
 רקדמות שני חלק נבוביםמורה
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 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
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 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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 13יג א פרק שני חלק נבוכיםמורה

 . טתחלק בלתי כח או , בו מתפשם כח או , נבדל או , ממט חוץ אחד גשם אם הארבעה, מאלואחד
 שהוא אחר כי , שאניר כסו שקר הוא ממנו חוץ אחר נשם הנלנל מניע שיהיה והוא הראשוןאמנם
 כשיניע יתנועע כן גם הששי הנשם שזה ואחר , התשיעית בהקדמה שזכר כטו כשיניע יתנועענשם
 תעטעע ואז למספרם תכלית אין גשמים מציאות ויתחייב יתנועע ע"כ וזה שביעיו נשם שיניעהויתחייב
 כח הגלנל מניע ש.ד"ה והוא השלישיים הפנים ואמנם , הב' בהקדמה שקדם כטו שקר וזההגלגל,
 שקדם כמו בהכרח תבלה אל טניע והוא נשם הנלנל כי , שאספר כמו שקר כן נם הוא בומתפשמ
 כטו בהתחלקו שיתחלק אחר , עשרה בשתים שנזכר כמו תכלית בעל פחו ויהיה , הראשונהבהקדמה
 הפנים ואמנם . ועשרים הששה בהקדמה שהנחנו כמו תכלית לא אל יניע ולא , עשרה באחתשנזכר

 שיהיה שקר, כן נם זה בארם הארם כנפש מתחלק בלתי בו כח הגלנל מניע שיהיה והואהרביעיים
 מניעו זה היה שאם זה ובאור . מתחלקת בלתי שהיא ואע"פ התדירה בתנועה סבה לבדו המניעזה

 הוא גופו העליה, אל הבית מן עלעלה עד צורהו היא אשר נפשו כשתניעהו טשל דרך עלהאדם כי באור הנה מוסיף ואני , הששית בהקדמה שנזכר כמו במקרה מתנועע המניע זה יהיההראשון
 הנוף בהעתק כי , במקרה התנועעה שככר אלא בעצם הראשון המניע היא והנפש בעצםשהתנועע

 המתנועע ינוח הנפש הנעת תנוח ואם , בעליה ושבה בבית שהיתה הנפש נעתקה לעליה הביתמן
 בהכרח ינוח במקרה מתנועע וכל , לנפש ההוה המקרית התנועה תסור הנוף ובטח הגעו והואבעבורה
 הראשון ההוא למניע שתהיה כן אם יתחייב בעבורו המתנועע ינוח וכשינוח , בשמינית שנזכרכמו
 התחלת היא אשר ההיא הסכה כשתמצא וממתנועע, ממניע המורכב הכלל מן חוץ בהכרח אחרתסבה

 ולזאת , ינוח תמצא לא ואם , ממנו הטתנועע את ההוא בכף אשר הראשק המניע יניעהתנועה
הסכה

 טובשם
 מתחלק כלתי כס 6ו בו מחססט גח 6ו גסס סוייגו:כדל
 סו6 ממגו חון 6חר גפם כגלגל מגיע סיסים וכמגסכו,
 כ?קרמס  סוכר כמו כמיגוע יחגועע גסס ~hto 6חר כיסקר
ipoיחחייכ כפיגוע יתנועע ג"כ ססס' תגסס סיס החר 

 שמיס מניבת ויתחיילו יתנועע ג"כ וגס ז, גסססיגיעסו
 כחו סקר וזס סגלגל. יקגועע the לנזספרס תקליח6'ן

 וסם ססליס"ס ספגיס התגס : ססגיח כסק7מסטקךס
 6"כ כו,, סקר ג"כ מס גו מתפסט כח סגלגל מגיעסיסיס
 מתססט כח לגלגל ממגיע סכת סיסיס "מסר ס6יסתכ6ר
 סזון יגיע bSI תכלית (SP כחו ;ototI חוס ס'תחייכלמי:
pff))סתגיע יחחיינ ""כ לכ"ח יגיע סס~6 סגחגו ככר "כל 
 ספניס ו"מגס : מתפסט גג91 כוו יסים ל6סגלגל

 תתחלק כלתי כו כח כגלגל מגיע סיסיס htotסרניעייס
 לרץ כוס וסכ~וגס , כו' סקר ג"כ זק ג76ס סקוסכגפם
 וסוף מתחלק ממגו')לחי תכת מתנועע סו6 סגלנלכי

nP)ooht hS 65תכלל מתותו חון 6חר מגיע חמ hS 
 סגפס~ח )עלי כיגועו כמו סתגיע וינוח תן'רס סתנועסיסיס
 חק תמיד יגיע מגיע o~s תמג6 סל6 כעכור ככ6ן6סר
 ?ג"ח גומות ינועו לי יסכס ולוקח יתרו  ווס מכלל.מקותו
 מגיעם כי יתחלק ל6  ר06ין מגיע יחו ינכל לע"פתמיו
 סס להניע 16ת1 סתני"יס יכל נע05 תתיג מניעסיגו

 תמס כריתס 6ו נקות נקמת oh תתט חון תדפיסטגיעיס
 עיע 161 כיור לו סיס כמי 5יר 16 דתיון 16 כגגםטסו%
 כתו ניגוח מגלתי 6פ0ר 61י כתירס יחטעטוכסעיע
 ?יס ל4 יפייס 6לו על גי מייער יגלגל  סיי וילי10כרט
 ג5חיח תתירד סחג.עס ו6ח סיס  061 לי5ח לסתטטטיכול
 סיט כסידת? סוכרנו כתו %ס0ר וגס ריגני כטל  הזכרכתו

 סרי0יגס יסכס המסיס ~PD7 וס לסי כמכרחיתחייב
 .  מסגלגל גודל ר"ל , ס0גייס ?מגיס על סגלגללחטטת
 סיתס oh סרי0ון סגלגל שתגיע גתוסק מחכיר כנר?גס

 כת ול6 גיף לי סיסיס יתתייכ תדיר? 16 ג5חיתתטעתו
 כתירס זל, כעכס ל% תנוטע למגיסו יסיס סלי עדכגוף

 4 ך ח"בן נבי:ימ]מורה

 כ?סדתס סוכרט כתו סגיי 1ל6 חלתכן ל% יסכל ל6ולוס
 רי0עס  ססכס 0תי יתכרך ס%לוס 011 וס0כיעיתסתתי0ית
 כססי% סריסה? ?מכס מ5י16ח שכישיר מגס סגלגל.מגיע
  plnlp~o תקלס סרג ייסמא  כגוף כת יל% גוףשינס

 וחסת0'טית ימי0מעית ומסרכיטית ות?0גיתמסר06וג?
 ומססגע עירס ' ותסירנע ט0רס nS~ontומסט0ירית

O-liuומתריס ומנהי ומסריס ותכתתי : 
 רשיתי לי סטטוס ק5ת  על לכטיר רוויתי טינ  0סאמך
 רני סתכ0 ו6ף עליסס אסעיר מסמפר0יס ליחד.
 כרכרים וכפרט ?ספר בז? גדולית ?ערית מעיר 06רת0?
 סרכ כי לדעת יס רי0וגס י?נ? . תססיליסיפי0 כוסכ6יס
 ייתר 1ל6 נגול תגיע ?1* 0ס0ס6מר

 נו מגיע 0?וי
 מסית ,pp,)p סגלגל סגנרל יסתייע ס6ף %מרויריסט'ץ

 נור? 610 0?גכדל 61תר סגלגל נורת סו" וסגנדלע5ת1
 פרכ 4תר ויגס גדול טיו6 יף כגלגל סס%1 0י6מררשוי
 יד טל סו6 תיגיגל יבדל  ייון ית' ל0ס  יסתרגוגי

 , תון 0ממ כו יחתר ל6 גסס 60יט ימס למיססרחגס
 גסכליס 16 ית' כסס יידע יתר כי לך 16תריסגס

 0סס עלי?ס תעיק מס? יתר כגלגלים ססססגכרלי0
 610 ס?גלגל 6ריסט"ו "תר  ולכן כרכר 0?61 כוסי6תר ר6י לז'נר גורס 0סו6 מגיע כל כי הסתרחי מס מ5רתון

 5ר על עיע יתעלס טקסס xinfi לפס כגלגל ולינירל סו* ס?תגיט לותר לרג סכיי 1סגס עקמו, מפקחמתגועט
 סחכם כטת 16לס סגכדליס ססכליס סקר  וכןסתכליח
 ססיעל נר טל יגיט ס0"י גי סכל י0יכ  6לי 06ריס61
 סכס יסו% גר טל ל% מתכלית 5ר ועל ס15רס 5דועל

 כפי למעיר יס תגית קרוכס, סכס S)h 6100רתוקס
 כת 6עו סס0"י לכפר ר5? כ0יריסט"י כי ירפס ?רבדעת
 כח יכל חכליס כעל כתו שיטיס חוס סיתחייכ לחס)נ11
 כי תכלית נעל גלתי  ומן מיגיע 06סי 6י תכליתכעל

 כח תיגו נלג5 ססמגיע לנ"ר סו6 ל6ריכי"ו כוססכ~וגס
 כת חייט h)S" 6ריסטז יגסריס .6ס כחוסמתפסט

נטף
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 א פרק שני חלק נבוכיםמורה
 מניעם כי , יחלק לא ראשון מניע מהם אחד שבכל ואע"פ תמיר חיים בעלי נופות ינועו לאהסבה
 נאות בקשת אם , מטנו הוון יוצאים ענינים הם להניע אותו המביאים אבל , בעצם תמיד סנק3אינו
 יתנועע וכשיתנועע , יניע )או , ציור לו שיש במי ציור או דמיון או , כנגדו שהוא ממת ברהההאו

 יבול היה לא הפנים אלו על בו הגלגל מניע היה ואלו , שוי_רתי כמו שינוח מבלתי אפשר ואיבמכךה
 שנזכר כטו אפשר וזה דיננו בעל שובר כטו נצחית תדירה התנועה זאת היתה ואם , לנצחלהתנועע
 הפנים על הגלגל לתנועת הראשונה הסבה שתהיה הדעת (ה לפי בהכרח יתחייב , עשרה שלשבהקדמת
 הראשון הנלנל שמניע כמופת התבאר ככר הנה . ההלוקה שמייבתהו כמו הנלנל מן נבדל ר"ל ,השניים
 תנועה למניעו יהיה שלא עד , כלל בנוף כח ולא נוף לא שיהיה יתחייב . תדירה נצחית תנועתואם

לא

 הים ס6ס מנד 3י6רו וכסכל כנפט מניפסט דלתיכג91
 סיחגועע מה וכל כמקרה מתגועע ה)ותגועע סיס כןסדכר
 כח6יגו מהסיי לכתר 5ריסט"ו כטסכי6 כי ר6סוגס עליסס,להעיר סר16י דכריס סלמס 3,ס רציתי ומגס . כמכרח יגיחכמקרס

 כנוי
 כח סיסים 3ין לכיר מיתה כונתו

 כנוי
 מתפיט

 ג"כ מדפקט כגוץ ;ח כל כי לדעת יק מגית מתפסט, גלת'16
 שגו ;הח"י לנ"ר החכם עמס 6סר כמתת ו7י נמקרסיתנועע
 ינוח כמקרה סיחטעע גוה סכל והוך סכי6ור וס גגוץכח

 התפרט סיסיה 3ין כגוף כח 6יגו טהס"י ככי16ר די וגסכהכרח
 הו6 נמתה5ק סיחל1ק וגס כי עצמו יסתור דבר סו6מתחלק כלתי נגש כח היות כי לך כיקרתי ככר כי וגסתתחלק כג91 כח כל כי תכלית לכלתי יגיע סל" מתעסט כלתי16

 ההפרן 1סר6יתיך למעלס זה לך 3י6רת' תכר ,מהמלק
 כח סכל פי על 6ץ מתפרט כלתי זכין מתססם כיןסיס
 מחחלק1ת כחות טיט הרג סחטכ כמו ל6 מתחלקכגוץ
 ה61 המ1פתיס כצלו l""olle כוונת 1סגס מתחלק1ח.וכלתי
 וסחת)ועעיס החגיעיס כי הגיח ר6ס1נס . לך ס"ומרמס
 יתחייב גן הזכר היה ס"ס חגליח 3על לנלוני ילכו65

 וה כטול יתכ"ר וככר חכליח נעלי כלחי גסמיססימ65ו
 לנלקי ילק וסמתג1עעיס טטמגיעיס ספסר מסיסולמס
 גסיתג1עע 6כל 'חד (oth~n יהיו סל" ג16סן הכליחנעלי
 כן גס כי"ר , כעסיס וה טיקרס כמו סוחר יפסדס6חד
 וכן למליטי תגי לסגי יגיע 6חד ס6ס כוס סמסל ."חרון ים:" סל" יווה יתמ'יכ כן הוכר היה ס6ס גמגעסוס
 סיסיו 3ין יחד (othln ;יהיו כין תבליח כעללדלחי
o'hln)ל6 3ט:ס סכות המכוח 6ל1 ויהיו זס 6חר כזס 

 הינתחן SJh בל,,שםגמא
 6ל ""תגועעיס

1 
 ט5מו ph יגיע הו6 המגיע וה 06 כי"ר וס וצחר .ר6ס1ן
olpJ16 חוסכ ט6פלט1ן למס לוה וסניפו כמקרס יתנועע 
 סר6ס1ן ממגיע 1;י , כסיחג1עע 6ל6 יניע ל6 תגיע כלכי
 ר6ס1גל ל63ר "ריסט"ו ורצה ע5)וPO 1 מגיע דבר610
 במקרס 1ל6 נענס ל6 סיתגיעע מגיע 3כל המחויךסחין
 מתנועע סיהיס הרקבון תתניע מחגיגי היה ס6ס גיפרוהסס

 כמה יקחייכבמקרה
 סתכ"ר  כן "ס  6חרוגס חגועה סגמנ"

 הךכר סיס ס"ס כמקרס תגיע יהיס ל6 סר6ט,ןססמגיע
 נפטר כלתי סוס התכנר וככר 6חר1גס תנוסס תמנתכן
 . כמקרס ס.תגועע יח1ייכ ל6 סר6סון ססמג'ע יתכ6ר כן06
 נעכס ס.ת:1עע ספסר 6י סר6ס,ן ססמגיט כי"ר ;ך6חר
 1סיהיס יחד 1ככ1על 3כח סדרר סיסיה מזה יתחייבבי
 לכתר ר5ה כך וצחר . 6מד כנד רב והתלמיד תלמידהרג
o~OPגטם ס"'ג1 לגיור ר51ה , בלל ג71ל 3על תיגו יתעלק 
 כח סכל 3מה )ותפסט bS 3'ן מחפסט כין כגסס גח1ל6
 כנק כח גל כן ob תגלית געל גוץ וכל מתחלק סו6וגוף

 ל6 כגוף כח 16 נ11 סר6סון ממניע היס ו6ס תכליתכטל
 תגסס גכ7ל קו6 קנח Or גן "0 תכלית כעל fnSJSיגיע

 6ריסט"ו סכיו1ן מס זהו . סקרה :ו על הגלגל מגיעוסו"
 יט דרכו כי סרב סחסכ כוס ל6 מהסיוע מסטיניככיתורו

 דרך הו6 הברך וס 61)וגס יעלס סל6 מה מהתט1כסבו
 כ6ן יט כ' לדעת יכי6ס סי6 כי 13 ילכו ו:ן'קיסהסס
 6כן סחסכ מה ל6 גכ"1ת ה' המלך ה61 6סר החייםען
 לכ6ר וגסוכ . הרד דרך ה61 6ריסט"ו דרך 6ין כיח"כ כי כענ1ר וס וסיס זס על מופת לו 6'ן 6ריסט"1 כיסיגי
 hlrl הסס )וג'6ות הרכ סכי"ר 6חר כ' 1ה,6 סרכדברי
 6מר1 וזהו גסס סרגו כיקר 3ו תלוי ספל 6מרהיסוך
 Pt)no לתקרות יותר 16 טניס היותו הסקר מן1ה61

 )והס 6חך 3היותס 6ל6 גוo)tb 9 6סר המ1כדליסהשיגיס
 061 3מ5י"ות שים גנדליס דכריס סג' יהיוplhtlno )וחוייכ' סגי ימשו ו6ס 3'"1 סוכר כמו עלול וה"חרעלה
 עלץ והאחר עלס ס6' היס oht המנין יפול ל6 כןהיכר
 מח1יינ 6יגו והעלץ nlhi:no מח1ייכ הי"ומעלה

~lbtinr יתמן ל6 הלץ וה ה)ונ'6ות חמ1ייכ היגחובכר : 
 יח)16 ככר כי כסקדמ1ת לך קד)ות' ככר ט,3 מסאמר

 עלול והא' עלה ה6חך טיהיה נין כגנןליסרבוי
 לנמר רונס והייחור הקדי)וס מנך or~)tJ רכני1ימנ6
 והספל 1:3רס קדיחה ל6 כמעלה קדימה 61יח1רקדירה
 על1ליס סס 6לו וסגי הסני ומהיכל יותר פשט סו6סר6טון
 האחר על קדימה לו ים מקלו 6' סכל ons הר6ס,גסלסרס
 6סר וסמ1פת ס6חר. ppln פט,טה 'ותר ס6חד מידיעתמנן

 לך אגיד "סר זס סו" 6מד סססס לוזיר לס'ל1ס,ףהכי"
והוך

 אמרס י7עח תכר  רונסון גמ65 סיס לרטת לנו סמכי"
  סרחו 3" כ' ג"מרו 6חך כרכור לך 'היה זל" 6גכיז"ל
 הגלגל לתג1עות יעלו הקנ1ע1ת סכל גראס ס"גחגו לגוסכוס

nlDI)pls)s~o ילכו 1ל6 הר6ס1גס סתנ1עס 6ל יעלו כלס 
 סמגיע 1וס לכל ק1ךס ר6ס1ן מגיע 3כ6ן ימנ" 6"כלכנ"ח
ס"להייו ל63ר די וזה 6חת הי6 ססתגועס למס 6חד סיסיסיח1ייכ

 נ'"
 מניעים כסני הגלגל סיקג1עע יגוייר 061 "חד

 סי6 טהתנועס 6חר ג3דליס מגיעים הכ' 6ל1 היהיויחוייב
 כמליקוק o~ltrlגבחים

 יהיה י"ס ת)י( כהס סיהיס 6""
 יס'ס סקידס מהקרימה מין וה כא' לחנר1 קוסהאמד
 וידוע כר1ר ג"כ הה61 סורך ועף ועת ל6 המביאותמחו'כ

 סססכ כן גס סתכ6ר כ3ר הגס . ק1ר6 ס' 6סרלסרידיס
 כחו כחקו החגועה להמנע סווגן תחח נופל "יגויתעלה
 מהגלגל 3מ1פח ע"ז סטיון הכית כ3ר מנס . כט"וסוכר
 הכנב והגה , ג:חיח תג1עס עקמו 6ת סיגים מסקרמן

 1ל5 "חד וסס61 3נס0 כח hSI נסס "יגו 3תג1עת1ס"חת
 ס6לוה ססלס הס IShl , לומן מחוכרת חנ'"1תו סחן'סרגה

וסו"
 קיק

 יסתת סל6 נגסס ;ח 1ל" ג;w~hn 0 עטו( גמל"
"סי
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 14יה א פרק שני חלק נבוכיםמורה

 השביעית בהקדמה שנוכר כטו , שנוי ולא החלוקה יקבל לא ולזה א , במקרה ולא בעצםלא
 שנים היותו השקר מן והוא . לגלגל המניעה הראשונה הסכה ר"ל , שמו יתברך האלוה וזהו ,והחמישית

 , עלול והאחד עילה מהם אחד בהיות אלא גוף אינם אשר הננרלים הענינים המנווי לשקרות יותראו
 כמו , כחקו התנועה להמנע כן בם הזטן תחת נופל שאינו התבאר ובבר , עשרה בשש שנוברכמו

 תנועה עצטו שיניע ב השקר מן שהגלגל בסופת הזה העיון מן לנו יצא כבר הנה , עשרה בחמששנזכר
 טציאותו שאין ישתנה לא אחד ושהוא , נגשם כח ולא גשם אינה בתנועתו הראשונה ושהסבה גנצחית,

 : הפילוסופים חשובי מופת עליהם עשו אשר שאלות השלש הם ואלו , זמן אלמחוברת
 אחד וימצא , דברים משני טורכב דבר כשימצא והוא , הקדמה אריסמ"ו הקדים ד להם שניעיון

 בהכרח האהר מציאות טתחייב המורכב, ההוא הדבר מן חוץ 1QYV כפני הדנריםמשני
 והצורה כחטר , יחד אלא ימצאו שלא טחייב טציאותם היה שאלו , כן נם המורכב ההוא הדבר מןחוץ

 גם וימצא , הסכנגבין כשימצא בו והמשל , בהכרח האחר ימצא והנה , החיוב העדר על סורהעצמו בפני מהם אחד מציאות כן אם יהיה , פנים בשום האהר בלתי מהם אחד נמצא היה לא ,הטבעית
 נמצא שאנחנו אמר ההקדמה ואת בארו ואהר . לבדו החום'ן המצא בהכרה יתחייב , לבדו הדבשכן

 וזה )נ( ה שיניעו בעת מנולתם ויתנועעו זולתם יניעו שהם ר"ל , ומתנועע ממניע מורכנים רביםדברים
 בהכרת יתהיינ , האהרון המתנועע והוא י כלל מניע לא מתנועע ונמצא , כלם בהנעת באמצעיותטבואר

וימצא
אפודי

 מקא וכינו uellnn סליקו כו'.ר") יק3! י6 ויזת א : כמוסחסר3
 טל6 ימס "ומר "יגו ססכ'טי' סכסקדמס P~th ס:וי,גי י,"מפיקס
 6ן" יחה,ק )6יח:ועע

 מקוט מכ) יתרועע י" 'המלק ; :נ מה כ,
hto((סהו6 נמו מחפפן כו!) וסו)) גו)) סו a~rl כג,כל גמז כרב 

 מ:,"וקו מגו"ר ומוס ר"! כו'. במו ס':'ע ב : ס,'כסקדמס
 ,hlo~t סנסמ,ח סי')ח וסו ר"! . סר"ס,:ס ומהסכם ג :'מאס
 ר"ל "ריסט"ו. סקויס ר : מ3י,רומ 3קסוח סג' כ6ן וסלי6מו
 כי סיפוח כח"ן וים ססקומס. ו6ח סקייס כסמיכי ס:מע3ססר
 hintcl הטוסי כ)ה' המקיט סימלו ססקדמס ג"ח )סי'חמי,כ
 הכספוח וכיקרו סמ.1ח ויה ס7כ1ר וט,מ!6 הקרס 3)ח'סמובר

 סנ:מ"ס וטס מט!סימקרס מורכן ד3ר :מ:6גיס,וסו6ס6)מנו
 !3יו סע!ס וימ:6סססן'ס

 !סו"
 ס'מ:rrn 6 'המ"כ הנק סוכן)

 ודכור מהפח מורככ 6מד דכר סרח 6:מ:ו וכן )3די,ממקרס
 וקח ס37ור ~hSnt 'ש"כ 6"כ לכור 11)ח המ'ותוימל
 6:מ:ו וכןסמ'וח,

 גם)"
 "מך ד3ר

 171מס מסם מורכי
 ס,מ:6 ימ1י,3 6"כ מסנוף ס:סס הסיד 6מר )נדוenl~o וים:"

 nhr 6ריסט"ו "מר )" כי מחור:וח סקוסיוח וגו ג"כ.מגסס
 36! ומוגית ט3עיח סרכ3ס מוריד 6רר גגך 5!6סנולס
 סמקרס, כו ה1מ)6 סע:ס מטמע 6י;ו סמקרס ,וקח סגמ)6סע)ס
 ),רם סי6 3ע:מג סטומ7ח o'hiln ס"11 ס,ורסוכן

 סמוע3עח הט3עיח ס:ולס 6כ) כמומר מ,טכעח שחימו73)ח
 המדלל וקח סנמ)6 סמ'וח וכן מחומר, 11)ת חמר )6כממר
 וי!חו,וכן סו6 סס61 סהייח 6כי סמרר טס ס:מ!6 סמ'וח6':ו

 טובשם
 : o~DIOll'PO חטיפי תוסת עליסס עסו6סר

 גר' סקדמס 6ריסט'ץ כקןיס לסט סגי ע.ון סרגאמר
 מורככ טסו6 ססכגג3ין כסימ65 3וס וס7וו'וןעד

 שימגג כסגרח יתחייב ל73ו סן3ס ג"כ וימ5מ וחומןמדכם
 ס6גחגו 6מר ססק7מס ופת ניקרו ויחר לכ17סח.מן
 סגיי כיגרסות סכעלי וסס ומתטעע ממגיע מור0נ'ס רכים 37ריסגמע

 וס6דס המגיע סו6 בגסס סמהגועע 610
htOכנעל 16 ג6דס גמג6 ומגס ומתנועע ממגיע סמורככ 
 כלס כשנעת 63מגעוח מכותרוגס שיגועי pp3 )"ולתס ויתנועע, ווגתס ס'ג'ע1 37ריסחי

 יגיע ל" מחנ,עע וגמל"
 גסס כעל סנלחי סגסס וסו" ס"חר,ן סמתג,עע hlolכלל

 ככנרחיתחייכ
 ממגיע ונסו כלל יתנועע 65 מגיע סימן"

 מתחלק כלחי 610 סגם חגועס h"h 13 וכמסר ,סר6סין
 סית63ר גמ, סומן SDI) pnp ותיגו 3ג91 כח ול6 נו9ותיגו
 מססמע 3סמיגי 6ריסט"ו עסקו polno וס סקודסגתופת
pth)tרניס וסגס סט3ע. ס6חר מכוס הלמ"ר 'pp~ מכס 6ת7 1גמ63 שרכניס שריס )ר6ס תגחנו כיסתרו 
 ממקריס כי גוס וסמסל , ימhS 65 וססגי עגתוגסני

 נ5תס ימ65 וסטס6 לע"ס גוסן כלתי יעמדו ל6סגפר7יס
 חגור כלתי )מג6 וסטיות ודכור מחיות מורקב סו6וס"דס
 ותיגו מי 610 מחומר כי סחיוח ps3' גמ65 ל6וסדכ,ר
 כגריס מסגי מורנכ סו" מסגין גי כ"כ ספקו וככר .מלכר

סרס

קרשקש11שןנ"י-יני%ן"ייועןוששאן"
 .. החטב העדר על עצמו נפ:. אחר מציאית א'ב יהיה שניעיון

 כבר הנה הטבע שארר בטה הל' כמאמר או'סט'1אמר
 מה:וןע טצא שככר ומפ;. , יה:ו;ע שלא vti~e מהמצא
 ושלא מניע דבר יטצא כבר הנה 1מה:ועע ט:יע וג"כ ':';שלא

 הכהו 1ה,א פשוט האחרון הקצה נמצא כאשר זה וב.א1ריתנועע,
 ~לפי , פשוט הטקנילו הקצה ש.טצא 'הו"כ הנה לבדטח:ועע
 מהבירו :פרד מהם אהד 'מצא מקבילים משך מורכבשכל
 באמצעכם מבואר וזה )ג( : כן גם נפרר האחד ש'טצא'ח,.'ב
 כלק הגלגלים תאסר כאלו שהוא בזה רוצה . כולםמהנעת
 הגלגל והוא טה;ועע בה אשר התש והוא ממצעטורכב.ם
 והוא וטמהנועע טטניע מורכב גבלם והמקיף ה'וט.שגלגל

welnלא כלל שיתנועע לא מנ"ע שימצא א'כ יחו'.ב בו אשר 
 ואסרו לגלגל, המריעה הראשנה התחלה והוא בסקרה ולאבעצם

 אשר הם:יעים שאותם בזה הרצון ש'נ.עו בעת מז1להםויתנועע
 מבלחי אפשר ואי במקרה טוולהם יהנועעו כמחנועע'םהם

 לא אשר הנצחי הנניע ההגועה להם שטמשיך אלאשנוחו
 שכל כלם הנעת באמצעות באסרו האמת, והפ.רוש ,ישה:ה
 את המניע והוא המקיף הגלגל עד מוולתו מתנועע וגלגלגלגל
 גשם ואין ltYY מפאת הראשון הטת:ועע והוא בהזועתוכלם
 ולא גוף לא י:.עהו מחוק מזיע אל ויצטרך 'גיעהו 11 חוצהאחר
 : יתברך השם והוא בטקרה ולא בעצם לא יתנועע ולא בגוףכח
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 א פרק שני הלק נבוכיםמורה
 , טף ולא , מתחלק בלתי הוא , תנועה בו א"א ומאשר , הראשון המניע וזהו כלל יתטעע לא מניעשימצא

 : הקודם במופת שהתבאר כסו , הזמן תחת נופלואינו
t1SPהטאמר, סדר תה אחר, בענין שהביאז זאעיפ אריסמ"1 מדברי הלקוח הענין בזה פילוסופי ומלישי 

 הענין ימלט ולא , בחוש הטושגות הנטצאות אלו והם נמצאים ענינים שיש ספקאין
 , נפסדות ולא הוווז בלחי כלם הנמצאות שיהיו ז אם והוא , הכרחית חלוקה והיא חלקיםטשלשה
 ההלק אמנם . נפסד ולא הוה בלתי וקצתם , נפסד הוה קצתם יהיו או וגססדות( סוומ כיס 16)ג"6

 שקר הוא השני והחלק , נפסדות הוות רבות נמצאות לעין נראה שאנחנו , מבואר שקר הזאהראשון
 מהם אחד כל כלם הנמצאות יהיו , וההפסד ההויה תחת נופל נמצא כל היה שאם ובאורו , כןגם

 ר"ל שיפסדו, וראוי שידעת כמו היותו מכלתי בהכרח אפשר אי במין מלאפשר )נ( ח , ההפסדאפשר
הנמצאות

 טובשם
 וסגרול סנרול תכלתי גמ65 ל6 ומחדוד וסינוד סכרולסיס
 יט ר6קוגה pippno נפלו וסקסוכס . ימעד מכליגמ65
 סססק1ח, נחיר אח"כ nDI~O כוס 6ריסט"ו סכ'ק מסליעת
 מקכיליס מס סדכריס כסגי lShn בו סר15ן וכו,דכריס מסגי מורכה זכר כסג)ו65 נ6תר1 כחמס כמגחשגס
 1סמתגועע ממניע ומנס לאחר סלמיח ספחך סיסיה ל6וק5ווח
 ירפס וגס יסער מסכל כי לחכרו סלמות קינו ממס 6'סוס
 ויתחגר מקבלות ק115ת סגי סס וסמתגועע סמניע כיכחוס
 פינס ס6ל1 61חר סנסטת כעלי וסם משו סתחגועעמסס
 PlllpI מקכיליס דכריס ססס 6חר לאחר ס6חדסלמות
 סיסיס יקקייכ תחגרו גנ7ל גמ65 קו6 סה6ח7 סחנ6ר06

 קם ,קרנס רחומן גר6ס 6נחגו וקנס ג"כ גכ7לס6חר
 ממגו 1ימסעל נחנר1 מסס 6' 1יסעל ק15ות ססס זכריםג'
 כן גס גכךל ס6חר סימ65 יחוייג ננזל סןנפ גמ0665
 כמגיעים מעגין וכן ממגו סיפרר למס גסרד 610 סגפרדכי

 מתניע ממוכר גפם מנעל גמ65 6נחג1 כיבתתגוטעיס
 יניע סל6 ס6חרון סמתגועע סהר ס6נן וגת65ומחג1עע
 גכדל ג"כ למגיע סימ65 יח1ייכ נמקרק 1ל6 גע5ס ל6גלל

 זס 1כסכגח כמקרס ון6 כעלס ל6 יתג1עע ול6מסמחג1עע
 כינס יחד כסימוקו וממקרת קעגס ג' קס0ק1ח כליוקרו
 ימ65 ל6 כי ק5ס 6יג1 ממקרס כי ק5וו0 ססס דכריססגי
 16 ס5ורס מנד גתסכיס סס ממקריס וכל גוס6תכלי

 ל6 לכן כע5מ1חס גוו65יס ו6יגס מחומר מ5ךגתסכיס
 יסדק !6 מחוגריס סימ65ו qh וסדנור סחיומ וגסosno מכלי סמקרס סימ65 ממקרס גלי סע5ס כפימ65יתחיינ
 610 סדכור כי סדכור סימ65 דבור מכלי סחיוח יח0665
 קנס סס61 על ל6 וכתכ5יח ססלמ1ת 75 על נ0י1תגת65
 מחוון ימ65 ול6 מסכין סימ65 אפסר סיס ולכןוסלמות
 מהחיות ס7כ1ר ול6 משכור גכ7ל לעולס גמ65 ל6כ76ס

אפוני
 כמ' ע":חי וס כחכי קמרי . כ!) ווכחו מגיע ל" מח:וטע6100
 מסמפל0'ס סלנג נו טעו ססק7מה כבת כי tnthr1מהגמע

 סק1סיוח 6!ו )סס הוקרה ססקדמס כיח כמגויס 0מ!דטד
 יו"ד o;nh '1 ס6מח, לס' 6מ0י חירון כס משו 1!"סכח1כוח

 מהס "' "'ן וכריס מבז מורכג דור כס'מ!, כ' 0סכ6ל
 ויהוד ככ!לוח סו'ס סס S)h מהצהר 'וחלכו!!

 ו;מ!"
 כ:מ)6

 6ס:ל סוס לכוו )סרושחן
 0'מ!"

 :ספד ססנסרז )פ' ס"הר
 שרד מס) דרך סי הדכם מ1!6 כס6)' ר"ל , משו 0:סרדלמס
 כ' משו המומן ס'פרד n~cb סיס סזכ0 ספרד ס:'ססזניח כמורכב סבן ם"מר גסרד מהומן ס'מ,6 "ס0ר הנט סמורכםמן
 סמ,מז נ0ר7 061 גקרד 7כ0 סיס )6 ממח מהומן 'סר7)1)6
 )מ)6 ")מיי כן וסמו . ג"כ  )פרר )גךו גמ61 כ61 הגהממגו
 ו1ס כלס יכ"מ  סנלגליס  ימס ומסיוטט מדייט מירכו יהרר3ר
 ,  סיסווייס  רירים סט ומחיותם ספייע ס)סס bto סוייטכי

 כלל גפס בעלי c)tb "סר ירכליס סס פמט סנלס'ויפסיוטט
 וסיססר , טלל 'סווטט לן מניט מס  עמלו סיס!" 5ססרסיס

 ל6 סייט טימור ימיין 6"כ סגי מתוייג ס)למ'סכרכרים
 סגי סס ופחמטט כמניט ולגיר יס'. ססס וסור כלליס)ועע
 סמ)יט כי מנובר ,י סימר פן יוסר לתל  מסס ימד ייןדוריס
 מהנוטע סו6  וסתח)וטט סמ0:ועע מניע שו10 גנמינס מגיעסו6

  כסנטרסוח יימר 5' כל י"ל סמייט מן מסיועי יעסו33מי)ס
 מן כילל ייתר C~D ימר "ין תימיתי  סמוי ררך עי מבירו6ל

 ויייס ר"ל .  כלס סומ:יוס סיסיו ו :סוהר
'ff) 

 במוייך
 רילס . ועי' 3סכרמ 6"י  כמין  וסמסטר זה : ככללסמ)יויס
 יסתייע ח"כ ססססר יטמר סגפלייס  מן יתר 3כל סיס יםליתר

 חדוד ג"כוכן
 מסכיי

 מכלית 6לי (t~SP נת65 דכר יינו
 סגמ5, סתית כי גס  ססכין מדלי ססרוד  סית4165"6
 ססס כסס ג6מר 1,ס תסוס תיר 6יגו ס6דס חישכי

 עיס ,סר סג3חריס נפרקיו זס סרג 3י6ר וכנר 3ססכמס גינתר ט?תיות י6הי סססגיתי 6ף יטס נסתיף ססתייס
 : סססקוע וסותרו ממוסת יתאמת כן סדכר חסין ויתר 36ות לסרתיססקדמס

 גמענית ער . יכו, ,תר תעגין טן3ייי D"Ph "ריסטי מך3רי יללות  יענין 3וס סיליסוסי טליתי  עיין סיגאטר
 כל סיס טיס וכיסוח , ג'ק סיר סי6 חסלי וסילק , תססרוק יייתרמח

 נת5"
  ימי, יסיפסר ססייי חסת יימל

 סו6 כמין ס6ססיות כי סידעח כמו סיות1 מכלח' כמכרח 6"6 כחין וסנפיר סספסד ספסר כלס מכגמנ6וחכ"6
 סגמ165ת סיססדו יחויינ 61"כ כספרי יסיס ל6 כן יסיס ל6 ס6ס מחוייג סג5חייס כדנריס וס6ססרוח גנחי6פסרות

קרשקש
 היותו. מבלח' אפשרבהכרח א' במין והאפשר )ג( שלישיעיון

 בעת לפועל האפשרות יצא לא שאם בזההרצון
 ואין נטנע אבל אמשר 'היה לא השן מאיש. באחר העתיםמן
 פעולות לעשות אחר נאיש אשר והכה האפשרות אל דוטהזה
 יתכן הנה בו אשר הכח כי החכמות מן חכמה ללסור 4עטה
 יתכן כ' האפשר טבע בטל בזה .היה ולא לפועל 'צאשלא
 היה שאס סנרינו הרים שאמר במה . אחר באיש לפועלשיצא
 הנמצאוה מן אחה כל יהיו וההפטר תהויה החת פועל נמצאבל

 כי השתי ומעוט שכלי לקוצר גרול ספק ל' יש , ההפטראפשר

 דעת לפ' טבואר שהוא 1וה . ארוננו עומק לתכל.ת לבא 'וכלס'
 מחוייב הוא וההפסר ההזיה תחת נופל שהוא מה שכלאריסט'ו
 נפמר וכל :פסד ה11ה שבל רבים בפנים ניאר שכברההפסד
 נאסר שאנחנו לאטונתנו 'ו.ק לא וזה לו סודה והרבהווה

 אם לנצח להעטירם cvn ויכול ה1ו.ם לא :בראים cnwבשמ.ם
 ומה  שיאמר  לאומרו יש .  כרם  הנמצאות שיפסדו וראויהיותו בלה' כהכרח אפשר אי כמ.ן והא"שר מורינו הרג אסרירצה,
 כאישים בסס האפשר הלקי שג' יתקיימו שלא המונעתהסגה

 האפשר טבע בן כי יפסרו לא וקצתם יפטרו וקצתםטחחלפים
שארס
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 15פו א פרק שני הלק נבוכיםמורה

 ולוה , דבר שימציא מי ישאר לא בי , דבר שימצא השקר מן כלם וכשיפסדו , בהכרח בלםהנמצאות
 יתחייב א"כ , נמצאים אנחנו והנה נמצאים דברים נראה ואנחנו , כלל נמצא דבר יהיה שלאיתחייב
 ולא הווה לא אהד נמצא שיהיה , שנראה כסו נפסדות הוות נמצאווז שיש אחר , העיון בזהבהכרח
 המצסוווז מחוייב הוא אבל ט , כלל נו הפסד אפשרות אק נפסד ולא הווה לא שאינו הנמצא וזהנפסד,
 בבחינת או עצמו בבחינת מהיותו הטציאות מחוייב היותו ימלמ שלא עוד אמר . המציאות אפשרלא

 היא מבתו ותהיה , סבתו כבחינת ומחוייב עצמו בבחינת אפשר והעררו מציאותו שיהיה עדסבתו,
 נמצא שיהיה טבלתי כהכרח שא"א התבאר כבר הנה עשרה. בתשע שזכר כמו המציאותהטחוייבת
 הווה לא שאינו מה ולא נפסר התה לא כלל נמצא היה לא הוא ולולא עצטו, בבחעת הכציאותמחוייב
 עלול להיותו נפסד ולא הווה שאינו ר"ל אריסט"ה שיאמר כמו , כן נמצא דבר יש אם י , נפסדולא
 , המופת דרך שיסכל למי אלא דחיה ולא מחלוקת ולא בו ספק אין מופת וזה , הטציאות מחוייבתכעלה
 כמו , סבה למציאותו תמצא שלא בהכרח ראוי עצמו בבחינת המציאווז מחוייב כל כי נאמר כןאחר
 בהקדמה שנזכר כמו כלל ענינים רבף בו יהיה ולא , טס( סעסליס )ג'"ח העשרימיה בהקדמהשנזכר
 התבאר כבר הנה , עשרה השתים בהקדמה שנוכר כמו נוף כח ולא נוף יהיה שלא יתחייב ולוה ,הכ"א
 למציאותו סבה אין אשר והוא בהכרח, עצמו בבחינת הטציאות מחביב נמצא שיש העיון זה לפיבמופת

אטדי
 "הר כלס מס)מ)6ות "-ד כל כלס סיססדוכסכלם

 כסורח, )פעו) סיט מליו"כ כמין ומיסטל כלס סיססז1ספסל מסו"
 כלס 6מח 3עה יפסדו לS3b 6 יחסיו סנמ,"וח סי) )"מרו"ס
 tsrr:'1 כלס סגלג!'0 ס'ססד1 וצמר וס 6הר וס 6)6ימד
 בפטל "י וט וסקססז ססו,ס ססס, סעו,? כ,ס )מ)6כ"סל
 ססויס יקבלו בילו כי ושפסד מסויה ס'קכלו 6"6 סניגל'סכי

 יסהוסספסד
~D1)fi 

 מקיף ישרך ידרס הכעס ויכ) יסרה
 פיו 6ל1 כי סקר, ונס הכליח ,צחי מקיס'0 סיסיו "לויכיף

 סרטון ההומר סיס 6"כ סהטסך 6פסרייס כלסטנמ)"'ס
 דנרנטייס סוס סיס ל6 ססיויי סיס)ססד ססססדו"סאפסר
 (oth5r ס")מ)ו )ריס 61)מ)ו סס.ו)י מעדר 6חר נמשרפי
 סהפסז, "פסדות כולס nlhi~)o סיסיו ,ד גבס "מסר "'""כ
ohtכ)ס יפסדו עדיין )6מר or פ, מו"מ וס כי 6ססר "י( 
 )מסדו סי" חכייח כעל כלחי ומן ענר ו6ס ססקןמ1חס)מח
 וס סמן עפרים 3ס' סימר ולמ"פ (oltv יפטרו י6 כן06

 6כל ט : ססגיטיח ססכס כרי סי6 מקימוח טל )כ)סממופח
 6סר סמלוקס מן מחחייכ "יגו וגס ר"ל . סמ)י6וח ממוייכסו6
 . כן גמש דכא ים "ס י : סקדמוח ס)מח לוט קדמםככר

ואי;
 טובשם

 ל6 כי ך3ר סימ65 מסקר מן כלס וכסיפס7ו גסכרחכלס
 מעגין 3וס כמכרח 6"כ יקחייothln) 3 6גחגו וסגםכלל גמ5" ד3ר יסיס סל6 יתחייך ולוק , דגר סימנה מ'יטמר
 נמ65 סיסים סגר6ס כמו וגססדוח Pth~n) PttO סיס6חר
 (1DO ול6 טווס סריגו סגמ65 011 נקסד 1ל6 סרס ל66ת7
 סמ5י"וק ווחוייכ סו6 6כל כלל כ1 לספסר בפטרות6ין
 ס6יג1 ס7כר וס 61מר זה קסל.ס 6חי . סחגי6,ת 6ססרל%
 nlh'Snoi מחוייגת סי6 סנה תסיס ספחו כנחית 16ט5מ, 33חיגת קמגי6,ת )וחוייכ סי1ת1 ימלט bS סמני"1תתח1יי3 סו" 6כל כלל כ1 סספסן 6סטר1ת 61ין גפס7 ול6 סוסל6
 סו6 1ל1ל6 ענפו הכחיגת סמ5י6וק מחוייב גתנ6סיסיס מפלתי אפסר ח"י סתכ6ר כ3ר הגס כי"ט סוכרכמו
 סוס ל6 ס"'ג1 מס 1ל6 נפסד ון6 סוס ל6 גמ65 סיסל6
 ר"ל , 6ריסט"ו סיחר כתו כן ג)וג6 7כר יס oh גססךול6
 סמחייי3ח כעלס עלול לסי1ת1 גססך ול6 סתם hSס6יג1

nth'Snoגו מסק 6ין סמפט 1וס hS, חחל1קת 1ל6 דחייט 
hlbסמופח דרך סיסיה חי : 

 כ' כקמי, במוסח כוס סרי היפיג מ76 ט,נ מסאמר
 כוס ססני6ו ל6 6ריסט"ו מדברי לקוח סו6זס

 וס61 גמ65 פס61 3תס סגמנ6 מטנע לקוח סיגי 36ן דרך וסו כ' זעלס סל6 מס מסמ13כס יס סדרך 31וס ,סטגין
 1כססר סספלס נספר ססתכ6ר מס כסי סחסיסס יסיגס לכן nlSSD סק7מותי1 סי1 לכן וס6ססרות סחיוחלקיחת
 סקר'6ס וקת ,סיס "ס ענמ1 מ5ד אפסרי 610 ס3ת, מ5ד ימחו'י3 סדיר כי סר3 ססג'ח מס גי 6101 , סספלסתפלת
 מ6ססר1ק 5ר 3ו סיס ג6מר 04 פנל אמיתית סקרי6ס ואת יסיס אפסרי ססו6 רייס 6גחגו עלול סס61תנד

 ספין 6חר 'כלל 6ססרות 3סס 6ין ~((olsl ססכליס כי תספרות רחוק 737 סו6 3"ס סיחסו3 סיריוס כמו1כחג'ות
 סוויס ס7נריס 6לו גרפס "נחגו , לך צגיך 6גי 6ריסט"ו כ1 סלך 6סר סדרך 6כל . כחניות 3סס ופין חומר3סס

 חתריס לחס כיסים יתחייג וגססדיס ס11יס ססמית"ס סגרמיס סי1 ו6ס מירח גלגל תחח ססס 6לו וטסוגפטןיס
 וככר לכי"ח סדרר וילך 6חריס חמריס לס0 סיסיו כן גס יחחייכ ס1ויס ס'1 06 סחמרי0 61ל1 סיחס11 חמס6חריס
 סגטס ווס )פסד ע6 סווס גלת' ג5ח' גסס 3כ6ן סימנך יתחייב כן 6ס אחרון ימג6 ל6 ר6ס1ן ינו65 ל6 ס6סיתכ6ר
oh6סמתגועע ווס יתגועע ל6 06 יגיע ל6 גסס וכל גסס סו6 כי ויפסד לסיתסוס דכר לסוס מכס יסיס ל" יתנועע ל 

 סוס ל" 6יט ראדון ומגיע רונסון מתג1עע ככתן טימ65 יתחייב כן 06 ככ"ח "ל ילך ל6 011 )וג'ע "ליצטרך
 סמגיעיס ילכו כן ל" ס"ס סתטע1ח ג5ח' סיסיס יח1יי3 סמתגועע וכן פעס יגנח ול6 פעם יגיע ל7DP) 6ע6

 ר6ס1ן גמ65 ככנן יס כן oth~n) 06 6ל1 6כל ימשו ל6 סנססדיס ססויס סדכריס 6לו כן וס מסיס וצחרלננ"ח
 סמני"וח מח1יי3 כל כי סרכ 6מר עוד . סמו 'תעלס ?6ל1ס 1011 סמקג1טט 1ס יגיס ומניע תמידממקטע

-
ג3חיגת

 עלטץ
 ש'פסרו ראוי איך א"כ מתחלפים כאישים מתקייט והכלעשיר שלא ואפשר שיטות קורם שיחלה אפשר משי ררך עלשארם
 הטין א.ש. בכל יעיר ההגש והנה אפיטר. ההפסד אם כלםהכמצאנה כמח. ח1ל' בלא שטת.ם כסו מתקייס.ם האחשר"[ 1יטנ.יחלה

 הם שהרכבתם מחו"ב הוא אפל האפשר מכת א.:1 שההפטרנ'ח הארם ופן פחאומ;; ו:ו.יןה בים וטו:;'ם טל:וה הרוגי::להמה
 : אגשר קראו לטה ארוננו עומק להחן ':ולה' ולא . הפכדםספת או ענ' או תלש או תוי או יה.ה ?לא 1אן'טי הגס .?'ה.ה1-.?-
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 א פרק שני חלק נבוכיםמורה
rw1 בנוף, כח ולא גטו יהיה לא ולזה , הרכבה ביrR1 בקלות בסופת יתבאר וכן . שמו יגדל השם 
 נוכף ענין המציאות חיוב מין יהיה כי כ לשנים שימצא הוא השקר מן העצם בבחינת הסציאוועשתיוב
 בענק מחוייב אבל , לבד בעצמו המציאות מחוייב טשניהם אחד יהיה ולא , משניהם אחד כל עצםעל

 המחוייב כי רבים בפנים יתבאר והנה . ולזולתו לזה נמצא אשר המציאות חיוב מין הוא אשקההוא
 והשלטות הנמורה הפשיטות כולו זה ועלת , הפך ולא דוטה לא כ% השניות בו אפשר אי להטציאות
 אין כן אם צד, מכל והסבה העלה ונעדר בסנו מעצטו חוץ דבר ממנו יעדף לא אשרהנטורה

 מה וכל , הפעל אל ויצאו בכח יהיו עצנים תמיד נראה שאנחנו , ידוע כן נם פילוסופי רביעיעיק : כלל בוהשתתפות
 1 עשרה השמנה בר1קדמה שנוכר כמו , לו חרצה מוציא לו יש הפעל אל הכח מןשיצא

מבואר
אפורי טובשם

 . תסח עוין סמט6וח חיוג מן יסים כ : כלס הגלג5'ס 1ססר"5 כי סנה למניעותו תמגן סל6 כסנרח רצוי ממוננחיגח
 המוצות ממוייכיס cot)n וסיו סגים סיו 06 לומררוום נוח1ייכ יסיס ל6 ממגו חון סיסים OJQ למצינותו סיס06

 1יסיס לוס וס כין יכדיי טנין וס "' כיגיסס O'O'Dיתהייכ 3ו סי; מס גל כי כלל עג'גיס רבוי 3ו ימיו ול6סמני16ח
 וגס מורכז ויטיס המניסח מהו,יכ ע5מ,ח טל נוסף סגין6"כ מעלס כין מכמיות 3ין ומגורס חמר ססו6 מעניגים כיןרדוי

 : סטגין ט"ו  גככד ההרמכוח סרכ 'תרמכ הס' וכסף ,סקר עלף 610 וסנו1רככ מורכב 610 וווסות ממ5י16ת כיןומקרס
oht6 ר"ל . ססג'וח בו אפסר 6יל גוף לו יסיס טל6 סמ5י6ות סמחוייכ זס לפי יחחייכ כן"" l'O'G גויס : 

 מסירנות tShn ירנ ניווטי  וי ולגי"ור ן כגוף כחול"
 עליו כו ים 6ריסט"1 וכרי ול6 3"ס ררך  ווסו ועטריס הסת'ס ומסקלמס ועסריס ס"חק ומסק7מס סג'מסקדמס
 ווסו כגף כח ול6 גוף ל6 יסיס ל6 ילוס , סרכג? 13 י6י1 למ5י6יתו סנס 6ין 6סר וסוך עימו נסתיגתסת5י,ית מסוייכ ית%5 סיס כמיסת סתכ,ר כגר מגס סספלס, וכמסלת ?ססלס כמסר  יעיין גסס לעיין  ?ריכסתטיכית
onoנס ויתחייכ כנר כח ו6יגו גוף וסוייט 61חןותו ססס מ5י6ות דרוקיס ג' סדרך כוס יתכ6ר כן 06 , טווו יתעלס 
 יסיס כי לסגים טימנת סטקר מן העלס בחינת סמ5י16ח סחי31 כמוסת יתנקר וכן . סר3 אמר : ס6יגומסתגסכן

 6חד כל סהיס 6חר סמני6ות מחוייכי סגי סיו 06 כי כוס וסר15ן , o~PO על (,qQ עגיי סענס כבחיגת סחני16חמחוייט
ornסמני16ת מחוייג סיבו ענמ1 סיס 6ס כי ע5מ1 זעת היות 610 סמני16ת מחוייג כסיותי 'תחייה סוז5'6ות מח~ייכ 
 כמס 6דס 6כרסס כי ח6מר ob , יצחק 16 36רסס טס61 כמס 6ןס סו6 ינחק 16 נתרסס וסמ"ג , לוולתו ימניל"

 סיס Qht לו מטיתף טבע יסיס  כן gol) oo~Jb) 06 לענין 610 061  לוולתו Pt'~t)hO ימנ" hS הכרססססו6
 טכעיס מסני מורככ ממגיסם 6חד כל סיס עלמו סו6 ו6ס עלמו על ('?S יכלול לענין לותר רקס מסוחףלטבע
 מנוקר סגס , טלס לו 6'ן סמ5י6ות ומח1ייכ מענמ1תו מחוייכ מחי עלץ וסמורכג מיוחן ומענין כוללמעגין

 וס n~G'DS חופת ססו6 ממגו יר"ם וטס ממוסת מן קרוב ס61 סמ1פת טוס כרר וקמר 6חד, סמ5י"ותססמח1ייכ
 , סמיגיי כתאר ויטחתס1 63'ס מגוי 06 סיסיק ימנע ל6 סמ5י6ות מחוייכי סגי 3ין סססגוי הצוחר מקמר גח כ61ממופת
 הככר סחופת וס וחסרון , למ1רככיס ימננו שמגס הססתניות סני וכל , מסוג כתוצר הסתתמו נמיןו6ס

"h)PO מעגיגס יתנצר 6כל סגסר7יס ססכליס ומס כ6יסיס ע6 כמין מסתגוח יסיו ל6 וסספ0וט1תססגסנמ165תחסתגות 
 מח~ייכ האפן זס על יסלם כ"ס 1מ1פת כלל, סגוי סם יוסגל ל6 לQ71pot Qht 6 נמנ'"וח סמו,"חר נס סיסיוסיחויינ
 סיו )מספר סטני הים וחס כמין 16 כמספר כיגיהס 6סר סססחג1ח סיסיס 06 ימגע bS סגס ;גיס סיו 06סמגי6ות
 וזס os~s מעלה סקויס וה61 6חד סנו5'16ת מחוייכ סיסיס יח1ייכ ו6יח1ר כקוימס 3יגיסס 6סר סססתג1ת סיסו06 מורכי סמגי"1ת מחוייכ טיסים יח1ייכ סמיגיס 6לו ג' וכל נסוג מסכימין סיו נתין סססחגות מיה 061 נמיןמסכימין
 : סנטר ססליסי ונתקמח ססג'ס וטלו חלקים סג' וגלח סגס יסיג סל6 6חר 6חד כמניצות מחוייכ כן oh הגס ,6מח
 מ1רככ סמני6וח נוח1יי3 ;יסיס 6ססר ס6י ר6סוגס יח63ר לי 06 מזפת 6יגו דעתי לסי סמוקת וס טוב ססאטר

 מורככ ה61 המנימיי סנרם כ"ס לןעח וסוך ~PPl כקחלח סיחסכ כמו מרכיב 6ל גריך מ1רככ סכלמסני
 חגרו סגכ7ל סססכל גימר ו6ס , מחמר ו6ח 6ל סו"ח סנ1רס חכר מי לדעת רצוי 1סו6 קרוס htot 51ורסתחמר
 וס סיס ל6 ולכן כסכל יצייר hS 7כר ונס 51ורס חסר מסגכדל יתחייכ 6יך מססמט יתחייב סס6ור כמו3חמייוח
 oh ססכליס ינ.ע1ס סגלנליס סקלו 0סחנ6ר למס מוסתי סו6 6ריסט"ו כס הלך 6סר סכרך 6כל 1ppin,סדרך
 התכבר סגכ7ליס והסכלים "ל1הווז סיסיו אפסר 6י הנלנליסכן

 'סיו סל" 6ץ וס"יחור הק7יתס )הס ;ימל"
~'sp 1עלוליסo~sp כי 6חד וסוף , מלוס וסו כן "ס סגכדליס הסכלים לכל ק1דס  גכ7ל סכל סימ65 ויתכשר מקגתס 

 סססס יח1ייכ כן 06 סקר סוס סתכ"ר וככר 1סמת6חר סקודס 3ס ימנך ע" ממעלס סיס סיו סגיס היו06
 ל6 סגי לו היס ohn כלל ססגי1ת כו 6ססר "י סמחוייכ כי רייס כסגים יתמר סגס 6מר עוד . 6חך 610יתעלס
 16 מסכגיס כסגי גסיוח 6ל6 וססג'וח סר3וי hS SIGtt לו יומס סיס ו6ס , לו ?1D 16 לו דומם סיסיס 6סימגע
 , 13 מרככו: 6ין סמני6ות ומחוייכ יתהפכו 16 3ן3ריס יסכימו סנס נד מכל ידמו לohl 6 עתים כסגי 6ח7כמסכן

 : כעגמו נסני סכרך וס61 סרכ עליו סרחו מסזס1
 ן כן t~hlpt 610 , 6מ7 1סו6 )גוף כח ול" גוף  וקעו גתנ6 ;קסהת לנ"ר פילוסופי רקיעי עיון סרגאמר

 חונם נווני" לו יס מפועל 6ל מסכח סיגף מס 01ל למועל וינצו ככח יסיו עגיניס חתיי גמא ס6גחגוי7עט
לו

קרשקש
p'vבהכרח ענ.נים שכלם מצר שהמהדסים פירוש גשם, היותועל קעי בע5 הוא כן אם האחר לגשם ר1סה אינו האחד שהגשם בו נוטף ענין מפני אחר הוא אטטם גשם כל כי )י( רביעי : 
שאז מזה זה סחחלפים והם רחשם הג'  שהם  הגשמיות בצורתשווים --....ן,-- - - .-י -  
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 16מז א פרק שני חלק נבוכיםמורה

 אם , בכח אז היותו ועלת כפעל, מוציא שב כן ואחר בכח טוציא היה ההוא שהמוציא ג"כ הואומבואר
 ההוא היחס לו וכשיהיה שהוציאו מה ובין בינו מקודם נעדר היה אהד ליחס או , מעצמולטונע
 במוציא שיאסר ראוי ובן , כהכרח מונע מסיר או מוציא יחייב השנים מאלו אחר וכל בפעל,הוציא
 יהיה פעל אל סנה מוציא אל הניע מבלתי אפשר ואי תכלית לא אל ילך לא וזה המונע מסיר אוהשני
 היה שאם , בכה דבר בעצמו בו יהיה שלא לזמר רוצה , כלל כח בו ואין אחד ענין על לעולםנמצא
 נבדל אבל המר בעל זה שיהיה השקר ומן , ועשרים בשלשה שנזכר כמו נעדר היה אפשרות בעצמובו
 האלוה הוא בעצמו נמצא הוא אבל כלל בו אפשרות אין אשר והנבדל , וארבע בעשרים שנזכרכסו

 דרכים כלם ואלו , עשרה השש בהקדמה שנזכר כמו , אחד הוא א"כ נוף שאינו התבאר וכבר ,יתברך
 דרך כן נס והנה . העולם קדטות האמין עם בגוף כח ולא גזע לא אהד אלוה טציאות עלסופתיים
 שיהתה בהברת מתחייב היה אלוהות שני היו שאלו וזה , האחדות והעמיר הנשמות הרחקת עלסופתי
 ענין ולהם , אלוה שיהיה משניהם אחד כל ראוי הוא בו אשר הענין והוא בו, שישתתפו אחד עניןלהם
 , באחר אשר הענין בלתי ענין משניהם אחד בכל שיהיה אם , שנים והיו ההפרש נפל בו בהכרחאחר
 הטציאות מחוייב ולא ראשונה סכה משניהם אחד ואין , ענינים משני מורכב משניהם אחד כלההיה

 ואם נ , עשרה תשע בהקדמה שהתבאר כמו סבות בעל משניהם אחד כל אבל נם , עצמובבחינת
 : בעצמו המציאות מחחיב בלתי הענינים שני בו אשר זה ויהיה , משניהם באחד נמצא ההפרש עניןשיהיה
 קצתו נקשר אחד כאיש כלו הנטצא כי במופת "'( חלק ע"כ )נסרק התבאר כבר , ביהוד אחרדרך

 אשר זה עם השקר ומן , אותו ומכינים התחתון החמר בזה מתפשטות הגלגל ושכהות ,בקצתו
 בחק לבדו יתעסק השני והאלוה הנמצא זה מחלקי בחלק לבדו טתעכק האחד האלוה שיהיההתבאר
 עתאחרת, עושה וזה אחת עת עושה זה שיהיה אלא , בחלוקה ישאר ולא בזה נקשר שוה מפניאחר,

אי  טובשםאפורי
 מסגיסס כ'6 6כימ

 כ1'.ר"י
 ססמו5י6 כן גס ויתכ6ר סי"ח, כסקדמס סימר כמולו : דכל,ס מסגי מורככיס סיריו 6מר

 סיס chn ר") . וכו' (hSD מהפרס ענין סיסים chlג
 ססכדי

 sslb-J' מונא סב כך וסחר ככח מו5י6 סיסססו6
nSut 

  געור סיס 6ת7 ליחס 6ו מעננו למונע 06 נכח 16ס,ותו רכל סוט כ1 יסים ל" ולגומד )"מל גמש סזיסס כין"סר
 מסכי) בו )מ)6 6סל 16ת1 יסב 6"כנוסף

 ס51'16 סס61 סיקס לו וגקיס סס16.51 גוס וכין כינומק1דס ונוחו מ1לככ סו"
 מסיר 16 מ1ני6 יתמייכ ססגיס מקלו Tnh וכל ,כפועל : nlh'Sno ממוייג 'סיס מגמור ססקיסוח בו )מ)66סל

 כמוגע ונמסיר כמ1ני6 ק.6מר ר16י וכן , כמכרחויוגע
 סל6 ר"ל , כלל כח כ1 6'( לעולס גמלם יסיס הסיען 6ל תסכת חו5י6 6ל מגיע מכלח' 61"6 33"ח 6ל ילך ל6וגס
 06 כפועל ימhSn 65 ויתכן "ססר1ת כו סיס ככח גמ65 זכר כעלמו סיס ס6ס נקח ;מ65 זכר כעלמו לויסיס
 סגכזל , כלל 6ססר1ת כ1 סבין זכר ככסן סיסיה ס'חוייכ ססתכ6ר ובחר , נכ"ד סגוכר כמו 6ססרוח געור סיסכן

 ע0 כגוץ גח ול6 ג11 ",גו ססטס סתנ6ר וככר , ס6ל1ס סו6 כענגיו גגונם 610 6ל6 כלל 6פסרוח כו 6ין6סר
 סןרך ססPP75 61 יוכל כ1 ס)ועיין o~r מ5'"ות ממגו יתכ"ר 6סר סירך וס ט1כ מס אכזר : מעולס קדמותס6מין
 סיט סוגת סר6סין סדרך כי , סר6סון מסדרך כיללות יאר סס סק7מ1תיו ממופת סוס 6ל6 סרב עמס 6סרסר6סון
 יחוייכ כנלנל ותנועת סגלגל תנועת על ס7כר מיגיע יחוייג 6כל לגנ"ת ילך ל6 וסוס סר6ס1ן כחגור יגיע 6סרתגיע
 כי סרכ ס6מר מס כעס , ספ1על 6ל מככח 651 ול6 ססגעס ותנוידי גנחי סיסיס נ"ע וסמג'ע תמיייח ג5חיתסיסיס
 6ססר1ת נסס 6ין סגנדליס סטכליס כי כן 6יג1 ס6ל1ס כעקמו (eto hSn 6ל6 כלל 6סטר1ח כו 6ין 6סרסננךל
 מחייכים סיסיו qh ע5מס מ5ר 6ססרייס סס סדכריס כל גי כ"ס לדטת יו, סרכ 6חר 6סר  וגסו , 6לוסוח o)'htכלל
  סחיט מס כל כי ס6יתרת סקדמס על כגוי סו6 יחר סח, ססני6 סתתת זס ונס , וס כטול יתכער וכנר סנתסתנד
 גיירתי יכבר tolsistl טלות כסייח 6ל6 כלל מגין כסס יוסכל לי סגכרליס וסיכ~ס וכוי חגין גו  יוסבל ל6גוץ

 : סרכ יר3יעיסיתר סיטן 1ס טל למעיר סר"וי מס 101 . ועלולים plSP ימיו סלי 6ף סיסכל3ססלך
 סיס 6לוסוס סגי  3כ6ן איו סילו ווי , ס6חדות ועתירת  סגלתית מרחקת על מופת' דרך כן גס ומגס סיבאמר

 גי ,  שגיסת לכל הסוחף ריר סיסיס יתוייכ ,לוסות ססס מנר כי גו יסתחפו עיין לסם סיסיס נסכרתתתתיינ
 מוס 1ס גפרסיס סיסיו וכר כסס סיתרת ויתייי3  סחטנית  3טגין  סי;תחסי יסייי3 ייסיס סגי  3נ"ן סיס גיהר06
oh~6גפרסי0 יסה ל bS תירככ מסגיסס 6תר כל יסיס סלחך כלתי טנין מטגיסס 6חר ככל סיס 1,ס סגים סיו 

 מחייג כלתי סטניגיס סגי ט 6סר זס יסיס תסגיסס נחתר גמא שיסרס סגין סיס 061 , טורס גחסעסיתכיר כתי סכות כעל חסניסס 6תר כל 6כל עגמו כנחעח סת5י6ית מתוייר ולO)t~hn 6 ס3ס מיס 6חר  61יןתסגיס,
 סנ"ס ע0 סליסי ירך וקיט ספגי ררך סוף סורך סוס סגרכחי תסס ר3י סתכס סני, כנר ט% ס0 אכזר :סמ5י6וח
 דרך סרכ אנזר : לסיריך 5רך ,6ין סגת ליעתיקו ורשוי לוס יסיג עטני לתימת מסיג 96ר וסתפי9ס סליסי, לדרךחסנו
 ימכיניס סתתר 013 נותסטטוק סגלגל כקנחווסכחיח קפחו )קטר 6תך כייס כלו סגח5י גי מתיפת יתכ6ר כגר , כייחור6תר
 ומכיגיס סעעס גוס יקירים ים סגל)ליס יכמת יגלגוס טילם טס גת:ר סיף סטכן טילם כי ני .יימיןשוחי,
 כהלת גקסר 6חד %6ס סיסיס מסקר תן וס  ססמח וצחר . ממכין hlo 1סגלנל סנורם ספ1על קו6 ססגנ7ל וסר15ן"ותו,
 סיתסריו כמו ס6חר כחלק יפרך ס3' ויעלוס סעול0 וס לקנת טלס  סי6 סיסיס על 6חר חילוס כנסיר hln)oתתלעי
 1לrs 6~ וס סקסי סעילס סיס ל6 גש סוכר סיס Qh כי מלכוחו, ייסיג יוד חלכוחו יגסיג זס מוס וס מלכיסג'

יסקר
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 א פרק שני הלק נבוכיםמורה
 . יחר משניהם אלא המיעילות מן פעולה תשלם שלא עד תמיד כאחד עושים יהד שמהם שיהיואו

 בו יעשה אשר הזמן היה שאם , רבים מפנים שקר הוא אחרת עת עושה תה עת עושה זה היותאמנם
 אשר הזמן היה ואם , זה ויבטל זה שיעשה המחייבת הרבה מה האחר, נו שיעשה אפשר מהםהאחד
 הפעל אפשרות חייבה אשר היא אחרת סבה שם תהיה בו, לעשות האחר על נטנע מהם האחדיעשה
 כסו בקצתו קצתו נקשר אחד נושא למעשה והנושא ס בו חלוף אין כלו שהמן אחר , טזה והמנעולזה

 אחד שכל ועוד , בזמן מחובר שמעשויו אחר הזמן תחת נופל יהיה משניהם אחד שכל ועודשבארנו,
 אל הכח מן מוציא משניהם אחד כל וצריך שיפעל מה עשייתו סומן הפעל אל הכח מן יצאמשניהם
 טה כל תסיד עושים יחד שניהם יהיו אם ואמנם , אפשרות מ'טניהם אחד כל בעצם יהיה ועוד ,הפעל

 ישלם שלא כלל שבל וזה שאספר, כמו שקר ג"כ זה האחר, כלתי טהר אחד יעשה שלא עדשבמציאות
 ההוא לפעל ראשונה סבה ג"כ ממנו אחי ואין עצפו בבחינת פועל ממנו אחד אין בכלו אלא אחדפעל
 יהיה שלא בהכרח ראוי המציאות שמחוייב במופת התבאר ובבר , הכלל התחכר הראשונה הסכהאבל
 היה ואם , הכלל מקבצת והיא אחרת מבת צריכה והיא אחת פעולה הכלל שהתקבץ ועוד , סבהלו

 המקבץ היה ואם , ptD בלא השם הוא יהיה אחד בו אלא הפעל ישלם לא אשר ההוא לכללהמקבין
 לאחד הניע מבלתי וא"א הראשון, לכלל שהתחייב כמו השני לכלל התחייב אחר כלל ג"כ ההואלכלל
 דרך על או העדר אחר חדושו דרך על אם שהוא דרך זה אי על האחד, הנמצא זה כמציאות הסבההוא
 : אחד שממציאו על הורנו אחד כולו הנמצא שהיות הדרך בזה כן גם לך התבאר כבר הנה ,החיוב
 מבלתי לו א"א מורכב וכל , ועשרים בשתים שנזכר כמו מורכב נשם כל , הנשמווע בהרחקת אחרררך

 לו ויש הלוקה מקבל נשם שכל מאד הוא ומבואר . שלו כחמר צורתו למציאות המכה הואפועל
 ר"ל הרכבתו, טצד ולא חלוקותו טצד לא אחד א"כ הגשם אין , ספק בלא למקרים נושא הוא א"כרחקים,
 הוא א"כ נשם היותו על בו מוסף אחד ענין ספני ע אחד נשם הוא אמנם נשם כל כי , במאמר שניםהיותו
 ואחר , פנים ב'טזם בו הרכבה אין המציאות שהמחריב בטוחת התבאר וכבר , בהכרח ענינים שניכעל

 : שיעדנו כמו פ דרכנו לבאר אתחיל המופתים אלוהקדים
פרק

אפורי טובשם
 סגין מטוי ע : ככלל, סעיפך ר") 6מד. טס6 למעטס be1)ol ס עת תוטס חס עת ע1סט זס ;יסים 6ל6 סחלוקס כס';6ר
 6מד טל6 עד תמין כיחד יחד עוייס סגיסס ;ימיו 16כחרת

 מוסי
 כמו פ : סעכעיח ס)ולס סו6 תוסף ומעגין ר") גו.

 : ע"6 כב' ר") . סייעדגו כמגס . יחד מ;גיסס 6ל6 ספע1לוח מן פעעסתפלס
 סקר סו6 רחרח עח עמס וס6מר עח עמס ס6חדסייח
 סטועל ;כ 6;ר וס61 רחרח סכם תסיס לע;!ק1 ס6, על גמגע ס6חר טיע;ס סזמן סיס ו6ס מזמן כוסויבטל "~rpt ג,ס שעסק ממחייגת סגם מס ס*חר גו טיעסס "כסרי מקס ס6ח7 ג! סיעטס ותן סיס ;6ס , רגיסחפגיס
 ועוד , סזמן תחת ג1סל יסיס ס6לוס1ח 6ל1 מסגי 6חן כל ויסיג ססוגח מס ל6 ר";וגס סכס וס יסיס כן 061כעול
 6ל סכח מן מוגים 6ל מסגיסס 6חד כל 51ריך 0יטעל מט עטותו כומן ספ1על 6ל מכח מן י65 מטגיסס 6חדסכל

 עוטים יחד טגיסס סיסיו 6ס c)ne כטחו, ותכתר ככר ןס וכל 6פסרות מסגיטס 6' כל כעוס יסיס ועודספסל
 כלל ;כל סחנ6ר ;ככר 1וס , ;6ססר כמו ;קר וס ס6חר כלתי מגניוס 6חד יעמס סל6 עד ;נמני6ות מס כלתמיר
 מסס 6' כל 6'ן 6חת מ;6 ל;6ת ינטרגו הגריס סגי 06 מת"כ , פועל ממגו 6חו 6ין ככלו 6ל6 6חר פעל ימג6;ל6
 סתחנר סי6 סר6ס'גס ססכס 6גל ר6ס!גס מנס ק"ג oon "ח7  !"'ן  o~f)nl  מייפספ כמכס 6ל6 עגמו ננקיגקמועל
 ססתקגן 1ע~ד סכס לו 6ין סמגי6ות מחוייג כי סמ5י6וק מח1ייכ יסיס ל6 סמגי6ות מחתיר ;סוגת מס כן 6סמכלל
 סי6 ל6ח7 מגיע מנלי ספסר 6י 6"כ לנכ"ח וס וילך מכלל מקכ5ח וסי, המרת סגס גריכם 1סי6 6חת b-s1PPסכ5
 ;סו סגס , סק7מ1ת 5ד על סיסים גין סחיוכ 5ד על ;יטיס כין חשו דרך וס 6י על ס6חך סגמג6 וס , נמ5י6ותססנס
 6קר 6חן 1ססמסדר מסכר ;ים לגו סורס כגמש 6;ר וסס7ור 6ח7 טמנוני6ו על סורנו 6' גלו סגמג6 סייח סרכס6תר

 : 6חי מוס סי; גדע os1tt נוס רכן ממפעל גוע ססועל כי כייח71 6ריסט"ו דרך וסו , 6חןססעעס
 15רח1 נמ5י16ת ססכס סו6 ;ועל כלי 6"6 )וורככ וגל מ1רככ גרס כל סגטמוח, כסרחקח 6תי ירה סיבאמר

 ונורם מחמר מורככ היגו ססתימיי ;סברס סו6 רס"ב ן' ודעת , !15רס מחמר מורכב גסס כל כי על מסוסקוחסקימ1ת ;גי על גכגיח סי6 ססקדמס ס,6ק לך קמרתי ככר ס"ט 6תר . נסס 6יג1 6"כ פועל לו 6ין וס0י"ח ;לוכחמר
 יט כי , מ6ר ממוסקת סי6 ססקדמס  611ח ) מרגיג 6ל הריך מ1רככ כל כי על ג"כ גכגית וסיף , פרוט גסס 6100*כל
 יהמר 061 , קחמיס ימס רניס גוככיס למס ים סטמיס 1סגט , תרכיג Sh כריך 6יגו קרוס סו6 סתיככ 06 מיקמרליתר
 5ר זס 6י על 16 ססגיט0 5ד על OPlh סרגיכ 5י 1ס 6י טל וסגלגלים סכ,ככיס סרכים 6סר 610 סגלגל מסכל כיהומר
 טי6 סי6 6"כ רחקים לי ייס סמלוקס מקנל גסס כל כי טר3 6מר עור . גטתי0 מסגלגלים גחחייי1 61יך לכיירסיוכל
 יתר  טגין מסגי 6תר  )מס ריי גט0 כל כי סרכ3קו תיר ולי InplSn ריר ל6 6סר  סגסס  6ין 6"כ PDD ילילמערים
 610 נסס גל 6"ג עלול סו6 תקרס 1כג אכריס מקרס ס!pllnbo  6 כי ססס"ר כ3ר כי גט0,  סקסו טל טלייגוסי
 6ל1 סק7יס 61חר , פגים כסוס סרכנס נו  6ין סת5יייפ טמתוייי 3תופפ סתכיר  וכגר כסכרס, O')t1D  סניכע3

 :  עשו כיעיך כמו דרככי  כסוי  סטילס חדוס מגד ססס מגיהוץ לכ6ר סרט רסססמוסקיס
פהק
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 19יז ב פרק שני חלק נבוכיםמדרה
 הווה כן נם ושתנועה נפסד הוחד אם , מהיאו ימלט לא רגלגל חטוא החמישי "נשם א בפרק

 הווה הנליט היה ואם , רכיב בעל שיאמר כסו נפסד ולא הווה בלתי ירויה או ,נפסרת
 העדר אחר שנמצא מה כל כי ראשן מושכל תה , שמו ית' האל הוא העדר אחר ממציאו יהיהנפסד
 כן היותו יסור ולא סר לא הנלנל זה היה ואם , עצמו שימציא השקר ומן בהכרח, ממציא לויש

 הנצחית התנתה זאת מניעו שיהיה הקדמת אשן ההקדמות לפי יתחייב , נצחית תדירית תתעהמתנועע
 הטחויב הוא יתברך השם שמציאות לך התבאר כבר הנה , יתעלה האל והוא בנוף כח ולא גוףלא

 החותכים המופתים א הורו עצמו, בבחינת למציאותו אפשרות ולא לו סבה אין אשרהמציאות
 וכן , שוה הכל העדר אחר חדש בלתי יהיה או העדר אחר חדש העולם יהיה מציאותו עלהאמתיים

 הנה נקש וכלתי אחד היותו על המופת כי , שהקרמנו כסו נון( וכלתי אחד היותו על המופתיםהורו
 הדרכים מן השלישי בדרך שבארנו כמו , שוה הכל יהיה לא או העדר אחר חדש העולם יהיהיתבאר

 והנה , הפילוסופיים בדרכים האחדות והעמדת הנשמות הרחקת בפירוש שבארנו וכמו ,הפילוסופיים
 השתתתם ואבאר הנפרדים השבליו. במציאות ראיוהיהם ואבאר הפילוסופים דעת שאשלים אצלימוס
 על ראיות טהכיא שיעדתיו למה אשוב ואח"כ , הענין זה ואשלים המלאכים, מציאות ר"ל , תורתנוליסוד
 השכלים טציאות ידיעת אחר אלא יהבארו ולא יתאמתו לא עליו שבראיות החוקות כי , העולםחדדם

 מאיר נר היא הקרמה זה לפני הקרים מבלתי וא"א , טציאהעם על ראיה אביא ואיך ב ,הנפרדים
 : ההקדמה זאת והיא , שיתאחר וטה מפרקיו שקדם מה כולו המאמר זהתעלומות

 החכמה עניני אבאר או , המבעית בחכמה שאחבר בו כוונתי היתה לא זה מאמרי כי דעהקדמה,
 היתה ולא , מהם המופת עליו שבא מה על מופת אביא או , דעות קצת עלהאלהית

 א: בכל המחוברים הספרים בי , מספרם שאניד ולא , הניגלים הכונת הנגזרי שאבאר בוכוונתי
 מוב ההוא בענין אותו אני שאומר מה יהיה לא הענינים מן בענין ממפיקים היו לא ואם ,מספיקים

 באור והוא , בפתיחתו אותו הודעתיך שככר מה המאמר בזה הכוונה היתה ואמנם , שנאמר מהמכל
f~DDמדבר כשתראני לך ראוי ולוה , ההמון מהבנת נעלמים הם אשר נסתריה אמתות והראות הדת 
 החמר ענין באמת או , תנועותיהם ובסבות הנוגלש בטספר או , ובטספרם הנפרדש השכליםבהעמיד

והצורה
אפיי  סלמת דוך ע) ),מר ר11ס . סמ.חכיק סעוסתיס א בפרק

 יחעיס ס"ס מנימוס כי 10סך מוסס מס5ין
 יחכ*ל 6כ) קודמת סכות )ו 6ין כי מוסך גמוסח מנ"ל)6

 ו6יך ב : מסמת6מריס לקום סו6 "טל רסיס כתופסמ1י15ת1
h'1bסגים 6ססל ס6י ),מר רוסס . מ1'5וטס עי רקס( 
 חדו; ס"6 . סקדמס וס לסגי סקדיס מכחי enthfin עילליס
 ו)סעמיד סנפלדיס סקכ)'ס סטמיד "חל 5)" יחנ6ר )5סעו)ס
 6"6 כן ססענין ו06ל מגי6וחס ט) סרכים nb)o "ימס כןגס

 : סקזיסמכבי

 מובשם
 ימלע ל6 סגלגל 1סו6 סחמיסי תגסס ח בפרק
 כנר סוג מס 6מר . זכו, וגססך טווס תסיות.י
 06רח טח ,מעל 1ל6 עת suPt 6סר מפועל כי סרכסגים
 Sh סגם מן סטגי6גו לבר גריך וגס סונן תחת גומל610
SPPOפסטרי גישמו ויסים , obt מגס סגיה 6יך גן סדכר 
 סותר וס כי כעדר 6חר סטולס סומל יתעלס סססססרג
 סו6 יתעלס מטס ג' גוס וסתטוגס . למעלס ס6מרלמס
 קדוס סיסים hUh ומעולס ג"כ קרוס סו6 ורגובוקזוס
 מטס מחודם סיסים יתנייע 6"ג , וס 6חר סגג6ר מסכפי

 , קדמון סיסיס 60"6 6קר , חכמתו נורם שטרסמגי6ו

 לפי 2%יימנ:::ן,;:.:ג ינ%: סמ650,%:,לצינלכןון,ל:'ז:%;,,ט 42בש:1ז(וב
 ," ב 1סו6 סט"י קמני6.תלך

 ף
 מעולס יימס מן מגיסתו על ~מתחם סח,חגש

 סרג 6מרגס י סריקתי:מס
 0'סליס9

 ססכליס 15ת :: ססיל רעת
,Itnipo 

 ,חרמתו bS עלית טכר6יוח סחזן,ח גי למס סעולס חדוס על רייס נתס "ייר.,:,ץןן nlVIDt % מ%:::ני::נ  ויכלר

 שכליס ע) סעמידס 6תר 6ל6 יתכ6ר ל6 סעולס סמחס ירנס 6ו מסק ו6ח סקדיס מכלתיר6יסלמני6ותס
 : סית6חר ,נוס טיקדס ממס כלו סמינר וס תעלומות ביריוסיףס
 ;זי"ין'י;ב~ן" יד

lltrons~t)ot) 

ו filhl~t elvnh י"" %  ו" 
 'ש.יע:ק
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 ד ג ב פרק שני חלק נבוכיםמחיה
 אמנם שאני בלבך יעלה או ושיצוב שלא , הענשים באלו וכיוצא , האלהי השפע בענין אווהצורה
 הסופת ובא רבים בספרם נאסרו כבר הענינים אלו כי , לבד הפילוסופי ההוא הענין לאמתכמנתי
 קשיים ויותרו , בהבנתו התורה מספקי כפק שיתבאר מה לזכרו אכוון אמנם אבל , רובם אמתתעל
 על יסוב אמנם שקטבו זה מאמרי מפתיחת ירעת וכבר , אבארהו אשר ההוא הענין בידיעתרבים
 וביריעת בנבואה נתלות ספקות ולבאר , מרכבה וממעשה בראשית טמעשה להכינו שאפשר מהבאור
 כבר או , המבע בחכמת עליו המופת בא כבר ענין בביאור בו טדבר שתמצאני פרק וכל ,האלוה
 במה נתלה ענין או , שיאמן מה מגל הראוי שהוא התבאר או , האלהות החכמת במופתהתבאר
 מטשליהם לומר רצוני , הנבואה מכפרי דבר להבנת בהכרח מפתה שהוא דע , בלמודיםשדעעבאר
 מעשה או , מרככה מעשה מידיעת שיועילנו למה והראיתיו וכארתיו  ובריו  זה ומפני ,וסודותיהם
 הקדימי ואחר , התוריות האמונא מן אמתית דעת בהאמין או , הנבואה בענין עקר לבאר או ,בראשית

 : בו שנכנסנו מה להשלים אשוב ההקדמהזאת
 מציאות ההניא מהם אשר הגלגלים תנועות בסבות אריסט"1 יראה אשר הדעות אלו כי דע גערק

 מעמות יוהר הם אמנם , מופת עליהם יעמד שלא מענות שהם ואע"פ , נפרדיםשכלים
 התחלות הנקרא במפר אלכסנדר שיאמר כמו , מכולם סדר על הולכות ויותר שנאמרו הדעות מכלספק
 במדרשות שמנבאר מה לפי שכן כל , התורה טמאמרי רבים למאמרים ממבימים מאמרים ע"כ והם ,הכל

 שאלקט עד וראיותיו דעותיו אביא ולזה , שאבאר כמו לחכמים שהם א ספק אין אשרהמפורסמות
 : ז"ל החכמים לדרכי מסכים לתורה ניאות שהוא מהמהם

 שזה )6( השומע יחשוב אבל , ההשתכלות עם מבואר הוא נפש בעל הגלגל היות אמנם דכמרק
 , נפש בעל שהוא שאמרנו מרמה להיוונו כן, גם ירהיקהו או , להשג קשהענין

שהוא אפורי טובשם  מלכנס מעסם מט)ין ילכל י"כ פרק סוף ועד מכ16 ג כנרק סו6 מחכמות מעגיני סידרר מב ורוב , יסופקוטל6
 ממטסם מן3ריס מס גס מרונסון וע"כ סי וסרק 3ר6סיח ממעסם לסכינו ס6פסר מס כיקור עלסוף

 סמדרס~ח ס6יחס נומר רולס . נמסתיס ססס א : מרגגס ונידיעח נגכו6ס גתל1ח מפקוח עכבר מרגגסומעסם
 : ppn כל6 ונגוייס מבמיס שסים למרוס ר3י o)no 6מר . ונליתע t'plh)l וכרתיו וקמרו .ס6ל
 סגלגל לח)וטח סיס מכוח 5רכע יגפר מסרק כ,ס ך. נסליק 1כי16רו נכלל סקר ססוכיר ירפס כן, קפירוסו סגרכוגימפס
 9h(D ומס מסוקו, וסכל וטגנו וגסתו סיור'וסו ~סס ' כ)ועסס למועילך סנריך כמקוס סר"סו l~pnh תניןלמען

כ)סיט "תתי דעת 3ס6מין סנ3ו6ס ותעניגי מרכוס ומעמסגר6סיח
 ססק 6ין 6טר וסחרו . מרככם )ועסס ונעגין סר3 ידבר י"כ פרק סוף ועד )וכ6ן . וכו' סדעוח 6ל1 כי לע גפרק : לקמן יוננו סל" מתוריותג5מהות
 ס6רכעס וסס , וחסוקו וסכלו וגפסו כפוריותו , סגלגלים לתנועת סיס סכות 6רנע סר3 י63ר מפרק 3וס דפרק : ספק נלי תגוגיס חכמים otn)h 6מר1ס סמדרס~ת 6וחס ר"ל . לחכתיסססס

 כיסס חיגו סגלגל סנפם qb גפם כעל סי, סיגלגל , 3י6ר ור6סוגס ,  יחולחל ר6ס 6סר מסחיסכגפים
 סת)יטס כי ר"ל , 3סתטעט ססתסלס סייח על מיס תלויית סחטטחו סת6מר  סיין 36ל , סחרור 16 סטור 16סורס

wntpnoויתנועעו ססגס סוס לסם  6ין 6סר סיסוווס כטהר געגע מתטעע וקעי נפת לו סיס 4גו 9רס לגלגל סיס 
לתעלם

קרשקש
 בעת מצבים שני על שיהיה אפשר אי כי , אתר מצב עללהגיעו
 מן וקרמיון קרום היה בכח השיעור זה לו יהיה ולולאאחת

 ער מקצת לו ראוי יותר המצבים קצת ואין המופשטיםהשבלים
 בכל שיהיה אפשר שאי ואחר 1 הנשארים ויעןב כוהשידבק
 זה מור אחר זר, בא במין בכח להיותו ואפשר בפועלהמצבים

 כדי זה אחר זה תמיר ושיהיה בפועל לו מצב כל שיהיהכיון
 עבור שהאדם נמו , דבר בפועל לו תמים המצבים בכלשיהיה
 זה בכא מינו השאר סבב בפועל באישו להשאר יכול היהשלא
 בפועל בהיותה סגולה ג"כ הסבובית ולתנועה , זה סוראחר

 טבעית היתה אם הישרה התנועה כ' והחלוף השינוי טןרחוקה
 אל תשהנה  הכרחית היתה ואם בסופה המרוצה אלתשתנה
  כן אם הנה , אחת  גמררגה חעמור והסבובית , בפסהההשקט
 בפועל בנפשו המצבים מן להשלים נשישתדל השמימייהגשם
 שאפשר מה נתכלית הנכבדים העצמים אל התרמה כברהמיר
 ענין כי , העולמים לרבון עבודה ההדמות ררישתו ותהיהכפשו
 וענין הקורבה דרישת ההתקרבות וענין ההתקרבותהעבודה
 מאמר זה כל . מקום לא בתארים ממנו שיקרב הקורבהדרישת

 אריסט'ו אמר הל' ובמאמר . הפילוסופים כונות בספראבוחמ'ר
 שלמות קהס ויגיע ראשונה כננה עצמם שלמות קוניםשהם

 הנפרדים השכלים שהם אותם והסנ.ע.ם , שנית בכונהלגולתם
 תכלית שהם צד ועל לתנועה פועלים שהם צר על מניעיםהם

לחגועה

 נפש בעל שהוא גאטרנו המאטר ענין זה ואיןי , נפש בעל הגלגל שיהיה להש'ג קשה הענין שוה )6( דפרק
 בו רצה , שהשיג במה. להרמות זולתו או האדם ננפששיהיה
 לא :ניעהו ההוא התשוק כ. התנועה לו מחייב ההוא ההדנעתכי
 ההרמות ובאותו , התנועה בעבורו אבל התנועה פועליהיה
 צור ההדמות הר~רשת ~eD3 שיהיה הראשון . הנאים שלשהיש
 ברצנה היתה לא שאם החשוק ולעצמות הדרוש התוארלוה

 ההואר אוהו שיהיה השני . שקר והוא תדעיכו שלא מהדורשת
 שיהיה השליש' . בו הכומת יצו.יר לא לא ואם נכבראצלה
 ברצון בקשחו הצו.יר לא נמנע חיה אם כי בחקה הגעתואפשר
 סקרה הוא אשר והרמים הטהשכה כררך אס כי טורקשכל'
 שיהיה ספק אין כן אם , וער עלם יתמיר ולא גרוב הואהנה
 חשקו ההזר זה ציורו ויעיר החשוק זה להרר השגה הגלגללנפש
 ממנו ~השתלח המעלה אל'צר ~להשתכל להביט מגמתואשר

 ציור יהיה א"כ . ההדמוה מן הדרוש אל אותו המגעתהתנועה
 התניעה סבת והרגישה הדרישה מכת והחשק Otenn סבתההור
 להרמות טמנו והראשון האמתי הראשון הוא החשק זהויהיה
 שחושכ'ם דעתם לפ' וההפסד ההו.ה שהוא C2y1 כח לו ואיןבו

 ויש שבתמונות הנכברת התמונה לו ויש , טרגרש בלת'שהוא
 אפשר שאי אחר דבר לו נשאר ואמנם , והספיריות הזוהרלו

 שהונע מצב  גל גי המצבים מן במצג גפועלשיתיה
~WDN 
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 הטקוטית שתנועתו , הטאמר ענין אבל , המאמר ענין זה ואין , והשור החסור או הארם כנפששההן
 זה וביאור , ספק בלא נפש היא ההיא וההתחלה , ספק בלא יתנועע בה , התחלה בו היות עלטורה
 עד , למעלה האש כתנועת או למטה הישרה האבן כתנועת הסבוביי תנועתו שתהיה השקר מןכי

 תניעהו אמנם , המבעית התנועה ואת יתנועע אשר כי , נפש לא טבע ההיא התנועה התחלתשתהיה
 יתנועע אמנם נפש בעל כל כי , כן שיתנועע יתחייב ג"כ נפש בעל היותו מפגי ולא . בסבוב במקומוא מתנענע הנלגל תה , ינוח למקומו וכשיניע , מקוטו לבקש מקומו בזולת כשיהיה בו אשר ההיאההתחלה

מפני  טובשםאפצץ
 סס6ס כתו כי , וידרוס מכרס נלי למטס 16 5וזטלס ר"י . כסנוט גשמו גמקומו א ימוק56: טרנס מסמיםכוסים
 יעמס כן סתחמס יודע חיגו מחרס סיחם ")ו כי סכעיח ח:ועס סנלגn~up 5 סחסיס 6"66"כ

)oibj~ 
, ttPDtnl 5זס ע 

 מקוס 5כקס יגיע 6מגס סטנע והסגי סיתגועע כ5 סתו6ר. מסגי ס'6 חווט". 6כי , כמכ"מ ':וח סכעיח ת:ועסח:ועחו
 כעסויו כמק1מ1 )וחגועע סג5ג5 ונס ינוח, למקותווססיגיע

 עוד : נו סיס סגפסיח תסתח5ס 6כ5 טכע מסגי Ptllp1 ס65 חוס יתחייב כן 06 , כטבע מתנועע 6יגו כן 06גסגוכ
 ~(Pth 56 5כוין יתנועעו 6מגס גפם tSPJn גי ונס כמקוהיו, סיחגועע יתחייכ כן גס גסס כע5 סיב מפגי ו665מר
 1156 סיתגועע חס סכ5 5פי ~(Pth ו5כקס כגגד ססו6 ממס Ppl)nt 65 קג5ג5 ו,ס , כנגד ססו6 מנוסלנרוח
 היפיס מססיין סיס 1ס מסגי ססמעס סיס סללו ועור , סנ"פ כסייטח יסנועט ל6 יפ"כ  מירח 56 ממערכסיגוח מנלי יתטעע כך 6חר למערם מהזורח מחגועע סגלגל כי ירסס , יחגועע 56יו יתנועע סממנו מס וגל יחטעעממנו
 ריוטעס סריס 6"כ  oSlun  למי65י יכל ילל כרכר לנריה 6י דגר לגסת יסתלע oh כי  6לי סיתטטע חס 6למגיס
 6חר שיור, 656 זס סיסיס 6ססר 61י לג5..! מדרוס  סו6  לגלגל  ססכיניס ססמטס  מאיריס סוס סקר. or 6כללגטלס
 6"כ  נפגל 6ס כי סניור ססיס ו65 ,  סיתגוטע כוי חור 5ג5ג5  ים 6"כ כגפם 656 מפילוח 5ס 6ין סחגועסכי

סגלגל
ן

קרשקש
 פועל הוא בנפש שהוא שמצר המחצי צורת בזה והמשל ,לחבועה
 יגיע כאשר ההגועה תכלית הוא לנפש חוץ שהוא ומצדהתנועה
 שהם השמיטיים הגרם*ם בטניעי שיובן ראוי וכן אמראליו,
 שאוהן מפגי הנה , ויחרבו שיטנו מכלהי הפנים שני עלמנייעים

 שהם ומצד הפועל הררך על טני~ים הם להם צורותהמושכלות
 אומר יאמר ואם , התשוקה צר על להם מתנועעים להםתכלית
 צרכם מה מציאוהן הוא הצורות מאוהן שיצייר מה שהיהאחר
 לא הארון מציאות הוא הארון עושה ציור היה שאלו התנועהא4

 שהם לפי יתנועעו אמנם שהם ונאמר , הארון יעשותההנוןע
 כסו בתנועה הוא אמנם ועצמם ששלמותם לפי מנמשםישכילו
 ברןאוחו ששמירת בר'אוהו לשמור 'חנועע אשר שישבילטה

 לאשר היא שהתנועה 'שכגלו שהם ועוד , בתנועה הואאמנם
 והם הפועל ץל הנערלות הצורות באותן בכח שהוא טהיוציאו
 נ' הצורות לקלו שיהיו הדוטה מן כ' , ההיולנ.ותהצורות
 להם אשר ההיולאני המציאות והוא כשעל סביאותטיניות
 כטו הנה בכח ורצוני הצורות, באותן להם אשר בכחהסצ'אות

 בהיול' בפועל המציאות להם הקלאכת,ות שהצורות שנאמרטה
 שני להם הצורות שאלו שיראו מה לזה , בנפש בגחומציאות
 לאשר סבה הוא והנבדל היולי ומציאות נכרל טצ'אותמצ'איות
 ומציאות ראשונה כונה מציאותם קונים הם שבהנועה נמצאבהיולי
 שהנ"ע שטי זה משל , שנית בכונה לזולתם והטובהשפע
 ראשונה כונה הטלאכות מן מלאכה בעשי"ת בריאותולשטור
 . הטלאכה אוחה פעולת הוא אמנם השנית וכונתו בריאותולשמור
 והרצון בראם שהשם אומרים האמתית הדח מאמיניואנחנו

 שאמרה וזהו , זולהם קיום וגתנועהם עצמם טציאותבבריאתם
 ולולא החשך ובין האור בין ולהבדיל ובלילה ביום למשולתווה
 השורות יהערבו ובתנועתם השפל העולם יתקיים לאהאור
 מג.עות כהות וארבע מתהוה לבל ההתחלה והם בקצתםקצתם
 הצוטחת הנפש יתן וכח וההרכבה העירוב הסתחייג הכחטהס
 המדברת הנפש יחן וכח חי לכל ההיה הנפש יתן rD1 צמחלבל
 לנבראים התחלה שמחו עצמו שהוא ברצונו והשי , מרברלנף

 , העמים לכל אלהיך ה' חלק אשר שאמר כמע השפלגעלם
 הטוגות משפיעים והם ונהלתם הלקם הם הגלגלים אסרכאלו
 'ניע אשר שהשכל הפילוסוף אמר . !n'tar ברצון השפלבעולם
 בעל הוא הגלגל שגשם אחר ל החשק בררך יניעהוהגלגל
 כח לו שעיע לא אם נפסקת תנועתו ויהיה בית בהוהכלית
 , ישתנה לא אשר החמרים מן מופשט הכלית לבלתי מניעמכח
 הגלגלי הגשם שיצייר הציור מצד הוא לי יגיע איטר הכחחה

 בפועל המצבים מין על ויהיה קיים שהוא כמו בקיום לושיתדמה
 תסיר בפועל סצב*1 פרטי בכל שיהיה לו אפשר שאי אחרהמיר
 כענין שירצו אחרים יש אמנם בפעול. ופעם בכח פעםאבל

 בפרק שני בחלק שביארנו כמו זולתם וקיום עצטס קיוםההדמות
 איך תכלית בעל  הוא חגלגל  גפש שכח אחר ספק יש ובכאן ,ר'

 תמיד בפועל המצבים מין הגלגלןל היזה והוא לקיוםיחשוק להרמות שתרצה והוא לבד הציור בעבור המתמיר הכח לויגיע
 כה לבר הציור מצד בית לכח שיגיע שקר והוא תגליתלאין
 אם הגלגלית הנפש ע4 ההשפעה שהגיע לא אם תכליתלאין
 הגברל השכל מעצמות יגייר בשפע סמנו הגבלך השכלבכונת
 הצורות הנותן הפועל בשכל הענין בזה והוא כונה. בלאומ8
 לפי ויתכן , סמנו כונה בלי הצורה אורעה לקבל ומזומן סוכןלכל
 וזפ השלמות בתכלית והוא משכיל אדם כשימצא ההנחהזאת
 העולם מענינ' דבר בשום pev שום לו ואין תמיר בפועל שכללו
 בעצם קשורה ציורו ונפש בעליונים תסיר גקשרמ 1nlmnoרק

 עומר ולהיות אליו להדמוהו תסיד ציורו ויהיה הפועלהשכל
 טבל העגין בזה כ* תכלית בעל שכחו אחר כמוהו ם ק ד~תם

 שנפש אחר לעולם יתקיים ציורו בעבור הגלגל בנפשלדמותו
  עם גשבן  ב,בוד לא , וההתמרה הקיום נותן הוא לגלגלהציור
 היות ומצך גדלו מצך ולא והחשיבות השלמוה בתכליתהיותו
 והספיריות הכריריות והוא שבתמונות נכבדת היוהר התסוגהלו

 סבת קיוטו היה אם כי , לו הפך שאין בעבור ולאוהגהרי~ת
 היוחנו בעבור אנחנו שהפסדנו גאטר הציור בעבור ולאזה

 המור נפש שלולא שנניח אחר אבל טההפכים,טורכבים
 הציור נפש אבל מעלותיו אשאר שנשגיח סבלתי תנועתותפסק
 שנפש לוטר נוכל כן , הפסק בלי מתנועע והיוהו קיומו סבתהוא
 סבלתי לעד קיוטו סבת הוא שהונת בדרך הרטוו הטשכילשיור

 נפש שאין הדבר כן ולא , מהפכים מורכב היותו אלשנשגיח
 טן שנ6 הוצאת סבת הוא אשר הפועל לשבל המשבילהציור
 , הטשכיל יתקיים זה בעבור לא צורחו הנותן והוא הפועל אלהכח
 תכלית. בעל שכחו אחר קיומו סבת , ציי נפש שאין נאמרכן
  הוא המשכיי זה מציור יותר הוא אשר הגדול ציורו יאמרואם
  ממין איני ציורו שנפש קמר או , התטעה התסרס לייחייב
 כי נשיב , נטור בשתוף ועליו עלינו 'אטר הציור אבלציוריו
 'הס כן סבתו הוא אשר הנפרד ההשוק השכל אל שכלוביחם
 נפש ציור וכקרך , סבתנו הוא אשר הפועל השכל אלשכלנו
 השכל אל שכלנו יחס כן חשוקו הוא אשר השבל ציור אלהגלגל
 והאדפ הפסק בלי להתטיד ציור הגלגל נפש יאמר ואם .הפועל
 הטאכל בעת העיור אותו peen וזולתו אריסט'ו כמוהמשביל
 בעת האדם שות לא לו נשיב , ישנים בעודם אווהטשתה
 יתחייב הצור ואם , שינום בעת ולא שישתה ובעתשיאכל

 היפזר בלח חנף בטול 5הם שהגיע ראו' אין ורקעםההחמרה
 אחר לומר לנו יש אכן , העתים אלו בלהי בציור הערדוהם

 . וההתמדה הקיום לבד מהציור לו יתחייב ב'ת כח בושהגלגל
 שלא אפשר אי תסיר בציורו הוא אשר השלם האדם תאמרואם

 מחוץ לסוג ינץ משנוים או טוגו מרוע או וחליים טלריםהגיעוהו
 בטוח הוא הגלגל אמנם טהצ'ור הבטול לו יגיע החוליובעת
 א"כ גו יפלל לו חוצה אחר גשם ואין אחרים וספגטיםטסטרים

לא
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 , נאות בלתי שההר סמה 1לברחק הנאוון אל לכות , מבע הנה באסרי רצון ציור, מפני או פנעמפת
 כשיצמא, המים טקום אל וכיונו השמש מחום חיים בעל כברוח , מחזן לזה מניעו שיהיה כק הפרשואץ
 יתנועע לא הנלנל חה החי, ~tff יתנועע שיאות ומה כנגד שהוא טה בדסיק כי , דמיק טניעו יהיהאו

 שממנו מה וכל יתנועע מטנו יתנועע שאליו מה ב כל כי , הנאות לבקש או כנגד שהוא סמהלברוח
 שהתנועע מה אל טניע שיהיה מתחייב היה , זה מפני תנועתו היתה שאלו ועוד , יתנועע אליויתנועע
 שצנועה א"כ תהיה לעולם למצאו יוכל ולא מדבר לברוח או דבר לבקש יתנועע אם כי ; וינוחאליו

 ולא , כן שיתנועע ההוא הציור לו מחייב אחד בציור תהיה הסבובית כן אם התנועה ואת הנה ,לבמלה
 נו שיצייר שכל לו שיש מי כל ואין ג , שכל בעל הוא הגלגל כן אם( בשכל )ניח אם כי ציורהיה
 כבר , תנועה יחיב לא לבדו הציור כי , כשיצייר טהגועע להתנועע יוכל בה נפש לו הגהתה טהרענק

התבאר
אפוץ מובשם

 6מר רוסס יתנועע, ממגו Dttmt מסס6ייו ב : 15 סיםגסס גסס 5ו ים סגלגל כי מזם גתכ6ר סכ5 כעל 610סג5ג5
 יחטעע סממט מס וכן יתנועע ממט יסגוטע ס6)יו מסS)Slon כטנע מתנועע סיס 06 כי nlllow גטכע מתנועע61ינו

nwlDt1pp,)p, לכקס olpw 1 ר") . וגו' סכ) בו סיס מי כ) 61'ן נ : יחטעעפיו וכבמגיע מקומו ווסת ככסוף'hD 3כ 
tntpnSתגועע חס יסח' mtpn) tnSP) תענין )ע"ח טויח )ו ניס 6חו עין שסיריל סג) )ו 1ו1פי  תיגי 6"כ 3סגוכ 
tp1)pnממכוייר סגך מפני סו6 נטבע מתנעע סריגו וחס נטבעD"Pbt ססו6 סניור סין ימוייכ )6 גסס )1 סיע 

 סגסס סתכ6ר עוד . np)o מסגי ptunn סגלגל כן06
 ו5כרוח סגילות לנקסח סו6 חי 3על לכ5 סגמ)6ח חגועס כ5 כי 3ע3ור olho כנסס ול6 חי סכע5 כגסס "יגוסג5נל
 וכ5 יחגועע ממגו קליו סיתגועע מס כ5 סגלגל כי כעגור ptm~n לכר~ח וnlh)o 65 5כקסת יחגועע 65 וסגלגלמסמזיק
 כן סיס 6ס כי יחגועע צליו יתטעע ממתגו מס ל6 מסמזיק ונורח סגילות סיכקס ומס יתנועע קליו יחגועפ סממנוסם
 כי סיגת יחריג 56יו סיתנועע מס 56 מגיע כסיסיה מחיים סיס זס מסני תגועש סיס ס56ו הצוד , מתגלע סיס65
 06 מיחמיך, 6ססר 6י וזס 5גט5ס סתטעס תסיס כן 06 מתגו פרוח 16 זכר רקס סתחגועע 64 גן יסיס 0665
 יס ססגלג5 7כריס סגי גכ6ן יחכיר כן ו6ס כן סיתטעע סמור ממייכ 6ת7 53יור חסיס ססכוכיח סחגועס ז6תכן
 דבר 5ו סיסים סיח~ייכ כייר כך 6חר וסכל גססלו

 נכסי
 סיס מי סכ5 למס סחו6ר  זפ ע5 ומוסתו . ממגו סיחגועע 56

 סעג6ר ככר וגס 5סתגועע יחייג ל6 לכדו סניור כסי5ייר 5סתגועפ יוכל גס גפם לו והסיס 6חד עגין כו שיתייר סכ5לו
h'Dl~lS'D)וס לסכין יוכל וס6דס סר6סוגס mSDn ) יתנועע ו65 רכים 7כריסיצייר ס6דס כי כעדורו ס6דס לסיתגועע ממסיק 6יט שיור כי wtSh מנייר מס 56 סתגועע ו6ז י5יירסו 6סר ססו6 ויעגין כמכרח 6 סתתח7ס עד , 

הגס
קרשקש

 תכלית לו יש שמיץ אחר כי נשיב הצער, גטי בו 'VAלא
 הכח מאפיסת ימנעהו והציור ההנוגה הערר אל שיגיעואפצור
 ימנעהו השלם שהאדם שנאמר לנו ראוי כן , התנועהומבטול
 שהש'י ראינו ובתורה , מהחליים חולי לו יגיעו שלא הציורעצם

 א"כ הטות מן הכטיחם ולא חול' כל מהם מהסיר יראיוהכטיח
 לנו היה וההתמרה הקיום הכדורי לגשם יגש הציור בעבוראם
 בזה משתדל היה אם ציורו סכה לו שיגיע השלם בארס ג"כעומר
 ההפכים מן הרכבתו מזה ימנעויץ %א י וההשאר הקיוםתמיד
 התנועה מהשאר בית הוא אשר כחו ימגעהו לא שהכדורכסו

 בי מהנחתנו שיצא ואחר , החרטות חשק עם הציור כחבעבור
 אחר הטתמדת התנועה בזאת מספיקים והחשק הציוראין

 לפי לומר לנו יש , תכפיה בעל הוא 'הגלגל שכח הואשרעתם
 עלה  שהש'י אחריו והנמשכים הל' במאמר שאסר אריסט'ודעת

 אשר בכל המקיף גלגל למציאות ועלה הראשון השכללמציאות
 מעולה היותר הוא ית' שהשם כמו שבגלגלים נכבר היותרהוא

 סבת והוא הטציאות מחוייב שהוא שבשכלים נכבדוהיותר
 גלגל כל גשם ממנו נחח"ב ולא אהד שכל אלא נתח"בלא שמהש" ואוטר'ם שטאמינים הפילוסופים ד"ת ולפ' , כלםטצ'אות
 שמהשכל חושבים הם אבל , הגשמים בהנעת עטהם טשוהףשאינו
 הוא וטאשר בכל המקיף והגלגל אחר שכל נאצל מהש"הנאצל
 ומצר השני שכל ממנו חוייב מבהו בבחינת המציאותמחוייב
 המף'ף, הגלגל ממנן נתח"ב עצמו מצר המציאות אפשרשהוא
 ~ד גלגל ממגו ויהחייב שבל ממנו יתחייב ושכל שכל כלוכן

 הגיגו השכל משפע שנהחייב ואחר , המונח תכלית אלשיגיעו
 המעולות והתכונות הכדוריות שהוא נכבדת היוהר התטונהעם

 הציור יהיה בו אשר והשכל והנפש והבהיריות הספיריותשהם
 ממנו נתחייב הענינ.ם אלו כל ממנו שנתחייב כמו לזמרנוכל

 התנועה ציורו טנפש לו עיע שהגלגל לא , התט'ריתהתנורה
 וההתמרה הקיום ציורנו מנפש לנו הגיע לא שאנחנו נטוהמתמדה
 שנהיה בטבע לנו נתן ולא לבד וההכנה הכח רק הפועלמהשכל
 בטבע לנו גתן לא וכן , באפשרות לנו הוא אבל בפועלשבל
 רבד בנו אק א"כ , באיש קיים שהגלגל 3מו במין רק קימיםשנהיה
 ובלחי שלם בין יועיל ולא נפטרים הווים כלנו נכריותנושימנעגו

 שאק אחרשלם
~yp  

 הפלש ואין השתמדה, הקיום נותן לבד הציור
 השלפ שנפש הנפשות בהשאר לא אם שלם לכלתן שלםבין
 נאמר או , בן כמו דעתנו ולפי דעתם לפי לעולם קיימתהיא
 העמירה לו ימשיך דעתם לפי גלגל ממנו שנתחייב שכלשכל

 התנועה אותה וחשקו ציורו קשים שהתחייב לא תמירוהקיום
 לזאת אריספ'ו שהביא ומה . הכלית בעל שכחו אחרהסתמרת
 אינו השית א"כ פתילת בסבה מאמין אינו שהוא לפיההנחה
 וזה והתכלית והצורה ההנעת צר על רק היומ' לגלגלהתחלה
 והשארות השארותו סבת והוא חשוק שהוא מצד הגלגלש:שכילהו

 , השלשה הצררין באלו למשכיל סבה והחשוק , העקםחלקי
 והוא והתכלית הצורה צד על הראשון לשכל התחלה הואוכן

 וכן , בו קיומו מצר ותכליתו צורתו והוא רחראשון השכלשיצירהו
 הראשונה מהההחל, ההחלותיהם מרירו הגלגלים שכלנאמר
 שכל לפ' , המצפרים רבוי מצד האלוה בעצם רבוי זה יחייבולא
 איננה שהעלה אחר מקללה ובאופן מהחלף בצר 'ציירהואחד
 לא שם אין וא'כ לטצ"ר עלה המצויר כ' הציור מצר אלאעלה
 הפועלות הסבות תארי כלם אלו כי , הגעה ולא פועל ולאחיוב
 הפילוסופש קצת שאמרו ומה . פיעלת בסבה מאט.ן אינווהוא

 רשא'ר אבן אמר אחד אלא סמנו יגיע לא שהאחרהאחרונים
 אלא.רבר ממנו דבר יגיע אין.שם הגה פשוט אלא ממנויג.ע לא שהאחד בזה רצו שאם לפי , כוזבת שקרית הקרמהשהיא
 טהראשון יגיע לא אם כי בשני חוייב בראשון שחוייב מה כיאתה
 ואיך מהשלישי וכן פשוט אלא מהשני יגיע לא כן פשוט אלאא"כ
 והוא , כלל חיוב ררך כזה יתכן שלא אמרנו ונבר הגלגליםימצאו
 , הלם'ר בםאםר ובארוך האמצעי שאחר בטה בו המאמרהרחיב
 לפ' אמנם העולם בקרטות דעתם לפי הוא שאמרנו טהוכל

 אינה אשר בכונתו השחתדעקנו
~'OD 

 השכלים ברא כונתנו
 ואם , שרצה לעת רצונו שגזר מה כפי השפל והעולםוהגלגלים
 קרומה יריעתו ראשית בלי קרסון  שהוא כסו לוסר לנו 'שבאמת
 שנוי 3לי שרצה לעת כלם הנמצאות הוית המהחבת והיאבעצמו
 שאין אחר הפועל אל הכח מן שיצא גזה לומר ואין ,והמורה

 אליו הרמוז הדבר זה לו שיאמר אפשר שיהיה אליו רמוז דברשם
 הורעיפ בטפת לומר שיש כטו בפועל שג ואחר גלח רבר לוהיה

9ש
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 ואתה רבים ענינים שתצייר מעצמך תמצא שאתה מבואר והוא , הראשונה בפילוסופיאה ד זההתבאר
 ההוא לענין בהכרח תשוקה לד שתתחדש עד פנים בשום אליהם תתנועע לא אר , אליהם להתנועעיכול
 בה אשר הנפש שאין כן גם התבאר כבר הנה , ומציירתו מה אל להניע תתנועע ואז ציירתואשר
 שתתחבר עד , התנועה ואת כמו בהתחדש מספיקים הדבר יצוייר בו אשר השכל ולא , התנועהתהיה
 הדבר והוא שציירהו למה תשוקה לגלגל שיהיה מזה ע"כ יתחייב , המצוייר ההוא לענין תשוקה זהאל

 כוסף הגלגל בהיות ר"ל , הגלגל השם שיניע אסר הפנים ובאלו . שטו יתעלה האל והוא ה ,האהוב
 כלל בו שינוי ואין הפשימות בתכלית הוא אשר , המצוייר ההוא הענין והוא , שהשיג במהלהדמות
 תהיה אם אלא נשם הוא מאשר נלנל כן אפשר ואי , תמיד שופע טמנו והמוב , ענין התחדשותולא

 והיא י , עליו פעולתו שתתמיד בנשם שאפשר מה תכלעס זה כי , אחר דבר ולא סבוב תנועתפעולות
 מן מתנועתו שיתחייב מה בשפע ולא שנוי בעצטו יהיה ולא ז , בנקש ההומן שבתנועותהפיטומה

הטובוה
 טובשםאפח-י

 סחג1עס תסיס כס 6טר סגפם סכין ג"כ סתכ6ר ככר מגס : ס6)סוח כמכמס ר") . סר6:וגס כסי)וסוסי6ס ד :)פט5
 כמו סתתחדס מססיקיס סיכר נו י5וייר 6סר סיכל ול6 )גו ים 6'כ סנ)ג) מסוק וגסו ר") . סמו יחט)ס Shn וסוףה

 סס61 )ענין תסקס ,ס 6ל סתחוכר עד סתגועסו6ת קמר ד11ס סגח:וטוח. ספסוטס וסיף 1 : מסוקו וסב, סב).)מסו
 ס'5יירס1 למס תסוקס לגלגל סיסים נ"כ יתחייבסנו15ייר מ1ד )ומר רולס . כעגמו מסווי יסים 1)6 ז : ססכוכסג.טוח
 סגלנה יניע סססס ג6מר סטגיס וכבלו . יתעלס 6101ono סחמוגוח משל חמוגס 13 סיס 6)1 כ' סגו' כ1 6ין s'JPססו6

 כמס לסדנות qOD סגלגל כסיות 6)6 סנוג'ע 75 עלל6
 DplJnn 161 כדורי גסס סיסיס יכריס 6רכעס גריך סגלגל )חג1עת כי סתכ6ר כן oh סמ5וייר, ססו6 מעגין וסבסססינ
 7חייח נעכור יחג~עע סן6 למס סגל 15 סיס ויחגיר , מקוס לכקס מהגומע ס6יג1 6חר גנט לו וסיסכסנ1כ
 מס וכל סכרית יריעתו 6כל סנטת ונקמתסמויק

,otpn 
 סדכר Sb לסגים ממסיק 6יג1 טכל.וס5'1ר לו יס טללית

 וכ5 כ~ס9 לו סיט יחוייכ מחגוטע סגלגל 61"נ , דבר לסוס יתנועע hS תסקס לו חסיס ל6 ו6ס תסוקס כלחיסמגוין
olpn65ס6מרגו דכריס ס7' כעכור מתגועע סג5ג5 6"ג גכס9 מס ימ65 כוסף מס סית : 

 וקלו , מפועל 5ן על ל6 סחכלית 5ן ען מגש 610 1ססם"י ססכל כלת גפם לגלגל טיס מגיח סרג טוס טסושכהר
 לקחו חמוסי גיפור סו6 כי מופח 6יגו גפס לו יס ססגלנל fi,)on ומתופח , 6ריסט"ו OnD יסכיס ל6סדכריס

 נסס מסיס למס o)lnhn . 16מר 6סר 6לו סס גטם לן יס מסגלגל לומר O'DIQtS'DS ססכי6ו סטעגוח 6נל ,מכ"מ
 למס מכרס ומגלתי נפס מכלי יתנועעו ססמימייס סגרמיס סיו ו6ס גסס לו 6ין ניאסר גככד יותר נפרכעל

 סו6 סג5חי כי סקר וס וכ5 , סווני6ות סלמי ויותר גגנדיס 'ותר תסס למטס 6סר סגסמיס סיסיו יחוייגסיתגועעו
 מחיות סגת וסוף מחיות סגותן מי , סי6 סכ' סטעגס , גפס לו סיסיס יחויינ כן 06 גטסד ממסוס גככןיותר
 סס סיסיו יחתינ 6"כ ססס5 העולס גוס סחיוח סגותגיס מכובר 610 ססמימייס סגרנויס 6כ5 , חי סיסיסיחוייב
 יחוייג סחיוח הגותן מי כי omp~r קמוח וקולס , סטסוט מן כגו5דיס כין מדומיסס גגו5ויס כין ומין חין כלסיסיס ראוי וכן , ומסמס ס6יס יכייסו סס6דס 6ריסט"ו סיתר כווו סו6 מחיות גותגיס ססתיתייס ססגרתיס בולס ,חיים
 חי כלתי ססמימיי מגרס סיס ו6ס ~(tnSD חס 6ל6 דומכו "ל יחן ול6 יפעל ל6 מועל כל כי יתפאר וס , חיסיסיס

 המתהוים הדברים והם בפועל ישובו ואחר נכח דבר להםשיש
 לו אין כי הרצון עצם רק עצמו מצר מונע לו אין כן ונמו ,מהם

,?LR1הטביע אשר והוא שיחדשוהו מחרשים ולא ש.מנעוהו 
 אשר והוא המתמרה התנועה והוא בהם המצויות הכהותבגלגלים
 וישיגו הש"ת ~ישיגו 'ציירו בו אשר והשכל הנפש להםהשפיע
 המחוייב ברצון מציאותם סבת הס אם הנפרר'ם השכליםשאר

 ושמם תמיד והקיום העמירה להם ימשילו אשר הוא אוהמציאות
 בים ולמשול הכתוב שאמר כמו השפל, המציאות לזהמנהיג.ם
 ותנועתם , תבל כקרב מושלים להיות התפלה בסדר ונאסרובלילה
 חוטר בש' והם זולתם וקיום CQyy ק.ום הבורא בוצרןה.א
 העולם הנהגת היכול ברצון כונהם היתה ואם , הניוסרההוה
 , הפחות בעבור הננבר מציאות יהיה איך בזה לומר איןהשפל
 אע'פ ארצו על פקיד להיות משריו אחד ממנה מלר איותכי

 יותר שהמונהג לומר לנו אין , בעבורם והפקידות המהגהשזאת
 והכל המיישיר המדריך הוא שהמנהיג אחר , מהמנהיגנכבד
 מות בן דבריו ממרה וכל משמעתו אל מרים והכל ממנו'ראם
 איש 'אים שלא אחר נכבדת ושררה גדול שלמות זה האין ,הוא
 בעבור הוא בארין המושל המלך אם רצונו זנלו2 רגל ואת ידואת
 , גדולה יראה ממנו יראים והכל , מלך אין עפ אין ואםהעם
 בהם אשר ישרים משפטים ומידר וקיומם חייהם סבתוהוא
 הורגים היו ותחר והיראה :t)oQ המגיע הסדור יולי קבוצםיסודר
 גדולה מעיה זה האין הגדול, ההסר לחף ?גי; זה ?הזף

 וכורעים לו ומשהחוים לפניו באים יראים כלם והם המושללמלך
 וכל שפחיו ודבר מאמריו למרוח שלא ררכו יישר אחד וכלאליו
 האין בעיניו חן למצא כר' לו הנכספים הרברס למול יפנהאחד

 סטנו ככונה שרשרת לומר נוכל כן , ונכברת גרולה מעלהזאת
 נמצאים להיותם לעצמם מכוונים הנכבדים הגלגלים אלוהמציא
 עם התקרבות להם ויש והחשיבות העלוי בתכליה יקרותנכבדות
 היושבים המלך פגי רואי המשרהים אהד גדולה קורבההמלך

 טושלים טנהיגים QQt ויהרהם מעלתם ולרוב , במלכוהראשונה
 וכונתו רצונו כפי השפל עוקם מציאות מנהיגי הם הבלבקרב
 משטרו תשים שמים חקות הירעת הכתוב שאמרכמו

 כאר"
, 

 והגלגלים השכלים ברא שהשם החדוש מאמיני אנחנו דעתנוולפי
 השכל ברא שהשם קצתנו דקנה ולפי , בעתה והכלוהיסורות
 הגלגלים וב! , בהדרגה כלם השכליפ נבראים זבאמצעותזהראשון
 והוא הפועל מהשכל או והיסודות הראשון החומר מהםנאצלו
 באמצעות או בעצמו רבא שהמציאם אחר בחמרים צורותהנותן
 או ולהחמירם מציאותם להם להמשיך ממנו השפע שיגיעיחוייב

 להט וימשיך הנפרדים לשכלים האלהי השפע יגיעבאמצעות
 הם מהם השכלים אשר הגלגלים אל ומהשכלים וההתמדההקיום
 הם אשר לימורות ומהגלגלים , מהדעות אחת . לפ* מציאותםמבת

 ארבע או הצורות טנותן הצורה לקבל בתנועתם אוחםהטערבים
 וההרכבה al~'yn יחייב כח אחרים דקת לפ' טהם ~nlyuכחות
 חי לכל החיה הנפש 'תן וכח צמח לכל הצומחת הנפש .תןוכח
 נאמר זה בעבור ולא , מסבר לכל המרברת הנפש יחןוכח

 וספני , מהטנהיג נכבד *והר המונהג ולא הפוצת נעבורשהנכבר
 כולפ העולמים שקיום לפ' ~תכליתו העולם צורת השק נקראזה
 באמצעות או בעצמו אי ומעמירם מציאותם מתמיר שהואבו

 הטגעח בהשפעת הוא הכל אבל , שאמרנו כמו לקצתםקצחס
,י, כלו העולם קיש והוא העולם נח' וישבע הכתוב ואמר ,סמנו

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



 ר פרק שני חלק נבוכיםמורה
 תנועת , בסופת רבים הנלנלים ומצא והשתכל שב , כלו שה לארשם"ו התבאר ובאשר .המונות

 הסבובית התנועה כלם שתכללם ואע"פ ,. התנועה ובצד ובאיחור במהירות זה לתנועת טתחלפתזה
 הממהרת התטעה שיתנועע עד הנלנל זה יציירהו אשר שהענין , שיאמין הטבעי העיון לפיףתחייב
 שיש הדין ופסק , שנה בשלשים אחת תנועה יתנועע אשר הנלנל ציירהו אשר הענין בלתי , אחדביום
 מניעו והוא , התחלתו הוא אשר ההוא לשכל יכסוף טהם גלגל כל , הגלגלים כמספר נפרדיםשכלים

זאת
 מגבשם

 יחג~עע סג5ג5 ססליפיח סטעגס : 5ד כסוס סחיוח יסעף65
 מתג1עע 610 סיתנועע מס וג5 כו ימ65 6סר סחס~קסמ5ד
 מ5ד , סתסוקס מסגי מתנועע טסגלגל וכעס , קגפסמסגי
 יגיעו סגכדליס ססכ5יס כי למס( )כקות סתכ6ר כגרכי

 סוס סימoh 65 65 'ניע ססגג57 יגוייר Ksl- סדכריסלקלו

~picn
 15 ימנת דרכו סוס וחס יתנועע ס56יו למס וסיור

 מכח מפגי מתנועע סו6 ססמימיי מגרס 6"ג גפפיכח
 יחגועעו סגסמיס 156 ס7' סטעגס : בו ינו65 6סרמגססי
o~tm)סתגועס מסת1קקיס סיסיו יתחייב לכן חמי7יח 
 סנכ6ן גסס ססגחס וסיט מסחגועס סיחחייכ מס 16גססם
 יר6ס סגם כי , יחד סדכריס סגי 6ו מטפל מעלסמזם
 סיס ככר 06 656 סחג1עס הכליח מסתוקק כלתיסס~6
 6סר ס7כריס נעדור לסתגועע מסתוקקיס סיסיו 61"6גח

 סיסת1קק מס וכ5 , ספחות בעכור סגככ7 יסים גיככ6ן
 6ו מתבסס סי6 קנס סתגועס מחייג 16 )פסקסחטעק
 ססגלנליס יחוייג 6"כ סגפם ס1על סתג1עס כי , מסניורמועל

 ססכ5 סגפס תכחות o~s וסיס מגסס מפגייחגועעו
 ג' יחגועע 65 כטנע סתתטעע סק' סטעגס :וסתסוקס
 פגועות 3' יתנועע ססמימיי סברס 6נ5 מסכסכותתנועות

 סיסים 6"6 ונס , וסמערגיות סמורחיות ר"ל 'חדמתספכות
 לכד 6' נד ען יתגועע o)nh נטבע סנותגועע כי סטכע מןמין

 מספר נחגי ס6מר כמו סגף מ5ד 00 המתמסכותוסתג.עות
 סמחספכות סתגועוח יחגועע1 סנלגליס סקלו ותחר ,סגסס
 תר"ס סטעג1ח מ156 סגס . גסס 5סס סיסיס י"וייניחן
~ph

 סגסס מכחות 15 וסיס נסס לו ים מסגלגל ממעיין
 , ניס סיחסוכ כמו תחרות כחות סיס 65 , וסחסוקססניור
 יס סרב סיחס1כ כמו כגוץ כח ס~6 תגססי ספח זס061
 ססכליס כי מ6ריסט"ו כגראס כי , רכס וחקירס עיוןבו

 סיג כ"6 ססועל 5ד על לגלגלים יגיעו 6סר כסגכ7ליס
 תכלס 6גל 5ככ"ת יגיע 1ל6 מגיבח כחוח סיו כגוץכחוח

opt1)n, 061 נססות סס סגכד5יס ססכליס כן סדכר 
 75 ועSWID~ 5 5ן על יגיעו סגכד5י0 ססג5י0 ו"ל1ססמי0

קר
 הפילוסופים שקצת לטעלה שאמרנו שה . בו עמידה לוואין

 ושכל הטקיף הגלגל טסט יתת"ב מהש" הנאצל שהשכלאוטרים
 שכל יתחייב השני מהשכל וכן אליו, ילוה אשר הגלגלטניע
 והוא תארים נשנ' ושכל שכל בל וכ.ט נלא, ~כן וגלגלאחי
 והוא , עצמו מצר אפשר והוא בסבתו המציאות מחויבהיוהו
 רבוי בו הנה בפועל מחוייב שהוא ומ"גר בנח אפשר שהואמצר
 הוא התומר ירמה אשר , הצורת ירמה ואחר החומר ירמהברבר

 זה . טוולתו לן אשר החיוב הוא הצורה ירמה ואשרהאמשרות
 חלק אין כלל מורכב ואיננו הפשיטות בתכלית פשות הואקשכל
 למחוחב ואין , גזמן אפשרוה בו ואין חלוקה ולא nsp ולאלו

 נתלו; שהוא מצר אפשר יקרא ואיך , עליו קרימה שוםהטציאית
 סבת הוא שהשמש והאור השמש כמו הענין בזה הוא כיבילת,
 הרגבה שאין אחר לענין יהיה ואיר יה בלא זה ימצא ולאהאור
 בעצמו החלק כי והאפשרות החיוב והוא קיימים תארים שניבו

 דגרים ב' והם אפשר יקראוהו החלק אבו מחוייב הואאשר
 הדבר הוא חומי אוחו קוראים אשר עצמו והדבר ,סקנילים
 הם הפועל הוא אשר בעצמו והעצם צורה אותו קויאיםבעצמו
 העצם בזה ימצא ואיל , סוהרים דברים ואלו ככח אותוהכנים
 היותו מצר והוא שכל יהחייב מהאחר אשר הרבוי זההפשוט

 וס על מצמר עסיח' וככר , ס5ורס 75 וע5סחכלית
 שרך עין וק עIHPO'"h) 5 סיס ס6מת' ס7עחוכיתרתי
 עוד . vhn מ6י עמוק סו6 מדרוס סוס לתם5ס6ריך
 ומ65 ומסתכל סב 5"ריסט"1 וס סקכ6ר וכחסר סרכ6מר

ols~s)מחולפת ופחד 6חן כ5 תנועת וסמ1פח , רגיס 
 מסתזרח יחגועע וס מצוחר זס מסיר וס חכרולתנועת

 mtno D"#b 56 מסמערכ יתגועע וזס סנוערכ6ל
 מעיק 5פי ויתחייב , ססגונית סחגועס כלססחג55ס
 6סר סגלנו וס י5יירס1 6סר ססעגין טי6מיןסטכעי
 גלנל סינייר מס וולח סגס נסלסיס 6חח חג1עסתחגועע
 כממסר גכיליס סכלים יס סדיוכי מסק  1ס שעכור6חר,
 סתתלחו סו6 6סר סס61 לסכל יכסיף תסס גלגל כלסגלגלים
 סו6 סמו* וססכל סתטחדת סחטטס phr מגיעויסוך
 ימספר תלוע זל* גור ל6 61ריסט'ץ . ססו6 סגלגלמגיע

 ,  ס5לנליפ  תמסר על תסס וכר 6כל ק' 16 "ססכליס
o)nhננרליס סססכליס כפילוסוסיס מן 6חריגיס מקמר? 
 qtpn~l כיככיס לעס טיס  סכריריס סתת מסגימסר?
 ט' וסכד1ריס רניס גלגלים סיס סנריריס סיקלתולע"ס
 כוככיס סי' וגלגלי כעומדים סכוככיס וגלגל ככלוממקיץ
 65ת 11SP סירס 6יר  S~IDO סיכל hlo ?עיירייתסכל
 ??ית plhln)r נירות יביית ?סובל 6ל ?כת  מןסכלנו

 ממנו, חין ניכרת ח.5י6 לי יס ססועל 6ל מסכםסיט מס יכל ככת 6לי סלבס  ותתריס סי סל" 6תר?ומסרית
 כ%6ר יעם? ל, סוגר כי סח1נ6 שתין סמוכיי שיכיסוקריך
 ודורת  סיידר נורת כסכלו מיסר 6נל  ליחן ?ייניסר
 ס6ו5ר ?י5י6 6סר סי6 סגגר נסכל סיף 6סרס6י5ר
 15רס יחתריס ?קורס  מתן  כן , נטן cplh יכת?נבטל
 תכל  ססוטל 6ל סכת  מן ייגועי סיכל וממכי, ,גנרלת
 סכלנו ת5ר סיחר ( ?מיעל  טפל  ככסן סיס יר6?דכריס סני כמכיר כי כון סרכ ?ירט ויגס רסיטל. נסכל וסיסנכרל
  ודן סיין* חס וכל נשעל וסיס נכת סיס נתל, htOכי
  סיסיס י?יulDn 6  היטיס SUID 6ל קריך ספ1על 56סכח

סיכל
'שקש

 והאפשרות החיוב זה אין , גלגל 'תחייב אפשר היותו ומצדטחוייב
 החיק כי מחייב אחר וחלק אפשר הוא בעצמו חלח לו שישמצר

 אותו מכנים שהם אלא שאמרנו כמו האפשר החלק הואהמחוייב
 שמית בשני האחר  הרבר שיתאר ננוי אלא  וה ואין , צרריפבשני

 בלביא האריה שיתאר כמו , אחר רבר בעצמו  והראמתחלפיט
 אחד רבר בעצמו הוא חפשים העצם שזה כן זה ואם ,וליש
 לרבר תארים שני הם והאם'טר המחוייב א"כ באמת שיראה:מו
 אחר אהד לעצם אשר תארים מיפני דברים שני יתחייבו ואיךאחד

 א"נ , אפשר אותו שקויים החלק הוא בעצמו המחוייבשהחלק
 יאמרו כאלו גלגל ממנו נההייב אפשר שהוא מצר אומריםכשהם
 רבר יהח"ב ואיך גלגל 'תה'יב לבר תואר שהוא האפשיותמן

 יתהווה וא.ך מחו"ב שא.נו 'אמרו כאלו אפשר ואטרם ,טת1אר
 הענין גזה בעיון שיפליג למ. האמת ררך ועל , טשלילהדבר
 מן שנראה כמו חלוקים. מציאיות יתחיבו האחד ~csincיראה
 ממנו יהחייבו אהד עצם שהוא האש והוא אתכו הנמצאיםהענין
 ויתיך ויבשל תשחיר .'לנין ישיוף שהנא , מתחלמ.ם רגיםרבתים
 אחריו שנמשר ומי הדרך  בוה הלך אשר הפילוכוף אמנם ,ויקפיא
 , חלוקים עצמים יתחייבו האחר שמהעצם בביאור מלומהברחו
 והוא אתר דבר אלא ממנו נרעקייב לא שהש"ת שאמרובעבור

השגל
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 "2מ ד פרק שני חלק נבוכיםמורה
 שסופר צלתו ולא אריסט"ו נור ולא , ההוא הנלנל מניע הוא ההוא והשכל , בו המיוחדת התנקהזאת

 שהגלגלים בזמנו חושבים שהיו עד , הנלנלים מספר על שהם זכר אבל , סאה או עשרההשכלים
 טעמים בזמנו הלמודים היו כי , חמשים כן נם הנפרדים השכלים כן הענין אם אריסמ"ו ואמר ,חמשים
 האחד הנלנל שטנטיטע יודעים היו %א , נלנל צריכה תנועה שכל חושבים והיו , שלסים היוולא

 קראית והתנועה י , הנמיה ותנועת ם , האורך תנועת ח תאמר כאלו , נראות רכזת תנועותטעהדשו
 אמנם . בו שהיעו מה אל ונשוב כחנחנו זה ואין , והמערביים המזרחיים ברוחב האופק בעגולת כןנם

 בהם שיש הכדורים מנו שהם מפני , עשרה הנפרדים שהשכלים כ הפילוסופים מן האחרוניםמאמר
 , תשעה במספרם והכדורים רבים, נלנלים ההם הכדורים שבקצת ואע"פ והמקזה,כוכבים

 הרק"
 , בכל

 הורה אשר , הפועל השכל הוא העשריי, והשכל , כוכבים השבעה וגלגלי , העומדים הכוכביםוגלנל

אפורי
 חיוטת ח : כדורטוצ א"ר ועכסי, 3סכלמ ומ!וף מנוי 13יסים
 : )מורם ממעלץ "ו )מטרנ ממולם סח:וטס )ומל רוסס .סקורך
 3מולף 3סמס ~o'et; סחו סגטיס יומל רוסס . סגס'ס חנועחם

 )פי ההוטס סיוקנ ל") , וכו' סגל6'ח חעעס י : מפקיןיוחג
 ר") , עסרס סנסרויס סססכייס כ : ס6וסקיססחמיס1ח
 6) סגם מן סכורו )6ח טסיו סורס 6סר 'חע)ס סססנויח
 ס1)16ח מזי מ)י"וחו ימויינ "יך עיון גוס )' וים .ספת)
 מגיע סיסיה ס'6מר 6ססר גי , ~JDD 6) ס"מ מןסיפגו

עליי  טובשם
 כסייס סד3ריס 66 סגיק וטעגס . ססועל סטכן תסוססכ5

 מפוען 6ל מפכח י165וגפס7יס
""61 

 ס3ן סיתסוס על lh"(pl לו 6ין 360 כי , חמרייםפוע5יס ידי על )עסיס סיסת
 נכפן לו סיסים סחחייג 6"כ סגססוח, מגעלי 6חד ול6תמנו
 6"כ 3סיולי סקורות לעס1ח ואומגות י7יעס 5ו סיסיס737

 : פועל סג5 נכפןים
 3כ6ן סיס ניקר "ריסע"ו כי PDD 6ין טו ס0אמר

 "לס יגיעו 65 לתר 156 וג"כ , מפועל 6ל מכח מןסגלנו 6חרוגי מממרו כנוו עמירי סכל ססו6 6מר 1ל6 , פועלסכל
 סכ5 סמ65 מנלח' סגלגלים ח)וטח (plulnhספ1על

 3ו ר5ס ו6ס , קמתי זכר סו6 מפועל 6ל מסכח סיו3י6גס 3ו ר5ס Ontlo 06 טחן ססכ5 קי סרג ס6מר ומס ,סעסירי
 מחמר יכינו גכ6ן 6סר סחמריס כי 3"ס מדעת גרפס ססו6 מססר3

~ffnht 
 ודגר 610 וס , סג3דלח ס13רס יתן

 ס5ורס גוחן כי סר3 ס6מר כנוו ג517 ספק יס כי וגס , זכר מל6 ד3ר ויתסוס גסס ותסיס געחקח ס5ורס תסיס כיכו3
 מ5 סי5טרכ1 מסלחי opin1 היסוו עח1ח ק3"ח כורע וכן 360 כורע סיס סי6מר 65ומר יס בי , גגדלח קורססי6
 מסכחוח ססתימי1ת ו:כחוח ססמימיות חסכחות 3כ6ן 6סר ס7כריס 'ot)p סכחוק 6ל1 כי סס6מת עם ,15ר1ת

 למס וגסוס : ססערס 3ו6ח ודי pinul פרוך סו6 נסס סיכור מערד ג7ו5י שריס וקלו (OO סגנו65וחססכלי1ת
 סכל יחס ומגס , סר3 מבכרי בומסייגו

 סס1עי
 לגלגל ממיוחד סגכ7ל מסכל יחס מסם ססורכ3 ולמס ליסודות

 גפרות יגיעו כגכ7ליס ססכליס כן ססועל Sh סכח מן סכלנו מיגיע סו6 ססועל ססכל כמו כי 3ו וסר15ן ,ססו6
 סתסער ספסר סג3דליס ססכליס ינוגפו ל6 כ"6 , תנויד 3סועל טסט עס ספישל 56 מסגת ויו5י6וססגלגליס
 3וס נסיג זס ותחר 3סועל ססכל )וספע hlO 6סר בגו סגמ65 ססוע5 מסגל כיחס ככח ימיו סגלג5יסמנססות
 ינוגף כן 06 , סגכךל יסיג 131 סגכtDGn 57 סו6 6סר 3ו סגמ65 גלגל כל סכל יחס כן , ססועל ססכ5 בעגמוסספע
 יסיג וס ותחר ס15רוח 6לו לספיר גפטל 1י:וימסו סמחעעל ססכל יתיר ספועל ומסכל גס1על וסכל 3גת סכל3גו
 tp~ht סי5ייר ויעכס ע5ח מטוגו ויפסיע יס5ימס סגכיל ססכnPlo 5 ותותו סג5ג5 גסס ככתן יס כן , ספוע5ססכל

קר
 ולא גלגל טסט שנתחיב פוטר רצו wst , הראשוןהשכל

 השכלים עם שתוף לו היה וה היה שאם אמרו כישיניעהו,
 המציאות שמחוייב המאמר והחליטו , הגשמים בהנ31תהאחרים

[,הוי
 מקהלפים עצמזם ממנו יתחייב פסנו הנאצל שמהשכל להםשימים ררר מצאו לא ולכן , והטעות המום מן שבמאמרם מהלמעיה אמרנו וכבר ( לבד אחד שכל אלא טמנו יההייב לא הש

 עצמו מצר ואפשר סבתו מצר מהו.יב שהוא שיאמרו לאאם
 והנה גלגל, נתהחב אפשר שהוא ומצד שכל נתחחב החיובומצר
 כוה  שאמרו 4'נן,ן הרברים גאטהה להשתכל ש.רצה במי:ראה
 יראה אבל , כלל בזה הרויחו ולא q:V ולא שורש לושאין

 ממחלפים רברים יהה"בו האחר שמהעצם מרבדיהםשהיוצא
 שהוא שמצר ההערמה ואת הערימו אמנם וה, יבארו שלאאע"פ
 גלגל ממנו והחייב אפשר שהוא ומצר שכל ממנו נתחייגפהוייב
 אבן ובביאור הלט'ר כמאמר אריםם'ו ודעת . זכרנוה אשרלסבה
 להינקמו ון5 :תיגשש%ש והגלגל הראשון שהשכל ההראות תכלית יראה במאמרךורשא'ד

 ש.ייעהו אמרם נגר n)yc לי יש וכן אחר, אלא ממגויחוייב מגייךעך"
 הידועים ירע פ'טוטה אחת ביריעה כי ואמרו לנמצא סבהלנמצא
 , גפנ.נו נעולים הרר1יט בזה על.הם הטעיות שערי לא ,כלם
 המצאות כל חייכה הפשוטה ההיא שהיריעה לזמר נובלשלא
 הגלגלים מציאות ואם נפררים שגלים מציאות אם שהם טהכפי

 ה.יו;.ם כל אחה ביריעה יורע שהוא אחר השפיים מציאותואם
 על מטנו הכל להשד; סבה פשנה ביריעה הכל סרר ציירוויהיה
 הכוה משו ירח.קו שהם כונה בלי זה שיהיה והוא , שירצוהררך
 הם לרבר.ם הצור כי אומר ועור , וה אחר שאמר כמו מהלסבה
 שאין ~גדרו אמתת1 זרעת היכר ציור אם , מסתלפיםבענינים

 , דבר לבד הציור מ; שיהחדש לא הענין יר.עה רק הציורבזה
 שהוא הרעם גרר ויריעת , מרבר חי והוא הארם גרר יריעתנמו

 הארץ עמידת וכהוא הירח קדרות וגדר , בעבים אשר האשהרבות
 כונהו שיהיה כטה בלא לוה אפשר אי ואם , השמש וביןבינה
 שיתחייבו לרברים היריעה אמנם , כונה זה שאין נכיח הידיעהאל

 איך תירזה אותה לסבת כמצאים הרברים ויהיו הידיעהלגבוהה
 למתחייב קודמת אחת רגע היריעה תהיה שלא פבים כשוםיצוייר
 היריעה מן המהחייב לבמצא הירשה רגע קדמה ואם היריעהמן
 רגע שאמרהי במה השיבנ' ואל , מחודש הנמצא אותויהיה
 איך עור ומן לא זמן מעוי כו רוצה שאנ' זמן על מורהשהוא
 בלו המציאות !וייבה שהיי'עה אחר כובה בלא זה שיהיהיצוייר
 ניהם תמו שהניפו, מה :פי האחי מציאות או שהנחנו מהבפי

 לנמצא מך"בה , ר,.די; אותה שיהיה יריעה לו מליחםג1רחים
 :לח הדתם על נ,ייו; לנמצא סבה שמצא יריעתושמאסרנו
 שחכ1נה לזמר ;י,גן ש"ש כ"ט , קורמת היריעה בהיות רקנמצא.ם
 שמח אוטר 'אמר וא: , הידועה מ; המתח.'כ לנמצאנמשכת
 , והה:~ת והצו-ה ההשה צר על הוא ה:טצא שיריעתושאמר
 זח ל.חפ לנו מה א"כ הידיעה מן נמצא שיהחרש טוה שיאןלא

הענין
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 ד פרק שני הלק נבוכיםמורה
 אחר , הנפסדתן ההוא הנמצאות הצורות והרות( )ג"ח והיות , הפועל אל הכה מן שכלנו צאתעלט
 חוץ בהכרח מוצתו לו יש הפועל אל הכח מן שיצא מה וכל , בכח אלא שלהם בחמרים היושלא
 מאשר אבל , אומן הוא באשר האוצר יעשה לא הנגר כי , המוצא ממין המוציא שיהיה וצריך ,מטנו
 הגמה לפועל האוצר צורת הוציאה אשר היא הננר בשכל אשר האוצר וצורת , האוצר צורתבשכלו
 עד , הפועל השכל והוא , שכל השכל וממציא , נבדלת צורה הצורה נותן ספק בלא כן , בעץאותה
 ויחס , ההוא לנלנל המיוחד ננדל שכל כל יחם , מהם שיורכב ומה ליפודות הפועל השכל יחסשיהיה
 נלנל כל שכל יחם הפועל, השכל נשיג ובו הפועל השכל משפע הוא אשר בנו הנמצא בפועלהשבל
 לו וימשך ל . ויתנועע בו להדמות ויכסוף ויציירהו הנבדל ישינ ובו הנבדל משפע הוא אשר בוהנמצא

 שורף שהוא כמו כי , בקריבה הדברים יעשה לא יתברך שהשם והוא , התבאר כבר אשר הענין כןנם
 שכל באמצעות מ יתטעע הוא נם הנלנל כן , הנלנל תנועת באמצעות יתנועע והאש , האשבאטצעית

 שאשא ומפני , הנלנלים יתנועעו באמצעותם אשר המתקרבים המלאכים הם נ השבלים ויהיו ,נבדל
 שיהיה , אצלו זה לפי יתחייב נוף, לא שהם , עצמיהם התחלף מצר פנים בשום המניןבנבדלים

 הש-
 והשכל , בארנו אשר הצד על הראשון הנלנל מניע ההוא השכל אשר , הראשון השכל המציא אשרהוא
 הנלנל יניע אשר השכל שיהיה עד וכן , הראשון השכל והתחלתו עלתו אמנם השני הנלנל יניעאשר
 נ"ב שהנשמים כמו , הנבדלים מציאות תכלה ואצלו ם , והתחלתו הפועל השכל עלת הוא לנוהסמוך
 המניע השכל שיהיה יתכן ולא ע , מהם שהורכב ומה היסודות אצל ויכלו העליון הנלנל מןיתחילו

דגלנל
 שובשם

שיור
 יכסוי

 וי5יירסו סנכדל יסיג ובו סגגד5 6ח
 ככר 6סר מעגין ג"כ 5ו וימסך . ויתנועע גולקדמות ויכסוי

 , כגניעס סדכריס יעסה !6 יתעלס 0ססס וסבסחנ6ר
 כ6מ5ע~ח יחגועע nhot סס~רץ 60ט כי כן 610 ס7גר6כ5

 ו0גכד5 סגכ7ל כ6מגעות יתנועע 1סגלג5 סגלגלחגועות
 0מ65כיס 0ס ססכליס ניסיו , יחע)ס ססס סו6סכתו

 h~hn ומסני , 0גלג5יס יחגועעו סכ6מ5עוחס0מתקרכיס
 ססס עגמיסס 0תח95 מ5ד מגיס כסוס המגיןנגכדליס
 6סר סו6 סס"י 0יסי0 6נל1  וי לפי יחחייכ גוץשינס
 0ר06~ן 5ג5נ5 מגיע 6100 0סכ5 6סר 0ר6סון 0סכ05מ5'6
 סעגין היגיע עד סעגין וכן תסגי ססכSh 5 6100וססכ5
 : 0גכד5יס מניאת תכלס 56)1 וסתחלחו ססועל ססכ65ל

 זס 6חר  וי 0מספריס סימ165 כנוו ינו0165גכד5יס כי סרב דעת כי סעגר כמס 5גו קךס כנר טוכ 0סאמר
 ס0כל 6ל רד0ס ען מק5תס ק5תס ols~spt עלותונס

 סגכדליס ססכליס סג0 סימ65 6ריסט"ו 71עת .סנכרון

אפרי
 6) סכם מן הגיגו מ6.51 )כגססנטי

 ויספן ל : סטטי
 ככד 6סר סעגין כן גס t~PD'1h מנזרת ונמסך ר") נ"כ,)1

 ר"5 גנדר. סב) כ6ט1עוט ם : וכו' יתעכס טססס וס61סמסטר
 סם נ : נ)נ) יגיע )6 יטעמו ססס זעחו )סי כי ריסוןענו)

 סמגיעיס סס סגטרדיס סססכ)יס ר") . סמסקרגיססמ)6כיס
 גי סרמוק ממזיע 610 יטפיס ססס כי , )נ)ג)יססקרוכיס
 גסלדיס מכייס סימ165 6ססר ט6י ומפגי , ג)ג) מניע6יט
 יסים כמפיקוח סיס לכיס ימיו כ"6 גמ5י16ח פויסנכיס
 'עמדו יottpnn 6 ~סטגיג'ס מקלייס כעגיגיס עוףויגייס
 יוטכ) hsa יחמייכ חומל כיחי סס ססגסלדיס ,bnbt מוסל,ניחי
 שמי טוף כיגיסס ים 6ז כי וטס) טקס מ1ד 6)6 מלכויכסס
 סכ) S~g !16 , סגכד)יס מ1י6וח 0כ)ס 61,)1 ס : סקייכ)0'
 ל") . וכו' ממגיע סטר) היטיס ימכן 1)6 ע :ריצוע)

~fhn יטוטף סככל ימי ערכות, נינ) מגיע יחע)ס ססס סילסלללוי 

קר
P)Pnבלתי או בו יודע יהיה בכוסף נכסף כל דהר כן , ליריעה 
 אחר באסת אמנם , נפש בעל בלתי או נפש בעל יהיהיורע

 מעשיו העושה כענין הוא הנמצא מבת הנמצא שיריעתושהונח
 יהיה שלא מזה יתחייב כן וכסו , ממנו הנעשים על קדימה לושרש
 שתהיה אפשר איך ועוד , לידיעתו נמשך שהגל אחר ידיעותרבוי

 חלוק ההוא שהנמצא אחר , כונה שם רחליה שיא לנמצאהיריעה
 המתחלפים הגלגלים היות פליאה זה כי רבים מתחלפיםבמינים
 המתחלפים המינים ומצ.אות המתחלפים וכוכביהם גדלם ר~3עם

 התמסות שיתחרשו הפליאה מן 3הם יש כמה השפליםבעולם
 זה ש.היה מהב"ח ומין מין לכל המתחלפ.ם והאבר.םהסתחלפ'ט

 להתנכל טחשבות עומק רק זה אין , רוצה ורצון משון כיסחבלי
 התחוחות האמונות באלו מעיקרה ולבטלה הקרושה התורהכנגר
 אנחני אכן , הריקים הדמוייםואלו

 בתורת נאמין הדת נעלי קהל
 שרצה בעת הנמצאים לכל ממציא נורא w~P המאמתתאלהינו
 שאמר כמו לבות ותוכן הצפונות יורע שלימה השנהה משגיח"וא
 דרכי בל על פקוחות עינינ אשר העליליה ורב העצה גדולירמיה
 שיהיה יתכן ולא . מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת אדםבני

 שנבר , המציאות המחוייב הוא העליון הגלגל המניעהשכל
 הגשמים. הגעת והוא אהד בענין האחרים השבלים עםהשתתף
 ובפירושי אריסם'1 במאמרי הלם'ד במאמר שאחר בטהפירוש

נסתתר ששקש
 הראשונים השמ.ם הניע הש'י כי ההדמיה הכלית 'ראה רשא'ראבן
 שיניע כסו שינתו והוא 3כל המקיף העלצן הגלגלשהוא
 ומאלו בשכל הציור הוא וההתחלה במאמר ואמר , חשוקוההשוק
 המנועעו לאהוב כאוהב א"כ ויניע עוד אמר ראשון הואהעצם
 וזה ראש'ר אבן ופירש , האחרים הרברים אותן יניעהנה

 רגל , אקו בתשוקה המניע מזה יתנועעו הראשונים שהשמיםן
 יחגהנעו לאהוב האוהב שיתנועע כמו יכלתם בשיעור בושיתרמו
 , הראשון גרם לתנועת התשוקה צר על השמימיים הגרמיםשאר
 מתגו~ע וכלתי נצחי מה עצם שיש ואולת אחר במקוםואמר
 לזה שיהיה אפשר שאי גלינו וכבר , מבואר הוא ממוחשיםננדף
 שהוא לפ' חלוקה ולא לו חלק הוא'א'ן אבל כלל גודלהעצם
 ההגועות כל כי ישתנה שלא יתבאר וג'כ , לו תכלית אין ומן'ניע
 מרבר שהוא שנאמר מכה מבואר הוא יה וכל , המקימותאחר

 כל וראשון התחלה כי אחר במקום ואמר , הראשונהבהתחלה
 יגיע ושהוא מהמקרה במין ולא נעצמו לא יתטעע לא הנההיות

 בפי' רש'ר אבן ואמר , ג"כ האחת הנצחית הראשונה ההטעהי
 הנמצאות ראשך מאשר ורם שביארנוהו מה הוא לזהוההתחלה

 וזאת כסקרה ולא בעצם לא מתנועע בלתי דבר הוא והתחלתם-
 שהת רהצחית הראשונה ההנועה תניע אשר היאההתחלה

 טה ואמנם אחר במקום ואמר . היומית התנועה ר"ל הטרובקתי
שאמרו
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 21כא ד פרק שני חלק נבוכיםמורה

 תוחש , אחד בענץ האחרים השכלים עם השתהף שכבר . המציאות המחוייב החג העליטהנלנל
 , ענינים שני בעל העשרה מן אחד כל והיה צ , בענין האחר מן אחד כל ויבדל פ , הנשמיםהנעת

08
אפרי

 וכו', 6מד כ5 וי573 פ : ססמימייס סנלמיס 3סגטח גויסוטס

 ונס טיס וס כסיות סימל מן ג73) ספג"ס מן "חד סכ75"י
 06 ל"י , f)D(Ot סני 3ט5 סטסמס מן %ו כי וסיס צ :טיו)
 לכוי 13 יסים סדני מניע יחטב ססס סיסים 6ומריססיידו
 3סוכ5 ושר נ5ג5 ממס פקססת גממל 6פקרוח 13 יסיס כימס,

Dtnvnמורכז ויסים עגי:יס נ' 3ו יסיס כן 06 , ססכג ממגו 
 מניע יחע)ס רסס סיס,ס גד גסם 6ססר 6י כן מסמססרככס
 : סמוק מוס כ"3 לסלק סלך ג6ל עניגיס ספג' 1561סנ5גי,

פרק
קרשי

 הוא חבל טמניק קודם יותר עצם בכאן טאשר אחריםשאסרו
 המוחש לעצם התחלה הוא מהעצמים עצם שכל ווה , בטלדבר
 אריסט'ו שאמר מה ולזה , הכלות שהוא ועל מניע שהואעל

 ואמנם , בטלה פעולתם היהה 'ניעו לא atayv בכאן היהשאלו
 מי הפסדו על שיעמוד הקש הוא המחשבה זאת אל הניעםאשר

 אלו מענין יראה אמרו DnW וזה , החכמה בואה מעטשהרגיל
 לעלה העלול שיתחייב מה על לקצת טתחייב שקצהםהשכלים
 בתכלית אחד שיהיה יחוייב הראשון והעצם , טהסבהוהמסובב
 D'Den ומניע אחד אלא מטנו יגיע לא ותפשוט בתכליתופשוט
 קודמת יותר עלה לו הנה פשוט נלה' ש.היה יחוי'נ הנה לויזה אשר הגלגל ומניע הראשונים השטים נפש ממנו יחוייבהראשון
 ולא ח'וכ ולא הנעה שם שאין וזה מדוטה המאמר וזה .ממנו
 , אחד מפועל שיהיה יחוייב האחד שהפול שנאמר ערפועל
 עלה הוא שהמושכל שנאסר מה צר ועלול.על עלה שםואמנם
 בעצמו שהוא במה נמנע אינו הנה כן זה היה נבאשר ,למשכיל
 מה מצד הלוקים למציאות עלה שיהוה ומושכל ומשכילשכל

 יצו.ירו השכלם אותן היו כאשר וזה , עררים ממנושיושכלו
 מהמניע ג"כ שיצוייר מה הנה הצור מן מהחלפים צרדתמטנו

 שיצוייר מה בלתי השמים בנפש העלה והוא השמים גרםהראשון
 ר'ל מהם באחד הענין וכן , משל דרך שבתאי גלגל מניעטמנו
 נצ'ור היחדהו אשר עלהו ציור הוא שלנוהו מהם אחדשכל
 והוא אחר לדבר ימשנו כלם תנועותיהם היו ובזה הראשונההעלה
 באמצעי בן נמו רש'ר אבן הרחיב וכבר , לכל הנמצאהסדר
 שהתהלה האומרים על חולק גרולה הרחבה הלמ'דבמאמר
 מבטלים שהם היומי הגלגל מניע נלהי הבורא והואהראשונה

 על מופת אריסטו הביא אשר הראשון המניע מציאותבזה
 היות מקומות בכמה אריסטו בטל וכבר , התנועה מצדמציאתו
 שהוא מורנו הרב רעת לעומק ירדתי ולא מניעות. בלת*צורות
 לא מהנועע ונמצא אמר משכי ראשון בפרק אריסטו קופתהביא
 מניע שימצא בהכרח יהחייב האחרון המתנועע והוא בלליניע
 גלגל המניע השכל שיהיה יתכן ולא אריסטו בשם טענירני"י בפרף אמר כן אחר , הראשון המניע הוא וזה נפל יתנועעלא

 לזאת נמשכים אחרים מאמרים וכמה המחוייב הואהעליון
 לגלגל המניעה היא הראשונה שהתךלה אריסטו שרעתהכונה
 עד , החשק דרך על היא ההנועה שאוהה אלו בכל המקיףהיומי
 המאמר זה בסוף ואמר , לזה פעל וההענוג המאמרים בסוףשאמר
 והשכל הפועל וזהו החיות השכל שפועל לפי חיות הוא לו זההנה
 הרבה מופלא 'והר לו היה ואם , משובח חיות ולו בעצמואשר
 , החשיבות בתכלית נצחי ח' שהאלוה נאמר הנה ספק בליוימצא
 הנה . האלוה הוא וגה נצחי מדובק והוא חיות הוא כן אםהנה
 המניע הוא שהש"י אריסטו שרעת המאמרים אלה מכלראינו
 , לחשוק החושק ש.ניע צר על יניעו שהם אלו בכל המקיףהגלגל
 אחר כלל בזה נרויח לא רבינו משה דת מאמיני אנחנואמנם
 התנועה אלא התנועות מר' לו וא.ן קרטון שהגלגל הואשדעתו
 בו אשר שהמניע אחר המנוחה אל שיההפר ואפשר באנהאשר
 הראשונה מהההחלה הנצחית לו 'ג'ע אמנם , תכלית בעל כחהוא
 , הטצ'אות חשוק שהוא מצד הכלית לאין אוהו מגיעהוהיא
 הנעת והוא אחר בענין האחרים השכלים עם השתתףשכבר

 דעתם לפי הראשונה שהעלה אחר השיחוף זה ונוהו ,הגשמים
 לאשר עלה שהמצוייר ר"ל לבד הציור מצי אלא עלהאיננה
 ההנועה שזאת ואחר , והמושכל הככפף שיניע כמו ויניעיצייררע
 שאין נמצא לו והדטותו השם מציאות ציור מצר אלא אינהלגלגל
 אותה לו גורם הוא לבר הציור רק ההנעה בזאת כלל למגדעחלק

 6 ך ויזיב[ ננוכים~ירה

 טובשם
 סגעח 1סו6 6ח7 נעגין ס6חריס ססכ5יס עםגסחח9
 מן 6חד כ5 וסיס נעגין סיחר מן ס6חד ויכ57סנסמיס
 ר6סוגס; סקס חככי 6"6 כן 06 עניגיס סני כע5סעסרס
 יגיענו ס6ס ג5גOID 5 יגיע 65 יחע5ס ססס כי כוסוסרנק
 מגיעים 0סס סגכד5יס ססכ5יס ס6ר עם סס91 5וים
 מורכם יסיס 61"כ מסם ג573 610 סר6ס1ן גיג5 מיגיעוימס
 . מורכב יסיס כן ו6ס מיוחד ומדגר גוש משר עגיגיסמסגי
 מסכיל לסוס ו6"6 מעומק התשיח מס ססק7מוח156

35יירס
קש

 אין א"כ הצר זח עי יניעה1 לא שתבורא נאטר אם ,ההנועה
 בנה שהוא הכזור מצר ההנעה וזאת , כלל בבורא שיורלגלגל

 קיים להיוון שירצה הוא ההרמות הענין , אלי וההמשךההרמות
 שהוא קצת ודעה , בתנועה קונה הוא הקיום ואוחו ,נצחי
 , ולעצמו ליולהו הטוב להשפיע והוא שנית כונה בתכינה ג"כירצה
 שהוא מאמינים שאמרנו כמו אנחנו ההרמוח,ואמנם דרר ג"כשזה

 לקיום המחמדת ההנועה זאה על הכח בו הטביע והשםמחודש
 : הנפטר ההוא המין ולקיוםאישו

 אטרם האחת , הגלגל בתנועה באמרו דעות בשנ' ספק לייש : כחג היבורו סס5מח5חר
 שאינו אחד והוא כקיום לשכל להדסיה תא הגלגלשהנועת

 סין על יהיה המיר ~פועל טהמצבימ אחת כל על להיותיכול
 כל שישנה והוא בפשלהטצבש

~S?.L 
 שיא עד מצבו מהגלגל

 אהד בכל מה בעה יהיה שלא הגלגל מחלקי הלק שוםימצא
 השמימיי הגרם א"כ הנה הכווזות בספר אמרו והוא ,מהמצבים
 ההדסה כבר המיך בפועל בנפשו המצבים מן להשליםכשישהדל
 דרישהו וההיה בנפשו שאפשר טה בהבלית הנכבדיםלעצמים
 ההתקרבות העבודה ענין כ' , העולמים לרבון עשרהההרמות
 שיקרב הקורבה דרישת וענין הקורבה דרישת ההתקרבותוענין
 , במקום לא בתוארממנו

 .ו~
 , הדעת זה לפי החשוק מציור זה

 חלק שכל השנוי בזה השםימיי לגרם יגיע הועלת ומהההשובה
 וגת פועל ישוב כן ואחר בפועל במצבו הוא המצבים מןוהלק
 הפועל אל הכח מן ויציאה אפשרות וחלק חלק נכל וישתמיד
 גשמי לנר'אות שיעשה היתכן , ההנועה בזאת לו הועלתומה
 גופו יחסר או הבריאות בעבור הנפכר ההוה הארם שיתנועעכמו
 להה:~עע ויצטרך האחר בצרו כואב הוא או 'הנועע לא אםויותך
 בעבור ובהירוהו זכוהו ויתרבה גופו יגרל או האחר צדועל

 לההקיים יובל לא ופרנסה לו מזו; כמו היא ההנוזה או ,ההנהוה
 השנויים טן במין ישתנה שלא אחר לעצמו לו טוב הלא ,וולהה
 במדרגת ויהיה  אפשרוח לו  יהיה  ולא ההנועה בזאת ישתנהשלא

 שהנפגל ואחר , השנויים ממזני מין בם שאין הנפרריםהשכלים
 נעתקת בלה* וצורחו שבחמרים זך היוהר הוא וחמרו הפך לואין

 ואינו הגשמים שאר ובין בינו בשתוף עליו נאמר והחומרמגלמו
 לקיום תנועתו אין א"נ שזנרנו הכבות מן בסבה להנועהצריר
 הראשונים שהשטים השני הרעת . הדעת זה לפ' כללעצמו
 מה בהכלית והטוב מהסדר להם להגיע כדי יתנועעואמנם

 היאשונה מההתחלה בעצמם הם כשיגיעו וזה , להגיעשבטבעם
 משאר לזולתם והטוב מהסדר ויגיעו להגיע שבטבעם מהתכלית

 היא הראשונה וההתחלה שיגיעו שבטבעם מה להבליתהנמצאות
 ונכסף חומק שהוא מצד והתכלית והשיה ההנעה צד עלכבהם
 באלו לטצייר סבה הוא והציור הציור מצר רק עלהואיננה
 היא ההנועה זאת אם בכאן יסופק ואמנם , צדדיםהשלשה
 היוסיפו לעצמם התנועה בזאת יועילו מה ולזולתם עצמםלקיום
 .המיד להם ויתקדש הראשונה בהתחלה ידיעה התנועהבזאת
 וכל הכלית לאין המיד ציורים להם ויתחרשו בו תרשהיריעה
 רגו* זה יחייב א"כ 'דשה תוספת להם החדש והנועההנועה
 בו יושיב שלא אמרנו אם כי , הראשונה הההחלה נעצםעניינים
 וכן יציירהו המקיף שהגלגל תאמר כאלו המציירים ברבוירבוי
 מה לפי הראשונה ההתהלה ישכילו הגלגלים משאר אחדכל

 כעצם רבוי 'חיב לא באמת זה , הההלותיהם 1'שכ'לושבטבעם
 ובמין מהחלף ובצד מתוחלף באופן יציירהו אחד שכל אחרהבורא
 משאר א' וכל נכבר היותר באופו היומי הגלגל הציור טןאחר

 שהגלגל נאטר אם אגל , שנטבעו טה לפ' אחד כלהגלגלים
המקיף
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 פפי מבוארים הענינים אלו על ודעתו אריסט"ו מאמר נהו . לבל ראשונה סבה מבלעי א"א בןאם

 נפש בעלי חיים נשמים כלם שהנלגלים הוא כלם מדבריו והעולה , אחריו הנמשכים בספריםשכלם
 מהאל שופעים כלם , כלל בנשם לא נפרדים שכלים ושבמציאות , התחלותיהם וישיגו יציירו ,ושכל
 סמה שבתורתנו מה לך אבאר והנני . כלם הנשמים אלו ובין השם בין אמצעיים והם ,יתעלה

 : הכאים בפרקים , כנגדם שהוא ממה שבה ומה , הדעות לאלושמסכים
 ושאינם , התורה מצד ג"כ נכון אטת זה משינים, ר"ל , משכילים חיים שהנפלים אמנם הפרק

 , הפילוסופים שאמרו כמו הם אבל , הסכלים שחשבו כמו וכארץ באש מתיםנשמים

בעלי
שם

 ינמר ו6ס , מורכם יסים מיגיע כערור למס כי ,ל5יירס
 ומנד 6פסרוח 5ד כן סיס סגלגל מגיע סיס 06 כינומר
 טס61 כמו מורכב ויסים מיס 5ד בו יסיס ממגו סכלסיכ6
 nnho 6כל , כווכיס ויכריס דמיונות מס 6ל1 , ג"ס7עח
 סכל מגיע 1סו6 סר6ס1ן סגלגל מגיע סו6 יתעלס סססכי
 סתגיעיס וג5 סר6סק סג5ג5 כחג1עת סג5גליס כל יגיעגי

 ססס כי כן גס ויגדל , חלקייס מניעים מסס6חריס
 ס6ר וכ5 קליו גמטכיס סכל כי ר15ני מגיע , ,יתעלס
 תכן 1ל7עתו ולרנונו מנגו גמ0כיס סס סחלקייססמגיעיס
 סחכם סיטיכ ונוס , 6ח7 ולחילית 6ח7 כפועל ~osיסתתמו
 סדמיוג1ת 6לו כן ןרג סרכים מס כנמרו סגרכוני מפסרכי
 סריס מי גי , כ"ס 3ססרי סע'11 לך סימרתי כמו610
 זרך סילך ראי טסיו ounl 6ין 6סר סכמתיכקס

 וס סרג 6מר עוד . סגל יסוכ קליו 6סר וסע6ריסט"1
 מכו6ריס סעגיניס 6ל1 על ttpptnl שעתו 6ריסט"ומקמר
 חס גפי ר5ס 06 , אחריו סגמסכיס כספרים סכלםכפי
 טירקו מס hS %6 , 75ק 6כוג5"ר 0nff) 16יר6ו

olnlnlStno1סעעס ס6תר כמו סרכ חדק , ס6מתייס 
 וסכל גסס כעלי חיים גסנויס כלס ססגלגליס 610 כלסמדברי
 גפרדיס הכליס וסכח5י16ת ססג1תיסס, ויסיגו ס, ויסיגויכיירו
 ססס 3ין 6מ5עייס וסם מסקל  סוסעיס כלס גל5 כגסס65

 הסרק נוס סימנינו ~oletSn טוב 0ס אטר : כו,יתעלס

 יהיו צנור תוספת לו יחייב nXnanl תנועה כל הכל המסעהמקיף
 והתנועה תכלית לאין האל בעצם ענינים ורבוי תכלית לאיןהציורים
 לומר לנו ואין , התנועה מן הצ.ור ולא הציור מןמר-ייבת

 תשמור המהסרת שההנועה עניינו סתחלת ב-ירא לי ש ש יר?הצ

 הם כי התנרגה (ולא ויבטלו נ לומר לנו ןאק בשכללןהוא
 כדוריתם עם דעתם לפי בקרמות נמצאים או דעתנו לפינטצאים
 'וסיפו בתנועתם ולא הראשונה להתחלה וציורם , ושכלםונפשם
 שזאת השכל ברשת יפול ולא , נשטם חוטפת ולא וזכוהבהירות
 תנועהו בביטול ולא תכלית לאין יומיפהו או הציור יקמירהתנועה
 זה באי לעצטם שמציאותם לוטר לנו יש א"כ , וציורו שכלויבטל
 שהם דרה זה באי מתחלתם אתם וצמרם נמצאים שיהיודרך

 לעצמם כהשלטות יום'פו לא כי בעבורה איגדה והתנועהנמצאים
 לתנועה המצטרכים הנפסר'ם ההגיים ב"ח כשאר שאינםאחר
 שהמציאות אחר בעבורם ולא cnStt טפנ' היא תנועתםאסנת
 התמירית השועה 'תנועע1 לא שאם וזה , גתנ1עה יהקייםנלו

 והוא הנוטה בגלגלו השטש שפועלם הארבעה התקופותיבטלו
 כי , העולם להתקים יוכל ולא שיתחדש טה כל מציאותסבת

 שאר. ו'פסיר תכלית לאק בהם החום יגדל אחריםנסקומות

 י"ל נ rt:tl~ian אותם ויפטרו 1.ה לאין הקור יגדלאחדים
 השטש יעטור השסט זריחת שם שיראה המקושת נאותםההנועה

 , ל'גילמ כלל 4.לה להם 'היה ולא טה'ום לעילסקטהנשארחלק
 והיום רצ' ללולם להם יהיה ה'1מ חצ' להם שיש באותםוכן

 לאחור ולא לפנים לא השיורה מאותר, יזוז ולון ר"מייקוי,באותם

 nlolpnn גאותם השמש כא עת תאסר כאלו השעוה מןיועח

שוב
 זולת גפה לגלגל סיס ר6סוגס . ב"ר ממכס וכין סרככין

 1ססכל ססוטל 5ד על ממגיע סו6 ומגסס סגג7למסכל
 610 ס)כדל ססכ5 כי יחסוכ וב"ר , מתכלית 5ד עלסג73ל
 מתנועע סגלגל )קר6 מניע 6100 ונעכור סגלגל)סס

 ססוע5 ססכל גי יר6ס סרכ מסגי מחלוף . Inswמסקת
 סי6 ספועל סססכל ירפס וכיר , גתמריס  P~1U סגופןסו6
 סי6 ס5ירס 061 כי סוכלי סטת וסיר סיגורי ססכלסנתזן
 סתסיס סט3עייס סר3ריס סיר 6כל מתון יניסנמולט
 סס6דס l~pntnh 6מר  ולכן , כתוחם סתרי ריר סוךלמס
 כסטי 6ריסט"1 זס גייר וככר , ומסמס ס6דסיולידסו
 סרנ דטת לפי סנ3רייס ססכליס כי סג' ססל1ף .תתסס"ט
 ים  ד"ר רטת ולסי וסילול, סטלס תיר סתלוף 3יסימ65
 3מטלס ומלשחר ניעלס קוום נסס סימ65 ח5ד חליףכסס
 ל6 יחמלו  סססס ס7' סמלוץ 6סר.  ריי  ייס1פססעם
 נערל  סיס ימ65 טל* 6רוסט"ו דטת סו6 3"ר ורסס ,יניס
 מ6ל1 יותר ח6פיס ימ165 סחל1סיס ISe וטת , יויטטל6
  זס 6חר ומגס . עליסס סעוררחי ממס otnhl)n סס6כל
 ועם הכשיכו עם מסכים  סרכריס מילו מס סר3כישר

PP7חורחגו : 
 מסיג:ס ר"ל , מד3ריס חייס ססגלגליס o)nb הסורק

 לגז ק7ס כנר . סח!רס מנן גס נכון 6מתוס
 ומס , מרכוס  ממכסס 7גריס לכתר כ6ו ס7כריססקלו

סטניח
קש
 ט*יוה שעית בבל לומר חיבל ובן , לעולם נסורה באותהיהיה
 הלילה חצי שיש המקומות באותן בעצמו הענין בזה הלילהשעוח
 וכן , בעצמה נקורה ובאותה הלילה חצי לעולם יהיהבאוהס
 יאיר לא עלה השחר אשר המקומות באותם השחר עלותבעת
 המשיאות יתקיים לא וא"ב , 'ותר יחשיך ולא  לנוולם יותרלהם
 קצתם יהוו ולא היסודות יתערבו ולא בחושר  ויא  באור%*
 נצחיות התנועות שהיו ובעבור , ההויוה יתהוו ולא קצתאת

 וזהו ש נצחיים וההפסד ההרה יהיו נצחיים להם המניעיםלהיות
 למשול שבראם השלימה הטהורה המאירה הברה התורהשאמרה
 ההויה להיות , התושך ובין האור בין ולהבדיל ובלילהביום

 בתנועתם אבל , בעבורם הוא מציאותם אמנם בם, קיומםוההפסד
 הנבגד שמציאות בזה לומר ואין , כלל לעצמם מועיליםאינם
 היא והנועתם וגצמם לכובסו נמצאים שהם אחר , הפחוהבעבור
 שופטים הם באשר להם ומעלה ותפארת כבוד והוא זולתסבעבור
 ההנהנה סרור שכל במרינה המלך כמו והם עליהםושוטרים
 הסרר להם שיגיע המרינה אנשי בעבור הוא מאתוהיוצאת
 ו6ה . למלך גרולה מעלה וזהו יתקיימו בו אשר הנא"הטושבל
 הפרר מציור לגלגל המגעת שההנועה בקרמות רעתם לפ'נאמר

 הסרר להשפיע היא הראשונה בהתחלה הוא אשרהמושכל
 לקיום לא ההרמות וזהו , הנפסדות ההוות בנמצאותוהטוב
 , בחרוש המאמינים אנחנו דעתנו ולפי , שאמרנו כמועצמם
 וציורם ושכלם נפשם עם והם התנועה על כה כהם הטביעהשט
 או , יצירהם מעת בם הב'ח כחות שהוטבעו כמו שנבראומעת
 מאחו להם יגיע וההשפעה התנועה על הכח להם 'תן אשרהוא
 והתנועה 'תקיים בם אשר לנמצאות והטוב הסרר להשפיעתמיד
 שאין נטו כ' , עצמם o,,p בעבור לא הנמצאות בעבורההיא

 אע כך לתנועתו מנוחה אין שנברא nyo הגלגל והואלמתנועע
 : ע"ג . ביעני נראה כך . ובכיגחו להגעתו מנוחהלטגנך

פרו
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 השמם אמר , עצומים ומהללים נדול שבח ויה~והו ישבחוהו ארוניתם את עובדים חייםבע*
 לשון ב כי חח , הענין לשין א שזה שיחשוב מי האמת מציור רחוק ומה )6( . נו' אל בנודמספרים
 עניניהם מתאר היותו על המבואר והמופת , שדל פעל על אלא יחד העברים יפילום לא וספורהנדה
 נשמע ב4 דברים ואין אוסר . אין אמרו , בהם האנשים בחינת ענין לא הגלגלים ענין ר"ל ,בעצמם
 דברי בלא נפלאותיו ומנידים הש" משכחים שחט עצטם מתאר שהוא ופירש ביאר כבר הנה ,קולם
 השבח הוא הציור ועצם שצייר מה יספר אסנט בדברים ישבח אשר כי , האטת והוא , ולשוןשפה

 אמרו אמר שהשינ,כבר עצמו על להראות או , האחרים להבין הוא בו ההגדה( )ג"ח * ההניההאטתי,אסנם
 או סכל רק יכחישנה לא הוריה ראיה חתו . שבארנו כמו ג , סלה ודומו טשכבכם עלבלבבכם
 נכרכת מדורם אתכונן , לראיה ולא לבאור צריך אותו רואה איני בזה החכטים דעת אטנם .טתעקש
 ובאוסרו , טשתחים לך השמים הצבא באסרו , המדרשות ותורף ד בתפלות שנכפל ומההירח
 באטרו אסרו רבה ובבראשית . הרבה בדבריהם וזה , אלהים בני כל ויריעו בוקר כוכבי יחרברן

 רעל , חלקה רוע על ותצעק האכל ר"ל , ובוהא תוהא אסרו , ונהו תוהו רנתה והארץ שטויתעלה
 הנה , מתים והתחתונים אחם העליונים , והשמים הארץ ר"ל כאחת, נבראנו והם אני אמרההארץ
 כי לך משבאר כנר הנה . כיסודות טתים נשטים לא חיים נשמים הנלנלים בהיוון נ"ב נלוכבר
 והם הורתט וחכמי נביאיט לדברי מסכים מצייר סשינ הנלנל בהיות נעי ארימם'ו אטרואשר

דמבסש
אפח-י  סגדם רסון גי ב כ)י!לס: ויפנמו 'סבוי )6ססס eo3ot:)ho נמלח נ"ל מענין, רסון אפרקה

 ססמיס כקמרו וססיל סגדס 3! ים סעג'ן וכוס ל") .ומסול
 . סנ6לנו כמי נ : מרקיע מגיד ידיו ומעלס Sh כסודמססליס
 )ומר רוסס . נאורס סמדרס!ח וחולף ד : ס"י ופרק ג'נסרק
 כ' ססס1קיס 6)1 סם ע) מגומרו כיס סמירס!חסספכ)
 1 מסגי)': מ.יס פסנ)נ)יס כסירם ס1כריס נסס ירמסמכבס

pienllיסלק) 6'ן קמרו ימד כלן et~nth עד מלמסה סירס 
 כוכנ' ימד כלן כג6מל משעלס 6וח0 16מריס עליוןבמשכי

 וכו': ויריעוכקר

 עובשם
 פייס נסמיס ססמימייס ססגרמיס מעכר גמיססגיח

 מוסכם סוס לכמר מסרק 3זס סרב ירכס ,ומטכיליס
 מססריס ססמיס 6מר ;י מסתרס , ומסהכמיסמסתרס
 bSb עגרי גלס1ן יתמר ל6 וספור מגרס לטון כי 6ל,ככ!ד
 עגיגיסס על ממר סיחו על וסמועת , סכל כעלעל

 , ססת6יס סחס3! כמ! גסס O'nlh כתיגם ענין ל36עגמס
 מגס , קולס נטמע כלי זכרים וקין סתר 6יןטמרו
 הסס משנפיס הסס #onS מתאר ססו6 וסייסכיצר
 סניור ועלס שיגייר מק יספר אנוגס גדכריס יסכם6סר כי ס6מח וס61 , !לסין מפס ונרי גל6 נפל16חי1ומגיייס

 צהורו ס6מר גס! ולמון ססס כלי סניור ס~p~hO 6' ססכח ומנס , זכר סססיג עצמו לסר16ח 16 למתריסלסכין
 !ד!מן מסכגכס על3ל3ככס

~SD 
 רק יכחוסגס ל6 ומסיגים חייס מס ססמימייס ססגסמיס על שריית רסיס !ו6ח ,

 !סממיס מסיס 63מרס סירס ככרכם, מדורס סתנוגן , טמר סחכמיס מן ר6יס סרכ סכי6 ובה"כ . !מתעקםסכל
 6ומריס ספרת סמל6כי עד מלמטס סירס 16מריס יסרבל 6ין סססוק זס עז צמרו כי ,מלסיס כגי כל ויריעו כקר כוכבי ימז 3רן !אמרו מסתחויס לך שסריס 51ג6 כצמרו , סמדרס!ת ותזרק , קונס רגןלעסות

~ptb 
 , מלמעלס

 גגר6ו !סקרן העמיס ר"ל וסעלי~)יס 6גי אמרס opin ר!ע SP !כוסח ח!ס6 וכוסו חוסו מיחס וסקרן גכ"ר צמרוושגס
 כסיר מתים גסמיס !ל6 חייס סס סססמיס ז"ל מזכריסס סתנ6ר ככר , מסיס וסחחתוגיס חייס סעליוגיסגמז
וארש- ומכפי סגגי6יס לדגרי ממיס מגייר מסיג סגלגל גססת 6ריסט"1 6מרו 6טר כי סתכ6ר ככר יגס ,סיסורהו

קישקש
 אסח נרחשות טי האתת טמור לחון מאר ק" )6( הפרק

 בחינת בזח ושהרצון לעל שירצה פי' , העניןלש!ן
 , ארם לבני טהם הנראה הענין לשק הריזי לשון , בהםהאנשים

 אחר כל אבל פ" יחד העברים יפילום לא וספור הגרה לשון גיתה
 יגיד השמים עוף כאסרו שכל לו שאין מי על יפילום עצמובפני
 נשמע בלי רברים ואין אומר אין אמרו הים. דגי לך רספרולך
 כסו אסירה לשון מצאנו הבחינה בענין ני , רברים ואין אומראין אוטר היה לא האנשים בחינת כוה ירצה ואלו פירוש יקולם
 אמנם , שכל בעלי אתם הם כי כמוך מ' ה' האמרנה עצמוה'כל
 יקרים הרי רכר' כל . בהם האגשים בח'נח מפני זהאמר

 הספור וה בי לנו נראה ה.ה דעתנו עניות לפי אטנם ,מפנינים
 גדול יותר הזה הספור ואם הים דגי לך ויספרו מסלל יונאאינו
 שכפל ואחר דבריהם כבפול הנביאים דרך כי וזה , נכברויותר
 ספור במקום לרקיע הגדה אמר רקיע שמים במקום ואמרדבריו
 אינו וספור הגדה כי ועוד , אחד ענין והנילשם*ם

 על רק נופי
 ליום יום אמרו אחרת ראיה . הבחינה מצר הוא שזה נראההזולת
 הוא דעת ירעה שאטר וכמו רעת יחוה ללילה ולילה אומריביע
 גן שירצה דעת, יחוה אטרו אחר דברים ואט אוטר אין אסריא , הבחינה טצד כלו והאטת.ש,ה , אוטר יביע אמרו כן*!לת
 תגל ונקצה אמרו אחרת ראיה . בהם האגשים בחינת טפרחרצא

 ורפא לתפ לז טרבר*ם ינהם הרבוריס בו רצה סליהם תבלובקצה שאטי זה מה א"כ , דברים ואין אוטר אין אמרו אחרטליהם
 ועור . ומניעם ממציאם עוצם על כחם והבחינה עניניהםהבנת
 בסוג אם סוגים בשני אם לי מה בב"ח ומפור הנדה שנאמרואחר
 סוגים שלשה זכר וכאשר , הוראה לשון גחם נאסר ועור ,אחד
 : לכפול ררך בכאן ואין ויגירו ויספרו ירו מלות ג' בהם אמרמב"ח

 גסנרת 610 ומסור טסגדס סמוסנ יחסונ ילולי המחבר מן)הגה'ה
 61פר וט מטס כ)) , ססמט כתש געמעיס דנריס ססס 6דס כניומסור
 פלד 616 וט ס6ין 8מר DDG1 e)~p , 1(6;1 גי' זגגים וקין קומי6'ן

 ייJ~ho 6 גג) 61מר btO 6יך נסתרס 0"ר )11 גיער כן 6הר ,סגתיוס
 ומת"ג , מפסק גזי חמין וסג~גס ~0,וטחס ח;ווסס קו גוס ירפס ,קוס
 סזגור קזזם oon ס)) שגר מגיסט סג) וגק,ס גמומיו גיגית 6ותסס6ר
 6מ,-ו 1ג6פ , חג) )קוס סו6 ססימס 5מר סגמינס מסד ג6מס וט6'ג
 גוס גוווס סיחס 061 , ססנזס 061 יגיוו V(h גט1)ס פקוסקטין
 ס6מרום ע,מ!סי כ) ימרס 6מ1ס , חג) )קלס wlh )ימס 8יןכמגסס
 מקומר ו6פסר , סגמינס 1SD 6)6 ~ס יטיס ס)6 ספץ מקום גו6ין

 סטניויס 6) רמו מגיד יז'! פע:ס מומיו ס8ויר סו8 סוק'ט גיקיסמי
 ועוגגי0 וס)פיזיס וס)סגוח וסרטמ,ס סגיקיס גמד אתויר ססויססנור"ס
 סנס)15ח מן סו6 5טר הס" כרוע גלויי כמחס~ס ספסר וגן ~דגותגט4

 סגתה ט6מר כמוסנזו)מו
~sw 

 % סגת 6פר וגף מקר 8ין טז גזולות
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"אףהח ר א א  f t w ~ W  י = אא= אנף 
 בכחות נשלמת התחתון העולם זה הנהנת היות על מסכימים הפילוסופים כל ודעכי . ז"להחכמים
 נכתב נ"ב וזה , בו יודעים שינהיטהו למה משעים ושהנלנלים , שזכרנו כמו הנלנל מן עליושופעת
 להנהגת אמצעיים שמם שהוא ר"ל , העמים לכל אותם אלהיך ה' חלק אשר ונאמרבתורה
 השלמון הטמשלה וענין )כ( , וגו' ולהבדיל ובלילה ביום ולמשול בפירוש ואמר , שיעבדו לאהברואים
 האור ענין כי , הקרובה וההפסד ההויה עלת הוא אשר והחשך ופאור על מוסף .-ענין והוא ,בהנהגה
 לא אחד דבר המנהינ שיהיה השקר ומן , ההשך ובין האור בין ולהבדיל עליו הנאמר הואוהחשך
 הענין בזה נרחיב והנה , תפול זה מה על ההנהנה אמתת כשתודע , ינהינהו אשר ההוא הדברידע

 : אחרמאמר
 כתוב זה כי , תוריה ראיה עליו שתובא צריך שאין סמה זה , נמצאים שהמלאכים אמנם ופרק

 עד , השופטים שם אלהים כי 6'( חלק ג' )נפרק ידעת וכבר , רבים במקומותבתורה
 , המלאכים על שופם להיותו ולבורא , לטלאכים השם זה הושאל ולזה שניהם דבר יבאהאלהים
 ר"ל , האלהים אלהי הוא אמר ואח"כ , כולו האדם למין ספור וזה , אלהיכם ה' אני כי אמרולזה
 זהו , זולתם גוף לכל אדונים שהם והכוכבים הנלנלים אדון ר"ל , האדונים ואדוני , המלאכיםאלוה
 אלהים שאמרו שכן וכל , מזה פחותים יותר שהם האדם טמין ואדונים אלהים שיהיה לא ,הענין
 שיחשב מה כל על ארון ית' שהוא ע"כ בו הנרצה שיהיה וא"א , ונעבדיו ראשיו האדם מין כלכולל
 הנרצה ואמנם , מתכת וחתיכת והעץ האבן אדון השם בהיות וכבוד הגדלה שאין , ועץ מאכן אלוהותבו

 נסרק המאמר בזה לנו קרם וכבר א , הנלנלים ואדון המלאכים ר"ל , השופמים על שופם ית'שהוא
 , שם התחלפות שהנה אלא , אריסם"1 טיש הוא נ"כ זה , גופות אינם שהמלאכים בביאור מ"6(ג"פ
 השכלים שאלו הוא אמרו ואמנם ב . מלאכים נאסר ואנו( )ג"ח ואינו , ניגררים שכלים יאמרהוא

הניגררים
אפיי טובשם

 : מלקטון )"ט כפרק . וגו' ל11 קרס ושר א ר כשרק יקמרו כ3ר כממיס כי 0רכ כוס ורמז , ס6מתייסחורתנו
 : 6ל,סט"1 שמל מס ל") סו6. 6מר, וחמוס ב ' מעסה על גרמו 631 )וטיגיס ס0ס על חיותעליתם
 על )וסכימיס 0פילוס1פיס גל כי 6מר עוד .מרכוס
 לנוס מטיגיס וססגלגליס סוכרנו כמו סגלגל מן עליו 0מוספע1ת הכחוח גסלמת סחחתון מעולס וס סגסגתסיוח

 16חס 6ל0יך ono חלק 6סר פורס וס 63 וכהר , מסח וס על סכ6 וכחו 0ע1לס זס סגסגת יוךעיס ר"ל ,סיג0יגו
 גיוס למטע הסירוס וקמר ט'ע73וס, ל6 30ר61יס ל0גסנח OnD otlu~nh ססו6 ומרנון , סע)ויסלכל

~sls); 
, 

 וסחטך 60ור יעגין סקרו03 וסספסך 0סוייס טעלח , ורמסה 60ור על נוסף ענין ו0ו6 כסגסגס כטלט1ן סמ)וטלסוענין
 ססס סת63ר ו6ס , נוסף 737 0ו6 1כ0515 כיוס למסע כן 6ס , סחוסך ,כין 60,י כין למגדיל עליו סג6מר610

 מתורס מגו o)Dln 610 6"כ , ידע סל, מי וינהיג ספסר 6י כי סיג0יג1 לת0 סיועו יחוייג סעעס לוסמגסיגיס
 וססס 0עעס וס יגליגו סססמיס כנוגסת גןע ומגס , מספל 0עעס 3וס סיג0ינו מס י1דעיס 0טמי)וייסטסנרמיס
 סיעלס סכן כל סטכעייס מסדכריס מרכס מכריס סגעלס כמו )ומגו ויעלס , יגסיגו 5ד וס 631י ת0 ותגייריסיו7עיס
 מרכ3ט 3מעטס ט6תר לעס 3וס תרמז כ6 וסגת , וכנועלת כמקוס מר1חקיס סרס למס סגסתיס 6ל1 0גסגחמתנו

 : 63ופגיס 0חי0 רוח כי לעומתם ס6~פגיס יגס6ו סטרן מעל פחיותוכמגטך
 0טתימייס מ0גר)ויס ספילוסופיס סומרו מס כי סרב ט3'6ר 6חר . וכו' גמ65יס ס0מל6כיס ומנס וסורמ

 ג"כ 3י6ר , ספילוסופיס כת"ס וסחכמיס סתורס מנד צותו ויוךעיס מעולס וס ומג0יגיס ותסיניס חייםס0ס
 ת0ח1ר0 , ג"כ ומטחכמיס מ0ח1ר0 ו,וסכס 01ו6 גכ7ליס ססכליס 001 מל6כיס טיס ספילוסופיס סומרו כמו גסכי
 0ס 6סר ו0כוכ3יס 0גלגליס 176ן ר"ל ס6דוגיס ו76וגי 0תל"כיס 6ל0י ר"ל ס6לסיס ולסי 6לסיכס 0' 6גי 6מרכי

 מרנון ויסיט 0760 יומין 761וגיס ולסיס סי0יס hS סקרתי ספי' זמו , סספליס סגופים 6לו ססס OPsit לנוף6ד1גיס
olnh)61דון 0סיסטיס סןייגיס 6ל01 סו6 0ס"י גי s)s סחות'ס יותר ססס 0760 ממין סלטגות לו סיס מי 
 כל , 6דס מכני לסריס 1לסופטיס לןייגיס "דון סיסים כ"ס o~nto 6ד1ן סו6 סעי כ"6 , ססמימייסמסגרמיס

 ממין כולל o)'ih 0ו6 6כל לכד יסרבל ולסי 3ו מרגון 6ין D)'~Sb 0' כומרו כי ו0 סיחסכ רצוי טפיןסכן
 ת0 כל על ודון סיסים 13 0רנ1ן ווין , 1760גיס 61ד1גי ס6ל0יס ולסי יחוור 6יך 61"כ , 1)עכדיו רסיסיוסחגוסי
 קדס וככר . 0גלגליס ו6ד1ן 0תל6כיס על ר"ל 0ט1סטיס על ססוסט 3ו סרטון rp, , o)nh וו"3ן ולוס ססו6טיחט3
 וסח1רייס 0פילוסוסיס 3ין טססתחלפוח 6ל6 , פ"י כמו לכפת מיגיעו לתס גופות ויגס ססתל6כיס כוסלגו

 0ו6 ש"י טיעמה מס סכל למעלס 3י6רגו , מל6כיס יחר6וס וסת1רייס גכדליס סכלים יקר6וססכסיל,סופיס
 יעטה ל6 ס0סס סומרו רכותינו עם )וסכיס 1וס , סןכריס כל על רחוקם ס3ס 610 וכי 0ג3דליס שכליס63מנע1ת

OID
קרשקש

 השלטון הטמשלה ועיון )ג( : רברס ע'כ . הטחינה מצר כלושוה "ו המד מסט'י ין למופע נ"ט ס))נ) שוטח גסת סט1),ס ס6ן'ס סםוט

 ורצונם טכונתם לא הזאת שהממשלה לומר ואפשר ,בהנהגה : עכ'הן . כיורו מטה סתהתדח סה;1טס טן :גח ;1סן)ו ":רסו"
 מהם שיגיעו הטוב הסרר בזה סררם בראתם כעת הש"אגל כמקום אמר כשכפל ורוד וחכמה( אלוף לשון בהם אמר)~עוד
 השבלים על מטנו ישפיעו אשר וכחות השפל העולםטונות כטק~ם אמר יריו מעשה אל כבור במקום ואטר שטיםרקיע

 : ה' חלק אשר שאמר כסו עליהםומהשכלים הספור שוכר הספור,ואחר משישנה נאוה יותר וזה , מגירטס?ר.ם
ותנועת אמר כאלו דברים ואין אומר אט אסר והתואה הקהבעהוהארה
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 23בג ו פרק שני חלק נבוכיםמורה

 אשר , הנמלים אנתעו ושבאמצעותם , הנמצאות ובין ית' הבירא בין אמצעיים ג"כ הםהנמררים
 כלל תמצא לא שאתה , הספרים בכל כתוב ג"כ זה , ההויות הוית( )ג"ח היות סבת היאתנועתם
 מצוה רוגשה עושה וכל , שליח סלאך שענין ידעת וכבר ג . מלאך ידי על אלא הש"י שיעשתופעל
 , מלאך ידי על שהם עליהם הכתוב ספר מדברים שאינם ואפי נדח שתנועות ד עד , מלאךהוא

 שלח אלהי אמר , ההיא התנועה יניעהו כח בו שם אשר ה הבורא לכונת ההיא התנועהכשתאות
 שהיסודות עד , מלאך ירי על כלם בלעם אתון ותנועת )6( 1 , חבלוני ולא אריותא פוט וכגרמלאכיה
 על יאסר שהמלאך לך יתבאר והנה , לוהט אש כהטרתיו רוחות מלאכיו עושה מלאכים, ג"כיקראו
 , תנוכים אל הנלנל מן ה' מלאך ויעל הנביא על ויאסר , מלאכים יעקב וישלח , האנשים טןהשליח

 , הנבואה במראה לנביאים שיראו הנצררים השכלים על ויאמר ן ממצרים ויוציאנו טלאך וישלחז
 , נפרדים שכלים הם אשר במלאכים הוא אמנם הנה ודברנו , שנבאר כמו החיוניות הכחות עלויאמר

 כמאטר החכמים כתבו , המלאכים באמצעווז המציאות זה מנהיג יתעלה היותו תכחיש לאשתורתנו
 אמרו , רבים לשון זה אשר , שפתם שם ונבלה נרדה הבה ואמרו , בצלמנו אדם נעשה ,התורה
 בזה כי מסתכל, מאמרם ואתנה , שלמעלה בפמליא שמסתכל עד דבר עושה הקב"ה איןכביכול
 ובמקומווז ח . המציאות סמנו וישפיע , השכלים בעולם יעיין שהשם אפלמון יאמר בעצמוהלשון
 בלשון המחנה הוא זפמליא , שלמעלה בפמליא שנמלך עד דבר עושה הקב"ה אין מוחלם, כןאמרו
 אלא נאמר לא עשתו , עשותו כבר אשר את , קהלת ובמדרש נאמר ג"כ רכה ובבראשית ,יון

 הוא שנאסר , כנו על אותו והושיבו שבך ואבר אבר כל על נמנו דינו ובית הוא כביכולעשוהו
 באלו הכונה ואין , דינו ובית וה' שנאמר מקום כל אסרו נ"ב רבה ובבראשית , ויכוננךעשך

 או , עצה שאלת או , מחשבה או , דברים יתעלה לו שיש הפתיים שחשבוהו מה כלםהמאמרים
 חלקי שאפילו באור כולו זה אבל , שברא במה הבורא יעור ואיך , אחרים ברעת והעזרהתבוננות
 הכחות כי , טלאכים באמצעות זה כל עליו שהם טה כפי חיים מבעלי האברים בריאת עדהמציאות

 יחשבו מאשר אחד לאיש אמרת אלו , מזיק טאד וסת הסכלות עורון רע מאד ומה . מלאכיםכלם
 מאד זה לו ייטב העובר שם ויצייר האשה בכמן שיכנס מלאכו ישלח שהשם , ישראל חכמישהם

 גוף שהטלאך כן נם לואטינו עם , יתעלה ממנו וחכמה השם בחק יכולת עוצם זה ויראה ,ויקכלהו
 לו תאמר אם אמנם , השם בחק אפשר כולו זה ויראה , כולו העולם כשליש שעורו שורפתטאש

 הש"יש
אפורי

 ק"מ סח:1עומ ר : מעך סומף סרכ מכלר עכטיו . יטת וכעג
 מדגרים 60יגס מסכ"מ סטכע'~ח ססת:העוח מדכליס. o)tbו"פ,'
 גם בו 0ס 6סל ה : כו' ססי6 סח:וטס כ0ח16ח מעךיקלק
 וח:ועח 1 : כו ס:מג6 סכו)) כעכע סו6 סכת ונס .יגיעה
 סגיני גרד ס6חין ססח:1עעט סח:ועס ר") . (CDSצחון

 כדמיוגס מטמידס גרס סרחון טר6מס מיד סיחתסכלמיס
 ס6חון סוד ג16ר וח0לוס , מלקך סיתם סמפמידס סלולת611ת
 מוס מ"מ כסלק סמייך וכנצול , סמוק מ,ס מ"גנפלק
 01סתנועעס יכרם 0ס6חון סססוק 0ס,כיר סמם פ"6 :סמוק
 סג) יי ):ס0 מון כמניצוח כך סייס סח:ועס ו6ח 6ין0סחיס
 0:קל6 סמדמס סכמ וס61 מעך וכ"מ)עוח סגנו6סכמעט
 ויו:'1:6 מעך ויסים ז : מפלק נוס סימנ"ל וכמומעך
 וכמקומות וק : ע"ס רגיל מסט סיס סמקך ו,ס ר") .ממוריס
 יכר טוכס סקכ"ס סבן נפר ס6מלו ס") . (6P~ntDמל1ס

 טובשם
OID5ג"וזר ססמל6ך ולמס , )ו65ך ע"י 656 פע 

 , יקמר פגים כמס על מעך מס לנקר סרכ רכסמטס גסתו~
 חכמינו ומקמרי מסגכ161ח רגיס דכריס לכבר כוסוסכ1גס
 ג"ג גישר וסוך ,ז"ל

~rwni 
 . הריכס ולמעמס גר06ימ

 ויסלח ס6מר כמו מ6גסיס מליח טל יקמר מעךומגס
 מלצך ויעל ס6מר כמו סגכי6 על מגית ויקמר מלמכיס,יעקב
 , ממגריס ~יוני6גו מעך ויפלח ן סכוגיס 6ל סגלגל מןס'

 סרג סניך גממי דבר מורס ססו6 )ו65ך ויסלח ס6מרולמס
 מסו" סגלגל מן ס, מלפך ויעלסר6יס

 מחס מכופר יותר
 ככר כי , ממגריס ויוני6גו מ65ך ויסע כהרסס6מר
 ס6מר כמן פגיו מלקך כו6 סמל6ך זס כי סנ6מר6ס0ר
 סגכיליס ססכליס ע5 סל'ס'ת ויצמר , סוסיעס סגיוומלצך
 תפורסם  סוס ולמס , סגכ61ס כמרקס לגכ'6יס ירצו6סר
 ססטגיוי מכתות על 1י6מר לרייס, פסוק סרכ סגיך ל6גתורס
 מליך סס גי לגיר לוגתט וסגס , וס 6חר טגכ6רכתו

 סססס 6ף סמל6כיס כלמתעות סו6 מעולס ~ס ססגס)ח תכייס ל6 תורחגי וסגס , סגכדליס ססכליס עליימר
 מסמלי, ממסתכל סר כגיכיל גררס סיס וכו' 6רס געסס סחורס כמקמר טחכמיס כחכו ככר סריס סי,יתעלס
 ויטמיע ססכליס נעילס יעיין יחטלס סססס 6פלטין יקמר סטותו סלמון כוס כי תסתכל כלמרס י6חמס ,סלמטלס
 סנדלך gp דגר עומס סקנ"ס  6'ן קמרו 6לי כסיכול  ימרו סל6 ר"ל תימלט  כן לתרו 6חריס עמקותוח , ס)וגי6ותממגו

 טגolpn '6 כל גימר ננ"ר . יעי סס61  6פלטון otnt)on ou תכמינו 6"כ יון  כלטון תחגג יי6  יסתלי6 מעלס סלכפמל'6
 ימס  מלמגיס כלס סכחיס בי סמל6כיס כממגשת סגמגיות כל יסטל יתעלס סססס rllxt , דיגו וכיח 613וס'

 גלו וס יר6ס צמרו עי ססכלוח  שרון רט  מקר חס יתרי וסנן . סגריר כמו וסיסמיות וססטגטת סטכעיותסכמות
שסר

ירשקש
 נארעת כח ששם כמו הרנור אל נע כח גה שם 'תברר שהשם פירש טלאך, יר' על כלעם אתון יסועף )6( 1פרק
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 ר פרק שני חלק נבוכיםמורה
 שהציות או י , המלאר והוא ויתארגו האברים אלו תכונת חושה מצייר כח בוצע שם טשהשיית
 יברח , תסיד החכמים זכרותו אשר עולם של שרו והוא כ , המלאר. והוא הפועל השכל טפעולותכולם
 לא אשר בדבר הפועלות הכחות הטצאת והוא , האמתיים והיכולת העוצם זה ענין יבין לא כיטוה,
 כל מ , מלאך הנופניות הכחות מן כח כל כי ל , חכם שהוא למי ויל החכמים בארו כבר . בחושיושגו
 פעולות שתי לו יהיו ולא מיוחדת אחת פעולה לו "ם כח ושכל , בעולם המפוזרות הכחותשכן

 , אלח שליחות עושים מלאכים שני ולא שליחיות שתי עושה אחר סלאך אין )3( תני רבהבבראשית
 נקראווז והנפשיות הטבעיות האישיות הכהות היות אצלך שיחוק ומה , הכחות כל ענין אהדנ

 מלאכים של כת בורא הקב"ה יום בכל , רבה בבראשית ועקיו , רבים במקומות אמרם ,מלאכים
 עומדים, המלאכים היתן על מורה בטאמר הטאמר זה הוקשה וכאשר להם, והולכים שירה לפניואוטרם
 הענין וכן , אבד ומהם קים שסתם המענה יהיה ס , וקיימים חיים שהמלאכים פעמים התבארוכן

 , יפסדו לא נשארים ההם הכחות ומיני , ההמשך על נפסדות הווה האישיווז הכחות אלו כיבאמת,
 מטונה שהוא מלאך הקב"ה לו ורמז לעכור בקש ע יוחנן רבי אמר , והסר יהודה בענין נאמרחמם
 מלאך אומרים תמיד תמצאם וכן , ג"כ סלאך הזה הכח קרא כבר הנה , הקושי כח ר"ל , אתאוהעל

 על הממונה מלאך הוא הענינים מן ענין על הקכ"ה שיטנתו כח כל כי , וכך כך על סטונהשהוא
 אומר וסלאך , לטלאך אומרת נפשו פ ישן שאדם בשעה קהלת בטדרש וכחוב , הדגראותו
 , כרוב יקרא ושהשבל , מלאך יקרא נ"נ המדמה שהכח וישכיל שיבין למי בארו כבר הנה ,לכרוב

 מגבשם
 סססס ג"כ קמרו וסכן . יתעלס מטס נחק 6ססר6סטר
 ויתארס ס6כריס 6ל תכונת יעמס תגייר כח נזרע מסית'
 ססועל מסכל מפעולות כלס מסנורות 16 , סמל"ךוסוט
 סג6מרות דעות סחי סרס כלל גזס כי , סמרךוסוף

 נורע סגמנ" גססי כח נחסות סיסים 06 , נעופרוסוגיית
 נג16 6ין גי ס6מח וס61 , סמ5ייר סכם ורי6 מנדוחוהדס
 יסים 16 מססמע, גו' 6ריסט"1 סכי6ר גמי זולתו 6חרפועל
 ססו6 ססגיח מדעת כלל 3כק , מפועל מסגל וסוףסחל6ך
 סטועל מסכל hlO סטכעיוח סתורות מועל כי נ"מדעת
 סדעוח סתי סוגר סרג כי 1ס6מת , למעלס ט6מרכמו

 ויעמס ס6נריס יעסה כמנייר מכח כי , משגריס3סחייח
 ססועל ומסכל , למס סנריכיס סד3ריס ס6ר וגלח3גיתס
 טססס לו כסנ6חר ססכל וסגם , מכליי לסנר ס13רסיחן

 ויתפרס מגריס תכוגוח יעכס מנייר גח נזרע ססיתכרך
 , מוס יגרס הפועל ססכל 16 סמנייר סכח 0ו1hSno 6וסוף

 6לnhsnt 1 סו6 יתעלס לסס סתמתי וסיגולםוסעונס

ים
אפורי

עד
 610 סכמ וגס גו,. כלע סס פ : ככיגו) קמרו 1)6 סמסחכי

 מסע1)וח ניס סס!ורוח 16 י :כעכע
 גו'.ר"י

 סיסי'
 ספגי

 משע)
 סססכ) ר"לטויס. סל סרו וסו6 כ : 5מח ס61 כיסר כממר ו:וח:ס ס!ולסמקוס

 מסעי
 כמוח כממן כ) ל : טויס סי סרו סו6

 . 0מסוורוס סגמוח סכן ג) ם : כלס הכ"מ גחות .סגוס:יות
 ר"ל . סכמו" כי שין וזמו נ : וסממ!ניס ס!ממיס כמוחומס

 , 736 ותסס קייס סמסס סמע:ס יסיס ס : ססנע'יחסכמות
 מסמי6כיס יס 161מי )ס0,6 מאס רכס ככר6ס'ח עומסריי
 0סרסיוח הכמוח וסכ וכליס 6וכ7יס OOD ויק קיימיסטסס

 יעכור כקט ע : )שרוח קיימוח סס סמיניוח כמוח 6גיס"'סיוח
 לררך לעכור רקס סיס סיסודס ר') . וכו' i1hSn סקנסס )וורמו
 תומרך גססו פ : ססר'ון ע) סממונס סמוקך וזמו )6ססוגס6וס סקוסי כמ 0קכ"ס )ו וסומין חמר טס )פקק ר11ס סיס1)6

 1ס61 וכמסוחף כמוס ollahl :וסלח סס)ורס ר") .)מ)6ך
 סכמ 6) ומסמומס סעדמס 6) ס1)כח ממסוחף וממוסשפס

 נ"ל מקכמעו מזס רסיס יכיף מל6כיס יקרסו סגחוח כי ט6מר ולמס , 3חוסיס י1סגhS 1 כחות וסס סס1עלותמגחות
 סכח כי 3זס וי.ר13ן , 6חת סליחות עוסיס תל6כיס סגי וקין סליחיות צתי עוסס 6חר מלקך 6ין רנס כקרקסיתתמרס
 סחוסיס ס6ר וגן סגיסס; גס עמס ס' טוחעת וכוון Oh11 עין גי לגמוע ע6 ל-6ות ויוגל 6ח7 מלקך סו6סרוקה
 ססכליס alnh1 , 6חח סליחות עוסיס מל6כיס סגי ע6 סלימיוח tpo עיטס 6ח7 מלבך 6ין כי מכובר 610 6"כיחזיק, bS מיוחס וכן לשות יוכל bS סמחויק סכח כי סטגעיות הכחות וכן , ממיוחדת מעולתו לעסות 6חד כלגנר16

 גחכנו ולו ססס דעוח Sh כ' הגניך ס6נור כנוו רנות מעולות לסעוד יוכלו נסעת ויפעלו סכליס ססס למססגכ7ליס
 סטכע'וח מגחות כל סיגת הנלך איחזק ומס . רכיס 37ריס יפעל רסיס דגריס ויודע 'ודע ססו6 מגד גי ,עלילות
 , לסס וסולגיס סירס ו6ומריס מל6כיס סל כח סק3"ס 3ור6 ויוס יוס ככל ז"ל המרס , מל6כיס גקר6וחוסנססי~ח
 , גפסדיס ותסס קיימיס סמסס סססק זס 3חסו3ח המרו ועווו7יס קיימיס סס סמל6גיס גל כי כנ"ר ססוקטסולמס
 קלו , יפסדו 61ח"כ לסס סקנו3 סומן סעע1חיסס ISDDtt ונפסד1ח סווח סס ס6'טיות סכחוח כי ג6מת מעגיןוכן
 ימסדו, ל6 סגס6ריס סס סכח1ת תיגי וסס וגנחייס קיימיס גחוח וממס , לסס וס1לכיס סירס ס6ומריס סמל"גיססס
 על רסיס 1סכי6 , מל6כיס כלס יקר16 ס6שיס כחוח סיסת גין סמיגיס גחיח סיסיו כין טסכחות יח63רסרי
 סקכ"ס לו ורמז לערור יסורס 3קס ותמר יסורס נטגין ז"ל במרס , ומנססי סטכעי סכח וסוף מלאך יקרהסכח
 6ל6 סקוסי על חמוגס מלאך סיס סיגייר ססכל מסלמי 6חד איסי ובין , סקוסי כח ר"ל סח16ס על סמנוונסלחלבך
 , מל6כיס tbnpt. וסקיוניוח סטנעיות ססכחוח יחכ6ר סרי , מסריט על חמוגס מלקך ג"ג olnh1 , סח6וגיסכת

 כמרנטת , ג' סס סגססיוחומכחות
~mnol 

 וסחלביך למלאך רוחרח נפסו ימן ס6דס נסעס ז"ל סמרו , וסמטכלח
תומר

קרשקש
 גזרת בי טבעו גזרת ההיא והפעולה טהפעולות. פעולה בעבור הנאות החכפ אסר . שליחות שת' עושה אחד מלאך אק)ג( נברא כח כל כי פבעו ש.גזרהו טה כפי פעלו מנהיה כח לכל : 'ז'קוהו שלא פיהם לסגור סלאך שבא לא לרניאל ההזיקלטנעמ

הכח
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 , בה שיראה צורה כל היות אבל צ . לפתאים נמאס הוא מאד וטה , שירע לסי שה נאה ההר טרדומה
 מן איש הוא כאלו המלאכים יראו נביאים תמצא שאתה , בזה אמרנו כבר , הנבואה כטנאההמלאר
 אמר , מפחיד טרא איש הוא כאלו שיראהו מי ומהם , עליו נצבים אנשים שלשה והנה ,האנשים
 , אש בלבת אליו ה' מלאך וירא , אש שיראהו מי ומהם , מאד מרא האלהים מלאך כמראהומראהו
 כדמות לו נדמו רע כחו פוהקה לוט , אנשים כדמות לו נדמו יפה כחו שהיה אברהם )נ( נאמרושם

 , שראוי כמה בנבואה הדברים מחלק( מ,ס ומיס ת"ד (p~p יבאו והנה . גדול נכואיי סוד תה ק ,מלאכים
 והסתכל , מלאכות לבשו שליחותן ומשעשו אנשים קראם שליחותן עשו שלא עד )ד( נאמרהנם
 הנבואה במראה הוא אטנם טלאך טרסה ושבל , אושע פעולה היא טלאך שענין צר מכל באראיך
 אשר אבל , התהיה על הענן בזה שיחלק דבר נעי אריסט"ו שזכרו כטה ואע , הטשע עניןולעי
 , כן יתעלה ממנו מחוייבים ענינים ושהם , קדומים כלם הדברים אלה מאמין היותו כולו בזהיחלוק
 והוא , להם התשוקה כח בנלנל הנם הנפרדים השכלים ברא ושהשם , נברא זה שבל נאמיןואנחנו
 , דעתו תשמע והנה , עליו נחלוק בזה , המנהיגות הכחות אלו בהם ושם פעלנלים השכלים בראאשר

 : העולם בחדוש האטתית התורהודעת

אפדי
 סמייך בו הילעס קולס ק) סיוח 6ג) צ : סכלוכ וסוףר,מ0כיל
 )מקנח כ0לוניס מסגכ'6יס סמו0נ ס)ולוח מקף 6כ) ל') .1כ1'
 6ין נך כקלות )1 יכייל ונס כך ככותל % יכייל ornשנכד)
 6ין כי ))פס מון S((tts1 )מ)16ח סממוקוח ססססטלוס
 סוכ61ס נמל6ס סס סמקוייס 16חס- כי 6כי קילוח תכונס)מס
 . נדו) גכו6יי סוד וגס ק : מל06ון מ"ע כשק 0כי6לטגתו
 סמקו'ס 16תס סמדמס סכם אמוח )1 סריס ~h(oa9ל')
 גכו6חו onto ונסיכך לנידות כ)ולוח ס'1 3נג61ת1 עוטםססיס
 ממקס כ0קיס מיום 0)1 סמדמס מכח לסיס יום %)0)שס,
 וגס , (tnhu )מ~)0ח נול16ח מסחיזוח כנולות סיוסמשייס
 מוס מ"מ כסלק כי סס,, כ,ס )דקדק )ליך 6מגס .מסוד
 ממוחס כמדרנס "'0 כסולח סמאך סיל6ס מי יכיססמוק
 מי כ' מסק 6ין כי יתרן וי0 . מתך %3רת 16חי 0יר6סממי

 סכתכ כמו 6י0 0יר6סו ממי גככד יוסר סו6 מפך0יל6סו
 לטס ס6כלסס כעגמו 6מד כמו"נ "כ5 , מ"ס כסלקסלכ

 מי 0מדלנת ססק 6'ן מי6ג'ס כדמות ל6ס ויגע otn)hשלמוח
 מס' גכנד 'וחל b(o'c נולם וסד לג'וק )ולס כדמוח0ל6ס
 . סרכ הכיון וסו מסמ'דס, טלס 0סס מ)6כ'ס כדמותסלמס
 , ab ט'ר6ס מי וממס : סמוק מ,ס מ"ס נסלק 6מל חילוןוש
 גריס סמלצך ססיס 6)6 מח% חיגו 0ססטוק כוס )סק0וחוים
 לכס שולת ל') 06 כאח ט6מל1 לפתול י0 לכן , ס6;כחוך
 תפלק וגס , 06 )כמ ככורח ת"ס סיס 0סמי6ך ור") ,06
 קנח יחכ6לו ג'7יעתס 06ל סגכד)יס פמ16ח )ס6מיןסוכך

 : מלקכם מעכסעגיגי

פרק
 פץבשם

 קו6 וסמלוצך , סמרגסת מגסס סי6 ונססו . לכרוםהומר
 0סנס0 למס כי כ1 1סר15ן . סטכל סו6 וסכרו3 סמדמסספח
 וגעת 11 6ח 11 סססנות יעיקו סכח1ח רכת כגוסה6חת
 קכחהע יסוכו ססעס ו3עח לפנימיות סחי5וגיוח יעיק,סיקי5ס
 יגיעו 161 סעולתס לס0ליס סגפם ותוכל סחחלחס6ל

 יקכלו 06ר 153ר1ת ס6חרח 6ת סלחת סמסיניסמכחות
 ס6ר גולח מלקך סתדמס סנס0 גקר6ת וכמגס ,כיק'5ס
 סגפ0יוחכמוח

'cnS 
 ססג1חיסס גן סגכי6יס יסיגו סכת סכזס

 6מר 6ח"ג . ע"ס רכינו ממס tpnho 6101 סגכי6זולת
 סגכו6ס גמר6ס מלקך כס 0י6מר קורס כל סיוט 6כ5סרכ
 ויקרנו ~((oht גמר6ס ס15רות יר16 ססגכי6יס חר6ססל6
 וסיו 6ג0יס 0לסס וסיס כמע מל6כיס סנור1ח16תס
 סר6יס ומגס . משיכיס תקרינו onvn)I ס15ר1ח 6ל1גח65יס
 כחו ססיס 6כרסס ז"ל 6מרו סגגו6ס כמרקס זס סיסכי
 לו נימו רע כחו ססיס קוט 6ג0יס כדמוח לו גדמויסע

 סוד וזס : גדמו ז"ל קמרו ולוס כמרוח ethSn1סיסיו 6ף מל6ניס )קרחו ס15רות סקלו סרי מל6כיסכנמוח
 סמ7מס סכח סלמות לו ססיס 0"גרסס ר"ל . ניולגנו6יי
 ולסיבך רגילות גנורוח כגכו6תו עורס ססיס ~ollpnיוחס
 הלום סמדמס כחו סיים 6ט S~h , סלמס גג61ת1סיס
 , גג61ת1 לחלשם גורלות מפחידות ג15רית מטקססיס
 יטיס מוס מ"ס נפ' כי נזם 0סק0ו מס י0 שמגס ססו7,חסו
 6ותס 0יר6ס ממי סחות 6י0 כדמוח כמלתך סיריוסמי

 7כר סגם כי סנרכוני מכס ר' סחכס וססיכ , מלבךכקרת
 וממסכלת וסמדתס סמרגסח סלמס 0סס סגפסחחככחות

 כחו ססיס למס 6גסיס גדמות ויחקס כססגחס יתפעל ל6 גסמיוח כחוח סקלו onsl , ממקמר וס כסרקי ססתכ6רכמו
 כחו סיס לכן מ6ד גורב ס6לסיס מלקך כמרקס מכסילים מלמכיס כדמוח ויחקס מכס 0סחפעל onS ונלוטיפס,
 ס0כל סי0קס מי מגס , h')w גסס על ססועל ס0כל מן סטוסע ומיפעת סגכו6ס כבמתת ידכר מ"ס ונפרק ,רע

 6סר סרעפת כפרק זס וסנס' , עתו מפכר 6יס סיחקס תמי לתעלם עמו ותפכר חליו גראס מ65ך 0סו6 עלססועל
 כ66 6ריסעט 60מר תמס דבר סבין ויחג6ר , סג613ס ממספי דוריס ג"כ 1יח63ר מרכגס מעמס ל63רסו43

 : נכר6 וס סכל ג6מין 61גחגו קדומים סדורים "6 כי יחסוכ ססו6 6ל6 , סחורס עהו היסלוקס37ריס

קישקש
rDnהשכלי. ש ההוא השפע יגיע טלאר ירי על השם ברצון הנביאעל המהאוה הכח וגזרת הנצוה ובקשת הנקטה האות הכעסני 

 ימלץ ולא גאזי כח הוא והמרסה , המרטה על השכליומן אברהם )ג( : מיותרת אחה פעולה כח לכל וכןהטטענומ
 גבריאל והאיש אמר בדניאל שתמצא כמו גשמיים עניניםמרמות כרע שהיה אביהם פי' . אנשים כדמות לו גרמו יפה כחושהיה
 שלירעחן עשו שלא עך אמר ולוה , זה בדמיון אחריםונביאים הגדולות הנבאה מטררגות מדרגה שהיא במראה משע והיהיפה
 אוהו מצרר שהוא עליו נבואה שהשרה בעור הוא שוהאנשים, מן השפלה במררגה משיג שהיה ולוט אנשים כרמות aniwראה

 משעשו אמרו וזה , וחטרה הואר לו אין אבל טף ברטבתהסלאך יחר וההשגה , מלאכים כרטוח אוחם ראה החלום והואה:נ.אים
 : מלאכות לבשושליחותם : בחלום טלאך טהשגת במראה איש השגת ונכברתגדולה
פרק היעל שהנבואה בעוד פי' . אנשים שליחותם עשו שלא ער)י(
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