
 125קכו ער פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 וכן , מהקרמותיהם עשיה באחת שבארנו כמו , שקר הדרך זה על תכלית לו שאץ מהשבמצעות
 אדם נתהוה זה סמה , השאלה יתחייב , אדם והוא לו אב אין ראשון לאיש משל דרך על החתאלו
 טן משל עיד ויענה , נתהוה ממה הזה העפר , שישאל וראוי , העפר מן טשל ררך על ותאמרוה,
 או , שקר והוא תכלית לא אל וה ילך כרחך שעל ואמרו נתהוו, וה ממה ההם והמים וישאל ,המים
 שוה ואמרו , השאלה תפסק אצלו , האמת תהו הגמור ההעדר אחר דבר למציאות )"( בסוףתניע

 ; המוחלם הנמור ההעדר אחר נמצא שהעולם עלמופת
 , מפורדים או מקובצים מהיותם פנים בשום ימלטו לא העולם עצמי אמרו , השליתי הררךר

 עצמם בחינת שלפי הוא נגלה ומבאר , אחרת פעם נפרדו פעם עצטים מהםושיקובצו
 לא , לבד נפרדים שיהיו טור ומנעם עצמם היה שאילו , לבד פרוד או לבד קבוץ להם ראםאץ

 וא"ב , לעולם יתפרדו לא , לבד מקובצים שיהיו נחר ואסתהם עצמם היה אילו ובן , לעולםיתקבצו
 קצתם היזה א"כ יהיה , הפרוד מן בהם ראוי יותר הקבוץ ולא , הקבוץ מן בהם ראוי יותר הפירוראין

 ראיה היא , יתפרדו ופעם יתקבצו פעם , הענינים עליהם ישתנו וקצתם , מתפרדים וקצתם ,מתקבצים
 ג מהם המתפרד שיפריד ולמי מהם הטתקבץ שיקבץ למי צריכים העצמים אלו ר"ל , היותםעל

 בהקדמה נעזר הדרך וה שבעל לך התבאר כבר הנה . מחודש העולם היות על ראיה שזאתואמרו
 : ממנה המתחייב ופל ה מהקדמותיוהראשונה

 או ממןרה העצמים מן עצם ימלמ ולא , ומקרה מעצם מורכב כולו שהעולם אמרו הרביעי,הררך
 מחובר כל בי 1 , מחודש להם הנושא העצם שיהיה יתחייב , מחודשים כולם והסקרים ,טקרים
 ולמחודשים

 אולר , אזמר יאמר ואם , מחודש בכללו העולם א"כ , מחודש הוא , מהם ימלט ולא ' )כ(
העצם

 טובשםאפסרי
 דרך su סגעח ופילו . מסקדמוחיסס כי"6 סני6רגיכמו , מועעס סחטני מקט וגסו סגסמיס ככל ,Dtfn 6מדיגסס
 יתחייב סר6סון 6דס וסוך לו 6כ 6ין רונסון לפיסמסל סדרך ד : מסקדמוחיסס נסקדמס יעזר כיתי סדרך011

 מן מסל ירך על ותקרור 6דס נתסוס זס תמססס6לס סקדמוחיסס לסי Dh" סגעסס ממוסח su~ 1011 .מסייטי
 על ויענם גחסו!ס ממס 6100 וסעסר סיס56 ור6וימעטר וכל ה : קדמון חומר סישייס אפסר סיס מעולסמחדות
 וקמר! גתס!ו ממס ססס וסמים ויסקלו סמים מן מסלדרג כ) כי 1 : וסס)'סיח סטנה ססקדמס ר") . ממססמסמייכ
 תגיע 6ו סקר וסוך תכלית ל6 6ל זס ילך כרתךמעל ססו6 מס קל כי s~g . וגו' ימרס 1)6 )עמווט'סמחוכר

 תפסק 561ל1 ס6תח וגסו סגמ!ר מעדר 6חר זגרלמ5י6!ת
 : סת!חלט מגמור ססעזר 6חר גמנ6 ססע1לס SD מופת סיס ונחרו 1סס6לס

 מסכות 6ל פיעלו אפטר גי סתוחלט, סגמור ססעדר 6חר גמ65 סעעס סיסים יתחייב 6יך ידעעי ל6 טוב סםאטר
 ססקדמס ושח . מחמס סיותו ימלט ל6 למחודסיס מחוכר כל כי שמר יקמר 06 6ל6 , קדמוגיוחר6סוגות

 סגמ65ח תגועס . סתו6ר or על סו6 ססילוסופיס כמסרי סר6יתי מס כסי סר6יס ז6ת כח 6כל , מ6דמסופקת
 , ססגיח סחטעס nhtS וכן לס קרס 6חרח חגועס סיקדס מכלתי 6פסר 6י וזס מיחס סל6 6חר גמ65ח סי6פיוס
 6חר גחחדסס ססתגועס יחחייכ 6"כ לחרון ימ65 ל6 רונסון ימ65 ל6 ו6ס לככ"ח סתגועות ילכו גן סדכר סיסו6ס

 : ססילוסוטיס אוחו ססגיחו 5ד על קדמון 6יט סעולס 61"כ סיתםסל6
 למאוזרח סכר תיגס מקודמת סתגועס כי טרקו כעכור סדרך וס סמדכריס סעזכו ססכס לי סגר6ס טוכ ססאמר

 סיס יחד סתגועוח סחי טימנ16 6ססר 6י פסיס למס כי מססמע 3ח' ב"ר סכי6רו מס כסי כמקרס6ל6
 לת6וחרת סנס 0י6 סק!דמח סתג!עס מעזר ו6"כ , סיום סגמנ6ת סתגועס ו6ח לסית65 מנס קדמו 6סרסחטעס
 06 יוסק ימ65 טל6 ירכס 6כ5 יוסף סימ65 כעכור יעקג סיעדר על כתקרם יוסף מכח 6יגו יעקב ו6מגסכמקרס
 כח' 0כט1ל כתכלית סדרכיס 6לו סגי יחכסל וככר . ס6מרחי מס זולת סמזגריס סדרך וס לקחו ולכן יעקכ ימ65ל6

 : סי' כזרך כזס מ6ריכיס 6נחט ומגס , וסתכ6רו "ריס"טו דברי ומקיים כ"ר כטלסמססמע
 סעס ע5מיס מסם סיקכ5ו 6! מפ!רדיס 6ו מקוכ5יס תסיותס פגים גסוס יחלטו ל6 סעולס עקמי ססליטיוקררך

 גמר ע5תס סיס ס6ס לכד ססירוד 16 מקנון 5סס רווי 6ין עומס כחיגת מלסי התכבר , רחרח כעסויסררו
 יותר ססיר!ך 6ין וכי לעולס יפרדו hS לכד מקוכ5יס סיסיו גוזר ע5תס סיס 6ל! וכן , לעולס יתקכ13 ל6 גפרדיססיסיו
 עליסס וימתגו מפורדיס וק5תס מתקנ5יס on~p סיות מגס , ססירוד מן רשוי יותר סקרון ול6 כקנון מןראוי

 סקסן ו6ס מסס סנופרד טיסריד וחי מסס מתקכן סיקכן חי 6ל 3ריכין !6"כ יחסרדו ופעם יתק133 סעססעגייגיס
 מרדי ע5ס סגס טית65 סר6ס!גס ססקדמס על כגוי ס61 סדרך וזס . חטודס סעעס 6'כ סעס וססירוד סעס למסיקרס

 : מעתות מחוגר ומסומן מרקוח סימ65 ממגם סמתחייכוכל
 כלס !כמקריס תקריס 6! מחקרת סענמיס מן ע3ס ימלט 1ל5 !מקרס חע5ס ח!רככ גלו סעעס סרכיעיהררך

 6חר מחודט, סו6 תסיוחו ימלט ל6 למחודט מחוגר כל כי , מחודם לסס סג!ס6 סע5ס סיסיס יחחייכ ,מתוךעיס
 ס~ס כי קומר יאתר ו6ס . מח!דס סו6 כלו osino 6(כ יחד יחחכר! ל6 וסססניס 0סכיס סס וסג5חי סת*דסכי

סו6
קרשקש

 1ה11?א1 ההוא הרבה ממציא בורא ש.ש בהכרח ויתחייב הנמצאות כלומר : הגסות ההעדר אחר ד5ר לטרשת )6( על410ק
 פירכם מחורש. ופא מהם ימים ולא ))( המיזעות: אל מהערר כל התחלת יהוא היה ואחר נעררשהיה

אחר
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 אמרו , תכלתו לא אל זה מור אחר זה עליו הבאים המתחדשים הם והמקרים מחודש בלתיהעצם
 שבדרכים החוק הוא הררך וזה , שקר שמוהו כבר תה , להם תכלית אין מחודשים שיהיו יתחייבא"כ

 אל יצטרכו הקדמות שלש הדרך בזה קבלו וכבר , סופת חשבוהו שרבים עד , אצלם שבהםוהמוב
 האחר סור אחר האחד בא צד על תכלית לו שאין שטה מהם האחת , העיון מבעלי נעלם שאינומה
 , המקרים מן במקרה ז יכחישנו העולם בקדסהע האוסר דיננו ובעל , מחודש מקרה שכל והשנית ,שקר
 היה ולזה , נפסדת ולא הווה בלתי הסבובית שהתנועה יחשוב שאריסט"ו , הסבובית התנועהוהיא
 בקיום לנו תועלת ואין , נפסד ולא ה11ה בלתי , הזאת התנועה לו נמצאת אשר המתנועע זהאצלו
 על זה םור אחר זה באים שהם ויאמר , חדושם לנו ירחיק לא דיננו בעל אשר ח המקרים שארהדוש
 הגלגל תנועת ר"ל , הסבובית התנהגה והיא לבדו המקרה בזה יאמר וכן , בסבוב מחדש בלתי)ג(

 צריך לבדו ההוא המקרה הנה פ הטחודשים, הסקרים מן מקרה ממין ואינה טחודשת בלחישהיא
 מוחש נמצא שאין הוא, הדרך זה בעל קבלה אשר השלישית וההקדמה . חדושו ויבואר עליושיחקר
 נשם הוא אם )ד( ואמנם . ממקריו בו שהאמיט ומה הפרדי ההוא העצם ר"ל , והמקרה העצםבלתי
 הראשון החוטר היות במופת שיתבאר צריך , דיננו בעל במופת שבאר מה כפי וצורה טחובהטורכב

 : העולם חדוש מופת יהבאר ואו נפסדות החת הראשנהוהצורה
 לך שביארתי למה שב וענינה , מאד יבחרוה הדרך את , התיחד דרך והיא , החם"טיהדרך

 שירצה חלק לאיית או בעצמו העולם אל במחשבתו יכהן שהא תה , העשיריתנהקדסתם
מחלקיו

אפיץ טובשם
 סיסיו יתח"כ קמרו , תכלית ל6 ") "תר ינד סור""ר 7נר עליו גטין סמתחד0יס ושמקריס ממרס כלתיסו6

 סמדכריס ממוס  סכרך וזס o~s חכליח 6יןסמחדסיס
 חסכוסו מרסיס עד 56לס סכ0ס וסטות סכדרכיסמחוק
npwסמם ר6טוגס , סקדמוח ג' קכלו סירך 3וס וסגם ן 
 וססגיח . גמגע זס סור 4מר  ומ 613 ע"5 לו חכליחסיין
 כקלח יכחיסגו מעולס כקומות Inthol , חחויט מקרשסכל
 יחטוב ס6ריס"טו ססכוכיח סתגועס וסיף מסמקריסמקרס
e'~Dסמתגועע וס 56לו 0י0 ולוס גפס7ת 1ל6 סווס כלחי 

 יקמר 061 , גססם 1ל6 סווס גלתי סחגועס ז6ת לוסגמ65ח
 סמתגועע 6"כ מח1דסת סי6 סיום סקוס ~aun כי16מר
 61ין . מ17ס לס 6ין הכללט סתגהצס כי כטל וnTmn 0כס

 )ממודטיס נוסק 6100 וכממובל ממ1זטיס )עניגיסממוכל
 oe 5ס5 יעפוד ס)6 ל") מסממתטיס, גמ)ט 6יט ,ססס
 0:וס6 סיסים מוס יחחיי3 כן 06 , 0ממודסיס מכרתי6מד
 ל") . ססכוכיח 0חגוע0 ו0י6 0מקרי0 מן כמקלס ז :ממודה

 סדין btot , ממובטח כזחי ססכוכית ט0ח:וט0 יקמלס6לי0ס"1
'DSDומל יכו) סיס 6ליסע"1 וטח( ס0ו6 ס0כמוח o)pn 
 0חגוט0 )ומר סדכ כמר e)nb דעתו, לשי ממודש חחי6100

 חתי סעו)ס וס 03יוס וסף סחמ)0 ססי6 )סיססנוכיח
 'שמיק )6 דיגי כע) 6סר ח : ססי)ו0וסי0 דעח )פיממודס
 ממקריס מניוח )נו ירמיק )6 ס6ריסס"ו ר") . מיוסס)גו

 : סנ)ג) חגועס ר") . ססו6 סמקוס סגם ט ממווסת: כלחי00י6 סנטי ס:ועח ע) כסכת נכיס כסס 1eb ממדפיסססס)יס
 יקמרו ס6ס 0רצכו , סמקריס ס6ר  3ת17ס יגומ1עלח

 1ס16יר סויר יסוט ממיס כי כס3ו3, מחח7ס טגוי על זס סור 6חר זס כפיס פסס ויוותר חדוסס לגו ירחיק ל6 זיגגוכעל
 וזס יקמר וכן . סגלגל חגועח כעגור וגס 3סכוכ רכות OtnPD ויפסדו Imw וסמורכ3יס כיסודות ס6ר וכןמיס

 סתחודסיס סמקריס מן נוקרש ג'ינס מחודסת כלתי ססי6 סגלגל תנועת ר"ל ססכוכית שתגועש וסיף לכדוסמקרק

 סמקריס מן o~pn ושינס מתורסת כלתי ססי6 סגלגל חטעח וסוף מחודם דלקי ר.61 ג"כ 1סגוס6 מחויטים כלחימקריס

 ג"כ טוכ סםאמר
 ססילוסו"

 0סיולי ו0!6 מחוזם כלחי ottp פססוסגוס6 1מ וממקריס סס5ורוח 6מר
 תטטח כי גס6מר וסתרו ספרך !ס סרב סחר ל6 למס יגעתי ול6 ן למתודס יתחגר סק7מון 61"כסר6סון

 ס6ין 6101 סדרך וס כעל קבלם 6סר 610 סג' וססקדמס . מחוים כלתי לגוסכן יתחבר ולכן מחודסח כלחי סי6סגלגל
 יסקר ל6 ססמקרס ס*תיט גי גג וט ממפריו סס6מ:ט וחס , ספר7י 0ענס ר"ל ~לתנ:שויימקרס ח1חסגמנ6

 יתכן ו6ז וגססדות תווו! סר6סוגס ואורס סר6ס~ן מחמר סיות במופח סיתג6ר שריך דיגו כעל כמופת ססכי6מס
 ,fis חכמיות לSb 6 מורכב היגו סס צ 6כל מסוע סו6 כי חמר לו 6ין מסכוני מגרס 36ל סססליס3גרמיס
 שיכתר 6חר כעולס חיוס מוסת יחכן ו6ז סרייי מעלס מורככ סו6 מנסס סאות! מוסת לסכיך שריך 6"כמענייגיס

 : מחודטיס סס ססרדייס סע5מיס ותלו ספרדיים סענמיס מקלו מורככ ס!6מסגלגל
 עליו 16מריס סררך זס ססמדכריס 61ע"פ ~Ios1P ח7וס לאר מ6ד יכחרוסו סררך וס , סחייחד דרך וס61 סחמיסיהררך

 ט610 סכל הסע , ס0טכר0 סק7מח ו0י6 סי' כסק7מ0 לך סכי6רחי למס פעפעו ים עכ"ז גכחרס0ו6
מ17מס

קרשקש

 אפ )1( : מתניר ג0בוב יפירוש . בסבוב טחודש 2' על )נ( : מחורש העצםשיהיה
 הואש

':
ועובר טרוטה הש ואם התגרעה טצר שטבאר כסו קרטון הואשהעולם

- - ן - . .  ------ -,-י---
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 187קכז ער פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 בו הנמצאים המקרים ובאלו והשיעור התאר מן עליו שהוא מה לפי שיתיה עובר זה האמר ,מחלקיו
 התאר זה בחלוט או קטן יווצר או נדול יותר שיהיה ועובר )ס( , בו נמצא אשר והמקום הזמןזבזה
 בתכונה התייחדו א"כ , הטקום ~ה בעלת או אחריו או מציאותו זמן קודם ימצא או כך במשייםאו
 היא , כולם חלופם העברת עם )י( מיוהד וכזמן המקרים מן במקרה או במקום או בשיעור אואחת
 טחלקיו חלק אתה או בעצמו העולם צורך וע"כ העוברים, אלו משני אחד רצה בוחר מיחד עלראיה
 טטציא או בורא או פועל אסרך וכין מיחד אטרף בין הפרש שאין , טחודש היות על ראיהלמיחד
 , ומיוחדים כוללים מאד רבים סעיפים הדרך זה על ויעשו אחד, ענין בו ירצה הכל מכוון, או טחדשאו
 ואין , המקום ,ה לה ומייחד המים, על טהיותה ראוי יותר המים תחת הארץ היות אין שיאסרועד
 כשיראו שהם עד , כולו העולם פרטי יבחנו וכן , התואר בזה השמש ייחד מי א"כ אהד יחםהתארים בעלי לנשמים כלם התארים שיחס משולשת, או מרובעת מהיאה ראוי פתר עגולה השטשהיות
 ומים אחת הארץ ואת הנה ואמרו , הראיה זאת אצלם ותחזק בעיניהם יפלא המראים חלוקיפרחים
 אם , האלוה הוא ההוא והמיחד , במיחד אם כי זה אין , אדום וזה ירוק הפרח זה היה למה ,אחדים
 יתחיב כולו וזה , הפרמים מן כאחד מחלקיו חלק וכל )י( , כולו שייחדהו למי צריך כולו העולםכן

 עלינו יחלוק לא העולם קדמות שיחשוב מי קצת היות אל מצורף י העשירית, ההקדמהבקבלת
 : תשמעהו דעת בו ולי יא , שבדרכים הטוב אצלי זה דבר וסטן , שאבאר כסובהתיחדות

 , שקדמה דרך מכל מובה יותר מאד טובה דרך כ מצא שהוא האחרונים מן אחד חשב , הששיהררך
 שאלו , אדם כל עצל )מ( המציאות אפשר העולם אמר התעדר, על המציאות הכרעתוהוא

 ףאמר האלוה מציאות שיקיים מי עם נדבר אמנם ואנחנו ן האלוה הוא היה המציאות מחוייבהיה
 בד ראת יותר המציאות ואין , ימצא שלא ואפשר , שימצא שאפשר הוא והאפשר, . העולםבקדמות

 הוא , והעדרו מציאותו דין השתתת עם )ס( 9 נמצא הטציאות האפשר זה היות א"ב , ההעדרמן
ראיה

אפורי  סיסינו כ)) 6י:ס סרנים nbrt ר"ל . וכו' סוס 6) מטורףי
 61מל1 ססת6מדוח מנין יאמין מעולס קדמות סי6מיןמי

 חטמעסו. דעת כו ו5י חש מיום: ענין סו6 ססו6טססחיימדוח
 ל"ל . סקזפס דרך מב) מ6ד מוכס דרך כ : עטני י"סכסרק
'psסמדכליס סקדמוח ע) מיוסדים מס וס נויח שלכיס נכל 
 , סקר OOtSD סיכ:ס מס וכל סמני16ת מיונ עכע כסר6סר
ortמולק 1)6 סקזעומיסס על מעמד סיגו מ)6 6טר מזרך 
 ס,ס ר4ל . וסעדלו מני6וחו דין ססחוות עם ל : עכעעל

 מובשם
 וסגגוייס סתוענות ידעם וככר מסכל 56ל עובר 610מ17מס

 מחסכתו גל יטין ססמ7כר וזס ממגו סנתסכיסוסגטוליס
 עוכר וס ויקמר מחלקיו pSn 6ל 6ו כעלמו כעולס כל6ל

 מס זולת רחרח כתמוגס מסיותו עליו סכום מס 6להיכיס
 1DP 16 יותר 16 גד, יותר כסיעור סיסים nD1fil"ססו6
 , סמקוס ,ס נשח 6ו מחריו et*sn 16 זמן קורס סמג166 ספוגיי 6ו מקטיי 16 יגס 16 לח 16 קר 16 חס כחצרסיסים
 כולו וס חלוץ סענרת עס ((os מקלו נ6ח7 סתייח617"כ
 , סעוגריס 6ל1 מפגי 6ח7 ר5ס בוחר מיחד עלמופח

 למיחד גריך hl~D מנוקר סו6 סמורככיס 16 סססוטיס מס7נריס  epSnn ישן  וט 6י 6ו כעגמו סעולס גורך61"כ
 סוכר 06 גי מכוין 16 ממגיף 6ו מקרס 6ו כורך 16 ס1על 16 מיחז קמרך כין מסרס 6ין כי מחומס סי1תו על מוסחוס61
 ס6מרו עד ovnlt~l כאליס רגיס סעיסיס יעטו סגרך וס עכ6ר ,  ימרלריס זעת כסי עליו סי'חוז סס יפי ל6קדום
 מסיסת 16 מרוגעת ממיוחס רצוי יוחר עג1לס ממס nvc וצין סמיס על מסיותס רצוי יותר ממיס תחת סקרן סיות6ין

 כולו סעולס חלקי יכמנו וכן . סחו6ר כוס ססמט ייחס מי 6"כ 6חד יחס סח61ריס כעלי לנסמיס כלס סתו6ריסמיוחס
 יתחייב וס כי וצמר סרב לך ניקר כנר סגרגוני ממס רכי סחכם וצמר . ממט יסלקו 6ח7 פרח כסירנו גססעד

 נורתו לסי סכל כעציץ 6כל כפרמים תגדע מס כסמת י7עגו 6חד מפסע 1ססמס ספרחיס ומססט סי' ססקדמסכקבלת
 למס מפרח סיחסווס ממס סקרן 61מרו כמיחס 6ל6 וס ס6"6 קמרו מסחניס כנרקיס ספרת P~to וק"ג . ע"גוענמותו

 גקכלת יתחיילו כלו וס סחלקיס ג6ח7 מחלקיו pSn וגל כלו סייח7סו למי גריך כלו סעעס 6"כ 76וס וזס ירוק ספרחוס
 סעולס כי יחסוכ כי , כסחייחדוח עליו ptSnt ל6 סעולס כק7מוח סיחס~כ מי nsp סי~ת 6ל מגורף . סעס'ריתססק7מס
 יקדמס 610ת סרג ס*מר מס ועם , מחלקיו חלקים 16 סעולס וס סתייחדוח סחייוכ 5ד על ממגס ומתחייגתמייי
 ימלוק ל6 סעולס כק7מוח סס6ומר עס סרנם תקריס עס רגש גנויות ממגס וגמסכיס ססעכרס קער עלכגוים

 : מסגי ממחלק י"ס כפרק תסמעסו זעת כו ולי סכ7רכיס ט1כ סדרך וס חנלי זכר וסוף סרג 6מר ,כסתיימ7ות
 ססע7ר, 6ל מ5י6ות סכרעח וסוף סק7מו מס מכל יותר טוכס זרך מ65 ססו6 ס6מרוגיס קנת יחסכו סססיוקדרך

 מחלק מס גפי 1nDh ו6ל מחוייט 6ל יתחלק סנמ65 כי 6דס כל 56ל סמני6ות 6ססר סעעס סמ7נר6מר
 סיקייס מי עס ג7כר כמגס ו6גחגו קלוס סו6 סיס כן וס סיס כ"6 סמ5י6ות מחוייכ 6יגו ostP~t , ג6לסיוח6כוחמ"ך
 מן רצוי יותר nl~uno וצין יסים ס65 ותפטר סיסיס 6ססר סו6 וס6ססר סעולס כקימוח הצמר ס6לוסמניצוח
 מגיעתו סכרית חכריט על מוכת ס61 וסעדרז טני6ותו כין סעתוות עס גמש סחגי6ות ס6פסר זס סיוח 6"כססע7ר,

עג
קרשקש

 הנסצ התואר בזה והוא אחריפ בטלתם או נהרותבהכוטת : גרוף ~hhl קטן יתר שיהיה אפשר בו רוצה . ועובר)ס(
 אצל א( : הש" והוא התואר גזה ייהדהו טיחד על רא.היהיה חלק וכל )ע : בחלופם האפשר ר"ל . חלופם העברת ףם)ו(

 אפשר. שיה.ה אחר פ" . מהפרטים כאחדשחלצו
 הטולאות דין השתוות עם גס( י הפילוסוף אצל גו רוצה , ארםגל אותו לברוא

והעדרו או ImP יותר בשיעור או גדול יוחג בשיעור אם אחרגה1אר
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 ער פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 הרוזחחדא ממעיפי מעיף והא , מאד ממפיק הדרך תה )י( , העררו על מציאותו הכר"ת מהריע עלראיה

 עצמו הנמצא במציאות הנמצא ענייני 69( והחליף , במכריע מתייחדת מלת שהחליף אלאהקודם,
 קדמות המאמק ייננו בעל כי , המציאות אפשר העולם האומר םאםר בענק טעה או )ק ,והטעט
 עליו יפילהו אשר הענץ בלתי על מ המציאות, אפשר העולם באמרו , האפשר שם יפילהעולם
 ספק מקום , העדרו על מציאותו יכריע למכריע צריך שהעולם שמאסרו ועוד . שנבאר כסו ,המדבר
  או , הפכים משני אהד גל טקבל אחד לנמצא יהיו אמנם נ וההתיהדות ההכרעה כי , מאדנדול
 הפלוני בענץ נמצאהו ולא הפלוני בענין שמצאנוהו אחר ויאמר , בשוה המהחלפים בהמני  אחרלבל
 , ראוי יותר המהמם צורת בקבול אינו הנחשת שזה אסרת כאלו , פכוון פוגל על ראיה היא ,האחר
 ומכוץ שמיחד בהכרח -ידענו מיחם או מנורה מצאטה וכאשר , הסנורה צורת בקבול הואבחושר
 לו המיוחסים העוברים ושני , נמצא שהנחשת התבאר שכבר , העוברים אלו בהנני ם אחדכוון

 לא כן מציאותו אם עליו הנחלק הנמצא הדבר אמנם מ( ע . הטכריע הכרעת קורם ממנונעדרים
 הכריע מי יאמר לא , הענין זה פנים בשום בו יצוייר לא , העדר אחר נמצא או תסור ולאסרה

 . עליו הנחלק הענץ וזהו , העדר אחר נמצא כשהא ההוראה אחר אלא , ההעררו עלטשןאווזו
אם

 טובשם
 סוס וקמר , מחוךס מעולס סיסים יתחייכ 6"כ כעצרועל
 גמכריח מיחד ססחליז 6ל6 סקו7סססחיחדות מסעיסי סעיף bwn סרג תמר , מ6ד מספיקסררך

 גזם וסרחון , ערמו סגמ65 כמריקוח סגמ65 כעגייגיג"כ ומחליי
 סמייח7 סכם ויסים קדשן ~oslu סיסים הכסר ככרכי

ethמעולט סיסיס אפסר וכ! ן עגייקיו כ5 על סיופו על 
 מעדרו על מ5י6הוו מכריח ק17מס סכם ויסיםקדמון
 סע~לס ס6ומר מאמר נעגין טעם 16 ססעטוסמדכר
 יפיל סעולס קדמות ממאמין ססילוסו9 כי סמ5י6וח,אופסר
 עומר , מזיחו וסתחימי1ח 15 ססמ5י6ות ע5 סיפסרמס

oStwוככחינת ססכס נכחינח ססו6 סמ5י6וח 6ססר 
 6ל גיחם סל6 6ססר וססו6 גמ65 כלתי ססכסססע7ר
 Sh~1 , ערמו כ5חיגח 6ל6 סע7רו 6ל ול6 ססכסמניבת
 גל סמ5י*וח קנו וממט סמ5י16ת סמחוייכ סו6נגדו

 סמ7כר o)nht קדוס, יסים סעולס otip סו6 ו6סס7כריס
 גמ65 סנינו מס וס61 סתמתי ס6ססר על ס6פסר ססיפיל

 : ימ65 סל6 וספסר סימ65ו6ססר
 סעולס ;י סיסחע"5יס חנמי קנת tps וקו ע"כ סס4פכ(ר

 סטדר ונכחיגת עגמו מ5ן סמני16ת 6ססר610

אפורי
 )1 סיס לוקט מגי יסיס ט)6 61פסל טיסים לסטר סש6סמני6וס
 יחמיינ ין 06 מסטדלו יוחד מנבוחו סמן סי ע) 6ףפני6וח
 6טל מעוין נצתי ע) מ סעדל: ע) סמני6וס סכליט מכריעטימנ6
 פס61 כמס ס"פסל סס ימי) ססמדגל ל") . סמדכליסוקסו
 ס*ססר טס 'פי) וססי)וסוף יסיס ט)6 ו6ססל סיסיס*פסל
ככ)

 ססו6 עם נב) סמני6ות י") יתעכס סרס ווכחי גמר"
 סכתו ככמינת onhl , ע5ט טין ככחיזח מענין סס ויסעע)%,
 בו יקמל )כד עגמו סטין ככמינת hb ממו"כ 6%תגס
 נכללו ססע1)ס סמדכל ס6מל מס ין 061 , 6ססרפסוק
 כי סקל טס61 ספי)1סוף '6מל יסיס ס)* ntieht ס"טיס"סגל
 : יפע)ס ממגו ממוייכ מסו* ססילוסוף י"מל ככ))1סט)ס

 סעסס ממוסת לסי 61סי)1 ר") . 6מי ))מPOt 61 "מגסנ
 קדמון מופר סיסיס היקמל 6ססל סיס עדץ שכלט )סיסמדכל
 מס )רכל י6טי המנס וסח6מדוח ססכלעס גי "סלעוןכדעת
 . סעוכליס 6)1 מפגי ס : סססקיס מפג' 6מד ),קכלגמנ6
 . וכו' סלמתק סגמ65 מזכל המגס ע : ס6ססלי0 מטניל")
 16 קדושין tnlbtlD 06 ע16 )מלק 6טל ככ))1 סטלהר")

 סעלס כי o~nth ססילוסוסיס ק5ח 6כל , געגע מאסכתו

~SDnt
 וס6ססר , 6ססר סיסיס מחוייט 6"כ סיסיס 6"6 סיסיס גמגע 6כל סיסיס 6ססר 16 סיסיס 6'6 יסיס *1 ימנע ל6

 כז1לחו מכרחי סו6 כמהעולס מסעולס יחעלס ס6ל סיגנל 6ל6 , סמלי5ס כספר סיתכ6ר סמו סמתוייכ יכלולככתן
 6ל סי5טרך עליו יקמר 6ססרי כל סיס ופס סמ5י6וח 6ססרי כססס סוים סכולם עס גע5מו סכרחי יתעלסוס"ס
 6מר חצ71 : נסלח 610 כי וס וסנן , סמ5י6וח מחוייג יסיס ול6 מפיך 61ל מכריע 6ל יצטרך ית' פלוס סיסמכריע
 סעדרו על מקיפוחן יכריע מכריע 6ל קריך ססעולס סמדכריס סחרחרסרכ

~tph' 
 וססתייחדות ססכרעס כי נ17ל מסק

 סמ65גוסו *חרי וקומר , מ6ד כסוס סמחחלפיס מסגי לכ"6 16 סססכיס מסגי לג"6 מקבל 6חד כנמ65 ,סיןכמגס
 טרח סיקכל  רשי *ינו עכ"פפ  וס תקמר כ66 , עטין כועל על מופת 610 6תר נעגין ת65טסו ול6 פולגינעגין
 גע7ריס לו סתיוחסיס וממגורס 1ססמורק נמ65 ססגחסת סחכ6ר מככר 6חר סעוכריס 156 מסגי 6מד ומכיןמיחד ככ16 סגמ65 כסכלח ימעט כנר מורק 16 מגורס סמ65גוסו 6חר 61"כ , ממגורס מורת כקהול סו6 מלסר יותרממיחס
 סדכר 61מגס , מסם ל6ח7 סמ5י16ח יכריע מכריע סככתן ידענו תסס 6חד t~Sn)D ו6חר , thSntn קורסממס
 ל6 סיס סל6 6חר סמגורס סמ5י6וח 16 תסור 1ל6 סרס ל6 מגורס 16 מזרק תמיד גמnptSnn 06 65 כו ים6פר
 ח5י*וחו (hSn כי סיורס *תר 6ל6 רפיסתו על מלירותו ממכריע מי לזמר שין , סעגין זס מגיס סוס עליעכור

תחרי קרשקש
 סציאוהו מתחייב סבה לו ענש מפני אפשר קראו אמנםהכונה ראיה מביא  שהיה פירוש . הנמצא עניני 69( : עליהםבמלעיג ואת כונתו אץ המציאות אפשר שהעולם גאטרווהפילוסוף אגל ההנחה ררך על זה אטר לא . פאר ~?,?e הררך וזה)י( , ימצא שלא ואפשר שימצא אפשר גו רחנה היה הפילוסוףאצל 1 ההעדר כס גו  אפשרות הית שהמשיאות כו רתת .ולעררו
 פירוש . הענין זה פנים בשום בו כותף לא כו' הנמצאהדבר כטאסר nyo או )ג( 1 בנדלו הנטצא לקח חכשע אחרההואר אמנם ))( : עצמו בבטנת ואפשר סכה כבדוקת טוייבתוהיא ארהיו שאפשר אחר יוהד להם חרש ואמר הנמצאותללהטי
~olwn

 אחר mvn על מצ'שתו שיכריע למכריע צריך שהוא גואראלי שהאפשר וישב שהיה פירוש . הפיאות אפשר העולם
שהפילוסוף
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 128קבת עי פרק ראשע חלק נבוכיםמורה

 התבוננא והיו , בעצמה העשיריה לרהדמה שבנו כבר טחשבי, יהעדרו מציאותי נקח השם)מ(
 העלם קדטות יאמץ אשר ריז הבעל כי , והמושכלות הנמצאות התבוננות לא , והםהשבותהדמיונות
 . מאמריהם לסתור הכוונה ואין פ )ג( , בדמית שיפול נמנע כל כרטותנו העדרו שדטותנוהיאה
 אבל , אמת אינו , שקדם מה מלת דרך היא אשר בה חשבו אשר הדרך שוה לך בארתיואמנם

 : הידועה ההעברה זאת משער צ שלפניה טה כדיןדינה
 הפילוסופים אוועו שמעטרו בטה העולם הרוש יקיים שהא חדשים מן אחד ג"כ אטר השבעי,הררך

 אין סר שלא במה מתו אשר האנשים יהיו ,דמון העולם היה אם אמר , הנפשותמהשאר
 שנתבאר סמה וזה , יהד נמצאות והם למספרם תכלית אין נפישות כן אם נמצאו הנה למספרם,תכלית
 באר שהוא מופלא דרך וזה , יחד למספרם הטלית אין מנויים טציאות ר"ל , מפק בלא בטולובסופת
 הערפיים, אצל הטפורסם המשל באמת יאמר ובנה , ממנו נעלם יותר שהוא בטה הנעלםהדבר
 וטה , ישוערו דרך זה אי על ק וידע , הנפשות השאר אצלו התבאר כבר כאלו , צריך ערבאערביך
 המאמין דינו לבעל הספק לחייב כוונתו היתה אם אמנם . ראיה ממנו שיביא עד , הנשאר הדברהוא

 מודה נ"צ הדין הבעל היה אם ר מתחייב זה היה , הנפשות השאר האמינו עם )0( העולםקדמות
 זה התירו הפילוסופים אחרוני קצת אמנם . הנפשוט בהשאר טדברו שידטהו מה הזה המפקלמשים
 האין במצחרתם שימנע והנחה מקום להם שיהיה נשטים אינם הנשארות הנפשות כשאמרו,המפק
 , שכלים הם אבל , בנשם כח ולא נשמים שאינם ר"ל , הנבדלים הענינים אלו כי תדעהו ואשר .תכלית

לא
אפודי

 וטין פ : וסח6מד1ח סגלעס י)ויירכו )6 ססעדל 6חרתחודסח
 6מל ונס סמזכריס, מקמרי ל") . מ"מליסס לפתולסכוגס
 ססס ליל . ססעכלס ז"א מגעל צ : סטכיעי ססכסגסי

 ססעריס סס0 כמו סססי סדרך כוס ODI~O ססעכרסמסערים
 יסים "ס ר") . יסקלו דרך וס 6י ע) ק : וס ס)ס)'גדרך

 ר"ל . גו' דין סכע) סיס 06 ר : ?(ip "ו בו))ססס6ל1ח
 ttetLts~Pt כדעות ססקוח )סוס סמדכליס כנגח מיחס06

 סומים עומס  ספי)וסוסיס enibl סע1)ס קדמותסמ6מיגיס
 יסים rb ממדגל מדכליסס סטן כלסל (D'h ס)ססוחסט6רוח

 טובשם
 כענמס סעסירית לסקךמס סכנו ככר מחסכי מעדרו"ו מקינוחו נקח 061 . עליו ממחלוקת f'w וזמו ססעדרנחרי
 , וסמוסכלוח סגמ165ח ל6 וסמתסכוח ס7מיוטח כוויגחוסידן
 ס7מוחגו ירסס סעעס P1?7P יכווין 6טר דין סכעלכי

 יסתור סכווגס קין , כדמיון ניפול גווגע כל כבמותגוסעורו
 סקדמוח על נגויס מס סדרכיס IShn 6חר גימ6מריסס

 ו6מגס . סשן17ת לסתור ר16י 6ין מעגמן כטל1חסס0
 מס זולת דרך ססי6 כס גחסוכ 4סר סררך סוס לךכיקרתי
 ז6ת מסער סלסגיס מק דין דיגם 6כל 6מח זיגגוסק7ס

 ממכריע קער סרג 6מר שגס . סי17עסססענרס
 מקגל 6חד לגמני יסיס וססתיחדות ססכרעס כי 61חר , חכרו יחכטל ממס 6חד וכקתכטל 6חד דבר ססוססתיחדוח

 עליסס מח5וקח ים 6כל גע7ריס ס6'גס ס7כריס ושמגס ממגו, געדריס וסם כסוס סססכיס סח5קיס מסגי 6חדכל
 : סיעוייגו רצוי דכריס זסעל סגרנוגי תסס לסח"ר וים .  וי וסכן , סת"ח7 ווי 6ו מכריע חי יקמר ל6 ססעזר 6חר גמ165 16 יסה-1 1ל6 סריל6

 כי , מספילוסופי6 מק1נ15ת ווסק7מ1ח סעעס חד1ס יקיימו ססס מסמדגריס מסח7סיס nsp קמרו ססגיעיהררך
 6"6 ס6גוסיוק סגפנות וכן ממעון גפם זולת רתוכן וסגפם ממות 6חר (pl~hn סגפסוח גי 6ומריסספילוס1פיס

 וסס ככ"ח דגריס טימ165 יתחייב קדמון מעולס סיס ו6ס , לאס תכלית 6ין מגוייס תג'6וח כטול כמוסתיתכמר כי כמועל גכ"ת זכר סימנס 6"6 כי 6ומריס וספילוס1סיס , מחמר OP מעורכות כלתי ססס כמס כסססנליון
 קנת עסו סכרך זס מחוים סו6 סגם קדמון חיגו oht קדמון סעולס יסיס קל6 יתחייכ 6"כ סקר ונס ס6גוסי1תסגסס1ח

 נעלס ייתר ססו6 גמם כרכר כי"ר כי , זר סו6 כי כו 1?ר5ון , מקן גפל6 סדרך זס גי סרכ וקמר ,תסמ7כריס
 ר6סוגות מיטכלוק ססס תסקדמות 'סיקייס רצוי מופת כל כ, , קריך ערכת ערכיך סמסורסס מסל יתמרו זס ועלממגו
 תעד1ת ע6 ר6סתוח )ווסכלות o)te ססקדמות 6לו 6כל , מסתעפות ידועות 'ותר ~nl)lrh ממוסבלות חלדות6ו

 מח71ט מססעעס יותר מוסטל זכר 610 גס6רות סגפסות 6ס 6כל סתע7ס מן יותר י17עוח עpl)lib~ 6ממוסכלוח
 וגס6ר יסטרו עכרו "סר מסגפסוח גסס סכל וסע סגפס1ת סס6רוח 6נל1 סתכ6ר כצלו סררך וס סעוסס ומגס , קנמון16
 סעעס כקדמות סמ6מין זיגגו 5כעל ספק לחייב מספיק סךרך זס 6חגס , מופת ממגו ;'עסה ר16י סיס לכדןכ"6
OPיסקרו סל6 התתמין 6כל , סגפסות סקירות ס6תיגו PInDJ~ 16 6ת7 זכר ה61 סגפס1ת מגל קסגט6ר 6ו 

 סגס6רות סגפסו)ו כסימרו מספק ~ס מתירו ספילוסוסיס 6חרוגי ק5ת כי סרג 61מר : ספק סוס יתחייכל, כסכוכ ויסכו ממספר מ1גכלי ס6יסיס כי ק5ח קמרו ככר כי קדמון סע1לס סיסים עס הכליח כעלות גרסות סססגס6ר
 6ין מ5'6ות גמגע 6יג1 וס וכעכור otslstl נעלס טבעי סדור co5 הין וסגחס מקוס לסס סיסים גסתיסתיגס
 גמגע ס61 כסועד גמ65 ססו6 מס על 15 תכלית ?Itfi נמס ין1ע סרסו כי עליו מלק ונ"ר , כ"ס דעת Irrt , לותכלית
 15 סטין וכין טגעי סדור לו סיס וכין סגחס לו שין מס וכין סגחס לו סיס מס נין כוס סנדל וצין גסמי וכלתיגממי

ס17ר
קדשקש

 לסחור הנונה ואין )ו( : העיברית להקרמה שבנו כבר לסכרכן והעדרו טצ'אוהו נקח ואס )מ( : קרטון שהוא חדטנשהפילוסוף
 ' ~0ה'(טאטי"'ם מטנ' עתה, הכינה %; ב' רוצה . צ"דר'הם מףיטה ~sr יחיא היסיק סכי פייץשעםקגיב"חע4כהצשבי1.

טאסין
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 ער פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 ההפרש זה ויפול קצתם מציאא סבת קצתם יהיו אם אלא , פנים בשום ולא כלל רבוי בהם יצויירלא

 יהיה ולזח ש , משמעון לנשאר עלול ולא עלה מראובן הנשאר הדבר ואין . עלול וזה עלה זהבהיות
 סוף , העמוקות באלו לדבר שנחלן ומי ת הוא צאי"נ, אב"ן בכיר אבין שבאר כמו במספר, אחדהכל
 לבאר ההקדמות ילקחו , מציורם המחשכות תקצרנה אשר , הנעלמים הענינים באלו מביוצא לאדבר
 הדרכים באלו קדמותו לבטל או העולם חדוש לקיים שישתדל מי בל ' כי ודע א , אחרים עניניםבהם

 , ריגשירית ההקדטה והיא שתיהן, או האלה ההקדמות משתי באחת היגרז מבלתי לו א"א ,הדברים
 שאין מה שקר לשום והיא , עשרה האחת ההקדמה או , המייחד שיקיים עד המהשבית ההעכרהר"ל

 הראיה בעל כשיכוין אם ב , בפנים יאמתוה ההקדטה וזאת . זה סור אחר זה בא צד על לותגלית
 לפי ויתחייב , עוכר ומן אל וכונתו מנמתו וישים , נפסדים הווים אישיהם אשר מהמינין אהדאל

 , להם תכלית אין מקדם שלפניו טה אל הפלוני הזמן טן ההוא מהמין איש כל כי ג הקדמותאמונת
 שלפניו מה אל , משל דרך על שנה באלף המונה הזטן אווזו מאחר בעצמו הסין מזה איש כלוכן

 שנה באלף הנולדים במכפר הראשון הכלל מן יותר האחרון הכלל וזה )ט( , להם תכלית איןמקדם
 וכיוצא , תכלית שאין סמה יותר תכלית שאין מה שיהיה הבחינה בזאת במחשבתם ויחייבו ,ההם

מה
 טובשם

 ר"ל . "מד סכ) יס'ס ולוס ש : סס.ל1סוף נגד טקס מסקזס
 וסם כמסמל "חד דבר ~e'nth מכן סא"ל סדכל יסים)6

 ק)ח)כס ומי ר"5 . )דכר לגמלן ומי ת : סנקנוחסמוסכ!ומ
 )קיים ס.טחד! מס ג) כי ודע א : מוסים נהלן כמולדגר
 ס"חרוח מכי מוכוח סיומך סר6יות לכמור סיל)ס מי ר') .וכו'
xbמכלמי )ו 6'6 אטווס מדת כטג'ן עומס סמןכליס "מרו 
 ססקדמס וסס הסס, מקמח 16 ססקדמוח "!nCD 1'סיעור

 : סס6ר מכי טוכוח מיוחל מס גי סי"" וסקדמפסעסיריח
 הנעסה כסג, מדלך לסו ר") . סלקיה גע) גסיג1ון "סב
 מסייס סי6 ושח ל") . וכו' מממין "'ם כ) ג' ג : מפלקכוס

אפיי
 תכלית 6ין דכריס כמועל גמ165 ל6 6ס כי , טבעיסדור
 610 ;י 16תר יקמר ו6ס , סכל ;)וו מחלק סיסלמס

p17SIPPD1n כגו טיס 'pSn 6כ1 6"6 חכן סג91 עם )ועורכ 6יגו6סר שכרי פכח וס61 גנחי סו TODO oht סיס 
 זס 6כל כפועל ככ"ח ס7גריס סימ55ו יתחייב קדוווןסע1לס
 , סססק זס למתיר סרג סטיכ , מחודר העולס 6"כסקר
 גסמ'ס ס6יגס סגכ7ליס סעגייגיס Ish כי תדעסווקטר
 גסס ינ1ייר ל6 גסרדיס סכלים סס 6כ5 כגסס כחוח1ל6
 לק5חס סגה קגחס יחיו 06 6ל6 ענין כסוס 1ל6 גללרדוי
 סגט6ר סיכר ו6ס עלול ונס עלס זס כניוח סספרסויפול

 : קונוס סיעור כפרק טרמז כמו כמספר 6חד סכל סיסים ימיים נסקר ססו6 יתנקר ו6ס ,רכוי
 על נמסך זמו וסרבל מעלס נד על יסיס 06 6ל6 כלל רגזי סגנ7ליס כדנריס ס6ין סרב ס6מר מס טופ ססאמר

 עלס סר6סוגס טסעלס ס'חס1כ מי 6כל , מק5תס ק5חס עלולים סס סגכדל'ס ססטכליס מסוכריעתו
 וסגפנות , ועלוליס עלות יסיו סן6 6ץ רכוי גסס ינ1ייר וס6חדהק סססיטוק כקךימ1ת לוס כסזסיקדס ויחחלפ1לכלם

 ויכיס גכ7לוח נ1ר1ת ס'ס6רו טפסר ג"כ , טמעון מגסס יוקר י1דעח ר16כן כמגסס יחחלפ1 סנו5י6וח כיסס6גוט'1ת
 רמו מ76 עמ1קיס אגריס 61ל1 , גט6רח סי6 עייגית ססידיעס יתכ6ר 6ס מסידיעס סקג1 כמס כיגיססמפרט
 , סעח1קוח כקלו לזכר מגחלן ומי גט6תר סרכטליסס

 ס1י
 ק7עת יד קקגר 6טר קעגייגיס כ6ל1 מ;י651 ל6 7כר

 סקדמ1ח עיטיו גריך ממופתית סידיעס כי סתכ6ר בככר למס , 6חריס ot)~t)u כסס לכיר סקדמ1ת ייקחמ5יורס
 קדמם ככר כידיעס יסיס o)nh למוד וכל ידיעס כל כי לחרות ptnip~n תולדות יסיו וטלק DJDJ 5גו ידועותסמ1פח
 לקיים סיסתיל ווי כל כי 71ע . כעגמן 'דוע1ת מקדמות 6לו מסכל ג,ס1ד1ת יגיע 6כל p'S)p כעל כלתי 6ל ילך ל6וזס
 ק7מ1ת1 סנוכטל 16 סעעס  חךוט סמקייס כי סרג כ11גח יסיס , סדכרי סדרך כזס קדמותו לכסל 16 סעולסחמוס
 1סס סגי1גייס 7רכיס סס כי ססכיעי סדרך זס 16 סחמיסי סדרך וסוט סדרכיס תוסגי כ6תד hSh סיסקמס לו6"6

 סעטיריח ססקןווס וסם . יחד ~ootn 16 ס6ל1 סקד)ו1ח כב' יטתמס1 זס כל ועל ז1לתס מג5 טוכיס יותר7רכ'ס
 זס כ61 5י על לו תגלית סטין מס סקר לסוס 6101 סי"6 ס:קדמס 6ו ס)וייחד, יקיים 6סר ומחסכות סעגדסר"ל
 סיסים ט6"6 ס6דס יתמת כי כ1לל1ת סקדמות סס 6כל מעהד1ח שנס ססקןמ1ק סןכרי גדרך סר15ן 16 זס, סור6הר
 P1n7po 6לו כמו סקךתות וגקר6ו רגיס 7כר1ס כזלל קססגי1ן כמו רגיס יגריס צוללת ססי6 למס סהקןמס,,ph , ככ"מ כפועל גמנ6 מ6לו ;"6 סיסיו עד ממסטרים ולots~n 6 1ל6 ועלולים מעל1ח 1ל6 מגפס1ת ל6 ככ"חדגר

 61חן 6חי וכל ססיע1ר כזס וסכוככיס ססיע1ר )וס שסייס מיחד ס6דס ל1חר יוכל כי מייחוד סקדמ1ת וכן ,סגיוגיות
 י6מתוס ססקדמס וקת : עקר ססו6 לי סגר6ס 1וס1 כ1לליס סס כי סגי1גייס דרכים 6לו סיו ולכן סגנז65יסמסקר
 6יסיסס 6סר סמיגיס לקחך ממוסח כעל סיכוין 06 , וס סור 6חר זס כו6 5ד על לו תכלית סחין מס ר"ל ,כפנים
  t)tSDO  יושן מן 610 ממין מן 6יט כל ;י סקדמות Pll~h לטי ויהחייכ עוכר זמן 6ל נס1וייתו ויצוין וגפס7יססרס
 מס 6ל 7")1 סגס כפלץ סמוגח סומן וס נוצחר כעלתו סמין מוס 6'ס כל וגן , לסס חכליח 6ין מקןס DSD(11 מס6ל

 מן יותר ס6חרון ומכלל . לו חכליח 6ין מקדםמלפגיו
 סכ~

 טיס ו6ס מס6חרון חלק סו6 סר6ס1ן מגלל כי סר6ס1ן
סזכד

קרשקש
 הרן זה אישי יתהוו שנים באלף תאסר כאלו נפסדים הוויםבו גהשארותם האמנתו אמנם ספק נלא הנפשות השאוסאטן
 שנים באלף הטונת הוטן זה ואחר זה סור אחר זה בבואויפסדו האהרון הכלל וזה )ע( : הטרבר אותו שטאטין דרך %א.נו
 היה ואם ,ה סור אחר זה בבוא ויפסדו ט'נים אישי יתהוואחרות אפשר שא. המרכר 'דחה בכאן פירוש . הראשון הבלל מןיותר
nsntatטסה גדול יותר לו תכליה שאין מה שיהיה יחף'ב קדמוןהעולם המין זה איש' אשר טה זטן תניח שאם קרטון העולם 

שאין
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 ל12קכם ער פרק ראשון הלק נבוכיםמדרה

 אין ממכובים יותר להם תכלית אין שסבובים במחשבתם מטנו ויחייבו , רכ הפלנל בסבובי יעשובזה
 אחד וכל ממנו מאחר יווער אחר גלגל וסבובי אחד גלגל סבובי בין ג"כ מקרמים והם , להםתכלית
 הנעדרים אישיהם יאמינו שהם המתחדשים, מהמקרים סקרה בכל יעשו וכן לו, תבלטע אןמהם
 הנחשב על יוסיפו ואח"כ , מסויימת התחלה להם שיש דברים הם וכאלו נמצאים הם כאלווידמו
 ההתבוננות עם נגלה מבואר שתטצאהו כסו פרמיה, וכל הספק מקומית וגלה , ההקדחה זאת קדקדעל אלפראב,י אבונצ"ר הכה ובבר ד . נמצאים אינם מתשביים ענינים אלו וכל , ממנו יחסרו אוההוא

המופשט
אפנאי

 הכיבס ססכ6ס ו6ח , 6לסל6"כי 6כוג5"ל מגט וככר ר :שמיס
 ע) יודק o)nb ומיוחל ספחות כ' ונס משרו, כסקסי ת"דן'
 )6 )1 6ין סחמ)ס )ו ט"ב כמס 6מ)ס מחמוס )ו ט'סמי

 למג ,ס 51) . חכוים )ו סמן כמס ??"t יופר 1)6פחח
 סממ)ס )סס דכליס  ובוייש מממס מס וכ6)1 נ6ומלוסלכ

 מוס יתייסד סעו)ס כדוס מכ6ליס כסרס ר') . וכו'מסו"מח
 כוס גחנ6ל1 ככל 61"כ , ואסון מוסב) וגס מחרס )1סיסיך
 יתערס ססס ומריקוח סעו)ס מדוס 1סס כקסום מסמימסרק

 : דרכ'סס)פ'
 nh)Po ככר וגס , נונכ"ח יוחר ככ"ח סיסים וסלסי

 מן והמד 6מר פעם יוס ככל יתנועע סנותג,עעיס מכל ממסיר טס61 סר06ון סגלגל סנוני צמרו וסליסית .סקר1תו
  סחגועק יח,חנ קינון סע,לס סיס 6ס , מניס כמס 6חר 6חח תגועס יחגועע סכתני כלגל כמו סגכוכיססכוככיס
 , סקר 1וס כתכלית סנפיר עם כתגלית סמ6וחר ויחוס ככ"ח יפיס סר06,ן 6100 סיוווי סגלגל ותגועח ככ"ת יסיםיריי

 כדכר 16 כחרב 16 נרעב 1סמחיס ככ"ח סס טכעיח מיחס סמחיס כי סח0ער רמי 61ין , מבכ"ח 'וקר כב"ח יסיס16

  וגל סכימת % ל , גמנב סס כקלו וסיויזמו כל לנטל מ,סלג כקנ1ר סרב 6מר . סקר t'Shסמכים
 מספק בקומות כל סרכ כלל כזב , גמ65יט ל6 משכייס דכריס 6לו וכל , ממגו יחסרו 6ו ססו6 סגח0כ עליוסיפו
 לו וקין ויחסרו,י1סיפ, iS'npo כנר כעכר סגופליס וסחגוע1ת סס)וח1ן0יס ס16מר כי , כחחלס למס חין 6סר כהמרו מסחר פוקוסוגלם

 עגי
 לו 6'ן סולמות לו  עוין ימס כלמזת לו 6ין מתחלק לו  ימין ומס סתחלס לו ספין לפי

 לנוס ממגו מספרן ס61געוק ]::ךס6חרק  יונו למס , פרטים וכלסספק
  גולמי

ן ר: סלטות":: כי ספילוסוסיס ntniprn נלקח
 מוס יחחייכ וגס מכנ"ח גזול כג"חסיס עמס חי ן קיי, סע'יס ס ה מי י ן

 סמנת 6חר גס6ר1ת סגפס1ח כי כס1על ככ"ח 0ימ65 מוס 0יתחייכ וכיס סוית תנועות יתנועעו וסמ6וחר סמסירסיסים

צ צ סטשת מקוס י.ר6ס סספלס ספלה כספרולזר , סמסתגות סייועקכגמנ6,תכמסרו
 : סגם יכחכ לכלתי עתם יעוכ קצינו סגרכ1גי מסם 1סח"ר צרוך סו6 מזרך סגנותו cnSI , סכללעיני

 תחסיכ קילו כי נ"כ יקירו סמדנריס , מופלג כקצור pinuo מש וס פתרת לקמקוס לסכיך רציתי טוב טסאמר

 ס2:,%ק ושיגן :,:%26'נגבויבצימנמ,
1 

 ק ק
 כ

Ioroi: יעבלסכימו מפע41ת% 
 ע חמ0ח סיום )חסווס ל6 0סעעס עחס קגגיח לכל סוס מחלק היניס 16 חכנ"ת גזול יותרככ"ת
 יקרס כעיניו ~P9e 6"כ , לכל סוסחלק 0סג וטח נוננ"ח געל יותר נכ"ת ייחס יותרטסה
 יקמרו ו6ס יתעלס, ~Sh ס,6 ננהי דבר 3כ6ן ט'קלבופור

  תרוווי
 ולIn~op 6 גמנ6 סיס וסלק גנחי יתעלס

p)p 

 :מן דמות
 מיום ולהגיע ל6ח1ר לן 6זס יוכל ob :כן  יליריין נעת סעשס סגתסיס מס סל :וסיף ל6 טוס עתס1גתר.1ס

 6לו  %%לו  12% בך רי"גה  ישי הלר  ויקום צג"גסבב
 סססמ

InhQ' ספק וריס סחדוס למצמיגי 
 יכל 6ל יכף מזלתי סספ ססתנס זס ק1דס לכר16חו יכול סיס ל6 06 ל6 16 זס קודם לכר16ח1 יכף ססס סיסימנע

ומלוקס

 בי, ק, ג:י:ל .'נמ"(גה": שקו:,4:': וגש. במי:;:
 שקר וזה זהכור

~MIID 
p.e סמה גדול ייתר לו תכלית אין ויהיה

33 ?ב ח"א[ 3ב1כים]מורה

 מזבשם
 טיסים יתחייכ 16 סכל כנוו מחלק סיסיס יתמייכ כןסדכר
 3' וכל מבכ"ח יותר לו תגלית ס6יןמס

~tn)oo 
 : סקר

 כמחסכתם ממגם יתחייכו ג"כ סגלגל כסכוכי יעמסוכן
 , לסס חכליח 6ין מסכוכים יותר לסס קכליח 6יןטסכ1כיס
 גבר סקדווות דעק כפי מסמס גלגל כסכוכי 3וססמ0כ

 61חר ככ"ח תגועוח קי1ס סגמנ6ת סתג1עס לפגיסתגועעו
 טסתגועופ מוס יחחייכ ב"כ סג'ס מ6ס וכלפיס יתגועעוס

 סגף הלפיס 6חר סנ6יס עס ט,ין סיסיו סייס עזמעכרו
 ויתחייב ישר ימיו סקלו יתחייכ 6ו לסכל סוס סחלקויסים
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 עה עד פרק ראשע חלק נבוכשמורה
 בקעם הנדברים דרבי אמהות הם אלו . הטעותנהז בנמצאות היריע בספרו התאה טןהמפשמ
 פועל לו שנם בהכרח יתחייב , טחודש שהעולם הראיות באלו אצלם תתקיים ובאשר , העולםהדהם

 : הפרק rw1 לך אבארהו בדרך אחד שהוא בארו וש"כ , ובחירה ורצון בכונהחדשו
 אשר שזה א אסרו, . המדברים דעת לפי היחוד מופתי הפרק בזה ג"כ לד אבאר אני עה81רק

 האחדות בקיום דרכיהם ואבהות , אחד הא וממציאו פועלו היותו על המציאותהורה
 : ההחלוק ההשתנות ודרך , הצטנעות דרך , דרכיםשתי

 היו שאילו אומר הוא כי וענינו , המונם יתמהו אשר הוא , ההטנע הדרך והוא הראשתוצהרך
 אם , הפכים משני מאחד ימלמ לא אשר העצם שיהיה מתחייב היה , אלוהות שנילעולם

 והמשל , שקר נ"כ וזה אחד ונבטא אחד בזמן יחר הפכים שני יהקבצו או , שקר וזה יחד בהטנפםערום
 שלא מזה ויתחייב שיקררם, זה ירצה , שיחממם עתה זה ירצה אשר 5 העצמים או שהעצםבו

 או , ההפכים משני לאחד מקבל נשם כל כי , שקר וזה , הפעולות שתי להמד יתקררו ולאיתחממו
 להניחו, האחר שירצה יתכן הנשם זה שינוע סתם אחד כשירצה וכן יחד, וקר חם הגשם זהיהיה

 העצם שאלת על )6( נבנה הראיה מן המין וזה , יחד ונע נח יהיה או , ינוע הולא ינוח שלאותתחייב
 הית הקדמת ועל )נ( המקרים, בריאת הקדמת ועל )ג( , הקדמותיהם ראש הוא אשר ,הפרדי
 עליו אשר התחתון שהחמר האומר יאמר שאילו ג לפועל, צריכים נמצאים ענינים הקניניםהעדרי

יבוש
אפיי טובשם

ohlinlסממנה פוחו ר"ל . סמ5י16ט סורס 6סר טוס א ערץפנרכן לו גחן מי ונדע יחן ומי , יכ1לח לו סיוח 6ל 
 6100 וס כלסגי כסרק סגחכ6רמעולסי כלס סעתיס סעח סיס 06 , 6חרח מכס 16 סעחסיכלת
 בו/ פיחממס עתס ,ס ילעס 06ל ב : 6מד סו6 וממנ'16טענו קסכס וטת , ק71ס גמש ול6 עתם גמ65 ולמסס~יס
 6ל1סופ ספגי שסר 6י כי סיקררס ס6מד סיקוס ירפסר"ל גמ65 ס6לוס סיוח עוד כל 6"כ nlh'lno לו נחןהחרת
 610 מכובר כי , יקררו 16יחממו 6"כ , עתס סו6 06ר 3נורס סע~לס לכרוב יכולת לויסים

 0ססועי
1nbo כמספר 

 סו6 סער 15 ועמוס כממסר "מד מועל לו פיסיםימוייכ 6כל , גמגע י65 ל6 ומס6פ0ר סספקוח 6לו כליתחייכו
 : כמספר 6חד מועל לו 0יסיס יסמייכ 6"כ גמססר 6מדמעל כלס ומס מדמיון מסע1ל1ח מס סססקוח 6לו כי כלוס6מת
 סירך זס יוערך וס מטוי ר"ל . 1כ1' ס"ומר יהמר טויילוג גי 60מר כמו , סגמנט עגייגיס ל6 מחסכיםעגייניס
 סיום גמ65ו כלתי כלס וס6ג0יס וקזמגיססתטעוח

~Sh וכ0גמגע כ"ח סססדכריס plhtln מחוייכ 6כל גמגע היגו זס סור 6חר זס 61331 ככח 36ל גסועל סקר יסיס ש"ח 
 כסגיחגו חחוייכ סו6 כמקרס 06ר כסכות 6כל (OSP 06ר כספוח יסיס זס החרון ימנה ל6 ר06ון ימ65 כ0ל6וכ0ימגע
 וימיו נסע סו6 גי וס וסכן , גנחי דגר סוס כ;6ן ימ65 ל6 זס 6חר זס ככ"ח 7כריס ימ65ו ו6ס גנחי ז3ר טיסמגס
 6חר גס6רוח סס 0סגססוח סו6 ס6מת 06 מסג00וח סג60ר מספק o)nh , לגרגרותיך ועגקיס לר06ךחיים
 ג"כ יחכ6ר חוחך כמופת וס יחכ6ר "ס כ6חד1ח כלס סיח6חדו חלכם גפפו ו6י0 6י0 מכל סג60ר ויסיםסרות
 יסיק אוחו לעכ71 ומ;~וגיס רנוגס וסיו7עיס ~otptlJ קחגחיס מתל סגס6ר oht מחהhSh 0 קדמון מעולס0"ין

~fin)o יחקייס וכ06ר , סעולס כח7ו0 סמדכריס דגרי המתוח סס ואלו : סקכס דקרי מקי16ר כו תסייגו מס 6לסגסוכ רעי זס ססונח 61חר לו ענין 6ין סספק יסיס נדיקיס סל ג0מתס יסרבל חכמי 60מרו כחו 6חד דגרממס 
 0סעולס וסרטון , וכ3חיגס ורנון 03יעור חדסו סועל לו 0י0 כמכרח יתחייב מח1ד0 טסעולס סמוסתיס 63לו56לס
 , לחדסו וכחיגם רנון לו כ0קדס 6ל6 כידיעס פסיס 6ף סחיו3 5ד על סלמס מן סהר כסחחייכ חמנו מתחייכהיגן

 כסרק לך 6כ6רסו כצרך 6חד 0סו6 כךכי6רו61חר
~tsJO 

 ודרך ססמגעוח דרך , 7רכיס סגי וסס סמדכריס דעת לפי סיחור מופתי ספ' 3וס נ"כ לך 6כ6ר 6ני עהפרה : זס 6חר
 סו" סר06ון ד~הזירך : 7רכיס לס' יחלקי ו56סס0חטח

 כיחד וקר חס 060 שיגיס 3זס סמאל , מ0גיסס סגו60 ערום 0יסיס 16 6ח7 כגו60 יחד יג60ו ססקסכיס מוסיתחייך מרכס 6ז "יוס1ח סגי סי1 "ס . סת61ר זס ע5
 וכי6ורוס0וס , ג"כ יתר קליו סבכיך 6"כ כטל, 011 ג"כ 0לג קיר16 1ל6 חוס 3ל6 6ס סימ65 3יחר16 וטס קרוססלג
 יתתיי3 כן סרנר סיס 06 טיקררסו, ירכס 6תר ס6לוס 6חר, סקלות ייחממו ר"ל פחס וס יר5ס 6יר מטנתיססע5ס
 וס יסיס 6י ססכי0 שכ' ליתר מעיל גסס גל כי סקר ווס יחד סיסיו סעורת סגי לבאגט 0יתתררי יל6 יתתחתו0ל6
 סג0ס יסיס 6"כ ית 0יסיס סיחר 0יר5ס יתכן  מגסס 1ס לסייע 6תר ס6ל כ0יר5ס כן וכמי , יתר ותר חססג0ס

 60"6 מוס יתתייכ 6"כ , נח 1ל6 חסגועע ל6 6י יתד %חמסגועע
 0ימ65.

 , התתריס שריקח סקדתת יטל סקדתוחיסס, ר6ס סו6 06ר ס0ררייס סעי0 סקומח טל . מלרתות ג' על נסגיתשרייס מן  פתין סוס סר3 וקמר , 6תד חיליס סתר
  סקדמח 6ל ?ררך גוס סייחוך לכיר טמרכריס 6לו יריכיס כי סר3  3י,ר וסיס , )מכייס עגייגיס סתגיניס כעדר סיותוטל
 רעת על וס סיר 6טר וס יסספסד ססויי0 יכתו עלט יסר  סר06ון ססחומר 0י6נור לקומר כי ו6תר , ססר7ייעלס

 ססילוסוכיסקרשקש
 משל המיר המקרים בורא שהשם אמרו שהם פירוש .הסקרים חשבו אשר רעתם לפי כי פירוש .הקדט~תק,םי בריאת הקרמת ועי  )נ( ו שווים מעצמים הוא  מתיבב שבלאחר ראש הוא אשר הפררי  olyn שאלת ,ל )6(  עהפרק
 ההם ברבר אן , תמיר החיות מקרה לו בורא שהוא בחיזה היסודות מן מההוה כל או כוכב או גלגל שיהיה בין כלו העולםכי
 לברוא האחר כשירצה א"כ , תסיר החטיסות מקרה בוראשהוא ש.היו מתה"ב היה ביניהם, הפרש אין פרדסם מעצמים מורכבהוא

 ועל )ג( ! הקרירות מקרה לברוא האחר ירצה החמוםn~po האחר שיהיה יתכן ולא , הגטצאות וכל 'תר עוסקיםשגיהמ
גי החמיאו, בגשם תאמר באלו לברו אהד בחלק והאחדהיסגרות, פ" , לפועל צריבין נמצאים ענינים הקנינ.ם הערר היותוהקדטת טן שנתהוה מה בכל האמק כאלו לבדו אחד בחלקמתעסק
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 130קל עה פרק ראשע חלק נבוכיםמורה

 הגלנלים( נושא י"ל העליון החמר בלתי , הפילוסופים דעת לפי שה סור אחר זה וההפסד ההתקהיבואו
 התלות ואין התחתק החמר מנהי האחד , אלוהות שני שיש אומר ויאסר , בסופת זה שנתבארכמו
 זה היה , המשגים י שחשבו כמו , בהיולי לפעלו התלות אין הנלנלים מנהיג והשני , בגלגליםלפעלו
 בלחי להיותו , מהם אחד כל בחק חסרון שחק אומר יאמר ואם ה כלל, המנעות מחייב בלתיהדעת

 ההוא הדבר כי , משניהם אחד בחק חסרון זה אין לו יאמר , האחר בו שישתמש בטהטשתמש
 שאין כסו , הנמנע על יכול בלתי בהיותו בפועל חסרון ואין , בחקו נמנע בו לפעלו התלות איןאשר
 תתלה ולא , אחד בנושא ההפכים שני בין טקבץ בלתי היותו אחד לאל הטיחדים קהל אצלנוחסרון
 שהביאם ואעשן )י( הדרך זה בחלשת שערו וכאשי י , הנמנעות מן לו שדומה במה ולא בזהיכולתו

 : אחר דרך אל סרו , מביאאליו
 שישתתפו אהר ענין )ס( לשניהם שיהיה טתחייב היה , אלוהית שני היו אלו , אטרו השני,ההרך

 פילוסופי דרך וזהו , והחלקו החלוק נפל בו )1( לאחר ימצא ולא מהם לאחד נמצא וענין ,בו
 , הענין בזה הפילוסופים דעת כשאזכור אבארם והנה . הקדמותיו ויהבארו אחריו האדם כשיבוטךסופתי
 ענינים בו יש אצלו יתעלה שהקרטון בתארש, שיאטין מי כל דעת לפי יטשך לא עוד הדרךתה

 ימנע לא א"כ הרצון, ענין בלתי אצלו היבולת וענין , היכולת ענין בלתי החכטה וענין , רביםחלוקים
 , האחר עם בהם שישותף מה מהם , ענינים בעל האלוהות משני אחד כל שיהיה , ההוא הדעחלפי

 : סטנו שיברל טהומהם

אפהרי
 סגלמיס מוסל סיסיו כדי ספלו' סס)ס OttpSסר6סון
 ללמדות )מס יגיע rbt "מד ספת) ~OSID ומומרסספימייס
 )6 מתמ)סיס ממלים סני סיסיו ~nlDtS'P כדעת סיומינוסאו
 ו6ס ה : ססניוח מכמיני ל") . כמסייס ד : סימוליתכפר
 )המין 06 "סי' לומל ספסלן יל)ס 06 ר"ל מסרוח סוס 16מריחמל
 פיסים ספפ! ומומל SDO"1 ממומר כטפין ספי!ו10ףדטח
 13 סיסים שמר 631 כי ,חע)ס יחו17 יחכ"ל העדייןמחמיף
 יסכסך )1 ייוחס ס)6 סדעח כחמ)ח מכ61ר ו,ס שמסלוןיחנלך
  כוס סמו)פס ל") . מדלך זס כמלסת סערו וכלסר 1 :חסרון
 דלך קפי יחע)ס פסס המדוח )חכיים hsn מסד סו6סתרך

 ס6מל סמד3ליס דלך נסי לק מחח)ף פסממל ס6מלוספי)וסוף
 סמויים סמ6מיגיס 076 כוי יוחס 161 מע)מיס מחוללפסג)

 6חדוח1 סמדנליס שקימוח דלך )סי למס ינ61ל3סק7מוחיסס
 וסק וממדבר סס')וסוסיס גין סמורם סדרר יזם ,'תעלס
 ספי)וסופיס כין מולות כשקדמות סי3ו6ל לקוי יסנרך6מ7וחו
 סללך זס כמולסח סטלו כלסל סלכ ט6מל וסו ,וסמד3ל
 ססו6 מסגי סדרך ו,סו . פילוסופית 6חל דרך 6) כ"1)סיכך
 ע)מייס ח5ליס ס6מגח sug סס61 סלעת יפי ססחנותדלך

 : 6' ס6לוס 635ר 6חרפ דרך 3קט1 מחחלפיס 6ל1 מטני631
 ימ65 6סר 1סעגין יסחחפן וכ1 6חד ענין לטגיסססיסיס
 סחרכיכ ונס מרכים 6ל הריך מורכם וכ5 מורקב ס6לוסיסיס

שרר
 אובשם

 , סגלגלים גוט6י ר"5 שעליון מחמר כלתי 0ססילוסופ
 בתחתון סחרר )וגסיג ס6ח7 הלקוח כ' מגס סיס הומרויהמר
 והין סנלנליס מנסיג וסנ' , גנלגליס לפעלו מתלות61ין

 סגלגליס הלוס כי ר"ל , מעולס וס נסיולי tSPDSסועות
 וס מגיע ס6חר וסילוס 16תס 1מס1ס סגלגליס מניע610
 סועת וס סיס , 6חח סכו לסס סיסיס ""6 גפסןוסקס סג)חי כי , סמסגיס סחס3ו כמו 6וחו 1מס1ס סחחחוןסחמר
 הומר ינבור ו6ס tmnlfi כ' סימננו 60"6 מחייגדלתי
 וס 6ין כי סרכ 6מר , ס6חר 3ו ססססתס נחסיכול ינלתי מסתתי גלתי שייתי יתחר 5טר כל יחוו טסריןסוס
 למתלות דרכו טלין מס כי , יתעלס סטם נחקחסרין
 על יוכל סל6 לסס מחסרון 6ין כי חסרון לו  6יןלפעולח1
 מעגתיס מח1נריס סס סגס)ויס סגל 6תר1 ולכן ,סגמנעות
 כל לס"ז יחחייכ 61"כ , ססרדייס סענמיס וס0מחדמיס

 סקמריס ססגי 6חר ס"חר יוכל סלחך לעסות סיומןמס
 הלוס 6ל6 ימ65 סל6 יתחייכ יעמס לסי 61"כ ,מתדמיס

 סג61, נעדר סיסיס 16 יחד סספכיס סגי קנון וימנע6'
 כנסס יביס כנר כי סרנינו 0סמדגריס ולמס , ממסמ6ח7
 וסברס וסחיר ססרדייס מסענמיס ול6 ונורם מחמרמחוכר
 מחחיי3 יסיס 6ל1סות סגי סיס 6ל1 קמיו סטניהדרך
 כן 06 , סססתגות נו נפל לטמר ימנ6 ל6 'מססלקחן
 יסיס 610 6ח7 סיס 06 , רגיס 16 6ח7 יסיס 06 ימנעל6

 737 כו סיסיס יתחייכ רסיס יסיס ו6ס ,ס56וס
 מטוחי

o~s ייוחדו ודבר , oht וגס מסס 6חד כל מ1רככ יכיס כן 
 יקמר כנר כי , סק7מותוו עם כסילק_ח חופתי סדרך וס כי סרג והמר . כל5 סרכנס לו 6ין סחני16ק סמחויינ ,סקר
 SD וס6חר סעלי1ניס סדכריס על הלוס סו6 ס6חד כי 6חן כרכר כלל יסחתסnlaSb hSl 1 סגי נכס 'טיסהומר

 ל7כר גריכיס orh פכן , 6חך כ7נר יוסכתו סל6 וסחתוגס סמר6ס כמו , 6קן כדגר מסכינויס o)'hlסתחתוגיס
 61חר , מסכימים סקס ר6סוגס ית63ר ל6 06 חל1ס סדרך זס סיס ולכן , גדור חסכימיס ס6יגס 6חר יחחלטו13

 לו סיס סמד3ריס חוסנים oSunt סס6לוס , (ot~htil סי6תין מי גל ישח על ימסך ל6 ג"כ סדרך וס כיסרכ
otnhlnעגיי כי , רכים 

 סענמיס סיסקתפ1 גמגע t)the , מרנון עגיי כלתי סיכעח וענין סיכ1לח עבין נלתי סחכמס
 מוס סיחחיינ ח6מר ו6ס , 65חר ימג6 סל6 מס ל6ח7 סמג6 6ח7 3כל רכיס סימג6ו 6חר Ot~hW3 6חד כלויתחלמו
 כן גס יסיס וס , יסתתסן גו וזכר יוסכמו זכר נו ססמג6 6חר סמני16ת מחויג יסיס ול6 מורכנ ססססיסיס

 הררך : מתחלפים טגייגיס ססת6רוס סי6מיגו למי 6, סיסיס 6פ" מורככ סיסיסיתחייכ
קרשקש

 ענין )ס( , הנסכרות הקדטות ג' האטמה פ" , מביא אליושהביאם ~uen והם לפרעו צריכה אינה ההנועה הערר הוא חטנחוהכי
 מהם אחד כל ראוי בו אשר הענין והוא . בו שישתתפואחד חלוף ופתוך , ההעררים בשאר וכן , לפועל צריחה nnpoשהיא
 יהיח שנים והיו פ" . והחלוף החלוק נפל נו 9( : אלוהלהיות ולע"פ )1( : סחם אחר סכל ותטגע הפזלה העשר שניהםרעות
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 עה פרק ראשון חלק נבוכיםמוה
 והם שקצתם והוא , הדברים אלו בעלי טהקדסות הקדמה אל צריר דרר כן גם הנהו , השלישיהדרר

 הוא אבל , בורא כעצם נוסף ענין אינו ההוא הרצת , ברצון ררנה שהבורא יאמינוקדמעיהם
 שתראינו; מה כפי רחוק ציורם אבל בארנום, אשר ההקדמות אלו ולש ח בנושא, לא )י( רצוןז

 דינין שני מחייבת אחת עלה ההיה לא כי , לשנים יהיה לא בנושא לא אשר האחד הרצון מאמרו
 יזכרוהו אשר הרצון כי , טמנו נעלם שהוא במה הנעלם באור )ת( שהודעתיך כמו וזה , עצמיםלשני
 , לדחותם אפשר שאי י ספקות עליו יתחדשו שיאמינהו מי ואצל , נמנע קצתם אצל והוא יצויירלא

 : האחדוה על מופת יקחוהווהם
 ודק ל , פועלים רזב על יורנו ולא נ בהכרח 5vle על מורה הפעולה מציאות אמרו , הרביעיהדרך

 , נגלה מבואר חה , שיזדמן מספר זה אי או כ' או נ' או שנים שהשם הטוען מענת ביןהפרש
 ואפשר )י( המספר מכלות על מורה הוא רק , באלוה הרבוי המנע על תורה לא ראיה שזאת וא"ת)ס(
 , בו אפשרות אין השם ומציאות , כשאמר ראיתו זה והשלים , רכים היותו ואפשר אהדהיותו
 חה )כ( נ הזאת הראיה בעל ראיתו שם כן , הרבוי אפשרות א"כ ובמל מ , המציאותו טחוייב הואאבל

מבואר
 10בשם

 0ס,6 וכרנון כרנון רולס טסכור6 "חרו מעליסיהדרך
 ל6 רנון hlv 6כל סכורה כענס (qDt עניןהיגו
 רחוק טכי6ורס qb ססקדמוח tSb .עפי ]נגוסה[)כמס(

 י0י0 ל6 ]כגוט6[ )גמדכן( ל6 6סר 60חך סרנ1ןפתרו
 ומרנון , תכריס לסגי סכם 6חח עלס י0י0 ל6 כילמגיס
 מס כי6"6 כי , מוס וס ססו6 כרנון nlolSh סני טיוכךלו ט6"6כוס

 סכו"
 0טטיטות נתכלית פסוטvnh 0 עלס

 ל6 סרחן סיכר כי , לוס ו0 כין סכול טיחן 0רנ1ןו0ו6
 כגוסך רנוגי1תל6 סיסי~סני לזמר וצין כו0'0רכוי,יוסכל
 ל6 60חד סוכר כי ס0כול יוכר כחס ג' 6לוסוחלסגי
 מרנון כמו 0רנ1גיןח 6ל1 6ין כי מממר, תנד 6ל6יתרכס
 גמה 6100 סרנ1ן כי נגיס ססס וטמעון כר16כןסגמ65
 כמס דכרי0ס 5פי כגוסך ל6 ,סר סרנן וס SJh ,נטס6
 ס6ח7 ט66ס דכריסס לסי יתחייכ 6"כ מ60חר, 60חךיוכר
 יוכל fis כגוט6 ל6 6טר 6100 סרטון לסגים סיס כ"6ספוט
 , לוס וס כיןלמגדיל

 וסכלי
 סיו כ"6 סדרך ו0 לפי 0ע1ל0

 תיגו ס0כור6 6חר רנוגי1ח סגי בלוסות סגי ס'ו 6לו0וחכ'
 6ל6דכר

 ס0ו"
 כמס גכדלוח רנוניות סגי 0יו ו6ס רוה

 6חר לממר מחוכרים סיסיו יחוייב , מוס ו0 ס0כדליוכר
 , זס גולח כחמר ו0 סיותס 6ל6 כיגי0ס מסנדל יוכרסל6
 תמנו (OSD ס0ו6 כמס 0געלס סכי6רו כעגור היגססדרך  וי גי 0רכ וחמר . מ~רככ ס6לן0 כיק כן סדכר סיסו"ס
 ג~סף עגין "יגו 6100 קרנון כרנון רפס ט0כור6 בתרסכי

 דכר וסו ]כג,ט6[ )כנוסכן( ל6 ר15ן 610 6נל סכורךכענס
 nsp' 6נל כי מ0מעייגיס רכים 6נלגעלם

 געגע ספיג תנעלי

אפצץ
 מקרם כמו ונסו ר") . ~גו' כגוסך )6 רנון ז : ית'ככורך
 . וכו' 00קדמוח 6)1 %1י ח : למעלס סוכר כגוט6 )6מכליון
 תיגו ס0ר)ון נמרס וסם כי6לגו 6טל ס0קדמוח ")ו )סיר")
 0סקדמוח ")1 6כ) , hnlu ל" וס0ל1ון יחע)1DSD 0זורח
 סרקן ם : כך קמלו חר06 כהר o'ptn1 נגריס 0סכנמס
 )1nho bnb 6 פריון וס ר") . וכו' כגוטי י6 6טרס6מד

כגוס"
 "מסר ס6י 6)ו0וח, )סגי סיסים "פסך "י קיימגו0 6סל
 "מסר "י כי , מוס Or ססו6 כרנון 6יו0וח 0סג.סיוכד,ו
 סרטון ו0ו6 0סטיטוח כחכליח ססוס0 6מח עלס hlonטמ0
 , 0רגוי כו יו"כ, )6 ס6מד סיכר כי )ז0 ו0 כין מסנוןסיחן
 כמס כ' 6)1ס1", )ס;' כגוק6 )6 ל)1נ'1ס טסי סיסי לוזר!6'ן
 גי , המנמל מ)7 6)" 'חדכס )6 0"מד סיכר ג' ס0נד)'וכל
 סר11ן כמו 0רגונוח "פ6'ן

 0גמ)"
 וסססגיס וכממעון כרבוכן

 מלנוןכי
 גמ1" 100"

 )פי כגוסם )" 6סל סל)ון or 6כ) כנוטל
 דכלי0ט )פי יחמייכ 6"כ ס6מל מן 60מד יוכל נמסדכליסס
t'o'aסאון טניס סיו "יגן כ' ספוע, 60מד 60)וס hlO~ סר" 
6(be)3 6( (י : )ו0 ו0 כין )0כד) 'וכ b~en למוחס( 

 פעולם ס0י6 ככבלו מעולס זס מנידוח stg . סטעע0מגיבוס
 lffg . פוע)יס לוב טל יותו !)6 כ : נ0כלח סע) ע)מולס

 לוב מגין )גו חולץ ל6סטע1)0
~'SDtDO 

 1"י1 ל : מס כמס
 "ין ספוע)יס מנין רוע מורס סוייגו 6מר ר") . וכו'מסרט
 מחוייג ג' ר"ל . סרגוי 6ססרוח 6"ט  וגעל כנ : וכו'מעלט
 סגתכן610

'p'p ימר ולכן , סנפ)5וס *לו לכל במסרח 5תר 
 נו יסטריט 5ין כי רנים o~SDtn יססרוט סיסים סוףסכטל
 יס' ימ)י16ס1  ס6מל מס ר"ל . סעעוס מנופר יזר ג :יסעפו

 על מופח  יוקח 61יך קננו ל6 רכות ספקית ע14 יתסוסו מסיט רנון ססי6 סירוסו חי 61נל רוסס יתעלס ססססיסיס
nl~nfio: מ,ר0 ספעולס מ5י6ות "מרו 0יניעי הדרר su כי כזס ומרנון . כמכרח פועל nlhtSn 0, ככלל מעולס 
 סס, כחס ספועליס חגין לנו להיגרס ספעולס כי ססועליס רוב על לגו יורו ול6 גסכרח סועל על מורס ססעולסססי6
 סטת תפיר 6ס סיווגן מספר וס 6י 16  עסריס 16 סלמס os)n 16 ססטס 60ומר כין סטרם  6ין כן מסוגרויחר
o1)pכסכרת פועל על מורס ססעולס מ5י6ות כן סיגר ויגף , מתנית מספר וס 6י 16 ירגיס 16 טלטס פיסיו יסטר 
 ססס תני16ת כט6תרו סתריריס סתומת וס ושיליתו , רניס סירתו 1,פטר סתספר סכלוס על יורס ססו6 6ל,כ6ל1ס סרכי סתגע על יורס ל6 סחופת סוס 46ןר י6חר ו6ס , 6תר מפועל סיסיס יתתייכ 6"כ ספיעליס רוכ על יורסול6
 וס 6כל שפטר סחסייכ יטוכ טגיס על ייתר 6י טגיס טיסיו שפטר סיס nthe~no 061 מתץינ 610 6יל כי שפטרית6ין
 רון על יורס יל6 6' סועל על מורס ססעולס תנייוס ,  כן  סרכר ייכף , 6תד 6ל6 ס6ליס יסיס סלי יתחייכ 6"כסקר

 תגויר וי כי סרן ושתר . 6סך סיליס סיסיס יתפייס 6"כ (SD' לוסולחכית 6ססרי סח5י16ס סתתוייכ סיסיס יסתייכ מתגיס תספר וס ת6י 16 סיעליס חכ' סיסיס 6ססר סיס י6ס ,פיעליס
קרש

 בעל מהם אחד נ4 ויהיה  ענינים משני סורבב מהם אחד גלא"נ
  ביאור )ה( : נושא בלא לבר ימר פ" . בנושא לא  )ו( :שנוח
 רוצה פירוש , געלם יואר שהוא ברבר האחרות, ענין פי' .הנעלם
 נופל שאינו בנושא לא הרצון והוא נעלם יותר שהוא במהלבאר
 : המרבי הטאמר  זה שלקח תאמר. ואס )ע( הקתל;החת

קש
 לומר חובל לא זה פ4 . רגים היזהו ואפשר אחר היוהו ואפשר)י(
  ואחר  רבוי ו4א בו אפשרוה אין המציאות מחוייב ית'  הואכי

 נ אחר הוא כן אם הפילוסוף כ4 מודה שבזה אפשרות בושאין
 גו אק אשר הוא יתכרך שטציאותו מאר הטעות מבואר וזה)ג(

אפשרנת
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 131קלא עה פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 , האפשרות בו יהיה רעתנו אמנם בו אפשרות אין אשר הוא ית' שמציאותו מאד הטעותמבואר
 ונחשוב ג' שהש"י הנוצרים שיחשבו כמו ואולי ס , במציאות האפשרות בלתי בידיעה האפשרותכי

 : בהקרמותיהם התולדות התחייב בידיעת שהרגיל למי מבואר וזה ע , כן הענק ואץ אחד שהואאנחנו
 , הצורך והוא פ , היחוד על מופתי ררך מצא שכבר הוא חשב האחרונים מן אחד , החמישיהררך

 , אליו יצטרך לא מותר השני יהיה הנמצאות, אלו לעשות האונד יוכל אם , אמר , כךובאורו
 , לאתר להצמרכו ליאות מהם אחד לכל יחובר יחד, בשנים אלא יסודר ולא המציאות זה ישלם לאואם
 מן המין זה על להקשות ויש . ההמנעות 4ן סעיף הוא אמנם וזה ))( כעצמו, מספיק אינווהנה

 על נאמר לא שאנחנו , לואה יקרא שיפעלהו בעצמו שאין מה יפעל שלא מי כל לא בשיאמרהראיה,
 לואה שהוא נאמר לא כן , לאלכסונו שוה צלעו מרובע לברוא או כמווזו לברוא או עצמו להנשיםיכול בלחי להיות ליאות יהעלה לאל ניחם ולא , ככר אלף מניע בלתי להיווזו הלוזם שהוא אדם מבניאחד

 , הכרח אבל , צורך זה יהיה ולא , שנים שיהיה הוא מציאותם שחיוב , לבדו בורא בלתילהיותו
 אלא גשם להמציא יכול בלתי היותו על לואה יתעלה שהאל נאמר שלא כמו הנמנע, הואוהפכו
 שחלוף ליאות, ולא צורך זה נקרא ולא , דעתם לפי בהם יברא במקרים וקבצם פרדיים עצמיםבברוא
 שמציאותם מהם אחד בחק ליאות זה ואין , לבדו האחד שיעשה נמנע המשתף, יאמר בן נמנע,זה

 בנו , הדת מן מקובל שהיחוד שאמרו עד קצתם התחבולות הלאו וכבר , שניהם שיהיוהמחוייב
המדברים

אפורי  ולפטל ס6מר מס כי 1 מ6ר בטטות מכולל סו" 13 "פשות"'ן
 bh ח)י)ס ס") נעלס ססוntlnPho 6 "ין נכיססי1ש

 קומר '1Db "ס ממפל , ידיעתנו ספוק מזד 610ס5פגרוח

~cDh
 "ין סכ,, "0 כי יסים ס)" 8ססל 16 גסס סגלגל הסיס

 , סכ) "1 גבס 16 )נפט מון כמ)'"וח סו6 סגלנ) כימסק
S~hטבל ט6מל מס" 

 סס1"
 כעלס ידיעתו מזד

 סגלני
 כן ,

 וסס"פסרוח -כיס 16 "מד טיסיס בסטר יחעל0 סססכם16מר
 , 6מד "ו רכש ית' 610 5ם יחג' כ5) 'דיעחו סכנתמגן
 h(b כ)ל' יסע)ס גט)מו גוסלח o)'b ס6סטלוח מלח כן06
 נו לספרות "ין ססס ומני"וח סימל מס כן 06 , יציעהמגד

וסו"
 ים י7יעתגו ספוק ככמי:ח "כי )כד עגמו ככמיגח 5מח

 ר") . סגוגליס סיממנו כמו 1"1)י ס : וכו' 3ידיטסס"ססל כי סר1nha 3 ו,ס , כנוס תיגו סמ~קח 6"ג 6ססלותנו
 סכ) כ' יחע)ס נ,מודו כ)) מוסח )ס0 "ין סמךכרימ6)1

 כ)ס0 ססס סגווריס טימט3י כמו כ' , )3ד ג5מריסטגעיס
 מסו" מוטח thf)on ממכיס סמדגריס "לוכן

 יחע)ס
 מנוקר 11ה ע : גמגע מופח קינו המופת כ' כן ו"יגו"מד,
 טסרג'ילמ'

 : ס)סס ססקדמיס מן ססו)דס שתיינו "יך וידע ס0ניוןמי"כח ססרגיל )מ' מקד מנ"ר מעגין וס ר"ל . וכו'
 : )1יך גקר6 מדלך ,ס טס )ומר רגם . סגורך וס,"פ

 טובשם
 יתעלס טנוגי"ותו כלחורגו כי מ76 מטעותמנוקר
 יסיס בו דעתנו המגס "פסרות נו וספין כמניפותמחוייב
 תמוגס על ו6ס כדירייס 06 לפטר  ססטתיס ליתריקמר כי , כתלי,הז לסירי כלתי  3יריטכ ס,פטר כי6פטר1ת
 כהפטרות ונס רכיס 16 6ח7 טיסיס יסטר 1ס"ל01יחרת
 כמגיבח סו6 סגלגל כי PDD "ין כי כ6לו0 1ל6 נסנויס6יט
 סכלות מגד 610 הפטר טג;,מר מס 6כל כ17רי לגפםקון

 ננמר oh1 ננוני6ות Tnh סו6 יתעלס ססס וכן כ1,ין'עתגו
 וס6פטרות סכלותנו מנד 610 רכיס 16 6תר סיסי' ט"פסר13
 הפטרות 6ין ססס תני16ת מקמרו נוס ""כ סיי'עס מגדס~6
 ספוק 33חיגת 36ן לכד עגמו ככקיגח המרגו סו"כ1

 ט")ור tor1 כלוס "ינו ממוסת ""כ "מסרות כו יס בוי7יעתגו
 טססס סגונריס טכסכן סכמו ובלי כידיעס. ס"פסר כיסר3
 חוטכיס ססס נו וסרנן "', ס0ו6 "גוזנו 1גחסוכ סלמסיתעלס
 כן 1ל6 יתעלס כסס D11filn ס)ס0 לו סיסיו קטטרססו6
 סיסיו ס"פסר חוסנים סם גי , 6חד ס0ו6 6ל6 6גחגוגחסונ
 כן תעגין 61ין 6ק7 ססו6 "ל6 כן גמס~נ ל6 ו"גחגוסלמס
 הפקרות ל" כי7יעס 6ססרוח ס~6 ס6ססרוח וגס דעחס,לסי

 0תח,י3 כידיעס גססו ססרניל לנוי מכובר וז0 .כמניאת
 סוכר טיסיס נעבור ל" כי , סק7מותיסס מןמתעדות
 ק7גריס טסיו לניס כי , כמניצות "פסר יסיס כידיעס"פסר

 : כלוס תיגו סרניעי סררך  וס ""כ 3י7יעס 6פסרייס ניסיו כמג'16ח גמגעיס "1 מח~יי3יס ימיוכנר
 31י16ר1 , סגורך דרך גקר6 6100 וסדרך , מיהוד על  תוכתי  דרך מנ6 כ3ר סט5 ס6חרתיס  מן קנת תססוסחמיסי1זדרך

 ל6 061 ל3טלס( ר3ר יעמס ל6 לויטנע קליי יגטרך ל, מיתר  מסני יסיס סנוונ6ות "לו לעסות 6חד יתל  "סכך
osn~6תך לכל  יתייר כן 06 יחר יסניס0 5ל6 יסורר יל5 התלינית יס oon Pth'S  בל וסגס 6סר 6ל 3י5טרכי 
 סעיף סי5 סררך טוו סרכ ינתר . סת5ייווו וס ממגו סיסירר תל סיתר יל יקריך מחיר מטלאו תסמיק חינו מילויתר

  סיין מס יפעל סל6 מי כל לו כסי6מר  סדרך ~י למסיר יס ,  סתנט1ת סטר מנקר, סדרך 01י6  שרקמןתמרך
 6ססרות טלין 6סר ככר 6ל9 תגיס פלחי tbli~s חלוט Tnh סייס )6מר ל6 סיגחלו ל61ס, יקרך ל6 סיפטלסוכעלמו
  כן , כתויו ל3ר61 6י טלמ1 לסגסיס יכול גלתי ליפת ליקית יתטלס לטס יתיחס ל6  כן , טיגיעס מס"יטיס 6יסלסוס
 זל, ממס מעולס סיכרת כרי סנים טיסיו 610 מני16חס סטכע , לידו לכריי יכול כלתי pl'~S ל61ס טס61  גימרל"
6ל,  גסס לספניי יכול נלתי  מטחו סמונריס יעח לסי ניתר סל6 כמו , נמנע סי5 ויפכו מכרח י3ל  כורך לכדיסיר

 , ישגע וס  טחליף nlh'S יל5 סירך 1ס נקרך יל6 דעתם לסי ornp י3ר6  כמתריס olnpl סררייס טנתיס ככריי
 ז0 ויין  לכדו ס6תר סיטנה גתגע כמכתף יסתרכן

~th'S 
 . יתד טגיס0 סיסיו מתוייר ovthfinn 6חר תסס 6חך 3חק

 סחטייגיס לסכל סלקי סררגיס סקלי 3י  ירלון . חידת  s)lpn טסייתיר טימר טד on~pl  יתחנ1לית סלייוגער
 וימרוקרשקש

 כן , אנחנו ש:ח'טוב כסו ואינו שלשה שהם האצרים ש'השבובמו אמשרות אע St'bt ממציא ע4  שויה שהפעולות פי' .אפשרות
 : "Dny לפי כן הענין וא.ן אחד שהוא אנחנונחשוב שלשה או שנים או אחד שהוא לנמר יהבן שלא מזה יחוייב ~לאבו

 בהצטרך פירוש . מההמנעות סע.ף הוא אמנם וזה))( שהוא נחשוב שאנחנו שבאר כמו ביריעה:ו הוא,האפשרות
האחד ואולי באלוה מאמינים והבל שלשה cnw חשכו והנוצריםאחד
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 לקבל רחוק מאי היעת חזק איש מהם זה שאומר תאה אני אמנם . אוסח ואחו אהמיבשים
 למה תנוח שלא נפשו ומצא , באסת מופת הוא דבר מדבריהם ישמע לא כאשר שהוא ,ההמע"ת
 מבע למציאות הניחו לא האנשים אלו כי , הדת מן בקבלה ילקח שזה אמר , מופת שהואשחשבו
 בה שיוליר ישרה סומבעת ידיעה לשכל )מ( הניחו ולא , אמתית ראיה ממנו שתובא כללמיושב
 שלא טה על מופת ממנו שנעשה מציאות שנניח ער )ג( צ בכוונה נעשה זה כל , אמתיותתולרות
 לאלו אלא להתרעם ואין ק סופת, בו שימצא מה ממופתי לקצר זה והבהינו , סופה לוימצא

 : השכל מאנשי האמת עללמודים
 הנשמות הרחקת על ומענותיהם המדברים דרכי , המדברים דעת לפי הגשמות בהרחקת עופרק

 אצלם הנשטות הרחקת בי , היחזד על מראיותיהם חלושות יותר מאד,חלושות
 וזה , יתעלה האל עצם בחק ההרכבה המנע תבאר ההרכבה וזאת ב , וצורה מחמר מורכבשהבשם מפני הגשמות שהרחיק מי אמנם . אחד אינו הגשם , אמרו היחוד, לשרש טחוייב סעיף הו54 כאלוא

 על נבנה אמתי מופה הוא אבל , המדברים שרשי על נבנית הראיה זאת ואין , מדבר אינואצלי
 הפילוסופים מופתי בזכרי ואבארהו אזכרהו פילוסופי דעת תה , עניניהם וציור והצורה החמראמונת
 הקדמותיהם כפי הגשמוה הרחקות על הטדברים ראיות לזכרון הוא אמנם הפרק בזה וכונתנו , זהעל

 הדרך : ראיותיהםודרך
 טובשם

 סדרכיס מקלו זרך סוס ופין ורות mSl)nn ססס61מח
 מק~כל ססייח~ז ס6מרו עד "הד 6ל1ס סיס לדעתחגי6
 חןלסח ממטו כאסר 6גסיס קמל כי נו וסרקן , סדםמן
 כ" ל" בסיעוד חגורן ס)ודכריסזרני

,,sp וימר פ~פתייס, ררכיס דרכיסס כי 61מר , סדת  מןסיק1כל רפוי 6יל  תוסח 
 לגגות ר6י  סיין וס ס16תריס תסתטייגיס 6תד סכלסרב
 ירט ל6 כקיר ססס , יטעיס 4ן3ל  רתהןיס מקווגכיגים סרעת 3רי6י 6נסיס סם 36ל סמר3ריס סגמ כתי16תס

 תת3ולס סו6 *גל 63מת חיפת סיסים ר3רמסתר3ריס

אלוהיי  סריס מכווים נעמס  כך כל ר"ל . יוטפס nlhtSnI סולית ערצ
 פזה ;הת"נ , :nDID כס ימק hSa סטויק מרוט  טל  מופתלסני*
 סניף וסלילת והתרותו יפסלו פוייוסו וסוף  מיסת 3י סיםטפס

 ספופתי מנד  ר"ל . וא'  מטיף 510  יללי א  ערפרק : סדוריות  דרכיסן לסי מוסת 3י5ין
 גסמיינ מחמיד נתוסתי נחלת מנספותסרהקס

 סחות טן כגוי ססוvie 6 פלוס  יופר סוס סייסת  שיניסמוס
NDISn: מכ"רח 0סר.רככס ר"ל . חג"ר ססרככס ואת ב 

 6ין שמנס ; מזח מן נקכלס טילקח ר"ת סדכר 0זס 6תר תשח 0סו6 מחסנו למס חגום סל6 גססן 1מנ6וסטע"ס
 ססקדתות מקלו ויסתממו כלל חני16ת למס סיין סקדמוח ומגיחו מ5י6הז  סגיחי וקוד , ספילוסישיס ט*מריפס  ליטי כרי חרס  שכינס נטסס וס וכל , סמפטת תילדית 3ו טיליר יסרס מסס3ס לסכל מגיתו יל6 לזמתיתרייס מפגו  רתעי עד טניס כטוס קיים טכע שמנישות ?גיסו ל6 ססחו3ריס למס סמר3ריס סימרו כמס  נססם סאגותראי
 קותו סלקו  1סס גתתות סרתקות ופל ייתירו ועל ס6ל עלמ5י16ת חוסך יסמופת כי 3יוסריין , מוסת יו יימנת ממס סמיסת רירי מסלעו מוס סיחתייכ ער , 6פח  סוס כסס סיין משערפית מסם פומתופסו

 סררי
 לסתרעס 6ין  ולכן , סגסמות ומרתקת ולחרותי יתטלס ססס מני16ת חוס גת3סל כי ר6ו ול6 ידעו ול6  טילס,שחותס נטולם בעגור

 ומסקרות  סכוכים על' יפכל מלגסי סלמת על o~tno 6לי סיתרפמו ר"ל יסכל, תתיפי סיתת פל  סתודיס לילי6
 לסרתיי ר16י  ולכן , סמדכריס 6ל1  סימרווסגט'וח

 תלוטופ  סגסתות סרחקח ע5 1טעגותיסס סמזכריס זרכי , סמזנריס לזעת סגסמ,ת נסיחקת עוכפרק : סמני6ופיסתיר יל6 כדגר סיסריס  ררוסיס ססלסס לדעת  דרך ילאיט מרס
 , סיית1ר מררכי חלוס1ת יער סס סיסמות סררכי יחיייYh 3 , משסתרת? חלוסס יתר סי6 קילרס ושתסייייר חולדס סי6 וסגסמוח , מייחוד טענות ססס תלוסות p,)pp טל יני ססו6 מרר  תל1סיס  יותר סיחור מופתי סיסיויחפייכ ופוס סיביר לסורי מיתר מסיף 610 סגימות ערסלת כי 3עניר יתר  תיסות  י6מגס  סיפור, סלמר6יוסיסס

 ר5וגס סיס ע"6 סרג וקמר . גסס סחוס היפיס ""6 כן oh "חד סו6 וס6לוס 6תד "ינו סג0ס ;י "מרווסם
 זס 0עו0ס סוס , יתעלס מטס כחק גמגע ססרככס וז6ח 1נורס מחמר מורכב 6100 כעכור "חד "יגו 0ג0סכשמרס
 סתומר *שינס על אגס צתתי מוסת סי6 6נל סתונריס  סרסי טל גנגס סמוכם זס 61ין , סתדנר "יטסדרך

 סגרם בי סיימריס לדעת י61 , ולורס תתומר מירכה 610 גטם סכל לתת  גסס יינו ימס כי ל63ר טון ססאיווי ן  ספיליסיסיס חוטת סוכרי י636רסו 6וכירסו ספילוסוסיס רעת  וסו ,  טגיעס שיורו150רס
 51רס ממחר מורכב 61ינ1 מסיט גרס סו6 ססמימיי סגרס כי ס6ותריס לדעח 6נל , מורכב גסס 610ססתיתיי

 הררך : יר6יתיסססמר3ריס דרכי כפי סגסמות סרתקח לער ספרך גוס כמנתו ומגס , "pDn 3י סים פס גימר סררך 1ס סר3 ונסיניר ,גיס "ינו ססטס וס כטהור יחכיר ל6 151רס מתהדר מ1רככ יסיס גסס סכל ו6ף ,  גטם  6יט סססס , סירך 1ס יבטלל6
קרשקש

 טופח גו תשע אשר העולם חרוש האמר כאלו עליומופח, שאיןמ' , האחר ירצה לא האחד שורצה שסה ואפשר אחר אלהאחר
 מה ממופתים שכלנו יר מקצרה לנו וגרם הפחותית רעהםלפי  לשכל )מ( : גזההפרק לטעלה  הנזכר ההטגעות דרך היאוזאת
 גשם בוהי יה' היותז האמי כאלו פירוש , מופת בהשימצא כיריעתנו איננה  שרריעתגוהים פ,-וש . ישרה הופגעתוריעה

אתטי
 לפי אמהית במופתים התבארו השרורם אלו אשי אחרNlnwh 1 רעתם לכ' הידיעה מקרה תמיר לשכל 'ברא שהשם

 במופתים המדברים רעת אחר נטשך ואם , הפילוסופיםהקרמה בטלו שהם פי' . מופת ממנו שנעשה סציאוח שנגיח ער)ו(
 :  רבים  בטילים להם יש  השרשים באלוהעהטש על מופת שנעיטה בר' רעתם אחר שוחו והטשיכו nlawnשבע

פרק
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 188קשב עו פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 בו שיתוקן מבלתי ואמתתה האלהות לענק ימלט לא , גשם האל היוו אם אמרו, , הואשנוהררך
 שתשלם בו יתוקן או ד מהם, פרדי עצם כל ר"ל נ , ההוא הגשם עצמי בכלל טציאותושתשלם

 שאר התקלת טה אחה פררי בעצם טציאותו תשלם ואם , ההוא הגשם טעצטי אחד בעצםטציאותו
 הגשם, זה טחלקי וחלק חלק בכל טציאותו תשלם ואם הנשם, זה לטציאות ענין ואין )6( , ההםהחלקים
 תטצאה , בה כשתסתכל הראיה וזאת . אחד שהוא בארו וכבר , אחר אלוה לא רבות אלוהות אלויהיו
 מחובר אינו האל שגשם להם יאמר ואלו , מהקדמותיהם והחמישית הראשונה ההקרמה עלנבנית
 גשם ה הוא אבל )כ( , שאסרתם כסו יבראם אשר העצמים סכמות טחובר שאינו ר"ל יחלקו, לאטהלקים
 שנשם תדמה כן שאתה , בטחשבה בחינה ואין , במחשבה אלא החלוקה יקבל לא מדובקאהד

 הנשמים והם הנראה טן והקש י הדטיון פעל שזה יאמר והפילומטפ , והבלוע הקרע יקבלהשטים
 : הנסתר על אתנוהנמצאים

 גשם היה ואם בריאותיו, מן לדבר ידמה לא שהוא , הדמות המנע , אצלם נדול והוא , השניהףרך
 כשאר אתו גשם נאמר אם ויאמרו , השער בזה מאד יאריכו והם , לנשמים דומההיה
 קצתם הנשמים יחלקו ואמנם , הנורמות מצד נשם בכל דומה נשם כל כי , עצמך סתרת כברהנשמים
 תפסד הראיה וזאת כטותו, ברא שכבר אצלם ג"כ ויתחייב , הסקרים ר"ל , אחרים בעניניםטקצתם
 ששש לך יעמד פופת זה ואי , הדמות העדר אקבל לא האומר שיאמר , מהם האהד , פניםבשני
 נבואה, ספרי בדברי בזה תתלה לא אם , האלהיים הדברים מן בדבר מברואיו לדבר האלוהשירטה
 היה שאם תאסר ואם )נ( , טושכלת לא מקובלת הנשמת הרחקת ודוהיה , בדבר ההדמות הרחקתר"ל
 ארחיק לא ואני )ו( , הצדדים סכל כטותו אינו החולק יאסר , כפותו ברא כבר מברואיו לדברדומה
 יותר והם אחרים ופנים )י( , טוה יברח לא ההגשמה סאטין כי )ס( , צדדים ולא רבים ענינים באלוהשיהיה
 כי , הפילוסופים בדעות והעמיק שנתפלסף מי כל אצל והתאמת התקיים כבר כי וגהנאותים
 ההוא החמר 9י שאין ז נסור בשתוף החטריים הגשמים אלו ועל , נשם עליהם יאמר אמנםהגלנלים

ולא
אפליי

 כ) ג : 6מ7 כעלס מריקוחו חספס 'חט)ס ססס כמקמפגע
 ho(nlo חיל ועלס ע)ס נכ) סיסים ל") . תסס סלדיעלס
 סימל" נמס סמפיסיח גסקדמס סימרכמו

 לפנס ש61 ימירכנ
 ס")וס1מ סחו"ר ר") וכו'. 6מד ע)ס כו' נו יתוקן "ו ד :גסכלמ
 : 5מד (b'og oiw ס:סס כמקרס סימרו כ% יעלס'סיס
 מן וסקס 1 : וגורס למומר מודקנ ר") . מדוכק 6מד גפםה

 נגסס ססעוסוסיס ס6מרו כמו ר"ל . וכו' סגסמיס וטססגל6ס
 סל"סנ)נל

 ידמם ססדמיון סיוח עם וסטססי תקרע י)~נ)

 סנסמיס מן וסקס מקן סנקמ ":מנו גימר )כן מקרע,סיקכי
 , יתעלס תסס ססו6 שסתר ע) סגינ"ס 001 "חגוסנמ)"יס
 )" כן ח)וקס סנ,גי יקגי סל6 סכמיונקמר

 יסעידו ססס יקב)
ch1מסו" סמומל וס זק"ין : כעלס ר""חס כן 

 )ומל לגס .

 לטנין hs uSnt גפס ס6ל יסים 6ס . סי6ס1ן דרךף, טובשם
 סענמיס ססס מגסס ממלקי כ"" סיסיס 06 ס6לוסוח'
 163ת1 6סר ססרדיי מסגסס 6חד 6ו ס6לוס סו6ססרדייס
 סע5ס וסוך סגסס חלקי מגל ס6ח7 סיס ו6ס ,סגסס
 ו6ס ססס סחלקיס ס6ר חועלח מס ס6ל1ס סו6ססרדיי
 סי1 ס6לוס יסיס ססר7ייס ע5מיס ססס סגסס מחלקיכ"6

 סס6לוס למעלס 3י6רגו וכפר , 6חן hSI סריס6ל1סוח
 וס כן 606ח7

 סתלו~
bS לפי כלוס 6יג1 סדרך וזס , יתכן elonמקקדמוקיסס וסחתיסית סר6ס1גס ססק7מס על כגוי 

 סגסס tpib כנחלק גסס סס6להס ג6מר ס6ס 1סר15ן , נמקסכס כחינם וקין מתחספס6ל6
 יסיס 6"כ תלקיג( לסניו

 ע7מס כן ס6תס קמחסכס סידמס ממס PD1n לעסות סגין נקמר , סקר סוס יחכ6ר וככר עלול ויכיס מורנוססס
 : סיקכלסו אפסר 6י 6סר ססמימייס סנרמיס על וסכקוע סקרע יקבל otnnoסגסס

 מגגר"י1 לדגר 17מס יסיס יתעלס סססס ר"ל , סס7מוח גמגע ס אמרו מס כי , 6גלס נ17ל קו6 . מסגיופדרך
 גל כי עגמך סחרפ כנר כגסמיס 6עו גסס hwn נקמר ס6ס ויקמרו , לגסמיס דוריס סיס גסס סיס061

 ג"כ ויחסיים , מקריס ר"ל 6חריס כעגייגיס לקנתס ק5תס סגסמיס יחלקו o)nh סגסגות יוגד גסס לכל תמסגסס
 ס6חד , מגיס מסגי יוססד ממופח חס . גמגם 011 סריס 16 6לוסוח סגי סית165 רתתייכ גמועו כר6 סכ3ר6גלס
 3וס תתלם ל6 06 ס6לסיס לסימות מעדר יקכל 1ל6 ל7נר 7ותס ס6לוס סיסיס ס6"6 לך ס'עמ71 מופח וס "יסי6מר
 3ר6 כגר מ3ר61י1 לשר יומס סיס ס6ס 61"ת , מוסכלח ל6 מק31לח סגפנות סרהקח וחסית כג3י6יסניכרי
 גורך גסס סו6 סססס סו6 סגטמות מאמיני כי זס עי וסר6יס , כגסמופ נעגין לגכר6יס סד1מס עסמסגכר6יס 63חי גמ165 1ל6 רכים סעגייניס ג6ל1 סיסיס 6רמיק ל6 ולגי , ס775יס מכל גת~סו 6יגו סחבק יאמרכת,תו
 י5חר המגס סגלגלים כי יס63י כנר כי  olnlb1 , 011 יותר ומס כמריס נפנים סדרך or יתנטל וכנרסגסמיס

קרי
 במחשבה בחינה שאין פי' . במחשבה ההבטנות וא.ן,כמחשבה ןל'גען:עין:ג,% :ן י",
 הרוחתם ולא גשם שהוא נאסר א"כ טחחלק אותו נחשובאם

 טורנג שאינו אחר גשם נלת' היוהו טגיאים שאתםבראיות

עגיססשקש
 זה פי' . דוטה היה שאם תאסר ואם ש : הפרדייםמהעצטים

 טאסר זה ארחיק לא ואני )7( : המדגר אל בהגשטה הטועןאוטר
 : לברואיו בם ירמה שלא עג.נים בו שיש פי' . צרדם ולוהטיען
 'דטה שלא דברים שישבו פ" מזה, יברח לא ההנשטה טאטין כי)ס(
 אותפ שקרא טה , נאותים יותר אחרים ופנים )1( : לברואיוגהת

נאותים
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 עו פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 , בשתוף הנלנלים ועל הנה אשר על עוד נאמרים והצורה ההמר אבל , ההיא הצורה הצורות אלו ולאה
 המורכב הדבר הנשם אבל , הגשם הוא המרחקים נוף שאין 0( , מרבקים בעל מפק בלא שהנלנל ואע"פם

 גשם שהוא יאמר שהוא , באל המגשים אותו שיאמר כ"ש , הגלגל בחק זה נאמר ואם , וצורהמהמר
 עליו יאמר ואטנם . הנבראים מנשמי לדבר ידמה לא ועצסוהו ואמתתו שעצמו אלא , מרחקיםבעל

 המוען יקבל ולא )ח( , המאמתים אצל בשתוף נמצא ועליהם עליו שיאמר כמו , בשתוף נשםועליהם
 כולם הגשמים אלו בורא השם יאמרו אבל )ע( , דומים מחלקים מחוברים כולם הנשמים היות ,בהגשטה

 יאסר כן , השמש כדור נשם הוא אצלי הניצוצות נשם י שאין וכמו , והאמתות העצם מתהלפים זהם)'(
 הענן עמוד או השכינה לטם זלא והכוכבים, הנלנלים נשם הוא השכינה ר"ל הנברא האור כ נשםשאין
 לא אשר הנכבד השלם העצם הוא ההוא המטם יאמר אבל אצלו, יהעלה האל נשם הואהנברא
 והוא מתטיד חיוב הגשם זה מציאות התחייב כן אבל , השהנותו אפשר ואי השתנה ולא כללהורכב
 אשר המופלאות בדרכיהם העלול הדעת זה )כ( יוכתר ואיך ל , והפצו רצונו כפי שזולתו מה כליפעל

 : אזהםהודעתיך
חררך

 טובשם
 ססו1יס ר"ל ססיול6גייס סגסתיס 6לו ועל גססעליסס

 1ל6 ממותר ",תו חותר וס טסן נמוגו 3סת1ץסגפסדיס
 6סר סגסמ'ס על ג6תר והורס ססס ס15ר1ת ס5ור1ח6לו
 הגלגל'ס ועלהגס

 3;ת~י
 ספק 3ל' מהגלגל n"ve ססס

 סו6 סג;ס כ' סגטס סו, תרהק'ס נ91 ספין תרהקיסכעל
 1h)Pt כבסר מקרס תקמר מס 1סמרחק'ס סע5סמתבחר
 ~hlO ע5)וי כדגר גסס סו" מגסס 6נל סט3ע ;"חרכמס
 qla סבין ס6תר מס וסכן . 51ורס תהמר סתורככסדרר

 3תס סר3 51ןק , סנ;ס סס מק1כליס ס3לת1סתרחקיס כי רכים מחסכו חס סכך or כ' גרס סו"ס)ורהקיס
 צינו סגלגל כי 51ורס מחמר מורכב נסס סכל;6)ור
 תורכב סיס ס6ס , סמ6תחיס דעת כפי 151רס מחתרח1רככ
 16ת1 כי לודר רצוי "ין ולכן תפסד סווס סיס ותורסתחמר
 6כל , ס15רס כ16תס ס15רס ו6ת 1ל6 סחמר כוס "יגומחמר
 6לו ou סדמ1ת סוס לו "ין לכן כטיט 610 ססחיסענס

 סדת1ח לו י; 061 מ1רככיס כלס כי 3כ6ן 6סרכגטמיס
 מסייגו תס sh 1ג;31 וס. וסכן הכמס תסער הו" כיתקרס סו" תרחק כל כי כגלגל ויקריס סס "סר 3)ורמקיסיסיע
 סתגסיס טי6תר סכן כל סגלגל 3חק וס ג6מר 1"ס .כ1
 לIpnnhl 6 טע5מו "ל6 תרמקיס כעל גסס טסו636ל
 סייח סמגסיכ( יקבל ול6 סג3ר"יס )וגסמי לדברידתס

 ספרדיים סט5)ויס 1סס תתדמיס מחלקים כלססגסמיס

אפיי
rbnסמומל "כל סגלגלים למומל מדוחף סר6סון כמומר 
 . מסי" ס5ולס הלולות tSh ול6 ח : "הב תמין טלסיותר
 : ט,יו)1ח ל)ורוח דומות ססס!ות סטכעיוח ס)ורוח .,ל"ר"ל
 ססס ר") . מרמקיס כ!6 סדק כע) oa((SJ ס' ע) וקףט

 סטליוגיס סנסמ,ס ועל סססייס סגסמיס 1,6 ט! יקמרמנסס
 וסרוחה סקורך כס! ספק כ!6 ;סגיג! ;י טל 6ף גמורכסחוף
 ס)ולס מקוס מג! גסמיח סורה הס הלמקים 6ל1 "סרומעומק
 סירס כי , "מר דכר סו" שגסם "מד נגר סו6הנצמיח
 סיכר סו6 ומנסס מוגנ!'ס כלחי רחקים ס!סס ס'6סגסמיח
 , רהקיס נ' טסי" סגסמיח וסורס סר":1ן המומר מןסמורככ
 גט)ין סספליס לגסמיס דומם גסו6 סיוח עם סגלג!6כי

 ו"מ)ס , ,ס נויח o(n~rc !)ורם דיר וקין , השמיחהגורס
 רום, נס:"')ו

 כגסס סלמו כי סנסמיח, ס)ולס דעכני
 מכל רהקיס סנ' סס.6 , וכו' סתורככ סוכר כגסס 6כןלתרו ונסי , סס3עיח ס)ורס כפכור סו6 מקום כקהי כמףוסטיוחו וסו"

 סספ!י מנסם כן ו"ס 3חמלס הטט)ים !נ:),יס דומס "ינומקוס
 גסס י : גמור הסס 3:ה1ף גבס עלס: '"מר כבמימיישנסס
 )סס כמו 6יגו מטפל סמררי סהגטס כמו . וכו' ",!והנינוחות
 הקור כ : וכו' ס;מסכדיר

 הזכר"
 ו"יך ל : לנסס הון ר"ל .

 הדטמ וט ויוסתר יגוטן 6יך ר"! , סע!ול סדעח ,סיוטהר
סערו!

 וסו"
 סס "סר סד3ר,ס כסו יה' בו סגסמ1ח ס"מ)ח

 סס11ת ס15רות גסס ע5ס ק6ין וכמו , כ"תתי1ת סט5ס תתחלפיס ומס כלס סגסמיס 6לו כר6 ס' יותר"גל
pt7DDJOIיסתר כן ססתס כדור  גאפ ithO  גיס  1ל6 וסג1כ3יס יגלגליס גסס סו6 יסכינס ר"ל שגנרל ס16ר נסס 
 6סר סגכ3ד ססלס ע5ס סכו, 6100 סנ;ס ייתר 6נל , עקמי יתעלס סקל גיס 610 סג3ר6 סטנן עתר 16ס;כיגס

 ססחג1תhO~l 1 יגלגל, שקיוצת תתטטע 61ע1 ,  תססריס  סריס 3ין )5חייס 3ין סג;תיס ס6ר כתו כלל סורכ3ל6
 כוס כל פועל ופו, בתמויך חיוב סנטס זס נו5י"1ת יתחייך כן "3ל , כגלגלים (pp,)p סכוכגיס תנועתכס;תג1ת
 : o~lh ירטת כיר 6;ר וריס ררכיס טיססמר3ריס בדרכי סרסת וס  יבוטל 6'ך 61דע יתן וחי , עגול דעח וסיף נפסד הPP10 61 סיס 96 ות"כ , וקפ15 ר15גו כסיט11לח1

הדרךה  ע"עע,,
 CYyn מהחלפים והם )י( : הם1ענים .אמרו או הטוען יאמרמ.' אבל הגשם הוא המרחקם גוף אין כי )0 : לגנא' הואנאוה'ם
 וא.נם ובאמתות בעצם מהחלפ.ם שהם אחר פירוש .והאמהות הם בפועל כשהם הנרחקים פ.' . וצורה מחמר מורכבהגשם
 לעצמ' דומי: בלהי הגלגל גשם עצמי א'ב והיו לוה זהרומי: ממאמר הם והרוהב האורך נ' , המורכב הדבר ~C2pטקרים
 נאמר כן , גמור כשתוף גשף עליהם ויאמר היפורותגשמ' ג.טם שכל מצר הגשמיות צורה המרבקים נקראו אמנם ,הכמה
 שיאסר עד גר~ל הפרש הגלגלים עצם וטין האלוה גש2בעצמי ל, אשר הדבר עצם יהיה שהמרחק לא המרחקים קבלתבנר,1

 שהוא פירוש , העלול הרעת זה )ג( : גמור בשתוף גטםעליהם כלם הגשמים ה.ות גהגשטה הטוען יקבל ולא )ה( :הטרחק
 : המורחקות כוה הרצון , המוטלאוה בדרכיהםהלוש בין הפרש 'ה'ה לא זה שמצך פי' . ~Q'Dl טחלק'םמהוברים
 , יאסרו אבל )ט( ות: והיכון הגלגל'ס גשם ועצטי האלוה גשםעצמי

 1יג"  ל"סע תלך (r(o ופיס סמרכריס ראיות)טסו
 : so st)h'1 סכקזמוח ההקהו "סר ס"1' סח!ק "הייו
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 133קלנ עז פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 תכלה לו היה הום , אמת וזה , תכלה לו היה גשם האלוה היה אילו , אסרו , זה הוא , השלישיהררך
 צורה וכל שיעור כל כי ואמרו , אמיתי חיוב ג"כ וזה , עומדת ידועה וצורה ירוע שיעור לוהיה

 הוא מאשר ההיא הצורה חלוף ועל , קטן יותר או ההוא השיעור טן גדול יותר האל שיהיהיתכן
 שמעתיה כן נם הראיה וזאת . מיהד אל צריר אחת וצורה אחד בשעור התיהדו א"כ יהיה ,גשם

 כבר אשר העשירית ההקדמה על נבנית שהיא , שקדם מה מכל חלושה יותר והיא ו אותהמגדילים
 שכן וכל טבעם הלקש על אותם כשישוערו הנמצאות שאר בחק הספיקות מן שבה טה שעורבארנו
 פוע על מורה שהוא העדרו על העולם מציאות בהכרעת אמרם ובין זה בין הפרש ואין , ט האלבחק
 , נרעלה האל בחק זה ימשך לא ולטה , להם נאמר ואם , מציאותו לאפשרות העררו על מציאותוהכריע
 ספק בלא יענה והוא , העררו על למציאותו מכריע לו שיהיה יתחייב נמצא שהוא אחרונאמר
 בו אפשרות אין המציאות למחויב בסוף הניע מבלתי וא"א , ההשתלשלות אל מביא שזהכשיאמר

 האפשרית והשיעורים הצורות כל כי , ובשעור בצורה יתחייב בעצמו המענה וזה נ , לממציא יצמרךולא
 או נרול יווזר שיהיה יכול היה בו יאמר אשר הוא , נטצא ואח"ם נמצא היה שלא כלומר ,המציאות
 האל צורת אמנם , בהכרח לטיחד צריך והוא הצורה, זאת ובחלוף , עליו נמצא שהוא מסה קמןיותר

 , למיחד שיצמרך נמצא ואב"כ נעדר היה שלא המגשים יאסר הנה , ודטות חסרון מכל יתעלהושיעורו
 שאין העדר על מציאות למיתר יצטרך לא , כך המציאא המחוייב וצורחו בשיעורו עצמואכל

 המעיין אתה והכתכל , מציאותו התחייב כן כי ושעור צורה למיחד יצטרך לא כן , בו העדראפשרות
 נפשך תטעה ולא , להגדילו שהנהנת למה והנמיה והקבלה התאוה ותשליך האמת לבקש תבחראם
 טבע בטלו שהם וזה , האש אל הרמץ מן ככורח שהוא , ומהם , להם שקרה ומה ס המעינים אלובענין

 העולם היות על סופת יביאו ההם שבהקדטות בחשבם והארץ, השמים בריאת ושנוהמציאות
מחה-ש

אפורי
o'h)e)ר") . (ס כין מסרט וקין כו : וסנדק ס"מח מדלח 
 כוס מייסד 6ל טי)טרך סימר סר"יס nhr כין מסרססטין
 נעקמו סמע)ס וגס נ : וכו' 3סכ?עת פ6מר נוס וגיןמסעור
 ית' סססס כוייס סאו )מס (Shn ס"ט כמו ר") .ימחיזו

)מג"
 גסס תעדרו, עי מפיקוחו מכריע מכריע )ו פיסים ויתמיינו

 כעגמו סמע)ס וס , (קחו "מרון נמם )סוס ייסרך 1)6ט)ויס כלחי ממוייגח (OSD לטוף מגיע מכיח' "מסר bD' ))ויסיטו
 הותו יח' ס"ס סחיימ7 ל3ר cr "י כס'"מרו Onsג"מר
 סו6 6כל מקמר טלול כלתי ססו6 טסמעור למס נסססעור
 . וכו' לסס מקרס ומס ם : כך כחה כך (tnlnSDממויין
 לעתס "מל סנמטכיס ס6)טיס מ"וחס ר"ל וממס למל3ריס,ר")

 טובשם
 לו סיס גסס ס6"ס סיס 6ל, , קמיו ססליטיהדרך

 כעל סו6 גסס סכל 6חר 6מח 1וס , וחכליחקן
 ידוע וגורס יןוע סיעור לו סיס תכלס לו סיס ו6סתכלית
 וכל סעור כל ססקרמ1ת מהו 61מר1 / תמקי חית ג"פווס
 סטיעור מן נדע יותר ס6ל1ס ט.סיס יתכןקרס

 סכו"
16 

 כן "ס גסס סו6 מנסר סכיך סברס סקלך על קטןיותר
 1"ס מיחד Sb סריך Pnh ודורס 6ק7 כסיעור סתיח17יסים
 גסס sh0 16ק1 סיס ו6ס ס6ל סריך ~sh סיס מיחד לוסיס
 סיס גטס סיס oh ממיחד 161ק1 כן גס ממימד 6לקריך
 סרכ 6)ור ברסיס ואח nls~p. כלתי "ל 1וס 6חר 6לקריך
 מס מוכל חלוסס יותר וסיח , כממכריס 6ותס )וג7יליסמסיו
 ססק7)!ס וסיף העסיריח ססק(מס על גכגית טסית לסיטק7ס
 כחקמספקות

~bQ 
 וכל סטכעי סחלב כטיס1ער סגמנ6ות

 כנ1רס יתהייכ כעצמו סוועגס ווס , ג)ו65 6ל יצטרך ול6 כו וספסרות 6ין סמ5י"1ח מח,ייכ ish סגעח מכלתי 61"6תגלית
 גת65 והח"כ גמנ6 סיס hS סס61 נעגין סמני6ות לספסרי וססיעוריס מנורות גל כי , סמגסי)ויס "תרו 6סרוכסיעור
 סזס , למכריע צריך סדרר סזס גנז65 61ח"כ גטדר פסיס נוצחר קטן ייתר 16 גדול סתר ססי6 עליז יקמר 6סרסו6
 סלot~Jno 6 ינתר מגס וס7מ1ת It-DO מכל ויתעלס יתעלס וט.עור1 ס6ל 15רת o)nb . כמכרח למיתד צריךסדור
 למיחד יצטרך ל6 כי ס)וני"ות מתוייכ ונורתו וסיעורו עצמו 6כל למיחן סינטרך גמש נך וכמר )עדריסיס

 : סמני6וק יתחייג כן כי וסיעור ארס למיחנ יצטרך ל6 כן כ1 ססעדר 6ססר ו6י סו6יל ססע7ר על )!5'"ותמגיאותו
 6חד 1ססו6 ע1סס לו ,טיס כעולס חרוט ס7רוסיס כאלו המדכריס דרכי סרכ סכטל 6חר מתעיין 6תסוהסתכל

 6חר יינסכו ס6נסיס ר1כ לגן מעולס חמוס לס6מין גער1מס כתחלת 1SA1lt סק6גטיס ולנוס , גססונאינו
 גועל ג6 סורו סרב "מר שיקריס, 7ר1סיס ססלסס כיאורו ואחר )!ח,7ס, ססעעס ר6סוגס קיימו כעכורקסססמ7גריס
 לססכיגו ס6גוסי מסכל ו)וטכו' סמעייגיס מכת 610 06 6דס לסוס ר16י 6ין כי ס6לס סרסעיס ס6גסיס"סלי

 'נתל סו" רכר כל  לקבל כי כקכלס סרכריס לרעת גוסס יד0 יסיס יל6 סמירגל, מסריטת ייקר גרילס  סגיטס6ין כי , עליו בגדל לתם סג7ולס סת6וס מת"וס ס76ס ולסיות , סת6וס גועליו ולסטליך ס6תת לכקס סינחר כצוקן13וסכג1
 (Ote ל76ס סיסים ל" pnb ססו6 כמס סלמת PDIS 6ל6 גטים סוס ע"7ס יסיס 1ל6 , 7עח ול6 חכמם ל6 אריךוצין
 לסס קרס כי סמוכריס 6ל1 כענין נפטך תטעס סל" רצוי , למגדיל סקוס סגרים למס ול6 לכד סת"1ס מנןל6

 61חוות1 ססס טוניקות מופת מעלינו 6כר1 מעולס  חדוס 5קייס כי כוס ומרמו , סגו1לס ג6ס ISP)t סרסן מןלכרות
 הלילק 34 לוי ח"א( נכובשנטחנה
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 זני הרה רפ,זייי חרה וראיהאירה
 כי , הנשסות והרחקת ואחדותו הש"י טציאות מופת עלינו ואבדו ע מופת הראו העולם ולחדושמחודש,
 בחושים המושג המפורסם הכה המציאות ממבע ילקהו אטנם כולם בהם יתבארו אשרהמופתים
 , מופתיהם וזכרון הפילסופיות ההקדמות בזכרון ג"כ נתחיל דבריהם תכלית שהשלמנו ואחר .ובשכל
 ואע"פ , העולם מקדמות מהם שאקבל מה עם , נשם היותו והמנע , ואחדותו , הש"י מציאותעל
 על המופת מהשלמת העיון אמיתת אליו שהישירתנו בסה אנחנו דרכנו אראך ואח"כ , נאסינהושלא

 : העלם מקדמות שאמרוהו במה הפילוסופים עם להכנס אשוב ואח"כ , שאלות השלשאלו

 הראשון ריתלקנשלם
אשדי טובשם  סגסקדמוחיסס ר"ל . nDtD עליט 61כיו ע : וגו' גגולמססס )ריקת וסגו סמ)י6וח טבע (sp' מס כי סגסמוחוסלילת

 ו"מדוחו חכרך ססס מנשות מוסס טגנו 6נדוסדנריוח ססעעס PDtn יכיש סנסקינווחיסס גחסנס !60רןססמיס
 סחין סינו"ר שסר "י סקזמוסיסס יפי כי סנסמות,וסלילת ל6 כי כלוס מועילו לotg7no 6 6לו 1סגס ,מהדס
 : )ודק "פחיכמוסח מנילוות נופח מעלינו ו6כדס כמוסח ~gthn מעולסחיוט
 יתגבר 6סר סמוסחיס גי , סגסמוח וסריקת ובחדותומטס
 עס גסס סיגת! וממגע tlnht(V ס5ל תני6וח OP מופחיסס וזכרון otnlotStpo סקדתוח מגרזן נ"כ )תחילסתדכרוס דברי תגלית טססלממ ואר . וגטכל כמוטים ממוסג סמסורסס סכת סמני6ות מטנע ילקחוס o)ne וס כלפסס
 סני6 "סר מזרך סיקור סרנ "תר ;ך 7061 . דגדגו ג"נויגסו סל" o~vh מעולס תקפות מסם ס"קנלחס
 ססלס 6לו על סמוא מסולתת מעיון למתתשיו

~plShn ססלסס 156 ימיו סל6 כדי סרכ דרך סו6 ססילוסופי6 כי 
 עס גחחלוקת ליכגס סרכ יסוג וש"כ , מחומס 6ו קדמון osipO סיריוס כין יתכערו כי חסוסקיס,דרוסים

 ; סעולס מקדמות ס6תר כתוספילוסופיס

 לממציא שבח . הראשין החלקנאולם
 ראשי
: 

 האטתי, הרעת כפ. אית הרב שאטר שכח לזמר הרב על להשיב אם זה היה כיפירוש, מבלי הרב לשון שהבאתי יברש רבש בפרקים במוצאו המעיין יאשימני אל טוב שםאטר
 בעוברו המורה מפר אל המעיק צריך יהיה שלא בעבור כן וגם ן מה הערה להעיר כרי היהאו
 כן גם או , עמוקים בענינים ירברו אשר בפרקים ההוא הספר כמו לו יהזה חה כי , הפירוש זהעל

 : אוהם לקעת ר14י שהואברברש
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