל מ אחרדבר
 הדבר ממנו נשלל אשר הענח מאמתת דבר תודיע לא והשלילה , בשלילה אם כי שנשיג שבכהנומה
 ולא נ הדעות ישינוהו לא יתעלה שהבורא , והבאים העוברים כולם אדם בני בארו , נשללהואשר
 נצחנו אומרים הפילוסופים וכל , השגתו מתכלית הלאות הוא ושהשגתו ס , הוא אלא הוא מהישינ

 האריכו וכבר , להשיגו החלושים העינים מן השמש שעגלם כמו הראזתז לחווק טמנו ונעלםבנעימותו
 דומיה לך בתלים אמרו הענין בזה הנאמר והמופלג ע , הנה לשנווזו תועלת 'שאין במהבזה
 כל שאנחנו , הענין בזה מאד עצומה דברים המרצת חח , השבח הוא אצלך השתיקה פי' ,תהלה
 קצת בו תשקיף יתעלה בהקו אחד מעמס בו נמצא , ושבח הגדולה בו שנכוון אוהו שנאסרדבר
 , ואמרו השלמים שצוו כמו השכלים בהשגת וההשתקפות , ראתה יווזר השתיקה כן אם ,חסרון

עטרו
 מגבשם

 למס כי , עמוק 610 סלס1ן כוס סרב מכיון מס כיוס6מח
 6חד זכר סלילת כמופח לו יחכ6ר 6סר כל כיסכי6ר
 תסיס סדנר לו תחייג 6סר וכל oSn יותר תסיקממגו
 סיחסוכ כעגור 06 ע"ע נוסף ענין סיסים כין רחוקיותר
 טירופנו רצוי ולכן כחקו סלמית סו" לגו ללמות טסו6סרס

 ס'רוחק ר6ף סתיו סומר יסנור oht , סמחוייכיססת61ריס
 כלס סססלמי1ח לוס 6מר כחקנו סלמות טס61 מסמסס"י
 ו6ס סדנר ע5מוח על (O'DOt דכריס ומס קג'גיס ק5תמס
 סקגין כע) סו6 סיס לגו 6סר ססלמ~ח גמ65 לסס"יסיס

 6'5 "תריס מפג'ס ~גס , הלנר עלס על חוסך סו6~סקג'ן
1hlP'nקנין כל ל6 כי לגן סלמם סרס כמכריס סרס 
 סגמ65יס סקגיג'ס כי קנין כעל לכל ימ65 סלמותססו6
 סיס כ"6 כ6דס ימנך ל6 לסם סלמות וסס חייםלכעל'
 ינו65 קגיג'ס סגקר6יס מססלמיוק חייס כבעלי סימנךמס

 סס 6סר סת61ריס סיו ו6ס כמוסס כ"ח ס6ךס סיסל6דס
 ל6 ולכן , כזווגו 6דס סיס כססי"ת גמנ6יס לגוסלמיות
 וסיס , כחקו סלמ1ח יסיס כחקג1 סלמות ססו6 טמסיחוייכ
 פגים, כסני ממנו סריח1ק יסיס 7נר לו תחייכיס 6גמג061

 ו6יג1 לגו סלמות סי6 סתחייכסו מס כל כי לסיותס6ח7
 יכר (SP 6יגו ססו6 וסטני , חסרון 610 6כל לו.סלמות
 וכלסר : טני6רנ1 כמו טלמיותין סו6 ע5מ1 6כל6חר
 כי סגסיג סנגחגו מס להסרח להגיע ס""6 "7ס גלסרנים
 6סר העגין מצמתת תודיע hS ומסלילה כטלילס06

 סססס וסכ6יס סע1כריס כלס ס6גסיס כיצרו ,)טללסו
 סו6 6ל6 מסו יסיג ול6 סטכליס יסינוסו fis'תעלס
 כפסח ס6דס טיכיר , מסגתו p'Ssn סליות סו6וסססגחו
 כמו סס"י 6ל ס76ס יתקרב וכוס , מוסג סיסיםס6"6

 ססוכריס ולמס לסטינו יוכל טל6 כמכירו תסססגחקרכ
 סקיולי כמו מני6ותס ימיעוט "0 לגו ounin נסתיסס

 כמו סר6~חו לחוזק ממגו ונעלס וסיומן 1סחגועססר6סון
 צמרו לכן , מלוסיס מעיניו 6דס למסיגו סטמססיעלס

O'Dl~lS'DO6כל כי )ו5י6ותו למיעוט ממגו סטגחו יעדר ל 
 לחווק ממגי osPJ1 כגעימוחו ג5חגו כי 16מריסספילוסופי0

 , לסגותו ח~עלח סבין נמס כוס ס6ריכו וככר :סר6ותו
 דכריסס, לטג1ת תועלת ובין כוס ס6ריכו סספילוסוסיסר"ל
 סק7 חכתנ' ר"יס סכיך מססילוס~פיס רייס ספניךוצחר
 : סכי16ר חכליח לכברו סרכ וסקריך סרכ סינורחס

אשדי
 , קיין (SD סו6 061 כקמל ט!מוח סיהיס חמוייכ )6כצמד
 61פי)ו יתכרך כ") סימ61 ימוייכ )6 כגו )מ,ob 610 6ומנס
 ס)מוס סו6 פעוין תמטוכ onb1 קנין (SD ססו6 גנים06
 כ) )היות סר6(ון כ : כנו סימות טסו6 חמש כקטרכמקו
 : וכו' כמקו ט)מות 0סוi')Don 6 6י צמרו ונכו , וכו'מס
 מסו" וסטגיחל

 bl~o ססענין 16 קמרו ונסו , וכו' אנו
 סם)מוח כמוק 1') "כרס מ"ריסס"לי סירס , עגמו SDנוסף
 h~pt 161 כסיניעסו סקגין מכע) סגעדר סקגין עייקמל
 סק:ין )כע) לממורס מס מסנון מטביל סס61 כקומר ,ט)מוח
 קרס כפיוחו ~סו6 קגין יכוכ מוננ) מס ונמן )ו ליס )6אין

 יקדמ0ו כי ס0)מוח )כעך מלרון מס כנד מ'וח הס 6"כסססרס
 1)6 סט,מוח ס0 עי'1 יסו) י6 הממרון ו)ו)6 ססימ1חממרון
 כי יתכרך מטס ע) בסיפוח סס יפו) )6 הנד ומ,היגיעסו
 ס)6 סלד 6מל 1)וס , מסרון סוס Sh', יומס )6 יחכרךסו6
 יקדישו כגו כי Sh'(t סמ'ומ0י0 סט)מיות ממיני 6מד יוייומנו
 כיחי וקנחם t)p(ot ק5ח כגו וסס ככסו ט00 6)יססמסלון
 ככח כנו ססס מסי ot)t)p שחי כנו סי1ח0 כ'קגי;יס
 סמסס גס מסוע) וסוף ק;יג'0 ק1ח הס DtDS(וכי)י"מס
 טימיוחיגו ישרו ממם סרס 6כ) סס1ע) :cnb'itl sh כנוכסכרם
 סו6 יתכרך הD~Dh (6 גרטיס, כ)ח'ככמ

 מסועי
 נקי תמיד

 otnnttno סס)מיוח ממיגי 6מד )ו ייומסו ו)6 סמ0רו:וחמן
 "חל סילוס ,")ינו

~ta)a 
 קנינים קנת סס כיס ססס)עיוח קלל

 סוכי0 יוחם מסעדריס סרכם כי טכס bw קנין כ)ע6
 סעו) עס"מ יקנס סי6 סייס )6ד0 סוכ יוחר כימסקגי:יס
 )כ) ימ)6 קגין כ) )Yh 6 עור (ntrD גק:.ן )1 סיסמסמו
 סקרן הכעי (ot~sn 061 מסריס קגי:יס 'ס כי סיס קניןכע)
 : סיס ססו6 ס0וגמ סקגין כע) סיס סיס וי6 מסי סיסס"ס
 1DSt ס6מח דרך ע) 6כ) רע) , ס)מיוחיו סו6 עגמו 6כ)מ

 ס)מיות,ו הו6יתכרך
"(1 

 6)6 מסו יסיג ו)" נ : "מל 7ככ
 יס'נ ס)6 6מל סירוס , ס") "ס כי הס) ידע טין ר") ,סו6
 וסססגחו ס : )גד גמע 6100 סי0ינ 6)6 ענמוח1 076טוס
 h~hn כמוסח )כ6ר סו6 יכעיס גו סססנחו ר") , ס)"וחסו6
 : דגליהם )לות חועיח טלין כמס יחע)ס מסוט יוןעסיסיס
 כלי סג6מר שקמחי סמוק סיכול ל') , סג6מל וסמופ)גע

 גל ע5 מורס מלמר 6101 מרגוח'גן גמנ6 ממקמרלח"כ
 ס5תיקס מירוט , תסלס ך1מיס לך חסליס כמסר 6מרלגס
 15תו גימר סיגחגו דכר כל כי  כ1ס לגו ס71יע ,:עגין

סגכין טש
 מצא זנןגי

 הק:יןשאם עי לו w~ff הכח ריצה , קגין לבלועי
 לנו גש ש מחויב אינו קנינים שהם השלמיוח על בחוניםאנחנו
 לטעום ואם למ)מניף אם כעזם משוללים שנהיה ונפשראבל
 ראה בכה שפסות לו שיש מ' גל ואי; , הרים שאמר כמוליסור

בהכרף

 , בטבע והפעולות הקנינים ואין בטבע הבחות ובפועלובשכל
 אנחנו ואין הקנינים על הכהוה מצד מוטבעים שאנחנו בןהרצון
 טצד אנל  בטבץ  איהם הגלהגו שאין לפי אותם קבלנויתר

 לא אסר ולזה קנינים, שהם השלמיות לנו יגיע והליבורההרגל
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 89פם נם פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 כל והיו יתן מי )אשר המפורמטת אמרתם ידעת וכבר , סלה ודומו ושכבכם על בלבבכםאמת
 , אסרו . עניניה על להעירך , לרועה שהיא ואע"פ , בלשונה לך אזכרה השני , כטותה(המאמרים
 ליה אמר , והאמיץ החוק האדיר והמרא הנכור הגדול האל אמר חנינא דרכי קמיה דנחיהההוא

 דאמרינהו לאו אי , והנורא הגבור הנדול האל תלת הני ומה השתא , דטרך שבחי לכלויוסחטתינהו
 אמרת ואת , להון אמרין לווינן לא אנן , בתפלה ומקנינתו הגדולה כנסת אנשי ואתו , באורייתאמשה
 בשל אותו ומקלסין , והב דנרי אלפים אלפי לו שהיה ביד למלך , דומה הדבר למה משל , האיכולי
 דברנו ולא לעולם אמרנום לא , לבד לשכלנו הונחו אלו התארים כי הראה איך והתשן ,החיוב תארי רבוי ומאסו שתקו תחלה והסתכל . החסיד זה מאמר הגיע הנה עד . לו הוא גנאי והלאכטף
 כמו , ציור מעם להם שיתקיים במה אדם לבני הדבור הכרח הצריך כאשר פ ואמנם , מהםבדבר
 על שנעמוד תכליתנו צ , בשלמויותיהם הבורא להם שיתואר , אדם בני בלשון תורה דברהשאמרו

 בארו המאמר זה ועקר , לבד שנאטרם הכליתנו , בתפלה זכרם וכדרו נביאים והם הנדולהכנסת אנשי כן נם באו כאשר אמנם , לבד בתורה אותם בקראנו אלא בהם שמו נקרא ולא ההםהמאטרים
 , בהם התפלה הנביאים כדר והשני , בתורה שבאו מפני האחד , כחם בהתפללנו נזדמנו הכרחיםששני

 , בהם התפללנו ולא טמקומם הסירונום לא השני ההכרח ולולא , זכרנום לא הראשון ההכרח ולולאק
 מן שתמצאהו מה כל שאין הדברים מאלו כן גם לך התבאר כבר הנה , בתארים מרבה ואתהר

 , אמר לא שהוא , ונאמרם בהם שנתפלל לנו ראוי , הנביאים בספרי לשם המיוחמיםהתארים
 כנסת אנשי ואתו ואמר , אחר תנאי אלא , למימרינהו יכלינן הוה לא רביט משה דאמרינהואלמלא
 אשר , באמת הפתיים שעשו כסו ולא , בהם להתפלל לנו מותר ואז , בתפלה ותקנינהומגדלה
 לבורא בהם להתקרב , קבצום ומליצות , הברום בתפלות דברים והרבו והאריכו בשבחיםהמריצו
 , בחקו חסרון היה אדם מבני אחד בהם יתואר אילו ש , בתארים בהם הבורא יתארו , טחשבתםלפי
 מדרם יתברך הכורא ולקחו , ההמון משכלי הזרים והחשובים הגדולים הענוים אלו הבינו לאשהם

 להפעל שיעוררוהו עד ת בזה לשבח וימריצו , ראם שיחשבוהו מה בכל וספרוהו ותארוהו ,ללשונותיו
 שצריך לכתובים שיבואו להם מותר הענין יהיה בזה נביא בדברי כתוב ימצאו אם וכיש ,במחשבתם
 וירבה , מאמרים עליהם ויבנו מעיפים להם ויעשו , מהם ויגזרו לפשומיהם וישיבום עכ"פלפרשם
 קצתם דברים שיחברו עד , שיר עושה שהוא שיחשוב מי ואצל והמליצים המשוררים אצל זההתר
 לפי עליו שישתוק א לאדם שראוי מה , הדמיון והפסד השמות טן בהם יש וקצתם , גמורהכפירה
 הסרק על חמלתי ולולא , הש"י בחק ההם הדברים נאסרו איך התבוננות עם הנכהו ב , כשמעוטבעו

 מאמרים שהם אלא , בהם החטא מקום על שתתעורר עד מעט מהם לך מניד הייתיהאוטרים
 מרי רע שם והוצאת הרע לשון היה אם , ותאמר שתתבונן וצריך שיבין למי מאד נראהחסרונם
 אבל , מרי שהם אומר ולא , טהם יתעלה בתארים ותארו , הש"י בחק הלשון התרת כ"ש ,עצום
 המאמרים חסרון שהשינ מי אמנם , האומרם ההוא הפתי ומן השומעים ההמון מן בשננה וגדוףחרוט

ההם
 טובשם

סיכויי
 כו 1)סקין גחקו 6חך מעמס בו )מ5* סגו5ס גו

 "סרוקנת
~ufi 

 סס)מיס סלו כמו רשי 'יחר סטתיקס
 61חר : מלס  ורומו "סננכס ע5 ג5גנכס ממרוטמרו
  b~nx פמ,פר ססגיס רייס סגיי מסיגי6יס רייסססכי6
  סמפורסס olnhnn ירעס וכגר  I1Db 1011 ,לסכתיס
  כסריס למיתרים תסגיל כתיסס סת6תריס גבל 6ין6פר

  ספ6מריס כל  סיי  6פר יחן מי 6מר ולכן , ג56ג.ססיס ollhn ~על סגסוגות על  יורו 6יר ותתררסיסמהגדות

 : גנרל 61005 מגיוון ר' מהפר ~יו ר"ל גס6ריס, מרכס  י006ר

אשרי
 0ו5רך כשר ר"ל , וכו' 0כרמ שלק. ג6סר פ :סדכליט
 גוי ימעט מג'"וח1 6וס גגי עם )לכר מלע"סולוכלך
 ,  ססס ספימריס טל סגטמיד סכליסוו צ : יסי' גטלפיוסיומלס גמי יתעלס מסגורך לסם יסיח6ר סיור מטס )ידםטיטלס
sffgלסילו יסלק ססס ספיפריס טל סיססוס  סו6 טייגו סכלים 
 : וגו' ססויס וקרי כיסר יל5 5ד  בסיס ססס  כח6ריסיס'

 ולוליי
  יחע)0 לסירי פרט"ס ססוסרמ ר"ל  מריסון,  סכרפ

 . ססכרמ ויוזח : יחע)ס )1 מח6ליס סייגו )6 סלמוןכסגור

 ל6 כססלס ירקני  0גדולס כיסס ייס' סגיו  וסיף ר"ל ,ספגי
 : לכר גפורם גסרייו 6ל6 סרס גסיריס יסג'  לו  מסיריםסייוו
 פיטוררסו טד ת ן יכי'  (OO יחי6ל יקלו ר"ל  גסס, יסוקר 5לוזן

ומשקש
 כח כעל ויהיה בחקנו שלמות שהוא כמו בחקו  שלמותושיחס על שישאר  אפשה אגל הפועל אי הנח מן שמאבהכרח
 בחוקנו שהוא כטו בפועל ופעם בכח פעם שלימותיושיה.ו ממנו להרחיק צריך ולוה 1 למוד למעט אם למונעים אםחסרות
 גאלהיוח בכונות שאסר כמו הלאות הוא שהשגתו לווחלילה so~p על נוכפש שיהוו לו שתחייב הפנים אלו משניהתארם

לחתימת 28 כג ח"א[ נבוכים]טורה
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 ם נם פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 ".:gy ,1, יונו י4ף,ין.יין סןג:"::שינ.;יקיןין "מןבן"2,

 ארוין
 , במחשבתך להגדילו בחיוב רושםלתארי שת פנים בשום לך צריך ואין , מעלה כלפידברים

 ג בע יצן ך:נ::נ:גקעמו .משג:: נצ במ
 בןנג

 -'י~ן"'"ן"י"
 צ:ין,ג(~דן: לעי~ן'יוקי י %"",""ייועל,;"

 והן נ::נן:יזנבנ :,:. א11ןנ% רם ם:ו זג עף,נ

ש4י
 טובשם

 ל6 גסל6 כיקור סמ"מר חלקי גל סרב ניקר ומגס ,כחותו
 ר' סחכם וצמר : צמרו כיון סל6 1ל6 סמחלוקחיסכון
 זסכ 7יגרי 6לף )ו מסיס למלך מסל צמרו כי סגרכוגיחסם
 חמיגס ס6יגס 6ל6 סתו6ריס על חורם כעגמו סוס ,וגו'
 סלילם דרך סר3 זכרי כי סחכס וס נאמר : ס6מח מפךוגס

 מתיגם נגלו 6ין nltnSD 6ג)גו 6סר ססס לסורותוצמר
 סמסל זס חכמת וקמר לו מסיו סמסל וססמיט.כחכחסזכר,
 למיסיר וכוונתו חכמתו עומק כפי זס וכ5 וסכ דינריקמרו
tmneסגווסליס סכורך חצרי כי 6מר וסחכם , ס6מח 6ל 
 היגס ו6ס סטלילס כחקרי ותוחלט טלתוח על ot~wסם גי סרג ס6מר טעולוח חקרי מס סמסל 3וס זסכלדינרי
 ט'קל1 סר6וי סרכ 6מר 6סר סניר91 ותוצרי , כקמחח6רי1
 מצמר כי וגס , ל7ק7קו מ3ו6 6ין עס"ו נס סכורךגח6ר
 וסט מיגס זלת הנלו סיסים יתוייכ ornn הנלו 6חסרכ

אפהק
 כתופס 1מ)י11פ טין חעטס רן) , כמוחס סחעטס סכן וב)ג
 פאס חג6 סי6 ר") , ססזרו ממס ח)6 ע6 ד : 'חע)סעייו
 : מד' ויותר די ססזלו (onlh ג' סנדו)ס כנסח לנסימסירו
 קל'6ת1 כדלך 6מ? גכי6 )קלוס יס'ל)ס ל") , עגיו כעכולה
 1 6מר גזך )" ~hlo כננה סכחוכיס הח6ריס )ומלי1כ)
 מקמלו ססח6ריס ס6מלו מס ל") , יסולסס )6 ג"כ סעג'ן ונסו

 6'ן ססעדליס ס)י)וח 16 ססעו4ח חתלי 6)6 היגססגכי6יס
 ל4) )ו. יומסו "סל סס)מי1ח מ")1 ז )סמון: סיפולססלקוי

 עורס סיס ,סב דינלי כמקס זוחו ומק)סין סמם) חימרס6)ו
 )6.1מנס מיימסש סתומנו ממוחס יוחל מס יחע)ססס)מיוחיו

 וכו' כסף גסי כוחו 'O'DSpnt המסי 6מל )פיסך 6מר ממיןסס
 ונס , 3יניסס ומיון סיסים Db~1 ע6י כ"ו כפרק סכי6רכמו

 יתכרך 3ח6ריו )סר13ח רדוי וסאן Dno(o )ענין לומומסלק
 : סיכולם כסי "וחס )תעעוראי

 ססכד) ח?ע 3ס)')וח כ") הלחקם, כסס ותוסיף א מפרק

 otn~m 656 לו סיס כמס מלך ססו6 גמם יתוקרוסוולך
 לו גג6י סו6 לסס"י מקלסים ס6גחנו כמה כן , לוסו6

 סרכ ממרין ומס , יתענס עליו סקר ע"ח מעיד סיס וסוך כש"י נמאיס אינס 6מר 6סר ס37ריס וכל גגות610
 חסרון סססיג מי o)nh ס16מר, ססו6 ספתי ומן , סטומעיס סמל מן כסגגס '??'S חרוץ 6כל מרי ססס תקמר 1ל6כצמרו

 וג6מר 6לסיסס ס' על כן ל6 6סר דכריס יסר6ל 3גי ויחפצו 3סס ג6מר 6טר מכלל אגלי סו6 ויקנלס ויעתיקססמ6מריס
 מכל כמוחס. נתעמס כ"ס התסתרס כ"ס מגיס כסוס סתסמעס 6"ג קונו ככור על מיחוס מתי oton ו6ס חועס ס' 6ל73751
 סוסיר וככר ס56לגו, מס מחין כסיסים כחקו חסרון ססס סלמות ססס סח6ריס כ6ל1 סחחס3ס מס סכל ית63ר מסרקוס

 :  תכעיס דבריך יסיו כן על סיירן על ו6תס כעתים  ס6לסיס כי 51תר די סכו כמס סענין יוססלמס
 6גי םפרק

 אנס,
 WtnvD מס כל כי קדם 6סר כסרק 6מר ססרכ למס . וכף ססרק כוס מסלים 5מסול

קרשקש
 ירע שלא ומי שישיגוהו ארם לבני שיצוייר מה לתכליתמש"ג מהשגת היאות הגדול האוהב אמר . בתאיים הטימרבחתימת
 האנשים והם סכל הוא זכרנוהו אשר בטופח הנרהישהלאות 'דע אשר אבל בהשגתו לואים כלם ארם בני אר השגההשם
 ; בחבטה הטוטבעים וחכמים והנגיאים התם'וים טלבדבכלל לומר רוצה , טשיג יורע ועא הששט הטנע הטאופתגסויות

פרק
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 , סקרה על או אחד עצם על אם , נופל הוא מה על השם זה ירע %א , נמצאת שהמפעהלו
 כן ואחר , הי בעל שאינה אחר לאיש התבאר ואח"כ , מקרה שאינה אחר לאיש התבאר כןאחר

 התבאר כן ואחר , לארץ מחובר צמח שאינה ב לאחר התבאר 41נח"כ , מחצב שאינה לאחרונתבאר
 שטוחה צורה בעלת שאינה לאחר התבאר כן ואחר , טבעי חבור מחובר )6( אהד טף שאינהלאהר

 , חדודיה שאינה לאחר התבאר כן ואחר , כדורית שאינה )כ( לאהר התבאר כן ואחר , והדלתותכקרשים
 הוא הנה , מקשה שאינה לאחר והתבאר , שוות צלעות בעלת ולא עגולה שאינה לאחרוהתבאר
 וכאלו , השוללים התארים באלו שהיא מה כפי הספינה לציור שהניע כמעט האחרון שזהטבואר
 , אחריו טאשר הספינה מציור רחוק יהגר טהם אחד כל בהם המשלנו אשר הקודמים אמנם ,החיוב בתארי ציוויה כבר אשר , רבים מעצים טחובר ארוך חלי מעץ גשם שהיא שציירה למיהחגוה
 יתברך השם לידיעה השלקה תארי יקרבוך כן הנה , לבד השם רק ידע לא במשלנו שהראשוןעד

 כל כי בלבד בדבור שתשלול לא , בסופת שתשלול מה שלילת שתוסיף מאד והשמר ג ,והשנהו
 . ספק נלג מדרנה אליו תקרב , ממנו לשם מציאותו שיחשב ובר שלילוד במופת לך תתבאראשר
 ויריב מקום לשם שיש לא , הרוחק בתכלית ואחרים , מאד אליו קרובים אנשים היו הפניםובאלו
 הנה . שמח בו והיה ודעהו " מאד זה והבן י , העינים עורי שיחשבו כמו , ממנו ארחק האדםאליו
 יתעלה תארו אמנם , תרצה אם בה ולך , יתעלה אליו תקרב בה תלך אם הדרך לך התבארכבר

 השלמות היה אם אפילו , שלמות שנחשבהו מה שכל י התבאר כבר כי , נדולה סכנה בו ישבמחייבות
 בהשתתף אבל , נחשבהו אשר השלמות ממין שאינו ז בתארים האומרים לדעת , לו נמצאההוא
 במדע יודע תאמר אם שאתה , השלילה לענין תצא ה בהכרח הנה , שבארנו מה כפי לבד יאמרהשם
 1 להתחדש התדירים המשתנים הרבים הדברים ידע מתרבה ולא משתנה שאינו ההוא ובמדע ,אחד

 המציאות מן דירדרו ואחר , נמצא היותו ונשחר היותו קזדם בדבר וידיעתו , מדע לו שיתחדשטבלתי
יריעה

אפח-י
מנדוי

 וכסמוק וסמסלוגות וסמיוכ סס)')ס חמי כין 6סל
 ס0רמקט )ך ס6מסי) כמסריס ותוסיף ס"6 , סמיוגמחסלי

 ממוכר )מם o),ea ב : סמיוכ תקלי מס6מחסמחמיינח
 כי )6לן ממוכר תפיגו סחבי ,ס 6מר וס מסני ר") ,)6רן
 ~q'D1fi מפד ותסמר ג : גדופו ממקום נעקל מנמם סו6כקמח
 סתחקרכ דבל יתכרך ממגו סכסחס)ו) 6ומל כסיוגי ר") /וגו'
 )6 , כמע סס))ת מס מייד כמוסת ח7ע Dh וסו")'1,

סחס)וי
 ושכן ד : כלוס סיגו ,0 כי )נד כדכול יחכוך ממגו

 מטיס ס)6 ס6מרהי מס סחכין ר") , ;ממ נו וסיס ודעכווס
 , ודטסו ה : כמיום 3חו6לי )6 כסו!יוח hlh .חע)ס בושקליפס
 הסיי)וח יחע)ס ממגו סחופו) גדי כמכמות חחעסק ס6ח0ל"ל

 ח0י0 0מכמ0 סכי7יעח )ך סימרתי מוס סמם וחסהממוסח,
 , ;)מות סגמ:גסו מס סכ) 1 : ס"פסל גמש יחנוך ")יוקרוב
 גמ61 היגו כמקנו סכמות סנמסנסו מס סכי ג6לגו כ3לר")

 היו כיומם 0סו6 סס!מוח סי , nSDnt כמקו ס0ו*0ס)מוח
 ~hlo סיסמות ~oto המל 6ס titeht , ממרון 0ו6'חע)ס
 ממויי3 חסיה עדין סח"ריס כעיי סימסכו כמו יתעכסכמקו

פחס!וי
 ממין ס6'1ו ז : סימות 13 טמסכסו סעדן יחע)ס יזווגו
 6סל ninSro סבן nnbo )סי סו6 ידוע כי ר") ,ססימוח
 , סס)י)ס )עג'ן חג" ח : ס)ימוהגו ממין יתעלס גוגמסכסו
 סבן )ומל ח1טיך עדין ס)מוח וט 6י יחע)0 )ו סתמייגלע"ס

 טובשם
 לכנר ר5ס , יותר ססס 6ל מתקרכיס מס ססלילסכתוצרי
 יניף ;ס;לילס onpt עמוק ססו6 כזס מענין 6יך 0פ'כוס
 ניייעת ט מסססיג0 גסל6 מסל מגיח ולכן כסס"י י7יעסלגו

 מקרס פ6יגס כישע גי סי6 מס יודע ממגם רכותסלילות
 אינס כקרן מחוכר 5מח 61יגס כ"ח ושתיגס מקור1ט6יגס
 וקמר , מסוטת קורס כעלת ותיגס p)D' חכור מפוכרגוץ
 נלעוח כעלת ולOSIIP 6 וס6יגס גדורי ס6יגס יחכ6רגן
 ססניע מכותר תגס , מקסם ס6יגס לך ויחכ6רסווח
 וכצלו ססולליג( סת6ריס 6ל1 מעליו כמס סספיגסלחור
 6סר מענים מחוכר צרוך חלול מען גסס כפסיקסוסגס
 מסחו6ריס 6חד כמנייר שמגס : מחיוג כתקרי ניירסככר

 סספיגס מניזר רחוק מכס 6חד כל כסס גמסלגו0ק71מיס
 , כלגל סרס רק י7ע ל6 גמ;לגנ ;סר6;ון עד נוקריומ6;ר
 שסמר : יתעלס ססס לידיעת ססלילס תקרי יקרכוך כןמנס
 כפגור מתמלול ל6 כמופת ;תסלול מס סלילם ;ח,סיץמ"7
 וכצלו . ממגו רחוק ומסגי לססי"ח קרוב סר6סון כי ,כלכד
 כמעמד סרמוגו כמו 1iSh קרוגיס ס6נסיס סיוספגיס
 כt'Sh 75 וגגסיס t'se קרוכיס וסלמס מסס גסיו ,סגגחר
 וסכן וצמרו : מערטל 6ל נגס ומסם ס6מר גמזססלילס

 ססס 6ל מתקרגיס 6ט  נ;לילות גי  ימיין רומו , מקרוס
 ומסס ג6מרו רומו וזעמו 61מרו : נמוסת סת0יסוכלכד
 יחסוג ל6 כי , ממח כו וסיס וקמרו . מערסל 6לגגס

קרשקש
 , כנקורה עב בחרור האחר סגר ותכלה אחר טצר מהרחגת מפועל יהר: שלא בזה ירצה . טבעי חכור מחובר "( ספרס

 והיותך קוהיה בזה רוצה , כדורית שאינה )ג( . ארם 41

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



 ם פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 ולא נמצא שהוא יתחייב וכן , כמדענו במדע לא יודע שהוא נלית כבר הנה , בה שנוי אק אחתיזעה
 על עמדת אבל עצמי, תאר אמציע על עמדת בהכרח,ולא בשוללות באת כבר ם הנה , בנו המציאותכענין
 אתה לו להייבמ תחשוב שאלו , נסכלים תארים לו יש אחד עצם שהוא מאמין והיותך מ( ,הרבא
 התארים בהיות העיון ההניאך וכאלו , ממינם אינם אצלנו,הנ"כ הידועים התארים באלו הדמיון מהםתרחיק
 ולא הנושאים כאלו ההוא הנושא לא , נשואים קצת עליו ינשאו אחד נושא יתעלה שהאלשאסרת
 כי כ , אחד דבר לא השתוף האסונה בזאת השגתנו תכלית ויהיה י , הנשואים כאלו ההםהנשואים

 הנוורא ענין כי , במציאות אחד הוא ואם )ז( בנדר שנים והוא , ספק בלא נשואים בעל נושאכל
 יתעלה, בו ההרכבה המנע על המומת המאמר מזה בפרקים לך יתבאר והנה עליו הנשוא עניןבלתי
 בהשנתו מקצר יתברך לאל תארים שהמחייב אומר ואני , האחרונה בתכלית הנטורה הפשימותאבל
 , ירניש לא והוא מאמונתו השם מציאות הרחק אוקר אבל , שהוא מה בחלוף השיגו או טשתףאו

 טענץ שישיג כמי , קצתו ויסכל קצתו המשיג הוא ל אהד דבר אסתת בהשגת המקצר כי זהוביאור
 דבר סמנו שיובן טציאאו באמתת רבוי אץ יתעלה והשם , הדבר חיובי ישינ ולא החיות חיוביהאדם
 , שהוא מה כפי אחד עצם אמהיר יצייר )ס( אשר הוא מ אחר לענין המשתף וכן אחר, דברויוסכל

וחייב
 מגבשם

 6חח כידיעס סמ5י6חש מן מעדרו 61חר כמ65 סיוחו61חר
 , כמ7עגו כמדע ול6 יודע ססו6 גלית כ3ר סג0 , מגוי 3ס6ין
 hsl נמ65 סכ61 תקמר 6ת0 כי גמ65 ט610 סתחיי3וכן
 0מ5י6וח ועת 0מ0ות כגו סמני6וח כי , 3גו סמ5י6וחכענין

 0מ5י6ות ית' ו13 , סממת סי0יס סרס 0י6 נגזוסמ5י6ות
 כסוללות ג6ת ככר מגס ~nthun נמest 65 6ן 0ו6?0מ0ות
 למתת על עמדו ל6 לכד ל6 3תו6ריס וס6ומריס :3סכרח
 על ועמדו 5כסנרס י165 6גל נוחס ידעו hSlסתו6ריס
 ollfiln לו סיס 6חד ע5ס hwn מקמין וסייחך ,סרכוי
 כדמיון ממס תרחיק 6תס לו לקייכס חמסות ט6ל1גסכליס
 ל6 ע"ע טססיס ollhtn יתעלס לכורך סיט כטת6מר6"כ

 ספסר גוס יגיעך 6כל עגמי ח6ר לו כחויי3 מנומססרוחת
 ק610 ו0חו6ר חיובי 1hm לו יסים לו תפרח 6סרס6חר
 ממגו ייעתל6

~whn 
 יתעלס לו סימ65 0ח~סכיס 6"כ

ollhtnו3יויעח רסיס ontb ט610 לס6מין מח1ייכ 0ו6 6כל מ6ומ0 ידעו ל6 6מחיסיק 003 0ידועיס סח~6ריס 
 לו לחייכם סתחסוכ ספץ גסכליס חו6ריס לו יט 6ק7עכס
 6נלגו קי7ועיס סחו6ריס גללו ס7מיון ח0ס תרתיק6ת0
 . לכסירס ויכ16 לסלילם תונו ות"כ ממיגס תיגס61"כ
 ותו ס60ל ס6מרח סתו6ריס 3חיוכ מעיון 10ני6ךוכפלו
 דמות סובין npbl , נפו6יס קנת עליו יגט7ph 16 טט6סו6
 ויסים : 0גטו6יס כקלו 0גסו6יס 6ל1 ולoth~ua 6"לו כמו 6יגו ס0ו6 ססטס6 סת6מר יחוייג גמ65 סוס עםלו

 ססמ1ת כי , 7"6 ל6 ססחוץ למוגת 3ו6ת ססגתגותכלית
 ולכן , מריחוק כחכליח ומס 03סכמס יגס16 ל6סחסותפיס

 עם 6חר ך3ר ל6 0מסוחסיס ססמות כיויעח עגיטסיס

אפודי
 כ3ל ט! : 0ט)י)וח )ענין סי63 ו'נסרך כס)מותגוט)ימוח1
 Stno(Sb nl )ט6 0ו)לכח כ3ל ר") ובו/ 03כרמ 3סו))1ת63ח

 כידיעתו 'דיעמו סאן סח6מל חוסרך 6ח0 כי ,03כרמ
 'oSDn )1 )חייה סרניח מס 61"כ , 0ידוע'ס גרוי חסח:סוסם
 sp )צמיד ח"כ) )6 למדע ישע ססו6 שימרח מסוסם
 ntlfino עמן 1011 כמזעג1 מזעו t'ba תקמר "3) 6100מחוקר
 ),ק יניטך "3) , עגמי חפר לו 3מי'ot~bn 3 מרומח )6 כןואס

 ושח"כ מיודי מ"ר יסית יודע ית' )ו ח"ר0 "סר ס6מלושספד
 נטו"0סו"

 גום6 'חללך סו" סיסים 6) ויניס סמח1"ר ע)
 לחכמם ר") , וכו' כ"ס 0טגח:ו הכסיח ויפיס י :סח"ריס
 סתימה עגמי חסל ,0 "י יתנרך )ו כפחמיים )ךטי0י0
 כסהר "ינו ג1ס6 יחע)0ט610

 : 6חר דגר )otentan 6 כסמך ~y)D ויסית 0:טו6יסכסיר "ינו (h1D בו גיס קוס"
  sffg' , וכו' גנט" גי כיכ

 סיס מס ו0גסhDtl~1 61 03כרמ :סו"יס 3ע) 610 )וס6טכ) )פי כממייחס סכ:ס יט מס מסג'
 יתערס 3ו נקטל ו6ס , 6מד סו" ס3מני16ח ו"ע"סכנדל
 מורכש יחורך ototn 610 ") יגיה מסרו כאסר ונסוטגוסה
 ל : סקרוו0

"10 
 סכ)וס ר") , קנחו ויסר) קנסו סמטינ

 סו" בו :תעדרי
 ט"מחס ל') , "מד עכס המחח יטייל 6סר

 ורסס 6מד נדלל DSD' 6מד סס סי6מל סו"0מסחמף
 ויסוחף 0763 0ג"מל סמי סס עגמך תגע , "מל )עכסיקמל 100"

 יקמר )" מסוחף סס סל3 דעת )סי 1""כ , ושממול מסוס3ו
 ן מקלי ענין )6 ע)מי עפן ככגיסס המסוחף סע:ין סי0י60)6

 , 3)3:וח מסוחסיס ו0ס)נ ס"דס כי יאמר נגר ג' )' קסםונס
 ס"מל כמס ס0ת3"ל וכמו 3)3:ות 6מדיס c~g חמר61פי)ו

 עגין קי כמקידוח 6חד סו6 ו6ס כגדר סגים וסוף גסו6יס 3על 0ו6 גוט6 כל גי , ג7ולס סכגס 3זס סיט מוסס0חחיי3
 כחכליח סס1ט 0~6 36ל 00רכנס נתנע יתעלה ס0ו6 סקר סוס כח~פח 1סתכ6ר , עליו 0גס61 עגין כלתישגוס"

 Sb וי63ו , דכר כו ייעו 1ל6 , ססלילס עגין 6ל סיסוכ1 יחוייכ 3ח6ריס ס6ומריס כי סת63ר כ3ר סנה ,ססטיטוח
 ס0ווחייכ לכפר סתורה 0רכ  ר5ס  זפ ותחר : יתעלס עליו סקר וס0רכ3ס מורגג סו6 יתעלס ססטס יר16 כי0כסירס
 דק עגין וזפו , סנורנו מניבות סנוכחיס גופר קו6 6כל חוסרים לו סיס כחסכו כומר 610 לגד ל6 ל6ל0ח61ריס
 6ו כסטגתו מסחך 16 0סס כססגח מקגר 16 פגים טלס0 על 6גסיס lhlw גפר כי כגיח ור6סוגס מ6ן,סילוסוסי
 ס6דס ויכניע מ7נר חי 0ו6 60דס כמו , קדתו S)Dtl קלחו 0חטינ 0ו6 גי7יט0 וסמק5ר , ס0ו6 מס גחלו9סריגו
 לעלס ס0ו6 63מפח וחייט עליו ס0ו6 מס על 6חד עלס גמחתו יגייר 6סר סו6 ו0מקח9 , 00כ7ל ינטל ול6מסוג

6מר
קרשקש

 השכל כי , הנושא עצם אינה הנושא עם מתאחרת היאואם שאתה אחר בזה הכוונה . אהד עצם שהוא טאטא יעותד4(
 הדברים אל במציאות המתאחדים הדברים ב.ן שיבדילמטכסיו הטציאות כענין לא מציאותו וכן כמדעה בטרע לא יזרעאומר
 ftwinn בין יבדיל וכן , במציאות ווטרלו לא אם מהם הורכבואור 'רצה . במציאות אחר הוא ואם )י( : כחכמתנו חכמתו ולאבנו
 אסתת יצרר )ס( : צורה גלתי טהחוטר הצורה ויפשיטוהצורה במציאות אחד והוא עמו וחכסהו בו נשואה שהחכמה החכםבזה
 הנושא גדר גלתי נשואה שהיא החבטה גדר כי בגררשנים

~yp
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 , האל עצם אינם שיחשבנו מי דעת לפי התארים ואלו , אחר לעצם בעצם הההר באמתותויש
 בהכרח אפ'שר אי שההד מה בחלוף הדבר ישע אשר נ עיד יכז 0( , דיגצם על טספים עניניםאבל
 צייר שהוא אומר איני כמות שהמעם שיצייר מי אמנם , שהוא במה אחר דבר סטנו שישעמבלתי
 , נופל הוא מה על השם זה ידע ולא הטעם מציאות סכל אומר אבל , שהוא מה הלוף עלאדבר
 מידיעתו והרחוק האלוה בהשגת המקצר כי תדע הביאור זה ולפי . והבינהו מאד דק ע11ן ויהפ

 מי כל א"כ , טמנו שלילתם לזולתו התבאר אשר הענינים טן ענין שלילות לו תתבאר לא אשרהוא
 לו יחייב אשר אמנם ע , הפרק זה בראש שבארנו כמו ההשנה, מקצר התר הוא שלילותיושמעפ
 נמצא, בלתי ענין הוא השם זה עליו שנפל ידמה אשר הדבר כי , לבד השם רק דבר ידע לאתאר
 בו והמשל כן, שהוא דבר במציאות שאינו נעדר ענין על השם זה הפיל וכאלו שקר, בדויאבל
 הטועה לו ואמר , ואמתתו צורתו לדעת ובקש פ , חיים בעלי שהוא וידע 1 הפיל בשם שמעשאדם
 ולו , בהיר גשמו , הים בעסק עומד , כנפים ושלש , אחת רגל בעל , חיים בע4 הוא , הממעהאו
 , כדג ישום ופעם באויר יעוף ופעם , כאדם וידבר , ותמונתו וצורחו רפודם כפני רחביםפנים
 אשר הדבר aw אומר אבל , הפ% בהשנת מקצר שהוא %א , שהוא מה בחלוף הפיל צייר וה כי אומרואיני
 נמצא דב4 שם לו קרא נעדר דבר זה אבל , כך שהוא דבר במציאות ואין שקר בדוי התאר בזהירמהו
 הנמצאות, מן השם זה להם ההנם אשר הדמיונות הצורות מן בזה וכיוצא , אדם וסוס , נפלאהכעוניה
 בא נמצא הוא שמו ישתבח השם כי וזה , בשוה הנה הענק וכן צ , מורכב שם או אחד שםאם

 , שאבאר כמו הנמורה הפשטות המציאות מחריב שמתחייב מחוייב שהוא , מציאאו עלהסופת
 ישינוהו, אחרים וענינים תארים בעל שנאמר כמו המציאא הטחריב הפשוט ההוא העצם היותאמנם
 על אלחת הנקרא העצם שזה וכשנאמר , במופת שהתבאר כמו פנים בשום נמצא בלתי יפרמגא

דרך
 טובשםאשיי

 , ט0ו6 מס נמיוף 370ל יסינ 6סר נ : ולנ "מד כערןססבע
 קעו סיסינ סו" 6100 מס כמנוף סיכל 0,0יג מ, מנדלנפן

 )כ6ר ד") , דק סיון וגס ם : קגיגי סטייה וק01ו63מ0
 מ1י6וש nipt)no 6(6 מטו 6מד ניגס 600ל'סטמ6מיגי
 ר') , 'מייכ "סל o)nh ע : דק עיון וסו 63מוג0סיתעקם
 ל") , קורש )דעת ופוקס פ : ~otnhn צמיגי מקמלכמו
 עם מי נמסות גכ)) ויסים stno מ0ו0 ידיעה 3קס )61006
 יויע וסיס כמומט stPO מסות כקם 6)1 כי ססי)יהת15לס
 גמ)וף ק01ו וס0ינ ס6מ0 )סי קשו ס0ינ ככל סג0 סי6100
 גכגס וס סיס כן סיס 61)1 , סרכ סיעסס סמפט )פי 0סו6מס

~ptSn)
 6כ) , 6100 מס מקוף ע) מסיגו 6101 0טסס 0)יסי0

 )כד נורתו S1'S 0ר)ס סיס ספי) )ילע ר11ס פסיס ס6י0,ס
 6'ן 6"ג מי סיוטו ק7מס ככל כידיעס 16)1 מוסג סיס כנרכי
orוכו' יתעלס ממ1'1016 להוק 6100 6)6 3ססנס מקול : 
 "מד 0ס , מולש ופס 6מד 0ס ל") , וכו' תגס סטגין וכןצ
 עס OD11 וסו , olhl סוס מולכי ו0ס , גסי"ס עסיסגסו

 : סענמייס סח"ליס מ"מיגיכס

 מזכר חי 0סו6 מס76ס יסכיל סס76ס תקמר כ6)1 ,6חר
 נמסות 6חך מסות יסחף כי מדבר קסת ג"כ מסג"מ!יחסוכ
 ס37ר קנת יסיג סס61 מס יחנוף סדכר סיס'נ ומי :6חר
 ממגוויסיג

 סלו"
 ססו6 מי גוס hton , Snno מס מסך

 סבכות ממגו מסיג ככר מר ססו6 סמ0~ק SP ולפטחמס
 ממגו וססינ עבו, ססו6 מס ע5 קסתו ממגו ומסיגסו6י5
 מרססו6

 גח)וי
 ססטעס ס'0סוג חי "כ) ע5יו, ססו6 נוס

 ע5 ססס וס ידע ו65 סטעס מניבות סכ5 וכף כמותסו6
 סח61ריס טסתתייכ סתום גריך  וס ססתנ6ר ובמר , גופףמס
 גססגת סתקנר כי 6תר 3ססגתו חק5ר מיגו יתעלסל6ל

 סיס כי , קלתי יסכל קלתו מסע 610 6חך ד3ר6ת0יח
  תמדו  ויודן ד3ר  תשיי טיוסכל תני16תו 63מתח רגם,ין
 6תד עגם שתחת סינייר מס סי6 כידיעס וסתיחתף ,ד3ר
 661 , 6תר לטפס ססו6 63מתות וחייך טליו ססו6 מסעל

 36לעגייגיס ס6ל טנס o)th  סיסס3ס מי רטת עלסתי*ריס

ססת63ר
ירשרש

 המאה ןם בפלפל אשר החום או והמראה השכל 3מומיניהם הזהב עצם שטכיר כמו גזה רוצה . שהוא מה ופי אחרעצם
 החלוף מלת אבל מזה טתחלף שזה בהם לזמר 'תכן לאאמות בטבעת שיראה כסו לזורתו ההוא האמתות והעבואסתתו
 מהחלפים והם טה ברבר דמוי קצת בהם שיש בעניניםנאמרת או מוהכ שהוא ויאמר זולתו בו ויטעה לזהב הרומהטמהכת
 הש אחת שכל הנחושת שכעת הוהכ טנעת כמו עמנמנר~כ המש.ג וכן )ו( : ניניהם אשר ההדמות טצד בו יפעההנא
 . רב etsn עוטם טצר טתחלפים והם מתרמים הם ובזהטתכת דטוי שאין בענינים אבל גזה הרצון , שהוא טה בחלוףהרבה

והש
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 כמה והשתכל , נמור העדר על השם זה שמנו כבר בהם, יתואר רבים ענינים בו עצם הוא משלדהר
 : שבארנו כמו מאתו באות פעולות תאר או אחר, לדבר לא יתעלה שלמותו להיישיר כלם שהםהנביאים בספרי או התורה בספר התארים מן שבא במה שיאמן צריך ואשר , לו התארים בחיוב הסכנה מןיש

 העלם שאץ מה וזה , הפעולות מן נגזרים כולם בספרים הנמצאים יתעלה שמותיו כל מאפרק
 ולזה , יתעלה לו הם;חד שם שהוא היא וט"ו ה"א יו"ד והוא , אחד שם אלאבו

 אמנם , בה השתתפות אין א מבוארת הוראה יתעלה עצמו על יויה שהוא ענינו , המפורש שםנקרא
 עד , שבארנו כסו לנו כמותם ימצא מפעולות נגזרים להיותם בשתוף מורים הנכבדים שמותיושאר
 אתנו הארץ אדני האיש דבר , האדנות מן ננזר כן גם הוא ה"א ואיו ה"א יו"ד בו המכונהשהשם
 וכבר ג , לאחרים וכללות הדור שבזה ב אכרם אשת שכי אמרך ובין שלי, השר ענינו אשרקיי אמרך בין כהפרש הנו"ן בקמצת אותו אמרך ובין הנו"ן בחיר"ק אדני אמרך בין וההפרש )6(קשות
 המעתד להיותו , בו המכונה לבד באדני זה לך ביארתי אמנם , העבור נא אל אדני למלאךנאמר

 כלם , ואלהים ורחום וחנון וצדיק ושדי כדיין , שמותיו שאר אמנם , יתעלה לו המפורסמיםשבשמווז
הם

 טובשם
 כגקר6 סעגס טוס ס76ס וגטי6מר , כמופחססתכ6ר
 ססס, כסס יתפר רכים ענייגיס בו ע3ס סו6 ע7"מ56וס
 כמס ססתג5 6"ג , מגמור מעדר ע5 ססס זס ממסוכגר
 5טכון 6מר ס' ולכן יתעלס 5ו סחו6ריס כחיוב יםסכגס
 56 גנט ומסם סגני6יס 176ן ע5 ג6מר 6סר וזמו ,כערסל
 תקריס יתעכס 5ו סיט סי"מין מי כי כן ס7גר ו6סקערס5,
 מסחו6ריס ט63 מס 6"כ יחע5ס כטס מלמין 6יגוגוסטיס
 ג5ס oon סמסכי5 טי6מין פריך סג5י6יס וכספריגחורס
 כקת סעירת תוקר 6ו 6מר 75כר 65 5ס5)וותו5סייסיר

 : סכי6רגו כמומטתו
 סגכי6יס כספרי סגמנ6יס יתעלס סמותיו ש סא-רק

 סוOO) 6 ימ6מין כי קמר יתעלס מסמס סחו6ריסס5ק
 6ח7 ענין ע5 מורס ממגו 6מ7 וכ5 רכיס 'צמות 5ו יסססס גי סגכי6יס נספרי טכ6 ולמס , יתעלס כטת מטמיןכלתי
 ססעו5ות סם ע5 גקר6ו כ5ס כי 5כ6ר סיב כ6 ,ממגו
 0' סע3מו וכמו , גגזריס קות נ5ס גסס ממגוסנ6יס

'TDN  סחסיס עגין סוס ספין ר"5 , נס ססחתסוח 6ין א מאפרק
 'חכרך עלמו ע) h)b עמו אמרתססור6ס

 ס6מד , עגיגיס סגי מט~לס גמ)ח וים , ממפולס סס וסוך)כד
 מג) וגכדלח גסרסח סי6 יחט)ס עליו סג6מלח ססור6ססרח

 ויסים , כגילול Dnt(o ערמי ע) מורס blon וסרגי ,סגמ61וח
 6יו נטתי , הכמיחס ו6ת DS' ופילל , מכויר מטורסמגח

 ס3חינס וסיר עטו עי יורש כמקמלו סלcfn~ 3 ככרסכמיגוח
 סל6סוגס: סכמיגס ע) סיורם גס ססחחסוח 6ין ו63מרו ,ססגיח
 ן מסק 3)י דור sp טמולס "דון מ"ת וסוף סד~ל ס6מדעניגיס, סני עי מולס סיגי סמיח ל") otlnbl, וכניוח מדול Dr)Gב

 6דוגיס כמו לכיס )רון ססו6 לדגי וקמל גילוח סעוססוסטי
otnpמוסי טסו6 כ6ד;~חוזומולס כי"ח סעוסס 

 "7וגיוח ט)
 וככל ג : בדגי כמקח גכ))וח ססור6וח 6)1 וסגי ,לנוח
 nn(otlb וסגי מסוט) ססכ) וסם ר"5 , 6דנ' )מאך)6מל

 n(h(ot ס)סס 6)ו כי סדמ,וגי וסכם סדכלי כמ ססס6מליס

 סס וסוך 6חOD 7 656 5ו 6ין גן ~nlDtnD כתכלית6חד

 ו; וללען ע!,ףי:!ף,נ/י:ן""יוגךנן::3,ב" :: onoatn %לג.(: ,יש

;;:1;ן..(.יי.ן;
 שמן,;ע;ן':י יין; "יהרן. ,:.י,"%.

'OP3

 SpnttrJ י 'י יזין."יי לןייגשצ ןייןיינ..י

 50 "'""י"י:"ונדלי.%מ""דמנו,," שמןי:ז5נ,!צ"י:ל'ינ:וי ני": י :אוש%קע'י
wpw~pס

 ואין והכסף לזהב בטציאות שמע וכן מתבת שהוא יודעוהוא
 כסף שהוא זהב הגל זהב שהוא יתכסף על ואוטר בהם הכרהלו
 במקצת יריעה לו ויש שהוא מה בחלוף דבר הטשיג הואוזה

 ! מתכת שהוא וזה שהוא מה3פי
 אמרך ובץ נו, בחקיהן ארני אמרך בין תתפרש )י מאפרק

 שרי אמרך כין הנו'ןנהפרש נקמצותאותו
U'1pוכללות חיור שבזה אברם אשת שרי אסרך ובין שלי שר 

 קרחתו המלאך עם מדבר כשהיה שהוא בזה הרצון ,לאחרים
 הירוד לשון שהוא שלי אדונים בו שהנרצה אדוני כבורבלשון
 אדק היה שהוא הארץ אדוני האיש דבר כמו ן וכללותוכבוד
 , רבים נלשון האדון לקרוא הדור שהוא רבים בלשון ומוכירואחד
 לשק שהוא בעליו או אדוניו כמו בשמות הקדום לשון כפטפטוכן
 טצרים את וסכרתי ואמר , ועבדיו ושריו ועיניו יריו כמורבים
 לשק והוא קשה והעד אחר ארק בו שהרוצה קשה אדונשביד

היריר
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 2לצב מא פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 ולא ידועה נזרה לו יודע לא ה"א וא"ו היא יו"ד שאותיותיו השם אך , והגזרה הכללוע מבחפרי יהם
 השתתפות אין , אהד ענין על יורה , הצום ביום גדול וכהן כהנים בברכת לבד הטקודששהשם וכהני , במקדש אלא שידעת כמו בו ידובר לא אשר העצום ומשם שזה ספק ואין , ,ולתו בוישתתף
 דבר אלא ממנה היום אתנו אין אשר הלשון כפי שיורה ואפשר , ההוא בענין עלתו ופץ 'תעלהבינו
 אותו מלקרוא והשמירה השם זה גדולת דבר סוף , המציאות חיוב ענץ ה ע"כ שיקרא מה וכפי ,מועפ
 שאמרו כסו , ההיא בהוראה הברואים טן אחד ומהתף לא מאשר , יתעלה עצטו על מורהלהיותו
 עצם על לא התארים על מורים כולם הם השמות שאר אמנם , לי המיוחד שמי לברכה זכרכםעליו
 מציאות לחשוב יביאו ר"ל הרבוי, לחשוב יביאו ולזה , ננזרים שהם מפני תארים בעל עצם על רקלבד

 על מורה הווי כי )ג( י ננזר שם כל הוראת היא כן כי העצם, על נוסף וענין עצם ושיש ,תארים
 יתעלה דשם כי במופת התבאר וכאשר , ההוא הענין בו התחבר אותו באר לא נושא ועלענץ
 ההנטרה לפי או אליו הפעל יחם לפי הם הננזרים שהשטות ידענו , ענינים בו התחברות נושאאינו

 זכרנו 'אשר ההכרתים שני לולא , והנורא הגבור הגדול מאמרו חנינא רבי כועס היה ולזה ז ,לשלמותו
 וכאשר , בו נמצאים שלמיוה שהם ר"ל עצמיים, תארים לחשוב טביאים אלו להיות מוס( נ"ע)נסרק
 רבים תארים לו שיש לחשוב אדם בני קצת הביאו יתעלה, לשם הפעולות מן הנגזרים השמות אלורבו

 , ואמר הספק זה מהם שתסיר השגח אדם לבני בהניע יעד ו6ה , מהם נגזרו אשר הפעולותכמספר
 והוא , לבד אחד בשם אז יקרא כן , אחד שהוא שכסו ר"ל , אחד ושמו אחד ה' יהיה ההואביום

 היה העולם נברא שלא עד אסר אליעזר רבי ובפרקי , ננזר שהוא ולא לבד העצם עלהסורה
 חדוש אחר נתחדשו כלם הנגזרש השסות שאלו נלה אקך הסתכל , בלבד קטמו הוא ברוךהקדוש

אפרי
 sffg , 1סגזרס סכ))וס מ613לי י. : גכי6 3כ) טיסיוממויינים
 יקמר סיכל סגמ)6וח, וסקר יתכרך עגמו כו))יס הנמוחסט6ל
 )נוליס ומס ססמוח 6)1 )11)חו 1'6מר וכג'ק הסיס ימע)ס)1

 וכן מרחמ)וח ורמוס מלרקס ינגר )ריק גי , לאסוןמספסל
 ה :זו)טס

 עגי
 'ולס סמסורט רסס סמסטר ר") , סמ5'6וח מיה

 hS )נד יתנרך עגמו עי ~וס hlon סמלייות ממוייכע)
 כי ו : ומסוס ויסים וסיס סחם טסה ס:6מל כמו11)חו
 ונזיק לממן כמו גנ,ל טס סג) ~sff , וגו' הין .ע) מולס510
 סת6ל, וסוף סלממגוח ס6מד , סעגעיס ביי על מולסוצלחו
 גוסך כייל ס)6 פ' ע) 6ף במתובל וסו6 סח6ר גוסךוססמ
 otvmh סייגו 061 סו6 מס סה6ל כו סחמכל 6סלסת6ל
 :וס6 יסע)ס סו6 סיסים מולס סיס 'חע)ס כו ננוליסטמוא
1hnoמנד ל"ל , כועס סיס 1),ס ז : סקל וזס מולככ ויסים 
 כועס סיס ,ס מסג' הבליס כעי ערס ע) מורס גנ,ל סטטכ)

העולם
 טובשם

 כלליס ססמוח סס6ר ר"ל , וסגורם הכלקח מכערימס
 נדיק וכלסיס יתעלס 5ו יקמר ככר כי , סגמ65ות וסברעגמו
 ~o)h מ6לסוח, ו6לסיס מרתמטת ורחום מ75ק נגזרנדיק כי סר6סון מסמסל גגזריס ומס ססמוח, 6ל1 לכלתוויקמר
 גזרם לו ידע ל6 ק"6 וב"ו ס"6 מיריד יסגוסו 6טרסדכר
 יורם 6טר ססור6ס ז6ת כי 11לת1 כ1 יסתחף ול6יךועס
 כיוס וכ"ג , ג"כ קמרו וזס , גמגע 16 קטם מחיוכימעגין
 : שולתו מס וכין דיגו סטתתפוח 6ין 6' ענין על יורסס15ס
 ממגו סיום בתגו *ין 6סר למסון כפי טיורס *פטר61מר1
 7ע ן סמ5י16ת חיוב עגין סיקרון מס וכפי מועט 7כר6ל6
 ס"6 יו"ן כי , ויסיס וסוס סיס ססו6 על יורס סי ססכי
 סמלייותו כו וסר15ן , סמ5י6ות חיוכ עגין על יורסגקו17 כסי ססו6 סיקרון מס וכסי , ססיוח על תורס ס"6וב"ו

 ממסוס וס61 לסם ססכס סו6 סגמ65'ס כל ומסיבותמערמו
opt"זס גבית דבר סוף : זס וסנן ow וס וגבעת , גמגע סחיו3 ס6מרגו כמו כי , מסכר61יס 6חד יסתחף ל6 מנסר ע"ע מורס לסיותו 6ות1מ~יו6 וססמירס ono 

 מוריס כלס סטמ1ח ס6ר המגס : 1p1b מ5קרו6 ולמסמר לגדלו ר6וי ולנן סמגי6ס כסחרי רסיס עגייגיס עליגרס
 מקרס ס61 גגזר סס כל כי ידעת תכר , גגזריס פסס מפגי חו6ריס גע5 ע5ס על רק ל3ד ע5ס על ל6 תו6ריסעל
 ססת63ר והחר . סענס על נוסף וענין עלס סס כסיס ר13י se זס 1י63 ת61ריס מ5י16ת פסס סיט לחסור יכיפו1לזס

 סיסרס לפי 16 קליו ססעל יחס לפי סס סגכי6יס כספרי סנקר6יס סגגזריס סססמות תחוייב מורכב היגו ססו6כמופת
 תלמידו על ר"ח כועס סיס ולזם . מקריס SP)1 גוסך סו6 סססס לחסוכ ויכיף מקרי טס סו6 נגור oG~n ,לעמותו
 , גו גמ65יס סלמיות ססס ע5מייס תו6ריס יתעלס לו סיס לחסוכ otht)n סחו6ריס טללו למס 3תו6ריס מרגםמסיס
 6 יט סססס מסגכי6יס סר6יס סס3י6 61תר : גגזר טס61 ל6 לגד עדתו על סמורס 6101 לכוו 6חד גסס ,fi~pכן 6חי ססו6 סכמו ר"ל , 6ח7 שמן 6ח7 ס' יסים ססו6 כיוס וקמר , מספק מוס סתסיר ס6מתית סיט~עס ססי6מסגר. ל6גסיס וסגים סגכי6 יעד , רכיס צמוח לו סיס 16 6ח7 סו6 טססס לידע סמעייגיס 56ל קסס  וי ;~ow למסומגס : מפעולות נמספר רכיס ollhln לו סיט לחטוי 076 כגי (P5p סייקו ססעולות מן ~(otnu ססמות 6לו רכווכלסר
 וטשו סק3"ס סיס סטולס נ3ר6 סל6 טד  מגדיל  56יעור ר' כסרק קמרו כי , מרכותינו ר6יס סכי6 לכרו 6חזסס
 6מפ חס ותמר 013 מרנין מפ יגי6ר , סעולס מריס 6סר נחסרסו כלס סנג1ריס  ססמוס סללו גלס *יך ססתכל ,הלכד

ססס
קרשקש

 מורח הוא )4( ? רבים לואן שטשטעם הרבה בדבורים עטוידבר שהיא אכרם אשת שרי בזה שהטפיל וטה , לרבים ביס ע5חיתי
 , ההוא הטין בו החחבר אותו באר לא נושא ועל עניןעל שם ואם שנולדה טעת לה ru1Dn שטה והוא השם בזהנקראת
 החיוח טשא רברס שני בכאן שיש סי תאמר כאלו בזההרצון שטשטשו ארוג. שטו שלי שרי משמע ששרי וכללוח ובבורשררה
 : הוא סר הנושא אותו ניאר ולאוהקיום עם כבור בלשון לדבר כשירצה בלשונט טשפט זנן פל'אדמים
פרק וכן ווא'ש שלועז.ש אתם סלת והוא רבים קלשון יאסרהיחרר
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 מב מא פרק ראשון תמק נבוכיםמורה
 עצמו כשתבחן אמנם ח , בעולם הנמצאות הפעולות לפי הונחו שמות כולם שהם אמת וזה ,העולם
 על להורות מיוחד אחד שם אבל , פנים בשום ננזר שם לו יהיה לא פעל מכל מופשט מיוחדנקי
 לא נמור, המפורש שם הוא אשר ה"א וא"ו היא יויד והוא זה אלא נגזר בלתי שם אצלנו ואין ,עצמו
 תמצאהו או טהם שתשמעהו וטה , הקמיעות כותבי שגעון במחשבתך יעלה ולא זה זולתתחשוב
 ויחשבו , שמות אוהן ויקראו , פנים בשום ענין על יורו לא , חברום ומשמות , הטשוניםבספריהם
 , לשמעם שלם לאדם יאות ~א הדברים אלה כל , נפלאות יעשו ושהם , ומהרה קדזשה צריכיםשהם
 אשר הנכתב אותיות ארבע בן השם זה זולכן כלל המפורש שם נקרא ואינו , שיאסינם שכןכל
 כה , הזה בלשון כה , ישראל בני את תברכו כה בספרי אסרו ובפירוש , אותיותיו כפי יקראלא
 , הטפזרש בשם כה נאמר זבתלמוד , בכיטיו ובמדינה , ככתבו במקדש נאמר ושם , המפורשבשם
 כבר הנה לי, המיוחד שמי , שמי את ושמו לומר תלמוד , בכינ~ו אלא אינו או המפורש בשם אומראתה

 מבלתי העצם על המורה הוא לברו ושהוא אותיות, ארבע בן שם זה הוא המפורש שם כי לךהתבאר
 למה האנשים הביא אשר הדבר לך אבאר ואני , לי המיוחד שמי עליו אמרו ולזה , אחר עניןשתקש

 לך ישאר שלא עד ממתרה לך ואגלה , השאלה זאת ם עקר לך ואבאר , השמות מעניןשיאמינוהו
 : זה אחר בפרק , עצמך את להסעות תרצה אם אלא ספקבה

 אל נודע היה ולא , המפורש שם הוא אשר ככתבו ה' שם ובה , כהנים בברכת צונו מבפרק
 ידנש אם או , מאותיותיו אות כל יניע תנועה זה ובאי בו הדבור יהיה איר אדםכל

 ר"ל , לזה זה אותו מומרים היו החכמה אנשי אבל , דנשות מקבלת אות היתה אם אותיותיוקצת
 שזה סובר ואני , בשבוע אחת פעם הנון לתלמיד אלא לאדם אותו מלמדים היו ולא בו, הדבורתאר

 איך זה אין , בשבוע אהת פעם ולתלמידיהם לבניהם אותו מוסרים חכמים אותיות ארבע בן שםשאמרו
 שד , אלהי סוד בו ויהיה א השם זה ייוחד בעבורו אשר הענין נם ללמד אלא , לבד נו הדבוריהיה
 והקרוב , אותיות ארבע בן השם מזה למטה בקדושה והוא אותיות עשרה שתים בן שם אצלם היהנם

אצלי
 טובשם

 וסם נעולם סגנו65וח ספע1ל1ת לפי סוגת1 סמ~ח כלסמטס
 עגמו כטחכחן 6מגס , סנ7 מזם נזחווטיס ool מנגוע)וליס
 ס)6 עד כקמרו סגר5ס וס61 , פעל מכל "DnPI מיוחדנקי
 סס 6גל פגים כטוס נגור מס לו סיס לol1U~ 6גנר6
 ססס"ר 6דס לדגי  גסיגיעו מגס ענש על לסורות6מ7
 תכל גלי עגמו לסער  וסיף ס6חתית סיסועס סי,6סר
 ססמ1ת סכל יתנצר סרי , 6תך וסחו 6סך ס' יסיסטפל

 6ין עקמו על יורם 6חז סס hSh לו וקין לסלמותו,ססיסרס DS~ 16 ספעולס יחס לסי סס סגכי6יס כדגריסגמג6יס
 ס"6' וי"1 ס"6 יתך וסוף , 6חך 6ל6  גגור נלקי סס6נ)ג1
 כספרי סגקר6יס סיתות ח5ד ot~h1P יתעלס ליססיס

אשרי
 סימנס וסו ל"ק , גקי טגמו גסחכמן 6מגס ח : מגיג6ל'

 , סס6)ס ג"ח ם : וס וסכן , סטו)ס סגכר6 קודחכקמלו
 : וסקמיטין מסמוס טג'ן )ס6מין otn)eo סכה מסלצל
 שמוד ס,1)ת ר") , סוד טסי סיד בו ויפיס א סבכשרמ

 .היו (p(h סיס "יך "והד מ)מדיססס'1
 16 פמ1מ סגי 6)ו מקד גככד. אסי עיין טוד טמ)מזין
 6וחיוח י"כ גן ססס orv סממסכס דלך ט) )י וגרפס ,ס)סס
 1"ססל "וסיוח, עסלס סריס ים כו י' , nlhtino ממויג ,סיס

 )כ17 וסס61 ס"6 ח"ו ס"6 יו"ר סס סו6 סמפורס סס כי יחכ6ר סרי , וכ~, ככנוייו 1כמןיגס ככתבו כמקדםג6מר
 06 כקמיע יעמיס 06 סכת כמסכת וים , סמיומד סמי וס 11su קמרו לכן 6חר ענין מתוף נלי סעגס על סמ1רס610

 סנגור ת6ר רזל לוס וס והסריס סתכמס תגסי סיו 6כל זכו,, מ16תיותי1 16ח גל יגיע תגועס  וס וכ"י נוי ס7כור יסיס 6יה 6זס כל 6ל גודע OtO ע6 ממסורס סס סו6 "סר ככקכו כסס כסגים כפרכת 5ע1 מבפנישק : לסקריך סרב רגם ססכוס זס לכסל , מומחס גקמיע otbSI'n סס 1ג6מרל6
 6וחי1פ 6רנע  נן סס ס6תרו חס וס כי סר3 61פר ,  כסכ1ע 6תד סעס  סנון לסלתיר 6לo1h5  6 16ת1  מלאדיס סטול6

otnanכוס מססיס סיס כי 13 יוונר 6יך כוס סר15ן 6ין ן כסכוי 6חד סטס  ולתלתיריסס לנניסס 16תו תוסריס 
 5סתנס 61ייו כלל כת כו 61ין כמיעל סכל וי61 סמני16ת תסייין  ססי6 על  יגרס כי , סידקית סתכמס סתרי רווימ65 כידיסוד כי קלסי  סיר נו תכיס ססס וס 'ייוחד געכורו 6סר מענין מלתריס סי 6כל , הסייס ככל 6חרסטס
slh1
 סוכרים מ5ר רכר סוס סיע 61ינו עשי, Pb מידע ת5ר חלתו הירע ע5חו 6ת וחרט נמ65  סוס OP יחס לו
 : 6רכע נן סס כו תתגיס  וסיו 5ועיוס טסרס סתיס 16תיותיסס כלל סלסס 15 סתות מסי 6ל6 6תד סססיס סל6 56לי וסקרונ 16תית עירס סתיס כן סס 56לס ג"כ סיס סרס 6חר טוד : יכטסרס גקווסס כסס י1גסג1לכל הוגלו סל6 ר6ף קלסית סודות ססס סדכרי0 וקלו , לצדע מנס סיחט כי סמלייות תסויכ סיס ל6 כן סיס 06כי

וגסי
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 והת , אותיווז עשרה שתים אווזיווזיהם כלל שלשה או שטווו שתי אלא אחד שם היה שלאאצלי
 היום אנחנו שנכנה כמו , אותיוה ארבע בן שם בקריאתם להם מזדמן שיהיה מקום בכל בוטבנים
 ענין על מורה שהיה ספק אק , אותוות עשרה שתים בן הוא אשר כל נם השם וזוז , דל"תבאל"ף
 שיבקש מי כל אלא , החכמה מבני טאחד מעולם נמנע היה ולא , דל"ת אל"ף מהוראת מיוהדהתר
 לבנו אלא שידעו ממי אדם מעולם למדהו שלא אותיוה ארבע כן שם כן היה ולא , ילמדוהוללמדו
 אותיות עשרה שתים בן השם זה לוטדים פרוצים אנשים היו וכאשר , בשבוע אחת פעםותלמידו

 מדמה שהיה כמו אינו שהדבר כשידע שלם שאינו מי לכל שיקרה כסו , אמונווז בו ומפסידיםב
 שמעון משמת אמרו , אנשים להפסד ג ג"כ בטקדש המפורש השם מלזכור פסקו שכבר , במקדשאדם בני בו לברך , שבכהונה לצנועים אלא אותו מלמדים היו ולא כן גם השם זה הסתירו , החלהאותו
 , אותיות עשרה שתים בן שם בזה מברכים היו אלא בשם מלברך הכהנים אחיו במלוהצדיק
 היו הפריצים משרבו , אדם לכל אותו מושרים היו אותיות עשרה שתים בן שם בראשונהאמרו
 אמר , הכהנים אחיוום בנעימות אותו מבליעים שבכהונה והצנועים , שבכהונה לצנועים אווזומוסרים
 בנעימות ובהבליעו ושמעתי כהן אצל אזני והסתי לדוכן אימא אבי אחר עליתי אחת פעם מרפוןרבי

אחיהם
 טובשםאפורי

  6יר רמיקס מטכתת ססל6 סגר3וגי חמס ר' סר3  דנ(ז!? ר"ל ,  nl)mb כו ומססיזיס ב : יודע Sb~t , וולדופיסים
 6) סכיט סל6 ת7כריו גר6ס כי ססו6 כנוו מעלמו סוכר סגין מן )הס מגיע סיס המפילוח ממוייכ עמן יודעיןסכסיסיו
 גחוגי6 כגי י"ג, 3ן נסס מס סג6מר מס עם הנזירספר ~hn , iff(ctn )ספסר ג : ס6מ1נוח 3עגיגי וסק)ורספוגו)
 סס 6101 ס' יס6 ס' י6ר ס' יתרכך סס קומר ~3O)pן 5נסיס 13 מנססיו כעכול סמפורס סס מלסור פסקופנס

 otn~bo מיתח כענוג ס"6 .מ6מונ1חיסס
 וסו"

 גרפס מנס . *( יפעל יפעל יפעל כן 1גקו17 6וקיוק י"כ3ן כן 5מל' "מלו
 סר3 טימר כתו ממות ג' הו6 16תי,ת י"כ כן הטסמוס

 6וחיוח, י"כ כן ונפועל m~nlh 7' כן לסם קרוע 3גח hto כי ד' 3ן סס כקריסת סכ6 מס כל סמכ6ר S5h' סיריוסרק
 סמיוח7 כנקו17 7' 3ן סס וגי , 3סל1ח סמ5זיוח סמח1יי3 ונכלל ויפיס וסווס סיס יתעלס סו6 כי על כממורסר"ל
 יורם יכונס כנסר וסמכוגס , כעגמן 6חדוח nl1~lho ו6ס , י"כ 3ן סס על 6ות'וח ד' 3ן סס יתעלס ו6מגס nitmfiי3 כן סס יסוד מתחלסיס 16פגיס 3ג' גקון1ת 3ו כטיס 7' כן וסם nl'plh, י"3 3ן כטס סיתכ6ר מס כל יכלול 56)סכידוע
 כלש 56לג, קו6 סמפ1רט סס כי , Sh~' יותר עגינו יסים ק5ר יותר מעגין יפיס 6סר כל כי כעגמו 6חד עניןעל
 ס)ונ1ייר 3מ7רגת 6סר וסב 0גג7ר 6מתת סמטליס וסות ק6חרון ססכ7ל 'ודע ו6תס , יחעלס 6מתת1 על יורסק5ר
 כל כי סנונ1ייר ק1ןס 6סר 610 לסגיו 6סר וכל סמג1ייר לפגי 3מירגס 6סר ~סו6 סגגדר 610 לסגיו 6טרוכל
 יתחלק ל6 ולכן נפועל מגויירת 16תס ומטיס עגיגס כמכוקט 0נורס סי6 ס6חר1ן וססכןל ככח סגגדר hto לפגיו6טר

 סמקוייכ ס6חדי סמסוכח סטכל סו6 6טר סר6ס~ן מסכל כענמו סו6 6"כ סמסורט סס סיס OI(O , ס)ורסכמססט
 כל סמטער ממוחלטסמ5י6וח

~lhln)o 
 : מנזכר ממכס סכרי כ6ן עד לרופסך, סס חן לוית גי ע"ז 1סחגוגן ,

 סיו ל6 עכ"ו מוימן פסיס מקוס נכל 16תיוח 7' 3ן op 13 מכניס סיו י"כ 3ן סס כי סר3 סימר ou טע ססאמר
 טס סיורם תם יורם 6ותיות 7' 3ן סס 0יק 06 גי , סגונר קחכס ס"מר כווו o~O ,ס סיורם מסמלרסיס

 כוס סכי6ור כי חכו6ר זכר ווס , ללמדו סכקס למי טותו מלמניס סיו ל6 ומפעל מכח 3ין כיגיסס טסספרס 6ל6 י"ככן
 על מורס סיס 6ותי1ח י"ג 3ן סס 6כל , כספך 7370 סיס 61'ך מותר סיסיס ר16י 3ו וסקעלס אסור סיסיס רצוי0סס

 6~ת'~ת י"3 3ן 0סס וס לומ7יס סרוגים Dt))h 0י1 וכבסר . חחוייכ נ"כ 6יט כסס ססעלס 6סר מס6לסוחעגייניס
 ד"ר וכקב . תחלם צותו נועמס ססיס כמו אנו טסד3ר (DItQ פלס סריגו מי לגל סיקרס כמו ממתוח 13ומפסיויס
 סרסו מלמון קרס טחסכו נוס ס6יגס כתורס כטיר6ו כחכמם כלמיס 30לתי וסס o1DDio.;no כי ססמע לסי'כפתיחתו

 מגת 1ל6 ססיל~ס1פיס מגת תיגס 6סר 6גסיס מכל מגוגיס יותר וסכו 3גמנ6יס סגר6ס יטר 3ט3ע גססם סגסיגו1ל6
 געגור "ס יעמס ספיל1ס~פי 1ס6יס סעתט מן לזרוח 6ו סכר לקבל כדי oiuno פעל1ח יעסו 0עס סמון כי , סעססמון
 לגגן סל6 וכדי לעסותם סל6 כעכור סנוגוגיס מסן3ריס וירחיק למעסות ר6וייס מעולות סקס מיסר ססכלסירס
 מנכות עול מעליסם tspo 3פילוסופי6 לעיין סכגיסו 6סר סרעיס ס6גטיס וכמגס . 3זס ודי סכל כעל סו6 כיעצמו
 סמ5י16ת כפי ימ)6 לי וג"כ 0טגעי סתיו3 כפי סגימר סכרן וסמטת מתורס העטית יתחייב ל6 כי ר6ו כי  כעכור ,סמים
 ער וס  קודם סרגילו ל6 כי o~s מורגל 6עו סעעס קמלת מדלתי סתגעס מעסית 1ע311 סכר קולח מדלחי ד3רטסת
 פגי על ס1טלך קטן נער סית)6 למי וס רומס כי DSDh'1 וקמר , מכייר טסית כתו 6עי יסך3ר טידע oSnטעינו מי לכל סיערה כמי  רסיס קנביס סיו וכקטר 63תרו סר3 רת1 6סר סרעיס ס6נסיס סס  יקלו , יטוס טס טרימיססיסיר1
 טיעטס מס גל תגער 3,ס עוסה סיח n~ho  יוס "3יו סיס סוס מגער לוס 6ונוריס ~סי1 וג7ל1 דיתו Sh וסכי16סט7ס
 6יט סג% סר ימי כל 36יו סייס יס3 יסוער  36יין 6ת  סחכ3דיס סייייס  ס6ר כמו מכזוו סיס סגער וגסגכנ1
 ולמס , לרני טיטטס כמי 3י יטטס יגרלי ציתי יל  יי3י6ו 63טסס סמוקי 6ל6 36י קינו סחיט טוס לו וקמר6חד

 ס6יגגו ימר כי 16ת1 ממס סיס יסופי ט610 לו נודט onut 36יו ססו6  6ומריס מסיו 3ע13ר 16ת1 מכדד סיסססנער
 סיס 6כט סיס כ"6 3%י  ססיס ממס  יוחר לכבדו ל. ת0ייי3 סיס ויכל PU7 לי סיס oh1 , כ"כ לכבדי לי רעיי  ויין5יט
 36יו מסיכיס  כייר יחר לעשית לגער מחיייי יסיס  מכומס עמי  לי 6ט"סטיין ייתי 6ל י3י6ו וס י3ל לנרלומטייו3

 יקנין פיג'י סח'מ טול סייגו , ישא , יאר , 'ברכך ק) מנקודות כסי(
 פיע"
 ~נין לירי סו'5 פט,ז .

 חטטיי
 מירין ,

 * * י יעיו , סטיעייס יייייי 4יי' , יקי(  לגייו פלישא
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 כלל רבות מלות אלו היו אמנם , אחת מלה אותיות וארבעים שתים שיהיו פנים בשוםאיפשר שאי ציור בעל כל אצל ויוע , אותרת וארבעים שתים בן שם ד כן נם אצלם והיה , הכהניאחיהם

 ההם דענינים בהכרח עניכם על מורות ההם שהמלות ספק ואין , וארבעים שתיםאותיותיהם
 האותיות הרבם המלות אלו נקראו ואמנם , אמרנו אשר בפנים ה יתעלה עצמו ציור לאמרים יקרבו)6(
 להבנת ההם המלות רבו ואמנם , המיוחדים השמות כשאר לבד אחד ענץ על מורים להיוונםשם
 ילומד אשר הדבר שזה ודע . זה והבן )ג( רבוה, במלות י שיובן איפשר האחד הענין כי )כ( ,הענין
 , ציור מכל הערומות באותיות לבד הדבור לא , ההם השמות עליהם שמורים הענינים למוד זהיה
 המפורש שם אותיות עשרה שתים בן שם ולא זה אווזיות ושתים ארבעים בן שם כלל נקראולא
 מלמדים היו האחרים השנים אלו ואמנם , שבארנו כסו לו המיוחד השם הוא המפורש שםאבל
 ושתים ארבעים בן שם עליו אמרם , חכמה מלמד היותו על והראיה , בהכרח אלהית חכמהקצת

 משתכר ואינו כועס ואין ימיו בחצי ועוטד שצנוע למי אלא אותו מוסרים ואין , ומקודש קדושאותיות
 אהוב ט במהרה ומשמרו בו וזהירי היודעו וכל , הבריות עם בנחת ודבורו מדותיו על מעמיד ואינוח

 העולם עולמים שני ונוחל בידו מתקיים ותלמודו הבריות על מוטלת ואימתו למסה ונחמד ילמעלה
 , אסרו מכוונת הטאמר סנה שיובן מה כ רחוק טאד ומה , בתלמוד כתוב זה , הבא והעולםהוה
 אל בהם ויניעו ענין להם יפורש ולא אחר דבר לא בהם ידובר אותיות שהם יחשבו הרוב כיוזה
 , זכר אשר הרבה וההזמנה האלו המדות ללמדהו שירצה מי וצריך , העצומים העניניםאלו

 כמו תורה סתרי שהם י הענינים ומכלל אלהים ענינים הודעת רק אינו כולו שזה הואומבואר
 , לשכדפה איפשר אי החכטה שזאת האלהית בחכמה המחוברים בספרים רעזבאר וכבר ,שביארנו

ר"ל
 פובש

 ס6מר מס ידטח סל6 , כן עמס ל6 זעתו לחסרון6ג5
 סטלמות גתכ)יח וסב וכו' כענדים תסיג 6ל6נטיגגוס

thS'1חכמים עליו ונתמר סיגנו למס שמנמר תגס ס6גסיס 
 כינר בח"ו : זס וסגן רעים מס סחכמוח לומדיסלמים סכלתי ס*גטיס לחס מזם לך יתכפר סרי כזכריכםסזסרו
 כל 56ל וידוע נוחיות מ"כ כן סס ג"כ שלס פסיססרב
 6חת מלס 16תיוח מ"ג סיסיו פגים כסוס ס6"6 ניזרכעל
 וצין 1 מ"כ 6ועי"יסס כ% רמת nlSno 6לס סחכמגס
 סעגיגיס גסכרמ סעגיגיס על מורות ססס ססמלוחמסק
 ~חכם חי כ6מרגו יתעלס עגמו ציור לנמתח יקרבוכסס
 ניור לנמתח יקרכו סמל1ח 6ל1 כל כי , ויודע ויכולורוסס
 , סח6ריס יחעלס ממגו PSDS סמלות 6לו כסיוכגועגמו

 ססו6 חכס סס61 ו6מרגו , 6"ע מסיג כלחי סוייגו חיכצמרנו
 ססס לסכנת יכו16 סרכים סדכריס 6ל1 ולכן , סכלשיגו
 ירלר  וס כי סרכ 6מר עזן :  וס וסגן קמרו וגס ,יתעלס
 סממית עליסס סמ~ריס סעגייגיס למוד סיס ילומד6סר
o~O6לכד מדגור ל pl'plh) ול6 , ניור מכל סער~מוח 
h~p)כן טס כלל lff, סס 6ותיוח מ"ג כן טס ע6 רוחיות 

 סימר, כמו לו ממיוחד ססס 610 סמט1רס סס 6נלסמפורס
 ' תכנוס P~p 6ותס מלמדים סיג ס6חריס ~olx 6לןהמגס
 עליו מורס 6ךגי סיין כמו סמסורט סס עליו סמורםעל

אפצץ
tDDD66 טסיו ר") , החיוט מ"כ כן ובס ר : ס5דיק ספעון 
 סכלמיח סממ6וח ממוזנח ע)ו)ס כפחי ל6סונס עיססמי1ס,
 601) זס, 11)ח סיסים 61ססל 16חיוח, מ"ג s'p~ ונסנגמ65,
 ס6דס ימקרכ פכס)י)1ח ל") , קמרנו 6קר כסנים ה :יודע

 מפס ס6מלגו נמו פז6 . ס6ספל כמס יחע)ס סיורו)כמחח
 יסכלך סו6 שיימד ססיס 6וסיוח עסרס סחיםבן

 מ11"
 נך

 , וס וסכן רכות כמקוח 1 : יורו )ימתח מקרנ ססס וססיס
 סגמ65וח כנ'ולו ויוטנ יוכן ספוט) סטי) סס6מגח לומז פוסר")

 ססכ) ססגח ר") )מטס 6מר יגס ורקס ,ס6)סיוס
 מסועי
: 

 ממוץ 1ס'1כ1 סס"' מ5'5וח כמופת )'דט ר") , סעג'גיס 11DSז
 ע) מעמיד 61'נו רז : טול מכ)' זכך כמנות )דגל )6סמ)'6וס
 ע) סמעכיל sffr כ6מלס מדוחיו ט) סיענור sffg ,סמדוס
 סססע מנד )מעכס, 6סוכ ט : VDne יי ע) יו מעגיליןמדוחיו
 ט) גככדס מעכס )ו טיס מנד , )מטס מממד י : איוסגססט
 לוכ 356 סיודן מס ל") , סמ6מר מוס שיוכן מס כ :זולתו
 קומרו גווגח כי קמרו, מכוונת רמוקיס סס כי ססמונייסנ"6
 פסס ל : סכי6רט כמו nfoi~o שמכמס עגיגי ידיטחסו6
 ומס , w~s כפרק )מעלס סרג קמרו , פכ6דגו כמו סורססחרי

 סמחוכריס גספריס סתכ6ר וככר ו6מר1 . ג6מח תורס סתרי וסס עמוקים עגיגיס כלס 6חד על ממוריס ממוחיוענין
 61מנס , ביזו ollpnn ותלמודו קמרו עגין וסו6 ססועל מסכל סטנת ר"ל , לטכחס 6"6 סחכנוס סולח ס6לסיתגחכמס

646
קרשקש

 ואמר )ג( : יתארעו רבות בטלות יובן בעצמו לענין קושייש , אמרנו אשר בפנים עצה צער לאמתת יקאו )6( סבפרם
'' 

 השם תואר על ומשלים דאוגות הרבה עשה הוא כי זה והבן במופת הנעשות השלילות דרך על בזה הרצון
 החיג תארי נטו הדבר ליריעת טקרבות והת בשלילותיתברך חיוב תואר לו אין כי החיוב ררך על להשגתו מקרבותאם
פרק אם גו רוצה . רבות נטלות שיובן אפשר האחר הענין כייפ : בסקרה זהאגל 1 והותו שהוא העצם'ית ישותו לא בכלל 'שוחו אלא נשיגולא
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 84צר מג סב פיק ראשון חלק נבוכיםמורה

 הרעים האנשים מצאו וכאשר ם , בידו מתקיים ותלטורו אמרו ענין והוא הפועל השכל השנה%
 הוא שזה ויאסר שירצו אותיות זה אי שיקבצו והמאמר , הכזב להם התרחב הדברים אלוהפתאים

 בדאום אשר ההם הכזבים נכתבו כה ואחר , כך תאר על כשיאמר או כשיכתב ויפעל יעשהשם
 מאזנים אצלם אין אשר הסכלים הלב רכי הטובים לידי ההם הספרים ונעתקו , הראשוניםהפתאים

 במולו יראה , שגעון בבטול - העיון אל הרק ועיוננו הנכבד מענינו יצאנו וכבר , דבר לכל יאמיןפתי
 ההמון אצל שהתפרסם ומה ועניניהם השמות זכרנו הכרח לזה שהביא אלא , בעיף טשכיללכל

 , המפורש שם אלא ננזר הוא יתעלה לו שיש שם שכל העירונו כבר , ענינים אל ואשוב ,מענינם
 אשר הדק העיון מן שבזה למה , נפרד בפרק אהיה אשר אהיה והוא השם בזה שנדברתריך

 : התארים הרחקת ר"ל , בואנחנו
 , אליהם אומר מה שמו מה לי ואמרו , השלום עליו אסרו אשר שזה , ונאמר הצעה נקרים )6( סגשחק

 ישיב זה בטה שיבקש עד השאלה זאת ראויה ההוא לענין היתה איןא
עליה

 מוכשםאפודי
 סחמרייס יכריס תסיס סססכחס 5מק כנכמס כס 6"6 סמלי ומס עמ1קיס עמגיס כלס 6הד עOt~tOO 5 למוחץענין
 מעמדת 56 סיכל וינטרך סנו1סכל סו6 ממסכיל 6ין 6סר סכל גוחן וגו',עחס ס"וסיס מגנו וכיל מ : כצמחחולם

 it,olhron)nt נ "ו 'וי"ג :ה"'"י,:יי.'יו IDDPtl. ןש'ו;:ן':ןד ~h's~ otD)h~ק

"" 
SDסככן ססגח כי סרכ 6מר ולכן , סיךיעס וסוך מידוע 610 סי71ע כי , סטכחס בו 6"6 ולזם 6ח7 ענין SPIP~ 6"6 

onS1י.רגון וכו' ססת6יס סרעיס ס6גסיס משו וע6סר צנורו ,,ס , כקמיעים ססמ,ת עג'יגי לס6מין ס6גסיס סכיך, 
 סווות ;orI ססג5יס כקסת לחסוכ ויניף ויחכר1ס מסקנס 16 ספסוקיס מלמנע 6ו סססוקיס ת'כ,ת מרססי סמ1תלסכר

 ג6נור מככר מס וטסרס קיבס % I11DSt גדר מכל מ1פטטוח plSn וסס כלל טנק % תרו י6 6וחתח סם וי"א ת"כק
 ע5 יורו ל6 תמ,כרוח ת6יתיוח ממות לעסות וס כעכור ל6ל סיתרמכ למס רעים o)nhl oh~p , ספת'1ח תכליתחס

 תכטי' 6ין1 ,סטמ,ת סקמ'עיס מפעלות לעס סיריוס מס סגרכוגי מפס ר' יטוכסלאמר
 (olpn סו6 כי סרכ רנרי

 כתב ערד : זולת 65 סומן ססגיע לנוס תכף ילדו 6ו ויתרפא עליסס מקמיע ויתלו מסכר על עומ7ח 6סס 16 חלססיס
 י1ג6 דם סיס 1ל6 כלל מויקי סיס 6,1 כירכו מרגע וגוען טס מזכיר סיס ססכל ממלוטי 6יס ר6יט ו6גחגו . גרכוגיסרכ
 מגערות מעת 'מ7 סמעגוסו ססו6 וססס  חכור כפירוק מרגיס ,רזייתי כס גי יגיס ל6 6לי למגיס, מגסס סר,ייתי ומיסממנו

 מרכס חסנ סחכם סוס כמו סדכר זס סיס ו6ס ססרגס, SD)t ל6 סימיון כי כט5 שמיון נססך PD7 וס טונ ססאמר

 ך - 1ק סיס 6כ5 יעסי., ס16תי1ח זגירת 65 כי יתכפר ככר סגערוח כעת טמעגוסו סרס 6ות1כי
nptsולנוסות 6חן דכר olpnJ סחה וכטל ס6דס 5סרדיס 16 מחכור כפירוק ירגיס סל6 כדי ממרגע סס יכנס 6סר 

~np)ol
 ץפרק גב oat , סח:2ע: ר"יסרח~ח בו 6גחגו 6סר ם מענין מן סכו כמס נפרד כפרק פסיס 6סר יכיסip)ot ססס כוס טג7כר וגריך , כמסורס סרס 6ל6 נגור ר.61 לו סיס סס סכל סעירוגו ככר ot)tJP 6ל ו6שכ ,.

 יו"י כי לסיס 6סר 6ר.יס 1סו6 ממסורס סס ולכיר 5דכר סרכ כ,וגח סריס 6מר . וכו' סגעס גק7יס סגפרק
 תומר מס סמו מס לי ותמרו ע"ס תמרו 6סר סזס סתו6ר, ע"ז סו6 ומספק , סגככד ססס וסלכ6ר

'octiK' סיס 6יך 
 חי סס לו לסמול רמוי 6ין כגנומס סגוחס6ר מי כי ומרגון , ע5יס גמסשיסיכ סיכקס עד סס6לס Pht ר6ייס ססו6לענין

קרשקש
 כסו נכברים כמה שם וה.ו שנים הגשר טאת'ם אלא במצריםעמרו מסף במשכיות זהב תפוח' הימולל דברי גל )" סג30רק

 מישראל אלפים וכמה נטצר.ם שנה צ' כמו חיו ולאבמצרים שיגיע ש.אמ.נו כיש האל במציאות אז מש.גי'ם היו ,לאהצאב'ה

 אלו הורישו והם שטו 1.ודע'ם להםקת' בסה להם מציאותו סשה שיאמת שנצטרך ער השםטציאית
 מניא גדול שהיה ארון שם והיה בניהם ולגנ' לצגיהםהעקרים לא והלא , המהויבת טצ'אותו על טהמופתים השםשהורהו
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 סג פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 ראה שכן מאר, מבואר הוא ה' אליך נראה לא יאמרו כי לי יאמינו לא והם אמרו אמש ,עליה
 שם שהוא שיראה כמו הענין היה אם ועוד , סופת שיביא ער בנבואה שיתפאר מי לכלשיאמר
 ואם , כלל שטעוהו לא או ההוא השם ידעו כבר ישראל מהיות הדבר ימלמ לא , לבד בוידובר
 אצלם נשמע בלתי היה ואם , כידיעהם בו ידיעתו כי אותו בהנידו לו טענה אין , אצלם נודעיהיה
 השם זה יתעלה שלמדו אחר שהוא ועוד , ראיה שמו ידיעת היה אם האל שם שזה הראיהמה
 יאמינו לא הן ואטר השלום עליו ענהו זה ואחר , לקולך ושמעו , ישראל וקני את ואספת לך לואטר
 זה מה כן אחרי יתעלה לו ואסר , לקולך ושמעו לו יתעלה אמרו קדם וכבר , בקולי ישמעו ולאלי

 פרסום ידעת פנר , לך שאומר מה הוא הספק זה כל לך ויבואר תדעהו ואשר , סטה ויאסרבידך
 האסנת ג ר"ל זרה, עבודה עובדי יחידים אלא ב כלם אדם בני והיות , ההם בזמנים , הצאב"הדעות

 מתפאר כל כבר והיה , המדברות - צורות פירוש , המלסמאות ועשיית הכחוות והורדת דהרוחניווז
 , כאברהם בכללו לעולם אלוה שיש הורהו ומופת עיון בידו שעלה שיתפאר אם , כולם ההםבזטנים

 לאמר בנבואה שיתפאר איש אבל , בזה וכיוצא מלאך או כוכב רוחניות עליו שירדה יתפאראו
 שבא מה ימעך ולא , השלום עליו רבינו משה קודם כלל זה נשמע לא , ושלחו אליו דברשהשם
 לקרוא הנבאה מן ההוא הענין תמצא לא שאתה ה , אליהם והראותו להם השם דבר מזכרוןבאבות

לבני אפוי טובשם
 )וטל לנס , ימידיס 636 ב : וכו' ססו6 יענין סס6)ס כלצגי מרברס 6מר 6יך 61"כ גכי6, טס61 ס;דע כדיסרחו
 מ6י סלומג'ות ירידת ר") סרומגיוח, ס6מגמ ג : ימידימ זונחי , 6ליסס קומר מס סמו מס לי 61מר1 יסרבל כגי 6לכ6
 וסורדחסגמוח, ד : כ6גוס' ממין 5'ס or 6י ט) וכוככ מי) וס גכי6 לטיס ט'ס6לס 6דס לסיס רעי 6ין סס6לס ז6תכי

 )6 ס"חס ה : 1(onStr )ס)סמ"וח סרומגיוח ירידת ר") סיסים כדי סטלחך מי מס מס )ו ס'6נור1 6ליסססיטת5מ
p'fiכגד כ"כ והמיס לאייס ס"ס כוכי6יס סיו ט)6 ר") , סמ61 6נעס . ס6מר כמס ומספק סס6לס וחזק , גנו6תו על 
 סו6 ס' צליך גרפס ל6 יקמרו כי לי יצמיגו bS 1סןקמרו
 טחו מס "נזרו olnh , מוסח סיכי6 עד כגכו6ס סמתפ6ר מי לכל ט'6מר רפוי וכן רסיס סס6לס phtnמכופר
 סתתס6ר למי עסיס לסקל מסכיל Wth' ofn5 1)6 ר16יס 6יגס ססס6לס סרס מספק 61חר : ר16יס 6יגס סט6)סז6ח

 ל6 לכד גו סידוכר סס ססו6 סיריוס כמו מעגין סיס ob גי ג6וחס "יגס ג"כ ססח(וכס סגי ספק עורר ,כגכו6ס
 גסגידו 5ו טע2ס 6ין 6נלס ;ודע סיס ו6ס כלל, ממטויי לfilOO 16 5  מיס ידעו סנר יטר") חסינת 06 סדכרימלט
 . ר6יס סמו ידיטת סיס 06 ס6ל ססס סוס סר6יס מס 56לס גסמע כלתי סיס ו6ס , כידיטתס בו ידיעתו כי16ת1
 טעגס 6ין , סמלך טס מס סח6נור plh~l ע"ז 16ת מס 5ו 1ט6ל1 לדבר ספיח עטתו 6חד סמלך סיחרר מי כזסוספסל
 65יסיס מתלך טס o~s סי6מר 6ץ 56לס שמע כלתי סיס ו6ס סס, מידעו כנוו 6ות. מידע 6ססר גי opth כמגידולו

PDlnעוד : סמלך סס זס כי סס יוק מקין כי סליח1חו טל pD~ 6מר ססס זס יתעלס ט)מדו 6חר כי וסוך סליסי 
 Olp 6 וככר וא' לי tynht לי וסם ובתר מרע"ס עגת זס וצחר לקולך ודמעו וכו' יסרבל זקני pfi הססת לךלו-

 6יך ועוד . לו סיסמעו סקג"ס 5, ססכטיח מצחר לו יסיעו 65 ססס יצמר ואיך לו י6מיג1 כי לקולך ודמעויחע5ס
 סיס1סק1 ר6ד 6סר סספקוח ססניח ויחר לקולך. שתעו לו סימר 6מר וכו' נידך מוס וס 6מר כקכ"ס )1 61מרחור
 דטות פרסום ידעת קרר : סססק זס גל לך ויכבר תדעכו ובסר צחרו וגס , סימת לידע לגו סכי16 געגתס OOtכוס

 כעונד סרסן מס פי' סרג ומגס , מכסס סימידיס מלכד זרם עכודס עוביי כלס 6גסיס וסין ססס כמגיסס65"כס
 6יס זס 6י ע5 וכוככ מז) וס מ6י ר1מגי1ת ירידת כו ומרנון , מכחות וסוררת רוחגיוח ס6מגח כו וסר5ון זרסטכודס
 כומר כל כמירח וס61 56לגו ספסל סטכם ספע כענין 56ל1 דגור סגקר6 וסוך לטלסת16ח סכחוח ומורדת ס6גוסימסנין
 סיתס6ר 6ו , כ6כרסס גלגלו לעולס קלוס סיס ססורסו pp'n 16 עיף )ו סיחקחס סיתפ6ר 06 , כלס סססגונוגיס
 גסחע 65 וט5חו קליו דבר סססס לקמר כגכו6ס סיתס6ר 6'ט 6גל , כזס וכיונכן מ65ך 16 רוחגיוחגוככ עליוסירדס
 16 , גט5ימותס מסמון לסיביר ור16ייס גני6יס טיסיו כנד ר16ייס כך כל סיו ס65 כזס וססכס , מרסיס קורס גל5זס

כטהר
קרשקש

 לוי בשבט אמרו וכן נכברים כמה וכן נביאה שהיתה מרים131
 הממם לרוב אנשים כמה בהם היה ואם ע'1 עבר לאשמעולם
 רובם או מקצהם נעלם היה לא האל במציאות שערושלא

 וכלס שטו יודיכם היי וכן , ויעקג ויצחק אברהם ששתלההאמונה
 העם כל היו מולים כי הכחוב שאמר במו מילה במצותנוהגים
 במצות שנצטט פסח לעשוה כשנצטוו טציגו ולא ממצריםהיוצאים
 שוב לו ובאמר לארץ שנכנס אחר יהושע שנצמוה כמומילה
 בו יאכל לא ערל בל אמר הכתוב ואם שנית ישראל בבימול
 מהמת אחיו שמחו או אונם סתמה נימול שלא בו הרצוןאולי
 הפסח המיית סיפור ארר אלא זה נאמר שלא מצינו וכןמילה
 רגלי אלף סאות שש זנם שימולו פנים בשום אפשרואיך
 פסחיהמ יאכלו כן ואחר הטח בליל בניס ובני בנים ספליםונפלי

 זה ואם , ללכת סוכנים ברגליהם ונעליהם הגוריםטהניהם
 כגרולימ הפלא זה לספר ראוי  היה  רבוהינו שאמרו כמואמת

 כואג.ם היו ולא הלילה באותה כלם נטולים שיהיושבפלאים
 יש ועור , הגדולים בגסים לספרו ראו' היה וה הטילהבבאג

 אפשר והיה גרול לצורך רק הפליאות עושה אינו שהשםלומה
 אם לכן קודם או ניסן חדש בראש המ.לה פצוץ על לצוותלו
 במצרים מילה טצות שכחו לא הם באמת אבל , יספיקולא

 היו באמת וכן , להם הקבוע לעת בניהם את מלים היווכולם
 היתה שצןקתם הפסוק לפי ונראה , ויזעקו העבודה מןיףראל בני ויאנחו הנתוב שאמר מצינו וכן , השם במציאותמשערים
 טן האלהים אל שועתם והעל והעד רובם ואם קצהם אםלאל

 שטופים שהיו רבים בהם שיש באמת לומר י"ס ואםהעכורה
 המצריים דעות אחר ונמשכים הכהות והורדת הטלממאותשלשיית

 צורות ויעשו האל בטציאות מאטינים בלחו היו זה בעבורולא
 ביחזקאל מציגו והנה , מועילות שהם יחשבו ידועיםלעהים
 בארץ להם ואודע הכתוב שאמר כמו נביא להם שלחשהשם
 נטו אהרן והוא , אלהיכם ה' כי לאמר להם ירי ואשאמעריס
 להפ p'jnw והענין , אביך בית אל נגליתי הנגלה הכהוםובאמר
 עיניו שקוצי איש אליהם ואומר אומרו הוא ידו אל השםסאת

 וכהים , אלהיכם ה' אני הטטא אל טצרים ובגלוליהשליכו
ונצען
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 , אדם לכני שקימם מ* או יעקב או יבהק או אברהם שאמר ער , זולתם והישיר או אדםלבני
 ההן אבל כלל, היה לא זה , אליכם שלחני או , תעשו לא או , כך עשו השם ליאסר
 ובשרם , שיעשו למה והישירם ז בשלמותם י ר"ל , אחר דבר לא להם מיוחד שהיה במה להםהדבור
 שהתבאר כמו ולטוד, עיון דרך על אדם בני מיישרים היו ההם , זה זולת לא זרעם ענין אליו שיניעלמה
 ושוהו השלום עליו רבינו משה אל יתעלה נראה וכאשר , בחרן עשו אשר הנפש ואת באמרואצלנו
 אלוה שיש להם שאאמת שישאלוני טה תחילת אמר , השליחות ,את אליהם ויניע אדם לבנישיקרא
 מרנ"טים היו לא יחידים אלא אז אדם בני שכל מפני , שלחני שהוא אופר כן ואחר , נמצאבעולם

 מן נבדלים היו לא שהם , ופעולותיו וכחותיו הנלנל עובר היה לא עיונם ותכלית , השםבמציאות
 מציאות אצלם יאמת ~יהב שיניעהו מדע אז שטם ולמדהו , שכלי שלמות הושלמו ולא ,המורגש
 ענין על מורה היה כי , הטציאות והוא ח היה מן ננזר השם חח , אהיה אשף אהיה והחש ,השם
 בעצמה המלה בשנותו הוא כלו והסור ם , העברי בלשון נטצא או היה אטרך בין הפרש ואין ,ההויה

אונחיי  , מעסו כמס וסיסילס ז : סטיון סומוס וסול סגסעיערתי_ ל") , כשימוסס ו : מסמון )סייסיל ס4מיס גני6יססיסיו
 ; סעסידוס ומס ולעס מסגין ttSb ירט 6סר סדכל מס,ור"))סיח סב 6)'1 כגוי , 6)'1 סינים )מס : p(t(ont כ) ס)3ממר")

 : מני16ח ל") סיס סמ)ח . n~htina וסוך ח : מפס ~sb ,'ממדכו
 nhr וסיסס , סלכ סכי6ר כמו מנ'6וח עי סמולם שסיסמיס כס3 6סל מסטוק מוס פסוד , נס:וסו סו6 כנו ולסודמ

 גמ61 ר") לאסון "סיס סמ)ח יסומל סח6ל, דרך ט)סכפי)ס
 מסגי ס"סיס קירח 6סל סמ)ח שסיס 6סר 6מל ושמ"קממוייכ
 וסקסית סמסו"ל סר6סון ס6טיס טיסים דלך ע) סר6סוןטס
 1)6 כאס מגס ו)" נעגמס סמא כ"~תס וכסנו סת6לסס:י
 פסיס 6סר פסיס סססוק 6מל פכן , 6מר וחפריוהיטיס סו6 6סר טסיו נוסף ת6ר סוס 6ין oSDnf בו )סולותכיכזקון
 , סמני6,ח ממגייד גמה סו6 6סר o(hin 6מלכ6)1
 ר") , ושמחחי עטו מס ר") סמו מס )י ושמלו שמרווסו

הטורה
 אובשם

 olh לסוס ס6"6 כלס ס6גסיס חסכו כי רחרח מכסכעכור
 י7כר כי ר6יגו סזס סיום ס6מרן כמו ס6לוס עמוסידגר
 , מענין כזס מסקו )כן קורס כי סרי וחי, ס76ס 6ח6לסיס
 וס תמנת ל6 גכי6יס סיו ~יעקב ינתק ס6כרסס עסומגס
IS)DOהכרסס טי6מר עד לסיביר 6ו 65גסיס לומר מסגכו6ס 
 ססס 5י 6מר גס וענר גסס סקדמס מי 6ו העקבתחק
 ממיוחד כמס אספור סיס 6כל , וכה תעסו 65 6ו כךטסו
 כמזותיסס נססלימס לומר רקס . 6חר דבר 565סס

 ורעם כענין לסם מיגיע כמס וכסרס סיעתן כמסוסייסירס
 שמריס סיו ס' כסס קור6יס סם סיו oht וס זולתל6

 מ)מ7יס וסיו כננו6ק סיתפ6רו )6 ומסלימות כעיוןל6גס'ס
otn)eSע5 ו6ס מופת דרך ע5 06 קמחיות ודע~ח למוגות 
 'Ph1 6~נו סקכלס סכ6 כמו כתו כסי ופיס 6יס קגלסדרך
 ונוס מרע"ס 56 ית' גראס וגרגר . בחרן עסו 6סרסנפם
 6מר , עחס עד 6יס לסוס 6מר ס65 מס ל6נסיססי6מר
 גמנ6 כעולס קלוס פיס 5סס ס6"מח סיס6)וני מסחח5ח

 סיו ל" מזולתס ויחי7יס לוי סכט גמז מכסססיחי7יס
 סיו )5 ססס וסע.לותט וכצותיו סגלגל עוכר סיס ל6יונס

קרשקש
 את מרא קולנו את ה' וישסע אלהינו ה' אלונצעק

~ut1V 
 ואת

 ה' אל ונצעק אסרו כ' בהגדה ואסרו , לחצנו ואתעמלנו
 מן ישראל בני ויאנחו הפסוק שאמר הטאטר הואאלהינו
 ויצעקו טצרים יעקב בא כאשר שמואל אמר וכן , וכו'העבורה
 סרים ואת אחין ואת סשה את ה' וישלח ה' אלאבותיכם

 המיוחר ובשמו האלוה במציאות הנביא שהודיעם בזה נראהוהנה
 היו ובמה שנמה לומר יש מאמינים היו לא כלם ואםלו

 לקולך ושטעו אמר והבהוב , השם זה 4הם ונורעמאמינים
 אלהי ה' להם שאטר שהכף 0וה נראה ישראל זקני אתואספת
 אותו ירעו השם שזה לקולו שישסעו אליכם שלהני*שראל
 והנכבדים הזקנים והשגחהו במציאותו משערים היובשנבר
 הם שלקח הדרכים וכל טשה שטען הטענות שכל מזהנראה
 ומתוך לשון וככד פה כבד היוהו בעבור ילך שלא עצמולהציל
 אם השליחות יגיע משטוחיו זה באי יודע היה לא שמו הודיעושלא
 רטטו מה לי ואמרו אמר כך ומהוך המיוחר ביטם ואם שדיבאל
 זכרו ואלו השליהות בו יגיע אשר שמו היטם שיוריעהוכדי

 4 ואמרו אמר לא אביך אברהם אלהי אנכי לו בשאטרברעולה
 היה האוהות לעשיית ואטנם מאר נספור זר היה כי שטו0ה
 ראינו והנה , ראיה להביא צר.ך כנכ~אה טהפאר שכלצעיר

 ואטרת פרעה אל ואשלחך לכה אטר לטשה השם דבורשתחלת
 הוא הענע גזה הגריל שהעקר העברים אלהי ה' אטר כהלו

 על בטנפת שיורחו לשאול צריך היה ויותר , פרעה אלשלוחו

 שי: יש :: 2 ננ ןצעכס
 ושהוא גטציאוה1 יאם'נו בשליחותו שיצליח ישראלוכשיראו
 לפרעה השם שליחות כשהגיע כלל כזה שאל לא והוא ,שלחו
 בטצ'אות כפר לא ישראל אלהי ה' אטר בה לו ואטר ידועל
 שלא כ"ש נמצא אלוה ש"ש מאטין אינ' לוזיר לו שהיההאל
 אליכפ 'רבר כי. השם לו שאמר ראינו והגה , שמו שזהאאמין
 הסופת וזה תנין וישוב המטה ישליך מופת לכם תנו לאטרפרעה
 . במציאותו כופר שהיה לא שלחו שהשם להורות אלא איננובאמה
 שהוא ער כמשה וחכם גדול שארם לב על יעלה איךועור
 שהוא בו ונאמר נביא לשום בה כיוצא היהה שיא לנבואהראוי
 ירע לא שהוא 'ביט ה' ובטונת גו ונאמר בפנים פגים עמודבר

 האוטות לחבטי חכמים נטה והלא , האלוה סצ'אות עלהמופחים
 ער מטנו המאוחרים מהדברים מציאותו על הטופחיםעשן
 מעם הם ואם המופתים באותם מבין שום שיסופק אפ.טרשאי
 כהשיית מאמיג והיה ע"ה א"א טזרע היה והוא חורה קבלושלא
 עשה ע"ה אנינו שאברהם להאמין לנו ויש , גטמהאמונה
 בזה וחבר העללם חדוש ועל השם מציאוה ~ל מופתיםכטה
 אסתת לדעת לו שדש לוטר יש וכן , אצלו ידוע הכל והיהספרים
 טעלהו רגל לכף הגיע ש4א שאררטט , מפלפולו הששטציאות

,מ~ה
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 חסר שם שהא 1 מ הנדבק התאי 'כנט ס1בי אשי טית כי )3( ' "תאי דו בעג- הממאות עלהטלה
 השני והשם אהיה המתואר והוא , הראשון השם והושם , בערבי ואלציי אלד"י כענין , חבור אלצרך
 זה והיה , בעצמו התאר הוא שהמתואר הראה הוא וכאלו , בעצמו הוא והוא , אהיה בו תארואשר
 הנמצ34 הוא אשר הנטצא כן ופירושו ההוא הענץ באור ובא , במציאות לא נמצא שהוא ענץבאור
 נעדר לא המציאות מחוייב דבר שיש בהכרה המופת אקע יבהו אשר וזה , המציאות המחוייבכלומר
 אצל מציאאו בהם יהקיים אשר הראיות יתברך הודיעהו ובאשר , מופתו שאבאר כמו יעדרהמש

 לך שהודעתיו מה יבינו שהם י לו ויער , "טרא5 וקני את ואספת לך בא זה אחר כי ,חכמיהם
 באלו נמצא אלוה שיש יקבלו הם הנה ואמר ע"ה השיבו , לקולך נטמעו אמרו ההוא ,יקב*הו

 כבר הנה , האות לו נרע חרז כ , שלחני הנמצא האלוה שזה ראייתי תהזה מה ,המופתים(השכלים
 שמו מה אסרו ואמנם , ששלחך החשב אשר הוא מי ענינו אמנם שסו מה אמרו שענין ידעזבאר
 שמה על אשאל ווים מ , אדם אותה יסכל לא ואמרגנך שעצמך אמר כאלו , בספור ולהדרולנדלו
 ששכל מי ש"נ יתעלה לשם שיומר הרחיק הזמנם נ , בשם עליו יתו אשר הענק הה5 דבר זהאי

 מוכשם
SDמלת 6101 סמ5י6וח 

~'oh 
 סיורם סגמ65 על ממורס

 זכרון קטרת מלס 6סר מלח כי 6חד ו0תו6רססמתו6ר
 כענין חכור Sh 5חך חסר מס מסו* בו 0גזכקסתו6ר
 סמתו6ר וסו* סר6סון ססס ומוסס / נערכי קלתיס6ל7י
 וס 1סי0 , כעגמו סתו6ר 610 ססמחו6ר 0ר6ס 610יכילו גשומי סוbtbt 6 6סיס בו תקרו 6סר עגי 06DVIיס
כיקור

 עגיי
 חסותו סו6 מניפוחו כי %3י6וח ל6 נת65 6100

 11לח כעומס מכוו! ל0ס ים כי 0גמ65ות ס6ר כעייןל6
 610 יתעלס ס"ס 6כל מפועל מנד למסמני6וקס'ו0מ5י6ות

 נמסך , 6מז דגר ומכוחו מסיפוחו כי כמזיבות ל6גמ65
 כ0תמלס לכד למתוח קרס מקרס ססמ5י6ות כ"ס ליעח06

אפלי
tnlh'iD,6סל 06יס )ריס ס'6מר יחעיס )ו וימל סממויינמ 
 761 סמ65קnS"t~D 1 מזילות למוסח גסס סי63ל ר")6ס,0
 seg , )ך ססודעחיו מס יכינו סרס י : כעויס שוס סיסידעו
 כו,, )1 נחן אז כ : סמ5י"וח ממויכ כמיוכ ס6מהי ממופחסיכיגו
 6סר 6מר sng , סמו מס 1"מגס ל : )נמפ סמעס מפכתל")

 ססשק 6מר )6 מס פסגי ""כ עגמוחו ר") שמו )ךכלתי
 )נד) סו6 נך סימל ס"ס סרב 61מר , ענמותו מס )י61סל1
 : Sbw "סיס 6ט ל") , 6ס"י ו6ס מ : 1כ1' כמסור1)0דר
 סיסים יחכרך לו סילסל מפס סלמיק ר"ל , מלחיק כמגסנ

 5טר לכן יחע)ס פסיקותו סיסכ) מדגר מי כטווס גפ61פוס
 6כ) 6זס סוס יסכים )6 יסע)ס סמגי16ש יולס ג6)1 ,טפו

 , ע5מותו מ5י16ת, סיס ולכן כע5מס סמ5י6וחססר6סוגס
 סיס 6ס גי , nl~tsno מסייג יסיע סמטת כו" וסמני6ות 0מת61ר סו6 סח61ר כי , סגמ65 ס~* 6סר סגמנ6 , כןופירורו
 ונמיות ססמ5י6ות מסוכר 6חסט"1 דעת ססו6 קמתי דעת לפי ו6ף , סמ5י*וח מחוייב סיס ל6 סמתו6ר זבתיסוצ6ר
 נעכור ול6 ממט olpSP כעכור ול6 וולגה כעכור גמל סיגו כי גמול סו6 6סר סגמ65 , כן פירוסו יסים 6חזזנר
 וטרתס וחמרם רכים גדכריס תלויים מ5י6ותס כי סגפסדיס ססטיס כארמיס 6ל1 גתו 6חר כת65 עם תלים לוסיס

 קוסמת עלס סס ימיו סל6 61ף סכל מנח סי6 סחלקייס o~nlnw וסגרמיס , 0סרככס סתחייכח סשעלתוספלם
 וססכליס , כע5מס סכרחייס יסיו ל6 ולכן וחיותס קיומם סכת ו0י6 סחיוח ל0ס סטתגח סי6 לסס ממגעתס0י*

קגכךליס
~vp' 

 כעגור גמ65ח סי6 סר6סונס ססכס וללס , סר6סוגס ססכס וסיב mh15w לסס סנותנת ססכס לסס
 מודיעו וכיסר : יעדר ל6 נעדר ל6 סמלייות מחוייכ דכר מנס סיס יחתור 6"כ סקר ססץ6 יתשר ככר ווטחכליח לכלתי ו0מסוככיס מסכות יצגו כע5מ0 סמ5י6הע לס 6סר ר6סונ0 מכס ככחן יסיס לhff1 6 זולחס כעכור ל6למס
 ימגנט סיס לו וייעד יסרבל זקני "ח np~bt לך "מרן ונק חכתיסס %ל מניקוש נסס יחק"ס 6סר סמ~סתיסית'
 וסמעו קמרו וגס ור6סוגות נורקות סק7מא מזעת לסס כקת גסס שיקמיט יחוייב לחכמיט גי , ויקנ)וסו סי71יעסמס

 סגמ65 ס6לוס סזס סי6מיגו סמופח יסיח מס סמוסחיס כ6ל1 נמ65 קלוס סיס יקנלו סס סנס מרע"ס וססיכ ,לקבך
 סמ5י16ת סמחוייכ סזס pnh1 ל6 6כל סמ5י6ות ומחוייב רונסון גמ65 כלן סיס יקמח מעיון כי כו 1סר15ן ,סלחני
 לעסות ומוסחים 6ות לו גתן ממוסתי כעיון 6זס לסוס למודיעו אפסר 6י סז0 ולמס , ס*נסיס לסייסיר גכי6יסלח
 יוזעיס 0יו hS ססס סכומגיס למס ר6ויס anto סס6לס כי סר6ס1ן סססק יחכ6ר סרי . כידך זם מס לו 61מרגידים
 , זס על סמופח מס לו סי6תרו יחוייכ מחומר נכול דכר טס סיס קומר יצמר ו6ס וכחוחיו מנסס 6ל6 )מ65סיס

 סססס סלוח מס יזעו ל6 061 כמוסס יוזש סיס מסם מב ססס ז0 ידעו 06 כי סג6מר ססגי סססק ג"כהתכלר
 nhantt , לנד ססס ידיעת סכוונס סיחס hS כי , י7עוסו ממוסח ntDP שחר נ73ל גמ65 סיס ידעו ל6 0ס כיסלחו
 לקולך וסמעו יאמר כי 6מת זס כי , לי יאמינו ל6 ו0ס 16מר "יך לקולך וסמעו ססס 6 ס6מר 6חר סג'סססח
 ולמס . וממופת סאות לו גתן ו6ס סלחו ס0סס wnbt ל6 6כל סמ5י6ות ymn ססו6 כעולס ר6טן גמ65 סיםלנכל
 6ל כ6 6גכי סנס טי6מר ראוי סיט סמ5י6ות מ"ויכ נת65 סיס ידעו סל6 מעגין סיס כ"6 זס וסוך מסק ככבסיס
 כסכור 6ל* סיס ל6 סמו מס ס6מר מאחר 6כל , וגכדל גממי 06 סלחך 6סר וס סו6 מי לי 61מר1 יסרבכני

 למנם , מסלחך חחסוכ 6סר 610 מי עגייגו 6מגס סמו מס 6תרו  עגין כי סרכ וקמר . סססק יסקר 61"נ סחוסיודיעו
 סיסיס 6ססר פש 36ל 6דס סוס אוחס יסכל ל6 ו6מחחך סותמך 6מר כ66 , כמשר ולגדלו לשרו סמו פס"מרו

נסכל
קרשקש

 שהוא "לי פש" ש ממתים נננהם "8ימ ט"ש"
 ואם , גשם בלחי והוא קדרון והוא אחר והוא השיאית8מףב
 כמה הוא הריר אכל , זה על לשאח צריך היה 11אחילית טמאות אמהיים גטופהש ~ga- פוער שהיה לואר לע "חכן

 סגר הנהו געיור נשתמחו וספן מתעקש הקע שיעףשישחט

 , נו הרנק התחר  וכרון גהר אשר כי )ג( : לשון וכגרפה
 הנרגק אהיה שהוא התורף זכרון גוזר אשר שזלת בזההרצון
 רעשנות אורה עם כלומר חיבור אל צריך שם *הוא אשרבטלת

 : הלהארשהוא
פרק
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 88צו סד סג פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 המציאה נצחות מענין הוא י"ה שם וכן ע , ההוא בשם לנקרא לא ס לשמו סכלותם דפם הנמצאזה
 די אשר ענינו ויהיה , שכבר כמו אשר בענץ והשי"ן , דיים היתה והמלאכה , די מן נזרה בוושד"י
 יתעלה מציאותו אבל , לזולתו בהתמידו ולא שהמציא מה במציאות יצמרך לא שהוא בזההכונה
 שבארנו כמו משותף שם הוא צור וכן , כאלונים הוא וחסון , הכח מן ננזר חסין שם וכן , בוטספקת
 שם ואץ , ואמת כצור בשתקן יאמרו או נגזרים כלם שהשמות לך התבאר כבר הנה מוס(, ffp')כפוק
 , תאר על טורה בלתי להיותו המפורש השם והוא , אותיות ארבע בן שם עלתי ננזר בלתי יתעלהלו
 , המציאות מחויב ר"ל תמיד שיהיה המוחלפ המציאות ובכלל אחר, דבר לא לבד מציאותו עלאבל

 : המאסר אליו שהניע מה והבןפ
 , לשוא אלהין ה' שם את תשא לא , באמרו לבד השם פעמים בו גוצים , ה' שם מי דע טרפרק

 כמו , ואמתתו יתעלה עצמו בו רוצה ופעמים , משיסופר הרבה וזה , ה' שםונוקב
 דבר אמרנו כאלו ה' שם אמרנו שיהיה עד , יתעלה דברו בו רוצים ופעמים , שמו טה ליהאמרו
 הענץ א , בקרבו מאמרי או בקרבו דברי ענינו , בקרבו שמי כי שאמר כמו , דו מאטר או ,ה'

 פעמים , ה' כבוד וכן , כ'( מלק ו' )כסרק מלאך בשתוך הדברים אבאר והנה ב , וחפצי לרצוני כלישהוא
 על ה' כבוד וישכן , המופת דרך על להגדלה במקום השם ישכינהו אשר הנברא האור ג בוררצים
 שאמר כמו , ואמתתו יתעלה עצמו בו רוצים ופעמים , המשכן את מלא ה' וכבוד , ויכמהו סיניהר

 עצמו הנה הנאמר הכבוד כי מורה , וחי האדם יראני לא כי המענה ובא , כבודך את נאהראני
 הנדלת בכבוד רוצים ופעמים ן שמו טה לי ואמרו באמרו שבארנו כמו , להנדיל ד כבודךואמרו
 השנת היא האמתית הגדלתו כי י יגדילהו יתברך שזולתו מה כל ואף ה השם את כלםהאנשים
 ינדילהו לבד והאדם , השגתו כשיעור הגדילו כבר ושלמותו נדולתו שהשיג מי כל הנה ,נדולתו

 הם באלו כדומם לו השגה שאץ ומי ז , עולתו בו ויפרסם בשכלו שהשינ מה על להורותבמאמרים
אפורי

 , htOO כסס )נקרך )6 ס : גסם) סיסים "ספל 'חסרךסמו
 סמיומד כסמו סגקל6 יחע)ס ססס מ)י6,ח )סכ) מיסים )6ל")
 וכן ע : 'חכרך מני16ס1 סי סיחם סכיוחס 63מס 61מנס ,לו
 מעגין נגור 610 לסיס סס מזי עס ים ר") , וכו' 'סמס

 סגסיס )נו ),רז סרב 63 , וכו' ססניט מס וסכן פ :נ)מיוח
 ומ71 לסיס 6סר מאפיס סעסס סגכ3ד ספידת מ,סמוריס

 כמו ר") , ומסי ולפוגי כלי blan סטין א כפדכקריו : מפרק כצוח ומכי ממסורס ס0סקרי6ח
 גן "פנו )סעכיל )6דס כלי ~hloסךנול

tenwכפי סס61 כצפע 6טל )נ3י6 יתעלס ססס מ6ח ממגיע 
 ס)ו1ס מס יעלס סגכיrb 6 כי נמסנו לטוגו )סע3יל יתעב)1
 וסגם ב : 7כל "ו מקמל, 15 , ס' סס סגקל6 סו6 ספק3)י

 נסלק מסו וסממך 3קרכו סמי כי סגין ל") , סדכריס6כ6ל
 ר : )נסס מון )3ר6 ר") , סגנר6 סקור ג : שניו'

 tJDsn לפרק ס63ר כמו כמפול וכסדר )גד) ר"ג ט63ר)ו,כמו )סגד'י
 מג7')יס סגמג16ח ג) וקפינו ר") , סוו)סו מס כ) ו6ף ה :וס

 ס5מתיח סגך)ח1 כי 1 ; יתערס יגיי)סו סס5דס סכן ג)ססי"מ
 : יחורך הסס ס6דס 'גדי) גד וס 3"י מ63ל עכסו ר") ,וגו'
 0*ס')ו )כ6ר כ6 עגמו ר"ל כו', גרופיס לו ססגס סטן ומין

טנדילים טובשם
 מגיסת )סכל 0יסיס ל6 , ססז6 כסס לגקר6 ל6 .נסכל
 , יתעלס מגי6ותו SP סיס סכלותם nnho מע"ד ו6ףס0ס
 7' כן סס זקת גגזריס סס ססמות כל כי סרכ כי"רמנס

 לכד מגי16ת טל 6כל תוקר על מורס כלתי לסיותו6וחיופ
 סכה 6 סיס 6% תסה! עס מגיאות ר"ל , 6חר וגרל6

 חדיר ססוSO~ 6 , סמ1חלט סמני16ח וככלל : עליוקודמת
 וסוך מאתו וסכל זולתו מנד 6יגו כי סמני6ות מחוייכר"ל
 63 , סח6מר אליו ססגיע מס וסכן : לפלחו נדיךוזיגגו
 6ץ יתעלס 0ס0ס עינינו נגד לעולג( טיסים לנו לגיורסרכ
 סו5 וכי 6חד 610 1סמת61ר 1ססת61ר עגמו זרת תוקרלו

 וזמו . רכים 7כריס ממגו סי0וללו קריך סנוג'6ותמח1ייכ
 מרברס מרחיק למס סרכ רמו ספרק נזם טזכ טסאטר י סמסורס 09 קריעתסוד

 סי6 זו , otpn סל כ0ליחזווו ללכת וספ5ירוסר3ס
 ל6גסיג( טי0ולח גכי6 סוס 0ליחוח קדס סל6 נעבורססכס
 סי6מרו ח0כ ממתחיל סו6 סיס וכאסר עמו דבר ססססויקמר
 : גסל6 סו6 כי זס וסגן , בו fO 6ץ מחרס ען ילךטל6 כדי וסס5יר מרכס %כן מסמ0וגעיס "ו owlD~n טס61עליו

 . לכך ס' טעמים 3ו ר51יס ס' סס כי יע סרנ12אק
 צ פיז ~ל : "1 יי"" נ":";יי" ;' נ: 1:: -:,קמן5 סמי מס תסס לוזר מס כי סרכ הכיקר6חר

 ש ננוגס חס יעכס סנכי6 6ז כי ומפנו רנונו לסעגיר לו כליסו6 6 )גכי6 ס0ס6חס0סע
 ססס ייכמסו סגנתר י16ר נו רוכס מעמסס'

 גס טי,בל גנזך, רשוין וס קר6 ולפיכך . ת דרך ' ----,ך ' 1
 ו6ף לסם בלס ס5גסיס סגדלח סלי0יח ויקמר . 1ptnlu על ס'1 0סס6לוק יורו סחסו3וח כי סמו מס ס6ל6סר
 כ סקגק לד שין וווי , קולש גו OD~DtI נסכלו ססקיג מס על ציברוח ימ6מריס יג7ילסו לנדה"זס

 ק
 גשו

ק9
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