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ג%:ג1%
 רגשמה אל זה והביא , ותארו הדבר תמונת על יורה העברי בלשון צלם כי , אדם בניחשבו
 , ותארו תמונתו ר"ל אדם צורה על שהשם וחשבו . כדמותנו בצלמנו אדם נעשה : לאמרו ,גמורה

 . הכתוב ינויבו האמונה כחאת יפרדו אם שהם זראו , בה והאמינו , הגטורה ההגשמה להםזהתחייבה
 יותר שהוא אלא , ובתאר בתמונה כמותם ויד פנים בעל גוף יהיה לא אם , נעדר השם ישימו ונםב

 רוממות שחשבוהו מה תכלית זה . ובשר דם אינו כן גם שלו והחמר , סברתם לפי בהיר יותרנדול
 את )אשר , האמיתית האחדות והעמיד , הנשמות בהרחקת שיאסר שצריך מה אמנם ג . השםנחק
 אבל , "1 חלק מ, )פלק המאמר מזה זה כל על המופת תדע הנה הנשמות( בהסרת אלא להאמת

 , ההמון אצל המפורסמת הצורה כי ואומר . ודמות צלם ענין לבאר היא , הפרק בזה הנההערתנו
אשר

אפורי
 מדמיון )ומל לוס 6דס כגי מפנו מר א ראשון13רק
 סגמולס מהנכמס 6, וסכי"וס מסמוני. ' ''
 ונס בג : נמורס 16מל1 וסו כגסס כמ פיוחו ימייכ ט)6ר"ל
 ס6מיגו ססכל'ס hn(otr ספו ר") . וכו' נסדר ססס'סימו

 פטוע' "מל סנמסכו מלס ס"מח . דכליס סנ' מנינסנסמס
 . יעחס )סי סכתיכיס חניכו ס"מונס מפח 'פרדו oh1סכחוכ
 oh נעזר סס"' יסימו וסמכוינ) העכור סכלם סמהושניח
 דעח0 )סי כ' סחורם פססי )מס יסיס )6 "סיקו גוף יסים)6
 סנליך מס המנס ג : נמ61 6')1 כנסס כמ 16 גסס ס6ןומס
 מ1ד ססגסמס כס6מגח ךעחס )נחול סמולם 63 עכסיו ר")וכו'
 סננסרך nh(o וקמר . ס0כ)יס "יו כס ;סיומינו דכרסתני
 סמייכ מס דעת וגד נסס הגו ססס"י עיסיו מופח)סכיך
 מלק גל"ס ויחכיר tnlpD ,ס "'ן ס0כייס ממו מעכולסכ)ס
 ססכייס מהו לדמות מסרק כוס סערחוו תסיס "ג) .נ'

 מזבח יפרדו ס6ס סס6מי:ו סססוקיס מנן ססגסמסס6מנח
שמונס

 מטנייוי טוין 6100 סיס גסתוף סלג סחם) הנה . וכו' יימיתצלם
 , כן גס סחורס סתהיג בו 6דונגו סמבה לפי , כר6סיחמעטם

 וסט , ס)יס.ח )מגס טיב והסי . סנסמס הלקי ג) גי)) )ס.1ת גןונס
 מסו" נקמו ;כ76ס)גרד

n הכמגס מסני ")סיס ג1)ס f S t :  ,ע"ג )ו 6סי 
 סס61 טריו ,6מי וט מפוי יטן , גט.ו,י1ח ס:הד)והו ג) :י:י0רשי
 ור6ט,ת סהג)'ת סו6 גי נוס Stnno נחג 1סורג1וי . 6)סי0ג0,1

 'רוס וסט . סנטמס הלקי ג) ג11) וסק סמט:ס קמריתסממ;גכ
 סכו" )סי ,)ס ג:הוף סרגטכההי)

 , גפע) סס:נס ר') גייס סיכמת
 1טיונו מחסגחו סתמית ג) סמה:גס ר";'ח סרג ו:: , 1)ס נמלתטג,ון
 סוקר"ח ססיג)ס ,סי8 ג"דס סמעסס "הריח :סו" גסס כסגרגוס
 ג11ס סורו סרג :סהה') )ומר כורגוני ג'ג סגיין )ומר ו6ן:ר .1)ם
enc1סמטטס כוף סממ;גס ורטיית , 8ה7 1ס1יסס סחגמס גפןק כסרו , 
 וסול , קמרו וסיח , :גייס 6הרח סגם ~גר ~ס 6מר . "חח מגס111
 ~otimr גט6ר 6מי ס)6 מב . בו' חשבו כבר : כגטמס מלי ג)גו))
 ומג'קים חמאס וגט) נוף :ס61 6ג) 6חי 6) :.ס ס"ומיים ט))סטיר
 ט) נ"מיו וימות טקס גה:גס גדמיהנו גמענו "דם ,טכס מן:1;רקס
 ,סט'חוסיס 6דס. גי' מלו כגר "מר וטקסס , 1מ;ר'1 וחווריו סינרחמות
 ס6)ס ס:מוס ושי , מערג גרעין ממוטס ג16פן )נד 'נדקו :ודרס6)ס
 סוגיחו ס6)ס 016 גני גן ע) , ג)כונוחיר,ס מחו)פיס סס , ודמותננס

 מוששם
 תמוח נלס סרב 6מי . 71מוח צלם ראשוןפרק

 ככר ספירת 076, כגי חסכוכגר
 זס כמתיחתגי5רגו

~DDO מסקל סג;מיח ספסטה כי 
 6כל למעליס רבוי "סר ססתריס ווכלל 6יגויחכרן

 ויחנכו otninot מסמון היכותפו רצוי סגטמותכמרחקת
 ס'מג6ו ולמס ליס, כפרק סרנ סכי6ר כמו ג"כסנעריס
 קבלת 6חר סחכם "ותם SJpln יחוייב רכיםסתרים
 לסלק סטעמיס 6לו סגי כעכור סרכ רסס גטס, שיגוסססס
 נו מתחיל סגכי6יס ס6דון למס כבלס ומתחיל ,סגסמוח
 כמו ססנסמס חלקי כל כעל 610 כי כס נר6טיחכמעמס

~h'x
 כגי חסכו ככר צמר : סנרכוגי פסס רכי סחכם

olhותוקרו סוכר חמוגת על יורם עכרי כלמון בלס כי . 
 סכמות חמקרי ומס ס"יכוח ממקמר סס 1fip1תמוגס כי ידעת ככר , ותוקר תמוגס SD יורס גל0 כי כווסרגן
 כר"סיח כמעסס ט"מר מס כן סדכר ואס כמוח טסו"כמס

 6מר , ס"מרתי מס ט) )סטיר גוו1חם טסים ולפי , טגרי מלטוןסוגר
 גדמוחנו ג1)מוו elh נטטס )טמרו גמורם ססג(מס ג וט וסגוף ,סיג
 ססנדי)ו 6מריPU1 0 ג'ז "סגי6 זיוה טס , 6דס קורה ט) :סיסומפגו
 כו'. והתחיבה : סינגור נמו כויס ידה גט) "6י,1 61מרו ס%וסגלמית
 וימשו יתהי,ג :וגר elh גוי סמועת כוס נרטון סוג טיגוין הה:ונ5)

 ויחהייג בימטך סרג יימר ו6יך נסירוט ושמריסו ס0 גי , ית' ג6)גדמות
 גוס 6וס גר' ט"מרו תמס סיג טמר 6ג) , ג6רסו )6 סס ג6)1)דטחס

 ג"פטריח טריו ופך)"
 מסנר"
 גטיניסס א: סיס 6נ) , 6)יס יסטו ,

 ססגטמס )סס וסתהייגס קמיו ~וסו , הגוסס שיירמס h'h ממסייגתלמונס
 מכרמית כסח ס"מ1,ס סיהס )מס ססגס וחן , גס ,שקמיו, ,סנמורס
 8ם , מתופת זמם6ח כמסוק מפקח ססתחייכ סתר . )דעתםומהוייכח
 1or1 , 'ה' )ג1י6 גסמי,0 והויתיים ג)י0 מיחס ססי6 )סי מפסוקמת"ת
  ו"מ01 . סגת,ג 'גו'גו o)ln~o מטח 'פרצו 06 :סס ור16 .קמרו
nhcnטמירי הרגו ס%לס ס8נטי0 כ' ספתה )h~G 'יההיינ , נמש יס 
 יסיתו וגס ירג טומר 1011 יגבמי, וולת 0וי1, "ין כי נ:0כיסיה
 0% )פדר סט.' %ס ימיתו הלדפסם ר'ל , גוף יכיפ לן 08 נטךרימס
 ישימול%

  גוי
 גשפוו0 לרטת0 כסלו י"ל0 בי8נם'0 לס' . כו' אמנפ :

 פ1ר לפזר ריו סגספית יסרהקח טי5פר  גוריך גמ0 51הר ,ר"יותי0פ פתי פ) ליטיכ סרג ר01 , יכסוגי0 ותפ"ס 0:יל תפ"ס 10,סיכווננו
פ1%

אברבנאל
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 א פרק ראשון הלק נבוכיםקורה
 , מראה רפה תאר יפה אסר . תאר עברי בלשון בה המפחד שמה , ותארו הדבר תמונת ההשאשר
 שם ד וזהו יתארהו, ובמחוגה בשרד יתארהו , המלאכיית בצורה ונאמר . המלר בני .כתאר תארומה
 הענין )כ( על ר"ל הטבעית, הצורה על נופל הלא צלם אטנם )6( . וחם חלילה כלל הש"י על יפולשלא
 העמן אשר ההוא הנמצא הוא מאשי י ל אמתתו והוא , שהוא מה והיה " הדבר נתעצם בואשר
 נאסר. ח השכלית הזאת ההשנה וספני . האנושית ההשגה תהיה בעבורו אשר ז הוא , באדםההוא

 טובשם
 ו6ס . ממקריח סחמונס בו סרנ1ן נ5למגו 076געטס
 ויסים גסס, ססס יסים לאלמגו 076 געטס ססס 6מרככ6ן
 סכמות מקרס ססו6 ס7גל תמונת על יורם כלס כ!ס7כר
 כן 06 סס"י נכלל וככפן גטמי זכר סו6 ג5לנוג1 כן6ס
 ס6מוגס מסח יתפרדו ס6ס רסיס ותסגו גסס סו6ספ"י
 היגו גטם סלינו סניי חסכו רכים כי גס , סכחוכיכובו
 היגו כמוחס ויד פגים געל יסיס ob hS וסמלךגנו65
 ססטס סחסכbSh 1 סמלכיס מלכי מלך סו6 כ1גמ65
 )ו7ס סלו מחמר וסיגו כסיר ויותר גכזוות ג17ל סו6יתכרך
 המגס : סס"י נחק ר~ממוח סחטכו מס וסו מכטר1ל6
 סכ6 ידע ככר סס%וסופי6 כספר טקר6 מי כי .וכף

 ויהמר מתורס סיקכל ווי וגס גסס "יט ססס"יממופת
 ותוקף סתנו1גס על י6)ור לכד ל6 ודמות 5ל0 כייחוייב ולגן גסס היגו טססס ס'6מין לו יחוייב ככר 6חדססס"י

אשדי
o)tnb~13כ ט"ין כנד סססוקיס ישר ו") וסוכ סכחוכ 'כ,י 
 ח6ל וס61 ר") כי), ססס עי יפוי ס)6 סם ר : כי)סגסמס
 מנד סנמ)6י0 מטולל נגל) ססו6 ל") . פסוק מס וסיסה

 וסו" 1 : סטכט'חגולחו
 וס 6ין ר") . וכו' סו6 מהסר 6מחחו

 . טס61 מס וסיס כגומרו וסלמס ככל גי סעגעיח סנורימנדל
 המתחו וסוך 61מר מגדר, ג16ר סו6 6מחחו וסוך "מלו6כ)
 ItJVO מהסל סנמ,6 המחח ס'6 נסערו כו "סר וסענ'ןר"ל
 וסוך מיניס ימרסו סע)מייס סס3ד)יס כ) כ' מין ממרסססו6
 6101 6מחחו וסו6 קמלו כ' 1י"מ . ססו6 סומנה מקטר"מרו
 ענמוח סס ססיסוווח )ומר יכעיס מיינו ככר כי מגדלחסיוס
 סו6 וכו' תמתחו וסק וכשומר שחו מע)מ'ס ומסס6דס

מכדיי
 מסעפות ר") כעכורת, 6סר ז : סתי1חד סעדתי שכד)

 b(~ot 3))ס גו ניגמל ח : ססכליט רנסנס nhr~ b'oסנורת

 עמתתו וסות טס61 מס וסיס סוכר גקע5ס סכו מס טסות סרב 6מר סטכעית ~מגורס סטכעיח הגורס על יתמר6כל
 תיגו סר6טון ססחמר ולגוס סדכר כו גחענס 6% ע3ס חלק תיגו סנוקרס כי כוס 1סר15ן , ססוhln)o 6 סו6מלסר
 ונוס . 6100 מס וסיס נזור לכן סתיגית סנורם לו יט 6טר סו6 ססלס סגמנט S)h מלסגמנ6

 ס6מרו.
 וסת

 גי כזס וססכ7ל מיוחד, עלמו סכ7ל סו6 תמתחו וכס6ומר ס6דס ע3)ווח סס niltoton לותר יכולינו סייגוככר כי סג7ר תסל~ס סו6 6מחת1 וסוך קמרו ג' לנורי ומחרי . ססו6 מס וסיס פירוס סו6 ססו6 סגמ65 מחסרעמתתו
 ס5ורס כמו מסו כחסוכת סוטכ כי סדכר מסות סס1ג סריס ולנוס סוכר מסות קינו 6כל ע3ס pSn סו6 רונסוןססיולי
 סססגס תסיס כעכ1רו 6טר D7h9 610 ססו6 מעגין וקמרו : ססו6 סגמ65 מהסר המחתו וסוך וקמר ססליססמיגימ
 גענמס סגורם כי כלסיס כקלס כו וקמר סטכעית מסברס סגמטכת סטכליח סנ~רס מ5ן גי כו מרנוןס6גוסית
 יסיס 06 וס . סטגעיח מסנ1רס סגמטכת סטכלית סנ1רס כח מגד "ל6 יתכרך כסס דמיון כס סיס hSt פטמיענין
 כמו לכד סכגס ס61 ססכלי מכח 06 6כל . סנו6מר ,ס סרקי כקנח סרב מדכיי טיר6ס כתו מעורב כח מסכליכח

 יסיס גסס 6יג1 ססס"י כמו מע~רכ כלתי כח סכח וס וסיס 6לכ0ג7ר דעת ססו6 כמו סנו6מר or פרקי כקנתסיריוס
 וססכגס סכח הלסיס 5לס גקר6 כי ירפס הטסית ססגס תסיס כעבורו 6סר ס~6 כ76ס עג'גו 6יר כימרוסר5ון
 סססגס ומפגי 6מר סססגס מפגי גוף סריגו ניכר סכח סוס %נוס מגוף גכ7ל ית' סססס כמו נכ7ל כח ססיסלמס
 סרכ כוונת לסי כי qh ס6מח סו6 ס6חרון מסירוס וס ס6מח ולפי 16תו, כר6 הלסיס כנלס ג6מר ססכליחסז6ת

אברבנאל
 גטמוח נסלוק h)h 1%6 מקש סחין 6חי ימ' ציות מ"ח וגש ,טעמו
 "לסטר ג'ון , ,י מב) "מד קינו גן ו"ס , מחמוק טסגטס )פיממנו,
 סרג "מר סמוטג) מעד "ס" ו0 ג) סנ0 , מלקיו מעזט'תרגס

 ט)"
 'דגר

 סחי סה)ק גחמות טפין מופח וט 6מר יגיל אב) , כמקוס 013ממנו
 פטוט' וסוף , מרצותיו כסי. )מין גטן )ססינ 6'; 1':6ר , מספרמוס

 1)0 עוין )נ"ר כי6 מפרק ג(ס סנט כטרשו 6נ) . :"מר ונס ,כגח~גיס
 סגסגת ס:גר6 סמו:גיס elh :גני )פי . וכו' 1nlscn שמה :וימוח
 גפי סרג שיגס , ודמ~ח גסס סעג;' )סנן גטמ~ס עט~חם כיס ,סוגר

 , חקר 0י6 סנרי גאטון מסמון "1) ממקריס :ס,~ר0 קמר ,דגריס0
 טסי6 )סי , ע:מיח  ג,ו?ס ירגי:ן )6 טר.סמון מפני מפווטמת סרגוקודקס
 , 3)כד כמומנות יציג ומסמון , לת:כי3יס יוחדו 6:ך כ:כ]ממוסני
 ,(ס סלג כגי ומנס . )גן סתקרימ ס,6 8,)0 סמפ~ל0תת ס,ורסותן
 מר"כ טפס הקר 'פס גימרו כעגטיס כמקרית מכ,ורס 06 ,רקס

קרשקש
 זה אטר . הטבעית הצורה ל נופל הוא צלם "מנם )6( אפר0

 ההמונה היא אשר המלאכותית הצורה מנלהבריקו
 ספק אין , שהוא כה והיה נתעצם בן אשר הענין )נ( :והתואר
 ממאמרו שיובן ואפשר הצורה טחות לבאר הענין בוו: רצהשהרים
 הדבר נתעצם בהב אשר והצורה כהחומר המורכב האישיהעצם
 החומר וכן עומדת איננה לבדה שהצורה שניהם אל יוחלםוהעצם
 הוא מאשר אמתתו והוא ואמר עור ביאר ולזה עומד אינולבדו
 הנה ושלמותו הדבר אמתת היא לבדה שהצורה ההואהנמצא
 ביאר זה ובעכור שתהיה צויה איזה בכלל צורה כל עצםביאר
 על אם כ' נאסרת איננה מהות על שמורה צל0 שסלת ואמרעוד
 בעבות אשר והוא באדם ההוא הענין אשר אסרו וזהו האדםצורת

 35מ1 נקרץ 63 יעכ"1 , כהדס ספוגית יקו סגומתת כגורס כולת הכיס ככר וענמוהו', כרכר מסות טס,, כע5מית כטבעית סס)1רס )פילמתתו
 0נמ)6 ס61 מלפר 6)וסס1 וסיף עיד סרכ 6מר ככולת סע)מיח כטכעית ס5ורס מונת ]סנרי3ס סנס , מי וסכפ3 ס5מחיס ס6; עם כס כי:תתף3פי
 סנמ65 :ו6 מיסר ימרד וזכו , 35ס נקלית )כרס כמיומרת ס5ורס 611ח , טמין מחופת ס6הרוגס סנ1רס קסם ר')טסו",

 סכו"
 ד3ר וס כב) ועפי .

 ססו" מענין 6סר ימרו ונסי , כמיס כסרט ס;ס סטנין וגר , סמיגיס מתהדות סדכריס גורות נב) כ33 דרך ע3סר3
 גפ13ר1 יכר כו6 גידם

 , סיגופיה סקנס תכיס ונופעו)תס נעכיס 5פל כנפם "ו ככת סי6 כ6דס במיוחלת טט5מיית סטנעית פס)1ר0 ר'3 , סגנונית ככטגסתסיס
 1נדמותו, 0,036 נ35ס יינו סככגס nhcn כי , כו 6סר 3כח סטכל מסגי יימר 63 , "3סימ כ"ס טס61 הידס ג6תר עכ"ער סרג וימר .(~Su לעי

 ססג84 סחת טססג0 מפוי 6מוו ~(סו נגד)יס זומי סו6 גפע) סיטו ט:ג, י') סלד מוס גי , גמוע, 6טר וסססגס סמוקכ)ת מפיחהגיסו"
גממי
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 18יג , א פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 הש אשר בנפש דבק הבזית כי )ג( ם , תבזה צלמם נאמר ולכן . אותו ברא אלהים בצלםבו,
 היות י . צלמים הצלמים בקריאת הסבה כי אומר וכן . ותארם האיברים לתכונת לא ך המיניתהצורה
 הנרצה היה כי , מחוריכם בצלמי אוסרו ובז . ותארם תמונתם לא , הנחשב עניינם מהםהמבוקש
 וצלמים מחוריכם צלמי היות מבלתי אפשר אי ואם , הפחורים תאר לא המחורים התק דחות עניזמהם

 הצורה על יאמר , מסתפק או משתתף שם וצלם כן אם יהיה כ והתאר, התמונה מפני כןנקראים
 הנרצה ההיה . ותארם המבעיים הגשמים מתאנת ל 4ה כיונה ועל , המלאכית הצורה ועל ,הסינית
 . והתאר התמונה לא , השכלית ההשנה היא אשר מ המיני% הצורה , בצלמנו אדם נעשהבאמרו
 דמה מן שם הצו נ דמות אמנם . צלם ענין ובארנו ותאר צלם בין ההפרש לך בארנו כברהנה

 וכן *לאבלה
 כדטות לסו חמת . היופינין : ביפיו דמהקויו לא אלופם חן כל1

נחש
אפרי

 ס6גו0ית ססכעיס מס)ורס סגמםכח סטכייח ס1ולס1כ1/ר")מ)ד
 ס)ורס גסס ס)ורס 6מר סגמסך סכם וכגס ")סיס כגיסנקמר
 כס סיס 1)6 גלמי עיין סי6 כענמס ס)ולס כ' . סקס0סי6
 סגמ0כח ססכ)יח ס)ורס כס מנד 6)6 יחכוך כ00 דמטןעגת
 סינוס מחסי) כמסיס רוז ר") כנסס, דכק סכזיון כי ם :ממנם

 ומסו . יחכ' צמגו otrgn פיסיו ממס)) סיס כרכיוס0"י6ת
 : ירסס ס6י0 נרוקי bS כי סנוסגי DO('t יDDt 6(~s רעיסיס מפנימי סניורס סגסס' סכויון סו6 יחכ' 6))1 סמכווסהיעגין
 "ס ויסים כ : סלומג',ח סולזת ל") . עמס סאסקס סיותי
 לסמון דמית )פ' סו6 06 ר") . מסורק 16 מכותף ניס פסגן
btoמססמוריס ?ורכס מענין )ס' נקמסו 061 מסוחף bto1 
 ו6ימול כקדימס נסס 00 יקמר כגר כי ממוסק, יס,ס רתוקדמום
 סכמות ע) וכנימול ססכעייס סדכריס )ולח יע) יקמר כקדימסכי

 . ססכטייס סנסמיס מחגוגת ל : ס0מימייס מסנרמיססגססעוס
 כלמכעיס ס'6 סטכע"ס סנסמיסר')סס)ולססג6מרחכחכונח

 סססגס סי6 "סר מ : סמי6כוחייח וס)ולס סמיגחח סירסנין
 כ00 מכונס ס0כ)יח ססי6 0סנורס ר")ססג)יח.

~sDIP 
 ~יי6

 וגו'.ל")סס יעם מן סם וסם נ רביעיית: סקכעיחסגורם

 טוםשם
 ג6הו יותר סר6סון מסירוס ירסס כסכל מבמרוומרסוס
 ר6יס סכיך וסגם : סלמון על יותר מחיסנ ססו6וגס
 נלמס ס6מר למס סטכעיח סבורם על ג6מר נלס כיסרג
 . סתיגית סנ1רס סי6 6סר כגפי דכק  סכץיו כיחכזס
 ססגפס מתפלל סיס סיגי ow סינוס דור מפפללכססיס
 סעגין ל6 ימגילכל רע יסיס ספגימי סניור וסי6סלמס
 ססכס כי סרכ טמר : ירנס n~bo גסוקי ל6 כימכופיי
 סגח0כ עגינס ממס סמכוקס סיוח טויס סנלתיסלקרות
  6פר לכן . מפירסמפ כלפי סיתריגס סר6יס וסיסילמיס  סילפיס ירייפ וגעניר תלוי ילעס יסיר ריר  מ"ט מ5דג"ג גטמי סריגו דגר 610 ססנלס רסיס מסכיך ולחס :סטתירי0 גלמי געסייח  סרוחגיות וסורות ססיוק רתות עניןטחוריכס גנ)עי סטתם כיתם כן וגס כרוחניות מורדת גו'פי'
oh16"6 ססטנס מגלתי  ס5למיס טחיריכס ילתי מגלתי 
  ילכיוי* פמל6כוחיפ פלורס וטל סתעיט סיורה טלכסיימר נסתיף  יחפר ,  גססיט ohl גיתוף 06 ילס יחמרוספיר

אברבנאלקישקש
 )רנ סק"ס . כו' הבזה צלמם נאמרולכן !  e'~Sh גילי גו)5מר המירה שהו% גנ%ש רבץ  הבקע כי  זן חאגוורח  חהשגהתהיה

 )6מי )6 כגוסנ)ממ געי ס' ט6מדו 6מרו"ס כחכמה ולא נהורה לא הושלמה לא אשר לה שישהפחיתות
 4ע6יס הלגריס תגנח ע)

 entitto סייר מס יגס ויהוסו , גיפ( רכן יזויין  כי גיפרופירוטו : בשכלו שלםהוא ה"יה יזה לשכל1

 olh~n כמיו"ט יון ,  ויג~יון כילול יו וסכויי יגס S)h , וסגני שוי 5ו יליימסיסוגי
~rtD 

 פיפ טייחת 4י ,%וו

4 %ש יאי פ" נ% "י יי" "שיי  % 4 י"ס ים "(י   nso 4 0 א גי   פייש י"ס  לרייס %מ 
 ), ס,' נפוין 5כ) . וטימיסיסס ייגריס  פוין ט) ~סג' , יהודית ~Actn סמןרז יסקר ט) כ61 מסי 6' ,פיוימ

 גט% גמוסגו פסוקים סגיי
 % כי סיפן גיוסי )6 רכל סרוסי גטנין ים כי , סיקרי כהודר ,  ג)גנין "סר )"ר' יחס תימס 1?ט) 14% , פרעם וע) לסור ע) גלמיהתיקף) ם קס(סוק )(י , סג0מי וסמ"ר נססי ע) גו סיוגן רדוי ,ץ ת'( נא (Shrnt גיסיו 5לע  רפי % םינ פיוס מפס ג'ל סעפיגיי.ן-

 סעור סו6 י5ימ למין 5סר tniDo קייגרל ייוט  טטמ , 60 גסו  סרג גויס יו, ור יי% דפיין מירס יומר וכעשר . גניוס יוסמרמם
0 גפש4 4 ך aan] נבאש]טווה פי סמלצי וגמז I11W)ih ירפי ספכופ סי6 סימפט שגור יסרג 1רפ 1מו0 גפ4, וסרגןיס ימבוס וסיף  יימרון  שמותו א6ח "0 י4
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 ב א פרק ראשך חלק נבוביםמורה
 MD3, זמת , הניא ומה נאמו וק 1נהאו. נתבעה ,א נמן. ים, ניס נסוי, ירית,נגש,

'1נ הירח, נלנלמתחת
9  העש יר זא מעשהי-וין 

 הדעת מן לנראה אבל , באמת דמכן אינו ואם , בכלי אינה אשר הבורא בהשנת אותה דמה ,רגל
 אלהים בצלם שהוא , בו המרובק האלהי השכל מפני ר"ל , הענין זה מפני באדם ונראה *תחלה

 ובתשובוהנו בקושיא להתבונן ןצריר מולה :ב:וא 11ל1 *ושכתכנם וקשה א בפרק
 שם כי עברי כל ידע כבר כי אומר , ופירוקה הקהיתו ששכר וקודם .בפיהקה

 טובשם
 כמוח bw תליו זמם ל6 מלסיס 3נן TD כל וגןלמנקם
 7מוח ג6מר וכן : וחורר חמוגס כדמות לt~PO 6נעגין
 ית' ססטס ר"ל . ורוממות סתגס6ות ענין גמותסכס6
 גלגל מניע וסוט סמני6וח 6לו ענק על ומחרומסמתנסי
 כ"6 כי מעגין לוס זמות לזמר רולס . חיות ומות :ערכות

 מחיות ע6 דמות o~s ויט ומסכילים חייס סםמסגלגלים
 3י6ר וט' ייוחד וכקר : מרכגס פמפסס ססתנ6רכמו
 ססו6 כרכר 076 ויוחס כענין ומוח סו6 זמוחגו כיר.רכ
 ססגס סי6 "סר מסג65וח כדהר כ! סבין מחס מ76ור

 דמם ורגל יז est חוס ל6 גס יטתמס ל6 6סרסכלות
 יתכרך מסגתו גי ככלי פינס 6סר סכורך כמסגת116!1
 ל6 ססס ססגח כי נקמח דמיון תיגו ו6ס : ענמוחוסי6
 36ל ס6גוטית לססגס סכן גל גמנotD 6 לססנחידמם
 ג'. כחלק סיב סיכ6ר כמו רכים מפגים ס76ס ממגםיתחלץ
 כ"ט מכרעיו 6חז עם דמיון לו 6ין ית' טסססולמס
 סעגין חחלס ס7עח מן גר6ס מלסר 6נל ס6גוטיח,לסטגס
 מסכל מפגי סעגין וס מפגי כ76ס ;6מר . "ליסיזמם

שורי
 1hDWt סתמונס ססו6 דמס כמו סו6 סר06אס סגמחודמוח,
 דמות 16 דמס סס יקמל כן כמו nt)tbo o)nh, מסוניססס

 זמיון זכליס טדי כיןכפי0יס
~t'hs 

 ססכאפ"הץ עלן ס : דגל
 6)1 כ) ע) eDllnD1 מחוסל יחכ' סססס ר") .וססתרוממוח
 ית' )סס ככסם יתפר 6סר ערלות נ)נ) מ1יפ וסעסמני6ומ

 יחוק6) פ6מר מס ר") סחיופ, דמוח וכן ע : )גטן לומדונס
 נ)ג5 כ) כי וסול ענין 63'וס זמוח ל") כטיוח למוחכנלנ)'ס
 סוםמ זס מסני )מעם or סיח"ל וכמו סר6וי יסודמניע

 בו, ול ססו6 פ : מטכי)יס סייס מס'ותס סמיות דמות)נ)נ)יס
 ס6ין מס ססכ)יח סססגס וסול מ6ד ,ר עגיל ים סכ6דסל')
 נעת ר") . מוס גו יסחמס ל6 6סל צ : ססס)וח כגמ1"ומכן

 ספגי )פרק סנעס סירק וס . oanN חצי סס ו6ססססנס
 : כל"סיח Onpn טנין)ססליס

 רוחו קל6 ס3ע . וכו' מכס 6יס )' סקטס א שניפרה
 006 ויקליטו יכנסו וכהתוכחו מכס *סשנס

 עומק ככמינת o)nh 011 וכו' לעיטיו כחמייח ממעייןסלים
 וסו"סס6)ס

 nDh~ ו6י ל6פון ממגו יפ גי ס6מרון ס)מוח
 ~סרכן . ולמותו וכלסיס כפלס טס61 כ4 סמדונקס6לסי
 ס6יגס וססנגס סכת סט6 סמסינ מסגי 6ו דכריס חנ'6ת7

 גוי
 גח ול6

~flA) 
 anoo וסיף גסועל 6סר תסכל מפגי "ו

 להדס יתייחם ס6לסות ורוב סטכעיות סמוסכלות רום סכנת 6חר 6סר סג56ל S)no וס61 כ76ס סגקגס סטכל מפני16
 ססו6 ג6מר לכן 6חת כי7יעס סדכריס יסגיל 6סר סמ7רנס לז6ח ס6דט ויעלס סג56ל כסכ) כלס ממוסכליותעמס
 כלתי וסוollpl 6 גנחי ססכל זס כי סססגס מן 60חרק ממין זס סו6 סרב סכיו~ן מס כי וס6מח וכדמותו. הלסיסכנלס
 סתכליח כסכור ל6 כדמותנו כאלמגן 076 נעטס עליו נהמר ולכן 5ךיקיס סל 3נסמחן סמטגס וסוף (1DD ול6סווס

 כ7מוחגו כנלמט 076 געסס ג6מר וכעגורן וסנלחחן ס76ס תכלית וס כי זס וסנן ההחרון ,ס כעכור 6גל וס6מנעיסר6סון
 יר6 וסיס סת6רט כמו סטלס ס6יס וס לעטת! סיתם כר6סית מעטת סכווגת ולמס . חמוגס כעל יסים יתכרך ססססמ

 : מספק וס לסחיר ססגי כסרק 75ק מורס סרכ מורגו כ6 וס מפך סכחוכמטסוטי
 סנסמח( נסרקקת כי לך כיהרתי ככר . וכו' ג17לס קוטיotx 6 לו זס חכם Dth לי פקסס מת אמר שנימנרק

 ססתכ6ר והחר מרככם ומעמס כר6סית ממעמס מתורס מסתרי רכיס יוכט יתכרךמס"ס
 מגיח ומגס . olno ס6יט לרכ טעסס ~pDn וסוך כר6טית חמעטס גאל ספק יסלק כדמה!ט בגלזגו הגרפספ10

סרכ
אברבנאל

 ויייטחו ס5דמ טסטג)ח וקטי . 337 ששחוף סיע 31פ' פ'3 גט' גאפכשפק(
 "מדגר ; גג8ן סרג 6פר , וססכ)חו ס6) )'זיעם "'ומס 1)6 סייס)6
 הוא גס 'טחמט )8 ססטג)ת,ו כ61 יח' )סטג)סו סקע)ח,ו יומר גו6סר
 קמרו וגס , נגף 1)8 נמוט ג'ל 6י,ס ס3ור6 0סטגח נמו , זלג) יד631

 סטג)יח סססגס וסק וגו' מקד גו ור טס61 געתן 1ho" יוחד1גל1ור
 ס'וס טס , ססקגס נטת ר') מוס גס יתחמק )6 6קר , גפע) סטגסר')

 )ססגס זומר סני מ,ס יסיס סוס וכמגסס שמוריס סטחמסוס ~Otsטיקדס
 ומיון קינו ו8ס ברג 5מי י"ס יזמו, לגד דגר גלומו , 3ג)י 6ינ60טר מזי 06 גי )סטגתו omn ססקגהוו )6 ר') , גכ)י 6יוס 6טרסגירת

wpw~p
 שלא בעבור זר וקראו השגל הוא י' אוה י שט אנין)י(

 נמו הדבר המיצג והוא מטה של הנמצאות טן לחלתונמצא
 ובו וכו' והמראה המצב כבשטור זר רבי אליו שיחובר מבלת'שהוא
 באיכותם האמצעי הגבול באטצעוה המואכלות הארםישיג

 עדנא האדם גרך ישיג שהוא וזה בציורם והרהרם הגדרובאמצעות
 מן שאין מה ומראה מצב ערעור אמצעות בלתי והרבורההיות
 או יושב או עומד א"כ אלא האדם ישיג לא שהוא הדמיוןלכח
 sfal" לברם או ערום או רחוק אוקרוב

 : .אחריו הענינים באלו

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



 14יד ב פרק ראשון הלק נבוכיםמיה

 הגר אעקלום ביאר נכנר כ(,, חלק ו' )סוק המדנמ טנהיני ולשופמים יםלאכים לשם משתתףאלהים
ויק אסר , האחרון הענע בו רוצה , ורע פוב יודעי כאלהים והייתם אמרו כי , שבארו מה והאמתע"ה  מובשםאשש
 "לסיס כי משסק לסלק סברס מסי" 6חת סקדמס סרב ? סנת%ל כמו סל6סון נ5מנשס )6 6ם ס5מלקשיניע

 וסרבן סמייגוח ולמגכיגי ולסופטיס למל"כיס מסתתךסם
 מפרט פירנוס לו סקסם מתקסם כי סרב 5מר ועגתו ס6ז0 חט" וכפרס נר6סיח מעפס כל לסכין מפתת סש6יסשס ו6ע ססניח ויחר : כרכרני6 ותמון 16גק%ס "מר ס6חרון מענין נו רולס ורפ טוב יודעי כשלסיס וסייחםכקמרו

סכחוגאברבנאל

 סק,:'5, שים שמו למס qtnV~I מאיון שפרק )סחה') יש ס)6 סיס 05ל(
 יג'6 סהטוגס נעניןצתן , חלס 6'ם )י סקסס טסתה') כמו , ר6סונס סקוסי8 ק',כול ל6ו'וסים

 פחי
 , !)סוסעיס ו3מ)6גיס )סס'י אומרו קמרי ),תר סרג רמס מס ס(. ממנו ששר סיס 08 8)ס'ס

 ,"וך )נו 61'ן גסופטיס יוהי ססחוף ומנס , סמדינוח פנסיני עזיאפרו
 )ו חח מריו ע) עו:טו לסיס סן)6 ס61 ונס קמרו ו( . סמוי,וחכמוסיני
 גין סכסלד)ס , גפסוקיס קמחי גנחי סו8 וט ס:ס )ו,גי סיס ס)8טטפות
 נחורם ;חוג וטוטו , סטונה ,י ~SD )8ד0 זיק )5 %עעוכ

 גפירו"
 גומרו

 וקין ג6מרו ו( . המטח כי 6פר !)5וס תפוח מות ממזו 6ג)ן גיוסכי
 י,ערן )6 כי ,!רן סוס גינוי ס6'1 וירפס וגו' ט6תר מי ;וגר 6)8וס

 טיגי8סו מו') ממאמרי מקמר 1)8 פסוק ולתו , וקיומס סקוסי6אמחק
 סיחם סס;וס'6 , וגריו גחה)ח 6מר כסרג סיריוס מ( . סערן )ומו'0רג
 הקמר יגיס ושגי) סמקטס יגיס ;ן 6הר' , גס )מחגוון ושריךגזו)ס
 ג,טונוו וכן , גלמיו ט( . גזגליו סחירס ווו , רוס ורט'ון סגלפג)ס
 די !סיס , זרו:וו מענין Y~'h ,ס ג' , !"זר "מח ומגע) סקסע ע)יאמר
 6ג) , גמס~וסמוח סו5 ורע וסוג , גמוס;)וח סו" וסקי ס6תחגסי5מי
 ס!6 ק . מסדרום ס"'וו DD? 5'ן )rt :5 6;.? 6ממ סו, Oh ונט)קסם
 געניניס יסים ונס מפקר מן ס6מח ס6ז0 ידע וגש;) , וס 6חרחמרו

 ,סמוסי)'ס
 וסו"

 ס16ס יגיי) וגסכ) )מטקס 6מר סנגר אהלי , מנחר
 , גלמיו י5( . והמוחו שמוחו ע) גו 1מ61 סיס !וס ומסקל סלמסכין

 שמן יסיס סלג ,ט11 וגסי גיוס, מרס ו0 ומפני !גו' ווטס מרסונשר
 טריו סגיך )6 ומן , ונעם תרס ולאסר 6מר וגר6טון מע"ס חני)6דס
 OIt)gDt ש:1], יש41 :ם גן:צן ששששפג

 ,ס וגאי ממזו פסוס:ע שט פ5גד מס סיטור יזע !18 נאמרו 'ג( .6'
 . שגז מס סטור סייט גגתוג משוו )6 וגס , )ו עוין 6ין תם סגפנין
 ומהגונן נקמרו יג( . "ג עוין וס 'hst'~ ממוו !wctlon ומס ייחור יקסםוגס
 וס פקין ויווט טניסס עיני ותפקחנכקמלו

 5מר )6 סמקכם ;י פסזרו"
 סהע6 ושמר פג) גאי חסיו "ג) , וטוייס סנורים 016 טיויחסיו
 סרג סגיך אמס 'ז( . כסגיך סע',יס גטורון קוו ופס , נסגרונסח)0
 כו6 וחפקהנס ם6מר ססגהוג כיון , טין סחוף סגיך 1)6 , פקתסגגח
 ססני6 טסססקיס ס,( . ",יכס פיזי והסקהוס גימרו סטין נ'ימסגיר
 נוסי טרקת8%י

 ט) 06 גי וקמרו ט)8 יורו ט,מס סס סיויטס נקוה ע)
mh1י'ע( ;'8 )גר8קיח ע,ניס 6ח אתסיס ויפקח קמרו גס , עינים 
 , כפקועו ססו6 )ומר נוב, ה'( ,'ס )יטטיס טורים עינימחסקהוס , גופנית סיהס כספקימס ורקס , מיס ג6ר והרץ קומר סו6 גסנרטנ6'

 סמסר:יס פי' גסי כנס ג'( מיג בטס 'unG !)6 16ויס סקופקמרו
 קנס סס פקוחות otvlh סיות טעם .פירשו יסיס , יסר") ט)ס
 סקוס !5'ג , 'גינו !)8 יטמטו )6 ודג, , סנגי6יס יגרי )סמוערסיס
 , ותס)הסו סניו מבנס ס8דס ט) "מרו 6ג) , נקמרו ע0 . נוסני ס1681ניס
ohyסדנויס סדר גפי וסרן 1ל1;1 סרללס ;סי 11ק- 8'11 גוס הנס . 

 וייכמסו 81מר וגיהר , גממרוי"
"DtO 

 סגי5ול מס ירטתי ו)8 , עין
 מלגס סג'6!ר ג6 וכגר , ולמר וגהר גו קלמר מפסוק 0ס סיגטמנך
 , נקמרו יה( . )הס ח6כ) מסיך נוטת , )ך ה,מימ וירוי וקוןשמרו
 , סתזס עלג Dh !8ג)מ ס5מר נמו טנ'ניו וסג גמוו,והיו כגסמוחוסקוסו
 גועת עמיו קוז0 למטעם סכיניו )" )מס ו'קטס , )ך חכמיהוזייל קון עמרו מהר' וסוך , )הס ח8;) 6סק' נוטח ק!י0 ס!6 מפסוק וסויגס
 . סגתוניס גסךר 6)'! קודם טסו8 ;יע תניע ס' 1o'nSEtt וקיםשיך,
 יזנר ,6 חס , יאין ג) ניקר 015 סטנין )(ס מגער !6מר , נימיייע(
 elht ט) ממוו ))חוי יו ומס , סכול) גיוס ob גי , סר8סוןכ"1ס
 סמ"מל מוס דטתס ויוג'הו סג!)) )6וס טיקרס מס ע) מפרקSכוס טסרג רגיס סמטגו , גפירוטו ס8סוד נחג (ס סמנני עד , סר6סוןספרע'

 סו" גן , '1'ן ג)גיקי
 ר' ססהגס 8ומריס ממטתי 1Sh ',6 מספק

 , שמיס מן "ירט hG'1 יסנור הסרג מומר וגור טנף מעייער"מס
 פס!"קמרי

 יארק )6 ורע עוג י!דטי ;ההסיס וסייתס טימרו גיהר
 , ורע עוג סמפורסמוח ירטו ל6 קסמ)6גיס דלחו טסים ויורם ,גמ)8גיס

 נחן ס)6 מיס ויסטו , פוחס יגע )6 ג'כ ית' ס6)וס מנס גן סיגר061
 וגש , הספח מן פיס 6'כ 1פ6י1 , ומרע 0עצ קסיסש סעעפ'וחממנוס

rtw(ורפסו מגז otnv)~ סם 6)ס מס . פלג גנז סחכם סגחנ גמש ot~wI 
 . גבס ססטרוח 'והרו גלופן יגריו לפרס ועחס מס', גוס מסעירותימטרוח
tnthe: גו )ג6ר סרג סגיניו )5 סוס ספני מסרק הנה S'_n?, 06י0י 
 טגי6ר 3מס כי סר6סון, סירק )חספוס ג8 "ג3 , 5הר טהוף1)6
 15 סע'ווי ספ;) סיס ס8ם גו, סנגי6 וגל 6פר כ1)ס ס!6 מסידעת 1)6 , גפט3 8:ר סספג0 וסיף סט,מיח ס,!רס ע) וקמר Osi טחוףסמם
 ,סגור כממוס , ח:וגתס וסנר , סק!ס'6 סלע וס )נ6ר . ממעטיס:כ3
 ובוס גדע): סטיונית סס:נכ ס'תס 5יס ננר6 גו 6סר ")סיסס1)0
 סקפס והתחיל . ס6' סס8)ס 0ס וסוחרם . שסיס סס נמחוק סחהי))6
 סוחרת וסים ס;תוגיס פגע גפי ווסרס יטן , גדו)ס קורי"שם סרג 5מר , וגקטוגחנו גקו:י6 )מחנונן ,רין גזומם קוס'6 . וכר)י

 גסנהס, סכר תם) ומרי O~un ערס olhn ;קמרנו כקמחיטכ)
 6מל וסוס . 6הריס חמרך 5סר סחמוגס גערן גדו)סקרקס
 )סים ננוע גונחי מגס 5דס גו0.ססיס סרג ויגס הנס 6יפ סיסטסמקסס

 . סדחוח קנוח )סרסי ,סמן 1)6 סגמוגיס מסע כסי ~Orp ופס ,זס
 oh כי גקוטימ פקין יה:וג פסמעיין );י , גקוסי6 סיחגהגו סרנוכנסיר
 פקד גזולים oi~nA מקמרים 7' חכנו) סקוסי6 סנס (ס מאגי ;י ,כן וביני , )1 סיס ס)" גמם כסחוס מטף 8הר :6דס , 6הד נחרמבמר
כמו

~hsbn , פי 5מר גן וגס , גס :יהגוונו ס~סיר בגן( hten 
 ou 6תרי0 מלקי )סס;יס גס טיחנוננ! ואתר , ס;חוגיס סימיוכדח
 , סחטוגס 6)יס גסחיהמס גקו:י6 טיחגוו,ו טוי )ומר וגוק ,ססכוקי0
 1' גססצחו ויגאו מסוגיו נמו סקומיס ז' גקו:י5 ימ,16 סנסגי

 )סהגו1ן ,ריך 6מר וסהייסהות ערך שחו וט) , ע)יסס )סס.גהטויס
h'PP)סקזש והנה . סג' ס:8)ס גיס וסוחרס , גפירוקס וגחטוגסנו 
 מספסוק יסהייע טסמקסס )"י סקוריך קודס 45יס ):ס סוס ססהוףסרג
 גחכוגחו וברג , סמ)6גיס ממוגן מסו* גהסגו (o'oSh וס"מסט8מר
1Dh'h)c סכור וקורס 6מר, ותגן היסס. סרנ סתדימו 1)תסוגס,)קוסם ככמהי טסטהוף וסי , גזייגיס וננט נעוג 05 ;י יונן; 
h'op~סקוסי5 ל') , פ%סס )ס,טיכס ):וימס מקדימו ;, סמר, וסירוקם 
 פיס ;8ן כגג 6מר והנה . סז' סט5)ס גוס וסוהרס . היווסחסוגס
 סתוס36 טססס )סי , מוסת) טסות 6מר מ'נ וגפ'ו מסוחף כו8אתסיס
 o~nPo קיקחוס גמק!מוח וס סיס 5ג) נסס סיכוי מסמוגני0 6הדגג, ססוקיס 1סגי6 גטחופיס סלג :מנסנ מסק 5ין וגף, ענרי ;3 יזט;גר כי קומי . מ"והף 06 ;י , מסופק 1)6 מוסמס 6י,1 גי מטותךיקרץ
 סס 6ג) , כספר גסקימת w('h כמו ק1הס 1!)ח ס"ס עויני ק1חע)
 1'ודעיס גסחופו ממגיס גלו ומסמון מסוהף סס )זעהו כו88),ס

 נצר 6)סיס טט0 שזגנס גסס 8סן ,ג) ידע וגר כסוף :טוריי

 :ם (htDt ונ::2ןישק סין) (טיןה6 5זן,'ביש12ת,סם4 יי במ)הי6י "ע מ . ניפשה SDt סמי6י,ס ג שי' ,:1י~אג
 פגםן:בעט נג:%%')סנפםשועסוס

 סרג סגיך )8 וס ימקוי , סטמוסיםפ(גר נ' גג) ג)1 מסחוף ר')וס
 15נק)ופ קדמו הכגר קפי , סגיי )ג) נווט מדגר לפיוח פסוקיםט)יכס
 גי% ססו6 )פי , ממוינות מנסיני סרג )ומר ס!סיף סוס .הטרינות טנהעי ולשופטים : סנ' סס8)ס וסוחרס . ספק גו ספין גמס)גפרו
 ~otDSh ה'גמ'!

 )סיופ , ומגוון ,ממכיס וטסתן) ):ומטיס סס סו"
 סגיכן ;ו)) סקופע'ס סוס 5)ס ס)יגר'1 וקפי , SD ot)~ineנופט

 )ש . מסטמופים 6מי 8'ג ו5י,1 . לפסיס סם טיכ))ס כמווסמ)6;'ס

 מנסיג% גסס קרנס 6ג) , סופע'ס פיקן5י h)tol(et ית' כגווע , )ימ"י

 ססרכ 6טיגך . )גי סמזינ!ח מנסיני )ומי )ו סיס הופטיס "מר )מס6'ג
 גסופעי0 יטרוף טסם ואן ויינך מרגמו סמונק)וס )פי ו,טו:עיס6מי
 שוהייתם שבשרו טה והאטת : 0פדינופ מנשני ג6מרו 1PJIDוגער

לאלהים
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 ב 8רק ראשון הלק נבוביםמורה
 של מפרצפו יראה , המקאם, אמר , הקרטוע ואת מכרק נההל , פזהשמ שזעף הצעת אוחר נרנרבהש,זההק
 הטוב בץ יבדיל ולא מחשבה, ולא לו שכל שאין חיים בע4 כשאר שיהיה בארם הראשונה הכהנה כיכתוב
 ההכרה_ זאת לו שתהיה והיא , באדם המיוחד הגדול השלמות זה מריו לו הביא המרה וכאשר , הרעובין

 רען מריו על עונשו שיההה הפלא חה . נתעצם ובו בנו; הנמצאים הענינים מז הנכבדת הסי אשר בנוהנמצאת
 והפליג מרה האנשים מן אחם כי , שאטר מי כדבר אלא זה ואין , הרובל והוא לו היו שלא שלמותלו

 ואע"פ וענינה הקושיא כתנת הפזה ואת . בשמים כוכב והחטם , למוב ברייתו שינו )6( ולפיכךבעל
 חממיו, רעיונה בהחלת המעיין האיש אתה , אמתו * תשובתנו עניני ושסע . הלשון בזה היתהש5א

 מ1בשם
 ספין כ"ח כסקר סיסיס כ6זס סר6סתס סכוגס כי :סכתוכ
 ומרנון מרע, וכין סטוכ כין יכן'ל 1ל6 מחסכם ול6 סכללו

 6מח כס 6סר ססכליוח ססטגוח למסיג סכל לו 6יןכבהורו
 סטוכ יתלם כסס 6סר סדגריס לספיג מחסכם ול6וסקר,
 לו סכי6 ממרס וכפטר : סתסורסמיס סדכריס וסםוניע
 ו6ת לו טיסים וסו6 כ6דס ממיוחד מגדול ninSe וסתריו

 ול6 סעגימס מן סגככזח סי6 6טר כס סנמנ6תססכרס
 ענמותגו סי6 6כל סעגיגיס מכל גגכזת סי6לבז

 סלמות לו חח מריו על עגמו לו טיסיס ספל6 חס ,ומסוחט
 6יס כי כמ"מ סססק וס וחזק מסכל, וסוך לו סיסטל6
 . כסמים גוכג ~onf ולפיכך כעול וססליג חרס ק6גסיסמ(
 כותת סיסים ר6טוגס סותרים, רכים זכרים ,ר6ס כ,סעעכ

 וזו חכוגס fisl סכ5 לו 6ין כ"ח כספר ס6דס סיסיסס'
 6סר ס6ל מכוונת סנ6מר מסך סיסיס כ"ס ג17לס,מתירס
 לו יכיף מסתרי ג' כדמותט, כ5למגו 076 געסס ית'6חר
 ומסלימות מסתתר יכ6  פייפופ וינסכלפריונל  סילפופ,וס
 60דס כי גרפס ומגס וססחחס, לסטסד 6ל6 סחטת יכיףל6 כי סג17ל סטלימות לזם סחטך יכי6 ופיך ס5ורס מ5דיכ6
 חט6 וכחסר לרע טוב כין יודע סיס ל6 ס"ט6קוזס
 וס סמרי לו סכיך 6"כ ערום ססו6 וידע עיניוגכחחו
 b'ap ססי6 סרב ופתר סידיעס, סי6 6סר סגוולססלימוח
 תרנס מדעת כתחלת סחורם כווגח זס כי כעכורנדולס
 סכתוג מטסט טירקה ס16 כרב 61מר : כחוכים סלמטס,טן
 סיחסוכ וומתיו רעיוגיו כתחלח ממעיין ס6יס רפוי6ין

קרשקשאברבנאל
אוי111:"מש%'וק 1 כס

ig1nh)t)th" ח כיגן ד: סמז'וומ םובאמיסינ'צ(טמהה Sh?1)~ והוסס גז~יי:והט 
 )6?י1

 גטקס,
 כמוחס'ץ )כ,וח )"ילוו סתויו,ח ק'ותי"6מוסיגי סו

 ~tIQIWD י 'ף:י'ן. 'לי ימן יש,,,1' ,' 41"% .י' ו(-'ילות'1',,

 נפט* )1 בב) 6ין ר') מהאגס 1)6 )ו מצ) 116 גימדו גיי 1),ס , וסיון גן8ס מיגי:4מ 4תםו,:םי::ציןיימ2"ג ע:יע"

 ' 'ן'.י:."/יז 11ייי;.'."ן'ן;י.,ן%םןן "ל,-:'".יו ל,,;.'1.,,

 ס~סיטצו:ט,:ניי ןןןן%;גיק,,'""
 , חרפ ונין .. גין י)6ייגויי ו"ס : ממעטי %ג,2ן2ג) ש%צ צצד:ןה, שסצי.")סנג22

 (יולשפן' פ;לג ,4'א"'"י':ייננשו%"-.'יי,.',1,,ין,
,o,,t)htO11)1D)tct~tttutt1Dn י.,1'י'"'3"'!ן]. י 

 לווינש11ןל;!;שי
horIfhl-;זיי4 %ימוצע( ין 

 נוגנ 4,ניזישסצ:2 :נ:יבדט:לעןץ ,צע בנ4יצ( מגס ישיט םש
)b')tIIth1 פ)יינ,ס:י 

 סגם וסי

 6מר1 ויו6 קור ומן ז2צגשיס6פנימס!י:)6 ::: %בשדסצ1ע צגסב6,2חא2:מצק :4 צ4צ4:י1צ:גוטג1
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 15פו ב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 הפנאי n~hp בקצת עליו בעברו , והאחרונים הראשונים הישרת שהוא מפר שיביו 51WWW 18ב
 כי נ והסתכל דלזיישכ , השירים פן שיר או הימים דברי טםפרי ספר על כעברו , והמשנל השתיהק
 כי הה , הדבר לזה ההתבוננות עם שיתבאר כמו אנל . המחשבה בתחלת שהשכתו כמו הדבראין

 , מרותו קודם לאדם הניע אשר הוא האחרון שלמוחו והוא , האדם על הבורא השפיע אשרהשכל
 האמת בין האדם יבדיל ובשכל , שכל לר שאין למי ולא ה לבהמות הצוחה תהיה ולא ד אלהיםה' ויצי שאסר כמו אותו וצוה אתו דבר ובגללו , ובדמותו אלהים בצלם שהוא בו )וצחה( נאמרובשבילו

והשקר
 טובשםאפפי

 עליו נעכרו וס6חר1גיס סר6סוגיס מיסרת 0סו6 ססר סי3ין חורתנו טחכין חחם31 ממעיין 6חס ר") ספר. טיכין סימפוט ומיב
 ססכ5יס סעוסיס כמו וסמסתס מסמ6כל ספנתי עתות כקנח כמו סדרר 6ין ג : וס6מרוניס ר"סו1'ס סיסרת מהי"סקדוסס
 כספרי ססי6 ויחסכו ntnpo תלו סק7ס כמסרי0יעייגו כשר ס6יס סיסים hwl טסנהח כמו סדכר סמן ר")כמפכחו.
 לו ים ס76ס כי וסנן 71ע : מססיריס וסיר סינויסזכרי : דעתך כהמלח המלכח כמו טכ) )מס טמן מייסכעלי
 ססס סרגת וסוף סגמנ6יס 7כריס ק6חד סטגוחמתי )כממוח 6110? חהיס ט)6 ל") . יכסמוח מו"ס חסים 1)6ר

 ס6ךס סמיקת חכליח והוד ומעסיו ונג6י1 ומלפכיויתכרך מ"מ יפלק רומו ונס , סג) )קנ) )1ט6ן מנד ר6ויוחסרנן
 כס 6סר סו6 סססגס ווכח ולמסכיל לסכין ננרo7h~ 6כי ע6 ה : )דג י"' ויסמל olnbn וסנוויין nt)tnho כעניןמסני

 טסם מס ע5 סגמנ6ות פסגת וסיף לסטי"ת ס"יסיימס
 ס6דס מנינוח תכלית סו6 סגכןל'ס ססכליס עם כ6חרוגס ויתייחד לסם סכם סס"י 6יך וידע גמנ6ות מיודע וסגם ,עליו
 קנת סיתערכו מכלי לחיות 6"6 וסנסט סגוף וסיס וגפם מגוף מ1רככ 6100 למס ~o7h ו6חגס . מעולס לוסוכו16'
 יונחו קכון למכרח וסגס סקכ1ן ס1כרח קנתס 6ל onsp סעורו וכעכור כטכע מזיגי ~o7h כי 6ל1 עס 6לוס6גס'ס
 סמטורסנוות כ6ל1 יסתמם 6ס וס6דס , קלתו עס קגתו ס6דס סיחים כדי סמ7יגוח מגסיגי טיסיו וססוטטיסס7ייגיס
 ויעיין othln)t ס6ר וכל ומלרכיו ס6ל ססגח ס76ס יעו1כ 6ס 6כל , (otP ומס טו3 חס ס' 6ת לדעת ססכרחילכקסת
 וסתם 61כול רנס ועכודס לרוב ווסכ כסף לו ססיוח olho ויחטוב כסף יטבע ל6 כסף ו6וסכ מממון 6חר וירעף סגוףכסגסגת
 יסכחו ייזם גוי ג6ט ס' 6ת tJrpf 6גסיס קס5 ורוב וינער, s)ot סו6 , ס6חרון סתכלימ סו6 סגטמיות nliepo כסקרויטחנז0

 ססג6וח סם ס6גטיס לרוז סנומיתיס ~othwn וסגס כמפורסמות, עיגיסס וגטקחו גכר6ו גענורס 6סרסמוסכגות
 סח6וותס מנד ס6לס ס6גסיס וככלן כעיון. מנית גגרסיס סס 7כריס סרגי 6ל1 וכענ1ר סמ7ומות וסחסוקוחסגסמיות
onpinnlוסתטוקות ססג6וח 6ל6 היגו pttnn~r כל תור כסגיט לכן . יסוער טל6 מס ומעמל ומטורח נוסגער לסס יט 
 ול6 ניקר והדס ג6נור וע"ז 6יס כמנוות כממס סיותו 6ל6 סלמות טוס לו ימנה ע6 נוית מעל גפסו לספרד וסיס6יס
 וססנס נסמיות, כסטת ~os סקלו ו7מיוגיח חוסיית סןגס , מסגות מיני כ' 0ל6יס יחכ6ר סרי גדמו. ככסמ1ת גמסליכין

 ככ5 לגו יימס סר6טון ל76ס מקרס נוס וכל ית', וססגחו סגנוניות ססגת h'OI יתכרך ל6ל ס6דס יכנוס כס 6טרמכלית
 ס6מר מס כל תכין וס טתכין 61חר 6חריו, סגמסכיס כג'ו חטנו סו6 סחטה וסחע6 6דס חולדות סטר וס כי ודורדור
 סכוגס כי וס לכיר 61מר סכסמיח, מן כקחת סעילס מוס נ6ת1  61יך ועגמו ס6זס חט6 רומו סוך ולפי ססרז  יוסרורג

 חרותו ;ידם וסגס . וגדתיתו כלסיס כנלה ~o7h ספח 610 נכרי כשכורו 6סר סתכליפ ויוי סיגופיתגכרי6ס
 סר6טין ל6 סוחחן יסלמיח 6101 סברס על סנ1ר6 סססיע 6סר מסכל 3ט13ר . 6לכיס כללס פייס יי  יימר1תפ16
 1סנ061 ס6דס על הלסיס ס' יינו עליו סנה' למס ס6תרין 3סלתותו לידס סיס כי רייס 1סגי6 , פני6רתי כמיוסית5עי
 לרג ס' יחמר  ויפרו ,  סייס כעלי  לפיר  ירש% סכל לו  סחין 5מי ול6 , עכסמות ע5 פרס סגנו6ס  והין גכי6 ססו6 למיסי6

ויסמר
אברבנאל
 , גןי"הו גהח)ח ר') ס"דס hllg~ SD  שטייפ "(ן  :יעגל ירייייג 061 , נ'ה כסקר  סיסי? e1h1 י"טיוס סגו,נס טייס , סמקטס"6מר
 סמו"ויייכלי יכהוייי יין  בלי  ר')  סיפרון, :לסוסו זיוו כייר", ,פר 1סשכתיור

 , (Sur, :ליומו oh  ן. ,  פראפין י:לפוס
  טסו"

 :לפוטו
 6נ) , hDN "הזי  לארס יניפ לן tt)pto יגס כסכל י1סיש%רון,
 וגדמותו, "4יס נקום טסו, גו (1Qh וג:גילו "מרו ס6'ר"'וח, סתי 3-ס סרב גחן וסגס . סתרי קידם סנרי"ס כתמלת חיומניע
 ויגרלו , גומ1הנו נ,)מו1 "דם וטיס טמר סגיי6ס ננתה)ת טג.וןר')
 ומדמות טסי): וכיס , נקמו סידם "תלרסיס

 סכו"
  היסנף: ט) טמר

 יסר"יס . %%:יס hSI סגל לסי  ט"ין גמימות )" ניוט) מתגי)סנגר"' סיורם מננס ,ס 6'ג סגם , לוס כקיים כפרק טססג6ר כמו ,כפעל
 61מר סמטת סריס ו') 1016,  טוס %ס. דגי ונגללי  יו%%%ריהג'
 סו6 ידוע ",הו ומגוס 6חו מרגר כיס D7ho , eht ק) et~)h ס'ו'11

  )גסמ~ח כליחס  סיסי ול% %%רז ווי ,  סג) נע) "ס גי )סמא OtOט)"

 ג"מרו 'רפס כב), )ו ם"'ן )מ'1)"
 ו)"

 ט6'1 )נססות ס,ו"כ סיהס
 לסס "ינו ייי ניפ.  ביל סייס פיוס סטם  (etiSt, ילוטשיפיס לי  יני ;כל לו  יאין  לפי ולי יאפרו ורלי . לצי  גיל 1)% סנוט)סם

 לר1 ס' י'%פר לפשעי , לניפ1פ י1וו"י ייחס ול" , למירי ירבסרו~, באסורי טגסכ לתה השגס 1)8 ננטל, ל%טכיל סעי? י1וו0 גיג:פל,

 יינשינ:"שון:
 :ג,נרק  1% :1"1 1,י: גנן

 ג ם ,ס40 סט,ג ן;1) :% סיס )6 סס"ןם ט"ממסיטי"
וסטיגי

 מס"היס 6מר1 ס61 מסתקס סיגיטיה ~סגמ'וס . ~hs' עח~תגק,ת
 יפ1סגל1ס  לפיון פויוי0 י1פויפ כל  hc'1 רוס , ספר ע) נסגרווסמטג)
  וכחייסכות ,  הסכו)  וסבל%פ  0פהס3ו: ינות ונית ס3?ר  3,(יורי 06כי

 פ"חר  לסייפו 1)(ס , סמה:גות ,כזח סמו,ט,ם )מות הט1),סס"ןיס
 נסטר מסי.ן סיס , מיו:ג ונפק, מטורן :גנו סי~ח טס ויפסוליידויי
 'בירך :לי ,  סטירית  %ן  (יר "1 הימי: מדגרי :;ר סו" ג")1חומס

 ,  פסר%יווות יעימי סנטספן כיס ס"טיפו "'כ כגס .  ספיוןלסס3וידוס
 מעכבות עתות קובע ומהית , סיח  :סגין  יחו:ב  כפיניו  תכפו%סיוסו
 "1 ,דדים כד' גסס , מ",ג1הו מכן גפתי גתן מעיין ומסיותו ,)עיזן
 חוור נוס . כו' הרבר אי; כי והשהכל ההיישב : מכיסכמיווה
  סטיון סיספיר ר1% ס;ייבג יעזיו כי ,  שכר כ":ס מהי )6רגטסומטיב
  ,יוו כי , ?תורס סנר :יכין יהסונ ס)" רמו , (תנכחו כתו כרכר",ן כי 1כ"פר1 , להסתכנות תוכן  וין :ינקט רנון  וייפכל וכלזרו , רבו,זן
 וסגס . וותוריו רעי1ניו נתח)ח )"מרי חזר  ס%ת:נס נחה)ח ונטתנו ,גן

 י:%1ל י,רמ  פגזיי מס סשה כ)" ):י , סת;:ס גן ג) סוגס6:יס
 ::1, והושג , :קר יפסס כיפס.יל ,כל ייננית, ססגונילרילרפס
 ירעו יפרי נר"כ ולכן , טלין יפלפ'ג וטפוחי יסורי פויויסירס
 סיותס כנהיגמ כנו ווס , נדולס קו:י6 קסי6 61מר , חגם6יס
  י:ן%פין , יפי1יו הים כפי %:%ז(? גרניט ג":הי 6ג) ,קו"י6
 כו  וגפר  ?,:י%ו , לרכי  ס:ול? טלין וח:כ פסז:ס כפוסרבר
 : הח' ס:")ס גוכ ושחרס , :היגהו נמו שנר  ",ן ,פרו יפילתריי,
 %י טל  לפסיי ס?"קון כה"ק כחח') וגס , ט,גרהי סקוסי מ)ק'י' גונם ה)קיס ד'  פסעי 1"ח, גחסונחו סרג כנס , כו' השכל כיוזה
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 ב פרק ראשון חלק נבוכיםסורה
 לא במפימ%ת הא והנאה המנונה אמנם , ותמותו שלמותו ע5 בו נמצא היה הה ,שנחקר

 , וכזקר אמת יאמר אבל , מנונה שטוחה הארץ ולא , נאה כדוריים השמים יאסר לא בי ,במהצכלות

 ירע ובשכל , ורע טוב ן והמנונה הנאה ועל , ושקר אמת , הבמל ועל הקישט על יאמר בלשוננווכן
 , וועמותם עניניו שלמות על היה וכאשר . כלם המושכלים בענינים י יהיה וזה . השקר מן האמת )3(האדם

 לו התק לא ט מאלה-ם., מעם ותחמרהו בעבורם בו נאמר אשר ח ומושכליו מחשבתו עם והואז
 חבוא , בננות שבספורסמווע הנלוי שאפילו עד , להשיכם ולא פנים בשום במפורספות להשתמשכח
 תאוותיוהדמיוניות אל ונמה מרה וכאשר )נ( ' גנוועו. השינ ולא אצלו, מנונה זה לאהיה הערוהגלוי

 טובשם
 56 סכת מן סכך לסונים כבהו פיר לנוי סט6ס תסי"65 כי ירמוז 6ו . ח"3 מ"ח כפ' יגבר סחט 56סיסויסתר
SPIDO651 סוני6ו hSh ומ"מ : כפועל סכלו ססוגי6 למי 
 6יגו ס76ס סתמית כי 6מר ורע, טו3 יודעי כשלסיסוסייתס
 ומסקר ס6נוח לססיכ ס6דס מסלמות כי ומרע, סטינ5ססיג

 סטת יסיג כסופטיס ימך 6סר ס6ומד ססי6כמחסך
 ס6גוסית סכרי6ס כונת 6"כ , ובמנוגס סג6ס ססו6שרע
 וסמגוגס סג6ס סיסיג ל6 וססקר סקלות ~olb סיסיגסי6
htPDגסלמוקו סיס מרותו קרס 0760 וקג0 , קמקורסס 

 ותחסרסו עליו ג6מר ענינו סלמות ען סו6 ותוסכ5יומחסכתו כי סתו6ר 3זס סיס וכפטר כ5ן סנמג6,ח לשיגס6חרון
 יוכל ל6 ס6לסיס תדגרי ס6דס וכסיסחמס , מ6לסיסמעט

 מכמס מגלוי תפילו olho ידע ול6 גמסורסמות5ססתמס

 גין ססג7) סאת( נימוס ),') nrhl גימר ספג) פט) טלין ריגאשגע
 ג:%;גמ,טג)וה, :4:2מ::ו :ן 7:מיין ::ינ (י3%%::ך

והנארע
אפתי

 טיסים )מי סנו6ס חסים )6 כן וגס ר") . יו טכ5 טפין)מי
 )קב)חכמו

 6)6 הפוע) 6) סכם מן סכנו סונים ו)6 מסכי
 : סיויס 4 יניע  סעוד סמו ועני גמע) סמו ססו)י6)מי
 מס)יס' ע"1 )סלק נוס ילמוו . סמוסכ)'ס 3עניניט1

 ססכ) מ% 6ססלי 6יגגו הסטרי סגמסו3 מס כי סנמנטוחלענין
 3וס סמחסכס ר") . ומיסכניו ממספחו טס וסט ז : 3וסודי

 ממגעת (OU1~t מס וסתופכ)יס כמוסכ)ות סטיון bloסמקיס
 3עכיל ל") . גע3ולס 13 נקמל "סל ח : בפעי סי66סר

  לסטחמס חוק )ו סיס )6 ל") . כמ )ו סיס )6 טסמוסק)'ס:
 טכס כלסל ל") . וכו' ונסס מלס וככסל י :3מסורסמוח
 )6 סעדיין ע"ס 6ף 3מסורסמיס 1)ססחמפ )ממלוח3ממסכחו

t'mth~
קרשקשאברבנאל

 , השקר טן האטת )3( 1 נשסים כזנב שהושם שגמלהורעה
 : ההכרחים האמתים בענינים היריעה שהוא פירושואמר
 אחר לנטות התחיל נאשר *י' תאוותיו, אל ונטה טרה וכאשר)ג(

 שבהלגןו נננגד סטרה שהוא טוי זה קרא מהשכל ולהפרדהתאוה
 וההשתקעות עונש קרא טמנו שכלית השגה ומצללות טמנובהפרדה

 זה קרא ממנו ההשגה שלילת סבתו היה אשר במפורסמות כןאחר
 הדעת ומעץ לו שנאמר בו צתה שכלו בעבור אשר בטצוהמרה
 הכלטום סנדלים 1'ל הר'ם דברי כל . UDD תאכל לא ורעטוכ

 הוא אם ותטף מסופק אני חסרוני לרוב אמים השלטותנתכלית
 Stnnh)eatt;-יןע;יןי,י,ן.,,.,,,, יג,?; ;מ ,:ג,י;.,,,ין(ק,בו ::,:נ1,,,%,,%ן;ךן11,ןה;:ן1):%, הטפורספ אל לפעמים נטה אם 1r1VD שנראה כמו גמור שנליהיה

 'ק;71מל% ; ש et~nh "ן" ,51: -ין,

 סו6 טרמת ב לוס )סטית סוס . שוע טונ נין ג'ג וממי) ה6:,::נץ %:,י::"2גחת2;%2ע:י"צעט'

 סים כנימוס טייייי דלי"ת טס נויתי טס יי , יזמיי" מכעיס DhS'1 6ג) , יני י"מ חסר סיס 3" כי י , עגיני,.הי,תס יצמיתצי
 הגט

 ייק

 ונ) יגל"נגע) יע , ,גיה)יפ"מיש
 מעיייי סייי"" סאים , גגיק6טיייתיגמ"ן 6חת סחיט חסיית ~nivttv תידי ימטתי נפט),

 יייככ)ית,

 לעילן%ןן'ן נןן]י,.,,.,ין.;%"ללן",:ל:לןךן(ן'%,;,הי:
 נ: ש5לאשןש1111%5%(":,'ןי3"שש%1%ן1ש'%ש:יי
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 16מז ב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

, התיאגר=* %ntuaD1 nlsb1n ד%";ס משמי ם מ  ,ששנות 
אפגני

 כממסכתו וססג16ת סת6וות Sh סנטס hlb בסטיגססמס
otbnw: סו6 כ' ר"ג . )מפכי מעז טוס כ' סימר כמו כ 
 וכי כסמרו כמסורסמוה )איחמס נעגמו ממסג סיסעגמו
 סמטכ תכף ר") . סססנס גססו)ן (D(r ל : )טינית ס61ת16ס

 כסן תחמס )6 סעדיין בע"ס 3מקור0מוח )ססחמסכממסכחו
 סטכי 6'ן כ' הסככת סססנס ממנו סנס))סיערס

 )טין 'בו)
 )ס))ס ונסיכך לוס זס ספכיס טגייגי0 גסני כי 6ף מוסכ*סגסני
 מנד ר") , כמוס מרס ו: ומא' מ : ססכ)ימ המגסממנו

המפורסמות
 חובשם

 תסס וכי ן סגסמיוח ססג6וח 6ל ירמוז , 5מ6כ5 מעןטוכ כי ס6מר כמו , סחוסיות ונימחיו סזמיוגיותת6וותי1
 כססול5 )עגם , סזתיוגיוח קת6תח 56 ירמוז לעיגיססיס

 מידע מי כי לוו זו כלרוח געס1 כ56ו ססכליתסססגס
 :  סחוסכלופ לעילם ירפ bSi וןדפיוגופ סגיתיופ  ~5nlh)rיר  סגתסך ימי סגוסטת תסייוס ריר  ירט ל6 ס6לסיסוגרי

 סמסורסמות כסגת לו וסגיע כס גוס 6סר נמ13סוכסמרם

  לסססמט וס61 1טגייס סנכו6ס )סלק  tbe 1ס 3ס )יס  גדלי  יפקור  "כר כמפס מרס ססג)'ח סססגס Dfi(1סנס))ס
 6טר כעג'ג'ס גסקע 161 גמור נסע) סגוסניוח o~(nlh "מר ולנטות נפט) סמסור0מות ססגוח )1 ומניט ב :גסיליוס

ג6מל
אברבנאלקרשקש

 חכמים כמה ראינו שהרי המושכלות טמנו נפררו איך מראייוהר
 ובמשתה במאכל התאוות אחר ימשכו מרע בכל טשכ(ליםסחוכטש
 נובעת וחכמתם עמהם רבים ט~שכליהם יהיו ואעפ'כובמ'טגל
 היה איך ועור שירצו, עת בכל לשונם על טלבם חיים מיםכסקור
 רק בשר לאכול לו הוסר ולא במפורסמות שקוע הנכבד הארםזה

 ולא האשה לו הוהרה המשגל בענין וכן מזונו היה הגן עץספרי
 המשוש, בחוש וישתקע אחריהם שימשך בעולם אחרות נשיםהיו
 שם שהיה במשמעו הוא  שהדגר  נאמר אם  גוה הפסד ישומה
 -הפרי אוהו בטבע שיש מפני מפריו לאכול שלא הוזהר אחדץץ

 בין יבחן טמנו שיאבל מי בי בטבעו וכן המשגל תאוותלהרבות
 בם שירגיל מי רבים ממים יש כי נראה שהכה והגאההמגונה
 לאדם הג'ק אם וגם להולדה הטביא בחוש המ"ר תאוחוותסיף
 בסמים ירגיל אם התאוה על הממונה המלאך לו היה שלאמחלה
 היה כאשר לאיתנו ישיבוהו מיוחדים בשמנים או במאכליםאו

 היה שאולי ה0ר' מאותו לאכול שלא שצוחו לומר ונוכלבתחלה,
 והסיתו החוש באותו עצומה לתאוה יגען ממנו אוהאונלבטבעו
 לנמר נוכל וכן . ממנו לאכול העירהו המתעורר כח אודם'ונו
 בטבעו ויש כמשסעו הוא הגן בתוך היה אשר החיים עץגי

 שחיו הראשונים בטבע שהיה שראינו כמו לעולם יהיהשהאוכלו
 שברא כסו כי האל גחוק נמנע ה ואין ויוהר, שנה מאתהשע

 לומר נוכל כן היו שיא אחר נסור טהעדר בהם אשר וכלהגלגלים
 נכברים אילנוה מיני ובו עדן גן והוא נכבר ט.וחר מקוםשבארץ
 להם יש ומרגליות טובות מאבנים שנראה כמו נפלאיםוסמים
 יקראוהו mpn' בררך מושגות בלתי נעלמות נפלאותסגולות
 פנים בשום בזה נאמין לא פעולתם ראינו לא שאילן נעלםטבע
 הרגשנו לא א.לו מופלאים ענינ.ם ראינו בים אשר בבריאותוכן

 בלינא הכקרא דג כסו נזה מאמינים היינו לא נחושנואותם
 דג ארש הפילוסופים אמרו כן וכמו הגורל בתכלית  ערולש-וא
 ערב שכל בטבעו שהושם אחר דג וכמו סרסאות ל' שארכובים
 לצד עצמו מקריב הוא אבל בים שט אינו השמשות  כיןשבת
 בחיבות יכוהו אם ואפי' השכת כל ממקומו זז ואינוהיבשה
 בעולם נמצאים הענינים אלה כסו ורבים ממקומו, יזוז לאוברסהים
 . גמור לנמנע יחשבם אותם ראה שלא למי הפגיר יגיישאם
 מן ידינו ומעצבון ממעשינו ינחמנו זה נח בורח אמרווראה

 ארורה הכחוג שאמר שהארירה שטורה ה' אררה אשרהאדמה
 נצטוה, אשר המצוה עברו על כמשמעה היא בעבורךהארמה
 למסע הביאור בתכליה סכוארות בהורה מצות כמהוהראה
 בו הטכוון אשר rivon חוש ר"ל ההאוה אחר טהמשךהאדם
 העריות באיסור הכונה וזהו להולדה המביא וחוש הטעםחוש

 שאפי' החכטים במקצת בחוש שנראה וממח . המאכליםואיסור
 יפרדו לא ההכרחי מן בעתר הגשמעח בהבאוה נמשכיםיהד
 בסחורות שישתדלו לא אם בלימוד חרצם עה כל המושכלוהמהם
 רבים 'טים נטור סלוק הלימור טן ויכהלקו המהיה טוהר'ובענין
 במפורסם, השהקעם מצד גמורה מרידה מהם המושכל יפררואז
 שיפרדו לו סבה שיהיה זה לכל צריך היה לא הראשוןואדם

 : המשגל ובחויו הטעם כחוש נמשך היה ואפיי מטנומושכליו

 כת )ו כיס ס)6 סד , חמיי געיתו מזונק סיס 6זס ob )וסוקסת
 06 . מדנקותו מסרי חט8 5ו0ן גסוס 6'כ , גמ"ורסמות)סטתמם
 מרס וכיפר , סיפר 011 . ודשון סקוס לו יגס  סחיי  ס9וד0 סרג6מר
 מן *כיוס גפחסגסו פלי גער ר') , בופיו)יוס סחוסיו %לוניס

 פנירס  מכבירי סרי  ילילי b)'D סי ,  סופיי פייס ~ס יכיןיפפורס0
 וסגיך . לציי'0 סוolhn 5 ויי 4פ"כל יין יוג יי ט"פר יפס ,וינסו
 לפ5כ), IDO יוי גי נרפיו)ס, rthln' יימס. ופר% גיפרספי%  כיורי ר'ל , 9יר0 5ייו  בנפר סימון פיוסו סירתם לפי גופיפסוס
 נפיויל גפוס (hvn 1נדפיו)ו גוז נמתגו פיר , לטיויס יי% ח"1סוכי
 ממתו ס,))ס , חטV'7Da 8, 6 ס6ט"'י נתומר ס5)סיח, ייסירפפוו
 גסתו  ולגן , כעתר פוסילי0 כמני  לפיין יוכל ל5 שסיכל לפי ,סיסגס
 יפיין יויי- ג1ס)5 יפיויו פיד , הסס  'cnrG  6,ך בפפורספוסופיונו

 ספן ונתמד 11Dht . ס:כליס  כפבגס  פפכו וטופס ,נמוסכ13ת
 , גפפורספופ 5:ייל ניפו סייס גוס סיי לרפת מיסורי רשוי ,ל:סייל
  סמו גטנוי 6סר , נפקס מרס וט ומסז' . ורע חוג י.וט' ט) סיט"'כן

 05 כי , ורט טוג סרטם יי'לסין 075 יל ייסר ס!% לופר)וסיס

 . סספירי  ספוסכל סטיון מכז8 , סהייס מטן יתפרדו 65 ספניויפבוי
 ויסיט ,  ספפורספוח סמפ "ליו יפיץ hD~G; )Dlr)i סחי סייריועפר

 ויס:נ"וס,גססנפס
 ר'לכי

 5כילSD 0 רירו )ור (Dfin ולן  e7h ניגר
 . וככחג18ת גמתנגות תטש וגסו ריוח, ספלוי0 כסוח על 6ם כי , ל3ד6חח
  o~'hst , מפנו עסוט:ט ומס , פס;,כך  ספיר ירט 181 סוד 8תרזהמגם
 ט"גר פס טפך ידי ,  ימסורספוס יים:9טות יתרי  י"1 י') קגט,ין
 לו, מגיר ופי וס. סרג לזת  פקין ל"פורס ויני . ירי:ווס ~CDDלן
fh~0. סלסילות סקסת סוג 5מר ~)מס ט5נו. חס  015 יסע(פפוו סייועי ופסיכנר מס ס8 ath)t ופר נוס ירג  פכיון %1סכוג . :נ  מוין( 

 גפו , כיי15 שליו סנפכייס סיס-יס ס0 , לקרס סס'י  פנתןסיזללוס
 נמסך דגל וס מסיס טרפו , סטכלית ססבגס ממנו ממכולל נטכסטסמרס
 קעס ,וס( סיס לי  פסויי0( ס5ר סכולו ופס )י') סיס91י0  :%רצ,1 5פר ולגסס  וחסך )קו) ~nDD גי 6מר olh)l סימר וקמר .טמטומו
 ,המ( 6זס ר') ס0 מסיגו ס6, וסוף , סוזטס 05 גי , 6)יס0 'ח')
 טסופסטו  ומס גסס), סססג)ס וסוף ם6גזו מס ס8' . סיגרית ג'סייטו
 גססגס וספונג , לחי סיגרחי0 גוגריס וסיווס ספנותס וסוףפפ)ו
 mtvt וספל מפרת לופר ריוו , בגי סגין 1ס hst' .  סייאסססיס
 ס3מס0 סיס סידיטות  וסנס . ל3ר  בפיורס0  ויורפי0 ,  רגי  יפסויג
 טרומים כי ויזעו טויסס טיני וחסקה,ס ג8מרו טנרמוו 8זפר 8ניכייסי
 כפ'פ ביסוסס גפדרגס וטסנו  ושייון, פססיכלי ירופי0 מסיו  סר') ,ס0

 ג18סן ,0 6מר ס00וק פוס יססמס' סחוג )6 06 , סקנס צייויספרו
 ג6תד כיס ס6זס מן  6)סי0 ס' ויאפר ייסון  סרפדו לתיוג 1):ן ,6מר
 יל0 פדגרי0 כי וירפו סלינו סיס סכוווס , יס' ho('  יאפר יגין ,ממנו
 )כ0 טסיתס סמט)ס סוזיטס , ית' לגורך יות10 , גמירייeo 0ואי

 גומד גסג)1 פ8ד סמיוהו ר') , ג6תד כיס ס8זס סן ונסוגר6סווס,
 ייפ  ספלו לob 5 ,  ישגר מס סטיר קמרו וסול , גמרוס מרוסמ,נ6
nDISוסוי פפבו  מיופספו פס פיד  יירדיב,0 . יייו יייי ווס ורפ יוי  

 ם  :picn~lthoht,omha  הטעמו חץ מג ::טונ ,6ף ז' :4ן  טייס)הכוססץי'נגן2בךםפ:יייפו,ינןךמסין1%
 סזנר,ם נמתגו )6 גי , ס8סס נוחרף סוגר סנט"ס' 6"יי )6 כהטל ' מחרי 6ם ג' למר )6 יס סי) ),מרטרד

~)ho 
 וסנטים סהו"'וח מסאות

 יזע 181 ונסו , ~elh סן 6)סי0 ס' הלמר he(o יססוקי0 ג15  ול"ססו )6וס סקג'0 טכוגית0 לחרי וצן , ט,מו נפע) מסמרי 06 גי ,לפרי
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 ב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 ממם שד,ופשפ ומה לו שאבד מה שיעור לע ח4 ס , ובהמואת בהחננות השקעהחרספות

 או , ואמת שקר יודעי אטר ולא , ורע מוב יודע" כאלהים והייתם נאמר ו6ה ע . שב ענקובאתה
 ותפקחנה , אסרו והחבוק צ . ואטת שקר אבל , כלל ורע פופ בהנרחי ואיז )ז( פ , ואמת שקרמשעי
 הוא קודם ראו אשר כי , ויראו שניהם עיני ותפקחנה אמר לא , הם ערוםום בי וידעו שניהםעינ*
 מה ק בו שנינה , אחר ענין בו נתחדש אבל , שהוסרו העין על סנורים שם היו לא , כן אחרי ראואשר
 . ידיעה נלזת ענין על אלא , פנים בשום תפול לא פקח ר"ל המלה זאת כי ודע . קודם םננהו היהשלא
 אזנים פקוח )י( , עורים עיני תפקחנה אז , עינית את אלהים ויפקח ש , יתחרש חוש ראות לאר

ולא
 טובשם

 יסת1קקו ס6ג;יס כ5 כי ירמח . ס6כד מס סעור יזע6ז
 ככסמס מותו 6חר יסיס דעת )ו ס6ין מי כי וירקו)דעת
 סססיגו כעכור ומגס . ערומים סם כי כעגמם סערוולכן

 כרגרכי6 ורע טוב יודעי ג56סיס וסייתס נקמרסמסורסמוח
 גגמנ6וח יתסס 651 וסג6ס סמגוגס מן סתורות מספטיכי

 כעומס סגמ165ת ומס ססכרחי כי וקמת סקר 6כל ורעטוכ כמכרחי ונין וקמרו : וקנוח סקר וס כעגור סי6מרגעגמס
 סמכוגס 610 6סר ורע טוכ בו 6ין סכתם שנחגו 6ין6טר
 ססס מס כחשף ג6מרס 16 כסגסכילס סטקר 6ך ,וסג6ס
 מטי"ועס טס עטיו סיורס 16 טיורגו כסיסכיס שמתגמני16ת

אשה
 מכיל ונסחנ6וס כסחג:וח סגסקע 6מר ל') . וכוי ס6כדמס פיעוי ידע 161 ס : סמסולסמ1ס וסס ומטגס ג6ס כסס"מל
 כקמלו חסוכס וטסם ס6מח. מעיון btwt ס6כד סנככדמענין
 orSt ע : hlnh1 6גכי עלוס כי 1"יל6 כגן סמעחי קאך6ח
 מס סמסולסמוח עכס ס0סינ מזד ל") . ג"יסיס וסייחםגימר
 ן ולע יודפפסוכ כשעסיס ont'ol גו נקמר הדס מסינ סיסס)6

 מעיין סיס כמסולסמוח סינף קודם כי סקוליך סוחרם61"כ
 ו"ז h(iowt סינף "מל ")6 כמסול0מוח עסק 3ו סיס 1)6כסכייוח
 ולע עוג כמכלמי ושין פ : ס6מיח' סעו)ס ויסו ססכ)'יח מןסו))
ss). ("וסס כ3ס סנמ)6ות וס0 פט)ומיו מ% יחוס ט)6 כמס ל 

 כסס ישמר hS ססכ) מן סמוסכ) "sttnno כמניטוחססכלמיות
 כמו פט1)1חי1 מנד נחוס ססו6 כמס 6כי ן סמני6וח 0סך סטקר ונדל )מנטוח מסגים 610 סימת נדל כי וסקר, 6מח 6)6 ולעסוג

 ~גל ס6סיס מסכמת סו" סמפולסמוח עניג' גי סמסולסטח עגיג' יחיו )6 "דם גג' ימיו 63 6')1 כי ולע סונ גו יקמלסמטלסמות
 מש י6 כן 6מל ס6דס סססינ פסס (or סל"יס ל") . וכו' וחפקמגס "מלו וסחנוגן צ : מנוגס ;יסיס 6מל ו)דנל ג6ס סיסים6מד
 ל") , קולע מנגסו סיס ס)6 מס ק : וגו' עיזי וחסקמגס שמרו סמפולסמוח חגיגילק

"101 
 ט63 סמסולסמות וסקר סערוס ניוח

 %61כ plap סטי ענין סיס סל6סון olhn סג6מל י" ל') פחמדס. מוט ר16ס )6 ר נגסו: וס 61מל קודס מגגםסיס
 כי סל6וס מוס )"יס ס:ממדט סנ6מר )6 ס"6 פיוס. כמתו נסמי מדגל מ' סיס )עורס סקל וס גי נססי מסיסגימד;
יא . ע'גיס "ס ")סיס 1'סקמ ש : סלסומ'ס 'דיעס )ו סגחמדסס blb סמעסס 6מר כמו 3כן קודס סר6וס מזפ )1 סיס כןקמו

קרשקשאברבנאל
 ולזה . h'e fmt סע6)ס וסוח?ס , ממט עסוקכם ומס טנגומס

 י6יh')o t'SD 0 , גוס זפח1 קייט ססרנ נתרי , כו' והייהםנאסר
 הכנזם סמסורסמח סיויט0 טייטד נמס 8מס וקמר מגוג, סיס )"ס1הס גי . בקר 6מח 6מר hlc מס , ורט עוג יודעי ג8)סיס וסייהספ8מר
 סיס וגן , סמ,עג)ות סגי) עמס ,מסקי סלמת ייעד 1)6 , ומרעסע1ג
 . מעיוניות nD'V't וסונ13 , סמסורסמוח טדיעח גסתו סהט8ס"חרי
 גוס יססי,ע טכלג ניון , סטוסטי0 צמו ג6)סיס חסייתם נהגוסנרגו:י
 1)6 גקוסי6 עגיו )6 סברג 16מר וקוי , מפרק גרא חכקדיטממסתיף
 וסמסיכ סמקקס ממגו סיקת מסיוע D2h! )סיריוס , )מעיין וסניהוכמטוכס

 טס61ס)סון יוזרו 1)גן"מי , כעיוניות ע) גייחוז יבמי שגסטבון d,1rct' 6מח מציגי 18 וסקר 6מת יורטי 6מר 1), סרג ואר .ג'ק
 )הין( 6סר וכס , ככגרתייס ססזגריס ירפס וטלר, 6מח 8נ) ג))ויט טוג גסגרמי בין וקמרו , סמוטג)ות נוס גו)) o~o 06 )ומרסר16י

 יקיא תגן 1גכמ.רחוו גרזננו ת13י מ,י6וה0 ;"ין סעגט,י0סדגריס ;6י וגן 1סנ)ג)יס ס:גזמס האכמס כ6) גגת'יהו11דעחו1 נחוסמבפוחס
 ססגמת ס61 סטונ גי , וכרע סט~ג יקמר )8 ונקלס , סגיהייססרג
 סלמת ג'8 גסגרמ'( )1') גססגמת 6'11 וגס , 6מד ניגר b(:etג3)

  יאר ,  ופכוסס  למלי5וסס ממכתת כסס ידיפתגו נסיוס כיוסיקר,
 פי' וכן , לקר סס61 וקמר ,ס גמ)וף וגסיותס , למפיס יויטסט6,0
 טסוג 6ני "הסוג טויסס טיוי וחפקה,ל "מרו 1ההב1נן : וס"פוויסורגותי
 , גמ1סג)יו ומהגוזר טיסי סהט8 קורט סיס סר6;ון טס018 מסגליה~רי
 6ו3י הסע ממפורסמות כידיטת מטחמס סכנו כיס 53 וט כנזפניעד

 חיסם ע,מ והסקהגס תסרט ס)8 סיס 06 ויקמר , גוס יהדססמקסס
 61'ג , מושח ססגס )1 סומתיטס SD )סרטו תצטרך , יייעס מיסט)
 מס טמע" "תר קנס נוסגס

"(; 
 )וט )סטיג סנט . )גן ק1ד0 )ו סיס

 ר') .  הטלה זאת בי  ור? :  תויו מסרס "ג) , 6מרו ג'ז ,ס מ;:ייגב וטוי . סי'ג כחמס גוס 1ס1הרס . סטין (Pth1 )8 ג'ךיטס ס:נו'סייס 'ור0 , 1'ר"ו 1)6 , 1'וע1 סנ'סס טי:' clnpcnl קמרו ומהגוון , ברגסגם
 )פ' , תו: ר"וס )Out1' 5) ולוס טנין פל 8)ש פויס  כסיט הס') )6פלח
 מוס גרוס טל  סוור 0י8 גי )פירשו סיסי c)nienl מלס סרגסרי
 )8 סלח מלת גי 8מר )~ס (afco, 0ו1רך ידיטס, גג)ית בטוין טס5101

 0ה בחלוף שיהיה אפשר ואי העתים מן בעת משהנה בלתיקיים מתמי  עיין הוא האמתי ההבלחי פי' , ורע טוב בהברדי ואיןלר(
 המושלמות ידיעת בזה הרצון וכן ולשקר לאמת קליושהוא
 לאדם הכרחי החש הסזון גזה להקשות ויש 1 אמתתם עלכולם

והו"
 להם יניע העף כחות וכל  מציאוהו יתקיים נו כי  לו  טוג
 השמש מציאות וכן טוב השמים מציאות יאמר וכן גוהשלמות

 הוא הארם טלואות וכן טוב הוא היסורות מציאות וכן הירחאו
 יאמר והאמוד הציור מצר בהם כשמעיין בזה התשונה . לוטוב
  או  מציאותם מצד בהם ונשתעיין האמת מצר ושקר אמתבהם
 ואם ורע מוב בהם יאמר לזולתם טחם המגיעות הטובותמצד
 כדוריים השטים כשנחמר כי והטשל , במקרה יגיע והרעאפשר
 המלת וציור השמים על המורה המלה ציור ציורים שני בזהיש

 שהשמים ונאמר כרור' שהוא בטופח וכשיורע הכדוריות עלהסורה
 הם?בזת טצד אז מציאותם מצד בהם וכשנעיין אמת הואכדוריים
 היסורות וכן טוב, השמים שמציאות יאמר לוולתם מהםשיגיעו
 קצתם שבההערבות טוב בהם יאמר טציאותם מצר בהםכשנעיין
 כגשם במקרה טהט יגיע והרע הנמצאות מהם יההחבקצתם
 וסקר אמת בו יאפר הסזון וכן טקו0ות, השקעת או והבררשוטף
 שהוא החקירה ואחר אין אם לאדם הכרחי הוא אם שנחקורכסו

 והרע לו טוב הוא עומציאותו לומר נוכל זה ויתאמההכרחי
 ותאמת . שווי בזולת לקיחתו 0צד והוא במקרה הואהמגיע
 או לחי הנשימה בהכרח האחר פנים ג' על יאמר ההכרהכי

 5ל ונאמר לאנוס האונע בענין ונאמר נזון לכל המזוןהכרת
 עליו, שהוא מה בחלף שיהיה אפשר שאי הקייט המהסידהענין

 משהנה ךכרחית היא אם הנשימה כי מבואר וניניהםוההפרש
 הארוכה תנועה לפי בקצרה באה ופעמים בארוכה באהפעמים
 הוא אס המוון וכן הנשימה תשתנה מהירה בלתי אוהטהירה
  והמין * עצם וכעצם בשר בבשר וישוב טשתגה הואהכיחי
אפשנרי

 ה סו שיגיע
 משל.

 ר"ל ישמע, ולא אזניח יפיח 4י( :  יהמ?ר

ית~ן~יךוי2
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 פניו משנה ארם על אמרו אבל א )ו( . ר4ע %א לראות להם עינים אשו באמת ת , חיאיא י~*ז ב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 בפניו האדם כי , פנה מן נגזר שם פנים כי , שולח פניו מנטת שנה כאשר וביאורו פירושו ,מזשלחהו

יטין
 מובשםאפורי

 ותס5תסו, פניו מפנס 076 ע5 קמרו 6כ5 וקמרו !כעגמם ר") שסיס ויסקמ ל") סססיק ס"ס וס )מסוכ סמ16ל")
 מוס סגר6ס סר6סון 076 ע5 ג6מר סכ61 כמדרסתמרו סקרוכ )פנל גיס נ6)סיס סמכוגס סגכי6 וסותסס6)סיס
olpnS6שפסוק סיס ")1 כי סיייטס נסוח ו,סו כ6ר מס סיס 0יוhwn כטוגה כי כן 6ינו זס סרסרת, חוס שתה7ט1ת 
 )ו סיס עינים 6ח ")סיס ויסקס 5ומל סיס 6'ך מוםרקות
 6חד טמע ממכוון יטמע rh 6(1(nipe et 6מר 6סר סססוק ר") . )סס ע,גיס 6סר כקומרו ת : עיגיס 6ח וחטקמקומר
 כמדרם שרו tanlen1 סניו שגס סכחוכ טמר מס 6ני ר') . סניו ממס 6דס טי קמרו 6נ) א : וכו' עיגיס 6סר שרועס
 המסיק מ,ס גבס סס61 סר6ס1ן 6דס ע) ג6מרססו6

 סלו"
 גו סכויגס כ' היגו וס , גממי עג'ן 16 סל"וח מוס סחמדסות

9gh)סכ) יסים מס געת וקמר נסע) סק) סיסים ל") ססו6 כהקל טיסים סיודמן "יק וס 6י ל") גימל סכ)) עי 36) )3דלמוג 6מי סיס )6 סס סגוכל ס6דס כ, כרטית ממעכס )מחל דגל ע, 1") סל"ס כוס מרמו מסלסיס וים . וכו' תגיחו סגם 

קרשקש

 פקיחת הוא אבל עינים ראות על נאמר אינו פקח כי ראיהח"
 כי הפסוק וסוף יראו ולא לראות להם עינים אשר אמרו וזהוהלב
 פקוח וכן הלב ראות על זה אוטר שהוא מורה המה טריבני
 . ותשלחהו פניו משנה בארם אסרו אכל )ו( : הלג אוני עלאזניה
 משנה ויהלך לנצח תתקפחו ואמרו רעל דרשוהו הפסוק זהרעל
 כאשר ויהלך לנצח הראשון לארם לו שהיה הוקף והשלחהופב*ו
 משנה אסרו וזרע הכחש עצת אחר והלך הקב"ה של עצתוהנית
 ואמר הדרש אחר נמשך והרים ותאותו, דמיונו אחר שנטהפניו

 שאמר מה אמר כאלו שולח פנותו שנה כאשר וביאורופירושו
 גלות אלא שם היה לא שאמרתי למה סתירה זה אין פניומשגה
 שנוי אכל ממש פנים שנוי זה אין פניו משנה אמרו כי*דיעה
 למה 'כוון והאדם מפנה נגיר שם פנים כי אמרו ווויםבמנה

 : בונתושירצה

ככב
אברבנאל

 סיפטס סיג ניגרי מ061י )6 ג6ר,ו8וי סי6 סכ61 למקנם טקווג לסגרגלם
 פפני סתתייכ )6 סטוספיס ע) טיימר סימר ביות aD1 לנגיף, "ח9לרסיס

 )6 סגי סר8חס "סכ8ר ר6ס יסרג 6הט.ג 8כ) , לעסיס ונק טקר6!ס
 nleen mth ת.י0 סיהס כן סיס ס6ס , ,ס גדרן )מעתו נגילס.ס
 (1th'c קותו כגר נרקיח נס סיס )6 קוס מימי נטדס סגלי סיס ו8ססיס
 טומר לתרי ותרץ קמרי מוהר יטיס וגס , טיסיי 6ח למכיסויפית
 6)0.0 ויפקח 1nha סרג גזר ו)כ! , עיויס 8ח לפסיס ויפקסר6גווס
 מ)6ך ויקרץ גס"מר 6)'ס כמנ"ך סוגר )מס )מטקס ימזוג עינים6ת

 ק!כחס[ מנר סמולן וגר :!כר לחרי גי , )ס 1,"מר כלמיס מן6)י,ס

 ור,רג , תגס גלח 1)8 ידיטס גנית סיר,סי 8'ג O'GtI ו)קג)ו,)הקוהי
 ממטס 6סר ,סכיג!ר , וני8ס 6ינס סמ1ריח מסגל מ'כ גפפ'ני!גיר
 6)סי0 ויסקמ למרו וסיכ,ס שסיס גרון )6י" סיקס קו) גת גומיתס81
 וסיוחר . כג6ר )רזויית )6 , )מטקס שכר )מרקס סמור טיויס6ח
 לחקור גנגס ern , טיגיס 6ת ~Dtah ויסקמ גומרו סרוס 610 "1)י)גון
 . טורים טיני הסקמוס 15 ג,ס סיג ט71 וסגף . עינים 6תשכיס
 6פ11 גוס)ות ונרכס רפות ידים מנקו 161מר סנ16)ס )!מן מתונךסיס

 ;':; :ן% ל::קמןל:,,:ן% ";ן' 'י'ל,יג ' גע::ןע:;לןדן'":)":ן;ל('ין'
 ,,עסט:ןגףיןנ: מ,יס"דביסס גגה 144ב ,6:סיגיטן:וני%6מפ8ת ההטיילי:( בגב:% ינ' שנ שיכ,ש6:י:תגן,

 םן11 גש .:'",:.,יך,יופן!ש,4א%מיגשש'ממיננש"%י:יפא%"
olh~1liniEX)

 ל:'"!ן[",ל(% "",'":ן י11",';", 1,שנ'ו.1:ך'יען'%'ו' 1!',',1, ,,;יצין.
 סמס6ח ג, סכ,ווס מנס , סר8י1נ0 יכס סיגרים ג) סיוהסו גמז יתנגן (Sh בצ?ן)ה~ס ::בוש'מנג2:6סםן, בשבעבש

 ג,ס , מיס גרנד מדם )מיי כרשי סעו,ט וזהי ! כפו רי.ס"ן)ס וס )'ןיביסמסורכמות מט) סו6 סזטח מען. סוגךג)רמת 9י ,ג'ת6נ,ו

 ומפני )מ'סימ)מט)ס רם! , טריקו טסווסל מס ,6ג) וכטס מרס וכחקר )מט)ס )מ"ט רום! , ודמ.,ויו פותיו גהו ,לוף ת18ה1 גז)ס כ"0%נס

 ,,5,5 "2'ינו1 ;1י ןי1ל21 2 נג"יי:י,1 סעאמי,ביי,2ש%
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 ב פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 שלא הצוף לו קדם אשר הדבר אל וכיון פנותו שנה כאשר ואמר , כפנתו אשר,רצה פרבריפוץ
 מן לאכל הותר ב הוא , מדה כנגר מדה למרי הדומה העשש תהו , עדן מנן שולח אליו,יכוץ

 , שאמרנו כמו , ודמיוניו הנאותיו אחר ורדף תאתתו נדלה וכאשר , ובכמהה כנחת וליהטת ,הנעימות
 לו היה לא אשר שבמאצל הפחות לאכול וההחייב ד הכל ממנו נמנע' ג , מאכלו שהחהר מה'ואכל
 אפיך בזעת , תו' לך תצמיח ודרדר וקוץ , שאמר כמו , והמורח העמל אחר ואת נם ואף , מזוןמקודם
 כבהמות והשוהו , משם לוקח אשר האדמה את לעבוד עדן מגן אלהים ה' וישלחהו ואמר ונאר ,ונו'

 בל ביקר אדם ו הענין 6ה %%6 ואמר ה השדה. עשב את ואכלת שאמר כמו עניניו, ורובבבהונה
 : וחכמתו כוונתו תכלית תושג לא אשר הרצון בעל ישתבח ז , נדמו כנהמווז נמשללין

 טובשם
 סוחר ר"ל . סגעימוח מן ל"כול סותר וקמרו : פנותוטגס
 תסכל St)h סגן ען מכל הרמז וס61 כלס סמוסכלוחטיסכיל
 מסחפורסמות יקח 1טל6 וכטחם נגחת סנוסורסמות מןוסיפגה
 חמנו גמגע . סכל ממגו געגע ו6מר1 : עכז ססכרחירק

 ממגו וגחגע סכליחסססגס
~t)olsn 

 כגחת מסמסורסמוח
 לו 6ין וכחותר  סמותר ממפורסמות מן ;ינק; לציוגטתס
 עסופ OOI . סכת6כל סססות ליגיל תחתייכ ופכלית
 תגמיח ודרדר וקון ס6נור כמו וטורח מעמל  6חרייהר פס . יידח  פתני פסתמס סיס ל6 6פר סמגוגיססדגריס

  סמט1רסמות כילו  ס,רפ  ייפפפפ 6חר כי מעדן וגורסלן
 לפיופ  ופן  גסוס יכל fis  וירמיגות  סגספיופ ססג6ותוכס
Sbולסוג  ס"ס sh מעיון כיח oh 6ולכן גריל  כקומי ל  
 וסס סכווכיס סדמי1ניס וסחר  ספטכוגיס  5יר  לחיכוילס כי  כלמיס 6יפ יגקר6 יכו%  רוריפ כרוב נמל, 6' טיפזולת  ס6גוסי  ממין גל כילל 6דס כי לכימופ ~otn)h ריבסיפי
 ילין כל כיקר olh קמרו ונסו לכסמוח גחסליס ממוחתחרי
 פפיי  פרככתו ופפיס  פסטלייני0 ג%לל  סירס  ייסיפסריס סקדוס סר15ן כעל יסחכח ותמרו : )דמו ככסמ1תנמטל

אפרי  מן )יכול מותל נ: : סססוק 1ס  sfft סלכ טס3י6 ונסוכים
  קמסורסס  ין יספ לי יי ויכיפס יגפס  ספסורמי  מןיפיייס כסס סמוסכיוח מן סיסכיי הותר גומל רונה .מנעימות

 ננמח סמפ1רטס מן סמוכרמ )1 יגיע rht )3ד הסולמילק
 הססנה ממנו D1D1 )ומר שנס . הכי ממנו ישע ג :ו33טמס
 : חי,יח לו 6ין וסמוחר ספיסר ספשרספיס  מןפיניפ )עי ושהחס ירמס מי,מפורס0 מ)הגות ממת וגעגעתסכלי
 ונחחייכד

 )לכוי
 ה6דס יסי3קס ר") . S)hn)a הפמוח

 ססו6 מסמך) פסח יסים כי יסיג )6 שכרמי 6טי)1מבוחרות
 געותו קבס כי 6חר ענין )ו יניע ועוד )1, מניע סיסיםהכאסון

 ועמסיו וככעחס כנמת מסמסורסמו' )ו_ססכרחי סיסכמטורסמוח
 סוף עס נקמר מענין ונס וסעורמ סערי "מר )ויניע

 '"3 טרק.
 לספיר ז"ל סרב  ג6 ר") . וגו' )וס מכפר וקמר ה :מאיסי
  כיקר.רונס  %ר0 1 :  תרס בכל נתפר  יתרס יתפר פיירסוסיו
 h(S עמו לן 61'פ יסע) ספכ) וסוך יקר לו סיס 6דסלומר

 ")6 )מס סאן כגסמוח נמק) 610 סר' גמסורסמוחמטחמס
 כע) 'סחכמ ר") . וכו' הרנון כע) 'סחכם ז : )3דסימיון
 ופסיס  סטליוגיס פפפסלס יילל סירס  סיסיס סרוס סקודססרטון

 bS  סככו ומנד 1סממר הסכן וסס  סטיינימ %לו פסייסרכלסו
 וענין , יסכרמי כסי ממפר ימר גי  פיגיונ  יפוייי  כמיפר  הקסיו מנד כמגס ה6מחייס סמוסכ)יס כמיני רק )סטחמס ר16יסיס
 יקרס מריסון o~b5 סקרם מס וכל ספרסס iolh סיתם  וסירך hto יר  גניוס ה"זס גלילת סוי )גו )נאות הו6 הפרקוס

 תוסג פ)s~g 6 . חוטב )ג "סר ח : המס1רסס ענין ממגו יכה) 3עי1ן ס6דס קידכק כסי כי וס כומננו ררות פטמים 6דס)כי
13אברבנאל

 גבס כי , וטויח (SDP ס1קנס וסוף הט"ו "מיי ק,כ 8קר ,סמסויסמוח
 כתג טסג'8 מס 61מוס . 6יס גוי 16)( ),') וגד ק11ם וטס) רגםיגיעס
 6ג) ,  hG(; מב ע) וב:71נגנס' 1:מןיייןןס,:מפוע%]זהרכנן גוס סרג מ61 ";ר כגלוי סוס טון מגן ס' 1'ם)הסו עמר וגיירעוז

Vt)D)גיס ר(ונ מסמר וכסרוב) המפורסמ1ח? ידיטח ,י,כו" 82דמס 8ח 
 כפסיס רפס  סיני יימר מוס, נונד מוס למיי כ,-16י סטכם 1011סדגוי,

 ,מ לי לפרי,  יפרךופסי'יס ילסי מטווס סיס סנה1ג פסיייופיך8יר'
 )1 סיס :)6 :)מוח % חת ט,ס1  יכיס %ין סריס שטן ס%כילי סיסספיי
 פרס יריי פרי  יר:פ.מ %ס טמט,יס ס;נ.ס ט) ממזוה,ו ססנ),1ייטנווסוף
 תמס "חס ;' מהסר ס' ומך ,שמר שנמחו פלי,'  ויידפו סיונויידי
 )דטח )" "ג! סמ(:ס )דטת מ6ד י;יס י1פ  ס'ג( לסינוס  כפפיסו)6'ס

 : IVfO ס:6)ס o:ntrt,otn גונז תזם )מרי  סוסי סעפנו היםסרג,ק"מר
 השרה. עשב את ואכלת כמיש עניניו ורב במיניו כבהסותוהשוהו

  חייי% )מס , סטכו(יס גידר קנזס סרג סהנ,8 סוס טפסו; סייחטס
  סט.נס  טוס )גיר )מע"ס דרוגו טויס );י 8חייסס גג6ן סגלנוסיס פ)'י. ס' ושקסיו סכיי% לפס  יירס ht~G יי'י ס%גללימ, לפיךג1טס
 en~h )בג." הוגךח סדרת 1:18 1)ג6ר , מדס כנני מגס )מריסיכוי

 "ומוו והין 8חימ רסס סגין סס)מחו 81תרי , nlht)e' נמוסססון'ס
 (ווט ט:3 כ) "ח  )גס ומסי סני %פר , יג'פ  פיון יסיפ ופס יתרסעין יייי פי  ימי1ייל יירי%ס ייפלס יס' סילל  יפיינס , כגספויוסתויו
 SD רומם ויכי סכמים ט41 וגג) סייס חיה 1)ג) , כסן ג) ר"תול.'
 ;כט:ג'ס גייר סוס , ליללן  טסג ירק ג) 6ת מיס ונט גו 6קרסחרן

 "הר סייס גססי טר".וו למטמר , סג'מהן)מוח
~hvn 
 חימר ,

 וסוהיס , 6)יסס סמוגגל גמ11ןחים 33ט)י בזם טססוסו וכטונס הקולס כס'ו ירענן , הסדם טטנ 6חכלת
~)hro 

 לזה טנאר נאמר : ס"מ
 )מ'ע( נמ(מון טיס המזך זור סגים סוס ססןס1ק סיוח ועם כו'.הענין

 ממוח נענין והמוחס גבס ס16קיס ט1י1י גססרו ייפימ יל*פט%11פ

 סגיניו סנט ,  והטורס  סיריפיס סרלריפ  1ט6ו 1סגג1ר סטלג1גסססי
  כפפרסימ,  ספנונו כמו מכולל ס"דס סו% נר":יח כמעכס סנוכך  ~olhוה מפני )ס8מיוו 1)6 וגריס ממו )סגריה ל% ,  יר,:ון 6דם ,PUP_5,סוג
 , סינוטי I'DD ע) סהח)הס ס'וח כטס סרכוזים גזירכם כגין סרי%יל
 )טווס, שהימו קרג0 , ימוחו הגמיי ייחס גי , הים ט) סנ1טחיםגמא
  1)8 כגוסגייס כרכרים המהדלוהס יםימו כלס קכ6נמים נוס סכווגס6סר
 סגיך , סגלי וס"גז1ן ר,מ1ח )סס יקרס וסכן , ס:ג!יס )יגריסימלו
 יל כתיו יליר יייהו  יטס  מריבון, 5דס מעויני )דגיגיו י6יכסמ:לר
 וקוס "ומר ווסל , גוי )ו קרס סוס יסלמופ גססליי וילםי:גיס,
 בניכלו לטי  סר%סון :016 ר') , וימו גנסמות ומ") ירין ג)גשר
 , נומו ג3סמ1ה ומס) מטוחו סיס ,  יזין גל יופר 1י%1 יסמיר %ולי,-1
 o7h ט) מס) גדמוס ממסורר סגיך ,  יען גל  גוזר ,רם :%ופריפורי קפויי שיעיו, ורה גפ1ווופיו יגספוס וייויו שרג )ת'סמהגיס
.llch:oסירס מס ר"ל )תו, כס! דרכם ~ס 8הרי1 למרו סרן  לררוסו 
Q7h)חריו סנ6.ם 1ג0 , !סס גס) 8101 6דס )ג) דרן סו6  יוניון" 
 סירס מס וגר סוס , ס"ס  ירזו  גייסם %1תרייס  סיפר 1(ס , יסידגן

 , י1,ס  יכסלויפלסלי  יללם , גטתיד ם,סיס מס לגסוס elh נט"ןגטנו
 ורפו, ((rte )שבל  'נין יי, ל'יי סרן ג,זי.1 רלר'ו מהססכפו

 יכין 1)6 נקמרו סיב ~r?)ll מגפר יוהד יוי  TtCCO  סיוס  פפסוי:סכל
 ניגןיבו'ע2יג:":פ:1ףגק :בדתמצץ י::בוסבם ~ שיו12,"
 סייס  סנורן %ף , TID סו,פר  ו"::ר . 1Ch hvn טון גו: )רנ8'ג
 , מדרשו כי8,1 כעין )נ"ר "ס כי , ה,-8:ון "דס טוין ממזו)סגריה הפכוי הגי" )6 :כרב בכו!), 8דם ט!  ילין  יל ייזי  %רםפירוי

 tt?P: ייינן 5ךונ. פרוס גג1וסו לזופ, לפרי יר,וי  סין,וי1כו"
 סטוג ממ11 י:ייולליייי

 כסו"
 נסוה,-ס , עניו גגי"ור "ס כי ה;סוק.ס גנ'"1ר (ס "מר )"  שרורר', הסוין ,וט מנ"ר חמר , "מר סוס , גלו

ODסייי  קסבה וט . c:rft מט) גו יפ 051 יר,סיס י'וטבס סרג כוווס  
 6)ס,וו סיג יקרך . כו' ישתבח : יזו גסהוף גן'ol~)h 1 סו6ימפ

ית'
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 18יח ג פרק ראשון חלק נבוכשמורה

 תבעת כי , הה . כן ואינו אחד, העברם? בלשת ותבנית תמונה שענת "שב . תננית , תמתה גשרק
 וזולתם והשלוש והעיכול בריבוע תארו ר"ל , ותכנתו הדבר בנין ועניט בנה מן ננזרשם

ק
 טובשםאפרי

 רצוי סיס ל6 סכלו ומטד ומחמר מסגל 1סס סעגיגיסtSb מגעש 'דרוס נפקך l,,uS דרשם סי6 סכונם ענין כי כונס ית'13
 סקסרו מגד 6מגס ס6מתייס סחוסכליס כמיני רקלססתמס סקוטיnbr) 5 סינר 61מר 6מי יגו וענש חכמתו כיומבמחו

 סיחע6 רצוי וסיס כמסורסמות סיסתנוס רצוי סיסכחמר ונמוח: גרס 6הר נסמור סיכן ותכנית תמוג' ענין )כקר ט"נסני"
 מסם ר' וסחכם . סיעת מען יקח סל6 לרוותו רצויוסיס

 תוסג ל6 6סר וצמר וממוחס, סמוסכל מעולס כי1 מסתתך נגססכיס פורככ כר16 כי נו' מרגון כעל יסתכח 6מרסגרנוגי
 ת"נ ט ם סית6ח7 עד סמטתתז לסמנים רעל ההיתי יטלת קשית סו6 כי צליו סגתל"יס כל סי7מו כרוכסתכריח
 כוס סיות סו6 ס6דס ותכלית ס76ס וס סו" מספל סעעס וס סחכלית סרב מכיון מס כי וסוימת מכיס, וצליו יונ6יסמס

 סל6 וכמו למעגמו ס' סעף סכל כי עלמותי סו6 לסטי"ת סית7מס 610 ססכלית ס15רס ו6ת ותכלית סברס וכוצתבחומר
 סרק כ' נחלק סרכ סכי6ר סמו יתן ס6ל סו6 סכל תכלית כי ס6גוסית ככרי6ס וחכמתו כוונתו גדע ל6 כך ענמותוגדע
 סעף כעכור זס סיס כי סס"רכגו כמס כענגו יכפר וססס גפל"ות ממנו לך ותתקר מפרק כוס תערן ממעיין ו5תס .י"ג

 : מססתריס קצת לגלות הגיעומזמן
 ומפולס, וענול כרבוע חוקרו ר"ל וכף, 6חד סעכריח נלסון' וחננית tt)DD o)wn יחסת סיב אטר גפרק

4,,

 טסגוי6ס , 00פר מ,ס ש3' גמ)ק י63ר יס61 )ש' , שרקון גע)ית'
 ר.רג יתיג ~ס ועם , ית' מרכון מסתרח נססיך ממויסח סירססר8טו;ס
 )ניס כנן כג' גמ)ק יגדר גס , סמוום )זעת סוי)וסוף טיטני)ספקופ
 כפס ס6)ס שנוח יסוד כסיות , ~DICt רקנו 06 גי סעורךחגבים
 תוסג )8 6טל ט11 וקמר . סבון גע) יקתנמ סרג 6מר , ית'רקונו
 כגרכוגי כמירום מסרק גסזף וט סרכ 8מר מנס , ומכמתו כוונתותכלית
 ממתינת, גמוסג)וח )הלחמס ל16י סיס "כקו ומוז , וממורגע0מוכנ  יפולי  נין  רוסן יתגיס מושג 6יס גו6 יח' עכ6) )ועי ,וסנתוז
 יס' גוננה חג)'ח מוסג ח)6 , )מפורסמות י"ס כחומר סקורוומח
 סיס עגמו מנד סרוקת סייס 8ומריס וכמריס . סקוסן גוס קותוירג'ג
 )6 ו6'ג , (w(u ומייני מיגג סימלו מפוי שזנח מטן )6גו)מוגרס
 ט,8 ,וכו )מס סוסן נוס גרי6חו נסיות ס6)סיח סגוו,ס תפויחחוטנ
 . שטס מס ע) יס' געס ורמס עצו כעניסו ומס , nuvo מטןי6ג)
 ענין ט, מוריס ס6)ס ספירוט'ס וסני , סר,ון גע) '"הגם 6מיוטיס
 , 8)ה וסרטיו סלג זעת )(י )ג5ר עצי ונר והנה : סחגו,נ,ח טס6חן

 טסי עומר , ~olh 6ת ,יגרס וגו' כזן מנן שסיס ס' ויסורסוס"
 ס76ס 6ח נוחו ומרי :ח' טסט) , ס16סן גוס סנפרטס רווידעתו
 מייד )ס,י)ו ממ:3ומ ,.מפג ממרימו גפי כמקורסמות קמריכעס
 ויקמר קמיו וסו , ""סטר מס גג, )ס(ה)ס וס"ס זרך 6)ינ וחת ,עמת
 מי,מז סיס סהע6 קורס כ6דס סן ר') , גומד ביס ס6דס מן שסיסס'
 טונ לדוח סיס ומטעו וממנו , ממרוס מ3כ1Ph) 6 גסטנוהיוומלס
 18)י ר') ידו 'ס"מ פן ס"א ומרי ועחס , גמסורסמוח ו)ס(חקעורע
 , גמפ,יכמוח מעיין סי~חן כטס וה61 , סהייס מען גס מ6כ) 'זו,ט)מ
 סי6כ) ג"וסן יזו י,מ )6 מוס ונס מוס וכמוו , גמו:ג)~ח גן נסיעיין
 Oh1 1)ין , סמוגג)וח עם ס61 סוס סנ)מיי סוטיי וסמיומ , )טווסומי
 וסמפורסס, כממר )טין  oh.~nt סענינ,ס )סני ס;6וח )סע'גו'גמ;ו0יח'
1Dhקם "סר ס"זמס 6ח )כגוז מדן מנן שסיס ס' וים)מסו~( ocn , 
 ונס , עדן גנן נמת) סהו8 סחמיז, ממוסג) סעיף מגדר th~1onר')
 6ח )עגון 6מר 1כו6 , כממר' וסורך כמסורסס גליון וטרד "יסיםלפ'

OD7h~, שחן ושר , מסס ט)וקמ מנר כן )סיות כ.ס סר1גרמ וקמר 
 18מר וכוץ , סגיו שצימוח שייך מס טון ניו ,חן ממרי )לנינימין
עוז

~?at1 
 מהרג )סע 61ח סגרוגיס 6ח ערן )גן מקרס והסגן ס6דס 8ת
 , מג'ע ס6זס 6מ סגרם ר') , סהייס טן זרך 6ח )טמורסמתספגח
 שמהנגס וכס הגיוגיס אח סס(ג)ס, טהור )ג'ט מקדת ומסגיןשיגסס , סחטך קודם פסיס כמו , סס:1ט מהמידי ממעיין מגורס םככיוחוכלומר

 )כס לסגת , גסס מצמיח ג)ח' ס11חס טוח טס , ניס6טי
 ככון וס כל וסיס , סיתר עט לו אור מונקות והון , סמחספכתסמר3

 לטמור כדי , וססחססכות כסטלתס יוחש עס / עדן לנן מקרסכגרופיס
 , )עו)0 ומי ו6ג) משו ויקנס 16חס מיסמור ר') , סמ'יס טן דון6ח
 ונגר . והחומקת הנוס )טון כ61 , סוגר 6ח טמר וצגיו ע'ווהוט
 יסק ה16ר trh1(t , גלמיו וס סגרו גסקדמת סוס )פירו( סרבסטיר

 יצן 6ת ):מור סמהה;גת המיג )סט ו"ה סכרוגי0 06 טדן )גןמקים "עיינה oc כ;רגו;י ,ם'ע::!י צג'2מטנגי:" ה1Gh 2ששש
 , ינגס 06 ידו 'טרח פן , ספיית מטן יקם וסטג) גמחטגס גי , סמייסען
 ))סט כמחכתן ככיולי, )סגת תמיד filnlp 6ינס כסי" טס1,ס%8
 8ג) , ס)סע קיוו סמייס טן ):;ין טסמכוניס( ),') ססמג,יר )ומררוס

 מטן יקם וספג) גמה;גס גי ו"'6 , )נד איו הטווריס oeסכרוגיס
 18)י ג6ומר 06 גי , מוס גמתיי8 סיס ט)6 , 111 יט)מ סן שי' .סחויס

נ"ך
 מסריס גחומר, סטג) )דגקות סח~מי סמונט סו6 וטס)יע . )אי"מ
 , טוגרח' nDO-'ס סדק 16 ):6)ס מסטיג נתע,) ט)6 ור8ו' ט6מרח'.למס
 עוג יורטי כלתסיס וכייחס מלסרס גרת למסרג מ"ג ססמסהפקוקמר
 ומוס ומרע סט1ג יויע'0 6י;ס סספ)8גיס ממסג מפני : גמ)6גי0ורט

:)סר:וו
 ?גןגנוחן:יגנש 4,!ן יס' ?גן: גמ!8גיס

 )גת:1 ,5 וספו bSt למה סיופפו  טייפ Dp , סגווג,0 סיגריםתגחוג
  מט16 שסוי סירת וירפ11 טרשינו ופ%חר , טפס לניהום %ס כינסוס
6(oSun) 1)6 , ניויטס מיוגחו alco סמ)6גיס ססגח , hst ייע 

 , ולע טוג יוזעי ג6)סי0 וסייחם טעמי קמע 6'ג קומי גור ,גי7יעתס
 נטח)ס סחט6 8מר' גי , סמפורסמיס ירנרים יוריי  ~otptitע)

  סנמט לגרי סירוס )מפרע 'ורס טמע" לחלי מסיס מס ,ו ו63גי7יעחס
 וס פנוי סרג )זעת מטחו גוס טמסג'ס ו6ונ:)1ס .וגוווחו

~ntPP) ט0מ)6ג'ס מ,ס נמלך )6 ;ן 1: ונ0יוח גרגרגי6, וחסון ג8מר ג'ג)פירוטו 
 טחנו "מסוו סוד י' , וסרע'ס ~1e(Ot סזגריס ירטו )6 ית' ה8)וג.ם
  ירוסיפ כסני )סטחמס 'וג) )6 סיגל טגמ )פ' סיס מחרס ספחס.י'עס
  )יעח יוכל לן 3פוסכל  פפיין סכייויו "פר  ולכן , יויפופורפוי

 פסתלייפ ידיפית 'ג ג וספח , גיס פזית "%ס גיריפס רגיש ירפישמיכלול ס6)ס' סטכ) גן 61'ן , סעיו,'וח 'גין )6 לוחו וג'ד'טחו ,המסורסס
 0רכ סוכרו וכפו , "ייפית פרגרי0 ונס סכלים נפלי גלמיופפני1י0
 ול, , פכליס יטל ס3ל0י תזיף ול% , יתם 3ידיפס רני0 רנרי0פכלול לי סירייסוו גכפ1 ליךיפסנו, יהגרך יריפסי cfiln1J סו,פיפילוסוסיס פרי וסרסור כלו n1DUCt %פי  ותם , פ'ל נתי עייפת  ו,יו1סכזיכור
 יד,עחו סיח טגן מטנו כגר ,  6ס"ויוהס 3יס%ר1ה %0פ:ריי0 0דיריסיסיג
 1)6 מהקג.חיכס ממאותי )8 ג' נקומר CfI1PD מגפר ו5וגי6 ,יח'

 סרגפ,פ כגרעח  ג"רח' הנה : ח'( ניס ('otDr ס' ;6ס זרג'ירכ'גס
o7h)%פל כ%לסיס ויייהס פלפרס 3רח וטל, , יס' גו דיר יתייר ל 

 ג%פרו1, געול  סיין גיס לופר יניסיי  ו01 . כפ0פ:ים 1ד פיוסויפ!,כי0
  ייוסס  פס  פלייס וילוס  יספוניס כרטיס סדנריס ידפ  יסברךפילסיוו

 גרפופינו לסיליפנו סין 0רכ לרפס %0לסית סיכוהס  לפי .פפור0פי0
 05 , ס%!סי1פ %נוס סורקן 1% וכר oh onittS כי כליחס ייי% 0פפורספא, פכם 0יו00 פס  כפפסיקו  יפרוס וסיס . כ%פ0יוס1"פויוסינ1
 וסקר , ויריטפו יכולתו 15 וכסגתו פ1ייי*filD 1 ינפטו0יפ%פריט
ntse~, 01 פל סרי "פר ויגר , פליתם יורו יגס 0פפסיו0 ס0פ1וס 
 ויסרסימום קיחמידוס O1tD"I לרוס ימיו ל6  06 0,פסיוס ססדפופכ3ייור
 eD"'t1 כ6סו;ס סי6 סמטקס טסהג)ית גיפר סוס . יעמוזו )6גסמון
 עס וסוחרם , ט)'כס י0' יקל יננרלוי!וס  סייפי מסנט) אנו ס1יומוס
 פנייתם והגביע שתפונס טיתסג יר3 פי%  שיכן סורפ רזויי . וכו' %הר העברי בישון וחבניח  וזמובה  שענין יחשב גירק  ליליפ'ו 0י',וסהילי לצורותיי ירייתי  )מלספי וגוס ס61ח. סס8יסוכ

 גפרית פפ!% לפ' 1ס  פרפר tsnh1( . סטגרי ג)סון "מי ו)מס .8מז
 י'" 9'י לד'0%1פון

 כל Pltnfi פסל לכס  ופייספ ססחיסון  פן יפרו
  מפגין ויורס , כספס כו חבגיה , גסכס 16 יכר תנביח ,ספל

 מסדנויס סיפמו סרמוס  פסו% %סך  3פבין וסבנית  תפווכ ט0סלז% ססמוי
 ,  כן וינו "גל , %תר  יפוינ0 טימ:ג 6מר ,ס אני , ו1ויוהסגמקריסס
 תהוי כספיוי טיס '5פר סו"יי

 סווג 6מר ומנס . 3סגניפ  יפ,% לן
 פסתש( ספוטס פרג בלבון %גל בוכרתי, סססוק נוי כלתר onthיימנו מס 1Dfi* יקלס סינוס טיהרפו יטכרי  גלעין  תיקרס );' , סטגייג)כון
 ירביפ . נו' נגזר ap חבניח כי : רפויו פס יירוו1ל%

 וחגוי
יפיר ,

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



 ג פרק ראשע חלק נבוכשמוח
 . בהד מראה אהה אשר כתכניהם א ד14טר , כליו כל תבנית ואת המשנן תבנית אח אמר . התאריםק

 המלות אלו העברים לשון הפיל לא 5זה . תאר זה כל , האולם תבנית , יד תבנית , צפור כלהבנתז
 וזה . בספוק ענינים שלשה על נופל שם הא תמונה אטנם . פנים בשום באלהים נתליםבתארים
 פסל ועשיתם , אסרו והוא , תארו ר"ל , לשכל חוץ בחושים המרטנת הדבר צורת על יאסרשהו14
 בא"ש בדמיון הנמצאת , הדמיונית הצורה על ויאפר * תמונה כל ראיוזם לא כי , סמל כלתמונת

צהר
אפוי אובשם

 ולכן לעולס גממי דכר ע5 מורס 610 חננית כיור"ג
 גת5יס כתו6ריס ממלוח 656. עכרי 5סון ססי655

 ממסכן מתכגיח וס ע5 סר6יס וסכיך פגיס, כסוסנ*5סיס
 גפר חרץ "חס 06ר כתכגיתס ו16מר שיו כ5שכגיח
 : ח6ר זס כ5 יד הכגיח גפור כ5 שגיח ס516סכפגית
 יקמר כי עגיגיס ג' עplOD) 5 י6נור סו6 . חמוגס6מגס
 רביתם 65 כמ"מ 05כ5 חון כחוסים סמוסנח סדכר 15רחע5
 נדמיון סגמ65ח ס7מיוגית סנורם ע5 יקמר תמוגס,ו6ח"ככ5
 וסוף לילם  תחויופח גסעיפיס כימרו סחוג מן ר.ע)חו6חר
 ר"ל עיני, לכנר פמינס %ריסו יכיר יל* יעשורר3ר

 יגיס ס' ותמונח קמרו 5כן כדמיון ול6 נחוס יוסג 65ס' כי  יפיט ס' ופתינפ כמ"ס מג'ינס ית'  כי  יספר סג'סעגין וי ולפי , 3פכל  סמוסג קפחי  עבין על ייספר , עיני ךr))S  דמיי
 SPI  כיוי סמופג סוכר ספגפ על  טכיני0 כ' עליחתר תיג" ידן פסס לי 3וסולמ' סססו  יפיג.וייס ס' המחתירסס
 תכניפ  כיפרו  יתופ סמיסג סדיר על  כדרשן, סיייגסרכר
  3רתין יתופג סך3ר  ועל ,  יד חננית  516ס פיניפ  לפורכל

 לעיס ch~)D פס כי , כסר מרקס *חס *פרכפ3כיפ0
 יסי בו פ3גיפ  לפון סר3 %י6 סל6 לפי ס51ס ל3פיכסירנ  ס51רך ל6 כי סתסרסיס וקמרי סיני6ס, גמר6ס סו6כסר
 rlnh)D לחרופ 36ל3מלת גסתי  מסנין כלי פ3גיפ עפסלכן
 לסיחי תכליתס ob  ירתין סנמליפ  פמוגס כל כיכוס

 60)1 סססו"יס כ) . ביס חכג'ת ידי חכגיח כסי. מיקס 6חס 6סל כחנניחס א שלישיפרק
h'JOוחקר  ס%ונס  ססמ וקמל סלכ OO~t (סח6ליס בכי 

 כפריס  סססוייס 5לי כי ססס  ונס 1כמרוכע, כמסודןסג0מייס
 ניטוח גלכ )ו וסיס )נסס חון דבל 0ס סיס 1)6 ס'1סוכו6ס
 תמאס. כמלח מס' נוס סע0ס כמו חכניח כמלח סניםח)וקס
 מדומיס מיוחס מנד סמדומיס סעניגיס )יקם נוכל "מחככחינס כי נחיעח, כ' מנד במל פסטנין לנו )גלוח לנס סלכ כיוי")
 מעגינים ליסת נוכל "תרס וככמעס  סגטמייס, סעג'ג'סכמו

 6חד כענין קנח ממומריוח מוס0טיס  סיוח0  פייימדיפי0
 כוה סרב מולנו וס וכי סגסמייס סעניניס מןנכד)

 ספרי
, 

 שי בו סבייס  למון 1"ל כרhSn 3 טלי לפי כי  לופר ליוטפסר
 6כ) מרומני סעג'ן 6) הענין )קרב ג7' 11 )כח'נס  סובך)6

 ססי6 סכחינס )עטות סוללך ית' )חס 0נ6מל תמונםכמלח
 ו6מחח כו יומר  וירפס ית' כו )תרן סנוב) כדי מענין)דקדק
 וכטוז סמדמס 0כמ כמע) סיס וס 0כ) כי )חלן נור) 16סקס,
 סדנל כנין SD ו") סלכ מגיח נססי כדגל לחלוח כו0היס

 SD ויגע נמסוק s~r סלכ 0סנימ ונגע נגס חמ61 וכןוחכוגסו
 Pb"~קי

 :  וס וסנן גנסס נסס כסגחח סגגו06 גמל6ס קסיו

 , י%ל~"ק פל  יר%טונס יינפסי גרפ ,cm1 , גא פן ננזר טפבוי%יאר
 , sul~o מפלת יגס סטווי 5יל ר'ל , וספייתו ירגר נוין ועוינישוד ירי 1Dh , 3פל5כי יופטס פל ל3ר י5פר טסנניס נחסן סל16ל1
 כדגר גוין ענינו 6ג) , סמ)"ג,הית ע) )גי )טי,ןק , ממנן סו066

 ומי . 3מכ6כס מיטווס  ו8ם  יי3ע סיטכם מס 6ם ומרככתו,ותכונתו
  %י0%1י0 רירית :י0 ס,יייוי פל וסכווסו גרגר  גיין  80מי נגין0)6
 אמר : ~צגו) גרניט מקרו ר') וקמר גהור סוייף , ותגבחו כדגרלניין
 ס8)ס גפ0וקיס . כף המשבן תכניהאח

 כסגי"
 וגניוס נוגו"ס סורקי כדגר ט) שמיו 0סוקיס ר1:6נ0 סגיך גי ,גרו, ג!נ1) יר8ס כרג

nrmn, 6( כל ותגויס פפ:ין סגנים  001 ,  פל5נוסיס  1)6 עגעית 
 קמור ,;~ר ג) חגו,מ יגף וט 6חר . גסו מרקס 5פי 5טר ותגוייסלשי
 תגרית יגיל וט 8חר . כגטקס חגוית 6מר וסול , סגמורס סמ,6גסט)
 ויקבס . גסקין )" ס0 ~((ohl גמר8ס 6)י ונס , ס18)ס חגניחיד
 %מוו :י: . יס%ייי  וקטיי ההקוקיה גחגניח סרכ טקס )8OD) 6'ג

 1ס";ור . נ:כ) ומו"נ סמ"ג) וממוו נימיכן סמוטג וממזו גה1:'0סמ1טג
 סטוין,0 ליזם י~נ) 6חה לנחייס כי לגלום סרג  סרוס , )ים0טיג

 סנודומים סטגיניס )יקח נוכל למרח ו3בחיגס , סגסמייס כמובפדומיס
 נוס 8מר נטור . מסגטמים גנר)יס מסחמריות מופמטיס מיוחסמנד

 סוגרך ), , ית' כ6) תכנים כלטון סרכ ת65 על6 גפי כי למרתחע1כס
  סמונס  כמלת 36) ,  סרוהכיי  לפנין לזרלו ו3חיגס חלוזס בו)עסות
  ":ר סתמונס )חרן  3פינוס ופענוח כענין לדקדק  כו5רך יס'  לטסטניפרס
 י'ח( )כפרק וגנט נגע כסרס 5רכ זרס  בכוס וקמר , יסע כוג6מל
 ב%ר"ס :סיס 6עפ"י ,  גסמיי ו'( ו' )יסע" סי על DA'1 סטוקבמניח
 ן nsh)I  פפפ4;ופ פי0 יילי  סיפלופ  ופללד .  כהיס דפמ פ'כ ,סלכו%ס
 במרקס מט1יו0 מם 0ס גהר גגח1ג ונכל )" 0נס , סנגו8סגמי"ס ממס טסכי6 ספכוקיס ס"ס סיות טטס וס,  3פ:ובס פור 5בי5ופר
Qht1)~, ושריפ  הסס 6ח'ג יגיד ,0 נעור הסרג כן עם" סיטת ועם 

סרכז
אברבנאד
 סטחאיס נגי46ר 0טר1 גתמ)ח טתס oJa , ס1מ6ס  בטריפ"ירפו
 טסיס טיפול וגמת1מוס , (o"hts 0זסוקיס תוגתו ר6ס , 18מ0וס~כיהו
 יקג) , וס יוגור ט)8 וגמק~מות , ((e"ht שימס סוג81ס גמרנהסעפן
 ס3ניפ  ית:כן סבייס יגי%  ולכן  סססירס יייוי יייי:יס ייייויי, ירשף.  לייוס3מיו0 סנאית יפי  יפול יריר; ויה"כ  כיפופם,מחס
 וכר )8  מ08ר ס"ו)ס חג~ימ יד והנדיח , ג;:וט0 גתנויח0 גזיוג)

 תמיד 8100 ,;ור ג) הג~יח :סני6 נמן ג;:~טם טסם גני"ויכגהונ
 סונר סיהלס לסי  ע'1( ר' )ויין טיני לנגר תטווס לצו 3ו3ו%סיין גרפס סגח~ג יוג1י ;0יקיס סמא );י ין טיס )" נהמ1וס 6מ,ס .גמועו
 יגיח :ירי  1'( ו' לייטיס פי פל ויופ  פפיז ג'ב ל. ורוצי ,סבפיייס כפיר י1%, 04 ויריבי , לוניה :יזכור כצו ל'לז פ%~י.וותג:פ'פ'ס
 ל,  :ין:וז );י , נגיש" ולויפוייי

 וזוז : ייוסילנגי,ס שפיריי יולי
 %מספיני  סרו:ין  יצין סח . בו'  יאמרשהוא

 לחוס וסקר וסהס , ס:מט )חוט מוהל דכר סו, מסקו) ולפי יימוחמח בנורי טל ייפקר יו,
 למרד "הר 5טרט סרכ סופיך , ~ODU )חוק וסמהוק וכמר ,כמהוט
  )מוח 0מוקג טכוס חמן ו') ע71 קמר , )עג) מון גהו"יססמו:גוח
  סמוטג מסדנר למרח כמיגס  סרכ טבס ל,  לפס 61מנס - כנכדכרקוח
 ,  פינים פפטס "'כ ויייו , כרגר סופייך %יערי ויתרס יפייסףנהום
 וימרופס ,  ס%טותף 3חו:  ומפקו3ל , בר"ופ  ולפותסת טל%י,  טכו:רמורס
 פיות ספוני ויפיס , בטחו בירבר  פחח %:ר יקורי טל ס'%%ריו, ס,פסי פירוסו טפתוגס י:כור, ססרב לפי סוו 3:כל. וסמו:גת ,כרמיון
 , יפסיסף נהום סנ%ל5ת ס3י% זל% , כחסי %,ננס כשי ספונה0"ייס לעי גט1פו יריר  !ירפ יר3 י3י, )% וס לקיוי , ורמיווו ירייספורט
 : מקריו גכל כרנר תפונת ויי5 3ת1: 3סיוהס 05 כי 3ו ס5ייסלפי

 , מסמותסח מס ~ouGt מופטעח כגר ~סי6 . כו' בדס.וןוהנטצאת
nhinmtל% טפתפ41מ ייוס ופס . בפ;ריס %כל  מוסיפת כיוסר  חלל 
  JDD~ יעי 0י0 1 גלגלספ!*

 עס יגח) גמשם וסגו), 0ע1מיי ירנר
שששיש
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 מ,, :העגנג,:ג'נבומשו,::ןי:ג,נ:נג
ל לן ע  

 %לוש~ה*נ~"ליוהיק. ן,"ם,5".)נ."לקר
אפללי

 5מר סטם מריכון יקו 9' עס קסם וס . יגיע י"י וחמגחב
 טסו" מס כפי סני6וחו61מתת

 סטס ו6מחח "מל וככסן תוסג )6
ow)'",rtitנקדות רכל סממיסיח)כסקדמס(וג"ן ססכ' גסי נוסג 
 ותמונח ס"מר עוד וי") ס"מח, כפי )"( כפרק ומסוכסעכלס

 יע' בו מטינ קים 1"ז ס"מלון סע)ע מסיג מסיס ל") 'ג'ע'"י
 סעגמוחי 'לגס . מקמתי מענין ע) : )ססינ סיוג) מסכסי
 י"י וחמוגח ססוכיל אמל . כלמס hSn)o למסת 6610טל

 סוכ" ואן וחוס סכים Oh1 סחוףיכיססכי6ענין
p~P 'י : 

 סמג'"ועגכ))1 סולח Sb רוס, , 'טיב ס' 61מתח ופילוסועגינו
 : מסורן וסכ) ס")סיח סחמוגסומא

אפנס
קישקש

 . ישיג השם ואמתת איררנו ,נימ יבש "י יהטוגת 04 גפרץ
 באמרוולפ'זהענעחשליץי הרב על מחמיהשיש

 שמלת טפשוטו יראה ף0וק שום זכר ולא יביט יץ ותטונתנאסר
 הפסע לא והוא , האדם בשכל הכעשג הענין על נאמרתהטונה
 אחר הדמיוניה הצורה על מונה שם שתמונה אחר נ' כלוםבזה

 שהוא אחר במקצת רוחנית זה מצר והוא החושים 0ןהעלמו
 שהשכל אהר לפסוק צריך ואיבו ביה מסתפק הוא מההצעבלתי
 מררך כן וגם פשוט יותר באופן הוא ואס הדמיון מןטקבלה
 ישיגהו אשר הכולל וענין כולית הפרפית הצורה להשיבהשכל,
 כוללת ובעבין פרמית האדם צורת קבל שהוא תאסר כאלוהשכל
 איזה כי אהד יחס ויהיה והוה היה אדם בני כל אל שיחסהלפי

 יוסיף לא האחרון הפרט וזה צורה סמנו יגיע השכל אצלשר,4דים
 ישוה השכל אצל הטושגת הצורה שאותה הכללות ועניןץלץ

 שפירש אחר מרוקדק ואיננו גס עיון הוא ישיג י'י ואמתתיביט י" ותמונת שפירש שמה שאוטר למי תמה גמורהלכלם.השואה

 כפי טצ'אותו ואמתת יראו לא ופני באמרו ל"ז פרק אהרבטקטי
 בעיון הענין שיפרשו החכטש דרך שכן ואטר תדאג לאשהיא
 הוא תטונה בשם שפירש שמה "זה ויראף ירקרקהו כך ואחרגס

 שנראה הפרק בוה הועיל מה כן אם וה על לתמוה ויש אמתיבלתי
 כבר כי לפרש ויש ית' בשם הנאסר תטונה שם לבאר תכליהושהיה
 שהגיע כמעם האחרק חק ואמר השלילה בתארי בטשליולשרו
 כן ואמר החיוב לתארי שציירה לטי הושוה וכאלו הספינהלציור
 בפרק אחר במקום ואמר יתן השם והשגת השלילה תארייקרבוך
 לאמתת יקרבו ענינים על מורות ההם שהמלות ספק ואיןסיב
 השלילה תארי ומצוה אחר אמרנו אשר בפנים ית' עצטושיור

 הוא במופת הבעשית כשלילות הטשיגו כן אם החיובלהארי
 ואמתת יראו לא ופני שאמר ומה , ממנו צהקרוג באמתהטשיגו
 ספק ואין החיוב דרך על הוא תושג לא שהוא מה כפימציאוהו
 ולאחריו לפניו אדם להשגתו השיגה לא וחנמתו שרעיהשנבואת

 ידעו פילוסופים כטה לבד בשלילה ית' השם השגתו היתהואם
 והסרת הגשמות בהרחקת מופתית בשלילה השגתו והוא הסורוה

 יותר גד!לה השגתו היתה מה כן אם טמנו וההפעלותהיא!י
 שלימה השנה השיג חוא כי בזה התשובה . הנביאים שארמכל
 השיג הגלגלים ועולם השפל שבעולם וטה כ6 המציאותטבע

 פילוסוף לשום בודע שלא מה והוא מהותו וירע צומתתותטונתו
 הניחו אך ותכונתם אמתחם על הגלגלים מספר ירעו לאשהם
 הש.ג וכן התנועות אלה כמו ממגה שיראו אפשריתתכונה
 ברברים ברוב דברו לא הפ,לוסופש ובי הם באשר האלהיםלשבלים
 שלימה השגה הכל השיג רבינו משה אבל משובשים הםברכבם ואולי הדברים ברוב טופח להם ואין סברא כרמות אלאאלהים
 ונהו הבזרא אסתת בהשות מטנו למעלה אין אשר rurnוזהו
 טצ'אוח הבע הוא ר"ל הוא נאמן ביתי בבל בהורה שאמרטה

 אמכם : קיימת אמתיח הבנהעולמי

 טובשם
סרב

 6מר:פסי"
 סיכר הצל סגסמי רודכר על כמשק ג"מרת

 מגי"!ת 6מחח כי קרב 6מר 3כ6ן כי 1npo עתסרוחגי,
 ססס מגיחות "מחת כי "מר ס", מחלק p1D)l~ 14 יסיגס'
 ססכס כפי טסג סוס וחמרו , קופג ל6 ססוח מסגסי

 . ס"זוח כפי !סם וגסעכרס כקלוח זגר כ6ן כיסחמיסית
מס כפי יסיכ ס' "מתת כי "מר נכחן כי כוס ס"מח"3ל

~tOD 
 "מר וסס ית' ממגו למסיג סיקוסי לסכל 6פסר

 ותמגפ מזכיר "סר ויחר "מחתו. כפי עגמוחו תוסג ל6כי
 : וקוס וסכיע .רקס סחוף ענין ס3י" יניסס'
 ועו'י ממלוח סלט וחוס ומניע רקס כי דע סיג "חי דםנרק

אברבנאל
 גפסוקיס טיעטס נפטו 6הר מפיו1ט 6)ס נוגויו וטמר olon גוססוג סגרי סגן . כו' משעיפים אמרו והוא : מחוייט מן ס)ק"שסימיס
 גטטיפיפ 6מר 6)יפן גזגרי סדנריס סה)ק גי !סו6 , )ועתוסוחר

 מרופסו לגיר bSt ויעמוז יתכף פני ע) יוומ ~רעדם סמו )')סממ(יוווח
 גסעפש מעתו ע) יטן טגסיוחו סג"1ג פירוט טיסים קוטגוימטונ
 ר') , 'מ),ף פניו ע, ורום , 1רטזס קר6ס1 נתי 5! , )י)סממ(י1נ~ח

 גינגו::,ה,יצעם הטישחסצוןל'
 עונד כמנוס "מרו יסים ~ס ושי , וגו' יפיק מאוס ס6נוט .ט'~עור
 גמולים, סמ,סגח ,~רם טיסים טמר סר6קון יכמין , גפטחעועיני
 ממ(יונוס גטעיפיס 5מר סו6 טיגריס סכתמ)ה סרג 6מר וט געגועמנס
 טיני, הונד חמחס מאסו לגיר 1)6 יטמור נקמר 610 מדגר וסוף ,)')ס
 סגינם מפסק ע) ו"נ6מר ורעזס קרא פמז מדגור סוף טליןר')

 וסמור ורעדם סתמי יסיס סגינם גחון גי גן קיוו סטוין 6ג) ,וסה)וס
 !)גן t?)tno ג6וחט טרנס וסחמווס סמר6ס סו5 מענין וסוף ,סנטר
 : ומטקס טמר גטינ0 כ61 וט טגס נט',סלר,ס עיזי 11גז תמ1וס סרג5מר
 פסו:יס סוג סגיך )6 למס , )י סוקסת . וכו' האמתי העתן עלויאמר
 גו '1Dh סג' ~UO hto(It אפי 6מר ולחיג , סוס סג' מסחוף)6מח
 6'ע 'ס6י , (ס ע) יורם פסוק סרג מ61 ט)8 נקמר ehl . תמוססיגר

 סי6מר)קומר
 שסלמו"

 . מספס!קיס סגיית1 ט)6 ניון , wnh, 6י11 טכגי6
 סיחיו כסחוף ~ס ט1 יויס ותיגרסו סע1ין טסחומר , וט כניסר61מט1ג
 סר6וס גמ~ט סדנר קורס סגטס su המונס ט,6מי סיס 06 כי ונס ,גן

 סגת 6) וסנעחס מטס גסטסקעס גהינם טמ6ותס p~p' 5ין ,ןמ~וס ג.נ סומיעיקי6 %מ וסגעחס ממקריס מכמ)ק,1פ גססטעסכ גןתמלי
 מזד סוייג קכסס~ף סרג יחס 1)ג1 סמ1~ס, ג-ג סיקוס ר16יסג),
 )6 יפ' ס6) גי , גמום סנמ61ס אורס ט) טי6מר h'h סגח~גיספסע כפי ה'( יצג )נמדנר יגיע ס' ותמונם ט5מר! עוו ר6ס וסוס .נמו
 יחווט איו גמר6ס ס' נגי6ג0 יסיס 06 "6מר ממהרי וגס , ג))יוסג
 0' ותמונח גחידות Dh~ns 6(1 מטס ענוי גן )6 , ג! 6דנרנהוון
 מפסוק !%ן , חוס גר6ייח 1)6 , גוגו5ס ~ס ג) מסיס מסק 6'ן ,'ניע
מוז

~DiD 
 ולידס , סטג) ק" מוז סי6 , גג5ן nlnh)o קכחמווס יורס

 וממטס , (the)1 (ס פסיס גינן גזמיון סמוטגח 1)6 גמשסמוטגת
 סרג סנים וט וגטנור , ס6(;ור קמו גמזמס מטממס סיס )6גנגו"תו
 פסוע 5)יו מ61 ט)6 גיוס עס ית', )6) וימסו )המווס סוס סג'סטסוף
 יימס , ישיג כו' ופירושו ענינו : יגש ס' n~mm 05 גי ,6מר
 ממלותו ולמתח גלמנו ריטון ממרק )'ו נפרק סרג טי6מר )מס סותר(ס
 סממיסיס מססגס טס61 (ס גפיר!ט 4מל וווכ) , ח~טנ )6 ססי8 מס ט)ית'

 גוע )6 יסיג ס"ס עמתת ספל "י' וס6פון סמם. ט(גר סי' מססגסיייס ~th,ta גסקדמח סרג סוגר וכמגוס גמוד סכרה 1סו6 ססחירסמסגות
 , mtheln , !למתמו 5מר )6 ופגן , גע1מוחו ס5) מסוס ע) ג!סרג
16nonh wton , (יפ' *ס6) מסיג סיס ע'ס פגי,! טמטס '6מר 6ג 

 חסו , סמדמס מגס גס"נח וחתמט ט)8 ג'ון , למהסס DQ'סיגריס
ע פיקתם ו)פ1 . 'ת' ממטס 'טינ 6מת'וס י') , 'סיג סקס וקמחתלמרו
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2ש
י

 ימני ,ת ורושא,יאוני,נמיי'ן. אחול, א, ,זנו. והשתגען

 בציץ ותחו , העין ראות על נופל , חזה וכן . תוכל לא עמל אל והבים ח , יבים ה' ותמונת .האלהים
 טובשם

 ידעו סססמק כן ברנון משרסס כר06 וס ומגס ,ונף

 SPI  ססס"לס  ו6ת ולעי סרב מיקמר own נכלססם)ס
 ככ1רmnel~ 6 ר6יס זומם 6יט כי ס0כי6הכתוניס לסחי סנתוכ זומם ס"יגו לט לסורות סו6 ססס56סזקת
 65 כי : סולית סטגס סיסים 6ף כ6זס סג"מרחלר6יס
 וכמחרות כלוכן ר"5 . מקריו P~pt גוץ רק סעיגיסיסיגו
 olnot 0ק1ר כתו כמקריס ס6ר יסיגו ל6 כי ועגו)וכרגוע

 י.,6 יסיג fis ככס ית' ססס Anv ס)6 6חר כי ר"ל .ככלי
 הע"ס . מעגין זס עוד כו ים סחכמיס קמרו : גכ)י כןגס

 תחרו כגר חוטית וכטס ססי6 נר"0 וס סלמוןסכמספט
 כלתמריו ot)nsn סמיו סכרים לטס ס0י6סחכמיס
 . חכחיס "מרו סע;ין ומוס : כו )סדמונו כסעו)ות'1ומזקדקיס

 סריס כמו . סגני6ס גמר6ס סיס  01 כי כסמיך ג06כט
 סכע  ולכן כמתהם לכרם 6ל ס' רכר סיס ר6סוגסלותר
 רסיס סכים סרג י0נ0 ן פוסיח סכט0 5יג0 0פתימסכ6

 מסכל ססגת וסות  מעיין מסגת על נקמר סכט0 כיר6סוג0
 תסמוכס לז0 ר6יס וסניהן ניעקב pb סניפ ל6 6תרכי
 כפעע1ת'1 מסתכנים סריו ס6מרו סתכמיס ר13ן כסיממס תחרי 1סכיטו כמיס מסמכיט ר"יס 0כי6 הח"כ סלון,פסוק גטמי נכלי מו"נ סיסיו 6ססר 6י סמוכט כי מ0מכיטל6
 ו"ק"כ , גסמ,ת סכט0 ססי6 כמסוטו ספס1ק ססניחועס
 סגטס סיסים ""6 זס כי ססמימס ג" מסיע רסיססכיך
 כלמרו 0מוכט , סונט סיסים כין יתכרך 610 סמניפסיסיס

 , עין רקות 0ו6 כ'( כ'ע )קרקעית נעזט ג6ר וכגס ~יר6 כמטפר ,ספג)
 , ))ג סירס מוו ט.ו( 8' )ק0)ס ודטס תכמס סרגם י08 וגיקמר
 שמוט כי , טג)יח ר8יס מסי6 ג6מס יידפ ודטת מגמת "מרולסר
6(

 1)גן מסג), מוקני טסם , וסדטת 0הגמ0 )8 0מר18ה, ~eh גי יר~
 ספ0וקיס טקט ג8ו )6 , והנס גסגיט המנם . לסמנן מפיליפס קוס6מר
 80ט0 וסרך , ג~0 וסטיר , גר6י0 גסמ~ן מפוקסס טיסים מג81ר,סכ'כ
 . טו' ההשאלה זאת ולפי : (גרו )" ו8ם גר8סית, גמטס0שנוגר
 דומם קינו , 0סט8)0 ו8ת וקפי סרג ס8מר מקות חגג) , ס8סוויכ'
 ית' גגור6 סנ6מרת 0ר6י0 דותם 6י1ו גג"ן וכן , בוכר לסחוף ,דמב)
h'wוס 6ין ו)יעחי . טכ4 ט0י8 6דס נגני )נקמרת , הנסית ר6יס 
 0וממריס )יימס , מסנתוגים ויגריהס ספהוסיס יגיף סרג כי ,מסוייג
 , ס'6מר מנקתי ו6'6 , )0ס 1hh סחוף וגדוש וגדגריס ית'נגורנו
 ידטוי ונגל , ית' גו נתמרת 6000)0 ~6תוספי

 סנ6מרי0 ושיגריס , גגו,
 th)g טנמס~ג ישי סין , ססו;,ס ס' גז0 יגיף סרג סוס . כו' ה'את ראיהי באטרי : ית' נו משפריס טס גססגמס טווים ol~b 5וסגנזי
 גדנריס nlnh)o גרטיס מקוקס פט0 סחוג ו8ומ0 . 5תו יעועגוס

 ויי6 סגי" חמין ושם , סגון6 ")  עיוגו"יס ריש ממוס סיסבסייס,

עינם
אשרי  סססמון ל') . מסורסס כרקס וס למיס " רביעיפרק

 )ססנח 6ף ג6מלח סל"יס פעייןעדע

 סלנ טי6מל מקוס כב) ,sffg . ססס"יס וקת ויפי ב :סמכי
 קותו זומס סוייגו )גו )סורות סי" ססס")ס ד"ת וקפיהמולס
 W'h1 נומס קנז גכ6ן 1ג1 ס0ני6 ספס1קיס ט6ל עססססוק
 : סכ)יס ססגס ס0י6 6דס ככ"י oi(nlnh )ל6י0 כ"יסנ6מלח

 רק יפינו )6 ססעיגיס ל") . מקליו קנח ונשו סנוף לקג
 טקינ ערי 961 : קנחו לק כקו )6 מסתרס 6מד וגשמגסס
 )31ן כמו ל"צ . 0מקליס nips 6)6 שינ )6 ננססמעין

 סעין taf( )6 גי סמקליס ס6ל )6 0ג1ף מרקס סססוממרוח
 : וספקם ומעגו) סלכוע כמו לוי . וחוילו ר : וו1)ח1 וקולמוס
 )פי כעיניס יוסג ס)6 6מר ל") . יסינ )6 ית' סו" וכןה

 סבי כנכסח 6)6 נעיניס ווכחו יפיג )6 כן כמו נסססחיט
 "מלו 1 : %י Pgp ל"סון כמקק טיחכ"ל כמו ככסי יסיג)6

 ספסרן or סמסטע e~th ל") . מענין Of עוד סכו ו")סמכמיס
 ~oten טמרו ככר מ"מ . ogtno מכסח ססנס נר6ססיס
 ומוקדקיס למקמריו מקנוגגיס מסיו סגנית סגעס ססו16")

 ל") . וכון תמלו סענין ומוס ז : כו טיחדמו כדיכסטו)וחיו

~s'b 36 פסוע) כך מעגין טסים ססשמס נ" 30פ ס"מלוקחסו( 
 פירע sag . סכוככיס מסול ולמרו : סגכו06 גמר6ס 6)6כן

 שמלו ו,סו 610 גד ז0 63י 0סס) כעומס סמספיעותכמוחס
 0ססוקג6מל וס . חוכ) צ6 עם) ") וס3יע ת מעגין:וז0

אברבנאל
 0760, 0ו6 0ר14ס פרסיות ו0י6 קמרת מבוקס עט0 עוד לוג, גי6)0יט
 6ת ריחי ק0גי6 עמו קיימת 8מחיס סטגס רייס טייס מפנסרפס
 מתסגס סי0י0 וממיס , למתיח וגוליית ס"ס סס'6 , ס' 6)'1 ויר6 ,ס'

 רגיוו מטס ט)דטחו כגורך 8ת 81 סר6ינ' סגי ונם , גו~גס 18לטקס
P_P1סייג( 8 סגיך מתת(רייס 8'כ יטיגה~ס,6 1 Os9) . 848מ 8תהרבו טוי ו0גי Shl~t 8רק קיצור נמו מטונטח 0סגס ט0י)ומטך ג 
 , במסית מהסיס נין , סגנית OJCO 0ס סג,ט סרג תודיע וסוס .)01
 0ני6 וסוס , טג)יח 0טגס וס ג) 8מר. בגן מטוגסח, סו גטקס18

 )6 כי גומרו , מוטיימ ר6יס מסס 6מד ושיין 50מח 0י8 טגן ע)ר8י0
 יסיג )6 0ר8ות סמום ר') ס1ודיס, מן "הי ,מ11 ז גו4 רק סטיניסיסיגו
 כגוי מרורי 6םגי

 וו1)הס, וקור גמום 0מקליס ט6ר )8 שהרות )וגן גמ1
 'ת' 61:4 סרג 6מר ט~ד . לגורן מאידס סנ"מרת סר6יס SD 6מיוו0
 ר') , הענין זה עוד שבו חויל אמרו : fc(~sn כללקונותסה)יקוח סני טיס 1וגר6'0 סגורך מן טסי 0ר6'ס ט) ~ס 1Dh , גכ)' 'סיג)6
 1 הוסזיס ר6יים 0י5 פטס  5הרי טוסגיטו  יורס  סכסו3 ספטס 0'1חטסט

 מדקלקיס טסת מהלנית ג0לעס טמו0ו טורט וי ט) מגמילו0נ0
 קנס ססשס נם 0גק "מרו סענין ומוס . גסס  ומסת;)'סגסעו)ות'ו

6מר
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1flip. העל פ . בטחשח אברם אל ה' דבר ההה , מרהטלים יהורה על חשה אשר , הלב מהשנת והזשש 
 : ודעהו , האלהים את ויחזו , נאמר ההשאלהואת

 אטר , מאד עתיקים בענינים מופתים ולעשות לחקור הפילוסופים ראש החל כאשר א הפרק
מתנצל

אפותי
 וע) ם! כלל: וסקל עם) מסיג סיגו ית, פסוק ור") ית'63)
nhrמסג' . 0")היס "ת וימנו נקמל ססס")ס or מנס 
 , לכד סססוק סכים hst ססט"לס nhr וע) וקמר )חוווסלכ

 סכ))ס עז מס1כסח סיחס ססגחס חל')סכי גנו6יח קסנסמיחס ל" 1(6ח גכו"יח ססגס ר") כממוס וכן 'רוס)'ס ע) מוס"מרו כי טה3י6 סקסוקיס מ"ר עם ס0סוק וס דומם סוייגו מזיסו"
 ססטגrhr 0 ססיחס מגד nb(e . סכ))ס מס הגממותמן

 ועל 6חר פעוין )" סססוקיס סקר Sh דומה הו" ה"נהמנח
 ענין לנ"ל חמיס' סלק עס נקמר הפרק וגס וס. ודע "מלוס
 "מל )" מס מפגי הזיין )הקמות וים . וכו' ~eto)h 6חוימנו
 61ח ועי יסלק) "לסי "ת 1ירcSrn) ht)on) plPD 16סרב

 סיתם סססנס כקמח כי וימ,ו פסוק על og('b כמוססס5)ס
 הולס ויחו עי ויסחו וייכסו סממך מגד כי )ומר נוב)6מ0,

 "ח ויר15 ס"מרו )ומל 'כוייס היינו כי מסוכסח סיחסססהסגס
 ס') 6יך סר"סוגס,ן" סע)ס מ)'16פ ;סייגו ר") יסר")6לסי
 : סססנס עכו) ע) סרס ושחו ויאכנו ס6מר עכסו35)
 or ר') . וכו' ~P'(eiPlp1 ר"ל סם) כאסר א הכנרמ

 ו וסעעס 0סמיס נספר "ריסעוק)ו"0עמס

 חס61 )סי , ססס1קיס ע"ר DU סגיניו 1)6 סע,ין ומום , גוס סרג6מר

 1פי ייבוס , יסומ'1ן סממ:גס גגי ס0 ספסיוש ועקר , סוגו5סגמרותי
 וחמרות , ס")סיס 6) מהכיס : נתי tm)~nct גטגטו סקר ס,וח1טיגיר כדי , מטפל סטול0 כוס סמסמיטוח כחותיסס מידע סכזכניס וספור סי'וט
 מס6יס בסס ספסוקי0 כזג כגיס . תוי) )6 טמ1 ") ומגיע , יניעס'

 )גמזגר יגיע ס' וממונת ו'( ג' )סמנת 60)סיס 6) מסג'ט 4י.ס ,)גורף
 וסגיפ יקמר )וגר5יס מסגור, hwc ספגטי סגיך ום 6מר , ח'(י"ג
 "ג( 6' )חנק1ק חוג) )6 טש6)

 וסו"
 :סגי" שור

 והושאל : גי5,ס
 Oth1 )בון מ61 סרג כנס . כו' הלבלהשגת

 מסגור"
 )נגר5יס

 מ,16 מוייס ג)ט1ן מג) , סנטה ג)סון מ,16 וגן , )גורף1מסוגר6'ס
 ממס "ס כי נג61ס ):ון גו סגי" ולכן , ית' גגור5 151% 1)6ג6י0
 ססי8 סוג,ס[ ],') )מסונים( וע) כוגו6: ט) קמל ור6:ווס גטקסומזיון
 : מ'ג( מיג מ'8 קרן טוי נמה)ק ס~גו6ס גפיקי קיסג6ר גמז ,סמר6ס
 נפסיק סו8מרמ טסהו'ס היג גנוח . ורעהו כו' ההשאלה זאתועל
~ro
 , מכטג)'ס :היפ: יטיס ספג) מפעלת וכך , מפיית סקנס מקמר ,
 ר') , ודעכו סרג 8מר , מטורח ססגס ס")י),ס סיגת )ס,וח6ג)
 15 :ג)יח 18 וגסס מרקס סי" 06 ס6)יליס, הנייח וסנן1דט

 )נ"ר ססגי"ו ס;מ:ן ס' נפרק ,ס י?יטח ופיס . מט1גטת ,דמיוויח
 , סנו6מר 3וס עליסם סמסזפרת סהכגס כי ויל סנר13ני כחג יכן .וס
 6מר )8 למס שטס וס6סוז . כ6מרהי )מס מסחיי , סג)יח סטגססי6
 וכו' סס:8)ס 51מ ע) יטר") 6)סי ph 1'ר5ו פסוק כטסגי5 למטפסר.רג
 1'מג)ו שמן מלי גי וספג , ס6)כיס 6ח וימו r'cD ט) Ih'1~Vגמו

 , מ:ונצת כשגס SD P1'C טיורס ה,לסיס, ,ס ויהזו ליפרויסתו,
 'טרh (6(o' מת 1יר18 ע) קמרו 1)6 ססס")ס 81ח וט) גוס 8מר)ין

 סיתס יטרף) שסי 6ח ויר16 הכמוו סיחי , )(ס יסגים כגסתיגפיו1ק ור8יהי . עסית גלי ס,-tnch טקס מ,י18ת "שיגיטרקנו
 עגן , משנסח סטגס סי8 כ8)היס 6ח 1,ח11 ולמרו , מבוגמתשנס
 ס8)ס סמפרקיס למגריס 4? :קרס 5הט1ג 51וי . וסתי ייקנס גס5מר
 , גפיוו0ו סוגר גמ1 קמטך הס' גפר; 06 סרג גזגרי הסגות)מטוט
 'סר5,, 6)ס' 6ח ויי"1 גפ:וק ג8 ומטוחת ס",י)יס :סגך "וגיסוטס

 דנדי וגס , סרג סוכר המסונטת הסטגכ ייגס , ס8לסים "ת 1יה11זנ"מרו
 o'clntJ סרג גו1וה גי , סג'טו )6 כוסספר;

 סו"
 סמוכיכם )סוגים

 ממנו :נ6 מס יס'ס מסם 6ה1 סס:")ס בגפי י"מי עמר ,מסגה1ג'0
 ט)סס:קקס "יקמר מסגתוגיס ס1גימ סגטס גטנין וכוס , סגורךנמק

 נw)o 6 , מבס "מר, וסניטו , גיעקג 16ן מניע נ6 מקמרו ,סרגלית
 )טון ג) ס81 ססט8)ס 81ת וע) 6מר דיוסו "גיער וקמרי .כסמימס
 גו 'גולו ס:מ41 :מוס ספכוק'ס גל סנט 1"ם , גגור8 טנ"טכגטם
 סו6מריD'p1CD~ 0 , ונג'ס רקס ג:הוף thtP ערמו סלפן ונוס ,'ח'
 'ח'ג6)

 וסג'"
 גוס נסג נמרס "מ,0 . 3הוגס י:רo)h (6~ 6ת 1'ר"ו

 )מסגה סוקס) , טמס גיס hto ג' , ג)) מקוק ג'נ'סס 61'ן גטומושילך

 שובשם
 6ח ואוו ג6חר ססס6לס ו6ח על "מרו כי סמפרסיסקמרו
 מנד , ספסוקיס ס6ר QD לכך ספסוק ס3יhsl 5ס6לסיס
 סססגס וזנח גגו6יית ססגק סיתס מהכי" ספס1קיססס6ר
 למס "מגס מס31קת סיחס ססגתס כי גכו"יית סיתסל6

 סספגס וד"ת וכמחסכם כדמיון )סו"( סגכו"ס ססגחססיתס
 סססגס. לעת יומס סיתס לכן ממוכסת "ל6 מכלית סיתסל6
 כססגס יסר"ל קלסי "ת וירקו סרג סגים ל"ולכן

 טסיתס על רמז . 71עסו וקמרו טבלית: סס3ס וס כליפר6ל קלסי 6ת וירקו למעלס "מר ססכליח כססגס 6נלסגכו6יית
 ג6מר ולכן "מחית ססגס ל" וננוחפכס כזכיוןססגחס
Shntotמסכל ל6 סמחסנס סי6 מגס סלכ כי סלכ לססגח 
 : סלכלמסגת "ל" סונוור כווו b~o לססבח וסוס"ל 6מר ל6ולכן
 . וכוי ספילוסופיס ר6ס Sno כנסר סרס 6מר הפרם

 כזכרים לדכר כסרנס ססיל1סוף כוסרג1ן
otpinnסקלות מתי על ומעולס ססמיס כספר מ6ז 
 ססו6 מס כל סגגוכיס סכוככיס סיו לנוס ס6חדגפל6ומ.
 רכות תטעוח יתנועע סמולוח גלכל 5ל חסם קרוכיותר

ומרסוק

 'הידס ט) מ,ס 6סי , יסגיל מלפסוקים 6100 סקח91 וס1גימ ,סוג
 , 6'( ע"ו )נר6קית נמח(ס ס' ז"ר כיס , 6'( "' )יטטי'1'י1")יס
 נחק o(et1;h 6יוס ס4)סוספכו;יס

 סגור"
 גס ולמר , הדייו טס 6ג)

 ד"ת סע) כמוסנו 8מר , hD(O מספס1;יס סוכר סחופו הוכימ"סרג סמרי , סקו גממ~ס וג"גרס , ויי1ב),ס יכוזס ט) סמום נמסגי:עיכו
o)h"ממפייס יסיס nlnhlo: סגורך גהק , 

 וסני"
 . et~)ho 6ת וימנו

 )סגיך )רג מסיס י6תרי 5יך גי , )מ:ר:יס סס;:ו סקיסי6 גיס 6טו"'כ
 סתיוחסת גמוייס סס כי י סקדס סםסוקיס סחר סם 60לסיס 8חויהוו
 סוגר ג'ג 81יוו , כחוס 610 61י,ו , ייי גגור8 נוגטח ולפיוס ,)"וס
 טס )סגיניו )ו "ין , ית' סגורך מחק סרג 'ht)D 6:ר ומפסוק , מ;61טר
 סגינו )8 כי יטר") מסי 8ח וירקו גן וקין )טהוסי0, ט'גי6סר"יות
 ר6ס . סגורכן גמק סנ8מריס מדגרים טס סג."1 6נ) (~olh) סרסתטס
 סמפרסיס גזגרי :"ינו והר% סיני גטיון כרבוגרי

 וטסו"
 ט6מרתי, גמו

 מוט6)יס טמנת 6'ג וחס , גס:8)ס יקמרו סקס טססמות מפסוכחנ"ה
 , סיג טי6מרגמו

 %יסעיקי)וח מקמר סר3 סגיך הגליה וס ל6י גוס 6), ס5)ה,1 , אנחנו נאמר וכן ער וכי הפ'לומופי0 ראש החל כאשר ה-רק
 גיגריס נסקרו ססהנ,, )ומר גדי סגינו ו05 . ספי)וכופיס רקססקריו

 . ס"פויי a1'cc גמו מ~כ תמתג,) גן גס ס81 יערס וטגן ,סטמוקש
 , כספר 3סקדמ0 סיגי6סו ל18י וסיס , נוקומו כוולף וס hnh) Ototסגס
 . למרח פסס גטן יגססו ונמס , יי סגו מס מפס 6מו טמס גיגס
 81מר וסו סי6מר רשי "סיס ספירט וס יסגל )6 סרג סוגריוטוי
 ודגריו , )ע~וח ס61מר מס ~cnfl נס"רינו )מעיין ר"וי טלין ,שמנו
hSכן סיו . S1h יסרוס ם)6 )6זס נציך גי לנמנו וקמר "מר.וגן . 
 סמעייניס )סוסיך 6ם כי , ערמו )סחוו)ות )6 סרג סכגי6ו וקמרו8ס
 יקסם סוס . )טונו עביו הידרס גמו O';t~DO סיגךיס נטרן יכרמוט)6
 גספך 6ג53מר . טחיו סוסיר )8 טס61 %יסטוטי)1ס ממקמו ע)יומ8ן
 . )ס:תו)ו0 8ם כי )טווה חי'יהס ר5ו' 6י1 סטמ1;יס גדגיי0טעיווו
 8ג) , סמטיי,יס ,שסרח שסר( )1') יסט )" 'Pt)'PIDQ'1h מלמר61'ג
 לעיין מקוס לתת סר3 מסניפנו יגמר ו5ם . וססריסס מעיון לסםיתיר

 ,6מר וכן טימר ,טפנו 6'ג יקטם , 8ייסט1טי)1ס וגעמוק,קגמופ)6
 ס)" סברס קריך גי6נמוו

 , טרמו קירגי) . ג"מרו גסטגס כן ג) חנקים סרג ט"0 )מה , כענןג,ס טללתי עני . )גוונהו סותר ,610 יכיוק
 . סדמי1ניוה 1ח"1;ומי1 ח115הי1 וימית מיותם 1.וקק ונזע1חגתגמות
 ססקט דרג' ו'ןע ו'זעס סס;ימ4ו יגין וג"סר , וס "מר 6מרעוז

 . סרגם 31ריט כסל 63מח וסוך , כמתירס t)rth וירט ממופחוסטות
 יקייט "מר כו8 כי , וכפן סהייס סרכ נזגג טיר6ס טסתיטוו

 , סולח 3מקירס וקודם מסיר טיסים הרבוי רורס , סטגיין גוסלמקה-
 ):מות מכס גו:ט כי מגורם וסוך , ו,מנט 'גו: 6ג) , יקמר וס6מר
 . טקים לעס מקני) גממת וכוך , ממקוי וימנע חית6מל 6מר 6'()'ג

)ge)t'
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 ה פרק ראשון חלק נבוביםמורה
 היותו או , לעוות עליו שתיקר במה שיחסהו נסוריו למעיין ראוי שאין , ענינו א דב% ,מתנצל
 והשתדלות לזריזות שייחסהו לו ראוי אבל בו, לו ידיעה שאין בטה לדבר והורם ומתפארמשתכח
 יהרם שלא לאדם צריך כי ג , אנתנו נאמר כן ב , האדם יכולת כפי אמתיות אמונות והעמידבהמציא

 רוקק ה . ובדעות בחנמות עצמו שירגיל בלתי , המחשבה מתחלת הנכבד העצום הענין לוהד
 טובשם

 כלת' ס6' סגלגל ופס מועטות תנועות יתנועע,סוח1ק
 סיס עלס ל6יוו ס3' וסס"לס . 6חח תג1עס hShמחג1עע

 ינוגף ל6 הג)ג5'ס 1כ;6ר 6ח7 רגיסוהו6 גוגניס3ג)גלה6'
 גוס והתגבן , גלגלים כעל hlo ו6ס 6' גוככ כ"6נסס
 מתפיר היותו niwS 16 סייחסהו כספרו למעיין רשיויין גפם כעלי ס;מיס מסיו למה קנוסי פעל ה61 כיוכיקר
  לוריווח סייחסהו ריי 6נ5 בו יציעה טחן ניכרוסורס

 6ל1 סיסיו 6י 6נות'ות ")ונגוח והעמיד מהמגי"וססת7לוח
 . יגחנו גימר וכן : ו3מק1ס כמעלס וצמגו רח1קיססכרמיס
 סחנ3לוח עמס 6ריסטו כי כ1 סרטון כי סמפר;יסקמרו
tnlDS1געסס כן כמלה מלה 6ריסט1 סערה הקג5ל1ת 161ת 

מיותיו
אפה-י

 6לי0סוט)1"ס סעטס התגנזות (ה ככסו ל") . 6גמגו גימל וכןב
 ענינים עי (otllb 3עסותגו חנהג1 געס0ו כן גמ)סמלס

 גליך כי ג : 0גכהל המעמד fluun1  סיריוס  מפויייעמוקים
 bt(un עגמו על "יי0עוט)ו0 סינן) הים וכיין ר") וכו'.)"דס
SDהעמוס, העגין )זה ר : וכו' )רכל יהלום ס)6 להדס גייך)כ, . גדו)ס ומכנס גד1) טיון סו6 כי השריסס מענין מנמינו 
 סנליך )ומל רוסס כמכמת ענמ1 סרני) , ה6!ה1ח חכמתר")
 ורנו( מגמות סרס והם ס6להוח nD:O טבעי חכוגחמידע
 מסין יפיר לסלמס נלעיס יסיו עפרו  סיידר ממעמדכוס
 לתמרו רמו וס , מדוחיו ויזקק ה : איפוס לטלסרפו

 : קדמו כמקות יקוס ומי ס' כסר יעלס מי כי סגכחר ממעמן ו3עגיגי ס6להות כעניני עמוקיס 'סטריס כעסוחגו"נחגו
 1סכנס ג17ל עיון 610 כי הריסס ויעגין עננוימ על 61גחגו עגנו על "ריסטו סינגל ה61 ונדין ירגה בו/ ל76ס גריךגי

 סרנון 6כ5 עמוק 6יגגו טעסס סכי6,ר כי הגכחר נמעמד כיקור עמותו על סרב ספגנה ;לtpst tpp7 6 ,גיולס
 6נחגו נקמר כן עמ1קיס כדנריס ולחקור לזר1ס ר16י ספן 6ריסט1 ס6מר כמו כי הרנון 6גחגו גנדור וכן63מרו
 התתלה  ווסו סתורה מנד ומח1ינ ר6וי סהתג3לות יסר56 עדתקמל

~th')S 
 פריך כי עמרו . הגכחר המעמד

 לסלמה נכוגיס סיו סיני סר חעמ7 נוס ורווו ה56סיח עכע תכ1גת ;ידע ;גריך קמר ר1נס . כחגמוח עגמוסירגיל גלתי ס6לה1ח. חכיות וסח עומר רולס סעגוס מעגין ולוס : גדולם וסכנס פלילי עזן סו6 ססריסס כי לומר רופסס6דס
 ועסות וברקס צרכי וידע סקימ1ת וכסיכון סמלוחס וככסו רמז וס מ17חי1 1יוקק , חעמות לטלס רמז ססו6ימים

אברבנאל ממופתן
 ר06 1קר6ו 6ריסטוט'),0 מקמר ס3י5 ט0רג יומר וט )ג)ו)סטיג

 מההסק מכה01 ג) פיק סחמע משר שסי גר' "נהג לגמו )סיספי)1ס1פי0
 , 0רגס פי!1כופי0 סקומ1ס1 0י1ח טס 6ריסט1טי)וססנ0

"10 
 ג"מח

 מתהי)סיס
 ס0!וכ1פ'"

 מס , סלמת גרר1ס'0 סס:,ג !;י , 16הס וגמר
hh1CD נטפיו ו0גי06 ארס ונס כגיוס כס81 ,כיע . 0י"סו,יס 
גסווו

 מזפ!"
 , ססי)1ס1פיס ר"" סרג 1זר"1 , ס6!הי "1ה1 ק1ר"י0 סי1 ,

 גיפר (ס וסיס טמ1קי0, גטנ'ו,ס מסחים ובקות )הצר כה) גברוזמר
 , וסטו!סמסמים

 מסירו מ"ג י'ט גס' "ג) , גזן סס0 סעניניס גיזי 1!"
 סיו (OD ס8מד , יקרוה כאוח מהי ה.ו סה0 :סט,י1יס נחג(0,

 מס )0נג1כיס(0כ1גגי0
 :סו"

 מווט1ת יתרטט סמ,י1ת ג)ג! 6! מס0 קר1ג

 5:סג::יגג"יטנסיע;,י::ן:ן ;:וןג:ן:צ,ןע:"גזו
 ג1גגיס 0ן6סון גג)ג) 0יו ע"ס (1 )6' התגית 01"6)0 .גהוועוח'1
 )6 סג)ג)'0 הכיר , 6ה7 1ה61כגיס

 גגה) "הו שגג "0 גי ים)"
 :nlJDW ו0 גסך סמ0 "יי:ט1טי)1ס סמר . גלגלים נט) הום 1"ס ,6הר

 סיות יורו כ"ל0 טסמלוייס ומיי 0:וכר יקע נסרס ;סרג סר ,חלו;1ח
 ומוכית , מפילוסוף סה:ג  כמו סחיוב, לר טל 1:,יבו ,  פכוין נכוויססכל

מרגייו
 ;סו"

 . ייס  לכ5נופ  וססובותיו ,pp' במולבת סרגיס פ)פו
  לסיר  וכפירוסו יקטן, 3ן להי  ובפירן":ו , פרן  ל,יהו כסירוקווסנרבוגי
 , סנ~כרוח ס:,ליס כססובוס  סיילי:יך רפס לחות כ:תדל ,  וספולססעפיס
 עהס לסחעסק וקני , מכס יעו.ינו סוס כתלום ]סוכר מ1כרהוקו5ינ0
  "רוסט1טי)1ס טיי  סגיופל סרב טי,פר ל, , מופהי0 לטייסטיוכל כוי לחזור ,  מו:תיס  ולט:ות למקור 16בור1 ויסים . יר3 דיריכני16ר
 h:(tnh ס,תרה', כפו :0 ~0  גיפך '"מר  כסיין זה, ט)מופתה
 h)c סיוט טס , 13י מייהיס  לפקיה טיוגל כרי ומגסס חיור טייס3ב,ן
 ל"פר יניוו, וי ריר  תהולל "מר ירג ולפר פ;ו0. זל, קליויגיפ

 טס  קליי ב)3:ס מזי יפושל ,%ר יחמייי "וסי זורחכוייכפופיל,ס

icip0יוס  ופ0 ,  כו3רי0  כיגס h)r  עגינס יניף מנס עלפונו כקן ינייתם 
 טל"  ירפ כ3ר  :יו" 6מר . כר למעין ראוי  שאיןפפוו: סכיווי 04 כי לטונו 01 בקין ליניר , טויוו ~י 'רגר  טימר ונס ,ונ))והס

  מסיין יג,
 הקג גי , נ:1ו1ח יזהר nisirfi נההו , tO'lD נילעג וע1ה'1 ט)ס'חס:ה1
hsnטטו1היו יה,לסן וירגיב מיג"  "פכר "ג) , גמ101 להריו יקום , 
 ח:יוהו ייהם  ולכן , טליי להעור כיידוי ממס ".)ו סדרי;  שסמרו'ן6
ehריסקושי)וס  "טב0 כיהבו3 ו"0 , פפוו 3ויופל, התזרו  פני לפיוט" 
 , ,ירד :מיס וכטלי , ~elh מגל טוהגס ומהסקר  ממהגה )כיוהווב
 גמ0 לרנר ויירט ואגש . פרפרו 3תלסס יריו  פי  ~י סל 'הסירולין
 כקרס  תצטיין יקמר סוו4 יומר "הר נייח, h,o 3ו, יויטס לוגליו

 מחר  ;סי" ר') גו, ידיטס )1  טגן גפס לריר סור; ייוןיקמר, ולי , יחלם למוקר סר5ויופ ויסקרמות מסיפות פ)0 43זי לכיופו וילו
 יגל "ליי :ייהסוס רווי פ5'ן עפר מ-יס0, "1 יק.י%רוה %ו :5%3, לפסות( (eh )ו מייחסי דלרי0 לג' חס: "'כ יוי ,  ותידפוספסזריופ
 כדנריס ממוטטת  3סיריפכ וכר ססו6 )סי ונס / ווריווח )ס;תדלוחייהמסו
 1)ג1 , סמס)י0 נדנריס סרגם מ0ס:גס טרנס יותר , ו0ט)יו;'0סעמוקי0
 סיקר" ר18י סט)יוגיס כדברים ומוקרסמבקם

 ואמר . ווריד נזטחדל

גומרי"
 יג," 0)6 )ומר 017 , 8מה,וה "מ1ו1ח ופעמיו

 מ1סתי0 (0 טן
 "נ) מזקות, ר6י1ת1)6

 דרך ט) ")יסcu1 0 מסו:;'0 יגריס יג,"
 "מר ולכן60מ0,1,

 ט0מ1,"
 כלטווו  סומר ממס ג"מת כ11והו ("ח סכיהם חר"ס ומס . סליוכ.סוגמ י"וי ססו:ות גר"י1ת 1מטמידס "וחס

 ל"ד0 רזוים"ין 4ל4 , 1.דיפ;נו 1חכנ1ה11 בגלוו 0;גת כסי 003 וויתור eG')Uטוהזור סרטי  מן יי , פסםזפ חן'ו0 ם"לוס חסי פור לפזור פתי ור01ו0
 סיסי"

 מוריווהו1 טיפל" רזוי פנל , מלה לטוה עליוו וט
 , סגככדות  ספפולות  י;5לות  וכטגב?: ,  פליס ו3ז:נו  ססתפל:יוספל

 , ויטיס כיסמת ססומע פל  סדין  מן ,  מהוקן מעע מביתר )ההירסוגה(יק
  ססס "מר גבון ירג  ולכן רגריו, גהול;ס סירג'ט )ראפ סוסיכיל,
 ג' ליינו , וגריס ג' סיגר "ייסע1ט'י1ק ממזומר ה1,'" סהרה ",י"ומר . וכו' אנחנו נאמר וכן : oweln מגלתי סמקוג)ת 6מ1נס שימות6))1
 ממס יוי יכלל לזת וסוס , 5ליי0  לי;ריס ארעייות וסיקרפוסיי!פוס מג4 , ספמו;יetltJD) 0 לתקור ;יסריח ל,ר0 ר15י  טמן ס"הד ,גרטיס
 לרגר י4'; ר'ל;ייס גו, לו יריפס טלין 3מי לדיר ויורי;,%ר,
 :גייון סו, יבני יכלל ליס. גי1טוסיר"ויות ידיפס ייי טלי3רגרי0
elh)יפיייוס יחקיר וי ויירכס , ס3י 5יל )נוס "יזו "לייט  י!טוח 
 "גל . ס,פר פפ0 ייי יכלל ליה וחוי 000, ייזרי0 3פניוי0ופרו!מ
  ס:ו3וח  פם הו;ר  ט3סיוסו כו" סם)'סי סב)) . Pllt~b טייהססורפוי

 ים)וט 1)8 , סח;ג1 נמו שכבמת ;ינוי רפוי 8י,1 , גבסס,טוח'1
 "0 , גרגר ימן: חמיי "ג) , גגנורסממכגוהיו

 "0 ,  להחגו גמו סו"
 nltAnh "פווון ויטיויר ייפויו טימר נופט הוי יכלל לזח וציי .)"
 :יכול פס גל  חזר כקיוי ,:0 לפסחד) יזין  ר.ל . י"דס יגולם)פי
 ;ל, י: סיר) כיוס טספליז,

 , יו1סרוס ג' מ,רי:טועילוס ולמור בגריך ירנ ותפר  ט,מרהי.כפו י"מו)י  רוך טל "0 כי גפו:ס, יתהה פו"
ifnno~0,1יהרוס גל" ל"דס ,ריך גי 3"מי1 גר"ם or) סטוין  OIiUG  
 סיריטוח גהח)ה גיומר סמחט3ס, מהמלת . ס"לסות הגתה ר'ל ,סוגגד
 . יר"וי,ח סס,ע1ת טסOIDT)t 0 גחגמ1ת ט1מ1 טירגיל מגליוסטיון

  שי:יסינומי1""ןוןןן נתריס::וו:יג:ו%יןי:,%ןםי
כמו
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 ~נכא ה פרק ראשון חלק נבוביםמורה
 , המעם אפתיא הקרמא יבע וכאשר . הדמיוניות ותשקותיו תאנותיו רמית י , רב זקקמראיו
 בזה לדקירה יקדים אז , השכל מהמעגנות השמירה אופני וידע , המופת ועשחע ההקש דרכיוידע
 , הבוטא להשגת וישלימם תחלה מחשבותיו ישלח ולא , בלבו שיעלה רעת בתהלת עיר ולא ,הענע
 אל מהביס ירא כי פניו משה ויסתר נאמר זה ועל . ראשון ראשון שיעלה עד , ויעמד וימנע יבושאבל

 העינים ישיגוהו שהשם לא , הנראה באור להסתכל מפחדו , הנראה עליו שיורה למה מחובר ,האלהים
 שחייב מה ממוכו יתעלה האל עליו והשפיע , הזה הדבר ע"ה לו ושובח , רב עלוי חסרון מכלנתעלה
 אל טהבים תחלה שנע להסתירו נטול שה כי ז וגל החכמים וזכרו . יבש ה' ותטונת בו שנאמר ,לו

 ישראל אלהי את ויראו אמר ולא , עו' רגליו ותחת ישראל אלהי את ויראו עליהם אטר זלנה ,שליטה בלתי השגה אבל , והשינו ט טחשבתם ושלחו הרסו הם ישראל בני אצילי אמנם )6( ח .האלהים
לבד

אפורי
 למז וס ר") . וחטוקוחיו ח16תי1 וימית 1 : טמ)וחסוכקטו
 sng )שסחני, מסמא סגריה : "טס Sb חנטו 6))קמרו
 סכם כ6מנעוח וסוך מ)6ך 'די ט) סיהס סר6סונסססקגחו
 קורס מנד תמד )1 תניע 1)זס סג3י6יס כסקר כמוממדמם
 )נ3'6יס סיקלס כמו ))סם מון )6 )כד כדמענו סנמ)6חסמד1מס
 מסיס כמטסו )סרס נוכ) 16 6י3ריסס. כ) וירתעו סיסמןורכים
 גסו) זס כי ז : ססנס עי )נטם מון סגכר6 מסקורמססמד
 : C'~D )קיסחר וכס ויסחר כוכוח כלמרס ר") . סניוססחירו

 ל6סון ל6ס,ן סדכריס )קמו טל6 ל") . של6) 3ני לנלי 6מגסח
 סססינו ר") . וכו' סטגס 6כ) וסטינו ם : וכו' סרסו)סיכך
 : לסמוך טגכ6ר כמו ססי6 כסטנם גח3)כ)ו 6ג) יתג'מיי6וחו

 אובשם
nelnoמוכן סו6 6ז מססטע6ות ססתירס חוסני תדע 
 יגזור ל6 סחג6יס 6לו לו סיסיו qhl, סי סר 6ללעלות
 וגס עליו מרמז 63 ווס פלכו סיעלס חס מדעת3תחלח
 כחחלס מחסכותיו יסלח ול6 יתקדמו ס' 6ל סגגסיססכסגיס
 , ויעתוך אמנע ירוט 6נל 61תר1 סכורת. כמסגתויסליטס
 סדכריס כקנח וימנע 3ססגחו ס6דס ימס כי בוסרטון
 טססכל סדכריס וכקנח לסטיגס 6פסר 6י ס6גוסיסססכל
 יעלס 161 למסיג מוכן טיסים עד יעמוד לססיגס6ססר
~it??": SPI 6ל מסריט יר6 פגיו.כי מטס ויסתר גימר וס 
 חון סג3ר6 מספור מסחך ססיס לסכחיסו רפוי 6יןספסוט תמתי סו6 סרמז זס 06 כי כו מרנון . וכ,,ס6לסיס
 סגכו6ס 3מר6ס סנר6ס דבר כל כי ססגס על 6סרלגפם

 ס6ל סססיע פגיו מסתיר InSun גודל עם ע"ס ממטסר

אברבנאלקרשקש
  fiIV~J ג'ג ויש וגדע,ח, גהגמוח ענמ1 טירגי) ,וס חגן טי,גורכלו אבל והשיגו הרסו הם ישראל קני אציל' אמנם )"( הפרק

 ר.רג 8מר )גן ן ג6)סי,ס סמקירס סממ~ימס יחייהס1 8יןס"ומר את מראו יאמרויד ו ' ;. מחשבתם ה"הואם

 טגנו ימיזו לגד % )ומר , חדטס והר , (ot7ro סר%ר,ר.דוימוח בלתי השגה אמרו וזהו דים הבדל שמו ולא הנפרר השיגוהם

ו;~ttSh סם גפידס )'כנם ר6ו'( 1,') !ר'ך ק"ן , ן מב) וסב,)) .%ת:סמק

 חמיך סוגר מס כ) טטס סריסי מסג)) )מד סוד . סט1ין גוס )"קור "יקיים רעי , 1ר8,י כן נסיו 5ג) , ממוס .מנע 1פמיקיוס

 ע 1 ם י ם, ריטון ר6:,ן ניטוס טן גטיוו1 ,יטמון מ,כ! יינו06

 6)ס' הג' סט), נ,י,יגספיע"ך(ין

 38יי'
 ,מסג'?' 'י8 ג' יריי הס' "י י"ג

 קטוע דמה ס5)ס'ם 5'
~1DCO 
 ג " י"), ן

 סע0

 ם""נמ
 פיז ירייק סוכי י:8'י )יט"' כי8 מיי ייינן %'6 לזי ,

 יימ'".11 ויי"ש ' יהנסמימכ 53מ'טיהעשע,::י:נ'חס
 י8'יייס'8ס,

 t~bip טק?: נוס סרג גרגרי סדנויס'ק:טיו,מי ג'
 הדבר ע'ה לו

 גמם מ,115סרג n:col ןסוס
 טקס

 ס61:
 אודגר )1 סוגםג' , גמסס סברס הכרס כירה גן טן8 סרג 6מי , מנמס מיס יס'" סקי נמייך

 ס)סיוח 4) היו )ססחידו גם,) :,ס 1') הגמיס וגרו יגיט ס' ותמונח גאפ מקמר (ר, ,סכרית , )טרמו )ו סהייג ן:(סט6מר,)מס לנשמה

 סתדט כ1ף-קר16' אצ'ל' D:Ca :טויס

 תסרג"
 , וטט1ר,ם 'Sh1G 3וי 6,י)י לירם סגיניו מג) , טרמו סמ,,)וח )ע1ק סוס סורק סגה

 ט)מס: הפי סיסת בנחס בסיג, טסט מסק וט . מחטגהס כקמו 6)'סס סר18',ס י.ס,קוח ,מגתי , ס,-:,םהס גי גן ט,-1 םומס
 ס'סס 6 ן ח"א[ נבוכים]םוה
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 ה פרק ראשון חלק נבוכימורה
 דקדק הנמנם . ראו אץי לתאר לא )כ( ראייתם עליהם לדקדק רק אינו המאמר כ% כי י%ד,
 , שלימיהם קורם רומם זה חיב . שכללה מה הנשמות מן כללה אשר , השגתם תוכןעמהם

מתחקת
אשה פבשם

 יקמרו ככר כי כו ומרנון , לכד יסר6ל t~sfi 6חוירקו
 0כלל1פ ט"ד מקמר וסו6 ס' 6ת 61ר6 נכלל0נכי6יס
 כמיס עס6 רם כס6 על י1סכ 16ת1 ר6ס 6יך קומרוכח"כ
 סירס והח"כ הלסיס מרקוח ו6ר6 ססמיס גסחחוימזק6ל
omhnlhnno . 6כל ס0סגס פי' היגו רגליו ותחת המגס 
 כמ"ט כס6 ע5 י1סכ יסר6ל הלסי pfi וירצו לומר רצויסיס
 p7p7S סכ6 יורם רגליו ותחח שמרו 6כל מיכס וכמ"מיטעים
 6מר ולכן סכללס מס מסגסמות כללס 6סר ססגתסרוע
 ססי6 ר6ייחס עליסס לדקדק ס0ו6 סמ6מר כלל כיסרב
 סכח1כ כ6 ולכן סגכי6יס כסהר ר16 6יך לתקר ל6רעס
 מס סגסמ1ח מן כללס 6סר סטגחס חוכן עליססלדקדק
 וסקריך כליס וחויבו סלמותס קורס מרסס זס חייבסכ)לס

 ולכיסוס גדכ נ"כ וגסרסו 3חנערס סגסרסו עד o~sס'
 ים מסגרות רכו ס6ניליס 6ל1 מטעו PttD~1 מועד.כלסל
 לחמר קר1כס סכ0 ס0ו6 פועל מסכל סספיבו ססירטמי

וכזח
אברבנאל

 ססחג) . וילו טקסס שמר )ו0 61מר , ט)פכ גבהי סקנססתיחס
 , ט)יסםקמרו

 ו6גיס61 כדג ובוסרן מגס 1Dth Su~t ט0גמוג )פי וכ1"
 ולסרן סמסס ויורם , יטרק) oih' 6ח 1.ר6ו יטרף) מוקני 6יכוטגטיס
ellnEtסי 6ת וירקו ג6מר סרג 6מר )וט , סמר6ס 15הס ן16 גוס(" Shl~tמיג )'ג גפ' 6מר וט 1סן . ט)יסס 11'ס )כד ס6,')'ס ט) נקמר 
 . en)u גפנ' מת"ס וס6תרים , נ'ג ולסרן , עגמו גפנ' מהי01מגס
 וס:גחו יתנרך מ1י"וה1 ססטיגו קומר סייחי , יכר") גסי "הויגו ,גז 6מר 6ם גי ר', , )גו 'טרolr (5: 6ח וייבנו המר ו)6וקטר
 כמטט0 רנ)ץ וחחי מיי ט6מר מטהר 6ג) , כרחוי מס כסיג"מחו

 חר"פ ו"חס , 'טר6) גר' ")יני גססנח )דטחי סיג קוווה טס)0ודיטן ר6ית' סוס סטוין )גהור והנה : מספיר )גזת )מטקס נסמןיברץ) יגגתסדמוט6)סי ב;נן:מג:עסה14ג7%;'":ע?
 ססגס1ג );י , י:ר6) גוי "1'), כטט1 וגר xhn , גדד) 'והר טסתגטים ו(0 , כספיר ,נוס במטכס רגעיו והמה טמרו )דעו חכו ס"מ:גג)ג) ג" סיס טסט'י נספינו טסו טכס סו6 הנגון סססי' סג;ג 0"סודמהגרי
 :מטך ובסרג , טג6 "גן כטוגו יור.0 בורסי 1ההוח , al;nhסימנס מס )וט טסגי6ו למרנו ו"0 . טמא ת6 ג)ג) ו)6 גס" ג"ן ,גר)8

ot)p)th)ס0ו0 מ).ן פסיגן . )ג1נ) ס6) וכמירוח ימס ו);ן , סטנן גוס 
 גמעכם רנ)יו ותחח טימר 6מר וטס , זטהו )סגריר ססוקיסוסגייך ססגס, ט) סימר סו6 סמסחו;י1 בתג רג) גסח1ף סמ"ק מוס ג;ג.מסרג
 סרב סעי' ולהרי , וגי גורסי ,תמות הרגמו ט6ונק)1ס , סס;יר)גנת
 ,b'hct , סספיר )גנח גמטכס 0נמ:) מס פי' ס)6 ע)י1 ממי 15וק)וסדטת
 סו5 ספיגותו 1":י , "למרנו גמז , 1גג))1 מסגתו גו וולס זגגיוומתח 6ומי גי , וטמר : 1') טמר , יעחו וגייזר סחה') , ט"ו טריירמטחי
 סוס , מ1י"1הו מנח 6101 , ית' מקהו סיס 6טר סר6קון ממומר6מיהס
 טיפ 6ס כי , ג"11ן)וס 'קריי כורמי וחמות ט) אירוסו יסמיך h)aגיער
 6מי עגן כמיס, 1)6 יס" 5'ג ג6ן 51ין , ססג0 )"1ן :יטפסוטמואו
 .גטונ()61נן גמ'ס "511),ס :י ,סגים ברג גי ץ שעתו כטס"ו 0)6יר"ם
 סס"פוז וימל ו"ס . יקריב ג1ר0י והמזה ""מר גמי )" 6ג) ,סג6
 . מסט'י מענג סיס ככג)נ) )פי ספג: ע) ינ) סה41 גסוס וט זטה1יגסס
 , ית' מכתם מסוככים סס כלס ססרכריס ירוט כי , כס) וטס נקמהוס

 סמ6מל כ) כ% כי ר") . וכו, %קדק 0ו8 כמגס ממלמל כל) כיי
 רנל'1 וחמת יקמרו 631 )גדו 'SbZ 6)סי 6ח ויר16 6מלוו0ו6
 0סינ1 ססס !0וזיענו hs ססססוק 6100 0מ5מל מן מגיןסייחי
 מתקל 6100 סססוק סיס ו)6 סגינם סוס 0י0 )6 וכוס יח'מני6ותו

 סימר עכסו 6כ) 167 6יך )ח6ר )6 קמרו וסו 0ר6'ס וויכוח)פ
 סנסמ1ת מן D(SS~' סר6י0 6יכ1ח )10דיטגו נ6 ענייו וחמת0ססוק
 שמרו ו0ו6 למשמר כ)) כי a sffg(hnet 61ת )פי ס"6 שכינס.מס
 פסימס onttbl )דקדק כ6 רג)יו וחמח יסרק) 6)0י 5חויר16

 מכלי יח' מניסחו מסינו oon' לנו יחקר סכ6 )6 ומסוכסחמכו)כ)ח
 6)6 רגמו וחמח סכחונ קומר סיס )6 כן 0י0 6)1 כי וסיגויטוות
 hS יאמר כItbn~tb' 1(6 !ת6ר )6 ואמרו )נד יסרך) איסי 6חויראו
 גי) כ' ז6ח ו0י6 למרח )וסמא ניס . סס'גו ססס );ו)לניד
 סמ6מר כ)) קי וסירוסם 1כ1' עייסס לדקדק רק קינו0מ6מר
 )דקדק כנכד ג6 6יגו רנ)יו וחחח יפרק) 6)סי 6ח גמרו6101
 כי )6 ר6ו 6'ך )ת6ר סכ6 סנ6מל 1)6 ל6ייתס חוכןע)יסס

6(6
קרשקש

 הנשטות מן כללה אשר ואטמו שלם בלתי שהוא גו'אמר
 הראשון החוסר והוא שבגשם*ם הפחות לו שיהסו שכילהסח
 בראשו זהב ועטרת מלכותו כסא על עומד המלך אמרבאלו

 יחד ה' את ראיתי כשאמר מיכה מחמר הפך וות אצלוושפחתו
 קלמרים השמים צבא בל אסרו והוא הגשמיים טן הנכבדיםלו

 וחשוב נכבד הוא החכם הרב דעת ואס שפירשנו כמוישראל בני אצילי ענין כספי אבן הפילוסוף פי' כך , ומשמאלומימינו
 ואמרו ישראל בני באצילי הגעשה הדרש אחר המשכו לפימאור
 נשרפו זה שבעבור ואמרו יד לשליחות ראוים שהיו מכללז"ל
 בעבורו אשר החטא מבואר בתורה מוער באהל ואביהואגרב

 צוה לא אשר ה' לפני זרה אש בהקריבם אמרו והואנשרפו
 שהורו על אלא ואביהוא נדב מהו לא רז'ל אמרו וכן .אותם
 צואת בלי מעצמם זה שעשו אמרו כאלו רבן משה לפסהוראה
 גרם השתיה ואותה למקדש נכנסו יין שתויי אמרו וזודקשה,
 יש , החטא אותו ועשו הראוי ההשתדלות השחדלו שלאלהם
 ואל שאמר ומה ושלימה ככברת שהשגתם חפשם לפילפרש
 וגם למרע"ה שאפר בעבור הוא ירו שלח לא ישראל בניאצילי
 בזה ביאר ה' בהם יפרץ פן יתקדשו ה' אל הנגשיםהכהניס
 בשם והדבקות הלב ובזכות ובטהרה בקדושה עמדו הם כיהפסוק
 ויאכלו שאמר ומה יר, לשליחות הוצרכו שלא עד ויראו שאמרכמו
 היא אכילה ואוהה הגופיים לרברים שנטו מזה שנראהוישהו
 עולות ויעלו למעלה  שאסר כמו מצמ;  היהה והיא טמשאכילה
 חלק בהם שיש שלמים יבחים ויזבחו כך אחר ואמר כללשחס
 פשט לפ* שנראה וזהו מצוה ואכילתו למקריבים וחלקלגבוה
 כלוטר נמעולותיו התכוננו בו הרצו, רגליו ותחת ואטרו ,הנתוב

 הס ההם שהפעילות הלב בעין וראו סבתם הוא אשרבנמצאוה
 השמי ולעצם הספיר בלבנת פעולותיו ודמו והטוב היושרבתכלית
 משה שהרי ועור . והבהירות והזכות הספיריות בתכליתשהם
 ישראל בני אצילי ואל באמרו נכלל ולא ויראו בהשגהגכלל
 שהוא שיתקדש נצטוה לא משה אבי להתקרש נצטוושהס

 השגתם שתהיה לא פ.' ראו, איד בתאר לא )ג( : ועומדמקודש
 כן נסו שאינו השיט מהיתה בררך אטר באלו אבלאטתית

 ו שחשבנוכמו
 גפירוס )יפכ'ה( טמא %8ר :ירי כ"ס . סנ)ג) ט) יפרנסו 6'ג61ין
Sht1יהנרך מיחו סיס 5טר 0ר5סון כהזמר לפסס ס81 כ:ינ1ס h)r י.ג טדטת 5וי %18ר ולבן : ייתקל מיחומר 8מ כי , מי,11! דגר ~גר 
 8סר סמוס:יס פפ5ס  יעינו כס ג' וטט1( )1')  'טס 3יס1הrc) 0(:t , סר8ויוס כירטוס יובליו )" מותר , יירגל גוי הילילי  נפיסס,6
  גפכ!יס סר1י;1 ולי , יטולס כוי  ":ר סהמ'די 1סס;סז ס;ו'ס טור ור15 , 1כ'כ1)ח סס:נהס גתכ,'" ר11:6ס תגס :ס טס'ס  כיס  ופל גפ!ריסראו

 8פ וירש 5מר ויו, , והר  "שפי  3!י וייוסר גיויס  כרכסנו להוסר סקריי ימ~.ע ריס יס' סילל אומד וזרו  ולכן , גנלנל'ס ו!08וגר!יס
'~bfi(קלסי 1::יגו כר15 ר'ל , סספיר ; !3נ גפטטס רג14 וחחי יטרף (סר5כו~ס ססגס וסוף ':וו , h')ls oelh מחהח nli?c, ו'; טיס . ק.וגור גמי מכפיר לנוס  ג%טסי טיו" ,  0ר6סק סמרר "הר ומלטי גר' ותגללויס03ו ורוו , מלויס cnluu 11DO)i סוללן מס סנ:מ1ח מן ;לזם 8:ר ,סקנסס כסג)הס ;וכן ט)יסס דקוק  וג'מוס , י"ו  5'ן )סור )8 רא"סס טליסס )רקיק רק ליוו סמ"רג)) כי גכ,ן אמר : סורים גוס :חקר יירזיס וגנדר  ירין יום דבריו מ"פרס רזוי , כרב ריס גזמת ;וי לגיר ואמנם : גיס סיטלפו)8 גי ,  ויס!טוס  ייזר%יח 
 :יסים יוזווג טל8  ר') ר15,  6ין )סער ו:8'נ1 יסדיר לחוח כמטין בי81  מריכון  מתופר לפיטי גלי פפגו  ויפטך אליו  וספון יסרבל, 8!סיסריו  כגומל וקו,  מס ולסגר !ריר; ר; גן "י11 י,מ,פי 1פ לללות , יסס.ר לנגח למטיס וגליו ותתם יס%,י עלסי וס וירוו lthGi~ טססג91יונס
 , סג,נ) ח11עת ט, ח1רס קסם , וכסססד  ססו.ס (nluirh  עסיס וקמר , קוהו ויפינו ר6ו  6יך וסיגיר , יירעל  תלכי %פ סריו סגפוגגי'
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