
 כ פרק שני חלק נבוכיםמורה
 , ששכר כמו שה על ומורהו , במקרה טפ*ם אעם א כים הטבעית שהענינים עזר ft~D-M מ8רק

 אם הענינים א* וכל מארחם, %א תמהכם ב אינם המקריש שהעניניםהה
 שבאים* כמו "2תט לא ענינש על תמידיים הם בהם אשר וכל השמים אמנם , מתודיים אםתמידיים

 , תמירים טהם , הירח נלנל תחת אשר המבעים הענינים אמנם , מקומאיהם בשנות %א בעצמםלא
 מץ כל אישי כצורות חהמאודיים )6( לסמה האבן ורדת האש כחמום וושתמידים , מאודייםומהם

 שאלו על סופת תה בסקרה, כלו תוויה איך במקיזו לא חלשו היו ואם מבואר, זה וכל ,ופעולותיו
 הערם שזה רואשבים מן שחשב מי על בצזשובה אריסמ'ו דברי תורף תה , מקריות אינםהנמצאות

 ומפולטות השמים אלו סבת אתרים אנשים שמו וכבר ג אמר , סבה כלא טעצמו היהיה במקרהנפל
 הסדר; זה על הכל ולעמידה הבדילה אשר והקטעה הסבוב היה םעצםו כי אמרו שהם , מעצמםכלם
 במקרה יתחדשו ושלא יהיו שלא ובצטט חיים בבעלי שיאמרו ריל , נדול פלא מקום עצט( ושאהד

 שתרמן דבר זה אי יולר שלא לו, שרומה סמה זה זולת או שכל, או , טבע אם סבה, להם ישאלא
 ויאמרו , איש יהיה ורע השככת ומתה זית  יהיה  הורע כהה אלא , ורע שכבת מכל או זרעמכל

 להם ושאין מעצמם היו שאטנף , אלהים הנראים הנשמים שאר טפין הם אשר והנשמים הבשמש
 משבהו אשר המהשבה שת וטף לצאר ודו"ח% * דברה חורף זה , ולצמחים לב"ח שיש כמו כללסבה

במאמר
 מששם

 גוסליס 6ינס כלס קסעניניס ט6ר 6ייסט"1 כפרק
 ססרכ מקדס ממס ידעת כגר , וכו'כמקרס

 )מ65 קעעס 06 ממס ס6חח פזילות, פתי מניחממורס
 זס סכ' , מטין כגווגת סיס 16 סחיוכ נד על ית' מפססעלול
 ססע7ר 6חר ממורס סיסים יתחייג געולס קגמנ6סייחוי

 , כ"כ כפרק יתכ6ר סר6סונס סס6לס ומגס , יחחייג ל166
 כלו 6100 יתמין וס6ריסט"1 , סכווגס נד על מכס לוים ססעולס לכ6ר ר5ס מסרק וכוס , כ"6 כסרק ססגיתוסס6לס

SDוכסרק , וסחיוכ סכטגס סיחחכרו 6פסר וסתי סחיוכ 5ד 
 מסקל גתחייכ OSIPOD ירקו תססילוסופיס פקסת יכלרג"6
 0סיל1סופיס מ6מרוגי סקלת , סכווגס וע"5 סחיונע"נ
 6ל6 6תר ל6 ס6ריסט"ו למס רכס 6ריסט"ו עםנחלקו
 גמקרק גופליס אינס כלס סטכעייס ססעגיניסיגיר 6ריסט"1 61מר, ומחתיל . סכווגס ע"5 ל6 סחיוכע"5

1mto11, סיתחדס כמו סיס ל6 מעולס זס ססוייח ר"ל 
 כמו סכס ונלי כמקרס כליס רכים יכריס סטולסכוט

שרי  6כ5 סגנ מן ס)כנס כנפי)ח כמקלס גוס)'סייגס ~ostn ,ס מסויות ר") . כמקלס לפסיס אליס כפרק
os)פיו 06 ר"ל . המידיים ב : ע1מטח נמומדות כמטח מס 
 כמקרס גוסן יסים 6יר כמקרס גוס)יס כיחי ראמ61וחמלסי

 : סגמ63ות p1P' זוית )מ3י6ות ענין 6'ן כי כג~1ספ3י16פ
 כת מנקו ככר 6ריסע"1 5מר רעי . וכו' 6נסיס סמו וסכרג

mnbועבט כמהדס נא) קינו ססס) סעעס סוס ומוזו 
 מיומיומ סכות כו סעויס rs~ יס וגי נמקר0 נוסיס%נ)יס
 סו6 סגינייס סעויס קמרו 6מגס , סניג*ס וסםעממיות
 ו6ת s~g . ס)otpn 6 עגמו וטס ד : כמקרס ומנס)מעטו
 סנ)נ)יס 1ע1)ס כמקלס ~set 6יט מפסי ססעו)ס ס6ומלמססכס
 ריס 6סל וסגסמ"ס ה : וכו' נדו) סי6 וס כמקלסטס)
 סס 6סל סנינ*ס וסס ס6יסייס כגפמיס סירבל ר') .מכין
 סגל6יס לפייס הנאפיס 6)ו ס6ל ענין נדו) מנד))גז"ס
 מגףס וס עטייה מיומדפ סכס כימו כמקלס מעומס סיוססס

 . מקומוחיסס 1ל6?סנוח כע5תס ל6 ססס תתס ייחגו ל6 ססס למס במקרס לגס נמקיסס:עיס יי:22נ2:1;ן מגמם ואש 1כל ט וירסן%: נץג:יע2יס בממנם::ז:סכיגט: :14נ,:2ום שי2

 6שימורות
 לסטכעחס

' 
 תגיי סר5ק:וס יי -ין :ס

 שקיהש טסליס תיגס סטכעייס סזכריס pfi( , סרוב על סס סי5ירס וסלאמי סמפט על סס סטירת חסרי סס 6סר 61ל1סינירס 61לו'טלדו סי5ירס סלמי (WSI כס66 יתחלפו ממין טיסי
 סיו ותגועוקיסס וסכוככיס סססמיס מסנר עלקמי ססינ 6ריסט"1 וסגס , ג4כמקרס עי65 כיסת

 עיי" "'וי '( 'י( uP " 'י'"111',י"

 י::יני"
 11' ,'""יי,ון, קליהן גל,

 ג5חייס ססס ססמיחייס סגרתיס ססס ס6לסייס סגסמייס כחמיחח, ימ165 1ל6 פחוחיס סי1חס עס סכס וכ65וכזמזמן ע:8 :בעו: י,ן:י(: ל[ם5:;נ""י"'(", !ןי(ל~ימ","ך"~מן
קרשקשאברבנאל

 פירוש , חעולהפ טין כל איסף כצורות והטאריים )6( כ שרק סנמ61 מיון טותו 06 וסורס עסיס )חרחר יחמי) טסם סר"וו00פשס
 או ננס יולד או האברים טן חפר 'ולר או ביר אצבעות שש 5נמ11 טנ6מר 5מו , ממואס 1ד פ) 16 0מ'וג 11 פ) ממח וט הופסד06

 'ר6סו 6קר סמוונ9ק
~'wtlb 4('ר 

 דפה פ) פחונו וסגדיע 6וצפכות ע) כקנס ונפג'ג . מגסג)יס וסג)נ)יס מוס ו0 שגריס יתפסו
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 44 דמ כ פרק שני חלק נבוכיםמורה

 אינם כלם הנמשחות שאלו בסופה ויבאר יאבחן שהוממיו לר התבאר בבר הגה , 'רחב תארבמאמר
 להטתם מחיבת סבה להם שהם ר"ל , בעצם שהות במקרה הפתם יסתת אשר )3( , במקרהנמצאות

 יאסינהו אשר והוא בסופת דעעבאר אשר נהו , עליו שהם מה כפי נמצאו ההטו הסבה טפני בהכרח,כן
 עד , והרצון הכובה ע"צ החדוש ובין הדבוב צד על המציאות בק הקבהן בי תה , זה תומקשאריסט'ו לי התבאר לא , רוצה ורצון מכוין בכוונת שיהיו מעצמם לא להיותם עאתחיב אטנם י ,אריספ"ו
 ארימם"1 יאסינהו אשר החטב ענין כי , ההפכים שני בין לקבולן אצלי קרוב אחד ר~גנינש שניאמהי
 אשר הההן לדבר מחייבת סבה טבלהי לו א"א טלאכהעיות אעם אשר הנטצשת טא6 דבר שכלהטו

 לסבה שעיע עד כן , שלישמן השני לסבה , שנית סבה ההתז ולסבה , עליו שהחש מה כפיהאהו
 חע עם יאמין לא שהוא אלא , תכליוע לא אל ההשתלשלות להטנע הכל התחייב ממנה ,הראשונה
 התחיב או , סהנטם הצל כהתחייב )נ( ז , הראשונה מרהבה ר"ל מהברא D~pn סשףאטןשחיוב
 התעב יאמין אבל )ד( דבריו, יבין שלא מי עליו שחיסר כמו מהשמש, האור התחייב או ח מהאשהחום
 ההיא שהסבה מושכל, היותו מצד הטושכל פועל החש השכל כי , מהשכן המושכל כחיובההוא

 שהחש שאמר עד י , שבהם והשלמה המציאות שבמדרטת בעליונה שכל היא אצלו ואפי' טהראשונה
 לשה יאמד לא כ ו6ה , חלוש שירצה אפשר אי ונהנה בו ושמת ממנו שהתחייב בסה רוצהיתעלה
 ו44"א בו ונהנה נוה ושמח ידים עינים בעל להיותו רהצה האדם כי , הכוונה ענין בו ד44קכותה
 א6 התאר 6ה המשהדות ממט נטעה וידים עינים בעל ראיש חח רדה שלא אלא , חלופושירצה

האלת
 שובשםא8פ"

tbSnט6ל1 גסנ6ל 6ס ל"5 וכו', לסיותס סיתמיינ 6מגס ו 
nth~owo)th %קמתי מיוד סנותיסס מ5ד מס 36ל עומס מ 
 61ין ן יינק ולנט מכוין 3כוונס סגמ65ות 156 מסיו%1מל
 דעת מוסל ס61 גי מבוז 3כ~ווס סיסת 6ריסס"1 מיסטרדעסי
 וכו'. ס5) גסתמייג ז : סמע3 דרך ע! ססס יוסבל 6נ)סחיונ
 שיו יודע יתעלס וססס 3סעל יודל סול תעל סביןלקל

 nDD~D טיוח טס ל"צ . וכון סיור סחמייכ 16 ח :סגמנ16ח
 סוית מכת נ16ר ידיעתו 6'ן own מכ) 6ור סעי 6100יודע
 , tthin)o סוית מנח hto כגמנ6וח יתעלס ס0ס הדיעתס16ר,
 : נדו! וסוד מפרק סרס וזמו ספכל, מן ספ1סכל גסחמ"נח%
 קסם מקמר עד י : t'tetlb 56) 6ס')ו ר") . 56)1 61פיי1מ1
 ו3מדרגס נדוים כמפרנס 'תעלס ססס סו6 כך גל רגל .אף
 וסממ"נ סכר6 כמס לולס 'חעיס 0סטס 6רי0ע"1 סימרסלמס
 סימר פסס סרג 6מל ר"ל . כועס יזם יקמר ל6 ב 1פמגו

 עפו פוט וססמיינ סגר6 נמס ר51ס יס' ס0סס6ריסס"1
 )ענין זריסס סי6 סגוונס גי , סגוו)ס עגע יודק )6 ,א

 ת6 סר )osnnt 6 ממנו סנתמיי3 ומס , סנעחו ידלופאקז

 סקלו יאמין 6ריסט"ו 6"כ נמקרס, סיסי 6"6א6יריס
 ססו6 חס וכל כמקרס ~'otOsn 6יגס הלססגמ63יס
  כמקרט  י5ורוור ובסר , מוגכלח מכס 653 סיוחו סו6גחקרס
 נמ65 ל6 סעעס ו6ס , חעגלח 3סנס סיוחו 610וססזדמן
 כן לסי!תס מסכנת סכס לו ים 6'כ Imeom 55מומס6פ
 זמו , ססו6 מס כסי ג16% ססי6 ססנס מסנינסכרת
 גל כי 6ריסט"ו י6מיגסו 6סר 1סו6 נתוסת סתנ6ר%ר
 סתתיל  1ס ססגיח !6חר , סגת לו יס יתעלס גולחו7נר
  תכוין ככותת סעולס סיסיס יר6ס 6ריסטז 06לחקור
 יטמין ס6ריסט"1 לו יח63ר ל6 כי סרג ובחר . רפס%ר15ן
 על סחטם עין סחחנ 5ד על Pe15no כין סקכון כיזס,
 56ל1 קרע , 6חד עגיניס כ' סירתי עי 1סר15ן טטנוס75

 סו6 סחיוכ 5ד על נמ65 מעולס 061 , ססכיס סנילקכל
ImvP, 061 סכחנס 5ד על יתעלס ממג! גמ65 סע51ס 
 טפסר 6י 7כריס סל ו6ל! 1 חחפס סיסיס יחריגוסר5ט
 6ססר 6י %כ , וסק7מות סח7וס לותר רקססיקולנו,
 6רי0טש ומגס . סט1גס 75 ועvno 5( 15 על סע1לססיסיס
 רכר יל כי . פפיזר  זפ ע5 מספל ((swfil ססעולסיסמין

 ס0גיח ולמכס  יגיפ ס3ס ססי6  ולמכס קיוי לדגר פייינפ פכפ פכיו o)e  nenDhSn  h'b 4  6פר  יגפ%5פיללו
 זפ Pne'  OP ל* פסות יל* לכנ*פ, סייסלפלופ  לפפגע פתל פפייל  פפלפ  פר*יוופ לפכי  פיליפ פדפליייפ
  פפלורי  מפלס mb~nפפיכ

Pnp% ססו6  פיליף י5ל  sv'n ססו6 מס6ס ריסוס כסחחיי3 1ל6 , ס16ר סמתע מעדרי 
 . מביר ס,6 ידיעת! נעכור 1ל6 מביר  סס61 מדע ססו6 ממסמס ס16ר נסחחיי3 16 , גפעעחו יטע וביט טנעיד3ר
 vsn פמוינל פיצל  ופיגל 6יר יגל כי  פפויכל  פיעל  יו6 ססכ5 גי , מסתכל ממוסגל גחיוכ סחי!כ יתמין6נל
tpt'Oיתעלס סבלות כן , מוסכך SntD כמס סע!לס tbn)D  wts !06 סכס סו6 כו סגמ65 וסיטור , כלס סגמ65וו 
 , שעלת י7יעס  ססי6  כפפ  כיפיפי יכל  יפפי כבור es מ5יורPID)ln 1 ומס כעולס, כוס סגמ65ססד!ר
 ס3ח סו6 יתעלס ליורו כי על ולסורות .  פיפניפ פניני פגכלר פיך"עפי יפורר  יסגיס  יעפי סיתעתוסי7יעס
 onSnot פי%יופ  יליררלפ כעליונס סכל סי6 סר6פגס ייי*  סססכס ידל 6פר  פנליפ, עלס סגמ63הוסורחת
 מלת )תיר 06 ס6סילו וכיתר , W1h5nw לבלו 0כס 610 והגלל ומאל כור6 יטל סים לכר ליגון י56ר פר ,פנפפ
 pnwn 3מס רסס יחעלס סססס יצמר 1SWh 06 61מר וססתיחדוח, סכותס מלח עיתית 6"6 סרסו! עםסחיוכ
 רקס ייון  בענין לכר*  פוליפ כי בינפ, Ots  יתפר ל6  ילופו, סירלפ ית'*  לעי  ילפלפ ני פפי  סג64 למסממט
 גכ%גס ויייס עיגיס כע5 סריס !ס סיס סלhSh 6 , מלוס!  סיסיס 61"6 גו וגסנס נסס וממח וידים עינים נעל05חח

ממט
קישקש

 שההוזיג בסה  ידיעה לו שאין פירוש , האש מן החום ההשיב ואותם יספר ואשר )ג( : הטעת על 11ה א%רעיפם אושששם
 פירוש , השכל מן הסושכל כחיוב החיוג יאנרן אגל )1( , ממנו שהם ואחר מעצטס היותם 'סחור פירוש , בעצם אוהיונסקרה
 : שמט שהחחחנ גסה טרע שהשכל ש הגש טן הש כהושזיב )נ( : סחיבת טבח להם יששכבריום

פרק
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 בא כ פרק שני חלק נבוביםמורה
 , ומאמרו אריסם"ו מדברי להם הובן האחרונים אלו אם אדע ולא 1' , כן ימצא שלא ואפשריעתד שיטת במו מציאאו ואפשר , נמצא כלת* לענין אלא , ההתיהדות הלנין הנחנה r~p ואק ,הפע~א
 תולקימ יהיו או ההתייחדות, וענין הכוונה, ענין מנות, שתי מכלתי להם א"א , הדבריםשאלו
 אתחל שכארתיו מה ואחר , רקדמווז ירחיק שלא וחשכו ורוו,יהדות הכותה דעת ובחוו , בנהעליו

 : האחרונים אלובדעת
 יתעלה שהשם שאוטר מי , העולם בקדמות האומרים הפילוסופים טן האחרונים " כי דע כאפרק

 השקר מן אלא , עליו שהוא מה על ומיחדו ומכמנו מציציתו ובחקר העולםפועל
 שפועל נצייר שלא לנו חייב אמנם )6( ואסרו א , תמיד ההיה היה כן אבל , עת בלתי בעת זוגשיהיה
 כל להיות שנעשהו בסה לנו יתחייב כן אנחנו היותנו , בזמן לפעלו הפועל בשיקדם אלא דברפעל
 האל אמנם , הפועל אל יצא פעל וכאשר בכה פועל והיה אחד העדר בו "ם , תארו זה שיהיהפועל
 ש"ש וכמו פועל, היותו סר לא אבל לפעלו יקדם לא כלל, בכח דבר ולא בו העדר אע אשריתב'
 הרעיש חח )כ( אלינו, פעלנז ליחס אליו פעלו יחס בין הפרש "ם כן , לעצסט sy~' בין גדולהפרש
 . הענין בזה סיחי או מכוץ או רוצה פחגל אמרך בץ הפרש אין כי וברצון בהתייחדות אמרובעצמו
 המעיין אתה לך התבאר כבר הנה , שבארנו כמו רצונו או פעלו שישתנה עוד השקר וכןאסרו

 להסיר או מליצה ליפות כוום שהם אולי , ענינו והשאירו החיוב מלת שנו מ( שאלו זהבמאמרי
הרחקה

 טובשם
 ענין 6ין כי nlSIPDO, וגלו 1hlno לוס ומתייחדותממט
 י6ססר נמ65 כלתי לענין hSb ססתייחדוח ומגיןסטגס
 ומגס , כן ימ65 סל6 ו6יפ0ר וייוחז סיכוון כמומליחותו
 זרכיס ספגי 6ל1 קנ15 ססיל1סופיס 6חרוגי כי סרכ6מר
 ; ומייחד מכוין וסוף חיוו 5ז על סעעס מועל ית'ססטס
 6ריסט"ו עם חולקים 06 ס6חרוגיס מצלו סכין סל616מר
 וסג~~גס קחיוכ גי סו" 6ריסט"ו סועת יחסנו 16כוס
 וחסכו 1ססתיחווח סכטגס זעת כחרז 16 , סתחכרוככר
 לכהל סרכ תתחיל וס ססוגח 61חר . סקךמות ירחיקסל6
 וסחים ססכווגס 6ססר 6י 6סר ס6חרוניס 6ל1דעת

 6ייסט"ו דעת לסי כי מסרק נוס יתכ6ר סגת ,יחחכרו
 מחחייכ 6101 סכם לו ים ית' וולחו מעולס כוס סגת65כל

 6ריסט"1 זעק לסי סרכ ומלדעת , וס כ% ~ססהי65 ספסר 6י 6סר חיוכ 610 גי ממסכל סמוסכל כחיוכמחט
 ו6חרונז , כר15ן מסיס 96 ממנו לגחנם גיס ל"סע~לס

  ~SP0 סיסים תיסקר וגי גכוונס פקוlxw 6קסילוס1קיס
 יקסכו 16 רגם, 6רי0ט"SP 1 חולקיס  סיסיו ינו ללינז,נ'

 יסים 6כל מחודם מעולס סיסיה יתחייכ זס כעגורל6 וכי , (C)tD וסיס סחיוכ 5ד -sb סיס מסכל אומרססו6
Pn7P: 

 כקדמות ס16מריס ~'otelnlilb לחיוגי כי דע ננאכפרק
 אחרוני דעת למגיח סרכ רסס . וכו' סעעס-

אפרי
 סוכן ס6מרוניס 136 06 6דט 1)6 ל : t'ee'~b )סי,סור
 על nth5%o 6)1 פיסיו )מעלס 6מר סרכ ר") . וכו')מס
 )6 סעג'1 סוס , רולס ואון מכוין ככוו)ח "רי0ק"ודעת

 ספ')ומ1סיס Ob "יע א סוכ 6מי 4 , 6ריסס"1 כן 0'6מ'ן)1 סחכ~
 סכוגס וססגיח , סמ'~כ ענין rnho , מכוח סחי מכסחי""bD nlbin)a 6(t 6ריסע"1 פדכלי וכו' למס סוכןס"מלו)יס
 tfw( ענין 6ליסס"ו יסתגל )6 זכליסס )פי ""כ ,וססתימד~ח

 e'PStn ימיו ס6מלוגיס 60)1 גימר 6ו ימד, סכוונסוטגין
 ענין עס וססת'מיות פסכווגס יסטל 0ס61 6ריסע"1עס
 כוס , ססכ' שסי סגין 0סו6 סוכרים וטס מפכי hloח'וכ

 : סלכ ממוסקמעגין
 0סוגליס סוכל סס')~סוסיס "מייני יעת 'י6י ננאכמרק

 שימדו שוגו 0סו6 נ"נ ו0וכר,ס סמיםדלח
 . וכו' )נו מייכ המגס וקמלו א : דעחס 'מחול וסלכ , כןנס
 סעזל קדם )6 06 צנר סעי נכייל סן6 )ט 0נהיכ מסר")

 6יוס )עולס גי , סח6ל כוס urtg 11%b סו6 , כומןספוע)

 קינו ית' ס0ס olnb ן ססשן ט) מסוט) יקדס ממגוסעי
 : כ)) מעדר tonlp לי רכל מיסטי 1apbt וכו' סחו6רכוס
 כהיקמר ר") , וכו' 'ת' ס0ס מסע) 0סעויס olnh טגין סו6ב

 ממגו המוצים יח/ סס0 מ6ח עיט סטולס סוס6ליסט"ו
 סמ6ער וס מקוס ס6מלוג'ס OtP1PIS'DO יתמרוגסחמדס

 SP 1ל6 סתיוכ 5ז על סזגריס גל נתחייכו ו6יך 6ריסט", זעת למניח יחור ותחר זעחס ינטל סחרספילוסוסיס
 מועל יחגרך סססס חסכו קדמון ססע~לס ס16מריס ססילו0וסיס לחרוני גי דע 61מר , מסודם סיסיסיחוייג מכוין ככווגח סו6 ו6ס מכוין, כוונת נד ע5 6ל6 סחיוכ גו על סיסיס יכטל ג"פ כסרק 61חר קכווגס,5ר

 סועל ססוטל נגייר ~6 תוחגו כי תמרו , מגוונו סיסיס יאוייר 6יך קדמון סעעס 06 וס61 מספק לסלק ומנס ,תמיד ~סיס סיס כן 6גל , עת כלתי עת וס סיסיס מעקר סמן 6ל6 , סס61 מס כסי ומיחדו ותכוונו תני16תו ובוחרסעולס
 6חר פעמות סס להחגו סגעפס מס גל כי נעכור סיס 1וס סמל6כותייס כסועליס גזמן לסעף ססועל כסיקדס 6ל6דכר

 דכר ול6 כלל סעדר כו 6ין 6סר סס"' o)nht , לפעלו מפועל כסיקייס אל6 סועל ג5ייר סל6 יחוייבססעדר
 גדול סכול מעלמנו נבדל סעדנו ונתו , חמיד גמ65 ססו6 למס פועל סייחו סר ל6 6כל למעלו יקדת ל6 כללככח
 6ין כי , כסחימדות 6מר1 כעלמו תסקס ווס 6מר עוז , 46גו פעלנו ליחס קליו מעלו יחס גין ססרס יסכן

 כחו סעולס סיסיס תתיד מכוין ססו6 מכוין 16 עתיד רפס ססו6 רופס 16 חמיד פועל סו6 06 סועל קמרך גיןנסרס
 ככר קנס . סעגין גוס מיחד 16 וכהקרקסו6

~h)PO 
 וסס"ירו סתיוכ מלת סט  סקלו זס גע6תרי  סמעיין 6תס לך

הגיגו wpw~
 שהוא פירוש , וברצון גהת'חד,ת אסרו ההקש וזה )נ( : בזטן רבא פועל שפועל וצמר ש4א 4)י ח"5 אטנמ )6( באופיקע

 פתלימה ג החיוב שמסלת פירוקן ענינו, והשאירו לפעלו יקרם פעל שכל הוא כך  שהנהגנו געגור נו וכמצון ,כן
וסכוע
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 47מז כא פרק שני הלק נבוכיםמורה

 שיאסר טה כפי השם ההוא , בהתמדתה תסיד לעלתו מתחייב הסצקשות אח העת ענק ביהפהקה,
 היות סר שלא אלא ויהורו, ובחירתו ורצונו בכוונהו או האל מפעל שהעולם אמרם ענין הוא באריסמ"ו,

 , בזמן האחר מהם אחד יקדם שלא ואע"פ ספק בלא ליום פועל הוא השמש שזריחת כטו , יסור ולאכן
 מחוייב אינו , העולם ר"ל שהוא בזה נרצה אבל אנחנו, אליה נכרן אשר הש"י כוונת עמן ,ה ואיןנ

 עלתו תשתנה אם אלא השתנותו ולא טמנה הפרדו אפשר אי אשר לעלתו, העלול חיוב יתעלהסאתו
 טחויב העולם בהיות המאטר השקר מן בי יודע כן הענין וכשתבע , מעניניה ענין ישהנהאו

 הענין התבאר כבר הנה , ביחודו או האל טפעל ושהוא לעלתו העלול התחייבות השםממציאות
 . וטא"ס במופת התבאר אשר כשמים הנמצא חחלקש )ד( זה על החקירה אל המאמר טסנווהניע
 היא ההיא הסבה או טטצשהעה, הנרחיב וכן הקליש, 6ה עלה היא ההיא הסבה האם , סבהטבלתי
 באה ונאסר , טרעקה אחר הנמשכים אנחנו נאטין אשר הצד על , לו הטיוהדת החלוף 6ההפועלת
 אתחיל ואז , שתציירהו עד אריסמ"1 יראהו אשר החיוב ענין לך שנבאר והיא , הקדמה שנקדיםאחר
 שהשכל , טאמרו . הה8עאה טן נקיות פילוסופיות עינדת בראיות העולם חדוש לרעת הכרעתי לךלבאר
 רואה היותו וכן , השני מן והשלישי , הראשון מן יתחייב השני ושהשכל , מהשם התחייבהראשון
 ממנו חברנו וככר , ממקומותיו ידעתו כבר אשר המפורסם ההוא והמרר , מהשכלים התחייבושהגלנלים

 המתחייב זה סמנו התחדש ואל"כ היה שזה בזה ירצה לא שההר , הוא מבואר , דברים ראשהנה
 השכל אומר הא כאלו , הסבה כחיוב ירצה ואמנם . מאלו דבר בהתחדש יאמר לא שהוא ,מטנו

 בנלנלים הדברים וכן , סופם ער , הג' השכל מציאות סבת והב' הב', השכל מציאות סבתהראשון
 אמר כאלו בו והמשל אצלן. פלעדיו ימצא ולא , לאהד כלם מאלו דבר קדם ולא , הראשוןובחסר
 אשר )ס( , והפכו והספוניווע והרכות והקושי , והפכו החלקות בו התתחבו הראשוטת האיכויות מןאוטר
 ' והפכו החלקות לאלו המהדשים הם והיובש, והלהות' והקור ההום ר"ל שהם, אדם סופקלא

 והקושי
והורת

 טובשםאפרי
 מכתן קמרו מ"תכ למרס סנמקוס כזס 0ר5קעגינו, ן ימול 1ל6 כן סוסו סל מ)bsh 6 ימ' O(sf מסעיססעו)ס

 כי11;1 16לי , סחיוכ 5ד על ט610 תמרו תמיד מטיןוג6מרס וגומל 1ר51ס ומסוין פועל יטפל ככל ס6מלמיס 6)1 לסיכי
 תמיד לעלתו מתקייכ סמ5י6ות זס ענין כי , סמלי5סליסוח ס6נמוו ר") tffO~l. כוונת ,ס וטין ג ו המיי ומפעו) סספוע)עם

 כמרס עגין סו6 6ריסט"ו, מלס כסי רסס 6101כסחמ7ס כמס גגכן )6 , לוגם 16 מנוין יסעפו blon )ומרכבגנוין
 ויחודו וכחירחו ורגוגו ככווגחו 16 כ6ל SDD סו6ססעולס

 לאחר ממס 6מד יקרס טל6 61ע"ט ספק כלי ~of פועל 610 מסמס מזריחת כמו יסור, 651 כן סיוחו סר 6bSnל6
 מחתינ תיגו מעולס לומר ר51ס סס61 גו 6ר5ס 6נל , כנגס גמלת 6גחגו זס sfi נכוין 6סר ססס כווכח וס 61י1 .ממן
 סיסים אפסר ס6י ג6מר 6גמגו כי , עלתו חסתגס 6ס 6ל6 ממגו מפרדס 6פפר 6י 6סר לעלתו כעקלמאתו
 ססעולס 6ל6 סכווגס 75 על 16 מחיוג 75 על סוס סת6מר כממות ויכוח ואין ן ממסמס כ16ר מסכורכן (~Ssמעולס
 06 46כ ממגו, סימ65 מחוייב ססו6 כעכור ל6 גמ65 סיס לעסותו גו מכיוון וכעכור , סחיוכ ע"5 מסנורך י56ל6יט
 הסטר 06 כנתפס גסיותו כי וסו6 , סכ' סס6לס סתכ6ר ככר כן 06 , מחודם ססו6 יתגהר נכווגס ס0ו6יתנקר
 וסיט ס6חרח ס60לSh 0 גסוס וס והחר . ק7מ1ן טסיות 6ססר ס6י וס~כחגו ספיל1סוסיס החרוני ממסכו כווו קדמוןטיסים

 סימ165 גג6ר oht , סחיוכ ע"5 כלו סו6 16 0חיונ ע"5 ל6 מטין ככוונת יסים 06 כעולס סגמ65ססתחלפות
 קן מעגין וכבתנין , 11"6 ן מחודס 0ע1ל0 סיסיס סתחיינ כן ch 0חיוכ ע"5 סימ165 הפטר ס6י רכיםח6סיס
 . וייחודו ס6ל מפעל וס0ו6 לעלתו מעלול מתחייכות כטס ממ5י6וח מחוייב סע%ס גסיוח סמ6מר מסקר מן כייוטע
 לו 6ססר ס6י נמוסת יתכפר 6סר גסמיס סגמ65 סמל1ף זס על חקירת 6ל סמ6מר ויגיע מעגי! סחכ6ר ככרסגם
 ססועלח ססי6 ססכס 16 "ריסט"1, ס6מר מס כסי ממ5י6וחס יחחייכ וכן , סמלה זס סלח ססי6 ססנס 06 מנס,מגלי
 הכמונס ו6ת כי בו וכיוון כר16, כך ואחר  לטילפ  קרס ספפ"י  %לפגי  גלעין 5פר 5ר פל לו  סמיהורפ סמלץל01
 6"כ tgo( ע? פיליפ %פפר  ס6י גכ6ר ומנס , ע"ס רבינו  פפס  פורפ  5פר  יניפכיס יסר6ל עדת קמל כמונתסי6
 ס0פילוסוכיס , וסי6  שיימס,  פנעריס 6חר יסים וזס  מחודס, סע~לס  סיפיס יחהיכ 61"כ סכווגס ע"5 6ל6 יספרל6

 ס0כ6ס יתחייכו וכ! , סכ' מהעלול וסג' , ס6' מסעלול יתמייכ סכ' ומסכל , מסמס יתחסם סר6סון סססכל16מריס
 פסול סטיירי יסכל  פלס  פפפכליס יכל כל כי  otl)non  יפייינו  פפגלגליס  ירפס  וכן ,  זפ 5סר  וססגכ7ליס
 hS סגלגלים נתחיינ1 6יך מסורסס 6100 ס0סדר ולמס ממגו וימסך גלגל pnw  פיט %פך עכל ~SD'eפפכל
 רקעי ממגו 0גס דגרנו וכנר ממקומותיו ידעת כנר 6סר 0מפורסס ססו6 ותסדר 6מר ולוס , כגס סרכסקריך
 דגר כסתחדס  6מר ל%  פסו% , ממנו סמפפייכ ופ גחח7ס ולח"כ סו6 טוס כוס ירכס ל6 ססו6 סו6 חכו6ר .זכרים
 עלולים ומס לג' סנס ומסגי מסני מסכל סמ5י6ןח סכת סר6סון מסכל 6מר כאלו ססכס כחי~כ ירפס 61מנס ,מאלו
 נתחיינ ככללו כלו סעולס O)Ot סר6סון, ונחמר כגלנליס סדנהס 1כ1  מבהמס, ימסך סס6ור עמו מקנחםק5חס

מפספס
קרשקש

 אדם יסופק לא אשר ל:( ו ההלק מזה י'ט נפרק שזכרנוכטו מכוין או מיחד שאטרם כלל לא.הרעילו הם אכל סיחר, אושכוין
 , לאלו התחדשם הם שיוגש והלחנה והקור החום ר"לשהם החלקי )ד( : החאג עלז השא.רו הרי כן היותו סר שלאאחר

 קרימת בכאן שאין אחר החדוש ענין בנה לנטר אפשר שאיפירוש התגרעה סטאטי לסטה התנועת שמטהר' פירוש גשמים,הנמצא
זמן
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 כב כא פרק שני חלק נבוכיםמרה
 שאשא ואעשפ , אלו יהחיבו הראשונות איכרות הי ומאלו , 6ה שרומה ומה הופכו neaaeaמרטת
 החדרם ענק בזה נופל שאין , השניות האיכויות מאלו חירום הראשונות האיכיות אלו בעל גשםשימצא

 שעיע עד כהה נתחייב שוה בכללו במציאות אריסם'ו יאמר , בעצמו הטשל זה כפי .עהסבה
 התחלה אל כלנו כי , שתקראהו שתרצה כמו , הראשון השכל או , הוא שיאמר כמוהראשונה

 אלו שכל נאסר ואנחנו לך, שספרתי כמו ממנו שזולתו מה כל חיוב יראה שהחש אלא , נכיןחיצן
 , יתעלה ברצונו נמצא עתה ושב נייצא היה לא אשר הנמצא 6ה ורצון בכמנה עשאם הוזוהדברים

 : הבאים בפרקים , דעתנו כפי מחודש העולם להיות והכריעי ראיתי בזכרון אתחילוהנני
 שהרהיב אפשר אי הפשום הדבר כי )6( , שנתפלסף מי ומכל מאריסמ"1 עליה מטכם גזרה כב8רק

 מה כמספר דברים ממט יתחייבו מורכב הדבר דיה חום , אהד פשומ אלאממנו
 החום והם , איכץא שתי הרכבת בו אשר האש כי בו, והמשל , מהם הורכב אשר הפשומים מןשבו

 סמנו ושחיבו , וצורה מחטר הטורכב הדבר וכן , בטבשו איבש , בחומו שיחמם טמנו יתחיב ,והובש
 אריסתנו אסר הנזרה זאת ולפי , ההרבבות רב היה אם א , צורתו מצד ודברים שלו החמר מצדדבתם

 : אחר דבר לא פשופ אחר שכל אלא ראשון חיוב מהשם ונתחייבש4
נזרה

 פותש
 ע5ם ית' ססו6 עד מחי אפייי "ט3 סר%6גסמטא"ס
 סס61 סר6סון לסכל t~P.(? עלס וסו6 סד3ייס לכלרחוקי
 עפ6ס סו6 ס37ריס 66 עכ5 שמד 61גחגו , כריסקהעלא
 גמ65 טחס וסג גמ65 סיס סל6 סגמ65 וזס ורטןנתכנס
 !nSIPo לסיות 3סכריעי ר6יוחי גזכרק מחח"ד וסגני ,נרטט

 : סג6יס 3סרקיס דעחגו גסימח71ס
 ומתי מ6ריסט"ו עלים מ1סכמח פיס כנבנפוקק

 ססתס5ס~
 6ל6 ממגו סיחחייכ 6ססר 6י סססו0 שכרכי י

 ל6 מסוט ס6חד מפועל כי 3וס וסרטן , ססהש 6חדד3ר

%י
 . 610 סי6מל סט סל6טונס 5ע)0 ד : ס6ממגיס 6)1סירגו
 "1 4סון פיל 16 ל6פאס טוס ססס קולת ט6רימט"1ליל
 : סקיי 'blD1 )כוץ 6מת סתמתן 6ל ס יקלל מסמוס מ6ל1פיוס
 tmlhn)n 3,ס י5ס . ססרגטח לכ סיס 06 א כבסנרם

 גלגס 65 מממל מ5ד )מפכים מקליםשמליס
 36ל מקליס ממגו ימסכו )" לכסון ממל כי סל6סון מממר13

 ימסכו tlDDOI eOD 161( ישדוח מ6לכע סמולככ סמומםפ5ס

 מ75 371ריס סלו מחמר מ5ד דכריס ממגו יתחייכו גיס מחימר מורככ ס7כר Oh וכן . סססוטי0 מן סכומס
  6ריסט"ו  6מר 1רפ סג  061 ולפי , בו 6סר ססרככות כמספר 37ריס ממט יחמורנו ססרכטח רוס 3ד3ר טיט 061 ,ניץצ

 : 6חר 737 ל6 פמוט 6חד סכל 656 רונסון חיוב מסס יחחי3סל6
 610 ססהיח גי ופסוכ ייר כי ער , ססילוסופיפ  3ין ססס9 נטל  רניס רכרי0 תוסוו  ספ91 מ6חד  06  סיגי0חמר

 6סר נסוקל ירסס רכים  רנרי0 ינסו ל6 נפייט מס6סר כי ת"ס זס קי , רסיס יפריש ממנו ויטילו6חד
 ל6 66ס el~D סכלם כמועל 6כלגננלס

 י5רי
 , רגיס ד3ריס ימעל כי7יעס וססועל  כירטוס מועל סו6 כי וגס , וט

 ונחס tnwswn רכות ntStPD יסעל גנר ק6ח7 נשעל גי נסני6ר ל"ג סרק סר6סו! (pSn סר3 א גי6רוגנר
 רנוס ידיפוס )( 6ין  פסס'י יר6ס כגר גי , ס6מח סו6 סדעוח מ66 זס 6י לדעת ור46 , מסרק גוס חולפומנא
 יריפס לו יפ S)b סרבכפ *  י6ין "ו63ר וככר , מורכנ  יסיס פיריפש רנוי 6  סיו 06 גי , ירנ רעפ6י
 6ססר כלתי זס 6חר 3זס גמ165 06 , כעולס  סר3וי )פ65 6יך  כן סרנר 61ט ,  שכפכפו מס 656 יפעל 65 סועףג5 כי 6חת 3ידיעס מחחלסיס 7כריס ינוקו 6יך לומר יסקר כן סדכר 061 י רגעי יריפהז עיפש יכליל פסגות46ע
 6סר  רני0 יס6פד ינ6 ו6יך , סרן רעם שי מסני פססכל ימסכו פפסלסיס רכים כוכג"ם נו פ"י  סר6סון סגלנהכי

 קדומים רכיס דוריס ימיו יתחייג סל6 ג6מר 061 , 6חד דגר 656  6ק7 כרכר יעריים סל6 י6רי0ן"ו מבנטועסצ4-ס
 סי2 פססט תוסיפו סל6  6ויספז 6מר פקוסנ6יו? ירעסי hS הפס ינק. כע"ר  ולכן ייסור לכיורי ר6יסי סרסוס 3ו רנו ptnD רר"ש וס וסי? ,  סיר ססגחות מסיוכ5

 ר6סי
 1 פלופ 6פר  פנל 6ל6

קרס י,
 השתיות שש4 מה  טצר  הסרה יגף  ב4פ ש5ר טבלשן

 : והעבש והלקית חיקור הדצם מן בא היצק ,טהחיבות
 אלא סטנו יףחהייב אפשר אי הפשוט הדבר כי )ש כנבןפרק

 רמיטיו", _P?a " זיט כס  וחם,1
 אטש שא"עק שןחיר יז" ישח, תת ששוסו

 טהרם האחים והשכ*פ השקו החשק קףרע כשהואשפש
 מצד להם והשתוה מיהוא חח בעבור טשמר ולא הארייםהגלגלים
 שחם עשה אשר ריפט, סופתי כ) מ4ה , הגשמיםהנעת
 נידים "רנ0 ישרט רעת לפי אחרט רשסשניפ "פמיסומיםקצעת ששי חרישת הנניע שיטפח על טרמת החטבה כחראותכצד

שקש
 , *בטלם חטעיח המקיף הגלגל מניע הראשנה הסבהירחיה
 ע4 תודה הנצחיח ק4החנועה מבוארים הם אריסטץ חופתיחולא

 בעל כרי גשם שכל מצד ית' השם קריא הנצדד הסמ"גכחץאות
 זאת ההסור לא א'כ תנ*ת נעל כעצש שהש אחרתגלית
 בעל בלתי שהש נצחי ממנים כח יגיעכם לא אםההנועה
 רבר אפשר שא* השמע סן כשסיגי אמר רברץ וזהו ,תכלית
 בעל בגורל שיהנה אפשר רפאי תכלית אין זמן יניע תכליתבעל

 בעשוהו המאמי רוחים הא הגה , תנ*ת געל כחתכלית
 תאמר חשם , התנועה טצד הראשן המניע מצנעת עלהטפחים
 השכל בזה הריק הראשון הצניע כארצות על שהעששהשפתים

חראקה
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 48מה כב 8רק שם pbn מתכיםמיה

8 מ שהתטרה  a~nth %  rw אמנם אבל , שהדמן דבר "ו מ9 שהדק דנר rh" העלה בין לעלזם 
 , הדמן מקרה שק מאי הזדמן מקרה אמה יתחיב 5א שרתקכם עד , בהכרח עזך קצתהלעה

 יא אחת צורה מהחמר יהחיב לא ובן , איכות מהכמות או כמות מהאיכות שיהחיב תאמדכאלו
 : אחד חמרמהצורה

 : רטת מתחלפות פעולות יעשה , במבע לא ורצק בטונה שיפעל פעל כל כי שלישיתגזרה
 המורכב הכ% מן בהרכבה ראם עתר , שכמת הרככה מתחלפים מעצמים המרכב הכ% גי , ונקיתטרה

 או הנידים או הבשר או פשל ע"ד העצם כי גו והמשל , המצית הרכבה מתחלפיםמעצמם
 עד מאד מבואר תה , ועצב עירים ובשר מעצם המורכבים הרנל או היד מכלל פשומ יותרהעצבים,
 הראשון שהשכל אריסטו יזכרהו אשר שזה אומר ההקדמות אלו ואחר , דברים בו להוסקש צריךשאין
 הוא פשוט מהם הראשון השכל , אלמים מדרגותיהם היו אלו וכן לשלישי סבה והשני לשניסבה
 אריסם,, שיחשוב כמו ההעב ע"צ הנמצאות באלו הנמצאת ההרכבה נמצאת ומאין , ספקבלא
 שטושכ*הם אחר ענינים הרכבת בהם יתחדש יתרחקו אשר כל שדאבלים איכרו מה כל לו נרה אנחטב

 ואחה , מהם הנלנלים לחיוב סבה השכלים היו איך והסברא המחשבה בזורע לו הודאתנו ועם ,רבים
 על שכל סבתו פלנל שכל לו הורעו שאבחנו אטע כ% חוטר לו אין אשר חהנברל החפר בץערך
 מורכב הנו וכאלו ג תולתו עצמו משכיל בהיאו רוכבה בו "ט ההוא שהשכל אחר , הנוכרתהצהרה
 האחר והענץ , תחתיו אשר האחרון השכל ממט יהחייב ההם הדברים בחוני אחד , דבריםטשני
 אעי הנלנל מטנו התחיב אשר ההוא הפשומ האחר הענין לו ויאתר ישאר דגלול, ממטהכהריב
 הכוכב וחטר וצורתו, הנלנל חטר , צורות הכתי חטרים כימני מורכב והגלנל רגלגל, ממנוובחייב
 , טורככת סבה הכלתי המורכב לוה בהכרח לנו אשא התעב fp הענק וכשההיה , וצורתו בנלנלרקבוע

ישאיב
 מ"בשםצמתיי

 ל ססמקריס עד וסעל1ל סע5ס כין וערך יחס ימ65 06 6כל סיתרמקו מס כ5 טססכ)יס וס61 מזכרו מס כ) י6ריסס"ו )1גוזם חזח! דבר וס מ6י יזדמן זכר 6יוס יחסיים ל6 כי מגיח, גזרה un~h ל"5 ס,כלו. פס כ5 15 פרס tm)h ב : מ5ד1 לכיסמקלים
 סועף ססו6 לפס רכוס מססלסוס סעיל4ז יפסס יטנפ eS; ניפו ססיילו ושמייד סליל; סיבדל סיגל פרגי יקמייגכיורס ורש גנינס  סיספל פועל כל גי שיסיח, גזרה חמר: מגורס לג סי6  6סר עיתו מסגי)! ככמיגח עיתו, ססגיל1 ונתמינתע"מ! מ! ול6  5יס סחתר תן יססינ ל6 וקן קיטס סכתוח  מן 16 מסכי* ננמייס פס סרככס יפ ר"לסיפיל ,  ונניס מפייפיכנ כמא ס6יטס  מן סומר נקלי  סיורפן, מקרס וס 6י יתחייב! 610 1ס6)ו נ : וכו' עניגיס ריככת כסס ימחדפ יחעיסמס"ס

 6"כ ויוכל וספגו סדנר יופ ידיטס לו סיס מי וגלניריפס
 נטפס ויספל רכים רכריס יוופ ססיפל כסיסיס 15רית סי6 רפסי לסי ססיימס ח6ס ס"-5ס, פסס 1ס 6י יכריסשפילסיגי

 פפ5פש סמורכנ סכלל פן נסרככס ר6י ישר סכניפ סרכגס  מססלסיס רניס פסי%יס ספירכי סכלל גי , רכיפי9גי-ה : סמפלס  ספולוע פסנו (ogDn  6סר סמד!ח 6! מסמל6טת לו יי  6סר מידיעות כמספר רג!ח ntSWD לפשל  יוכל 16ורטן
 סשע5 יסים ול6 ממחלסיס סשעליס סיסי!  ר6!י סיסים ,  סכרית ר~עכס מחחלפי0 רכיס מע5מיס סמ!רככ טגללסימייג סמ!ג"ש כסרככס כגמ65 סרגוי גתו 6מד 6יג1 ססגגיח נסרכגס סגמ65  סרגף כי %נ14ר רנר ים ספע"ז1 סרכיספפסלסש

 ספססכל  סנודס 6סי6 וסנס ,ס"יוג פא5  נעסרפ עולס זס סיסיס 6ססר ס6י יקמר כ%תס מנ!6ריס מס כ6ל1 ססקדמ!ח 66 סרג ססניח 61מר .6מד
  סימלי

 % סג6%ק כ66 סגח65ח סרירגגס ימphn 65 6 לסטי יחחייכ כן 06 סס1ט, 6חד מסגל ססתחייכ 6חר סס1טממס  ס6חרס ססגל כלסיס סתירגס 90 66 וגן  ססליסי !מרוסני סטני יפחיינ
 סיחשנ, כש א"כ ע"נט6

 ו6י
 סימכנו פס פס פגעים סרכנאז נסס יאת ירס19 6סר ש סססכליס לו  סנורס

 סי6מר נ5י רפיוטס סס סונרים 6לו סגל פס , יס6ספרופ פסקיה גסס סיס פס אס פ*סיסס  bl~ptע5פס
  יפכר כי ימס  זן אי מסס סנלגליס חיוג סכע ססכ5יס יסע 6יך 6מת התכריס 6לו פיסת 961 נסמיק%נחפיר
 סססי ווסי , גסס  י6יפ פפס מגסס יססיינ יביך ססגל  סי6 סנגדל כיומיגדל

 ח61 נוס יפ65 6סר עמס סיאשר
 סרנגס נו יפ סססכל סג71ס qb סי6פר 4מ6ר סייפי .  גסס נעל 6יט ססגכ7ל 6חר מסננתם סגסמי יחחיינ6יך
 יסכל סבסד  פספנין ממט יתמיימ דנריס חפי mm 1ס!InSD eSm 6 פ9כ"לנסיגתי

 סומרי
 יתחפת ס6חר ומפגין

 6גספ יסיס ודורס תסמר מ4-כנ יסיט יסלל ספ9 סגלגל סיסיס יססיע ססגר6  ז6פ 5סי סגלגלממט
~tfisw 

 סינגל
 , ו%ר9 כגלגל ~pt)p סכוככ וסמר * ויורפו סג*ל סמר , 13וי9 וספי ספריםמפני

 תסיג עע  ספגין ונססיי
696 ו

 סופת הבש לא א"נ , הדאש!נה מהסבה נהח%ב אשראתנשק
 זאת לעש" הפנל לא כן !כס , ית' סציאוה1 על ההנתהטמר

 ההתחלה אלת דבר הראשון במניע  ירצה שווא פנים בשוםההנחה
 הגישר תכולת הטגע שאחר בטה התבאר שכבר ,הראשונה
 הוא הנצחית החגירה מצר המרשות על טונת שהגיאשטה
 נטו הטבע שאחר נטה רבים טטאמרים טבאר חה ית'הבורא
 מטאטאם מוגרל כןץנרצע וגלתי נצהר טה שעצם ואמנם1י"ספ'1 אטר , זה !הויו טטאטרי! אחר עהה ואזמר . גבראוזכרתי
 לשי שינקז אפשר שאי נליט וננו הנאשר יואש וגישרוצא

שקש
 יניע ש1%א לפי חשקה ולא לו חלק ין הא %בל כלל גידלהעצם
 א'כ הנה בבזה כח תכלית בעל לרבר ואק לו תכלית אקזטן
 יהיה לא העלה ~ואח תכולת בעל ואם נבגית "ס גורלגל

 לבטת גורל שאין לפי בטת בטדל !לא ת%'ת בשבוודל
 התנועות כל כי ישהדו !לא יתפעל שלא ההבאר כן וגם ,כלל

 שנק הרףאאנה בהתחלה אמר זה כל כי ,באסת . הענין אחכפ. שה9 טב!ארים חט הענינים אל! הנה הסקוטת אחרהמתהת
 הנסצאוח, לכל מכה ראשון נטמא ופט להוריעט היההשתדלחו

 גקפ רק פרבר שא'ט הרחנים !טאטאו שעבר גסה הגבהי41טק
י8'
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 בב פרק שני חלק נבוביםמורה
 או"ם הבובבש חמר ירויה אם זה הכוכב, גרם האחר ומחלקה , הנלנל נרם ה54חד בואשהנתחייב

וכבר'נודענה
 י.יי~הני,,ם:: :1":;,,;""ן נןיי:.1,,ן,ןי,,:ע"נ :ש :וט: , ן~י: העצנינימאחרעל ר"ך י- י::םארה:4י":ך:להם ,ע:ב:, טהם נשמי2וג::המאיי כן יכי

 ימ' ;,;1 שנ, "שן .איו ,א אם , א.,דנ( )ל, האקהל )י( ~flw, :, היו ו:יסו
 יש השישים וסין: תה ' חמר דו:שעל :ונען:::: ::נושל: ב בבך2צד

על ויבואו הםההם או ההם הצורות שיעתקו יתחיב שידויה הפניםגמשני

 אצ קל ולחו, נו 'נ'תת,ן ,,א מ כמהקל פ'אמ 4 ע יין"ס ההר רגש"'ן "ן NSD1 ושל.י

 גגעג'::ם וה: ;רעע :ך"4ג ל %;ג::גהן::;נ5:ג. השאלהב מאלו דבר לנו יתחייב לא , תושג לא אשר חכמתו ז שנזרה כסו ויחדו פעלו מכויןבכוונת
 ל:ו""יק2:ם גו:;וו,וש,.נ'"ננגג4' :ן עשן ךננ:'גן:ט

 טובשם
 יתחייכ מורככח ס"ס מכלי סח"רככ כזס כמכרח לגו6"6
 , סכוכם גרס ס6חר וממחלק סגלגל גרס מחלקיםמאחז
 סיסיו יתכן וסגם 1 6ח7 כלס סכוככיס חתר יסים 06זגג
 ~ot)t)p סללו סתכ6ר ככר סגם . מחעסיס כוככיסכסס
 עוד ,כן , סחיט ע"5 ימסכול6

 קלו"
 ל6 סגלגלים תטעות

 ,";; ק4::ו:זן י.'ןע:ויו:ווג
 ottp~n לנוס , 6חד מחתר סיוח מ5ד מירע נלנל מתחחזס
 ו6ס , מסוחף סכל וממר תמין מחמר נוס ס5ורקו6ח
 ל6 ס6חר סחמר כלחי סלו סחמר גלגל סכל טומריצמר

אפתי
 ר'5 סעניניס, 6)1 ומפכו פי6 ד : סנט) ממנויחמייכ
 סמיה למונס 5ד Sb ימסכו )6 וסגכד)יס 0סמימיי0ס0נרמיס

 . וכו' טיסים מניס מקני 6יוס וט) ה : 6ריסס11 יזכור6סר
 6יס'סס ונכדיו 6מד כ)0 סנ)נייס מממר (1Dh 6םירסס
 סיעתנו 'תמ"נ משו סגקמ 5י טוס כמקלים 06 כטפות06

 6חרח סורס וייכסו סורס ויפסיסו coo ספקריס ססססנ1רוח
 נמ61 וסכי 1 : פסוחף ממרס סיס 061 6ססר יסיס ססעניןעד
 . סופג )6 6סר חכמה ז : ליחו )6 6100 תניני כוס'ח"מד מיומי ממר )י יפ וגלג) נ)נ) פכ) ר') . 0סס 0נטמיסמן
 : יסע)ס מכפש )סטינ 5ד כסוס 6ססר ס6י )ומלל5ס

 סיתנועעו למס סיסודופ 6לו כי , מתחלפות נורות o~s ים סחגועות מחצפי ססס ומ75 6חך חתר לסם יפ6חח כחטטני סמסוחטיס ס7כריס כ5 כי , סטכעייס ססרסיס כל סתירת זס , סחתר על מורס סחטעס 15רת כן 06חסים
 16 מעויין כמסירות 16 חכרו זולת ל5ך יחגועע 6חד סכל ומקד 6חד טבע סלכלס יורס כסכוכ יתנועעו סכלםמ5ד ססמימיי מגרס וכן , ס15רות מחולמי ססס יורס למטס וגס למעלם זס סיתגועעו ולמס 6חד סחמרס יורס יסרסחנועס
 ימסך ל6 סוס סחיוכ ע"5 מסכל 6ריסט"1, סי6תין מס כי יחכ6ר 6"כ , ס5ורוח מחולפי סיסים יחוייב מעוייןכציחור
 pS-; ססרכ 6ל6 , ססלס כמפלח 6כוחמ"ך כסס טס6ריך כמו , פרכס ווולחס סע5ומוח סססקות. "לו לוויתחייכו
 ל6 תוסג, סל6 חכמתו סגורם כמו וייח17 פעלו מכוין ככווגח כולו וס כי כסנ6מין 6נל , ממס גדולותמיותר
 פל6 דעת וסו6 , ר51ס כרקון ל6 סחיוכ 75 על כלו כוס ס.6מר למי יתתייכ 36ל , כלס סס56וח מצלו דכריתחייב

 : "npDP סעגס ול6 עלס לו O)P1 ול6 סמ5י6וח סדר על עגינוימסך
אמר

קרשקש
 התנועה מצר מציאותו על ראיה הביא יבאו הרב והנה ,ית'
 מצר ;ג( המאמר; מזה בהקדמותיו ההראות בתכלית שתראהכמו
 שהוא מצר הצורות לקבל פירוש , לכך ראוי החומרה.ות
 ; 11 אחר זו הצורות כל מקבל הראשון שהחומר כמוחומר
 בלת' שלו החוטר גלגל שכל א.מר' 'אמר לא אם האלה.ם)נ(

 שלא שמאחר לותר אדם יכול באמת פ.רוש , האחרחומר
 בלת' אחר הגלגל שחומר האחר לחומר הגלגל צורתתעהק
 אחר פירוש , ההשתהפ'ת נפל וה במה א"כ )ז( : האחרחומר
 היו שאם האחר לחמר משלף גלגל כל שהמר עומרשנוכל
 בחומר שנמצא כמו צורתם שיעתקו מתח.יב היה אחדחומר

 בכאן אין ההשתתפות נפל זה במה א"ב הירח גלגל ההתאשר
 הכוכבים בעמידת או הסובבת הגלגלים בתנועת רקהשחהפות

 על הענין לו ימשך ולא לט.חר צריכים הם פנים כל עלא"כ
 יחוייב הגלגלים שחומר אחר לפרש נובל או . הטבעיהדרך
 דבר זה גאי שהנהנו מה בפי לחבירו מתהלף אהד כלשיהיה
 הגלגל שיתטעע סבה ההוא הרבר ויהיה ההשתתפותנמל

 הגלנלים שישתוו ההשתתפות נפל אופן זה באי אובסבוב
 צריך כרחנו על 'הנועעו, שלא הכוכניט ר'ל א.ש'הםבעם'דת
 לא לכלפ טשותף אחר שהחומר אחר למעלה שאמר מהוהוא למפ הקושיא ותשוב לכלם משותף "חד שהומרשנאמר

יחשדיב
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 מן שהרבה שאדע אע"פ לך אומר וכלל . הבחינות בקצת חסרון שיהיה אפשר אבל )ס(שלמהר
 , בכוונה מהם לנטיה או דבריהם הבנת למיעוט אם המאמרים באלו ייחסוני לאוהביהםהעתרים
 הוא ההוא והכלל , שכלי יד קוצר כפי והכימתיו שהשגתיו טה מלזמר אמנע ,ה ספני לא שאניאלא
 ספק בלא אמת הוא הארץ טרכז עד הירח נלנל טתחת אשר הנמצא בכל אריסט"ו שאמרו מהשבל
 סותר כל מהם להרחיק ירצה "( ה דעות לו שקדמו מי או , יבינהו שלא מי אלא טמנו יטה ולא)0

 מנלנל אריסמ"ו בו שידבר מה כל אמנם , נראה עמן להכחדם ההם הדעות שיבהמכוהו אוולשטרם
 השכלים בסדר שיאטרהו נמה שכן כל דברים, קצת מלבד וסברא מחשבה בדמות הוא ולמעלה,הירה
 המבוארים הנראים וחהפמדים העצומות ההרחקות ובהם יאמינם, אשר האלהיות הדעות אלווקצת
 התחייבו אשר הספקות קושר היותי תדקדק ולא , עליהם לו מופת זאין הדעות, והתפשמות האומותבכל
 נעשה אנחנו אלא , כן אינו הענין כי אמת , סותרו יתקיים או דעת יכמל הבספקות ותאסר*עתו
 שלא מה שכל באר כבר שאכסנדר וזה , אחריו הנמשכים שנעשהו שצחם מה הפילוסוף זהעם
 משני אחר לכל יתחייב מה יראה , ההוא בענין הסותר קצוות שני שיונחו צריך סופת עליויעמד

 שיאסרהו מה בכל הענין שימשך אכמנדר אמר וכן , ספקות בהם המעם האמן הספקות, מןהסותרים
 כי יאמר אריסמ"1 אחר שהיה מי כל כי , מופת עליהם יעמוד לא אשר ראלהיות הרעות מןאריסמ"1
 כאשר אנחנו עשינו וכן , בו שיאמר שאפשר מה מכל ספקות מעט יוהר אריסמ"ו בהם אמרואשר

 הסותרים משני אחת על מופת אין קדמונים או הורם השמים אם והיא השאלה שזאת אצלנוהתבאר
 ספקות רב יותר הקדמות שדעת לך ארגזנו , הדעות מש? אחד לכל המתחייבות הספקות ובארנו ,בה

ויוהר
 טובשםאפליי

 6ריסט"1 ליעח סרג סעטס סנט%יס 6לו כל טוב סםאמך גסס מדעות כך סכ) ל"5 . סומי כ) תסס )שמיק יראה
 06 קומר יקמר גי , סחווס ליעח ג"כ יתחייכו פרמיקס, 610 ססס סיפומ סוחר ססו6 מס פכ5 כינומשיפיס
 ממגו יכבו 6יך וספסיטות ס6חדות כתכלית 7716 ססס : סמלנריס ג7עוח וסו ,sffg סס:. סדעוח פימסכוסו16

 פועל מפועל סיסים 6ף כי , מתחלס1ת סעיוח ויפעלרכים
 6יך מיקמר יסקר כן וגס , רכיס דכריס ממנו יתחייבו ל6 נפרסות רנות יריעות כידיעתו ימ165 ל6 6ס , ורשנכווגס
 גס , גחחדט 5ן וס 6י על גדע סל6 יקמר ו6ס , סגסס ונין כינו יחס ומס מגסס יכ6 נסס חיגו ית'6סרמסמס
 סרגיס וכנר ן לכיגס כיגיט plpntn מפקוח OOt גדעם ל6 ו6ס סכות o~s ים סיכריס 6ל1 כל גי 6ריסט"ו יקמרכן
 סותרו יחקייס 16 זעת יכטל סכססקוח וחימר לרעתו סיתחיינו סספקוח קומר סייחי חןקדק 6% , וקמר זססרכ
 , מ6ד עלומות סרחקוח ישכו סחי1כ זעת לסי גי כ6מר1 סרכ סטיב מ76 ומס , וכה כן u'e כענין כי ס661מח
 כסס יתסס פלtS)WJ 6 סנמג6ות כל ou מסלמות מיני ככל כס5מותו מסכיל גל יחס 6סר ס6ל מ5י6וח סיותוסיף
 ן ית' ססס על סרס ודבר גדולם סרחקס ונסו יכול סיס ל6 ח%עח רגל לחסר 16 וכ"כ גגך לסקריך סקס 1S1htזכר

f?aכלי 6מת סו6 סירס גלגל מתחח כחס 5ריסט"ו ס6מר מס כל פתרו pDn 'וט o)nb 6ריסט"ו כ1 סדכר מס כל 
 6לו וקלח ססכליס כסדר ס6מר גמם סכן כל , זגריס קנת מלגז וסכרך מחסכם כדמ1ח סו6 ולמעלס מירחמגלגל
 וקין , סזע1ת n1ttD~OI סתומות ככל הגרטיס וססס7יס ע15מות סרחק1ת וכסס o)fnht 6טר ס6לסיוחסךעוח

 : ססרסוס על pStn1 מרוחק סיסיס על גסגיח 65 מופת לו סיס כ"o~tsP , 6 לומוסח
 וסרט , כקלס ג7וליס כטוליס לו סיס לך 6מרת' וככר , כ"ס דעת כפי סס סרכ עסה 6סר סגטו5יס 66 כל טוב ססאמר

 וכסדור ס6לסית כמכמס ו6נ1)5"ר ג"ס סי6מר תמס ויקמר סדכריס, נקלו 6ריסט"ו Pw 610 כ"ס סדעחימט31
 ספילוסוסי6 על סרס ודברו 6ריסט, חירך סגט1 למס סחסיסס יסיגס %גן ומחסכות זמיוגות כלס סס ית' ממגוסגמ65וח
 1mvt ר6ס1טת מוסכל1ת ססו6 סזכריס כ6ל1 6ריסט"ו סי6מר מס 6נל ן עלים plinS סכל כעל לכ5 מטרםוסמה
 צרוך 610 סדכריס כקלו ב"ר סיחסכ מס כסי 6ריסט"1 כזרך ססדכ1ר ולמס , תפיסס סוס יסיגס 1לo~tsu 6ממופח
 מיוחד מקמר געטס כחיים ס6ל ינוזר 6ס ומגס , נ"ר לדעת סנמסכוח ססחירוח ונס , מגס לחותכו רציתיל6
tSe~וכיסח וגס , ל6 06 סו6 ס6מח סדכריס כצלו כ"ר אסוכר מס 6ס בו וג7רוס , וחד1סו סע%ס נס1ייח סךנריס 

 6ו סמחסכס ע"נ סו6 עליסס יעמוס סחפת ו6ס , פמוט 6מ7 זכר 6ל שם יעלו ופיך ר6ס1גס תר.סכסכדכריס
 וממכס , כ"ס 7עח 5סי כסס גממך סרכ כי סר6יחי למס ספרקיס כצלו ס6רכתי ל6 ומנס , סרנ ס6מר כמוסנרך
 , מסס לקוחים דנריו כל גי ספלי כמסלת כ"ר סגי6ר1 מס כסי 6ריסט"ו דעת וניצר כסס סקריך סגרכו"גי מססר,
 למס , סחדוס סכיעת מגלתי מקדמות ימטעגוחיו ותחייכ סל6 ססיל1ס1ף על לססיכ מדי ויותר זי גי אומרוצגי
 סס6לס סוחח 6חר מחמס ססע%ס סג6מין ראוי כן סס7כר ואחר , סותרו יתקיים 1ל6 דעח ייטל לPIpDD~ 6סנדולו
ofiסי6מין סר6וי כמס מזיק כלתי סו6 כח17ס סמ6מין וסגס , מססותריס 6' ע5 מוסת 6ין קימוגיס 16 יפויס ססחיס 

כחק
קרשקש

 הולך אליו יפסד ממנו שיתהוה טה וכל ראשם חוטריקראהו הפירוש הוא וזה האהה, להימר הגלגל זה ארה העליתחייב
 יעא ההוא שאסומר לו שיורה לא אריסטץ שהניוד סדרעל פירורי , הבה'נות בקצת הפרון להיו אפשר :יל % 4האמ'ר,'

 ן סוחר כל ממר! p'm~S, ירצה )ן( ; מטנו pSn באנהיובמלהגלגל 'ב.גהון שלא ז:מ(קנ::טטנסא: מ יצטרךאשר

 ; לו קדט אשר התם חרעת שיסתור מת גוההרצון אשר החוסר שסצ.אות לאריטט'ו מורה מורינו הרבפירס

ק 18 יג רהב[ נבוכיםנטירה
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 מרע"ה, הבחשנו אבינו אברהם דעת החדוש להיות מחובר , השם בחק שיא4'שיאמן במה מתקויאר

 : מעם בזה לך שאבאר ראה הנני בספקות הדעות בחינת שזכרתיואחר
 לסותרה המתחייבות הספקות ובק אחת לדעת הםתחייבזת הספקות בין ההקש כי דע א כגפרק

 הרחקתם נוהל אבל הספקות מספר רב בו הבחינה אק ספקא, שבהם המעטוהכרעת
 יתאטת ולא , אחרות ספקות מאלף גדול יאר האחד הספק שיהיה ואפשר , עליהם המציאוועוחלוק
 אם ב הדעות משתי אחת שיבחר מי אבל , בשוה אצלו המותר קצוות ששני למי אלא ההקש זהנ"3
 יובל לא המופתי הענין כי )6( , הנכונה טראות יתעוור הוא התועלות, מן אחת להחדלת או גידולפפני
 והנה . הרבה עליהם לחלוק אפשר העשנים באלו כיוצא אמנם , נפשו עליו שתחלוק ריעאוהבעל
 שיצמרך מה תכריע לבד, העיון על IVwn1 המנהג ותשליך התאוווה מעליך להפשיט תרצה אםתוכל

 תה , מבעך ושלמות שכלך מוב שעור שתדע תחלתם , רבים תנאם אל בזה תצטרך אבל ,להכריעו
 ידיעת והשני , הדבר חכמת דרכי והשגת אסתתם על הלמודיות החכמות בשאר בהתלמיך לךיתבאר
 עצמו, האדם כשימצא כי , מדותיך והנ' , אמתתם על הספקות שתדע עד ואסתתם הטבעיותהחכמות

 והקצה הכעס בוחר או וההנאות רוזאוות אל נומה בקנין, או במבע זה שיהיה בין אצלנו הפרשאין
 מה על יעזרוהו רעות יבקש כי , כשילך ויכשל יתפא לעולם הוא , רננו הפלה הכעסני הכתוהעביר
 טם אדם לחשוד שישימך )כ( אפשר שהנה הרומה, שלא זה על העירותיך ואמנם , אליו נוטהשטבעו
 ודבר הדת יסור סתירת הדעת זה בכלל 3י , מרוה וירוטת ג העולם הרוש על שיספקהו בספקאחד
 הה , במופת אם כי העולם חרהם מדעת תפה ולא וקבתיג, באמונותיו האנושי המין מציאתתקון עמי הם אשר הנבחנים משני וטקבל בו שכלך חהטד( )גשם חרטך תמיד והיה )נ( , השם עלמרה

בלתי  מ%שם
 , סיכולח יכט5 מקימוח סמ6מין כי , יתעלס מפסגחך
 רהיט וממס 6כיגו 6כרסס דעת סחדוס כקיום כי סכןוכ5

 יתחייכ 6סר סססקוח סרג ססכי6 61חר . טסלוסעליסס
 מסכיל כל סיכחנסו ר6וי מoSlpn 76 סרק סכי6לקימוח

סר31ס

~llas 

 כוס ממתחייכות סספק.ח כין מסקס גי יע כגנפרק : זס 6101 כבע"ח, 6מח דין גזר

ןי 6כל 3 סססקות רו3 כעכור מסותר חלקיסגי
 ע5 ק51קיס סיסיו ל6 טויסס סמלייות וחלוקסרחקתס
 ס מ6ל9 ג17ל יותר ס6ח7 סססק סיסים 61ססר ,ססרסוס
 16 מסכו על סנדל כסכור 6ס ס6דס יקולסו hslסוחרו

אפרי  ממס 1b)S עכסיו ירסס ודף, ססקפ כ' א א כגפרק
 ספקןט ט 6פד ססדעומ סשדס כפרקסנטר

 סנטי סדעח 610צנוח
 סססשס דכוי כמוח כסי כו ירכס ל6 ,

 נדך יוסר ס6מד סססק ים"( סטמיס כי סססקוח 6יכומ כב'6כ5
 6סכט וסי6 ר') ניד51. מסז' 06 ב וס: וסכן ססשח,מקלף

 6מר מסר ריסס גפור: otonn ר"5 . מסרס nelm ג :1סגג1מ ססגוני
 יעטס ס65 סרב סוסיר 5כן ן סקימוס 5ס6מין 6100סססק

 : קוט כ13ז ע5 יחוס 6כ5כן

 כסיעיין ?IY , טרנס וביסס לחלוק אפסר סעגיגש כ66 כי651 שמגס : סגטנס mhnn סגגק סחיט יתעוורע"ס
 , רגיס תגוייס 56 זריך מסוחר מחלקי 6חד למכריע כעיון ה:כ6 ממוסח מ3ד fis סספקוח ח3ז כוגריסס76ס

 ;;22 וי ::נ%?ןעמסתתתכמב:ם2ךג%%:2כע2ןממףת,::14'12מ%:22%קםל%2ן:ן
 ומלאי פלס ~olh יקנס ים2סי'י

 משסט"
 יייעח סכ' וי,חג6י . וסגמנע וסממוייכ ס6פסר גין %ר ר.6מח כין 'לדון

 סתימת 56 גוסס ע3חו olho כסימ63 כי , טוכוח מדוח כעל ס6דס סיסיס ססליסי סטג6י . סמלך ככיח כסרח7ור יוסבק61
 סכעסגי מכח ומעכיר ט95 הוכעס ובוחר וסטררס ריווח 6וסכ 16 ורקק ככחירס שיגיס כטבע סיסיס כין ססנ6וח61ל
 גסלסס יסים חס , ~own על סעגיגיס למסכיל י7יעס 6 וסיסים מסכל ס1כ סיסיס רעי סעיוגיס נ7כריס דיוסנוור
 סל6 וסג' , סטכעייס כ7גריס חגם סיסיס וסג' , ססניון חגמת וכעיעח סלעייות סמנמות ניייעע ס6ן ,37ריס
 6דס גין דין גור לגזור nnho , 061 לסאגת גדול מוגע זס כי כסרגל ול6 כטכע ל6 נטיס OtD לו יסיס 651 רסעיסיס
 סנריה סכן כל , ח6טח ונעל רשע יסיס וס65 וחכם יסר סגל וכעל מכין סייין סיסיס גריךלחגירו

 סתנ6יס 156.
 06 שיעיין מכלתי מסר כו ס6זס ויוסח מעולס חמוס על סיססקי.ו ~pD ~י 6דס סיסיס 6 ססגס ,חרומס
 , 1קט3ג1 כלממתגו ס6גוסי סחין תקון עמא ססס גגי6יס מפגי מתודע ססעולס ויקוץ סכלו חסד סיסיסלהדס 1ר16י ן כמ"ש יכלתו טיכט5 ססס על סרס ~דגר כלו מדח יסור יסתור זס ס"7ס יעמס 061 , ל6 06 תוסח 610סססק

 ג"פ הרצף , העולם חי1ש אל "רספקהו בנפק אחד י1ם שההל1קקרשמם ההאיץ 3על רכל לא "טפי העק 3י )" כגפרק
 :ן:(ף;?:;~?:2"ין2":ןן:; 22נ?ם יכית.'::ג:מבג אוועטופת

 על שנעשהניב,:ה%אא:
~Mp1yn סיח היצין בי, שניי טשי איי %:י:%קמנמ 

 כששהם
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 0פנ כד בג פרק שני הלק נבוכיםסויה

 בו למטעי המפורי הרבר "ה כשאמרתי המאמר נוה המעין עי ירקרק ולא , בפבע נמצאבלתי
 יסמוך ספורים מאמרים ספריו באמהות אריסמ"1 הפילוסופים ראש אטר הנה העולם, בחדושהמאמר
 בפ6 כשתטה שלנו שלמה תורה תהא לא באמת נאמר בזה ובכירצא , העולם בקדמוני דעתובהם
  ובכו ואברהם משה בםאםר אנחנו נסמכהו לא איך , הצאנה כהויות דעתו סומך הוא בשהיה ,שלהם
 שיחשוב למי המתה"בות העצומות הספקות בו לך אזכר בפרק חורתיך וככר , מטנו שיתחחבצדן

 הטווב משפט על נמשכים מבעיים ענינים והיותם תנועותיו סדר ידיעת , האדם חכטת כללהשהפלנל
 : זה לך אבאר והנני , והערך הסדרמבמיי

 ספר אאו שכלל סטה אתו והבינות עמי שקראהו מה התכונה מעניני ידעת כבר כרפרק
 כלו שרישין כבר ירעתו ואשר , אחר בעיון עמך להתחיל הזמן ארך ולאהבגשמן

 , היקף נלנל אם א , שרשים שני על שיראה למה הכוכבים מהלכי והסכים , התנועות במדריבושך
 יוצא ממפרשים כנפני אחד פל היוון על אעירך והנני , יחד שניהם או , למרכז חוץ יוצא גלנל אוב

 היקף נלנל העמיר זה החלת . הטבע בחבטת שהתבאר מה כל על הלך דבר וסוףמלהיקש,
 בירה זה שהונח כסו , אותו הנושא ההוא וצלנל מרכז סביב סבובו יהיה ולא אחר נלנלעל
 כל ף ומחלי- מתנלנל ההיקף נלנל שיהיה נ והוא , בהכרח הגלגול סמנו יתחייב וזה , הכוכביםובחמשת
 אלצאיז ן' אכובכ"ר זכר ולזה , מקומו ומלקש רבר שם שההיה סטנו כרח אשר השקר ההומקומו,
 שיתחייב מה אל מחובר )ואמר( החיוב זה תומר שקר. היקף גלגל שמציאות בתכונה לו הנמצאבדנרו
 מהם , לך אבארם והנני , אחרים שקרים ממנו שיתחיבו היקף גלנל ממציאות ר"ל השקר, מןממט
 ן האמצע טן תנועה , שלש שהרגועות הוא כו4 העולם זה ויסוד העולם, מרכז סביב לא הסבובשתהייה

 האמצע מן לא תנועתו תהיה היקף נלנל שם היה ואם , האמצע סביב והתנהגה , האמצע אלותנועה
 D'*p דבר מבלתי כהכרח שא"א המבעית נחכמת אריסמ"1 שהצעות ועוד , מביביו ולא אליוולא
 זאת תהיה ד נמצא ההיקף נלנל היה אם , קימת הארץ שתהיה התחייב לזה התנועה, ההיהסביבו
 יהיה לא תכונה המציא שהוא זכר שאבובכ"ר שמעתי וכבר , קים דבר לא סביב סבובההנתה

 , מתלמידיו שמעתיו שלא מה תה , זה זולת לא למדכו חוץ ירצאים בנלנלים אבל , היקף נלנלבה
 סמה היציאה מן בו יש כן נם המרכז יציאת כי , גדול ריוח באה הרויה לא זה לו התבארואפילו

 מצאנו כבר ג"כ המרכז שביציאות חרפ , לי הערה חה , עליו להוסיף שאץ טה אריסמ"ושהשרישו
 , העולם למרכז חין הצאה נחשבת נקורה סביב אבל , האמצע סביב לא רגלנליע הסנוביתהתנועה
 אחר הטרכוים שיציאת בחפונה לו חכמה שאין מי יחשוב ואם , קים דבר סביב לא תנועה נ"נוהתש

 נקל השנחנו האמצע, סביב תנוצה הש מהשבה, בתחלת שיראה כטו הירח נשל חי ההםמהנקודות
 ונבאר , קים יבר סביב התטעה וישע תהיה שלא אע"פ , באויר או באש נקודה פביב בהיותהלו

אשדי  חוד סוכל %% יסף לע מן. נפ5 06 א כד8רק
 .651 ניב 16 ב פני51: סגך נכסעוני

 מון ית6 *מל (Sb ין זפ מסמס פנקני ר"5 . שירכז%ן
 כ5 ופמ)יף טחנותי סר,קף נ)נ5 סיסים נ : ססמפ ניגןפדר
 רל , קחס יכר 65 סכיכ סרוג סחג1עס ו6ס תסיס ר :נגיפו פסגיגי לוס כפש וסעס לוס כנוכס יסיח ססעס לן) .מקומו
 610 6פל ספג) ע5 לפתעע יסיס נמ65 סאמ ob ססקףגינת 1וס גס דכת עPnu~t 5 פסגועע ha כעכעי~ח סחרחרפכנר
 פס סגעפיס פססקדמס סקרו יקסם 65 סססק וגס . גמכנחי
 יסגועע סספסגועע כו ירסס 65 גמ דיר ט5 יסתלע פחטעעפכ5
 6)ף ע5 מנסס ססחמעע כין , יסוכם שיו גמ נסססיסים מכרחי 6סס? ס6י )כ6ל ירפס 6נ) , כבפסוח גמ נססע5

o'DD)גמ טיסיך י5עלך סכג5ס סססמסון 6מר ממגועעיס , 
 nppwn  o)Db וסיף כספיגס משועע סס6דס 5וסולליס
 דכה ע5 מחגועע פ6דס סי6מר יודק ככר גמיס טספיט6מל
 סי ע5 6ף , sfft )וי לגי סרב סם סי"פ וגן , סמים 6101גמ

 ססנ)ג5 6מר מיצועע ור.61 סנדול ע5 מהמופע ססקףפסטלל
 ע5 מטיעע סו(קף נינק נגס קיים דנך סכיכ פסגועעסנדק

זכר

יי  קובשם
 גת65 שהי וגס שוסת 06 כי סטזוס מדעת לטסו65
 לסמוך סססורי סמ6מר כוס המעיין עוד ידקדק 651 ,געגע
 6ריסט"1 ססעומף *מר סגס . משלס נחזוס סת6סר3ו

 עליסס זעתו לסמוך ספוריים מ6מרי0 ספריוכ6מסוח
 , סש5סכקדמות

~SIUJt 
 חסיס 65 ג6מת גימר 3זס

 סמוך כסיסים ס5סס (OSD כסיחם לנו 6סר' סלמסחורם
 , מרע"ס גמ6מר שמגו נסמוך 65 איך ס65נס כסזיוחדעתו
 תגועותע מזר וידיעת ס6דס חכמת כ55ס ססגלג5סיחסוכ למי סמחייכוח סעטמות מספקות 5ג6ר סיכ חעדוככר

onls~tמכאת ססטנ כסימססט גמסכיס סנעייס עגיגש 
 גלגל 6ו סגלגל: גרס עובי תוך סוככ גלגל וסעי ס"ק נלגם 06 וט, סתכתס מעניגי ידעת כנר ננדפרק : וס ס6חר נסרק יסיס חס , וסערךססזור

 ומפס רוס גגוכס יסיס יכעס ר"ג .מיומו מסגלגל סססף גלגל סיסיס ו סממי גלגל רכוש- 6חר גלגל 5ו ים ססמס סנ5גל ר"ל . לסרגו חוןיונ6

 סכיכ מכוכ סטגופס 61ט מסיס  ככלך:פתגמי
 "wDn סכל כמהפיוס ססכ6י סככי י"ל . סייס דכרל6

יש"עע
"י  שברהט nWD הם  חושים משני  חק5ל אמנת מ  תאמין ולא ז ההרהב באמונתאטיח
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 כר פרק שני p~r1 נבוכיםמורה
 ראחרגים ובארו שם, שהונח טה כפי הטניסמי בספר הטרכדם יציאת שצערי דוזבארו שכנרלו

 שבארו כסו , הארץ קומר בחצי ההם המרכזים יציאת שיעור כמה , בו ספק אין אשר האמתיבמופת
 הנקודה וכן חמה, כוכב נלגל מנבנבית למטה והיא בהכרח, הירח נלנל לחלל חוץ יוצאת ההיאהנקודה השכחי סביבה יסוב אשר העולם ממרכז היצותת שהנקודה והתבאר השיעדר ובעלי כלם הרחקיםבו

 מנבנוניע ולמטה כוכב גלגל לחלל חוץ יוצאה היא , היוצא נלנלו טרכז ר"ל מאדים סביבה יסובאשר
 שבתי אמנם , ונגה כוכב גלנל בין ר"ל בעצמו, הרוחק בזה כן נם היוצא צדק מרכז וכן , ננהנלנל
 הפבעי, מהעיון הרוחק מן הענינים באלו כמה וראה , וצדק מאדים נלנלי בין יבא היוצא נלנלומרכז
 כלו זה ושעור , כוכב ולכל נלנל לכל ידעת אשר והשיעורים הרחקים כשתשתכל לך יתבאר כלווזה
 ויוהר נלנלו, אל גלנל כל יציאת שיערך לא בעצטו אהד מערה הכל שיהיה עד הארץ קוטרבחצי
 מרכזים ושני , צד מכל בו ודבק האחד תוך מהם אחד הנלנלים שני שכל מסופק ויותר טזהרחוק

 הנרץ שיתנועע אפשר ואי 1 יתנועע, לא והגדול הגדול תוך הקטן שיתנועע שאפשר ה ,מתוקפים
 , בהכרח כתטעתו IWPn יתטעע הנדול כשיתנועע אלא הקמן יתנועע זלא , שיזדמן קוטר זה איעל
 ולפי המופתית ההקרמה זאת ולפי , המרכזים ב' (OD בין העובר הקומר על התנועה תהיה אם אלאז

 כי " יהחייב , המרכזים טיציאת שהונח מה ולפי נמצא בלתי שהרקות בסופת שיתבארמה
 כל נטצא אבל , כן הענין נמצא זלא ט , מרכזו ~סביב בתנזעתו תחתיו אשר יניע העליוןכשיתטעע

 לכל אכל , קטביו על ולא מרכזו על לא חברו בתנועת יתנועע ולא והמוקף המקיף כופניהםאחד
 שני כל בין הגלגלים מנשמי אחרים גשמים להאמין בהכרח הביא ו"ה . לו מיחידת תנועהאחד
 כל בין אשר ההם הנשמים מרמי יונחו ואנה , כן הענין היה אם הספקות מן ע"כ בזה וכטה ,נלגלים
 לו יש במאמר תאבי"ת זה באר וכבר , מיוחדת תנועה ג"כ ההם לנשמים ותהיה , הנלנליםשני
 שלא סמה כולו וזה , נלנלים שני כל בין גלנל גשם מבלתי שא"א , שאמרנוהו מה על מופתועשה
 הנמיה ענין אמנם , אותו להבינך כונתי שהיה טה עליך אבלבל שלא עמי בקראך לךבארתיו
 , בנשמים זה מציאות צית המנע חהראיתיך בפנים פנים לך בארתי כבר , וכוכב ננה ברחבהנזכרת
 השרשים שאלו אדם יחשוב ולא הלשון בזה ואמר , שראפ? כמו בזה הלאווז גילה כברובטלמיוס
 ילקחו אשר מדברים שיהיה מה אל בעיינו , שהמשלנו במה עיונו כשישים , הויתם תכבד להםוהדומה
 הענינים האלהיים הענינים אל שיוקש ראוי שאין וזה , הויתם ותכבד המלאכה ודקותבתחבולה
 מה כל פהם תאמת אשר המקומות אל הישרתיה וכבר שירעת כמו דבריו, תורף זההאנושחם,
 בחצי הטרכזים שני בין וכטה נלגל כל קומר שיעור מידיעת לך יתבאר תה לבו, אל זה מיששםכלל שטעתי לא שאני , יפלו אנה היוצאים, הנלנלים מרכזי הם אשר הנקודות אלו מהתבוננות לך,שזכרתי
 יתבאר ההם המרחקים כשתבהן שאתה המרחקים, באגרת הקבאיצ"י המופת שעשה מה כפי הארץ,קומר
 בחבטה אריסמ"ו שזכרו מה יהיה אם הספקות אלו רב והתבונן , עליו שעוררתיך מה אמתתלך

 1 הארץ מרכז סביב ימכו וכולם , למרכז חוץ ולא , היקף נלנל אין דעתו לפי כי , האטת הואהמבעית

 מכובית התנועה שתהגה עמו שיתכן צד שם שיש או , המתחלפות התנועות אלו לכוכבים ימצאוואיך
שחק

 מוכשם
 גמ65 גח 610 06 ססקף ג5נ5 וגס גח דגר ע5יתנועע
 ס6ססר : גח גלתי OIO~ 6סר סג5ג5 ע5 מתנועעיסים

 ס6ססר ג6מח גן ססעגין ר"5 . סג517 שך כקטןסיתג1עע
 גסוס 6ססר ו6י סחי5ון: סבלנו יחטעע ע6 מפגימיסיתגועע

 סקטן ק4 סיענ,ר וירש מסגלגל סער סחלע יתגלגלכחסר גי , סלטן סנלג5 יחגועע ו65 סגדו5 סגלגל סיחגועענך
 סג5ג5 עתו סיחגועע ל6 06 גמגע מעגין סיססקור
 oh 656 : יזדמן קוטר זס 6י ען ס6מר ויסו , סקטןסמגימי
 סגייליס סחלקיס חוך יתגלגלו סגדוליס סעניססמלקיס כי סקטן יחגועע 6% סגדך סג5ג5 סיתגועע 6ססריסיס 6ז . סמרגזיס סגי נין סעונר הקוטר על סתגועסחסים

 : גע5מס ססס כחלקים יחגלגל1 סקטגיס ס7קיסוסמ5קיס
 ו)6 מעליו, קנ5ג) גסיתגועע ר"5 יגיע. העליון נסיתגועעגי

 יחוייג 16 סמרגויס סגי 3ין כעוכר משטר על tpDI)Pתסיס
 6חריס גסנזיס 1ג1' כן סעגין גמ65 6% תותיי: 6סרמיגיע
 מגיח 6סר תמתחו סומר שחי נגסס ונס . סגלגליםמנסמי
 קי tDh~1' ספירט וגס גסי פירסגו מסרק וס sur. ר5ג"גסחכם

כעוגותי

אשדי
 טסעג'ן seg . סנדול חוך tPPO סשגועע ט6פטר ה : יםרכל
 סנ)נ) 'DPwn 1)6 מפנימי סגיני ט"ס1ועע כקמח 610כן

 תפסד ~Sff9 fb . וכו' סניו) סיחגועע תפסל 61' 1 :סמפון
 גפר כ' סקסן, יסגועע 1)6 סגדו) סיחגועע 5דכסוס

'חנקני
 סק5ל סקרן סמ)ק סיעכור וימס סגתי מן סעכ סמוק

 , סקסן הסגילי גינ) עמו סיחגועע )6 06 געגע העגין'סיס
 חסיס 06 6)6 ז : jtD1f'g קוטל or 6י ע) סלל סימלוסו

 תכעס חסיס ס6ס ל') . וכו' סע1נל סקוסל ע)סחנוטס
 יסיס מרכ,יס סגי כין מעוכר סקוסה sp ממקיף סנדו)מנסס
 סמיודס גי סקטן, ימגועע hSt סגדו) סנינ) סיחנועע6ססר
 וסמיקיס סג7ליס סמ)קיס סך יחנ)ניו סנדו)יססעכ,ס
 כסיסגועע גי ח : גע1מס ססס (otp)n יחגיגיו סקסגיססדקים
 וט'.פעמון

'ff) 
 סר,וס 1)6 ר(ע6ק סנ)ג) גסיחגועע

 סיגיע ימויינו 6ו סמלכ,,ס ג' כין מעוכל סקוסל SPסגועחו
 6חריס נסמיס וכוי כן סטג'ן גמ65 1)6 ט : ממטיו 6סר6ח

 סגים 6סל חמונסו סומל נותי נסס ונסו , סנ)נ)יסמנחמי
 : 51") ברסון גן )וי לגיסמגס

פרק
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 51נא כה כד פרק שני חלק נבוכיםטרה

 כל בהיות שכן וכל משר, בשניהם או שדשים משני באחד אלא ו שיראה מה בה ההפה שימהשוה
 למרכזו וחוץ , העולם למרכו חוץ ישאה נקודה לצד ונסותו הירח סבובי בפלנל במלמיום מחכרמה

 זה, אמרכז על ויעיד , אחד חלק יחסר לא ההם השרשים הנחת כפי ששנה טה בו ימצאהמצא,
 יצוייר ואיך ושנגורו, , חשכם וזמני , עתותם ודקדוק , תמיד ההם בשרשים הנטשת הלקרותאטרת
 תנועה או נלטל שם שידומה עור אפשר ואיך , הקף נלנל מבלתי תנועותיו שאר עם הכוכב שונעור
 בעל יתחייב לא כלו יאה בפנים פנים לך בארתי וכבר . באמת הבלבול זהו , עומד מרכז לאמביב

 שיתכן תכונה שיניח כוונתו אבל , הוא איך הנלנלים מציאווז צורת לנו שיניד כוונתו שאין ,התכפה
 וכבר , יהיה לא או כן הענין יהיה , לעין שיושנ למה וממכיסות ושוות סבוביות התנחגות שהייובה
 ממנו, ושתק השבהל מרכז יציאת אריסמ"ו הידע במנעים בדבריו יספק אלצאי"נ כן שאכובכ"רידעת

 השתהו, לא או הנטיה, מפעל מובדל אינו המרכז יצי11ע פעל להיות , הנמיה פן שיתחייב בטהוהתעסק
 מכחיש היה שמעו ואילו , בזמנו נשלמו לא הלמודים כי , כלל שמעו ולא השינהו לא שהואוהאמת
 ואשר , גדולה מטכה המין נוה שדגיחו טה בכל נבוך היה לו התבאר ואילו , נדולה הכחשהאזתז

 1 )טף לפניםאסרתיו
~ff) 

(ort נלנל טתחת אריסם"ו שזכרו מה שכל והוא , עתה אשנהו אשר הוא 
 וההשנתה בהם החכמה ומקומות לקצתם, קצתם מתחייב העלה ידועי ענינים והם , הקש על נסעךהה-ח

 , אדם לבני נתן והארץ לה' שטים השמים השיר, מליצת ע"ע אוטר ואני . שבו מה הראה ואתההמעט, הלכודי ד,,פעור בזה אלא ממנו דבר האדם ידע שבשמימילא מה כל ואמנם , נלאים מבואריםהטבעית
 אמנם , השלמות על וסבותם טענועווזם וצותם ועצמם וטבעם השמים אמתת ידע לבדו שהשםר"ל
 , ממנו חלק והוא בו ירד אשר וביתו עולמו שהוא מפני , לדעתו לאדם יכולת נתן השמים שתחתמה
 ובמעלה, במקום בעלו ממנו רחקו כבר אצלנו, נמנעות השמים על הראיה כיסבות האטת,ושקו

 הארם שכלי יניעו לא ענק הוא ענינם שאר אבל , סניעמ על הורונו שהם מהם הכוללתהשאטה
 דעת חסרון הוא אטנם בו, שינגעו להם כלי ואין להשגתו ניעו שלא במה המחשבות והמריח ,לידיעתו

 השפע שבאהו למי בהקש, יושנ שלא נמה הענין ונניח היכלת אצל נעמוד אבל , מהשנעק מיןאו
 בזאת שאצלי מה תכלית זה , בו אדבר פה אל פה עליו שנאמר ראוי שיהיה עד רגצוםהאלהי
 בחירתי ותכלית , אצלי שסופק מה אסתת בו לו יתבאר סופת עלתי אצל שתהיה ואפשר ,השאלה

 : ידעתיו ולא מהם דבר על מופת שמעתי לא ואני , הענינים אלו בלבולי בארתי שאנילאמת
 בהיות בתורה באו אשר הכתובים מפני העולם בקדטווז המאמר מן בריחתנו אין כי רע כהסטוק

 המורים הצהובים מן יותר העולם חדוש על המורים הכתובים אין כי , טחודשהעולם
 היה אבל , העולם חדוש בענין לנו נטנעים ולא בפנינו סתומים הפירוט שערי ולא נשם, השם היותעל

 יותר יכולים והייט הרבה, קל יוהר היה זה חשולי , הגשמות בהרחקת שעשינו כמו לפרשם לנואפשר
 , נשם ית' היותו והרחקנו הכתובים שפירשנו כמו , העולם קדמות ולהעמיד ההם הפסוקיםלפרש
 יתבאר נוף בלתי השם שהיות מהם האחת , סבות ב' נאמינהו, ושלא זה לעשות שלא הביאנואמנם
 בהכרח, פירחח לו שיש ויודע המופה, פשומו על שיחלוק מה כל שיפורש בהכרח ויתחייבבמופת,
 שאיפשר דעת הכרעת מפני ויפורשו הכתוכים שיודהו צריך ואץ במופת ד,וזבאר לא העולםוקימות
 לא גשם בלתי שהש"י האטננו כי השנית והסבה . אחת סבה תה , ההכרעות מן בפנים סתרולהכריע
 שגזה הפתאים שיחשבו סה אלא בו ואץ נבינו, כל מאמר יכזיב ולא התורה כיסודי דבר לנוהשזור
 יראה אשר ע"ע הקדמות אמונת אב5 הכתוב טונת הוא אבל שבארנו כמו כנגדו ואיט הכתוב,כנגד
 סווזרת היא הנה , סמנהנו חוץ דבר וצא ולא כלל מבע חרתנה ולא החיוב צד על שהא אריסם"ואותו
 סמנו תפחיר או התורה בו שתיחל מה כל ומכפלת בהכרח אות לכל ומכובת א מעקרההדת

 האלהים מוב עםאפדי
 סקס 6מר )מסכתי ולכן למדחיס ל6 כמכמס ו6ח כעוגותי tDhn(n רשל . גסגלמ *ס )גל ומגונח א כהפרק

 : כסירוסותוכר
 מן כרת למס רמו סעגיגיס נקלו כגבולו סרב ססגיע 6חר . מעולס  כקומות סמ6מר מן כריחתנו 6ין גי יע כהפרק

 ויפ"כ סחורם ליסודי סוחר ססו6 וכעכור מופח עליו גhS 6 ססקדמות לפי כי וסו6 , מעולס 3ק7מותסמ6מר
 כסרחקח סעסיגו כמו סיפ1רסו 6ססר גי ן מחמס מעולס סיות מוריס כתורס ג16 6סר ססגת~כיס געגור ל6 , גכי6 כלמצחר
 ספירסגו ממס מקדמות דעת ע3 לפרסם סמ17ס על ממוריס סגחוכיס כיקור קל י~חר סיס 161לי . רגיס פסס עםסגסמות
 סעפם קדמות SP מוסת נ6 סל6 געג~ר סגוכרוח., סגות סחי כעגור וס עבט 6כל , גסס פיוחו וסרחקטסכחוניס

 כלס לזת סותר סיס ל6 6ס ן מספיקות PI)DD 6ל6 עליו מופת יג6 סלona , 161 6 כלחי סיוגיו פל מוסח סג6כמו
 36ל ,  ססדמוט על סכחוכיס מכ6ריס סייגו קנמון ססעולס SP ממופח ויכף כלס לךמ סוחר סיס 061 , 16תו מסרסיםסייט
 סירסנו ול6 מסקדמוס סרתקגו , סרס יסודי כל סיטר וס61 סירמ1ט על מיפם 63 סל6 סרכריס וסגי  6ל1 סיוינרו3ט13ר
 לכל ומכוגע סדת סותרת סו6 כלל g(p' יטס)ס ילק ססט3 ט"5 מסוי 5ריסט"ו מסויר טן כי סידטוס, יטוכס גטיסגסי3ים

5,ת
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 כן כה פרק שני חלק נבוכיםמורה,_
 למין ביץ יצאו ה"טמעא*ם מן החי בעלי )6( שעשו במו לכ האותא יפורשו אם אלא ,האסויט

 שמהמיס והוא אפלטון, דעת והוא בארנוהו אשר השני הרעת על הקדמות יאמין אם ואטנם , ההכההק
 אבל )ג( , האאות הכזבת אחרי תמשך ולא התוה יסודי שתור לא ההוא הדעת , נפסדים הויםגשו

 שאיפשר וכלתם התוה בכתובי רבות דמיונות לו וימצאו )ג( עליו הכתובים שיפורשו ואפשרהעברתם,
 ההוא הדעת התבאר אם אלא לזה א11זנ1 מביא הכרח אץ אבל לראיה, יהיו עם בהםלהתלות
 אייו נבים כן גם ההוא הדעת ולא אליה נטה הרעת זח לא בטופח יתבאר שלא עת כל אטנםבסופת,
 להשגתו כחט עיע לא ענין הנידתנו התורה כי ב כאמר , כפשומיהם הכתובים נבק אבל ,כלל
 אפשרעת כלם האותות יהיו העולם חדרם האטנת עם כי ודע , מענותינו אמרגן על סעיד יהאות )ד(נ

 בזה נבואתו השם שם למה יאסר אם עד הענין, נזה שתשאל שאלה כל ותפול אפשרית, התורההזרויה
 בזה נתנה ולמה , אחרת לאוטה נהנה ולא מיחידת לאומה תורתו השם נחן ולמה , לזלתו נתנהולא
 באלו הנביא יחד ולמה האזהרוון באלו והזהיר המצות באלו צוה ולמה , לאחרם %א לפניו ולאהזטן

 המצוה הענינים אלו שם לא ולמה התורווה באלו השם כוונת ומה ועיתם, היו ול24 הנזכרותהנפלאות
 או רצה כן שיאסר כולם, nl~wwn אלו מענה יהיה , כובתו זה הוזה אם בטבענו מהם והמו"ררבהם
 החכמה א81ני או בזה רצונו נדע %א , הצורה זאת על כשרצה העולם שהמציא כסו חכטתו, נזרהכן

 יאמר ואם , עליו השאלה שקדמה מה כל ביחד חכמתו חיוב או רצונו נדע לא כן , וזמנו צורתובקץד
 אם כי מהם לצאת תוין , כלם ההם השאלווח שישאלו בהכרח יתחיב , רוזח%ב כן שהעלםאומר
 זיען על בחקירה ויכלו החשובים ימי כלו %זה , הדעת טזה הבריחה הי54 זה ומפני , ההםהפשוטים בפי שהם לבזיכי בהם ספק אין אשר , ההניה פשוטי לכל והבמול ההכזבה קבצו בגביםבמענים
 הפילוסופים עלינו שדברו באה כל יפ% אפלפון דעת על ואפי' בסופת החדוש התבאר שאלו ,ה42פלה
 1 אחרות לרעתן הענין יעתק בכללה התורה תפול אריסתך רעת על סופת להם ומזאבת אלו וכן ,סרה

 : ודעהו ' , המבוקש בזה נתלה כולו הענין כי לך בארתי כנרהנה
 אמר שהווי תה טרע"וק תהית אחר הנטשכים מן אדם בדברי טהם זרים יותרמעלם ראגבי לא רשש בפרקי הנודעים )6( המפורסמים בפרקים דברים הגדול אליעזר לרבי ראיתי כופרק
 נסתהץ והיו בשלטה ונטה לקח לבושו מאור נבראו טקום זה טאי שמים אמר , לשעון שמעדבר

 שתחת משלג נבררתן מקום זה מאי והארץ , כיריעה שמים נוטה כשלמה אור עוסה שנאסר ,והולכין
 חטיה ואני , שם שנא' הטאטר זה לשון זה , ארץ הוא תשמר לשלנ כי שנאמר , וזרק לקח הכטדכסא

 טנש
 גסחגס מעלול יסחנס ו6ס מסענע חון%יוגף 6ק כי , סמיה 6חר גממך מסכל 6חר , גסכרחמות

 כזרך ימסך ל6 זס גי , וסעוגס מסכר ג"כ ומנטלת,
 וזע : מהתיו ולסומרי 65וסגט ס56סי סרטון כסי6ל6

 6פסריוס כלס ~mnth ימיו nStno חזוס המוגת עםכי

אפיי
 6ין ססקדמוח ס5פ' , 1ס65וחי1 סגניך mnlh מבנחסקדטס
y1D06511 וכו' סגידסנו תסורס כי ב : מגיס גסוס מעכעו , 
 יניפ 65 6סר סמדוט 6מוגמ 5ג1 סנידס סקדופס סחורחט547
 עוד ל"5 . וכו' מעיד 1ס16ח ג כמופת: 5כ6לו סג5גוכמ

 מס וסמוססיס mnthw כי , סמדוס יס6פגמ mnhסעגס
 מקר ש"ש ססקרמוח nwb 51מ סענה פן מק ט65יסעגי)יס

,owlb'5D1 סלוח 6אכ'PD ולעסו. ר : סעעס מדוס עי 
 : קונו כמוז ע5 רימוס 65דס ד16י כיל"5

 מ6י %ot עמר  סוס וסמ6מר . וכו' מגזול הליעור לר' ר6יחי המרו וסו6 , סקדמוק 6מוגס ע5 מרס כי ,סגזו5
 ~ס מ6י סקרן , גיריעס סמיס טפס כסקנס 16ר עומס בנקמר כסלמס וגבס עקת ל13ס1 מ16ר )1673 מולסוי

 וס )רירי סנת65 סור ספיפר  וס , 6רן סו6 יהמר לס5ג כי סג6מר 5קח כנודו כס) סחמח מסרג גכר6חמלס
 מסקר מן ססו6 ס6מין 06 , סקורן חס ס"כס זס קמס 61גי , למר עיזיו ספק , סמ6מר סמם *סר יספר ,ססכס

סימ65
קישקש

 והבהמות סהאדמח הנוצר אדם כמן , בראשית בנעשההרבה , העכרתם אבל )ג( : כפשופיהם הפסוקים יבינו'י זח שתראה נט מזיחם הדברם שתם המציא יתפרדשהשם לא שהם הסחר בעלי בו הריה , הינך בעלי )6( כהפרק
 : רוצה ורצך סנון נלונת שהכל כענוהינו על מעיר האותות לו בטנאו מ( : האפשרות ענין בה רוצה רביםבנקוטות עגל פירוש , מעמתינו אמתת על po~" והאות )ז( :והחיות הספר בא העברה מלת כי , אפשרות שהשהות בזההרצון
 הנידשת )6( נקרנירק רבים דברים שיש בזה החמן , וזולתם התורה יכתוגידמיונות

 גפרי
 שהטמ נקז חיטן , אלישי רט

גקראש
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 9פנב כו פרק שני הלק נבוכיםמורה

 יתהסו חמר סבלתי הנ"א מדבר, לא דבר שימצא השקר טן הוא כי האמין אם , התפת מה החכםזה
 , המענה בתה הגיע דבר זה ואי )נ( א , נבראו מהיכן ולאין לשמים בקש ח"ה , שיתהוה מהטמנו
 עצמו הכבוד וכסא , נברא מהיכן הכבוד כסא שתחת ושלג , נברא מהיכן לבושו ואור לו שיאמריתחייב
 זה יהיה , נברא בלתי דבר הכבוד כסא וכן , נברא בלתי דבר לבהנו באזר ירצה ואם ב , נבראמהיכן
 כסא היות אמנם ג , אפלמק דעת בפי שהוא אלא העולם בקדטות מורה יהיה תם )ג( , מאררחוק
 , העלם בריאת קודם נברא שהוא אמרו , זרים פנים על אבל בזה, כתבו החכמים הנבראים, מןהכבור
 וההן )י( , כסאו הכין בשמים ה' , ע"ה דוד מאמר בלתי כלל בריאה בו זכרו לא הספרים כתוביאטנם
 , ודור לדור כסאך תשב לעולם ה' אתה , כתוב הנה בו ' הנצהווע אמנם ר , מאד הפירוש יםכולמאמר

 שישעיה אפשר השיך , נברא גוף לא , לשם תאר יהיה א"כ י , הכסא קדמות מאמין ל"א היה ואםה
 דבר-

אפורי  טיס ל")-oh . ספפנס מוס Dt)O זבל זס "י א כוכפרק
 Otss ססעדל מן דור סימנת סוקר ס6יןמקמין

 ממל מפיוס ר") )כרפו, פסיכן 1)6רן )סמים Shlnסיס
 16 )נוסו מ16ל סססיכ כמס סחטוכס ס0סיקס "יך ,גחסזו
 161ל ג"ג סס6)ס סחמייכ טדיין כי , סככוד כ60 סתמפמטס
 60"6 "מל נ3ל16 מסיכן ספ)נ 16 סככוד סכס6 16)כוסו
 אגופו גאול יפנס ו6ס ב : סמונך )ס' מסעיר מן רכלאתסוס
 כע) נמנ6 )כופו 63ול ירנס 06 ר") . וכו' נ3ל6 מיהיעכל
 עלכוס sasa ססו6 סכנוד גס6 כקמלו לנס וכן , קדמוןממל
btonסחמח ססס) מסמומל גכל6 סספ) וסעו)ס , קדמון 

 יסיס נס , מ6ד רמוק יסים מעגין וס . ס0)ג וסו6סנ)נ)יס
 קדומים, חמל 3ע)י פיסיו hto1 סעו)ס קדמות ע)מולס
 סגרנס 6101 ערגוס ג)נ) וסיסים )טסו כקול סגל)סוסו
 ר"ת )פי מסקזמוח ססכל6 ס"ת 636 , קימון "ככווככס*
 )מיזעת כי וס וכקול Db(llp, )דעס נוסס סי6ססנמס
 ססגחס nbr ואסי , גפסדיס כיחי סוויס ג"כ ote~o*בסון
 , קנמון סו6 6כ) סוס tnSs עלכוס נסג) 6101 סככודסכס6
o)Dbס11ס סספ) נססממל "סקרון עם מסכמם ססכל6 ז6ס 
 סערן שם Itpleh , oh1 זעת עי סלנ "פר ,ס ומסג, ,גססו
 ערכות (s)s וסול סככוד כס6 סיסים מ6ד למזק יסיסכן

11mP: מגס ל") . סננל"'ס מן סככוד כס6 סיום 6מגס ג" 
 כמכו פנל סגכל6יס מן עלטת וסו6 סכטל גסכס6סגג6ל
 S1i1D 6מגס ל") . 3ו סממוח 6מנס ד : כוס נ"צסמכמיס
 סו6 מנס כעתיד גטי סיסים סיין מן גנל6 סיוחו עסילווח
 סטן מנ61ל ס61 כן oht , וכו' טן 6חס היחוג מןמכוחל
 6מל קדמון יס1ס עלכופ 6101 סכטד סגס6 סג6מלר16י

 סגיימס לגוי 6ין 6"כ ממ~ופ ססו6 סוכרים !")ססמכפי0
 0כס6 ויסכור רו) , סנדו) 1tD'ib )ל' סדעס' זס נוגסוס
 נכל" כאתי וסיסים עלגות ג)נ) יסיםסינוד

 סיס וטס ה :
 פיסכול המל 06 ל") . סכס6 קדמות מטמין שיעולד'

 עגמו סכגוד וכסט "מ"כ ~Sh ס)6 6מל קדמון סו"פסג0*
 פיסק: מונם פולס סו6 מענין כן 061 י3ל6מסיכן

 סומל לויס 6יגו סמסו6ל סכ60 פוס שמר "מנסקדמון, סג0"

 6כ) , מקימוח "מונח 6) '3י6 גן סעגץ ס6ס עלכוחגני
שמר

 ססכס"
 ס'6 6סל ונדו)חו יחע)ס ענמוחו ח6ל סו6

 יסיס ססגמס 61ח )סי י") . )סם חו"ל יסיס ""ג 1 :קדומם

 דובשם
 ולכ! ממט יתסוס חמר מגלחי 61"6 דגר מל6 דכר0ימ65
 פסול ויקמר כמיגיע , גנר6ו מסיכן עקרן ממיסכקם
 ו6ס , גכר6 מסיגן ל13סו 41ור 0י6מר יסקר לכוסומ16ר
מש:'%:1:ןפזן::; ד3ר כנסו כס6 וגן ג3ר6 שתי ד3ר 5ט0ו כ16רירנס
 ן נכר6 גלבי 7נר ככוכו כס6 יסיס סנדול שיעורר, זעת לפי כי ס6מר סרב ממרמר bSDh טוב ססאמר

 לסם ייחס ככר otnnol ס0מיס 610 סככוז גס6כי
 50 לכוסו מהור גגר6ו מסיכן ממיס 60מר כמוגרי6ס
 ידוייר 65 וזס זולתו זכר סככוד כס6 יסיס hS 06סקכ"ס,
 6מר עוד : כסבי ס0מיס כמ"פ כג171 כס6 סס ססמיסכי
 כחט גנדר סנכר6יס מן סכגוז גס6 סיוח המגססרכ

 ע5 ג3ר6 6100 במרו 6גל סננר6יס מכלל ססו6סמכמיס
 קורס סגכר6ו 7גריס מ0נעס 6חד סיס כי ( וריסמגיס
 כריבך כו זכרו ל6 סססריס כחוני המגס , סעונסגכר6
 מהמר וסו6 כסבו סכין כסמים ס' ד1ז מהמר כלחיכל5,
 ססמ'כ~ ס~6 סגגוד גסobt 6 מ76, ססירו0יסכיל

 גתו
"nhDכו וכר ל6 0סכתו3 6תר 6יך כסבי ס0מיס סגחוכ 
 ו6ח otnw 6ח הלסיס כר6 כר6סיח 6מר ככר כינרי6ס
 פסו)! גבותו סגוכר קתיס סטמיס יסיס hS 06 ,סקרן
 כו6 סכרי6ס כי , ז"ל ר36"ע סחכם זעת כסיסרסיע
 גדכריס m~o( דגר ול6 , סתמתוגיס ס7כריסכבלו

 ו גללסעליוגיס
 מרי כסגין מס כסי סר3 דעת לפי ומגס טונ ססאמר

 טימר 6חר כסחוט כמיס סס 0ססמיט סגולשיעזר
 סגססויס, ססמיס סגסמיס 6ל1 כחמר היגו 0לסס0סחמר

 וכסה , ל3ו0ו ממור גגר"יס סס ססמיס , גן ס7נרויג"
 סכ3ון סכסך גימר 06 6לItD5Dh , 6 דעח סוכרויסים twP סו6 הליעור ר' זעת לפי סגכון 0כס6יימר 6יך כן 6ס , מחוד0יס סס גן 06 , סטמיס סססככו7
 סנלג5יכו ס6ר ~16לס גכר6 גלחי דכר וגס ערכוח גלגל610
 06ר ס50ג כי ahn רמוק וגס , לכופו מהור גכר6יססס

 כל תחת סו6 סרפאן ססיו6 0סו6 סירן ממגוגתסווס
 סגנחיות "תגס סרכ 6מר עוד : ערגות חחי ל6סג5גליס
 כספך חסכ לעולס 9 6תס כמש גחונ סגם סכ3ו7ככסך
 יסיס ,060 , ס0מיס ול6 ערכוח גלגל ל6 סיסיסאפקר

 טזה הגיע דבר ~ח ואי )ג( : אליעזר תגי פרקינקראים
 המענה זה בתשובת שיושם שראוי בוה הרצון ,הטענה
 מהיכן 134ש1 ואור 4ד ש.אמר וצריך , לבושו מאור לושאמר
 לבושו שאור אחר פירוש , העולם בקרטות ה סו. ג'כ )ג( ,נברא
 מאמר והוא )ד( : קרטונים הם א"כ נבראים בלתי הכבורוכסא

סתר
קרשקש

 טזה נראה כי , נברא שהוא גו רוצה , טאד הפ.רוששבול
 לפרש רש , עצמו גרילת על להוראתם כסא נקרא'םשהשמים
 בזה והרצון , ית' לו תאר והוא נברא בלח. שהוא אחרפירוש
 מורם הם כלומר כסאו הכין בשמים ואמר , ועצמוהוגדולתו
 ה' אהה אטר ולזה ועצמותו, גרולהו תואר שהוא נסאועל

לעולם
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 בו 8רק שני הלק נבוכיםמורה
 הרת בעל כל יבלבל ריר הוא דבר סוף ז , לבושו אור מאמרו נ58א הותר , מתוארדבר

 הימיני
 אספתו

 פנים כל שעל אלא . בזה תטעה שלא לך זכרתיו ואמנם : מספיק פירוזם בו לי התבאר ולא , מארשאד
 חסרים שני ושהם , הארץ חטר בלתי השמים שחסר באר שהוא , נדווה תועלת בו הועילנוכבר

 טאורו רחוק האחר והחוטר , לבושו מאור והוא תרולהו למעלתו ית' לו מיוחם האחד מאד,ננדלים
 שאפרש שמני אשר וזהו , הכבוד כסא תחת שהוא משלג ושמגוו , התחתק החומר והוא וזוהרו,יתעלה
 החמר אמתת ההיא הנבואה במראה השינו שהם , הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת התורהמאמר
 ההוא שהלבן באר תה )ס( , לך שבארתי כטו הכסא אל שבים רנליו שם איקלום כי , והתחתוןהראשון
 המרים שני היותם ר"ל 1 ט ונלה בעצנו הענק זה י"א שנה וכבר , הארץ המר הוא הכסאשתחת
 שהוא , נו ישראל חכמי גדולי בביאור תקל לא )1( גדול סור תהו , אחד הכל חמר ושאץ , ותחתמיעליוני
 בריגועו בשמים שיש מה כל רנ"א אטה רבה בבראשית , התורה טםתרי וסתר המציאות מסודותסוד
 כל חמר כי החכם זה לך באר אזך והתבונן , הארץ טן בריאתו בארץ שיש מה וכל , השמיםמן
 אחר חמר שבהם ומה השמים כל וחסר , הירח גלגל שתחת סה כל ר"ל משותף, אחד חמר שבארץמה
 זה ותסרק פ , לו וקיבתו ההחג החטר מעלת ח ר"ל , המוסיף החדוש זה בפרקיו ובאר , זהאינו

8הק י זה ידע 0( ב , בן נם טקוסו אבול'
 טובשם

 6חר 6ריסט"1 דעת כפי קדמון מעלס יסים כןס7גר
 , סד3ריס ס6ל עמוכל ימ165 סגלגל ססו6 מתנועעסגמ65
 סיתסוס 6ססר ופיך גכר6 גוז ל6 לפס ת61ריסיס כן 06 סכסך קדמות מזמין סו6 ;6פלטון גימר061
 לכוס? 6ור כליעור רכי מצמר גסל6 ויותר , מחצרזכר
 יכלכל סו6 7כר סוך , כסירי חומר 36ל ת61ר t)'hDסיורם
 סרכ וקמר . מ76 מ6ד 6מוגחג1 מיודע מדח כעלכל
 ססמיס מחתר ולומר לסרס וגס , ק)ו6מר גוס גטעססל6 כדי זכרו ו6מגס מעגין כוס ממסיק סירוס לו יחכירסל6
 ומחמר , לכוסו מצור וסוט וגדולתו למעלתו לומיוחס 6חי , מ6ד ננ7ליס חמרים סגי והסס , T?hO חומרכלחי

%י  פיססוס "ספל וסטיך 1נ17לוצ ית' tnlDSt ת61ל סככודכס6
O51DOממכס וס סממ6מל ל") . זכל סו" רכל סוף ז : מחו"ל 
 ט6ינף עליו 6)1 ומוכסמש משלס, קשוח דעח נל6ססיס
 מממל מעקת ת : מנו)גיס מקמריו )כן מקימות זעתסוכל
 גזולס כמעלס סו6 לנלגמי פסממל ר"3 . לו וקלגחוססו6
 . וס ומסחן .ט : ספסל סממל מן יותר יחעיס ממנווקלוכס
 כנט) ר") . מקומו ונכו) י : ספסל מחמל וס ומטרוןלזי
otopגלנ5 צמח ססו6 סככוז כס6 חמח סו6 מספל סממל 
 חמל מס גכ1ליס המליס סני כי ס;דע ל"ל . וס וזע כ :סירת
 : סי6 מס ליעול ל' מכרח נפן וגזע , סגלנ)י וממלסספ5

 6100 לתם ממגו ומרחיקו סככוד כס6 מתחח aSnn וסתמו , סחחחון מחמר 1סו6 ונוסרו יתעלס מכורו רחוקס6חר
 ססו6 מ75 יתעלס פסס מתנגד וס61 מסקורות לויס מעקמו 15 וקין נכח גמ65 610 מסיעי כי , ס6לסי מטנערחוק
~sPP6ואין לעולס ומאיריס גע5מוחס חתיך גסעל סס חמר לסס סיס עם ממיס וכמגס , כלל גח עמו' יתערכ ל 
 פעם סיחגועעו חיים סכעלי כגסתי ל6 כפעל לעולס גמ65 כי לסס סגמ65 ססלמ1ת וסות סחגועס 6ל6 כח סוסלסס
 וזס , 6חד סכל חמר ומין 1סחחחתיס סעליוגיס חמריס סגי סיותס סגי1ל "ליעור רי לגו כי"ר ומנס . פעסוינוחו
 'סגל יסיס סחמר משתסי פיו 6ס כי , סג5חייס שכריס חמר 6יגו סגסס7יס ססוויס סדכריס חמר כי , גדולסוד
 לגו וסורס , 6חי חמר סחחחוגיס ותמר 6חד ממיס כל סחמר מגית לגו וסורק , נפסד ס~וס סכל 16גלחי
 סחמר וס וחסרון' לו וקורכחו ססו6 סחמר למעלת לאורו ייוחס ולגן וגככד מעולס חמר 610 ססמיס סחמרסליסיח
 : סי6 מס סג17ל שיעזר רכי סורח כן גס וגדע סק73ליס 6ל1 ס)דע ר"ל וס וזע 61מרו : ממגו רחוק סו616יך
 לפיס ים מתסוויס סס 5כ6ס וכל וסקרן סססמיס 6ץ כי סמ6מר, כוס סרס סחכל3ל למט יגעתי ל6 שב ססאמר

 ויקמר , ויקיימס יעמידס מכס זס 6י בו ומרגון , גכר16 7כר וס מ6י ססמיס סג17ל הליעור רכי ויקמר ,סכו)!
 ולמס לכוסו: מור המרו ונס יתעלס, ס6ל לע5מוח מח7מיס סס 6סר סגכדליס ססכליס סס לסס סמקיימוח nIJDOכי

 וככר , כמוסו גלחי סיסים יחוייב סגגחית סכת כי , ג5חיוח סכות Sb סיי1חסן ר6וי יסס7ו bS סנתסוו 6חרסססמיס
 1ס?6 ,' סנכ7ליס מססכליס ומחוייכים גמסכיס ססגלגליס סירקו 61נוחמע7 כ"ס כמו ססילוסוסיס מסחכמיסידעת
 ג5מייס סיו H.sI1l לכוסו 6ור ססס סגכ7ליס ססכליס ססס 61)ור , סחיוכ גד על on)o מסו PPTS רכס , 6ח7סכל כי מח71ס "1 קדמון ~OSID סיסיס 3ין , סוייחס ס3וש סי6 ומס ס3פ  זפ מ6י סמים קומרו יסיס כן 06 , סרכדעת
 פחח ססו6 מס כל יכלול 6סר סכרן וכמנס , ססילוסוסי 7עח כסי קיומיס 16 חוריי סיעת כפי גססדיסכלחי
 סחחלת כלתי לסס סתחלס סיסיס יחוייכ וגפסדיס סו1יס 6ל1 סכל 6חר סקרן מן ס' 6ת סללו ס6מר כמו מירחגלגל

 כמ7רגס סר6סוגס מסס3ס מ6ד רחוק וס61 מעגמוחו nlh'sn לו "ין "סר סר6סון ססיו5י hwn וקמר ,סג5ח'1ח
tolpn)75 ועל , סר6סון ססיולי 610 סחמר 75 על סגסס7יס, סדכריס דגות sulio 61כס6 ססו6 ססמימיי סנרם ס 
 סו6 כי וס וסכן סככוך, כס6 תחת ססס סר6ס1ן מססיולי גחסוו סנמ65~ח 6לו סכל ייוחסו לכן ,סככות

~sP) 
, 

 סכל געל לכל י3לנל ויותר , רת כעל לכל סי3ל3ל סגיתר גיתי חג1*ר פירית ייסיס ,תתרוס כסי יסורס ולכן ,  מחרמות מתמין סיס מגדיל 6ליעור טרגי לותר ר16י ?L'h 6ל6 מרעות, לכל ג16ת סגי6ירווס
 לכסי

 ג3ר6 סכ13ך
לידסקרשקש

 שהוא א*עור ר' שעשה הבאור אותו בעיניה נחשבבלחי שתאר וכמא הנצחות שנה 1ר1ר ידע כמאר השגלעולם
 החלוף מצר כי בזה הרצך , זה ורע )ו( : ישראל חכטיטגדולי ההוא שהלוב, ביאר וזה )ס( : עצנה שתואר כטו בנצחותהכמא
 סכת הוא בשהיף אלא חוטר יאג,ר לא הטר.ם בש:'אשר לבנת בטעשה שביארתי כטו הארץ חוטר הוא הכפאשהחת
 אישיהם ה'2מ'ם שהוא האחר שהחוטר , ובעטירה בקיוםההחלפם 'היה לא בזה הרצון 'שראל, חכטי נגיאור תקל לא )ו( כ5:הספיר

עוטד'ס
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 58נ3 כח כז פרק שני הלק נבוכיםמיה

 אחר הפסדו אמנם , בהכרח כלה התוה יסוד הוא העולם חדפם שהאמנת לך באיתי כבר כזפרק
 בהאטנת טאמונתנו דבר עלינו יפסיד ולא , תורה יסוד אצלנו אינו חתהחהשהתחדש

 לא זה כי דע יפסד. הנה נתהוה הוא ואם נפסד הוה שכל התבאר כבר הלא תאסר השוליהתטרתו,
 . המבעי לסדר המחויבים הטבעיים הדברים התהוות כמשפם שנתהוה אמרנו לא שאנחנו , לנויתחייב
 חייב שטבעו כמו כי , הטבעי מנהנ על בהכרח הפסדו יתחייב , המבעי המנהג על ההוא המתהווהכי
 ממאסת שכבר , לעולם כן נמצא יהיה שלא יחיב כהכרה כן כמו כן , היה כן ואחר נמצא ההיהשלא
 טציאות היא אשר התורישו מענתנו לפי אטנם . טבעו לפי לו החיוב מתמדת בלתי ההוויהשזאת
 כאשר ית' שהוא הדעת זה לפי לנו יתחייב לא , התיוג ע"צ לא יתעלה רצונו לפי והפסדםהדברים
 ירצה ואם , ברצוט נתלה הענין אבל בהכרח, ההוא הנמצא שיפסד , נמצא ההן לא דברהמציא
 בהתמדתו ויתמידהו נצחים לנצה שישאירהו אפשר הוא הנה , חכמתו בנזרת ישאירהו ירצה ואםיפסידהו
 ולא שיגדר, כלל אמרו שלא , נברא בהיותו החכמים כתבו אשר הכבוד שכסא ידעת כבר .הנעלה
 וכן . בנצחותו אומרים הכתובים אכל , יעדר או יפסד הכבוד שכסא חכם ולא נביא בדברי כללנשמע
 ונשומי אחר שששך מי דעות קצת ולפי , כלל יעדרו לא נבראים דעתט לפי הם ההשוביםנפשות

 אמונתם שהתפרמטה מי כאמונת , נצחים לנצח תסיר מעוננים יהיו כן גם שנוסותיהםהמדרשות-
 צד אלא נשאר ולא , בהכרה העולם הפסד יתחייב שלא יחיב העיון דבר סוף )6( . עדן נןבאנשי
 יאמינו המונינו רב כי , לא או עכ"פ יפסד העולם בשוה ההנדה באה אם , והחכמים הנבלשיםהגדת
 רבים כתובים אבל כן אינו הענין כי לך אבאר והנה , כלו יפסד העולם aw1 בו, ההנדה באהשזה
 שהוא מאד בו מבואר הענק, שיפסד מטנו שיראה דבר של ספשומו שבא מה וכל . בנצחותובאו
 סכלתי לו שא"א ויאמר הדברים פשומי אחר הנמשכים מן אחד זה ימאן ואם שאבאר, כמו אמשל,
 אגל ג , טחודש להיוונו הכרחי הפסדו שאין ב שעדיעוהז צריך אלא , עליו יקפדו לא הפסדושיאמין
 בזה הפסד ואין ד , כפשוטו הוא הבינהו אשר ההוא במשל לם3יד )נ( בהאמין דעתו לפי זהיאמין

 : פנים בשוםבתורה
 באדם ידמו איך פלא תה , הקדמות יאמין ע"ה שלמה כי חשבו תורתנו מאנשי התבה כחפרק

 ממנו נמיה שזה אדם יחשוב ואם , בקדטות שיאמין מרע"ה תורת מאנשישהוא
 ולא והחכמים הנביאים רוב מכוו קבלוהו איך , לאלהים חלילה , הדת מעקרי ויציאה ההורהמדעות
 הביא א ואמנם וזולתם, נכריות בנשים שחייבחהו שנמצא כמו , מותו לאחר גנוהו ולא בו עליוחלקו

לחשב
אפוסי  ס6נ6ו. גטו א כלזשרק

 נפר"
 : סמוק מוס ס"ס

 סין ר"ל ממודל. לסיומו סולחי סססדו סמןב
 6ס0ר כגל 6ני מהודם 6100 נעלול מכרחי מעולס0ססד
 . דעסו לפ' orItnbt 6כל ג : ממודם 1nvw עם נעמידג5מוחו
 פסס' נס6מינו הטויס סססד 'קמין D'bo 6100 6כלל"י

 סב) ג' גן 61,ג1 ג00ד, ;סעו)ס סמה 5פי סמוריםסכמ1כיס
 ר"ל . נסורס כוס מפסד 61ין ד : סטול)ו היפסיד ל6מסל
 סחורס 5יסוזו0 סוק כס 6'ן יפסד לoSlpon 6 כצמיגוטס

 : ש"סגסוס
 : סקדמומ ס6מין onlgn ל"ל . זס ימסור ס3" א כהפרק

 מ1בשם
 oht , זמגימ קזימס גו ר5ו 06 , כעולס כרי6חקורס
 מנצר סונר גסגס סק7ימס 6ו , גטגט סקדימס גור3ס
 קונס סו6 כי סעעס וריצח קוזס גגר6 ככגו7טכס6
 זס וני6רגו , מססמע נחי סיחכ6ר מס כסי ונסכםנטגע

 : סרב עמס 6סר נסק7מות כןגס
 סו6 משלס חזוס סס6מנת לך גישתי סנר כזפרק

 סספסז התגס , כסגרח כלס סתורםיסע
 6מגס , סחורם יסוך ~I1Ss סיגו וסחסווס ססתמ7ס6"ר
 ויגוף סגגחיות מוריס כחוכים סנרו למס ז0 סרככיקר
 סדכר ס6ין סרב וקמר , סווס גססך וכל (1DD סווסכל כי כעגור קדמון סיס כן גלחי ססו6 כמו כי לחסוגס76ס

 , סיפסך יחוייג ל6 סטנעי כמגסג על גחסווס סל6 מי 6כל סטכעי סמגסג על יסס7 סטכעי 60גסג על awnno כיכן
 ן כל5 יעזרו 1ל6 גגר6יס ךעת13 לפי סחסוניס גפסות כי , סווס ססו6 יפסד.כעגור ססעולס לס6מין רשי61ין

 ססעולס 1סחכמיס סגגי6יס סגדת ג6 )6 כן גס וכן , ימסד סככות סגס6 חכם 16 גניך כנכרי כלל גימע hSוסגך
 : ג5מתתו מוריס רייס כחוכיס ג6ו ושמגס , סמסל כסי סו6 כ6 ו6ס ,יסס7

 מחורת ססו6 כ6זס ירמו 6יך סל6 ווס ן סק7מוח ישמין סמלך onlo גי חסנו תורחגו מנוגסי סייס כתפרק
 העילס  סרס מטסרי וי65 ססורס  מדטוס ממגו נטיס  סוס 6דס יחסוג 061 , נקדמ1ח סי6מיןמרע"ס

  ינטיס ססיינוסי טנמ65 כמו מוסו עתרי גססי ול6 גי  עליו סלקו ול6 וססכטיס סנני6יס רינ ממנו יקנלי 6יףל*לסיס
 וס 6מ וס סוחרים גרגריו מסני עסלט מסר  tu)s נסחו ססגמיס מקמר וס לחסין סגיolnht 6 , חומוסגגריחז

וגוטים
קרשקש

 לטגיד )ג( : השארוח1 יחייב לא כן כמו שהעיון נזההרצק והחוטר , משתנות חלתי גטשאיהפ קיימות והשרותשמרים
 על שגאטרו פסוקים בזה הרק , פשוטו ע9 גשאהו אשרבמשל והם משהמם ואישיהם ערנו ומעוט פחיתותו כסבת השפלאזה

 הריסת על טשל הווו אשר והארץ השמים הפסד אענין הטשל צר : ונפטריםהויות
 : אדשת וחורבןססלכות , העולם הפסד יתחייב שלא יחייג העיון דבר טף )6( גנזסם4ק

פרק 14 יך ח"ב[ נבוכים]סורה
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 כה פרק שני הלק נבוכים .ה:
 הנא צן , מומת לדברי ממים שדבריו ספני קהלת ספר לגטז בקשו החכמים מאמר , עלי זהלחשב
 יתפרכו התוהה מדעות זרות דעהע לצד נוונים ענינים ההוא ספר של שבפשוטו ר"ל , ספק בלאהענין

 מבחשר פסוק פנים בשום לו ימצא ולא הקדטות על יורה פסוק לו ואין טכ%ם, הקרסות ואץלפירוש,

 על מורים כתובים ראו וכאשר , אמת והוא ננוחותו על מורים פסוקים לו "ם ואמנם , העולםבקדמתי
 , אמרו הא בנצחות לשונו אמנם . כן הענין ואין , טחודש בלתי שהוא מאמץ שהוא חשבונצחותו
 יאמדו וכן , לה המשוער רפטן ששומר החדפם בזה שער שלא מי שהיפרך עד )5( עומדת לעולםוהארץ
 , דוד במאסר יאסרו מה חמיה ואני , לה הנגזרים ימי כל שהוא הארץ ימי כל עוד , יתעלהבאמרו
 הההן , הנגהות יחייב לא וער עולם אמרו נ'כ יהוה ואם , ועד עולם תמהם בל מכוניה על ארץיסד
 ואשר , ועד עולם מלך ה' יתעלה בננוחותו אמר הכתוב כי , אחת זמן סדת לו יש א"כ יתעלההאל

 לפניו או , ועד עקם באמרו אחריו אם , עד בו כשיחובר אלא הנצחות הקייב לא שהעולםתדעהו
 , ועד עולם תסות בל ב דוד טמאטר למטה , עומדת לעולם שלמה טאמר א"כ , עולם עדבאמרו
 תיתנה לא ענין על שבהם מה וכל חקיהם והתמדת השמים נצחות ונלה השלום עליו דוד בארוכבר
 %א נתן חק לעולם לעד ייעטירם ונבראי צוה הא כי וכו' השמים טן ה' את הללו ואטרו, ,לעולם
 וארץ שמים לחקות רנה החק שץ כי , לנצח ישתנו לא חקקם אשר החקים שאלו לומר רצוני ,יעכור
 שמש נותן ע"ה ירמיה ואמר , ונבראו צוה הא כי ואטר נבראים שהם בשר שהחי אלא , זכרםהקודם
 גבראל ורע נם ה' נאם מלפני האלה החקים ימושו אם לילה, לאור וכוכבים ירח חקורו יוטםלאור
 , יטושו לא הם החקים, אלו לוסר רצוני נבראים שהי אעפ"י שהם נ"ע גלה כבר נוי, טהיטיישבתו

 ומה העולם ~gff האל, מעשי שאלו שלמה רב זכר וכבר , ע"ה שלמה דברי בצלת ימצא זהוכשיבוקש
 יהיה הוא האלהים יעשה אשר כל כי אמר עשויים, שהם ג והע"פ לנצח מבעם על עומדים ,שבו
 ושהחש האל טמעשה שהעולם הפסוק נזה רביד כבר הנה , לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליולעולם
 להיותו עלה שזהו , לנרוע אין וממנו להוסיף אין עליו אמרו, והוא בנצחותו, כן גם העלה ונתן ,נצחי
 תוספת או , ויושלם בו שיש חסרון מפני ישתנה אמנם ישתנה אשר הדבר כי אמר כאלו ,לעולם
 וא"א השלמות בתכלית שהם אחר הש"י פעולות אמנם , ההיא התוספה ונוחסר אליה צורך איןבו

 דבר המצא שע"א , בהכרח עליו שהם טה כפי יעמדו הם כן אם , מהם החסרון ולא בהםהתוספת
 הוא כבר שהיה מה אח"כ, ואטרו הנפלאות, התחדש ר"ל מלפניו, שייראו עשה והאלהים , באמרוהפסוק בסקי שתיתנה מה על התנצל או , שנמצא למה כוונה תכלית נתן ג"כ הוא וכאלו , לשנוייםמביא
 מרהטך המציאות דיזמדת יתעלה רוצה שהוא )ג( , נרדף את יבקש והאלהים היה ככר להיותואשר

קצתו
אגהץ שבשם

 ויל רסוסינו וסרטו שמר ר5ס . ועד עולס חמוע גל . ב ססט1ט1 ר"ל ספק ג6 סעגין סו6 וכן , חיגות %דאוטיס
 פסס ג'ל , עסו"ס פסס ג : עו)מיס ולעילאי )עלס סו6 סיורם פסוק לו וקין ככללם סקדמוח וקין לעירום0י5טרכו סרי ועד שלס מלס ז)מ מגימל מקוס סכל עירוגץ למסגל מדעותסתורס 7עוקורוח ל75 גוטים עלגים 0ס ספרסל
 כקדמות מגורר pt~D מגיס כמוס לו יתhSt: 65 קומותעליו
 ככר כי גן סעגין וקין ן מהדס כלתי ססו6 מקמין 6100 ומ0כ1 ג5חיותו על מוריס ססיקיס לו יo)nht 0 ,מעולס
 , עוחדח לעולס וסקרן 6מר ססולס גג5חי1ח לפוגו 6מגס . מחבט גלתי ססו6 יסמין 1ל6 גלחי olh~ 6100יתמין
 לעד ויעמי7ס וגגר16 5וס סו6 כי וכף סקרן מן ס' 6ח 0ל5ו ס6מר כמו גלחי ויסים מחודם יסים כגל ס7גרומנס
 ירח חקות יומס לקור ססמ0 גורף ירסיס ק גס 61מר , לגנח י0חג1 ל6 חקקם 6סר otpno ט66 ר"ל ,לעולס
 sts~ לקורנכוגניס

 גן גס זס גלם כגר , גוי חמיות ישנתו יסרבל ורע גס ס' ג6ס DSn" סקלי סחקיס ימסו 06
qhnמסיו פי על otb~)) סגו ומס מעולס ר"ל ס6לסיס מעשי ס6ל1 סלמס כן גס זכר וככר , ימחו ל6 סחקיס 6לו 

 למוסיף 6ין עליו לטולס יסיס מא ס*לסיס יתסס . 6סר גל 6מר , עסיס פסס סי על 6ף לגנח טגעס ע5עותדיס
 גו סיס חסרן  תילי יסתגס המגס יסחגס 06ר ססדכר 6מר כבלו גנחי מעולס לסייח מעלס וס כי , לגרוע 6יןוממגו
 מסלמות גחכליח מס ס0ס משלוח המגס , ססו6 סחוססת סחחסר ורלף בליס נורך 6ין גו 6וחוססח ס0למס51ריך
 סיסתגס מס על 0חג5ל 16 סגמanS 65 כדוגם wSz גחן כן oa סו6 וכנולו . וט' תסרק ול6 כסס סח~ססח 6פ0ר61י
 תימתגו גר6ס 06 כי גוס 1סר5ון , סגסוגות סחח7ס ר"ל , מלסגיו 0ייר16 עטם ס6ל0יס שמרו ססס~קכסוף

 מס ממגו 5ע0וח סיורר גיד וכחמר 60ל מעל 0סס ס6ג0יס 0יחסט נעכור יסיס זס סגסוג, ממגסגס סטכעייסס7כריס
 לסיוט והסר סו6 כגר פסיס מס כן "חרי וקמרי , ממגו 60ג0יס סיירתו כדי בגחוכו מס וכל מעלס סו6סירוס

ככר
קרשקש

 , נקצתו קצתו והטשך הטצ'אות ההטדת ינ' רוצה שחוא)ג( שאי שיחשוב בזה הרצון , לה הנגורהזטןי ו חצוצת יאמין אם החרוש אשחח תתקדם שלא השב ביהסגור מלאטר החרופ בזה שיער שלא סי שחצרך עי )6( כחפרס
 השמחת שרולה הקדום שטרצו)ו נרדף את ינקש אמרו כ'פירוש הטורח הפסוק זה וכשראה שיפסד מבלתי מחודש שימצאאפשר
פרק הזמן עוטרת לעולם והארץ פירש , החדוש יאטין ששלטהגן י וקיםנטשך כמו וטאטא העולם בחדוש קיימת אמונה מאמין והואפחחית
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 54נר כס כח פרק שני הלק נבוכיםמורה

 עליהם להופיף אפשרות צד ושאין הש"י פעולות משלטתו זכרו אשי זה אטנם , קצתו אהבקצתו
 רחל כלם שפעולותיו ר"ל , פעלו תמים הצור אמר , החכמים אדון נלהו כבר הנה , מהם לחסר%א

 , אליו צריך בלתי דבר ולא מותר בהם אין כל" חסרון בהם התערב ולא השלמות תכלית עלבריאותיו,
 שיתבאר כמו החכמה, גזרת אחר ונמשך נמור צדק כלו , ומהם ההט לנבראות שעזור מה כל יוכן

 אלא מדבר, שהוא ספק בלא ידע מדבר, כשישמעהו אדם, לשון יבין שלא מי כי רע א כםפרק : המאטר זה פרקיבקצת
 לשון כפי הם , םלווע םרבריו ישמע שהוא מזה נרץ ויווסר , כוונתו ידעשלא

 הענין הפך על מורה השומע בלשון ההיא המלה שההיה במקרה ויזדמן אחד, ענין על מורותהמדבר
 קצת ב , בשוה שוה הנביאים בדברי להמון יקרה וכן , ורצהו הענין בעיניו ישר שההר ירצהאטנם והעברי , ומאנו אחד ענין מאס שהוא איש על מספר שהוא הערבי יחשוב , אבה , יאמר עבריאיש ערבי שמע כאלו , אצלו כהוראתה המרבר אצל שהוראתה השומע ויחשוב , המדבר רצהו אשרההוא
 ממנו יבין וקצתו החתום הספר כדברי הכל חזות לכם ותהי שאמר כמו אבל , כלל יבין לאדבריהם
 בו, אהד.מיוחד דהר נביא לכל כי ודע , חיים אלהים דברי את והפכתם שאטר כמו סותרו, אוהפכו

 ההקרפה זאת ואחר . שיבינהו למי בו הטיוחרת הנבואה לרבר הביאהו כן )5( ההוא האיש לשט כאלוג
 נתיצת על כשהניד כי , מעט זולתו ובדברי מאד הרבה בדבריו נמשך ד ע"ה ישעיהו כי )3(תדע

עם
אפסיי

 . וכו' כ)1 וממס ססס לג3ל"וח סינדול מס כ) ר :גכל6יס
 סיג,ול מס פכ) ס)ס' ס'וחר נג'וסן מס 'ח' ססעו)וחיור')

mhlmlנסם סגמ)16ת מן סגגול מס וגל עמס יפי ססס 
 נמס מוחס ספוק וס . וגו' יכין ס)6 מי כי דע א כםפרמ : גמול )דק כיס טכטס מיד סגמטךממס

 מוריס וס"גמגו סעויס אחוח מעגיןסדנר
 מסגכי6 סג3ו"ס וניכרי י63ל גס סינוור, וכמו )6ריסס"1למקנת
 סגוומ6 מן כדכריסס וסגכזס ומריתחו סגכי6 מרסון גמסכיססס

 כשפסד סגכי"יס ויחקרו טומ61 מס סכ) 1'כ6ר ,וסססוגס
 קנס ב : נוס סרב סי"ריך כמו ממן סכ) כי סימס,כ כמושיגו יספי פסעו)ס מפסס )ס' סירקה סגינ)יס וכתססו סעו)סוס

 בסמון ידיגו ל" סגכי6יס רכלי סק)ח ל') גלי. יכין )"זכריסס
 כ")ו ג : 3סיסס סדכריס סיקר6ו עם נ))כסס

 יסנן סו"
 ר"י .6100

 כימון חנ6 כעומס טס:3ו6ס ט) כוס ירמו,
 , סמדמס הכח מעל כפ' סו6 וססכ) שוי סיס מאיסמורנל 0גכי"

 מ6ך סלמס גדכליו נמסך ד : סנכ1"ס מענין נדו) סורסוזס
 ויתגיד )63ל רוב כס0,ס סיספיס ל"י . מעע 11)נצוכדקלי
 גללו טסכוכליס נ5ט ימסל omb בכון 16 טסוסיפח

 מובשם
 רקס ית' ססו6 , גדדך 6ח ינקם olo5hol סיסככר

 6סר ו6תגס : קנחו 6חר קלתו וממסך סמגי6ותכסחמךח
 לפסיק נפטרות 5ד גס6ין ססס סע61ח כסלמות סלמסוכרו
 , סנני6יס 76ון גלמו ככר סגם , תסס לחסר ול6עליסס
 כריותיו ר"ל , מססט דרכיו כל כי סעל1 תתיס סנור6מר
 וסו6 , תסרט 3סס יתערכ ול6 מסלמות תכלית עלכלס
 , קליו קריך כלתי דבר hSt , עול קין 6תוגס 6לקמרו
 גמור סדר כלו מססגסגס ססס לגכר6וח סיגזור מס כלוכן

 כסויות tpP1 0ו6 סלמס סדעח כי"ר טסרכ 6חר .סמ6מר סרקי (nsp ססתכ6ר כמו סחכתס גורת 6חרוגממך
 רפט , קדמון ססעולס לכו על עלס וסלק וגנחי1תומעולס
 "יגו סוס , otnph ויתעו יפסדו וס6רז סססתיססגכי6יס מיכרי סיריוס מס כי לזם מגמשך מסרק כוס לכפרסר3
pnhכעתיד גנחי סו6 סעולס ~כי ונוגמל מסל סקו6 6כל 

 לחסוכ סמנים ומס , ל6רי0ט"ו כקנח מודיסוס"גחגו
 יסים וזס , סגכי6 דהרי יכיגו סל6 למס יפסדססע1לס

 : לזס סגמסךכסרק
 מזס גדיל ויותר , וכו' יגין טל6 מי כי יע כםבשרמ

 למון גסי 610 מלוח מתריו יסמע6100
 , סמינר רנס 6פר ססו6 מעגין מפך על מורס untwנלסון
 יפכר ססו6 מערכי יחסוכ 6כס סי6מר עכרי ערכי 6יסומע

 סגכי6יס כרכרי כסת~ן יקרס וכן , ורכסו געיגיו סעגין סיטר ירכס כמגס וסענרי , ומיצגו 6ת7 ענין מ6ס ססו6 "יםעל
 16 ס0כו ממגו יגין וקנזס סחתוס 0ססר כפכרי סכל חוות o~s וחסי אמר כמו כלל ינין ל6 דכריסס קנח כטוססוס

llplDלמון ס~6 גבלו בו מיוחד 6חד דכר גכי6 לכל כי ודע : חיים מלסיס זכרי וססכתס נ6חרס n~ho 6כן , 00ו 
 , רכר"פ סגי יתכ6רו כס 6סר סערך נדלת ססי6 ססקומס ז6ח 61תר . סינינסו למי כו סמיומדת סגכ61ס לךכרתכי6סו
 פיעית מי  ותסס סגכי6יס, נגרי כלל ימיני סל" מבס הינפיש גי5תר

 הסי
 6סר סגנו6ס גי לגי יורס ופגי  שכווי, מס

 , סננו*ס  מעגין דול נ  יירפ %ס ספדמס, סכת פיסל כפי סו6 יססכל  פיניי,  פוס 3לי סמירגל סנ3י6  נלשין חתוייו לנני,630
 וצין 6ומף 6ין לתטלס כי , לעז כלסין חכ61סו 6עז יסיס ו6ס פרצי,  כלפין  פנכי5ס  טניסאי ערני סגני* ייינן Qfiכי

 וס ו30ן , לסון כצוחו עמסם מתר סססס דמיונם כסי יחסכו 6ו סמלות מסימים וסגכי6יס ~ot)t)P יספיעו "כ5זכרים
 :tS'ht סלמון כצוחו סגכי6יס עס מזכר יתעלס סססס לסי ק17ס גקר6 כי נורך סבין סרמכ"ן וקמר , גכל6ס 0כס סרגנחן גי , nl?p לסוגנו גקר6 למס ממורס לרג סותר סיס ל6 סס1ד Or מכין סרמכ"ן סיס ו6ס , קערך געל ענין 610גי
 . מעט וולחו 731כרי מ6ן 0רגס כדבריו סמסיל יכעיסו ומנס : סת0וכס ולס  רירו  עילט סיס ל*  יסור  זפ ירעסיס

ר'5
קרשקש

 ואמר , רג חלוף מתחלפם בנה והם מליצתפ ובצחותרבונם למי בו ההיוחדת הנמוחה לרבר תביאהו בן )6( כםנפוקק
 הטליצה בצחות ישום הרגל כפי לרבר הנבואה תבואהו שכן האישים בין יהרון ערש נזה הרצון ,שיבינהו

 : בהם רגיל שהיה ומושכלים משתתפים ובשטותוערנותה והם וערבים קהים דבריי שכל טהם מליצתם, ובעניןברבורם
 שעט, ז~לחו וברברי מאר הרבה פרבריו נמשך בשיחו כי)נ( נטרף ס,ה לסטה שהם אישים ויש , והתלן הסררנתבעת

naun
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