
 11*א ח פרק שלישי חלק נבוכיםמורה

 אמנם ב"ח כל וכן צורתו, אהה לא הנפסד עלו החטר אחר אלא נטשך כלו זה אין עלק מתארשאו
 אהי'החמר נמשכש הם אמנם וחטאיו האדם פשעי וכל , צודתו ספני לא שלו החמד מפני והמלהשות
 יעז הארם שהשנת בו וההמשל , צורתו אחר רק נפשכות אינם כלם ומעלותיו , צורתו טפני לאשלו
 כל לרחקו שצריך ובמה בו לבחור שצריך בטה והסתכלו וכעסו תאוותיו והנהיגו מהנכל כל וציירובוראו
 שתמצא רעה טרה וכל כעסו וכן בהן תאוותיו ורוב ומשגליו ומשתיו טאכליו אבל , צורתו אחר נטשךוה
 האלהית החכטה כנזירת אפשר היה ולא , כן שהענין התבאר וכאשר , שלו הלזמר אחר נטשך הכללו

 הצורה זא"ז הקשר והתחייב חטר, מבלתי הצורות מאלו צורה ד שימצא ולא צורה מבלתי חמרשיטצא
 אותו המבחש החשוך העפרי החמר בזה ודמותו, אלהים צלם שהיא ביארנו אשר טאד הנכבדתהאנושית

 ותמנע שתכריחהו ער ושלמון וממשלה החמר על יכולת האנושיה לצורה ר"ל , לה נתן והפסה חסרקלכל
 מבני "ם כי ; אדם בגי מדרגות נחלקו ומהנה ה , והשווי היושר מן שאפשר מה על ותשיבםתאוווניו
 הנכבדת, צורתו גירת כפי המתמדת העמידה ולבקש לבחור הנכבד תמיד השתדלותם שבל אנשיםאדם
 אשר )ס( עליו השופע האלדוי בשכל והדבק דבר בכל אמתו דעת והשגת מושכל כציור רק יחשובולא
 המפורסמה, וחרפתו ללכלוכיו ותאוותיו החמר צרכי יביאהו אשר וכל , ההיא הצורה נמצאהמטנו
 יכולתו בכל ההוא החרפה טן לטעט וישתדל בו שנוגע סטה ויכלם ויבוים בו שנשקע טה עליצטער
 ההחש שהאדם לבזותו, למקום ממקום זבל לפנות וצוהו המלך עליו שכעס כאדם , צד בכל ממנהולרושטר
 יהלכלכו שלא כדי קרוב למקום טועט יבר יפנה ואולי ההוא הבזיון בעת להסתער יכולתו בכלהשתדל
 שלא מראה כוה ישמת העבד אמנם , חורין בן שהוא מי יעשה כן , אדם יראהו ושלא ננדיו ולאידיו

עמש
 שובשםאפליי

 סמך סיכר תירמס וחס כ5ל יר6ס סל6 16 יכריס כסלמס tSbn 15רס ר : סלרוטס סטרם ma)tl ס5ולס ספאועעד
 , סטגעיוח כחות כסקר וכן , ססו6 ממס פתוח 6ו ססו6 מס כי כחמר, ס)קסרו0 סמומריות מסגולות )ולס ל"5 /סנולוח
 ססרפ 6ין גלטל 16 כטול 16 0ולסס סרג ס6מר מס ווסו ו)0ל7יס גגדל,ס מס ס)פלריס ססכליס ומס סננדלותס15לוח
 כמכס עליו סגתח7ס 16 כטבע סינירס כתחלת וס סיגת כין 6מל ל"5 . 076 כג' מדרגות נמלקו ומסגם ה :מסמומל
 ימות 6מגס כי חיים )עלי נסקר מעגין bto וגן , ממסגות משנות בו נסלקו מממל עי ס")וס' מסכל Sb סממט5סס)ח)ס

 סחט6יס כל ג"כ 5ורקו,וגן מפגי hs סלו סחוחר מסגיויחלם
 ולכן , אהדתו *תר ל, חוס 6ח מסטי* hm סרע י5ר סו6 סטן סו6 גי סחמר 6תר )מסרית (os וסמר7יסוסססעיס
 אינס כלס 1מעלוחט תומרו מ75 6ל6 נורתו מ5ד חט6 ל6 דוד כי ט1עס ~fis 6יג1 חט6 דוד ס6ומר כל כי 6מחסיס

 יורר רע "ין כן 6ס , וולחעלס נחונס סי6 וס5ורס גורסו 6מר נחסך זס כל לרחקו סקריך ומס כו לכח~רסטייך כמס וססתכ6 וכעסו whn" וס)סיגו סמוטכל כל חיורו כוריו Ph~ ס76ס פסגת גי כו וסמסל , נורתו *חרגמסכוח
 תאוחו ורונ וממחתו כן גס ונסגלו סיר מכלי וממסמס סמ6כל S)h , סלמות וכל כו7 וכ5 טוב 6כ5מלמעלס
 סתכ6ר כן 06 , סלו סחמר 6חר נמסך סכל רעם חרס כל וכן , ט1כ לחכליח יס71ר כסלא מכעס 1נן ,כסס
 ת"ת סס 6סר סינרים כג5 מתפסט קו6 6סר מסטן וסוך סחמר מ% ינ6 רעס ומדם ומרי וססחחס ספסרסכל
 סכל כן ססענין סתכ6ר וכלסר . לו ורע תדיק לו וטוב רסע כענין סססגחס לסגגח מכת 610 גי וס וסכן , סירתגלגל
 15רס עתמנ6 ול6 15רס גלי חמר סימ65 ס6לסיח סחכמס כנורק 6יססר סיס 1ל6 סחמר מ5ר ינ6 ססק,ס וכלסססד
 סיוחר ומס06סר ס6פסר נורח S)h סנמגעומ גורת תיגס הכלסיס סחכמס כי כ1 ומרנון . חמר מנלי כ15רוחמאלו
 קסיו5יייחוייכ ססו6 סחסרוגות מלך 6ל כ6לסיס סנורם כסחחנר גי , וסססן p~oo לגל שתו סמנהנחסוך סחמרוקעסריי )1ס יחול ודמותו כלסיס גניוס ססי6 קיטרגו 6סר מ6ד סנכג7ת ס6גופית ס5ורס סינוור ויחחייכט1כ
 כעכור וססס . סספסד 6ל סגלך וסיסיס 1כגססתתס מר וכל רע כל לעקות מחוגר ויסים מספסר 6ל משכרירסיס
 חס 6ל ותסיכס תקוותיו ותמנע סתגרימס1 עד 1סלט1ן וממסלם מחתר על יכולת ס6נוסית לאורס ר"ל לס גתןוס

 וסס סעולות"סס וכל סחמר 6חר גמסכיס ממס כי 076 כגי מדרגות נחלקו ומסגם : סתווי ומן מיוסר מןס6ססר
 "חל סעס )ממכיס ומסס . ס"לסייס ס6)סיס וסס ססכל 6מר סעולות'סס ככל גמסכיס וממס , סכסמייסס6)סיס
 תמיד ססת7לותס סכל 6גסיס 076 מכני ים כי נ17ל1ת, מירפק סכתוח tShn 6ח7 וככל , ססכל 6חר וסעססחחר
 *סר עליו ססופע ס6לסי כסכל ויתדכק  רכר  נכל ישפי הצ9 וססגק תוסכל כאיור רק יתס1כ 1ל6 סכלו סיגוורמס כסי גססערס זס וכל וסמיגיי ס6יסי סמ5י16ת לכקפח ויגעל ויסתם יאכל כי , סמתמדח ~oltnu ולכקן קגככדלכתור
 ו6סלטסו  פין כי כי תיפר כמו כו  ריעש  ויתגפפו פפיר פי ties סיע סוט סריס 161 ססי6 ס5ורס ארח נמ65תממנו
  סימר כמו רע סוס יגיע ל6 ס6יס וס 6ל סמ~'קיס וסקר 15ריס הרכות רככות אלפי Sh", לתגיו  סיסיו tste~tוכפיס  נעי  פיטליר 6ס'ל1 וסספסי ככליון לו יפיר 6י יייפ וי כי  (qtO  זן יפרפ יר)  ויוי ן פשי ירט כי*פנגיו
hsעל י5טער מסורסמק ומרפח' וח6ת0ין סחמר סרכי יכי6סו ספר כל למעלס תארגו 6סר 1ס6יס , רעס אליך ח6ו)ס 
 וסרבן . 5ר יכל פריי לספיר יכיפו נגל  פפי* יירפש  למין  וייפדה . כו סגונע ממס 1יכלס ויבוס כו סגסקעמס
 ולתת חמריות תעלות לעטות ספרך כי מעפריי מקמר לוס מחוכרת לסיות סגכגךת סנורס ו6ת סכי" נוס על י5טער כיכו

חקו
קרשתם

 הראשונות המושבל1ח אוהו וחננו הפיעל אל הכח טן הארפ האלהי השפע טן בזה רוצה ההיא, הצורה נמצאה טשו אשר)ס(
 ! היריעוה ההשגח rntDn הס אשר שכל ומוציא נחמר.ם צורות הנוהן שהוא הפועל בשכלהסכונה

טפסר
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 ת פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 שחק וההן בפררגש חפנה וידם פניו וילכלך ההחש בזבל טפו כל ישליך , נד% פורח *"ש"צ
 הנות חרפה אצלם החמר צרכי שכל שאטרט כסו אנשים אדם מבני כי , אדם בס ע"מ כן ,ףשסח
 בעבורו אשר אריסמץ שחכר כמו עלינו חרפה הוא אשר המשהן חח2 ובלבד בהכרח דצעהייבו ימזסרון
 ולהצמער טהן ישומר שאפשר מה מהם למעט למשכיל צריך כי , ולמשגל ולכהיתה למאכלנתאוה
 יהיה אבל , הדברים לאלה חבורות '1WY ולע המאמר בהן ירחיב %א בהן ידבר ושלא , אותןבעשורו
 , צלתו אפשר שאי מה אלא ז מהם יעשה ולא יכלילו כפי בהן לקצר כולן התאות אלו על טה2להאדם
 והנכבד החזק אשר זה, זולת לא המושכלות ציור והוא , אדם הוא מאשר האדם תכלית תכליתווישים
 והם , תמיד השם עם הם האנשים ואלו , רהכולרז כפי פעולווזיו ושאר והמלאכים השם awnשבהן
 , תכליתו היא שזאת ר"ל האדם מן המבוקש וזהו , כלנם עליון ובני אתם אלהים להם נאטראשר
 במישכל השהכלתן טחשבה כל בטלו זה, נהפך הם הסכלים המון והם מהשם הנבדלים האחריםאמנם
 רק יתבוננו ולא ינשבו ולא , הכדווש חוש ר"ל , הגדולה חרפתנו החש אשר ההחש החש תכליתםוישיטו
 אסר ובטשנל, ובמשתה במאכל שסופים בהיווזם ברשעים שנאמר כמו , אחר בדבר %א ובמשגלבמאכל
 ונשים חמר , מקום כלי צואה קיא מלאו שולהטת כל כי אמר , תו' תעו ובשכר שנו ביין אלהחם
 פהק וספר , בך ימשל והש תשוקתך אשך ת1ל היצירה בתחלת מהם שבוקש מה הפך , בומשלו

 וטזה , בערים עצרת מנאפים כלם כי חיסר , תו' יצהלו רעהו אשת אל איש השטר כן גםתאמתם
 שתאי טפטפו אלו שבשני המשכר, המשתה ומן והנוה מן להזהיר כלו משלי ע"ה שלמה שםרענץ
 אמרו ואמנם , ויצאו פני טעל שלח ונאמר , הטה לה' לא כי בהם נאסר אשר מטנו שרהוקשהשם
 נובר בלתי נאווע טוב חמר אחר לאיש כשיזדמן כי טבואר, הוא כלו ההויי הטשל , ימצא סי חילאשת
 הוא ואם שזכרנו, כטו להנהיגו יקל הנאות החומר דבר סץפ . אלהית מהנה רפא סדורו טפסיך ולאעלז
 הוא כלם ההם המוסרים שלטה הוכיח שה ומפני ח אחזו, לכבוסי המתלמד מן נמנע אינו נשוועבלתי
 באסת אדם להיות שיבחר לטי וצריך , כלם החטר תאבן לכבוש הם אטנא והשורה התורה ובראתוויתג
 ומשתה וכה2נל טטאכל החסר צרכי כל לחסר השתדלותו כל שישים , ותמונתו אדם בתאר בהטהלא

 אמנם . לנפשו סדרניה להן ורכים מהם יבהם והכעס רוזאוה אהר הנמשכות המדות שאר וכלוכעס
 ההנאה לפי לא הפרנסה צורך ולפי במועיל מהן יסתפק ומשתה כמאכל טבלעדיו אפשר שאיטה
 כפנחס ושהחסידים מצוה, של שאינה סעודה מאסם ידעת כבר , עליו והקבוץ ג"כ בו הדברים ימעטט
 כדין דיט היין זאסנם , עשה ולא עמו שיאכל הקדחו רבינו והשתדל אדם עם כלל אכל לא יאירבן

 ערומים אנשים מהתקבץ חרפה יותר אצלך שיהיה ראוי המשכרת השתייה על הקיבצן אך בכונה,המזון
 שככולה לאדם אק הכרחי  ענין  ההניאה  בי  ווו וביאור , אחד כבית ביום וסתרהים נפנים דוגריהמטלי

 , טושכל לא טפוסם הערוה גלות בנות , בכהירתו הרע האיש ממעשה הוא והשכרותלרהותו,
 ידבר ולא זה שירחיק אדם להיות שריצה לטי צריך ולזה , לשכל מרוחק והנקי השכל והפסד י)ו(
 בתותנו כתוב שבא סמה אבות בפירוש שאסרתיו סמה יותר בו לאמר צריך איני הכהדגל ואמנם ,בו

 שאלישע אמרם ידעת כבר , סבה לשום %א כלל בו לדבר או זכרו ואסור בו טמאים הטהורההחכטה
 אמרם ידעת וכבר , קרי רחשה היה שלא עד בו חוייב המה שלא מפני קרת נקרא אטנם ע"ההנפש
 מרות ללמדם באוטה טקוכלים ענישים כלם אלו ראובן, קורם זרע שכבת ממנו יצא שלא ע"ה יעקבעל

 יתדאטש
צפירי

 טיפיסיס וים , פס גלעין סימפ)ס סייס מי יפ גי 6דס,כר
 מפסיס מפוחס ד") , גסגלמ סתחייט 1 : 6מל נעגיןסממס)ס
 סמגוגס סממי ענייני ע5 )סעוח נסגרת שמיינוססימיס
 (olh סחיך 53נ? ססגרמי מסיטי 6101 6)יססוסמגוזס
 ססגרמי סעיעול ר") ווכחו, לספר ס6י מס h)h ז : ספקג65
 סיט עם olhnn ר') , וגו' אפי. סוכימ זס ומסגי ח :אנו
 כמדוס )כנפו כו 6ססל סיס מדיין אוח וניחי רעהחמרו
 נו סדנריס וימעעו ט : 1כ1' ס)מס סוכימ וס ~מסניקגויוח
 ~Syb געגייגי כדגורו וישליך יבכר פ)6 ר"ג , גןנס

 איך 5א 5סג) א"ענ מלומק 610 ססגלוח מן סגמפךוסגוף ספגי ספרד s~g , כו' מסכי וסססד י : נמסגר ג"פוממפחס
)פיס

Owפוכ 
 שנס , נסכרת יעמס גי סחמריס ססעע~ח מ156ויכיס הנוס סיחקייס כדי נסמא גסס דייק יודע כי , 65מרחקו

 סחרסס ימעט יסחד5 6ג5 6ססר 6י P)D מע5לסס5יגס
 סיג6ר כמו תתי7יח ססעגחס גסס 6פר 1561 , אגסאיון וגגי 6חס אייס 5סס גימר 6סר גסס יפלחו גכ5ססי6
 סמוסריס שמק סוגית זס ותסגי , סססר זס גסםסרג
 ו6זסרומיס מעורס ומצת / מסחגמיס דולחו סו6 כ5ססקס
 סינחר 5מי גריך כ5ס מחמר ת116מ 5גגוס מס6מגס
 לרכי כ5 ולחסר ססחד5ותו כ5 קיסיס נחמת 5076סי"ש
 סרעוח מדוח וסקר וכעס ומסגל ומסתם ממ6כ5תחמר

 765ס מגלוח מרעוע רוב כי תכעס, סח6וס 6"יסג"ססח
סו6

קרשקש
 ! השכל טן וכשיוחק צריך היין כיהוא פירוש , לשכל מרוחק והגוף השכל "פתר11(

יסרת
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 8נ*ב ח פרק שלישר חלק נבוכים מורה,.
 חטוא , מאד נפלא פירחי בפירוטו ולי , מעכלה קשין עבירה היהירי אטים יגעת כבר 3 ,אטשטש
 לא שרצודם , שבארתי כמו שלו החמר אחר הנמשכים הסקרים מצד ימרה אמנם כשיטדהשכהאדם
 במה אלא בהן להשתרטט צריך אין כחותיה וכל מטלותיה וכל האנושית הצורה אות כי , השובהירק בן שהעביר מי כחטא סבל ענד והעביד שענר מי חמא ואין , חלקיו שבשני בנכבד יסרה מ(ובעברה בטרי וכשידמםוב , צורתו אתר הנמשכים האדם מסנטות היא הטחשבה אבל בבהמיותו רק טרייעשה
 אצלנו שבא האיסור נורל ידעת וכבר , השפל להשינ לרדת לא בעליונים להתדבק לו ראוחןשהן

 לאדם רהטם נמלה הצובה אדם בני טסנ%ת ה"מ כלשק הרבור שזה מחויב ג"כ תה , הפהבנבלתן
 לשק לי נתן אלהים ה' הנבתו ואמר , לאדם פה שם מי שאמר כמו היים, בעלי כהיאר בהלהכלל
 בהם הנאותים ודבריהם בשיריהם הזונים הסכלים הטים שיאמרוהו מה שנאסר עד השלמהמוחרפה שבחסרוניי בנרולה , וללטד ללטוד לשליית לנו נתנה אשר ההיא במעבה שנשתמש צריך טויל ,למודים
 או כטחשבתו שישתטש מי וכל , קדוש עף כהנים פמלכת לי תהיו ואועם להם שנאסר כמי לאי

 מן ביזהר במשגל או במשתה שיחשוב עד , לנו חרפה החש אשר הההר החנם מענעי בדברבדברו
 במרי בה ונעור )מ( בה והשתמש אותה השם נמלו אשר הסובה לקף כבר שירים בו השטר או לוהצריך
 ג"כ ולי , לנעל עשו חהב לה הרביתי וכסף בהם שנאסר כמי ףהיה , מצותא על ינבור אותוהנומל
 הוא אבל , טעות או ממנו הפלנה שהחש תחשוב %א , הקודש לשק ;ה לשענו בקריאת וסבהמענה
 ולא הנשים מן ולא השינשים מן לא הסשנל לכלי כלל שם בו הונה לא הקודש הלשון שזה מפני ,אמת
 בלל ראשון שם להם הונח לא בלם הדברים אלו , ליציאה ולא לזרע ולא להולדה הטביא המעשהלנקש
 ראוי אין הדברים שאלו בזה הכונה חגיה , וברמיזות מושאלים בשטות בהם ידברו אלא העבריבלשון
 לו יעשה לכרם הצוך וכשיביא מהם לשתוק שצריך עניינים הם אבל , שמות 5תם שייטםעכרם
 מן הכלי אמנם , יכולהנו בכל הצורך בעת מעשותם נסתר כאשר ם אחרות טטלות בכנוייםתחבולה
 , פעמתו מצד שפכה נקי וקראחהו , ערפך ברזל עיר פאטרם הדמיון צד על שם ההחג , ניד ישהקוהשש

 בו שיעשה טעים מבני האבר שם הוא הרחם אבל , האסטוטבא שם וקיבה קבתה, הנקבה סןוהכלי
 וטף ) זרע שכבת הזרע השם , רגלים מיכר יהרתן המם , aw מנזרת כן נקהא והיציאה ,העובר
 ribw לא ערוה עלה או יקה או שכב 8ע יבעל ארעו מכנים , כלל שם לה אק להוליד המביאההפעולה

 נצבה , למפגל המוכנת הנערה שם הו*" 5ae כי כן אינו , לפעלה שם שתחשבהו ישנלנה שעך %א ,שק
שבל

צי
 hmt נמסכת e~b ל") . פעגילס קמין ע3ירס סרסוריימרס ידעם ג3ל כ : סד3ליס מ6)1 )).רך סי6 ידגל פ)6שלס
 לימך וסינריך מענילס PnP טנירס מלסורי , ,sff ג'סלק
 כמו סו5 ד3סל6 לימם וסימנך פ.רוס 11) סד3 וס" 1י3פר6
 ס03ר כן כמו גדול יומר סטון ס3ו פגנו נפק ספסלפפי

 מסעעס דק מוס 6100 מ% )1 קפס יסו 13 ספהמ מיסג63ס
 : נס ויותר ע3 יותל ס0עס פמוס לס ייח 6% סי6כלטפסי
 ח!)5יס גל4ת'מ סס סססכ)יס ר") . מס טג6פר עמ' )6ל

 ססס ספירים סיסיו )5 סמגוו)יס 3סיריסס ועבטתס16חוס
 וסיף כסגים מסלעת )י חסיו cnh1 3ו סג5מר למיקונדס
WnDeסגסחר קמו ר") , פעט!תס גסתם ג6טר מ : סק7וסס 
 : לזכרם גפ%ערך מעגין נעליס כן ססס סו3ריס3עפיי0

 פןבשם
 76ט 6ולפ ג6מר 3ו כי6% ועל זס ופל חט6יס ספגי מללו610
 טפנס 4 כי סרב מפמף : לכו  יועף ס' ועל 7רטחסלם
 גן סך3ר סיס ס6ס נחג 1"ל סרמכ"ן ו0ג0 , ממסגללכלי גלי סס 6  נוגח סל6 לפס  9וד0 לטון לסווגו נ0רי06וסבל
 סיו bS סר6סוגס ססגחס על סתסגל לכלי מיוחד ססספין

 עסוליס ומקוס יסגלגס מקוס יסכ3גס !כקיר קרימגיחים
 ססגמס %ל עגמי בסון 610 יסגלגס כי יורם ,טח1ריס
 לסין ל6 גקיס עסק סיקר6וסו רפי סיס וי"גסר6סונס

 .ק7ס
 ה:!סי"

 pb כי 6חר מסק סגרנוגי ממס ר, סחכם
 iw~sO לכל לקרוץ רפוי 61ין ספק 3סס ס% 6פ לקרםר6ף
 מסט tSb וקמרו , קזוס סי6 ממגו מנחלק גע3ורקו7ס
 6סר otntipol !סתל"גיס גו גנגס קזוסס ססי06ורקג1 כי כקדת למון גקר6 למס טעם np)S רפוי 6ין גי0גמיס
 חס , פסק גוס י.61 וגגי6יו מלפכיו עם ס' וזכורוגת

 סכ4 יקמרו סל6 כעגור סעעס !קמרו , יסכ3גק אקרץ כתיג סיסגלגס וסכתיכ מסקרי סססק1 מס עוג ססאמר
 סגמ0 על ע3הו ס0לסון על מ!ר0 וכתיר קרי 003 6סר לעריס ממקומות וכן ערוס ד3ר מסורס hSnt גימכמון
 ססגחס על סקס מסמק יחסנו כ56! ככסס עס 60יס פעל על מורנ5 מסיס למס סלמון ו0 כי ססק 6יגו ידעתיסר*סוגס,
 גקר6 סירוס חן 0רו0 6100 גל כי ?P 6יט ג"ג סכל 3סס מחלק יקרץ כי פסק 60מר1 אס גן, נדגר 61יןיר6סתס
 pllp סלפן לוס סיקרון הדלוי , קירקס מ6% 6מ0 עריס גזר מ6% ס6חס g:pn גל י"ל רשי סמפרסיס  5ךון 6מר !לוסקרוס,
 6כל , פיותיו נלסון גנ3י6יו ידהר ס' 06 6מ0י0 סי6 , כלמון  גזס לנ3י6יס גתגס ססתור0 ס6מרו !ססנס . לנד וסנעטר
 חלק , ססותע מדמיון כסי 6ל6 ר3ריס 1ל6 16מר סס 06 כי 3ו  סמורן  סלסון גסי 3ו ספוסג סרדין  ינין א3י6 גגי6גל

נ613ת
ין9  עיטה שהם נוה רצה , אקע חטם גדול בטרי בה !נעור )מ( : וחטרו צורחו הם חלקי! ששני פ* חלקן!. שנשני ונכבר שרתגי(

 : לו והמטיב יצרע הגחיל ההטס נגד גרולמרי
פרע
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 ם ח פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 יצאנו ההנה , הענץ 6ה לנערה יקהנה עניינו , הכהום לפי ישנלנה ואמרו , אהגר נכתם לימייךשנע
 מכנת כולם שאינם אע"פ שהן אלא , ע"כ דתות וענייני מדתן דברי אל המאטר מכונת הפרקבכלל

 : אליו הביא הדברים סדרהמאסר
 היה ואפילו , עליו שהוא טה כפי הנפרד השכל השנת מונע ומסד גדולה מחיצה החכתי בםפרק

 ההומר הוא אשר העכור ההשור החמר זה כ"ש הגלנלים, חמר ר"ל ונכבד זךהחטר
 ומסך סהיצה ימצא הדעות מן אחד מן הנכבד השם להשינ דעתנו ישתדל אשר כ5 אח ומפני ,שלנו
 השם ובין בינינו מבדיל מכך עלינו שיש הנביאים ספרי בכל הרמז היה זה ואל , לבינם בינוטבדיל
 מהשיגו מקצרים להיותט הדמיעות באלו וכיוצא בעב או נערפל או בהשך או בענן טפט נסתרוהוא
 עצמנו עכירות המונע היות על להעיר , מביביו וערפל ענן באמרו הכשה היא פאת , החומרמפני
 שיראה מה כפי מראותו ימנע )5( ערפל או חשך או ענן או עב בו שיקטן נען יתעלה שהואלא

 בעב יהעלה הנלותז וכן , סתרו חשך ישת אמר עוד המשל זה נכפל וכבר , המשל מלותספשומי
 הא אמנם הנבואה במראה שיושג דבר כל כי , הענין זה ממנו ללטור כן נם דיה וערפל ענן חשךהענן
 לא היקש מכל וירצא נבואה מראה מכל גדול שהיה ואע"פ העצום ההוא והמראה , אחד לעניןמשל
 החמר מפני לנו נמנעת אמתתו שהשגת להעיר היה אבל הענן, בעב יתעלה הגלותו ר"ל ענין %אהיה

 שים באומה וטפורסם ג"כ וידוע , נוף אינו יתעלה שהוא מפני יתעלה בו לא ננו המקיףמחשוך
 אדום משדה בצערך משעיר בצאתך ה' אמר , מועם וממר )נ( ענן ויום עב יום א היה כיני הרמעמד
 יקיץ יתעלה שהוא לא , זערפל ענן השך באסרו הכונה היא ע"כ ותהיה )נ( נספו, שמים גם רעשהארץ
 כל מאיר סאתו השזוע מהשפע אשר הטתמיד ההזק הנדול האור אלא , אתו חשך אין כי דוצךבו

 : מכבודו האירה והארץ , הנבואה במשלי שנאמר כמו במחשך
פרק

 טובשם
 , ס6מח כפי 6כל סןמיוני כחו כסי סיס ל6 סיטחעתקול כי לזמר וררי , סקול )סמיעת סיס כי מרע"סגגונם
 גתו וסיקרו סג6מר ר16י סלס1ן 3וס ג6ס סח1רסו6ס
PG50לטן 

~vpo 
, OPD~t סנרתו כסי סו6 סדכ גתן 6סר 

 כל כי ספרך מוס סע1לס מכלל וסוס  וסנווס,גגנו6ס
 ינות מרעות וכל מתמר 6חר גחיך י61  וחסרוןמיסך
 רון וים מיס  לימלט ~o7h סיכל רטות ויט ומנדו,ממנו
 ח6ייתל 6תר נמסך סיחי תנד ל6דס סמסיגיססרטנת

אפורי  פס מסיו ר"ל . מוטט ומער עגן ויוס עג יום א םפרק
 ממסר "כג מטיקיס ומסרידיס לכיסשמטיס

 קלח 16 ס)ולוח לימיני מוטס סיס ס6מחיח סססגסוסו6
 תגויס כמסל' סימל כמו ב : btOo סלומון לגלסמוסכלוח
 סמיגנס מסול 6מל (Shptnt וגסו מכטדו. סברסוסקרן

פיק :מגיס

 יטג6')י ג3 סיכג: npStn tShnI צדגסי:plhJO 5, כקבירת ס, מ:ז,י%ס:נ%:,יל2ל2: ,%2 :נמ2:קני:::
 יסיחו 6סר 31פרט ומגע למע תדחיס מס מסיס ס6ר olnht , גילכם עליון וגגי 6חס 6ל0יס o~s חמד6סר

 מוכית זס ומפני חתו מלככוב גמר 6יט חות כלתי סו6 061 לרכסינו 'sp סג16ת מחמר דבר וסר , קלסיתמתגס
 כסרי וי סבלית ווס חס-גו, ינ5 סרטס לחטט וכרי 4ע מרפס סי5ימר  וס עניני )גל0760

 !  %י יכיל ירכרים פדר 5כל יט פכויכפ  לעו כי  יירי לסנן סקד1ם  לסוגם גקר6 לתם  ג"כ ט סונר טס ,לפסיס ססדמס וסוך

 סלו סימר hto 4יר סעטר סססו nPo" יי  יק יגםו% כחמר 5פי4 וככער  זך  סימר  סיסיס 5פי4ספר
 6:תת1 וםןל2ן::2ס:בן'2מ:גח .SD ::תיסן:ןהשלנח2ן::ןעטןיעק"ימי:::זו תגדיל  חסך  t1SP סיפ סנכי5יס  ספרי יכל סרתו כי ולוס . ליייגס סללרלים  וספכליס ס'  ויין  ביכינו מבריל  מסךמא

 לסיוע גיח
' 1 

olnlpt טר 
 %6!מעקים

 יסיס ול6 חכי כמגס לכל יויעס קנת 16 סגולתו ליחידי מעוטס סיתס wnnhr סססגס וסו6 מחטר
 סיור  ייי"ס 6)ל כמעמוס  סגיירי מעילך

 כפוי
 נתפלי כחק  מחסך כל ntho מימו ססימט מסססע 5סר ימספיר

 ונס ססגיח סמרככס סהר 6חר כיהוק6ל חסו , מכנ171 ס6'רס וסקרן כצמרו סגרגס 6101 יסיט היסכל)כס
 : סייפר וי  כסוף  יפריס כמו סססגחס ידיעת סו6 כן נסמסרק

פר9
ק-שקש

מ שהטש.ג'ם גזה רוצה אשר , והערפל הענן בו רוצה , כראותו יימנע )6( פפרק  , הכ311ה היא ג"כ ותהיה )ג( 
פרק
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 18ע י פרק שלישי חלק נבוכשמורה

 , ההפכים שני דץ דינם וקנץ הערר שכל ששבו , העררים בהם יחשבו לא כולםהקניינים העדרי אמנם % , הנטוי ההעדר אלא העדר ידט1 לא 4( א שהודעתיר כמו המדביים אלו יפרק
 להם יאטרו 61ה )ד( והקור החום כמו אצלם הם( )ג"ח והם )נ( , והחיים והמות , והראותכעורץ

 , אחד טצד אמת וזה )ס( ב בהכרח, פועל שצריכה היא הפעולה ואמנם לפועל, ישרך לאשההעדר
 , תמהנתע ויניח ויחריש יסטא שהשם שרשם לפי יאמרו , לפועל יצמרך לא שהמעדר אומרים היוונםועם
 העיק שינזרהו טה כפי בו אנחנו דעתנו שנודיעך וצריך . נמצאים ענינים אצלם ההעדרים אלוכי

 הקורה שתחת עטור שהסיר כמי , אחד בצר המניע הוא המונע שטמיר יודע שאתה והוא ,הפילוסופי
 נזכר בבר , הקורה הניע ההן ההוא ולעמור טמיר כי )ס נאמר שאנחנו , המבעי בכבדותהונפלה
 שהערר ואע"פ ההעדה עשה שהוא 5נק,אחד, שהסיר לטי ג"כ נאסר הצד ובזה , המבעי השסעבספר
 שהפסיד במי נאמר כך החשך, חדש שהוא בלילה נר שכבה במי שנאמר כמו כי , נמצא דבראינו

 יתבאר הפירחי זה ולפי , לבועל צריכים ואינם העררים והעורון שהחשך ואע"פ , העורון שעשההראות
 והסתכל , העדרים והרע שהחשך מפני , רע ובורא שלום עושה חושך וברא אור יוצר ישעיהטאמר
 " י44יי ואמנם , עשייה בהם שתתלה נמצאים דברים שאינם מפני רע עושה ולא חושך עשה אמר לאאיך

, 
 44'ל ברא בראשיה שאסר כמו , העברי בלשק בהעדר התלווי לה שיש טלה שהיא בוא שניהם עלאסר
 זכרנו, אשר הצר זה על 4( הוא הפועל לפעולת ההערר יחס ודרך ג , מהעדר שהוא גו'אלהים
 4ף ואפשרמשןע , בו' פקח או חרש או אלם ישום מי או לאדם פה שם מי אסרו הבן ג"כ הצד זה ועל)ח(

 ענינו , הדבור נעדר יבראהו או טרבר הארם ברא אשר הוא מי שיאסר. והוא אהה פירוש בולפרש
 מקבל בלתי אהד תמר ימציא אשר כי , שיהיה קנין א אי ההוא "נץ טקבל שאינו החטרהטציא
 מהמות אגם להציל שיכול במי שיאמר כמו , ההוא ההעדר עשה שהוא עליו יאסר הקנינים מןלקנין

ועמד-
אפרי  ר"5 , סגסול ססעדל 6י6 סעדי יזמו )6 א יפרק

 וסטדר קנין קוראן פ6ט טכס יל16טסמדגריס
 P~W סגי וס ג) O'h11p מס וסמייס וממוח והלקוחגטורון
 טיט 6מר וסמייס סל"וח כמו ninos oP סעולון יקלקוכן
 16חו קול6יס טשו מס 61"כ ,  ססעדר 3ו יסוקר גוסיסס

ץ ק )סס סעייי' סיף:עיי
 : גמול סעדם 6)6 כ% יסע 1)6 סיס ל6 נמשנסעדל
 יידק 6חת טככמיגס המלס ל") , 6מד מגד "מח ונסב

 כמקלס 6)6 כטכס סועי טפן SD10 6101 יו phסססעדל
 תסעיר ימס ודלך ג : מעמוד פסיל נמס) טיג"רוכמו

 )ספיח סקג'גיס מעיל גיימס כס6גמגו ל") . פסוע))פעו)ח
 פססלח קגד Orn סו6 ססו6 ססעדר ט) סועה ונח"לפוע)

 אובשם
 6ל6 סעדר יימ, ל6 סמ7עחיו כש סמ7נייס 6ל1 יפרק

 ל3י6ור סקדמס נ"נ סו6 מסרק זס סגמ~ר,ססעדר
 , סוכרו קבס 6יוג ענין לסגין וסיסרס זרך ומסססגחס
 וגע3ור , רטטן סגר5ס מסו גת63ר מעכר כפרקומגס

 ע5 5קמיננ גלמי ול6 3תוכס מסטן גס ויכ" כסטןסג6מר
 סירק זס לשר סרב אמר , ססגית 3ני6ס ;מ"מס'

 קעור להידמו ססוךעחיך כמו סמדכריס 6לו והמרומתקיל
 6ל6 סעדר ידמו ל6 כי נו וסר5ון , סגתור מסעיר6ל6
 סספרפ ידעת וכיר , סקגיגיס סע7ר ל6 מומלטתסלילם
 ססטלילס , סמוחלטח ססלילס ונין סקניניס סעדר 3יןסיס

 "7ס על ישק כי , ממוחלט ססעדר על 'יוקסמוחלטח
 עליו ינזק 1ל6 רקס היגו ססו6 עתם נעיר ססו6סר6סון
 וכן , חולם 6ו כייף ססו6 עליו pvit סל6 כתן עורססו6
 ססי4 עלים ינזק ול6 רולס 6יגגס ססי6 מכותל עלינדק

 6גלס OOI וסקייס וסמ,ת וסר6וח גשרון ספכיס סגי דין דיגם וקנין סעדר סכל 1יחסגוסע7ריס
 כעגיי

 ייחום
 ייגזרו  ולוס סגות תסגי עלולים סס ור.חייס ספוח גן סחת מסגי עלעיס וסס מ5",ח ס" ונ שחוס כמו כי ,וסקור
 6ל גריך סיגן גמש סכלתי ו6מגס כמכרח מועל הריכס סי6 ספע~לס כי , לסועה גריך היגו מעיר כל כי נגרןלכן
 גתנו גלתי 737 ססו6 מגד פועל 6ל י5טרך ל6 ממוסר ססעיר 6פי( ססע7ר קי , vnh מ5ך 6מת וגס ,פוש

 תעטרך ל6קססעיר
 לטיעל,

 , (otbsn יגיס.י! 6ל1 כי ויחריט יסמך סססס על יקמרו
סקס

!1
קרשקש

 קפ !
 העדר תאמר כאלו המציאותעם אל שלאיצא ההעדו

 V'An ואחר תחלה קנינים שהיו בזה הרצון , העדריך שהםנהם
 או הראות קגין העדר הוא אשר העורון תאמר כאלו ההערר,להם
 שימצא שדרכו געת ממנו נפקר והוא הקנין אותז לו הגיעשלא

 )י('ולזה 'רו:יעש
' 
 , לפועל יצטרך לא ההעדר כי יו

 כסו תמר המוח סקרה בורא שהשם ואמרו סקרה אוחוקיראש

 חיט נבוכיםנטורה

 וראשבימ אצלם מקרים הם והטות החיים כ' החים מקרהשנורא
 ! תסיד למועל צריכים הם ולוה זמנ.ם שנ' יעמרו לאשהמקר.ם

 אמנם הדבר, בעצם פעל שהוא בו רוצה , אחד טצר :ncw וזהט(
 פועל יקרא אבל באסה פועל אינו ואם פועל יקראלפעמים
 הוא העטור ממיר כ. )1( : זה אחד הוא שטרש כמובמקרה
 סיר כמקרה הוא אבל פועל המניע זה ונקרא פ.' , הקורההניע
 הצד זה על )ו( : נעצם הקורה הפיל שהוא לא העטורהמרת
 עשה שהוא יאמר הקנין המרת שטצד בזה הרצון , זכרנואשר

 הרצק , לאדם פה ae מי אמרו הבע הצר וה וקל "( !ההעדר
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 י פרק שלישי חלק נבוכיםמחיה
 רעולה לא מהדעות אחי בל שעל )ע( ד לך התבאר הנה . הרגו שהוא עליו יאמר מהמלו,יעמר
 שיעשהו הדבר אבל , שביארט כסו במקרה ההעדר שעשה יאמר אמנם כלל, בהעדר פועלפעיות
 זזשז ואחר . בנמצא פעולתו תתלה ואוננם , שיהיה פועל זה אי בהכרח נמצא דבר הוא , בעצםהפועל
 וכל , אחר דבר אל בערך רעות הם אמנם הרעזת טהיות , במופת התבאר שכבר מה לזכור עליךההצעה

 מענשיו, טוב ענין אוהערר , ההוא הדבר העדר הוא ההוא הרע , הנמצאות טן נמצא בחק רע שהואמה
 וכן העררו, והוא רע שמותו באדם בו והמשל , העדרים כלם שהרעות מוהלמת מרה אמרו זהומפס
 mun זאת פרטי בכל וכשתסתכל , קנינים העדרי וכלם %5"('ץ רעות הם סכלותי או עניו אוחליו

 שני ובין , והקנין ההעדר בין יבדיל שלא סי אצל אלא , אחד מהם יחסר שלא תטצאם ,הכללית
 אחר שווי הוא בכלל שהבריאות ידע שלא כמי , כולם הענינים טבעי ידע שלא טי או ,ההפכים

 כל בחק הצורה העדר הוא והטווי , בכלל החלי הוא ההוא הערך ושהעדר 1 המצטרף טשער חלוא)0
 באסת יודע ההקדמות אלו ואחר , צורתו העדר הוא הפסדו הנמצאות משאר שיפסד מה כל וכןחי,

 לעשורו ראשונה כונה שיכוין ר"ל , כלל בעצם רע עושה שהוא )כ( סתם עליו יאסר לא יוזעלהשהשם
 , פוב מציאות וכל מציאות רק עושה אינו שהוא , נטור מוב כלם פעולותיו אבל , יתכן לא זה ,רע

 האג הטבע על חטר בהמציאו , בארנו אשר בצד רק , פעולה בהם רעולה לא העדרים בלםוהרעות
 לכל סבה הוא %? ומפני ה , טדע שככר כמו לעולם ההעדר בו מהובר היותו והוא , עליו הואאשר
 , הרעות טן רעה תשינהו ולא יפסד לא החסר זה השם לו הטציא שלא מה בל ולזה , רע ולכלהפסד

תהיה
אפיץ מובשם

 6חת כ5 תעל ר : צחרת גכמ,גס )6 ססעדר מדוס סו6מקנין פועל סעודך תחלם hS מסדעות 6חד כל מעל סחג6רסג0
 5ו 6'1 ססעדר ר~פי5וסוסיס ולסי סמדנריס סלפי ר"ל .מסדעוח כסי כין מדעות לכל מועל ממעולת היגו ססעדר כיכמפדר,
 כמקרס פועל לו ים סססעדר יסכור וספעוסוף , כעלספועל סו6 סמחלוקח ססילוס!סיס,6גל דעת כפי כין סחדכריסדעת

 סוטי לו סיין יסכורוממדגר ססילוסופיס כי oh ,65 סעדריס מס 6ט סמ1סריסגסעדריס
 ר"5 . ס0גס סו6 ,ס מסגי ה כי5:

ססממל , כמקרס לSh SP1D 6 5ריכיס 61ינס סעדריס סססיחסכו
 כחו Sb Sn,D יצטרכו קגיגיס תסס יחסנווסמדכריס
 , כחוכם מסטן וינה מיתמר הדק ולכן גמקרס 6לSPIO 6 תסעולח היגו ססרע מזם סתג6ר סרי , ט5מססקגיגיס
 , סעדריס סס כלס ססרעוח מוחלטת גורס המרו וס ומפגי , זס !סכן כעלס es כמקרס סו6 כי כמעדר סמכוגס101*
 ממקיף כהכר 16 ג6כריס 16 כליחות שוי וסוך 6חד מווי וסוך טוב סו6 סכרי6וח כי גי16ר צריך 61ין חגו6רונס
 סססדו סנמ65ות מ60ר סיפסר מס כל וכן , מעדר סו6 וחמות מחולי ססו6 סערך וסמדר , סח5טרץ מסער6101
 כווגס סיטין ר"ל , כלל כענס רע ע!סס 6100 לו יסתר ל6 סס0ס כקמח יודע ססקדמוח 6לו 1"4י . נורתו סעדרסו6

 ק61 כי טוכ nthsjn וכל מ5י6וח רק עורס הפיגו נמור ט~כ קלס סעו4ת'1 6כל , יתכן ל, וס רע לע"חר6ס1גס
 לסחיהם ססטן ג6 ל6 ולכן , מעגיגע טוכ עג'ן סעור 1ל6 סגמ65 למעדר כלל כעלס רע סיע0ס יהמר ל*יתעלס
 רק עוסס 60יט , נתור טוכ כלס פענוחיו 6כל כעלס רע עומס יתעלס וזיגגו כי , מרע לעסות קנין 0סו6 ס'על

 סתגיע1ת 1סגת165ח סעול1חי1 על ניג1י ססס ס' על לסתי5כ ס6לסיס כגי 1יכו6ו 6מר ולכן , ט1כ מ5י6וס !כלסת5י6וח
1Pbnמעולס כסס ח5ס ל6 סעדריס כלס וסרעפת , ממכסח מגחות ונייילון מהתו סמתחיסיס וסקגיגיס ס15רוח ר"ל 
 יסליתסו ל6 6100 לסעדר מחוגר ניוחו 6101 מכר6סית חמר נסמ5'6 ניחרט 6קר ע"נ רק נועל 6ל י5ערכ1ו65
 סססס נזר סרתו 6סר ס', על לסתי5כ כתוכם ססטן כ6 ולגן , מקודמת ס5ורס יסר החרת נורם כסיקכל ולכן , הורססוס

 , סקודמח סנורם ימסד גורס כסחסוות ולכן ססעדר עם ממוכר ס' על 5סת'5כ ג6תר ולכן ססחלי גר6יתכרך
 סכם סקודמח ס15רס סעדר כי ס' ע5 לסת'5ג כ6 לכן לסו1יס מכרח וסע ממס כמקרס סו6 סר6סוגססססך
 טרמפ מן רעם חטיגסו 1ל6 יססד ל6 מחמר זס ססכס זס ומסגי , זו גכחיגס טע וזמו , סעחידס ס5ורסלסוית

6"כ
קרשקש

 טן אחד כל שעל )ט( : תפועל לו 'יחס הקש הסרת שמצרבו
 לפי או הגמור נהערר המדברים רעת לפי  בו,ז הרצון ,הרעות
 נאמרו שפירש כמו ביה ירצה או , ג"כ הקנינים בהעדרידעחבו

 והוא )י( 1 מתחלפים פירושים בב' מפרשו אלם ישום מיאו
 הוא והשווי , שווי ובלשי שוף שהוא בו רוצה , המצטרףמנפער
 הלחות על והקור ההום תאמר כאלו המועלות הכהותשיגברו

 כלל, גערם רע עושה שהוא )כ( ו והיוגש הליחות והםהמתפעלות
 ההוא והדבר לטוב ראשונה כוונה גרא שברא מה כל רקפי'

 החכם אמר . בלל הרע שיכוון לא כסקרה רע טמנו יגיעהטוב
 D'yJD1 רקות מלא העולם רואים אנחנו יאטר יאם העניןבזה

 וככה . וזולתם והטורפים והטבולים והזועות כרעטיםושממות
 טן הרע v,)p ואיך , וזולתם והכעס התאוה מן אדם בניגמשנה
 חוץ ה"ה ביכולת היה לא ואם יכולת גלתי או כיכולתהראשון
 גמור ט.נ והוא להרע 'כול איך ביכולת היה ואם הראשוןמיכולת
והטוב

~lDAn 
 סוד יגלה לא ואטר , טוב רק סטנו 'אצל לא

 יוחלט הטוב אולם , והרע הטוב בזכרנו אם כי הראשוןהיכולת
 הרבץ שיהיה וענינו בעצמו סוג שיהיה מהם אחר פנס, שגיעל

 הרע הנה הטוב ענין זה היה ומאשר , שלטוחו עטו ויטצאנמצא
 עצמות אין הרע כי שלטותו העדר או הדבר הערר לוהמקביל

 הוא הרע וסגת רע וההעדר גמור טוב הוא המציאוה א"כ ,לו
 רע יהיה ~ru משלמוהו שלמוחו יפסיר או הרבר יפטיראשר

 אפגיע מי בו ירצה נבר שהטוב , הצחיחו אשר אלבצירוף
 זה כפי גמור מוב והראשון . ושלמותם הדברים מציאותמאתו
 הדאריין , חלקים ארבעה הבחינה בזאת שהרבריק אלאהענין
 שהוא מה והשני , רע טאחו שיגיע יצוייר לא גמור טוב שהואמה
 הטוב סמנו שימצא מה והשלישי , טוב שיהיה א"א גטוררע

 טמנו שיהיה סה והרביעי , גובר יותר אינבו שהטוב אלאוהרע
 המלאכם והם טהקרטון נאצל כבר הראשון אילם גיבר, ייתרהטוב
 נמצא לא והשגי , רע סאתם יהיה לא הטובות סגת הםכי

 , גטור רע הוא אך טוב בו שיהיה יצוייר שלא מה והואמאחו
 אולם , ט~כ ולא רע הט~עט הטוב בעבור הגדול הרעסבול כי ג"כ ימצא שיא בו ראו' הרע בו גובר אשר הוא!השלישי

 וסיע וירכה העולם סרר תבלגל 1 גגבטקלעולמ
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 14יר יא י פרק שלישי הלק נבוכיםמורה

Nhhמחשכי האיר אשר המפר מפר ע"ה , מציאות שהוא אחר , מוב כלו השם פעולת אמתת כן אם
 מהלפי השפל החמר זה שמציאות עד , מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים וירא ואטר ,העלם
 המציאות והמשך ההרה להתמדת טוב ג"כ זה כל , כולם ולרעות למוגז המחייב מחבור , עליושהחש
 וזכור , עליו העירונו אשר לענין מות, טוב 1 מאד מוב והנה מאיר ר' פירש ולזה , זה סור אחר שהבבא
 כלו שהמוב ז והחכמים הנביאים ישאטרוהי טה כל לך ויתבאר , והבינהו הפרק בזה לך שאטרתטמה

 ו 45י סיע" : מלמעלה יורד רע דבר אין ח רבה בראשות ולשון , בעצם השםקפעולת
 והדעות והתאוות הכוונות לפי קצתם אל מקצתם אדם בני בין הנופלות הרעות אלו יאפרמ

 ר"ל לסכלות טחוייבים כלם שהם מפני , ההעדר אחר נמשכות ג"כ כלם ,והאסונות
 חבורות ועושה בעצמו מחבל , תמיר נכשל הראית חסר שהא מפני שהסומא כסו , החכמהמרגדר
 בעצמו יעשה סכלותו כפי איש כל אדם בני כתות כן , הדרך שיורהו מי אצלו שאין מפני , כן נםלגלתו
 הכח כיחם האנושית ~ורה יחסה אשר חכמה שם היה ואילו , המין אנטי בחק נדולות רעותובזולחו
 והקמטה השנאה תסור האטת בידיעת כי , ולזולתו לעצמו כולם נזקיו נפסקין היו העין אלהרואה
 ושעשע גו' ודוב ופרה ונו' כבש עם זאב ונר ואמר אותו יעד כבר , לקצתם קצתם אדם בני היזקהבמל
 בני ידיעת הוא וההתנכרות, והקסמות השנאות בהסתלק הטבה כי ואמר סבתו גתן כן ואחר , ונו'יונק
 את דעה הארץ סלאה כי א קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו לא אמר , השם באטתת ההיא בעתאדם

 : ודעהו , מכסים לים כמים ה'",

אפח-י
 טסעדל ר") . מוח עוכ 1 : מפסד סכס")כ) סר06וןססממר
 כנמרס סוג torl סעחיןס סכורם )סוית מכס סעוגרסלרולס
 ntben ג) כ' יחס . יחע)ס ססס מסעוף כגו סססונ ז :זו

 6"כ oS~nt ממגו גnthe)nol (56 סוג סו6 מ5י6וח bl~Dכמס

 יורד רע דגר 6'ן ח : ומסעו)וחיו oSDnt ממגו ג56) כקוסטוי
 610 כמקרס מרע סיג'ע סיוח ועם כעוס כ") ,מימע)ס

 : סמעס סרס כעכור סרג ססוכ )מגוע 61יןפקק
 כמו משדיוח סיו ססלעוח )נ6ל 63 מסרק ים יאפרק

 סלעים מלכייס מ"כי)ח וסח6ווח וסגטמשממחמס
 ממעיל נמלך וס ג) ומדחוס ס6מוגוח ומקוף סגוףסמססיייס

 )6 0)ס למדיגי סקכ~ן סיס סקו עד , כטקס ס6)ו0יסטם)
 חמלומ "p 6(ob 1)6 מליגת ו)6 קעסס )6 כיניססיסים
 ממסית ממוח )עמיר יסים oDtln , ert 6מח למו"ס )מסויסע
 ל") . סקלן מ)6ס ;י א : וכו' 'פמיסו 1)6 ילעז )6 קמלווזמו

פרק
 טובשם

 ;5 6ח 56סיס ויר6 6מר לכן , טע ס' פעלת חסית6"כ
 ס0ס5 מחמר זס 0סמ5י6וח עד מ76 טוש אגס ע0ס6סר
 ולראת למום ממחייג ססעדר ממכור עליו 6100 מסכסי
os~, סמני6וס וסמרך ססוייס )כחמדת טוב ג"כ וס כל 
 מ76 טוס אגס מקיר ר' סי' י"ס , זס סור 6חר זסנ3ו6
 ימסר לי 06 דגר )סתסווח 6"6 כי , מות טונוסגס

 כזפ  סימר פפ  לונור סרכ וסוסיר , קורמת  סורסר6טוגס
יליי6יג(  ס6מרו  פי כל  לפנין פירנס סו6 כי  ולסכינייסר?

  מסקולות כלי ג"כ יספב6ר , 6יכ ספר  ונפלי
  מלמעלס יורר רע רנר ,ין רבת  גריייפ  ולחון  לפרס,סי"י
 יורן רע 6'ן כי וסב ספרי, נוס  60נורו מס 5כלרמזו

קרשקש
 אליו יקרב אם העני בגד שישרוף סטק אין שנברא ועכש.ו ,בו

 ויחרב הזריעות יבטלו נברא לא אלו המטר וכן , הסבותכהמצא
 כאשר העצל ביה גג שיחריב ספק אין שגברא ועכשיוהעולם
 למקום מקום בין מררתו יבדיל מטר לברוא ואלא , עלט(ר
 זה  כי סכיבוהם אשר הזרעים על 1.פול הגגות על יפולא
 צורת תקבל לא הטזגית בלי לגדה המים וצורת , בוחר חיפועל
 ממנו מגיע ר"ה לא ב"ח ושבה בזולתה נמזגה ולוהחיים
 המח, טאלו יגיע לא כאשר המיםתועלת

~tporn 
 אם הטוב

 ויהחייב יולד אשר לרע יחוש ולא העולם לטובח החטרשיברא
 וכאשר , כולל הרע רהטו המטר יברא שלא ואם , ממנובהכרח
 המטר  בבריאת המכוון הוא שהטוב גוזרת ידיעה  נודע  וההוקבל
 מכוון הרב שהטוב אחר טעט  היזק ממנו יגיע אם לחרםואין
 והתאוה והמים והאש ומאדיס שכהאי נברא זה וכעבור ,ממנו
 סובה העולם מן נטל היה היו לא אם הענינים אלו ביותכעס
 , מעט רע מהם שיתחייב לא אם הבראם אפשר ואי ,הרבה
 לו ונרצה נגזר והטוב בו, ורצה ממגו שיחוטב סמה שזהונודע

 יאמר ואם . גיכולת והכל במקרה לו ונרצה נגזר והרענעצטות

 זאת ענין יאמר , גמור טוב ממנו שיהיה בצד שיברא ראויהיה
 הוא אשר ההלק כי החלק, זה יגרא שלא ראוי היה שהואהשאלה

 אלא גמור כובו שאין מה באפשרות ונשאר נמצא כבר גמורטוב
 , בהעררו 4א במציאוהו הטוב והיה רעתו וחמ"ט טובו-שירבה
 ראוי שהאש השאלה ונענין , החלק זה היה לא כן יהיה לאואילו
 שבתאי יהיה שלא בצד ושבתאי אש יהיה שלא בצדשיברא
 שהרע למי נאמר , מעט שהרע אסרתם מדוע יאמר ואם , בטלוזה

 תואר והערר העצם העדר ועבינו , ותמרון ההשחתה מןנמצא
 ימצא ולא , והגלגל הסלאך בחק שקר וזה / לעצם שלמותשהוא
 יערירו אשר היטורות והם ההפכיות הצורות כשתסצאינה רקחח

 , בארץ אלא יהיה ולא ספק בלא להפכיותם קצתם אתקצתם
 בצירוף מעם כלה הארץ  היתה הארץ בכל כולל הרע היהואם
 בחק הרעות אלו נמצאו ואמנם גובר שהשלום כיש המציאות,אל

 מן במעט אם בי ימצאו לא גם , שבארץ סטה המעט והםהבזוז
 ענינם ברוב הם הנה בריאים אינם ואשר בריאים רובם כיהב"ח
 לא ההאריס וקצת הענינים בקצת חסרים יהיו ואמנםבריאים
 כל הכלל ועל הטוב אל בצירוף מעט Hlnr עגלם ולא ,בכלם
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 יב פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 שבהרבה עי , הטובות מן עתר יהיו בעולם שהרעוע ההטון בלב יעלה ונעטים הרבה יבפרק

 בזטן שיטצא הפלא מן כי ויאמרו הענין, זה יכללו ובשיריהם האומות רובטריות
 שהוא שיחשוב מי עם רק לבד, ההמון אצל הפעות זה ואין , וטתמידות רכות רעותיו אצנם פוסדבר
 ומכללם , הרבה ומכלותיו משגעונותיו בו כלל אלהות ספר קראהו ספורכם ספר ולאלראז"י , כן נםחכם
 בעת ועוננו האדם מנוחתי בין כשתקיש שאתה , הטוב מן יותר במציאות שהרע והוא בדאוענין

 והדאגות והמהומות האברים ובטול והמומים הקשים והחבלים המכאובים מן שיקרהו טה עםטנוחתו,
 הדעת זה לאטת והתחיל , לו נדולה ורעה מטנו נקמה האדם מציאות א ר"ל שבמציאותו תמצא ,והצרוה
 למציאותו ה' חסדי מגמילות האמת אנשי שיחשכו טה על לחלוק , אחת אחת הרעות אלוכממתז
 זה וסכת , נמור טוב מאתו שיבא מה וכל ספק בלא הנמור המום יהעלה והיותו המבוארתוטובתו
 , זה זולת לא אדם מבני באיש רק המציאות יבחנו לא ההמון מן וחבריו הסכל זה היות ב כלההטעות
 הענין וכשיבואהו , לבד זולהו מציאות שם אין וכאלו , בעבורו היה כולו הטציאות כי סכל כלוידמה
 סמנו, הלקו מיעוט וידע וציירו המציאות האדם בחן ואלו , רע כולו מהמציאות יגזור שירצה, מהבחלוף
 אינם העולם, רעות ברוב אדם בני בו ישתגעו אשר הארוך השגעון זה כי ומלה , האמת לוהתבאר
 מטוצא מהן שהורכב ומה היסודות בחק ולא , והכוכבים הנלנלים בחק ולא , המלאכים בחק שהואאומרים

 ויתטהז , האדם טין אנטי לקצת כולם מחשניהם תלך ואמנם , כן נם חיים בעלי מיני בחק ולא , צמחאו
 , הרע זה נמצא ואיך הנדולה הרעה זאת בו חלה איך שהצמרע ער הרעים המאכלים מן אכל אשרטזה
 , לזה שדומה ומה בעורון, זה כשטגע בעיניהם ויקשה עיניו שיכהו עד המשגל שהרבה ממי יפלאווכן

 דבר הוא , חיים בעלי מיני משאר זולתו שכן כל הנמצאים האדם בני שכל , היא האמתיתוהבהינה
 כי אף , דמה להכל אדם ואמר שביאר כמו , הנטשך כולו המציאות אל בערך כלל שיעור לושאין
 כדברי שבא טה וכל וגו', מרלי כסר גוים הן , חוטר בתי שוכני אף , תולעה אדם ובן רמהאנוש

ספרי אפח-י טולשם
 כלס יי קפיס ופוס p(nb סוס כי)יסס יגיס סל6 מנס)חן 6ל תמנו ס63יס סרעות 1סס סרעות רוג יסורו  161מסגל
 :  ורעמו סרג סימר וזס , תסכל 5מר )מסכים וימי הכמיסימיו סרעות רו3 כי ידעסו יתרי תסו , לעגתנו ותע5חמשלתגו
 . לו גחלס ורטט ממגי )קמם סברס מסקוס א ישבנשוקק גתי כחתר ת5ד כיס סידיטס יסערר סיריטס חסערר163ת
 ויגונות ומבליס 5'ריס לידס טיט מידר"ל1 ססי6 עם סימנס כי מסרק 3וס סרב ורמו תיברגו,מכנר

 : והדריי rb~1lb' סיוח ר"ל . ומגיריו סס)ל  זס סיוחב ס3י6ר 6חר , מסמון 3ל3 יעלס מעמיס סיכם יבפרק : סחור 3זס ממ5י,יחו סטררו לסרס עינ יותר סיסיסער : תעיק יסוג סכר וסתייסיר ,מנגר גרולי ורעס (onp סו6 סתור נוס tnle'sn , גדוליםOtDID1 עיור מסיס חס יפוג כ3ר משטסי, סחין 'ottpS  ס6למססנתת
 התתופר מסעדי וכסף יתערס סו6 תרעכי

  )טאחו סתכין סטין 6תר , סמעע טל ססו6 לכיר ר5ס החכתן  לתמרון סי, 6רס כנרי סטסלות סרעות יסרורלסתר
 ושמר וכתחל ' , יחכתס סטרר  תכלל עדתי סכלת 16 סי)סיס סכלות ותפיי וסספסד ססוייס טבע מפוי61001
 31ייריסס pmtfin רוג תחיר1ת ס3סרגס ער מסטוגות יותר ססרעות 6רס גגי גלב יעלס פעתיסססרכס
 061 , תמירי כ61 ומרע ~ppn על 16 סורק  מן וסיף ט31 ר3ר גונזן hlen סתופל6  תן כי ייסרי סעגין וסיכללו
 מסוו( ס'חס31 מי sp נס 6נל ל3ד מסמון 56ל טעית זס 61ין , כמקרס וסטת גענס גמ65 סרע סיס כן סך3רסיס
 מסגעו)וקי 3ו כלל סילסול ס' סר16 תפקסס מסר עמס ססר"16י ערתכס

 יוחר נת5י6ות מסרט וחכלליו וסכליתיו
 גרולס ורעס תמס )תתס סירס תני16ח כי 61תר , חיתו י"ס עד ספתו תיון לקרס סיחנ16 סריות סת)ס ערתסטונ
 גקמס סת61ר )~ס ותלינותו גר1ליס  ומ1מיס וינוגות  ניריס 07hS יין ת5ר מתליניתו מעררו לחרס טור יותר הסיסמר
 יו6 יתברך ססס 061 , סמ3ו6רת יטו)תו לת5ייות1 תסס חסרי חגתי4ת ס0ס 6)סי סיתסכו תן טל תולת 011 ,תתם
 ostni רעות נרוכ 6דס גגי 13 יטמגעו 6סר יסגעון זס כי , גתור טע סיסיס מעתו סימ6 תס סכל יחיד גמורטע
o)tfiגסי סי61 6ומריס ot)bSn~ 6ותת ביסודות כן 5ס 61ינס , גנחיי0 מס 6ל1 גי וסככ3יס סגלגלים נחק ול 

 ל6 וג"כ רעתם 16 טיגס  סירגיסו סרגם למס 6ין וספסר סריס סיטיגס שע"פ 6לי כי 5תת 6י תתחנכ חמסטסירכ3
 סיסי לקנת כלס  ססכליס 6ל מתסנחס תלך  %1ת)0 , מרעית לסרגיי מסכלת נפט לס0 6ין כי שירגיעו D'th הכ"ח3הס
 3ו ושלס ס)5טרע ער סרעיס ית6כלי0  מן 60כל לחס טפחו ליססיד סיס סו6 סיס 6טר מוס ויתחסו 6רסמגגי
 יחמסו וג"כ , 6ס סדומס ומס סעיר1ן 3זס נוגע  6יי עיגב וכסו  סתיגל טסרגס תתי יפל16  וכן , סגיולס סרעסו6ת
 ב"פ ערר לו "ין סכ1ככיס מן 6חד גוץ 6ל גופות'גו נעריך  06 כי , י)תסך כלו סת5ייות 6ל פטרך כלל 0ע1ר לוסיין ר3ר סי6 3"ת מסיר mStt 5"ס o(ot~sn 6דס 3גי סכל סיף לתחית וס3חי)ס , ומח%6חיט מתם סס רעיתעורו3 כי , ל11 סרומות סרעות נסיר  וכן סייס ז0 על יגליי סיס סער 6יך כינרת תרגע כסף ישנע זל, כסף 60יס3מי
  סתל6כי0 טס ערך לו  סטין כ"ט ססתיס  גפסות 56 ערך לס "ין גפס,תיגו נעריך ו6ס כלל, ערך לו 6ין ססמיס גוץ5ל

גייס סן יסורס כעפר 6טר תתר כחי סוכני כי 61ף תילעס "ים  גן רסס "גוס כי 6ף ג"כ וקמר , רמס לסגל o~hכמ"ש
קרשקש

  ההערר לולא כי , הענין וזהו עליו העירוג' אשר לענין , החעגוג ה;צנ:ית טהערר והיראה , העצם עניני ההסר אל ממור לאזה
 ; המעית ההיה נמשכת היהה לא האישי הערר הוא החארשיהרע מהערר היראה מן חזקה יוחרבשחצנה
פרק הוא והשגחו השלמות הוא והטס , הצער הוא העררוהשגח
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 שהמציאות ויחשוב שעה ושלא , ערכו האדם בידיעת התועלת גדול , הנכבד הענין מא הננפישספרי
 שנו הקטן האדם מין אשר , הבורא רצון מפני הוא דעתנו לפי המציאות אכל ב . לכד בעבורודוה
 האמת ענד ערך יהיה איך למלאכים בערך אמנם , והכוכבים הגלגלים ר"ל , העליק המציאות אלבערך
 טן שהורכב מה מכל ר"ל , התהתק זה שבעולמנו מה מכל נכבד הוא האדם ואמנם ובינם,בינו

 הרעות ורוב , והשלימו בו שיחדו במה סה' וחסד לו גדול טוב הוא מציאותו ע"כ זה ועם ,היסודות
 ומהרעות עוד, ונבקש נצעק ומחסרונותינו , החסרים ארם בני טאישי ר"ל , מעצמם הם באישיוהנופלות
 ואמר בספרו שבאר כמו , סמנו לו חלילה , לשם וניחסהו נכאב בבחירתנו בעצמנו אווחםנעשה
 שימצא רע שכל שה וביאור , דרכו תסלף אדם אולת ואמר שלמה ובאר , וגו' מוטם בניו לא לושחת

 : מינין כהגלשה אחד אל ישובהאדם
 כי , חטר בעל הוא מאשר ר"ל , וההפסד ההויה טנע' מצד לאדם שיקרה מה הוא הרע מן הא'המין

 מתחדשים אז , היצירה בכלל אברים ובמזל גדולים מומים אדם בני לקצת יארע ,הטפני
 שקיעת או , לנבי"ש בלעז הנקרא העצומים הברקים או , הנפסד מאויר ביסודות שיארעוכהינעים
 ההפסד זה ולולא , בהפסד אם כי הויה תהיה שלא חייבה האלהית שהחכמה ביארנו וכבר .מקומות
 הגמורים הטוב וחנינת החסד גמילות התבאר כבר הנה , המינית ההויה נמשכת הווה תהיה לאהאישי
 סכמתי דבר ישתהו ולא מעשה יקבל ולא ועצמות בשר בעל שיהיה שירצה וטי , הטובהושפע
 מקבל להיולי ירצה שהוא וזה נ , בזה ישער לא והוא ההפכים שם בין לקבץ ירצה אמנם ,החמר
 איש מטנו הנמצא והיה ה , נתהוה לא למעשה מקבל בלחי היה שאלו ר , מעשה טקבל לאמעשה
 לא , האברים תועלות הנקרא הספר מן השלישי במאמר נאלינ"ו שאמר הטאמר ואמת , מין אישילא
 או יכאב ולא ימות שלא חיים בעל הזרע ושככת הנדות מדם להיות אפשר שיהיה בשקר נפשךתיחל
 על הערה הוא מנאלינ"ו המאמר תה , מעטש בהיר או התנועהתדיר

 ח"
 היא והנזרה , כללית ממרה

 החמר מן להתהותן לו שאפשר השלמווע על מנהוה , שיהיה חמר זה מאי שיתהוה שאפשר טהשכל
 שאפשר טה ותכלית , ההוא הא"ש חוטר חסרון כפי החסרון מן המין אישי תשיג , המיניההוא

 , מדבר חי, , שהוא מטבעו שנודע מה כפי האדם מין הוא מהם שיהיה והשלם והזרע הדם מןלהתהוות
 בני ימצאו אשר שהרעות זה עם תמצא ואתה לו, שימצא רע מבלתי המין לזה אפשר ואימת,
 להם שיש טדינות תמצא שאתה , רחוקים לעתים אלא יהיו ולא מאד מאי מעמים המין בזההאדם
 מום בעל אלד ולא , הבריאות במכליה אדם מבני אלפים יולדו וכן נשרפו, ולא נשקעו לא שניםאלפים
 ואיט מאד מעט הוא זרות, צד על יאמר ולא המתנכר יתנכר ואם י , זרות צד ועל פלא דרך עלרק

 השלמות: בתכלת הנידים כק מאלף חלק ולא ממאה חלקלא
ימק

 אובשםאפודי
 6100 חסו ג : כו, ככבו nth'ino 36) ר") . סמ5י16ח 36)ב

 כין PS(1 ירכס ס6י0 וט ר"ל . וכו' מעכס מקט) )סיוםיל5ס
 ונס , סגמגע מן סו6 706 סססכיססם

 0סו"
 מקכ) סיסים ירכס

 , ס6גו0יח ס5ורס וקבל גפר* טסה טויחו כעת ממרו ר')טעפס
 ס)"ירש

 סיס 60)1 ד : חכ),ח )גזתי olnb קלס 'קב)
 : )תטווס* י6 המלס גורס 1)6 ")ופיח כולס )קכ)"SDOn כיתי ממלו סיס "י)1 ל") . גתסווס )6 עע0ס ערג)גלתי
 ססמומר סוגם 6ס ל"ל . מין 0.6י )6 6'0 ממט סגמ61 וסיסה

 (OstP יטמור 6ג) mnb טורס וי)כט גורס יס0יס )6כר06ון
OPכי ס6י0יס מססר גסי סמיכים ממסר ימיו ססרטית פולסו 
 OOD סרס כ) מומר יסים6ז

 מחמי
 סומר תסרס לממר כטפס

Ottf1(6 61ז ס0מיס כ6'0י מס0 סרס כ( יסק otbin) 6)"יש'ן 6יםי 
 ג' , סקל ו,ס , מין 'מד0 עמס ,p~e סלט ג)

 סמ'ן 6'0' 1'מ,16 0ד' ס'סודומ )כ) מכותף סר06וןסממם
 סמ"ק עי' יחלוק 06 ג.") . סממגכל 'תגבר oht ו :רסיס
 סרעוח סכ' ItDh, , סורות 5ד sp מס סלעוח שיו יכמר%1

 מעומס סס 63יסי1 סגוסלת סרעוח ורוס מדלי, כמרגויס
 6עסס כמ"מ מגגך מעוור כי סחסריס, 6דס כגי כ6י0יר"ל
 וגגק0 נועק ומחסרוגותיגו כנגדו וכס ל6 טור זכס עור5ו
 רו3 וגס סחכתס, סעור מן סס סמסר1)ות "סרעזר

 גימש obl , גכ6כ 1ככמירתגו נענתג1 6גחג1 געססמסרעפת
 1סר15, , מאס כניו 65 5ו סחת גת"ס חלילם ק0ס "5וס
 מ5ן 36ל ס0ס מ5ד כינס ~olh על סנ6ות סרעוחכי
 6דס צולח ג"כ סלמת אמר , וחסרון מוס כעלי סססכגין
qSnnס' ועל דרכו 

 יזעי
 רע סג5 וס כי"ר וסגם , לכו

 0יסיס 0יר5ס ומי , תיגיס מסלמס להחד יס31 65דס0ימ65
 מקגל לסייח ירפס 6100 ואת , יספר 65 וסבסססכיס סגי כין לחכן ירפס גס70 יסיס 1ל6 ועגמות כסר3ע5
 ס6גו0יח כהרס 5ק3ל סנותפע5 חמרו ורסיס ר"5 ,תעכס
 , גססך ס'סיס יחויכ קכלס 061 התרח פורס מקבלסיס לי ס6גוסית ס15רס קבל ל6 61ילו , צחרת 15רס יקמלל6
 ו6ס , גכס7 ס1וס כל כי סיפסך יחוייב 0גתס~ק 6חרכי

OtOנ6 שמרונ6גיגוס ספרור סמ"רר התר , גחסווס 65 מערס מקבל גלתי Sne יג6ג 0ל6 16 ימוח 0ל6 סייס נעלי ורע ומססכנח סנ17ק מרס 0יסיס ס6ס0ר תסקר גסתך 
 ס6פ0רומ וס61 זולת לo7h~ 6 מין זרע ומסמכות סגדוח מדס 0יססוס ודי , כסקס כסיר 6ו סתגועס חזיר16

"mwסס5ימ~ת תכלית טל סגולדיס מן ח6לז חלק ול6 ממקס מלק ל6 61יגו מת 0סו6 6חר סחסרמוח 16 מסרט,תקנא צליו 0ימחכרו יחוייכ לכן , מת מדגר חי קו6 מעולס כריס 6100 עס 76ס 1סגס , 0יחסוס ס6ססר מעלס , 
 : ס6)ורגו כמו ממגוון סטוכ וכעכור תמעט ועל כמקרס 610 ממין כוס סגמ65 מרע כן06

הטין  'ג'ם ליןיי. ויל ישוור וןרי גכווט  כיסוס ~תעמיס מגומגטיס ע"קי גביע ספפרפ'ס 7יף'(
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 יב פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 אשלו , קצתם על קצתם בהתנבא , לקצתם טקצתם אדם לבני שיארע מה הוא הרעא ק הב'המץ

 שאז אלא טמנו ג"כ והם ידועות, רבתי וסבותם )6( הראשי, המץ טרעות יותרהרעות
 זה ההיא הטחינה אנשי כין ימצא לא כולו בעולם שתמצא מדינה איזה זה ועם , תחבולה בהןלעשות
 טטונו לגנוב או לתרנו איש את שיתנכל כארם , מעט נ"כ מציאותו אבל כלל, מאד מתפשט הרע מןהמץ
 : שבנתוב טה ברוב אינו ג"כ וזה , הגדולות בפלחטוה רבים אנשים הרע טן הטין זה יכלול ואטנם ,בלילה
 הרעות ואלו הרוב, תהו , בעצטו מפעולתו אדם מבני אחד כל שיטצא מה הוא הרעות טן הגיהמט

 לא אשר חהו כולם, אדם בני יצעקו הטין זה ומרעות , הרבה השני המין טרעותיווסר
 לו שיארע טה על' הטאלק בעל לננהי שראוי חהו , טעט אלא בו עצמו על יחמא שלא מיימצא
 ועל , יעשנה הוא נפשו משחית נאמר זה ועל , לכם זאת היתה סידכם שאמר כמה לו ויאמר ,באסת
 הרעוע טן המק ב"ה כן נם ביאר וכבר , וגו' דרכו תסלף אדם אולת שלמה אמר הרעות מן המיןזה

 והסה ישר האדם יעז האלהים עשה אשר מצאתי זה ראה לבד אסרו והוא , בעצמו האדם פעלשהוא
 לא כי נאסר הטין זה ועל , הרעות אלו עליו הביאו אשר הם ההם והחשכונוה , רבים חשבונותבקשו
 , הרע מן המין זה ימציא אשר הוא שהאדם מיד באר ואח"כ , עמל יצטח לא ומאדמה און מעפריצא
 התאוה רוב ר"ל , כלם המנונות המדות אחר הנמשך הוא המין תה , ונו' יולד לעמל אדם כיואמר
 המזונות, איכות בהפסד או , סדר בהפסד או )כ( , כמות במזרון ולקיחתם , ובמשנל ובמשתהבנאכל
 הני חלי אמנם , והנפשיות הגשמיות והטבות החליים יכ4 סכהויהיה

 חליי אבל , מבוארים הם
 מאשר הגטן שטי מפני בהכרח לנפש המשינ השנוי מהם האחד , צדדים משני הסדר זה מרועהנפש

הש
 מגבשם

 מק5חס 6דס לדגי סי6רע מס סו6 מסיעות הב'המין
 ס6' כמין מרמח יותר סרעוח וקלו קנחם6ל

~nlaol
 סגטח וכקרח ומכעס סטטוס וחס , וידוע1ח רכות

 וס17מיס ס7כריס 6לו כעכור כי , סממוגוח וכקדחוסטררס
 6ל1 1יע0ו לק5חס ק5תס יסרגו וס0ג6ס סקג6ס כמולמס

ntvnlSh)יעסו סס6ג0יס ר"ל , ממגו כן גס וסס . רכות 
 3סס ntnpS 60ין 6ל6 מכריח, סוס מכלתי רעות אלו6לו

 וסר וחסיד 75יק 0יסיס 06ילו 6יס 'DSn ל6 כיחח3ולס
 60לו ועם רעתו, מכק0 ו0וג6 16יג לו מסיוחומלטון
 לosts) 6 סתמ65 מדיגם זס 6י עכ"ז רכוח מססרעוח
 סמןינס ככל מ6ד תחס0ט ממרע ממין וס סמדיגס כיןימ65
 6ת לסרוג שיתרגל ;6י0 מעט, כן גס מ5י16ת1 4ללססי6
 מן סמין וס יכלול ורומנס 3לילס, ממוגו לגגוכ "וחרירו
 כרוב "יט ג"; חס גדולים כמלחמות רסיס 6ג0יסמרע

 היגו ממעט על ססו6 6חר סרע זס כי ודע ,מבייסוד
ISP)1 ורגון כחירם געל ס76ס ניוח כעגור וס וסיס כעגמומכוון

 6ת לסרוג יכולת לו 0י0 מוס וימעך וגעס ח6וס
 כעכור סיס ל6 קכחירס לו מגחן ono1 , ממוגו ו5גגוכחכירו
 כחיים וכחרת עמ"0 3טוג 0'3חר נעכור 6ל6 כרעסי3חר
 כמקרס מכוון סרע סיס ולכן סרע 0יע0ס כעכורל6

 : כעלסל6
 *דם מסי כ"6 0ימ65 ממס סרס'ח מ1 הג'ובטין

 סמגוגס מס6כילס ר06וגס , כעפומסעולחו
 סת16סיס ס7כריס ומלקיחת סדר מכלי סרכםוסטת'יס
 זס ופחד , רכות רעות ימ65וסו זס כעכור 6סף סטכע556

 זס כסכת 06ר כמוחרזת כקרח זס ותחר , ממסגלסרגוח
 סחוס יגסו גיוס שגס עלמות כסכגוח חמו ס6דסיכריס
 ועכורת סיס כרכיגח עקמו ויכניס ג"כ חלילתוסקור

 הכנתי לא , טמנו ג"כ והם וירועות רבות אפוחם )6( ינננפרק
 בין רג הפרש שיש , ממנו ג"כ והם באמרו רצהמה

 הוא הראשון המין nlp-w , הראשון הסין ורעות הטין זהרעות
 כלומר , סטנו והם לוטר לו והיה טבחירהנו ואינו החוטרטהכרח
 הא ואולי , מאתנו וחס אטר חר.'זי 'הורה העתקת הוא וכןסאתנו
 הבאות והרעות הגוף טזג אחר נטשנות הנפש שסרותגישור

וסותין
קרשקש

 נדולוע 5רעו9 סכות סס סדכריס 6לו 6סרסמלכיס
 גע0 כעל ס*ש וס 06 כ"ס , וג6מגיס רעיםולהל6יס
 ממנו 6 יגיעו זס כעכור sh ולפוגו פיו חמר וכלתיוחמס
 , וכו' דרכו W51h 076 ?_5?_P סלמס וצמר . נדלותרעוח
 ויגיע יופר כגלחי כחיותו יחטב ~o7h גי 3ו סר15ן6סר
  ס76ס ממין תסיר 1כ06ר , מסקל ויתרעם ומר רע ממגולו
 כמעע 6ל6 רע ימ65 ל6 לסס מכס סו" 6סר מרעות6לו
 0סו6 סרעות מן סמין כזס ג"כ )6ו וכגר , מ6דמעט
 706 מנבחי ר6ס וס לכד 6מר1 וסוך כעגמו, ס6דספעל
 רכיס ח30וגוח ?1np וסמם יסר ס6דס 6ת המלסיסעמס

 סרעוח, 6ל1 עליסס סקי6ו 6סר סס סססוסח0כוגות
 יגריס 6ל קריך 610 מפיחו ל15רך סברס כי כו1סר115
 ת16ח1 גודל ו3ענור כגחת לס0יגס יוכל 6101מעעיס
 : ורעות רכוח 5רהו לו המ65ו סכל ממטנמנע
 PtP~O 6לו סל0ח כי סגרכוגי ממס רכי סחכםדאמר

 6יוכ 6ל כ6 ומלבך כקמרו 6יו3 6ל סכ6 סר6ס,ןסרע גי , סחטן מעמס ספור מלוקת ל63ר סר3כיון
 ותפול י7יסן על רועות וס6חוגהז קורסות סיג סגקרויקמר
 ס76ס מקדת h)'D מסרע סמין זס , וט' ותקחס630
 וס , וח6גלס וכגעריס 653ן ותכער ס0מיס מן גסלס"לסיס 06 ויקמר כ6 ונס מדבר זס עוד סכ' סמין . קדתן6ל
 ססאיס מנע ומסד ס0מיס מ16ח1ת אסר מסרעסמין

 קפחו 6ל ס76ס מקפח יסים 06ר סמין כסל שדוסס0סך.
tpst6ר"סיס ג' סמו וכסזיס 6מר כי תגית גכ0ל ינתר 0סו 

 למרע ספחו 07600 חג' סמין . וגון סגמליס עלויפרטו
 שית nup מתרתע כ6ס ג7ו65 רוח תמרו וסט ע5מ61ת
 06 טוכסין סיו ל6 כי סגתו סיו סס מסרע סמין זסכי
 "וכלי סגיו מ75 כצוח כלתי כמקוס חלות מכיחיסיס

 שזה , וחבחירה הטבע בין טטצעות הם כאלו סאתנולזורתנו
 נחנה לט אין המבע,ואם טצד ר4ל , הראשון לטן דושיח הםהצר
 נטקנים הם D1~D סכל שני בטין כזונה לנו ויש הראשון בט.ןבו

 כלומר סטנו ג"כ והוא אטר כך ומתוך , החוטר שהוא הטזגאחר
 : לבר ההוסר mtno שהוא הראשון הטין כמו חמרנוטצד
ויייפ טתחיפיפ טאכל'ם שיאכל באה הרצון , סרר גהפ0ר או)נ(
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 16מז יב פרק שלישי הלק נבוכיםמורה

 הנפש היות הא הכ' והצד , הנוף מג אחר נמשכות הנפש שמדות נאמר שכנר כמו , גששי כחהאש
 בהשאר לא הכרחי שאינו למה להשתוקקה חזק מבע לה וישוב הכרחיים, שאינם בדבריםסרנלת
 היותם והלא מכסף, כליך להיות רעזאוה שאם והוא , לו תכלית אין המותר אבל תכלית בעלימספר מתי הם כלם ההכרחיים אמנם לו תכלית אין ענין הוא התשוקה וזאת , המין בהשאר ולאהאיש
 שאפשר מה סכל או , מאודם או , מנופך נ"ב שיעשו ואפשר , מספיר עשאום ואחרים , נאה יותרמזהב
 שיעשהו טה לעשות ישיג לא אשר על ואנחה בצער מהיותו המחשבה רע סכל יסור ולא ,למוצאו
 ותכלית , המלכים ועבודת הים כרכיבת עצומא בסכנת עצמו יכניס וכרוב , המותרות מןפלוני
 אשר ההם בדרכים הטאורעות לו וכשיארעו , הכרחיות שאינם המוערות אלו אל להשע בזהכונתו
 להניע עזרו לא איך דינו מטיעומ ויתמה הזמן לננוח ויתחיל , וטשפטיו השם מנזירת יתרעם בהםלן
 והב תכשיט במיני מציינות רבות ופלנשים , תמיד בו שישתכר הרבה יין נו יקנה , גדול מסוןאל

 תכליוז באלו שההנה בעכור , ביכלתו טאשר ביותר לסשנל רוחו שיעה עד , מוכות ואבניםורקמה
 בזה השם שהלאו עד , ההטון מעות הניע כה עד . לבד הפחות זה הנאת הוא אמנם ,המציאות
 ההוא המבע להיות , דמיונם לפי הגדולות הרעות לאלו הטחייב המבע בזה המציא אשרהמציאות
 תכלית אץ אשר תאותה תכלית הרעה לנפשו שיניע עד , רעתו אל להשע רעה מדה בעל כל עתרבלתי
 שביאר כמו , והבינוהו המציאות שה חכמת ידעו כבר החכמים החשובים אמנם . שבשרנו כמולה
 המציאות טבע שמרו אשר שהם אמר , ועדותיו בריתו לנוצרי ואמת חסד ה' ארחות כל ואמר ע"הדוד

 בהם שכתן מה תכליתם שטו ו6ה , בכל והאטת החסד צד להם התבאר תכליתם, וידעוומצות.רוזורה
 ללבוש ובנד לאכול להם ההכרחיים צרכיו יבקשו הנקש הכרחי ומפני , ההשנה והוא אדם הםמאשר
 שתראהו מה וכל , ההכרזת להם כשיספיק טורח במעם אדם כל אליו ויניעו קל דבר וזה , מותרטבלתי
 מצטות אפילו יקשה הכרחי שאתו מה ננקשת , הסוהרות מפני הוא , עלינו וככפותו pipn 11מקשי

 במה והקנינים הכחוגי ויכלו , כבד יותר הענץ יהיה סותרות, יותר האדם יתאוה אשר כל כי ,ההכרחי
 לנ'ת צריך יוהר הענין אשר כל כי במצופות עגינו שתבחן וצריך . ההכרחי יטצא %א הכרחישאינו

 כי , מאד יקר והוא מעם ייער נמצא הוא , הכרחי צורך שימעט מה וכל , בחנם ויותר יותר נטצאהחי
 שאם חזק יותר האויר צורך אמנם , והמזק והמים , האויר הוא , משל דרך על לאדם ההכרחיהענין
 בלא בזול ויותר נמצא יותר והאו"ח , יומים או סם בלעדיו יעמוד המים אבל , ימות שעה קצתיפקדהו
 או ימים ארבעה אדם בני קצת יעמדו יאכל ולא כשישתה כי המזוה מצורך יותר המים וצורה ,ספק

 ימשך ובן , מהטזק בזול ויותר נמצא יותר ומדינה מדינה בכל המים תמצא העתה , מזק מבלתיחמשה
 אמנם , הכרחי שאינו סמה ההוא, בטקום בעל ויותר יותר נמצא יותר צורך שהוא מה בנהונותהענין
 לאדם נדול צורך לו ש"2 יחשוב הדעת טשלמי שאחד חושב איני והברקת . והאודם והענב"רהטוסיק
 פרסום זהו , העפרים וטן העשבים מן הרבה להם הדומים וכמקום במקומם יעמדו והנה , לרפואהאלא

 והשחתו ישרו פרסום ואטנם ח , החלוש החי זה בחק ואפילו ז למציאותו יתברך השם חסדינמילות
 בכח שיתיהד היים בעלי מיני שאר מכל א"2 , המבעי ובהפסד בהתה אין כי , מאד מבחשרביניהם
 והחירשת והנפשיות המבעיות כלם הכחות אבל , ממינו אחד איש על נוסף באבר או בומיוחד

והאברים
 נובשםאפדי

 6יוג 6ת ויך וגס , מרא כספח עליסס גמל ולכןומוחין 6פי)1 ל") . סח15ס סמי ,ס כחק 96עו ז : מ76 קמן מלקססס
 סמ6ג5יג( סיכל מי סו6 גי , ג"פ ממין מוס סו6 רעג9חין ועגייגס )מוו1ס ססס מסדי נמעוס )מס ימ165 כ"מ ס6רנמק

 לע) . 1nhlnol יופרו מלסוס 61מנס וש :ססכרמי
 סרוג על 6סר סו6 מרע סז6 עפי , סיחתי יחריגסרעיס כיס 9סכ""

 מגס ט'.גי סקסוגיס סחגמיס וכמגס : כעגמו ויו"ד(SP1 "גו6ד סו6 סעגשות ואמוסס %1יגויסס כרמס תלעיססס
 6ת מן עזב כי וחסכו סמ5י16ח גזר סכור6 סל16ססכליס

 0תכ6ר חכליחס וידעו מתורס מוח כן גס וידעו סמ5י6וח זס חגמת ידעו כנר סחסוניס סחכמיס 6מגס ,סקרן
 סמוכרגרס סטגעייס סךגריס גנו65ו ל" 06 סימ65 6ססר 6י סקוס טסית למס כי כוס ~סרקן , וס6מח מחסד 5ז5סס

 6פ9ר 6י ס6גוסי קמין ס'גסינ ואות תורס ימ65 ל6 06 גמ65יס 6לו סיסיו ו6ף מיגו, ~קיום עיסו לכיוסלמניעותו
 סבסד 5ד למס יסגפו סחכמיס זס כסיגירו ס6דס גקי1ס סכרחייס ססס 7גריס סרגי 6ל1 גסימ165 גן 06לסמ65,
 ססכרחייס 5רכיס ינקטו סגוף מכרח ומסגי ססגחס, וסת 6דס סו6 מלסר כסס סכין מס חכליחס טגע וסמרווס6מח
 סתרחס מס 1ג5 , ססגרחי לסס ויסמיק טורח גמעם איו ויגיעו ק) 7נר ,וס , מוחך גלי 55ג~ט וגגך 65ג~ל5חס
 6סר כל כי , ססכרחו מ5י6ות כסילו יקרס מגרמי 69'גו מס כנקסם סמ~חרומ מסגי 610 עלינו מעגין זסמקנסי
 , סכרתי ימ65 1ל6 מכרחי ספגו גרס ~סקגיגיס מכחות ויכלו כני יותר סעגין סיס מוחרוח יותר ס76סית6וס
 1סט61ק1 יוסרו סרס1ס וצמגם : יסיגס 1ל6 סמ~תרות כגקסח וקגיגו גחו כסיכלס ס6ל מססגחת ס6דס יתרעםולכן

 ס9געייק גלם מגחות "ג5 ממגו "חד "י9 על כוסף 6גר "ו חיוחז ג" גסס 6ין מכ"ח סיסי כל גי , מנוצרכיגיסס
סג99'וק
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 במקרה הוא חמרת מהם באחר יש זאב , בעצם באחר הנמצאים הם הא"ע נזה הנמצאיםוהאברים
 על ההולכים האישים בין כלל יתרון אין , שבארנו כסו מעם וזה , במבע שאינו ממת מתחדשמענין
 המין המר למבע הכרחי הוא אשר , החמרים הכנת התחלף טצד מחזיים שהוא מה אלא , הטבעמנהנ
 מוזהבים, ובנדים רבים דרור מר כיסי אצלו זה היה ט אטנא איש, מבלתי איש בו כיון לא ,ההוא
 מוסף בדבר שלם המותר זה אל שהניע מי ולא , חמס ולא בו עול אין הפרנסה מן המותר זה חסרוזה

 לא , מחוייב דבר חמר הפרנסה מותר החסר זה ולא ' , לשחוק או מכזב לדמיון הניע ואמנם ,בעצטו
 תבים ולא מקום, ובכל זמן בכל הרוב על זהו , לקמו אכלו לפי איש החסיר לא והממעימ המרבההעדיף
 מהמציאו ברואיו על יתברך השם חסדי לך יתבאר האלו הבחינות שתי ולפי )נ( , שביארנו כמולזר

 , הנביאים אדון אטר האמתית הנחינה זאת ולפי , בבריאתם הטין אישי בק 1הש11תו הסדר עלההכרחי

 מוס דוד אמר ובבאור , שביארנו כסו , גו' ואמת חסד ה' ארחות כל דוד ואמר , משפם דרכיו כלכי
 הכת ובריאת , שביארנו כמו הנמור הגדול המוס הוא המצאתנו כי , מעשיו בל על ורחמיו לגלה'

 : שבארנו כמו עליו הרחמים היא חיים לבעליהטנהינ
 איך לך מבאר והנני , הוא מה המציאות זה התכלית בבקשת השלמים מן נבוכו רעיבה יגפם4ק

 אפשר אי נכונה שיעשה פועל כל ואוטר, , הדשת מן אחת לכל השאלה זאתתכמל
 העיון לפי לזעפת יצמרך לא מבואר תה , עשה בגללה אחת תכלתו מבלתי עשה אשר ההואלדבר

הפילוסופי
אפיתי מובשם

 1)" י : ס"יפ וס sfft , זס סיס פ : מ5ד ס"חד יוסיף ל6 ממס כיחד סגמ65ות וסחיתיוחסנססיות
 מותר מחסר וס

 : עווהגיס גניים געו ר') . ספרגסס "ו כמקרס 610 חסרון חמס ג"חד ים י"ס , ס6חלעל
 כיון סל" דגר וסו" מחמר סכנת כפי סכרקי וסע ממעטע5
 hsl 5ו ע%  4ין ססריסס סו סתוחר וס תמר ווס  י1וס3יס וכגזים דרור מר כיסי "נלו סייס  זפ סייח "מגס ,גו

 3ר3ות כי ליתוש 16 מכוי לרחיון מגיע %61גס , (tnSP מוסף כריר מליט סחותר 1ס 6ל  ססגיט מי 1ל"תמס
 ר3וסט31ס

~'bth 
 סמי3ס נעדיף hS תחריט ן3ר תסר ספרגסס מותר סתסר וס 1ל6 , למעליס יחתן 1תס

 gp, 6ל1 מעריפו 061 לכל טוס 610 מסכרתי גי סמן סיו tPpS , 011 שכלו לפי 6יס מחסיר ל6וסממעיט
 610 6לי

 ססי"ת ססגתת זמו סמיח 6חר ד3ר סוס לו יועיל ל6 כי לו ס5ריכיס מסד3ריס לית 6תך יכל סכרתי סלינוגרגר

 6ס" עקמן לסרגם יוכל ול6 ספרגסס וחסר סי5ירס חסרי ססס )מ65יס ו6ס otpn,  ונכל ותן 3כל סרס עלגעולחי
 כסת5י16 3ר61י1 על סוס חסרי לך יתנקר סללו כ3חיטח מסתי  ולכן , חשר תועט )כונר( 610 ססכרתיי0חסי3ריס
 וסט3עיות וסחיעטת סנפסיות ככתות 6ל1 על 6ל1 יוסיפי סל6 כ3רי6תס סחין פיסי 3ין וסססמח מסור עלססכרתי
 מטסט ורפיו כל כי סחכמיס 6ד~ן 6מר לתחית ס3חיגס 61ת ולפי . סתתר סכגח ומסוס סתעט על 6ל6 63גריסול6
 סס ועדותיו סמ5י16ת, ט3ע סתרו 6סר סם גריחו לסנרי , ועדותיו כריחו לג1נרי ושמח חסר ס' 6רח1ח רורכל61תר
 תכמת יתעו כ3ר סתכתיס סתסוגיס ניתרו ר6סתס , מרמז 13 63 6סר חסו , חכליתס ירעו מתורס תגית סחרו6סר
 ו3רי6ת סתסו1ס סו6 כי לכל ס' טי3 שמרו 6101 סגמ1ר סט1כ 610 סת65תנ1 כי לכל ס' טיפ  כן גס 61מר וכו', סמ5י16חזס
  חתנינו גרולות פרית בו ית63רו תמחר סמ6 06 ספרך זס . עליו סרתמיס סי6 לג.ת יתעלס סיסת: סתגסיגסגת

 מעיון ליעלי תתשיר 5דס תורס לחורט וסכרו , סססנתס ספק ידתה תמס יסור 3ו ומחסי וסיוועוסססגחס
 לקריך זריע 716 סג6מר ל16רס נריקים כת"ס , ויטרים 5דיקיס זכי סל6 חס וסתחס 163רס סס ומגס , סס6רסנתכלית

 : סמתס לנ וליטרי לסחתסויתריס
 ספרק וס 3ס3גת ססל)ויס סג3יכו למס , וכו' סת5י16ת ~ס תכלית 33קטח סילמיס מ1 ייייי סייס יגושוקק
 למס , ת6ר 3ח6ד 3י סתריך סגרגעי חסס רני ססתכס עם , תוקעיו ול63ר כ3י16רו  לסיריך רשיתי1
 וירמס 6רס, מגגי תשיט רק mbtino  יצתן ל6 מסכל סייס סיות סססגתס טעות ס3ת כי סרכ סיתר תס ירעתסכור
 יגער סיר5ס מס אתלול  סענין וכסיגופיו עליו לנד ת5י16ח סס 6ין וכילו כעיירו סיס כלו סמ5י"ות כי סכלכל

 פרנס 61מר ומחתיל , סיחטגו כתו סמלייות תכלית ס6דס  סיין לציר ספרת 3וס רנת  ולכן , רט כלוססת5י16ת
 3ע3ור ק5תס  "סר שגריס otpin לו יס ~o7h כי מסק  4ין ינו', סת5יייח וס תכלית כמקסת otn)~o תןגנוח
 תכליתו, גרע ל6 סגתסטס 6תר ס6דס חכלית 61תגס סתין,  ולקלס סייס לסמירת סחי 36רי תועלת יעלס ל6 כית5תס
 ויסיניס וסלמון ומפס יסרגליס וסירים וס6זגיס סעיגיס כתו סחיטגייס ~Ot1)h ח1עלת osPt לי כי , ומין חין תכלוכן

 יסע ל6 סתין חכלית ושמגס סכל, יעכיר יס לחלקים כל כי ספגיתיי0 ס36ריס ת1טלת יעלס ל6 וגס ,1?חתלע1ת
 יכון, ל6 זס חכליח יסיס סל6 סכל,ולכל נעדור 1סס חכליח לעס יס ססחלקיס רוייס 6גחגו כי , נדיל ספק 13יפול
 סיסים 610 ר6יי תכלית לסס סיס  סתל,יס סת65ג1 6תר כי , גרולס תטוכס יס61 תכלים לו מ65גו ל6 לכלוסיס
  תנטל 6יך לך 636ר וסנס , סו6 תס כלי סת5י16ת חכליק הכקסת סחכתיס כח13כס סיו  ילבן , גכ3ר יותר חכליחלכל
 6ין oh1 למ5י6.ח, תכלית "ין כי 1סר15ן . סחרוס לדעת 3ין סקרמוח לרעת גין , מסרע~ח "חד כל על סס6לסז"ח
 6"6  גכיוגס סיעסס פועל גל . 61מר יסחתיל , גתורס סכל1ח סו6 לו  סגין לחי סחכלית 3קסח חכלית סוסלו

 מפועל ,  גיויעס ופועל גט3ע  פועל ספיעליס מסי לחס , טפס נגללו 6חת תכלית תכלי עטת 6סר סי61לדור
 3טכטק

 יא הענת הוא אשר הראשונה ביה הרצון ןהנו;, סקל~~נוהפ .יייסרןהבטוזטיס
פרק
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 מבחור שהוא וסמה , היה שלא אחר מחמש הוא בכהנה נעשה אשר שהדבר מב טבאר החגהפולומופקובן
 וכבר , לפועל יצמרך לא יעדר ולא כלל נעדר לא אשר המציאות שהמחוייב עליו וטוסכם כן נםמאר
 הבורא מציאות תכלית מה יאמר לא ולזה , התכלית בקשת מעליו כפלה פעול בלתי ולהיותו , זהבארנו
 לבל יבוקש אמנם ההקדמותשהתכלית אלו לפי התבאר כבר הנה , נברא דבר אינו שהוא אחרית'

 שתבוקש בהכרח מתחייב שכלית התחלה לו שיש למה ר"ל , שכל התחלת בכונת שנעשהמחורש
 זאת ואחר , שזכרנו במו תכלית לו יבוקש לא מחורש שאינו הדבר אטנם , היא טה התכליתסבה

 לפי ולא העולם בחדוש האומרים דעתנו לפי לא המציאות, לכלל תכלית לבקש דרך שאין דעההצעה
דעת

 סוס )ווגו hs 61לו , יקרר וססלג יחמס סס6ס כמוגסגע
 סועליס וממס , מסיגים Q)thn 6חר נסעולתסתכלית
 , מעל hSn 6חר מפעל 06 , מינים סגי סו6 כידיעססיסעלו
 1וס , פועל הים סל6 6חר רכות סעולוח סיסעל 0ס76סכמו

~fffi

 ל6 16 לפעולתו כמיגוון 6ל6 פועל סוס מיפעל לו
 פועל סיס ל6 סספועל 6חר , מסתכליות תכליתכעגור
 חכליח; כעגור 0יסעל מכלי לו חסר מסיס דכר לסוסויכוין
 16 יתעלס כססם כע5מוח מועל סס61 כידיעס פועלוים

 יפעלו ספלו ספילוסופיס, דעת לסי סגכ7ליסטסכליס
 נמסך ספסל 6]ל ל6 ופעם סעס יפעלו לtsfit 6נענמותס.

 כידיעס, פועל מסמס סיס 06 מסלמס סטור כחני6וח ,תסס
tShtסוס יכוסו ל6 נע5מס סועליס ססס 6חר ססועליס 
 כ1 יודע וס61 , מסחוס מנמסך Sb פעולוחס~חסס כי , 7גר כעכור ל6 פעולוח'סס פועלים מס 6נל ,תגלית
 כווגס סיס וסכחירס סר5ון מעולות ו6מגס , תגליתלו

 6ססר 6י פועל סיס סן6 6חר למעול למועלממגיע
 ככווגס סיעטס סועל כל ס6מר וגס , חכליח מכליסימנס
 ל6 מכו6ר ווס , תכליח מכלי עמס 6סר ססו6 לדכר6"6
 רסיס סניפנו וסכר ספילוסופיס סעי1ן לפי למופתיצטרך
 סגעסס ססךכר ג"כ מכונר וסות סייח ממר עוד .עליו

 מכונר 0סו6 וממס , סיס טל6 6קר מחמס סו6ככ1וגס
 כטבע יפעל ל6 ספועל'6סר וסו6 ככוונם מפועל גיח76
hslסגקר6ת מס גטייס גריך כסירנס יפעת 6ל6 גענמוחו 
 וגס , מחודסת סי6 ססי6 סהסעולס , סיפעול 6לכווגס
 ומ1סכס מ6י מכו6ר סס61 סליסי מגיח עוד . מ6דמכומר
 hSI יעדר hSt כלל גע7ר ל6 6סר סמ5י16ת סמחהיכעליו
 דיגו סמני6וח מחוייב כי וס מידרגו וככר , לפועליצטרך
 פעול כלתי סיותו ר"ל כן סס7נר ומתר , זכר מחספעול
 לססי"ח חכמת סיכק0 ומי , סתכליח כקפח מעליוכטלס
 , חכליח לו 60ין 6חר תכליח לו 0ימ65 61"6 סכלסו6
 ככווגס פועל סכל -וסע , ססקדמוח מסלט 6לו ההגידווצחר
 סו6 )כווגס סגעסס זכר סכל מניח , תכליח כעכוריפעל
 לסי1תו שכליח לו 6ין 0סס"י סלי0יח , סיס 0ל6 מחרמה071
 ססקדמוח 6ל1 לפי סתנ6ר כנר אגס 6מר , סעףגלתי

 התחלת גכווגח סגעסס תחמס לגל יגוקס 6חגסמהתגלית
 ס7כריס כי , סכליח סתחלס לו סיס למס ר"ל ,סכל

 o~s יסוקס ל6 , ל6 ועת עת מיפעלו ע"פ 96הטכעייס
 6חר הסכלתת וססתחלוח , נכווגס יפעלו .סל6 למהתכלית

 6"כ , חכליח לסס יכ1קס ל6 מחודסוח o)'hספעע~חיהס
 סס פעולותיסס 6סר סכליוח להתחלות יכוקסתגלית

 סייגו הדגר כמגס , וסכחירס סינן פענוח והםחחוזס~ת
 6מר קקנער, ז6ת כמ~סזכרג~,ו6חר תנליח יו ינוקס ל6מחטט
 7עתט על ל6 , סמ5י6וח תכליחלכלל לכקס זרך ס6יןקרנ

 , כקדמות נקומר 6ריסט"ו VP7 על 1ל6 כחדוהס6ומריס
 לחלק 6חרוגס תכליח יכוקס לnimp) 6 7עחו מלסיוגה

 60יגו סוס סתכ6ר מככר 6חר גי ר"5 , מעולסמחלקי
 ולמס , ססתיס חכלית npl),G 6ס0ר 6י סע5 סיגוכחומס

 ךן ח"נ[ נכוניםנמחיה

חוב
 , כך מחמר זה סיס hs ולמס , ממגין חס מסעור גוססיו
 ככל כי , ס)מתיס ומן מג"ח תמין זס תכליח מסע6
 ויג6 , יסור ול6 סר ל6 6סר סג5חי סחיוכ מ5ו56ל1
 כט6 מעול כלחי וסוך קדמון ססיס למס ס0י"ח כן,סוכר
 מעולס חלקי 6ריסט"ו דעת לפי 6כל , סחכליח כקפחמעליו
 סרת כמו תדומיס סס כשיניס  61יסי otnno שיעינמו

 : תכליפ לסס יתכיסיגהןס :es 6"כוס5מחיס
 סססדמות מן יותר כוללת סחולרס ראיתי  סיג ססאמר

 , סרג גייר %6נס כי , סר3 סעסס הכיקורכוס
 , מתכלית 3תטת מעליו כטלי בעול גלתי ספס ססיסלעס
 וססחיס , סתל4ס כססת מעליו כטלו קדמון טס61סעורך
 6"כ  %3ין  ססדיחי0 וס5מסי0 "ת ס3 ומעי גייס קדוחיםסס
 עלול שיגו ר"ל סעול tpSJ ססי6 למס סתכלינו%טלי3יית 3ט6 יחעלס ספס כי , ססכלית 3תטת מעליסםכטלו
 ס5מהיס וסיגי נכ6ס וכל  ססמי0 קיטי 6כל , Sbלדכר
 :o~s יסוקס 6"כ , ס5ד חוס פעולים ומס עלולים ססומכ"ח
ntbPתכליפ ייסע יל6 סס3ס כי ,  יריבים  פיסיי 6ף 
 3ט3ור 6ל6  סרדין סיוסי נסייר סיס ל6 יסעלסלספס
 וגל ts~tP 6עו 0סי"י סי6 %וסכך רנר סת61ר, 1פעל סו* פ3*ורסרן  ויפפרטנ6מר כ%"ססרן. סעול סיסיל*
 כקינו מס וגל כסיל 6ל %סכת י5י ל6 חס3ירstsn6 נסי* *0 *3לסע1לם , תכלית לי ייוקם ל6 סעול ילינומי
 סימיס 36ל , ntSIP לו יפייס ל* ססעל 6ל %סכתטנ6
 ל6 6"כ סעוליס שיגס כן  06 ססטל 6ל ממכס י%5ול6

 6גל . וסכ"ח ס)מחיס למיני ג"כ ול6 , תכלית לססיסוקר
 דעת לפי ססי"ת כי , גתות כלפי סניגור  סוסיר6ס

 פקינו ע0 עלס hlon 5%ד  סעורן  סועל  פו*ססילוסיסיס
 6סר גמ65 סטין %ס פל 6י סליל ססי6  טל ,%יייס  סם על  יוכן סעול סרכר וציות , ססעל 6ל מבכחי65

 6יל , מכלית 6 יטעפ ל6 כן 06 ,  פנים %טוי63יד פועל יינו יססי"ת ססעל, 6ל %סכת 3י5ייס ימ65ססטדר
  וסנריה . פכית לי יתיסד 6"כ מססי"ת סליל גוןבטילם
 013 סנטרן  שטין 6תרקלי

 סו6 סר3 כיקיר כי סססי
 פעול 6עו מיטל יל ינטרך סל6 למס ססי"ת שתויר,ע"ז
  סירותיס  סדגרי0 שתכלית  ננסת כטלס מסנורךו6ס סחכליח* כקצת ~ttssn כטלס כן oh כלל לככר טלול61ע1

 חכליח,  כקסת %ס0  3טל0 מייסורות 06 כי י1יוכמיל סחכליפ. ביסס  פטליפס בטלי ג"כ כתיר תתנוסטתחיי3ין
  מסם  3טלס  מיס ינ%סכית וסולידיות  ספניתמס6'כוח
 כסכרת מחוייכים 0סדכריס 0יח~ייכ למס סתכליחכקסח

 מיויינ יי6  יתעלט  סססס נקמר 06 ולכן ססכס,ממני6וח
nthun~גוקס ל6 כן  6ס סכרתי  תיור %%טייפכי0 וסג"מ ס5מסיס וציני שיביס איסי גמי ססדו%יספרירית *כל , ככרחי חיג %%נו נסמיי3 יסמ5ייית' o~s 010  6נל )חחיינ ססעולס  06 טו3  סס  אכור :חילית 

 סרור ססו6 5%ר פיס 06 כי יגרתי, סיור תיגייכל פיידי תיר סו6 כי  יסמר מן ק16ר כחיובספילוסופיס
5pesn)~  
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 ע פרק שלישי הלק נבוכשמורה
 , המנין וזה השיעור בזזה הי ולטה , השמים מציבוע תכלמי מה שיאסר דעתו לפי יתכן לא כיהעולם, מחלקי לחלק אחריה תכלית יבוקש לא א העלם כקדטות דעתו שלפי מה, , בקדמות אריםמ"ודעת
 צד על אצלו הכל כי הצמחים, מן או חיים מבעלי המין זה תכלית טה ולא , כך החמר היה למהולא
 מבעי, נטצא כל תכלית על תחקור הטבעית שהחכמה ב ואע"פ , יסור ולא סר לא אשר הנצחיהחיוב
 הטבעית בחכמה מאד הוא שמבואר מפני , בה הפרק בזה דברנו אשר האחרונה התכלית אינהאבל
 שבסבות הנכבדת והיא , התכליית הסבה וזאת , אחד תכלית טבלתי טבעי נטצא לכל אששרשאי

 ר"ל , לבמלה דבר יעשה לא שהטבע בפירחח תמיד אומר וארוסם"ו ג , המינים גרוב תעלםהארבע
 , בלח בעבור נבראו שהצמחים אריסם"ו ביאר ובבר , אחת הכלית מבלתי לו אפשר אי טבעיפעל
 התכלית זאת שטציאהע ה ורע הים, פעלי באברי וכש י זה טפני ערה הנטצאא בטקצת כארובן

 יקראו אשר הוא 1 הטבע זולת אחת התחלה להאמין בהכרח הפילוסופים הביא הטבעייםכענינים
 חדוש על שבראיות הגדולה מן כי ודע , זה מפני זה יעשה זאשר י אלה*תו או שכלית התחלתאריסט"ו
 מהם דבר לכל כי , הטבעיות בנמצאות המופת עליו שיעטור מה ההר האטת, על שמודה למיהעולם
 . מחדש התחדשות עם רק כונת יצויר ולא ז מכהן, כוונת על ראיה והי14 זה, מפני חרזה אחרתבליח

העשובאפיץ 5ובשם
mhsn)oממגו יתתיי3ו ל6 0יגמ65ות ר5ס 06 וישרם 
 מססגוני מגסכעדור

 שגו ק17מס סי6 וחכמתו מעולס חיור גורססחכמחו ו96 מנגו, מתחייה סיס ל6 סעעס ,
 ככר תכן , למרט 06ר ס5ד מן סעעס סיח65מתוייג
 סיסים חכמתו גזרם למס ויקמר תכלית סיגוקסר6ף
OSID~3זס nhlPo oh סתכלית נקמת תתנטל כן 
 תכליח לכקס רשי 6ין גי 3וס וסת0ו3ס . קיוםסיסיט 96 מסעולס סחכליח גקסת תתנטל ול6 יתכרךמס"ס
 כמו סככתו, גור ומחר ית' ססס מרלון חון 0יסיסלעולס
 י651 ד3ר 3ע13ר ס6דס מין 3ר6 0ססי"ת 16וור0י6מר
 0יע73סו לסס"י לו תכלית מס ויקמר סיע3דסו וס61מעקמו
 גזרס קן כי 610 כתגלית גי 0נ6מר 6ל6 )60ר6%

 סחכליח, תתנטל 6"כ לו סע3ווס כעגור ע0*ו 1ל6חכמתו
 סתכליח י3וק0 ל6 סקדחוח דעת לסי כי סרב 6מרולוס

 6ל6 ס6לסי מססעל חון יו65 דבר סיסיסל37ריס

p-eמרונס תכריח ינוקס )6 א ינ" 
 )מ"

 סעעס. ממרקי
 ומס ,(ss גמש )מס נו סיווגת למרוגםשייח

 כ) תכניס ע) לעקול ס0געיח ססמכמס ב : מגילוחוחגוים
 0כ)'0 סו6 36י 6מרונס נכריח 6ימ סחכל'ח ונס ר") .נמ65

 סר3 631ל 706 ונסו , סכים 5ול0 סו6 חכית מגגותשיית מס כלמלנו 1סמס) , ססו'ס חקן'ח נו וסכו1גק ,ר6סונס
 סגמ61וח גרת סו6 סנמ161ח (tpSn סר6סונס ססחכ)'חנסמוך
 כמסי ו:נמ5"וחוסע)

 : וכו' מגוך )כורת מחוכן היניק
 דגל יעמס )6 ססטכע כ0ירו0 תמיד 16מר 61ריס0"1ג

~inss 
. 

 סקלת . ק"מ (utb' וע"פ ר : pnno סססר ספניגמ6מל
 : ס5ולס עם כענין 6חח סי" 6סל סל6סונס סחכ)י0מגילוח ל"י . סחכלהט ז6ת סמ5י16ח ה : )ק5ח עו3ריסקיכלים

 סי6 ססכ)יס אחמוס אוחס ר') . וס מסני וס יעמס שסר1
 עוייל bst ז : ,ס מפגי זס סנמ65וח קרח יעסס 6סרססכס
 סרכ וס 3'6ר כ3ר . ממדר סחמדסיח 05 לקכיונם

 רקן זוח קו%ח לסם וקיןסעליוגס
 . p5nS typSpn ול6 לעולס סנכרון י,חכליח פקסת יתנטל גן 06 י, ס0ק

% 6יךו חומר יחמר ו6ס בו וסרחון ן מערקכוס ע   ן ק:
 ק

 מ5ד. ' ,: 6 וממס ר06וגיס תגליות ממסרחכליות

 , ימ65 06 תכליח 6גטקסי סססע ילקקיסע,לס?5ד וכן , סחלק(ס 'יסרח

ט ס 6י גי סימרמס , עליוחקר
 ק

 ס6חרק סחכלית חיגו p~u' גמ65 גל שחעל

 ין'זשזונן5ןןןה;,"ן",,ןןי,ן.,~)ן,ן:ון.;,,,52"1(לן
 ממגן סגמסך ססעל כעגור 3ג0ס ומגסס כליי טגעי לגסס ר6ס,ן מלימות 610 כי מגסס קלת מעכור סגליםוסוייח

 לסקו:סגיסגמ1%ת
 טס

 בשנ" יסר.61 עד חכליח טגעי גמ65 לכל מנו6רטסיס ר.61 וכ"כ סג"ק', וכ,ק*כ"י3רי
 שגימר 6"6 כי , 6לסיח 16 הכליח סחחלס 6ריסט"ו יקרח6סר ,ולח נח סחחלס לס6חיןגסכרט
 מי סם 0ימ65 מכלי גק7רס ס03ר יכסל וסיקוס , ס16מן 0ס h5.D מרלי ~Imh גלי מסו:ח תסי: מניתחסיית סג6מר 6ס0ר ס6י כמ, , סחכלית סיטכיל דכר סימvs)n 65 סטגע כעכור 0יסיס סגככד סנ"ח וגנט ס5מחאסריח

 מחסלסע1לס 64:%ור%% תמריי:עוד זן סחורייסש%ע%::שןתיגרקח לקכמיסם
 שסמפט עס רק ראפ עיי ול6 , הכיין כאס על רציי וסי6 וי משגי וס יסיס סדירים חבל סרכריס כשסטרייט מ617ר  שגס , 6חר תכלית מסס דכר לגל כי סט3עיות 3גמ165ח ממופת מל סיעמוז מס סו6 ס6מח על סמודכלמי

מסדת
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 18יח ע פרק שלישי הלק נבוכיםמורה

 הטבעתם שנענעים ארשט"ו באר כבר כי ויזומר בתכלית. הדברים והחש הפרק. כוונת א5האשב
 לצורת העושה היא ר"מ על ראובן שצורת והוא , במין אחד אחד,ר"ל והתכלית והצורה הפועל יהיה)6(
 צורה בו שיהיה חטך ותכלית הנוך, לחטר ממינה צורה נתינת הוא עשתה אשר והדבר , בנוהנוך

 ממין בהם סבות השלש כי להולדה, הצריכים הטבעיים המינים מאישי איש כל אצלו וכן ,אנושית
 מדבר כל חשב , מין לבל אחרונה תכלית מציאות ואמנם ח , הראשונה התכלית הוא כלו הה ,אהד
 יראה ואשר בכללו, המציאות תכלית כ"ש , מאד כבד רבר ידיעתה אמנם ט מכלעדה שא"אבמבע
 אשר )נ( , וההפסד ההויה התמדת הוא , המינים לאלו אצלו האחרונה שהתכליוז אריכם"ו סרברילי
 ושיתהוה )י( אישיו עמידת אפשר אי אשר )ג( החטר בזה ההרה המשך בעבור טבלעדיהם, אמשראי

 הוא האחרונה הכותה כי י , ממנו להתהוות שאיפשר השלם י"ל להתהמת, שאיפשר מה תכליתסטנו
 הטורכבות אלו סוף והוא , האדם הוא החמר מזה מציאותו שאפשר שהעקם הוא ומבאר , השלמותהניע
 , הצד מזה אטת יהיה בעבורו הם הירה גלגל מתחת הנמצאות כל כי יאסר אם עד , שבהןוהשלם
 שישאל אריסם"1 יתחייב לא א"כ להיות, שאפשר השלם להניע ההויה פפני המשתנה תנועות להיותר"ל
 מחודש, איש לכל , אצלו לראשנה התכלית כי העולם, בקימות רעתו לפי האדם מציאות תכליתמה

 הניע כבר ההיא לצורה הסהייבות הפעולות בו שנשלמו איש כל א"כ , ההיא המטית הצורהשלמות
 עד והפסד, ההרה בהמשך הצרה זאת התמדת למין האחרונה והתכלית , ובתמימות בשלמותתכליתה
 הקדמות דעת לפי כי מבואר הענין וכאלו להיות שאיפשר השלם כה להטצא שיקוה הויה תסירשלא

תבטל
 טובשםאפוי

 תנועות כי מסגי כחלק כוס סרם סס6ריה וליום ,מחדם . מט יכל למרוכס חכיית o)nbt nlh,:D ח : מטני כ"גנסלק
 סחכ"ר ~ככר , ככוונם געסוסקס על יורם לגטלסדגר מנכל מכס כל מסט ס:ס מ1י6וחס חכל'ח ומס סירםניב! נסס ולין 5כ6ס וכל מסלחגליח ססס וסיוקסססנויס מחמת ~cfitn 5כ! שמרון מכריח מ5י6ח ידיעת "מגסר"5

 ססכעייסכשימס
 ט6""

 סתחדסות עם 6ל6 סיסים 6ססר 6י ככו~נס סגעסססיס : ימ:."ותס למלון חכייח תסיססם 650
 סטנעיס גדנריס סחכליח מ5י6,ח ן כן סךכר ויכהמחרס, מ5י16ח תכ!'ח ידיטח ו"מ:ס ר"ל . ככד ןכר 'דיעחס 61מ:0ט

 נתחלם ככפן סיס ס6חד , גגכדיס 7כריס סגי לגויורס מגעת ס"מךו:ס כיסכוונס י : מ6ד נכי דגר 0ספליססמי:יס
 (o'hln סיו סל6 ומחד , ככו~גס סדכריס פועלסכליח במל 6ססר סיסים סלמס שותל ס5ול0 סנעס ל"5 .סס!מומ
 וגס , מפרק כ~וגח 6ל ו6ס~כ סרכ 6מר עוד :כתמידות שמרון סחכ5יח יסים :דמית סחסש 6"6 ססרסיחססטרס
 סימ65 סמיגיס סיסי כל חכליח כי סר6סון סחכליח סו6כלו מלמוח סי~חר סגויוח כסס יגיעו ו6ז וססססד ססויסססעדח

 כן 6ס , סססס7 נחויים סיס כסס מעורג מחתר מסיס למק כי , מכלעדיסס 6ססר 6י 6סר וססססד ססויססחמ7ת
 , ססלימוח מגיע סו6 ס6חיוגס סכווגס כי , ממגו לסחסווח ס6פסר מס תכלית מחמר מזם סיחסווס 1 סחיניס סוייחחכליח
 06 עד , מנסס וססלס סמורככות 6לו סוף וס61 ס76ס סו6 סחמר מזם מ5י6ותו סיתסווס ס6ססר סססלסומהוצר
 גמ65 וכל , לכטלס יפעל ל6 ססטכע סנ6מר מס גתכ6ר כן 06 , לסיוח ט6פכר סטלס 6ל למגיעתסוייד מסגי סמסתגס מגועת לסיות רזונו , 750 מזס "נוח יסיס געכודו סס סגלגל תתחח סגמ65וח כל כייצמר
 גו 06 , כמוסו 6יס סיעסס וסיס 6יס כל וחכלית , סנ"ח כעכור סנכר6ו ס5מחיס ותכלית , תכלית לו יםטבעי
 6ססר 6י 6סר וסססי ס~ייס סתמ7ח סו6 ומין מין כל תכלית ו6מגס , קיימים סמיגיס סיסיו ס6יס ס~ייחתגלית

 סו6 סחמר מוס סיחסוס גככ7 סס'ותר ומנוקר , סחמר מוס לסחסווס ס6ססר סלם מיותר סיתסוס נעכור ,מכלעךיסס
olhoיתחייב ל6 6מר עוד : סמ~סכל לעולס ממוחס סע~לס זס יתדמס כן 6סר ססכליח ס5ורס נו יס 6סר 

 נמ65 למס סגעס 6חר כי כוס 1סרנ1ן , וכה כקזמ~ת זעתו לסי oleo מניצוח תכלית מס סיסמיל6ריסט"ו

סמיי
 , ,0 גולח 6חר תכליח גכ6ן יוז65 ס65 יח~ייכ ו0פס7, סוים כממסך ס5ורס ז6ת סחמדח ססו6 6ל6 עוד ג6מר ל6

 ססמסך תכלית ומס ג6מר , וסנ5חיות מסמסך 6ל6 סמיגיס s)s תכליח וסבין סס6ל0 סחססק כן סדכריסיס 06 גי שמר יצמר ו6ס . 0ס6ל0 נפסק ככנן כי 6ל6 , ימנך ל6 סמיניס לכל ומפסד סריס ממסך תכליח כןו6ס
 ויכף , לכטלס סכל 1מ5י6וח אעלס סמיגיס כל מ5י6ות יסיס כן 06 , תכליח לן סיס דהר ימג" ע6וסג5חיה!

70נר
קרשקש

 סבות השלש אלו הנה , פועלת הטריה אל ובכח':תה ,צורה אריסטוס אמר 4 אחר להנפיש והצורה הפועל יהיה )6( יגפרק

 א. בזה הרצון איש'ע עם'רה אפשר אי אשר )ג( :הסינים הכהיצורה :טהגנס זקנג:עי:ץ בנמקיסמיי,י,ב
 הרציה תטשר ולזה טס זמן סדת אלא אישר עמ'רתאפשר פשל , בפין ית.לדו-בדוטיהן אור בדברים מבואר וזה ,והתכלית

 ש אטר לההה,~ח. שאפטר השלםמטנ, היא הנה , ההנעה מן תחדל הפועל השל.מה כאשר1ישהש
 שיגיע כרי טתהלפים בסינים ההויה תשעת שהוא השגויבנח המתהוה הנמצא אל ובנתינתה , תכלית התנועה אלנבחיגחה
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 ע פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 ההעדף אחר בכ*ו העולם בחדוש דעתנו לפי אמנם , בכללו למציאתו האחרויה התכלת ששתס83ל
 שתכלית יחשבו וכן המציאות, זה לכל התכלית בקשת ר"ל , סהוייבת השאלה שזאת חושבים"ם

 עד בגללו, נעשה אטנם שנעשה מה ישכל , השם את לעבוד לבדו האדם מק מציאות כלוהטציאות
 המחשבה זאת יעירו הנביאים ספרי פשומי וקצת צרכיו, ולהמציא לתועלותיו רק סובבים אינםיטהנלנלים
 היו הגלנלים ואם , פו' לשבת כאהל וימתחם , וגו' ולילה יוטם בריתי לא אם , יצרה לשכת ,הרבה
 למשכילים שצריך כמו כשיחקר הדעת וזה . והצטחים חיים בעלי מיני שאר שכן כל האדםבעבור
 התכלית ואת מפני שהכל זה שיאמין למי שיאמר והוא ן המעות טן שבו מה הנבאר הדעות,שיחקרו
 שימצא איפשר אי או כולם ההצעות אלו מכלתי שימציאהו יכול. הבורא אם , האדם מציאותכלומר
 יש ; משל ע"ד שמים טבלתי אדם להמציא יכול ושהשם שאיפשר אוטר יאטר תגם , אחריהםאלא
 הטצאו שאיפשר דבר טפני הם אבל התכלית שאינם אחר , כולם הדברים באלה תועלת טה אשבלשאול
 השאלה , שנאמר בסו השם לעבוד האדם ותכליה האדם טפני הכל היה אם ואפילו , כלם אלוסבלתי
 שברא מה כל יעבדוהו אם שלטות יוסקש לא תיעלה והוא עובד בהיותו התכלית מה והיא ,קיימכן
 זה אין אומר יאמר ואם כלל, נמצא יולהו יהזה לא אם חסרון ישעהנ ולא , ההשגה תכליתוהפעוהו
 תכלית ומה בעצטה ההשאלה תתחיב , שלטותנו והוא לנו הטוב הוא כי , לשלמותנו אכלכשלטותו
 או השם רצה כן אלא התכלית בנתינת הענין שיניע סבלתי בהכרח א"א , השלמות כוהטציאותנו
 אנוש הבדלת אתה באמרם בתפלותיהם סדרו ישראל חבטי תמצא וכן האטת, וזהו , הכסתו כןנשיה
 שם שאין בארו הנה , לך יתן טה יצדק ואם תפעל סה לך יאטר מי , לפניך לעמור ותכירהוטראש
 היה שינול שנאסר מבלתי א"א , ההידוש אמונת ועם כן שהענין ואחר , לבד רצון אלאתכלית
 זולת שננדבא מה כל להמצא ההרחקה לו תתחיב )0( , וטסובביו סבותיו הנמצא זה בחילוףלהמציא
 ובנלל . כולם אלו מבלתי המצאו איפשר האדם והיא המכוונת שהתכלית אחר , כלל תכלית ללאהאדם
 נאטין שלא הוא 1 העיוניות לרעות והנאות התוריות האסונות לפי אצלי האמתית רווגת הזההדבר

 לא לעצטן מכוונות כולם הנמצאות שאר ג"כ יהיו אבל , האדם מציאות מפני שהם כולםבנטצאהז
טפני

 , לגטלס ככללו מעולס יסיס כן 6ס לכטלסיסים 061 , ימ65 ל6 נכללו למקהות תכלית ס~חם, טובשם
 7נר ככהן ימ65 ול6 לכטלס מתכלית 0ק71ס מסויסים
 סוד ימ65, ל6 ס6חרו1 0סחכליח 6מר, דגר נסכורסיסים
 סו6 סססי"ח רונסון כמלק סרב כיהר ככר ns1Dימוסק
 1ג1 תכליתית מנס hm ססי"ת כי 61מר סחכליותתכלית
 . ורנר זכר לכל מבחרק סתכליח מסו כסס 600ל0חססק
 תכליח סו6 ית' 000 גי מלמ"ע כפוח ניבר 6ריסע"וורסס

 הכליחיה ססכס 6ס גי גן גס ונידר , ללססנמ65ות
 ססנס ממנחים ומי ימנ16, ל6 סרסרות סמכות חמ6565

 חכליפ סבין סרט יקמר 6יך 61"כ , כסכל יגמיטסחכליתיפ
 . סחזוס 7עח כסי ל6 סקדמוח דעת כמי ל56מ5י6ות
 ס"ס מעולס לחלקי סיס סעק 6ק כי נוסוסתסונס
 סכס סעולס לחלקי י0 061 וחוקרת, )גלח ווסחנליתית
 ל6 ולכל תכלית לס0 יסיס 0סחלקיס ס;6מר יסיסנטן גלתי זנר כי , תכליתית סגת לגל סיסיס יחוייכחכליתיח
 תגלית OstDS אין יומר קרס גווגח 6כל , תגליתימ65
 שעולס מ5י6וס וומס 61יגו , סעולס ממ5י6 זולתסיסיס

 מס6ימן סד3ריס מ6%ית כי מסמל6כס, סדכריסלמ5י16ת
 סוסיס נין יעולם 36ל שכית, ססו6 סנמ5* סדכרתיפז ס16מן  נולת ל"5 11לת1 לתכלות Intho 610 יעסק 6סרתניח כי , סגמ65 עכר 111לת ס16מן וולט 610 סמל6כוחאן

 1htlno יסיק טלפי סהר יסטלס יט0  זימי 6ימסירת
 על סעולס גמ65 6נל , 6מר לחכליק 6י)ולמ5י16ת1
 יתעלס, ג5יורו כלו סעיס וזליי  פוה44י למס סגמנטחובר
 מס כפי וכמומס כמושכל סעולס ריימס מניחותוומכלית

 סו6 ע7"וו ס76ס חנלית כי , יתעלס כגיורו מתויירססו6
 מורכג סיסיס 6מד מין מ5י6,ת יחעלס כסס עיורגמ65
 ן ומסגלת שכליח נורץ סי6 עורס ובת , גורסמחמר

 בפעל מסגיל מחמר גוס ס6ד0 זס מ5י16ת כן06
 ויסו , ית' כסס כמגוייר ~o7h 6ל טי7מס סו6חלליתו
 נוס )3טפירן סרר רטפ  פוס גשר וסרס , ומין מין כלתכלית
 גגי6ור טסייג1 למס וגס1כ סססק1ת. כל יסולקו ונוסמפרק
 סססס במרי כי מחוייכחי ס60לס סז6ח חוסנים יםמהעדר החרי  ככללו  ייולד  דיריי  רכילה לפי המגס . מסרקזס
 חכלית לכס סי6 כווגס וכל כגורס סעולס זס פעלית'
 ממגו גתחדס 1ל6 סיס טל6 6חר ~ostp סנתסוסר"ל
 ספסר 6י נטות פועל כל גי 1 לתכלית סיסיס יחמיכנתעכ
 סו6 כעולס זס מגוונת קמרו . תגלית מנלי ססו6להנד
 )נר6 ס76ס מין וכי , גלו סמ5י6וח תכליח סו6 כיס6דס
 מסעליוגיס מנעמס מס וסכל ן יתעלס סססלעכורת

 ססס עם והסגלגלים , לתעלתו 6ל6 גמ165 ל16סחחתחיס
 כן ob , ס6תח וסי6 חכמתו ג,רס וגן , וס5מחיסהכ"ח מיני ס6ר סכן 1כ5 לתועלתו רק סוכנים תיגסג5ח,יס
 סיס ו6ס , כחדות לדעת תפילו סתגליח nS~Dתנטל
 ס76ס שולת מס גל לסמ65 נרחקת 15 תחחיינ כןתכר
 כר6 יתעלס סססס בנימין 6חר גי , כל5 תכליחלל6
 לסמ5י6 יכול ססו6 ג"פ עליו ויגול ממעדר וסוך סעולס6ת

 סגמ65 מס כל לכטלס סגל ויסיס סעולס זס מכליסקס
 כלס ססגמ165ת ס6דס מיסמין וחוייכ ולכן ,מגלעניו
 ס6ר מכוו)ח כן גס יסיס 6גל ס6דס מפני נמ65ותתיגס

 , 6חר דנר מסני לonSsn 6 מטפיס כלססנמ65ומ
 תתנטל1

קרשקש
 ש'טצא זאת היא וההרחקה , חארט סצ.אות כלשר התכלית Jeo~ שהכל שמאטק לפי פ" , ההרחקה * חהח"3 נה : 4ט'חשלם
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 19יט יג פרק שקשי הלק נבוכיםמורה

 , העולם בהדוש רעתנו לפי ואפילו , הנטצאות מיני בכל התכלית שאלה ג"כ אבטל , אחר ינףמשני
 האחד , אהר דבר ספני ומהם , לעצטן מכוונים מהם , ברצונו הטציאם העולם הלקי כל נאמרשאנחנו
 , נמצאים וכוכביהם השמים שיהיו רצה כן נמצא, האדם מין שיהיה שרצה וכסו לעצמו, מבוקההוא
 אפשר שאי ומה , ההוא הנמצא עצם בו כיון אטנם טהם נמצא וכל , נטצאים המלאכים שיהיו רצהוכן

 וכבר , לשכל ההרנשה כהקדים ~( , ההילה ההוא הדבר המציא דבר, הקדטות אחר אלאמציאותו
 אל שב הכנוי זה שיהיה אפשר ~( , למענהו ה' פעל כל אמר , הנבואה בספרי לכ הדעת זהנאסר
 שהתבאר כסו עצמו שהוא רצעו ר"ל , יתעלה עצמו למען פירושו יהיה הפועל אל שב יהיה ואםהפעול
 ההיה הנה , ככורך 4ען נא הראני כאמרו , כבודו ע"כ יכךא יתעלה שעצמו בארנו וכבר , המאמרנזה
 כל  לשטר , עשיתיו  אף יצרתיו ברותיו  לכבורי בשטי  הנקרא כל כאמרו למענהו ה' פעל כל אמרוג"כ
 מה הוא , עשיתיו אף יצרתיו ואסרו , זה לזולת לא רצוני  לטען עשיתיו  אסכם  לפעולהי  שיוטסטה

 הדבר את יצרתי אני אטר , אהר דבר מציאות אחר אלא מציאותם א"א נמצאות שיש )ת( לךשבארעי
 ההוא ברבר עשיתי אהר המר, בעל לכל כהטל ע"ד כחמר , הקדימו טבלתי א"א אשר הראשוןההוא
 המישר ההוא בספר ובשתתבען לבד, רצון אלא שם ואין להמציאו, כונתי שהיה מה אחריו אוהקודם
 מעשה טתחלת סביבו סובבים אנחנו אשר הענין זה לך תיבאר , הורה נקרא ולזה הכונה אל מתישרכל

 מחלקי ההלק הלק כל אלא , אהר דבר בעבור שיהיה מהם בדבר כלל באר שלא והוא סופו; עדבראשית
 4צזה כי , מוב כי אלהים וירא אסרו וזהו , לכוונה נאות היה ושמציאותו הטציאו שהוא זכרהעולם
 , לבונהנו שיאות למה  יאסר  אצלנו והטוב , אדם בני כלשון תורה דברה באסרם שבארנוהו טהידעת
 נאות סתהדש כל התחדש כלוטר , מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים וירא אמר הכלועל

 לכונתט ונאות טוב הדבר יהיה פעמים כי כ מאד אמרו והוא כלל', יפסד ולא יפסק ולאלכונה,
  סרו ולא , לכוונתו נאות בא שבעשה מה שבל הניר  והוא , ותפסק הכונה בו  תכזב כן ואחרלעתו

 , ובלילה ביום ולמשול הארץ על להאיר , בכוכבים באמרו יטעך ולא בהם, שכית טה כפימהמשך
 , מנהיגים מאירים ר"ל כן שיבראם רצה אשר , טבעם להניד רק אינו ,  זה לעשות כדי וכניט כיוהמהשוכ

נתמהו
 טובשםאפיני

 0ימ65ית מעי גבל  כן כס  כתכלית  סקלת כן גסותתנטל יסים פעמים כי כ : otptn ססויס תמול מל6 קסטלסיסים
 סססס ג6תר ס5גתגי , סעולס  כתריס דטתגי לסי6סילו 5רס היי נלסון סיג סילת ר"ל . לכייסיו וגעית מנססדנה
 ר5וגו 6ל סגים סכלם ויתר גרדתו סטולס תלקי כלסתריך כמטסה סיימר  סוג מלס ין  לכוויתנו סיייס מס טל יימרסי6

 מכו%יס מפס ~(othln יללי , מתכלית סקלת הססנטלן טל ממתסיס סווס וסיף סיי"ת לגייס גסות מסענר5סיס
 יסית כפועל sfi סב 610 061 , 1)ת65 גמ65 לכל לסקרים סרקת מס גל סקדיס גי , למעגנו ס' פעל כל 6מרסגג061 כמפרי כן גס מדעת ו0 ג6פר וככר . 6יתס 0ידיס ונ"צ  otnns סיתnstrn 165 סמ5י16ת גוס סגת65 6"6ס6דס כי כ"ס , tnSPS מכוון וסת 6חר דגר מפגי וממסלע5מס

 , mh5n)o גל 5יר 610 6טר ית' נטרו 6ל למורס התיסכל סגת65 סידתס כרי נו  ו0ר15ן יתסל0 טרמו למעןסיריי
 6תר וי0י0 , סמסיגת סניור ל16ת1 מירמס גה65 כל תכלית 6סר יסתית ייורי tnSD film  וולת תכליות .פס יין גן06
 סיס לך סני6רתי מס סו6 , עמיתיו 6ף יקרתו גרותיו ילכג1וי בסתי סגער6 כל כקמרי למעגמו ס, מעלכל

nths~h~fi מ5י16תס hSh יתווה תגלי 6"6 6יר  סריסין ססוי סרגר י5רתיו 6יי 6מר 6הר, רגר מליחות 6תר 
 ~hS סם ילין , לסת5י6 כיסתי מסיס ת0  לתרי יי ססודס ססו* גרגר עסיתם a~nh , תתר כעל לכל ר"מיחתר
 סרת ו0י6 סגכוג0 6ל סתייסיר 6100 גססר  וכסתתכוגן , כלו תסמ5ייות סתכלית  סאת חגטל כן 06 לכדד15ן

 tpsnn ותלך pSn כל 6ל6 6תר רכר כעיור oon 6100 גרכר כלל כיקר סל6 ו0ו6 , 6תר ריר כסכור דכרסימ65 הכלתי 6100 0גת65 נו  כיון גת65 סכל יס61 , סגיני  סיככיס 6גתגו 6סר סוס  0טגין לך יקנטר תורס, גירם ולותמרע"ה,
 גתו תסתיר וניחי  סייס ברנר וס סיסיי מריקותו סתכלית ר.ל . לכמג0 נ16ת סיס 1סמיי16ת1 , סמ5י16 ססי6סעילס
  טלפון תורס דכר0 נ6מרס סכי6רגוסו מס ירעת 6תס כי , טונ כי 6לסיס יר6 יתרו  ענין 1011 ן ית' כ5י1רוססו6
 סיס  לכטגת סיניות למס יקמר יר6סית נמעסס וסטוכ לכמגתט סיקוס לתר ג6תר נפלגו יכסוס , 6דסגגי

 6סר כל 6ת ot~Sh וירץ 6מר סכל וטל , ט"ו ותכמתו גרסתו יירו 610 1ר%5ו , רנתי י61 וכמגתו ,יתטלס
 סעתיס כי קמרו ו0ו6 ,  כלל ימסר 1ל6 יפסס ול6 לכייס י16ת מתתרת כל סתתדס כלומר , מקד טופ ואגסעמס
 מס כל על אגיד וסי , אכייס יו תכ~נ ו6ס"כ לטתו לכו%סט ונקות סוג סרירי0י0

~IP)D 
 , יסתכת לגיורו זומם וסמותס 0מיסכל ~oslu סילבי כסס 0כווגס בו . (oo  סכין מס כסי  תסתמך סדיריםמת זל* לכונתי ג16ת

 תסס 0דכריס וימ165 , ג"כ  0מס1כת ציורו תתיר גיתי יתטלס מסוי מס כפי ותמיוייס ג5תייס  סדכריסוסיסיי
 0קדתוס לדעת  כין סתדוס לדעס כט 61"כ , 1סטינ וסגלתיות סיקנלו ס6ססר חס כסי נתין ג5תייס ותסס כייסנ5תייס
 נניורו 6סר 0גכנו 50יור 6ל ~omt ותכליתו , ותמירי נסתי וסירים יי61 סגת65 ע5ס בו  כיון  וחין מין תכל גמנ6גל

יסתנת קישקש
 : הארם ~H1fi , הפעוי אל שב שנף  שיהיה אפשר נ1( 1  הבילית ההטו  הרבה המשא הכלי% ללא הארם זול% שימצא מהגל

 הארץ האמר כאלו , כו' סצ'אותם אפשר א' נמצאות שיש )מ( הוא ההרגש שפועל פ" , לשכל ההרגשה כהקרים )ו( :תהלה
 : והארם ח"ם והבעלי הצטחים נבראו ומסגה החלה גגראת . הגזרה על ההרגשה טן מתעורר שהשכל השכל לפעוטתקודם

הפגיעו
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 יג פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 אריסם"1 בארו הנה , הים בעלי ולשאר אדם לבני והפקירו נתנו שהוא בצמח אמרו אמנםעליו. יתעלה השם המביעו )ע( אשר טבעו להגיד רק לכך, שנברא ענינו שאץ הים, בהה ותת באדם-באמת
 הכוכבים ואין , מזון מבלתי להם שא"א אחר חיים בעלי נעבור נמצא אמנם שהצמה נראה, וכןחולתו
 בתועלת ספור שבארנו, כמו הוא ולמשול להאיר אמרו כי , ממובם שיגיענו למה בעבורנו שאינם ר"לכן

 והטוב , דבר על טיבר תמיד הטוב שפע ממבע לך שנארתי כמו , התחתונים על השופעת מהןהבגעת
 ההוזו הרבר תכלית הוא עליו המושפע זה באלו . אליו שהגיע סי בחק הוא לעולם הטגיעהההר

 מן בלילה ביתו לשמור המלך שתכלית המרינה מבני אהד שיחשוב כמה , חיסדו מוכו עליוהבמופיע
 שכהו הסלך מפני התועלת זאת אליו והניעה ביתו שנשמר שאחר , אחד מצד אמת תה ,הגנבים
 שנטצא פסוק כל שנפרש צריך הענין זה ולפי , הזה האיש בית לשמור המלך תכלית להיות דומהדמגנץ
 ההוא הדבר התחייב שענינו ונאמר , ממנו הפחות בעבור נעשה נכבד דבר היות על מורה*שוטו
 ולא עלה לו נבקש ולא , רצונו לפי יתעלה מטנו מכוון כלו המציאות שזה להאמין ונשקוד ,ממבעו
 בעבורו אשר רצונו, תכלית נבקש לא כן ית', מציאותו תכלית נבקש שלא כטו כלל, אחרתתכלית
 והמלאכים שהנלנלים ותחשוב בנפשך תפעה ולא , שהוא מה כפי ויתחדש שהתחדש מה כלונתחדש
 הנלנלים ועצם עצמך ובחן , מדלי כמר גוים הן , מדרגתנו לנו התבאר כבר הנה , בעבורנונבראו

 מה מכל ונכבד שלם יותר הוא שהאדם ותדע , האמת לך יתבאר ואו הנפרדים והשכליםוהכוכבים
 הנפרדים השבלים למציאות כ"ש הנלנלים למציאות מציאותו וכשתעריך , זה זולת לא החמר מזהשההיה
 הנאסר שעבריו ודע , חסר בתי שונני אף וגו' יאמין לא בעבדיו הן אמר , מאד מאד פחותחשה
 בזה הנזכרים שעבדיו ודע , חמר בתי שוכני אף אסרו זה וראיית , כלל אדם ממץ אינו הפסוקבזה

 אליפז ביאר הנה , ספק נלא הנלנלים הם הפסוק בזה אליהם הרמח ובמלאכיו המלאכים הםהפסוק
 בעיניו זכו לא ושטים יאטין לא בקרושיו הן ואמר , אחר בלשון האחר בטענה והשיבו הענין זהעצמו
 , האדם ממין ושאינו עבדיו הם שקדושיו התבאר הנה , עולה כמים שותה איש ונאלח נתעב כיאף

 היותם ר"ל , בעיניו זכו לא ענין הוא תהלה וענין , שמים הם ההוא בפסוק אליהם הרמחומלאכיו
 הוא הנפררים השכלים כערך אמנם , עצום יותר אורו ואשר שבחמרים הזך שהוא ואע"פ , חמרבעלי
 , להם מציאות חזק שאין ענינו , יאמין לא בעבדיו הן המלאכים על אמרו אבל זך, מלתי עכורוכטוך
 אינו במציאות חלקם א"ב , עלולים הם בקדמות האומרים לדעת תם , דעתנו לפי עשויין שהןאחר
 שוכני אף כאמרו הוא , ונאלח נתעב כי אף ואסרו , לנמרי הטציאות המחוייב יתעלה אליו בערךח"ק
 חלקיו, בכל ומתפשט בו מתערב והעוות העולה אשר הארם והנאלח הנתעב אף אטר כאלו , חומרבתי
 פעמים כי אדם, ככמרו איש ואמרו , יעול נכחות בארץ , העוות הוא ועולה , ההעדר וצעפשמותת"ל

יקרא
 טובשם

 שמגס ססגמח 6ריסט"ו וס ניסר תגס 6מר טוי ,נכחכח
 , מיון מכלי למס 6ס0ר ס6י 6חר מכ"ח כעכורנמג6
 לסחיוח ס6יפ0ר 6חר ככס 0סכוככיס למסת ר6וי61יג
 כעכור סגכגז ס7כר סיס כן סדכר סיס 06 כי 6ור,משי
 ממגיע גחועלת ספור סו6 סכי6רג1 כמו 6כל ,ספחות
 , סחחתון נעכור ססעליון  וי מסגי לחסוכ רשי 61יןתסס
 ממגו סמוססע ססו6 וסטם טע ממט היססת מסטםכי

 כמו , מגססם כעגור סת0סיע סיסיק tps)n לגנחמיגיע
 ועכ7יו , תסלם יטיס וכמלקטיו יסמין ל6 כעכ7יו מןס6מר
 ידומין ל6 כקדוחיו סן 6ליסו 60מר כמו סמל6כיססם

 געגדיו סן סמל6כיס על וקמרו , כעיניו זכו ל6והמיס
 ססס 6חר o~s סמ5י6וח חוע ספין עגינו יתמין65

 מס כקימות ס6ומרי0 לדעת וגס , 7עחגו לפישגוייס
 וג6לח גתעג כי 6ץ שמרו ן לגמרי סתני6וח מח111כי61 6סר קליו כערך חוק היגו כתקינות חלקם "'כשלביס,

 כקמרו610
~6 

 סגחעג 6ף 6מר כ6ל1 , חתר כח' סוכני
 ומחססט ומתערג גו (bSn וסעופה סעווח 6סרחא56ח

 07600 היאמין כריך כן ססעדר. סחס0טהז ר"לכלמחלקיו.
 6100 מס כסי גת65 כל ויגף בו יסעד w)P 6%כשיזע

 סמ5י6וח תגלית 0סו6 ויחסוכ ItnUD~n יתגלכלו ול6יטע
 טסכ5 ימ0וכ טרוח רעות עליו וכ0יכו16 , כעג1רוומסכל
 ססת6יס היחסכו כמו , סכלים סכל והסכל לגט05סיס
 סתגליח לו 60ין למס 6חד חכליח לכק0 ס7עתומסרי
 יחסוכ כי 1 הכליח לן סטין למס תנלית לנקם 16 ,ססו6
 סחוס כי כן בדגר כעכ~רו,ו6ין געסיט סגמג6יס כ5 כי6דס
 גמ65 סיסים גו כיון כנת65 כל 6גל , סת5י16ח חכיטתיגו
eh'לכל othlnl~ מסיסותו תכליח 6ל" מסותך תכרית סוס 
 זמור תרoht 05 , סקלני סרפן כסי גמגם סיסיםסו6

 : סגלתיתגמכמ0
 6100 עגין 0חכלית ענין על לסטיר רזיתי טוכ ססאטר

 ידעת ככר . עליו סטיר ל6 6יך מסרב ס0ל6כתכלית וחמסתי , מחכמים ממרכס נעלס ו6ס כעגמומכובר
 ע"6 סרק כז0 סרג 60ריך וככר , 6מPh~ 7 גלוססעולס
 זולתו ימגר 6% 6מד 6י0 גמ65 6ס כי מסק ואן , 6'חלק
 וכן כלכד, ס6י0 מ5י6ות 6ל6 תכלית לו יכוקל ל6כי

 סת5י6ות 6ל6 חכליח 0~ס לו 6ין כי ככללו, כעולסנעגין
 6יס 06 כי , סקזמ~ח זעת כפי מנבר מעגין וגס ,כעכז

6חד

קרשטש
 : זניתו חיים געלי כל על אמשול בטנעו ששם פירוט , עליו ית' השם הטנדר)ע(

ש
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 20כ יר ינ פרק שלישי חרק נבוכותמורה

 סבין בו רעעה יא עצטו כשידע שהאום שיאמן צריר כן ל . ומת א"צ טכה , א"צ האנתש המץשדא
 תכלית לבקש או ההיא, התכלית לבקש טחשבוועיו וכבלבלו ולא ינוח , שהוא מה כפי נמצאכל

 : האלהית בחכמה אטור תרצה ואם , האלהי ברצון הנתלה מציאותו ~א תכלנה לו שאין טלמה
 שהתבאר מה הוא , יטעה ולא נפשו מעלת שידע עד האדם בו שיתבטן כן גם שצריר סמה ירפרק

 כאשר כי והוא , ובינם בינינו אשר הרחקים ושיעור והכוכבים הגלגליםמשיעור
 , ידוע קוטרה וחצי ידוע הארץ סובב שיעור הארץ,והיה קוטר לחצי בערך כלם הרחקים .שעוריהתבארו
 שבתאי שבגלגל העליון ונין הארץ טרכז בין שהרוחק בסופת והתבאר , ידענים כלם הרחקים יהיוממנו
 בכל המהלך ושיהיה , יסים משס"ה שנה וכל , בקרוב שנה מאווי ושבע שנה אלפים שמונהמהלך
 הרוחק זה והשתכל , המלאכה באמת אמה מאלפים מיל שכל הורה של המילים מן טיל ארבעיםיום

 מנובה הלא ואמר , רמו כי כוכבים ראש וראה שמים טבה אלוה הלא שנאמר כמו והוא , הטבהילהגדול
 ההפלנה זאת על ' הגשם טוה ברוחק שאנחנו אחר כי , השם השגתנו רוחק על הראיה תלמודשמים
 שכן כל ג , פעולותיו ורוב עצמו טסנו ונעלם ב , ההבדל זה במקום ממנו נבדל והוא א ,הנדולה
 אפשר שאי הפחות לכל הוא אטנם , במופת התבאר אשר הנדול הרוחק וזה , נשם שאינו פועלוהשגת
 שההיה ואפשר , השאגור סאה פחוזן הקיימים הכוכנים גלנל קבוב ובין הארץ מרכו בץ שיהיהכלל
 כמו , אפשר שאי הפחות על אלא , בסופת התבאר לא גלגלים גרסי עבי כי רבים, כפלים כההיותר

 זכר כאשר ההקש, שיחייב כמו ונלנל גלנל כל בין אשר הנרמש וכן ד , הרחוקים טאנרתשיתבאר
 נלנל עבי אמנם , מהם שנלטוד כוכבים בהם שאין אחר בדקדוק עוביים להשיג אפשר איתאבית
 נרם אשר , כוכביו רוחק טשיעור חח יודע , שנים ארבע טהלך עביו שיהיה הטעט הקיימיםהכוכבם

 הגלנל ואמנם , יותר נרמו עובי ומהיה ואפשר , ועוד פעם תשעים הארץ כדור כשיעור מהם כוכבכל
 לנו תחבולה אין כוכב בו שאין אחר , כלל ש"13ר לו יודע לא היומית התטעה בכל המקיףהתשיעי
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 יד פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 כלה הארץ ואם , ממפרם רב ומה שיעורם עצום מה הנשמיות הנמצאות אלו והשתכל ה , נדלולרעת
 ממנו אחד ידמה ואיך , הנבראות אלו לכל האדם ערך מהו , הכוכבים נלנל כנגד לה שיעוראין
 השכלים מציאות כשיתעיק שכן כל , הנשמים הקש ענין ,הו , לו כלים זשהם ובנללז בעב~רז אלושיהיו

 אלו שתכלית אמרנו שאילו ספק אין ולאמר, הענין בזה הפילוסופים דעת לפי לשאול ויש י ,הנפרדים
 אבל , הפילוסופי העיון לפי שקר זה היה , משל ע"ד , רבים אנשים או אדם מבני איש הנהנתהנלנלים
 האישיים העצומים הנרמים אלו תכלית בהיות הרחקה, אין , האדם מין הנהגת שתכליתם חושביםבהיותנו
 אומן משל אלא בזה המשל ואין , לעולם למספרם תכלית אין דעתם לפי אשר , מינים אישימציאות
 היה אחד מחם בעבור היה ואלו , גרגיר שמשקלו קטן מחט לעשות ברזל ככר שכהיקלם כליםשעשה
 עושה שהוא אחר אבל , לגמרי ההנהנה הפסד היה ולא )6( , כן גם עיוננו לפי ההנהגה מהפסדזה

 חכמה ההם הכלים מעשה יהיה , ממחמים רבים ככרים וכן , מחט אחר מחט הנכבדים הכליםבאלו
 מציאות וההפסד ההויה ותכלית , וההפסד ההויה המשך הנלנלים תכלית יהיה וכן , עכ"פ הנהנהותיקון
 זאת מתרץ והפילוסוף . הדמיין לזה עתרים ודברים כתובים ונמצא כבר נאמר כאשר , האדםמין

 אלא הנפסדים ההוים המינים אישי ובין הנלנליים הגרמים בין החלוק היה לא אלו ואומר ,הקושיא
 מאד רתוק הוא העצם, מעלת כיניהם ההפרש מאשר י  אמנם ,  זה שיאמר אפשר היה זבקמנותנגדלות
 שנאמינהו במה בה יעור השאלה שזאת דבר סוף )נ( ח . השפל הפחות למציאות כלי המעולהשיהיה
 מי מכל תמיד שומע היותי כן וגם י , הענין זה היה הפרק בזה שכונתי מה ורוב ט , העולםמחדוש
 אסרו שהם , הרחקים מן ז"ל החכמים שזכרוהו מה לגוזסא חושב שהוא , התכונה מחכמת דברשידע
 רחוק יהיה , הגלגלים ז' והם , שנה ת"ק מהלך ונלנל נלנל כל ובין , שנה ת"ק מהלך גלנל כלשעובי
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 סתדוס un)b trnhn ר"ל . יכי' סטגין  בוסססי5וסופיס
 ספיליסופיס על גס6ל ס6דס 3ט3ור ססגלגליססגחסונ
 h~h סגלגל גודל ע51ס סתתתת עליס ססכי16 סר6יסגויס
 סתמך סגלגלים תכלית יסיס וכן מפתות סירס 3ט13רסי0יס
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 , סעולס מתידוס טג6תיגסו כחס 03 יטור ססילס 61תד3ר
 ססכי6 סר6יס ע5 מעסינו סס6לס ז6ח כי 3זסוסרנ1ן

 6ין ולכן , ועגומים גדולים סגלגלים סנסמימפילוסוף
 סיסיו 6יססר ככר כי ו6מרגו ס76ס כעכורסגלגליס
 , למחטים נרך ככרי כמו סקטגיס כעכור גךוליסגסמיס
 ס'6מר קח5 מ, ס6ו חרס 6מ1גח ע5 תגויס סס56סמנס

 למוגת לפי 536 ר5וגו, מנד ס76ס מעכור מסססגלגליס
 סכי6רגו וכמו , et~o כתין גורס כן ~wb מגססק7מוח

p~D)וס טלפני : 
 גככ7 יותר סו6 כעט סג5חי כי PDO 6ין טו3 ססאמר

 ohl 7 וגפסדיס ןססויס לדכריס יקרס6סר
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 6"6 5עעס, וקייתיס ננחייס יסיג עתם סגמנ6יסס6יסיס
 כעכור סג517 יביס גי 6לו כעגור יחיו ססג5ג)יססנ6מר
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 גס ריי . חמיד ס~מט סיחי כן וגס י : ס6ןס מיןכעכור
 טמס ~b(etn קנח סמטכו ממס )כ"ל מפרק כו1גחסיחת

 מו"לס6
קרשקש

 הקרסות למאטיני עושים אנו הטענה זאת ואם 5זההרצון שהוא אחר אבל לגטר' ההנהגה הפטר היה יא ח( ידפרק
 ושיתהוה ההרה התטרח המ.נים טצ'אות שתכלית האומרים סחט לאוהו צריך היה אלו בזה הרצון . כו'עושה

 כן שבסו נגדם, טוענים ואנחנו , להתהוות שאגשר השלםממנו כוף )ג( : ~מרי ההנהגה oen" באן אין זולתה לו אפשרואי
 אשר האדם סין שטירת שתכליתם הגלגליפ בטצ'אות לזמרנוכל , העולם מהרוש  שנאט'נהו סטה גה יעזר השאלה שחרתדגר

אין
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 91כא סו יד פרק שלישי חלק נבוכיםמורה

 שיש זה שישמע מי כל ויחשוב , שנה אלפים שבעת מהלך הארץ טטרכו גבנינויעו ר"ל , הטביעיהנשל
 לך צדע בסופה ברחקים שהתבאר ומטה , השיעור זה אל הטרחק יגיע הנלא גדולה גוזמאבדבריהם
 שנה וכיד )שנה( אלפים שבעת מהלך השביעי הגלגל והוא , שבתי קבוב ובין הארץ מרכז ביןשהרחוק
 הנלנל קבוב חלל עד הוא שנה ות"ש אלפים שמנת מהלך והוא , זכרנוהו אשר הרוחק אבל ,בקרוב
 שיש לא הגלגלים, בין אשר הנרם עובי ענינו , כך רוחק ונלנל נלנל בין אומרים תמצאם אשר תה ,הח'
 החכמות כי , נמצא שהענין למה התכונה מענין שזכרוהו מה כל שיסכים ממני תבקש ולא , ריקותשם

 חכמי הם מאשר אבל , הנביאים מן קבלה דרך על בהם דברו ולא , חסרות ההם בזמנים היוהלמודיות
 שאמצא בדברים אומר זה ספני ולא , ההם הדורות מחכמי שמעום מאשר או , ההם בעניניםהדורות
 המודה הטעולה באדם ראוי יותר הוא , במופת מציאותו התבאר אשר למציאות שיסכים עדהאדם דברי לפרש שאפשר מה כל אבל , במקרה נפלו או אמתיות בלתי שהם לאכרו מסכימים שהםלהם

 : לעשותו האמתעל
 זה ומפני , כ% השתנותו אפשר אי , פועל מפעולת אינו עומר, קיום קיים פבע לנמנע פופרק

 ולא כלל, העיון מאנשי אחד זה על חולק ואין א , עליו ביכולת השם יתוארלא
 הרמז הוא )"( , כלם העיון בעלי בין המחלוקת מקום ואמנם , המושכלות יבין שלא מי אלא זהיסכל
 השם יתואר לא אשר הנמנע מכת שזה אומרים העיון אנשי קצת כי , המדומים מן אחר מין באל

 , ירצה כאשר בהמצאתו השם יכולה נתלת אשר האפשר מכת שהוא אחרים ויאמרו עליו,ביכולת
 מקרה העצם שוב ר"ל , הראשים והתהפך אחד, בנושא אחד ברנע ההפכים שני התקבץ בווהמשל
 מאנשי אחד כל אצל הנטנע מכת זה כל , בו מקרה מבלתי נשמי עצם מציאות או עצם,והמקרה
 מכת זה כל שישתנה, או שיתגשם, או להעדר, עצמו משיב או כטותו, טמציא השם היות כן ,העיון
 יש , בעצם לא לבדו מקרה ימציא אם אמנם , אלו מכל דבר על ביכולת השם יתואר ולאהנמנע
 ואע"פ )כ( , הנטנע משער שהוא אסרו ואחרים אפשר, שהוא שחושבים המעתזיל"א והם העיון מכחליכת

 לחצם תוריים עגונים שטירת אבל , לבד העיון לזה הביאהו לא בנהמא לא מקרה במציאותשהאוטר
 וןהע

 טובשםאפרי
S'rnh~סטין 6ין סנוזמ6 5ד עי דגרו 0סס סגיג)יט פסיעות 
 ומגמי 3קרוכ ססכיטו ומכמינו , נמור 3דק7וק דשו 36יגן

 :סחכוגס
 ר"ל . מעיון ממטי 6מד ז0 על טיק וקין א פיכפרם

 מכס יח61ל )6 )מגע 6100 עליו 0מוסכס0מס
 עתן יט)דמס ל"ו . סמחמיס מן 5מד מין ב : שיושכולס
 6דס 3)י nspn , נמש 16 מריקוחו 6פ0ל 06 3דמיו)גומס
 hton יקמרו וק)חס מ5י16ת1 6ססר ססו6 יקמרו סטיוןמן

 קטן מלק סיסודוח 6סר מסיסתוח חלקים מס סמיניסגסתי
 נעכור כעכס סנדול סגטס יסים ו6יך מעליוןמסע1לס
 גופוחיסס ימיו hSn 6יסיס ימגר 06 כי , מסעורקטן

 סיסיס סג6מר .6ססר סיס .6חריס מד3ריס 6ל6מסיס171ח
 גע3ורסגלגל

~lDP 
 סחו6ר וס על כסי~גח 6גל , מסעור

 : nl~DO 3ע13ר וסמעולס מקטן נעכור מגזול ס'סיססקר
 ר"5 , מעגין זס סיס מפרק 3זס כדגתי רו3 סר3 6מרעוד

 גפרור סנלגליס סיסיו רצוי 6ין סחד~ס ממוגת עםס6סילו
 : ס6דסמין

 ס65 ובנמוט 3סר גע5 סיסיס "סכר 6י כי סרג ""ס ידעת נגר , שע5 מפעולת "יגו "ייס טגע יגמגע מןפרק
s)p'מסרק כוס ורגם . יטהר 1ל6 כמכיס סגי 3ין לקבן סזסו תטמר ממסיגי 6טד 1ל6 כ6כ 1ל6 כפסד 

 ססס היתוקר מסלתי רתח רעות תדיק סיקרו יחוייג ולכן , סדעוח לכל גמגע 610 ספכיס סגי 3ין סקכון כ'635ר
 יסיס סלqb 6 גי 13 וסרנן קיים, ט3ע לגעגע וקמר ס0תחיל מס טסו ממגיח, ילת' ססו6 עליז ולותר כלל3עע
olho1 יסיס 0ל6 63וסו ססס סיעסגו רצוי סמ5י6ות קמידיPD) 16 5ו סיקרו גמז נרוח עליו יחף טל6 163סן , 
 ט3ע לגמגע כי סחכמיס מכל מוסכמת מגורס 6חר , עליו דיגולם ס' ית61ר ול6 מסגמגע ז0 כי וס 3תס.3ת61תר
 ו6יג1 עליו כיכולת ססס יתוקר ל6 זס מסגיקייס

~SIPD" 
 מסטלי 6חן זס על מולק צין , ססתג1תו ספסר 61י ס~על

 מסגל ירחיק ל6 גי אסער נתחילת סרג ס6מר גמי גסס , ס)ו01כלות יכין סל6 מי 6ל6 זס יסכל 1ל6 , כלןפעיו(
 . מסמדומוח 6מד מין 6ל סו6 סטיון כעלי 3ין סו6 סמחלוקח מקוס וכמגס . סגמגע1ת סגמ165ת מטבעי סערוססגתסר
 יקמרו onspt מגילוחו 6ססר סס1ש יקמרו 6דס 3גי סקלת , גמגע 16 מגי6ותו 6ססר 06 כדמיוגגו סעגין כסג7מסר"5

6100
קרשקש

 , דעתם לפי להיות שעתיר ובמה שעבר במה תכלית לאישיוא.ן
 QH1 , העולם בחרוש שנאמין סטה אנחנו בה להעזר הוכלכ"ש
 הרבו' בהכלית ה.ו שעבר במה תכלית הארם מין לא.ש.יש

 : בעתיר תכלית להם שאיןונאמין
 קצת כי הטרומים טן אחר סין אל הרטב הא )5( מופרק

 אחרים ואמרו הנמנע מכת שזה אומרים העיקאנשי
 עובר מדומה כל כי חשבו המדברים פ" , האסיטר מנתשזה
 כדור הגלגל 1.שוג כובס גלגל הארץ ברור שישוב כמו השכלאצל
 האש כרור שיהנועע וכמו . השכל בבחינת היותו שאפשרהארץ
 המקום זה ואין המקיף לצר הארץ כדור ויהגועע המרכז נקורתלצד
 השכלית ההעברה לפי האחר המקום מן הגשם כוה ראוייותר

 6 ן ח"ג[ נבוכים]מורה

 , מראשון ע"ג בפי שתמצא כסו , יאמרו הנמנעות מאלווהרבה
 החפנים שג' שהתקבץ טסנימ'ם זה עם שהם הפרק באותוואמר
 וכן , השכל 'עבירהו ולא יתכן לא שקר אחת ובעת אחדבנושא
 בג1שא לא מקרה או כלל בו סקרה אין P? היות ג"כיאמרו
 העצם שההפך יאמרו וכן , השכל יעב.רהו ולא נמנע קצתםכדברי
 בגשם גשם הכנם ולא , 'תכן לא עצם המקרה ההפך אומקרה
 בשכל ולא ברמ.ון פעם והשקר והאפשר הראוי ב1ח)'ם והם ,יתכן
 אצלם הטרומה כי התבאר הנה , המשותף הרעת בתחלתופעם
 שלא מה וכל , עמו יסכים לא או המציאות עמו יסכים אפשרהוא

 שמימצא (מ(ג%קי:מ 1::גע2נ
-~Dnlk 

 פי' ן

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




