
 סח סר פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 הבוחן להגדלת טבי14 זה )6( וההיה , וחכמתו ססציאם יכולת על בטבעם מורים בהיותם רבנני*.ם
 העברי לשון הרחיבה וכבר , הדבור עליו ראוי שאין מי הוא אם ח ידבר לא או בלשונו ידבר ,אותם
 כמו כך זאטר , שבח שהוא לו השנה שאין מי על ויאמרו אמירה לשון הענין זה על שהתירו עדבזה

 אשר שהם האמונה זאת מחייבות היותם על ספר ט , כמוכה מי ה' תאמרנה עצמותי כלשאסר
 כבודו, הארץ כל מלא נאסר , כבוד הענין זה קרוא ולפיכך , כן נם זה נודע בעכזרם אשר אחראםרוה
 , כבוד אלהיכם לה' תנו נאסר כבר , כבוד יקרא השכח כי , הארץ מלאה ותהלתו לאמרודומה
 זה והבן , הרבה ממנו ובא , כבוד אומר כולו ובהיכלוונאמר

 השתי
 מקום בכל ופרשהו בכבוד כן גם

 : גדולות מספיקות ותמלמ ענינוכפי
 בטציאהע לא נמצא יתעלה שהוא ואמתך המדרגה לזאת הניעך אחר אותך יואה איני מהפרק

 בהסכים שכן וכל , ממנו הדבור תאר הרחקת לך שיבואר צריך , באחרות לאואחד
 אליו ייחס ואמנם ב , נברא לו המיוחס שדברו בזה הכוונה , ברואה שהתורה א אומתנוכל

 שבראו מה כל שברא כמן וחדשו בראו השם , ע"ה רביט משה שמעז אשר ההזא הטאמרלהיות
 שתארו הנה הכוונה ואמנם , סי'( חנק )"1 )סיק')"ס רבים דברים בנבואה לך יבואו והנה ,וחדשו

ברבו
 מגבשם

 ממתיחס יכו5מ ט5 כטכעס מוריס כסיותס ג"כ מג7יליסמס
 יגש ונהדס סוגפו כסיעור מגדילו המות, סיסינ מסכ) כי , 5כד כססגס יג7י)וסו סגכן5יס ססכ5יס מגסוחכמתו
 מגדי5יס סס כ56ו כדומם סטגס 5ו סחין ~מי וסכלי,כלסוגו
 יגדי)סו ol~rn כ"ס 5סס יגךי5ו סמגי16ת כ5 61"כג"כ
 ~ון סרמיג5 וכיר סגכן5יס, וססכ5יס כגלנ5יס סדכור5ו ר16י סבין מס סיס ו6ס : ותנזרו ורסון, ססגס 15 טיט6חר
qhnיכסח ע5 מוריס כטנעס סיותס מ75 סיוממ'ס 

 נטי~ץ:ניט~י-נצאך:::נ:בעגץ, עימותן כ5 סחרור כמו ot~nth סס כ156 ומכתתומתייחס
 : פכח סונור מירח גלג) ח5ל וסוף ככס הוזר כ5ווכסיכתו
 6ח מגד5יס סדכריס כ5 כי סרב שכיסר 6תי סהפרק

שיי
 טמורוס מ1ד יסורך 'נדירותו ססס טויסס יגמר סגמ61וח3ס6ל
 ר16י סטן מי סו6 06 ח : ehtsnn ימונח עי 6מחיחסור6ס
 3י3ול )6 3גי1י יחע)ס סלמו יימסרו סנ)נ)יס כמו ר") ,וכו'
 , 1ס1' ממייכוח מיוחס סי מסל ט : סיכור (OO ר"ויסטן
 ממני6ס יכוסח ע) מורות סןוממיוח סס:מ)16ח מזדר")

 , כ3רי6ס ס)מותס מ1ד יחטיס סס0 יגדיר גססוסמח3ו:ן
 3"1פר1 יחכלך. ססס ומנד)יס מסגמיס תסס פסדוממיסיימר
 יחעיס ססס )מוח מכס own מזד , וגו' ממותיכ)

 : העילסמסיכם
 סחורם ד13ל )ו יניס 06 כי , כלויס ססחורס א מהמרק

 ססתורס וזימי דלויו,,ס'ס
~hlQ) 

 "ין ס:ס
 )ו סמיומסי0 ססד3ליס 3וס סכו:ס ממרו וסוך , דכור)ו

 סיכ61ר זריך ס6ין sug , 6ומוח:ו כ) 3ססכיס לכן וב) .:כרבו
 3רו6ס, ססחורס רכוחיגו ט6מלו 6מר יתגרך גו שלנול ת6ר)ך

 סקו) 6101 ר"ן גכר6 )1 סמיומס סדררו ססו6 כמקמרוסכוו:ס
  סימרתי "מל ר") , ")ין יימס וכמגס ב : ):סק מוןס:3ן6

קר
 בלשתו ירבה גזה  המהבון להגדלת מבש " % מדפרק

 רפאהשמינח
 לנך

 השכליט : .', בזאת ונפוי גרולתי
 והארם  והגלגליםהנמררים

 וכי
 מאתו התעלות הנמצאות כל

 הוא השלמות בתכלית הוא הנמרד'ם השכלים והשגת מזהלמעיה זה מכירים משיגים יש ואם הנמצאות cnlw1 הפועליפעולות השגתם מצד מגרילים שהם לפי חכתה בהם אי ואםערייוהו

 ענינ' בפעל משיג בקצתו האדם כלל כח בהם ואין גמורפועי
 , יתברך השם שהוא הפועל הגדלת הוא אותם השגתוהנמצאות

 ההשגה הההבוננות בזה רוצה בזה המחסונן מגיא ו'היהולקא
 אין כי הפעל אל ל'צ'אה שיתנועע בעת ולא בכח לאבפעל
 דושה מצר יחדוהמפאר לכלולעל

 ב".גל1
 ואם

 האדם הוא גלשונו ירבר שאמר במה וירצה , באסת רמ.ון זהאין

 אסר הרבה אל שב  (שונו ירבר שמלת הניפרש ע,4והחיטה

 :"aai יוגד שלא ופירש u~naa אדם שהוא טטיט כדולחויתבונן

 שמלת אחר האחת , פנים נשום יתנ! לא גוה , הר"ממ אלשב
 המלה שיאת מורה המתכונן אל ממוכה שהיא מצדידבר
 יגרילהו שזולתו טה כל כי שאסר אחר גי והשנית , עליונשואה
 ומה והאדם והגל;לימ השכלים כמו שכל בעל' כ4 בזהגלל
 בו שטתחרש דבר מפנ' במאמרים 'גד.ל והארם ופרטשהזר
 לו שאין ומי כן אחר שאמר מה בן ואם , לזולתו להורותוהוא
 אם כי מדבר אינו אותו מגדילים הם כאלו כדומםהשגה

 והשהכל , האטת' ההשתבלות Qy ברומט'ם המהשנןבהתבטנות
 . בטבעם טורים הדוממים ה.ות ענין אל יטבה וה סלתאמרו
 הרבור עליו יתכן שלא שאמרגני במה בפירושי טוען יטעוןואם
 אומר , הדוממ.ם השיגו מצד יגדילהו איך הנפרר השכל אלשב
 והגלגלים השכלים ברא שהשם לאמונתנו אם טענה איננהוה

 הנאצל שהשכל לטאמינים ואם , cno שנהוווה ומהומכנרות
 ראשונה סבה שהשם אחר , הכל מצ.אוח סכת היאמהנורא
 השכלים הגרלת כן אם המציאות בלל סבת הוא דעתםלפי
 נ'ש , דנטצאות כל סבת שתא השגהרו פירוש .תברךלשם

 ירקגח היא אשר וידיעתו ברצונו הכל ברא שהוא באמרנולאט1נתנו
 צ הנמצשת פעולותיו בלל השגתה הוא השכל שהגדלתפשוטה,

פרק
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צו97 מה פרק חלקראשוןטרהנבוכים
 ישינוהו אלהי מדע שיש כלם השכלים והוישרו , לפעולותינו הדומות בים בפעולות כתארובדבור
 ה' טסה %ו עירו אשר הענינים שאלו שנדע ער להם, ואטר עטהם דבר שהשם באסרםהנביאים

 זה כומת ואמנם . הענק זה זכרון לנו קדם וכנר ג , שהנבאר כמו לבד חממם ממהשבותם לאהם
 , פרעה ויאמר , ידבר משה כאמרו בלשת, הדבור על נופלת משותפת מלה והאמירה הדבור כיהפרק
 ולבך בלבי, ורברתי , בלני אני ואסרתי , אטר , בו שירונר טבלתי בשכל הטצוייר העלן עלונופלת
 כאלו , דור את להכות האטר , הרצון על ויפול . הרבה הה , בלבו עשו ויאמר , לבי אמר , לךידבר
 , לרסנני התרצה וענינו פירושו , אומר אתה הלהרגני , לרהט בו חשב כלוסל , להרגו ורצהאטר
 והא )6( ד השם סאת המובן הענק על כנף או והחפץ, הרצון על כנף אם שהם ר"ל , האחרוניםהענינים טשני הם לשם מיוחסת שבאה ודבור אמירה וכל . הרבה כן נם ,.ושה אווזם לרנום העדה כליאמרו
 דבר יתעלה שהוא לא , אבארם איטר הנבואה מדרכי בדרך טדע או נברא בקול טדע אםאחר

 על נוסף ענין בעצמו ויהיו בנפשו הענינים שיוחקו נפש בעל יתעלה שהוא ולא ה , וקולבאווזיות
 הרצון על הבטי ואמנם י , כולם התארים כיחס אליו ויחוסם בו ההם הענינים התלווו אבל ,עצמו
 כמו %ו הדמיון צד על ועוד ז , המלה ואת שתוף מעניני שבארתי כמו הוא ודבור באמירהוהחפץ
 הרוצה ירצה אשר הדבר יעשה איך המחשבה בהחלת האדם יבין לא כי , שקדם במהשהעירנו
 להמציאו ירצה אשר הדבר עושה שיעשה סבלתי הדעת בהחלת אפשר אי אבל , לבד ברצוןלעשושו

 שיוניה צוה שהוא ואמר , היתו שרצה טה בהיות הצווי לשם הווקאל ולאו , לעשותו לסלתו יצוה4צ
 רצה ענין על מורה כן נם המלה זאת היות אל טחובר , בפעולותינו הרמית צד על זה כל וההר ,כך
 זה ~כר וכבר , חפץ או רצה ענינו ויאמר ויאמר בראשינו במעשה שבא באה וכל , שבארנוכסו
 כי , מאמריים לא רצוניים הם אמנם כלם המאמרות שאלו ר"ל עליו והמופת , מאד ומשפרסם%1תט
 וברוח כמו , נעשו שמים ה' בדבר אמרו כן , ההוא הצווי יקבל לנמצא יהיו אמנם )י( הצוףהאמרי

אוי
 ol~nf ח6רוסו מס מפני S(ne מון סיכלת סקו) ר"לטפסרו
 כ) כב)) btoa מסני 161מר , סוכרת מקון כעגורכדבור

 ל") , וכו' וס וגרון )ג1 קרס וככל ג : סגנל"וחסגמ)16ח
 ענין תעסק "זס כגי יגיירו ס)6 מסד מ"1 כפרק גי"לנוככר
 )1 סקרו מפעך כדגול 6)6 "מר 6'פ ))מס DD(1 6'סמוסס
 )OSDnt othl~JS , 6 ממגו עניגיס סיניט )סולומ , סדכורית'
 'תכרך ססס מ6ח סמוכן סטין ר") ,- וכו' גודע 6ם6מד 101* ד : מ)')ס יוכל נוף "'ט 'חט)ס סו6 כי %ליכו
 וסו6 גגר6 נקו) סטדט 06 6מד טנ'ן מס וממסן סרחוןוטסן
 ר") סגכו"ס תדלגי כדרך 'חע)ס ס"ס nhD ספגןתעגין
 סכריםסססעס

"101 
 ימטיר ססו6 ו)" ה : וסמסן סלפן ענין

 מעגין ollnb יחע)ס בו סיפסר 6ססר ס6י ר') , גססכטף
 סכגו' nht(o 1 : נפת כע) 6י:ו יתעלס 610 כי כסג)ספ5וחר

 ר15גו עי כגוי hlo ודכור 6מ'רס )ו כס:6מר ר") , וכו'על
uen1bS מדמיון, 5ד ע) ועוז ז : ,ס ,ולח ליכר sffg כמכס 
 , וסטז' ו60מ'ר0 סרסר יסט)ס 4 סקרו 6מר מ5ד6מרמ

 שובשם
 סיומות כלס כסעולוח כחקרו כרכור othe)wח6רוסו

 יסיגוסו שסי מדט סיס כלס ססכליס 1ס1יסרולסע1ל1חיט
 סג7ע עז o~s ולתר עמסם 7גר סססס כספסרוסגכי6יס
 ממחסכתם ל6 סס סס"י מ6מ לגו יגחו לסר סענייגיססקלו
 יסים ob bS חכ6 ל6 סגכו06 כי לגד וסתגס , לכדכממס
 זכור ומגס : יסיג ל6 י7ר1ס סל6 מי כי כס חוסכסגכי6
 ממס כקומרו גלגול סיגור SP סגוסלח ממוחסת מלסו6מירס
 . כלדי 6גי ודכרחי , לכי 6ל 6ני תמרחי ס6מר כמוסיד1כר כלתי כסכל סת15"ר מעגין SP הומלח . סרעס ויקמרידבר
 6מר כפלו ד~7 6ח לסגות ויסמר סרטון על פליפיחויתמר
 מיוחסת סכ6ס 71גור 6מיר0 וכל : ולסרנו לסכותיר5ס

 כשמירס ומחסן סר15ן על סכגוי ג6מר המגס : (os ספעולוח כימט ודיגור ס6מירס לו ייחסו 6כל כ"כ סליו סקרזס כי 6ותס ידכר ולמ"כ ויקולס כנפטו סטגייגיס סי5ייר גפם כפל סו6 גיכ ול6 פטמו ולת חצר לו סיס כן סוכרסיג
 סימסוכ מכלתי וסמסן סרטון על ודכור המירס כסי6מר דכור,כן לו סיס חוסכ סיחסוכ bs סגכר6 סקול על 16לגגי*יס ממגי סג6 סססע על ודכור המירס סי*מר כמו גי בו וסר15ן , סתלס ז6ת מסחוף מעגייגי סגי6רתי כמו סו6ודכור
 1ס6מירס מדגור 0גכי6יס יח' 6 סתרו החרט כמנס 13 סרת . סדתכן 5ד על ועוד : ג% ודגור המירס טס סיסמוסג

 כתו סדגור סגכי6יס 6 תצרו לסיכך כעלמו יעמסו 16 יהוסו 6"כ 6ל6 דגר 6יזס סיעסס ס"יס יכין ל6 גיוסתווי
 מן כר6סיח כמעמס סכ6 מס כל כי על חוסת סרכ וסגים , רנון ענין כו סג1תס כי נ"נ מפורף , מ"ו נסרקסכי6רגו
 לגמנhS~ 6 י0יו ל6 וסכמי במצמר כי זס ומופח סר15ן, כו סכוונס סמ6מריס 6ל1 כי חסן 16 'ר5ס עגינו ויצמרהצמר
 סיסים . ס' ר5ס ויצמר יסיח 6"כ סטווי סס סיקכל מי סיס ל6 6"כ מצתו מחודם ססע%ס אחר , 6100 שווייקבל
 סמינו ס' כדבר ס*מר כמו סרחון ס7כור סיסיס יחוייכ ג"כ ומוז : נר*סיח כחעסס סגמ1Db't 65 ג) ~כן *ור ניסי6ור

קרשקש
 הפוף, יקגל לנטמא רהט חנם % : אחד 18א חטובן אמר כאלו יזטובן אל שג פיחש , אחר טעא ח טהפרק

 פ 6 כה תשק נבאשנפותה

--- --- -
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 סו מה פרק ראשע חלק נבוכשמורה
 בדעתנו נמצאו שהם והענק , השאלה ומאמרו דברו כן השאלה פיו ורוח שפיו כמו , צבאם בלפט

 בלשע בירבור שהאמירה שאבאר צריך הידועים,ואיני מחכמינו אדם יסכלהו שלא סמה ויה ,וברצונו
 : דבר אשר ה' אמרי כל את שמעה היא כי ח כן נם אחד בעניןהעברי

 הדברים כל כי מלאכותית, לא פבעית שמציאותם ר"ל המה, אלהים מעשה והלוחות מ( סופרק
 הדברים זכר וכאשר , ה' מעשי ראו המה , ה' מעשה יקראוהטבעים

 ויוחש א , ה' מעשיך רבו מה אמר , בהם וכיוצא וטמר ורוחות חיים ובעלי טצטח כלםהמבעיים
 אמר מלאכותית לא טבעית מציאותם היות בעבור , נסע אשר לגנון אחי אמרו היחס מזהמופלג
 המכתב יחס באר כבר , הוא אלהים מכתב אמרו וכן , אלהים מכתב והמכתב אמרו וכן , נסעםשהשם
 שאטר כמו הא , אלהים באצבע אסרו ואמנם , אלהים באצבע כתובים באמרו הוא איך לשםההוא
 התבאר כבר הנה , נעשו שמים ה' באמירה,בדבר נעשו שהם התבאר אשר , אצבעותיך מעשה השמיםעל
 שנעשה עליו נאמר אשר בעצמו ההוא ושהדבר ודבוו; אמירה לשון הדבר לסצהשות ישאיל הכתוב כילך

ברבור
 אובשם

 6יסיס סט לו יסים כ"6 סס6לס סי6 ורוח OD1 וכף פיו וגרותגבסו
 גוי

oht נ7נר גן סתגסמוח יעמס רוח לז יסיס 
 כגווגחו גמ165 כי וסכווגס 0ס6לס סו6 געסו ממיסס'

 מחכמינו 6קן יסכל0ו ~Os גי גיפור קריך חיגו ונס ,1ר%5ו
 ג7כר ס6מר כמו מוסטל סדרור כי נתכפר 061 :סידועיס

 ס6מירס יסיס ג"כ געסו ממיסס'
~Shan ד3ר סכל כי 

7hh. 5"61 6חר 6חד ענין סו" ודגור 6מירס כי לגפר 
 ס' קמרי ג5 6ת סתעס סי6 סומר 6ת7 פסוק לצ65ס6גי

אפדי
 1nlnps 16 '015 6"כ 6ל6 דגל or~h סיעסס ס6דס יחן ל6כי

 נסלק סג6רט כס שטל '~OSP )ו חללו )סיכך נעגמויעטה
 6ס טמעס סי6 כי ח : לנס טין 3ו סכ1ו)0 כי מצורף ,מ"1
'9Dh(6 '6גי אמד סגססוק לעל , וגו b~1D ודאר קירס 

 : 6מד עג'ן פסס 0ו6 מ613ל כן06
 סי5 ססס)גס ל"י , תימס מוס מוסלנ 1י1חל א כצרשרק

 ס6לויס הסס מסגמ)6ומ מס מרעסיימם
 6פל גיאלו משגותית (ODtp סוס גלתי ont)bnסגמ5מיס

 נסע,61ס ט,ס משי סללן מן מקליפס ~tb1S ג'ואל ס,)סע
 ש ס' )סע 6מל סטנעייס מסע)עיס מס כמרע "סילוכן
 ל3ו מס כלמלו ככל) 0גמ)16ח מיני Sh סי6מל סלקניסגן

 כמדמן ססל1מ1מ 610 ס)ומוח כענין 0ל3 דעת . ס'מעסיך
 גמ165פ סין ס)ומופ 101631 3סל עועי מ)י"ופ גמ)16וסעורן

 מעייך רכו מס 6מר כסס 1כי651 ומטר ורוחות ור"מ מצמח כלס סטכעייס ס7כריס ~כר כחסר גי סטכעייס37ריס
 . נטע 6סר לנגון קרוי 6מר סיחם מזם תופלג ויותר . ס' מעסם יקר16 סטנעייס סעגייניס כ5 כי יתשר קרי ,ס'
 סמ65ח SP ס; מעסיך רנו מס סי6מר 6פטר כנר תם מחלקי סדכר Sh סתימסו 3ע3ור כי מוסלג חתר זס01יס

 ולכן olpn סיו לDD) 6 6סר לגגון 6רזי מוס מוסלג ויותר 6מר לכן סימיס 3ססח עסייחס על מ3ר*סיתס7נריס
 כסי6מר 6"כ , נעעס יתעלס ססטס 6מר )ול6טתית ל6 טנעית מ5י6ותס סייח נעכור ו6מנס 1 גס ע"י ס'גטעס
 561כע שלסיס נ56נע כתפיס מסיו סו6 שלסיס מכתב כן סטר וינ6 ג"כ, טבעי סמ5י6ותס נו סטון שלסיסמכחה
 גמ155 מלוחות כי לרב גוס וסרטן , (D)D וסגמ65ו ומסלו גרשו סגמ165 ממס o~5r מעסס וסלומוח ג6מר וסועל פלסי ~fDn פלסי נרטון סעכעייס סדגריס כסקר גר6סיח ימי ממסח נעטו סלומות כן Tpn? , 06 על ג6מרסיו6 צימרנו עכר וסדכור , געט סמיס ס' נ37ר סנ6מר ג6מירס געסו ססס וכו' 56כעות'ך מעסס ססמיס על ג6תרשלסיס
 סכוככיס געורות רסמיס סגמ165 כמו כי , בולסיך 0' שכי 3קס סי6מר כצופן ס16תיות נצורות נרסמיס סיגי3סר
 ס5ורוח 6לו ג16% גן otabn סור קלסכמו

~t?1b) 
 רסיס 36ניס 03ך גמ65וח סי1 16 ,  סדכרות עסרח כל 3סס סי6מר

  השתנס omb1  1nbW- ז *נניס  לויוט סגי  לך מסל  ימרו  ווס (hSP ס"לסי מגור sh ותגרס מתחליות ג6ותיוחגרסתם
עמס

קרשקש
 : מחפץ הוצגן על כנף הוא גראשית בטעקהבו
 על שתושגים יש , הסה אלהים העשה והקהות )6(סד

 וחושבים שבעית שמציאותם שאמר הרים דברין
 זה ואין , בהם תכהוב המכתב ועל הלוחות עצם על זהוהאטר
 מכתב והטכהב באמרו והלוחות המכתב בין הבדיל הוא כיאמת
 הלוחות בעצם שאסר ומה , אלהים גרבר כאמרו הואאלהים

 ואץ , ארם במלאכת נפסלו שלא בעבור הוא טבעיתשספראוהם
 וברחבן בארכן שוות שהע הפלא מן הוא רק 1 אסונה הפטרנשה
 , הכתב בהם שיתכן בררך הלקות והיו זו על עורפת יוואין
 ישכתב והמכתב כאמרו אלהים מעשה בלוועת שאמרו לצמרונוב-ל
 הקרופ מרינו חעהה בעת t~nrd שהכתב 844 ,אלהים

 , הי שלא אחר עשה שנתחדשו בלוחות אומר כן היו שלאאחר
 אחר וברגע אחר ברגע מצורעת הטהורה זהיר נחש המטהכשוב
 סשה ביד נפסלו השניות שהלוחות ובעבור , לאיתנהשבה

 אלהט ~nwp שהיו הראשונות כאלו אטר נמצאיםטאבנים
 וחושביפ תועה הרב על והמדברים . לרצונו עתהונתחרשו
 בלוגית נברא היותו והוא טבעי היה הלוחות שממתג אמרשהוא
 שלא טה והוא , הטכעים הדברים כשאר בראשית יטימששת
 שיהיה יקבלנו ולא אוחו ישער לא והשכל הדמיון ברשתיעלה
 אשר ה' אני יאסר איך כי בראשית ימי מששת הכתבועתו

 יתיחם והיהה , השבת עם את הכור מצרים טארץדשצאתיך
פש ההרסות שיהיה ושיקרו אלורפ מבתג והמכתב אטרו וכןתאמרו
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 בדבר כתובים לאמרו דוטה , אלהים באצבע כתובים אמרו כן , אצבע מעשה עלט נאטר ,בדבור
 ו וחפצו ברצונו כלומר , אלהים בחפץ לאמרו דומה היה אלהים בדבר אמר ואלו ,אלהים

 אמנם ב
 מצמרף אחד דבר אצבע שם שהוא דה/ באצבעא כתיבין ואטר זר פירוש הענין-על בזה נפהאונקלום
 השם, ברצון הלחוות חקק נברא כלי שהוא בזה רוצה , ה' וסמה ה' הר כסו ה' אצבע ופירש ,לשם
 שמים ה' בדבר שאמר כמו , דה' בטימרא כתיבין מזה קרוב יותר והיה , לזה הביאו מה אדעואיני
 ראשון ברצת שזה כסו , בגלגל הכוכבים ממציאות מופלא התר )נ( בלוחצן הכתב ~פיאות היתכן גנעשת
 עשרה המשנה דבר ידעת וכבר , בכלי לא ראשון ברצון הכתוב הכתב זה יהיה כך , עשאם בכלילא

דברים
 שבשםאשדי

 ססכת3 מבמרס ידעת וככר מחודם, רקון לו סיסים סיתחייכ סמרע"ס סוכר "גי סרת,") דעת סוכר קינו "וגק)וסר"ח לפי קסם וס גרסתו טחם סגעסו 16 יחע5ס ס"ס עתם , "אקבס c)nb ב : כוס 6חגו,ודי סנאיות ס6ומיוס גולותכ5
 יר6ס ומזם ססמסוח כין סגכר6ו דכריס מסעסרס סיח )ורוח ו)קמ סדנרוח עסרח נסס וכחג כני וס ס)1מומכ6ימקק

 מעסט כפ"ר סו6 "לסיס סמכתם ירקו עמינו סמוןמקפילו סיחכן ג : ס"ותיוח כ) מגויירות כס כי מססמיסס6וחיות
 ור פירנס Sh מעגין 3וס גטם th(otlp 1"מנס :נר6ס'ח אגע" )חרנס D1)p)lb סכליח מס ר"5 , וכף סכחכמנסוח
 כקוכיסובמר גפי6 יותל נ)ומוח סכמכ מריקוח סיס ~כי כמימרני מלגס1)6

 כ56כע"
 6מר hSl כו' "5כע מס מסו" דס'

 גמז כן chl , 6י)ו ,ס גלמת כנ5ג)'ס סכוככיסממליקות
כמינור"

 , ססס sh ובטרק זכר יו6 סס"5כע סיורם דס'
 ססו6 כטמר ססס 6ל יתיחס ל6 כסר כי ס' סר כמוופי' גחלנס יגו) סיס כן געש סמים ס' גזול שמלפנסמיס

 וסרסך רמוקס מכס כעכור לו יתייחסו 6נ5 ס' נוטס וכןעסקו
 סבר גל סיתייחסן גמו יתעלס לו וגחייחסו נ56כט1 ס' כר15ן סל~חוח חקק גכר6 גלי ססו6 דס' כ56נע1636מרו
 עמר . יתעלס עליז סקר יסים כי מח~דס כרנון סלוחות עחס סגתחדסו לברוח 6וגקלוס זס "מר ו"מגס , כטבעסדכריס
 ומנמרו ממנמרו 56סיס 36כע לפרס "מסר סיס כי סלוחות חקק הככלי לוזיר סור ספירוס לוס סכינו מי ידע ל6 כיסרכ
 56כעותיך תעמס  סמיך 6ר6ס כי 6מר וע"ז 5כ6ס גל סיו וכרוח געש סמיס ס' כדקר סונוור תר"ס סל6 , רנונוסו6
 נר13ן כעסי ססגלגליס וכחו , דס' כחיתר6 *לסיס 3563ע כחוכים קמרו על סגסרס ר6ף גן , דכריך מעמסוסר15ן
 טתר כלוסות סכסיכס ת5י16ס לסיכת סיחכן ולתרו : נכלי ל6 ריסון גר15ן כלוס1ס סכחוכ סכחכ סיסיס רלף כןר6סון
 *תר 6הקלום דטס כפי גי הפיוטו איריס כתו תעולס יותר מופלץ כ16חרו סכיגס סיסיס ל6 ור, יוסר גו  סר15ן ,חוסלת
 לפיתתו ר6יס סכיי %6סליס רפס יסתר  ויסר : סכיככיס  ממ5יייח סחוס יותר יו6 סכסנ גיתי ננסיסנפסס

תסכתי קו,טקש
 הרב  הזכיר 9טקש בטה תראה בן ואימו , ב*חיח הברריםבכל
 ההרמות שיהיה לא יבר מה בענין לרבה רבר  ההרתוחבענין

 וכןכל מה בענין  רמיון טרטר לקאת רירתי אסחבבלצר,ראה
 הגל , הכסא רטוח ובן ביופיו אייו רמה לא אלהים  בגןעץ

  הענין?שאמר  ין ובדלסור במקרא מקטות בהרבהלבריובן
 הכוכבים שנתחרשו כטו טיני הר במעמר השם ברצוןבלוחות
 הקדוש האלהי לרב וחלילה , בראשיה י0י בששת ברצונובשמים
 משה יר' על שנפסיק בלוחות 'אטר סי כי , זה דברמלאמר
 בלוחות הכתב אז נתחדש הנה הלוחות על וכתבתי הספרשאטר
 לא אשר האמת הוא וזה , בראשונות וכן השם ברצוןהשגמת
 דברים שעשרה רבוה'נו שפיטרו ומה , ועקש נפתל אלא בויספק
 ליטר הצרינו , והלוחות הכתב טכללם אשר השמשות ביןנבראו
 אלהים גרא אשר טלאכת1 סכל שבת בו כ' הנתוב שאמר מהזה

 אלהים גזר אשר אטר כאלו גזר ברא בטלת והרצון ,לעשות
 תחת חדש כל אין שאמר הנתוב זה לנסר הצרינן וכן ,לעשות
 טעשה אחר דבר נתחדש שלא טעניינם 'ראה אשרהשמש
 השמשות/ בלן שנבראו אסרו הפסוקים ספקות ולהתירגראשית
 בכל לומר ')כלו וכן שיחרשו בעת שיתחרשו אז נגזרו בזההרצון

 כזה הוצרכו שלא לומר ונוכל , הנב"ים עיי הנעשותהנקראות
 tfptDDn באלו הרצון כי לזמר לו יש כי הספקות להתירהאופן
 והתמרת וטהטידות עומרוה אחרות גטצאוה יתחדשושלא

 . הברשה בעת להם הטסורר טבעם לפי הנוהגותהנטצאות
 רבהעיגווהנה

 דר,~
 להתיר מלאכתו מכל שבת בו כי בפסוק

 בראש.ת טעיה אחר דבר יתחרש שלא טמנו הנראההספק
 סטעשה שוכת ואינו שובת הוא וארץ שמים ממלאנתואמרו

 ונותן איו עם היושה אלו עם פועל אלא והרשעיםהצדיקים
 כעין לאל! ונותן אלו עם ופועל שלהם דוגטטרין כעיןלא*

 יראיו על המיד השם השגחת כ' אסרו זה כל , שלהןדוגטטרין
 הרעוה יגיעום המטרים וכן כרצונו הנפלאות להם ומחדשוחסיריו
 מבואר שהוא כטו נגורו נבראו בטלת הרצון ואם . מרישכפי

 או השטשות גון ההיא הגזרה להתלות הפלא מן הואבעצמו
 תהיה , ההיא בעת הענינים נהחדשו שלא אחר מהיתםבעם
 היריעה אחר נטשך והרצון הרצון hna נטשכת ההיאהגזרה

 א'כ עצמו 1'דיעהו יריקתו הוא עצטו כי בעצמה קרוסההתיריעה
 ההדופ טחוונו היה שלא אחר זטן שעור או לו הכלית איןזמן

 הנפלאות כל וכן , הנתרשו בעת בראשות מעשה כלשיחדשו
 המטהג על נוהגות בלתי והם ודור רור בכל תתחדשנהאשר
 הגזרה תלו איר פלא הוא וא"ב , עיהחדשו PP1 שיחריץהטבעי
 "ש ואטבם 1 שאסרנו כטו השמשות בין הנפלאות הלחדשיתימוא
 בעת בעתיד  שיעשה מה הההלות והוא הספק להתירלומר

 שרוב בעבור הוא אולי כי אז נגזר שהוא ולומרהבראה
 שתדע כסו והנוהגים הנבראים בענינים הם הטהחדשותהנפלאות
 לג ער באש כוער וההר טופלא ענין בו ויתחרש נמצאשהאש
 ענן אטש שהיה הפליאה בו נתחדש WY01 העגין וכןהשמ.ם
 בעמוד הפלא והחדש ובו נמצא האש ובן יומם לפניהםהולך
 שהכרם הפלא בו ונתחדש נמצאים והטים הרם וכן לילהאש

 מענינים שהם המכות ובכל ובשהין בדבר ענין וכן רםישובו
 רברים ומעשרה אטרו כך ומתוך הנפלאוה ברוב המצא וכןנמצאים
 זח טצד הנפלאות נכל ענין ימשך וכן , השמשות ביןנבראים
 המם תכלית שהוא מצד השמשות לבין שיחסום וטה ,הדעת
 אחד שמצר אמרו וכאלו בפועל הלילה להתחדשות קרובוהוא
 הנפלאות שרוב מה מצד בראשית ממעשה מהיותם ימלטולא
 משגיח טטנהיג באות שהנפלאות ומצד נביאים בעניניםהם

 ממעשה אינם כאלו הם שירצה בעת כרצונו הטכעיםמשבה
 נוהגים טבעיים  סרורים  הם  בראשית  שמעשה אחרבראשית
 ולזה הפלא צר על בם לשנות השם שירצה בעת לא אםמנהגם
 בלוחות הכתב טופלא יותר ההראה )גו : השטשות לביןיחכום

 המקבלים לפי מופלא יוהר שהש לזמר יש , בשמיםמהכוכבים
 היו לא סיגי הר טעטד שעד נאמת שהנראה ספניוהסשיגיפ
 אחר נטשכים היו ואול' השם מאת דבור שיגיע שאמיניםקצתם
 רצונו לפי מהשיית הדבור שמיעת ואחר הקרמות מאטינירעות
 אהוב הגדול הענץ שזה קסטת אסונה להם והתאמת נבראבקול
 וחזק הולך השופר קול עם הדגור יובן בו אשר הקולשסיעת
 ל4 רגנין בזה ניוצא אשר השמים לב עד באש בוערוההר
 שירוצץ לעת רצינו כפ' פעולות פרזל אלהי רצון טנלה' היות'תכן
 , וחי האדם עם אלהים 'דבר כי ראינו הזה היום אסרוואז

 ברותח הענין ששך וכן , אטתית השגק זו השגנו נזההרצון
 נשסים מהכוכבים יוחס נפלא לענין זה חשבו בלוחותהכתב

שוח
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 סו סו פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 שסכתכ ד העם המון אצל עליו המוסכם העמן היות על מורה רנתם, ומכללם השמשות נין נבראורבבים

 : המשנה בפירוזם שכארנו כמו , כולו בראשית מעשה כשארהלוחות
 , ויאסר ונאמר , בראשית ימי בששת שנברא מה בכל לרצון אסירה לשון הושאל כאשר מזפרק

 ביום זישבזת ונאמר , בריאה שם היתה לא כאשר השבת ביום השביתה לוהושאלה
 האלה האנשים שלשת וישבתו שנאמר כמו , שביתה תקרא כן נם הדבור טן העמירה כי ,וכמביעי
 הדברים ככל נבל אל וידברו אמרו והא , ניחה לשק בו בא הדבור מן העמידה וכן , איוב אתמענות
 m~b זכרון להם קדם לא כי , הסענה שישסעו עד מדבר עמדו , אצלי ענינו , וינוחו דוד בשםהאלה
 כלל א סדרו עמהם ספר ואטנם , מאד בספור ,ר וינוחו אמרו היה מרחו שאפילו עד )6( פנים,נשום
 ענין המאטר זה על הוסימו לא כלוכר ושתקו, , רואה שאהה מה אטרים טרכהע בו אשר המאמר8ה
 בעבור גנותו לספר ההזא הספור כמנת כי ב , להם שאמר מה טענהו שיהיה מחייב פעל דישאחר
 מן וילחם החכמים אבל . השביעי ביום וינח כן נם נאמר העניז זה ולפי נ , הגנות בתכלתושהיה

 ביום לעולמו וינה ר ז"ל החכמים אמרו , מתעבר פעל ושסוהו , הממתה מענין שמזהוהם8רשים
 , והניח ענינו תהיה ה הלע"ד עלולי או הפרא מעלולי שיהיה ואפשר , בו הבריאה הפסק ר"לההטביעה

או
 טובשם

 . ססתטוח כין גנר6ו זכרים י' ס"מרו סמסנסתחכמי
 סחכם ואמר ; גפל6יס רמוים בו רתו כי מפרק ,סהגן
 "עירך לוס ממכיס 6גי טר6יחי ומס וז"ל סגרכוני ממסרני
 סגמג"יס ס"כגיס גי sp,, מעידו סיני קר גי זע ,עליו
 עלסם סעי ססו6 מסר (h~p ולכן ססגס עלי?ס  יביירנו

 סלם otJ)~O מן עתו סכיך תסדקי גן תיגינרמלח"ס תגככרי ו6חר , ססין מתוך לחסן 0' סגגלס כחוססנס
 קלסי  5תר יסייור סייר נתכלית ת115ר ססגס נווליחי
 ססגס תגלם o'65PS סיגןןסנרחי

 נכלחלי
 והלקחי יחלק

 כרתות סתלקיס ס0י1 ער רנית פשתים  וכןנפנימי1תו PSP גל גטטס מגוייר ססגס 1גמ65 לח65יס סחבק16ת1
 חיך עליס ומחתתי ט"ו וגסליתי גסס ססגס 1ערייןנופגיס
 : סחכם ו0 עכ"ל , סרג גתגת  לסגיו דרך סו6גי
 סין סלוחות כי וס"  סריון 6100 נריסיתי נתעמס סג6תרת טן6מירס סרכ סכי6ר 6חר כוונפושק
nlesmס' ייגח 6חר טככר כעגיר עתס געסי  1יל6 כטכע 
 נ6 , ונר  טיס עמס ל6 וס 6תר כי עסי 6טר מללכתומכל
 ומחתיל , מנת ססניעי גיוס נ~יסנ~ת סגרנס תסולגמר
 סגכר6 מס געל  לרנון o~snh לין  סוס6ל ג"טרהמר
  גיוס  ססכיתס לו סוסתך ויהמר ונסתר נר06ית ימינססת
 וישנות ונבחר תרסס נרי,ס מס סיתם ל6 כלסרסמכת

אייי
 נפימריכמיכין

 סריסית מטטס לסיר ילומות סמכסנ ר : דס,
 גפנע  גלומות (P~hin סי סס6ותיות יסינר  דטתו לסיזמו
 נורות נו  ססי1 ימס יכסס ודץ כיער  סטכע פנימיג60ר
 סמוכן כלות ססו6 ס"דס ליסס רומיות סלומוח גס ,ספוח
 גו סגפ)5יס ססיגג'ס טליו יטידו סיגי סל כי רע .לכתיכם
יטוייל

~o'ih  
 מסיס נו מיויר טס'ס סוס כיר פלכיי "מר ורטיתיסמיי, סם על סעי סר מסוי יעי )סיף ולט מסיס

 ס6נן ומלקח' סלכן לנוון  פתמלף  סביון הלסי סיירגסכלית
 : ססגס )ולח אמד vnh כג) וגל"צ יניס )ח)קיסססו6
 ל") , נמלכות כו 6סל סמ"מר ,ס כלל א סזפרק

 )גל ים וסילו  טללי דוד סעכןי כעד לדוד דכר וס 6יוכטיחן
 6סל יכל נגוח לסמר מ6 מספור סמנם ר"ל , סססורכוית גי ב : רכס כלסין ומדגר רך סיס נלסון וזס )6)ו, 6חיסנזז
 ילפי נ : סגוות נתכלית סיס 6בר רור לטכךי  רנר סיס  גסןל5
 : מליעול ססי"ת טססק סלע סירוס לסי ר"ל , ינו' יטיףזס
 ננרי6ת ויימ סירסו סמסרסיס פילו ר"ל , לפיוטו ועםר

 סיר1ט לסי כי , מלסכר16ח סיכר6יס ייפסקו ור"לסיכר6יס
 טייפ 5מר ספפר:יס ס6ל DS1' מפעל 6ל געלך סו6 ועמסרג
 011 ר"ל ,  יימס "1 וציית עגינו ויסים ה : סיססעלכסרך

 : ספייתיססיר01
 תסרגיר  0סעמירן לחי ייכיתס  למון  61חרו , ססכיעיניוס
 וק . סייתס גקר6 כר06ית נתעטס סספסק  וכן 6זג 6ת מעגום סיוטים מלסת ויסכתו סג6חר כמו סניתסתקר*
 פפיר1ט סרג 61תר , ויגיחו רור  גסס ס"לס סדגריס כל 6 ויקמרו קמרו וסולו מגוחס  לסנן  גי נ6 גירגור  מןסעמירס
 (t)lDD זכרונו ovp ל6 וס ויגעים עייסיס נ6י0 וסיג  סררך  תן נפיס סחיו תימר 06 כי סתעגס סיסתעי פר מרכר1עחרו
 מ"ר גספ~ר ,ר וינוחו "תרן סיס שרך חן ~יגעים עייפים (-btb סקיי ג"מר tp~v' עז פנים נשס טרחז כילסגיך
 לקר61 סלת סדור כ1  ?ריין , מככר עמיו גו  סיכיגס דעתו לפי 61מגס , ויגעים עייסיס מסיו לסודיעגו כ6 מסכי
 סרסור  וכמגת , רכס נלסין 6לי1 ודכר1 לסם סייס מס  עסו 717 וענדי לריר דגר וי 6י  וייתן גיתו ולכל לסלבסשגל
 רעס סוס 6 עטו 1ל6 גל5 דוך דברי על מוסיפו 1ל6 ?רכות נתכלית דגרי מד מפגרי 6ף כי נכל נטת לספריו6
 : ססניעי גיוס יגח ג"כ סעגין זס ולפי התרו וגס , גת65 סוס לחרס  סר15ן מסססס וס6חירס ס6מירס מספסקיסיס  ססניעי נכס ויגח גן סדטר מפסק מנורת סו"  ,יגנחו רולס 6תס , סתגוגס  סתסונס פסס מסיג עגיל כדגור61סי'
 מתעכר מיעל ססו6 החרו גת יסיס  סירס רשיי  טלין ייתר , סתמתס  מענין 0תוסו  סת0רסיס  חן  חולתם סתכמי0*גל
 פססק סירס יסרי , סרנ וניו ימפרסיס  כין ספרפ ויייס , ססכיעי גיוס לעולש ועת סתכמיס התרו , י65ר"ל
 ושתסיך  וינית  פגינו מנת סי' יסיס 16 , פסגר6ס 0גגר6י0 סגיר6ינוויססעו  כעיין יינת סי'  וסמסרסיס , תלספילססס

סח5י6ות
wpw~p

 עליו החיוט טן היה אשר ההוא האיש גגוה בספר הרנריםוחלק ובטככים מגלגלים  ממאסינו מ13ת ~nbfit רפה רצון  סורהשחה
 דוד יד ש נשמרים היו ומקנהו שעבדיי אחר חסר להםלגמול , סכות ובכתנת רוצה ברצון שהתחרשו למפרע הנמצאותובכל
 נע הטגיג "ן ג :גזן ט בסקורןסנ טאר. מקן זר וינוחו אדויו היה טרחו שא'" ער )6( סופרק

אסם
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 99צם סח סו פרק ראשון חלק נבוביםמורה

 מתחדשים היו הששה מן יום בכל כי ואטר , השביעי ביום שהוא טה כפי המציאא והמשר הנחהאו
 והונח. הענין נמשך השביעי וביום , בכללו במציאות עתה הנמצא המונח המבע מזה יוצאיםחדושים
 כי:: הלם"ד,)ג( או הע"א עלולי כשמוש אינו שמושו היות מאמרנו יפחות ולא )נ( , עתה שהוא מהכפי
 הענין זה כמו והסרת )י( , העלולים הפעליפ באלו שכן וכל הקש בלתי על ובאו שמושים החרוכבר

 ושדרכי לשוננו יודעים בלתי היום שאנחם דעתנו עם , לשון שמוש בדרכי יבומל לאהממעה
 והוכן אמרו והוא , וההנחה התשומה ענין העי"ן העלול כן גם השורש בזה מצאט וכבר , רבים לשוןכל

 , צרה ליום אנוח אשר אצלי כן נם הענין ומזה עליהם לנוח השטים עוף נתנה לא וכן שם,והניחה
 הכחנה בענין ושהוא נפש, שתוף 6'( מלק מ"6 )נסרק בארנו וכבר נפש מן הפעלות הוא וינפש אמרואבל

 : חפצו בל והוית רצונו נשלם ענינו ויהיה ,והרצון
 , אמרו והוא , יתעלה בשם הפילוסופים אמרוהו אשר המאמר זה פרסום ידעת כבר "( סחפרק

 ענין הם יה;לה בו ענינים השלשה ושאלו , והמושכל והמשביל השכלשהוא
 כסו דהנו פנת שזה תורה טשנה הגדול בחבורנו כן גם זה אנחנו זכרנו וככר , בו רבוי איןאתך

 יאמר ולוה זולתו. קדמון דבר שאין ר"ל , אחר דבר אליו יצורף לא לבדו אחד היותו ר"ל , שםשבארנו
 ספק ואין , התארים בהרחקת שכארנו כמו , עצמו זולת דבר חייו שאין ספני ה', חי יאמר %א , ה'הי
 ממנו יבין ולא מהותו ירע ולא השכל עצם השיג בשכלילא המהוברים בספרים עיין שלא סי כלכי
 השכל שהוא אמרנו ויהיה , מאד הענין זה הבנת עליו תקשה , והשחרות הלובן מענין שיבין כמואלא

והמשכיל

 עגינו יסים ויגסס , עתם ססו6 מס כסי וכ~גח כעניןגממך ססכיעי וכיוס סירוסו ויסים , סליו ססו6 מס עלס""ות
 צמרורו 6טר סמ"מר זס סרס~ס ידעת ככר כפדלכפרק : חפ15 כל ןגסלס ראגונסלם

 ממס ה סחכם . וכן, יתעלס כססססילוסופיס
  וס על טקסס מס עם סורק זס נקטר כי 6תרסגרכתי
 נר6סית יחי כיסת לתירס  סלמון יכייר 6תר כי ,סת61ר
 סכ0ק 16 סר15ן מפסק על וסתגיחס , סרג1ן טלג6תרס
 ויתוסכל יסתסכיל סיכל תסו מסרס כוס כיקר ,סגרי6ס
 מתוסכל חיוב דרך על גחחיינ ססע1לons 0 י ית'גסס
 ן' יוסק סמ"ר 36י  ותרתי , סיכת נחס סיתכ6ר כתולסכל
 לו מיוחד כנצמר גפל6 פי' נפרק וס פ" ז"ל טובסם
 סקו7מיס טכטרקיס למס סמק~ס Ors כרב סני6ו כי ,וצמר
 סס יתעלס עליו כגניייס 0גיתריס וססמות תיר לוויין מגס יתבל 5ד תכל 6חך ס.6  000 כי 61מר כח~6ריסדכר
 , ס"6 61"1 ס"6 יו"ר סס 6101 6חד 0ס 6ל6 יגזריסכלס
 ר6ף 60ין כ"ס כיתדות ל6 61חד כת5י6וח 1ל6 גת65סו6 וכי חמר לו  ויין O)D ותכל 5ד תכTnfi 4 סו6 סססוכי

.l~nfiob03סת סג6חריס וסדניר סיתיר0 וכי ר3ור לו טיס נו 
 ירי, 3,וסן ירשן על גיתרי' כלס כריכיתי5י

 6תר יתטלי
 יסיליסוטיס טתתרי חי וס כי ל63ר סרג ר5ס , 5דתכל
 עגייגיס סג' ו;6ל1 וסחוסכל וסמטכיל מסכל 610 סס"יכי
 "לו כי לנ"ר סרב רגס , טירות סג'  "לו מ5ד רבוי כ1ים טס0י"ת לחסוכ ויגף פססכליס יג5ר כי יתטגו סרגיסער סקוסי כתכלית סיריוס ולחס , רשי גו 6ין 6חר  עניןבו
  ~6ין , ססי"ת נתק כ"ס  סכל כל כחק 6ת7 זכר סס טמוחג'

PDDסת6מין 7עח עס ומסכים צמתי סו6 ככיתור זס כי 

 מפיהם יצא שלא נבל בגנוח להפליג וינוחו אמר באמתאמנם
 יפחות ולא )ג( : אמרם אשר המגונים המאמתם יחייבדבר

 יראה לא ויגח וטית הנחה או הניח שאמרנו מה פי' ,מאמרנו
 שמושים הוזיו כבר כי )ג( ז הלשונות שני מאלו ץמושםשיהיה
 בלתי עלובאו

  הקש_
 זה כסו 'המרת ני( המלהן בדמיון בזה הרצון

 בשם לאמרו יהבן לא וזה מנוחה שהיא וינח ממלת שיראההעגין
  זה  אין  ואם וה  יגומל לא הניח או הנחה בענין שהוא וינהיסלת שאמר שמה כלומר . לשון שמוש בררכי ינוטל לאיתעלה

 המלה שממםגדרך

מענין
שקש

 שאמרותי המאמר זה פרמים ידעת בבר )6( סחפרק
 אריסמ'ו ואמר . אחד רבאוהמשביל

~lmm 
 בהתחלה והמושכל

 היה כן ועל שכל והעצם השכל המקבל כי , אחד רברהראשונה
 והמקובל שהמקבל לפי כשישכיל אחד דכר והמושכלהשכל
 דבר !המשכיל והטושכל השכל היה כן ועל שכל שניהםמהשכל
 כי , בשכל * הנמצאים הענינים הבחינה יתפרר אמנם ,אחר
 מצייר שהואמצד

 הטושקי
 השכל והוא משניל שהוא נאמר

 הטצוייר הזא שהמצייר ומצר נזולנו שישכיל טח מפךעצמו
עקפו

מוב
 זס סיעת 61סר . סדת תן יי5י6ס כטירס זולתי כיכחמס
 ידעת כבר : עתוק 610 כי 6ר,ך גיטי ספר' זס טגפרטר6ף

 כפולריס נסתלקי סכור 6חר ירפס . וכו' סמ6תר זספרסום
 סגסלע ר16י ט5תו על גוסך דגר ש טמן וני6רגו ית'מסיס
 סיטרת %6רי ?פיליסיפי0 כי , הרסוסו ת5ד סחטת וסג"כ
 6חד סגין טסו6 יותריס סס 6סר ותואכל ותסכיל יכל610
 סכל hlO כי סו6 6חח כי תוטב יחגוג וכפר , רבוי גו6ין

 610 6יך טגכ6ר ר6ף רכריס ג' סס 36ל וחוסמןותסכיל
 :  סילוסיטי ררוס  זס טסים לנוס hiotl כלל רכוי בו  61.6חך
 6תר יסיס 1ל6 לכר יסו סטתי ר"ל . וכו' דתנו פגתסוס
 יתעלס סו6 טיסים עד קימון 6חר דכר קליו  י5טרף06
 , סמג'6ות )וח~ייכ OtOt 1ל6 מ~רככ יסיס כי חלקיםכעל
 כת61ר  סיסיס עד תקריס געל ג"כ יסיסול6

~str 
 סנזת61ר

  סוס קליו ג"כ ינטרל  1לTnb 6, וסתקכל  סטועל יסיסכי
 6100 לחס יתטלס mSll קרסון דכר OD סיס טל6 לחסרכר
 גין תסחלקיס  כין סרככס סוס כו סיס 061 מטליתעלת
 : סת5י6ות תחייב ול6 סת5י16ת ספסרי סיס nhlpnlמחקר
 סס ססעילית 61לי ייתטכלת ספריית סנטי  טטי6חסס סחוסיי ססרגס כין מסכלי י- ססרגס  יין כי - , עגתוחלת חייי ד3ר l'hP מסגי ס' חי יקמר 1ל6 ס' חי ייתרולוס

 לתס 6תד דנר סו6 יתטלס 3ט0 ייילס , יהדסתקריס
 ייתר 061 , קליו  יגורף קדתון ת61ר כו  61ין 6חיסס0י"ת
 6כל סעולס חי 6101 ס15רס לנטל סירס כח0סט סעילס.' חיי ג6תת סו6 כי מעולס כתי יטבע 60תר כחו סטילסחי
  3סטרי' עיין .' טל6 חי נל כי ספק 61ין : עיתו סו,חייו

 מחגו  יכין 1ל6 תסו ססכל ע5ס ספיג יל6 לסכלסחתוכריס

 זס ספגת עלט תקרס יססתרות סלוכן מעגין מיכין כתו6לי
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 יתחקו פהאים וכמה , אחד דבר והמלבין והטתלבן הלובן אמרנו באלו אצלו חהמהמכלורמשכן
 שידיעת ויראה א זה עליו יקשה חכם שהוא שיחשוב ממי ובטה , בו וכיוצא המשל בזה דברינולסתור
 שבארוהו מה כפי מבואר מופתי ענין הוא הענין חה , הדעות מן יבצר ענין הוא זה חיובאמתת

 הוא סבר שישכיל קודם האדם כי דע , המופה עליו שהביאו מה אבינך והנני , האלהיםהפילוסופים
משכיל

אלהיי טובשם
 טסי לקל , ,ס מיום "מחח סידיעח וירפה א מח כזרק דוגדגו יסיס כי סח1טנ יחט1כ גי נזם ססנס וגחן ,מעטן
 היוכ 5מחח ם'דיעח 'רקס מנם ססו6 טימסכ ' מלוכן 6מרגו כקלו 56ל1 וסמ1ס5ל וממסכיל מסכלססו6

 הטכליס מן 7531 ענק 610 סמוסכל עט וסיכל סתטכיל סח6חדוח כי טפסר 60י דבר ווס , 6חד זכר 0סס וסמלכיןוסמתל)ן
 סו6 גי סקר וגס , וס ס'וכג דעתם לטי 6ססר ס6י ס")ופחס סגי ובמתלכן l')Snol המלגין hSI מחתלכן 6יטסלכן
 6חד זכר 0יס1כו 61"6 מחסעל וס6חד SDID ס6חדיקריס
 6"6 גי י6תר1 מספח6יס רסיס כי 6מר חצורר סקר טוס וימס , 00וחריס ויתחכרן 6ק7 זכר ~צנח מפעל יסיסכי

 ססו6 סיחסוכ מי ים ומגס , וסמלכין וסמתלק )לוכן 60"6 כמו 6קד זכר יתעלס )מס וסטכל וסנווסכל ממסכיללסיכת
 טסטס טיקכל למס יחעלס כסס 5חד ודר ס6 וסמוסכל וסתסכיל ססכל וכי רגזי בו 6ין יחעלס מכסס יקפלחכם
 וס7גרוס וסמיגיס  פסילים  ירע 6יך לזעת 60"6 כמו לסטים ס6גוסי לסכל 6"6 זס כי יקמר n)Dh , 6ח7 610יתעלס

 : 6חח כיןיעס וסוויססעוכריס
 כמשכן סמלגין פעל סליכן 6ין כי סמסל זס לקח 6יך סרג על גסל6חי כרכס 6חר סגרכ1ני ממס ף סמגסאמנם

 : וסמורגס וסמרגיס ססרגס נקחח סיס ר16י ויותר , ססנגגס36כ
 )חק ג"כ 6ח7 זכר סס וסמורנס ססרגט ס6מח דרך על כי כעכור וסמורגס ססרנס סרב לקח ל6 טוכ ססאטר

 יסתרוסו ל6 יתעלס כסס 6חך 7נר Sxtnol וסמטכיל S~no סכין לסתור יתחילו ספת6יס ו6ס ,סחוט
 סלוכן npS ולכן , כן גס 6חד דכר סס 6לו כי חו0כיס מססילוסוסיס רניס כי וסמורגט וסמרגיס ססרגסכעכור
 "נ5 סנדר קסת סי6 ססתגועס כעכור סהחלכגוח לקח hSh וסמ1רגט 1כמרגיס ססרגס לקח 1ל6 1סמלכיןזסמחלכן
 , סטכעי כפתע סיחכ6ר כמו קיום לו 6ין ולסתלכגות קיימת חגועס פסיק למס ססחלכגוח zisl סלונן ועיירוססח6יס
 שגס כי , ס6לסייס ססילוסופיס סכי6רוסו מס כסי מוסתי ענין סו6 6כל מססכליס יכנר ל6 וס כי סרכ 6חרומנס
 : כבמותגו ננלתגו 6דס געסס h)D' כמו ס6לסייס תסדנריס ס61 וכי ומסותו ס0כל ידיעת לגוזל מלסייס כסס מגסתגס
 יס ר6סוגס , ס5עוח גקייס מדרוס וס לס71יע וכדי , וגו/ ננס מהכיל סו6 7נר קיטניל קנס ס6דס גי דעוקמר
 פ1ע6 כסס גקר6 כח סכל למס סכל גקר6 מגח 011 ככלם מגסס וקין סגפט מנח1ח 6ח7 סו6 ס"גוסי סססכלל7עח
 מסכימו סכלס , סכת ~ס כיגיעת גד51 מחלוקת ספילוסופיס כין גמל כי לדעת יס מגיח . ססמע וכח 0רו6ס כחכמו

 כח סו6 ססטסל winipn כטחי סימר סרכ זולת כגוץ כח תיגו ס6גוסיסססכל
 כגוי
 סטכל גי 6חד כמקוס שמר עם ,

 qlJO , t~cntlhl עס מעורכ 6יגו סטכלי ססכח מסכימים סמפרסיס כל וכגס , 6לכסג7ר נ7עת לכד סכגס 6ל6קינו
 טבעו "ל "וחס יסגר מחס מסנ'ל סיס oht 6מחתס על קנ1ר1ת מסגיל כיס ל6 חע1רנ סיס ס6ס עליו מופתסנ'6
 וסגס , וגממי פרטי יסיס ל6 טסמסיג יחוייב גוללת סי6 ססכל ססעולת ולמס (mSSI ל6 ומרטיות חלקי1ח ס15רוחגסיו
 . כגוף כח ססי6 6וור לכן ססכגות כח כמטסט ג1ס6 6ל הריכס שכגס מסיס למס כי סג6מר ראוי סרכ זעתלפי

 סנגל כן סמוחסוח כל )כח ססו6 מסחוס כמו כי 61מר סחוס 6ל סדכרי ס0כל דתם 6ריסטש כי לזעת ראיסליסיח
 וסגס , סמוסכליס כל ככח כו6 ססכל כן סמר6יס כל ככח 610 ססעין כמו כי )וס סמם , סמוטכלוח כל נכח610
 סמקנל גח , 7כריס קלגס כסלבסימנ16

 וסו"
 תתחייכ ודבר , מוטב סגקר6 וסוף מסגפם חון סו6 ונכר , סרו"ס כח

כיגיקס
 וקו"

 קוווסנ  ח16תו סזורגים כגח יסיס "סר תעגין
 וסו"

 סיתחייכ ר"ל , כסכל תעגין סיסים יחחייכ ככף ססרגס,
 יסיג 6חר 71)ר , ממסכל 1ה61 סמרגיס לכח דוחס 6101 ססי1ל6גי סקכל 1ה61 סמקנל כח , דנריס טלטס לוסיסיו
 6סר ססכל וסם סעיוגי ססכל סו6 6טר סמורגט מסדנר סמרגיט ככח יסיס 6סר לענין כומס כן גס וסוך סזסלגח
 כזס ודמיונו ~SPID 6ל מגח מן וסמ51י16 ססי1ל6גי לסכל ממניע וס61 לגפם חון )ס1על מלוי סליסי ודגר ,כמועל
 והוך ספעל 6ל כנכח מס ינגיד סכלי סו" )פעל זכר סגס סיסים ויתחייכ , סתוטכל וס61 מססרגס סמוריםשיון
 מסמס טיסים עד 0גר6יס מ"ר ס0גח סכת וסוך לר16ת סר6סו1 סמוח0 סו6 6טר סמור כחדרגח וס61 מפועלססכ5
 ססכל ו610 סמקגל 6100 ססכל כח , טל0ס סס ככח ככסס וסמ01כל ממסכיל ססכל כן , ג6מתחו סגר6ס 610כעלמו

 סמעורכח נפעל לרפס חון סגמ65ח וסין ס"יסית ססיול6נית וס5ורס , סטסכיל וסו6 סמרגיס לכח סדומסססיול6גי
 ס15רס מ6וחס ססי1ל6גי )סכל יסיס 6טר סעגין וס61 כיגיסס 6סר ומיחס , סחוחסח לסרס סדוווס חמרםעס

 סתרגיפ לגח סדומס ססי1ל"גי ססכל ר"ל 6100 שכח סגס , לסרגם ס7ונוס טכל סגקר6ת ססטכלס וסיחממוסגלת
 המבניל חרג npS ;וס", עס hSb חני6וח לס 6ין סיול6;י סגל סגקר6ת ססכגס סו6ת ולמס , ככח סמטכילס61
 נקלו סיוסנל סמוומן וס7כר , ככח ססכל סו6 סס61 1סגח כנח מסכיל סו6 טיסגיל ק1דס ס6דס כי 61זור , ס76סנכח
 סיסיס יפויי) ססיול6גי ססכל כי 6מר 6ריסט"ו כי לדעת יס רכיעית . חל1קיס עגייגיס סס~ס tSht סלילן 15רתח"מר
 סו6 ו6ס כעלמו מוכן סו6 כי ססכל מטכע ר"ל סכלי גנחי osn ססיול6ני שסכל על סמפלסיס וסכינו , מעורכגלתי
 ס0כגס עס גקסר 610 סגלגל ווס ס)טחסוע ספרות "ל סר6סון סימר יחס סנע0כלות ס5ור1ת 6ל יחסו וכי ,גג7ל
 סגנס סי6 ססי1~גי סססכל ירנס ו6לכסג7ר . כ15רס סול ססועל ומסגל מועכעח p'pg~ סדוויוגיוח כנורות6סר

משסטת
קרשקש

 בדברים והטתואר חהואר נבחן ובאשר אמר , חומר טבלהישה5 אטרנו וענין החכם אמר . הטושכל הוא השכל כי נאמרעצש
 מבלתי הצררים מבע אחר ענין אל ישובו הנה tSvnsשאינם ענין אלא ממנו שיובן ראוי שאת ח,וה לו ושרש חי שהואבשם
 חהן והמתואר והתמך סהטשא הנשוא שמברל צר גושימצא ב"ה הרצון , יסור פגלתי העצם השכלים שהדברים אחרתחר

למחשיה
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 100ק סח פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 , האמר )כאלו אחר דבר כשישכל , בנחמשמל
 כשהשבי

 יה*שש אלט ההמה האין ~ה צית
 והשכל , בפעל משכל הוא אז השכל( פעל הוא שוה , מופשמת הצורה וצייר , שלו מחומרצורתו
 הדבר זלת דבר השכל אין בי , בשכלו אשר המופשטת האילן צורה הוא בפעל בירו עלהאשר

 הרשה השכל והוא , הטופשמת האילן צורת הוא המהצכל הרבר כי לך התבאר כבר הנה ,ר4מהצכל
ייבר , שהושכל מה הית דבר בפעל השכל איו כי , המושכלת האלן וצורת השכל דברים שני ואינו ,בפעל

 מגבשם
 מעורכת כלחי 1סי6 וסגכדלות סממריוח סכורות מכלמוססטת
 , גסס גקטרח סי6 ו6ס סדמיוניוח מסנורות53ורס

 . מעוז 6;ר מפועל מסכל חספע 610 3נו ס)ח5*כפועל וסכסכני
 / ע3מ1 6ח יסתור ומוכן וגכדל כפועל סכל hla נגדלכל פי סש63 6'6 כעלמו סמוכן סרוחגי סע3ס כי ירפסונשר

 תיגס ססכגס כי אלכסנדר ס6מר כמו סכגס כן גס61יגו
 סדכר מע5מווו חלק סו6 סדררי וסכת מסדרר ע5סחלק
 מסכל סו6 סטכל וזס גנו tmp)1 מ3ן ססגנס 6קרס סכלי ע5ס סו6 6ריסט"ו דעת כפי סדנרי מכח יאמרלכן

 מיוחד כמאמר סמפרסיס כל זעות כחרגו וככר ,ססועל
 סכח כי ירכס כי , 6לכסגדר דעח סו6 מכלם ננחרקיוחר גי ואמרט , ל6ריסט"ו 6סר סדכרי סלח ל63ר יעדנו6סר
 וס)3זלוק סחמריוח ס5ורוח תכל נגדלת סגגס סי6סדכרי
 סדמיוניווו ס15רוח עם גמ65ח סיקס 061 מעורכתוגלתי
 כגוץ קח ססו6 סרג 6מר וס וכעגור , גוסס Shיוערך
 זנר ס~ש ססי1ל6גי סטכל כי חסכימיס ססילוסופיסכל כי לו מאין לגו גודע ל6 ז3ר סו6 וס ולמי )וס ר5סו6ס
 ימ65 ססכל כי לדעת ים חמיטית . הצעוק סכום )ו 6ין*סר מוסת סכיך ו6ריסט"ו לכס ר6סון כוווסכל _htot מעורגגלתי
 ססכל bwt נכח פעס כפועל מסגיל פעם 16סגיסכטלקס
 יסכילו "כל ספועל sh מסכת מעצמו יוhsl 63ס"נוסי
 ססכליס סם tsel מסם טלמעלס מס לכס וסמ!סכלעלחס

 Sh 3ס5טרף hlO מסס 6חד גל וידיטח כלססנגדליס
 י631 "יגו 6טר 6ל1 מכל למעלס סליסי רכל וים ,עלתו
 טכסטכילו עס עצמו ושרוולת יסכיל bSt ספועל shמסכח
 לדעת י9 טסית . ית' ס6ל וסוך כלס סגמ65יס יסכילעצמו
 toh~nl גוונו עס סר6וכן זס מסל , לסכל חון לס יס6סר מחוורי מ5י6ות ר6סוגס , רקוח )ו3י"וח ons יס ספרותכי
 6חר מניאות לו ויק , חמרי וס61 לסכל חון )מ61063
 h5% ס6ס כי , רותני ח5י16ת מסו* במרקס סעיןכ3ת
 יקבלו , יסרוק ל6 כמרקס כגססו ,סגמ65 יסר!ץ לנפטחון

 מ3י6ות לס יט וס ותחר , סמוחסיס ל6 סמוחסיסענייני
 hs עין סגח כי רוקני יותר סדרר יסיג כי נחדמססלילית
 עס סמדמס 61מ)ס , סחו; יסיגסו ל6 ר1316כקיסתלק כי חתון סדכר סימ65 ל6 06 זכר סוס למסיגיוכל

 צריך מיגו סססגס מחר לססיג ר6סוגס סחוס Shס'3טרך
 , רוחנית יותר ס13רס plh~n סיס ולכן סמהןס 6לוכיס
 יסיג ו65 ותכניתו וסיעורו אעוגן זס יסיכ ססד)ויו!ולמס
 גע7ריס סכולליס סממיות יסיג ססכל 6כל זכר מסוסממוח
 סחר נגפם סטרם ו6ת P1ht~n סיס סזריס ממקריסחכל

 *יט יכר סוס ססכילו 6תר 3*דס ססווס ססכל כילדעת רבי סטיכית . 05 סקודמוח ptnth מכל דקם ויותררוחנית
 ז3ר היתערג מכלתי סכולליס סדכריס ידיעת "ל6זכר
 , 3סועל "קר ססכל וסbDtn 61 סו6 מגללי סדכר ונסור

קי  גזרה השכל כשירביב אבי , וטבעו הרהר בעטט ר'4כמהשבה
 ואתתם יבינם הדברים טאיה ונשוא ונושא ומתוארשתאר

 האחר יחס רברש שני הרברים אלה ברומה שיקחבהתיחסוה
 פשאית גזרה מהם ויחבר הנשוא אל הנושא יחס חברו אלטחם

 וממסכיל מסגל סו6 6י1 סגסרס ר6ף וס ססוגקותחר
 3כח מסכיל 610 ד3ר סיחכם קודם ס6ד0 כי דע ,וסמוסכל
 סטלליס סתטיוק סקאלת סטכל מסיס למס כי ,סמוסקטח ס15רי ימיר ט6 מסחומר 15רתו וספסיט תליוסרמוו סקי* וס טרף כסססכיל ח6מר כסילו 6חד דברוכטיסכיל

 סתטר עס מטרניס ססס ת% S)nS %6 תון thSwל6
 13רות יטוכס כחמר" *סר ס13רות סססטח ססכל מועלסיס

 ומזמן ומסעור כלגס סמקריס ומן מחמר מן מ1ססטוחשללות
 מסכיל סקופ יפתר ססנלי6ז פעל וסו לגסס, חוו מכוללקיסי' מכלתי ~SSDO עזמות ולקיחת ס6ש" מסכת כסטגות ווסוזולתו
 סיגו סחוסכן 6"כ מכללי, מזכר כדפס )7חקס ג6טר ר"לכמעל
 6סר א6 נעין 6סר סחוסייח סטרס ע6 מחון 6סרסז3ר
 ססכל יסיגסו ל6 וספגטי nvDIP 6לו פסיו למסגזמיון
 וכשט סתומייח וס"ט מוסכלת *יגס סמיומס ס15רס כן*ס

onts~ן גגפס חמ63 ל* לעולס 61ת כי לנפם חון סגמ65ת 

 יקר6 1"ז ססכל פועל סו6 ממחמר ס5ורס ספטטת כן06
 חרת סו6 כמועל כידו עלס 6טר ומסכל כמועל מסכילסו6
 סזכר זולת דגר ססגל 6ין כי כסכלו 6סל סמופסטתסלילן
 קורת 610 סמוטכל סןנר כי סחרחר כ3ר סגס .סמוס5ל
 6סר בו סגסלס (SPID מסוום ססכל וסוף סמוססטתס6ילן

 מש (olho,l טמן :ג ,ג %גטשעבן:
 ססכל מעל לו יס 61ז סמוסכל ווטו סמוססטח ס5ורס%ייר
 זולת דגר ססכל 6ין כי מסכלו 6סר סמופטט ס6ילןכורת סו* )סעל יחקייס 6טר ומסכל , כמועל מסכיל סו6ו6ז

 סו6 1סטכל ססכל סו5 סמוסכל גי כסגכ6ר סגס ,ממוסטל
 ססמסגיל וכסיתכ6ר , ממסכיל סו6 ססמוטכל יתגהרקמטכיל
 610 ססמסכיל ג"כ יתכפר סמוסכל סו6 וככל ססגלסו6

 ססכל SPW1 ססכל וולת 6י)ו סמסכיל פועל כי קרככי"ר ר6סונס ומגס , "חד 737 סו6 סכלם יתכפר וצחרסמוטגל
 סיכל *יך נייר  1ס ססונח וצחר , מוטבל "ל6 דכרהיגו

 ססגל 6101 סמופסטת סלילן נורת סו* סמוסכל סרכרכי לי ססנ6ר כנר ס"ס ונוחרו 011 , 6חך דנך סו6יסתויכל
 כמוסבלת ס6ילז וטרח ססעל דוריס סני ותיגו (SPIDססווס
 פסדכר למס , סמוסכל סז3ר  זולת וזר נפעל ססכל 6יןגי

 ססססטס ו6ח גולח צינו bno1 כמופקע סונר סו6סמוסכל
 סנמ65 סדכר ול6 כמ"מ לגסס חון סנמ63 צינו סמוסכלגי

 סזכר סו6 סחוסכל סדכר ""כ כדמיון סגמ63 ול6כחוס
 3סהצל טכל כטסות 6ל6 ימ63 ל5 סמוססט ומדגרממופרט

 סס1סכל מס כי 3וס וממטל , סכל להדס סיט )6מר761
 סיכר ווס כגססו ידרוס לו טיס מס 6ל6 דני צינולהדס
 סכל טיס 16 לו ג6מר גי סכל יקרח ל6 יןוע סו**סר
 קסתכ6ר וצחר , ססוטכל מס וולת דגר כסועל ססכל6ין גי סת1סכלת סלילן וסורח סכל דכריס ג' היגו ,כפועל

 כקרשו ר'4 , הפקיחה כנזר א4א לאתיות בהם שיובןמבלתיו"
 ענין חרבין בו אפשר כח השגל כי טתואר, התאחר תארהאחר
 כן , הטחם ררך rg' רבים רברים _PL כמו ?ררין בשניהאחר
יי r'w- בהה אין הנפרדיפ געניגים ומישכל וטשניל בשגלנאמר
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 סח פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 בלא בפעל ההווה השכל הוא , המשכיל הוא אשר , והופשמה האילן צורת הושכלה בו אשרוהדבר
 אביסת כי , אחר דבר ופעלו , אחד דבר בפעל האכל ואין ג , עצמו הוא פעלו שכל כל כי ב ,ספק
 , ההשנה מן נבדל לבדו נמצא אחד דבר בפעל השכל כי החשוב ולא ד , ההשנה הוא ומהותוהשכל

 למה ההשנה הוא בפעל נטצא שבל וכיטתניח , השגה ואמתתו השכל נזף אבל , בו אחר עניןוההשגה
 הוא אשר פעלו השכל כי לך התבאר ככר הנה , העיון זה משלי שהרגיל למי טאד וזה-מבואר ,שההמכל
 הוא אשר בו והושגה האילן זה צורת הופשמה בו אשר הדבר כן ואם , ועצטו אמתתו המשהשנתו
 אשר פעילו וזהו והשינה, הצורה הפשימ אשר הוא בעצמו ההוא השכל בי , הכהוביל הואהשבל
 זה צורת אלא בפעל שכל הונח אשר לזה ואין , עצמו הוא ופעלו , טשכיל שהוא בו נאמרבעבורו
 וההבאר , המושכל הדבר הוא שהשכל , בפעל נטצא השכל כשהיה כי לך התבאר כבר הנה *האלן
 אהד דבר והמושכל והמשכיל השכל כן ואם , עצמו הוא משכיל היותו הוא אשר פעלו שכלשכל

בעצמו
אפורי טובשם

 כי די) , סערו סב! כ! כי ב : הפי!וסופיס יכ6ר~הוטנין מס 1סמטכיל מסכל 6יך כי"ר 6חד דבר bo~1 משסכלגי
 דכר, כמע) ססכ) וצין ג : ססכ! עומוח hto סמטכי!ענמוח סבלן 15רת ס1סכל בו 6סר וסדכר תמרו וסו , 6חךדכר

 מסכי כ' חמסוג ו!6 ד : "מר דכרססכל רשי 6חד דכר סס ומסכל סמוסכל כי סכי6רגו "קרירש הו" "סר סלו וספעויס 6חן דגר נם:) השכיל סייןר") , נפעל סס1וס סטכל הו6 ממסכיל קו6 6סרוסופסטס
 bS ר'ל , כסט)

 "סל מןההסנס נגד) Tnh ענד יסים (~P? ססמטכ,)תחס1נ טסמסגיל למס "חד דכר הס וססכל סמטגיל כיסנג"ר
 וכסיפסיט מסממר ס5ורס מפמיט כסס61 מסכיליקרב
 מסכיל ססו6 לו גנדור 16 מסחרור סדכריס ספסטח סו6 6סר וסססכלות 3ידיעוח 6כל ססעולוח זוללן ססספעליס כי סחמריס כמעליס מעגין טסט כמו ~סכן מסכיל דכריס סגי 6יגו כי נפועל סכל לו סיס לו נקמר 6ז מסתמרס5ורס
 6סר סניור ע5ס סו6 ס5ורס 6ח ממגייר ויסים סססכלס nSlr דבר ססכל סו6 סמסכיל כן ו6ס סכל לו טיס ג6מרו6ז
 6"6 שיור קסם קים סוס עמס , מ"מתתס נעלמת גלתי נעטתה סמנויירת מנורק טתסיס עד סמ5וייר ~ppnקו6
 , כמועל מרגים גקר6 16 כפועל הוגר וכסירנים 3כח מרנים סו6 טירגיס קודם ס6דס כי דע עוד , גו סכי6ורמכלתי
 ל6 זס כי סחי5וגי סדכר "יגו סמורגס זס כל עס גורתו דמותו גנפם כטימגס סגס סחיגוגי סגר6ס סיוח עםומגס
 סי6 סירס 6ותס 61ז ירגיססו סמרגיס ו6ו כעין סגדכק 610 מדמות וצוחו דמותו סו6 כעין סנמ65 6כל בעיןימ65

 כן 06 סגרגסת וסיף nrnino סי6 העין ככת סגמנ"ת קירס כי לך יתכ6ר כן 06 סמורגסת ססי6 למוססנרנטת
 מחון 6סר ס6דס צורח רו6ס ססו6 ~יצמר 3פ1על מרנים יקרץ סס6דס וכעכור , 6חך דקר סס וססרגססמורגט
 יצמר 6ז כגפף ס6דס 15רתכסימ65

 סקו"
 קרו"ס סקס 1סמרגיס מסרגם 610 סמ~רנטת הנגרס גן "ס ס"דס ר61ס

 למס כי מרגים קסו6 ס6דס יסנור וכעבורו כפועל גמ65 ססרנס כסיות 6ל6 סדכר ירגיעל6
 סרו6ס כעין סגמנטי

 זמות תמ65 ל6 3טכל סתמ65 ס5ורס כי סטכלית כנורם סתמנ6 כ"ס סחוסיית כקורס גמ65 זס ו6ס , ססרגםוסיף סמורגסת סי6 ס15רס ושת כפועל רו6ס יקרץ ו6ו מחון 6סר סדרר רו"ס 6100 תססוט ס5ורס 1ו6ת ס6דס15רח
 otpn)l כסיעור וסיותס וגסמית מרטית סי1תס וסוף לסכל חון דמות ימ65 מעין ככת סגמ65ת ס5ורס כי לסכלחון

o)hhלסגל חון מניסת לס "'ן המוסגלת ס5ורס , ofi מהכיל יקרי "1 ססכל  כסססטיט? כן  rht גסועל סכל לו ים 
 ססכל כי חמיוכ ולי  וימרו :  ס?;גס סי* ומסיתת ססכל  סתתת גי 6חר דגר ופ1על1 אחד דגר (snte ססכל  6יןולון
SPI-D-)גוף 34ל . סססכלס  תלת ססכל סייי? ער ר"ל , כו 6תר  סגין י?יסג? ?ססגס  מן גידל לידו נמ65 4תר דיר 
 סססגס ססו6 תרסס כפועל ססכל וכסתגיח מטכיל סט4 כמס כעיתו סססכל? ?ו6 ססכל יני , ססג? יתמתחויסכל
 סמסכיל , כן ?רכר 1יי6 , 4חר יסמיכיל ?יכל ?י6 מסכיל סעי, 13 גימר בעיורו  6סר פעלו סו6 6סר טסטכללמס
 ולפס , "תר דנר סס ויתסרט כמתסיס  כן 06 סכל לו סי; לקרס נימרת ?ספיט? 611ת סלילן 15רת סמססיטסו4

 סססנס נסס ?61  הממסייט למס  ויסיט ממטיל דוריס סני o)th וילו ?תכל סוף  וסססטט סמסכיל hloס?מססיט
 סמסכיל 410 ס?סכל ג"כ ל43ר ר5ס ו? ספוגת 1,חר , Tnh ד3ר 410 יססכל  ?מהכיל כן  6ס סס0גס גסס ?ו6וססס0ט
 גי מ4ר מכיכר יוס ססיסכל, למס ?סגה ?י, גמ5ס'3סיטל סלל 1כסתגית וימר ססכל, לי6 ס?מסכיל סיתכ6רכמו

 . ועגמו המתתו  וסיף סייגן ,לי דכר סיגו ובו, ?סכל כי ?תכיר כנר ?נ? . ?מופסט רכר זולת דכר כינסס?סגי
Oblסי4 גפוטל 6סר ססכל , כן יכ6 וסרכר , מסכיל סס61 כו גימר נעכרו 6סר מועלו נוסו , וסטיגס סטיר? סססיט6יר ?ו* כרתו תסו* ?סכל כי סמ;כיל ?י" סיכל מ4  6סר נו וסומנס סלילן וס נורת סופטטס נו 6טר הדבר כן 
 סגפן  יסגתגו כמי כי סמסכיל ינסס כי6 סיכל גסי  כן 4ס מאכיל ךכר סיות? זולת דנר "ע1  יי?ססטס ונסיסגל, יסרי 111 ?סססטס נפם 6ל" "יגו סססג? תסס ?ס0ג? גסס 6ל6 6יט תסוכל למ? ס?0נס וזקת ס?וסכל למסססנס
 יסמטכיל 1Ph רכר וסמוסכל  שעיכל נתעיר  וכיסר : ?מיסג לריר סרסי) ?ו6 לסכל סט5תית למ? סמסכיל  ע5מופיו, ססכל עקמות ר"ל ?מסכיל נסס ט6 סיכל סגפן יתנקר כן וסכל מסכיל וכריש סגי 6יגי כי סיכל נפי סו4סמטכיל
 התרו  ו1?ו , 4סר ד3ר יסמסכיל ססכל 6יך  מיליך 6סר רכר ?ס וסמיכיל  סי;כל ג"כ יכותר ג"כ 6חד דכרוססכל

 ככר ?נס ?מוסכל ?י6כמסכל כיהרני וככר 6תד דגר וססכל ס?מסכיל סכי6רט "תר יר5ס ,  ?טילן וס קורת 4ל6 כסועל סכל סוגת יסרלוס ו6י
~hlpO 

 סכל סכל וסתן6ר . ?מיסכל סדנר ס61 ס?סכל רסיטל גמנ6 ?סכל כסיסי?
  סיוטכל מס ככל  לעולס כעלמו 4סר דגר יימו;כל  וממסכיל מסכן כן 061 ,  עקמי ?י6 מטכיל  סתתי ?ו4 6סרפטלי

3סיעל
קרשקש

 ובמושג  העצן הוא המשיג העצםכי
 שוושטי

 עצמו נ"א הרג שלא נאמר יהעלה בשם וכן , השכל "מ משטיל הוא  המרר
 עוטו Anro שהוא וטצד הטושכל והוא השכל עצם הוא ועצמו הטושבל הוא המשכיל שהוא ועצטו בפועל שכל שהוא אחרעצש

הוא
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 101קא סח פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 , ככח רווטכל , בהכרח דברים שני הוא ה בכח כשהונח אמנם , בפעל שיושכל מה בכל לעולםבעצמו
 זה וכן , בכה שכל הא בראובן הוא אשר ההיולאני השכל זה תאמר כאלו , ככח המושכלוהדבר
 מושכלות האילן צורת ותהיה לפעל וכשיצא , ספק בלא דברים שני ואלו , בכח מושכל הואהאילן
 הופשמה בפעל שכל הוא אשר בעצמו ההוא ובשכל , השכל הוא המושכלת הצורה תהיה אז ,בפעל

 שנינ(, הם בכח 1םושכל בכח שכל כל הנה , בפעל נמצא הוא נמצא פעל לו שיש מה כל כי י ,והושכלה
 ויהיו , משל דרך על , באדם ההוא הכח סבל נושא ז מבלתי לו אפשר אי בכח שהוא מהוכל
 , בכח השכל והוא ההא והכח , בכח המשכיל והוא ההוא הבת הנושא , האדם , .דברים שלשההנה
 וצורת ההיולאני והשכל האדם , המשל בזה אמרת כאלו , נכה המושכל והוא שיושכל המזומןוהדבר
 המצא ולא , אחד ענינים השלשה יהיו בפעל השבל וכשהגיע חלוקים ענינים שלשה ואלו ,האלן
 יתעלה שהשם הטופח בא וכאשר , בכח כשלקחו אלא אחר דבר והטושכל אחד דבר השכללעולם
 "2ע פעם יהיה ולא , המופת עליו שיבא וכמו , שהתבאר כמו כלל בו כח ואין תמיד בפעל שכלהוא
 והוא אחד דבר המושג ההוא והדבר הוא שיהיה התחייב , תמיד בפעל שכל הוא אבל , ישינ לאופעם
 הוא כן אם , עצמו הוא אשר השכל גוף הוא משכיל יאסר בה אשר עצמה ההשנה ופעולתעצמו,
 בחק אינו במספר, אחד והמושכל והמשכיל השכל היות כי התבאר בבר הנה לעולם. ומושכל ושכלמשכיל
 , בפעל שכל לנו כשיהיה , אחד דבר והמושכל והשכל המשכיל ג"כ ובנו , שכל כל בחק אבל ח לבד,הבורא

אבל
אפרי

 סג' סו6 ה : וכו' )מע"ס סכ*ר כמו 1סמוסג) סטכ)610
 מס שסר סמומכן עס ססכ) )תנדי) סלנ כומן עלטו ,דנליס
 יכדי) וס וטמר סססגס כעק נסוער סח"מד כיסרככמ

 יכלר סרג נ6 וכו'. פעי )י סיס מס כ) כי 1 : מטניססג"כ ממסכיי
 no(S סו6 ססמסגי)יותל

 וסתוסכי
 סימ61 יסוייג מנס גמנ6 ומסע) "מד עוין סוע) סיסיהדגל סכי וטמר נסע) סס שסר

 ססמוטג) "מל נמ61 גמע) ססמ;כי) ס"ס נימל וכןמסוען,
'Sspwממנו hSn) סמסכ') 51"כ 

 סו"
 ז : ממוסג) פעיוככמיגח נטעי סס כשר סמוסכ)

 נוס"
 ר") , (Q7h ססו6 סגם סב)

 עומס סס "טל סדמיוגות ס1ולוח סס ו") ש"ס )סיסגוס6
 ססכגס מן הנוסף סיסים 6ססר 6ו , כסכרם מוטכיוחמכוח

n'iD)Wגלסס 3ן )וי סיר כס3 וכן 6)גסנור כיסח סמלגסח : 
 , נ'כ וכגו : סגגל)יס ססכ)יס ג'ק ר") טכ), כ! נמק 6נ)ח

 מזבשם
 . ק6גוסי כסכל סיסיס גי( יתכרך כסס טיסים כיןנפועל
o)nhככח סטייל כסכרת דגריס סגי סס ככח כססוגח 
 6סר ססיול6גי סטכל וס ח6מר כקילו , ככח סמוסכלוסונר
 ו6ל1 חוסכלנכח סו6 סלילן זס וכן , ככח סכל סו6לר"וכן
 ספק נל6 7נריססגי

~sfn)t 
SPID5 ס6ילן גזרת ותסיס 

 וסטכל , ססכל סי6 מוטכלת מגורס תסיס 6ז כמועלמוסכלח
 עד וסוסנל סוססט נפועל סכל סו6 6סר כעגמוססו6
 מס כל כי מסכיל ססי6 ונסקכלס ססי6 נספסטססגקר6
 ים 6סר ססכל וגס , כסועל גמנ6 סו6 גמSDID 65 לוטיס
 ססקגס 6מר ויסיגס ס5ורס Dt~p1 ססו6 געת גמ65 פועללו

 ססכל יסיס כן 061 ססטל סומל סימ65 6חר מסכילסיקר, וימויינ נפועל גמ65 סכיך כעת סגם סמ~סטטת ססי6ק15רס
 ככח סכל כל סנס : 6חד דגר סכל וסמוסכלוממסכיל
 7כריס ג' סנס ויחיו : כטכעייס נמ6מריס ססתכ6ר מס כפי כגוססן ססתנ6ר ממס סו6 סכח כי סכת סכלגוסך מגלי 6ססר 6י ככמ סיסיס מס וכל מגיס סס ככחונוטפל

 , ככח סמוסכל וסף סיוסכל סמוומן וסונר ככח סטכל וסוף ססו6 שכח ככח ממסכיל וסב ססו6 סכח סגוט6ס6יס
 ענין עגיגיס ססלסס ימיו גפועל ססכל וכססגיע וגו' סלילן ונורת ססיול6ני וסטכל ס6דס ספסל כוס 6מרקכ66
 סניגור וסחר , ככח כסילקחו 6ל6 6חר דכר וסמוטכל 6חד 7נר ססכל ostns תמ65 ול6 , וסמוסכל וממסכיל ססכל6ח7
 תמיד (SPID סכל סאו מסיס למס 6תר ככח רגיס ומס (SttD 6ח7 7כר סס וסמוסכל וסמסכיל ססכל ס6דססגחק
 610 סיסיס יתחייכ , וכוי יסיג ל6 וסעס יסיג ODD יסיס ול6 ממופח עליו סיכך וכמו ססתכ6ר כמו כלל כת בווקין

 עגמו וסוף 6חן דגר סמוטנומדגר
~StPD1 

 6"כ ערמו סו6 6סר מסגל גוץ סו6 מבניל יקמר נס 6טר ע5מס סססגס
 ו6ס נוסן מכ) 6חד ססס כי רנסנס , נו כווגחט ססיס מס סתג6ר ככר סגס ( לעולס ומוסכל ומסכיל סכל610
 סנס סוטת כנחיגוח ססמות 156 עלת וסג6מרו 6מ7 דכר כלס סס ומוסכל ותסכיל סכל ק61 יתעלס סססס נו"מרו
 סיס otpn סכל ומ75 , לעגמו גלוי עגמוחו כי וסוף מסכיל יקרץ תסתחר נקי טעגמותו ומסך מופטט סע5מותומ75
 סיממו 1מ75 סכל יקרץ שתן מסגת ססו6 ות75 מסכיל יקרץ עגמו מסיג ססו6 מגד סגס סכל סס יס ומסכילמתכל
 7נר וסמוסכל וסמסכיל ססכל סיס! גי סתכ6ר כגר סגס . 6ח7 וסמו 6ח7 ס' סיס ולזם מוטכל יקרץ לעגמו מוסגסו6
 6לnDho 6', ססכל ססו6 ג"כ וכנו סגנ7ליס ססכליס כחק כן נס וסו6 סכל כל ~(?P 6כל לכד סגורכן נחק סיגו6ת7
 ק71ס כו וים ססועל se סכח מן ינ6 ס6גוסי ססכל o)nbt תתיר כפועל טכל לעולס סו6 כי סס"י וכין גינינו סכולסיס

 עת SPD1 ולPw 6 יסמל כי ספחים 6ל מסכת יו65 ספועל ססגל כי ספועל מסטכל ס' ישל כן וגס , מס רכזיסיסכיל
 סמוסכ)ות מפיעל 610 ססועל ססכל כי סמקגליס חסרון געגור mnh פסס יסעל ול6 סעס גמ1סכלות ויפעל6חרח
 ימגגו וכגס , כמקרס ססו6 לסכל 6חת תגועס סי6 ""כ גגפסו ס76ס כיכין מס כסי 6חרח עת יפעל ול6 עת 1יפע5גגו
 קסכליג( וקולס ססועג 6ל מסכח וי65 סיסכיל קורס נכח כטימ65 רכזי כו סיס ס6גוטי ססכל סכלים מיני סלמסגג6ן

 לשלוש סו6 סקי וכמגס , מס ODtlnl יגייס סו6 תחרת עת tSPDt 1ל6 עת מיפעלו עס חמיז כפועל סססגג7ליס
טכל

wpw~.p
 ידות 'שכיל אשר הוא מטנו המהחג וחב הנפרריס לדבריםדומה השכל וכן , וסדורו המציאות נימופ שהחש הנמצאות משרגחש
 חשמל וישיב שיישגל מה מצר טשכיל יהיה שיושכל מהעצם שהוא וכרכרים מהויות והשיג גפועל שכל הנא כאשר בנואשר
 dnF אחר בעאטותו שכל וישוב אחר דבר והמשמלוהמאנף עתה ג'נ הוא שג והרחוקות הקרובות בסגותיו הדברידיעת

 היה 28 כנך ח"01 נבוכיםנמחיה
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 סח פרק ראשון pSn נבוכיםמורה
 פעמים ם הפועל השכל ר"ל כ4 נם הנפרד והשכל )נ( , עת אחר עת הפעל אל הכח ק נצא אצננואנל
 , במקרה ההוא לשכל אחת תנועה היא לו חוצה אבל טעצמו המונע שאין ואע"פ , מפעלו טונע לויהיה
 ב3 וסתייתד לבדו יתעלה לו הוא אשר שהענין הטונה אבל , עתה מכוזנת הענין זה הבנה השיןי

 שיהיה ראוי ולוה , סזולתו ולא מעצמו לא ההשנה מן לו מונע ואין כ , תמיד בפעל שבל היותוהוא
 בכל שיתחייב כסו השכל והיא הםחםכל והוא הטשכיל הוא ועצמו לעולם, תמיר ומושכל ושכלכבשכל

שכל
 טגןשם

 סססגס מן tn$u מ5ד שגע לו 6ין כי תמיד כסוערךסכל
 ססועל סיכל גי סרג נוס ורמו , מילחו ול6  תעלתול6
 5ורפ יסוף 6ף יתטלס  סיס  oStfit פתיר 46ט  י:ניל6

 7כקוח סוס גנסמיס סו6 ית37ק ל6ישלם
"(1 

 סעס יסע)
 סיסים ר6ף ולזם תמיד נפועל 610 36ל יפעל ל6וסעס
 ממסכיל סו6 וערמו לעולס תמיך מואכל וסכל Stxnסו6

 : כפועל סכל ככל סיתתייג כמו מסכל ~סו6 קמוסכלוס61
 סחכם Su נ0ל6תי , ת"ל סגר3תי מסם ה סחגסראפר

 וסמוסכל 1סמסכיל ססכל ססת'ח17ת ntoS~o סקכמסטכלל למי תכשר וס61 ס6ח17ת וסס1ס יתעלס יח617יך
 כסגפכילס מוסבלות ססיי6גיות סטורות וסם גשורוסמוסכל גלתי נטוכ כמגס הנחגו כי, לנך לסס"י ho ו63מת3ענס
 ראשים כן גס O'OtD שלש מוסס סו6 סכלנוויסוג

 "סר מסס ט)חעלס 3מס סיסינו נחססננ7ליס
 ימלט ל6 וסס מסיורו למעלס מגססו גכ3ד ט61סמנוייר כי 3סלמוח 6חד וסמוסכל ססכל 6ין ע5מוחססו6

 זכו עלפי יציג o)nh ומריסון ,  זולת ל6 וססכלסמשירוף
 תוולתו חרוף ימנך ל6 כי כסתת  ויפיסכל וסתסכילססכל
 ס כי סרנ סי6תר ר16י סיס 6'כ ממקריס,  מן תקרסול6

אשדי
 כי ל') , מסטם שגע לו יסים מעמיס ם : bo(tnl כמיןכן)
 יפ מענש מתע לו  סיין 6עשפ סטוע) גסס) כי סרכ לנסגן
 1)6 מעלמו )6 מגיעם סוס yh יחמוס כו 6כ) מיתחו מצע)ו

 פסס, פכוונס  מסנין  ז0 ס3נח 61'1 ' : מטענו 6)6מווכחו
 ספ1עי מסכי כי , ~OSID )3לי6ח לוס, ונסלשל

 6 מונע 6ין
 ססי6 סנולס )קכ) מוכגיס ס6ינס המקגל מ)ד 6)6 עלמומזד
cbtיפ  נריקתי קירה כי  כלל  לו פהפ *י יצירך י"ס  ין 
b9)gמזו מיחס )6 סעו)חו מניעת 1"ס יעכל  ס0 מיי לי 
 סססי0 פוס יססיינ גן 05 י  פקנל  י0 סיס )6 כיספקי)
D')DOסמגיעס ממת יסלק ד3ר 13 ויסיס  פעיפו bl~o ויסיס 
 שמר מס ימי יחגרך כמקו סקר ונס ספוט), 6) סכם מןיום
 וסכסכי) ספכ) 6דס 0כ) 03כ))1 ס6ף סו6 ,סרג

 0סיסכ*פ יקלו יי  עיון מקים ים כפטל.  כססם 6מד דגרמס וסמו0כי
 מכל *מד סמוסכל  עם  סמסכיל פיסיס יפיר 6יססעליויוס
  3זס , מספנם מן )1 מווע וסין כ :  י0יולינייס צלייפויס
 סססגס מן מונע )1 6'ן ספוע) ספג) כן גמז כי )עיין'ס

 : מנתש 1)6 תעגמול6

 : 3סכנ"ת ינגס ל6וסמקרק
 ספילוסו0ים ס6מרו מס לנחר מספר זס מדרך וחיט כ"כ סרכ גי סקריך למס ססר9  נות לעיין יס ט3 ססאטר

 סכל  סיותו יתעלי  ליפ  יתייסר סיס  יסיס למס כי 3זס oxn~l ,סדת מסקי לסחיר 6ל6 3סס יכנר סל6 מחכמות כעניני כסידכר כי רנות פעמים 6)ור ככר סו6 כיס6לסייס
 פסועי

 סח1רגייס 56ל מיוחד ססו6 כמו תמיד
 ויפיייכ  ופן ויכל  ענין נכל ס6תרות ין6ר כי גס , סיס וס  גני*יר סרן  סקריך  לכן ~fiu ו6ץ ס"* יו"ר0סו6
 פיקרס כש כמקרס 1ל6 יכי,  כסימה ססיול6גי לסכל סיקרס מס כמו גענס hs מססגס מצע לו  ס6ין ג"גפוס
 תחי7 יטיס  ילבן תשעל,לסכל

 גמועי
 ססו6 נמס יתתיינ וזס ,  נסוטלו ול6 נעקמו ל* ססועל 6ל  מסכת ינ" ע6

 ספססי"כ ספופכל 6"כ פפיד נפועל 0ו6 יסכל כי יסטל  לעולץ *גל *סרפ  פפ0  ויפעל פיס יפעל וי6 פתירנסועל
 : וס וסדן , סנכזליס ססכליס סס וקלו נסועף יסיסממט

 *פר דגר יס  ו0פימכל וסמכל  סמסכיל כי לרטפ nhw ניר פג  יפאמר
 כסי

 נעטר 3זס וססנס סכלו נל
 דגר 6יגו יססכל ססכל nStPo 6ל* דיר תיגו 011 , פסכיל סו6  מסתפרים  סירות ספססיס 6%  סתפיגכי

 "ותס וסססיסי חס*רות *ר0  סכססכילו נעכור  מסכיל יירק  מס6דס יתחיינ גן סזגר ואס סתיססמ ספגת6ל6
 ס76ס 6"ג ומרעי חמרי דכר 610 סכל 0סו6 יסרי  6סר סדכר כי יייכיל רנר  מפנו  פין ימ65 ל6 כי  סיכלפייי*
 פופסית  סליקן  5ורפ 0יופ  פסכילכעכיריקרך

~Plfilbn) 
 יקרס ונס , כתכל פוסל  ייון ידע ו6ז מ1סגח סי6 טורס

 ס15רס  ונקופי פעין ככפ  ימופנע 0דכר ירגיי *נל סיעני רנר הגיג לי  סרו*פ  יפוי כי  מסחוסים 631ת37רו6ס
 610 6"כ מחון סגמ65 מרגיסיס 6ג1 מעין גנית סנמנ6ח סנורם 6ופפ  ין  וי0 כייסיי, סדרר פרגית  ס0י*יקמר
 וסתסכ"ל פסטלל ססילו0ו0יס קמרו לת0 וכ"כ נחוס ostPs ימ65 ל6 סתייוני סרכר כי , וסמורגפ וססרגססמרגיס
 ססכפ וס  פרקן למס , מסקוס מסל ע0ס סעגין זס ולשר ע"ע גיספפ o)'b ס'  פיריפפ לכ6ר מסרוס מס6לסי1תכג' sttt)sb~ 36וח"מ7 מעגין זס 3י6ר וכגר , 6ח7 דכר 610 וטסרגס nm~a  סיוט כי לופר  ססילוסיסימ פיתויי19ת תסי כנר כי נוס  וסתסונס , נו נסות  טסו6 נ0וטל כפסו* ירקי סתוי כי נחוס כן קמרו 6% 6מ7יס ססוסמשנל
00רגס רעפי לפי כי יו6 ויטפס , פפני נסתר  ספים מס ל63ר ולקקו לעין גראס וס61 6חד 737 סס וסמרגיק וסמורכםיססרגי

לקשקש
 עצב מצר לו ההניעה את שאין בזה החין . במקרהחההו אחר אלהי ושעב בן  פיח שלא אזך בעצשחו אושכל שהרז
 נתנכש היא אשר פעולותיו לקבל טוכן שמיגו הדבר מצדאבל והשבל )ג( כפועל: השכל לטדרגת קרוב שיישב עד חטרשהקז
 חמש השחת הטחן שהשבל טה בצד שנשא ונראההשרה מפעלו מונע לו יודה פעמים הפטל השגי ר"ל . ג'להנפרד
  =תהי , , ,,,, והש הפועל אל run מן והשטנה השעל אל הכה טןהשיא לשכל שחת ושונה ההש 14 אאמש שבל פשוש אמצע שמעאעגם
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 א2קב פס סח פרק ראשון חלק נבוביםפרה

 הצער כשה רחוקכן אדם בם דעות להיות פעמים הפרק כוה העא ק השיבתו שבר , בחלשי
 הדימומן בכח המגרש מש5 ולקיחת בדמית המכלי הציור עליך שיסופק אותך רואה ואיני )ג( ,מאד

 ואלו ריאשונה, והסבה הראשונה העלה ית' השם יקראו , שידעת כמו הפילדםדפטם סםפרק : כחותיה כל הנפש טענק התבאר שכבר מה ירע שבתפלסף למי אלא חובר לא המאפרשאה
הפרש בי ויחשבו , פועל אותו ויקראו , מאד השם בהה יברחו במדבריםהיועש

 פבשם
 / ~Stib כססם 6חז  דכר מס וסמרגיס ו0מורגסססרנס

 סג6מר המפיר , ממט סטני כמקמר ס)סס כמסר רמיתיוכן
 1נ1ר0 כמועל גמש דגר 0ר16ח חוס מסיס למס כיעוד

 מגורס כס כפיטנע סיס מעין כת עם מעורכתמסטרות
 סמרגיק זולת סמורגס 61"כ ססרגס 16הי סחעגי סכ0ירגיס
 סמורגע וכניס סחיפתי סיכר על יצטהל סחוס ג"כאיריס עס , ג' סיו ולכן ססרגק סועכ וסמרגיס מסמורגטויתחדס
 ל6 סחיגוגי' סמורגס חתם כסיעלס מ5ד סחיגוניסדנר
 לסכל חון סגמ65 סו5 סתירגס כן 6ס כלל עליווהסוט
 סמתחדס ססועל יו6 י0סרגי סר61ס סכת סו6וסתרגיס
 וקולס , ומתטעע חתגיע ססעהיס כל כמספטמסגיסס
 וסיגו מסקורות קורס עס חעורכ ימנ6 טל6 למסכאכל
 מסעגמיס ענס קינו וססכגס סב דעת כסי לכד הכגס6ל6
 16חס סיסכיל דכר ימ65 ל6 ספוטל 6ל מסכהכסיס סטכל סיס פירוטי תותר סו6 "לSPID) 6 גחנת דגרוקיטו
 6חדיס, וסמסכל וסמסכל מסכל 161 ע5מס סיhS~ 6ס5ורס
 לו 6ין סכללי ס7כר טסות סדכר ימנך ל6 כי מסגיונס

 ודע , 6חז דבר וסיכל סמוטכל סיס ולכן לסכל חון%י6ות
 לו קרס גידל ע5ס 610 ססיול6)י ססכל כי סירתיי"ר דעת עטי , m5Pn מוכן )כזל עלס סו6 ססיול6גיססנל כי כ6ומריס מ0מסרסיס ורכים חמסטי"6וס זעת לפיכי

 6ל6 נד מכ5 וסמוסכל ~St)nw מיתמחיו 6"6 ,ססכ;ס
 610 6סר ססכל כי , וססרגס וסמ1חס כחוס hSn'Dכמו
 טסוsv 6 יספוט סמוססטת ס15רס op חוכן גכ7לע5ס
 סנורם עס סמוכן ס)כ7ל וסו6.סענס ממסכל 61"כיסכיל

 6101 סמוסכל וס61 מסכיל ססו6 יחטוט וכענורססמוסטטת
 סחוט על לסכל יתרון לו וקין , כחס וס סיקרס כתוסטכל
 ס7כר ססו6 ימנך ל6 יסכיל סו6 6סר מדגר סטכל גי6ל6
 לסגל חון דמיונו יחנך סחוס סיטיג מס ובמוסמכללי
 וסמרניט כסרגם ז"ח ממוחס סיס לכן , מסרטי 0זנרוסוך
 לעגל חון סכללי סרגר ימ65 טל6 לחס ססכלוכמנס
 סיכר סו"סמוסכל

 ושכל סמוקכל סיס ולכן סגמנ"
 לחוור 'כול קחמריוח מסנורוק מרס מסכילו 6חרסקכל גי נ"ב וזע , כחוס זס ימ65 סל6 מס 6חד זכרוממסכיל
 סמוטכל 610 ממסכיל 61ץ , נגסס ס)מג6ס גורסולהסכיל
 גריך 6ין מוטסטח כטסינו ס5ורס כי 6חד דגר ססוסטכל
 נלוים "bns 6כל כפועל סכל ויעסה סכל סיסימס ד"66ל

 סידיכם כי שפט ממסר נסליסי 6ריס"טו 6מר ולכן ,לע5חס
 סחוס וקולס 6ח7 זכר סס וסססגס וסמוטג ממסיגסעיו;ית
 ססכח כבסן עגמו 6ת למסיג לחוור סיכול ימג6 סל6למס

 ל6 עגמם 6ח לסרגיס סנטכעח עקמו 6ת יר6ססר61ס
  וס וסכן . 6ח7 דנר סס וססרגס וממוחק מסחוס)6מר

1
 שהוא טצדו לא הטקגל מצד לו קרה ענין זה אבליחק
 הציור עליך שיסופק אוהך רואה ואיני )נ( : תסידשועל
 בו הרצון , הדם'וגי בכח הטוחש רם'ון ובלקיחת בדפיוןהשכל'
 ומראהו הדבר ותמונת פרטי ,נין משיג והוא גופני כח הדנדון3י

 השתנותו השקר מן אשר הנצחי הכון הדבר מהות טשינוהשכל
 תאסר כאלו הדבר מעצם זה דבר עליו שיחובר צלת* טשיגווהחש
 הארם תסוגת לא בירבור החיות שהוא הארם כוצת משיגששיא

 : 6זס מגגי מפרנס געלם מ6ז זק 60כי
 וסמוסכל וסתסכיל ססכל 06 6דס יספק ככר טוב ססאגור

 יחחיינ סרכ טומר כמו סכל גל כמק 6מד זכרסס
 ע5ס משכיל סדנר 16ת1 סיסים דנר סוס כסיסכיליחוייג ענס סמטגיל ססיס למס כי , גדולים גטוליס סנימוס
 מקרס ססכל מועל ססיס ולחס סמוסכל סו6 ססמסכילמכ
 סיסש "ו ע5ס ממקרס סשה יתחייב תסס סי6 סתכמסגי
osnוסיו ממסגיל כו6 כמוסכל 06 וגס , כיחד ומקרס 

 טיסים יתחייכ ס7כריס מענמ1ח ויגו o~pnסמוטכליס
 , ומקרס ע5ט סמסכיל סיסיס 16 מקרס כן גפסתסכיל
 סמקריפ סולו 6חר ממקריס ססכל כסיסכיל ג"כויתחיינ
 ססכל סיס ס6ס וסוף 6חר נטול ג"ג ויתחייב ,ונטל Pn? זס וכל , ע5מיס סמקריס מיסגו סמסכיל עקמותסס

 סמסניל יפסד סמוטכל כסיסס7 וסיס 6חד זכר1סמוסכל וממסכיי
 ויחססד ס6דס יחס~וס סמסכיל יחסווס סמוסכלבטיחסוס
 וססגגס סכם כי גזם וסחטוגס . פטל סקר חס רנותמעמיס
 ש"ת מסתר יכךל כו 6סר סרוס ע5ס 610 סרו יעםלסי
 ס)מנ6יס שכריס לסיסכילו וסחוס כח לכס 6ין ככ"חכי

 וס %ד מכ"ח על יחרון לו יט ס6דס וימרסכזמיו;ס
 סדכריפ יסססיט יוכנ 1ססכ)ס סכח זס קכעכור SPסכח

 גחות o)th וססכגס מגח 1זס / שלליס ontnuSlמסחמריס
 כל ל0סניל וסכ)וח כחות 6כל חסדכריס דגר 6למסויימים
 %תוק וסוף סגפם מכחות 6קד סו6 סכח וס ולכןסדנריס
 מסמוסכלות סמוסכל עס סכח וס וכסיתע5ס ,ס6דס
 6כ5 מרטית 6יגס ס0כגס ז6ת כי ס6מר כמו סכח;חכטל
 סחכמחן סח וססכגס טכח כוס ססמוטכ6ת מ5ך כלליתסי6

 סתסכיל סיס יססכנס סכפ יפינה סמיספפת 150רססי6  אפיינתי  ספעולות,ולפס כל כפיפפ לרפי ol~pnוסיריעופ
 פיפונ פוס פיפפיינ מגלפי 6פר דנר יססכלוספיסכל
  6יך  פופפפפ 5ח-פ גל כי  ע5פ ספירס ולo~pn 6ספ5ס
 גלהס ענווס גי ע5מס 6ת לסטיג יוגל מקרס 15 פ5ססיסיס
 וככר , וכרגו 6סר מסכטוליס 6ח7 יקחיי3 ל6 ולגןלעומס
 מסרק וס . ר6ס1גס וס"ס  ר6סונס פלשי יפעלס  ספס יקרצו טידעת כמו ססי6סופיס מםפרק י סרג דגרי מניקור יויסייגו למס מטוב עלת סעמיוס וקומי לעומקו מפרק כוססערתו
 ילפפלס תפ עס יספר סירנוני תפס רי סחכם רפפכסי
 ומסכיל סגל ית'  610 כי  פילפופ  פעוין שייתר פיר כיפשלי
 ע5 לסכל סמוסכל חיוב ע"ד ממגו גחחייכ 1סע1לס1מ~טכל
 סו6 וכי מעולס על יקמו יתעלס סו6 6יך ניקר סחיו)זרך
  ומסכיל יכל  סו5  ספפ*י כפו כי פו6 לנאר  פרם  מכיוןחס כי וסילמת . סטרס כעל 6ל ס5ור0 יחס נודע וככרטורחו

ומואכל
 שהשכל מפשאו ויבדילו מהותו ישאג גבר בכל 31ןותארו
 הדברם אל במציאות הטתאחרים הדברים בין שיבדילמדרכו

 יברזל שהוא כלומר במציאות, יוגרלו לא ואם ממנושהורכבו
 האלץ צורת הענין כוה לקח ומאשר החומר שהוא טנהשאההצורה
 אמר משל ררר על וה ואמר הרמצני בכה משיירת היאאנשר

 : אותך רואה)אית
פרק

שקש
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 סם פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 יתחיב , עלה שהוא נאמר אם יאסרו a~w , פועל אמרנו ובין , ועלה סבה אמרט בין "ם נדקהפרש
 יועהייב לא פועל נאמר ואם , החיוב דרה על מאתו ושהעולם העולם לקדמות מביא חח , העלולהטצא
 פועל.אלא הפועל היות ענין יציירו לא נם א , לפעלו שיקדם אפשר הפועל כי עמו, הפעול מציאותכתה

 הפרש שאין תדעהו ואשר , שבפועל מה ובין שבכח מה בין יבדילו שלא מי מאמר חה לפעלו,נשיקדם
 קודמת היא תהיה 1 בכח כן נם העלה כשהקח שאתה וזה , הענין בזה פועל או עלה4אטרך
 ובן , בהכרה בפעל העלה במציאות נמצא עלולה יהיה בפעל עלה כשההיה אמנם , בזנקולה
 אינו הבית שיבנה קודם הבונה כי , בהכרח פעלו מציאות טתחייב יהיה בפועל, פיעל הפועלכשתקח
 שיבנה קודם ההוא הכית שחמר כמו כפועל, בונה הוא או וכשיכנה בכח, בונה הוא אכל , כפעלבונה
 הרווחנו ולא בהכרח או נבנה דבר מציאות אתחייב , בפעל נבנה הוא אז וכשיבנה , בכח ביתהוא
 ושהוא השמות שני בין להשוויץ היא אמנם הנה והכוונה , וסבה עלה שם על פועל שם בהנדרןדבר
 כן , כשירצה מעשות לו חושך ואין לו מונע שאין אחר נעדר שפעלו פי על ואף , פועל שנקראהוכמו
 לקראו הפילוסופים הניאו ואשר נעדר, שהעלול פי על ואף בעצמו, הענין בזה וסבה עלה שנקראהוראוי
 הענינים ספני אבל , העולם בקדמות המפורסם דעתם מפני אינו , פועל יקראוהו ולא , וסבה עלהוע'

 לו שיש מה לבל ב הסבות המצא הטבעית בחכמה התבאר כבר . בקצרה לך אומרם הנניאחרים
 אהד וכל , רהוכךם ומהם ג , קרובים ושמהם והתכלית והפועל, , והצורה , החוטר ארבעה ושהםסבה
 , הפועל הוא ית' שהשם , עליהם אני אחלוק לא אשר ומרעותם , ועלה סבה , יקרא הארבעהטאלו

תבוא
אשרי טובשם

 טסס מס זורח ל") , וכו' טנין יטיילו )6 נס א כוםכירק nSPID מגס סט"י קור6יס ג"כ כן 6מד 7כר וסםונואכל
 ינזרו )0ס)1 טיקדס פסטר הנסוע)6ומריס' ~svtn כי 6חד 7כר כלס נסס תנליתית ומכס 15רייחומכס

 יקדכן כן eb 6)6 מסוע)סינוייל 6ססר ס6יויקמרו כדכריס יקרס וס oh כי 6חד זכר סם וס5ורסוסחכלית
'ippl, : 

 : יחע)ס ססס גולח סמוי6ות )כ) ר"ל ,ככס )ו טים מס )גיב וככר , ס6לסייס ויכריס ס'מג6 סיחוייכ כ"ססטכעייס
 6נ קרוב ותקנית וגורס ומומר Ispit יםsug , רמוקיס oonlג 6חת סי6 סגפט כי סגפם מספר גסני "ריסט"וגיהר
 PSPIP סי6 גי סתות כג'ותקרה

~SIUP 
 צרת וסו" ספינת

 מעולס כלל מוטל סס"י סיסיס יתחייג וכן , 6חד דגר סס דכריס סג' 6לו 6"כ ססוויס תכלית 1סו6 סמתסוססוכר
 וממוח קי1ס מגוחן ממעמיד 6ל6 דגר היגו ס15רס כי הורס כל כתטסט , יחקייס בו 6סר סעול0 15רח סו6 וכן ,וחלקיו
 ססדמות סכל תכלית מכלי וגמ65 טבעי גנו65 כל כי מתכליות תכלית סו6 וגס מעולס 15רת יסים סס"י כן bel ,לזכר

 סרב ס6מר ולמס , נתכלית  151רס hlx SP10 גו ג6נור ולוס ע5נוו סו6 6סר ר15גו ענין וסוף מיכולת כפיכסלמותו
 סיו, סל6 6תר מחדשית סט1לוק (oslu תמ5י6 מסעולוחיו מינט לו  61ין תמיד נסוטל סו6 סס"י כי מענרגמר?
  ססיליסוסיס סרג *מר וס מסיגת 61תר  תיו, טל* *תר דכריס  גחמרטו  ולכן קריכס ל6 רחוקס סגס סי6 סס"י כי לגירג6
 ול6 ס1על 6וח1 ויקר16 מ6ד ס0ס מוס כרחו סמדנריס סייועיס 61ל1 ומנס טלס לסטיי קורלים יירטתכמי
  6100 ג6מר 06 6מר1 ססס , סכס 1ל6 עלס bSI ס1על לקרותו למס סמכים נסדור , ר6סונס מכס 1ל6 ר106נסעלס

~suסחי1כ  ט"ר עלס וטלעולס סט1לס לקדמות מכים ונס סמו מעלול ימ65 ויחתייכ  שמיטרף ממקמר יי6  סטלה  

 סתליכוחייס ססיעליס יקרמו כנר כי טעו ססועל תיי*1ח מוס יתחייג ל* פועל ניתר 061 , לטלול אעלס  ססר0 עלל"
 ססועל  סגין יחתיר ל6 כי תסכו סמדכריס וסוס . ססיסיס  ס6ר וכן לרקיק יקרס קרקס מגח וכן  לפטולתסכלס
 סו6 ס0"י 061 , סוטל יפי  סיטי סיס סלי מי 6ל6 פיעל סייר* רשי שיגו תמיד טיסעל מי כי לפטולחו 6olpsnSל6
 מנס 16 עלס 6!6 פועל סיקרה רצוי היגו יקדס ל6 כ"6 לסעולחו 0יקדס רצוי מסכל מוסכמת גורס 011 סעיסמועל
  טנ4 מס כין יבדילו סל6 לחס למוכרים זס סכיה כי סרג 6מר וסגס . 6ל1 דעת 1ps סקור סבל יקרה hS סטתוכי
 פטלו  nibtSn מתוייג יייי נפיטל מיטל  ססוטל כסתוית  וכן , נסכרת כפועל פטלס  ימיי*ות (bSn ט*לסוכייס (sp'p עלס כשתסיס o)nh ,  נסן לעלולס תורמת תסיס ככת יעלס גטת9ת 6תס כי , וכו' כסוכל יכ6 למסגנת

 סרוחגו ל6 6"כ , כפועל כגס 610 6ז וכסיכגס ככת כ"6 גסועל גיס  תיגו סכים שינגס יודם סגוגס כי ,כסכרת
 עלס מהמרט  יותר סיטל  סוף  ססט"י כ6מרגו 7נר סר1חגו ל6 כי וסר15ן , וסנס  טלס su OD פוע! סס גסג7ילדכר
 טפין  6חר נסרר יטטP~th 6  מוטל מיערתנו כמו  ייפו*  יטמית סגי נין לס0ווח 610 המגס סנס וסכווגס .וסגס
 סיע ית' 16תo'hnip 1 60גמט כמו כי כו וסרכ1ן , 1סכס עלס  טגקר*סי רשי כן כ0יר5ס מעטות חוסך 61ין לומעע
 כעלתו מעגין כוס וסכס עלס סגקר6סו רצוי כן כ0יר5ס לעסות ומעיק מנגע לו  60ין למס גע7רח מפעולתו6ף
 onw7 מפגי סיס ל6 סוטל י9ריוסו ולי וסנס טלס יחטלס לירוי ססיליס,פיס סכי6  ויסר . נעדר  ססטליל"ע"פ

 su 6ל6 יכלול לSPID1 6 סכות סג' יכלול יסנס סטלס גי יתריס, עגייגיגו מסני מיי *גל  מטולם  יערייפסמפורמס
nnhoגחכמס יתגהר ככר . קר16סו0ועל ול6 וסכס עלס יקר16סו לכן ותכליתית 1נ1רייח פועלת סגס 610 וסס"י 
  יטכעייס  סדירים  ספיופ סטכעיח גחכמס ג"כ ויחג6ר , ר6סוג1ח סכות סיו ל6 סכס לסס סיס 06 כי סכספסס  6ין 46 כי סר*סייית סעפת ופס  סגות לס0 טלין דכריס  טסיי למס כי , סכס לן סיס מס לכל מסכות סמ065טכעית

 . ועלס סכס יקרה סד' מצלן 6ק7 וגל רמוקיס ממס ניט  סריניס מסם  י0 וסגלת יסועל וקירס תמר ד'סס
 סטולס סוטל  סיסיס 6101 סכות סנ' 6ל1 יכללו וסנס תעלס onS וסגס עלס יסט"י עריס  יסכים  סעילס  תריסמימין מקני 6ני יוס מליחס  otpSln סט1ל0  תריס סמ6מיגיס לתס ססמןכריס 6ף טליסס 6גי plSnb ל6 6סרומדע1תס
 ויון סטורם פרת וסו* ססועל  ססו6 יתעלס גו ג6מר 5ד וס 6י על לכתר מסרק נוס וכזוגתי , תגליתו151רק1

תעליסו
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 חלוא , צבות השלש אלו שיכלול וסבה עלה יתעלה שהוא אמרו ו6ה , התכלירי והוא , הצורה"מ
 יתברך בו נאסר צד זה אי על לך שאבאר הפרק בזה וכזונתי , ותכליתו וצורתו העולם פועלשיהיה
 לעולם חדושו בענין הנה שכלך תטריד ולא , כן גם תכליתו והוא , העולם צורת והוא הפועלשהוא
 הנה הכונה ואשנם , הענין בזה נאותים רבים דברים בזה יפלו שהנה ד , דעתם על ממנו התחייבואו

 ואומר שהוא, כמות כלו העולם עושה שהוא ה כמו , בעולם הבאות הפעולות לפרפי פועל ית'היותו
 סבה מהם סבה לכל שתבוקש צריך הסבות מן מינין הארבעה שאלו הטבעית בחכמה התבארכבר
 , סבות ולסבות סבות נ"כ להם וימצאו , לו הקרובות סבות הארבע אלו המתהוה לדבר וימצא , כןגם
 ולא , פועל ההוא ולפועל , כך הוא ופחגלו הפעול הדבר שזה כמו , הראשונות לסבות שעיעהועד
 אות כשתהיה כי וזה , כלם האמצעיות לאלו באמת הפועל הוא ראשון מנ"ע אל שיגיע עד זהיסור
 ה"א, אות תניע ודלגת , דלגת אות תניע ונים"ל , נימ"ל אות תניע ובי"ת , בי"ת אות תניעאל"ף
 המניעה היא הה"א כי ספק ואין , הבהמל דרך על הה"א אצל ונעמוד תכלנה לא אל ילך שלא טהוזה

 בל ייוחם הצד ובזה , עשאה שהי"א האל"ף בתנועת נאמר ובאמת , ולדל"ון ולגים"ל ולבי"תלאל"ף
 הסבה הוא הנה , שנבאר כמו הקרובים הפועלים מן שפעלו מי פעלו ולו י לבורא שבמציאותפעל

 שאי ז כולם כשנהפשם נמצאם הנפסדות ההחת הכבעיות הצורות וכן )6( פועל היותו מצדהרחוקה
 ההיא השנית והצורה , הצורה ,1 לקבלת הזה החוסר תכין אחרת צורה להם תקדם שלאאיפשר
 הצורות אלו במציאות הכרחית היא אשר האחרונה לצורה שנניע עד , אחרת כן גם להתקדים

 המציאות בכל ההיא האחרונה והצורה , הקרובה הצורה זאת סבת הם ההם האמצעיות אשרהאסצעיווע,
 האחרונה לצורה רמו הוא , העולם לכל האחרונה הצורה שהוא בו שאמרנו תחשב ולא , הש"יהוא
 הצורה כי , נפסדת ולא הוה בלתי שהוא המבע שאחר מה הנקרא בספר עליה אריס'מו יאמר אשרת

ההיא
אפח-י

 ר1) , דכליס כוס יסק o)on ד : סל3 סינ6ל כמועמוק
 ר") , סעו)ס פוסס ססו6 ה : סגי3מ)ק

 ית' )1 יקמל קטעי
 טעם 1)6 1 : מסתיד ססו6 כמו כ)1 לעולס מחמיד 6100מ5ד
 פעלו ית' ססו6 יקמל ססעלו מי ססט)1 6ט"ס ר") נסענו,מ'

 חקדס ס)6 6ס0ר ס6י ז : לפוקס סרס ייכרך סיוחוככמי:ח
 רן) , למרח טורס)מס

 ntnl)ho ס5ורס מחמול ס""6 גוס ממסי
 סתמו) btht סמ'וגיח גסס )ס חקזס )066

~P)O 
 סמיוניח

 מכיחי זוממת גפה כחמו) 61"6 נוממח כסט )ס סחקדסמכרחי
 6ססר ו6י סממוונח סדוממיח סברס )סססקדס

 מתמוי
 מגורס

 ספסוסס סיסודייח ס)ורס )ס '~olpn מכ)ח' סממוונתסדוממיח
 וסגסמיס ט"6 . יחמס onS סיניט טד ))ולס מגורסוכן

 סגסרדח טויס סכחס וססמימייח ממימיית סורססכמת
 גליך )כן יחע)ס ססס ססוon~nho 6 )גורס סיניע טדוכן

 בו ימו) 61מל ל6ס1נס מי שסיס מט) דלך ט) ס6דס)ממל
 ס)ורס וסים ל") , 6ריסטו"ט)וס יקמר 6סל ח : סדכליחס1ורס
 סס5ולס ס'6 . דטסו )סי חססד 1)6 חחסוס )6 "סלסנטמיס
 מסוכלנו ג'ל סכין סילת וכן ססכעיח ס,ולס סי6ס6מלונס
 : מיד מריס סמנעס 6) סקודמח מן סח"חסוס יםעחס

 טובשם
 11nfip מסגכו6וח רכים תדע זס גסיתנרר ,תכליתו
o~htnגכ6ר וסגם . פסס" מפעולות מיחסים למיוחס 
 16 קדמון סע~לס טיסיס כין עליו 5ו7קיס סכות סג'ט6ל1
 6כל ככללו מעולס מועל סו) לכד ל6 סס"י וסגס ,מחמס
 סרכ וכיקר , כעולס סכלוות ~ntSIDD לחלקי SWtDיקר6
 oon סכס לכ) סיכוקס סריך מססכוח מיגים סד'סקלו
 גין נקנוריוק נין סר6ט~גות קסדות סגגיע Tv ג"ככנס

 כחכמם יתכפר וסגס : כתכליתיות כין כ5וריוח כיןכפעולות
 תגיע וגי"ת כ'"ת 6ות תגיע 6ל"9 16ת כסיסיםסטכעייח
 ל6 כן סדכר סיס ס6ס , לכיח יעכור ל6 סוס וגו,גימ"ל
 וכוס , כחרון ימנ6 ל6 ר6סין ימ65 ל6 ו6ס רונסוןימ65
 וג6מר יתעלס )סס כעולס סימנך פעל כל ייוחסוס5ד

 טגי6ר וצחר , ס6מרוגס ססעעס תמ65 ל6 ימנ6 65סו6
 לכבר ר5ס סר*טוגס ססגס 6ל יסוכו ~PISIpD טסכותסרס
 סו11ph obt SD)nt 6 ולכל ככללו לעולס סכס סו6ססס'י
 סטנעיוח כנורות וכן קמרו וזס סכל יסססד ימסד16

 ס6חרוגס אורס טגגיע עד וט' כסגרזפס גמ65ס וגססדותמסחת
~Db 

 ס6מ5טיוח ס15רות ש5 כמניצות סכרקיח סי6
 נורתו ס76ס פסיס ומק גי , ססי"ת סו6 כמניצות גג) ססי6 ס6קרוגס וסנורם קקר~גס הנורץ ו6ת מכוח סס6סר
 ס6מרגו חחס~כ 1ל6 ן יתעלס oThc ono נורח 6"כ סס'י צורחו סטועל וסטכל ססיעל סטכל סגטס 151רט סגסט"י6
 ס6חר מס סגקר6 נספר 6ריסט"ו יצמר 6סר 6חרעס לגורס רמז סו6 סעולג( לכל ס6חרוגס ס5ורס ססו6כו

 : גטרז סכל ל6 טבעית סס סגזכרת ססי6 ס15רס כי , גססזס ול6 סווס גלתי ססי6סטכט
 : סר6סון כחומר יטסיעס ל6 סס כי מוחלטים סכלתי סמרחקיס וסם סגסמית סברס 656 נססדת ול6סווס כלתי ססי6 סטכע ס6חר כמס 6ריסט"ו עלים יצמר טכעיח במרפס קורס יודע סיגי סנרכוני כסס רכי סחכםאמר
 סס 6כל מוחלטים סכלתי 1ל6 סמוחלטיס לotnSU 6 כינס 6לו כי סמרחקיס על סגה סרר כיון ל6 טוכ ססאמר

 וסנורס מחמר כי סס 6מר כי כלמ"ר וגפות סטכע ספסר מס כססי ל6ריסט"ו סר6יתי מס 6כל , סגמסמתקמר
 וסססז סוויס 6כל מורכה מסס 6חז כל סיס וספסר סו~יס )גורס 6ו לסיולי סיס 06 כי גססה, 1ל6 סווס חיגו 6חדכל

סי6
קרשקש

 ראובן בצורה הסבה היא יגקג צורת האטר כאלו פ" . אחרת נמצאם הנפסדות ההמת ה"נעיות הצורות יכן )6( סםפרק
 יצורת צורה להם תקרם שלא שאצא כלסכשנחפשה

--- ------ ------ - - - - . - - -  - . - -
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 )" פבעית שם הגוברת פההש

 האשגשג העקם צורת שההר קו, עליו אמרנו אין כי נפרד שכל לא

 תפסד צורתו וכשתפסד בצורתו שהוא מה הא אמנם צורה בעל נמצא שכל כמו אבל , נאמרהפנים א* על לא , לנשם צורה ית' הוא שיהיה עד , ההוא לחמר צורה החמר בעל הצורה היות דמיךעי
 במצביא סי , הרחוקות הנמצאות התחלות לכל הבורא יחם בעצמו היחס בן כמו ותבמ5יושתו
 זה פרקי בקצת שנבאר כמו , בשפע יכונה אשר בענץ עמידתו מתמיד והוא , נמצא הכלהבוא
 הרחוקות הסבות מהות ותבמל , כולו המציאות נעדר היה הבורא העדר איפשר הזה ואלו ,המאמר
 אשר צורה, לו יש אשר לדבר הצורה כדמות לו הוא א"כ , שביניהם ומה האחרונות והמסובבות ,ממנו
 שהתש בו נאמר הצד ובזה , לעלם הבורא יחס ומהותו,כן אמתתו שתקיים ובצורה , שהוא מה ההשבה

 נסמך וקיומה בעלם צורה כל מציאות אשר שהוא כלומר , הצורות צורת ושהוא , האהלתההצורה
 נקרא רתנין זה ומפני , בצורתם מתקישים הצורות בעלי שהדברים כמו , קיומה ובו אליובאחרונה
 בבל ה.)נץ עוד וכן , Orn) ע"נ )נסרק שיתבאר כמו , העולם חיי שהוא ענינו י , העולמים חיבלשוננו
 שהכסא טשל דרך על אמרת כאלו , תכלית ההוא לתכלית לבקש לך יש תכלית לו אשר כי'.הדברתכלית,

החמר
אשדי טובשם

 סנטמיס משעי ססי6 סס)ורס seg , עכעיס מס סגוכרמם כ66 למעיין מכודר זנר חס , ופרס מחומר למורכבסי6
 ומיגו י : פכי6רט כמו סגסמ*ס ס)ורס וסיף סעכעייססססל'ס על מעולס 15רת ססו6 יתעלס עליו תמרט 6ין .סמ6מריס
 כ5 סעדל יכוער סעדנו יסוטר ס5ffg *6 , סטעס מייפסוס סיסים עד ססו6 לחמר 15רס חמר (nSs ק15יל סייחדמיון
 : סעזלו סימוייכ מקסי סמ'ות סעדך יפוער ט6* כמו סוו)חמס סמני6ות מחוייכ סיס hS כן סדכר סיס ט6ס , לגסס דורסית'
 כזס סרג וקמר , ססמיס נורת ס!6 16 לפולס סורס ססו6 סגנ57 על 751ק 6נך כן סדרר ו6ס , כיל ממומר עםמעורב וכלחי נכןלח קורס סו6 סס"י 6כל לחכליח, יגיע ל6וג"כ
 תמסד זרתו וכסתססז כטרחו ססו6 מס סו6 6מגס גורס כע5 גמ65 סכל כמו 6נל . המיון יחס ע5 ג6מר זסכי

 גמ65 סכ5 סכורכן כמליאות כי מרחוקות סגמ65ות סתמלות לגל סכורך ימס נעקמו סיחם וס כן כמו , ויכט5סווייחו
 מסססע 6כל בו טורס וקינו לגלגל תגיע סיגו סרב זעת לסי יתעלס סססס 6ז כי ן סססע נעגין עמתתו מחמיזוסו6
 : רחוקם מכס ססו6 עס מעולס זורח ט61 סס"י כן סס7כר וצחר , סגלגל מגיע וסר סגכדל מ5י6וח יחן ממגוסכ6
 למריון סעעס גורת 6יגו יתעלס ססו6 כצמרו tt'x,~_ כמס ל6 6ך כמיס סרב 5דק סגרכוגי מסם ר' ממכסדאמר

 ית' סיסיס עד מ5י6וחס מעמיד וסב (tpSnno מתחלקת בו קיימת ססי6 ססו6 לחמר גורס תמר כעלתסיות
 ססו6 ססר5ון על מקמרו יפורם 06 6מגס , כו' ג6מר ססגיס 6ל1 על לו סג6מר יצטרך 6ז כי כו גמען לגססקורס
oSwntעל לגלגל גרס 6יגו t)'hD ע5 גכדל 610 כו מעורס ס6יגן כמס גכדל ססו6 וכמו כגסס סוייגו כמ! גסס עס 
 ססיל1סוסיס מסרסי יג6 וס מגס , מסרסי! סגגלס כמו וס סרכ כתנו 6סר וסו6 ממנו pSn 1ל6 נורת! סיסיס עד נוסריגו
 ססמיס וכי otna סנטוס בי סטכע ס6חר ומס סטכעי כסמע 6ריסט"1 סרסי כסי כי , עמרי מכמוס ס6מתמן

 סוייגו כמס נכזל וס61 מגסס עס סו6 סגס גסס תיגו ו6ס יתעלס ס6לוס סגס גכדל ומגיע רונסון ממגיעמורככיס
 סמחגועעיס מכ"ח כמו עצמו תנינית רונסון מתנועע סיס וכזס ממנו חלק ססו6 על נורתו ססו6 כמס כו וסע כ!מעורכ
 מלקות סרכ דעת כסי 6מגס , 6ריסט"1 כרכרי וסמעמיקיס ונ"ר 6ריסע"1 זעת וסו , גסרדח קרס ססי6 עס56לגו

 יגיס ל%  ~ס כי ס6לוס פינו סר6טון סמג'ע כי ס6מין 6סר 6ריס"טו סרסי ססתגוסו מס ל6 ו6לג"גי כ6לס"ס6מדכריכ"ס
 אינס 3תכור וס61 לגלגל מירס ים כי  ס6חין 3"ס גי ר"ל , וס מיסירם 6"6סגלגל

~pnh 
 נין יכדיל ל6 וסוף סמניע

 : ע"כ 1 יודי פנס 6גס יורע  61יגי גרתי מסיגתו וסרס תתמר ת1רכ3 סגלגל תסיס גפם עס *רס וגין *סס*רס
 וחפ*ס מלדו תגיע סגלגל סיסיס על סעולס 15רח קינו יתעלס סרס כי סמרך 3זס סו6 חכו6ר ד3ר ט% ססאמר

 וכנר 3סופע, יכעס 6סר נעגין עחידת1 תתמיר וס61  63תרי מ3י6ר חס , תססמע כתלך 6ריס'טו ס6מר כתוע5חו
 ולכן סתכליס 5ד SP 6ל6 סתגיע 5ר על owt)n אינס 3"ס דעס כפי שלגריס סמגיעיס הסכלים כל וסף מסמרוסירס
 על יגיע וסג3דל נכדל  ותנוס נפם לגלגל יס כי יתסוס *נים כי , עותו תפיס חסגנרל Dwl)nn גלגל סוס יסיחל6
 ס15רה( 15רת וססו6 סיתרתס ס5ירס  ססו6 ניתר סיד וגוס לחרי יסרן , ססוגם ססיעל 5ד על וסגפס סתכליס5ר

ף כמו סילתו מס כל סעדר יסוער סעורו יסוטר סילו כו 1סרנ1ן , סיחכ6ר כמו סעולס חיי ססו6 עגיגוסעולמיס חי 3לסונגו גתר6  סטנין 1ס וחפזי : יסטלס סליו כלתריס  גסתך 1ייתיס ועולס פורס כל תיירית 6סר יס61כלומר  

 סומל יתעלט סססס סרכ סמינר 6סר , מכלית ככל סעגין עור  וכן : מעדרי סיתיי3 מסתי ססיוס סעדר יסופרס66
151רת

קרץ~קש
 שכל לא )ג( : תמיר ען חמך בצורת  הסגה הש  ראובןומרת
 ולא הווה בלתי שהוא ראשון חוסר שהניחו כסו כי פי' .נפרד
 שכל אחר ספסרת ולא הווה בלתי ראשונה צורה הניחו כןנפסד

 כשיערר הפעל שיפסד יתחייב שלא וצורה מחומר הםההרכבים
 הבורא הערר ישוער שאלו בזה ואמרו פעלה אשר אחרתפועל
 במשל ,'ו רא.ה ויביא המצאו אחר העולם הערר 1sco יהוחבלא

 תז'קנו לא הבית בנותו אחר הבונה כי המשי אם ,וכטענה
 הוא השדר כי הטענה ואים . גהעדרו הכית יעדר ולאשיתתו
 אטם , ממציא אל 'צטרך לא הנמצא אכן טטצ'א אל 'צחרךאשר
 אלא הבית למצעות סבה איננו הבורח ני בטל הואהמשל

 סבה חתנרגה ואוהה היד להגעיש סגה הוא ואמנםבהעברת

 מאלה עלול הבית ותבנית קצתם אל קצתם הבית חלק'לתנועת
 עהח הבית תמונת השאר ואכן תנועתה בהפסק רגמרהתנועות
 שהוא טפנ. הוא ני הונח אשר בשקום עומר העליה לוח כ'ענינו
 מלפול אמו שנע מקשי שתחתי ומה השפל המקום דורשכבד
 הטקשיוה יערר ולו שהחת'ו מה שקשיות ככרו בזה העלההנה
 ספנ* המונחו תשאר הטים מן הנבנה והקיר הבית תבניתיבטל
 בנאו שאלו הפונתו יחרק אשר הוא כי היובש כק שבטיפמה

 הדפוס כשיסתלק הכותל תמונת בטלה היתה ברפוס נגרמרבי
 אבל בהעכרה אלא הבית פוגל איננו כן אם היובשלהעדר
 והפאו פעלו שהוא יתברך בבורא נקשר מציאותו הצדהעולם
 יעפר 11לא בו נקשר מציאותי ומצר המציאות אל ההעירמן
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 נ אקר ע סם פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 שכשאשל העלקי , עלט לשבת ותכליתו כך תכונת על , הרביע טותו , הננף ופוע* , העץ שלוההמר
 , הארץ מן ויתעלה עליו היה"ב שיתנשא בעבור העונה לך יאמר , הכסא על הצריבה תכליתומה

 ותשאל , שיראהו מי בעין היושב להגדע תענה הארץ, טן ההחגשאות תכלית מה ההאטר עודותשאל
 ומה תאסר ותשאל , ממנו יפחדו שייאו כדי ותענה , שיאהו מי אצל הנדלתו תכלית ומהותאמד
 הק למנת ותענה , למצותו הגדול תכלות מה ותנקש , מצותו לנדל ווזענה , נורא היותותכלית
 להתמיד ותענה , מקצתם קצתם הזק מניעת תכלית מה עוד ותבקש , מקצתם קצהם אדםבני

 לפי , יתעלה לבד לרצונו הענין שיניע עד , מתחדשת תכלית בכל תמיד יתחיב וכן , אסודרמצבעותם
 לפי חכמתו לנזרת או , יתעלה השם רצה כן , באחרונה המענה שיהיה עד שיתבארו כמו הרעווז מןאחת
 תנלטז כל סדור ינ"ג ו6ה , חכמתו מרה כן , באחרונה המענה שיהיה עד , שאבאר כמו אחריםדעת
 וחפצו רצונו המאין עצמו שהם דעתנו לפי מתבאר אשר האלה הדעות שתי לפי חכמתו ואל רצונואל
 האחרת דבר כל תכלית ית' הוא כן ואם , עצבו זולת שיהיו ר"ל לעצמו חקן יוצאים דברים חכמתואו

 , שיתבאר כמו עצמו הוא אשר רצצו ענין והוא היכולת כפי בשלמותו ההדמות כ1 נם הכלותכלית
 טן' בו נאמר פנים זה אי על לך בארתי כבר הנה התכליות תכלית שהוא בו נאמר הצדבזה

 העיון בעלי קצת כי ורע . לבד פועל קראחהו ולא כבה קראוהו ולזה , ותכלית וצורה פועלשהוזי
 לא הבורא העדר אפשר ההן שאלו , שאמרו עד חההתנברות הסכלות בהם הניע המדבריםמאלה
 הפועל כשיעדר הפעול שיפסד יתחייב שלא , העולם ר"ל , הבורא המציאו אשר הדבר זה העדרהתחיב
 אליו צורך הפעול ההוא לדבר היה ולא לבד פועל היה אלו אמת הוא זכרוהו ואשר , פעלו אשראחרי
 בהיותו אמנם , עמידתו לו טתמיר היה שלא מפני הננר במות האוצר יפסד שלא כטו עמידתו,בהסיטך
 שיאבד השקי מן , תמיד וההתמדה העמידה ימשכהו והוא שבארנו, כטו כן גם העולם צורתיתעלה
 מן ממנו שיקבל במה אלא לו וקיום עמירה אין אשר , והמקוים הנמשך וישאר והמקייםהממשיך
 : צורה ולא תכלית לא לבד פועל שהוא אמרם אליה הביא אשר השגנה גודל ראה כ , והקיוםהעמידה
 , כמנהג הבהמות על האדם רכיבת ענינה הראשונה הנחתה בשותפת המלה את ' רכב עמזרק

ן
 שאתם ענינו , ארץ במתי על והרכבתיך , ארץ בסתי על ירכיבהו אמרו וההר , מרכבו עלשים מושל הרוכב כי , הדבר על לאלמנות הושאלו כך ואחר , אתונו על רוכב והוא '

 רוכב ית' באל נאטר הענין זה ולפי , ואשעשהו אמשילהו , אפרים ארכיב הארץ עליוני עלתשלמו
 ההוא , ערבות על השלים ענינו , בערבות לרוכב וכן , השמים על השלים פירושו , בעזרךשסים
 ושערבתן רקיעים שבע שהם מקום בכל הננפלים זל חכמינו ובדברי , בכל המקיף העליוןהפלנל

הוא
 טובשםאפרי

 סוכר כי , סחכליחש חכלילי ס0ו6 5ג6ר ר5ס מעולסוקורת 0651 סגדו)0 ושננס sffg nhr , 1כ1' מפננת נודל ד6סב
 פר  פכליפ ססו6 לתכלית לפקס 5ך ים תלקיח לו6סר כי מסכו גי סוע) גסס61 יסעיד )1 גסתר16 סמדכריספשו

 סו6 כי סקר ווס ככליו. nthtieo 'סדר )6 ותטיס ע5טנסטתי
~SPnD

 ומס , מסכס6 חסל סבכיך כחו ס0כ5יות ntbp 6ל
 טס ג5 נעדר סעדם יפועל 661 משלס 15רסיתסיס

~sitP  
  סי0גס6 כעגור 0עוג0 5ך ויקמר סכסך על סיסיכםפכותו ן

 ו0עגס 60רן מן  סס0גס6וח חכ5יט ומס וכה עליה סיוסכ9רק
 wun לגדי ותיגס טר6 סיותו חכ5יח ומס ותקמר ו0ס6ל ממגו ויפסדו סייר16 כדי וחעגס סיר06ו מי 56לסגידתו עכ5יע מס ותקמר  ופתיל  סירקה פי  כטין  ייוינלסג7יל

 מקרקס on~p מזק מגיעת תנליח מס ע71 ותסקס , מק5תס on~p ג"6 ס"ק למנוע וחעגס :tntsnS ייבדל תכלית מסוחכקס
 610 0טכעייס מבמכריס ס06רון תגלית גל כי וסנן , ממסודר מנ'6ותס לסחמי17תעגס

~s'p 5סחמי7  ל4ייייפ 
  סיסים עד , סגמ65יס כסתמ7ח ר05 יתגרך ho כי לר15ג1 יגיע ס0גלית וזס גלם 70גריס 0גלי0 חסוסמ5י6ות
 סש5ג( כ0דופ זעחגו 1ps 3ין רקונו 56 זס ג5 סדור יגיע ולכן , חכמתו לגזרה 16 י30רך ס6ל ר5ס כן 63חרתססמעגס
 סיטרת כסי (tnt~SD סדרת ג"ג 0כ5 וחכ5יח , "חרון זנר כל חיקית יתע05 סו6 61"כ , סק7"וח דעת 5פיכין
 קרוקט ו% OJD קר6ו0ו ולזם , ו0כלי0 וקורס מאל 6100 גימר עזם ס0חג6ר כמו טשו 610 6סר ר5וגו סגין6101

SnlDערגות נ5נל כי סט5ס טרח  סבסדת סקדס כמס סחכ6ר גי , לסגיו לתפר מ6ד מתיחס מסרק , ט' יכ3 עערק : 3ימ7 סכת ססגס יכג1ג ססכס כי כעגור 
 610 כסער3ווו מגס קמרו וסק מעליון סגלגל ר"ל 60לסי הכולל סגטס סלמ"ד (p'fi 6רי"סטו  ס6מר כמו -'
 ע5 רוככ וסט כמגסג סכסמס ע5 ס76ס רכינת עגינו סר6סון Snna וכו', מסוחפת כמלס ז6ח רכב : סג5מקיז
 6רכיכ , 6רן נמתי ע5 ירכיכסו צמרו חס , פרגכתו עDSID 5' תופל סרוגכ כי ס7גר סולטגות על  קליפ ויצמר :6חהו
 5רוכ3 וכן otne פל פמ~י  יפותי ממיס רוכג יתברך נ56 ג6מר טסני 0טגין ולס"ד , ו6פליטסו  6מסי5סו ,תפריס

גערנה
 שהוא ונאמר בשמש האור טמאות כמו והואבלחך

 פועי
 צוית געלי שהדברים כפ 13 הןלמ שימיים וביכליהו צורחו האף

 1 במרתט סתק"ס.ט ישוער אלו כן , טהשמש תמשך האור יערר השמש יעררואלו
פרק שתא נאמר אם נ'ש הפעול, יערר השיית שהוא הפועלהעדר
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 ע פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 פעמים כי )6( , יותר הם ואם שבע הרקיעם מונים היותם תרחיק ולא ,א הכל המקיף העליון,הוא
 )נפרק וכטושאבאר , זה בענין למעיינים מבואר שהוא כמו הרבה, נלנלים שבו ואע"פ אהד הכדורימנה
 רובב נאמר ערבות ועל , הכל מן לבעלה הוא שערכות , תמיד הראותם הנה המכוון אמנם נ'(, חנקכ"ח

 לן ומנא , בערבות לרוכב סולו שנאמר שוכן ונשא רם ערנות אמרו הגינה ולשון , וכו' בעזרךשמים
 כולו הרמז כי התבאר כבר הנה , שמים רוכב התם וכתיב בערבות לרוכב הכא כתיב , שמיםדאיקרי
 אמרו זלא עליו שוכן אמרם והסהכל , שתשמע מה סענימ תשמע אשר בכל המקיף והוא אחד,לגלגל
 הצירבה כתות שדמו כמו בנלגל כח השם שיהיה או מקום לשם מחייב היה בו שוכן אמרו שאלו בו,שוכן
 הושאל כי ודע , בו כח ואינו הנלנל מן נבדל יחי שהוא הראו עליו שוכן ואמרם ב , הגלגל רוחשהשם

 יותר יאמר ולא , הנרכב מן מעולה יותר הרוכב כי וזה , המופלא הזה לדמיון שמים רוכב יתעלהלו
 ויוליכנה הבהמה יניע אשר הוא כן גם והרוכב , הנרכב טמין הרוכב שאין ג המאמר מן בהקלאלא
 כן , לה חוצה אבל בה נדבק בלתי ממנה נגע והוא , כרצתו בה שישתמש לו כלי והיא , ירצהבאשר
 נבדל יתעלה זהזא , בו מתנועע כל יתנועע בתנועתו אשר העליון הגלגל מניע הוא שמו יתהללהאלוה
 מעון הוא ד , קדם אלהי מעונה , יתברך למאמרו בפרשם אמרו רבה ובבראשית )נ( , בו כח ואינוממנו
 הוא הדא , לסוס מפל הרובב ואין לרוכב מפל הסוס אמרם לוה וסמכו , טעום עולמו ואיןעולמו
 ושהוא , לגלגל ית' יחסו בארו איך ה וכיבין בו והשתכל , לשונם הוא זה , סוסיך על תרכב כידכתיב

כגי
 צוגשם

 ~lltSU סגלגל וס61 נערכות ספליט ענינוכערגות
 כי 3ו סר15ן , ת1גיס מיוחס תרחיק hSI :ככל סמקי~

 ס6רו"ל מס'
 סיסיו  6פפר 06 ""כ רקיעים ממכעס למעלס סו6ערכות
 6מר  לכן ,  oS)n למעלס ער3ופ יסיס ל6 יתרגלגלים
  כחגתם  3%ט ססס סגלנליס מספר מוגים ססס ייט"פפר3
 6ת7 כדור כי , מכלם למעלס סו6 טערנוח לזמרסיתם
 53רנע  פרכין 3מטי0  פימר כמו כדוריס ס' סרגיקר6
 6חו סל3גס גלגל כן דיוגינס כדוריס 6ר3ע סססחיות
 יגלגל 5תד גלגל לכת כיככי  ייפמפס 6סד  סמפוגלגל

  ערנות גלגל  פיפ ולהטלן 5יר )לגל  ס,יימי0פכיכ3יס
 יח55 מס כי , כעורך O'nD  רוכס ג6מר ערנות ועל .יר3 לדטפ מירכב כלתי סגלגל ויין 3כל סתייף 0גשל6100
 כמו יפגועטו יגלגליס סל9 יקר וכל לכל llnhloספכיע

 מלסין רסיס וסכיך , סכל 3פנועפ  יתלקיספיפכועטו
 לר1כ3 סולו סג6מר עלו  סוגן  וגסך רם ערכות קמרומגיגס
 לרוכב סכ6 כחיב פמיס וליקרי לן מג6 סמו כיס3ער3ות
 סרק כי יפקר כ3ר סיס ,  יטיס רוץ ~OP וכחיגגער3זמ
 מס מעניגו חסמע 6סר לכל ספקיך 1סו6  6מ7 לגלגלכלו

  סירוסו עליו סוכן ואמרס , סגלגל ימסירסר1ח ~r")blכפ מיי יו  סיכן  איורו סקלי סליו  סוכן אגורס וססחכל .סתפמט

שוי p-Dמזיל  סימרו מס ר") , מונים מיוחס חרמיק ים א ע  
 יסיס 06 כן 06 מססכעס למטיס סיססטריות

 , מבס )מטכס ערגות 'סיס )" יוחל סנ)נייס סיסי"מסו
 סנינ)'ס ממסר מבס בגס ססס ס6ע"ס ו") סרג 6מרלכן
  )מעלס סו" ומערנות סכדור'ס מגן 610 כונתם סכטס 06כ'

 ,  יסטלס  סייף סרקו ט)'1 עוין אמרס ב : )עולסמכולם
 כמלח לע"ס עליו ממלח  יוחל מפריים  פורי  3ו כפלסר"ל
 "מרגו ככר כי ממומר מן גמור סגדי מורס "'גו כן גסעליו

 ס6י ג : סוסות סמק) כסי סו6 טסיו ספיח איו לסרק)מעלס
 סקלכם ממין "ינו ססרוככ כמו ר"ל , סנרככ ממיןסרוכ3
 טרגית כי  OIJIP ממין "'גו סדכוח סרוקכ 'חע)ס Sh.1גיס
 ילין סולפו  מטון ויוי ר : גסס 5יגו  יסתלח יסוף גסססו5
 ססמ)י16ח )י על סעויס טס6  יחטלס  פסיי  ר"ל ,  וכו'עינדו
  מעולס ויין , זס סלסיי בפרק  סכ"רנו כמו יתכרך גו גח)סכולו
 : מלידס 13 גם 61'ן גסס ע) :סמך תיגו יח' btoD כ"ימעוזו
 גיחי טס61 גירו "יך ר") , לנלגם יתכרך ימסו כתרו 6,ךה

  טרסת נינ) מצע יחט)ס 1קס61 נו כח וקיט נסס 6))סמך

 פגיע יון  יתברך %ייס יר3 מדעת  יפרק מזן  סיריוס מפ כי ורע . טליי יוגן וכפי רס 53תרופגעת
 וכן ממגו גודל ישרך וסות 3ו פיפמטט מן כל  יסייטע  3פניטפי  6סר עליון סגלגל מניע  מתי  יפורך  ס5לו0כי יפרי 3וי ,מר ומנס  tSJs~s יניס לי יי"י כי  לצופרי  ~onltDn  תימרו  ספך זפ כי י5ף  ייכלסי3דל, bSיגלגל
1h)Ptלדחיון  יטיס ר1ככ ית' לו יוס6ל כי סרג 6מר ומגס , מסרק 3וס ג"כ  ~ro 

hSDtn~ יוק  הירוכב 1סו6 , מיד  
 סרוכג עי 6חר דמיון וים , גככד יותר וסוך סכסמס מן גכ7ל ~o7h כי וגמס1ח אמין גכדל סו6  כי סרכים  מן)כיר
 מגיע 610 יחטלס ססס כן ממגס, יו65 36ל 3ס מע1רכ גלתי מנוגס נקי וסות כר15נו 3ס יסתמם כלי וסוך סכסמסיניע
  סעליייס סגרתיס  3ין יפסליס  צלי  3ין יחפטעטיס  יגיתי0 כל כי 3ו מפיוסט כל יתנועע  3פייעפי  6סר סעלי1ןסגלגל
 עולנו וחין טעמו מעון סו6 קדם קלסי מעוגם יתעלס למחמרו 3סרסס חמרו וגכ"ר . בו סגלגל  ):לי5יפי3ל o~)s גססך  י"יגי כן מחערנ 61יט ונמג'6ות התסית ממס ונדל ית'  ויין  כטלין סגלגל 3סנוטפ מפיעטיסנלס
 מעולס  וצין , וס סלפני נפרס סימר כמו 3י כתלע כולו סימ5י6ופ 5ר טל  סעילס 3יי5 יפעלו פסול נו  וסרטוןמעתו,
 גיררו 6יך ר"ל , וגו' )רוכס טכל  יפוס  כהימרי לוס ופמכו , תלילפ  3י כי  וצינו סגפם על  גפפך  שינו יס'  %יו5מטוגו

קיוי קרשקש
 והרגיעי כאחר אותם חושב יכת כוכבי חמשה גלגלwf~rnl גלגלים שכו ואע'ם אחר חרדות שנה פעמים בי ח( עפרק

 בפרשם אסרו רבה ~בבראשית )ג( : העומרים הכוכבים גלגל בחלק שיבאר למה רמז , זה שאבאר 1Qbהרבה
 עולמו ואץ עולמו טעון הוא קרם אלה' סעו:ה 'חברן.למאמר הירח כרור והשני השמש ברור האחר ארבעה שהברוריםשני

משט
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 106קח ע פרק ראשון הלק נבוכיםמיה

 , וכר כר בהם הפלונים דהומים כי ז"ל למכסים שתמצא מה כל כי י , המציאות ינהע בו אשי לוכ4
 שנוכחות ענינו אבל , השמים בלתי אחרים גשמים שבשמים איןענינו , וכר כר בהם הפלוניםהגשמים
 אמרם , לך שאמרתי מה על והראיה , ההם השמים מן יבואו סרורו והשומרות הפלוני הענץהמהוות
 ורחקות ששטות צדיקים של ונשמות ברכה וננזי ושלום חיים וננוי וטשפמ צדקה צדק שבוערבות
 אין הנה שמנאוהו מה שכל הוא וטבואר . המתים בו להחיות הקב"ה שעתיד ומל להבראותשעתידין
 רקי- שבו, בזה אסרו איך ה והתבונן , כפשוטו מל אינו ז הפל כי )נ( , במקום שיהיה נשם שהוא דברמהם
 נמצאים הם אמנם בעולם הנמצאים הדברים שאלו הנידו הם וכאלו פ עליו שהם אמרו ולא בערבותעיהם
 הנכון הוא חיים,ווה גנזי מכללם אשר בו ונטעם להם התחלה שמהו יתעלה השם , מערבות יבאופכחא
 זהתבוק , זה אחר שאוכזר כמו ההם החיים מן הם אטנם י , בחי הנטצאים חיים כל כי דגמור,והאמת
 , שיבינהו למי הענין זה נכבד ומה , להבראות שעתיין ורוחות ונשמות צדיקים של נשמווזן מנואיך
 , התהוותו בעת ההוה שזאת , כשיתהוה באדם ההוה הנשמה אינה המות אחר הנשארות הנשמות כיכ
 גם הנשמה ולא ט )י( , בפעל המניע הדבר הוא המות אחר הנבדל והדבר , לבד ההכנה כה היאל
 נעזר דבר הם הנברשת אמגם נ , ורוחות נשמות בהווכן מנו 61ה )ס( , ההוה הרחץ הוא ההוהכן

לבד
אפרי

 ל") , ושכמיס טחמ85 מס כ) יי י : ין כפי htwn 5דע5
 S"f1 1כ0גמ)6 טל3וח מכם מויסג סמ)י6וס סכי ס6מרחיפס

 גסס 6ו 0) סכו קיומל כך ססיוג,ס כסריססימרו
 כו)חס 6ני ספמיס גויס 6חליס גרטיס ט פיסיו חמסונפ)6

 סל6'ס ר.ל3 סומל וסו , עלגות מגלני )0סעיס (ostססכמוח
 לום, סע) כי ל") , כלסוסו 0) שיגו ז : וכו' ס6מלחי מסט)

 סימל sffg , ט3ו 3וס שמלו 6יו ה : ot9nhs סמכות55ורוח
 6מר וי6 3ו טסס טל3וח מג)ג) )6נ)1מ 00 סכמות 6יוסב)
 כעלס 63וח סכמוח 60)1 מורס סיס su,, 6מל 6')1 כיעליו,
 3ע)ס כפוח ססס 13 6מל )ריכך יחטלס ממנו כמלעי סוס3)י

 , סד3ליס סאו תנידו סס וכ6)1 פ : טל3וח 3נינלי3ל6סוגס

 קמוח לסי סס ס0ס) ססויס טגוני סכ) ))ו מגידו סרו")ל"י
nti1h)oר') , ססס סמייס מן סס ושמגס י : מטר3וח 
 : הסי קעור מאטר סמימייס כייס סס ססס)יס0סמייס

 ס) המחן ומס ר") , סמום 6מד סגס6ליח סגסמוח כ'נ
O'pt1S0מ)ח ר") . וסכגס כמ סו6 ל : נהנדס 60מר 
 מוכן כמ וסוך ס6נום'ח ס)ורס ר") 63נדס ססוכירוונסמוח
 מוכן כיוח טטיוג'~ח סמוסכיוח)ק3ל

~stn)S 
 ו') סר3 )דעס

 סו6 ססווס ג"כ ס)סמס 1)6 ם : והמוח נמלח ממכונסוסו
 סכי6ר)ו כמו ס6נוטיח סורס סס סגסמוח 5' ס)סמוחסיח עם 6מח שינס 63גדס ס61מרח ורוחות 0מ)ח ר"ל .סרומ
 . 6מד ו3ל סט סג3דיו0 כמגס נ : סמיוגיח סרומ ססורומות
 ססכגס וולס ענין וסוף ntDo 6מר ס6דס מן ס)ס6ר סדררריי

~ff
 טוב

 יתעלס ו0סו6 בו כ" וקינו מגסס על נסמך נ5חי0סו6
 כל כי וקמרו . ית' לו כלי 0סו6 5ד על טרכוח ג5למגיע
 וסס~מרוח פלוני לעגיו סמסווח מכחות עגינו 36לססתיס גלחי 6חריס גסמיס 0כ0מיס התכין רצוי 6ין 0תמ65מס

 130 ערגות למרס ,ס ומוסח , ססס otnno מן י63סדורו
 נרכס וגנוי פוס וגנוי חיים 1גנו' ומסויט וגדקס5דק

 וט5 לסכר6ות סעת'דיס ירוחות וגטמוח 5דיקיס סלוג0תחס
 6חד 6ין כי סו6 ומכובר )ותיס, 13 לסחיוח סקכ'ססעחיד
 כמסוטו טל היגו מטל כי נמקוס 0יסיס גסס 0סו6מסם
 רכלנו nhSt~S לססגס וססס0עס ססכגס טל ג6מר סו6כי
 ס' יתן גי סמתיס לחחייח ירמס SPD~ , oa 6ל מכחמן
 ססס ר"ל סכו 3,ס במרו 6'ך וסתכוגן : ויחיו עליססרוחו

 סס סכחוח ט6ל1 סגיךו וכקלו עליו ססס במרו ול6כערכות
 מורס סיס עליו 6מר 60לו כו, ססס ערכות מגלגלג56לוח
 13 6מר לפיכך זוווגו כעלס תות תיגס סכחוח 60ל1ע5
 כמגס 3חי סגת65יס סחייס כל כי מנתור וס6תח .חייס גנוי מנללס 06ר ער3וח מגלגל ור06וגס כעלס כצוחססס

 (hSn מעולס כוס סגוו65 ססחייס ססס סחייס מןגמ65יס
 מסוער סמימייס חייס סכמים מן וגספע ססס סחייסכעכור
 5דיקיס סל ג0מוחן במרס ג"כ ומחנתן . קלסיסיעור
 מעגין זס גכ3ד ומס , לס3ר6וח 0עתידין ורוחוחוגסמוח
 סגס6ריס סג0מוח כי דכריס סגי גוס סורס , 0יכיגסולמי
 וסדרר כ0יתסווס כ6דס ססחס כנחמס 6יגס סמך6חר
 סג0מס 6% בפעל, ~ollpnn דבר סו6 סמוח 6חרסגכדל

 ורוחות ג0מוח מט %וס שכח כמנגס 6ח"ו סכ6 ס0סע סו6 וסרוח וססכגס פכח סו6 סגסמס כי סרוח סי6 סחוסג"כ
 16 סרג דעת לסי סנ6נ5 ס0כל וסוף , 6חד דבר סס מחוח 6חר סגכדל1ח המגס . תססדיס סוויס וסם רכים ססכי

ס0כל
קרשקש

 לו והוא טעסירו והוא המציאות קיופ שהוא בזה רושים ,מעונו
 שהם ר"ל . כפשוטו אינו הטל בי )ג( : צורה בעל לבלכצורה
 ררה בזה ולקחו לסל השאת ברצון התהיה השפעתהמשילו
 מל כי להיות העתירה המתים ונהיית ענין בספור שאמרהפסוק
 היא ההוה הנשטה ולא )ד( : הפיל רפאים וארץ סלךאורורו
 הנפש בו רוצה הרוח , ענינים שני הם כי פי' . ההוההרוח

 אבל , דושים החמשה יגיעו מאתה אשר המרגשת שהיאההיונית
 היוגו בו אשר המדבר הצח על אלא נאמרה לאהנשטה

 יהברך הכזרא מציאות על הסורות הנטצאות ידע ובוהטושכלות
 ההשגה והשיגו ומצותיו השם הורת שמי כאשר הנשארתותא

 : במופת הנעשות השלילות ררך על שהיא לוהאפשרית
 , אחד דבר הם הנבדלות אמנם ורוחוה נשמות מנו ולוה)ס(
 ונדברו ית' awn השיגו אשר והם הטות אחר הנשארות בורוצה

 מכל אחד דגר הוא הדבק ובו הורה שאמרה ררך עלבאתב"ש
 ז2 כז ח"א[ נבוכים]מרה

 ההשגה ולפי עצמה בפני קרמת ואחת אחת וכל וטריקפריק
 ז"ל אמרו אשר וזהו , טעלתה תהיה הגוף בחיי הענגהאשר

 אחר כל אבל בגדולה ישח ולא השגתו טאחדילפיוההעטג
 שאטר מה לפי נראה אפם , מזו למעלה זו בטררגהואחד

 אחד השארות לו שיש מה כי המאמר מוח רביםבמקומות
 הכשאר בפועל השכל והוא בפועל המתקים הרבי והואהטות
 שאינם אחד, ענין הכל השארות לו ש"ש סי וסכל ושמעון:ראובן
 והאחד עלה שהאחד טצד ביניהם ההבדל שיהיה ועלוליםלזל
 מזה זה אישיהם והבדל ביניהם הפרש שיהיה גופים ואינםעלול

 6ג')ס הטחבר טן )הגה,ה : דעהו שזה הבריאה מן ובתוארבתמונה

 6ס)ו טס (Dp גי "קוס ,6) תנו6ס,ימ6פט
 גממ)סק

 "מגס
o~onנמקומס מקמרי געת D7DtU ס6ומריס טס יורדת ולימי טפי טוס 

0סגג
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 ע פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 השמות באלו ס שנפל מה טדע ספר בסוף עור ובארט ומס( מ' )נסלק רוח שתוף בארנו וכנר ,4ד

ם
אפרי טצשם

 ס) גסמו0 כ6מלס סלנו מס ומס , סגקגומ סמוטכ)ו0סו6 ס6יס 56יו ית7כק 6סר רס"ל 6גן דכת כסי ספוע5ססכ5
 הפרק וטס , 6מל דבר )6 סגקטח סמוסכ)01 ד")גייקיס כי 6הס גפם סגדיקיס גפטות סיו %כן חייתו כחייסגעור
hS656)כסגדר כדו"ח הכגס רק פ6')ס מגסס כעגיך סרג זעתמטם מס 6סר ג7כריס וממגין סרכוי כי ומגין רגוי גס ימ 

 סמ)ס כ') . רומ סחוף : סמוק מוס מ"6 נצק סנ)סוכמו סמפון נפס סו6 ר6וגן וגפס ס0מר מ75 יג6 כמין6ח7יס
 גו : סמיכתם סוץמ על י"ררות  ויוכו סגססות א5ו יסקרו 06 סחרור ססחלק כן ohנמין

~ha 
 גאפ ר"ל סספוס.

  רמו 011 , 6תר סורס 6ל סימונו יסץינ סכ6 מעולסלחיי
 כוס סנמ55יס סדגריס סכל ר6סעס , נפל6יס רגיס דכריס סנ6מר מכל יחכ6ר ירוסס . סיגיגסו למי כטגין ~ס גגנרמס

 פרננ גי סליו נכתר לרוכנ כלי סגלגל סיס  ולכן שמנעי גלי נססיי כליס יל5 מערנות נגיס וטונת  מכסוססטילס
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 ntltvDD 066 1ססימקו0 סחט) סטג) טס  6ת1  וגר  סגסיג)
 כטמיזס גקיס' ג)ו)6וontnb 0 8) 6טס מוגרומ מ"י nlm)uנג'וס
  סססגו)ווס מס.ר ס,זיעס גוו) סגת טוס קסו6 מי טיג6 סו ,וסקי~ט
 גססט יטסטסו )קרקסו ט61נ t1Dhn ~יה  גביר ישירים  ייפוין)יזר
 ehuP~t קקי כזזי 6% יט)ע:ו )לממס סדים סי וט) ויקבסוסוזי
 6נ" ,יזיוסו

 1)6 6מו0יו , יגעיו )סרוס olnnGh מכג)וסיו 6)
 הפילוסופים רעת ג'ו וזהו . סנס'ס( ע'ג , ג'ונוו )ניד גמזלרסנו
 והטוציא בחטרים הצורות הנותן הוא אשר הפועל בשבל ידבקוחרם

 דוסים הם כן אם טסנו נפעלים והם הפועל אל הכת טןשכלם
 והוא , שבעצטו למה דוטה בטבחו לפעול יתן הפועל כי ,לו

 ראות בנח ראות שהוא הראות ישים אשר השמש אור כמולהם
 כשיראה הסבה הוא אשר השמש ישיגו בעצמו ההוא ובאורבפועל
 בכח ירשסהו דבר לאדם 'קנה הפועל השכל כן בפעל,הרואה
 הראות מן האור מדרגת הנפש מן ההוא הדבר מדרגתהטרבר

 יש.8 ובו בפועל מושכלות בכח המושכלות הדברים ישובוובו
 טה בספר רשא'ד אבן ואסר , הפועל השכל המרברחהנפש
 ואס במאמר אריסט'ו דברי בפרשו הל' במאמר הטבעשאחר
 שאריסט'ו ההראות תכלית יראה ומהנה , המהנועע הרברהיה
 אמנם אנשים שהם במה אדם לבני האנושית ההצלחה כייראה
 התהלה שהוא הנפש בספר התבאר אשר כשכל ההרבקםהם

 נבולים שהם במה  הגברלים שהשבלים וזה , לנו ופועלתמניעה
 ר'ל יחר צדדין בשני התחלה שהם למה ההחלה שיהיויחוייב
 השכל הבה , תגלית שהם מה ומצד מניעים זוהם raטרד

 יחוייב כבר הנה לנו והתהלה נבדל שהוא מה מציהמועל
 הנועה בל היהה ואם ההושק לחשוק שיניע מה צר עלשיג-גהו

 התכלית צד על יניעה אשר ברבר נסוף שהרבק יחוייב כברהנה
 מזה וראה , הנברל השכל בזה בסוף שנתדבק יחויבהנה
 כח כפי המשיגים השכל בעלי האנשים מקרת שנשארשמה

 הוא אשר המועל בשכל בסוף יתדבקו להשיגו בהםהאפשר
 תנועת ומניעם הפועל אל הכח מן והמוציאה וההחלתםעלהם
  ואם ,  אחר  רבר והעלול  הי)לה ישוב כן ואם החושך  אלהחשוק
 בין בזה הפרש ואין הקדמות אכסנת לפי הכלית להם איןעלוליו
 לפעול יתן שהפועל אחר ועלולים עלות היותם מצד אלאבה2 נופי המספר אין השכלים בהמרות העלה ואם , והעלולהעלה
 אם הפועל השבל יהיה לא איך שבעצטו לטה דומהבסבתו
 הברלים ולא חימר להם שאין אחד דבר *ו הוא אשרהשכל
 הפועל בשכל שנאמר כבצ טחברו אחד שיברל מקריםולא

 וכן , אחר דבר והוא הם תהיו העלת במררגת ישובושפעלוליו
 מצד מחבירו נברל אחר שכל הונח איטר השכלים בכל לומרנובל

 שהוא אחר ענין כלם ישובו לא איך עלול והאחר עלהשהאהד
 עלה האחד בהיות הסבה הת בזה יספיק ולא לו ורומהסמינו
 כלם 'שובו הפועל השכל מן שהעלולים שהונח אחר עלולוהאחר
 הנמשך מקביל וישנה מדובק תנאי כהקש יתבאר וזה הפעלהשכל
 הפועי השכל "סוב אחר רבר"וליו עם ישוב הפועל השכל אם כן ההקש, ויחובר הקורם מקבילאוליד

 באותה אהד דבר עלתו עם
 העלה עם אחר דבר לה עלה היא אשר העליונה היגלה עםעלה

 שת אהד הכל שיריה ער יר,ברך הבורא שהואהראשנה
 השכל ישוב לא כן אם הנה , אחר רבר קלחהעם

 הפועי
 זם

 לפי כי הטעאה בכאן יש אומר 'אמר יאם ' אחד רליעלוליי
 והעלולים העלות 'היו פיעלת בסבה סאטין שאינו הפ.לוסותדעת

D'ell~ואם לעללה העלה בק קרימה יק אין בעצמם גליצאים 

 וצ מניעה ההחלה הוא אשר הסהפןעל בחשונטלם
 והטמאות ההטות לו גווע והוא בפיעל שכל גיח השכל  וישעלנו

 שהפושל אהל עלתו שהא הפיעל השכל העלול שריעבאפשר
 הנפשות ותה.ינח שבערסו למה דומה בסבתו לפעוליתן

 לא אנחנו כי a~m1 הפועל. השכל עם אחד רברהנשארות
 שהם טצר אבל קרוסים  שהם טה טצד ועלולים בעלותנעיין
 בעיק  נהשירלו בט אשר נהשכל יש הפועל והשכלפועל
 שנע טספר זה אי ועיונו בקיוהו לפי מזהו קורם נטורפועל
 ישיב אם ונאסר צודק ההיקש זה יהיה לעט או רב אושיהיה
 הפועל היכל ישוב גטור פועל היה והוא הזול השכלעלולו
 הראשונה העלה אל הגיעו ער עלתה תשוב העלה ואותהעלחו
 העי14 היות מצד אלא בינ.הם הפרש ואין אהר ממין שכלםאחר
 שהעלול נאסר לא כן בזה שיאסר מי ואין מצויירת והעלהמצחר
  שהוא הפועל השבל  המוב  אוהו  מצייר והוא ףסזעלטהשכל
 אחר מצר אחר והמצוייר המצייר 'שוב כן שאם לומצוייר
 תצא אטתי אחר היקש ונעשה , בעצמו צר באוגו העלהוהעלול
 עלות בשקרות מורים הכל כי , ואומר החרוש סאסיני לנוכולל

 ברא השם החדוש מאמיני ואנחנו למספרם תכלית איןועלולים
 שהאלוה להם שיטלט כד' דקות קצת ולפי , שיצה לעתעולמו
 שהוא כסו במספר הכלית להם שיש והעלה העלול צר עלאחד

 השלהבי והשני השנ' השכל ברא שהשחת אמרו בסופתמבואר
 ישוב לא אבל , כן ההיקש 1.היה הפועל השכל אל הגזעםעד

 הראשונה העלה אל הגזעם ער כלם וכן עילתו הפועלהשכל
 לא כן , המחדש הבורא המחודש הנברא שישוב הוא נמנעכי

 השכל עצם ~aw לא בפועל שכל כשיהיה בנו אשר השכלישוב
 המחדש op ונילקודש אהד מצר בפעול פועל א'כ ויהיההפעל
 למה רומה בטבהו לפעול יחן שהפועל ונניח בעצמו,אחר

 למה דומה לבן נותן האב בי  עצסו  ישוב  וה בעבור ולאשנעצמו
 לצורח סבה ראובן צורת וכן , עצטו ישוב וה בעכור ולאשבעצמו

 דעת לפי לא הנשארות א"כ , אהד דבר הם זה בעבור ולאחנוך
 . אחד רבר אינם החרוש מאמיני דעת לפי ולא הקדמונימאמיני
 השכל עם הנפשות ישונו שלא ההיקש בזה לנו שיצאואהר
 ונפש נפש 3ל  ויהיה  בהשארותם מורים והכל אתר דברהפועל
 לנפילת ההכרחית הסכה שאין , אומר , עצמה בפניעומרת
 רבים שהשכלים מורים וכלנו ועלולים עלות היותםהמספר
 שהנה עלול, והאחד עלה האחד היות המספר סבת שאיןוהראיה
 אלא בהם אין אשר אהנו הנמצאים החמריים ברבריםנראה
 אלא ב'ניהן הפרש 'היה ולא העלה ישוב  שהעלול לברהטבע
 יחר החברם ואם מהחלפים בנושאים הם והעלה שהעלולמצר
 דבר שניהם ישובו אבל והעלה העלול בין ההבדל יוכרלא
 עלה הוא שהראשון אהר מנר נר תדליק אם בו והמשל ,אחד
 ואם סההלפים בנושאים שהם מצד ביניהן ההפרש תראהלשני
 עלהו שהוא האחר עם העלול שהוא האחר הנר להבתהחבר
 מאוהו אם וכן , ביניהם להבריל תוכל ולא אחר ענין כלםרטובו
 וכן אחר נר תדליק הראשון הנר מן הודלק אשר הדולקהנר

 הראשון נר 1 מאו אם וכן שתרצה כמה ער אחר נר נרמאותו
 ממט הנרלק.ם יוחסר לא הראשון שהנר כהו נוות כמהתדליק
 ש נרוה כמה ממט יודלקו שאם הציור ושהת נופל כן כמוכן
 כלא אוהו הצייר אם מחבירו עלול אחר כל רבים והם מנרגר

 הראשון הנר  יהוסף לא  הראשל  הנר אל ויהונרו אחרימנבטאים
 ואם , רבים גרות ממנו הודלקו כאשר יחסר שלא כמוברבויים

 גר5 ואין חומר בעלי אמם אשר בנברלים כ"ש הומר בבעליזה
 אס הפשיטות בתכלית פשוטים שהם מצר הלוקה ולא חלקלא
 זה בעבור ימנע לא ועלולים עלות היוחם מצר המספר בהםההן
 כסו צד מכל לו דומה שהוא אהר אהר דבר כלם יהיושלא

 דבר ויהיה בהדרגתו ישוב ממנו שהעלול הפועל בשכלשנאמר
אהד
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 המעולים עיוז הניע אליהם אשר האסתיים המופלאים הענינים אלו איך מבתכל , השתוף ק בןם
 הענינים; באלו בחדות דברורן כולו זה ועלת , המציאזת מאמתת מההבדל בפשומההם שיאהו למהמהם, ישחק עיון בתחלת האטת על מודה שאינו החכם הא"ש בהם כשיעיין , במדרשות מפתריםשבפילוסופים,

לזרחכם
 טובשם
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קרשקש
 מצר אלא רב אינם בלהבות המספר סבת כ' וזה ,כלל אל' צריך איננו כי הדולק הנר מענין בו חורתי . עט8הר

 ענין הראשון הלהב הכושא עם המשאים ישובו ולאהנושאים
 נושא בלי רבות להנות מציאות שידומה אפשר אמנםאחר
 מהלהג שבהרלקה כמו האמת דרך ול , אחד ענין כלם1"8ובו
 ונלבשו מנושאיהם הלהבות שיופשטו השל בנוער כן יחסרלא

 הנשארות הגדשות ישונו אם ועור , יהוסף לא הראשוןבלהב
 ורחוק טאר נפלא רבר זה הפועל השבל עם אחד דבר הסותאחר
 יהריי'ב שא'נ לאמתו, כ;ש לצירו 'וכל לא והשכל הרעתמן
 הנפש 3השארוה המאמצים הפילוסופים לרעת ההנרד זאתלפי
 יההייב וכן והשגחו, מעלהו רגל לכף הגיע לא ואםשיהיה nlol~'e זה א' נפש ובין אריפט'ו נפש בין הדרש יהיהשלא
 רבינו משה ג"ש שיהיה הדעת זה אחר נמשך אם רעהנולפי
 מ' ונפש ויעקב יצחק אברהם ונפש ~מרים אהרן נפשהיא

 ההכירים הנביאים וכל ושלטה דור ונפש העריקים מןשקדמם
 , והשגהו מעלהו רגל לפרסה גהייו הגיע שלא בהם ויש ישואם
 והשגת השגתו בין ערך שום אין אשר הנריק או החסיר נפשוכן
 שכל וכן , שקדמם וסי ושלמה ורוד משה נפש היא רבינובמטה
 ימלט ולא , כלם נפש הוא נפשו והשלמים מחסירים א"רוכל
 דור ושכל עיטו ישיג רבינו משה ששכל ורפא פנים, טשניהעלץ
 דור וכן גלם וכן ושלמה דור נפש שהוא כן כמו A'rt1עציו שהם וישיג אחד דבר והם שהוא אחר השלטים גל ושאראכלסה
 כנסה נפש ישיגו שכלם שהוא עצמה בהשגה כן כמוחשלמה
 נפש שהב כן כמו וישיגו עצמו שהם ויעקב וינהק ואברהםרקינו
 יסגו לא וולהם ישיגו לא ואם , זולרנם ישיגו לא אוילחם,
 הקבל סשה נפש א"כ ועוד , אחר עצם ישוכו שכלם אחרמטם

 וצדיק צר'ק כל נפש אליו בההחבר והוא תכלית לא.ןההוספת
 חלק בין ש.היה ער מהסיר מגיע הענת תה העררם זמןכארגנך
 עת כל ויוהר ויותר השנים סו אלפים הנשארת מנפשולחלק

 בה יש הפשוטה הנשארת נפשו כן אם סהטיר המציאותשתמשך
 רבר והכל תסיר ההוספת בו יגיע בי ומאוחרים קודמיםחלקים
 חלק קרימת ולא חלוקה בו יצמיר ולא בו הומר אין פשוטאחר
 זה סוחרים ענינים כלם ואלו הלקים בעלת שאינה אחרלחלק
 הלירפ בכאן אין ההלוקה בנפשו יצוייר שלא ומגוהר "האק
 תכלית לאץ מתאחרים קודמים חיים בה יהיו שלא שכןוכל

 רחוק וה כל , אחד רבר והיא לקצתה קודמת הנפש קצתורוסיה
 מתורהנו שהעקר אחר השכל יקבלהו ולא מאד הציורטן

 ההמשל וזה , השארות לה יש שהנפש ומהפילוסופיםומחכמים
 לקחנו ולא הנפשות בכל ההמשל היא משה בנפש אמרנואשר
 (lca~, ואם , ההמשל צד על רק משהנפש

 האמונה בזאת
 ראוי אבל . הגנות בתכלית כיירטה אמונה היא אחר דברהיוכל
 הורתנו הכסי ורעת נשאנו ורעת ההורה רעת אחר שנמשךלנו

 בהשארות ק'.מת אמונה ונאמין אחריהם ממשך עלינושהסהוייב
 שאסר כנם בהורה אם , רבים במקומות שנזכר כמוהגפשות

 ג'ל ופירשו יטיח והארכת לך ייטב למען ואמר בה' ניטעעם
 ני בזה שנאסר הדין ומן , ארוך שכלו ולעולם טוב שכלולעולם
 רבו כמו רבו השם קדושת על מתו וחסיד'ם עריקים נכבדיםכטה

 בחק עול זה היה המות אחר גמול להם היה לא ואםטספרם
 לפניר נתתי ראה הקרושה בהורתו אמר והוא הכרון מכלהשיית
 של הוכהו הוא והיכן הרע ואח המות את הטוב ואת ההייםאת
 נפש והיהה אמרה אביגיל וכן , שמו קדושת על נהרג אשרזה

 נפש* תעזוב לא כי דוד ואסר , החיים בצרור צרורהאדוני
 השוב והרוח שלטה ואמר , שחת לראות חסירך תתן ולאלפאזל
 אשר ההיא הטובה בהפלגת הנביא בך,ואמר לחוסים פעלת"יך צפנת אשר טובך רב מה דוד ואמר , נהנה אשר האלהים8ל

 יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין , דטו' ולא ערךאקלח
 מעץ ולקח ירו ישלח פן השלמה התורה ואמרה , לולכ14כח
 לא בו אע הבא העולם ר"ל ואחדו , o~yS וחי יאכלההחם

 בראשיהם !עטחהיהם יהובים צדיקים אלא שתיה ולאאכילה
 בהבלית טחענג'ט שהם בזה הרצון , השכינה מזיוונהנים
שהן יקבלהו לא ההוא ההענוג אשר בוראם כבוד בהורגתהתענוג

 %4?ךו%יק:י
 נצטווח אשר וכהכאה הרת ביריעת והשהרל טה זמן OV"אם ם;י ע"(י" דיירן :מ גגך

 השגהק בזה הרצץ , אחר ה' אלהינו י" ישראל ~ye כאסרובה
 כי ואמר , בריאותיו כל והמנהיג הטושל ושהוא גמור אחדשהוא
 הגמור שהמהלל , אותי !ידוע השכל המתהלל יההלל בזאתאם
 עשה שאמר כסו בכל המשגיח האדון ושובש מציאוהו שירעהוא
 להגיע לו אפשר העולם אמרושבזה בארץ, וצרקה טשפטחסר
 ופירש שנה אם קטן להיות אפשר גרוף וכן , המדרגה זאתאל

 יכול גדול אין הכא בעולם אבל ,  בהשגתו מהשהדלותולמנע
APnSההשגה של"י בנה הרצון , גדול להיות יכול קטן ולא קטן 
 וכל העררו אחר נפשו סעפת יהיה כחייו אהד נל השיגאשר
 מהחלף והוא התענוג בהשארוהו לו יהיה שישיג טה לפ'אחד
 באחר אחר ולא בחייהם השיגו _"w~ השגתם יהרון כפיבה

 מרגשים וכמה , כגדול כקטן אחר דבר הכל 'שובו ולאירובקו
 שות לזפ תהיה אשר ההשארות ר'ל הענין בנה באו חכט'םסדבר'
 באסרם טענה ואין , השגתו לפי אחד כל והמסיריםהצריק'ם
 כמו ואחר אחר כל נשטח בנה הרצון כי צריק'ם, שלנשטהן
 גופן ועל אמרו וה!א ואחר אחד כל גוף בו ירצה גופםשסלת
 ברשעים אטר! וראה , משכבותם על ינוחו שלום יבא אומרהוא
 , גופן ברא ולא נשמתן ברא ואסרו , נשרפת ונשמתן כלהגופן
 שהנרצה וכמו בניו, גופת ואת שאיל גופת את הכהסבואמר
 אחר נל נשטת בנשמתן הענין כן !אחר אחד כל גוף גופםבסלת
 נפשוהינו ופעם נפשנו יאמר פעם בהורה רבים וכטוחו ,ואחד
 יעקב ירך יוצאי נפש כל ואמר נפשותיכם ופעם נפשכםופעם
 שאמרו והטצא , רבים גופים הם ואם יתיר בלשון נפשורבעים
 ננוזות צדיקים של נפשותיהם אמר*חו מינא ההוא לחוראמר
 אומר אוא צריקים של נפשתם ועל ואסרו הכבור כסאתחת
 אמרו בין הפרש אין א'כ , החיים בצרור צרורה אדנ' נפשוהיתה
 אהר כל נשמת בנשמתן שהרצון בפשותיהן אמרו וביןנשטותן
 שכל  תשקם  ערניך  ובחל ואטרו איהר דבר כלם שיחת ולאואחד
 אחר והנכונה הישרה האמונה א'כ , בפגע עדן לו יש ואחדאחד

 שכל שנאמין היא הנפש השארות והנביאים התורה מןשהחקיים
 ימרר במה עלינו לטעון ואין , עצטה בפני עומדת ונפשנפש
 בעלי ואינם שכליים דברים שהם אחר מזה וה איש כלשכל
 שהוא הפועל בשכל אמרנו שהרי , ועקלים עלות ואינםחומר
 העלה ישובו רבים ועלול'ועלה

 והעלוי
 דעתם לפ' אחד ענין

 כל והיות השגלי בהפרר הסבה אין א'כ ממשלנו שנראהוכמו
 עלה שמצינו אחר ועלולים עלות היותם מצר מחברו נכרלאחד
 הציור תחת נזפ9 אינו וכן / דעתם לפי אחד ענ'; ישובוועיול
 המספר בהם שיפול הומר בעלי אינם הנבדלים שהשכליםאחר
 הפשיטות בתכלית פשוטים שהם אחר ועל~ל.ם עלות שהםמצד
 שהונח שאחר לומר לנו 'ש א'כ צר מכל לוה זה מתדטיםהם

 עלה שהאחד מצר במספרם הסבה יהיה לא רביםשהשכלים
 ש.מצא ולא הקדמות מאסינ' הפ'לוסופים דעת לפי עלולוהאחר
 בסגה המאמינים החדוש בעלי דעת קצת לפי תבירוהאהד
 שוים נפררים השכלים ברא יתברך שה'טם נאסר אבל ,פועלת
 לט וא'; , לזכותו אהר שהטציא !לא שוים כלתי אוכפגלה
 שיש כמו השכל בציור נופל זה שאץ מזה וה יפרר! בסהלומר
 על לקבלם 'כול השכל אין מורגשים הם ואם רביםרברים
 נעלמים מהם רברים כסה הגלגלים בגופי תראה הלאאסתתם

 טהותט משיגים ואינם ~ענינם וסבובם בתבונתם הפילוסופיםטן
 שהשם ולנמר הוה ולצער לנו טה הקרושה ההורה בעליואנחנו
 השלישי !השני השני הראשון והשכל הראשון השכל בראיתברך
 וטה , והכוכבים הגלגלים יחחיינו ומהם מספרם תשלום ערוכן

הפסד
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