
 םו פרק שלישי הלק נבוכיםמורה
 האפשר מכת הוא , כלל מחומר לא מונשם דבר ג המציא כן )ג( , המאמר נוה גמלמו נדי לחץהעיק
 , כצלעו שאלכסונו מרובע שהמציא , הפילוסופים יאסרו וכן , הפילוסופים אצל הנמנע ומכת ,אצלנו
 , הנמנע מכת אלו כל , בהם וכיוצא , נצבות פשוטות זויות ארבע בה שיקיפו מונשמת זוית אוי

 , אפשריים יחשבנו ענין, ציור לא לכד המלות רק הענינים טאלו ידע ולא הלסודית חכמת שיסכל מיוקצת
 ויאמר אפשר, שהוא שיציירהו ענין זה באי שיאמר אדם לכל ומותר פתוח השער זה אם חמיהואני
 ויפסוק האדם שינמר עד , וישטרהו השער זה שיסגור דבר יש או , הענין מבע לפי נמנע שהואהאחר
 בין יובדל דבר זה ובאי , נשכל או המדמה בכח ומצרפו הענין זה בחינת ואם , בטבע נמנעשזה

 אפשר הוא אחד בענין נפשו עליו תחלוק או , חברו על האדם שיחלוק שפעמים , ההטושכלהמדמה
 דבר כן נם יש ואם השכל, בבחינת לא הדמיון מפועל הוא האפשרות זה החולק ויאמר , במבעואצלו

 מבדילים עצמו בשכל או , יחד לשניהם חוין דבר הוא ואם השכל, ובין המדמה הכח בין בושנבדיל
 כי התבאר הנה . הפרק זה כונת זאת ואין ה מאר אותם לחקור צריך כלם אלו , והמדומה ר~מושכלבין
 ביכולת השם יתיאר ושלא , השקר מן ושמציאותם , נמנעים דברים שם יש הדעות מן אהד כללפי

 מבעם על שוקדות הם א"כ , אותם משנה בלתי בהיותו יכולת מעומ ולא , בחוקו ליאות ואין ,עליהם
ואינם

 טובשם
 , כלל יוחמר ל6 מוגסס זכר מניחות וכן . נמנעססו6
 לגו ס6פסר מכת סו6 כמוחלט l'ho מן גסס כריקהר"ל

 tDSI , ע"ס הכיגן הכרסס מרצדס תורתסמ6וויגיס
 גמגעוח קנת י)ו165 וככר גמגע, זכר כו6ססילוסופיס

 מרוזט טסמ5י6 6מר1 ווס , גמגע סיווגו 6דס יסער1ל6
 חכמת תיסכל ומי , סגמגע מ75 סו6 כגלעוט6לכסוגו
 ספסר סי~תו יחסכ 6כל גמגע סיותו יגייר ל6סלמו7יח
 יקסכו 6סר מס7כריס כמרכס העגין וכ( , יןיעתולמיעוט
 : וס וסכן , )מגעיס נסס י7יעתס למיעוט 6טסרמסמון
 ס76ס סיג,ור עד ויתמרסו מסער וס היסכור דגר מס ים6ו

 ס'5יירס, ויעגין זקר כל "ס בו סרבן . גמגע טוסויפסק
 סי6תרו כמן , 6יטסר ססו6 יגרור מגוייר ססו6"תר

 טיסים 076 יגייר ~6ס , ניפקר מגוייר כל כיקמדכריס
 שוייר טס61 "חר סיסים, ניסתר כ"ח וחגיו 6דסחגיו
 טיסיס וחייט ל6 חנוייר סך3ר סיסיס 96 כי tbS 16 ,כדמיין
 6ין כי מעגין טבע לפי גמנע ססו6 6חר וינתר ,תיסטר
 blon ס76ס לנמר יוגל ל6 16 , ס5י1ר 6חר גמטךס7כר

אפורי
 ס"ין מן גפם כלירח ר") . מחמל )6 מונסס דכי ג :נמנע

 onlnh1 מרס"מ ע7ח שמגו )נו ס"ססר מכח סו"כמנמוט
 nipinP ,ויוח 6רכע כס היקיפו מוגסמת ,ויח 16 ך :ס"ס
 6לכע (SD' ממודי OC1 ימ41 ס6ס סו" ס1מגע מן ר"ן .גבוח
 ס11ת סמיגסמיח ס,ועח מן וויוח סקלכם tmh סיסיווויוח
 ימיו ססכרמ מן גי , סקטמ ע) ס'עסו פסוטוח וויוח)"רבע
 nv1to מן ג7ו)וח יוחל סססמ ע) 6סל ס"רנעסוויות

 ס6לגע 11hc'l onth מונסמוח וויוח מסת סזעסס )7כסוס 6"" "מד ססמ ע) סיטסו פטוטוח וויוח "לנע 6"ג ,,.מונסמוח
 סו6 ססגרמ מן כי סיחק,רו, מכסחי סיעורן עי nIDICDוויוח

 מן 61"ג מוגסמוח, ,~יוח מסם )עסות חרנס 06סיחקנרו
 וויופ 6רכע כס ,קיפו מונסמח לית טחמ)6 ס61סגמנט
nlDInD, 1"ס blo טס ויסים , וסלאמס ססכ) מן מין דכל 
 ע) rDI1 וגסו ל") . תסלק וס כווכח וס ואן ה : סקסידכר

 : 6ססרימ נד כ"יוס nlhle)oסגין

 כענין גססו עליו תחלוק 16 חכרו על P~S?'n 076 ספע)ויס , וסמוטכל סמ7מס כין יובדלו זכר וס וגב , ג17 6לרם, 6ין נמ65 נכסן יט וכי רק~ס 3כ6ן 6ין כי וסתמת גמ65 ססרק~ת יטפוט , גמגטיס ססס סדמי~ן יספ~טחסדנריס
 מוסט יסים ,ס 6י , מסכל כגחינת ל6 סימיון מפעל סו6 ס6יססר וס נחולק ~יסגור נטכעו שלן 6יפסרי ססו66חד
 ס7מיון ל6 מסגל סו6 סס~סט כי וסלמת , לעקמו קרוב 6חד וכל חכירו על חולק 6חד סכל 6חר סמרי3יס 6לו 3'גין
 6טר ס7כר מס ל7עח ג"כ ורבוי , 6מתתס su ס7כריס יבחין 6סר וסוף 1סמקריס סענמיס יגדיל 6סר 610גי

 *ין כי וס6מח , וסמ7ומס סמוסכל 3ין וכניל עגמו כסג) 16 יחד לטגיסס 7נר סו6 ו6ס ~ססכל סמ7מס כח 3יןיכדיל
 גיטלט ססס יח61ל ול6 מסקר מן וטממ6ותס גמגעיס דכריס סס יס מסועות 6חד כל סכל מוס גחכ6ריגס : גמגע 6ו 6יססר סדכר 6ס 076 סיגזור קורס לחקור קריך מחקירות 6לו כל כי חרג ובתר , ססכל 6ל6 ניגיססהופע
 ויתמסכו "ימסר סגמגע סיסיק יחוייב סיס ססס ניכתת סיס oht , מטס גיכעק תיגו קגמגע מטבע ססו6 6קרעליסס
 סוק7נח סס 6"כ פוחס מסגם גלתי נסיותן יכסח ממיעוט ון6 נמנע סדכר פסיס 6מר onon ליליות וקין ,סעגעיס

 וס"ס רצוח רעום חתרו כפי לג7יק ויקרס ס)וגי6ות נוס מחמי7יס סדגריס סיו ולכן , פועל מסעול1ט היגס טנעסעל
~sPWt קרשתם

 , ה.חוד אמונת הררך בזה להם שתמלח כרי זהשהאוסרים
 ההוא והרצון ברצון רוצה שהנורא יאורנו שקצתם ע"ה בפרקאמר
 ונטשבים ננושא %א רצון הוא אכל הבורא בעצם נופף עניןאינו
 לא בנושא לא אשר הרצון אמרו , קדמו אשר ההקדמותאחר
 לשני דינין שתי מחייבה אחת עלה תהיה לא כי נשמםיטה
 נעים יוהב שהוא במה הנעלם ביאור שהורעה'ך כסו זזה .עצבים
 נמנע קצתם SYN והוא יצורר לא יז:רוהו אשר הרצון 001נ1
 והם לרתותם שא'א מפקוח עלת 'תחדשו ש.אטינהו מ'ואצל
 לא מוגשם הדבר המציא כן )נ( : האחרות ע% טופחיקחוהו
 דברים ויש הנענע טבח Qnm דברים שאש כסו פירוש , ס%טח=

 עבטו בשכל או וכי, טוגשם רבא המציא כן האפשר מכתשהם
 עצמו שבשכל הוא כן והאמת , והמרמה המושכל ביןמבדילים
 ענג בפ' הוא שאמר כסו הטרומה ובין בינו אשר ההבדליורע

 ואין בדמיון הובדל לא האדם אמר , בהערה עש.ריחבהקרמה
 יפרק השכל כי וזה , הפכו אבל השכל פוגל הדטיוןפועל

 ובסבוחם באסחהפ ויציירם ויפש'טם חלק.הם ויברילהטורכבות
 השכל אצל נבדלה מאד רבים ענינים האחר הדבר 0ן1.שיג

 ובשכל , בטצ'אות הדמיון אצל אדם מכני אישים שניכהפרש
 מן מופת יתאטת ולא האישי הענין טן הכלל' העניףיברי%

 מןהמקרח העצם'  הנשוא 'ורע ובשנל' בכלל', אלאהשפתם
ואק
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 99בב פז סו פרק שלישי הלק נבוכיםטורה

 מקערי זה מאי שיונחו בדברים הוא המחלוקת שמקום התבאר כבר הנה ; פועל מפעולתההם
 : ,ה והבן , האפשר מכת או הנמנע, מכת אם , הםהכתות

 וכשלו , מאד גדולה סרה זולתו אשר בכל בידיעתו יתעלה השם על הפילוסופים דברו מזפרק
 ואני , ההוא בדעת אחריהם שנמשך למי ולא " , טמנו להם תקוטה איןכשלון

 דעת עוד ואשמיעך , ההוא בענין סרה לדבר הביאום אשר והשבושים הספקות זה אחראשמיעך
 אל שהביאם מה ורב . השם ידיעת בענין והמגונות הרעות בדיעותם עליהם תחלוק ואיך , בותורתנו
 קצת והיות , אדם בני עניני סדור מהעדר המחשבה בתחלת שיראה טה הוא תחלה , ההואהענק

 ההלוקה לעשות זה והביאם , וערבים טובים כחיים רעים אנשים וקצת , מכאיבים רעים בחייםהחסידים
 יודע בלתי השם שיהיה אם , הלקים משני סאתד הענין ימלמ לא אמרו, שהם והוא , עתה תשמעאשר
 וזאת ויודעם, אותם משיג או*יהיה , אותם משינ ובלתי הפרסיים, ר"ל , האישיים הענינים מאלודבר

 אם , חלקים משלשה מאחד הענין ימלט לא וידעם, שישינם הוא זא"כ אמרו כן ואחר , הכרחיתהלוקה
 ידע או , עליהם לו יכולת אין לסדרם ולואה מנוצח יהיה או , ותמים ושלם מזב סדור וינהינםשיסדרם
 ושפלים נבוים היותם צד על , זיתשם יעובם שהוא אלא הטובה וההנהגה הסדר ולהנהיג לסדריוכל

 והוא אהד לאיש טוב לחון יכול אדם מבני איש שנמצא כמו . , הקנאה צד על או בעיניו,ופחותים
 ולא זה על בו יקנא וקנאתו ורשעו מבעיו לרוע שהוא אלא , מזבו אל להשיג ההוא האיש צורךיודע
 מהיותו ימלט לא אחד בענין יודע שבל ר"ל , ג"כ אמתית הכרחית חלוקה חאת , ההוא המוביחנהו
 דרך, על החתולים הנהנת בביתו וישכח האדם שיעזוב כמו , יעזבהו או , שידענו מה להנהיגמשניה
 , להנה*נו וילאה ינוצח פעמים , בענין השנחה לו יש ואשר , מהם פחות יותר שהוא מה או ,משל
 מאלו חלקים ששני ואמרו , נזרה ונזרו פסקו השת החלוקה חלקו וכאשר , להנהינ רוצה שהואואע"פ
 , ישניח ולא יוכל או יוכל שלא והם , הש"י בחוק נמנעים שידע, מי לכל המחוייבים חלקיםהשלשה
 שלא אלא כולה החלוקה מן נשאר לא א"כ , משניהם לשם וחלילה ליאות או רעות מדות ששניהםמפני
 ולא מסודרים, בלתי נמצאם ואנחנו . המוב הסדור ויסדרם ידעם או כלל, הענינים מאש דברידע

 צד בשום אותם יודע בלתי היותו על ראיה בזה אשב , שצריך מה כפי נמשכים ולא להקש,טחהיבים
 שבארתי מה כל וממצא . הזאת הגדולה הסרה לדבר תחלה הביאם אשר הוא הענין זה , סבה לשוםולא
 חבר אשר אלפרדוסי אלכסנדר בטאמר מפורש , מעותם מקום שוה ב ותראה , והערתם מחלוקתםלך

בהנהגה
אפוי  ל") . ססו6 גזעה "מליסס יתמסך )מי 1פ א פזפרק

 6ין ססו6 כדטח ס0י)וס,סיס 6מר סגפסךסמי
 ממ)וקוחס )ך סכ6רמי מס כן וחמש , כס)1ג1 ען חקומס)ו

 סמרתן 6;ס כ") . מפורט סטומס מקוס סוס ב :וסערמס
 )פ' סעסיחי ססכרמ'ות cnth~ nipt)no סמא וסכמקמרי
 (P'(OtDIPI ס'ס ממערס אוחס דטמס )כ6ר ססי)וסיסיסדעת
SDמסיד'ס סמ1ג6'ס סמ5'6!ח הכמגס מסג'מ גל0' '0' סססס 

 מערס "וחס 6סר שכיס כמייסס רט'ס ושסיס לעיסכמייסס
 6)1 כ) פטג'מ נותי סססי"ח כסטוסטיס סעגתס מקוססי6

 6)כסגדר כרכלי מפורטת 0מ)6 סערס ומח ,סמ)וקו0

 מ"כשם
  גחוקו 166ת 61יגו גמגע 0סו6 מס לסטת יונל 65י0ע)ס
 סמחלוקח סמק1ס סתכ6ר ככר מגס . ספמ6'ס פחסנוכגוו
 מכת פסס מכחות נוסחי וס מ6י סי1גחו כ7נריססו6

 l'ep על לרמו זס וסכן וקמר . ס6פטר ומכחכגמגע
 ן יכולת מעוט 1ל6 חמרו כפי רתוח לשיק מגיעו 506י6ות

 ו6ס קיים, טנע לגמגע כי מסכימים סכל כי ג"כוירמוז
  מס6פפרויט רגיס וכי , תיסטר וסו 61י גנגס  וסו 6ייתמלטו
 6לו  ויסמ3מין  כססך ידור יכן , ומהטיס ים  סדמי1ןכסי

 תיסער, וסי ירי מחיייו וסו יפי  נמנע זס 6י וסורסר3ריס
 וגס , סגמסר ססכי ל6 סכל שכטל סיסים סי6ר16י
 6סר י63יס למרסיס יידרס טסיך למס יסרס וייתריס

 ל6  רע0ס לסי כי לרמיו , גחלס סרס  ססילוסוסיס רירו כי 6מר 6טר זס 6מר יגמסך שסרס 6ל וכסרט ,וס

 : וס !סכן , קייס טגע לגמגע כי  6חר סרסדירי
 ול6 כסס 0קומס  6ין  כסלון וכסלו מ6י גדולם סרס גולתו 706 ככל כידיטתו ס0ס על ספילוסו0יס יכש כפזכברק

 סספקוח סיגיד פרד וימר , סכירת יוסת סם מיסירו מס ויסביר  משהרייס ייתכל  יסריסס  יימסךלנוי
 סמטנוח סרעוח כועותס עליסס תחלוק איך ס10רס יעת ויכיף ססוi'~?? 6 סרס לדבר סנטוס 6סרוססכו0יס
 וט0ליס יגויס  סיופם 5ר על  ייסכמס  יסורס 6100 6ל6 , בו, ססו6 מעגין 6ל 0סכי6ס מס ורוב ס6לסית,סת1רס

 גמ65ס 6גחגו טוב כסדור ויסתרס שכריס  יודע  ייסיר וכמגס , ססו6 סטוכ יחגסו ל6 ובס Oh)p גד על16
 י60ר ל6 6"כ , 5דיקיס וכלסיס 6לץ 1ל6כד לסרת ר0ע ניד גתגס 6רן כי לסקס מח1ייניס ון6 מס71ריסכלתי
 ויסו . מכס כסוס ול6 5ד גסוס 6ותס  יודע גלפי  סגתו hlh יפיר ל,  כן oh , %6 מגל ליל ילילס לידסh'OD מ5י 16 רעות מדוח 6לו וכ' , סקג6ס מ5ן 6ו 1ט0ליס נכויס סי1תס מנד יסורס ול6 סןכריס 'ודע 66100ל6
 סג6מר מפך , כקרן דהר סגע0ס מכל יודע 6יגו יתעלס 0ססס לגמר סבת סג7ולס ססרס לדכר תחילס סכי6ס06ר

לנוטן
קרשקש

 ירכינ או החוש.ם שהש.גוהו מה לפי בכללו הטורכב האיש' אלא ישיג לא שהרט.ון , הפעולות טאלו רבר פועל P'elnשין
 פרק : גשם והכל קצתם על קצתם וירכיב הטפוזריםהדגרים
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 מז פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 מעידים היו אשר הענק סבלו ואיך ממנו, שברחו ממת רע ביותר נפלו אין ותמה וראה ,בהנהנה
 בהיווזם הוא , מטנו שברחו סמה רע ביותר נפלם אמנם , תמיד לנו אוהו וטפרשים עליואותנו
 התחתון העולם שבזה מה כל והיות בסכלות, עליו פסקו ועתה , ושכהה עזיבה השם אל מיחסבורחים
 בהמתם )6( הוא ג תמידן עליו אותנו מעידים שהיו במה ככלותם ואמנם . ישיגהו לא ממנונסתר
 מה כפי , החמר מבע מהכרח או , מהם רעותיהם אשר , אדם מגני אישים בעניני המציאותבוחנים
 פנה לכל הסותרת ריאת הפנה יסדו וכאשר , שצריר מה מזה בארנו וכבר י וטבארים, תמירשאומרים
 הדברים אלו שידיעת וחשבו , ננותה להסיר כן אחר התחילו , אמתי דעת כל הוד המבערת ,טובה
 בחוש ישיג לא והשם בשכל, לא בחושים יושנו אמנם שהחלקים מהם , רבים מפנים השם, בחקנמנע
 יקידתו לא תכלית לו שאין ומה הדבר, וכולל מקיף ענין היא והידיעה , להם תכלית אין שהחלקיםובהן
 פפני , שנף קצת לו תחייב ספק בלא הפרסיים והם מדהמים שהיריעה ומהם , יכילהו ולאטדע
 קודם ידעם שהוא בתורה, המהזיקים קהל אנחנו מענתנו ולפי . ידיעה אחר יריעה התחדשותשהוא
 ידיעת היות והשנית , הנמור בהעדר הייעה התלות טחן האחת הרחקות, שתי עלינו יחייבוהיותם,
 קצתם שאטר עד רע לחשוב הפלטו וכנר . אחר דבר בפעל היותו ויריעת אחר, דבר בכחהדבר
 פנים,כדי בשום עצמו זולת דבר יודע שאיט הוא קצתם ואסר , האישים לא לבד המינים יודעשהוא
 ידע יתעלה נאמונתנעיאהוא שיאמץ מי ה הפילסופים ומן , מחשבתם לפי יריעות רבוי בו יהיהשלא

כ
 מגבשם

lpnsססנ7ולס סרכ וקמר , סקרן כחרכ מן 6גי כי ח7ע 
 ידע hS ססס"י "ומר btDIDIS'JS סכי6ס 6סרסכר"י~ח
 , כס סגמ65 מסדר מעוט ס61 ככלן, 6סר ס"יסיסכקלו
 סדכריס ייע ססס"י שתריס סין סדר כס גתנו סיסו6ס

אפורי
 t'Ph כתייגי סמגי6הט כומגיס נסיוחס 610 נ :6)פלדוסי

 סכלו ~O'PIDIS'D ר"אחשי . ממס רטות'סס 6טי 6דסמכוי
 סמ5י16ת )נמון לאי טין )גו סעיף ססס ווי יזו, מסעידופס

 o?b מכני ססס סלעוח כסיסיו 6דס מכי' Otp~Dנענ"ניס
 סמומך, מנע מסכרם 16 ורסמיות ס6ויח מזד מעומסמניעות
 וסס nbr כ) )זו מעידו ומס , י)) סס"' כמק סו) כוסוזין
 סמסידי0 קות גמג6ס מסג"מ כאי ססס"י ט) לגיססכ'16
 ומפחיות ס6ו)ח מגד לע"ס סיסים כפסל 6סל לטיסגמייס

 . סנליך מס מוס כי6לגו וכגל ר : מממל סגם16.מסכלמ
 . כ6פוגחט שיזמין פי ה : סמוק מוס '"נ נסלק orכיקר

 : סססגמסגעזין

 למס סמגיעוח מרעות כי , 6דס תיגי פרטיים כעגיגיס סמגי16ת 5כמ1ן ר16י ס6ין 'אמרו 5ט סעי17 ספילוסופיס6לו
 ממגיח, גלתי טסס"י על ר6יס th')o וסס , ~ס כל לגו סעייו 1סס , כלל ית' לפס עול כזס 61ין סימר מסכרתסו6

 מ75 'סיס זס כי סרגם שכוח 6ליסס מגיעים ולרסעיס וגרות רכת רעות עליסס מגיע טסחסידיס5נו651ס
 למסיר כה 6חר מתחילו , קמתי דעת כל סוך ממכערת סעוכס מגס לכל סס1תרת מגס כטת גירו וכלסרסומר
 וכרו ל6 כליצוע ול6 יכולת ככלתי ית61ר 1ל6 גמגע טסט אחר , o~o נחק נמגעיס סדכריס סקלו מ5דגגוחס
 וסטרייט וסריייס תתגייס דנריס ט46 למס ס*יסיס 6ל1 סיום ספסר 6י סטת וטמרי  לוס טעגס וסכינו ,סרס

  6ין סססלתיס לתרו יתסס ,  סרכריס 6ל1 ייגע 6יט ססס 6"כ נחוט יסיג ל6 וסיס כחיי 6ל6 יורע ל6 וסגרתיוגסתייס
 . ס6יסיס 6ל1 ייע ל6 סרי כן 6ס , יוקף ל6 לו תכלית סכין ומס וכולל מקיף מיון קי6 1סי7יעס תכל'סלסס
 מסתגס 6יט וסס"י מסחגס יסים טיייעתו יתייג מסתגס סס61 ומס ממתגיס מס סטו סןכריס , סליסיח טעגסעוד
ohקוים סןכריס יודע ססס"י סוכרים כתורס סמחויקיס נגחנו ד' טעגס . ככנן .6סר ס7כריס 6לו ידע ל6 כן 

 ידיעט וסיוע , ~opit קורס ידעם סל6 יתחייכ כן oh , סנמ~ר כסע7ר י7יעת1 יתלם כן סדרר סיס ו6ס ,סיותס
 י71ע ססוt~nhtD onsp 6 עד רע לחקוכ סטליגו וסנר , 6חר דגר כמעל סיוף וידיעת "חד דכר ככחסוכר

 : מחסכתו כסי ידיעות רכי יסיס סל6 כדי 5ד, נסס עלמו ועת יודע 6יגו כי קנח אמרו , ס6יסיס bSסנויג'ס
אסר

wpw~p
 סבג' אישים ויעניג. המציאות בוחנים בהיותם )5( צוווקייק

 ההומר, טבע מהכרח או מהם רעותיהם אשרארם
 , סרור רוע שהוא אומרים הם ועכשיו תחלה אומרים שהיוכסו
 , לשונו זה ענין י"א כמאטר הטבע שאחר במה רש'ר אגןאמר
 כסו במציאות אשר והחשוב הטוב הדבר אם שנחקור וראויאמר
 הוא או , בעצמו נכר ברבר מהנמצאות הוא אם והסדרהשווי

 מפני בבמצאות  והוא , יחד העלגים ניצני או , לבד3נסצאוון
 ימצא שהוא בחיל אשר המדר כמו האחד הדבר באותומציאוהו

 ויותר מציאות שלם יותר מהם כאחר והוא החיל מחלקי אדדבכל
 , החיל בכל הסדר היה הוא ושהשר וטגני הצבא, שר והואמשזבח
 אפשר אי בכל אשר והסדור שהסדר לסי סהוייב וה היהואמנם
 הוא הגה מעצמת מציאותו שיהיה יטמא כמו הרהר מצם?יהיה
 שיהיה אפשר אי הסדר יקנהו אשר והדבר , זולפיו ספגי כהכרחלו

 זה א"כ הנה , תכלית בלתי אל ילך שזה לפי טזולתו הסררלו
 ההוא הסרר יקנה אשר והוא בעצמו הסרר לו אשר הואהדבר
 טין בכל זה והבן , הסרר מפנ' הוא לא הסדר בעבורו והואלכל
 עם בכל שיובן ראוי וכן כשכלי. הוא אשר הטוב ער הטבממיני
 גכל הנטצא הסרר הוא אשר שהטוב ר"ל , הראשונההתחלה
 אלא בעצמו הראשונה גהתחלה והוא הראשונה ההתחלהמיני
 נגרמ'ם גם הוא אבל אחד יעגין העולם כהלק' :טצא הסדורשאין

 היוהר הוא ההיולי בם יתערב לא אשר ברברים ובכללה'טמימיים
 רוע ולא סדור הערר מהפנ'ם בפעם בכאן ואין , שיהיהשלם
 הנה ההיולי בם יתערב אשר הטבעיים בענינים ואמנם ,סרוב
 שא'א לפי , ההומר הברח בעכור הסרר הערר כס ימצאכבר

 והבלו* ההפסד כמו תה ן העולמות על הסדר שיקבלובטבעם
 בזה והעגין , ההיולאני העלם 'שיגו אשר הרעות מן זהוזולת

דוטה
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 28כנ יז טז פרק שלישי חלק נבוכיםמורה

 אלכסנדר ג"כ וברם כבר , אריסט"ו קודם גדולים אנשים חנם , כלל תעלומה ממנו תעלם ולא דברכל
 מה הוא , אותו הסותרים שבדברים שהגדול ויאמר , בדעתם רוצה אינו שהוא אלא , ההואבמאמר
  אילו כלם שהם לך התבאר כבר דבר סוף . לרעים יניעו ומוכות למוכים יבאו מדעות לעיןשנראהו
 הענין מזה לדבר נכנסים היו לא , סדר שהוא להמון שיראה מה כפי מסודרים אדם בני ענינימצאו
 המובים האדם כני עניני בחינת הוא העיון לזה הראשון הטביא אבל , אליו הורסים היו ולאכלל

 בארי ואחר , ה' דרך יתכן לא , סבלינו שאסרו כמו , מכודרים בלתי במחשבתם והיותם והרעים,שבהם
 ואחר , בהצנחה הטעיינים דעות לבאר אתחיל בקצתם קצתם נקשרים ובהשגחה בידיעהשהדברים

 : בחלקים השם כידיעת בו שספקו מהכן
 מזמן נשמעו דעות שהם ר"ל קדומות כלם והם , דעות חמש , בהשגחה אדם בני דעות יזפרק

 : כלם המהשכים לאלו המאירה האמתית התורה הנלוח מעתהנביאים
 ושכל , המציאות זה בכל הדברים מן בדבר כלל השנהה שאין שהשב מי מאמר הוא הא'הדעת

 מסדר לא כלל שם ואין , יזדמן וכאשר במקרה נופל , שבתוכם ומה , השמים טן שבומה
 מתערבים שהם ורואה בחלקים, )6( אומר א נ'כ והוא אפיקורוס, דעת וזה, בדבר, משניח ולא מנהיג%א

 עליהם הנאמר והם ן מישראל הכופרים הדעת זה אמרו ונבר , שיקרה סה מהן ויתהוה יזדמןכאשר
 אפשר אי כלם ושהדברים , הדעת זה שקרות בסופת אריסמ"ו באר וכבר , הוא לא ויאסרו בה'כחשו

 : שקדם בסה מעמ מזה דברנו וכבר ב להם, וסנהינ מסדר יש אבל במקרה,היוונם
 , טסדר וסדר מנהינ בהנהגת והם השגחה בהם יש הדברים שקצת , שיחשוב מי דעת הב'הדעת

 , בהשגחה דעתו לך אבאר ואני , אריסמ"ו דעת וזה , הסקרה אל ומונח נעזבוקצתם
 וכבר , עליו שהם מה על אישיהם התמידו זה ומפני , שבהן ומה בנלנלים משניח שהש"י רואההוא
 משרשו סעיף וזה , הירח נלנל אל ותפסק תכלה השם שהשגחת ארשתנו שדעת ואמר אלכסנדרכתב

 שבהם וטה הנלנלים אלו א"כ , הטציאות מבע כפי היא שההשגחה חושב שהוא , העולםבקדטות
אשר

 מגבשםאפרי
 6ל6 יןע סל6 לותר ססילוס1פיס סכ'16 ל6 טוב טס אכזך : ס6רכע גיסודוס מסוכל לקל . כ"ק'ס 6"ל א יזפרק

 oh כי hSh , ידיעות מרכוי ס6מר מס , עשו 6ח כ' כסרק . טקדס כמס מטע orn דכרגו ועכרונ
 ob1 , עלס סכ קעלע סיס תחח1ן ססו6 מנד סתחת1ןידע

 חן כי סרג 6מר עוד : סקר וגס , עלס סעל1ל יסיכ שדו 6ל6 עימו ידיעוח מ5ד ל6 סר6סון PTI' StsPO סס"יסיס
 כ6מוגתגו היצחין חסססי5וס1סיס

~lOG1 
 ק1דס גדעים 6גסיס ומס כ5ל תעי1מס ממג תתעלס 1ל6 דבר כ5 ידע

 כסותרים סכדגריס ססגד1ל ויסנוור לדעחס רמס מיגו טסות ~bS ססו6, כנתמר 6לכסגדר כן גס זכרם ככר6ריסט"ו
 תיו "ילו לך סתג6ר ככר דגר סוף , ורעים 56 יגיעו וטוסת סטוכיס 6ל יכוצו מרע1ח לעין וגראס מס סו6צותו
 ס6ר כי , כלו מעגין מוס )וגר גכגסיס סיו ל6 סדר btx לסמון סירים מס כסי וסודרים ס6דס כגיעגיגי

 ידע ל6 סססס לודר עליסס סמג'6 סגדעס סטעגס 6כל , עליסס תטכס ויט ספקות יסיג כסיגו 6טרסטעג1ח
tShדרך יתכן ל6 סכליגו ס6מר1 כמו וסרעיס מכסס סטוכיס 6דס כגי ודגיגי דחיות סו6 ככילן 6טר סדכריס 
 סמעייגיס דעות לכבר רצוי כן 06 , סססגחס 610 מסטל סיןיעס לסלק לפיל1סוסיס סמגי6 כי ט6מר וצחר ,ס'

 : ידיעח1 גדע ססגחתו כטגדע כיכססגחס
 סגל1ח מעת קגכי6יס מומן גסמעו דעות טסם ר"ל , קדומות (os וטס דעות ס' כססגחס 6דס כגי ימת יזפרק

 : גלם סמחסגיס י6ל1 סנו6ירס במתיחסת1רס
 מן סכ6 מס וכל , pthe~no וס ככל סדכריס מן כזכר גלל ססגחס סבין סיחטוכ מי 66מי ס,6 סי6ס1ןהדעת

 ntntptoh דעת וסוף , כדכר מטגיח 1ל6 מנסיג ול6 מסדר ל6 כלל מס וצין שדמן וכבסר כמקרס נפלסטתיס
 קנתס התערכו פרדייס עגמיס )כ6ן טיס רופס 6כל , דכר מסגי ךכר ס'עסס ס1עלח סיס ככפן סיס מכחיס 610כי

 ויבתרו כיי' גססו עליסס סג6נור OOt סג1פריס מדעת זס קמרו וסגר , תיקרס תס מסם ויתסס יזדמן ג6טרגקנתס
 סגמ65יס סיו ל6 כתקרם גוסליס סךכריס סיו 06 כי , סןעח וס סקרנת גמומת 6ריסע"1 כיצר וכגר , סו6ל6

 6כל גסודמן סבינו זס כל יורם 6סר , סחי וחלקי סחכלית 6ל ומכי6יס לק5תס otnlh) onsp מ6ודייס ול6חתידייס
 : ונוגסיג מסדרמפעל

 ג' דגר ממגו יעיר ל6 סדר SP ימסך 16 וגו' ססנחס )מס יי סדכריס סקנה סיחט1כ מי דעת סו6 מסגיהדעת
ohככ! מגוייס כסס פיקרס מירח גלגל מתהת 6סר סדכריס 6לו כתו , סטכעייס כעגיגיס רחוקות לעח1ת 

 מס וגל . , t'Sh מחוכרם קלסית ומנגחת גסגסגס ססו6 קומר סו6 , גוסטיס 16 ס6יגריס מסרי סילתו כ"חתיגי
קירקס

קרשקש
 המתחדשות הרעות ענין שיובן ראוי כן , זה זולת CYSC2אגשר הענין כן , וההנהגה הניטוס שיצוחו בטה כשיגור רקפעולותיהם שאי לפי אבל , ליסרם הניטוס וקצר הרע יפעלו שלאוהנימוס ~Dy 'מצא חורין שהבני כטו , והעבדים חורין הבגי בטנהגרומה

 ר'ל , ממגה הטוב והגעת הראשונה ההתחלה מציאות עםישח ברוב שהעבדים וכמו , ההיולי גם יתערב לא אשרבנסצאוה
 הסוג כן בשוה המרינה אנשי 'צוח לא הסלך שמצותכמו הענין כן. , הגימום שיצירהו מה בלת' על פעולוה'הםימצאו

 גלוף טהלקים טורכבות שהנמצאות פילוש בחלקים, )"( יזפרק הדת ומוכיחם בטה נטסעט אפשר היה שהעברים לכ'ולא
טהחלקיס
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 יז פרק שלושי הלק נבוכיםמורה
 שהתהייב וכמו , ישתנה שלא ענין על התמדתם הא בהם ההשגחה ענין , מתמולים אישיהםאשר

 ההשגחה מן ג"כ שפע , טינופם אבל המציאות טתמידי אישיהם אין אחרים דברים מציאותממציאותם
 עזיבה מק כל אישי נ"ע נעזבו ולא אישיהם, השאר וא"א והתמדתם המינים השאר שחייב מהההיא
 כחות בו מענו 1 הצמיחה צורת שקבל עד , ההוא החמר מן וזוקק שנזדכך מה כל אבל ,נמורה

 שנזדכך ומה , בו לו תועלת עואין מה מעליו וידחו לו שיאות מה אליו יבריכו , קצוב זטןשישטרההו
 והושבחת , ולנצרו לשטרו אחרים כחופז בו הושמו , ההרגשה צורת שקבל עד , הראשון מן יותרממנו
 איש לכל נתן כן ואחר , כנגדו שהוא סמה ולברוח לו שיאות למה לכוון להתטעע אחרת יכולנולו
 ינהרו אחד כח לו נתן , השכל צורת שקבל עד יותר שנזדכך ומה , ההוא המין לו שיצטרך מהכמי
 אמנם , ההוא הא"ש שלמגע כפי מינו, ושמירת אישו עמידת בו שאפשר במה וישתכל ויחשוב ,נו

 ולא טנהע בהנהגת אריסם"ו אצל זה ואין , בסקרה נופלווע הם המין באישי הנופלות ההנועותשאר
 האילן, זה. עלי קצת שיפיל ספק אק סוער, בלתי או סוער רוח נשבה אם בו, והטשל מסדר,בסדור
 ויסער , ויפסידם עשבים על עפר ויעלה אבנים, של מתל אכן וישליך אחר, מאלן סעיפיםוישבר
 העלה נפילת בק אצלו הפרש ואין קצתם, או שבה מי כל וימבעו , שם שהיתה הספינה ותמבעהים

 שור בין יפריש לא כן בספינה, היו אשר ההם החשובים החסידים מביעת או , האנן ונפילתההזא,
 המתפללים מן שבזכוכו סי על ונפל שתותיו שנהרסו בנין או , ומתו הנמלים מן עם על רעישהטיל
 שירעב ארהב או , זבוב שמרף עכביש או וטרפו, עכבר לו שנזדמן חתול אצלו הפרש מק ,ומתו
 כלל טנהג לו ישתנה %א יפסד לא נכשך שיראהו טה שכל דעתו עקר דבר סוס . וטרפו בנבטוופגש

 ימשך או דוקיעיים,בעשנים
 עלן

 זרוזן דרך ועל נכ( רחוקים לעתים אם כי דבר טמנו יעדר לא סדר
 מה וכל אליו, מחוברת האלהית שההשנתה כלומר , בהנהגה שהוא אוטר הוא הטבעיים,בענינים
 תחם ובעלי הצמחים מן מין כל אישי כעניני , סדר על שוקד ולא הקש על נמשך בלתישיראהו
 השנחה אליו תחובר שלא ר"ל מנהיג, בהנהנת לא במקרה שהוא יאמר מדברים ושאינםמדברים
 בקדמות דעתו אחר נמשך וזה , נטנע הענינים באלו ההשנחה שחבור נ"כ רואה והוא ,אלהית
 מכלל ששא טסי הדעת זה האמינו ואשר נמנע, חלופו המציאות זה בו שנמצא סה הנכל גהעולם

 , כלל במקרה דבר המציאות בכל שאין שרואה מי דעת והוא , הדעת,השני זה הפך הס הג'הרעת י הארח א"ע ה' עזב. האומרים הםוגורתנו
 ככר שינר,ינ מי שכל הוא ומבואר והנהנה, וכונה ברצון הכל אבל פרפי, ולא כללי לא.

 וקבלו וסנלום עצומות הרחקות הדעת לוה והתחיבו הישמעאלים, סן האשעריאה כת היא וזאת ,ירע
 בן אסרו , האיש ומות העלה נפילת בין טההשואה שיחשבהו מה לאריסמ"ו יודו שהם והוא,אותם,
 נפל עלה כל אבל העלים הפילה הרוח ולא , הניעה השם אבל בסקרה הרוח נשבה לא אבל ,הוא
 וא"א יקרם או נפילתו זמן שנתאחר אפשר ואי , המקום בזה עתה הפילו אשר והוא השם טןבנזרה
חיים בעלי תנועות שיהיו הדעת זה לפי להם והתחייב . טקדם נמר כולו זה כי , המקום שק בעלתנפילתו

אפרי' שובשם
 547 . גמע מיופו סמני16ט וס כו טגמ65 מס וטגן ג : מסג' ססזר,כעגיגי ע5 סוקט ול6 שסיקס על ימסך כלתישירקס

 מדגרים ס6יגס ומסכ"ח מסגתחיס ומין מין כל6יסי
 651 אדמן כלסר כמקרס סו6 וסחסע5יוקיסס ועגיגיסס מסע%ות'סס סוייתס 6מר סיסיגס ממס ,ומלכרים
 כסתסווחס נ"כ יתערב ככר oht , וכסממן גמקרס היגס סוייתס 6כ5 הלסיח 0סגמ0 בו חחוכר סל6 מגסינכסגסגת
 מסוט סכל סס"י מסיס onS 6רוסט"ו יר6ס מנס , ססכרקי סטכעי סססדס גולח כמקרס יפסדו כנר מס כיממקרס
 ח5חייס קישים otnno ססי1 ומס , מסתגס 1כ5תי קיים דכר 5ג5 מכס סו6 משתגס וכלתי סגמג6ות זיורוסוף
 למס ירח גלגל תחת סגמנ16 סמיגיס מלו , סגגחי וססס6רוט ססמידיות o~s וסתן כסס וממגיח o~s מגססו6

 סמיגיס ג5 על ממגיח , סגגכדיס סגסמיס 6ל1 ע5 ססי"ת כסטסיע , ג5חייס סס 6סר ססמיס מטיסיסגמסכיס
 וחגור , 56סית 0סגחס כו תפוכר נ65 כמקרס ס~6 זס 6חר סגמ65 מס כל om~t סג5חי, סס6רותס ל0סלתת

 ס6ומריס סס Dn~tp מכלל סיגף ממי -סדעח זס מצמיגו 61סר . קייס טכע ולגמגע גמגע סדכריס כקלוססגחס
 : סקרן 6ח ס'עוכ

 ו65 סרטי ל6 כ% ממקרס דכר סמ5י6וח כגל ס6ק סיר06 מי וסוף , ספגי סלעת זס מסך סו6 סס5יסיהדעת
 6ץ ידע ככר סיגסיג מי סג5 ס61 ומנ61ר , וכסגסגס גכוגס כרטן ג5ו 6כ5 ,כולל

~l'bD 
 , יגסיג מידע מי כ5

 מכלתי ופלו 156 כ5 מסעפות מסכ"ח כין מסנתמיס כין מסיסודות כין סעו5ס גזס דגר גמגם ל6 כי סדעח זס כעלייהמרו
 ו65 סתכסי5 גסרץ וסיסים , וסגסיגו סדרו ססס סתכסי5 זס סיכסך ס6ס וס כי כזס Snno , מחו ויגסיג מחו יזעמכסס

יסקר
קרשקש

 בשטנם משתנה או אצבעות שש בעל איש יולי כי,לפעטים שרוש . המנעייט מעגיני 1ר1ת דרך רגל ש !טהעלקיפ
אים
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ג " יק "י"" תא ,נשכיםטורה
א*1 הדעת *ה התחצב עשותו. להניח או דבר בפץ-כלללעשות יכלה אין ושהאדםחרפ-וםפעתיו'פזרות;

 נמנעים, או מחוייבים אם כלם, הדברים אלו השיהיו באלו.הענעים; במל' 'טבע"האפשר שיהיה רג"כ
 אלינו בערך אפשריים הם שמעון ובא ראובן כעמירת אפשריש, נקראם אשר .ואלו ואטרו -זהקבלה

 % הדעת מזה ויתחייב נמנע. או מחוייב אבל ; כלל בהן אפשרות- אין ית' לשם,אטגם.'כשיערכו
 דבר, לעשות יכל לא תורה כל נתנה לו אשר שהאדם אהה י כלל טווניל בלתי התורות ענץשע"י
 יצה,: כן ית' שהוא הכת ואת ואסרה טמנו, שהחהר מסה להזהר ולא נו שצוחה מה.לא.לקים
 הנסנעזת; לעשות עלינו שיעמוס ויתכן , בידינו יכלת שאין ואע"פ , ויירא , וייעד , ויהיר , ויצוהשישלח,

 תכלית .רוסיה שלא ג"כ הדעה זה לפי ויתחייב ; מוב ענמל אותו ונטרה ונענש, המצוהואפשרישנקיים
 ית' לפעולותיוכוונה

/ 
 כשנראה עד , הדעתלההוא להם שימלת בעבור כולם ההרחקות אלו כובך" וסבלו

 רצההשם, שכן יאטר זח, בו שהמטייב חטא לו, שקדם לוטר נוכל לא אשר מצורע, או סומא נולדאיש
 השם בחק להם ראוי כי י בזה עול ואין ה' רצה כן יאמר , בשורין שנהרג החסיד-העובד הוכשנדאה
 , . ן מפורסמים הדברים באלו ומאסריהם , לחומא טוב הגמול חטא _שלא מי בייסורין שייסרושעלה,

 והנמק והאזהרה המצוה מן בתורה שבא מה ימשך ולזה יכולת, שלאדם 1 שחשב מי דעת הר'הרעת
wa1Ynושלא החכמה, אחר נמשכים כולם השם שפעולות ויראו סדר, על אלו דעת לפי 

 אינם האדם שיכולת e"pw1 , הדעת זה על הם כן נם והמעתויל"א מסיב, יענש ושלא ז עול )לו.יתכן
 ,. ההשי הנמלה וברמיסת ההוא העלה בנפילת יודע יתעלה וכהוא יאמינו כן גם והםאצלם.נמורה,
 אמנם זה. hH זה סותרים ודברים הרחקות, כן נם הדעת לזה והתחייבו הנמצאות, בכלושהשנתתו
 אחר נעשה שהוא אמרו המא, לא והוא מום בעל נולד אדם בני אישי .קצת היות היא,ההרחקה

 הענש צר על זה. ואין ההיא, ההטבה נסבל בריא,ואנחנו שיהיה כך *שיהיה הזה לאיש המיכהכמתו,חהו
 נמולי להרעות שהוא החסיד בההרג יענוש וכן , אליו ההסבה צד * אבללו

 שהניע ע4 ח , הבא בעולם
 הזה החי נשחמ חמא זה ובאי , בזולתו ישרם ולא באדם משפמיו השם ישר ולטה להם שנאמרבאלו

הכלתי
 עד הבא, בעולם השם שינמלהו עד לו הטוב היה שזה שאמרו ההרחקה, מן וסבלו מדבר,

 אשם בלתי העכבר זה וכן , השם מאת גטול בעבורה להם שיהיה יתחייב והכנה הפרעכםשהריגת
 בעולם אותו שקרה על ינסלהו והוא העכבר, זה בחק חבטתו גזרה שכן אמרו נץ, או התול מרפואשר
 נדול הכרח הבשוהו טחם אחד כל כי בהשגחה, כתוום השלש מאנשי אחד *נות אצלי ראוי ואיןהבא,
 . המציאתן משבע הנראה אחר נמשך גייממ"ו שאמרלמה

 להש"י *יחס ביתו האשערי'אה וכת
 סכלות.

 וטנלו6. ההם אה,חקות והתחייבו , זה ההלק'וסכל או הפרט זה שידע שיאמר אצלם יתכן ולא ) ,לדבר
 ישר לא ונם , ואון עיל יתעלה לד מלייחס ברחו כן גם הטעתילאוכת

 אצלם,)"
 הנברא. השכל להכחיש

 שתהתה. כן נם אצלם ישר יהא ונם בה, עול אין עליו חמא שאין מי שהכאבת ששסר עד ,האדם,עם
 ההרחקות מן שסבלוהו טה כן' נם וסבלו ם מושכל, ענץ ללא התורה ונתינת כולם הנביאיםשליהורז

 ' '- ההם-

אפקי  . סיפסר עבט סיסים ר שגט: פיוסו מסמני16ח סגפ61 טססב)
 קפי גמגע 6ו ממגייס סכ) גי ג)) כמידם מס תסיס ס)6ל")

 ס)6דס t~eo : 1 שכד ר"ל ; העונד ממסיד ה :דטחס
 .,ר"ל מסיס יעיוס וסט ז מומ)טח,: ומירס ס)6דס ר")יכוסח.
 (oo מגומל גשו ססניע עד ה : סוכ פשסס מי יעגופס)6
 ס6מוגס כטח מכח ז6מ. lptrnt כך כ) ר") . וכו'המס

 )טוס"כ סגלו ופרנוס ססו6 גמסיד י,מג'ע ססלפמיקמרו
 גויס מספחיו נסס 'פל ons ימס גס6) שפר יעט כןסכמו
 )ו סונ סיס וי6עדז , פלנל סננתי סמי וס גסמס וכעסוגו'

 גדו)ס מלמקס וגס מדגל ספיחי סמי )וס )טוס"כ ספ"'טינמ)סו
 . ססס ססלמקות מן ססכ)וסו פס נ'" וסנה מ :וסאות

 אובשם
 ססס יסכימו סתיק.ד כתכלית סיסיס 16 ליחות ססיסור
 וסמים גמלים 1'ל רטי סור סטי 06 וגן וסגסיגו,סדרו
onib0חסיד 6יס סריס פגש 06 כ"ט , וכבסיגו סדרו ?ס 

 כל. ס6י. ג"כ וכ1 , לסרסו גסגסעו סררו51ויי.ססיס
 סכם חס , מדוריס וסגלתי סתדכריס חיים נטליתטע91
 כן-סל6 גס סדטת וס לסי ויקסיינ סיסערי"ס כתסי6
 ססרחסיס 6ל1 כל יסכ14 .  לייולתו.יפ' סכחס מכליתתמס
 סדנריס יסיו סל6 ר"ל 1 ססי6 סרעת תסס סימלעכסכור

 : מגחן ככוגפגססגחתו
 גסיגי, 6דס כל וסרסור , יכילת מלליס סרייעיוזרעו?

Otslוס6זסרע חסח15י יסורס . י63 חס כל ימסך  
 גלם ססס מפטלית וזריו , tSh דעת על וסעוגסוסגמו5

 ידע ית' טססס ר"ל מרעת,, ~ס טל סס ג"כוסתעת~יל"ס
 6תר ,נתסכת סת5ייות כי , סתני16ת חטכט סנר6ס 6סר גססך י סחכתס 6תר יתמך וסכל יכולת געל וסיקוס רגרכל

 16 מפרט וס סי1דט לותר  לסם יתכן ול6 , גדכר סכלות לסם *יחס גרח1 ס6סערי"ס וכתסח5י*ית
 מסלי

 זס 6ת וסגל
  רע עומס יסיס סססס נסגלו ר"ל , וס3ליס סילס ססרחשת וסתחייגי ו3סגסגס, וידיעס 3גזרס 610 סגעסס  סכל1גור1
 6 מ5ימס וכרמו סטות ית' לסס מליחס גרחו סמעתויל"ס וכת , טול יחטלס לסס lonsil לחוי, סיג Sw~tלטונים
stu., ט ים ס6יס ולזם , ריסס גיריע9 מסכל תמרי ולגן , ענין כל6 מתורס וגתיגת סגכי6יס סליחות  סיסיס וכרחו 

  'טיחוקישקש
 : מזאב נענש אם עול שיוזה יחייב שהשכל פירים . הארם עם הנברא השכל להכחיש )ג( : טעה ההן זה וכלאחמס

ן
 ושהחש
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 יזפרק
 כל יע ית' שהא י )י( טאמעים שהם מפני , זה ועז זה מותרים דברים המתירה,ר"ל לחם תתחייב ,ההם

 : סתירה שהתז התבוננתי במעט שיתבאר למה יביא וזה , יכולת בעל הכהאדם ,דבר
 , בו נבעטט בספרי שכתוב טה מסנן אודיעך ואני , תורתנו לוסר רוצה דעתנו והוא ההוהרעת

 האחרונים קצת שיאמינוהו טה עוד כן אחר לך ואניד , חכמינו המת יאמינוהו אשרוהוא
 שנמשה מי וכל ע"ה רבינו משה רערת פנת ואוסר. בו, אני שאאמינהו מה כן גם ואודיעךמעמנו,
 שיוכל מה כל יעשה וברצונו ובבחירתו במבעו w~nw ר"ל , נמורה יכולת בעל שהאדם היא ,אחריה
 מדברים שאינם חיים בעלי מיני כל וכן , כלל מתחדש דבר לו שיברא מבלתי לעשותו,האדם
 מתנועע חי בעל כל שיהיה , תהלה מאין הקדום שמרצונו ר"ל יתעלה, ה' רצה וכן , ברצונםיתנועעו
 לא פנה וזאת , עליו שיוכל סמה יבחרהו או , שירצהו מה על יכולת כעל האדם ושירויה. ,לרצונו
 לא יתעלה שהוא טרע"ה תורת פנת טכלל וכן , עליה חולק תורתנו ובאנשי באומתנו כללנשסע
 המוכות טן סגינם או והמכות הרעות מן לאדם שיבא מה ושכל , הצדדין טן צד בשום העול עליויתכן
 ואפילו , כלל בו עול אק אשר הישר במשפט ראוי והיותו , הדין צר על הוא הכל , לקהל או אחדלאיש
 היה הנאה למעם השיג ואלו , לו העונש צד על רק היה לא מיד והוציאו אדם ביד קוץ נכנסאם
 הדין אופני נסכל שאנחנו אלא , משפם דרכיו כל כי יתעלה עליו אמרו והוא , בדין זה וכל , לונמול
 , הטתחלפים אדם בני מעניני שתראה מה שכל והוא , הדעות אלו לך התבארו כבר הנה .ההוא
 כת ושחשוב , לבד לרצון נמשך שהוא האשעריא"ה החשבו גמור, במקרה שהוא אריסמ"1יחשוב

 ומפני , פעולותיו לפי לאדם הראוי אחר נמשך שהוא אנחט ונחשוב , לחכמה נמשך שהחגהסעתזיל"א
 עולמית ויעמידהו , בעוה"ז הטוב ההסיד ביסורין השם שייסר , האשעריא"ה כת אצל אפשר הואזה

 אשר ושזה , עול שזה המעתזיל"א ויראה , השם רצה שכן האטר , הבא בעולם יאמר אשרבאש
הונח

 מ1בשם
 ססרחקות מן מסגלו חס וסגלו , סירוס חס ntGnSיכסח
 לו סיכמו מעלס חט6 סל6 ס6יס כי לזמר וסע ,ססס

 סותרים דכריסס סיסיו ססתירס מן 1S)DI לסם לטםחיים לבעלי ממגיע מרע סיסים נ"כ וכן , כעוס"כ 5ויסוריהשכ
 דגר כל ידע ססו6 מ6מי5יס ססס מפגי , זס 6חוס

o7hon1נמעט פסס סיחנ6ר למס יכיף וזס ן יכולת געל 
 נגד סרב ס6מר מס וסכן , נזולם מתירס ססו6סתכוגגות
 כמעט סחירס Sh יגיפו וסיכולח ססידיעססתדכריס
 6ין כי חר6ס יכולת כעל ס6זס כי וכסתחכוגן ,סתנוגגוח

 : סרמקס סוס 6ל חגטרך 651 עו5מס
 דעת bwl , יעות מלס ים מדעת וכוס סחמיסי1-מיעון

אטדי
 ססלעופ פסרינח וסם ססס ססרמק1ח סכלו סכחגמעחויי"סל"5

 כי יעוסקו, נמק למס )מלכוח תסיס וסטככר וסזטכוסכזס
 גלמי סתירות 15 61ין ושכד כלס מחיוני ססרומ מסק6ין
 יגולה. כטoihont 5 דכה כי ידע יחע)ס ססו6 י : כללטסיי
 מכרמם סי6 ,דיעת 6"כ דכה כ5 יודע יתעלס 610 06ר"5
 (ס6דס 16מריס וס עס גסס סיעו ממגייס סיס לידע מס1כ5
 סוחרים דנריס 16מריס 6"כ מעמיו, ע5 מוכרם וקינו כמינוסכטל
tSht. סספנמס געגע דטח)ו לסי 6פי' כי עיון מקוס כוס וים 
 : וס 6ת זס שמריס דכליס סס ניס קישת סס6)ס מסיסעדיין

 ערק רכינו מסק תורת פגת סגף .גגי6יגו כסערי סכחוג מס 1סו6 חכמינו סמון סיבותינו מס סרכ יגיד הר6טונס , לדעסי חסית ולכך חכמים דכרי וסתע אזנךסט
  קו"

07boD ור15ג1 וגת"רט געגעו 6101 מותלעת נמורס יטלא כעל 
 יתנועעו פוגרים כיעס תייס הכעלי מיני כל יכן , tnlDDS, ד3ר 019 לו היכרית תכלתי לעסות פיוכל חס כליפסס
 , נ3חירס יתנועע וככר תייס סכעלי כטפר כר15ן יתנייע ככר סקוס  כי נכדליס, טגיניס סגי וס3תירס וסרחון ,3ר5ונס
 יגרת טונ ססי6 גרס פט1נ 6ל יחמוס ויניא סיכל כסי ג9יסמעע סחבתי סס5ת סגסס כסמר יחכיר ככרגי

 סטרנ 6ל סתרתי סכת יתטעע י6ס , יתירס ותירק מכלית סי6 פתטעס 61ת 16 , רט טסו6 כחספסרע
 3ע4 כסיר יתיועע ס*דס 16 , כעתיו טוכ סיסיס יעיש תר יס61 לחס מסחוס יגרת כעתיר טוכ סיסיספכלתי
 סיכרייס מחין תסיט תכלי 3ס וכסתסלס פרטגס יתנועעו תייס סכעלי וסגס ,  נר15ן סיתמעע תתר* 161סייס
 מס על יכולם געל ס6דס וסיסיס , נרנתו תתנועע חי 3על כל סיסיס חחלס מ6ין סקדוס ר15ג1 ר5ס  וכן ,למעול
 סרכייס חתכתיגו יל6 לפוחתנו כלל נסחט ל6 תירתע מנת וולס , י3תרסי 16סיר5סו

 חולי
 , ליל מנס עליס,

1D?3סתורס תפול כן סוגר סיס ו6ס , סג1רס 5ר על סכל כי וססכחיס  מסמון יסכרו כי כי9תעיליס סגת65 תס 
 גפסכיס ומרע חסטוכ 6רס כגי סרסרי יחן13 סתעתול"ס כת 161לס . למעלס סניסול 3סכלית מרעת וס כפלגו וכגרכלס,
 תכתתו *תר יחסך  וס וכ5 גמע לס יס סגמלס tS'nhl לו טוכ סי6 נתכבית סוכת 6סר סתסיר וסוס , סחכמס*תר
 סחסיד לביס סן16ת סמסתוס ומתיחות סגד1לית ססרעות גסניחר  כן  גס יתכפל סרכר יוס . סתכתס 16תס נסכל61נתט
 יסור מגיגס דכר סי6 יגס . סטוכ סגת'ל יעגור סט6 סל6 לחי  גרוף רט לטסות חסורסס טיל וס כי סכרולסר13ת
 רו*וס ס6גתיו נת)פ סוס כעילם סגתיל, יסיס חתים לפיוס כי , טוכ גחול לסס יס חד3ריס סגלתי תייס ססכטלילותר

ססירגיס
קרשקש

 בהן כרצונו ולעשנה בם להשתטש חיים בעלי שאר עליכולת באמרו הרצון , יכולת בעל ושהוא דבר כל ירע ית' ושהיא)י(
yyבהריגתן רצונו שאין ששר סתירה שהוא נראה וזה ,לאכ.לה נהרגו, אם ב"ח לשאר אף טוב ויגמול וישגיח 'רע רבר, כל 

 לארם נחן איך לע1ה'ב סוג השם יגמלהו נהרג ואט ב"חשום לו ויש שורצה מה לעשות לארם נהוגה שהיכולת א"כימטרו
יטלת
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 26כה ת פרק שלישי הלק נבוכיםמורה

 שעמל עד ומיאור בנבח זה חניות , גמול לה יש לד שזכרתי במו הנטלה ואפקי במכאובהוכח
 , מע% לו חלילה והשם , הדץ כפי הם האנושים הענינים אלו שכל נאמין ואנחנו . חכמתו אחרנמשר
 צהר נמשך הכל כי מרע"ה בתורת הכתוב זהו , לעונש והראוי המחוייב אלא ממנו אחד יענושלא
 בלא מיתה אין בביאור אומרים תמצאם שאתה , ויל חכמים המון דברי נמשכו הדעת זה ועל ,הדין
 בכל ובארו . המשנה לשון זה , לו מודדין בה סודר שאדם במדה ואמרו עון בלא יסוריו ואיןחמא
 ממעשה שיעשה מה בל על העובר שיגמול והוא , יתעלה בהקו בהכרח מחוייב שהמשפפמקום
 את האיש שתושהו רע טעשה כל על ושיעניש , נבהר ידי על בו צ11ה שלא ואע'פ , והיושרהכבוד
 העול טן ההחקרה ר"ל , טמנו מזהיר שהשכל דבר שהוא אחר , נביא ידי על ממנו הוזהר שלא פיעל

 הוגש וותרן הוא בריה קודשא האוטר כל ואסרו , בריה כל שכר מקפח הקב"ה אין אמרווהחטם,
 מצווה שאינו למי ועושה מצווה דומה אינו ואמרו , דיליה וגבי אפיה מאריך אלא מעוהיההבתרון
 בדברי ובא , דבריהם כל נמשכו העקר זה ועל שכרו, לו טתנין צווה שלא אע"פ שהוא ובארו ,ועושה
 והוא , אהבה של יסורין קצתם מאמר והוא , בתורה ענתוב במה באה שלא אחת תוספת ז"להסכמים
 כת דעת כן נם וזהו , גמולו להרבות אבל קודם פשע ללא מכות באדם שיחולו אפשר הדעת זהשלפי

 ואמרו , אברהם את נסה והאלהים , הנסיון עניני ימעוך ולא , הענין לזה בתורה פסוק ואין ,הסעתזיל"ה
 ננו נעניני אלא כלל תורתט נכנסה ולא )ס( , בו הדברים זה אחר תשמע הנה כי , וגו' וירעיבךצענך
 חכמי ונם , לפנים באמונתנו כלל נשמע לא , מדבר שאינו חיים לבעל הגמול זה ענין אטנם ,אדם

 ישר המעתזיל"ה סכת שטעוהו כאשר ז"ל הנאשים מן האחרונים קצת אבל , כלל זכרוהו לאהתלמוד
בעיניהם

 שובשם
 גר6ס ל6 מעולס כיס ומ"כ ולרככות ל6לסיס ממסססורגיס
o~sזגר סוס תסס חס6ר ל6 לעוס"ג ג6מר ו6ס בתול, סוס 
 7עוח ססלס יתכ6רו כן 06 סטוכ מגמול סיקכלכדי

 סנגל ודעת , כמקרס כ6 מסכל 7עח . 6דס גגימעניגי
 6חר נווטך מסגל ודעת , מקלסי רסון וסו6 כגורססו6

 tSh סכל מ6מיגיס יסר6ל עדת קמל ו6נחגו , ס6לסיחסחנמס
 יעגם hSl מעול ל6ל חלילם סדין כסי מס ס6גוסיססעגי)יס
 כתורת כתוב זס , n)lpS וכרשוי סתח~ייכ מלבז ממגו6חד
 יר6ס סוס ולמס סדין, 6חר )מסך סכל כי ע"ס רכינומסס
 ס6ומריס תכתיט דגרי סמון וס על גמטט סכתוכמעסטי

 ן נ14 נם1%",ממ2
 ועל סכרו לו )ותנין נוס טל6 והע"ס סכר לו )וחגין)כי6 סי על גס טווס 1ל6 עומס סס6דס והע"פ כריס כלסכר
 חורחגו 7פח סרב סגים ע"כ דכריסס. כל )ווסכו מעקרזס
 ס7עת תחלת גסיגכי6גו מ7נרי סיריוס דעת וסור חכמינו סמון סיסכרו מסכסי

 : )גי6יגו ו7עח חורתנו 7עח סי6 סרכ דעתס6מח גפי 6כל תגס, rt1to וכפי סמסוחי
 ססכל חכמיגו כמון סדעח סרג ס6מר מס ט1כ מסאכזר

 ככר כמצמר סוס מסני ממגו וסלם ססל6 , עזן כל6חורין וקין חט6 כל6 מיחס 6ין נתמרס רסיס וסכיםכנין
 רב 6מר סס 67מרינן סס כגמרם כחיוכת6 וסליקתותר

 חגו מית'ניעלס
 ל

 ט מסרח 2י Shlf רכנן
 מרע"ס וסלק לו קמרו עלים ועכר 15יתיו קלססקחס מסגי למס וקמר סר6סון 6דס על מיחס קנסת מסחפני
 מקרס לכס 6מר מיחס 1tsu וגורת כלס מתורס כלסקייס
 סס 61מיו תיוגחג דיני דרכ תיונת6 ולרסע ל75יק6ח7
 כסי סחנ6ר סרי סתם. כד6ית6 וכו' )חס סל כעטו מחו1'

 עון כל6 יס1רין וים חט6 כל6 מיתם ים כי סחכמיסדעת
 סיכריס סס כי סרכ ס6מר מס hS מדעתם ~Oslu וסווכי
 מס 6כל . עון כל6 יסורין וקין חט6 כל6 )ויתס 6יןכי

 כרסס וכפי מסחכחיס סמפורסס כסי סו6 סרכסימר
 גל6 יסורין יט תט6 כל6 תיחס יס  כעמתות 6נללקמו
 ממ6מריסס סמסורסס כסי מסס זס סרג 6מר ותוליעון,
 07600 כסנגר כי סרכ ממקמר וספלך י6מחיח, כסיל6
 כ6ומתגו חולק גסמע סל6 6מר וגחירס יכולת כעלסו6
 6מר עול עליו יתכן ל6 ססס וכס6מר תורתנו סגתוססי6
 o7h5 סכמת סרעוח 61מגס ן מרסיס חורת סגתססו6
 מרע"ס, תורח מנח טזסו 6מר ל6 סדין נד על ססס6מר
 סיסים hs ורעם רנות הרות עליו סיכולו 6יססר מככרלמס
 סרב ס6מר מס טונ סס אסר : עליסס לסעגס מחוייכסו6
 ר5ס oh , סדין נוסן )סכל ו6גחגו סיין 6חר נמסךטסכל
 כח 6 ס6ין סמקכל כח כסי מזין 6חר )מסך ססכלבו

 eDn~Ot סדין וזמו רעות 's~p ולכן ססועל מועל ממגולדחות
 leth נסכל ו6גחגו מסמפרסיס,-וקמרו 6חד סחסכ מסכסי
 מחכמינו סיוכן רעי 6ין וס וסמחסעל, מפועל יחס ר"לתדין
 6חר גמסך סכל כי סוכר כווקרס סכל גי מסונר גסכי

 S~pnJil לפעל לשעל גח סיס מס וגעי וקמקכליסבספוח
 סרחי מס כסי סדין כסי גמסך ססכל ירפס ו6ס ,לקנל

 מגמול לסס ויחן וחט6תס רסעס כסי מסע1גסלמקכליס
 ירכס ,ס דין, סיותו כוסן )סכל ושחגו 5דקחס כפיסטוכ
 n~DOOn 6ל6 סחכמס, 6חר )מסך סו6 כי סמעתיול"סדעת
 כי יסכרו סמעת'זל"ס כי סמעת'ע"ס, דעת וכין סיעת. זסכין

 כפי לסס מנמסך סטוכ מגמע כעכור רמח יסגלוסטוכיס
 6חר גמסך סכל כי יסגרו ס7עח ז6ת וקנסי ס6לסיתמכמת
 עסות לו ק7ס ולרטע יעגם סכעכורו מרי לסס וסהיססדיו
 חססרחקס גסס יס 6לו וכל , נמול לו יחגו סכענורוטור
 הס רסע 3יי )תנם 6רן גר6ס תוחגו כי יסוייר, סל6מס
 מגמור וס75יק ט31ס כג'ינס ~ימוח רנות מגיס ויחיס טוכלו

 וסמססט, סדין גד על זס ו6יך ורעות רכות קרות קליויוכ6ו
 עליו'חסרעות סכ6יס ממקריס לכל רפוי וס סי~ח נסכלופיך

 כסחעריך חר6ס ופחס סטוכוח, לכל רשי סיות ווסושרוח
י. נד על סכל כי לזמר רפוי 6ין ולוס ק"ו עול סיות 06זס

 ויתאבך יענך יפרש w~rn , תמיד המהסורים חרירים ב"ק רידמן . הארם בג. בענשי אלא תורתנו נכנמח %א )ס( , בןהיכולת
 נענת ז ן ח"ג[ ממביםלמורה

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



 ת פרק שליורי הלק נבוכיםמורה
 י, שאספר , מה הא האליקא., ב"שנא" ישל הפנה' באת אני אאמעהו אשף * והטמעיבעטשם
 האמתה בזאת נסמךהלגי

-WH 

 שההבאר למה צה אם16ר אבל ; הלופת 4לע שהלילני למח אספרה '
 ההרחקות מעם יאר ה81 אאסעהו אשר ' הלעת . תה 4צליאי4; 4ם6יי 'הש6 הורת 45גת שהיאאפלי
 ן הקודם64 גידעותק

 ויוהרי
 אמנם האלהית שההשגחה אאמע שאני 4א"4 ; השכלי ההקש אל קרוב.

 אשר הוא לברו המע חה , לבי האד6 סין בלשי הירח, 4נל טתחא .ל ,' את""ון .העילט בזהאיא
 שאמי כפו , הדין אחר נטשך רע או מםוב לישעם ים, א44יו עניני5ל.

 אבל , בהכפם דרכיו כל כ4
 נפל העלה שזה כלל אאטין ל4 אריסט"ו, .דעת בהן דעתי , חקתם שכן.אלס"ים ף5ל איים לעלישא4

 הרוק זה %א עתה, האישי ורקונו השם 4את בגזרה הזבוב זה טרף העכביש ש4 ול4 לו,באשנ"ה
 שפה ולח השם,  בגורת הורצו  מיותר במקום הגעוש  זה על שעל עד התמעע ראובן א4ץו רקק4ש4
 נטור בטקרה אצלי כלם אלו אבל אישי, אלהי ברצון המים פני טעל שקילעת ,את 41לע *חטףהדן
 אחר נפשכת הש , רואה שאני מה ולפי דעתי לפי האלהית ההקרחה ואולם . ארים6"ו שחושבכ4ו
 שהוא מה כל לו וננלה שכל בעל ששב עד ; השכלי ההוא השפע בו נ4בק אשי והמץ , האלהיהש"ע
 הנם% צד על פעולותיו כל לו ושערה האלהית ההשנתה אליו התחברה אשר קוא שכל, לבעלנל4

 ההד אם שבבית, מי על הננ ונפל שזכר כסו שבתוכה ומה הספינה טבעה אם אטנ6 ,והעונש
 ושבת. בספינה נאנשים 5י4ת היה לא הנטורבעקרה

 ברצון אבל , רעתנו לפי בטקרה בבית האחרים
 הוא , האטמה לששת הביאני ואשר . סדרם לידיעת  דעאעו יניעו לא אשר כמשפמיו הדין לפיאלהי
 אדם בבני כ"א חיים בעלי מאישי בא"ק השגחה לשם שיש , נביא ס8ר בדברי 5לל מצאתי לאשאני

לבר
 טובשם

 ויחייכ קרטע נדיק נין ממחין  תיגו לפטל לפפפתורסופ פכיפכי  כיין  סיתרו מס ידעת כנר 6נ5 , וסמספטסדין
 lhmui~נכו"

  דרות ליריייס  סיירו ירוסליס 6ת ל15ר
  מקרס  כמו  ולסרי5יס  לריעיס חסיקרו תתר רעותרנות
 סדין יתר  סיס זס סכל סג6מר  אפר יגס סגי. ייתכטת
  פיפוכ רמוי כסנסגס וסדכור רונס יסר יויכיס פפדייסכי

 וגי,עתן 03 ומדגורלמיסיג
 כל כי 6ל6 לזמר לגו וקין "חד, יכר סכל וסנסנתוו?,עחו חי כל מעיני (ost סו"

 וטוסות לשיק רכות רעות מוס ויניעו סכחירס נודד"1 וסססד יוויס פ3פ  מ5ר (ipth  מפיליפ יפ  וים  3ריוו53רןים ממגו  י63.ת  ספעילות וכ5 מטסט זרכין פעלווכל חתיםמזר וכי לגרוע  6ין ימאי לסומי5 6ין עליו ס"לסיס יעמס"סר
olueSרעופ ורוד ניגע וס  וזלת גי מפס לפסלת רצי  "ין 
 סכל ועל דרכה תסלל olb 6ולפ יימר  כמו תצותוורדוי כסירי  3יל  סידם ?יית מ5ר סי6 לפרס  יכפיתיהדס
 וכוס סרוחגי, כעולס 06 מעולס נוס 6ס 7ין לחחעת'7יס
 סדין "חר גממך סכל כי סג"מר ממס יותר מספקחסחלק
 וסיף לנריק ולסרסיע לר0ע לסנדיק יקרץ וס גיוסמססחס
 ס' תוענת נדיק ומרסיע רסע מתיק ס6מר כחו ס'סוענח
 ססייט מס 6ל ונשוב נפלץ: סו6 כי זס  וכרן  מנוססגס
 'בו

 ומס ססיגס טנעס 06 המנס . סרכ רירי לגיסיי

 טניעת סיס qfi 06 סגנית מס על סגנ וגמלסנסייי
  יפ3פ גספיגס ס"גס'י כיסת גמקרס סנג ונפילתסססינק
otnhoורנון נססגחט "גל כמקרפ סיס ל6 3כיפ '~Sb tps6סר  ומססטיו סדין  

 : ס7רס לידיעת 7עתגו יגיע ל".
 לעגמו, סרר  וססרפפ6ירייסס על  פפספי  פי3  סםאטר

 7עח וס61 חכתיגו סמון דעת סו" כי 'ohnקי
 סרכ יוסיף מדעת נוס כי "ומר יטמר 061 ,כחמיטי
 יפיר לי סירס  3מז 6ל6 יייפ ל6  פיסיגפספר94י
tsv)~סיססס דיגו  זן 6ריספ"1, כדעת 3סס ורעתו סיס 
  o)1P "ו וסמכות מרעות מן ל"דס טי13" מס סכל"מר סחמיפי גדעת כי לכד, גיער  "ל"  סחמיסי יעח כיןוסביל
 6ניגו סרעפ  3וס 6מר וכן סדין 5ד על סו6 סכלתסטוכ
 וממס , סדין כסי ס0 ס6יסייס סעגעיס 6לו יכלילשין
  תייס סוללי טניני  6מר זל* 6רס 3כי פכעי  יכלס"מר

 061 ספין "מר גמסך "יגו חיים מנעלי מעניגי ממגויר"ם
 יחמר 061 . יותר  6רוך פיטור 6לי  nDDln  ו6פ 6יןכן

  גפפכפ סי6 6לסיח ססגחס כי סרכ ט"מר מס כו"ותר
 סיכלו  סייט  יפפפ  יו גר93 6יר  וממין  סמליי  ספספ6פר
 ntrs~o סיפגסס קליו סתחנר "סר סו6 סכל כסל ספכטד
 6פנגו כי  יירמס, מס כסי כן "יגו זס סח~ספח, סו6וכי'
 כ"7ס  יותר ס6לפיפ מספגיס יסיכר לפס מכסיו6
  סטכל,  פס61 ס"לסי סספע כעכור וסוט חייס סכעלימסקר
 לפעיייי0.  סססכ6ר מס כסי מחולף דעת יעסס ל6וססכק
 סו6 סדטפ וס כי קמרתי סר3 3ד3רי סס9ירס גדלסיוכיפר
 כי ופי*  פוטפ, כריר עיי פתנו יפמ* יל6 יסמיסיסרבת
 סדעפ  יכל  ~olvp סרעפ  כפ"ר י,גופי  כיין  סו6ספפגפי
 נקמר ימסמר וכוס כפון  סמין 3כל סו6 כי  "מרמקזוס
 ינד3י "ץי היכלי  סיפפ מ5ד מבגוטי נמין  hloכי

  עלע
upn~קליו ספייר  6פר  סו* יכל כטל .פ9י סר סוכלי  
 כל  לו  ופטרס גזרס סססנחס מוחס "לסיחססגחס
  06  שנפיס קס5 כמנס , וסעוגס סגמ~ל 5ר עלמעולותיו
 1ל6 כפפל פכל כטל  פן 6% סיכלי  ספסע נסססגדכק
  קליו ספסכרס ל6 5שס  סכל לגגי גלוי טסם מס כל 6גנלס

 וגגלס נסוטל סכל ט610 לחי  ססתתכר כתו "לסיחסססגחס
  ייסלכו כסיכס יכינו ול6 ירטו ל6 6פר ~oln)fi כיספכל כפי פספגיס פסיי ויגס סכל, ליעל tlSa פסוק פפ כללי
 עמס, 6עו  וסיס סיס עם o)'h ימס  אייס רפוייםסם

 לבעל לי ייג מס כל  לאס לפ ילג  יסיטו יכל יס 6סרושמ"מ
 סססגחס וסגגי"יס נחכמס ססקועיס גחכמיס כמיפכל

 סגפול 5ר על  p~tntSWD כל ois יפערפ  גוריס6לסית
 עםוסעעס

~sh) 
 ומ7רגחס סלמותס כפי סססגחס ית7גק

 סכל  סנפיו יס' סרפפ  יסית סר"סון גדעת כי ,שריס כסני לר"טון יתחלץ סועת וס ""כ , ונמעסיסכחכמות
 גש ן"מגס שין 6תר  )מסך וסרט מספוג 6דס 3ניהגיגי
 מ3 כל 6 וגגלס נמעל סכל סס3 חי סכל נגיחסדעח
 נד SPt  ייין 5ר טל  סס פיולופי יל יכל ליעלסרניי
 ספכל ימס ימ5* ל6 6סר  63יפיס o)nht ומשגסמגמול
SPD)6ית61 ל OO)  06 ססע5 6ל מסכת סכ6  ויש ס6לסי פיסע כמססירכע הי כי יתחלק כו גס וכי , ספיגות 

"3
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 8פבו יז פרק ש*שי חלק נבוכיםמורה
 הבורא משישנה" ופחות קטן ושהא אדם, בבני ההשגחה היטר על כן גם הנביאים תמהו וככר ,לבד
 באו וכבר , ונו' תזכרנו כי אנוש טה , וגו' ותדעהו אדם מה אמר , חיים מבעלי בזולתו שכן כל ,עליו

 המכץ לכם יחד היוצר אמר , מעשיהם כל ובהפקד כלם אדם בבני ההשנחה בהרת מפורשיםפסוקים
 אטר ועוד , כדרכיו לאיש לתת האדם בני דרכי כל על פקוחות עיניך אשר ואוסר , מעשיהם כלאל
 , מעשיהם והפקד אדם בבני ההשנחה רוערה זכרה וכבר , יראה צעדיו וכל איש דרכי על עיניוכי
 אמתנו לי חטא אשר מי ואמר , עליכם ופקדתי ואמר , חמאתם עליהם ופקדתי פקדי וביוםאטר
 שבא טה וכל , הרבה הה , ההוא באיש פני ונחתי ואמר , ההיא הנפש את והאברתי ואטר ,מספרי
 אמנם , אדם בבני נמצאת האישית שההשגחה נסורה ראיה השלום עליהם ויעקב יצחק אברהםמעניני
 מוחזרת שחיטתם הטעה זה וספני , ספק באין אריסמ"ו שיראה כמו בהם הענין חיים בעלי אישישאר
 שאר היות על והראיה . נרצה אשר ככל בתועלותינו בהן להשתכנם והותר )י( , בה מצווה ונם)ו(
 ע-ה הנביא חבקוק מאמר , ארשט'ו אותה זכר אשר ההשנחה במין רק בהן מושגח בלתי חייםבעלי
 האדם-ונשכחו בני נעזבו כאלו אלהים ה' אמר , אדם בני הרנו ורוב נכוכדנצר מהתנכרות ראהאשר
 ותעשת אמרו והוא ; נעזבים ההם שהמינים המאמר בזה הראה , הארץ והולעי כדנים הפקרונעשו
 תו' הועלה בחכה כולו בו מושל לא כרמש הים כדניאדם

 , כן הענין שאין הנביא בהאר כן ואחר 1
 , בהם שחל מה בכל להתחייבם להם העונש צד על אבל , ההשנחה והעלות והשכחה הענובה צד עלולא
 נותן אוסרו , אותו יסתור הדעת שזה תחשוב ולא )ח( , יסדתו להוכיח וצור שמתו למשפם ה'אטר

 לכל ומשביע ידך את , פוקח ואמרו , ונו' ולבקש למרף שואנים הכפירים ואמרו , בו' לחמהלבהטה
 המאמרים, אלו כמו והרבה , כנים ביצי עד ראטים סקרני וזן יושב החכמים ומאמר רצון,חי

 הנכתב-ם
 מספר הוא ובאלו , אישינו לא מינית השגחה כולם אלו כי , זה דעתי סותר דבר בהם ואין ,הנמצאים
 וכן , נגלה מבואר וזה , עמידתו וחטר ההכרחי טוונו מין לכל בהכינופעולותיו

 שזה אייסם"ו רואה,
 כל מזון טציאות הכנת ר"ל ארימט"ו, בשם אלכסנדר כן נם זכרו כבר , נמצא הכרחי ההשגחה מןהמין
 מדת נל6ד שלא , לנו ההשלטה דרך על הוא , ונו' אתונך את הכית מה על מאמרו , דאורייתאחיים בעלי צער אטרם ואמנם , הסתכלוה בסעמ מבואר וזה ספק, בלא אבד המין היה זה ולולא , לאישיומין

 זה'בע4 באי ואפילו , והרחמנות החמלה אל נכון אבל , תועלת ללא לבטלה נכאיב ולאהאכזריות
 , השהוק או האכזריות ע"ד שנשחט לא , בשר לאכול נפשך תאוה כי , הצורך לעת אלא שיזדמן,היים
 ההיא בהשנתה השניח ולא אדם בבני השניח לטה , לוטר השאלה הדעת זה לפי גם לי יתחייבולא

 סופו עד דעתי והבן . הראשונה השאלה על יענה בעצמם המענים ובאלו , הקדוטות הדעותשלשת לפי , הטבע נזר כן או , חכמתו נזרה כן או , ה' רצה כן כ , האחרונה השאלה זאה מענה כי ,חיים בעלי טיני לשאר נתן ולא לאדם שכל נתן לטה זיאטר עצטו שישאל צריך השואל כי , חיים בעלילשאר
 שההשגחה אאמין אבל , ליאות לו איחם או דקר יתעלה מהשם שיעלם אאמין לא שאני בידך,והעלהו
 שלם שכל הוא ואשר ממשכיל ההיה אמנם י שההשנחה מפני בו, ומדובקת השכל אחרנטשכת

שלפת
 טובשםאשה

 סעול1תי1 כל לו ימי. ל6 סכל לבעל מגלוי מס 6 גתגלסל6 . ססנע גולם כן 16 מכמסו גולם כן 16 ס' לנס כןכ
 ממקרס כסי ורעות טיכ~ת לו יניפ 6גל וסעתס מגמול 5ד על לסי מצמחו גורס כן , 6סטסי6"ס לסי רוס כן לגמרלגס

 מישכל. לו סגגלי  יגס כסי ת~סגח עת'ס כקנח סיסיו 061 הסיס 6מגס ל : 6ליסס"DS 1' ססכפ גול כן ,6)מעחיול"ס
 סרג רטת רסיס ססתיסי ודרת סרPP7 3 3יןסססרס פי כל 6"ס ילפות תמריו 6ין סלמים סלס ומיל פסייליו5 יזין וגוס תסתסרסיס, ונעלס ופתוס (ble י61 כי וסוסרן יסעלס סיס וסוף סספסגימ ר"ל . מלס סכי סוף וקירמפסכיל

  סחין סיסכרו חס כפי לPnhO 6 כסי מתרס רעת סי, : וסו' נוסורנק
 סכ,5, ותרטיו,'י)ס 6יס מל 51תר :ססכנזיס

 סרס
  משגין'36רלט סיס מס וכל תסתורס ס)גי,יס תדכרי רכים פסוקים וכ6יסיס 6רס ככדי )מ65ח ססססגתס פללסורות
pnSiסיריוס כתו כסס מעגין חיים סכעלי ,ס6ר  6תנס  5רס, ככדי  גמ65ת סריסית ססססגסס גתירס רסיס ויעקנ, 

 זס ומסגי6ריסט"ו
, 

 )ר5י .6סר יכל לתיטליסי)ו כיס  לייתמם וסותר  מטס  וגס מוסרת  o~vtnn מיחס
, Otbl~t 

 כמכס כלי יי מסל ל6  כרמס סיס ברגי 6דס  ותעסה  שמרי כסס 5וסגס כלתי תייס סכעלי ס6ר סייספל
 וססכחס ילויכס 5ר, SP שיגי  לקרס סמגיע סרע כי סגריי כייר  כך ויסר  יסבסד גסס  6ין  טייס מכללין3טליסיפלס
 סלס סכל י61 ייסר . יסרסו לחיכית ~ור ממתו לתססט ס, 6מר כסס, סתל  מס לסתחייכס למס סעוגפ גד על6נל
nlnSD6ין  nl~SD מס כל כן ו6ס 3סכליס עלי תסיס סססגפס כפלמיפ  סלס סגל 610 6סר כי ר"ל , מחריו 

ין  סגודי קרשקש
 פי' , לחמה לגחמה נוחן אמרו אותו שתור הדעת שוה תחשוב כסו בשחיטה ר"ל . כה מצדה וגם )ו( י נפרר בפרק נסיוןמענין

 'מים ב'" ביאת עננ"ן:גהג טסבגגג:געבתש~גהחג:ג%ג:ננןש
  מ"ה".ז,ך,1ייטיליייי:ח
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 חש ין פרק שלרצי חלק נבוכיםמורה
 הדעות שאר ואטנם , התורה ולכתובי למושכל אצלי הנאית הדעת שהו , ההשנצה סן ישעהו ,השכל " שישיגהו טה בפי % , הההן השפע מן דבר בו שנדבק מי כל א"ב , אחויו שלמות אץשקמת
 , המושכל ולהכחיש , נמור הטנעון נלבול אל יניא תוספת אם , וממרון תוספת נתן ישהקודמות

 הפסד ויתחייב הש"י, בחק מאד רעוע אטמות להאמין יתחייב , וחסרון קצור או , המוחש עלולהתנסר
 מבני ההשנחה שטעלה מי דעת ר"ל , ובדברינו במדות מוצותיהם כל ויפסיד וימחה , אדם בניפדוי

 : חיים בעלי מיני שאר אישי ובין ביניתם וישוהארם
 אוסר ב"ח, מעי כהיאר לבדו האדם במין מיוחדת ההשנחה מהיות שהקדסתיו מה ואחר יקזטנרק

 דברים )5( הכלליווע ושאר הסין אבל , נמצא מין לשכל חוץ שאין א ונודע כברכי
 כן גם נודע יהיה זה וכשיודע , אישים או איש הוא אמנם לשכל אוץ נמצא וכל שידעת, כסושכליים
 השכלים מן שנמצא מה הוא אמנם האנושי השבל ר"ל ב , האדם במץ מדובק הנמצא האלהישהשפע
 שזכרתיו מה לפי יתחייב כן שהוא ואחר , ויהודה ולוי ושמעון ראובן על ששפע טה והוא ,האיטיים
 הכנת כפי גדול יותר הלק ההוא השפע סן שהשינ אדם בני מאישי איש זה אי כי הקודם,בפרק
 השכל אחר נמשכת היא ההשנחה אם בהכרח, יותר עלע ההשנחה תהיה , התלמדו וכפי שלוהחטר
 ההשנאה יתרון יהיה אבל , בשוה  כולם  ארם בבני האלתית  ההשנחה  כן  אם  תהיה ולא ,  שוכרתיכמו
 בנביאים השגחתו שתהיה בהכרה יתחייב תעית וה ויפי  וה, על  וה האנושי שלמותם כיתרוןעליהם

עצומה
אימ טובשם

 מין סוס סטן ל"י . גמש מין ישי תו( Pbn א יוז  נורק  יפיגיי סיכל  פן  ייייגסי מס כפי סססע מן 7נרנו
 ר'נ . ס4ו0י  סיכל sffg ב : )סכי מוןגמש ויזנק דליו ויקרב תסכל  6דס  el~D מס כסי ר"לפסספגפס,

 סו6 מסכלי  סיו*  סספפע 6תר מספפגפס יסיגסונו

 יתערג גי סכלו לפי  נו משיי יפעלס סו6  כן obt  סיום  י0פכל ט5קח מס כסי מבמפתו ליס ככר חס  כו,ימסגיי
 עמס 6101 וכינו גינינו 6סר וסדגוק סיחם וק61 סכל לנעל כגלן תסו* מס כל לו ויגלס יפסיע  סיס 6ל 3פכלו6רס
  תיספח לסם יי יסורמיס סרסיס  פקר o)nht , מורס וליסודי להיסכל 56לי  סנאית פרטת וסי  6יתניו  וייסר יתיר 6סרוסו6
 ס6סערי"ס רטת פסיל כמו סמויה סל ולהתגיר  פמויכל 04כחיס גמור וסגעון נלנול "ל יניף תוססת 16וחסרון

  ולמוגות  לס,מין יתייר  י0רין %ל יכי, 6ו 6סר,  כיסס  סירס 6יס כל יפוס  6סר too מזעת כן וגסוכמטתויל"ס
 יסר כי וייערו 6רס, 3ני מריר ייפסר וס נסכור יסתייכ יפר *דם יני טכייי יורע יסיס סל6  סר , ססס נחקרעש
 6יט סוס 'סיס eSt , לקלו  6ל1 רדית רעית  ויטסי  אלפס 6ל  יתפס  יסרני  ריין ולית  רין ילים סירן 6ת  ע11פספס
 מכני סיגפת  סיסלק מי יתחייב וס , סכסמות וגין כיגיסס מסרס 5ין כי סירקו 6חר ככמס כעל bSt מעלס 3עלל6
 תסכל כו ידגק וס6דס תססכל גטוריס חייס סכטלי כי ר6ף סיגו ומסיף חיים, נעלי פיסי מקר  ודין גיגיסס ויסוס6דס

 : חייס מגעלי מסתר  יותר סוויפ היגיס  יסתייע6"כ
 יסרי וס . וכו'  ~o7h  נמין חומוס סספגתס  כסיופ  פפירפפיי ימר יתץחרק

 0קו7ס מפרק ופלמח  כיקור סו,
 סקדמס וסגים , לעגבו ייחס 6סר ס7עח וכין סס' סרעת  כין  פיי ססג57  יונן יפרי  כוס ,ג0סגחס

ר6סוגי
 )ורף כ3ר '6מר , תייס יכולי מיני  ממר לכדו ס6יס כמין מיוחמם פיסס)סס  סיירים טמר 6מר ,
 כמני מין לסכל פוןפעין

 יו6  ס6נופיפ קמרו ווס ,  ס6נופיפ  מסית  מרעען מילית  כיוסן ,6מר  יעיי  סיכל  לעתו דכר סוך הכילל כי , לסכל  יון  כולל נמלי זל* יזלל סוך  סיין כי ,
  מפופי

 , כעל סיותו וסו '  רכ'ס לרירים
 7"מ ר6וכןכי

 מוססט סחוסית 6100  רבוין מסוס  ססכל כסילים *כל ,  nfb נסס ימג6 ו65 ממעון 15 יסוס ל6ו
 מס כל ""כ , כמיוחדים ממקריס מילטרי ימ65 ל6 עיכל ?rt כי , כסיל גמ65  ווי , כולל סיותו וזמו ,מבאיריס
 וסמיייס ססיגיס ,  ס*יסיס ימחו לOhD 6 6ריסט"1 ינמר לכן ,  סמיכים  ססיגיס פיסי  סם כמנס ליבל תוןסגמ5*
 לסכל סין נמ5*  מין  סחין זס וכמיודע , כעומס מ5י"1ח ל0ס  ילין (otntb  מלייופס  סכושיס  כן 06 , יפלטול6
 . למ65 ל6  פסמין *סר  סירוסי לפכל ר"ל , olbo  כמין עדייי כמ65 סילסי סספסע  סי6מר מס ג"כ  גויעיפיס
 גן ססו6 ומר , יייפיס  וסתר עיי 1סמע1ן רויונן 6101 י  ollnibo  מפפכליס  מגמל* מס סו6  נו  תכוייס6פ)0
  יסו6 מיפסע סיסיג  *רם כני מפיסי  *יפ פיוס וב"כ ,  ממין  היייי פפפיעסמססיט

  מלי
 סחמ4 סכנת כסי  יותר

 יקל סגרי6ס גחחלח טגעו סכנת כסי ס76ס כי סתדע ורפוי , כסכרם  יחר  עלי ספסרתי פפיי  פתלפרי יכסיסלו
 מעולס מסכלי וססר7ו למו17 כסי יותר  יקנ5 יאסר  מוכן סכלתי S)ptn ממן יסר ס5ורס פסיס סילביוזספסט

 hS1 ייבל, כסי פי6 פסספנמס  לנו  סקוס 6סר  סטין  פיסיי מספר נסל6ס יוער נוס סססגחס ויסיס , כחסךומססולכיס
 ולמס , ס6גוסי  סלמיתס  כיפרון  טליכס  ססיגתפ וחרון  וסיס 6כל כיוס  olb 33ני סילסיפ ייפגשו 6"כמסיס

  ObD 74 , יחר ססס עליו יססיע  יותר ספגפ  לו פיסיפ מי כל יייס ,  זסיסכלן סיריעפ סי6 ס6נוייפפסיפופ

 , וספוגפ  סגמ4 5ר על פטילופי כל  ייסר  כי סמרוניפ סיל0יפ ססיגפס סכל נעל לכל גלוי  פסוק מס כ5 5וגלוי
כקשקש ייפסיייי

  השכי  מן שישיגהו מה כפי לך( : לחמהלברה
 הם אשר הגשם וכן הצומח וכן כולל ענין שחחי והוא ,בנפש 5ן  ישעהו

 להם שאין חסום ומין השור ומין האדם כטו הסינים וכןסוגים האטתכם בדברים השי להשיג שכלו 'ניע אם 3י פירוש .ההשגחה
 ט)בילים כוללים דברים הם אכל בשכל אם ב' כלל מציאות : הפגעים טן להשמר בו ההשגחה תהיהאז

 , שאמר בפרק שזכרתיו כמו האישים סן אחר נכל הנטצאהטבע טן נקנים הם פי' , שירקת כטו שכליים דברים )6( יוזפרק
 היא רואה שאני טח 1לט' רעת' לפי האלהית ההשגתה ואוים השכל אותו ישיג אכל הכולל ישיג לא והחושחימש

 אא השף נרבק אשר והטין האלרם pr~n שמרנטשכת  טחם  ומשזובך עד רבות פעטים הדוש קל האיש הש13תטשג'
חשכתן
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 יןכז יח פרק שלישי הלק נבוכים מורה,.
 אהל , ישרים חזירותם כפי ובטובים בחסידים השנזחו תוהיה , בנבואה טררגהעם ולפי מאדעצוטה
 מעשיהם "םר אשר והוא ג , הנביאים בפי דבר שם אשר הוא האלהי השכל משפע ההואשהשעור
 השפע טן שחסרו טה כפי הטסרים, הסכלים ואטנם ד . שידעו בטה האסירים יכטות והשליםהטובים
 הת[ זה ומפני , נדמו כבהטווס נכייל , חיים בעלי מיני אישי שאר בסרר וסוררו נביה ענינם היהההוא
 רצפי , בנינה ועליה התורה מפנות פנה הוא הענין וזה , לתועלת בו צוה אבל )נ( ה , להרנםקל

 בפרמי ההשגחה על ספר איך השתכל , שהוא מה כפי ארם מכני א"צ באיש שההשגחה עללוסר
 , עלצים ההשגחה טחכר השם שיעדם וסת וקנינם, מקניהם עד ובשימושיהם בעסקיהם האבותעניני

 עמך אנכי והנה ליעקב ונאסר , ואברכך עטך ואהיה ליצחק ונאמר , לך מנן אנכי נאסרלאברהם
 עפ היתי כאשר ליהושע ונאמר , האות לך וגה עמך אהיה כי ע"ה הנבלשים לאדון ונאמר ,ושמדתיך
 החשובים על בהשנאה שאטר , שלימותם מפי עליהם ההשנאה מבואר כלו ~ה , עמך אהיהסשה

 יאמר , איש יגבר בכח לא כי ידמו בחשך ורשעים ישמור חסידיו רגלי הסכלים, ועיסתהחסידים
 והכנותיהם הנופיים כחותם לפי אינו בהם, קצהם ונפול והמקרים המכות מן הטין אישי קצתכשישלם
 השם אל קרבם ר"ל , והחסרון השלטונן לפי הוא אבל , א"צ עכר בכח לא כי אמרו הוא ,הטבעיות
 טמנו והרחוקים , תו' אסיריו ורגלי השמירה בתכליה אליו הקרובים זה ומפני טטנו, רחקם אוי

 , שיבשל ספק שאין בחשך בהולך שיתחדש סטה שישסרם מה שם ואין שיטצאם, שיקרה לטהסובנש
 ואענהו יקראני , עו' צדיקים אל ה' עיני , וגו' עצמותיו כל שומר כן נם החסידים על בהשנחהונאמר
 שלימודם שיעני כפי ארם בנר על בהשנחה ר"ל , מלספור רבו הענין בזה באו אשר ושפסוקים ,ונו'

היסה-ותם
אשיי

 מטפס יפר 6סר וס61 נ : nllhw' גסם) סיo)bo 6'פיעפע
 סמייסריס מס סס)כי"יס רעי . סתסידיס קמח ומסייססס31יס
 נסכרת מס 6"כ , סמסיזיס חגמח ומסיימים סס~ניסמעץ
 ס6ינן וסמכמיס סמסיריס מסטר סוסגמיס ויוחל מלמיסיותר
 עממיס 1' וחס ל4) . סממריס ססכ)יס ושגס ר :נכי"'ס
 ומסגי ל") . )לועית גו )וס 6נ) ה : )מלגס ק) סיס וסומסג'
Of1 כו יט !)6 פוחס )סרוג מוחלים "גמזוnfo מטס "כי כנכד 
 יסורס ס615ס 611ן , נסמם כל ממיס י6 לנקמל לסרנםמש

 וס גיח וכגר , ממעסיסס יזמיו ס)" b'wt חוע)מנעתר
 למס מוכבס גו' שמע כמקס 16 1 : מחסון כיד נס'סרב
 סמגמס מן סכ)יס olh כגי סמון כחס ר") . סימג"ססיקרס
 מנד )מס סימע רע )כ) חוכגיס יתעלס ממנו רמ1קיסמס

 גממך סוגך כ6)ו סיחמדפ ממס פיסמרס מי למס 61יןסמטרכס

 פ1בשם
 ססנכי6יס ידעת 650 , ססגחחס תסיס נגכו6סמדרגחס ולפי מ6ד תומס כגכי6יס ססגחתו סחסיס מוסויחחיינ
 וגקר"1 ע יסר6ל לבית נחתיך 5וס0 ס6מר כמו 15פיסיקרסו
 65ח מס ס5וס0 כמו ורו6יס מייסרים טסם למסר61יס
 מכל גסתריס סיסיו גלופן ו גפל6 נסידור חולחסעימס 6ת יסורו תסס  סגספפ וכצפע , לעסות רשי ומסלייסר
 מססונוס מעתירות ידיעס וס 6ל  יתישר וכגס , וסגפמקרס
 1011 ן מטוגות ויקרנו סרעוח טירת'קו 6ססר 6ירותרפית
 יסר"ל כגי כחוך ס6גסיס 66 וכסנמ65 , כגפל6ססססגחס
 סעולותיסס יעסו וסטוגיס טסחסייס 6חר ויטרוגס,חסידוחס כפי וכעוגיס כחסי7יס 0סגחחו ג"כ ותסיק .כתוככם וכחסלכתי ס6תר כמו כתכלית גגו ;מנשת ס' 0סנחחתיחס
 וססס , שוקו חסייעיס ליטסר 631 סכליסס מיסרתכסי
 זכר מס 6סר כספע וסעס פעם ככל יותר עליססיססיע

 סו6 סממתי 0מוסנח ומגס , מידע כמס סחסיךיס חכמת וסקליס סט~כיס מעלס יסר 6סר וסוף , 0גכי6יסכפי
 לגכי6יס וירקו לחנמיס יקירו ל6 מחספוס וקור , סחכמיס 6ור על גוסך 6ור וסו6 כסיסס 7נר 'סס סו6 כיסגכי6
 כסלם וסקל סט~כיס מעסיו יסר 6סר ו0ו6 , יום ילו מס ידעו כי מרחיק ע15ת חמנו הירחיקו ר16י ימס 6ליוסיקר13 רעי מס ויזעו עלילות נחננו סלו מפני וייחסם יסרס וידעי מגעל-מיס וסמסוכניס מסכות לסס ויגלומרמוק
 ענמס 6ת יגסיגו ססס עליסס יפסיע 6סר תסכל כספע 6"כ כלחס לסייסיר 06 עומס לסייסיר 6ס ס6גוסיותססעולוח

 061 עומס מפני 06 כעולס לכ61 סמתרנסווו רנות מרעות 0מךיגס שגסי ו6ת (OnD 6ת סי5ילו כשופן כלחסו6ח

  יסלימסו ועיתו חקירתו כסי סתכס על  סמיספע סססע כי סתסיויס גחלתו סתכס על סגטסע כמסע וכוס  ילתס,תסגי
 , מעלתם כסי גסס ססס ססגתת ויסים רעים מפגעים ופילסו סססע חס m1p1 דעות וכעל וגרון חכס סיסיס6ל

 נכוס ע;יגס סיס כו גךנקו 650 6100 סספע מן מחסרו מס כפי סרסעיס ססכליס וסס סממריס ססכליסוכמגס
 גמטל ס6מר כמו ממערס 6ל געזכיס סס 6סר 5כסמוח וגמסלו מעליסם tss סר כי חי כעל מיני כסקרומדרגתם
 ילמזו סל6 למען לתועלת 5וס ושמגס , גסמס כל תסיס ל6 סימר כמו לסרגם קל סיס וס ומסגי , גדמוככימות
 1DS וממקריס סמכות מן להגילו 6יס כסוס יסגיח ל6 0סס כי כו ו0ר15ן , 6יט ינכר ככח ל6 כי וכן , יסמורחסריו רגלי סחסו3יס סחסיייס su כססגחס ונשמר , כתועכותס 6חכס ילמיו ע6 ס6מר כמו וממ17תי0ס מדעותי0סשתנו
 . ירמו כחסך ורסעיס קמרו וגס , שיכפל מסק ס"ין כחוסך כסלך : סנוסייסגחוחס

 וססעת~
 קרסון , מרס 6ל ןמ7ס

 ס6מחחש סמכמס 6ל לעלות סולמות סס 6טר מתחכמות נ"כ גססס ויעתיקו גמלות ממדות Sh קטנות מסמדוח סיעתקוכו
 : כשלסיח מחכמךוסיס

אסר
קרשקש

 גששה 5ל תחיה לא ואמרה הקיקיך בחכייח טקולקליםשהיו כלומר . להועלח בו צוה אמל )נ( : שכל בעל ששב ערהשכלן
 שוה וכן אתכם ילטרו לא אשר ואטר בזה הטבה המד"תונתן אדם בגי ימשכו שלא והוא גדולה לתרגלת המטרים להרוגצוה

עשק תל תעיר אוהה להיות להרגה ע'1 לעבור שזרחו טישיאלגשר אוטות נשגעה החורה שאטרח כט1 נטע-ם'הס ויעשוטהריהם
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 יח מרה  ו[ךייו[לי הים ילומימחורה
 ניקומכוס לספר פירוזם ברתיחת אבונצ"ר אמר , הענין ונץ בן נם הפילוסופים זכרו גבר .והמתיתם
 אמלמון אמר אשר הם ז מדה אל ממדה נפשותיהם להעתיק יבולה להם שיש מי ואמנם , ז"ל ,לאריסט"ו

 אסריה ליריעת הבחינה מן המין זה הוציאנו איך השתכל ועתה ז , יווער עליהם השם שהשנהתבהם
 זה ואיך , שלטותו כפי איש באיש המיוחדה האישית ההשנתה מן , ע"ה כולם הנביאים שהביאוהומה

 שההשנתה שנאסר יתכן ולא , שזכרנו כמו השכל אחר נמשכת ההשגחה כשתהיה העיון מצדטהוייב
 בלתי לשכל חוץ נמצא שם שאין אחר , הפילוסופים דעוה מקצת שהתפרסם כמו , אישית לאמינית
 בזה והשתכל , האלה באישים היא אמנם ההשנחה כן אם האלהי, השכל נדבק האיתים ובאלוהאישים
 פילוסופיות עיוניות לדעות לך ויאותו 1 בו כולם התורה פצת לך וישלמו לו הראוי ההשתכלזתהפרק
 העית בעלי מרעות שזכרנו פה ואחר , היא איך ההשגחה צרית לך ותיבאר ההרחקוה,, ושורו)נ(

בהשגחה
אפסיי טובשם

 טליסס ססס טססנמס כסס "טיסון 6מר 6סר סס ז :וכו' רייס ס0כי6 ממורגו 0סל6 כתכלית ססל6 טע מסאמר
 כקטר סחמריומ סכחוח עי גונג מסגיי ססגמ ימי כ4י .יוחס ,hS , 0מ7ות ל0סר כסחיחתו סימר ממסח"כוג"5ר

 וקין סססכלם וסי" סעויוחיו יעסה מסכלי ס"מ 461כ ,לטף סתתות כספר 6מר כי , מחכמות מהמתחיל ר6יססכי6
 : עייו נוכר סרכי כי ממרי מעיקכו חוכן סו" סגד מזימותיו וו0 כסכל כסי רסיטל "מגסויל

 6מגס כי יתעלס ל6ל מ6ד 6סוכ 6100 1יר6ס סט1כנתכלית
 לגמל יתעלס 6 ורצוי סטכל om~ 610 1וס ותעלס ל6ל מ76 ר15י 610 ויסר , 0גכחר כדרר כסס לסמוח סרבימן
 1 ויוסר טונ סעוסיס לקלס טוב ולעסות עליסס 0סגחתו ולסוס t')~lbS כמו צותו ומככדיס כסכל מוסניעע

 סטועל כי 6ריסט"י 5תר וכן , תסכל כפי ססטגתס 6תר גי , נססגחס סרג רעת י61 6ריסט.1 דעת כי  מוססיקנ6ר
 ס*יפ 1ס סיס , סתכלית 101 כי ססס 6ת לועת  יפיו כל ויעסוק מעולס מכגלי סינדל ר"ל , חומותיו יוס , סטכללסי
 סיסיס לסם ורפוי סריס לוס טייסכ ריף יתעלס ותסס , כלגסים ס6ר חבל סערך גדולי מייקר שדוריס 6ל מיכןסו6
 פוג  לסס ילגמיל  סהסריס פן ולס5ילס ע*סס ססגתתו ולטוס ללויניו כמו *ותו ימככדיס סיכל ל6יי3י טונגימל

 סכיך ל6 ולמס , יותר 1ל6 פחות ל6 0רנ דעפ יו6 ניפגסס קריסטל דעפ כי פוס סתנ,ר סרי ,  ייוסר טונלע1טיס
 פכר לסס ~יסלם טונ  לסס  וימן  גסכמיס יסגיפ  יסרס 6יר יפטיר נוס  יסיח כש,  נ*יסיס ל6 סמיגיס כקיוס6ל6 סירי  כגלגל  שתגיפי כלתם כי 6ריסט"1 כסס 6מר 0רכ כי , צחרו 0ל6 זכר כסמו ס6מר cfn גסל6 ינחר , חתנור6'0
 מס טוס 0רכ ויחטוב כספריו מנ16 6ריסט"1 כסס סרג ט6מר מס 06 ומגס , יוסר 01SPIPSI טור לעיסיםטיב

  וס  לו סגיע  פל6  6פסר "1 0"מח, דרך SP 610 סחכמס כמסרי ט"מר ומס , ססרסוס כסי ג6מר 610 סגסס6מרו
 יפ65  לברייל*  סיריספז ול6 פפנו, ימפרסיס  פסגירי מס כסי יסיס 6ריסט"1 כסס סרס ססני6 ומס ,סמ6מר
 פס כסי ממסלתית קבל תסנת63יס 6חד סכל 6מר 6נל סירת, נגלנל ספגתוע סכלתס סי6תר סטנע סיתר חסנססרי
pth'nשפס וכן , חורין סכגי סע1ל1ת למעול יוכל ל6 סעכד כי , לקרל לסס  סאות מס כסי יק3ל1 וסענ7יס לסגלינטנעס תס נסי חסטונ יקנלו  חורין שכגי ועכדיס  חורין 3גי לו יימ65י "חד  ידון  נכין טימ65 ויתר , ויתר 6תר לכל  
 לקבל טטכעס ת0 כפי וממסלתות מסטוג קבלו סטמאייס וסנרמיס 0ננדליס  וסיכליס סעילס  קרון סי6יפעלי
 וסחחחתיס ונגחייס, חיים סעליוגיס סיו זלכן , סענדיס סקגלו מס כמו מסממות קבל סחחח1ן מעולס ויס , חורין סכגיומס
 , מתיס וסחחתוגיס חייס כעליוגיס קמרו , חלקת רוע על ונוסק ח1ס6 ונוסו חוסו סיתם וסקרן כמ"ת וגססדיסמתים
 61ין לפקרס  יטוכיס *רם כני  ס6יסי סי6תר מכמתו נזיל כסי עליו לזמר  רצוי  סבין tDollh על  לת"כ ראיוכן

 כס4 0רכ דעת סו6 דעתו כי ס6מת כי , כו לחרוד ומכוין רכוני יודע , ס6דס "ימי וכין חייס כעלי חיגי כיןסטרם
 מסכחיגס ממין וס ס51י6ט  6יך ססתכל סרנוספס 5תר  ערר י  מיתדים גי' מסו* כסכתי 6סר מת*תרו  תירפקמס

 סנגי*יס שיעתרו מס כי ר"ל . תלפיתי גסי כלויס ממיוחדת 0"יסיח מ0ס0גחס סגכי6יס טסכי16 מס קמחיתמ.דיעס
 ססכל כסי תסיס ססססגחס ס6מרט *מר  סטיון 16ת1 חייכס ק , יתסרינס סלתיתס כסי נ6יסיס תסיס סיסנתסכי
 סיפ פיסנרו כמו *יסית ל6 פינית  טסייגתס  שגימר יתכן ול6 . יותר עליו ססססע 6חר  יותר  פלי ייסניופיסיס חותותיו וס ו6ל ססכל כפי ויפעול ספנל כוס פירוק מי ססכל כסי h'o  ססססגחי  הנעתר 6חר כי , טוכרגוכתו

 סיפ ילסי , כטרמו נמ5*  פקידי מס  יטמור  61יך י6יייס גלפי לסכל עין נת65 ים  סבין 6סר ,מיסילוסוסיס
  (o1Ph כמי מן  כ6יסיס יתיר  סמין *3ל  ס6יייס נלאי ים  פקין 6חר כי כספרר עליולתסוס

/o~sit  
 ויסמיק ,

  לך ויפלסו לו יר16י סספתכלית מסרס נוס ססחכל סרנ 6תר  עור 1 סילו נייטיס סו6 סמעיית  סססגחס כן"ס ס0ס 60יסיס סס כמס כסס גיכק וס61 סקלתי ססכל ידבק ~otntfi וכצלו ויפר יני*ר פימוו וקיר מוסיסמר לוס , 3ספפרתס  סמיניס יקר ימייכס מס ססטגסס  מן יתיסר  יריסט, י"ס פוכר. ;סו פס*יייס  6יוסמיסמור
PtJDלעסות וכחירם  יפלח נעל טס6דס סו6 סרן כוס רתו סתורס  6טר שות גי י7עח ככר כי . וגו' כלס התורק  
 יל6 מיגט  יס 61'ן סיריה רכר6יוס

 גמ65 ל6 ס6מר כמו סטגס Ph~Sl , סכל 16 חכס לסייח רע  16  טון לטסית מעיי
 פרע"ס  תורת פגת טסו6 יליעיפ עיל. נו ייותפ ל* פסיס מרע"ס וכרח פופ  פסול סטגית ו0סגס . ג6מוגתגומולק

 6תר , כלס סתורס טטח יוסלמו כסרק וס ממעיין 'סחכל וכיסר ,  ופעלותס  סלתיתפ כסי  *רם יננימססטגתס
 סייוסוסיוח עיוניות דעות לך וי6ות1 , סח1טך מן סקור כיתרון מסכלות על לחכמת ומיתרון סטלמוח כסי 0ססגח0ס0יתס
  סל6 )ענין סתמןתט 6ל כנלגליס 0סגתס 6101 סי6 וחיך ססטגחס זורת לך ויח63ר , כקודמות 0סרחקוחויסורו
 כל כי , ממוכח מגילוח סלמס כמס וסתמ7תס 0מיניס "יסי סס6ר ספייכ פס ~e'o  מסייגתן וסיסטיסתנפ

נמ65
קרשקש

עיפ
'vng 

 1 השגים נשאר חיא שההשגחה לסברנים הנטשכות פירוש , ההרחקות ויסורו )ג( : והש1טעים הרואים  יפפעיויייע
פרק
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 28כח טש יח פרק שלישי חלק נבוכים,מורה

 השם,ודברים 'בישועת תורתנו אנשי דעת ג"כ בקצרה לך אבאר היא, איך לעולם הש"י אנהנתבהרצחה

 .כל שעליו וירוחקו , השליבות בל לו שימצאו צרקי שהשץ ספק, בלא הוא ראשון מחטכלתפרשיום
 ושהוא חסרון, הוא שיהיה דבר באיזה שהסכלות ראשון מושכל שהוא וכמעטהחםרבות,

 אלידע לאמר לולההנכר להתנאה לך שזכרתי כמו העיון אנשיי קצת שהביא מה אבל דבר, יסכל לאית'
 עמינים אינם ענייניהם רב אשר , ארם בני עניעי סדור טהערר שדמוהו טה הוא , שק ייע ולאוה

 שיאיירו הנביאים וכרו וכבר , והשיתכלות יכולת בעל אדם להיות ב נ"כ נמשכים אבל לבדמבעיים
 ושזה ושלוה, ונחת במוכה הרשע אנשי ראותם אמנם הוא השם)בפעולותינו, ידיעת עלהעדרהסכלים
 לו עלתו להתקומם הצער מן בעבורו שסובל ומה ג , הטוב אל כבו כי לחשוב החסיד הצדיקמביא

 לעיין אין שהדברים לו, שהתבאר עד בזה שומטה שמהשבתו ע"ה הנביא זכר כן ואחר ,אינו-מועיל
 ידע איכה ואמרו אמר כלם, הענינים אלו בסדר ספור ההו , כתהלתם לא בסופם רק בהםולהשתכל

 ; כפי בנקוון ואוחץ לבבי זכותי ריק היצואך השנו עקם ושלף רשעים אלה הנה , בעליק דעה וישאל
וסוף

. טובשםאשדי

 ודע יתערס ססטס ד') . זס וע 1)6 זס יע א יפןנפרק
 גט) ס6דס nvoi ב : otntbo ידע 6%ושיניס

 כמירכו מגד נמסכים 076 גני עג"מ פקג0 רן5 :יכו05
 אמס כפיוס מס סו0ע סגפי כך כ) לש5 . פושי חיגו פעיש )סתקופס ס5על פן געכורו פסוכ) ופס נ : וספ0ו04וויטרקו
 ומס ייעונ 6) מכוין ססו6 פסס ממסיד סגזיק 11wsממניח

פסולי
 סמוס3 מקוס 6100 סטונ 6) ג1ג1 כטנור סיער 6)

 פרע יגי)סו 0מעע מרע ופנס עונותיו )מרוק )ו סג'ע מרעסזס
 ססעו)וחיסס ססו6 )נדיק )מפ31 פכיך כ"ג , מפקות ויגמודגרו)

 גמנ6 כ5 ו0ק5י0 , ססו6 סנמ65 מניידות גו כיוןגמנ6
 .כ5 חום מוס יימסה , יחע5ס 53יורו ססו6 מס כסיסימ65
otllno61יס %פ (5,סידי6ל' ונ0כ6יס נגני6יס מדוגק שלסיספע תקלסי "סססע ססופע עד , ס6חרק סמורככ עז 

 ססופע.ע5 סו6 ס6מתיע ססססגתס עז ,כסי-ס5מוחו
 6ור וסת סג3י6יס גסי מס 6סר סססע ונעטר ,סגני6יס
 רייס עמים ירכז 165רס , ס6מרגו כמו במכייס ע5נוסק
 סק6יס 0765 טממ,0,ס וססגשס סרעיס מסמקריסוי5י5וס
 -)מסכים מסרע,0 יפקוס סזמגיס ונקדח וסמרי, סעוגסמגד
 ן 5סטמ סר6וי מק 5סס נסגיי , 01ססס7 מסייסתעכע

 3תיילט 43זסגתייטר  נ1ן ג"כ, רטט ויגיד סקס, גי7יעח תירחגו הגסי :עתנקגרס
osins 

 וסמע.7כרי  הזנן
 ,וא'" י. י"", ;י'ו ' וי" p~D נ4 י"" ייפויו י"% .מפרק

 ווו ונ ווויוי; ,,,ו'ו.;ו,ו; : ,הש, :,;יי,,:ב ו:,ן,ז,ן,י,ייןןן%ן:י;נ,ין ייונ ,וו , יו "1. זן .ן,'ו .והא וו,;

 ,'וו
 ד""י:%ך" י:"",,]7 '" (1ו'י""; ע, ;ו.',יי,

 ,2 שי "ו::,%ן ו"%י"1,ןי
1."ק

 רון ן ~ץ ,"

 4'י"
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 ים פרק שלישי הלק נבוכיםמורה
 , לאחריהם אבינה אל מקדשי אל אבא עד )6( , בעיני הוא עמל את לרעת פ8ושבה המאמרוסוף
 הענינים ואלו , בלהות טן תסו ספו כרנע לשמה היו איך , למשואות הפלתם לסו חטאה בחלקותאך
 בצע ומה אלהים עבוד שוא אמרתם נו', ה' אמר דבריכם עלי חזקו אמר , מלאכי זכרם בעצמםכולם
 אלהים עובר בין לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם ונו', ה' יראי נדברו או , ויסלפו ה' בחנו נםרשעה עוורי נבנו נם זדים מאשרים אנחנו ועהה , צבאתן ה' מפני קדורנית הלכנו וכי כהשמדתו שטרנוכי

 לחטמו האדם בני והביא שחייב ומה בזמנו הדעת זה פרסום דוד בחשר וכבר , עבדו לאלאשר
 , זה כל יודע יתעלה שהוא ולהגיד הדעת זה לנמל למעון והחח% )כ( , קצתם את קצתםולעשוק
 בעם בוערים בינו , יעקב אלהי יבין ולא יה יראה לא ויאמרו יוצתו והרומים יהרתו ונר אלמנהאמר

 הטלסד יוכיח הלא גוים היוסר , יבים הלא עין יוצר אם ישמע הלא אוזן הנוסע תשכילו, מתיוכסילים
 הנביאים לדברי ההורסים הבנת רוע לך שאזכור אחר המענות אלו ענין לך אבאר והנה . דעתאדם
 . האיברים בשאר וכן , יצעק הריאה יוצר , יאכל הפה שבורא , זה היקשו לפי טתחייב ההד כןאסרו ff'y' דוד ממאמר תטהים שהם , הרופאים אומתנו ממשכילי אנשים שנים לו זה לי אמרו , הטאמרלוה

 מבואר , ענינה ושמע , הטענה זאת בהבנת הנכונה מן רחקו כסה זזה במאמרי המעין אתהוהשתכל
 לעשות יכול היה לא אצלו מצוייר ההטו בכלי הנעשה שהפועל לולא , הכלים מן כלי פועל שכלהוא
 על המחט אורטב ההד לא , אותה וסבין התפהקה ענין אצייר הנפח היה לא שאם בו והמשל הכלקלו

 מן שחשב מי חשב וכאשר , הכלים שאר וכן , צלתה התפירה תשלם לא אשר הזאתהתכונה
 השגה אבל בחוש ישינ לא והש"י החושים ססושני להיותם הפרמים, אלו ישינ לא שהשםהפילוסופים
 ידעהו %א מהשם נעלם הראות השגת ענין היה אם ואטר , החושים במציאות אליהם טען ,שכלטו
 ותחתיה , זכה אחת ליחה התחדש ההר שבמקרה התראה , מראות להשגת הטוכן הכלי זה המציאאיך
 סוף , וקשה זכה מהיצה הנקב כננד ובאה נקב בה שנקב והזדמן , אחת מחיצה וההתקה כך, אחרתלחה
 , הפעל זה תכלית ד בכולם וכיון שנודע טה התקון טן בהם אשר ועצביו ומחיצותיו העין ליחושדבר
 רופא כל שבאר כסו , כהכרח המבע מן בכוונה הוא אכל כן, לא , במקרה נפל שוה משכיל יציירהאם
 הדומה ההנהנה זאת אכל כולם הפילוכופים מן טוסכם וזה והנהנה, שכל בעל הטבע ואין , פילוסוףוכל

 צמיג לא )י( ההוא השכל ואם , טבעי כח לו שימצא טה בכל הכהות אלו הטביע אשר וההר ,דעתנו לפי שכל בעל מפעזלת והיא , שכלטו מהתחלה )נ( הפילוסופים דעה לפי תבוא מחשבתלמלאכת
 אק אשר הענין זה אל שיכוין מבע ההוא הדעת לפי סאתו הניע או המצנם איך ידעהו, ולא העניןזה

 בהשגתנו הכרון שזה לבאר התחיל י בן ואחר , וכסלים בוערים דור קראם ובאטת ה , בו לוידיעה
המהש"י אעפץ טובשם

 זס טג)יס ד : קרסעיס סעמח cnthN טועיל1ח ייגס nutpn ולגט לטעק ומתחיל 076, גנני סגלתם סיר רועגענ,ר
 כועליס דוד קרקס ושמח ה : סר6וח וסול . סטעל סרב וזכר . וצו, ידמע סל6 1116 סגוטע סיתר ממסזס
 ע) ממגיח חדל סכל מס סיסים מוס יחחיינ ""כ חגליח "ל לסי יתחייב כן oh גו' "מרו , ע"ס דוד מנצמרטמסיס מכי" וסו" כסעול1 יורט 6י:1 ססענע מ5ד כי ריי . וכמילים פסס "ומתגך ממסכילי רופ6יס 6גסיס סגי לו עסוסמק
 סתר"סו כמס ססלס סחכליח 6ל 1מכי16 ומיסינו לסכע וס ס6ר וכן יועק סרי6ס 75111 יאכל ססס סס13ר6 זסמסקס
 לנ"ר סממע 1 : סשלוסץ גבל פלס סגוטע סטעגס ו6ח ממתיח סרכ סר6ס ומנס ,ס6נריס

~ro 
 ל54 . נססנח:ו ממרון

 5ג1 חסלון סי6 , )מס סר4עיס פיוח סידיעס ע'ס דוד כי"ר 6ססר 6י סכלים מן כלי מועל סכל לנוס וכו' יסמע סל"6י,1
 61ין סנעסס מפועל 6~1 מ15ייר סיסיס לת 06 כלי 16ת1לעסות
 למל"גת דוכס מסטכע יכ6 6סר ססגסגס ו6ח 6כל .גו

 : סטכעייס סדנריס לעסות סטנעיגיע 6סר ממט קורמת יתר ככלית סתחלס ימ65 ל" 06 דגר סוס לעמוס יכולת כעל 6יט סטגע גן , ס6ומ!יריעת כסי ל6 06 דגר סוס לע"ח נכלי כס 61ין ויחקגסו מעסוי סןנר יערס ס16מן יגיע 6סר מסכלי כמו גי ,מתפכח
 סעי חגמח 6ל6 מזכיר bS מסרג עם עע ססאמר

plli~S, ר6סוגס סמון זכי וזד מגס , יתעלס תסס יד'עח 6ל 
 'מסחוסים 6ת7 3כל סגסל6ס מסחכמס סיס עס סחוסים 6ל1 לקח וכמגס , 1כ1, 16ון ~(DDt סינורכמו
 מחייבו געג1ר ל6 נ76ס קוסמו סח1סיס 6ל1 מס6וזן יותר נעין גמ65 061 יקירס חגנוס גמ65 סג6ל1 למסס6חריס
 סי16ם מס ס6דס יסיג ססגיס ומלו כליס'לסכל סס 6לו טסני כןגעכור גס יוסמו 6גל סר6ס1ן סחי1ח וסוףלכי
 מיוסר וס 6הר 6מר ולכן 5ג6ס וכל וסקרן ססמיס יסיג וכעיגיס מ6טריס מוסר תוכחות ויקגל כ6זןיסמע כי ,לגססו
 לותר רפוט , 1ג,/ גססגתג. סחסר~ן סוס לגיר וישתיל וס 6חר סרנ "מר שד . 7עת 076 קווקז יזניח סלחנוס

מס
קרשקש

 אעם שהם ית' לשם כסי שהוא e1~b . שכלית טהההחלה)ג( . לאחריתם אנינה אל מקושי אל אבא עי ט( שפרק
 ע טוה הרצון נהתחלהלכליח,מאמיניםענינם והשתרלוף רוטטנית והשנתההתבעררות

 שי3 לא כלומר . העג.ן וה ישיג )1('לא : ועסצאוח לגלוסגה : עזה ריר ר'ל , לטעק והשיל % 1 רע an~aaוראינת " העלה
מגמאות
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 99כפ ב יפ פרק שליופי חלק בבוכיםמורה
 לנו תתחדשו ית' אמתתו מהשש קצינו ומפני )ס( נשינ, בו אשף השגל זה 1% נתן אשראנושק
 שחייבתט למה להשגיח אק )י( המקצרת זאת ושמחשבתנו בנו החסרון זה ישע העצומיו,)י( הספקותאלו
 בזה היתה כולה וכונתי , הבל המה כי אדם מחשבות ישע ה' דעת אדם המלמר אמר , ההריסהק

 היוון מפני , השם השנת מהעדר הסכלים בו שיאסרו מה רשל , מאד קדום עיון שזה לבארהפרק
 על כן לא אשר דברים גבראל גני והרפאו אטר , טסטרים בלתי במבעם האפשריס אדם בניענית
 ומותם בו רוצים מדבר ואינו שומע ואינו רואה איט הזה העמוד אמרו , אמרו מה ובמדרש, ,ה'

 כלו זה וסבת , לנבהרים יתרוה ולא מצוה לא סאתו הניעה ולא הענינים אלו משינ בלתישהשם
 ראו* שבך טסנו איש בל שהיאה מה כפי נמשכים בלתי אדם בני עניני הצה , אצלם עליוורואיה
 הסבלים אלו על צפנתי ואסר , אאגו רחפה ה' אץ אסרו רצה כאשר הענינים שאין וכשראו ,שיהיה
 כלם בענשים יתעלה בידיעתו שנאמר שראוי מה ואמנם , ירע ולא השם ימיב לא בלבבםהאומרים

 שכל בעל יוכל לא אשר עליהם המוסכם הענינים שאוריעך אחר בו, רעתי אח אחר לך אנמרהנה
 : מהן בדברלחלוק

 ידעהו שלא טה עתה שירע ער ידיעה לו שתתחדש נעכן לא יתעלה שהוא עליו מוסכם ענק כפרק
 וכאשר רועארינג שיאטין מי דעת לפי sm' )6( רבות ידיעות לו שהזיו יתכן ולאקים,

 כהתחלף %א הרבים, הדברים ידע אחת שביריעה דיבורה אנשי קהל אנחנו נאסר בסופה, חוהתבאר
 המתחדשים הדברים אלו שכל נאסר וכן בחוקנו, שהחר כמו א יתעלה בחקו הידיעות יתחלפוהידועים
 הא שפלוני ייעתו בי , כ% מדע לו יתחדש לא 61ה , אתרם יודע מהיות סר ולא היותם קודםידעם
 שקוטה כמו ההוא ראיש כשימצא יעדר, חשח'כ כך זמן נמצא ויתמיד הפלוטן בעת נעדר,ףמצאעתה

היהבן
 פןבשםאפסיי

 6כל לכד טנעייס עניגיס 6יגס עגיגיסס רוב 6סרירפס נססמ)ף 6דס כגי הכמק ל"ל . כחקיו ססו6 כמו א כיפרק מסודרים, נפחי נטכעס ס6ססרייס 6זס גני עייני סרח : טכסו וקוגלימעיס מסגי יתעלס ססס ססנחת ממעדר ססכליס נו היימרומס סטם ע5ס מעלט מלוס סליו על l'eo צעק עותן 6ג511ין
 011 זס, ידעת וככר nSDt כעל סרוס לסרח כן גסגתסכיס

 דוריס יסרבל כגי 1Dfi thentt וע"ז מירח מגלגל מלמטס סדכריס יזע סל6 לומר ולרסעיס ססכליס לפסלסכיך
 סעמו7 זמ~ח יתעלס סססס בו רו5יס , מדבר ופיני סומע  6יני  OtO עמ71 מס "מרו וכמדרס , ס, SP כן ל66סר
 "יגו יתעלס ססס כך סותע היגו רו"ח חיגו ססעמוז וכמו עליו, נסטן ככל יתעלס ס' גן 1tSD נסען סגל סעמו7בי

 כגכי6יס, 6זסרס 1ל6 מ15ס hs מ6ה1 יגיע ל6 יחעלס סססס סכסיליס חסנו כך מדגר היגו ססעמוד סומע,וכמו ול6רופס
 כליסר סעגיגיס ספין וכסרקו ממגו 6יס כל סיריוס מס געי נמסכים כלתי "07 כגי עגיני סייח קו6 "גלם סימיוןוסגת
 ר6ת ספין מסוגת 61חר ירע. 1ל6 ס' ייטיג ל6 כלככס ס6ומריס "לס על שגיס 61מר mh(( רקס ס' 6ין "תרויתו

 עגיגיס סגחע 6חר , יחעלס סטס כידיעת זעתו לסגיי סרב ר6ס "07 ככני סגמ65 מסדור מסגי סידיעסלסכחיס
 1 מגס כרכר לחלוק סכל כעל גל יוכל ל6 6סרמ~סכמיס

 , וט' קורס סו6 ירט סל6 מס עתס מידע עד ידיעס לו סיחחיס יתכן ל6 יחעלס ססו6 עליו מוסכם סגין ננםןרק
 סע5ומוח סספקוח 156 לגו יחחדסו יתעלס ולמתחו מסטיג קטורנו מפגי כי סקוס כפרק סרכ גיפרככר

 נכדלס סכ7ליס ככתם לנקר ססרק כ,ס סרכ ריס , סכל סרס כי olh )וחסכוח יונע ס' דעת ל76ס סמלמי ס6מרכמו
 עליז קג6מרח וסיזיעס "מתתו ממסיג סקגרס נמו יודע סו6 "יך לנסיג קורס וסי7יעתגו מידיעתנו יתעלסידיעתו
 סוף וגגויתעלס

 שחוי
 לו סתתח7ס יתכן ל6 יחעלס טסו6 עליז מוסכס ענין וטמר תתחיל וס ולכפר , מגמור

 מדגר סיס 06 כי סס1טל 6ל סכת מן י651 פינו יחעלס ססס זס וכי16ר , ק~דס ידעסו סל6 תם עחס סידע עדידיעס
 לו 6ססר 6י יתעלס ססס כן "ס , סטי כו וימ65 ססועל 6ל מסכת י65 יזיעס טוס נו סיחח7ס וכל מסתגס סיסכן

 הוכן געל פוסכס ג"כ 6ת1 גי ירי 6מר עור . ססילוסוכיס "ןן ספ~דס מנעלי מוטכם  ענין  ווי ידיעס סוס גוסיתחדס
 5ר  פכל 6סר סו6 יסעיף סטס , סתו6ר וס טל ומוסתו , גו~6ריס שימתין פי דעס על לסילו רכות יייעפ לוסיסיו
 יזיעוח לו סי1 061 , גלל רכוי 6ין כידיעתו כן 06 , כלל רכזי כו 6ין וע5מוחו , י7יעת1 סו6 ועגמו ,  16פןופנן
 תסכימיס 6גי  יקז 6תר סחורם תגסי סדת קסל הנחגו ג6מר רנוחן יודשא לו 61ין יהסס * יפיוף ל6 יפעליסייס סירסיס  6לי סני  סונפי וכלפר , ספ5י6ופ מחיייי יסיס 1ל6  מזרגג ויסים סכל מנח סרנוח סי7יעות ימיורנות
 כל ידע 6חת עגידיעס יחתיינ , סדגריג( גל סייע כן גס מ6מיגיס ו6גחגו גגות יריעות לו 6ין יתעלססססס
 יפ' פסיס פ6פינוס  סרגו "תר לגו יחוייכ וכן , יתעלס גקקו סי7יעות יחחלסו  סידיפיס כמחמלן ול6ס7גריס

 סידעס סנ6מין יסץינ  לסרס  יפפסועיס  ספפידוס  סדנריס כל ורפ olpn 6נל  יאפס,  פיס לו plow יל6  סגוק נו6ו1
 כעת וימ65 געור עחס סו6 פסלוני ידיעתו ני , כלל מדע לו יספרס ל,  on~b O~stt יסע מסיות סר ול6 סיוקסקוזס
 ויתמידמפלוגי

 נמן"
 ס6יט כקגמ65 , יעדר נך וצחר נך

~tOO 
 )ורפ hSD OtO מס יפסרפ י6 ני ידיפס  שירפס סמו

*%י ושקש
 הא , ההמטה מן שיח*בהו בסח להשגיח אין 0( 1 החסרון לפי ההשגה, כל' כלוטי הכלים ח15 להם ברא אשרמומצאי,
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 ב 8רק שלישר הלק נמכיםמרה
 ירחן שהיה טה ההחדש אבל אצלג טדע ההד שלא מה התחדש ולא תרעה שם נוספה לא בק.הירקנה
 בסה ויגדף , בהעדר נתלה המדע שיהתה האטוגה רשע 5שי ויתחייב , שנמצא מה כפי שיתחהשמקודם
 להמציאה יכף והוא המצאתו ביריעתו קדמה אשר ההעדי כי )כ( ואמרנו זה והאמננו , תכלה לושאין
 לא אשר הריעתג בחק הנטור ההעוד הוא כ% ימצא שלא טה אמנם , בו הידיעה התלת ימנעלא

 שאין במה ההקפה ואמנם , אצלט נעדר שהוא במה אנחט ידיעתם דבילה שלא כמו בג ידיעתותתלה
 שאר על ומתפשמת במק נתלית שהידיעה לאמר העיון בעלי קצת ונטה )נ(. ספק בו יש' , לותכלית
 הפילוסופים אפנם . העפן הכרח אליו שיבטש מה כ8י 'תמה בעל רעת.כל זהו אחר, בענין המקאישי
 , תכלית לו שאק במה ידיעה תקיף( )ל6 תקש ולא , בהעדר יריעה תתלה שלא ואמרו הדברפסקו
 גשר הקיים הדבר אלא כן אם ידע ולא המתחדשים, מן דבר שידע השקר טן מדש לו יתמדש שלאואחר
 דעות לו יהיו ידעם אילו הקימים הדברים שאפילו קמר אחה ספק להם נתחדש וקצתם , ישתנהלא

 )ואשר , עימו כ"א ידע ,לא כן אם בו, ממחרת דעה ידוע לכל כי הדעוכה ירבו הידועים ברוב כירבות,

 , יחס יתעלה גדיעתו יריעתנו בין שומם היא , נולם בו שנכשלו מה כל שסבת , הוא אני אותואומי
ותעיק

. טובשם
 סיתקזס ל6 סיתחזס מקים יזוע טסה מס nTnw 6ג565לנו
 ידע 6חת סכיייעס ידומין תורס כעל סכל ,6"י כוןיעתגזכר
 ססווס ידע 6חת סכידיעס ג"כ ויטמין סדגריס, כלסס"י

 סי6תין ס6מוגס ז6ת לפי 1ת111כ מגס . ומענרוסעת'ז
 גתלס מדען טיסיס וסג רחרוח מתצות מתיס6דס
 גy'p 5 עז ~תניט טפס ססו6 נעטר זס וסיס ,כבעזי
 06 עתם גת65ות כלתי %יחו סעת'דות וסד~רוחסד1רוח
 6יס סי6מין יתחייב וכ"כ ,  כמעיר חחלס ידיעתוכן

 סו כי 3פ3ור  וס וסיס לו, סכ4ח עטין כמס ית'ידיעתו מיקי"
 סמתחדסיס וס6יסיס וסחחחדטיס סעמידיס סדכרוסיודע
 יסמר סגעדר כי סיה65, גמגם סס61  תם ל5  פוריטסייי%יפ ל6 לכת5י16 יטל וסו* כידיעתו סדסס  6סר מעזר קי~לגורג, , סככ"ח ידע  6"כ יןע.סכל וססי"ח חכליח, כעלי קלתימס
 יסרגו כפו טיפ65  ימסר סני על 06 מירוס  סגיעל
 סגהגפ 6101 יריעס פוס תפול ל6 כוס כי , כנרדסיסיי
 תנתנו יזיעתגן חחלס סל6 כמו 13 ידיעס SIDn ל6לסיות
 ססיסס omh1, לסיופ,  *סירי סו6 6סר סו6 ססי"פיריעפ בי  תוזלי %6ר יועדר ויפנס , 56לנו נסרר  ססו6כמס
 בו סייף ל* ס3ן"ס כי מסי יי ים  לי תכלים  יעין3מס
 , ידי%ס נסס חקיך % כן  06 פכליפ ילי יי%יסיסיריתי
 ,  סעיון סכרת סליו  ססכי6 תס כסי חורם כעל כל דעתיסו סכליפ סנטת-וס3על  6סתידס סכידיעס  גלעין 6גפגו~סגס
 4י6 יריסס פיס לו יפסרי ל6 ס0ס"י יגלו  ~OtDIDIStDיפנס
 ית' לבורא סתחלשם בתארם שמאמינים לרעתםשאפיקו
 כי )ג( : התוארים ושאר רוצה יכול חכם חי תאמרכאלו

 לא להטעימו יגול והוא הטצאתו ב.דיעהו קרטה אשרההערר
 קרמק אשר ההעדר בזה הרצון , בו הידיעה החלותימנע

 יכול והוא , ומן לאחר המגת ההמצאה הערר בעתביריעתו
 שב או , כקירבה להמציאו יכול ההערר ביה רוצה ,להמציאו

 התצת ימנע לא הנערר כאלו והוא ההערר אל המצאתובטי
 העיון בעלי קנח פטה % , הנערר Pwn בו רצה בוהיריעה
 פי' , המין אישי בכל וטתפשטת במין נתלית שהיריעהלומר
 , במין נגללים הם והאתנים תכלית בעל הואשחטין

  ואם.
 כל דעת וזהו : תכלית לו שאן במה פקפת נח א היריעהדיתם לפי

 שתהא וה להאמין תורה בעל כל שיבול בו הרשן י תורהבעל
 במח הקפה וטויה ולא נםיניס נכללים והאישים כוללתידיעתו
 אשר ושולים שנלימ ענינים והם כלל מצאות להם אקהמינימ כי וזה שאומרים במה תמה בזה לתמוה ויש . תגלית לושאין
 יש והאישים רבים מעטים החוש על האיש מהשגת השמליקבל
 אס אחר ,?pt יש וכן , תכלית להס ואין לשכל הנץ טציאותלהט
 וחט האישים כל על מתפשטת והיריעה הסינים ירע שהואתאמר
 היא שהכולל אחר בכח יריעה היא שאמרנו כמו במיחםנכללים
 אבן אטר ולזה . בטינית בכח הם אשר החלקיט העגיניסידיעת

 ידיסט תסלס סל6 יססיינ  כן 06 , סרנים סדכריסעע
 יפסידסימ  פן רכר  סירפ  מסקר  פן פרס לו פססדייל6 וטחך , תכלית לו סטין נמס ידיעס חקין ול6נספרר
 ,  יפסוס 65  6סר סקייס מזכר 6ל6 כן  06 ירפול6

~9WSptלס0 נתפרס 
 ססי

 קילו סייימיס " סר3רי0 ס6ס" 6יר
 . עזתו 06 כי ירע ל6 קן 06 ררות דטס לו  יכהירסס
  סיריוס חי , דעות סלמס סם"י כידיפס  נכין יפ5*  כן06
 כידיעט סתחחדסיס וסזכריס  סרנים סרכרי0 ירפססי"י
 ורעפ ג4, פכל~פ  סגין וכמס כסעור ידיעתו ותתלס6חת
 במכריס ונס 6חח כיזיעס נרסיס  פרברים פירע  סיר06פי

 חחלס ול6 גססדיס, ול6 סורס גלתי סגגחייססקיימיס
  סיין 3פס ג"3 ול6 לסיס סטסיד  יכפס  נספזריזיעתו
  סרכיס  סירוסים 6%סי6 שירקס פי ודפפ פכליס,%

 , רנות יזיעוח לו סי' ידעם 6ילו כי יזעם hSוסקטמ'ס
 ל6 6"ג  פקסס 6חת ידיפס  6ל6 לו  ס6ין סתג6רוגגה
Dv~6ח  06 כי tnSP , סתר סדע~ח 6לו כל ססגיח ונחר 
 לסטת עתידים ונסר עכרו 61סר ססוויס ס6יסיסידע  סס'י כי סחורם, יסוזי מסך ססס למס ס6קר1ניגי דעותסתי

 נסתרות וסמון נכר מלעזי ועלילות ופסודחו  6יפפעס0
 יכלת סרתו,  סג6 כמו 6חח כיזיעס ידעס וכלס חכ*תלקין

 וכלס ' חרון גגגי לסגין  פוכרין 6ספ3סיריס.3סעירס
e~pNססיל4סיפיססנכי4 ת0 כל  ס0נפ 61מר , 6חח וניזיעס 6חז ג"וחס omn ית' 1יזיעחו ידיעחג1  כין יחס 

ותעיין
 ,.שקש

 רעת אסנט תה במאמר , תטבע שאהב במה חלמ'ר בטאמררש'ר
 שהא לומר אנשם רחקו ולזח זול. דבר כל, על הקורם הואהאבות
 סהיודע

 שבנאי
 והאמת , חלק"ת בדרך לא כיללת בידיעה אגל

 לא ני לבר שיו::חאש סי זהטגיג:גסעדוטלשל
 , חחט'ם ברברים הנפצא בחום בטבע יריעה לו שאי) בויאסר
 הראשון ~כן , חום שהוא במה החוס טבע ירע קשר הוא והאבל

 נמצא שהוא בסה הנמצא מבע יה3 אשר הוא שמוישתבח
 יריעתו על נאסר היריעה שם חיה ולוה עבטו. ירע כאשרבמוחלט

 והנמצא לנמצא טבח הוא שיריעתו תה , השם בשתוף ויריעתנוית'
 ולא בכוללה לא סהוארח אינה ית' יריעתו הנה ליריעתנו סבההוא

 הם אשר החלקיים יודע הוא בוללת יריעתו שאשר לפי ,בחלקית
 וכהנה אחר , בכח ידיעה היא בהכרח יריעתו הנה בכחבפוןל
 :ג:ג::ג1:שע:סממגג:בש14ג:ב1ג:שן הכולל הנה ונאשר החלקיים, הענינים יריעת הוא אמנםהנוה
 שלא כסו מקבילה הוא אשר בסכלות ולא בנו  אשר בק-נעהיחיאב לא שמו ישתבח הוא  הגה ידיןה תכללט ולא תכלית להםאין

 התבאר כבר הנה מהם, אחר בו שנא שלא שדרכו סי בהםיתואר
 בסגלת ולא בגו אשי ביריעה יפאר לא נמצא שמאתא'5

אשי
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 6פל . כ %ק שלישי חלק נבוכיםמורה
 ששבלנו בסופת בארו אשר הם והם עצטו; ומרעו טדעו עצטו אבל לעצמו, חויו לו תאר יאבו רבוי אין יתעלה שעצמו במופת בארו שהם , אדם מכל יותר השאלה זאה על הפילוסופים להוכחושנרבה ופריר הענט, ע4ו יסופק או ביריעתו, "( מיוחד שהוא ותחשוב בידיעתנו נמנעים נעניינים כת כלאעץ
 ויריעתו יריעתו, שישינו יחשבו ואיך שבארנו, כסו שהייו, טה כפי עצמו אמתת לרושע מקצרותוידיעתנו
 טהשנת הקצור הוא עצמו טהשינ שכלנו ירי קצרו אשר בעצמו הקצור זה אבל , לעצמו תרן יברטיט
 , ההבדל כל נברל ענין הוא אבל , עליה שנקיש יריעתנו ממין יריעה זה ואין הש אץי בדברנםיריעתו
 אשר כל הפועלת היא או , דעתם לפי נמצא כל התתתב מאתה , המציאא סתוייבת עצם שישוכסו
 דבר ממנה יעלם לא , "לתה אשר כל משנת ההיא שהעצם נאמר כן ,  דעתנו לפי ההעדר אחרצלתה
 , ועצמו עצמנו בין שתקע שאין כמו וידיעתו ידיעתנו בין שתקש ואין , שהמציאה מה מכל צדבשום
 יתחחבו זה ומפני , באמתתו וההבדל לבד בשם הוא השתוף כי , הידיעה שם שתוף הנה המעהואטנם

 כן נם לי שהתבאר וסמה . לידיעתו מחוייבים , לידיעתנו המחוייבים שהעניינים נחשוב כי ,ההרחקות
 ממבע ההוא האפשר תוציא לא להיות, שעתיד אהר אפשר במציאות יתעלה שידיעתו התורהמפסוקי
 טחייבת האפשריים מן שיתחדש במה הידיעה ושאין , עמו עומד האפשר מבע אבל ב כללהאפשר
 ) כלל בה ספק אין מרע"ה תורת מפנות פנה כן נם זאת , ולאפשריים משני אחד על בהכרחהיותם

 כלם התורות נתינת וכן וגו', יקחנה אחר ואיש במלחמה ימות פן אמרו וכן , ונו' לעך מעקה ועשית ולנ"א)ד(
 ממבעו, ההוא האפשר הדבר יוציא לא שיהיה במה שידיעתו והוא , השורש זה אל שבה והאזהרהוהמצוה

 בעל כל דעת לפי ססדענו מונעו נבדל דברים במסה ומתבונו . הקצרה דעתנו השנת לפי הנדול המסופק וזהוג
-..-- ברכילותו והשני ד בטינץ, טהחלפות רבות ליריעות והשוה טוות )ס( האחד הסיע בהיות , חק תחלת ,תורה

*(ח%" אשרי
 מבפטל סיע 6כי ב : סידישח 4 יקמוטמידועים
 אסר 610 וכי ס6ססלי סדכל עם עומד ל'5 . עמועומד
 . דססוו שנס )סי סגדו) סמבוסק וגש נ : עמונ3מיגח
 טין 610 , ס6ססל תכויס % %פטר ימ' ידיעתו סיחר")

 כסיות ג,ס, קורס סכ)גו ויד וס אסל 6יך )גו נדו)מסופק
 עיון מקוס כוס ויק . רווח )ידיטומ ויחוס י6ומ אמדממדע
 ידיעס פסס מזכר מי וסם olbn חלס כשיעתד ניככי

 קי כמינין, DtDSn~D לכוס )ידיעות ספוס וסוס פסועם6מת
 כמדיל, מולות סמי 51ולו0 ס15מח ו15לוח סלומס ילוח 'דעכס
 נכדים )6 וס נענין 61'כ , יחרידו מתמרסים ידישת61)1
 ססו6 כמס כן מענין כי נוס סחסוכס , מידיטחגו י0'ידיעתו
 טסס ופס ססרעיס גידיעח 6כ) וס5ולס, סטימות מסחסויך
 סו6 סוד וכוס וס1ולס, ~n1DSD מסיך כסס 6ססר מ'פרעייס
 ורסני ד : ר13ס 5ידיעוס יפוס ס6חד שמרע כידיעתנוגמגע

 גן נס ידיעחגו כי עיון ים גוס נס , גמ65 ס)6 כמסכמחלותו
 ססספפ כידיטמוו , ססכוס גידיעח גמ61 מ)6 כמסחאלס
 פיעויין שיך סעג"גיס 6)1 .בג) וככל) , פיוגי כיוסטקס

 ז'לו גלסס גן קוי יסלף מפס מימתחכסול

במה
 טובשם

 מסוייג ססו6 ויחס% 3ידיעתט גמגש' נטגיגיס כת כ5וכשין
 למוכיח סגרכם וגריך . מעגין עליו ימוסק 16נידיעתו

 5סס ל11ס , 6דס מכ5 טפר סס56ס ז6ח סלססי5וסוסיס
 חון חוקר 15 61ין 13 רגוי 6ין ית' סט5מו כמופחכיתרו
 51י6ר1 , פרעו 6% יטשו קמי יו6  סטרנו וכיקרו5ע5מו,

 כמוס" כן גסספי6פפיס
 לססע *שריס וידיססנו  ססכלגו

 סיסינו ססי5ו*וסיס יחסכו 6יך 61"כ רונסון, כחלק סמ6מרוס לסרסי כיקרנו מכנר כתי עלים 6100 פס טל סתמי6י0ס
 דגר. קינו ידיעסו כי ע5מוחו יסיגו ידיטחו יסיגי ו6סידיעתו

 שפו *ססיג סכלנו קנר 6סר נעקפו סע5ור  Ots)e לעגמו,חון
 ., 0י6 6זי ננמ65וס  סדנריס יריעסו מספיג סק4ר ו0ס61
 גגריז 6נלסי6  סנסיסעיס ידיעתנו ממין סיייעס 61ח6ין

 יתחייב שקתו 0מ5י6וק פ0ייכ ט5ס סיס ס0כרל,וכתונסכליפ
 וס ס%יס  מסיגיפ 6ג1 וקין כקדחות דעחס tpS גת65כ5

 6יך נדע ל6 כן %ס סוטלס ססתלס 061 נדע 1ל6דעתנו, לסי ססעור 6סר  ולטס 6סר כל פוי14 סי* סטיחשוטע כסי גס 16 מחט  סדלריס לנסייני 6ן ~hSt סמ5י16תפפיינ
 כל טסנס 0י6  0סיost~b  6 ניתר ט , סרנריס גלמטל
 מס פנל נד נסוס וכר תפנס יעלס ל6 ס1ולתספס

 ו ק-וה ילין, קב' יוהבה ישי,,,, י':';
ן:;ן,,י,:,ייי:,ו.,ו 1,י,(.,וו: עתק

  י;,%ן,ך:י:י,ך,ןן ,י,::~.יני:,,ן;ןן,ן,,ן;ייל,ן
 ך  י.,יב'15ץ,ון'"ץ הרק ור הייה ק" :"רזי ',,",:ן " olnle ,,:ב:.,",

 ב ב' -* יט" "יל_" ך ,ינ" 4נע 1'2:-ינק די1(ניב
 מטבע ההוא האפשר%יתק

 ש ילילא
: 

 מעק41 ועשית כי בר
ש ע
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 כ פרק שלישיי הלק נבוכיםמורה
 ואהנה לא טמעו נהיות והרביעי , *1 תכלית שאץ במה הקיפו והשלישי , נמצא שלאבמה
 אבל , נמצא שכבר בו הידיעה אינו להמצא רפתיד הדבר שידיעת ונראה )ו( , המחודשיםבהשינ
 תגרר לא וע' בהיותו תורתט דעת לפי ולהמישי , בפעל שב בכה היה שאשר זדיא אחת תוספתהנה

 צגי כן ואם , וברור יהד עיד מהן אחד אחרית ידע שכנר פי על ואף , אפשריים טל אחדידיעתו
 אלא הנה הם האם טסף, תואר המדע שיאמין מי דעת לפי ליריעתו ידיעתנו דמתה דבר זה באיחמיה

 השחוף נובשם
 כמסר 1סח63ר חמר מכל )כדל זכר יתעלס ססס כיידעת
 סססטת 6לspt) 6 ססו6 737 6יט סכלת כימגסס

 6חר סכלייס יפוזז סחתרייס סז3ר ו6ס , מחמרס7כריס
 p~etn ססו6 מי גן 06 , חחחר0 מסכל ontfiסיפטיט
 ג"כ ויתכער , ומדע סכל סיסיס שיחוייג סכן גל:עיקרו
 6ל6 זכר תיגו ססו6 61חר , מעולס מועל סו6 ססכלוס
 ס7כריס סכל 61חר , כידיעתו מיפעל יחוייב ויזיעססכל
 יקוייכ 6מ7 ססו6 וצחר לו ידועים סיסיו יחוייב ממטפיס
 יחוייכ לכד ל6 כן ו6ס , 6חח 3ידיעס רכים נכריסמידע
 : ספיל1סופיס 7עח כסי ג"כ 36ל , מתורייסךעח כפי יחעלס כסס רכיס ליןופיס יסוס 6חת תדעטיסים
 יתכרך סססס מסכימים מססילוסוסיס רניס טונ מסאסר

 6ל6 , רכיס ידועיס סטוטס 6חח כיייעסידע
 יחסכו ו6נוחמ"ך כ"ס כי , סידיעס ז6ח 6וסן 6יךסנחחלסו
nt~henסתחלס טסות פור כדמיון טס61 סיזיעס ז6ח 
 1sw וכן תתחלסיס, דכריס עם כסיתערנ רגיסלתוניס
 6ל6 6חד דגר סו6 סגמ65יס ככל סס"י מ6ח סכ6כי

 חככו כגסים וקסת , סמקכליס כפי סעולוחיושיתחלף
 סטכע רייס מ6יסיס לסססיט יוכל שסקוס כמו וסכמיון
 סטכע לסטכיל כח למס יט סג73ל ומסכל ססי"ח כן ,סכולן
 יוכל ל6 ססגוני ססכל ו6ס רכיס כמינים סגמ65ממסוחף
 גסרסיס רכיס יןועיס ידע סס"י כי ירסס וגיר , וסלסער
 ידיעת ויסלק סו6 כמעע כי מתורס יסור גססך כ"סזעת כי , סחורגיית סיעת טסיך כמו , 6חת כי7יעס חוסוס
 סרג Pth~t 610 PD1 . וסמיגיס ouw~t מס6שיסמע"י
 וססכליס יתעלס טססס סיחכ6ר 6חר כי , ב"ר1סחכס
 זס טיסיס 'חוייב , ממוחט סגמ65 לוס עלות סססנכ7ליס
 ססחנ6ר 61חר , סגכ7ליג( ולסכליג( ל6ל יןוע ממוחטעולס
 כל יןע 6חח סכיויעס יתוייג 3סס סרככס 1ל6 רגויספין

 ית' סנ3דל סני סכדל וס61 כסעור יתלם ית'יזיעחו גי בו וסר15ן , )מ65 סל6 כמס כהחלותו ותסגי :ס7נריס
 גמ65 סכלתי סג7ע מסר "י ס6נחט , שזיעתנוידיעתו
 מסות כי , לסמ65 מסרי טיסיס גין לסמ65 )מגע שיפיסכין

 וצחר ממוסג נורח ממסיג לקיחת 6ל6 דבר 6יגוסיויעס
 : גו סידיעס SIDn ל6 גמ65 כלחיססדכר

 סרב 6מר גי , גדול rDD, גכ6ן ר6יחי טוב ססאתר
 חחלס ול6 גמ65 סכלתי לדעת מכל ל6סס6דס

 רכיס גזע 6נחט כי מ3ו6ר, סקר וס כי , כסעוריךיעחגו
 ססקוטר בגזע כזוו , סיתג"ו ספסר 6י 6סרמססעזריס

 (vth~n צלחי קם 6סר 6פסרייס רכיס נגריס גזעוכ"ג , חי טמעו הצגן גורד ס6י)ו וכווג לצלע מסותךנצחי
 6יט ו6ס מירח 16 חלקם סססמט גדע ס6גחט כמועתם/
 3ין כסע7ריס חחלס ידיעחגו כן ו6ס , עתס גמ65גלתי

 נתר 6יך 161ג , כגמגע ססע7ר כין סליסברימסעור
 טל6 כמס תתלם ית' כסמדעו ממדעט גנרל סח7ע1סרכ

 ~(sv וס , לו תכלית פין 3מס מקיפו וססליסי :ג~6*

 )קחת סי6 סמדעגו למס כי , ממדעט ססץ כו )כדלסליסי
 ל6 ומדמיון מסדמיון מוסגס יקח וסטכל סגמ65יסמ15רוח
 *סר  נוס מכריס יפר ולגן , יקז 7נריס סגי לגייריסכל
 1ק מקמור מח"ג מסוס יכייר ו6ק"כ ס76ס כסיביר לכןוס,
 6ץ ס6טסיות וסי7יעוח 6חרזס, 3זס י5יירס סגמ65יסס6ר
 סקכלגו )ו6חר סס"י 36ל , חכליח נעלות סס ריוחסיסיו
 כק"ת סס וס6יסייס כלס ..otDte יסע ססו6 סתורספנסי
 כידיעס סייע יחוייג שסוט 6חד ו6תרסס61 סידעסיחוייכ
 ככ"ח סדנריס יזע סו6 כי 16מר כמקמר חריט 1ל6 ,למסיגו ס6גוסי לסכל 6ססר 6י וגס 1 ככ"ח ססס 37ריס6חח
 *ורחמ5ד

 סמיי
nSSD יריעת יסלק וס כי , 3כ"ת 6יטיס 

 ססי7יעס וגריס , סמהודסיס כמסיג יסתגס ל6 ח7עוכסיות וסרכיעי : כלס סתורס יסודו מפך וס61 חס6יסיססס"י
 6כ5 גמ65 סכ3ר כו ידיעס 6יגו לסמ65 סעחידסס7כר
 יתעלס מרעו )כדל רביעי סכ7ל וס , 6חך תוספתסי6

 סיסיס 6"6 כי סמחו7סיס, כסטיג יסתרס חךעט כיממסערו
 סו6 וקטר לסיוח עת'י סו6 אסר חמוס ספתסידיעס
 , עתר 6100 3ו טךע לסיוח סעתיך כי ימ65 כנסרנמ65
 ססמקכליס תסטר 61י , גמ65 טסות טדע נמ65 610וחסר
 ומעתיד וסעור סססווס סקר יסים כי 6חח כי7יעסי71ע1
 %ר 6חת כידיעס יורע יתעלס וססס 1 6חת כידיעסיודעו
 נך אחר עתס נמ65 סו6 וכסר לסייס עתיד וכסרסיס
 ול6 לססיגו ס6גשי לסכל 6ססר ס6י חס , נעדר כןגס

 סמתח7סיס ס7כריס ידע 6חח כי7יעס יסיס 6יךלסער
 תורתט 7ער, לסי ותחמיצי : סיו כך 61חר טסיותסעתידיס
 ס6ססרייס מסגי 6חד ידיעחו חכרר ל6 יתעלסנסיותו
 סכו חמימי סנדל וס , מחס 6' 6חריח ירע מכנר סי על961

 כסג7ע 6גחגו כי , מיויעתגו יתעלס ססס ידיעת)גדלת
 061 מהבסרי יסיס 1ל6 סיסיס יחוייכ לסיות סעחידתדגר
 6ססר ויפיס יסיס טס61 לסיוח סעת'ך ססדכר מגדע 6ל6ל6
 כשודע כן 06 , יויעס ל6 מחסנם יסיס וס לסיותטל6

niwfiJיחוייכ לסיות עתיי 6יסטרייס חקני 6ח7 ס7נר 
 63' כמידע טג6מין ימוייכ יסר6ל עןח קמל 61גחג1סיסיס,
 75יק ר6ו3ן יסיס 06 כמו לסיוח סעחיד ס6פסרייסמסני
 סיסיס 6חר ידעגו ל6 קודם ידעסו bS 06 וס כי רטע16

 סיס גתח7פ 06 5י ידיעס סוס עליו יתחדס סל66חר
 קודס לסיוח סעחיד דכר כל סידת יחוייכ כן 06 ,מסתגס
 סיסיס יחייכ סיןיעחו ג6מין 16 ג6חר ו6ס ,סיסיס
 6חר , ועונם סכר מגס יסיס 1ל6 כלס סת1רסיתנטל

 ידע 6יך סנדול סססק ווסו , ווידיעתו יחתיכוססדכריס
 , גו לסער 765ס 6ססר 6י וגס לעטר ויספרס6קסר
 , לס אוכל ל6 נסגכס ממגי ועת סלי6ס סגנים 6מר3ו טוני ועל  וס ועל סתירה Sb יגיף כמעט וס סרכ כמ"עכי
 מיגיעתו ידיעתג1 סג73לס 6מרקר3 6טר סנ7ליס חמסם6ל1

 לסי6סופיס כן גס יחוייג תורס כעלי כל ועת לפייחעלס
 כמקמר 6דכר נחייס 6ל ינצר ו6ס , סק7מווויססכסי

מיום
קרשקש

 גמורת הגהה זה שאין ששה לשון אמר בזה הרצץ , נמצא שכבר .רעהירחעים פשטה אחה שביריעה בי, הרצון , במטםסהחלפא
 ב"ח העתן תארם יפולג כשלא החלה הדעת על העולה העוין אגל גו הידיעה אינו להמצא העתיר הדבר שיריעת ונראה )ו( :נולם

 pr1' סמולם* גיזרו מנע גל יפנוע ג5טר מקא, גסס 5ע וירוט*(
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 1פלא כא כ פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 אסרו זה הנכאים בארו כבר , הארץ לעצם השמים עצם כהבדל הא העצמי ההבדל ליריעתנויריעתו הבדלת התחייב עצמו,באמת על נוסף דבר דעתו שאין נאסר אשר דעתנו לפי אמנם , לבר בשםהשתוף
 אשר הענין וכלל , וא' נבהו כן מארץ שמים נכהו כי דרבן דרכיכם ולא סהשבותיכם מחשבותי לאכי

 מציאות, טול שלמה שמציאותו ירענו זה כל ועם עצמו אמתת נשינ שלא כמו כי בקצרה, אותואומר
 ידיעתו אמתת יודעים בלתי היותנו עם כן , כלל הפעלות ולא שנוי ולא חסרון לא עמה יתערבולא
 יתרבה כלל,ולא מדע לו יתחדש שלא ר"ל אחרת, פעם ויסכל פעם הטינ לא שהוא עצטו,נדע שהיאמפני
 אבל טבעיהם, אותם ידיעתו תבטל ולא כלם, הנמצאות מן דבר ממנו יעלם ולא לתכליים, יניעולא

 פחינת לפי הוא , מסתירה הדברים אלו בכלל שיראה טה וכל , האפשרות מבע עם נשארהאפשר
 ועל עליו אנחנו שנכוונהו מה על תאמר הכוונה וכן , לבד בטס כ"א מרעו עם ישתתף לא אשרטדענו
 ועל עליו אנחנו שנשניח מה על בשתקש נאמרת ההשגחה וכן , אליו,בשתוף כיון יה' שהוא שיאסרטה
 , הכחנה וענץ , הידיעה וענין , ההשנחה שענין א"כ והאטת , עליו יצניח ית' שהוא שיאמרמה

 ב' או הידיעות שתי או ההשנחות שתי וכשילקחו , אליו הטי1חסות ענין בלחי , אלינוהמיוחסות
 מכל נבדל אלינו שיפחם טה שפל וכשיודע , הנזכרות הספקווז יבאו אחד, ענין שיקבצם עלהכוונות

 אלינו המיוחסים ובין אליו המיוחסים אלו בין ההבדל הניד וכבר , האטת הנבאר אליו שייוחםטה
 : זכרו לנו שקדם כמו דרכי, דרכיכם ולא ,באמרו

 שהדבר והוא , ההוא בעשוי זולתו וידיעת שעשה במה העושה ה-יעת בין יש נדול הפרקט כאטטפק
 נטשכת ידיעהם תהיה מקפת, יריעה וידיעתו ההוא בעשוי הטתבוננים אדם בני שאר אולם ,ליריעתו נמשך שעשה למה א"כ עושהו יהיה )6( עושהו לידיעת נאות נעשה אםהעשוי

 מה על ויורו המים לנזילת כשקלים בו יהנועעו אשר הארון זה שעשה שהאומן בו והמשל , העשהאחר
 חוס גל , הגרתם הצעת ושנוי , המים מן בו שיגר מה כל , השעות טן הלילה או היום מןשענר
 התבוננו מפני ההם התנועות ירע ולא אווים, העושה אצל ידוע טושנ הכל , שתרר לוזה וגל ,שיטשך
 תתחדש אחת תנועה היאה אשר כל המתבונן אבל ההוא, בכלי המתבונן הוא כן ולא , ידיעתוהסכמת כפי התחדשו אמנם המתחדשות ההם שהתנועות והוא בהפך, הענין אבל , עתה המתחדשותבתנועווז

 טובשם
 6לו כל כי 1h~et , וכססנחחו יתעלס ססס נידיפחמיוחס
 5סיל1ס1סי' יחוייגו סחורס 7עח כסי סרכ מגיח 6סרסנדלים
 גפיר~0יס סג7ליס 0ס' 6לו סירס סמסרסיס וקלח ,נר3
 גיס לזכרס 61סור סרכ דעת ומסך סח~רס יסוןי מסךזרים
 מקלו מידיעתנו גכדלח סס"י ידיעת ו6ס , 3ססלס6מין
 ומחס ד3ר וס ג6י חמס 6גי כן 06 סרכ 6מרסס3דליס
 תידיעחנו יגיעתו מגדל יתחיינ Pnbll , ליויעחוידיעתנו
 סגכי6יס גיירו ככר 1וס . סקרן לעלס ססמיס ע5סכסנדל
 גיס פרכי 7רכיכס ול6 מחסכ~חיכס תחסנוחי ל6 כיוקמרו
 גריך 36ל , וגון דרכי גוסו כן תירן O'nD גוסו כיס'

 ידיגו tS)wl במתחו נסיג סל6 כמו כי כלל דרך עללמימין
 ול6 חסרון עמס יערב ל6 מ5י6וח מכל סלימססמ5י6ותו
 6מתת יוועיס כלתי סיותגו ou כלל ססעלות 1ל6סגיי

 סעס ויסכל 6חד סעס יסיג ל6 ססו6 גדע כן ,יגיעתו
 סיתחיס כמס חסרון סם סיס כן סדיר סיס ס6סצחרת
 ל6 זכר סוס סתחיס1ח סס סיין 6חר 6כל , מדעלו

 כלזזכריס 'זע 6חח ני7יעס כי יתרכס ~ל6 מדע לךיתחים
 ~(Se ול6 קלס, מסגמ163ת וכר תסגו יעלס ול6 ;תכרח 3לי ומס כלס ס6יסיס סיךע 6חר לחללית יניעזל"

 ס6ססרוח, מכנע 6ססר ס6תסר 6כל טכעיסס onlhידיעתו
 לפי סו6 מסחירס סךכרוס 6לו ככלל סיריוס מסוכל

קר,
 זה שאחר בפ' שתראה כטS1ין

 ( ההנחה זאת סותר עגי
 נמשך שעשה ימה א"כ הששה אשה "יה ח(כא

 הדברים שור והוא הידאגה כעוס אאר , רברים שני עלתשית החכמה כי , חכם שהראשון אסר בכונות, בספרו אבוחט'ראמר וכן , מהחרשות רבות ידיעות כאן ואין ,ליריעתו
 הסאוסת.והשני הנסור באמת בם והאטנה והגדר הצתותבהאסחת

 , נלכד 3סס oh כי מדפו עס יסתחף ל6 6סר מדענוכחינח
 6גחגו סגכ1~גסו מס על ג6מרס סכווגס כי לס6מין רצויוכן
 ססגחס וכן , (qetn: ססtfsfi 61 גין 6100 נו ס'6מר תםוע5

 יח/ נו סג5מר מס ועל 6גחט סגסגיח מס על גס'ח1ףג6מרח
 על סכווגוח סחי 16 סי7יעות מסי 16 סססגחוח חתיוגסילקחו
os~ptnמס סכל וכמגדע , סגוכרות סססקות יכוצו 6חך גדר 
 ג7כריס גידיעתו כין מעולס לעסות 3כ11גת1 כין 56יוסייומס
 , "ליוו סייומס מתס גכדל ססו6 מעולס כססגחח3ין

 כין ססג57 מגיד וכגר , כלס סססק1ח סוחרו ~pnbיחכ6ר
 7רגיכס 1ל6 63מר1 6ל~1 סמיוחסיס 31ין 6לי1סמי1חסיס

 1ל6 ליויעס רמז מחסכוחיכס tm)o~n ל6 כי ,דרכי
 סרג סךגר מס כל ולססגחתו. ית' לכותתו רמן ורכידרכיכם
 לצמת וממכיס וממעלס סערך גדול זכר 610 סס"יגידיעח
otlon1יסתפח , סססר וס חכלילי סו6 זס כי מתורס ליסודי 
 מן וסכוילגו 6מת כברך סי7ריכגו 3וק מורס לגו סגתןמי

 : ס6תחיח ע3ודס סי6 סידיעס כי לע3ודחו וסקרי3גוסתועיס
 , וכו' סעסס 3מס סע~סס יזיעח 3ין נדע ספרת כלאנפרק

 ספ73ליס יומר טעכר נפרק ק7ס ססר3למס
 לסייסיר הערק כוס ר3ס , מי7יעתגו ידיעתו גכ57ס6סר
 שפלח ידיעס Sh חלקים לסגי סידיעס ומלק 3ט,סידיעס עס גסחוף ג6מרת ידיעתו ודיך ט6מר מס 6ממ סו66יך

61ל
שקש
 אליו ומצטרך טה א5 כוה גהוקן סטיי שוחז כאשי הפט*ע5

 על'1 שהם סה כפי הרבדים יורע שראשון , השיטיםמסרור
 החלק יריעהנו כי , היריעות טראגי נבגרת 'ותר ההיאשריעה
 משנ"מ הכוכבים צורת כרעחט vtfn טטציאות שיגיע טהאל

 ממאות נעגורו אוגיע סה וחל , ימצסויסוהשח
"V1'rt ההודע 

 עצת טפאת התדשט אשר הפונטז צחהפ הפהקת שזרעכס
סגלתי
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