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 ר,!ץקדטה . לפועל צריכים נמצאים טקסים בלם ושהם , העדרם דץ הלנעת שצץ השביראההקרטה
 . סקרה ג"כ המבעיוע ושהצורה , כלם הבריאתן ר"ל , ומקרה עצם בלתי הנממש בכל שאיןשהמינית
 תכלית שאץ מה בשקרות הפרש שאין עשרה האחת ההקדטה )6( . ההוא לציור המציאת אבהסכים יבוע לא שהאפשר העשירית ההקדטה . קצתם את קצתם ישאו לא שהסקרים התשיעיתההקרטה

 נטצאים תכלית להם שאין הדברים שיהיו בין הפרש שאין ר"ל , בכח או במקרה או בפעל שיהיה ביןלו
 שהחש אמרו זה כל במקרה, אשר הוא תה נעדר שכבר ומסה המציאות מן טשחגרים או )כ(יחד,
 61ה , ממושניהם הרבה מהם ויבצר יחטאו שהחושים אמרם היא עשרה השתים ההקדמה )ג( .שקר
 4לבאר עניניהם לבאר אהחיל מניינם ואחר . סופת התחלות מוהלמים ילקחו ולא דץ מהם למדיןאע

 : אחת אחת מהם שיתחייבמה
 טחלקים טחובר הוא שבו נשם כל ר"ל , בכללו שהעולם חשבו שהם ענינה , הראשנהההקדמה

ן
 קצתם וכשיתקבצו , כלל כסות טהם לחלק'האחד ולא , לדקוהם החלוקה יקבלו לא טאד קמנש

 שנינש1ויה"
 ץ ק

 פנים בשום נהם ש אין ג , שורם דומים ההם החלקים וכל ,קצתם
 שכנ"ע הרכבה )י( , השרם החלקים טאלה טורכב אלא , פנים בשום גשם שימצא אפשר שאיואמרו
 הוגו ההויה יאמרו אבל ד , הפסד יקראווץו ולא , הפרוד הסו וההפסר , הקבתן הוזו אצלם שההויהעד

קבוץ
 טובשםאפוי

 תסס מוכר 461 ב : סנוף n1S'Sm ושמדורשעלס
 ע5ס כ) סטין ימסכו סמדכריס 6)1 )ומר ר5ס . חיקיםסם
 פייס כסיווכקו 6עגס כוס זס סיחוגקו קורס כמוח געלפסס
 ימיו ע5מיס מעסרס ממקוכן יניס אייו זעחס לפי 61"ע ,נפם מסו* כסס מסנסמיס 6חז )כי ויטמר נסס 6ז יסים מס)ע4ד
 כמקמר : וס 11)0 )6 כגסמוס גורס סקנוז כי גפמיס פסרסבו

 ,ק5סס
 . כסס מייוק 6ין ג : סמדנריס ק5ח דעת לפי רפי

 תיגס כי מס6מר נ17י יותר סכם מסע5מיס 6מד phnר")
 )6 גי מקריס בו יטמדו ג"כ מסע5מיס vnh וב) כמוחכעזי
 עכס ניגיססגי מקוק ים 6מ)ס , ממקריס 6מד מרדי ע5סימנע
 ססויס יקמרו 6כי ד : סמור 6מל ועכס )3ן יסיע 6מדסרדי

 מקריס כלס וססס סע7רס סין סקגיווז סדין ד יתגיס. ג'יפמוד
 ל6 ססמקריס ט' . מקרס כן גס 1טס15רס ומקרסע5ס גלתי סגמ65 ככ5 ס6ין ח' . מועל 6ל ושיכיסגמ65יס
 וס נססכיס יגחן ל6 סס6ססר " . ק5תס 6ת onspיסקו

 חס ntfif~n נסקרות מסרס סטין י"6 . ל5י!רססמ5י6וח
 סרנם ממס ויגזר יחטי16 ססתוסיס י"ג . וס סור 6מרוס כג* סקר סו6 כך סקר ס~6 נסועל ננפח מניצוחכמו כי , כמקרס 16 כמעל 6ו גכ0 סיסים 3ק לו חכליחסטין

 : oon ר6יס ילקחי ול6 דין מסס למדין 6ין לוסממוסניסס
 נגללו ססעעס חסנו ססס עגיגס סר6ס~גסההקדטה

 וכי,, קטגיס מחלקים מחוכר טסו נסס כלר"ל
 כחס זס 6ל סני6ס ססרדייס ג0לקיס ס6מרומס

 לו "ed 6ל יצטרך מחסווססכל סחסג~
~tOntD 

 גמ65 מזכר היגיס 61פסר ססתסתח יקגלו ככסן 6סר סגסמיס וסיו ממגו

 מס 6נל ריגום תסס :ם :ן:נ ב: שיען:%הןנ,::ן::יוע %םצהנ?

 :'גי;ןשון(יל.,"ופולן, :;""םי",'ל,ייןמ::;"";;; יף"ייןוי ע11יג :ן%5ט1;""%'ין.%ל11וגןן,ןו
ouOP5p~ ':%:ג:"'ן:":"

Qp'~ 2 1ש 751ק ג%ן:מנח בו ימ%1ל:גי:י:17וצג:ב%ם ץ:ץ1:%ל:5:2:קני 
 וכמרז : לוס סר1כי6ס ומס : 1 ן- דעת וסו , מגסס מסס יעמס 6נל מתיס ג' orhמ3ר

 '. ק סרככס ססוויס ר,חלקיס מ56ו מורכנ 6ל6 גסס סית65 שוצ , (tnsir 6% כענס ל6צם

 61 : תוחג כמסנט 6חחטוס
 16 , פירוד וססססך יקגון מש ז ך

an~lpoP 
סספסר ס

קרשקש  אן בדח שיהיה בין , עשוה האחת רהקדמה % עניק
 בעל ימצא שלא וכמו בו רוצה . במקרה אובפררי

 שיעור בעלי מושיעור
 שיעור ימצא לא כן תכלית לאין גפועי

 זה בא כלומר במקרה תכלית יש וכן , תכלית לא אל ייקבכח
 לאמונות נמשך וזה , חבליה לאין יהיה לא ווה וה סוראחר

 לאין הוא זה סור אחר זה בא כי אומר וכפילוסוף ,החדרם
 מן משוערים או )ג( : בקרמות לאמונתו נטשך ההתכלית

 סור אחר וה ובא המציאות מן שנערר ממח פירצש ,המר14ת

 ולא וכי היש ההקדמה )נ( : תכלית בעל' בלתי שיהק הויו שקרוה
 והמושנקות הטוחשות רכיי . מופת התחלת ~D'DSnlילקחו

 הגסיוגות מן וכן , האמתיים המופיעים התחלות הםהראשונות
 כ4 בנסיך שהגיע כמו רבות פעמים כשנסו מופתיםיעשו

 , כלשת גורה השכל טוה ויעשה הבטן משלשלתהאשקמונ"א
 כמלאכת וטהמקובלות בטח מופתים 'עשה טהמפורסמותוכן

 המחשות וחס החזקות ההחחלוה באלה כפרו והמדברים ,ההלצה
 אזכנית, הרכבת לו' הראשונה ההקדטה )7( טופחי טהם יעשהשלא
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 חושב שהיה בסו )ס( , סאו נמצאים אינם ה החלקים אלה כי ויאטרו , ונהי נענועה ופרודקבוץ

 העצמים אלו יברא יתעלה שהשם יאמרו אבל , מתחלק שאינו בחלק המאמינים מן ואלתו יאפיקורוס
 ! העצם בהערר רעותם אשמיעך והנני . העדרם אפשר ז כן גם והם , כשירצההמיד

 שהרקוע רכ מאמינים המדברים חכמת עיקר שהיו המדברים קדמוני , ברקות המאמר השניתההקדמה
ן

 מהם נעדר נוף, מכל רקים אלא , כלל בהם דבר אין רחקים או אחד רוחק והוא ח נמצא,
 מלא העקם יהיה שאם חה , הראשונה ההקדמה להאמינם להם הכרחית היא ההקדמה וזאת , עצםכל
 אפשר ואי , בקצתם קצתם הגשמים הכנס יצוייר ולא ~( , המתנועע יתנועע איך ט , ההם החלקיםק

 שיוכלו עד , הרקות לקיים יצמרכו בהכרח הנה , בתנועתם אלא ופרורם ההם החלקיםהתקבץ
 ולא מ נשם אין אשר ההוא ברקות המתטעע תנועת ותתכן י ולהתפרד להתקבץ ההםהחלקים

 : ההם מהעצמיםעצם
ההקרמה

אפתי מובשם
 : וגום ותגועס וסירוhtO r,)p 7 ססויוח כי ינמרו 6כ5פירוד
 סענמיס tSh יכרך סססס מחו7סיס מס 6נ5ססי5וסוטיס קדומי כמ"מ ק7ותיס ניגס סתלקיס 6לס כי סמ7כריסתמרו
 ו6סיקורוס , סע7רס אפסר כן גס ומנס , כסיריוסחמי7
 ססס חסכו מחח5ק סוייגו כחלק סמ6חיניס מןומחו

 : מ"7ק7ותיס
 מסח סמ7כריס lmp(1 גריקוח סמ6מר ססגיחההקדמה

 סמ7כריס בו סרחון , סמ7כריס חכמתעקר
 כן גס סגסמיס סרסי סס ספר7יס ססעגמיסכמ6מזגיס
tvnhtכסס 6ין רחקים 6"7,"1 רוחק וסט גתג6 כסריקות 
 כי רע , ע5ס מכל נערריס גוף תבל רייס 6ל6 כללד3ר

 פסגי6 ת0 ועקר רסיס רכריס לוס סגי6יס סריקותמ6מיגי
o~sתריי 3טל  6100  גפ0 תכל יפטר0פכל כי דע ,  לך יתימר ת0 כטייר לי6  3ריייפ  למימין  

(SP  פסו* כי  מרלון ,
~nSD 

 סיחונר מכלרי ניגוח  שיות על  כלטיפ ספפפטיופ
  ומסקר ומלרן ומאויר וממיס מ6ט מרחקיס פססכוו

 , חתר 5כ5 ויסטיטס לכל  ייכיל0 6כל  0פירכלי00גפמי0

 כמו לפכל  סול  ייפלא רפוי  מופכל  ייי6 מס כל כיויפוייי
 יייי0 , כולל  olh , כולל חי , כולים 0נ0 פיי  היימיןחי
  חייי, סי7יעס כן ס7כר יסים ל6 כ"6 נמ5י6ות 610כן יסכיל0י פספכל כחו כי ותסכו , וסמרי סרטי ריר עםסיחוכרו תבלתי סכוללי0 סד3רי0 6לי יספיט סססכל 3מסלז0
 6חריס ממניס וגס מריקוח, ג"כ ימנך כי אמרו הכןכטס
 סגפתיס מן 6חד כסיתנועע חל6 סעו5ס 06 אמרו ססכי

 שריס ספגי S)h מעולס כ5 יתמוגג 16 תגסס גססיכנס
 גסס יסיס סל6 וכר ככפן סימג6  יחוייכ  כן 06 ,גמגטיס
 סמ1פכן וסרוחכ ספורך וסוך רייות  0ייי0 יחוייב6"כ

 נח65 סי6 כך מלמודי פי0כיליו כמו כי  גפם מכ)סמ~ססט
 6ל6  רכר היגו  3י  ימיתיכי0 כסיסריייפ  מלייומ לסיים יתרות סטיית  יכייי ו0  ווולפ ן לעכלחון

 רופי
  16 6פר

otpn"לערר נ11 תכ5 ריקים 656 כלל זכר כסס 6ין 
 על מסדכריס דכר נו 6ין סריק~ח כי כוס וסרחון ,נוסס
 כי סתרתי כפלי  1rnhtD  גזזו  תיגפפי0  גיס כוסימנם
 6כ5 לגסמיס מע~רכ  תרחק ימ65 כי  ייטילו pmnnקטלי

ot)nbnגו סחין ona וכ 6יגו ומס~חו ועגמו גוף 1כ5 כלל 

 סע1מיס קכון 610 6)ס S~h סססויס sffg . וסירוז קוון610
  טיס %6 )סדגק ויהטעע ס6מליס מסע1מיס 6מד טוסוסלוד

 כי וחס rb וימלוי0  0גימימ  סיO'DiDO  rh 5וכסי0דנ9ו
 , נכון זיגגו מסירופ וגס .  0גפמ  nvto עיי יזיפ  attcnסגפם
 סעדל יקל16 )6 סמדכריס ס6)ו , וס סו6 סגכוןומפילוס
 גסת ממס "חד סחבק ור") , סלוד יקל16סו )כןSכן 6ין וכתמס וגטדליס גססייס ססס. otnito פסיו מורססיס ספסי יקמלו 6')1 גי תפסי כזלתו מס) ילך לזוכן כמותגמגם
 mlhlpt "נ) סססד מ"ת )טורס יקמרו )" ורכן ,1

 וסיס r,)p סו" ססויוח וייגמלו סוויוח וי,י.סס7תפוייס
 וגומ סטירוד  610  וסיוטם ס6מח )סי סססד וסוף ופילודסוים
h'oיגר ומרופ שפויס סו%  י0פירור סוכלים 6)ו כי , ססויס 

 wf)n יכבור יכן סויס סו9gng o'pSno 6 כמו מס3כתיו0
 שיגס ל") . מ6ו גמ61יס 6ינס ה : )כססי( , סייסמרת

 פש ר") . כמקק ot)tnbno מן וווכחו 1 :קדומים
~sp: 

 מ6מיגיס
  קטסל ז : קדמוגיס ססס ססעגמיס ססוגריס ססרדיססע1מיס
  סטלמימ  יפריר  יסעלי  סססס סו6 ספסור ל") .סעדלס
 6מד רוחק ~sg . למקים 6ו 6מד רומק וסוף ח :מפררים
 מסוככים פסס כססונ "סר כרמקיס כנסס מסוגךסיסים
 6נל ילל  מסובך גלמי פלצי סרימ0 סיסים 16 , סססוגנגסס
 שרימס ינטרר נטולם גסס מכל ריק 00וי  סרותי וימייגנרל
 :  כפופ כפל בלסי ספי%  ססעיס יטיס פררי  OSD מכל)"כ
 סטו)ס סיס "ס ר"ל . יכוייל DDt)ntt 6(1 ימגוטט  6יךפ
 )6 כי )סמ:ועע "מד טגס יוכ) "יך ססס O"niDO מןמ)6
 מקסייס ססס )סי נקנחס קנחם ססס סגפמיס סכגס')וייר
 nDIS(1  פנל , ייסר  סייעני י"ס  פקסים סססוזמר

 כו n~i(DDt  יוכ) ילבן  מסוני 0וי ססיייר 0ילרימס6מסיפ מסכרי
  טסססונליס ס"גקיס6מר 6)ס ו""כ מטו, hsnסגססו6ססכ)

 סיס  6')1 כי סריקיס  פעיתו  ל00  ייוייב תפרדי  סייססירס
oltP~"משחס מי otn~v 6( טוס תסיס 1)6 סחנוטס מגייר 
 . וכו' סמתג~עע תטעת ותתכן י :סויס

'ug 
 ס")ו  "תר "מגס

 קגוטח )סכרחס "מסר יסיס 16 סריקוח מנימיססמרורים

ההקדמה
קרשתם

 , התחלת להם ואין קורסים היו החלקים שאלו חושב שהיהפ.רוש והם עצמו בפני נכר אחד שכל ההעור והג.ד'ם והעצם הבשרכמו
 שוייר שא1 1י' . בקצתם היתן D'DW~n הכנס ישייר ולא)1( שהת  הפררייפ  החלקיפ באלו ריצית  גן , שכנית הרכבהמורבכים
 קצתם יכנסו שהגשמיים כן זה היה ואם . לרקות יצטרכולא כמו מוגית הרכבה מורכבים ואינם שכנית הרכבהשרכבים
 לחלקש יחלקו אלו חרדל בגרגיר הגטצאות כל יכנסוכקצתם כמו )י( : במזג נכר ולא צורתו תפפד אחר שכל ב:סזגו:יסורות
רבים טתחלק. שאינו נחלק הטאם'נים מן וזולתו אפיקורוס חושבשהיה
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 לא ל רבים זמנים שהם ב בשה רוצים , מעתית מחובר שהזמן יא אמרם הוא השלישותההקרמה
 , הראשונה ההקרטה מפני להם הכרחית ח"כ ההקדמה וזאת , מרותם לקוצר ההלוקהיקכלו

 והתנועה , והזמן , שהדרך , בהם ראיה הביא אשר אריסמ"ו מופתי ספק בלא ראו שהם וזה~(
 אחד ובהחלק מ , הוא אחד ערך קצתם אל קצתם שערך ר"ל , במציאות שוים שלשתם ,המקומית

 , תכלית לא אל ההלוקה ויקבל נדבק הזמן היה שאם בהכרח וידענו . ערכו על האחר יחלקמהם
 ותחייב ס , מדבקת הדרך כשתשים ובן * מתחלק בלתי שמוהו אשר ההלק שייעהלק בהכרח יתחייבנ

 השסע הנקרא בספר אריסט"1 שנאר כסו , מתחלק בלתי הושם אשר הומן מן העתה התחלקבהכרח
 הומן וכן , החלוקה תכלה אליהם מחלקים מחובר אבל , מתדבק בלתי שהדרך חייבו ולוה ,המבעי
 והדק , דקים ששים המשל דרך על האחת שהשעה. בו והטבק , החלוקה יקבלו לא עתות אליניע
 דרה על עשיריים אם , החלקים אל אצלם אענין באחרונה ויניע , שלשיים ששים והשניי , שנייםששים
 בעל א"כ הזמן שב הנה ע , הדרך כמו , החלוקה יקבלו ולא כלל יחלקו לא , מהם דקים יותר אומשל
 בלבלם כבר הפילוסופים מהירי שאם , זה להם ובדין פ עיקר. כל הזטן מהות יאמתו ולא וסדר,הנחה
 שכן כל , אמתתו תושנ לא אלהי ענין שהוא אמר שנאלינו"ס עד ענינו, השכילו לא וקצתם , הזמןענין
 והאמינוהו, הקרמות הנ' אלו לפי להם שיתחיב מה ושסע . הרברים מן דבר למבע 'יבימו לא אשראלה
 , לו סמוך פרדי עצם אל הפררי טעצם ההם ההלקיח מן פרדי עצם העתק היא התנועה צאסרו

ויתחייב
אפודי

 ל") מעתות. ממובל סס,מן יא : ססו6 כריקוח מסלדיסענס
 ממגו ממוכר 61':ו ומן 6':1 טסעחס hlO שמן ס"מחיתסלעת
 ס,מן, חמס )WIPDO 6 כלטיי ככס סקו יחמכל )6סגקויוח סנרגוי וקמו סקו 6) ס:קוןס גיהס ס,מן 6) סעחט ימסכי

 שכס כוס ,ס סקו מנקי מדכקח סמחס3ית טסוקודס כמו6כי
 סוכלים סמדכליס ")ו 6נ) סעתיל, עם מעכל מדרקסעחס
 וסיס סרס כ : מעחוח חמוכל וסומן מסומן pbn 610ססעחס
 מגיס ים 16 סיסס 6ו עחוח סגי סגחקכנו 6חל ר") ,רסיס
 סימלו שמו ,מן, ממס 6מו ס6'ןג) סיוח OP ,ביט ס)סס16

 וכסידנקו o),h ona סענמייס סידנקו סק1יס ססלדי3ענס
 ככס ק3ו סט)מיס כממסי י01ל 16 גשמים סוי 'סיןסגיס
 6ז כט'תמנרו ומן "יגס 6חח סעחס e~rbn; סומן כעקליאפרו
 סעגס כמו ר") , סמיוקס יקכ)ו )6 ל : ומן "מח כ)חסים
 מסיך סיס מי טפס) . וכו' מחס 5' וכשחנק מ :לסרני
 חמוק )מאין סקעס כס:מיקס סומן מן סעס חוךסלמס
 סדעח )ס' חכמת )כלקי )מ)וקוח יחמ)קו וגן )מאיןססלסס
ntonb~: 3סגלמ יחחיי3 נ plnotn 'ל") , וכו ob סללך 
 C1DO גח)ק סיסיה מ,ס ממויי3 סיס חכ)'ח )אחי נמלקיסים
 סט)ס נמוק סיס bS אלו גי מחמלק אחי ממוסו 6טלספליי
 tsJo~ יכ)0י נמלק סדרך סיס)6

 גסכרח D'2D סיס 6כ)
 כסכלם י0מיינ ם : מחמוק סיס סי6 6מר פרד')עלס
 ~סעחוח מסעחוה מחופר הו6 סומן ch ל") , סעחססחח)ק
oon"( מחוייל סיס חכ)יח )כלתי נמלק סומן וסיס יסמיקו 

 עתי פסס סמדכריס 6)1 סמו 6סר פסס נעלוסמיתמינו
 6מל ל') , ומדל סגמס כעי 6"כ סומן ס3 מס ע :מחמ)קוח
 6טר סעחס וסיס מס לתנכית יחמיק טסומן ט31ריס60ש
 'סיס דגריסס )פ' 6"ג , מקוקס חקכ) )" סעחסיוחס
 סטמס nhr מיקדו כלסל יי וזח , וסדר סגמט 3עימזמן
 שחמוס סי6 מסי" סעחס ס:ס מחח)ק שתי יעמסומנענו
 ססדל נדל כי 3סדל OD'7p )ומן ויסים ),מן מונכ)חקיימת
 סומן מיקי כי סקר וגס , (thSn מ1ג3יח קיימת סהח)סהו6
 : סקר ו,ס , מנומס 13 סיס קיימים סיו 6)1 כי קיימיםמתי
 כ,ס ס6:קיס 6)ו סיעעו סו6 73ין ל") , וס נסס וכליןפ

 ניל ל") , וכו' ענס סעחק h'o סח:ועס צ : מעמוקסדלוס
ססגועס

 מגבום
 , וועחוק מחוכר סס,מן נמרס סי6 ססליסיתההקרמה

 סחל1קס יקכ5י לא רכים זמגיס סססר"ל
 , וכ1, לכס סכרחיח ג"כ ססקדמס וטת , מ7ותסלקונר
 סוו6חיגיט כנוו ספר7ייס סענמיס מ6תיגי גי בוסרגן
 יתחלקו ל6 6סר סחלקיס ומס כגטמיס מקלן מחתרססגטס
 וכמו מתח)קיס, כלתי נודכריס מחוכר מסומן מ6מיגיסכך

 )6 סומג'ס וקלו רניס ומגיס ימ65ו נך רכיס גסמיסס'מג16
 סכרח'ת לכס ססקימס phtl , מדוחס לקצר סחלוקסיקפלו
 סבסד oh כי , מיס מס  וסין וקתגועס וסמחגועעסדרך כי על tffenllh מופת סרקו 5מס סר6טוגס ססקדמסמפני
 ו6ס מחחלקיס כולס תמיד סיחחלק למס מתחלק610
 בלס סיסיו יחוייג יתחלקו ל6 מחלקים מ1רכ3 סו6ס6חד
 מתג1עעיס וסיו ספר7ייס סע5מיס נותגועעיס מסיו ולמס ,כן
 ועל סמתגועע על תמ65 וסתגועס סחגועס מרחק סעורע)

 מחחלקיס, כלתי כלס סיסיו יתחייב o~s ימסך וסומןממרחק
 מס סעור על מתחלק כלחי גומל תסער "ס כוססמאל
 מסדרך יותר מתחלק סכלתי סגו7ל וס ילקח טל6יח~ייכ
 יחוייג מחחלק (1pS כ61 ו6ס , לו סוס טסט מס6ל6

 , תתטעס ,hS מומן 651 ופוסלך 1ל6 נווותגועע ל6מתחלק גלתי גודל מ65ן 3טל.טי שקטו 26:י6ר
 פרדיים ע5מיס ככבן סימ65 ח1טכיס סמךכריס tShnעמס
  מתחלת שכלחי חירכו  סומן סיסים נכונן סימ65יחוייג
 6) סדרר יגיע ו6ס ן עתם סו6 מתחלק סכלתיוסומן
 , וסדר סגחס נעל 6"כ סזמן טכ סגם מתחלק 1psJומן

 דבר וכל מעת1ח מורכב 610 ססומן ג6מר 06 כיסר15ן
 061 עמו סחלקיס סימג16 יחוייב מחלקיס שרככססו5
 סגמנטי  6ין כי סגטס (SP 6י1%סומן כי ססקרוס מכותר 1וס , מנב 3על סיסיס יחחייכ כןסדרר

 וס יסודרו יחד (otbin נרקיס ע6 קיימת סתחלס שם6ין כי סעתס 6ל6 ממנו
 6חר יכ6 טקנתו לפי מס סדר כעל סו6 ו6ס וס6חר
 סקדמוח ססלסס 6לo~s 'DS 1 סיתחייכ מס וסתע .קלתו
 מחטעס ממסרח תגועס יסיס סל6 ר"סונס ןכר"טיח סדרי ומסגוי סע~ס מספוך סרכ ס6מר כמוטסות

קרשקש
 בעל גלתי מה הענין שחה שתרע וראה שאסר שרוש , אריסטוט סופתי ספק בלא ראו שחט וזה , השלישית ההקרטה )ו( :רגש

 ע4ת 80 ל ת"א ננהום ~יה'

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



 עג פרק ראשך חלק נבוכיםמורה
 יכו מתנועעים שני שהראה שח אמרו ההנחה זאת לפי . טתנתע טמהרת תטעה ההיה שלא יתחיב)ח(
 אבל , טמהרת יותר הארוך הדרך ההלך זה תנועת היות עלתו אץ , אחד בזמן מתחלפים דרכיםשני
 ממהרת נקראה אשר חאת , יותר מטחות בינה נכנסו , מאוחרת נכךאת אשר התנועה שזאתעלתו
 ע"כ וזה אמרו חזקה; בקשת הושלך אשר בחץ להם הוקשה וכאשר . מעט יתר מנוחות בינהנכנסו
 כ4 , החושים מחמא הוא , מדובקת תנתה מתנועע תהשבהו אשר תה מנוחות, תנועותיו בתוךנכנסו
 הראיתם להם תאמר . עשרה השתים בהקדמה שהניחו כמז , ממ~שניהם הרבה מהם יבצרהחושים

 בעצמו ההוא בזמן הנדולה הענולה דרך הלך במקיפו אשר החלק הלא , שלם סבוב הרכבכשנתנועע
 ממהרת יותר המקיף תנועת כן אם , הקטנה הענולה מרכזו לנקודת קרוב הוא אשר החלק בו הלךאשר

 להיות יותר, טנוחות תנועותיו בתוך נכנסו החלק ששה לוטר לכם אפשר ואי , הפנימני הענולהטהנועת
 ויהיו , הסבוב עם חלקיו יתפוצצו כי תשובתם, והיתה , הרכב נשם ר"ל , ומדובק אחד גשם כולוהנשם

 החלק בתטעת יכנסו אשר המנוחות מן יותר , למרכז קרוב שיקוף חלק כל בתנועת נכנסו אשרהטנוחות
 , יתפוצץ כשיסוב , בפמישים ישבר לא אחד נשם הרכב נראה איך להם ונאמר . רחוק יותר הואאשר
 זה על והשיבו , טתמוצצים חלקיו יושגו לא ואיך , שהיה כסו וישוב ויתדבק והאחד טנוחותיוועם

 תחשוב ולא . השכל עד אבל החושים השנת תתבונן שלא והוא , בעצמה עשרה השתיםההקדמה
 יתחייב אשר אבל , הקדמות השלש מאלו שיתחייב מה "כל מנונה יותר הוא לך זכרתי אשרשזה

 יוהב התנועה מענין לך זכרתי אשר זה ואין , מנונה ויותר מופלא יותר הרקות מציאותמהאטנת
 דבר המרובע כי קצתם שאסרו עד , הדעת זה לפי לצלעו שוה המרובע האלכסון מהיות קמנונה
 אל בהם הענין ונסלק ש ההנדסה סופתי ר כל יבמלו הראשונה ההקבסה לפי כי דבר סטם . נמצאבלתי

שני  טובשם
 מחכרו מסיר ס6חד סיסיי 6"6 ספרדיים כענמיס 06כי
 כן 06 מתחלק elo ומזמן כזמן יתנועע מסיר יסים 6סכי

 ס6מר ססוחס סגחסו  6ל6  וי די ול6 , תתחלקמתחלק סכלתי יסיס ות"כ מתחלק גזמן יתגהצע תתחלקסכלתי
 קמרו חמוס ססכחיסו ולמס , חתגועס תמסרת תגוערס6ין
 סיט סגר6ס מססוס

~DI)P 
 סיוע עלתו 6י1 משגבס ממסרח

 סתגועס סז6ח ססי6 מעלס 6ל6 יותר והמסרחסתגועס
 סגקר6ח וזקת יותר חגוח~ח כס יכנסו מסוחרתגקר6ח
 למס פקסס וכליסר , מעט ישר pim)n גס גכגסומחסרת
 בגועותיו גחוך גכגסו זס כי קמרו חזק כקסת ססוסלךכחן

 מחטת סו6 מדופקת cDlln תתנועע סתתסגסו ווסמגוחוח
 סיסיס 6ף תמוטגיסס סר3ס חסם ינגר סח1טיס כיכח~סיס
 ממעיין 6תס ר6ס , לו קר1ג וסמוקת וכריף ~osסרט
 סט~כ ועוד , סמני6וח טגע מספיך כזס יםכמס

~h1P תועשתnlSna כסיתפעע סר6יתס ליס כסג5פר ,  מוס  
 סטגולס ררך סלך 3חעיסו 5סר ספלע סל5 סלס סכוכסרככ
 סו5 5סר תחלק תליו י5י יסר העימו מסוי  כומןסגדולס
 לזמר לסס 51"6 , ספנימיס סעגולס פתטטס חמסרפיפר ממקיף עטעת 5"כ סקטגס סיגולה תרכו לגתודסקרוס

אפי  סדכל  פן מסררי עמס מיפסק סו5 רכריפס 4יסספעס
 5' פ5ס 5ל  מולך סר5סין ספ)ס . פ)פיס מפגי מורלגסו5 סמולי  סנטם ט,ס ממטל , סדרך מן סלדי עלס "ל וייךסמולך
'pSnD

  ערלי
 ן  פסררך 5מר פיס %ל יח"ס ספגי יסט)ס ,

 : סוס וחגועחס סייס סם ~O"DSD 6)ו כי ,  יוחא לדלגסיוכל לי ימר פיס 5ל 5מר פפ)ס hlb ספסגופפ סירלג h~bכי
 ספדכריס 6)1 ר") , )סטו טוס סמלוכט ס6)כסון מסיוחק

סו,לכו
~DIS 

  P1l~DO , ort ל"ע סוס יסיס t)l~DO טקועל
 נכל יסיס לזי  מפוך זס  פסורליס otnst י"ו סופגו חיסלכי
 5רנפ ס5ללסון סיסיס גפ55 ירגט פל olniD ירגפ)לפ

 ~OtOt מסוייד סיס )"ס טלפים 5רנפ ומללט לכרפ)פיס
 זס נסירין ס%5ר פד  דנריסס לפי לסלטו סוס פרונססילססון
 ספת ר"ל , ססירסי  פיפסי ר ן גפפי חיגו ססמריכטסגין
 5ססריס נפופםוכילו

 סמלי
 ו6ס  טויס clbSnl סט)ולס

 מתמ"ק סיס ל6 סרדייס ע)מיס גפלד ממספר סעט)סיסיס
 סמלץ כיפר יסיס טלי יו פסמלק סגלסי ממלקטימנו
 סכיסול ר"ל מלקיס, עיי 5ל  נסס סטגין וימלק ש : יסיקסט)ולס
 : חלקים לייי ימלק oto סריסוגס onip~o פן  גפפךכסיס

 ס מ "יק 1SSIDPtמכ ~OPJIC וסיתס , סרכם גסס ר"ל , ~מדוכק 6סך גסס כלי יגסס לסיור יותר פרסות מטעתי 3סן יכיס ססלססוס
 וכסיסונ נסטיסיס יסגר ל5 5סד  גסס סרכםגר6ס לי

מענתן
 חגוגס יותר ייי לך וכרתי 5סר סוס תספיג 2 ססכל. כוי סג,מן מטד פנל סחיסיס ססגס  תת3יגן סל* וידוי

 פכל מגוגכן  ויופר פופל. יתר סריקית פני,יס מסימוגס יססיי3 יסר י3ל , סיריוס סג' %*6 סיססיי3 מסמכל

ק יעצ2;ייי;;תא י .נ" שמע 7,למן  קרשקש
 על החלה יאמר הנה , האיחור בקרשה יאמר במצעותהכליח
 ימצא ושאמנם הזמן על ושלישית התטעה על ושניתהניעור
 מציאותו מנכי התנועה על ינשא בתנועה כתקוותו ספניבזמן

 שלא וייטייב )מ( : תכלית ל"ז בכח ההלק בו ירצהמשיעור
 הפרדיים שהעצמים אחר פירוש , סתטעה מכונרת nyunואעוץ
 והאחרת טטהרת טהן אחת המעה renn לא חשדםשחיפ

 ההנועה כי , מהאחר מהחלף התועה מקבל גבאן ואיןמאחרה
 תאמר באלו המקבלים למי אחרת מתנועה הזקה ההיההאחת
 אורד מהגועח בוקה יוהר ההיה באויר המתנועע ה:ועחכי

 בריקות התנועה אמנם גסים מתנועע כשהיה בןצמוהמתנועע
 מרשמת ריקית שהוא מצד והריקות ממקבל עהר מקגל בואין
 התנועות כי , מתנועה מטהרת תנועה בה יהיה שלא יחוייבא'כ

טהחלפות
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 118קלח עג פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 , ובשטתיט בקוים ור~תשרעןפהע ההברל ה בסנופם )ע( לגמרי כפל יהיה קצתם אם ,שחלקים
 והדוטה , מאקלירם העשירי מאמר אותו שכלל מה וכל , מרובקים* בלתי וקמם טדובקים* קויםהיות

 שאם שוים: חצאים בשני קו שנחלוק נרצה , כאמרנו מוחלמימ, בלתי מופתיהם יהיו וקצתם א,
 התחבולות ספר שאביר לכני כי ודע ב . הנחתם לפי חלוקו יתכן לא )י( זוגות בלעי עצמיו מספרהיו

 , נמצא הרקות היה ואלו , לפועל ויצאו מופגעים עליהם נעשו כולם תחבולות ממאה יחתר בו יש ,הנורע
 ההקדמות אלו קיום על ובמעון , המים הנרת ממעשי הרבה במלים והיו , אחת אפילו מהם הזעכןלא

 : הנזכרות הקדמותיהם שאר עניני לבאר ואשוב , הימים יכלו בהםוכיוצא
 ימלט ולא העצם, ענין על נוספים ענינים והם נמצאים המקרים כי אמרם היא , הרביעיתההקרמה

 היתה השיעור זה בה להם הספיק אלו ההקדמה וזאת . מהם מאחד הנשמים מןנשם
 מקרה בו יהיה לא אם עצם כל כי ג אמרו שהם אלא , בה ספק אין גלויה מבוארת אטתיתהקדמה
 . משניהם מאחד המקבל ימלמ לא הפכים שני כל כי המות, מקרה לו היות מבלתי אפשר אי ))( ,ההיים
 אפשר אי החיים סקרה בו היה ואם , פרוד או וקבוץ נח או והנועה ומעם מראה לו יהיו וכן דאמרו
 או , הלאוון או היכולה או , הפכו או ה הרצון או , והסכלות כחכמה , הסקרים מן אחרים כ31יםטבלהי

 : מהפכיו מאחד או מבלעדיו אפשר אי , לחי שימצא מה כל דבר סוף , מהפכיה אחד אוההשנה
ההקרמה . אגון 1כו6 , מרוברט יא"י

אפרי
 ס6ר ימזדו כו 6סל כמרס )ק1מ קו "יגס סו6 , מפכרקו

 : סיסים קו ol'h ופטלו סכת מטן דלך ען ג6מלסקו'ס
 , otpptnn :כז)יס קוים ר") , וסססתחסוח סמכן)ת

 סקו מסד מסוער ממס "מד יסים קוים סגי כסיעתוור")
 שסריס יוהר 6ו otnh טיל בו סימם 3כו1ן סיגףסמד1כר
 rb נ'ג מדוכי סו6 סימל ושסקו , מזוכר קו 'b~p וסככוון
1hlptגסיסיס , מסוחפיס ק1יס 0מדויריס 60!1 סקנס סגי 
 ottp סקו:ס 6)ו 'th1p "1 מדוכל שתי 1nhot מזובלס6'

 כי ססקדמס 1"ח סוחליס D;~(Ot מס סעגי;יס ו")1 ,גכד)יס
 מגד וססעס מדוגל, קו מדוכל כ)0י קו סילוע 6"6)עו)ס
 : סספול יקריך וס כי וס וסכן , מכריח )כמי סקוסמק
 סימטך מצנעו) סבי סמ"ק sffg , מיפחיסס ימיו וק)חסא

 63 טכסיו , כלכיל הג' כי ודח ב : וגו' ססקרמסמזית
 OIPN )כני כי ו6ומל מריקוח, ממ)י6וח סס:יח הסקדמס)כע)
 מעגיני סמיט"ו )מסוך לכוח חמכ1)וח כו 6קל "מן מסל יטססו6
 סיס וטו 5מח"ס ענינים סם 6סר דומים ועגיג'ס סמ)י)סכלי

 סס1" סטין סיס ל"סליקוח
 16 סמ"ס מקלס נו מסעת 'נ)) ל6 פרר' ע1ס כל ר") ,יו יסים )6 "ס O5D כ) כי ג : מסר

 .ססדד' )ערס 'סיס וכן ר") , )1 'ס'1 וגן ד : ממוחמקלס
 וסס;)וח סן'6ות כמו ר") , מסס;יו מלמד 6ו 1ז :וכו'

 טובשם
 מסר ויכיס , וכה ססגןסס מופתי כ5 יבטלוסר6טוגס
 ממקס יותר טיס סג1דעסתחכולות

~lSl)nP 

 נעטו כלן
 יתכן 65 גמנ6 סריקות וסיס לפועל וישו  היטפיסע5יסס
 כי ממיס סגרת מתעסת סרוס כטליס וסיו , מסס6ת7
 גדף פס למעלס סיסיס רק גן מכ5 סת1ס ;לי תקח06
 65 מעליון נפיס צויר יכנס ט65 עליו 356טך ותטיסosn סכלי ותמ65 מלמטס רסיס גקניס ויסיג מיס חמ65סופקוח
 56נעך ונסתסיר סתחתוגיס ~(otip מן כ55 סמיסיגרו
 65 כי כוס וססנס , מלמטס ~osn יגרו נויד סעליוןמגקג
 סס ימג6 כס65 גמגע דגר ס61 נגריס שתי סמיססיס כי ודע , 1ימל6סו ס16יר 3ו יכגס כי סריקות 16יתחייב
 טיק 65גני כסתגיע1 ז"ל קכמיגו 6מר1 ולכן מכרחתסכס
 6"6 למעלס סמיס גסחסוות כי מיס מיס ח16ורו 56טס1ר
 סימ65 5מס 6כל , ירדו מיד 6כל גחים וימיו מיססיסיו
 6סר סככן כמו מלירד יעיקס 6חד ;ס.מ65 למעלסמיס
 וסיוף גנונע סריקות מסיס 5תס 6כ5 כן גס וסת'סכגג1ח
 סטנע סרח ו5;ו מ5ד n~phl מגד שנע 5מע5ססמיס
 ססמכרית סמ65 53תי למעלס סמיס 1יסיו plp'1מסמ65
 otS)~n כקנת למעלס המיס יע15 6ו סריקותסימנך

 ס'כריחגס גמכריח אפסר יסיס ככר למעלס otnoעצית כי סריקות מליליה לג'נט  נקטו ט,נ"יס 6נ61"ססגקר6יס
 : וס וסגן , מסנמנע ויסרח ס6פסרי ינקם לעולס וסטכע נד מכל גמנע סו6 סריקות ובמגםלעלות
 מסנסמיס נסס ימלט 651 סעגס עג'ן ע5 טסכיס עגייגיס ומס סגמ65יס כמקריס כי יתרס סרכיעיתההקדמה

 סיתם יותר גס יימרו ל6 6לו ססקןמס ח6ת , oonמצחר
~mpo 

 ססס 6ל6 נלוים כתתית מכ61רת
 לחיוג סעכיס סגי ונוו כי , קמות מקרס 15 סיות מנלקי 6"6 סחהס מקרס לו יסיס ל6 ע5ס כל כי וקמרוסוסינו
 , גסני1ן טיתכ6ר כמו ד3ר 3כ5 ומסקר סכמת חלקי סס כי גס5ילס 16 3חיוכ יתארו סל6 דכר סוס 6ין גי ,וס5י5ס
 65 סבכן oho 6מר61כל

~hlp' 
 ססו6 סג6מר סיחוייכ כסייס יתאר לט סבנן וטס כח51י סיח61ר ס""6 3כרי6וח

 ottno מקרס 3ו סיס ו6ס קכון, 6ו פירוד 6ו ג1ח 16 ותג1עס וטעםמרקס ססר7י כענס ר"5 ו 15 יסיג וכן 61)ורו . וס5י5ס חיוכ סו6 ;6לו מסס מ6ח7 מקכ5 ילובט 65 קס;'ס סגי כ5 ;ימת
~ufi 

 6חריס סוגים מנלי
 כמקריס ווי

סימנך כוס ;ן דכר qlD , מסס;'ס 6חז 6ו סטגס 16 סביאות "ו סיכלת 16 סס;ו 6ו מרנון 6ו כסכלות 16כמנמס
קרשקש

 : המקנטות טבעי חלוף ומצד הנעתקים טבע' חלוף מצדמתחלפות
 שקו פירוש ובשטחים. בקנים וההשתתפות ההבדל כמגולח)ט(
 וכן מהקו לצאת שיוקל והשטח לו ודומה אחר קו ישעראחר
 וכן , פחות ויוהר גדול יותר לא לשטח בדומה שהואהגשם
 יוצאים מהם ה.וצאים שהשטחים והוא בכח מכותפים קויםנמצא
 פירוש . מר1בר'ם קוים פתיות )י( : לו טשתתפים הם וכוהבשווי
 שיש תאסר כאלו בשווי ההוא האורך כיטישער הוא מרוברקו
 הקו שוה ואחות מאח בעל שהוא ארך ויש טית ארבוקו

 שלא הוא מרובר שאיוו וקו יותר ולא פהוה לא בשוויישערם
 אט פ" , הנחת( לפי ~וקו יהבן לא )כ( : בשווי האורהישער
 איך הפרדיים מהעצמים הלק ואהד חמשים בו יש משל דרהבקו
 שאינו והוא הזוגות על יוהר הלק שיש אחר לחצ-ו לחלקונוכל

 אחר מקרה לו היות מכלה. 6 אפשר א' הרביעית, ))( י :מהחלק
 מן במקרה החיים הערר הסות השבו 'cne בזה הרצק .המות

 עומרים מציאות להם שיש והקור ההום תאמר כאלו .הסקרים
 או וקבוץ נוח או ותטעה וטעם מראה לו תהיה וכןבנושא

פירור

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



 עג פרק ראשון חלק נבוכים מדרה.
 ימלפ ולא ההם בטקרים מציאותו עטירה תשלם הפרדי שהעצם י אמרם היא , החמישיתר~עלרמה

 , דהום יבראם אשר הפרדים העצמים שאלו יאמרו שהם וענינה ההקדמה זאת ובאורמהם.
 בל כי , הכמות אלא הנוח, או והתנועה והריה כמראה מהם, ימלט 5א כקרים בעל מהם פרדי עצםכל
 ולפי . בו המקרה ענין ישכילו ולא ז מקרה יקראזהו לא אצלם הכמות כי , כטות בעל אינו מהםעצם
 הנשם בכלל מיוחד טהם שמקרה יאמר לא הגשמים מן בנשם שיטצאו מקרים כל כי יראו ההקדמהזאת
 , ההוא הנשם מהם יחובר אשר העצמים מן פרדי עצם בכל נטצא אצלם ההוא הסקרה אכל ,ההוא
 זה מעצמי ועצם עצם כל אבל לבד, כולו בכלל נטצא הלובן אין השלג מן ההתיכה זאת בו,והמשל
 טעצמיו פרדי עצם כל ח , המתנועע בנשם אסרו וכן , טהם במקוב'ן הלובן נטצא ולכן , לבן הואהשלג
 החוש וכן , החי הנעו מעצמי והלק הלק בבל אצלם מצואים החיים ובז , כלו יתנועע ולזה הסתנועעהוא
 מקרים אצלם והחכמה והשכל והחוש ההיים כי , אצלם מרגיש הוא המרגיש ההוא שככלל פרדי עצםכל

 שהיא שבדבריהם ההזק , חולקים בה הם הנפש אמנם ט . מדעותם שנבאר כמו והלובןכשהרות
 הכלל ונקרא , משל דרך ע4 האדם מהם הורכב אשר העצמים מבלל פרדי אהד כנשם נמצאמקרה
 דקים, מעצמים י מורבכת שהנפש , שאמר סי ומהם , בו ההוא הפרדי העצם היות ספני נפשבעל

 ההם שהעצטים ואמרו , נפש והיו בו התיהדו אהד )מ( מקרה בעלי ספק בלי הם ההםוחעצטים
 ראיתים השכל אמנם 'א . אחד מקרה הנפש ענין כהיות ימלטו לא הנה )ג( הגוף לעצמימעורבים
 נמצא מקרה הוא אם בלבול אצלם ובמדע נ המשביל, הכלל מן פרדי כעצם מקרה שהואשהסכימו

 מהנים, דברים הדברים משני ל ויתחייבו , לבד אהד בעצם או היודע הכלל טעילמי ועצם עצםבכל
 יבור וכשיושתקו חוק טראה בעלי רובם והאבנים המתכות מוצאים בהיזהנז אליהם הוקשהוכאשר
 בלעז ביטריאול"ו אותו קורים שאנו הוא ביותר הירוקה הפיטדה כשנשהוק שאנחנו , ההואהמראה

תשוב
 טובשם

 דגר ort , מספגיו נו"חד "ו מג5עדס 6ססר 6י 5קיסגמנט
 : מכונר 3ו וס:ט1לסקר

 יעתןו ספרדי ססענס נסורס סי6 סחמיסיתההקרמה
 וכי16ר , ממס ימלט ע6 ססס ממקריסבו

 ס6ל 3ר6ס 6;ר ספררייס סענמיס ט66 ס?קדמסו6ת
 3?יתו חמס DSn1 לי תקריס כעל תסס  סררי ע5סכל
 , סכתוח 6ל, גח uwl)nn 16 16 ריח נטל 16 תר,?3על
 סו6  56ל0  לכסוח כי כחס 3טל 6ימ תכס ע5ס כלכי

 סנ,קרס ענין יצמיגו ע6 , כעלס ממקמר 6101סמחסוס
 6עו חוגכל ~ps' ייסיר 3ין מעצל ;יאי? 3ין סגרר כיגו

 : תימקריס ימלט ל6 סמררי סלט5ס סירקו ולתףמסרי
 ל6 חיגסתוח נגסס סית)16 סתקריס כל כי ויסכתטפרי
 3?תת3רו; כי מגסס נכלל תעתד 6תר מתירייאחר

 3יתתנריס כי סילריס ;,יחנו כתי ?יגער? יטבי?גיתים
  ו? מסל . מסענת'ס פרדי ענס 3על 3כל גמנ6ממקרס כי יתמכו  S)h ילרית  ייטעם יתרץ? גתתדסוייסיתת
 ~hto ככלל  גתנ6 קלוב,  "'1 מססלג ?חחיכס ז6חיי
 וכן , וכי'  לנן hto ?פלג תו? יטיס ט05  כל 6ילכ3ר

אפייי
cnitrl: 1 גמקריס מוי5וסו טמידס מבלס יורדי טיט)מ , 
 olto )"ין נמור סעדם נעדר  יסים ס:;רס  isl~aר"ל

 : ד' )סקדמס ומור סלמות סי6 ססקדמס וקח ,ספרדי
 מלר  ליס  סליך  וזפ ר"ל , כהקרס  טלין  יסכילו ו)6ז

 קרס ומל ספררי מלך "ל" כתה:נר ספירט טסןסייחה
 : ספררי פ5י hS כמסנר (b?t  שלמוס כי ר5:ו)סניקדפס

 tD5D  ססט5ס ר") , סממגועע סו6 מע,מע מרדי עלס  כ,ח
  סמורככ  ?גטם סיס  לפיכך rDtinD סי?  גסס  סלםקירס
 סחייס ר") וסמכמס  ייסכל ופמוט סהייס כ' , סיסנועטמסס
 , סהיוגיתסגפם

 ר"ל יסמיל , סתרגיס סחוס ר"ל וסמוי
  כלט מודים ר"ל , תולקיס כס סם סחט כמגס מ :מגקגס סככי סי6 וסמכמס , רנה סיכילו  קירס יסייל"גיססכל
 עגמוס 3כ) 6ו "מח כעלס b'o  "ט o~p)ln 6כל פירסססי5
 , דקיס מענמיס י : OCtbt י6רכעס ידוע גממפר 16סנוף
 ססכ) ר') , ססכל "מגס יא : 1ס"וסיס וכיס סססר"ג

  כזכר כמכמס סו6 מדע ר") , 6ג)ס ונקע ב :סס'1)6גי
 פקרס סו5 05 ר"ל ,  סרגריט מסגי ל : סגקגס סססלונ"ל

 וסטלה וסתים סיייס  יכן , יכוי סכל יתיועט ולוס ?תפגוטט  סו,  מעגמיו פרדי עלס כל כי כמתג1עע ננססקמרו
 תערס ;סי6 ?י6  ס3ד3רי?ס מחוק 3ס ol~Sln ?ס ?גסם o)nh : ;ג63ר כתו  יגלען כשתרות ח;ריס 6ללסיסחכתי
 ?טיס ?ית מסגי (C9)SP ?כלל חתרך ?גוף מכלל ?סררי סע5ס וס וגתח3ר ?גס; סי6 סררי 6חד גסס 36לגס; 53לי ים סררייס סטנתי כל ,ין כי 3ו? והרנין . ?"ין תפס יורכש 6סר  יטלתיס תכלל ,חד סררי מגיסנת65
 ססכל 6מנס : מקרס ססנסס יחסיי ססכר1ח סחי ?נ? , יגיף לט5תי חעור3יס ?יס ס?ענתי0 ייתרו נפ;יידו  כלס  ויתתנרי תיר? יטבי ססע 3לי ססס ו?ענתיס O'p7  תטנתיס תירכית ;?נס; ייבתר  חי  ית?0 : 3ו ייו6ססרדי
 וטנס ט5ס 3כל גת65 חקרי ?וst)sJ 06 6 56לס וכחרט  יתסכיי. ?כלל תן סרדי (o'p  תקר? סייח סלסכיתור6יפס
 . קליפס תיק;? וכקטר :  תגוניס דוריס יד3ריס תשיי 6תר לכל ייחסיי3 לכר 6תד  3ט5ס 6י ?יורט ?כללמטיחי
 כלל רייס ייכגיס 3תחכות חינ6יס 3יייחנו , ככלל גת65  61יגו פרריי חע5ס תל; 3כל גחני י61 ילוין כי63תרס
יפ סכלל מז? יתת3ר ?מקרס ז? כי רייס ו?י6 ל3ן  6נן ח;ונ ו"ח"כ יריק %ע נעלי ;?ס נו  י?רנין , חוק ohnnתכעלי

קרשקש
 סקרה האש ענין מהעת ימלמו לא הנה )1 ; המאבמקרה וסקרה המראה מקרה לו יה.ה המקבל שהוא הנושא פי' ,פירור
 אפש ענין שטים מהיותם המרברים אלו ימלטו ולא פ" .אחד : פירור או rtP או המנוחה א: ההנועה מקרה אוהטעם
 היו וגו הסקרה בבהו O'p1 עצטיט בו התיתרו אחרסקרה התיחדו העצמים אותם פירוש . בו ההיחרו אחד , החמישית)מ(

לנפש
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 19נקים עג פרק ראשון היק נבוכיםמורה
 מזה טבואר ויווזר , ממנו חלק ככל לא בכלל מציאותו ישלם הסקרה שוה ראיה והוא , לבן אבקתשוב
 הלק בכל לא בכלל טציאותו ישלם הענץ שוה ראיה והיא , חיים אינם החי טן כשיהתכו החלקיםכ*

 טדעותם שאבאר כמו , תסיד יברא ואמנם , לו קיום אין המקרה , ההיא הקושיא בפירוק ואמרו ,מטנו
 : ואת אחר אשרבהקדטה

 שהשם חשבו שהם , ההקדמה זאת ענין . זמנים שני יעמד לא שהמקרה אמרם הוא , הששיתההקרמה
 יתקיים ולא ישאר שלא וענינו הסקרה ואמתת ס , נמנע זה כי מקרה מבלתי עצם ברא על נ ביכלתבז' הבורא יתואר ולא , אחת בכת יחד שירצה מ מקרה זה אי בו ויברא העצם יבראמנעלה

 ממינו אחר מקרה השם ויברא , ישאר ולא יאבד ההוא המקרה וכשיברא , עתות שתי ר"ל , ומניםשני
 נםויאבד

 כ~

 ההוא, הטקרה טין להעמיר ה' ירצה אשר כל תמיד כן ן מסינו שלישי ויברא , ההוא האחר
 יעדר סקרה יברא ולא הברשה טן יטנע ואם , יברא ההוא בעצם אהר מקרה מין שיברא ה'וכשירצה
 קצתם אמנם , אותה יאמרו אשר המקרים בריאת הוא וזה ע , הרוב והם קצתם דעת זהו , ההואהעצם
 בזה להם ואין , זמנים שני ישארו לא וקצתם אחת מדה פ ישארו המקרים קצת כי יאמרו הטעתוזלהמן
 ואשר ק , ישאר לא הפלוני המקרה ומין , ישאר הפלוני המקרה מין שיאמרו עד צ , אליו ישובוןסדר

 המכךים מן שישיגהו מבעו נוזר הנשם ושוה , כלל נמצא מבע שיש יאסר שלא הוא הדעת לזההביאם
 דבר וטבלתי טבע אמצעות בלתי עתה המקרים אלו בר.5 יתעלה שהשם לומר רוצים אבל , וכךכך
 ואחר מדה יעמד תאמר אם שאתה , המקרה זה ישאר שלא בהכרח אצלם יתחייב זה וכשיאמר ,אחר
 טן הפועל כשיעמד אבל , פועל מחוסר אינו ההעדר כי , ההעדר יעשה לא הפועל בי 'ש ,רעתם לפי יתכן לא זה , כשירצה העדירו שהשם תאמר אם , העדירו דבר זה אי השאלה תתחייב ר , יעדרכן

הפשלה
 מגבשםאפורי

 ימד סירך כ! : )3ד 6' 3ע)ס היכיס 16 ועכס עכסנב)
 16 ומקריו ספרדי סע)ס 6"י געחס סיכרה ר") . 6מחככת

 סע)ס ס'3ר6 6פסל fhn ר") . וגו' ערס 673 ע) 3 :מקלסו
 סנדל ר") . וענינו סמקלס ו6מחח ם : ממקלס ווסתיספרד'
 ו,סו ע : ומניס סגי יסקל :C(h 610 ")1 )פי ו"מחתוסמקלס
 61ת מתמקח סמדנליס המלו וט כ) ל") , סמקליסגרי6ח

 עד צ : מס ומן ל") . 6מח מרס פ סוס: ועדססקדמס
 מ3ו)ג)יס מס נך ג) ל") . וכו' סס)וג' ממקרס מיןסי"מלו
 סמם) , ומגיס סגי יסקל )6 סרוגי ומקרס מס ומןישר ספרוני ססמקרס )ומר '1כ)ו ס)6 6)'1 יסוכון דלך )ססוקין
 סגי 'סקל מס) דרך sp סגופן סמקרס )ומל 'וגרו bSnכוס
 )סס 'ניע ו,ס , ומגיס סגי ים6רז י6 ססמרוח ומקרסזמנים
 ומגיס סגי מק) דרך ע) 'ס6ל סנונן ססמקלס ססשמי, טד ממקלים 3עגינ' כו)) דרך )סס ספין ס"" . כמכויסמקד

 סומל בגו מעגין ולן ומניס סגי יסקל )6 מסמלותומקרס
 גת,מד וימס ומג'ס סגי ניסקר סנופן מקלס גחימד )מסמדל
 . סדעמ ),ס סני"ס 61סל ק : 'ס6ר כ)6 ססמר1תמקלס
 ססקדמס (o nbr(cht 61טרל")

 וסו"
o~nb 6 ססמקלס( 

 עחס כב) תמיד ממקריס יכרה וססט"י ומגיס סגייעמוד
 ס:6יס לחמיים ר :שחס

~f'h 
 כטכס ר") . מסדירו דגר

 )מון כו יפו) )nr 16 6(ct סגי יעמוד )6 טסמקרסמגימיס
 "מל וגעחס גמ,6 6מד 3עחס כי נומן ומש ס)6 "מרמעדר
 06 6כ) מעדירו יגר וס 6י ס:6!ס סדרופ )6 כן ו6סגעדל
 : מעדירו ד3ר or 6י סס6)ס הדו) ,מגיס תגי סיביריגימו
 "מרו וסב ח6מל ופס ר") . ססעדר 'OnD )6 סחוט) כיש

 גסימתכו סחלקיס כי מוס מכו6ר ויותר , ממגו מלק ככלל6
 ל6 נכלל יתכן סעגין סוס ר6יס וסיף חיים o~b סחימן
 , 1ג1' סחלקיס גי מ,ס מדוקר ויותר , ממגו pSnככל

 , קיום לו 6ין סנוקרס סיס ססי6 סק1טי" כפירתןוקמרו
 , ספרדיים מעגמי 6מד ככל מקריס תניך כור6 סס"י6כל

 :  נוי סגוונס מסו סססיק כסק7מס סתכ6רוכגס
 , ומגיס סני יעמ71 ל6 ססמקרס אמרס סססיתההקדמה

 יתעלס סססס חטנו טפס ססקדמס ו6תענין
 נפקע יחד סירוס מקרס וס 6י כו ויכר" ~ostיכרת
 וס כי מקרס כלי מנס לכר61 ס6ל כיכולת ית61ר ול66חך
  ר"ל  יכניס סגי יסקר סל6 ועקיגו סמקרס 61מתחנמנע
 וינר6 יסבר 6% יבכו ססו6  יגעיי וכשללרה מפופיפי
 מן לרעמיך יתעלס סוס ירסס 6סר כל תמס כןממינו סקסי ויכרת : ססוnnho 6 ג"כ וי6כ7 מתיגו 6חרמקרס
onpno6מסענמיס כבמד מטס כסיכר6 כי כוס 1סר5ון , ססו 
 6חר לוכן יכרת 6כ5 עתות סגי יקיים 65 ססלוכןסבוכן
 וכסירוס זס 6תר  ו? 63יס טסס סגגריס כמיס חמידלוכן
 061 יכרך ססו6 גע5ס 6חר סמקרס מין טינררכסס
 שיטיס ויפתיין סט5ס יערר מסרס יכר, ול6 סנרי6סימגן
 , סרס 1סס 59תס רטש  ויו יטיס נת5ייופ פי16סט05
 סתירת מוס ויתחייב 16תס יאמרו 6סר סמקריס נריקתונסו
 כמניצת שמקרס סמקרס כמניטוח תגאי סע5סאיריס
 וממקרס סעגס נמני16ת תגאי סענס סיסיס ויתחייבסעגס
 , חכרו יחייב ס6ח7 6לו סכל 6חר סמקרס כמניסוחתגאי
 610 6"כ עתק סגי יסקר ל6 סמקרס כי נ6מרסגס
 61טר נגרר 610 כעתה מניסתו סו6 חסר כעתהגמש

 למס סגנרר סרס יפיס ואיך סקייס כמניסח קג6י סגגרר יסים 61יך קייס מניסתו וסע5ס קיים מ5י16ת1 זמגשיסקר
 סרג 61מר , יטהרו ל, מיחקריס זס 61י יטהרו כשתקריס וס 6י לגו יעוורו טיפרסו ער סדר 013 למס וקיןותגיס טגי יסקרו ל6 ולדחס 6טח מדס יטהרו תימקריס ק5ח כי יקמרו מסמרכריס וקנת :  פוייס כלו וס נקיט גס6רסס61
  סו6 ס6ס ל6 גי כדגריס גמ65 סכת סיס חוטכ יחסוכ סל6 כדי ?תעייף סרסת זס ליתר למדכריס סכי6סכי
 6ל1 נר6 ססס"י ר"ל "כל / וסך כך סמקריס מן סיסינו טבעו גזור מגסס וסוס יקררו "סר סת'ס 1ל6 חממם6סר

 זס וכהיקמר וסחמריס 1קסכג1ת ס15ר1ת כין 6% וסקורות סמקריס נין יחס טפין טנעי 6מ5ע1ת גלי עתםסתקריס
 6י סט6לס יתחייכ יעדר שמ"כ סמקרס 6חת )ו7ס יעמ1ן 6"ת ס6תס , המקרס וס יסקר סל6 כמכרח "נלסיתחייבו
'פירו סל6 61"ת , סעדר יעמס ל" מפועל גי דעתם לפי יתאמת ל6 זס , כטרנס מפסידו סססס 61"ת / מעדרו דגרוס
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 עג פרק ראשון הלק נבוכיםמהוה
 רצונם אאם הביא זה ומפני , אחד צד על אמתי תה )ס( ת , ההיא הפעולה העדר יהיה ,הפעלה
 וכשירצה , זה אחר זה הסקרים בבריאת שאמרו , העדרו או דבר מציאות מחייב מבע שם ההיהשלא
 השם כשירצה כי אמרו קצתם אמנם , ויעדר מקרה בו יברא לא העצם שיעדר קצתם דעת לפיהשם

 זאת ולפי , העולם מציאות כננד ההוא הבליון ויהיה בנושא, לא הכליון מקרה א יברא העולםלהפסיד
 חדש השם אבל , כלל הצובעים אנחנו אין , במחשבתנו אדום צבענוהו אשר הבנד שזה אמרוההקדמה
 שאין ואמרו , בבנד נכנס ההוא שהצבע אנחנו נחשוב אשר האדום לצבע בהתחברו כבנד ההואהמראה
 המראה זה יתחדש שלא המנהג יתעלה השם שהנהיג , כן גם אמרו אבל , אמרו בלבד זו ולא כןהענין
 השם בראו אשר השחרות זה ישאר ולא , האיממים ההוא הבנד בהתחבר אלא , משל דרך עלהשחור
 כן נם השם הנהע וכבר . אחר שחרות ויברא לשעתו יאבד אבל , השחרות אל המשתחרבדצעחבר
 , ההנחה זאת לפי וחייבו , כמ1ר11 שחרות אבל ירקות או אדמימות השחרות זה סור אחר יברא שלאמנהג
 , ההם המדעים נעדרו אבל , אתמול ידענום אשר ידיעותינו אינם עתה נרעם אשר הדבריםשאלו
 מקרה שיאמינה מי יחייב נ"ב והנפש המדע-מקרה כי , הוא כן אמרו , כמותם אחרים מדעיםונבראו
 טחובר שידעת כמו אצלם הזמן כי , רגע בכל משל דרך על נפש אלף מאה נפש בעלי לכלשיבראו
 הנעטע זה כי הניעו האדם לא הקולמוס כשיניע שהאדם אמרו ההקדמה זאת ולפי . יחלקו לאמעתות
 , במחשבתנו לקולמוס הטניע היד תנועת זבן , בקולמוס השם בראו מקרה הוא בקולמוס התחדשאשר
 , הקולמוס לתנועת היד תנועת כשתחובר הזה המנהינ השם הנהינ ואמנם המניעה בהר בראוסקרה

לג
 טובשם

 גמנ6 סל6 6חר סעור לצון בו יפול ל6 6ז זמגיס כ'יסקרו
 ל6 ות"כ נעדר 6חי ונעת גמנ6 6חד כעחס כינזמן

 טיס6ר יגיחו להם 6כל מעזירו 7גר זס 6י סס6לסתתחדש
 ,~hS ו6"ח , מעדירו זכר וס 6י סס6לס  פפיל  יסליקסגי

 סג6מר מס גפי לפועל יצטרך ססכעדר 16נוריססמ7כריס
 דעת לפי לממר  יוק נספי ן' r?,P , ססכיעיחכסקזמס
 6חר טיפרט גבו מעזר יערס ל6 סססועל טס6מיגוקנחם
 מקרס כו ינר6 ל6 סענס סיעדר קנתס לפי ססס סירוסזס

 וים , סו' ססקדמס עם ppSln ססקדמס וזקת ,ויעזר
 סקי.קדמס לסי סו, ססקדמס עס חולק 6יגו סזסמתרסיס

 ממות כמו סמדר קור6יס סססלוסופיס סמם ונומרחסו'
 ,לרן סמוסריס ססעדריס גמו קנין מתז קור6יס ומס7"מ

 ס6מרו וססעדר זעחס לפי קנין גמו סו6 כי לפועליקטרגו
 ס6מרו ומס , קסם תיגו 41"כ לפועל גריך תיגוסמדכריס
 כעלס פועל לו סטין מ5ד תמתי סו6 פועל לו 6יןסססע7ר

 6100 סרית מן עמ,ז טססיר גמו כמקרס פועל 6 ים36ל
 כסיריוס 6מרו קנתס שמגס : כעכס ל6 כמקרס מניתסורס
 , כגוסנו ל6 מכליון מקרס יכרם ~oslp לסססיד יתעלסססס
 מתושר סיס ל6 כגוט6 סכ)יון סיס ס6ס כגוסם ל66מר1
 ססקדמס ז6ח ולסי , כגוסנו ל6 לומר סוגרך לכןכמעזר
 6ד,ס נכעג,סו 6טר סכגד סוס סנדול סכט1ל זס1חק11כ

 יתעלס מטס 36ל כלל שוחו נוכעיס 6גחגו 6יוכמחסגתגו

א~ףי  טינסרך וכתו סטדריס דין סקג'וח טד'ן ססכיט'ת3סקדמק
 אמל טוס סדיסטי חילן . )ס,ט) ססטדל נטלך כן )סיע)סקגין
 ,כמו ססעדל יעמס )" סססוע) סס"נויגו קנחס דעת)פ'
 מיעדיך קנחס )ס' ססס וכסילוא , כקמלו מסמוך דעחסס'63
 ע) מונקת סכת 111 ויפזיל ממקלס כו יכר" )6סע1ס

 , כס סמוקו סמעתו"1)ס כח סחבנו עמו ססכיטיחססקדמס
וכמו

 ססכ'"
 wtb סוס מחרנ'ס ו'ס . ססכיע'ח כסקרנה סלכ

 תימלח ססכ'ט'ח סססקדמס ps' ססנ'ע'ח ססקדמס עסחונק
 מס) דרך ע) ממוח כמו סעדל צוחו קורען טספ')וסוס'ססיס
 )יי קמן סו6 גי )סוט) 'נטלך וסמול קאן "ותו betP'1מס

 ססעדל סו6 מוח ספגו ךעחס ית' סמ"ס סעדל 6מ1סדעחס
 ססקימס עס קסם "'גו ,""ג SDID' ~'ך ס"עו סמינר'סלקמלו

 ט6מרו סמס סלך 5מל . 5מד )ד סי "מא' 011 ת :ססכ'ט'ח
 ססס')וסופ'ס סטדר כ"1ת1 5מח סוSPID 6 פ "'ןססטדר
 סמדכל'ס ס6מרו מס "כ) צמוח וס61 סטדל "ותוקורים
 מס פ"6 . 6מח' 6'גו וס המוח 11)ח ס'6 סח"סססעיל
 פוע) )ו 6'ן ססעדל סמדכליסס6מלו

 ס"ין מנד 6מח' סו"
 סטמוד סססיר מי כמו כמקלס סוע) )י 'ס 6כ) כטוס סוט))ו
 סגכון ו,סו . כעלס )6 כמקלס הכיח 6ח סורס ססו6 ספיחמן
 ממלק ג' כסלק סרכ יסלסלווגן

 נ'4
 )6 סכ),ון o~pn א

 ל5כע כסתחכרו וכגד ססו6 סמר6ס"דט
~lvb 

 כן מעגין ס6ין קמרו , ככגד גכגס ססו6 סס5כע 6גחגו גחסוכ 6טר
 ול6 ל6יגד"י6 סכגד כסתחכר 6ל6 מטל דרך על סטחור סמר6ס זס יחחזס ט)6 סמנסג ,ס ססס סגסיג 6כלוכו'
 ית' וססס 6חר מחרות ויגרף לשעתו י6כד 6כל, לסהרוח ממסתחר כשתחכר יתעלס ססס כרתו 6סר ססחרוח וסיסקר
 סיגרים מנסוח בטלו 6"כ ירקות 6ו 6דמימות ססחר,ת זס 6חר לנרם רנס 1)6 שחרוק 6חר סחרוח לכרם%ם
 מגס יסים סל6 ססגחס ז6ת ~tes ג"כ וכטלי , ססס יתעלסו סכל 6כל דגר סוס ס,עליס סמיוחזיס ססף3*ס סטיןופטיו
 0סס סנודע'ס נעדרו 6נל 6תמע סין,עיס סדכריס אגס עחס גדעם 6סר סדכריס סקלו 6לו לסי יתחייב גיידיטס
 ל6 וממקריס מקרס 610 מנודע כי כיןיעחו יתקיים לo7h~ 6 כי 610 כן וקמרו , כפוחס ollnh מדעיםונכרתו
 6ל9 גט0 נעל כגל רגע ככל ססס יכרת סגס מקרס h'OQ גס ק'6נוין לנוי יתחייכ ג"כ סגפת וכן זמגיס סגייסקרו
 סיDl)p)O 6 ,ס גי מגיעו ס6דס ל6 מקולמוס ג0יגיע ס6דס כי תנורו ססקימס ז6ח ולסי , מטל זרך עלגפסות
 ono רנס ו6ווגס , ביי כריו מקרס כנוחסכתג, לקולמוס סנוגיעס סיד חג,עת יןיעת וכן כק,למוס ססס גראמקרס
 651 כלל מעמס ליד סיס ל6 , מקולמוס לתנועת סיד תגועח כסתחוכר סמגסג וס ססגסיג סיד וסתגיע סכותכ ססו6עס

ס"ס
קרשתם

 הראות שהפשר בטי אופטר כטו בהעדר שעל פעית שיתלה צר 'ש בי פירוש . אהד צר על אסתי 11ת1 , הששחז )ס(לנפש:
שהוא
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 120קכ ענ פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 , נושאו יעבור לא שהמקרה )ט( אסרו כי הקולמוס בתנועת סבה ולא כלל מעשה ליר שישלא
 השחירו האיסטים לא , הנצבע האיממים ביורת הושם אשר הלבן הבנד שזה אמרו מהםובהסכמה

 היגועש ואמנם . כלל פעל לו שיש נשם ימצא ולא , לזולתו יעבור לא האיסמש בנשם מקרה השחרתיכי
 וסוף , המנהג הנהיג כן כי לאיממים, בהתחברו הננד בנוף השחרות הרש אשר והוא השם הואהאחרון
 האדם פעולות ואמנם . שנוהו בסבה אמר וקצתם ב , המונם דעת כלל כך , זה סבת זה יאמר לאדבר
 , מקרים ארבעה השם ברא הקולמום זה בהניע כי , הוא ששעריה והמון רובם דעת , בהם חולקיםהם
 להניע רצונו הראשון המקרה , זה זולת לא במציאות מהוברים הם אבל , לאחר כבה בהם מקרהאין

 תנועת ר"ל , האנושית התנועה נוף השלישי והמקרה , תנועתו על יכולתו השני והמקרה ,הקולמום
 כבר במחשבתו ויעשתו דבר כשירצה שהאדם חשבו שהם , הקולמוס תנועת הרביעי והמקרה ,היד
 ביכלת נעשה לא שהוא ג , הפועל לו ונברא שירצה מה לעשות היבולנו לו ונברא , הרצון לונברא

 וקצת , בו הנבראת ביכלת יעשה שהוא אסרו המעתוזלה ואמנם . בפעל לה מעשה ואין בוהנבראת
 זה גנו רובם אבל , התלות בו לה ויש בפועל מעשה קצת בפועל הנבראת ליכולים שיש אמרוהאשעריה
 כלם קצתם, דעת לפי הנברא הפעל ובן בו, הנבראת והיכולת כולם דעה לפי הנברא הזה והרצון ,הדעת
 עוד כל תמיר וכן נענוע אחר נענוע הקולמום בזה יברא הבורא אמנם . להם מעמד אין ר מקריםהם

 מנוחה אחר מנוחה בו מברוא יסור ולא מנוחה ג"כ בו שיברא עד ינוח לא וכשינוה , יתנועעשהקולמוס
 יברא הפרדיים( הזמנים ה מן לומר )רצונם ההם העתות מן עת בבל כן אם הנה . נח שהקולמוס עודכל

 ההאמנה היא שזאה ושרו , רגע בכל תמיר כן , ועלתם וגלגל ממלאך הנמצאות אישי בכל מקרההבורא
 ובכסו , דעתם לפי פועל השם היות הכחיש הנה , השם יעשה שבן יאמין שלא ומי פועל, כשהשםהאמתית
 : באמת ההתול נוף שזהו , בו תהתלו באנוש כהתל אם , דעת בן כל ואצל אצלי יאמר האמונותאלה

 והמ , עצטו על נוספים בנוף נמצאים ענינים הם הקנינים שהעדרי האמינם היא , השביעיתההקדמה
 זה ובאור . דבר יברא דבר יאבד אשר כל 1 תמיד יבראו הם והנה , כן נם נמצאיםמקרים

 , הראות העדר העוורון ולא , החיים העדר שהמות ולא , התנועה העדר היא המנוחה כי יראו לאשהם
ולא

אפורי
 1ק)חס ב : בעז 6:ד"י ס6'סט'"ס . 3:וס1DtS' 6( 6סוגרך
 סס"סט'"ס "מרו מס:וזכליס וקנח ר"! . וגרוס כמכס6מר1
 : rf טס"מל נחסו מסמדכליס וכ"ל סכגד הסתמרמכס
ג

 סס1"
 שהידס )ומל רסס . כו כגכל"ת ניכו)ח געסס )6
 ס:3רSvlDn 6 מ)7 6)" יגיהו מיד יעץ )" סכח,נסכסיעכם
 . )מס מטמר "'ן ד : ~olh כ"מ:עוח סכחיכססיעסס
 ר") . ספרוייס סימנית ה : עח1ח סגי ט1מדיס ט6'גסר"ל
 ל") . דכר יכרם ד3ר י"כד "סר וב) 1 : גה)קוח סרגןטחות
 "ו 6מר יוכן ינ" ססמרוח 6י SCn דרך ט) סרכן יסכךשסר
 כ6סמ פ"C')Dt . 6 סג' טומד סמקיס "'ן כי 6מרסחר~ח
 ינל6 מכמס v~ht כ6:ר וכן סח:ועס יכר6 סמ:ומסיכ6

 טובשם
 טעו5ס לו סיס נסם תמ65 ול6 וכו' סהולמוס 3חגועתסכס
 כד3ריס, כל חדס 6סר ססס סו6 ס6חרון מפועל SJhכלל
 גסגוח "מרו מסנזזכריס וקנת , סנו1גס כלל יעתזס

 סס ס6דס סעול,ת 61נוגס : סקד1ס מדעת וגגוסדכריס
 ן מקריס ono '7 673 סקולנזוס כמגיע כי י"6חולקים

 , מגעתו על יכולת ומסגי , מקולמוס לכגיע סרנ1ןסלחך
 ו6)ו , סקעמ1ס יתנועע 7כרוס ס6רכעס 6ל1כסתחכרות כי , סקעמ~ס תנועת וסר3יעי , סתג~טס גוף1סט5יסי
 כרנן לו גורף ססס דגר סוס כסירנס ס6דס כיחסכו
 ר6ס , נו סנ3ר"ת כיכולת יעכס ל6 ססוSPID~l 6וסיכלת
 כמעק~ו"לה.. וכמגס : ססקדמס כצח "ומריס 3ט1ליסכחס

 סיס המרו ~קנת , כ1 סגכר6ח כיכלת יעכס סס,6המריס
 סגכר6 וספעולס סג3ר6ת סיבולת 1סר15ן ,  ~ס יגנו סנודכריס 1רוכ ססתלות כו 1יט מעסם ק5ח SDIDJ סגכר"חליכולת
 יפיס 4טי כל תתיר  ו3ן כטגון 6סר גטניע יתילתיס כוס כר6 ס13ר% לי ליס תעתר 6ין תקריס כלס ק5חס56ל

 סטתות מן טח פנל סגי , גס D1nSIpOn ותן כל חטתס יחר תטטס 3"כ סי3ר6 ער ע1ס לן יכסעוט תתנועעסקולתוס
 61מר1 , רגע 3כל חתיך וכן OPSIII יגלגל תתליך סגת65יק קיטי 3גל תקרס ספרוייס כט5תיס 3ור, סיס ס~תגיסתן

 1סגס פ1טל, ססס סי1ח סכסיט סגס יתטלס ססס טטס  חכן  ימתין טל6 וחי סומל יתטלס כסססס כתתית ס6חעסט61ת
 וגוס , דעת  גן כל 56ל 3דוייס ד3רי0 ומס ומתוסכל סתוחס מיתרית סס ססקימס גהת סרר סי6חר חס כלכסת3ין

 : 63תח סתול גוף 3וס~סו  חסתלו כ"גוס כפתל 06 נ6מר1 ס6לס'סמלן
 סטכר 3ס' לך 3י6רחי כגר כי', סגוף סגת5ייס סעגייגיס סס ~ot)t)p טיטדרי סיתייס סו, . סטייטיחההקרמה

 ת6תיגיס ססתו3ריס ולס , סיחנה תררכו 6יר סטדר ועל סחוקלט יסעיר על יעולט ססעררכי
 6ל  טעטיר ת,תעיס סקגין ססערר 36ל ממוחלט ססערר וסו ביטל, חסעולת 6עססססעדריס

~SDIO 
 סיתר 1011

  (othSn מתריס OOI בגוף יית65יס סטני)יס סס סקגעיס ססטררי ת,תיגיס ססנורכריס ססקרתס 61תכתחלת
 סדרר  כסי36ד ססטדריס 6"כ  מעכר כוזס ססחכ6ר וזס כסי ot)nf ג' יעתוד ל6 1סתקרס מקריס סס 06 וסגת ,ג"כ
 יל6 מסייס סעדר מות סס יל6 סתגועס סעדר סי6 סתגוחס כי יריו ל6 סמדכריס כי ןס 1כי16ר , דגריגרת

סעדר  מעירי קרשקש
 והוא אחד גישש אל מסגה ועגור לא גיר  נקראת אשר המיייח שהוא גללה נר שבנח במי  שנאמר שמו  העורון ל עוששיא
 הקולמוס התנועה כי פי' . נושאו יעצור לא שהמקרה )ט( :  שך התחרש
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 שהחום וכמו , והקור החום דין אצלם והמנוחה התנועה דין אכל , הקנינים מהעדרי לוה שדומה מה כלולא
 במתנועע, נברא מקרה תנועה כל כן , והקור החום הנושאים הנושאים בשני נמצאים מקרים שניוהקור

 . ואת לפני אשר בהקרמה שקדם כמו כן נם ומנים שם יעמד ולא , נגח השם יבראהו מקוהוהטנוחה
 יברא מנוחה תעדר אשר וכל , מחלקיו חלק בכל המנוחה השם ברא כבר אצלם הנח הנשם זההנה
 אצלם שהסכלות , ובסכלות בחכמה אצלם בעצמו ההיקש והוא , נח הנח שהדבר ומן כל אחרתטטחה
 , אחד בדבר סכל הסכל שיתמיד עוד כל , תמיד יברא וסכלות יאבד סכלות יסור ולא , מקרה והאנמצא
 וחיים יאבדו שהיים בביאור יאמרו והם , מקרים אצלם ששניהם ובטות בחיים בעצמו ההיקשוהוא
 אשר , ההיים סקרה מור אחר המות מקרה בו יברא , מותו השם וכשירצה , הי החי אשר ימי כליבראו
 ההנחה זאת למי בהכרה ויתחייב , בביאור אותו אומרים הם כולו זה אמנם . זמנים שני יעמדלא

 היה לא זה 1ל1לא ז , אחר מות השם ויברא לשעתו יעדר כן נם הוא השם יבראהו אשר המותשמקרה
 השם יברא מתי עד תמה ואני , מות אחר מות יברא כן חיים אחר חיים שיברא כסו אבל , המותבתמיד
 מקרה כי , עומדים מעצמיו עצם אשר ט ימי כל או עומדת, צורתו אשר ח ימי כל בטת, המוזזטקרה
 נמצא ואנחנו , ההם העצמים מן פרדי עצם בכל רצונם לפי יבראהו אמנם השם יבראהו אשרהמות
 בו בורא הוא כן אם , ההוא העצם העדיר לא שהשם ראיה והיא , השנים מן אלפימ להם מתיםשני
 , אוסרים המעתוזלה וקצת . המונם דעת זה , מות ברא מות מר אשר כל האלה האלפים כל המותמקרה
 והסכלות , היכולת העדר שהלאות יאסרו אבל , נמצאים ענינים אינם הטבעיים הענינים העדרי קצהכי

 העדר שהמנוחה ולא , האור העדר החשך כי יאמר ולא העדר, בכל זה ימשיך ולא , החכמההעדר
 כמו , באמונתו לו הטוב כפי , קנין העדר וקצתם נמצאים קצתם ההעררים מאלו ישים אבל ,התנועה
 לחייב הכל כתנת כי , עתות שני יעמוד לא וקצתם נדול זמן יעמוד קצתם המקרים בעמידתשעשו

 : ואמונתנו לדעתנו טבעו שיסכים 'מציאות
 , מקרים מ"כ הטבעיות ושהצורות , ומקרה עצם אלא נמצא שאין אמרם היא , השמיניתההקרמה

 שבארנו כמו , מתרמים מעצמם מחוברים אצלם כלם הגשמים כי ההקדמה זאתובאור
בהקדמה

 טובשם
 6גל , סיגיגיס  מסעררי  לוס ס17תס מס וגל סר6וחמעדר
 un)h 6סר וסקור סחוס דין oi~b וסחג~עס סמגוחסדין

 ל6 סכות לכ' תריכיס דכריס ג' מס וסמגוחססתגועס גי ססכיס לסחי סכם סיס'ס ""6 ס6חח ססגס גיספוח לטתי וי5טרכו , כגמנ6יס ומקריס ךגריס כ' סססוו"מיגיס
  כסמדר  ספתך  סימן 1ל6 סתגיע כמעדר סמג1חספפת61
  מסוס  יקריך כמו סמטחס סיעסס סגם 6ל גריך 6כלסמר
  כס  סססטרריס  פפיפיניס וסחר , "תרח סנס ~סמרסנר
 ס'תה"כ ל" גכי6ור יאמרו ומס ן ויפופ הפייסיפיפי יס?י  ויי4 יסר גרבר סכל יפסל יפטיר 6יר כלפתיר יהרי וסכליפ יינך  סכלופ יסור לי  כי יכי'י3סכלית כיכפי 56לס העלפי סיקס 6101 , וכו' סחרת מגוחסיכרך סמגוחס סתעדר גל כי סעכרס ססקדמס לסי יתחייגמקריס

אתורי
 לש) . מחמיד סיס )6 וס 1)631 ז : סעגיגיס נטבל וכןססגשח
 : סמא ממסיד סיס )6 שגט רגע כ) מות נוף סיס)1)6
 6סליע)ס ט : סח6ליס )ורחו ר1) . עומזמ )זרחו 6סרח

 סטדיר, )6 יחנרך טספס רסיס וסח סייס יסים תפסמטלפי 5פי פררי  פיס  6סר ימי כ)  16 ר"ל .  צופריימעגמיו
 מנוקר ס61 קיימות סס סמיחוח מסגי רולס hD(' "מרר")

 סחמיל סי"ך חמס ים גן ו6ס , געדליס "יגס סססססע)מייס
 סע)ס כוס ממוח וט ססגיס מן o~(ote 6)1 כ) יתכרךמטס

 ל') . unnnbt ידעחגו סכעו ס'סגיס י : P)tDht(t)ועחגו
 ו6מוגחס, נ"י  דטוס לסי  ספלי4וס  סיכסוך  ג:פר3ריססלייוס
 ופס  סיווגי סכין )דעת ו6מ~גחגו )דעחגו גינויויסים
  סוס  סכולפס .en)tnht , sug  לרוסס י"4 .  נתרספר3ריס

 מקרס סור 6חר סמוק מקרס בו יגר" מותו סטס וכסירוס מי סחי 6סר ימי כל יכר16 1סחייס  ייצרי יסיסייספמיפרס
 מות מקרס ססס ינר6 מתי עד תמס וגגי סרך אמר . סמנת תתמיד סיס ל6 זס 1ל~6 מות 6חר מות ויגרףסחייס
 6חד ספרדי o~PO כו סרטון מעגמיו ע"ס 6סר ימי כל "1 סתו6ריח טורחו ר"ל , עותד נ1רת1 6סר ימי כלננוח

 פפנו נתun)ht  65 , קיים  סמררי פסעכם  ומן כל יתתי7 סתות מקרס כי "ומריס סס ומגס , סמות יתחיךמעגתיו
 o'PSbO כל  ספיפ  פירס 3ו  יירט יי4 6"כ ייו4 סט5ס פפר ל6  פספס זס ויסיס מססגיס מלפיס o~sסמת'ס

 תקמר כקלו וס ויסיס , קייס וסת עליו  פופ 4סר  פופ יורי  פ3פ ס6לפיס כל קייס מפרדיי סענס  ~סגס ,יללי
 ?ייס פיטים 6פר כי יספ?ייפ, יכפיל פ3י6ר דבר  יוס סמות עת נכל ססס צליו ונר6 וגייר וצ'ייס ייפס,רס
'bSIי  פופ 6יר טופ טלי יפוטר  4(- יתפגם nsp1 עגיניס 6יגס  סטנעייס  סטנייניס  סטרריס קלפ גי יופרוס  ספטפת"לס 

 כי יקמר 1ל6 סע7ר נכל זס ימסך ול" סחכמס סעדר וססכלוח סיכולח סעדר ססל6וח יקמרו 6כלגמנ6יס
  קנין פערר  וי5תס  גפ5,יס  ~ons  סיטדריס מילי  יסיתו י3ל ספגיטס סטרר  יספכויס 1ל6 כ16ר מעירמחסך
 , ומגיס סגי יעמרו ל6 ו?נתס  ~מן מדת יטתדי ס5חס קמרי כי סתקריס נעמידת מיעפי  כתו כ"מוגתו  לו סטורכסי
 :  "ותזח לילם  כולי  יטולס חרס וסppg, 61(, כ6מוגחט ג"כ ג1לליס סמדגריס גי , וימוגחגו לדעקגוימרו וסגן : (w)wh ל7עתגו D)W' יכמס מנינות לחייכ סיס תדגר כ5 סכת כי %6 סכלי דכר סוס לוס סכי6סול6

 ססקימס ז6ח 1גי"ור מקריס, ג"כ סטנעיות מסטרות ~מקרס  טלס 6ל4 לפקי  סחין אמרס סי6 ססמיגיחההקדמה
 פסוכריס נלס Q1%ao כי  ופסיו "גל חוגגים ס"גחגו כמו גורס מחמר מחוכרים "יגס כלס סגקמיסכי

 מעלתיסן
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 121קכא עג פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 והאנתיות אצלם החישן אהיה , אחר דבר ולא במקרים מקצתם קצתם התחלף ואמנם , השאשעהבהקרמה
 הפרש שיהיה עד כ , והמתיקות והםרירחן והלובן השחרות כדמות , מקרים אלה כל והדבורהההרנשה
 המלאכים נשם עם השמים שנשם עד , אהד ממין מאיש איש כהפרש , מהר מין מאיש המין זהאיש
 צפם זה אי או הארץ מתולעי  שתרצה תולעת זו אי תשם , שידומה בחי לפי ל הכבוד כסא גשםואף

 : הפרדים העצמים הם הכל ועצמי , זה בטלת לא במקרים התחלפו סוטנם , אחד עצם הכלשתרצה
 שוה אצלם יאמר לא , קצתם את קצתם ישאו לא מ המקרים כי אמרם ההש , 'התשקיתההקדמה

 נשואים הם אמנם כלם המקרים אבל )6( , העצם על ואחר אחר מקרה על נשואהמקרה
 האחרון ההא המקרה ימצא שלא מתחייב שהיה ספני מזה ובורחם , בשחה העצם על ראשוניתנשיאות
 אפשרנה שימציאו וירצו ם המקרים בקצת )0 זה ימאנו והם נ , הראשון המקרה קדימת אחר אלא ,בעצם
 הם כלם שהמקרים שיראו מה לפי , אחד מקרה שייחדהו מבלתי שתדמן עצם וה באי המקרים קצתמציאות
 זמן מדת תמיד קיים שיהוה צריך , הנשוא עליו ינשא אשר הנוורא כי ב"כ אחרים ומפנים ע * יחדואשר
 : זלתו שישא הזה היסוד לפי הכל איך עתות שתי ר"ל , אצלם ומנים שני יעמד לא המקרה ה5ם ,אחד

 , ענעה ושמע המדברים, חכמת עמוד תהו ו~ךןנה, אשר ההעברה זאת ם הטו , העשיריתוההקדמה
 נלנל הארץ כדור שישוב כמו צ , השכל אצל עובר הוא מדומה שהא מה כל כי יראוהם

 נקודת לצד האש ברור שיתנועע וכמו ק , השכל בבחינת היותו ואפשר , הארץ כדור הגלגל אשובסובב
ימורכז

אפח-י
 סטלג סיסים טד כ : 61מונמס 7ע0ס "חל סממ16סמשטך
 )6דס 6מז 6דס כין סיפ סכ7) ס6ו0ו 7עתס הס' ר') .וגף
 ר4) . סי7ומס מס )סי ל : מקלייס כעג'ניס 6!6 )וס וסכין סכתי 6'ן כי ומסוס, ס6דס כין יפ כעינו מכד) ג6ו0ו כן6מר

 מסך ו,סו ר") . קנ0ס 6ח קג0ס 'פקו )6 מ : ס' גנוז3ו יגס" סנ)ג)יס עי נסס פיסים 6ו0ו ממכיס ס"ס מספסי
 סטיך נוסק 610 מכמס גי ס6מחייס ססעוטסיס טסגימומס
ob1ס6)ו רז) . כקנח ימענו ו0ס נ : מקריס פגיסס 

 קנחם rhln1 סמקליס סיסיו ס6מלגו מס wbntסמינריס
onipl, כי סמקליס, כקנח סלג פ*מר מס חסו p'p~ ס"מד 
 )סיכך , or 06 or גוס"יס o)tbn מוייס ofeln151DWהסיטו
 "סמלות סימגי"ו וילנו ס : ר,טקליס נקנח ימוזגו קלנ"טל

nibf~n. ("סיעמידו "סמל סיסיה ימני"ו סמדכליס 60!1 ר 
 ו,ס (ss' )6מל חנקי ממס 6מ7 יסף וי6 סקגח כ"יסמקליס
 ססכעיו0 סנורו0 מס פספקליס סוכלים ססס מo~s 71ממויינ
 וממגיס ע : יי) מקלס כ6מנעוח ינ6 )6 בעגמי ומעניןאטומיות
 קגחס סמקליס '160 )נ)0' )מס מוכלת "מר מסעס ל"5 ."מליס
 ס6ססלו0 ו"0 לין ססטגלס. nhr פ וכו': סגמ6 0 ק01ס06
 ססס 013 סמם) ל") . וכו' גדול פיסוכ כמו צ : י,כלוס6סל

 . סיסגועע וכמו ק : וכו' ספרן כדול סיטכ 6ססל ססו66ומליס
 פסו" מעגין כוס עוד וסמר)ל")

1~Vh גד ס6ס סי0נועע( 

 טיבשם
 רי! , מקנחם onsp יח0)פו וכמגס : סר7ייסמענמיס
 6נ5ס מחיות ויסיח , 6חר דכר ול6 : כמקריססמורככיס
 סס0רוח כ7מוח מקריס 6לו וכ5 וסדנור וססרגססוס6גוסוח
 ממין וס "ים סכד5 סיסיס עד וממתיקות וממרירותוס5וכן
 כענין 6ל6 יכדלו טל6 לסיס 6יס כסכדל 706 מיןמטיס

 כעגין 6ל6 ענמיי כרכר וססוס ~o7h יכדן hSIממקריס
 גכ57יס סס מסמעק ר6וכן כמו ח06יו 6יס ססג7ל כימקרי

 סמל6כיס מגסס חוסכים מסיו עד עגמי כדור ל6כמקריס
 מתולעי תולעת זס 6י OD)t סככוד כס6 וגסס ססמיסוגסס
 om~1 1PS~nt 706 %ס סכ5 ומח וס "י 16לרז

 , ססרויס ע5מיס סס סכל ועמי זס גוולח 65כמקריס
 : סטכעית חכמם כל סתירעוגסו
 יסקו 65 ססמקריס נמרס סי6 סחסיעיחההקדמה

 ינסה סמקריס כי דע , וט' Ionsp "תקנחם
 SP גסו6יס מקריס 1מסס ר6סוגס מגינות כענסע5

  סחוס כי  לזפ סמס5 , 6חריס מקריס כ6מנעיתסגוס6יס
 יקדימו 65 רונסון גסי6וח סע5ס ע5 גטו6יס וככמוסוסקור
 קגמס עonip 5 יגשו מקריס וממס , ק5חס 6תקגתס
 יגט6  וספכועס סגסס ע5 וססטח סגסס על סיגם"ג5!ק
 סלמות סי6 ססתגועס 6חר סחגועס ע5 וסומן  יחווירעל

 כ5 כי יחסכו סמדכריט ן56ס סתטטסו מסטר וסומןסמחגועע

 ססו6 מס כ5 כי יר16 סס , עגיגס וסמע סמ7כריס מכמת עמס וסו6 , י,כרוס 6סר ססענרס סעסיייחההקדמה
 סקרן, כער s15ao ויסוכ סוככ גלג5 סנרן כדור סישכ 6טסר כי , ססכ5 6גל עוכר סו6מדומם

 סיתטעע וכמו כמרינוו( כן סיסיס 6ססר יכ0יגסו ססכ5 061 ססכ5 סיגיירסו 6ססר כך חדומס סוסוכמו
 "כ5 5מע5ס יע5ס וסק5 5מטס ירי סככם כי סחקיף נד 56 ס6רז כדור התנועע ממרכז נקודח גן 56 ס"סגדור

6ססר
קרשקש

 מקריפ קצת ערש חושבים שקצתם טפני וה אמר פ" ,הסקרים , התשיעית מ( בקולמוס: הנענוע היברא צריך לכן מם%
 שהוא בו רוצים , אחר טקרח עיחדהו מגלתי מה זט!נעטרו נשואיט כלם הם מזה זה הטחחלפים פירוש . כלםמקרים

 סו ויבדילחי ייחרווש רבים סקרים אבל אחד גטקרמ מיוחדאינו בקצת )1( : אחר סקרה סקרה ישא ולא נשוה פרדי קצםל
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 עג פרק ראשון הלק נבוכים מורה,
 ל8* האתר המקום טן הנשם צוה ראת יותר המקום זה pm , המקיף לצד הארץ כאור ףהטעעהטריז
 או שהוא ממת גדול יוהר מהם דבר היות הנראות הנמצאות מן דבר כל ובן אמרו , השכליהההעברה
 ההר כשהניר אדם איש שיהיה כסו , ומקום סתכזנה עליו נטצא ר שהיא טה בחלוף אז קמןיוהר
 אסרו )ק( זה כל פיל, כשיעור וכנה כנה כשיעור פיל שימצא או , באוזך יפרה רבים ראשים בעלהנרול

 המין כהה שיניחוהו דבר זה ואי )ר( כולו, העולם ימשך ההעברה מן הצד זה ועל השכל, אצלשהואעובר
 מהסתו ראוי היותר כך הפלוני הינץ היות ואין , כך שיהיה ואפשר כך שההיה ראוי הוא כי ש ,אסרו
 ידועות צורות לו אשר הנמצא זה כי אטרו , שיניחוהו למה המציאות, לשוף הבמה מבלתי י יכך,

 המשך כפי הוא כך היותה אטנא , יתחלפו ולא ישתנו שלא , טחוייבים וענינים מסויימיםושיעורים
 ימנע ולא , כן אלא מעולם נראה ולא רוכב אלא הסדינה בשוקי יעבור שלא המלך שטנהנ כטו ,המנהנ
 שהיוון אמרו כן , היותו השכל אצל ועובר ספק בלי אפשר זה אבל , כמדינה רגלי שילך השכלאצל
 כריכת הוא , מקררים והמים מהממת האש היות או , למעלה והאש המרכז לנקורת מתנועעתהארץ
 המים יחמו כן , אש והוא התחתית אל ויתנועע האש ויקרר המנהנ זה שתותנה בשכל ימנע ולא ,מנהג

 החשכים שני שהתקפא מסכימים זה עם והם , כולו הענין נבנה זה ועל א , מים והם לטעיהויהנועעו
 אי94קרהש44ג היות'ךעתה כי ג"כ יאמרו והם , השכל יעבירהו ולא יתכן ולא , שקר אחת ובעתה אחדבנהמא
 ד%צם שההפך יאסרו וכן . השכל יעבירהו לא נמנע קצתם, כדברי בנשא לא מקרה או ב , כללבו

 נמנעות שאלו יורו אבל , יתכן בנשם נשם הכנס ולא ג , יתכן לא )ס( עצם הסקרה ההפך אומקרה
 מה והיות , פנים בשום מצויי בלתי הנטשות מן שמנאוו טה כל ר היות אמנם )מ( . השכלמן

ששיקמו
אפרי שצשם   שמיון נשינה לא *יגו  %ס , מספך ס7כר סיריוסשסר

 ג"כ וימ65 מסכל 3חיגח כסי סיסים שסר ג"כ 36ללכד
 סיוח סגר16ת מסגמ65וח 737 כל כי ימסדו וגס3מ5י6ות,

 מלוף IDP 16 יותר blon 16 ממס מול יותר 6חד737
 סר כסיעור 076 סיסיס ס6ססר עד 1tsp גמ65 ססו6מס
 כתעול ססיל סיסיס 16 63!יר יסרח רסיס ר6סיס 3עלגדול
 , ססכל "5ל עונר ססו6 תמרו וס כל מיל כסיעור וכגסכנס
 ד3ר וס ו6י כלו ~ostw ימסך מססע3רס ק75 זס!על

 וכו' כך סיסיס רצוי 610 כי קמרו ממין מוססיגיחוסו
 6ל6 כך מסי!תו רצי סיוחר כך מסלוגי מענין סיוחוקין

 וס כי וקמרו : וס זולת סמדיגס מגסג סיסיס 6ססרכיס כי כמגסגיס מ651יס שגו למס סמ5י6וח מסכמתמעגור
 ועגייניס ח5ויינהם וסעורים ידועות 5ורומ סלוסגמ65

out~mnול6 )נחגו סל" קיימים וסם מקריס ר"ל ,tDSnP~ , 
  כולס סיסיס גוזר סטכעו 3ע3ור ל6 כך 6onttoמגס
 ספגסג לסיסיך 36ל סביכות וכוס ססיטור וכוסס5ורס

 ססכל '56ל ימס 1ל6 כן 6ל6 מטלס ג? %1 יה63ש
 56ל ועשר  יפי נלי *פיר  וס 6כל 3נודיגס רגלישילך
 מקררים וממיס תחממת ס6ס פיוח 16 למעלס וס"סממרכז

 לנסס טגמ65 מס כל ר') . מחכוגס עליו גע65 ר :המלס
 מס "'ן. 3"יסיס כסס Sent "סר ממוס ס"יכוחממקרס
 ~nwbo tS)D שכעלי ססס ס6יכוח מ* מסרוסמסטרים
 סנמ65 מס ר") . כך otc~n רפוי סו6 ;י 2ט : 11רח1סח"כד

 כך סיסיס סו" לקוי onptin 'פגו ל6 סע3עייסססיסודוח
 מנד olnb , לממס וס סרג סימר כפו סמגסנ סמלךס1ד

 שהספל חיקי מסגי "מז סיסיס סו" "מסר מסכליס"ססרוח
 מעגין סיוח וקין כך סיסיס ולספר סלכ ס6מר ונסו ,כסוס
 היגס י.מדגליס סמו ר') . יסוו' מכסס מכיסי ת :1כ1'

 ועל א : חמת DD(1 וסגמסך סמיוס3 סנמ)6 )ע3טמבניס
 סקדמס: כי כונים סס כקולט ,ס עי לעל . סעגיןג* )3סזס
 גמגע ססו6 6ומריס oon ר'ל . וכו' כנוט ל6 מקרס 16ב
 ק5חס סימרו כמו כגוסך, )6 מקרס VtnD'n ססכ)56ל

 ל6 מגליון מקרס סינרך סט1לס יסעכיר ססס ירססשכיסר

כנוס"
 ססכגס 'סערו ססס רי) . כנסס נסס מגס 1)6 ג :
 מס כי ר : נמנע bl~g ממון סוספח מכלי סתווי על כגססגסס

 סמד3ריס ס6מרו מס .stg . מטייר כלסי סגמגעומ מןממטסו

 6101 למעם ויתנועע ס6ס ויקרר סטגעייס ס7נריס מגסנ סיסתגס ססכל 56ל ימגע ול6 סיסתגס 6ססר סמגסגוסגם
 עם וסס זס 610 ססע3רס סעגין ר"ל . כלו מענין גנגס וס ועל : מיס וסס למעלס ויתנועעו ממיס יחרמן וכן6ס
 סיווג גשכ "מרו וכן , ססש יעגור ולnnbw  6 ל6 סקר 6מ7 וכעתק 6מ7 גגוס6 ספכיס ג' סיתקגט מסכימיםוס
 1 6ססר ססו6 וכמס מחתיר סס61 וכמס גמגע ססו6 3מס ממגו סיתחלק1 4ל6 ק"ס ט3ע לגמגע סיס utn'h1עכ"ז סט3עי סחיו3 ;סי ל6 סמגסג כסי 6ל6 י1גסגו hs לט3עייס ססדכריס סי6מיט ס6ף וסר15ן , כ% 3ו מקרס 6יןע5ס

 bS ומקרס כלל ט מקרס 6ין כעכס וסיוע כמגע 6חד ו3עח 6חד 3גוס6 סססכיס סחקגן כי כלס 6ומריסוסגס
 16 גמגע יו6 מקרס סע5ס מיספך י6מר1 וכן . נמגע ססו6 6ההריס ק5חס 6כל גתגע ססו6 כלס יסכימו ל6 3וסנגוסת
 ממקרססססך

~sP 
 מן סמג6וסו מס וש ססכל מן סגמגעוח ס6ל1 זיור! כגסס גסס כגיסת ג'ו ו6"6 יחכ! ל6 וס

סנתגעש
קרשקש

 שהוא פורפם השכל. אצל עובר העופרית, )ק( ! אחינשם
 נתחשבו פירחי . האש כרור שיתנועע וכסו ו השכל תצלאפשר
 % השכל אצל האפשר פירכם . שכלית העברה ! אפשרשהה
 ולא )ס( ! אצלם המרוטה מן רתת י שינטשזצ רגב זה מי)ו(
 חרדל גרגר שיכנס תאסר כאל! פי' , יתכן כגשם גשםהכנס
 כל וטה א"י בכפת חגרגויפ שני עחה יהיה אחר גהורגיטך

 גדולה חתיכה ההר יתכן שאלו , יתכן לא נתחלה לבדואחד
nrw~בלם יכנסו טאד דקוה חתיכות ותחתכנה שיהיה רבר 
 מה כל היות אמנם )ס( : כטותו תטחנה ולא חרדלבגרגר
 שהטבה פירכם . פנים בשום כהמיר בלתי הנכנעות טןשמגהרו
 ההם שהדברים מצד רבא אצלם נפגעים הרגרים קצתבהעת
 מאמר היא הרמיק גידור שנעולה השה הדמינן בצשד ע44םאינם

אמתי
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 223 קכב- ש פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 , נמנע ארעו קראתם אשר דהה אומרים שהפלסופים אלא , אסתי טאטר הוא מצויר אפשרשקראחהו
 האפשר הוא אצלכם האפשר היות תה , מדומה להיותו , אפשר אותו קראתם ואשר מדומה, בלתילהיכרו
 בדמאן פעם והנמנע והאפשר המחרב תבחנו ההקדמה בנאת אתם הנה )6( ה , השכל אצל לאבדמיון
 יקראחהו אשר הענין בוכרו אבונצ"ר שזכר במו הטשותףי הדעת )כ( בתחלת ופעם י , בשכל%א

 ימכים לא או המציאות עמו יסכים ח אפשר הוא אצלם המדומה כי , אתבאר בבר הנה . שכלהמדברש
 קדם אשר הקדמות בתשע אלא שתאמת לא ההקדמה חאת , הנמנע הוא ידומה שלא מה %ל ,לו

 אלו מתוכות לך ואנלה לך שאבאר מה כפי זה ובאור . להקדימם צריך היה ספק בלא ובעבורה ,וכרם
 נשם טצאנו למה לפילוסוף המדבר אמר )ג( . חהפ%ומוף המדבר בק נפלה מחלוקת דרך על ,הענינים
 ענרש , לבן והוא הרכות בתכלית החמאה תשם , שחור והחג והחחק הקושי בתכלית הזההבחל

 , שלו החוטר מצד ותימהו משיים , המקרים מן טעים שני לו "ם מבעי גשם כ-ל כי כשאמרהפילוסוף
 הנשטים והסרי , וצחקו האדם כתמהון ם , צורתו מצד ישיגוהו ומקרים , והקלה האדם שיבריאכמו

 בחלוף הנרול עצם שהיה עד , לחמרים המיוחדות הצורות נפי מאד חלוקים אחרונית הרכבההטורכבים
 מקךים שוהם בזה חזרך בזה החחק , שחרש מה החלוקים הסקרים מן אחריהם ונמשך , ההמאהעצם

נמשכים
שחרי

 ט6מרו ומס , מגיס כסוס מגוייר כלחי  ענין oonמ0נמגטופ
 ס"ין 6)6 קמחי מקמל 610 מטוייל ענין ססו6מס6פסר
 oD11Dn מענין 6)6 כסר) סמ5וייל מענין לוקמיססמדכריס
 1Dbn וס ל") ססקדמס. nbrs 6חס ס"ס ה :כדמיוניס
 לעל . ר,מטוחף סדעח כחמסת וסעס 1 : )מדנליסספ%וסוף
 כמו 171631 מפיסוחו ~וכ 6מד עוין נומניס 6תסכעס

 ttDO כ) כו יססחסו עניגיס מס "סר סל"סונוחסמוסכיוח
't)boסוכר כמו ז : )כד מדמיון מזד טחניס 5חס וסעס 
 סמדכליס "סל סטנין כסכל ~0 גסס ט"כ1נ)"ל ivg .6כונ5"ר
 יסגיס ח : 60מח דלך ע) כדמיון וסוט סג) טוחו9ר6'1
 : ימbs 65 16 כמ5'6וח " סטנין 'מ65 ר") . סמל16חעמו
 מרכל 6מד )6דס סיס מחמס ל"ל . ולחקו ס6דס כממסוןט
 ט610 ססעמוס %b קולחו מ5ד גממך מקלס ט0ו6מס

 םובום
 י5וייר, 6ססר, קר6ו0ו ולסר פנים כסוס י5וייר ל6סנמגעיס

 לסטר 6ססר סיסים כמס כי נו ו0ר5ון , 6מתי ח6מרסו6
 חולקים ס6חס 6לtp~b 6 מסחר סו6 כן לסכל חוןסי0יס
 מס גמגע 6וחו קר6תס 6תס כי ססילוסוסיסעם

 1סנס , ועומס ס0ו6 חס כפטר nnb~pt מרומסכלתי מסו"
 6סטרייס 0ס ל5יירס סדמיון יוכל סל6 רכים7נריס
 6ין נמ65 גסס כמניטוח ומחהיכיס לסכל חוןוגמ65יס

 1ססכל י5ייר0ו ל6 סימיון כי גכדל וכר ונ5יור לגיירורמו
 ל5יירס יוכל ל6 מסימיון גחנ6יס זכרים וכמס ,יטכיל0ו

 אגס , סזחיון %6 65 ססנל 56ל גמגע 16 6פסר ססו6 מס 01פיל1ס1פיס , ס7מיון 56ל 6ססר כלחי ססו6ומס
 OPD1 0חסוחף ס7עח כתחלת ופעם כסכל ל6 נ7מיון O#D וסגמגע ו60ססר סמחוייכ תתכוגגו ססק7מס גז6ת6חס
onhלרוג 6ח7 עגין כוחניס tDtnD ס6גוסי סמיי כל כו יסתחפו עניינים מס 6סר 0ר6סוגוח ססמוסכלוח כמו , וכיקורו 
 "ו סכל סמ7כריס יקר1016 6סר סענין כזוכרו 6כוג5"ר מזכר כמו לבז ס7מי1ן מ5ד 1WIb כוחניס 6חסוסעס
 . סטכל 610 סזמיון כי חוסכים כי , ס7מי1ן סי5ייר למס 16 0ר6סוגוח סמוסכלות וסם סרגיס כו יסחתפו 6סרלךכריס
 סל6 6פסרי יסית ו0גמ65 כת5י6וח יסים ל6 6ו גח5י6וח יסיט 6סר 610 56לס סמדומס כי לך סחכ6ר כגרמגס
 6ל6 חת6מח ל6 ס0ק7מס ובת נמנע 610 כדמיון סחיט חס וכל מדומס ססו6 6חר לסיוח נמ65 וסכלתיל0יוו!
 מספר ססו6 קרב וקמר , לך ס6ספר מס כסי וס וכיקור לסק7ימס, ס51רך ספק כלי וכענורס קרס 6סר nwipnכט'

 הכרגל נסס מ65גו למס לפילוסוף סמ7כר 6מר : ומפילוסוף סמדכר כין גסלס חחלוקת דרך על סעג'יגיס 6ל1מלסוגיי
 מרכות כתכלית סחמ6ס וגסס , 6חרת ס6לס וסיף סחור ג"כ מ65גוס1 ולמס , 6חח ס6ל0 וסי6 ותחק סקוסיכתכלית
 ומגס : סחור סכרול למס 0ס"לס כגג7 לגן סו6 סחמ6ס ולסם סקוסי כתכלית סכרול סיס למס סס6לס כגגם6101

 מנד יסיגוסו מקריס לו וים , וערס מחמר מורכב סו6 טבעי גסס כל כי סס6לוח 6לו גסתי מסיכיםספ'לוסוסיס
 6יך כ6נסיס תסס נסקל 6סר 0ס כחומר מ5ד יקרו 6סר המקריס וסגם . ס15רס מ75 יטיגוסו תקריס לו 1יס ,סחרור
 מ5ד סגמ65יס וממקריס ) עת ככל ולכנו כלן סמין לכל יסיגו 6סר סמקריס סס סברס מ5ז סגמסכיס ~סמקריססס,
 6סר סככי כתמכ~ן ו0ר5ון , תחקו ס6דס כתמרון טורחו מ5ד יסיגוסו ומקריס וחגיו ס6דס נריקת נמו ססכחומר
 סרככס 0מורככיס סגסמיס וחמרי , כלחוק ססכלית 50ורס מ5ד גמטך דבר וסו ~o7h מין לכל יכלול ססגול0ז6ח

 610 סר6טון ססחמר 6ף כי כו וסרטון ן6חרוגיח
 מטוחי

 וכסרט ודבר 7נר לכל 0קרוכ מחמר המגס לכל 6ח7 6101
 50ורוח כסי מ76 מסחגיס נס76ס ומכ"ח ממתכות כעס, עד 0יסודוח צרככם כי 6חרוגס כמרככם סמורככיסכמכריס
 מן 6חרי0ס וגמטכו וכ5ורתס גחמרס סחמ6ס ע5ס כחלוץ וכטרחו כחמרו סכרזל ע5ס סיסיס עד לחמרים0מיוח17ת
 ו0סחר1ח גורתם ל0סתגוח רהסיס סמקריס 6ל1 גי כעגור כזס וסרוג ; זס על וס שתחק סחר6ס מס ot)~noסמקריס

ו50וכן
קרטקש

 כמו טוה זה ונברלים חלוקים סיניפ טחם שיתהוו ערבקצתם . ההקרמה בזאת "bh הנה )6( : השכל אצל שעובר אצלםאמת'

 הרכבתו הטינה מאלו אחר וכל השחים ש'נ' המחצב'םמיני . המשותף הרעת )נ( : אפשר טרומה כל כי טיוחים שאתםפ"
 והכסף הזהב עם הבריל 'תערב שלא כלומר , אחרונההרכבה וחטרי . לפילוסוף המדבר אמר )ג( : המחשבה גחחלתפירוש
 אחר כל הפמיר ושערש אחר  עצם טהם שניהוה ער טבעיערוב קצתם יתערבו ה.סורות פ" . אחרונית הרכנה הטורבניםחגתכם

נהם
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 עג פרק ראשון חלק נבוכיםמהיה
 וסתר . האחרון חמרם י חקוק אחר נבהטכים מקרים שהם חדלונן והשהרחז , צוותם חלק אההנטשכים
 שורה אין , אומר שהוא וזה . שאספר מה כפי לו אשר ההם בהקדמות כולה רוזשובה זאתהמדבר
 כמו סקרים הכל אבל , שונים תלולים עצמים שתשימם ער לעצם מקימת שהחשוב כמו כללנמצאת
 החמאה לעצם הנרזל עצם בץ חילוק אץ אומר הוא כן ואחר , השמינית בהקדמה מנאשמרםשבארנו
 ממנה יתחייב אשר הראשונה בהקדמה מרעותם שבארנו כסו , דומים פרדים מעצמים פחוברוהכל
 לקיים אליה צריך עשרה השתים ההקדמה וכן . שבארנו כטו והשלישית השנבז הקרטהבהכרח
 בחומן בו שיהיה עד העצם זה מיחדים מקרים קצת שהייו המדבר אצל יתכן לא וכן , הפרדיהעצם
 ואץ , התשיעית בהקדמה שבארנו כטו מקרה מקרה אצלו חטא לא כי , שניים מקרים לקבלמוכן

 , אחר יחס מקרה כל אל מהם עצם כל פחס , דומים אחדים עצמים והברזל החמאה שעצמי מזהבידו הנלי רקדמותיו לפי שירצה מה בל למדבר וכשמואטת , הששית בהקדמה שהתבאר כמו קיוםלמקרה
 סמה שיתנועע ראוי יותר אינו הפרדי העצם שזה וכמו , טזה המקרה בזה ראוי יוהר העצם שהואין
 מעצם החוש, מקרה או השכל, מקרה או החים, מקרה לקבל ראוי יותר מהם עצם אץ כן , לטח ראףשההד
 ועצם עצם בכל מציאאו אמנם שהמקרה ספני דבר בזה יוסיף לא מעוטם או העצלכם ורבוי ,אחר
 יוהר האדם שאין טלם ההקדמות אלו לפי יתחייב החסישתז, בהקדמה ממאמרם שבארנו כסוטהם,
 ההקדמה זאת ומפני . ההקדמה בזא"ז ההעברה מן )י( שאמרגנו טה ויתחייב , העמלף מן להשכילראת

 : שהנבאר כמו לקייטו שירצה מה כל בקיום שבדברים החזק שהוא מפני כולו, ההשתדלווזה"ה
 כל בה לך והתאמת וכחווזיה הנפש ידעת אתה שאם המאמר בזה המעיין האנט אתה דע ,הערה עה ,;.
 אטנם , חיים בעלי לרוב נמצא הדמיון כי תדע הנה , מציאותו אמהיר לפי טהם דבר ~טוו.ת

 הוברל לא ושהאדם )ס( ל מבואר, להם הדמיון מציינות לב, להם' אשר כ ר"ל כולם, השלמים חייםבעלי
 הפשיטם חלקיהם ויבדיל המורכבות יפרק ט השכל כי 0( תה הפכו, אבל השכל פעל הדמיון פעל ואץגרסיון

ויציירם
אפורי אובשם

 ססלכנס 5חר ליל . ס6מרון ממלם י : ס15לס מ1דנמסך סמ7כר ומגס : סר6סון מממר כססחגוח רוזמיס סטוסלונן
 סרכם גי סלכ "כר לו סיט כ") . לב גסס "סר כ :סמונים מס כפי לו "סר ססס כסק7מות גלם סתסוכססותר,6ח
 : כמקומו טומר יכל לסס ים S~h לכ ללס סחין מססג"מ מקריס סיס 63תר1 לסילוסוף מיחס ססחסוכס וזס ,ס6ססר
 נ"מ מסגר מיומד "יזו olh~n רשל . מוגדל ל" וטס6דסל סחמריס לחלו* גמסכיס מקריס לקליסוח לגורותגמסכיס
 יסרק מ : גן נס דמיון o~s ימו" ככר גי מדמיוןנענור מחולף תיגו ג"כ ומחתר )משח גורס ספין סמחקייסוסגס
 עם כידיטחו ויכזי)ס וסברס סממה סייט ר') .סמורכטח , ססילוסופיס ס6מרו מס וגזכ סקר סיסיס יתתייכ6"כ
 סכל 6כל כלל גמ65ת גורס 6ין כי מגיחו סמ7כריס6כל

 מ5ז ג"כ 1ל6 ס5ורס מ75 סחמ6ס ועלס כנרגל ט5ס גין סטי 6ין כן 6100 שחר סח' כסקדמס סכי6רגו כתוחקרים
 יחחייכ 6סר ס6חח כסק7מס מדעחס ס6מר כמו דומים וכלס ססר7ייס סע5מיס סס סמתייויס מחומר 6חרסחרור
 סיתחייכ כוי ס6מתי(מיד יחגו ל6 ססחוסיס ס16מרח י"ג סקדתת סג' ססקדמס מן ויחחייכ וסג' סנ' סק7מסממגם
 ירסיס עד סע5ס זס ייחדו ממקריס קלח סיסיו סמ7כר 56ל יתכן )6 וגן , מחטעס monn חגועס חסיםסל6
 כן עס קיום למקרס וקין סט' כסק7מס סג6רגו כמו מקרס מקרס 656 יטמר ל6 כי מגייס חקריס s)p5 ומיומןמוכן

 סטלמי ניון  עולס ויסיר  ססרמוסיו כפי  חוס יתחייכ למדגר וס כל n)wp וצחר . ססס'ת נסקדמס ~lhbnt כמוזמגיס
 ממקרס כוס רבי י~חר ~OSD וס וצין 6תר יחס פסרפ כל 6ל פסס ס5ס כל  וימס  רומים  שאדיס יינר1לססת6ס
 מקרס לקגל רשי  6ין 6פר עיט  כן לנופ ר6וו  יסיק ממס לסחגועע ר6ף  יותר 6ייי ספררי  סע5ס סוס  זפ דמיון ,מוס

 nb(o סתקרס כי דגר  )1ס יוסיף ל6 ומיעוטם סענמיס ורנוי 6תר מטיס סתופ פירס 16  ספכל c1Pntסקחס

 6לי לסי ייפפייג .  הס' נססרתס סימר  כפו  פסס  ועלס  עלס יכופיי6ופי
 ערב לעת כטטלף  פטיסף יסיס  ומהרם  כהדס  תככיי  ויסים  יעטלף  פיטכיר תסטר כן סדכר סיס 061 סעטלןלססכילמן ר6יי מתר oTho סטין כלס ססירחית'

 כ6 סתדכריס ססתרלות סיס ססקדמס ו5ת מסגי , סעכרס סנקר6ת חסו  ססס חס נילפ יסיו סרכריס סכל יטנרו61'ע
 : גסתי וסרחקח ולחדותו טסם ומניצות  נטולם  יתריפ לסייעו סירוס פס כל  כייוס  פכונריס  סיויטסות
 , מסכל מדמתן קור6יס וסמדכריס מדמיון כסי כלו  סו6  טיטכרס  משיעיר לחס . וכו, ממעיין סריס 6חס 7סהערה

 סי6מפ מס סדכריס סיפ כי , סעיף גפכליס סס  Ipm~t  ישכל "כל כן סוכר 6ין גי לכפר סרברגס
 נין גזול סכול יס גי מתחלפים סעולוו!יסס כי יחנ6ר כי עס 1 מדמית  יקיים סיכל סיכתי ופס סיכל יכיכסרדין
 ל6 סיכל והשנס  סטלמיס סייס כעלי לכל גמ65  מפרפין ממס סילל  ילפ  סרפיי כי  סרג ופירס , ומסכלסדחיון
 ספכיס סס 6כל bno פועל ס7מיון שעל 61ק  שראיון  נסנור olb  45נו  דמיון  לי  סיס 161 ג"דס "ל6ימ65

התשיח
קרשקש

 שהטורכג כזה הרצון , בהפאות יוגרלו לא ואם , מהםהורכנו בו רשה , ההקוטה בזאת ההעברה מן )ד( : צורתו בוטהם

 tna~Dn ם י %טוב, מופשטתרפורה המש כי חים(ברט'11 געלי טשאר הוגרל לא פ" .גרמיון

 הרבריפ ביןמ
 הטהאחריפק

 ורחוב אורך בלי המראה עצמות ויצחר מהחוטר אותו יפשיטהוא אשר הדברים אל במציאות
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 123קכנ. עג פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 אצל הפרש שבעיהם , מאד יבים ענינים האחד הדבי מן י"טינ 4( נ , ובסבאם באמתהםועשים
 הענץ מן הכללי הענין יבדל ששכל )ח( ס "י במציאות הרמיון אצל אים טכני אאטים שני כהפרש ,השכל
 , הסקרי מן דעצמי הנשוא )ס( יודע ובשכל מא בכל-לי, אלא המופתים מן מופת יתאמת גילאהאטטי
 מה לפי ע , בכללו המורכב האישי אלא ישע לא שהדמיון הפעולות, מאלו דבר פועל לדמיוןואין

 מהכל רעשה פ קצתם על קצתם וירכיב במציאות הטפתרים הדברים ירכיב או )י( החושיםש"טיגחהו
 , בזה וכיוצא כנפים ולו סוס ראש וראשו אדם איש המדמה שידמה כמו צ , הגשם מכחות כח אוגשם
 הדבר להשיג פנים בשום הדמיון יוכל ולא , כלל נמצא לו ישוה שלא , והשקר הבדוי הנקרא הואהה

 , בדמיון בחינה אץ ק ולכן ההפשט, בתכלית אחת צורה הפשימ ואפילו , החטר טן בהשגתו להמלםהכללי

 יש כי דע . ההקדמות מן מהם שלקחנו מה גדול טוב ומה , הלמודיות רחכמות שהועילבו מהושמע
 , הפכים שני התקבץ כהמנע דמיונם, המנע ימצא אבל , כלל וביירם לא בדמיונו האדם כשיבהנםדברים
 ברור תדמה שאם וזה , המציאות והוציאהו לדמותו הנמנע ההוא הדבר מציאת במופת יתאמתואח"כ
 קומר בו תדמה כן ואחר , המקיף גלגל כדור כשעור אותו דמית ואפילו , שתרצה שיעור זה איגדול
 רגליהם הנחת שיהיה עד הקומר קצוות שתי על עומדים אנשים שני תדמה ואח"כ , מרכזו נקודת עליעבור
 כלתו אז , לאופק נכחי הקוטר מדוזות ימלט לא ( ישר אחד בקו והרגלים הקוטר וישוב , הקוטר ישרוןעל
 רעבות התחתון והוא , מהם אחד יפל נכחי בלתי היה השם יחד, שניהם יפלו נכהי היה ואם ,נכחי
 הקשר, קצצת שתי על מיושבת ושמחה , כדורית שהארץ בסופת התבאר וכבר . הדמיע הטינ כן ,האחד
 האחר, הקומר בראש שהא האחד רגלי לצד ורגליו השסים אל ראשו קצוות שתי משקצי אישוכל
 כל אבל , למפה ואהד למעלה מהם אחד שאין ספני יצויר ולא קא כלל מהם אחד נפילתוא"א
 החרוטים מספר השני במאמר במופת התבאר וכן ר . האחר אל בהצטרף ולטסה לטעלה אחד מהםאחד

יציאת
שרי

 ס6חד סדכל מן ויסינ נ : כמורככ 06 כי מ5י16מ )מס שיןציוח
 ולס , גכד)יס לכיס ענינים 6מד מגסס הימכי) ר"ג .עגיגיס
 ימנע 1)6 כטווס נסס גב) המליס סס 6טל ntinbrטסלס
 סטכ) 6ג) ומקמל מקמל כ) כין ספד) וים ממס גסססוס

 יגד) וכ"כ) ם : מדמיון "נ) "'סיס סדי כין כגמגםכ0כד)
 מופסעוח o(ntSSl ס5ורוח יסכי) סססכ) ר") . סכמימעגין
 מא : מקרסמב)

 וכסכי
 ידע סכסכ) כ") . כגס61 יודע

 )פ' ע : )עלס מקרס 16 )ע1ס שמי מ0ס וס 6יסגס61יס
 בוסס סייט ויסינ יקח שדמיון ר") . סחוסים טיסיגוסומס

 כרפס סטרם ז6ס סמכי6יס סחוסים ססיגוס "סרסמקליס
 ר") . מגסס מכמות גח 16 גסס מסכ) וינסס פ :סימיון

 מסיקוס 'חן )" ססדמיון נקמי ענין סו6 מדמיע סיסיג מסכי
 סעסו,ליס סיכליס ירכיכ כמדמיון סימל )מס מוזר .ממדמם הידמי כמו צ : גנגס כמ 16 נסס 0סו6 כמס ")6 רכלוסוס

 : כדמיון 0"מחיח הכמיגע ל") . כדמיון גחיגס 6ין קנמ5'"ות:
 Sff1 . וכו' מסני יגולל ו)"קא

"(1 
 סגיסס )סייח כסג) יטוייל

 "מד ככ"ל יל5ס , כו' כמוסס מתכלל וכן ר : מפס 6מז16
 וסontto 61 ממייג וסטי) ממגעם ממייכ ססדמי1ןמכלכלים
 וגקד'ס . כמופמ סעגין וס גכ6ל ובגמזו , כו' קוים סג'י5י6ח
 6מד ככ)' יתכחל מעגין ,ס nPtD כי , וגח"ל 6מתהקיבס
 למכ טסט כך, מעשו וחוכן ס6נסוונס ממודדסיסים
 גקודס 6) סיכה עד מעם PPD ומחק5לס עגונם כמומקמעם
 סקס וסד חוטכח גקל6 מממודד מוס סלמכ וסד ,6מח
 עגו)ח מלכו גי סחדע ולקוי , כממודד ר"מ גקל6ס"מל
 ס6ס טד יפל כקו סממודד ל6פ גגך 610סחוסכח

"'511 
 קו

 לשו, גנך סממודד ל6ס ") t(Os ססוטכח עגו)ח ממלכו'טל
011

 סיבשם
 סכמ5י6וח 61ף סמורככ מסכיל סו6 סטכל פעל 6נלכתכלית

 ויכיר מ1רככ ססו6 ס0כל יסכיל ממנוטיו 6ח7 ימ65ל6
 כ6מחתס וי5יירס ויססיטס סכל מנת ססססחלקיס
 00כל כי זס ודמיון , סכל מכח סס סחלקיס כיוכסכותס
 16 ערס מחמר מורככיס 0ס יסו17ת ס7' כישכיל

 יסכל לכ7ס וס5ורס לכדו מחמר ימ165 ל6סכמ5י16ח
 לזמיון 6"6 1וס ו50ור0 ממתר 0ס 0יס171ת ספח כימסכל
 גנ7לי6 מ6ד ענייניס ס6חד ס7כר מן יסיג ולכןלספיג
 כגיס סעע0 וי0 סדמיון, 56ל 6זס מגגי היגיס סגיוכמפרס
 וממעון חרבכן יסיג ססכל כי כדמיון ימ65 0ל6 מסלסכל
 , nlho' תעגין ויסוייט מנכר חי 6100 מכללי סתסוחולוי
 גן סעול0 וים , הכלליס ס7נחס יפסיט ס0סכליחוייב ולכן ככללי 6ל6 60י0י ע5 יעמ71 ל6  רימוסה גי  ויוסיג
 610 פסחי יורע כי מהמקרי סענמותי יוגע שכל כילסכל
 ל6דס ג0ית65 מקרי זכר 610 והלוכן o7hS עלמותינ610

 יסיג ל6 ס7מיון כי ס6מרנו 0פשלוח tShn זכרשלדמיון
 מס יסיג וסו6 0פס1טיס ל6 ככללו סמורכם60יס
 עט ק5תס סמסוזריס סדנריס ירכיכ 16 סחוסיםסססיגו
 סג0ס מכחות כחוח 6ו 6ח7 גסס ח0כל ויעמסק5חס
 שפיס 61 סוס ר06 וריסו 6מז 6יס סת7ת0 פילסכתו
 גקר6 61נוגס , סיקר 0כ7וי סגקר6 ונסו . כזסוכיגע
 pno~הכדוי

 6100 שוי ים כי סימ65 אפסר ס5י נעכור
 6100 ג0עס עומד רתוכן סיחסוכ מי כמו סיסיה6ס0רי
 סדמיון רכל 1ל6 , יוסכ סי0י0 6ססר 6כל כדוי וס כייוסב
 החמר מן כס0גחו ולממלט מכללי ס7כר למסיג פניםכסוס
 לגמון רשי 6ין ולכן גתג5ית ס6חח סברס סס0יט6פ"

קזכריס
יקרשקש

 כללי אותו ישיב אחר באיש החוש טן השיגהו אשרהשחרות רבים ענינים האחד מהרהר וישיג )ו( 1 לבר המראה עצםרק
 גזה רוצה . המקרי טן העצמי הנשוא )ע( : כולל שחרותוישיג יצייר שהוא תאמר כאלו בו הרצון , השכל אצל נבדליםמאר

 ה% משל ררך הואז הסקרי והנשוא ואמתתו, ההואהיבר תסטר t~aa פירוש . האישי טן הכללי הענין יבדיל משגלמ(
 ירכיב או )י( : לצורה נמשך סקרה אשר'הוא השחוק אווהשחרות שהוא כללי וישוב והדבור החיות האחר האיש טן ישיגשהוא
 ישיג שהוא תאמר כאלו פירוש , נסמאות המפוזריםהרברים הרמיון מן כשיקח וכן , ההוא הסע אישי נכל המשפט זהישפוט
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 עג פרק ראשון הלק נבוכיםמהשה
 ויקרב הההד הריקק השתר ירחקו אשר וכ5 , אחר רוחק הניאותם בתחלת ביניהם יהיה שום שנישקת
 ירחקו אשר שב5 השע'פ , תכלית גבלתי יצאו ואפילו לעולם היונשם יתכן ולא האחר, אל מהםאהד
 טהם האחד , ההם הקרם נטני , כלל הדמין כשבכת שיפוג ולא , שידומה יתכן לא תה ,העליבו
 ישתהו מהש הזמה ש5א מה מציאות התבאר כבר הנה . שם שהתבאר כמו מעוקם והאחדנטר

 נשם השש היות והוא , הדמיון שיחייבהו מה המנע בטוחת דצובאר וכן , אצלו נמנע הוא אבלהדמיך
 : בנשם דבר או נשם אלא הדמיון אצ5 נמצא שאין , בנשם כחאו

 טוב ומה הרמיזן ואינו והנטנע, והעובר הראוי יבחן בו , אחד דבר בנמצא שיש ש התבאר ננההנה
 החשוב ו5א , הדמיון ם! ללמד ר"ל ת החשך בתה שינצל שירצה למי תועלהו גרעה ומה , העטןזה
 והא שידומה מה ויקראו , וירעוהו כהנער קצת בו ישערו אבל , בהה בדבר ישערו לא אשהמדברים

 כחבותן רוח על שהעולות יבארו פעמים והרבה ן דמיון לא מחשבה רוח ע5 עולה נשם, השם הינע כמו ,נמנע
 העברת והיא , העשירית ההקדמה את בהם שאטתו עד זכרנו, אשר הקדמות לתשע המרכווווזה
 , שבארט כסו במצריות הסדרים והשתתת )כ( העצמים התדמות מפני המרומים, מן העברתו שירצומה

והתבות אפליי מהבשם  סיכ6ר מס כי סרג כיקר ומנס . 3סכ5 656 73מיוןסדכריס
 יחכ6ר 6וחס, 35חון עליך מ50יס 3כ' סךמיון יכזיבס0כ5
 יכזיכ ס6חד סיקייס חס 6)6 מדמיון קינו 0ס0כ5מסם

 יתכונן גו 6חל 7נר כנמ65 סיס ית63ר כן 06ס6חר,
 : ס0כIPn?~ (36 610 5 ולעו וסגמגע וס6ס0ריסמחויי3
 סיננ) פירכס )מי wSwn ג7ו5ס ומס מעיון וס עו3ומס
 מס7חיון סלמות כי 3ו ו0רג1ן , מסדמיון 55מוד ר"5 מחסךמוס
 , ידמו 3ח0ך ורקעים תגס למרס וע5יסס ס6מחי פחסךסו6
 37ריס וס0כ) 0סדתיון סיערו ג"כ סמ7כריס כי71ע

 יסיס ob סתו גמגע 6101 סידומס מס ויקרחוככר)יס
 ינקרו פעמים וסרכם , דמיונן 65 מחפכם , גססר.סי"ח

 כוכוחססמח30וח
~rsl 

 וכרנו 06ר סקדמוח 5ת0ע סו5רכו
 סע3רח וסוף סעסיריח ססק7מס ו6ח כסס סי6מתוטד
 סע5מיס סדמוח מסגי סמדנמיס מן מעכרתו פרנומס

 ססנס י6ס טמעחן 6תס וסחיהן . כמיס כמקריסוסכלוות

 עמוד יקלק סממויד )ל6פ סחופכח ממלכו י61 6פל סקוונס
 סימל סקו 61"כ , סחוסכח מרכו ע) גנכ יפר כעמוד סו6כי

 סקו 610 ס16סוונס ממודד סנקל6 סכני 3זס 16)%סגר6ס
 כגקודח )מחוך יחמי) לויס, otbin רסני סממווד ימחוך6סל
 זס 61"כ 1 סחו30ח עגו)ח מרכו 3גקודח ויכסס ממודדל6ס
 , הככרס כחכוגס סקו וס גרעפס o'tD )מ61ין גמחךסכני
 )1ד חיסל סקו כנד 0חעסס קו 6י,ס סו6 סמעוקסוסקו
 סו6 גי מחניו )ממוח מממודד ימחיך 8סל פמ6) 16ימין

 )סי סמחויז, רקס 3נקודוס עוכל סייגו "מל עמסכסכלח
 יוסל גסכלמ סו6 בדוריס חמתם ע) ממח 6100ס6מר
 ס"מל סגך מן יותל סממויד ל6פ 16) סיפל סקו מןלמוק
 סקו וסו ""כ סגם , )מעם or סנדלר וכמו סשסגס16)

 מונם פס61 6מר עקום 610 מחסיו )פחות סממוזדממוחך
 חמונסע)

~nlalPD 
 tmttb1 (hu ""כ סגס , )מוס גל6ס 011

 סמעוקס oon ס6)ק מקוש סגי כין פיסים טיח ,ונקמל
 סולת כפשר קוס יסיס ס0עח וגס ולס כמעול ססמוסיפר

 פיסיס כמו סממורז ל6פ )גד ,לח לחב סגוכליס סשיס פני סכין ססעמ יס'ס ס)עי)ס וסוס סממודד, 'ot~P )1ד סממודד נידיככ)
 16) סעקוס סקו ')ך 6סל כ) ג' סממודד, ל6פ )נד ~ibgottp סג' "ש בכין גרו) ס'וחל סמרמק כ' מסק 6'ן וג6מל 1 מתוסכת)1ד

 סמיחליס מפקי מפעל גד1) יוחל סקפסיות or מיחל ויסיח חכיגיסס סמלמק יוסיף כק0חיוח 'וסיף 6סל וב) כקסחיוח יוסיףסל06
 סש ע) הכגס סמטוקס מש )5ד סיכל מסקו יפר 11DP קינת ננ"ל 60ס , htw 11 )וס ולליס מחוסכת, 16) פיעוייס6חליס
 פלמח 6מד מיחל סירך מנ"ל סמעוקס כקו ס"מר tah~l סלל 1po סן סיו61 )עמוד ס6מד לשו יניע 'סל 1DP עמודסמשקס
 סקו ע) ס;כגס סקסן מעמוד ל06 גנך ויסך סילל כקו דגוקו )1ד מל06ו סיפל סקו ע) סנטוססעטוד

~p1DDD 
 5קו יפוקו כ1ד

 ~otpl ס")כסון 6מל סחוס3ח "1) סממודד מ)קי מסקל מסממודד סמ"ק (or נדו) יוסל סמיתל כי סמק 6ין סגססמעוקס,
 hn((Is ספק "ין כי , גדו)יס סוקיס )סל 6)כסון סט6 )ש סכני מ)קי משל גדו) סמכליס סקהס ע! סנגניס סעמודיסססס

 יסיס 6ז מסממ~דד סחופ3ח גלד ססוכרגו )6)ס כרומס טמודיס 19י6 ואיו , 0ק9גיס ספוקיס מאלכסון גרוי יוסל סגדו)יסספוקים
 יוחל סו6 סיסל :SD 1po, סנכגס ססעמוד 6חל קטן יוסלסמיתל

'gp 
 "סל כ) (Invpnp ממעת סו6 כי סמעוקס )ש יוחל וקלוץ

 מלר 0'61 "מד מיחל וסמטוקס סיסל סנן עי סחוסכח )נד סנכגיס סקעגיס סעמוד'ס 6)ו ע) גנגס ו6ס , סחופכח )נוירך
 פסוקי )פי סממוזד ל6ט )1ד סגכגו מסעמודיס סגעסס ~hto מספיחל קטן יותל קס61 ממיחל 16 ס6מל 6) ויגיע ס"חדהעמוד
1Sbוחל ס6)כסון סיסים 'חמייכ )פיכך קעגיס סם סעמוד'ס' 

'pp 
 , סממודד מל"ח 0ינ" משמיחל קטן 'וחל ממיחל 'סיס )פיכך

 'וחל ממיחל 'סיס מטע וקדח" optpn יסיס 06ל וכ) גדו) 'וחל סמימל 'סיס 'וחל וקסחיי מעוקם 0יסיס סכ) מ,ס סחכ6ל6"כ
 מחייפל סו6 סתופ3ח 16) סעקוס י)ך 6סל וכ) יוחל קמחיות כו יסיס ottpt סני סכין סמלסק יוסיף "סר כ) ""כקען
 סמעוקס סקו מ)קי מ60ל יותר ספל סקו מן למוק מחל סו6 מהממודד סלמס )1ר סמטוקס פסקו קוס לטיס ,מעט
 )מוס גל6ס קמע~קס סקו "1) סיכל סקו מן 'פריס עמודים סינ16 גגימ 60ס )סי , עגמו סימר סקי מן סתוסכח 6נ)הסויך
 6פל כ) כן ob1 סתופכס, מ16) ייסר סממודד ר6ס 1ד 16) סתר מסטמיד למוק יוחר סמטוקס סקו כי וססכ)יסגפתי
  גכמי O"p מסח סניסס תנין )פי )שאס יסנפו 1)6 , 0ניניסס nitn~po יחמעס כי יחקלכו החו0כח "!) כמחודד סקו,סינכו
 וסט , סיסל סנזו) סקו optpn~ npnS הקטן סקו סעמ סי0וו ס0קל ") יני6 יסגפו ו"ס ססגמנו מס כס' ולחכש

 ל") . "מד דכל כגמ61 סיפ ש : ט טססנחי מס )סי 03)מוס מעגין זס כשלגו כ3ל סגס . 6מן מסניפםיסעלגו
 סש ייעו ססס ל') , ע"ס נדגל יפעלו )6 א : nDbD' ממסך סו6 סימיון מן ס)מוז כי . סדפיון מן ))פד ל") ת :ספכ) וסו"

יכלים
קרשקש

 כא4 נטקריות, המשים והשתוות )ג( : בארר תהנועע שספיגה וידמה יהר וירנינם הארר וישיג הברזל ושיג המג'נהענין
חאפר.
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 שהם א"ש יאסר צירים קצת שאלו וזה , מאד עסוק עיון דרך יצא שהנה והרה המעצן אתהמתבתן
 מן המהמכלות לנו יבאר אחד דבר שנמצא ונרצה , דמיונים ציורים הם כי יאסר השחר , שכלייםצהרים
 , ודגמת והעובר הראוי אכתן זנו ב שיאמר כמו עדי שהמצרנות הפלוסוף שמר ואם מ( ,רגיומות
 וכשנעשה , שהתחייב לא )מ( ברצת שנעשה אני אומר הנמצא שזה המחלוקת( הוא רוביה הרת בעל לושמר
 כס זה בחלוף אפשר שאי השכלי הציור ימור אם אלא ג , בחלופו שיעשה אפשר היה התארבזה

 ימהר ענין ואים , המאמר מנה במקומות תשמעם דברים בו לי יש. ד הזה ההעברה ושער ,שתחשוב
 ? קמן ברגע פתאום כלו לדחותוהאדם

 זה וביאור , ענין כל על שקר הוא לו תכלית שאץ מה שמציאא אמרם הש , עשרה האחתההקדמה
 תכלית אק נשמים מציאות או , לו תכלית אין אחד נשם מציאא המנע התבאר כנרכי

 יחד נמצאים תכלית להם שאץ אלו שיהיו ובתנאי , תכלית בעל נשמו מהם אחר שכל ואו"ש הלמספרם
 עלה ההוא ולדבר , אחר לענין עלה דבר שיהיה ר"ל , שקר תכלית להם אי1 עלות מציאות וכן ,בזטן
 נשמים יהיו י בפעל נמצאים להם תכלית אין מנויים שתויו ער תכלית לא אל וכן , עלה ולעלה ,אחרת

או
אפורי

 6ססרותס ממייכ וססכ) סמגעס עסייכ שמדמיוןדכריס
 )6 ממעכס סמגעס ממייכ ססדמ'ון סדכליס קוקסויקרנו
 סל6וי קנחן 1כ1 ב : קמתי 610 למיון כ) דעחס )פי גיזמיון
 מנ' ס"1 סלק עם גקסר מעמן ,ס . וסגמגעומעוכל
 ליכ סכע) ל") . ססכ)י ס)יול יגור 6ס 6)6 ג : סםיעויין

 6)6 סדלופ סו6 טסיו כי עד סמ)י6וח תקם ל6 יקמלספי)וסוף
 סטת יגזול פ6ס וסול ססגג ניגיט סבר'ס סוגל יניס06
 oh1 )דקם 16 חוסכ onhn כמו מסוסו 6ססר ס6י נ3דמסכיי
 מחלק י"ס נפלק . חסמטס דכליס כו יי ים ד : גובת)6
 סכוככיס מנינ) כמיק סיס סו6 עגן וס 6י מס כפיסם)כ'

 מעסיס כוגכיס 6מל וכמסק מקוכ)יס לניס גוככיססקיימיס
 ל") . מכסים כס) נקמי ממס 6מד סכ) ולע"פ ה :מסו~ליס
 136 גי סל6סוגס מן ססגיח סחיוקס כו6ח יס סיימודונסו
 כסקזמס ממגעו סחכ6ל כי חכייח גט) כיסי סנפמיטסיו

 ל") . סק)חס 6)6 גכד)יס 16 נסורס ימיו 1 :סל6סונס

 עובשם
 6יפ יצמר 5יוריס nsp סקלו וזס , ptnD מעיון ורך631
 זמיוגייס 3יוריס פסס יצחר וצחר סכלייס 3יוריסססס
 מסו לנו סיפר כ16סן מספק זס לגו סיתכ6ר חסונרכס
 610 ססמ3י6וח ספילוסוץ יצמר ו6ס מרומס, ותסומואכל

 וסגחנע ומעוכר סרבי התנוגן זכו ס'6מר כמו סדררעי
 כר15ן געסס ססו6 6גי קומר סגמ63 סוס זח כעל לויצמר
 ר46 סיס סתו6ר כזס וכטגעסס כמכרח יתחייב ססו6ל6

 וסססכמס סמגסג כפי יתנסג ססגמ65 6ל6 כחלוס1סיעסס
 יפ סעכרס טסער סרב וצמר , נחלוסו סיסים ספסר ס6יל6
 סו6 כי מח"ג י"ס כסרק צמרו חס , חסמעס וגריסלו

 כמו טועי סדור למס יס 6ס מגיסן סגי על סימ165 פסו* סגמ65יס סרכים סזנרי0 "לו , כנ"ע זכוים 16כלת
 16 , סעל1ל יסתלק מעלס כמסתלק כי טכעי סדור ים ומעלול למעלס כי , גכ"ת יחד גמ65יס ועלולים ntSwסיוח
 רשת נססות 16 לתגרו מכס ספחך ושן ככ"ת מל6גיס סיס סי6מר כמי , טכעי סדור לסס וקין ככ"ח יכריסיסיו
 ס6חר ימסד pSn מסס סיתסוס מס כל גי ומזמן סתגועס כמו דכריס סגי על יצמר ככח וסככ"ח . יחד גמ63יסכג"ח
 6חר 1ס 3כו6 ססו6 ככח ככ"ת גקר6 וזמו 6הר ויתסווס ויפסד יום יחמוס גי לעולס וכן opl)n ססויתחדש
 יצמר ו6ו (ot~sn סחתי 61ות1 לח63יס חחלקסו למוזי 16 טגע גסס סיעור חקת גי 6חר כענין ככ"ת וים . זססור

 סיעור וס 6י כמתקה כי לככ"ח סוס ססוססס ג"כ וכן תכלס ל6 וססחלוקס לככ"ת מולך סיסיס סטכעיתגחכמס
 מס sfi תמיד pSnnt 6כל יתחלק ל6 חלק 6ל תכלס ל6 ססחלוקס , לככ"ח ילך ססחלוקס ulnh1 וסכווגס ,חכליח לגלתי ססוספס יסיט ככ"ח יסיס סחלוקס ו6ס ס6חד סחלק על יתוסף סגחלק מחלק וגס ח65יס לכןותחלקסו
 ככ"מ o~1DDn למנוח יכולת לגו יס ג"כ כסוססס מעגין וכן , לגכ"ח סמור סחלוקס סכת בו וסרטון , תמיזסיחחלק
 סמ3י6ות ג"כ וסמדכריס 6ומריס ססקדמוניס ותדע רצוי ומגס , ממטמע כג' ססתכ6ר מס כסי ככ"ת סו6 סגמגסוכל
 כין טכעי סוור לו סיס כין וט 6חר כזס נמ63 סיסיס גין יחד גמ65 סיסיס כין עגין כל על סקר לו תכלית טליןחס
 מורככיס סס סגסמיס כי מ3י6וחס סכחיסו ככח סיסיס 16 לככ"ת סחלוקס מ5י6ות כי ומכ טועי, סוור לוס6ין
 סיסיס כין עגין כל על סקר לו תכלית l'hD מס סמ5י6ות סמזכריס מ"ר תכין וס ססונח ופר ' , יתחלק סל6ממס
 נין כ5ס גמ65 סיסיס כין ככח גמ65 סיסיס כין פעל נמ65 סיסיס כין וס 6חר כזס גמ63 סיסיס כין יתזגמ63
 6חד סכל אע"פ כבשת גודלים 6ו ככ"ת גוזל ח3י6ות סחנע גמוסח סתכ6ר ככר וס 1כי6ור . למקרס גמ63סיסיס
 דעת כסי זס 6תר זס יסיס 06 כי , יחד גמ65יס לו תגלית פין מט 6ל1 סיסיו וכחגבי ג"ח גדלוחמס

 סזור ול6 טבעי סדור כסס יסיס סל6 בסילו יחד גמ63יס ככ"ח סיסיו 6ססר ס6י סתכ6ר וכן . חמחוייכ 610ססילוסוץ
 סתכ6ר וכן . סכל כמו סחלס סיסיס חוס יתחיילו כי ג3חנוח וסגספוח קדמון ססעולס ס16מריס לדעת כגססוחסכמיי
 6ין מאייס סיסיו עי תפית לגלתי וכן עלס ולעלס אחרת עלס ססו6 ולדגר 6חד לענין טקס יגר שסיסס6"6
 6סר עקמי סטנעי מסדור כסו , לק5חס עלס סק3תס 6ל6 גנזליס 16 גסמיס יסיו כמועל גמ63יס לססחללית

 : לו תגלית פין מס ממגע כמוסחסתכ6ר
אמר

קרשקש
 ואאמר כסו ערי שהמצנפות הפילוסוף יאמר ואפ ))( : והרכות מהספוגיות יותר והחווק הקהוי בו ראוי אין חבריך שעצםתאמר

פירוש
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 טה המנע במוש התבאר אשר העצמי המבעי הסדור תהו , לקצתם עלה שקצתם אלא , נבדליםאו

 התבאר שכבר מה , ממנו במקרה או בכח ז לו תכלית שאץ מה מציאות אסנט . בו לו תכליתשאץ
 , בבית הוטן והחלק , בכח תכלית לא אל הנשם  החלק ))( במופת שהתבאר כמו , במזפתטציאותו
 אחר ההיא יר~חר ' אחר דבר העדי שיה והוא 2, לי הכלית 'שאיז 2 י?)ר,ה:שר  והחש זה,  סור  אחר זה בבא ,  במקרה אלא תכלית  לו שאין מה טציאות והוא  עיון  מקום שבו טהוסטנו

 שיניע מה כל הזמן להיות שקרמזה לו יתחייב ולא , כלה בלתי ה הזמן כי יאמר , העולםקדמות
 ולא , תכלית לא אל החמר על אצלו זה אחר זה המקרים בא וכן , אחר חלק לפניו יעדר חלקטסנו
 מופת בא שלא מה 11ה , זה סור אחר זה בכא אבל , יחד כלם נמצאים בלתי להיותם שקר לויתחייב
 או , לו תכלית אין נמצא אחד שגשם שתאמר בין , אצלם הפרש אין המדברים אטנם . המנעועל

 תכלית אין דברים טציאות בין אצלם הפרש ואין , תכלה לא אל החלוקה יקבל והזטן שהגשםתאטר
 במציאות הניעו שדברים אמרך או , עתה הנמצאים האדם אישי תאמר כאלו , יחד מסודריםלמספרם

 הצחק יצחק בן ויעקב יעקב בן ראובן אמרת כאלו , ראשון ראשון שנעדרו ואעיט , תכלית למספרםאץ
 י כראשע שקר אצלם ג"כ וה , תכלה לא אל בן  אברהםבן

 תכלית שאין סמה חלקים  הארבעה ואלו 4ל ט
לו

 פובשם
 ועליליס עלות סית165  60"6 סחנ6ר וגס טוב סםאמר

 60"6 כע5ס, עלות סיסיו ג0תיס כלתי כין ג0תיס3ין
 . לחרון ית65 לי ריסון ית65 ל6 06 יחתייב הגין3כל כי גת165ת ימיו 0ל6  כין יחר גמ5,וח ריסיו כיןסית165
o)nhמפנו כתקרס 16 ככח לו תכלית 60ין מס ח5י16ת 
 ל6 6ל סנ0ס ~pSnp כמו תלילותו יתנקר 36ל גמגעסיגו
 6100 מס ותמנו תכלית ל6 6ל סמן 1?חחלק נכתתכלית
olpnכמקרס 5ל6 לו תכלית ס5י, מס מניסוח וסם סעיף 
 תכלית  PhD מס יקרץ 06ר וסוף זס סור  6תר זסכגא
 וסיתר ד"6 סטדר 6תר 6תד דגר 0יסיס וס61 כמקרסלו

 610 ונוס סבלית ל6 6ל וכן 0לי0י דבר סעדר 6חר6100

אפורי
 סלסגיס סמלוקס כי 0לסגיס מפס סמ*קס 0613 סיססס3דל
 1  למססרס חכליס 6ין נעמיס מפילות מפיט פגוירססיתם

nbrtספגט מגוירת סמליקס ntSD לכלתי ועליליס ,ntSs 'בסי 
 h)b יואכלו ל6 יסרריס  פכליס ייפוי יסרריס סכליםיהיו
 סגפם p)no יפי 3כח ר"ל . כפקרס 16 3כמ ז : S1)DIלעלס
 63 גטררופ כלת סיועות טיסיו ונמקרס , 3כח הכליסלפלחי
 געל כלתי ר"ל . כלס נלסי ח ן גמקרס זס סיר ימרזס

 nlh'iD ספור  oo1 ר"ל . מלקיט יירגעס ובלו ט :מכלית
otuומטייח , למס תכלית יין ג0פיס יפספר תכלית *ין 
 סמלק לדלחי וססלי0יח , סכלית לכלתי וטלילימ טליתסמיע
 עלוס ספגפ וסרגיעית . 3כח חכלית לגלחי ותזמןמגסס

 ן ת6ד עתוקסערן
 יסזנון לר"ת 6100 סר3 6תר כנר נכס וסכ3"ת 3כת נ3"ת סו6 סעגט 0זס על ג"כ סחופת 63 שנר טע0סאטר

 6ס0ר סיס ולכן לתגרו .ס3ס סיתר ול6 נפועל גמ65 6יגו 3"ת וסגלתי זס סיר 6תר וס נביס ססוססנועס
 יטלוליס כצלוח בחרו וזס בתרון יח65 ל6  ריטון ית65 ל6 כ"6 וקמר י0חת0 60ריסט"ו למס 6נל , לר"תאיריס
 nlh'sn נל6 ויעסו יעקב (nletsn 6ל6 גתנ6 סיס ל6 רבוכן כ"6 כסכות י5דס ג"כ כי ח0תעייגיס קנת ח30וכי
  סעולס תסיס סר06ין 6רס 0ית65 יתייר 6"כ יח)6 ל6 ס6תרון  סר*0ון ימ165 ל6 061 לנ"ת וכן לנרמס נל6 הנחקידחק
 6כל תכלית לכלי הילכי יסיר כמתרס ונסיות כתירס 6לי יערס  ר316ן סגת יינו יפקג כי יח0ינ 61ריסטש ,גכר6
 קרחון 0סעילס 3חי0ת כייר 0?61 הימר מי סרב 6מר זס וכע13ר , ססיליסופיס מרעת כסי תתוייג 6100וח63ר
 חלק לפגיו יערר תפק  מתגו ססגיע חס כל מזתן  לספח סיקר מוס לו יתתיינ ול6 גלס גלתי  תזמן כיי6חר
 (bl~sn גלתי Dnitoi 0סר לי יתסייכ ל6  חכלית ל6 6ל סתתר טל 56לו זס סיר 6תר זס סתקריס כ61  וכן6חר
 סיס 5ס יתז גמנ5יס סיו ל6 מס מסילו ט~נ 0ס אכזר ממנעו: על תופת כ6 סלי תס ווס יחדכלס
 otststt עלול ת5י6.ת גי לתעלס 60מר כמי וס סור 6חר נוס  0ימ5, 5ס0ר 5י ועלול נעלס טבעי עדורגסס
 גימר 6ס 6ל6 חסרה וס נעלס 6יך וססל6 , סתר זס סור 6מר 3וס 0ימ165 כין יחר 0ימ165 גין חכליתלכלתי
 6כל סחתסוס סדכר עם כלס סיסיו 6ל6 6פ0ר 6י כעיט ססנית כי סכות היסט 6ס0ר 6י גטדר1ת סיו 06כי
 גמ65 6חר 0ג0ס אתיתר כין 56לס ממרס 6ין סתדכריס 6תגס . סתג6י וס התגס ל6 ולכן גתקרס סכותסס
 סרדייס מע5מיס מורגכיס  ססג0תיס קמרן אכן , לכ"ח סתלוקס יסכלו  וסותן 0סג0ס תיתר 16 לו תכלית6ין

 פיסי ח6מר כקלו יחד מסודרות (onDDn לכס תכלית  5ין ר3ריס ת5י6ות כין 56לס ססרפ  ויין תעתית,וסזמן
 כקלו , רבלון  רישין הגידרו לע"ס תכלית לחססרס 6ין לתלינית מגיעו ססיכריס קמרך 16 עתס  סנמ65יסס6דס
 יחד גמ65יס תיי0יס כלס נמ65יס סי כקלי סתר 6נלס כן גס זמו לג"ח  וכן י5תס ין pD'l( יעקב  ר6ו3ןכןחיתר
 013 סתדכריס 3ין ספרא סיס 6ל6 גתגטיס גלס כי סיס 56לס לסס חכלית 60ין פחס otpin ס6ר3עס 6ל1וכל
 16חריס יספתם יימנעו ל63ר ר"ל לסתתי יסחרלו ק5תס , תכלית לכלי  יכן יעלג  3ן  רקונן סיפ וס61 ס6תרוןסתלק

0סו6
קרשקש

 לאין האופן גזה תחלק ההנועה !בן במחשבה, שהקה השיעורטצר לא )מ( : הנחתו על לו עוור והוא רא'ותט לוקח שהואפירוש
 אחר זה בא וכן זמן לך ישאר חלק שבבל אחר במחשבההכלת לא מציאות ויהיה האלוה כקרמות קדמון ויהיה פי' .שהתהי'ב
 ואל! )ס( : הקרסות למאטיני להיותו אפשר תכלית לאין זהסור חנלית לא אל הגשם החלק )נ( : החיוב צר על אבל טמנ!גנובה
 שכלם פי' , שווים אצלם הם לו תכלית שאין חלקיםהארבעה לחלקו תובל במחשבה שתקחהו ש.ע~ר זה אי כי פירוש .בכח
 שכלים 2או א! אחד גשת סצ'אות והם תכלית להםיש תכלית לא אל וכן כן כמ! לחלקו תוכל הנחלק החלק41עוע
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 125קכה ש פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 אבארהו בררך הטנעו לבאר לומר רצונם לאטתו, ישתדל קצתם האהרון החלק וזה שוים, אצלם הםלו
 ואם , מופת עליו צריך ואין מחשבה בתחלת וידוע בעצמו מושכל שזה אוטר וקצתם , הטאמר בזהלך
 ואע"פ ' , האחר מור אחר האחד בא צד על להם תכלית אין דברים שיהיו המבואר השקר מןהיה

 אל יצמרך ולא מחשבה מתחלת העולם קדמות שקר יהיה כ הנה תכלה בעל עתה מהםשהנמצא
 : הענין זה על ההקירה מקום זה ואין , כלל אחרתהקדמה

 השנת חשבו המדברים כי וזה , תמיד האמת יתנו לא שהחושים אמרם , עשרה השתיםההקדמה
 אם , מהם יבצר ממוהשיהם הרבה כי , אומרים שהם מקץ אחד , פנים משניהחושים

 מן לרחקם ואם , שבארנו כמו סטנו שיתחייב ומה י מנויחי בעצם שיזכר כמו , המושג גשםלרקות
 תושג שלא מ וכמו , רבים מילים רוחק על יריח ולא ישמע ולא האדם יראה שלא כמו , להםהסשינ
 קמן הגדול הדבר האדם שיראה כמו , במושניהם יחמאו שהם אמרו השני והצד , השמיםתנועת
 וקצתו במים קצתו כשיהיה ישר המעוקם ויראה נ , במים כשיהיה גדול הקטן ויראה , ממנוכשירחק

 המתוקים הדברים יטעם אדוטה מרה בלשונו ואשר , ירוקים הדברים יראה ירקון בעל וכן , למיםחו'ן
 . מופת התחלות שילקהו בהם לבטוח אין ס זה שמפני ואמרו , הכת מזה רבים דברימ וימנו ,מרים
 כי , האחרונים אלו רוב שיחשבו כסו ע לבמלה ההקדמה זאת על הסכימו שהמדברים תחשובולא

 וכשתפסד הברחי, ממאמרם שהקדמנוהו מה בל אבל , לו צורך איו החלק לקיים קדמוניהםהשתדלות
 שאנחט , מאד הכרחית היא האחרונה ההקדמה זאת ואמנם , כולה הכונה תבטל מהם אחתהקדמה
 במופת שנתבאר אחר פ בחושים להשגיח אין אז יאמרו , שהניחוהו מה מותרים ענינים בחושינוכשנשיג
 , מנוחות בתוכה שנכנסה המדובקת בתנועה כאמרם , עליו תורה השכל עד כי חשבו, אשרהענין

 ובהתפוצץ ' נ' .: .:,'
אפודי

Ots1)D1מע"ס י : וס סור 6מר ,ס כ" ,ד ע) תכריח )גזתי 
hln)onר"5 . חכ)ס 3עי עחס ממס llrb'c דכליס סיסיו 
 קדמות סקר יסיס כ : חכ)יח כע) סס סדכר,ס מן עחס)מ)6 סכו" סתס "ע"ס וס סול "מר ,ס כ63 )מס חג)יח6ין

 יסיס למופח ססקדמס nhr גח6מסס nb "Db(c ר"ל .סע1)ס
 מסיס ס'"מל6ססל

 1מ)"
 ומס ל : "סמון כדעת קדתון ממר

 וי6 יספדו ססלימי,ס ס"מרו מס 6101 ל") . ממנומיחמייך
 ר") . ססמיס חגועח תוסג סל" כ! : כפ.רודס מעיןילגיט
hSVיל"ס PPI)P יסלעו סי6 ל"6 . ססמיס n1SIp חנ1עחס : 
 מיסר סיריוס מוס ו'חמיי3 ר") יסר. c~lunn וירססג

 : 3סס )3טומ רזוי ס"ין ר") . כסס )כטום "ין ס :מעוקם
 ~thr חהסוכ סי" ר") , ס"מרוגיס ")1 רו3 סיהסכו כמוע

 6מרו1י מוסמס סביו ימו )3ס)ס שמדוריס יגיח1סססקדמס
 סענס סר"שגיס סמדגריס סכפסנימו פחסכןסמדכליס
 מס כ) 36) כן, סערן 6ין )3ס)ס, ססנמס ס.חסמסררי
 6הר פ : סכרוהיסן )סי כסקדמותיסן מכרמי ס61ססנימו
 סקדמוחיסן )פי כמופח סגחכ6ר ר.') . למופחסגחכ6ל

 ול6 ק5ח סיסיג סו6 מססגי6ס סכ' וסגד : מסמוסגדאר
 כ6סר גדול מקטן וירוכס ממגו כסירחק קטן סגד51סדכר
 י ל6 6כ5 נוסדגר קנח יסיג כי תסטעייס 5ד וסו למיס,חון

 טובשם
 ח סיס ו6ס סמחסכס כתחלס וידוע רקבון מוסכלססו6
 וס כ6 נד ע5 למס תכריח 6ין דכריס סיסת סמ3ו6רמסקר
 סקר יסיס כ"ח עתם תסס ססגמנ6 6ע"0 וס כור6הר
 סקןווס 6) יצטרך ול6 סמחטכס pinfin מעולסקדמות
 סעג'ן ~ס חקירת מקוס 'ס 6'1 כי סרב וקחי גללתחרת
 6כוגנ"ר מכס ככר וס 60חר נפרק סר3 ס6מר כמוכי

 ככ5 סספלס מקור 1גלס ססקדמס ו6ח קדקוד על6לפר"6כי
 : סמסתגוח כגנו65וק סיךוע כספרו סנוור סמוחלקים

 ס6תת יחגו 65 ססח1טיס נמרס עסרס סתתיםההקדמה
 סחוסים ספגת חתכו סמדכריס כי ו1ס ,חמיך

 תמוחסיסס ותרכס ימרו כסס מכס ס6חד , מגיסתסגי
 כענס סיערו כמו סח1סג גסס לדקות 06 מססיכנר
 גמו ממגו טמקחייכ ומס , כל5 יסיגוסו ל6 כיספרניי
 ו6ס . מתג1עע ס6דס ירכסו ס)6 גו וסרג11סיתרו
 יסמע 1ל6 ס6דס ירסס סל6 כמו לסס ממסיג מןלרחקם
 תנועת חיג ט65 וכנוו , רכים תילים רוחק על יריח1ל6

 מס כפי ממגו לרחקס כסמחגועעיס 1קולוחיססססמיס
 יסיג סל6 כעכור סוס מסןני6ס מנד וזס סקדמ1גיס.מחסכו
 ס6דס הירסס כמו , 6100 חס (qlSn יסיגסו 16 ק5חיסיג
 וקשו כמיס קגתו כסיסים יסר ~opttn ויסים כמיסיסיס
 כחלוף 0יסיגס1 מסטעייס 6חר 5ד וים . טסות נעגיןסיגפו

 תתגועס, יותר מתירס תגועי ימ65 ס65 ססקדתות 6לו גפי יתחייב , מעתות מסוגר עסותן 16 ותסרקות ססרךיימענם
נעזר סכני וס ס15כן וכלמרס ססכוכ (pp סרכי ויתמגן סריס מגוחוח מזוכקח תגועס כחוך סגכגסו ולתרו סחוסיגויכו

קרשקש
 בכה הום; ההלק או , השנית ההלוקה וזהו תכלית לא אל בכח השיעור החלק ש , האחת החלוקה תהו להם תכלית .יןנכדל'ט

אל32 לב ח"א[ נבוכים]טורה
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 עד עג פרק ראשע חלק נבוכיםמורה
 דברים חשלו אחי לובן ובא עתה נעדר הבנד זה שלובן וכאמרם , שבוב בעת הגנבולהתפרץ

 שזה כפו זה מענה יהוה החוש, יכויבם כלם הרקות מטציאות יתחייבו רבים ודברים , הנראהחלוף
 מעיהן מכלל מע"ע שזה בהם יענה ובדברים ק , כן בו שיענו שאפשר במה , החוים מן נוצר צדבר
 ואוסרים הסופים"מאנין )ט( בהם מתפארים היו ר , קדמוניות דעות כולם שאלו ידעת וכבר .החוש
 אותם. על הטבעיות בכחות בספרו נליאנוזס שזכר כמו , תחלה אמרוטשהם

 החוזם טכזבים היו אשר
 : בקשות הארבע באלו דרגיהם לבאר אתחיל , ההקרמות אלו הקדימי ואחר . ידעתם כבר דבריםיספר
 ממני תבקש ולא , טחורש העולם היות על המדברים ראיות ספור בו לך אכלול הפרק וה ערפרק

 כתנת א לך אניד אבל באריכותם, ולא כלשונותםלספרם
 כ~

 ודרך מהם אחד
 הדרה בעל בהם נעזר אשר ההקדמות על ואעירך . קדמותו לבטל או העולם חדוש לקייםהוראותיו
 על נוסף ענין כלל תמצא לא הידועים חיבוריהם הארוכש במפריהם כשתקרא ואתה , בקצרהההיא
 רהבים יותר דברים תמצא שאתה אלא , הענת זה על ראיה בהביאם אלה מדברי שתבעהומה

 נאמרו ואולי , דברים צחות להם ונבחר במליצות ונשקלו נשירים אוזנו ואולי , ויפים נאיםוליגונות
 הענינים טהשנות ג"כ בחבוריהם ותמצא . הטתבונן ולהפחיד השומע להבהיל בזה וכוון סתוםבלשון

 : מאד הרבה עליהם שחלק מי כנגר ולעמוד , מחשבתם לפי והתירם המפקותוהפיל
 ראובן כי תאסר כאלו טחודש, שהעולם ראתה יש האחד שבמחודש קצתם חשבו , הראשוןהררך

 הוא שיהיה השקר טן , שלמותו אל שהניע עד ענין אחר ענין נעתק ואח"כ זרע מפתשהיה
 אל צורכו התבאר כבר הנה , ממנו חוץ משנה לו יש אבל , ענין אל מענין והעתיקו עצמו שנהאשר
 בעולם ההקש שכן האמרו וזולתו, הזה התטר באילן ההקש וכן ב ענין, אל םענץ והעתיקו בניינו תקןעושה
 : נשם כל על בו שירוט יתחייב אחד לנשם שימצא דין זה שאי יאמין שזה רואה אתה הנה .ג ,בכללו
 . מחודש כולו שהעולם המופת יתבאר הנולדים האישים מן א"ת שבהתחדש ג"כ אמרו השניהדרך

 הנה אביו טיעקב אלא היותו אפשר אי ואם , היה כן ואחר היה לא זה שראובן זהובאור
 הניחו וכבר תכלית, לא אל וה ילך הנה מאברהם אלא אביו היות אפשר ואם , טחודש ג"כאביו

שבמציאות
 מזבשם

 סנר6ס qtSn סד3ריס וקלו , 6חר לוכן וכ6 עחסנעדר
 , סחוס יכזיגס וכלס מרקות ממניעת יתחייגו רכיםודכריס
 יסיג סל6 כמו סחב יס'גסו ל6 דבר כעי זס מעגםויסים
 כסס יענו וכדוריס בו סיענו מספסר גמי מטניספגועת
 סיו קומוגיוק דעות כלס ס6ל1 י7עח וככר , p'ppסוס

 סיחר ממס כסליסי סוכר מס כפי סמטעיס כססמחפ6ריס
 כעכור קחלס ס6ומריס סקס ססמ7כריס ollnlh1סטכע
qt1Gסערן oht)~ סקןמוג'ס ס6מר1ס כעכור ל6 6ליסס , 
 סטנעיות ככחות ג6ליגו"0 סוכר מס י7עח כ3רומנס
 כסס דכריס ויספר סחוס משיכיס סי' 6סר 6ותסכספרו
 6ל1 סרב כמקריס ובחר . מגגות נתכלית onlhוינגס

 סן' לתולדות למוליד 3סס יסתממו 6יך לכ6ר ר3סססק7מות
 , גסס כלתי 6חד, וסיותו עומס, לו וריוח מעולס, חמוס ,ומס

 , מחוס לו ים וכי כעמס ח7וס לכשר יר3ס סר6סוןוכסרק

אפדי
 ןס0ינ סמום יוכל 630 ר") . סמופ מן ישל צ :ממס1כסומ
 . סטות סוס נסס יטגס וכוכליס ק : סמוסנ )דקותמעגין
 כסעור סמו0גיס יסיג מסמוס לנמר עטלכו 51סטמיסר")
 פס6מרוג'ס ל") . גסס מתפ6ליס סיו ר : ססס מס 11SD)תי

 כן 1"יגו , סעגין 6ומליס ססס מחפ6ריס סיוססוסי0ע:ייס
 6מך כל כוונם ל"ל . תסס 6מד כי יווגח א ערפירק : ססס סעגיגיס קמלו קזמוניסס6כן

 . מחמר כלילן ססקפ וכן ב :מסמדכריס
 וכך כך 6י)ן 61) רמוסן 6) עיתו עמרו סמס)י, סקס ונסור")
 )פי סמופמ ונס , מחודם נכלו סעו)ס כן 6ס ממוד0יסוסס
 סיין י"ר 6כ) קדמון מחר געול יגש )6 ער"ן?עתם
 מגס ג : ממודסיס סם סג)גייס 6כ) קדמון bton כמוסטעס
 סימ165 0מס סקר סורך סוס סרב 6מר ר61ס.6חס

 : סמדכריס דעת כסי וס וכ5 , גסס ט6יג1 יכפר וכג' , 6חד ססו6 יכדר קב'וכסרק
 סר6סון וצררך : 7רכיס ז' וסס מח71ס סע,לס סיגת על סמ37ריס כנוזפתי סג7ס דרך כ1 יכלול מפרק " ערערק

 נעתק 61ח*כ זרע טפח סיס ר16כן תנמר כ6ל1 , ממ71ס ססע51ס רקיק , יס 6חד סכמחווס קנחםחסכו
 ג3ר סגת מחגו, חון מהגס )ו יס "3ל )עגין מעגין ומעתיקו עגם כגק 4;ר סו6 יסיק תסקר ומן וגו' עגין 6חרענין

 מחודס 610 מקטן סעולס ו6ס כלו לעולס זומם קטן סעולס כי קטן עלס olbo יקרך 6ס סכן וכל סכל כמומחלק כי נכללו לעולס גמנן ססקס זס גי סתתסויס מכלל חולתו סוס מתמר כתילן מסקס וכן . לעומס נרכוסתכ6ר
 סעולס מוס מלק זס מ6י 656 סקטן מסעעס ר6יס סכי16 ל6 ססמדכריס 6ל6 כן יסים כגללו סעעס כן06

 כיקר וככר סמלתי סקס סו6 כי מ16ן ttso 610 סדרך וגס , מלק לכל דומם סכל כי חסכו כי כעולס מוססיתסו~ס
 : ממופתי מסכי16ר מסחולסס סמסלי סודרך מס6כוח"מד

 וס סר6וכן וס וכיקור , מחודס כלו ססעולס נמופח יתכ6ר סגולדיס ס6יסיס מן 6חד 6יס סכסתחדט מסגיתדרך
 656 רכיו מסייח ז6"6 מחמס כן גס סז6 כגס 36י1 מיעקנ 6ל6 סרחו h~h 1"ג( סיס שח"ג קיקל6

 סקר סדרך זס SP )ו תגלית 6ין סמני6וח מגיחו וכדר חכליח ל6 6ל ילך סגס מחודם ג"כ יגהק סגס וקנומידחק
נמו

קרשקש
 רוצה . הטפימפא3י'ן % : הרביעית התלוקח תהו תכלית ללא זה סור אחר זה בוא או , השלישית החלוקה וזהו תכלית לאאל

 פרק , ההטעיםלוטר
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