
 כב כא פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 מדע מהם שעמר עד ראשת ראשון לו דיתהדשו ידיעותיו, יתוספו להתבונן ירבה אשר וכל , ידיהלו
 ידיעה בהם להקיף המתבתן יוכל לא תכלית, להם אץ ההוא הכלי שתנועות שיערת ואלו ן הכליכל

 שידע מה ישע שאינו אחר החהרשה, קים ההם "tly11fh מן תנזעה שידע ינ למתבזק וא"א ,לעולם
 אטנם שאנחנו והוא , ית' ויריעתו ידיעתם אל ויחוסו הנטצא בכל הענין וכן " שיתחדש, סמהאלא
 מה ולא להיות שעתיד מה לדעת נוכל לא זה ומפני , כנמצאות ההשתכלות מפני שנדע מה כלנדע
 אינו ית' והוא ידיעתם, תושג מהם אשר הדברים כפי מתרבות מתחדשות ףדיעותיט , לו תכליתשאין
 ידיעתו אחרי נמשכים ההם הדברים אבל 1הרצזהדש11ן, הרבוי שיפול ער מצדם הדברים ירע שלא ר"לכה

 , קיים חסר בעל איש מציאות או , נבדל מציאות אם ב , עליו שהם מה כפי אותם המישבתהקסטת
 יהיה לא זה וספני , ישתנה ולא יפסד לא סדר )3( אהר נמשך , האישים משתנה חמר בעל מצואות עוג

 ידע תשתנה לא אשר עצמו אמתת בדעתו שהוא , יריעה ושנף התחדשא ולא ידיעות רבף ית'אצלו
 אנחנו שנהיה השתכלנו כאלו , זה הוא איך לדעת משתדלים והיותנו , כלם לפעולותיו שירטקייב מהכל
 דבר ממנו יעלם לא ית' שהא שיאמץ האמת, על המודה למאמת הראוי כן ואם , השנתו והשנתנוהוא
 כלל, אנחנו שנדעהו השקר מז ההשנה מן ההא ושהמין עצמו, הוא אשר ליריעתו נלוי הכל אבלכלל
 במציאות ימצא שלא דבר ההשגה4ה מן המין זה בו יושג אשר ההוא השכל לט היה התר איך ידעהולו
 ולא אחריו, כשימשך אמתי ודעת מאד מופלא שהוא אומר שאני זה והבן , עצמו והוא יתעלה לואלא
 , חסרון יתעלה השם אל בו ייחוס ולא הרחקות "טיגוהו ולא ההטעאה מן ולא הטעות מן דבר בוימצא
 התורה, אנשי קהל אנחנו דעתנו לפי לא כלל, עליהם סופת ימצא לא העצומים הנכבדים העניניםשאלו
 סופת אע אשר השאלות וכל , השאלה בזאת והתחלקם התחלפם רוב לפ* הפילוסופים דעת לפיולא

 שאלת ר"ל השאלה, בזאת אחריה אנחנו נמשחנו אשר הזאת הדרך אחר בהם אדם שימשך צריךעליהם
 : והבינהו ' זולתו אשר בכל השםידיעת

 אדם בני דיעות לבאר משל שהוא ר"ל , בו שאנחנו מה מכת הוא הנפלא איוב ענץ כבפרק
 , היה משל אלא נברא ולא היה לא איוב קצתם ומאטר באורם ידעת וכברבהשנתת

 החכמים קצת אלא , מקום ולא זמן לא לו ידעו לא שאירע; ענין הכהוא ונברא שהיה החטבוואשר
אמרו

 טובשם
 6מת סידיעס סיום מוס נמקך 6סר ן מתספלס ידיפ5610

 עלס ס6מע וסיזיעס , מסלמת ס6חרת וסיזיעסגס5מע
 #sts~וס*חרח

 יסים מעסוי 0ד3ר סכת S#tD 6100 וגל ,
 ן )סלם 65 ומסלים , פלול ל6 ועלס ל6'פעול, מועל ,סכלי

 יזיעתו יסיג ot~sn)o מסיגרים גלקחח h'O סיויעחווכ5
 סעחיך מס nPIS נוכל ל6 ומסניוס , HIstt 1נס5מסמחסעל
 ססדכר 1nb.tS תכלית l'bP מס ו65 עדיין גמש ל6 גילסיס
 חמר כעל 6יפ מ5י6וח 16 ג3זל מכי16ס 6ס סו6סגמ65
 חמר געל nean 16 וגונכיסס הכמיס נססי עמוקיים
 6מר גססך וגססיוס ססוויס זכרים 6לו כמו הפיסימסתגס
 ידיעות סלס מגס סיס Vht , יססי 1ל6 יסחגס ל6סדר

 ויזיעח סגגמי סקס וידיעת סגנזל 0עגס ידיעתגכזליס
 כיזיפס 0דכריס 6לו גל סידפ לח"כ יניף חמר וכעלסע5ס
 סמ~סח כ6 כי כן חיגו 0דנר כי 6מר וס מסגי ,מסולסח
 ל0ס סגס 6101 ממגו על1ליס 0ס וכמגריס 6מך ית'ססו6

אפורי  ידעחגו Sb נימוסו סנמ65 3כ) ויעגין תן א כאפרק
 סעופם 'ד'עח כין סכר) סיפ כמו stg .וכו'

 ידיעפ 3ין ס3ד) יפ כן ססו6 געפוי ממכיס 5'דיעח סעס30מס
 )ידיעתו סנמ5"וח מ5י6וח סכם ס0י6 כנמ165ס 'סעיס0פס

 ל"5 גכל5. מ1י6וח 06 ב : סגמ165ח . מן קגותס ססי6כגמ165ח
 . ottp ממל 3ע5 6יפ מ5י6וח 16 . גכז5יס ~o'S)Gמ5י16ס
 . פפחגס מפל גט) מ5י6וס 16 נ : 0נ)גייס מ5י16מ וסולר")
 6מד מסק מחיל מסלק כוס . וסכינה ר : ססס) רוע1)ססו6
 ימעיט 0פס ידע "יך 0טpDD~1 6 , ססו6 .סססק סוכלמנקתי

 (DSS1 6ממ 15רס יחעיס ופע5מומו ית' 3ט5מו מוע3עומכין כססגמ165פ סססק וססיל ורכי, סמוי סיסינסו משי גיןסגמ65ומ
 נמ65וט 0ן פכ)'וס גמ65וס מן , (oewn סגמ65ומ מא'גן

 , 6ססר פי0יס מפו"מ סיומי סס)וח,63וסן גמ65וח 0ןנלנ5יוח
 יייעמו 6מל גמסכיס ססס 0דכליס 6נ) מסרק 3וס סרכוו"פ

 סלכ ל% )6 וס ומסגי מפלק, סוף עד וכו' 0גייס3חסקודממ
 ססג16%ס ססיסר מזכיר סיס מזכירו סיס ohn, 5סי סססקלזיום

  6יך ליפי. פריין קסס סיס יסך כטכסיסו מוענסוסלפי)יסם
 1)6'סיס ימי)יס רק יסמיק 65 ססיסל כי , etn'hn ספ"'ידע

 ! ספפק ועילפ משי מספק סל3 0של )כן 0ג5חייס,סקיימיס

קרשקש
 : המדר אוחו גזה רוצה , ישתנה ולא יפטר לא סרר )י( וירעהו זולהו אליו rr וכאשר הידוע,, למגאות סבהומיעט י המגישת טן חנקנית הידיעה נע נטרת ייתר הטמאות תהיה בעבורו הפתוח ויוצא אצלו שהקז קדוח רפוסמנלקי
 פרק תקנה אשר והיריעה היריעה לסצינות סגה נחש הירועיחיה
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 ול16 גמזך ג7יק וסיס סיין); דגי"ל גח ס"מר מסגתונ ירפס ונס וגנרל סיס 6י~ג גי מסק 6,ן טונ מסאמר
 סססר זס כגו ועליו , טכוחו 6ח ססס סג ולח"כ ונ6מגיפ רעיפ ליסורין וג"מגוח רעות גדולות חכותעליו
 , Sn~S כן גס ולסיס נ3י6 6יו5 ויסיק , 6י31 ומסר יסרו כתב ממס סיחרו כתו קכרו. ומרופס כק7ותיסקחגמיס

 , 3כל מעול" 6ו כימי.יו7 16 תסס כימי 6ו קנוח נימי מסיס חכמים סימרו ותם 013.. סג6קין סר16י מסזמו
 מסך רוע סכעכוה עד לו וטוב רסע לו 1ר5 75יק זמן ככל סגמ65 ר'ל , תשיי סגמ65 עג%1 ככמו , סיס hS כיןסיס ל,1 זגר סוף 'סרג 6מר עול ג (hSP סו6 5י  וס וסגן , לו וטוב  ריס לו ורע הדיק גמ65 זיור  ריר יככל נוסקרחו
  0חט6יס מ "6ד  לפפפ,י,סיר6 ייתר  פפלס  %יינ טייפ  ייפ ר"ל , ',  יכייבפפי סטיי גידיע0 סמעייגיס כ5גנ1כ1
 גדולות 15רוח בויחולו

~tDt)p 
 לו  ללין 6פי  ייפפ  ילון  רנריפ  יליי 6ל6 יותר o7hS 6ין גי , 'וגגוסו וככניו כ"קוט

 ר".5.ת6מר סססר כפתיחת 6טר ססס סדנריס , סיס 05 6ו סיס כין ס7עוח פתי ועל . סגג6ר כתו עלים סולטגותלסטן
 64סת, ססטן .מלתר סרג סכן6 ושתגס ן דח געל 5כ5 ססק גלי מט5 זס כל כי17 6יע ומסור לסטן  פיפ ומלמרמסטן
 ו6זכול : עמך טירכק. כדי כלל עס'ס' 'חס לו 6ת , ססטן כי מסל ht~D מגוהר יותר לסיוח1 ס' משמרקורס

 .לה,
 רני ח6חר וסוף , סנדול הסו" - המסל מן טסגיגוחי יס לכל  %יפי יפפורריפ  וילסיכתיס לכרי

 ט54"
 ,,6 נ6'מהו  קליי גן ,

 וסתקגיס 1סט1מרוח סמסתח 01כח1ח סנמ165ח כי  3י5יו מכהן 6101 , סגככד ס"ס מ6ח כליס סס צימוח וג5  ייייי כוי  וייפו , וכו' פוך נתרך פיי  ריי  ללירי  יפיל 013 5גו טורס ור6סוגס  קוס, %פ  ייישן סו6 מרע י5ר hloסטן
  ונר6סוגס  גטקס כ6 6יט וצרע , ונר6סוגי חע5ס tphn ונ6 טונ וסמ5י"וח טונ סו6 גי , נענמס oulDnסמגי6וח

 ז מטוכוח'1 טוך סעדר hSt סנמ65 מעדר ל6  יכרייויי  נעלפ רע סוקס תיגו קנסכי
 נרשת כי ססעדר סו6 וסיטן '

קרשקש
 וסיפא )גן : עליו עומרים השסים צבא 31ל ובמז , לו ממעלעומרש ה' על לההיצב האלהים בגי ויבואו אמר אבי )6( כבפרק
ן

 ט11 סעיל,תיו גל אגל אעצם רע עושה אגנו שהשם גוההרצק ואמר הכחות אוה; בעלי שהם הגלגלים תאמר י2 בו 'פ!ים , "עצמו מטון גלתי שבא למי אלא נזה נאסר לא המאטרכזה הטגהיגות הכהות בזה הרען , גתמט השטן גםויבא

 בהישתחשו
 טכ, איננו לחומר המחובר העדר הוא אשר השטן וזה ,גט,ר על סלת כי , רצונו רעושים לו שמשים שהם ה'

האישי
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 . כב פרק שלישי חלק נבוכיםמוכה

 ואץ )י( , בה ומתהלך בארץ משוטם הוזו השטן ששה וכר כן ואחר )ג( , הנאים בתור זה באטאם
 שוטו כלומר בה, ומהתהלך בארץ בהטוס אמרו התג מהלכים, שם לו ואין כלל יחם העליונים וצץבינו

 מה ושכל הוה, השמן ביד ונאסר נתן והניר התם שזה זכר כן ואחר , בארץ רק היה לא יאהיעהלכו
 אותם אשטיעה ואני , לאביריו אחרות ודעות לאיוב ויחמו אחת דעת וזכר בו, העין דברי להציעהתחיל הענע זה יישב וכאשר , השמן סבתו היה )ס( ובטפו ובבניו בממונו והמקיים המכות מן עליושחל
 כל היה אשר הענין בזה )ו( רעה לחשוב הפלתו נעכורם אשר ההם הדעות ר"ל , בבאור כןאתר
 והנפלא , השמן באמצעות ולא בעצמו אותו עושה יתעלה שהשם וחבריו איוב וחשבו ה , השטןטפתו
 במעלות תארו אבל , משכיל או חכם או מבין איש אמר ולא בחכמה איוב תאר שלא הוא, העניןשכוה
 ועוד זה, אחר שיתבאר כמו ענינו, עליו תסופק היה לא ~( חכם היה שאילו , פעולות ויושרהמדות
 המסון לאבדת לבבו יסוג ולא יבהל שלא מי אדם מבני כי , אדם בני דעות ערך על סקריושנזכרו
 ולא שיסבול מי כן גם אדם ומבני , מדאגה וימיתהו הבנים מות דבר ירעידהו אבל בעיניך נקלוההיה
 אדם בני וכל , עליו להרגיש יכולת אץ המכאונים מבול ואולם , הכנים לאבדת אפילו ילאה ולאיבהל
 הצלחהם בעת החסד ובנמלות ביושר ושעלה ויתארוהו כלשונותם השם ינדילו אולם ההמץר"ל

 נאמין שיכפור מט מהן , באיוב הנזכרות הצרות לו כשיבאו אבל לסובלו, שיוכלו צער בעת אוושלותם,
 צער עם אפילו והסדר היושר אמונת על שישאר סי ומהם , מטונו באבוד , כלו במצותות הסדרמעות
 אמנתו עליו תתבלבל ולא שיסבול מי ומהן , יסבול לא הבנים באבידת כשינונע אבל , הממוןאבדת
 אם חטם ויצעק יתלונן אלא , שיסבול ההם אחד אין הנוף מכאובי עם אנל הבנים, אבירת עםאפילו
 השטן אבל ושניה ראשונה בפעם ה' על להתיצב האלהים בבני אמרו וראה , בלשונו אםבלבבו
 ובשניה , ה' על להתיצב בראשונה בו )ח( אטר לא ושניה ראשונה בפעם ובתוהם בכליות שבאואעם
 עלו איך וראה , נפלא מאד מה והשתכל הענין זה והבן , ה' על להתיצב בתוכם השטן גם ויבאאמר

בירי אפחת טובשם

~slDP
 ססטס ומגיליו 6יו3 ומשו ה : וסעדך סססד מקכ)יסh,(Q וסב מסיעור 3זס 6ל6 ט1כ סוס סיקכל נו 6ססר סיסול6 כי סלומגייס כעגייניס כח )סמן t'ba ר") . כפרן רקסיס , מטבעו וססעזר 3כק עקמו וסיס קגורוח לקלו גוססחמר י" ד : o~hsa כחוך מסטן 63 0513 טכיון ס"יסיס 3גיכ16 1סמני6 לעולס כחמר מחוזר ססו6 מ5ז במקרס יק
 רעיו ומלסח "יו3 ממסכו ר"ל . כטרמו פוחו עוטםיתעלס עוד : לסוויס סק1ותח סנורם ססי6 סקוךס סט31תיעדר
 וט"ו גמ),לס מניטוח סיו וי6 יחטב ממנו מכוונות ססרטוח ככר כי 3ס, ומחסלך שרן ממוטט ססטן סוס סליסיתוכר
 S~h סכלכוי. )מס סג'ע גלגל מתחח 6ל6 ימגן ל6 ססחחס וכל ספסר כל גיידעת

 סד3ריס "לו כל ומגס , 6רן גקר6 כלו סו6 6סרמירח זימי סססן גי nnboI )סס 3"ר ביסו"
 סעליוגיס סיגרים ו%6ס ספסד, וכל רע כל וי3י6 3ו סמחוכר ססעדר לעולס יחח3ר בהיולי 6סר 1נ1רס מסיולימורככיס

 כיד נמסר ומיסר סתם סוס רכיעיח זכר עוד . למעדר מחוכר מיולי סס סבין כעכור 5לתוח ול6 חסך ל6 כסס6ין
 וגופו ונגיז מתוגו קסיו %מס 3ו מחוכרים וססעדר 1ססי1לי 6רגייס מסדכריס 610 וסיקר ססתס כעכור וס ופיסקמטן

 כ6מנעוח 1ל6 כע5מ1 טותו עומס סססס וחכרי1 6יוכ ומסכו ~otnpn מכות עליו מיחולו סכתו סיס לסעדרמחוכרים
 16 תנין 16 חכם 6ים 6מר 6% 3מגמס 6יח ח6ר סל6 וספלך סר3 6תר עוד : סס6לס 3ז6ח גח3ל3לו זלכןמסטו

 : עגינו עליו מסופק סיס ל6 חכס סיס ס6ילו n1SIPP ויוסר ממדוח (ntSpn תקרו 6גלמסכיל
 , רע OID לו למגיע ראוי 6ין חכס יסיס סל6 96 וסגדיק סיעגס ראי stP יסיס 6ס סחכס כי רע1ח, לויט ספ3ס למס מסק גמ65 65 כי כעגור סו6 , מסגיל 16 מדין 16 כחכם 16חו ת6ר סל6 מס 6לי סגר6ס טוב ססאטר
 סיוחו ססו6 פרע סדור מלל סנלחו מכח גי גחכם לוחו ח6ר 6% סיס תסיס כדיק כליס כן נס גת 6ח ח6ר%כן
 יחן לליס 6סר וכל עור כעד עור "לסיס 6יונ ירno 6(o  )יפר  וס SP1 לספל סיוכלו גער כעת 16 : חכס ל6נדיק
 כגוסו ס3רוין עליו גחלו 6מר ל6יוכ קרס וכן כלככו 06 כלסוגו 06 חמס וינעק יתלוגן סגול 36דח עם S~h ,וכו'
 3זס ומרמז , וכו' רנסנס 3סעס ס' על לסתי5כ ס6לסיס כגי קמרו ורקס סר3 4מר עוך : וכי יום  יאכן הקמרויען
 יפסיע ס5ורס לסייס מסונר סי5 כי  נענעי  מכוון סיגו מססלמיופ פלחיפ יערר %י יגתיר ספרר 510  6פר סרעגי

 06 ס' על לסחיג3 כ6 סססטן ג16ור לכן סססד, נלי דגר  סוס  לסססויס  לסיר 6י  6פר ליעךר  חיונריפסל סספר  פסיס לחס 36ל , ר6סווס גסעס ס, על לסתתך ססטן 63 ל6 ולכן , במקרס נמסך קוזמח סיוריוספרר
 ימסר נלי ד"ר OID לספסתס  6פפר ו6י תהסס  מכיון סו5  סססייי 4סר כי , ס' על ליפי5נ נ6 כ3ר יתירפ י4ססו6

O)t~b"
שקשקש

 ה.א הצורה כי הצורה ספג. לא החוטר ספני הוא הנמצאותהמשיג שהשטן זכר חח'נ )ג( : המנית  ההרה נמשנח סיחה לאתאתר
 לאישהתם המגיע ההמד בזה הרצון . הענין בנה )ו( :שלטוה אמנם הרע הוא אשר שההפסד כזה הרצון , גארץ משוטטשוא

 באטצעוה ולא הרע כלומר , בעצטו אותו עושה שהשיוהישר השנוי יגיע אשר הנמצאות באלה ההוא ההערר מצר"פיגהנמצאות
 מסורק היה לא )ו( 1 ככתו הוא ההומר אשר ההערר שהואle?n יחם ה.גל,ונים ובין בינו ואין )ו( : החוטר טצר חמייוהחשרה

 הגירות סרם טחהוה שהוא אחר החומר זה מפנ' וע",  לארח  ואין משא אל nppP1 W~11Di יקא השתלפות וקא שגף ישעםיא עיי  שלא סא'א  נזה הרמן , זה אחר  ויתבאר נמו ענעועלית  מושאיהם קיימת עוטרת  צגיהם  שהעייגיפ בזה רוצה ,כלל
 להה~צ3 בתוכם השטן גם 1.בא כאטר ובשניה )ה( ; הזרע וטרוח היחה )ס( : הטצגים גהתחלף תנועתם רק מהשנויים דברלחם
  שאסלתו כמו ג0ציאחו טה חלק לו שיש רומז זה פ" , ה':ל והרע שההפסד להימר חטסודר ההערר כזה הרצון , השטןסבתו

6לא
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 88לג כב פרק הלקשלישימורהנבוכים

 מוכרחים נמצאים היותם על מורה ה' % להתיצב שענין והוא , נבואה כדמויו הענשים אלובידי
 השמן שוס זכר כאשר שהוא המשל זה ומנפלאות , מהן לסמה במציאות אחד הלק לו יש נ"ב והואי , מתמיר ויותר קיים יותר האלהים בני יחס אבל , אחד יחס במציאות השמן ויחם האלהים בנייחס שאין הוא ומבואר , הארץ כל אדון על מהתיצב יוצאות השמים, רוחות ארבע אלה אלי ויאמרהמלאך וקח אטר וגו', יוצאות מרכבות בארבע )ט( ע"ה זכריה ממאמר זה תבין , שירצהו מה לעשותבמצותו
 אלו על שלמון לו ושנתן , הנפש על מלשלום נמנע שהוא באר , ההם המעשים ועשותו בלבדבארין
 אך אמרו והוא ח עליה, רשות לו נתן שלא כלומר הנפש, ובין בינו ונבדל ז כולם הארצייםהדברים

 האדם מן הנשאר הדבר על נופל ושהוא , בלשוננו נפש שם שתוף לך ביארתי וכבר , שמור נפשואת
 המאמר זה שמע שזכרתי מה זכרי ואחר , עליו שלמון לשמן אין אשר הדבר והוא )'( המותאחר

 מכוסה כל ונלה מפופק כל באר אשר , באמת הכמים להקרא שראויים החכמים זכרוהו אשרהמועיל
 הרע יצר הוא שמן הוא )כ( לקיש בן שמעון ר' אמר בתלמוד אמרם והוא , תורה סתרי רובוהראה
 שענין לך התבאר וכבר , שכל געל על יסופק שלא באור שוכרנוהו מה כל באר כבר , המות מלאךהוא
 הם השלשה מאלו אחד לכל הטיוחסות הפעולות ושכל , האלה השמות בשלשת יכונה בעצמואחד

כולם
 פובשםאפורי

 . ממס ימסס כמ5'16ח 6מד מנק )1 יט ג"כ וסו6 1 :מכוון
 יפי ס' SD )סחיננ סססן ע5 טניס כסעס וכל וס מסניר")

 ססטדל מקוס מכן ~IDSP מכוון היגו וססעדל מסלעשע"ס
 סעוכלח ס5ולס יעדר bS "יו גי , כמקרס )גויס מנסככ))

 עוכ סעונלח ס)~ל0 ס0עדל 6"כ סעחידס ס1ויס תחמס)"
 נסוים סנס גכ,)י וססעדר סעחידס סגולם סיוחככמינס
 t1Dh ~וסו ,כמקרס

 . ס' ע) )סמי)כ כחוכט תסטן נס וינ"
 סחחיסס 6סל סוע~ח טשי פילס ו") נלסון גן יויומריל
 )עכוד on:v מנד O~)ll)D מס וסמונ סט5ס כמו עגמוכמקכל

 ~וסו , סמסס)ת ((rD )סטן co 761 יחע6ו OtnDDS1סרכי
 : וסטכי סנפם )הסיר סע)ס גי ס' ע) )סחינכסנ6מל

 ח : ססכייח ס;פס ל") . ס1פס וכין גינו ונכד)ז
 וסו"

 נמלו
 הגס סגסמרח סי6 סמטכ)ח טגפסו ל") . סמול נפטו 6ת6ך

 כמקרס, ס0ו6 עם מססוע5 מכוון במעדר יסים ככרר6סוג0
 גמ45יס מיוחס ען מורס ס' ע5 05חי5כ ססעניןוסוף

 כתנותומוכרחים
~lnPS 

 ר6יס ססכי6 כמו סיר05ו מס
 אדון ע5 05תיגכ ונ16 ססמיס רוחות 6רכע 056מחתרו
 ססטן ויחס ס56קיס כגי יחס סגין קו1ht)a 6 , 60רןכ5

 וכמעט סטוכומ מן פחות סס 0רעוח 6חן,כי OPtכסמני6ות
 מסס למטס במנינות 6חך מ5ק יס'5ז ג"כ ו0ו6עח'ס
 ו50ורוח ססיו5י 5טכע כסגיוח כמקרס סמני6וחו6101

 וס ומנסלקות סס'ח זכר עוד : תר6סוגס כענסוסכמות
 רסוח 5ו נחן ס65 כלרן מסטן סוט זכר כלסר ס0ו6סמה
 מ70כריס אינס כגפם כי ע5י0 געגע 610 גי 0גפסע5

 ~סגפם 0חמרייס 6רנייס שכריס מח~נר מסטן כי6ר5ייס
 מעדר 05 6ין 6סר דכר ו0ו6 , קרוחגי 0ע5יון תערססי6

 סו6 עליו סולטגות לסטן 6ין 6טר וסגפת עליוסולטגוח
 np)o 65 מנזות 6חר 0נס6ר0דנר

~loPno 
 סגס6ר סדרר ק61 0ס55 נורח 536 , גפסךח 0~ו0 ז6ח כי ס6דס עס

 ב ,עטי"0 :י:שוגן2 בם,ןנ %%:ני מנ ::בג צ :ו ,: :: י בים ע; (oanp ךב23%ג
 מכוסס כ5 6סיסך:5ס :11: 6::י %%:י::%י:ומ,ו:ש

 ו0ר6סו
 כח5מ,7 ם htOt ך מתורס סתרי רוכ

 :2"2%ו0ו2ע S)Dolpn~nnnult וגכי -, ךמ!ח מימ::2,ך2ג:ן%;מ:::י65י ב:2ך:ב:
 6חד ספעע,ת;%2::במןכ5 1כ5 :%ר::6ק:ס5סעךר ~olhn ךי2, :ג 421 'וסגבןע%::

 מ156(
 ימ5יו וכן וסו6סטר6'מ65דנ0מות היועדר רטיו610 טכוסי  יג6דס בו ו0מס5 ססעדרדןיכפ סס סס5סס

 06ו06
 כי י.גקר6לסטן

 וים עמו סגתנן5 0רעו:עכור י5רכ!
 0חכ

Sb ע,:שנגננה"ימ%,:ג ס'נר 6סגמקרו ו%תסחנ:ט , וס0פס7 יכו6וימנוגויק6כדון ר,דנריסי6סר oh,othSD) 4 ס %ע,2%מ,2נ 
Wpw~p

 רומז או , המינית ההויה נמשכת היתה לא האישי ההעדרלנלא
 ממנו יגיעו ואמנם לטוב בעטטו מכוון שהוא אחר לשטןבזה
 ולכלתי לישר יניע שהוא התאוות אחר נטשך היותו סגררעות
 , המתעורר הכח והוא עלס רוכב סטה אשר הרמ'ון וזהו ,-2ר

 יתעורר הדמיון השיגהו וכאשר הדמיון הטניע הוא הנכסהוהרבר
 הכח ומזה , רע ואם מוב אם שרמהו מה אל להניע המתעוררהכה
 .ממנו וישתמרו לטוב מכוון הוא ואם באדם רבות רעותיגיעו
 בארגע )ט: : רבים וחליים מכאובים להגעה סבה ויש הרעותבמיני

 מהתיצב יוצאות השמים רוחות ארבע אלה ויאמר יוצאותמרכבות
 השמ.ם מן המגיעות כחוה הארגע בזה ILS~n, הארץ, כל ארוןעל

 לשטן שלקון שאין הדגר והוא )י( : השפל העולם זהבהנהגת
 ם ן ח"ג נבוכיםךכוורה

 בדרכים השק וירע האיר שכל כשנשלם בזה הרצון ,עליו
 ועלאותו הטאטתח הקדרנה תורתו לידיעת וישתדלהאמת"ם

 מצר וכן , עליו המות לטולאך:%:לסו;
ק

 נצל 2-
 ממך ה' והכיר תורה שאמרה כסו הגוף טחליי או גדולותמרעות
 מאלו ינצל המערכת מצר המגיעים רעים ממקרים או חוליכל

 המגעת האמהית ואהבתו 'בשם ההתדבקות מצי כלםהמגעים
 , המות טלאך הוא יצהיר הוא שטן הוא )כ( 1 ההשגהמצד
 סלאך וחוא , היצהיר סבת והוא השטן הוא שהחוטר בזההיצק
 הנמצאות מאלו הומר בעל לגל המגיע ההעדר מבת הואהמות

 הקוה,ר והוא השטן הוא הדמיוני הכח בזח ירצה או ,השפלות
 באמת9
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 כב פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 ובהטמין עולה ומתעה יורד תנא אמרו , הקדמונים הטשנה חכמי אמרו עור וכן , אחד דבר פעלבולם
 חורבו המנפה בעת הנבואה במראה דוד ראה שאשר לך התבאר כבר הנה , נשמה ונומל רשותנומל
 החג בעצמו ההוא והענין , ענין על להורות אלא זה הראהו שלא )5( ירושלים על נמהה בידושלופה
 , לשמנו ימינו על עומד והשמן הגדול, הכהן יהושע בני מרי בחק הנבחשה במראה ע"כ עליוהנאמר
 , וגו' בירושלים הבוחר בך ה' ויגער השמן בך ה' שער באמרו יתעלה מאחו רחקו באר כן ואחר)מ(
 ורע . לשטן יצאתי אנכי הנה לו באמרו , בדרך הנבואה במראה כן גם בלעם ראה אשר והוא)נ(

 שהוא מפני מהדבר וסור הנטייה מענין שהוא לומר רוצה , ועבור מעליו שמה מנזרת נגזרששמן
 לב יצר כי נאמר כן גם ההוא הענין ועל והשגעה, התעדר בדרך ויורנו ספק בלא האמת מדרךהמפה
 , יצריך בשני ואומרם , רע תצר טוב יצר ר"ל בתורתנו הושת זה פרסום ידעת וכבר , מנעוריו רעהאדם
 התורה שאמרה וכמו , רובץ חמאת לפתח , לירחו בעת אדם בבן יתחדש הרע שיצר אמרווכבר

 , גדול מלך רע יצר נקרא אמרו ו6ה , שכלו שלמות אחר לו ימצא אמנם מוב ושיצר ,טנעוריו
 עיר נאמרו , כחותיו והתחלף אדם בן לגוף הנשוא כמשל )ע( וחכם מסכן ילד פוב יצר )ס(ונקרא
 לך שבאיו ואחר . מפורמטים יל להם כתובים נמצאים הדברים אלו כל , ונו' מעם בה ואנשיםקפנה
 בתוך שהוא מפני מלאך יקרא כן נם שהוא לומר רוצים , מפק בלא מלאך הוא השמן הוא רעשיצר
 שכ ז"ל הכמים בדברי המפורסם הענין זה כן אם , באמת מלאך מוב יצר כן נם ויהיה , האלהיםבני
 בגמרא אמרו ובבאור רע, ויצר מוב יצר הם משמאלו ואחד מימינו אחד מלאכים שני אליו נלווארם
 וכמה מפליאות המאמר זה לנו נלה כמה וראה , רע ואחד פוב אחד אמרו האלו המלאכים בשנידשבת
 עד איוב ענין ופירשתי בארתי שכבר אלא עצמי את רואה ואיני ט אמתיות. בלתי מדמיונותהמיר
 מחבריו אחד לבל המיוחם והרעת לאיוב המפורסם הדעת לך לבאר רוצה אני אבל , ותכליתואחריתו

מהו
אפורי טובשם

 סכגל 6לD~P 6' 0615 ו6יג' ט : וססתסעלוח ססעחחט מקכלח גמנ6 ממקמר רייס סרב סכיך עוד . לסטן י65תי6גכי
 6יוכ טדעת לך ססילסחי 6מל ל"ל . עוג ענין וסילסחי כטרחי ומסטין עולס ומטעם  יורד יו* אמרו המאגסלחכתי
 0י5ס"ר, כן סכ1ונס ומטעס יורך , נטמע ונוטל ררותנוטל
 יעחגר 6סר סת6ווס כי ר"ל opDnt יורד וצמרן , ממוח מ65ך סו6 נסמם וג1טל רסוח ג1טל , מסטן סו6 ומקטיןעולס
 עלס וס טכעכור עד , רע לדרך מטוכס תדרך ס6דס ph מטעם מסכל וסע7ר סידיעס סעור מנד סו6 6קרלחמר
 מחתר וכין סטרם גין 6סר סיחם יטסד כך צחר , (st)s 6ו כטף 16 קעסס ישנס 6סר ל15רס ומסטיןלמעלס
 6תרגו מככר , לחמר סמחוכר ססעדר וסוך 6חד זכר 610 סכתו זס וכל , ~7DDO 6ל ויכי6ס סגס6ס סגוטלעד

 מסק גלי ס6מח מררך ממטס ססו6 מפגי סגטייס מעגין ססוsff~ 6 ועכור תעליו מסטם נגור סטן וכגס , רכותמעמיס
 6לו וכל . מגעורת רע ס6דס לב י5ר כי ג6מר כן נס ססו6 סעג'ן ועל , וססגגס סטעוח כררך ס6דס~יוריך
 סמחוכר מחמר מנד סג6 סת6וס ססו6 חט~רסס 610 מרע מסיגר וצחר . מסורס)ויס ז"ל o~s כת1כיס נמי"70כריס
 סטגעיות גלם סגחוח וסקר ס6לסיס כגי כתוך ססו6 מסגי כח כל כתספט גוללך כ( גס יקרך ססו6 ר"ל ,ספק כלי 1hSn ו0ו6 כחמר סדכקיס סחסרוג1ת וסקר כייח71 סתתע1רר מכח וסוט וסטווי ס'וטר מן יטפו גילמעדר
 עגינו ני6רגו כנר סטגיח גטעס כ% ,6ס , 0' על לסת'5כ נ6 סל6 06 ס6לסיס גגי כתוך ג6 ולכן טכע' כחס61 כי ס6לסיס גגי כחוך ססטן יכ6 כן 6ס , י"ג סרק (qto ס6מר כמו (o~P סיט 6יט ככל סנמנ6יס ומס~פנטסיות

 יקר כן גס ויסים למטס, כמניצות 6חן חלק לו ים כי וגס ותחמיןיס( קיינויס (o)thl מס כמו יחס נשותו נ6 ל6כי
 סמטורסס מעגין וס כן 06 , סלמ1ח וכל סוד וכל עוכ כל יכ6 שתסכל כי , סוג ותללך גפרך סו6 כי כקמת מלקךט~ג

 ויטיס , סרע וסינר סטוכ סינר סיסיו יחוייב מטמ6לו וצחך מימינו 6' תל6כיס סגי 6 ולוו "7ס סבל סחכמיסנדברי
 ססמל6כיס ימוייכ tShnin ותחד מימיגו 6חד מל6כיס סני וממרו מלמכיס גקר6ו סרע וסינר סטוכ סינט , כןסדכר
 6טר סחמר עס ס6לסיח ס5ורס ססקסר כעכור מל"כיס סטני 6ל1 גת6חדו ו6מגס סרע, וסינר סטוכ ס'נר'סס
 השוק סגככר ס5ר 610 וסיתין ס6רס, כגוף כשת מסגי 6ל1 גחפכרו 6;ר סקסר 610 ססחלו1ח 1וס , סרע ינ*ממט
 ס15רס ו6ח ל0תחייכ כצמרו טתיגי כסרק זס SP רם. וסוף סטווי, מן וסגטייס ססחוח מנד סוShnnol 6סטוי

 ממרון לכל קחו סמכי6 מחסוך סעסרי מקמר נוס ודמותו 16סיס 5לס ססי6 כי6רגו 6סר מ6ן סגגג7חס6גוס'ת
 מיוסר מן ס6ססר למס וחסיכם ח6וחגו וחמגע תכרימס1 6סר ס6גוסיח ל15ר0 וגחן וכו', סרע 0י5ר וסוף ר"לוכפסד,
 נ"ל  סתעון לרכי סגח65 סגככר מקמר מערס 6טר תורס נעל לכל  גן גס 1ל6 לסכסייי, s~v כעל לטיס יסטרס6י סיריטי 6101 ותכליתו 6חריחו עו 6יו3  ענין ופירס נייר טככר 61מר סר3 סחפתן  וס וצחר . טוס סייר וס61וסס1ף

וסו6
קרשקש

 ב:ב wtnwnt1 ימו ג:בנרמיג ס?:ד:י:בעה: נו:קסע:ןן ש::ן%עשו~ות:: בטראה בלעס ראה אשר ושא 4( 1  לפונתו בו הומבעהבת כי הטוח מלאר יעא ה)3פפוח,  התנוגח אחל בהפשרבאמת
 לעשות תמיר אותו המניע השכל טוג ביצר הרצון טסכן,ילד נאשר הרמיזן או החוטר סבתם המגיעות שהרעות בזההרצון
 הנקיא כטשל )ע( : שאמרנו כטו הרטיק קורא הרע יצרהקבות באמרו ית) מאתו רחקו באה ואחיב )מ( : ישר בלת' SV1bיפעל
 המשנלוה מעט בה ואנשה קטנה שעיר "י' , הארם בןלגלו מכוון בלחי החומר טצר .הפגיע שתספסר 8י' , הששן בך ה'יגער
 : ארם שללגופו אותו גי ממנו מכוונות בלוף הדמיון טצר המגיעות הרעות אוטמנו

פריק
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 %84 כג כב פרק שלישי הלק נבוכיםמורה

 הדנרעג מדר חיבם אשר המאמרים מן זה לזולת תבע %א מהם, אחד כל מדברי לקמחים בראיותמהו,
 : המאמר זה בראש לך שבארתיכמו

 ההמשה מן עליו המומכם הענק היה שאירע, מה תחלת )6( איוב של הענין זה השח כאשר בגפרק
 ושהשך יתעלה.ב אצלו ירוע לאיוב שהל "ה שכל א וחביריו איוב לומררוצה

 אלו תמצא , חמם לו ול"ייוהס עולה לפניו אין שהוא נ"כ מסכימים וכלם , המכות אלו עליוהביא
 הדברים שתמצא כמעט מחלוקתם, בענין החמשה בדברי וכשתתבונן , הרבה איוב בדברי כן גםהענינים
 מכאובו חוזק איוב ספור בתוקם ונכנס ונתערבו הענינים הכפלים , כלם אמרום מהם האהדשאמרם
 על הערה לו חבריו בדברי נכנס וכן , פעליו ומוס מבעיו ונדיבות צדקתו זספור ישרו רב עםוצרותיו
 א"נ עם שיריב כאיש לשונו רסן ישלח ושלא לשתוק לו ראוי וכי , צערו לשכח ודברים ונהמונוהסבל
 מה ולומר ולהתישב לסבול מנעהו מכאוביו שחוזק אומר והוא , וישתוק השם למשפמי יכנעאבל
 ואיש רשע ונשתראה , יענש רע עושה וכל טוב יגמל מוכ עושה שלל הסכימו כולם וחבריו ,שראת
 וכשתראה , צרות ובזרעו ובביתו בו והזולו הוא וימהו הענין עליו יהפך באחריתו כי דע בהצלחהמרי
 , אליפז בדברי נכפל תמצאהו הענין זה , מכתו מחץ השם שירפא מבלתי א"א , ברעה השםעובד
 מה הסכתן אכל , כלו הענין בזה המכחן זה ואין )נ( הדעת, זה על מסכימים ושלשת , וצופר ,ובלדד
 בתם שבהם וההזק שבמכאובש הגדול הול והוא , הענין בזה דעתו וידיעת מהם אחד כל בושנבדל

 הצדיק השוות על ראיה הענין שזה בו איוב דעת והיה , היושר בתכלית שבהם ובישרשבאנשים
 תם אמרתי כן על היא אחת דבריה בכלל אמרו והוא , האדם במין בזיון דרך על יתעלה אצלווהרשע
 כל וימית פתאום השוט כשיבא כי יאמר , ילעג נקים למסת פתאום ימית שוס אם , סכלה הואורשע
 כולו תומו בעצם יסות זה , באסרו הדעת זה חזק כן ואחר , ילענ נקיים למסת וישאהו שיפגושכד

 ורמה ישכבו עפר על יחד במוגה אגל ולא מרה בנפש יפות וזה זנז' חלב מלאו עטיניו ושליושלאנן
 בזה המאמר והרחיב , והצלחתם הרשע אנשי עניני בטוב ראיה להביא התחיל וכן , עליהםתכסה
 זרעם חיל, נברו נם עתקו יחיו רשעים מדחי ואמר פלצות, בשרי ואחז ונבהלהי זכרתי אם ואמר,מאד
 שתחשבו כמו הוא הענין אם , עליו לחולקים לומר התחיל ההצלחה זאת ספרו ואחר , וגו' לפניהםנכון
 אחריו, ביתו באנשי שיחול מה המצליח לוה יזיק מה וימחה,זכרם, אוזריו ימותון המצליח הכופר זהשבני
 המות, אחר תקוה שאין לבאר התחיל כן ואחר , חוצצו חדשיו ומספר אחריו בביתו חפצו מה כיאמר
 בן בריאת עקר עזב לא איך להפלא ורועחיל , ושכחה עזיבה שזה אלא תוחלת נשארה לא כןאם
 הדעות מן אחת היא זאת , תקפיאני וכנגינה תתיכני כחלב הלא ואמר הנהגתו, ועזב אותו, ובראאדם

הנאמרות
אפורי

 מגיעים סין להדס סמג'טוח טסרעוח סיס htt'Sb זו)מ'ומ3'ל'1
1)DDמסיי ופוייט ממסטיס סין וס ומסגי , 3ט!ס יחע)ס 
 1)6 ויפר חס סיותן טס )6י31 מג'עוח סרס סרטוח סיומס
 מסלט סנודט טגנו 6כ) , י,ס מסס,ק מטס otbilnסיו
 וסוט סטתן סכת וט כ) 6ג) יחספס ממזו 3ע!ס מגיס"יגו

 נ)ת' סו6 6סל סס)עיוח סע7ל 6ו סע)מות סע7ל ohססע7ל
 גדעת י6ליך ססלג )וס מוולף , סססק מותל rb נעגמומכוון

 : סטיון יגולח , וט סימל יפלק ממסדטח
 ort ל") . יס' 6)'1 ירוט 63י31 סם) מס טכ) א כבסורם
 : וידטס 6דס 3ג' גסרסי מלגיח ססי"תגי-
 מכסס סי6 מוסכם ר"ל . סמג,מ 6!1 טויו ס3י6 וסססי"חב
 )דדים, ט) 36) סכ) לכח סו6 כי סמכות 6)1 ס3י6 סם"'כי
 כפו נטוס סלט1ח סוט) ססט"' l~co רעיו 1ס)ס 6יונ כי011

 סנה סה"ת גי סיס ~OP7~ bwt)h ,ס, ספני כסלק סדנסנגל
 יולד לט וכל 6ין גי 3ט!ס )6 כמקרס 36) סמכות6!1

 טובשם
 , סמכת מלקך וסוך מרע יזר סו* סטן סו6 קמרו6101

 ויוטל רסוח (Swl ומחטין עולס ומטעם יורד י"לולמרס
 כתח5ח לכתרו סר16י מס כ5 3י6ר 6סר החר ,גסמס
 , מספר כסקר סגרגס מסו 1ל63ר )סגים רגם 6יו3מקמר
 וחכריו 6יוכ דעת כישר על למקדימו סר6ף מס ק7סוכגר
ע5

 עגיי
 ולכל ל6יוכ סמיוקס סועת לנדר וסוד סססגמס

 : מתריו6'
 מס תהלת 6יו3 טל מעגין וס סוגח כחסר כ"גשרק

 קירעו ומיסר וסרס p'7% סיות וסו6ס6ירע
 טחל מס סכל וחכריו 6יוכ כלס ססכינוו רכות רעותלו

 וכלס סמכוח 6ל1 עליו סכיך סססס ר"ל , 56)1 יגוע65יוכ
 ס.ס ס65 6ף 6י1ג כדגרי ג"כ סעגייגיס 6לו תתנהחמס לסגיי ייוחס ול6 עלס יתעלס לסגיו סחין נ"כמסגימיס

 תמ65 נחחלקותס סחמסס גדגדי ונסתתכוגן ,  ריפווס
 וגתער3ו סעג'גיס וגגפלו כלס תתרוס 6חד ס6מרססי3ריס

 רע יוטס וכל טופ יגמל טוי עומס סכל מסכימים סכלםעד
 כ61 ורסס חס קמרתי כן על סי6 6חח 7גרי1 כגלל קמרו וסוך כף ר6יס מעגין סוס נו 6י1ג יעת וסיס :יעגט
 חרופ 6סר טויס טפין 3י6ר ו6ס"כ סטולס  3וס וסרסע ס5דיק 3י1 מסרס phn' רגיס כפסוקים וניקר ,סכ5ס
 יסחסיל ~Sh, מ6ס וטכסת טץ3ס סוס 6ל6 סרטם על לקייק  ישרין ויין ססיתלס נסיר ל6 כן 06  וילך,  ענן כלסכמ"מ
 גמ35 ס65 וצמר סגסגת1, ע"כ קחו סכרך וצחר ג3ר5, סלי לו סיום olhc 3רי6ת עקר עו3 לי 6יךלספליי

תתיכגי קרשקש
 , כלו הענף בזח המנוון זה ואן )נ( ! שחו)ח כמו נך שקרה אמיתי הדש אט בנה הרצון , שאירע מה החלת ח( כגפרק

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



 בג פרק שלישי חלק בכוכיםמורה
 איוב של הדעת שוה חכמים מאמר ירעת וכבר . המעיינים קצת האמינות ואשר בהשגחההנאמרות

 , פיה על הקערה את להפוך איוב כקש ואמרו , דאיוב בפומיה עפרא ואמרו , הרע בתכליתהוא

 יתעלה אמרו אבל , ומנדף מהרף תאהיל עליו כן גם ואמרו , היה המתים בתחיית כופר איובואמרו
 הדברים מן זה על בהתנצלות )ג( חכמים אמרו איוב, כעבדי נכונה אלי דברתם לא כי ורעיולאליפז
 הדברים מן המק וזה ג , מכאוביו לחוזק חטאו נחשב שלא לוטר רוצה צערו, על נתפש אדם איןההם,
 בתכלית הוא אשר הרעת מזה שובו והוא , עתה לך שאבאר מה זה סבת ואמנם המשל, זה מעניןאינו

 למי וכ"ש תחלה ממנו והנראה הדעת על העולה שזהו ואמנם בו, מעותו על מופת והביא )י(המעות
 אלא לאיוב, הדעת וה יחסו ולוה , בו מחלוקת שאין מה זה חטא, שלא בעצמו ויודע המכות עליושיחולו
 אנשי המון שירעוהו כמו בקבלה אלא השם ידע ולא הכמה לו היה שלא עוד כל שאמר מה כל אמרשהוא
 מוכנת היא , השם ידיעת היא אשר האמתית שההצלחה הודה ד אמתית יריעה השם כשידע אבל ,התורות
 איוב היה ואמנם . כלם הצרות מאלו צרה האדם על יערבבה ולא ממט שידעה מי לכל ספקבלא
 על השם יודע שהיה עוד כל , והינים והעושר כבריאות , התכלית הם הצלחות שיחשבו שאלומדמה
 ענין וזהו , ההם המאטרים ואמר ההם במבוכות היה וה ומפני , עיון דרך על לא וספור הנדהדרך
 כפי הדברים כונת , ואפר עפר על ונחמתי אמאס כן על ראתך שני ועתה שמעתיך און YDWI~nאמרו
 והוא ענינו שהוצע כמו ואפר, עפר בתוך היותי על ונחמתי מתאוה הייתי אשר כל אמאס כן על יהענין
 לא כי כן אחר בו נאמר , האמתית ההשנה על המורה האחרון המאמר זה וטסני , האפר בתוהיושב

 הנאסרות הדעות מן אחת ע"כ הוא הטאורע בזה אליפז דעת ואמנם . איוב כעבדי נכונה אלידברתם
 בנללם ראוי היה חטאים לו היו כי , הדין צד על חולו היה באיוב שחל מה שבל אמר שהוא וזה ,בהשנאה

למה
 טובשם

 כססנחס ג6מרות מרעות מן וקו חקסי6גי, וכגניגסתחיכגי

 כשש ט פום
 לספיך 6יינ :"קם 5עסוגיס

 לחרץ מתחיל כן גס במרו סיס, ס)ות'ס כחחייחכופר
 , מרוע כתכלית סיס 6'וכ סיעת סוס )חכ6ר מיי ןולגרץ

 וחלו מווכוח "לו ס3י6 סססס מטמריו כקלח סימרו6ף
 בין , מסס)ו1ן מעגין לסעל'ס סיס ס,ס וגדין כיוסרעליו
 סרס ועונו נטוכ o~ho  טפין ייס סברתו %גל tpn)p,%1ת
 גרס 076 על יערככגס ,hS כלל נו סטגחס וקיןומכחו
  ססו6 פי כי  פ)טיס  יל כסיר סימר כ)וtos~i 1 מנרותמקלו

רני
  1ל6 פרבר ל% רט  ריס  ולי  פ5י  לו יירי ל% 3פס

  פית ורככות Dsh otD5h'  6לף  3ין  פיייור 6סיל1מחרס
 סתמתי סטוכ עלז לערנכ יוכלו ל6 רמחים  16 פר3ופליס
 : סעולמיס 6ךון מ6ח סגפם 7כק ליפרך מסטן ניו כח 6יןכי

o)nhlיפית יריטס סלם %פ פירט  סורס "י1כ סיס% 
~sb מתכלית וס61  פירי  ססגלחת מרמס וספור, די ס)  ררךעל 

אפורי
 וס מענין "ינו סוכרים מן סמ'ן ונס ג : ססחנ6ר וכשמלמטכס
 כטכני גכוגס 6!י דכרח0 )6 כ' ploeo סומר  כוס רי) .סמם)
 6הר "יו3 בו סווס 6מיח' דעת 610 "כ) , סמם) מן אגו"י1כ
  טחו  סיעיריר

 וסו"
t9Db Dhnb טסס))חס סודם ד : וממחי 

 יחטלס סוס  "יונ  כפירט וכו'.ר") סס0 י7יעח 610 "סרס6מסיח
 מוכגח ס"מיתיח ססס))מס סרס "ו , סמ)י6וח סוסינוולנוסן

 יחמוס ססס יויעח כי יתעה, סקס מידע מי )כ, ספקכן"

ס'"
  nhr 'טרכ3 6,1 רפסו ספ6ר1ח ל076 יפי?  וכי סס))תס
 סס0 סייע מי כ) כן  06 ,  סיופיוס  שלרוס  פן לרםייריפ?
 ר"ל  ספיחיך. 6ין )5מע ה : ס"מתיח סס),הס )ו  יט'חע)ס
 : למוסח ר"ן , ריסך פי' ועחס . כנכד  הכללסירפסיך

 61et~oסר כי "מ6ם כן ט) ~sff . מח56: סס"ח' מס כ) chnb גן עי1
~thPD 

 סקר עסותי  טל וגממתי סגסמ.וח מסח"ווח
 ס:'ס מס סדך 1סג)יס, כשסר סמ7ומוח סס)ימוח ומסמסעסר
 סעוסר יטיס  מפללתי סהכל'ת כווטו סיס כ' ל"טוגסיעחו
 ר"ל , ס"סר מחוך יוסט btot ר"סו)ס "מרו וגסו ,וסריס

 ססס כמכוכ1ת סיס זס ומסגי ומנג'ס 1סע1סר סכריניות610
 כי ר"5 , רקתך עיני ועתם סמעחיך 16ון לסמע קמרו ענין וסו , nl)ho' סחג5יח מסיג ל6  ומיסר סליק6יך

 מס ופתרתי מנעכל סייחי לכן ססגלחס סם סמד1מוח ססט1נ1ח חסנתי קגלס  מררך יירטפי יי  יירטפי3עכ1ר
 עמר על וגחנתי 6מ6ס כן על 1גיגך כיני סדכקוח לססריד ך3ר לאס 6"6 כי ידעתי רקחך עיני 6סר ועמססימרתי,
 נתוך סיות' על 1גחמתי סככמייס סגסמיס מסעניגיס מת16ס סייתי 6סר כל  6מ6ס  יסנין  כפי ס7נריס וכ11גתבסר,
 מייק ירט ילק ,  סספגפס ומנחן עקר  16ח' Q'p~ ייייתי יסכליפ ים יסתרית  סיילסיס גי  סיגתי כי , ובפרעפר
ירודי

 ס6חרון סמ6מר or ומסגי , קייס טבע D)Q) wJnlSI ססו6 מס זולת וסינמות מסטוי לקבל לו 61"6 היטור
 מכלך לו וטונ רסע 15 ורע טייק p~D על סימתי מסחר סו6 גי 6י1כ כעגיי גכוגס 6לי 37רתס ל6 כישמר
 מחל רוס סגל 6מר עסוק ווס ,  3סיגיפ סג6מר1ת סךע1ת מן דעת סו6 ג"כ 56יפז דעח o)nht : סבר'סכפירת

ל6יוכ

]
קרשקש

 זה על בהתנצלות )ג( : כלם שיסכימו הדעת להזריעפירוש

 ן ויעיו ן:פ; השם שאמר עללתטוה
 נכונה 1' דברתם לא כ'

 אל' רביתם לא אמר איך הרע בהכלית היה שרעתו אחרוגף
 . צערו על נתפש אדם א.ן וה כהתר ואמרו איוב כעבדינכונה
 מענין א.נו רבות.נו אמרו אשר בזה הרצון הרבריס מן המין11ה
 מה פכח פ" , עתה לך שאבאר מה מכתו DJQW . המשלוה

 שאוסר טה איוכ כעכד' נכונה אל' דברתם לא כ' השם לושאטי

 אוון לשמע אמרו WIA פי . טעותו על nDID והביא )ז( :עתה
 והטעות הטעות סבת היתה 1ה'א קבלה דרך בו רוצח ,שמעת'ך

 צדיק שהוא בעצמו יורע שהוא דעתו על זה שעלההיה
 ושהטע ועונש גמל שאין הרעת ~ה כתחלת הגורה החליטגמור
 ראתך עיני ועתה ואמר השעות טוה גו וחזר שיקרה מה בכלנעום
 סגה היא ההיא וההשגה , החכמה בדרך אותך השגתי אמרכאלו

 וכן . הנפש והשארות האמה.תההצלחה
~YD 

 יהיה בו ההדבק
 1 ואפלטהו חשק בי ני שאסר דרך על הפגעים וטן הטקרים טןנצול

לא
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 85לה כ3 פרק שלישי חלק נבוכיםמורה

 שזה לאיוב לומר התחיל בן אחר , לעתאיך קץ ואק רבה רעתה ריש לאיוב אמרו והוא , בו שחללטה
 שלם שתהיה טריים ענין אינו המעולים, בדרכים ללכוד הפעולות מיושר עליו ונשען אותו הושבשאתה
 ולא . וגו' חומר בתי שוכני אף תהלה ישים ובמלאכיו יאמין לא בעבדיו הן , תענש שלא עד השםאצל
 נתחייב אשר כלם במשפט,וחםרונותינו שהוא האדם שישיג מה כל האמינו הדרךי"ל בזה טלכת אליפזסר

 בזאת השוהי בלדד דעת אבל . בעבורם העונש התחייבנו ואפני השנתם ממגו תעלם העונשבעברם
 ואין נקי אתה אם העצומות הקורות שאלו לאיוב אמר שהוא וזה , והגמול התמורה אמונת היאהשאלה
 תשיג אשר הטובה לרבות לך מום כולו וזה שבתמורורע הטובה לך ויומר הנמול הגדיל סבתם , חטאלך
 והיה צרקך נות ושלם עליך יעיר עתה כי אתה וישר זך אם לאיוב אמרו והוא , הבא בעולםאליה

 צופר דעת ואמנם . בארנוהו וכבר ההשנאה בענין הדעת זה פרכום ידעת וכבר , זנו טצערראשיתך
 למה יאסר ולא כלל סבה לפעולותיו יבקש ולא , לבד לרצון נמשך שהכל שרואה מי דעת הואהנעטתי
 שיעשינו מה בכל חכמה נזרת ולא היושר דרך יבוקש לא )0( זה ומפני , זה עשה לא ולמה זהדשה
 מדינה אשר חכמתו תעלוטות תקצר שכלנו ויד שירצה, מה שיעשה מחייבים ואטרותו שעצמותו ,השם

 שפתיו ויפתח דבר אלוה יתן מי לאיוב אסרו והוא , אחרת לסבה לא שירצה מה שיעשהוממשפטה
 . תמצא שדי תכלית עד אם תמצא אלוה החקר לתושיה, כפלים כי חכמה תעלומות לך וינדעמך
 לפרשה הקדמנו אשר לדעות והביאם אדם בני בלבל אשר הענין הוצע איך והתבונן ראהועתה

 הנודעים מן לאחד ההוא הענין ויחסו , החלוקה שחייבתהו מה כל וזברק בנבראים, השםבהשנאת
 לאיוב המיוחס הדעת ויהיה , שאירע l'aY היה אם אמת אמרוהו או , משל היה אם בחשיבותבעולם
 המעתזיל"ה, דעת על הולך בלדר ודעת , תורתם דעת על הולך אליפז ודעת , אריסט'1 דעת עלהולך
 אחר דעת התחדש כן ואחר , בהשנתה הקדומות הדעות היו ואלו . האשערי"א דעת על צופרורעת
 לכהות והתחיל , בחכמה וגדול בשנים מהם קמן שהיה ומכר אצלם שובח ולזה , לאליהוא המיוחסוהוא
 והאריך מוב עושה והוא הצרות עליו באו איך ובהרחיקו בהגדילו )ו( הסכלות לו וליחם באיובולנעור
 נפלאות, וחידות דברים ואמר , זקנתם רוב על דעתם שנפסד רעיו שלשת על אטר וכן , פעולותיולשבח

כשיתבטן
שם

 ליעגה ~otlh רכים חט6יס לו סיו כי כדין חולו סיסלקיוט
 ומס , וכו' רכס רעעך סלalthS 6 קמרו 1סו6עליסס,
 0לס שסיס כחייה ענין 6יג1 0לס 6100 6יוכ חו0כפסיס
 י6תין ל6 כעכ7יו מן 60מר גמז יעגם 0ל6 עד 0סס6גל
 סגרך מוס 6לי0ז סר ול6 וכו', חומר כתי פוגגי 6ףוכו'

 ספגת ממגו תעלס חסר1גות'ו וכעכור סעוג0גתחייכ סמרי וכעכור )מ00ט סס61 להדס 0י0יג נוס כל60מיגו
קחסרוגוח

~Dlh) 

 גסס ג6מר וגדר , כעכורס סע1נ0 סחחייכו
 דעת ו6מגס : סמסורסס גפי סחורם דרך וס כיסקיס
 דעת  6101 ומגמול סתמורס %עיכס סוך  כסיל?  3ו*פגל77

 סרכים נעכור ס5ךיק 6יס על מכוח יגי6 0ס0סימסורסס
 כעכור 0סו6 'ודע כ6חרית גמולו ירכס ל6 061 ,גמולו
 יסגף .יחריחך מיטר ר6סיסך וסיס וכו' סליך יעירבסס כי 6סס ויסר  1ך 06 ל6יוכ קמרו ~זמו , וחט6חיןעוגותיו
 סכתם חט6 לך עין נקי 6ח0  6ס (Or  מרלון  5סר ,מחר
 לך טוב גלו ווס כחמורם טוכס לך יקרע סגךעהגמול
 מס כל  ו,כרין : 3טס"כ לליס ססיג 6סר  סטילסלסריות
  סרעוח  ?טייות כל פיסע ים ססכליס יסלוסספמיי3תו
 וסי% כלל מיגיע  פס וקין 1גסודמן כמקרס ל076ק63ות
  כ16ח כלס  כרטוס כי 3י,ר ככר כי , ייסר יל%  פסיסל, ?רן רסס י%1  5ריסט"ו רסס כי , 5ריסט, דטתכסי לי יר3 כימיית מ? כפי יריסט"ו רעפ יומו , 6ט3רמת
 כ6 סטוץ וכי כמקרס כ16ח נסס לסי1לי סמח1גר סעךרמגן
 סיס כסי ממט מיסגחיס 5דס לגי  ו6י0י כעלס ס0סמ6ת
 SDtDO וסחכם כמלס"ס סדכריס 6ל 1מסדגקוח מ00כללמס
 ס0י"ת מ6ת שיך פסיי  ?וי  מוימוסיו Shl rr  יסכלק0י

טוכ
 מטוב לפרס סיירס מ? יל כי ?רוס כפכליפ סיפ5ייכ WP7 6כל  מסירופ,  3טפירי כמ"פ ממגו מו0גחוסו6
 מסקר ייסר יסרס  ?יגס?  מונו לו וקין (olpn לו יקרסורע
 מפ סכל ירסס וס  ?סך יי% %לימו ודטס , סייסהטלי
 ורסס ליסריכיי,  ?דין Dth(' נסכל  ס,כמיי 6ל6 ,סעול1ח'1 כסי גמ0סט סדין גד על סו6 רע ועד מייד ל5ד0פייר?
 רעית יכילו  פכור יי% עסיסיהלדר

  למרכות כרי לקריי
 עטס ול6 וו ע0ס למס לואר ר6וי וקין סרגן, גד עלס0"י מגי 63יס היכריס סכל גשר ודעת . סכoSlt) 6גמולו
 סכל סיסיו 06 ?בכלית  סחלוס? יכלשסו סרעות 6ל1 וכלוו.

 ono מתח י%3 יל%  כמירי  o7h5 סי%3 מן כלימירי
 מ"פ  לידס פיכס מן כל פי63 %ו רק וטד  מטים דברפיס
 36ל , כלו ו?מססט  ?רין 5ר על ייי? ~bS 15 ,יימיסט  סדין 5ר על סימי? 05  %יסניס,  פלס? יסים-על ווס ,?סס
 לסרגות כדי עלס ינוקו 6כל רכות רטית לגדיק ייר?כנר
 , ~OStt מן לס6כידו גדולות טונות the)'l pn~S ,גמולו
 , סט31 לו? רציי סרסט 1ל% עתס לעוגן ר"וי  סס5ריסל6

  ימסך ל% רט יטר מטים לסרס סיכך מ? כל פיסיס%י
 מס כסי %ל%  ?מסמס 6חר 1ל6 סדין 6מר ל6כלל

 כל פילץ  מיכי%ור  יתין  וכוי , ססס רגון0ימייכסו
  סתיוחד ויוי יסר דטס יפמרט כ%לו,ו%ת"ג גכלליסיסלוקמפ
 ממיוחד סלמתי nP7o סו6 כי 6גלס פוכח O~stל6ליס,6
 טל ל% מקלסים  גסס, 5דסו  טל 106 חרס 6יוכ 6SPפ., חרס רעיו וכ0ל0ת . סליות דרך על סת1רס כווגח וסעערג
 על Dh' מר? רעיו  י3סלסס , לריס סי?  עיי כי  לסטומרעי
  6100  %מרו כי 5יוכ %ס  יירסיעו מעגם מגלי ל%6סר

ריס
וקישקס

 איך והיריקו , ייטרו טצר עצט1 בהגר.ל בזה רוצה , בהגרילו )ו( : לבר לרצון נטשך שהענין אחר פירוש , היישר ררך  'בוקש  לאס(
באו
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 כג פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 רצופי, ובלדר אליפז ואשמר מה על נוסף דבר אמר שלא ויחשוב יתמה המתשן בדבריונשיתבונן

 והנערה הכחף מענין יצא לא הוא כי ז , בביאורם והוסיף אחרות במלות דבריהם עניני השיבאבל
 ולא העובר בענודת ירגיש לא ית' ושהוא ח , במציאות נפלאזתיו וספר ביזשר השם זתארבאיוב
 לך יתבאר הטוב ההשתכלות עם אבל , חבריו אמרוט כבר כלם הענינים ואלו והמורה, המורדבמרד
 כ עמו אמר כן ואחר מהן, לזלתו ההא הענין קדם ולא הכונה היה והוא , הביא אשר הנוסףהענין
 כמו האחרים זכרו אשר הענין מהן אחד כל ישיב רעיו ושלשת איוב כולם שהם כמו , שאמרוהומה

 דעת כלם שדעת להמון הנראה שיהיה עד אהד כל בדעת המיוהד הענין להעלים וזה , לךשזכרתי
 המשילו אשר הוא מהם אחד זכרו, לא אליהוא הוסיפו אשר והענץ , כן הענין ואין עליו מוסכםאחד

 מטנו, ויתייאשו מות שערי אל שיגיע עד יחלה שהאדם הידוע המפורסם שהענין ואמר , המלאךבהלצת
 ויקוממו ועתירתו הלצתו תקובל שיהיה מלאה זה אי ט בעדו ויעתיר מ( שיליץ מלאך לו יהיהואם

 הנחלץ עניני ספר וכאשר ונק, מליץ מלאך עליו יש אם אמר שלש,. פעמים אבל לנצח, מדובקת 54ף%להא העתרה י שם יהיה ולא תדיר זה יהנה לא אבל , המוסים לעניניו וישוב ההוא החולה יינצל אכשלונווח
 הענין זה גבר, עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן אמר , הבריאות ענין אל בשובו ושמחתומחוליו
 כי באמדו )ת( הנבואה, איכות בתאר כ הענין זה לפני שאמר מה כן נם והוסיף לבדו, אליהואבארו
 התחיל כן ואחר , אנשים על תרדמה בנפול לילה חזיון בחלום ישורנו, לא ובשתים אל ידברבאחת

 ונשיבת והמטר, , והברק ן הרעם בספרו, רבים מבעיים ענינים בספור דרכיו ולבאר הדעת זחלחזק.
 לילה וחצות ימותו רגע באמרו המנפה בא ר"ל , חיים בעלי מעניני רבים ענינים עמהם וערב ,הרוחות
 והרבה תחתם אחרים ויעמד חקר לא כבירים ירוע , העצומות המלחמות והיות , זיעבורו עםיגועשו
 מה בכל מעותו ממנו לו התבאר אשר לאיוב .באה אשר הנבואה זאת תמצא ובז , העניניםמאלו

קדמה
 מגבשם

 , פוג לנתה ססו6 ס"מר חי ותסס , מליפו חסן ,רסע
oontסוג לע~סס רע סיגתול ססס ךג1ן סזסו ס6תר מי : 
 6תר סל6 ויחסת סמתכוגן יקתס כדכרין כסתתכוגןוסגם
 עגיגיסס ססי3 6כל 6יוכ רעי פתרו 6סר על גוססדבר

 לך יסכ"ר סטם סססתכלות עם S~h ן ot~nhגדגריס
 סעגין קדם ע" סכ~וגס סיס hlol סגיך "פר סנ.סקמעגין
 תל גל סטוגס ר"ת עס ערב וס וסחר / לוולתויתססססו6
 לסכון סגר6ס סיסים עד , סעגין למעליס 6יוכ רעיס"מרן
nP7Dכן סעגין וסין , עליו תוסכם 6חן זעת כלס : 
 וידוע סמסורסס ססעגין hl~'Sb 610 סוסיך 6סרומעגין
olhnיחלם TP מלקך לו יסים 061 , תות לסערי פיניע 
 6ו עכסי ס"לסיס תהגי סיסיס מלקך זס 6י כעדומעתיר
 יתחנן מסטן כנגד יעמת חיוגי "וגפפי

~'Sh 
 ויוותר ויחוגגסו

 כי סתת רתות ססס ירפס ל6 כי , עתירתו ותקונ5סדעסו
 כי סחת מררת סתולס ועגל וסטיר וספיית נתניעת06

אפורי
 . וסגירס מכסוי פטוין ע6 לי סו6 כי ן : שמפריית3טגעי0
 מ תטרו  מכסו כפי 6יוbtnt)h' 06 3 ונטר כסס כן סירר"ל
 . וכו' סטופר נפנורס ילגיס ל6 ייפלס 6100 ח : מגירוס6ר
 ססונ  "ר0 כגי כעסיית פססטל וקיוו )צסי יירו יס' ססו6ר"ל
 : וכו' כסטך כמוך ולבס לו  סמן פס לרקת 06 כופרו סרט16
 ספסטגין sffg . וטהירתו ילקחו  תקוגל סיסיס מ65ך "יגסמ

 יו t'DD" כת 6יזס לו יסיס obt יפלס olh~a סו*סע3עי
 ל6 י"מ שסירסו סקוכל לסוטיל לו ויסים עטיו ימסירטכסי
 ססי0 חמסות ל6 ר'ע . ליית פיו3קס וכללס עסיס י :יפוס
 סיגעיית 16 סגלגליוס סכמים לירי סיעזריסי 5ר כסוסלסירי
 סעפים רק סטחירס סקונל 5נל לן ל6 , יפיס ול6 ל"מויספוד
 סיקגל פתוייי כן כפו ססססווס תקגל ססירס כמו כי ,וכלס

 6ל. יונה גייס כי כלפרי שיגויס 6יכוח כחקר כ :סספסד
 , עליו לכ6 ספוכן רט פיי~ס וי5ילסו נורק מלוס ויזםסחילס פי 16 , ספקריס מן ג15ל 1יסיס סטחיד ירע ססגגי6ר"ל

 מ5ר יסר לתקרי נענתותו הכיין סו, ,סר סטנתייגיס
 וכבסר תתר, יתטי6 סיום יתטי6 ל6 06 ססטן 3יך סו6 כי לגנח חוו3קס וס5לס טורס ס0 תסיס ל6 36מסכרת
 ומטורס ססנלס כי , וכו' 6ל יסטל 6לס כל  מן 6תר כריביתו ענין 6ל 3יי3ו סטוכיס לטייגיס יפ31 ססולס סיגנלמסר
 סעס כן גס תסיס יכדר , כרחף סתחפטייס 6ל ג31רות ספוטלי0 הכסיתך ולחי מנתרות כטת 6י סגערית געת3ח3
 3ג3י6יס ססס ססנחת כי ר6סעס ססיפרו "ס מגיח ומוסיף , לדדו 6ליסו6 3י6רו  סטגין זס , יועגס  13מןסליסית
 , 1ג1' *גסים על חרוחס חסול לילך  תזיין otshJ יסורגו ל6 וכסחים 6ל ידור 67חח כי ח"6 , ת6ד עדעגותס
 וער3כ , ומחטר וסורק סרעס 3ססר  סט3עייס ססס דרכי ל63ר העילס ססס ססגחת 'לסוס  ר.תתיל גןובחר
 סיות יתבצר נע3ורס 6סר ט3עיס רכים תד3ריס הפילס ס6ל תססגחת רייס לסתת רביי כי , רסיס עגיגיסעתסס
 סר ל6 סומם מס כגל p'pp' תחגס לו יחכ"ר 6סר ל6יוכ סגכו"ס לו כ6ס כ6סר וכן , נעולםססגתתי

~Den עגיניט
ן

קרשקש
 מלאך זה אי בערו ויעתיר )wcn : )1 יא והוא הירות אל.1באו

 לפעמים הצלתו שיהיה אפסד פירוש זהלצהו, .גהרהז תקובלשיהיה
 ואפשר , מהלתו על המתנסר והוא אותו שעוזר שבעמצר

 יימטר זמנו הגי? ושלא מערכונו מצר העזר לו שיגיעלפעמים
 ואם , בו שידבק טצד מהש"י העזר לו יגיע ולפעמים , העילםמן

 ראויה מחלתוהיק
 להוי

 יגיעהז ומעמים . המערכת מצר עליו
 שאמר כמו ממנו רע טהר מפגע ש.נצל כדי הנורא ברצוןהחולי
 בממינה שהולך לאדם וה שהמיטילו כי אנפה כי ה' אודךהכחוב

 מהשם וכא ההם בדרכים המות שיקרהו ואפשר כשייראאו

 ולפעמים , ההוא מהרעה שינצל כדי טשכבו על במכאובלנגעו
 לא אס אמיתי בחלום או  נבואה בחגום ההצלה אל ההזדתהיגייגהו
 : הרעה מאוחה להצעי ברי ס'גי;הו גחולי או כ'נ השגחוהיתה
 בזה הרצון , ישורנה ולא וכשהים אל 'ריר באחת כי באמרו)ת(

 ואמר , בו אדבר בחלום התורה שאמרה כמו אל ידברבאחת
 , הנבואה במראה ימו ידבר שהשם שיראה י'טורגה ולאובשתים

 הגרע שלא שהאיש 'שורנה לא וכשתים באמין בנה הרצוןאו
 אחרת בררך הש" עמו ידבר בשם רפק הוא הנבואהלמעלת
 מהרעה להצילו כרי טשכגן על בטכאוב ~הוכח הוא ההואוהרס"ר

הראויה
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 כנ ש-ק שששי הלק נבוכיםכורה
-קל מבעים מפור או , עליונות אותפר ספור או , יסודית ספו אם , טבעיים ענינים ממפר בה מר ולאשדמה

 מעשיהם לענין וכימה וכסיל ושמים שחקים מספור שם זכר ואשר אחר, דבר לא חיים, בעליממיני
 התעורר אליהוא עוד וכן , ההזח נלנל שתחת מטה אליו כלה הערתו והיתה )ע( לנו, הקרובבאויר
 בדבור שהאריך מה ורוב י , יחבמנו השמים וטעוף ארץ מבהמות סלפנו ואמר , חיים בע-ליממיני
 אלו כל , והמעופף והשוחה ההולך בב"ח מפוזרות נשמיות סגולות כלל אשר )'( לויהן בתאר היהההוא
 להשיג דעתנו עיע' לא וההפסד ההויה בעולם הנמצאים הענינים שאלו בהן, הכונה הטעההענינים
 לטה, שידמה דבר ואינו התחלתו, איך בהם המבעי הכח זה מציאות לציור ולא התחרשם,איכות

 או שננהיג מה להנהגתנו דומה בהם והשגחתו יתעלה הנהנתו שתהיה נשתדל ואיך אנחנו,שנעשהו
 ממט תעלם לא ית' שהוא ולהאמין * השיעור זה אצל לעמוד הראוי אבל , בו שנשגיח במההשגחתט
 להסחר צלמות ואין חשך אין יראה, צעדיו וכל איש דרכי על עיניו כי שם אליהוא שאומר כמותעלומות

 הנהגתנו כענין לברואי הנהנתו ענין ולא השגחתנו כענין השגחתו ענין אין אמנם , אק פועלישם
 כמו , לבד בשם אם כי שתוף ביניהם ואין , נבוך כל שיחשוב כמו אחד נדר יקבצם שננהינ,ולאלמה
 הפעולות מן המבעיות הפעולות וכהבדלותן , אחד נדר יקבצם ולא לפעולתו פעולתנו תדמהשלא

 מהנהגתנו הטבעיים, ההם לענינים האלהית והכונה והשגחה ההנהנה הבדל הוא כן ,המלאכותיות
 איוב ספר כונת היתה זאת , אליו ונכוין עליו עשנית אותו שננהינ למה האנושית וכונתנווהשגחתנו

 תמעה שלא עד , המבעיים הענינים מן הראיה שילמדו ולהעיר באמונה הפינה זאת לתת ר"ל ,כלו
 , והנהגתנו והשגחתנו ככונתנו והנהגתו והשנהתו כונתו או , כידיעתנו יריעתו שתהיה בדמיונךותבקש
 ידע לא או ידע ואם השם, על מפקודי המקרים לו יוסיפו ולא מקרה כל עליו יקל זה האדםוכשידע
 זל ונחמתי אמאס כן על הנבואה זאת בסוף שאמר כמו אהבה, עליו יוסיף אבל יעזוב, או ישגיחואם
 ההשתכלות שאמרתיו מה בכל כשתסתכל ואטעה , ביסורי! ושמהים מאהבה עושין ז"ל וכנפש , ואפרעפר

שצריך . השער ר96
אשרי

 מס ומוג ל : )6יו3 כסילופו סל)3"ג 3ומ מסדריךוכמו
 סנ1ל1ת כ)) 6סר )ויחן 3ח6ר סיס 6100 3ו3וראסיריך
 כפ63ר )6'ו3 סס'"ח מקמר סס6ריך מס ורוד ר"ל .נסמיוס

 "ין "סר ן )ויחן 3ח6ר סיס , 6'31 סדמס מס גכ) עעוחו)1
 מדור ר") יויחן מזת 6כ) , סריס סוס סיסים DD(1ממכוון
 וסס~חס ססו)ך 33"מ מסוורות מנ"מ )מ)16ח נסמיותסגו)וח
 וכב)) מנ"מ, מ)ורוח נמסכות ססנו)ות בוסס 6סרו0מטוסף
 : סחחדסס"ימס יססינס 63דס כמ "ין 6סר 3ו )סמק יגר "קר סגורותחרור

 חובשם
 לענין וכימם וכסיל וסמים סחקיס סס1ר עוד וזכר ,כיח מתיגי טועים סס1י 6ו יסופת סס1ר טס ט3עייסעגיגיס
 למעיר כלס סערתו ומיחס , לגו סקרונו כ6וירמעסיסם
 ססס ססנחח יסיגו מירח גלגל מתחח סיריוס ממס כיל6יוכ
 , כ"ח חמ,גי למעיר "ליסוף סתע1רר עוד וכן .מעולס

 נלה יגיס 6צייעכננויכל
 גא.ן מסיורוח גטמי1ח סגלות 3סס

 וספסד,ל6 סויים מעולס סנמנ6יס טסעגיגיס 3זסוסכו1גס
 תיגס מסלוח כי , סחחדסס ליגות למסיג 7עתגויגיע

 מסגות סת'חסות גדע ול6 רנות מס niso1מוג3לוח
 , וסמגסיג סמתסווס 73נר סט3עי סכת !ס מני16ח לנייר ול6 3סס סמעור3 ססו7מן וכטבע סמקנל כטתוסמסו3כיס

 מתסיס 6דס יססוכ 6יך כן טסדגר המר 6גחגו, סעסיגו למס סי7מס ד3ר 41יגו מעולתו, 61יך כתחלתו 6יך סמלצך,וסת
 ססטלות מן_ סכדל סיס כמו : 3ו סגסגיח גסס וססגחתט לסגסגתגו רומס 3סס o~s mnJnol יתעלסכגסנתו
 pet , מריחוק כחכליח סו6 3מל6כס יחמס 6קר olh~1 כטבע יחודם 6סר ס6דס כי , סמל6כ1תיוח לסעו6חסטכעיוח

 היגו oto ו6ף לכד, מס 6ל6 סחוף סוס003
 לסס' תסותי

 נ-

 מח o7h סו6 וסמ"ר מנייר, o7h סו6 60חד
 ס6לסיפ וסטנס וסנסגתי סיגפתו נידל כי  לס6פין ר6ף גן , כ6לסי)ו נייר 6ין  1"ל ס6מרו כמו כ6לסיט גור61ין

 סיתם ו6ח , קליו ונכוין עליו וגגסיג  פוחו  יגפע למס ס6ג,סיח וכחגתנו וסגכגפי פפפגפגו יינעייס סיסלפייייס
 יל5 - ער  יטגעייס  יעייניס  מן סריית  סילמדן ולמעיר 63מוגס סטיגס ו6ח לחח ר"ל , כלו 6יוDD~ 3"כוונת

~PDn 
 יפנפן

 6ליסו5  ספסיל  6סר וגסו וסגסגותגו, וססגחחגן כיריעפגו  וידיפפו וספ)פפו  כוייסו 6ו  כיריעפגו ידיטפוגרתיי)ךפפסיפ
 מס כלס סכווגס סיס כי , סטכעייס סעגיגיס קותו כלחדו 3גגו6ס עמו כרכרו Sho קותו וססליס וללמדו,  ליייכלסעיר
  יעווג,  16  יתגיס ל6 16 יסגית 16 ידע ל6 16 ידע וסוף , קליו סיכ6 מקרס כל  עליו ניל וס ~o7h  וכפירע .ס6מרגו
 ויסיג , מופגי לסיופ פ6יספר פס כל  ono מ6ת פיסגס  פסות וידע סייס מנע ליפנע כי 6סכפ  תליי יוסיף6כל

  ססי5 ס6חרוןסתכליח
 פסרכי

 ופין יפעלפ גספס  כספו
~SDt 

 יתעלס ס"ס מעלת טדל וירוכס י ס6לסיפ  )תפפי על לסטן
 וכמו , והסר עמר על ונחמתי 6מ6ס ע"כ , דעות חמים לפגי קטגס גריס 610 וכי פחיתותו ויר6ס 3ו 6ס3סויוסיף
 , גז6 וכסי  t'Sh  מקיפו  שניר ספס  פניפ  עוייס בי י1ס  סרלין  6יר ,  ייסורין  וירסין o)obn  עיסין 1"לשמרו

 הפר עסר טל  ותיסר  מטורכ  יסוך מי גי , ~onS 6"י כי  נייסורין  המפין יגל יסגסגש os)i)i ל6וסייסוריס
 כל ימס  מלפרגי פס גנל נפפספכל ולפס ירנ 6פר ו6פ"1 רניס.  יסורים ססרכגס 61פ יעייר 5  היגיעימויי3

יפרסיס יושרש
 כלל הספור באותו פירוש , נשטות סגולות נו נלך אשר )'( הערתו והיתה )ק( : חשר אשר בדרך יפה אם עליו לחולחרארה

פרק :פעולתם 1כסיל דבר ואם הללבםבענין
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 כד כנ פרק שמשי ולק ננונש מורה.י
 כללתי שכבר ותמצאני הענינים לך יתבאר איוב, ספר עניני כל ותעיין המאמר, בזה בו להסתכלשצריך
 לך שבארתי כמו , הכהמל והמשך הדברים בסדר שבא מה אלא דבר ממנו ימלמ עניניו,לא כלותפשתי

 : המאמר בזהפעמים
 בששה אותו ונרה והתורה , התורה שבמסופקי הגדול והוא מאד ממופק כן נם הנסיון ענין כדפרק

 הנסיון מענין אדם לבני מפורסם שהוא מה ואמנם , הפרק בזה שאבאר כמומקומות
 לא פינה ואת , שכרו להרבות כדי חטא לו שיקדם מבלתי באיש ומקרים מכות השם שיביאוהוא

 הששה מן אחד מקום אלא הענין זה פטומו שיראו מה בתורה ואין , כלל מבואר בלשון בתורההוזכרה
 אמונה אל יתעלה אמרו הוא הדעת, זה הפך התורה פינת אב5 , ענינו זה אחר אבאר והנהמקוטות
 חטא בלא מיתה אין אסרו כבר שהם ההמוני, הדעת זה )5( רואים כן גם החכמים כל זלא א , עולוירין
 העול שייחס לא שכל, בעל תורה בן כל שיאמינהו צריך אשר הוא הדעת וזה , עון בלא ימוריןואין
 אמנם , עליו שחל מה התחייב ושלא ושלמותו כהעול ראובן נקוי שיאמן עד ב ממנו לו חלילהלשם

 שידע עד והבחינה הנסיון בענין באו כבר שהם , ההם במקומות בתורה הנזכרות מהנסיונותהנראה
 וכיש הגדול, המסופק הוא הענין וזה , עבודתו יכולת או ההיא האומה או ההוא האיש אמונתהש"י
 אתה אלהים ירא כי ידעתי עתה כי לו ונאמר , שניהם והם ג השם בלתי ידעה לא אשר העקדהענין
 אשר את לרעת אמרו ובן , ונו' אוהבים הישכם לדעת אתכם אלהיכם ה' מנסה כי אמרו וכן ,וגו'

 אלא וענינו כונתו אין צהורה שבא נסיון כל כי דע , הספקות אלו כל לך מתיר והנני . ונו'בלבבך
 שיעשה הנסיון ענין וכאלו ר , להאמינו שראוי ומה לעשותו להם שצריך מה אדם בני שידעוכדי

 כאסרו , אהריו פלכו ממנו שילמדו משל שיהיה הכונה אבל ההוא המעשה נוף הכונה אין אחד,מעשה
 ה' אני כי לדעת כאמרו ידעו, כנר הוא כי זה הש"י שידע פירושו ואין ה וגו' אוהבים הגטכםלדעת

 המביאות אותותיו ותראו בנבואה מתפאר כשיקום כי אמר כן האומות, שידעו ענים אשרמקדשכם,
 תורתו באטתת האמינכם שיעור באומות ~הודיע השם שרצהו ענין שהוא דעו בדבריו, אמתלחשוב

 כל אליה יכוין למען , בהשם אמונתכם תפכד ולא ממית להסתת נפתים ושאינכם אמתתו,והכונתכם
 מופגע לעשיית עמו יביטו לא אשר )ג( הקיום זה קים שהוא מה )כ( האמונות מן ויבקש אמתמבקש

שני  טכשם
 כך 6חר ותעיין 5יוכ לגי6ור סקס 0ס 6טרססרקיס

 סרכים onS מ76 מסופק כן גס סגסיון ענין כ:רכירק : וכו' לך יחכיר 6יוכ מסר כלגעגיגי

 זס סר13 נטל וככר , ' 1 1 ל כדי לענותו6סכס
 סדכור עם גקסר סו6 כי יחסכ מככר SD51 ,סדעח

 מס לטס לידע ככחיגח טסם ימטכ הככר עמס ,כססגח0

אפדי
 5מל . סדעח וס ר51יס נ"כ ייכמיס ל ופ א כרפרק

 וסוף סדעח וס סוכרים מחס קפח כיוס
 סג"מרו כדעות סלכ ססכי6 וכמו , מן 6סכס SD יסוליןנמלט

 ר") . וס)מומו מלעיון רנונן נקוי ס'"מ'! עד ב :גססנמס
 1)6מל 5סכס סי יס!רין סי6מין מי כדעת l'nh)a תויסיין

 ומס ג : מלידס טול יכיס וס כי , סכרו יסלגוח 6)6יו ססגיעו סלע כוס גחמייכ וסלף ממסק גק' 76ס סו6סרטכן
 סעסס סגסיון עגין 1כ6)1 ר ; 1.)מק הכרסס ל") .סגיסס
 5מד מטכס סיעסס 610 ס)סיון עמן הכווכח ל") . 6מדמעקם
 ויילמדו מס) ט'סיס b)h עגמו מנד מכוון ססו6 כמעסםאין
 סט'4ס סייע ל') . סס"י תידע סירוסו אין ה : 6דס כגיממגו

 06 ימלט ל6 כי , סתו6ר ע"ז סוpDD~t 6 מ6ד, pDIDn, כן גס נסיון עגין וקמר סחמיל זלכן , גודע 6%מס
 סמגוסס לסכחין סיסיס 16 לועטך, סיקים מכלתי גמעו m)i-oS וס61 כמגוסס עגין ידע ססס"י סגסיון עגיןסיסים
 וג6מר גמו6'. לסרכוח כדי 076 על "סורין סס"י יגיף ל6 כי , עליז סקר סועוקוח 6ל1 וכל , רטע 6ו כיק סו066
 ס' ונגסס גי שרו וגן , י7יעס לו וגתח7עס יוגע סיס ל6 עתס סעד מגלל 6תס. ומלסיס יר6 כי ידעתי עתםלו

 כ5 יכר סרכ וסגס , תקומות כפסס סחורם רוחו סוכרם סרס 6מר וסיס , 16סכיס סיסכס ל7עח 6חכס6לסיכס
 וסגס , ידע נך ותחר מקורס יודע סיס סל6 16 , מ"1 עול תוסס 610 טסטס 06 ספק עליסס יט 6טר סמקומוח6לו
 סיעטס סגסיון עגין סיס וכ6ל1 עגמו מנד מכון 6100 סמעסס 6ין כי סמעסס גוץ 0כ11גס 6ין וכון נסיון כל כי דע סרכ6מר
 , 0' כידע ל6 6תכס מקבס ט0סס מקדסכס ס' 6גי סי לדעת כקמרו , י7ע1 ככר סו6 כי , וס סכי טיבע סירוסו וקיןוגו, 6וסכיס o)nto לדעת כקמרו , ממגו סילמך1 מסל סי0יס 0כווגס 6כל עגמו מנד מכוון ססו6 סמעס0 וקין 6מ7מעטם
 לססתע מטים  וכשינכס 5מססי  ויי)ספ  ודרסי  (o)P)nht p'p~h סיטור  לקומית לסוריט  סקופ לתו ס'כ~6 קטיי סרנםעגי, 6100 ןע1 נדגרי1, 6מת לחס1כ סמכי6וח כתותיו וירכס (((Obt מחפ6ר otp'e בו וסר15ן 6וסכיס, o)nto לדעת תמרוכן

 סרטון . וכו' ס6נווגס לזנח 6ליס ימסכו ליפן  פוי סגמסך 01ת!עלת , גסס 6מ1גתכס תמסד ול6 6וח, עמו סיכי6 6פ"מסית
 עמו יביטו לא אשר 4( : השלימה התזרה מאמונת נעתק מהיותו טכאוב השם שיבא והוא פ" , ההמוני הרעת יה )5( כדפרק כמריקרשקש

 נסת יריה שלא :י רוצה , הקיום זהק"מ
 לפתוי(

 למיראת זה 'היהלא מן מצוה שום לנטל נניא שום ארם שום
שעה
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 37לז כף פרק שלישי חלק נבוכותטורה

 כמשנה שבארנו כמו האפשר לאוטר רק המופח עשיית יועיל לא כי , הנמנעת אל קריאה wnw מפניי
 לדעת לנסותך ענותה למען במן אמרו כן אדם, בני שידעו הוא הנה לדעת שענין שהתבאר ואחרתורה.
 שניתן שמי בעולם ושיתפרסם זה האומות לדעת ענינו , לא אם מצותיו התשמור בלבבך אשראת

 אנסנו למען רדתו בתחלת במן נאמר עצמו הענין זה ועל , יחשוב לא מאשר יכלכלהו ית'לעבודתו
 אינו או ומספיק מועיל לעבודתו ההמסר אם ויראה בוחן כל בזה שיבחן בו רוצה לא, אס בתורתיהילך
 ענותך למען אבותיך ידעון לא אשר במדבר מן המאכילך שלישית פעם במן מכ אסרו אמנם ,מספיק
 כך, הענע אמתת שכרו,ואין להרבות איש השם יענה שפעמים לחשוב מביא הוא , וגו' נסותךולמען
 ובשנק הראשון במאמר בטן הנכפל הענין הוא מהם האחד , ענינים משני אחד הדברים אלו עניןאבל
 ענין יריה או , אז אם והטורח העמל טן וטניה בנלכלה הספיק לשם ההססי אם להודיעוהוא

 הקרים מועלה שהוא אוטר הוא כאלו , וגו' הארץ על הצג רגלה כף נסתה לא מאטרו להרגילך,לנסוחך
 אל הטורח מן היציאה כי אמת תה , לארץ כשתכנסו מובתכם להרבות במדבר המורחלהתילכם
 לככבם יכולין היו לא בטדבר ועטלם טורחם שלולא וירוע , המנוחה על טההתטדה ערבה יארהמנוחה
 הזבו מלחמה בראותם העם ינחם פן אלהים אטר כי זה התורה אמרה הנה , ביו,טכהה להלחם ולאהארץ
 הגבורו; תסיר הבטחה כי , ישראל בני עלו וחרטים סוף ים המדבר דרך העם את אלהים ויסב ,מצרימה
 שזה תיראו אל להם אמר סיני הר במעמי הנה כן , ענינו בארנו כבר אשר וגו/ אלהינם ה'מנסה כי , עץ בשם שיתנבא בסי תורה במשנה הנאמר בעצמו הענין הוא האלהים בא אתכם נסותלבעבור כי אמרו ואמנם , באחריתם הענץ בזה באה אשר המוכה והיא ז הגבורה, יתנו והעמל הפרנסהיצוק

 אלהיכם ה' שכשינסה בעבור העין, בראות האמת שכם שנזיע רק היה לא ראיתם אשר הגדולהמראה
 אמונתכם על שתעמדו אמונתכם, שיעור להודיע אותו ששמעתם מה סתירת אומר שקר בנביאאתכם
 היה תשמעוהו ולא לי שנאמר מה אליכם ואומר שליח אליכם בא הייתי ואלו , אשוריכם תמעדולא

 ששמעתם לולא ח , לבם אותו שאגיד מה בסתימת לכם כשיבא זולתי שבפי טה לאמת שתחשבואפשר
 , התורה ספנות הם גדולים ענינים שני כלל בעקדה ע"ה אבינו אברהם ענין ואסנה , המראה בזהאותו
 אשר הענע בזה הווה פגעת, .הא היכן עד ויראתו השם אהבת גבול אותנו להודיע הוא האחדהענין
 במציאות שיבא שאפשר טה סכל מופלנ הוא אבל נפש, נתינת ולא טבון נתינה לא לו ידההלא
 ובעל לילד הכוסף כתכלית עקר איש שיהיה והוא אליו, ימה אדם בני שמבע ידומה שלא סמהט

עושר  טובועםאפצץ
 ססי6 מסני 1 : )שיו וידוע 1וי גי )6 06 5וסכש סם06

Oh'~pSh 6מוגחו )סססיד כמיג" ס"ס וס ל") . סגמגפוח 
 גמגע גי , סגמגעוס ") קליפס h'o כמגבוח 6ממ "י"קפל
 . מעגין כוס ג6ס 6סל ססוכס וסע ז : nDho סיחמ)ף610
sffg6ין כטפ וסע Shtn, מסגוף כגספס ססרני)ו נעכור 
 פכסיו ל") . ססמטחס לע6 ה : סגכורס פדח )גסססוסקס

 nnbw "ו וסדגלוח סגול6וח סקויוח נעגמקס "חסססמעח:
 סמולם במתויבגס

"!1 
 ! אקל גכי6י "מלי גסתיס חסיו

 סוס ל") . ")יו ימס ס6דס גגי פסכע יעומס ס)6 מסםט
 6דס כגי ססכע גי כסוס יזומה סי" מס ס,גכד כלרוסמעגין

 י"סוכ ל6 מלסר 'ג5קלסו ית' לעגודחו סגיהן סקיגעולס

 כסיגך ס6יס ז0 ר"ל , לגמגעוח קרי6ס 6100כבמרו
 ויקרך לגסס חון נמגי6ות 6תח סי6 6סר 6מוגחג1לסססי7
 ~pnh )ע"כ סגמגעות 6ל קרי6ס סו6 ע'ו לעג~דבסיגו
 יס1כ ל6 ס"מח גי , לגתגעוח ק1ר6 ולכן , נסקרו)סדנק
 זל" 6מח יס~כ ל" ומסקרסקר

 כי מופח ז6ת על לו יזעי)
 לו stuts ל6 זסכ סל ;610 סיס סל עתוד על מוסח סיעססמי

 לסותר  רס יועיל ל6 וסתוסס 0סקריס מנ61ר  סוסממוסח
 ?מסוס יסגיר סרי ,  סירת נפסוס סיסנ5ר כתוסמסטר
 סגיחר הסגי המקוס יחכיר וגן ' pintpn  מפססהסר6יון
 סססמור גלנגך 6יר 5ס למטס  לגס1סך  ספקך  למטןכפן

  eo1PP'nl זס ס16שח לדעת עגים , ל6 6סמגותיו
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 כר פיק שלישי חלק נבוכיםמורה
 בו השקו יהיה איך היאוש אחר בן לו ונולר , אומה מזרעו שישאה ובוחר נפנד איש נדקעישו

 שקוה מה כל והנתז ההוא האהוב לולד בו ~מצותם לקיים ולאהבהו הש"י ליראתו אבל , אווזוושהבתו
 אליו המצוה בבוא לשעתו )לעשותו רוצה היה אלו כי ימים, נ' אהף.מהלך אוו?ו' לשמוץ והסכיםבו
 המעשה היה , אליו המצוה בא טעת ימים אהר שה עשותו ואמנם השתכלות) בבלתי בהלה פעולתהתה

 ולא, אחר בענין להשניח צריך ושאין , ויראתו ואהבתו מצותו חק ובחינת אמתי- ובהשתכלותבפהשבה
 ירוששהו, או שיהרנהו מהשם לפחדו יצחק לשחום מהר לא אבינו אברהם בי , כלל הפעלותלעירא
 ולא נמול לתקות לא הראתו הש"י אהבת בשביל לעשותו ראוי מה אדם לבני שיתפרסם כדיאבל
 המעשה שבזה ר"ל וט'-, ידעתי עתה כי לו המלאך ואמר )י( רבים, במקומות שבמרט כמו , עונשלפחד
 הענק זה הזק שדבר ודע . הוא מה ה' יראת גבול אדם בני כל ידעו נמור, אלהים ירא תקרא בואשר
 תעשה לא וממצות עשה ממצות אותו שכללה מה בכל כלה התורה שתכלית ואמר ובארו ,בתורה
 לעשטז תשמר לא אם והיה אמרו ודוא ית', השם יראת והוא אחד דבר הוא אמנם , וספוריםומיעדים

 אוזר זה אלהיך. ה' את והנורא הנכבד השם את ליראה הזה בספר הכתובים הזאת התורה דברי כלנען
 שיבואם מה באסת הנביאים יאמינו איך אותנו להודיע השני והענין . בעקדה הטכוונים עניניםכהנני
 ובאמצעות שבארנו, כמו בטראה או בהלום שהוא בעבור החושב יחטוב שלא בנבטיה, השםסאת
 , ספק קצת בו יתערב או אמת להם שיומשל מה או שישמעוהו מה יהיה לא שפעמים , המדעההכח
 בדבר יסופק לא הנביא אצל ויציב אטת הוא הנבואה במראה הנביא שיראה מה שכל להודיענוורצה
 זה על ובראיה , בשבל או בחושים המושגים כלם הנמצאים הענינים כדין אצלו ודינו , כלל אצלוממנו
 , במראה או .בחלום הההר . המצוה שהיתה ואע"פ שצווה כמו אהב אשר יחידו בנו לשחופ אברהםהסכים
 לא הנבואות בטראה' שישינחהו בסה ספק אצלם היה או נבואה של בתלום מסופקים הנביאים הץלו
 הנדול,מספק, המעשה זה לעשות בנפשו מוצא היה ולא הטבע שימאנהו במה ' לעשרת מסכימים והי

 אשר הוא אבינו אברהם כי נעקדה, ר"ל וביצחק אברהם יד על הענין זה שיהיה ראוי היהובאטת
 אמר ) אליו אדם בני ולמשוך תמיד אחריו הדעת זה ולהשאיר האמונה ~קיים, היחור להוריעהתחיל
 כן טמנו, הנשטעות המועילתו האסתיות דעותיו אחר שנמשכו וכמו , עו' יצוה אשר למען ידעתיוכי

 אמונת פינת בה אימת אשר הפעולה זאת שכן וכל , מפעולותיו הנלקחות הדעות אחר שימשכוצריך
 לא , הנסיונות עניני שנבין צריך כן מנעת. הסג להיכן ואהבתו ה' יראת תכלנה בה והודיענוהנבואה
 שידטוהש סמה חלילה לו חלילה , קודם יודעו היה שלא טה שידע עד ולנסותו אדם לבחון ירצהשהש"י

 : זה ודע כ , מחשבתם ברוע הפתאיםהסכלים
פרק

אפודי מובשם  וסו" מסטי וס 6לימס
 טימטומו 3פס י : וכו' סיס פוח

 סיוע מסך גע)ין (oslt ויעלסו גגו מידמע וסות ר") .סעגע
 לדטמו נוס 'לפח . וט ודע כ : ס3ן ע) ס36 רממ'כי

 גי6 פכות ססי'מ סיגיך ר16י 6'ן וסי ססמגמט סק(גערן
 נל6ס כסיס ס)סיון מעמן סססוקיס כ) פי' קוס , קרסמס6
 , לת"ס 13 סגפת סעקדס יעגין 'רמוז נס , פסס סדעחזס

 מ"ג: סרק סגי כמיק ,סרג וס ג))וככל

 וככר , ידיעס לו סיחחדס גרפס תסיס ססס~ק כחכליח סיס יתעלס ססס סכחוכ זס ס"מר מי 5יס 061 6חס,56סיס
 ודעו גמהץ "לסיס יר6 תקרך בו 6טר סמעסס סכום בו 1סר15ן , סגי כחלק עקומו מססרקיס סמפטך תקו 'ידעת
 וככר , ססס ועכור וגסתתו וגועו ממוגו 6דס סיתסור וסע , מגעת סיכן ועד סי6 מס מלסיס ירקח גמל 6דס 3גיכל

 ~עסוק יגססו יכולם תי65 סיס  1ל6 : וגו' לעסות תסמור לoh 6 מאתר כתי סירוס סי6 כלס סת1רס כל תכלית כייןעח
 %6פ סי*  0יגנו*י לגו ~סוויע ינו 6ס סרט ו0 י3טנור 56תי סיס גג13*0  סחוסג כי  ירט 0י0 6100 עתי 36ל~ס,
 הימתגו מכלית נס וסידיטגו , ~((ohl התוגת פגת גדילות, תוטלות מתי  *לו סוריעגו כע9ירס  כן 06 סגכ61ס,ולסייס סיחור לסוריע סחסיל 6סר סי6 *3עו 36ריס כי יייסי הכרסס יר על סענין  וס  0יסי0 רשי סיס ונקמת , PDO נססין

 , olpn ירע 0ל6 מס הידע טר ילגסיט  לצחון ריסס ס0סס ל6 סגסיגיס, ענייי הנכין יריך  כן %געס,  סיכן סרו6ס3תו
 ר6ת 6ז וכי שססגסס 3טגי1 לרתחו 3וס ירתח , ~ס זוע . תחטנתס נריע ספתיי0 ססכליס תידפי חס חרגו חלילס לוחלילס
 מדוך כתו סט5וט, עלטעמי לרמוז גסל6יס סרקיס ל0קדיס סרג נ6 נך 61סר , כמסיון  סגין נססלמוס וסיךיעסיססגחס עכז  ג0ל0  ונכלן . 0גרוליס 5ס1טל1ס סמי ,3ס יירטו 6סר סעקירס  לענין ירמיז גס 9י0, סט6 לל6 תכיס סיססינים

 : onw1 nlht)o כך ולתר סקרנות לסעריס ססורס מסרי ככלסרג
פר9קרשקש

 האפשר אותו שיצא אחר יא כי ידעתי עתה כי  הטלאך שטר  לו( : ולגרר לסייגשלח

 לפ~

 שפפועל 'צא 'ו: :פ-ן ש 1 עשיתיי מחלק 4ה תלהג בדבש טחיש:ייץ; שהש יי:נ::: או עשותו גאטשרות קורם והיה
פרק
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 88לח ' כה פרק שליומי הלק נבוכיםמורה

 פעל,שחי, או , פעית;הבל אם , חלקים לארבע תכליתם בחעת יפי יחיקי השעיתע ,כהפרק
 "יא ריק, לה השטר אשר הפעולה אמנם , סובה פעולה או , ריק פעלתאו

 תשסע שאתה 1 טבועים יםחוה כי ההיא התכלית תניע ולא אחת תכלית פועלה בה שיכהןהפעולה
 ולא במהלך או'טרה יטצאהג ולא א"ר לבקש שמרה למי לריק, פרחת פעמים הרבה יאסרו אדםבני

 כלהתנולות וכן , ירפא כשלא לריק היה החולה בזה וטרחנו השתדלותנו ניע ויאמרו , בסחורתוהרמח
 ינות לא אשר הפעולה היא , ההבל ופעלת . ההם דוזכליות עיעו ולא תכליות בהם יבוקשאשר
 . הנכשלים המרעעים (כפעולות חושבים, כשהם אדם בני קצת בידם שיתעסקו כמו , כלל תכלמובה

 תועיל ולא הכרחי נלתי ענין עה שיכוון ר"ל פח"ע, תכלית בו יכוון אשר הפעלה היא השחוקופעולת
 שתכליתם טעשים שיעשה סי או , העגול להטיב התעמלות . לכוונה לא שירקד כמי , נדווההועלת
 יש 5י , ושלמותם הפועלים כתנת כפי יתחלף וזה , ספק כלא שחוק הפעולה שוארו יאמר כהם,לשחוק
 כהתעמלות , כלל לא'תצטרך אחרים ואצל אנשים אצל נדולה תועלתם הכרהיים,או שהם רביםדברום

 חכמת שצרזיאצל,טישידע" מה על הבהיאא לרוטטיך הכרחי הוא מינוה)אשר ההחלף כפיהנקש,)6(
 להתמיד ההתעמלות פעולווע יעשה אשר כי , החכמה אנשי אצל גדולה שתועלתה וככתיבה יהרפואות

 יכות פעולות או הנשימה; עצירת או הירים, משיכת או ההתאבקות, או בכדור, כשחוק הבריאות,בו.
 החכמים ואצל שחוק: פעולת סכלים אנשים אצל ההיה הנייר, ועשיית הקולמוס כעשיית הכתיבה,בהם
 ר"ל 4 נרבדת תכלית לכונת הפועל  nwY אשר הפעולה היא , הטובה והפעולה , שחוק פעולתאינו

 שכל וההן בדברן עליה לחלוק שאין לי שיראה חלוקה ואת , ההיא התכלית ותגיע טועילה אוהכרחית
 נכבדת תהיה פעמים , מכוחות תכלית וכל יכדן, שלא השיפשר תכלירו בה שיכוין אפשר אחת פעולהפועל

 ואחרנארי . כהכרת החליקה שתנזרהו מה זהו ) תניע לא ופעמים ופעמים.תגיע פחותה, תהיהומעטים
 דעתנו לפי אמנם , שחוק או הבל או ריק השם מפעולות שדבה לאמר .שכל לבעל שא"א אומר _זה

 את אלהינו פרא אמה מאד, מובחע ללם.הם פעולותיו טריקה תוית אחר נמשך כל דעת לפי עםאנחנו'
נל

 םוכשם
 טסיחס למס וט/ חלקים לד יחמיקו ספש6ת כהנצרק

 כין ססלמיוק סיגי כל יכלול ס6לסיחתויתט
ninSnoוכמלחכיו גס6ל סגחלוח סמוסכלוח וסו6 סע,וני 
 כתורס ומעיון נכנס,, וכל ססמיס מס 6סי1סעילו)(י1
 כתורס תמ65 חיכגס ומעסם ,גי6סיח מ5סס כוסיגלול
 חוקים 6לס וגקי6ן סטוכוו! סטעולות ומס המלסיססלמות

 ומ7רגותיט וכנכו6ס מיככס וכמעטם כר6ס'ת כמעמסלגבר טרשי מס כל סיב כיקר כ3ר יסגס , גד,ק'סומססט'ס
 7כייס. נכמס לדגר עתם גשר ונססנחס, סססוני7יעח
 סתורם סתרי %גלל סס 6סי למנוות onv ל"ת .ר6סוגס
 , ס6רז עמי כסס יעולו סל6 כזי טעמם נתגלו ל6כי

סייגו- למס ים 6ס 16 טעט לסכו 6ין כי יחס13 כגיסושנס
 רסיס ססוהיס כן . גגו וכי46 , טלמוח לטוס מכיי
 סרכ כ6 תועלת סוס לסס סיין יר6ס 6סרנ"ורס
 לסס וים נרוסס קלוס קמרת כל גי לומד נדק עורסמורע
 יסים וס וסלמותס תג4תס ממגו (osu ו6ס גפל6יסטעמים
 , גמלות W1SDIP לגו יליצו סמ15ק כל 6כל מנותיקעת
 וקקע.111צ_יכל טגי=דגכןן3.ן?2_ימשןנסגסס לתקןומן

 עד ס76ס גסגסגת סליס4ת 7371 גך ואחר מסלמיות,6לו )סגי קגימ וססוריס 1"וסרותיס מ5ותיס וכנ בגססתויס
 סרקיס להקריס ס"איל הנחס . סחי4ס גרור "ל יעתק6ט4
 פרקיס.לכ6ר ססקדיס גמז סמגוח, tnup ;5ססלרמו)
 לגור ססרק וס וכוונת , מיככס ומפסס כיחסי"מעסם
 סיחסכו כקו .למ.ן2[%1מ1ן"4עננק1114 סעלו";הסססכל
 6חהו:חגחס סעו),ת)1,גמסכות כ5 6כ5 מעיון מנעליק5ת

 סתתי)ס. וסגם , %1ספט פלי655י4'75ק וכל לגמו סו6והכמת)
 גמור טוב סו6 סמ5י6וח כזס סרס סעסס מס כל כיסת.רס
 מ6ד טוי וסגס עמס 06ר כל 6ח otr5h וירא ס6מרכמו

 ונעת טורחט דסק תסו 1 סע6  המיס ס15ר ססלימסהגס
  eptSnn ק?65 ול6 3וס ממלוקת סיס 3סס  והיו4סילוס41יס

 וסחחיל ). מחודם קסו6, נאמין ו6נחגו גתמי17תמסכוייך ),ג6גל ססעולס סוגרים ס-פיוס,קיס 6ל6 וכינס'כיגי4ו
 פע1לח ontSs , 06 כחינוך לסין 1pSnpt, ססעולוח כיוצמר
 : טפס סעעס 06 סרק עעאח 06 סח.ק nStpp 6ססכל
 4קללס וסיף סמונעיס. ומנעו כי ססו6 סחכליח סגיםול6

 חוסכים כססם, "דם 3)1 ק5ח, סיעסו גמז כ4)ית ?ץן?4ן%ע4שעיע"מטםילמחגהה4גסי ומעולת ןבלות כל . הכללו כס. כי כחכם P'nS ולס 60מר כמו,סגמר5ת
 . וסג3סליס סמסוגעיס סע1ל1ת יעסו כ6סר 6ו,,,י,
 P~D, תגלית כס יבוז אסר ססעולק ?9שת4.סי6ופעולת
 ועמס 6ו, , 5עיכ5 לסטיך סחעמלות לכוונת 076hs סליקי 651_פגענןגגץ כל8:ליא4כקו. ענין גס יטין56ר
 ויסתענג מגסס לסטיב כדי סמגוחס nnp~YI ל6 ססחוקסעולח
 : נלכי ססחוק הלקסת 6ל6 בולסיו לעדוד לעיין סיוען.כדי
 6101 חולקיעליס 61י1 קגרחית חלוקם סי6 סמלוקסוז6ח
 )6ס תכלית כס. יכוין 06 יחגע ל6 6חח מעולס פועלסכל
 %כ"ת 16 גככדת סחסיס 16 תגלית וכל תכלית יטי1'ל6

 חכרן ו6ס לטוכס מעולתו יקלס נכנדח תסיס ו06פחוחס
 תגליות טסני %לו , לקחע4ו"0 פענוחו יסיס סחותל4כר
 6ססר 6ג ~ס %3י נצרו שרו"ח% לריק מעולתו יפיס יגיעול6

 sw 6( חק ססס מסטעוח הגר לותר סגל (SPלסוס
 ~otwtt 5חכ%יס דעת לסי זעחט לסי ר"ל , רליגומסם החרקירי נמסך ו" ולסי.יעת 7עחגו. לפי 6גל , צחוק6ו

 .גל דעת וכסו מעיק סיחיינסו מס כסי סדכריס חמתת,
 5ע51וחיו כל כי מרע"ס ,תוית וסיף סחורם 6ת4סנמסכיס

 עסה 6סר ג5 6ת ot~sh וירה 6מר מ76 טונותגלם
וסת ישקש

 החתעס4ות: טיני בו רשה מיניו, התחרף כפ. )6( כהפרק

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 בטצחגות הכרחו הוא ההוא המעשה דבר נגלל על שעשאהו מה וכל ספד, פוב והנה עשה אשר%

 לו טועיל העין ומציאות א בעטידהו, הכרחי ב"ה בהון בו והמשל , מאר מועל או הטכוס ההואהדבר
 התועלות אלא נחושים כיון ולא , ומן קצת דרים נעל השאר אלא במוזן כיון ולא , בהשארוטאד

 דבר נלם הטבעיים בענינים שאין , הפילזסופים דעת רב הוא זכן , בהשנזתם חים לבעליהטניעות
 בק הפרש אין אחת, תכלית בהם שבוקש פעיות כלם הם מלאכותי שאינו מה שכל ר"ל , ההבלע"ע
 דבר יעשה לא שהשם חשבו אשר העיון מאנשי הכת זאת אמנם . נדע לא או ההוא התכלתשנדע
 ולא תבליע להם יבוקש ולא הרצון לפי כלם פע1ל1תי1 אבל מסובבים ולא סבות שם ואק , דברבנלל
 רהטנו פעולות יהיו , חכמה אחר נמשה ואינו שירצה מה יעשה אבל זה עשה ולא שה עשה לטהחוסר
 יכוין לא בהבל המתעסק כי , ההבל מפעולות פחותות יותר ונם ההבל בחלק נכנסות אלו אצלא"כ

 תכלית ללא אליו ומכוין שיעשה במה יודע אלו אצל והשם , שעושה מה יודע בלתי נבהל חבואתכלית
 , המהשבה בתחלת גלויה שקרוינו , השחוק ע"צ יבר יתעלה נפע%וחיו שההיה אך . תועלת לצד ולאכלל
 במבע הסכלות כלו לזה והמביא , אדם בני טמנו לשחוק נברא שהקקש שחשב מי לשחון תביפ%א

 שתראה מה כפי טציאותו שאפשר מה כל להמציא כלה שהכונה והוא ב , העקר ושכחת וההפטרההויה
 נמשכים הענינים היות בבחינת נמנע הוא א"כ י , כלל חכטתו אותו גזרה לא זה חלקן וסטנם גאתו,
 לזה הביאם , כלל תכלית נהם כוון לא כלם השם שפעולות האומרים אלו אמנם , חכמתו נדתאחר
 הגל , בכללו העולם מציאוה תכלית מה אומרים שהם , דעתם לפי המציאות כל בחריע חבוא ,הכרח
 זה וימשיכו , אחרת לעלה לא השם רצה שכן העולם, בחדתי שיאמר מי כל כטאמר סרסרוכרחם
 הרהר ענור ספני הוא הקרנים ובהירות הענכית המחיצה שנקב הדו עלא עד כלם, העקםבחלקי
 ורהרואה

~ww  
 הושמה ולא המחיצה זאת נקבה ולא כלל, בראות מכה !ה ישיטו לא אבל  ש"2ינ, %ו?

 וכבר , זה בחלקש אפשר הראות שהיה אע"פ השם רצה כן אבל , הראות מפני בדהרה עליהאשר
 עמ' עשה דף חפץ אשר כל כאמרו , הענק זה העית בתהית שמשמעם פסוקים קצת אשנונמצאו

וכאפרו
שבב

 ססוע5 כי דכר כגלל ססס סערות כל כי מ6ד סעבנס
 , מקד מועיל 16 חיכוין ססו6 סדכר כממיקוח מכרחיסס!6
 , טוי סיבר ע"ג 16 כסכרת עש5 סו6 סס"י סיעסס מס כ5כי
 סוס 6ססר 6י 6סר ~OPD וחוס בסוס כחוס ססכרחע"5
 ע"ג ל! מס פחוסים ס6ר אמגס , כלחס לסיוע חיגע5
 , ססילוסוף יעח סו6 וכן מ76 מועילים וטס .טוםסחחר
 סימלת כמו מסגל 5ד על זכר סטכעייס געגיניס61ק

 nDbSn' סוייגו מס כל כי תמרו ו!ס , ס6נוסיוחנסעולוח
 6ין חכליח כסס סיכוקס ptStnD גרס ססכסעולומס76ס

 מגח ו6ח o)"h : גיעסו hSD 16 סתכ*ח מגדע כיןספרם
 . דכר נגלל זכר יעלס ל6 ססו6 חסכו 6טר תעיוןמסגפי
 ברן SP סי6יר כעכור מקיר גסס מסמס יעסה 65כי

אפדי  ס)16מ ידלוס 13 ר") . לו מועי) מעין ומבוס א כהפרק
 (hf~no כטס ססכונס 6101 ב : ממנגד מןוינרמ

 ססכוגס 610 ס6מחי מעקר ר"ג . מקינוחו ס6ססר מסכ)
ntolbnמלוף ומגס נ : מ)י16ת1 ט"ססר מס כ) וסמיי" כיס 

 סמם סג6מר 16 , מסמוק )ד עי מעולס 16 חכייח, כססאמס 1)" סלטן גי ע) ימיו סבי ספעו)ות סגלגל ד") . גו'וס

 )מנע 610 6"י ר : במט טחו תרס י6 ימעט סססבועי
 tDU'n מס סגי 6גמגו דעחגו יפי ffb( ל"ל . סיוחוככמיגס
 סיטסס )דעס)ו סו6 סגמ1ע מן מכמסו גוירת 6מר )מסךש"י
 חכ)יס 3סס 6ין 6סר מסחוט סעו)ח "1 נסכי פעו)חסעי

 וסטמיעס כעיגיס oth~o לסיוע סרוס bSb יט5 סיס כשגיס וירכס נעיניס 076 טיסמע ר5ס 61לו' , 5כ7רפוטן
 ntSIP, למס יכ1קס ול6 ר5וגו 656 6תר תכלית לו 6ין 6כל גמש לסוס תגלית לכקס רצוי ט6ין כ! גס הקמרו ןג6זגיס
 וסו6 תכליח יגוון ל6 נסכל סמחעסק כי , ממט סחות 16 מסכל (pSn גכגסות ססס סעולוח יסיו כן 0דכר סיס661
 ל6 צליו ומכיון סיעסס כמס יודע 6ל1 56ל וססץ , ססכל סעולוח יפעל 06 זס ע5 לס6סימו וקין יודע כלתיננסק
 . סמטסכס כתחלת סקרוחו מכ61ר ג"כ !ס , סטחוק 5ן על דגר כסע1לוחיו פיסיס 6ך . תועלת פד hSt כלללחכליס
 יסעלbs 1 טמע1ליס ס6גסיס כ"6 נמורס סכל1ח זס כי 6דס גני לסח~ק גכר6 סקול גי סחסכ מי כסגעק חכיט651
 מסכלות סו6 גככדח חכליח כעכור ימעל לown 6 לחסוכ וסמכים , ססס סיסע5סו כ"ס סחווז תכלית כפכורדכר

 גגה גי גן לסכרין ר6!י !6ין , קעעס מוס !כפרט קמני16ח וס תשיח סו6 ס76ס כי יקסכו גו , וססס7 סקוייסגטנע.
 גורס ל6 וס ftSn וכמגס , תותו מתריס מס כפי מני6יחו ס6טסר מס כל לסמ5י6 כלס  סגוחס תעכרו גסרקיסנחגיר

נ::ו,:7ך~נ::ש6ת ייגלגןמיסוכי%.6י'%]גין  סרי. ק  :%:ן:%מ6:י%(לבקן
 15 ספין סעולס מגיסות נחכליח סי6מרו יחוייג מעולס כחטט ~otfnhn , סחו6ר זס על סו6 כטעגוחס סחסכ1 מטכסי סס2

 ל6 ס6ל ר5ס כך זולתחכ5יח
~SPS 

 , כן לחלקים סיסים יחוייכ לכל סיחתיכ מס קמרו כי OStt נחלקי זס וימסכו , צחרת
 510 סקרגיס וכסירות סעגכית סמחי5ס סגקג יחסכו ול6 , תכליח לו 6ין סעו%ס חלקי גס חכליח 6 6ין סעולס כלו6ס
 ס1ספ bSt טמחעט 61ח גיקכס 6% כ5ל, כרצוח סכתם זס יסימו )6 ר"ל סיסיג, מס שיסיג עד פרוצס סרוח עכבמסני
 סיסיס 6ססר סיס וככר , סר%ס למס סחו6ר זס ע5 ססס טסתו סכלי זס כי יסמרו 6כל סר16ח מסני נסירס עסיס6סר
 פסוקים שת ילגלגו גמש וכגר : סנסס7 סדעח וס ל60מין וטפנאס WW1 6חוגתס זיו , וס חלוף עלכרקוח
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 89לפ 'כה' פהק שלישי; חלק 'נבוכיםמורה

 5המיהיא וכיוצא הפסוק*מ אלו) וענין ה תעוצה; מה לר יאמר מי וכאמרו , ויגש אותה %פשוונאמרו
 י"עלה(ילא 'שהוא אלא רצונון מהעשא; ימנע ) מונע שם ואין בהכרה .עשו השם' ירצח אשרשהדכרש
 ה5ו5ה בתכלית המום. הפעל וכן כך, להיות שנזרה.חכמתו. מה אלא אפשר כל ולא אפשר אלאירצה
 "ל.ית ,דערג5ל הוא וזה' חושף, 'לו ואין מונע. ההוא. הפעל ובין בינה יבדיל לא לעשותו השםשירצה
 "כמנו .רו5' מחודש שהעולם שנאמינהו מה שעט אנחנו) דעתנו הו% וכן , כן נם הפילוסופיםודעת
 ~niud .תבצר,5מ% אשר ית' ישחכמתו יאמית אכל בזולתון לבד,לא ברצון שוה יאמינו לאיודעינו
 חייבה תשתנה לא אשר בעצמה ההיא והחכמה נמצא., כאשר בהכרח בכללו העולם זה מציצותחייבה
 , העתו ישה עש" הכל )אין הרבה,בפירוש לחכמים נזכר הענין זה תמצא , העולם שנמצא קודםההעדר
 כ , כלל הכלית בה יכויך ולא הפהצל,פעולה' שיעשה והוא , ממנו לברות שצריך ממת לברוח כלווזה

 מהודיית סתוקבץן ' כלם -הטבעיות- הפעולות שחלקי והוא נביאינו, בארו וכוה תורתנו חכמי המוןאטונת
 פעולה אבל ולאולרה;. לשחוק' ולא להבל דבר מהן ואץ ומסובבות, סבות וכלם בקצתם קצתםנקשרות
 'ג5%ר(י% קניניך,, הארץ .מלאה עשית בחכמה כלם ה' מעשיך רבו מה שאמר כמו , ניויהחכמה
 וא,.44ן ; הלועו שיאמן צריך. אץ המה נמשך חח , גו' ארץ יסד בחכמה 'ה' ונאמר , באמונהמישהו

 555ע כ"ש. ' המבע; ,nl~lpe בכי בטלה דבר . ולא שחוק דבר ולא הבל דבר שם שאין ,, בן יגזורהפילוסופי
 חספקות,ה5ביאות שרוב ודע שלהם, החמר מעלת כפי וממודרים מתוקנים יועזר שהםהגלגלים

 החדם,5עצ5ו nlyb שישם אמנם , מחלקיו חלק כל תכליות או בכללו העולם מציאות תכליתבבקשת ל55וכ"
 בוא הראשון; המכוון וסכלות השפל .החמר זה לנטבע והסכלות ל לבד בגללו כלו שהמציאותורמותו
 "% 'ש"ק;יקצתט 'יתעלה שקצת'פעולות(השם שידמו ,עד , והסבוכה הספקות יתחדשו האלההענינים וס5ילות.!שני ההוא : הטעונן ומעניו .'ספק בלא טוב המציאא :י מציאותו שאפשר טה כלהיוציא
 אצלם יתעלה. השש פעולות שימו עד ההרתקה זאת סכלו שאשר ודע . ריקוקצתם

 לפעולותי
 ההבל

 יביא-א*הםאש-ר שלא "כסה א"ר נמשכות אותם משום בהקו ז אטנם כלל, תכלית בהם יכווז לא,אשר
אפורי

 וטחן ה : סימם חכ)יס 3סס ים ססי"ח מעפם כ) כי ,סו3
 מהו ס6מחי ססילוס המגס ר") . 3סס 1כיו)6 ספסוקיס6)1

 ימ:מטס טיסיו )6 , וכו' פירנס ססדנריס סו6סססוקיס
 הח' )כך סר)ון 6מל גתתך יחע,ס 0סט סעס0 סמםוססועס
 סני וסכים 6100 ססעוח 1 : פכח ו6ח ימסכו שסרסגפים

otJt)POסמ~סכ ועלמו ס6דס סעוח סו6 סעעוס ל") . סייס 
 -: מ).6!ת1 ס"ססר מס כ) סמ)י6 וסוט יתעלם ממנו ל"סון1)מכ11ן סמו" מס ידיעת סכים מסני , 0סס) מממר כשע בכפש, ס6' , ס6)ס t:ro(ot סגי וסס!!ח , געגועו כ)1 סמט6וחגי
 ססעו)וח מסמגימ כרמו ל") . גמסכוח 16חס מסוס צלמו-ז

 בקהמות-,)ץ'.) ,.

~ff
 - . טוב

כ,'
 ~עגיי

  פגזרס 6ל",חס 6יססר גל 1ל6 כה ספ0!קיס 6לס
  מסודרתך מס סס"1 פעולות וכל . כך לכיוסמכחחו

 .ס44י5ל .מטנע יסוייכ סל6 '6סר לסכרססטכטירייס,4י%
 עמיו יסירר כי מחט סמוי יסוטל  סחר סיריטסימסוס
 6סר סדור כי , סספכיס תרי סיו6 6סר יסכיםסיני
 6151 5ללליי54י  ניסף 616ר 5ל סי6 -5מג1 יסכיםמסגי
 .נל5ף6 י5ס. ~סס5 טיר5ס .סלדכרימ  ננס 66רו ווס ,ירגון
 .6ל6 לתגי  יתייל ול" כגללר יורט יתסיס 610 מסיסלסג
 יל, ספכיס' טכסניסגריר

 56טר יר5ס.-6ל6, ל6. יס' 6155 6ל6 6מר טור ויסלייס י1לoht elo -  5 לטסיי  יסורי
 ירפס ל6 .כי 6יססר כל י4ג5 ל6 וגס ; סמסעח מסוווי; orht כסס יוכל ול6 יגמגעוח ירפס 06 חכם יסים ל6כי
 יימתט"64לי-ששנוי-%כח"'-..anttcS סיס.יכמתו

 כחמס
 66ל! 1"!6יי

 ןיו:צ1%2%יע1(2": ן 2::נ יט::ןן%%: 212ג ג tjthcistttipin11~1n טו%ש:1;ן1נו1%שןג'4ץ1:44ג%4(ם4י.,ע'ין'1!ייג4"יע,"י1
Ot~JOItt   יף4ס:ש יכ :"ן. ,%טלי:ע(:ין,%י ים: :ויי::1::י?%:::. בםנ!%ג%.:%5י11 %::אמ:המיגיטי% שגג %ג

 כש"לשענל(ג% חססחע כסגי סס,ל01!9 כי.!6מר plStrn (P)ut ונחימגג..ו.ל6.ק-ךטכיןןןכךו4"ס;ככלנחכמה
 :  2ג%ה 1,'שםג,ייג:י,"ן,":ץץגעוע:ימיי"י 'י:כוצ מפיוסו סיחר סעגיגין, סני וסכג(ס ( :ענ1ר, יתפייח כל ימ5י,יווכי  ון n?S~pסר.6דס כחטעו

pl#Urt)D",Iplh'Sn  
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 כן כה פרק שלישי חלק נבחניםטרה
 , להאמינו שראוי נדווש , הענע בזה תותנו דעת המעתיך וכבר , בזה השער ומגרו העלםבקדנות
 נסכל ואנחנו הנעלה חכמתו אחר נכשך והעדרם מציאותם הפעולות אלו שכל באמרנו הרחקהיפגין
 אלהים וירא התחילה בו כלה, רבינו משה תורת יוסדה הדעת זה %ל , בפעולותיו החכמה טאפניהרבה
 זה וכשתחקור , ודעהו , נו' פעלו תמים הצור השלימה ובו , טאד פוב והנה עשה אשר כלאת

 תמצא לא הענין, בזה הנתלים המאטר בזה הקודמים הפרקים כל בהשתבל הפלוסופי והדעתהרעת
 מקדמות שכינקים במה אלא מחקקת תמצא ולא , כלם המציאתן מחלקי בדבר כלל מתלולםביניתם

 : זה והבן ח אצלנו וחדושו אצלםהעולם
 אחר או חכמה אחר נחשכים יתעלה טעשיו אם התורה טבעלי העיון אנשי שחלקו כמו כרמעשק

 שצק במה בעצטה הטחלוקת זאת חלקו כן , כלל תכלית לבקשת לא לבדהרצון
 , לבד הרצון אחר נמשכות כלם שהתורות ויאסר כ%, סבה *ה יבקש שלא מי שיש , המצות מןלנו
 ושהמצות , אחת תכלמו בה והטכוון החכמה אחר נמשכת טהן ואזהרה מצהר שכל שיאסר מיץש
 נדע ולא קצתם עלת נסכל שאנחנו אלא עלה לכלם והיות בהם, צוה התועלת ומפני , סבה להם "םכלם
 וטשפמים חוקים בזה, טבוארים התורה וכתובי והסגולות ההמון כלנו דעתנו הוא , בהן החכסהתיפני
 , הטשתלח ושעיר בחלב ונשר כשעמנו חקים שנקראים ואלו , יחדו צרקו אמת ה' טשפמיצייקים,
 והשטן בהם להרהר רשומן לך אק כבר לך שחקקתי דברים ואסרו ויל החכמים עליהם כתבוואשר
 סבה להם שאין ענעים שהם החכמים הטון יאטין לא , עליהם כליבין העולם ואומת בהןטקטרנ
 שיש החכמים המון יאסף אבל , שתרנו כמו ההבל לפעולת יביא זה כי , תכלית להם בוקש ולאבלל
 לחסרון או דעתנו לקצור אם א ,' ממנו שנעלמה אלא , פנים כל על מועילה תכלנה ר"ל , עלהלהם

 , מועילה תכלית יש לאזהרה או ההוא למצוה כי ר"ל , סבה 5הם יש כן אם הטצות כל .חכמתנו
 התבארה שלא מה וטהן , הגניבה ומן הרציחה מן כאזהרה , בהן התועלת צד לנו שהתבאר מה מהםב

 אצל מבוארת תועלתם אשר והם ד , הכרם וכלאי הערלה כאסור ג , בנוכרים שהתבאר כמותועלתם
 לא כי תסיד ויאמרו , חקים יקראו ההטון אצל מבוארת תועלתם שאין %לו , משפטים יקראוההסע
 תכלית שאין רק דבר המצות אלו נתינת שאין לוסר רוצה , מכם הוא רק ואם , מכם הוא -רקדבר

 המפורסם הדבר ידעת וכבר , סהשנתכם הוא החסרון כן שענינו מהמצות בדבר יראה ואם , לומועילה
 המצווו סבות העלים שהשם אמרם וכן , אדוטה פרה מלבד כלן המצות סבות ידע ששלטהאצלנו
 כל נמשכו העקר זה ועל עלתם, התבארה אשר מצות בשתי לשלמה שאירע כמו ה בהן, תלזלושלא

מבריהם
 טובשם

 , מעולס 3ק7מות מקמר 56 יכיף פ)6 כדי סמכמס6חר
 סל6 גדי סר15ן, 6סר גממך ססכ5 65מר 3זסוסגרוססער

 סעפו 6% מעת גזם סעו5ס מעל 5מס ס56ס סוסי60ר
 ושמר . סערותיו גל וגן , ~?P_ 6חר גמסך וס גיקת0
 גמסגיס סע1ל1חיו 5כל לס6מין סר6וי וצרחט ד"ח כןסרג
 מקיש-נק קו7ס גע7ר סעוnPo 55 נין / סמגפסאחר
 גמ65יס סיסיו ניו , וסגע7ריס 3מ5י6הזצסגמנ6וח מסקל ס63ות ססע%וח ג5 וכן סריס 6חר ג*65ציוחו

 ול6. סעס סימ65, והן לעולס געדריס סיסיוקין

 ס6ג56ו עם ; סחכמס 6חר גמסכיס סכ5 , *חרתסעס
 מדעת וס ועל , 3סעולוחיו סחכמס סרכם--מ16סגינסכל
 6מר כחחלתס , וסוסם כתחלתם רניגו מסם חורתיסוכך
 ססלימס וגו  מיד _3IP וסגם _עמס _6סה ש 6ת שלסיסאר6
 י סרג ס6מר ש."ס הכן ו6מ5 מעלוס, יסהוק,"3ל.לק,.5יח-עס סס.כלג ודעסו, מססטן דרכיו גל כי מעלו ממש סגור 6מרגי

אפורי
 דעחזו גן pha ר') . וס וסכן ח : סחכמס 6מר ומפכותפסיו
 ט6 סגל גי , גמגפס 1SDP nlht~Do נפגין ott~tstwוזעת
 , קדמון סע1)ס ספייוסוסיס ס)ס' רק , יתעה מיורונענע

 רשל . מכרחנו )חסרון 6ו דטסמ לקרור oh א כופרם : חולט גע) )כ) ממוייג גמר פמודס דעחווויפי
 Sh , 16'1 פגיו סיניע 6"6 כי סמפינקפול

 : )מד 6ס לסגין D'1D סיס סכיו 6כ) סמגפס יסדתימממן
 סגחכ6לס סמ5וח מן ים סחוע)ח,ר4) 5ד 5י פסח63ר מס פססב
 ס)6 ל") . כו' עלוס ג6י0ול ג ; וגו' כלעמס חוע)תס)נו

 וניוחס ל") . מג61לס חוע)סס 6סל ומס ד : onSDtnגס63לס
 61)ס גסמ6וס ויפ מססעיס, גקל6ו פגו6לח טשע)חססמ15ס
 גפעעס ר") . גו' )סקס hD'(D נמו ה : וגון סוע)סס6סל

 יוג) 0ל6 לגותי לסגל יקרת גי ממסיג ntSp ר"ל , חגחחגו )תסרק 6ו דעעט לקטור 06 ממגו סנע)ס %6 כו-ק
 , סחגמס למידת ר"ל חגמתט לחסרון וגס , סמוסנ ועימק סמסינ ק51ר גע3ור עליסס סעמידס לקומי 37ריסלמסיג

 נחגמס סמפסקגו 6ס יודעים סייט עגיגס גדע ל6 מס7גרי0_6סר רגיסכי
 כעכור 6גל ססועל 56 מסכת קגלגו וי5"

 ת5ל%-~TWUnO-61מר ממגו געשן ולכן מפעל 6ל מסכ" קכלגו יגP51 65 6_ שק.גח__קדגכוס מעמוס (hip יעיינוססמעייגיס
 61מר1 , כטבעו וקי1-45 דפחגו מעדר ירפוס עליסס מקטרג סססטן שמרס רומז דעחגו לקיסר , סגרגוגי פסס ר3יסחכם
 כל וסגס ספעל. 6ל מסגת מסגל 65ח ממרון מעגור סיס כי עליסס otsnn מעולס 16מות כי רומז חגמתגו לחסרק06

 ווססטי0 יקרץ מסמון 6ג) מ3ו6רח חועלחס 6סר וס0 . ימיו סל6 כין סטענויס לגו olllSJ סיסיו נין מנס 5סק וס.סמטפ
 רק זכר 65 כי חמים סי6מרן גמ1 , וחפלת כעס 5סס יס וס- ועospn~ %5 -י-ק[ך16 ססמון ח1עלחס-חני536-56 6ין61סר
 סמגוס כסטעס ר"ל , #onS סתנ6ר 6סר מקח כפני לסלמס ס6ירע גמ1 : מגס 610 רק דגר סו6 ו6ס מגססו6

ידועק
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 40מ כו 8רק שיתמי חלק נבוכיםמלה

 ממם יראה רבה בבראשית 5fft לחכמים דבר מצאתי שאני אלא , עליו יורו הספרים ובהובידברים
 ולא אחרת תכלית בהן כיון ולא , לבד בהן המצוה אלא עלה להם אק המצות שקצת מחשבהבהחלת
 ה' אמרת שנאמר הבריות את בהן לצרף אלא המצות נתנו לא )כ( אומר הוי העורף מן שוחטשהוא למי הצואר מן שוחם שהש סי בין להקבסת לו איספת מה )6( וכי שם אמרם והא , נמצאתתועלת
 פירוש בו אני פרשתי , בדבריהם דומה לו ימצא שלא מאד נפלא הזה המאמר היות הגם , עו'צרופה

 כל היטו והוא , עליו הטוסכם מהשורש נפרר ולא כלום דבריהם מסדי נצא שלא ער עתהתשמעהו
 יעקב לזרע אסרתי לא ואטר , וט' הוא רק דבר לא כי במצעצע, מועילה תכלית בהם בוקשהמצות
 הענין בזה שלמה שדעתו מי כל שממינתו צריך ואשר , מישרים מניד צדק דובר ה' אני בקשתי,תהו
 הלקיה אכל בה, צוה אחת תועלת ומפני בהכרח סבה לה יש הטצוה שכלל תה , שאספרהו מהההש
 מבוארת הטוב המזון לצורך חיים בעלי שהרעת בו והכיול י לבד, למצוה שהם בהם נאמר אשרהם

 והנרגרת החשם ובפסיקת , בנחירה לא בשחיטה היותו אמנם , לבאר עתירים שאנחנו כמוהתועלת
 לשוחם הצואר מן שוחם ססשלם לך יתבאר וכן , הנריות את בהם לצרף בהן וכיוצא אלו , מפחדבמקום
 אנל , העורף מן לשוחט הצואר סן שחיט ז"ל בדבריהם שבא מפני הכהטל זה לך חכרתי , העורףטן

 , המעשה קלות עם הקלה למיתה כיק היים בעלי לאכילת ההכרח הביא כאשר כי , הא הדבראמתת
 חדור התנו קלה מיתה ולברור , דבר בכל אפשר והשחימה בו וכמצא בסיף אלא הצואר הכאתשאדא
 לה יש הקרבן בהקרבת המצוה כי , הקרבן הוא החלקים מענין באמת להמשל ראוי ואשר זהסכע

תועלת
אמהי  טס0ס כיוס 61מל , כעיניו קנס סמ5וס )6דס ידועההמנוס

 קיום כיתי ססוPO 6(it מן 6פמר 6מ יך מסגי 6)6ספ)וס
 גחנ6רו 6סר מנות סחי ע) סענה )ס)מס וס 61'לע ,ממטס
onP91)6 גריס )ו ירגם )6 תורס 6סלס סלמס , כחולם 
 נתיכ ו)כטף לסול 1)6 %כס 6גי פ)מס "פל )כס'סול
 סוסים )ו ירכס )6 סחולס לפרס ס0ני0 הככוו 6ח מסוגפע
 כ0יכ SI(n1D 6סיכ 1)6 מלנס 6גי 6פל סעס 06 יפיכ1)6

olpntסי6 ססמיעס מטח ר") . מג61רס מסוג סמוון )נורךח"ס כעני לסכינת גו וסמל) 1 : וכו' ממגריס מלעכס 
 סעעס ו,סו , מכויר nSDtn ים or1 ע6כ* ~סמוםסליגס
 וגסו , )כד )מלוס רק (9Db )6 כי חכ)יח 'בוקס )6יש סגומס כסכין וללן כגמירס )6 נסמיסס סיוחו th(D ,סתי)י0י
 )פי גן 061 וכו', )סומם כ"ס ots hnTtpS שכפס פסתמרס
 6'ן נד'קס ומכין ועקור וסגרמס סמשס סיכ01 מסירוסזס
 כמחח 6כי 9Dbt סרב ט מור )כן , (ss מכוחח תגייס)מס
 חגייח ויסים ר") , וכו' ססגלמ סנט כיפר כי 610סדרר
 6מר ק)ס פיתם )נתפס סגכמר כדוקם וכסאן 0משסגס)גוס
 וס0כ)יח סעעס וזמו , כ"מ 5ער גססת 1)6 במותגוסג5לכס
 כ"מח )סמלי) רדוי אפל , : 0מיעס מסיכותס6פ0'

~t)PD כסיפוח 6ין ס6מלון ר,סילוס ש )עי כן ו6ס ל") ,סמ)קיס 

 טובשם
 סמ5וס געסס כלוס ויקמר כעיניו קלס סמ5וס להדסידועת
 6קייס ול6 ססו6 מעגין מן תסמר 6גי כך מסגי 6ל6ס61ת
 ל6 כעכר 6ל6 גסךיין קסתות סל6 5וס סססס סתרן עמי ס6ומריס כמו ,סמ15ס

 תתחחי
 נל6 גסך יין 6סתס 6גי כס

 יבור hSI נסרס לו ירכס 1ל6 לסלמס קרס וכ, , גס6חחחן
 לגכו, ~nbtp גמע ולכסוף תסור 1ל1h 6(o 6)ילדגו
 סיסים כין ח1עלק OOS יס במקוח סכל עליו יורוסספריס וכת.כי , דכריסס כל נמסכו מעיקר וס ועל , כסקר סכיןוכן
 6מר וס מגיח ססרכ 61חר . גלוי גלחי סיסיס כיןנלוי
 ממגו ירפס כד"ר וסט מסחכמיס 6ח7 מצמרסימ65
 סמטס %6 טעם לסס 6ין סמלות סקלת סמחיכסכתחלת
 סוס 6ין כי כזס וסר5ון , הרופס ס' תמרח סג6מרלכד

nSDt~מן סיסחוט כין וי6כל ס5ו6ר מן סיסחוע גין ל76ס 
 ווס , ססס סקוס מס יעמס 6ס ס6דס 6חלגסות גזי 6ל6 מזק ישר זס ססס ו%.5וס , וי6כלקעורה
 וסזסנ סכסך סיכחין ס15רץ פיפסס כמו סכריות, 5רץצמרו
 רש5 תוסל6 סו6 סמ6מר סזס סרב יתמר לוס , OPDלסס 6ע ססמטק התתמר מזם ירפס כי רע, 061 עוג 06610
 לסס יס ססת15ת תסס סיריוס סת*תריס תגלל י1נ6 כיור

 פירוע 3ו ססירס סזרות חוס ל65ת כרי סרג ויתר ,טעס
  0סתעניעתס סירופ 6גי סירסתי  ור ר"ל מ6ז מוסל6 סזס סמ6מר סיוח ועם 6מרו דוס , טעס 5סס יס סחפתכ5 כי ממוריס ו"4  ושריסס פסרר ספ*תר  ה ע6 סל6נבוטן

 תתר כי סנ"צ כסוגת ס6דס יחנו לotnns~ 6 כי סתועלת ת613רת סט3 סממן *ורך סטת מסריגת וספסלכוום'.
 סו6 סג"ת סריגת 6"כ , יותר  תתן יעמס דוחס סיתר  לכן  לגיחן וותס סיסי רבוי  וסתמן ס*דס לחתר סריגס3ש
 6  סבין סח6תר 3פל חס3 וסגרנרס סווסט (np'DD נגתירס ל6 תיותר כפקוס כסתיסס סיוע *מגט , סטעלסר3
 נ6יפ  מסל *יגו סחסל וס כי סהורס סר3 *תר וסגס ן סטוי  סת1ון לבורך וסו* נכון טעס לו יס 1ם כי סה"ת מסריגםלסת3"ס לי חס *תה hSI סעורף  תן לסוחט סט6ר תן סוחט 3ז פת*תרס סת63ר  וכן , סכריות כסס למחון סו6 3סס 1כיונ6טע0
 , לכפר עתיד סס61 כמו טעס 6 יס ויגרנרס נרופט ויססססת 3כתידס ול* מיותר  3ת?וס נסחייס סייס סנע6 סריגםכי
 פסל סגיי ל6 סת6פר 3על ו6ס ,  סתעסס קלות עם קלס )מיתם כיון 3"ס למכילת ססכרת סני*  כיסר כיוסו6
יסיס כי טעס סוס לסס  6ין סברכן תלקי 6קי 16מר יתפר 06 גי , מרתקות תוסיף *כל סרתקס 3זס פמיר u~b1גבוס

קר,שקש
 שהמטח להקברה, ליה אינסת טה לפטר נוכל טבואה בלתי!ט קרך ידעתי לא דעתי לחסרך . העורף געלשמשי טגשר טעם להם שיש המצות בנע וכן , החתיה לנו אסרהאחרף הצואר 0ן ששוחט בק להקיעה ליה אונפת פה 02 כופרק
 נח%. )3('יא :- לתקון.קטצו הנשחת סרות.אג תקון ש 0ן__.אנרתית שוחט נין להגב"ה ליה איכפת טה שאסרו כפש כיפלה, ר"ח, Tbt לאשית חיא להגעלתנו, אבל להרעלתו איגפשמעטרן להם יש המטת לכל כי פוש שרוכן דבריהם מכלל הפלסף יהקצע

 ולתקן וחרופ לצרח בו הרצון , Nnafi נהם לצרף א5א הפצות אשתת טאכלות גבל לנמר טנל כך העורף נע "שאשאפאר
מדוהם
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 בו פרק שגרשי הלק נבוביםמורה
 הששת איל והאחר כבש האחר הקרבן היתן אבל , לבאר עתיד שאני כמו מבוארת נריהתתלת
 החלקש נהולו לדבר סבה לרעו עצטו שמטריד מי וכל כל3 עלה לו להעם אשא זה טיהקד, מספרמספרם
 "ש שאלו שידמה ומי הרחקות, משי-ף אך ההרחקה כא סטיר ואינו ארוך שנעת משתנע בעיניהש
 שהתכבשה ודע . נמצאתן תועלת ללא היזו כולה שהמצוה שירטה כמי האמת טן רחוק הוא כבה,להם
 בהק נמנע דבר הוא וכאלו , סבה להם שאין חלקים שם להיות , מביא שרשורך אטור תרצה ואםחיבה,
 , איל היה ולא נכש היה לטה שאמרך נו ההמנעות זאפני , הכת טוה דבר בה יהיה שלא ההתורה
 למה וכן , אחד מין מבלתי שאצא , כבש טקום אי נאסר אלו מהחייבת השזח בעצטה ההיאהשאלה
 , בהכרח טספר מבלי שא'א ך' או י או שמונה היו אם שואלים היו כן שמנה היו ולא כבשים שבעההע
 למה לשאל רשף ואק , האפשיים מן האחד היות מכלתי א"א אשר האפשר לטבע זה יכאלו'ידמהפ
 האחר האפשר הנמצא הוה אלו תתחיב רהטאלה זאת כי ' האפשרים, מן זיתו היה ולא האפשר זההיה
 שלמה מהם ירע ואשי סבה, לכל-מצהר טהיות הטים בו אמרו ואשר , והבינהו הענין ,ה ודע כ זו;מקום
 מצות התרי? לחלוק רואה אני כן שהענין יאחר , חלקיה כל חקירת לא בכלל המצוה תועלתהוא

 כל naD לך ואניד , בעניינם קרובים או אחד ממין שה1 רנונך מצות כולל כלל כל ויהזה , רביםלכללים
 מדצצצות עצמה בפני מצוה לבל אשוב ואח"ם מדחה. %א בה ספק אין אשר תועלתו ואראה טהםכלל
 מאד מעטות סבות קצת רק טהם ישאר שלא עד סבהה לך ואבאר ההוא הכלל יכללם אשרההם
 סמה קצתם ותצאי מצות חלקי קצת נ"כ לי התבאר ובן , היום עד מבתם לי התבארו לא אשרהם

 מובשם
 מסיר ממנוח לסלקי טעם סמכקס ולכן , גד%ס כסירםיסים

 6לל'%%יף ר.רססס תסיר 6ימ כי סרג  יתחר ,קרחקס
 רתוק ווס , יגס סלעו למס מכס  מגיס ט רכותמרחקות

 ןימ?  סטם qh o~s ופרטיסן כללייך סמ15ח יכליסביר 6ןס כפ ,  *כייס סיגי onSn  יכין  th~ny  כן 06 .פועלם נלי  סם כלס סמלופ יכל טידמס מי  כפו סיפתפן
  וטול'  לך  יפל5ר וכלר , לידסמליי

 ייכף מסכי וי
  סכלות  יוד סיג ~יחסת , גטן טעס  ליס ים ~osוסיסייך יפיוס  מכללי יחסוכ ןכח , לר3ותיגו גמג6יסומת6מריס

 מנות יט פכ"ז , נענתס טסם ים  וסרטיסס , טעסלסם יי כילל ימבוס סכל יף כי ,  יר6פון יכס כת.גמורם
 טעס וסמכקט , :קריגוח כמו טעס לסס  6יןססרטיין

 יס סמ5ית כל כי סו, סתמת  כן oh , גמור  מגטון610
 ייס וים עעס לסס  סין מסם יס וכפרט נכלל, טיס/לס0
l'hQחלקים גמבות ימגן 5יך תקמר ו6ס . טעס )מס 
 סו6 רק דגר ל6 כי 6מרפ כגר כי , טעס כסססאן
 ותמר , טעס o~s סיס סהוריס סכחוניס 1ט6רמכס

שוי
 , ומכסהת פעם נעני ואגר v)tw גלתי מפס מלקיסמיעס
 עעס נעץ ואיתי  tts(ot כעד מ)קימ כס  סיס למנוס"ג)
  ס% ה : וגץ פכעגיס כלתי owSn, 'ס כי קללן עגותסי6
 נמורס סחסיס כו6 ממועג גי רל .  מכח פוס ייר 3סיסיס
otplnוכזז %פפל יסכע וס תפס וכ6)1 מ : מכתגיס ניסי 
 6תח סריס יעמס כנר כי 1 הכמירה ס6ססר סו6 ס6ססרענע
 6פפל "' סיפתח וגריו , נסס תכייח כ)תי סש)וממטחי
 , סריית גסס 6ין כי יגחו סיס 1)6 ס6סעל זס סיס )מססי6מל
  ז6ת כי י : בו פסוגח וחכ)"ת סכומיו נכמיגח ממחיגגסו %ספי סקגעייס,כי געגעיס ס"פל כמלח פלג לגס )6"3)
 סוף סיס ל5ס ר"ל ומ61. סיה5 סייססר סיס tSh ססמ'גססילס
 h l~)PO 610(S חג)'ק  ליוסי פטוין לי יסיס  עלסו סיסיל%
 . וסניגסו מענין ,ס ודע כ : פסול ניח' מסעכ "מסר 6יכי
 וקלחי מטופח "חי עתלת,ס1 וטע מסת. צען פתדע.ל')

 ממסר onb  סיקס זריך סיס כי ,ס ס3ת וסיס ,סכ)יס
 ופיפטך.

 : ספטס )חפ)~ס ח)קיסק5ח

 ותחר  ייודמן מססר זס 6י  "ו  עסרס "ד סמגס סיס 6ס ס61)יס סיו גן , וכו' חיינס ססחכמס ודע זסגחסונת
 סרוס לעולס י9מ ל6  מססגי יותר מסכוסית 6תד לקחת ומנס טטס סייס סיס 06 ימ6 סיס וסייס , כיס נדגרסיתר יל סעיד gtott ל6  סוס תפן סוים  יין מלעיס כוסות סני לסני  טסיו מי 13 יסמסל ,  כירכן ימס ל6 מוסיופר  לוי סנט  סיייס hSh לohn  6 איריס,  ערלן  וס "י סדת מגיח סיגיח יחוייג גדולם לתועלת  מחוייג סוףמסירכן
 סרבי 6ל* מלס לו  pht  סיוררן  כיוס מסס 6חד יקח ג5מ6 עקמו ימית טל6 וכדי , נגמא עגמוימית

 תסו , לללר
 SlbnS רפוי ושן , ~ollnnph  מן 6*ר ייפ מגלתי *ספר 6י יפר סיסיר לטנע ירמי  וכפלו כימרו ירנ פ-סומס
 . ס6"ר ס6ססר גמג" סיס קילו תתחייג סס6לס ז6ח כי ס*ססרייס מן ילתו  יסיס זל* ס6ספר  וס יסיסלמס
 כסג( ימנ6 ל6 סקלקיס נסס ממנא סקגת DP'_? וסחכמס יכיף סגורך כי  יוס סר3 רמז . וסנינסן תעגין זסודע
 י"כ5דגו 6מח ומגס . לכ% סיחן כמו סמגוח לקנח טעס יחן ל6 6ס סרב על es Pe?1 076 %כן , טעססוס

 סו" ש'ס סלמס מסס ידפ והסר onu לסס  יי ססמג1תתמיד
 : מלקיח כל חקירת ל" ככלל מטי כל חועלק

  נלו ססרס וס מכווית דפ , וסניגסי זס ודע ותמר סרנ כו סזסיר יסר  יטיון מסרס נזס טיינסי  כלסר ט1נ ססאמר
  פ6פ6 ועמר יקמר ו6ס . גמור סגעק סו6 טעס לסס וסמכקס טעס )סס 6'ן ממטח פמלקי ל63ר סיתםוסודו

 רישיון מגעלי ססר3ס מוס חמד-5ל-"6מס -כחציל ק~ן , נכ% 5ן נחנקים גס טטס וו  סיין ד3ר כפלופסימלי
 סיאששפ יר5צ ~Ob 6נל לסכתיפ יפנק ל6 סוס תסתר ו6ס ,  טכי6רגו כמו נמורק nlS~D ו,ס כלל טעס למפת  ספיןחסנו
 ,  טעס  o~sיי

  סמ"רר וי סירוס  סינוס 61"6 י  טעס  o~s  ילין  סייסיס כחמלת יריפ 6יר מכיר מיתר פניי
6ל6

קרשקש
 בחולית והיא 5יג מכל עקיה פדייה w~ntir כלומר צרופה ה' אטרת ההשגחה בהם שהחול ויאוש ונכברים קרושים יה.וקכוחס
 : ל12לכעהה ערך ואין רומח אין אשר השלמות הבריחי וא"יששר , אני קאן 1 קרושש והייהם כסו ,אבהית
פרק טאטרו ראיה והביאו , ל' יצרת. זו עם ואטר , לי להיותאתכם
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 41מא כו כן פרק שלישי חלק נבוכיםמורה

 אחר אלא בים הסכות א4 לך לבאר לי אפשר העי , שה כל אח"כ תשמע חינה ,י מבתו לתתשאפשר
 וקצתם )6(. בפירוש קצתם ההיה ומפנ)זה יכלתם, כפי אמתיא ~דעות להמון שינתנו . ... החש הנפש אמנם..תקק ותקק:הנוף, הנפש, 'תקון) והם דברים, שני . כלל.התורה כונת כזפרק .': ) . בתועתה: אשראהחיל הפרקש , , . ,. ן, אלו והם- ,. כתנתיו לאשר א לענין הצעה שהם מועילות הקרמות בהם אכלול רבים . פרקיםשאקרים-לך

 כחקת הנוף'יהיה חקק. ואטנם שהא; מה כפי. הענזיההוא :למבו4השגת ההטון במבע שאץבמשל,
 החטס.מביניהמן מהמולהסיר האחד דברים-, בשני ישלם הענין ,תה , קצתם עם קצתם .מחיתםעניני
 מה 'מהם., .אהד כל יעשה אבל וביכלתו; וכרצונו בעיניו הישר אדם סבני כליאיש יעשה שלאועוג
 , המרינה ענז שיסודר- ; עד בהכרח מועילות מדות אדם מבני ל איש כל 4מד והשננ 1 הכל הועלתשבו
 הדעות נתינת ר"ל הנפש, תקון והוא במעלה קודמת ספק. בלא מהן האחת האלה, הכוונות ששתיודע

האנותיו"
 כלם, בחלקיה 11"דק בה לדקדק " הפליג אשר והיא. תחלו; יותר הצריכה השניתלהיא יחאת ,הישית אצשי".445 ותקון.עניגי המדינה הנהנת והוא הגוף תקון ר"ל ובזמן., במבע' קודםת' והשנית., ,.

 התבאר שנבר והוא ;, הזאת השנית אל שעיעו אחר אלא הראשונה - .הכונה אל לרגיש יכולת 'שאיןמ4%
irajbaשלמות והוא אחרון ושלכורז הניא, שלטות וההן ראשון שלמות , שלמיות ב' לו יש שהאדם: 
 אלא,נסצאו )יוזכן לא וזה , הנשמים שבעניניו המזב על בריא הוא,שיהיה הראשון ושלמותו ;הנפש
 לאיש ;ישלם לא וזה , ועלתם ומרחץ כדירה נופו הנהגת ושאר מזוטתיו והם יבקשם אשר עת בכלצרכיו
 סכל שיכלררהאדם.לדעתו מה כל. "והוא.שידע בפעל, משכיל שיהיה. :הוא האחרון ושלמתזוב4בע',, מריני שנודעישהאדם בסו .המדיני בקבוץ אלא השיעור זה אל ,אדמי כל -מלניע א"א , 5לל לבדואאף

 ואמנם. : מרות מעשים)ולא בו אין האחרון שוה.השלמותל הוא ומבואה' ,- האחרון שלמותו עפייהנ6צ4ו"
 השלמות שזה' גשו הוא ומבואר , החקירה אווזם וחייבה העית וכברהבהג.אליהם ;-היא;4עות,ל%ף

 מהנכל שיצחר לו א"א האדם כי , הראשון השלמות הניע אחר אלא אליו להניע א"א6אחהוהנ55י
 או הום או צמא או חזק אורעב כאב לו שיש בעוד מעצמו, לו שיתעורר שכן כל .אליו' ילטריהי .וא44לו
 בלא הנכבד הוא .אשר האחרון השלמות אל להניע אפשר הראשון הניע.השלמות אחר אקל ,' חוקקף
 יהוא.ספק:

 סב"
 קצתם אדם בני ענייני תקון ר"ל , יחד השלמיוון ל שתי לנו ל.לרען באה ,-.אמנע :יבעו 4שה תורתוי44.. ילתה הנאין אחת שהיא בארנו אשר האמתית והתורה , זולתו לא המתמידים אהיים ב

 טובשםאפיי עם '.'ל
 .לסם ספין סמ5,ח כ%) סיסים .6ס , סמלקיס ' סגי ע65ל6 טס6ליכס )ר") . כמיק'ס' תיקיק כ6 )לנדק 4פרק'נז

 ככ'רלומר ייכוו oht סממסכס, נתחלץ lnPtD( כמוטעם ממס יותר ,וילוסס וסמ16גוח סדיגין כ4גייגי 6ועל0 , .)
biibhbnסניטותתכלל סמ"6 ב מגסס,: )תקון )גו סירגו כעגייג'-.סדעוח ots-רצוי, 6יןן טעס 6ין hSP~5 6סרכ, dh' 
 סרג ob ס66מר  וס סיסכיס יתחייב טעס לסס 6יןס56וח 6)1 פגי 4) מקפח ג12)פ וסססורס סמכות עעמי )6חעסחמ ס6לקי ר5ו ,.י6ס טעס %ס 6ין סמ5וח חלקי סק5חיצמר כלמוך 610 ספוק וס ס))מ"ס; 6נ5סייס ס6ייס ר') :סחמ'*'ס

ן

_ן_:4נב4_בי. 06 מזכרכן, טעסיו'כo~s 6 6ין סמ5וח סקגתסימר סגוף.: ושמוק סחט סלמות וס4 5סוגיס
 כמו . טעס o~s סיין קמרו טעס לס סיט סמ15ס תלקי

 לסוחט 6156ר 6ו,,ט כין לסקכ"ס ייכסח מסאמרו
 מסעורי

 סוס )ק4 לתם 4"6 6טר סמכות tpSoj סי6מח פכןכל
 נוגס כצר סרב ודרך , יתסלכ, כבעכס יכינו ,ל6 ייעו ול6 חון פגי 4ל ono~S ים 6סר מסמסכיליס גגות לוסיסיג מגלעי תכליתו סיוליד כדי ר6סוגס סדכריס יגיף ס%ע 55י 6י* סדורו 45 ע מס417ו יתס65' .טכל 5ע5 גל 6ס4ג6ס כסיוי 6מתיוס 5ט מורס ג1ק מורס לגו סאן מי יסתכם , סרכ גזולס על ומורס גט65 סו6 כי וס וסכן ,טעס
, 56ל מצמרו סיקול כדי סיעתו לסק7יס סרם קדרך 5י 6ל1 6חר סג6יס ססרק,ס 4ל1 .ומס י' ,ס4ס לכון עז וצרסלך

 כמעססכר6סיתוכמעססמרככס: ס4"ס כ,4 סליק .64י5י . . . )
 נן%ן:ן מ שן צ%ושיגעשן:4 " אינוס )כזפרק

 י%%%ס-טעש4:
 יק ןט%ג%:ג:,:%שן"%%י

 קלתי15ו
 כטנע 'קוהת וססגית : ססמוגי סעור 5פי 6ל6 לסס'P)D) 6765 6 סחין מ5 כמסל ,ק5תס כטיפוס סללי

 ,;ריי-"ע%ג' סימ5* 'יחוייב סמ16מר 1כסמ65 סמ6וחר ,6וי,5-סימ65 ל6 סק,לס סכסמ65- כטכע סק,47 135י,ע7י i'hFil~i :ו5ו4ן
 "2~11 יוימפ""גאפי,'י"לו5 "ו,ה,

קרשקש

 טי"

 אנ11ני1גי
wp1 

 התנין 'קוו
- 
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