
ספר
 נבויםמדרה

 ז"ל הספרדי מיימון בן משה רבינו האלהילריב
 ז"ל תיבון אבן שמואל ר' הרבבהעתקת
 ומפורסמש הנודעים פיושים שלשהעם

היה

 קרשקש ן' , טום שם 1אפודי
 גישרון וגדול להשר , כעת הנוסף נכבר הכיוהרבקי

 י5 אברבנאל יצחק דוןרכש
 בו באו נקבצועוד

 . ז"ל החריזי והודה ר' החכם דעת ל המורה מפרקי פרק כ5 טואי
 . ומתוקן מינה זע, תיבון אבן לר"ש הזרות מלות פירושג(
 כסרוס נמררו , המורה בספר זכרם באו אשר וכחובש נבגרים תורה פסוקי בל0

 . בהמורה שהובאו והפרק החלקבצין
 שניחלק

 * מדוייקים מפרים ע"פ רבה ובהשגחה נטרץ בעיוןהגה

"(44,גב4(2א-

 מחדש ונדפסצולם
 תש"ך ם י ל ש ו ר יבעיה"ק
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 8ג הקרמות שני חלק נבוכיםמורה
 סמה מין והוא , בחלק ומהן , בהכרח ומהן , במקרה מהן , בעצם מהן התנועות מי )1( יהששית

 שיאמר כמו , במקרה ואשר . למקום ממקום הנשם כהעתק , בעצם אשר ואמנם ,שבמקרה
 במכריה טעלה אל האבן כתנזעת , בהכרח ואשר . למקום ממקום שנעתק הגשם בנה אשרנשחרות
 התנועע שפכר יאמר הממינה כשתתנועע כי , בספינה המממר כתנועת בחלק ואשר , זה עליכריחנה

 : התנועע חלקו שכבר יאמר בכללו שיתנועע טחובר כל וכן , כן נםהמסמר
השביעי?

 טובשםאפודי
 לכ' יתחלקו ולמגוייס תעכר, כמס ססגחגו כמו סדכריס ISh סמקומיוח סח)ועוח כי ר"ל מס0. סת)1עוח כ' יהששית

 ונקי  פסייס סיאטל ,ל תסכת קמסתגס סיתoh 65 חלקים כי n(otf ננט סילסל מסע)י)'0 .לנר )6גי
 6' נעחס 6רס כלו ט3  ורט מסככת כי ומפסד כסווייס זמן מגסס ר"ל . מנסס כ,ס 6סר כממרוח : סמק1מיח מחומס06
 כי OthpP דריי יטוכ olho וכי tnthpp סנף יקרי יוס (pnp סכו טססחריח יקמר לטקס תפקוס )טחק כישסחור

 , nlhpn~ סגיי כ"ג !ס!6 וסחתי סכריניות נין tp~nh 6'ן : סגטס נסטתק נטקרסוסי
 יכת כסגיי 6"כ סופגייך ססגוייס ופס מדרגיי סגייוממגו

 מס מ5ד סככת מס סלמות ססו6 מסס)וע נג'  6ריסט"ו 61תר . סררגיי כסטי סוס  ותגיי ומגוי ~nthp' סגויכל
 ל6 16 כי סכיה מ5כג1ת סכ1גס קסססליס חמhS 65 וגס לכנות מתחיל hS כססכוגס תת65 ל6 סכגיס כי 1וססככח
 טסו" ומן כל סיOtt)p~ 6 6כל סתג1עס ו6ח על ;חיסתר

 SttD סי6 1כתג1עס ס"חר!ן, סבליות 6ל מגיע !ל6 נסגעס
 סומגי, ססגוי ס61 "סר סדרגיי וססגוי כעתם סו6 "סר וסוף ספת6ומי ססג1י ססגוייס תיני סגי יכליל tuno ו6ססגסלס
 מן ג"כ י5'"ס 610 תגועס כל 6"כ מפוען Sh )וסכח י5י6ס 610 סגוי !כן סגוי סו" סירגיי סגוי טסה ~OPIl כל כן06

 : ססקרתס 613ח סר3 סיריוס חס  וסי , סס1על Sbמכח
 רע ססי' . וכי' סנחקרס תמס חין יסיק )חלק 1מסס גסכרס נתסס ותתרס תסס נעלס ocn סתטעוח כיהששית

 6חר olpn 6ל סכלי  גון סי165 סתיס כי )וט סתסל . כי עווור סו6 יסר מפרטי סחקוס יסיק 6תר otpn ויקף ן. סוךיטר סתקוס !יגיח 6חר תקים Sh ססו6 תתקנס סרסר סיחטעע ר6טי)ס ננ'סלקי0, יתויר נתנוסס סיתו6ר מסכי
 גתג!עח כפקרס מתגועעיס ססמיס גימר ככלי ממיס גיסיו סיקוס סכלי וכסיביר נעלס מתגועעיס ססת'סג6מר
 ספעעס ו6ת קליו לאחינר יתייחס פועל סוס יתפעל 16 סהר 16תו ויפעל 5דכר מחוכי כל גי נו סו6 6סרסדכר
 6לpt 6(bs D~l 16 נו סו6 6סר olpno ויתיר מתג!עע סיסים ס)וחג!עע ר6ס!גס חלוקם ו6ח כן obנמקרס

 לסתג1עע ספסר שיכיס 6ס o'pSn כמס "ל יתחלק כע"ס uwl)nn וסר6ס!ן כפיקרס, מתנועע יקרץ !וס ד"6כסתגועעוח
 סיתטעעו דחיס לטיס 6פסר כי סכלי נתג1עת סמתג!עעיס וכמיס כספיגס סי1סכ ס6דס כמ! תס)ותג,עע חלק ותיג!לכן!

 ו6ינג1 )מקרס )וסתתג,עע חסינ סס!6 06 חלקיס ג' 6ל זס ויתחלק נמקרס סיתנ1עע תמס 6חר מין וים ,חע5מס
 כו 610 6סר סןנר (pp,)p 6ל6 סיתגועע 1""6 כגסס גמ5" סו6 6יר מלוכן סר6סון מסל . לו pSn סיסיס 16 לוחלק
  סספעס חלקי ;תו מסי נסיתפרזו סיתטעע1 תזרכס "סר סח5קיס !קם נחלק מתנועע !תסס נעגם, 5סתגועעיטפיס והגס כגסס כמגועת יתנועעו וסס לגסס ח5קיס פסס וכ15רס כחתר קיתגועע כו ttl)pnon 6"61 מחלק סיסיס!06

 סתותן כלוזיר )סכרט חחיועטיorn1  0 תתיתר. יתפרוו ל% סספעס כטיתגוטע oh כי נס סנת5,יסוסמסתריס
 , ומגעתו מעגו,! שיתנועע oh כן סוכר יכ6 כן 6ס סכרחית תטעם קסי6 יגמר טכעיח לתייעפ מסכית סי6סתנוטס
 תטע!ת יקר16 טנע0  סמך  1סס ת1ולק0 יתטטעי  !6סר סטנעיות סתגועוח מס )וע5)ון יתג!עע1 6סרוסדנריס
 ספטעוק 66 גקר16 סכרתי 16 טנעי סיסיס  יין לתסיס חתתיס t~(PDl כססתק)ועט סתנועופ tSh1הכרטיות
 רכר וכל נטיס חתטעע לו נפתר מסרטי ~olpn וסיף נו ייוון תתס סמקיס טיתיר 06 וסתתטטט (tosPתנוטוח
 6סר מסכלי עלק ,1 סכלי  מתיך 6סר כתים סיתטטע  3ין 6ססר טיסיס  נין יתערס תסטעט  סיט מילתוסיתנועע
pp,)p,סכלי כתייעס obt כתקרי מתגיטעי0 סרס לקלו נפתר 1ס15רס כתומר 16  כיונן טיתטעט פסטר 6י 

 וטסם ,
 נסתחלס תתטעעי0 תסס גע5ס  סתקטעטי0 כי 1וע כסלף,  תחטעעיס ססס כן גס יקמר סכל (PDIIPתתטעעיס

)ס
קרשקש

 מצר שבכח מה שלימות שהיא הנרפה נתן ולעה קורפ היהשלא
 כותל לכנות שהההיל קודם הכנאי בזה המשל , ככח שהיאטה

 בכח כותל והעפר האבנים שהם והחומר בכח בוכה הואהביה
 גמור בכח קודם שהיה ממה שלימות היא אחר נדבךוכשעשה
 סס[ןמס 1"ת )כגס'ס הכותל שיגמר ער שלם שלימוהוא'גו

 : גפ'"( "' ג;,) ס' גט"טר סלעי געמטטחג"ר
 ומהם במקרה מהם בעצם מהם התבעות כ' )0 1הקרשה

 שבמקרה ממה מין והוא בחלק ומהםבהכרח
 העתקת כי זה ~מקום,וביאור ממקום הגשם כתנועה בעצםואשר
 אע'פ עצמית העתקתו תנועת באמת למקום ממקוםהגיטם
 האדם משל ררך על כאמרנו ומקרה מעצם מחוכרשהגשם
 לא עצמית באמת העתקתו הגועת א'כ ומקרה מעצםמחובר
 בזה אור השחרות כמו במקדה ואשר ~ז( : בז ימטר המקרהמצד
 משל דרך ;י באמרבו זה ופיאור י למקום מסקוס שנעהקהגשם
 האדם בבשר היא אשר הליחה מכהו איטר השחרותרושם

 הליחה בסכת לשחור וישתנה לבן אחר מקום אל הליחהונעתקה
 שהיא נאמר התנועה ואותה לשם וכהתנועעה השחרותהנושאת
 השהרות העהק "י שם השחרות בא המקרה וככדרך ר'ל2טקרה
 גררך אך לשחרות שישוף,ה לבן שהוא הנושא סעצס כרטקייבלא

 הנושאת הליחה ר"ל , מקום לאותו השהרות התנענעמקרה
 ט תנחנה ולא בעצמו מציאות לו שאין ההחייב ולאהשתרוח,

 בררך לא מקרה בדרך שם הבאה הליחה שהיא הנושא מצראם
 וכן לשחור לבן ממקום שישתנה חייב לא שהעצם עצמייח.וב
 למקום ממקום התנועע משל ררך אל שחור או לבן בגדאם

 שנשתנה כלומר מקרה בדרך יהכועע עליו שהוא בשחרותנאמר
 שהוא וזה אחר אויר מקיפו ועכשיו האויר זה מקיפו שהואממקום
 אינו שעצמו עצמי חיוב בדרך לא מקרה בדרך ה'שיטי זחישתנה
 גשם בכל לוכ,ר נוכל וכן למקום ממקום שנעהק השינו* זהמחייב
 בהתנועע הלא ההלק תנועת זה נקרא לא איך טוען יטעןואם
 אינו שהוא נשיב , עמו הלקו שהוא במקרה ההנועע הנושאעצם
 בהכרח למעלה האבן כתנועת בהסרח ואיטר . העצם מחלקיחלק

 עצמיח היא ואמבם . רצוגיח  יטאיגה הכרחית זזו זה עלינריחנה
 , שיניע המניע בהפרח הנועהה תהחייבה מעצמה  שהרי  מקרהלא

 יאמר הספינה כחסהחנועע בספינה המסמר :הנועה בחלקואשר
 אהה שבמקרה ממה מין והוא כן גם המסטר התנועעשכבר

 הספינה חלקי בסבת אם כי הנסמר מעצם אינהשהתנועה
 מקבל עצגוו שזה הגמור במקרה שהיא השחרות כתנועתואינה

 ; ממש לו שיש רבר שאינו בשחרות ימצא שלא מת לבדוהבנועה
הקרסה
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 ןא הקדימת שני הלק נבוכים%רה

ה * ההקדמות4(5"מל~וםלעל~וםאאלןטן א ר
 ושהחש , בנקש כח 51א נוף 5א היוהו על ובמופתים , תועלה האלוה מציאות בקיום אליהםשצריך

יתעלה
 מצבשםאפחיי

 סרכ סלק סר6סוו סכחלק 6חר . "כיסס י 61חד~חו ית' מגיאותו ינצל י"3 פרהי גריך 6סר ססקדמות חחלחו 6סר זסו6 זהשני להשלק ועד מכנן כ' מיקים, לנ' נמלק ~pSn זה השני,ההלק
 ספס~קיס כל וכיקר "ליו סמכים מס וכל מספ"יסגטמ~ת , ססמימייס סנלמיס ועגיגיס סגנדויס nlh'iDI הגוףוםל')וח
 ס6לסיגו וסטרט סיסות סיחק"ס כאסן סחומריס עלממוריס העולס חד~ס עג מחלוקת עיין יכש מג סרק עד  י'כשסרק
 מס )י6ר זס וצחר . סרככס נו וקין 5ד מכל "חדכ"ס עיין יכלר סמוק סוף עד ומל"ג , גר6סיח מעטה קנחופי'

 מסו" מסלתי ספילוסופיסס"מרו
 תכל 6סר מיסוד וס יסתור ל6 ספיל1סופיס סי6מרו ממס כצופן , סרככט סמ65 מכלי "חך עגם 6ל יסי13 סדכריס"לו וסכל ומוסכל, מסכיל סכל

 כןמלוי
 כעולס סגנו65וח ספעולוח כן יתכרך למס ייוחסו 6יך כיקר אח"כ "חך, טסו"

 וסו"
 רחוקס סכרם מסי" מנד

 )פרש,רכ3 גישר 61חרגך . סגמ5י1ח לכל ותכלית תורס 610 6יך ג"כ  ו3י6ר מסגמנ6וח, רכים  למיין גריל  יסורחס
 bD כיקרו ז"ל  טתכמינו ו3י6ר לו, כלי סי6 ומסגלגל  ככלן 6סר סגחנ6וח כל יפעל יגלגל כמנוטעות , יתעלס 6610יך
 סעתיריש סיסמות ורוחות ילפטית וכל כעולס יגח65  סתירת כל )ת165 ועתקתו ס3ת0, סי6 סגלגל 3ע1ל0 סימו*ד3ר

 י6ת וכי ית' סטם ידע  סר6סין סגלגל כמתלעית וכי חמנו גידל 6100 6ף סגלגל קירת ?וי יתעלס סססס חוססתכיר 6"כ יתנרך, לו ישתסו כטסרכריס כתוניס 0ימ165 לחס כגלנל ססס כיקרי ו"ל וסחכמעי 5ויקיס, iSD ונסחתםלסנר6ות
 סגלגל 15רת 610 ית' ססס0 ימרו sflt סתכמעו לוס גמשך כפרת 61תר  סקל, מ5י16ת יודע ס3ס גרולס סיותר סי6סר"יס

 0י3וס 61ף ס3סיליסיפיס סתע1ליס מסגינו מס 6ל עיעס 1סגיע שעולט מוס למטס 06ר כל0גח65יס יתרךומחגיעתו
 SP לתחת ריי  6ין יכי . חקוס י16תסג1 גת65ח סיתס סחכחס וכי רנות לסכות זס סיס גנונינו 31ינת חכמינוחכחת
nth'snופיס סמרנריס חכחח גתתדסס "יך %61ר סגלגל. תטעת וסיע ו?גלתיס סגר6יס חסוכרי0 6ל6 רייס ס"ס 

 מס כל וסתרו  סמרכריש קמו סרתוס מטומרי  המלכיס רעעי  תן ילת615 דתית סיחרת ססילוס1פי6 סוכמת כעגורזס
 הכחת 3ו וסרתן , סונור חכחת וגחחרס0 סחירחס לסוליר חח0גתס כפי סעדמות למגיח והטוו ספיליסופי0סימרו
 ד' oon לס1ליר סקרתות י"3 סגינו ססס סר3 י3י6ר , סטכלי כר13ר מניפות לס סיע ל6 3סס 6לי חניקות לססבין

 6ל6 רייס ליקח ר16י  סיין סר3 ~3י6ר כנוף. כח 1ל6 'גוף 61יג1 6חך, וססו6 ומחדט, ע~סס לו וסיס מחודי, ססעולסזרוסיס,
 וממגו רקבון  ומיסכל מותי סי6 מסרס כוס סימר מס כל 6טר תימס טיעיר נקרי נפרר סרק מנית וס ואעכיר סמתיכמטבע
 וסויף סטקר1ת מ613רי ופס nlh'lno מפך טס61 חס כסס סיס סמרכריס סייחו 6סר ת0תדמות לי , רייס ליקתר6ף

  דרי0יס סירכעס ולמוליד למרכריס 6סר מקרמות עמר סגים ~ס 60חר כפרק מגית סתדכריס תיע3וח לכל ולגלותיס3טול,
 ררכיסש סרגיסו מ60תרעיס nipaI, סתד3ריס תדרכי 63תר גסס ססי6 1ל6 6חר ססי6 ול6 פוסס לו סיט ול6 סעול0 חיריסלכיר דרך %ס  ביין סר3 וסריס סרנו, חס ל?יליר 3סירמותיספ סמר3ריס יטתתטו 6יך מרסיס מלטס ס)י6 זס ויתר .הסתרגו
 כין דרוסים 00ל0? ריטע0 ל63ר סרב 0כ וס 61חר . תהדת כסכלס 6ל6 סרר1סיס חילי דבר 010 לקגל 6ין כיוימרו
 טנקנל 6חת ססרמס סר3 מגיח י6ח"כ רר1טיס, סאלטה 6ל1 ל63ר כדי ססרחית כ"ס ומגית מתירס 16 קרמין סעיל6סיסיי

 סיס חחודי 16  קדמון מעולס טיסיס  כין סגוליר כרי  Pn7P ס?עולס תומרת ו0י6 0כ"ו ססקדמס וסיסתיסילוסיפיס
 מדעות לכל מ613ר יסיס 6נל יסופת יחכחות ועמור סתירות יסיד כ61 6סר כו תלם סכל 6טר 0יס1ד זס יסיס ול6קלוס
 ולח"כ . 3נטס כח 1ל6 גסס וסייגו 6תר  סו6 "יך יכנר אח"כ . מתורס 16  קרמון סעולס טיסיס 3ין גמנ, קלוססיט
  6ריסט"1 סעסס סר6יות יכי קרמת סעילס סיות על  מיסת לפילוסופיש  טלין ויהר הקדמות על סחר1ס להכריע סר3חזר
 ר6ף מופת לו טלין יתחר מחורט ססעולס על חוע1ת רקעת לי י0 וכי חיתך מופת ל6 חזקות ורמ"ח טענותסם

 63 זל, סעחיו כחס גתתי 0סע1לס סרן ייקר כך 61חר . ע"ס ר3יגו ומסת oon)fin מ0ג3י6יס ססורס וססיקו3ל
 חעסס סרג 3י6ר 61ח"כ . עתס 6100 כחו יסיס לעילם 6כל 0.וס 6100 כמו גססד טסיי  4מר ת0גגי6י0 עלייסנלס
 חסות 610 6יך יתחר 3)כי6ס סר3יר גמסך זס ויחר . קרחון 16 מחודס סעילס סיסיס 3ין (Plh כי16ר יס361רי0ית

~hl))o
 יסטר ככר יתר כלס, סחירס כל יחפ1ל 3גני6ס  כן גס גססק  קומין 16 מחירס 610 06 מעולס נספק 06 16מריימר סל6 כדי )נחס סימני יחהיכ דרוסיס, ססלסס לקיים מסגי החלק כל כווגח וזמו , כגנו6ס מסק סוס (peo רשי"ט מתירס טסעולס סס6מת OU קרמון סעילס סיסיס 6ף כי 3ג613ס ססילוסיף דעת והיך ימדרגותיס, וחעלותיס

 נג)ויס, מסע טיס לספת ריף ושין מחורה ססעולס ססימח  תדמין, סעולס סיסיה 56 ססיליסופיס דעת לפי סג3י6ססיסיס
 תוסת יסיליסוסיס סיין יל63ר מתידי, 6י קרתין סעיל0 סיכיס 3ין  דרי0יס  סטלסס oll~s סטני תחלק כל כזעתחסו
 ומחר מסקדמוחיסס סחות ל6 סחזוס 5קייס חוקות pl)PD י0 גס תועיח טעמת וססס שרמון סעילס ספת עלחותך
 יזס סריסעס סכתנס וסי סי3ייס, עי6יר כר6סית תעמס פירוט ע0בעתיר גיחי סעולס כריות למ"פ  גחתך זס יסחר . כיגייש ויכריע  סטליטי סדכר יכ6 כי חסגכי6יס סיק~כלו רצוי כןססןכר

 שחלי
 יפרקיס דוריס כו ג"כ ס63י עס

 ועטריש סחמסס כי סר3 יקמר . יעזס"ס o~'Sh כ0גגיע ספרקיס 6לי על 6עיר סח3,ר .6גי מרכוס,  מפסס5ג"ר

~lnipo
 סר3 לסם נחן קחת יסעדתס סחס6יש, תן סנטריו ומי חיריסט'ע מפס לר3ר Ppn 6ין מיסת  עלייש 63 כלש

 במנגס 1 א ח"ב[ נבקשנשרה
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 הקרמות שני הלק נבוכיםמורה
 , מהם בדבר ספק אין )6( המופה עליהם בא כולם , הףדמוה ועשרים חמש , אחד שסושועלה
 , בה להם נודה אחת והקדמה , מהן אחת כל על טופח המשאיים א מן שאחריו ומי אריממ"ו עשהכבר

 : העולם קדמות היא ההיא וההקדמה , שאבאר כמו במופת מבוקשנו יתבארו בזהכי

 : יחד נמצאים שיהיו והוא , שקרלמספרם
השלישית

אשרי
 מסיו סר06וגיס פי!וסוסיס )ומר רוח סמס6יימ, מן א :גנו6ס
 6ריסט"1 מלמוח יימוך וכממס 610ה וכמקוס כמדכרוחהויגיס

 : סגמו6וח1'ך'עח
 סיסים oh ר"! . 6מד סיעור נע! סר6סחס אהקדמה

 סקר, חג!יח כע! כלתי נסס 16 0סח 16קו
 : 6כוממ"ן הווכוח ס6!ס~חממיק סל6סון כמקמל )גמ!6~ח סס0יח כחלוקה למופח 0סחכ6לעמו

 כן גס ססקדמס nhrl רעל . וכו' 0מנ'6וח בהעשביוז
 : סיכר כמקמלגחכפלס

 סטכעית 'שבי::םסמל%להד%"ג"מ
 חוורים סייגו כלס olnPt~o לכחוד כ"ט ו6ס מסוזריס

 ומגס 0גתפלסף למי 6ל6 געסס ל6 מספר וגס סטנע ס6חת ממס וקנח וכסבסד וסס~ויס ועולס ומסמוס ססנזעלכתוב
 כי16ר 6ל סיריך תם סג6תר עם ססקךמחו מחלו מפסוס מנייר 1גכ6ר ס,ריכוח  געויכ ולכן 6ל1 כספריםקקר6

 סיקנו כדי תכייר סיותר תסס וגקת , רכים חופחיס עמס 6ריסט"1 טסחכס 6ף סרוב על סנים 16 6תד כמופחלממתחו
 ן 6חח נסעם ותכעס רעתסמעייגיס

 ייתר חס על סמדנריס כססדתית לך ניירפי כנר . סקר לו תכלית 6ין סיעור כעל  סת5י6ית סי",גסההמרמה
 16 תיגיס כג' סיסיס 6ססר כמועל יס3ן"ת , ככת סס61 תס ועל כמיעל hton חס על יימר כיככיח

 רכר סיסיס 16 ככ"מ תחחת גכדליס ס6דס גסטות סיסיו 16 ועלולים, עלות ככ"ח שכליס סיס כמו מחימר גכדל 3נ"תיסיס
 מספרם גסתי0 סית65י 16 כפיעל, 33"ת חרורת נייל יימ65 כמו 3כ"ת חמרי ר3ר סיסיס 16 ניס, צטוט עול6תר
 תרוגע סיסיס כין סעור סיס ילין סר6טוגס כסקדמס ירג ו3י6ר ל33"ח. ססס תחתלקיס סולחי סחלקיס כ6ימריסגכ"ח
 3וס סיסע כין יחר )תנ16ת סיסי  כין ועלוליס עלות ג"כ זל* יתד, סגמ65 סיסיס  (ID1h נג"ח מדסק כלחי סיסיסכין
 טיסיס כין ננפל סיסיס 3ין לב.,, מרייק טרל סימנך ס6"6 סגית כססכתס 613ת סיתנ6, סיט נשנס עלות סיסיו נג'וסןלח"ו
 ני"ת סי6 6סר סתו מוס שלק געת סכלכי כמו יחלק סיסי' יחחייכ תרייק תעיר כעל ככ"ח דכר נגיח 06 כי וט ומופתתתרי,
 ננ"ת ממס 6' כל סיסיס נתחר 06 לו, סוס 16 מבי"ס גויל יותר סו, ~qts', קו וגינתר 31י"ת 6ל"ף 16תיוח שתי ממגוותייר
 סקו ~ס כדמות וס  סנרחוו כמו ~כ"ת נ"כ סי6 ולמטס מכי"ח וכן כד"ת סי6 ולסל6ס q~Shn, 6ל"ף נקיות 6ל כסנרמיו כיעד

 ייפיף ל6 וס"ל"ף ככ"ח כ' סיס 061 יקר, 011 סכל כתו סילק סיס ליג"ת ילכו כייקיס ימדימיס 6לו *סוגימר
 כגיס  גטם סימנת נגיח 06 כן וגס . סכטול מכופר ווס נ"ת סככ"ח יסיס 61"כ כ"ת סכל יסיס 6"כ כ"ח 6ל6 ג'על
 סיתרחעו תס סכל ממיר 610 וכשר לככ"ת ~otip ילכי ככ"ח סו6 ססגסס מנד וסגס מבמרכו שנפיס קוים סניסג5ייר סרטיי שטגס עגולס יכין געסס 06 כי ספת 61ין סמקי5 6ל מסתרכן סתוים כל סע16 עגיל יגט0 3~ן ינ5יירר6ף
 ונגיח נן"ח תרתק תיכרי כ"6 יתרחק ככ"ח סם יסח ו6ס  מחגרו תסס 6חך כל יתרחקו מסתרכו סקייס 6לוסגי
 סי6 ססעגולס 6תר ססגתס יס סתתיל 6סר למעוס סיסוכ ער סיתר סקי עס תתטעעת וסענול? כת יוק תססס6'
 וס וככר ג"ח  כומן ככ"ת מסלך סיתתוך יחתייכ מקותן 6ל יסוך 061 סיחר סקו יחטעע סעגולס ו3?חגועענ"ת

 מגס סיס לנטל 6ריסט"ו סעסס רניotpptn 0 תמירת יעמדי תופחים מסגי 6לי . ימנע ססו6 מסימע נססייתנקר
 , חוזרי  3ין גכדל 3ין לתווי נין נ3"ת גססמ5י6ית

  וכמתכיי
 רי סרב סעסס ססעיות כל תעליגו ינוטל סררכי0 6ל1

 מכס וכלתי מתעקם מסכל 6ל6 רייס ול6 ספק 6ין מופתים ססגי 63לו כי ססקרתס 61ח כינור על סרג עלחכד6י
 סס ססקדמס ואס על 6ריסט"1 סעסס יכיייריס על חסדאי ר' סרר סעסס וסרחיות Pl'~lpo כל ג"כ qhlכרכרים

 : 1ססקר סיתת  לסכין ודעת סכל סס0 לו סיחן מי יכיגססויות
 נכ"ת  טדל ית65 סל6 סרכ טכטל 6תר יתר. (otbin סיסיו וסי6 סקר לחססרס תכלית 6ין סעיי0 ט%"שוזשנהז

 יס על וסחיפת נג"ת, כלס וסט 3"ת כעגתי כ"6 סיע,רי0 ימנך סל6 לכיר ר5? סמתונס מסערפסטל
 סעסייו סחיטתסו6

~SunS כי ob 6ל חרחח חמס קנת ססעוריס תילי יקח otpn '6 סס סגס6ריס וגימר ממס 
ככ"ח

קרשקש
 :.צרח תכליה געל הס הנה שטחים או אחד שטח בו שיקיףטה וחמש בעשרים בנה רויה . ברבר ספק אין  )5(  שניחלק

א  יו תנד נעל שטה כ9 הנהתכלת הסבורות ש'חבאר ער שפה'ם דבר אך יורה בנאת כ'ואח"ם  ש תכריח בעל 
 א ה" ובאשר לבטח ובזל לא והרן לגשם וברל לאשהשטח שראיות זה אחר יכריע והיא ~nisw אגל טסה בה אישאת

 שקר כממפרם תכסח אין שהעיור געילי  שטצש" )י( ב הקדמה לו הכליה אין אחר שיעור בעל שנוצ'אוה )נ( אהקדמה

 p-e ג' נילפבעי
 גטך

 במספרהתבאר אחר שטח בו ירח הוה גשם בל אמר
 שכל לפי חכיים בעי ם מצפר שני ואם-

oaהיה ~alao יוהר אוי nav~ וגל סבובי 'בלת' היה אם אחר "tDO
 נפרר אפ יג אם  הוא  הנה סעור וגל נפועל ספור הוא הנה

run

 טובשם
 : חותך כחיפת גתג*רס סלqe 6 וס תסס וסגס3לנחשנס
 ועסריס ?חמסס 6ל1 כל כי סרב טימר חס  טוב ססאגור

:נ,ו:ין,ן,ןי,'":ז;'יפןן"":,...]י:':'.],"ןפ
 על מוסח 063 ל6 ממעט על 16 סתירתם עלתמיסת
onPnh, תסס 6חך כל 6ל כסגגיע 6ר6ך ממפרס 61גי 
 טוב סס  אכזר : 1סקרמס סקרמס כל סי' חיןלפיוס

 וככר P?O onPnh3 6ין ככון סרכ מגיח "סרמסקדנוות
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 9ב הקרמות שני חלק נבוכיםמורה
 , שעור בעלי יהיו שלא ואעךפ שקר, למספרם תכלית איו חגלויים עלגן שמצעצע )0 נהשישתן

 וסכת , שלנטי השני וסבת , שני שכל סבתו טשל דרך על הזה השכל שיהיה בווהמשל
 : טבואר שקר כן נם זה , תכלית לא אל כן , רביעיהשלישי

 בעצם ההווה השנוי וזה , העצם במאמר , מאמרות בארבעה ימצא שהשינוי היא )י( דושגביעית
 במאמר ויטצא , וההתוך הצמיחה והוא , הכמה במאמר ימצא , וההפסד ההריההוא

אפליי
 כמופח גחכ6רס ססקדמס עת נס י5 נהשלישית

 ימ25 סקפטי דהרביעית : סנזכלכעמל
 וסו6 ססדלני סססנוי ל"1 .

 סססנוי סיקולם 6ססל 6' כי מלמלוח, כ6לכעס ימ65גסדלנם
'Dl~nDo"5ססת6ומי ססגו' גי סקל וס כי מלמלוח כ6לכעס ימ 

 oDDn~a Slen סלכ סימר ומס . סי' סמ6מלוח בכי'סו)
 ג' חנועס סע5ס כמקמל 6'ן ס6מח זלך ע5 סע)ס,כמנמל
 אנוסים )ולס 6י שזרעית סעסס כפחסתנס כי פח16מי מנוי610
 כמסכן טרוח פתי סיסיו Sb יני6 כי כומן ססנוי סיסים6"6
 סל6סוגס כמפוקס כמופח מכותל ונס 15לס, נקי ממל 616מד

 . כמס . כך מ6מלוס סד' מווים יכן סיכר, מסססרמסטנטעח
 הנמרמר סלד ס"מר OD כי )ומל גוב) "מגס . מנב 6נס. .6יך
 סמפ) בו סיט ססכנס תגועח מ5ד ל"5 ת:ועס. מס51סענס
 המנס 6מד כעלס ,:61 מימיית לולס ס6ויליח סנולס גסחסחנסכי
 161 סמימייח סנולס (s~p מוכן 16 מקולל ס6ויל סיסיסגליך
 ומס . סע)ס מלמל סלכ סמנם ונסי סמק כגי חגועס כוים
 כן n 06(ODI כו יס ס6מח דלך עי כי מ5כ סלנ 6מרס)6

 ו6ס ככ"ח סיסיו ג6מר 06 ,כמ"פ
 טסי

 גנ'ח ימיו עסרס

האישת  פובשם
 מס וכ5 ככ"ח מס ססגס"ריס ג6מר 6ס כ"ח, 16נכ"ת
t)npSnויסים כ"ח סו6 ג"כ ממגו סגוסיף מס ניח סגס6ריסיסיו 061 סקר, 011 סג5 כמו מחלק יסים נגדת סס תקלו 

 יג, ::]'קעי" :י]:,":י(-ן:ךו;1
 ממס מסכל )עמס המסטו 061 סיתמסש ס6פסרויחוייג מחדמיס כולס גודל וכעלי סעורים ססס מ5דמתדמיס גלתי יסיו ו6ס , 6חד גסס ממס סיחדנק סגטעריתחייב
 וסקויס ס6מרגו סעגולס כסגסער יתנטל וככר נכ"חגסס

 ונס ג"ח גזמן ככ"ח מסלך היחתוך ויתחייבס6מרגו
 : ססקרוחמכותר

 למכסרס חילית 6ין ועלולים ע5ס סמ5י6ותהשלישית
ן

 סי6 ססקזמס ז6ת סיור סס" . מכותר סקר ג"כ בג"חעד סריסי מסני וסכת סגי סכ5 סכתו עד"מ סזס ססכ5סיסיס וס זמיון גסמוש כע4 יסיו ס65 ולע"ס סקר
 ועלו5יס סערות מ56ו נקח סנ6מר כמו סכ5 כמו סמוקסיסיס מזס יתחייכ כי סקדס ממס יפול 6מחתס oi1hlחכו6רח
 16 גיס סס ובילך מי' ונעמר מסס " 56 ארמוזק5תס
 כ"ת ,~qoll כ"ח יסערו ו6ס סג5 כמו סחלק יסיס6"כ

 גז ימ65- סססנוךהרביעית
' 

 כמסמר וימנך וסספסד ססחיס סו6 נע5ס ססווס ססגוי וווס סע5ס כמומר מקמרות
 ססעתקס תג~עק וסוף ס6גס כמתמר וימנך וסססתגוח ס6יכוח כמסמר וימ65 וססתוך סנמיחס וסיסמכמס

 ימלך סססטי ר,סונס , גורית 6רכע יכלול ססקדתס ז6ת סטי, . כיתור ססעתקס תיתר כקנס ססגוי  1סוע5
 יקר16 תיגיס סני סענס סתגועת יימר סליסית 61גס, 61יך וגסס ע05 יס תימרנת ססר' מניס , תיכרתונ6רכטס
 כ' b~nh , חסרון וסער נמיחס נקרך ק6חז כי מכמס חגועפ וכן ספסר, וקער סוויס ס6מז , מחו5פיס ספתכסגי

תגועוח קרשקש

 :::%ו: סנ1:לע"121~2 גוב2
 ם שקי למספרם תכלית אק רעילים % )י( גהקרטה

 וסבת שליש' השני וסגת שני שכל סבתו משל ררך עלהזה
 זאת . מבואר שקר ג'כ והוא תכלית לא אל כן רביעישלי"א

 בטאטר הל' 3טאטר הטבע שאחר מה כספר אריסת ביארהההקרבה
 ושטץ מאר L?? פילוסופי טופת' בעיון שיגיע מה ימצא כברהגה
 לו שיש על אלא יאמר לא כינוני דבר כי ירע דבר אמרעגיה
 ב.נוני אלא מהקצוות מאחר שאינו ב.ניהם בינוני והוא קצוותשת'

 הכל הלא קצווח ו"ו בינוני נצ"יורתשהוא גיצשג:4:ם,ך מה וגל אמצע' הוא ולזה טשניהן ומנרכב ביביהם טמוגענלוטר
 הציור מכח זה לנו שנתכאי ואחר ביגוני, ולא קצה בו ואיןאהד

 עלה יש כי הטבע בחבטת במופת נתבאר ככר כ' אותרהשכלי
 הם ואלו בטוחת נתבאר וזה עלה כל' נטצא עלול ויש עלולבלי

 כשנאמר א"כ והעלול, העלה היא שביניהן והבינוני קצעתחשת'
 עמהם והוא כלם הנפעלים לאלו הפועל השכל טשל דררעל

 בין vleN' הוא (st~pt עלה מוא שהשני נלוסר שני שכלמבהו

 שב א'ב שליש' שכל סבתו שנ' שכל כשתאסר וכן הקצוותשתי
 וא'כ הקצוות שת' בין בינונ' ג"כ והוא ועלול עלה ודצניהשכל
 ועלולים עלות נטצא אנחנו כי המציאות ונכחש בקצוות אםכי בינוני יצוייר שלא למעלה שניארגו כמו בינוני ולא קצוותבאן את א"כ תכלית לא אל ילך שאם למספרם תכלית ישבהכרח
 סטנתן מורכב שהוא ועלול עלה שהוא כסו בינוניםשהם

 הקצוות ימצאו יחויינ באסה בינוני שנמצא ואחרומתנועע
 לקיל ומכינו מניעו והניבי צורות ארבע שקבל החומרוהוא האחרון המהנזרע והוא עלה בלא ועלול עלה הואותכליתם
 : n-SrY ולא עלול והוא זהמזג געירוב והוא הצורות מנותןהצורות
 ר.ג~ מקוחי ח' וגהוק סתויי קורס סיוף פינוי נתסגחסריס "מנס ~מן גלי ס61 וסרסר טססו~ס זפי תווטס גע1סטין נפי ג' גג)) מ' גמגמו עגעי גסמט מחגורת ססןימס 61ח)הגה'ה

 מתגיר
 וג) סת"מרוח (1hr )" פנס וגמם גבך 6)6 נמ61ח גלחיססתנ~טס
 : הגה'ה ע'כ מלמרות( גך' ימ61 סססינוי מרוו "מר לוס סיוגיהכעס

 העצט כמאטר מאמרות בר' יטצא העינוי בי )ס( דהקרמה
 וההפטר ההרה הוא בעצם ההזה השינויוזה

 האיכות במאמר וימצא והחסרון הג.רול והוא הכמות כמאטרויטצא
 זה ועל ההעתקה והוא האנה בטאטר ויטצא ההשתנותוהוא

השינוי
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 הקרמות שני הלק נבוכיםמורה
 , באנה השנוי זה ועב , ההעתיף תנועת והוא , האנה במאמר וימצא , ההשתנות והאהאיבות,

 : בכלל השגויים שאר ועל בפרט התנועהתאמר
 : הפועל אל הכח מן ויציאה שנוי תנועה שכל היא )ס( הההטישית

הששית
אפרי טובשם

 מ)כ יטוס 6מח גכמי)ס כ' )ומר י1כ, , )מזוחו )לכ )ו סיס סתגועוח כל כי 6חך פס גקר6'ס היגיס כל ס6חרותחגועות
PD'h~ס16ס כמנמר וכן מססתג1ח כסס גקר6יס מחחלפ1ת סקס עם : 
 פכן ה החמישית Plt1)p כלס (nlh~p מקחלס1ת ססס וס6גססתג1עוח

~DlJfi 
  )זן ייייס  יין  סררני  פנוי  וכל סררני  סיוי מלסר  יינו  וממס ונעלס קסעחקק pluun כיסקעחקס סו" חווט סכל ל") וכו'. סכוי

 סתקןמס וחח כסךרגס. מ)ק "מר r'Sn מסוטן 6י ס"מ . ounll למעלן  ייוי3ינן 5רכריס ג'כ ליער SJb~לפלוטז
 : ס)~כל )ספר מסמנטיות ס6' כמדקק סרטון כמקמר מגו"רח 6ל6 יסתר 65 סחג1עס סרס ססקךמס ו6ח יכלולורגיע'ת

 מכבר 610 ססקךמס 1"ת 5י1ר . סס)וון כלמון ססעתקע5
QSlhכי כי"ר 6ל גריך 6תיתיתס ltDD11" פלוטי יכל  מיירט כס' נהר  h'o לסם 6ין 6סר 1סמ6מרות מפך 6ל גוססך 
 תגועס כעלס 6ין כי ונכור ונגס 1ס6'ך מכמס ולת כלס ופס ססך לסס "ין מקמרות ססו' גמגם תג1עס לסס 6'ןמסך
 מגיחו וגס , ספכי לו  סטן סענס "nSIJD כי כבנתרו סס1גח כמו לענס ספגי עלס 6ין כי  ססך  לו  ס6ין6חר

 Sh גמ65 מל6 ס'6 סוו'ס וכ5 כפוען ))וג6 610 מתג,עע כ5 כ' 6ר'סט"1 כהר כן וגס  כרפיון  יירטג)ו6תר
 ל6 6ל מגמ65 610 ומספסרגמ65

 גורס ומעך'ר ג1רכ מקבל סו6 כי וכפסך ה11יס סתקכל 610 וססיולי גמ5"
 סרכ 6)ור 6יך כן 06 . תגסס סוס 6ין ספסר כסוים גן 061 סחגועס מקכ5 6'ג1 כן ob כמועל עכר 6'ג1זססיול6גי
  יפלקפייייי

 ג"6 כסס 6)ו5עי 1סית65 ססך  "ל  תיפך  ייייי גריגס חג1עס כל כי 6ריסט"ו גיבר וגס  פימריפ.  כערלי
 כמקמר ימ65 6% תגועס יתש ל6 סספכיס 3ין למנעי ימ65 6% ססכיוח ימ65 ו6ס חג1עס ימ65 ל6 ספכיות ימ65ל6

  יילד מס גי 16מר יסנור ו6ס תג1עס, כע"ס סיס סרכ יקרור 6.ך כן 06 פחות, 6ו יותר תקנל סענס 6ין כי תיוגעיסענס
 יכלול כגר ססגוי כי כלוס צגו וס 61מר  OPIJP*  סנוי קן צין  יייי  פלוטן כיבל  חליי כסס גקר6 6נל 'Otl)p "יגוג6ן
 מס וכל סגני גקר6 מפועל "ל סכת מן otepa ס'65 מס ,כל גפ1על וסעס ככה פעם ימננו ס)ו"מר1ת כל כי סמ6מר1חגל
 ימה סססנוי סרכ 6תר "יך כן  "0  אע"פ ייפליר כמי  ימיפרו9 כל  יכלול  יידוי ח"כ  פלטי לירי 3יררגיסי65

  סיעדיר גוס 1סו6 סגפם  לפפר  יל9נ,ר  כמי  תיג'ס  יקי על יקרזלו ססגוייס כי דע כוס וסתס1כס . מהסרוקכ6רכעס
 קר יס31 6סר וכחס סחתי 6ל מסנר,6ות יעתק סקוס כי 1סח1לי  כ3רי,ופ ,יר  ויר לו ימני ויי"ש רלריהלי
 קרס 1יתסו1ס תוקר 16 נורם תעך'ר סו6 קיר  ויידוי סיס, ל6 מו"ר 16 מגי16ת 's)p 6כל כלל מעןיר פקינוותזוגו
  יעיו ולמס בו, סיס ל6 פלמית שכר יקכל 36ל ס"תק ע"ד ל6 פגזי יקרץ וצחר (pnh  ילוי יקרת תוקר16

 "ו o'1htP לסס  יקיטו קיר  וכמנס כ,מ9  יליייס ססס עליסס יגרור תו"ריס ממגו ויחסיו סיעורו ימ165סוכרים
 ליי9זיל  יפברק ולמס . כולל כעגת "1 סעכרס ע"נ  6ל6  ימי  13י יימר לי  ייפפירו מכלתי נסס סיס ל6חכוג1ת
  פמיין ייבר, יחפר  סיפך  סיי6  סקסן ייויי יריר  כסיימי ג"כ וכן 6חרמ 15רס הנס  וסליתי  ילירי  יפייסעפר
 (rrlip וכן ססך ויקבל ספך  יטיס  ייירי9 יל  מילולן יריר  כיין9)י וכן וסגמיחס סגו%  hlon ס6חר מספךויתסוס
  ייןנוי סרכ ציור לכן ס)וסתגס, וכריס יפסיד 1ל6 ךנריס 'p(s סיכריס כסקר "כל ס)ועלס s)p't ממטס יעווכמקומית
 6כל 6חר1ת תט31ות ע1ן נוס לי 1יס , סרכ על 1ס11יית קשיות מפוגו יסולקו גפל6 כ61 כי וס וסכן ת6מרות, כד'וזמ65

 : סרכ כגגו "סר וכ61 ר6ט1ן מאכל 610 יסתרגו 6סר וס כי עתם 'ע,olsJp' 3 ל6 מסמעי')יס מקנחכעכור
  סח"מר1ק יכל  מיירט כסל'סי סג'ח 6ריסט"ו כי רע ספי' . ספועל 56 סכח מן ו'5י6ס  יליי  פליטי  ס%החמישית

 כפועל 1פעס סיתס1ו קבס ככח ימהו סע5חיס "יפי גי 3כח פעס , כפועל 1פעס 3כח סעסימ165

 ע)י1 יתחךסו סע5ס סס11י,ח 6חר כי וגס 1סוע5 3כח יסוגלו ס)וקריס ג"כ ממקריס s)s  ג1ס6 סו6 וסע5סכייפיוי
  ס)ו"מרות ומצלו , סתקריס ס6ר יקנל וכן  וייכמר 1יתל3ן ויחסר 1י5מח IDPt גלול  יס1כ  ייפיויפ  07ho כיפלוייס
 נ' 6ל גריכם תגועס כ5 כי יתכפר וככר , לגריס סג'  6לו  ליס  ספין מס עמסם ו6מנע' ספכיס יני  ליפ יייפס

156
קרשקש

 אין בי נראה ו'ה.ה המאמרות, 'טאר כי על קורם ש.היהההחיב
 מקט דבר התחד'ט ההגועה 'טענין לפי ה;צט במאמרהנועה
 שאין ומן בלא מהאום הוא צורה בהם'טי12 העצם ושנוימעט
 הצורות כי החלק טוה בפי'ב אמר וצן , והקאן ההערר ביןאמצעי
 .פסיו 1ע'כ בהם תנועה א.ן וע"כ רא.ט1ן ראיטון .תחרשולא
 יטעין טעי העצם בטאטר תנועה אין כי אריסט'ו ואמר זמןבלא
 שלשה התנועות טיני היו ופליטה ההפכים מיני כי ומשני הפך,בה

 התעה אין אבל באנה 1תנ1עה באיכות 1תנ1;ה ככמותתבעה
 : הנצםבמאמר

 המועל אל הנח מן ויציאה ש:1. הנועה כל גי )ס( ההקדמה
 ונש.צא הנועה כו אין גמור נכה הואכיעהרנר

 ריא כן אם נשלמה שכבר התנועה בו אין השלם הפועלאל
 החכם גררה ולזה הגט1ר הפועל וכין הנטור הכח כיןמט,צ;ח
 שהוא ואמר שכ' פרק ב' כלל שלישי במאסר Ycu'nבצפר
 שהיא בזה הרצון , בכח 'טהוא טה מצד בבה שהוא מהשלמות
 גמור בצה היתה שכאיטר חסר שליטות אכל גמזי 'טלאתאינה
 טה שלטות לה ,ש להתנועע וכשהתחילה שלטות שום לו היהלא

שלא

 מיטחנה כל בי 1ה וביאוף . ביחור התטעה תאסר סאגהקש.נ1י
 ולא הזדמן דבר זה לאי ולא ש'זרט; דבר זה מאי ישתנהלא
 כמו בחפוש יראה וזה המשנרים דברים אל אלא השינוייה.ה

 ההערר אל 1טהמצ'א1ת הויה הויקרא המציאות אלטההערר
 אל מהקטן או העצם במאטר הוא השינא וזה הפמרהנקרא
 הוא השי:ו' וזה גרעון ונקרא הקטן אל מהגדול או גדול ונקראהגר1ל
 מקראת לטעלה מלמטה או למטה מלמעלה או הכסותבמאמר
 על תנשה נאמרת לבדה זאת ועל האגה במאמר וזההעתקה
 על נאמר בסתם הבתה ושם בכלל השינויים שאר ועלהאטתות

 ויגרל בנ,קום עומד הדבר כשיהיה אנו במקום המהנועעדגר
 כטק1ם ההעתקה בתניעת שנאמר כמו בסתם תנועה בויימר  ראוי 'טאין בטפור'ט אלא גסתם מתנו;'ג בז יאמר לא  יחסדאו
 בעכור ההעתקה ממין אינו ואם תנועה אותו קוראים אנואבל

 תעריה אל שיגיע ער יגרל טעט טעט בזמן יהיה והחסרוןשמגידול
 'ט'טם כנ;ו האינות במאמר ובן לתנועה ודומה יחסר אוהגודל
 הה'השם מצד המאטרות שאר ועל באמת העצם על יאסרהנמצא
 ועץ כדלל לו הגועות או הפעליוה או בו איכיות שהםלעצפ
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 הקדמות שני הלק נבוכיםמורה
 1ב5 , בהכרח גשם והוא , מתחלק מתנועע כל ולזה , מתחלק משתנה שכל היא ל( 'השביעית

 : כלל נשם שיהיה אפשר אי ולוה , יתנועע לא יתחלק שלאמה
השמינית

 טובשם
 סתגועות 1561 מקומו 56 כ"6 כסיחנועע1 סיסו17ח כמוכס

 סטכם תסגי מתגועעיס oonl , גסס סכע5י גקג1עתסרגן מפגי מתגועעיס וממס , כייחוד טבעיות תנועותיקר16
 גססכן, הכחירם נעכור כסיתגועע ס6דס כהגועהוסכחירס

 וזפ 15, כחרס סס61 13 ממגיע יחגועע סנ5ג5 חגועחוגס
 5ו 6פטר 1"י גתקרס ע6 כענס 65 יתנועע 65סתגיע
 כנסנויס טסיו כין סנוניעיס כoitht 5 מגיס, כסוסט'חג,עע

 סנותגועע. כחג1עת כמקרס יתגועע1 כגסמיס כחות סיסיוכין
uwt)nnotסר6ס1ן 

 קו"
sul)pno תג1עת וסו" ססנ1כי 

s~sAOיחג1עעו סג5ג5יס וכ5 ככ5 ממקיף סגלגל וכפרט כ5ו 
 כתטעת כפקרס יתג~עעו סכוכגיס כמו וסח5קיסכענס

 : סכל כתגועח 3ח5ק מקגועעיס ססס 16סכ5
 כסכרם גסס וסוס כו' מסתגסתחח5ק סכ5 סי6השביעית

 גסס יסים ע6 יתנועע 65 יחח5ק ס65 מסוכל
 משסיוע ככסס ppin סכים 6ריסט"ו כי דע ספירת .כ55
 נוטתגס כ5 סק61ר, Or ע5 וכיפרו נתחבק מסתגר סכ55כ6ר
 סחמג, כויס מקנתו מס וכ5 ס56י1 1קגת31נוס סנונוגו 3מסקלתו
 על ספליו כמס וקשו סממנו כוסס קטתו מסתגס סגלכי"ר 61מנס מתחלק ווסתגס כ5 כן 6ס מתחלק ס6ן'ו כונסוקלתו

אפודי  3ענס מטחנה כ, ל") . מתחלק מסחנס סכ, ס,6 זהשביעית
 וסוך : מחח)ק כעלס מתנועע כי ולוסמחח!ק

 ומחמיק (Dunnt OiD" כענס מסחנס סכי ר"! . כשלחגטם
 ,6 כע:ס ר"ל . יחח)ק טי6 מס וב) : כסכרם גסס הו"כערס
 1)6 יסמ)ק bh מס טיסים 1nDh 6' ויגס O~D3יחנועע
 מתוועע סכ) ס6מר כמס )סקסוח ויט . נטם כעלסיחנועע
 "כ) מחח)ק 1(,61 (CiD מחנ1עע 610 סג)נ! שרימחח!ק
 מכיילים מס "דם כני טסכ)י ל') סמ!וקס, ט'קכ! נמנעסו6

 עם נסס טיוחו 3כמינח סמ)וקס )קכ) סקמימ,י סגטסכמויות
 סכין מסכר) ונסו סמ)וק מלקרל )מנע עגמו מזד ססנ,ג)שוח
 סיסיס וי6 כמניוחו טי)וייר כמה '!קח הכח כי וסרחס"ססל
 ס61 וסיפסר ל3ר, סכמי מגר 6!6 כנוסך כט!מוחמכח

ככמרה
 סנלג) כן Dh ה6פסרוח )נוסק (CSD ";סל כסו"

 כו 1nhS "מסר וגי סגינו מנד סו6 כי כמ בו ס'"מר')דק
 כי p~no )קכן 6טטרוח )1 יט סהנ,ג) היקמר "וס"סטרוח
 סה6סטר )סי סח5וק ס'קכ) מחוי,כ יסיס כע!מ1חוה"ס;רוח

 כו ס'6מר 6ססר 6' ולס כמכרח )פע) סינף מחוייבכמ'ן
 : כמ כ,6למסריח

 יסיס ס65  16  3יליימייר כ15  16 סילע  3מי 16טל1  כן")1 כמס כ15 סיסיה 06 'מ5ט 65 סמסתגס רסיס 5מס סתו6ר,וס
vnh~מסם , o)nht כ5ו סיסיס 61"6 וגס5ס ססנ1י עכר ככר ס56י1 כמס כ5ו  ו6ס ייפרס לי  טדיין יממיו  3מן  כילו  סיסיס 
 סקלת מס ונין unno נוס כין 6חגעי סטין 6חד וגסס כיחד יסיס ט65 ג"כ 61"6 יחד סססכיס סימנך onS יחדכסגיסס
 פרפר ייי  ס6ס המגעי  6ין  ייייי3יפ  סיריופ  3ין וסיפרופ  ילודן  3ין ,מלטי ייי  %ף כי סונ"ר ר6ן1גס, סתגועסתסיס
 ססח6וח'יס 1ססגוייס , ידרגיי0  יימייס  פפיימי0  פנויית ייי לאטלס סנפנו כ3ר כי  ספיומ ינפקו פירלפניייס  lhhn 3פס W~pl  יממנו כמס קפתו  ויפיפנה סמחנ1עע ימנה עotpSnnn 6  פסס  ופיפ3ימ סנייי0 ימלקופיכר זס ע5 סמסרסיס וספקו  מפפלן, מיפנס כל  כן ob  פעליו 3מי  יןלפי פממנו 3פי  ענפו יפפפנ:  סיפיםיתחייך כן  6ס  ספישל ספלי 33"פ  פיייי גס ממופת נספר כר6ט1ן וס כטף יחכ6ר וכנר 5נכ"ת 6מנעי,ת ,p'ep כ' 3ין סיוקן

 כמס קנא  מיפני ג' סי6מר מס כן ו6ס tbhn כמס וקפתו סמנוג1 כמס p'p' כסס סמחג1עע phl כעחס ימיוקבס
 וקנחו סממגו כויס קנת1 מטתגס כ5 סחכם כס6מר כן ופס , ,מן נו51ת כמסחגס עvsh~ 65 pv~t 5 טווס זקנתוטממגו
 סמפמ  3פי עלפי  טופפיי כ5 נאמרו סחכס כוונת כי  קומר  יקמר  ולס  חומן במיפני טל hSh  לירק  %ים  ס56'וכמס
 מפפסי  מיפני כל  16מר1 וימין  טלאו יל  צפרך  כילל ירריי ויייס  כומן  ימיפייס על  IObn 3מפועלפו

 כילו
  ומן לווים  ייייס כין כזמן סיסיס  3ין מיפיי כלמילייה *נינו כי  יפכן ל% ון ,  פעליו 3מן onipt  פממ)ו 3מי  ילפס  סיס  ילדן  סייויי0  3י4 כי קיר  רומן מיפגס כליקמר

 מפפלי
 סגכו5 41"כ יספר 13י  לררות  יו% קיר 3כמיפ

 סנוייס ימנ16 כנר כי pSnen 610  ס56יו 3מס ותנתז סתתנו 3מס סקוסו ס3עניר וס61 סג517 לגo)o 513 אנוס6מנעי
 כיונפ  מייייי כין ימלט 65 כי סססק מוס סע51ס וסכ55 , מתחלקים וסם  ס56יו כמס OPlpt  סממנו 3מי  ילססספן

  סגעסס ממוסח 1יסיס ומן כעת נין כומן 3ין  סמסתניס מיני כל  3ייכלול  פפפלע מספני כל  צימרויסילוסוף
  מהחיות  ימיפפ  ס9ימופ 'סיו ו65 לכוtD~nh O)o 57 סגכ1ל  יסיס  לש כומן ססנוייס על מחחלק מסתגס כליסיס  ו6ס , 1bhn ממי ועלפי  סממיו מ"פ  עלפו נמלי מבפנס  כל  ספין 6חר גלותיות 651 נדקות כלחי סקדמ1תיומגס

 מדעות ורכו  ס56יו 3מל on~pl יממנו 3יפ OPlp  ימליי hSv יף  מפפל9יס  פספגיפ מוג6יס ס"גחגו 6חרועגמי,ת
 וס נסקכם 3ן 16 6כ ר6ו3ן (pl'O וסמ"ג , 6חר פגזי o~s סקדס כעכור  6ל6  3פלפס)פליית  סגהיס  יינם  פספיומיימ  יייייייס לןעח  יפ ור6סוגס נ"ר  ספכס  פיתירו מס ס6מת SJh , כספק וסכחסוכת

-htp~ 

 כיחך קמלו

-
ומסתגף

 'wpwען,
 מההסק מחנ1עע כל ולזה מהחלק טשתנה שבל )מ( זהקרטה

 לא יהחלק שלא מה וכל בהכרה ג'טם והואן
 ביאר ארים2'ו כי ואוטם . עקר כל גוף יהיה לא וע"כיתנועע
YOW1'שי'טינ מה וכל ההנעה בהתחלק הסבה הוא כהההלקוושהסבה מהה4- סה;ועע שכל ז: פרק הששי במאמר טכע 
 בהגועה אשר 1הטהאהר הקירם פפירות שהוא הזנון כמוההנועה
 זה וביאור , מהחלק ש"היה בהנרח יהחייב תנה טיט כל ביונאמר

 בעזר הטשהנה וך'ה דבר אל טרכר שיגו. כל שהיה טאחרכ'
 :ופנ. מ'טהגה :לת' היא תהלה -טה:ה אל.ו אשר ברנרהיותו
 שהוא במני ישהנה שמנובו במה בהיוהו כן וכמו גו כחשהוא
 בפועל נמצא הוא ה.טינוי שיהיה מהחיוב א"כ בו עומד בןנסו

 א"א כי והוא ובאליו במה וקצתו שממנו בטה קצתונשיהיה

 מטני מהם כאחד ולא שיהיה וא"א 0הם אחד בכל בכללושזהיה
 אלו כי ההלה תהיה שאליו סה ובין שמ0נ1 בטה אמצע'שאין
 הוא האטצע' אבל תחלה שהנ'ה1הו 0ה ה.ה לא אמצע. ש2היה
 לא התנועה הה" ש:ול'ו מה ובע התנועה ההיה שמשו טהכ.ן

 אל:נ אחרונה הש.נוי שאליו במה התנועה ההיה לא כיתהלה
 'ה"ה השיני' כי זה ורמ'ון , החניטה ההיה לא אשרבאמצ;.ת
 אמצע' שהיא הצהוב הגוון אל תהלה בהרתו השחור אלמהלבן
 שאליו במה ומקצהו שממנו במה מקצתו משהגה כל כיכיסיהם
 ד' נמלק ס," סיקדמס 61ת )ה;ה"ה :' 0חחלק משח:ה כלא':
 טנט' uncn מ' נמלמל ו' מב!! י'נסיק

 וכד'"
 טס61 מסמלת מם!

 :  ה)ה'ה באן ער .  גפלמ( ממזו וסך Oiu1 ס;סיוסמרט
הקדתו?
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 4ר הקימות שני חלק נבוכשמורה

 : תסיד המקרית ההיא התנועה שיתנועעאפשר אי ולזה )'( בעצטו, תנועתו שאז פפני , בהכרח ינוח במקרה שיתנועע מה כל כי )ס( חהשמעת;
התויעיי  טובשםאפדי

 ענ)ווק 6ל 6' מעזמות סןכר כססטתגס וכן סת6וס וססתגס כי ר") . וכו' כמקרס סיתגועע מת גי כי ההשמימת
 תלי נתסווס זל, כולו סכ6רס  ורפ ומסככת 6תר "ט כתכלמ י"מ כמקלס 0יתגועפ מגיעכל

 יתר
 6נל חלק 6תר עלס גתסתס hs לפרות כססכ 1ס3ינס תלת מגיפ לנו (ototc 151 כלל ישוטט לי יתר מוש יסיסלי
 61עס סיייס תכליות מס ססטייס 6ל1 כי olh~Pנתסיס ול5 כמקרס מתמעט מגיס סגמי6 אפסר rh כלל 'תיועטל5

 ססגייס כל סרט חס לוס  ימוסת , כפ5מותס othSn1  כלל:י"מ
 ססטח תחלית .סקו סתו תכלית סי5 6נל 3ענתס גמיאת אינס סיתודס כתי , סטסיד 1סתתלת ספכר תכליתסי6 כי (Insp גמ65 5יט וסטתה 3טתס (ol~Snספת6יתיי0

 6ל6 גע5מס מגוייס תיגס ספת6ותייס ~ottun כן 06 6חר זכר תכלית מעת מסיס ותתר , מגסס תכליתוססטח
 מחין ס6ימ יתר תכלית ים ססגף תמין ססי5 סטטי תכלית סיס סתכלי1ת  )ין  (plSn) סיט יל6 לס0  מקרתו טגוייסתכלית
 תססו ולכן לסרית טיייס הסגת ותכלית לכתתמס ס3י5ס יתסיל 6יל ייפרות מחתיל 6ינ1 לסתסי1ת כססתתילסיפרית 61מנס , סליכן כתכלית סדרר סיסיס ססתל3טת תכלית ססתלכיות p(Put כסתטלס  ס)ותל3ן  סגט0 סר6סון מסלסממי,

 סתכס כוהת יסגס . סי1ייס תכלית 6ל6 מגוייס אינס סימת וע"ד ל6ריסט"ו 1ס6סיתי כע5תס מטייס ס%5סתסרטיס
 מתגלת וחומס 5ל מעכלת תמיותס  ונפרע גת ר3ר Sh גת תריר ר"ל ר3ר, 5ל תייר סיס o)nh פיתגס כל63תרי
 6תך דתיון על ותיקי 510 ססיס סתס לסי תתייגע 16 יסיס לי 5לי1 ילך 6סר  יעגין 1ס על גתטרנ כאסר סרכרוסיס
  סכור 6חר כנחר וקנת1 תטגייס %3תך קלתו סיות סיטי סיסיס כסכרת יתייי3 כ3ר סגס מסתגס 16 יסיס ל,סגם

 מתחלק סי vul)nn סכל נרסס כיר סגס , מהגיית 63תר יסיס hSn 1ל5 יתר 3סניס0 ככללו סיסיס 6ססר ס6י3י6רנו
 תתמטפ כל ססיס ילתס נתערס, תתתלקיס ס0 ולכן התקרס hSb מתגועטיס ollh וולתס כי 3ע05 סמתגועפי0וס0

pinpnיכל 
 תחתלי

  pSnpn סמטתנס ססיס יעתר גיס סו5 סמתמלע כי יתייי3 כן 6ס גסס תינו יתתלת  טל6 ומס גסס
Ohיתחלק תססל5 כל כי הסיתר מסך כסי יתתיי3 תתתלע  מסתגס סכל ת3ו6ר סיס 061 גסס יסיס מסתגס יכל יתתיי3 כן 
 תס כי ית1יי3 כן to7h 05 יסיס ל6 תי יסיס סל, תס ntpnh מגורס 61ת וסיס חי olh כל נאתר 06 כי יתטעט,ל6

 : סיתתלס ולי סיתכוטט 13 6יס0ר 5י גט0 יסיס סל6 מס מתעלס גסס כל טסיס ילתס יתגועט pSnnt hSטל6
 תדין תסתנה כשתיין 6תס כי 1נ?סתנות התטכס  hloc וסתתגועט וימתסעל  סמסתיס טנע כי רע ט31  ססאמר

 ג6תר ו6ס מטייס סיקרונו אפסר 6י ומגייס סכלתי ססטייס 5"כ ~nl)pw יסתסיל 6ף סססתטת (QSn ל6סטדיין
o~sפטרך מטייס 6ות0 גקר6 כי עם יתריס לסטיית גתיכיס סיס תכר לס סמייס  S)pno ~oPlh כסססתס ימ"נ 
 קנחו תסתגס סי61 כמס מסתגס כל סיס ולנן טתס מסתגס טס61 ל6 סיור ימיעדר תסייר סנטי סיקול 13  ומרנוןנוסתנס סיו* סטילס לוס ניתר ס6י סיכל משלס וס 6ל כערך olhnD אורס כלו ~ostw כל התתלל תרתי 63יפתסחיר
 pSwn משתגס וכל מסתגס pl)pn# כל כי יחתייar)l 3 תתחלק משתגס כל כי יתנקר ומגס ר13ת, ,nftntp יתנטלו3זס כי וס וסכן תתבלק. מסתנס סכל יידק  .לכן תסתגס סייף מזר  נומן תטתגס כל סיס ולכן טיליו כמס ועסתו סתתנו3תס

 לסו כי יגס מסותר ססך גטכיר יתטעע ל, יתסלס סל6 תס כל כי ג"כ יתתיינ גסס תתגוטע כל  כן ob גססוכלמסתלק
 קמן יותר  מסלך יתטעע לי סיס מסלך  סיתטטע ק71ס מתנועע וכל ממגם קטן יותר כמסלך תתנועע 65ססגקווס
 : יתג1טע יל5יתתלק סלי תס כל כלל גסס יסיס  סל6 יתוייג 1ל1ס מגיורות תתומר סעו סיסיס לסי סתגועעות 3ס 6"6 סגת1דס 6"כמחט

  יתקרית  סתטטס טיתטטט h"h יל1ס 3ע5מי תמטת1  סיין תפני נסכרת יטת נתארס סיתגופע מס כלותשוכויניוז
 ~ph , ספי'תתיר.

ולתר סמרי ססדמות תסרס 6לתכרז"י סתכס סיתר סר מ5ר מסופקת סי5 ססקומי
קרשקש

 הגלגל מנקע אפ  ההקרמה זאפ על  להקשח יש )פ( ההקדמה
 אחר ובשכל בנפש  בגוף  מתפשט בלתיכה

 ~הנעת שכנגדו סמה ולברזה הנאות אל לכמן איננהשתנועתו
 המקריה ההנועה תבהל ואיר עצמי והמהנו,ע עצמיה היאהמניע
 ואוהה הגלגל שהוא נושאה בעמור לה היא אשר לשכל אולנפש

 לא זה למהנועע העצמית מההנעה מתחייבת המקריתההנועה
 ההמעה בטול דיל זה שבעבור אמרו והם יחוייב ולאיצוייר

 אל שיצטרך דעהם לפי ההנעה במול ממנה והתחייבהמקרית
 אמרו הם והלא במקרה ולא בעצם לא טתנועע בלתי נצחימניע
 אחר בעבורו הוא אבל בכונתו ולא מסבו אינה התנועהשזאת
 * חשוקוכהוא

 והמושב הנכסף שיניע כמו ויניע אריסם"ו אמף
 הסבובית וההנועה אב:חמ'ר ואמר . כאהוב א"כ ויניע עוראסר
 אם כי יהיה לא וזה התנועה יהיה ממנו מניע אל הצטרךאמכם
 ההנועה ממנו יגיע לא ישתנה לא אשר המניע כי משהנהנפש

 הנה ומכוון חשוק שהוא בעבור התנהגה בעבורו אבלהמשתגה
 החשק מצד אלא התנועה בזאת הלק המסע לזה שאין טוהנראה
 מצד הבמול לה יגיע בגלגל אשר למנ"א המקרית התנועהואם
 שהוא ההשוק ביגבור הקיום לה יגיע לא במקרה מתנועעשהוא
 . ממנו התגעה שוין אהר במקרה ולא בעצם לא מתנועעבלתי
 לא אם וכו' ~yy,:p כל שיאמר והוא בהגאי לקהה אם  יתשולא

 ההנא' גזה לקהה וא'כ החשוק ציור מצר התנועה לושההיה

 התנועה אותה שתעסק לחשוק ציורו יבוטל אם יחוי.בלא
  השועה פועל הוא בעצם תמיר מניע שהמניע אחרהמקר.ה
 לחלי שיש כמי מההנעה הבמול לו החייב סכה לו ואיןההרירה
 המהחבה המקרית התנועה הסבות נין לסבה המהגועעיםהיים

 הי בכל רק  ההאמה לא ההקרמה זאת א"כ העצמיתמההנעה
 ברא שהונס נאמר אבל זה לבל נצטרך לא ההדושמאמע. אנהגו אמנם . הסבות מן לסגה המהנועע נבסר הווה הומרבעל
 להנהיג והממשלה הארנוה לו  והן לעצמו מכוון מציאותוהגלגל
 בץ 4י השם הטביע ההנעה וזאת 1eYIJnt הוופלהעולם

-, 
 ?בראו

 כעכור וה:ועחם לעצמם שמציאוהם אחר במקום שאמרנוכמו לזולתי לתועלה ההנעה זאה תמ.ר אותו והמניע הממשיר הואאו
 שאין טמני בהכרח ינוח במקרה שיתנועע מה כל כ' .ז~להם
 המקרית ההיא ההנועה שיהנועע א'א ולזה ).( : 1CSV1תנועהו
 בהסעה סבה לברו מניע זה ש.היה א"א כי זה וביאור .המ"ר
 a'a במקרה מהנועע והיא בעצם הנועה לו שא.ן אררהרירה
 צויהו שה.א נפשו הניעהו כאשר האדם כ. בו והמשל שננוה,בקהי
 והנתש C2V1 שההנועע הוא גופו לעליה הביה מן שעלהער
 בנוקרה התנועעה שככר אלא בעצם הראשון המניעהוא

 שנוה החף והוא בעב,רה המתנעע ינוה הנפש הנעהוכשתנוה
 סס;דמס (,ת )הגה'ה : לנפש המקתה ההיא ההגועה הכורהנוף

 יתויער :סנה ,~י כניטי כחמר  תוי נ;:ק שמע נספימנוקרת
כי','ע
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מב הקדמות שני חלק נסוכיםבמדרהשם

 החמידי הגלגל כתנועת תמיד יחלעע ק6ס שסריוצמר
 סר6סון ולגלגל ונקריח הג!גל'ס לכל סיומ.ח התנועסגס

 ?תטיס  מסית יק.ייכ ל" הכה להם תווי7ית וקי"ענמ,חיח
 נגלגל 6סר הספיריות כי סקס ונס לקמתה, 6חר Shיס.נ ונכל!  יזיסי בסיף 61מר , טכ"ס גי ?מתיוטט יייי?מיריפ
 מחגועעיס OOI נתקרם ,נותגועעיס סג!נ! מקרה סם1ה6,רס
 סס~גח ותחר תניך. המתכועע ה"מ כדור מקרס גס!נגח
 סגיחס סל6 6ל6 סהקדנוה ו6ת מגיח "ריסט"1 כי דעזס

 סר6סון ממגיע כי כס"תר 6פ!ט.ן כגגן טיען וקמרכמ"מ
 מ"ט  סוס עליו glDIS'~O והסט סייוע כדי סיתטעעיחוייג
 סריפון ?מגיע מתנקי 06 כי מגיס סגי על יונן6סלטין
 סחכ6ר סכור למס במקרס ;ימי? 6ססר 6י ,כעלס 6י כמקרס וס סיסיס 06 סיתגועע מיגיענע13ר
 שיגיע מחגיי סיס 051 גנטית תבעתו ממגיעיו?

 וגפס7'ס  6ו3רי0 כלס ממקריס ושיו במקרסס'תמעע
 כיר 6יל 6תריג? תיוע?  פיתי, 6ס;ר סיהיסיתחוגג
  כן 06 6תריג? תטע? סימ65 ש6"6?גתם

~ffnef 
 ס?מגיע

 3ע3יר נפצר מער? כל כי כייר יפי?  כמירי, יחטטעל6
 6מר יכן ימבי ו;ל6 שימב6 ס*סיר ?מ9ר? רר 3גששחריו

 ממקרן יחיוטט 06  החמיס' מהגרס יטיל0  3יחי60ריסט"י
 ייתתיי3 יח5, ;ל, וקפיר שימעי יסטר מער? ססי6סיר תמירי ;יסי? 6ף למירי ,? כי ייתרי ינפ0ר סי?;יעי?
 יב6 ל6 מן6סיר כי ירטת וכמר נמגט ר3ר ?הסירימלגתת
  סר,שון ס?חייט ?נתנו כ"6 6חר  5ריסט"ו סגסנחיע,
 טיח olpnn ;יחטטט מ? כל כי ירי כמ'ט סעודחתייי3  לי שעות 6פ;ר סי? מניט ;לו6 ימן ממערליתטטע
  ריין ס?מניס ?נתם 6ס כי ע"ר ימר וכסיריש ,כמכרת
  3ענייגי0 יליס;רי ?ו6 ;ינוי הסיר 3נו9רסיתנוטט
 phr 1"ל ינר%3י מפ? ?ת"ר ויחר  להשיחן, ?ייניותייונו 1? וכסי ייית  l'nblo  יימגיע תח.ייכ נמקרס~PDl)pt סו" מתגעי  יר,;ון  ~uf)no מגחנו  ו6ס  מתוייג?יבתיי0
 6;3ילי' מתכמי 6לי טלות? יינרח טלי? נטילתי?י9רמ?
 ואמר אור,  מכין דרך עריס פעלם מי ר6ית' ע6סיויעיס מן ?ג7עיס ו? כמסין  ?סיתתי וככר  3סיליסול5נטותי
 ר"מ 13י סטיי ימל נעימי יזמת ,מנס לנובר?מכס
 613ת 3י יתר 6;ר ימיר? ימתמטט מ"י כפי י.6?6ל?י

 6' 3מ9רס מתמטט כל מ יר5?  3?כרמ ;ימס??זרמל

 סיס ימירל מתנוטט  ש?י6 3מי  י3מ9ר? ממי  חין1?
 יחמטט יתר tptt)Ps ילמד? מגיט במזר? ?מתחטט?%ת

olpn)ייינן סתנוטן 613ת 
~P)O 

 ייסכל  0763 לארס כיסס חתתלן בלקי 3י כת 6ימתתל9 כי יייל סיכרת ישח
 ר"ל  יסנין ו? י?9רמ? מוזת  יונן וכקיר ?ר3. דעתכסי
 כמקרל חתטטט ;יין 3מ? מעמר כמזר? מתחטטפכל
 ;יתנופט טד ?מניט תגיף כת יו, כי qhl נסכיםינות

 תמיר rrl)pn מ6 יגלגל גפ; כי ודע 3סכרח. יטתספי, 3טלמ. מזומר ?יי ס3ח?  ייי, ?גיס כחניטת3מ9רס
 סגרת שיי טל וירקי? , )3רל יג5תי ת?מגיטינ5תית תיני רמזרי מתטטע ?י? י"ס  יגלגל פשטתי?תמרת

 ;י'4 יט"פ לחרירי  3תטטי ס3? לררי ימליט  וייהלי? סיר 'כ ג ,? 716 כ יארס כגסןומן'י:יוצ%י%חלז
'ps)מתתלזת ohn; ?ימגיט ו? ילי?  סרייין תגיעי ?י 

 לסייע שישי? 6'7 ויחסיים ימרו עד גחסרסמתעעעת

 מסמגיט ?מורכן מתכלל הין בשכרת אתרת ס3?סר16ין
 ~OPIJp ?תתלת ?י6 6סר ??יO)D~  6 כסתמ65ו?מחמעט
 סמיו סמתטטע hl~O יכלל 6סר סר6;ון סמגיעיגיע
 ססמתגועע כי"ר סגס . 1כו, ?ס3? לוית עות תרבי ל6יחס

  6סר סג;ס כתנועת מחג.עע סקרון סנוגיע והרכמקרס
htO9נמסר? 16 3?כרח מתחטט יפי? ??' יגסס 6רי0טשסימר כמי  6יירי0 כלס  ?מ9ריי0 ?דוריס כי ממגו חל 
 סכת ככלל  ?מעריסכי

~D'DhO  
oh 6מגיע  שם לו ימ5, ל 

 כמקר? פ?חתמטט יתדיית ל6 16 כי ישנטע מתמיר%לחי
 גפ; תסח ל6  ולכן סמקרתת  מן  סתוס;ט ננחיגחיסח

  מתגועעיס ים Oht  מערל יסיר וכספירית llho~,?גלגלול6
 13 ?גלגל מניי ?יי 461 ממזמרו ימ3ייר כמינסער?
 כיר ?נ? לנבת, לסקמטט יכול ?י? לO')DG 6 6ליטל

 עד הלל 3גו9 כח  ול6 גוף ל6 שיפי? יתתיי3 תדיר?גיתית פסעתי onto ים  ?ר,ןן סגלגל ממניע כחוסת?תכשר
 טד יתאמת ו? 3מ9ר? ולי (o~w לי  סייע? למגיע.סייי?
 ור? ג ט;16 כנר יסו,  כילל יימיר? מ? לקחי סל"?יישים 6לס מכוכס ס3ת סג? על59ת1, ממגויעיד קנחו כילעלמו
  כין סטרילי ;ל6 יינית כמקר? מתנעע כל כשימרכוללת
 )כומי0 יכלם  ?תכ0, רירי ע"כ  ס3ח9ר? מה ודין ;כעגםמס
 מתייטע ;יו6 מן מ5ר ימקרס מקלועט כל 63ימרייר3 ;כין מ? כי ?ר3 רטת כסי PD7  למק"י  יי;רי0למדין
 1 יר3 דטת לסי מייירל?נבחית יייי לסי וי ייי כי ינות יל6  לעילם כמזר?יתייטע ~(ut)non Sai לטולא יטה ול6 במסרס ,pp,)p ?גלגלנסס כי תתמרק ס3? לי כיש מ? מבר ל, נלכרח עותשמער?
 רעת כסי  נמסך hto ו? יל כי 0ס9 6ין טי3 פס%בור

 לoh 6 יחמידית לחטט?  ?נס; סמלייות דיופל, יגלגל מיס;  מורכי  ייגלגל סידר שליי?ר3
 O)p ל6 ולכן ססססד סכות !.  וקין נעימי גלתי?י6 וימימיי  ?גרס כי ;יזמר מי 36ל מזנ3רל, זנ5תייתייני

 ?קגיע?  o)pn 6ץ תעגם. 6ל6 6תר מךכרסגגחי,ת
 כל כ' סרב מ"ש יחח.יכ !6 ~""כ סהססד סכות להם6ין כי ג5תיי0 לס יינסי כגלגל טגר0 כטמר  לטולאייתנוטע יפ;י  מתנוטת התנוטע ?גלגל OtOt ל6 לס?מ?מייט
 הדכריס סכל ג6מר ל6 06 כמכרח ינוח כמקרסמתנועע

 סחים ענמס מנד וסם סרחכן מסמג'ע הגנחי.תקג1
 כנהרס מתגועע כל כי 6ריסט"ו מ"ש ו6חנס ,וגססןיס
 יחקר? upl)nn ;?יי מניע לייתי  יראתן ימעיטth)pnn  שילטון כנבך טוען יתו, כס"; יפיס ול ;יגון6פ;ר
 סמניט 6"כ סקר ח? אתרע? חטטי ;ימלץ 6פ;ריפית אפסר נמזרן סייע סלית ימל להתרי ימתמטטוייי
 ~th)pn ייקמר h"hהריסון

 ppl)pn ;יייס מייע  ?יותי
 תחיו יתפעט 3מזרל ;?מייע 6ס;ר יכיר טסכמקר?
 שימניט לכתבי 06  פיתוייי כמו ;ער מיטילי ישתייר ל6כי

 ולאורל  לססירית יייו לי ימיט חיליי ר3ר יגלגל0סירי.ת ;ימסר מ?ניחגו יחהיי3 ו06 כמקר? 'Dtl)p?ראיין
ol~pn, ילחטטן יעולם  כיחיל  6רי0פ"ו מ"פ 36ל 
  ס6ומר ומי לס תכלית  6'ן תמיתת 6"י.;תמי6מערית ס?חמטי למל ייחימיי לגיס pt~pn יתייי 5"יי0מ3ית
 גחכ6ר וככר 61ונדיס,  כ!'ס למעריי0 יר3ריס ריפית,מ כי ?יי מכל י1ל6 סי, חסרית ייי l)oo(ntפ?ת)וט?
 סיפי? 6"6 6"כ תססך ל6 ?61ת ;יחטע? ?;מעכספר
מעריתר"-".

 ע טסמויי':' "סו הכ"ח גיה' תו .!י י5 חס t~)fcntt יסווניייפ

  למיוופט  סיליי 6'כ 'הח"ג סמפט. .גוי ה כני וו:
  סין;וי

 הנייו מס:: והן  :כל ימר 5מר גסס סי כקלו ישיגווסמהו,פט'ס %ר
 סו"

 : סגס'ס( ס'כ . גג) ממקיף כנת) כמניע יי' כנורק ון,ו גנכן סכלי?  נטל  ילסי  cr~l)nl  תכל'ס  יטל כלס' 6מר גשת י0 יקלוe~otl ים ולן (er גלחי  5הו פויט  גמסוס ממג. המ::.עטי: !:) כגס
הקרמה
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 5ה הקדמות שני חלק נבוכיםמורה
 . הנעתו בעת הוא גם כשיתנועע יניעהו אמנם גשם שיניע גשם כל כי )'"( טהתשיעית
 בנשם עמידתו שתהיה אם , חלקים שני אל מתחלק , בנשם שהוא שיאמר מה כל כי יהעשירית

 : בנשם כה ושניהם , הטבעית כצורה בו הגשם עמידת שתהיה או ,כמקרים
 , במקרה נחלקים ויהיו הגוף בהחלק יחלקו , בגוף עמידתם אשר הדברים קצת כי כ עשרההאחת

כמראש
אפורי  )סקטוח וים . וכו' גסס היניע גסס כ) כ' טהתשיעיה

 המכעס ססי36ח ההן מו)"יכו 116 כסריכוה
 ים)" ""ס , כ)) תתנועע )" עימה ושכןהכלו)

or) שג'ע 
גסס

 1הו"
 ומחילון . יתנועע )" עגמו

~r$ 
l'hc ספגן nsbtGn 

 הגסס nl(out ס1)כח הכלטייח ההגורס 6)6 ה3ל~)מנ.עס
 המקוס כה"וח1ח 1DSPS נפוחה (OPI'O שכן ")ככדה

 )וגר ויתנועע ס)ורס.. "חל ימוך הממל סימא סכמו)מק1מס,
nlh)oחנוע1ח כמו !),ים Sr~3o 

~)hS 
 'מ)6 כן כמו המווכח

 , טנעי' הנזחי חנועחה ויערס החומל "הל ימלךטס),לס
 ((OO סכ06לכמו

~Stneo 
 הערן סיחיהם מטל 6מד גל המח

הסו"
DDtlnn1 הבחוח מנד מכעס הסך !מטה הט)סכח 

 htO המו0כח !6כן הללו, תגבח ""כ ,החמל
 )ולת מגד..

 : כי) הדלו) המע 0ה"3ן )"סגרו)
 : המקליס יערלו הגסס געדל hG(t הנכסמזך הו" 0מ)י"וחו ל") . כגסס עמידח1 0חסיס יהע'טירית

 עד העגיגיס 16הס מנד הו" סג0ס 0ע)מוח ל") . סחסיס"ו
 , הטכעיח גזולה הגש יעיר סעגיויס 16חס יעירו060
nhr1וי"ג י"6 הקדמם יחמ,קו וממנה מנו"רח ססקדמה : 

 . 3ג1ף עמיןחם 6סר הנפריס קנח כי כ עשרההאחת
 6מל ו!6 סדכריס קלת כי הר3 "מר ~סמפוי

 ג,) יחמ!קו 0)6 לנוף 0עמידחן יעליס צ'ט )פי . הלאליסכ)
 )עומקו יחמוק ט!6 ה0טמ וכמו )רהבו 'תמסק 0)6 הקוגמ1
 הענקהוכמו

"(0 
 מקק יסים )" כי , מגסס כסמוק חקק

 וימיו : הגסס מהמזק )ולחה בנד "כ) עגיה,מהעגונה
ofp)n)קגחדכניס סיס "ומל ,ס ל")1מסגי כמביס, למקרה 
 כי כמקלס 'הלק סימוק כמ כ! כ' "מל 1)" כמקרססיחמ!קו

 : סג0ס כסמ"ק כטקס ימלקו 1הגכדוח והקלוחס"'כיוח

DWטוב 
 ג5חייס ססס חסמקריס רסיס רו6יס 6גחג1 וכגסמקרית
 סיה'ס וכין לכלגל סססיריות כווו סגוס6 מקרהנונדכיןסיסיס
onpnנתגיסת סיתגועע כמו לכלתו גרסך ttpsl~; תנועת כיוו 
 P)s כוככי הו' 1תג1עת ססנויינו', כנרם תנ1עח עםס6ס
 . לק7מ~תס הקוס'ות 'סוכו כן 06 סר6ס.ן, סגלגל תג~עתעס

 מקרית Otl)p כקמרו ספיל1סוץ כוונת כי כוסוהתסוכס
 תמיךיס 16 סרוב על יתחייכו 6סר סע5מייס ממקריס6יגו
 בופור יקרור 1ל6 סדכר לנורת גממך tptn~p 737 זסכי

 כי סכ1סי מחרות ול6 מנגו סיפרד ספסר ס6דסססח1ק
  לפילוסוץ סכווגס 6נל , כענס נוססת גנוסכ'ס היגריס6)1
 , כנוקרם מתג1עע סטמימיי מגרס תגועח סיס 06 כיכוס
 610 מסיגו 6כל גיס טיסים טנעו בגו ~o7hr כמ"טרנונו
 6חר ו,ס כירקרק, סו6 כיס סעת'ס כקנת ימנח ו6סכיכטס
 ימ65, וסלף סימ65 יתחייכ סיכר )וע5נו1ח ט6'ג1 מקרסטסו6
 ס6ס תנור ולכן , 6וכ7 סוnhlpo 6 כוס נקרס כלכי

 , טכעיח סיתם 1ל6 נקרית תג1עס סי6 סגלגלתגועת
 ינו65, וטלף ס'מ65 ממגו יתחייכ , טכעו יגזור סל6 13קר15ן
 הר6סון ממגיע זנן , יקפיד hS ס7כר מטבע סריגו גוסכי
 כעכור כנוקרה סיתג1עע הרונסון הכיגיע נשגלי הים06

 יתטעע טל6 מטוען סהיס ובחר סיתג1עע 0יגז1ר hSהמגעה
 תפסד יתג1עע hSn)t 'תנ1עע סל6 6פסר היס כמקרה6ל6

 )ותגועע מהו כטוכן כזוקרה ממגועש כל היס ולכןהתגועש
 , סיתגועע הבכר מטכע fhG(1 6חר מינוח יחוייבכנוקרה
 סכם בו ס'מג6 ספסר כנר כי מ"מ ל6 , החכם כו1גתוזהו

 סי6 סגלכל תגועת גי ספק וסין מלירותו, מתווכתעגנוית
 סנוקרס טזס לנוס סמגוחס, לו 6"6 וסחט לגלגלשקרס
 ססתג1עס נוקד טבעי דבר וסhnl)o 61 3כחיגח ויקרסה61
 וסכן , מקריח ע6 טבעית תטעס ס'6 הטמימייתלגרס

 : כמכרח יגיח הנקרס סיחגועע מס כל כי וגת6מח גפל6 סו6 כיזס
 oonl סתכליח ע"5 מגיעים )והס חלקים, כ' על סהמגיעיס דע ספי' . ט' גסס מיגיע 00 % כיהתשישת

 ס6ס כי , tnu)o נעת ק61 טיתגועע יחוייב ל6 מתכלית ע"נ והמגיע , הפונט ססועל ע"גמגיעיס
 , יתנועע ל6 ה6ס שתכלית ע"ד ל6ט ויעלס הטבעי מקומו כדרסו למעלס התויר כעלות ס16יר 6ליוטיתגועע
 סמתגועע יניעו 6לו וכל מוסך ו6ס דוחס 06 הפונט שפוען 6כל , יתג1עע ל6 המגגיט"ס לכרול טיגיעוסמנגיט"ס
 וסמט5יך סך1חס כין וכשנדל , 6נו5עי נמסך ohl נדחס 06 סו6 6סר מנונו סמתגועע וכין כיג1 ט6ין 6חרכסימנס
 כי6רס סקומס  611ת , וסניכן סחן כזורק מנגו יכדל כך ו6חר ימסטסו לעולס 1סו6 מהנדחס יבדל ל6 סד1חסכי

 : מופחי תשסי ניסיר ס.6 ס0 טעסס 1סכי16ר מהטמע כח' סכי16ר בתכלית6ריסט"ו
 , חלקיס כ' על ימ65 , ויעמוד כגסס טסו6 חס כל כי ידעת ככר ספי' . כו' בגסס ססו6 מיקמר מס כלהעשירית 1

 ס'נטרך 7כריס וגוסס , הנקריס וסם כגוסך טימ65ו ס7כריס כל והם סגסס ניעלס פ6'גו דכר סיסים06
 מסכן 6ן ינטרכ1 סטכע'ות סגורות כ5 כי סטכעיוח, ס5ור1ח סם tSht סדרר כצותו יחקייס onton וצמגם גוסך6ל
 1 כסס 'סטן גוסך61ל

 SDIDJ~ גמ65 ומסירותו 16ת1 ומפלמח הגטם Ph מעמ7ח הי6 כי ל13רס יצטרך כן כס 'הגוסך

 כ5תס, יעמדו ל6 כי גכסמיס כחות הס סטכעיות והנורות סמקריס ר"ל וסגיסס . 6100 מס וסיס נתעלס גסכי
 ן : ונגלית מכותרת סי6 ססקדנוסואח

 כטיתחלק ס)וסס לחוט יר16 כגוף סיעמ7ו 37ריס אפי' . כף כנ1ץ עמידתם 6סר סיכריס ק5ת עשרההאחת
 16 6טומיס טיס6רו ומן כל כי , למיס סגמ65 וסקור ל6ט סגמ65 כחוס , סס נתחלקומגוץ

 6ט יסקר כקיחחלק ס6ט וכן , כמקריס נוכ61ר סדנר ווס קרים וסמים חס ס6ס יסקר קטגיס 5"לקיסטיתח5קו
 ס6כר כסיחלק מכליי למכר סגנוסכיס ollpno ו6מגס סחלקיס, נוחדווס ככל יקרס ונס , ניס הניסוכן

סכגיי קרשקש
 התבולה צר על וזאת הפועל צר על הם אמרנו אשר הטנ.ע'ם אלו כשיתנוטו יניעהו אמנם גשם שיניע גשם 3ל 3י )"( םהקדמה

 נאויר כחה טהורת והיא באבן סגולה היא שזאת לומר ונוכל טהאבן להקשות ואין , הנקתו בעת הואגם
 : הכח טוה הברזל ש.תפעל bA10 בשיעור כי , בעצמה מתנועעת בית' והיא האבן שתגיע הברזלהמושכת

"קימה צננ ח"ב[ נבוכים]מורה
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 הקרמות שני הלק נבוכיםמורה
 , מנים בשום יחלקו לא לנקש המעמירות קצת וכן , הגוף בכל המתפשמווז הכהא ושארממראם

 : וכשכל כנפשי
 : תכלית בעל הנשם להיות , תכלית בעל הוא בנוף מתפשם שימצא כח כ5 כי ל3( י עשרההשתים

השלש
 טובשם

 סגמ63 מע"פ למס ממקרס קותו ימ65 )6 חלקים לכ'מכליי
 כליי 6כר יסמר ל6 סכוניי ס6כר כסיחחלק ג"כ וכן ,לכליי
 ול6 ורגל יד מעולות יעסו ל6 כ0יתחלקו וסרגל סידכי
 בןעןמועקןע6ג"נע%טה:מםםני1;ב;יש עמי7תס 6טר סדכריס קנח ומ"כ / ככר6סוגס ורגל ידסם

 מסער סס 6ל1 כי סגוס6יס עם נסיוחס 6ל6וסקור

 "pinnthSןבןניןגןבובג~ן

 6ל1hlnto 1 וכמו , סגה 3סתחלק יתחלקו 6סרסחלקיס
 g:JS סמעמי7ות קנת כן מתחלקים פסס ממקריסהכח"ח
 . ומסכל כנפם מסנור:ח קנח וסם פג'ס גסוס יתחלקולח

אפרי
 ים כי ק5ח 6מל וס מפגי , )נוף סמעמי7ומ ק5חוכן

 מיסודות וסקר מס) דלך סמים כ' סימוקו עכעיוחנ1לוח
 וסעיף ענף כסי5קח ולן ז סכ5 כנדל סתלק גדל כי ,ימלקו
 )וממת )ולה ענף כלוחו יס גן כמו , מס) דלך ע)מס)1ממ
 יחמיקו ס)6 ל") . וכ"כ) כנסס : ככרו bo'(l כב) סיסכמו
 כי ימסק, כגסס כמ ~blo מס סב) סופר לס"ן ,' o)nhכגן,
D"Dh6(יחמוק ס (ססכ otp)n) ן סיט "מר מ"מ( c~pn 

 3ו יקמל סגוף וס61 ומוש)ידוע
 סס1"

 : מחמוק
 610 ססכמ ר") . מחסקע סימת ל עשרההעיתים

 כע) 610 מנסס מלקי 3כ)מעורו
 כמקמר סר3יעית כעעגס כמופת מגודר וגה , כהכרםתעלת

 : fnnuh מכוגוח ס6)סוח ממסר ססמיימיססנסמיס
 כח סס 1ססכל סקוס מגסס סונר סרבוסגם

 כחצצר כגר מסכלי סכ" 536 כגוץ כח ס6דס גסס סיס כ"6 ממנו לספלך ורזוי כ1, מתטסטיס תיגס כינתחלק גלחי כגוי
 סס וססכ5 סגסס כי ע"ס וגס , מחמר טכע 6ל סמו0כלוח מסגם סיס מעורס סיס ob כי סנוף עס מעורךסטינו
 מסכלי טסכח יתחייב מתחלק סו6 וסגוף כגוף ססו6 מס כן כי , ענמ1 6ח יסתור זס מתולקיס o)'ht נגוףכחת
 נוחחלק ג"כ יסיםוסנפת

otp 
 ל6 מתחלק ססו6 מס כי מכותר ססו6 כמו כי , מתחלק סו6 כמתחלק סיחי מס כל

 יחו) לpiwn 6 כלתי סס61 מק כן נוחח)ק נג)ת'יחול

 נמתחל"
 סיס 6ל6 טסחסלסף, מי לכל ר6טון מנסכל  וזס ,

 וגספסלת סיתפלקו ספנעי1ת 151רתס וליס למיס וסיר כחים קיימים יצירו סוגר ו3סתחלס ומתעלק סיביתורנריס
 ל6 ספחות וקטת , סתיס  וכן 06 מסלקי כ"6 יסירו סייס חלקים לנ' כמיתחלת סיס כי , ג"כ סס יתחלקוסמורכם
 4ני6 כסוס יתחלקו ל6 לגוף סתעמיייס  סכיופ  פיתת סרכ 6מר זס על ו6ס , 1סומי~ן וסמחטכס יגספ כליסיר יכן סיוון וכן סירס יר6ס ל6 פלקיס לנ' סטין כסיתתלס סריות ככס 3פלקיס, ימנתי 1ל6 כ0יפפלקו  קייתיסיישרי
 מינו זס וסי~תר nl~DO יקבל hSt כלל יתסלקו סל6 15מר כוונתו 6ס 6כ5 1 6מת 6מר זס כיון 06 , 1סטכלכגסס
  ממין ווס  מסוקן, יר6ס תתר  סנפיר כי , יופי  סנורי מיסודי מ75 וסיתר מסחות יקפל סרו6ס מכח כי ,6מת

~plSnrn
 כחוח לגוץ מעמידיפ  סיסיו מפילו כחות חיגי כ' מריסט"ו 7עח DQ' ככלן ימ65ו כן 06 , מסרך געלמס

 5ד3ריס יכל ,  olnn~o  otvinno ו60ר וכיפ כמיס  לחיי מווירוס  וסס סמף 3יתסלס  ויפפל9ו יגוף 3כלמפפפפיס
  סיסייופ סכסיפ 36ל  סניף 3סתל9  מתסלייפ  ספ  י3ל סגוף ככל מתססטות 6יגס 6סר  ס5ורוח ו59פ  olp5noמפרפים
 מתתלייפפחס

  כתפלי
 יכפיסיס  גדיל  גטסיי סכח יסיס רב סיס71י סחוס 1כסימ65 מיעוטו 16 רבויו 16  סיס1יי סייס

  פפסל9 יינו יוס  פפכלי ככח כלל כנץ כח ו6ינ1 לו 15רס וסב סגיף תעתיר פכוי יפר ופכי 3יוליס יפסל9פן
 מנס ן כלל סגוף עס וועורכ וכלתי סחט סו6 כי סמ1רככיס כ15רות מתחלק 61יגו  סתלייס ומפרמי  סספופיסכגפתיס
 סגמ65ח ססכ3י וסים סוף  יפסד  פרתין יפסד ;ohI  טוסן סרתיוניופ  י5ורופ טס  סייר לו יפ  3*דס ימ5, 6סרסיכל כי לסכל.סנ3דל ייבלי  יכפ 3ין יערל וים , סגוף  ou ססו6 6ף  עירית  סקסר ל6 ח5י6ות סקסר סגוף עס גקסרסו6

 יתנועע 65 ולכן סגלגל עפ נמ65  פסו6 טס יפסר כיק יגלבלג"כ יפסד פ6ס  ID'eJ משטיפ  סייר  יייני  עירורסיסי קיני סגלגל  עס  סייר  לו פיפ 4ף סונדל ספכל כמנס , 3ת9רס סירס ו6ת יפגועע סירס  יכסיפמעט סרמיוגיופ53ירוס
 ן כסלק סי6 כי ססירמס 613פ  ס6מריו מס כל וסכן , כמקרססו6

 סיקרנו נפיפ  פיס  3גסמיס פימפמו סכתופ דט  מסירופ . כי' 3"פ יו6 נמף 0ימ5, יס כל כי  עשרההשתים
 סכ9 011 לסניפ כס ש  יס ייגלגל  נקמר כי בו וסרקן  פוסלים, יציריו  כסופ  ופספ  פפפיריסכפופ

סו6
קרשקש

 תבליח יעי הי"  כייף  התסיט בת % ? וט יבהירטה
 בסה אריסט'ו אמר . תבליח בעל  הגשםלהיות

 טתנועע ובלת' נצח' מה שהעצם ואמנם 1.למ'ר בטאטי הטבעשאחר
 שיהיה שא'א גלינו וכבר שנאמר ממח מבואר הוא למוחשיםנכרע
 לפי חלוקה ולא לו חלק אין הוא אבל כל" גורל העצםלוה

 בלתי כה לו הכלית בעל דבר ואין תכלית ולי אין זמן יניעשהוא
 תכלית בעל כחו ויהיה תגלית בעל גשם הוא הגלגל , תכליה3על
 דמינו ולו , והכח חלוקו כשיעור ויתחלק מתחלק גשם כלכי

 תכלית אין עד טניע שיהיה אם 'מנע ולא הכח קצת היההחלק
 לתכלית שיניע ואם , שקר וזה חסרון מבלתי הכל כסוויהיה

יניעהו מן מופשם ממניע ההנועה זאת תמלט 4ו%

 כטו בזמן VV1mt תכתת ס הוא בגלגל אשר הכחומאשר
 משני מחוברת שהיא התבאר כבר התנועה כי רשא'ר אבןשאמר
 ומנ"ע בו אשר הנפש והיא ההנעה תכלת בעל מנ"ענ,ניעים

 מצד הנה בחוטר, איט אשר הכה והוא הנאה תכלית בעלבלתי
 שהיה אחר בזטן יהנועע בו אשר הכלית בעל טהכחשיתנועע
 בעצטו והוא המגיע אל מוגבל יחם לו שיש הוא התבליתענין

 : נצחית תנועתו תהיה בנושא לו אשר וטהכחנצח'
 . (ס( בחג מיגורו סתימת)הרי

 הגשם להיות תכלית בעל הוא בגוף מהפשט כח בל1קקדכ!ה
 אל שיצטרף הקרטה מזאת מתחייב זה תכליתנעל

 אמנם אמר . הטבע שאחר במה אריכט'ו הניח וכן . מחוץסג'ע

 כח לו הכלית בעל שהוא במה ואין , הכלית לו אין IDr יניעזהוא לפי חלוקה ולא הלק לו אין אבל כלל גורל העצםשא'או
 אמר החשק מצד המניע הוא שהאל מזה ונהחייב תכליתלאין
 : והט4צכל הנכסף שיניע כטו ויניע עוד ואמר כאהוב ג'כויניע
 בגלגל הון אשר תכלית בעל הוא אשר הכח זה המקשהאמר

 ייתעה גשחגור תכלית בעל שהוא פנים,האחר ב' עליצוייר
 עד Pwmnn עם יחס לו "ט יניע בו אשר הכח שהיהארצה

ש'נקהו
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 5ןפנ הקדמות שני הלק נבוכיםמורה

 גלנו למניע יוכל ל6 סכתני סגלגל סג6תר כמו , גדול גסס למגיע כח 5ו 6ין גסס ססו6 מ5ד סג5ג5 כי מוננוסו6
 יעסו ולot)Drn 6 מזרכן כלתי סיסים 6ל6 מניסח, לסיסתיז סיכר על ניסף כח 6"5 סתני6וח למתמיו וספחערכות,

 סיןתע"ליס מחכתי ורכים וס"ס סרס דעת כסי וסגם ט5מו, על ג1סף כח קריך כסחר דכר לפעול 6כל דכר, ססכיסכו
 כת כל כי סרב מיש וס גפי ויסים , נכ"ח לפעול ול6 ככ"ח זנן לסתתיד עקמו ת5ד גה לו 6ין גטם כל כיסיסכר1
 סיסיס 6"6 לפעול מחססט כח סיסיס נין סנוניתה! למחמיד מתססם כה סיסיס כין כגוף מתפסעסימ65

~sh SP)לעס כגוף תחססט סית65 כח כל , כן סדכר 1יכ6 , תשית כעל מגסס לסיוח חכליח qlJon 6~תכלית, כע5 מכח סיסיסיחוייב תכלית כעל ס pDlnt 5וי ע  ofin  
 כילו 6ס יצדיד תיגרס 0סלס יכתו תסכם 0לס (pp סגסס  גילוי

 יוזך1ך pSnn  oijon כתו סכם כל 06 יתרוד ל6 תפכח ססלס  יסתיים ל6 ו6ס כלו 6ס צימרור  י0ויי3 תטכס סלןכן
 0גתש, סכס  סוס למס ג6תר יססיי3 ייתיס , סכל כתי ר%ילס סיסיס חוס יאפיין כי  יגס כו3 יוכר סו6 יוס כלי06

 יניט pu3 נגסס סגתני סנכ"0 סכ0 סוס תניס נכית סס1י גגי0 061 , 3נ"ס 6י ג"ח סיסיס oh ימלט ל6 נ"30ג0ס
 י0סייכ Y'b סיר וס )טפס סי0גועע  o)nbl ,  וכותן נטסס יקרטע 16 חס מסלך מתש פ0מעע וסתתמעע 5סמתנועע
 ונקה 0נס 16 סרס 16 יותיס 16 י1ס ותרפס ותן זס 6י 16 סעיח נ' 16 6' 0טס 6100 גק0 ?ותן 011  גזתןסיחטעט
 כמיתלי ויססייי סכס (pSn סגים וכפיסלס  חסלססי נ"sh hw 0חס5ט0

 סכס 3"ס  סי6 יסר  סג0ס תוס סל9 כמסיטנו י0סיי3 ע"כ סכל כתי מסלע יסיט כן סרסר יסיס סיס 33"0ס:0ס פוי 3סלס סימני סכס יסית 0יי סגסס
מיגיע

קרשקש
 הנקורה ואח אי שישעינו ער אחת עקורה שעות בכ'ר'טי:יעהו
 הוא אשר בגשם הכח זה שיהיה דמינו ואלו הזמן באותובעצמה
 מאותר יווצר במן רק התנועה זאת יניעהו לא ממנו גדוליותר
 נד41 יותר הנשם שזה תאסר כאלו כלל יניעהו שלא אפשראו

 שני 'Pfl שהוא בארס זה משל , כפלים שנ* או מהאחרהכפל
 י~נל לא ככרים ג' ינגע ואלו אחת כשעה אחת פרסהככרים
 המשא זאת שיהיה ואפשר ארוך 'ותר כזמן אלא הש.עור זהלקנ'ע
 עשר במשקל שיהיה כמו כלל יניעהו לא אשר ער גדול בךכ4

 בעל שאמרנו כמו בהנעה תכלית הבעל ויהיה יותר אוככרים
 שזה שאפשר השניים והפנים . תכלית לאין ילע שלא בזמןהכלית
 ואוהה תכלית לאין יניע בהנעה תכלית בעל הוא אשרהכח

 המוגבל בימן והמתנועע המניע בץ אשר היחס מצדההנוץה
 והוא התפק מצר אם כי ההנעה זאת יתמיר שלא מחייבוהשכל
 אחר 4פי לו  להרמות  וירצה  האל והוא החשוק הוא הגלגלשיצייר
 בפועל המצבים מין על היותו והוא בקיום שיהרמהטהדעות
 לעצמו בתנועתו והמרר הטוב שיקנה הבי הדעת ולפיתמיר
 והכח והמתנועע המניע בין יחם שיש אחר הטוען אמרוקולתו
 במציאות לא במחשבה מתחלק ה41 ואם חלקיו בכל מתפשטהוא
 הוא סבה איזה כ; אם הכח וכן בפועל מתחלק בלת' הגלגלכ'

 .תפוצץ ולא קיים שהבדור זמן כל התנועה זאת חהמיר שלאהיתיזע
 שאין אחר ביגיהם אשר היחס מצר להלקיט יפול ולא ישברולא

 מתג~עע אליו ואשר יתנועע אלת מתנועע ממנו שאשף הפךלגלגל
 ואפשר המנותה והיא הפך לתנועה האמר ואם , יחבועעממנו
 בתגלית הוא והיחס גופו בכל מתפשט שהכח אחר אומרשינוח

 בתנועה והשנית גהנעה באחת בזה ארצה שניהם ביןהשלטת
 במה להקשות יש עוד 1 לעולם התנועה ואת שתתטיראפיסר
 יניע לא מתפשט בלתי או מהפשט בגלגל אשר ומהכחשהניחו
 שהוא הציור טצד והוא טחוץ מניע כשכיל אט כי תכליתלאין
 כונה בבלתי ולא החשוק מן בכונה לא החשוק וחושקמצייר
 צורה הנותן הפועל בשכל שנאמר כמו ההוא הכח לו שיגיץמטנו

 שהיה ואחר הצורה להגעה מוכן לכ4  מטגו כונו; כלתןבחמרים
 יתוסף איך התשק מצד רה תכלית לאין יניע ולא תכלית כעלהכח
 הכח שהגלגל תאמר באלו היא שוה חשקו מצר תכליתלאין
 תכלית בעל שהוא מצר שנה אלפים עשרת יניעהו כואשר

 אשף הערך מצר אחת ברגע זה ישוב תכלית לאיןוכשנערגהו
 הגיח אריסט'ו להקשות יש עור . חכ4יח לו שאין מה וביןביבו
 בעצמם טבוארים רחבים מאמריק והאריך הטבע שאחךבמה
 התנועה זאת ?P הא' שההתחלה , אחר ביאור מובליםבלתי
 השית מציאות על ראיה ומביא החשק מצד הנכברתהיומית
 על ראיות הביא השמע בספר וגן מקומות בכמה התנועהמצר

 מופתים הביא צרק מורה הרב וכן , התנהגה מצד הבוראכשהאות
 בלחי או מת5שט כח לגלגל שיש'מניע שאפשר ואמרעליו

 הפניפ על לגלגל מניע שיהיה כהכרח יתהי'ב ואטרמתפשט
 מכואב אמר איד א"כ החלוקה שח.יבהו במז נבדל ר"להשניים

 לא האל והוא הראשכן שהשכל ש:תפלמף טה וטבלטאריסט'1
 הגשמים בהבעה השתתפות לו שיש יעבור היומי הגלגלעיע
 גם התנהגה טצד עליו שנעשו המופתים כל מבטל הואא"כ
 והשקו מציאותו על התנוונה מצר סופחים דבריוישעשה2תר

 הוא הגלגל  אם  השתתפות  ןה יקרא איך ועור . אליולהרמות
 אליו להרמות חשקו ומציאותו ציורו ומצר וציור ונפש שכלבעל

 י%  1(יג%נ :(:::נ,ועמע:שתגסי

 יקרא Dan רעתם 4פ' לחשוקו ואחר אחר לב4 שיש החשק 4Dpו
  התנוית אחר נמשכים והן מן"ותו ששיירו  בעגתי  השתתפותחץ

 הם היסורוח שגשמי כמו הטוען אמר . ערעורים .למערערטעניח לטשן יש עור , לכולם הטביע  הראשון לגלגל שא איטרהיומיח
 יתנועעו ויצהם למעלה 'חנועעו קצתם כי טבעם מצרמשחיפש
 בקפחם קצתם ופועלים אחר הוא להם המשא החומף ואםלמטה
 והוא ההלוף בהבלית להם מתחלף שהוא  אחר שהגלגל יאמרכן

 יאמר והגשם והחשיבות העצם במעלת  עצמ' הברל מהםכברל
 השועה ברוריזאת  השם,הוא בשפף השמים שאר ועלעליו

 אב% וציור ושכל נפש בעל יהיה שהש לא טגעיה לוהמי"רח
 חשק בעל שיהיה חגועתו שחורה י4א רעתם לפי  התחייבכן

 בצמחים  מפוורות ונפלאוה נחוה  כמה נראה  שאבחנוורצון
 אם היקשית סבה בהם לתת נוכל ולא להם טבע הםוברוממיפ

 רבים ממי הכחות שסיעות אונינו שמעו לא או בעינינו ראינולא
 רומם יגיע אחר שדומם להאמין נתן שלא רעיונינו י"מינולא
 האבן נטו וכמעגו או רא'גו שנך לא ואם טמקומו להעתיקואחר

 אל תחברה אם פול של כגריס שהיא כאבן או הברזלשמושכת
 הענוג אבל צער לו חחן %א נעין כמוחה תושג ולא תכנסהעט
 טבעים להם אשר הטונות והאבנים , תצערנו החרדלוגרגיר
 כצמחים הטספר רבות הם ונן היקשית סבה להם ואיןנעלמים

 הימים בשור וכן סבה, בהם לתת הפילוסופים עיון אליהם יגיעלא
 DA1 יתכן לא עריות והעירו רבים D'Dpt רייג'ם עליועטרו

 בערב הרג שיה ,ה בפני שלץ זה ווטעירש רבוי מצרהשקיווה
 זז ואינו שט ואינו ליבשה מתקרב הוא השמש כבואהשבת
 נעתק בלת' הוא וףרטחים בחרבות 'פצעוהו אם וא4ססקשו
 שהאבנים שבתיון גהר על מעידים הם וכן , המקוםמאותו

 מורה מופלא ענין והוא השבת כל ונחות השבוע כלמתנועעות
 הנבראים בכ'ח שנטצא גמל הפלא וכן , הטבע זה סיחרעל

 קצתם והקשרם האברים לצייר הבח טפה שבאותה המשטטפת
 שהשחלים ער הטתהלפות והכחות ~הע.רקיף קגירים עםבקצתם

 הנרפות דברי לקצת סבות לתת "anly 'לאוהאנושכם
 הוא שוה יאמרו אבל הטים מטיפתהמתהוות

~y1D 
 ואין הטבע

 טבעית ה:ועחו הגלגל שזה נאמר בן רעחגו לפי שכל בעלהטבע
 התחייב כן אגל ושכל נפש נעל שיהיה לא כדוריי שהואאחר

 ממשיך שהוא :אמר שרצה לעת וחרשו העולם ברא:שם והוא מרעייה בתורת המאמינים אנחנו אבל . השכליתמהתחלה
 בעת ההנעה כח בו הטביע אשר הוא או תסיר לגלגלנועה
 ש.רצה מ~; כל לעשות המנהיג הכח באדם שהטב.ע כמוהבריאה
  ההנהגה  והוא זולתם בעבור והנועתם עצמם בעבורומציאותם
 בעל שהוא הוא קברה ואם , בשפלים להם יש אשרוהשולטנות

 ומשיגים רבונם יורעים שהם אנחנו נאמין וכן אקבל, ושכלנפש
 זה שנאמין לא האנושפס, מהשכלים שלימה יותר השגהאותו
 כל אחרה טענה . מספיקות בלתי שהראיות וראיה סופתבעבור
 , החומר ספני רק ההסר  ישעם 4א  הנפסרים  ההוויםהגשמים
 אטנם הפסד ישיגם לא הצורה עצם ובבחינת הצורה מפניאמנם
 שאחר וזה לחומר התחברה מפגי במקרה לצורה ההערריגיע

 לא קאם שהחומר זמן כל הצורה לבעל שלמות היאשהצורה
 זה ~משל , החומר מצר לה מגיע ההעדר א'כ ההערריש'גנה
 השווי ממזג גופו בצאת וקשש רעים הליימ לו כשיגיעובארם
 כאלו בכמ~חם השקוי מצך אם הלהזות א.כות ההפטר מצראם

 במה עור לו וא.ן מזחו שהוא הלגתות 'כלה גובר שההוםתאמר
IVWtהחום ותכנה הראו. טן גדול .ותר הוא הלחות או fy1cn 

ויהיה
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 הקדמות שני חלק נבוכיםמורה
 ההעתק תנוחת אם כי , מדובק השימי טמעי דבר שתויה weH שאי היא )'נ( מ עשרההשע"מ

 : ממנה והסבובי ,בלבד
הארבע

אפורי טובשם
 h~hn ל'5 . וכו' טיסיה תפסל ס6י פ עתירהוהישלום 3פ5 ס53תי כ"ח כגסס מגיע 06ר סמחגופעמיגיע
 נזמי חמיד' pS11D 0)ו' 0.סesntn מניע ימר  מיומן ג7ו5 ינחר טמן 0יגיעסו סכתהכליח
tps)~5קמור מימזור לקוי סיס 61"כ כקר, חכייח 3ע1 אחי מרמקכי סמס5ך "ות, יג.עסו ססו6 ונסער פכח, תכלית 3ע( 
 מנומס י0 מחמ)פוח nlDDn סחי ונין סמרמק כ) מסוך6מל מוס ח5ק סיניעס, 0ע.ח 3' 16 כלעס ס3כ"ח סגיעס061ר
 06 כי ננמי מדוכק שוי 0ימ)6 6ססר 6י 6"גגסכרמ מנס עם יחס 15 ים 6חח 0עס ומגס , 6חח 3טגססכח
 : ססטני0סחנועס בתן זמן כין י0 06ר היחס כפי סכח וכסגכפ651חת

 su)OI ש 1;%::

 זבן:: נןנש"ךג:'ןג',:י,',י" 'ייון%
 : כ"ת onlo לפיוח 3"ח נגוף 0יתססט כח ג5 סיס ולכן 3"ח ס33"ח סמוגחסכח

 קמתפסט סכח 735 65 ט,3 0סאמר
 כגוי

 יציין כי כל שיל  סליתן  יי מכסס ככ5 מתפלט ףסו6 כמג כ"ת ר.ז6
 3י

 : סגם (o('th גריך וקין סע3רס 3סקדמס כיקרנו וככר סגוף כסתח5ק )וחח5ק סו6 כגוף כח סכ5 עמס נ"ת סו6 גופניכח
 כמוריס )וססמע נח' 6ריסט"ו ע0ס ססק7)וס ו6ח ספי' . נ1' מ17כק ס0ג1י ממיני 737 מיסים 60"6 עיטרהזהעטלש

 מיותר 1סמוסח ססנ1כיח, וסיף ססעחקס תגועח כ"6 מ7וכק ס0גוי מזויגי דכר היכיס h~hc 5כ6ררכים
 מסוג סם 6סר 6ו ומפסד קס1יס יקרתו 6סר ססגוייס וסם סוחר 56 מסותר 6ו תפך 56 מסכך יכיו סתג1ע1ח כ5 ססי1 לנוסכו55
 טי6)ורו 5סס 61"6 3"ח סיסיו נסס כגמג6וח ססחגוע.ח 'מגייר 6.'כ 3"ח סם סקג1,ת "5ו וסססס7ססויס

~tllpon 
 ויחכר כ"ח

 סדיר וכהיפרך מני16ח, pthl~n 655 3ין במגעי 60'ן 6חר 5ככ"ת סימא ססג1י זס 0יסיס 6"6 כניטוח 56 מגיבוח מ65מסלך כי 1סמ"3 , 6' חגועס 'סי1 סספכיוח 0סקג1ע1ח סקר orn יחקייכ כי 3יגיסס ~oot)n סימא מכ5י קוקס 5כפ51סמחגועע
 ויחר סח1ח ס76ס יקב) es 6דס ,5 6דס מ65 כמיסרך ס6דס כי התר, סחות 3וס וטין (Plht~n יכנס )וג'6וחמ65
 וסחגועוח 6' יכר יססססך ססויס יסיס כי 6דס 65 0נ סעח ו16ח1 טסחס1ס 6חר לזוור ו6"6 תמין גמנ6 סיגיי 6ין6"כ

 וצ: Sh~Spnl נגן סד:::נכע521 ס56'- ו:נ ::סדם, nc(otlt::"טן,עלןס:1:2)ב:15ע5ןעת:ג1
 יתחייל ג"כ וזס 6'. דכר 560יו 1)וס כממגו מס יסיס כן סדרר יסיס כ"6 כחור tpth) PDO 30 סן3ר ססמ35ן60חר
 0יכ5ס יחוייב כמורח ומסעד בכ"ח מרחק 0ימ65 60"6 6חר ג"ח ומס מקכי5יס מס פלות סד' כ' סי0רס3חגועס
 עט5 סו6 3ס 0סמתגועע 5מס שסכוכים סתגועס ו6מגס זס כטת ית63ר וככר , 6' תג1עס יסיג סספכיוחססתגוע1ת וי לטי יסתייג סמתמעפ סייס מגלתי 6' עמעס סי6 לקמיי  ססתו1ר גימר ,ofi סנרדיס לסיר  סמולך וכןתמלכו

סחמוגט
קרשקש

 נשער ואם לצורה ההערר יגיע ואז הארם מהפפר מפחויהיה
 הטופלגת לזקנה שיגיע ער הצורה תעדר לא חולי כלא ימיושיהיה
 ארצה לצורה ההערר יגיע ואו 1הלחוה החם אם'פת אז לוויהיה
 זמן כל בימיו אמנם 1הנפש.1ת והח'ונות הטבע'וה הכחות לכלבו

 מקומו בזולת אם התנועה בטול לו תהיה לא בריאשהוא
 גופו בב4 אם יטלט לא אחר כמקום היזהו בעת או אחרטנכפף' אחרת תנועה יתנועץ ואחר פעם ~ינוח פעם הנכסףכש'ניעהו

 טתנועה ש'מנענ1 מחוץ אונס לו שיגיע לא אם חלקיו בקצתאם
 והוא מה נעת הביטול להם שיגיע כב"ח הכחות מן אחרויש

 ושאר לבטלה דבר ~nrv לא הטבע כי לו הגידול הטפליםהכח
 עת ער בו נשארות והחיונית והנפש.ות הטבעיות כגוןהכחות
 לו שיש גשם כל הנית אריסטו השלם החכם והנה ,הפסדו
 יניעהו לא מתפשט בלח. אם מתפשט אם שיניעהו הכחתכלית
 זה ונניח מה זמן ש'ניעהו מרבר.ו ה.וצא אמנם תכל.תלאין
 אלפים אלף או שנ.ם אלף תאמר כאלו מרובה או Dylaהזמן
 לו שאין במן ביחם אחר כרגץ כלו הזמן אותו ויותר יוחראו

 גלתי או נתפשט כה הוא לגלגל הטמע הכח זה ואםתכלית
 סשמימ'י owAn שוה ואחר לו ושלמות כצורה הואמתפשם
 דעת לפי וכן , רעתו כפי נפטר ולא הווה לא והכהי הוךהפשום
 אבל הווה אינו דעתנו לפי וכן לנצח שיתקיים אפשר ,נניאינו

 1ל קל נא בכמהואיטי
 השינוי רק לו ואק מתפעל ' 1

 בו מתפשם כח הכח זה שיהיה ונניח התנועה והוא באנהאשר
 זה שבעל ואחר ובשכל בנפש מתפשט בלת' כח או באשכחם
 יה.ה או הכח זה ינסר איך לו ושלמוח צורה והוא 'פסד לאהכח
 נפשבעל

 ושני
 הנשטים אם טבעית צורה הכח זה לו יהיה או

 לזה כיש עצטם בהפסד כ'א צורחם תפסד לא הנפטריםההווים

 . קיש שהגלגל ומן בל יערר שיא לגלגל המרע הנכברהכח
 משגה ומשינים לבבנו בעין רואים אנו הנה אחרת n3YDעוד

 טבעית ותנועתו במקומו תמיר מהנועע הוא אחת בעניןאמתית
 והוא הראאויי האבר והוא קיים שהנושא זמן כל הפסק בליוהוא
 שכן ונאמר מטנו גבובה לא תנועתו החיים מקור הוא ואםהלב

 ונפשיות וחעניות טבעיות בכחות אם הפילוסוף רעת לפיהתחייב
 הנטצאות לבל הראשונה המכה והוא השכלית ההתחלהמצד
 דעתנו ולפי , טבעם לפי פועלות וכן טתהלפים טבעים להםשיש
 גזר הבריאה בעת והיא כולם הנמצאות כל המציא פועלתמסבה
 הזרעים בטפת תאמר כאלו טבעם לפי פועלים שיהיובכולם
 אחר כל הב"ח לצייר בכחם בהם והושם הב"ח מהםשיתהוו
 שיעשו לעשות אלהים ברא אשר התורה אטרח וכן לוברוטה

 בלא בטקומו שהוא בלב שראינו )נמו שנברא הדרך עלבדוגמתם
 מתנועע שהוא הגלגל בגשם נאמר כן תמיר מתנועע מקוםחלוף
 שיהיה מקומו חלוף בלי תנועתו שתורה לא טבעית תנועהתמיר
 השבל אבל זה מכחיש איני שאסרתי כמו אמנם ורצון שכלבעל
 נכבר ציור השם מציאות יציירו וטעלתם חשיבוהם שמצדיקבל
 שאם החשק מצד זה תורה תגלית לה שאין שהתנועה לאמאר
 תכלה לאין הכח 'צוייר איך לנצח יתמיר שלא תכלית בעלהוא
 ממנו בכונה לא או מהאל בכונה זה יהיה לא אם חשקומצר
 : ס'( וגג)) ג' נפרק מגעיפרמט סמיכי גמ6פר מחג6רס סס;זמס 61ח )הגהה : החיוב צר עלוהוא

 השנוים כי זה וביאור . מטנה אפשר שאי היא )יג( יגהקדמה

 מההעדר השינוי תאמר באלו הפך אל מהפך הםי
 הצמיחה אל מהחסרון בכמה וכן ההפטר אל מההויה או ההויהאל

 צמיחתו תכלית שהוא לשיעור יגיע רק תמיר יצמח לאוהצומח
 רק התנועה אותה התמיר לא והחסרון טהצמיחה ההנועהוכן
 לא השחור אל מהלבן ,תתנועח וכן מהחסרון מה שיעור אליגיע

תתנועע
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 7ן הקדמות שני חלק נבוכיםמורה
 המשתנה, אל המשנה קריבת לו תקדם וההשתנות השתנווה, להם יקדם וההפסדההויה כי , בטבע שבהם והראשונית שבתמעות הקודמת היא הר~תקה תניעת כי לי( נ עשרההארבע

 : וההפסד ההויה להם שיקדם מבלתי חסרון ואין צטיחהואין
 משניהם אחד ימצא ולא עמה ודבק התנועה אחר נמשך מקרה הזמן כי )עו( ם עשרההחמש

 וכל , תנועה עם אלא זמן יושכל ולא , בזמן אם כי תנועה תמצא לא , האחרמבלתי
 : הזמן תחת נופל אינו תנועה לו תמצא שלאמה

אפודי
 כ' ר") וכו'. ססעחקס כטעות כי נ עשרההארבע

 )חעעס ק1דמח h'o סמקומיחסחגוע0
 . ושפסד שויה נ6יכוח: ויחוועס 3כמoul)nlt 0כעלס
 קריעת : 63יכות סחנועס ר"ל . 0סתגות : כעכס סתגועסר')

 בין נתימר ובן : מקומית ח:ועס ר") . סמסחו0 ")סמסגס
 0תנועס ~OiD, תגועס "מל ס'" ככמס ססחגוע0 ר") .מטוון
 חגועת "מל נ6'כוח ו0ח:וטס נ6יכוח, חטטך 6מל סי"3ט5ס

 : יכנס קודמת ס0טחקס מוטח 6"כ ,0סעחקס
 1)6 כנמן 06 כי חנוטה חמש )6 ם עשרההחמש

 ח)קמ סומן פנדל כ' 0תגועס כלחי הומן יזמכן 1)6 טמןכ""

wwn  ב סושם
 סיסים h~hn ויחכיר תמידית תגועס 3נ6ן טיטיחכיר כי כ"ט כטיל מסגחתו יקרס 6% מכונית סחגועססיסים תפטר ככר מקכיליס ותכלית סתחלס 03 וקיןסחמוגס

 יסים ככו3יח ססחגועס יתחייב תמייי סטג,י ממיני6'
 ; ~on7po ז6ת כניקור יסמיק ווסתנינית

 לכל Pnltp סי6 ססעתקס תג1ע1ת כי עשרההארבע
 מנסס סר,טוגס וסיטסתגועות

 רח' נייר כן גס ססקדמס ו6ח ספירוס . כ3,1טכע
 וסססס7 סס1ויס חג1עות סן' סחגועות מסיו למסמססמע
 וסקגועס וחסרון ממיחס nhlplo וסיח מכמסותנועות
 וכקורנות סעתקס סגקר6ת וסיף 63גס וסחג1עסכליך

 עלים pnilp טסיך וגס ססעתקס תג1עח סי6לגס6רות
 סחנו65 יחוייכ קחג1עות ס6ר כסגנוננו מגס כי , 3טכע קדימחס עם כן גס כמעלס ק7ימס לס וים וכומן3טכע
 o)nhl , כמהנורות סגגדר מס כפי כטכע סק71ס גדר וגסו סתג1עוח ס6ר סימ165 יח1ייכ ל6 סי6 גמש וכנטרסי6

 6ל6 ס,גס טס טיסיס מכלי ט'5נוח 6פןר 6י ס15מח כי גחפוס מעגיגס מג61ר סגס סחנועית ס6ר כטגמ165טחמ65
 ימ65 ל6 סס61 מעניגו יר6ס נ"כ וססטחנוח סססחג1ח סו6 מסך 6ל מספך 1ססנ1י וסספסד סגפם כספר ססחכ6רמס כסי שפך ונ75 לגיוו; ד1מס נ5ד סו6 סנן כי ועוד טניסס יתנועעו 6ו כמקוס כסיתנועע ונס מגיוון 6ל סנןכסיקרכ
 מטניסס 6' 16 נמוסס מפס ס6י כסיחנועט כי  ונס סמסחנס 6ל יתקרב טל6 6"6 סחסגס כי ו,ס ססעתקס כסינופך6ל6
 6ו קכ1ן יכיס 16 63יך סייס 16 גטקס ססויס סיסיס נין ססעחקס חנ1עח o~s יקרס טל6 6"6 וסספסן ססויסוכן

 סיקרכ ימלט ל6 סו6 כי פירון 610 ססס1יס חשו ואחרים , ססתנ1ח סו6 סססייס סק7נווניס סחסכ, מס כפיסי14ד
 לסקר קו7מח ססי6 סגר"ס עד ססויס nDl)pS קודמת סי6 סססעתקס כססגחגו ונכלל למטתגס וסמסגס למחסוססמס1ס
 לסקר ק1דמח מתסיס ר6ויס יותר סגכ סיתס1ס קודם יקמח ול6 דכר יסחגס hS כי וסססחגות onfnlo ס6חרוחסתגועות
 וגפס7יס ס11יס סדכריס כל סיו מתנועות לסקר סקנס כמו ססעתקס לתג1עת קודדות ססוייס פיחס 61לוסחגועוח
 : כטכע קודמת ססי6 לכבר t~DOtlh עמס 6טר סכי6ור וס גססד ול6 ססווס דלתי ניחי דכר ככהן סיס סחנ6רוככר
 וכחסרון ס5מיחס כי לננויחס ק71ס וסייס לסייס קורס ססטתנוח גישר וסרן יתנוטוט, לסיר קודמתיסעתסס 6"כ להייי קידמת יסיטתסס סחטטית לסקר  קידמת ססוייס כי כיקר סו6 כי מ6ריסט"ו קירקס מס כפי טוב ססאמר
 לסטר קורנות סי6 ססעקקס תגועח 6"כ למסתגס סמסגס קדימת מילי סינו65 ""6 וססטתגוח כחלק ומפסדסוים

 3טכע קודמת 0י6 ססוייס 6כל ססחנוח 3לי סייר טימ65 ספסר ס6י טס 6ריסט"1 סלך 6סר ידרך ו0ג0סתגוצות,
 תמ65 3ע5ס סו1ייס טחמ65 וכטמור סטתג1ת חנו65 ל6 וסססד ס,ייס חמנה ל6 כ"6 וסספסד ססוייס 3ססר יח63רכ3ר
 ול6 ססתגות 3לי וסספסד ססוייס טיסיס 6"6 כי כוס דקוק ל6 16 מסרט נעלס דק סילוסופי עיון  ווס ססטתנוחס1יית

 סגס סיס 06 כי סתגוטוח  לסקר קודמת קי6 ססעתסס חטפת כי ג"כ 6ריסט"1 3י,ר ומגס וספסר. סוייס 3ליסטתגוס
 סתייס דטנט סי יותר וסיתס מדוכקח סתסיס 61סטר תכוסס סתסיס לס שפטר סג5סית סחגועס וסיס גומיתחטעס
 סתטעס 61ת סיסיס מחוייג סגס סיפסרייס מסגי סוכ מיותר לעולס יפעל המגס סטכט וסיס חכיפס ממתסיסמריכקח
 ול, סתטעות לשר קורמת סי6 ססעקקס תטעת 6"כ ססעתקס גתטעת 6ל6 שיבסר כלתי וס וסיס חריכקתג5חיס

 : גוסן 6כל ל3דכטכע
WDnnסיגס סיסגיס ולכן גתטטס ירגיס ל6 כומן ירגיס סל6 ומי סתי1טס 6ל  גססך מקרס סומן כי וסורס - - -י- סימע מספר כך' 6ריסט"ו כיירס ככר ססקרמס וקת ססי' . כו' לתגוטס  נמסך  מקרס סומן כי  עשרה 

טבועי קרשקש
yyttnnכשהג.ע והש לתגלית תגיע רק חמיה החוועה שהה 

 שהם מאחר יתרות בתנועות ההעתקה בתנועת וכן השחוראל

 מן או _?VIN מן חלק וכן ינוח  מקונזו אל כשיג.. 5מעלהרה,הלמטה

 י"ת )הגהנה : מניחה נח ש'צ.ויר אפשר א' נוריבקת חניעההש
 שכהנטעות קודמת היא ההעתקה הגועת כ. )יי( ידהקדמה
 וההפס ההויה כ' בטבע שבהם והראיצונה"

 אל המשנה קריבת לו קדם וההשתנות השהנות להםתקדם
 והבסר, הויה בו שיקדמו מבלתי תסרק ואק צמיחה ואיןהמשתגה

 לו תקדם שנ.ם בהתחברות מתהוה כל בהיות כי זהוביאור
 זוגו לבת איש כל שיעתק צריך המול.דים כ' ההעהקהתנועת
 המשחנה אל שיקרב צריך הטשנה ובן ההויה חשלם בהםאשר
 צטיחה ואין והחסרון הצמיחה ותנועת השינוי בו יעשהאשר
 יקדם וההפםר וההויה והפסר הויה 12 שיקרים מכלתיוחסרון
 אגר המשתנה אל המשנה בקריבת הוא והשינר השינוילהם

יתהוה
 ק

  ססקומ0 1"ת :והיה נעתק ואחר מה גורל יגדל
  לנס -עיתי הם :נבאחנמרשמשניהט  ב::וג "י( סי"ע"ה :  רג'טי( גפרן ;ליפי נכלל ד' נימר פגעי גטמטמסגירם
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 הקדמות שני חבק נבוכיםמורה
 שאינו מה כל כי )מ( ע עשרתהשש

 ני
 אינם אשר הנבדלים הענינים זה ובעבור , נושאיהם או שלהם החמרים ההמנותההם המחוקי אישי וימנו בנקש, כח יהיה אה"ב מנין, בו יושכל לא

 : ועלולים עלות בהיותם אלא כלל מנין בהם יושכל לא בנוף כח ולאנקש
 מגבשם

 נומן61מגס סרגיס, 65 סגיי טוס סרגיס, ע6 וסקי15סק1עס
 חסם ים ססגוייס כומן,וסרגסח כרגיסו מס גססיכספ-ניסו

 סיחחמס ס76ס סירגיס כמו מסוערים כלחי מגוייסססס
 נסענרת ירנינו תסטי מא סירגיט מס ש גי יתקיי16
 ולמס סזמן כסעכרח ירגיס וקנגרו ססגוי 6ריכוח נסימזמן
 ו6מגס זמןגסלס ירגיס 65 כטגוייס סרגם 610 ססרגטסוס

 סירגיס כנוי ססעחקס כתגועחכסירגיס
 מסו"

 מסלך ס1לך
 ירגיס דכר גיוס 16 מסמס סגעח 16 5ל סור ירניס 16מס
 סו6 6סר יומי גלגל plDI)P כס'רגיס וכמגס גסלסומן

 מס גל מגס ורקבון גסלס ומן ירגיע סחגועוח סככלממסיר
 ירגיס כתיוטס סרגטו  וכסי נומן ירגיס גתגועססירגיס
 ירגיס סל6 ומס ר6סון oht גסלס 061 חסר ומן 06סומן
 יסגו 6סר 6לס ירגיסו bS ולכן כונון סירגיס ,"6 מנויכסוס
 לס)וח lifnno 6סר מעת כי חסכו כי כומן סקועססיגת
 מקרס סו6 סומן סגס סק'15 6סר סעח ס~6 ססקועסססיגס

~uunS
 וכן וסמח6חר סקודס יסקר ע6 ומח6חר קודם כססמנך מכלי תגועס סימ65 6"6 כי לס סדכק מקרס וקע

 6יג1 סומן כי סומןסו6
~sfi 

 סקודס ססו6 וסעחי7 כעכר
 סתגועס עם 6ל6 ומן יוסכל ול)( כומן 06 כי תגועסימנך ול6 תגועס ימ65 ומן סימ65 מקוס וכל כח:ועסוסמת6חר

 סומן תחת גופליס סיס תסס otpin כג' ית165סרבריס גי ודע . סומן תחת (SQI תיגו  תגועס לו ימנך ס65 מסונ5
 6ל* וכל וסגססדיס ססו~יס סיכריס כל ומס יסערסומזמן

השבע
אפרי

 כסעגס מכוער tDtO , 011 יוקח )6 סחנועס ~נגזלסתנועט
 : סיל1סו עס גונוח מספר nibibo ממסר ד' מקמרסס)יסיח
 . וגו' יוסכו )6 גוף ס"':ו מס כן כי ע עישרההשש

 כ) כי כך ססקדמס ו6ת פי' )יגל6ס
 וסמלות סמיניומ סכ1י)וח ס)ולוח כמו כ)) נוף סייגומס

 סיסיו בספל ט6י כ)), חיקים לכוי בו יוטכ) )6ס:כד)וח
 כו יוטכ) ל6 טוסן מכן יחלמו ס6ס , מ)וקיס לכיסע:י:,ס
 , כסכלה מטוס 6מד סו6 6כי מ)וקיס עגיניס וטיכסמלכוי
ob16( סיס יחדמו 

~r'h 
 וסעדן מקלי כענן נ'ג'סס סכי)

 מסום 1nPb 6' 6"כ ממל כעי טיס עי hse 'עמוד )6סמקל'
 כמנפוח, אוח מממל מן נכפות גו))וח לנוח נ1ל~ח ס'מ161נד
 'וסכי )6כ'

 ס)" 61חל כסי סלכ~י כסס
 סלכ~י כסס יוסכ)

 6' זכל t'O'g hSb פסל ס6י ית' ' ממן כסס יוסכ) )66"כ
 כפיטיס ל") . כנוף כמ יסים 6"כ 6)6 : סכי6לנו כמופסוע
 וס סכד)ס מזד וספין סלכוי כסס י~סכ) 16 כנוףכח
 עסרס סי6מל ר") כסס, וכמוח הטי : מקרייס מעג'ניסמ,ס
 otn)h 16 a'bnp : 16 עסלס כחינח , טטריס 16גפטוח
 6כ) סגוס6יס ככחילת נ' ס:סס כחוח תיקמל ל") ,נוס6יסס
 ולך ע) D~P' )מס מיתי כח וסם , 6מח h'o ט1מסכגחי:ח
 מנין כסס יוסכי ס6ז ל") . ועיוייס עיוס כמיוחס 6)6 :מס)
 וזית . עכע' עימ' סכול נסס  ,יט כמליקוק גויס אינסכי

 מריסון סגי  פמימל סגי נמסספ כמיסת שנוגרססססדפס
 ו גסילוסי fnnub לכויות  ס5לסופפססך

 פכ? פכטיס חי  ערפולן  נימר יתערס,  סיומן כיפרסרנרי0
  ססמיס 6ת ס' עסי  ימים  פית  כי )מר כי sfft עור%  י3ן יכריס ר'  סיכפ  יתר  ,'lRS_,  עתו נירי  ?ומן נכרי~oslP כי סתיתיניס יתרופ  מתליני לדעתט וכן  סזמן עס ססו6 ג6תר 6כל סומן תחת טפל היגו (1DQ  1ל6  סרס סייפ%5ר כי  ספמיפיי סגרם וסוך סומן פפפ  ניפלים  ויין  כומן  טס סמן 7נריס ~מסס ו6חרי1 זחן לו  קורס וסיס  פיס מ6ס16
 העת כין לועתסמ17ס 6"כגין בזתן גכר6 ל6 סומן כי סגכר6יס מכלל סומן כי לסורות כסטת 6מר ול6 ונוי סקרןו6ת

  סעעפ  ייפתר י75ק 6כל כזמן סיסים osltt ג46ר ל6 לכן סומן OP סוא 6כל יומן תחח גחל תיגו מעולססקדמוח
 כסס ימ65 65  6סר ס7כריס וסס סומן עס וניגס ס,מן תחח ג1פליס ניגס 6סר 6חריס זגריס סגס וים ט,מן עססו6
 כזמן יסעו ל6 156 כי לקלע מסוחף ס6יגן וכקוטר סגכדליס וססכליס ית' כ6ל סגנחייס ס7גריס OOI יפמי סנופססוס

 : גחגועס 1ל6 כמגוחס יתערו ס)66חר
 טן 4%  טדנריס  כין יסיס *סר ורנת  תנין כל כי  ססס  "ק ספי' כו' מגין כו מסכל ל6  גוף ס6יט מס ג5 עשריהוימפ(,8פ

  ילל סתגועס כי סת:כ מחותר. 6ות5ד ממקרס מנד 6, סימן מ5ד o1)plh  16 כג' %לי יסיס hSספתרמיס
 וככר מחמר מ75 ל6 סומן מלר ינ6 וסינוי  סרכוי %ס למתר  היייי  psit יי6  ייופספוופ

~q5hp1 
 ~pnh 6לסי"ן סגי

 נוונ6ות oon 6ץ 6לו כי לכן כרכר כחוכס יס.ס וס6חרח  פפור ונ7כר כייו כחוכם  יסיס  פישתת ממקריס מ75מס6חרת
 לוס וכיתרת ת?נייר סתלס 3וס כפוכס h'o סיל"ף ו? כי o(hnt פ5ר "כ )  יצוף כוס ויס סמקריס מנד מתחלפותסס

  ינייייס כעכור כ' ימיו ג5ל חלוק כסס  6ין  *לסיין  פני תגייר Qbl מהניירשפלן
 וכשתסמלי

hnuo רדוי  יפיר לי  oh 
 כסס יבייר ו6ס 6' 956 6ס כי כ1 יאיר ל6 6)"9 סנקר6 מס16ת סחמריס od pSnnP גי יצגו )6 כנק נחצ6ז יסיו ל6 כ"6 כנוף כח  16 גיף סלתם ת5ר 6לי פיתתלסו %סטר 6י מתרסיס  ?ס 6י  גופן יגת5,י0 סר3ריס כלגן

 כן ססדכר ונחר כפור Sh סריך 6ין כעלמו ידוע דגר ונס 6ימ,פ ד' 6י ג' 1% 3'  פיפ לזמר ר6וילך יסיס ל6ין
 כייפ %י גופות יסיי לי ים ' ג וכ"מ מסס כ' כסס ימ65 ל6 כווין 6ח7יס סס 6סר ר"ל  כמנינוח סייס סס 6סרסדכריס
 כרכרים והסילו  סגפפיס נתסס  יפנו  פכפופ ג"כ  יכן סגפמי0 יעפת  כפין  otine  פיסיו 6סי'  יגוסיפ  ויסגוננוף

תתתלסי קרשקש
 lot~w אחר הגלגלית כתנועה הם'לוסוף אטר וכן המן החת תנועה עם אלא זטן 'הטבל ולא בוננן אם ב' תנגנה תמצאולא
 : קצותיה משוי אותה מקיף  אית כומן שאינ:ה זה וביאור . חוסן תחת נוטל אינו הנועה לו המצא שלא טהוכל
 אלא  מגין בו ישבל לא טף  שאיו מה  גל כ. )טי( טז הקדמה עצם אינה שהיא אחר הגלגל שהוא במתנועע  מירה החמעהבי

 ההם כחות איש' וימנו בגוף כח ימה אם והטהאחר הקורם ס".רת הוא הזמן לן נמשך מקרה אביהרבא
 מן הנבדלים הענינים זה ובעבור נושא.הם או חמריהט בהמנות היומי הגלגל מצר בגלגולו השטש נשהתנועע כי בתנועהאשר
 מה ש.עור אותוהטקיע

~Dh' 
 כל טנין בהם יושנל לא בגוף כח ולא גוף א.נם אשרהחוטר או שעות ר' הזמן מן עכר שככר

 הכטה טס~ג הסגין כי זה וביאור . ועלולים עלות במייתםאלא בזמן אם כ' תטצא שלא אמר אחר התנועה שתה.ה טה לפי1'
 הגופים הגס  הנפרה זה לקבל המרוטנים הנטצאות 'ש.גהטתחלק נופל אינו יתנועע שלא מי וכל קצותיו טשני אוחה e'Po הזכןכ'
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 8ה הקרמות שני הלק נבוכיםמורה
 פ עשרההשבע

 יהיה או , היד שתניע כאבן ממנו חוח אם , בהפרח מניע לי יש מתנועע בל כי )"
 ממנו ףעדר כשימות ולה , וממתנועע ממניע מהובר שהוא חיים בעלי כנוף בומניעו

 , ההיא התנועה יתנועע שלא אלא צ שהיה כמו לשעתו הנוף והוא המתנועע ישאר הנפש והואהמניע
 טבלתי מתנועע שהוא חיים בבעל חשבו , לחוש נראה בלתי נסתר במתנועע הנמצא המניעולהיות
 למה ק המניע שהכח ענינו , מעצמו המתנועע הנקרא הוא בו מניעו שיהיה מתנועע וכל ,מניע

 : בבללו נטצא בעצם מטנושיתנועע
השמונה

אשרי  b)b צ : כסכרם ר"ל . סיד 0חגיע כפכן פ עשרההשבע

"(0
DDl)fil 0"ני מס ר") ססי6. סחג1עס 

 המגיע טגעדל "מח סו6 המגיע ועדר מוסס כסגעדלס16מל
 סיכן מע) סלק lSh כי גס6ל עדיין כטכעי ממגיע Snhהצוגי
 סחגוטס 'חגועע b)h bSG סלכ שמל ווס1 , סקלן עליחגוטע
 סברס כי )~מל לועס . נעלס ממגו סחחגועע )מס ק :סס'6

 : out)no 6(3 PDD סי6סעכעיח

 טובשם
 יסלק 060 סחמר מ5ד 6)6 מתחל0יס o)te וסקסממיס כי תחמר מ5ד 6ל6 מיגן כסס יסוייר ל6 סקורותחחחל0י
 סחמר מגד כ6 רגוי כל ו6"כ רכני סוס י60ר 65סחמר

 ססס מ5ד כסס סרכוי יסים חמר 5סס 6ין 06רוכדכריס
 סוים סיו 06 כי 6חח כמדרגם גמ65יס ס6יגס וטלול,עלס

 סחמר מ5ד ל6 ס15רס מ75 כ6 סו6 סרכוי סוס חו0כ יח0וכ ככר מסחמור מסוס 0יחח5ץ כמו סמיגיי סרכוי ו6מגס ,גלל רדוי טס "ין סחמר כססחלק כ' מ613ר כו6 סח1נור מ5ד כ6 סר3וי חס דמין וחסכימיס כטיס מתחלסיס שכלסויסו7ס לוי כמעון ריכוכן כמו 610 ס6י0י' וסרכוי סוגיי, רגויוממגו מיניי רבוי ומסם "ימיי רכי מסם ot)Dlh גג' ככף"סר כדוריס סימ65ו למס 1סגס סרכוי כסס י01כל 6'ל6כמזרגס
 סו6 6סר וססועל התסות 6' סיס סחמר כי 6חדיס ס15רות סיו מחמור חמר סיס 6ס ס6דס חמר כי סו6 סימת6כ5
 יעכס ל" סטכע 16גכדל

 מחלוי
 ססס ס7כריס וכן סיחר לחמר כמין מתחלץ 0סו6 החמר סגמqlSno 65 כעכור 656

 6' 0לסס סחמר סיס 061 סחמר ),5י גמ65 סחלו9 וס חךגק JSnJS_ תשטיף 60לו וסחי כנתח כמו 3סונמתחלסיס
 מ5ר 610 סגטמי סטולס  3וס 0ימl,)QO 65 כל כן סדרי  1סלי1%כאש1414זיש5אן כ5 נח63ר וככר וגססד סחם סג5סיס
 כסס, ממגין יסיס איך יחרכו 6יך לועח רשי כלל חמר כסס  6ין רסיס נידליס otbn יכין סיע יתפקר 061סתמר
 סר06וגס ססכס סיגת מ5ז  ויוכרו ועליליס טלית יסיוחס 6ל6  סתנין יייייר ל6  סלילו סרסוקמר

'osb fJOI סיות מ5ד 
stsn'ליהר ס6' עלס סיות מ5ד נסס סרכוי ויתנון גכזליס 0כ5יס כלס 6ל1 כי ג' עלץ כסיות וסג' כ  'ffp, יקמר 
 סר6ס1נס ססעלס סג0רד1ת כ15רות ומעלול סע5ס כין ומסכיל כ'  סססליס

~nthslb 
 מ5י16תס ס3' ומעלס גע5מ1חס

 : סר"סיס סתתלס 6ל סניר1ף מן 6חת כחררגס פ6ינס 6תר סססיפית  תן 6תס 3מדרגס  כלס  סיסיי יתייין 1ל6 ס5רחוס סרני 3סס ויכנפ יסעליליס תעלות 3ס6ר סטנין  יכן  וסריסונס סכ' מעלס 6ל 3ס5טרף סנ' וס"ס סר6סוגס 6ל53ירוץ
 ת5ד סרנוי סיסיס יתייין רניי 3סס וקין הסתר ימס  סיין ססתן6ר *תר  סגירליס  סססכליס סרכ זעת טוב  פסאמר

 ררתם טד  וכן לר3יטיס  יפליפית לחליפית טלס יסגית למנית טלס ריסינס סיסיס כמו on5pS טלס י5תססיתם
  עליליס יגידליס  יפכליס סכל סוכר רמ"ד ו6ג"ן . ינ3רגיס פפיכליס  סיפרון יטיירי  פוי 6יר יפועל ייבל*ל

 רסיס פגים על יייייר כיר ס"תד סדכר כי  וגססיפוס לפגית כחעלס  סודם  ססר6סין מ5ד  רצוי כסס fiSn~t 6תתתעלם
 נכלל 3טולס יט כן  סיעסס נוס כ"6 לכלם 5וס וסות סרגם OtGfil וחחת'ו 6תד  ריי 3מדינס סיפ כתו לוס מסלוס3י6

 ככיותס סרכ זעת לפי 6ל6 סחמריס מ5ד סגנדליס כסכלים מתנין ימ65 ל6 ב"ר לדעח כין סר3 לדעת כין O)Ot ,שו  מיוחז ח"מר  עפינו כיר כי עתה יעוד יח5יפ מי טתוס עמיך סדרופ ווס סיפכלס  י*יסן ויפתלסו onSDיפכילו  סר,סין ויסכילי  סטול0  וס יסכילו וכלס סגכ7ליס ס0כליס ססס מרכס ר6סיס וחחחיו מעולס  תדון  פיי6 6'רפי
 : ססקרתס 61ת 3סודטת חססיק י1ס  וסטיטוחס סידיעס אחדות לק5חס ממעלס קבס ק5תס סיוחמ5ז סרכוי כסס י)ו65 לק5תס עלס ק5חס ימיו סל6 עז קמתי זעת סו6 06ר 6ריסט"ו דעת וכפי לק5חס עלסתם
 ים מתפעע סכל סיתר תיירית, ג' יכליל  ססידתס יפת סט" . כוי מניט לו יי  תתמעט גל כי  עשרההשבע

 מיתתגיעעיס גירליס  ססס תגיטיס תפס  סנים כ' טל  ימ65י יסמגיעיס וסן' לתחגיעע, ;qSlnn תגיסלי
 חתמטע יקר6 וזס נמתגועע סימ65 מניע וים לפפיועי פיוך  יי* ימליט כי  סיר  יפליט כחכו תסס תוןומס

 ססגפ0  יסכור  וכן  סלמי יגיע דגר סי6 סר*סון סחניט כי סיכר סיס  ו6פלטין . מסנסס u~unt יפר כסף עיתופסקת
 זס וכאר סמתפטע  סו* סמגיט סיסיס ער ערמו 6פ ד3רוגיט פיסיס  60"6 סותר ו6ריסט"1 עגמו 6ח יגיעדכר

 י0גס ל6 ס37ר כי ו3מתסויס וכ5מחיס כמטניס מנוקר זגר כי 6ריסט"ו 6חר וסגס , ממגו וכח' ממפשט 3ו'סדרו0
 מסכת  fiSI'D זגר וכל נסועף 6ל מסכת יו65 כאלו גראס יסיס כי ע5מ1 6ת מסוס ד3ר ול6 מעלמו יקמח ול6ע5ש
 ושתנת . סתתיוטט פלח סי6 סמניע OtttlD ס3' *לו כל כי nlPS גריס מסוי עם  0י51י6גו 6חר sh  שריך ססועל6ל
 ירד ל6 ס*פ כי טוטו  כסך פרבר יפפעע יל6 ג"כ גליי סמסימיפ  וסתפעס מקומית סנוטה 3תחיוטטיס מסעגמל
~DnS

  ססמכיע לחוש גראס כי כיסודות ~pDD נמל ו"מג0 , מתון ד3ר  סיכיעס ל6 06 למעלס יעלם לrnb~ 6 וכן
סו6

קרשקש
 אבל המספר יפול ובהם ואיבות בצמוח מחבירו אתךהננרלש
 יושכל לא הפשיטות בהבלית פשוטים והם גוף שאינםהדברים
  ס'1יפ טימיייג כס 1גי"ר מטמע גססה מלגטי 6' נורק סחג6יספ' ססקימס ס"ס )הגה'ה : ועלולים עלוה בהיותם אלא טנקגחם

 יקר ייל  uut)nnt פוליפ פורכנ סיו% י1%1 פילס  רשיוןפרנוסס
OtsJיתיויפ יינו יויטיו %1ס  ספסיף  סרטיי סגלגל "ץ  פסווטטיס 
 חללית גט) כן כמו כחו מכויס  נטופוש הגיפי %תר גו פספסה יח פויפו %1ס יינות פגלתי %סטר %1ימשרי

"11 
 6'כ ח"כית l'hS יגיס

 )nDllfil 6 ג6 גנגס נח 1)6 גטם 6'11 מטע מויפ 6) קרין610
 גמסומס וסקוטיות ססקימוח ג"ש סקכי:1 ~יגר גמקרס EStגטקס

(ntlht?: הגהנה כאן עד 
 שלא ער ,הכרח מניע לו יש טתנועע כל )יו( יזהקדמה

 שיטות אחר כלוטר , ההיא התנועהיהנ1עע
 בעור לו היתה אשר הרצונית התנועה יתנועע לא הגוץישאר
 כ שיהנועע בו השאר השבעית התטעה ואמנם בחייםשהיא

 : שויו אל לשובחלק
חקרנה
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oeב הקדמות שני חלק נבוכיםמורה%

 למעלה כמיעלה ס6ס כי qlSn כהס וקין סמחנועעהו6
 ה6ס הו6 המגיע כי ומחגועע ממגיע חלוף בו ספיןיר6ס

 מתנועע הו6 ה6ס גסס כי חסכו ה6סי6גסיס סו16המתגועע
 פיס כן הדכר היס כ"6 גסס 0הו6 כמס יתנועע ל6הגסס כי וקמרו ו6כוחמ"ד נ"מ 7עח וזהו סמ;יע הו6 ה6ס1נ1רת

 עולס ס6ט היס ofi כי lD1h) '6, הנךדיס כל עלוותטעע
 הו6 כי הקרן למטה יורר היה ל6 גסס סהול4 כמהלמעלס
 מ5ז למעלס שיעלס ה6ס גסס 6גל ה6ס כמו גססג"כ
 זכר ווס ככרה סהי6 מ5ד למטה 'ורדת והגורז קלהסה6ס
 1ל6 סטרס 610  סמגיע ול6 הגסס 6יט המתטעע גינטל
 מחטעעיס היסודות סמלי 6מר ל6 גי ג"ג סרגימרו

 יורם ווס מט5מי סמפפעט י61 פספי 6מר 6ילמט5מיתס
 6רסט"ו עסה 6סר וסכי6ור כחכמות, ויחרוגו מעלתו גודלעל

~fO
sp המתרועע כלח סהמ;'ע סר6ס לגוה כי התוקר ,ה 
 יחסכ כי כיסודומ 6ל6 מהדנריס גסר3ס וכמריקוחכמתוח
 שהגוף ו6ס ניגיהס שגוי וקין ה)ותגועע הו6 סהמ;יעה76ס
 החגועע ל6 הגפם סקטתסרד מסחר מחולפים הסוהגפס
 oh יסופק וקלס קרס יתגועע 6טר סתגועה 63וחססגוף
 מהמניע ר"ל מענווה חתגועע מהגוף מפרדה 6חרהגפם
 הסמק סגפל ותחר , 6סלטון מסוכר מה כפי המחגועעהו6
 מחלף מחגיע מחג1עעיס 60ל1 כסיחכ6ר 6"ככתלו

 סכ66 6חר מגיע לו ים מתגועע סכל יחכירלמתנועע
 06 גסס מתגועע סכל סיחכ6ר עמס . הספק נפללנדם
 חלקים 5ו יס גסס כל וסיס גסס סיס מתגועעח הגפםהיה
 והחלקים סחלקיס נענור PP1)V1 ק61 כלו Ptt)n'Dוכל
 ה61 6סר רענון חלק ם'מ65 הנחגו ohl לכל. otDS1nnהס
 6ס כי 6פסר כלתי זה ~11DiD אסוכר כמו tnSD 6חיגיע
 6חר מתחלק הו6 מתגועע סהו6 מנד והים רקבון זססיס

 6פלטון סי6מר מס כסי ונגיח pShnn מתגועע סכלסהגחגו
 מחגועע סהו6 מגד 6' והנה tnSD 6ת יגיע דבר הו6ס6'
btOוגחלקהו ונתחלק מתגועע סכל סהגחגו 6חר מתחלק 
 והגחגוהו כמתחלק 6"3 וג6מר 31"ג 6"כ Sh' חלקיס כ'6ל

 יגנח tShn bS נכללו f)h מינוח יחוייב 6"כסיגול
~u)fi הגחגוהו וכגר רקבון גלתי רונסון ססוגח מס יהיסכלו 

 כלו y,)fi סיגוח יחוייכ וכקטר יתכן לelSn 6, זהרונסון
 מזילתו מתנועע הtnSlr 61 נצווחח מגח מה וכל 6"נכמנוחת

 הכישור זס מוולתו מחגועע חלקיו נעבור חתגועע סכ5"תר מניע לו יס מתנועע סכל מוחלט ממופח יתגשר כן06
 היספות  ט6לו ספניר 5"כ  מסיאט,  כו' 6ריסט"ו עסה6סר
 יגיע הדגר היס oh כי עלמו 6ח מיגיע 6ססר ג"כומגסס
 הונח וכבר מתחלק וגלתי סחט 6' דגר היס עגמו6ח
 מחולט מניע לו יס מתגועע סכל על כולל תוסת וס זס,קלוף
vlon)53' מכושר 'ותר כמוסת זה כער וככר למתגועע 
 DSnt ל6 ע5),1 6ח יגיע דכר הנחגו ט6ס ותמרמהסיוע
 סיהיס 16 יחד ויחגועע הכל מגיע סכל סיהיס 16והחלוקות
 "ו יחד ~מתנועע תגיע החלק ויהיס כחלק ויגיעאכל
 16 לכ3"ת יסים ווס ומחגועעיס מגיעים החלקיססיהיו
 1תלק מתנעע חלק ככלן סימן, 16 כ0כוכ  תיוריםסיהיו
 3טליס סר6פעיס O~)DO גל o)nht . יתמעט ל6וכיעס
  פלץ עקמו מפקת ימתטעט סימתי הסני סייפן יפיר6"כ
 סיכל נימר 06 כי ל3ו 6'  ומתחטט יתמעע ל6מגיע
 ופועל ככח הדבר היה כי 6"6 וס יחד ויתטעע יכליניע
 סיתגועע מה כל כי תלמיד והחלמך מלמד התל)ו'7 ויהיסיחו

  ו6ס  לפיטל  סהו6 ח5ד ויניח נכח סהו6 מגז תמיריתגועע
 )ו75 ו)וקנל הס~על היה יח7 חחגועע הגל תגיע הזנרהיה
 סו6 יגיע ססו6 ומנד ככח הnDIJWn 61  ססו6 מיד כייפך  ויתנועע הכל יגיע סתל9  פיסיש ג"כ ו""6 נטל ויה6ק7

SDID)יגיע ססכ5 כ1 גס ו6"6 יחד והסוע5 הכח ויהיס 
 נפועל  סו* ספלך  ייופו  יפועל  יום כל  ייוי מ5ד כיהחלק
 כמועל מחלק  קותו ויסיר ימניע פיכל pSn פסו*מ5ר
  6ססר ו6י יתגועע ססו6 מ75 3כח ויגיע מגיע ססו6ח75
 גספיס  ימיני  כן יר3ר סיס 06 כי ל3כ"פ  יפל9יססילכו
 *פפר ו6י וי, נפול יפ53ר ונכר  פכליפ כעלי כלתי3פוטל
 יניע  רימין סיס *ש גי  3סנו3 נ19ח0 ק5פ0פיפפטע
 פיסיש סרסר יפיר ל* לרייעי  ופליטי לפליתי  ופנילפיי
 ככ6ן טימ65 6ל6 יסקר לffh 6( מכו6ר זכר וזה וכפועל3כפ
 כל גי  יחנחן  כן 06  יחגיעע וחלק  יחנועט ל6 אגיעחלק

 עקמה 6ת  היניע ריר יום 5"י  וכן מגיע לו יפמתטטע
 מיס ררכיש  מלפס על 'מנק הטנעייס המתגועעיס כיורט

 שספינת  ביגיעי כהדס  3מ9רי  On5D 6פ  פיניטותפנוטעיס
 כמערס כע5חוחס מתנועעים סם סיסודות 6לו וכןויתנוטע
 ער פפפיפ  6סר החויר יגיע ככרס ססי6 לחה סקרןכי

 ה16יר יגיע קלותו נעגור ס6ס תן  הטנע' ומקימופיסית
 וולתס כסגיעס %לו יחגועעו 6"כ הכויר 6ל לגועלהויעלה
 יפמטע ול6  מספייר לתעלה ס6דן ימיה 6ס כיגמקרה
 למטס ק6ס יעמוד 06 וכן הכדד לפגי  סקל  ישמורספייר
 יפיס ntSp nho כעכור הקטיר יחגועע 1ל6 לטבעוויעזב
 למעלה ס6ס גערך כנד סהו6הסויר

(ipon 
ort ג"כ סקר 

 0יחגועע יחוייב מהצחר למעלס סקרן 16 הוויםויהיה הטמעי נ)וקומס סל6 יסודות ס3' 6לו כסיהיו יחוייב6"כ
  ס6ס סירן  עמי ידר לפפס  יחויר  ויפירר למטסהצויר
  כין  ~nlDI)P  פכל כ"ס 6מר וככר , ריקוח יהיה כןל6

 6לו כן 06 סריקות מהכרח ימ165 טבעיות כיןסכרחיוח
 וכן'ה6ס מפס למפת  פיו* ל6ויר הצרן מניעיםסיסודוח
 6"כ הטמעי  מופרי יגיס סי  ממני למטלי  פסיה יצויריניע
  6ין  שיפורופ  6לו כי  מיזמט 3פ' ירישט"ו וגיירעמירי.  נעומס ומחגועעיס גע5ס לוולתס "otwJ היסו7וח6לו
 הוonl)no 5 התחלת וכי המגוחס 6ל6 מעומסלהם

 סיהיס נין טגעי נכח מחוכר סיהיס 3ין מחוןשהמגיע
 התחתון כמקוס כסיסיה ס6ס כי המ"כ הכרחי, ככחמחוגר
hS65כל 6כל נכח למעלס מחגועע והוך כפועל 06 תמ 
 שי6  יפנוטש nhrt 3פיויי יפסיל יספי תלע  פסגיעמס

  הפועל *ל  מסכפ פי61 מי וכל עיי פי6 ,פרמפורפפ
 תג1עס לה גחן 6סר והו6 יפ ספירי יימיוס  יימןכייסים 3כי להעלס  מפייעט  יפיפ וה6' מחון מגיע 6לגריך
 להס 6ין סיסודות )61ל1 התגועס התחלת כן 06למעלה
 טהור  סיפ לפוגגי כמתניע יסר6ל חכמי קמרו לכןמע5מס
 כפוקוס המיס  ~nop)l 13ש  סרדין  6סר מיס גויס תקמרו6ל

 סם מיד מיס  כפסס  ילבן לטילם  ירדו hS  לפפסלידר פעיל  פיטיעס tps)n  3פיטל  מיש  פיסיי 6פטר 6יהקודם
  6פסר 6י מעיק כם'כריחס למעלה המיס  כפיייו  יכןלמפש
 היסודות 6ל1 6"כ המעיק  פיספלע סו 3תיועספיפפיל
 סרג 6מר ולגן המעיק ומסיר נחהוס הו6 תג1עתסחחלח

 6חר ול6 כלל 3סס דכר ע6 נעגמס otpwl)nnסהיסודוח
 וקין מע5מס יגיעו הס 0סכ"ח ס'חסכ עם מנדו מגיעהו6 סחי גי 6מר לכך מכו6ריס דכריס להגיח הר3וכוונת סילוסועי דק  עיון סו6 וס  תכל למק וגחון ה61 להסטהמגיע
 עצמו מפצח מתטעע קרצו ו6רשט"ו מעגמו. מפנועטנירי גת5* ממניע שמתנועע כי יימר  ימת)יטט גולחסמנים
 15רת והוך גו סימ65 חג'ע 3החחלח נו הרנ611סר

 החחגועעיס כי ודע . מנדו מחגועע ג6מר לכןהמתנועע
 יקרס המוגועע ו,ס הנ"מ כתו חתגועע חלקיס ג'מנ7ס
 יעמיס . משחמט כממיני ~h)pO" מס  כסי 6חר מגיעלו

 ל6  סו* כי הימס  ריאין פמניע  מטימוופו5 פניט יוקסגלגל
יחגועע
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 9ם הקרמות שני הלק נבוניםמורה
 שאלו , בהכרח ממם חוץ והוא , זולתו מוציאו הפעל אל הכח מן שיצא טה כל בי עשרההשמונה

 אבל , העתים מן בעת בכח נמצא יהיה לא , מונע שם יהיה ולא בו המוציאהיה
 אשר הא המונע שמסיר ספק אין ר , והוסר מונע לו ויהיה בו מוציאו ההיה ואם , תטור בפעליהיה

 : זה והבן ש , הפעל אל ההוא הכהיוציא
 ימצאו שאם , עצמו בבחינת המציאות אפשר הוא סבה, שלמציאותו מה כל כי )ים( עשרההתשע

 הטחייב ערכם ישתנה או ב יעדרו או " ימצאו לא ואם ת , ימצאסבותיו
 : ימצא לאלמציאותו

אשדי
 מסק 6ין ר : מ13"ות ססקדמס ,6ת שטרההששונה

 )ומל נפוגו וס. וסכן ש : כעלס )6 כמקלס סס61סגם סמוכיי סו6 )ומל לולס . ממונעממסיר
nbr~סממיזי סמד!ס )ס6מגת כוייס סי6 ססקדמס : 
 גמ)16 סי6 מוגע יקי . ק)16 ל6 "ס ת עשרההתשע

OSIP): סיעדלו ר") . 'ערלו 16 א 
 חעדל Dfftb bsn לעל . טרכס 'סתנס 16 ב : סנמ6161מר
 nhrl סמס1ככ 'עדר )מסוככ ססנס ערך 'עול 06כסגם

 מס סגמ5"וח סב) סוגל לט"ו ,' המגס , מכו6לחססקדמס
 ס6ססל סס ע)יסס 'נדק ו)6 סנפס ככמיגח סמ5'6!חממו"נ'
 tsb1~" סיגים tSb כדעס סוכר ס!6 סלמנו) e)nbכגג

: 
העשרים

הושרש  טובשם
 זס סיקרס כמו יגיע ל6 וסעס סעס יגיע !ל6 כמקרסיחגועע
 לעודיו ס6ל גחגס סערך גזלי סדגריס 6לו וגן ,כגסס

 : דרך חמימי לסרי 6מר o~lsul מעיון נדרכיססעכיס
 מו5י16 ססועל 6ל מסכת סע6 פס כ5 עשרההשמנה

 מכח מן סי65ו סיכריס ספי' ט'.זולתו
 מתפעל, כח ו6ס מועל כח oh פנים כ' ימ65! מפועל6ל

 יסיס וככר ככח כונס יסיס ככר וסנונם מתלמד כיממ"כ
 סס וסעניס ושיכניס חמיס ונטועל חמים ככח ימיוממיס כי כפיעל 16 ככח יסיס ככר ג"כ Sppnn~l כמועלכנגס
 סועל סיס סל6 6חר SPID סב 06 ספועל  !ס !כ! כיחנכח
 פי61ר 610 ובו ססועג 6ל חסכת י51י6גו 6תר סוטול 6ל$ריך

 6לתלתד  פירע- ככת סלפוד לו יפ סתלמירכמתסטלס6ס
 מס כל כי סתכ6ר 61"כ פינו ?'T פיסיפ יורפ9יעפסיפ

 ממגו תון 6נל גדור נמש הייו סגולת חס 11לח1 מ$1י16 מחסעל SDID 16 כח סיסיס כין סטועל 6ל מסגתסי6151
 נס!על קרים  !סמיס כמוטל חס  סוס ס6ס כי סמ"ק , תמיד מחגועע סיס מוגע סוס יסיס ע6 כי כת65 סיס  סילוגסכרח
 תחמפ מכס יס פנופ6 פנפנך סיף כעכור 16  סגוס* כחבי  סל6 כעתר מלמעול מעיק ~Op'Dt נעכור יחררו ל6ו6מגס
 סיס mw)~l  ססיתן נמ5* 06 יכל יתיגע  יסעלכעכיר ול6  מעויי כתכליפ ד3ר פגע פסקי  כמי פלפעול ריפית*ל
  סיעיינו זכר ימ65 ל6 06 למטס יורד סיס וסגינן Iw~no כמקוס מעיק יעיקגו ל6 06 להעלס עולס סיס וסקססועל
מפכם. יי5י תס כל גי יתנקר 6"כ ~otnP,  ין עת כפוס יכת גפ65 יסיס ל6 פוגע יס יסיס ל6 וטס  יפועל דבר יי6  כן06

 סמסיר pDn  6ין ויוסר  פונט  לו ייפיס 13 מחייי יסיס וי0  תמנו  סין ויין  תלתי  מפילי  סמיכים נסני כפיעל 6ל
 מסטלו תונע פוס  לו  וקין תמיד  יסועל לת65  פסי* דכר  ככסן נמ5* 1*0  הפיעל *ל סייס  סכת סו5י6 6סר 610ממוגע
 שגח וכנר נפועל נת65 יסיס יל* 06 דכריס פסני 6תר נסכרת יתתיין תעיד יסמל ל6 06 כי סמיך  סיסעלרשי
 *מר סנרניני ימס וסמ"ר ריסגפ, יססיית  סגין סספסוע סתרפ  לסגין פירכס למי רציי 'כי ~פ,  ויפן ירנ 6מר#ots פסו* 6ף סססס  וס PSD יחלן יוס יסרי  יפולס  ntmp 6ל ייי6 פסירמס פ61ת וכעכור תונע, לו  סית65 16חלוש
  סעיס חרס סס6ל1ס סוס מחלק מן  י"ח 3פ' כמיקמר ספקדתס ל61ת סותר יניי 3ע5תי  יסרב למס וס ויין 6מרכי
 זס 6ין לכן קודם ירפס 1ל6 סיתחדססו נעת סמ5י6ות סיתןס סו6 מקזוס ר5וגו כי ספועל 6ל מסכח וי5י6ס מנויכל6
 6ל גקסר מקלסי  רקון כי י5ירךלסורית לסתית כי תריס סיס סרב כמ"מ כוס תחכ!גן וכחסר מו5י6, 56 י5טרך 1ל6שגוי
 זעת על וחקק סנס וצתת סיס 6ספ ומתיר יוזר תספ רניכו 6תנisPIJ~-  0  וס לפעול סכי6ו 6סר וסר מעתחוחו

 : סג16חיס נמקומא מסם כסיסחמט עמס ויסס , מסמדגריס סור  י0 ש"ס סקדמ!תיסס מניח 61חרסמדגריס
 סתריה. כיזמיו ל% 06 כלס סחירת כל חסול גי שופר יו6 כי  ית9יכ סמסרס ס1י תס  ייסכור לרב חלילם טונ ססאמר

 מוס כנמסך למס כי  צנתנו פיררנו סי6-מס וס  יסנן סרבית"9
 מספי

 ופ יספרפ סיפיחופ כפכליתייונן כדי זס  וסין *תר סתדוי לתופיני גדול
~pDDO 

 ~pDD וס פעלעי גדסס סילי מ1פ דיי ינסרו ססקדמס. לוקת סמתסיינ

 יוותר; יז,; "ת 1DO/ ט:. שז~גוי,נדלנע קו י,ו,1,% "1 נ! י קוההתשו

 מעלול וזס . S1SP וס61 מזולתי מ5י6ות ל, 6סר 610 וס6יססר 6חר דכר כסוס חלייס לו 61ין מעלמו סמ5י16ק1 מס610
 וסגיס  סייס גמoua ohl 165 מגיס סו6 סנתס סד' כי כוס סמסל עגמו, מ5ז וס6חד ססכס מ5ד כ' גחינות ג' לויס

קרשתם
 יהיה שלא אושר או שיה.ה אפשר נאסר נטצא דבר אינוואם אפשר הש בבה שלטצ'א!"ו טה כל ני )יע( יטהקרטה

 בררר אם כי קטצ'אות אפשר עליו יאסר לא נמצא בדבר stw סב1הי1 'טצאו שאם עצטו בבחינתהמצאות
 סר1 שלא והשכלים הגלגלם על סיני אבן יאסר ואיך .שאמרנו כתב ההקרמה זאת , ימצא לא יעדרו או ששאו לא ואם'מצא
 העולם בקדמות האטינו עם נמצאו שלא זטן יהיה ולאמהיותם ענין ירע אם ואטר אוהה דחה רשא'ר ואבן בעצמו סיניאבן

 לא הדבר כ' מבואר וזה . זה גומי היה לא מהואפשר
 יםל~

 בקדמות  טאבץ שהתז אחר המציאות  אפשר עליהם אמראיך
 המציאות אטשר קראם לא כי דברו זה המפרש אמר .העולם על יאסר וההכרחי אטשר' או הברחי או ענ'יגיס טשנימאחר
 כ'א יטצאו שלא אלא אפשרות ומציאותם ימצאו שלאשאפשר 'היה או טחוי.ב כלומר הטציאות סוכרת יה.ה או פניםשנ'

 בבחינת הנטצא השי'ת בבחינת רק עצמם בנתינת ולאבסבה אם נמצא, שאינו ובדבר הנמצא בדבר האושר ההעררטוברח
 ! סיחם בבחינת ומחוייבש עצמם בגחינת אפשריים אבלעיסו 'ערר שלא ואפשי העררו אפשר שהוא על.1 נאמר נמצאהיא

 ' ""קי 8ג ח"ב[ נבוכים]מורה
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 הקרמות שני חלק נבוכיםמורה
 : ענין בשום ולא כלל למציאותו סבה אין עצמו בנהינת המציאות מחויב שכל היא )נ(העשרים
 מה כמי מציאותו סבת היא ג ההיא ההרבבה אמנם , ענינים משני מורכב כל כי ועשריםהאהוב

 במציאות )"6י( טציאותו ד כי , בעצמו המיציאות מחוייב אינו א"נ , ברנרחשהוא
 : ובהרכבתם חלקיוב'

 ב' אמנם , נהברח מקרים וישינוהו , בהכרח ענינים מב' מורכב הוא נשם כל כי ועשריםהשנים
 , אותו המשינים המקריס ואמנם 1 . וצורתו שלו, החמר ה , אותו הטעמידיםהענינים

 : וההנחה , והתכונה ז ,הכמות
 שלא אחת בעת יתכן , אחת אפשרות בעצמו ויש בכח שהוא מה כל כי ח )בג( ועשריםהשלש

 הארבע : בפעלימצא
 מובשם

 6נל יסגיס מגיס יסע ל6 ו6ס להיות מחויינוח מססז'
 גמגעיס סס סך' 6"כ געןריסימיו

 לסמל"
 חכחין ל6 061

 6יפסרייס סס סד' מ5ך סד' ג"כ העדרם 1ל6 ונ' שכ'מניצת
 o(on סימנם עוד כל 1)וחוייכיס גנחייס גיסיוכענמס
 סמ5'16ת אפסרי 1יסיס סכתם ס'עדר עת גל (1otv)nיסי1
 מכלית נחיגס תיגס סנחיגס Phrn 'חסוכ וכיס ענמס.מנד
 כמו סרב זעת סו6 וכן )וסנוגיע דבר סס6ססרוק6כל

 ענמ, מנד 6ססר' ססךי- יחס1כ ולכן כעת'ןסיתכ6ר
 . מגיס גמר י3ר סי, ייפטריח  .1ס מכחו מ5ןונוח1'ינ
 06 36ל כלל גת65 ד3ר 6יגו ס?,פ;רות יסנטונ"ר
 לסמי, ?תחית פרכס יסחנס יו ומה : עמוע ידרסי6 כי ו?  ילדן o(O לו סיות ח5ד ?61 ניסערי לעליל)קר6
 oh1 סייר ית5, יערן טל  יחי  סיתת 06 כי יו?רמן
 1 ימ65 לי תמס סיתח'י3 סייר "ליבי סרטסיסתג? ס6רז pnp סו6 6כל ססווט ימ65 061 כלל ימ65 ל6)6

 יתיי.כ כי וע ?סי' ומ/ ?ת5י6ות תתוייר סכלהעשרים

אפסיי
 ottsll:  פי61רמ סיקרמ? "תהעשרים
 סהסרככס ר') . מניצוחו ס.נת ה," ג ועשריםהאחת

 כי ר : המורת מקינוח ספחהי6
 הו" סמורככ מ)'"וח כי . צקיו סגי כמפיזותמ)י6,חו

 כמניצח
 סו6 המורכי ו6"ט 3סכרמ לפירכת ס3? ססייייס כיסססוייט
 מנס 6ין "סר סמייוות  רמיית ע"כ  ספשייס גטטיפסייג

 : מורכה  חייולי
 סמומה ~su . וזורחו ס)1 ממומר ה D1~Wy1לקורעים

 וכמגס nfu)tn : 1 והנורההלקרון
 סמרהקיס ר") הכמוח הס גסס )כ) ר"! סמכיג.ס,המקריס
 611ח . וסהגמס 1סה"ר קהמו)ה ר") וההכנה, ז :סמ1גכ!יס
 ממסר  מריסון המעמל 3חה!ח כמוסה מגו"רהההקדמס

 : יכויוח ימסמרס"לסוס
 כהו" מס כן כ' ח ועשריםהשלש

 ר") , וכו' וים 3כמ
 הפגיעיח גהקןמה !מעלה כ,"לג1כגל

 נור1מ סחי )ומל הר3 סוגרך )כן ,  וס6קכר הכה סכיןהסכי)
 מח1'יכ 06 חלקיס לכ' 'תחלקסנו5'6וח

  ותמס כילתו  י?לכרתי מעלתי, סמ5י"ות מחייים י"ר, חי כתמירות נתקפות טלות0  יסר סעלעיס כל 1סס כ11לק1סמ5י6וח
 nSutn טלס לי סיס ל, מיר3ריס לדיר עליל 6י). כי כלל גולתו טס תליית  סיס לו 6ין כי ט5מו 6ל 33תיגז ?מתיפחמתוייר
 מחלקיו לדכר עלול תיגו סתסי'  עגיל 3ס1ס ,ל6 כלל ס3ילמ5י*חי 6ין 63ימרו סר3 ר5ס 6סר 011 מטנתיחו, יע6ססו6
 תתוייר  סכי, לךכר 3כ6ן הנחגו ohn יתח'.כ 6"כ המגיבת מח1יינ 61ינו o'~ioon עלל יי6 תלקיס לי סיס כלכי

 מירכן  סיסי? כין מחלקים מורכב ס'סיס כין IP1htlnS מקתמת סכס  hSl תתני חין טטלח סנן לי ימ65 יל6?מייפות
 וסירת? 611ת nlhtlno. תדיייר טיחי? לי לחליפות מחייט סיתת ת? מטיעיס 6ו o~pinn  חורכת ייס כי6מעגיכיס

 : סיני 36ן מספר יועצי יעדתות ?ס 36ל נספרי נמ65ת יקע? ליריסט"o)~e 1 מוס כלמטלליחס
  SISn תקיפתו מוכן גל כי PDD 6ין ספי, . כו' ספי, ס?רככס 6חנס  Ot)1)D מג' מורככ % גי ועשריםהאחת

 ס3ת ו?ייפרי6ולפ?ס ?טכסיס כתו לכל תודתיס ?מלסיס  סיסיו נין הכל סכח סס olplnolכזולפו
 סתלסיס  טנין ויכל סחי ית5י6יס גמ65יס לס כי ,סכ3ד יסמוח כל3 סאת כתלתיס 6ל6 קידנז.ס יסיג סל6  כין?דיו
 לו 6ין סמני16ת קמח1ייכ "תר nlht~no מחוייב סיסים 6"6 מורככ כל גן 06 מסחלקיס עלול סו6 וסכל סכל סכחסס

 : כע"סחליים
  מחמר מירכת סו6 גסס כל סר3 רעפ כסי כי רע ספי' . ט' טייגיס מכיי מירש יי6  גסס גל כי ועשריםהעבתים

 לו ים מתפייס כל כי יסוים  סגסמיס 6ל1 וכן 1נ1רס מחמר חורככ הו6 כן גס וסגלגל151רס
 המגס יס5ורס סתור לי סתטמידיס טגיייס י3' סיכרת מקריס יסעור י6ח"כ יידו? סתתר וסם ?ריר מט5חיתסיס חלקיס לו  יס לגסס ומגס  יחד.  3יחת3רס וכקרס ?תותר פאתית יל6 ר3ר יינו ותסותו ?גסס וסיתות יתסיס חמטטס6

  קורס מתומר מירש טי6  גסס כל כי ספק 6ין טו3 סס  אמר : וססגתס י?תכונ? ?כסית  איתי סתסי)יססתסריס
  6ל6 לו  ילין סייט רנר ?י6 ?גלגל כי יתסיס יהר . אירס תתמר תידכי י61  כן  גס ?גלגל יגסס ?גלגל גססיו6 ייתמר סגפם 610 ס15רס וגורה מחמר מורככ 610 ססמימיי סנרם כי יחס1כ סרם כי ססילוסופיס דעות גוס ימחלסו6כל

 כל גס ב"ר לס"ז 6"כ וסחגלית ססועל 5ד על מגיע וס61 נורתו סו6 סגכדל וכי DInD כעגמו וסוף כדורייםמרחקיס
  ופר?: משר מרש סי6גסס

 פליס גפ3ל3לי מער טמויס ססעדמן 061 ססי' . כו'  6ססרות הנח כעלמו ייט ככח טסות מס בל כי ועשריםהשלש
מרסיס

קרשקש  שאוחה א"כ יתחחב תמיר 'תנקע וקא בית בו הטניע כחיה" א.ן עצטו בבחינת הטמאות  טחינ שכי הש )י( כהירמה
 : הראשונה הסבה והיא בניה מכח טגעת המחטרת ההנועה וכבר . ענין בשום ולא כלל למציאותוסבה

 אפשרות בעצמו 1.ש בכח .טה1א מה כל כי )גג( כגהקדטה ממציאות עצמו גבחינת המציאוה טחוייב שם שישהתבאר
 . בפועל ימצא שלא אחד בעת יהבן אחר '' רןת לפי תבור ולא סרה לא אשר תכלית לה אין אשרהתנועה
-י בעצמו 1.ש גבח סוף הוא הכר,ל חתיכת האמר כאלו זה ביאור הגלג" והוא כ'ת בגשם כח שהוא מה מצר וההנועהאי'סט'1 -אתרוה
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 *10 הקרמות שני חלק נבוכיםמורה
 )י" קשריםהארבע

 4 לעלם בחומר הוא האפשרות כי פ , בהכרח חומר בעל הו44 בכח שתחו מה כל

אפורי
 6חת קומר סיס 6)1 כי 6ססלות כעלמו ויפ סככם מס כ)ומס
 16מר סיס ס6ס וסוט נודקח, מהקדמה סיחת )* סנ,לוחמקלד
 6חת כעת טימוייכ s~g 6חת געת יתכן ככח ססו6 מס ג)כי

 כו ים ססגלג) ייקמר כי , סקר וס כמ כו טי6מל סרכרסיעדר
 סכלנו ענד הו6 הכח כי )עולס יפיל 1)6 סחיוקה )קניכמ
 ימוייכ 6ססל hton מה כ) 6ומל סיס ואו )מעכס, סוקרנוכמו
 סם והנכזמס סגינ)יס כי , סקר וס )נמלי ליעיל 6מחכעת

 סוגרך לכן , יעדרו וי6 הי"ס כהקדמס שכרגו כתו5פטלייס
 )יכר 3כמ ססו6 מס כ) זס 1כ16ר . גולות מסחי )ומרסלי
 הו6 "ג) סכם כמספע )כי סכלו מנך קינו ססו6 והכמ6מז

 נמסך סרוסו ע)מוח סמה )ומל לנה הגוס", כעימות8ססרוח
 ר") (stc ימנך ס)6 6חח כעת ימוי!כ הנס ה5ססלוח, וסכו

bcl);כמוסח סהקןמס ו6ח ויכה . נסכלמ יעול ס6ססלוח 
 סכי6רגו: כמו ס'6 ססקרמ' ו5ח )יזל 6כל וססרדס מקירםי5ערך

 . )ע"ס כמומר סו" ס"ססרוח כ' ם ועשריםהארבע
 סט "ין כ)) מומר טלין כמס כיל")

 נפטי סס 6גימיסר כעלי בגס כ' בסקלות כהס 6ין סגגד)'ס ססכייס כ'6ססלות
 : טנין 3מטט מג51רח ססקדמס 611ה חסיד,

החמשה

החמשה  מגבשם
 6פסרות סוס נסכל לסייר ס6ס0ר דגר כל ג6מרסכחגיות גי וס6פסרות מכח כין מכד) סיס לדעת יט כי"o)tnh - סתו6ר  ון על סי6 פירוסס כי on~p וסתרוסמפרסיס
 יקגל סו6 סגלגל כי סמ"ג , כת5י16ת כן יסיע סל6אפי'

 כמופח סת63ר סכור עם גטם סהו6 מ75 3כחסחלוקס
 כסי6מר גן !06 3ח5י6ווע כן ויסים מס דכר תחייבססס"ר כבחיגת סו6 וס6ססרות , סחלוקס סיקכל אפסר60י
 6יג גרגר 16ת1 סימ65' אפסר להר כחגי סימ65 מסכל
 ן גפוע תתחלק וכלתי נכח תתחלק סגלגל יסיס כגר כי15רק
 לעולס כי ככח לו סימנס מס תנונו סיעדר יאזורע6

 מף סו6 סחלוקס כח כי לעולס יתחלק ל6 כי כוסמור סכי
 6ד כעת יחוייג אפסר ססו6 מס כל קומר סיס הלוסגלנו,
 6ססרייס' סס וסגכ7ליס סנינליס גי סקר וס לנמריסיעדר
 כ' לזמר סרב ס51רך ולכן יעורו 1ל6 י"ס כסקדמוחכמ"מ

 ~bla ומנח 6' לן3ר 3כח ססו6 מס כל וס וכיקורסגורות,
 נעקמות pllnPh סו6 6כל סכח כמספט לכד סכלנו מגד6יגו
 חקירס י5טרך גתופק ססקרמס זית ולכיר 3סכרח,יערר ק6ססרוח סנוטי ר"ל כמועל ימ65 סל6 6חד כעתיחויינ מנס ס6ססרות ,ס כו נמסך סגוס6 ע5מוח טמ5ד ר"לסגוס6
 ססקדמות, ו6ת פירסו כך כמ"ס 610 ססקדמס pht סיור6כל
 6ססר מגער וס סמקכל על סי6מר כו וסר5ון סתקוכל,ועל

:ן::::,וש"
 ה ט65 סיב יתכן 6סר וקוץ פסטרי חיגו המקוטל וסוף 3גפס, כספסריסגעזר יי ,מ36::ק ש:::נל:%::עתצ:וס""יסנמ~:צ,גמבם יל:',"",ןךי::'"מ":י:ו :יקי":מ(י:1"ני:ןןן"'7 יי2(עופם,%ש"יין ;:ו; :ן;;ין:;ן .;;;:ן:ןו'ן"נזיןצ:'ןה, :ן:

 6ל ססייי יסה ט עעיישיים ופיך כנוסף ענין 6100 מס מ5ד ח
 י,טם6 וס61 י,מקנל על מיגים יכמסכ' כי ממ"כ , גמht.S 65 מ5י 6כי סת5ו6"

 כס6מר נרכ מגס )וס6ננר 610 מחמר כי וכסלוח טנמו מ5ד כגח יקר6 החג' , וגקסור כקנח 3כ" 6101 "חדלדגר

ם קנת 3ו ס 6כל סמוהלט סגמ65 סו6 כי 6פסרוח ק5ח נו יאמר ל6 סמקו3ל וי.!26'  ;ת65 סל6 עפן:נגש: יייש,"ןןמ2צ"א ,פאג"י, ןו:ן ,ן:ט :'( " ~מש :11 ;י1' י 

 :יעד:,"י
 י9 ר"ל , ntsDe"5p בעו ::21ל::ן;; %ן צן::% גי ב:

 תנזקי" י ,ן , ו"ןת,.יםנל",:."'", .. ךך. ין: וען":::"".ען 5ל%;"י
וי

 י'ענ,"יי.ן:יי
ן  :ו"י;"'י נ" ו"י" י" 'לייז' qh~ לי "יסך 

Ipa~Nn;,'יושר,סס "% 
 1D)1hSI ,ו,. נו,

 " נשוי
nht"b1 

 וניס Q,)p 1 ";יו,",י,ינויל ל
 : הצויה ספני היא לככר והכלוהשבטית ביל הוא אהד יבר בכח  ותקוא טה כל כ' )יי( כדהקדמה " ,ל נ4',;יי "עה,,זיו ,. י . ך 1,י, וי *,.ן," ל. 4,-יי,4י,
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 הקרמות שני חלק נבוכיםמורה
 , פועל מבלתי אפשר ואנ , חצויה החומר האישי המרכב העצם שהתחלות ' )כי( ועשרימהחמשה

 הקרוב המניע והוא ל , ההוא הצורה לקבל שהכינו עד הנושא הניע כ מניער"ל
 שראוי מה זה בכל התבאר וכבר , ובמתנועע ובטניע בתנועה העיון מבאז ויתחייב אחד, איש חמרהמכין
 ע5 לחקור הסביאה הנדולה ההקדמה היא וזאת , עצמו יניע ~א החמר אריסם"ו דברי ותורף מלבארו
 מבואר שהוא מה טהם לר, הקדמתים אשר הקדמות ועשרים האטש ואלו . הראשון המניעמציאות

 , מסדורם שבארנביו במה ס מהם קרוב או ראשונות מושכלות מופתיות והקדמות התבוננות במעטנ
 קצתם בו, ספק אין במופת כולם התבארו שכבר אלא , רבות והקדטות למופתים שיצטרר מהומהם
 המאמר כונת שאין הודעתיר וככר , ופירושיו הטבע שאחר מה בספר וקצתם , ופירושיו השמעבספר
 הקרובות ההקדטות אזכור אבל , שנהקדסות הרחוקות ולבאר ע בו הפ,וסיפים ספר לד4נתיקהוה

 מגבשם
 לכל יקמר מחומר ומנס 6חד, לנכר בפטרות נסס יםטכלס
 כעגמו wthfin 15 סבין נכח סו6 6כל כס1על סוייגודגר
 3סועל גת65יס o)th ?קרית פגוטיי ח5ד כיספורכייס ומילי ספסיטיס למילי יכליל  י1ס ס5ורס עם מגיאותו6כ5
  יפפרופ ליץ,  ?י* 6פר וסייפיכמופ נויי פתוי כייתם  ?תירים  גויי  פיות  ת? כל תומריקרא יסדני יגיס*  תיחר ג"כ גתר6 י1ס  סבלי כעלי כלסיתראו

  ותלויי
 3סוטל דיר ?ו6 6ל1 סניס6י וסספסד יסויס כמסריתכ6ר 5לי יכל ,

 מסמק מקשגס יקבל ל6 סר6ס~ן ססיולי יסתלק ס6ס hSh ככח דבר61יגו
  סג,ס6יס ל6ל1 ל6לוןט6 כ(ס

אפורי
 טסחמ)וח ל") 1כ1'. סע)ס טסחמי1" י ועשריםהחמשה

 : וס)ולס המומר מס הפרטיסע)ס
 ר"ל . סקלונ ממניע btot ל : סח~מל  ל") .  סנורם סנ'עכ

 . "ריטטת דברי וחורף כן : קלוב מגיע סו6 )מעלס סוכרמסע)
 סח1מל קמרו סו6 ססקדמס נשח 6ליסע"ו דבלי ט)מותל")
 . וכו' מוסח'וח כסקזמוח סתנו::~ח גמעם נ : 1DiP ניט)6
 סחכוזגוח נמטט מכוהות סס ססקדמוח ט6!1 טק,חר"ל

 ע3 ס:עס,ח~ססקזמוח
~Sb 

 סס "מתחם )נ"ל ססקדמ~ת
 כמס ס : ממס קלוכ 16 ל"סו:וח מוםכ)וח מוסח'1חסקדמ~ח
 : כסןרגס וס 6מר ,ס סניויוח nin~poo ססכ6תי ל"יסכי"ר:ו.

 סמ"מר וס נוגח סאן ר") . סכסקדמוח סרחונית )נ6רע
 מגוס, וס 061 גוסך סו6 סמי1חד וססס סי1לי 16חמרים
 חסרון ע6 למיחס p 651,? 1ל6 חוס hS ?נופל SJp1 לי  סר*פין כמיולי נסתלן כ"6  ?ראיין  ?ייולי  3*תלטופ  ג1ס6106
 כסי PP7 nnho oht טל ?גלגל  ?יולי (SD סלעו  עם מפותר כפס ויער,  ל5יכיופ,  הימעכות סתכוגות מטהר 6חד1ל6
 ?מקוס  ויל  ?אניות 6ל 3כת ג"כ  ?י, ?רב לרטת יינן  בכין.  6סר סדכריס ' 6לו כמו  תורס תפתר  מירכב סו* סר3רעפ
 ?יד ומ1?  3מ,יס סתייט? יייל גפם  ססו6 ותנד וגוסך חומר יקרך סגלגל נסס כי וסתמת לגלגל יפ יסר סתי%ר3%ר
 ו565ו חומר כעל לגלגל נקרך וכי כ6גי1ת 6)6 נכח דכר סוס לו  6ין כי  6ריפי"ו ו3י6ר  כטלפותר,  ?גפפ ו?ייר*

otnn)o6יכס פ?י6 %? כל *"כ סנס  ?יפ,  3פפיף סי Sh 3כפ סי* כי  סייכיפ 6לייני?  נין  מ?לירו0  הללירן ר"6 6ל ?לס ו? סיפי?  יין 6יד ריר oo15h יתמר כי  ט'וכן בראוי ע5 חומר כעל ס61 לסחגועע ככח סיסים נין ויקנלס 
 כן סיכר ויכל 5ע51ס מחמר סו6 ס6טסר1ת גי 6מר חומר כע5 סו6 ?גלגל כי  סייר  פסר3 ילת?  שיניס, ג' עליהמר
 ?ו6 6פסריפ לי  סיס מי וגל 6ססרי 610 לדבר סמקכל 1כs)pn 5  סו6 ?5ר %ו? סי6 6תר הלדבר יכש  ייון מסכל
 כו  IthD וכל 4ססרוח כו 6ין כלל כח כו ט6ין מס כי יחכיר וסנס ,  חומר 3סל ?וי 3כת hton חס כל 6"כ תותר3טל

 : שכגנן סחמר 5וס qSPPn  סו6  שליס סימר 6"כ  הסרות לירוס ליבל וכינייס o)1h ott~nDbייתימייס ויגרמיס תתר כטלי אינס 6"כ כלל  5ססרוח כסס 6ין סננדליס וסטנליס סר6סעס סס3ס יכל תותר, כטל יינוהסירות
 תחת סס 6סר סוכרוס 6ל1 ספירות . וסנורסכו' מתיתר סייפייסס  ?מירכת  סעלס  ס?תתליפ ועשריםוההכתמה

 ג5 סחחלוח 6"כ וגורס, תחוסר מורכב סו6 מחסווס וכ5 ונססדיס סוויס סס מירחגלגל
  סנ1ס6 זס ו6ס , דכר סוס יתסוס bs  גוסך ימ65 ל6 06 גי וסברס סח1מר סו6 מדגר מעמיזיס סס "סרסדכריס
 ול6 ?נירות כל *ל  3כת בטלתו יפיעל  תימרי  גוסך ?ih, 36ל ססתגות ססויס יסיס מס15רוח גורס עס גסלסיסים

 ליכל  יתכיפו עד  סיופ* Dt)a פייע  ריי סיסי, מכלי 6", 6"כ יצתי 06 יניע ל6 כס  פ?י6 מ5ז ומכח ככחסו6  ססי51י פסיי ילת?  סליו  כפיוס יפר מר? לי יי  ?חיולי כל י3ל יעדה יו* כס פסיי סיר סכת כי  מבלס כעדרימיי
 וכל כתגועס זס 6חר טגעיין יתחייב חגועס ססויס טכ5 ולמס , 6חד 6'ט חמר ממכין סקרם ממגיע וס61מגורס
cp~lnוסוף תמר מגל גנרל דגר  3כ6ן יס 6סר 06 לדעת יני6מ נסיטל גמ65 סכלתי וסיף ספחית סט5ס כי 61תפתירס וסחתני ,  ריסון תניס מ3י6ות  פיפ לכ6ר לגו יניא זס 6"כ לככ"ת ילכו ל6 ו6ל1 ומחג1עע מגיע 6ל יצטרך 
 וסוך סעלוח ועלת  ססנוחס3פ

~sno 
 כס?  סר,יין שסימר לרמת יהירני  1ס ו6ס tnlhln)o ונימוס סדור סי6 6טר

 ול6 יבע לי  יריסן"ו יחיי ,  יתיסכל  אטלס לדט0 י3ייני וס כי ממוחס סענס מתהלות כידיעת  סיסחדל  לפרסרפוי
 מכו6ר מסס , ססקדיס סקדמ1ת סכ"ס 6לו ג' סרב וקמר . סמוחס סע5ס סתחלוח כידיעת 6ל6 סמוטכל ע5ס 6למגיע
 6ל  סי5טרך מס ומסם מסדורם  סכי6רנוסו מס מסס קרוב 16 ר6סוגוח מוסגלת מוטחיוח ומקומות סתנתגותנמעט
 , ופירופיו סטגע פ6חר כנוס וקנתס  יכפירופיו יפתט בספר  יתיסת  כלפ  ?תכפרו פכור יל6 רסיס  וסירפיפפופפיס

המר
קרשקש

 הארם 'הנרעע ואחר הנכסף הדגר מן הדמ.11 שיתנועעוהנא תנועת תאסר באלו בזה רוצה . ממינה אם )מ( כההקדמה
 מה כל כ' . המרוטה לדבר המתאוה כח הוא אשר מהרמ'ון תנועה יאוחה הקרם הטתנועעתוהגלגל

 פרוש ב,טן חר1ש1 עי קורם חדושו אפשרות יהיהשיתהרש התהלה תצוחר שלא לפ' תנועה הנועה לכל ובן אחרתהנועה
 שיהיה ואפור מציאוח לו ש.ש  ?I')v אלא ,מר  יהבן לאהאפשר בר' המצא ההניעה בי ירצה טעה,  מילח אם : הסבובלתנועת
 ביטן יהיה והאפשרות אחר תואר על או וההואר זה עלטצ'אוהו אחרת תנועה המקוטית לתנועה תקרם בסח לבל ופןטאמתת
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 11יא הקדמות שני חלק נבוכיםמורה

 וקושב הקיטא, תטייב אחת רקרמה ההקרמכן טן שקדם טה אל ואחכר , עניננו לפי אליהםהצריר
 שיתבאר עד , והישוב ההנחה דרך על לו ונתנה שיאטן מה מכל ראויה ויותר אמתית שהיאאריסם"1

 : היא ההיא וההקדמה לבארו, שכוננומה
 אצלו יתחייב ולה , בפעל נמצאים תמידיים נצחיים והתנועה שהזמן אמרו יהיא ועשריםהששה

 והוא , בפעל נמצאת נצחית תנועה טתנועע נשם שהם ההקרטה זאת לפיבהבת
 , נפסדת ולא ה11ה לא אצלו התנועה כי , נפסדים ולא הווים לא שהשמים יאמר ולזה , החמישיהנשם
 שיחשב ושמה , מינה מזולת אם ממינה אם ט , בהכרח תנועה לה תקדם תנועה שכל השטרשההן
 אחר בתעעתו הסבה כי 1 אסתי אינו כלל, אחרת תנועה המקומית לתנועתו תקדם שלא חייםכבעל

 לבקש תאוה יחייב טע שינוי אם צ והם , המקומית ההיא לתנועה מביאים ענינים אל עיעהמנוחה
 טאלה אחד ויניעהו , לו תתחדש עצה או ר דמיון, או ק , כנגדו שהוא סמה לכרום אוהנאות

 אפשרות יהיה שיתחדש מה כל כי יאסר וכן , אחרות תנועווז יחייבהו מהם אחד וכלהשלשה,
 ר"טתנועע יהיה ההקדמה איה ולפי . הקדסהו לאטת רברש כחה ויחייב , חדושו.בזמן על קררםחדושו
 , חלילה ההוא הארך על בחוור להם תכלית אין פעמים תכלית בעל ארך על מתנועע הכליתבעל
 , ההקדמות מאלו עשרה השלש בהקדמה במופת שיהבאר כמו , הסבובית בתנועה אם כי אפשר איוזה

 וזאת , יהר שימצא לא זה סור אחר זה בא צד על לו תבליח שאין טה מגואות יתחייבקליה
 מופת עליה שראיותיו עוור לא שהוא לי ויראה . תמיד להעמידה אריסט"ו יחשוב אשר היאההקדמה

אב
 טששם

 למעתיק וס מקמר כ1וגת ספין סודעת'ך ככר סרגוקמר
 געסס ל6 מספר טיס 6תרגו ככר כי בו ססילוסוסיסספרי
 לג6ר סרב SDtn sp 6יגו ולכן , ססתפלסף למי6ל6

 6ותס ידע טל6 למי כיקור סיס וס כי סכסקךנוותמרחוקות
 56יסס נדיך סקרונוח ססקדמות לסוכיר 6כל ,ססקדמ~ח

 מס 6ל ונחכר . דרוסים סג' לג6ר כו ומרנון , עגינולפי
 ויחסום מקדמות תחייג 6חת סקדמס מססקדנו1קסקוס

 לוז6ת גיתן ו6גחגו סקדס מס מכל אמתית ססי66ריסט"ו
 וסוך לגהרו קכי~וגגו חס סיתכ"ר עד סקכלס ע"נססק7מס

 : גרופיס מסג' ס6מרגודוס
 סס1מן 6מר1 וסוך וטסריס סססס סי6 ססי6וההקדמה

 ומגס . קו' נפועל גת65יס חדירייס1סקג~עס

 ס 06 חקר ססמע כמסר 6ויסט"וגי
,
 תם ול6 סרס ל6 סתגועס ? גחים סדכריס כל מסיו כבסן ;

OID6זן 1:~,ןגיןי: ,ע;מ סח סיתם ל6 16 תסור 1ל6 סרס ל6 מס גוס פגמנה  תסרור זס 06 , גטס7 1ל6 גחסווס ל 
 "ענן :,ל"1 ,ן,",2ןנ% ;

1 י4."ן ק"ו:יי  

 פועל סכין כמס 6סר ~ot)nr ויגופו מסתחר רכים חגכורת עסחס 16 סר3יס מסדכריס ס6סנס עסחס כלסריתנועעו

 ילג:'צ1,11ן
onovpDSDho~1, 

 :,ן;;:'י"ן,"ש"י,2ןלענ '1 וךל"' קי.","י שגעלן
 ס4ת:: hSh מבב: ::ושן oltt)to ן:::ב:יש:%::כע::"ך%::בב:%1'נמד

 קודם 61"כ חגועס תכלית 16 חגועס 6ו חמסו סיס מטורס סיס :. 6ו גשי סו6 סתגועסוס6ססר,ת1לז6ח

 ,%;:,ם עז 9%י%ו":1.ינ:4:1ן;ב % %י"=",גן:ו י לעת ם:;סו 1 ש סקווס סס6סטרות קומר '6מרי6ס מחחזס סכח וסויסים עליו קבס סכרסיסים
 ב71 מ4"%%ו':ג'בךן "" ט :ימ בץ.,::,זג שיו4ך'%.,ערשש:

 פ1יב הקרמות שני הלק נבוכיםמורה

 עליו הספק הראותנו ולא אריסם"1 ראיות לבאר עתה הכונה ואין , המדברים שיאסרו כסו נמחת%א
 העולם בחדוש יעתי לבאר%א

;, 
 אליהם נצמרך אשר ההקדמות לזכור הזה במקום הכפנה אבל

 : מזה שיתחייב מה לבאר אתחיל תחינתם ההקדמות אלו הקדימי ואחר , השלשהבמבוקשמ

 פובשם
 יקים מעג% (sb)l osn וימן כגוסו יתעכל ססתמדמס

 ינוח מאליו סר6סון מחגועע סיס 06 וסיס , חיס3עלי
 מחוייג מגס מ6ליסס ot~pwpno 6לו כווו סתג~עס6חר
 ומגיע ממגו קורס יותר סו6 מאליו וותג1עע סססס'סיס
 סגחג, וכנר במקרס ול6 3ע5ס ל6 מתנועע גלתי 610רבלון
 ממגיעת סכככן סחג6ר סגס , יתכן ל6 מלוף וס ר6סוןוס

 מכ סיס סחחיל ohn עת 3ס1ס כחגועס מתחיל dsרענון
 סניגור וס סרס, ל6 סחגועס ""כ רונסון כלתי ר6סוןטסוגח
 יתסוס פי*  קריון ססעולס לנקר *ריסט"ו כיון6סר

 לכל סססלפ יי*  רפיון נמל*  lhEJ.  סימה עג6רוסקדמס
  סומן  סרס סרן מ"פ  סכיו וו כל פפניו  ויסריר3ריס,
 סגיפ  ויין (snto נמ5יפ  נלסייפ תנוטי "tPt)pגפם ייי  ססירפפ 51ת לסי יפפייג ott~tnp נלפייסויפגועס

 יפיו כ"י נססויס ולי סוים o)'h  פספמיס יקמר ולוסהס'
  וגפ  ר6פין יסי' ל,  ריפון פסונפ  פסי יתסיינ  ונפסדי,סוויס
 6ס תיגס משח 06 תמינס  06  כיכרפ  חכיפס לסיירט סנויס כל כי פ"פ כעליר גססרפ hSt סווס לייתפעם
  סייס תגובת יפספס *פר  סנפיריי נגרס כתנועתממיגע
  ותפעפ  יייופ סתסוהז  ופי, תיגס מוולס  פליטות לפיזרם  לפעלי סיס :ntupl ממילי סי6  6סר מחר לתנועתק1דמח
  סיחסוכ ומס ככ"ח תנועות לתנועתו 'o~p ס76ס ובןכ"ח לגלחי וכן לחחסוס סמחסוס קריכח לו יקדם סקסספוח
  סכן . מ"י כסי *מפי עילו וס כפנוטס יחתיל סי יקטלכי
 היתכער פפ גל מוסלג כעיור סכי* כי סרכ מ"ימוס
 וקמר גגחית סי6 ססתג1עס מוס יח63ר סרי מיןפט,3ס'
  6ססרות יסיס פפירפ  סומן סיס ו6ס כומן חדושש קוזס חדותו 6ססרוח יסים טיתחזס מס כל כי י6וורוכן

  סופן  יירס  פיסיס יחחייג קוים סו6 ו6ס עליו  קודםפרצפו
 סרכ 6מר כמ"מ גנחיס קג~עס 6ל יניא סוס ו3ענורופן

 פכליק 3טל  ספפגועע יייי ססיריס 1*ת ילפיניסיים  ויסנועי  קיומן סקדמחגו לאמת ד3ריס מוסויתחייב
 שוור לו תכלית 6ין מעמיס קשיח געל  הרך 6למתגיים

 לתנועת *פ כי  6ססר 6י ונס stsn~ ססו6 סנורךעל
 ל6 וי פיר *פר וי 3י טיל לי  סכליפ  ס6ין מסיתחייב  ססקדתוח מילי פי")  כפירפס 3מופפ כפייס3ו3ית
 6ריסט"1 יחטוג 6סר סי6 ססקדמס ח6ח . יחדסימ65

 וירוכס 6ריסט"ו SP ס6מר מסרם ונסלק תמיד,לסעמי7ס
  סר6יוח  ספ *3ל מוסס עליס  פרשיותיי  יספוד ל6  פיותלי

m)t))oחס 6ל ואחכר למעלס  ס6מר עס 56לו olpn תן 
 6ריסע"ו ו'חס1נ סקית~ת תחייב 6חת סקימססכקךמות
 61חר , סיעתן מס תכל ר6ויס יוחר , 6מיסיחססי6

o17po~סיחייכ מס לגרר סחחיל  ססיייופ *לו ירה 
 :תסס

אפורי
 סקדמוח הכ"מ 6)ס 3קיוס 0למ1קוחס)ליכוח שקימוח)30י5
 6רי0ע"ו, דללי רו3 מסטר כוס )ס3י6 ממוייכ ש"סגי

 :  ימכרוס יל"י  ילו  ויק ,  סירולופ  ייירפון  לזכורעוגמו 36י
 ר") . מיש מופח 06 שיגס 06 פ ועשריםהששה

 , מיגס h'o ו,ס 6חל סעחקפגועת
  מגוי כמו 6יכ1חיית חנועhto 0 ס0עחק עסכח כמו מיגע111)ח
 סאות ח16וח 610 מ,ג מגוי ו3כ)) ליל . מ,נ מנוי  06 1ר יפוי

 : למרח מיוקע וו0 ר"ן . דמיון 16 ק : סמח,נד מןונלימס
  פכל ככע) סי6 ו0ע1ס , למלח  ח)וקס  111 ר") . עלס 16ר

 : סחחחדס יע)" ומדמיוןללך,
מרק

 1D3DS ויעוד למטס וינוק 6ט (?ih, גחס~ס כ"6 013וממטל כפועלי  6פ o~t)no  6101 נו ימ65 1ל6  לפפגיפטינכי
  כסנפפוו  סמים סיו  ו,פ לפעלס,  ייתניטע ומן נסוס6"6
 ירדו סל6 יחוייכ מכריח מכלי stns~ מיס יסיויפפלס
 כפיייס ספיעי ככס מפגועע  סוף פשי וי'כ  iosttsלתפס
 סוSPIPO 6  6ל טיכס *%1 )יתוייק  יפפן ויין 3כפמפ
 ל6 6ס גחחדסס ל6 סחגועס ז6ח 46כ סתגועס לוסגותן
 ימס  סיסירות  כסיפייעטי וכן ן 6חרח תגועס לסיקדס
  כייופרסכריי

 במטיי
 סתגועס קרס 6"כ יתגועעו מסס

 6טר סיסו7ות 6ל1 6"כ חגועסכסי6
~hnf 

OPPI)PD  6סי 
 tnS)S וכן תחרות חגועות olptn  o~s יפטירפסירפפ
 ניקר ולח"כ סמגוחס, 6ל6 לסס 6ין מענמס כי תכליתנעל

 מתגועעש וסמחטעעיס סמגשיס כל  סיסיו ט6"6ססי4סוף
 וכן מחון החרת תנועס לסס סיקדס סיסודוקכחנועח
 ל6 ריסין יפלש לoh 6  כן סרסר ייס ל,  סיס כ"תלגלתי
 כיקי  ר,פין פתנועט  ככתן יימלץ יפסייכ י"כ  *יריןומלש
  תסוס יל  ילפרך (T~p סיס זס יסיס ~oh נמסר וליסוופ
 6"כ ס6חרון ימנה ו)6 נ'ת לכלתי סדכריס וי5כ61חר
יחחייכ

~SWP  
 6"6 פפפגועט וזפ  ר*פון  יפלויט  ככתן

 6ל ילטרך פפנועע ניכל  פיפי*ר ולמס  tnSP, 6תפינים
 גסס סיסיס על 11לת1 מדגר חתטעע טיסיס ג"כ 61"6פליפ
  ינטרך יתנועע ו6ס כפיפניטע חלי יניס לי  גפס כלכי
 יתחייב כן 6ס כ"ת tnS)S ס7נריס וילכו 6חר מגיע6ל

 ממגיע ווס ותתנועע מגיע Sh ילט וסמחגועעיסססמגיעיס
 *"כ גיס סחינו יפגיע  פוס מחגועע וסמתגועע גססחיגו

 פסונס ושסר פסנו. סין יפנק לי Pt)no גיס יינוייננים 6חר כי מחליו סמתגועע מס~נ סו6  סמתגועעיסיתעלס
 ימניע וי כי ייתי4ר *ף כי לכיר  *ריספ"ו ריסון

 o~fihn orht ~סמגיטיס סמתנועעיס מסע מסוסמחנועע
 כמדרגת נותגועע סו" oe לחקור ר5ס ווחוןחתגועעיס
 פתלועפיס ססס  כפייטס  סתיילו  6טר ס76ס 16 חייםסכעלי
 ממגוחך 6חר ומכ"ח OTfio מגועת כ' וס וכיהר ,6חר סיגיי לסס 'elp 36ל מקומית מג1חס h'OI סיפתסיתר יתנוטיו  שמנס יייס וס3עלי סידפ כי  יפילוסופיסוניקרו
 מיין סמייף  מן 3ס גתסדפו  ot")nS  כמסך סו6המגס

nnspntומן מ6ליסן תתחדטח חג1עס חמ65 טל6 ו1ס 
 יתניעיפ וישר לכר  כפיופ  6סר סחטעס 6ל6סכחירס
 6ל נפפכפ סנפ סנפי  סירינס יפכס איפס  ו*otpn)0 הפנוטי  *מנפ  נס,  התדוי  סכרסיפ  סט סגן לססמירפוס
 על ומכטגיס מחון י0  ותיריו יסר  ייכרפיופתפליטים

 חייס סס3עלי  כוס Snno .  לפכי  ספסילכ  פיתיך מסנד
 מתגועע סמוון 6)  יסתוקק 13 סתפיף  מספייר  גוסוכסנפך
otpn?146סרעיכות עליו נגר סמוון נגופו ירן וכמסר ת 
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 רקדמות שני חלק נבוביםמורה

~aa
 אפשרית לא מהףיבח שהיא ספריו ומפרשי אחיי הנפשרים ויאמדו , אצלו והנבתה הראויה הא
 יצהיר שלא ויאמרו , נטנעת שהיא לקיים הטדברים פן הסרסר והושב . בסופה כלה התבארהושבבר
 טהטכל אצלם שהוא דבריהם וכח , זה מור אחר זה בבא להם תכלית אין טההרשים יתחדשואיך
 , אריממש לרברי הטפרשים שאסרו כסו מחוייבת לא אפשרנה חהקדטה שווען לי יראה ואשר זראשון

ולא
 פטשם

 מתר סת)1עס 3ת$י16ח סעח זס גתיימס למס סיס ל0616
 נכח גמג6ח נס סחגועס מיחס 706 סעתיס 60רשחי
 תכלית 6ין זמן גמ5* 1סמתטעע גמש ממוגע ג0יסיס011
 )תחדסס 6ו סנורת סומן כוס יתנועע ל6 המגיע נעמר15

 כמגיע גחח7ס שגוי כי מכשר ס"ס מס כעססחגועס
 0יסחגס כמו גמקרס 16 כע"ס 6ס וזס ג0גיסס 6ווכתתגועע

 "p'P ;ס ויסים יתרחק 16 להחד יחקרנ 16 יתסוס 616'
 ויוסלמו וסמתסעלות ססעולות m)pe כל גמ165 ו6סמסור
 ססתגועס מגלתי 6"6 סמעיקיס כל וסרו ~oth)nכל

 לחסרון 610 קבס גמ65 ול6 עתם גמ65 ו6סתמ65
 מס סימנך 16 כרוחק 16 סקורגס 6ו סמתסעל 16ססועל
p'Dn. יגס 1סגעורת פעורת 6ס גכ6ן ימנך 06 סה"כ 
 תסרק ול6 "ליס קרוב 610 6נל ממגשרת רקוק תיגווסר
 יח~ייכ גמ165 ססכוח 5"6 6ס0ר כלתי זס תסרק61ח4כ

 6כ5 סנמ65ו כעפר 16 געורת 16 06 גמ65 ;ל6נעכור חרופ ל6 סס6; קומר יקמר oh 6כל ימנ6ו,0סמסוככיס
 וס חדות 6"כ כצחר 1nho stnos יוכל סל* כרוחק00
 סיס ססגח ססוגח חס 61"כ לתג1עס, גססך 16 סח)ועס610
 וסמתגועע ממגיע כין יחס סוס גחח7ס ול6 שחי מכחסיס 061 סת)ועס סיס סת)ועס קורס ותגס גלחי נצתי מיקפתי
 גתתך 16 תגועס סמנטרף וחןוס סחגועס סחמ64665

 1מ017 סמנטר9 מתקמר וסמחגועע ססמגיע לסילחגועס
 סמ5טרסיס מכ' כ6חoh 7 כמכרח לסגוי נמסךד5טרץ

 סחגועס ק71ס סיס ל6 סכח זס סיס וכחסרכסגיסס
 וכנר גחים יסורו ל6 כלס סדכריס סיסיו עד גלחיס61ח
  ססעח  oDUn  וי 6י 6"כ יתכן ל6 חלוץ וס נחיםסגחגוס
 6ס0ר 6י 6"כ לס קודחת לתטעס נמסכת סי6מחודסח
 כמצמד 6לנ,ל"י "ג~חמ"ד ~כתג , "NIDh חטעססחת65

 ש מ שחהס ס6ס ככח plD~1 על ל6על6פהל
 ככח ומעדרו ססועל SP ססו6 מס ו6ל ססרססמעזר
 , טבעי כח יקרך 1סר06ון , oww1 סתגועס עלס*דס
 ססלג( מרלון קליו י5טר9 כבסר מסגי סכח ונס רטני,וסג'
hStמחויים מסניסס ססועל סגעח סיקס מוגט 0ס יסים 

 מגיע כלסר בישלת כי סר6סון, כגק סי"וייכ נמוגטגע
 יגיע ל6 אח"כ מוסק סיס חסגטייס גסרד סרהונסלם
 סכח חוכר וכאסר , לניגוע 6ל6 זס יסיס ל6 סגסמשעל
 סיס 0לס ככחות מזוע ה"6 סחסעליי ככחססעלח

 עלולם תחייג עלס כל סגס וככלל כסכרח, מגיעססת0עלות
 בעגור סיס מעלול מניצות י"הינ על" ותם סחיוכע4ד
 ול6 סדור כלסתר ;סחמיז מס כי ימ65 ל6 ססנסכי

 מעלס חגתי כל מנעת מעדר כענ1ר קnt~tsns 61מגיע
 סעלס חגתי כל גסלמו וכיסר כמניתוח מגיעו סל6כעכור
 ססו6 ססמחייכ לסי יגיע סל6 וסקר מעלול, מגעתתרני;
 stsno 6100 ממגו סמת~ייכ סגיע ול6 סגיע כ6;רס0כס
 ס~על סיס 06 כטבע לקצר ל6 וס יסיס es סגסהתאחר
 (sp'p 06 גמנ6 0ל6 כעכור ס6ס יסרוק 65 סוכטגע
 נעטר סו6 ממט גח65 ול6 כ6ךס כרסון SP1D סיסו6ס

 תס76ס סגיע ל6 כ"6 כוס סמ0ל , סאון חס6דסמנעזר
 מניע וצחרהכקיטס

~eh' 
 061 ר5ק, עחס סגחחדס חבלתי

"3

 א פרק שני חלק מנוכיםנורה
 ההוה ה"ה החמר הניע אשר הוא מניע שיש ועשרים החמשה ההקדמה לפי והחייב אפרק

 יהחייב הניעו, טה הקרוב ההוא הטניע וכשיבוקש , הצורה שקבל עדוהנפסד
 והנה , מאמרות בארבעה תמצא התנועה כי , מינו מזולת אם טמיט אם אהה, סניע לו שיטצאבהכרח
 שזכרנו כסו תכליבו לא אל ילך לא וזה . הרביעית בהקדמה שזכרנו כמו בכלל התנועה עליהםיאסר

 התנועה ומן . תעמר ואצלה החמישי הנשם תטעת אל תכלה תנועה כל ומצאנו . השלישינובהקדמה
 העתקה תנועה מתנועע והנלנל , כולו רעעחהון בעולם ומכין מניע כל ישתלשל ואליה יסתעףההיא
 אמנם העתקה תנועת כל עוד וכן , עשרה הארבע בהקדמת שזכרנו כסו שבתנועות הקודמתוהיא
 הניעתהו והמקל , המקל הניע התנועעה אשר האבן שזאת אמרת כאלו הנלנל, לתנועת בסוףתניע
 והעצנים , העצבים הניעום והעורקים , העורקים הניעום והמיהרים , המהערים הניעוה והיר ,היד

 , ספק בלא , הראשון המניע והוא בו אשר הצורה הניעתהו הטבעי והחום , הפבעי החוםהניעום
 אל לה המקל בהכות ההיא האבן שיביא והוא , משל דרך על עצה להניע חייבתהו ההוא והמניע)6(
 היא נשיכתה 1םוליך ההוא הרוח וטנא , הנושבת הרוה טסט לו תכנס שלא עד לסותמו כדיחור

 באחרונה הגענו וכאשר . הנלנל לתנועת בסוף מנעת והפסד הויה סבת כל תמצא וכן , הגלגלתנועת
 ימלמ ולא , עשרה השבע בהקדמה שקדם מה כפי מניע לו שיהיה יתחייב , המתנועע הנלנללזה

 גשם מהיותו ימלפ לא , ממנו חוץ היה ואם , הכרחשי חלוקה וזאת , ממנו חוץ או בו מניעומהיות
 נשם שאינו מה כי , מטנו נבדל יאמר אבל ממנו חוץ שהוא אז נו יאמר ולא נשם בלתי שיהיהאו
 לא הנלנל, מניע לומר רוצה בו מניעו היה ואם , במאמר בהרחבה אלא לנשם חוץ שהוא יאסרלא
 מתחלף בלתי בו כח יהיה או , האש כהום בהתחלקו ומתחלק גופו בכל מתפשט כח מניעו מהיותימלפ
 הנלנל מניע שיהיה טבלתי בהכרח אפשר אי כן אם . וי"א העשירית בהקדמה שקדם כמו והשכלכנפש

אחד
אפרי טובשם

 סטקדפות ועטל'ס מס"ס מכ5 יעול מפלק בוה א הרק סחמטס ססק7תס לסי ק"ייכ הראשוןהפרק
 סמו0ח ונס , )טדלס ל6 מבס 6ממ וכו' ' 6תס דע זכו,. מגיע סי; וע0ריס 'י
 טסקדיס ססקדמ1ח מדע 5מי ננגס מכ61ר סו6 סר06ון 6חת מנס סגס סיט לזמר לחכמים ססכי6 מס כיסתטיין
סרב מגסס סתחל1ח על טמייחס סי6 מסכות סכחר06וגס
 6ח יו5י6 ל6 ככח ססו6 דגר וכל ס5ורס s~p5 3כח ;סו6 חומר סינונך יחוייג (T~D ססווס סרס זס כסרקוסמוך;
 סגיעו חי סקרוכ hl~o סמגיע ואיניק; מכוש 6ל תסכת ;יוני6ט מגיע 6ל מחומר קריך נפועל 6ל סכ" תןשחו
 וסגס מקמרות כד' חמ65 סתגועס כי ס'חכ6ר החר מיגו טוולת 06 ממינן 06 6חר מגיע לו 0ימ65 כסכרתיתחייב
 סגסס חגועח 6ל תכלס חגועס כל כי סחוס כסי uh~nt סנ' כסקזמס סזנרגן כמו נכלל סחג1עס o~tstיקמר
 פגועת מחגועע וסגלגל גולו 11PnPt כעולס ומכין מגיע כל י;חי0ל 61ליס יולקח ססי6 סתגועס ומן כעתוד ו56לוסם

 לתגועח כסוף חגיט ססעתקס קגועח כל עוד וכן 7ffto כסקדמס 0וכרגו כמו טכתגועוח סק~זמת וסיחססעחקס
 סגיעוס ollpn~t סמיחריס סגיעוסו וסיד סיז סגיעו וממקל ~spn סגיעס סחגועעס סבכן סו6ח נמרח כקלוסגלגל

 וס61 כו 6סר ס15רס סגיעחסו סטכעי וסחוס סטכעי סחוס סגיעוס וסע5כיס סע5כיס סגיעוס וסעורקיססעורקיס
 6ל לס ספסל כסכום ס0ו6 סלכן סיכי6 610 מסל דרך על סיס לסנים חיייחו 6100 והחריע סמק ג5י %ttnbממניע
 וכמו סגלגל חגועח ס'6 ג;י3חס ומוליד ססו6 סרות ומגיע סגוסנע סרוח ממגו לו חכגס סל6 עז לסותמו כזיחור

 כ6קר1גס סגחגו 1כ6;ר . סגלגל לחגועח כסוף מגיעות כי חר6ס וסס0סז ססויס סכות כל תעיין כנסר וססחבנה
  יויפ חון 16 בו מגיעו מסייח ימלט ול6 סי",. כסקדמס סקדס מס כסי מגיע לו פיסית יתחייכ סמתג1עע סגלגללוס

 6כל ממגו חח ססו6 6ז יקמר 1ל6 גסס כלחי סיסים 16 גסס מסיותו ימלט ל6 ממגו חון סיס ו6ס סכרקיתסקלוקס
 ימלע es סגלגל תגיע לומר ר51ס 13 מגיעו סיס ו6ס לאס חון ססו6 יקמר ל6 נסס 60ינו מס כי מחגו גכדליקמר
 ;קדם כמו וכסכל כגסס מתחלק כלתי כ1 כח יסיס 16 כ6; כחוס כסחחלקו ומתחלק tDU ככל מחפסט כח מגיעומסייח

 מגיע 6ו ממגו fw 6חד גסס *ס סד' מ156 6חד סגלנו מגיע סיסים ypSan כספיח 6ססר 6י 6"כ סי'ןנסקומס
גכד5

wpw~p

 כ*5 כעלמו סועל 656 כטסט זל* כרנון סוע5 יסיס65
 סיס ועלולים ססע1ל1ח וכעדרו סגכדליס ססכליס 16יחכ'
 6ססר 0סחמיד תס כל כן 06 מועלת, ססכס ;נעדרכעכור
 כמועל 6ל6 ככח עלס לו 6ין סגס מח1יינ חמס יגיעןסל6
e*etחןט סגין מכלי t)btslt וכליסר ססועל 6ל מסכת 
 וק"ג מחוייכת, ססועל *ל סי5י6ס סיחס מעגין תותוסגיע
 6ריסט"1 ;כי6ר גד1לס סיותך סטע)ס קי6 זו מגוי,סיס סטטי קודס ;גוי סוס לו 0יקדס מכלי גתח07 יכר סוס6ין

 ל6 טסתטעס כיקר וכת"כ סתטעס, מספר סו6 ססזמן6חר גנחי נ"כ יסיס ;סומן מוס ונחמך ג5תיח ססח)ועסכעכורס
 . olpno כזס פריך היגו זס וכיקור סעת'ד, כמס ג"כיסור
 מזמן סיס 06 כי מ5ד גנחי סו6 ססזמן כיקר וס 6חרעוד
 תס וכי ל5יירי יסיר %י יוס ייסיייי  קורס סיססחת
 OTtp 6"כ סימן ממפיגי סו6 וסק1דס סיס ל6סוollp-6 נפפרי  חופן ו6ס סיס ל6 סק~דס מס 610 שתחד;;סיס
 ימ65 גתסוק תסומן סגחגו 6ס עזי . 6"6 ;וסיפגים כי6רגו וככר סתגועס נתסוס סומן נתסוס כי נס ומןסזמן
 h~hn סתכ6ר וכגר חכלית 1ל6 סחחלס סיסיססעחס
 סוכתיי, וסחחלת עכר לזמן ntS)p 0יסיס 6ל6 עתס;ינונה
 ממקמר זס כוחכ 6גי 06ר סעתס וס נגיח כ"6 זסוניהר
 תרמס זמן לו ק~דס סיסיס מסכלתי סזמן סתחלחססו6
 סגחיס 16 0גס 16 יומים 16 י1ס כנעור סעחס זססקווס

 onto טניס ף סיות 7מ1ח 6ס סחר5ס זמן 7מ1ת וס 6י16
 סעחס יסיס סעתס קותו נמ65 06 ל16 16 סעתס6וחו

 "לף כחוח ויסיס סקיימיס מס7נריס ויסיס סמ5נשמקמר
 לו קדס פסס 6סר מעולס סגכרD1lp 6 סענרו 6ounלפי
 סעתס סז6ח 61"ת מגו6ר. סקר ווס כו סחחיל 6סרסעחס
 כעקמו סכי16ר וכזפ סרק ל6 סחטעס 6"כ חטעס0ימ65 מנלי 6פ0ר 6י וססעכרס 1ס0טי סקזמ1 סעת1ח אלחסי6

 תכלית סעתס 0ימ65 יטוייכ חסור 060 יסור סל6יתכ6ר
 כגפך דמ1ח 6ל6 6יג1 סעתס וקותו ססחחלס יסיסול6
 יסיס ו6ס נוחריו עתס יחחד0 6ו נסתר סו6 0נעךר6מר
 תחרית 610 מ"י; תקלת ויסיס מנכ געל סעתס יסיסקיים
 6ל6 6"6 וזס ס6חד ויפק ס6חז 7D~D מכיחי 6"6עתות סחי וכל עחוח סחי ימיו כסכרח קייס יסיס ל6 ו6ססחדס
 מתר סטעגס וסחכחגועס

~pm 
 ל6 סיא!)ועס לככר ג"כ

 מח~ד0וח חגועות סכככן גרפס ויסיס תסור hStסרס
 תטעת וג"כ oDnS סמים וגתגועת למעלס ס6סכתנועת
 ככר כן 06 סיו, סל6 6חר מתודאת חגועות סססספנן
 )רייס תוחגו וג"ג סין 0ל6 6קר תנ,עות סיתחד0ןיתכפר
 לסם מגיע מגלתי גחים ססס 6חר tpDtint חייםנבעלי
 כחל51 וזס מחון ול6 כס ל6 5סס 'S7P_ סגוי ומכלתימחק
 0יחחיס 6ס;ר וג6;ר חי כעל נכלתי סעגין מעליומס
 מחוזסח תגועס קטן עולס סו6 6סר וס6דס גכ"ח וסכמו
 ישגע 6סר מס סגס מחון ול6 גתטעס לו סיקדסתנלתי
wnw~כח"ו לחלק.וס)ס רומס סכל כי סנדול כעולס וס כמו 
 סחטעס גסס יחח7ס, ל6 מיסודות סתטעוק 6רי0טץגי6ר
 נמ65 065 כי כזס וסמאל . חגועס פסס '6oe o?pל6

 ססכרחי, וככח סטגעי כגח כחות ג0קי למעלסחתגועע
 ו0יסיס סטכעי ככח למעלס מחטעע ימה ל6 ס6סוסגס

 חחבהו ההוא והמניע )6( ! צדק מרח הרג קטר אפרק
 כי המפרשים קצת ואסרו . משל דרר על ץצה להגיע1
 עץ פלא רבר וזה שלה העץ בה הרצון טשל דרך עלעצה
 פעמים שנ' המקל רק כאן נזכר לא העץ בי שמיה דברסאן
 עד הוא הסקל בהכוה שיביא והוא שאמרו ועוד הצורה ןהלפי
 יש יחס אינה ועור הטקל זולת ענין הוא r11V להניע כאטרנאמן
 עם מחובר א.ננו שלה עץ שמראהו היד עם או האבן עםלעץ
 העץ לומר שיתכן סקרי חבור ולא עצמי חבור היר עם אוהאבן
 בלשונו וסרקרק מאר נכבד מעתיק הפילוסוף החכם ועודשלה
 לו זרי לו צורך שאין טה וקא טוהר שהוא רבר 'אמרולא

 בטקום עצה לפרש טצורף לה הטקל בהכות האבן להניעבאמרו
 הוא משל ררר על אטר איך ועור . מאד וגא ור שלה עץהזה

 , לאבן המנהג הוא והעץ לעץ המניע הוא שהיר האמת ררךעל

 חייבהו שהוא ואמרו עצה עוצו כמו במשמעה עצה מלתובאמת
 הוא אשר השבעי שהחום אמר כאלו מש5 דרך על עצהלהניע

 המניעה הצורה מן בהתכועעו התנועה בזאת הראשוןהמתנועע
 והוא . הנכסף מצד להניעו התעוררה והיא הנפש היאאשר

 העצה בעשייה ממנה מצווה הוא כאלו יחשב החורמתימת
 הנזכרת ררך על בתנועה בעצבים אשר הכח בהניעוהמחשבה

 פרק מורה הרב שאמר ומה . הנרצה והענץ המבוקש שישלםעד
 הרב ביאר כבר התההון, בעולם ומכין מניע כל ישתלשלואליה
 החטץף הגשם זה כשירעע אמר , טראשון ע"ב בפרקזה

 אוחו לקראת עורה וכו' הכרחית תנועה ביכורות תתחרשבסבוב
 : בו שאסר טה וראההפרק
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 11יא הקדמות שני חלק נבוכיםמורה

 וקושב הקיטא, תטייב אחת רקרמה ההקרמכן טן שקדם טה אל ואחכר , עניננו לפי אליהםהצריר
 שיתבאר עד , והישוב ההנחה דרך על לו ונתנה שיאטן מה מכל ראויה ויותר אמתית שהיאאריסם"1

 : היא ההיא וההקדמה לבארו, שכוננומה
 אצלו יתחייב ולה , בפעל נמצאים תמידיים נצחיים והתנועה שהזמן אמרו יהיא ועשריםהששה

 והוא , בפעל נמצאת נצחית תנועה טתנועע נשם שהם ההקרטה זאת לפיבהבת
 , נפסדת ולא ה11ה לא אצלו התנועה כי , נפסדים ולא הווים לא שהשמים יאמר ולזה , החמישיהנשם
 שיחשב ושמה , מינה מזולת אם ממינה אם ט , בהכרח תנועה לה תקדם תנועה שכל השטרשההן
 אחר בתעעתו הסבה כי 1 אסתי אינו כלל, אחרת תנועה המקומית לתנועתו תקדם שלא חייםכבעל

 לבקש תאוה יחייב טע שינוי אם צ והם , המקומית ההיא לתנועה מביאים ענינים אל עיעהמנוחה
 טאלה אחד ויניעהו , לו תתחדש עצה או ר דמיון, או ק , כנגדו שהוא סמה לכרום אוהנאות

 אפשרות יהיה שיתחדש מה כל כי יאסר וכן , אחרות תנועווז יחייבהו מהם אחד וכלהשלשה,
 ר"טתנועע יהיה ההקדמה איה ולפי . הקדסהו לאטת רברש כחה ויחייב , חדושו.בזמן על קררםחדושו
 , חלילה ההוא הארך על בחוור להם תכלית אין פעמים תכלית בעל ארך על מתנועע הכליתבעל
 , ההקדמות מאלו עשרה השלש בהקדמה במופת שיהבאר כמו , הסבובית בתנועה אם כי אפשר איוזה

 וזאת , יהר שימצא לא זה סור אחר זה בא צד על לו תבליח שאין טה מגואות יתחייבקליה
 מופת עליה שראיותיו עוור לא שהוא לי ויראה . תמיד להעמידה אריסט"ו יחשוב אשר היאההקדמה

אב
 טששם

 למעתיק וס מקמר כ1וגת ספין סודעת'ך ככר סרגוקמר
 געסס ל6 מספר טיס 6תרגו ככר כי בו ססילוסוסיסספרי
 לג6ר סרב SDtn sp 6יגו ולכן , ססתפלסף למי6ל6

 6ותס ידע טל6 למי כיקור סיס וס כי סכסקךנוותמרחוקות
 56יסס נדיך סקרונוח ססקדמות לסוכיר 6כל ,ססקדמ~ח

 מס 6ל ונחכר . דרוסים סג' לג6ר כו ומרנון , עגינולפי
 ויחסום מקדמות תחייג 6חת סקדמס מססקדנו1קסקוס

 לוז6ת גיתן ו6גחגו סקדס מס מכל אמתית ססי66ריסט"ו
 וסוך לגהרו קכי~וגגו חס סיתכ"ר עד סקכלס ע"נססק7מס

 : גרופיס מסג' ס6מרגודוס
 סס1מן 6מר1 וסוך וטסריס סססס סי6 ססי6וההקדמה

 ומגס . קו' נפועל גת65יס חדירייס1סקג~עס

 ס 06 חקר ססמע כמסר 6ויסט"וגי
,
 תם ול6 סרס ל6 סתגועס ? גחים סדכריס כל מסיו כבסן ;

OID6זן 1:~,ןגיןי: ,ע;מ סח סיתם ל6 16 תסור 1ל6 סרס ל6 מס גוס פגמנה  תסרור זס 06 , גטס7 1ל6 גחסווס ל 
 "ענן :,ל"1 ,ן,",2ןנ% ;

1 י4."ן ק"ו:יי  

 פועל סכין כמס 6סר ~ot)nr ויגופו מסתחר רכים חגכורת עסחס 16 סר3יס מסדכריס ס6סנס עסחס כלסריתנועעו

 ילג:'צ1,11ן
onovpDSDho~1, 

 :,ן;;:'י"ן,"ש"י,2ןלענ '1 וךל"' קי.","י שגעלן
 ס4ת:: hSh מבב: ::ושן oltt)to ן:::ב:יש:%::כע::"ך%::בב:%1'נמד

 קודם 61"כ חגועס תכלית 16 חגועס 6ו חמסו סיס מטורס סיס :. 6ו גשי סו6 סתגועסוס6ססר,ת1לז6ח

 ,%;:,ם עז 9%י%ו":1.ינ:4:1ן;ב % %י"=",גן:ו י לעת ם:;סו 1 ש סקווס סס6סטרות קומר '6מרי6ס מחחזס סכח וסויסים עליו קבס סכרסיסים
 ב71 מ4"%%ו':ג'בךן "" ט :ימ בץ.,::,זג שיו4ך'%.,ערשש:

 פ1יב הקרמות שני הלק נבוכיםמורה

 עליו הספק הראותנו ולא אריסם"1 ראיות לבאר עתה הכונה ואין , המדברים שיאסרו כסו נמחת%א
 העולם בחדוש יעתי לבאר%א

;, 
 אליהם נצמרך אשר ההקדמות לזכור הזה במקום הכפנה אבל

 : מזה שיתחייב מה לבאר אתחיל תחינתם ההקדמות אלו הקדימי ואחר , השלשהבמבוקשמ

 פובשם
 יקים מעג% (sb)l osn וימן כגוסו יתעכל ססתמדמס

 ינוח מאליו סר6סון מחגועע סיס 06 וסיס , חיס3עלי
 מחוייג מגס מ6ליסס ot~pwpno 6לו כווו סתג~עס6חר
 ומגיע ממגו קורס יותר סו6 מאליו וותג1עע סססס'סיס
 סגחג, וכנר במקרס ול6 3ע5ס ל6 מתנועע גלתי 610רבלון
 ממגיעת סכככן סחג6ר סגס , יתכן ל6 מלוף וס ר6סוןוס

 מכ סיס סחחיל ohn עת 3ס1ס כחגועס מתחיל dsרענון
 סניגור וס סרס, ל6 סחגועס ""כ רונסון כלתי ר6סוןטסוגח
 יתסוס פי*  קריון ססעולס לנקר *ריסט"ו כיון6סר

 לכל סססלפ יי*  רפיון נמל*  lhEJ.  סימה עג6רוסקדמס
  סומן  סרס סרן מ"פ  סכיו וו כל פפניו  ויסריר3ריס,
 סגיפ  ויין (snto נמ5יפ  נלסייפ תנוטי "tPt)pגפם ייי  ססירפפ 51ת לסי יפפייג ott~tnp נלפייסויפגועס

 יפיו כ"י נססויס ולי סוים o)'h  פספמיס יקמר ולוסהס'
  וגפ  ר6פין יסי' ל,  ריפון פסונפ  פסי יתסיינ  ונפסדי,סוויס
 6ס תיגס משח 06 תמינס  06  כיכרפ  חכיפס לסיירט סנויס כל כי פ"פ כעליר גססרפ hSt סווס לייתפעם
  סייס תגובת יפספס *פר  סנפיריי נגרס כתנועתממיגע
  ותפעפ  יייופ סתסוהז  ופי, תיגס מוולס  פליטות לפיזרם  לפעלי סיס :ntupl ממילי סי6  6סר מחר לתנועתק1דמח
  סיחסוכ ומס ככ"ח תנועות לתנועתו 'o~p ס76ס ובןכ"ח לגלחי וכן לחחסוס סמחסוס קריכח לו יקדם סקסספוח
  סכן . מ"י כסי *מפי עילו וס כפנוטס יחתיל סי יקטלכי
 היתכער פפ גל מוסלג כעיור סכי* כי סרכ מ"ימוס
 וקמר גגחית סי6 ססתג1עס מוס יח63ר סרי מיןפט,3ס'
  6ססרות יסיס פפירפ  סומן סיס ו6ס כומן חדושש קוזס חדותו 6ססרוח יסים טיתחזס מס כל כי י6וורוכן

  סופן  יירס  פיסיס יחחייג קוים סו6 ו6ס עליו  קודםפרצפו
 סרכ 6מר כמ"מ גנחיס קג~עס 6ל יניא סוס ו3ענורופן

 פכליק 3טל  ספפגועע יייי ססיריס 1*ת ילפיניסיים  ויסנועי  קיומן סקדמחגו לאמת ד3ריס מוסויתחייב
 שוור לו תכלית 6ין מעמיס קשיח געל  הרך 6למתגיים

 לתנועת *פ כי  6ססר 6י ונס stsn~ ססו6 סנורךעל
 ל6 וי פיר *פר וי 3י טיל לי  סכליפ  ס6ין מסיתחייב  ססקדתוח מילי פי")  כפירפס 3מופפ כפייס3ו3ית
 6ריסט"1 יחטוג 6סר סי6 ססקדמס ח6ח . יחדסימ65

 וירוכס 6ריסט"ו SP ס6מר מסרם ונסלק תמיד,לסעמי7ס
  סר6יוח  ספ *3ל מוסס עליס  פרשיותיי  יספוד ל6  פיותלי

m)t))oחס 6ל ואחכר למעלס  ס6מר עס 56לו olpn תן 
 6ריסע"ו ו'חס1נ סקית~ת תחייב 6חת סקימססכקךמות
 61חר , סיעתן מס תכל ר6ויס יוחר , 6מיסיחססי6

o17po~סיחייכ מס לגרר סחחיל  ססיייופ *לו ירה 
 :תסס

אפורי
 סקדמוח הכ"מ 6)ס 3קיוס 0למ1קוחס)ליכוח שקימוח)30י5
 6רי0ע"ו, דללי רו3 מסטר כוס )ס3י6 ממוייכ ש"סגי

 :  ימכרוס יל"י  ילו  ויק ,  סירולופ  ייירפון  לזכורעוגמו 36י
 ר") . מיש מופח 06 שיגס 06 פ ועשריםהששה

 , מיגס h'o ו,ס 6חל סעחקפגועת
  מגוי כמו 6יכ1חיית חנועhto 0 ס0עחק עסכח כמו מיגע111)ח
 סאות ח16וח 610 מ,ג מגוי ו3כ)) ליל . מ,נ מנוי  06 1ר יפוי

 : למרח מיוקע וו0 ר"ן . דמיון 16 ק : סמח,נד מןונלימס
  פכל ככע) סי6 ו0ע1ס , למלח  ח)וקס  111 ר") . עלס 16ר

 : סחחחדס יע)" ומדמיוןללך,
מרק

 1D3DS ויעוד למטס וינוק 6ט (?ih, גחס~ס כ"6 013וממטל כפועלי  6פ o~t)no  6101 נו ימ65 1ל6  לפפגיפטינכי
  כסנפפוו  סמים סיו  ו,פ לפעלס,  ייתניטע ומן נסוס6"6
 ירדו סל6 יחוייכ מכריח מכלי stns~ מיס יסיויפפלס
 כפיייס ספיעי ככס מפגועע  סוף פשי וי'כ  iosttsלתפס
 סוSPIPO 6  6ל טיכס *%1 )יתוייק  יפפן ויין 3כפמפ
 ל6 6ס גחחדסס ל6 סחגועס ז6ח 46כ סתגועס לוסגותן
 ימס  סיסירות  כסיפייעטי וכן ן 6חרח תגועס לסיקדס
  כייופרסכריי

 במטיי
 סתגועס קרס 6"כ יתגועעו מסס

 6טר סיסו7ות 6ל1 6"כ חגועסכסי6
~hnf 

OPPI)PD  6סי 
 tnS)S וכן תחרות חגועות olptn  o~s יפטירפסירפפ
 ניקר ולח"כ סמגוחס, 6ל6 לסס 6ין מענמס כי תכליתנעל

 מתגועעש וסמחטעעיס סמגשיס כל  סיסיו ט6"6ססי4סוף
 וכן מחון החרת תנועס לסס סיקדס סיסודוקכחנועח
 ל6 ריסין יפלש לoh 6  כן סרסר ייס ל,  סיס כ"תלגלתי
 כיקי  ר,פין פתנועט  ככתן יימלץ יפסייכ י"כ  *יריןומלש
  תסוס יל  ילפרך (T~p סיס זס יסיס ~oh נמסר וליסוופ
 6"כ ס6חרון ימנה ו)6 נ'ת לכלתי סדכריס וי5כ61חר
יחחייכ

~SWP  
 6"6 פפפגועט וזפ  ר*פון  יפלויט  ככתן

 6ל ילטרך פפנועע ניכל  פיפי*ר ולמס  tnSP, 6תפינים
 גסס סיסיס על 11לת1 מדגר חתטעע טיסיס ג"כ 61"6פליפ
  ינטרך יתנועע ו6ס כפיפניטע חלי יניס לי  גפס כלכי
 יתחייב כן 6ס כ"ת tnS)S ס7נריס וילכו 6חר מגיע6ל

 ממגיע ווס ותתנועע מגיע Sh ילט וסמחגועעיסססמגיעיס
 *"כ גיס סחינו יפגיע  פוס מחגועע וסמתגועע גססחיגו

 פסונס ושסר פסנו. סין יפנק לי Pt)no גיס יינוייננים 6חר כי מחליו סמתגועע מס~נ סו6  סמתגועעיסיתעלס
 ימניע וי כי ייתי4ר *ף כי לכיר  *ריספ"ו ריסון

 o~fihn orht ~סמגיטיס סמתנועעיס מסע מסוסמחנועע
 כמדרגת נותגועע סו" oe לחקור ר5ס ווחוןחתגועעיס
 פתלועפיס ססס  כפייטס  סתיילו  6טר ס76ס 16 חייםסכעלי
 ממגוחך 6חר ומכ"ח OTfio מגועת כ' וס וכיהר ,6חר סיגיי לסס 'elp 36ל מקומית מג1חס h'OI סיפתסיתר יתנוטיו  שמנס יייס וס3עלי סידפ כי  יפילוסופיסוניקרו
 מיין סמייף  מן 3ס גתסדפו  ot")nS  כמסך סו6המגס

nnspntומן מ6ליסן תתחדטח חג1עס חמ65 טל6 ו1ס 
 יתניעיפ וישר לכר  כפיופ  6סר סחטעס 6ל6סכחירס
 6ל נפפכפ סנפ סנפי  סירינס יפכס איפס  ו*otpn)0 הפנוטי  *מנפ  נס,  התדוי  סכרסיפ  סט סגן לססמירפוס
 על ומכטגיס מחון י0  ותיריו יסר  ייכרפיופתפליטים

 חייס סס3עלי  כוס Snno .  לפכי  ספסילכ  פיתיך מסנד
 מתגועע סמוון 6)  יסתוקק 13 סתפיף  מספייר  גוסוכסנפך
otpn?146סרעיכות עליו נגר סמוון נגופו ירן וכמסר ת 
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