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 1א תנון אמןפתיתם
 אמר , עבה לשון א5 הנף מלשון הזה המאכר מעתיק , ז"5 תבק אבן "ירה בז שמדאל רבריא

 אשר דאה הצר הרעתקה במשעול לבא לבבי השישני בעיני חכם מהיותי לאסחנצל
 מפני תה , מהשמאל וחורשיו אסיריו ומשפיו שרשיו וכל אליו רגעעתק Pw9n ידיעת צורך ונדר , מהימיןשו ועניני הספר דברי והבנת ~1WID ואופני ממנו המועתק הלשון יריעת צורך גדה , מזה גדר מיץגדר

 ומם , מהם מאחר ימלמ ולא ולהעשותו למציאותן סבות ארבע יש מעשה וכל אהד מעשה היאשההעתקה
 , הבית כבנץ אותה, יעשה באשר כלס א5 פועלה צחך דג!לאכיית וצורה , והתכלית יצורה והחוסרהפועל
gyודועפקם והירתת והאבמם הטעין הוא  אור הבנאי הם מציאותו וסבת המעשים מן אחד שהוא משל דרך 
 אותה בעשותו צחך הוא ואמנם , הבנע צורת הבונה יעשה ואז החומר שהם בהבאתו הבית אל שצריך מהיתר
 אל יגיע ואז כרצונו הצורה שתעשה ער לכמנו א*1 הצחך ורמצים האבמם בהם לתקן רבים כעםאל

 כן , הבית בנק למציאות סבות ארבע אלו הנה . בה ולהתלונן לרור שהוא הבי; בבמן המכוונתדו;כלית
 ראפר כדברי 5ו הנם המעתיק ירעם לא ואם , החומר הם הטעתק הספר ודברי הפועל הוא המעתיקההעתקת
 ובהבנת חקתו ובמצוא הספר חובר בו אשר הלשון ביריעת רק ידיעתם אל יניע ולא , פממ נעדרו וכאלוהחתום
 , אליו יעת"קמ אשר ה5שץ אל שמי מב4 הם כאשר הספר דברי עמני והשבת , וגסתחו נגליו הספרעניני
 דקדוגף וכל הס! גם ח14 מטייק אשר הלשון בידיעת אם כי זה אל המעתק ינץ ולא . ההעתקה צורתהש
 שד"א בה המכטנת התכתת א5 עץ שז ההעתקת צורת תתקן בהם אשר ככלם לו והם , שכמכיואתני
 נ5ה וכבר . הספר מצד מונע 5הם ישאר %א עניניו ואת דבריו את הספר אליו המועתק הלשק אנערהבנת
 אשר שם זכר אודים שנימם ריבטת, חובת ספר לרטתקתו עשה אשר בפתיחתו זה כל ז"ל מוריאבא

 נעלם לא ואני , לכרם אם קצרתי המאסר בהם הרחיב שהוא ומפמ . מהעתיק ולקיא VatnS צריך ג"כבעבורם
 בלשת l~ff וכ5 , ור~רבית העבתת הלשומת בשתי שליטתי במיעוט ומכיר אני תרע מאומה מהםסמני

 ערמני כי ועח- , תכומתנה עד באתי ולא ובארצותיה אנפפה בין נדלתי לא כי משמה בה שיחעתיהערבית
 מאר עתקים ענינים שרובם מפגי , ועניניו הנבונים מורה מאסר הזה הנכבד הספר דברי בהבנת הגר51חסרוני
 ואינם מפס כלם מעיני וא41 , נעלמות זה בגבלנו אשר עמה אנשי רוב מעיני ורשת, רבות חכמות כוללוהוא

 ערבי בנשק ספריהם קצת אתי דנו כי בקצתם שן פקחתי מזער ומעט , אתם נמצאות ואינם בהםמתעסקים
 לי ד"ה זכרתי אשר הפנים אלה ומכל , הקצרה כיכלתי מהם ללמוד לבבי והשרני , מעט בו יודע אניאשר
 ובראשם אותם ונבתרו הזאת הארץ חכמי תשוקת שהביאה כמו אבל , הזה הנכבר הספר מהעתיקלהמנע
 בשמעם מצרים א5 הנזכר הספר אחרי לשלוה מוטבי עיר טיחו בקעת חכמי ויתר נר"ו יהונתן ר' הכהןהחסיר
 ורבנא מרגא גליותנו ראש על הטהור הנזר האלהי הפ%וסהז הנר% הרב אל כתניהם gy 1 יתחננו , שמעואת
 אלקים לשלרע מאחו lrp1'1 , הזה הספר את המחבר הוא ז"ל מחסון ר' הגדול הרב כבהר בן נר"1סשה
 להשתדל תשוקתם אותם הביאה כן , גרדה השתדלתי בזה והשתדלו , מועתק בלתי או יוכל אםכנעתק

 ומו"מ דוקרב, בקטון מעט מבין עמרעומ מפגי פניהם שמו חללי קראו ז"ל תבק ן' יהרה ביד שמואראני חי , הספר מעניני קצת על בעמרם תאותם על כוסף הוסיפו כי ושי , טועתק ב6;י אתהם ברגיעוברתתקתו
 ואע"פ , יי תשו וכאשר כיכולתי להם להעתיקו מאד בי ויפצרו ההוא הלשק מאנשי איש בנבולםשאין

 תדדה ואם , תתלת קצת בה שנקבל בלתי א"א לי אמרו שזנרחי, הפמם ט! בדתתקה קצורי אתוהודעתים
 יכלתי ולא , בעיניע הרנה הוא הזה הספר יכללם  אשר הנכברים בענינים התועלת מן ומעוטה חלושהההעתקה
 , דברים שני על באה עוענהי , השגתי קשר עם ורטתקתיו , ובוטח מתעבר ככסיל עצמי ושמתי פנטזםלהשיב
 לשון דק-וקי ובספף ז"5 מטד אבא המעתיקים אבי שהעתיק בספים מסופקת מלה בכל l"YNW מהםהאחד
 המהבר הנד% רהב אל אשלחנו ספק שום זה אחר * "2אר שאם והאחר , אתי הנמצאים הערב ובספתהערבי
 ברבוים נתבי פי ע5 רבות ומעלות 13DD שאלתי וכבר , בו עיני להאיר מאתו ואשאל ודגמ%היו הספראת
 האלה הרבתם בוני . אלנו המניע הספר הוגה 5א כי בספר שנמצאו כשגגתן היו וקצתם בהם ליסופק

 ממכשול ולהצעת משניאה ש פתחי לשמור אשאל ומאתו הנופלים לכ5 הסומך באלהי הממכי אחת ,נסתרתי
 תועלתו חתפשפ קמען רטה הספר לחבר והשתדל מרה אשר שתעזרני במחתי רוב זכות ועל , חסריו רובעל

 : השקר ולרותק האמת להאמץ לבבם ולהיחמר ובתורתי האל באמונת עיניהם בהאיר ,באומתנו
 או בלשת שנשה או טעות בהעתקה ימצא אם אשר הזה בספר מעיין כל לפס תחנתי אני טפילועתה

 שהרבה , זכות לכף ויריגני ,2יתקננה , 5יההך רבים ובין לנקבה זכר לשון בין או המלותברקרוק
פעסש

קרשקש
 העקר הוא אשר הספר דגרי הבנת ממני המועתק לשון גיריקת הגרית שלשון הוה המאטר הטעת'ק הגון בן שמיאק דברי)"(

 שלש או נשלש אחת פלה להעתיק יוכל 1r1y ובהגנת הגדול שכלל בעבור טהימין אמר )ב( : עגרית לשט8ל
 ג"ף 1 א ח"א[ נבכיםשוה
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 תבון אבןפתט,ז
 43" קי"אטש

 קרה וכן , נקבה 5שק ע5 הערבי בעשק והיא ננו לשק ש העברי בפשק שתהיה קהת
 השסגת שיהיו ואענף מנהנם והנוהג העגבות לפני הפעיה כשיקדימו רברבי בלוון מ ועט . לסיד רביםבק
 ער בלשונם במימות סגה בא וכבר דמקומות, ברוב ד~וד לשק ש הפשלה "מפ ה רטמ llmbש

 בשם הנכללים הרבים מן צוחר אהד כל על שהוראתה דוחיר על המורה בפעפע לפרש הלשק בע4שהצרכו
 ע4,ו פועל בבנק או השם, אחר ותבא אע"פ הא מלת או היה בפעולת זה מומצא שכן ג5 אחריה,הבא
 הכשיברים השמות יהיו אם יחר- לשון על שהיא בפעיה ירנינו שלא דוזפעל או נפעל או טלו שםהחכר
 הרבים בלשון ולא , הזכרים והרבים האחת הנקבה על ספורם בק הערבי בלשון eren שאין ועוד , רביםבה
 , אחר קשר עם העבה ובלשון אחד קשר עם הערבי בלשו! הם רבות שמלו"ז חגוה , לזכרים נקבותבע

 כ15מר נלעגי בערני נקשר קב5 וכן , בא5"ף או בלמנה ובעברי וי( בבירת בערבי שנתקשרה דמהכגמלת
 , הדבר עושה ובעבת לרבר עטה בלמ'י במקשות בערבי תוקשר עשה וכן , ממט אקבל ובעברי לואקנל
 המבסום כעורצו שבערבי שם כמלת , ההם בענינים בעברי מצאו שלא במלות עמגים בקצת בערבי יוגמשווכן
 ואק , דיטציאות א5 שם במלת רומדם , אחד דבר שם שנם יאמרו אחד דבר בנמצא או בעקם 6WIPמר
 שהיא סלה "2 גם , הלשונות שתי בק הבדל ffe מאד רבים ורבתם ענינים זה וזולת עברי, בלשון נמצאזה

 או דעתנו לפי או דעתי לפי לומר כשרחמם בערבי הנה , מעפ נהונה הש ובעבה רגוב ע5 הכדביבלשך
 מלת בעבף שמכרכום במקום על מלת משימים דבר סי , דעתנו על או דעתי ו% אומרם , הענעלפץ
 בלשוננו זוכר אני בלבד זה דעתך לפי רשה ארשע לא כי דעתך על נמצא חזנה , דבוב ע5 כפי אולפי
 ורגקבה הזכר בק יטעה בהעתקהו מררתו מפני הספר דרך אחר נמשך כי רמעתיק יכעיר זה וכל , הזהבענין
 ואם בלשענו בהן ניחבא שימצא אחר בקצתם יקל או , נזכרו לא ואשר דגזכחם מן הלתם וודאיחורבים
 ואע"פ ר"עתקה בעת ברובם או הענינים אלח בכל מדבשן ירא ואני . מעמים במקוטת אם כי ימצאלא

 ואיך , בר, ארטש שלא סדן שישארו ירא אם אותה דוטליכו אחר דיחתקה בדק את ולרחק לשובשבלט
 ברברי מעד לרבר כשרצה האלהים עבר משה וכבנא מרא ושרול רוב חזנה , בזה מהכשל אטעש

 שמש הנה , ההם בענינים הערבי לשון אחר נמשך ההא החבור מן אלצים ובמקומות המדע בספרחבסה
nkaלידע דירתית נגמור היסורות יסה- דגנרע מספר ראשון פרק בראש כהב רבים במגלמות ךגזכרת זם 
 רבף צהר נמשך זה ובגל , מלבדו אמת מצף שם אץ כלומר שנבז רתכה ובסוף ראשק, פצם שםש,2

 אך אותו לקרות ירעו הזאת הארץ מאנשי שמעט עד רינין זה נמצא לא בעברי כי הערבי, בלשקהחכמים
 אותוקראו

 בציר-

 , ארוות במ6ת אחרות בלשיות לו נמצא וכן , יתב' לבורא כיפי חהבינוהו השיין תחת
 טן שאיננו אע"פ דום בעממם בשו שטר אהד לוון אהד מרגושך נמלם לא עברי בלשון המחברואם
 בהעתקתו הכהשבה טרוד והוא ובפיו עיניו בק שהינו ההיא המלה מעתיק ימלט איך , אחזו מעתיק %אטניו

 את בתקת סאלרךו שכרו יקבל אחרי והבהקן , מלותיו ואחר סמא מעתיק והוא הלשון ענין אחרכרגושך
 כי מה-יע אני ועור . לבבם מסילות ולסקל עמנו כדרך המכשולים להסיר שחובר ממפר מכשול ובהסיומעסתי
 ובקצתם זכר לשון על בקצתם אשמש נקבה או זכר הוראת הוראתם אם בלשוננו התבאר ו5א רבותבמלות
 ושלמות ודוצתנלתז והפעלות ומהות וכטת איכות כמלות , בהם אדקדק לא לי כדמן כאשר נקבה לשקל

 ומפני , הנקבה בהררת בהם להשתמש שב6 אספת תפץ אות שסופם מפני כי , להם ורדומים ניעתהבכלת
 ואדמתך מצער ראשותך ורוה וכמו פלצות בשרי ואחז כמו הזכר במוראת במשקלם מלות בהשיטשימצא
 כדרך יחר והנקבה הזכר בהוראת בטפרינו שימצאו המלות גם , זכר לשק ש נ"ך בהם אשמש מאדישנא
 וגם , לפת רעיוני יגלה כאשר הלשעות שתי ע5 בהם ואשמש הספרים ררך אחר בהם אמשך בהן וכיוצאהרחק

 רמלה כשתסבל אחר לשת ע5 אעתיקנה אחר ובמקום אחר בלשון אחר במקום אויז מלה אעתקבמקומות
~rwזה בכל , אחר במללם עליה אכתבט ולא מחק אחר לשק אחת סלה על אכתוב במגלמות נם , הלעוטת 
 שאבננו נתפלסף כמו בספרינו, ימצאו שלא בנעים בבנות אחהו אמשך כאשר זיל מורי אבא יעקראמשך

 בנינים לבטת החכמות ספרי מחבת דרך וכן , ממנו ג"כ אותו שבנה רברבי לשון אחר בו להמשךמפ%וטף
 בלתי ענין על ושילום והעם הדגתן מלשק מלות ולשאול ראשוניהם שערום לא מלות ולחדש לפניהם נבנולא

 %כל האמת, על רמוזן אק ואם דמיון ספק ההם הענינים שני בין שעדה ובלבד , עליו הם יילום אשרהענק
 בשם בדברם השמות לשאף הוצרנו ע"ה נביאיט גם הלא , עמוקתי חכמתי בעניני בדבר לשו! כל קץצר יביאזה

 במליצה ארחק רבים במקומות ונם זה, בספרו הערול הרב הורט כאשר , הסתומות הדברים בשאר 4ע1ם5אכיו
 הלשק אזכור לא ואולי , המחבר רצחו אשר העמן אשנה שלא מיאתי %גאותה בה לרוווב ו%שמצתי

הנאות
קרשקש

 הטימר כאלו באסף, או גלט'ר ונעברי )ר( י יתיר לשט גלשונפ על הפעויה יטשו )ג( ! בטלה מלה יתעתק עפ"ד יאוגהת
 ז אליו רמה 4ט לוה דהה ושטעון ראובן 1mp תאמר נאק ריטקומות, גרוב יחיר5שק

כתג wp 4לת סוימו הפ רבים שמות שהם אעש הוהריששה
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 9~'ב תבון אבןפחיתת

 , 9ץ עלה לאדשם לבקיאש ואף בלשע, מקטר התריתי כאמך ארעט 5א או ההעתקת בעת ובדבסאת
 הפרקם מנין פי חל , הספר בעל דגדול הרב א5 זה הורעתי וכבר סנינו, פרק כ5 בראש לכתובהמליס מ! אחד בכל אור הפרקים לו~גות והוא בחדושו תהלת לי שהדאתה טפת דנה בספר אני הרשתיומעט
 מהאריך מעלי ולהקל המקום, חפוים טרח מע*1 להקל שאלתי בו אשר הפרק להורתו שאלותי לוכתבתי
 מהחק סחבת האחר לשאול עיע אשר מקום בבל ארעו ~ומדים הזה בספר למעינים יקל וכן , בשאלהלכתוב

 : זה אל הביאתני אשר הגדולה סבה דנתה וזאת , ישאל בו אשר הפרק בהודיעומקרוב
 גי , בראשו הזאת הפתיחה כחבהי בגללם אשר הזה בספר למעינים אלה התנצלותי דבת הצישדאחרי

 5י ren אשר את אחזם הודיעי שרדי ומשקלם, מלעתו בה הברתי לא היה באתי להתגדללא
 לחבר העיז אשר ריקכם 5חלמירו מחברו כתב אשר פתיחתו לפת אשר והכתב הספר בהעתקת אחללהמנעם

 : אעשה אשר את אותי ושטרות פי עם להתז מאלהי עלעלי אחר תה , בו תראו כאשרהספר-היה
 ז"ל הטעת'ק תנון י שטואל רב' פתיחתנלעסה

"_efiaagkS

 פדב שם רבינו הכולל החכםפתיחת
 בבור בן יוקש רבי הרב החכם לאדוני בן מזב שםאמר
 : תנצב"ה מוב שם 1' מוב שם רבי החסיר השלםהחכם

 ספר הדא , ורועעלת המעלה גדול הנבוכים מורה מפר שכא"ילמה
 נו~

 דרך ע5 ט5ה התורה נ5 ביאש
 דיגולם בן שומא מובטח וד"א לסמה ינחמד למעלה אהוב הוא בטהרה ומשמרו הספר זה ושיורע ,האמת

 גלוי שיהיה ביאפי הספר ח; לבאר חמרתי , זה בזמננו אשר למעיינים מאר נעלס הוא הטפר זה נדנת ,הבא
 המיוחדת ובפרט האמתיות שמה אשר האלהית הכונה על לחלוק ראוי אין כי תם , הרב מאמר על עבורסבלתי
 העמוקה; מדרשנות קצת לדבר יכריחני ההכרה ואם , ליראת זל סוד שאמר כמו העם מהמון חלמהבהשגתו
 : שהירי למען מישורבאוח תחני דרכך ה' הורני דח- שאמר כמו השר אשאל ומהאל , נבק מהם שאמרו בטה מהמפרשים ונעזר ,התורה סתרי שיובן כדי הפילוסופים מדברי באו חשר מהרברש רבים בארוכה ג"כ ולבאר בו הנמצאות מובנותהבלחי
 ד~עבאר כי , שכליות ומעלות המרחז מעלות כשלמות ד"א אמנם הנפש שלמות שהיתה למה טוב שםאמר

 רמעלה, כפי המדברת הנפש פעל והוא הטעוזרת, בפעולתו ,הוא ואיתרו האדם תכלית כי המדותבספר
 לשכל נשמעת שהא לסה והאחרת עצמה כפי האחת , שכל להם יש אשר שתים לאדם הטיטניות הפעולותגעו

 האנשען שרוב ולמה , שבלוז מעלה נקראת עצסה כפי שכל לה יש אשר מיותר; מעלה נקראת לשכלורגשמעת
 צרכי ובקשת הומן טרחות מפני העם מעטש הם העלטה בני כי ספני אם , הדברים ולררוש להקול שכל להםאין
 בקבלה שיקהיל הנפש ושלמות המרכז שלמות שלמיות, שתי להשיג ואוייב אחריו, נמשכק העלם רוב אשרדנות
 הלוק יש העם את ומוסר וחכמה דעת שרגמלמדים ולמה ן שלמות מכל נעדרש 1nlDtw בעת ימצאו שלאכדי
 ומשפסים חקים ומצות חורה להם ונתן ישראל את לזכות הקב"ה רצה , בכה אומר תה בכה אומר זה כינףו5
 הנתקם סהמחטכלחק ברבש והתורה החכמה בין מחלוקת שימצא ובעבור , העוה"ב וחיי העורף'ז חיי להשעישרים
 מהאנשש קצת והיו , צדיקים בלתי סשפמש שהם דמעת בתחלת יראה אשר ומשפמים בחקים וגם ןכאלהש
 השמים מ! השם סאת היא כי אמת הש התורה ני רבים וחשבו , לע זו נצרות נעשו והחכמה התורה כיתושבים
 בתורה באו אשר מהדברים ובפרם מציאות לה אין והחכמה העיונית החקירה וכי צרופה אלוה אמרתגל

 החקירה ני אלו הפך חשבו ואנשש , !קום בל במהמורות ויפול לאבדון ילך האיש זה כי וערפל עגן חשךבמקום יהרי במדבר הלילה בחצי כהלך הוא וכי ומשענה משען בלי הולך העןנית בחקירה וההלך , להםטהסתירה
 מהשכל אורה יקבל הףת וכי השבל הוא הגחל המאור מאורות שני והדת השכל כי אמרו , אמת היאהעינית
 , לפירחי צויך 5א מם . ואמונה אמת הוא בתורה שבא מה יאמת השכל ואם , מהשמש האדי הקבל שהלבנהכסו
 , הכמחטית ושזקירה כפי אמת ג"כ דוא בחכמה שבא ומה אמת היא בתורה שבא מה כל כי חשבו חכמיםוקצת
 שאמרו מה לל להפיל שריטבו אנעים יש . אנשש טיני שלשה קט לכן . השכל מן למעלה היא הנבואהאבל

 העם להמון התייחסה והתורה אמתית היא שממכסה חשבו ואנשים . הפילוסופים מקפיל ההפלה מפרבעשתנו אלגל"י אבוחמ"ד החכם שעשה כמו באלהים הנתלש במהשכ*ת רבים בדברש וגם , הרת כנגדהפילומטים
 . המעונש שהוברש ויתרחקו הסעתה שיעשו כדי רמעגש להם והונחו , השים כוה אלו עם אלו תחיו שיזכוכרי

 אמצת כל אלהית ~ה: הטו כי ע"ה רבינו משה תורת זולת במשת היום ער הנמצאטז כלם התורות כי חשבווקצתם
 גם האמתית שהתורה ולפי , מופת עליו שבא מה כל ובפרס אמת היא העיונית החקירה וגי , צרופהאלוה

 יךמל נבוכים המורה הנשיא הספר חיבר המהה הרב בא לזה, זה כסותרים המהשבה בתחלת היוהחכמה
a19aבא לא הדברש אלו שני בעבור ויריעתו השם והשגחה העולם בחדוש דברש בשני מלבר , ביניהם 
 יותר חיוהו בעת הנמצא לאדם המניע והיה מניע אל יצמרך מתנועע שכל ומפני : עליהם לפלומופשנעפת
 אמר אחריו הבאים הדוחת לכל יכלול הנכבד הספר שזה שאף הרב אמר 1 לבא לעתיר לאדם מהניענכבד
 מעיר אחר אלא בו אדם כל להשתכנע יוכל לא הנבכר הספר זה כי כח; והורה לו, שהיה חשוב לתקשרשתיברו

 שאמר כמו העליה מבני והא מסש8חהושנים
 1 וט' הא"ב אני דבר 4ף הפתיחה בסי

 טוב שם רנינו פתיחתנשלטה
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 המפר בתהלת פוב שםלרבינו
 : חושד שאמתי מש סרישמי אשא עץעיי נמוץהלמורה
 ואשה:כקרבן ערתועונות ברתווכפר דוריתוחגגכם ואשי: רבערי רב ובן רבוהוא ואחי ראשערי ראש ובן ראשחץש
 ן ואחשה עח-חרחר א ולא קםאני ספריוושורפי לצרתיאמר וקשה: עזהזי היינויעורר מעונואלהי קרונולמעם

 : במשהבעבדי לדבריראתם לא וכיבנביא לשונכםבשומכם
 מורה:אמת משכיללכל יה"רנתיב מורהאמת
 מורה:במי ארץכסו נפשומאון צפדחה
 מורה:וגם סוררבלס פורהנה לחרוש
 : מורהבחץ סכללבלמטרה נצבוהא
 : כערהעטה יכרכות השמראמת ה3צהת

4יי-ן-ץ-4

 תטשת וארנע יתד במשקל קרשקש אשר להר"ר הספר בשבחשירים
 חוניםובטעננו ~D'"Dl דעתברום נצמריפביתר חומרים אלירייי
 בגנימורועים רופפת ביןבתוך מאפתבידם נכספתחפשם
 פונים תמידיכה כחמהמאירה הרטהיתעה ההכמהבגשת
 גבנוניםלהרים מורהוכמלקוש כסורה הואאשר המורהומאטר
 כמעוניםוחרור ישאירוהג"ש יפאירוהשכל יאיר הלבועין

 מפניניםיקרים פודותיווהבין חכמותיווהשיג מעלותיוכהנת
 וזקניםנערים חבו סורלהגין בםםבוולעמוד בו חפצםונום
 האיוניםלארון כמקדשוננבר רש סרהודובר נקרשוהספר
 פונים הכלולו השוהבמדור ירוה רזוןוכל מסוה טמירוהוא
 מאמיניםבקדמות האספסוףופכחים רצוף סודותוכו צקן עם טפתותוא
 נבחניםאמרים גרותואמרותיו ובתורותבחכמות הורות הפליגוהוא

 נאטניםצברים בנבואותורבר מובאותכלבו הצובאותומראות
 וצמומםסתרים במאורמחפש כאור לוונוגה באור אדירוהוא
 ענניםורכב המעלהכסולם עלהולמוזם נגלה לו רזוכל

 שנאניםכרובים רבותיםוכל מהניםוראה שטיםונפתח
 עליוניםועליון נלא אתוהשיג הנשלםבשכלו נעלם כלוירע
 וישניםחרשים נוצר כלוברא תקצר לאוירו יצר הכלאשר
 סוכניםמעפיו קוכו אתלהכיר הקנו רבהרכל הכינובחרו
 הטמוניםלרזים המזומןבשכלו גססןבציורו נאטן ביתובכל
 רגניםורבן מזה בןומזה החתהכסשה בזה גמראולא
 הנבולםדרכיו ררך עסלהאיר ערך נרלערכו יתברךוהאל
 לפנים לפניוהוא כמעוניווררה פנ'1 סולהביאה הענוונפש
 מוריםמציאותו ואות מופתוהם הנטצאותהמת צבאות בראאשר
 נשמריםוקוויו נטי אריםובו הוציאומאין המציא הכלאדון

 מאסריםבשבח וכרוכותבלולות נערגותגדולות בנרנ)ת*שובח
 הטאורשלנורא וגרפהורומסות בההלהואגדיל בתפלהמגרבה
 נוברש כלעלי משפיעהנובו רקןעלבורא אביעההלוח
 אדיריםואדיר בתהלותוגזרא העלותועלת תנלות בלהחלת
 בזמנייםלהלל כפי לופרושות מרעפילסכין עפעפינשואות

 עזריםאוקח בטעונהלשוכן בתחנהאחנן רנה אשאולו
 הסוריםבמורה עברו עיןוימ"ח הורו גודללרוב חסרו ימשירוהוא
 הפהורימבמליו אתעה אחטאלגל ארעה שנליועין אשעה עת בואשר

 610 נ6לויוח, סרו16ח מסכו oh1 ס)ככוח, ממסך מסיר , rnn(of ומור מעקסיס )מובר ססס נבוכים מורה המפרשץ
 גנ~עס ntfnS סמוסקיס ~OD'DD נחיב '6'ר וסרמוח, סגס16ח סמכמוח כטוי מדל' מוש שסיסגל

 "לין ר,גמסייס נס' )וסעיס סיטוטס ממעיני ודימעי תורס סל לחמס ולחמיו יפסט סוסיותן ,  סקדיסוס סנולוח נתייג) ולנקלס'
 יספ יסמיר *סר ססכליוס סגסגות וסם  ופצן, ולמס נר גו כנידו סרן סנטוס לניס ר5ש רגיס רסיסי ומיטר . SD'1 ס'גממתן

 חס~קחס ונדרס סגככד סססר (or נססם חסקס ספ)יס גסי וקטגיס גד~)יס כן מסייס וסכ)  ססטיס, יגס סייוייסספיהםס5ורי
 סיפר  טייין כמו מעגין כוס וסס סטרך גדף סמ6מר כוס מעט )סכין סיר1ס !מ' ס1ריכוח סק1דמוח כשטוח סחעסקו )obt 6 ן6)'1
 ~חחנ)כ) דטחן יפסד ס5טס נקי סמכמס כמח ססחמי) מי כן , ימיחוסו טוכס מווגוח מס  "ס  סיין וסיטרוססייס ססעס  ילעססירס

 מגס 5מח"ס דכרי0 וסס נעוריס כסס כי16ריס )סס ים ו6ס , גגידיס וקסיס מריס ימס סס 5וסיס וטסת כדרס סס ,ohtפמסנחו,
 כ)) כסס מקמין היגו דכליס ונק5חס , כסס סורנלו !6 6סר סמ6מריס 16חס )קכ) דטחס וחו)סח , 1ימכס1)'ס )נף )6כן )סססס
  5נמוריס בוטיל  כניקור סיכל סססר 3זס יכריס קוס לכיר רסיסי  ולזס , 1כליסס "מל מסמסך 6חליסס )נעות )נכס יסוחח16)י
 יסיס סיסיס  ואיך ~ptrt, ל* סטנין לסוונס ייטיל ל5 י"ס  סיייס ז"א מסיס לי יי ט5כירגו מס מלויס סיסים ויסטר ס~פויס,  מסרסרכי
 )חכוגהו: מקר 6ין כי חכונחו עד )כ6  ווכי ל% ני1"ל, סריס  רפס פספס  לסמלית לסחיט יוסל לי סי peD  ויין סיטלס, סניגורנוס

 6סל גפי גנ'6ולי תקשקש טנאן מטנה אכרהס רבי כר אשר "גי 6תמעוכןרגה
~fgn  

 tP)D~l סכלי, קולי ולסי ירי

  פסיסי רסס יסע מעטיך זג) ו'5 סומרו ומס 1 סורחך סערו )ס' )טבח עח סגסוכ אמל נססנוס
י --6, 4י44---יחט4א.*- - a i g - t h h  --  
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 8נפתחה
 ב"ר ש"ץ יוסף ר' תחשוב התלמיד להלמידו המחבר הרב כתב , ז"ל תבון ז' יהורה ר' בן שמשלאמר

 בעיני מעלתך נדלה , לפני לקרות הארץ מקצות וכוונת ב , אלי באת מאז הנה א . נ"עיהודה
 הניע אחר זה והיה העיוניים. לדברים התשוקה מחוזק בשיריך שראיתי ולמה , הדרישה על זריזותךלרוב
 , מהשגתו גדולה תשוקתו אולי אומר והייתי . ציורך שאבחן קודם ג האמכנדריא מן וחרחיך כתביךאלי

 טן להם הצעה טכלעדי שא"א סמה לך שקדם ומה התכונה מחכמת שקראת מה עמי קראתובאשר
 לחכמות תשוקתך וראיתי , ציורך ומהירת שכלך למוב שמחה נך הוספתי , הלמודיות החכמות)6(

 מטלאכת שקראת מה עמי קראת וכאשר . אחריתך מה לדעתי ד בהם להתלמד והנחתיך עצומההלמודיות
 מה על מהם שתשקיף עד , הנבואה ספרי סודות לך לגלות ראוי וראיתיך בך תיהלתי נקיטרה ,ההגיון
 ביאור תשפת ממני מבקש וראיתיך , ברמאות לך לרמוז והחלותי , השלמים עליו שישקיפושצריך
 , הטדברים כוונת בהם אשר הכוונות אלו לך ושאניד ה , האלהיים הענינים מן דברים לך לבאר ביופוצר
 למדת מאשר ממנו מעם יודע וראיתיך , הם מלאכה זו מאי לא ואם , מופתיים ההם הדרכיםואם

 סרתי ולא י )3( , חפץ דברי למצוא ממך תבקש החשובה ונפשך , הבהלה דבקתך כבר , נביך ואתהמזולתי,
 האמת שיפול לא , בדרכיו האמת לך שיתאמת טסני כוונה , הסדר על הדברים לקחת ולצוותך מזהלדחותך
 ענק על הערה בו שיש רבותינו מדברי דבר או פסוק כשהוזכר עמי התחברך ימי כל נמנעתי ולא ,במקרה

אפודי
 דעתך טניס קדום ממן )ומל לים ")י. נ6ח rhn הנהא

 "ך 6))י מכ"ח קום סי' וכו'. וכוונת נ: : )סני)63
כוונת

"3( 
 ויולס , וכו' געיני מע)חך נ7)ס כהנד סקוגס מזך

 כתביך tSh סג'ע "הר וס וסיס "הריו קומלו סכי"ול ,סצמיתות
 ממס )ך מקרס ומס וכו' )יורך ם36הן קורס ג : וכו'ומלהיך

ס6""
 עמי וקהה סהכוגס מכמת סמי קרחת כהכל ר"ג מכ!עדי.

 סמסטר מהמח וסי" סתכוגס )מכמס דקדנס סקול מסג"כ
 תוססתי rh סתכוגס הכמח ") נומגן ק1ןמוח ססס1סחסנורה

 מבמח ;קרקס וס טמי קר"ח וכער beo . וכו' סמהסכך
 )הנונח סקדמס סס61 מס )סני מכ"ח קודס ג"כ nh~ptסחכווס
 מס )דעתי ר : וכו' וסססכורת סמססר כממחסחכוגס
 : ס)'מ1ד תכריח ססו6 ")מוח חכמת ססדע גוי ר")"חריחך.

 מן סמדכןיס כווכוח !ך ס6ג'ד ל") סכווגוח. 1,6 )ך וס6נידה
 1)6 1 : )"ו "ס מוסתיים דרכיו ס0 06 ס")סייססעגיגיס
 )ומל רוכס מהמוחך ימגעח' )6 . מ,ס )ומוחךסלחי

 טובשם
 סר3 מגיח סכחכ 3וס מגס . סקרן מקנות1כ11גת 6לי 63ת מ6ז וקנה : לתלמידו סר3 טכח3הכרעב

 56 קריך כי גו לעין סר6וי ומי מספר לעסות ססגיעומי
 לו סיסים סר6ס1ן . תגייסג'

 כוסי
 פגית . לחגרות גמרן

 כסניון וחכמת סלמוןי1ח מסתכמות לקרוח קוססכגר
 טו5 סגל o1b5 טיסים טליסית . ממופת מלאכתוכפרט
 לו ל63ר סינטרך מגלי במסרס סדכריס לסדיןומסיר
 6ל6 תורס סתרי מלנודין 6'ן ס6מרו כמו 63רוכססדנריס
 סכ1סף כגג7 והנה : otpnp ר6;י 16תו ונולתד'ן לחסלגגון
 מ6, ומ"ט סקרן. מקנות וכוונת 6לי 3"ח מ6ז כגס6מר
 על זריזותך מרוד כעיני וועלחך גן5ס קרוס מגזיןירפס

 לדכריס סח;וקס לחווק כסיריך נרפיתי ולמססןר'טס
 סקרנת מס עמי קר6ח 1כ6טר 6מר מסגי וכנגד .סעיונייס
 . סתס3ורת חכתת וסי6 סחגמוח מן o~s סנעססיותו מגלעדי ספסר ס6י ממס לך טקסס ומס סתכוגסמחכנוח
 ומסירות סכלך לרום טמחס סוסטתי 6מר ססליטיוכגגם
 סודות לך לגלות ראוי ור6יח'ך נך תוחלתי גקסרסססגיון

סגור
אברבנאלקרשקש

 סיר סי' סעטס ו') 'סוים ין יוסף מגי סו6 סוס סח)מיז . 'יסףרקני חכמת בו רשה הלמידיות הכמות המחבר הרב כנוזננ)6(
 אלי באת מאז הנה : ולהגמד כסדרור כטסט ירן ט) ס;יייס כזה הרצון סנה. לרחוהה סרת. ולא )ג( :ההשבורת

 סכיריס י,כוי 61מ'ג 6,)1 כהגמיד גייס סרג וגר 1ס )מס cp-~ . וכו' גרגרים ענינים לך ואבאר שארהיב החשובה נפשך שתבקשטסה
 וט ומפוי . ומש גרי ס7גריס סיוכור י"וי וסיס גוץ ק1ד0 "י,ט;)מ הסרר על הענינים שתקח נעכור מזה אותך מונע הייה.אלה.ים

 וגר סרג גי ,ורן וקן . ")י ,ג" יעהן cto קזוס מומן ס";וז,. נהגותשיג
 מ15 סו" 011 , ממס ))מ71 )ג6 מ"ר,ו (tnDtD ר') ופוט גגיסיגרי:

 ג",יס ג" טסה)מין יי6ס . וכו' כתביך : 5)י1 סאה ס;,ריס 1:ר וט 6מר . סטין מקווה 1ג11,ח ג6מרו ופירטו , 8)י )ג6 גזי מלרון וסט"ג6ס
 )"כ;1וריהס ;מגיע יםג)ג

 ;ס'"
 . וכו' לך שקרם ומה : סהר1,יס ,רג ט"מ ומטע סרסר, טפח ט) י1כנ 610 6כי )מוריס P'A't ק1יס סיס הוך ט)

 , וכו' שכלך לטוב : ס,טס מגלי .יפה ע"י ממס סימר ונס , וסכנדכס גח:גורה סהג11ס )הגמה גאון 3סגרמ כי1;דמ1 סוגרים )ועררסס
 , גסג1ס יגנן סוג6מר

 ומסירו"
 'סיס ס"הריחן ,רטט. י') . כו' לרעה' : סרגם 1כקג1וס סס1יסס )טנקי יסטין טס,'וי , ג)'מ71יוח סיור

 נ11, יגהר יהס )1 ים ססכגיון ר') . וכו' נקשרה : סקסיות טד 1,)ן ג)ימון,וה ,"5ר ט)6 '7ט גי ג)'מ11'1ת )י.ת,מן בניהו קוס . סקסיתגהכמק
nlt?)h)ותתמקח 1"מ17ת1 ס5) מויסות ע) 05 גי סורגני ניגרי סט1)ס החויי ט) )גן וט 6מר )6 . לטרברים אשר הדעות : מס)ימו7,וה 
 ט6מר )מס סמר 1ס יכיס גי . ססו6 כטין )1 מג6ר ככיס גוס ככ11וס 6ין . כו' ור ענין על הערה : סמרגרים יגרו כגכ)סכג;מי1ה
 סע0'סי1ח 6מי 6ג) , מוס "ותו ו1תסעסיס

 ט)5 ~'ן , כטרם סיתם מקמר 16 טסוק פג"וחו tOh 16מר סיס , סמולם סופח )ו יג6ר ס)5 '
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פתיחה
 המכמה אל ההם החבורים העירוני )ג( ז , פנית אשר אל ופנית בפרירה השם מר ונאשר . לך לבאתי
 , מעם הם ואם . לך ולדומים לך חברתיו אשר הזה המאסר לחבר פרידתך ועוררתני )י( ח , שקטהכבר

 : שלום ואתה , תהיה באשר ראשון ראשון יניעך הוא ממנו שיכתב טה 1בל , מפורדים פרקיםושמתיו
 אליכם י : נפשי נשאתי אליך כי אלה זו דרך ומריעני ם : רגנחבר הרב אמר , ז"ל תבון ,' ייערה בן שמואלאטר

 י לרעתי תשית ולבך ל חכמים דברי ושמע אצך הס כ : אדם בני אל וקולי אקראאישים

 . משתתפים n1DW ההם טהשמות , הנבואה במפרי באו שמהת עניני לבאר הראשון ענינו הזההכמאולר
 ומהם , המשתתף ההוא השם עליהם יאמר אשר העמנים קצת כפי הפתאיםויקחום

 יחשב פעם , מסופקים ומהם )6( . ממנו הושאלו אשר הראשון העמן כפי כן נם ויקחום ,מהראלים
בהם

 טובשם
 16תס סעירתי מגית לחסר ומגיח נסרידס סססתנזר

 6כל , מספר זס nlnPS וסיף 6חח ססכמס 6לסחנוריס
onSלעסת ר51ס סייחי ל6 כסתמגס עמי עותד מסיית  
 סס 6ל מס סתורס סתרי לך לודר יכול ססייתי 6תרסססר
 עכסיו 6כל לסכרת, ול5 סיכתנו ר6י 6ין סדירים 6ל1כי

 גמ65 סני, סת6תר לתור סעירתגי  פרידתך פתניסגתסררח
 : סנכנך סספר וס חכור מנת סס יססרירס.פסתנוריס
 ררך 6לן 06 נו ום 6לך,  ף דרך סודיעגי סרבאמר

 6יפיס 6ליכס161מר1 :  סר6סת סלמת ס?61 קליךחסוקחי
 יר5ס 6עך, סט סיר 61מר : חגתיס סכלתי ל6גסי0יגיע סלי ססכרס קיל 6תגס ?פרקים, נכל תועלת יקכליסס כי סססר י1סלעיין 6ער6 ?תכחיש לכס יר5? ,6סר6
 : 6מת סוך כי סרג לדעת לב סידםסיסים רריי  oSlhl  סק1רתיס סחכתיס יורי יטמעו סססר כוסכי

 51ת . וכו'  שילטון עיייי סוס ממלחי סייאמר
 י וס תיגר לחס ריסוס , רניס רירים יכלולספתיתס

אפרי
 סקרפות לך טן4ןר טס ס*לסיי0 סעגיגיס  לך פללירסדתיסיך
 סעיריני 1 נררכיו: סימת 4י ינ4: 151 סגלתית למכמתמקודמות
 סיחר 5מת גתנירס עמי כטסיית ר"ל . וכי' ססססמנוריס
 סססר זס לעסיס וסיף שתת ססכפס 5ל סמנורס "וחססעירתיי
 וגמם סקוס ססכמס תוסס  גסתמרס יתר עמי עומר כחסיית5נל
 זס חכור סני ס5 וסססררס ססמניריס גמ)toro 5ספייר למכר  שררתיי סרירסך מפיי טגסררת מכסיו 35ל ות : פסיל סס לך לרנר יכול ססייתי 5מר ספר לעמוס  רולס סייתיול5
 תסורס גירך  *לך 05 5לך, זו ררך סוריעגי ט ו ינכנדסיטר
 : 'ח' "ליך תיוקחי כי נמומלס סייוסוסי" נדרך "וגמוהיט
 5תם כי סססר כזע  לכיין יקרי סחכמיס . otntb 5ל'כסי

 לרני יגיס סלי סוגרה קול c~nh . ספרסיס נכל חיסלתתקנלי
 וס p~p' נקלח חוטלח יקכ)1 סס  fih כי מכמס מילתיהדס

 סמכמיס דעת ר") . מלמיס דבלי וגמע סגך סע כסמ6מל:
 D)S' יסים מספד נוס עיונך . לדעתי תסיח ולכך ל :סקדומיט

ן ס ר16י 6נל ססתריס תכלל 6ימ גסס ?ו6 ט?ס0 יספסוסיס יכרוכטירתך
1יים לקטנים לדרוס יר15י ת ' ע

-  

 תסחרי כרניס לדגר יתתייכ ות"ס נגסס כת 1ל6 גסס סוייגו 6חר תתני יסולל  מגסס תקרי סכלת1ס יסתייג גסס6יגו
 סכל על ילזס ססיתריס  סרס גריסי ג6~:ורס ו6ס לחכמות, עליסס מתוסת 3סנ6 רניס דכרעי0  יחו%ייקונלגפם

1י, , ג כסי ספת6יס ויקחוס :"ס נסטרי תססג16
 יתהנו 16 תוסכחיס o~p  ססתון ויחסנו חסוססיס ומסם . תתוו סיס45 6סר  סר6סון  מעגין כפי ססתין ויכינוססתוס46ס

אברבנאל
 יט סוס נדיי ג"תול )ו רג U1'D )מעיע גוס גי , ססטרס מסיגויר
 b1Dt , סתו:ס סויות )ג"כ וכגיסו סעיף כטת וממגור וס~גס ,עמו c(sen~ "סומן ר') . וכו' גזר וכאשר : סי6 מס יגסס ט)fuh 6מערס
 ססטכיס לתטל:  כנכר ססטכמס 6) י,) תלעס טכגר סססגמס 6)קמרו
 ט) גו וסחי מתמ,ק )סיוהו ממס  וטכסט יסורס טניני לו ל"רסרג

 )ג"ר סרחן יסך" וס6סנס ממגור עכס ים סוגר ו"הר . מ"ימומשח
 ושריוחו פיס ~Sh סרס מלמדו סיס סח)מיו סס סיס 6)1 כ' , פס:ט) וג" כמסר סנסור סיות  סטטתס וקמר . ספרידס  עססס מס עודדבר
 דרך 16 סת~רס שוטי ורך ר') . אלך זו ררך הוד'ענ' : סמומיאגר

 :צג'נמי'סףקיץ ש:יקתי:1הצטיץ

wpwp
 , ההם החבורים העירוני )ג( : האמת"ם בדברים האטתוהשיג

 הסכמה על כלומר שקטה ככר הטכסה אל עמי חברתך 'טיכלומר
 וספרי הנבואה ספרי והיא בהחלה לחבר טסכים הייתיאחת

 , nle)h שלא ונמלכת' ההסכטה אותה שקטה וכברההשואה
 יצאחה ולא היתה לבד הערה ההם החבורים הע.רונ' ואם)י(
 מסופקים, ומהם )6( : הטאמר זה לחכר פרידתך ועוררתנ.יפר4ל
 הצורה על יאסר מסופק או משותף שם שהוא צלם האמרכאלו

 פשוקו לפי הוא שהדבר יבינו והם הטלאכותית הצורה ועלהטינית
 רבים שמות וכאלה כמותם ותסוגה תואר בעל שיהיה גוףאינו והשני והתואר התטונה בו שהרצון אלהים בצלם ש.ה"רשועד
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 להבינם הזה במאמר הכעוג ואין א . משתתפים שהם בהם יחשב ופעם , בהסבטה יאמרו שהםבהם
 . תלמודה )כ( ר"ל ההורה בחכמת רק יעיין שלא מי ללמד ולא בעיון למתחילים ולא , להמוןכולם
 המאסר כתנת אבל ג . האמת על התורה חכמת הוא ממנו שהוא מה וכל כלו הזה המאמר ענין כיב
 ובמדותע בדתו שלם והא חורתנו אמתת בהאטנחו ועלתה בנפשו שהורגלה דת בעל איש להעירהזה
 והציקחהו )י( כמשכנו להשכינו האטשי השכל ומשכו )נ( עניניהם צדע הפילוסופים בחכמתועיין
 המשתתפים ההם השטות מעניני זולתו הבינהו או מדעתו מכין היותו סר שלא ומה )ס( דיבורהפשמי
 שירעהו מה לשליך שכלו אחרי שימשך אם )י( , ובהלה במבוכה ונשאר המסופקים, א4 המושאליםאו

 ימשך ולא )ס( מהם שהבינו מה עם שישאר או )מ( התורה, פינות השליך שהוא יחשוב )י( ההםמהשטות
אחר

אפוי
 טמן .ר") וכו' )סכינם סוס נמלמל סכחנס וקין א וכווונהדעח'
 וסמטותפיס o'pntDDO ססמוח טגיגי )סגין סססר וספוגת

 ל"ל . כ)1 ס,ה סמסטר ענין כי ב : וכו' לסמוןור.מוס"!יס
 זס nehs גי וחיספס סחולס מכמת )פרס סונרגח' מסמסגי
 )פלס סונרכתי וס ומפגי סלמת על סחורם מכמח סי6סמ"מר
 )ו' רמו ח:6יס מכעס )1 סיס "ים )מעיל סמ"מר כוסכוגחי ל"י . ס,ס סמ6מל כונת 5כ1 ג סמ1וס: כיצול ר"לס)מודס
 סיס סיסים ססזי . דח כעל סיסים כלתקון . כנוגסכגדי

 וניעלס כ"מוגחו סוס סיסיס tntSno' . סקדוססמחולחגו
 נמכמח סיעחן סלגיעי . כמדוח סגף ממנוגס ססוכוחספעיוח

 למסכיל מסכו סרגלו מממיסי . סטיין מס יטידטססי)וסופי6
ot)t)P)נפע) סמוסכ)יס . 'a~o סחולס פסעי ססגיקיסו . 

 מוחשם
 לסניגס סוס כמקמר סכוגס וקין וקמרן : otDntnnססס
 , מתורס כחכמת רק עיין סל6 למי ללמד ול6 כו' itnr~sכלס
 מגיסות סתכ"ר חכמם כל nSSD מתורס מחכמת לסיירסס
 nDSfi~t סטכם וסחרי סגסמוח ומרחקת ו"חךותוס6ל
 סעי!! חי סגס , מרמסס ומעמס כר6סית מעמסוככלל
 כמכיל כ6, לסכינו סוס נמ6מר יוכל כני סחורסנחכמת

 טומר רקס מקורס כמגמת סגס ISlh גרגס מס פירטזס
 : מרכת פכיי וסוויטת 6רן וירך סמ15ס גיבחי וסוךחלמודס.
 מכעס לו סיס סחיט למעיר סוס סמ"מר כוונת6כל
 מחורתנו סדת סיסיס סכ, . 7ת כעל סיסיס ס4 .תגוייס
 ספעולוח וסיע0ס (W)lnh מלס סיסיס סג' .סקדוסס
 ססילוסוסי6 כחגמת סיעיין סי' . נמתה! מממוטתסטוכות
 רונס גמסכגו לססכיגו מסכו מסכלו מס' סיעיין. ווסומידע
 סיניקוסו משסיח . טסן סנ7 זולת על סיסחגו 6כסרוסקי

 16 מ7עחו מכין סיותו סר סל6 מס ססכיעיח . נחכמס ססחכ6רו מס מסך מס סחורס מטוטי כי סחורסמסוטי
 ולכו מחס ויד ממס עין טסו6 כסחטו ססס בו, י"י עיני QOI סרס יד י"י ססמות פססי סיוע לומר רונס גולחוסניגסו
 ל: סורס fi(s סכמתיות כידיעת חון פגי טל 0ס לסם "ין 6טר )וסחכמ.ס 6קר זולתו סכינסו 6ו : ווכוכס לוסחחדס
 מכין' סיסיס סירסו ו"חריס . רגו ומנך עגמו מני סמכוכס לו סתח7ט ולכן שה לסס וכין כססוטס סס ורגל ויד עיןכי

 סני"ור )עסות יכול סריגו גדולם מנוכס לו יסים 161 סערם לו סיסיס כני סמוס6ליס סס)5ת ענייני p~p מיולחו 16מ7עחו
 סיסיס סר"סון תגיי ורומנס . יותר לי גרפס סר6סון ומסירוס סמ6מר, וס יועילגו וס ומסגי ססס סכמות עניני עלגסלמוק
 וס מתורתנו יסיס לohn 6 סקדוסס מתורתנו טיסים סטני סחג"י וגס ימסק, ל6 דח כעל "יגו ס6ס מנופר סו" דת3על
 "ע1 גתורס יטמין bS 060 כימיגתו סלס סיסיס וססליטי . ~(ehsn מדתות ט6ר סותר סו6 6כל כלוס יועיל ל6סססר
 ערמוחיות לחכמות סקרה סנויס מחסנו כווו תעת~עיס מעסק סו6 כחכמ~ח סג6 נוס יחסוכ ל6 כי נמסכנולססכיגו ~wb' כסכל כמסכו נ"כ מנוקר סו6 וסחמיטי . סגמנעות , סגמנ"~ח טבעי חידיעת כעריס סיפסר מסכל ירתיקhS כי ממסק יכיס ל6 ססילוסופי6 כחכמת יעיין hS ס6ס מגופר סו6 ג"כ סיעיין וסרכיעי גגוך. 6יגו כי סגנוכיס מורסגריך
 לסתור יכולת סטין יצמת כי סו6 מס סטנל מעלת PDIS יוכל 6ז כי כמסכנו למסכינו ס6גוסי ססכל ממסכו "מרלכן

 יחסוכ כי סתורס פסטי 0ס5יקוסו מסטי . ססכל לכעלי ידוע יגר ווס ממס סגמסכות סתולדוח 1ל6 סר*סהותסמוסכלוח
 05 ונעלס נמנוכ0 ונעיר 61מר1 : וטפת מנוכח לו יסקר ל6 0יוכגו 0ר"ף חס כפי סכמות ססטי  ינין 06 כי ג"כגרור חנקי 610  סי' סחג6י ost~t . סמכוכס לו תתחכם tDt~D) 1"1 סו6 כו "דבר פס "ל וסס לצמר מסס 6ל י"י השרכי

 . סחורס סגות סמליך 6100 ויתויג דמיתיח יריטס 6ל6 6ימ 706 ס0ס ת00תות סיוע חס  ייסליך סכלו 6סרימעך
 סי6 ססכל כסירת בקלו  מעליו מטס ג% תתרי י0ליכ0י 6ך הכלו 6סר ימסך 1ל6 סתורם חססטי  ססניגו מס טסוכהיסקר

לכטלס
אברבנאלקרשקש

 וקערן )מס סתנ1)ות סו6 סח סמ6מר ענין גי קמרו . כו' הלטורהר"ל ההורה ליסור ר9 , חלטורה )ג( י טשוהפ.ם וטחם טאאלשס"מ
 )6 סתודס סהגממ ניון וט )סגדי) סיס יר18י וקמי . הלמניס ר') )ומל בחכמה מהתארת היא אשר המקובלת האטתית החכטהלא

 . כו' איש להעיר : גן ס8)סיוס יקרץ גס ג' , ההגמוד ט! מגד ממר והפעלות העדר יש'גהו ולא גוף אינו שהש,' תאמר כאלוהאלהית
 סורס )סס 6ין גי , גסמ)ע )סי)~סוסיס 6י,ו כנמוח פסק גיר') או פעולות תאר' הם נתורה בהם יהואר אשר התארים וכןושינוי

 כנרי סזמ קדמונת )ג6 6':ו ונס , ןח )גע) ס~" ,ג) , נסיקותיהירנינו שלם שהוא להורות שליטותו ממין שאינם אע'פ שלמותתארי 1)"
 htoi(1nh %) כחורם ויקמיס גססק ירגילו )6 וט גי , מדג) גליסדק כמשכנו. להשביגו האנושי אשכל ומשכו )נ( : כלם השליטותבטינ'
 דרכם וראה הפלוסאיא בחכטת ועיין שלמר טהר כיפירוש

 : האטתי הרעת זה אוזי להטשך שכלו משכו ושינוי חלוף ישיגהו ולא גשם בלתי והיוהו ואחדוהו מציאותו עלומופתיהם
 nDSD והוא נגדך עומד והפעלות ההגשמה על טוריט בתארים השם שיתואר בהורה כשראה כי פירוש . התורה פשט' והציקוהו)ז(
 אחר ימשך הוא או ההורה דעת הוא הכוונה זאת אשר מהשרת התארים אותם וירתיק שכלו אחר ימשך אם הסעיפם  שחיבז

 ומה )ש( : שינוי וכל גשמיות כל מהשיה גמורה הרהקה הרחיק אשר האמתית מהחכמה שלמד- טה גוו אהב וישליך ' החורהפשוטי
 . שבלי  בחרי שימשך אם  )ו( :  כפשיטא ההם שהשמות סכין שהיה בו רוצה . זולהו הבינהו או 1nplo מבין היותו סרבלא
1wsnפעות השליך שהוא ויחשוג ),( : ששוטיהם  ההם  השמוש יכין ולא הפילוסופיא מחכמת אלהים מהענינים שלמל במה בו 
 1 כשאטבם אותו מבין שהיה בזה ירצה . מהם שהבינו מה עם וישאר )ח( : הפ'לוסופיא רעת אחר ששך אם גו רוצה ,הוערה
 5על ולא גשם שאינו בהש" האסחית האפנה התש במשכנו להשכינו שמשבו האנפפי השכל ר"ל , שגלו ויאר ~yD ולאלע(

האדים
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פתיחה
 , בתורהו ומק מ( הפסד עליו הביא ד שהוא זה עם ויראה , מעליו ושה טו אחרי "פליכהו אך , שכלואתר
 ומבוכה לב בכאב מהיות יסור ולא וכובד בפחד ספניהם והוא , הדמיוניות ההם המחשבות עםוישאר
 הנביאים בספרי שבאו מאד כתומים משלים ביאור והוא , שניה כוונה הזה המאמר זבכלל ה .נדולה
 היודע בהם וכשיתבונן . בהם תוך ואין כפשומיהם שהם זלנבהל לסכל יראה אבל , משל שהם פורשולא
 נעורר או ההוא המשל לו וכשנבאר . נדולה מבוכה כן נם לו תתהדש פשוטיהם על ויקחם באמתבהם
 אוטר ואיני . הנבוכים מורה הזה המאמר נקרא ולזה , ההיא המכוכה מן וינצל ימלפ , משל היוודועל
 . שבהם הגדולות הספקות לרוב דוחה שהוא אומר אבל , שיבינהו למי כפק לכל דוחה הזה המאמרכי
 לבאר כשאתחיל או , שאשלימהו הענינים מן ענין כשאזכור שאני ייחל ולא המשביל ממני יבקשולא
 בלשונו לעשותו למשכיל אפשר אי זה . ההוא במשל שנאמר מה כל שאשלים המשלים מן משלענין
 שהוא )יחשב מכל לכל סמרה ישוב שלא )כ( בספר שיחברהו שכן כל , בפנים פנים עמו שמדברלמי
 ענינים על והעירונו הענין מזה כללימ התלמודיים בחבורינו בארנו וכבר . נגדו סכלותו תצי יורהחכם(
 . האלהות הכטת הוא מרככה ומעשה , הטבע חכמת הוא בראשית שמעשה י בהם וזכרנו ,רבים
 כן אם , פרקים ראשי לו מוסרים מדעתו ומבין חכם היה כן אם אלא ביחיד במרכבה זלא אמרםובארנו
 ולא ח מסמרים הוה במאסר אינם ז ההם הראשים ואפילו . פרקים ראשי זולת הנה ממני תבקשלא

,ה
 מגבשם

 נבלו גכגד יותר ס61 כממס כדמות ס6דס והיותלגטלס
 ג'ק טק61 וק די ול6 , לחגיו זל" גנר"ו לתחורקעיגיס

 טעמים סדמיוךויחטו3 נעלי 6על מסכל לנעלי 6יגססתורם
 6מר לכן ססכל, עם תסכיס טל6 6חר 6מח תיגסטסחורס
 . מספר 3זס סר6סוגס סכוגס סי6 11 3ת1רחו. וג'קמפסד
 סג3ו"ס כספרי ס3"ו סתומות מטלים ניכורו ס3'וסגוגס
 כפס1טו טה61 1לגמהר לסכל יר6ס S)h מסל טסם פי'ול"

 ג"כ לו תתחדס כסט1טיסס 1יקחס כסס מיודעוכסיחנוגן
 וסות סן3ריס מסגי 6חר לו וכטג63ר כדחס.מנוכס
 לו ג63ר 6ו כנוסל קגרגק ומס  מיל סו6 ולמי מסלציותו
 זס גקר6 ולוס . סמכוכס מן ויגנל ימלט , לכד מסלסיותו

 יסיר סססר וס כי בו הרנון 6סר קג3וכיס מורקקמ6מר
 גכוך יסים סל6 כוי ותורס ממעיין סחכם לקיטסמ13כס
 זס ס6ף 6מר סספר וס (p)u ססגיח וקמר נגוס,ו3כ6כ
 : סגזעות מספקות רוכ ידחס 6כל ספק כל ידחס 65סספר
 מן ענין כסי1כור ייחל hSt ס)וסכיל יכקס ל6 כי ג"כוקמר

 כסיחחיל ג"כ 6% סיסליחסו סמסותפיס מססמ1חסעגיגיס
 ;ילעיס סמ;ליס מןחסל

 עגיי
 3,ס וגתן ספו", ממטל כל

 מסכיל לפס לעסותו ספסר 6י כי ר6סונס , סכותסחי
 סד3ריס יהיו לob 6 96 פס 6ל פס "מד עסכסי37ר
 טיסן 6ף סדכריס 3כתו3 6כל ר6וייס לדלקיגלוייס
 ססו6 יחןוכ סכל לכל מטרם סספר וס יסיתשמקיום
 SJh מליו לסכל סיכ1ז די ול6 נכדו, סכלותו חני ויורםחכס

אפורי
 מקנח סגי6ר פילוט שולחו "ו מדעתו מכין סיסיםססג'עי
 הערס )ו סיקס גדי סמוס46ס 16 סמסחהס'0 שמוחעניני
 שור חספס )ע"ח יכו) שינו גדות: ממכס )ו ים ק"ומס
 מורס סנככד סמ8מל וס יועילסו לוס סס0 סטמוח עניניט)

 מדעחו מכין ototn סו6 סו' סחנ"י ס,ס ססי' מי 'ם .סנכוכיס
 י"י ויד י"י עיזי כמו יודע btoG ססמ ninco סקסי מוולחו16

 c~o 1 סססט'ס ויגימ הפכי "מר ימטך 06 "1 הססססטטי0 6מי ימסך "ס גדו)ס מכייס )ו יחחדס )כן ממק ו'ז ע'1סר")
 ~nhr ט6ף ליו לגלוח 63 . ותורחו ותק ססמד טריו סכיךד

 ו6ף כסכך HttO יכיף מהורס מסטי יטמין "0 ססניחסכמיגס
 נסג סס0ל טנק )ומל רפס . סוס סמ"מל גג)) ה :כח1לחו
 כר"סיח סמעסס 1 סנכו6ס: משי לב"ר וסי6 למלח )כנסמוכל
 וא'.ה61

 זקר"
 לזוטית ס,6 כי הסכע חכמת נ?"סית מעב?

 ס'" געגע מכמת ידיעתכ)ומל
 nwlho. )מכמת וסחמלס ר"טית

 הי6 והחמוס כל"סיח סגעסס ל") כלהסיח מעסם 6חרסי'
 סעכע יפטלסו כי עועי יקלק וזס כטניס טספוע) ססווסכאס
 3מס מרכוס מעטם יקרץ ממון ויטה0ועל 13 "סר סמליינכמ

 3מס ממנו )כדל 6101 מזיבוחו כו "סר סחנועס )1סמקנס
 6100 מ)6כוחיי לפוע) ודומת סגפרד  נסמולמ כו ממפסע כססרגו
 קכו5 6)6 סמחסעל מסען מון ססו6 כגנר סמספע) מןהון

 ;6ין ר") . מסוירים סוס גמגמה 6יוס ז : הצמן)ולוח
 מסודריססיסיס "יגס ססרקיס כרטסי סמכווגיס הסססמוד1ח
 ו)" ת : ססו6 מסוד סרט' נך ו"מל ר"סוגס סס1דכצות

 ,ס
 , סח1רס מנד תנוע ר3ר 610 כי ?מגית וססנס . גגד1 סכלותו חגי יגרס טומרו ווט , הדת חן וחון הפירס סססיפזור
 הו" פרקטית וועססכי

pl))O סיס 66"כ 3יחי7 3מרכ3ס 1ל6 6מר1 שנר ה"לס1ח חכורת ה61 מרכוס 1וועטס הטמע 
 תיגס ססס סר6סיס ו6סיל1 פרקיס רטטי ים כי ממגי תכקן ל6 סרב 6מר כן סיכר ו6ס : גודעתו ומכיןחכס

 וס 6קר וס ול6 : סכור מרעי כך אחר ר6;וגס כלליס ;ימיו מסו7ריס 3"ומרו ורגוג1 , וק "תר וס ול6מס71ריס
ר"ל

קרשתםאברבנאל
 ררך זה נאי ירע לא מאשר נ! הרצון . נתוית! ונזק )י( :תארים סנייוהו ג:כ)6,1ג) )ומר )ו כו'בהורהו,סי' עליו ס':הכיא גלמנותסויג)
 לפרש יאפשר . ואמונהו ברחו חר'ו'י לשנן . 'משר דרכיםטשנ' גה1רחו נס 5ג) מנגוז ו1טס טסו8 ")י1 יי כ1" )1 ורקס משן)נוטס
 גס(ד1 ~ס ינקט )" ר') , כו' 'בקש ולא : נ,ק ט)'1מניף

"(1 
 היצון סו1לתז אז טדעתו מב.; המתז סר שלא מה כן כמוהצ'קוהו יקנס

 אם נבור והוא כטשמעם שאינם השטות בטקצת שההע1ררבו . כו' ענין כשאזכור : ככסוח ג'"1ר ססגמת )ומר ר,1~י "מס)סמ1י16
 פשו0' אחר או הדעת 1ה אהרששר 1Dht , סר":ווס סירס קסיו סימול כ.18ר סס1י1יס מן טנק סלג8מר

 הפס1ק'ם,'
 לפ' נכון והראשון

 eon~ ר'ל . מטרה ישוב שלא )ג( :לשונו במרכבה ולא אמרם וב.ארג1 : ס:ו,ס r(l(c קס61 סמ:)יס מ1מט)
 נגרו כ11ת1 חצ' יורה

 סרג 06 סגיימ מס ס6' : זגריס ו' סמון ג,ס כלעורר ]ר16י .ניהיד
 6מ? וס כי6מר ?"וי וסיס , קרקש י6:י 11)ת סרה ממני הנקט )6 "'ג ג6מרו , כג' . מזונק 1סזר01 מ,:ו"?ה וסמ:)ס מעגמן[ סמגן"ר)נ6ר
 6ת'ג 5מר )מס , סד' . 1'ו"י1 ס' כור וכו' ס6מהוה כמס 8:ר גוס טוו GS('h רקס מס , הג' . יוד; וריסס טע) גר":יח מטקס טתג1למס
 וס גלמי וגג? ', ססס סעמגיס ק) (vht 61י)1 גזברו , כס' . גימסס סגדי) ורמס , )מעלס 0"מד גמע עו)) טרגי , קקגעייס סעויוי0 קיוזע

)מע"ס
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 5הפתיחה
 האמתיות )0 שיהיו כוונתי כי , לבארו שנבקש סמה אחרים בענימם ומעורבים טפתרים אבל זה אחרזה

 עליה( לחלוק ראוי אין )אשר י האלהית הכוונה על החלוק שלא עד ט יעלמו ואחר ממנוטושקפות
 הענינים כי ודע . ליראיו ה' סוד אמר 1 העם מהמון נעלמות , בהשגתו המיוחדות האמתיות שמהאשר

 ידעת וכבר . בביאור עליו שהם מה כפי התחלותיהם קצת בלמד כ לגלותם ראוי אין כן גםהטבעיים
 כאלו יהיה בספר כלם ההם הענינים אדם שום באר ואילו . בשנים בראשית בטעשה ולא ז"לאמרם
 בהם ודברו במשלים הנבואה בפפרי בן גם ההם הענינים הביאו ולזה , אדם מבני לאלפיםדרשם
 האלהית החכמה ובין ביניהם ענינים שהם בעבור הקדש ספרי דרך אחר להמשך וכגמלים בחידותרז"ל

 ידחנות ההם העצומות שהסודות תחשוב ולא . האלהית החכמה מסודנו; סודות ג"כ והם גדולהקורבה
 כן ואחר יום שנחשבנו עד האטת לנו יוצץ פעם אבל כן, לא פמנה, לאחד ואתריהם הכליעםער

יעלימוהו
 טובשםאשדי

 לכן זס 6הר וס לפיוח יכוליס סיו מס1יריס ס6יגס הע"סר"ל 6מר וס nP~S יכוליס סיו מסודרים שיגס 6ט"ס ר"ל . וס6מל
or63ין ממסיק 6מר יכר יסים 1ל or' והח"כ ססו7 כללוח יסיס ל6 מרככם כמעמס כסידכר כי6מר "מל וס 6.גס 6עס"כ )וס 
 6ח7 כפרק סיסיס סדר 3סס ויסיס מרככס כחטסססוד1ח )ס6מנח 'רתוו . סייס ימיוק י5י' 6'1 6סר י : ס5)סוהסכינס פסתי סידכר  ~ס 6חר וס מסו7ריס ימיו ג"כ 1ל6 מסודסרטי ע) כנחנו תחקק ס)6 כדי ר") . חמ)וק ס)6 עד מ :זס

 סרכ 6מר קנחו, התחר כפרק ויהיס מרככס )ונועססקנת )ניוח נפסל סקי ר") . סחמ)וחיסס קנח נימד כ :סתולס
 : 6חריס 7כריס עס מע1רכיס ימין 6כל זס יעמסטל6 מממל עיין ))מז והוה olh );) סעכע ממבעת עגיגיסקנח

 OP ירמוז , ס6לסית סכוגס עס כו1גחגו plS~n סל6כדי
 ירמוז לגלוחם ראוי 6ין סטכעייס סדנריס וכן וחמרו : כעס מסמון נעלמות כססבחו סמיוח7יס ס6מתיות סמם כיסחורם
 על סם לפגיך עונד מגגי כימרו נור כמלת הגרנו וכסנדר והגורס סחמר תסס ססחחלוח ס6ר וגס סר6ס1ןמחמר
 סס כסתחלס מתחרטות (nlhSn ימר ר1נס סטכע תכנות ססי6 כסגים כר6סיח כמעמס 1ל6 ימרס ידעת וככר :סנור

 כפנס סי6 ו3סתחלס כריטית געטס מעמס בו גרנס גריסית מעטת שמרגו מנס סטכלי, ס,לסי סטכע כסיסרחכענמותס
 61ע1  מתילותו כו 6סר סתנועס לו מלגס כנגרס  ווסת סמתגועע סרת ססי6 עס גכךלת סי6 סהתחלס וכנסרסמחסווס

 טטל (h~p סרוככ וקין לרוכך טסל גקר6 מסוס כי תרככס תטסס נקרץ חמש נגדל 610 6נל ממתנעע חתפטטכת
 סירסר יפילו לגלותו פסכיל לסוס 6ט;ר 6י פרכוס 1מתעסס גר6ס'ח מחע;ס סגכ61ס מסלי  ס3י16ר מוס יחכ6ר .לסוס
 ויתיר 3תרככס 1ל6 כבתרס סחורס תנך מפע כ61 כי וגס וכף מסרס טיסיס גתנור וס סיעסס כ"ס פגים 6ל מגיס סיחרעס
 סייכמיס גסס וותרו 61חר1 : סותריו כמו סילסוח סכויגס על לחלוק רבוי 6ין כי 3וס 1ססנס כסגיס כריטיח 13זעססול6

 6ל ירמיז ותסליםנתירות
  בסלטי

 געיסס סיט 3ענור גמסליס 3סס ר3רי .6מגס וכר וסירס גק3ס סימר מסיס-קירץ
 יסחחכו ככר 1ס6לסות סטנע תכמת כי סילסית סחכמס תסיווח סירוס ג"כ וסם גוולס  שרכס סילסות סחכמסווין
 אחתר הסירתעל

  סריסי
 תנד ס6לסות והכפת טכסי לגחני סחחלוח ססס פגר 3סס תחקור סטכע מתכתת 6ל,

O~Dענישות טססידוח חסני  כן גס סי6 מס163ר ססמניעס סר3 6מר וס 61חר : חסותם ותסליס לגחני מחתלות 
 ספכעיס יעליהוסו כך 61חר סבתת לגו ינין opn 36ל כן ל6 מחגו לנחך י6חריתס תכליחס על  ידועוס ניגס3סס
 כמו וסמגסג מססרגל ס6תת מססגח ג7עס יותר מגיעם  6ין גי ירחיו וסמגסיגיס סמוסג ועיתק המסיג סערירפוו

קסחכ6ר
אברבנאלקרשקש

 מיי%  ולס "פרו , יו' . ויו' מטרי יסוג טל6  סיפר גסס ומטים בו הרצון . טמנו מושקפות האסתיות ),( ! המשר נגר לזמררשה
 ובקר 3ר5טית ומטפס פרטגס  ם3פטסס )סגיימ רוס יסרג סו"סרג 1;ו1נתי סמ"מי וסי' . סדגריס גקסור טוף )1  6ין חי , ימס סיניים יעלמוסצר ואחר להזריע ארצה  אשר העש מטנו יעלם שלאמצר
 דורסים 5ין פרק הגיזי כמסכת טסמ;וס לסי 'פ513ר ידיר סרג מ61 פרטגס גפפטס וסוס . ג3י16ר זל% גרופיס לרנר רפוי oltnbסורופ
 3")יס נטריוה זור"ין  6ין לפרי ט'3(  י'5)דף

"(1 
 ייטן %101 , סליו דולו  טוגו h tDS(h מוט סחרי מוסרין  "ין 'כ 1 ),פר  וסכך , סיקס רקבי פפוו מוסריה hi(h היית ר' שמר גיהירגמרכ3ס ולי פ'6( י'ג רף לכס הנמרק 5פר לנר פרכנו גמפבס  35ל , פרקים פרקתי כיל דירו ל6 גרא;יס וכמטקס גטריוס ג)פ'  ואס : פור %יר1,  וכמטס מטחו, ~מגין הגס סיס 6'כ ")6 וימיי גמרגגס 1)6 נטיס גר6ניח גמטסס

 יפרכנס ולי יפרס וגיערנו  כקן 6מר ולנס לגרו, גו  יטוין 3י,ר פרכגפ 3פסטס מסורס יריר טפ61 לפס סר3 וי)ס . לחט  1)3ון הוטיםוהכס
 יגר לכן ,  סייס'מ Gh1' עימור ר'ל זפ 1'ל תכפינו ונרו טגפרככס ולסי . סרקיס רפטי פפנו לו  פוסרין פדטהו  ופגין תכס טיפ 5'כ h)hניחיר
 טרורו פי ,הרי טיס ולוי י)י'. הייי ר' לרירי פיכימ הרייס אייי ים ;י 4,3ךיפ יגס  פיני  ת"ס ל6 "מר ועסיס , פרגגס טקר6ס46וות גביני כינן 36) , כקו סמויס גסה גובהו  *ן סני ואפרו . ירסיס ר"טי ~ול; יגס פפני סכעט ל% 5.כ יאפרו לגר וטליס לגרס גססר3

 :פס %סר כי3 טיפ 6פר גראפית, tsun ול" מרסוס  מ"י גשרי גוס סגרו ייגרס , תורס הרי מוסר,ן "ין סמ"מו 1%הו סגינוגמרכגס
 סו" גי , ),היו ס' סור וסגין , יו' )טלפות כססנתו סמיוחדוסס"מ;וס

 ופסידות סג5)סוה להסוג )6 )~מך י1ס , כט3ט"ס בסט~'ויס ~דט 51מר , 3ר5ב'ה מטפס שוין (ס "הר סנ'" , ה"8 רני למקמר מד1ג;'סיוקרים נגפ' ספ%1 מס לפי ססורוס סקר וזכר , גי פגו,ר תדגר וכיוס יפריגי טיגין ולהר . הרסים וחכת ויופן 3;רגו רו6ג  סליו לפי ויון ,לירידיו 5מ כי יטוסו ל% פרגני  טיינס  טמ ככסיות "סכויוה ט) רמו
nit~)haסדגריס גס גי , מססמ~ן ס,מועים סס )גז t"DYU~ OU סניה יוגף כהה)~היסס טק1ח סייח( סס הלס , ,יג6-ס h'h t:h)ntr 6 ס:5ט~ן סמ1מר גי , וכו' ההי)~חיכסק1ח ג)מוי( (ס"זס יוג rt)1S 1 , 1:סמ;ס טניס מס סגקמית כקרס וגס כיהוי טמעוDht ססס ;) סרג 
 מפגו סיפסר גגי,ור לסימור ה51 סל% סיוט טס 3ר5טיס גפפטס ~ס ל"ר ויני .  יון) )6 וקמח , גני15ר ומכוסס , ;דט onlh'in כיגגי6י
 %'כ ייס וי פנלים סיו 05 כי לנלוהו, רצוי  טלין סרג סוליה ופנס , בטויס גראפית נפטסס ולן ס"פר ספטנס כגין ינפ טרקיס,ר8טי
 כילו ייי  3ססר סיס Ot)t)~o 5רס טיס גייר וקילו וצפר, פפו1 יעיך ולוס , סטטוס סס; יזר סונר 6'כ וייס ולפקוס להלעיס רוכסכילי
 ויו, ר'ל 6רס פיזי ל6לסיסרוסס

 תות נ'ג )ן  "ין 61'ן ברג, 1Dth היצפר ולסי 3ט1יס. 3ר"סיס פפ:ס יורטו ;ג,  יפיפי ק,והס מס גילוי
 , גהייות מגריס גסס וןגרו נמעיט סנגו"ס געי נ'ג ססס כטויניס סג,"1 )וס "מרו בוז סרג סגיה נגן , גגי"~ר 1)6 גרמו )6שגנחו
 nlolsvn שהסורות נחשוב ולא : ho(nto סהכפס טס גרועי קורנס לי יי גר5טיח טפט;ס עיי ולפר , ותצליוגי5יס ~ס פסו לפי ייטס  פסן  ופסי, ירפו גסס לדגר ל)1 יויח1  פקוס ון'כ , והייוון 3פטליס  3ראסיח גמטטס וגרו תו') ונס סוגי6יס כיר')

 וכי
 גילון גס .

 סוכרמורגת חרי 5יך ג'1 . סגוךס ת5ס ינג*ס טחו המטע ופו 6י גג" חאעיפ גפפו פונו יינ ש 5', . אייס י6י49ט
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פתותה
 שיברק כמי ונהיה , החלה שהיינו למה קרוב חשוך בליל שנשוב עד והמנהגים הטבעיםיעלימוהו
 פעם אחר פעם הברק לו שיברק מי ממנו יש והנה . החשך הזק בליל והוא פעם אחר פעם הברקעליו
 מדרגת היא וזאת , כיום אצלו הלילה וישוב יסור לא תדיר באור הוא כאלו עד ביניהם הפרשבמעם
 ארען פעם לו שיבריק מי ומהם . הנביאש רוב מדרגת והיא רב הפרש וברק ברק בין לושיהיה מי והם . פניו עור קרן כי בו ונאמר )מ( , עמדי עמוד פה ואתה לו נאמר א'טר הנביאיםנדול
 לבריקה בוזקה בין שיהיה מי ומהם . יספו ולא ויתנבאו בהם שנאמר מי מדרגת והיא כלובלילו

 בנשם אבל ל )ג( , בברק בו חשכו שיאור למדרגת יגיע שלא מי ורם . מעטים או רביםהפרשים
 הקטן ההוא האור ואפילו , הלילה במחשכי יאירו אשר ועלתם האבנים מן בו כיוצא או , זךטהור
 , המתהפכת החרב להם ם )ס( הוא באלו ויעלם יציץ אבל , תדיר אינו כן נם עליו "ריחאשר
 הם אבל אחד יום אפילו כלל אור ראו לא אשר אמנם . השלמים מדרגות יתחלפו הענינים אלו וכפינ

בלילה
אפודי טובשם

 כגסס 6כ) ל : סט1לס ג)מיח יתכפל כי מסל דרך סר*סון מסייגו למס סגטו3 ען סטכע ס6חר ממס כר6ט1ןטסתכ6ר
 עגסיו 6כל לגגי6יס מס) סו6 )3רק מסמסי) מס ר") . טמור כידיעת ונסים לחסך, רומס ססכלונ! כי חטך s'sJכתחלס
 סכל Sh מרומז . סתסססכס סמרת לסי מ : מחכמתסרסר 6תר מטס  סירס סליו סיכרנו  נחי מתורס וסתי'סחנמוק
 סמחסנ מס וסגלוכיס יטלס וסעס  יגן  סטם עסוי~olb לפת ממש 6יי כל כי ירע .  יתיך תי9 גליל זכו%סיס
 sw1 , ממדרגות יחמיקו סטניגיס 6יו וכפי נ : ג"דסוססכ) וסקור נחסך תנהגו כקלו סייגו 13 מעורב מחמר:סיס
 מדרגת 1סו6 סכרק מליו סיכרק סוכם ,חי מחוז)6

 פריר 63"י  סי6 כ66 טד סטרי (DDn פטם יפר  סטס יכרז  טליו יירי oh דיל ס) מיורי  ייוטל  ככל llsP;  מיליןסגכי6.ס
  טור קרן כי כו וג6מר טמרי עמוד טס OPht לו גשור סנכי6יס גדול מדרגת ונסו  כיוס תגלו סלילם ויסוכ  יסורל6
 תפיר ס' עם  דיי סיס 3%ל וסמנסגיס  יט3עיס יטליתייו hS לו  גלויים  י3חל6ות  סידות סיו כי  3ופ ומרמו .פניו
 מסרס וכריקם כריקם נין לו טיס גוי ץס , סיום חגי סו6 נ"ל1 מחסך  fs~e ויו"כ  טין כירף לפילי מתזו ינולל6
  סיכרי מי ומנס , olh1))o רוב הדרגת וס61רב

 Sb~ יפיג* hSn כלילי יספ  סטס סליו
 וזמו ימי נכל 6סת סיס

 6חח ססגס למסיג כדי כו וסרטון  רכיפ,  יפרייס י3רייס  נין לי  פיסיי מי ornl . יססhSI 1 ו'חגכ6ו ס6מר ווימךרגח
 . כ6  ייטיג עד pnnh לו יפרק כך 61חר קנחו ויס'נ בחרת כריקס לו יכ6 כך אחר ממסון קנת יסיג סגכ61סממדות
 תסס מרר)פ  יתרן  גיס  יי3רין , מזרג,ח מיני  6רנע  ייליייפ  י3סיגות 3ל3ויס סרי  סירילס3פ

  טי3ריי
  יכרך לו

 6כל רכוס  פעפי0 סליו  סיירן כוי מגיח מדרגם כך בחר . כיוס סלילס  וינוע תריר נייר פיון עד  OUD יתרסעס
  3פטייס ריסי י3ל סנדול יקור וס ירסס תי ר3יטית  לרטיתי. עיר  יסף יל6  3יי1יו 6תת סטס ודיל "ירירין מי לפיסית וים . רסיס יגויס וכבור גחנך סס 6גל תדיר נבור סס  כקלו ootnt יל וקירס  ויגייס ר3 הספריסי
 יפיט סל6 מי  ויס : PDDO  תן  יתסחל9 1ס  וידן  יתטטי0,  רייס ספרטיס ס3רי9ס  כין ויש 11"5  ייתר מלו ל6רדית

 מעיון ונכלל  סמ1סח יריטת  ופיק-  1ך טבור הגיס 6יל יסועל יאכל  עס ירייי ר"ל  כירי.  תסכו  סיקורלמרר)ת
 ססר3  לסט ייפ  כקמרי מרקיית למטיס רימו  וס ויעלס ילין h(S יקמרו : וסחכמיס סס)מיס מדרגת ווסוממוסחי

פמפספכת
אברבנאל

 )1 הסיס מי ומסר טור )ומר סיסיף , 'סס. 1)6 ויח,נ"1 ימייגחמפס
 ט,מס סי" וכוס , "otpu 8ו רגיש כטרפים )3ייקס נריקסגין

~pt)w ס"ס 6מר ,הניח מעט'ס 8ו יג'ם סיר:יס ג8ן "מי למס , ג' .כריח 
 והיחר . גריקס :"מר ג"ח 08 גי גר; 4ר גג)ס )מס , סן' .רג
 ,יהגמיס )ו יו1טי0 ס8)סיי0 מסוגרים 8רס יחגוג ס)8 סרג סימר כ,"וס
vuינו גי ,  גן ייני ,  כרטוסס מלמוס שמנט חג)יהס,' o~lh ,1יהט)מ , 

 , ילילס יגרז "ור סרוקים ,ו3י5יס  מקרס כמו ליס  סיןרסוקמר
 ססמנס טל יהמר וסכרן , ולחתריוהס כגותיים )היים רמוכפלינס
 ו(ססוגו"ייה

 כו"
 גוס ,וסיס )ומר ר,כ סגרק טויו טיגרק גמי ,~סיס 5מר1

 1"; . 8),וו כ'ס סס)גס ,חט)מס )ס: 1"0 , סגרקי0 סיו"יסגוגי"יס
  כמידד  יוהרון וזלת ,  פקס שמדרגת ספ)מ.ח קלס ס1גי"י0 מדרגיחסגיך
 ט5ר וסם גינית: וס,פ)עייס טור, וקין ootnt יל rnh פפ0  :ויקוומידד
 . סרר:  וזן  לוגווי ננו,:  יין ר'ל , ר3 סירס וגרס 3רס  כסן ,סנג'"'ם
 ר3 זמן נכ1"1היסס 3ין :ים סג3י"יס טכ) )ומך ד3 ססלס  6מך31ןנ3ן
 .  מטי י:רמ  ונייייס קרוגי0 גרקי1 קסיו ט'ס ocn וקח גי,)1ססרס
 , )גילי :5י1פ סירס רות עילס יגיה ~((ohl מיוי כל טכסי,ולהרי
 מעטים, 16 רפים  ספרס'ס ינריןס 3ין3ריקס )ו מיסים פי  ופסס 5פרוטליס
 )גי"יס  "יס  סכםר4)

"(1 
 )גייקס eh גי , גס,ר )גרץ מורגכם הניט

 כי , מטטיס 8ו רסיס סטר:יס וככס , סקס מרוח ח;ו:ס מדרגםטסיי
 גסס )כריקס נריקס ופין , גריןס כסס כקרס כרוס סיס עד"פ ו:יתסדוד

 3דכרי מנוכר כוכריס רנים גס:ר:יס יכיו ו"מריס , מטטיסספרםיס
o~nteמדרגת ססג,8 ואחר' . ג)0 כסןק,ת גוס וסוחל1 וכמריס 
 וט).ס0 העמס, מדרגוח סגי8 , ס;דס גבח סמרגריס ומנוגחסנני8יס

קרשקש
 הנראה לפי אפשר פניו. עור קרן כי בו ונאסר )מ( , מפוזריםשהם
 ויהיה השגחו גודל אל רומז פגיו עור קרן כי מורנו הרבשדעת
 * הדעת בזה הם ורבים פניו תאיר ארס חכמת דרך עלהענע
 להשגה כנוי הענין יהיה איך מבין איני השגתי לקוצר אניאמנם
 הענין כוה הענינים והתחלפוה הספור מאורך שנראה מהולפי

 , כמשמעו הוא לתנין שזה באמת נראה פניו עור קרון והואהנכבד
 הנכבד, ההור זה אל הביאו בשם והדבקות ההשגה יתרוןאמנם
 קרן בי ירע לא ומשה הכתיב אמר איך להשגה בנוי הוא אםכי
 גדולה שההיה בהשגהו משה הרגיש שלא לומר היתכן סניועור
 אכל לא לחם שהשיג במה שנ;חהו וגרוב הרב אמר והלא כךכל
 שרם שבגוף עב 3ח כל ונתבטל השכל התחנק כי שחה לאומים

 מגשת ימאיס  שהיו אטי ההר מן כרדתו עסי וישראל אהרןיכרכרו
 אליהם ויקרא אמר אחי . בסניו היו אשר ההוד קרני בעבוראליו
 האור שמצר מזה נראה הנשיאים וכל אהרן אליו וישובומשה

 זה קורס עמו דברו אפילו ועור ממנו יראים היו בפניושנההדש
 תמיד מ'טיס היה שהוא ואמר השגתו בעבור יראים יהיואיך

 ההור מקרני תמיר יונו שלא הש.'ה לכבור פניו עלהמסוה
 עם ורבר המסוה מסיר מוער אהל אל בבאו השם עםוכשמרבר
 קרן והנה ישראל בני וראו זה אחר ואמר יצוה אשר אתישראל
 מורים הפרטים ואלה פניו על אוהו השיב ואח'כ משה פגיעור

 באמרל הנתוב רמז ואל.ו במשמעו הוא שהענין ההוראהתכליה
 היא נורא בי ה' מעשה אח בקרבו אתה אשר העם כלוראו
 מן בו כיוצא או ?ך טהור בגשם אבל )נ( : וכו' עושה אניאשר

 הברק כאור גמור אור שהוא נבואיי כה זה שאין בו ירצה .האנכים
 גחהלוח או נכברים בענינים לדבר 'עירנו לגבו עמ' יאיר בו נההרש אחר כח שיהיה והוא שפלה יותר במדרגה אור הואאשר
 ששה . המתהפכת החרב להט ואסר )ס( : השירים ושיר וקהלת משלי שלטה וחבר ההלים  ספר  בעשת הכח ובחת לשןחרמש

הכח
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 6ופתתה
 כולו האטת מהם ונעלם , יתהלכו בחשכה יביט ולא ירעו לא , בהם נאמר אשר והם עששובלביא
 מבוא אין העם המק חנם , בשחקים הוא בהיר אור ראו לא ועתה בהם שנאמר במו הראוהו תתקעם
 סמה דבר לזכור , שלמותו מדרנה בפי השלטש טן אהד כשירצה כי ודע . המאטר בזה הנה*כרם
 באור השיטהו אשר חשיעור סעמ אפילו לבאר יוכל לא , בקולמוסו או בפיו אם הסודות מאלושהבין
 שטצאהו מה קולתו כלמרו ישתהו אבל . מפורסם שלימודם החכמות נשאר שהנשה כמו 1 כסדרשלם

 מטנו הרב הזה הענין מבע כאילו ס , יתעלם ואחר מציץ מתראה הענין מהיות ר"ל , לעצמובלמודו
 לא הענץ טוה דבר ללמד אמת בעל רבני אלהי גדול חכם כל כשכיק ע זה ובעבור . הוא כןוהמעם
 ברובם הצמו , בסת ואף במץ נצזחלפים הרמום פ המשלים ורובו , וחידות במשלם אם כי בוגרבר
 המכוון לענץ שוה משל ימצא כשלא , בסופו או באמצעיתו או הכהול בראש להבינו המכוקהענץ
 מפוזר בעצמו אחר ענין הוא ואם שילטדהו למי ללמדו יכוון אשר הענין והושם . סופו ועדמראשו
 המשל ראש ישוה , רבים לענינים משל בעצטו האחד הטשל היוזז נהה עמוק ויוהר , טרוהקיםבמוצלים
 , ההחש החכמה במין קרובים ענינים לשני משל כלו יהיה ופעם . אחר ענין אחריתו הנצוה אחדענין
 במקום שיעטוי מה , וההעברה העומק מן בדבריו יבא )ט( , וחידות המשל בלתי לעמד שירצה שמיעד

 שימשכום כמו ן האלהי ברצק הזה הענין אחר נמשכים והיודעים החכמים כאלו , בחידות והדבורההמשל
 כתיוהיו הפנט עניני ולתקן להשלימנו נשרצה יתברך השם כי הראה הלא . המבעיםענימהם

המעשיות
אפליי

 סמ)וקוח קמן ככסו ~(othls כין ס:טמע סמיוקות קומטגמ1
 סטיין ע"ע ג66 ם : גכי"יס ס"יגן סס)מיס חכמת כיןיפ
OtOסלנ ssnn 'ופסס יזין פטס העגין זס ססגע ר"5 . וגו 
 tor1 , )יקחו סיססיפ כך כי רגם סזיטס היכיס וניןיעכס
 כן )אמו ))מד npPID hta1 סי7יעס סיסים וכין סרב,למלו

 גרו) )כ מכס כ) גסכיון ע : OSDt ופעם י)ין סעס כיסו"
tOsb'חגם . סיסיס סר"וייס סח"ליס בג) לוחו חי"ר . וכו 
נדו)

 מסי)וסוסי"
 ממגמת 61)סי , 1tnSno ממכסח ורגני ,

~to)bo
 ירכס )6 ענין כיוס כסמ)מד כזומר "מח כס) וסוף ,
 "ל6 ססישסוסי6 כסי 14 מתלמוד 0רן6 סרכגות כפיאמד
1DS'גפי nnbo 6100 מחה)סיס שמוס פ : מסייסס סמפו)ע 
 מס) דרך סל"0ון מממל מעגין )דכה כסירSff1 15כמין.
 , ססס"ר ג)כנח ימפייסו וס6מד זונם נפסס יתפייסוס6מד

 )דגר פירנס סמי עד , כסוג 61ף כמז מסמ)סיסוסמ0)יס

 מוםשם
 1ס ;טגע גו סר15ן . וממעט ממש סרג מפגין D)D"לו וקמרו : ג6זס וססכ5 סמח"ט סו" סכרוכיס גיסמחספכח
 ז1לחו לסססיע ;יגיע כ"ג רנס ידיפס סחסיס כטסעגט
 סו6 וגן לעקמו ללמד וסוף מועטת סי7יעס מתסיסכין
 גל כטכיון זס וגעגור וקמרו : יעלס Ovnl ילין פעםכי
 בו ידכר 65 מעגין מזם 6מח כע5 רכני 56סי גחולחכם
 קותו כחקר מרנון . דכר ל5מז וחייוח כחסליס 6סכי
סיסיס גדול סוווסח. דרך על ישע חכס כקמרו . ~ollhlnג"5ו

 מקיי
 . ס"5סוח מחכמת "5סי . סכ1לל1ח כסכות

 כרסגס סגמסכס ככסמס ל6 6כל  לדת גכגע ;יסיסרכני
 טכגו יען וחידות מסלים 06 כי ידכר ל6 , 6מח 3על6גל
 6חר גמסכיס סחכמיס כ66 1"מר1 : ממכין טבעכפי
 וסדכריס 1mnp~l סגמג"ות סדור גור ס56סיסרטון כי סטגעייס עגיגיסס סית;כוס כמו 56סי נרנ11 זססעגין

 כלס סקסן תקן "ל סיכך ומס , וממנות וסגורותסטכעייס
 5סס5יס ירגם . ממוגגו עניני וכחקן סגמיס גסיותט כסריס יתכרך ססס כי עריס סגפ וחמרו : "חז מרועםנחנו

יחכמיס
 חרץ פעם אבל כלל סמנו יטור שלא בו המיר יהיה לאחכח
 בםררנה הנבואה במדרגות מורנו שאטר מה וזהו יעלםופעם
 אחר וכח עליו חל אחר ענין כאלו האדם שימצא היאשנית

 בדברי בתשבחות או בחכמות וידבר לרבר וישיסהו עליוהתחרש
 געת כ11 תה אלהות או הנהגה בדבר או מועיליםההזהרה
 עליו ירובר אשר וזהו מנהגיהם על הוזחטים והשתטשהיקימה
 שירצה מה יתבאר מראשון מזט ובפרק . ברה'ק מדבי2א
 והחולשה העומק מן בדבריו יבא )פש ז הפתהפכת החרבכלהם
 לאותו היות בעבור כי בחדוה, והדבור המשל במקום שהגמורטה

 ההוא הענק לו שיהיה עד שיבינהו רחוק הוא גדול עוסקהענין
 ברוב ויותר וטשלים בחירות לא בדברו נסתר שיהיה כסונסתר

 ואמרו אמתתו קל ההוא הלנע לידיעת שיגיע 6 אפשרחמעה~ם
 שהיו לבאר שלמה בא שלא עד דית רומים היו לכרזרזם
 פקח עשה מה מהם לשתות ימל אדם ליה ולא עותקיםכרכרו
 הכל ונטצאו ושהה ודלה במשיחה ומקנחה בחבל חבל ספקאחד

אברבנאל
 מוסע טרגים ומס . כגרץ חגגו נימיר )מדרגס DUt ט)6 מי הס6פר
 שיו סטין סמ6יר סינר 16, סרגן תימסי) 16)י כו6 סמסססכתסמרכ
 ותכן )")ויו נר6טית 5מטסס יזם טרמו כסב ססנרכוני סיות ou .תדיר
 ג'ס(, ג' )גי8"'ת סמסססגס מחרג לסט ו8ס סגיוג'ס מת סדן )גןמקוס
 ספורגות ג) )גלו) סט)מיס 8מר . כו' ורע : ה'6 גפ'ג ;לסוסוגש
 גרס )נ,ט)ס ר.רג קרo))r 6 , ותגמש סקופ גרוס ומדגייסנגי6'ס
 צ'ק , סרתו ממיסי מס ג' גמט)'ס סדג1ר כס)מיס )קהו )גן ,פתוחג גרי סומרי סיוע טמני , )גמר 810 16)' סוס סוקרן ,ורן ~סיס .ס)מיס
 ~enh ע3 ג סגיי" 1.8 וגס , ס"סוזי ג;,' נמו וט גג, olh~lh~nno )ועתי פירוטו וין . כלמח גט) רגו' ")סי הגס כ, וסגינן וטוגעגור
 גוס מיס סקס) קומר סרג ניון 8נ) , גו' סס)מוזי לרגזי) ססו6כ)רג1וי
 ר') סרגני 16 , ס")ס1ח גהגמח וס18סי , ~D3D גחגמח ר') ממכסומס

 ניו '1 )8 מ")פ 6' וג) 6)ס ג, , סס;עחס בנוו) ס"מח (tSD ססגבס גי , סקו; גרוס ~מזגי'ס נכי"יס סקו)) %ht כלמח גט) 16סח)מ1זי

ש
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פתיחה
 לא אשר יכולתנו כפי יתברך השגתו תחלתם , שכליות דיעות אחר אלא זה יתמן לא אשרהמעשיות

 חכמת כי , הטבע הכמת אחר אלא ההיא האלהית החכמה תביע ולא . האלהות בחכמת אלארעכן
 שם ולזה . בזה שיעיין למי שהתבאר כמו הלמוד בזמן לה וקודמת , האלהות לחכמת מצרניתהטבע
 ויקריעו הענין ולעוצם צ . שבארנו כמו המבע חכמת הוא אשר בראשית במעשה יתברך מפרופתיחת
 אשר ההם העסוקים הענינים לנו הגיד , שהם מה כפי הענינים עוצם מהשיג קצרה יכולהנווהיות
 כמו , מאד סתומים ובדברים וחידות במשלים לנו להגידם , האלהית החכמה הכרחהביא

 וכו'. אלהים ברא בראשית הכתוב לך כתם לפיכך , אפשר אי ודם לבשר בראשית מעשה כחלהגיד שארוי
 רחוק ר שלמה מאמר ידעת וכנר סתומות, סודות המכרים הענינימ אלו היות על העירוך וכברק
 ההמון שיבינם בעבור המשתתפים בשמות ,ה ככל הדברים ושם ימצאנו, מי עמוק ועסוק שהיהמה
 בפירוש יעדנו וכבר . אחר ענין על ידע שכבר השלם ויקחם , ציורם וחולשת הבנתם כשיעור עניןעל

 ספיקות בו שנבאר יעדנו כפר והוא ההשואה, וספר הנבואה, בספר זרים ענינים נבאר שאגחנוהמשנה
 , משלים כולם והם המושכל מדרך יוצא האמת מן מאד פרוחק מהם הנראה אשר כולםהדרשות

 שנכנסנו מה בעינינו ישר לא , מעט מהם וחברתי ההם בספרים רבים שנים זה ההילותיוכאשר
 לא העלמתו, שצריך למה וההעלם ההמשל על נעטוד שאם שראינו מפני , ההיא הדרך עלבבאורו
 לבארו שצריך מה נבאר ואם . אחד ממין באיש איש מחליפים ונהי הראשון הדרך מן יוצאיםנהיה
 הדרשות עניני לבאר השתדלנו )פ( אמנם ואנחנו . העם בהטון נאות בלתי השתדלותנו זהיהיה
 עליו יקשה לא הרבנים מהמון סכל בם יעיץ אם ההם שהדרשות עוד וראינו . להמון הנבואהוגלויי

טהם
 טובשם

 5מע5ס ס6מרג1 כמו סל)ויס )קר"יס מס 6סר5חכמיס
 לחכם פסלנות מתורס כי סס5)ויס מררג1ת יחח5פווכוס

 מסח)וס o~s סתק1ן לסת11 ולנוגס ססל)וותנתכלית
qlh)ontמסמון סכל יעתן 06 כקמרו סרכ סספליג וגוס :6סטר "י לססלימס ג' מעסייס סזנריס 1ס6ר מעוסק 
 סגמסר הסכל ירחיק hS כי onthn לו יקסם 65סרכגיס
 פוט בכן . סגמגעות סג)ונ16ת טכפי מידיעתסער1ס
 ית1ני6  וילתו ע5 מילין 6ל6 וס לי 1ל6 זכר לכליקצין
 סתורס כי ו6תר וס כל סרכ וסכיני כיסר, 6100 רגעעליו

אלהיי
 nbr 0י5 גפירופ סטייגיס פוגר 51יגו וכו' יחידות פסלמפלסי
 ססוכרגו Sbo~' סופגי סמכם ידגל זס פססי ר"ל .יסכם
 1DSS1 לדגר מסוי מהכס ירסס tSIDh כ' , יתיריתגמ;ליס
 וידגר ומעומק סקטור  מן גרגריו ומידס.יכScn 6 מנל'ל,ולחו
 ילפי5ס צ :  וסתירוס סמול נפקוס יטמרו תטר סקופיססוגריס
 . חג"'ס סני סגכגר  סעג'ן י1י סיס מלר ר"ל , ויקרחותעגין
 פלס מספג קור סטכלגו וסיג. , נכגדויקר רגר פסי"חומד
 ססגפייס סטניייס לגי סדיר 1ס פסגי , ססס מס כסיסטגעיס
ן לרני nlo)ho סמכפס סכרת סכיי 6טל ועיוותופילט

 וכגר ק סילסייס: נפגיגיס לדגר  סיייי קודם סיסנטיעים
 מגפר סיניגסו פפ0 גו סירוס סיס ופס סכ0ונ  לך ססס  לס,כך 1"ל כתפרם זס רקרק . וכו' ספייייס 5לי סייס פלסטירוך
 ספליט הכפס וסנן מסיס מס ר"ל יכו'. תסיס מס למזק ר : סכ0יג  לך ססס קופל מיי לי סיפרססו, פס 6ו סלינניס
 מס o)nh . רתוק עניןסו6

 : טפס סמוק סוntoihn  6 מכפת וסוך פ)'5וס 0סו6 נפס ספציות פנד נטיון נחעס טסו"
והין

אברבנאל
 סוכר  גר6טית גמעקס )יגר כטרנס r(tr סם" כי תוטס ס)6 שת"ייי
  (r~ch1 טפטכס ליכרוח ר1ס סירג יו, סלמס 6גל . "זידוס גפטלימגו
 ,  כירוטו כלו ניו, 6גל ,  כן  כקינו טומר )"ומר וסיס , מס"ס גוים

 ספ1י"ות סמנך כפורוטס61
"11,1 

 , סטגפ  להגרס מטל סיס ס"ס . עליו
 ימבוס טפרי סססורס ר5וי  ומן . סתורס ג0הלס 1ס ייטמלפס

 ככרטס 5פר ו1?1 לסורי ססזדיס ר6וי יינפיס טיתכמס לג5ר סרגסבתרל לוי  )יתיג סוס . טמס )ס ימס  6'ן 5יר יטגפ נחכים ססתיליפטכיות
 סמווייו יוי ט  ילס?ן י,תרון, ססכלית ס1י טוס ר'ל , טלפים לסמויס'

 ויפטסיוס , ומלמיס סס יטפטיות טסמנית ירסס , ספטטיוסנסורוסי.

רשרוש
 על לעמור יכול ארם היה לא שבא קורם שלמה היה כךשותים
 לדבר ומדבר למשל וממשל משלים תקן והוא הורה שלבוריה
 יריעת בזה והרצון תזרה, של בור.ה על ועמדו הכל שהגיעוער

 בוריה ה,א שזה מתפעל וגלתי aufi בלת' זה.ותו השםטצ'אות
 בנ"ע הכתוב שאמר שמה בזה ירצה וחירות ומשלים תורה,של
 הרעת ובן החיםועץ

-1bDI 

 ענינו היה איך הראשון ארם ענין
 הבל ארם בני וקריאת וחוה נחש נעגין שב ענין זה אי ואלההלה
 ההמון יבנום ולא מאר עט,קים עניים הם הארוך הספור וכלוקין
 h('o יש "-%",. " ן ": " י. :' ,,,. ן:,י ה%ןיען:ש:ט:;:וני4 וגלויי הדרשות עניני לבאר השהרלנו וזונחנו )0( : כמשליםונחנו

 %י,(לל' יולי '" '", ןןל (: לןזןך Iolw~n)r ן ג ,,יין ןי~ן[ןען,עיינ,1,,!
 ,1 טסיס לותר 5ס כי , לוס כותו ל6 , לך  ס-ori לג'כ סחרי.ל ופס . גיסתלס :וטס ין יפסוייחססהה'יימי; פר קנ5 גרו יפיי5וס  סרסןיספר ה,'יי,'ני

 רזוי 6פוס . ס",יוס וו,כמס מרגיס פטסס h~o טמון וטמון נססתכם טי'ס פטכס יו,  מיימ מס רה,רן 6מר ס,רגו)י , וגו' כדגר'ס ,כס .כו'

 :ה:'גייעינ!'"ןי,ג'ך%':; "!וין,'ו%יב":'יון"יגוי?ג'ה%בזןב
 %"גי
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 7זמי-
 הזיין השם . הנמנעות , המציאות פבע ידיעת מן הערום הנמהר "טש ירחק ש בי , מאומהמהם
 ויחשבהו באומר רע ויחשוב כמשמעם שיקחם אם , רברים משני מאחד ימלפ לא חשוב שלםבם
 עלהאוטר, מזב רהשוב נצל, וכבר תוך, להם שישים או האמונה. ליסורי סתירה כוה ואין שלסכל
 משל' ופירכם מעלותיה ובאור הנבואה ענין ואמנם . יתבאר לא או ההוא שבמאמר התוך לויתבאר
 הספרים שני מחבר הנחתי הענינים אלו ומפני הביאור. מן אחד בדרך ת המאמר בזה יתבארספריה
 לבאור קרובים ורמוש בקיצור האמיתות וכללי האמונה שודוין כהכרזן לי והספיק שהיו, מה כפיההם
 כפו , שנתפלסף מי עם בו רברי הזה המאסר אבל . תורה משנה הגדול בחבור שזכרוניו טהעם

 בהם ערבכוהו אשר כעניניהם נבוך , התוריים לדברים סאטק והוא , אמתיות הכמות וידע ,שוכרתי
 , משתתף שם זכרון בהם יהיה שלא המאמר בוה פרקים נביא והנה . והמושאלים המסופקיםהשמות
 איני , משרעוף שם מענעי ענין על מעורר ההוא הפרק יהיה או . לזולתו הצעה הפרק יהיהאבל
 מעורר אז מהטשלים משל מפרש ההוא הפרק יהיה או . ההוא במקום ההוא השם זכרון לגלותרשה
 ואחר ב . המשל במקום הנמשל שאת או , הנמשל במקום המשל שאת ספני או ))( א . השטותשיתעד מפני האמת הפך בהם שמאמינים זרים ענינים כולל הפרק יהיה או . משל שהוא אחר עניןעל

 : זאת והיא הקדמה, נקדים המשליםשזכרתי
 ועניניהם המשלים הבנת הוא , אמתתו ויריעת ז"ל הנביאים שאםרוהו מה כל הבנת טפתח כירע

 , משל ומשול חידה חוד אמרו וידעת , אדמה הנברכים וביד אמרו ידעת כבר . מלותיהםופירוזם
 וכבר הוא. משלים ממשל הלא אומרים הסת , הנביא אמי הטשלים הנביאים עשות מרוב כיהדעת

ידעת
אפדי

 6ין כ16מר לע ימטוכ 06 . ס6מאס בסודי הקילס 3וס 61י1ש
 יניע כקומר לט ימטוכ 06 סגכו6וח נעטי 6כל , סחילס סוסנו

 נסס: סמס)י0 )כ6ר ססכרמ סניה )סיכך סגנו"ס )יסודימתירס
 גמול כיצול והייו ססמ ומכסס עסמ סמג)ס מסכי6יל. 6' כדרךת

 מס ויקם יכעס ססמעיין . וכו' ממס) ס6מ מפגי "1 א :מס1לס

טסו"
 פסו" ומס כסס1סו מט)

 ט 61ין (tpine ססו6 יקומר גמה)
 טס61 נונס מ"טס ס)מס מסגיך סמס) כוס פס), יקמסומס)
 כמו (ss מס) כו טלין om . כנטועו יקמסו לקטון )ממלמט)
 'לעס or31 מס) יקמסו כמטועו httg מגג ע) לומ1ס "טסמנס

 61חר ב : 'סעס D(h יסמלסו סמ6מל וס 1)פיכךממעיין,
 סטייק טס6דס סומיוגיס בכרחי 6מל נקדיר. סמט)יסשכרחי
 גקדיס ייפילס, סמ6מר 011 ס"מס מסך ומ"מיגס כסססועס

 טובשם
 כמו "יט כי למודיע ספכמיס וכן תמסליס נחיינחדנרס
 מוך לו 6ין כרטיסית סמעסס סרנגיס מסמון מסכלסיחס1כ
 כיקור גריכין סד3ריס כל 6כל סחכמיס יגרי כן גס1ל6
 על ימלוק לדלחי סחוס סיסים רצי כן גס ססכי"ורעם

 סו6 סוס סמ6מר כי וכלל . mnhD כמו ס6לסיחסכ1ונס
 טגתפלסילמי

 מקמין וס61 אמתיות מכמות כצמת ויזע
 nww יערככוסו 5סר כעניניסס גכוך סתורייסלדכריס

 כולל מפרק יסים 16 וקמרו : וסמסותסיססמסוסקיס
 יר6ס , זכו, סלמת מפך גסס סמ"מיגיס וריסטגיגיס
 כמסוטו ססו6 מס 16 כססהצו מסל ססו6 מס יקחססמעיין
 יסמרסו סמ"מר וס ולפי מתעיין יטעס וכוס מסלססו6

 נקזיס יטעס 3סס 6סר סחק1מ1ח בכרתי וצחר יטעס.סל"
 וסרנך מלותיסס ופירוס ועגיגיסס סתסליס סגנפ סי6 צמאתו וידיעת סנכי~ס. מקמרו מס גל סכנת מסתת טיע : וקת וסיף 6מתסקדמס

""  נטצא לבארו שצריך טה גכאר שאם לומר רוצה . לחמקוכנבואה
 : לסמון הנבואה וגלויי הדרשות עניני לנאר השתדלותנושהיה
 בטקום הנטשל שאת או הנמשל ?_E המשל שאת טפני או)1(

s~on. יהיה והענין ואמתתו הרבר עצם הנמשל קורא הנח פירוש 
 הוא אשר והעגין הטשל זה שיהיה בעצמו משער והואנמשטעו
 פשוטו כפי אותו ויבין כמשסעו שהוא יחשוב אחר יעניןמשל
  שהוא והאטת אזניך על לך ההיה ויתד תורה אמרה תאמרכאילו

 מריצת צר על חכמים בו ואמרו משל ואינו נמשל והואכמשמעו
 ויהי' הפסוק כונת שוה אמין והפת אזנו קלעיך אצ~עי חישין שאינו דגר ישמע שאם ואמרו אזניך אלא אייניך תקרי אלהשיר
 זהו מעליכם ארחיק הצפוני ואת שאמרו וכמו משל הנמשלא"כ
 ואין ארם של בלבו צפון שהואיצה"ר

~DD 

 על נאמר הצפונ' שזה
 שירחיקנו אלת בשובם השם והבטיחם הארץ את שהשחיתהארבה

אברבנאל
 ~0 וסיס )נקרו טוריך מס ננקר 061 סומי )פי י111ס1 6נ) ,סומר

 סטמד) ג6)ו יסיס ס6ו סוד סרג 6מי eDe גסמון 161ח tn?sהסתידותנו
 61נחט ח'ס , מגרוס טנין htvt )סמון סוגו6ס at(tf סזיטיח עלג,)נ8ר
 טניה )ג6ר סססו)נו 5מנ0 געו נסים ו6ומוו )ומר רוס ל*תז)וו6מ1ס
 6'כ 51'ח ר') . כו' הנבואה ענין העמים : רעי גוסי 0סו6סוחטות
 8מר )סטינ.),ס סוס . ס1גו6ס קיני סופר ג(ס ינץ ט)6 )ונ )1סיס

 וסלן , סורמוס דגרי ט) כעגרו ע)'סס  יעני לן טס6וס  סוגו5סקעריתי
 6נ) , גסס )וגר ס1גומ , נדיט1ס טט1:'ס געו ג15מר לט )תסוגנ1ג)
 : וידגיר כמו שמיס ויגסס ע"מ ס'ג)ס 5') , מסניטר 6מו ג16סן'סיס
 מגוסו יקטם י"ס ספלון . הקרמה נקדים המשלים שהזכרת'ואחר
 פ'גי6 1כסקדמס , גמ")י0 סו8 טחם עו סרג סדני עמס טיכוס)פי
 סויר סטנו טגמס 5מ:~ג 6ג) . מסרט ג'ניסס וקין גרטיס ג'גס'6

 סוגר סט:.ני0 )סייס וסי , במטפיס )בגו סוגי"יס סמניםלסגות
 )ס1ד'ט וימיי . 161פויסס סמ~יס גמיי 'זגג ג:קדמס וטהס ,גימגום

 , סחורים סנגי6,ס בדגרי סיס טע0 סרג ,.'6מר אפי' . כי ; : 6ופ,י:ס נילי ע) )טמ1ד גי' סמוקים סגת כ61 ס1גי6ים יעיי סננתלטסתם
 ר; סמ")'ס סגף סז6 ס6' . וגריס ינ' סו6 סוס , גוגויסס )ומר ט;1ו1ו מס וגי ס6מי,סו מ? ע1 סשה מפחת סוס , סטחידוח וסגיהועוגמות
 ידעת כבר : מס) סם יט 06 ס!1,עס 6מר 08 ג' 6מחהס וזע % וסחוגמ1ס 11DW ntltnDO ין וגס . גטטועס 16 מט) DO 06 קורסוים )6 06 סס;ורי0 כמחח וזע 6יך כי , גוס סוגי5יס וגרי לאגוס מ"המ ,ס וסת . ג",סוסיסט ע'ו יוי1 סמ)וח כי , 6"ר ודגר ומם) ט) 1)5סומק) 16חו ט) יורו טסט וניט טוקוימ גדי סמם) מלוס פייות מידעו י'י o~fntin ופי סג' . נכס וסמגו!ן מומס) יייטס ר') וטויוס 610 סג' .סטוטס
 ומרוסס מעמיס זגרי 1מ)'1ס מט) וסגין , 1' . מ'ע( ;' )"ס סו8 מנג'ס מם") ס)8 16מרי0 סמס , ג' . ג'( "ו )'מוקץ) מט) stnm חידסועד ג' . "6( הג )מוטט 6זמס סוגי8יס וגיר , 6' . ו') מגמיס מסמרי 1",י פסוקים י' טסג,6 סרג גוגו' סטחג, . אדמה הנביאים וביראסרו
 ספציפ וראוי . סלע פרגד  httg  זן  ישיר וגס סנ' ומקמר סלמס עמד bsp עד סורס זגי' זוטים סיו )מס סמווט מקמו וסג'6 . 1'( 6'למסז'

לטס
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פתיחה
 לצרעות יכול אדם היה %א רצוננים עמוקים מימיו שהיו לבאר , שלמה עמר שלא עד דומיםתורה דברי היו למה במדהפ תשמרו . ווזדהעם הכמים דברי ומליצה משל להבין שלמה בו שפתע פהיעה
 יורר שלמה היה כך . ושתה ורלה במשיחה ומשהוה בהבל חבל ספק , אחד פקה עשה טה ,מהן
 והסתומה העמוקא הבנת היא הכתנה אבל , להם הדומה וכל שומרים ארבעה ודין ולולב סוכהעשיית משפמי הם , הטשלים עניני בהכן בהבנתם הערים אשר הנה אליהם הרמה תורה דברי כי הזשוכהרעוע משלימי שאחד רופה ואיני * יכרם והו , תורה של בוריה על שעמד ער לדבר ומדבר למשלססשל
 פתלה טדליק שהוא עד ביתו בהוך מרגליה או סלע שטאבד זה אמרי רבנן , נאמר ושם . כפקבלא

 תה התוהה דברי את רואה אתה המשל וע"י , בלום אינו הזה הטשל בך . המרגלית חת טוצאבבאשר
 אעו טשל כל של ופשומו , המרנליות הם תורה דברי תובות כי , ז"ל באורם וההבונן . ת"כ דברםההש
 בבית והוא בביתו טרנלית לו שנפלה כמי , טשל של בפשומו הנטשל הענין הסתר ודטותם .בלום
 וכאילו בה ידע ולא יראנה לא שהוא אלא אפל בבית הטרנלית והנה , רבים בלים בו ויש בלוםאפל
 : הטשל ענין הבנת לו דומה אשר שוכר כסו , הנר שידליק עד תועלתה ממנו נמנעה כי , מרשותויצאה

אפר
 טובשם

 וסגיך סמאל גד על סו6 סגני6יס ס6מרו מס רוכ כינו
 תורס זכרי סיו למס כמדרס מבמיס ס6מרו רייססרכ
 כיסס סרכ ומעיר . וכו, סלמס עמד סל6 עדדומים
 סומרים 7' ויין ולולג מוכס דיגי SP רנו ל6 מוסס6מרו
 : תורס מסתרי סעגחעוח סססקות סיגת סי6 סכווגס6כל

 6תס סמסל וגרי כלוס 6יט סזס סמסל כך קמרוו"ן
 וסמסליס וסייס כמסל זכרו סמכמיס גי יר6ס .רו6ס
 עליו ארו ויסיר סכלו ס76ס ידליק ל6 ו6ס כלוסאינס
 . כס יזע ול6 יר6גס ל6 וסו6 סמרגלימ ככיתויסים
 תכמס כגגליסס ים וסמיזות סמסליס סגכי6יס כדבריוסגת

מתקוז
קרשקש

 ואוש הנמשל הוא הצפעי שחז נטצא י n~DW ציה ארץ אלוירחנו
 שש בשרפים כאסרו הוא והמשל במשל. ויקההו בארבהמרבר
 לענינים חיות ארבע וכאטרו השסים נפתחו וכאסרו לאהדכנפים

אברבנאל
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 8חפתיחה
 זכרו אשר הזה הענין באור ושמע . אפניו על דבור דבר בסף במשבשת יהב הפוחי החכםאמר

 דקי פתוחים מקומות בהם אשר ר"ל , משוככים בפתוחים המפותחים חנופות הם משכיותכי
 זאטר . ואיסתכי 1"מקף ותרגום , הראות בם שיעבור ספני כן ונקראו . הצורפים כמעשה מאדהעינים
 שה נפלא מה וראה . אפניו על הדבור הדבר הוא מאד הנקבים דקת כסף בשבכת והב תפוח משלכי

 ונסתר; נגלה לו שיש ר"ל פנים שני בעל שהוא שהדבר אומר שהוא חח , המתוקן המשל בתארהמשל
 כזהב גלויו אל בערך תוכו שיהיה עד מננלהו טוב תוכו שיהיה וצריך ככסף מוכ ננלהו שיהיהצריך
 אשר זהב של התפוח זה כמו שבתוכו מה על המתבתן שיורה מה בנלויו שיהיה וצריך . הכסףאצל
 שהוא בו הרואה יחשוב התכוננות מבלתי או מרחוק וכשיראה , מאד העינים דקת כסף בשבכתכמוהו
 . והב שהוא וידע שכתובו טה לו יתבאר מוכה השתכלות הראות הד איש וכשיסתכל , כסף שלתפוח
 הקבוצים עניני תיקון טכללם , רבים בדברים מועילה חכמה ננליהם , ע"ה הנביאים משלי הםוכן

 בהאמנת מועלת חכמה ותוכם ג , הדברים מן להם שידמה ומה , משליהם מנלויי שיראה כמוהאנושיים,
 שבמשל מלה שכל , משלים טחם . דרכים שתי בהם יש הנבואה כהטלי כי ודע . אסיתתה עלהאמת
 ההוא במשל ויבאו , הנטשל ההוא הענין כל על מניד המשל כל שיהיה מה ומהם . ענין בה ישההוא
 וסרר המשל ליפות הם אכל , הנמשל ההוא כענין ענין מוספת מהם מלה כל אין מאד רביםדברים
 המשל של ננלץו שראפ מה כל כפי הדברים וימשכו , הנינטל הענין בהסתיר להפליג או , בזהדברים

 : מאד זה והבן ,ההוא
 . השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם יהנה , אמרו הנבואה טשלי מן הראשזן הסין דמיוןאמנם

 וראשו ואמרו , שני ענין על יורה ארצה מוצב ואמרו , אחד ענין על יורה סולם )ק( ד אסרוכי

אפללי
 וסמולופ סגסתליס סדכליס ר"ג , מוטרח מכמס וחוכם ג :וגו'
 וסכןוס . ס6מח גס6מגח מועי)ס מכמס מס סגכי6יסממסני
 כמדע סנכ61ס מסמל, מס) orth גידך (o~utn ר") .מ"ז

 יורם סו)ס ר : סטני 16 סר6:ון סמ0) מן 610 06 גוות0גימ
 קגתו וסקסלו  סמ)'"ות גי  סטח)ק)ות גי;גין י") 6מד. סגיןט)

כקנסו
קרשקש

 . אחד קג'ן על יורה כלם אטנם )ק( : נטשמעם אנהם יכיןיחמם
 בית אותו קורא והכהוג בקצהו קצהו המציאות להקשר רמזהוא

 הוא בו הנרצה אשר הוא נאמן ביהי בכל שאמר כסו אחרבסקור
 . ארצה מוצב ואמרו . קיימת אמהיה אמנה עולמי מציאותהבין
 אשר היסורות הם האחד שהקצה בנה ירצה אחד ענין עליורה
 מורה השמימה מגיע וראשו ואמרו הסולם דרך כן כי המטההוא
 הקצה והוא בכל המקיף העליון הגלגל בו ירצה ,מלישי עניןעל

 ענין על יורה אלהים מלאכי והנה ואמרו . הסולם מןהעליון
 אחד כל אשר הכ41ם קצות שגי אל שרמז אהר בו הרצוןרביעי
 שני בין הנןשים נענרנים דבר המדחק בהבלית מחבירורחוק
 השכלים אלהים במלאכי הרצון ויהיה הנזכרים הסולםקצות

 שליק וקראם וששי המישי עבין ןנ יורה ויורדים עוליםהנפרדים
 כ4 בהיות ועלולים עיוה והם הגלגלים מניעים שהם מצדויוררים
 ומצד עולים קראם העלות ומצד לו עקה והוא חברו ממציאאחד

 לא במןלה וירידה עליק בזה והרצון יורדים קראמהעלולים
 כל והגלגלים השכלים כל ברא שהשם נאמר או , מקוםבעליוניה

 . כרצונו הגלגלים מגיעים אותו ושם חברו סמררגת למטהאהד
 המניע'םמ1הגלגלים כהות ארנק קרא אלה'מ שטלאכן נאסראו

מנק
 מובשם

 : יקרס 6כן מכל יקר 6100 מס גתוכס וי0 6רן דרךמתקון
 גמל"ומס

 כס9 כמ0כיות זסכ חסותי על סרג ס6מר מס
 סר"0ק סמי( זמרן o)nb 61נורו : מפגיו על זכורזכר
 רנסיכי . קרנס מוננ מולס וסגם ותנורו t~ht))Oמממלי
 ומזור סמני6ות מסתלסלות ע) vPfi~ עג'ן מורסס1לס

חלקיו
אברבנאל

 גן סג"מרס ר') , גסס 6י,1 מס) ק) ט) והסוטו ג6מו1 סטני)ס"ק
)rer)610 מער ממס) כלטיוח ט) 05 גי ג11נו )5 , כ)1: טוו סוס 
 כדהר וומ1הס גומרו סג' )מסק וסמ"ג . גהות 5סר כן,1:) ט) )6מט)
 סו1טס ס)6 ר') מרגניה טנן)ס גם. מט) ט) lCD1~1 כומס)סט1ין
 סו6 וסמרג)יפ 1') גזגריכס כס;) ימינן סו6 ;סגל גלענן apvn))ג')
 , סומי) ס61 טכמרג)יח )ומר ג11נו כס גי , גן שיו , ס1מ:)דמיון
 ויש , שנגוס 6פ) :סו6 גמם) , גויס גו סיס 5;) ניס 1סו5 מטמרו)מב, מגיח טיחזמס סומיוווח וסג.6 , גה1גו סמיג)ימ 5:ר סמי) ס61וכפיח
 סי6 סמרנ)יס וסיס , סג1ווס יסג) סרגם ומחה רגיס דגריס ר') ג)י0גו

 . 6וחס 0)5י)ין ר;) 'יS:b 6( ,0,5 גמר), כסוף סנר:) ר')נגיס,
 , ו)))ומם) )מס) ?l~tD ".11 1.) יגוס,11 :1גר1 ס;הי)ס 16 סורולמיס
 סוס . סמר) ט,יין כנוה )1 זומא 6:ר סוגר כמו שידויק טד סרגטימר ונסו , גנים ";ר סמרג)יס יר5ס סגו , כמט,ין 1;ג) )סגנם 06כי
 , סמם) זמירן 6100 נגיה , ס,מט) דמיון 6 :ס מרג)יה ג6ן6'ג

  ווכי ס' סנר );י , גסגוס סנר וסמני) , וסטיון כסגנם טסיךופהי)ס

 ומסטית מזיוית הכמס 13 י0 המיד סמ:) סוס גי , גסוס קיוו S~nu יטהס לכיס נחיג ס)5 , גיס 6'11 סוס rto( גן כ:ויסנתלמי
nSDtn, 1מטיס שלגיד וסירבו כ01 ס;10; סגיך 1)גן , מומס) )טין ר'נ געו: 5י1ו ערו 5ג S2DK 5רמו ;סו6 וסג מסומי מקמרו וט וסגנית , סכג,ס דמיון כו6 וסער סנר מ5סר , כ.ק1דס גמגמה :כיר; מס ו)סו;יח )כסכ,ס סרגסגיניו סוד . נוסג טכס יום:) ומטיס גגכף טסו 
  גהוגי 5"ר ג1סנ סמרתן יר6ס 0גגס , ספה1היס סס 1סמטכי1ח , )מ") רם, ס51 וסגכף)ומט),

 0ויפ והנה 10סר:  ולטין  ליגעי רמו  וסי,
 גט)יחיס (P~w (eih 6"טריפ פקגס סיט ר') ס1)0 וסיס , ס6' , סקס גמר6ס סוזטוס 1' קג16 סרג ג'ון סוס . וכו' רביעי עוזבא'

 גהוגסם
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פתיחה
 עולים יאמרו , רביעי ענין על יורה אלהים מלאכי והנה ואסרו , שלישי ענין על טרה ר4טכומהפיע
 , שביעי ענין על יורה עליו נצב ה' והנה ואמרו , ששי ענין על יורה יורדים ואמרו , המישי ענין עליורה
 עובר לב חסר נער בבנים אבינה בפתאים וארא נשקפתי אשנבי בעד ביתי בחלון כי אמרו ,הנבואה מטשלי הכ' הטין דמיון ואמנם . הנמשל בכלל טוסיף לענין היא המשל כוה שבאה מלה כלהנה
 שית לקראתו אשה והנה ואפילה לילה באישון יום בערב בנשף יצעד ביתה ודרך פינה אצלבשוק
 וגו' עלי שלמים זבחי וגו' בו והחזיקה ברחובות פעם בחוץ פעם וגו' וכזררת היא הומיה לב ונצורתזעה
 בביתו האיש אין כי 1נ1' דודים נרוה לכה ונו' משבבי נפתי ונו' רבדתי מרבדים ונו' לקראתך יצאתי כןעל
 אחר מהמשך האזהרה היא הכלל מזה בידינו והעולה . וגו' לקחה ברוב הסתו וגו' הכסף צרורונו'

 באשה ה כולם הגשמיות התאוות אלו כבת הוא אשר החוטר ודמה )ר( , והנאותיהם הגופניותהתאוות
 חכמתו המאמר מזה בפרקים אבאר והנה י , כלו ספרו בנה המשל זה ועל . כן גם איש אשת והיאזונה

 אבל )ם( תזנה כשלא האשה כשבחי זה פרו התם איך ונבאר , זונה איש כאשת ההומרבדמות
 , האהרון משקימותו האדם את יטנעו אשר הטונעים אלה וכל . בעלה וענין ביתה בתקון להמכניקת
 וזה . המאמר בזה שאבאר כמו לכד שלו ההומר מצד ישיגהו אמנם , מרי וכל לאדם שיניע חסרוןוכל
 שלו ההוסר ר"ל , לבד בהמיותו אהר נמשך האדם יהיה שלא ר"ל , המשל זה מכל המובן הואהכלל

 לך וגליתי זה לך שבארתי ואחר . הקרוב היים בעלי שאר הומר הוא הקרוב האדם הומר כי )ה(ז
 עלי שלמים ובחי אמרו תחת מה כשתאמר . בנמשל המשל עניני כל למצוא תקוה לא המשל זהסוד
 האיש אין כי אמרו הכלל בזה הוכיף ענין זה ואי , ערשי רבדתי מרבדים אמרו יורה ענין זה ואי ,ונו'

כביתו
 מגבשם

 תם hlon סיס1דות עולס ע5 יורם , 6ר5ס ח51כ .חלקיו
 ע5 יורם ססתי)וס, ויגיע וקמרו : מירח ג5ג5 קבתסכחוך
 os1U על יורס , כלסיס מלנכי ומגס . סגלגליםעולס

 מורס , עליו גגכ ל"י וסגס 61)ורו otslsP. עלס טל"חתסס כי על יגרס , ויורדים עולים 61מרו . סגכדליסססכליג(
 nStoo על וס61 סר6סוגס ססכס יתכרך 610 כי ז' עניןעל
 חוור סו6 סקר1כ ס6דס חתר כי וקמרו : גסס מכלגגך5
 ס6ר כ1ג וכן מי סס61 ס6דס סוג גי , חי סכע5ס6ר
 כזחת סרב סכך ומס , 6מח b'ol סמיות סו6 חיסכע5

 סדכריס כ56ו סגגי6יס טימרו מס כ5 5סכגפספקיחס

אפודי
 טויס נ' טגן , ססס) לעולס סגי סגין . סטו)ט כמוכקנחו
 קיורס O'ilD 61מלו . סמ)"גיס טוסט רהיטי טגן .סנ)נ)יס

 תות חי"ר וחס כעלומם כסיסק';ו גווה סגפרדיס ססטגחסי
 וכמס כעומס סטכ)ייס יסיסק.פו ר"ל 'ורד,ס וקמרו ,סט,ייס
 ס)מט)ס למטוס סססגס 6) כסרך ירידם סי6 מסםס)מטס
 ערכוחכ"לן מגיע יחכ' וס61 יחכ' ס6) מגילוח 1' עגיןמסס.
 ונוכס )ורם כמפסיס ר"ג . נוגס כיסס ה : כשן ר1)ווו,סו
 ס)ורס לק מממר יעמוד )" ס)עי)ס כגומר "'ס 6סח וסי")ורס.
 וסלק מג' מ' כללק . כסרקיס "כקר ואס 1 : סחסיס וו"'
 : bntD: 16 טול סגו)ד סכר'"ס מזד . הסלון וכ) : מלקלוןי"1

 גפ' נ' כמזק סמ6מר. כ,ס ס"נ"ר כמו : גמירתו מנד מרי,וכי
 ~oTb )המר קרוכ ססוt:ttnoc 6 כמו ל") סקרוני, ס"דס ממר כי כסמיוחו, תמרסי מס מטוי ר") . מקלוג ס6דס ממל כי ז :י"ג
 6מל ולכן סגעייס 16 סנסי)ס מסכסמס סמלכם מס"דס סענמי מסכל) blh מסל "':ו מקגיסס כי )נסרס, קדונ סו6 סמיוגי עןכמו

קרוס
קרשקשאברבנאל

 שיתן וכח וההרכבה הנסרוג המה'.ה כח הם ואלו השפלבעולם סיויס מטוס סחסיס דבי טססמ)סס ר') 6י,ס מוזג , ג' .גססנה
 'ג" וסריסו סייס טמגמ ר') סטמימס מניט ,' נ' .וססיסז

 יחן וכח ח' לכל החיה הנפש 'תן וכה צומח לכל הצומחתהנפש )שיג
 שהם נושאיהם מצר עולים יקראם , מדבר לכל המדברתהנפש ומפקס ר') ")סיס מחג' וסוס , ס' . סמה~וטט,מ סג)נ)יסטקס
 מהם המגיעות המעוליה טצד .ורדים וקראם מקוםבעליונית , ס' . כ,;רויס ססג)יס ~טס סמ:יט'ס מ,י"וס 'כ'נ כמעוט,גנ)ג)
 אחד הם ואם אלהים מלאכ' שקראם לזמר ואפשר .בשפלים גסס 61ין ט)י).ס גסס כיס ר') ויווזיס , י . טוס נסס כי: ר')ט1)ימ
 והאויר האש והם at~lv מהם שנים אשר היסודות הסולםמקצות יחמס) )6 ג' , ר"ט~:ס ;יגס קיט ר', טסיו וזג וס,ס.ס' , 1' .סיס

 עולים לפעמ.ם והיוררים והארץ המים והם יורדים מהםושנים
 יצאו הכרחית תנועה ביכודות התחרש במכום ההמישי הגיטם יהנועע כאשר כ' וירידה עליה הזכיר כך ומהוך יורדיםוהבלים
 כן ,אחר ע'ווב היסודוה אל רהחרש עומקה על הארץ גהוך כלם ויעברו המים אל יידהו והאויר האש ר'ל ממיומור,םבגילה

 החיים מהמיר שהנא בנה הרצון שב.ע' ;נין על מורה ;ויו נצב ה' והנה ~אמרו . 'Aknti איט משרהיו רוהות מלאכיו עושה שאמרכמו
 קי הנע. הם ט'1 בפרק וקים .ג'לים אלה'מ מלאכי פי' השלם ור,ר . ניינן:,גהל'ם:ב::י בשפע ומעמידו מחמ.דו הנה שהמציאו אחר בי העליון הגלגל שהוא הסלם ראש על נצב והוא השנני מאפנ' נפגים ישהנהשלא

 הסולט
 שיכבלו Q'~ltD. יש כ' האחר הפירוש זולה אהרס פירושים אל שרמז למר יש ענינים שבעה על מורה אליו שנלוה מה כ-לעם

 צורההארו-ג:"לם ולוב.ט נע ב ]גרגרנו: מ מקוס מז':ויע :ג,מ %:ב::נ
 כמו הצורה לקבול הכרונו אל ושהזקק המ"ר אהרה צורה 1.לכש צורה בו ההקים לא זה ומשי ההתדר מהברת ימלט שלאואמההו

 נאוה שרי-נמר בזה הרצון ביהה. על לה 'כפורק אכל )כ( : שלרג' מהלק ח' פרק ורפא המאמר מיה בפרק ומכשת יוניהלא

 tSva ל'טאר מתרמה היא כ' כוה הרמון הקריב. חרם ב'גל' שאר רינ,ר היא הקרב הארם הומר כ' )ה( ' : השלמדת מ'נ'מ
 ואם חטרו ya" למ,הרות ~מתאוה ה"מ בעל' לשאר שהוא כמן הקרוב חטרו והא ועצמוה וגירים בשר בע4 שהוא החומרמצר
 הקרוב חמרו הוא שהחיוני הוא שהאטת ואע'פ ח"ה נעל' בשאר כן שאין מה השקלית הצורה לקבל ומוכן ונכבר נאות יותרהנא
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 9םפתיחה
 זה מפרקי בפרק וכשתמצא . לבארו שארצה במה ועצום נדול שורש הוא כי מאוד ממני זה והבןה , לקצתם קצתם הזונים דברי מין הם בהם וכיוצא הדברם אלו וכן , הזונים ענין מין הם זכר אשרהענינים אלו כי . טפל של פשתנו כפי החברים המשך כולו זה ' כי . הפרשה באת שבא מה שאר טן ,בביתו
 לאחד יזציאך זה כי , הנמשל בדבר נאות דבר להם שתמצא נערצה ההוא במשל באו אשרהענינים חלקי כל תבקש לא , הוא מה הנמשל כלל על והעירותיך , המשלים מן משל ענין שבארתיהמאמר
 הושמו ולא להם פירוש אין ענינים לפרש יטריחך או . בפשל המכוון הענין מן ששך או . עניניםמשני
 כתווע רוב בה ויחברו ט בה יהי אשר העצומה ההזיה זאת לכמו ההטרחה מזאת ותגיע . לפרשםנו

 דבר אומרם בהם כוק לא למאמרים ענינים שימצא רוצה מהם אחת כל להיות , זה בזטננזהעולם
 לך ויספיק , המכמנת היא שידיעתו , הכלל ידיעת המשלים ביוב כוונתך לעולם תהיה אבל ,שירצוהו
 שהוא כשתדע שאתה , יותר דבר אבאר לא ואם משל הפלוני הענין כי מדברי שתבין הדבריםבקצת
 בין המבדיל הדבר שהסיר כמי משל שהוא אמרי ויהיה , משל הוא דבר זה לאי מיד לך יתבאר ,בהטל
 שלא עד הסאסר זה פרקי שכללו מה כל בידך להעלות כשתרצה , המאסר זה צואת : והנראההראות
 , לבד ענינו כלל הבנת הפרק מן כוונתך תהיה נלא , זה על זה פרקיו השב י , דבר מטנו לךהקמר
 והשטר )6( כ רבה ובשקירה נדול בדקדוק אלא , נזדמן כאשר הדברים בו נפלו לא הזההמאמר כי . הפרק מענין תהזה שלא ואע"פ הדברים בכלל שבאה מלה כל ענין כן נם בירך להעלוועאלא

 תרדפהו ולא )3( מ , במקומו ענין לבאר אלא י מקומו בזולת רבר בו נאחר ולא . מפק באורםלתםר

גזססי
 בו ועיין ללמדו, שצריך מה כל שתלמוד ל צרעי אבל עצמך, תועיל ולא שתזיקני ,

תדיר
א18רי

 מס) olth הדך כמיעלם ר"ל , מקד ממגי זס ותו ח :קח3
 מסמס) סי6 לגומלת ממלוקות מן ptprn nrtb מ6וסגנותם ממסי לעטיתי מפקוח מסג' וכול מתסיס סגכו6סמממלי
 וס סלקת ססכ י : כס ויחחכרו ר"ל , כס וימגרו ם :ססו6
 ססרקיס כל 3י3ון hto~ rht  פסטגין  ספו3ריס כוססויכיל מסלקים חסיך כסלו לוס כליחס שין ים ס6מ ~sff . וסעל

 כין פטל  לריר ספסור  ררך כי 3טלפוס  סטיין לך'סמ"ר
 ר"ל . וכו' מלמסר ומספל כ : מעגין לסע4ס כ5ןופטפ
 וכסמר גדול ידקרוק hlh ופקרס 03,דמן סרנריס  יסליטל5

 גז0 גיפר סלי ר"ל . גפקהוו עוין ל53ר 5לן ל :סיכיל? ימי גו טלו סספקוס סל כי ספק זס 5י 3"ירמלחסר
 התקופו יחר פיין  ol'b~ לריר 'hSb פקופו נזורז  רירסמ5פרסיס

 ססו6 ממחכתו ע)ין  S~b ספניר סרדין לסגיי  סיירך150
 פיוס סבכיך כמולס סר3 כסחר6ס ס"6 . ססו6 כמקוססגרכם
 כן  אגו פקומו רעלת פסוק סמסוסף סדסס לסי  oh"'eענין
 חרדססו ו)6 בו : סמק וט "י )63ר לו מרפוי כמקוט ס~נ366)

rnnrsנעיון ספיר בוס נעיין  סל5 ו") סרב גוזו . סחויקגי 
נס

 טובשם
 פסלים ייס . ימירס 3תסל י61 סג3י6יס סדררי פס בלכי

o)thnס163ת סגנות וסס ססכתיס 317 תמלי ומס כליס 
 מועילם תכמס )נליסס סג3י6יס מסלי  1"מגס ,גחלמיר
 303גת תיעלת חכתס וחוכם סיגוסיס סק513יס עייניתקל
 פסס דרכים 3' תסס ים '((ohl פסלי וכי SP .lnPnhסעפת
 סיסיס חס ותסס  סגין 3ס יס 6100 כחסל סיס מלססכל
 ר3ריס 3ו ויקלו סגתסל יסוף  סעגין גל טל מניך אחילכל
 וסוסיר , סטגין 3ססתרת לספלינ 16 סמסל ליסוחרסיס
 סגמ65 מנר ר3ריו יסתם  רניס כי פקד וס  לסכיןסרי
 סעגין פיסוח 6ל6 מכוחיס ס6ייס דכריס תיספח3תסל
 ולכן עליו, מסקן ל6 סר3 ט6)ור מס יכינו ו6ס למסתיר6ו

hSnp3על ימסקו מסתורם מקושת כסרוס סתפרסיס רו 
 סרכ 3י6ר וגס : יחסלכו 3חסכס יפיגו ול6 ידעו ול6סרכ

שנששא4?
קרשקש

 טן אזהם המבדלת צורתם היא חיים בעיי לשאר שהחיונימצד
 חים געלי לחוסר הקרוב אדם בגי חומר מדמה והואהצמו:ים
 שוים שהם מצד לא אם החיוני הכח מצד לאמורת גובל לאהקרוב
 הגוברת בליחה אשר הלקקות מצר או ועצתה ובבשרבגירים
 להולדה המביא חוש גיתרון או המאכל ביתרון או התאוהחגרל

ףי41טנ-

 יב'::: נמסר י"יהנ בלזיי ~21::ינן
 וללאו: תויקט פן וסברותיך גטחשבחך עלע לרקרק חרבה ואלושיף יהורה רבי העתקת . בזממז תררפהו ולא )0 ן ממופק עניןכל

אברבנאל
 ט) ס,רגווי כמג . מפק ביאור טלחסר והשמר : חג)יח )גלתייס

 ושספר סי' טיייס  )חייג נ)6 גו וסגוו1ט מקוי . וסימר : סוססמ"מר

 וס 5כל ויורט , תקופו גוולס כגר גו )ופר ול" , פור סופריסכים 4" ירש  ליון נס , טויו לפטיין 1'41מ 'יסר,ף מיספן פיני,יחסר
 )פטיינ 1ו6ס יייפ יל6 פ3ירו פלוסןירנר

 יטמר סורגו~י "מר ויק ,

 מלתקר ס,-שין נעלוס מם פ6ד סוג חמו קי  י'6וי%ן חיייג
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פתיחה
 ית. באלהי משביע ואני . משכיל כל עי יסופקו אשר הדת שבמפקות הנדלות לך יבאר והואתייר
 שהא טה אלא , למלתו סטנו יבאר ולא אחד, דבר אפילו סמנו יפרש שלא זה מאמרי שיקרא מיכל

 אטרו שלא טסה טמנו שיבין טה אמנם . הידועים תורתנו מחכטי שקדטני סי בדברי טפורשטבואר
 טה שיהיה שאששר , דברי על להשיב )עצמו( ויקפוץ יהרוס ולא , "ולתו יבארהו לא מחכםימתלתי
 מונה. תחת רעה משלם ההיה להועילו, רצותי נוחת נטול ותיקני , שרציתיו טה חילקו מדברישהבינו
 , שיסופק טה סכל אחד בענין ואפילו לבבו מרחה לו ירפא החם , לידו שיבא מי כל בו עזבונןאבל
 , חובר לא כאלו יחשבהו צד בשום שיהגילהו דבר בו ימצא לא ואם . שהבין מה לו ויספיק השםיודה
 . רחוק בפירוש ואפילו , זכוה לכף אותו וידין יפרשהו , מחשבתו כפי הפסד שום בו לו יראהואם
 באסת להועילנו המשתדלים תורתנו וחכמי ידועינו בחק שכן כל , המונינו בחק נ עלינו שחוייבכמו
 פרקיו, בכל תועלת יקבל הא שזכרתי, כמו הנבקי הדת בעל האנשים מן השלם אמנם . המאמרזה פרקי מקצת תועלת יקבל העיון מן מאוסה לו שאין אדם מבני מתחיל כל כי יודע ואני : השנתםכפי
 אמיתיות שאעם בדעות מזוהם שמוחם המבולבלים ואמנם לשמעם, לו ויערבו בהם ישטח מאדטה

 בדבר כלל להם יריעה ואין , עיון בעלי שהם ויחשבו , אמיתיות חכמות רחשבום , הממעיםובדרכים
 שאעם מפני עליהם, wr מאד ומה . ממנו רבים מפרקים יברחו הם , האטת דרך על חכמהשיקרא
 הם אשר בידיהם אשר מזוייפים דברים פסלות ם נ"כ מהם שמתבאר ובעבור , ענין להםמשינים
 לחבר מאר הרבה טתייא היווזי סרתי לא שאני הרע יזב' והשם . לצרותיהם הטוכן וטטונםמנולתם
 זולתי ספר בהם כלל חובר לא , נסתרים ענינים שהם מפני המאטר, בזה לחברם ארצה אשרהדברים

 . הקדמות שתי על נשענתי אבל . בהם ואחבר עתה אני אתחיל ואיך , הוה הגלות בזמן באומתנוזה
 יהר מעשיך וכל , אמרם והשנית . תורתך הפרו לה' לעשות עת ע , הענין שק בכסו אטרם מהםהאחת
 אלא סופת עליו שבא האמת ללמד תחבולה ימצא ולא הדרך לו ויצר הענין כשיציקהו אשרהא"ש אני דבר סטן . המאמר זה פרקי בקצת שחברתי במה נשענתי אלה הקדמות שתי ועל . שמיסלשם

כשיאות
אפח-י טובשם

 כ' "ל יגיף וס ק' ממט גסח)ק כן וקמר סמחסכס 1Dlb~1גם ממעיין סגריך ולמס : אדיר בו וסיעיין 1nSS סנריךמס
 סרקי, p'a' כו סיתתן סססר כע) סרב סירק ס"מד ,ע:יג'ס וסרק פרק כל ~ss ויכילו  פרייו  כל  שיעיין סספרכוס
 כמק נ : (חדיר חשד צלמיו )פיך b(S מעיון מסירותסוד סר3 015 גסס, ונווך סתורייס לדוריס ח6חיןסימחיווז מוסגי סוס כ,11 יטיס י6 כי דבר Inibs יועף ס)6וססניח מחכמות וייע פילוסה סיסים כן במעיין וגריך ותלםמלס
 6סל סויוסיס פסלות ס זבוח: )כף סייס 6ח דן סוי ר"ןסמו:יגו. הסילו ממגו יפרס סל6 וו"מרו ויכין סספר זס סיקריסמי
 וילכו "מיחייס שיגס סמדכריס דעות Sb כוס רומו .כידיסס מסגל ירחיק סל6 לפי לו1לק1 מחגו יכער ול" 6חועכר

 ס6מח גילור )1)6 גי סי' )ישי. לעסות עת ע : ססעעסגדלם ולכן מחוייכות מס ססגמגעוח ויחסוך סגמגעוחסגחסר
 יסים ל6 וגס לוולס סססר סכום מתם לגלוח סל11676
 3וס יעיין מססגליס 6' 6יס 6ס גי כוס וסרחון , 13 מכויר OI~O וקץ סספר כוס סב" ממס נכר "חר עםמדגר
 נדכרו מכ61ר סיס 06 6ל6 סספר כוס טכ6 ממס ך3ר 6חר טס ידבר ל6 וגס סתכס יפרסמו סל6 יפייסו ול6סססר
 : סע1לס 16מות מחכמי 6' סימרו 06 י63רס1 ל6 מחכמינו וגלחי קמרו סל6 ממט סובין מס 16לס סיחעשסחכמיס

 על לססי3 ויקפון יסרוס סל6 סרכ דברי ע5 מתירס סוס כמחסכתו כסיעלס סספר 3זס סיעיין חי כי סרב נוסעוז
 מסכן 6סר מסחכתיס ויסים גדול ועטן גדולם סקידס "חר "כל ס6מח חלוף מדכרט ססכיגו תם סיסיס סיפסרדבריו
 סמחויכ "כל דעתי קבל "ים לסוס לומר רצי 6ין כי דבריו על מתירס ימני "0 יסתור במסכנו למסכינו סיגופימסכל
 סל6 16 "יס גכגי מתחיל כל כי ממגו, סיגרח ומי סספר נוס תועלם יקבל מי סרכ 6מר עוד : נדין מת~גיס מוו לודרלו
 סגכוך שרם נעל סחכם וסו6 ס6גסיס מן ססלס "מגס י:מ6מר זס p~p' כק"ת PSuln יקטל מסעי~ן מהמס לויכיס
 וכמגס : סססקוח גלוי טעס סל" מי סמחס סוס טעם ל6 כי לו ויערכו כסס יטיח מצך ומס פרקיו נכל תועלתיקבל

 קנת למדו 6קר % )לפרי( מקליפס כמו סו6 וסתיך תוך לסם סיט 16 סוס כמו סדכריס פיקח סי6 ס6מתיתס'דיעס וכי כפסטס גלם מתורס כי חטנו 6סר ומס , nlp'1ml מווסמות גךעוח (OtD ומרגילו כעין תשתילו 6סרס"גסיס
 36ל סססר 3~ס תועלח יקשו ל6 כלס 6ל1 סמוטעיס, (PIP1 מחער13 לנגס למס סקרמיגיס סירות mp51)וסחגמיס
 6חד 6ש 061 לנר1חס, סמ31ן וממונס סגעותס סס 6סר ו~יוסס דעח0 חסולת 7631 סספר סכזס למס מנונןיכרחו
 כמס 1מכרזל מגחסת ססס לכל וינצר ט63 מי 6מח סו6 כן גי יחסיו וסכל נסק גמסכיות וסב תפוחי לו סיסיחסום
 סינ5ס מי גסן סכל לפס סיס סס ויחרו מוסס סמ~חס ל6גסיס יסיס כן גס כן ס6יפ זס OP לו סיס וסיכתס"ס
 לחכר יר6 מכיס נעכור צותו מחכר סיס ל6 סספר סוס סרכ "מר ומגס : קותו ויסג16 מנגו יכרחו כמס ויופםלכל
 : סוס סגלות מומן כ6ומתגו כלל ספר 3סס חובר ל6 גסתריס עגיגיס ססס מסגי סכל לכל מטרם סיסיס סיכריס"לו
 סחי על סגסען סר3 "מר 6גל סגלות נומן חורם סתרי לנ"ר כמוחו קרס טל6 סספר  וס לחנ~ר סכות סחי סר3וגתן

 סרכ מנטען וסרטן . ממיס לסס יסק מעסיך כל ימרס וססגיח , לעסות עת סעגין זס על ימרס ~pnb :סקדמוח
 כי סו6 ר,ר6טונס ססקדמס כי , וס 610 סכי6ור 6תנס סטגית סי6 סר"טחס כי ירכס כי וגס 6ל1 סקדמות סחיע)
 ססס נעגור 5עסוע עת "מר לג! י4' ג"פ גסתייס דנריס וכ"מרס מווסמות גדעות ממורתח ס"מתיח סשרס ססיתסלמס
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ן
 10יפלשה

 העם בגנות ארגיש ולא , לעצטו לאמרו בוחר אני , סכלים אלפים לעשרת יאות ולא nhtb לצהרנשתנא
 : וירפא שישלם עד מבוכתו ואורה בו שנשקע סמה ההוא האהד המעולה להצל וארצה "tN~rbנוב

 *ובקרמה
 אחת , החבורים מן בחבור או המפרים מן בספר הנמצא ההפך או המתיה סבות )נ( פ

 ולהם אנשים דברי שקבץ סמי המחבר שיהיה הוזו , הראשיה הסבה . סבותוהמבע
 , הפך או סתירה ההוא בחבור ימצא , לאומרו מאמר כל ייחס ולא הבעלים וחסר טתחלפותדעות
 היות , השנית והסבה . אחר איש רעת האחרת והנויה , אהד איש דעת הנזירות מב' אחתלהיות
 היות , השלישות והסבה צ . והשני הראשון מאסריו ונכתבו סמנו שב כן ואחר דעת ההוא הספרלנעל

המאטרים
אפורי

 6מימיוס כלסי מווסמוח כדעות )וקים ס6מחימ סחולס מיחסככל
 nwthst, ככמות סיחמ)סו b'a סחירס כי וסחפך ססחילס כיןים סגדי ר"ל . ומספך ססתירס מנוח פ : כנסמוח סחורסכמטעי
 גוסכ 6מד 6דס "ין יקמר 61מ"כ כוחכ 6דס כל כוסוממט)
 ~משלס ממיוג סטו סע6מליס סג' כין סיס סמ)וף ווכחכי
 לכד כ6יכ~ח סיתמיפו 610 וסססך . מעגין מכשת מלוף טיפ

 קנסם סס)וס'ס ססכס צ : מחור ס6דס לכן ס6דסשמרך
 כספל' סג6מר'ס מסדכל'ס קלח ל"ל . מסייס וקנתסכפסועם
 ססס מסמ6מליס 6מז 61"1 סוחרים ססס כסס מגריססוכ'6'ס

hto(0 כמסוטו וס6מד תמס('סממי , סוחליס 61 or) קמרו 
 6מר 6מר וכמקוס יעלס ל6 ט16ל 'ורד סמחיס חח"חכטג'ן
 1nbol מסל ממס וס6מז וס 6ת וס סוחר'ס ומס מחיךימיו

 טובשם
 ל6 חורתך סמרו כן 061 מגסימיס רכים סרג כזמןכי

 סססר זס כתגח סיתס לכן , חורתו ומסרו כ6לס6מיגו
 כח~רס סכ6 מס כל 6סר סמוריף סדעח זס לסלקר6סוגס
 סרב ס6מר כמו fi)tnf 16יכ יקרך גסס סו6 סקסםסיחסונ ומי סנסמוח למרחיק 6ל6 כ6 ל6 זרם ענודסמסרחקח
 עת 6ל6 ת~רחך ססרו זכר ל6 סרג 061 סגכנד יספרכוי
 טסיתס חוסכ יחסיכ hs כי סעגין למעלס סיס ל6לעסות
 onS ימיו מעטיך וכל וקמרו hto, סכ6 עד כטלסמתורס
  lhan  סרנריס ס6ר כל ירמוז ססגיח ססקדמס ססי6סתיס
  ופנן ייגנו5פ, מרכגס ופעסס נר,פית ממפיס סספרכוס
 וע' מענין  כססלייסי יסר סייפ 5ני רנר סוף ,למרו
 סכלים וכלפיס לעסרח י6וח hSI מטילת לפתוכפיייס 5לי מוספ  עליו פנ6 סימת לכיר פתיולי ימ55ול6
 ועכר . סרכ סעס כגגות 6רגיט hSI וירסס סיסלס עדוכחו

קרשקש
 נקראת סתירה . וההפך הסתירה סבות % י לנפשר תועילולא

 כולו לא ההוא הטאמר יסהור אחר ובמקום אחר מאטרכשיניה
 , הפכו 'ניח אחר לטקום כך ואחר טה טאטר כשהניח נקואוההגד
 מסיר שהוא לבן אדם כל ואין לבן אדם ןל אסרנו לסתירהמשל
 לבן אדם כל באמרו הוא וההפך מכולו, לא האדם מקצתהלובן
 גסאמר שהניח טה כל מהפך שהוא לבן אחד אדם אין הפכויהיה
 הפך והתם הלנן הפה שהוא השחור כמו אחרים הפירם ררךרש
 מצוה הם אשר והשלילה והחיוב נמצא אל מנטצא והואהקר

 אל טהעררהוא בלת' אל מנמצא או נמצא אלנטצא
 מהפכיות יותר ההפכיות חזק והוא הערר אל ממצאא אוטצקחות
 מציאות להם 'ש טחם אחד שכל נמצא אל מנטצא הווואשר
 מאשר לטוב הפכי יותר שוללת שהיא טוב שאיננו מאמהכאלו

אברבנאל
 ומגור 16 מסספריס כספר סימנך מסטן 16 ססחירס פנותהקדמה

 גין ססי6 סחג6יגסניט ססהירס סיס ססי',מהמגוייס.
 סרכ 51מר . ג,1נ 076 ג) ג6מרוו  ~לניגוח נעשת סוחיוה גהותתתי
 51פר . מפילוסופים ותגיהי סהלפיר תיורי ")וריס 1(ד5 , ספריםOi~s ס)פר5יי  ססס בקדט גספהי ר') , ר,הג~ריס מן תגור 18 סספריס מןנכפר

SDסמתנריס טס xh י,( בי י י ש" ההסר ו תגרוס 
 . השלישית ההסגה : יחר יומר פסי פיו כולו  סריריס סססיכל , יומריס otlnlh: 15 o~nh וים סומרים ים היומר גו' ייהד ול6ויימל, פ*מר גל כלומר טס hs~ h~)O ר"ל  מלס"מ חסר 15מר 5גל ,נפול

 טן ק"מי:ב:ן'%ן %85ק1" ט%:ג':שיי
 ימס כ'ו ולטפש פסיך 1%ns ויכיסו  פסעי ;סו6 ע'( 1' )6'ונ יטפס )6 ק6ו) יווון ין , יס )יסיע סג'16 , סמסש גחחים י"מיניס זית.)סי4(ס
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ר"ה
 או ע תעי, לו ויהיה משל וקצתם בפרצפם קצתם יהיה אבל פשופם, פפי בולם אינם ההםהמאמהי

 11 סותרות יהיו פשומיהם כפי וכשיובנו משלים הנראה לפי י את זו הסווערות יחר הנורות שתייהיו
 להכרח, בסקוסו פורש שלא תנאי בעמן שם שיהיה , הרביעית והסבה ר . ,1 הפך צ או זו,את
 . סתירה שם ואין בדבר סתירה ותראה במקומו מהם אחד התבאר ולא מתחלפים הנושאים שני יהיואו
 או לזכרו יצטרך לציירו קשה סתום ענין שיהיה והוא וההבנה, הלימור צורך , החמישית והסבה)ד'(

 ההתחלה להיות ההוא הראשון לפנ* בלמוד שיוקרם צריך ש , הציור קל ענין בביאור הקדמהללקחו
 ולא נם ובעיון שכדמן ירך זה אי על הראשון ההוא הענק בהבנת שיקל המלטד ויצטרך בקללעולם
 ידוקדק כן חרחר , להכעו עתה בו שירצה מה שעבן עד השומע דמיק כפי יוטח אגל , באמרעעוירקרק
 הסתירה התעלמות , הששית והסבה , לד הנאות במקום אמתתו ויתבאר ההוא הסתום העניןבעיף
 יותר היא יותר הקדמות אל להראותה שיצמרך מה וכל , רבות הקדמות אחר אלא מתבארת בלתיההעתה
 נזירה כל וכשתלקח , ביניהם סתירה אע הראשונות הנזרות ששתי ויחושב המחבר מן שה ופגלם ,נעלמת
 אליה תחובר , תולדה בכל יעשה וכן , שיתחיב מה מהם יולד צודקת הקדמה אליה והוצברמהם

 , האחרונות התולדות שתי בין סתירה אל רבות הקשות אחר הענין יגיע שיתחייב, מה ועלד צודקתהקדטה
 נראות הראשונות הקדמות שתי כשיהיו אך . הטחברים החכמים מן שעלם הוא זה וכמו . הפךאו

 מאד נדולה פחיתא היא ואת , החבור מן אחר במקום האחרת כשכתב הראשונה ששכח אלאהסתירה

 מגבשם
 65 כי בין 6ת וקרקס קמרת ו6תס וחי ס6זס יר6)י)6

 י0י1 16 . כי16ר גריך וכתחר פעוט, כסי וחי ס6דסיר6גי
 5סתירס רביעית מגס : ספכיות 16 ס1תרוח ימיוססיטיסס כפי וכסיוכנו מט5יס טסם 5פי סהןרוח יחד סגירותמתי
 651 ס6נורו כמ, כמקונוו פורס ס65 תנקי כעניןסי0יס
 מועד 6סל 56 מסס וככס מועך S,~h 56 5כ6 מסםיכול
 והכריע סס5יטי סכוטכ נ6 סמכו6ר כמו כתנתי וס סיסכי

 6חד יתכ"ר ו65 מחח5פיס סגוס6יס סיסיו 16 .כיגיסס
 מסס 6חד כוונת ויסים ויפלס יסחט 65 סגדי ויגף:יסמט סנזי כקמרו מסותסיס ססמוח סיסיו כמו כמקומומסס
 ס5פז מכרח וסת לסת'רס סחמסיח ססגס : גדימז5

 תחבולה המחבר ושיעשה , ביניהם הסתירהבמקום
אפרי

 יהעי'ם
 ססותלוח שנולות onlh ל") , סג,רוח טחי יסיו 16 ק זכמטוסו

 מנר 6ג) ס1תלוח מס כססוטס סמ"מליס וכסיוכגו 11 6חזו
onibnלכיעיח, מכס ר כ)): סמילס כסס "ין 16 מס"ס סגור~ח 

 מסוחף 6100 ססס סי0י0 ר") . מחמ)סיס סנוס6יס כ' יסיו15
 כצת ויסים י"ס PnD' 6(1 )6 מנדי 1ונ)כ עמע סגדינ6מרגו
 . סל6טון )סגי שמוד טיוקדס גריך ש : נדי מני מסס"מד
 מקדמן )ו )עטות ונ1עלך סקול סקי טג)מד נל'כיס 6ע מסר")

 )1 ))עד )גו 0,ס אליסון ממכונס 10'ול קטם מסחוסממעגין
 6סל סק) סעג,ן כךי)מד 61מר ריטוש ססחוס 11nhloמענין
 שמגו 61מל , סניול סקסם סענין 0קדט0 פ סיסים גליךיסים

 טיטטס סגנערך לע"פ ל6סוגס סניור סקי )ו מגלמוממוייכיס
 כק) )עורס oSnnx מסגי סל6טון 0נייל סקטס מפניןסקדמס
 ילך וס "י ע) כמנגחו נקי %'1ל סקסם מסביןוכסקדמס

 6מס, ס6מירס כסי סגולך יני" ומעמיס ת : מקימו ס'"עד
 כעכול 6מת סקדמס סיגים סססל כע) יוערך ססכרח גסיל")

כפיקרשקשאברבנאל
 בטוב שיאסר טטה 'והר טגונו ושוללו לגמרי הטוב טעותההוא 16 , כטטוטו טסות 6ט כי twnhn 5ימ1ו כן )6 , מט) ע"עמוס
 החמישית הסבה )1( : המליצה בספר שהתבאר כסו רץשהוא מס וגק,~גן , "ט1עיסס גפי מוסרות גסס מטניס סגדוס טסיטיסיו
 לצפרו nwp סתום ענין שם שיהיה והוא והבנה הלימורצורך ט)6 פ61י כו' הרב.עית והטבה : ססירס טס ימ61 )6 גססמגמם)
 נוה 'רצה ' . קל ענין בביאור הירמה ייישן או  יוחיויצטיך 5יי  ימי" ג'ג( י'מ )/ץע)י טונ ענ6 "טס פ61 "מדו גמר וכו'פייט
 וגטיתנ6ר , סוחרים מ6מריס טיילו ג'0 ו' )קס)ח ס6"ס "ס ממוםמר

'hlneס"ס גסתייס 6מר טסרג וסיין . סעויס נגש נססני גוי גמי) מוגר 0ר6ס,; גי . יטמע מגזי , יסחט )6 סגיי גימרנו , מסמ)פיססגוט6יס סגי טיסיו 16 . מזינים 6טח ע) ידגל , 6;י מ611 יקמרו . ומטג)ס ט,גס ג6סס מזגרח , 6סס מ,6 גי . סחייס מס' טסן יר"ם 
 טיוח טס ג)ס כבמרוס "ססחיליח 16)י גוס וססגס . מתירס מס ט6ק גרגר מתירס ohln1 6מי1' וסוף גרס ססס,רוס גט"ר "מר ס)6מי
 0מ6מליס יסופיו )6 מיד ס;וט6יס מקוף 16 סחבי גטיחג6ל סז' D3(O 6ג) סוחריט, גט,מס סמ6מרים כסיות ימועט )6 סנט ססת'רס מגוס")סם
 ר.רכ גווות . וכו' החטישית naent : ססירס טס אין ניגר כתירס וחי"ס סד' ססגס גבס גסלט סרג 6מר ובן , כ% סוסריסכטקסס
 פ'אyfnt 8 סזרוט טמומל פי' , סטור קסת טין כסגין ;,ערך ס1יול קן עין )ג6ר קויססטמיס

 , ססו6 סק) ט,ין נגיפי סקזמס אסי עגיי
קפי
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 נ 1יאפתיחה
 נסו . הראשונה הסבה כפי הקש וברייתות במשנה הנמצאת הסתירה אמנם , צד בכל אאולהעלים
 , היא פלבי רבי מני מתנ" , היא פלוני רבי מני סתסא אומרים תמצאם והרבה . כוותיה לןוסתם וכך בכך פלוני רבי של דבריו זראה כותיה לן וסתם פלני רבי של יבריו רכי ראה א יאסרותמצאם וכן . פקני רבי וסיפא פלוני רבי רישא התשובה ותהיה , אסיפא רישא קשיא תמיד אומריםשתמצאם

 כמו והשניה, הראשונה הסבה לפי הוא בתלמוד הנמצא החילוק או המתיה ואמנם . טלספור הרבהתה
 כן נם 1.אמרו . פלוני כרבי לה סבר וכך ובכך פלוני כרבי לה סבר וכך בכך אזמרים תמידשתטצאם

 כולו הסין וזה , פלוני דרבי ואליבא נינהו אמוראי תרי ויאסרו , בחדא עליה ופלינ בחדא כוותיה להסבר
 . מההיא רבא ביה הדר , בביאור אומרם הוא השנית הסבה כפי ואמנם . הראשונה הסבה סנהנ נוהגהוא
 ומהדורא . וכך כך לן אטר אשי דרב קמא מהדורא אמרם וכן . המאוחר הוא המאמרים משני זה איויחקר
 וכבר . כולה הזאת ההקדמה הובאה הענין זה ואל , והרביעית השלישית הסבה כפי הוא , כולםהנבואה מספרי מקומות בקצת ענין של בפשופו הנראה ההפך או הסתירה ואמנם , וכך כך לן אמרבחרא
 . הסתירה הראות ומבארים וכך כך אומר אחד וכתוב וכך כך אומר אחד כתוב ויל אטרם גובידעת
 שבהם הפסוקים על להעיר דעתנו היה אמנם ואנחנו . ארץ דרך במוסר או בדינים הנתליםהנבואה במאמרי הוא , בו שדברו מה רוב אבל , רז"ל בדברי הרבה וכן . וכו' זה את זה סותרין שהן אלאאביך דברי סותרין שדבריך דייך לא שלמה , כאמרם . הנושא מתחלף או תנאי חסר שהענין יבארו כךואחר
 כן גם הענין זה כי , המאמר זה פרקי בקצת קצת מזה אבאר והנה . ובאמונות בדעות בנראהסתירה

אפורי
 כסי סוחרח)ר"מונס 8תלמ 0קדמס יגימ 6מל olpnslמסמון
nnhoי"י 61חס סס1ק )פי' לומד ונס , סג3וגיס וסמכמיס 
 ת"ל :hlnD 'פרס )ט( כס6 ט3פרק וצול )דול כסלך מס3)עורס
 )ממיס ח8ל ססו6 סנים לניטול ר3י וכסלקי , 1גדויחוע)מוחו
 ינ' ר6ס א : 7נריו )הכגח "fDI ונס 0סמ1ן כסי ממסו60מד
 רכ"' ממס) ר") . כוחיס יגו ומחס 3כך סכוני י3י ס)דבריו
 מחכוין ס1,6 כדגר )יםסכיר6

~tQh 
o)blnl o)'bD ריכס( 

 מ"כ)גוסס
~'sp 'כסח'סן סמט11.סוסר 1ר . oht '3מ"מ כריס מחכוין סחיו וגדור )גוסס )ריכס סקוסכמ)"כס כריי סכר ר 

 3כמינח 6כ) . מחמ)סיס נ1ס"יס סם כי וסחירס מסך כ6ן"'ו
דיות

קרשקש
 InnDW על לבארו לו ט.וחר סקוסו אשר lpo~1 בזולת טהשעטן
 בחכטה ויקרה אותו המבאר גררו ולתת רחב בביאורולהכינו
 שיזכר ההוא r)Yn בביאור לו מיותרת ההיא החבטה שאקהאחרת
 הקרטה שתהיה הקרטה 'ctp~n באותו שיעשה או נפרר ההואהעגין

 כאלו לו, מקדםהעימן:
~DMn 

 ראשון חומר או נפש או שכ4
 לטלטר אפשר ואי טקוטם בזולת רגים בסקוטות שיוכרו טבעאו

 לו לתת הסיטר ויצטררכות גדול י2 לאאם

 טצר לקגל לאכיוכל לבארו הטלמד ירצה אם התלטיר וכן ןגררו
 שאין ואע'פ ל בביאור שיגארנו צריך וינן ההצעת הסרוהוא
 וכשיגיע ההוא לדבר oYVI. ראשון הנקרא לו המיוחד ביאורוזה
 הכיאור אשר לו הטיוחר הביאור אז 1n)fal לו הראו' tolpoאל

 הוא חך'ו' ולשון . אטתתו כפי ההוא הענין עצם על 'מרהההוא

 ייייט:ם כ:ג :ב כלדיכיייי:יי"ה:ת יצויידמית(ייטור,ב:::ב:פייו;

 גל:דזמק 2:ק:ל'נףיכנןזג:ןתו'ןנננ'הו
IplDynהר'ם ואמר . לו הראוי בטקומו אטתתו על ויתבאר ההוא 

 זה הוא בספרהמורה הנמצא ההפך או הסתירה טסבות אחרכ'
 ויכארהו . גס עיון והוא אהד כב.אור תהלה טה דברשיכבר
 מן וקצת , סוהר או הפך שהוא ונראה אסתתו כפי אחרבמקום
 הפלא טן וזה קל ענין לבאר בא הסתום הענין כי פירשוהגדולים
 לענין וההבנה הלמור צורך ומה וההבנה הלמור צנרך אסרוראה
 הסתום הענין 'בא איך ועור ההפך א הסתיה סבת שיהיההקל
 'תבאר וא.ך גיאור וצריך בעצמו מבואר בלתי והוא קל עניןללאה
 רעתפ לפי ק9 ענין כג'אור אטבו חנור , הקל והוא גוצלוע

 טובשם
 יצטרך 00כרח כסי ירגם 0דנריס לממסך 6מק 6מירסכסי
 סק7מ0 יגיף 6חר ונמקוס Pnh 0קדמ0 סי3יח מספר3על
 מגיח וכליעור ר' ונסרקי 1)ו0ותו ענמותו ת6ר 6100יכתר )ט( כם6 סכפ' ח0כ לעולס י"י 6תptDDO 0 לסי' רומוזס כי 0וופרסיס סמרו . 60מת כעי 5ר6ס,ג0 סותרתקמרת
 רומז 1וס ס0מ1ן, כפי מ0ס וס6חד לסמים ת6רס0ו6
 מענין ,0 וכעגור 70' 16 0ג' ססכס כפי 06 610סנכי6יס נספרי סנמ63ת ט0סתירס סרג ותנור : דגריולסכנת
 ו6תסוכ"0

~mpoo 
 רו"5 גיירו 6סר 0סתיר0 תגס כלס,

 ססחירס 5כ6ר סרס כנגח וכמגס סדיגיס נעגיגיסו6
שגרפס

אברבנאל
 סקי טסט;ע ר18י סיס ס)מ,ז למייןעטי

 סמג"ד ')טין )כן , מגגן 8) מן) מן תמיד סיטר ס)'מ,1 )סוס ,מסמום סטי ט) 3)מ1ד ייקרס יסיק
 )0גיוו סיס 6,00 סטין עמס סה)מיו שגין גיוון 0סומטזמי,ן גפי ינימ0ו 6ג) , ודקדוקו למתחו גפי סם 8100 מסחוס סט;יןיצ"ר ם)6 , מדרוס טגט מפלת DlfiCO כטנין )0(רים סוכרתס0כיהסו
 . )1 0;"וח גמק1ם המהתו גסי סכolnco 81 יטנ,ן 'ג5ר גןוקמרי
 , גוהיס )ן oncl ונך גגך פקני ר3י סו זגייו ר3' י"ס :יקמרו חמ81וגן
 ג' ס"מח 6ג) , גיהיס )ן CnD וגך גגך גוח'כ )1 כסס וגן גגךט"מר גין efi?nnn ס;וס"יס :ס'ו )(' שתריס גגה טלין ס.-ג Tfi(11'י08
 חו1ק.ס הליס פדי נסיות יננן ס,ס וגץ , סמקוס גוכ סמ(רפ'ס טפ"שמו
 0מ:;ס כתם סידוק ורגעו ימד, טנ.;יס גפני 6,6 גנני 8חד 3ד3ר)8
 ת;" )דעתק,ת0

 כגייס י0וךס דר' ז'מ . 8חר תנ6 )דחס ,ק1תס 6חד
 פריס היית לרופס )ריכס ט8ינס ומ!6כס לסור מהנין טלין צינרס
 פקין גונר ג8מרו שמסיס סהס סקווש ווגיני , גס;יסס 1DIDור'ט

 סכחירס 161סן , טיס מייג )נו(ס ,ר.כס ס6ינס ומגנגס מנחרמחגרן

 . 3ס;י0ס 00יסס1טר l'?tR ר' )דטח ו6י;o~t)s) 0 ממייג otatיסויט ורם" 'ן6ייא,ן ץוג, :ב סצ םחסנ:%:בן2,נ:"'1
 גוג,טצמוי:,י:ן ::ע טון ב:,4'ם גד:גו רגיש "ג) , י'ס )דטס ו)8 י0ו7ס רני )דטת כיס )6 ס0מסנס81'ח
 , מסה,)ויס 8מד ג) )וטח טסיך rh~sn 610 , ססחמס מלתר S1h ,ורגו
 ממנם טמ)ק , סחסוגס וחסים . סחו)ק'ס othmon 6ת1 כ) )דעתמימת טויסס כיון altnoo מיד טחר6ס )ך סרי . פנוני ר' מ"י סחם"סי6 פנוני רג' מה;יחין ג"מרס מתמס דטח 11 6י SD סת)מוי גט) יס8)וגן
 ט%5ר 1011 , 60מר דטח כדי סתמס ס"מר ומ"ק ס"מי וטס גסימחמס

 6ץ דרן גמומי ס1ה)'ס גסס1ק'ס וגויפ ר1ג סיס 8ג) )וט ו0סס1חייס ג* ,י::ניןם:יג:נן :מרטן"
ט6מל חסי . סוט ססשר )מגר וסודרן ו') מקמים מזערו גסס סרג ,מח"קי6 ושק . nl~lnhol סדיעוח געגע ססותריס גיסוקיס ידיו 1)6 ,וס7','ס
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פתיחה
 , והקירה עיון מקום בו יש ב השביעבע הסבה לפי סתירה הנביאים בספרי תמצא אם ואמנם . תורהשתרי
 בדברי הנמצא החלתן ואמנם . וחקור אזון מבלתי ובסברה הדעת בשקול בזה אדם עיר שלאמריך

 ספרי ברוב תמצא אשר הסתירה ואמנם . החמישית הסבה כפי הוא טחם האמתייםהפילוסופים
 סתירה והנדות במדרשות תמצא וכן . הששית הסבה לפי היא שזכרנו מה בלתי והמפרשיםהמהברים

 הסבה לפי סתירה כן נם בהם ונמצא , בהגדה מקשין אין אמרו ולזה , הסבה זאת לפירבה
 , השבחנית והסבה החמישית הסבה לפי הוא החלקש מן הזה במאמר ימצא אשר האפנםהשבילית.

 : פרקיו בקצת תתערב שלא מאד וזכרהו אמתתו זהבן זה ודעג
 כפי מקום בכל המכוון ענינם אסתת להעיר צריך אשר השמות בזכרון אתחיל ההקדמות אלונאחר

 אים ויכנס ההם השעוים ושיפתחו , השערים עליהם סוגרו במקומות להכנס מפתה  וה ויהיה .ענינו
 : ומציעם מעמלם הגופות וינפשו העינים ויהנו הנפשות בהם ינוחו ההם,במקומות

 זצוק"ל המחבר הרב אטר ז"ל תבון ן' יהודה בן שסומלאמר
 : אמונים שומי צדיק נוי ויבא ה שערים פתחור

 מגבשם
 י5טרך וס גי סרכ "מר , סי' ססכס לפי מתירססגני"יס כמסרי תמ65 חס המגס : ונ6מגוח נדעוחהנרסס
 דעתו כחומד זס יגזור טל6 וגריך רכס וחקירסעיון

 מרכס סכיך מטס רכי סחכם ומגס , וחקור שוןכלי כסכר"
 סתמת לפי סתירוח אינס ססקירוח ואוחס כדשתסתירות
 כגני6יס ימ65 ככר וסגס סותריס, ס6יגס ייע onthוממכין
 שרסון כסי רחרח שמירס ס'סתור יגר 6מת שמירסגפי

oth1N~כתולת חתקוס ל6 נפלס קמרו כענין ל37ר 

 כעלמו סגניך ונס קוס תוסיף ל6 גסלס סנגי6 6מרנחספס
 גסמות עריס בגו יסר6ל עתי מנות 6ח וסכתי וס 6חרכחג

אפורי  סססכל6 יקמל מסחג6יס 6' עם מסכמת שינס ססכר6סיוח
 יפ ב : ססכרוס 16מלי סח:6יס ככמיגח ס6מרח סוחרתססי6
 כגכי6יס סימ65 כמומלע סנ6מר לשוי "ין ל"ל . עיון מקוסבו
 סלכ 6מר וגן ססי6 ססכס גפי נסס יפ ו6ס tro. ססכסגפי
 6'ם ל6 , י"י וינמס וכקמרו . מס)'ס' וכמכ"מ DD(' כסכ"סו")
 . ווכלסו 6מחחו וסכן וס וכע ג : ויח:מס Olh וגן ויכוכ6)
 כפי סי6 מספר כוס חמץ "סר סססחירס וכור O'OnDר")
 סממו ד : זכריו )סכנת רמז ונס , וססכיעיח מממיסיםססכס
 )כדו )ו כי 6מח ססו6 נמס 65מח סומר 5ד'ק נוי6מוניס.ר"ל פומי נדיק נוי ויכף ה : ססמוח כסחוף ר"ל . וכו'מעריס
 : קדם סככי כמו סר6סונס כסחמ)ס וכרומס (bS, ,oabישוח

tUD)tt)nttוגו' ייגס וסתו כרמים OtPDDII ע6 6ומחס על 
 כס יתעסק 6סר המירס כסי וכחמתות כ7עוח מססחירוח רכים גמנ6 ונס וגו', לסם נתחי 6סר SDn' Onmhיגחטועוי
 מ76 וסרן וס וזע וקמר .  וסו' סחמסית ססכס כסי ססי6 סססר גוס סגמנ6ח ססתירס כי וסוןיע סרכ Ots וכוי וזע :סג3י6
 טסת מגלם ססו6 בו סגעסס וסלמת חכרו ולמי סמו ומס ותכליתו סספר כוונת סרכ ססגיח דאוהר : סרקיו גק5ת תתערססל6

ומכסס
~ttnDD 

 ל6 "סר סוייט ומי כו סגמנט ומתועלת סספר מוס דבר לגלוח ר6ף וסגין סיעיין רשוי 6יך נו וממעיין
 נססריס סגמ65 וסססך ססתירס ס3וח וקמר סננת כסן חוכר טל6 סססר זס לחכור סתגנלות ועמס סססר לוסיקרכ
 נכל ממכוון מענין המחח SD למעיר גריך 6סר ססמות כוכר~ן מתחיל ססקדמות 6ל1 6חר כי 6מר מסטר, כוסוסגמג6
otpnנמקומופ ס76ס ויכנס ססס ססעריס וכטיטתחו ססעריס עליסס סוגרו הפילו לסכגס ממתח ויסיסוס עגינו כסי 
 6מר וע"כ : סגכגז סססר וס פתיחת סגעח ע"כ . ~יגיעם מעמלם סגפנות ויגססו Ot)tDO ויסגו סגפסות כרכס יגושגסס
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 כלמור שיוקרם צריך אס-ו ושר הנחתה לפי השכשזן הוא
 , הקורם הקל זה לבאר בא לא הראשון כן אם ההוא הראשון על סוס , ~סממגו)ס ~su 11 טל 1ל6 למסרס לפי אס כי ממגריסירכיכו
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