
 ע פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 יל שהם , ואוטר להבינו שנכרמתי מה להשלים ואשוב , פעטים שהנדנו כמו , ההמון מהבנתקחתם
 DtWtq1 צדק כשאסרו , כערבות המנויים הדברים אלו היות על ע פסוקים מדברי ראיות להביאהתחילו
 יתבהם לו מיוחסים שהם שמנאום אותם על ראיה הביאו וכן )ו( פ , כסאך מכון ומשפס צדקדכתיב
 אצלו שהם יתעלה לשם סיוהסים מהיותם בערבונו שהם השאר על ראיה הביאו וכן , זה והבןאצלו
 כבוד כסא בחר לא ומכולם , הקניה ברא רקיעים שבעה אמרו אליעזר רבי ובפרקי צ . זהוהנן

 כלל כי ודע ר , כן גם והכינם ק דבריו אלו , בערבות לרוכב סולו שנאמר ערבות אלאלמלכותו
 , הטשנה בטרכבת , מרכבתו יוסף האשור , הרבה נכפל וזה , מרכנה נקראות הנרכבותהבהמות

מרכבות
 אובשם

 כקלו כחידות תדנריס מסיו )פי כעי וס ועלת ,סמ5י6וח
 ס6תר כמו ססמ1ן )ו7ע1ח סעגייגיס לעומקסטגייניס
olnupכערכות ססס סס6ר ען ר6יס ס3י16 וכן : רכ1ח 
 כוס סר15ן , 56לו ססס יחע5ס ל56 מיוחסיסמסיותס
 ססס rSpni' כמגוייס סךכריס סרת ע) רסיס עגילוסרו"ל

 63תרו לערנית מיוחסיס ומהסט סירק מ5יגו סכן3ער13ת
 רסס וסכיה ערגות 610 וכסכו (1hD תכון 1מספט75ק
 כרכס יס6 וכתיכ דוגלן כמוגרס כרכס זגגיי מלוס סגגויעל
 סיס ל6 ס6ס סגלגל נורח סו6 סס'"ת גן 06 ס'ת6ח
 כרכס יס6 דכת'כ טגתנ6 כעדורו 6ומריס מיי ל6קורחו
 גנו65יס וס3רכס ססלוס סגלגל קורח סס'"ח ו6ס , ס'מ6ח
 תגד 3ערכ1ח גת65 ו6ס כערגות סינו65 יחוייג כן 06עח1

 מ76 וסגם , סג)ג) 15רת ס' יסים לו סמיוחסיססז3ריס
 סינר ססרכ מיס יתכשר סרי , כבתרס לסכין סר3ספליך
 חלקים סגי בו ים וסגלגל וע5ת1חו סגלגל 15רת 610ססס'"ח
 רקיעים  ו' סתרו ר"6 וכפרקי . מגיע וחלק מתנועעחלק
 , ער13ח 6ל6 תלכותי כס6 נסר ל6 ותכלס סק3"סכר6
 טרנות, גלגל תניס ית' 610 כי לדוריס ג"כ וסריגיויסתר
 : ג3ר5 מסיכן סכוייך כמ6 ססכס זס ממתר יוטסוכור
 יעורר עומסיו , מרככם גקר6ו סגרככות סנסמות כ)5 כיוזע

קרץ

 והנביאים השלמה התורה כפ' שהיא האמונה צאת ישהכמר
 הוא אשר חנטהו אחר הנמשך ברצונו הכל ברא שהשםכלם
 הפעולות בהתחלף ולא מעצטו חוץ יוצא דבר ואינהעצמו

 בזה משל לך והגה , הפועל בעצם הנמצאים העניניםיתחלפו
 אחר הפועל שיהיה ר"ל אתנו הנמצאים בענינים הרבנמיש

 ברצת פועל יהיה שלא ואעשפ מתחלפות פעולות טמנוויההייבו
 ותבשל קצהם ותקפיא הדברים שאר תחיך אשר האשבסו

 יבאו באדם אשר המרבר הכח וכן והשחיר והלבקוהשרוף
 רבוי אין פשוט אחד כח הוא ואם מתגלפות רבות פעולותמטנו
 פעלים ממנו יגיעו ספור כל על ההעלה איר בהשי'ת כ"שבן

 ומספרם כלם השכלים וברא , בעצמו שנוי בלא מהחלפיםרבים
 וכל והארין והכוכבים הגלגלים וברא הכמהו גזרה אשרכפי
 ולשלמות עצמם בשלמות ההנעה כח בגלגל.ם ושם גהאשר
 האל גזרת כפי המיר במציאוה הטובות ישפיעו שהםזולהם
 סנה זה השכלים 'פרדו במה לחקור לנו ואין , הקדוםורצונו
 מאמיני רעת לפ' עלול והאחר עלה האחד כש.היה לאאם

 במו ההדוש מאמ.נ' כפי זולהו אחד בהמצ.א אוהקרמות
 ט,ולתו דגר יפרד איך אלה בשתי כן כמו לטעות שיששאמרנו
 לוה הרוחנו ולא לזה יה ומהדמים שכליים ענינים שהםאסר
 היות מצד או ועלולים עלוה היוחם מצר מסמר בה: לחתכרום
 נאמר וכן , דק בע.ון בזה סשנעין זולתו האחר ממציאהאחד

 לו האפשר כח כפי אחד כל השי"ת והמשיגים השלמיםבנפשות
 כ"י והתענוג וההשגה וקרם עמירה לה יש אחת שכל שכלזלפי

 : הגוף עם בעודם השחת עם לה ה"ה אשר והקורבההרבק1ת
 בזה בנית'ה החשה להפיל גדולה העמקה העמיק גדולהעם

 בזה אם כי דברי לסחור ררך מצא ולא התנאיההיקש
  טתחלק והוא  בעצמו אחד הוא  השמש שביצת כמו ,  למר ,הצד
 והם החרכים מן מציץ החלונות מן משגיח בעה ניצוצותלכמה
 בחכמות עצמם להשלים המשתדלים האגשים בכל כן הנתפררבי

רחטכל
 הפועי

 מתחלפים אישים הס ואם נכלם נמצא אחד הוא
 השמש בהיות הסנה כי יומה אינו ואמרת* . המספררבי

אפרי
 סרו") ל") . נעלכוח סמגו"ס ס7נויס ")1 סיוח ע) ע :ולום
th')oססס )מעט ממגוייס סדגריס סיוח ט) פססוק,ס רקס 
 )עלנוח o'envn ותססם סורק מסיגו וסיכן וקמלוכטרנוח
 וכן פ : טלכוח סו6 וכסגו , גסיך מכון ומקפת נדקכקטרו
 קנוס טגני SD רסיס וסגיku~ 16 . כו' סס6ר עי רייססכיני
 ססוקיס  לכוסינו סמ65נ מ5ל )עלגות מיומפיס הלכס~גגו'

 'bD יכסיכ לן מי6 מליס מזי נימרס יסורך טריונימליס
 יכ6 דכחיכ )ן מג6 כרכס גפי סקוס )ך וימס  6!יך סייוס'

 כי יחטלס עליי סנ6מרו פסוקים (lh~ns כטרכוס סססרייס לסכיי  כסרנו ןי (OO סיס ע"ס רכוחי)ו 6"כ , ס' rbnכרכס
  וסגן סרג "מר or וטל , סנטריו סמו יסטלס לו גל' סיףטרגית
 סגור" וחרי' נספין ר"לזס,

 ססו6 טרד גערניס ססס רייס סכיניי ו6טס"ס )גד יסע)סיו מיותסיס סס סיהריס ססססיקיס
 סנון  "כן מש"ל ל' סרב סי' וכן , סנ"רט כתו 'ח' 4כלי

 סניך זס טסני . כי' ימרו ר'"ויטזר ונסרקי צניגרס:
 סבר'ס כי וטנירת טיהדס ססי5 לסי סטימרו ~וס 1"לסרג
 מימריח חי"ר כי טרניס גלגלמניט

 מסגי"
  סריס סניך סרג

 רוס . כן גס וסנעס ק : טרגוס וסירס יימר  נכנן 5גלנכלל
 . כלל כי ורע ר : ערנוס גלגל טויע יסטרו סוך כילסינוס
 1 מרכנם יקר"ס ,ons מהכנס מעמס לעניני יסוררמכסיו

לעי
 הגבוהים ההרים או הכוחלים כמו הם המונע.ם רביםגיבורות
 אחר בטקום הוא כאשר אטנא , מלהתפשט 1nly~o צלהעושים
 כאשר השכל אמנם 1 בלל מתחלק אין שיהיה כמה רהבפשוט

 לאחר שיש היתרון נכלם או אחת בחכמה אנשים שניהשחדלו
 , בשוה אנשים לכל אחר איננו כן אם נגלה מבואר תגירועל
 המתחלפות ההכנות סיד רק מעצמו המונע אין אומר יאמרואם

 מוחו שעצם מי שרש שווי בבלתי או סוח מזג בשתיבאישים
 זכרן או היובש רב שהוא או הליחות רג שמא ש השוףבשליח
 מצר שנחן שהוא או המזח באחורנית לו ש"ש יובש מצרגדול
 1 בגדולה ישוו לא המת ואת יטצר שם שיש הליחות רובשיש

 נוכל לא אמנם מזגם הכנת סיר הוא שהחוטף אסח והההשובה
 הש הוא שיהיה ער בגו אשר השבל הוא הפועל השכל כילומה

 ההכנה והוא לבר כח הוא בנו אור השכל כי , מסכיםשהשכל
 אשר ההכנה כמו ההיולאניות הצורות מן משוללת בנפשאשר
 אל שישיבהו למי צריך הוא כו[ אם הכתיבה לקגלבלוח
 ח10ם וזהו , והמציאות הישות לו ויתן והצמיחו וה~לירוהפועל
 הוא א"כ שנעצמו לכה רומה בספחו לפעול 'תן הפועל כיעליו
 הרצון , הפועל בשכל בסוף נרסק ואשנו אמרו וראה ,עלולו
 התחלה שהוא ואמר קידם לא בפועל שכל ושב שנשלם אחרבו

 הפעול ולא המתנועע אעו- שהמכיע מורה , לנו ופוסלתמניעה
 כט התשוקה צד על יניעהו הוא כי עוד ואמר , הפועלהוא
 אם עור ואמר , החושק הוא ההשוק ולא חשוקו החשוקשיניע
 בסוף שנדבק יחוייג יניע אשר ברבר בסוף יגיע הניעה כלהיה

 יחבן שלא התגאי ההקש זלזל בית בנית. בכה . הפועלהשכל
 בקומה כצבה וגם דברי אלומת קמה והנה ההתדבקות זהלהיות
 'ולא יגיחה הברק איל לא בניתיה והחומה נשאת קיימתזקופה
 שהם השאר על ראיה הביאו וכן )ו( : תחתיה החומהרשול

 זה והבן אטר פי' זה. והכן ית' לשם מ.1חם.ם מהיותםבערבות
 וקראם לערבות וחד מ ומשפם שצדק כמו הראו הם אסרכאלו
 תפ יתע לשם מיוחדים הם אס המנויים שאר כל כן כסאוסכון
 טהם להשפיע להם ההחלה שסחו ית' השם כי מערגותגאים

קרשקש

%
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 טמצרים מרכבה והצא וועעלה , אמרו בהמות, הרבה על נופל השם זה היות על והלאיה פרעה,מרבבות
 הסוסים מן ארבעה על נופל מרכבה שם היות על ראיה ונאת , ומאה בחמשים וסוס כסף מאווזבשש
 קראוהו היות ארמע אותו נהמאים הכבוד שכסא שנאמר מה לפי ש נאסר כאשר כי אומרו6ה

 הדברים אליו שנתגלגלו מה שעור וזה , אישים ארבעה היא אשר במרכבה לדטווז , טרכבההחכמים
 הפרק בזה המכוון אמנם , הענין בזה רבות נ'כ אחריש הערות טבלתי אפשר ואי ת , הפרקבזה
 ביכולתו ומניע המקיף הגלנל מסבב ענינו , שמים רוכב אסרו כי , הדברים השבת היעה עדיואשר
 הראשון זה הוציא , השהקים סבב בגאהעו אשר , שחקים ובנאותו א הפסוק בסוף אמרו וכן ,ורצונו
 זאת העליון הנלנל בתנועת כי , נאוה במלת ושאריתו , רכיבה במלת שבארנו כמו ערבות הואאשר

 הניעה אשר העצומה היכולת היא חאת , ככל החלק כתנועת כולם הנלנלים יתנועעו היומיתהתנועה
 הגדולה שהיא ב , לאמרו עתיר שאני לטה בשכלך תמיד נמצא הענין זה ויהיה , גאוה קראה ולזההכל

 : והבינהו ג המופת עליו שאביא כסו הגלגל הקף ר"ל , בה השם מציאות שנודעתשבראיות
 הזטן באורר אבדו ב הענינים אלו באטתת א באוטתנו היו אשר הרבא החכמות כי דע עאפרק

 כלם אדם לבני מותרים בלתי ההם הענינים ובהיות י , עלינו הסכלות האומות ובשליםג

אפוי
 גוס6'ס סכ3וד סכס6 רן") סומרו ר") . סי*מל מס )פיש

 סערות מכלתי תפעל 61י רנ : כשליס ל' ר") מיות ד'קותו
 מעטת 3טייני 6מל1ח מעלוס יעולל ט)6 ""6 ל") .למלוח
 ו3נ6ות ר"ל . סמקיס וכגלותו א : סניפי מגק כתמסחמרכנם
 סי6 . ס6מחיח סג16ס סי6 ואח כוס ססמקיס סכ3ססס
niraolh) סגינ)יס כ) ע) נפוח ספו ערכות )ג)ג) סכם : 
 סיומי סג)נ) ס3הניעוח ל") . סנל6יוח סגד1)ס ססי6ב

 ונסו ר") 1 וסכיגס1 ג ג ית' ס6) וס61 ממגיע מ)י16חיח63ל
 הגועתו ננחית מגז כילטו

~hst 
nthdn סמג'ע : 

 ג' )חן ו") סלכ . סומן כ6ולר לכדו ב : 61מדוח1יחעיס מפייות כמופת וגכ6ל ט6)סית וחגמח מרככם 'י מעכס עניני )63ר ר") . סעו'ניס 6)ו שמחח א עאכ411ק
 ולכח סומג'ס ס63ולך )סי ס6מח , סמכמוח לכדו למססכות

 )6 . ס16מוח וכמלוט סייס ג : )ומדישן סעדל מסגישמכמות
 סיחנו מנד סמכמוח 11tSSI )ע"ע רס6' פסיס סירססיס

 תסס tJPO(~O כסיות ס)יטיח ד : סנ)וח ניס וסקועיסט13עיס

 מרככס מעסס גקר6 ולמס סמרכ3ס מעסס מענייניסר3
 סחכתיס קרקורו חיות ד' טותו גוס6יס סככוד ~hD1 לפיר"ל

 סערות.6חר1ת יעורר סל6 ס6"6 ר"ל , 6חר1ח ג"כסערות מכלי 1""6 : מ6רכעס סי6 6;ר מרככס לדמותמרככס
 6מגס : ססליסי מחלק כתתלח סמרככס מעסס3עגייגי
 סגלגל מס3כ עגייט ממיס רוכבקמרו כי סדכריס ססכח סיחם כעבורו 6סר מפרק 3וססמכ1ון

 ממקיי
 ומגיעו

 ו3ג6ות1 ר"ל , ol~on 1גג6ותו 61מר1 . 1ר15גוכיכולתו
 16 ן pfnn~o סג16ס סי6 111 כלס ססחקיס ר1גכססי"ת
 כתגועח1 כי סגלגליס כל ע5 גסות לער3וח סיס בוסר15ן

 סעלימפ  סיכילק סי5  וי כגל סחלק ~pp,)p כלסיתנועעו
 גמ65 מעגין זס 1יסיס : גיוס (b~p ולוס סכל מגיע6;ר
 סנדו5ט ססי6 למס לקמרו עתיד סיגי למס כסכלךתמיד

mth1)~ר"ל . כס סרס מניטוח סג1דע 
 סקי

 כתו סגלגל
 סתנועס גנחי1ת כי , וסכיגסו וקמרו : ~pptn עליזסי63
 מגיע על מורס סקדמוח למ6מיגי כין סחדוס למטמיני3ין
 3ססר )כד5 מגיע ;י; ע5 כרטיס סרכ סכיך ולכן ,גכ7ל
 סספרס 'PUT 1כ3ר , תתיז ס1כ3 סגלגל סחרי ((oa כה1)6

 מס 6נל סמגי16ת מטבע נלקחו ל6 ססקדמות'סס ויקמר , ס1סס עד מתהלתם סמד3ריס חכנווח גתחדס 6יךכמיספר
 .חמס ויכ6ר1 סימיון 6חר גמסכ1 "כל סנוני16ת פעליו 3מס 56לס כחיגם 6ין וכן לכנרו, סירנו למס ג16תסירקו
 ומרחקת  וקיווקו סרס תייקות  ינתרו ויסך טסמ5ייוע  נל,סית ממזרמות לי  סררך  וי על ;שגיחו כסקדנו1תסעעס
 נוסס יתכפר ססקדמוח לקכ5 סורוע ככח 3"6 למכריח ר"וי 6ין ס56 מ5י"1ת כמו 1גכ3ך יקר דר1ט ססו6 76311סגסמות,
 . טפרק ,ס כוונת ספיל1סופיסוסו נדרכי סגסמות ppnl~l ובחנותו סט'"ת מגיבות סיקייס רבי 6כ5 כגגדס סגנו65וסיעוד
 ן סגככדיס דרוסים סג' 6ל, על רסיס ממנו ליקה ור16י 1סס1ר סגדם דרך סוו5'6ות כ% יפרס זס ;6חר נפרק יכברובח"ג

 יסרבל ככני גמ65ת ל6 ססחכמס סדעק כתחלת סיריוס 6ף כי , סעגייגיס 6ל1 63מחת כ16מחג1 סיו סרסת סחכמ1ת כידע
 6סר נפל6יס רוויווח 3סס סכ6 6חר , מיק; מכל חון תסס מפ;וטיסס יר6ס 6סר מתלמוד 6סר וס6גדוח סנודרט1תכסי

 , יייעס 1כ3לי כמקרס גפל1 ססס לזמר h~h ספילוסופיס מעקי תגיעו6ליסס

 "כ~
 כבמתח כ6ומתגו סיו סרכזת סחכמ1ח

 עלינו מסכלות ס6ומות וכפלוט . מגיח סרס 3ע13ר וגס סונן, כבורך רנות otnup ויפסדו יחסון סתכמוח סחכמיסדעת כסי כי ס7כריס 1יפסן יס11ס סומן כי סזנוגיס כ6ריכ1ח 1736 תגס ספנותן, סדרך על 6ל6 קכלס זרך על ל6o~ltf)pO 6ל1
 מספ ;גרע עלינו יתוייג חכמים מס סיו oh כי לסכלות  61מר , עכדיס גטיותט גקכמס ולתור PP75 פגתי לגו 6יןכי
 לגריס ביימתם פיסיס 6ף כי ני סכס כעגור וגס . onipn לגי ג;6ר ל6 סכלים ובס עגדיס 6נו 6כל מסדכריסק5ת

  חכמיםקרשקש
 ; השתקש שאר ינקן יתעלה השם סאת לו ועאצלת העצוטה נוכל או , לש"ת הכגוי שג יחלש  ונואוחו ,  הטיית אלוגל
 פרס הינולת שהוא ונגשינו מסר השית לגלגל שג גאוות שכט'לוסר
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 ירעם וכבר , לבד הספרים דברי אלא ה , כלם ארם לפני המותר הרבר ההן ולא , שבארנובמו

 בו שנפל סטה ברה שהוא בדת החכמה תכלית זה והיה , בכתב )6( לאסרם רשאי אתה אי פהעל י שאסרתי דברים , באומה המתפשט לענין מקדם, בכפר מחובר היה לא המקובל התלמודשאפילו
 לו, תתחבר ושנגה י )נ( , בספר הונקובר בלשון נופלות וספקות והשתרגם הדעות רוב ר"ל ,באחרונה
 בזה הדבר נמכר אבל , במעשים הבלבול והתחדש חבורות, רגובם , האנשים בין המחלוקתותתחדש

 ואם , התורה דבר עליו שיורה וכמו )נ( ז התלמודיים בחבורינו שנארנו כמו הגדול דין לביתכולו
 שיניע למה )י( ח כלם אדם לבני מפורסם עיבור לעד טהשאירו הקפדה בו נפלה פה שבעלתורה
 היו אבל ; כלם אדם לבני ויפורמט התורה סתרי מאלו דבר שיסוכר עובן כל )ס( מ ההפסד מןכוה

 אין מאומרם , מוס( )"ג וכפרק מ,ס 3"6 )כחק לך שבארתי כמו סנולות ליהירי מנולות מיחידינטמרים
 השרשים אלו להפסק הטחייבת הסבה היא וזאת , וכו' חרשים חכם ליורון אלא תורה כהרימוסרים
 והן )1( , ובמדרשות בתלמוד גאו ורמיזות קמנות הערות אלא סחם תמצא ולא , האוטה מןהעצומים
 שאין וחשבו )י( ההם בקליפות כלם אדם כני שיתעכקו עד , רבות קליפות עליהם מעטין לבגרנרי
 טזה שנתגלה ומה , הייחור ענין מדברי שתמצאהו מזער הטעט זה אמנם י , פנים בשום לבתחתם
 טעם וה! , הישכרגאלים טן המדברים טן לקזוזם ענינים הם , הקראים ואצל , הגאונים לקצתהענין
 היו הדרך בזה הישטעאלים התחלוד שתחלת עוד ונזדמן , בו הישמעאלים שהברותו כננדסהמזער
 ולזמן , בדרכם והלכו שלקחו מה חברינו מהם ולקחו הנברלים( )פי' מעתוזל"ה עומם שנקרא אחתכת
 אחרות דעות להם ונתחדשו , האשער"ייה כת שטם שנקרא אחרת כת בישמעאלים נתחדשה כןאחר
 אבל , השני דעת על הראשון הדעת בחרו שהם לא , דבר ההם הדעות מן חברינו עם הטצאלא
אומהנו מאנשי האנדלוסיים הספרדים אסנט , מופתי ענין ותשבוהו וקבלוהו רואשון הדעת נלקהו שנזדטןלמה

awטוב 
 5ל6 ס6לסייס סעגייגיס 6ותס ללחך 1!1תר סיס ל6חכתיס
 16תס מלמדים 6ין תורס מסתרי ידעת ,כנר סגולםליחידי
hShמכס נעכור וגס . פרקים וכריסי לחס ונכון לחכס 

 ס6פ'ל, סך3ריס מקלו זכר לכת1כ סהר ל6 כירכיעיח
 סכת וסיס מקרס כמסר מחוכר סיס ל6 סמק1כלמתלמוד

 6י פס על לך ס6מרתי יכריס כ16מס סמתפסט לעניןזס
 כתורס סחכמס תכלית וס וסיס , נכתב להמרס רסקי6תס
 מדעות רוכ ר"ל , כ6חרוגס סגסל נומס סנריחסססיתס

 וס כי כספר ממחוגר כסירוס ג1סל1ת וספקותוססתרגס
 רגזת מגגות סיחחדסו  נחוסן 3כס 16מר  011 נכסקומר
 סל6 3תלתור  עין ימני סל% ער כמעסיס סכלכילייחסרס

אפה-י
  מס כפי ממסיו לסי זס יסיס כלס 8רס לניי מותריםפלסי
 דכר' ר"ל לכד. סססריס דנני 6ל6 ה : ממס סרכסססיג
 פחמ31כ רעל . לו תתמנע וטגנם 1 : לנד ומהורססגכי6יס
 דגר עליו  ס'ולס וכמו ז : ס~סר טע~ח מנד כמסריסמננס
 לפר ימסר כלי תסדור יג5ר מסורס סמססוקי ג'ל .מתורס
 ססחרסוס ר"ל . תתססו מן כוס סיגיי ילמס זז :סנדול
 כ"ט פ : גססריס ר,יסלוח nvrl)o~t וס3ל%3'ןסספקיח
 מסתרי ר3ר סיס כספר למגר  סקסרס ייפלס כ"ס ר"ל .ייפגר
 : גסימוגות ויסתרסו לכל סטיין סיסורסט מורסתורת
  סג6וייס NPS  ססמ)6 מס ר") . מתר סמטת or המגסי

 סו6 גסס גלתי יתטלס סייחו סקרייס161ל
 עגי

  מן לקמיניו
 סיס  06 כי נספר לסיותו ס3ס  1ס וסיס מחלוקת עליויכיס
 סתעית יתקן ססי6 גטכיר סגךול לד"ר כלו סוכר נמסר זס וכעכור , מכלכול  וס גתחךס ל6 מס על מלמדסחגס
  סו6 6יל  סתלמור ט"ר 6מרטסו ל6 כי גוס רמו , מתירס רכר עליו סיורס וכמו 61מרי : סתעסיס גל3יל יתחדסול6
 סיגיט למס כולס 6רס לתגי מסורס0 3ח3יר לער מסס6ירו סקפוס גי נפלס פס מנעל תורס 061 . סכתוכטסט
 סגולות מיתיוי )תסריס ריו 36ל גלם 6יס לגגי מפורסם תירס סחרי תילי דהר סיחיכר סכן כל סיפסר  מןכוס
 סתסייכת ססנס סי6 וו6ת , וגו, וחכם לטען 6ל6 חורס סחרי מוסרים 6ין לממרס לך ס3,רחי כמו סגולותליתירי
 לב גרגירי ומס 3תלמור ניו 1רמי11ת קטגוח סערות 6ל6 מכס תמני ול6 ס6.תס מן סטנתייס ססרסיס 6ל1לספסל
 שמגס . otlP שוס ל3 תחקס ספין וחסדו סיס כקליפות גלס 076 גגי ססתטסש טד רכות קליפית o~tsuמועטי:

 סס כי תתסוכ ל6 סקרייס 61נל סג6,גיס לקקת סטגין מוס סגתגלס ומס סייס,ר סגין תר3רו סתמ65יו מוער סמטטוב
 כסחתלת כי וס וקרס , סיסמע6ליס מן סמד3ריס מן לקחי 6נל , 63מת חכמים סיו 6סר יסרבל מתכמי 1סנל1סלקח1ס

 SD 013 סרס רמן כי 1,מרו , תלקחו מס מכרינו מס0 ולקחו : מטתו~ל"ס סגקר6יס ימס 5חת כתכיסמט6ליס
 רעות לחס עתחדסו סיסטרי"ס ממס סג9ר6ס במרח כת 3יסמע6ליס  גתחרסס 6חר ולומן , וחכיריו סעויסרכיט
 נעכור ססגי על סר6סון סיעת לקחו 6נל סמ5י16ח , מעסך (otnpS סקומוחיסס סועות סגי גי מסני מסועת  גטןיתר ססר6סח מסגי מסני מוטח על מריסון מרעת נחרו ססס ל% , וכר ססס סועית  מן תדריגו טס תמ65 ל6בתרות
 6ומתגו מבגסי ס6גדל1סייס סספרויס כמגס . מופתי  ענין יחסכוסו 91גלוס1 ססגיס לועה וקדם עליז תגרלוסגיריל

כלס
קרשקש

 והם )ו( : שיחובר ראוי  שאין בי ויצה , ריר  שרחוששען בו תתחבר ישגגה ה( המלמור: ר'ל , ש"ב % עאפרם
 רבות, קליסוח ועלסם הסורות אוחם ר'ל ,  מועטים לב גרג'ר' שררה ונטו )ג( : סופר טעות בו רוצה ,בארמונה

1'spשאת והשבו )1( : מכונים כלה' הם אשר בענינים סעורב.םר'ל למה )ד( : יוריך אשר ההורה "'פ כדכת'כ , הורה  רבר 
 שיש בענין עסוק רבר ההם בטררשים שאין גו רוצה , לבחחתס כל ;ס( : הנכתב בעגם הרעות רשי ר'ל , ההפטר טן כזהשיגיע
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 תמצתם ולא , קתט פנה סוהר רויה שלא מה לרעועם וימו , הפילוסופים בדברי התיקו כיםאומתנו
 המעמים בענינים י המאטר בזה דעתנו לצד רבים בדברים כ נמו ולזה , המדברים טדרכי בדברשלכו

 , והאשעו"תה המעתחל"ה והם ההם בענינים הישמעאלים שאמרוהו מה כל כי ודע לאחרתיהם,הנמצאים
 לחלוק השתדלו אשר , והארמיים היונים מ מספרי לקוהות והקדמות נזרות על בנויות דעות כולםהם
 האומות הנוצרכן האומה כללה כאשר כי זה סבת והיתה , מאסריהם ובטול הפילוסופים דעות עלנ

 נולדה ומהם , ההם באומות סתפשמות הפילוסופים דעות ויהיו , נודע שכבר טה הנוצרים ומענוההם,
 שאלו והארמיים היוונים מז ההם הדורות חכמי ראו )ח( הדת שומרים מלכים ונתחדשוהפילוסופיא

 , הזאת הדברים חבטת ס והולידו / מבוארת גדולה סתירה הפילוסופיות הדעות אותם יסתרומענות
 , תורתם פנת הסותרות ההם הדעות על וישיבו באמונתם להם טועילוון הקרמות להעמידוהתחילו
 ההם התשובות כן נם אליהם נעתקו , הפילוסופים ספרי אליהם ונעתקו ישמעאל אומת באהוכאשר
 והשיקו הענינים באלו חולתם עדי ואבן המדקרק יורני דברי וטצאו , הפילוסוף ספרי על חוברואשר
 כל , הראשונים הפילוסופים מדעות כד גם ובחרו )ס( , דעתם לפי עצומה בקשה אל והניעו עבהם
 מופת הביאו כבר האחרונים שהפילוסופים פי על ואף , לו מועל שהוא אותו הבוחר שראתומה

 , הזרה בעל כל אליהם יצמרך והקדמות משתתפים הענינים שאלו וראו )י( , והריקות כחלק פ ,בבטולו
 היתנים מן המדברים כלל בה נחלו לא )כ( , נפלאת האחרת דרך אל וירדו צ הדברים פשמו כןואחר
 מיוחדים תוריים מאמרים בישמעאלים עוד יצאו כך ואחר , לפילוסופים קרובים היו שאותם )ל( קוזולתם
 מהם כת כל וקיימה , ההם בדברים מחלוקת בי נם ביניתם ונפלה לשמרם בהכרח הוצרכו ,בהם

הקדמות
אפורי

 ר"5 . דטחגו )1ד לכיס כדוריס כ : סיסמע6)יס0מדנליס
 המלמל כוס סהלכגו דרך ניגוחו סככו ס6גךו)1סייססמכמי
 ר"ל . ל6מריס othin)o סמעסיס כטגיניס ל : רניסגטגינ.ס
enibaמכשי מס שמקמר כוס כדרכה סס!כו tttctS1;hn 

 D(,(Ot כהכסח מסס?יסס,כיס מעט סמי" מס )פיס6מר1גיס
 כמכרו )6כוהמ"ד סקרם מס חר6ס ס)6 , סכרחס מפךססס
 ככססריס מס )דכר יכווין סיו ל6 כמעט t~'Db1 סכוג1ח0סר
 סחימודס"פי)ו

 סמקו3י
 ר") . t"n~bol סיווגם מ : נ1'

  הס')1ס~פיס. רעית ע) נ : סמדנליס דעות הכמקוח היווסט
 6.גס כמהכמס ר") . הדכריס מכמנן ם : ומכיריו 1כפוריסט

 . טרומת סקסה 6ל וכגיטו 11 : לכד אכול 6י6 ))סס מוןכן
 סיערו הת:ו3יח כקסמינו nDb' נזול טנין סססיג1 ממסכור")
 מני6יח ;ס;.מו ר") . וסריקות כמלק פ : Dn'(ctDICI סטריע)
 מכמ' ר"ל "חרת. דרך 6) וידרו צ : וסל'קוח סרניעלס

ctlbsnstn6סל וס"רמייס כיוו:יס מספרי למרח לדלך ירדו 
 ק?1גים סיו מ16חס ק : 3מדנר'ס סדטוח nSnrgסיו

 מ.)קיס ס:'1 כע"ס וסיו,ניס c~tmhrn ר"ל .5פילוסופיס
 הכמי 6כי סדכריס, נכל כמבס מו!קיס סיו )6 עןיין13עוח

 הפי)1סוסיס כקמרו מס ככ) מלקו )יעחס סגמסכיססיספע6)יס

 טובשם
 סיס טל6 מס לדע1חס ויטו ספלוסופיס נהרי סליקיכלס
  סמיכריס מדרכי לגר סילכו חמ65ס ול6 . דאגו סגתסוחר
 סתר סיסים מס ז51ח ספילוסופיס כרכרי סחויקoon 1וסחר
 גוס דעחגו ל5ר רכים לד3ריס ג1טיס סיסיו יחוייבסדת

 ולר : ל6חרוגיסס סגמ65יס סמעטיס כעגייגיססמ6מר
 דע יקרור , סיבור חככת גחתדסס 6יך 3י6ר סר3ססגיח
 ומס ססס 3עגייג'ס otShwnnto ס6מר1סו מס כלכי

 1סקךמון גורו, על 3ג1יו'  ועות כלס סס וס6סערי"ססמעתוו"לס

 על לחלוק ססתדלו 6סר וס6רמייס סיוגים ונספרילקוחות
 סג51רית ס16מס נללס כלסר כי וס סכת וסיס .ספ'ל1כוסיס
Pln~hnססס t)DUI דע1ח סו"ספך כי ג,ךע סגו5ריסמססכ3ר 

 ouv~n כי 163נווח מתססטיס סיו 6סרספילוס1פיס
 סומרי מלכיס וגתהדסו ססל1ס1סיס סחכמיס י165וס6רמייס

 t5hD וס6רמייס סיוגיס מן ססס סדורות חכמי ר6וסדת
 גזולת סחירס ספילוס1סיות סדעוח 6ותס יסתרוסטעגוח
 קולים וס כעגור , יודע סחיט לנוי 6פי' 1י7ועסמכ61רת
 o~s מועילות סקדמוח למעמיד תתחילו סמדכריסחכמת

 063 וכקטר : מזת סומרי ~ot)Sn כעיני חן למ615 כןעסו כי סגרנוגי ממס ר' קחכס ס6מר כמו וס וסיס ,כלמוגרס
pnthונעתקו סיסמע6ליס o~tlh סעקיקו סכיל1סופיס ססרי 
 סעגייגיס 63לו וז1לתס עדי וקנן סמדקוק יוחגי ספריומ165

 סגעסו סתסוכות כסססיגו קמתי גדול סגין ססטיגו סחס13 כ1 סר5ון , דעחס לפי ע15מס כקסת 6ל ומגיעו )ססוסחויק1
suמ5י16ת ססג'חו ר"ל , 1סריחוק כחלק ססיל1ס1סיס: דברי ost ג"כ וכחרג וסריקות מרדי pip~n סר6ס1גיס ספ'ל1ס1פיס 
 1671 : וסריקות כחלק 3גטולו מוסת סכ'16 ככר ~olllnnh סספילוס1סיס P~tb1 לו מועיל ססו6 סכוחר סר6סו מסכל

 גפל6ח צחרת דרך 6ל וירדו סד3ריס פשטו כן וצחר תורס נעל גל "ליסס י5טרך וסקךמ1ח משתתפיס כעגייג'ססקלו
 סיוגיס ממסרי צחרת לדרך 'רוו וסיסווע6ליס סג51ריס חכמי כי וסר15ן , ווילסס סיו,ניס מן סמד3ריס כלל 3ס גחלול6

 6ל6 ס37ריס 3כל עמסם ot~Sln סיו ל6 עדין ספילוסופיס לדעות חולקים טריו לע"ס 1ס6רמחס סכ'1ג'סוס6רמחס
 עוז ינצו ולח"כ . ס6יור1 מס נכל ספיל1סופיס סחרו מסיסמע"ליס ס6חר1גיס סחכמיס 6כל 6מוגתס סהי6מס

 וקיימס ססס כדכריס מחלוקת ג"כ כיגיסס ונפלס לממרס הסתרח ס1נרכ1 נסס מיוח7יס ת1רייס מלדוריסכיסמע6ליס
כ5

קרשקש
 משהתפים ענינים שאלה וראו )י( : דליהם לקיים להםצריכים שרעות ראו פירוש , ההם הדורה חכמ' ראו )ה( ן חורלו

 י והריקות ההלק בזה הרצון , תורה געל לכל 'צטרךוהקרשת : ההם הדברים חכמה והוליכו הגרהם פחת כותרנההפיל:כ1פים
 קרובים ה.ו שאותם ))( בה: ההויק1 לא , גה נהלו לא)ך(' הפ'ל1כום'ם מרעות בהרו ה'שמעאל.ם פירוש , ג'כ ובדרו)ט(

 וטנם היה הראשונים הטרברים שאזהם בו רוצה ,לפ'ל1סו(.ם והוא לו מיעיל שהוא אתו הבוהר ומראהו טה כלהראשונת
קרוב שהם והריקוח הפררי העצם קיים גזה הרצץ , והרי-ותהחלק  .ד..,,..,,,...,

 ,,,-.י
 ..--- -י.- -...

. ..- . . .] . - 
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 עא פרק ראשון חלק נבוכים מורה

 הההודים רזל , שלשתנו שכוללים דברים ניניהם יש כי ספק ואין , דעתם לשמור לה מתילויןהקומות
 אמנם , ועלתם הנפלאות לואטתו בהתאמתו אשר העולם בחדלם מאמר והוא , והישמעאליםוהנרצרים
 בענע ההם האנשים כעסק בהם העסק האלה, האומות שתי עצמם על עמסו אשר )מ( הדבריםשאר
 אשר ההם בהקדמות יקיימו ההקדמות, לקיים שהוצרכו עד , בדבור אלו כתות קצת וכעסק רהשלוש
 צורך אין לה בהם שיחובר ממח מהם אומה בכל המיוחדים והדברים בהם נשקעו אשר הדבריםבחרום
 לא הישמעאלים ומן המתנצרים היונים מן הראשונים המדברים כל כי דבר סקי כלל , אליהםלנו

 המציאתן שיהיה צריך איך ישתכלו אבל , בהקדמותיהם תחילה המציאות מענק הנראה אחרנמשכו
 יחיבו ההוא הדמיון וכשיתאמת , יסתרהו לא או ש , הדעת  וה אמתת על ראיה ממנו שתהיהעד

 מהם ילקחו אשר ה( ההם המענות לקיים ראיות להביא ויבואו , בך צורת על הואשהמציאות
 ההנהנה ואת הנהינו אשר המשכילים עשו כן )ס( , יסתר לא או הדעת בהם יתאמת אשרההקרמות
 אמנם )פ( קודם, לדעת פנים נשוא מאין )ע( זה אל הביאם העיון שנוף ואמרו , בספרים וחברותתחלה

 ראיות הקדומים ההם בספרים ימצאו שהם עד מזה, דבר ידעו לא ת ההם בספרים יעיינו אשרהאחרונים
 בשום צורך אין הההד שהדבר תחשבו א , אחד דבר לבמל או אחד דבר לקיים חזקה והשתדלותגדולות
 לבלבל רק כן עשו לא ושהראשונים , התורה מפנות אליו שיצמרך במה לבשלו או לקיימופנים
 המאמר זה האומרים ואלו ג , מופת שיהשבוהו במה ב ספק ולהראות אחר, לרבר לא הפילוסופיםדעות
 , קיומו שיבוקש מה לקיים הקדמונים מרחו אמנם אבל , שחשבו כמו הדבר שאין ידעו ולא שערולא

 אחר ואפלו ר לאמתו ירצו אשר בדעת ההפסד מן ממנו שניע מה בעבור בטולו, שיבוקש מהולסמל
 כמו הדבר כי לך אומר וכלל , מעקרו ההולי המדברים טן הראשונים אותם והסירו ה הקרסותמאה

שאמרו
 מגבשם

 61ין , דעקס לסמור לס מועילות וקדמות ממס כחכל
 סיסתיס ר"ל ס)סתגו, סכולליס דכריס 3יניסס ים כימסק

 6סר ~os1U נחדוס מומר וסט וסיסמע6ליסוסגו5ריס
 ומנס , OPS1tt סנפל16ת יתומתו כלס לדעתכסח6תתו

 PDPO ס6ומ~ח סחי עגמן על עמסו 6סר סדכריסס6ר
 כחח קנת וכעסק ססלוס כענין ססס ס6גס'ס כעסקנסס
 גכי6 טיסים 6ססר כי ימסכו טסיסנוע6ליס ר"ל כדכור',6לו
 הכס ימנו וכבקר עכס כלת' ילין ס6דס כי סכ5 מסיסמי

 6סר סדכריס כיקרו כתות סג' tShn 6חד סכל ע"דוגכי6
 סמדכריס כל כי זכר סו9 6מר1 וסכן : כססגסקעו

 גנוסר ל6 סיסמע6ליס ומן וסנעריס סיוניס מןסר6סוגיס
 6כל כסקדמ1חיסס חאלס סת5י6ות מעגין סגר6ס6חר
 ר6יס ממגו מתלקח עד סמני6וח שיפיס זריך 6יךיסתכלו
 סדמי.ן וכסיח6תח יסתרוסו סל6 16 ךעות'סס ומחתעל

 רויות )סכיו וי63ו כך נורח על סו6 ססמני"ות יאיינוססו6
 סיח6מת עד סקדמוח מסס ילקחו 6סר ססס סטעגותלקיים
 עסו גן , יסתר ל6 ממעט על 16 ספוריי מדעתכסס

 כמפריס .שכרוס תפלס ססנחס ז6ח סגסיגו 6סרסמסכיליס
 לדעת מגיס נסוק מקין זס 6ל ~(oht מעיון סגוףוקמרו
 זס על סכי6ס ל6 מעיון כי תססך סיס וסימת ,מתוריי
 וסקןמות דעות לכקס שכיעס 3סס סרגלו 6סר מדעותרק
 6סר ס6חרוגיס אנוגס . סחורה 6מוגתס יתק'יס 3סס6סר

אפס-י
 ססיסמע46ס ל") . כשול כקוס קנח וכעסק ר :ס6מחייס
 ססזי):כי6יס מ6ח סדכול ינית 6יך נתין ,לוח דעותסטמיךו
orlו,ס נני6 ויסכים מכס צתי קין סס6דס ס~כליס מס כי 
 ימחול )6 ססמ:י6וח ו") . יסחיוו )6 16 ש : מ6ד זלטין

 : מסימת למוקות סקדמ1ח )קיים י)סרכו )סיכךזע1מס
 3ספריס יתייגו )6 ס"מרו:יס סאו ר": . מ,ס וכל ידעו )6ת

 6כן onv קיום כשכול געסו ססס סססכרוח ידעו )6ססס
 המסכו א : ססס ס:פסד1ח )סכר1ת סכי6ס סע'ון סגוףיחסכו
 ס6מרוגימ ")1 יממנו כ"כ ל") . כו' :ריך 6'ן ססו6ססדכל
 סקודמיס כססליס ימנ16 סכ6סל סטין )וס 'Oh')o סעיוןסגוף
 וססחד)וח גדודות ר"י1חל6ו

~prn 
 )6מח

 מסכל"
 16 ס6מח

 6נ) חולחס אגח )ק"מ סטרן וט סערו 'מסכו )6)גטקס
 עכיכ)ס כפ')1סוט'ס דלח )כסי ססס ססקדמומ סטנוימסכו
 )סלקום sffg . מוטת ס'מסכ1סו כמס ב : 6מר )ךכר)6

 61)1 ג : nDID בו סיס ססי)1סוסיס סימסכו נחססססק
 ספגי, וס ס16מליס ס")ס'ס ס")ו ר") . סמ6מל ,סס16מריס

 . סקדמוס מ6ס 6מר ולסיקו ד : מחסכו כמו סדור Phn ידעו)6
 )6 "כס) )6מת ססס סל6טוגיס סמדכריס סרק טכסל")
 )6מח ולגו דטוחס מפסד מן מימסך מס כמכול לקעסו

 כדחס ססחירס יגיע ס)" כנד ונדקות כעומק ~ofiססקדמוח
 נע סר6טוגיס פוחס ומסירו ה : סקדמוח מ6ס "מר06.)1

 6מל לסילו סטין )6מת לנו "טל סר6סיגיס cnib .סטוכריס
 ימנ16 פסס עד מוס דבר ידעו ל6 סמדכריס כמסרייעיינו

 נורך 6ין ססו6 ססד3ר ויחסכו דכר לבטל "ו דכר לקייס חזקם וססתדלות גדולות רציות סקדומיס סססנספרים
 ססיל1סוטיס זעות לכלכל לוס הכיחס סעיון נ91 6כל סתורם מכג~ת צליו הנטרך כמס לכסלו 16 לקיימו O~)Dכסס

 ע"ז סכי6ס סעיון סגוף כענ1ר ל6 סקךמוניס טרחו o)nh 6כל , סדרר כן ותיגו מופת סיחסכוסו 3מס ססק1לכר16ת
 מן סר6סוגיס הוחס מסירו סקדנו1ח ת6ס 6חר ~הפילו לצמתו ירנ1 6סר כדעת סספסך מן מנגו טסגיע לנוס6נל

שמהכריס
קרשתם

 (ושר )מ( : האהרו:ים swyw במה ירעו ולא הפ.לוסופ'ם לומןקרוב
 , הששים כעסק בהם העפק האלה האותות שהי עצמן עלעמסו
 בעמן האומות שת' עצמם על 1D~y אשר העסק !הוא בזההרצו;
 שילקהו ):( : w~lna או קרמון הוא אם הנבואה וברבורהשלוש
 , המשכ'ל.ם עשו כן )ס( : הטענות ~anlw ר'ל , הקרמנהסחם
 טגע לבטל פירוש ההנהגה ואת חברו אשר המרבריםר"ל

 פנים נשוא מאין )ט( : דעתם לאמת הקרמות ובנוהמציאות
 בטלו אשר והריקות החלק לקיום רמז Hlfi זה , קורםלרעה

 בספרי כוי יעיינו אשר האחרונים הפילוסופים אמנםהמילוסופזם!)ס(
 וכל הראשונה המדברת שעשו מה עןי_ל חשכוהראשוגים,המרברים

 לבטל אבל תורתם לחזוק זה עשו לא שהביאו וי:ראיותההקרמות
 כל אבל la~nar כסו הדבר שאין ירעו ולא , הפילוסופיםדעת
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 109קם עא פרק ראשון %ק נבוכיםמורה
 , לחלקים ההוא המין שיחלק פי על ואף במין אחר דרך כולם הטדברים דרך טצאתי , יכלתי כפי כןגם הפילוסופים בספרי שעיינתי כמו לי שטדסן כפי המדברים אלה בספרי עיינתי וכאשר ,המציאות אחר נמשכות האמתיות הרעית אבל , הדעות אחר נמשכת המציאת אין אמר , תסמפטםשאמרו
 והם חלופו, בשכל אפשר )5( מנהג שהוא מפני המציאות שעליו במה בחינה שאין הכל פנת כיוהוא
 אשר ההם ההקדמות הקדימו וכאשר , שכל ויקראוהו הדמיון אחר יבריכו רבים במקומות כןנם

 בלא התקיים מחודש שהעולם וכשתקיים , מחודש העולם כי במופתיהם הדין פסקו , אותםאשטיעך
 אחד בהיותו יקיימו כן אחר אחד, הוא כי העושה על ראיות יביאו ואח"כ , חדשו עושה לו שישספק
 מאוטתנו להם הטחקים )ק( וכן , הענין מזה בדבר הישמעאלים מן מדבר כל דרך זה , גטןשאינו
 הם קדמותו בבמת או העולם חדוש בקיום והקדמותיהם ראיותיהם אופני. אמנם , דרכיהם דרכואשר
 ,וכאשר . נמצא שהבורא יתאמת ובחדושו , העולם חדוש קיום כולם את הכולל הענק אך ,חלוקים

 שהוא שיחשבו מה כל כי , שירוחק לו וראוי , מאר גדול רחק מטנו נפשי רחקה הדרך זההשתכלתי
 הטופת בין ההבדל ידע שלא מי אצל אלא גוזר סופת ואינו , הספקות ישינוהו העולם חרוזם עלמופת
 הענק , המלאכות אלו שיודע מי אצל אמנם , ההמעאה ובין ההגיון, מן חלק והוא הנצחון מחלושהובין

 ותכלית , מופת עליהם בא לא הקדמות בהם ונעשו ספקות בהם יש כולם ההם שהראיות נגלהמבואר
 כשאפשר זה נכבד ומה , הקדמות על הפילוסופים מופתי שיבפל התורה מבעלי אצלי המאסתיכולת
 קדטות לומר רצוני השאלה שזאת ן נפשו ימעה שלא הפאמת השכל זך טעיק כל ידע וכבר .עליו
 הספיק , הרבה בזה נדבר והנה , שכלי מעמד ושהיא י חותך במופת אליה עיעו לא , חדושו אוהעולם
 שנמצא במה זה זמננו אל שנה אלפים שלשה מהיום בה חולקים הדורות שפילוסופי השאלה מזאתלך

בחבוריהם
 אובשםאפרני

ohnס6סילו סק7מס כסיריוס כי ר"ל , מעקרו סמוליסמ7כריס סכלים כממסכו סחמנ1)ס נפט סמיי ססיל סקדמוס 
 , 0מזכריס כטלוס סתורים סדעח ינטל סקדמוח מ6ס6חר סתורייס דטוחס מ1ד 6מרו0ו )6 ס6ערוסו מס סג)6חריסס
hlhלוס סכי6ס סעיון סגוף ס6גסיס מן ק5ת מסכו ~סוכעכור מטמר ומסיון 1 : סטגין י16ת1 מכייס סטיון סניף מ5ד , 
 ר") .פכחי

 6חר לדת מנקת 00ק7מס ו6ח כי כעכור 610 כיוס6מס כוס נכוי )1 וים וימסק יטרוד ס6ךס חסכי
 מתוריות מסדעוח רסיס ליקח ר16י 6ין וכגס 0קזמ~ח,מ6ס : מרוסו ע) 16 קדמוסו DPID sp )סכים 60"6 י") ,מעגת

 6מר : רסיס סילקת רשי סו6 חסמגי6ות 6כליסחררו
% סמלה מן ק

 ייחס 6יך סרב על סגפל6תי סמ6מריס מן וס 0גרגוגי חמס ר' סחגס 61מר ן סמ5י6וט 6חר נמסכותס6מחטח
 וססיכ , סגימע 16ח כמקמר גסס וסקריך סטגע ס6חר נמס 6ריסט"ו 6מר 6סר מ0דר~סיס 610 ו0ן6 וסלתמסטי"6וס

 לרז מגיע ל6 גי לומר גויל 16 , כיחוד ס6חרוגיס נדברי מחכוגן סיס סוס 0מ6מר סרכ חכרו געת , לו 0גר6סכי
 וסכן : מסמסרסיס לכ"6 כלס מגיעו ל6 מסמ6מרוס רסיס כי , 6ליו יחסו ולכ! , חמסטיו"ס מפריסת '6ל6 סמ6מר16ח1
 וחכליח 0מזנריס כספרי Immo ימס כי , 0סילוסוסיס כמסרי וכעיונו סמדכריס כספרי כעיונו כמסרו סרכ סכ7יל6יך

 כמסריט ויקרך סיעיין מתוסתי כעיון הסכל יגיעת 6מר 0760 סיעסס רצוי וגזם , ססילוסוסיס כססרי 1PD3כיכולת
 ססילוסופיס על ספקות מס סמ7כריס סזגרי למס , סססקות סחרת סלמת מי7יעח כי , סמ7כריס דגרי מרצחוירון
 סיחלק 96 כמין 6חד זרך דרכו כלס סמדכריס כל כי סרכ 6מר וסגם : סממת ידיעת 6חר 60זס כסס סיעייןר6ו
 וס0סכמס סמגסג 5ז על ססו6 סס יחסכו סמ5י6ות מטבע יסיס 6סר מזכר כי , חלומו כסכל 6ססר מגסנססו6 מפגי המגיבוח מעליו נמס כחוגם סבין מוח לכלם נגולל 0סו6 וסדרך , כמספר מחחלסיס לחלקים 6100המין

 וכלסר , סכל ~יקר6וסו vlnlo 706 ימסכו רכיס כמקומ~ח ג"כ ומס , מסכל 56ל חלוסו סיסיס ספסר נגרוסמגסג
 OStDO כי וכסיתקייס מחרס ~ostp כי כמוסתיסס סדין ופסקן ,ס 6חר תוחס חסמע 6פר כסס 0סק7מוח0קזימו
 סוייגו 6מ7 כסיותו יקיימוסו וכח"כ 6ק7 סעוסס סוס על ר6יס סגיניו וכח"כ , חרו עומס לו סיס יחקייסממורס
 6כל , 7רכיסס דיכן 6סר t)nahn לחס מ0ממקיס וכן העגין מוס כזכר סיסמע6ליס מן מנגר כל זרך זס ,גוף
 סעולס חדוס קיוס כלס 6ח ככולל מעגין 6ך סק7מתו וכטול סעולס חדוס כקיום וסקדמותיסס כר6יוחיסס מתחלפים60

 רוחק מ6ד ממגו גפסו רחקם הזרך כוס הסתגל כחסר כי סרכ וצמר , גמ65 סטכור6 יח6מת וכחדותותחלם
 מכעלי 2ני%"כעחלי,מ6מ% ןטצ,ןג:י: %ם נים הב%יג:ישם ודייגי טידע מי 56ל סספקגף יסעסן סעולס חוס על מוסח ס0~6 סיחסכו מס כל' כי , מסכיל לכל וירוחק רוי וכןנזול

קרשקש "ייש%::ק)1~1י %א%"] %ש,ן:יי11,וי1:%וי י114יייביג%ערו"

1נ:211'11:ג( י  ש ך "  = " "  
 28 בח ח"% ננשיםמשוה
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 עא פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 הדאה , הבורא מציאווע עליה נננה הקדמה נקחה איך כך השאלה בארע שהענק מחר ,נהממתם

 שיהיה אם ז אלוה, אין קדמת הוא ואם , אלוה ישעי מחודש העולם אם , בו מסופק השם מציאותא"כ
 ממנו לקבל הזרוע בכה אדם בני ונכריה העולם חדתם על המופת שעשינו נאמר או בספק, לנו כןהענק
 האמתיים הפנש אבל , האמת מן רחוק כלו תה , במופת השם ידענו שאנחנו לוסר שנוכל כדי ,זה

 הגשמות והרחקת ואחדותו השם מציאות שיקרים , ספק בו אין אשר המופתי הדרך והואאצלי
 העולם בקדמות מאמין שאני לא , העולם קדמות על נבנים ההם הדרכים אשר , הפילוסופיםבדרכי
 השלשה באלה השלם האמת פגיע , המופת יתאמת ההוא שבדרך בעבת אבל , זה מהם אקבלולא

 המשפט נזרת אל הכמה מבלתי , נשם בלתי ושהזא , אהד ושהוא , יתברך האל במציאות , ר"לדברים,
 במופת העצומות הנכבדות בקשות השלש אלו אלינו וכשיתאמתו , מחודש או קדמון הוא אםבעולם
 שיספיק ממי תהיו; ואם , בו לטעון שאיפשר מה כל בו ונאמר העולם לחדוש כן אחר נשוב ,האמתי

 לא ואם , זה אוהב אני העולם חדוש על המופת התבאר שכבר ותאמין , המדברים שאסרוהו מהלו
 איך תאמר ולא ח בזה היזק אין קבלה הנביאים מן מחודש היותו תקח אבל , במופת אצלךיתבאר
 בזה עתה אנחנו ואין , המאמר בזה בנבואה דברינו שתשמע עד קדמון, העולם אם הנבואהרעעאמת
 חדוש לקיים המדברים ר"ל השרשיים ויישבום יסדום אשר ט שהקדמות שתדעהו שראוי וסמה ,הענין
 לך אזכור שלא לי אפשר שאי שתשמעו, מה בראשית סדרי ומשנוי העולם מהשך בהם "ם ,העולם

 שאני וזה , עתה כללו לך שאניד כמה הוא זה דרכי אמנם י , ראיותיהם הבאת ואפני שלהםההקדמות
 הה , ספק בלא מחדש לו יש מחודש הוא ואם , מחודש או קדמון מהיותו ימלמ לא שהעולם ,אומר
 העולם היה ואם , השם הוא העולם ומחדש זולתו מחדשו אבל עצמו יחדש לא המחודש כי ראשוןמושכל
 כח ולא נשם שאינו , כלם העולם נשמי מבלתי אחד נמצא שיש , כך במופת בהכרח ראוי ,קדמון
 לך התבאר כבר הנה . השם והא השתנותו אפשר ואי , לו עלה אין נצחי תמיד אחד והוא ,בנשם
 או , הקדמות הנחת לפי שילקחו צריך אמנם נשם בלתי והיותו ואחדותו השם מציאות מופתיכי

מלן בספרי שחברתיו במה לעולם תמצאני ולזה , מחודש או קדמון העולם יהיה השלם המופת בידינויעלה
 טובשם

 סגמ65 מס כסי מגס 6לסיס מלסח מסיום כסחלקים
 גקחס 6יך כך סס6לס כו6ח ססעגין 61חר ,כחגוריסס
 מ5י6ות 6"כ 1יסיס ית, סכורך מ5י6ות עסיס גכגססקדמס
 קדמון סו6 ו6ס פלוס ים גחחדט סעעס כ'6 ממוסקססס
 סעו5ס "דוס ע5 מופת סעסעו גומר 16 , ~ט' פלוס6ין

 לזמר סגוכל כוי זס ממגו לקבל סורים ככח כ"6ונכריח
 רחוק גלו ונס גתוסח יתעלס מטס מגיחות ידעג1ס6ג0גו
 סדרך סו6 סרכ 56ל ס6מחייס קסגיס 6כל : ס6מחמן

 ממס וס יקבל 651 סקדמוח יתמין ל6 סס6דס qhטס, קדמות ע5 גכגיס סדרגיס 6סר ססי5וסופיס כדרכיימיו סגפמוח וסרחקח 61חדוח1 סטס מ5י6ות סקיוסכמופתי
 ססלס ~pnh יגיע המופח יתקמח ססו6 מכדרךכעגור

אפחת
 מעגין 'סיס 06 ר") . כסטק לגו כן מעגין טי0יס 06ז
 מני1016 )גו כססק יס,ס קדמון 16 ממודם סעו)ס 06 כסמק)גו

 ח6מל י6 ר"ל . סגכ61ס חח6מח 6יך סימר 1)6 ח :יחגרך
 על )וכולס מני6יח סחסיס 6ססר סיפך קדמון סעו)ס06

 6סל ט : ספק כ)6 6ת0 סגכו06 מ5י6וח דכר מ710ס"1 קדמון סעו)ס ס,וח סכין גכ6ר ססס סגי כחלק דכריגוסחטמט
 סמיכריס קור6 ,ס מסגי ר") . סקרסייס ויסכוםיסדוס
 )כ) סולט סיס סרדייס עגמיס מ6מיגיס ס0ס )סיטרסייס
 ס6גי לדלך nh(Q ר") . וס דרגי 6פגס י : סכווכוחדטוח0
 , כך סו6 סנסמו0 וקילוס וממדוחו י0נרך (tnlh'iDדולך

4 -"ק ל ש-ו",נ," " ;' " ""פנמ"  
ottpSortemp~)Pn' : ',י~ן,מ%יי:ן

; , י ן "י: ;"ל ז ין -  " 
 יו ,,, ..'ו,ובל"יי,י,ן "ין,

 לססגעיענןסקיעי יג:לי,:,:נם,גד:יי:עב:גן4:2 מנח27י: :צ ע~ייניל ד:: ~נדע עש:לזי
 'ן '

PDlt ק ש: דש6 מטיס 
ס

 5י כסיוךמן סתלמ1ד כמסרי סחכרחיו כמס לעולס עמ65גי ולוס קמרו 01כן : סיקרים דרוסים סג' סיעכ6רו6טר
זכרון
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 טוקי עא פרק ראשע חלק נבוכיםמורה
 במאמריה אקימנה שאני השם מציאווז בקיום לדבר ושבוא , הדת תודת זכרון לי כשאימןהתלמוד
 באמוצינו ית' מציאותו שאקים רוצה אני אמנם , בקדמות מאמין שאני זה אין , הקדמווז לצרנוסים
 ש לשוד נשען , הערך נדול האמתי הדעת זה נשים ולא , פנים בשום בו מחלוקת שאין סופתיבדרך
 ההם הטופחים בהיות שכן וכל , כלל נבנה לא שהוא יהבהב ואחר , לסותרו ויבקש יקעקענוארם

 פפמ אלא יוכתם לא אשר )י( הנראה המציאות מטבע נלקחות בקשות השלש אלו עלהפילוסופיות
 המציאות מנע כננד שהם מהקדמות נלקהות הם המדברים ראיווז מופת ואמנם . דעות קצתשמירת
 עליז השתדל אשר התכלית אל ואגיע , העולם חדרם על ראיה קצת בו לך אבאר העולםבחדרם בדברי פרק המאסר בזה לך אפריד והנה . בלל לדבר פבע שאץ לקיים יצמרכו שהם עד ,הנראה
 המופת עליו שהביא סמה בדבר אריסטו על אחלוק ולא המציאות טבע שאכמל מכלתי , הדברכל
 הונחה לא אשר שבראיווזיהם ההזקה והיא העולם הדוש על המדברים קצת הביאו אשר הראיהכי
 לכמהם אגיע הנני , הפילוסופים שבארחנו מה כל על וחלקו , כולו היציאות מבע שבמלו עדלהם

 שאזכור וראותי , הפורנשות על להתנכר אצמרך ולא נ המצהרת מדע על אחלוק ולא ההיאדואגה
 והרחקכן חגחדווזק , האלוה ומציאות , העולם חדוש בהם יקיימו אשר הכוללות, המדברים הקדמותלך

 הפ%וסופטת ההם המדמות לאמת המאמר בזה תשאלני %א , דרכם ואראך בשה הקרובותהפילוסופים הקדמני י אזכור ואב"כ , מהם הקדמה מכל שמתחיב מה לך ואבאר , בזה דרכם הוראך ,הנשמות
 המאטר בזה שאשמיעך תוחיל שלא כמו , והאלהות הטבע חכמת רוב הוא ששה , בקצרה לך אוטראשר
 , ספריהם ורבו אחריהם הבאים ימי ויכלו ימינם כלו שבזה , הקדמותיהם אמרכז על המדבריםמענות
 הספ-קות עליה ץהחדשו המציאות מטבע הנראה אותה סותר המעם אלא ההם הקדמה כלכי

 , ע6" המהרנשות הספקות והתיר , ההיא ההקדמה בקיום ומתווכחות לחבורים ויצמרכו ,המתרנשות
 אומר אשר הפילוסופיות ההקדמות ואלו , תחבולה בזה אפשר אי ואם , להם הסותר הנראהולצחות
 , הנשמות והרחקת , ואחדותו השם מציאות ר"ל , האלה הבקשות שלשת על למופת , בקצרה לךאותם
 מקומווז על יורוך וקצתם , ענייניהם והבנת שמיעתם בתחלת אמיצתם בידך שיעלה הקדמותרובם
 צרני שהחר מה ותאמת מקומו אל ותכנן , הטבע שאחר מה ספר או המבעיים הספרים מןמופתם
 בתה אלא יתעלה עליו ראיה ואין , הנמצא תה יתעלה השם זולת שאין הודעתיך וכבר מ ,לאמת
 ממה ההקדמות הלקחו 1 שהוא מה כפי הנשאג %י שיבחן בהכרה ונתחייב , ומפרמיו מכללוהנמצא

שיראה
 שובשםאטרי

 ס)6 ל") . 05חנגל 56עלך 1)6 כ : וכו' סומל סטיחסו
 סקךוטס tPo(otetnl 0קדמוס ל : סמומסוס ט) )מינק56סלך
 )כ6ר סקרוכוס מספעוסוסיס סקדמומ ססגי6 ל") .גוס

nDIDS1(6 tao 6סר סלמוק1ח ססקדמוס סכיי )6 6כ) נקסוח 
 וככל כ! : מעגין 'קליך גי מסם ממוייכוס 0סקדמוס6)1

 : 745 כסלק סודית וס . יחטפו ססס 11)ס טיןסודעחיך

 וק5חססייעתם
 יוסיי

 סדגריפ מן מוסתיים מקימוח יוריך גו מרגון , סטגעייס סססריס מן מוסתיים מקומוס
 nsw גגמ65 6ין כי סודעחיה וכגר . 5כ6ר סנריך מס 5ך יחכיר מקומו 56 יחיך סטגע סיחר מס מסר 16סעכעייס

 וסיף סדרוסיס 156 ג5 כו55 המסי מקמר וס61 ן וחלקיו tss)n סגמג6 מזם 656 עליו רייס 61ין ומעסיוס56
 גיייעס עגמו מגד סגמג6וח וידע עגמו ידע יתעלס ססו6 וקח סר6סון סגמ65 עם סססחסו גו ססילוסופיסחכמם

 , ממגש סיר6ס ממס סקזמוח וילקחו ססו6 מס 5פי סגמ65 סיגחן ורצוי . מסימני 656 רסיס לקימת 116הק"ג

 טסיו 6% ן גקג5ס b11plt סדגריס קסקימוע לצי *ן ט , טסכ5ע מגו6רע מידיעס תרפס "מגס המיד5"~י
mmp~

קרשקש
 : ל"ק וכן ספוגית לחגועף התהלה תעריר לא כי גצחאפ שעזן ר'ל רעות, קצת שגררת  סטי אלא המצטטת הגע אחרההמשך שתחפשי ירחית המצפית טפט של יהשט שאם , חורות דעות ירהיט לא בו כחוה ן ירוחש 4א אשר )ו( י לושהכמתוצרם

פרק
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 עב עא פרק ראשון חלק נבוכשמורה
 ' 5%ר1 ע5 ממם ראיה שתביא אפשר ואז , הנראה ופבעו צוותי שתדע ראוי ולזה , טטבעושיחה
 בא שכבר במה , ההנדה צד על המציאות כלל לך בו אפרש פרק שאניא תחלה שצריר ראיתיוקח

 המדברים, הקדמות בהם לך אנבור אחרים פרקים לך אביא ואב"כ , בו ספק אין והתאמת שואשיי
 לך אבאר אחרים פרקים אביא ואח"כ , הארבעה ההם הבקשות נ בהם יבארו אשר דרכיהםושבאר
 הולך אני אשר הדרך לך אבאר ואב"כ , ההם הבקשות על ראיותיהם ודרכי הפילוסופים הקדמותבהם

 : בקשות הארבעה באלה לך שהנדתי כסו ,בה
 מה בכל הקיצון הנלנל כדור כי ר"ל , זה זולת לא אהד איש הוא בכללו הנמצא זה כי רע עבפרק

 עצמי ר"ל , עצמיו והשתנות באיטוט, ושמעון כראובן , ספק בלא אחד איש הואשבו
 דרך על שראובן וכמו , משל דרך על אדם מבני איש איש עצמי כהשתנות , שכו מה נכל נסדורזה
 משתנות וםליחווע , ונידים ועצמות בבשר , מתחלפים מאברים מחובר והוא אחד איש הואכהטל

 ואין , מהם שהורכב ומה , הארבעה היסודות ומן הנלנלים מן מהובר בכללו הכדור זה כן ,וטרוחות
 מקיף והארר , בארץ מקיפים זהטים , הארץ כדור מריצו נקודת, מלא א מקשה אלא , כלל בורקות
 פנוי אין , שני תוך אחד רבים כדורים והם , האש מקיף החמשי והנשם , בארר מקיף והאש ,בסים
 מכובית הנועה מתנועעים כולם , באחד אחד מדובקים מתוקנת הקפתם אלא , כלל רקות ולאבעיהס
 . אחרת פעם ויאחר פעם ימהר לא מהם כדור כל כי ר"ל ב , איחור ולא מהם בדבר מהירות איןשוה
 התנועה מסהר יותר קצתם הכדורים אלו אלא , תנועתו ואופני ג במהירותו לטבעו דבק אחד כלאבל

 , היומית התנועה יתנועע אשר והוא , בכל המקיף הנלנל תנועת היא מכלם תנועה והססהרמקצתם
 , משתנים הנלנלים אלו מרכזי ונקודות בו חלקים כולם שהם , בכל החלק תנועת עמו כולםויניעם

 תסיד שיתנועע מי ומהם , העולם מטרכז יוצא שמרכזו מי ומהם , העולם מרכז שמרכזו מי מהםר
 ככב וכל , המזרח אל המערב מן תמיד שיתנועע ומהם , המערב אל המזרח מן בו המיוחדתתטעתו

שבאלו
 טובשם

 זולת 610 סדרך וס כי וס וסכן , וגגלוח מכותרותסקדמוס
 סמדכריסזרך

~fs1 כטבעו סע1לס זס 15רת סייע ר6וי 
 סרכ 6מר ולכן . זולתו על רסיס סתכי6 6סטר ו6זסגר6ס
 עם סגדם ע"5 סמ5י6ות כלל גו כיקר 6חר סרקלסכיך
 סרקיס סיגיך סרכ 6מר ולח"כ : עליו ממוסח ג6מככר
 . ס6' כחלק יסים זס וגל סמדגריס מקדמות כססמיזכור
 סקדמוח לך 6ג6ר נתריס סרקיס 6כי6 סג'וכחלק

 ולח"כ . ססס סכקס1ת על ר6יותיסס ודרכיססילולצעי1ס
 כ66 לך סכ6רת' כמו כס 6לך 6גי 6סר כזרך 5רחכחר
 סגסגות וסריקת שחדותו הטס מניפות ססוntwa 6שד'

 : סטני כמלק יכיס וכ"ג , סעעסוחדוט
 , וט' 6חד 6יס סו5 גכל6 סנמנ6 זס כי יט עננעשק

 סם סיודעקסיעורוסל כל י ק1 6מ 6חי5וכגר

אפורי
 וטיעוס 61מדוח1 יתעלס מוי16ת1 ר") . סד' ססס סכקטוחנ

 סטוק ומדוסססגסמס
 טגשדח ל") . 60לן כדול מוגנו יק,יח א עבפרק

 : סגדן כדול ט6 עלכוח נוננמרכו
 ממילוח סאן 16סר hD(' מס כ") . ממס כדור כ) כי ר")ב

 mtDD חגועס טוסם 6יגו ממס 6מד כ) כי כופי כסס61ימור
 המנס , דכקס כוס חנוטס 36) מ16חלח חפעס וסעססטס
 161סגי נ : 6חר מאני יומר מסיק חגועס מסורס גיג)ים

tnstm. sffg ומן כ) כי שיו מתנועע סו6 6סר 5ד )קומו 
 )6 )מורח סמעלנ מן 16 )מעלכ nlrDO מן הגועתועומס
 מן כחרט וסעס 0מערכ 6) מסמ!רמ חתעס סעסהיערס
 ס)כנס, וג)נ) סקיימיס סגוככיס ונסג) עלוס ג)נ) כמויומר 0517 . מסוקס מרכ, סמרנו מי מסס ד : סמ,רמ 6)סמטלכ

 ph סו6 המורככיסקיעיסוזות י סכו'מש מס וכל סקי5ון סגלגל כדור כי וס זקת 65 6חדגולל

 ס6רכעס ססס מסתגוח nwSnlבעלם
 ומסיסווווו מסגלגלים מחוכר 6חך 6יס 610 נגללו סכזור זס כן , "חוחיי'

 :;:ל
 1':זןש,""'::"'ןו':"ש:"

 נן4:ךגנ:4::י:נגי,ז:';י
 סגלנליס יכל רלימ ייימכי נפי הכרייס סנוטי סיפלוטטי סרכ %6ר י6 ?י  יס וסכן , נכל םיף סגלגל חנוטתסי6 4בי.סמ:ת:ו-ג2212צם יתייעע י1תי elpnn טיתיסק צצעסקני:,ם6תג2ג:םהס,ת:'תי:'גהו"ם

 א כדור סו6 ערכות גלגל מרכז כי , T~ho  כדור וסוס  יטולא פרכי  יירכוי מי מסס ממתגיס סגלגלים 6לושמרכזי
 טכ66 כוכם וכל ..  0מורפ 6ל סמערכ מן תמיד סיתטעטמי Sb סמערכ מן לעולס יתנועע ל6מיומי

שכחמס
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 111קיא עב פרק ראשנן הלק נבוכיםמורה

 וארם , בו מיוחדת תטעה לו אק בסקוסו עומד הוא בו אשר הנלנל מן הלק הוא הכדוריםשבא*
 בסד"כ המתנועע בכללו החטוטי הנשם זה וחומר , מטנו חלק הא אשר הנשם בתנועת טתטעעיראה
 , פנים בשום א'א העולם המקיפים הכדורים אלו ומספר , בתוכו אשר יסודות הארבעה נשסי כחוטראשו
 , עיון בו וים אפשר הוא יותר מספרם אם ואמנם , כדור עשר משמנה פחות שיהיו ה עניין בשוםולא
 הכדור זה ובהוך , עיון בו יש העולם את מקיפים אינם אשר והם , הקפות גלגלי שם יש אם יאסנט
 ראשונית צורות ארבע קבל , החמישי הנשם לחוטר מתחלף אחד חוטר )6( לנו מטוך הוא אשרהקרוב
 מקום לו יש הארבעה מאלו אתר וכל , והאש , והאויר , והמים , הארץ , טפים ארבעה בארבעתםושב
 ולא , בהם חיים אץ טתש נופש והם , טבעו עם טבח והוא ז בזולהו יטצא לא )3( בו טיוחדמבעי
 טטקומו טחם אחד יוציאו ואם , הטבעית במקוטאיהם שוכנים הם אבל , מעצמם יתנועעו ולאהשגה
 אשר ההתחלה זאת בו יש הנה כי ה , הטבעי למקומו לשוב יתנועע הטבריח בסור , בהכרחהמבעי
 יושר, בלחי על בה שיתנועע %א י בה שינוח התהלה בו ואין ם , יושר על מקומו אל לשוב יתנועעבה

 תנועה , תטעות שתי למקומותיו לשוב כשיתטעעו יסכות הארבע לאלה הנמצאות הימרותוהנטעות

אפורי
 . כדוריס מו"מ טחות סיסיו ה : 1"ל סקסיים 36רססל3'
 )כ) יו61 ונ)נ) , גוג3 )נגס מהזיח נדק 0כת' 6)1 ומסכ")
 )כ) יו65יס ג)ג)יס וסגי וממס ונוגס , טסרס סרי ולמד6מז
 סרי סקיימיס סכוככי0 ונרגל ערכות וגלגל , 1' סרי וקמר5מר
 נסג) 0ס ים 06 1 : מסק נ)otsJ)) 6 י"מ גוס 3ין גמ65 ,נג'ס
 6מ:ס סתכו:ס מכממ גסי וס 6מל . עיון 13 י0 ג1'סקסוח
 סת:ועס חסים )6 גי נמנע סו6 סגם ססנעיח חכמם סלטיכסי
 6101 ז : סמלה סכינ 1)6 ממרכו Sb 1)6 סמלכ, מןססו6
 )עי ססכעי למקומו יעמוד ומן סג) ל") . p)p' עםמוגם
 סגס גי ח : ממקומו )סונ'16 מכלימ יכריחגו )6 06סכעו
 גולחו וסק סחמ)ס כגרס יק סס:ס ל"ג . ססחמיס nhr בויס

 ססכעי )מקומו )310 סנטם יתנועע 3ע3ולס 06לסס3עית
 ססמ)ס נו וטין ט : מכל,מ וס 6' 3ס3ח ממנו פיסלכלסר
 סס3עיח סלולה nhr OSOPO b'ot כנסס 60ין ר") . כססיגומ
 סכת 6'ן נם סו6 כמקומו סג0ס כספמד כי למקומו, סיגומכלי

 כימם סמקומוח כ) כי סס'ויי 6)6 ססכעיס ס5ולסמכמהו
 3ע3ול btO סענעי )מקונג ח:ועחו מכח 6כ) 10יס6).1
 סרת ל") . יוסל שחי ע) 3ס 0יח:ועע bSt י ;פולסו

 ז6ח %) יוטו 3ש(י על מנסס סיחיועע פזי תיגסססתמ)ס
 פ'וכ) ק5ל מיוחל מזלך וילך ס'סרס י,ח1ועס 0נח סיטססחח)ס

אב  טובשם
 התקיט ולזם גג5גליס מחגועעיס ססכוככיס 0ח01כיסיסר56 חכמי סס3יו חס רססך , וכו' סגלגל חן pSn סו6סכו1רום
 , סכתס מנכון ולכנס נומקומס חמס מיגיל וימרגתס~ת

06hs 6פר סגפם כתטעת סיחגועע 1ס כהמרס סירגו 
 תגיס כמס ותחר המחן סו6 דיגו וניח עורך 6כל כוגו6
 מגסס זם וממר : יסרבל לתכתי סעעס 16מ1ת קכחיגנחו

 ן יסודות ס7' גססי כחמר 6יט גסכוכ כמתנועעסחמיסי

 ומנן סנלגליס כל כו ויסתחפו חמר לגלגלים סיס סרבדעת
 סורות מחוסי סקס ומנד כסכת נ5ס יתרועעו 6חדסחמרס
1PPun~זס 

 כחסוי
 גתסירהן 011 למערן 011 למזרת 1ס  וס

 ילכס יסירית שד' גטמי כתמר 6יט תתמר זס ג6יתוריוס
 6יר פסיס ותת 6הר יסח 6ט פסיס ומס 15רס ויערר15רס
 כסתסווק גסכוכ וירט 6רן יסוכ מיס רסיס ומס חיםיס1כ
 כוט קנועיס סם סג5ג5יס נורת ו6מגס , מקנחםק5תס
 סנולתס כמו _?ql~n ססמרס יחסכו ו6כוח"מד וב"ס ,כמיולי

 6 סיס מי כ5 גי כ55 חמר 5סס 60ין ירנס וכ"רמתחל9',
 6'ג וגפסדיס סריס היגס וסג5ג5יס וגססד סוס סו6חמר
 סס0 5מס מכונית 3חגועק יסתחפו וכלס חמר 5סס6ין

 כחרייסגסמיס
 תתחלי

  כדור כל טנע כי מ5ד מסם כ"6
 ,  כמין פיריי "oon  otDSnn וווסות כמניסת מקררוג573
 סרג סמר : ר.טכע ס6חר ממס 5מ"ד 63וח זס יחגורוכנר
 ופחד 6חז 5כ5 יונך וגלגל כוכו לכנס פ5"כ  סתסרסיסדעת

 סנורם כי סרג 3זססורס
  'סגימהז'

 יורפ יי6 סגשמיס ספרס כי  וסקי וסוהר וממיס סנרן ע5 טסן 'דגר קינו
 pe סיות 656 ובת o)th סגופים 6כ5 ומיס גסס ויגו וסוויס 1ס6רן גסס 16ג1  וסורן  mltolo  לילו יס 6סרסנפיס
  כך מתסלספ רסס כ"6  סטרפ וכמו מסס 6חז כ5 ונורח סמק~ס וגמטך מסס 6מ7 כ5 לטכע גממך 7נרסמקוס כי סכעו, עס 37ק וסוך לזובחו ימנו 1ל6 גן מיוחז טכעי מקוס 5ו  יפ ס6רגעס מולו 6חי וכDht . 5 ויגוירומיס

 כ"ח משתי  יוכר סכ"פ כי  פעלפס, יפפעפץ ול6  סס)פ ע6 כסס חיים  6ין פתים אופיס  ימס סלדני: גלגל תכליתסיף לשוור  י6י למיס ס6ויר  יכן ספכפי סתוכפ כסי מייפים  otnot תפיס פסת  פיסיה סורן מקוס מתחלפיססחקומות
 6כ5 %3מס תגועס bSI ססגס ל6 לסם  6ין  מתים  מגריס  סרס 6חר סגסמיס שלו מקומית וקגועס ססגס לוכפיס
 ממקומו פיפד יומני ו6ס  מססמפ רח' 0יתכ6ר כמו מג~קס 656 מטכעס 5סס 6ין כי סט3עי כמק~וו~חיסס סוכג'ססס

יינייופ  יפפווהו  כין נכל ייישן  לורפ  כרפופ  לו יוק 5יר פפנפי  פזיפו Sh ליוכ  הוכיפפ מפכרתו  יסיר ייכרפסמלצי
wpm~p

 בשח יטצא לא היטור גו השה . נעלוס יטצ% % % : ראשון חומר לוטש רצח . כהחלף אחר חסר )6( עבפרק
סלטו
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 עב פרק ראשון חלק נבוכים מורהן
 אחד בל כשיניע , ולארץ מים חוש , המרכו נקודת אל ווזנועה , לאויר 4ש "ש , האי שיאל

טנוחה
 ק

 תשכל לג יש אם אבל ריי.ועעים בהי ברגחה ,,' אינם - -ז ''

זה בימו נחדש תמידבכללו
 ) ק

 באל ממקו'לה
 להתנועע יתחילו ואח"כ , ערוב ליסודות ויהחדש עמקה אלהארץ בגונן כולם ויעברו המים, אלוירחו
 בזה והם , והאש והאויר המים בחברתקומהזם מפני יכ רירם -זן הלקים הצאו למקומותם,לשוב

 נהק%
 הוה וכל נ , המעורב מג שגוזר מהכפי , חייםמנעלי

 ק
יכנס מן יתרווה עאי"

 לא, ל
ק ק

 : חומר מבלי הנפסדים וזהויים מאלו בעית
 כדממן , חלילה חוזר אליהם ויפסיד מהם שיתהוה מה כל והיות , והפסדות בהויות א"כ העניןיהיה

 טובשם
 סתגועות מתי פין ק5ר יותר סו6 מיסר וסקוסטכעיות

 ק5ר מיותר כדרך מקרנס Sh לסוכ סיפרות IDDlJntולכן
 יוסר, גלחי על 03 סיחגועע ול6 כס טיגוח 'סחחלס כו61ין

 כטיחגועעו יסודות סד' t5hS סגמנ6וח כיטרוחוסתטעות
31DS5ן 6ל תגועס תנועות סתי חקומס 6ל 

 ממקיי
 וסוך

nesולקרן למיס וסוך סמררו גקו7ח 6ל ותגועס ול6ויר 
 6ל5 מע5מס למס ספין ינוח מקומו 6ל מסם כ"6וכמיגיע
 סעגוליס ססס סגוסיס 6כל סטכעי כמקומם לכדסמנוקס

אפדני
 סחגועס עוסה סיס 6י)ו כי כמסרס, ססכעי )מקומוכטיסוכ
 סגופים "כ) כ : ססכעי 1D'PD 6) סוגך מש )6 יטלספחי
 of מפני כיסוד1ח חחחדס ל : סנוגליס סנ)נ)יס ל") .ססס
 ע) כמוח יפעו סג)נליס חנועח מ5ז ר") . סכרמיחחזועס
 כסכרם, ססכעי ממקומס ססס סכמות כעכור ויתנועעוסיסודוח

 כסכרם 'וירועע סמסירס חזועחו סנ)נ) סכחטעח לפסל16
 ויניע 6מל pSn יניע ססוpinot 6 לסכוכו סדנק מסקססמוק
 )ומל רונס . סקיטוריס מ : סלמת סו" וכן ספן )כסןפוכחו
 ערי" מס וב) עומק לוגי . (vne ססווס 1ג) נ :ס"'דיס

 ננכר וסקרן ~Tlh וסוף סחחתון כמקוס יתסוו סמחסויס כל כי וסססד מסוים כסני יתכ6ר ככר כי , עמקם עלסקרן
 סקרן מן חלקים י165 . סער1נ כסיססז מק~מ1תיסס 6ל לס1כ לסחטעע יתחיך ומח"כ ער~נ ליסוזות ויחח7טע)יקס

 סססחטת ויפץ מק5חס קנחם התפעלו כק5תס OP~p סועליס (osl כוס וסם וסקס וסטיר ממיס גחנרתחמקומותיסס
 פינלה ל% ,  יצוגית  קטרם  וסיף סמתימס סיכות לכל OI)PD עד ססתגמלוח וסמוק ממזוג גזר 6ל כז0 רמז ,כמעורך
 ומסעת עם סגורות "לו ויגנו ק71ס סיו 6סר קיסרות נורת ויססזו מזג ל6 מפסך ~ס כי לנחר ס6חדמיסוד
 וסכן , ומפועל מכח כין גממ51ע תמוג סיסודוח 15רוח tSh)1 פסוס ל6 מורככ מסס סנוחסווס סיס ולכן  ייוגיפמסנורם

 ק5ת ויסקר סנורוח קנת סיפסרו כ5ד נט6ריס וסס כמורכב )ט6רו סיסודהו טורק כי מסחכמיס רכים טסכיגו מס ל6 ,~ס
 ספסהצינ( סווייוח גכ6ן איחס ל6 גמורנכ נטמרות סיסתוח 5ורוח סיו ו6ס ויחר מחוח כצורות סיס כן סיכר סיטס6ס
 טיסחגס כמו גמורככיס ומגדר ססס יסחגס כי , סקר ונס ן סססחגוח סווייח סיחסווס מס כל יסים סססוטיס סהיח61חר

 שיחמוס עד : ססערס כ"ח די "כל פרוך יותר כיקור צריך ס7רוט וס 1לג6ר eDSnln סוים ככ6ן תסיס 1ל6כפפטיס
 וססלמוגי"6ק וסגסריח מיקרות ס"כגיס וסס מיגיסס גפי סמקוריס וסס סמקנגיס יתסס ולח"כ . שצוירסגמג"יס סדכריס וסקר סמדלגיס וסגוככיס וסרוח וסרעס וסטלג סמיס וסס , סחלוקיס מיניסס לסי סקיטוריס תחלסמסס
 מגוחן מנד כולו 6ין כי סמעור3 מונ טיגוור מס כסי מסכ"ח רכיס ומיגים כלס ס5מחיס ומיני ימס ל6 רכיסודכריס
 קם 15רוק ס7' "לו כי , 7DD1 ו6ליסס סיסודוח מן יתסווס o)nh נפסד סווס וכל : סמקכליס מ5ז ס15רוח 61PS~ntכל
 ק5תס 6ל ק5תס וימסדו מקגתס on~p יחסת סיסו17ח וכן : סמורככיס סגסס7יס ססויס סדכריס לכל סחחלותמס
 לחמר סגוס6 יסוכ מיסודות כסתסוות גי סחגס כוס סורס מגס , סספכיס וסס מסס 6חך כתמר מסוחפים ססס6חר

 קרס כלי חמר סמ5י6 61"6 : 0מורככיס כסווייח ספסוטיס סוייח סיס כןעסזכר ס6ס מיסודות 5ורוח כ6מ5עוח 6ל6 סר6סון מחמר 6ל יטוכ ל6 6ליסס כספסד1 16 סמורככ כסחסווח o)nelסר6סון
 ו6""

 טכעיח נורס סימנך
 56 חוס סוכך ולכן שנכח למס קודם סכסועל מס כי קורס גכר6 ס6זס 061 כלחד וחוס 6דס גכר6 ולכן ,ממר
 6ליסס ויססי מסס סיתסווס מס גל וקויות וסססדס כסתייתס 6"כ It)PO יסיס : 01 וסכן , קוס 6ל ס6יס 1ל6ס

חתר
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 נ 12קיב עב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 הנלנל כתנועת % זחך זו הצורוה בו בגא הצורה בעל הא החומר תנועת ששוהיה עד, , דגלנלפטנ
 כל התחלת והוא פ תמיד מתנועע הלב הוא אשר הראש שהאבר וכמו . מהם שהורכב וסתהיסודא והם , לטנהע צריכש הראשיים יד שתחת וחלקים , זהמקזש החמישי רגשם שהוא , ראשיםחלקים ב~6 בעולם כן , ינהינם אשר הראש האבר להנהגת בעמידתם צריכים , הראשיים יד תחת עשהם חוברים , ראשים אכרים ס האדם שאקש וכמו , ממנו חלק לבל בעצמם ההנחא בהשהית ,באנה
 אליהם יצטרכו אשר מהעם אליהם שלח והוא ידו תחת הנוף אברי שאר , בנטש שהמצארגועה

 מתהיה לכל ישלח והוא בהנועתו העולם חלקי שאר המנהינ הא הנלנל בן , בהטעותילפעולוהיהם
 נפש וכל , הגלנל תנועת הראשונה התחלהה בעולם שתטצא תנועה כל הנה , בו הנמצאותכהווזיו
 העולם *ה הנלנים מן המגיעות הכחות כי ודע . הנלנל נפש התחלתה צ בעולם נפש לבעלשתטצא
 בהרננת טספיק שזה ספק ואין ו וההרכבה הערוב יחייב כח , כחות ארבע שהתבאר טהכפי

 וכמו , הארץ סביב והקפם יושרם אחר הנמשכים ק האור.והחשך במצוע זה וכל )נ( , מדברלכל הדברי כח טען וכח , חי לכל החיה הנפש יחן וכח , צמח לכל הצומחת הנפש יתן וכח ,המחצנים
 יהיה הנלנלים ינוחו אלו כן , כחותיו וכל תנועותיו כל ויבטלו האיש ימות עין כהרף הלב ינותשאם

אפורי
 . הכסייס מכריס ס : סיסודוח מן יחמוס 6מגס נטסדס!4:
 לונם . סר6סיס יד תחח ע וסע: וסמום הככד ומסל")
 D(WDI כ) סתח)מ 1ט6 פ : ונודחס וסמע'ס ס"סטומכ6)ומר

פחמתי
 ג' כנוף סימא תגועס ק) פחחית ס'6 סס)כ ר") . בו,

 כייס פסס 6)6 3שח)ע ל6פ פינס סר6סייס ס6יכליספ6ל
 סתמ)חס צ : נ6)ינוס ססגימ מס מסך 3סס סלכ PSIDPI'יסר6וח
 ססכ) סנ)ג) גנגס ל"5 . סנ)נ)גספ

 מסועי
 עדו) סו6 6פל

 כ"מ מספל כי"ג ג6ל 61ליס0"1 , סנ)נ) ממניעמססכ)
 610 וככ"מ ס)ממש כגסס 6מד פועל פיסים 610ססמחוייכ

 , סקמש"ס גרמיס מס ihm(n נסס וקל16סו פסועסב)
O~etetStetot~nh tb~p' סכ) ססי6 מנסס 

 סס~עי
 וסל)

 nlDnSn נספר 1") )י"!"ן מ6יסער"ו וכחב , כמספל 6מדענין
 ססמימייס מסגרמיס nlih)o דפס 6ריסס"1 6מר זס ממסויס'
 פכ) 6מל1)6

 מסועי
 סו6 מסוע) פססכ) סוDtvtn 6 )סי ,

 לכ) סמיוחדח )ורם 1)וחןלסס ססס)וח סגמ)6וח 46ממסוס
 מפכי סיסים ס!6 ומחוייכ 61מח6מס

 מסנלמיס ג6ג) קסוע)
o~ntnaoסגי )ו יסים )6 גענמו ס6מד ססדכל גסי Otstte , 
 6"כ ומלויס סמם מתגיס סם ססמימייס ססגרמיסוסחנ6ר
 6קל שפוע) ססכ) תסו סמ"ג גוחן סנולס גוחן otOtvממוייכ
 סנלמיס 6סל ממניעיסס ל") , סטמימייס סנלמיס מן ג56)610

 6פפל שתי יהע)ס סו6 כי , וססכגות rno( גוחגיסססמימייס
 , סכ) מסנטםפיססיע

~ffb1 

 מטרוח סגוחגח סנורם ספח מ1ך
 ס3מינס מקת ממג'עיסס ר") כגיג)יס מן ג56)ח גורססי6
 עמס כקפל סנ)ג)יס גפת סלוע) מסק) סמולם סרבקורל

 סתמלסס שלג סימל וזמו , מכיירנו ימו כ"מ כסתרספי4סוף
 )סכ) ומכס סחמ)חס סי6 סנ)ג) ממגיע ל") סניג)גפפ

 וכפיסיס , לפספוס ססכטיוח ס1ורוס 6)1 סיקוססלוע)
 3מססר 6מד סוט) 610 "סל 1nho כגסס יסים כןסענז
 6מרסוע)

 וסו"
 סיקרה ל"וי מס ננחיגס כי , מגיעו עם סג)נ)

It)POכ' "מד D')DO 6פרע ויפ . )ג)נ,יס כפלס סי( 
 סממליס DO(It סו6 סגיג) יומר סריס סג)ג) גסססתה)חס
os)(ס)ויות )סקס DOt פירנס )6 , וסמדכל וסמי ס11ממ 
 סקל) סו6 סמקנס כ' סג1יוח 'Oip ססג)ג))!מל

 טועי
 וכן ,

 ל"ק . ושקפם יופרט 6מר סגמסכיס ק : גלך סל"ןדעת
 161 ספלן ע) כיוטל סי6 כסססמט גמפכיס וסחופךסס16ל

ימסך

 הנמשנים ששחטך האור במציע זה וכל )נ( : המהחרטקוט
 הגלגלים אור אחר גזה רוצה , הארץ סביב והקיפם אורםאחר

 והטיפ השי סגת החשך החום סטת האור הארץ, סביבוהקפתם

 טובשם
 יגס16 סטיות כסגלם כי , גלגל 0נוכ ככמות חלילםחתר

ot)Dth~. נכ6 נורם געל סוס מחמר תגוערי מתסיס עד 
  כסאגות ~O)h סגלגל כתגועת זו "תר ע סקורותנו

 יתכפל סרי , סגלגל מחלקי חלק ככל גע5מסססגח!ת
 וכמו : כנלגל לתנועת ינוסך וספ0וטיס סמורגגיסססויית
,qlasסרר 0ס6כר וגסו , וכף ר06ייס תכריס ס6דס 
 וסגססיות סטכעיוח סכלות כל יו65ות מחגו כי סלכ סו66סר

 ינ16ת סלמתי ס7עח כפי נ' סוגים סס 1ofiסחי1ני!ת
 סחמ65 חגוע0 כל סתחלח 6101 תמיד תחגועע 6101מסלכ
 ולמוח כלס סטכעיוח מכחות לככר יפלח סלכ כי וכי/כנוף
 , ס6נריס 60ר לכל יפלחו 6לו זס ו6חר כגססיותסכלוות
 כל מגס וא' מעולס חלקי לס6ר סווגסיג 610 סנלגלכן

 , סגלגל pul)n סר6סונס סתחלחס כעלס סחמנ6חגועס
 6ל יעלו סחנועות כל כי סטכעי כדמע יתג6ר כגר!1ס

 מגרס חגועת 6ל יעלס ססעתקס npl)pl ססעקקסתנועת
 סגלגל מתחלתו גפפ וכעל כעלס סתמ65 גפם וכלספמימ'י
 למס כרומס מס 6ל6 יתן ול6 יפעל fis פועל כל כי6חר

 ימ65 ערכות סכגלגל רכב כפרק כי6רגו וככר ,סכע5מו
 מכחות כי !דע : לכרות סקכ"ס הצתיך וגסמות רוחותכי

mw~nכוס וכר15ן , וכו' ססתכ6ר מס כסי סגלנליס מן 
 כמו סמקוריס קורת לע0!ח "חר SttD 6"5 סרכ לדעתכי

 סגלגלים יקט מסכנות כי פיחסנו ו6כוחמ"ד כיםסיחסוכ
 יסנור וסרג , סגכ7ל ממסכל יקנוס גמש כל נורתו6מגס
 6חר פועל מכלתי לכדו סגלגל יפעפעו וססרככס00ערה
 סיספיק סמקוריס גסרככח 6מר זלכן מפועל ישכל6100
 וכח סחים וגסת ס5ומחת סגפה תחן כ06ר שמגס ,סגלגל
 , סנכדל סיתגסו 6מר ולכן סגלגל היספיק 6מר ל6סדכרי
 כחו ס0רק זס וטוגת דק ועיח מופת 6ל יצטרך סזסולחס
 , גס סססוק 6"מ 6סר סמכו6ריס סיכריס לכ6רס6מר
 סעולס כזס סגלגלים מן ממגיעות סכחות כפלו סרכרמז
 כל ר"ל , זס וכל : לשחי פגים ו6רכעס גמרככס 60מרמס

 6לו כי ומחסך סטר כמסוע סנלגליס מן ממניעותסכחות
 סכתם כרמז כמו וסיפסר סייס סכת סס שריססכ'
 : סעולס נחו סיתסתס כל סווייח גססך ואחר 6לסיסיקמר
ס"ס כו סרחון , וכו' ס6דס ימוח עין כסרך סלכ יסח ס6סוכמו
 והורם av~n בו שתסוג סעד בסקרה והקור בעעם פתלחוא

 הוא החום סבת הוא אשר והאור , הגטצאות כל תום בוהמסווג
 כסו אחור שב ואחר הארץ על הסכה הניצוץ בהתהפכותטג"ג
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 עב פרק ראשת הלק נבוביםמורה
 שבו אע"פ לבו בתנועת בולו חי הוא אמנם שהחי וכסו , שכו טה כל ובמול בכללו העולם ברתתבי

 בתנועת )י( חי אחד א"א הוא כלו המציאות זה כן . ותלתם והאליל כעצמות ירנישו, לא נחיםאברים
 לך צריך כן הנה , ומתים נהים רכים גופים שכו ואע"פ , הלב מבעלי הלב כדמות הוא אשרהנלנל
 כלומר מאד הכרחי הציור מן המין ,ה כי ר , נפש בעל מתטעע חי אהד איש הכדור זה כלשתצייר
 ברא אמנם שהאחר ג"כ יתבאר הציור ובאה , שיתבאר כסו אחד השם היות על במופת מאדמחניל
 הכבר שיהיה ר"ל , באמת אדם אברי והם עצמם בפני האדם אברי שימצאו אפשר שאי כמואחד
 קצתם פבלתי קצתם העולם חלקי אפשר אי כן , עצמו בפני בשר או עצמו בפני הלב או עצמובפני
 , שמש סבלתי ארץ או , ארץ טבלתי אש שימצא עד' , בו דברנו אשר המיושב המציאות בזה )ס(ש
 מה אבר לכל ויתן וינהינם בקצתם קצתם אבריו יקשור אחד כח שבארם וכמו , ארץ מבלתי שמיםאו

 הכח ואמרו הרופאים אותו בארו אשר והוא שיזיקהו, מה ממנו וירחה תקונו עליו שישטורשצריך
 וישמור , בקצתו קצתו יקשור כח בכללו בעולם כן' , טבע יקראוהו פעמים חירבה ת , החי נוףהמנהיג
 במצוע הוא אם עיון בו "ט הכח זה ג ,העולם אישי קצת ב כן נם וישמור , לשטרם שאפשר מה מדת א כן נם מיניו אישי ונטמור יאבדו שלאמיניו

 אובשם
 וימסד ומסותו ע5מותו ויכטל ס6דס ימוט סלנ ינוחס6ס
sfiסגלגל חגועת ימסד 06 כן מיחס יקרץ ססו6 7כר 
 כלו משלס en'f סכו חס l'(SD 3גלל1 סעו)ס זסיססד
 על טינ7ק כמו גמת סם עליו סינ7ק 6חר עולס וימגנוחת

 סיפסרו ל6 , ממחט76ס
'sb לגמרו נעדר מעולס טיסים 

 hSt 7גר לל6 סיבסד 6"6 סגסגות כי 6פסר גלחי וסכי
 , גסים מעסם יסים hS 6ס סטכע כסי זכר מל6סיחסתס
 , וכף מכדור !ס גל סחנייר לך גריך גן 6מר מגס : ז0וסכן
 פסס סרכים ס6ח7יס וכל 3נורס 6סך ססו6 כןיגוייר מס6יטיס 6חד 6יס גסימיר סס6דס כמו כי כןוסרטון

 כן גפם כעל מתנועע חי 6חד 6יט סו6 כי כומת6חייס
 סו6 ס5יור 011 , סכחונ1 מס וכל סכ17ר זס גל לפיירראי
 6חד ססס סייח על מוסח לסכים מ76 ומועיל ת6דמכרחי
 כתו סכל 6דןן וסוך 6חד סמס1ס יסיס 6חך סעולסכ"6

 : סקרן 176ן 610 סיס 6יון.ספמיס ולכן כעתירסיתכ6ר
 ס' 6ס filol מptnp 76 6חר ליר1ס מ6ד יועילעם

 דברים האדם אישי שבגנט וכמו . לא אםהנלנל
מטונים

אשרי
 יסמך 61ז ס16סק חמת סקלן מקיף וכסססמט ס16רימסך
 וסוף שיור טוס ל') . גו' ס5יול מן ממין זס גי ר :ממסך
 יפן מפס סרס 6) מועי) 610 6מד כמי ככתו ~eiwסיוף
 וממימד 6מד סטעס ג) סיום כטפל 6מד 'סכלך פסולג"כ ויחכ6י , "מד לק ~נ6 )" ס6חד סמן סחכ6ר ככר גי"מד
 סטטוס מסקך סו)כיס סמ)קיס וב) פטוקס 6מת נולם6)

 . כו דכלט 9Db ספיופכ ~nlh'ib כיס ש : )קנחוס15לס
 קנאן מכב"י ק1ח סימוק 6"6 סכעו SD סטונה סימת 6מלל")
 OtO 16 סט)ס סס'"ח גפנכם saltnn , oth סמ5י16חווט
 )סמלם. סלסול מס מדח א : סמיוגיח o(no וסים ל") .סיע '~1mhl מעמיס וסרוס ת : קנח מכסחי קנח פומתאפסל
 : וסלגכחו מונו כפי )ממח ין סמ1נכ) שמן 6101ר")
 כו יפ סגם וס ג : ס~נ)יס סס . סעו)ס מסי קותב
 סמגסינ מכח וס לש) . )6 06 סג)נ) 3מ5וע 610 06עיון

 יכ16 מס6חד *יך סיס~סק מנעי *מד נר6 6חד סמ6 ישג יחכיר ס5יור כזפ ,סגס ן רסיס דנריס ממגו ינסו 6יך6מו
 2יי*רן %ער%:יס2ימנ7עי%6שי טגכ "יי%נ ס'"" בס%22~%יעננו:ל%, %0:וו2ונ2:% כ6מ"מעכףןטןש%עסיש%ד 6יס 6כיי %שי2%%,ש% טף טימישוצרי 2%22ו6%"326רי,י%
2ד

1~Sh 
 כר6 6דו~2ט%סצ6סית גלם, מסוד וזס , י:חלס י:כר6ח

tlmtlr 
 סקרן 61ח ססמיס 6ת

 ס6דס גסמח וג"כ טיי ל6נר יכ"ס 1 ססס כמתוף *ל6 יקרhs 6 סגסר olh~n ונלקחו וגסגס%ד1 גידיםוסגידיס

א 1"מ י י, " צהק
 11, ל סג 1עק,ישג

ן ג י

 סריס סס6ר1ח וי.מ['ימוח עודות סיוחר 6דס ידי לסיוח ל6דס ייחסם ((o)nhl,OOSD מתמת 1076,ך. נמעסס סרם,1,ס1
 הקוטר מגח ג! טבע יקרץ סחי צ תגסיג סו4 6ער סקוסם ססגח סכמו ש תגל סגססגרגוגי חס סואטר

 %'נ%;הבט "' צנו ננינעשיונ,:,י?;:נצשיצ
 שהטציאות גו הוא אשר לזמר נוכל או מבחוץ והגלגל 5 מיין2 עשר כמו למעלה החהפכוה1 %במקם

 חיבאת בעתאגו  שגברא אחר בזח הלק לבעל כוס2 הש אשו הן כתגרת גו( : חתא
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 118קיג עב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 ובהם , וכעינים כידים , ואלתם במזונותיו אליו צריך הוא אשר צרכו בהם שכוון טה ומהם ,ההולדה ככלי , מינו עמירת בהם שכות מה ומהם , הבהון ככלי אישו, שיירת בהם שכוון פה מהם ,מכוונים
 הכהנ אשר , ההם האברים כהנ אחר ונכח2כים דבקים הם אבל לעצטם מכוונים בלתי דברים כןנם

 המכתנות ההם הפעולות שיעשו עד , שהיא מה לפי ההיא הצורה בהתקיים הכרחי הטירפדההוא
 ימשך לא ולזה , ומראהו ד , הנטן כשער 1 אחרים דברים החמר הכרה לפי המכוונת הונעו אחרונמשכו
 , מאד רב האישים בין בהם כן גם רויתרון אמצא , קצתם יעדר פעמים והרבה , סדר על אלועניע
 ותמצא , אחר איש כבד כפלי עשרה ככד לו יהיה איש תמצא לא שאתה , באברים זה יהיה שלאמה
 עשרים או אחר איש זקן כפלי עשרה זקן לו שיהיה או , הגוף מן טקומות שער או הזקן נעדראיש
 ההויה מן סבוונים מינים בעצמו בטציאהע כן , חהטראים( הצוער יתרון )ר"ל הכת בזה הרבה וזהו ,כפל
 ומינין איכולנו, בכסותו ההוא המין רוחב לפו ה סעמ, אלא ביניהם הבדל אין סדר על נמשכיםקיימים
 , האשפות מן המתיילדים התולעים מיני כמו , הכולל וההפסד ההויה לפבע נתחייבו אבל , מכחניםבלתי
 הטתילרים ותשעים הליחויות מעיפוש שיתיילד ומה , כשיתעפשו בפירות המתיילדים חיים בעליומיני
 ותה הוא לו לדומה הולדה כח בו יטצא שלא מה כל כי לי יראה דבר סוף . בהם וכיוצאבמעיים
 טרשים מבלתי שא"א כסו , טכלעדיהם אפשר שאי ואע"פ 1 סדרם שומרים תמצאם לא ולזה ,הכת

 באברים עומדים אישיהם נשמים אדם שבבני וכסו , אדם בכני שער מיני טבלתי אפשר ואיבחותנים
 קיימים נשסים בכללו במציאות כן , הארבעה בליחות בא"ש לא במין עומדים ז תשטים ,השרשיים
 . מהם שיורכב ומה ביסודות בטץ עומדים גשמים , חלקיו בכל החמישי הנשם והוא בא"שעומדים

וכש
אפודי

hinloקנחו 1'קסול ככסו געויס nfps הסק 6'ן "סר orn 
 ימע)ס ממנו 63 סכם 06 עיון בו י0 ימע)ס ממנו כ6מכח

 16 , 0יניפסו מוס ויחמייג יו גגו ויסיס עלכוח נזני63מ)עות
 )6 ול"ו נבגי 6מ1עוח כגי יחע)ס ממגו כ" ס"מ ס,ס0ג6מר
 6דס סגי מלבס sng . ומללסו ד : טלכות ג)ג) ס0"'תיגיע
 )פי sffg , ספין לומד )סי ה : מקנח קנח מחח)סיסססס
 )סגלם ל") . מנ)עדיסס ~bab 6לם 1 : ממץ סמונוחרומכ
 ל") . ס6לכעס שימוח 63י0 )6 כמין עומ7יס ז :ממומר
 6יוס 'VDP כ3ר גי כטיפ עומ7וס אגס ס"ל3עססס)ימות
 6יגו פקסס מפרס 61"ג מלק 6יוס ששן ויססוס ממןחלק
 )ספ 6'ן ס"רכעס בסכימות b"o . כמין 6ן6 63יסקי,ס
 16 תמורס חמש ס)ieno 6 , מורככ oh כי פסוסמ)י6יח
 63יט ס0יטיס טומדוס שגס 61"כ מורכזת 6)6 ס0וטסהיומס

 פןבשם
 זורחו ססיelns# 6 3מ15ע ר"ל סגלגל גחנ1עססו6

 סגלנ5 כמנוע יסים מככר סר3 סחס3 כמו ל6 6ךסגנדלת
 , סר6סון מן ר6סוגס יוססע וסל6 סגלגל ג6חתחל7עחו
 גישרו זנו נכללו סעולס קוטר סכח  1ס כי וס עלוממוסת
 וססכליות סגסטיות סתגיפות וסגסתיות סרותגיוע סכתותכל
 וממוסח , מגסס סג6 גח סגכ7ליס לכחות יקמורואיך

 3מ5וע סו6 06 למסק 6ין כן SD1 גגלס וכעיוןת3ו6ר
 : סר6סוגס סתחלס מן מוססע 610 כי ל* 06סגלגל
  וס סגל יסית סל6 דגר סרגל "ptDn 6יך עו3 סםאטר

פ 3מ5ועסו6  1
 עם 6חד סיסים סגטמי לעולס וסקוסר נססי כחסו6

 ססמיחד עס 6חד ~oslp סיס ולכן יתעלס ס6ל וסםמרוחני
 ,ולח סו6 סעולס זס עס 6חד כח 610 ססמימייסנרם

 סתסורסס מסך ססו6 לסי 3סס וסדכור )סר7יס 7עוח כוס וים מ3ו6ר זכר וזס סגסמי עס מסגלי עולססמייח7
 סידים כמן כחוח סכ' ל6ל1 מסתמסיס ססס מס ומסם וכף משיגיס דכריס olho 6יסי ס;גוץ נכמן , יעוכווחכמיס
 6חר ממטכיס ד3קיס סס 36ל לעקמן מכווגיס עלתי 37ריס ~3סס מכווגיס סד3ריס 6ל1 וכל , סגלייכ( ס%6ריס וסקרוסעיגיס

 es לעגמו תגווגות שינס סקלו ולמס , ומרפסן סגוף כסער ממכוונות סוויוח 6חר וגמסגו מממר סכרת לפי ססס ס6כרוסמוג
 ל6 ס6תס , מכתגיס סס 6סר ג6נריס וס יסיס סל6 מס מ76 ר3 ס6יסיס 3ין גסס סיתרת וימנח סס7ר עלימסכו
 זקן לו סיסיה 16 סגוף מקימות סער 16 ס1קן נעדר 6יס וחנגת 6חר 6יס כגד כפל עסרס כ3ד לו יסיס 6יסתמג6
 גענמו כמניחוח גן וסמר6יס סטער יתרון ר"ל , סכח כוס סרנם וגסו . בסל עסריס 16 6חר 6יס וקן כסל'עסרס
 ככמותו ססו6 ממין רוחכ לסי מעט 6ל6 3יגיסס סג7ל 6ין סדר על גתסכיס ofnttp מכוייס מן חכווגיסמיגים
 מסגלנליס גממך ססנוימיי מסחוס מגד כי ) מטלל ~סססס7 ססויס 5ט3ע גתחיי3ו 6נ5 מכ~~ניס כלתי ומיגיםאיכותו
 סתתילדיס חיים נפלי וחייי נתססות סתתילריס סתולעיס תיגי סיתמת דחיס  מוס ימסך ססלמיס סמיגיסלעסוק
 לו יר6ס דבר qlD. כי סר3 ושמר . לענמס מכוונים  שיגס 6לו כל כי סליחות תידפוס טיולרו ומס כסיתעססוספירות
 ומססודמן: מסתקרס ונתסוס מלס חי 6ינוגעל כחיים וירי7ס ועמי7ס עלים לו וקין כמותו מוליד סריגו חי געלכל כי 6ריסט"ו ותמר , סברס ס~מריס חמ65ס ל6 ולוס סכח מוס ססו6 לו לדונוס ססול7ס כח לו ימ)hSn 6 מס כלכי
Otst6תמידית ססוייתס בעגור כי 076 ימסד 0ל6 3וס ומרגון . מ3לע7יסס ס6"6 פי על 6ץ סדר קומרים תהנדס ל 

 סוס וכמו , 076 3גי סער מיני מגלי 6ססר ו6י מסחגיס othnn מכלתי ס6"6 כמו כן שיגו וט כי לעומסססמכתגיס
 גסמיס 6יס ס33גי וכמן , וססססד סס~ייס לטבע גמדך ס~6 ח' סכעל כן וסספסד סס~ייס לטבע גתסך דכר610

 otntip גסמייס גכללו כמניגוח כן ס6ר3ע כליחות 63י0 ל6 כמיס עומ7יס ~גסנויס סר6סייס ג6כריס עומדים6יסיסס
 כווס וס כל כי ממס ססורכג ומס כיסו7וח נמין עומ7יס וגסווייס חלקיו כנט סחמיסי מגסס וסוף ג6יסעומדיס

וגססך
קרשקש

 * זח אחר זה הדברים נתגלו כך hnw זטן ואינגח לזמן התהלה שהיתה כעתה נברא הכל או קצתם בלתי קצתםהיו

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 להפסדו פ הטחיבפז בעצמם הם עמידתו מדת , ועמירתו ח להויתו הטה*יבות האדם שכחותפסו

 ובאלו בו והמשל , וההפסד ההצה עולם בכל ההפסד סבונו בעצמם הם ההויה סבות ברואבדו,
 היה אלו , והדוחה , והמעכל , והטחזיק , המושך הכח והם , נזון כל בנוף הנימצאות כחותהארבע
 , וכופעו"ראר הראף ובעת שראוי מה אלא יעשו שלא עד השכליות ככחות הכחות אלו שהייואפשר
 הם אבל , אפשר אח היה שלא בעבור ואטנם . רבים ותלאים מאד גדולות מסכות נצל אדםהיה
 התחיב , בלל שיעשוהו מה משינים ואינם , והשתכלות טחשבה מבלתי מבעיים מעשיםעוטים

 המדה ובעמדו האדם בהוית הכליפ הם שהיו ואע"פ , נדולוון 01כוון גדולות תלאים בעבורםשיתחדשו
 סכל הנאווו הדבר אלא מושך היה לא אילו משל דרך על הפושך הכח כי זה ובאור , יעמודאשר
 כן הענין שאין בעבור אבן , רבות וטפות טחלאים האדם נמלט היה , לבד אליו הצריך והשעורצדדיו
 בכסותה מעט נמתה ההיא שהליחה ואע"פ )י( , משיכתו מספ י שתזדמן ליחה זו אי ימשוךאבל

 עבה עתר או קרה יותר או שצריך סטה חמה יותר היא אשר דליחה שיטשוך מזה יתחייב ,איכותה
 אפסד והעפוש הסתום ויתחדש הנידם בחק יחנקו שצריך טסה התר כ תמשוך או , דקה יותראו

 נדחים פגעים נדולות טכוסן או והיבלות והחכוך כגרב תלאים ויתחדשו כסווזם, וישתנה הליחותאיכות
 הענק וכן , האברים צורת או האבר צורת שתפסד עד והמיכל ודפרעת , בלעז נרפק שקוריןכמורסץ

 שיתהנה מה להבא הטביא הענין המציאות בכל בעצטו luYn כן , הארגע הכהות בשאר י כןגם
 , בהם המנותרות אותם המניעות הנלנליות בכחות היסודות ערוב והוא , אחת סדה טציאותווהמשך
 , והברד , והשלנ , הסוחף לקטטר , כדמים , במציאות נתיקות סבות בהתחדש בעצמה הסבההיא

 או ארץ יכלו , טאד ממיתות סבות התחדש או , האחר ועפוש , והברקים , ורועמים , החזקווןוהרוחות
 כי רע . והתהומות הימים מן השופעים והטים , והזועות והרעש , טקומות בהשקע איקלים, אוארצות
 , קמן עולם שהוא באדם נאמר זה ספני לא , אדם מבני באיש בבללו העולם מדמען כלו שאמרנוהוזה

 טובשם
 ועמידתו לסוייתו סמתחיי3ות ס76ס מכחות וכתו .אמסד
 סס ססוייס סרוח כן 171361 לסססד1 סמחיי13ח 3ע5תסמס

 גח1ח ס"רכע ס6ל1 13 ור,גוסל וט', סססס7 סגותגענחס
 1סמחזיק וממעכל סמאך מכח ומס )יזון כל ?(S1גגמ65וח
 ססכליות ככחות סכחוח 6ל1 סיסיו 6ססר כיס קילו1ס7וחס
 tlh~o וגסיעור סר6וי וכעת סר16י מס 6ל6 יעסו סל6עד
 העגור 6מג0 . רסיס וחל6יס גדולת ממכות (sts ס6דססיס
 מגס סחכליח 6ל מ3י6 ססו6 3מס חכם סו6 החססט3ע כי יר6ס כלל סיעסו מס מסינים 61ינס 1ססתכל1תחחס3ס זלתי טנעייס מעסיס ותסיס סט 6כ) וס טפסר סיססל6
 נעגין , פעולו מסוג ימעל 36ל סירסו מס יוזע תיגו610

אשתי
 ועמידמו ח : מולכנומ סיומם מנד כמין גמנ16ח סיס6)6
 סיחים סר6וי0 סטכעייס סימיס סיסיו ר") . טמידמומדח
 כעומס חמס י") , ו"73ו )תמסדו ט : וסריגתו מזנומנו

 : ימ1מ )1 סר16י זמפ קורס ממסד )6כד טיסיםממיינות
 גפסדח סמולם 16 6דומס גימטוך )ומר רפס מסיכתו. מסוגי

 ס6כר סימסוך מס מסוג 610 המורס 16 סס6ד1מס6חר
 מסו"
: 

 : סנייך ממס יוחל כמוח ימסוך 16 ר") , סנריך ממס יותרכ
  תמסך מים סיירם פס כמו ר") , ס6לכעס סגח~ח נסקר5
 : סמלך סגם עס 6לכעס סס 6סל סכמות מסקר יקרסכך

 מחס יותר סחמסוך 16 7קס יותר 16 עגם יותר "1 סנריך ממס חמס יותר "1 רכס 16 רעס סלימס מתסיסנק
 עגיי סמני6ות נכל ~tnsu סעגין;ן . ס6רכע סגחוח 3ס6ר כן גס מעגין וכן , ח6מגיס רעים othSn וימחןסו ס6גריס 6ו ס36ר נורת סחססד עדסקריך

 סיסוחח ערוג וסו6 6חח מ7ס מניסתו וסמכך סיתסתס תם לסווייח סמגי6
nmaJממגיעות בגלגליות onlh סנוט נסת"7ס 3ענמק ססנס סי6 3קס כמפורות 

~tpirn  
  כורפיפ  ימ5י5יפ

 ח6? ממיח1ח סג1ח קת"7ס 6ו סחיר ועמס ומנרקיס 1סרעמיס סחוקוח וסרוחות וסנרן וססלג בסוחףוממטר
 6ל1 כי , וסחסומ~ח o~mo מן ססוסעיס וסמ'ס וסז,טות וסרעס מקומות 3ס0קע m5~h 16 otnSph 16' 6רןיכלו

 ססוייס ספח כי מעולס ntd)o לרטוח סר3 רמז וככפן , סספסד ס13ת כעומס סס ססוייס סרוח סססד3ריס
 מסרטות קנח תותר ממין וכזס כמקרס, סגמנ6ות על רע נכנס עזם נמקרס מנוח ססס 6ל7DD~O 6 סגותסס

 סנוח יתחדסו ספפיס נתוח 3סחחג כי מחון ממכס 061 , סטנעיות סכחוח מ5ד מט5מס 06 , לנ7יקיססכ6יס
 נספר סרב  60מר onS סק7מס נסן סיסים, מי יפיס Tnh "ים סכן וכל ו6קלחיס ntSnh 6ו "רן יכלומזיקות
 מס כל כי 71ע . זס וסגן 1כו, סמדכר מן 063 ג7עס רוח 1סגס 16 זנו, ס0תיס מן )מלס 6לסיס 06 כקמרו5יג
 יר06יס מערס לניר יי6 יסרק )וס סרבסי6מר

~b)sl 
 , וממנוס סחורם ולכתר סס0גחס פנתר מרככס  מטכס

 6גי טוה סס אמר : וט'  יפולס מרמופ כלי  60פרניסי מס זס כי תם : מסד3ריס קנת על רמזנו ככר61גחט
רפסי

תקשקש
 ההאף טן צחר נח שיש הבמוח משר השפי סקו מעט "re1 גזה השה פינטזת. גבנותה  cpo נשה "הש שהשאה פע'פ%

wa
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 114קוץ עב 8רק ראשון חלק נבוכשמורה

 זהמ
 הרמיי

 כן אהף כלל שמענו שלא , באבריו השלם חיים בעלי מאררי אנט בכל נמשך כלו
 האדם בו שיחשד הדבר מפני זה באדם נאסר ואמנם , קטן עולם הסוס או החמור כי אטרהראשונים

 ולתו חים בעלי מטיני באהד שצא לא הענין זה אשר , ההייאני השכל ר"ל , המרבר הכהור.,וא
 , והנהנה והשתכללת מחשבה אל מציאווזו בהנמכת יצטרך לא חיים בעלי מאישי איש כל כי זהובאור
 6 שיזדמן מקום זה באי וישכון , לו שייפב מטה שימצא מה ויאכל , טבעו לפי ויעשה ילךאכל
 יתמיר , חסום הערת עתת * יהיה אם מ , חמומו הערת בשעת שימצא נקבה זו אי עםוישכב
 ויססכהצ יעזרהו ממינו אחר לאיש כלל צריך ואיט , סעו מציאות ויכורך יתמיד אשר המדה אישובזה
 א"ש' ישוער אילו לבד האדם אמנם . בעצמו הוא יעשם לא דברים לו שיעשה עד נ עמירתועל
 יום אם" מתקים היה ולא , לשעתו אובד ההר כבהמטר ושב ההנהנה נעדר שיהיה נמצא , לבדומטנו
 צריכים עמירתו בהם אשר שמזונותיו בעבור וועא , בו חט דבר במקרה שימצא ר"ל , במקרה אלאאהד
 טזטחד רבים ובאישים רבים בכלים והשתכחת במחשבה אלא תשלם לא , ארוכה והנהנה מלאבהאל
 לרמיזה וימשך קברצם שיסודר עד הקבצם שינהינם למי צריך הוא 61ה , אחר בעסק פהם אחדכל

 ונשיבוז ודממלנ הממר נק והסתרו הקור, בזמן הקור ומן החום בזמן החום מן השמרו וכן . בקצתםקצתם
 נמצא זה וספני ם , והשתבלות בטחשבה אלא טהם אחת תשלם לא , רבות הכנות לזטון צרביהרוחות

 וכש נשונע הטלאכות מן בכננים ויזטן מכין ויעשה אסתכל יחשוב בו אשר הדברי, הכה זהבו
 הכח שז נשלל אדם סבני אחר בנפשך רמית אלו זה ובעבור , שלשנהבו בטה הראשיים האבריםיר תחת אשר האברים ויתנהט , שפגשה מה הראש טהם שיעשה עד נופו אברי כל ינהע ובו ,ולבהנו
 התם, בעלי כחוון מכל נכבד יותר מאד נכבד הכח תה לשעתו, אובד היה לבד, ההיתי הכח עםמכח
 המבעיטן, הכחות שאר כהבנת המשתתף הדעת בתחלת אמתתו תובן לא ע מאר נעלם כן גםוההר

אפורי
 כע5 קנס טס טיס ל") , ממוס סעלפ עמס 6 'טיס 06מ
 : ממוס מפלח 15 הינדס אכלסי נקכס פס מקק פיסיםמי
 ממינו 6חי D'h )1 הטפס עד ל") , דכריס )1 תיעלס עדנ

 סגם זס ט גמש וס ומפני ם : יעסו0ס סו6 יוכן ס)6דכריס
 דק סיוחר סו6 וסמונופיו ס6דס ססרגגח מגד ל"י ,מדגרי
 סדכלי סגם גו סיסים לנעו מגד סוגרם )סי1ח סיוכיוגככד
 יחסע5 פי6 סחהגיוח וסיטסס סמקין מן לנרמל היוכלכדי

otnol1lpolet)IDtOID
 ר.יעס נחמיש 6פ0חו פנן ע')6

 סזעס כחמוס ססג)י סגמ למסח חוכן bSn  ר") ,ממסוחף
 מסמוסגיו0 ייגס סגמ וס ססכג0 ר") , סרטון ממוסג)וסול

 מצבשם
 ססמפ כמסר כספריסס נ7ו5יס ושכמיס ורציפיסמעחי
 ו6ט , 076 מסוס סמעו 651 קותו ר6ס 65 ססרכ61ססר רססי 6כן 6מרו 16 הריססה גסס סו6 06 ידעתי651
,pDeעלס סיקרה רפוי 6ין חי סכעל כי lyP סככעל 6חר 
 נו סימה 5מס ג76ס o)nhl ן סכ5יח גורס ימגר 65חי

 עלס וססו6 סעעס זמוח 6100 סג6מר רפוי סכ5יעגורס
l?Pעולס וסמומן 

~Slv1 
 גמר 6מנס סרכ סמר ונס

 ג76ס ייחור 6סר ס7כר מסגי IVP עולס ססו6נמס
 ש כי , וטף ססכ5 סו6 6סר קסמי סמ7כר יכפוסו6
 ה6ש טבעו 5סי הטסם י5ך 6נ5 , כון חיים כעצי מ6יסנ6יס

 ::ך.:ו:נג"י:ו :%עש: ""%י~: ן,צ: ש ן es י:,:':י:ע~"ביורקו:
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 עב פרק ראשון הלק נבוביםמורה
 הראש )ח, לאברת המנהג פ לכללו המגר,יג הזפ אהד דבר בםצ4אא ב41(

 הראשי
 בה לו בהן אשר

 צ , בנפשו האדם ידמה ואילו . שעלהו טה שהרתע עדההטעה
 א מציאות במלה ההא הענע בפי

 חלק בכל הכרור מציאותו יבומך ההוא ובדבר ק , הראש יד ההת ואשר טסנו רואש נעצמו,הכדור
 , קמן עלם שהוא לבדו באדם נאמר לבר הענין זה ולפי שטו. יתעלה האלוה ההוא חהדברסמנו
 , העולם חי בלשוננו יתברך השם נקרא העמן שז ומפני %לו, המנהיגה היא אחת התהלה שבוספני
 יתחלף "לא אדם, טכני בא"פ בכללו דקותם דבינו אשר הדמי כי ודע . העלם בחי וישבענאמר
 לב לו שיש היים בעלי מכל הראש שהאבר , מהם האחר 1 כברים בשלשה אלא שזכרנו טסהבדבר
 שיתנהו פה נתינתו אבל , יו תחת מאשר כלל המעלת אליו אוב לא כח זוזן או הנרפהשישפיע סי כל אבל כן, דבר הבללי במציאות ואץ תרעלתם, עיי ותשוב ידו שתחת באברים וצעלחיקבל

 לשם להדמות זה כל לתחגלתם לא יטעלתם טבעיהם לנייבוון שה יעשה אשר החסן רטמיבכנתינת
 ידו רעית אשר האברים ושאר ובתוכו באמצעותו לב לו שיש הים בעלי מכל הלב כי היושני .יתעלה
 והענץ , טהרן החק אליו שהר שלא עד בהם והסתרו בשמירתו תמללתם שתכללהו בענור , בומקיפים
 ואפיו , מעלתו טעשה טלקבל עליו שבמוח בענור , בפחותו מקיף שבו הנכבד , בהפך בכללובעקם
 יגיעהו ולא , שבחוכו מה על ישפיע חבוא , נו יעשה אחר נשם לו חוצה נמצא אין מקבל ההראם

 כל ר בבנה הראש האבר כי חה , דמיון קצת כן גם הנה ויש , דגשמים מן טז%ד% כח ולא כללטעשה
 אשר כל , בעגמו בעוזם הענין וכן , לו הקיוב מן במעלה קמן הוא האברים מן סמנו שירחיקמה

 לרחקם , ובהירוהם אורם וסר , תנועתם וכבדה עצטם חייזעבו התעכרו דלטרכז לנקודת הנשמיםהקרנו
 מוםשם

 ימית 61יל1 סכת 3וס יחגסג ס60יס וכמו , קור6 ס'5סר
 36) כלח סי0י0 זי 65 0כח תזם גס55 "זס מגגי"70
 610 6חד דיר כמניצוח כן ממס, ספח ישריכיס

 ג5ג) bt~D סר"שן סר"ס 65נרי1 ממגיע לכ01%מגסיג
 מניקוז נטלם ס0ו6 70גר גטך נגססו ס6לס יזמםובילו מזולתי מס כו יגסיג 6סר ססגעס כח לו נחן 6סרערנות
 איגר סר6ס 'י תסח 61סר כמט סר6ס כעטו סידורוס

 0סו6 וסז3ר ממגו חלק 3כל הכזור מניצות ימסך6100
 פ6מר מס סנן טוס מס אטר : וכה סחו  יתכרךסטטוס
 ס6כריס לל ינוטלו 6ל1 ג"ח ססו6 מ75 0760 גיסר3

 הפגיע פ : מעועיו" סכמת 3ט6ר ט610 גצוצ6טגו0
 , סר"סון סל"ס)36ריו

 ho llib1W~1 מגיע י0' 6100 רעי
 tflno סיוס,ג פד לוולדו 00געס כמ כו וחן 6סר לער3ומ6101
 סכ" 0ו6 כי עלכוח 3נ)נ) 1ni1fg מסכ)

 : ntPIwe ג)
 וכדגל ק : ערכות 0גועו0 כטו) ל") , 6100 מענין נעו)צ

 : 'ת' סו" ייפנ'"וח וס כ) ור,וחיע י,מנ0יג ממזכל ל") ,6100
 ס6כריס 0016 סכל sug , 60כליס מן ממגו ptmin מס ע)ר

 סגרך ס0וontht 6 סמות'ס 0ס סרג)יס )נד 0)כ מןמירמיש

 לוכד וסיס ס6דס יססד 63יס מסכל יססד 06 ג"כ וכן (~tss כעולס וס ימסד ססמימיי כגרס SDDt 6ס%ן
~wPb-i
 6יוס על מוס יחכ6ר כי ודעסו מ76 זס וסרן , סכ5 יססד י0' ס6לוס פסוק סר6סון מסכל יססד 06 כן ,
vs5ס~ש גז "יגס וע5 . סד3ריס לנ5 סתחלס סו6 ססכ nSnw חני16וז יקיים סו6 ססס"י ומסני ססמימיי כגרס 

 מניסחו יתמיז וסעשעולס
 נקר"

ow יייגל)ן יסולע רחיוגו 6יר  ירחיי  וס גי זיע ,משלס כסי ויסכע כאס סעולס נורח וסוט מעולס חיי 610 כי סע1למיס חי כלסוגו ph~ ו סיכל כי , וכו'  פוכרנו נדגר יתחלץ ל6 6רס פצני% 
 (oSPn גתירי  תויל אמרו גמו סוס דגר 6ין נכללי oStPa ו6מגס , יזם מת"ת סיגסיגו כמס Snm" יקנין%0
 ל6 כת יתם 16 ססתיתייס סגרמיס  יין סגנרליס  ססכליס  גין סיגיגס סיססיעו מס כל 6כל , מ39לי 1ל6 יסגימיסי
 סס כי טיטיסס לגריכות וס יעסו 6סי סייגן סתסי3 כגתיגת t~llp'D מס נתינתן 6גל כלל מועלת קליייריי

 פסלן דחיגי 6יר כרמיי סימ65 סטיי וסת6ף : ית' לסם לסדמותס 1ס כל לתועלת ל6  לתעלחס 3פ5מססועליס
 כסחוסו תקיף סמו סיכנד כי מעכיר  נססך  ככללו נפולס  ומפנין , וכו' ס6כריס יסקר 63מ5עיתו סו6 חי מגעלמכל

  מורככיס פסס לנס יכו סדכריס י16לס , סמך לו סחין כעגיר ספסר סממיתיי סגרם יקבל סל6 עליו סנסור3ע3ור
  תוך סיסיו סוטמו  ולכן סגלגל תנועת 3מ3ור יסיס ו9ייחיס גסמריס ימיו 061 59חס 6ת ק5תס יפסדומספסדיס
 יו סיין  למס ונגלגלממקיץ

 סמי
  קטן יי6 י6נריס חתם סירתך חס כל כי  דחתן 059 נסס יס 1ס כל עם 63תנט וס06ר חתון סס*תד למימתרמים כלחי וסגלגל ססלכ 6ף כי סרג 61תר : כלס סגסתיס תהון 6101 ר.מקיף סו6

 מחגס לסתרחתו סגלגל מטנע מריחך יוחר סקרן כי ~(DP מספר כר6פון 6ריסגבץ 6מר ולכן , וכו'כמעלס
 כמתיר סגכנ7 סגוף מן לרחקם וגס טלקס רוע על וגוסס תוסס ויסו  שסי סיסס יסקרן תו"ל לתרו  ולכן03נלית
 011 ס16רס,  סגותן סמ6יר יתחר , גססר סגלתי סגכ3ר 63חרי ורקס סגלגל, ר"ל  ~VIDD סדק סל 0מתגועעס3סיר
 סגלגל tpsn סיר  תכין ג16רס סכוגכיס יייחרו ס16רס וולח סנסירית כי ינסיר וימין ,  סטככיס וסם  סח%גו תסהתלע
 וסו6 למתדמע ותיש  מלחות סתגועס כי סמתגהצע התרו , וכסירים זכים  יותר  סתל9יס יס6ר ומ9סייתסלעריס

~wsn
 לסס י6% ו6ס נפר0ייס יסיס 6ט מסגלגל  ססילוסיסיס כמיתר סססוט סו9  61מרו , Ot1P)N לר3ריס

*מר wpww
 ג16ר הצ'אט הנחו בו רהבה . הרישין הראש 00 : יטףקיום דגר יטיש1ה ט )9 :  הבאף  מן חמה .הר שהש האזמוחנוהו
 טעלה ראשונית לו afie בזח רשה , הראותן . והכושלתארק טה כו רדות ,  לאברו הטויע תשא , השיח נו יהון .צהר
 1ט1 נו, חלקת כלם שהשאר שזר ראשון קראהו כן %סווכגור חוא הלב העש הראשיי  שהאגר כסו וקיוטו הוגלם אגרשתש

קרשי
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 115קטו עב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 יקנה גשם לו יטיב אשר צל , הנלנל( אר"ל הפשש הרק המתנועע הבהיר המאיר הנכבד הטףק
 המדבר הכח זה כי והשלישי , שאחריו מה על מעלה קצת לו ויהיה קרבתו כפי המדות מאלו מעםממנו
 , העולם חלקי מכל נפרד אכל העולם בנוף כח אינו הג' והשם , מטנו נפרר וכלתי כגרו כההוזו

 מקצרות אדם בני וכחות , תכליהו טסנו נעלם חבור ש בכללו לעולם מחוברת והשנתתו יתעלהשנרתתו
 מציאות על אגמוד והמופת , ממנו והנקותו א דגלולם מן יתעלה הכדלו על יעמוד המופת כי ת ,לחגתו
 ודע . שלמותו שנצחנו סי תותבת , הפחות הדק ואפלו מחלקיו הלק בכל והשגחתו הנדבתומעשה
 והוא בגוף אינוכח אשר לאדם הנאצל הנקנה השבל הגס ב לעולם ית' האלוה יחס שנרמה היהשראוי

אפוי  סוככך btW וססקסל ססמ3ול ר"ל , ע"ע נעלס מסור ש :יו
osttמס מסני ד") . 'עמוד ממופת כי ת : ס6גופ' רוחין מן 
 כ6 ממוסח ;י סנכ3ד ורמיקס המטר מוס מק)רוח 3""כמוח
 , דמע הגקוחו א : )ד ככל מעולס מן נסרו סס"י כיעל
sg~מוסת יט 6מל ומנד על13ת ג)ג) מגיע סייע sp טסותי 
 61סי1 מלקיו ככן לעמס וסססגמס ססנסנס מני16חעומס
 יתמיינ מלקיו 3כי סעו)ס ,ס מנסיג ית' סו6 061 ס0חוחמזק
 מי יסח3מ סמק3יייס 3' 3ין ינמרו 61"י , עלגות ~ג5טעיע
 , ערכוס גלני D('D ססס"' 610 כן ובקמח , ס)מותוסולמנו
 סו6 06 שון )ליך סכם וס יפלק כזס למעלס ;6עלונס

 sug . סג%6 סנטוס מסכל ,מס ב : ל6 06 סגלנלומסוע

 ,%ןןהות%ןי%)ס%עג%ץ :%%:ו%ייסגז5

 טובשם
 סכת מסני 011 נכסן 6סר סממריס כסס 3סתש יו6חמר
 סגסמיס, כסקר מורכם סריגו (DIDD ירגם אגס, כס6סר

 מחמר מורגכ qu~nt htO וסכל גפת כעל סיוף סרכחי3 *מנס , וגירס מסיולי מורככ לסיגו מסוט 9א כיוסבתת
 ס6מח 6גל גכ6ן 6סר אכריס כמו סוייגו 6ל6ונורם
 ויגדיל כדוריס מרחקים 6ל6 ויסיגו תמר לו 6יןמסגלגל
 ססו6 סרג ס6מר ממס יותר פסוס ססו6 ינדח 1ל;ןנורקו
 סעולס ס6דס מדמוי יכזל כו 6סר סג' וססכ7ל :ססוט
 גסרד וכלקי כגא כח סו6 סמדכר מכח יס כיככללו
 גכזל זכר סו6 6נל מעורג כח סריגו ר"ל , וכהממגו

 יעמוד ממוסת 1ס כל mon)l OPI גמני6ות ססכדלכתכלית
 חלק ככל ססו6 וססגחת1 סגסגקו מעסם מגיבותעל

 מסעולס ספחות מחלק ר"ל . nl~DO כזח ואפילו :מחלקיו
 לו דבק ססו6 6ל תמנו ר6יס רוקח סכל בדון ממגויוסג
 סווייח ומנד , oSw~n גכ7ל יכיס יוק סססס יחוייכנכ7ל
 נד 6תס על לרעת מק5רות 6זס כגי כחות 6"כוכס

 ירין ולכן אגח סקוסר htO 061 כר6סונס ססתחלס מן סמוססע ככח גקקר סכח 1,ס ס6מר ממס רס"ר6כן
 ססחחלס סמדכריס מקמר על רמז סגם פרג מלתר כי ואמר סודו לך ס6גלס מגלי לי tt~sP h"htזכורו

 סחכם זס ס6מר כמו מזכר oh טוב מס אכור : זס ודע , ממס זס לקח וכקלו דבר ככל גמנ6ח סי6סר6סוגס
 סירוס סכן גל נלגל 15רח 6יט ית' סספס ירכס מקמריו נכל S)b , רחוקם סוס ית' סססס סרכ קומר סיסל6
 מחש חלק ככל וססגחח1 סנסגתו על יעחוז סמוסח כי כקומרו סרכ כוונת 6כל , וככר דכר כל עםגמא
 6לו ג'מעות מפועל וססש סגכדליס ססכליס ססס ממנו סכ6יס ס7כריס מ75 עמסם זנק סיסיס יחוייכ ולכךסעולס
 לכל רחוקס O)D סיות עס 6יך לדעת סגססוח ותקגרנס דגר כתל בסגתו ירסס ס7כריס 6ל1 תסגי 6סרסגלגליס
 סמינר סכח כי סרכ טימר מס טוב טס אמר : סיסיס ס6טטר הסגסנס תכלית על סמסגניס ימ165ס7כרי0
 חמס לס0ל6 ורפוי , ירד fiih סתעגוסו ול6 סילוסוף ס~0 קמרו ל6 0,ס 6תרגו כגר , ממגו נפרד כלתי נגוף כחסו6

 , 1ffp מסכימו מסריו מסרסי וכל סגוף עס מעורס כלתי ססיול6)י טססגל כמופת 3י6ר ס*ריסט"ו פסל*כחכליח
 16 ס76ס ססו7DDn 6 סגוטe~u oht 6 6ל הריכס ססי6 למס ססכגס כי ירפס לoh 6 6ל6 , נסותריס עלמוויכיף לרז סכגס ססו6 עליו תיתמר ינךק ל, כנוף ;ת סיס ו6ס לכן ?כגס 6ל6 קינו ססיול6גי כתסכל סרכ *מרוככר
 חכמתו טדל לפי סרכ על סיחסכ רצוי חס תפסו, ססיול6ני ססנל לסכגס nfhnu סם 6סר קזמיוגיוחס5ורוח
 פ5 גסמחן סגקר6ת סי6 ווו ס6גוסי ססכל ונין כפועל ססכל כין למנעי סכל סו6 סרכ זעת לפי סג6נלנסכל סרנ11 . כגוף כח 6יט 6סר n~hS סג6נל סגקנס ססכל ימסו OSIDS ס6לוס ימס טנדמס סר16י ודע :וסלמיחו
 ירמס 011 ,5ויקי0

~tSh) 
 ויסיס סדכרי סכח 15רת סו6 ססכל זס כי עליו ומופע קמתי ספרך סגוף מן גפרך ;?ו* למס

 : נגופות מס 6סר סגלגליס כסכלי ס7נרי הכחענין
 סכ7ל סיס עס כ6דס סו6 6סר סגסטי מגח כנוו כגסס כח וסוף וסכל נסס לגלגל יס כי סרכ 7עח טוכ ססאכלר

 כעכורס o~s נססות ומס סמגיעוח מנורות סס סגלנליס סכלי גי סו6 כיר דעת o)nh , רכ יתרוןניגיסס
 סר3 קר6 6סר 6101 ?גקגס ססכל hlO מסוען סססכל ג"כ נ"ר יי*מין , ע5מס חפ6ח מחגועעיס סגלגליסגקר16
 סס6לוס גרמם 661 ס6רס, יעסך (~'gpp סנ6נל לסכל ס6לוס יחס טגרמס ר16י טוכ סס אכזר : סג6נלססכל

קרשקש
 הנטמא השבלש לשאר "חס האחרש הג~לש ותנחןח נכבר זה מניע שהשם ואמרו , היאשונש השט.ם איטם'1מראהו
 :טאחו שאר סכל נבדד שהוא אהה ראשונים שטים שנקראהגלגל
פרק ליזהר נגברת היוהר ההנועה ייחס בחוכו הם אשרהגלגלים
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 עג עב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 * בעפיך הם אשר הגמלים בשכלי הדברי הכח דמיון ויהיה נ עליו ישופע אמתי הנדל תוף קנבל
 הא אשר הנאצל הנקנה השכל וציור , הנפרדים השכלים ומציאות , הנלנלים שכלי ענץ אטנםד

 ויתחדשו אמתיות( שהם )זאע"פ נעלמות וראיותיהם וחקירה עיון בהן "מ דברים הם כן נם ,נפרד
 שהצייר תחלה בחרנו אמנם ואנתנו , ערעורים בהם ולמערער מענטז בהם ולטוען , רבות ספקותבהם

 שזכרנוהו טסה דבר יכחיש לא אשר המבוארת בצורההמציבוע
 זכרי

 , אנשים משני אהד אלא , סתם
 המופת, עליהם בא למודיים דברים בתשבורת( חכם )פי' מהנדם שאינו מי שיכחיש כמו הברור, בדבר סכלאם
 שיתברר ער ילמד אסתי עיון שיעיין שירצה מי אכל , עצמו ושעה קודם אח" בדעת להוציק שיכנר מיאו
 לקבל ירצה ואם , ספק בלא המציאווע המיושב הנמצא זה צורת היא שולח וידע , שהנדנו מה כל אטרזןלו
 ואם , וראיותיו הקשיו זה על ויבנה , יקבל , מופה עליו שיש מה בכל המופתים שידע ממיזה
 הנה . הוא כן העניז כי לו יתבאר כן זאחר ילמד ההתחלות באלה אפלו , בקבלה יבחרלא
 מה בזכרון אהחיל וההצעה ההזמנה זאת ואחר , לך דע ואתה שמענה ה , הש כן חקרנוהזרה

 : ובאורו בזכרושיעדנו
 הכרחיות והם דרכיהם ורוב דעוכה ההחלף לפי המדברים הציעום אשר הכ1ללא ההקדמא עגמפק

 הנני , הקדמות עשרה שתים , בקשות הארבע א באלו לקייטו שירצו מהבקיום
 לקיים הראשונה ההקרסה , ממנה שיתחייב וטה טהם הקרמה כל ענץ לך אבאר והח"כ , לךזמרם
 ההקדמה , מעתות מחובר שהזמן השלישית ההקדמה . הרקוה מציאת השנטו ההקדמה . הפרדיהעצם

 ספקותו תשלם הפרדי שהעצם החמישית ההקדמה . רבים ממקרים ימלט לא שהעצםהרביעית
 . זמנים שני יעטור לא שהמקרה הששנע ההקדמה , מהם ימלט ולא מספרם אני אשר במקריםועמידתו

ההקדמה
אשדי כסבשפ

 קקמ טסים ל16י וסיס ר"ל . סדכלי סכם דמיון רסיסנ כח סיגו סגקגס ססטכלי ומנד גע7ר סעופן כל נעזריני
 . סנלניס סכל' סגין המגס ר : סנפל'ס לטבלי דמיון סדכרי ימרו כי לרכ 3,ס ומרמו , כגוף כח היגו סס"י כרנגוף
 סב) מעוין מפגי מדמיון ש עסקו )6 וק מסג' המגס ר") ק;קגס ססנל SP שו6 כ7מות;1 ננלמט "7ס געססית'

 נתגמר ל6 עמוק עיין סו6 סגקנס סמוםכל ועניןסנ)נמס סגסו3 ר16י וס ססוגח והחר : כגוף כח מיגו 6סרסג56ל
 "OD 6ל6 סדמיון זס טסינו hS לפיכך סעען 6מר 6ל6המסחו סגלגלים סכלי עגין המגס סרב 6מר . 3ו מסייגו מס6ל

 חקכל ר"ל . לך דע 0061 0מעגס ה : כו 00ק 6'ן מטלרטס61 6סר סנ56ל סגקגס כסכל ו5יור סגסרדיס סטכליסומקילוח
 קן כקמת גי כן סוob 6 גטגין תמקור fnbt נקכ)ס מעגין ומקירם עיון נסס סיט אגריס מס ג"כ נפרזקו6

 : PPD ג)6 סעגין ח"6 נסס ויתפרטו 6חחיוח ססס D~Pfit נעלח~חור"יות'ס0
 ומגילוחו סעו)ס מירוס ר"ל . כק0ו0 ס6דנע " ענפרק : ערע,ריס כסס ולמערער ,PupU כסס וסט1ען רצוחספקות
 ר6ס1נס סיס סגם סיס סכיnDInOD 6 כמו טו3 מסאטר

 סר3 6מר למס ססל6 תכלית ססמ 6"נ , מגיעו סו6 גנדל סכל וגלגל גלגל לכל סיס סכי6 כךג73לח
 רכר 610 שכלית 6תת סתתלס סיות כי יסנור  1ס סרכ 6מר 161לי , וחקירס עיון כסס 1יס נעלמות סססר6יותיס0

 0ט,גחו כסכור 6ל6 סגיהם סל6 סרכ 6מר owht . כ"כ יחס קינו זס  נפרדים רניס  שכליס סימל6ו  ו6פגסמכותר
 טכס רסס מסגדם פ6ימ מי פיכסיס גתו  סגרור נדגר סכל 15  שנפיס ישני6פד 6ל* מפס  זכרון סרכ פוכרו ממס דכר יכייס ל6 6סר סמכ61רת כגורס  סמ5י16ת h)S" ס"מר כתןסיתם

 נ6  למורייפ דגרי  נפיכירפי
  לעיין  פירלס מי 6כל , 1P5u ויטעם  פירס.לו 6חר ביעת לסקויק יוכל וגגון חכם סו6 6חר 6יט  16 מופפסלייפ
 מו0כל סו6 אנס עד סרnnhD 3  פפ  פכל ויתכ6ר קחכמיס, נספרי יעיין סמ5י6וח וס לדטח ר5ס 06 חמתיעיון
 קל ולקבל אפרק כוס סר3 ס6מר מס לקגל ויר5ס סדרך טורח מעליו לסקל כדי לעיין ירפס לolb~ 6 ו6סריסון
 05 עשר, יסתסלות נבלס Db"  שאכלס ינחר )6 ו"ס ורכויותיו ס9סותוו  1ס על וינכס יקגל  עליו תוספ  סיסמס
 נוס פיפייר מס כל  ייכיייו  שנכיס ,  יגייס פיכי טרנט  נכין יעלתיגן

 ספרי
 ו6ס סנרור כדגר סכליס 6ס ,5לקיס לסני יחלקו 61ל1 ,  פגרם ט"ר

~DID 
 דגר טוס לקני  ר51יס  פ6ינפ שפריס  6נמימ הס , 6חרת דעמ סינחר

 ot~nb  ינסיפ וין סגדס.  ררך סרי  יבתר כמו סדור ימנ16 סחכחות נסמרי יעיינו peln) ohl קותו לדעת6ל6
o1Stnt;לרעפ  פירלו משתי קנלס ורך סר3 ט6מר מס לקבל oh  610 ס9כלפ  לים  סרי 6ל6 ל6 06 6מח  

~ShSt otnlh~זס יוטיל 
 ספרי
  tSb על נקופת שותן לירע וליפ"כ סגרי  ררך סרן פ6מר מס ליגל סרוייס שנפיס ויק .

 פ6מרמ סכלתס qh כוס  וסר5ון , לך דע 61תס  סמטגס ק'6 גן קקר;וס ג"ח תגס סגכ3ד סכחוג זס סרכ6מר
  ס9רנוסו כמרע נוס  שבפרגי מס כל כי , כקנלס ססכס גזע ט6גחג1 כעגור ססכס סיתס ל6 סגדס דרך 610 ספרקנוס

  נסס פיפ  ספוכריפ פירמופ  סרכ יכיש וס  פסויפ ויסר . סימפ  סופר פיייס ריר  פ,מריו מס נכל תח65  ל6יש גחחס סרסוח במופח לוחו 6דט חר5ס  oh ויפת  פסענו כקגלס וס לקבל ממעיין 6תס חרנס Ipth  oht,וירטני
 כופ ייו6  סתפפטפ מי  יריסיפ סירי ומטגוי מעולסממסוך

  סמרי
 : לון מפוך

 סירם מי בריס סכרסיופ וכס  ררכיסס וריי  רעופיימ  סתפלף לפי סמרנריס  סנייי0  06ר הטללות לי'י'קימ1ת ענפרק

  כשפופ, מיונר  פחותו  פליסיפ מרקוח. "nhtS מגיח ססרדי. סע5ס קי1ס ר6טונס ממס. 676 מכל סיחחייכ וחס לפחד6חי
 ל6 מספירת פסיפ . וכו'  בפירופ וטלפיפו  פליאותו  פסלם  ספרדי  יסעלפ יפיייס ,  רביפ  מפירים יפש לי  סטטוסרייטיפ

11DPS
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