




 י פ פרק שני חלק נבוכיםמורה
 הכדורים מעין היו ולזה השמש טז למעלה וננה כוכב מסדרים היו כלם הראשונים הנה , יהיה לא אובן

 וכדור , בהכרח טמנו למעלה הוא אשר השמש וכדור , ספק בלא לנו הסמוך הירח כדור ,חמשה
 ההיה , בו כוכב אין אשר בכל המקיף והגלגל ן העוטרים הכוכבים וכדור הנבוכים הכוכביםהחמשה
 קוראים הראשונים היו כן כי , כוכבים בהם אשר הצורות כדורי ר"ל , המצמירים הכדוריםמספר

 , העומדים הכוככם כרור , כדורים ארבע מטורם ,היו בספריהם, מפורסם שהוא כמו , צורותהכוכבים
 את חלק אחד גלגל טבלם ולמעלה , הירח וברור השמש וכדור , החמשה הנבוכים הכוכביםוכדור
 הפילוסופים מן לאחד ראיתיו לא בדעתי עלה לענין מאד גדול שרש אצלי הוא המספר תה י , בוכוכב
 לך אזכירהו והנני , זה על העירתי דברים החכמים ודברי הפילוסופים בדברי טצאתי ואולם ,בבאור

 : הענין ואבאר הפרקבזה
 התאתת העולם זה הנהגת כי אמרו בהנהנה, כשידברו הפילוסופים ספרי בכל מפורסם ידוע יחרק

 זכרנו וכבר , הנלנלים מן השופעות בכחות א הוא אמנם , וההפטר ההחיה עולםר"ל
 ברקיע טול לו שאין מלסמה ועשב עשב כל לך אין אומרים ז"ל החכמים תמצא וכן , פעסשזה

 ג"כ יקראו וכהל ב , בארץ טשטרו תשים אם שמים הקות הידעת שנאמר 1 גדל לו ואומר אותושמכה
 , יום לשלשים הלוכו נומר ג שהוא טזל יש אסרו , רבה בראשית בראש טבואר זה תיצא ,הכוכב
 הש ההחיה אישי שאפילו ה המאמר בזה בארו כבר הנה , שנה לשלשים י הלוכו שנומר מזלויש
 נשכ יהוה אבל , הנטצאווע בכל מתפשפות הגלגל שכחות ואע"פ , להם מיוחדים כוכנים כחותלהם
 כמו אחד איש ח כולו המציאות כי , האחד הנשם בכחות כענין ז אחד במין מיוחד אחד כוכב כחי

 זה על והראיה , המים ביסוד ומיחוד מוסקש כח שלירח הפילוסופים זכרו וכן 6'( pSn ע"נ )סלקשזכרנו
 הירח הקדים פ עם בימים המשך והיות , בחסרונו וחסרונם הירה בתוספת והנהרות הימיםתוספת
 למי נגלה מבואר שהוא מה כפי , הנלנל כרבעי )6( וירידהז עליתו ר"ל , לאחור כשובווהחסרון
 מהתפשם שתראהו כמו מאד, מבואר זה האש יסור טניע השטש לניצוץ היודו אמנם , זה עלשהשקיף
 )נ"מ קורת ותגבורת , השמש DV במציאותהחום
 ן "ה ידעתי כאשר בדעתי ועלה , בוכרו להאריךאין

ושמשוב
 טלס סקדמחיס שר6יס סמ,לוו! כי י7עח וסגם ,סחיוח סני רמז טרוח סכוכ3יס קור6יס סר6פתיס סיו וכן61מר1
 ונס סגמ65וח 6לו גורות מס כולס כי וט' ת6ומיססור
 ולכן חיים מסכעלי טרוח לסם מגיחים סיו סכוככיסס6ר
 כחלק סיתג6ר כמו ל5ח כזככי לכ' ממוח סס 6לו וכלנסר וסגי פריס וסגי סור סגי וס6חר 076 סגי ס6חדגקר6
 , גדעתי עלס לענין מ6ן גזול סורס פגלי סמססר ונס :סג'
 לכח כ~כני 1ס1' סקייחיס סכוככיס סגלגל מגות כיר"ל

 ו6ץ מרככם מערס לכתר גדול סורס סו6 כדוריס6רכעס
 : זסעל סעירוגי סחכמיס ו6מנס ססילוסופיס כרכרי חג6תיוסל6
 כזס , וכף ססילוסופיס ספרי ככל ומפורסם ייגע ימטרק

 סגריגיס סעגיניס לכבר סרב סרחיםמסרק
 מעולס זס סגסגת כי מגיח ר6ס~גס , מרככסגמעסס
 וזס , מסגלנליס ססוסעות נכחות סיo)nh 6סתחחון
 סן' יניעו כלס גי 7, סס מחיות סגי גי לכערסחחלס

 פסס 5ורוח ליי ג"כ מנוח וסם 6וסניס שרגעיסודוח,סכס
 סימג16 16 כי כישר מגיח ,  ומדכר וסחי וסגומחסמחנכ
 כוכג גח יסים סגמ165ח נכל מחססטוח כחוחגגלגליס
 לך 6ין ס6מרו ממס ר6יס וסכינן , 6חד כחין מיוחד6חד
 , מזל יקרע סכוכגיס ס6ר כל 6כל מזלות סי"פיקרש
 , מזרח מסי"כ 4 סיסיס 6ססר 6י וזס אגס לסלסיססככו
 סירת (npDm  ושסריס  סימיס  סיספס  וי שוסר6יס

 , מסמס נמגי6,ח סחוס מסתחט יר6ס כי פ6ז מטפרוס

 טבוחה וזה , ממנו בהעלמו או מטקום ברחקוקור(
 ששופעים אע"פ המצפירים כדורים הארבעה אלו כי,

מכלם
אפרי

 26)י סמססר ונס 1 : ססכ) 26) 15כרמוח פ6יגט )פימסלמס
 כ") , נדו)סורס

 כעגיי
 מרככת סי מימוק6) מרככס מעמס

Shprn1ססס וסכמות ר") , כנינ)'ס מן ססוסטוח נכמוס א ימירק : סטגין וס עי גכגיח 
 מנד סכוככיס כ6מ1ט~ח סניג)יס מן גססעוחסס

DSli'1סכוכם ג"כ יקרצו ומז) ב : וסחמ)פס הוסרס ומכעס . 
 מוחס י"כ ע) 06 כי גדקדוק חסו) )6 סו) סמ)ח eUDbר")

 יסיפיס סכוכו גומל ג : מז) סכוכג נ"ט יקר15 לו") מקוסמכי
 ניל) כוץ מסו ר") . טכס יס)סיס ר : )כגס גוש וסו .יגס
 מסת כי , PtIOO תיגי ל") , ססויס סיסי li'phn ה :סכתי
 : סמיגיס סס ססויס מלסי 61"ג סמיניס ג) כע"חססויס

 כעומס סוט~ס סג)נ)יס כ) כי ל") , מיוסד 6מד כוכם כמ1
 מגסס כמו sug . סגסק כבמוח כסגין ז : ויימוד נכחכחססס)

 ססמע כח 6מגט , סגוף ככסוח פוע)ס hf~n גחיסגמ62ת
 6יפ ח : כמות מסכנן 6סר מנססי מסכת גססך hloוסר6וח
 סירמ. נסקדיס ט : ע"כ פלק 6' מיק ל") לוגלגו. ימו6חד
 הסירס יוחל חלאס חנוטחס כי כסקדיס 6מל זס מסג'ל")

 סקסת כנ)ג) מסיקך יוחל יללן סמוך ג2ד ססקפס כנהג)נססיך

 לכד ל6 ומול כרקיט מזל לו סיין מלמטס 1עס3 טס3כל
 נומר סכו6 מזל ים גג"ר סימר ממס )וס רייסוס3י6
 וכרווסגם

 ספילוסוי
 סתיס כיסוד ומיוחד מוסיף כח מלירח

 ס6ס לישי תגיע סרס סיות שמגס , נ"סרוגס!חסרוגס

קרשקש
 )6( יפהק

 צרבן-

 הררתה קוטב עד השוה סקו וכן טעלות תשעים הצפון ס% ער טעלות לש'ם והלק  שהגלגל פי' . הגלגל
 השנדה בחצי אחר ארבעה הם הגלגל רנע' נטצא טלטטה וב! השוה וטהקו לגעלה וחיתם a~ampn מ! לפפהחצים
יחיה-
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 26בו * פרק שני חלק נבוכיםמורה

 לבד ההוא הכדור , יסודות טהאיבעה יסוד כדור לבל "ט עלתם נתם המתהווה בכל כהפזמכלם
 מניע הירח כדור וק" ן נתנהמו ההויה תנגדת אייני המנק והוא לבד, ההיא היסוד כחפזהההלת
 תנחגתם ולרוב , האףר סיע הנבוכים הכוכבים שאר וכדור , האש מניע השמש וכדור ,המים

 , במהירות והתפשמו והתקבצו כהתחלפו האויר הצטייר ירבה , ועמידתם וישרונם ושובםוהתחלפם
 תנועתה התאחרה( )גש התאחרת זה בעבור ואולי , הארץ סניע העומדים הכוכבים שארוכדור
 הקומרים הכוכבים התיחדות על העירו וכבר , בתנועה הכוכבים לאיחור וההמונות ההפעלותלקבלת
 שיהיה אפשר וכן , השכבים טכלל כוכבים אישי כמספר הצמחים מיני שמספר )3( באמרם ,בארץ
 תחלה הבאש והכחות כ , ארבע מאתם המתנועעוה והימורות , ארבעה הכדורים שיהיו יהסדור
 גלגלית תנועה כל סבות וכן , 6'( מחק ע"נ )סרק שבארנו כמו כחות, ארבע בכלל במציאותמאחם
 )סלק שבארנו כמו יצייר בו אשר ושכלו , ונפשו ,, כדוריתו ר"ל , הנלנל צורות והם , סבותארבע

 זאת צורתו הינע לולא כי ובאורו , מאד זה והבן י , חשוקו הוא אשר , הנברל והשכל , סמק( "סל
 דבקות אפשר שאי מפני , הדביקות על סבובית תטעה להתנועע פנים בשום יכול היה לא ,הצורה
 בדרך המתנועע שישוב אע"פ הישרה התנועה אבל , לבד הסבוב בתנועת אלא חלילה בחזורתנועה
 כמו מנוחה, זו הפך 9 מ , תנועות שתי כל בין כי )נ( , התנועה תדבק לא פעמים בעצמו,ההוא

 כעצמו אחת בדרך בחורות התנועה דבקות שטהכרח התבאר כבר הנה , במקומו במופתשהתבאר
 1 לתמעה מביא סכלתיאפשר ואי , הנפש מציאא מזה יתחייב הנה 1 נפש בעל רק יתנועע %א , בסבוב מתנועע המתמעיגמההיה

 הנה יהיה לא ויה , שוכרנו כמו , שצויהן למה וכוסף ציור והוזר נ
 והוא אחד נמצא מבלתי אפשר ואי , נאונו בקשת ולא כנגד שהוא סמה בריחה שאינו , אחר בשכלא"כ
 פנים וארבעה , הנלנל לתנועת סבות ארבע אלו הנה , שבארנו כמו אליו הכוסף והיה צוייראשר
 , הצוטחת הנפש וכח ס , המחצבים הוויהם כח והם , אלינו מאתו תחלה הבאות הכוללות הכחותמן
 פעולות כשתבחן שאתה ועוד . 6'( מחקק עו3 )ס"ק שביארנו כמו המדברת, נפש וכה , החיה הנפשוכח
 שמירת ר"ל , ההוא הטתהווה ועמירת , שיתהוה טה כל הוית , טעים שני ע תמצאם הבחנםאלו

מים
אפליי

 מיוח 6ל3ע הרס ס6לכעס. מלדוריס סיסי! י : סקלן מןרמ!ק
 6וסגיס 6ל3עס ומס , ס6ר3עס וסיסודוס : Shptntסר6ס
0b1DSחמיהן מלחס ס63יס וסכמות כ : סגזכל mh'5nb 

 סגוכלי' סנים ו' ומס !סמדנל וסמי וס15ממ סממנה6רכעס.1סס
 ע"ג נסלק סרב כהרס כמוח סד' 61)1 , סגוכלח3מל6ס
 וסס ל נ)נייח חנועס ג5 ספח וכן : סירק מס עוזויפרס
 ממיס כגס' 6לגעס וסס . חסוקו וספג וסכנו tap)1גדולי!חו
פל06

 וסכן ל : p)no מ,ס ז' נפלק סגי6רגו כמו ימ,ק6י
 מסתם 610 עכסו ט6מל מס ג) כי סו6 מסוד ל") . מ6דזס

 מומס 11 מפך 11 מ : ימוקם) מלכסח מעסם שפלופומעלס
 מפק ס,כלגו גמו . !כוסף מול וס61 נ : מוס ז' פ' כ!'.סמו
 סרק pSn '6 ס3י6רגו גמו סמד3לח. סגספ וכס ם : י' סלק3'
 ר") . ממסמוס וכמירח הירסוס גnfw 5 מלגיס סני ע :ט"מ
 גמות כ' )מס פיר ל") )תגס, olh !ייי סקסוק ס6מלחסו

 ס!6 סקיימיס סגוככיס נ5ג5 כי , יסכות סדן תןיסיד כדיר 5כו ים סמטאות 3זס סמחסווח נשחמכייס טובשם
 סגוככיס גלגלים וסס' , חגועחו 65יחור גהרןמיוחד
 , קנחם עם onsp לסתער3וח סטיר מנח סססגגוכיס
 סירס וכסר ס6ס, כמו 76וס סו6 ססס"ר ס6ס 610וסור
 סכ!כגיס סתייחי!ח על מעיר! וכגר , סמיס מגיעסו6

 סגמחיס מיני סנוססר ז"5 ס6מר1 נעכור גהרןסעומדיס
 סכדוריס סדר  וס יסים גן !6סי סכוככיס. איסיגמסקר
 ~othJ יסכתות 6ר3ע מלחס סמתגועעיס וסיסירותס6ר3עס
onhnנורח וסס ארגע גלגלית תג!עס כל סגות וגן ,נס וסלי וס15מת סתסננ וסס 6רנע כמנישך ססלס 
 ומסכל יגייר גו 6סר וסכלו תססו כדורית! ר"55
 גמעסס זס סר3 סיטר וגעגור , חסוקו 610 6סרסג3ד5
 גסס סרג סקריך תירס סתרי סיסיו 5מס 3רמיז1חמרמסס
 ו6ו5ס , גסיל!סוסי6 גתכ6רו 7כריס סס כאלו מנס5דכר
 כס6תס !ע!ז סר3 6מר עוך , סכרקיס כ6ל! סרגסקריך
 5כ5 יס כי ומרגון , 6חד זמן סיסיו וסמירת סיחסוסמס

ססס
קף

 .תר תקרא שלטטה כנגדו וגן השטים חצי יתר נקראשיתעלה
 העליה יתרות !נקרא! הקטבים נגר יתדות שני !קהתהה
 והם הכוכבים. אישי כממפר הצמחים טיני שמספר ננ( :והירידה
 : מאד רביב טכביו אשר "עומרים הכ!כבים לגלגל רוסקםבאסת
 בטפת שהתבאר כמו ז! הפך ו! התגועש שתי בין כ')ג(

 לאחור יחזור שאשר מהם אחד מפגים, יראה זה הנה פי' .נטקומו
 שתי לאחור בשבו יתנועע ישרה תנועה בעצמו אחר קועל

 מלמטה התחלהה היתה אם במקום התגועה כי , הפכיותהנ!ע!ת
 ההנועח היתה ואם למטה מלמעלה לאחור שובה יטהלמעלה

 ומבואר , השמאל עד לאחור הזרתו ההיה הימין אלהראשונה

 בעצמו אחר אינו הפכיות תנועות ביתי התנדפה שאלת שסההוא
 יורה וככר השמאל הפך והימין המטה תפך המעלה שהיהאחר
 שהם א' אל מכ' לתנועה הפכיות ב' אל טא' שהחנוקהעל

 חברתה מהם אחר כל ותכבל זו את זו ומעכבות לח זוחולקות
 אחר מחלך עי להתג!עע יחד והחלו במהירות שויםמתנועעים שני הסה3ו שכאשר בחוש אם , יחד ובחוש במטר גלףווה
 ונניח התקבילו וזה האתי מקצה זה המקבילים קצותיהםמשני
 המתנועעים אלו ששני ספק אין לחציים מתחלק הארחקאוהו
 ויחזור לחצי כשיגיע מהם אחד שב ואם יהר, מהלך בחצייפגשו
 יהטעע אליו אשר הקצה והוא טמנו ההחיל אשר הקצהאל
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 י פרק שני חלק נבוכיםמורה
 בהסצארע טשניה מנהני, חבם שהוא יאסר אשר , המבע ענין וזהו , אחד ומן אגמיו הממירת תמידבונו
 ,ד מציאאו סבת הם צורה נותנות כחות בהמציא , והתמדתו בשמירתו משגיח מחשבית, במלאכתהחי
 טל המניע האלהי הענין זה הוא הכוונה שאפשר , הזמן ושמירתו עמידתו סבת הם זנותוכחות
 ( כמדרש התבוננות, וטקום נפלא הוא הזה הארבעה ומספר , הנלנל באמצעות האלו הפעולותשתי

 ובב/ )י( , ארצה מוצב סולם והנה אמרו ר"ל , ארבע בסולם היו מעלות כטה פ אמרתנחומא

 כמה צ הנוסחאות בקצת וראיתי , פעמים זה ביושב , הם מלאכים של מחנות שארבע יזכרהמדרשית
 ראם אשר אלהים שמלאכי מסכימים המדרשתן וכל כלם הנוסחאות אבל , שבע בסולם היומעלות
 במדרגה נקבצו ושארבעה , היורדים ושנים העולים שנם , יותר לא ארבעה היו אמנם ויורדיםעולים
 למדו שהם עד , היורדים והשנים העולים השנים אחת בשורה כלארבעה והיו הסולם, ממדרגותאהת
 הנבואה במראה האחד המלאך רחב כי , הנבואה במראה עולם ושליש עולם היה הסולם שרוחבמזה
 וכמשלי , ושליש עולם א"כ הארבעה רחב יהיה , כתרשיש ונפתו כאמרו , העולמ שליש שעורהיה
 אלה זה בפירוש אמר , נחשת הרי וההרים ההרים שני מבין יוצאות מרכבות ארבע )ס( ק בתארווכריה

ארבע
 טובשם

 וסכת מיוסי, 5ד על ססס וסדכריס טוב סיוחר 5ד עלסוס
 סיו (tSh ממקריס ומכל ססנעיס מכל סייס יטמורסטומר
 חכם ססטגע יתמר וס וכעגור ן כחיריות סיחות6ל1

 מס ותנחתו כסמירתו וממניח סחי נסמ5"ת ממגיחמנסיג
 מסגלגלים סכ6יס כחות מסגי 6לו יוחסו לכן עמידתו,סכות
 מתחת 076  וידי ורכוס כמעסת אמרו כסו , 6דסכייי

 כחוח מסתי "לו מסגלגל ימסה סתגועס 6תר כיכנסיסס
 יד "סר olh כידי פיו כ6ל1 ססלוווח כתכלית סס6סר
 מלפכח כל לעסות סכחות ספר מכל סנעס למס יפס6דס
 סך' ססמספר זס מלפגי  נסרק קרב 6מר וככר ,מחטכח
 כנס  סמ6מר יסכית , טליסס סעירוסו מכפינוכדוריס
 *פרו ריל , 6רכע  כסילס  סי nlSun כמס  וקמרומרגיל
 סל מחגות 6רכט ססס יזכור סמדרסוק וככל ס"סוסיס

 o')Dtb וס6רנעס כעריס ס6רנעס 6לו וסם ,מלמכיס
  חיו ntSun כחס סגוסת6וח נקנח  ורזייתי . 0גי0וס6רגע
osto)זס על מגייס כי סמפרסיס ואמרו ,  פכעס nhlp~ 
 , כלס גחחכרו וכהדס וסחי nn~sol וכמח"כ יסודותס6רגע
 מ7רגס וסמח5כ 6חת תדרגס סס מיסודות כי לי01גר6ס
 P~nh , ot~ot מלרפס וסחי רחרח מורגם וסכומםאמרח
 ' תסכימיס כלס סמ7רסות וכל , ~SPIP מסכל סו6סרב

אפורי
 : לו סק5וכ ומן סמחסוט טמירה וסכי סמחסוס ס'וחס6'
 סס)יסי ססילום וסו ר") . 6לכע Olles סיו מע)וח כמספ

 סמ)י16ח סוס יסרס וסכנו מפורס סרי  nhrJ ohl))nססי'
  פראפין  יסחרר ר"ל , מעלוס ירפט  פס סיס וגי )כדספסל
 יסודות ס"רגע סס מבכיס וס"רכעס תרסיס לברנטסומלז
 וסתים וס"ס ס"ויל וסס ממקיף עי טו)יס מסם פחים"סל
 . מסרפד יפר 5%%יס  מעיו) 3כ! גמ)"וח  יסודותסס5ייע 5' יפררגס  יסקכ1ו  ינסכלמ וממיס סגלן וסט יולדיסמסס
 סממ1כ וים סיים ס"רכטס סם  O~nsh הליכי  מפרפיםוים

 משליס  ססס ר"ל נמליט  ססס  ופפ)יס , וסמרור וסמיוסיומי
 וסס  יורדיס  מיס  יפ)ימ יספדיר סמי וימ מסיפריסנפולס
 טכוס ר") "חת כמדרגם נחקכ)ו פכ)ס , וס1ומח0ממ)כ
 "יחס וגפי . סיע כסוס Po משוס כמס צ : כהדס)מ)"1
)וסם"

  וסריס סייס ))ורוח קוומוח סס )ורות פסכע ר")
 יסמס1כ סיסידיוס 15רוח ד' סס  וכסנט ס"דס  6))ססכ11
 . '51"ות מרככות "רכע ק : כלס נקכנו וכ"דס וסמ'יס1י%מ
 מחמל פסס מסריס סני ItSD סיו)"וס 'סוחח 6רכער"ל

 דטפ לסי סי16ל p)~nte ולש"כ למסכיל בכיכססו6
 ל6 6רכע סיו המגס וי~רדיס טוליס פריס  הלסיסמלאכי

  עולס ס"ס כי כקמור, ופס כמוקלט  יורדיס  ויכיס כספור oh1  נפיסלפ  טוליס מניס לותר רולס סעוליס  מניס ,יותר
 , 6חת כמדרגס גתחכרו וכלס : כקסור וממיס כמחלט למטס יורדת וספרן כקסור למעלס עולס וס"ויר כמוחלטלמעלס
 , 6חד מורכב מסס ויחמוס ויחויגו יתפעלו וכלס דוממת ססוטס 6חח גורס וולח מסס 1nhS 6ין כי בוסרחון
 ~pSn) 'oDSn  סעילס כי ירכס ,  ~ObtP  פליפ 6חד מלקה סרוחכ 6חר , וסייס עולס ססולס סרוחכ מזם סלתדועו

 6יר  ספפל סעולס כזס כן 06 זולפך יקר" ופחד 6חן כל 6פר יסודות 6רכע סססל סעולס לזם וגתחכרו ,פילס סל פליסי סו*  סמליך  כן 06  הלולך יסר* חאלס 5מד כל ססליסי סטולס יוס ס)לגליס ועולס ססכ6ס טולססלתיס
 ס*מר כמו חלקים סלמס כקמת סס כי סעולג( מליס יקרך מלפך וכל  יפירות סירכט ססס מלמכיס  ייריטס כופימ165

 : סעולס סליס סוntDSW  tpt)no~ 6  סלמס לשר סס  יפירופ ינ' כי  סטילמ ופליי ninStu  פלפס גמשו (OSID כן06
מסריס סגי  פנין  י65יס  סיסורופ 6רנט  פסס ספסרסיס יתרו , otno  סגי מנין  יו65וח  מרככיפ 6רכע וכריסוכמסף

קרשקש
 יחזור לו אשר שהטתגועע לחוש יראה הנה השניהטתמעע

 אל הגיעו קודם המתנועע יהנועע אלם אשר הקצה אלויגיע
 שארגע יזכור המדרשות ונפל )ו( : אליו חזר אשרהקצה
 רמז והוא ארבעה פעמים ר' גזה רצה . הם מלאכים שלטחנות
 נחות ~ארבע הטתנועע תנועת שבזת לארבע שאטר טהלגל

 שנים יסודות, ארגע טניעים שהר גלגלים שרבעה מטנוהמגיעות
 שהם אחת במררגה ויתקבצו והארץ המים יורדים שגיםוהאויר. האש עילים שגיס יסורות לארבע גזה רמז יורדים ושניםעולים

 עיליט שנים בזה ירצה או , ההויות טהס ~יההוו 'הרמתערבים
 ושנקבצו , והדומם הצומח יוררים ושנים והמרברת החיניתהקפש
 מרכבות ארבע )ס( ( נקבצים כלם MW~1 בארם ר"ל בסררגהכלם

 טרבבות ד' פ" , נחושת הרי וההרים ההרש שני מניןתתאוה
 לא שהגלגלים אע"פ בחמות הרי ד81ים ואסר 51ות לכ'רמו

 הלבנה כסו היסורות עם השהתפות להם הס נברים ולאקלים
 דומה טחם הטאיר החלק וכן הארץ בסו בעצמה אופל להשיש
 ארבע אלה קלל, נחושת הפסוק אומר כך וטתוך האשלטבע
 רוחות ארבע הארץ כל ארון על מהתיצב יוצאות השמיםרוחות
 שיתחרש טח כל עלות והם מרכבות הארגע אותם עלרמז

 ואמרו , וההפסד ההויה עולם והוא השפל עולםבטצ'א~ת
 שליחות twlvI עומדים שמשים שהם הארץ כל אדון עלפהת.צב
 זהרו nyewnat כזה והרצון , הש"ת ושהוא האיץ כלארון
 ישפעו הארץ מניב והקפתם וסנונם עליהם וטונוה'1ואורו

 ואטבו , וההפסר ההויה עולם על עליהם המושפעותטהטובות
 : לפניובזה  שהרצו! עליו העוטרים השטים צבא כל כטו הארץ כל אדוןעל

פרק
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 יצכז יא י פרק שני חלק נבושםמורה
 זכרון אמנם , שיתחדש טה כל עלת והן , האיץ כל אדת על מהתיצב יוצאות השמים ריתתארבע
 ואמנם , הערה בזה ,ה אחר תשמע והנה השתתפות, קצת בו הראה , קלל נחשת אמרו וכן ,נחשת
 עולם, של שלישו שהמלאך רישק בזה רבה בבראשית אמרם והא העולם, שליש שהטלאך יאטרם
 , חלקים שלשה כלם הנביאות כי , בתלמוד הגדול בחבורנו זה בארנו וכבר , טאד מבוארהוא

 הגופות ר"ל , הראשון החטר והשלישי , הנלנלים גופות והשני , המלאכים הם הנפרדיםהשכלים
 , השכחה משנת ויעור 1 הנבואה חידות להבין שירצה מי יבין כן , הנלגל תחת אשר תמידהטשתנות
 ממת וירי סכלותו במי שישום לו שישב מי אמנם , למעלה עליונים אל ויעלה , הסכלות מיםוינצל
 שמכר מה כל והבן , בטבע לסמה ירד והוא התנועה ינהק לבו, ולא נופו שימריא יצמרך לא 1ממה

 : בווהשתכל
 שהם יחשוב , לבר למורי איש ויבשם כשיקראם , הנזכרים האלו התבונה עניני א כי דע יאפרק

 בחבטת הטבוקש זה ואין כן הענין ויעין , כך וטספרם הגלגלים שצורת על חותךמופת
 נוטה דרך השטש שדרך )6( ב במופת שהתבאר כמו כן שהם מופתיים ענינים מהם אבל ,התכונה

 לא הקף גלגל או למרכו חוץ יוצא נלנל לו יש אם אבל בו, ספק שאין סה תה השחה, הקומן
 תכונה להניח  האת החכמה כותת כי , התכתה בעל עליו ירנ"ט שלא טסה וזה , בטוסתהתבאר
Itn'wfהמתחיב יהיה שטי, ולא איחור ולא בה טהירות אין , סבובית אחת הכוכב תנועת שתהיה עמה 
 שיוכל מה כל הגלגלים ומנין התטעות, שימעמ זה עם וישתדל , שיראה למה נאות ההיא התטעהמן
 ותכונה גלגלים, בשלשה הככב זה מתטעת הנראה עמה שיתכן תכונה להניה כשנוכל משל דרך עלכי

 , טעם תטעווזיה שמספר התכונה על שנסמך הראם מן נלנלים בארבע בעצמו זה עמה שבזבןאחרת
 כאשר , הענין זה ולפי בטלםיוס שזכר כמו סבוב נלנל על המרכז יציאת בשכ"ט בחרנו ולזהג

 , טקצתם קצתם הנחותיה תשתנו ולא תתחלף לא , אחת תטעה כלם העומדים הכוכבים תנועותהשננו
 תנועותיהם ההיו , בנלנל מהם כוכב כל שיהיה יבצע ולא , אחד בנלנל כולם היוונם עלהסכמנו
 כמו , הכוכבים מספר לפי השכלים אז ויהיו , אחרים קמבים על כלם ההם והגלגלים , אחתכלם

שנאמר
אפסיי

 מלככוב ט6רכע )ומר יספר "1 , סתמים 1ס15רמסל6טון
 כזול 610 ס6מד , כדולים סגי סם מסריס סגי מכיןיוגבות
 כוץ ס53תי טטנוס (s(s 610 טסיי מסכוכ3יס, סג)גייסכ)
 ן ססריס סני כקמרו ירסס ו,סו , ס' נסרק סגתנח'וכמו

 כמו וגק' וזככה ,ך מממרס בו ירסס גמא סריואמרו
 )ומר 6ססל 16 ן כסיגו ונגכד וגק' זך ססוssp~ 6וממוסח
 סלי "מרו וגסו סספסד אסרי סס ע5מס מני ססריסספו
 מן גססו וסופחי סגנמיס יקגנ 6מגס , מססמסס גנרל;מוסת
 חמס גופ)יס ססליס ט6)1 ר") גחסס סלי ומסריס ,סגכד)
 ססמ)"ך ר : מסטמחס גנ,ל גמסח וקמלו , וסספסדססהס
 גח)קיס סעו)מוח סכו))וח מסכמות ד") עורס.. ס)סריסו
 יגהק 6"כ מפך גקר6 סרס מסכמות סוג וכ) מ)קיס)ס)סס

l11Dbסקסו ססמ)6ך Sa ג)ג) טמנ'ט פ"י . סחכ1גי'ס סעג'ג'ס 6)1 א י4פכברק : סטין וס ככחיגח עורס 
 כן ססעג'ן 1'מטכ 6מד נ)נ) otnftpnסגוגכ'ס

 ר") . מסוס מסקו גועם סטמק טזרך ב : וסיגומנקר
 : ססהכ6ר מע)ותכמו ג"כ סמו)1ס נ)נ) מקמור כעסטססמס

 פסיס )ומר סיחרנו ר") . t11DO י5י6ח למס כמרגו ובסג
 נ"נ) סירס כ1 המרגו 1)6 )גז מרצ, י5י6ת ספמסכגלני
 סקף נהג) ס6מד , עגבים סגי ט ים סקף סנט) כימקף

 אובשם
 61מרו , סנסמיח וסברס סר6סון מחמר סססססריס
 6"6 סס ע5מס מ75 ססריס סללו ;תסח סריומקריס
 , סססחחס מן נעדר גחסת סרי המרו 011 ססססדגסס
 ג17ר ס6חד כעריס סני 00 הכסריס סירוס 6ססר6ו
 , מורכז קבלתי ערכות ג5ג5 שכ' סמורככיס סג5גליסכ5

 סגחסת כמן וגככד ונקי זך סחמרס ירפס גחסת סריוכקמרו
 וססתק5 מגושר מס כ5 וסנן אמרו נמינו, וגקי זך ססו6ק55
 ססס מסרק נוס סגוכור מס כ5 לסכין רפוי כי סרנן ,גו

 ממס יזעק ככר , תו' סתכוגס עגיגי כי זע יאשרק : מרמסס מעמסיתנ"ר נוס כי כו bnD~l וקמר וחזר , סערך tstiaזכרים
07pDמחכמות כעייפי סרכ סינגר מס כ5 כי 

 מסירוס חס , גראפית תעמס 16 מרמסס מעמס 5כ6ר610
 כלעמס למר במס , מרמסס מעמס 5כ6ר סו6ג"כ

 SD ודמות ח"כ אמר חיות 6רכע למות o)mntמרככס
 ר"5 וססססד ססהיס כעמס נזכר 65 וגס רקיע סחיםר6ס'
 כסס 6ין מכו6ריס מכריס ססס 5מס למות סס נוכר65
 דמעו יקמר ס56ס~ת וכעגים סחכונס כעניני 6כ5 ,מסק
 , כסס אמתית יגיעת 5גו וקין חי7יעתגו רחוקים פסס5מס
 יכריס כלס סס סתכחס שכטגני חוסכ יתסיכ טככרוכמס

 זע שחרו ונס , כן סדנר סחין 5כ6ר סרס רנסמכו6ריס
 ושין כן OnDpnt סג5גליס W~lSD ע5 חוחך חוסתססס

קרשקש
 חצים טפ,ם והטזלות חסולות גלגל ררך הוא סבובו שרוך פירט : השוה סקי א טפח רוך השמש שווו )6( יאפרק

לצפק
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 , נדודיו הכל כלם והכהות השמים ונוטי השכלים כי , לרבויים ר"ל לנדודיו ממפר ה"משנאמר

 סדרנו עלעו נפסד היה לא )נ( כן הענין היה שאלו עד מספר מיניהם שיכלול מבלתי וא"אד
 רוב עם הנבוכים הכוכבים גלנלים חמשת שמנינו כמו , אחד כדור העומדים הכוכבים גלגלבמטתנו
 במציאוו; השננותן אשר הכח כל נמנה שאמנם , אותה הבינות כבר הכונה כי , אחד בדורנלנלים
 מתהת שהנמצאות כולו המכוון אכל , והנלנלים השכלים אמתת לנבול שנזהר מכלתי , כוללתהשגה
 אשר הגלגלים הנזפות והשני , הנפרדים השכלים מהם האחד , חלקים שלשה יחלקו יתעלההבורא
 ההוא הנושא ישתנה ולא לנושא מנושא ה בהם הצורה תעתק לא , עומרוה לצורות נושאיםהם

 מהבורא שופעת ושתהנהנה , אחד חמר יכללם אשר הנפסדים ההרם הנשמים אלו והשלישי ,בעצמו
 נוסות על ואורים טובות להם שהותן מסה טהם ישפעו השכלים ומן , סדרם כפי השכלים עליתעלה
 טהתחלותיהם. שהוחנו טה ברוב הנפסד ההוה הנוף זה על ומוצות כחות הנלנלים מן וישפעו ,הגלנלהם
 זה להועיל ושכליתו וכונתו ההוא המועיל מציאות אין )ג( הסדר בזה אחד מוס משפיע כל כיודע

 הדברים מן נכבד יוהר התכלית כי וזה , הגמור השקר מזה יתחייב כי , לבר התועלתהמקבל
 , הפחות מפמ והנכבד השלם העליון מציאות שיהיה א"כ מתחייב והיה , התכלית כגלל הםאשר
 אפשר , השלמות מן אחד בצד השלם הדבר כי חח , שאספר כמו הענין אבל , משכיל זה ידמהולא

 שלמותו שיהיה ואפשר , לזולתו שלמות ממנו יעבור ולא עצמו שישלים בגבול ההוא השלמותשיהיה
 מה הממון טן לו יש איש שיהיה משל דרך על תאסר כאלו , לזולתו שלטות טסנו שיוותרבענק
 לו יותר המטון מן לו יש ואחר , כולתו ממנו שיועיל מה מסנו יוותר שלא , לבד בצרכיושיספיק
 , עשיר ג"כ ההוא האיש בו שיהיה שיעור אחר לאיש שיונן עד , רבים אגשים שיעשיר טהממנו
 להמציא יתעלה ממנו המניע שהשפע במציאות הענין וכן . שלישי אים בו שיעשיר מה לוויותר
 ואצלו , הפועל השכל עד קצתם את קצתם להמציא כן גם השכלים מן ישפע , נפרדיםשכלים
 נלנל אל הנלנלים שיניעו עד אחת הטצאה ג"כ מטנו תשפע נפרד וכל , הנפרדים הטצאתתפסק
 מאתו יגיעו נלגל וכל , ממנו שהורכב ומה הראשון ההמר ר"ל הנפסק ההוה הגוף זה ואחריו ,הירח
 שאינם בארנו כבר כלם הענינים ואלו , וההפסד ההויה תכלית אל שפעם שהטלם עד היסורקו אלכחוו;
 שבאר כמו , שליסה חכמה אומה אומתנו כי , תורתנו וחכמי נביאינו שזכרותו ממת דברסותרים
 ונק הנוי ונבון 'חכם עם רק ואמר , השלימנו אשר האדון ידי עליתעלה

 מוצותינו אפדו כאשר אך 1
רשעי אפח-י אובשם

 סרב ר5ס עזך . (bSDסו6
~h)S 

 ממסר. טיניסס טיכ)1ל מכיתי ו6"6 ד : מרכו ינססוסעי 96 כי מפרק כזס
 סקיימיס מסכוככיס סכוככיסכן סיסיו יונס ס6פ'ל1ר"ל כמ"מ תספר יסיגס ל6 רסיס מס סמוסגיסססדנריס
 סכדוליס מיני גמגם מן6 6ססר 6' טדיין סמי~מדכנלניו סגתנ6וח כל זס כ5 עם לרגוייס, ר"ל , לגדודיו מססרסיס

 גגלגליכ רכוייס לוג עס 6מדכדור קיימים סכוכגיס כ)וגסס ססגליס ממס ס6חד , חלקים לסלמס יחלקו סכורךמתחח
 נלנל מחמל ר") . לגוש מ)ום6 ה : עכסו ססוגמ מסכסי סגסנויס 6לו וססליסי , סגלגלים גוסוח ומסני ,טגכןליס
 סיס עס  otnnp סלבס ו*ר6 ו,ר6 ו6ר6 סי6מר סיס ר6וי ולכן נמסר,  חססיס יגדל  3כיויכנ5סי 6סר  סגוסיספילו נכדליס סס סגלגליס ג1סופ  61מגס / סגפסזיסו:סוויס
 י6חר סנגדליס 6לססכליס יי6 ריסונס  מסמס סכ*  סססט  'ומנס . ג"כ זס יסרן סרנס יסגוס  מסר6יוס 6סד גלכי
 טובו ממפיט כל כי ודע , ללכס סרוס סיס יסיס 6סר 6ל רמו ולוס  -OSIPJ לוס י6ס"כ  ססמימייס שגרטיס 6לקך
 יחמייכ כי לכד סתועלח סתקגל זס למועיל mtlxt וכווגתS'pln~ 1 מניקוט 6ין וסגלגלים סננדליס ססכליסוע
 סס 6סר סרכריס כל כי סרחון , ססכליס יגלל סס 6סר סד3ריס מן נכדר יסר ססכליח כי 011 ,  סגמור סיער*וס

  סגלגליס כעביר  טוכס מספיעיס סנכדליס ססכליס פיו ו6ס *סר דבר נטנור פסס *תר  ססוסיס סס ססגליס3ט3ו
 יסיס חססדיס  ססחיס סד3ריס 6לי כעכור וסגלגליס  סגלגליס 3ע3ור ססכליס נת61יס סיסיוקלוסן

 ספליי
 כעגור

 וכבפייס  o~S)nl נקמרי מרכבי  למטסס רמז יסיס וכוס , VDD)l ססווס כעכור וסגנחיי סני1ס כטכיר יסנגכךסססל
 יותר מכלית לסס ים 6נל לסם מכוון 6ע1 זס סטולס וס על בטונם סיססיעו ס6ף כו סרטון 6סר מלמעלס,פרומת
 דוריס מיסטלו ססמימייס סגרמיס 56 מסעלוח סירים ו6ף  סיפסר חס כעי קש ליונר למדמות וס61עליון
 ס6ססר כמו מעגין %ל ספחוחיס 6לו נענור מכווגיס סס Or כעכור ל6 יום ככל טונס מעולס כזס ומספיעיסרכיס
  תרנין , ותכווינו נני6יגי ס6מרי יחס דיר סיסריס  סיינס ני6רגו ככר כלס סעניגיס וחלו . כזס סטתם ויסווט'
 גייליס ססכליס ימ5י6יס  3ין ריסונס ססכס 3מ5י6וס  3ין ס"ס טד ספילוסוסיס תוטוס סנ1כרו מס כל כינוס

קרשקש
 אפ שהטמאו מה כפי המציאות מה להטציא נקרצהשהרדית כטעותנו סררנו עלינו נפסד היה לא )נ( : לדרום והרם*פק
 געל שהם הגלגלים מציאות הום הנפרדים השכליםמצ.אות במספר רבים הגלגלים היו אפילו פי' אחד, כדור כוכביםגלגל

 נרגלי ומצפר לצורה טצורה נעתקות בלתי קרמות וצורותחמרים טנלת' אחד מכלם המהגג שהכח אגם לוה גחות לאחמושים
 הטביע והה"ךד ההויה עולם הוא שוה הא.שים טשהנהחומר לב שנשית מבלתי והגלגלים השכלים אמתת לגבולאעזהר
 עצמם שלמות בהם 'קנו וסבובם בהקפתם אשר כחותבגלגלים וטנחו הטועיל סציאות אנן )ג( : הנפררים השכליםלאמתת
 חטיר הגוב להם ישפיע אשר היא או , ילחם ושלטוחוקיט  בוז אמרנו כגר פי' : לבד תתוע-לת הסקגל זה להועילותכליות
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 כמו סכלים ששבנו עד , חכמינו והמיתו , וחבורינו חכמתנו ואביו , הסכלות האומוון אנשירשעי
 אלינו ונעתקו 1 בהם והתערבנו המההר, נבוניו ונינת חכטיו חכמת ואבדה ואמר בעוטתינו רעשיעד

 בגוים ויהערבו המעשים בדמיון שאטר וכסו , ופעולותיהם סדותיהם אלינו שנעתקו כמודעותיהם
 ב"ע יונתן תרגם , ישפיקו נכרים ובילדי , אלינו הסכלים דעות בהעתק אטר כן , טעשיהם,למדו
 נכרים הם כאלו הפילוכופיות הדעות אלו שבו הסכלים דעות טנהג על נדלנו וכאשר אולין, עממיןובנימוסי
 ומהשבלים טהש"י והופע זכרון בזכרנו שנכפל ואחר . כן הענין ואין הסכלים,  מדעות  כזרותםמתחיתנו
 : העולם בהדוש לבאר אתחיל ואח"ם בשפע יכונה אשר הענין ר"ל , אמתתו לך שנבארצריך
 היה שלא אחר חדשתהו אשר היא בהכרח, פועלת סבה לו יש מחודש שכל הוא מבואר יבפרק

 גשם וכל )6( , נשם לא או נשם מהיותו ימלט לא הקרוב ההוא והפועל ,נמצא
 והנה 3 בצורתו, ר"ל אחד גשם הוא מאשר אהד מעשה יעשה ואמנם , גשם הוא מאשר א יעשהלא

 ג"כ( )נ"ח א"כ היותו אפשר המחודש לדבר המחדש הקרוב ההוא והשעל כן, אחר בזהאדבר
 למחדש שנניע מבלתי מהודש דבר יש אם בהכרח לנו א"א אבל , תכלית לא אל ילך לא וזהטחורש,
 אהר )כ( מקודם זה הדש ולא עתה חדש טה על לשאול ונשאר , חדשו א'טר הוא מחודש ~לחיקדמון
 אם ; הדושה קודם המחודשת ההיא הפעולה המנעות שיהיה מבלתי בהכרח וא"א , נמצאשהוא
 היה אם , החטר הכנת העדר מפני או , גשם הפועל היה אם ן והפעול הפועל בק אחד ערךמהעדר
 עתה שנשניה מבלתי , הטבעי העיון שיחייכהו מה כפי כולה ההצעה וזאת , נשם בלתיהשעל
 טף כל כי הטבע בחכמת התבאר וכבר . הפרק זה כונת זה אין כי , חדתנו או העולםלקדמות

ש,"*י,
 טובשםאפורי

 כוס סג6מר מס כין 0סמימייס הגרטיס כמ5'6ותכין ל") . דעות'סס 56יגו וגעחקו 1 : 6מל גינן ממל 6Shמ7
 וכל , מרככת ומעמס כר6ס'ת כמעמס גמ65 כולו 0עעס :סכלוחיסס

 מעסת וסוד מרככת )נועמס רתו 0ג0 עד ספירסמס גסס 610 מלסל ל"5 6מ7. נסס סו6 פ6סר א יבפרק
 ס6יגס גי6רגו ככר 0עגיגיס 61ל1 6תר ולכן , קרקסית כ,ס 6דכל וסוס ב : סמנטית )זרתו מ5יעכעי

 ממכיס 6כל 1חכמיגו גני6יגו ס6תרו ממס דגרסוחרים : 153רסו מגסס יסע) 6יך 'כ6ר מסרק הכוס י") . בו6מל
 6ומ0 16מתגו גי כעכור וס ו0י0 עגיגס ומנסרעמ0ס

 כמו סכלות ססכגו עד וחכוריגו חכ6יגו 6כ7ו מסכלות ס6ומוח רתעי כי עתם ססי6 כמו es סיתם וסלמסתכמס
 ספילוסוסיס סעגיגיס 6ל1 סטכו עד תסתחר גנוניו וגינת חנמיו חכמת ו6ג07 וקמר כעוגותיט רעסיער

 סו6 6ריסט"1 ס6מר מס ככל תסכל יחסוכ 6סר סמכליס חדע1ת חרכתם מתורחגו נכריס סם כקלוס6לסייס
 יחסכו 16 כר6סיחן ומעסם מרככם למעמס וריס סירוסים וטסו סגכי6יס לדכרי סוחר 1כו6 ממדח וי5י06 וכזדזיוף
 כפי וסססגחכ וקדמותו מעולס מחרום זולת 0ס'לוסוסיס לחכתי סגמ65 כל 6נל כן 70נר וקין , כפמוטוסרס
 סיס וסו6 סגגי6יס 6דון ססלוס עליו רכיג1 מממס סקנלו 6מר לגגי6יגו גמ65 ור6סוגס לחכתיגו גמ65 610 סרבזעת
 יתעלס סרס מ6ח סססע זכרון 3דכריג1 טגכסל ותחר , 1כחכוו0 כתורס 6כ סיס מסם כי ז"ל כמ"ת לחכחיס6כ

 : 015 כגמעך נפרק יסים וגס במתחו לך סגכ6ר סריךומססכליס
 ממעמס כן נס כיקור סו6 מפרק וס כי ג"כ דע , כ1' כמכרח סועלח סרס לו ים מחמס סכל מנובר יבכשרק
 ירפס , סכיכ 0)וג0 מר06 כן מגסס כיוס כעגן י0י0 6סר 0קסח כמרקס תרככ0 כמעסם 6מר כי מרככס,י
 ימ165 פל* מ5ד 6ל6 מסמס מ5ר תמיר מסיותו יפגע ל6 כי סקסת כמו סמקכל מ5ן 6ל6 ימנע ש6 ממגו סכ6 סססעכי

 מנדו כי סמקכליס מנד ג"כ סו6 יחסר 011 יעריץ זס oht 0מקכליס תנד יתנע ימגע oh מסרס 0כ6 סטפעסמקכליס,כן
 $o ימגע hS סגכדליכ( 0סכליס מ5ך 6ויתעלט

'~Slun 
 לסולכיס סט~כ ימגע hS 5כ6ות ס' ומגן ממס כי 0כמ31 6מר ,

 SPIDOI 6100 עקמו 6ק יחמס ל6 ס0דכר 6חר 03כרח nSDID מנס לו ים מחומס כל כי תגיח ור6סוגס ,כתמים
 , 6ת7 גסס קו6 מלסר יכסס גסס.6כל 0ו6 מבסר יעסה ל6 גסס וכל גסס גלתי 6ו גסס מפיוחו ימלט hsכקרות
 קרוכ יסים 16 כ,ולחו סגסס יפעל 6יך יכבר מפרק סרס , וס 6קר 013 76כר וסגם ובתרו 5ור0, כעל סו6 מבסרר"ל
 6חר , 3כ"ת 6ל ילך ל6 וו0 תיארס סו6 כן נס פיוחו ספסר סמחוךס ל7נר מחרס 0קר31 6100 ומפוען , רחוק16

 מחופם כלתי קדמון למחדם קגגיע מכלתי 6פסר 6י 6"כ בחרון ימ65 ל6 רבעון ימ65 ל6 ס6ס סחכ6רמככר
 סי0יס מכלתי כמכרח אפסר ו6י גמת ס0ו6 6חר מקורס חרס 1ל6 עחס חרס למס לס16ל וגס6ר , חזס1 6סרקו6

 סכגח תעדר מפגי 16 גסס מפועל סיס 06 01פעל תפועל כין 6מך ערך מ0טדר 06 חדוסס קונס ספעיל0כמגעות
 הכגס 0טדר גטכור 6ו מ0תחגוטע רחוק ססווגיע גע3יר ערך מסעיר 3ו 01ר15ן גסס, גלתי ססועל סיס 06כחגור
 מטריח ס6מר כמו סכגס סוס ימ65 סל6 כעגור 610 פעמתו יערר ו6ס תמיר ממגו 5כ6 ססקע ספתן מסכלכי

 כוץ כל כי , גמ65 ססועל סיס כי efi מססועל ימסך לSDD~ 6 מוכן ס7כר ימ65 כסלק כי ממזרים, 15רת לבורלסקכ"ס
סיעסס

קרשקש
 האש תאסר כאלו מורהו אותו והטברילה לו המיוחדיהצורה כחות יגיעו הנפרדים השכלים כאטצעות או אטצעות בליבמצונו

 אן הת, שאם והרגי. ההום שהוא המיוהרת צורתו מצרפועל : באטצעותם וולתס ולק.ום עצמם לקיום רב שפעלגלגלש
 , נמצא הקדטון שהמחרש אחר גו רוצה . נמצא שהוא אהר)ג( היו שא'כ לכלם הגשטיות שצורת טצר פי' .גשםי : הפעל זה בנמו פועלים הגשט'ם כל היו הגשמים צורתמצר הוא טאשר אהד טעשה יעשה לא גשם יכל )6( יבפרם
 בזה הרצון הפעלך, המנעות שיהיה טבלתי בהכרח אפשרואי סגד פועל הוא גשם כל אבל כן זה ואץ פועלים הכושטיםכל
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 יב פרק שני חלק נבוכים מורח ..;
 מעשה היה אם , שיפגשהו מה יפנטז או כשיפנשהו רק בו יעשה לא אחר, כטף אחד מעשהשעשה
 או , האש גוף אותו בפגוש הוחם , עתה הוחם אשר הגוף זה כי זה דמיון , באמצעיים ההו14הפועל
 טף ההוא הטף לחמום הקרוב הפועל יהיה , חממו ההוא נטף המקיף והארר לאויר חממהשהאש
 הפונש באויר ממנו שתתפזר בכח ג מרחוק הברזל תטשוך אמנם השואבת שהאבן עד , החםהאויר
 , שתדמן רוחק וה אי על האש  וה יחמם שלא כמו , שיזדמן רוחק זה אי על תתמוך לא 61ה ,הברזל
 כחה האיר חום כשיפסק אבל , מכחו המתחמם הדבר ובין בינו אשר האויר שישתנה רוחק עלאבל
 כה ואחר חם היה לא אשר וזה , שששך במה הענין כן ד , טמנה תתך לא השעוה זאת תחתהאש
 על ממנו שתהיה או , התחדשה אש אם , התחדשה מחממת סבה מבלתי בהכרח לו א"אנתהמם
 כל סבות נמצא וכן , התחדש ואח"כ נעדר היה אשר הוא ההוא והערך ההוא הרוחק והשתנה אהדרוחק
 פועלים )נ( גשמים הם אשר , היסודות המזנות סבתם ההיה טמחודשים בטציאות שיתחדשמה

 גוף רוחק או גוף אל גוף קריבת הדושם שסבת ר"ל ה , מקצתם קצתם ומתפעלים בקצתםקצתם
 להם א"א , כלם הצורות והם , םזנ אחר נמשכים שאינם 1 ממחודשים שנסצאהו מה אמנם ,מגוף
 כמו , בחטר לא צורה הצורה פועל כי ז )ד( , גשם בלחי והוא , הצורה נותן ר"ל פועל סבלתי כןגם

 כהנ כל כי , בן נם זה לך שיבאר וטסה שקדם, במה זה ראיית על העירונו וכבר , במקומותיושהתבאר
 יתחדש. לא שהם בז אינם והצורות , ראשק ראשון יתחדש והוא )ס( והחסרון התזספתמקבל

ראשון אפח-י טובשם  , כפגיסס רק כו יתסס )6 כגוץ 6חד מעסםסיעפת
 , 6מ5עי זולת 16 ג6מ5עי יפגום כגר כי מסרס סיס6ל6
 16ת1 טיפגוס נעקור ס6דס יחתם כ3ר ס6ס גי 3זסמחסל
 וסטיר סיתר חמס סס6ס נעכור 16ס6ס

 המסוור מכח מרחוק ס3רזל תמסוך ~n)hlv ס36ן וכןחממו 3גו~ ממקיי
 מרתק ,ס 6י על תמסוך ול6 ר.3רזל סעודם כאוירממגו
 וגס סחדמן מרחק וס 6י על ס6ס יממס סל6 גמישיזדמן
 ש3ס מסלחי נסכרת אפסר 6י גתתמס 61מר תם סיססל6

 ססו"כפ ממיקנן סיונ6 מס איכות פנד ל") . כו' סיתפול נ"מג
 6י ע) יממס )6 סס6ס כמו כו/ל") סטכן כן ר 163'ל:ומחססע

 oftb ע) כמס ימסך י6 סנר,) ס136סס361ח כן סיודמן מלחקוס
 610 מד1סס טס3ח ל") ה : ידוע מרמק 6) 36ל סיודמןמרמק
 סיקלכ סו6 ססמזגיוס חרופ מסכת כו'.ל"5 גוף 6) גוףקרינת
 16 , תסס ג~6 ויתסרט יחצננו 161 ס"מל ~sb ס6מזמיסוד
 עסיוג6 סמא) מנוף, סגוף למק 610 ססמיניוח ססנח )ומלג~כ)
 ממקומס ומפיס וס"ויר ממקומם וסקלן סע3עי ממקומוס6ס

 וכמו , סמ"ג ססכלמיח מוועמס מגד היחמדה 306סכלמ
 3סכוכ מס' סעגס וקט'תנועע נכמרו ע"כ 3תלק סל3 וססכ6ל
 ;מנג'ס ס"ינס ר") , סמונ "מר גמסכיס oybnt 1 :וגו'
 מממזג 31טנמוח נל"ס1גס נמסכת ס,ולס ס"ין סמ,ג "תר3ענס
 נוחן "ותו יקנס ג6סל ס5ורס לקל) סמ"ר מכין סן6 סמזנ6כ)

 סיח63ל כט , נחמל )6 וולס טורס תועל כי ז :ס15לוס

 ושנלו וקלס וסיוכס וסלסול ותיור סרוס מ5ר onsp 06 o~5p יסטין  סגטפיס ,  סטופר  וס על סו6 ומשתיו ,גכךלח
 6ל סכת מן עי06 סמטעס כי יןעח וגפר , 3תגועס יתחדסן כי ?Pnh לרסון יחחדס וסות ומחסרוןיתוססת
 3ל6 יפסדו 16' יתחדסן 61מגס נסס חגוטס 6ין ע;ס רונסון ר6ס~ן יחחדסו ל6 ססס כן תיגס וס5ורוח גסדרגססס1על
 כלי סיסעלו 6"6 ותתסע)יס סועליס סגסמיס ohlזמן,

 0715 טיסעלו 6ססר 6י 6"כ וסחסר~ן ~nDDtn מס סימ65.
 למס כן סדרר סיס 06 "ומר יתמר 061 , סנגדל מסכל 6101 סיסעלג0 מי 3כ6ן סימ65 מכלתי טסטר 6י כן6ס
 , רחוק ODDt קרןנ כעס קמש זל" עמיד נמש סו6 ט לעונג( 0גכדל יפ5)ל6

~)two 
 לסימ65 מוגן 5יי סונר גי  גוס

סגיט ידייש
 אם פעויחו ובעת מה בעת פע* SYD1 קרטון שהואאחר
 אפשר אי לו תכלית אין זמן הקרוסה מציאות אל אותהניחס

 תירושה קודם המחורשת הפעולה המבעות שיהיה מבלתיבהכרח
 גשם הפועל היה אם והפעול מהפועל בין אחר ערך מהעדראם
 : גשם בלתי הפועל היה אם החומר הכנת העדר מפניאו
 פירוש . מקצתם קצתם ומתפעלים בקצחם an~p פועל'ם)ג(

 כח היסודית לכל מ' חמרם מצר ומתפעלם צורתם מצרפועלים
 קריבת והיובש: הלחות והוא מתפעל וכח והקור החום והואפעל
 טהמקומות במקום תאמר כאלו , מגוף גוף רוחק או גוף אלגוף
 nwan באותו שיתהוו ער גרץ שיטר האש טן עירוב באותויש

 ש.עור בה ישהו'וח
 באותו אין אחר ובטקום החום מן גרוי

 מן רב שיעור בהם 'ש ההויות ובאותן טוסט שיעור אלאעירוב
 בארץ צוה הטשל י מנוף גוף רוחק אין אמרו וזהוהשר

 שיתהה ער החום בתכלת מאר חמה ההיא הארץהאינדי"ה
 הקרול ובארצות והזנגביל הפלפל כמו ר"ל החרים הסם'םבהם
 הפועל כי פ" . בחומר לא צורה הצורה פועל כי )ד( : זהנהפך
 התוספות טקבל טזג כל כי , ,טבעצסו למה דוטה בסבהונתן

 טה נמקוט יותר האחד היהוד מן בהם יש הדברים כ'והחסרך,
 : נשאר ובן אחר במקום היסור מאותו ופחות העירובמן
 פתאום בפתע לא ההדרגת פי' . ראשון ראשון 'החרש והוא;ס(

ברגע
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כם8~ פרקיב שני חלקמורהנבוכים

ראשי
 , הטע טפעולת בן אם אעם , זמן בלא ייוסרו או יתחדשו אמנם בהם הטעה אין ולחח , ראשק

 טמיט, פעולתו כי ההלוקה יקנל לא דבר הצורה ופועל , לבר הצורה לקבל החומר מכין הכהןאבל
 בקעי הא אשר הפועל וזה , נבדלה וחיא בהכרח צורה נותנה לוטר רוצה הצורה שפועל טבוארולוה
 או שקרב( (,ff שיקרה נקט שאינו אחר , אחר בערך שיעשהו לטה מעשהו שיהיה השקר טןבטל
 תהיה וכהכרח , טף שאינו טה ובין הנוף כין רוחק ערך שאין מפני ן מטנו ירחק או לו נשם יקרב אווחק
 שפעית התבאר כבר הנה . הנבדל פעולת לקבלת ההוא ההומר הכנת העדר ההיא, הפעולה העדרעלת

 שאינו מי פעולת לקנלת החמרים הכנת תחייב בקצתם קצתם צורתם כפיהנשמים

 נ-

 אשר ,
 כל והם , במציאות נלחים מבוארים הנפרר השכל מעשי היו וכאשר , הצורות הס ההםהפעולות
 רוחק על ולא בנניעה יעשה לא הפועל שזה בהכרה ידענו , לבד המזנ טנוף מתחדש בלתימתחדש
 אשר , המים בעין ההדמאן צד על בשפע הנבדל פועל לעולם ויכונה , נשם שאינו מפני ,מיוחד
 טבעולכלהצדדים הוא מכלו ,אבל לזולתו ימשיך או ממנו שימשך צד'מיוחד לו ואין צד סכלישפיע
 ולא אחד ומרוחק אחד מצד כה אפו יגיע לא השכל זה כן , תמיד ממנו והרחוקים אליו הקרוביםירוה
 כל תסיד פעולתו אכל , עת בלתי בעת ולא מיוחד רוחק חלל טיוחד מצד ע"כ לוולתו כחוסיע
 הבורא כן , שפע בשם יכונה אשר , העמידות על הנמצא ההוא הפועל יקבל דבר יזרמןאשר
 שבארנו סטו הפועלה מבתו ח ושהוא פעלו שהכל והחקיים גוף בלחי שהוא ההבאר כאשר שטויגדל
 , בו שיתחדש מה כל עליו המשפיע ושהוא הבורא משפע נתחרש שהעולם נאסר שנבארוכסו
 והוא טף כלתי פעולות הפעולות שאלו ט כולו הענין , הנביאים על ויכמהו השפיע שהוא יאמרוכן
 ספני וע' הבורא על ג"כ העברי לשון התירהו כבר י השפע ר"ל השם וזה , שפע פעלו יקיאאשר

ההדמות
 טובשםאשדי

 כסויית סר3 דעת ,סו , יכעסו ססג0ס עד ממגוסג0ס : כמיק מוס רגעי כשק ו") , סקדס 3מס ד'. רוק 3'3שק
 קו6 סגגדלת וסנורם סמכיניס מס סג0תיס כיסקורות סטו ט : 0"ע סלק 6' מלק . 0כ6רת' כמו סקועלח מנחוח

 : טורסמנוחן סעולוח סס סטרי עס סנ3'6 סחדכקוח ר") .מפעולות
 לתס"ח נגסס כת *ין סרג ט*מר מס טת ססאטר 114 סחירתו יכר י : סולע 6100 סע)ין יכונס גל5 13ףגלחי
 יפעל ססגסס מגין 6ל" ימעל ל6 0סו6 "תרנסס נותי גי נפלק וס גפוף טייכור 6100 כפסוק ל") .מעכרי

 יקכלו תקריס עלס וקלו ס6יכות כ60ר "ו וסקורנחים
 ולכן גורס סנורם ונותן טגט5מו חס 6ל* יסעל sul9 fiS גל כי גורס סוס מסם ימעך 6יך 1""כ ומחסרוןסוטספח
 כסולל ס6תרוגיס ססילוסוסיס קמרו ולכן , סירת גלגל התת *סר ס15רות גל SDID1 גודלת קורס 3כ6ן סימ65יחוייג
 כח 5ורחס *סר סרגךיס וטפר גחוכו 06 יסעל סחט גי גזר ודגר 610 ~ס כל ממועל, סוכל סו6 כלבן 6סר סגה-וווכל
 סו6 מסג0ס כג6 00על כמס הרס סוס פועל סג0ס סיסים 6'6 כי טען 6סר לטענתו ו6תגס סנג7ל. יסעלס ל6נגוף
 סחוס וגס חוס 610 ממט סגת0ך שכר כקור כסיסטל מסקס גי ממעיין 6תס דע . פורס סוס יטעל היךמקרס
 ס6י0ית מס5ורס יו65 סחוס כי hSh דגר היגו ונס , 06 ל0יס'ס בח"ו ויכיגסו סקור בורח סיססיד ג6וס1 מחומריכין
 סחוס כתכלית וכ0יסיס , וסרת,חס סחוס כתכלית כשיניס קורתו סיססי7 עד קותו כפגמו סיסים גסס וס 6יויכמס

 סבורנו כי סיסודוח 60ר נסויית ס7כר וכן , סגורות מגוחן 6חר 06 חכלחי ס6ס מנסס מקותו 6ז יתסוסוסרתיחס
 גמ65 סיסים עד כ6יכיותיו כמתפעל תיפעל SUtD כ0ימS)h 65 , כמתסוס נכח גמ65וח סס 6כל מחוז גבוחכינס
 : מחון זכר כיאת מגלתי סמתסוויס היכריס יחסוו סדרך וס ועל ,' כמוחו toynt 6ו כמועל )מ65 0סו6 כמוס6יכ1ח
 כגר ס"ס כי סדוממיס סוויית כעכור ל6 מועל סכל 3כ6ן 0י0 ססילו0ופיס מ6חרוגי ק5ח במרו וגנר טונ 0סאמר

 סכל גכ6ן יסים 06 6ל6 סי0עלו 6"6 סד3ריס 60ל1 סנ00וח (sp' סוויות געגור sie , כמוסו 06יעכס
 לתכלית קלס מחחלפוח כסעולוח רסיס כליס בו 1יסיס ד3ר סוס 0יסיס 60"6 ומפגי משעל, ייסכל וסות 16חסמיסעף
 ע0ר tps)n נתסוס מסעסר סמתסוס סעגגר וסיס סנע5מו מס Supt 6% ל" סועל כל כי 0יתכ6ר לחס כיתיגס, מכלתי סטלזיס סוויית נעכור גנרל סכל גק6ן 0י0 ג"פ 6תי1 ונגר , ממכלית 6ל 0יגי6 רכל מגאן 0ימנ6 מכלתימס
 סס nllt""ho טענות ג' וקלו , ססועל ס0כל וגסו ס5ורס ו6ח סיחן סכל נכהן סימ65 יחןיינ , לו תמס6חר

~lp)o כמ"צ ועמוק הרוך 3,ס וס7נור 3חמריס אורות גוחן שעל סכל גג6ן סיס כסס לחאג ויניחנ617ת ''t1DS מעכר כמס . 
 נ91 60יגו 6חר 6ח7 כערך 0יעססו למס תעמסו סיסיס מסקר מן נ91 גלתי סו6 06ר מפועל וזס סרנ "מרעוד

 כחומר מעזר ססי6 ספעולס מעדר תסיס וגסכרח נ91 60'גו נוס 31'ן נוץ גין רוחק ערך סטין מסגי ורחק 16סיקרת
 . 1ס0לועח סטרס 0יק3ל 6ל וסכת ססכגס ממגו סיתסר למס ומסלמות ס15רס לו מגיע ול6 גמoh 65 16 )מ065ל6
 גוץ 1rhn מי מעולת לקבל סחמריס סכנת תחייב מק5חס קנחם 5ורחס כסי סגסמיס 0סעולוק סתכ6ר כגרסגם
 נקירוכ יעכס ל6 ססועל וטס 5ורוח סועל נגדל סכל כג6ן 0ימ65 סתנ6ר וכאסר tnwso סס ססס ססעולות06ר
 מכל יספע 6סר סחים כעין ססדמוח נד על כמופע, סנכדל סועל לעולס יכסס גסס 60יט מפגי מטח7 ריחוק על1ל6
 וסרחוקיס "ליו סקרוניס ירום סנ77יס וככל גוכע סו6 מכלו 6כל ml1IS ימדיר 6ו ממנו שמסך מיוחד 5ך נו ופין5ד

 ועל מיוחד מ75 קולתו כחו יגיע ול6 לנד 6חד ומרוקק "חר ח75 כח איו יגיע ל6 יגנדל סיכל  וס כן  תמיך,מזוגו
 ונס סתמי7וח על יקנלסו ססעולס 0יקכל מקנל סוס ימ65 כ"6 , תמי7 מעולתו 6כל עת nStr כעת 1ל6 6ח7רוחק
 נסס טגס סחמי7ימפועל

~PDfi 
 מכס סו6 וגי סע6 סכל גי ויתחייג נוץ l)'hp עליו מופת כ0כ6 סגורה כן

 י0פיע 610 16 סכורה מט0ע 610 0סעולס ג6מר כן גס , געת'7 ויתכ6ר מעכר כמס יתגהר מככר כמוספ~עלח
  עלו 8 דן ח"ב[ נבוניםנפזרה
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 יב פרק שני הלק נבוכיםמורה
 כהה נאה יוהב הנבדל פעולת להדטות ימצא שלא מפני , שזכרנו כמו השמע המ"מ בעץההטפת
 פעולות ציור כי , הענין לאמתת שתסכים שם אמתת על נוכל שלא , השפע לומר רצתיהלשוק
 כח או נוף אם כי נמצא יצייר לא שהדמיון וכמו , הנבדל מציאות ציור ככבדות מאד כבדהנבדל
 ובעכור , מיוחד ומצד אחד רוחק על או פועל בקרינות רק פעולה היות הדמיון יצייר לא כן ,בגוש
 ידמו , שיעשהו למה יקרב לא שהוא או נוף לא השם היות ההמון קצת אצל ההאמת כאשרשה

 שנעשה כסו , בנשם גשם ובנגיעת בקרבות ההם הפעולות יעשו והמלאכים המלאכים יצוהשהוא
 יצוה יהעלה שהוא שיאטין מי ומהם נשמים, כן גם ההם המלאכים וירמו , שנעשהו במהאנחנו
 אשר , הדמיון אחר המשך  וה כל , ההוא הדבור בפעל וקול באותיות ר"ל , נדברימ כדבורהדבר
 אחר נטשך או הדמיון פעל הוא כ כמדות או בדבר חסרון כל כי )ו( , באמת הרע יצר PL נםהוא
 השכלים, ובחק הבורא בחק הנאטר השפע ענין להבין הכוצה אבל , הפרק ענין זה ואין ל ,פעלו
 שפע ויאמר בטציאות ישפיעו שהם ג"כ הנלנלים בכחות האמר גשמים, בלתי להיווזם המלאכים,ר"ל

 ורחקם למרכז קרבתם ר"ל מיוחד ברוחק הכוכבים יעשו ולזה , מגשם יבאו שפעולווזיו אע"פהנלנל
 הנביאים שספרי שזכרנוהו מה אבל , הכוכבים למשפמי נכנס וטהנה ט )י( לקצתם קצתם וערךממנו

 החיים שפע ר"ל , חים מים מקור עזבו אותי , אסרו הוא יה/ הבורא לפעל נ"ב השפע עניןהשאלו
 המציאות, שפע בו רוצה חיים מקור עמך כי אמרו וכן , מפק בלא החים הוא אשר המציאותכלומר
 אשר השכל בשפע כי נ בעצמו הענין הוא , אור נראה באורך אמרו והוא הטאטר השלמתוכן

 : והבינהו ס , השכל ונשיג ונהרהר נשכיל מטהישפע
פרק

 טובשם
ttspסרג סכרן כוס כסי ספועליס כי תע , סיתחןס מס כל 
 כקורנס עת psir עת סיסעל1 ס1עליס ממס מפרקגוס

 מי1חדיס כגסמיס ימעלו 6כל זגר ככל יפעלו 1ל6ריחוק 6~
tSh1)מיפעלו צחרים פועלים ניס קגסמייס, ססועליס סג 
o51pSכעכור געדרס כי מסס ספעולס סגעדרס 6ף ותמין 
 oslwj גוס לעולס יפעל ספ1על מסכל כי מקבל, גמ65סל6
 סל6 נעכור עח זולת עת דנריס וימ165 וססססךססוייס
hSn)סימנך 6ף 16 מחמר bS 65וססכגס מכח עם גמ 
 מלמעול ימנע ל6 עח סרס 6חר ס1על 1יס . ססלמוח5קכל
 סגחחדט 6חר מתוריי דעת לסי סס"י וס61 כללי פוסל סו6כי

 על ול6 וריחוק כקורנס ול6 עת ולת עת ימעל ל6מעולס
 ,מ56יל1תו mhn מוספע סו6 כלן סע1לס 6כל נד גולחגד

 ועל , מ:קרוניס סרחוקיס סגמ65יס לכל יניעותר.ססעתו
 15hv כלו מעגין סגכי6יס על חכמתו סססיט מעניןוס

 , מסע שעלו יקר6 6סר וסוף גו* כלתי סעולוחסטעולוח

אפודי
 )סטיו. ומסך 16 שדמיון סט) 610 כ : וכו' סייס מיס מקולטזכו
 נמדות 1סמסל1ן סימיון פע) מנד סו6 3ססכיס סהסרוןר")
610)ff) 61'1 ל : כלמיון סע) פיד or ענין py~ . ('נ6 ר 
 סמוק מ,ס )' לטלק עיד סינ"ל וימו סלע י5ל טג'ן )גו)ניוח
 ר") . סיוכ3יס )פכסעי )כגס ומסנט ם : מג' כ"גונסלק
 גוו)חיו 6ין "כי סכוככיס )משפעי גמסכיס סייגו לעניןמוס
 כ' ר") . וגו, מוסט 6סל ססכ) פססט כי נ : עמסיוגס

 ונחייג סטפיומ סגמ61ומ נסכי) ממך נססע 6סר ססכ)3ססע
 וסי6 סנסרד ססכ) גסכי) גן ושמל סטוכוחכמדוח

 ) , סססגס כטנין )דטחו רומו . וסכי)סו ם :ס6מתיח סגכו"

 עפו ומחד3ק ססכ) ססע יו ים 6סר ס61 ססי"ח מןממיוסר
 וססמגי6ומ ~lD 'lpp(P סוס סיין עי כסרק ),ס דופסתמיד
 )סלק ויחיכק מטסך הסג) טן ממוסג) גמיונ ממנומוססע
 : וגו' ית' תגורש 63מרו סימת סוד )כקר )6 יריוסכ6

:נ"גע,"]עה;ז:::יי,ל,וי
 ז: "נצ44 ן'%ן:',וןנ

 י ' ןיD~Pf 2 י יי ngp יי, ,ץג':
 נ)~

 ק ן 'הן נו%(יי%:1;ז
PDn~6"י f)pn גממך סו6 כי כלו סמ5 טמע בו ר"ל , מקורןתייס עמך כי קלימרו וכן ממות. קסם מעזר ל 

 ע5 רומו ייפרע וס כי סמטרסיס קמרו וסגיגסו, 61מר1 . ווחנור סגגזל ר " ,י - סגכדל ססכל נסכילולמ"ג

 י נ: 6ס לנקר סו6 ומוסגל מטכס ס% ססרק %, גם,1
1

 סוכ6ט לכן ג
ק ק

 4י יי י 4 "'י יי 1,יי ס2"ן"יייי,יי'וי"י%ק
wpw~p

ק

 שש מי1,%,,,4,מ(1 "%15ן,ו',,למי:,:זית"-"~:י.י.,ןםע%%15נינש
פרק
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ao9 פרקע שני חלק נבוכיםמורה,.

 הס , נמצא אלוה שם שיש שיאמין מי לכל חדושו או העלם בקדמות האנשים רעפן עפרק
 ערק רבעו משה תורת שיאטין מי כל דעת והוא , הראשון הרעת : דעותשלשה

 אלה כל המציא כן ואחר הנלנל, שבתוך מה ולא נלגל ולא מלאך לא בלעדיו, דבר ולא נטצא לברוית' ושהשם הנמור ההעדר אחר המציאו השם , ית' הבורא טלבד נמצא כל 3כי( ר"ל בכללו, שהעקםהוא
 נמשך הזמן כי , הנבראים טכלל ג"כ עצטו ושהזמן , טדבר לא וחפצו ברצונו שהם טה כפיהנטצאות

 הטעהו אחר נטשך הזמן אשר בעצמו ההוא והמתנועע , במתנועע סקרה והתטעה , ההנחגהאחר
 הסקרים טבלל אצלנו והוא , ספק בלא סקרה הזטן כי , זמן אמתת לא זמן דטות או זמן שער זה כלא , לו תכלית אין הכחזך העולם בריזות קודם מציאותו מהמשך בשכל שיעלה טה כל וכן זנן, עלהיה מלת תורה אשר , העולם שיברא קודם הבורא היה יאמר אשר הנזה , ההר שלא אחר והיהמחודש
 כמו , לתנועה דבק משיה בכ% שהוא אלא האיכות טמץ שאינו ואע"פ וכלובו, כשחרחר ,הנבראים
 ואעשן ענינו( )נ"מ ענין הנה ונבאר . מציאותו ואמהיר הזמן בבאור אריסמ"1 דברי שהכין לסישהתבאר
 היוונו הוא , חולתו כנלינו"ס , לו אמתות אין או במציאות אמתות לו היש ענינו, שערבבם עדהחכמה פאנשי טהרבה הזטן ענין העלם חייב שאשר והא , בו טועיל שהוא אלא בו שאנחנו מה טכונתשאינו
 בתחלת יובנו הם וכטעמים כמראים ראשונה מציאות בנשמים הנמצאים המקרים כי , במקרהסקרה
 והנמיה )6( במראה כלהם אחרים מקרים טשאיהם אשר המקיים ואמנם עניניהם, ויצוירומחשבה
 דבק מקרה שהוא יחה הענינים שני בזמן ונקבצו יותר, הדבר עלם ענין אל מענק ישתנה אךאחד ענע על עוטר בלתי הנושא המקרה שיהיה זה אל כשיחובר ובלבד , מאד ענינם יעלם בקווההקף
 אכל , מיה"ב ענין הם אשר והלובן השחרות כדמות התנועה ואין , למתנועע מתיה והתנועהלהנועה,
 , והש ענץ העלם שחייב מסה וזה , עין כהרף ואפילו ענין על רעעי"2ב שלא ועצמותה התנועהאטריה
 לא 61ה , ההם למקרים הנושאים והעצמים המקרים כשאר מתהווי נכרא דבר אצלנו שהואוהכונה
 בעבור ב טאר הענין זה והתבטן , הנבראים מבלל הוטן כי זמנית בהתחלה לעולם הבורא הטצאתההיה
 תתחיב העולם קודם זמן כשתקיים כי , זה שיסכל למי מהן לנטות אין אשר רוזשובות תתחייב שלא)נ(

 העלם זה טציאא קודם דבר טציאות ויתחייב , טשא מבלתי לו וא"א טקרה הזמן כי , הקדטותלהאמע
 , ספק בלי רביט משה תורת תנד והוא , הדיעות אחת היא וזו , הכריחה הוא ו0ןה , עתההשנצא

והא
אפדי  סן6 ר4ל . זמן רתק 16 זמן סעו 01 % א יגפרק

 כי כן מעגין ithD סי ע5 6ף מומסי מדמיון 16סומן
~nrw 6גריך ר") . ספסוטס פממיינ ס65 נסגור ב : מסק כל6ננר 

 אפר 5ל1 גי ומגיח גסחמ5ס )נו6 % מספלה פטמילך
 65 6סל גדיות סיקוס 5ך וכמאגו זמנית כסתמהפפו6
 כסחמ5ס פל6 פסטיס היימין )מי (ss ממס nlp)Sחוגן

 סבשם
 ולכל מדומו 6ו סע1לס נקדמחם ס6גסיס א" יגפרק

 סירסת מס hS גמ65 קלוס סיס סי6מיןמי
 קגתס ססועליס סנסמיס 656 56וס ככחן מיןס6סיקורוס

 : זעק ג' מס ומס .מקבס
 ט6 ע"ס רגיט ממס תורס סי6מין מי סר6סתהדעת

 מגמור ססעדר 6חר סמ5י16 פסס נכללוססע%ס
 651 6מר וכר מגלי נמ65 וסשה קנמון סו6 לכדו1סי,פס
 סג5ג5 סנתזך מס ו65 ג5ג5 ו65 מצקך ל6 מכלעדי1זכר
 מכלל  סומן כי זמן סיס 65 גס חמר סקדס ל6וחסלו

oD~nוץדס ostPO סומן סנדלי 00 וסמס6חר ומקורס oht ומן סיס ק1דס נו סיס oh1 סיס 061 ככועס סיס ומן סיס 
 כ"6  ימן 6מספ ל6  ופן ופות 16 זחן סעור סיס סטולס ס1דס כי סססס 1ס לסלק סרג 6תר , מתטעפ סיסמטפס

 , וסניכן הכסרוס  סגנרייס ~ss~n otnpn מיס פורפ  שיופין פי 56י  ספערפ  ווס olpn  סיע  ופן יפפפייי
 לפריס כמקריס ימ165 6סר סמקריס oln~f ,  יוכנו נע5מיס  ימחקו  6סר ממקריס גי 6חר גמקרס ;ת65 מקרססו6 גי סעלפ וסכת מספכמיס, סנגרו וגבס נחטעס מקרס 6101 6סר גדור גס% מקרס 619 סומן גי סרגוגידר
 פל פוחד גלפי  גוסי ספירט סיסיפ כשיפוגר  פכן וגל יו וניוי6 נתריס כלסטיפלסו

 עגי
  פערן 6כלפפפנס  6סו

  סחטעס  61ין לפפגועט פקרס וספניפס לסגיטס דכה מקרס  מסיק  יחד  פגיייפ בי  יזמן התקג5ו יותר סוכר יעלסנעגין
 וחווגה עין, כסרק 1StD~I ענין ע5 תתיסכ סל6 וע5מותס סת;ועס מחת 6כל וסס"רוח גלונן מיסכתפטם
 ןעאס סנורך סמ65ת תסיס ל6 %וס מסט למקריס סג1ס6יס 1ע5מיס סמקריס נסדר מפסוס גנ64 עגין llSshססו6

 שרפ יסור 610 וס רעם וכמגס , קרוס מפולס יסיט Gt7p סופן סיס ו6ס סגיר6יס פשל  סומן גי  wuntכסתח5ס
מיע"סת

קרשקש
 ובא הקו פ', בי. מהקף הנט" %( ינפרק

 טקטי
 אשרפפ התשובות ההח"ב שלא ע( ההקן: וק צ שאין
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 יג פרק שני חלק נבוכיםמורה
  זה לגלות התחק ע"ה אבים ואברהם , זה זולת כדעתך יעלה לא , היהוד לשוד שנהר להמסנ

 באמרו הדעת זה הראה וכבר , עולם אל נשס קורא היה ולזה ד העיון, אליו הביאו אשרהדעת
 : וארץ שמיםקונה

 כי אומרים שהם וזה , הפילוסופים מן דבריו וראים ענינו ששטענו מי כל דעת הוא , השניהדעת
 שא"א ר"ל דבר, לא אל דבר שיפסיד אצלם כן נם הע"א , מדבר לא דבר השם שימציא השקרק
 ההוא החטר העדר אל יפסד ולא נמור, העדר ההוא החסר מהעדר וצורה חטר בעל אחד נמצאשמנהווה
 שני בין לקבץ יכול בשהוא כתוארו , זה על יכול כשהוא אצלם השם ותאר , נטורהעדר

 קטרו מרובע יברא או , הנגשם או , יתעלה כמותו יברא או , אחד בנושא אחת בעתהההפכים
 ליאות שאין כמו אומרים שהם מדבריהם וחטובן , הנמנעות מן לזה שירומה ומה לצלעושוה
 אפשר אי ולזה , פועל מפעולת אינו קיים מבע לנטנע כי . הנמנעות טטציא בלתי להיותובהקו

 ולזה , כלם הנמנעות סכת שזה , דבר מלא דבר להמציא יכול בשלא בחקו ליאורו אין כילשנותו,
 ימצא החמר ולא החמר זולת הוא ימצא לא , האלוה כקדטות קדמון נמצא אחר חוטר שישיאמינו
 דרך על לו והוא מציאותו, סבת הוא אבל , במציאות יתעלה במעלתו שהחמר יאמינו ולאזולתו,
 , וארץ שמים ממנו יצייר פעם , שירצה טה בו יברא אשר והוא לנפח, הברזל או ליוצר כחסרבהטל
 שאינם אלא , נפסדים הווים כן נם השע"מ כי מאמינים הדעת  וחת וכעלי , זה זולת ממנו יציירופעם
 אל , נמצא מחמר נפסדים הווים ב"ח שאישי כסו אבל , דבר לא אל נפסדים ולא דבר טלאהווים
 הכת זאת ואנשי , תחתיהם אשר הנטצאות כשאר והפסדם והויתם ויפסדו יתהוו השמים כן , נטצאחמר
 הכת ,ה שורש אבל( )ג"כ א"כ , המאטר בזה ודעותיהם כתותיהם לזכרון הזעלת אק כתות אליחלקו
 השסע בספר עליו יספר אריסט"ו תטצא אתה , האמנתו היא זו ע"כ ואפלטון , לך שזכרתי מהכ%)
 אלא , למיטאוס בספרו טבואר דעתו תטצא וכן , נפסדים הווים השטים כי אפלמון ר"ל טאמיןשהוא
 ודעתו שדעתם וידמה העיק ידקדק ולא הדעות יבחן שלא מי שיחשוב כמו אמונתנו יאמין לאשהוא
 יאמין והוא , המוחלט ההעדר אחר אלא מרבר לא השמים היות נאטין שאנחנו , כן הענין ואץשוה

 : השני הדעת וזהו , מרבר והווים נטצאיםשהם
 שאמרוהו מה אומר שהוא וזה , ספריו ומפרשי אחריו והנטשכים אריסמ"ו דעת והוא , השלישיהרעת

 הנמצא שוה יחשוב , זה הוא בזה דעתו ובאור , פנים בשום וההפסד ההויה תחת נופלים אינםהשמים כי ויאמר זה על ויוסיף , כלל חומר מלא חומר בעל ימצא שלא והוא , זכרה שקדם הכתאנשי
 וההפסד ההויה תחת יפול לא אשר הקיים ושהדבר , כן היותו יסור ולא סר לא עליו, שה.א טה עלכלו
 ושהדבר , נפסדים ולא הווים לא תטידיים עולמיים והתנועה ושהזמן כן, היותם סר לא השסיםהוא

ההוה
אפודי טובשם

 ימודו ט'ודע ס6מד רן5 . סימת ליסוד ספיח וסו6 ג :וטיח יתעלס ,IpSI היכריס סכל סרס 5ייח71 מגיח 1סו6מר45ס
 גליך סעולס מרוט כי מעולס מדוס פחח סידט גריךיחעיס יתעלס, ססס זקתו קדום 7כר גמ65 6% מחויסיססם

 6ל קור6 סיס ולס ר : יחגרך ימודו ידיעת 6מרמידע קליו th')o 6סר סךעת וס לג15ח Stnno 6כיגו61גרסס
 . r9ht סעיס קלס הטרו ס7עח כ,ס ס"ס וכגרעמס : וקרן סמים קונס עולס 6ל קורס סיס ולוססטיון
 נסוף ס"ק מוס ל' כסרק סכחיכ מס טס גקסר מעגיןוס מסקר מן כי קמרו כי 6סלטון דעת הו6 מסגיהדעת

 דבר מל6 737סיסווס
~ah; 

 סיססיך 0556 ג"כ
 גחלו כיו65 16 יחנסס 16 כשחו יכר6 16 6מן כעחס ספכיס סגי כין סיקגן ססקר מן ססו6 וכמו דכר ל6 6לדכר

 ממ5י6 כלתי לסיוחו ססס נחק ליחות חיגו וזס , דכר ל6 56 זכר ויפסיד 7כר מ65 וכר סימ5יO) 6(P סו6 כןכ)מגעוח
 ומממר מחמר זולת bP ימ5* 6% ס6לוס כקדמון קך)ו~ן 6"7 חמר סיס י6מיגו %כן קיים טגע לנמנע כיס)חגעיח

 ס6ין זס ותתוכח 6מר , סר6סוגס וססכס סר6סון פחמי מתחלות סחי כשן סימ165 קומר יקמר ו6ס זולתו, ית65ל6
 סכת ו6ח ונוגסי כ1,, לנסח הכרגל 16 ליוקר כחומר עד"מ לו וסוף סר6סוגס ססכס ימ65 ל6 06 ימ65 ל6סחמר כי נו5י6ותו סכת 610 6נ5 וכעלס כחעלס הדס 610 '9' ססס כנוו etrn O~7p 96 סחרור ג' ק7עח וס גב' כןסטר
 סל6 מי סיחסוג כמו תורחגו מקמין 6יגו וט מקמין כי סרג 6מר וסוס , ס6תגחו h'o זו ג"כ ו6פלטון , כחות 6ליחלקו
 סע7ר 6חר 6ל6 וודכר fis מסייס סיות ג6מין ס6גמגו כן מפגין 61ין / סוס ודעחגו מדעתו ויךמס סיעותיגחן

 : ססגי סיעת 1011 , מדיר וס~ויס גמ65יס ססס ילחין ולוףמוחלט
 סכח סומר מס מגיחו סדעח ,ס וכעלי , ססרי1 ומפרסי מחריו וסגתסגיס 6ריסט"1 דעת 610 ססליסידקדעת

 ססוייס תחת גוס5יס היגס otnna כי וס'וי6מר ע5 ויוסיץ כל5, חפר חמרמל6 כע5 ימג6 סל6 וסעסקידס
 סר 65 פסו* מס גסי כ15 סגמ65 וס כי יחס1כ כי סו6 גזס 7עחו 1כי6ור ,וסספסד

 סקייס וססדכר כן סיוחו יסור 51"
ס65

קרשקש
 1 קרסון העולם כן אם נסבא שבו טה וכל הגלגל ויחיה הגלגל ההנועה שתמצא יחוייג נטן שהניח שאחר 41; התיוכוה,חהחייג
 פרק ורש Pvunon שצא התנועה וכשתסלא , לה נטשך שהומןאוד
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 נ8לא יג פרק שני חלק נבוכיםמורה
 לא היאשת ההוא שיאושר לזמר רווה כן, האתו סר לא הית געל שהחת מה 8הא אבפפר,הוחג
 הסדר ושזה , אחרת וילבש צורה יפשומ זי סור אחר 11 בו יבאו הצורות אבל , ביגצסו נמסד ולאהחי
 להקש חיץ ישה1ג ה בפבעו שאין סמה מתחדש בו יהחדש ולא , יסמל ולא יפסד לא והתחתק העליוןכ6
 אצלו הנמנע טשער שהוא מדעתו העולה אבל , הלשון בזה אפרו שלא וצעפי ואפר , פניםבשום

 המציאו השם , עליו שהוא מה על המציאותן זה ושכל , חפץ לו יתחדש או רצון לבוראשישתנה
 מה כפי כלו הנמצא זה שיהיה ויתחייב ) חפץ לו יתחדש או רצון לו שישתנה הנמנע משער שהואיחשוב כן עצמו, ישתנה או הבורא שיעדר הנמנע מנשער שהוא וכמו הערר, אחר פעל לא אבל ,ברצתו

עיןא
 טובשםאפודי

 סטחס סרו ל6 סטמש ומס וסס0סך 00ויש ח"ח יפול סל6 ופמ61 ה : טיפ מ50י6 סססוקיס 6ל1 מסו h'WD 006100לק
 ססווס וססדכר חמי7ייס, ע~מייס וסחטעס 1סס,מן כן, מון מחמדפ ola יחחדס סי6 רשל . סייס כסוס יסקסחון
 מסו" סר6סון מחומרוסוך וצחי קיים דגר למס ים ז0 גל ועם כ6 ויזר מולךזור כי כן סייחו סר ל6 סירת גלגל תתחח מס וסד 0ג0סד : 50פון כ,ס סו6 6מר סלe"Dht 6 סיס 03וס ונענעי%ש

 6חרח ולוכם 15רס ופוסט 11 סור 6חר 11 יכוצו סגורות 6נל כעקמו ג0ס7 ול6 סתם דיגו
 דגר 1ס6ין , מח71ס בו יתח7ס hSI ינטל 1ל6 יססhS 7 וסחחתון כלו מעליון מסדרוסזס

 כל "כל ממסקס חון סימל"
 סחחחק מעולס וס וכן , עתם ססס כמו זס קורס נמאיס וסיו Ostts גמ65יס 0ס וכוכניסס ס0תיס 6י0יסדכריס
 יסרוק סל6 06 ימ65 ול6 נוסג כחגסגו מעולס כי מססקס וחון מסט3ע חון ס'מ65 7כר נמ65 ול6 כמין גלחיסו6
 , חסן לו יתחדס "1 רקון ל3ור6 סיסחגס סגמגע תסער ססו6 סו" ו7עחו , ס7גריס כסקר מעגין וכן יקרר סל6 ספגול6
 או סכורנו סיעדר כגמגע ממסער וכמו , ססעדר 6חר ל6 6כל לר5וגו סח5י6ו ס0ס ססו6 מס כפי סמ5י"ות וסותכל
 סחכחיס תיסכרו מס לך לכתר ר"ית' טוב מס אנזר : עד עדי יסים וכן סר סל6 כמס סיס כן wnP ססו6מס כסי כלו סגמ65 1ס סיסיס ךחחייכ חפן, לו יחחיי3 16 רצן לו משחגת סגמגע מסער פי.61 יחסד כן עקמויסחגס
 סגתסך כקור  כתמידות כורתו ססוhSh 6 סר6סון מסכל יכרך סססק , וס (n5wp Sp~n .tD:h סו6 כלו ססעולסיר5ס כי נוחריו וסגמקכיס 3"ס דעת סו6 סר06ון סיעת , עחס ססו6 ממס יסור 1ל6 סר ל6 ססעולס כלס 60מגח6חר

 נעדר סו6 ס6ססרות מ5ך , וחיוג מ"פסר1ת רעי ק5ת כו ימ65 סר6סון סג73ל מסכן ססו6 סזס וסמלצך ,מ00מס
 יכ16 וכן 6חר סכל יכ6 ומסחיוכ גלגל 'כ6 וחס6פסרוח , וסנורם ממחמר חורככ סו6 וכצלו גמ65 סו6 סחיו3ומקד

 עד  וכן  סג' מעלול וכן וגלגל ג"כ  תליך ינ6 סג' מטליל  פחוס ען סגכיליס וססכלוס  סירך ע"ז ס0מימייססגרמיס
 כסכל ומוס כחמרים ס5ורוח  יחן 6פר פפיעל ספכל ינ6  ינטרל ומוס )נדל, תייע  טס ינונך 6סר סימנס לגלגלרדחס
 יכינו ססתימייס  פיגרמיס כשוסן , ס5ורוח יכוצו כו "סר ומסחיןכ 6פ0ר1ח יכ" חס"ססר~ח כי ססיולי 6ססרוחיכ6
 OtDPntn סס  פכלסנלגליס וכעשר 15רות, שד' לסגל וכינוסי ייתר  כתי  כדיריפ לר'  (otpSn ססס ינעניר  סספר,כוס

 4 לייסיס לתיולי יכינו מיוניתלפנועס
 :(tss~ סכני

 6"כ ,  מרטיות יירוח לעכל יחדוסו תיותדית תנועות לו סיס ינעכור
 'גפ45 שסוי ויחס , רניס ~ollpsn ע"י ממט  נח65יס פסס 6ל6 מיכתי יסטלס  מ5י6יתו מלמתת )ח65י  סריריסגל

 תסך סכל יסיס 6ור ית65 ל6 061 ססמט יסעלסו 6סר כ16ר כעלמו SDID סו6 כי תתכו נמ65 סכל סיסנתפייסו
 סגלגלים 3י1 סגפר7יס  סקורות  נין מתפ גתיכיס סכל כי ריר  פיס ימ65 ל6 סר6סוגס 0סגס קמ65 ל6 06 כןגמור
  יירשי, wfnn  יסעילס יטמינו סטפן וכוס , חמריסס גין 5ורותיסס 3ין וגפסייס סס~ויס סדגריס 6ל31ין

  לסס  יפיפי ל6  סרנדיפ כל  סר*פונס יסנס ימ65 ל6  פופ  גי  ירסן , תססטור  נתפיס  יסוף טיל  פסול לפספיורס
  כן יסיס ל6 יחס  ידמין מעלי  סיסיס יחוייב IwlP וסוך מססי"ת עלול סיOID ostPO  6 לתפ ,  ויותין "ntheS,פופ
 מ6מיגיס 11nlhD 6ל1  סירופ  ספ6תיניס  לדעת  קרוב סרית וס ,  סימר כמו ר6סוגס ס"ס יתעלס כו6 יסיט%

 , שלסיס לג' יחלי שעילס סוס וסיף 6תרט וסנתסכיס נ"ר דעת סי6 כסריס סרסת וקילס תתני. כ6סל, דור ימיי יל6 ס6ל פעל  סי6 סעיל0 יכל ניתר  ס~ריס וקלי ס6נתנו עם סווס ססיotynhn 6 יתלו נטתמסתתיי

 יריעתו ממנו ותתירסיס מסטיי עלולים ~os וקלי נכרליס  ססכליס וסס בגיס כת זל*  גטם 6ימ וסיט ניחיתלי
 ס6ס כתי כי , סת5ירף מטעה יס כי כלל ימ65י ל6  סיכליס  6לס ימ65 ל6 סו6  ו6ס  ח5י6יסס מנס  סי166ת0

 כמר16ת סגח65וח ס15רוח כל יסולקו 610 וכסיסולק  ירנופ יפר6ות כמוטס  ס6רפ  יכייר רלית פר6ית  יכ6ןות45י
  ילוליס וסס  ס)נוליפ  ססכליס סנח סספ"י  יכתר  il~PO וס על , סי6  יכייר שתרפות onlh כנגר סו6וכסיריל
 יועל ממעילת קינו יניתי יגפס 011 סגלתי  תגיס יסי6 נ' pSn נכשן ייפ , תתיר נמ65 יסוף כתי נתמיריתפקתו
 טעימותו 610 6גל מחודם סיסיס  פכן כל זכר לסוס עלול שייו כי ידיתות כצתי יורם סו6 6יל ttpsn ול6 כלול6
 610  ס5טס טוי ליס  ושתגס , חסעלס נתצך ושייו ססוטל מסטולות 6י)ו  סגטמות כי סכס לו וקין מ5י6וח לויס

 , עלס Sht מיטל 6ל נירכי סו6 נתיוטס  פיוחו פסיק  סגסס וס ptnSnn 'תחייב תגיע 6ן  קריך התיוגע וכלמתנועע
 ונוס , וסחי~ח סילמות ליס )ותן יו6 ססטטס ליס  מיתן סמי  יתוייג חחיריק נתמטס  IDPtl~1 סגלגליס סכלילמס
 סג:ס ססו, סר6סון ססלשת ת5ן ל6 ר6;וגס מססכס 16 סנכזליס חססכליס עיליס ססמימייס סגרמיס תיוס16סן
 סירס תמר כי מתורפ יי6 וכלו מטתריס  olllD1nt ומקריס נורות לסס וימ65ו סגפס7יס ססויס סינרים "לו וסססייסי תלי  ככסן יפ , סרוס  תסוטל O'~tD  כין מתירס Sptpn פיסית  יין פוסל ממטילת ייסיר 6ססר 4י  סיתר כמן ו0כי

 ט6ינו רנ-ר  נכשן  hSntn 6ל6 , חחודסיס סס כז גס לנורתו סגמסקיס 1סתקריס Pnl~Pn יי6  ומרסי  מאידס סו6סירונ
 סתכין רמוי כן oh מכולל ממרחק 1סו6 מסוער סבלתי וסגסמוח סר6סון ססיולי וסוף מיעל מסעילס וליפתירפ
 על ול6 סתרוס על5ר hS פיעל ממעילת קיני כי וסגסתית סיתר ולש מחומס כלו וססססד תססייס  סעילססופ
 סגרמיף ותנועת ספמימייס סנרמיס תגובת 6ל יעלו 1"לו תתודסיס, פס  ושתקריס  שרירית  סעלסיסטליליכל5ר

 לתם מח71ס סו6 , וגנחי מחודם יי*  נכין  סית5* חי כל כן "ס ג5חייס ססחמימייס
 סגמג"

 יסס סוס סל6 6תר
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 יד יג 8רק שני חלק נבוכיםמורה
 פף דעתן ההם , ואטוטןפ הדעות אלו. באור שה . עד ערי יהיה וכן סר שלא במה יה כן עתהששש

 השב אבל בנמש, משאווז ידע שלא כר אבל . העולם *ה האלוה מצתתת בסורת אצלושכהתבאר
 וסולעו אפיקורוס והחש , מצחשות סרר ולא סנהע שם ושאץ , הסקרה כפי ובהתפרד במתקבץשכירכרים
 כבר כי ההם, ]הכתווה[ )הכתוב( בזכרת לנו תועלת אין , אלכסנדר ששפר כסו לו,ההדופים
 בסופה מחזרו התבאר כבר יסור על ענינים ננו אנשים דעווז וזכרנו 1 , האל ויציאות במופתרוזבאר
 נפסדים הווים השטים היורז רחל , דחסני הדעת בעלי מאסר לאמת עור השתדלנו וכן , בו תועלתאין
 ההים שהשמים שיאמין מי בין אצלנו הפרש ואץ בקדמות, טאמינים שהם ספני , בו לנו תועלתאין

 , נפסדים %א החים בלתי שהם יאפין הוא אשר אריסמ"1 אמונת או דבר, אל ונפסדים בהכרהמדבר
 היא אטנם בדרכיהם שילך מי או אבינו ואברהם ע"ה רבינו משה תורת אחר נטשך כל כוהכןכי

 יצטבו אבל הנטנע מכת אינה השם בחק טהעדר הנטצא ושהמצאת השית, עם קדמון דבר שאץאטונה
 על אריסםשו מופתי ראיות בביאור אתחיל הדעות שיישבנו ואחר . שחויב שהוא העיק אנשי קצתעוד

 : זה אל הביאו ומהדעתו
 , בירך שעלה מה לרעתי לך חברתיו אטנם א המאמר ששה פרק בכל להשיב אצטרך לא יד8רק

 , אאריך וג"ש עניניהם אבל טקום בכל הפילוסופים דברי לשון שאביא אצפרך לאושאני
 שדבר למי אשניא ולא , המדברים בדעות לך שעשיתי כסו אליהם יכתו אשר הדרכים על אעיךאכל
 במה הספוק או עליו רוזשכה תהקים ואם ב , להתבונן הראויים הם שדעותיו פפני אויספ"וזולת
 ראה יותר התורה יסודי על שחלק מי סכל צלחו בחק זה יהיה , מהם בדבר עליו נספק אושנשיב
 אם אמר שהוא , הסוחלמת ר"ל נפסדת, ולא התה לא התנחלה כי יאמר ארשם"ו כי הנוסר . החקמוהר

 , היה שלא אחר והתחדשו לפעל צאתו והוא תנועה לו תקדם טתחרש וכל התחרשהאתנועה
 בן אם האחרונה, התטעה נמצאה בה אשר התנועה והחש נמצאת, כן החגחגה'אם רטייה)6(

התטעה
 טובש

 קיימים מס סדכריס סכל למס גלחי 1סו6 , ס6יסיסגל
 מ5ד קדום 610 וסספסד מססוייס. סע%ס זס מגסכמין
 ססמגיע מ5ד קדומם סי6 סגלגליס npunt סגלגליםתטעח
 מזם ע6ליס סס ולגן גלחי וסוף חמר לכלתי מגיע סו6למס
 כלס מיעלו למט על~ליס סס ס0כליס עולס וקולס ,ס5ד
 ססכליס ס6ר כל ימ165 וכמ5י6וחס סר6סוגס ססכס6ל
 מתאר וס על יסיס סעולס  טוס יחוייג gilp קקו6ולמס
 תכלס עם סיעות מתי כין ססכזל וסנן , עתה ססי6כמו

 6ל1 כיפר וס סרכ 6מר עוד : קדוס ססעולסמסכימים

אשדי
 השעלג סקוס 0עדל שוד על wtb נג1 6טר ס0:6יסדעות מגי 06 לש) . וכו' יסוד על Ot)t)P כגו ס6גט'ס דעות ח;לגו1

 לשו . 0על0 מס לדעתי י מכרעיו 6מנס א יךכפרק : כלל לוטוס 14 0ועלח 6'ן (nDtD מגילוחו סחכ6ר כנר6סר
 סחפוככ ottpnn 061 ב : 0עעניות סמכמוח מןצלך סידעש כמס לך 0מ6מל מכלתי6מג0

 (pPN לש 5לי0"עו )ונלי תפוגרי  'ערס 06 ליל.
 יניד 6100 ר,0סק 16 ססי6 0ס0סוכס סכן כ) יכריוכקנח

 לו 'OTp מחודם וכל סיתם סל6 6חר )תחד0ס סתגועס 06 , ס610ר וס על סי6 חסור 1ל6 סרס ל6סחנועס כי לכבר 6ריסע"ו עסת 6סר סר6סו)ס סר6יס כו'. לך חכרתיו שמגס סמ6מר טוס סרק ככל לססיכ 56סרך י6 ירמזרק
 כס 6סר סחגועס וסיב גמ65ת כן 06 סחגועס חסים , סיס סל6 6חר וסתחדט1 ססעל 6ל ,ph' וט6תטעם
 כפעל ל6 מגוי יתחדס ל6 06 כי מגוסס עס 6ל6 מח0דסח מתסיס 6ססר 6י סיתס סל6 6חר חתחזס סחטעס06 כי כזס וסרחון . מכלית ל6 6ל תעגין סלך כסכרת קזומס סר6סתס סתטעס כן 06 ס6חרוגס סחגועסנמ65ס
 קדכר ויעכור ג"כ קדוס ססגוי יסיס סגוי סס נתחוס ו6ס קודם גחסחס 1ל6 עחס נתסחס למס כמתסעל1ל6

 גח0דסס סתגועס 06 6מר טס61 סנרכחי מפס ר' ממכס ובמר . קדומס חטעס ככבן סימ65 יחחייכ גן 06לגגות
 סס1על 6ל 65ק1 סיס לו סקודמח וסחגועס כמועל פיוחי קוזס חגועס לו סיות חקדס מתחדס וכל כלליחגאית

 O'~P סגס לפעל 65חס וסיב חגועס לס חקדס סר6סינס סוגחס 6סר סס~~ס סתטעס סגס , סיס 0ל6 6חרוסתתד0ו
 , ריסונם סוגחס 6סר ס6חרתס סחטעס גמ65ח גס 6סר סתגועס וסיב ססתס סחגועס קודס גמ65ת כן 06סואועס

~Vh
 עס ס6חרוגס מססט כי לככ"ת מעגין ילך 16 צחיח 1סי6 כסכרח קודמת א (phSn נס אסר סר*טוגס סתטעס
 יסיס bSt לנכסח לו קודס סגוי לחגוי ויניס ~ntSS סוויס גחסתס 06 למגיס 6סר עס ר06תס מהפט סו6סר6טגס

 ככל זס גמ65 ול6 6ריסט"ו כסס סרכ 6מר 6יך נדול סל6 מקוס וזס , tD1ho וס זולפ על מבמרו לסרס לי06סר ו6י סר3 ממכרח לי סגר6ס זמו מסס 6מר . לו סגמסך 6חר1ן hSw ל6 ריסון ימ65 ל6 ס6ס ר06ון סכויסס
 ע6ץ כמוסתו כיקר כי וס 1DO 6מר 6כל , וס כגולת ול4 סעכעי מססחע 13' ול6 סמ' כמנגמר ל6 6רי0ט"ודכרי

לתגועס
קרשקש

 השחו מנישא ריקה הטנא ולא מקרה התנועה ואת פירוש . n~wa כן אם חתטעח הה" )6( ואשוו, ריר ידפרק
ראעחגועע
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 89לב יד 8רק שני הלק נבוכיםמורה

 כי כן נם יאמר השורש זה ולפי , תכלתע לא אל הענין ילך או בהכרח קרומה הרושעההתנתה
 הומז יואכל לא בזמן אלא תמעה ואין לה ודבק לתנועה נמשך הזמן כי נפסד ולא החג לאהומן

 : הערם קדמות בה יחייב לו דרך זאת . במופת שהתבאר כמו , בתטעהאלא
 החמר היה שאם , נפסד ולא הווה לא , הארבע ליסודות המשותף הראשון החמר יאמר , לו שנידרך

 אטתת שהוא צורה בעל המתהווה שה שההיה וראם , נתהוית טמנו חמר לו הזהה , החההראשון
 קדטון א"כ ההוא , טרטר הווה בלתי בהכרח הוא א"כ , צורה בעל לא חטר הנחנוהו מנתו ,ר4וויה

 : העולם קדמות יחייב כן נם ושה אובדלא
 אק הסנובית התניעה כי )נ( , ההפוך מן דבר בו אין ג נכללו הנלנל חמר כי יאטר , לו שלישידרך

 וכל י אמר , בסופת שהתבאר כטו הישרה בתנועה הוא ההפוך השמנם , שהתבאר כסו לההפך
 כן אם אינו התהפכות בו אק שהגלנל תשחר , ההתהפכות מן שבו מה הפסדו סבת אמנם )נ( שיפסד,מה

נפסד
 מנבשםאמדי

 . סכסוך מן דגל נו 6ין נ : עסטילוסוסיס 1nSv דחוקויסטסס
~#l1WS

 1כק סכלליח סחגועס כין כזס ~(stv 1ל6 תג!עס

 יי60ן  ס6"6 אריסטץ כי"ר וכנר , ססרטיתסתגועס מ "מל לדלל פיכי  פיליפ ריר טוס סנלנ) לממל סמןל"י
"ebממסר כחחיסי ני6ר1 כנר חס סגים, כסוס חנועסלחטעס לסטעס ססכיס פינס ננלנל סנמ)6ח ססכוכיס ססנועס 
 ר"ל ס7רוס 3ןס כקמח DDtlb~1 קמרו 6סר ו6מגספיפי. : osttol ססמיס כססם פסתכ"ר ונמו ים מסך 6ין כיסיפרס
 סיב*: כמו ,תר ע"ז ס61 נפסדת ול6  פיופ ל6פיפנופי על טופח לסחמ') "ריסעשו 6מר ר"ל וכון. וספסר  פש וכל 6מרד

 סיס גן6 סרג ופפ גסירוס נזם לי סנר6ט טוב מסאטר
 ססי6 ח75  סח)ועס לופפיי  *ו  פליי תכלית סתגועס  פפפיי  oh ,  פלימ  לפני  יסיס  ופ ש ח17ס סיח65 סתגועסמסכע
 ססו6 לכל ייפ כי  פלפופי  פלוי יפיפ  פפפי  טיפ onSt לככ"ת !כן  ריי ססגוי לסגי  יסיס *"נ  פנוי  פכליפייויפ  ססו6 כמו תחרת לחגועס סטי תכלית סחגועס סיס ו6ס , גתגועס יחחדסו 6סר סדנריס כסקר מחודשתמלועס
 09א מס ע'ך נחגאס גמ65ח סת)ועס תסיס 061 , לחרון ימhSI: 65 ראיון י*6 ל6 06 כעכס לו סקודס סגףחכליח

 :  פפכופופ  יקר בל  יידקו  פכמלו*ופפ קזומס חגועס ככלן ימ65 כי נו וסרסן כתגועס סנמ65יסמגריס
 מינים סני על ימ165 סחמריס כי דע , וכה גססד bSI סווס ל6 יסו7וח ס7' כגל סמסותז סר6סון  מחמר ישפר  פוילרך

 חמנו חמר סיס!דות ס6רכע חמר סיס  ס6ס והחר ססילוסוף ר6יס סכי6 אזם גססן ול6 ס1וס כלתי למס מסוחף 6חד חמריט לספות וגסס7יסי6מנס סוויס (os וקלו סכלייס להכריס חמריס !5ורסימסס מחמר מורכגיס סס סחלקיס  וייפרפיסחלקיס למחרמי חמריס OOt גורס מחמר חורכניס סס ססיסתוח כיסודות גורס מחמר מורככיס מסס חמריםמפס
 מחסחס סוס 6'6 מורכב סו6 מתסיס כל כי סכ~ויס 6מתח ססו6 קרס נעל סמחכ": וס סיסים רצוייתסוס
 יתסכת ל6 ססזכר 6חר יחספס ממגו טס6 לו סיסיס יחייב סמתסווס סיכר כי זס !מופח , UtDP דברטסיות

  מכיס מדכר מורגש סחמר יסיס 5"רס לו  סיסיס מגלחי סחמר יחסחס wSnt 06 ל6 זס 6חר חמר לו סיס ו6סחססעזר
 "עו זס קורס טסים ממס זכר סגחסווס תכלי סחמר גתסווס !6ס ססוויש צמחת זפ כי 6חשכ סיתספסומפגר
 חחסווס כל כי  טיחסווס  6י.56יר  פליי  ריר  פי*  פראפין  פירפר ופייר ,  ייפפיפ ק71ס סדכר יסיס . כיפסומיס
 נוסה 6 סיס ל6 661 יתספס ממגו גום6 לג סיס טווס סר6סון ססיולי סיס 6לו וככלל , ארס מחומר חורככ610
 ממט ספוט יחר דכר י65% סל6  6חר  כפלו  בו ילד ברבר  פפוו  ילוללופיו סל6 6חר 610 ספסר סיס יתייווםמזפ
  סמחגו מס וכין כיגו סיסיס וסחקסווס.6"6 כלל וולתי~ת ג~ט6! וכין כינו יסיס ול6 ממנו יותר ססרככס  נפפרר זכר1ל6

 ופיפ  ייפי6 ק71ס גמ63 סיסיס יתחייכ סו6 סיס 61ל! יחסום סממנו מק שלת סמחסווס סיס נו וקלוףשלפיוח
 שיר  פטל* כי חס כעיוט סכי6ור זק ככמו גססד סיס 6ל1 יחוייג וכן , מסר 011 יחד נמ65 וכלתי גמ65 סדכרסי0יס
 סחמר סיס 6לו וגיכ . נטל ונס סיססד קוים נפסד יסיס כן מעגין סיס וצלו כלל כיניסס חלוש והין גססז סו6סיס

 ומישמר ככח סס61  ופנ1פ6  פפלי  יפיופ  (hD1 לו כיס כפס  סיס  *פ  פיו*  בכי  סיסיס בכח סיס מנס כפססר6סון
 וכן נכפ  לפיייפ 3גי  סיסיס !610 ממגו  יואל  ול6  פנכי למס  גוסה ככח ססו6 מס וסיס ככח (t~SP סו6סר6סון

 ממגו יפרז ל6 6לי יתפסד 6סר ססו6 וסגוס6 צליו יתמסד 6סר סטט6 ככח סיסיס יתחייכ גססד סגחגו06
 6חד גמק!ס וססעדר טמ5י6וח יחקקו נפסד סיס 16ל1 וג"ח קטל זס ככח מסו" יתגהר וכגר ומועל מכת מורככסססווס לסי ומפועל מכח פיחקכש יחחייכ וגססך טווס מגחנו צילו וככלל , נכח סיסיס קודם נכח סיסיס מס וסיס תכלל1ל6
 סגופיך כוס כן נס וגטקס ממט יסספס גופף 6 סיס ספ0 סר6סון סחמר סיס 6ילו כן וגס , סקר ג"כ 011 6חךמ5ר
 למס מעגין סלך וצילו סכרו כמניצוח תגהי כ"o~s 6 ככ"ח חמריס 3כ6ן וסיו ג"כ  ופ  כפו  פליקס וכזס נוסה לוסיס
IgDחמריס סויות 6חכ  6ל6 ר3ר סוס ימ65 ל6 גן סונר סיס ו6ס הנלו סר6סון לחמר מענין יגיע ל6 לו תכלית 
 יחייג ג"כ ו;ס . (hSI 7DD  סווס לי  ?t'D.d  יפר  ננתן  ייפאר יחוייג 6"כ 7כריס "מרי ככ6( גמ65 6כ5ככיח
 6חר e'stn מכלי נע5חו ססועל 6ל מסכת י65 לח וסדרר 15רס לקבל 6ססרוח בו יס סססיולי למס , מעולסקדמות
 נפושר  פככר  כפו  פפוופ לעריקי  יררך  ופ יני6 כן *ם ספמיס תגועוח 6ל יעל! 6כל לככשח ילכו ל6 סזכריס61ל!

 : ותמוחו ומפצח סר6סון מיולי מס"א לקח סדרך פס יפנר,כפי
 עפך Sh תספך סו6 ומפסד סווייס סכל ל6ס . וכף סספוך מן דכר כו 6ין סגלנל תמר כי ישמר , 6 סקסידעכך

 מתכעס 61מגס , וגססדיס סוויס כלתי תדחיס וגרס ססכעיח סתטעס כן 06 ססך 6 6ין סגלגלותגועש
ססגונית

וקישקש
 שכל 48 הפג. לה אין הסבונית הועמקה ק )0, שלעמי ררך האחהנח התנא" נמצאה 5ה אשף ששרשת. אינה אעהטה14עע
 ,w~m גללם העטל חמתה לחם יש עגלגלים ' : גחגמעח טחאר נטצא צבר א"כ יהוה אם חגהף, להתקדם

בסבות
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 יד 8רק שני הלק נבוכשמח"ה
 נפפד וכל נסמר התה שבל והם , ויבארם נזרות ויחליט , טתהווה כן אם אים נפסד שאינו ומהב8מף,
 שירצהו מה בו יחייב דרך כן נם זה . יתהווה לא יפסד שלא מה וכל יפסד לא יתהווה שלא ביה וכלהתה,

 : העולםטקדטות
 משתנה כל וכן , בוטן חדושו על קודמת חדושו אפשרזת תהיה טתחדש כל אמר רביעי, דרך)י(

 לה ושאין הסבובית התנועה התמדת חייב ההקדמה ובזאת , בוסן לו קודמת שנויואפשרות
 ואמרו , העולם קדמתו אחריו הנמשכים מן האחרונים בארו ההקדמה ובזאת , הההלה %אתכלה
 טחוייב חדושו היה ואם , נמנע או , מחוייב או , אפשר , חדודיו טהיות ימלט לא שהיה קודםהעולם
 נשא מי אפשר היה ואם , לעולם שימצא יתכן לא נמנע חדושו היה ואם , נטצא היותו סר לאהנה

האפשרות
שם

 סיסרס opllno תסך לס סיס 06 כי כסך לס 6יןססנעיח
 וזס , מו1לתס לסכוכית מפך סחסיס ר6ויס יותרסי6

 ומחגיעת סגנגיג1ת nwmn מחוגרת ס'6 ססכוכיחססתגועס
 סיסרס וסתגועס סיסרס מחגועס מתחלסיס 1ס)יססססיגוכ
 יתחלעו גי סיסרק סמך כשיסרס 6חר למכונית ססך6יגנס
 סתגועס תגס 6מך מספך יותר לס ויפיס t'Sb1 ממגוגין

 כין ספכיוח ימיו 6מגס ססתגועוח 1זס לס, ססך 6יןססטניח
 6חר ססכוניוח l'Shn o)nhl mpuno מס ~כין סממנומס
 טפסר סיס ל6 גובחו "חי וצליו סתמט מרי גססמסיס
 ספך. לס 6ין ססכוגיח סחגועס סגס , ססניוח לס:סיסים
 כי סססכי~ת מן סכו מס ססס7ו סכת 6מגס סיפסד מסוכל
 ססכ1 6ל ויפסד ממסכו יטיס כמגס נפסד ס1וס גלכי

 סבין 6מגס גפס7 סוס ענו קדה קקכי~ת לו 6יןוכגלגל
 מתחלות ססס טרתס מ5ד גספכיס יתופרו 6מגססגסמיס כי סקגיוח תנועתם ספכייס ספסוטיס כנסמיס כי לוססך

 סיחכ6ר כמו ספנית תגועס לו 6ין סככוני ומנסססתטעס
 6עו גססי סריגו ומס גססי 6'ט ססגוני נגסססגס

~urPn 
. 

 יחססד סל6 מס וכל סווס גפסד וכל (1DP ס1וס סגלוינבר h)P' נלי סוסקיס מ6מריס ר"ל ן טל"ח גורותויחליט
 6ל )וגי6 כן נס 6101 ועולס מסמים ג6' 6ריסט"1גהרו סורה וזס , ~1DPP ל6 יתסו1ס סל6 מס וכל יחסו~סל6

 : סעעסקדמות
 על קורס חמסו 6ססרות תסיס מתחדס גל רביעיררך

 על קוךס חגויו "מסרות מטתגס גל וכן גזמןתחסו
 ססכוכית סתנ1עס סחמדח תסיס ססק7מס Pht)t ,סגיו
ItfiDtos( מגד סנים כסגי יסיס וזס , סתחלס ול6 תכלס 

 ימג6 ק1דס לו סימ65 מס וכל לדבר יקדם סדנרס6ססרוח
 קודם 6.כ חטעס בו ימ65 ומן בו סימ65 מס וכל זמןלו

 על 6ריסט"ו סעסס סחיוח7 וסכי6ור , קתגועססתטעס
 על ק71ס "1017 "מסרוח מחח7ס כל כחותר, וס על סו"וס

 לP11nDhl 6 כגח סיס ל6 ו6ס ntniDht ככח סיסQvtp )מ5* סיס  טל6 *תר 0נת5* מס סכל ר"ל ,  )ומןח1017
 סיחגועע סדרת מס יתטעע 6מגס כי 7נר סוסיחמוס
 , מפעל על כח לו ס6ין מס ל6 סיסתנס מדרכו מסויסחגס
 סוגחס 6סר סתגועס על 1ס6ססר1ת סכת כן ססיס61חר

 מחודס סיס ו6ס גלחי 16 מחודם סיס oh ימלט ל6ר6סוגס
 6סר סתטעס קורס סיס גן 06 כקגועס סו6 מחודסגל

 על סק'7ס ס6ססר1ת סגחגו ו6ס , תנ1עס ד6סוגסס1גחס
 כסיסים כן סוגת 6ס לכ מוס יחוייכ קנס קדמוןסתגועס

טוש
 ס6פסרייס, טבע כלתי ססכרחייס טכעסעג'גיס כי וגס6ססר כלתי ססו6 נעקמו סי17ע סמן 6ל6 תגועס סתנועסקודם
 ס6ין ל6 06 6"6 לו חכל'ח 6ין זמן ס)וגוחתו סמיוגס

 יחוייכ כן סנחגו 06 61פילו לו תכלית 6ין ומןסספכיס סגי SP כח כו סימה, 6"6 כלתי,עת כפקססמתגועע לפי סעת'ס חן געת יתנועע ל6 ו6"כ סיתגועע כחכטבעו
 hahl וסמת:ועע מסמגיע מחחךס זכר סו6ססתגועס ל"י רצפת מגוי סר6סון סמוגח מסגף קרססיסיס
סיחח7פ

 5רו~
 ;ק קים ק"6 6קר סטי לו סיקךס מנלי תפי

 יתחייך א"כ יחד כסגיסס 16 וכמ,~גועע כמגיעסימ65 סגוי מנלי ~6"6 לסחגועע, עחס מתחיל למס גח ככ"חומן
 ק7מות 6ל סדרך זס יכי6 זלכן קגועס סחגועס ק71ססיסיס
 מ! "קרוגיס גיהרו ססק7מק נסת כי סרג קמר .מעולס

 ססיס קוןס osluO צמרו סע1לס, קדמות "חריוסגמסכיס
 קיס ו"ס גמגע "ו "עמר 16 מחוייג מסיותו יסלעל6

 סעולס 6"כ גנו65 מסיוחו סר ל6 סגס מחוייבחדקו
 6גל לעולס סיסיס יתכן ל6 נמנע ח7וסו סיס ohtקדמון,
 , ס6פסרות גוסה דגר מכלי 6"6 כן oh סס61 ס6פסרותגס6 מי 6ססר סיס ו6ס סימ65. ממגמגם היגו ""כ גמ65סו6
 מחוייב שס61 סג6מר 6ס ימלט ל6 חכם סילד גטג6מרכי

 תסיס ול6 חכמם עם גמ65 לע"ס יסיס 6"כ חכססיסיס
 קודס  לילך גמ65ק ססחגמס ג"תר 06 לו מחו7סחסחכמס
b~nteסיסיס  לטילן ימ5* ל5 ימחט סי6 ולס גמיי יו6 לו  
 דכף סימ65 יה1ייכ שסירות סי6 סחכמס ohtמכס

  נ6פסרות יפקר לי  ססטרר *יר גי י5סירימ מיכלמטיי
ohlסיילי  נכין סייין יסתייד  י*סטרות  גוס6 ככפן ים  
Itnh?יסיס כ"6 סר6סון נחמר דכ1ק דבר ס6ססרות כי 
  ימ165 5סר וסטרית  סכיי6 יום 5יר  יוד* ספסרותלזם

othnuר"סון סיולי  ככסן סימלי 6ל יכי* סוסטרית י1סריקין כיס*  ככתן  טימרת  יחוייג ת"כ סיר, וי 5כל נכ'פ  
 נ"ר החכם : סעולס קדמות נקי1ס נ"ך יני ררךוס גי הרג 6מר סטים ירתיק 6ל  יכיר סוס גשריווכגר
  יחוייכ יני יימק*  ollp שפירי  L-sl~e' סיס  ס6ס6מר
  סולח ob  טפסר  חיותו סר יל* מי כי )5סי  יטולססיריי
  טסטר 6סר גי נקי  סיסיס מחוים סוס יחסי יידיתשסיר  יסיפ ומס סקר ממנחתו ימ1ייכ ל6 גמpp~ 65' סרסל6
 olno יצמר אכן )מסר  סיפית  6ססר 6י סגחיי1ח לקבלגו

  6ססר סעולס 6ס ~נס סגרת סו6 סגנחייס כעג'גיסקס"ססר

 ימעל לטילם סטכע כי )5תי סיייפ  מסיייכ גססיסיסיי
6"דקרשקש

 ההפך אל ההפך טן שיגיע הפטרו יהיה הצטהים כסו טףהוא הטורח מן  הנחנקו שזח טתחלפת שתנועתם נהם 'ש ואםנסנוג
 שיבא כטו אייות אל מאיכות או רחכרון אל מהצטיינה האטרבאלו לא אבל הלוף זה המזרח אל המערב סן הנזדהו וזה הטער3אל

 : הערר אל טטציאות או נפסר הלובן היה השחרות אלמהלובן שאליו וטה שטתו טה הסבוביה הגלגל כהנועת אין כ'הפוך
 על קורמת חדושו אפשרות ההיה טהחרש כל )י( רביעידרך יתנוע; שאליו ומה יתנועע אליו יהגועע שסטנו טהכי

 לא אם האפשרות זה נושא וסי פ" , בוטןחרושו פירוש ההההפכות, סן שבו מה הפסרו סגת אטכס ))( יתנועע:סטנו
 הדכריפ יתהוו סטנו אשר הראשון היוסר הוא שזה שהאמר הפכיות בה שיש ליחות ארבע והם הפכים מן הטורכב הגוףכטו
 נסמא שהזטן ואחר בזטן הוא ההתחרשות זה וכן יחסרו ואליו אם כי יסורו אל יטר כל ונעתק גוש כשיתך הפסדו א"כויהיה

השנעת
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 שהחש מהע לדבר יאמר ובו ה האפשרות נושא הוא נמצא דבר מבלתי אשא כן אם ההא,האפשרה
 שהוא המדברים מן האחרונים משכילי קצת והשבו , העולם קדמות בקיום מאד חוק דרך הה .אפשר
 שהם ספני כלומו אינו וזה הכלנפעל ברנר לא הפועל אצל הוא האפשרות )י( ואמר , הספק זהותזיר
 שיחדש אפשרות בו היה חדשו אשר הפועל וכן , לו קודם חדושו אפשרות מחודש כל כי , אפשריםשני
 ואפשרווז , כך שיהיה בחמר אפשרות , ספק בלא אפשרים שני הם א"כ , שיחדשהו קודם שחדשומה

 העולם מצד העולם. קדמות בקיום אריסט"ו בהם ילך אשר הדרכים אמהות אלו . כך תיפעלבפועל
 טצד העולם קדמות בהם יקיימו מ2לוסופיותו, התיאום אחריו הבאים וכרום ע"כ דרכים וישעצמו,
 שיברא קודם הבורא הוה א"כ , ההערר אחר העולם חדש הש"י אם שאסר טהם . שמו ית'האל
 יש כן אם , הפעל אל הכח מן השם יצא כבר הנה , בפעל פועל שב בראו וכאשר בכח פועלהעולם
 מאד פסופק ג"כ וזהו , הפעל אל הכח מן הוציאו מוציא פבלתי לו וא"א , אחד אפשרות יתעלהבו

 ; סורו ולהראותלהתירו
 המביאים או הטונעים לפי , אחרת בעת יפעל ולא אחת בעת הפועל יפעל אמנם יאמרו אחרודרך

 רצון המקרים לו ויחייבו , שירצהו טה פעולת בפול המונעים לו יחיבו , בו לוהמתחדשים
 ולא רצון שנף שיחייבו לו סקרים אין שסו יתעלה שהבורא ואחר , מקודם רוצתו היה שלאמה

 יפעל ולא אחת בעת פועל להיותו צד אין א"כ , יסורו או שיתחדשו , מעכבים ולא , אצלוטבועים
 : בפעל נטצא התמדתו כמז תמיד פעלו אבל , אחרתבעת

 לבטלה דבר בהם ואין החסרון מן דבר בהם אין , מאד שלמות יתעלה פעולותיו יאמרו אחרוררך
 , לבטלה דבר יעשה ולא חכם הפבע ותזמר , תמיד אריסט"ו נטבחו אשר הענין וזהו , מוסףולא

הכהוא
 שובשםאשדי

 6"6 סע1לס סיס ו6ס ממס, טוב סתתר ססכיס ממגי6חד יקמל ודו ה : וכון 70000 יקכיו ל6 ססמימייס סגלמשגי
 : גלחי כלתי מסיות1 טוב סו6 0סג5חיות 6חרסנ5חיוח : 0יסי0 7006 6100לדגר- ימעל לעולס כגמי יסים סל6 6ס0ר 6י 16 גלחי טיסיה '6מר ntlteho  ליפי blon כעכור ר"ל 7006, 6100 ססו6לדנה
 56ל hla ס6ססר1וו כי 61מר סספק זס סחיר טס61 סמ7כריס מן 6חרוגיס חסגיליס nsp חגגו כי סרכ61מר
 מוס יחחייכ ל6 ולכן מעולס לעקת ו6כסרוח וכה כטס יכולת סיס גי בו וסרקן , ממתפעל נדגר ל06סוע5
 כלוס היגס סתסוכס ומח כ' סרכ ולמר . ~ולקו זכר ל6 ס6סטרוח גוסך סו6 יתעלס סס0ס 6חר קימ1ן סעולססיסים
 ככהן ימ65 ול6 כגבי ימ65 ס6ס כמו כווקכל, 61ח7 כפועל 6חד 6פ0ריס סגי לו 0יקדס ממוייכ סימ65 זכר סכלחסני
 סיס hS כונים ככבן ימ65 1ל6 וע5יס הכגיס ימ65 טלו נ'כ וכן מכיח למחסנות ספסרות סיס ל6 ועסיסהכגיס
 65 ל6 061 סמקכל, ומססרוח סס1על 6ססרוח טפסריות כ' נפעל ככל ככבן סיסיס יחוייכ לכן , סכיח לסחסוותספסרות
 וים , עקמו סעעס מ5י סעולס גקדמוח 6ריסט"ו כסס סלך 5סר ס7רגיס 6מסןח 651 מסגפעליסו דיר טסימ65

 :  ממו  יינרך Sh0' מ5ר  יטוכס  ידפופ כסס יקיימו מסילוסופיוסו סו5י16 התריו סג6יס זכר1ס ג"חדרגים
  מ51י6 מכלתי  יספר ו6י 6תד 6סירית  נו  יפ מפועל 6ל  מסכם  0'65 מי וגל נשעל מועל יי  ירקווכייר נכי סיפטלסיטל יורם  סיור* סיס 6"כ ססטדר 6תר  יעילס חד0 סמו ית' 0סס 06 . סמובר זס על סו6 ר06וןדרך
 וס טל סי6  סמוסס וס וכס ,  ר4פין בלתי  סו6  ריסינס ומכס  ר6פין  סיונה מס כן סדכר סיס ו6ס SDDO 6ל 0כחמן

 , בסלמו ל6 6ו פועל לסייח סתג6(ס כל שלמו Dsn, 06 ל6 נסעיר  6הר סעולס פועל  יתברך  ספס 6ס ,סתו6ר
 8חר דכר 6ל וי5טרך 6ססרות כו יסיס  גסלמו ל6  ולס , הפילס 1ס  מ5י6ופ  וסין מפני  ספעל  סימ65 יחוייג נסלמ0611

  מסררכיפ יחר ממגו לסתפרר פיד ימס סי6  סדרך חס ,  ראיון ילפי  לו*  ראיין  סיוגי מס כן ו6ס ,  16תו0י0ליס
 : וכו' וליסירו למתירו. מפכיל כל  ייספוכ סנריך סרכ 6מר ולכן , עיון  גריך  *סריו וי6 ואפר לרפוי*פר
  פועל  0יסיס  כין כאי יפכט סימל ייסיס  נין 6ירת כטפ sunt ול6 6סר כיפ  ייפעל  פוסל גל . אמרי  יניררך

 (P3p סספועל לפי ס~6 סחרת נעת יסעל1 ול6 6חד כעת יפעלו ססועליס 6לו 6ס ס6דס 16 ככ"ח וכחיר'כרנון
 6כל סנמ65  כטכיר 16 ,  ממגי  סיתפטל 7כר ככלן ימ65 סל6 למס לגולתו ססרפס ממגו ימסך ל6 גמ65 ססו6כ6ס

 סמגיטס  יעכיר רכר יס לטסית סיס יוכל ול6 לחות מליס סי6 5סר  סחקרס כמו סלח כגסס מסטלו, פינע לזימיי
 ל6 ס76ס כמו כר15ן וססועל , ממכריח נעכור יעלס ול6 למעלס לעלות  כטכעס  פיות ס6ס  6ו , ממטילתו לןפית
 6סת  נמטרת  לירת לו די כי כית לעסות רקון לו  ספין כעכור 16 ממון לו  ספין כעכור לדירתו כיח סמו דגריעטס
  סריס כעכור 16 לו סיס bSD  ממון  לו  י)תסרי כעכור 6ל6 סיס ל6 וס סכיח לסעף ר5ס וחמר יפיעסעיויס
  וגתחדollpn 0 לו סיס סל6  סרחון לי  פנתידפ כעכור 6ו כמערס מלסכת מל6כוח'ת כדורס לדור טוכמיותר
  יהירך  סיביר, ונחר , לו מתחד0יס מכי6יס 6ו מוגעיס לו י0 6חרח כעת יסעל ול6 6חת כעת מועל כל 6"כ ,מנית
  Dlp( לחיותו נד  6ין 6"כ  יסירי 16 מיסריי  מהכניס ול6 56לו  יינטינו ילק  ריין  שיי  סיחייכוסו 5ו מגי6יס  "יןספו

 : סדתון סטילס 6"כ , נסיטל גתנ* תמיך פוטלי 6נל לתרח יסח יסעל ול6 4תסכעת.
 כו וסררן . לגטלס זכר כסס ופין מחסרון מן זכר כסס 6'ן מPln)p 76 ית' סע1לותיו יקמרו . תעליסידרך

ספין
קרשקש

 ואחר Svet ושלא שיפעל שאפשר פירוש , המתפעל ברבר לא א"א א"כ נטצא טת)ועע שהוא התנועה ונושא נטמאתקעקועה
 נושא שם שיהיה יחוייב לא הפועל אצל הוא האפשרות שוה הפועל אצל הוא האפשרות )1( : רעוע לפי הנגרוש שהעזירלך

 האפשרות 9 בו הרב[ נבוים]נערה
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 פו יד פרק שני חלק נבוכשמורה
 מה על שלם הוא הנמצא זה מזה ואמרו , השלטות טן בו שאפשר מה על רבא כל עוטהושההן
 אבל , תמי בעצמו שחכמתו , תמיד שיהיה צריך ולזה , סמנו מום וא"א השלמות 6ן בושאפשר
 שיארע מי מפענח שתמצאהו שאפשר מה וכל , המציאגת זה מציאות חייבה אשר חכמתועצמו

 היה איך אומרים שהם ההרחקה צד על ועוד . ישוב מהם אחד ואל יסתעף הדרכים מאלוהקדמות
 , סר לא אשר בענין מהחדש חדש ולא פנים בשום רבר יעשה לא , במל אשתבח יתעלההבורא
 התפתח אתם1 היה וכאשר , דבר יעשה לא לו תכלית אין אשר הקדמון מציאותו הכהיךוארך

 הנוצל כדור מלהן מספר על זה קודם רבים עולמות ברא שהשם כהול דרך על אמרת שאילו ,הטציאות
 אל בהצמרף זה ההן , חרדל סלואו סספר על נמצאות שנים עמד מהם עולט ושכל , חרדלהעליון

 שאנפט , העולם 3רא אטש יתעלה שהשם אמרת כאלו לו תכלית אין אשר יתעלהמצחשזתז
 טן אלפים מאות אחר זה הטת שתשים בין הפרש אין , ההעדר אחר מציאות התפתחותכשנקיים
 עשורו ע"צ ועוד . הקדמותו שקשיתן מי בו שירחיק ממת כן גם וזה , מאד קרוב זמן אחר או ,השנים
 נפלה ולחה , טונת לא טבעי, שהענין זה יהירי אשר , העולם מן כלם האומות אצל במפורסםהראיה
 שערו וכאשר , ועמידתם השסים בהתמדת בארו העולם אנשי כל אריסמ"ו יסטר , עליו הכלהסכמת
 על להורות , לו ויחסום , המלאכים ר"ל ולרוחניים יתב' לאל כהזכן שמום , נפסדים ולא הוים בלתישהם

 : בטפורסטווע אצלו העיון אמתהו אשר הדעת חזוק עזצ המץ מזה ענינים ג"כ השער בזה והביא ,התמדתם
 ואינו , דעתו לפי העולם קדטות על אצלו מופה אץ שאריספ"ו לבאר הפרק בזה בוונרזי פוךפרק

 והראיות ההם ושהמענות , ,ה על לו מופת שאק יודע עצמו שהזא ר"ל , nvteביה
 מה כפי א ספקות מעט יותר חהם , יותר אליהם הנפש ותפה יראו אשר הם , אותם יאמראשר

 אשר הוא אריסמ"ו כי , מופת ההם שהמאמרים יאמין שהוא באריסטזו יחשוב ולא אלכסנד"ר,שיחשוב
 הנמשכים טן האחרונים כי המאמר לזה הביאני ואשר . ותנאיו וסתריו המוגעל דרכי אדם בנילמד
 החושבים טן האנשים ורוב , העולם קרמות על סופת עשה כבר שאריספ"ו יחשבו אריסט"ואחר

 בו, ספק אין חשך מופת שזכרו מה כל כי ב ויחשבו השאלה בזאת טזוריספץ יקבלושריזפלספו
וירחיקו

אפצץ פובשם

 ס6)כפ;דר ר"ל . 0%6גדר סיפתח מס כסי א פויp-D ו0סו6 ממס לגרוע ול6 סעולוחיו על למוסיף ר6ויסריג
 סר16יוח מס סקדמוח געתן קומר 6100 0ססע)וחסוכר סיסיס קריך ולכן תמס טוב סיסיס 61"6 ת76 מלססגמנ6 6כי גקזמ1ח מוסח 6ריסע"1 נדברי ס6'1סוכר' וגס סס)מוח, מן גו ס6ססר מס לסי דגר כל עמסיתעלס
 iffg . מוחך מורח שכרו מס ג) כי ב : o~tSb חעסוסג0ס . חחיד גח65ס סי6 סעיס חייכם 6סר סחגמתן למססמים
 כסגין 6ר,סס"1 סכר מס כ) קי מוסגיט ס6;ס'ס יוחסקי יתוייג 6"כ , סמני6וח וס חייכס 6סר סגמחו ע5)וו6גל

קימוח וגס תמיז גמ5י6ות וס שיכיס יחוייג חמיזסחנמחן
 יוגל esהחניתות

 לסוסיי
 סיס ו6ס ממגו לגרוע ול6 עליו

 חסרון יקכלו גססך סיס 06 ג"ג וכן , ס6ל כסע1לוח h~h וגס זס קרס סיסיס סיתוסף רבוי סיס גכר6כעולס
 יפיס סמני6וח כן חמיך סחגמתו וכמו לחכמתו גממך סיסיס יחוייג סמ5י6ות גי סקר זס 6גל , ~Sbפעולות
 ועוד . יסוכ מסס 6מד ו6ל יסתעף סדרכיס מקלו סק7מוח סי6מין מי מטעג1ת סתמ65סו ס6פסר מס ~כל ,חמיך

 כזמן מחחדס יתחדס 1ל6 סגים נסוס דבר onp1 ל6 כטל ויתעלס יחנרך סג1ר6 סיס 6יך במרו נקןמוחסמ6מיגיס
 וכטל יוסב גכ"ח וחן סס"י ויסים דכר יהסס לntS)p 6 לו 6ין 6סר סקדמון מניבוח סתמך וברך סר סל6 עדמקדמון
 ק71ס רגיס עולמות נר6 ית' ססטס תסמר 61סילו קונס, סיס סל6 מס סמ5י6וח ,ס ~npoP 6תמ1ל סיס1ג6סף
 זס סיס חרדל סנלנל כדור מל6 מספד עלוס

 כסנטרי
 ס6גחגו 6מס, שעולס כר6 מגסס אמרח גאלו יתעלס מגיאותן 6ל

 6חר % ססגיס מן מלסיס קלסי מאוח 6חר וס פיוח סתטיס גין ספרם 6ין ססע7ר 6חר סיס סמ5י6וח טוסכסגקייס
 מסורסס ססו6 מס גקדמות כ6ומריס ר6יס עסו טו7 : סעעס קדחות שיאמין מי כו סירחיק ממס ג"כ חס מ6ד קרונזמן

 מסכימים ס6ומוח סגל ולמס גמועו ג5חייס ססס 61מרו נגודו כס6 ססמיס סמו וקיים גנחי יתעלס ס6ל מסיסלחס כי סתמ7תס על לסורות לו וייחס~ס ולמל6כיס oSwn1 לו מסכן otne סמו ס16מות סכל למס מעולס, מן גלםכ6ומוח
 ס6ומות ככל מ0ורסס סיס ל6 כסגתם מפורסם סיס אילו ס7נר ~וסו , כגיוסו מחנויייס סיסיו יסייג כסמים סוכןססס"י
 מעיון שמחסו 6סר סכמות ptm על שמין מוס עגיגיס כן גס מסער כוס וסכיך . מונח ל6 טבעי דגר סו6 סיסולכן

 : קדומים סססמיס מ6מיניס סיו כמגריס מסיו סר6סוגיס ססכלדייס כשתרו ,כנוסורסמוח
 כוס וקינו רעתו tpS סעולס קדמות SP מוסח לו 6ין ס6ריסטו מסרק נוס לכשר טפחי טר13רק

~p'p 
 ססו6

 סגסס וחטס יר16 6טר סס 16תס יקמר 6טר וסרביות וססטעג1ח זס על מוסח סטין יונעעגמו
 , ותגליע ~סדריו כהגעת זרני olh גגי לצי ס6ריסט"ו למס 6לכסג7ר סיחטוג  מס בסי יספ,וט תסטי יותר וגס יותרקליפס
 למס , חסת עסס סל6 ולומר לגלוח סכיניו 6סר כי סרג 6תר , מופת סעסס ימטוכ ל6 ט6רי0ט"ו כן ססךכר61חר
 השגס : עליו לחלוק וירתיקו כו סעק 6ין חותך מופח ע0ס ט6ריסט"1 סעילוס1סיס 6חר סגמקכיס ס6חרוגיססיתסכו

סרט
קרשקש

 פרק : אפשרית שנישהם תפני כלום אינו וזה , יפעל שלא או כר שיפעל לו שאפשר הפועל אצל אכל הנפעל היבר אצי איננו האפשרות ערה אחרהאפשרות
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 אלר פו פרק שני חלק נבוכיםמורה
 רומזי ו6ה י , הדברים מן בדבר ששננ או תעלומה טמנו שנעלמה בו לחשוב או עלי לחלק ויהיקונ

 בזאת מופת עשה שהוא יתפאר לא עצמו שאריסמ"ו להם ואבאר , דעתם לפי עטהםששמשך
 בלתי התנועה כי יאמין המבע מחכמי שקדמנו מי כל כי השמע בספר אוטר שהוא כחה ,השאלה
 הווים אצלו כן נם השמים זבן , ונפסדת הווה דו,נחגה כי שיאמין אפלטון מבלתי , נפסדת ולאה11ה

 צריך היה לא , חותכים במופתים אצלו מבוארת השאלה זאת היתה שאילו וידוע , לשונו זהו ,נפסדים
 מה כל שיאמר צריך היה ולא , כן טאמץ הטבעיים מן שקדם מי בהיות שיסמכהאריסט"ו
 לא במופת שהתבאר מה כל כי דעתו, ענות עלט שיחלוף למי ההרחקה מן ההוא בטקוםשאסרו
 האמת יחלש ולא אמרגנו תחסר ולא , עליו החכמים כל בהסכים בו האמת יחזק ולא אמתתותוססן
 כשהתחל , והעולם השמים בספר יאמר אריסמ"ו תמצא ג"כ ואתה . עליו כולם הארץ אנשי בחלוקבו

 , תאמר ג"כ השמים על שנחקור עתה נרצה )6( אטר 1 נפסדים ולא הווים בלתי השמים כילבאר
 והשתדל , כלל יפסדו לא או ההפסד תחת יפלו ואם , טדבר מתהוים בלתי או מדבר טתהויםהתראם
 דברים זה אחר והביא נפסדים, הוים השמים בהתהמת שיאמר מי פענות לזכור השאלה זאת הניחואחר
 , טרוצה ויותר מקובל יוהר העיון ממיכי אצל אז מאמרנו היה זה כשנעשה שאנחנו , אמר , לשונםזה
 מענות נזכור ולא ומענותינו דעהט נאמר אם שאנחנו , החלה החולקים מענות כשישמעו שכןוכל

 שלא באמת שידון שירצה מי על שראוי וסמה , השומעים אצל לקבלם הלנט יאר יהיההחולקים
 עצמו על שיעביר מה לו יעביר )נ( האטת על מודה חומל יהיה אכל , עליו שיחלוק לטי שונאתתנה
 אחר תרעומות האיש זה על הנשאר , העיון בעלי עדת וייתם . האיש דברי תורף זה המענות,מיושר
 ידמה ואם , השאלה זאת על מופת בידו שעלה המאמר זה אחר אדם יחשוב ואם , ההקדמהזאת
 ישמעו לא אם חלחלה יותר קבלתו תהיה במופת התבאר אשר הדבר כי אריסט'ו שכן וכלאדם
 יסכל ארשמ"1 האם , מענות עליו ושראיותיו ו לו הדעת זה שומו ועוד ה , עליי התעקיםמענוגו
 הענינים ובק , תחלש או בהם הטחשבה תחזק אשר הדעות ובין , והמופתים המעטת ביןההפרש
 הוה ז דעתו שיחזק עד דינו לבעל האמת מהודות קדמהו אשר ההנרי המאמר זה ועוד ,המופתיים

 , עליו החולקים מדעות נכון יותר שדעתו שיבאר הי"ו כלה כוונתו אבל , לא , במופת אליו יצטרךכולו

 לא שהם אלא , וההפסד ההויה תחת נופלים השמים היות אל יביא הפילוסופי שהעיון שיאמרבנמי
 דעתו כי ספק בלא אמת וזה 1 ההם מהדעות שחכור מה ושאר יפסדו, ולא נרחהוו או , כללנעדרו
 כסו נחשוב כן לא ואנחנו ח המציאות, טמבע הראיה לקיחת לפי מדעותם האמת אל קרוביוהר

 באר שאריסמ"ו לקיים פרצו הפילוסופים על ואפילו הכתות רוב על מתאוות נברו כבר אבל .ומשבאר
 סופת שעשה שער לא והווו בסופת השאלה זאת באר אריסט'ו דעתם ואולי , בסופת השאלהזוען
 , הענינים באלו אריסם"ו יזכרם אשר הדעות בשאלו אצלי ספק אין אני אמנם , אחריו לחק  שהתעוררועד

אטדי
 . עזיו ושיוק וילמיש ג : מוחך מוסת ססוstto 6"קדמות
 סזלוס נוס עטו ס'מ)וק אפן כסיס 6ססר ס6' 'רמיקו סססלן)
 . יעלס ע) עמסם רמסך ל"'ת' וקוס ד : וג!' כן (Jteoל%
 גסע)מס )6 ס6ליסע"ו ס66מין )ייחס גפסך wtob 6גיר4)
 )6 ט6ליסע"1 %6ר למוס , כלטיוחיו סננם לץ מע)ומסממגן
 סטטס 6)6 סעויס כקיבוס מוחך הסס טעסס )טקסמ0נ
 Otw ואייו ל") . )ו סדעס וט מומו ועוד ה : גר6וח לניוח16

 סעפן "כ) )זעחו ססו6 סדטס מימם OtO 6'ך מוססכסקנס
tp,nb~ל") . כעגותיו עמו וסר6יוחיו 1 : דלחו פגו סט!סח 
 , עעגופ תוחס נץל6 נעורס יקדמוח "ריסט'ו מטפסססדמטח
 06 כן תמלי קמלו וזס מופח 'גוס )nt)DPO 6 סרק blOידוע
 גתו סכי ל") )6. כמוסס שיו ישלך ג)1 סוס ז : וגו'6ליססו
 )6, שמח, nDID1 מטיל סטין סי' ob 6ריסס"1 6)י גליךסיס
 )6 61גמ:! ח : סטטוס כמס 1%6 מוסח ט"מ י6ס וס מגי%כ
 קדם כענין "ריסט"ו סדעח מסק ס6ץ ל') . וכו' גמסוככן

 Q1~h , סמיוסכ סענ'6וס מעכע סל6יס ps ntDP'כקדטס

 מותש
 6)1 כי , מופח עליו ספין 6ריסט"ו מדגרי מ3*רסרג
 מן ~olp מי כסיות רסס מכיף סיס pp'n 65 1556סיס

 !ל6 עליו סחכמיס גססכיס 3ו סממת חוק יסים ול6תפחתו 81סי9 65 גמומת סיתג6ר מס ש גי , גו מקמיןריטגעייס
 כלכ( סתרן תגסי נחלוק ס6מח יבלס ול6 ולמתתותחסר
 גדעוט קימון ססעעס קיים ס6ריסט"ו onst ,שיו

 רסיס סרג סכי6 עוד : מוסח לו 6ין גן 06סקזמוגיס
 כססתחי5 ~העולס כסתיס 6ריסט"ו ס6מר ממססגיה
1h)Sקמרו טד וכף גססדיס ול6 סוויס כלתי סססמיס 
 יוער tt~PO: מסיגי 56) 6ז מלמרט יסיס זס כסגעס610ג"ג1
 , ס6יס זס דגרי תורץ וס 6מרו עד מר51ס ויותרמקוכל
 דעתו ע5 עלס 'ל6 מאריסטו סרכ כיקר סדכריסהה56ו
 מלגרי סרג רסיס כן גס וסכיך מעולס, קדמות ע5 תופססיס

קרשקש
 שיורה פי' . הטענות מ.ושר לעצמו ותעביר טה לו יעכירל( כן גם השטים על זה אחר שנחקור עתה נרצה )6( מוופרק
 זה . טרבר סתה!ים התראםונאסרו

~DH 
 הספר בזה הרבה נאמר הוא מקביר ולשון לעצמו, שיורה מהלו אריסם'1

 : אסע מקבל שהשכל כקמר השכל אצל עובר שנאסרכס! י א' פרק עשירי בכלל והעולם השטים מספר הראשוןגטא0ר
ואור
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 מז סו פרק שני חלק נבוכיםמורה ))נ
 ולא עליו, מופת אץ זה כל , השכלים וסדר , הנלנלים תנחית התחלף ועלת , העקם קטטותי4
 הדברים אלו על הראיה עשות שדרכי כהכר כמו אכל , מופת ההם שהטאטרים כלל יום אריסם"ותשב

 והחד דבריו תורף ידעת וכבר , בה ראיה שנעשה להם ההחלה אצלנו ואין בפנינו נעוליםומעריהם
 אם מאסרנו קשה כך, זה למה בהם טאמרנו ם אצלנו נדולים הם או מענה בהם לנו אץ ואשר )ג(שה,
 ומה הכהטל לזה אבונציר פיוס ידעת כבר שאתה אלא לשונו, תורף זה לא, אם קדמון העולםהיה
 באסרו גדול בזבן נאלינום ובזה , העולם כקדמות מספק אריספיו שיהיה מרחיק והיותו , בובאר
 המופת עליו יורה גלוי מבחרר שהענין אבונצ"ר ויראה , מופת לה יודע לא מסופקת השאלהשזאת
 בנה זכרנום אשר הדרכים מאלו בדבר לא דבר סוף , נפסר המה שבתוכם ומה קדמוניים השמיםכי

 שהם החושבים שרוב לדעתנו  שוכרה מה זכרנו ואמנם , בו יסופק או יבופל או דעת יתאמתהפרק
 חבטתם שהתפרסמה ממי קבלה העולם קדמתו על ינזרו החכמיו, מן דבר יבינו שלא ואעיפהשכולו
 בדרה אבל , הלמוד בדרה דבריהם שאין בעבור י , הנביאים כל דברי וישליכו בקדמותו,האוסרים
 שנשתדל מה ואמנם , השכל הצליחם יחידים רק כ בו ועישרו לא אשר הדרך והוא , האל בשםההנדה

 הכאים בפרקים אזכרנו הנה תורתנו דעת לפי העולם חדרם מענין אנחםבו
 מה על ראיה אביא זה ואחר , השאלה בזאת אני שאאמינהו מה בו לר אבאר הפרף זה בפזפרק

 העולם חדוש על מופת שהביא שיחשוב מי שיאמרהו מה כל כי , ואומר , בושאשתדל
 והיות מופתים, ההפעאה דרכי בשאקרא עצמי אמעה ולא , ההם הראיות ררנה איני , המדבריםטן

 אבל , ההוא המבוקש האסנת אצלי מחזק אינו בהמעאווע ארטן שאלה על מופת שעשה אומרהאדם
 נעשה כאשר להאמין הנפש החלש ההם הראיות הפסד כשיהבאר כי עליו, למעון ומדריךמחלישו
 בו שיקובל או , לבד מבוקש היותו עם נשאר עליו סופת אין אשר הענע והיות א )6( , הראיהעליו

 מובשם
 גסס לגו 6ין 6סר מסמדכריס , ח'5 סג5וח כספראריסטו
 כך זס למס כסס מ6מרגו 56לג1 גדולים מס 16טעגס
 נוס סגי6ר אמר : מעולס גקךמוס מסומק היגו6ריסט"1 גי ס6מין ססו6 למס 6חר פירוס בו סי' ס6כ~ג5"רסס לסוני קורץ זס , 65 16  קדמון סע~לס 06 מ6מרגוקסם
 onS קדמון, ססעולס PDtn סג6 יחסוג hS ס6ריסט"1תפרק
 מכיגיס ס6ינס 6ע'ס מבאליס ססס מסח~סניססרגיס
 t~pntlhn סקנלו למס ostp0 נקומות 'גורו ממחכמותוגר

 , חגממס וגתסרסמס גדע'ס מגמיס סין ססריןומסרסי
 סס קגלו סעעס קדמת וע"ס לפי oulnhn סקלוולמס

 כעכור וס וסיס סגכי6יס, גל דגרי ויסריכו קדמוןססעעס
 טל מפח סכיניו 1ל" סגדם דרך על דברוססגני6'ס

 עליסס מזפת 1P1y סל6 כעכור סיס ל6 וגס ,מ6מריסס

יר
אפודי

mh'iD~וגטו , מעקלן כסבן 6ליסע"1 לטיוח הכן , סמיוטכ 
 כסס מלמסגו ט : סמוק מוס י"ג כסרק ו") סרכמינרל
 : קיתון סעו)ס 06 מלמרט קסס מעגין זס , כך 16 כך ,ס)מס
 o((c~ht דגרי סבן ר') . ס)מוד כורך יכריסס סבן כעכורי

 רק כ : יחע)ס ס' כטס סגדס ירך עי 6נן סימול דלךעי
 : ססימיס סוגכויס סגני6יס גסס סמכי. סג)ימסימידיס
 ר") . כו' מוסת סוס 6ין 5סר סענץ טיוח א םזכנרם

 שלרסון מגוקסו ע) גשר סיסים לצי'~חל
 ס6חד סוד גקכ)ס ויתמין כסוס 6))1 מסוחר קגו,ס סניוסיסיו
 ממוסח כמכסי גי סגילס סבין סי מלוס nDID יטססמס6י)1

 : ססו6 נדרוס מ)ס6מין מנסס 'מ4ססו6

קרשקש
 הם ואשר , ראיה טענה פירוש . טענה בהם לנו אין ואשר)ג(

 למה בהם מאמרנו בפנינו נעולים שעריהם תאמר כאלוגדולים
 הם זה לטה Wn'D . לא אם קרסון העולם אם מאמרנו קשהזה,

 קשה העגין זה שידיעת אמר הגלגלים כלומר התכונהבזאת
 קשה שהוא במו אסתתם על הגלגלים הנועזת חלוף סבובלדעת

 ! לא אם קרמון העלם אם הדבר אמתת עללעמוד
 עם נשאר עלת מופת אין אשר הענין יה'ות )6( מזפרק
 בספק עומד אבל מבואר בלתי . לבר מבוקש היוהוי
 אמונת אנחנו שקכלגו במו שיקובל או , לאו אם כן הואאם

 שהאטין מי רעת על אפילו תבטל לא שהנבואה , ממרעיההחדוש
 ותרבך האומות בקצת מוכנת אנפש החכם אטר ,בקדמות
 ואל היקש אל דברים לדעת כשתרצה תצטרך ולא הכלליבעצם

 שהאוטה בזה הרצון , אלהי בהתעוררות תסתפק אכלמחשנה
 חכם. על 'חרון לחכמיה 'ש אוירה וכות ארצה טבע מצרההיא
 בתחלף להם אשר המדמה הנח שלמות עם שקצתם האוטותשאר
 הפועל בשכל ירבקו כלמור הדברי הכח שלמות ועםהצורה
 ויראה בלימור, נתפסק לא ואס מחשבה ובלי הקש בליוינבאו
 עם ההבוררמ בעת בהקיץ או בהלום הפתל השכללהם

 עמס מרבר הוא כאלו להם ויראה הגופניות הכרצתהשתקעות

 לא או א"ש נחטפת או מאד נורא במראה המלאך להם יראהאו
 חקויים 'צף'ר רוצם והרגרים דברים ישטעו אבל כלליראה
 להם שנראה זולתם בהם ינהיגו הדברים ובאותם הטרמהבכח
 שיהיה לא ומהיה חיב כן שהטבע ומרעתם גזה נצטווכאלו
 שיש יאמרו וכן , מהשם בהשגחה ולא ברצון ולא בבונההדגר
 בספר אבוהס'ר ואמר , בעולם ומופתים אותות לחרש *כולתלהם

 שסגולה אמר והמופתים האותות כשרשי התשיעי גטאמרהכונות
 והטצ'א הצורה גהסיר העולם בחלל לרשום ועצמותה הנפשבכח
 הסגול כסו טטר ויתחרש הענן אל האויר בשנות והרשוםצורה
 כי אפשר, וזה טרוצתו, שירוץ מה או ההשקאה צורך כשעוראו
 מחס ומתפעל לנפשות משועבר שההיולי באלהיות נתקייםכבר

 הנפשות מפעולות עליו זו סור אחר זו יבואו הצורותושאלו
 ההדמות וחזקה הנפשות אותם מעצם האנושית והנפשהגלגליות

 ימנע לא וזה השמש אל הנר אור יחם אליהם שיך,סה אלאבהם
 הנפש וככה כשמש והאורה ההמום פלנל הנר בהיותההרמות
 אל פעולה .אצל שברוב אלא העולם גה.ול' תפעלהאנושית
 צורה בנפש בה הגיע כאשר ולכן גופה יהוא הט.וחדעילתה
 נתקרשה וכאשר הזוהמא ליחות וההחרש גוף מזג נשתההנתעגת
 וכשנפלה הפנים ויתארסו הגוף טזג נתחסם הנצוח צורתבנפש

צורה
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