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 וחהת . ססמע כגלגל כמ מהיה ימל") שהי "ת גירסואמרו
 PDO'1 לגנת סיס סילת גלגל קסום מסוכניו ל') ,רגליו

 061 כ : סססנס ו6ח סכללס סגקמות וויו סר,פיןהממר וסו"

 טובשם
 יגיע ל6 סכל סהו* כמס מסכל כי סגסמות מן גללםוכוס
 ססו6 סס"י תסיכו ססס ספי' מי ויס , למגעי כלילחמר
 סכללס מס סגפחוח כללס וכוס המגעי נלי מחומריניע
 ככלגל כח ;סו6 ומסיגו טעו orn סו6 סגכ1ן סספי'והמרו
 ססמיס ססו6 רגליו תחת סר6עון ססיולי 6ח ר5וולכן

 : כגפם כח ססס יסים כן מדגרו6ס
 אגיד ו"גי (cr גכ1ן מאמר סחסוניס מן להחד יניתיהנה

 חכמת כי ממעיין 6תס ידעת ;כר . כוונתולך
 6חד כעכור הטגע ס6חר מס חכמת קוי6יס 6ג1ס6לסות
 סחכמס כעל מיה כן סדכר סיס 6ס כי מהחומר גנדל דבר סיס יכלר לntelh~ 6 סחכנוס כעל ולכן ב"ר,דעח כפי ס6לסות לחכמת hnu סו6 וסגגדל גכדל סיס יחכ6ר סטנע כחכמת כי , כו ססתנ6ר מנוס מונח סורס יעפסועתם כי כעתר 16 ו6כוקנו"ד כ"ס סחסכ כמו עליםסעמידס וקופי עמקם כעכור 06 , סגיסס כעגור 16 דכריסמסגי

 סגכדליס סדנריס יחד,וני סדכריס 6ל1 לכ' סחחר נוס גקר6 כי וסוימת 6ססר, כלת' rrD כסניון וסתכ6ר גוס6ו,יכ6ר
 כידיעת וגס , רוחני דגר סיס לנייר יכ5 גססו ס6דס ידיעת מנד כי ר6סוגס, סגספ מכמת יקרס 6ס hlb פיס1ערו6"6
 עד'סספילוסופיס מ6ד קסם סנגדל יזיעת כי ונעכור גנדלח O)D כעטן סיס למסכיל יוכל מסטכעייס רכיםזכרים

סר6ס1גיס
אברבנאל

 ר15 6יך ;)ומר , ר6ו 6'ן )ת5ר וסו , ממניע ע) ח1יס ססי6ו0תווטס
 דרך ט) 1:כ,ס h?nt(,48ץ

~hlh1 
 ר8ס 6ין וכגיד "'( ו' )'טעי' ס' "ח

 סכוו:ס מיחס 1"ס , !1 מם;! טומדי0 סרטים , טור "ומר וכס ,מהו
 מרקית מהחי) סיס גן סיס :"? , כ6חז , טט:וו מנ' , ר8ו 8,ך)ת"ר ג" ס," סרג ס;וימ 1סנס . eot?h טון גוס סיס !" , 187 6יך)חקר
 , וסחפתו מסיס 1עגט , כרקבון מתמר htrn סנפיר )גנתמתסס
 היכעיס סיפח טס ;י , יכרך) 8!ס' )ר6ייח ינןוממנו

 ס:ג'"
 מהמי)

 8ג) , )מעט מלמטוס כצחי) ס!,מוחו מע"ח מפקח , ס' "חוקרקס
 , ג"1מרו )מטקס מלמטס סההי! ו:ג61הו נס:נהו מחה,) כסיסגיעקג
 , גסחח)ס ססגוהיס0 גסיוח ס"1י!'0 ולגן , ט)י1 סנר 1,ס' ,לעסיס 1)מ)6גי , ססמימס מנ.ע )ר8;ו ג" וממנו rilh מוגג ס1)0שנס
 כ)" ומצחר . )מטיס מלמטע סיינ1 רציס.ס

 וירצו 61מר , כן סיס
 )ה8ר ג" ס)8 .1וס , רגליו ותחח גן וצחר , ר8:ו1ס ימי") 8)סי6ק
 מנ"ר סיס , ר"1 הין )ק"ת סיס ס"ס )פי , סג' סטטוס . ר6ו6יך
 ומצהר , וסמ)"גיס סג!נ)י0 ,ס0 , גס:נס סהגרמי'0 כקמוטיי:ג)

 ס'0 כ)8 'ורם , 'ח' וט") , סרמס1ן סהומר )גד 1ו;י , כלססססמ'ע
 מחקר סיס 8ם ג' , סג' סעעוס . ס:נח0 חנכן 8ש ג' , 187 6'ךמתקר
 ':ר") גר' לניצי ו"! ט)'כ: יקמר "ין ר8ו"יך

 1חרנס 'דו פ)מ )"
clir~lh8! כוס hrtl . גבש )ס)וה רצי :ס.ס מג)) ו') הממיס וקמרו 
 (cnJcc :טעו ס'ורס ממס ונס , גהגטרס כ1 להיי סוס 3ט1ן ו:1:רפויד
 הג' סטענ1ח מב) ס"ס . ר6ו 8ין מחצר ס.0 "0 ,ס.ס ט)"מס

 צמר , ר"ייה0 טויסס )יזיק )גד 810 סוסון כנ)) יחנ"רס8)ס
 יהגרן )") גיחכם גי , :כ"ס מס סג:מוח מן ;)!ס טס:גה0)גזר כסו"

 גוס גסס ו!כפסו ולסרס , סר5ס1ן )המר "1%טי גלי קר1ג מגיעסייחו
 ))'ל כנימת: )eh 6 6'6 בהוצר סקרוג סמויע כי . מס:גח0סג:מס
(tc)tr)1011 ר;" 

~??) 
 וט הייג . סרג 81מר . סג))ס מס כגסמוח מן

 )פי גו סגת וסיס , סוס סטטוח )ס0 חייג ר') , :erinfi קוו:סיכת
 DJI'PJ ס1רכס 6101 , סר8וי1ק וסס;זמ1ח גס,טוח וטח)מו )5ססס
 מ,ס ).ג גפ' כדג כנ"ר מס גוס ורוס הורכ( גמהן "1 שמיגר)1', נת' גל"ס ההה"נו 1ס ומפו' , ס,ריכוח ג:קרמות :!מ'0 ס'1ה0ק1ד0
 יקרס כנכ , ס;דמוח גלי סטמוק'ס גדגרי0 גט,י11 סטיו. שהסג! ,סחבק
 , -~ctc גסגטת גגו)1 :יסגור גסס !ר"ח ג;.ר,ס )תו: ס':רס גסו)ו
 ס)" וי5)6

 ";סרוח טסיו יו סחן גמס געיינו ספג) וגן , וב) מב)r~ne י;סי גי , גר"סו:ס )ו טכס מ: י"גד נס 8ג) יסיגסו
 . מהו )" 8ין נחח.יגeh 1 חימר 1"ס . מעגט0 הון :ס81 גמס)עיוור כ"י סן:ד ר') פייס 1נחהייג1 ג6ן סרב "מר )וט 1)רמ11 .כנטוח 1)"
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 יסיח גסכנס מועז גיס) ר') , מוען גיס) 61נייו6 נדנ 1נםרפוהמר
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 טסעיר כעי המקום : 8ריכוח לטון כן עסק וסגרנוגי , נהסלסוספניר
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 6'כ ספגתם וסיחר* סרק נ6יהו כן תחרי 6מר ועוד , מניתוחוככח
 סכויט סמתיי3 נרי6ותיו ר6ם נסי1הו ית' )טס דיחסוסו , סרמטוןסמור
 ס6ליליס לוהט יפיגו סלרטהו פיורס ממס ויס , %תרסו 1?81וסספ:ר
 16תו יתן ס6) נסגעת $ורס ומלכיס קורס מסתיע טסי? , סל6סיןממומר
 ממכהו ליל מכפיר לגגם כמעכס רגליו והחת 6מר ולכן , 8חר למנעינלי

 כשסיר לגנח סמע:0 סוכ'ח ומס ,1כגלל1
 סו"

 סחמר טל גימר כס
  פורס )ו 61ין סמר6י0 כל מקנל ססו6 כנסיר כלס סנורוה סמקכל 1סר6סע
 כ'ו נפיק סו6 סוס מדרום סרנ כי"ר עכס סםל'סי המקום :נעלמו
 , נגרסת מקוס 11 מ6י ו5ר; סתמי סגדו) 8)יע,ן ר' מקמר ט) ,מ'3
 סתמך סתג"ר :מוס כפרק גרף "מר וגס , הכגרד גס6 :התתמסוג
 8רן נעלס ממגו וכסםלנ , מרכס ממגו ומהחלף סקרן חמר כנהיבשמיש
 ססס)ג לציעור ר' ס"מר וממס , סז8:ון סממרכ61

 סו"
 כגוזו, ג:6 החח

 :8מר 18נק)ו0 )יעת סנפיר )נוח גמטסס רנ(1 וחמת ס18מרסתג"ר
 סל"סון סממר סו8 טג6 סיגן . טג" 8גן גטוגד 'קרים גורסיוההסח
 מקמר ס6;רס טמני 8:ר 1011 כס סוג 61מר , גנוזו ג:6 הטח h~orכיון

 סנגו08 גמר"ס כם.גו :ס0 מכעיר )גוק (OSDn יגליו וחמחכתורס
 סגשo's (" 6 יגעיו :ס 15נק,1ם גי , סהההון סר":ון סחמרצמחת
 . ס,יז ממר 610 סנס6 כתמת סה61 סימנן ג'6ר 011 , :גי6רה'נמו

 ג_וגד 16נן,1ס דעח :יסיס סעיד ")יע,ר ר' ממקמר מסרג גוססחג8ר
 גס" תחח סייחו ימחוו ס:ויס0 כיון , סר6סין מתמר טג66גן

 , סגגוד
 וסי" סר6סון המר htw גיהרחס

 : סרג 16) ג,ס OitTJO סר*ס
תטקופ
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 ה ברק ראשע חלק נבוכשמורה
 היבבת ההצטנע בהשלבות ותתעסק שיכוין ממנו אחד לכל שצריר , פסנו לסמה אשרהשחותים
 , האלהי הקרוש המחנה א4 להגש יבא ואז , המעיות שהיא טטומאתה להשגה הקפהרותההקדמות
 בשמירה ע"ה שלמה צוה וכבר , ה' בהם יפרגן פן יתקדשו ה' אל הננשים הכהנים %ם י אמרכאשר
 אל תלך כאשר רגלך שפור , ומזהיר ממשל ואמר , המדרנה לואת להניע האדם כשישתדלהרבה
 שאירעו הטבשולים עם ישראל בני שאצילי ואומר לבארו, שנכנסנו טה להשלים ואשוב . האלהיםבית
 ולשה . ההשגה להשתבש הנוציים לענינים ונשו פעולותיהם מפני מ כן נם נתבלבלו בהשגתםלהם

 פצשם
 סתופפ  פיז גמש סגם סיס סל6 ק1סגיס איוסר6סוגיס

 סכת 610 סססכל ולמר  ~tSh'  פיזר"י פכיפר
  ס6מונס  ו5פ התססטס 16מריס 0סי1 מס גססךממוחס

 מקמר ידעת ססריו,וככר נכל 6ריסט"ו וסחויקסגסילוסוסיס
 ומגס . מסכל על מ76 קסם סגגדל יגיעת כי ט6מרסרכ
  כגפם כפ  סול פסי"י  סיפס  סכרפי כי  ושפרו גכדליכל יגס סיס כמוסת  כישרו ל5 סססילוסופיס פפנ סכ"סשתרו
  ססוכרס למס ממרקית פעוסוסי6 ספרו  סקרך  %5רוולכן
 ינילנו גממי, כח כ61 טס6לוס  0חטגו ממזרח תכפי רפפעל

אמר
אפופי

 ר"ל . סיסנימ לוגם  יסר5לן כני כשלילי ר"ל . כרינמ  זססיס
ol~)hoס6)0וח כמכמס וסך י"י יל  לגפם  פירלו  מפפיעימ 
 יניע מן סקודמומ סחכמוח גט6ר יחקדסו ית' מני6ימווידע
o~sססל0ס כ) סורס וס ועל ל5ניייס שניע כתו גסכלס ),ק 

nlnb)oובכן סיגי סר כמעמד or  ססכליופ ססטו*ס  יסנלנלו נססגס סעעו פסי ר"ל  וכוןתיו  פפילוסיסמ 1ס פפיי לן ן 
 ו0ו6 ממנת יקר ט610 כמס ססגסמס ימייג  וויו  פיסיפגיפוס
Sb~,'01סנ15ח  סיספיוס  תלומו ויסתו ויאכלו קמרו ומנס י 

 גוסניוח nthjol, געו 0נטמי prno כלכוסס סעוד וי"מנו0גיוח.
 לעיין סתחי6 06 ס6ג0יס רוב וסגס ס0גי6ס, מזקתטטס

  סס סיס כגסס כי פיפס יפפיו  ולקן נכדל ריר סיפלון פ,פפר גפלתית  לספיג יוכלו ל6 ספיט  פ5סר מסכחכמת
 61חר  לס0יגו, 6"6 גכ7ל 7כר 6כל כגסס כח 1ל6 גסס תיגס ססתחלס nhrn 6גל ר106גס סחחלס  ככלן פיפיפיגו
 לכד לי fin)~o  וחת  לו  סיפ ומי , 6ין סכסמס מן ס76ס מותר וכי  וכדל דלר  חיכי פיכלי  ייכי טיחסכו מוסויקרס כי  פלוי  פסכל יסוד וס כי לניירס 6"5 ס6לסיח סחכמס כי רכים מכסעיס לסס יקרו סמכסע זס לסםכקרס
 ויחן  יגיפייס לתעגוגיס גצו ויתן וי0תס הנכל סמדיגיס כחכמת רסיס כלכולים יקרס 6כל גחכמס מכסוליס לויקרו
 רכר פיי  לספיג יכלו ול6 י5לסית כתפילו סס כי כסוי פופ  יצלצל כגי ל6נ'לי קרה וכן קזנו'וגיוח, לתסוקתגעתו
 מגופיית לעגיגי יכונו פד ספכלי יכי  יכן כל כדיגו זס ו6ס , כנוף כת 0ססס ontpn  לו  ירין כמכסול וגכ60ככרן
  כיעפ גסרף מיד סורח מסיס  עוף  פכל Sb'tlt כן כיונקן 60מרו תמג6 ולכן חענמס ג0רסות סס  סיפפרועירעופ כי פוער יחסל  ו5כייו5 וגדכ יפר5ל בכי שליגן לפריו 5פר וספיפס גסלש. סו5 כי וס  וסכן סילסיפ  סיפתילמנוס

  עיונון
אברבנאל

 טס 6מר ס'י גת'ג סו6 וס ייופו טמס סיג טסט'ר סרג'טיהמקום
  co(f גפרור )ן נ"ר כוס מרסיי,  כסיף ocn  גיי:נימ לפרו  סוס .(')

 יונתן והרגם ס'( י' )יתוק") תרהיט 6גן עעין ס8ופ,יס ומרמס ,למר
 6ונ;)ו0 0רגס גט1מו סגנון טגוס ירטת וסוס , טג6 "גן גטיןג'ט

 עותרו גין מסרט 6ין ,'כ , עג8 8גן גטונן וקמר סכור )נוחגמט:ס
 . לייני ס'י וס  וכלן יספיר לכנס יפטפט 15פרו  וכין חוטי: 6גןכעין
 סו6 מעורס סיוהר סה)1ק , ממיס  פעי ילו :לסריגם י1מ יריויפ;
h~htסנגן,י0 סט;)יס עורס ע) וטמר סוס וטמר , סת:מ) כטין . 
 .  פגלגליפ פילפ יל  יעפרו ותמר , מיוח "יגע r)c1 ו8ר8 סו6וסמי
 . ס'10דוח  היגע SD  ויפריי%רו , D31h  'ot)tth יפני ועייוי:ל'פ'
trlltstefinlsn 0ע)'סס 6מר , ג,ורוהיסס וססג'יס ומהמ)ן'ס גהמי 
 סיכודות סס ס6וטניס לרג ססתנ8ר ומהסר , ס"וסגיסלהלכעח  יייופי מ-יסוו  מהפר  ספי, ט,,( 6' )שם כ"רן 8מד 6ופןוכוס
 , תרביץ נעין 0ס81 "מר ויוגין , סר8:ון סימר סו8 ס6הךוס18סן
 )גנח 6'ג , ס;ס'ר )ג1ת ,הרנוס יןמס עג6 6גן גטין 'נוהןוס"ס
 ופיוסו , גירן יסר סייר  גלופן סנ5פר חרעיט עין גסו 610סספ'ר
 גטטות סרג גרטה "סנחהס מס סחג6ר כלי  ופיי ,  פרטיו );י סרג6,) ט,1מ0 ר8יס סי6 תו , סר"טון סממר ט) ועפר  :יניפו ע) יורטגפרן

 ח'ו גפי פרג טיים יסיר %יר סס  :מגיסי ס")ס o~;xot .ס6,י)יס
 . סמ6מר וס גק1חסרקי יהג8ר סוס טגהג גמם גגי18רו עתם יני%סר
 דטח כיקרתי 1:ס , זעגיס סטרת ער8חיו נוס מקמר מכרחי סנ510ני
 the(t , 6הר ג"ופ) 6והס 1פיי:חי סגהוגים מטבע ע)'1 וסק:יח'סרג
מעוין

~lht)D 
  ~eh , ס"ל)ים מענין סרג גוונת ידיעת 06 כי , סוס

 ,  גמט)חס  יייימ  לפיון לפירסימ  ייקרס ג'0 מט)הס טס )סס ;רםוס
 כד' , ססקדמ1ח וסגה סס,טוח נס:,מ0 טיחטסק 6תי )ג) 1ר'ךסכן
 )סג'ט 'ג6 1"1 . כו' המשהרוה הרב ואסר : גכ0גהס 'טעוט)8

 ילק מויו  יפ טלין 0'נ' סר ממטמר דגר גיס )סמט') )8 ס;17:כמהנס

 מון ועסותם קדו:הס נימי יס:16 סיו ל% יי ,  מעדוי ייייוסליייי
 :גיפי hnvon פפלורהמ5  פסס 6ג) , 6),ס גן "הו th~'cמסממנס
~rhntw

 , סממנס 8) ינ6 וסוגיה סטכרס 81הר , %ימנו ימהה?  פחון
 , סנפם ט1מ6ת טסם כמסונ:1ח D1)'ttD ".עטר ,מטי.ן 0ר"וי "מרגד

 ~h(DtO  פיון  :סיע כזו:, גממה )סגיט יג" 16 גסס עסרחווטהרי

 סי:ןצוו נגיח נקר0יס 601ש,די0וש0הורגוו'
  אכייוני-פשט

  מ

 סו6 מדותיו סולגוניויו;ק  6מר  לפיני, מלל וטסם , חיני סר)מטמר
 , 6:ס 6) חגט1 6) קומר 610 ח118חי1 וימית , 0מ)1חס 1גגכ1קומר
 00ק" ירכי וייע סגניותויגין

 כטומרך רמו וס ו8) כ"מייס בפני וירט
 0סי8 ס', גסס יפרון פן גטן פי' 1נן , 'מיס )0):0 נג1;י0סיו

~1?Ib 8(סמעייוי0 וסם , סגסניס ו0טניו1 סבסודי פירסו וגן , גטיו,ו יסרוגק 
  סן , סהי%וס יפיר ויסס"יו  יסזרסו ג6)סוח )עיין י') , ס' 6!0נגטי0
 . ל18י)יס קסגיע כמו גלגלם סיוק יגיסם פן )ומר ס',ר11וו גססיתרון
 . סיוי ים-  יויפרס  כפרים גו סורס וס  סט) ,  ס6פורי טוןונחג

 .1 ניגוחי Pth9W  כייספ  יטקג ככס פיוטי %יי  פירפר פיר  פלוסיספפסי
 סוג ט) מנמוט ,טויתי וגס , הלסיס  יו8 ולי , פרונים  מ:נפגביני
 )ו מס גן סיס oh גי , כוסגרטה

 סר סגמטמד מ'ג סרג גריס )סגי"
 סיס )6ויוי

 )קו"
 ייפ טפסם 5גל ,  יטרף) )ג! מגיס )מטס ממגיס

 ס6)ס סהט8'0  ס,יייס ירכרי פיי  1,ס ,  ס%פ וי  )ג"פוס:הד, , 16תיוח תחנך גלי סוגרך סקו)  ט1עטיט ייפריל בנויי ויורייפסיג
onitr)~גמ1וו עיוני ספנת 08 גי , מונן קו) טפ סיס )6 , סמפרכיס 
 קמרו ייכנס . סוס סיע ניגר מפכוין ממורס )רג מפיקס ח)י)ס .סיום
 ,ס SD 85מר )ומר סגיה )6 , ס' oleJl~ (8 וגס 8מר ג"0ר50ן
 סר גמטמד ט"מר )יפסיק זומם , :קמר ט,0ו 6מר 6ג) , ~p'Q:ותו
 06 זותס 610 נ'ג חמי וסגגכ , סגסניס וגס סנגהר סמעמזסיני

 פי' יפ  סיין ירט וליירופ ,  גכ,ןג7ר1"1
 לפפוי
 טו6מר  יעפר  ולי ,

 מס") וקמר וגו' גסמייס ")מס 011 ונגר טו7 8מר , גמ;וסט)'1
 סם:), ו0יגרט)1י , וס ט) ט)מ0 0110 סרג 8מר :גוס ר8ס ,וגו'
 וגס נפסוק  כן 5פר ולן , כליו כיון לרייס יי51  סיפיין)יעיל
 גו1נח ציוח ט! יורם ופנס , ככס גוונמו סיות מסג ט)8 )מס ,כגסוס
 גפרך 06 )מעיף 0יך 06 ה0ן 8) טוי מיד 6מר , סרג מיםט)מס
  'שראל בגי  שאצילי ואומר פלמי:1פ:  סניפה  ייורט ס'( ס')קס)ח

 מקין %יר, ,  רגריס  פני כ,ס ג)10ן nShD' . ההשגה להשהבשותכי
 סוף למוס סרג 8מר 5'ן וטרד . גס  וויפכסי גס:נהס טנגט)ו סרגר6ס

 6ם כי ממקמר טוף  ,ס  ועין ר,0טיר )גנח  גמעטס קמרו וס61סמ6מי
 מזר טסרג , גח:וכח0 ממרחי . ויכהו ו,5ג)o'~)ht 1 8חויחו
 ומס , וישו ויפגלו ס")סיס 06 1ימ11 מקמר )סיט ~o'ltih)שגת

 , סלנגי סנוט  וסו% ,  כשיגיס  פי%כמוליס  ליס  ט%'רפ טס גי8מי
 ,  סעו)תס וי יפני ניגלכלו ,  יר5:ו1ס לסגי  סו5יון סממר ינעםויחמס
biOtקגת פט1)וח.כס ענק )ימ0 סוג ר6ס וטוס , ויקמו 1'%)1 6מר( 

0גו0
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 93כנ ו ה פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 לבנת במעשה רנלט ותחת , אמרו והוא המאמר סוף אמנם . וקטתו כאכלו האלהים את ףדתואסר
 כולה והכוונה . המאמר זה פרקי בקצת נ מחלק( מ,ס כ"מ ונפלק , נ' pSn ד' )סרק יתבאר הנה עו'הספיר
 ראווה לא שכלית השנה היא , הענין בזה שבאה הבטה או חזייה או ראיה שכל , הש כמנוהאשר
 המדרכה "את להניע המקצרים מן אחד ירצה לא ואם , העינים שישינחהו נמצא יתברה שאינט ,עע
 חושיות השנות על מורות הענין בזה באו אשר כולם המלות אלו וישים , לעלותה עמו נשתדלאשר

 : בזה היזק אין , זולתם או מלאכים אם ע ברואים לאוריםס
 לכל הושאלו כן ואחרי , אדם סבני ולנקבה לזכר תחלה הסחו , שמות שני , ואשה איש )6( ופרק

 שבעה לך תקח השהורה הבהמה מכל אמר , חיים בעלי מיני משאר ונקבהזכר
שבעה

אפח-י  ,0 סלקי 3ק1ת נ : סל16י סמק מן 'וחל 3פע) וצחווירכיו
 plnont . סמוק מוס כ"ח נפלק )ומר לונם .ממקמל
 (otllhi G'hl1 פ : ד' פלק סס)י0י ומלחלק . ל"ו סרקספגי
obכהידור כי יסע סני . ופחס "ו משכיס 
 סעדן סימג" "ס , נכריס מסי 6מד 610 גכר6 מקורסלכ
 or 6י 1ככ)) מסך 16 ען כמו סיס ovhn )גסס מוןססו6
 וס51 )כד ממדמם ככמ ט'מ)lht~Dh 6ענין

 סגמ1"
 נדמי1ן

 . וכו' מהכיס 06 ו6מר1 ע : )נפם מון סגמנט סל"סוןממענין סו" מטלק כוס שוכר סקור כוס ור") . )כד0גני6יס
 6י 16 מטך h~pt כמ כ) כי מטך ספו" סקול סחקל6ל")
 ס16ל סיסים "ס גל"צ 1)י . 3וס סי,ק "ין טחר1ס טסוס

ססו"
 נולם ע) 16 6דס כגי סימקוסו כמו מטך זורח ע)
 סעניויס 6)1 כ6ל "סר וקמל . סד0 )פי כוס דיוק 6'ןתמלח

 : כר"סיח מערס 3עגיגי לדכר מול מסרקג,ס

 מגבשם
 מיד וימתיח כלתי ספיתם מחפנם כל בו ומרנוןעיונו
 "תר זס כי 3וס, סיזק 6ין 61מרו : לקודק מעכתגסרפס
 liho~ מן T~Oחיייך

 טסו" 6ל6 תיוק 6נן
 כמדרגס מקדר

 , ססגסמס סיגי כל כולל 610 כי ודמות 5ל0 לכפררנס
 , סגי"רגו נמו כר5סיח כמערס )זכר ,ק כעכורוגתח'יג
 ויתחייב לנלס רומס טסות כתנווגס ל7נר סב כךו6חר
 לדכר וס כעכור וקייב יכיס ס' וחמוגח לתר זסגעגור
 יכעכור סילסיס pfi  ויחוו לזכר וסוגרך וקוס וסכיטכרפס

 סרכ ססכס נתן ססגחס נענזר סיפיליס כלייתטגתתייכו
 עחס סכ סיגי, סר תסתר תכי6ור קנת מוס וגתטךלחס
 גמעסס נמליו 5טר סמסופיס לכיר סר5סון עגעו6ל

 : סלח סגי 61יס 6יס קומרי יסוךסריסית
 סג6מרח ס6טס כי ל53ר מפרק 3זס סימו יפרק

 רמז וסייס לחמר ג"כ גרמו דרסטיתכמעסם
 כיסר ו6ח"כ מכרוכים לענין וסחיו 6יס לקמרו 3וס רמו , ככתוף גימרו ולזחוח 5ח וכי . סגורם "ל גןגס

 טת1י
 מס

 : כר"סיח כמעסס סג6תר ו3ןילד
פרק-

אברבנאלקרשקש
 צוה השלם הרב לנו רמז . שמות שנ' ואשה איש ח( יפרק

 הענין טמנו ר,ונלים ואם גנבדיפ רמזיםהשיתף
 סרר להוריענו בכאן כיון שהוא וזה השיתוף זה זכר בעבורואשר

 ההומר אל רומז ואשה איש בקצת~ובאמרו קצתו והקשרוהנמצא
 הנאמר השכלים הם אשר הכרובים אל רומז אח ובאמרווהצורה
 אל רומז אחותה אל אשה ובאחרו אחיו אל איש ופניהםניעם

 אל אשה הוצרות בהם שנא' היות בארבע המכווניםדורגלים
 נאצל שהאחד רומז אחיו אל איש ופניהם בכרובים אטרטועתה
 אמר וכאלו המציאות על מורה פגים מלת בי ממנו וםוישפעכהשגי
 לו עלה כיהוא אחר חברו ממציאות מושפע הוא האהד אותשמצי-
 שבל ששניהם טמני אחיו אל איש ואמר האל ברצוןופיעלו
 ביניתם ואין שבעצמו למה דומם בסבתו לפעול יתןוהפועל
 עלול והאחד ~לה שהאחר מצר אלא מנין בהם יושכל ולאהפרש
 קצת דעת לפי פעוי והאחד פועל האחד או דעות הצחלפ*

 הרב סדרם אשר הגלגלים הם חיות וארבע . אמונתנוטבעלי
 נקשרים הם וכאלו שני תוך אחד והם ברורים ארבע הםכאלו
 ושתוק בתנועתו. כלם את המגיע הוא המקיף שהגלגל אחר בזהזה
 השפל העולם הוא ותצורה ההומר עצם בהם המכוון ואשהא"א
 הם וכאלו וצורה טחוטר מורכבות הם מטה של הנמצאותשכל

 יפורות ארבע צורת קבל הראשון שחומר קצתםנקשרים
 ובאמצעותם הצמחים צורת ואחר המחצבים צורתובאמצעותם

 והם שני חוה אחד והיסודוה המרברים ב'ח צורת ואחר ב"חצורת
 המקיף הגלגל עד בחברו וחצירו חברו תוך האחד אשרבתוך
 האל ברצון בכונה אותה מגיעים הם והשכלים כלם אתהמניע
 ההיא בהנועה להם להדמות בגלגלים והציור התשוקה נחויתן
 : השפל העולם הוא אשר לזולתם הטוב והשפעת וההתמרההקיום

 סמומריות תמיכות ימסו כססנחס סס6נינים מכיון )סי , סססגססגות
 ר'ל , ססקגס )סטתכסו0 סגוסגייס )רגרים טעו 6מר וגסו ,כממריות יתען e(o סס6דם מסגפת "בינו כן פפני ר16 גתכועותיו, וסיוקו)סס'י
 ;ט1 כסס ,מטך , מסגטמ01 סטנ00 גגד)ס ומס כסריגו מס מכנתגי

 גדתי ))כס ר16י טגן )מ"ג0 , וסמחחס מס6ג.)ס סגופ;,י0)ט,ייניס
 Dk1('OC ט)6 ר') , 1יו ס"מ )"י0ר6) גוי 16י)י 61) , ס:גתס סקור ברי 6מי וטגן , 146 1)סתדמוחס6!

 ו)"
 , שנחס )טג1ט גר6ו' סיקס

 )מסמריך ג0מיג1מו יוגר גמד , ato)ht 06 וימו טר16 "מרישמס
 , (twlnP ויסחו ויסכנו פייט סרג 1ס 1);י , ויכסו b't(IS מ7רג,ו)מרו
 כבו 3רטו6 081קג)ו 3קרגויסון מזן וכוו ~1Dh 5ו:ק)וס גטי'1)6
 ירפס , יגעיו ו0מ0 6מר 6101 סמ6מר סוף e)nh ואמרו וסתן:לגטין
 גמו וישו 6.1;)1 05 גי רגעיו ומש מיס סמ"מר סוף שיןקסם

 ויר16 גימר ;;))ס גום טסס:גס מו"נ לסרג סו6 סלמס "ג) .טסק:י0י
 %1ל , שמל"י גמו כסטיר )גנח כמע"ס רנוניו והמח יסרק) 6)כי6ח
 ופגן , המריס )ס0 מקרס מס 06 גי , מססיגס 6יו1 ס5)ס,ס 06ויחוו
 סוף י61 וגו' רגליו 01ה0 קומר גי , סמ6מר כבמח סוף למוס6מר

 שגס סי6 יטב) wSh 06 1יר16 שמר , ושפודי ס;0;י מירטוחמס סדי ומוס . מסיאנס היגו כן 6מר טג6 ומס , גססגס כנקמרכמקמר
 נחפף סו6 גי , ענוני" כנגס סי6 ס6)סיס 6ח וימ,ו ולמד ,מטוגמח
 ואם : Sh1P 6)סי 06 וירה גפס1ק 0י6 סמט1גק0 סכטגס גיס6מח
 ;סע 6וסג' גע'ע מק'ייס 060 סרג '1Dh מסמק1ייס. 6מ1 'י1ס)6

 ו'ר6ו 6מר וגו' ו'סיס סער סטיון ומע"מ )סלע 'רוס )6 ,סג0וג'ס
 ע) 06 גי סטג)י0 גסטגס )ho 6(~'t 06 וימו , יסרק) בסי06

 16 , קיקרoh 016 , גמ1;י0 סמוגטי0 סזגריס טסם ר') מנטיית,0טג1ח
 ט) ;גריס יכריס "מס משחס גטי גר61יס 18רי0 וקורח omhסיר16

 וירמוס 0016 טיקר16 5ו , היובסו מס גוגי6 נסג )סטקיע , סוסגי
 , ט'ר)סו תמס )סגים מ)6ג01 וטובים 6מ1טיי0 ):יוחס ממכיסגורת

 וסגספי 1ס"סוזי . (Sb געמוח מימם "ליווגטן
 ס ב וריס , מ1"יו0 ססגוני ט) ר') 6מר מן.

 טג)ס ן הביס ש 8ו זן
 סגת נ5מר.ע) סמולן גי מהגיס סנקר6'ס וריס סמדמס גכמ ס,ר6'ס סזגר'ם י') מ!6ג'ס Oh ,6מי , PND 6ט מגפנים 6ס , מ1סי1חי~ו

 : גס'ס טון קיגל נמס מוס יוגר ופרג , )מוס סור6י0 סס 151ר'ס , גרו6י0 81וריס ,סמזמס
 )ג) ג'ג יקמר ססט6)ס וסטת 6דס מגני ו)גקגס )וגי 610 61;0 )6'ט סר6טונס ססס1מס 'סרג "מר . כו' שטות שני ואשה איש יפרק

 . 0061 6י" ס10רס 6מוס פגעניסס ניון מגע'מ ו)וקגס )1;י נו7ן'ס יק סס "סס 6ק גי לוג וט ג6 פקין ח6) ו% . מגט ווקגסוגר
p'ppp~
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 ז ו פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 ומזומן מוכן ענין לכל א אשה שם ההגאל כך ואחר , ונקבה זכי אמר כאלו * ואשתו איששבעה
 אחות כי ב לך התבאר כבר אחוועה. אל אשה חוברות תהיינה היריעות חמש אטר , אחד לעניןלהתחבר

 : ואשה באיש ההשאלה מצד בשיתקש כן נם יאמרוואח
 זאת ההמאלה ואחר . בנים לו וילדו , הלידה והוא . ידוע הטלה מזאת המצן הענץ , ילד זפרק

 הצמחת לענין נ"ב והושאלה , יולדו הרים במרם , המבעיים הדברים להמצאתהמלה
 הם כאלו , הומן לחדושי עוי והושאלה , והצמיחה והולידה אמר , בלידה דמות , שתצמיח מההארץ
 הדעות מן שיחייבוהו ומה הטחשבות לחידושי עוד והושאלה , יום יולד טה תדע לא כי , כלדוענינים

 כמו . ברעותם להם יספיק . יספיקו נכרים ובילדי נאסר וממנו . שקר וילד שאמר כמו ,והסברות
 ענין איש שלמד מי הענין זה ועל . אולין עטמיא ובנימוסי , זה בפירוש ע"ה עחיאל בז יונהןשתרגם
 הענין ובזה )"( . ההוא הדעת בעל הוא באשר א , ההוא האיש הוליר כאלו , דעת והועילהואחה
 נאמר "השאלה ובזאת . בן שם בשיתוף שאבאר כמו ב , הנביאים בני , הנבשים תלמידינקיאו

באדם
אפרי טובשם  ל6ס0 רומו ר"ל . ל0חמכר ומנומן מוכן ענין )כל א ד פרק 6' לגיס ענין ממלמד מי העגין וס על וגמר ילך זפרק

 3ר"טי0 כמטט0 סנ"מרח י 1ג6 , ס0ו6 סקיי 0ולירו כשילו רעת,0ועילסו
"100 

 . 0ר"סון הממר
 סירס פל ישפר סייפ  פסס ילפי סלורSh 0 רופן וימס וכגוס  כגיס  סולירו 5סר  מסשגפיס "חך כל כי 013כרמו
bSמס נשפר ליס פגתנו  סולירוס 5גל גסתית סוליריססילרס ל3ר( גולח 0ו6 כי מלממס 6יס 'חגרך nlhin)o 

 נכרה) n'bol וכמוחו , 3ו ומחמכרוח מה"חדוח Osilקלס
 גרוכיס נעגין ימיו 6ח 6יס 6מר )ו0 רמו כסיתוף.ר') המרו וימוח 6ח גי ב 0סמיוח: 0נורוח עם מתמכר סו6 מנכן) מסע)כי

 יל "ס0 פרלכסוכמעסם
~Ptnb 
 סוס . 3ן טס שחוף טגכ6ל כמו ב : 6100 סדעח כעי כ6סר0מ)מד לונ0ל,מל סדעח. ~SP)hl כקטר א זסנרק : 3ריסי0 בפפסי סן"פר  3ן  סס  סלוף ניר (ס ישפר .

סלכ
קרשקשאברבנאל

 מ6י" גי 6:ס יקרץ )ו6ח נגי16ר 6מר1טטפס,ק
 הפוך הוא כאלו הוא ר'ל בן. שם בשתוףשאבארי יוגר ו0ו6 , למסיס )פי , מסקוס )וקג0 6ט0 יקרץ ר6ע~,סגי,מס כמו הנביאים בני הנביאים תלמידי נקראו יבזה )6( זפרמ עי ר') , (6ת ),קמ0

 רולר אטר הסרק בסוף וביאורו שאבאר. כמו בן שםבשחוף ו,סהייפ . ט)י0ס נקמר ר6כו,0 טגסנמס יורם וסוך , )ווח0מסקוס
 מצר ילר נקרא כן אם למדהויוהבינהו כאשר כצלמובדסוהו י~נר  ייסייתרוס  ינבי"יס פל יתפר %1סס 6יס טס מע"ר ג.נ גיססרג
 אמר ולזה אב נקרא הטוליר וכן נרדפים h1QW ובן וילדהלמירה 1Dh וט ,מסני , (u(Ph nisth ott מ,') למרו ולגן , 0וקג0עס

 , 'י פיג ונוזת  גבר  כן 6תר יופרז1"ס  העגין ולוה יקמור, בו  שרוצה ישפיקו  נברים עליבילרילמעיה 3ניי,ין,  פס,רססי0ייחרו  וייגס פלס~כר יעפרומריסגפנתיר"סווס
 %הר: ענין  והבן שהילר נצר בנים הנביאים חמשירי נקראו , יגפורס ססט"לי  ורך יל יו,

 )רמוז וט סרג סני" . וכו' המחובר  דבר לבל תשאלושחיב
 6טר ננייח, ו60יט 6מר ותגן , יס' כגוית וכטס , )1וי0 רומו נ.כ וסריי , 0ר"ס.ן )ממל טר,מות טס o(ninh )חטם , גר5א'ת)מטט0
 ופנס . וסספליס ננלוליס ספיריים גרנריס וספוליס לירום onllc פ;"0  סיוף ג'( ע'( )למוח מזממת 6יט 0' ג'6( ט' )דוק) גתכןטיחי

 צ%ן:ינ'%,ע,גי %ש25י
 6ן"טנייעש:ןענע,%רמ2בג4 21גן!יזל-,1 2ןלפ'ב:נךצ )קנ2 ,

1~tnS1,Gthh)1ovh
 פ1ו עטר . כו' ואחות אח כי וי התבאר כבר : 0"ל  פננין וקיוו ירן:ית יפסס מפניוי  סיס 1DtSUG 02 ג)

~"מיי,hS ס גי ,"לס
 ייט ינקת ייסויס %ר יסספ לים סינוס וזכר  גס2, '"מו, ולהזח ט"מ סוג 6מו ,מוזגן נ:,13ס%ה2'5חי :במה,שמ:מב)
 לתיו "יסירא( נ'כ מרכבם וכפפסי י1 כ'ס  )טפיס גיו "יסקל (G'h ייכר,גימ"ו ג5 סופר ולפס יגל, --ייתיוי"יס 05 3ר"סיס 3פפסספרפר

 ספ6פר סנט גרנ פנג% גססוף ספיוי נסרי גי 1:רמ. ל, פטר לתפור ווין . ית' גול יאפרו רנרט  סויוס ופס 1:רמ לו וכלס ,חרוטיי

 פס וכמנס . גיגיסס ריקת  וקין , 6י ~י פיינריב לסייסת "בי י1ל1לט ולרייס 9ט לס' ~יריס סיכר  וסוסים , ותונס אל גסס סרגרסס

 ! כחומית מס 0,רן "ןמת0 )ט1ין גן גס ,0ו"6)0 , יודו 0ר'0 גטרס , ~D(O"D סדגויס )0מ,6ת טכ,ט6)0 אמר . צח ז קפ
 טן סקרן יסו,"0 ,ס "ר, סוימת גסו%ס כוללן סכאלס "cc טיינ StG~ht . ייפה ינ" or ךייהר ר.דופמ h'1a חי סגטלכ'1'
 (OniD קהטס0 מס 4~ס גלון ייסולפ נ"רסילל מפ  ישפ"פס

 ז
 S'hst ט~ז 10(ממ ,סו6 ג111סס :מעש מס 061

ח ז מ (  
 גת ג2) סו6 גפר 0סו6 סייס 0,)יד פו' 6חז  מנין 1DSn  2 מי סרג 6מר הגן, ע) היסוססו 'ג'ע סרנוס0ג'6
 ס6מח htOt , ירסס מגויס )ו סקוסו מי זג) קמלו סו6 גן סס גס0וף , גוס ס,ונ,גי קתג 3ן. ס0 שחש ח6ג6ר כפ : גו 11Dig ר'גסיוף
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 אכד ז פרק ראשון חלק נבוביםמורה
 אדם צלם ענין 6'( )יפלק לר קדם וכבר * בצלמו ברטותו ויולר שנה ומאת שלשים. אדם החי ,נאום
 היא אשר , באמת האנושית הצורה אליהם הניעה לא הבנים מן לו שקדמו מי וכל , החש ביהורססנו
 וכמצא והנינהו למדהו כאשר שת אמנם . וכדמותו אלהים בצלם עליה הנאמר ודמותו אדםצלם
 זאה לו הניע שלא מי כל כי ידעת וכבר , כצלמו בדמותו ויולר בו אמר , האנושי השלימותשלם
 על יכולת לו יש אבל , ותבניתו איש צורת על בהמה אבל איש אינו הוא , ענינה ביארנו אשרהצורה

טיני אפתע
 כמו ר"י לק כן מס טה1ף 5הר s~f 6( b'so otpnsשרץ

 ממס,1"ע"ס 3ן ר") שינו כן סס סחוף מפרק גזםט6כ6ר
 tplnp מידי '1נ6 מקרך וקין סח )מנ,"1ח סיס סכשכחספס
 גימל המופסדות הדטוח "nttl?th~ 1 מדעות shn ג"כילמוו
 (t)P(ot כסנטה ההידס ר") כן ויזיד כסת "מרו 6"כ 3ן,טס

 ") הכה מן סכנו וסוניםסטע)ייס
 מהייכח סיחה 6סר טועי

 ססכעיח )1רה1 הוקידה "ז כס: התכוייס נעניגיס תפעו)גולחו
 שסיה )כן ק1דס "כ) . המו:כיוח קנוח 6101 )ס thlb'וסכין

 ס3גיס "1 סגססריח  וגדעות המטלסמוח געגייגיסלוגויפכלו
 יריהית סריס סיו "3ל וגילפו  כרפותו סיו hS מזליי מסיססס0
 . מרפוס ומרס 0סיזק לפייי 5לי סכלי פספפ Ota %גי

וקמרו

 133 י6מר מ"תר ד3ר סלתר  ;ס,רס 3ו  בכיון  פ3ני0, לו סזדמו פיוכל 1ס53פרולמפי אסרן ל, 06 8מר,  3וגפי01 ס0 סחוף )ונ 6יןגי
 וגס ס0ו6.גדעם

-t~tho 
 :הפ סג6 לזמר :סיסי טוך ייתר  כן, כה3

 )1'ל ג'ג ו3:' 1'( 6' );יר ני נהרו ופי גוי גמסבס3י, 3וגת'גטס
 .  י( ו' לויונ י' פל לסתי1י ס")יי0 3ני ויגיז r1en ת'נכ'ג(
 כוס כסדוקים onlh ירג :י3י, ייוס טס ס0 ג' כן בקינו 6נייהטוג
 1)"  יסרס%

 יגיף
  מסוי

 3י0  כסיון  ס-הגיג ר,1'  ולכן , גן געלת כלל

 :"תרו סרג תמר . וכו' ירמוח צלם  ענין  לנו קרם וכבר :סירי
 למרו :כובר וסייס ילהיר על )יהר סו, כזלפו כרפותו ויולדגסס

 גדמוסו "ונורו לוס ביזסס ולס. . לר פ"והו 16סו קילר גו 6תרוממכילו
 יספר 1"יך , ג:טל  ייסגלו ;יון טנייוי זד0 בבגר ירג 5ךר .כ11פו
 לוס יסרס וכן . וייבכלי ילווו טל :',מר לן %ס לותו ילדטכטכלו

 הייס וי0 , סלים גנרר יין ג'כ "וסו סזורפי0 סןלי0 1ס6ר5'י
 4 :חן מי  ועל , סרג )וט כשיג . גניוס נ"מ,- )" קין ,משע')'ס

 ותניניו  לתומו כ,:ר 06 כי גנריוחו ל, , בס איל , כר15יסהלפוו
 נועפו

 טסו"
 ויו"ד ג,יה1ד גו קמר 710 ומוס , וימ1הו ot~ih ג"ס

 )פי , סקס )7גן,ס סרג ה11רן . כו' 'רעה וכבר : ג,)מ1נומוהו
 ס6ס , ג11יסס"וו:יח סי1 )6 )סח סק1זמיס "דם גוי 06 מקדקיקבס
 utAO  ;ל, מי סג)  6מו  ולין . טסינו מיס מס "ו נטיח כב"רגס6רו
 יגל גסטל, תכיס ר'ל ליס "י11 נפסל, סמ:כלת ר'ל ס1ורס ולתאליו
סו"

 ויו, , .ריפהו %3ס-ון כסיס טסי, כלומר ,  5ר0 )ורת טל גספס
 כי , וכל מכל כגימום ומסל יסו "פנס . והקרו "יצריו גס3וית6יט
 יהדסו )" סוס , יילמוס ס:טולוח כתמרון 6ליס0 בנמשלו סייחטס

 טל יכולת לס0 יטיס כי סרט  תפסולוס 1טוריס  סיסיו גמם נ'ג48ס1
 נסס י:פפ: יגיט ל, כ,סר כנס ס:לתות  ליגטת פיכני: בסץוכמח:3ס סככי כי , ולפר 013 יסגי ונתן , יג'ת ס0 תקטר יוסר ססי1ספיני
 סרי יטל וייי :נ1סי0 וסוליר לרט ספי'%'ם ססהכי1ותגמיני

 ידפו ל,
 15 , גתגניתו ר'נ , %ר0 יופי ר3ר יו5 כ"ל :6פר 1!ס .לג'ח
 וסורגוני כמיציו. סירס  וירפס יחמס :17ף כמו 3סטוליס'1 ר'לימקיו
 :6מר כמס ירפס . סווקיס יולירו כי ום כרית 6:ורו ין, וימסכוכתג
 )פי וט קמר , )"ים סיימי סרטים ht(:'e ט) נקמר כ61 ,כ:זיס
 ט,ג לSUD 5 מכל וטדרי0 מיס  ספפהיריס,ט5)סיס

"(1 
 סס 51)ס רט

 1,ויקיס סך,ס ה,') קר6ו 1"והס מרעות פועני רסטיס וממס ,ססק6יס
 , סי1ה0 ייסדר ליצה ידופיothnt) 0 51ינ0 , סרט יפשו  6:דטכס
 ל;כ)י0 טיסיס לנס( ל, 05 , המיר סוטלי0 שייוחס ס6)סי0 יחקו8נ)
 ,ר0 גני וכן סרג 6פר ולכן ,  Ot~tID ג'כ גזר"י0 סגחינס nhmtרט,

 והגריסו ל"ד0 רותס סיס ס3ל כי , זס3ל  לזין רפו , לסתסקידפי0
 סיהס הב) , נוהמכ המיל נסיות 16ח1 מהקם סיס וקין , סחיוסיס

 גיס טלין  סדגריס וס0 , רותוס פוליר ביי נסס נזוף 6וססיס :וס 1סל;יס מקס "וחס גל ממורס פ6מר סני וסוס . גרטוהפתסגת1
 ירט פטל 003 תסיס ליטיר , טייס ר'ל 013 לומר יר3 ויוסיף ,מפי
  תסס ו1ס1 ינקזו , 3רותוס כוס 5סר פספדרי ססיל,ס לגר ול6מקנייני
 גדפוסו סוןך כס3 יס:רגוגי . 3סוטל פיכיל גן וין , נקלפומולי

 יר01 . ס0ט) 6ל 1ס%י4115י
 ססיסוי

 כלל גן כי יאפין 4 פס) כלו

 טובשם
 Sh סכם  מן  נססם  ססי3י,י עד ולמד"ס "החיותדמ1ח
 סגכי6יס 3גי ;גקר16 כתו  3ני0 5לו ונקרעי ,מפועל
 ס3ורס %ליסס יגיטס ל% מסכגיס 5י ססימ1 חס  כל סר63תר כי 3סת ניקרו יסר וסוף  3ן, ;ס גסתוף סנכ6ר כתוכגיס.

 oSn ונתן% לתרומי כיסר סת 6חגס 63מת,סיגוסית
 ייסיס 33לתו, ירתיתו .יולד 13 6מר יו  ס6)ו:יחמסלתות
 ססכליי0 לר3ריס  גע? כ:סידס ר"ל כן .ילד נסתלתרו
 כתתיי3ת מיחס 6:ר סס,על 6ל מכח  תן ;כ6וסוני%
 סט3עית 3.רח1 סולירס 16 ססס גרכריס לפעול13רת1
 נימס כעסיס לכן 9ייס 6נל סמו;כל, קים וסיף לססר6ף
 ססס סכגיס 5י סגססרות ונדטות ספסורסתיס  3טכיןסכלי

שסיס
בנאר
 טליה 6המ  טויי, ל:,ו לנד יגמיד מייי  5גן , :יתדו 1ל5 5דשסיוליד
 ומבכילו לפד :וד0 ככוווהו  והקיט עני . כרפט );,ס סרג יגיייטס וסיר3וני סת. סנריו3,.ולדת וכו% , לתוסכלות ספוטלונפס Shפ0כת
 יושלל, סגי כוס :יב0 פר3ייו לסנו3,ני( וסת3,ר . סיוליוו 5פרולכן
 וסלקים oih ohn ויחי טוהר וסו, , פרו ל" ו06 וסכל  קיןס3ויס לב"י ייפוג ונס ת'( 3' לתפלים  ילרהיך ייוס 5ני ((rh 13 סר3ושכיון
 ממדיין , וכסד"כ) כרטוה סוליה h'~r , בת 6ת כללמד כדמוהו ויולךטגך
 יסיך ילס וסיריוס "ך0 הולדות ברור פ"ר ה'ן ויזבס , "ר0:יביג  סס:בס טל סגר3וני כד3רי 3י ייותס ויסין ,  סה סוגדה כנכהי:סו6

 וסגלולידת0 סי1כךוכ0ןין ו;:1, תום ,ת ירט וסתרתהרייגפר:ס onh 3ו, טיונך סליו פטירך וכפי .  יטפיס, ;ס'  כס כונדה גברבררקס כסרי דהרי, איסם ויבי3והי . יט,לס יישתת :פפ)1 :? 1רט טלמיוסוה
 שנוך  ססיס יפס ,  פ;ין  סנת;כיס וסגנים ויורט , וטגיגו ל סוסריגס
 18קו סהורס טחס 1ס 6הר . 3ופק  קון סדיגס על  טסו, , שייעב
 וידע , סרגה "1תס הכדף 6מר 6נ) , ממגו כור רכר ול, ס"רור,ס1רט
 'h(~et לי כחס ,  במוסת 6ח h~rnl גן 1")ן ":הו 6ח טין6זס
 יו ינו; בפו 6ה ויזרה  גן 'ולר סוף )0 ולסת , וגו' "הרורט

 סכוליר ותס כפבוטס  ספסופס :ת  לירת  כזס 3, סגס , ס'  3בסלזרוי מוחי
 לטיוח יחהיס ריחי ס' ג:0 לקרי יוקל :כימיו ולס' , 3נולחי:
 וכר , וכו' "דo"Sh 0 3רי 3יי0 ,רם הולרו? טסי ,ס "הרת,סריס סתהיל ולוס , ס' ירך  1יט לפייסו פבת, :יוליה וספיר סרטיסור
 ויזרז כעלמו נרפיהו יילד :ני ובלייט פאס יר0 ויהי , (obrונקרס
 כל6 ר6ס  וכו' ,ר0 יפי וימיו , :ת סמי6ס

 וסהו)דס סיהס סההלח ממגו טכס )מס סי:פך "3ל , כולרתו  ירםכבר כי  טס סרוח מ1ד'ט י1י  סוסון  באין ירנ יוניי  ומוס , בה בפו%ת ויקר* ימר "3ל בת "ת קלפו גדמוסו 1.ולר ,תר ושל, , סת "ס גיויגל קין ס6לס גסולרות וכי
גוס

 ע;" 1)"
 פ'  לפורי סיו ל, סגנית  ט6ר המך )ו.ו)גן :קדמו 1סנ) יין 1

 יי'1'יי:מ:ע:פ!:1:ן5של:'2ן:יעמ':ן-שייו
 ! ממין וס:ק)ט)ות כיחס :?וך סמביו ס:;ןמ: 1"ה ס1הה 1":ר ,1:1'ס1
 סר3 דטח י:נ11 ב:ס:1;'ס גי6רהיהנה

 ותליר . סג6רתי ימו  וכסני
 ירוסן (tvh %ס , גרופיס מטיס הטין זורות גיטין סיות פסיסרר , לילן ירופיot)t)pO  0 3כל טור לותר 6פסר סרס , נןסוקי0 :רייקתי1ס
ופי

  וכלדת  ויריי, יהוהר פל 11th's י,:י 3,י: גוס  ויטסיסטייניס יס:נס  מסיון יגורס גפם וגיתטסזו , גפ:וי:מיס יהפ:ן ל,סמ1;כל,ה  גטיון ירוד כגס.ותו , יכולל סברס  לפיון פירפנו כהייה וטן סוט:
 גדגריס 1גד1ת1ת סטיכיה, מסכלו 1סומסג1ה סי"1יוה  סססנ,: 'ק"גי') ,  גולמו יוליר כפויכלופ וכ;יפיין , סויר גמ:ור:מית ופט'ין )1.ףי"ר0 נסיוי יפתביס, סתוליד ייפז 21יני המגויבות )7ט1ח ב"מ,סנניס
 עליו תליתן , ייתוגי0 יבי יכתיב :ירג וס פפני )הסוג ל, יוי .סללי
 ומוסחר גגסף ס,נ)ס יגס  גמבכ'ית 1יג ספוחי :י' :;ר'0 ויו, ,פוס
 יתסוס 6גל  בוכ?גו, גמי קרו :סזגר,ס 1,"מין ,כגרו כסרג 1טוי11ג,סג,
 פנס , סס0 בפהךים יריפת הוטלס נהורת)1, גכתיגת0 סיס מסטמל3ד
.ימס גיור htDt , לספור מיריאת %)ינו פליגת יותר טפלת גיס טור'ט
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 ז פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 להנעת לו סוכנים שהיו והמחשבה השכל כי , ב"ח לשאר כן שאין טה , הרעות וחדוש ההחקמינ*

 הוא כאלו ג הנזקים והוליד לרע המביאות התחבולות במיני בהם ישתטש , הביע לא אשרהשלמות
 naw ק"ל אזרק כל כמדרש זאמרו . לשת הקודמים אדם בני היו וכן . יתקהו או לאדם ידמהדבר

שהיה
 מובשם

 ורוחות סדים מס 6גל tnSS1 כימותו פיו ל6 מולידפסיס
 . רעות וחרט ססיזק כמיני ~hS סכלו ממחמס סיס ל6כי
 סתגוגוח. סדעוח sbt סכוכות סדעוח 6ל גוסס סיס6כל מסכלי מעגין עומס סיס fis כי וטדיס רוחות תולידסיס סר6טון 6דס נזוף פסיס סימיס "וחס כל רז"ל ס6מרווזמו
 טסי6 7נ1רס ז6ת לו מגיע פל6 מי כי כקמרו ססליגומס
 !תכניתו 6יס ברת על כסמם 6ל6 6יט 6יגו ססכליתמגורס
 כמיני מיכולת לו סיט למס מסכסמס רע יותר פסוק6ל6

אפךי
 כקמל כסס גרוף מסיו פנס sup רוחן יל כמזרם61מר1
 רומות מקיד ליס סע'וניס כמוסכ)יס סכל מוניל סיסס)6
 סידיעוח קנוח 6101 מנורש ממכוון סטגיין עוטס סיס )6כי

 וים . כניס חלדי כענכ יקמר* רמו ונס . וס וסנןסעיוניוח
 sp מסקסי ג"ד כפרק כן סס סחוף ס" 5מר סכמקוס)סרס
 פירט וג"כ סנססיוח, סכחוח ססס . גי נהרו "מי כנימסוק
 על לסחינכ hw(olo כני ויכלו ססוק ע) . מסלטי כ"ככפ'
 גנורחו ידממו כ6)1 ר") ימקמו, 16 )6דס יימס כ6)1 ג :ס'

 סעו)וח מקוף סימקס כמו כפעו)וחיו ימקסו "1סחכנייח

 מסכל כי יער תתיות רע יותר סו6 ס' וירקת וזעת "כמס לו סכין ס6דס 6נל וססתדלות מחסכם ול6 יכולת למס6ין
 יקרס כי מרע, 6ל ~osh1% סחחכולות כתיגי כסס יסחתס סגיע ל6 כלסר לסלמות לסגעחו בו מוכגיס פססוסמחטכס

 לעגייס ויכולתו ממוגו יתן כי טוב לטיס כטיגיעו טוכיס סס ומיכולת סעוסר כי סגטמיות לטובות סיקרס מסלוס
 יסתמם 06 ססכל סו6 כן ן 3רחו3וח עגי לעסוק וסיכולח עוות לעגות הסוף סעוסר לרסע וכמגס וומגו, מחוק עגיויגיל
 ססזס, מפיוח יותר רצוח רעות נסעסוח מתגו יסחתס ממגו סרסע ס6יפ יטתנוט ו6ס עליוגס לתעלם יגיע ממגוסחכם
 לסח קרמו 6סר סכגיום כל סיו ולכן סיער מחית פעמים 6ל1 רע יותר סוף סרע ס6יס כי מפילוסוף 6מרולכן
 ססוויס וכזורות עכרו 6סר כזורות גזולים רמוים כו וים מקד גסל6 סו6 כי מסרק זס וסכן וטפקיס. ורוחותפזים

1כ17רות
אברבנאל

 מפס טנ)מ!ד שכדי . טפילם ו151 קורס גי ע) מסר סעיוו'סשינוים
 ס6)ס סספ!ריס )גחל ט'ס 6יוו11 מטס ר06 , ס8)ס סמדטייססחוע)ות
 סוטרך ממנו !,)מנד סס"!ר וקמין ייע טסמטכי) גזי , סחורםוהמקח
 , 6)יסס ~nthf מס טסות מספור קמחה ידעו וססמ!ן , סטיו,יוס,סחר
 , ס;"וגיס גפ:ט' ומקמין מוזם תמיד ססו6 , ס,ר6ס י1יו "ימרס)מס ממוגי (Oh , ספטע עפיו טי!רס )מס מטרף קומר חמיי חמ81סוופגן
 ס 27 ס8דסיחמס

 , )נניס סימן "ניח הקירע מס 16ר נ"ן ס"מ וסוס

 וסוף !גמ!ס8)י0 גטחופי0 כוונתו )סגין מפחם )ן וט וסוס . ~סגספיו
 "610 סחוף טסגי6 ר8ס ')ד גטחוף סוס ונפרק , פטמים סיג וגרודבר
 ס"יוס סהמריי6 סדגריס סו)זת ע) ו0י6מר ס6מחיח ס)יזס ט)כלמח
 טיילי סנסור ממתת רם, )')ו ~nrhl נמוגן olor , וסמו:ג)!חסממטגות מרוטי SD ג'ג ושיקמר יומן מיופי su י8מי הג'; מיונית ופטגט)י
~ovh)

 סהמרייס גדגריס סוכר סס!)דס !טת!ף "דהו, מיס 9ם טת
 olnrn ורני מקרס ססו6 סומן גמו!טי טסים )קין )רמוסגי6ס
 סנן ססו6 לטח רמו סס נמ!טג)!ח ססו)רס ולתוף טומר,וגנחי

 יכ'6 ס,סהר טורס מס !ט, סספ!ר 6מחח ט, רמו סנטסמחרון,
 )"ק!ר 6ני לקיתי כנס , כ), דרך ע) גוס ט8מרחי מס ומלבר :טסו)יד
 טנ" וימטוג יורות יעטס ה"נ eb ,גיימוד

 , 3ר8ס'ח מטקס טו,וי גג) מ:)
 נהטוג 8ם גי . h?'1 סגיו ומי , מ") סייח הטב ממו! וקב , גק1חס16
 !וריקחו כטורס הזי עויין יסקר , מט) 18)1 י81 גר"שח מס"ססג)

 :ב :שיג!:;;%,42ג;:ג ו:צי:הנמ146
 ס6ומ!ת ט) !סמ16ר!ח ושרן טמיר וחמרו , גמ:)יס )וגוסנגי6,ס
סגכגוו"
 טנז,6ח לער ;or סרג סרתו ליג ט"מ, קיליי  פר3ריס  וסיר ,
 נעם גוס כזגריס 1bct , ולסרן מטס ט) מ:) ס!8 וסקור חרזסריס
 )1ד מפרט לוחו6וח0

 מינו"
, h9PD י,טק כמורס )רג )כי . גסומ'ס 

 !6סל . )גו ט) ע"ס !)6 6)'1 ג'ון )8 כי טס, 0!6 63טרח"נ) וט ט) !נפטו . 8הו'ס .6)ס'ס וטגדס %1ס )6מר יגרע 8תומסי"! , ג5דוניסס מחפר,י0 טגויס ג)יט) גני קחו !מנס , )סעי) סקחד)6יך
lo)~nh'גר"טיח גמטטס "'ט מסג טסרג ס,6מר סיות "טס , ס!8 ,נ 
 !)ג8ר )גוון eh גי , ג)) גסס!טו ו0",,1 נעגמי מנוון גלחי ,מס)
 נמו , גונזי! ממסיג וט ט"ין מס טמס ג8 ניהר 6חרוגר

 נטטמ גר6:יח גמט:ס טנגר6 סוכר מס ט;) ס"ק 6.ן ,מקמוחי
 ~Scn "נ) , גימעו גלו וטסם מ() ו)8 ,ורם סס "ין ,סימיס

 נ)ר,ו)יסונ :ך "נ3%)~שיג2עני
 !עם ך'

 : ועי 64מין סניף!
 , ס;ךמוח סני סרג סגי" , גסתו ג' הנק ;'ט( כנסרק )W'1DIG ('1דע

 גר6סיח מטקס סק) דטתו ט"ין סורס וגוס ססשן "יומסו מס כפישוטו

 ונני6ור ו') 6מ'ג עומס ס0קזמס גו% 6מר עוד , קצהו 06 כי מס)סו6
 ג'( ג'ס )מ"י דגר מסחר 6)סי0 כנוד ג8ן וטו סססר מחח)חלמרו
 ו0160 גיס וסומ,8ים ולרן טמיס גרי6ח טס "קר סימיון ע"חסגגיי6ת ט6מרתי .)מס סרי רפו . מסטי יום טגר6( )מס סרר *מר וטוקמרו
 ו') מדגריסס ,ס )קח וסיף , וקיקך ovn 06 גי מק) גסס 6יןולקמו
 "קור מ%י0 וגגם וקיקך משן זגר ססחר לפסיס נגוז ג6ן וטדסיפר מחסנת 6מר עכס 6טר (OtOt וירק 9'( נפריס יגס גגר6טיחשחגו
 0ג3 וסול , מזגריו סרג סתי6 ומס וס ס8ומר גו!וח 6מחח וסגן .זגר
 4~יו h(h ~זפ יו  %טס רצוי 5ין , מימש טקח )ייי6ח טטגרמס

 ט5תר וגס , וחכ)יחס סגרי6ס 16סן יבטנו 0)6 ס'ות OD ,גפ:ועו
 0נ,כרס סגרי6ס ר') וליל ומכלן , עציו דפקיו 1)6 ס,גר6'0,:י8ו 6יך טיסחדו ר') דגר, ססחר o'tih כגוי כ8ן, ועי תספרמהחוח
 טקיס ומס ומוחס, סמייך, ופן סדטח, וטז טוו, גן וטנין (talh סניפעם
 חוך 3סס סיט ירמוי ד3ר, מסור ככלל סס סיס סדנרים כל הום, עסלו

 ויריסות (stv חוע)ת ספור מ16חו ויפיק גסס סמקירס גמט6וט"מ!
 חוום כענין כי כן, 16ח1 יכסס 610 סיס סרכ כפרקי העיין ואם :טנונווח
 לכייס רגוח ור6יוח מופח'ס וערס סע!)ס קימות ר6'!ת טקר!ח)גיר נמשן סטמד)וס סטחיל 6ג) ממילוה וסיס מפ) טיס )8 ונרי8חוסטו)ס
 קיטת סזגריס גרי6ח 60הרי ~mth 6מוס , סב!)) סרקניתסדוק
 6סג , ס6דס 6ח לעסיס ס' וי'1ר מן סחה)תס 6הוח פרטם הגיף ,כמיס
 6ד0 וחקיות סזגריס וק% טיס פעס טוו;רס ססי6 טסגרי5ססרג
 וס ומפני . 6מתיוח ידיעות ממס ))מוז כוי תחגו וסם , מס, גססים

 טגפנין "ס ומיקס , סדרך (ס גו ירך , גר5"יח נמעסס כדגרו 0'גגפ')
 פיוח ממנו קירקס דגר סיג נחג ,6 , סר8סו,ס !סגרי6ס ,מיסס:קח
 ס3יי8ס ומהם , גר08 ונקנס וכר ותמו , גר"טימ 'ת' olh  "":3ורייפ וררו מלר  טתיכווומי סחין  וממפ כתג ונס , )יוגו סלן "ניסגגיי6ס fnh סחורס קספרס גמם ממוס , ;פס!טו סכ) סיס 6נ) , מ:)גס
 :olhn, מיס %יאת 6חר פתם ופחם , וסקרן ססמ'ס ויגלו קמר ,קלס
 מיס טסוטס 6מר סיס גלו , סוחט ודגי , סיעת וטן , ~e'th טןונכר
 ול6 סיטי, כיום סיס כלו מפנין טוס מסכימים סהכמים וכל . עדןכגן

 דגר ירומק )6 ומס , גו6סיח ימי סטת 6מר ס,י0 גסופ ט,יןופתוס
 וס וטס , נם מנע סיס לס עתם סעד ס6מרגו ;סו , ססס סעגיגיסמן
 81טירך ממקומותיסס מל1קעיס לנ 6עמיעס דוריס סהכנניס וכרוככר
 יפרס מסמפרטי0 )6תז רקתי 1)6 . 1') סס טסטיוו גמז זגר,סג'י
 טג,ס "ומר 81ן' . מס"'ריס טיי ט) כטנרס טויו וסגרו וס 3)ס!ןדגר
 וס3רי6ח , כמסוטו כלו נר6סיח ימי נססה סגוכר ממס סרג וסטיררמו
 סגר'6ס טמתס וקמר גסס!טס, קם ג'ז !"סי" , 11;רס כסטי גיוס6ר0
 מתם קחו טז סממי למס )מגיד . וגו' !סקרן כממיס ויכ!)1ג6מר
 וחילך המטס וטמר , ס"מהי סססטיי סספור נפסק וטס , כפטסו"
 מ6זס מוס מתייפח וס!ג'מו , מט) )סי!הו וס !6מר 8הר. גההס!6

 וירש , ס"טס 8100 , גרפס הקגס וכר 6מי סימיון וגק:ח cncקונגרס
אמי
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 5צכה ח ז פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 והוא , כצלטו ברמתו ה1ליר השם רצהו וכאשר , שדים רגל , ריהוטן מוליר ה"ה בהם נאף אדםשהחק

 ושמהו הלשון הרחיבו כן ואחר , ולכזלל המיוחד למקום א הנחתו עיקר השם זה , מקים חפרק : כצלמו בדמענו יולד שנה ומאת שלשים אדם ויחיאטרו
 * וביראה בחכטה אבותיו מקום ממלא כאסרם , זה הלשון בעלי עשות רוב ידעת וכבר . הפלוניבענין פלוגי במקום פלוני שיאמר ער , אחד בענין לשלמותו ר"ל , וערכו האיש לפעלתשם

 כבוד ברוך ב נאסר , ההשאלה מן הצד זה ועל . בטררנתה ר"ל , עומדה במומה טחלוקת ועדיןואמרם
 הכוונה אטנם באלהים שבא טקום זכרע כל וכן . במציאות חלקו ועוצם מעלהו כפי ר"ל ממקומו,ה'

בו
 טובשםאפרי

 פכי5ר וצחר 5וק. מורס לגו מגוחן ית' סעת'דיס וכדורות ענין כלמיוס יכלר כו נס כי סכ" 00רק צמ"ז וסגיך .50דס
 מקיף חכ)'ח נזם וו0 ל") . ממיומן )מקוס א תp~g : כר5סיח ממעלס רמי גו גס כי מקוס q~wn גיבר זס : נר6סיח מעפםמעניני

 ככוד tnDV, )סי 510 נך יי' ככוד כרוך ספק וסירופ ב : מעיל "ו מכית ח6מל ?b(1 כויל, ומקוס , ונכד)סוס
 : ממקומו כלוך יי' ככוד יצמר כ6)ו סמני"וח ככ) חלקו OitDI יתכרך וממעלתו ממדרנחו מוססעו0 מס כונס סנמנ"ות וסםי"

ודם אברבנאל
 רמו , גג'ט טיוחו 6תי' וט מסיס ותמר , סמק) סיע שגםמלמל
 "וכרו טרומי ומס 1סוהט מטניס ועניין , מט) ג'כ סו6 גלעטסיה

 ו'! סח;מ'ם )סטיר סו6 , סטתי גיור סיס גשו טוססתגמיס
 5ם , סיסי גיוס ג)ו 1ס טיסים תפסי % גי , סמק) ,ז ט) ,0תפרו
 "יקמר ר16י 6ין ולגן , סדגייס מוג סחהרס1ת 6'ג יסים כי מסטיסיום למרי מומט דגר סיסים לפ"ר ג)ק' סיס 61'ג , מתמיפ וגר 0'ס)6 ממסי סיום "8הי 5מר דטתו ו)סהויק . ומחטגיי מותג) דגר תסו6)8
 , מט) סר8"וויס הנמינו 16) סיס סוס ס,6מע וכדי : מט) טסם 06כי
 ר') גו' מ,ו;טיס )ן 6טמיטס יגריס oln)no נגרו ;גר וט :~Ou סרג6מר
 סיות ט) ,ורו דגריס גתנו ג'ג ,ס עס מנס , כהורס מגרס ססססדגריס גפסעי סור"חס ט) טיורס סטתי גיור סיס וט סג) ס6מר סיוטעט
 וס61 , מט) סט1יח גפרקס סטסי גיוס תועקו ,גרו 6סר סס61פע:ין
 , (eptcP ת6ינס ט) יורו דגריס ט,מ0 סס ההמרו ג'ון סיוגיםממס
 )8 ומחקגס גס:ג) סיוחו סטמי גיוס סנטרו ג6מר0 גוו1תסחהסיס
 סס וט ט) ט8מר ססס ומ6מריס , 5לו ע) 6)1 יויו יגליסס גי ,גפ1ט)

 לעירך סרג וקמל . מט) ג)0 טסדגר'ס גלמת סיורו "'1;1רסמדרק1ח
 מקרו 1') הגמעו ט6מלו סמו ר') סס תסעירו גמז דגר'ס ע)ג'כ

  ולעסות )ג6ר פ' קמטון % 5ני נס , ,דיות גסס זעקו ס6)םגזגד'ס
 וגרclr~t 16 ט8ד0 1') מלמרס טסחה') מר06 ו6הס . ירגס ס' ע!למס
 וטס'סג"ט1ר נרגג( )ו'6 זגוג סיס וטסים גג 8) גג מח5תד'סכלחו
 61מרס , מרע י1ר 610 סטן יו6 נמת olnht 610 סמ5) סיס וטרוגגוגמ)
 גוס סוכ טסמ6 סמ*מריס וטלר , שנס מלות חס" מסלו סמי,סטען
 ספר וט טד , Otsfintt ססתריס 000 סרג סיה"וג סכין נכרטססס

 גופרתי הנה : hO(P' ממין וסקת)ט)וח סת1)דו0 לספר 0יהוורחווות
 , גפטועס קליפס דנריס גר8טיח גמטסס טיט יסגור טסרג סנייס 460)ך
 ס0ו6 גק1ח גק1תו 6ם גי , גר6טית מטטס גג) 16)1 סוס סוגרטלין

 וגירע גג)) ט6מרו גסס טויו סעירו1ו 1') מימיוו וטיגר' .ט1גרתי
 גפיר1פ ר"יחי ולני , hvn "סר טון פרג "ין 1ס ועט , סס;ורי0גלוחם
 )ויינר מניט כקטר כרמלית סכפרסח , גסים רגיגו סרם מטפסמפרסיות
 ידע וס5זס עי גרס פריס ג"וחס דגר נהג )elh~ , 6 08 נרסיסיי
 ג6וחס ממדייג סיוחו טר6ס )פי 08 ג' ממגו 1ס וקין , ;!)נסס לגי 1)6 , 6ים וק))1ח וסנמט וסע,'0 ג'ע סנ'ן וי"ג , 6טח1 מוס06
 , מסמון ס"ס )ססג'ר גי' ומן , ממנו סמפט 6:1ין , וממס) סרם,תוטס
 דוגק ונר o)tDn וכלל גדול פסח וזס דגר, כס טירח 1ל6 פניםסטתיר

 : ס1י סיום יד 5רמ גרלרי ר6יפיו % 6יר, 0ר5סלחורו
 טגפרק'ס );י מסרק וט סרג הביא . כו' השם זה מקום חפרק
 , ויעי ולעס תמיט , גר6סית ממע"ת ושיניס SD סטיר "סגרוי
 ס5ז0 06 טס כטס גו 0נ6מר קפי ג'ע, עויני ע) )סטיר ,ס גטכורורנת
 ,%ן מ)תעס עליו עימר כיון געתי, PD?? סיותו 1ס וימס , י"ר%ר
 מזלגת ע) ססט6)ס 1י ע) ~Otp קי8מר , גו )ג6ר סירק 06סגיך
 סיס 6:ר ססס;)ס מזרג0 0יb'a 6 מוס ))סוד ;די , ומטפחוסוגר
 ניט וגוס י1ל. 5"ר 60יס 06 סס ויטל שמי וטטליס גס,י8ד0
 סרג וגרו "% סרמוו גו ו1ר Shitn/ קט 610 וטמקוס ספרקקהוי
 טסמקוס גמגמס ססתג% )פי , 1;1)) מימד מקוס סיג וקמר .נג.15ר
 )מקוממיס ג!, טס61 ממנו וונד! טוס במקיף ~hpc וכך מ'1הזממנו
 . ;ו' סס ושטהו : וסמד'וס סטיי 16 כג'0!"יס , רג'ס )מקומוה()י')
 . וערגו ט8מר )מס ס6', . וגריס 6רגטס ק6ן סרג גזגר' קהעירר6ו'
 סס:6)ס 1"ח וגפי 6מר 1!6 , סק",ס מן ספד וט וט) 6מר נמס ,סג'

 ג) hto ססט6)ס סו סוד וט וט! גי% 6מר )6 )מס סג',במוגגו.
 7 ן היא[ נבוניםנצירה '(Shptnt ממקומו ססס ;גוז גרוד ע)יו 1'גיot~lh1 , 6 ט51מר סקוסשרק

 ר5טו,o 0('h 6ג) גן טקס )6 וסוף , טירם ספסוק,0 7601 י'ג(ג'
 מקש. וגרון וס61 טיר1ס חסוקיס וט% ממקומו יי נגוד גחוךסט5)ת
 1ססגי6 , וסמט)ס סמזרגס ע) '8מר טמק01 6מר סכגר סיס 06 ,סד'
 גמ,,"1ת מקקו ,ט1,ס מטוהר כפי ט)יו וקמר , ממקומו יי כגויכרוך
 o,nh ט1ד 6מר . מקום שיון ג) קומי למריו עזי )ומר סוס.ף.למס
 1)6 סרך )ס 8ין 6:ר למר עוין מס , 'ח' מ1'16תו מירגת גוסר,ע
 81ת גסם8)חו שרג ואחשוב : מפיק מענין 6'11 קוס 1'ר6ס .רומס
 , מ)1קו0 ג' גס עלס , וסמע)ס סמירנס ט) "ח6מר מקוס ):סטט0ס
 וסלך ומתגוננות נירוף מג) גט1מו ס"ק מע"ת ט) ט80מר סי6ס5תד
 מטם ט) cot(nf , נגור 16 חגס סס61 %ס ע) ג"מר,1 6הר,)6יס
 מטם סו6 סר6טון ממלק סנס . כמוסו 16 ממגירו יותר )6יס יס6סל
 סו" ס:נ' וסמ"ק , עקמוסוגר

 סוג ס6מר וזכו , ,5תר (yu מט)הו
 , גט1מו מטרמו "610 סר6"ע סחבק ט) 'רקס ס5יס ומטקת טסוטמסו
 חפי , ,ופתו טס )ו 5טר כערן סס81 ס"נ' סמ"ק ע) רקס וסרגו61מר
 05 גי גזגריס '"מל )6 וסזמיוןהסערך

 גמיי
 61מר )6 ג' , מסדמוי "'

 גטין )ס)מ1חו ר") וימר סחוס );ן , ססו0 מכסוח )גן יוחלפסס)ג
 161 , גט,יס0 ,מ81 סמין p'p, , (6 סוגרים טוי גין סו" מסטרן6מד
 סותת סר4פ6)ס מגחת וקמרי . סערך סכד)י עמס וסיתר מסחות עסיקמר
 זוגותיו מקוס ממם ליוני 8מר וסh 54(I,oet ר5יו0 סרג סגיך מ)קיסגסני

 כי , סטרך כפי סדכר ממטלת סכי מחלק טל וס וקמר וככינסכהכמס
 נטוס 1טרגת 1יי6תו סהגמחו ניגוחיו otpn ממם ג16מר סירוס16

 עדיין 16מר וסוף , ס6הד )ת)ק מט) סגין ,ס 6מר . (enh~t)חגמתס
 )דגר נערן קוו סו8 סמ;וס גי , גמיוגתס ר') ט1מזח (?~ontסקוריך
 סנה , ית' %) ט) יחמר טגגר סרג ממר , ט8מרתי גמו הנקיע 16,זזיס עני יק ס1"ח סגט6!ס קפי . עומס גלוי מזרגתס 610 6ג)6תר,
 וסוף סג' סוד 6ג) , גט1מו סרגל מירגח וסוף ממס ס8הי( )1')ט8)

 וזמש ערך )ו סאן !פ' , ית' טחו 1ס '1Dh )6 )11)ת1 סוערותסמזרגס
 5מר ט4תז0 ?~:??, סק1;יח עדפן 0סג'6 6תר' 15מר 1ort , 11)חוטס
 ססט6)י מן סוד ,סוע)

 ס) וסוף , ססס6)ס נדי' מטני ס,1 וס ע! ר')
 עוד קפי' מס ו1ס1 , ממקומו " גגוד גרוך נקמר , גט1מו מזגימזרגת
11nths'ת' ר') גמ1'16ת הזקו 1ע11ס מטוחו גפ(נסין ג mifr) . 
 סוד 1ס גסס סרטון חמיי 'ח' ג8) טנ"מר מקות 1גר11 ק;) סרגואמר

 ונחן מ,'6ותו, מדרגת גו סמון nh(o מומר וסע )גי,מססט6)ס
 סספ6)ס מן סטני סגד כפי יה' גו סנ6מר otpw ג'ג "גן )6 )מסססנס
 לחלי גי ל') ממופת, עסו טיעמוי כמו זומס 1)6  ערן ל(  יין קירכקומר
 ושקמא סמע)ס 6'כ י8מי )6 , מס דגר עס tttWV 611 טוו ),סלן
 hcn(t מן סוד וס וט) 6מר ולמס וערגו, 8מר )מס סחג6ר כי ,ג)ס סיגרתי ססערוח סותרו סרטון oa הפירטתי מס וטס . )11!10 גערגחגו

 גו, סיגר יסגרגס ספ0וק פורט 1l~ho' ;כף. שעלה! כפי ר'לטמ~וקו
 ו)5 דט0י גן 6ין 81ני . ומערקו ממזוגתו ג)ס 0נגו6יס סס0 ס'ננוד
 גממי סוקרך ג) "6מר וס"קק , ס,מ51'ס ט) ס' גג1י טי5מר6הטוג
 5מר 6ג, , נגוז סנגר8'ס קר6 )6 ל( מ"ג )'לטיס גר"ח'1ו)גגויי
 קומר וגס , 16הם סגורך מטקת ע) מוריס )סיוח0 'ת' )נגוזוקננר6ו
 ס' נגור 6מר )8 )'6( ק"ו )חספס נמטרו ס' 'סמה )טופס ס' גג1זיס'
 מוס סס)יסי סה)ק )סקזממ גפייוס1 ס,רגווי קמסג ;מ1 , ס,מ151תט)

 יגוטון לעס qo~n ג16מר טרמי o(nthin ספסז טעס 5מר 6ג) ,כספר
(81b1DU וטס כ'ט( פסוק )ט0 י:וגון ontl~no חשת ג16מר טרמו 
 שמין ג)) סחוס גגגוז וקווי ח)ק( יסיס )6 1'( )סס יגל"וןרומך
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 ח פרק ראשון חלק נבוביםמדרה
 ח"נ נ י 9ה אחר הסופת עליו שיעפוד כמו , דומה לא לה ערך אץ אשר יתעלה מצשאו גלתהבו
 , לבד ההחר בפרק שנזכרהו מה על להעיר ממנו הכובה אין , המאמר בזה שתופו שנבאר שם כלבי
 שידבר מי ענין לפי לא ה עניננו, לפי הטועילים ד ההחש השם עניני על ונעירך שער נפתה אנחנואכל
 ותבת החכמה, בעלי מחבורי וזלתם הנבואה בספרי רעעבונז ואתה , הלשתות מן לשק בעליבשפת
 המאמר כמי בו הנאות מעניניו ענץ כפי משריעף שם כל ותכץ , כולם בהם הטשתטשיםהשמות
 , מקום מענין הנה שבארנוהו מה עליו והכרמל . ומלתו המאמר זה ספהח הוא ממנו הדבר הה .ההש
 מקום הנה כאמרו , מקום ענץ הח4 בעצמו הענץ 9ה כי תדע שאתה , ממקומו ה' כבוד בתךבאמרו
 בו אשר ההר מן אליו הרמח המקום אל מצורף , עין השקפת לא , שכל והשקפת עגן מדרנת ,אתי

כפא י השלטות והשגת ההתהודותהיה
 נ6 ט'. טגכ"רסתוש מס כ5 כי זע 61מח הים 10בש

 סג6מריס ממסוחפות מממות סס על לט לנל11!"י
 עיון מדרגת "ל* גמור מקוס פ6יגו כר6סיתכמעסם
 6סר תמרו וכן , יגר 6סר סורס 6ת סס ושםכשמרז
 "יגו בו מגלוי חטר "אריס מקומות 6ל וירמו , ממסלוקח
 סגם וחמרו : onipn ליכין ממעיין ורזויכ16ח

-otpn 
 חתי

 ניתרו סגרנס י61 מסכל ומסקסת מעיון מדרגת610
 סלו* תפלס סיותו ומתכונן עמת ן כ~פ סנור עלע"ח
סמנו"

 otpn ומנס סכי6רגו כמו לידיעתו ממגו תניע *סר
 למס כס6 סואץ כי"ר מקוס qmD_ סניגור ויחר .*חי

 : למקום זומם סו*ססכס*

 נכד ohtsn כעניני ס%יכיס ססמוח סחוף )כ6ל רקטס

 פופ ע0 )עו)0 ס' קיוי י0י גומרו וממטיך חסו , 6מז גיוסןסו6
 וע) . מטתני גהי סו6 שיד ;תיו "ג) גמט:יו, ס' 'טממ ית':סו6
 קו) קמיי Dtthe~ לום וחטטני סגי* ""מר גכ6ן ס;0ינ יורט סירךוט
 טס גי תרע 61ח י'ג(, ג' )'מ,ק8) ממקומו ס' ;גוז גרון נדו)רעם

 מסגורך ססי6 ממנם ים 6ג) 6חtS'b1, 1_ אמיד יקמו )6סגרם
toth~Sקדחם מ0נגר6י0 טסיך וממנם , )גורף מסוגר6יס טסיך וממנת 
 )תפסס סמיי סי6 )וגרטיס מסגורנו קחסיס סגרת ומס .)ק)חס
 תסקיר סי6 ס' גבח וגן ס'( קמח )מסיס מריון ס' יגרכך כמוומעגם
 מס'% -5ט 'ששש )חספס קוק' ;: גרר ק) סגרן פי ייקר ס' חס)ח 6מר , וסלו)סגם חמיי סי6 סטי 6) מסנגר6יס סיס 6סר סגרגס במוס , ג'ל( י')פם4
 חח0 ונגן , וס6מירס סחס)ס 06 כי גידש "6ין ר') )סס קמור6מל

 ר') ג'ו( לפס יגרים 61)י Sh1Ct גני ט) טעי 6ח וקמו ג6וו,ווסוגרים
 הנ6 וס:טג0 וססטסעס סמפורס סקס גס(;רח טויסס יחסלוטסנסויס

 מנצג:מ הינזסויננן:מו:עבם
 נ'( ו' )ינטיס נגוזו סקרן ג) מ)61 "6מר גסס b~h גני )וט,וחו,ס
 גג~ד 16מר גנו וגסיג)ו ע'ו( י'נ )ירסיס כגוו onih הס' מנוט'ד

 ססרנ הזפ onht . )ו כרבוי וגפי ומטפחו מייגחו כפי ס' בגודיסים וממונח מסו)) ממקומו ס' כנוי גרש ספ;וק ס" תסיס , ע'( ג'ע)תס)יס
.P:?'טכגוו כמלק מוס גוס'י טימר ממס ס6פויי "פי' למס 631 כוס אפי 
 , ו6מחהו סלפו גו רו,יס ומעמיס , סנגרך 160 גו רופס ססמיסס'

 סוג סגי )6 טפס סטתופיס וג;) , ס6נטיס סניפך גו רו!יסופטמים
 . טפ,רטתי מס קמחת סככרית מפס וסוף , סנגר6יס על ס' ;גורטי6מר
 , מעקהו ;פי ר') ממקימו ש' כגוד גרוך ט6מר ירג וגרי ע4ו טווויורם
 מטרמו ;סי )ומר )1 סיס )6 סנגר6יס מוספטיס סיסיו סייעו סיס061
 מסו)) סיסים :,מיתי מס גו סביון סס6ר ואכן , ממטפסו יטמר6ג)

 . כו' שם כל כי ורע : שיקחו וגפי )ו סר5וי כפי ס' כגודומטיבת
 )למוח ;ו)) , ססרמנס !ד ע) מלתוף יקם OttDD טסרג סחוטראוי

 , סחיו טנג'יר סס ק) ;י 1Db 1%1 , גמור תסוף )גד סמסותףסיס יקרץ אכן גמוגו0, יחמסו י)0 ס6מח )סי כי וימסוסקיםסמוט46ס
 !ו ט) סיסים 6סירפס

 לטחי
 )נד נוגר סיגת טטס %6 , יותנו 6סר ססס1קיס Sh %ד גוווסוס"ס וחסת סל, ולמר מספוק. 6ו ססס16ס 6ו

 1),ס . יוגרס ס)6 סיא עם )פסקיס יכנע ג'ל , יופו SWi 16משק

יאיענרפ%

שוי
 מטסת סס SP )י )טות 63 וס וכו'. סס כ) כי וזענ

 6) סרוס, סס קמלו 6101 כלשיחו כמעסס מנקמלסמסתתפיס
 45 כפחי פפס, לוקם 5פל אלו תו , עי 5טל 60רס"ק טס וימס כקמלו מדלנס 6)6 נמול מקים ל") ט6'גומקוס
 . זש) סלכ למז ערס , גמול משם )6 עיון מדלוח לז)סמ)וח
 sp כארס מקוס כמלח f~no לוש) כנו nhto סכמעסומנו
 סמדלגס ולש) 1 סס"י ל") כעולו יסיס סמקוס , סמקוסזעת

 11hW רן) . עגיליו נסי )נו סמועיייס ד : סגכגדחסע)'ונס
 nlDe )ג6ל מסיס כוגחנו )פי מועי)יט ססס ntngoסחוף

 ;5ין דש) כו/ ענץ )סי י" ה : ועגיניס סגנ61ס נמסכיסמטוחסיס
 מעסו כמו 5מי כסס צמרו 6סר סכמיגות כ) %"לזוגתנו
 כוסתנו 5ין וס כי ננממ וככן ססלסיס כמו סוסוןכעסי
 olpn 610 כי כס" כעגין ידיר מקוס כענין זחל 6סרגמל
 : nhsti, כמוהנס

 מחגי' 111)סס סעו6ס גופיי ירחונן וס0פטיין , ספר לפוחס ס0ו66מר
 סס כנ רפ6 , גסס סמטחמטיס צמוק מגין , )ח4עד רמו סחגמסגטי
 ע) יסמיר יסיק ן מפרק גיס ס"ס 0סטרס סרג נחג )מס )ךג6ר וכרחי הגר וסמה סיגור: וסטירות סקמ"י0 גפי ר') מטניויו,מוין
 )וקח "סר וקומר י1ר, 6טר סירס 6ח טס ויטע ופסוס עזן, גןמקור

 ס0מדרגוח06מסססג)ס, 6נ) נתגייס, e:th מסםמטס,טסמקומיח
 סגר%13 כתנ . שגל והשקפת עיון מדרגת : וסמפורסמיס פחמריוח06
 ומע"ת ירסס ea סססג6ר ימו סנור ט) ונחגת ג6ומרו 0נל,ס וסולו')
 ג6ופרו "ורמו תם ס'6 6חו ס:יכ סו) 5מי 6:י מסג) wPnotסטיון
 סהח)ס תגרך סיוהו 1'טיג ט'עמוז ג'6( )'נ )ממות סנור ע)ובגח

 ונוגח גשמיו גרמו (ס סג) , ממנו נשכי 8י(1 וג6יוס , ;)ס)1מ!6ו0
 גמר ס,מ,6וח וססמ)ה עו)מיס !ור :סו6 ית' כ8, ט) שומר , סקורע)

 סמקנה )סרי גו רמו מר"ג , )וס נפיוי:י גחנ 1סכ:ן' !14. כפרק:יפרפ
 ") ויק ויקם )'ג( י'מ (ntrhu' )מק,מו בג ו"גרסס , ג6גרכסטנ6'
 עופר 6חס 6טר סמקוס ויקובפ גמבס טנ6' מס וכן "י( כ'ג );ס'י6ס ס' ססו6 סמקוס ס: ויקרץ נ'( ג'ל ):ס ס6,כיס )ו 6ער 6טרסמקוס
 8טר כמקוס גהחוק6) אוטמר ומס , פקו( ס' 'סובפ , ס' ג' )ממוחטריו
 ימן5 כמקוס 1') גיגייסס סג* ומס , י'6( י' (ih~wt סר6קיפנס

 שם "סג'6 טמס 6,מר וקני . ימ' ג6) סנ6' נטורו יסיכ סמקיסהסתוו,
 יחגרך ס6! וסיפח וסמורגס, סמע)ס n)hveD ססו6 ספק 6יןמדגריסס
 , תקום ויקמר סנטוס סס גייחוד ית' )סס יקרץ , וסתמ)ת0 סמפ)וחר6ס
 ספרסס סיגנון גפי סעו עומן 6חס "סר ממקום גי 16מר וגן . מע"סר')
 קרסומו, :ג ht(eo1 קומר ,וגס ססט6)ס גפי )פרסו רזוי , סמר6סועוין
 ומספור 6גרס0 קרקס לואיס ססק);ס גנגו6ס שפרקיו יפרס ענוגקהוי
 6'כ :סורס רעי ( ופרע ג% ומסיס , סנגו6ס גמר6ס סיס גלוססומ
 יכן( יע )416 6כ) , כנגו6ס גמרפס סיס למקומו סג 61ירססם16מרו
 ויריע , ס46מ0 )1 6מר 6טר סמקוס 6) ויק ויקר גטקייס16מי
 ס"מונס יניס מי מנסן ירעתי )6 . יר06 ס' ססו6 סרוס סס8גיסס

 כקו סטקיס סמטסס גגוו,תו כמרס ר.לג וטח סיסת ~heסמסוגסח
 כוס ממפרק גרכרי מ61חיו לגר )6 סוס וסטקר , סוגו,ס גמד6ססיס
 6מד סרג דגרי ג;) tnvrn וסוס עליו, ישימו רגיס דגת קמעסיגם
 )6 06 , סוס טופסי סוטם יסקס גו , דגר ghin )6 מנס וקמימנס
 ר6ייח גו סנו;יס מקוס ג) גי ג16מרי קני מקק מזג נסרק קגחגמס
 אפוס דגיו 15משן

 סו"
 גו טמגר מהמר סנכ54ס גמרכן סיס סטקזס המע"ס סרג ייסגרוטמון יפיופי רגש סו)ידו ומוס , סנו6ס גפר6ס

 סיגוח הרג קיי"סו יי 63 , טופעא סכן )שלש 6וי , מאןיגול
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 26בו ם פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 ורעוצם רגרולה בעלי עליו ישבו אמנם שרנסא ובעכור ירהט. כלשק בהנחתו כמא. םפרק

 כסא אמר א , עליו וכבודו אורו והשכק כו שנגלה מי ערצםעל, המקדשלקרא

 השסים ד ה' אמר כה ואמר . מוצה בהשפעה והטפל העולם ומנהינ ג ומנעגם ממציאם עוצם בבהם
כסאי

אפליי  סירופ . ומן מרתפון מלוס כפך כס6 וקמל א םפרק
 :1D1bI נדו)ס כהתלוצצות ככני כס5 כךסימוק

 , ית' ססס פסוק מריסון סו6סככוד
 . מקזסנו מקוס סו"

s~g
 סכפ"

 עורס ב : מקיפנו מקוס סו6 סמחו6ל ססו6
 16ח0 ומסע מהמיס כ) ממנא פס"י ר") ומניטה.ממנג'ס
 : סג)נייס כ) יחגועעו כחנועחו 6סר עלכוח ניני כמניער")
 כשנעום מסע) סעו)ס מנסיג טסם ר") . וכו' מעולס ומנסיגג

 ע) מולס מפסוק זס ר") . כסקי ססמי0 וקמר ד :סנ)נייס

 מוכשם
 כו סגגלס מס עולס על כס6 סמקדפ תקרח םפרק

 ממקדפו גורת סקכ"ס וסיס סכסיר ס15ר וסות ליסר"לחיס חגת המקרס תבית ט עליו, וככורו חוריוהסכין
 מרוס ככור כס6 וקמר ממקדמיך 5לסיס נור6 ס5מרכמו

 בחר "וחס ott~no סו" כי 5ותס סמני" סססס על יורו ססמיס כי תכריס, ג' ומס טונס ומפפיע סססל מעולס!מנסיג
 טוכס ונוספיע מפעל סעולס ומנסיג , עלס 6ל יגערך עלול וכל מגיע חל יפטרל מתנועע כל כי מגיעם סו6ססחסת

יקריו bS לפלוס מכווכיפ  כס כי  נופ רמו טוכס כססעעת ונותר , lao' ערלית 5ל למגיע! לרוכג מסוס כמו כליס מסט
אברבנאל

 the' וכוח )כף entb דנו וט)6 , ט)'0ס חיו דגייו פקוחסנפ0יוח
 )'ימס פרס סטינו נס 6ג, , ספרו גסקימת עליו "011 ;סו יתוקגפי'

 1%ךךשרג0: (~צ ךש1:נג1מ:;2נ
 ומ יפת:

 גו סמ;וס מקוס כ;) ס"מר כיוח וטס , גותי 1)6 גגי6י )6סטקוס
 וט ,דק מנס , וגו06 ס) גה)וס 18 גמר8ס כיס וגורו 16 מ)6ןרוויית
 , 6יט מוחו טהטגו 18 משן טי05 16 טרגי טיכחוג גמקומוח5,)1
 סטקדס ענין 8ג) , טס סרג סילו ;מו מ)6ך טס61 )ו סחג6לו6ח';
 טג6סו גו וגובר "נטיס ט'י סהירט :SD~l מעבט ס81 "ג) tho?3 נוס6'נ1
 . o:(oht גמר8ס סמטסס טיוח יגהיר ט)" ממס 01 סמיך דגורעפיו
 סזגור )ו כ6 , )וע עם )6גרכ0 טייס מס קפול לחרי תל6סס)6
 מטמו )וע ספרו תהרי לגרס 8) 6מל וס' ג6ומר מסנין לוחו ט)ס5ל0'
 8גלס 6) ס' דגר סיס ס8)ס סדגריס 8מר 6מר מסם יירק 611קיגסמ סיגיי )ו גח סמ)כיס מ)ממח תתלי וגס , י'ד( י'ג )גו6טיח טיוין :6ק5

 ולמריו מיקס, מגרית ט) כקווי )1 טג5 ט1ד oh~nt 8'(, ט'ו )טסגמה;ס
 ס' 146 ויר6 תקומר לתרח נגו6ס )ו ג6 ספ1ע) וקמל ;'ג( י'1 )ססגיחו ילידי ;) 81ת גוו יקמט") 5ח 8גר0ס ויקם ג6ותר סטטס טסט)שמר
 כסיון )ו ג8 לתיו מטסו מפחו סגכיוהו חמ61 וגיטקג , 6', י'מ)סס

 )תגביהו גדי , כ'ס( )'נ ):ס טסו 8יט ולגק ג8ותר ר.רג )זעחסוג81יי
 ולמר ~oh , וגיס וג%5 טעמו עסו )טו'ן סספוי ומור , סטומיי6ס
 , סוג51ס גמר6ס סיו o~hol ה"עו)וח ס;) וזותיסס 6)ס כ;) סרגסיסגול
 טטס ו")6 , סטופר מס DD(('D וטס , טקרס מס )וע OD )ST 1_וט)6
 ט) וט  וט)ג,ור ,  פרין 16ח1 ע) ס5) וזגור וג61ס מספור גהוךhinN(f )סי , מתוו יר6 ו")6 , )טסו משכיס יע(ג ס"מ וס,6 מיתי,גלית
 16 מ)8ך ר6ייח טווכרס מקוס סנג) ט8תר , 0סו8 סמ6מר מגםסלכ
 , כנוגח ממנגס ס,ו ויזון 'ג,ור ספג) , גנג81ס סו6 6ג) ג0קין ציוודנות
 מקוס "ג;) ס'6 דגריו גגו1נח ס6מח' 6ג) , מ)י)0 6)'ס מיג ;'וןוס)6
 15תו סיעטס עעטיס 16 קערות ויוכור , ייחתו 16 משך דגורטטכל
 גכ) "ונ,ור סרג 6מר , 1hSn טיוחו ימג6ר )6 מחמאס גס 06מ)8ן

 סרג יסח ,ס , גראפי; ופעו)וחיו סמלצן יסיע 1)5 ירמס )6פס6יס כיון , סנגומ0 גמר6ס כצו טסים ססס 1כמטטיס סר8'וח וג;,סזגוריס
 ומטסים גספייס 8ג) . 6)י1 0מיוחסומ וגפט1)וח ובמטסיו 1hinoגרגורי
 ",מסוג סוג 6מו )" , ס6יטי0 מן לקיט % גי , סמלצך 6) יאחסוט)6
 ויגורי ונוצות סיפור קוהו גחון טג5ו סיוט טס , כנג061 גמו05פסס
 "רק גלוחו ס6סרט כמו מ0מ)8ך b'(e קמורו סספעו)וח )פי ,ת)6ן
 טיסים וסרטיו סרג דגרי גפי 'חמייג )6 סטקזס גטוין ונגן ,גט'ס
0מיט0

~haeli 
 סזוגל )מ61ך מיומם ססו6 גמטסס סיס 6ס כי ס:גו6ס,

 הו6 "עוקשיו 18 מ)8ך יגיר סג) צהרי , גנגו6ס סיומו מנקמר ר18יסיס
 מס 6100 סמקכן דני )ו פנ6 ק11ס 8גי0ס טטט0 סטו)וח 6ג) .כגס
 וגר 5)יו טג5 'וגור אמי סידת עט , ;פסועם ימיו פ)6ספונה
lhine, 6)'1 יומס )מס 61'כ , תזגריו וט ואך 1)6 וגרו )6 סרג סנס 
 שמטפס גפי' 6מר סג'ר גחה טרמו ט0ו6 כ'פ , סוס ושכע)מפקר
 1 סנתז , ססווס משח גח)יס עוינש פני גפשלא;% סיססשקדס

 5.ך )סודיפ , ו0נ' . nDID סיכן טז יירצחו סטת 06גח נכו))סוזיע
 ;מDht)'n ohln~ 1 מס מקמינים ג"מח ס,ני6יס0יו

~hlng 
 מזגרע

 טסיס סטקד0 מטטס ג"מח יתמין ססו6 הרג דטח ט) י1ז0 ,ס 1ג) ,סס
 ג'% ר.ק,זס נפרק בסוג ,פי . וגו' הנחתו עקר כסא ם.רק : 0כט6)ס Dn(P וקיוו גטמ' מקוס ;)ו , ססוotpn~ 8 טס ויקרץ ,ס")סיס )ו 6מר 8טר סמ;ו0 5) וילך צומי כן eh ויכיס , נמור נפוט)כפטוטו
 מוטו)18 6י מדוחף טס 610 "ם בגיבור ,גר )6 וסוס . סגז1ל0)גט)
 וגטג1ר ט"מר מבמר , מוט") סטס16 ירמס זגייו מחוך מג) ,מאופס
 טי6מוו ססטמוח )פי ו0 1סי0 . סג17)ס גט)י ע)י1 יסגו 8מנסטסכס5
 ג0ק"ל( סו6מר 6ג) ' פח41 )צוחו ודרך טטוס יחES 1 גמורלסחוף
 טש,6 כרקבונה גסנתס תסיס סענה מפצת 6)'ס סגה 6פל סזוךיג6ר
 גדורך 8מר . כו' נמצא דבר הכסא , 0וט6)ס 6טר נדגרגמום
 ט,זטס קמי ס"מיס ע) יקמר ho(o סמ)וח סט)סח )פי , טסן וטווסומעקל
 6) )ס1ר6ה0 גסbtn~o 6 וקרtt)UO 15 וט ומפני גלומיו סיטור;מו
 ט1גס גסט;טstr~ 0 סטתם ומנסיג ומויטס obtia טוה קידט0מי

 סרג טימר מס רוס ( 6 ;'ו )'סטי' (O'DG~ 'hQ ס' 8מל גס51מר
 , מנמור סיין 8הר 1גר6ס ססמ1י6ס ית' ס6) יי1ס , ohtinnטו01
 נגשו טרגוח כגס) מנים יח' סיוחו ט) ירכס ,ופניטס

 רגדוי
 481ןר ,

 עוגו ,כסלע( סטיי ג). סג)נ)יס סיות ט) ירפס , סס;) סעו)סומנסיג
 ס:מיס 8מר , גסס1ק ונגרו ס8)י ססקדמוח וסופח . סוס ססס)גטו)ס
'bp1וקומר , סג)ג) מניט יס' פוחו 6) רמו ph~ ורפס רג)" סרוס 

o)tuon1 , סג)ג)יס ג"מ1טוח יח' פלחו ,טפע~the, וט1מומו מ%"1ח! ט) יורו ט0ס סוג 6מר וקוס . )נרי6ס ירמזועפתם ידי 8)0 ;) ו6ח 
 סי1הו כ61 ותספחו יח' טמ1'16ה1 , שסנטת , (ahtin רמ( ,וי;ו)הו
 סט1מס ;סי6 סט1)ס גורל ס,וחו גע1מ1חו וימו , תח,וטט גרסימניט
 וט ומפני , 0נ)נ),ס ידי ס) כוס ~tD(e 0וסגח גיכו)חו וימו ,סגג'ח
 וטופס ומט,הו )ו סר6וי גדו)ח ע) יורם ס0כס6 גסמ)חו "רגמלמר
 מסמ  ל?ללס סרגיפ וס6פוךי . סוכרש Dt)tno טפת ע3 לרמויעניינל
 מסג'וטחק

 טסו"
 8ת )תרדו נו י;) ~hsn 0סגס טסיהם 16)י , סגרי"ס

 בו שהרחיב מח אבל . ידגלו ;וג ו;נ,0ם , סורג1וי ;דרך ג,ססקג
 מפגע ט,ר8ס סי6 כלה ססוהגס , יה כס על יד כי נאוטךוהלשון
 גרגר ית' 5)כיו1 .ט,טגע משגנוח וס61 , גיס18 מגט סט" לסיס0גח1ג
 6מר ס1ת ונקרן כלמיס 6זס ):גט ט08 רנותינו גהו וגגם ,מ,גר8יו
 מן )סק:וס )ן וקין . ממטס )6 יח' Sbw טגוט0 6,0 ים גס ע)יד גי סמ"מר יח' כ5) גטגוטח כ'ס elho גטגוטח %ח 1ס ו6ס ,כקוס
 יתמר 5ג) , סגוטס תינו ;י מ'( )'ג )זגליס יזי סמים 6) 6ס6;י

 ס) )"מי )6 ים טיס 6מר 6מר וט ומסוי , וגפרן נטמיססט;ינתו
 ויורם , וגדופיו ט1מוהו ט) 06 גי ס") וקח 6הר דגר ט) 1)6ססמיס
 . 1נ~ו)תו ט1מוח1 ח6י סס61 6תי כגן מז6 מ)0 י0 כגס 1') כמלסטסיו
 6מנ )כן , פעוי 6גי 16 ;קווי ידון שתתרוו מנגר6,ס וגרץ 16מע"מ! מת מקריים דכריס 0ס ~alh נסס פיהו6ר ססת6ריסכסי
י0ש גי 1;1' מנגריו נגרף ו% גו מקם דמ סחו% סיסים ר')יע,פוחו מת זכר סידמי קריך 8ין 6סר ונסו יח', )ו ס"ס 0ח6ר גן Vhnסרג
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 ם פרק ראשון חיק נבוכיםמורח

 :ו ,ג' ::בע:""ךי :לב ,ןונ' נמי"יך:ננ"' ג ::ו ימין שה
 אובמקרש י' ה מקום כל כי עליו,י טה הואהענין
 עצסותו תואר הוא , יה כס על יד כי באמרו הלשון בו שהרהיב מה אכל )6( י . כסא נקרא ,השמים
 נמצא ש שיהיה עד סנבראיו נכרא ולא . מעצמו חוץ דבר שקישב צריך אין אשר ח ,תדולהו

 מגבשם
 מטתו 5סססיע סט~נ חזרך 6כל כססליס כעכורפג3ר16
olnnhS: מניצוחו על יורו ססמיס כי וקמרו 
tmn~wיורו סטמיס גי . וכף סכסך כסורחת ויקלחו SP 

 5ו וטיט וקיים גנחי וססו6 רונסון גמש סיט על זכריםנ'
 ססרחיכ מס 6כל : 6חח כתגועס סג5גליס כל למגיעכח
 כי סמסרסיס קמרו . ים כס על יז כי כצחרו סלמוןבו

 רכינו סמס0 סכחוכ מססט סנר6ס כו6 סלמוןסרחכת
 מעגיני כי ספסר 6י ווס 60ל כס6 ססס כממיס גסכעסיס

 קמני6וחו מנוס כמכועס ס'סיס סו6 וסוזוחיסססכועס
 ומכותו מניאתו יסים זכר וקין כחכ5יח 6חד זכרוממוחו
 כוולחו סתעסס כמכועס כן 06 ית' ססס 6ל6 6חזזכר
 וקרן כסמיס מרע"ס גסכע סיס 6יך כן ו6ס ~otsתיגס
 כלוס, חיגו וקרן כסמיס סגסכע וקמרו רכותינו ג5ווככר
 6)6 גסמיס מרסיס שגע סיס )6 כי קרב 6תר5כן

 סיתם סלסון וסרחכת ס' עט6ס ססכועס כי וי"מכשמוחו.
 ססו5 כמס גסכע מכועס סיעסס מי סכ5מני

~iunS 
 ממט

 גסכע סיס סססס סכתוכ מפסס וירוכס כענויו לפקוח16
 ~'Op וס ומגד ממגו למטס וסם סס)ויס 6100גכס6

 ונדולח1 עגת1תו ת6ר סו6 כי סג6מר רצוי לכןכסרחכם
 המגס כס6 כי כוס ו60מח כזולח1. 65 כעגמו גסכע סססכי

 וקריצת וסעוו סגךולס כעלי עליו סיסכ מס סו6מגחתי
 סו6 כס6 ססמיס ne'1pl כלמון סרחכת 0ו6 כס6סמקדס
 6כל 6מר ולכן וכשללוח. ססרחגס נד ע5 נלקחים מססמוק מסתי 6לו 6"כ עליו יוטכין ניגס כי סלסון סרחכח כןגס
 גתהוס ל6 עויין כי סמקזט ע5 סיסרטנו כמו סכסךסיסורס רצוי 6ין יס כס על יד כי כקומרו סלסון בו ססרחיכמס
 ממגו טלמטס כמס ליטכע ראי 6ין כי ססמיס ע5ול6

 6חד כזכר סגסכע כי 6חז זכר ומסותו מנהותו סחיןוכזכר
 ולכן מנגז. חלו6יס וחייו ססו6 לזכר כריך סו6 גיירסס
 ס61 יס כס על יד גי כקומרן סלסון ססרחיכ מס כי6מר
 גטכע סיסים סיזההס רצי 5ק כי וגזלתו ענמותוח6ר
 כו, נמנה טיסיס qfi מעגמו חון סיסים כחותר ית'ססס
 עלול יסיכ ססעלס מזם יתחייב כי מנרותיו גכר6 ג"כ6%
 כמניתוח מח1ייכ יסיס ל6 ית' סססס מוס סיחחייכען

וסוך

אברבנאל
 ג)6 הפילס ש"'ט

 ס""
 מטורס ס' 6מס 61פי , טרמו ה6) סנרן ל')

 "6מר גפן , וגדו)חו ע,מוחו סו6 "ס( ס' (elh ודור ,זור גסכןסטג
IhD)גסיו גי חגג )טופס ס' 6חס שמר )מס נלטף פסוע וזני, )דור 
 6מר גבונן ט:ס.ן וט סרג פי' ג' ממקק ג'ו טגס' גתג וסקפטי פנפו,סו6

an~hmססגס מוסג גוס ,וסג וטכו6 , סקמיס ט) במר זוור )ייר גס6ך 
 , סתירה גוס hG'1 6הסונ ובי . סטנין נג"ן )סט)יס סרסססגיטיח
 ;ס פירט וגא , סיגם סירו"יס 6חז נפסוק פיות ילמיק )6 עסלגנסי

-P-ts~?
 סכם6 ססס סלג סיעם וקפי . 6מל הרוסן פירקו ונס , 6מז גהוקן

 ס6יוו יטהי o51h , ססמיס פ) ~6מר גיכ סגגוי וכסף נפסוקסו6מר

אפצץ
 וסוף יימני"ו חגיגי מניע טסס"י ומס . סמ),קיח sh~מש
 וססגיח . כו ס'וסכ מן מתנועע סגס6 כס6י,כי ססמיסקמרו

 מדוס קמלו וסוף סניג)יס כ6מנעוח 'ח' ממנו גספעססעו)ס
 : סנינ)יס טסם מרנניו מרוקעם סס61 סקרן ר") ,לניי
 : עלטת ניגף וסוף מניעו ית' סססס ל") . ס6)סיס :160ה
 עמס ססכועס כי וי"מ סמקדטן כמו ר") וכוי. כקורו ויימדו1

 סו6 סכיעה טעוטס מי סב) מנר onto כשון וסרמגס ,סס"י
 מפסע וירפס כעשו, )סחף 16 ממנו )מעכס 6100 3מסגטך
 ימאס גסס ססמיס ססו6 כגסי שכע סיס ית' ססס כיהגחת
 סטסס טנ6מל ר16י )כן סלמ3ס, סיקס זה מזר ימ3'ממזו

 . סוסון כו טסרחינ מס S)ht : ונדופנו כענמוחו סס"'המכועס
 שיגו סמסס סכחוכ ממטע סחל6ס סו6 סאון סרמכחל")
 מעניגי כי 6ססר 6י ו,ס ית', ס6) כס6 סהס למיס גס3עליס

o~unoומסחו סמני6יחו כמס ססכועס סחפים סי6 וסודוחיס 
 מגי6יחו ,סיס דהר סוס 61ין ססטיטוח כתכ)יח מסוט 6חדד3ר

 ית' כ11)ת1 סגעסיח מכועס ""כ 'ת' ססס b)b 5מדומסחו
 )כן כ)וס, 6מר )6 631לן כסמיס נסכע ס6ס וקמלו ל,")ניו יככל וכקלן c~ncs מרע"ס גסכע סו6 6יך 61'כ . כרוס"ינו
 6)6 ססמיס סיס 3כס6 שיגו תסס )סרט סי6 סרס6מר

 1") רכוחיגו סומרו מס )דבריו ורקיע 61מחחו יחכ'כענמוחו
 כס" s~g סיגו מדosn 6 סי6 יס טכסכמסרס

 6)6 'ס ס)
 קמרו עזיו יקסם 61) . יח' מה5) טוס ec ,"מר כ6)1סו6
 גסכע סיס יח' סססס נל6ס ט0יס ירי סמים 6) "ס5כי

 סייועה כי לכועס ",ט וס משחס, שתי ontbt~n סססשמיס
 . כי) סכועס ס6י:ס )ומר גוכי 16 )טיס, שכי מי 6ומל1סיחס
 ל") . וכו' סימסכ גליך 6ין 6סר ח : 1") רס"י ס"ילטוכמו
 וט כעכור ח6מין י" וגדו)חו ט!מ~תו ח6ר יך טוכרחימס

 סיחסג )ליך 6ין כי )פניני, סנ6מל כמו סת6ריס כעיכלמוזח
 ממקלס יתו יחג' מע,מ~חו מון וכל סיסיס וסגזו)ססע!מס
 t'h~sn גנרל סח6ל סיהיס 1)6 סנוס6 מטנמוח חיןסהי6
 סמקלס ממגו סיסויק כסינייל סו6 כ"6 כעתי ,ת3' ססס)סי
 גופ16 סססד ליחי וסססדו סוייחו סידומס סמקלס גדלכי

 מקלס כ) כי 'ע)ע יח ססס ס6ס וסיס סמקלס עם ג"כוגמע
 מ:כל6יו נכלל ונדויחו ט!מוחו פיסים b~h כן ונס עגו))יכר
 6ח יכלל ית' ססטס סג6מל יכיף מגכל6יו ג3ל6 יסיסט6ס

עגמו
קרשקש

 נט על יר 3י יאמרו הלשון שהרהיב מח יאמנם )6( םפרפ
 הכס גו רריה , וגרולהו 1nlosP תואר הוא*ה

 שברעה לשון שהוא יה כס על יר כי שאמר מאחר לשמוהם10ך
 הוא :ס כן אם מעצמו חוץ 'וצא ברבר לא בעצמו נשבעמקב"ה
 שמים אל אשא כ' טן עלינו טענה ואין ולצמותו, גדולתוהואר
 בשטיא אתקינית ארי שדייגם והלא שבועה לשון וה אין כ*ידי
 ועצטוהו מצמותו י מורים השמימ אמר נפו , שכינת*בית
 ויהין מתאריו תואר ר"ל מעצמו חוץ ייצא רבר שידומה צריךואין
 על נוסף חיוב תואר לו שאין לפי העצם על נוספ.ם התואריםאלו
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 97כז מי פיק ראשון חלק נבוכיםמורה

 כסאך תשב לעולם ה' אתה הנמר פירש וכבר מ . ספק בלי כפירה ואת , כסא עם 31מצא )כ( כמאבלתי
 נדולדל , לו שרוטה מה ובכל הנה בכסא ירצה ולזה , ממנו נפרד בלתי דבר שהוא הורה , ודוילרוס

 ( המאמר זה פרקי כקצת שיתבאר כמו , מעצמו יוצא דבר אינם אשרועצמותו
 1 המשתתפים השמות מאלו שם המאמר בזה כשנזכור שאנחנו לנו קדם כבר . עלה . יי יפרק

 . בלשון המאמר זה אין כי א . ההוא השם עליו שיאסר ענין כל שנזכיר דעתנואץ
 , ועלה ירד ומזה , אחר דבר לא , בעניננו לו צריכים שאנחנו מה , ההם הענינים מן נזכיראבל

 מקום אל ממקום הנען כשיעתק כי , ירוע וענינם , העברי בלשון מונחים שסות שני , והעליההירידה
 מובשםאפרי

שפל
 ל") . וכו' וקמל סי' וכגר מ : ס6מח ולפירם סקל ונסעגמו
 61מל מסטוק נגסוככר

 סקס"
 ממגו גסרד גלחי יתכרך ס6)

 שלס וא"ע ודול, )יגר גסיך מסב )עולס י"י פחס כקמלויגף
 6ססר' סט , ל")0סמ'ס סיס 06 כ' ונדלחו ע1מוח1סר"ל
 כקמח )גו סגמוג0 סמולך )ס'0סססד

 גגמ1ח ממורג סיס ו)"
 סעו)ס סלח עי סססוק ז0 סלכ סי' מסגי כ"1 וכט' ,סעורם
 סו6 כי ora ומחילון . מגס סעסס ססי' )וס סותר %6101מי
 דכה 1gb ואמר )מסתיר. סיס וכשן ססכיטיס 0סג0 כסינוסג
 : נטמייס טגייגיס ססס ועסיס ירידם טלין דגר כס6כענין
 וס גנח סאן ר") . כרסון סמיכי וס 6ין כי א יננץ

 נטט1 "סל וסכמ'גוח ס)ידיס כ) )כ6רסססר
 סג6מל'ס ססמומ )כ6ר 6נ) ססרסיס כס) טטסס כמונטמ1ח
 ; 6100 כסס )עקוח לונ'ס סאו ספ" כצח )סי 0גנו"הכססל'

וע)
קרשקש

 כסא עם נטצא ויהיה )נ( : התארים בהרחקת שהתבאר כמועצמו
 שיאמר לאומר ואפשר . הבריאה קורם כמא וכלתי הבריאהאחר
 שהוא אחר לשמים הנצחות יחס כן לשם הנצחית שיחס כמוכי
 אוהו שיחם אחר כסאי השמ.ם נמ'ש עליו ומנרה לו מיוחסגמא
 שאם בהחמרתו מתמירים קים'ם הם עת בלתי בעת ולא לשםכסא
 שהם כסאי השמים באמרו הנרצה או , לו כסא יהיה לאיעדר
 ההוראה זאת בעשות טתמ'ד'ם הם ולנצח ועצמוהו סצ'אותוערו
 הנצחות יחס שהכתזב ראינו זכבר ההוראה נפסדה יפסדושאם
 נשמים גצם דברך ה' לעולם אמר אחר בדרך ולשמיםלשם

 הנצחות יחס שהכתוב וכסו לעולם על.ו טורים שהם בושהרצון
 באמרו לארץ הנצחוה 'חס כן וער לעילם יטלוך ה' באמרולשם
 העגולה כהוך בנקודה שהיא הארץ ואם ועד עולם הטיט%

 שהיא עצטה בעגולה נאסר מה הנצחות לה יחם נמסריםואישיה
 שיחס וכמו , הנצחות לו שיחוייב כ"ש קיימים שאישיההשמים
 ימלוך ואלהיה מלכה שיהיה בציון היושבת לעדהפב4צטו בחס הנצחות 'הס כן לשם והאלהות המלכות נצחותהכתוב

 זהלצוטשן ע4ך,להנ יישרך 7~14חיובמוב
 שייחס נטו לו הנצחות ויחם השמים בו נרצה בטאךבאמרו
 מש ררך על לשם הישיבה שיחס כמו לומר ונוכל לשט,הנצחות
 הכסא לו 'חס כן מתמיר עומר קים להיותו הנצחות לוויחס
 ויחסה כסא נלא 'שיכה תובן %א לפי השטים הואאשר

 אהר ברצונו לנצח ויתמידהו בו יושב שהוא לפ* לכסאהנצחות
 ישיבה לבורא שיחס מקום בכל תמצא ובן , עליו מורהשהוא
 ואמר ישחק בשמים יווצב אמד ליושב המיותר המקום לויחם

 השמים תשמע אתה , ונשא רם כסא על יושב בשמיםהיושבי
 פורש ואם הכלל מזה יצא לא כסאו, הכין בשמים וכן שבתךממן
 הרי כסא יכר בלי 15 מיוחלת ישיבה נמצא ואם אהר פירושבו

  דרך על  יגליו  להרום הארץ שיחס תראה ובן בטא בו נוברכאלו
 השמים באמרו טשל דרך עי הכסא לו יחס בן ארם בנילשון
 זרור. לדור כמאר תשב לעולם ה' ואתה ואמר ביאר )ג(וכברכמא':
 לכסא המציאות חיוב וכן ית' לו שיחס כמו לכסא נצחותויחסה
 שאם ועצסותו גדולתו הואר הוא ואל"כ לו הטמאות שחיוגכסו
 לא אם מחויב לא המציאות אפשר הוא היה טנבראיו נבראהיה

 : סבתוגבחינת
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 מס וסו ,ג55

  סיכויי
  ר6ח סמוק סו6 ו6ס סלס1ן כוס סרג

 יעולם ס' 6תס יימר סירס וככר ו סח61ר  וס ע)סיוגן
 למס ססירס יי מסרס ' גוס וכו', ורור לדור כספךפסכ
 4נ סרכ 5מר ספרת כוס כי סיגי מסתלק כ'ע גמרתסכ6
 6פר ונ6ו;רי5~ק עיתי על סיורס ססכ לעולס ס'6סס
 כזס וססירין נגחי, מעולס סטת טל ותורס סספיס SPסיורס

 ירירס סעלייס 6ף כי מסרס כוס סעילס סכלל יפרם ו סו' ססנס כפי מסג סי5כי
 מס 6ל6 פסס נזכיר 4ז רכים פנים טל ג6תרו1
 ספל otpnn סף כסיעתן יחפר ריסיגס . t)nJIDSסי5פרך
sfiotpn יריךס. יקמר כססך וכסיעחק עליס, יקמר גנגס 

סגים
אברבנאל

 מרונסון מדוס כגור גס6 סיג )דטח פי' 1ס6;ודי , קסם ג;ג,טי מ"גג'ו
 סממ.םט)

  ר'ן יי,:ין  ניו, וזיר ומרוס, )זטהו גג1י גס1 סכו"
 ית'מס")

 ונ:ס' , ג)ס סומ,"יס יקטין טס,"
 גלי כסרס 11  לטנו ,ס מסרק ג,ס ג"ג והנרבונ' : מטסו;ג;י' 16)י ס"מח סו" ג;ת)הי

~eo טחי יווסף ססו5רויון נוסף יגר לנמס לואר רזויי , יס' לו יפ:ו;ף פס רור דור לדפסירי eu סכוי 5הר יס' יו, גי , ורוהוי קל היכיס  , 
 לגער כיון יתר מבהרסיס "הר 11י , סמ1י,וה פהוייג יפיס ל" ויולזלן
 htx גגפלן OS/ פלהפס יי ים פל יד י'  פסו; לפרסיגס יר,ס ")'שכ'). טיפשי פס וסנן נגיה, 1"ני ~גרו ל6 סרסהתזף

 יפסו;י
 לו

י0'
 ;נקרי

 וסו" ווסף דכר 6מת,
 סמובר

 סופי
 סל :יסים ט: ט4י,

 ג;מ "1לו סנרפו טסי"ורותו
 oht סמוי, 6חי יה' ~hlo  כיוו טפלי

 s-rr '" D';tCDrn ועפר סמ1י"ות. פה1'נ יסיס לן מס, ,רגזי סרגי: גוסיס
 ר5ס גס Oh1 . טפל? ר'ל וגרי סל" ים  טוי לגור סרג בוסטיון
wh,לצון ויו ספפין, וי ;וכר יולי סיגליס  יפפיין  sin)o 5( 
 ודגרי , עמוק ל" קל טס טר1יוו , טמק) סיקר"יו רצוי ייסדרכו ותסיפי רגרווסי, טל ולו בהילר טל יורי  לבון  טס  6ין כי מליו'ורם
 כלם פסכיפיס ר"יסי  ססר9 )וכ ספסרסיס בדגרי בעיטי יפי-גן : פגורינו וכריס פט:סו ור ייווו לי סורגותי דרכי פנל יס)לויו. )ןסרי

 ופר יעתר, יסוסיס.  תפסס 1ט)ס )ירו כצן סרנסיגיי
 גיריד0 סג6מריס  דיס  ספנריס,  ככסון  ממתיס סמוס :ני O)Dt ירד3י

  ht(o אפוס  שוי סו:")ו 61ה'כ 6פי , סטני . נזמי ממקוםוגט)י0
 טירד וגגדו)0 גטקס ס,6מויס '1סט)יס סיויזס גסס , ונעורס)נז1)0
elhיטטס טרד סדרך ,ס וט) 6מי , ס")';י . 6)י0 יטוס 16 ממס 

 610  6ם מדרוס 6) גערך כסגין יקרס וסע)יס ססירידס מעיוןגייידתו
 כיריז0 1סו6 60נס,ס, סמון שיו, וגוועי 6מי סוגיטין . מטורק 16סמ1ס
Ot)u~tסממ,ט' . )גז ושגיוס גוגו"0~ ס,"מרח , 

 ס1"
 וגן 16מר

 סמגס ע) סו,מרח סירידס וסר , (t')pth 16 ג"1מ0 מגסג"הרז
 גמססג0( )1') גמ'הח pth(tt 16 סיוע; ג16מ0 נומס 11 6י ט)כטחרד
  טיכוס סמר, Sh יוחס טסיריזס ס6)0, סמ;יטיס חמדו . ועסיסקוס
 כפג והנרבוני : ית' h~D! ל5  גיגפ "ו פזמו פפ,ת גועו ר'ל ,~b)lD~ 'D)hS sen נ, כלו  וסטנין פור יופר וגס . פט1פס י,ררססיוסס
 ירירס סנגו5ס סירי סירסו ר'ל כירירס, ג.נ סוס מטויו יגורס ג'לטור
 ספירט ררך ר5ס , טכ'ל וי ויבן גיריוי 1ס ויכו)י סתפסיסיפוייס סרe7h 1%5 (ל נספרי סגהוי וימו סידוק סרטון יתייגס 6טרפמגס
 הזדכר עסיסם כנר מזרזת רטוניו )מגיר סרס ס' ע) )דגר נכונו כיסוס

  סו6ספפ6פר ג,ס ,עוורו ע;מ,ס, ומגסס ע"ח גמנ)ס נזגר,סו0ני6ס
 סקד1ס כרנון  י"יינס עטי יפסס טירידס  וכן גירירי, 'כ ג י1ס  1tlpD. יכונס ט5פרסרג

"101 
u)v~  , נספרו לגסות וכפו , לרפסו סקרפון ספויפ 

 טסו, ,  יר5סון 5רמ*ל
 יכנס יתסס , יגטיוס  6,לו ספכו0 יתיחס , מדוס וסדיכם , יפלגי וריר שמנול  פוין מיסר טיפ , יריבים ססי

 ויימר טקר6 סקגטית סמ;ס Pt. , 00161-_? טס  6ין כי ,  גן לכייסו לsnno 5 ררך טל "'כ וי ויטיס , יפטייס ייירת ויזנ4ס סוגויסספר
  ספירסיס 6מל1 טוי . סס יסתמו ס;)ס חיט וטסם , דגייו לוווח סיo'eho , 11 6 ט) ס'וייח יריים ע)י0 ותטל , סמטסיט )פקיוטסגחוג

פססכיגס
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 י פרק ראשון חלק נבוכשפרה
 שני הישאלו כן הבחר . עלה יאסר ממנו בכוה מקום אל ממקום ששיעתק , יף שפף מפוששל

 בנדולה טעלתו וכשבענבה . ירד תשמר האצם מעלת כשתשפל עד . ולעוצם לנדולה האלההשמות
 מעלץ וי עשותם רוב ידעת וכבר . למעלה שלמה את אלהים וינדל ואמר . הארץ נויי כל עלעליון וי ונחנך שמר . גו חוד ואתה , תוי עליך יעלה בקרבך אשר הנר ) יתעלה השם אמר . עלהאשמר
 אל במחשבתו פונה הארם ודיות , העיק בירירת יעשה עוד הצד זה ה3ל ב . מורידין ולאבקרש

אפח-י אובשם
 : סליפיפ מלוקס ונס למל כנס וכף. 0נד er ועל ב וכטתגכס ירד יקמר ס"יס מעלת כסחססל מועתקמגיח
 "סר סגר ס"מר כמו עלס, יקמר וכגור געוסרמעלתו
 יקמר סחיח ענין "ל במחסכתו שגס סקי; וריוח כעיון ס5יס כירידת יקמר סליסיח עוז : וגון עליך י"סגקרכך

ירידס
אברבנאל

 )נ') טוג18 ססויומ ו60ר וסערן סקס 610 , 3ג8ן סרג סוכוססטגיוס
 סטנן וגן , סיס ט) 6חס קסיו וסק 6ס עמוז גס , סיני גמרטנגר06
h")oגשמיות סויות טג)ס , סמקגן 6ת מ)8 סטר ס' נגוד nthiu . 
 ממסכן 5ח מ)6 ס' וכגוי מועי 6ס) 6ת טענן ויגס ש6]ו מגססי%,%
 נקרה 6מר וין , סגגוד 610 מסטנן 6הז דגר סו6 ג6גו )'י( מ')טמא
 ו'( "ו )3מזגר (eh1 0' וגנוי סעק גססו וסנט מוטו 6ס) 6)ויינו

 ואחר' : )וט מסכימו וגרס סמס סוגר סטנן סו6 ססו8טס;גוד
 )רג שיימכו טס וייעח סמפוסיס )ועת מפלק מגנח גלוחטסודעחין

 . סקדומ וקונו ונג'ס ס"ומוח ע) היייו ממנות נענין 80מונס מרוטגוס
 סג.חו 6מחח ע) נעפוי טמס0 כוי סערות ג' סוג גזגרי 1DD~סוני

 )מס הא' ההערה : העPD 1eh 6 גיגי'ו "1,6 יתג6ר ג5מחוגוווחו
 ע)6 קוס סנגר סוonipo~ "6 סטחוף וט ועז מפרק גוס סרגסכ'6
 וס וסנס , 6תר ססו9 1)6 6)יסס שכסרן סעניניס 08 כי גטמוח'וגור
 חג' ססטרס . 6מר גסרק 1)6 סילק גוס קנגרו )ו ומס גס'מ וגרויגר
 רג'ס e)hoI ow~nv גחמות ~גר סרג וסוס , וע"ס ילד ומוס 5מר5יך
 3'רד "'ן ו6ס , סיימו גסרקיס ססג'6 קוסמות רס"ר טוני ממסיאר
 0ג' ססערס . וע"ס ירד ומנס 6מר 6ין פוגר 6)ס מסגד 6הר סחוףוטקס

 סניף oh1 מורידין 1)6 גקודט מטלין סק0מסס רוג יועם וקגרכ15מרו
 וא') , גייס ט6מר כמו 5מר )6 )מס , ססגי6 ס;סוקיס גק6ר )ר6יסוט

 . גמנסגו ס)8 , ססחמסס רוג ידעת ונגר "מר ולמס , נקוזםמטלין
 ו6ח ו06 , מעיון גיריים יעסה עוד מזרך ~ס וע) ג8ומר 0ד'ססטרס
 , סדרן וס ום) ע"ס סרג 6מר 6'ן , ט)ים'תסם6)ס

 'ור0 )סול וסו"
 וט וסוג , מהריס" 0ס6)ס וסצינה ~oidN~' nmip כס, ס'1ח1ע)
 )6 )מ0 מס' ססטרס . סדרך וSDt 0 '6מר סט6)ס ג6ומס נזגרודרגו
 'ייגס '6מר מאסר סס'6 סם)יס'ח 00ש6)0 )גמר פסוקים סרגסגף
 )ob1 6 . גטיוןועמס

 גוס 6מת ססי6 נמתוג "'ך , ע"ס פסוקים מ1"
 )דעת סו' סכטרס . ג)חס המהקו וצין מסגחוגים ילקח ססס6פחסוסן
 י0' ורנס ג6מר 06 , סירק גוס סגיך ט סוס גרעון סרג 16) סנרכםמס
 ג6מרו כו' ססטרס . נך ג) סרטון טס 'סתמם וססרקיס סטחופיסכס% ר6'ת' ו)8 , סרטן )llpo 1mhl 5(1?. ינונו כעי עוד 1Dht , סינטכמס
 שגסת ופסיס יריזס גגמוג סיתמו מ,116 )8 וסנס ממנו, תגמםשניט

 1)6 עסיס קנס )6 ס,-ג ונס . סני6ס )מס 61'ג , ית' ממנוס0נמס
 בקומלו סה' סכערס . וגסגי,ס גנט6ס 06 גי ג)) גמקמס פסו;סגיך
 ומרוח סמכמס מנעת 06 כי כסחוף וכר ל6 ומגס נמרוט ססכינס טפין6ד

 סס' ססטרס . ~גרס ס)8 כג'ינס טי,ס 6מי'1 )סגייך )ו ותם ,סנגו"ס
 כנגו6ס סרוח ס6מר וגסו וגסגינס גנ3ו"ס מ0דמס גאטון "מר )6לפס
 )מס ס" ססטרס . גמקום ססגינס וטוות ג'ג 6מו )5 אמס סנגי6ע)

 סע)וח !1Dh גנגו6ס גי , )רייסס מסנגו6ס מחה)ף )מת 3ססס)קו60פי
 1)8 , טנין "מר )5 וגט;ינ0 , כנגו06 סע)וח 6מר 1)6 , סנגוהסענין
 ו)6 , 710 גס 5מר י,מקוס, מן משכינס וסגי 6מר  35) , יפויי5שר
 גס:6)ו0 הגנם סו06 שססט6)ס סיריוס סי'6 ססטרס . ענין גס6מר
 מסיין ית' מטיוחו סג' גטקעס טיגנס ירכס סנגו6ס טנין ;י .שטגנו
 ג'ק , סרמטחס מסנהס htO וסטגינס , סטיון מנזר וסק סמנתכטנין
 יריזס וג) ג16מר 0י'ג 0סטרס . סג"מים גזגלים גמקוס תסרסטסיה
 , יייןס יסור hwn וסיף חטוין מוס ים )גווך מ,והסוח עחמ61סועריס
 מעוין אינס 61'כ סמגס מסורזסססי6

~ht1W 
 כתג ואגן , וסטגינס

 סספרס . סרג ניגרי 6י,ו חס , טיוכוי מס מלגז מענין מוס כסס6פו?י
 16פן ,ס סיס % גי ונס ג6יק)יס, 16 ג15מס מכס כשתרד וגן (nth?סייג
 טפיל סירס וגן 6מר 6יך bShc~nממירז'

~)hcoon 
 וסיס , סקודמח

 סי'7 ססטרס . )וט וגיומס , ממים' טנין רט 16 טוו ויקמר סי6מררצוי
 טוין סרג סגיך )מס , סמגס )גילת מיוהסח סירידס סיתם ehכי

 סט) ויורם גיליז0 סטנין וס כוס וכס "מר עמס . סמעסיספקידם
 קוום מס טנין ומס , סמגס גילח ס) )8 ירידס יצמר סמטטיססקיד0
 יג1נס 6מר סו6 ג' , גוס 6טר ספלון גמור ע'ן אתפרס . חוכרנוכי
 וסוף גיריזס סטנין ~ס גוס וקוס 6מר גן צחרי גירידם ג'ז סעניןוט

 סעהס נס כצו ומעוין גילור סי'1 ססטרס . צמרו סינר 1hhמוסר
 הגס ייון , סטווק 3י06 סו5 יקו סכט,ין סרג 6מר ואיך סספ)גלנטי
 כי , ~D(O גילח 5מי 141 , סעונע גילת 5מר "ין סקידס טסיאין סורגתני ביעת סיס 05 וגס , :וגר י4! סמעסיס שקידח נמס יוג))גן

 83ומרו ססעושיי'1 60)סיח. מססקידס וטל) , סמספט מזע) סו6סטו,"
~It)De.o)th1סר8סון מסטנין 6ינ1 ,ס וסוס וסגגוז סוגו6ס ר'). סר6טון 

 סוגר מרגיעי מסעריך סו8 6ג) , סגסמיח וסירידס מע"ס פסיס ,טרגי
 ססטרס . רגיפי גסיוחו סר6קק מטמן קר16 6יך 61'ג . וסגגודגנג61ס
 וכרו 6מר (OSPD וסגגוד מסנג61ס ס6)פ ססס1קיס סגי6 )6 )מסס"מ
 גג) ססס"ו ונמו , פיו מ,והסיס טסם גיא , ~hw סרגיעיסענין
ntihwסתיהחסי0 0ססוקיס 6מריסס יגיף o~lt)h , 6הר סגיניו וגצן 
 ס6)0יס 6) טקס ומסם צמיו 6ג) 6מר )מס ffl~i ססערס . סס'מסנין
 ערס ומטס וצמרו 6מר 1)5 , סר5;וניס 6ת גפות) )8ג)( 6מר )מסיהסס
 מירי7ס סססוקיס סגף ס,גו5ס גטנין מס סג' ססטרס . סמ)סיס6)

 הלסיס ויט) , 46ש מטיו ויט) . מעי: וססוקיס , עמך וזגר0יוירזחי
 מאידס ססיקיס סגיה וס81 . גטעינס ;;ס סגי6 )6 למס , 6גרססמט)
 גסגינ0 מטלים סגף 1)6 , מטס גל )עימ ס' ירי , סיני סר ט) ס'וירד
 י.6( י' )גמדגל סטנן נטכס , ממנם מ)8ס סתשוס וסוס . ג))מסוק

 )סיופו סרב סגי"ו ט)6 ט6מי וסנסן' . סו( מ' )טמוח סטנןוגסע)ות
 כן גס טסות ס,גו6ס עצית סגיך ו)מס , טטס )ו 6ין , מנו%ז3ל

1htsn: פתוף סוכר צהרי ססר3 , ססערהם וסיטר ספרק נסי ואומר 
 סמטיגיס )0גי6 רמס , מ.והד מקוס חס61 (EQ וטפוף , גג))מקוס
 , וסעמיזס , סקומס , סיסיגס , וסע*ס סיייזס וסם , )מקוסס,טינו
 וממספגים מתנגדים (~omt וט)0 ייי וסג'6 , טיוכור סחמומוטלר
 0ו6 ס6' , מוכנים ג' גסס )ע;וח רום כסרג סו6 וסתמת ,גמוכנס
 גיריזח סמור") וס51 וסג' , לטוס קזוסס Sh:tn וסוף "וסג'סגסמי
 ס6מנס , o(pn ספוט גפי כמריס מוגנים סיג סניך 1)6 , סטיוןועצית
 , 0ססח)קופ ע) עצם יקמר כ' גכהוג 5הייס טמונים נמנמו מגגי)פי
 . כ'ו( ס' )6יוג געסו גזים ;ענוה , ד'( מ.ע )כר";יח טקס ידועיכמו
 6רוכת ט)0ס )6 , י'ג( )' )ירסיס חט)ס רס16ח כמו סרפ,"ס ט)ויקמר
 תליז נמטר יסים ' סט114 ט) יקמר וסירידס . כ"ג( ה' )סם סמיגח

 )6 טס61 סיג 6מי , ג'( ק'י )חס~0 16יגן נקלג יד: מ'( ג'ו)גר%'ח

 וסמוגניס ס:תופיס hwt; 6)'ר,ס ט'1ערך וסמוגניס כטחופיס מס גי'וגוי
  5חריס ספופיס  סין סרל  סוליר ופוס ,  ורףפיסם מסרכים גספךטלפון להמוטי מחוגר מלמר רנו גי ר') , ג)סון סמ6מי וט 6'ן ג' . 'סור)6

 גג6ן סי(כר טסמוגניס מוס סרג סובין וגס , יוגור ה)6 ס8)ס3טמוח
 סעניניס מן נסור 5ג) סתמי ונס , מסנטוס עוינים )רמ1( וגבס ),ורןמס
 ט61 גיבור סוס . 6הר יגר )6 גט,יננו )1 1ריגיס :16מנו מסמכס
 ~ס 6ג6ר וסוס . מ6ז 6)יו 'קערן סינגור מס וסג) , 1ייך סג)חיידגור
 צגי וסע*ס סיייזס ;י סרג  5פר והנה :  ייפ!יווס מס;קו;יס 6חזגג)
 , ומקוס גגסמ טומר שמו , סנמתס עיקר 6מר 1)6 , "ווהיסממוח
 מפמונמיס ג'ג :סם , 6הרי0 סחוסים וטקס גירז 'מ,18 טוגר;' פגמו)פ'

 וסה"כ , מס6חר גסנתס עקר' ינחר ס6הן סטמוט 61'ן , סוסוןגטמוס
 סומפ ~HhDO תסרג מגע . וטויס )נרוכס ס16ס ס"מוח סניסוס6)ו
 על6 פמנו 0;ח)ק elhi 18 תנץ 6:ר h'o1 , וסטו,ס ססגד)ס ע)סגימס
 , ירד יצמר גסונו קינו ונס סקי" מט"ח טגטהטפ1 6מי ופכן ,גל1,11

 ס"ט מגמירת 6'11 יי 5כטגהס 16 סמטרגת מסלח ר') מעבתווגסחנגיס
 סנדאס ע) ט,6' סרמסע 08 , וט ט) יורו שיגיש וספסוקיס ע)ס,ולמר
 ס0פא רי) מ'נ( כ'מ נדגריס יטוס ג;רנך 8סר סנר סטי מתר סרג6מר
 סגיולס ע) וט ונשמר , יסיק) )טנסי ~ס יעמס 6קר סו6 כילמרו
 )6תר סני ססוק וסגייך . תבונו )8 ו"חס יקוו ס61 ק"מר כמווכעוצר
 "'( ג"ח )סס tho";! גמי ;) ע) עלון rih'1' ס' מחנן ~hto וסננורס סעורןע)
 6פר כמומוח מג) וגגורהס יסרבל עו1: ע) ונימר סSPDW (8 נ'כוסי
 )1'ס )מע"ס ט)מס 6ח ס' ויגו) ס61 ס;).;י ומפסק . ססי6 גטחפיו
 והשש סניורה סגו)) hot ית' סם) מסע) ;ן גס וסוף כיס( כ'ע6'
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 98כח י פרק ראשון חלק נבוטשמורה

 וכאשר נ , עלה יאפר , ונכבד מעולה ענק אל במהשבהו כשיפנה וכן , שהיד אערר , מאד פחאענק
 במעלה ותעלה חההנ לסובב, בערך , המציאה ובמעלת , בפקום שכתחתיות לסטה האנשים המוןהיעו

 , שרצה בטה יתעלה ורצה ד פקום עליעטע לא ועצרה וגדולה מציאות אסיהת לפי ,שבעלטנים
 השכיבה שכון או ה הנביא על הנבואה שרות קרא , קצתנו על נבואה חהשפעת טמנו חכמההניע
 * עליה , המקום מן השכינה סור או האחם מן ההיא הנבואה ענין העלמו וקרא . ירהרה ,בטקום

וכל
 שובשםאפורי

 סתכמיס כי , עולים 5לסיס מלילכי ס6מר כמו ,ירידם ולנס ד : לגיעיח מינקה 1וס ל"ל הקנביס. סמון מיינו וכשרנ
 גנמנ" לעייןכ;עוליס המפפיעיס ג"מנעייס גמ0ריס )ציותנו סרנם סרנס.ר") נמסהג'

 oml יורזיס, יקר15סברן )וה רם( ר"ל נמק1ס הסתיגה סכון 16 ה : הבמנעי osltnומס בגפי לסגסיג וכסירזו עולס יקרש
 סמיי

 ס5לסיס 5ל עלס ומפס
 ס5ג;יס סמון סייגו כ"פר יתמר רכיעית : שיסוויעל מנקמות ססויוח יתר טס סיני גמר מסיו nbot מטגןהענין

 וסו6 ססוככ 5ל גערך סמני6ס גמעלוח סנתחתיוחכמטס
 nPPD~t ממנו חגתם פגיע פרנס גחם ורנס מקוס ע*וגיח ל5 וגזעם ועגחס חני5וח1 במתת על סגעליוגיטנמעלס
 ירד סיגי, סר על ס' וירז סמין ומזם , ירידס כמקוס קסכיגס סכון 5ו סגכי5 על סגנו"ט טרוח t)nsp bnp עלנג51ס
 מעליו ויעל כמ"מ עליים ~olpn מן יסכיגס יסרוח סגנו5ס ענין סעלוח ,fi~p 5חה ודכרחי וירזחי סעס כל לעיניס'

"לסיס
אכרבנאל

1gtP~t'חלס ג) ט) כ, rnip~ . וסטז': מסיריוס כר5;!וס יכוץ וסוס 
 ססמיס ג0טרס ")יכו ויט) וגת , קיונור גם, ס46:יפ סס'כגוד6יר כתר ר6ס ט) ;טקס כו6 ס6)סי0 6) טקס ומנס גי סרג רמו ,גנסמיח
 ?(,p טנקר8 'ת' ג")וס ;יטמר סע)'1וית ט) גס סרגים, וסע1,ס מסגדו): וסס;6)ס . סלוק נסוף ק8ו;ור כמו "6( ג' ג'1מ%יפ

 נ1ר"
 )הכגיס

 וסגגוד סוג81ס ט) וט גו נטמר ")6 , יתסיס ג) ט) טילון ג'(מ'1
 מס סרג עיגם סטהופיס ק;) כתג6ר ומוס , ותעורס סגזו)ס ט) 06כי

 1)6  גקזט l~sPD כשתפקס רוג יזעת ונגר ק~ר גמי גיווננוננוגיס
 וססט8)ס מסמוס 16)י וס סעיח גיריוה יפקס סוד סירן וס וט)מורידין,
 ממעיין ידע שכגר , )סט46: ר6יס ייעח וגגר , למרו 5ין גי ,סק)ית,ת
 , מ1ייזין 1)6 נקיק מטסן ג6מר0 כרגם גקתוט'ס כטהרתו (')סהגמיני
 ר,!טס ר8; ט) מר1וטס יטשו ט)8 , סמטקיס גזגיי0 ממנו כשהמקוכי
 מעיון גטוין ממנו ססתמקו ינם ' מוריוין 1)6 גקזס טמט)ין )פי יןק)

 סמומך ג(ס וטתמקו קסם ומקמר , מורידין 1)6 גקודס שמעקןולמלו
 ומנמס מקלגס )טסוה סרג 6'; ר6ס , סט'ין סו6 ומטס קמושיםגסרנס
 ממטעין סדרז וס ט) ר') , יטיס טור סדרן ~ס וט) 6מר וסול ,סבתית
 סטיון גט)יח יס81 , קריטי 6מר קמר טוו יסרס , מוריוין 1)6גקוס

 061 'רד יקמר פתוח יטיס 6ם גי , סליו; מלת כפי , מלווסיריוס
 , סר1ונית וסיר'דס מסע%ס סו6 סוס יסקמוס , ע"ס קמר נבגדיסים
 קירקס מס גפי סמעיין שרנון ק.ומ; גמהסנתו ;וגס ס"יס סלח 6מרונס
 ס"מ1;י0 'מ6 ;)5 עז )גן נסעיר )6 וסוף , קעי ססקזמס:פיק ג1כ סרג סג.6 במס 06 סרמ(ון , סערות סתם; מוהרו וס וטס)סיין

 ,ריפית כבס סיגיך קססמופיס גן גם )ס1דיע 6ס ג' , 8)יסס ייסרך)"
 תגר 8:1ומר . ;(גרהי גמו וטקס גירד ויל) וסוס , סייו: גבורך)11
 , ססה%סס רוג 1;%6ר , ס")יקיח סס6)ס סהת)ת ?ו6 כלהמרס יוגיועץ
 שתוהו , סררך וס וע) 6מר כן וע) , סעיון מכ;מו;יס 6מז )עקותחיי
 , סס)יסית )כס")ס רייס סרג כגף )" גן ופט) . נקד: )מטפיןהו"ר
 h~ , ,1(ottrt סמון סייוו וכאיטר : נקרס מטלין ,טמרם פ0מ;:)פי
 W('h "חי 'siK , סמפרעיס סחטג; גמר רגיעית )ס;5)ס ככנסשינו
 כטמוח '6מר 6יג גן חמרי סגיך , וכוחות מ!גוי0 ס):ס וטקס גירוסרנ
 ר') ית', ג") תמיז יבמי סג' סס;6)ס למסוין אמי , יה' ג")ס6)ס
 כסן)יס גרגרים 08 , ס";)י כנהטס:וה ט) י%6י ויריר? ;ענייסטיון

 וסיס , טניס יקמר וגע)יוניס , יר'יסימי
~t)h? 

 ;) ע) ט)יון ית'
 גדגריס( ),') )ס"י0 גסחטם;ו , גו יו6מיה ס,רידס יפיס ?נס ,סגנים
 כמעטים  (nTf;c ו05 ג"ג.:ס 061 )eh oh~u: יגס , גסס עטייןסטפ)י0
 וקפי , כקנביס גרגרים ס6) ט'ע סו" וס ;) ;י , סהטת'0 ס18;י10טונ;

 , המטין מטקה , רגרים ג' ג'ר'דס 'גרור סט'ו:'ת סקוזמחסס?:6)ס

 ו,);ן ית' ג6)וס ;)מחס סרגטס;וות :י,-%  :'טוירפימס;)ייית
 ס8וסיס ס6ר ונין סוגיתם נין ר') ס8נ;'ס כמת סייוו 1ג";ר5מר
 מ,י6והס גמורנת 06 גמ;ו0 06 , סגמדרנות גמעם ספק גבי ס0 ,כ)0

 סוס , nth~h גמן)ח 06 גי גמ;וס )6 סעדכן יח' וסיס ,ומסואן
 ייגעך מט)הו 'תהגרו גסק,מחם וגיתעסקו סק;)ש גזגריס געיווו8'כ

 , דוריס ג' ט) שסטיר טרנס גמע ומס 81מר , סס0 ס5יטיסוטפופה
 ססי6 סגדו)ס גסט8)ה 61י!כ , ר1יייית סט'וויח ססט6)ס מניוחסמ"ר
 . ס8)סי גונון ;וזו סרג 5מי 1ס ומפני ן כשערקי כמו , רג,ניית)מ"י
 ,סמני

~tur) 

 גגונו מטווס חקתית מ6;ר מיג כפי'נ סיכר מס ט)
 . טיפס מס ורפס 6מר ובגן , 6הר דגר )6 ספטוט רשני סו6וגמ)קיו
 ס5):י )ר11ן הנערך פסנגו6ס חיג כפ)יכ קגחג מם ע) )סעיר ,סט)יטי

 גמס יבואר . גסגימ סקוסי גרבת יסיס סנג61ס סטר!ת ג;6ן סהוסוחן
 , סרוס גינריס ית' טרנס יקמר 6ג) טרנס גטגוו טרנס פי' 5ין ,סרוס
 , ממכס סורחת 16 סנג51ס ס;;טח 16 המלמס סגטח ר') , חגיו 5;רוסם
 , ססס8)ס ו8ת נ15פן מכרחי הוקי כסיותי ר.י11ן תמיד סמ1ס מפרק 1סקג)
 תות ססנח וס סגר ס0 תסיס 16 וי) 6מר גסתו ה'6 גפג'6 סרג"כתג מס ר6'ח כגר . כו' מאנו הכסה הגיע : סי' סנטרם תהרס ~סוטס

nthle,ג'% סוס סקכ)'ת מסקנס סיפוח יג'ט גר8'חי נגרף )דגר 6ג 
 יניע סגגי'6חו חזי כו6 , סנני5 כקר ססו5 גס;יוס כ6הר1ן"סהכ)'ת
nlnSVמגסס מגיע כגתן סרג 6מר וס ימ;וי , סק;)יח וסס;נס סמגמס 
 )עם 'ניע ממנם גו סקגיוס סר6וח עש יסיס סה;מס ;סנטה ובפיממוו,
 גו% סיס הכגיוס טסר6וח ופי . מהעמס )חג)'ח כי6 סטגי,ססכמת )פי גי , ססגיוס סר5וח חימס גמקו0 8ח'כ 6מר , ;גבס וגאשמס
 5מר %ן , (x ot~fnt(h , ?נגו6ס גן ק"ן מס , קוהו סרו8י0)ע0

 נ סי' וסנטרם סו מסטרם וס טס סותרו . ;1ה,ו ט, סוגו6סוסולעת
 סנגי6 ע) סוגו8ס קרוח ממתוג סקרך ר') . כו' הנבואה שרוהקרא

 סרח 'נך מם א ניוון (2llf'untniw'nttpnוג'2גן:2
 סו6 ?;;',ס קטין סרג 6מר ה'6 קגפג'ס );י , גוג61ס "5מרגמ1

 , מיומי "ו גו)) גמק1ס סוגר טמירה ג8ריגוה גי , 8חד גמקו0ססתמדס
 ,ורם o)t)ut כלגיוס דון 61'ג , סכום גמ;וס קכן קס81 גייקמר

 וס וגעור , )גר ססו8 גמקוס ס6א' סגטח ט) במרח וג'ינסכסתמים
 5ור ופעמים ס' ;גון תעמיס לצ'נס ;עמס יסרג גילוי תמ61;6תס
 מההקפות, גנהינות )6 08 6מד וגר SDI נ6מרי0 ח)טחס זעה' וקפי1נר6,
 ס' לגור יקרץ געו וט) גגונו ט) טורס ומס סווהן גגתינתג'

 יטמון 6סר ot~no וגגה.ומ , ,גר8 6,ר יקרך גס1מוחו סוגרינגה.וח
 טכינס )ומר סרג כוונת נסיות 61'ג , ;גינת יקרי סר81י0 )ס;)י0ט"ו
 המגיוס טגון גכ 6מר והנמסס, גסג),כ0 סט0 ט)ימ,ה( )1') סמטוחהט)
 סכטיס 71 ע0 וכחרס , ;גון גס h'dt , ססהמזס וטגטס טו'וס סיסגי

 מבס סייירס ענין סנט . כו' הנכוחה ענין העלות וקרא ;סה;,ע,ת
 )וגר נטיות ס8יט ג'ריזח סוכר )סס8)ס ואמס חום 'ת' ג6)סרנ
 , ווגגד מטו)ס גזגר גטיון ססי6 סט)'ס 8ג) , יח' גבוס במר וגןפמות
 טנ'ן וקמר , טוב סי61 יקמר מוס וגס;ת)קו , ירו ית' טסיו יתמר8ד0 בגי גררכי מעיין כפיוחו כי , סיריוס "וחס סקחלקות ?ו6 טסעליס"יד ולגן , 6,)1 *1ט1)ס בגד סיון 5ת גי , יח' סגולך ט, קילעו לפ"ר5'

 *פ5ר ל6 מסמסום ססכיגס מסתלקות כי , מכמקוס ססכינס(rct(nlr קיוי סנני" מן סונ51כ גססה)קות )"י , שגיוס טוין 6מר 1)6סנגו6ס
 mn~SI, מ6!ה1 1,טזר ס)1) מק01 הותו ויטהר , מוס רומם מ:ו0נסוחו
 , סוגו6ס סמו הקבר , ס8)כי סיגקוח ממני ;גססח)קו סוגייו גןוקין
  דיפר כיכיכס סרג ככייל ולכן , 6דס לכני ויספלס cn~b וידע::;ינ
 טס גי ס1גו6ס תסחיף ט)6 ר') ס,גו5ס, טניןסטלה:

 ה;~ סוג'"
, S)h 

 ג'ג( י'1 )גר6"יח h(oo1 מט) בסיס ויט) , ט)יס );1ן גססמלינו );י סט)ות גוס 81מר . ס16סי ??mIS ,610 ס,ג61ס זויןהכחל;
 , ט"1כ*ו גמו ע"ס קטין מלינו ס)8 ס;גיוכ גססה)ק1ה 6ן) . "יוגורגמו
 גוס 1כוהרס . סמקו0 מן סמג"ט סור "מר 8ג) כטפח ירג 6מר)6

 סמ6)ס )רג וס סבין מפרחחי %ס cv מותרס h'ta וסכטרס . יו'דסטרם
 ועגת , ית' ג6) '8מר 61ין כקודמת סכע6)י עגנת סי6 8ג) ,רגיעית
 מפסע) סו6 ס6דס נסיון סיריוס גי , )קוימות קמור ס61ת סס;8)ס6ין

 מסכינם וכלמוס , גבס ושפיט ופוע) ווין נסחטות יה' 1ס1,6מקג),
 סייווס ממין ירידס נס ייקמר )8 כוכ , ממקום 6) מתיימסח סיותסט:

כנ:מיח
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 * פרק ראשון הלק נבוביםצרה
 סבה כשתרף צן י , הענק זה בהם הרצון אמנם יתעלה לבורא מיטוסות שתמצאם הגלייה ירירה ונעי

 לספר , ההחש המכה ספר קודם הנבואה ספרי יקדימו אשר הקדום רצונו כפי באקלים אובאומה
 האדם להיות , בירידה כן נם הוה הענין יכנה העשש, בהם הוריד כן ואחר טעשיהם פקדשהשם
 ואמר . הנבואה בכפרי זה התבאר וכבר . הרצון לולא ח עליהם ויענש מעשיו שיפקדו ונבזהשפל
 אפר , בירידה הענין זה בנה ולזה , הענין זה על רומז , תפקדנו כי אדם ובן תזכרנו כי אנושפה
 באנשי העונש בוא , כולו והענין . ואראה נא ארדה , לראות ה' הרד . שפתם שם ונבלה גרדההבה
 %רד , שם עמך ודברתי וירדתי , הרבה והכבוד הנבואה ענין ר"ל , הראשון הענין ואכנם ם .השפל

וי  אובשם
 כפתרד יקמר חמיטית : 6כרסס מעל מלסיס ויעלמלסיס,
 . סקיוס ר3וגו כסי ס"קלימיס מן כ"קליס 16 מכסג"ומס
 פססם לספר סגגו6ס סערי יקדימו כיסר גוה, סרטון6סר

 ססו6 מקזוס רנוג1 כפי כ"יקליס 16 כ"ומס מכסיכי"
 מעפיסס פקד ס' כילו כירידם זס כגס ממערכייסטכע
 סיס ולכך וגכזס מסל ס6דס לסי1ת עעס כסס סני"ובח"כ
 l?n~p למס מעפיסס עליסס יפקד ל" נדלו כפי פסססר"וי
 סחייכ סקדוס סרטון סו" כי כו. סרטון ל1ל6 ימרו :יריזס לגניי ית' מטס מדעת כגס ולגן סספלוח, נתכליתסיגופי
 קסמין גזי לגגי" וס פיגלס חייג סינוס על o)noסגי"

 כ:ג,נס וימרס , טפ) לוט 8) גסס ממעוז כנ9 לרז 6סר :סי6סגטמיח
 סימנת , מכס לצוחו ונרתיח וגיבוח כי6 6ג, מוס ממ;,0 חוד)8

 מעיין וסיוהו ,  ית' מס36 וסקכיגס מכייס )וו;:טח סיות?ג3מיגק
 : כוס נסקטסקוה קירר יחכוך בז כצמך 6דס כגי ככ:~ג,קותתעסק
 כנצמר מס סוס מפרק, נכותת ספירסהי מס גפי וכו', ועליה ירירהוכל
 , וט)ייהו מליון יייזת דוגמת 5חד יסק36ס סו6 יחי 363 יעמיסירידם
 ר"3 כענין מוס טס ית' 3כוך6 :יוהבו ועריס ירידס סכ3 יצמרופכן

 16 כ6ומס מכס כבהרד וכן , 6ד0 כגי העגיני ונוהטסק מעייןמסיוהז
 כו6 'ר'וס ט)'1 ג,"מר , אדם גו' מטקס 'ת' )ן;ייחו סומקקהג6'ק)י:

 כלזנוח כסם וס:עס[1 8דכ כני גטניני יה" עיונו כ) כי ?וס ו1סעגיןנ"ב
 המיית מ)1;ס רוס מגס גטהרד וגן 6מו1 1ס )פי ויסים ,וגמופ;,0

 1ס1;ר1 . 6)י1 ונמען טקcrn 07 מקק סו6 5ג) , סמפי:י0 טה:גוגמ1
 1סט)יס :סיריוס סרג :"מר טון ט:"' ואפ,טר . 1סי'ג סי'ג ססערסג,?

 :וכר מסטוין ס0 , מגס וכר 16 רייס מגצי )נד0 יח' )ג,י6סמיוה:ח
 ירו ג'( י'ע )ממוח סיני סר ע) יי וירד גתו , ס:כ'וס 16 מכוג61סר')
 ייר  %%  וקין , )6) מיוהסוח :ינ י'6( י'ט ):ס כוי סר ע) וגו'ס'
 16 ו'( י'8 )גר5"ית טסה0 0ס 1,נ)ס נרדם 38) , מכס 16 מרייס"הי
 ס'( י'6 ):ס כטיל 6ת )ר5,ת ס' וירו ג'"( י'מ ):0 ו"ן6ס נ"5ר7ס
 06 גי סרג דגר )6 1מ6)ס ),רייס, וסטו1ס סריס גסמיגוחס):ת0
 טגג5ן סמפר:יס קמרו . וכו' מכה כשהרד וכן . כ;ט,טסמסירידס
 סקד01 ר,1;1 גפ.וסט. , וטמ1רס ו):י01 ספ)גס )זור שיומו , (D:~?tei 16 ג16מס ho' ס1ד1חסני

 סנר,ס ומס ס6)ס סתויות עומק כיקרו 1)"
 לסכחיפ טיכווגו 6ח:ו3 , סד3ריס כ:6ר ומנסגס ירכס רוע וכפי ,מסם
 ג1וגיס 7גרי0 כקמח וטס , סעופן קומ1ח ישווו ס;י01 וגן11ן ,י1ס סומרך גפי'8 נ'כ ט)י1 יסיר סורג1ני גי וטמורם, שרוס ס;)נסטו,ן

 . סמ"מר 1ס סרקי גט"ר 1גו1,חו סרג מדעה מ"ר 1מר1ה;יסגט,מוה0
 :בב,ל'2~תישב',ג:2 ותא ז' 1נידיגגמ:::ך12ה)י)ס דייג)6

o~tnoע1ס וכגזי) הנקות ר6י1ס ע)י1 וסגיך , גה1:11 יתו זרן h'1et 
 ממס הכמיק , ית' ס") rns מס נימוח מהימס מגרתו 6ג) ,הוסס
 ממוג סג16ח :סמכ1ח יקמר וטס , ססג:מס החיי ט6ר וג) ,סטווי
 סיום כו"מר , גהקו :נו' 51י01 , גלמיי גס:ט)וח ממוג גטה evhיח'
 1מס1הו וטנס1 כקן1ס 11117 גי , ג)) סמוי 1ס hD'1 סרג 5מר ,גן ,ניו) "גוי 6))ו שוס , עממו וספ:יז סמיחו וסיום סייס 6ח סקג'סגר6

 גר6 המיז ו,ס ר11ס 1גס'1ה1 , וסמ"פע וסוטר ססטגס 'ה"נהמיי
 סמקג)י0 כפיוח סיוג יט;יט ותמור , )גי"ו וטס וטס ג"טרכעוצם
 גסגו"1 1"ם 8)יו )ך6!יי0 גסט'גו 06 מרפט, יעכס והמיך ")י1,מוגנים
 , וסמספע כיו"ר מ;טו)1ה וס ג) גי , רנונו סוגרי סך:ע.סוגס:וי:ו
 סי1חettrnl 0 וטמ1רס כדו: וספיגת סן)גס טוין י6מת גכ"ן סוגוכנס
 1011 , סמקג)י0 )וחטת סרקן ורן SD מס") וממכיס e'~)lulנוגנה
 )6 ר') מקזוס. ר11וו גפי ג"';)'0 "1 ג6ומס מגס שהרד וגן5מן1
 3סיוהו 6כ3 , נטולם טי?רו 8ונוות וטכיעס רכות וודינוס כסחיטתגטכע
 כדגרי ושקע לדקם לעיות כו ומהמידי מקדום כרזון וסו" 5)?ימרלון
 ויספסר . ס'( ס' )תס)'0 רט 'גורך ,6 "חס רסע הפן ") )5 ג'המכויי

שיי
 atlp כ) ת"י . וכו' ohinnn נעליס ייידס וב) 1 ! מסקסיו
 %411 סרכיעית סולח מסמ3וקס סס 'חכ' )כור" סחמג"1ילידס
 : מכס 'לירח מעגין תסס ,ס "מל ססיפל ספסוקיס"וחס
 . ממסיח מיקס ו5ת ר"ל וכו'. כ16מס מכס גסחלד וכןז

 וססניח סד1ס ו"נס' ססלנס )דול ho' ס1ד1ת לפתי גוסורמו
 ר"ל ססוbS,S 6 יקי . סרנ11 ל1)6 ח : סקדוס רנוג1 כסי"מל
olh~ממשח חמת טומר 

~"tinho 
 Spentn יחוייג ס6ו

 סלכיעי ענין יומל רונס . סל"סון מענין o)nbl ט :ויסחנס

ורמז
אברבנאל
 h~ %6(w סלקן כפי ומטקס ט6מר מק ע) , ס;דוס סרקן גפיט6מר
 גפ' מגס ס'6 06 'דעוו 6'ך ג'6ר ומנס . תפרק גוס )מטקס וגר1נ1קים
 ס6)ס'סרחון

 יקזימו 8:ר 81מר , סטגע ירך ע) סי6 16 , כטונס )ד ע,
 , מטקיסס פקד כסט" )ספור יקיימי כמכס כפוו קרס כ:ג81ס,ספרי
 מטטיס0 פקד :סק,י יספרו :כגתו3ים ר') סעו,ט, טליס0 כור,זו8ח'ג
 טכסם ית' סו6 סוליז יט:יר,ס פק1זת ויוהרי , ntnlho 16ה0מטקס
 גרס סמכם ויייית סמטטיט פקיזת ס,סר') מעגין יגיס סוס .סטוי:
 כ' , P(ot קהוף 1)6 'ריסס קח51 'מ,6 המגס גטנין וס ו)ן' ,'ר'ךס
 סיריוס קם ~hrt( גהירה מצ'ייס )ספק טיילי קפי . טין )6ות1 ,16ת11,6
 8מר )גן , סמגס סרות מ"ת 16 , סמטטיס פחיזת משח ס6ם ,ג,ס
 ,1)6 עריסי ויטש מטסיו קיפ;17 1וגוס קפ) סייס ,סיע טווסרג
 ו)כגסיגס 8זס גם עניני )פקוד ~se גהק 'רידה ~(rllo ר')סר,ע

 %"ה; %ך%4צ% צ יג"עועננוי::%ןצ%
 6101 סקסים מפסוק 1ר6ס , וגו' ח1גרוו גי 1,6ט מס ג16מר ,ירידס
 ססונכ מעצת ~6ס גי ד') ז'( ח' )טס 6,געוהין מעלס סמיי 6ר6סגי

 מס מהמיי חמס 16 גי יתו, ס6)וס נטרן וייק סג) 1ס,1תווטי.ווומו
 פספס גיריזס, מעוין וס גנט 1)1ס . סרג 1Dhn ויסיס , הוגרוו גי16וס
 סנטת עגט שנס . סמגס יויזת גטרן )6 יויזס צעון גו יקמר ,כזפ) נקוטי ס6)כיח ספ;יזס מפקח ")וס גו ורש , סוגיים מב)סי811
 :היוטס רשי סיס )6 )מגס מהייהסח סיר,יס גהיוח גי , ט"ויורט
 לפקידם מחי'הסת גס'ותס 6ג3 , )מגס eh כי יורר 8)י1 כי8מר 'ה'נ6)
 מטויסס פוקד :810 גין , כירי כ61 כי 'ח' ט)י1 "יצמר רצויסיס

 ס6יס גפיטי סססנהס ע) (OID סיר,זס יצמר 1ס וגי , גסס1מ:גימ
 )גז )6מר )ו וסיס סמגס טפין סרג סגי" )מס 6'ג 51'ת .וגהוהיו
 טסט48: צמיגך 6נ' , גסס וסס:נהס ספרט'0 יריעה ט) 'רידסס'6מר
 וגססגהס גידיטס ירידס ):1ן מ,6 ק)6 1)"י , מספס1קיס );וחסס,8
 . גוס סמגס סחוס )גן , )ט1נ: סמג.6 סמט:י0 גסקייח 06 גי ,)גר
 כלו והענין . וסערו סי'ז ססערס ס1הךס כשון גהרן :יירסהי מסועט
 רקס קכרג סר6:ון , יגריע קני סמ6מר וס 3פ,ר1ס לחייג . כו'בוא
 16 )16מס ג))' וגר סמגס טנין יעטס 6ין נגדו יסרק 0;ק)סחיר

 טסנמעטיס, 16  גוו)ס ועמס שאירג סמגס)ג"ס':ע)'0ס'סי4,ת1כיות
 פנקפע ססי8 סטונט נ61 ר') סקפ) )8נ:י סט,וס גו8 י)1 סטניןסי

 נך ג) שיוחס ז') iwo, )16"' כגוים ג) ט) טויכן גסי1הוס6)כי
 וסטכיוס סוג81ס , ססו8 גטוין יטה11 סוד 1מ,ס , פה1הסגמזרגס
 61 וידם גמו , ספ;'רס ע0 1סט1וס סמכם טווגיס מהם כ,הלך כ8)ס:סגי* גפסוקיhrn 0 טסיג , סו8 16)י גוס מכפי' ס:ו' ושד .5דס גני 3זגרי nl;cvntl , ס:פ)יס גזברים ס8) עפן סם כקם גי ,1סמגס
 61 כויס גמו , טווס 1)% מגס גסס ווגןס :)" ומס: , ספחת :0ווגיס
 טיט ספת :טס סרג 6מר תגן , סטיר 6ח )רמח כ' דרן ,1"ר"ס
 חמש ילו וסענ'ן מכס, ,ניון גלי ,ריזס :הגש סס0 ספמו:י0נן,ח
 ססווס גו6 , ס0פ1ו ר') גלו 1כטו.ן 11': , פני: ג) ט) סטוי:גה"ח
 י(8 יוסטון סט,ין Ql~wl . סיט ססעיס גוס וס1הךס . גטו ,סוכ'

סרג
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 25כס יא י פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 אשר ההר ראש אל עולה כן נם היותו אל מצורף השלישי, הענץ מן הוא , אלהים אל עלה ובהנהי. אמרו אבל . אברהם מעל אלהים ויעל , אלהים מעליו ויעל , העם כל לעיני ה' ייי , סעי הי עלה'
 : גדול עלויהסכלים מדמימי יתעלה , ממם ירד או ריגולה אליו יעלה מקום לו "ם יתעלה שהשם לא הנברא, האור עליוירד
 על יושב הכהן ועלי , המקום על האדם לישיבת בלשוננו השם זה הנחת תחלת ' ישיבה יאפרק

 , וטמהתו עמידתז שבעניני השלם על עוטד נח היושב האדם היה ומאשר .המסא
 ובקימונו בעמידה ירושלים ביעודי אמר . ישתנה שלא נח עומד ענין לכל המלה זאתהושאלה
 ענינו , שטחה הכנים אם הבית עקרת מושיב* ואמר , תחתיה וישבה וראמה , העליונה במעלהוהיא

 , בשמים היושבי , תשב לעולם ה' אתה , יתעלה עליו נאמר האחרון הענין ומזה , ומקשהמעמידה
 לו ואין )3( , עצם שנוי ולא )6( , השנף מאפני בפנים ישתנה לא אשר העומד הנצחי , בשמיםיושב
 שישתנה זולתו ובין בינו יחס אין כי ב , לוולתו יחוטו ישתנה ולא א , בו שישתנה ערמו זולת עניןשום

אפרי
 י") ס6)טיס, 56 ט5ס ימסס י : מממיסי מענין קוססק~דס
 סימ5ס  ממפ סיססלפס ר"ל סיייי ן ססליסי  חטוין מןססו6
 ומטויס גכגד  l:)pS כלו ספוח רס סרייפיס ~optlnמסיי
 ימכ' כטס ס61מר )עניון ר"מ, כ"כ . סגכ61ס עטיו סרחם161
 itJPO מן ויורדים עו)יס 65מרו לגמו נס מטיס, ט)יוגיחסר")
 לומד מסלק 011 . סמוק מוס ח"ו כסרק ט'סרק וכמוה;)יס'
 סל"5 ססמיס 6) 3סעלס לניסו זיע) לניסו נעגיןיקמרו
 מדגר 61מל וגו/ Sb ot~shn עכס ומסה נמו מסייטיסטגין
 מעריגי גן גס דגל סמנכ ממקלי ססס וילידס עסיסגעגין

 : וסקימס וסעמידס סיסיגס ססססמר
 סידיטתו ר") . )ווכחו ייחוסו יסחגס ו)6 א יאכנרקם

 כו~)ח~
 ל") . וכו' נינו יחס 6'ן כי ב : חסתגס)"

 טובשם
 מסגות מן מרברס ססינ 6סר מסססגות ססרכס ג"כרמז

~t'Sx
 ס6מר נמו ססס זירז עיזיו סקגמס סרות וקרך .
 56 עולק סיותו 56 נ"מ מגרף. כו' ויתיגכ נעגן סססוירד
 רמו מפורץ 16 מחוגר סרכ סי6מר מקוס כ5 : מסרר6ס

 סימת כסי 6ו ססכ5 זמיון נכי סיכיס עם 6מח 610ססססט
 יתעלס ממגו ירז 6י ססס Sh עלס סיסים 6נ5 ,נעגמו

 : ר3 ע5וי ססכ5יסמזמיון
 5יסיכח י6נור יסיגס כי מפרק כוס סעפם סכ55 יאכנרק

 סנס6. ע5 יוסב מכסן ועלי ר.מק~ס. ע5ס6זס
 סנוור כמו סכעגיגיו טופ ע5 סע~נוד ס6'ס 56 סגיםויסמר
 וקמר . תחתים ויסכם ור6נוס וכקיומם ירוס5יסכענוידת
 ע4ו כעפר  ס,חרין  יעגין  וקוס . מנית עקרתמוסיגי
  כמגיס יפפיס ל* 4יר  יטוהר tns)o , פפי  לטולמ פ'6פי

 סוס 5ו וקין , וכפסריס  יסייפ לרכריס יפלק קיר  כפנוי  כטלס  פיזי ל4  ספנויייופגי
 עגיי

nStr פיפפנס עגמו  
  פכופן יכפתר כתו  לזולפו  יפופו ייפגס ל6  כן יגס  כו יפלק  *ילו ייתירי 6פר  ספערס פליי ייפנס לי כי  סרלין .בו

  יריטפו  יייי s~p'l  שנכריס ייריטפ פיפפלס  יליפר וכמו מעולס, סתח5ח 6יגו ועתם סע.לס סתח5ת  פפס סייסעכר
  6ין כי ו סמיפר וס נפרקי פיפכ6ר כמו  מילתו זגר לקוס פתיפס fis יריעתו כי , לסם סקורת ספגוי פלרנרנריס

יחס
קרשקש

 אלא שגו. ליטר יתכ, יא בו הרצון , העצמ.םי לשאר טשתגה אינו עצמו כחטר עצם, שגוי %א )6( יאפרק
 הדברים נשאר מתחלפים נהם טה יחם להם שיש עניניםכשני
 אין טבריאות'1 דגר Dy וערך טה יחם לו אין שמעצמו ט.אבל
 עצמן זולת ענין לו ואין )ג( : טשתנה שעצמו בו שיאסרראוי

  אבל עצם שנוי לו אין אטת האומר אטר אילו כי בושיוךתגה
 יש אנחנו וכן ורוצה הכול חכם שהוא משהגה הוא תאריומצד
 למעט רב בין ובינו בינינו והשנוי והיכולת והרצון הח80ה1גו
 והרצון היכולת כי בו שישתנה עצמו זולת ענין לו אין אטרלזה
 שנוי לו שאין ואטר ביאר וכבר , עצמו הם אבל מקריםאינם
 לו שאין אחר טהדברים ברנר שגוי לו אין גי זנםעצם

 נ עצמוזולת

אברבנאל
 סס;ט6)ס );י 6ג) טג"מ)ף, ~i'rh, 4ש'1ה1 )6 ר16ון טנין ובסרג
 14 יצ ::נ :כוקי2%נת סגי6  לן6:ן:ג , 11:גג ו5 וסיס  יסיוימ, גזגריס ס6) עמן ג, ע) ירידם טי6מו גיססנגר
 ר') ~llch סעו.ן ~למוס 6תר לגן , וטטגי,ס גוג61ט ססטנס)טנין
 מס ויידרס . סיבי סגוללס פססס,יס  יר4ון פתלן וסוף 06ריסון
 1ehi סירירי יסיך  טס פכך ורירסי יררסי יגיף והגה . יי'1כספרי

 11ה,םיאפןיצייע."1,ין""י:.ה:ן 'י11 1ימצעי'ייים4ם'י('"1 ':ע:',:, "ליין%.מן;""ן%מא%,י,
 'י" ','ע,"; ש,15(נ1 נהברנש !,%מננ~י

 צ4ן,ל1'1קן "ייך',י"':1:'
 h~ro)t)ron "י""צ ןש1;יזוןו('נ:ן שמ! וגן' .ן"ין"1'שו[,י4('~יר4:'
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 יא פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 פנים, בשום ולא , כלל משתנה בלתי היותו ישלם ובזה 6'( מנק גנו )סרק שיתבאר כמו , ההוא היחםבו
 באשה בישיבה יכונה הענין זה ועל . עיקר כל שנוי בו אין , שניתי לא ה' אני , ואמר שבארכמו
 בהם שינוי אע אשר הם השמים להיות , המקומות ברוב השמים אל תיחתם ואמנם יתעלה, לונזכרה
 ה' כשיוחס וכן . ונפסדיה הארץ הווי אישי ישתנו כאשר אישיהם ישתנו שלא ר"ל ג , התחלפותולא

 הארץ, חוג על היושב אמר י' . השפים אישי כמציאת המציאה עומרי מסודרים תריסים ההםהסינים כי . יושב כן נם עליו יאמר , הנפסדות ההוות הנמצאות למיני בשיתוף הנאמר ההוא היחסיתעלה
 , ישב למבול ה' י ואטר . בחללה ההוים לענינים רומז , הללתה ר"ל , הארץ סבוב על ה הקיםהטתמיד

 אל לו ש"ת ההוא היחס אכל . יחס שינם יתברך אצלו יהיה לא , והפסדם הארץ עניני השתנות שעםר"ל
 , הנמצאות למיני הההר היחס כי , עומד קיים אחר יחס , נפסדים או הווים והם , ההם הענינים מן אחדכל

 : הענין בזה תמצאה העברך להשם שתמצאה ישיבה לשון כל כי והתבונן לאישיהם,לא
 שובשם

 מוולתו דבר לסוס סו6 יסתגס ל6 . כלל זולתו ונין היגויתם
 ל6 סססס "חר קומר יקמר 061 . הכיק פיחסכססתגות
 וקמר תתנ1עעיס, ססס ססמיס 6ל חטהס 6יך כלליסתנס
 סססמיס מנד 6כל סתג1עס מנך hS ססמיס 6ל תיוחסכי

 סטרן טיסי ימתגו כחסר ל6 לעולס תגחייס קיימיםחיטיסס
 "לו Sb ססס גסי1חס ג"כ וכן . וגפס7יס סוויסססס

 ל6 קיימיס סהס סמיג'ס מ75 ויוחס סגססדיסס7גריס
 : ססמיס כטיסי קיינויס ססמיגיס hSh וסססך ססוויסח3ד
 ח6ר סו6 וסחוג סטרן סכ1כ . סטרן חע על סיוסנ6מי
 טמרו זס ספמיס כטיסי יפסד ל6 6טר סר6פץלחמר

 מס ה6יסיס כי סכוך סו6 חוג לדעתי 6נל .סמפרסיס
 סו6 . יסב לסכול ס' : כחין 6כל כטיס ל6 כסנוגקיימיס
 , כמין ל6 כטיס וספסדס כמסלוח סנמ65וח לכלג1לרמז
onsנתייחס ולכן ל6יסיסס ל6 סגמנ6וח למיני סו6 ססיחס 
 1 . מסתגס ססו6 מ3ד מסתגס דגר לכל ל6 עליססססס

 לסגלני

 , 0:כ'נס ר') ומ1וההו , שמד גייסו טמ'ז"ו טנפ"ו' )8ימ ס:)ס!סו6
 עומר ר') ':תנ0 ס)8 נח טשו זכר )ג) 'ס'גכ )סו; 0ו:6) ו0מפני
 , כסוני מיני גב) "גב סמק1מיח גמנ1תס )נד )6 ונחקיים

 נכו"
'18 

 :יהמר ר') , ישתנה שלא העומר הנצח' . כסו1י.ס ג) ננהו)ט)%יסה,0
 ס".ג1ת גמ6מרי "ו סע1ס גמ"מר יסים "ו טסט,וי וקוי ,משהנס ג)הי )0יוהו ונס , וגרס נפסז גלתי וטומד נמי )סתת יוטנ ית'עניו
 גטקס סנני )6 קומרו וסו , כקם כגיל , ספוטיך גמ6מר 5ו ,וגמום
 רמז 13 סיטהנ0 טרמו זולת ענין טוס לו 61ין סמורים, כנגד81מר
 וסגריה , )(1)ח1 יימוטו יסהגס ו)6 ס1ערפ1ת כנוי כיקר "מר ,)קרס
 ססו6 גימם D~nr'S ווסתו לגין גינו יה0 6ין כי י8מוו ימסס)"
 'הבר ט)8 יגפר טפס גסח~יס גדגיו סמ8מר גוס ר') סיהג8ר,כמו
Sh.11)8 .מסמירים גמקרס 1)6 , ממסיחו גח1ק 16 גט,מו יהגרך 

 יכונה הענין ומזה : גלי סי:הוס 1$h ע"י 81110 ומוס ,כס1טרסוס
 מיוהר סטון סוס ,רפס וכו'. ואטנם וכו' .ה' בו נוכרה כאשרבישיבה
 ולמתוג . יח' ט"ו יקמר ס6מרון סטנן ומ(ס )מטפס 6מר מגגי5מר
 כ'ג )חס)יס יטך6) תססת ישג קי1: ופחס גמז , 6הר )וגרסמיגוח מגלי )גן יס' )") מיומה נמשת סטמי: סכיטיגס גכ6ן יתמרטס;-ג
 ית' טויו שמרו סיטיגיה גי י'ג( ק'ג )טס סטג )טוכם ס' ו6ס0ד'(
 , 6הר )דגר סת"תסוחמג)י

 'גסס סטוין ומוס ג6ן "מר וע)'0סן
 , בסו :וגר סט1ין מ(0 יגרס 010 , 6מר )וגל 1)8 )טמיססמיכות מג)י ר') יה' נו 0י:יגס ו(לרס כ":ר ר') יה' גו עירס כ~רגיסינס
 ט6.נס גיטיגס ,גרס( ס1') ),ו"ס ודק יר08 (ס 1)פי , וססעמזססקירה
 , גפנז*יח אינס כיותם יורם )סמים 3ססמכס 6כ3 , 6הר נדנינסמכת
 . ג8ימי0ס ו)מייס )סי1תס ס:מיט 6) חיות: 61מנס ע!ז 6מי06
 יסיגהו סמן קסגהונ 16מר . לאיריס ממגו 6יך "היש entto וטס41'ק
 ר'( ג' )ס0 כפריס יומכ קומר ונסו סגלגל מניע כשיוזו כבמיסית'
 0נמ181ה )מיני סנסור כסוף סיסות יח' שיומס וכן . מנטםנוהי
 ,מ81 נ.כ סוס ג"יסיס0, 1,מ,יס )סימנס h('ob מהיותו יוחסא ממסוי מחמים מניט ית' ס,וה1 מלגד ר') גסחוף סו:סד1תאוות
 מ' )י:ט.ס סקרן מוג ט) סיפג גומרו כקרן טס 6)יו יחוס6וס!
 סחמיייית וססמדס נסוייהם 6כ גי (ס יטוסו גט8ין ומהייג'כ(,

 , 6,)ס ית' 6)י1 יקיגס ונמר , ממיני opin~l Sib שדורסו)ננמימפס

אפוי
 כינו 6סל סידיעס he:1 יפי לשחו ימוסו יסחגס )6 מסמסגי
וי6 גילית otvto כי ההיק הידיעס סחסחגס 3נד ולוויתויחמס

~n'DiD 
 catn'h. 'פחנו סי" ר"י נ : ol1DS חסחגס )6 לכן

 סחמיסוח ל") "':י כגיג)י0 סחמ)סוח טמן סימרתי מהר")
 6)" כמ31 מחח)סיס סם כיכמנב

 : ontnth 'סחנו hsn ר*)
 וסמונ , pho סכוג )ומל ר1)0 . ס"לן הוג סי סי1סכר
 ונס , ססמיס שיקי יפסד )6 6סר סל"סון )המר ח6לסו6
 ספרן סנוב ע) ה : plno מוס ע"ג סלק OP גקסלאסרק
 )מגו) ס' 1 : ססכוכ )ס6מנח גוס רום( . מ))הסר")
 PbS וסססדס סססלוח סנמג16חי לכלכול לומד וסוף .יטב
 )ו סיפ ס'דיע0 כי ל") וכו'. ססו6 סיחס כי ז : כמין)ח

 . ס116סי ממין ,וקת )6יסיסס )6 סגמ61וח )מיני סי6יתערס
 : קימס טנין כיקר פיכס טנק 1h's 6סרוסחר

אברבנאל
 , ס6רן טניני עסקנות טטמ ר') ( , ג'ע )ת0),ס יחג למגו) ס'קמר
 יירט ס5פ1זי . )4.-.ס0 )6 )מינוסומ,16ת omh hto ככ61 ס.יהסכי

cn'oגפיה סול ית' סיזיעת, ולמר יזיעתו, ע) ברג קלמר סוס 
 ,1נת ettj.hs )08נמ,16ח

 נסרק 8סר ימס )טון זג) , ס15וסי סמיי
 (1)ה ט6מר סיו לקמיי )גגו וסיס יחן ומי . 0ידיט0 ט) סירגוסוס
 ממורס וספסדס סקרן G'h' סגסוגת טכס גתג וסנרגווי . סייטיממין
 מס) סו6 6ג) , גמע) מגו) גטו)ס סיס ט)6 ירסס ממגו),ט)'1

 סנמ81ות )מיני כממסי סיחס כי קמר , ו0ס0זס סקרן "יפיססה1וח
 ר1ס . פסחניס ס0 כי , )6יסי0ס )6 , סמסוגתוה ס"הרות )1יוהר')
 יגיר טסי ,פי סוכ, כרס לדגי 0מ1רס סרג ט) )הסוג כמגמה.)8 וקני . מכתנה מפרטיה סיז'עס ר') כיותם מפקח גסרטים ס,ייעס)סמק
 0יזיפס ממנו גס)קס ס' ט) גזו)ס סרס וגרו סכפי)וסהףס פי'.גת'ג
 גחכ פמגו כ' וכפרע , ססרטומת וט טנ טויסס ומרהיב ,כסריי:
 גסרטיס הקיף טידיעתז כדנריס נוידיעתנו הנדי :ידיעתו , נדו)33י1%י
 גמס ואתקיף , נמש bsn גמם מקסם 1:כ.6 , וכהמ)"וח טנויפגמי
 1)6 , ס6פטרייס מסג' 6מי תגרר )" ו:,י'טהו , הכניח )וט6ץ

 מפור:'ס גג8ן יגי'! ור8'ה' 16ג) 6'כג0 , וטקט נסח) גסס 8'ןפיו 6מר' ג) ג,זס סר6נ' גמק1מ1 טסרג 1"הר' . טס טהר6ס גמ1סגר'הסו
 ס,ג)ס, גפי וגר ס(ס h"o כנפרק )ומר טניג) ספה וטס הוגה.)ג4
 ססגס מנבג 1:ס61 8)'ס0, סרטי יפי סזגריס סניך גה'נולס

 נ018 ג18פן וגריו )סי: 06 גי , 16ג) ,6 כמג) 6ני סוססממי:ית,
 . טמיר נסס ט0י8 דעהו גיוס "הרי: :גמקומ1ח "מרי 1ד מג)מ0גי0
 )מון "0 כי יד,טס )טון גג5ן 8מר )6 ט:רג טתטיין tlh1C "ומראגן
 )קע יגיע 1)6 ניזיפחו סוגל מיתפס ר18י סיס ס6פויי סי' וגפי ,יהס
1)6. יגרוס כני גין !סרן סומות י61 טסיהם מיג גפנ', קי' וכרג ,יחק

 , נס:גתס 1)6 גיויטס סימם שיסרסו מטס גסוס רגריו סמ61
  גערתי ונגר , o'ncc 8) היומס 81מ1ם נגחן, %ו טסרנ ג'קוהר"מ
 0,-ג טומי גמonlh: 1, ססנעס 610 ס:מיס עם יס' aShi מטר:סיקס
 כא ~cns נפרק 1)6 , גזעיו ניג'וסו , מסיקיו מקומוס גסרגסעגיו
 h~e סימס יס' כטי1חס וכן עזך ואמר : ממוטס ט) "ס גי סידיפסט)

 טוכס oltpe כיהס htD כימם טוחו סיס סנמ161ת )מיני גסחו4סנ8מו
o'nD, ('יפק) סטו)ס מנסיג יח' קס!6 ר n~uinha ופגן , סנ)גגיס 

סמ6
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 50ל יב פרק התשע חלק נבוכשמורה

 , ממנו זע ולא קם ולא . הישיבה כנגד שהיא הקימה מעניני ואחד א , משתהף שם , קימה יבפרק
 וקם , עפרון שדה ויקם , דברו את ה' יקם . ואמתתו הדבר קיום ענין עוד1ב1

 . יתכרך בשם שבאה קימה לשון כל נאמר הענין וצוה , ישראל ממלכת בידך וקמה ן בטלר אשרהבטד
 תקים , ציון תרחם תקום אתה . ולרע לפום %עודי דברי אקיים עתה , בו ירצה , ה' יאמר אקוםעתה
 האל מרת לעבור ב הענין זה והושאל . עלי עכרי את בני הקים כי , קם mnw ענין לאיזהשהמעורר מי לכל נאמר , בקימה לעשוהו יתעורר דבר לעפות שהטסכים ומפני , עליה לרחם בו שיעדתהמה
 אמרו שיהיה ואפשר . טרעים בית על וקם , ירבעם בית על וקמתי , לאבדם העונש שהתחייבו עםעל

עתה
 אובשםאשדי

 פסו6 סקימס מעגיני ו6' מפותק מס קימם יבפרק ,ס כסנוף סלכ 6מל )" סקימס. מעניגי %61 א יבפרק
 וים . חמנו וע 1לop 6 זל" סיסיגס כגגד ' סיסיכם כגגך סקימס סל6סונס סגחחוס0ס

 כנגד פס61 סקימס מעגין סרג סכי" ל" למסלסקסוח גמנ6 סו6 ממס מקימם ססס טוס )פי ססחוסיס, כסקלכמנסנו
 כמו כתורס רניס יט כי 5חסורוס ממכלת 5ל6סיסיכם ו tnnDht סוגר oltp מענין hiD~n ממס כפ0וקיס מעםיוחר
 לש  ייופ לילם פרעם ויקס "ו מתו סני מעל "כרססויקס טכ5רגו )מס רומו ר") . וגו' טס SD סקי נורח לעכלב

 על קימס ויתמר . ססכסגודעם וסי" כנו פעיו מנן PIDbo' כטויס נח)יס ס"נמגולמעלס
 עגיי

 כממתתו מעגין קיוס

מכד גלעי געולס גתליס סטט עלי %.ט צ רומו . כה עם ע5 ס6ל כורת לעגור 1"מר1 : עליס לרמססיעוחס
אברבנאר

 סמקג%ס ס0 גי , סממית טס ית' )ו 6קי ha סי6סון סיחףסגים
 ס1מנ"וח מיני Ow )ו 8טר סיקס יגיל גן למרי , ו5ס1נס ~uec)ממ01
 ר9% ולחס . ס0מיס ג6מ1ס1ח 6וח0 וססמירס 6)יסס ססנסנסטסים
 ספוט) ימס גג))ו סטו)ס 5, ימסו ססק'י גו וגר מסיג סחבק מוסגפס'ע
 ר.ר106וס ס,ורס 1סי6 חורתנו, 'nDIS פט)ווממוקו 610 גי 1סתג)ית,1ס1ורס
 ~SUID מטיוחו ה,ס וסימם , סזגליס ג) יטבו טבחיו ס6מוון סמכ)יחוסוף

 וס"מסטומרו ןו נגר". "ן'וין סייס%נ)
 6'וידוט'סיסו *וחס

 גג) 0נו)זיס ס0 ספרטיס גי , גד6טימ גרעפס טגרo 6(othin)מיוי
 , סכרי6ס כתחנת ספוט) יחס זס ולפי , וסספסד ססויס ומעכעס , ויוםיו0

 עס Dnla 16חו )ו ועין סמי,יס, טס ית' )ו 8:ר סיהס סו"וס"קק-
 6'ג 'סיס 61'ך סספקד, גט)' מעגטס י0 גי חמיו )סומים ר')ס,י;יס,
 סמ'1'ס גר6 סגר'6ס גחמות ית' ס6)וס ויטן , ממכי 16חססימר
 וסת, , ספק1ט גך,וווגפם

 סו"
 סיס 6ם סוס , תמיד "והם שקומר

I't1eD~1bvnbi 0ן 63יטיט2: ' פיתנ: חח' 4י,חיסתן,יןי,'מ.%ג::2 יהני 
et)h~16 ס6יט נספסו etrtho , 'וסיזיטס , סימם 11)ת ס'דיטס כ 

 גסחמדחס גמיניסס סו6 1סימס , גגמיוחס וגר סיגרים מג)'נפלטיוה0
 ס' גומרו סכיו יורם מפסק וקע , סגר6ס ממס קשי גסיוטמ.רהס
 !זור וקמח גטקס תקרס ממגו) י') , (OSID מלך כ' ויפג יסג)פגו)
 קיש ס" יח' ihD ססן),ס, )ומ61יס קיקים ספ;1 ג) וטס ,סמוע6
 יופסדו ל6 ססנויניס כיון כי , כלס סמיגין וסומר מסנניך וטומרויוסט
 כווגח סי6 זו , וסחמרחס כ0מירתס וגנמי יוסב ססו6 חסיד 8'כיצדק
 יעידו ודבריו , כזכריו ל6 וגס סגרכוגי טמטכ כמו 1ל6 כקמת.סרב
 : דרכו יורס וסלמת עליו, סורו סירק גוס דבריו וגם 5ד מק)עליו
 כמוק6)יס נעמדת 6גל , ססחופיס סיגי כל טל נכחוכ יטמר 6מדV(p,h לפי , 3ר5עוגס מונח 1)6 סגמתז עקל ידרג יעמר ל6י סמסותפיס סכימות חר6ס 6תס , כו' משתתף שם קימה 'ב2-רק
 ככהן רכן , סט8)וחיו פרדי תמנו ללמוד כדי , סוס6ל ממגו 8סרמענין 5י 61מ'כ סר6סוגס ססגח0 ר*טונס לומר יוערך , סס;,1לס סעגייגסלמס

 ( ע' ס' )הסתר ממגו וע ע6 קס 1ל6 כמו , גטתיי פתוף סקימס מעניןסגיי
 עס סיס ל6 לסניו עוכר סמן כסיון! סמלן גטער יוסכ טכסיותורןל
 : טיגס מפוי סקס כ6ז0 מפויו )קוס נחטסן 1)6 ר') , וע 1)6 ,מיפניו
 ד' הסגיל סרג ר6ס מס ו60)חי . כו' ואמתתו הדבר קיום עורובו

 . יגר יקוט טייח טפס פי ט) גי , גלוית די וסיס מש ניגררקודן
 ע) יקמר קסקימס ר') , ולמתתו סוגר קיוט סגיה תסרגלמשמרתי
 , (~SD ויתיפחו 1כס5רותו סזגר מהמות וס81 סיגר קיום ט) 5ס ,וגריס
 מ1י6ות חג' siot , נמ61 הכנר מדגר שחמדת סי6 סר6ס1ן כ11ס"ס
 מסמיקיה 6מו )ג) וסגיך . ו6מחהו 1סנדרק סמ;ווססיגר

~)ho 
 ג'

 6ת ל' יקם )ים 0מ,ך סגיך )פפ) י1י6חו וסי6 סזגר )למתת 06 ,ר6יוח
 0תי גי י'וז ג'ג )גר6טיה טירון קז0 ויקס ג'ג( 6'י5' )"מו5)וגרו

 קג6טר כחיג (ysh 06 , טדיין ס'1 0)6 גיגריס סס 6)סססקזמוח
 יגס) טד )5י0ס למרס כי ט)חס )6 ומ01 , ,מקדט סו)זגווט)סקמרי
 , *ותו גמלן עי "גי מגט), התיגס , ס' סני % וןר5ס וסגי16"י1סוער
 )סע)ות1 ויגיס יגמו) קגו61י , ונ,ק ספסז טוס )נער 'קרס )6( %')6ן

 0ס61 סתג6ר כנס . סמקז0 גנית מזרתו ולסייח כנפר )תת0דנרס סינרי וס61 , )פוט) ויגיעסו יגרו 06 יק0 יה' סס6) נפי בבסיס)גיק
 )וט ס6)ס הליוח ג' ססגי6 עמרי . ניוט) ר') )1 סריס סיס )6טזיין גי , ספרון סוס ויקע וגן , )קט) סדגר nhts't סנטת ר') סקי1סמסנין
 סינר סחמדח 0יי6 סקימס ט) בתרות ימות ג' 0גימ , מסקימססלד
 סו6 סוס מפסוק 1( גיס )ויקרב גטיר 6"ר מגיח op1 וסם , נמ061גנר
 (tnhh ומיחס מוסס סיר מוסג גיח ימגור גי 61'0 6מר סיני גשרגפרטס
 סנס . )קנס ),מיהות מומס )1 6טי געיל 06ר סנים 1ק0 , תמימס"א )1 מאח עי 'eht 6( Sh) , ג16)חו תסיס ימית ממגרו מוח חוססי

 , קנס 0גגר מס סתמוח סי5 8ג) )פט) י1י5ס 6יוס יגח ;ס;ימססתג5ר
 ג'6( ג'ד 6' )סמ61) יסרב) ממלגת גירך וקמש )וט ג'כ ר6יסוסגיך
 סנס . טמ1 1'תמ'ןס גיר, ט'קימס וסטיו , שממקס )1 ס,תססגנל
 רג "),ורןמח"י

 סגי
 'אטר אקום עתה : ס6)ס סריות סר' ירנ

 ס61ת ססטא)ס ס'הס 06 )מס , ס6חד , ונריש טו' גוס ו60)ח' כו'.ה'
 וע) 'תגרן סו6 ק'ו0 י) תקע 6קוס5תס עתם פירט )6 1נ,ח'1תקיוס

 )וגורו סן'ו0 שמס גטומו סקיוס h'W ג0מיס 'וסג "פירס גמ1נ,מיוח1
 חקוס 6תס , ק"מ בסיס טתס , :olph טהס "'סיס רבוי וסיס .1)'יעודו
 )טוג זגר' t'ph 6ק,ם cnu גן" 5מר במס , סקו' . ק"ס.ועומדתסיס
 6ג) וטונה רע דגר 0מס סג'6 )6 ג' תקום ג6תס גן 'עסת 1)6 ,1)לט
 ט) סתרו ס'ות טס ס8)ס 0ססס1קים , )וט וסח0וגס . טקס ורחםממר
 6תס וכן 1'( "ג )תסכים אקנס ort וקמר , ,מן בטון גסס ג6 סנסקיוס
 עחס )טון גו 6מר ומאקר , י'ן( ק'ג )ק0 )מונס טח גי מון חרמםתקות

קומי
 ,ימןיפי"ג0יסגתוו5נ )ט1גי,)ו)רט גי, 6רו1י"6מרימיס' 5קטוייגקטיסנס)גטחס

 , פח )0ון וסוך )ו יפית 6מר 8ניוניס מאנקת טנ,יס מקז 6מרטעמיו
 והמוס . 1)ךט )טוג 6'ג ווטו , סמוקן גפה וי0ימסו מוחו ס'6ס1ר,6מר
 6תס ג6מר , סרממ'ס )גי וגר %6 לעס )ס,ן  "0  וש"י )6 תקנסלחי
 גפ10קיס 0סקימס סרג 0'6מר סו6 סמ6מר וט כ) 1ג11נת . 1'1ן מרמסתקום
 מתמסח סקימ0 ס'סש 6נ) , ס(0 סOtot~ 61 יה' ע)'1 '6מר )8סמקם
 , גס60)ס גן 8מר, סימר ממס וט )מגזי) וט יפטם , 1'יע1דו)1גור1
 האל גזרת לעביר הענין זה והושאל : טי,גור כמו 8)יו מיוחסקסקיוס
 , סוס 000 קח41 וגר גר6ס1;ס סרג גי , סוס סךגור 18י, ר6ס .כו'

 נדרך ממס המסיך כן 81חרי , סמחזף 16ת1 כסי כ6) סימר מסוממסיך
 6מר סס"6)ס 5ותס  וע) ריר ל4%%ז  נהז%ורר י) ע) קילטר 61מרס60)ס
 פ) )כד חג) , רט 6ו סוג ג)סחטוררוח ט) )6 ית' ג6) ניקמרסרג
טנור

 סטו,"
su 6,1 )טונת סתטוררות סרג פרט )מס 61'ח . )8גד0 טס 

 גי 0קימס (Sh יימס )6 0סגהוג )פי 0טט15 %16ר . גג)))סתט1ררוה
06

 בסטוי"
 6עסס ומס ג'( ס'מ בתסיס דייגיו יפוקו 6)ס,0 טוס 6מר ,

 לענין מיוהזח ססקמס טטס ,ס ונסגור י'י( )'6 )6יוג 6) יקנסכי
 סטו"

וסגיי
m1ht ניבטתי . כי תקום עתה אוטר שיהיה ואפשר : טלו 

 . למטל: o(eht יגר להרי ספפו;יס )6)ס סלה ססט6)ס סרג סגין)מס
 פייט ניון תרתם חקוס וגססו; ד3ן פשוט )6 יום טהס :~PtDD )מסועוד
 מ0והף שכיס לפטר ס,ס טיס 5מר קסרנ ו6מרח' . 15,גיס ט)שקוס
 ולתרי , ומטקס ס"סוקי0 סג'6 סחוף ענין יעי מוטלל, שסיסולח"ו
 08 חומר ג'ז תסס ספסו;יס סגין סס;")ס גסזר סטנין סגין עתס5;ר

חקה
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 ינ יב פרק ראשון הלק בביביםמיה
 פסקים באו הענת וכיה . אכבש על תקום כלומר ג , ציץ חוחם תקום וכן . העמן טזה אקוםעתה
 כ4 , עמידה ולא נטיבה לא למעלה אין ע"ה אסרו , מהם לו חללה נסיבה או קימה לו שיש לא ,הרבה

 : קם בענין פעמים יבאעמד
 יעמום אם " , פרעה לפני בעמדו , וקימתו האדם עמידת בענק יהיה משתתף, שם , עמידה יגפרק

 עם לא עמדו כי , וההפפק ההמנע בענק ויהיה , עליהם עומד וההם , הטטואלמשה
אשדי שובשם

עה
 וקמרו : יתעלס סקל גורת מנקר* וס51 גגו מעלו%ד
 סרג מכריחו מי סמפרסיס סקסו . 6ויגיס על חקוסשומר
 תעורר 5תס 16תס לפרס יטל סיס 6ויכיט על תקוםלסרם
 6ומריס ס"גו כמו לטוב ג6תר סתעוררוח וסיס ניון5רחס
 לרע, 16 לסוג ויעודיו כקמח סקיוס כענין 4"ס!גסכחלוקם
 ססו6 קההס מלפון pipn פוס מג5 ל6 סרכ כי ל"יזספיכו

 כיח על וקס ירכעס גיח על וקתחי כמו לרע רקסחעוררות
 ל5 כי גזם וסוימת , "ויכיס על חקוס סירס לסיכךמרעים
 לרחם ס6ל מטבע כי לרקס תתעורר 6תס :otpp 5תסיחמר
 לכן רונסון לסס ומעביר לסם סו4 610 ו5ף כריותיועל
 חסז לעסות זרכו כי לרקס תתעורר 4תס לגמר ראוי5ין
 : לגקמס לע!לס סו6 ססתעוררות 6נל ודור זור ככלחגם

 יפ , שיניס olpn SP כלוסל ג : 'Sh~ oSDn נגלחגקל6ח
 יכו) סיס 6ויכיס ע) חקוס )פרס )לב מכלימו מס)הקטות
 במל סתעורלוח וסיס ניון ע) במס תתעולל 6חס)פרפ
 מטגיין סר5טוגס גח)וקס ot~ntb ססיינו נמו וקלע)סוכ
 סלכ כי וי") . 1)לע )סוכ ויעודי 7כר' 6קייס נרמלוסקיוס
 כפו %ע לק סתעוללוח פס51 קיפס מלפון סטוק סוס מל5ל5

 תקוס תירס )סבך מרעיס כיח ע) Opt ירכעס ניח ע)וקמתי
 5)1 ר"ל , )סני sblDn1 מסם יעמון 06 א יגפרם : עמידס ענין כי"ר קימם ענין גישר 5סר ואחל . 16יכיסע)

 יעמדו 06 סמ)ינס נד ע) 1Dht 6/ כופןסיו
 1"ס )מס סומע סייחי )6 לשי ויתסל)י וסמוא) מססמקשם
 : סמ"ק מ,ס כ"מ כסלק ספרקנקטל וס נמולס, עמידס סי6כן

 סיס י סוס גס;6)ס חקמס ומס , פייוט0 למרתי ס)6 נקצוף סט0תקם
 פוע) 8קו0 טקס יחס למטפס "ולר ספי' ;גפי ו"מר יגס . גופירוטם
 ענן , סיומי מטפט) סו6 סיקדוק שגפי טיוח עם , יסודו טי1'סיו61
 , מטומי מספוט) ס;חוב'ס )פרס זוג) 18)נו ,עות וט 'סיס ;6ס8מר
 מתטורר )ס,ותו ס"6)ס נדרן סו6 6ג) , 8)יו מי,מסת סקימס סיסיםוסוף

לסטוי"
 )פר; סרג רוס )6 ס', יקמל לקוס onP נספוק וסוס . סהע6'ם

 6תס ג6מר 6ג) , ופרט )טוג )מטפם "מר טגגר מס ט) כסמן "גו)סי
 6מר ולגן נו, ספיר; מס יסגו) )6 טומר סגכיוח! )פי פיון omnתקוס
 סו6 1.ון חרמם 81ומר 8מ1 וגר תקוס 6תס 8'ג ויטיס , 6ץג'ס ט)חקוס
 באו הענין ופזה : למטלס טסירסו כמו , 5תד דבר e)'hl 8מלוכר

 יתגרך גו "61' קימס )טון "ג) )מטפס סרג 6מר ;גר . הרבהפסוקכם
 ס6)ס ספסוקיG1tDG~ 0 למס 6.; ס,חר וסוף , וססטמ7ס ott~v מסניןסו6
 מז, ייי"'0 טג6י :6מי ס'ך 'מט משסחוף ספסוקי0 ;) ס.ו 06 גי עס , )כעניש מסתעוריוס 6הרגבסן

 גי וט גחטוגח 61מרת' . ססט6)י
 סקס סיסיס טופרר טור 6חר 6מנס , סקיוס מסגיןSיסיס 3סון כ3 כי כסחוף וככיוח סקזדס, לשתוף כסי גמעך למטיסמר
 י:~~ייןץ6:וגהיםטממע':י'שנ%:ונ:ף ")מטקס )סטיג עור 6וי ולי . ססט6)ס גפי סזגריס )סמטין יוקרן)
 6ג) , ספסוקיס כ) ג6ן 6מי )6 ו4ס , )מטקס רמי מס עם נב))6י,ו ונס ג'( )'6 1';ע,ס מרעיס גית ע) וקס , ע'( ו' )טמוס ירגט0 גיסע)
 שמס !ט) , מפן מלידס 6%ל סי8 הזה בפרק הרב כוונת ינפרק : nlnhC' גמו סרסטיס )עווט סנסמגי0 ,סס סרגם ~Otp1QP ומוס6מר

 ירידם שחוסי להרי וכגק! . C1tnD ;0 ג)טונוו קומרפנים
 סרג סורן לגן , ומדג,! סגט0 ממושגי כעמיזס גס גי ,יסיגסקימס

 גג%ו , ר,ט!ן חרק . נרקיס )נ' ימהמה oa סיג וזנרי . ;הופ!)ג%
 עמיות ט) וסם , וגויס על"1טס 076 גנוי יטי6מר מסוחף, טסססו6
 וגוס , וססט8ר סקיוSDt 0 , וסספסק סגמנט וע) , וקוסם נקומםסגוף

 קיימת נ'( ק"5 )תס,יס )טז עומית וצקתו 6מר עז סירק מחה)חכני"
 ניגרי 16מר ער ית' גבס כתירס זג) מ16ןר 'חמי) ווט , סמום מפויוי% סו6 יה' (h(ol ססס מיס "תמ61 שמס כו6)ג6ר סמוי, סמוקגשורת.
 סכרין ,מ,ס מקומר יתמי) ו,ס , סקירה מתוין נ'ג וקס!07ho , 6גן ןן::שגנסגין6נעוסט"י ביגועי (h(ett רש )נוסונרים

 נ,לש:111:1ג "צץ'ף
nipht 

1Dht.n שן, 

וגסס
אברבנאל

 סקימכ ר') ס6)ס סדגרי0 קטני ושהוגר גי , סוימס לפוחסוסתמזחו
 , ~mstnu ננוף מקמת כטנין סרג 8מר ומן . טמירת יקמר גסוססחמדס

 . מוג (1mh וסתמזהו וקורס גקומס מקמתול')
 וכגי

 מקומר פוס ריס
 נגיח 'וסג סיס טס61 קפי מ'0 מ'6 )גר8סיח פרטם )ינ' גטמדוג'וסף
 ספקך 6ן )דגר מטס וגיי6חו , גיט'גס )מתמיד ס8סוריס דרן ;י ,ססוסר
 טיורס ממס וס61 , וטופס מעומר 06 גי 5)י! זגר ס)6 נגבסמגובר

 קגגר וקפי , גס וססתמדס( )1') וססדמתס סקימס ט) י%וטסטמיוס
 וסורס פרטס 6ח מטרת סיוא! 8ם גי סקימכ ,ס יגווע ס)6 מ"גימטוג
 6'( ע'ו )'רמים ih,ne מטס יטמוי 08 טסת רקס סנ'6 )גן ,טנויחו
 טמס ק!גני0 כס 6טר מקגרס ויקומו יטמרו eh גימר סוטיי מבמיוסב

 וחס )6 ג,ס סגם ושי . גדרגס !תמ,ווים גתפ)ס )פני )עמייויתמידו
 , סגופניח סקימס ט) )6 סתפ)ס ט) oh ג' 8מר, ק)6 'מט,: 16)' כידטתו

 סנממר מ'( י'ה )גר6כיה סטן תמת Vt1D e~tsp וס61 שוק סודסגי"
 הפפ יוטניס סמן6כש טסיו גמפ מטומר טסיי יוכית :פ:1ט1נ6גיסס
 מס גסי טסרג סיות Dyl : 8וחס מצרת סיכ וסוף )פויו 6!ג)'ססרן
 )6 והסס 0,גו6ס גמיעה וט ג) טס'ס ווטס יסחו מיג גסמ'גטגתג
1S)h01גו6ייח מרקס  ;)ו וט 6ג) , טקסס טמ7 )8 ו6גיכס , )הס ס 
 , סגח!ג'ס פיט גפ' סדגריס סרג סמט'ך ג6ן סנט . 'ע'ס 8גרסס"ר6ס
 ססגס מירז' 5'ג וס!8 , )ו סומות גפי סר4!' גמקומו ט"ו 'מבר8מ'כ

 סימל סטחוןנ וסו . סוס סססר כסקדמק סכלו ססתירס מסגותסהמיסית
 וסכינן . ומגיסתו סדנר גספסע ממידכ בו elttD 1th'D כטסטגר6ס
 )'ג )6יוג מקין oon סטת,קו טוי טוו )6 עמיו ג6'וג מ16מז ),סלטיס
 מקוח וחטמוד גן וגס , סזגור מפסק SD נתמרס ססי6 קססעמזסט'1(

 טתוע !ל6וי . מס)יוס מסספסק ססו8 כ)6ס ס81מר )'ס( ג'ט)נר6:ית
 ,טפין , וגרו )8 1"0 גו ייפוין 6ג) ורך גחי סרג סייקו )6 ס,סחסקהוף
1nhaטויוו ס1ריגי0 06 גי מס:מוטי0 יגיף ס)6 ס"רכנו סנגר( . 
 למוק6)"' יטמורו כטמיס נמרגגס מקמר כ~ס.)מס טרמו 8ויולמסוג
 ס)'טע פמ)ק גפ'ג ס6פוד' שמסג גמו וססס"ר סק'!ס פ'רוס! 1ס6'ן;'6(
 סגלנ"ס טסם ספוח ננגח גי ולמר . ו:ספסק ססמוע "'יומו6ג)
 'lbD~I "ירגנו סיסוווח )דטחו וטס , )טומחם lho~(ot ילכו כיג)יעח
 ג"ימפרכס יעמורור') ונטמרת מ0ג)ג)ים, לקיסם כמסוור כפיססויס

 , 6וחס '1CU )6 סי;!7וח סיס , יהייגס 1)8 מכסויה ספסקס"מימייח
 ס )סומי "cibo(~o ינקמו סקרן מע) וגסוס6ס יסמו7ו וגטמד0 המרונס
 , סלון מט) סג)ג)יות מהיות גסנ;6 גי ג8ופמס, סחים רוםכי

 ממנם שיסודיים ס6ופנים וימסקו ינה16 , כלרן ס:ויס מחייבכקומר
 טיפתו: סרטי מס וסו , ג5ופני0 סמים ורום , מלמעלס מסודי שסג))פי

 עניו מעיל וגגי , סמרגגס ;פ' t'gXt סרג )דעת tihoנגח!גיס
גפרת
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 81לא יד יג פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 תעטו עמף , עמד ויכלת , יבים ימים יעמדו למען , והחשאי הקיזם בענין ההחח , סידת אעמד ,ען
 ית' באל שבאה עמידה וכל , ונשארת קיימת לעד, עומדיו הנדמעו , נשתנה ולא ונשאר התקיים ,בו
 . מסובביו כלומר , סבותיו ותקיימו , הויתים הר על הההר ביום רנליו חומדו . האחרון הענין בהההתו
 עמור ב פה ואתה , לעברך משה אל אמר הענין ובהה 5י( מלק כשח )נסרק רגל שתקש בזכרי זה יתבארוהנה

 : וביניכם ה' בין עומד אנכי .עטרי
 וההיה א . מאדמה ננזר שהוא , בכתוב שבא כמו הראשת אדם שם הוא אדם שתוף . אדם ידשרק

שם
 טובשםאשדי

 מעגין ומזס 61מרו : סמלינס 5ך על ג6מר וסוףנמורס סטעל מסכל טסו6 ההנ' מפס כין קייס בכי וכןעיד עמי7ס סי6 כי סרכ פירס לכן Shtnn סיגו S~lnDוגסס תעמוד rbt וכמוסכלות כעיון קיים סיס ר"ל . עמזי עמודב
 קייס סיס ר"ל עמרי, עמוד מס ו6תס ממס 6ל סססמקמר כעמוס ניחוק6ל )המרו לומד מפרק וגס יסרק!. פססו3יניסס
 ,nnhol סמסרסיס. פירסו כה anP ותעמוד וכמוסכמתכעיון יקוימו סנ)ג!יס סכקיוס ולע) יקוימו כקיומם ור")יעמודו
 דעת כמי לזכרון ילכו שם ג6דס מסוס וסנפם סטךכי הסדסיס כין מעומד סמלך על כאריס המלו וכןמיסודות

סריי
 כסכל מתדלקה! עולמים לעלמי סיתקייס מס 5כלסרכ . מרככם מעמס מכי) וס וכל ססדסיס כין קיש פסוק

 סכל ~o7b סיסים ל6 , וסולקתו סמ7ס תכלית מסוגרמי סג5מל (o7b לומד וגס lffg . ממין סס ייסש א ירפרם ?11? סו6 6ז טסכל נותו מחיג ס6ךס כסיסים לכןסג56ל, : כלנסית 3מעסס סג6מל 6יס ענין גפר וס 3'6ר "סר61חר
 סמוסכלות קגייח כעת כמועל סכל סיסיס כ"כ ול6ככח

 וסמתדכק סגקגס, כסכל 6ו מפועל כסכל ס76ס יחדכק hs 06 6ססר 6י וגס נמורס, כבחדות 6חד סיסיס 6כלסרכוח
 נכרי6תו ס6דס כווגח סוס עמס עמדי, עמוד פס 61תס עליו סי6מר יגהק 0ח6ר 3וס סיס סמסס ולמס וקיים, גלחי יסיםכו

 וסו כי ס6דס סתור ספרק וס 6חר סרכ סכיי לכן גו, מת7כק ס6לסי ססכל ;יסיס עד כנלמגו 6דס נעמס עליוונקמר
תכלית

 וססיחר כסרק סרכ סכיי וס ונעכור כ7מוחנו, כשמגו 076 גע;ס גימר ot~pn סס ו6ס כן כי1נ6 ועל ועליו סקוסי סמיי
 מחוי

 : ttJDO למעליס זס 6חר ססגי6ו לזמר יצטרך זס לולי כי , וסגן 076
 כר6טיח כמעסם סג6מר ל6זס רומז 011 , ג76ס רוחי ידון ל6 סמין סס ויסים . סרמס1ן מזם סס . 6זס ידפרק

כי אברבנא
 ;16 טמידס קטון 6'; ,ס ומסני . ה'ג ג' שלק נסוף קמוחגילוח
 :~onta ע) 6מר ו)6 , סמיוח גטמידח סור1ס %ht' וסספסק ססמנטע)
 : מ1גס מזר גפי ספסל סעו)והיסם סייח טס מנוהם כסס renלפי
 1 מספסוק נקיות סקיוס )עכין סכיך סרג . רבים יסים יעמרולטען

 טמור 1'ג)ת , סג' . י'ז( )'ג )יעמיס רגיס ימיט יעמיו )מטןס6',
 ,פיקתו , סי' . י'6( מ"מ )יימר גו טעמו עמי , סג' . ;'נ( י"מפטמות
 ועוב . מסר6יוה נ'ג b'x )מס ויקסם , ג'( קי'6 )חס)יס לעזעומזת
 ו6מסונ . סקיוס גסס פי' ס5מרוויס ונג' וגר פי' )6 סר06ונ'ס גג')מס
 סדגריס ע! יקמר טגגר 067 , סרג סיגף וססס6ר טסקיוס6מ

 מסקיוס סמין וט וט) , רג ומן וטומזים העמיס גסיוחס ,סגסייס
 ו6ת סמתוס ו6ת כוס סמקנס נספר טו6' רגיס ימנם יטמרו )מטןסגיך
 ועם , רגיס ימיס יעמזו !מטן מרס גמי סיחוט טפוסו ~ttSAמסר
 קיוט ע) נהמר ספטק גפי מנס , סנגו6ס גמר6ס וט טיפורק ס6פטרסירת

 ו0ס6ר גקיוס יפלו סס)יסס , עמיד ויסח גמטס 11DhI ,סספייט
 כבגריס קיוס SD סוס סטתוף יחמי גן טגס ורקס . ~ottn$Aכיגריס
 טטמו ;מד . ס"חיי,וק י.ר6',ח ג' יני" ועימס גסס  ט"י~ססנפסייס

 רריך )לחי סגטמייס ירגריפ ס9יוס ולפי , לטד טופרי וגרסתו ,13
 סוגר גסיוס 8נל . כיצ"ר חוספס פנל' פליז  טסני, סססיסיס י)'הלס4
t~'hSט14 יסכיפו  גלופן יססוקיס לפרי סוגרך , ציירו סימנס גיס , 
 פ)טוריו פו"ב סטנן 1Dih סספסוס  כפעויו  ט"ין , כו קטמו יפווגיער
vr~t%עמר ע"; סלך )6 1גג1)ס כב' 6) מכלי בורק 1)6  טתי'1 פל סו 
 מו6נ לצומת מס) וסוך "6( מ'מ )'רם" נמי )6 ור'ה. גוטעמו
 גמש ס)6 ס;גוד 16ת1 וט, , עמס חיט גגור4 6ג) גג)ות ס)גסט)6
 מורכ וסף , גו InDD עמו , עמייס )הון 6מר נהוק1)6

~nhtV 
 עמ'זס

 וס ופפני . גסמי רכר ט%ילו סיות  פס  וספפתס סכנוד נזכרי1קיוס
 ולוקתו  וכן , ביסנס ולו וגם%ר  סס9יימ , עפתו טתד לפרס פרלסו4הך
 ירנ 5מר ס1ריקיס 1רסח טל  ס),פרת ימי% סספפירס , לטרפופרפ
 גוס הנה : חטמיי ריר וציוו )לחיי בכי לפיוסו וסורס סיימםטפירומו
 ססר9 פדנרי  מריסון r)no %101 טפידפ לעם ססופיס ג' ערלפפס
 , ספ)ין פנס סי% גסט'י פפירס וגל פחוסו ושויני ימס  שתוףגגי6י

 סולם פסטפיסיס וס גשי ג'יפור %101 . סירי מרירי סנ' סת!ק101
 פפיין ריל סטליסי תסטתיף סטו% וצפר , יס' געל סו~יר ספפירייעפי
 ,saסגו~חיו'

 5 פוס ג'ל גירס טייער כפו ססגס טל יתפר  סרגל )'פ'
 טיס פסוגגיו כלותר ועתר סרכ פי'  לכן , תלינן oon פ;ונגוסו%

 וכילו ייתחרס פס  ללי מגוס לרייסס סנוט  ויריו , פתיופסויביי
 . סיר:וס:רנו)י  יכן יס', פפוו סס יפר ;לס סדגריס  סגוס ישווטו5פר
 ק6יוס )ט' , ס;חיף מ,ס קינם גמרקגס סו6מרח סספפ,רס סווגתיוכנר

 סגמנט (bfs , ק"'יקח' גמז סו6 6ג) , גסס סוחר )ס)'גססוחרת
 רו;נ 6'ס וסוס 0)')ם רטיתי מ', )6' ג,;רוס 6מר 61מוס .וססססק(

 . נפסס שפי סטנין ותגס , סיפורי כרכרי ,  90יוס  פפגין טפיייסויונ סריי יפי יסטר , יפיופן  6סר ס0וס,ס נין טומר וסח לרוס סוסע)
101p)no ומס ס"לס גס;ו9יס  הרב  ואמר : מסרס פרגרי  סטליטי 

 גילל ב0ו6 );י סקיוש )טנין סינית סססוקיס סיר פס טרנס ולי ,ספ)ין
 קיוס יקמר כן ונס ו0ט6י1הס 3סיותס סגטמייס  ירלריס קיוםסי6מר
 כגיל וס 6הר , .!גר וטייסיו 6דם גנוי סו" וס ~ג) , ס,פקייסגדגריס
 גסו" וקמר , ית' גו טמידס יקמר ,ו וס נ"י סס,יגמ)ק

 , סקיוס ע)
  עמור סס ו6תס בפסוקים כמסם סגוכר ססעמידס יבמי סוס נחלקועתיד
 יולט "יגס ס'( ס'  ליס וג':י;ס ס'  גין פופר %)כי גיח( ס' )רגריספפוי
 יתכרך לקלוס פפוססת סין S1h , %לכייס כולס %1ינס %)וסייספפירס
 וסתר טופו, גבוי חלס וטיכס סריסיות טס טרגי ל% וס ופחי ,ולפסס
 ,  פסס גו סיטתתף סיות עט ס6לסי מסדגוק סטגין  יפ1ס ר'ל  יפניןומוס
 סנגו6,י מסקיוס סוג מקוהו 140 סוס Yt~P  כך גל %יזו גיר יוןטגם,ס
 יקיום טסה , ס"סוד סמטג כפו 6י)ו , גמטס  סור1ס וסקיוס ,ס6)סי
 סתורם ניתנס זל" ססופל מסטכל סירס ל% ט'י רכינו  פסינגוסת כי , ימר6ל וכין ספוטל ססכל  נין כיפך  פיס  וטסו% ופוסכליו,נפיונו

 גונו%פ וייחפוס ססיוס יין פ'ס גו ס)וכרס ספיירי "גל ,פפררגסו
  יחגרן יצל 4ד 041 , ולייו יתיפר  סיפסייסו פגלי סילתיוגךגקוס
  יהנרך 1DD יטמור לסיפוחו תרס ביל , ויניו"ס ירג19ס למספידיכלו ל" כי סגספיות ג4-כ. ליתפסן (wt)~h יפוגו תפרייס לס'וסםסיסי%ל

 גזגקות )יגס ו6רנטיס יום 6וגטיס טסתמיו גמו דג(וח גלותו 'חמיןר')

והנגל:
 קן2,64עממר:ג14[6,%י

 :וקוי? :ענ :ס:נ בה
 , סריסים  וגין  ירות)ייס  יוכבס גין ממוקע טגע סיס ונקלו ,'וסמ,וח
 גפמ%וס וסר ספלן סמאו ו4י ארס. גמר יוכלל ל% כצלו טרפסהומר סססס9י גנדר פעור ג,וסו סיס כי וכפיכס ס' גין  סופד %ופרונסו
 1:11 עמירי, רסון גוס יפר גי, ייספדס סו% h)un ויותר o)o כנססוגר
 :  ספנין  ופוס  %3פר סר3  כיון יליו כי  ~ס וסכן . ויעיכס ס'  כיןפופד
 c1)e גסס וסל  "הן פ"יופ לנ"ר מס חוס הרב כייית ידפרק

 טס ספרק וס נקטור ולפיס . 6דס סס 3לסיויויאפר
 עם ;י , נוות רכר שמסריס רקוחי )6 , מפנו owthNtסקוופיט
nveסגינו ל" ולמס יוטס  סייין , גראפית נפעטס יסתר לארס סייתוו 
 eht . סמיכי גורן "1 טגיטי לסרס  ו%ס0 6יט סתוף 6הר !מעםסרג
 %חד לגס( סוס . גפרגגי סיפר לידס סרפן י,סידי כרגרינצמר

 %וס "ינו טפס סיגר סקוס גי , סליו ילרקו ל" סרג טסבי,מסטפו;יס
 גני וסמנתי לסמון ומטל סורס צינו וגס , Ret,  olho'1  1"י)ו ,סרשסון
e7b. 1 נרמס טויין , לפרימת טיפ11 וגס'hP  סטם יסי ,  מצופו גצן 
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 יד פרק ראשון חלק נבוכיםמורה-
 שם ההיה אע. הכהטה טן האדם ומותר האדם, בני רחק יודע ומי , בארם רצד ירע לא המקשם
 יראו , השלהשי הענין ומזה ב . איש בני גם אדם בני נם , המיוהרים טבלתי לפחפזים כלוסת ,להמק

 : תמותון כאדם אכן , האדם בנווז את האלהיםבני
פרק

אפרי מובשם
 . כו' כני וירט D'iDO' מענין ומוס ב כטסית: כמעכס טוגת סיס ו,ס לשיו, יקרס ל76ס מקרס מקרס כלכי

 ריססוק וס ע"כ ו)6 ססן'סי מעגין ומוס סרג "מר וס מסני כגי וירקו סטליסי כענין כוס ס"מר מס ל6מסרק
 btnsbo כס וירפו ור") רמו כוס יט כי צעירנו ס"מריס עם סחכם ס6מר מס ידעת וכגר . ס"דס גגהנ 6חק"לסיס
 ס"דס. כיח וסם סמסור0מוח כעמם נעו ססכ)ייס ס6נסיס והם כעגמו נויע סו6 כי כי7יעס ס'6 לו 6ין סעגס פססר"6

 נתעלג מלגנם גרעפס 1nbm 6מל );חוף יומו סילק גוס גס ייחס ונס למסכיליך, ידוע תמויו כי7יעס h"o גו וטוס"ק;(
 or וגמל , סמוסססיס w((Ot סל") 6דס יאת 16 "ד0 פני : ממרק וסטוגת

 פרק : מלקנס onpn געמנ'יכמוז
אברבנאל

 מס טס מקוטי גצי ולסיס 078 ברק יגב ,כר ס)8 מסכנענור מסיכוי בנו , וגרו ס)6 מסמרכגס )ענין רם, שייש םגפוקסיות
 סייס סקודס מפרק נסוף מסרג ותלי כי , 6;י למסגלו וקטר .סררו
 DD סנ7,) ונ,ס , עמיי עשי סם שחס )6ס)יכ0 )גס )סס.טוגויתור )ך ית' ומקמר , וגיניגס ס' גין עומז כוכי פסס זיוננו גמגמודגניו
 ידגר כי צינו סוס סיוס' 8מר טור הגלוחו וסיס , יטרף) ממירטמטס
 עס ע1תס גבו סוס וס ויגרס ג'6( ס' )וגייס ומי ס6זס "חבסיס
 רגיוו מטס ט) יזמר )6 ס"ט ,ג6ר 8דס ירק 6הר'1 סרג o('h,,ס , 6יס גבס נ)) וס;)0 , יחי 81)יו :h(oot מגיע ס6)סי' סוגים גסיךמס:
 , סר6טע 6וס 1סו6 , סתיומד טוס ט) '1Dh )גו ם61 גי ,ע'0
 וגוס . 076 מנוי ס;מוחיס 'SD ויקמר , ממין מאיסי 6'ט ג) ע)ויקמר
 6סר סיוע )מן ר6טוניס )ימים נ" ;6) מלמר גי , קפס ,מ'ט סרגירמת
 סנרינו סו"סק 6ד0 ע) במו )'ג( ו' )מס סקרן ע) elh לרסיסגר6
 יגס ס'וס '"ר"! למין fnh , ס6ד0 8ח 6)קיס h1Y1 גמ'ט 'ת'%)
 nlhfinn ט) )כעיר ~ה יטר , ומי 07ho "ת 6)סי5 יוגר ;יר6'וו
 כסלמים ט! חג) כלווחי נמין ידגק סקוסי סס;ט וגי 6מתסוגו6ס
 , 'Sh1V סמין ט, ס;ח~ג סיטורם נ'ג 4"ססר . מין סנ6וחוו0מוגנ'ס
 סוס סיום וסוסו , סוגו"ס )מע"ח "1 וגו , מגויס גנתי סיועםכעס
 גזר ;) מי ג' , "מר "),ו וגתסכיס , 6זם נלסון קבס 1)(ס ,ראויים סגלתי 6ןס גני )כחוחי י') , ומי elho 6ת בסיס ייגר גיראינו
 פיו ססס גיר ;) ג6מרו רמנו )'נ( ד' )סט מייד ")סיס קו) קמט6;ר

otwnגסר סס גנגס גקגעס , DD1 (ס ג) מג! שטווס . )וגטקס וגו 
cvפס פחס , אסגיל שור שוחו גטו 6סר שנעמד דגרי סרג תירט סחוס 

 "6מר ;מו 6'ס ,קר6 6ג) , 8וס גרס נ"ר )8 ולממס , כמזיעמוז
 : 8)יו סקוזס עס PSO קטור ונס נ'(. י'ג )גמדגל מ6ד טוו תססוסריס
 . גר6;'ח גמט:ס סוכר )6דס גוס נ'כ סר3 סימו בותר טויואפשר
 076 ט) 61מר , ו'גו)ו עד מגר8טיח יי6;~,0 שרט: סוער מסכי

 וסוחט , otiuot , טון גן ושיור rnh "נקמר ומס ;יוטו כפיסר6סון
 סו" וגניו%1ס

 סג6 ומס , סמ'ן סס 6101 ס;1)) ס"דס )ענ"נ' מט)
 שלטיס מט) סו6 ס6יס גנות 06 ס6)ס'0 גר' ו'י16 נ0יק0"ת'ג

 . גי6סיח גמזי גגו קלס סקמ,סיס ס"ס גן 061 . ט6נ6ר נמוס:הותיס
 סיר גלותו ונמן בקטון טמזס סגחוגיס רטט כפי גוס סרג ג'וןוגס
 : מ : ברג 12ף דקי:נ ן2 ;2ץ 2ר"ב2
 סמט.4ס מס0תותיס 8'ג h~a , ס8) סי גמרתי וhDln (;0 סיחומקד
 גו;רע,9מוקי , 60' . מ)קיס )ג' יתמקק וסול , וטווסו סגר; קעור ענו;י ~ס זעם . סחורם שכיס היטווס hwno גססנו וס 1ג6 , גופ;ו0םס6)ס

 וט) סגו)) סייס וע) מפרעי סיים ע) 6דס תיקמר ר') , סמ)0 ח1
 ושמ"ק . 8ים נוי גס 6מר עי ,?~p מסחת)ח ונסן , סג6,סיםספמוח
 ס6דס נזוח 6ה כלפסיס גני וירקו סימר )ג6ר ,סטני

 בטפין מן סו"

 ולסיב שכמג בן3:2 % ב 20ן במען י עגןםבע2
מס,1

 מוס קם ס,6 שחיף 8מי 6ג) , מין-- "1 מהן") סם 6ן

 נוט"יו ;) ט, סנה' קמרי , נמור מסוחף סטם ,ס ס6ס ",)1 ,סתפקססרג
 ,"יהור tY,_s?~. סו6מר מסופק יטפסו ו8ס , מינו ),וקח מוקלדוקונו
 6ם 4גוימ רפס )6 זמכ , גסוס 076 סrnnf 0 ס"וסיס ג) סע)מלתר
 ססת,ף גמימה ו0הס , p~len "ו מוס"! 16 נמה- סחוף מסוחףסו6
 , מ4;") סחוף 16 מדופק טח41 16 נמור קתוף 06 ;יס'ס מס יסים6דס

.P?Eג"ייס סטסז וס %'6מי' leh ג' ט) טירטר 
 סנוסיסנס

 .66ם
 );י ~hh ולפו גתמ)ס ,ס קם )תס סעס סרג ונסן סר6טון "וסע!

 עט6ו 'ען , 6יס hto נקר6 גקיימם fht מלדחס, ,ג,ר 6יסטניס
 )סגל סרג סופרך 1)6 . 6מר דגר %6עוח ג4 ס6ימס מעפר ית'ס6)
 . מס6דמס עזר '$ht נעתר זזי . סטוע יגר לניוחו 'P?ED.' ר6'ס ,סע)

 עדע קינו טעים וקם ירט olho1 סידיטס גס'6 ווג)ס כחגוסנרגוני
h'o))hG1 מעש סקס סר8ג'ע ג'; ~מז למס רומו וסול . ע'; יודע 
 טסגחוג וק"מרי , סיעקג סי,מק נקמר )6 גי כיריעס גס'8 יג6)6
 סס סיס 1;)6 רוחין קס ע) יור0יט6מרו תקחו מוס 8ח ידע וס"דס6מר
olhס סימיז סר6;ק(סחרו סתם ולוס , געו t1Dh) (801 רמוז , יזיע' 

 סט~)סלקדמה:
 , מסמיומו 6מר ג16סן זעתו ;הג o)~t:? . כלווחי וסמיי

faג6ומר olhtt וישליו ,  ס5ר0  שפין 5טר יפסווס 0ר%סוו  טייפ רייגומתמ"ס 6זס קס סו6 סרג וגמ6תל , 6"תו מוס 6ח ירט 
 וס סקזמת שי' ני6רחי ;גר ואני : חעחועיס מטקס יימ יגל  קילי5לס רנרי ו010 סיד, 4 ים ס5ד0 וכ'5  ח'( כ' )גר5טית t".mh)lג'ע

 , ימיס גססת מסוגרמיס )וגר ופיל לורס  יפפס ,8 סמ4רס קר.רגסססר
 ,  סיריי4 גס,פ תות 5ת יופ ויסרס סיפר יפי . 0ירייי כס'ש 5רסי0 ג6 1)6 ,  כר6ס.ן OlhSD נתפר , יפיופי יין  יס ממגר ס8זס81.ג
 ייותו כס  שירסין 5ר0 סיס יי פיכיל שיגו ,  יפיופו חוסרריו5ף
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