
 פ8לב סו פרק ראשין חלק נבוכיםמורה

 וזה . שמהמיהם בכל שידעת כסו , אחד הענין השרשים, שני שנשתט אלם . יצב או נצב פופרק
 , מרחוק אחזתו אתצב , וההתיצבות הקימה בענין יהיה פעמים . משתתףהשם

 :עג:ךהםנ"םמייגן::ב:':ן%,קכ:בנוושנ מבגרב%
 דובשםאפורי

 קייס סססס כלומר עליו ס'ג3כ הגס י5תיז %ג. מו פרק עומז קיים יתן סססס לזל . ססולס על %ומר א סופרק
 לעל

 עומד

 סוור 9סו6 ותמר י)0 גחורס ג6ו "סר ס0פייס סוג 55ל מיגי'(
 זור ענין וסגין גטו)ס ימיזי ר6טונס ס,גו6 מסקוס סתו)יוחכסתעפוח
 ממית גירס טני"3 טמס "'ג גסמ'ו ג'ג וסול , ספ)גס וזרוספגו)
 סמייס יוחס חיו טסט גחויס ס,וגרי0 גרופיס )גן סרי ססס ס6נחי0ימי

 ועל . סנסוגש סטגעייס סמייס חיו סקוס גני ס,ר ו5מנס ,ס%תש
 פסוק יסרי ר,יג כי , סנימס ג% סוס נפרק טג6 מב חגין 6)ס דגניוגדין
 סמיי0 6וח0 טחיו ס16;יס ע) ג'( 1' )גר"ס'ת ס6)סיס גנ'1'י6ו

 , סנסוגיס שיתפייס תמיש פייס טסיו ספוטים לווח *) %דס גויתיפרס שגוים, גסכ)יס כך ג) ננסיים )סעחט סיסים גני וקרקס ,ס%וגיס
 יתומו וס"מרוניס , סו,מייס )טויס יחזמו סר6כ1ניס כי גןוקרקס
 osninp 6)ס ונטוח , )וקמו ecn 6טר ס6זמס Sh ;יסוגו)נשוים
o)'hנמק1כ( e,'h (', )כמיומזים יסמטו)ים ונגר , 6וס גטם רולס 
 06 גי )טס גזומם נתחגרו)6

 ומש , 6ו0 קקר8 סס0 ספהוחיס נגנו"
 6פר וט 11%1ן . פמ1חס 6מס )טיוח פ6גוחס נופ)'ס סס'ו סנפ')ימנוליו
 ימים שרי סקמ!חיס ס6,סיס סס , סיר: גנוח 6ח ס6)סי0 גיוירטו מענין וסמ,ס , סמיוהז'ס מנ)ת' )סח1ח'0 ;)ופר )סמנן Og וסו6גג6ן
 ע) סו6 קס;הף )פי כטנין ומוס ק,כ גס;וק 6מי שנס . רוגזוטגש

 וסול , 6ים גני נם %ס גני גס הסגיל גפו וזור רוי טגג)ספחותיס
 סיס )6 ג' (ntrh1 גמטטס 8סר סייס גני ע) ג"כ וט )ייחסר6ס

 גקונר קפלם פמפסס )סיוהס 06 גי סוגר, 6זס 3נ' נס ממיןשתיחמס
D'fi'Oסייס קסיו יייס הנטי גערן פמיחוחס 6'כ וסיס סייס כמונו 
ot~no0'חמוח1ן נ6י0 6גן גוסןרג סס3י6 פס ואטגם : גת"סס כהינו נטרי,ו 1ל6 מסם ס8רוג otSDnl קי06 דוי גי ס;מותיס סס 6רס וגני סמטו)י0 ס6נסי0 יקריו6)סי0 טגני )סגרים )גד סו6 ו'( סיג 
 ג'ג סוס וסיפוק , ג);ס ט)יון וגני 6תס שסיס קמוחי אני גלמיון

 ומנמור חמ)ח גי , ס6דס גנות 6ח ס6)סיס גני וירקו ;מו סמייס ט)נקמר.
 סס כת"1קייס ,)כן , יספוע אאיים שרג 6) גסוס נ%טס6)טיס
 . פול תטפפו מתי פד סיכ'מס 1%1 , ית' לו רג;יס )סיות0 , געייתתפיו

 יגינוי! 1)6 יוטו )6 ע"ח , גסס 5:( 01הגמס מחמס נוןבעקססשנ
 %תייס מייס ett)h ח6חס ומקנתי למרסי 6ני ג6תרו וגריוומחס

 6גל , כן סיס 1)8 ף)יע כגני והסיר 1ידיע1היג0 ות8תווחכסגמטקיכס
 וג6תז חמ1הק ;6יס 6;ן ונסו , וסנפם סנוף מיתחגמע"חיכסחמוהו

 ")כיס קותם "מר נסוף ותן . וזותיסס קין 16 8זס וים ספקוסדרית
 ימותו , סיעים ססופטיס 6)ס :כ) כית ר') , חגת) 6"ס גי 11hoטסעס
 וט)מייס , 8חי ממין ס",ס ס0פסוקיס D1h'S' ה3ה : סגוי0 גב)וחנה) אניתי חי ק"הס קון , ס6רז חקפוע (6תס לעסיס קומם , גמגמם1)6

 סרכ ים( טג,ס גתג וס6פ1ז' . תגעי וסוס ונמ1סכ)ית גע'ע )8'וגרו
 , יסיטסו סטתופים DShn מקוס וכר 1)6 , תרגגס גמע"ס סנ"מר%זס
 מנוכר ס"דס טל הונחו תגלית סיס 8ג) , וכריס סריס סקוספ) !)6 גמרכגס 6טר 6דס ט) ג)) סוס גפרק- רם, )8 סרג גי גוסומעסי
 ס6זס ענין 6ג) . ספילמתי כמו גררי" וגמטטס , סיני סרגמעמן
 ס";) ע) נתפר )יעתי , סו6 ומט) רמו כוגו6י1ח גמר18ת ג56סר
 יסדמ1פ מ*8ת olhn ;ג1% )פ' 076, סוני6 ור06 שנס , גו 583קר ,DGt"1 סמקוס טורס תם גק! סקג'ס ע) 16 , סוגז)י0 ססג)ים וקירספוע)
 , ;כס h(o'D ויקרץ , ")סיס ג,)0 ססו1Wh' 6 סוגד)י0 עם )ו6טר
 ומסימות סערן שחו מפקת סנגר)ים ויכנו יקרמו ס,ני6יס סינרינ'כ
 וגs~p' Olh . 5 1ס6)סיס לפסיס יקרץ וסס"זס ססדמוח חייגגיניסס 6קי 6100 סטרך כי , יעוסו ומ"יג,ס מתכיפים )סיותס , 6יסגט0
 o('h )6 ישן . גסתו4 נתמר ותינו ימס) גי ע) גנגז)יס 6ו0 סס6'כ
 סנגד%ס סטג)יס ט) מטוחם קינו 6רס גי , שרק גוס טויו גרמו 1)6ג6ן

p-aס נסרק סון"יייינה*הרב, b'D איותו גג"ן וסגי18 . מיוצגות קם ג)סוונו יקמרפנים כמס וט) עפן ,ס ג6י מ6ר( 
 , סתוועס פמסיני סס גוס כי , וקיפס ועפידס יסיגס לתרינפטך

 8דס טחק( )נ1ג עמייס נע פסגויס סיוח עם , סג;מיי סמ"גופסגד)י

 ;)ופר לערו עד יפרק מתת)ח פתחיי ~:סושהלק נשניי5פ

ottp.כלו סו6 יח' גג1ר6 סמ0 מוס טומ61 טמס גג6רו סטני ממלק טומר 
 סכורך נחק סטם רוס קג6 מס וכל מקמרו ויחחיג וססתמדס ro'~מענין
 ;עסוק )ג6ר ס:)י;י סה,ק . גסס סהי,גות סס61 )6 6מר טדוגף
 מקמרו Sfnntt ס;י'ס מענין ג'כ 610 ;'6( )'ג )קמות סוור ע)וויכח
 סטמיסיסיס ממתהך ס:0 וזה . סירק סוף עז ושכת 16מר סעניןותרס
 , בסס"י1גוח יג6ר תפיק, פוגרי ס6' סה)ק ,סו 4:סח'1גוח. סקימסנעוין
 בסמא, , snh כנו  לשינין טהרי ,  שיפוטיו 6הד 16 , יצג 16 נהג סיחררגין

~ntCWi 

 על  פלסזימס שיקיר ר'ל , וסססייכופ סקימס 9ל יטמר
 פסו , וס;,%וק סתפדס :~Siw  hw פי לסיבן , ו;ופפ יסופיפריודי
 , מטומר סק'עס , דגויס ט1' כס כי , 1ססח',גוח סקימ0 ט)6מר

 ג' )סס פיסוק למותו ותהרג )וכ רקס וסגף , מצג גלמווססחפוס
 ערלות חדי , ס'16ר סטת ע) סיחם 6חר' ;' , גמריס ט1"מרי'(

 מסו)דטח
~gD' 

 נסגרס סכיך )8 סנ0 , %רח'; מיוחס 81מרי , ימ:ס
 )רקוח , וג0חמיס גקימ0 6ם גי , קרנס קוגגת 1)6 , גמקומסישגח
 שמת (o)trt סו%161 6 . (ontp סו6 סוס טססחי1גוח סרג יכריפמקין ר6יהי 1)6 , ג'( ג' )חספוס %ן מלכי יתיצגו טון וסגינן . יקרסתס
 גי סס)יגס יסגו) )6 סע,ס ענין 6ג) . גס)י;ס 16 סמהיע1יס;ררן
 ~yvp גיניסס יס,ס ט)6 נדי , "רן משי ו)סיוהס , סעמיזס06

 6100 (SD מנכנס סיס )גן , גרש )יסג שר"ו' מ' , יסיג4:ייסגעניני
 גמט)חס סבר'ס נדו)'0 %,טיס , ~Oiu )קמת תטמיר גיררנו עמסגס

 פזמק ו),6ח וט ;) )סגר'ח וגי' . גיס'גס )" גק'מס מעופוגס'ותס
 ס0ו6 ג'ו( ע'1 )גמיגר 6סליסס סחת נ1ג'0 "15 כג', ,0יל!"'ס
 וסגף . )סתי1גוח ס6' סיחוף וסו וס0ח',גות שימס ט) :'"מומגו8ר
 וכ1" 6מיסחוף

 , ~'DW גמקוס קיום )קם וססממזס ס;יוס נענין
 וגרך ס' )טוום מקמרו )וט רייס וכגיל , סתי,גות גמ;וסוסתמים
 hV'(t וייגע , )דקור סכחיוגות יימס ס"ט( קיק ~o~fin) otstniנהג
 0ל1ון , גסמיס ק"ג ט) יארס ס' לטווס מחמיו גס וט ומפני ,גבס
 חסו , שתסיס סני גגכן סוס גפ0 כן 5ם וסיע , עופר קייםגו

 , וכו' הבורא טהק טוה שבא טה וכל י סולק פדורי סר6טון0מ)ק
 סגורת נתק "נ6 סהי1גוח )טון קג) י6פי . מסרק מיגרי סכני סמוקנכו
 גוס וסגל , ho( גתק סנ6מוי0 סדגריס ג;)) סגיניו )6 1)גן, סמירתי פסדגיר 08 גי , hltlb נחק קיוו גשמיו, ו% דגרובא טמס )סי כג1ר8, נמן וקמר ופסחמדס. ס;יוס תטנ.ן ס61 ,ית'

 ג)סון 6וי שאלה. : ססו)ס ע) גלומר טומז ק,יס עליו %גס'
 וט וקין גטמיס סוהר ר1:6 6:ר ענין פס , ס6' . וגריס ד'מש
 נלתס . 3סכרח הטליו מס טיטינ טד ענין מס , סנ' . הרחוףמעגין
 %15%1 ענין מס , סנ' . גסותך "מי ול6 גס;רמ טט)יו גמם6מר

 וצג ג") נקומר ס";ווי ופי' . o(hln סמק) גפי סו" עבו ,סטמ6מיו
 , שמוח 'ויםט)יו

 , 6ים גני יין ע) ר') סנדול ממט) כסי וטסותי
 מארס קינו סעדו מ'6 ג;'ט "סגיך )פס סותר 1סו8 . 6הר ג16סן)6

 וכו' עולים ")סיס ומלתגי 6מר , סז' . גו פ6מר סיורם כמונימוח
 גל גחטיגח 61מרס' . חיך נ)' סססוק'ם שמס כ) לסרס סיקסוירוכס
 מ"ג סוקס "וסנט , סמג)'0 גענ'1 יחג סססכ )וט גסקזפסו מסרגוט

 סבמיפס מניע ויעדו סתירה[ סוס 5ע 6גל , עויויס 1' נעוויעניייפ )ג' 6ר,0 מוצג סוקס סרג מווט סס גסקדמס נעין 5הד ענין%)ס
 ע1)י0 וקומר , סליתי ענין לרסיס מ)6;י שנס סני.,טפין

 מגוון מכס "מד ג) עיונ,ס onc סטגס ג16מ0 0ר16 כ'6 ימסטי111"1 פישתי 1:ס , סטי טון ע),1 נסג ס' וסנס tcmn, טנין וי1רז.םרג.פי, טנין ס4"
 ונסו סחרי0, 61וסן יסספסי, סס1,ס מ1י16ח ס6', ס0י6. גססגס)טופו
 ורופסו 1011 1סתסווחס סיסודוח מניעים סג)ג)יס עו)0 וססנ' . "רוסתוצג
 משכי וסוס ו,סו סנגז)יDt))C~ 0 מני16ת nfiwt~ ס:מימס,מניי
et~)h. 'עלוקים ספס0 וסס' . טריפ וסו )וו,תס פקות ממס ;יט פסז 
 פנסינ סר6טונס ס0גס תנ.6ות וסו' , וי1ידיס 16מרחסו

 נ1ג ס' וסנס חסו 'ממן מסוו סנ'כ סתממון סעו)ס טד יגססטו)מוח
 6מר ג16פן ססקוקיס פי' וגטן , סרג דגליו סמטין סמכ סמגוקטמדרוס גסי וכס , 13 הוסנימ ס"ס) סע1)ס ומנסיג יעקג ע) ר') , 1י6מרע)יו
 s~h ככהוגיס רכות פעמים סרכ טכחג גסו כי , סתירס 3וס61ין

 קות סיזתר לכתור סנועיין וטל . מתחלפים לצים כ18פכיססיסורסו
 ק0סנס , %'11 לינקג )0וזיע סקורן טי6ס טר6ס ג6ן ופענחו ,6,)1

סו5סונס
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 סו פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 עד , שיצלה מי כל יעלה ובו ב , בארץ האחרת וקצהו בשמים הראשון קצהו אשר המים )"(על

 הנה שמאמרי ג הוא ומבואר )כ( . הסולם ראש על קיים עומד שהוא אחר , בהכרח שעליו מישימע
 בפירהם בהם שנאמר , הנביאים הם , עולים אלהים ומלאכי . הנשוא הטבל זה כפי הוא , עליו נצבה'

 העליה ד , בו ויורדים עולים אמרו פוב ומה . הבוכים אל הנלגל מן ה' מלאך ויעל , מלאךוישלח
 שפנש במה הירידה תהנה ה , הסולם מן ידועות מעלות אל וההנעה העלייה אחר כי . הירידהקודם
 . סמ)ק( חוס " )כסרק שביארנו כמו בירידה כנה וו; בעבור אשר , ולמודם הארץ אנשי להנהנת העניןמן

ואשוב
 טובשם

 יתעלס 610 סכח1ט מס 1כ5 ערכ~ח ג5ג5 ע5עמד

 6ס, טח כעלי מסס כי בוסתו
iSfun5 

 למעלס ו6ס קרנס מ"כ ס1לס למטס 06 למטס,ו6ס
 ססעולס סס1לס ר6ס על קיים כו6 סיס ולכן סכחוכומס ולי 5גלג5 ססנוח סכת יחע5ס וס61 ססמימס מגיעורפסו
 וזס סכ5 על סע5וח ע5ח ים כי יסיגו ססולס כוססעויס סגנוגיס וסמכתיס ססמסכיליס יחוייב סגלגל, סו6!סמקי. ~T1b סו6 וממרכו וסווקיץ, סמרכ, סס סכתוכ1 ומססגסמי
 וצמרו : עליו עומר קייס 610 כי עליו גננ ס' ומגסצמרו
 סמס5 זס כפי מס5 סו6 עליו ג5כ ס' סגם סמ6תריוווכו6ר
 כוסל 610 עליו יהמר ו6ס מס5 סו6 מולס כי כןלסכינו רצוי היגו שמוח ניגרס עליו qfi nnhjo גי כו סרגןסגסו6.
 5י6תר כמו ססולס ר6ס ע5 גסוht~G 6 וסגווסל ,כ"כ
 רקוק היגו , ס6דס על (he סו6 וסחי חי Q7h0הומר
 ע5 6גל ~olh על גסו6 מסחי מ75 עליו ססו6 הומרסי6מר
 o~stP קמרו טוב ומס : עליו המרגו יגדק ל6 סממתדרך

 כוס עסיס וסחכמיס סגכי6יס כי מרמז כ6 כיויור7יס

אפורי
ט)

 1כו ב מננעו: יתכרך elon פכח1כו וכמס על3וס גסני
 מנידחו מנסיג סילנס מי )ומל לנס שעכס. מי ג,יערס
 ס6מ)עי כפיס ינמין וקמל ססס) 3ע1ל0 סיסיג גליך'חכ'
 מנס סמ6מלי ג : יעלכ1ח מניע פס61 'ח' מני16ס1 יסיג161
 ל6פ ע) כקמל הייו עומד קייס ס6מלחי מס ר") . וכו'שיו
 טריו, כס6ומר גסמ1ח כו 'ס יח' hton סלמון מן נר6ס בסי'ססולס
 דלך טל 6כ) ס"ס סוסות סמסל כסי 6)" וס 16מרבגי

 כסלק סירס ו") ססלכ ולע"ס טלו, למרנו ינדק )6ס6מחוח
 ל6 מ"מ 13 ממלח י!חר מגפמוח הכד) מורס על סמ)חכ"כ
 קנזס סט)יס ד גסמיוו4: קנת סמ1רס )סי עייו 16 ע) מיחיבק

 כעי'וניס זכק ויסים סגמנ"וח כיסינ גריך ססגנ.6 ר"ל .סירידס
 3מס סיריוס תסיס ה : סירידס ססי6 ס6ומס סיגסינק1ד0
 )מעיח Ol(Dt ~ידעם סשנ6וח ע:יג' נמן 6סר 6מר ר") .ספגם

 ססעיג ותיכף ססנסגס ענין ססי6 כגגו6ס יסינ 16הגטקס
 ס6~מס וינסינ סנכו6יי טי1ג1 מיפסק 'נטרך ססי6 ססנסנסמן
 כעכור ר") שגס ננס שרו lor1 3סגסנס, וידע עמד מסמנד
 ינסרך rb סנמנ6וח נדיי כי 13מן כסעחו מססגסגס ססגסמס

 כי יורדים !בח"כססעס
 סעלייס'

 תסיס ססולס מן O~lUtlt מעל~ח 6ל וססגעס סטלייס 6תר כי סירידס קורס
 יגסיג 6יך ס'זע רבי סכריות לסגסיג סר1נס מי כי כו סרחון . סתרן תגסי לסגסגת מעגין מן ספגס כמססירידס
 ידועות תעלות על סכל 6מר oSlhl סירירס  קורס סעלייס סיס ולכ!  וולפו 1to)os ילמו7 וממגו עולמן ססס יגסיג6יך' ל7עח רנס כי כו מרנון 6סר סוס, מגוי עמך כי ורקס ולח"כ וכה דרכיך 6ת גutlla 6(1 כמ"מ יריותיו מעולסנדון

 6ל נעתרי סר5ין סו6 וגס סירז לגטי ~o7h יגסיג 6יך ללמוד ממגו  יוכל ססולס 3וס ס6דס סיפיג תס כל ל6 כימססולס
 סמטגס וט6  סעליון ת6לוס עיון נד לי יפ ס6לסי סריס כי גוס רפו כירידס, כגס זס כעכור ותחר .  ססול0  מן  יר1טיתתטלות

טלייס
אברבנאל

 ou , רגן (h~ Stnr(p מוס כצ'ט בביירו כפו מפורס יר3)יטע סכי  ית)ויפ 3ת11פת1 6טר ,  ספייון סעי פ)יפ ס" ש'שטיוח
 , 01 גהליף ודפסו כוויסו פיוס  פל יורו רירית  כהן ס'0 פגח'גי'וס

  סיין יחג6ר טמס מעוג סטיון טס יבל , סנפי  ת)יפ קינו יס' הסויר'י
?.D1'סו6 יס' סו6 מסיוטו ,  כקן טגי5ר1 כפו 08 כ uunn tUnh'? ו6ס 
 ט)6 ר'נ פסוקת, SD רווו ט)יו דיי ס'  ויגס י"פר כי  כקן 0ר%53ר
r~o?'יכולל כגלגל טל יסורס 6ג) יטקג ט) טלין פי s~on '610 יפ 
 גסווטסו 8סר סכו!) סט)י1ן סנ)נ) זמוסיג מזיע htot סס,)ס סיטותו

 ע) סליו )5כ פי' סירים פל רייס h')G וינה . י01 שדיריםיסנוטפו
 טויס ")סים מ)"גי טלין ותם כסמיפס מג'ט 1ר6כו 6ר1ס מו"נ"מר ו)תס . סס~)ס ?Pi טמס ג6 )תס 6'ג יקטם יטקג ע) ססו5 טליו)ינ  ~(1Dlh  'ר1ס  )ספים, סי"טון קלסו "קר ג6ותר יטקג ע) 1)6ססו)ס
  גיטים ית פינ יס'  סס,ל ליודיפ לגר ין, כפריו  פסוק 6מר , נוויעזים
 0י41מ ויל 0ט,יו1יס  הלפסיפלי0 כלס ;nlhinlo 0;9:רו; ר'ל "רוס פו31 סילו  סר"ס וימר היגסכ"ס סמיי סיתם , סב1!ס ט! סו6 ט)י1 ספג סיועוו קמרי 6ג) . גו,דגק

 00וי
 סגפוכ0 וחי סתתים  יכילל

קושקש
 ה'  ואטר בסצתו, קצתו נקשר  שהוח  יראה בלוי הבשמוח את שתשע המציאות לכל רומז הסים נ6( מופרק
 הפקיף  העליון הגלגל הוא והראש הסולם ראש על עליונכש
 ואבני גו, חלקים כלם כי הגלגלים ב% יתנועעו ובתנועהובבל
 , בערגות  לרוכב סולו בעזרך שסיס רוכב שאמר  ררך עלעליו

 ומנטעו ממנו  נפרר והוא עלת והסרבל השליפ שהוא בווהרצון
 הציור מצר תנועתו שיהיה לא הפכק לה שאין הנועה הגרועבכחו
 בעזב בי הדיחוק שור טצד תנועתו כי הפילוסוף, שחשב כפזלבד
 שהחושק כסו החשוק ידיעת בלתי לחושק החשוק הנעתתהיה
 כונה לו אין הוא אבל חשוקו בעבור למקוט ממקום יתנועעאשר
  אשר בשפע ורצונו בנובהו הגיגל  מג"ד הוא יחב' והשםכזה,
 וכאשר . הבריאה בתהלת בטבעו שם זה או תמיד ממנוישפיע
 הנמצאות וירע המציאות אל רמו שהוא הסולם בזה האדםיתבונן
  מרום שאו שאסר מה דרך על והגלגלים הכוכבים ידיעתובפרט
 ית' השם  שהוא  שעליו מי ישיג אז אלה  ברא מי היאועיביכם
 : ורוממותי מלחו לעליובית ליש מאין והוציאו העולם בראשהוא
 זה כפי הוא עליו נצב ה' הנה שמאמר הוא ומבואר אאר)ג(

 גשם אזנו הוא גי האמת דרך על נאמר ולא פ" . הנשואהמשל
 אמרו כי בראה חפשם לפי ואמנם גשם עם התיחסוה לו יהיהואיך
 קנין ושהוא מעליו אלהים ויעל במו הוא עליו _בצב ה'והנה

 : עליו נצב שהשם יאמר בו שההול וגעת מסבו הנבואההסתלקות

 ייל nthfin  יסביר ג, פ16 , פפלו יליל  סבל סר"סון ספניט ייטרר(  לל*ל נסיוס  תכיס  סל, מס מגיע יתנרך ססו6 תקמר סכרמיח, תסיסס6)
 סססנוטי י%5ר וסיג ההריס. תפנית סיתי5ר סיוט טס סס1וטיפס6פ

 D:W, טפר טסו8 יהר "פר וללן  י"ל פ1י"יס פל פגר5יוי רולס 0) כי,
 וסגוימht 0(o ססגז)יס סרג פי'  לין , סוגריים 003 ייי'1  יימן י31רלי0 ספכליס 3פל5כיס ייון טס0 ינ', . כסולם לראפ ייזורויין לי"ש יפזור בס טייו גס41ג 0ן' ר3ריי. גב' י"ר נ0:דפח 0פסוקיס  פפי' מפס יהה)5 כוס פ0סי' ויפי . שלפיפס פגיי ורעיל פישעיכפו lw(o: ר6ס מסם , סכמיס 9) ר') ססז,0 רקק ט) עותד קייה , תחוועע גלחי סויט 10, 5ג) , יטיס גנ51 כח  סב) כגוף יח וכלתי פחיר'ל

 פופ ,מסכס1ג
 ופ3ו~

 )יוק 0י0  הסטני מטנסי 6חד ג) סר6ק,ן טגסירוס ר,) , סיקול סם:) ~ס גפ, סו6 ט)י1 311 0' וסוס סמ6מר
גחתם  ופכוי
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 ונצבת העמן וגתה , נשם התייצבות שהוא לא , נשאר קיים מתמיד עליו נצב כי , עננט עללאשנב
 שם לפניך עומד הנני אמר וכבר , הענין ביה אחד ענינם י ועמד נצב כי התבאר כבר . הצןעל

 ו בחורב הצורעל
 , צורים חרבתן , קשה אבן שם והוא בצור, והכית ההר, שם החש . משתתף שם , צו פזפרק

 ואחר . כו' חוצבתם צור אל הבימו , המקורים אבני ממנו יחצבו אשר הפקור שםוהוא
 אל הבימו אמרו אחר אסר ולזה . ולהנהלתו דבר כל לשורש השם זה האחרון הענין בהה ההשאלפ1

צור
 שובשםאשדי

 כמחטכת1לסגסיכסןכריסכפחותיססו5 עליקוכסירדויסגס ק"ס לן) מעגין. Ots 6מד עניגס 1 : חלד עעגותיפסק
 סמוסכל סע1לס מן מסיג 6סר נססינו כ"ס ממעלתו, לו יריזס 5מר וכמקוס סגור ע) עומד סגני ס6פל פס (or ולאסגס6ל
 וככילן גמורם, ירידם סי6 6ז כי סמ1חס (~osl יטימסו06 ל') סגול SD וננכח כי כי"לגו וככל , שול ע) ונזנחסומל
 מסר מן מטס וירד ס6לסיס 6ל עלס מסם סג6מר כרברמו קייס ר") סנ!ר ע) ע!מז סנני ס"מרו ימוייכ ""כ עומדקיים

 : גסל6 סו6 וסכי וסנן5לסע0, י סחוףגור )"ר וס ססרקס6מר וכ6טומז,
גור.מסען

אברבנאל
 נעור יטיס , תטש מספתך סי' וס גפי ושן , ;סיגוצגענט
 מ11ג ;ו)ס וסוס , 1Dhno ווט ויפיס , ס4ו %י קמיוקנו

 , ויויזיס tP(ot ס6)סיס מסיכי גו 6קר שמימם מגיע וו06ו%,ס
 סו8 1סנקו6 , 6011 ג)1 וט , מסחט סטתי ומקיים ופג 0סו8 ס'אא
 יחסטסו6

 , סע)י1ן סג!)) ססמ'ס מזיע ר') סוס וסוקס עקולם ספי
 . וגורפו כמקמר hw סו6 עניו פקת "ומל יסיס סמ0) וט כפי6'ג
 , ס1גז)יס ססכ)יס 8ינס כלחוג כוכו ססמ)6גי0 ססנ' ססגז)וסר
 סמו ס"'י מחגת עוסית )סיוט מהגיס קיקר6ו סנלי6י0 מס5ג)

 ימר! חוג ג"1מר11מס טהר Sb סוס בסי' וסקךימ . ct~lnconמסגיי
Ot)tw, ('ו6ח'גיורזים' י06ונס מגיר סיס , סנגן)יס ססג)יס ט) נקמר סיס 06 גי ל O~s1p , (סיס 'גרס עומס ר106נס אמי מטי 6ג 
 גס;סק יידו גן ויתרי , נגו"והיסס גע)'ונוח גס0גהס efStDrסנכי6'0
 מסבורג אפרז ר', ג'ריזס, יאנס ס 06ר סטם )סנס'נ שד' ,אגסס
 יזוטוח הטוח ") סרג 6מר והנה . ממוס (JCID )סחט0קהמטווס
 )8 ססו)ס, מן ייובא גמע)!ח 6פ0רית תגחו חסים 8ג) ,כוכי) כיתזגס ו)" , מדגרים ג) יסיג הדס סג) מסר hG' קרמו, ,פססתם
 מפרק מסנרי ינ' סמ"ק זמו , הצור על ונצבת אמר הענין ומזה :פיד
 ן גסס סתילנות 6יג1 , חמרי 5דס גויותו עם כממס טנ6 פססהי5נוחיתפר

 כרדיות עס כוס מפרוק סרב ערג )" ופנס , "קיום מטין סו66כ3
 ע3 יורם סכתזכ קפבק 3פי , הקיום פ3 'ג3כ הידמי 3נ6ר בכי,*סר
 פיס  לפ*פ  :פלי5  כמו  פפיותר, יגספי  ספזוס ט) ג3נ סיס0פ0ס
 , סססגס מזרנם ע3  שיהמר סרל  סייר יתי,  לויופ 3:סס0-סוס6פל9
 עם כיס 6סר ססר מקוס ט3 כורחו נ'כ יכמיה 63 וט ;ט:61מר

 , שהגודדות מקוס כקוקו נקמי סהי3גוה ע3 סי6לור , כפסוק 36יוטמון ע3ס5וי וגגה 6'כ יעורס , "הי מקוס מנס כן ובסיפורן ,סתגודדו,ק
 מס "ג) לסחוף, ט) ר"יס כגי16 )6 , אחוג ;י' משפז שדגרואיו;
 , גמ0ס סהי,גוס וט וסיס , כ41ך ע) ומגח )וטחו טמר סטרןסמם
 יטר , וססטמזס כאיום )פי . ית' '(Sh כטמר סחי,ג1מ טס סוסטחי
 , אנין ומיס סרג 6מר ,ס ומפני , גפ0!קיס 6ד0 גוי וט) יח'היו

 כרפס ס,פווי כחג . כו' שנצב 4ך התבאר כבר : כיגיססמגדיל
 עמיוס )8ט) קרס ט) ימר פזור ע) )פניך עומד מסוני )סגר,מסוג

 סימוך נפיק סקור ט) גנ1גח מגולי 0סו6 מלתר ;ן 1"ג"רו ,גסמייח
 ),ור כמפוך ו1ג תער מסקיי גס;0 יגייסו , ,ח' ג6) נמ61?1 כןכי
 מג61ר יח' ג") סו8מרת h'oo ססטמ'דס ונמו )711 ססמ1ן כטומיסו6
 רוהו"ח ג'ג וגן , כקור ע) ולגח גגם רוהו'מ 06 ג' ג:מ'" :לנססו6
 , סקור ט) !,1נת כענין ומוס 6מר [ס ט) ירו סרג וזגר' סקי!ס.ט)
 ססו6 קמג61ר , גה1רג סקר ט) ק0 )סו'ך 1DtD סננ' 8מר ועסוק"הד מצ'נס ועכז נסג כ' סתג8ר סנגר וקמר מקוו: מעוין 0ס61 )כגריהוג6

 ק:ןסם(ממם
 בלן סבמב8סבממץ מג גצ:ן6מיי

 מזפרק'
 גנויגו:צ: ם)נ ,ג% לצןעתינממהדפרטס

 )ס0)י0 ג16 סגיו הנס . 1ור קם ג)טו1נו יקמרסיס
 מפסוק גי , 6)'1 מגרו ולגן , סקוי0 (px "ופר סקור ט) וו,גחסי'

 במךן4גהרןםגךלש%!,)ת7:ון7ש%ומ21,%"22
 ןצ ן'והס ופן ן:נוע םבניכינ עוזסדנייגםסג(הנ4

 :מס )3יר סו8 ג' סרק . ממם ~unf 3מס "ומי טז סדיקמר8ט
 וויכח סיס מסיוה1 סס0")ס .it)UD סו6 יח' גגור6 ס"ס מוסטנמ61
 : שרק 410 עד ס"הר!ן סטנ,ין 1: ואי מקומר יחחי) ונס , כוס)וגריס

 ט כפ 1["א[ 2ג:4בימנכצרון

וקורם
~shn 

 . גגויוחו הססני סטיון )סט'ג סס;,ח טפו שיר ייר'ו
 סיגן וטס ססר סס , )1!ר טחופיס נ פענוח סרג סגל מ' ,ר6ט!נס
 וסול סקנס סיגן סס סס קלס 6)ס וסיס , ס,גו'0 מקור וסםסקקס
 י( י.1 ):מות גער וכג'ת כ' . כלס ט) וגרר גסס '6מר o)oln ;ם6'ג
 מקור )סגהוג( לסנים גמד , כקסם כיגן סס טרמו ס!8 סר6ק1ן0ס61

 הוגכהס 5ור  anthe , ירלר לה- יכ,ופו  וירופ טעו( מ' )דכריססחלמיס
 ג16תר גכ)3 מגונו כ6נניס ויגי6ה , כקלס סינן נ'כ סו6 6'( ג'6)י0עי'
 ורע . סימת כסי 6הר ונדלו ענינו ;לסתם 3כ3 ס15ר ;ס 8כ3 ,הו5נהס

 . כ3ל סגדי3ג.גיכס 631 "הד מנין ע;"ס כעס סקרכיס ג0סר קמתידוד
 כמו קמתי 6ינז ככתוף 6ם כי hcl~ , 011( 61ח'כ כימרו ,טגית

 ממני סגמסך ס0תוף ,טרטרתי
 ע3 גימל 63 713 06 כי , יתבך 3,

 ותרס כחהלס 3כ) כסס"לס דרך טל 6'כ יקמר ל6 למגיס 6כלסמקור
 סני" 63 סרב כי זטוד . 6תר3דכר

 מכ3יטו 05 כי רייס, סיח ):ט35ס
 61יך , סט)י"י מבסוף 3כ6ר 1h's ככר פהוק 161ה1 , ה51גחס 5ור6ג

 כמו הו3כ;0 גור 3סי1ח סו6 ססו6יס קומר וקין . 3סס6)ס ממגויס;ייס
 סקנסס חונכתם 3וך וכריס כ' ססס ס"ומר קי6פר )פי . 36יכסלגרסם

 10כר )תכ מתה)ף 8הל עגע סוe)t~h 6 ושכרסס , ריר6קון 6דס16
 ע'כ סוד תימר , ר6ייהו :סכיי תחרי כרכ רקס מס , ט3י0ית .מסנגל
 ווטו וכו' סננ,וך טבע כי , כמדוהיו וסהגכגי צורחו וס5מיגו בדרכיו)בז
 , רביעית סדכריס. מסרר 1)8 ן בסכיי סר,יס פכייך ו6ינל , דרסירך

 63  ל%פ פיעי:  וסו5 , 3ור סחי יקך6 כהמרון סעגין וס 31פיכקומרו

יקר"
 סרכ כי"ר וככר . נ'כ כע"ס נורח סיטו מפקה ל1ר ית' ס5)

 , והכמיהו 16ק1 ופועל סטורם קורח יהכ' :כ36 , ססנ' מכה"קגס'ט
 ויקר כמו כ13רס ג'כ יחסו 83 )מס , כפועל "ניו וס כייחס כמו61'כ
 . מטוט) )11יס מיוחס ,1חר כסקס וידוע . 1'( )'ג )המוח גריטקוהו

 !מוס סרג 6מר מקוים "גפרק וס81 , סקר ט) ונוגח ~t1Dlh ,ממ.סיה
 יקמר :)" )פ' , כס:1קיס ט"ר ע0 ערנו ים !סוס סנור ע! ונ31תסטנין
 הגוס רצוי סיס זס ולפי , ממס ססכי8 ספ0וןיס כ:8ר צווי ססו6ספ0וק
 שכגיר: כט"ו טס ספ0וק וס כיערג ו)6. , כענין ומ(ס יקמר ג'גמפרק
 יחמל תמיר ;לוד ביות כעט , סרנ כוונח וני18ר זס ;ל נסיתרואושר
 מ1ז )ר"בויס( גמ"ס , גה'ווח כלק גו )סגהין ר6ס סוס , סלונןט)

 ומיס , גו סכו" ממר "הרח 11רס );ג) וגהניי מינןסיותו
 וסג'ח סגי"

 גירנו סיס ))6( , סר קר6 8:ר סנד1)ס 15ho ר', ססר קוהו גיגבור,
 סר6;ע ההומר ז!מס ס1ד מוס ה:4, , מיס ממנו h'itb) )1')נקהו
 ו)ג!0 סכווס 16ת1 ויפסיד עיכס )מ(ס 41: יח' ס6) , ספור ע)ונגח

 )פניך עומד כנוי פסוק סיג סגך )8 ונס , מיס 11רה ס6גניי)וי)גי0(
 מהוגו (ph קוית וגמיוס . סר"(ע מממר ע) ט:"' רטניפ, )מס !רמח גור וסגיה פקק וסנים 1'( י'1 )תמוה גמורג סקול ט)סם

 ,ם )ו 'קרס ומס , ממוס וויסד מיתוס וגבחי ג11יהו קייססיומו
 סו" ג'כממר

 , כדורס מפקת 06 גי ו)סססי, )סרס מנין המיז
h'$סטה גגחי,ס כרי סגיך עגן . )רגל וקיום מ,י16ס וזחות , 
 מh'1a 01 . סה)מ,; וקורי ס,,רכ סה)מי0 ,ור גמו קטם 8גן סםוסוף
 sbn מהויזיס 6גגי0 גסיו 0ימ:!ג ג'( ס' )יסובט טייס מרגזת גןגס
 וגהיוס . )וס גר,) הרגות 1)6 3ר1) ייורט 6) 6( סיס )" ג' , גססקמו)
 1)" , לחרס )דורס 6:סמו1ח ככותם מסלח )6 גדורט)יט,ח

nhDn קיומם 
 ומשחר. מליחה טיס זומים יגריס כמנס 1סתי)יוח גכמסן 6ג) ,ג,!רהס
 6) סניטו )(ס וסניף , )ו סדומס גסינו ס%,)יד ושוט) דרן fhוס61
 סר06ע סיחוף 61'ג , ~h((et ממנו טית,נו סקור ") ר') הו1גהס1,ל
 ע3 1סס)י0י , ס8גנייח סורס ע) ושני כ6ג1וי מחומר ט) נעמרס!8
 פפ8ת )6 מתנסים 6)ם ג) סיו 1)גן מטגטו 6גוי0 כמ11י6 ובמקויספוט)
 גגמיטח ג6גוי0 ותמר סיופו טסני 06 קי , סיוגן ע) ממר ,ורסיוה

0א1פ
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 פז פרק ראשון חלק נבוכיםמוה
 אברהם הוא ממנו שחהנבהם שהצי באר באלו , וכו' אביכם אברהם אל הביפו וכף חשנתם8י

 במה נמצא שיהיה ראוי המקור מבע כי , במדותיו וושתנהנו בתורתו והאמיט בדרכיו לכו כן עלאביכם
 לבל הפהגלת והסבה ההתחלה הוא כי , צור יתעלה השם מךא האחרון הענק ,ה ולפי , סמנושקיצב
 , העולמים צור , כאלהינו צור ואין , מכרם צורם , תשי ילרך צור , מעלו תמים הצור ונאסר . זולתואשר
 ממנו תניע אשר המבוא שהוא )"( התחלה יתעלה היותו התבוננות על ועטור השען א , הצר עלונצבת

 : אתי מקום הנה באמרו ח'( )נסרק שבארנו כמו ב ,אליו
לא

 מזבשם
 ממקור טבע כי כגמרו סרכ סמלי" מס , נור בפזטש*ס

 נועיל וס כי ממגו סיחנכ כמס )מנ6 ס'סיסרצי
 הכרסס כגי יסר"ל ססי1 למס כי כמדות ofi וכיעוח,כמדות
 ויגסגו תורחו ויצמיגו גזרכיו מילט לו זוחיס סיסיורצוי

 ס'חנכ נמס גמנ6 סיסים רצוי במקור טכע כי ,נמזות'1
 סססס גזע ס"גחגו 6חר כי כרעות יועיל וכמגס .ממגו
  3וס וסמסל ענמותו, גזע מעולס וגדע nSt#S סתחלס0!6
ob1סי1נ6יס ממפ סעטייס סרנריס 6ל6 פרע 6יט סנגורי 

 גדע סתל6כות כמנוע חסמל6כית, סמלייות 6למחכמתו
 ספליכותייס לדכריס סגת165ת ס15רות סכל לחס סגניי,06
 לעילם סתתלס סו6 ססס"י נרע 061 סכנתי, כסכל גת65ותסיו

אפיי  וכו' סיותו סתכוגיית sp וטמיר ספטו א פוינשותק
 לכל סתמלס ית' מסיי תוייג כט0ר5סי"לי
nthSn)oנמופמ תדע ולז סימניות כל ומסכל יסתגוין טמיר 
 למסיג, 6סרייכל כסי ית' בי מסיג סיפורית לכל סתמלסססס"י
 ית' נו סיסיג פיקס פי לכן יפנית יתנ' נט1מוחו סיריעסיי
 5סר וימי סימל%ית גרעי כל ייסכיל יסיג לססיג יויל יסריס'

 מיפנעוס סיפ61ות כל כי יתנ' גו 'פכיל סגמי"וח כפרפייסכיי
 העירס  פניירגו כמו ב : גוליית לימגיית סעגעס יתכ'גו
 ייון olpn ססי6 מי סרק סני%ריו ר"ל תסי. מקוססיס

 סתורו כל ססליס ולי %ר נססוף סדנר וימר . סכלוססקפ0
 1 כסומות מסחוף )ג6ד סכ6 מסרק 'נ6)כן

 יונד ית' ענמותו מנוע  יוווייכ  פמכו נפסיס יס  ס'יו3,וניע
 ססו6 יס פל לירעס לספר 6י ססי"ת  פידיעת 6ץ "מר ולכן וכעגמו, כמל6כחו מגויירים סם סזכריס 6ל1 כלכי

 כסנדפ עסיס סי6 כלס  ססדכריס וגדע 0תחלס סו6 כי לסנדלן וסיט מפגו דיר לססיג otpn לגי יס כ3רעלי
 נסע3יר כי בו  סרחן 6סר  לסניך, ס' נסס ותריסי  סגיך על ט31י כל 6טניר 6גי 6תר ולקן מנמי, 6ת גדעסדגריס

 ליזע,  ס6ססר מס כל מענתי תזע לכן "ותם סמסתס 6כי כי לך וכומר  טו3 3ר6סית כמעיס סיסר6יס סנמ5ייחכל
 כהו :  6לת מפס תגיס  6סר סמכו6 ססו6  ססתלי ית'  סיומי יס3וננות טל ועמיך  ססטן "מר פכן וחטן, רחום "ני 0נ7 זסועל

 מניקר יו6 כי 5ור  סיחו על  ייתיונן טמור 6מר  ולכן ססכל יספיסת עין מופגת 13  סריין . 6תי otpn מגססני6רגו
 ולקן כמעלס כתדרגס oh 3רי3פ  oh ירעי 6סר סכת65יס כסי עלס5תס onip  פעלס לחכמים  סיס סרג סוזיע וכףלכל.
 סנמ61יס ריב יודע ססי6פי

~DnSD  
 9רו3 יותר וסיוע ירעם סל6 פפס ספס 6ל ירוה  סי6 סירת  מגלגל

~Sh 
ow מפס 

 נשו סחכמיס מזרגוח ולסי טיי  יס אנןר : יותר ססס 6ל קרוב סו" ותחחוניס ot1tlsP וסיורי , כי כל ירעסל6
 סרן ספייר כמו ססלילות מ5ר יסיי סל6 כסילי יתפרך ססס נסורכת  ססלמיס פדרגות יתתלפי  ני6רגי  "סרסזכריס
 סוס כי , 01 וסכן סילי3וס

~SD) 
 סיותו על וסחכוגן עמוז סנור על וננכח וקמר 0[0יר ולכן ,  יפת כו וסיסי עליו ועמוד

ח
 , 5עס "גרסם יל tso~1 יוכנסו ל14 %ל  יסיטו יספר 1%%, סיריך פס  יפס1ן 6וש יגי"ו  1h(et. פיר יפי ס% "פ'פ דגר יל לכרס י"פרססס6)ס
 סו, י15 סניור וס  ויייריפ , ,גריס יים פפ)ו ת%נתס "סר תסקיר גירר י"'4 לופר  יוקרך , דרומים וטוי יגיוס תסי תסס  )מסוג ")6ואי

 ג,ס ר1ם . וכו' בדרכיו לכו כן על עור הקב ואמר : וכו' קמרו 6הר 6מר 1)[ס גכ6ן  "מר ,  רגריס טוי ול6 %מר ריר יניסם וכי6גרסס
 גלחו סיגיטי רפוי , וסתיות ho(ntD סידיטוס ולגסי כירק לטרוף eti~xa 6פר . ו%גרכסו יר6היו 6יר יי סתו,ליס סרס Sht ,ניגס תכריס"ל נגיפו ויתרסס יזר  פיגה %1ל חו!יסס !ור Sh כג'פ1  לדן רודפי "לי  ספטו 6מר ממס כי , מסם וגמתמהר גקויס מסו0,קיס 0ייוס,)סגרים
  טסים %כרסס טיפ וין  יסריי זל% יסהלז  ס)6 סמספוי  כלחד פפיי סייס ept "תר  יקר% איריס יי ר'ל סריסיו "מר כי תסו , קליוסירס כמו 48סס  יקרס 14% ייבנו פקס וייטו ,  פשו מחויגי o)t)h  הכרסס hlon 61פר . יזור hlo פס יכייר %ליו. לנרפות כף , הינומפתיו
 ונער ימיו מטוי קרידיס מוחס טס ג, , כריק )רורס' 'טטס וכן , ,רטו 06 וסרגם בנגסו י0' סו8 0:ס , מהרגה 1ג)ת' סקר ר') , מספל'6הי
 לכו גן סי 18מר 1)ו0 . "גרסס סו6 ט0)~ר ברג סי' כסס51י0לכריהו סור סוס . וירגם ויגיגס חיגותינו ג) ;מס )יין ס' )הס ,יגחגס
 ויגס קרותיו. שקד גי רמו , גפד1תי1 למוסג היכו 1"1 ר'ל כמדותיו וחת)יג1 ס', לפכקטי רמו  גתורחו וספלינו , )יק מיוזעי ומי ,גזוגיו
 ינוי הפקור יייפ ליי רשי 110 ג%יריס יגל . י6פריו וסרר יריי, כגרי פס יסכים 6יך , %הר ריר פל ל14 סי' ססיי )%פר סיס 1ס*י'3

 ה ז, ולפ' : 1פליסיס ;)יס  סיבלות צוהרו סרג וגרי סהג6רו סנט . פורטו חייג 8נרסס ממזוט לגן ממנו סיח%פיפומופ1ייפי
 סס.ט)ח .ססגס סכהח)ס כו" גי סרג %פר וןופ ייספרסו, י"ס  כחריטו 06 כטקס UtD( טיוחו מ60ס 'רקס . כי צור הש" נקראהאחרון

 !מ'ס ית' סיוטו פל וקמר סוף  ג'( ג' 6' לספ%1ל כ"ל:י)ו 711  עין יכל . , יפוסל טל כיסיכם ושסר סיורי פי ויפיס %סיר  ל'(  ספוטסס 1!1רס כייליר, סייטל רוונו י,ח( יס  לטס סגי  ילרו וזור , פפולסו סיב  :יאפי כפוט! יוכו ס ( י ).ג ס )ינד uv(l חמנס ספג, ג (שים פי יידו-1 ופסס יעפל פל יופרו פיס ספ!%  ניס  תייין "ס  סיני" ~(et;ttg כסוט). 6'ג 61:4 , סדגייס )ג, ס,ולייח ססחה)ס 610 גיר')
 סט1)מיס זירת טסו% ייגס  ר'( י'י )יטיי' טו!פיס 1גך  וכן , כלכייס פסיפס פורס  ואין , פפזפריופ נירל ר'ל גר' ידוס אין 1ל1'6,

D1'DDt1. 1 ן ירכיטיי  ייפלס ס~הרס וגוס . !,ס כומסן נשרק יהג6ר סס.ט) סכ71י נחנך סיט)ס דרן ט, גוס אורס ענין כגא )מס ;ס 
 ל6 כי , לנפשות ססהלי ית' כסכ61 יטיין י ויפליג ייתכו)ן :ירווו וטבור  סייטן שתכוי רפי 6ין . וכו' ועמור השען הצור עלונצבת
hu~1 'פו  י) אסי  פיון וסררכם פזום ס)ס לרמתו, יסיון 'ופר יגל , וססספ))וס יטיון פל סיביר נוב ככסופו סרג'Sh  (כהסנור אוי 8ין 6ג 
 תוסיף 1)6 הג8 פס עז ט'ד  ,טמ1ז צטטן וניס . וססחלסו יטווס !4ך ית' מיי% יריפס ר'ל כ!4ו טל וחסעג , ופפוד  פסספו eh כי ,מטס
 , )[1)הו ממנו סג.ע 6טי ht~no ססו6 ,6מיי . י,6( )*משאג

 'ר~
 ta'o "ופו יךיטס ר'ל סי, וי , (olh ס,סטרייס יס' גו כיסוס  מתכלית

 wslt'i' פפו1 פגיפ "סר ספסלי או כי פופמיס, ממיר  פפנו 'עסכו ו6יך , גסחמי0ו ג.כ ohl סעות)ע0 ורימסו יפילפ 5פ ,פיו

וייי
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 84לר יש פרק ראשון מלק נבוכיםמורה

ftwe  . הפבע חכמת חב אנל , ההמק מן הנטנעת היא לבד האלהית החכמה כ4 תעזוב לא ת
 nhw זי:טיר"ייהצר,י~ןנףבי42גיד"נןי:::., ק יי. שקיף ימי בהייי:גייעאפציז דם :ש:ששת הנבוש שו.ן ,,( ה, ה,צנחסיקזס ואנמי ,י הכלהושע אי, נם אב, ינון ה"ה נ17יא?,

הא  שובשם
 לנמשלות 6סר סמסו3ח מגילוח ססוpTn 6 כיסתחלס
 סגורות מזריח ס' ומגן סמם כי מלמתתו, זורחות נססגשיורו
 וסרבת סמר6ות גורת סססמס כמו מוסכלו)ו 6ותסומסיס
 : סכי6רט כמו 6חי olpn כמגס נרמז 6סר וזמו וגסעל
 5תס זע . ס6לסית סחכמס ט ח"סצ ל6 יזשרק

 ממסוס סו6 סקועל , מחסעל ו6ל מועל 6לד3ריס, סני ינטרכו נמל6כס ססוויס סדכריס כיממעיין
 SPtD~D ;חוסכים ופחס , סר6סון ססיולי htoוסמחפעל
'oSh~6יותר סו atD פועל סו6 וגי ססועליס "לו מכל 

 גרמז סגמנ6וח לכל מס~תפח ר6סונס חמרית סחחלס ככסן סיס !למק סקדס כספרי סמסורסס וזסו וסלמסססי1לי
 סרג ורמז גור, כמלתעלים

~'SD 
 גיכ סתחלס סיותו על רומז ססו6 הגור על וגגכח כמ"מ כי ותחר מפרק כוס

 סניגור ומגס ו גור 6חר ספרק זס סכו ולכן ססיע6גיח סתחלס על מרמז סגור על לפניך עומד כגגי סומרמס
 61ק גתגס צחון ססחורס למס סחורס נטלי סכן כל גחידס ססחחלס 3ז6ח מלתריס סיו סחכחיס כי מותר 6ינ31ו
 6סר ססחחלס 61ת למעליס כלו  1סרמו כמגיס גר6סית 3מעסס ול6 תמרן ולכן התורק סחרי לעס לגלותותוי
  סספס סכמל6ות סתמלות כי יורט 6פפ  61פרי . מסרס וס נופת 1011 כמתתו על  י3ן 06  סמני6ית כל יוועפסנו

  עימנו  כולל מפגו סיפרר  יפן למס ממיוחד ססעזר קר6 ו6מגס . ממיוחד וססעדר וסנורם מחמר סלי,ופכפסרופ
 ל6 6זס  6! 3יס סיח נטדרץ 6סר פסי3כיס כי סמיופד, מיטרר יל5 דבר סיס יספי bS  סכולל ימייעדרמיותר,
 מסעדר יתסווס סל6  פכן וכל , סכית  יפיס 36ן וסיס מגיח ממעדר 6כל מיוחד 6יגו המעדר סוס לתם 6דסיעמס

 ס3ורס קליו מגיע צ6 לחמר סקעדר יחח3רו hStll לעולס לחמר תחוגר 610 ובסעור , גמור סערר יום 6סרסהופלפ
 מן ססעדר סיס כגד וכוס קורס ("hS לו  סיסים סהווס מתנקי כי מכובר 610 36ל יתסווס, ל6 מלס סנמ65כי

 פלמיהז סס3ות  פס  יפפן יתייפם  ולכן , כמירס  סד3רוס לכוויית ס3ס  סו6 כערר סיף  6סר מסטן בכןססחחלות
  כמחרס סנפ  סו6  סמתיווס ןרת  עם כפתר סל6  ולפס , כי  ייפן גס מנ6 ס' פל ליתילכ  ס"לייס יני ייי5וכמ"פ
 ס6לסיס 3ני  יי63ו 6ל6  ספפן גס ויכ6 ס6להיס כגי ויכבו כר6סוגס נקמר ל6 ולכן 3עגס oth)O כתוך כ16ל6

 יפפסווי,  כפ5ס  גס6ר 6יט וססיזר מסטן מגד מנס כתוכם, מסטן גס וי63 ייתמר כמתרס כ6 ו*ס"כ ס' עללסתילכ
 טס  ~IPD חזיייפ יק יפערפ,  סדירים לסוייפ  פ3י bgD נתפר , הזפסר ס%ורפ  יפפרר נסעיר סכותס 6ין כן03

סס3ק
אברבנאלקרשקש

 ייגר נסס )ו 11ק ש גמ'ט סקי ט) והגס סטוק ושט 6מר )6וסוס הדברים בו הרצק , בהצהלות הדברים מפתיהם ח( יןק
 קיגי5 נכמן 6ג) , סטנין ומוס וט מסני ולמר גיניר.ס )סגדי)סוקרן : נקבה וההומר זכר הצורה קראם מצר בהירותוטרברש

 בעצם לרבר הבזיוה הם והצורה החומר ר'ל . והשרה השיטרמ(
בסי

  ניפרז%%  מסי כקוק נ(ה נקמר 6מר אוי גין סרט וקין !ור
 :  יפרםס גר' כ"ס ערגם , פגז) גרי ית' טריו 61מייס גרס כי ,כנסקים , לקבלה המוכנה הצורה מן נעדר שההומר מצר בסקרהשהעדר
 סו8 וסלמת , גדגריו סהג"רס )8 הזה בפרק ררב כוונת  ין נשריץ ובהגיעה r~a האפריז  טרח יבלת לו שיש לחלמון שחימרבמו
ם

 והוא נמצא שהיה
 ייפ%615ריריסופל "4ן4.י"פחנכם, ציס  שמשיסויג*י% 'ג ע

 נסגור 1Dh , יס' יר5יונפ י11רס כי 'כ נ נאפר  51:4 מ-אסי,פפופר
 התשיח ג"1הס סורן  ויפלים  ייפיתי, גסו ~גו' כמרס 6) רום( פקסס 8נן וסי , כמומר וומ( ספו ט) גיסי טהורים, ג' נור  גסס סניףש

 תפרק 8'כ וס.ס , גכ8ן סרג כט)ימס ולכן נסט1ימם המיד סמנכג סיס סקגטיס סזגר,ס בסהמ)ח )סי oa hg חס0גס סרג 61מר , כסוףפסוק
 מיפפ רו3  גס יי ,  ייכפון  ינוגפו סי" י"למיס סיכפס לנר סל6 ר'ל . וכו'  האיהיח ההבמה בי  ההשוב ל% : ;פיר  ס.זורס יפרן  פסלו:סוס

 גטנין ונטוע , 0עגט הכפס פל נספר ס1י בספר גסזרפפ סרג ימי ייר . לפנים ני5;יס גפפני %1 תיפר  וכפו .  פיס בספלם רזויפפנפ,
 , ומ  פפ4פיס סיו , פסס לרם נכופיס נלוי סיומם  פס ססייוסופ'ס י1ס ירי 1סכ.5 . סססתלוס פטלי ר'ל  יראסיס מטפס 6מר ואן ,מהמקוח
 סיקס ינני) סס8יט כמו , מהלוה )ו וווהנח סמומי מנגס סיס )סיח , )קנס וכמומר (נר מוט קורץ סיט  פ,פלפן ססי'5יפו
 סרג סגי6 למס ס6מז , דגריס )נ' ג(ס  ספפטורר ר6מ . וא' ההפת הנטצאות השתלוה כי יורע ואהה : ונגוד טפס mhtin )סונוחן
 ,  יקש . וס ז1לפ ל" 1חירוס,  היפלס ייההלוס פרגריס  מסיי oh יי  פררופנו וט ולין . וסופסזיס סתווית סזגריס טפס סחה)וח מסדגריסגוס
 , סט)יק' . גמיורס 0גס כסל מסטיר וסגי" וסתג)יח סטוע) ומטמיע ותגלח, ופוע), ונורם, , הומר , גוס סזגריס סגו: סן' ג8ן (;י )8למס

  )מחיימה סו6 כ' 8ס)י~ן פמ1סג ס(קי נמס סמון , ססהה)~ת וגרת Olw )סג'18 לו סיס סומק חס גג'18ר, טויסס כפסד 8ין "סר כס ו8סג16מר1
 SP וטירטר סמומר ע) וי מיקמר גיהר )6 )מס לסתנו), סיתם סיג טגוו)ת ,ס כ) גחטוגת ולמר . ססחמ)1ת  פפנפ  יכר DDS )66)יו
 טמר לוד נסיות .י ג  uo(1nt ,6 ולפס נגרי ייספם וימי ,  יןדפוויס ספכפיס כךרך לסטליס ירי  ~thnu אמר . )(ס כק~יס נפוקס,ורס

 )ומר  רוס , סוס0ייס ס10ויס סזגריס פסתמ)~ת ונס , וג1ורס גמומי 08 כי 0סע)ס טקס )6 ט"פ)עון )ג8ו סרג סוגרך וס מפו' . ספוט)פי
 140 נגוס מגולו כי , היטכס  ר8ף  גלמי ססטזר ט0י0 )סי גוס למריו ומסך וכרג . 6;1טון מטניס נגד גסס כיס וגן , וכגורס סתומו06 גי נטוש סגות טיס.1 6'כ ש6ר( )1') 6מר יט ו)6 כמקרס מגס hto וטסכטרר )סויים, 1סקויס מיסטרר וכיורט סמומר ים מטופס ,סתמ)ותס

 יתשש פ גמא טסת, נמס , סומל , סויף 6'י גין olo )6 , סמו נע,6ח סיתס  סיס , פפוו יפדרס 1הי" ביווס אינס משהכווילסקורי
 טפ ופלויי  o~hn  ttndnw )סי , nivnDn מסוות ס1מ,16ח סמח)וח טכס אמר )8 0,11 , סמהסווס מאי olth ונס ס")ס~ח ממנמס06 סי , סטגט ממגמת זרוטס 6ין וסתג)יח מסוט) וכמנס . וטורס מהמן  08 כי למיקס ראוי רגר "'י ככסן ניסר ל" , וברר  ספו, גמ0ל6
 וחייו כ% , ~Dt'Din סיתמ)4ע מגין גסי כ0!~ש , מסמוסי) ומגרימו ,  וסנורס  יפימר ספ גיפוף  "סלטכן פוגג שג'אז  ושחרי : מכופיוסיופם

63שי

אשדי  : )סמון הסלע סחה)וח קנח ללמך לקוי סגיןי מסטל וס לתחימת סימרנו ר') 6מלגו, יד נכפל ש3ר א יזפרק
 מלימוד מניעת phD ל4ל . כלסד סתולס לעלי 56ל זס וציןב

 : סת')וסוטיס 6נ) qb 6)6 עכז התכלס נטי 6נ)לסמון
 מנס )6 וס ומקני סיסס, הנססדוח 0הווח סנמג6ות סממ)וחנ

 וטיס סחמיס יס' כסnlolbo 61 ממכמס סו6 כ' הסוט)סר3
nlDtDמיפני סם  "סל לק מגס סי6 למנוחו גליך סיס )6וסחיייח , רשע) מנס כ3ר כן ו6ס וס סימני נסרק סער כמו 
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 יח ת פרק ראשון חלק נבוביםמורה
 הצד ובא , הציה אליו רגיעה לא לחוטר ההעדר התחברות ד ולולא לשלם הקימר לאיבוהש.
 הכנע" ההש הצורה העדר כלוטר , ההוא ההעדר יסור , הצורה הנ"נ חנם . ההתחלות מן ההעדרהיה

, 
 עליהם הפסד אק אשר הם ואם . המבע בחכמת שהתבאר כמו , לעולפ וכן אחר רטדר אליוויחובר
 הדת בעלי קהל אנחנו לנו שראת כ"ש . בלמוד הדמיונות %וקחים השמות שואלים היו ,בבשור
 שבנצה הענין תלקי הענק אטהטע להם תרמה או ה , להבינו ההמת על שיקשה רבם נבארשלא

 : כן נם זה ורע ' ,בו
 לענע פעמים יהיו וננישה , ונגיעה , קריבה כלומר שמות השלשה אלו . עע , נגש , מרב יתפרם

 לקרב ירמה יכאלו ש , בידחו הטדע היבק לענין יהיו ופעמים , במקום והקרובהמנע
 ופרעה , המחנה אל קרב כאשר , במקום הקריבה והוא , הראשון קריבה ענק אמנם . לגשםגשם
 נגישה חינין . פי על ושע ב , לרנליו אגע , בנשם כשם נניעת הראשת ענינה והנניעה ,הקריב
 הא השני , השטות שלשה אלו וענין ג . היוודה אלץ אנש , אליו והתנועעו ארם אל איש באדואשון

 שובשם
 ~?ID. גס בנמיותסממת

 סטרם עם כ60ר 650 ולתם וכה
 כמתסוס ויש סי SD 5סחינכ ס56סיס גגי וישוכת"ס
 ג6מר 65 ו5כ! כענס סכ6יס כשך ,fis כמקרס סכם610

 מורס מסוות 6חר ג60ר 60יגו כעגור 6כ5כר06וגס
 ססו6 ססעדר יסור סטרס מגיע ו6ס כמקרס סכססו6
 ססנס סו6 סיס ולכן ממגעת, כסיף סנורס מעזרכעמר
 המגס , מכוער דגר סו6 סתסווס ככ5 סטדר סגםגמקרס
 (finp 65 זגר גתסו~ס 65 ס6ס מכופר זכר ג"כמורס
 (hSn סו6 51נורס מעדר המחוכר ססי51י 6מגס .סוויפ
 סס5סס 1561 דגר, יחספס obt 65 כמחספס ג"ככעכס
 ססתת5ס וכפרט מר, לפס וירמוז התחקות נקרחוזגריס
 ססוויס סדנריס 5כ5 מסוחסח סי6 6טר קסיו65גית0סי6

 סוע5ח ססכס ידעו וסרנניס סעס מסמוןוסנפסזיס,וכעכור
 מסרק כוס ממס סרכ סע5ימס סמתסע5ח ססכס ידעו651
 ס6תס כמו כי כו וסר15ן . גן גס !ס !דע נרחו !סוע5
 יריך ג"כ כור סגקר6 סוערך סכס כ6ן סיס לזעתגריך

 : סר סגקר6ת חתפע5ת סגס ככב 0י00תזע
 כי סרכ ס6מר חס וסכן תע . וגגם קינ יחפרק
 16 מסוס 16 סחרכק 16 וסחסרז הכיעס ורחיקסקריכס
 סג0מות כסרחקח כי סרכ ממבחר סר6יחיך סגססמיטח.
 סס0ס כמוסח וסתכ*ר רכים מקריס מעיט ;'ס51קויחוייג

הרבק
אפיי

 סעזל סתחנלות )1)6 ר') ססעזר. ס0מכלות ר : ממגו מוו%
 6סל קמלי "חרס נולם )מופל מגיע סיס )6 סע0ידסס15לס
 קולס ~pfaet יחייל נו ממיוחד ססעזל "כ) 6מ0 טלס)כס
 ססעדל 61"כ סעתידס ס5ורס h'o1 6מל0 נדרס וחכית6מ0
 סחמיס )חמר סדכק ססעדל יקל6 סיד ומוס , ססויס מכחסו6
 o~s תדפס 16 ה : כתקלס לק כענס סתמה 6יט גזמתו6ס
 סמ6 )סמון )סכיגו סעגץ יקסם )6 61פ" ל") . וכו'כמחח
 יע ו : 13 רומס טגנו )מס חנוף ס6מחי סעפן )מסחומס
 )00)!0 15ל סלק "מר ססרק ,ס סכה וס מסג' ר") , ג"כוס

 כי , סחמ)ו0 ס)0ס 6)1 ע) י6מל 5ור סס כי 1)כ6ל 11לסחוף
 למלו שלוס )גו )גנות ג6 וסוף וכפעיל וסנ)לס סמומל ע)יקמל
 ססיו)י טגיגי ומסכ') יורט סיס ומרע"ס סר06ון מחומל SDיימל סטג'ן כוס 11ל מלח כי סנור מן מיס מס'ל כ0סו)'6 נמורכ סנגלע)
 מעריל וסיס )סעו) רונס סיס "סל כסי סעו)ס נסיוני סוט)וסיס
 אמו 1)ג5) , סמ6מל !ס מס0ח טסו "מלס 5ולס ומנכיםוולס
 ottntnb~l סעגיגיס ~6otsroיך

"(1 
 ססכרמ 61מרכי כרמז, רק דכר

 כסכות עתם סדכן ונטי , מסלק כוס תכבס ק6סל )וססכיניו
fillnno6סר וסדכם h'o 0ע0 610 6מגס יו1)10 ס0מ)ס 
 : סירק וס ו") סרכ סמך )סיכך ס;ורס עס מממר כמו כוויוגע
 סס6מדות מ5ד , )נטם גסס )קוכ ירמס כ6)1 א יחפרמ

 לע"ס סי, ע) ויגע ב סש0כ): עססמ0כי)
 משם מיי כנסס נסס קליכח ע6 סג3ו6ס ob~nS וסתסיס
 סגין טסים6מל

~Dt1D 
 onu נסס )געו כניו 610 סלי דמיונ'

 לסגי ttJDO י") . סס)סס חפ ועמן ג : ולנמת תמוגס כסרק סניפינו וגטו סמזמס 3כח מט6 )ס יט ססגט6ס חסיכשע)
ט6

אברבנאל
 . סט,יוימ 3גי16ר עיכס ספיד 6ע 6טר ח')וסופיס ל) סס ו6סשצו
 גט)' קנו 0ר6וי סגן כ) , ס6)ם מססתה)ו0 ר') , סכמות ~et)hlסיו
 6מחמ )סס הומס 16 , יסג',1 ססמט ט) 'O~p דגל וגעי ס)6סדת

 '0' טיוחו ג' כרקון סטוין וגן . כו~נחוו טסיתס טור,ס מסSגמ)91

 ,ב נהם "טרוטי: םט:ו0מבי,:עונז:נו
 , )מומר פמוגר יטיס טורס 1m'o)v וימתגו , גווילו גחןוףססמע
 , ממומר ע) 1ור טי"מר זמרנו 6ס וג'ג . ס,ורוס גבר 0ס61כמו
 י,י6ס קס.תס ססמוו' מסגו 'תסוג 6ו)י , גור וסייח ג6ומר גרמווס,ס
 וכגיבח גורס גק"יקת It~hs, מחומי % יומס 6טר כחרי גחגעסריס
 גוס !ס ומפני .כויס

 0תי
 ע) וזמר גסיו0ו ויטעימו , שפוע) ט) ,ור

 ס0)טס סדגריס ;, !ס טס ושהרו . mnhG' כמו ואורסיתומר
 היפגיר סמפרפ'ס סטיו , ו'ב 4ת ורע : ירנ  ירנרי טויססטסטירוחי
 14  ואצי ,  ויימרר  ו1ירפ פיפר פייפליפ פלוס  יל נור RhtVירי
 נכון ינחר סנר6ס סו6 טכהגתי מס ובן . מספחסווס מזק וקיטו ,oi~a סרהבי 6י,ו נ'ג וסב , ססטדר 6)  ירמו! 4לר  1ור ניטופיפייסי
 ק01ס 6) 12חס ~(mhin  'מס סירו יטר פרפ'ס ךריו יפרימיתלפ ונטי  יטין גסס )של ולכן נפי,רס סגס ;סיטרר כפי  וסורגתני .3%'
  מטס  יכיל חיוג נספר טויו 6מר נמקרס מבס )סיוחו סססטדי טסירט

 ס0"טייי
 לסוויפ  סקען גס ויגף ס' ע) שמי"ג og)ho גוי ויג16 ,

 _"?o_h וישכו גטקס לחמצן סם ס6מווח  טסמיסו1ס יר , 6'( ג,נטס
 ג)וץ ססחח),ח גהרך h3ta סכטדר סו6 גסוגס סג6 ולסלען ס6)ס,סגו'
 ג")ה  גפריות  ין,' )1ור ~tSh גפרקיס רם! סרג ~מנס , )טרמומנוין
 0טעס מסומר טל טנ6מר , י"ר וסגים , כנוי ט) "ס )מוין סימומנוי

 pino מ!ס וגס;'ר 6)'1,  ייפפלי סתומם מקרי ססס סנור גנקרתולמלין נגודי גטגור וסיס סוד וקמרו . סטותן קרת ססו6 'ה' ס6) ע)גימר ספר ט) פת1גח סט6 יי יפרפס ינוער  וזיור .  עסיס ירפוייניייי פירי  יייפיליי ממותר טיגס( ),') גס וגופ)6וחיו ית' ס") גנח)מקס(
 : גטס'י כ"ס ספרסס לפרטילשון

 יקמרו פנים ימס ע) )נ6ר הפרק מה הרג נעה יח-ק

 ,ור  מסויי סרס סנגנסו כינת וטס , טמיזס , קימט ,  יטיגסיסופי
 , סר6סון , ח)קיס )סני יחח)קו מפיק גוס וזגגיו . ו,גיטס קריגס~h'a  עגו ססווטס תפוס שופי וסגיי פור עפריים  פ~כרסי מססגןחגצו
 שמות ג' און . ספוק _ג) מש פד  פפמ  סג' וכה"ק , וניחס 16קריגס  ייני זג) *1 ססרק מסולח וסב ס6)ס, כג' סמ)~ח טפופיגגי16ר
 לפפ  לפתין יל5 1ס  ל4פל סלכ סורך , ~(hri נגישה קריבהכלומר
 גסס ס0סו9 טלין 6מר 1)גן , סגר סיט) כסס )סי ונט וגס קרגשפר
 5צל 44פמי, לפיותי  פופ ohen  ול1יפמ  מאייי טקריגס;יתייג קיוי  5ין (a;D מווילס ופיק , )גייס OntA)  15 6ו קריגסגסיוחס

ישיפי
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 86לה יח פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 השמים אל נגע כי , המדע הדבק בענין הנגיעה מן אמר , מקום השגת לא השגח npbi מדעהיבק
 הנה , אותו תודיעוני אסר כאלו , אלי תקריבון מכם יקשה אשר והדבר הקריבה, נק ונאמר ,מששטה
 הנבואה בענין היה והוא , ויאסר אברהם ויגש הנגישה, מן ונאמר . הידוע בהודעת נעשהכבר

 בפיו הזה העם ננש כי יען מן מ""( פרק 3' ח)ק , כ"6 סרק "' )חקק שיתבאר כמו ד , הנבואיתוהתרדמה
 נברא ובין ית' השם בין הנבואה בספרי שבאה תמצאנה אשר נגישה או קריבה לשון וכל *ובשיתיו

טנכראי
 בזה המופת עליו שיבא כמו , נשם אינו יתעלה השם כי , האחרון הענין מזה כולו הוא ,
 , יתעלה בו יגע או לו יקרב הדברים מן דבר ולא , לדבר יקרב ולא יגש יתברך הוא ולא ,המאמר
 או התפרד או הדבק או רתיקה או ונגיעה קריבה כל ותבמל , המקום יכתלק הגשמות נהמתלקכי

 , יחפצון אלהים קרבת , קוראיו לכל ה' קרוב , אמרו לך שיסתפק עליך חוטב ואיני . סמיכות אומשוש
 אמרו וכן , מקום קריבת לא , מדעית השנה כלומר , מדע קריבת כולם שאלו מוב, לי אלהיםקרבת
 תרצה אם אלא . ינשו לא והם ה' אל לבדו משה ונגש )6( ה , ושמע אתה קרב , אליוקרובים
 כבור כלומר , האור עליו שכן 1 אשר ההר מן למקום יתקרב שהוא , וננש במשה שנאמר מהשתשש

 שבנלנל בעליון או , הארץ במרכז האיש היות בין הפרש אין כי , בעיקר ההזק אבל . זה תוכל ,ה'
 )פלק הקריבה אבל . שם לו יקרב ולא , הנה השם מן ירחק לא שהוא אפשר, היה אילוהתשיעי,

 הציד מזה וברחוק בקרוב וימצאו . שיםכילהו למי ממנו והרחוק , בהשנתו יתעלה אליו L'b חלקנ"י
 הוא איך "'( ח)ק ס' ג"פ )נפרק הטאמר זה מפרקי ז בפרק אבאר והנה . מזו למעלה זו מאד רבותטעלות

היחרק
 אובשםאלוהיי

 ויגו יסגרר ל") . נגס עי יען מן סיחכ6ר כמו ד : למוח ססלססמצו
 גוי

 וגנט : פירוס 6ל יגטרכו כדברים 6לו 6כל
Detb1 לגזו מסם כ' ממנו למן'ס "נו מ"מ כנכעס סיס )6 ססס1ק ס,סtSh Orl 6בו מסיג סמרע"ס לנמר רולס יגסו, ל 
 מפרס "'ן כי קמרו וסנן , סעס ס6ר סטיג1 סל6 מס ית' : נסס "י;1 0דיגור כי נט0 ס"';ו טין ט) ח6מר)נימס
 וסב! חפיע', כגלגל עמזו וגין סקרן כמרכז סריס סיוםגין 13 סטינ ס"ס רכינו טמסס , יגדו )6 וסס )גד1 מפס ונגסה

 למי ממגו וסרחיקס כמסגתו "לי1 סקריגס 6גלקמרו סיורם ממס ונס , סעס כקר )ססיג יכוסס סיו ס)6 מסיחשך
 : ט3ר 3פחוף מסיס כמו סנגו"ס כמרפס סיס סנ3מרססמטמד

 מסרקי ז : סח)ק מ,ס ניד 3ס' סר3 גוס וס כפיסכי)10, ממנו וסרמוק : )נפם מון 0נסמי סנכרן 60ור , סקור עליו מכן1
קרשקש

 'גשו לא והם ה' אל לבדו משה ונגש הרח אמר )6( יחפרפ
 קריבת שהוא שיאמר בו אפשר וא' טרע קריבת שזה1
 מצך משה אבל מרע קריבת זה שאל ךענין לפי ונראה ,משם

 למקום יקרב שהוא אמר דורו בני כל על מעלתו ויתרוןשלימותו
 והם לומר יתבן איר מדע קריבת בו רצה שאם תהר, מןמיזהר
 הוא אשר בו והדבקות השלמות להגעת סוכנים היו אם *גשולא

 כראה אבל אותי, וירוע השכל הכתוב שאמר כמו ית' ממנוהמבוקש
 והרבקותם שלמותם הגיע שלא טצף במקום הקריבה בושהרצון
 דין לבעל פה פושען ליחן שלא המאמר פה וארחיב , נמשהבשף
 ונגש וכן אל' עלה אמר כאלו ה' אל עלה הכתוב נשאמרלחלוק
 צוואה בלשון הוא הפסוק אותו וכל ונגשת אמר כאלו לגרומשה
 אל קלה אמרו יהיה טרע קרינת w~np ונגש באסרו 'רצחואם
 יגשו לא והם וכשאמר מרע קריבת ג"כ בו ירצה ואהרן אההה'
 יאמר איך וא'כ עליה לאותה בלם הרשם שהרי והפכו בדברצוה
 היתה או ההגשה אוהה הכרחית הלוקה נעשה ועור יגשו, לאוהם

 השגתו אפשרית היתה ואם אפשרית בלתי או בטבעהאפשרית
 היתה ההגשה כי מזה נראה הגה * לבטלה היה הצוויאפשרית בלתי היתה ואם יגשו לא והם ויאסר 'צוה ואיך המבוקשתהיא

 שם שכן אשר המיוחד המקום אמנם ללח כלם והרשםבמקום
 שלמומו למעלות לברו משה רק הרשה דא הבוערת והאשהאור
 בלוחות אמר וכן ההר מכל מקודש יותר המקום אוהולהיות
 והקדוש, המכובד המקים שהוא ההר ראש על שם לי ונצבתשניות
 מהשאר יותר מקורשים שהם מיוחרים טקומות במקדש מצינווכן
 : ניוה'כ גדול כהן 'אלא שם נכנס שלא הקדש*מ קדשי ביתכמו

אברבנאל
 מדגל סח:רג h'o וס:ריג0 , גסטתיסט 0ונויס 0יגק 0י6סנמעס
 וס;' , טיגט1 טז נך ג) מחקרג'ס 6',ס ג' , גו נוגט קיוו 061)וגו
 סי6 ס;גיסכ o)nh , 6חר דגר 6,ז סרח גרגר יומו ונניטס קרינס116

 6מר 1)1ס , 6מר )יגר )סח;רג מגר ג:'סנועט סתנוטס 6,מסיימסמ
 , גנס0 ג:0 ;ניצח 6מר וג,גיעכ , גמקוס סקריגס וסו6 , גקריג0סרג

 6מרוג,גיטס
 הסרג סגין וטוו . t'Sh וס:נ1עטו 6יס 6) סמים גו"

 061 , סייס ס6ינס גיגריס גס יקמרו אניעם טקריגס רמו 5)סגרגריו
 06 גי מקמר )6 כננ."ס "ג) , ננטע נטם 1גיטס גמקום קריג60מר

 סט1פעיס קיקרג1 6)' סי(ריגק קומר סמן יר01 י'1(, "' )ונוי'~למטסיו 6)י תקריכון . 6)יו וסח;וטטו G'h 6) 6יט גו6 11'קמנסים,

 וט ו)סגרימ . 0;:רג סו" סמס:ע !יסית , מסו תוייט1;י ירפס ,")י ח:ריגע ס5מר ומקמר , טומי סוט) סס!6 , 6)י סקרנו 0ס"מוסיס
 6מ מסס ויקרב ג"ומר ירמוז , מידוע כסוןטת גטט0 ככר סנ0 ,6מר
 סרג וגל )6 וסוס . ג01 מג61ר ס0זגר ס'( ג.1 )למדגר ס' ספנימ"סטן
 מטמר 6ג) מסופזיס, 16 מו"6)יס 16 משאפיס ס6)ו מסמוס סיו06

 סיחוף 1גג16ר , מסוחפים טסם יסרס ימרו 1פעמיס י6מר1 פטמיםט6מר
 1;גי"ס קריגס וכל . מיגרי1 ס6' סלק סלמסוב

 : ג:1 ינ ל קמ%,,גיל(מלזמ:יע~נוזושב ניגרי טחם)"
 למר נגיטס )ס1ן גסס!ק סרג מ61 ט61 )סי סנפו ט0יס0למסוג
 ויטמנו גסרי0 גע 16יל גי , אסע) סיע ;גיער סיסים יס'גג1ר6
 , סיס qmin1~ 0!6ח מססס6)0 קזינו סרג יפרט כנס 0'( קמ'ד)חנקים
 יקרג מסדגריס דגר 1)6 6מל 1ס 6מר S3h 1גיטס, 6מר )6 01ומסני
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 הם יח פרק ראשין חלק נבוכשמורה
 שאבך במו , הבהטל צד על בהם דברך הנע בו רהנה , ויעשנו ברוים נע אמרו אמנם * בהשנההטרזון
 בכל הפרשתה , בלשון ממנו ששמשו ומה הנניעה וכן )כ( , בו מכתך הבא כלומר , עצמו אשוגע
 הבאםע כאלו אחק ענץ והשגת מדע הרבקות ופעם , בנשם גשם נגיעת נו ירצה פעם כי ענינו, כפימקום

 : זה והבן ח טמנו רחוק שהיה לדבר קרב כבר קודם בנטינו היה לא אשרדבר
 אמלא , וימלאהו בגשם שיבא בנשם הלשון בעלי יעשוהו , משתתף השם יה , מלא יפןפרק

 טשוער אחד ,מן תם בענין הדבר ויעשה . הרבה חה , ]סטנו[ )לאחד( העוטר מלא א ,כדה
 והתכלית בחשיבות השלטות בענין ויעשה . יום ארבעים לו וימלאו , ללדת ימיה ףמלאו ,והשלמתו

 ומזה . הדעת ואת התבונה ואת החכמה את וימלא , לב חכמת אותם טלא , ה' ברכת ומלא ,בה
 עליו, תורה כלומר , שליסורו על תעיר הארץ כל עניש ב ח'6( פיד )נסרק כבודו הארץ כל מלארקנת

 טובשם
 וי17ע מסגל גח"ס גלנז ויחסך סינוס מי ל6סיסנילסו
 ספסר כיחי וס ו6ס ס6חרון סתכליח סו6 כי16חי

 זס וסכן וסמרו : סתדות ptSJn 6לו יקזס hS' 06כסלימוק סימל"
 1ל6 מתגו ת6כל1 ל6 גר6סית גוועסס ס6מרו מסיוהז
 למעחז גדכ ורומז סמפורסמ1ת, עגיגי תסיגו ל6 ר"ל בותגעו
 וגס ססגתס, חסתכם סל6 יד כו תגע ל6 63מרוסגכחר
 מתקרכ מסיס סר"ל מערפל 6ל מסם וגגם nlhS~1רמז

 סיח63ר כמו מערסל קמרו וגס ססלילוח כחקרי ית'לססגתו
 קינו . ל6חד מעומר מל6 כף ססס א 6% יםפרמ : וס6חר

 מל6 סו6 סר6סון ססוקיס כ' 6ל6 6חזפסוק
 כ5 מל6 סע)ין ומזם : לקחך סעומר סגי ומסגי מןסעחתר
 תורס כלומר מלמותו על תעיד סקרן כל שיגו . כנודוסקרן
 לרם ל. סיס כ' קנר סלסל סוס סמפרסיס וצחרו ,עליו
 תלpSnn 6 לומר ותסטר . כנודו סקרן גל סלמותלומר
 על תעיד סקרן כל סלתות לומר ורוסס גתקומויעמ71
 וסירס מפועל, סלמות גראס ססעול מסלמות כי ית'מלחוחו

סרס
אברבנאל

 , וטמע 6חס קרב 'פרסו וגן 6מו, קר116 3ג) טקסינו גס' "4ים6ותס
 ס;ריגס 6'כ וסיס , )סר tnctst קריגחו su , )גוו מקסופגם

 , תמחי 0פי' וט ט"ין מ)" סרג 6ג) ר1מ1ייח, 1)6 גטמייח סלתוס,ניטס
 מתהן , רומוייס סקורגס קחסיס יסוייג 6)'1 קרוג.ס תתסיס גימרוכי

 גמם) ג6ן יטיס )6 גן סיס )6 061 , 6)יו קרחנו גג) 6)סיוו גס'סממתי)
 tSh . e)nht(1 קרונ 16 מסוק קרחנו גג) 6!סיו1 גס' יחמי מעקיוודמיון
 יקריגס ט) סימוררו ניפטר סרג יתן )גדר oan וונס , וכמע אתםקרג

 סהוק חג) סג'וס סרג :קיch~t 6 סקור ט)'1 סיגן )יירו0ונ.סס

 לוגו ונס , וס וסנן ה : סמוק ערס ס' גיס כשרק סי"מלוס
 ממגו חמלו י6 כר6סיח כמעמס קמרו Ot)t)D , 1nhoלסני
 למעמד גס ורומו , סמפורסמוח טג'ני חסינו סר"ל כו חנטו1)6

 גן וגס , ססגחס יסקסו )6 סל") יז 3ו חנעו )6 ג6מלומממר
 מחקלכ ססיס פל") מעלס) ") )נזו מסס ויגס )מקמלויומו

 ונס סמיוכ כחקרי ל6 סס)'לוח כחקרי יתכרך)ססנחו
 : ערס)טמרו

 6ל6 6' מסוק פנו זס . יגמד סעומר מ)6 א יםכנרם
 מן מעומל מ)6 גומל ho' , פסוקים סגימס

 . וכו' חעיד t?ho כי ענינו ב : )6מד מעומל סנ'וסטנ'
 , ככורו I~bo כ) ס)מוח 1DIS )לכ לו סיס גי קור ס!טוןוס

 סקרן כ) ס)מוח ולק כמקומו 'עמוד מ)6 מלת כי לומלו"ססר
 סלמוח עי יורם ספעויס סלמוח גי יח' סלימוחו טלחעיד
 )פרס )רב סיס bst יחע)ס, ס)מוסו כנודו סרג ופירס ,סס1ע)

 סו6 ממוייכ גי סטנין ומוס 6תר 6סר 6מר סקרן כימ)"
 ספירות ונס , כ3ר,6ס ט)מותו לנודו סקרן גל מ)6סיפולס
 י'מ סרק טס גקסר מערק wrt פימוחו. sp חסיד שמרורמז

מסגי קרשקש
 המרע הדבק בענין הנגיעה למעלה שהזכיר בעבור פ" .ענינו כפי משם בכל הפרשה בלשון מסנה ששמשו וסח הנגיעה וכן)ג(
 ולא גשם אינו והמשפם משפטה השטיה אל נגע כי אסרווהוא
 בהרים גע פירש ואחר * נגיעה בו עגתכן ממשות בו שישדגר

 אמר ממש, נגיעה אינו גשם אל נסמכת גע מלת שות שעםויעשנו
 אל ונסמכת ית' בשם נאמרת תמצאה אם הנגיעה ובן כןאחר

 : ענינה כפי מקום בכל תפרשנוגשם

 גע אמר אמנם : סכני  מתל? 3פכ'ר  וסוי 0ו8ח כסקריגס סמטינים יתרון ממסתר וט מיקי נפרק סיפרס ומר רומני. סיותו וסוףכעיקר
 סרכ . כוי רעשנובהרים

 סרני"
 נניעס סקנס נספרי 8'כ ו'6מר . סתדע גניטח טל ויעקגו כסרים גט סביך 63 8יך , גנרו סיסוסק 3מס

 דכדך כגט טכס 8כ3 טכ3 ככס) גומר סי6 למס סגין מלוהו ט6ינז )וס ו0קינ . ניכר וסנגיסס סעריכס טימור כמו יחכרך 383 סמדס3סדכ(
 כגפ סר3 %ר לפכ  וי9טי , וכו' ממנה שתמשו ומה הנניעה וכ; : 3ו מכתן 0נ6  לקומר ס'( נ' )"'וב עגמו 36 יגע גס! ממט) פ'5 ,נינם
 מנע סו6 נסרים וגט כמכס מסנין סו* 6ם טותו 36 ונט סגיך למס וטור . כסריס *16ס ל6 דגור נס כי מכחך מנס קומר 3ו וסיס נכסוגרך
 סמק מוס גטג'ג '1Dh סרג ג. )וס וסתטוגס , גאלון ממוס טימרו ומס סוגיעס וגן סרג 8מר 6ין (Sh המר )" וניטס 6ם וטוו . גססדגרך

 ר') , גסס דגרך תנע סוס ברג 6מי וס ומעי 1'( )'נ )חכ)'0 וטסו טמ.ם ס' גונר גמ'ס )דירו ייומנו ית' מלחו ספט1)ותססחמד"1ח
 יעת "יסיס נמזג ;,trst 8 סמג0 טפין טס61 ט,מו Sh ונט כגיל , 1סס;סז מרע )סחהדטות נניטס "'8מר "ו8מ.ן ו,ס' סמגס,גסס טיתתד"

 'גח'ט )" "טכ'1 , יטמיע סדגק ט, ונ,טס יח:ןן ג6) טי6מר עגה.ס סיותו "טס סרג 6מר . ממדע סדנן ע) נניטס ימר ")8 6'כסר3
 ט16חס , ג'( נ' ))ר6סיח המוסנן פן גו הנסי ו)6 ממ11 ת,;)ו )" סוס )ממר רם( וגוס , סטג) נענין תניעו הרש גזגריסע'6מר

~D'JIO 1((56נו "טד סמקוט גזי יננן טסונ,טס 8מר וטגן סמס,רסמוס ס"גח סי D~?C1 01 וסגן ג8מרו זנליו , )ט"תרתי )מס רמ : 
 סתווי. ימסך ננטמיס וסנניעס סמסקריגס יפי סוס ו0גי18 מ)6, טס ג)קו111 ימר פויס נמס ע, )ג6ר בפר~הזה הרב כיונת יבןפרק

 , ססס גטח1פי , ho' . ת);י0 )ס1י 'ההקו מסרקודגרי
 וסו"

 מ!" סטון ומוס טד מפרק מחמת
 גגי16ר , וסג' . גנונו סקרן ג)

 ר.נטס ט) ענינים, ג' טנ בסחוף מ)6 ים טי6מר סרג זמר . משהתף השם וה מלא : מפרק סוף עי פסס וכף יח' ג6) מ)6 ימר6'ן
 גפי כנגכף וסף וסהרון , ספטט גס. סגתני 610 ס6' סטמ1ס וננס . ותחינתו סדור טבחית וט) , וחומו סומן מ"מ וט) , 6מר גטםטימרת
 יקטרג ט!6 צוף יגף ט)6 )מד11 נגר וס81 סרג 0גי18 )מס ירטתי )6 , 1מ!ו8ו סומן חוס וסוף סממו,ע 6ג) , D9)hD גדגליס טי6מרמס
 כ) טמנו , סקר; ג! נגוזו מ," ירפס נגודו סקרן ג) מ)8 61מר סוס במקום ;י' סורגוני כו'. כבורו הארץ כ4 מלא הענין ומזה :6)'1
 טכגודו דגרם כוונה . עמדתו ר') בגניו עימות ע) תערסקרן

 ס,6מ,-
 וס61 "מ( )'נ )סמ1ח גנוין 6ת 81 סרכי גסו ט1מ1תו סו6 גגתונ

 טומנת סם סו8 1מ,81 . ס' גנוי גסס גפס'ר( ),') גפ;'ז סרג 0ג'6 8סרמסטחוס'ס
"101 

 מרן ג) hSn סנ;1ג 8'ג וכמר נגודו 6) וסמן
 )מלה )סקרו( מלה לחגר גי' סגתוג סרס וס ומפני , עליו והסיד תורס סקרן ג) , ט1מוה1 טסו6 כנ111 והמות מ"י ג'( ו' (,o~Drגכייו
 סו"  "עניינו יתפר  גלילתו  יגורי מ)6 ימס צמר .נגודו

  יסיק סקרן "כ)
 7):ון טוס נהג וס6סוזי . גמק1מס סמו" ו,ססיר )0ר;1 וקטרן ונס , 1ח,רס הסיד מקח גגת1ג יתמר ותוטחו . סמ6מר גוס סווטוhta פייותי  בייץ יגירו ;ימית ר'ל ישרו מלוי טל והורס הפיד כשי"

 . ספוט, ס)מ1ח י) תורי 0פט1)ס סלמות ג' . 'ת' 80) וכגוי ס)מוח חטיי סורן כ) טט)מות סמובר ,ס כח ויסים , טפשותו גגודו ויפי'קור
 0ומ )גג1דו( מ), יפיק תסרג 6נ' ובמזוג . סומנת ע) כי6מר גסס 0ג'6 1)6 סגוד סחון' סרנ סגה סחבק מוס ס'1 ופרק ק' עליומקס

סגה
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 86לו כ יפ פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 לא הענין, בהה היא לשם מיזחטת שתמצא מליאה לשוו וכל . המשכן את מלא % וכבוי אשיטן
 בכל כבוד יקרא אשר הנברא האור פ ה' כבוד שתשים תרצה אם אלא . מקום יימלא טף לושיש

 והכבוד הגדולה כלומר המעלה, רוממות וענין , ו,סקום רוממות לענין משתהף שם הוא , רם כפרק : בזה הזק אין , המשכן את מלא אשר והוא ,תקום
 בחור הרימותי ואסר . הראשון הענין מן תה הארץ. מעל )התבה( ותרם א אמרוהיקר,

 הרמה מלת וכל , השני הענין מן , העפר מן הרימותיה יען , העם מתוך הרימותיך אשר יעןמעם,
 רוממות בענין יהיה נשא וכן , אלהים שמים על רומה , השני הענין מזה היא יתברך בבאורשתבא
 וכמוהו , הראשון הענין מן המוריהם, על שברם את וישאו . החלק ויתרון ב המררנה רוממות ובעניןמקום,
 וינטלם , מלנותו ותנשא , השני ומענין . במקום נשיאה שהיא מפני , וההעתקה המשא נעניןהרבה
 . האחרון הענין מזה היא יתכרך לבורא מיוחסת שבאה נשיאה לשון וכל . רעענשאו ומרוע ,וינשאם
 גדולת , ונשא רם אמר כה הארץ, שופםהנשא
 ורוממות ומעלה מדרנה נדולת אמרי עליךיקשה

אפח-י
 מעל וחלם 6)6 מסוק 6')ו וס . סתינס וחלת א כנסורק גמור: מלוי ממטכן hlnD סיס גככד גכר36סס ריי , סגכר6 ס16ר ג : ססו6 ממסרק ססליסי סדרךמסג'

 : )חלוממס סחיכם כי סו" ממכוון המגססקרן,
 מעלס סחלוממ1ח על גימל נט6 טפס ר"ל . ממלק ויחלוןב
 ל3 יוחל החל1ממות כויל גס6 סם 6מגס לס, טס טג6מלכמו
 6מלו לסקסוס )רכ לו סיס מס יסממו רכים ג : רסמפס
')theוכו' עליך יקסם or) ו,ס סטגלו. מהסלקיס עתר מסלק 
 על רכל 'כ6 6סר ס5מח לסססיע סלמופו מעכע גי קוטי6תיגס
 נדו)ס 6ומרס וסות 6חך נעגין מקריס ז' ח6ר ככתן כי"פגיו,

מילגס

 הנה , אחד מענין רבים ענינים תשים איך ותאמר,
יתבאר

 טובשם
 6חר סקרו כל לפרס לרב סיס ול6 ושמותו כנודוסרכ
 כל מל6 סיפרס ס,6 מחוייב כי מעגין 1מזס 6מר6סר
 על מפסוק זס פי כרב כי וסערות כגרי6ס. ;optnSIסקרן
 יסיס סוגר כי תעיר סירן כל מסלתית  כן גס ולןוולח ל* סקרן כל מל6 ס' כנוד כי חוטכ יתסוכ סל6 לשוסןזס
 כל ייתר כילו כבודו חל6 סירן כל יתרו יסיס 6נלחסר
 06 6ל6 : עיון  גריך וטג"ו , ססס כנור טל סירססקרן
 געל ככוד יקרה 6סר סגירה ס16ר י' כנוד מתסיסתרנס
 סיטיגסו קדי סגכי6 6ו סס"י פועלו לגסס חון גמשדגר סו* גגר6 716 ממורס סרג טי6מר תקום כל גי יעמקוס,
 סגכי6יס 6ל6 י;יג1סו ל6 כנפט סגמנט ס6ור כי סעס,סמון
 : חסעיסס ככל יסר6ל כל לעיני סיס כמסכן סגמג6וסונור

 ג6וור גט6 מטס ר"ל , מחלק ויתרון המרו : מעלס ר1מחוח ולענין apn רומתוק לענין מסוחף ס" ים ככ418ק
SPומנס . ומדרגם מעלס גיולח "זורו עליך יקבס 61ולי : רס מטס יותר מעלס מתרוממות Inpo מס 

 רגיס (ot~hn ס' ח6ר ככלן סריס לחס כי כוס ומסיכו סערתו( מספרקיס יותר ססרק כוס  וס לסקסות לרכ 6סיס
 6תד.  מגין טל יורו כלס כי עלתו וס יקסס 6ל *תר לכן ורומתות ותדרנס תעלס גרולפ לו יס יס' סו, כיולתר
 על רגיס טגעיס תסיס *יך וחדרגס תעלס גרולח לתרי עליך יקסס 16לי סרג 6תר למס כי סוד לסתסוח יסוסרס
 וסחסוכס 6חך, עגין על רניס ענינים תסיס 6יך 6וור  6יך  כן  י5ס נרדפים ממית סס סרכריס tSh גל גי 7Ph/פגין
 רוממות גי 6חד עגין על גפרסס 6יך כן 061 מתחלף עגיו על מורס מקלו 6חד כל וגט6 רס ס6מר סגניה כיגוס
 סרכים ופסתיריס 5תר  היסוכו יתוייכ  חליף כיס ייי %ס  סרליס  ol~tnrn כוס וסייכ . 5' ריר יכל  ומררגסתעלס

כלס
אברבנאל

  ג) קמש )סין( טרק ג"והו גסיר1ם ט6מל במו והסקס טנח )חוןס3הו
 גגוי1כלרן

 כו"
 סי' וס )ן, הסיס ס"רן, oh)n והסוהר כמו , טנמו

"ג) , שנהוג מסה פ.' ".נו ;למותו ט) העין ""מר נמס 1"'ג ro(ot)") וכגופו תסלתו כי" סירן ג) ")מות ר') , (tVU סקרן ג) מ)6סגה!ג
 ט1י)1 "מר ולכך , כמקמר 1;נ)וה טפין סו"

 סי' מתוו ולי" ו,1ח:ו סגהוג טוין סיג סגף סוס . "ואסמפועי י" י"ל "נ י2: תצנע12פ:1::%""ץ)ע1 , )ס סר"1' ס;נמ :כ1tSP' 81, ערן סג) גויותו וג))1ח כמנומר טנ.ןסיס גי tcfltP, "מי 1)"
 סרג יפיס )'ס(, מ' ):מות כסגן 6ח מ)6 ס' מגוז וכן .מבוהיו
 כמפכן סריס 5;ר י61 ית' י6!וס ט!מוה "1 ית' ס,) רנתסוסון
 ס' גנון יסרס ור1ס ס6ס , ט71 סרג קמר . גרו) :)מוח )1ונתן
 ~ih1G' , hto גוי )סיוי סוקס כ"ס וכח סמוח0 ר') סוכר",ס6ה-
 סן,' ג,ס לנס :"הרי גלמי , ג,ס סיג; הין , המזגן 6ת מ)"5ט.-
 יורט ונס , סוס ג0י' בוז 6'1 "'כ , ית' )6) גומות מ).יהס~מלט
 : ;;ייסר מס גן, 06 גי ז ג1 כהת טמן מקמר גו  הנטוח "יןטג'ג
 טס 'נ"ר סריס גפם ט) )ג"כ הפיק בה הרג נתעה כפרק

 )נ' ,1 'הה, r~co גוס ויגריו , ;1;ר כלמנה גיהר מ:תנ,טסומזן
 וג) "מרו טז 1ro; מן6ס וכס כהמוח 3:הופי , כרובין .הל-י:
 מיוחסת :נ": ובי"ס תון וג) מרמס מפה 1ג! "מיו ושק , יה'ג"ג רוממ1ח י"מך "ין גגי"וי כג', . וגו' ):'י מ.1יסק כן6ס ובי"ס):ו
 )") רגיס הו"ר יימס 6יך גיהנ,)וה , וסג' . טפין יקבס 151)' טז);'י

 סשתהף שם רם . סטיק סוף עד טען יקלס -ithe' מלמרו וסוף ,'ס'
 וסיגור סגיו)ס ג)ומר כי3 )ומר וכברן . וסמט)ס סכגווt?JITn גפי eht כנססי סמ:1ס כפי 06 ר1ממוס :ס ס,6מר סרג 18מר .כו'

 3יוממוח סיוגן 1Cch , סמט)ס רוממות וטפין 1D~h "כיס )פי ,וסיקר
 וממנו מע"ס ממנו סמ[וס סיס גי , מטקס שממוח ג'ג סכו" ג'גסמ;וס
 . כו' הרוממות בענין יהיה נשא וכן סגג1ז סג17)ס פי' לכן ,"תר גלו טוגה סמ;ום ור1ממ1ח סמט)ס טו1ממוה קומו יקמר ו"1)ימטס
 רס קת1ף מפרק 3חה)ת סרג סגר )6 למסיקרס

";11 
, 

 רס וסגי"
 )"מן נען גדתי ו"ח'ג)גיד

 r(bt )ן )מכ טוז וספחי . ו:" חג'"
 י:1(יפ לגר וסגי, מקום רוממות כמו :סו, מקום ,:י"1; י::ון'וגמ:ייי
 סיגם 1גתוכו 6מר וכן ג'ו( מיג )גר";'ח טגר0 "ח וי:"1מססטקק
 גיס רכנני מפס. ):י"וח גט1ין 6תר )6 למס איטה; כס:,גט1ין
 1ט)ר1ממ1ח כמפס ר,ממוק ט, '6מר סר1ממוח נסס( מ,6 בסידס.6
 (nth~c ט) סיימי נגי1נ מ,6 )6 נום'8וח "נ) , 1ימט)סינגוד
ctrt~, (ט) תיקמר )נו 6מך "ג 

 ססוק סני" ויום , rnDCC1 כמס"
 3ט1ט ר') )נד, י:1" גט1ט סרגו סגמוסו סרנ קמר . :גוס "קויטפו
h~noקמו , סמקו0 )1:'"1ח 1ס 'הח"ג 6'ך סכגס 11הן . 1כסטחקס 
 שמק" rPP~?r ר') גמקוס, (ntha סי'"מפא

 1:'"וח גסגיה )1 יקרס

 2,::'ל1'ן'2ס מיגן נ2:ס41 :ו ד],נ?[שן
הי"ו, ;וימס וסיוה , ממזו ולמי )סתת גירסו גו ומקהגן t~yh ולךכג'ק

 וךוממ1"
 "חר , כ1' יקשהע-יך וא1ל' ורן;יס. סמ1ח

 % לגני ו;גו:ג'נ%וז1ןסס י ג17)פ זץ (Sh 'רגישט"ר,ס :כני"
יסוגו
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 כא כ פרק ראשון הלק נבוכיםטורה
 , רכים בתארים יתמגר לא השלמים המשיגים אצל יתברך שהבורא לס( פרק 5' )"5ק זה אחר לךלשאר
 ישובו כולם , וז%הה והפוב והשליטות והיכולת והגדולה העוצם על המורים הרבים כולם התאריםהכאלו
 . ובתארים בשמות ד פרקים יבואוך והנה . לעצם חוץ יוצא דבר לא עצמו הוא ההוא והענין , אחדלענץ

 : מעלה עליונזת אבל , מקום עליונות סמנו המונן ענינו אין ונשא רם כי הפרק בזה הכוונהואטנם
 ואחר . הרבה וזה , העם לפני עבור , לפניהם עבר והוא , ישר אחד רוחק עלחיים בעלי להנועת הראשונה הנחתו ועקר , בטקום נוף העתק בענין הוא הראשון ענינו , עבר כאפרק
 כן ואחר . ה' עם מעבירים א שומע אנכי אשר , במהנה קול ויעבירו , באויר הקולות להטטך הושאלבן

 תנור והנה )6( אמר הנבואה, במראה הנביאים יראוהו אשר והשבינה האור לביאת בהושאל
 אמר הספור החלת כי , הנבואה בפראה זה והיה , האלה הנזרים בין עבר אשר אש ולפידעשן

ותררנה
אפודי טובשם  כעגיל כן) . ונח6ריס כסקופ ר : וכו' ורוממות ומטלרמדרנס וסטוכ וסס~וח וסיכמת וסגדולס SD O5tDO סמוריםכלס

 ע5 יסכוכלס
 עגיי

 6ת7
 ו6י

 ינ;6 רס מסוף לגער מסרק זס כונס סקריי. ונסנין 'ח'ממוסג ,  מקתלפוח קכגוק 5קס סיס
 : מטקס ע)יוגוח סכלס וגק רס כס6 טל  'וסב לפרוולניר לי כי ספסרפיס פסו 6יר סתורם סססע תסלת וייכפסכין
 פס מומט 6גכי סירוס . ס' טס מטניריס א כלאשרק 6יך 6ל6 רכים חו6ריס סרס ע5 קמרו למס סרכיספק
 ס16ר לכילת ב : ססמועס ו6ת מעכיריסס'' סו6 כי וס וסגן vnh, מעגין ססס גנזליס עגיגיסתסיס

 כמרמס סנ3ר6 סקור לכי"ח יקמר ענר ססס ר"י .וססכיגס :מכ61ר
 הגול "ומלו 6101סגניי יפרע  פוס סעודת סכ55 גו,. סר6;ון טגיגו עני כאפרק

'gp ולשי ,ch סטכיגס ו)כי6ח 

otpnJיו רומקע ע5 כ"ח כחטעת
q,)pr 

 אנכי 6סר כממגם ק% ויפכירו כמו כאויר סקולות מסמסך
 6ור 5כי6ח יתמר סליסית . דותו o~nlhl 16תו ס' עם מעכיריס ס1מע סדני סק% ttYDt , ס' מס תעכיריססומע
h~)oכתחלת כי סגכו6ס גמר6ס זס וסיס ס56ס סגורים כין סכר 6סר 6; ו5סיל עמן חגור ומגס 6מר קגכי6, ג7מיון 

אברבנאל
 6101 . כפ"ויס נטווס סיקים 13 יג"ו וט דו"חו , 6הד )עויןיק1נ1
 תקריס סמם שסגיו )פי , סטגרו (ct~lr וי6 שפרק גוס וט6מר

 : נוסססק סנט נםתמך ומס , ויקר וכנוד נוחס רוממותרגיס
 ט) סמ1ריס מססמוח ג'ז )סיוהו סוס וסגיניו . ססטגןסי מס ג);ונ:ו אמר פנים ;"ס ט) )גער הזה הדרק כוונה כאפרק
 )נ' 'חה);ו סן' ג(ס 1יגך'1 . יה' Sh1 :81' ;1:י ס"חריס כמוח;1טס
 rht ו)ס' עז סרך; מסהה)ח 1וס1 סיס :קשי גג'16ר ס6' ,מ)ק'ס
 . )מע"ס "מ.- לגר סירס CU , ;1יsu 1 ס' ויטמר 6,)'סס:")כ
 , דגריס סכך ;וסו )פי אריס גירן וטנרהי אמר ככ:"!ס 61תוגסי

 ס) גיסוסגוו:ס
 יאר ".ך גגי"יר סג' סחבק . מויו ט) ס' 1י:נ1י

 י"ת 11.סי מקמרו וסו , פגיו פל י'  ויטמור ופסוק יה' ג")סעגר:
 , ;ניו ט) ס' ויטגור ג;ס1ק 1)יטה1 "1וק)וס )דעה r~I('h "הרים;ירסיס שוי חג' סם); . במוסנן וסג מחרגול bh( טד וגו' 6,]י סו"כס;6)ס

וסו"
 הוא הראשון עגינו עבר : שרק סוף סי ס"רג1ס 6ג) מקמרו

 אכר כרב יקמר ב'ח. לתנועת הראשון ודמיונו במקום העתקגופבענ.ן
 CD , רומס 16 פומת 16 ת' ;יטיס גין נוף כ) ,סעגר געי סו6סר8:,ן
 אחד רותק על ואמר . ג'ת ותנוטה ס,6 וסט1מי סר1:6ן כומ.1:וסיפח
 כנסס ססמןוס 5פי , סטכר 13 יקמר hS גס313 ססמהנוטט )סי ,יימר
 דמיון סרג טוס 1)מס 1"'ת . ממקומו סגר )י ין 1"ס ,:1ג :סמכס
 גוף ~ס 6' כטנרמ רכון דמיון ג'כ 'סיס ו," סנ'ת גסעגרתרכון
 נרדף 6י:ו "1)1 ססטגוס ;קט );י . ג'( מ' )יימי' קער סגר ,י'"( )'1 )סם ולסיס עגים ושת ע'1( "6 ~14ג ס,כ1ר עיר ;מ'טגמ:'ס
 ג"רס ססטגרס סיס 6ג) , עוגר מקווטט, דגר )ג) );'"מר)חווטה
 b~ot ,ס, ט) ;יריו י::1קיס סי'" סגן )ג'ת, סו, יר":1ן :דמינוסוג "מי ג:'מ :קוה קפי . גהו1עחו )5חר 'קוס 3הו1טהו "הוכסיגר
 ססטכרז ג' ס'( "1 )סמן מטס )ן,' טנור ג'( )'ג )גז11:'ה )ען'כסטגר

 r)rniroב4
 ש Dl'1Sit סג,מ ע) ייל',מר ;רן;ו1ס עמר 4יויס:י ק

 6מר ואן , ממעט ט) ס,6 נ.ת t:'hG נמס וסומאת , מ"רסרג
 ,ס ט) כסיר מנר , רג מיותר )סיוטו גג'מ סו" סימפוןסרמי1וו

קרשקש
 ההשאלה זאת לפי כוו אש ולפיר עשן תנור "גה )6( כאפרק

 זאפ לפ' בו הרצון , מצרים בארץ ועברתי~אטר
 הושאל האור מביאת הנבואה בכח שיראה למה שהושאלההשאלה
 לפי נראה אמנם . ואתחלי שהרגם וזהו וגורתו האל כהלהגלות
 והנבואה השור האת הוא ועפרתי שמלה המפלשים קצתדעת
 אונקלום מהרגום הפירוש בזה ונעזרו למש'גים ההגאבלילה
 על לעמור יכולנו ולא , ואנטלישתרגם

~Dtp 

 הענין בזה רעהם
 הנבואה מיאת והוא אחר ענין על מורה ועברת. מלת אםכי

 העובר כמלר משל ררך נאמרה ועברתי מלת אשיב לה,למוכנים
 ועברתי אמר כאלו והוא בו הפושעים לכלות למקוםממקום
 לסטוך עגין טה השגה על מורה ועברה' מלת אם תורלהכוהם,

 כ' זר וענין גדול רוחק הוא ואם האמר ואם , מצרים כארץלה
 מה הגזרה על סורה והכיתי ומלת השגה על מורה ועברה'מלה
 ים משח ספור שהוא סצר'ם את לנגוף ה' ועכר במלהתאמר
 הכלית מזה נראה , מצרים בארץ יעברתי והוא לו שנאמרכמה

 ררך על או עליהם האל גזרת לעגור ההיא שההעכרהההראות
 טענה ואין , מהמוררים להנקם למקום ממקום הענבר כמלרמשל
 ה' ועבר תרגם כן כמו כ' ואיתגלי שתרגם א1;קלוס הרגוםלמלת
 ההנלוה כוה והרצון סצר(:י 'ת לטמחי ה' ואיחגלילנגוף

 סכת היא הסכה שאותה ספק שום נו יפול שלא עדוההראות
 .גש; תנור ואם . ישראל בעכור מהש" עליהם באה וגורהכנורים
 לומר יתכן סוחש'ם רגרים והם הנבאה במראה יאה אשולפיר
 שאמר כמו ברית כורתי דרך שכן הראשנה ההנחה לפי עברבזה
 , השאלה בזה א.ן "'ה בהריו כין 1.עברו לשתם כרתו אשרהעגל
 היה ואם טמש נגיעה ע'פ ויגע הרים שפירש אחר בנקום .ראהוכן

 ואטר מוחש ענין re'~ רצפה ובידו אמרו והוא הנבואהבמראה
 תנור אס האטת דיך ועל , טס" נטעה שהוא אמר טי עלויגע
 עבר אשר נהם לנטר ,הכן לא מוהשיס דברים הם אש ולמדעשן
 1.ש , פי על לויגע רוטה ואינו ההשאלה מצד אלא הגזריםבין
 האש וכן ולצררין למעלה מלסטה שנעתק אחר שהעשןלומר

 , באויר הקולות להמשך הושאר ואח'כ . כמטל SD וטמר ג'ל סח',1 גמס :וקמך וסיפן , סיג ע) סו6 :1ס ירך , כרש 011נקמרו
 מעביריך ב,מט "ופי 6בר כממוטס יהיו טסי ;"מר תהו 1'( )'1 )סמוא נמוסס ;ו) ו,טגירו כמו סעגרס ):זן וס;מ1טס ס;1) גסמ:;ח :ימןר')
 מסוסתן 1'( )'י )טמרת :' ויטגור יסירו: :יגזל )מס שחוף ,ס בג." :סוג ויט . ממוטס 16תס מעג'רימ קבס כ'ז( ג' hltG) '6( ס'טס
 סו"טכס

 ואח'כ : נסיו וט נהר; ;יטפס ומירום ממוג )סטרייט ;רי , כקו) ט) טטנוס טילתי ס;ויס 1)כ1 ס' קו) ויטגור סירובו ו'ס,ס סקו)
 , )נמהו "ס כי 1)"ור )ב?.וס )" סטנרס ):ון ט1ד lir1'c סלי י6מר . יבואה בטראוח הנביאים 'ראוה אשר והשכינה האור לכיאחהושאל
 וסכר'מ , "1( ס'ו )גר5;'ת ס6)ס סנ,ריס יין עיל 6:ל 6ן והפיד עתן חטר ומגס ;סג'6 גמז , סעגרס "ך" סמזטס סמך"ס 15חסכתתי"וח ג' , ס1נ61ס ממרקס סוג'"'מ יפקוס ג6;ר וס:כ')ס סקור )ג"ח 6נ, גהו:יסס ס1נ'6'ם סייקו וס:ג,נס מ"י סגטמיח )י"ס hSונם
 סוגו6ס נמר6ס וט סס'ססרג

 מפ'"
 נמס. , ר6"1נס . דגריט ינ' גוס וק6)ח' . מגרס ט) 1ן)ם וסרדמס ):ם(

 ס51ה גסס6,ס סרג 6מר
ו6פ'כ
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 37לז כא פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 . לו שידמה מה וכל וגי מצרים בארץ ועברתי נאמר ההשאלה ואת ולפי ג . אברם על נפלהדראמה
 וכבר יץ. עברו וכגבר ה אמר גבולו, ויעבור בו ויפליג אחד מעשה שיעשה מי )כ( לכל ד עוד ההואלוכבר
 יירו. התצי ירה והוא )ג( , אחרת ותכלתו אחרת כונה ויכוין אחת כוונה שיחמיא למי עודהושאל

אפליי
nh,)Stג : סכמליס גין טכר "סר לקמלו 6נלסס גנו6חסיס סני וכוס סכר, טס גוס) סנגי6 3מדמס סגכל6 ס16ל 'DS, 
 nhr ו,ס' סרב סי"מר olpn סגכ) בקרגו ככר ססס6)ס.ו6ת

 6מר כ6ן וכן ס6', מן htot סג' מעגין )סגדי) סו6ססס6)ס
 סננו6ס נמרקת סיס )" מלליס כקלן וענלחי כי וכו' ו6חקפי
 כקרן לע סנוורים סמעלכוח 63וחס קומר סיס ססס"י ל")6כל
 מנח ר") סיעקס. מי ו)כ) ר : יתקימו ספה גד ע)מגריס
 סיעסס ד3ר )כ) ")6 )כד ממזכל סמי עי (OSDt 6ינסמי

 כך, סססוק פי' ל") . יין טמרו וכנכל ה : גכו)1 ויעכורמטסם
 גנונו טכר סי'ן ofl יסכרגו ו)6 ס"דס כיסמח סו" ס"ןמסנין
 ססי' וס )סי 61"כ וכמכירו, מוחו גנם סיין ר") ס6דס,וססכיר
 6סר וכנכר ,ין עכבו וכגנז פ"6 . גכו)ו ענר 6טר סו6סיין
 : )"זס 1)6 )יין סכ טכרו כנו' o'atl סיין, נעכור מגנובעגה

 מוסשם
 ססס,לס.  61ת ועל : בכרס על נפלס ומרדתם 6מרמספור
  3רתיוגס לנכי5יס סגר"ס סייר על סי6תר  כתי כיר"ל

 כתים טל סספ,לס %1ח לפי ג5תר  כן לסם, סתפסיט1סססט
 סימר כתי סתנרייס 06  לסריג ~Sh מ5ת ~(othססתימטת
 יין. עכרו וכנכר 5תר גדילי ייעיור 13 6'ויסליגסיטססחטסס מי לכל סוס6ל ר3יעי0 : לו סידמס חס וכל תגרי, 63רןוענרתי
 סייסססוי כי  סתסרסיסקמרו

  6וחוו6"כ  פיין)נת ר"ל כך
 ענר  סס"ןס למס כי nnbol גגונו, מעכר סו6 סיין ספי'לפרו
 ותסכלו תגמולו  ועררו גלתי  סיין כי ג,תר  סיין ניתיי0סג3ול
 ויתסיס י0ת כיני  מימין לחי תתייית גינתר וגרר :וססתכר
 לסט3ירי, מתלי ירס ,h'O כחו סכיגסזיתי

 סו, כי 3י  יירלי
 כי סנטר ינין סל, כוי תכוונתו סימר לסט3יר סחביירס

 , התביס pn5S 6ל6 יסר 5דס טס לריר י5ייסונתן
 סר סיער  טילך כוי סכ0ו3 ססמ יסיט hS לחס  סקסיורסיס

 ~מ:י  די 1םןץ
tItCh?Ot')P :נ"י "" :: ;ך ףין:גרני ::%;" 

קרשקש
 : הראשונה ההנחה לפי עבר כחם שיאמר יתכן בלפ'ריםהנאחז
 במו מה כס שהוא מי במלת בי  הרצץ . שיעשה. מ' לכל)ג(

 שב והוא טה, נמו שהוא  'רושלים היא יהירה במות משמציט
 כספ', אבן הפילוסוף החכם שפ.רש כמו המעביר שהוא הצןאל
 החוק ויעכור בשתיה הטפליג שהוא האדם אל שב שמיותל

 א"כ השועלה הסבה הוא באמת אבל בו, פואל שהיין עדוהגבול
 שת"ת חק עבר שהגבר אמר וכאלו האדם אל הפועץ ליחסראוי
 פירוש כמו שנוא נראה באמת להענירו. החצ' ירה והוא )נ( :היין
 הטקום אל רגוע שרגער מאחר כי כונה עכרת נו שהרצוןהרים
 ואף הנער, כונת להעביר הוא והלאה ממך החצי לו אמרוהוא
 העברת להעכירו במלה שהרצון "ל החצ' מקום יעבור הנעראם

 החצ' לו אמר והוא החצי מקום אל הגיע שהנער אחרכונתו

אברבנ14ל
 וכיעס סר6טו,ס כמו טעייה גכ,6 ירסס סכ"")ס 61ח גי סום6)ו6ה'כ
 ט) ן;)ס והרדמם , סספוי :חוח כי 6מי  6.ך ,  סייס . ממכסמיומרת
 סס;~ר הח"ח סנט ,לגרס

 סו"
 וט יני" )" למס , גמה~ס סטרן טסים

 וסססוגן 3סה)תי. זל, יספור  נסיך סג6 %גרס  טל ;ס"ס ו:רדמסוסניך

ננ"ס
 יספיד פ:ת;0 'כיוץ 35רס טל )מלס ותרדפי יניף ךיי15 וממוס יפרכס יייפ י)8 כא' י5; ו)!.ר יטגן יסוור ?יי סחוסי 1ילר

e13h 

)מו6כ
 ממתי מין 4כסו"

 מז טיח גחלים ט.ייי %ף , שניוחס 0h1D בכלל סג"מ  ינסחין4ין סה,,ס סגיי )ג' ,כסג) הלום 1",נ1 ס,גו"ס'

 בתריס ינגי%'ס סירי  וטכ.)ס 6ור 6י;ו סמטרכיוח סכה,ת גי סרג דירי ':גיו ל8 3,מם ייס . יסזיימו פיריי 53רן רט כגחח0בתיוק

 5מר כרמיינמ, לוגי%ים כורמי 5ט ולסי טסן סנור כעכעי ישור :סו ומיי ייגעי, נורש h~)lo גפרתי וי;כינס  י,ןר "-גריו,ס 6מ,-יירג

 ויפליג אחר טעשה ש.עשה מי לכל עור הושאל  :ףוכבר גובר פס:4% טי 5? ייי , ופכם טש טופר ;ייס "לסי 16ר מנדפסלשיו

 . יטוס 05 סנר 6סר סוף וזיססיץ  יין סגרו וכגנר  כמו ה'נו יה ן.גג
~Phl 

 ירג ימר יר%;1;יס י3:הו;י הפגינן

 , )מ-,ס נטססממק,4 סטנרח .גסם ססטגרס טין ס"ת מס'  לרנרימפי)ימייסץ מ6ר מיסימהייתכט לסי זורמיסר8:וניס חס 4?1%ןמ%לק

,ן י רו;,1ב 1 '.":' יי: וכירש(t'vrג

 5ל 1th')o  יפסוזיס מסיג hht:11 כלל 6ס פסט"ורו ,5 וימפר:ים . ודור ימונכן טסתנו כמו וסב סמ1ןפמו גתיי"ייי יחן  ס,,כימנס;

 מי, וכנס . ,לס יכל ירט 8ל 51יפ ועטתו כוווהי  לרוד לואר יוכל  יייווסן כרי ס"ת יסת3ולן ,ת לפיוס  סטייתו ולגן , תמיר סמיויס,לגוס

 מל o'Ghהיי
o~uno 

 כגדיל, טך'דוד רטיו 05 6ים יגפו רטיו 8פ 5יט ויסקו כמיס זןסי  סי יסנייס ליירירו ך לסס טייס רפינו יטן

 גרשי! הכנטר גזומי כ,ו;ס, משקם מער )סטגיר בזי סה,' הביהק פס, 6) פס ילו  סטיון ,ס 6מל יגרו סם ס"ס גי לדוד%יררס5פיס
 ס'%;תו 10 ד ח"א[ גיחוכים]חורה
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 כא פרק ראשע הלק נבוכיםמורה

 יפי)"
 שמזהו וכן יתעלה. לו שב בפניו הכנף ויהיה פניו, על ה' ףעביי אמרו, אצלי הוא ההשאלה זאת

 מעם חזוק הוא אבל , מקומם זה אין הנדות בכלל זה זכרו ואם י . יתעלה לו שב זה פניו כירבותינו
 , אחת השגה בקש ז ע"ה שמשה לי, שיראה מה כפי זה ובאור . להקב"ה כנוי פניו ויהיה ,*עתנו
 והוא , שכקש ממה לסמה בהשגה ויעדהו יראו, לא ופני באמרו פנים, בראיית אותה כנה אשרוהיא
 זה על העירונו וככר , 6'( חיק )"מ )פרק אחורי את וראית באמרו , אחור בראיית אותה כבהאשר
 פנים בראיית המכונה ההיא ההשגה ממנו העלים יתעלה ה' כי הנה ואמר . תורה במשנההענין

 רבים תארים שהם בהם שיחשב , יתעלה לו המיוחסות הפעולות לידיעת ח כלומר , אהר לעניןוהעבירו
 נמנעת נעלמת ההשנה זאת כי , בו ארצה , ממנו העלים ואמרי ט . 6'( מיק כ"ז )נזרק שאבארכמו

 תשתבש , אחריה אחרת השנה ויבלךצ , שישיג שבמבעו במה שנלו הדבק עם שלם אדם ושכל ,בטבעה
השנתו

 טובשם
 יסוגחן י65 סל6 5חס1כ כני ג1וגח1 לסחטי6 כיי וס סיסכי

 ססס6לס ו6ת לסי 1סגס : סחגיס לסמליך ~hS 6חרלדכר
 סניו על ס' 1יענור6מר

~tpnon 
 60ל 610 כי כוונתו

 . סךרכיס כמסגת כוונתו וסחטי6 . ככ1דך pfi נ6סר6גי
 נססגח 16חס כגס 6סר 1סי6 6חת ססנס 3קס מפס כיר"5
 נקט מלסר למטס כססנס וייערו יר16, ל6 ופגי כ6מר1מגיס
 ספע~ות ידיעת 0סו6 6ח1ר נר6יית "ותם כנס 6סר610

 3ס56ת והוגתו סמטי6 ית, 6100 , יתעלה ל56קמיוחסות
 . ממגו מעליס ו6מר1 : 6חר נעגין ססס tp'PDntמסתו
 ידפק 06 0לס 6דס וסכל : 3טכעס גנונעח געלווחסי6 כי S)h ממסם סססגס ו6ח סעליס ית' טס0ס חחס1כל6
 מסס כי גוס a1lllol . כל5 יט'ג hS 16 ר"ל . וגו,סכלו

אברבנאל
 סטיר וט"ממ ת,י1 סט יגס 1)6 סמכים וטס קטה טס מיס 'י06ייי"1
ths)lיהרג 18)י , נמס rtho , דוד )דגר וסנן יס1וחן 1ט,כ6ר( . 
 8מר0 גסוס ולגתן , ס"מהיח ג11,ס מ5ו0ס סוטר )כטג'י סח1' 'רם)גן

 1ס)6ס ממן סמקי סוס קדמי סכת וטס , סכים )'ווט 'צוותן גבח"ס'"
 6וס ינ6 16)י )יו6ח1 גן6מר

"(1 
 .ריש וט ג) טס 5ג) , )זנו '1ג)

 זאת ולפי : סג11נס )סטגיר ס.ס טם "וס סיס ס)6 גאיותומטיס
 . כו' בפניו כגוי ויהיה פרו על ה' ויעכור אצל' הואההשאלה

 ט'(ג1ר גמ1 )"1נק)1ס( המתרנו סייט טויו ט) ס' ויסגור ט;::ו;)(י
 :'ה11י 'כוון וסרג , )מכס :ג פנ.1טסם

 סיסיה 8101 , 116;)01 6,) 61',1 16)1 8101 )סנר ,ון סו" 6,)1סן'( כי 6))' סרג 6מר , 'ח' )6,
 מוח ,י6ס שסיס 1)פ' 'ת' '(ot)h ג,ו' ס:'1 1'כ'ס סג11נס מכטגךחויסנור
 סיס 1"ס , גן סג,,1גו 1') סמגמיס סגיך )ג'י  יויי פגו כסיסנימס
 11)0 )זטה1 סיפוק פי' סיס ו6ס , גן 5ות1 יפרס סרג ולגן ית')ג1ר6 גווי :ניו )גרס גם טורו טמו', י') )דטח1, הון 610 "נ) שנזותגג))
 "י1זיט סרג דגמי כס ~oipnl )פי , וגרו סגנר כי1: טס ,)ס;ג'ס כווי שיו תסיס ")יה פטם )ומי שור . גבנותם מס שפיוסומס

 סס מס') "דגרי '6מר cnul , ית' )נוליו גנוי סו.1 יס.סקג(ייו:1
 )סקג'ס גוי ס~.1 גטיסיס )גד 06 גי סמר מס ג"יגות )6 )יטת1חוק
 גפי שסיס דליו פ" יס.ס "1 . 1') מדנריסמ "וגמוז כב)) וסוגי

1fiUSס"מר וכמו )מסחו רמו ס61 סמים גי )ניג'ס גווי שיו מ"ח 
 )' ~Qhlt מס גפי 1ס וגילור סיס, גר6ייח 6והס 1גנס גקטססגקח
 מוס נ'ד נפ' כ'ג"י גסו כלסגת קב' גקט ט'ס רנ'וו כמס סרגגונח
 , 'ח' כ6) מכש 'ד'ט0 , וסטרת . otnhno 'ד'סת , ס"תן .סח);
 מסקנס ר') , "מת תגס נקט קמסס ולמר ג;1,ר זגג סמק01 גיסוסיג
 מים גר6ייח גוס 6;ר 1סו6 51מר . במסרח מיגיעם ע,מ,יתסיער
 גוס 6טר סס61 יח' )סס'מור

~rlh 
 סמר , פויס ר"מ נסס כססך

sh~n'1' "ת 1ר",ח ג'קיותר גר6יי0 סס'י קוס 5קר וסי6 ממוס )מטס גססגס ייטד1 יתlhh תטיל גמו ג'ג( )'ג )ק0 ירקו )6 ונוי: 
 סכככם ממגו לעריס תססם סגם ואמר . )1 6טר תולם גגנטגס וספג

 8)ת סמי1חט01 ספעו)1ת גסס ס6מ1י קרציית וסטנ'רו מסריססכי
 וכמנוון . רמום Sh ס' ס' מזוח )י'ג רפו , חקרים ססס קיחטגית'
 "ומר 6הס ר6ס הנכרטס סיח טס גי רמו מנס 81מד סרג סהרמס
~sbוזמי )" ומס , ותניס לעמור מיניים ספ0וקיס ג"1 י'ג( )'ג )סס 

אפור
 לנ"ל סוכרו ו6פ"פ ל") וכו'. ססגזוח 3כי) וס וכלו ו6ס1

 or ontpn 6ין וכוי 3סנד01 מעגין וכלו סס יח' )1 ס3ססנ'1
 3קס ע"ס ססו6 ר") . 6מ0 ססנס כקם ז : כלרוכס)סכי"ס
 סם6)ס 3חס1גח 63מר1 יח' מסוחו )ססינ יוכ) 06 כסכךומקל
 סחס31ס ")יו nhs 6'ך ,ס נקט )6 ע"ס 610 ו6ס יל16 )6ופני
 ססיס רעי כקודך 6ח ג6 סל6ו'. כס6מל 6"כ כקס סי6ממס
 )1 סמ'ומסות ססט)וח )'דיטח ח : 'ח' מסוכו )ססינלועס
 וסעחינץ יס' מסוקו גע5)תו גובתו ממקיץ ית' סססס ל") .י0'
 סס ומס פעו)וחיו, גי )ו ~Dtvtt וסוף 6מר )ענין יח'ססס

 מנץ )ו סנ6מליס ס60ליס סט יo~o '0 )ו D'1l~Dסספו)וח
tl'nlilSDמדח י"ג יח' )1 סססי3 וגס oon ססעויוח חללי : 

 סע)יס ולמלו בו : סמוק orn ע"ד 03לק ס636ר.גמ1
ממגיקרשקש

 ה' ומגבור נאסר ההשאלה זאת ולפי הרש אמר )ו( : והלאהמסר
 ואני פנים, בראיית המכונה הךןטגה העברת כו וירצה פניו,על

 פעמים ב' ההשגה אוחה מצו שלל שהרי זה ןל מאדנפלא
 יראו לא ופנ' עור ואמר פנ' את לראות תוכל לא אמרווהוא
 מבואר שהוא ועור טמנו, ההשגה אותה לשלול עוד צריך ה.הולא
 והוא ויעבור במלת הנרצה הענין הביאור בתכלית הפכוקמן

 כל אעביר אני אמרו והוא הבטחות שתי למשה הנסיחשהשק
 והעבירו הנברא האור הוא אשר כבורו אור והוא פניה עלט1ב'
 והוא פנים עור קרון והוא הגדול הזוהר ממנו פניו וקבלו פנ.ועל
 והיא n~wina וההבטחה . כבור' בעבור והיה באמרו רצהאשר
 בשם וקראהי אסרו וזהו שבקש כמו דרכיו ש'וריעהוהשניה

 ה' וירד ואמר השגיות הלוסות Dp כהר משה וכש.גלה לפניךה'
 ואמר שהבטיחו טה קיים שהוא הכתוב ספר  שם ןמו ויתיצבבענן
 אמר ואחר כבודו ואור לטובו כנוי שהוא פניו על ה'ויעבור
 וקראהי, באמרו שהבמיחו כמו ררביו הודעת והוא ה' ה'ויקרא
 זה ואל , כלל אחר פירוש סובל ואינו האמתי הפירוש הואוזה

 על שכינתיה ה' ואעכר ואמר השלם אונקלוט נטשךהכיאור
 , העקר שהוא שכלו בעין שראה מצר מאד הרים ושבהואפ1הי
 הנרצה היה שאם סשה, פני פניו על כן משה פני שפגיך כמוכי
 ממנו טובו העברת טובי בל אעביר א"כ מטנו רבר העבירבו
 העובר הוא השם כאלו עברי ער באמרו האור העברת הואאבל
 , ראותו יפסד שלא ושכוהי ואמר , מסגו נאצל ההוא שהאוראחר

 וההעברה השכל פני או הלב פני כגון הפגיעים פנים פניקולפרש
 או נבואיית השגה מצינו לא כי לו, ענין אין זה שכליתהשגה
 היא רק פנים על העברה בלשון מהשם מיוחסת שגליתהשגה
 לו אשר וההשגה , ושמיעה דבור והבטה והזיה ראיהבלשון
 כלם הנטצאוח כל השגת שהוא אחורי את וראית אטרו הואנגדה
 הבין הוא נאמן גיחי בכל ופירוש מורנו הרים שאמרכמו

 טיבי כל ר אעם מם הלר , קימת אמתית הכנה עולמימציאות
 הצור בנקרת לשומו לו טה שכלו פני על השגה השפעתהיא

 טורה עברי ער כפהועור ושכותי שאטר כמו ינזק שלא על.וולהגין
 : כלום הועיל ולא ההשגה נסתלקה א"כ העניןהסתלקוה

 :מף::2צ%בט2 במ:נ:נשג :1::ך מבב ם: % ם צ2מט,ט ן2:צ במקהואט
 :ט:: פ,פ(ץ:למ:"יייב(ימם 2ויי,~1:%::אזיעבן:גין%:::צצ : מנ:1רג צ: ך:%:ש%2:14ןג::

 'קמגצ צ גבנם צ:60ג:עייגיז%? ,סמ:ושסצ: )י:מ ,ידעי וסן7:צךע,ג:" :ב2,:,%ש%ן פזי שון%צ,
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 8פלח כא פרק ראשון חלק נבוכשמורה
 עזר אלי סחה אס אלא ב 6'(, חיק ג"כ עלק המאמר זה מפרקי בפרק י ןשאבאר כ% ימ4, אוהשגתו
 כל כי וזה . הענינים באלו מנהגו נהנ התרמם אבל י עברי עד עליך כפי ושכתי י , שאמר כמה ,אלהי
 וישים , המצטרף בחסרון יהשבהו ההננימה טשיני או גשטווע וישתהו הבורא אל מיוחס עניטצאהודבר
 מעתד דה' יפליא מ , עליו נצב ה' והנה באמרו אמר . טהוסר לבורא .מצטרף לצנין-צהר ההואהקקס
 עשה וכן , ע"ה פירושו הכחשיך זה ועל דה'. מימרא יסך , וביניך ביני ה' יצף באסרו ואמר ,עלווני
 עבר אשר נ הדבר יהיה והנה . וקרא אפוהי על שבינתיה ה' ואעבר , ויקרא פניו על ה' ויעבורבאמרו
 כמו , לפניו , פניו עי פירהם ויהיה , רבינו משה אל שב בפניו הנסתר כנף ושם . ספק בלא נבראאצלו

וכלעביר
 ב"בשם.אשדי

 6פסר ס6י וידע ית' מסותו למסיג 6ססר oh כסכךחקר חמפוכ hS ממט סע)יס סומל ס6נ' מס סלנ 6מל ויל .ממגו

~'Og
 6)" סס6)ס ממח 'ת' עמו ומחן מס6 לפסס )ו

 סמה
~sb

 56 ומעכירו מסם כוונת סס"י סחטי6 פגיו על ס'ויעכור סמ*מר. וס מסרקי כסרק י ממנו: גמ:עח b'no ססהסנסכסכיו יסים 6"כ 6חוריס, סמעוניס וסם מעולותיו ססגח
 על סכעתיס ק' ויעכר "מר סגכר5 סטור מעוכריסיק סכסכעו ממס 'ותר יקסיג סירוס סמ' ל") . 6)סי עור היוינוס כי "חרת כזרך ,ס מעגין פי' ו"ונקלוס : ספעולסמסגת oh 6)" כ : )"ד )"ג )"כ )"6 כפרק סמוק כוס ינ"לל")
 מססכ) היו סמ1ספע פפע "ס , הסי עור ")יוי)וס סכתי וסס גגר6 56ל1 עכר 6סר סדכר יסיס וסגםטפוסי, 6'כ ")6 כ)) 1fan סי" נססו ימוח 16 ססנחו חסוכס)ססינ

 סגיו SP ס' ויענור סי' ויסים מרוסס, 6ל סב מסגיוסגסתר משעי
 ס6ו ססמ'מ"ס גלמ'ס מספע' כס' O')tDO סכנתו מנדו6ס

 עד ותמוח חכם) סי5 )ך"עור סגי ר") . כסי וסכותי סימר ונסו ל : ממנו סיקלס סם6)ס ,Shta ס'וחו עם וידע ס'ס'ג נמס 'סוגם סן6 סהו6 מעול )!'ועיי
 כקמטי"

 סמעמז וס כ) ססי' וס )קי 61"כ יגף, t'~litre ידיעת וסוף "מל )טנין ו5טכירך כונתך
 . יי"י סכינתך די"י מימרני זיני 1'קר6 מ : )גסס 10ן 1)6 כמדמם )6 נכרך דכר סוס סיס bsl כמוחיט גכו6יח ס:גססיס
 הקו) טנין )נ"ר סם 6ונק,01 מעלס מ)וקוח סנ'6!1

 מנכר"
 וסכגוד

 סגכר"
 מ!פסע סמוסכ, סגכר6 מסיג כמסיס ור") ,

 די"י, מימרת tohtpt סנכרן גקון סוגיא סוטי וכמסיס מקוהו, סטגין )עייוי דעי 'h~p נקרש מומרי ענין ומג) גטמיוחמכ)
 ר") . מסק כ!" גכר6 5נ)1 סכר 5סר נ : זי"י סעינח6 יקר"סו נכרת ככ!ד סו6 "סר כמוס מ1סנ )גסס חון סטניןוכפסיס
 סנכו6 סבסוד סו6 ענר 6סר מעמן 1'ס'ס , )מקוס מסקוס נסס מסעכרח נמורס סעכרס 'סיס lb(el~p ס")ס'

 הקר"
hn)t)s 

 סנר6יח , ס' ס' קר6 סמרע"ס ר") ויקית סימר ומס . ימוססגר5'ס
אברבנאל

 טיוח , ס6' . יגלים טוי סוס נ):1ן ט6!"י . האלהי העזר אליוילוה
 טמן )פי יצו סוגק טס כ)0 5וס וחג) צמר מס ונפרט מיותרגגו
 סירקו , טסני . סינט ייהונ ופירס ססהוף ומ11ין סמ6מר מטמןוט

 גטגטס, ומנטת ,ט)מח סס:גס ["ח 6מר סו" ג' וט 6ח [ס סותרי:דציו

 6'כ ס'תס )6 [ס ו)פ' , ס5)ס' סער 6)'1 ')וט 06 6)6 6תר וט6מי
 מ6ר, ט%וקס סי6 5ג) הוטנ, ס6)סי סטור :טס גתן געגטס )תנעתנע)%ח
 טסרג וגריו, וגיטי (ס גתטוגק ואחשוב . )ססינס ס6)סי סטירי)טרן
 ויעג1י סרג פיקרס גמס ט,6) טיטן) וסוף , PD '6; גמ'ססיגים

 ע)
 ממטס ו;עגירו סימנס רקס ט)8 ספו'ס מריית טסטג'רו 06 ,סמו

 כהקריס Dutl~l סטגירו ית' ~lho כמטניס יסיס 15 , מקהו)סי)ימם
 , 6)יס יגו) ס.ס )6 יה' ט[רהו מגרנד, כי , )(ס ו:סטגירו ,וסיטונות

 'ורס ירקו )6 ופנ' 6מר יקבס גר6:וו; ס'6 טססעגרס למרווו6ס

 "ידיטת )פי 5ססר 6י ג'ג [ס סמוי כעוין למנוו"ס)ססגייו
 גמ'ס סקוסי סט,ר 16תו מגי נס טרמו מוז )"דם לבסריתסעודותיו
 ט) טי6מר סכי ;4 מגגי גי "תרי, Ph ור"ת ;סי 6תוס0יר!הי
 סוס . מגר ססטגלס יקמט נמס 61'כ , otllnho 1יר6ס ים'נסטור
 סססגס טרח 11117 , ממנו סט)יס צמר 6מר סיס סססק סיג)סטיג
 1סט),מס Pon(~ll )[ס ס' 1יטג1ר 'סיס )6 61'ג , OUID1 ומנעתנטרקת
 גי ל ט)מס מס"ת ס5ה1רים )ימת ססטגרס '6והס תכיס )8 וגסתמנו,
 סיקים , סמ"ק מוס 3'ג נפ' יוגבר טסרג וסול , למרח מגמ,נס06

 , סמוטי1ת גס:ג!ת כיקים ;מז גהומר נחנות סי1חס מפני ספגניותנספגות
 )סיין כ:יפ)יג כך6וה טמופפגמו

 כסין 6)יו מתייהר גבהי גלוח"
 5:ר ססו6 כנגל יטינ ג:)6 חוו 'העת )נד )6 , גו ויגיהסטמט
 יגו) וסיס נגחו כסיס מס (fe( 'טוב ע)6 יהרס נס גי , )צינוגק:

 ויכסד) ככטיסתכ) סג'( )סג) יקום ובגן , ססגעס סן)נת קוזז)סריגו
 6ג) יטיגסו (c(h יסוט )גד )" , עס:יג והע גכה1 סטן מס)דטח
 תכן , )[ס 17י0 מגהקו מס )סס'ג )1 טסיהם סהגגס ממנו  העזרגס
 i'coi ימוגן צוי סיס מנוהו וגור) טנטו מ1י 6דוונ1 :מ0ס היתט:

 )פי סיס . ס")ס'( DO" )טס סט6)ס 6ותס קוים , ס"מויי0ו!ר6ות
 ססיס מס 6הר )סטיג צוג) רשי כיס )6 נגהו סיס ס)6 מסכנקט
 ס"הויי0 טי:ינ גזי , סיסי סעור 6)'1 סוקרן וטס . מקוזזגסג,חו
 :,ס 6וס 1:ג) סרג ס"מר 1[י . מחוקו מון "סיס מס כגקס סיגתטס
 ן11נot~ch , 1 טהרת שנס וינק: :':יג טגטנעו גמס :ג)1 כזנןטס
 16 , טג1:יס סיטינ ר') ימוח, 18 ססגש ח:תגט , מהקו )מע"ס)ומר
 ס%8%ר וס מפוקי נפרק ~6ר ג":ר , תמות 6100 ותמוי ס:גהותסיר
 6)יי סיקס ר') 6)יי, עזי שיו י"ס 06 6)6 . גוס סיגו )'ו גן'1סו6

 מס גי , גהקו ס1מוט תיגר )ס:'ג )6 סקוסיסטני
 מס ימני )ס)"

c~cnנוטלך לנן , 6)'1 מוכן גר6חו,ס :סיס מס ויט'ג , מק!דס )ו 
 ונהן , סס6) ממס כסע3ירסו ס' ויעכור 1Dh ועליו , סמכי לטורמטס
 מס ימ1טס1 וטס ספט1)1ח )סגין( )1') )סניף טורו)ו

 . גרסי ס)6 :ג;"
 גפירו' וסף מפרק. מוגרי ס:)יסי סה)ק [סו כמנהגו, נהג התרגוםאבל
 1ס6ר ועג) ס' יד ס' עין גמד ג"מ1ח סיסיג ית' )1 מיוחס ימ51סו וגרסג) .,eU,riih שסג טסת %5ר וסרג . 16ו;)יס 3סיי1ט פויו ט) ס'ויטגנו
 ה4ץ ק4 ייגס סכגקמס מכיני 6! וקמר . נימיים טכסיס :ס0סרגריס
tpllnoלקל מיוהס דגר יסיס סנכתות כמסיני וכין נגסמייס נין נכסססנסזזות מטיני 06 גי צמיי ט,מ1הס טלין , סדגריס וצר וס:מיטס , 
 . פוכר כסג"מס מפיגי 16 סנטמ1ת יוחם איו סמנטרף ססו06)דנר
 מודע וויוי , דס' וצגי,ח6 דס' ומימסך זס' יקרך גמ:).1 סרגוסגה
 יצר רס' טיקר5 נהג ולתפוזי . 16,;)!0 דגרי מג) 6)1 יימד)מס
 ג)), ומס) וחומר מנטמוח מופרט מו:כ) סוגיה יסיג 6;ר סוגרט)

 1טעינס סמןמס, נגהו סנני6 ישסו 6:ר סקו) ע) ס!6 יס'ומימרה
 ~ovrt . סוג'6יס רו6יס ~tfo סוגרה סמנה: וס": סקי ט)צמר
 וס6 ט)י1 ויג ס' וסוס הרגם כ16נק)וס מ16עליו

 יקר"
  מטעו זס'

 גרמיות מרקס כ6והס (גסות יס' יקרך [ס ט) '1Dh יין ,עי)1וסי
 כקין "וי התסוג ולכן . 5ר1ס מופג כולס ון,ס צמר כמווקורות
 מ1:;,ת סח;יס גין גג), o:(~Dh ט) )"מר זס' :יקוה מג) כןסטוין

nueelnסתוהס, סן3ר6 סקו) סו6 רס' ומימרה , נתכליס 3ין נדגור 3ין 
 . t'C(1? ;מו ס,ג.6יס )טיני ס;)hu)~ 6 ס"מ: וס"ס ס"וו טוןו:ק.;ס
 orJtn דגר 'htoS וכ16ר . גנג61ס ):כ) )" )"[ן מגיס 6)סי וגויeh גי חינן סמ1הט St;ot , ג"מה 1ינדו!ס סיר סי" x(~ohl )פי וסוסיס
Qt1Dאשר הדבר יהיה והנה . וסי טכיגה6 טליי חמר  ל%זוס  ופוכן 
 )פי' פירשו קג'ן סגד)יס ג' ירג רכס . peD ב4א נברא אצלועבר

 טוס )י )יר6ס י 16נ:!ו0( ,פי' 1מק:יגיס  שליס  יותר )זה:6ונק)ו0
 סוגל וכיס ס6' . סרג )פ" ומק:'נ'0 יטי'ס יחר וכס מנחר(סמ"מי
 ס16ר ס;ו6 סט1גר כזגר 'סיס כ"11ק)1ס , (hr1 6,)1 עגל6כר

 סע1גר ס' סיס ," גי ס' ויטי_,ר 6'גב"מר )1 ויקשוססגיוס,

 ג5) כ!; )ן')סספ:1ק ך ז,מין ויי61 מגס :) סריו :) ןס' הגיוה6טטגר
 1יהי)ג נטכן ס' וירד "מר )מסס, סן1יס ינוס וקן 3מ:ס, ,6 יזנרית'

 טצ: צ'?'"י::ספ%ננ עמץ2יד. נ.1 צ' י'6יע,ביג11יסי
 PihD עג ho( טעה , פניו ע) 6מר 'ה'יעג סרס סח" י') ,חמו
ספ;י0-
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 כא פרק ראשון הלק נבוכשמורה
 הכחוב טאמר אונקל1מ פירוש שמהזק וסמה . וטוב יפה פיוש כן נם 11ה . פני על המנחהאעבה
 ועל , שמו הנפאר עצמו לא , יתברך לו מיוחם דבר הוא העובר הדבר כי ס בי14ר כבר , כבודיבעבור
 , מחוסר מצמרף חשוב טבלהי אפשר אי ואם , וכו' פניו על דל ויעבור , עברי עד , אטר ההואהכבוד
 ישימהז ופעם , מיטרא "שימהו ופעם , יקרא ההוא המחוסר ישים פעם , תמיד אתקלוס שיעשהכמו

 נעבור הענין ויהיה . קול , הנה המחוסר הםצמרף נשים ג"כ אנחנו הנה . מקום כל ענין כפי ,שכינה
 הקול ויהיה ע , במחנה קול ויעבירו . עברה לקול, הלשון השאלת ביארנו וכבר . ויקרא פניו על ה'קול
 על הספור בא בעצמם המלות באלו כי , לקול מיוחסת הקריאה היות תרחיק ולא , קרא אשרההוא
 הכריאה הנה יחם כן , לקול הדבור שיחם וכסו , אליו מדבר הקול את השמע אמר , למשה העברךדבורו
 ואמר קרא אומר ק% פ אמר , לקול והקריאה האמירה יחם כלומר , בביאור זה כמו בא וכבר .לקול
 , וחנון רחום אל ה' ה' כקרא פניו על ה' קול ויעבור . כן הענין זה לפי הפירוש ויהיה , אקראמה
 פירוש לכ תהו , אברהם אברהם , משה משה כמו , הנקרא יתכרך הוא כי , לקריאה ה' ה' כפלוהנה

 השנות כולו וההשתדלות , ספק בלא נבואהמראה
 תחלה שביארנו כסו , בו חוש אין ק , שכליהכל

 טובשם
 ג"כ וזמו : פגיו על סמגמס ותעכור כמיס מסם ס5לסגיו
 ססגסמס כן נס ירחיק ססו6 בו וסרבן . וטוכ יפססי'

 כת"ס סכנו7 סו6 כעובר מעגין כי 6וגקלוס ס6מרמס כי בו מרנון . 6וגקלוס סי' סימוק ומט : ענר fisסססס
 6כל ס', 6יגו ס' ככוך כי ית' ענמוחו ק6יגו כגידינעכור
 ספירמ כתו  תיות1 טל יקמר ססכגיד יסכורסרג

 6ת ג6סר6כי  נססיי
  כנורי
 סחלס ת6וגקלוס גטזר סרב וסגס .

 סקול ויסים ישל סי5 ססטונר5יפר 6גי ג"כ פסכינפ מעיר 6תר  ו6וגזלוס נסתר סי6עכר
~lOO 

 est יר6  6סר
 ממלוח כקלס כי לקיל מיוחסת סהרי6ס חסייתתרמיק
 6ליו: ח7כר סקל 6ת ויסתע כת"פ ליפס סרכור כ6נטלתן
 תסיט , סגיו ע5 ס' קול ויעכור סי' יפיס סטגין וסולסי
 ומנס  תססתסס, כמו סגקר6 ית' 610 כי 5קרי"ס לגס5
 סקרי6ס  hS ~Sh~  סעורם 5ל ין ירנ 6תר  6סר סר6סוןבסי'
 יריטת  פתוס סיחי 6לי סחפים  ססס כי סנח1נ פ"ווסיס
 גמנ"'ס  6יך סגתב16ת ויויטת  סליו ססו6 חס עלבתמותו

 וס 6י ל3ח1ר וצליך  ותתרי : 6תר דגר  כלס  ים גיט
מס6פוגוק

 כלו ססו6  סגריל' סמעתד סיסיס 06 . פתרלי
 חין גפל6 ריר פיס ל5 כי בו וסרנין , סכנו6סכמראפ
  6ין  ססיג 1Dhl כקם 6סר גמור מסלי כלי וס וסיסלפכל
 ססג5 כלו סיסיס  16 ,  שכליות  ספנות  נלו bh כלל  כוחוספ

 וממה )"ויו: ססי6 )ופר  ינסרו 1ל116סלוס פפיי,  סס6)סלמס
 , טסיו ד1הקיס קסם 6)ק)1ס )פ" פירוסז  סבין ססגר)ים סרג סגי66טר קמרי . כבורי בעבור והיה הבהוב טאמר אונגיוס פירוששטחזק
 בסיס סירוס  י"ג( ל') )סס כלורי גידור ימין  פי'ס וס51 גפי,ס911% יוסי ססוגס סיף ומגיל ,יוזלון יל פיריסו  סימוק מס לסגיםרקס

 ז3ר יהדק )6 וס 5ג) , ית' ס6) )6  ס"ג')ס גי', יייור י61סטונר
 לדטת סיסים , טכרי סר פיר  סלמיקמרי

~t)rllh 
 51'כ , סכגיו סגור

 , דרג fiP~i יחרז סגרי סו ומסוס , 15)9לוס כטת יתן גנויי גטגורסרס
 גטגוך 'סרט סרנ גנט , טגגוד עגור ט) טגר' סי 'פיס  6חק)וסאש
 h'b ו5מ ופו, ,  15),04 מרטש יפי 5"ר נפי' סכתוג וס יסיטסרי סני מהוסר. מצטרף מבלהיחשוב א"א ואם :  כגווו 6ססי6)י)5 כת"ס כגורי ס9ר5י ס5ל  גפיים גסנכילו  וניון חקו מטס עגרחכגוזי
 "פרו סטכיוכ יסיס ס5ו1זלוס תפס וסיס , פתוחו  ת)מרף סבונפגלסי
 : מימינו שמס 6))  סיסמי 1העע,:ן":'ססזיו612מע4

 %1 נימי' רגר לכיוסי למכייס תפיס טייטירס  *לין תסיס  ס)16)ש'

 י ןוו1  לפ2%וי:ןס %נ י יעיה**

יגיס
אברבנאל

 השינ ואשר , ממנו נמנע ואשר בקש אשרשכליות
ינר 5aw ש , ראות חוש השנת זה עם שם ההר אור

אפתי
 הממזק מס seg . וכו' ד3ל סו6 סטו3ל סד3ל כי ם :וכו'
 ג3ל6 כ13ה סו6 סטו3ל פסטנין ס"מל th(ntip )סילוסקנח
 כי יס'  טימיסו ר"ל  סייגו גל6ס גכודי כעכול סגתו3מנמל
 יקמר ר' מכנור  עיתי  יפנור 1"ל 5נלסרכ י"י, י"יייייככור
 ייכרך מסלול  ר"ל . סר5 5סר ססו5ייזל ויסים ע  ממלק: מזם ס"ד כסרק סיסרט  יתכרךגמו מסוסוטל

 זס ולכן סמיי"ס מסתרי newh ססו6 סקול סיודיפסוסוסיי סירי סיס סמוי
 וס י5י יס'  לו סו5פריס  מסטולות פירי ס"ס לו  סידיטס)ץל
 מסקול ר"ל . b~p 4מר קול פ : יכנרו נחיגס 1ס יגעי)ר

 : 6קל6 מס מסיג קס61 סקו) וסיס קר6  16מר  סיסבעיפי
  ס6;מט 3מס ptrt סלstg 6 כו, פ6גמגו כמס יוק )6 וס כיצ
 ססירוסיס כ) לסי גי יהירך ממגג ססנסמס )מסיר וסו6כו

 )ומל ננס . כו מוס 6ע ק : יתכרך סמיו ססנסמסחס1)ק
 סיס יל5 יגי5אס סכלים מסיס סיתם סטיי  סססגס כוסג6מר
 כמרמס ג3ר6 כלוד 1)6 ליסס מין וכרי  ככיר bSt'  מוי  סוסנו
 סילפו ספי' גסי תסו נמדמס, 1)6 ))סם ח1ז גכר6 קוי1)6
 16 ל . וס עם טס סיס "ו ר : סממיסיס ססס6)סוכס'
  ססנס כס .OtO גט6יית ססי6 סססנס טסיתס D"PbDסג6מל
 )גל6 )דבל 6)6 ש ! 4סס מון סנלר5 מכלור פן סריוססופ

 :ים2יnthinhlo %4', .י%2ז2צי%:,,?מם
  '~Hth כשי 1קר6. סקו) סטגר ויקמר סקו), סו6 סקורך 'סיס ססי' ,סוגפי

 ס5ל  יו% יזורע סנייוס hio1 נגדו, טיפול ססס"ר פכפך ירנירגיס י הנירא ית' הוא כי ,ריאה ה' הו כפל ויהיה : יר,רי5י וגסןרס
 . לזריי ולתר  ,h1tr, ס5תר פ' ס' ינטל 5'י ימיי , 5ו)קלו0  כופםיס'

%ייןסי,ר[סיייייכ9ו"
  11:גי~ן י ס י יי"יי ריי  ש 4יימךי

 5מר סל6 תס , מ"1 ג;ירוס1 5פר יום , vhn זיוג ו6ס פי' ג'גסאו
גשי'

 415זליסי
 סרג סטסס ס5' יפי' 1ס יל;'

 שסכוי
 יספ45 גשי יו%

 ססגסס כפי h~o  5ינ9לוס ופירוי .  יכוונפ  ;btDhn  לפטלרפ ,סתתיסית
 ליס  סיתסס כיון , ימאיס סטגרי טל ייספר  ליטברי ,יר5סו)ס
 כי("לפ נסי יו5 ירי יגסס חג' וססי' . גפמייס רג,-ים 6סס ,ולטיילם
 סל,  כיפו , ומס יוי יותר פי' סיין סרג 5מר ולנן  סטוי פספסךיטויח
 המעמר שיהיה אפ  15)?לוס: גשו גסייית יו גל סייס  סספכרסיחסי

 ג)1 סירטון ס;יר,;'ס 4' סרי יגלול הגנוחה.  מראה בלורגחלההוא
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 89לם כב כא פרק ראשון חלק נבוכיםטורה

 היתה לא אם , זה ת אונקלום שפירש כמו , השכלית ההשנה שלמות עיע בראייתו נבראלרבע
 אשר אש ולפיד עשן תנור והנה באברהם שבא כמו , הנבואה במראה כן נם ההיא המראייהההשגה
 נברא הוא אשר פניו על עבר אשר הוא הקול ויהיה . כן גם אחן חוש ד24נת זה עם שהיה או א .עבר
 ה' ויעבור הנה אמרו תאמין שלא כולה הכוונה כי , שתרצה הדעות מן זה אי בחר . ספק בלא כןנם
 אל או אחד מקום אל בואו כלומר , חיים בעלי לביאת מונחת העברי בלשון הביאה , בא כבפרק ו בלשון הראשונה ההנחה לפיעבר שהוני שיאמר אפשר ואי , התנועה עליו תכשר ולא , גוף אינו יתעלה השם כי , העם לפני עבורכמו

 במקום חיים בעלי להכנס מונחת כן בם והיא א במרטה, אחיך בא אמר . אחדאיש
 נען שאינו ב הענין לפבוא השם זה והושאל . הארץ אל תבואו כי , הבתזה יוסף ויבא אמר ,אחד
 יבא , רע ויבא , ההעדרים לקצת שהושאל עד . עליך יבאו מאשר , וכבדנוך דברך יבא כי ,כלל
 אם , יתברך לבורא כן נם הושאל כלל, נשם שאינו למה הושאל אשר ההשאלה זאת ולפי ,אופל
 ה' כי , הענן בעב אליך בא אנכי הנה באטר ההשאלה ואת ולפי ג . שכינתו לבא או דברולכא

אלהי אפחת
 )מס גנ61יית ססי6 ססנס ססיחס 6מר גימל ו6ס ל") .וכף
 סמכני טומר מוסיי, ענז ויסי' ינסס מון ג3ל6 גלוד לליךסיס
 סככוד ס3ר6ייח )סי ססו6 סכסוך )כלירח סגכי5 גליך סיסוס

 וכקן ססו5, )י3י6 ססכייח סססנס ס)ימוח מגיע סיסססו6
 )ob 6 ,ס ת : סיס )מס סנכל6 סגכוד ענין סלנ )גולמג
 מס מסיס ~t(tlsp )סי' חומל סעי ל") וכו'. סססנססיחם
 05 וסו נ3ו""ח סטכ)יח סססנס עם )גסס מון מוטיימסטגס
 אזמלו nl)p)lb ססוכיל טססכיגסג"מל

 סכינם"
 13 סילגס

 סססכ'גס נצמר 06 "כ) סל6וח, )מוס גל6ס ((ep מון ג3ל6כ713
 1)6 )נסק מון ו)6 גמדמס נ3ל5 כרוד ל") "וגק)וסססוכיר
 36לסס עי "מרנו (ah" גמדמס נכלם קכוד לק סס;'נקסיחס
11Dlb1ססגח ססקינס ססיתס גימל )5 16 וכו' טסן תגול 

 אובשם
 ל6 06 16נקלופ ססירס כמו מכלית ססכס סומכתיכיס
 .;מנ סגגו6ס גמר6ס 6וגקל1ס זעת כסי כ"כ סססגססיחס
 חוו ססגח זס עס סיסיס "1 סנחריס, נין 63נרסססנ6
 ס6חרון, פי' כסיס וגסו עכר 6סר ססו6 סקול ויסיםס6זן
 גמר6ס ססו6 סקול יסים ל6 06 סר3 6מר ל"וגזם

 י1ג6 ססיס קול "1 ססו6 ננוו לסכל חון גכר6 קול "1גרו) Sb~' קול 6ל6 כמדמם כיס ל6 מטס מן קעו כיסגכו6ס
 : סכר31יס סגימנין

פרק
 ע'"ל~לב מ"נ""

 סיוח סעס סנ5מל 16 ר") . וכו' ,ס עס ססיס 16 א : וכו' סגוליס 3ין סגר 6סל כקמלו ט3ל קמלו ויפיס סריותמוס
 5מר 1)6 , ס6מרון ספ.רוס כסי ונסו 6ון מוס ססגח בו ויסיס )גסס מון (hQ1 קוי כס סיס ס;)יח ססי6 תססנהספיחם
 ג3ר6 קוי 3ס סיס )6 רשנו מסם 3גגו"ח כי וכו' סנכו"ס כמרקס ססו6 סקוס סיס )6 "ס or סט)יסי ספירוס3וס

 6יס החקרת b(b איו ntbo 63 "סר סמק1ס לומוח "יגס סל"סונס סמ)וקס ל") . וכו' מונמח ג"כ ת" א כבסנרמ : גמוח)ס )נסס מוז עומס ofon סקו) סיס )עו)ס ")6 סימות וזמו ג))נמזמס
 5! תכ1"1 כי ס3יחס, יוצף ויכ" כ"מל1 ")יו ג6 ס"ט 5סל otpno רומ,ח ססגיח וסמ!1קס "מר, )"ים 6מדי
 ל"5 . וגו' ענגי סיס נקמל ססס")ס ר"ת ומסי ג : שנוף מקלס סו6 ואס נוף "י9 סדנול קי ל") כ)). נוף סבנו ננ :ספלן

מסנין
אברבנאל

 סולח )*ט מומס יגר גי יק סיני יססי' , מומס דגר גו סמןסגני
 כסיף למרמס סרס 06 מנק)וס )זעח 61'כ . ה6ס דיוגינססו6

 5טר סרג 6מר לוס )סס,ג . מסטטוס מנסיי רגר ג8 )מסננו6'ימ
 מ6ד 1יטה)מו ס1;1ח סופסרת 'ת;ט4 טגר16יש מיד סיס ס;)יתס ,סק3'0 גור* עסיס וסטגינס טסים ר') , ססג)יח ס0סגס ט)מוח יגיסכרצייתו
 סטגס סמו סיס סג' וספ,' . et((nf ססטגס ט)מות 'ניע ~(omh1כי

 בטראה ג'כ ההיא ההשגה היתה לא אם וזה : ס:מע )מיסמוטיימ
 )מס t~trhn ס5) 6סר וסר ס6מד, , יגריס ט,' גוס ט6)הי .הנבואה

 גמר6ס כסSt;o 61 סיס )6 05 ונס , ס:)יט, ספי' גוס סרג 6מר)6
 ס:;יוה8 )סרס סרג 16) לפ"ר סיס 06 ט6)סי , טויח . 1גקו)נס )מזומם טוס 1גקו) גכגינס סמ1סייה סס"נ0 ג' . גסני ג'ססונו6ס

 דגר "סיס )ומר תומק גן ;.רק1 )6 למס סוגו8ס כמרקס6ווק)וס
 )ממלק ג;)'ס "י53י כמו )ט1מ1 קג) טסרג )טנייס 5טיג אני.
 ג)) סמימס ס"מ גס חסחמט )" יגנו מטס ט,ג51ססני(

"(1 
 גס כ(1

 , מרומס שכינס מגס ;יר6ס )"ונ:)1ט )יחס רקס )6 וט ומפני ,1ורוח
 )6 06 חס , 116ק)1ס גרגרי 8מר וט ומפני , מומסת סקנס 06כי

 טס61 מסירוס ג:;ג.1 5ג) , סוגו6ס גמר5ס נ'ג ססי6 ססטנססיתס
 גם גמ"ס נסתמם a(h )ו "נרי )פי מסק 16סו טפס )6 , מסקו)ס"

 :ס0 ר') , 5הד ממין ג)0 טסני" סטמוח וסקר 'th':ol ססטנרססיס גי סגר טחו "מרי ;וג6 1סנס . סרג )לוווח ס1ריגי0י גי06 קטון ג):ו,וו ט.6מר ס;ויס 1hd הסרק זה כוונת כביק : ס5מרתי גפו פיומס  9ול )1 סיס  ול%מךומס
 סקס גסח1עי 1nho , ה)ק'ס )טוי יחמלו ספר; ודגרי . סחנוט0ממוח
Gh)n1 6ין גג'8ור וסטני . סס:5)ס 61ח וקפי טד מפרקWh' סטם וט 
נ")ו0

 יפ'ויו"
 . מוסחת העברי בלשון הביאה : סלק סוף טד פקס

 חמי 51מו סגידת י"רסוג
 , מיסד מ(ו0 6) טגנו מייל געתי ט,

 ספחוועס ,צפי גג)) גסס )ג) 1)6 , )נ'ח פניקס )יתז סוג י6סשנס
 ומס , ספסוקיס מפקס 06 ;י סגרם ס6)ס ,טה1ס,ס 6ין גיסחורם מפסוקי וט וירפוס . )ג'מ חיוטה 0גי5ס h(S גוף ג) חכנו) 6סרסי8

 עני6ס מצמח oh~)o 6מר 0ו6 ;י משר יט סקרון וגוס . גססטימ61
 ר6ף וסיס , 8מי 6יס 6) 16 6מד מקוס ") גצו ג)ומר מימגט)
 נ'ג וסף עוד ט8מר מס וקין , )'1( ג.1 )גר8כיח גמרמס קמיךג8 6מי ג8מרו , 6'ט 6) 6יס הגילח )גד 1סגי5 הטויסס פסוקים;יגש
 מפסוק. פגז סיגיך 06 ;, , מוהר סיס 6מד גמקוס ג'מ )סגנססמננחת
 enio וט סיס גי מונמך ג'ג 1סי6 ממל )וט , )גיס י":ו,כמנמס קיני 6מר גמק1ס סנ'ת ססג,סח נמסוג ט)8 ותניד סרג טטט18ומפקר
 גירס 1Dh'G נפסוק סמינו )מס 08 ג' ית' ג") ,6פר )6 גהי1סמ15חס גי ,ססטדייס ט0וסu (6? )6 טפר ססי8)פ טשי סרג וקמר ,סורק מדגרי סמוי סמ"ק ,ס . כו' ההשאלה זאת ולמי : ס6' גמרר6:ווס

 מ5סר6ינפ סדירים ס6ר ט) 051 סדנתי ט) 05 , גיס טעינו מסט)
 לוטפה גי ססטדר ס0 מיסר 6י1ו ססעדרי0 ע) ותמו 06 קי ,גסס
 קמרו מותר 'ר5ס סוס . כר נאמר ההשאלה זאת ולפי : טס6ין
 46ך ג" 8נ;י סוס טס )מס יקסם וטוו . סיט")ס 61ת טניוע)פיפטם
 :סרג סקסי ס61 וסוימת . טמן גרגרי כטס 'DnS  גענור יפרפיייול %ירי  מרנתו מפוין כגילו ו)5 למיינם  נעוין י'( י't~DV)  9 כענןגטג
 גי:יס0 ,סגדי)  רוס ,  סגיוהו )ג6 16 דגרו )נ6 05 )1ס( )קנזס6מר
 ג6 חוגי סוס  'ימס  ייפופ , שהיייי  פל ולר פיר  סין%לס 1יפולפי יר%:יוי  פרפר גי5יחי סוס , סטנן גטג 8),ן ג6 "וכי סוס גlnQo6(o טסיי סקנס "וגי  סס6)ס 1"ח חסי ר') סס"6)ס 1"ח ספי51מר
 מ,6 טסרג , ס6' . סגות )מסי , סנגור ע) ו)6  ססגי,ס ע)46ן

גפסו9
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 כג כב פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 , דברו יבא , אלהי ה' ובא ה , השנינה בא ענינו ד , 4ה שידמה מה וכל 1 בו בא עזראלאלהי
 כבר ובא חמר כאלו , עמך קדושים כל אמרו והוא . נביאיו יד על בהם יעד אשר יעודיו קיוםכלומר

 : לישראל מדברים עטך קדומים כל ידי על אלהיה'
 למקום בו נח שהיה ממקום גשם ביציאת השם זה נעשה . הביאה כנגד היציאה , יצא כגפרק

 תצא כי , העיר את יצאו הם , חיים בעל זלת או חיים בעל הנשם יהיה ,אחר
 , הנשים עלכל המלכה דבר יצא כי המלך, מפי יצא הדבר , גוף שאינו עמן להראות א והריאל .אש
 ואת ולפי . האור הראות כלומר הארץ, על יצא השמש וכן , תורה תצא מציון כי , המצחה עבוררשל

 הנסתר דברי יראה , ממקומו יוצא ה' הנה , יתעלה לו מיוחסת שבאה יציאה לשון כל היאההשאלה
 ייוחם יתעלה מאתו מהחדש כל כי ג . היה שלא אחר שנתחדש מה התחדש כלומר ב טמנו,עתה

1בח
 מגבשם

 כקמר "לסי סי ונ6 זנח כ"ומעגין
-ollp 

 01alDO ייעתיו
 סמסרס'ס וקמרו ס"מנעייס, מן מוטמע ססו6 ספוכ"סר
 כייר ככר כי ס6דס 6ל ץ3י6ס tnnhS רומו מסרק וס;י

 :  גוף  ס"יט לענין סוסיל ססס וס כיסר3
p-aעל 6% ססתס יתרו . סני6ס כנגד סעי6ס כג 
 fis לחס לס16ל ים סיור, סריית כלותר סירן'ו
 6סר מסמס כי 6פ ת65 כי כמו סריסין  מסגין וסיסיס
 סוכר סיסיס ס6ף  ת"ל ס6ר4 על עתגלס ו65 סתרןתחת
 יגיע סכועס 6כל סקרן על סו" לעילם ספמט כיכיס קלינו 1716 גסגיט סיס לל6( 651 ס0תס נ6תרו סכיגסון

 דגרו יר6ס , תמקיחו ו1נ6 ס' סגם ויחרו : קלינו16רו
 סל6 6תר סיתתדט חס סתתרס כליתר . מחגו עתססנסתר
 סגסחר דכרו  יכנס  פתק1חו ט65 ס' סגס ג6חר ו*תנס .סיס
 ס' גדכר כת"ס נדכאי ייוסס Whn מתחדס כל כי5מס
 כסעולוח למרמות 6נל דגור לו *ין 6"כ הכליס יטפלל6 כי רניר לו 6ין ס' ולס כדגרי ייחס o)~ht כעסוספים
 6ף רגעו לעסות כלי סו6 סדכור כי סתלכיס ת6תסנ16ת

אפח-י
 דהרו 53 ופעיין וכי' 53 ירכי מנס ית' ס0כינס כייסמעגין
 ר"ל ססכעס, 3" פגעו ר : וכו' יסר"ל ah' ס' 531 ימלסנס
 63 ה : לנסס מון סנ3ר5 ר"לסכ3וד שכינס סיס סרגמתפר
 ססו5 יפוג 5סר ספוגים 'עיריו ק'וס ר"ל וכו'. בלופרדגלו
 לתפלו רמז מפרק וגס  ס5פ!טייס, מןמיסלע

~b'atl 
 ס"דס 5ל

  סיין ככייס תדק טייס סo)nh 0  גוף תילו סר"סיןמסמיר
 : סרנ סירס כיסר גוףסוגייו

 סיפסס מפלוס ר"ל ,  סף סיעו ענין לסר15ס א  כבשנישק
 סרסור גס כלל  גוף "עז 3דנירוספ111ס

 ספלווס Sb ספלוס כסיס0סע  לין כגיף ס0 וי0 כלי  גוף5יי
 כלומר ב : ויו' ינ6 5מר גוף "יפ eff~b 6100 סמ11סמ"ח

 ר"ל פפקיפו יולי ס' סגס סיפר ר"ל וכו' סיחמדס פססתתרס
 : עליסס סיני* יד פל יעד יסר nth)e)o ייסמדסו דכרוסירוס

 דנרו סירוס סומל 5ני זס מסיי ר"ל . 1כ1' מחמדם כל ייג

 כל כי סנפל5ית ססמוטכלופי
~lnDD 

 כימנו לותרי ייותם
 כפעסס סנ5תווס ו6מילוס לדגורים רימו ונס וכן/ ס'3ד3ר

 קריכס מכס תיגו סססי"ח 6ף סתתתדסיס סדכריס כל וסגל , לכר  כר15פ כלס פעולותיו 6כל יכור לסי"ע phכי
 פסחוס כל מסיס onS כי רתוקס גסכס לו ייותס י6מגס ממגו סמדוס יכ"  "יך פסתגס כלתי סו* 061 וכרלתרוס

ייוחס
אברבנאל

 61תר 0י3ס 610 ממין גס3 46ך 3* %כי מפ ופי31, 0פטיפס
 6)'ך ג6 6)כ' סוס ס6תר תס 6'ג 0)י , ספסוננ י61 000 יטפסגפ43ו
h~Oר6ס  ולין , ספ0 ייתם 3פנור פס פרוגק 61ינ1 טותו גסני דיור 
 46ך פדור 5)גי י"ס  יפר ,'ך גי סרגור כי 6ייו קליך טג6סר3
o "ם גי , סי' . 0סכיוי 3י6ס hlo~ su 6גל סטנןגס3 h ' ) o I  סיגור סיס 
 גירס סו6 6)'ן קנ6 סו6 6ג) . מדגור 16) סטון געג טניןטס

 סיס 6)0י 06 ססכי,ס טסים ולסי , סיני סי טנין ע) וסנ)וחס0ט;יוס
 וסוף ססג)וח גלחו סהוט)ח ונחן : ממנו :~Ostu  יסטן  ססו5 סגיגמעון
 סכת  טלתוס יגיע טגר6ייסו )סי , סמך גזברי סטם יטמע געגורשמר
 טמטמך סי3 6מר . כי אלה' ה' ובא :  סקודס פרס כפ1י53רסכלי
 ס'( י'ו )וגי" ס'וג6

 סו"
 ;יגוף יירוטו  ;"ין אמר , יגרו ג6 ט)

 כל טוו 16פר לוס היסס  ולסי ייסירו. קיום b~O 5גל ורטרוו13*סו
 , וסייטוי מדגיר ל5 ג5, 6יר סיס 'ס' יפל טיירס  )ס0(  טתךקדויי0
 DD  ססרוטי0 טי16 סיריוס סדן , נגיפיו יך טל כיס ייתר 6טרלי'6

 קויסיס ג) יוי ע) יער 6סר יס',. ס6) ייסוד די0 יגע 630ס6י6גי
  סתרכרי0 פתך  ~ttrtlo כל 6פר חסון טור 370 6תו  וי)0 . יר0 פלטייער

'lh?t?'iטיורס ספו  קיוסיס ו;) סגתוג 6מר )6 מקמר גירויו לניריה 
 סיו טסזדוסיס יורט  פפך ירוטים כל 6פר 6גל , סלל טס סקופיהסנ16
 סיירותו יווה יוויים וגל ינו' ~the' 6תר ל6 ותפי , לייר6לידגרי0
 מריריס פסיו יורס בפי ול1DU 6 %6ר ותפר , ידויית כ) יר'סי

 פ6ד0 6ל ויגיעך לפסוק רופן ספרך ת0 סיג פס 63י0 ייי י4%סר6ג
 טסותי ממר su ס61' כ'ג(  'פ)3ר6טיסג

 : ליירט
 יטוס טס ג)טו,נו טי6מי סוים ((olh הפרק ו"  בחנת בגרק

 ג'ז טס61 3'"ס סהוף "הרי וג6 . סרג )וטהס,וי;ין
 סררי רגרי ויתלעו . 0סוופס  תתיגי su סמל'ספואעמומ

 , חללים לג'
 , ית' 33ו67 סיס ים ישיר 6יך גגי,ור יכ' , סטם תסופי גגי16רס6'

'G')GOהביאה כנגר היציאה : יס' סס0 טל יפר 6יך טיכס ס0 גגי6ור  
  סיני6ס וגר וסרג סגירת סוגד סיohti'n 6 כיס 05 ט45י .בז'
 0וכ 61פל , גש'% ג"כ תיוסר % 'oh'i'o 6ן nuo, פלגי6ס %רספר

~fon
 סגיהן פ51 יפטר ספס71י0 כפי oh כי ססתטיס פסס לי תסרגפי6 ומוטעי . חי 3פל נשסי 16 מי 3פל סנטם יסיע , גט0 וכי נולות

 נג'ת%ר
~h'l'ot 

 ספי, מס כפי סר3  סויח0 , פי כס) 4סגלסי 3ג'ת
 . ג'ק שאעו  ענין להראוה והושאל : יגסוג;עוטיס0

 טסגי6 סני
 סמלן מפי ינ" מזגי 6מר וממלן מדגור פסוקית נ' ס61ת גסס6לססרג
 יני% גן לתרי b')ot י'(( 6' )קט סמ)כס דגר י,6 ;י מ'( ו')שסחר
 ;יניקת h'(o גרגור ססי,י6ס גוס וסס3ס , סקרן ט) .61 סטמ0 וגןסיס  ס6מרח גפס91 סר3 61תר כ'ג( י'י )גר6סיס סקרן  סל י61 ססתס ,0סת0
 ספי DD'  סי61 ;ו"' סמ,וס ט) סו6 סדגוי "י"ס ;' ,סעמט

 כסיקוס
 מפס י1י6ס 36לרגר,

~ph 
 , ויעלו וסחפסטוס ס6,ר 0ר6ות סי6 ;י  גן

 , גוף סויה טוין למריוס ויוסגל סר3 ימר  מגיוס )גנו) ;יי וסומאי

 במיס וין ישמר גפי )ידיי% ויגריל , תימטי ולוייון לרגיר כלי חיי
 וכסוי מטופ פר15ס סוlltGhl~  6 כי , סטור  ספות כלותר פרן פלי61

 למס , סיגרים ססחרט~ס 3י1י06 סרב כוזות ייחס 05 ר1%ן ,דירים( לתני י1י קיתון ם5יסי . בז' הניחר רביו יראה : ס16רסר15ס
 ולחס , טסתחרס תס מסתרס כלותר לפרס וסוקרך , דגרו יר6ס6פר

~SDI יי,מס ית' מלחו יסמדט ;) ;' 3"מר , דגור ססההדטות קר6)מס 
 טי6תר יי0 י1ר ויוסר פו3 ויוסר ,  וטסו טמא ס' גדא גמ'ט)דגיו
 06 ;י סרס יתריס סלינו ייון רכיי  לסי יזכור 1ל6 סססחרס תסיסתוט

 ע) 0פ%י0  ין ס163ס 0פפולופ רסיס פור 0גי5 לת0 , ירי .יססחרסוסו
 גשסוקיס סרג גי , ,ס גחסו3ס למרמי .  ייופו כמנין מוסר סוססלמון

 י0' )6ל ספין ייטייל. גomint , 1Vh)l 6 ר3ור0 נסע3רת 3פיכי0610 י6י (Dth~1 6101 גסמס 06 יפר גסס ט6יוו 3פס טסילי5סשסכיי
 יפר סי6 ולפי , טחיכם *ו ססיילס הגחינות מפס למשפטסוקרך
 טל אתרנו 1ל6 , ג6תס סנועס 3ו טיט סמפט פל 0י6מר יפו סמיעל
 מסטסושס )קמ  %ן , פפ)ו *אך נילון סקרן טל לסיסראoh'i' 0ס6ל

 רקת פארן ט) ינ% סלמס ומפסוק , מזגני ט) 'נסס סיימיסר6סו,'0
 אג"( שר  כ'6( כץ )וט9" יפיופו י6% ס'( מס סיפו פילסיייס כוי , 0נססר רגרי ירפס 6פר וס וגכגור . פספוס 9ל ~ehtסיביר
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 40מ כג פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 אשר המלכים מאת הבאות בפעולות דמות ד , צבאם כל פיו וכרוח נעשו שמים דף נדבר ,4בה
 , לכד ברצונו פעולתו אבל , בו יעשה לכלי צריך בלתי יתברר והוא , הדבר רצוניהם בהעבירכליהם

 , יציאה מפעולותיו פעולה להראות הושאלה וכאשר . שיתבאר כמו פנים בשום כן נם דבור לז ואיןה
 כן גם הרצון כפי ז ההיא הפעולה להעלות ו הושאלה , ממקומו יוצא ה' הנה באמרו שביאינובפו
 אשר ט , מעלינו בתכנו היתה אשר השכינה העלות הענין ח , מקומי אל אשובה אלך ואמר .שיבה
 כשנעדרה כי .. לאכל והיה מהם פני והסתרתי , רע מיעד שאמר כסו , בנו ההשגחה העדר אחריהנפוטך

ההשגחה
 חובשםאפורי

 ומות ד : יה' מלחו סחהדסס סר"ל , מרככה חמעטסכר6סיח
 יח/ סעו,וחי1 סכחוכ היימס מס ר") . וטע nib)oכפעו!וח
 1ססליס סמ)כיס מ6ח סכלות סססעולוח מנד סו6 ית'נסכלו
 וסמטלחיס ו0עכדיס דגל קיוו סמ)וי0 סדכול מחמת6101
 : %כלו יח' סעודותיו הכחוג כגס )סבך מנותםעוסיס
 5דס ממקרס סו" טהדכול ~Sfl . מניס כטוס רכול יו וקיןה

 רק כדקדוק סדכול סם לו '5מל )6 ולכן גסס "יגווסט"י
 ר"ל th'~o ססע1לס )סעלוח 1 : יח' רג1י1 מנד סדכור ססתילקח
 מ"ת ר") . סרטון כסי ז : סגכר6 וסכטד ספלייססחלק
 סעלוח מענין ח : כיטיכס htoa סס0חלק1ח יכונס'ס6מנעייס
 ססעו)ס סיססח)קוח ס6מרחי ססעו)ס סי6 מס ר"ל .סססיגס
 סככוז ססח)קוח 610 סה'6 קססעו)ס 61מר סיכם יקמרססי8
 נמסך "סר ר") וכו', נמסך 6סר ב! : כחוכנו סיס "סרסנכרנן

מנד

 ממסמק רקתו ירכס 6מר גי . סממן פפי י81 מזגו , סמ)גס וגיינ6
 )גן , וסמ)גס סמקך ע) קי,דק מס טסיו 5'י יפיק 1)6 סנסמי(סדגוו גני פר') וגור )ט'י "Vh אפי . סמ%ס זגג מי61 )קמו דגרוהפר
 סו6 סכחתוק1ח טיוח ג' , ססתהיט מס סתמים גממו ,ומרקערן
 טס ממגמת גב' ססט6)ס סייח 5'ג טיקקס וא' . ג'1י8ס גלמתסנטוס

 ר') , )יגרו ייומס מאתו מהחדר ג) גי 8מל %ן ,טס0גי6
 סתמזסוח 810 'ה' געורת שגור 16הו 6ג) סוגוי ע) שמרחמיו
 ממקומו יו81 ס' סוס :יטיס ו)כסגיס ססומ1ח מסתוות וגו' .סיגרים
 ר') סמ)גים, מן כג16ת ג;ט1)וח דמות 6מר , סמ)גס דגר )י,6מסגים

 8'ן ויקי , מדגור סו6 ר1וניסס )0טגיר )ס0 יט "סל ס;)יקסמ)גיס
 לגן , סגופייפ סזג1ר גוי )1 6ין גי דגוי גו ינטר )6 ונס דגהקריך
 מחגרי ויריק . טפס שגריס סחהו"ות סו8 יח' )ו ימת 8"רמדגור
 ע) 06 גי , ~p(Ottp כוגר'ס סחהזיוח ט) 'oh'i יקרץ ")6סרג

 וכאשר : ו0 6הר כן גס יסלטסו וסוף סום"ס סדנר'ססחחד:1ה
 סיג סנף )מס ~ullh . 'צ'אה מ"ע1לוה.1 פעלה להראותהושאל
 קני ותיגס 'oh'i ויקמר , מסר; גהח)ח י1י8ס טס 'הגיסו "ו ,ט,מו גב' פרק גו ס'טטס ר5ו' וסיס ','6ס( );חוף גסמק;1ה ק'גססנוף
 קטרג מט1גחי ומיחס . וד1מיסס ,ניעם וגסס נ;רונס טעקס נמו ,קמות
 מכלימו 5ג) עימו נפוי  טתוף קחו טיעןס קיגס )טהרי פסוק,ס מ51)6
 ב1י ס)י15 זי ומסני ילידי מטפוף יוליד פ5:רלגי

_C1?,? סיסמי טג,רוו פ,הר ר'ל יופ,לס, ותיסרייזר ו1ס . מחריו oh'i' סר5יפ פל 
  סערות טל ;יגס טס ייוס,לס טו5פר יו5 רדוי יח' ס6ל פיפילוספפולס
 ס)8 , ט8מרחי )מס )ימו סן,11 גפי וקמר , DI~UrO שחסוכסה)ק
 סט,וח ט) :יגס '5מר לכן , גום ט,חהדט מס ט) מם גי "י"סיקמר
 הענק מקומי אל אשובה אלך : סטגע גפי )5 סן1ון ג;, טפט)5וה1

 סיוטו )8 )מס ססגיוס ע) סגחוג )פרק סניפיו )מי סרג גרוןסוגרך ס5וי סיס ס"כינס 8ס 8'( , יגר.ס מ' גזה )ק5)ס . ה'טבינההעלות
 ,ו מכ , ג' . סס:נהס(ט)

 וקן ססחגמס סטור ההריס סימתך )סגי
 ו', מיקרך). ~'D(Ot סכסנמס ט) כגחוג ס" )מס , ג' . גוס )ו,ורך
 ו5ס . גוס 0רנ טניון כשנוני סה:ג גרו סוגו8ס ע) ;'רצו )66ין
 ססגי6 נרקיס , ס' . קליות כמקס גוס סוגף: )קר51 פרג מס גןס81

 גמם קיזגר ר16י וסיס , מסיל1ט וט 81ין ס1סקר כסטגהסגטנטזרס כי שמי , ו' . מססקנחס ioh ;י , מסט;ינס זגר )6  נוס יייוין?רסי
 ט) סגהוג סיפר" להרי , סכטגהס מכטיי 1)8 כ:כ,1ס נסטורטיילך
 קומר , 1' . ,ורך גו 6ין ג'ז ע,מ1 1ס):ון , סכטנ"ס ט) וג6ס:גינס

 שוימתג:
 קעומ"1 8"1גסכ8) 5)ן גוס עטיניו דגומים ~

 סחר 8'ג ס51 סוס , גס "'זגר 0ס:גהס ט) , וגטגורו ג5ומר גינןו06
 ט) מקמי 5) 5ח1גס 5)ך קנ5מר )מטקס 8מר סוס גי , ס8מר)מס

 8מרו1 ו5ס . ס::נמס סטיר ט) נקמר ס0פסוק יקמר ועחס ,סטג'1ס
 . למטוס למרוו כגר וט גי מוהר ס81 ססגינס ט) גוס געגורוס:,1ן

 ייוחס וסדכור 1737 6ל ייוחסו והמיס המיס 6לייוחס
 כגס מכיירנו כמו "ttplStPD פעולם לסר6וח יני6סקוס6לס וכחסי "ליו: הכריס יי1חס1 סגד ע"ז ""כ רנ1גו6ל

 "מר , ג"כ סרנון כפי סגי" ספע1לס למעלותסוס6לס
 ~ow 6סר ססכיגס קעלוח תעגין תקותי sh הונס"לך

 סרנון hton סרנון כסי כיתרו 1סרג1ן : מעלינוכחוכינו
 וסככות ספלם כסיסחלק , סנוערכיי סטכעמקזוס

 5סר סגכי6 על סיס 6סר סגכו6ס וסיף 3תוכיגי סי66טר סגכר"
 כג3ו6חו ר61ס סיס סגניכן כי ססכחס ע"ד ollnhגמסך
 כי כרע ס'ניך גוי חסחלק סגכי5 וכססחלק סמכיעמרע
 גס כי , בו, סודו גלס כ"6 דבר מלסיס ס' יעמסל"

 סת"ח1ן למלו6' העליון ממלו" מממין יקרת ככ"יס7כק1ת
 תעלס ו3סעל1חו qDIP~ 1)tSD יסתלק ntp)1oוכסעלוח

סססכחס
גאל
 כמסן 8;י 16') סוגו5ס, סו6 גג* סנ6מרח טססגי,ס כמג סנרגוניומס
 וסורס סיהס סנכי6ים יכבור גי , נגז ססטנמס סטדר סטיוחס6מר
 ססופ) מסג) טס סוגי8ים זנק1ח 08 גי פינס ססססגמס רמו ,נס1ר0
 קסגגי6ש טוו 8מר ולכן , ססטגחס מיד חטגר מספגיך סנגו8סוגסט)וח

 יטיס יח' גו סך:קי0 וגסע)1ח , סמ1פפוח מנח וסמניטיס סממקיגיססס
 סמ6% מן ממציך סם 6ין ג' סס:נהס הטקס וגסט)1הו ,סמופסות
ittsuO, גסטנמס גיל )8 סייג 16)י סס; 81'ן . ט8:ורתי עמס רמו 
 סננו6ס )סי"( טגיוס מנס ג5ומר רוס 1)6 , ס,ס ס,גגו סנהמגסמס
 1)'6 ג'ס גפ' קיגי8 כמו )מקוס סמיומסה וסיף :גיוס י;ר6 )מסגי

 סי6 סנה קו6מר טכט:.וס גהו ולחפוזי . גפיר1ס ננסס יקמר )6ולמס
 ססה)ק1ת וסנגרו סטטוס מססח);וח ומסך טס'ס 6ג) , סוגרךסגגוי
 תרמיות גפג,ס '8מר טסרג גוס "הדוג ו8נ' . ג5גיו ולגז ,מ1ד סנרגוגי כדטח סמויק מנד, ס6פח נהוון טסרגיס עם כנס .סגכו8ס
 , גסת" זגר סמ1הס-)חיותו סנגרך סקור סכול שאינס "ומדסמקוס

 6)' 5:וגס :18מו כנס נהג 8,)ו, מקוג)ת ס"מ סקזפססיוח ימפגי , מ;זס )ס ):ייוחד גוס אגס כי מקוס תרנוזו י6זנטססטגהס
 ס45ר וס61 ):גינס גכגרמ ירמזו סג: מ;ו0 סומי מקהי ט'0 ס')ס1טט שומי

 . )מקומט וחגוג מרם טהט)ס %ר 161הס , נמקד: המ,ז סיס 8קרסוגרך
 ט) )ס1יהת 06 גי "מס לתיוג טויס מקו: )ס הליוח )6 שיגסויטיס

 שין ר') סקכי,ס סטלה סטנין סרג "מר 1)וס , מטס וסטלה:כסת)ק1ח
 . גתוגוו טכיהס סטגיוס מט%,1 סט)וה ר') מע,יוו גה1גו1 כיחס6יר ססגיוס סטלה eh גי , )מע"ס 8חז מקנס 6) ססטגהס קינחט)יוו
 מט) וטקס ס' מגוו hr~nf( נסגיל ~ESn )מס 1ס 6) טור סגיניווסוס
 DGD1i מגית מפחן 8) כנגוד סנע)ס olnht ('1 ג'( ט' ('lhldnסגרוג
 גו סו6 אטר מסמקו: גטמ,י ונר סטות ט) טי6מר יגרס גלו 1וס ,)גן
 כלמרו סוקליו מס נ13ל יורו ססססוקיס סיוח וטס , ססכיגסמסוה
 טממוו מס ממנגו) מטקות ס81 :גסוס סרג 5מר , מאמי 8)51"1גס
 6טוגס לפרק סרג סכך מס מ(ס סתג5ר סוס . סגרוג מט) ועלסגמ'ס
 , טג51ס ט) 1)8 כסקנסס ט) סירסו )6 ולמס , ס:כינס ט) מקומי6)
 8טר 6מר וסוס . מקומ' גמ'ס מ;ו0 שמוו )* וסנג51ס קסס:גהס);י
 8)ך ם16מר ספסר; סרג טמ61 )פי , גוו ססטגהס מעיר 6הריסומסך
 , יטחיונני )סס גלד שוי וגק"י 'te~h 5טך עז מקומי 5)"ק1גס
 , סס:גמס ט) סייע1ד סיס י)6 ימס , (or גור תוי וגחיו 8מרומאקר
eht6( יהב" )8 סוס גן סיס 

 )סטיג . וסכנוד סקגי,ס גסכת);1ה יקר")
 1ג;ס1 8מ,- שסר גן 081 , סס:גמס כטור ההריס ,מקן 8:ר 6מר)וט
 סככור מסתלקות 8הי סעדרס פגמסכס )פי , סענמתי כקטו רעלפגי
 )6 י'ו( )'5 )יגריס מס0 סני וססחרהי ;;1; סרג סגי" ולגן ,קער
 מס0 ;וי וססחרהי טימר גמ1 סססגהס סטז' ע),8מר פני ושטו נשוק כנגר "פני )10ייע 05 גי ס;כיוס אטרות)ג5ר

 סרו"
 ססקגחס פ)

 , )8גו) וסים מאס סני וססהרחי וטוגחיס סס81 גיס 5;י ומרסט?חמ)תו לפי , שוק מטחו סגרים סזגריס מקני עי ,8מר t)the . מסםכנטזרס
סנס
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 כד בג פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 ומה , הסקיה כפי ורעתו מזבו ויהיה , ויקרה שיבא שאפשר מה לכל ממרה ונשאר , תופקרההשצהה

 ויעקב , חים בעלי מתנהלות מיוחדות לתנועות המונחים השמות מכלל לכ ההליכה / הלך כדפיק מקומי: אל אשובה אלך באמרו כנה ובעבורו היעוד, זהקשה
 יותר הם אשר הטפות להמשך השם זה הושאל וכבר , הרבה וזה , לדרכוהלך

 להתפשפ הושאל כן ואחר . ארצה אש ותהלך , וחסור הלוך היו והמים , חיים בעלי ממפותדקוה
 מתהלך אלהים ה' קול אמרו וכן ב , ילך כנחש קולה א אמר , כלל נוף אינו ואם והראותו אחדענין
 שבאה הליכה לשון כל הוא ההשאלה זאת ולפי , בגן מתהלך היה שהוא עליו הנאמר הוא הקול .בנן

אפסיי מגבשם
בבירא

 ססח)קוח ומנד סג3ו6ה ס0ח)קוח . סנכרון סכנת יפסלסוי  פיר  וי ותכין . וכף מטרם תסקר : ממסיך סכין לסיסססנחס
 ס"ומס מנסיג סנכי6 כ' כנו סססנמס לדר 'מסך סנכו"ס ומגס סססר, זס (qtD סר3 ומ"מ פגעים סל סיר תנין06
 סמחמדטיס וסג,קיס מסמקריס סי' כננוח onlh וסומר למרו כגס, ונעכורו סימ65 ס"טסר רע מיותר כייעוזוס

 שכששויה" יי .וו. ווי"; וי, א כד פרק "לן ;;,ז י" ויון'ז כרפרק
 ז") . מתססך ")סיס ס' ש) ב : mtb~at עמן )התפסס 6מל ו6ח"כ . לזרכו סלך ויעקנ כנוו ג"ח תגולח ר6סוגסרכים.

 כמיס כ"ח מגוסי זקות יותר מס 6סר לגוטים מגיתסוסיי
 סמפר0יס וקמרו . ילך כנחס קולס כמ"כ גוץ וסויגו 6חד ענין לסתפסט ~otntSJ וכוס6ל וחסור, סי1ך סיווכתים
 ~fitO כקול גנן מחסלך ס' קול קמרו וכן : רכותו לח6ווח ונתעורר מתפסט מנחס וסוס סמחעורר מכח בוססרנון
 ססו6 ככן כנוחפסטות סגפס'1ת סכחוח ר"ל גגן סיס ססו6 עליוסנ"תר

~ua 
 סכ6 סליכם על ססס"לס ו6ת ולסי וקמרו :

 כגור"ן
 ומס( ),') אינס , סוגיות ססח)[וח סי יניס וטו3הי0 לפר גמהסיס

 . כססגמס סטיר תמתן "לתריס סוזיט מס0 פוי filnDol' עוז:6מי
 כסטנ"ס כעזר מוס כ5)ס ופקוקיי סנוגר כססוי0 הנסג טימ:1גו)ן'
 )6גו) וסיס מסם סני וכסחרחי 8מ: )גן , וסכטס כטיס פני ס80ג)

 גור פני ונקטו יקטמו 6קר טד טוו וקמר , וזרוח רגוח רטותומ,6וכ1
 גן ס"'וו סרג )ו'GJID~ 6, )י ט) 1ר1ח )י0 סיגלו ר') יסמרווני,)סס

 מסעור ותקרס ah גי וטרוט ג16" 8יו0 גגתו3 כשכר וסרטותולסדרות
 מס )ג) גמטרס 1ו"8ר סוסקר סס"גהס גט,טדרס גי 1)1'6 .סכסגמס

 :הג:22 יובנן:!שנ:::סשעג
 סיס 06 חוע)ת יטיף) י"ג) סס"גמכ גסטזר 6,ג העי 61'ח . עונם)"

 סייטוד וט קסם ומס ירג 8מר )וט )ססי3 . לכרע 5ו )ס'ט'ג )מקרסוקטר

 ט'סיי0 מ )י.נ1) ~מטחן 2) ט)0 ירסיס )6 מו"נמ סוס טד תמיד)סי1חו
1tG~Stמקרס יקררו וג8טר , '"ר8) טומר ס81 ית' י:6) כיס ג' מכס( 
 סס0 )פי , )16מות יקרס מקטר יזהר סרנם יט1ת גסגרמ 6)יס0יתמיין
 :"מר מס nht(e . סס כמו כמקים מרטנת )סימר דיגים יגק"1)6
 ס)6 )ומר ירפס , מקומי 6) 6ט1גס 6)ך ג8מר גנט וגטגורו עזיסיג
 מהמסגת כססגמס ססח);ות סגר 1)8 סרג'נט ססה);ות שנהוג סליניקמר
 סטיר גטגור גי , געיויסס ק"מ סוהר ס,יטוד טס61 8הריסממנס

 סותר ליוו 11כ . מקומי 6) לנוגס 8)ן וקמר גנסכסטנמס
 )מ""

 למטוס
 ט) רמו 6)ן ג6מרו סוס tch(o 6ין מ"ח ג' סוס גסכוק סי")פי

 ע) רם, מקומי מ) 8טוגם 1ג6מרו ססקנהסססה)קות

~liPO 

 ססגינס
 61מריו , ססחגהס מעיר טס81 ס6מרון וגר גר5ט1וס )ו 1ג6 ,ממקומו
 6ס1גס ג6מר ססו8 מסעיר קייץ שסיס ,מס 16תו טיתיי3 ססגסמנין
Shך סרי . כמס ח:6ר )6 ססס:גהס יורם ונס , סטגיוס סהט)ס מקומי( 
 ,ס 6הר סגיך וטס 5)ך ט) לפרז  גוס ,3עגורו סוס סמר ססכינסט) כו" מקומי 6) ט8ט1גס וקמר גטינס זכר )מעלס גי גוס סחירסס6.ן
 סת53רו יוס . GIDhn כפו פסות' 5ל וסוגן 5לך '3יר 0:1 יליכססרן

 :  כלס  סספיות וסזסרו כר3ונרי
 טס גל;וווו יצתו סנים פוגתס לגיר , הזה הפרק ייייח כיפרק

 "מר וסגי18 , גגו1,חז 6)יו סר3 טי,ערך מס גפיסל'גס
 וסג' , 3ס ס' 6ף ויהי 16מר 5מ01 עי כס"",ס 61ת 1)פ' מקמרו וכוץית' צ:ו154":ן:יני"0מי" ן414 מ"אם

 סיף פך פיס ויון ,  ס,פר גזגרי1 "יחהייגו לפ"ר כפקוח ג'גס.חי
 סביכת ט;0 יריע , כו' המונחים שמות מכלל ג'ב ההליבה :יתרס
 תנופות  טל גסט,לס 1.%פר יי יתפל תוופוה פל ר5טווס יינתשנתפר

t?1clJOופופ., סכוייי בניותי קי0 ויטיס סקס גת.  פיי'ת רזית סיותר 
 . ג'ג סקרן הייסוד מסס סמויגג מסנ'מ דקי  יותר יקרן  עפרךשיי
 . סג'מ su ר8;1)ם גסוחס תקמי וסיקס גומי סרג סג.16 מי )ק16)וין

 טל סלפו קס4כס טי5פר ר15י וסיס , ג'ת  ח6ינ0 סגקמי0 ס)וסק8)ס
 )מונו וכוץ , ,ורן 3ס )ו  קטין ירקי , ס51ח ספ"5לס ירגס3י5 יפי סרוסי וטוו 5%. 3סתוף יפיס ג'ת וולס %ו ג'ו יגופוסשופת
hsn8'3סס)יגס גי ג,ס תקונחי 1סיחס . שיו י,טרך 6:ר 08 גי "תוף י 
 ג'ת רגר כל פל  גסוס ח6מר טסהוועס גוס 08 גי מסחנוטס חתמתן)6
 51'כ ר1וויס תאופס סי5 ומילילי , סטית יסיד 15 )ומת י5ו ד14ס15
 מסנופן תגורס גיין ססליס 35ל , ספלים ירותטיי, סנטפיס ט% וכל 3'י מכלול סן;י0 פן ~theif כי , 33'ח לגדי1דס

 יגיח פי  כרלי
 , לג'ת פקר סרגם טלייות יפ!,  סירסו? סיר סרי ורקס י5פרן.לגד
 ימטר וטל גפ?רס 0% כי יליכס יתפר לן הייי o),hc סנטפי0 סברויל
 5ר)ס 5ט והמלך ס'( ח' היביית והסור מלוך סיו  וממיס קסג'5כמו
 , חי ייטל סווטת פל חלמי  סיסליכס ירג 5מר )וי ג'ג( ט'מסמוס
 ור פל e)nh ירוה טל תסכול 530 הי טוסו ר'ל ירפס ו1פ 5מרופלים
 סי5 יסיייס ינג'ס סגתי :יר,:ו)ס :יורם מפי וסוף ,  פ9;יו5פ לפי סרגם 011 5תר ל, וגוס , רסיס סיותר כנופיה פל תימרסיט,לס
~)hGt:
 סני .

 טג6ס סכ)יגס )ג8ו כוי )דפהי כוס סטח,ף סוג פגי,
Ot)~th1ס0 לרעיו ס"ופויס  כגעיות י,ט( 6' ניהוק6) ס"ופוי0 יסגו 6מר  

 ופ15ת11ר ירקיע כ11!,ס טל ס5פר  ;יליכס )ג5ן סרביה ),ס .ס)יגס
  זקס סססוסיס הסס סירג )ופר בסטר גס . סייכי  למון ג,יפויס5פר

 סנינו למס סליכס סת,פר :5פר כפס פוסטךס עשי  h'oe 2סיח62
 5יננ סיקול ירסס . כו' קילה אמר כלל גוף א'גו ואם : כללגוף
 פסגתה תתתד; וסיומו סקול פסות תסקס יליכס 13!יון )5פר 1;ל5ניף

6יכ, 'מ ,1ע%י:גימ(גו )22" ן1 הש ,%בג:  "נ:1;0 סידיו פס פתפט9 ר3ר טייץ פזר כליכס פליז ייהר 35ל ,סגספ'0
."D1fil (1;ילכו כמיל כי פוי 50יר 1וס . גסליכס )5 06 קמט ס 
 פקי 5פר 5טר סוף וגפוטת0 ס5ויכיס סליל סוס  לך, ג5יונןררתוס
  סמחע"ור סכת פל ol~nh ולי סנתס, ;יחפ:מ כתו  ויספכםטילך
 קול וימנע , ממגהות )6 יוגר מס16יני0 סוגיי טס גי , ס8פודגדגרי

ספסורים
 גכסנ 0'8מר)

 ;תיילך טיבי וסי , יה' יגר-ן פל כליכס
 ,ת ט5פר פ14 ויר5יס , לקלסית hSt -לזוליחוור

  קוי
 4,'כ , טיטני

 : ליל גפיותסות הגיבו ל5  ילגן וקול 05 כי ל5ל פיותס.ק זיויסולת
 יגפר . כסרק מדגרי כג' כמלק 1:1 . כו' הוא ההשאלה זאתולפי

 גסו קו) )כיוהס )6 , סס"6)ס nhm כי8 גג1ר6 ינ6מרמטסס)';ס
 , סטנין  לסתפסל  גו4  טחינו למס סוט6)ס סס'6 06 ג' , סכיסס"6)ס
 טס(6 ג6ן  6מי טירת גריס .  יתפיייתו  לפויו כייל %1פרס סייףלעו

 לפי יוס ס3י15 35י , %פיס חפרו ג3ר 011 , גוף טסיו לפססוטתה
קרקס

~'GtO) 
opt)n~ o)hgtrO גיס 50יוו חס 3סתסט19ס ל3ר ?ודם , 
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 41מא כר פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 , ההשגחה לסור או הענין, להתפשפ אם , טף שאינו למה הושאלה שהיא כלומר ג הנברך,בבריא
 ההשגחה הסתלק שכנה וכמו , בהליכה בב"ח יהיה אשר י , הדבר מן סור ב"ח כבלתי 14 יוטהאשר

 טן סו בעניו הוא אשר בהליכה, אותו כנה כן , פני אסתיר הסתר ואנכי באמרו , פניםבהסתרת
 יהד, הענינים שני בו יש וילן, בם ה' אף יחר אמרו אמנם )6( מקומי. אל אשובח אלר ה אמרהדבר.
 החרון כלוטר , והראותו והגלתו הדבר התפשם וענין , בהליכה המכונה ההשגחה הסתלק עניןנלומר
 במנהנימ להנהנה ההליכה לשון הושאל וכן . כשלג מצורעת שבה ולזה אליהם ונמשך הלך אשראף

אפליי
 כרמל ג : סגוף ס"ו6 כנן סממסססוח סגססיוחסכמות
e'onוסירס סרב מול וס מסגי נומר ג") . וכו' סוס")ס 
 )מע"ס סל3 קמרו ככר ונס נוף סרגו )מס עימלוקמל
 6101 )מעכס "מלו "hS 6מר ינץ שסיף סעקסיו מ1דסו6
 6טר ר : וכו' כזומר 6מר זס ומסגי סססגמס )סור 16"מרו
 כס)יכס: ככ"מ יכונס סדכר מן כיסור ר"ן 3ס)יכס, 33"מיסים
 )סקטוח וים סססגמס סול טוסי sffg . וכו' 1"סו3ס טכסה
 ססת)ק1ת כפג'ן מלפיכס "מרת טס5)ס סרכ עלס )")מס

 סיס סוס 6כרסס מע) SDtt atolb כסמוק ס5מר כמוסגכו5ס
 וגסיוק מסנכו6ס סגמסכח ססטנמס כי ססטגמסיסיר טעסס ומקוקס נכפי סכ) כי )ומר 1,פ סגג61ס. ססחיק1חג671י

 סספגמס חסעק סגכ61ס וכס13ק סג3ו6ס חטו)קססטגמס
 סגכו5ס סלוק 13 ים וילך גס ס' "ף וימל נפסוק כי )וסרסיס

wrp
 שנ' נו יש וילך בם ה' אף ויחר אסרו אמנם ח( כדפרמ
 ולבו אלהים כסלאך ז"ל מורנו . יחדענינים,י
 דעתנו אמנם והטרע ההבסה יכיל בת אלפים היגל שלכאולם
 מלת כ' הפשט למ' נראה ה.ה כי מאמריו עומק טלהש.גקצרה
 ענן גץמוד להם הנראה הנזכר הנכבד השם אל שבוילך
 ונאמר לו והלך ויחבירו הכועס באדם משל דרך עלוהוא
 מעליו ויעל מהנביא הבבואה בסור שנאמר במו וילך מלתבזה
 אמרו וזהו אברהם אל לדבר נלה כאשר ה' וילך ואמרמגיהים
 שג זאיננז מצורעת היזתה הוא אף וחרוז האהל מעל סרודפנן
 נמשך שחרון וילך לפרש מאד זר והוא , וילך ר"ל אף חרוןאל

 שניהם על היה זהחרון בם ה' אף ויחר באמרו לו די כיאליהם
 היה ובמרים המשל ע'צ כעס דרך היה עמהם השם שדבורבדבור
 שאטר כמו הדבור עקר היתה שהיא לפי וכמעשה כדבורההרון
 עונש הוא למרים שהגיע שמה ואחר במשה ואהרן מריםותדבר
 כבר כי ההשגחר, סור וילך מלת לפרש לגו אין מהשםמכוון
 במו ההשגחת שבהסתלק והוא ההשגחה סור ענין מהו הרבהורנו
 ורעהו טובו ויהיה למקרים משולח הוא פני אסתיר המתרואנכי
 על שקרה מה אבל ממנו מכוונת הרעה שאותה לא המקרהכפי
 צרות בתורה שנראה כמו העונש צד על מהשם מכוון היהמרים
 היה ואם ית' סאתו מכוונת האונש צר לממרים4ןל באותרנות

 : המערכת מצר להם יגיעו שלאאפשר

 אובשם
 לסחפטט 06 כ91 סייגו לחס ססוס6ל כלומרככורך

 כן סליכס לקול ססוס6ל כמו כי בו ססגמסיסר115 לסור16 מעג"
 ספינו למס זומים סו("כל זומים מס סטיי ע) ט;6' ומס טסקול לפי ל6 4"יסוטך)

 על מעגין וס סיסים כין גוי
 16 עכר16חו lltsb ממגיע סעגין לסתסטט Otle 06כ'

 עגין כלומר , ימד סגיסס נענור 16 מתגו סססנמסלסור
 ויחר כמ"מ וגדלותו דבר סחפסט כענין ססטגחססעל1ח
 סנרעת וסתפספ גוסס סססגחס סרס כי וילך כס ס'96
 סוט6ל וילך,-עוד כס ס' 6ף ויחר 6מר זס כעכור6סר

 סגוף סגעח מגלחי סחטוכיס גתגסבי סליכס לט11רכיעיח
 ס'6מר חכסר ל6 גוף סו6 סס6דס 6ף כי גו וסרטוןכלל,

 סתססעות מקוקוה סחי ob כי )עטות סלכ יגס )615עפ"כ
ס!רעח

אברבנאל
 !טס טעינו מס' סתסטטטמ 13 דחס 8"ר טור סרג טמר הנס . ססטגחס )סור 6י סוסיךועחס

 כעסיסה ,:יהב.
 !הזופת סי8 !ס)'גס סר8"חס טססוחס ירסס סרג 8ג) , ססקנחס)ס1ר י:4צוסונ"

 1מ"חיס0 , גוף ט8',1 מס ,סתסטט1ח סי6 טססס8!ט ורקס , מימגט!
 16 , ססט5)ס ;מו מעוין )סתיקע 06 יס' גגור8 ס)יגס ס'8מר8מר
 מן סור גג'מ )1 דומם 8טי , סר6סונס ססומס ;מו סס:גמס)סור
 מיחיד תמק1ס סירס טיסים 15 טסם מחס גטיס1רז סס3'ת גונתר ,מדגר
 תסיס s'h1 ,סוס , גגי6ס טמר ;מ1 , מיזמז מוגר סססרס חסים16

 )מיגו , מטס גי)יגס גגם :CODnt וסי , מבקנס )6 מדגרסססרס
 קסו5 , סירס טליס  וקמו , מזגה ס8)סיס ססטגחס תסירט;6"י
 ססחפטעות ו'ס'ס , גס)'גס 'פקסו 8קר מס מיגר חי כגת) סטרתדמיון
 קוס שמטך תפרס "יחג8ר סמו , סמקוס 6) גימם ח5מר )8טסססגמס ולסי . יססל(מ ,  שסירס  ייייי , וסיגקוס ססעגמס ג81 מדגקשר
 ו)66מרמןסמקוס כןגל כ6ןסורמן );ן6מי , ן3למס גיחס6) 8סכי

 'ייתן'1"ן'מי 1-ייי"עעך,ן., וירי:11S)It)DOטיתן',",1'1
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 כו הה כ:1" חרק ראשון הלק גבוהיםמורה
 מבלתיההשובים,

 הנעתנ-

 : ה' באור ונלכה לכו , תלכו ה' אחר בדרכיו, והלכת י אמר , כלל
 , ממרא באלוני שוכ; יהוגו , אחד במקום העומר התמדת היא הסלה את ענץ כי ידוע , שכן כהפרק

 התמדת הוא כמקום השכינה זענ*ן . המפורסם הידוע תהו , ישראל בשכוןויהי
 במקום שכן שהוא בו יאמר , מיוחד או כולל במקום ב"ח עמידת באריכות כי , אחד כמקוםהעומד
 והושאל . ישראל בשכון ויהי , ממרא באלוני שוכן חלוא , ספק כלא בו מתנועע שהיה ואע"פ ,ההוא
 ואע"פ א , שכינה לשון ג"כ בו יאטר , אהד דבי על ושקד שהתיישב ענין לכל אבל כנה שאינו למהזה

 תשכון אסר , ב"ח כן נם ההוא הענין היה ולא ב , מקום ההוא ענין עליו שקד אשר הדבר היהשלא
 ההשאלה זאת ולפי . זמן חלק הוא אבל , כלל גוש היום ולא , ב"ח אינה העננה בי ספק ואין , עננהעליו

 , השכינה בו שהתמידה נ מקום באיזה השגחתו או שכינתו לההפדת כלוטר , יתעלה לבוראהושאל
 . סנה שוכני ורצק , ישראל בני בתוך ושכנתי ה' כבוד וישכון ונאמר , השנחה בו שהתטידה דבר לכלאו
 הנברא אורו י כלויני , שכינתו התמרת כענין הוא , יתכרך לבורא מיוחס הפעולה מזאת שבא מהוכל

 : ענינו כפי מקום כל , אחד ברבר ההשגחה התמדת או ,בטקום
 התלויים כולם הפירהטים  למיי ווכוללהץ  סביל מוס  ת"ו וסלק )"ג )פוק אמרתם ייעת כבר כופרק

בזה
 טובשם

 תלכו 6לסיכס ס' תחרי מיס ולכן גוץ סחיט 5מססיעך
 ,4,ס%4ןן.פןן~:ןלןקןפיק : מסגסגת 3וסכ11גס

 סמק1ס oSthe כלליס סמק,תוח ו6ל1 33ית וסיותונמ7ינס
 . מגס מועגי ורגן : זולתו יעלול ל6 6טר כ61סמיוחן
 מס . יסר56 גגי כתוך וסכנתי : ססכיגס סתנ,דת גומרנון
 רומז מפרק וס כי סנוסרסיס 61מרו . סססגחסמחמות
 ססכיגס ז6ח סכל לנ"ע מקדם לויסכון , 3ר6טיחלמעסם
 ססס מגסס נתוח ססס סכרוכיס ומס ננץ סייגומעגין

 סטירוסיס למיני מטללת 6מרחס עעת כ3ר כופרק : ס6לסית סקנסמנטלות

אשדי
 סס6וס ('f'th ר") למלכיו, וסיכת ו : ססטגמס וסולסנרטת
 ק"ו ו0ו6 כ)) גוף טסנו )מס סייכס מקח חכסר י6 נוףס1לנ

 "טיס ל") . וכו' סדרר סיס ס)6 "ע"פ א כהינרק : 0מסוכיס 3מנסניס 00גסנס ז") סל3 נ6ר)כן
 מקוס 6100 מסינר ממסכן סד3ל סיסט)6

 3"מ. קינו סכסוכן ל") מעגין. סיס 1)6 ב : גסס סוגייוכסמל
 6סל סיום ונס כ"מ "יגו מסוכן סטנן (sff ועו', סעגגסכי
 ענגם עליו חסכון קומר סססוק כי כ)) גוף קינו המסכן610
 סססוק ופ4 )וט סקודס כפסוק סס,כיר )ע0 סב ע)'1וקמלו
 . ססכינ0 3ו ס0תמידס ג : ומערסל ממסך סס61 פיוסיחמד
 שודר")

 מנס ספגי ורנון ס' כגור ויסכון ינסס מין נגר"
 סממדת סו6 'סל6) 3גי לחוך וסכנתי סטכינס סחמדחמס

 מקדס ויסכן סכמנו ~ntchl )מטטס לומו תסרק ו,ססססגמס.
 וסס טף. ס"'גו מענין סי" ססגינ0 ו6ס סר") סכר31יס :Oh)נ"ע

 : )גסס חון ל") סג3ר". 16רו ד ; ססכ)'ח סססגס סמ3ס)וח סגפם. כמות ססססכדו3יס
פרק

אברבנאל
 , סמסונ'ס גמ,סנ'ס ו0נכנ0 , 6מר יטען ססו6 סרג 5מר וט)0ת'ר
tSh)סרג וגרו )" )מס וחת . 0;(;ר מג)עד' "מר סעוף וסו "מר 
 פיות סט )ג1ווחו ס1ריגיס 0סהופיס פגן סו6זוכור כי שנוגחו ,)מע)0

 : 6מרי0 ;תדפיסטס
  וסכי16 . לכוווסו  פלריך  כפי  וטכייפ טענות סםגנטזננו י6מ,- D('O גמ0 ט) )נ6ר , הזה בפרק הרב כזונח כהנפק
 ר06 ולגן טכיוס ;ס רגוה סעפים וגר תגסס );י סןודמי0 ססרקי60מר
 . _ip'~tn לכ' יתחלקו הפרק ורברי : ופירוסס סכיה סגין נוסלפרס
 . ס0ס6)ס (% ולפי טד 0;רק מר% 1(0 , 0ט0 סחופי נגי6ור ,ס6'
 . המפורסם ה'רוע והוא : 'ת' גגורמ 0;0 ו0 יקמר הין גגי18ר ,וחג'
 ידוע טגן 8מר )מס וג'ל . סקחו;י0 גח5ר גן 6מר )6 )מססללתי
 שיטר טסיי %51רחי . סטגינ0 וענין וקמר והגר וגו' סטט) וט טויןכי

 , 6חד נתקוס סדרר נוגומת ס6' ו0ס , דנריס ;גי טכגות ;0נתגנח
 מניית hto סגן מסנין טסיווט סרג עמר , מקוס ג15ה1 סחמיחווסג'
 ג) 8ו ג'מ 610 ו0ט1גן סמ1נס ,ס 08 כחגור )6 "ג) , גמק1סכמווט
 ג16ת0 נח סי0י0 יה1יג 061 . 0המ'ד )6 16 לתמיד -Oht גג,).גנט
 , סס0 (0 למתח )סייע נוטרך ונען , גייוק 1".:ס מפויסמחיייע0 ס'6 , טימר סוס י') ; 0מפורסס ס,ד1ט ו0ומ 18מר וסו . ,6 16מנייע
 ס;;י1ס שי' 6ין ר') , הטומר nvnro 0סגינ0 ועוין עוד 6מרו01ו

 ו)6 ניסינס נרדף מם "נינם ?ים כן כיס ק6ס , פס גמקוס מדגרמנוהת
 6ו יטיכס 16מר סיס 38) מתמגפיס, 3סרקיס קהו;יס מסנטם סרגיטסס
 610 ס8מח 6ג) , ווגע ויגס קרב גמז , 5מו ~'OOt)Gt 08טגיו0
 טי0יס זסכרימ . 6חד כמקוס סטומד סהמדת סי6 83תת סטכיג0שסגין
 '6מר מיומי 16 כו)) גמקו0 ג'מ סמיזמ ג8ריג1ח קי אמר 60מחוט
 ספין , ג'מ 6מו סיס . גו PPUnD ס0י0 61עפ, 0סו6 גמלות סטנןגו

 ~ho(l' מסכן נימו טא ינא עי יק יתמי ))6( געשפגיות
'Dh~i כמסוס 

 סריס לסטר 8י טסמחנוטע )פי מאמד 6ו ג1)1 גמק1ס קמר .גן
 ב'ח ~1YM לטה קת והושאל : גגו)) 06 עי מי1מד תפסוסטפעיד

 וציות ג'מ 0ס1גן סיבת דגריס קני יגזור סקגי,0 ענין סוס .וכו'
 1ד טע) סרט ולמר . סר6ס011 מנמתו סי6 ווו , ממרי מקוטממסגן
 וגר ט) ותקז ;0תי,טנ טנין )ג) 8ג1 ג'ח ס6'וו פס ט) יצפר0סס")0
 ותעין 51מר . ג'ת תמיד סי1הו "כו" כסכן מ:8' טיח0ר ר') ,5מד
 ;כגר תסגיר , סו6 עקום 6100 0טנין סניו סקי 8;ר 0י3ר 0י0ס)6
 ממקנן 'ס,0 6ג) מקוס סי0י0 יסוייג ")8 סמככן חטי ג'גימסר
 16)י 16 גטם טי0יoh 0 , הי נט) תהינו רגר ושסוגן מקוח ט6י,1דגר
 ס'( ג' )6יוג טוום t'SD התגן ס"הרון :iSno )(ס הגיל , נ'ג נמסגלתי
 ניו הקנון סימר סיוע ו6,0 וממתגן ג'ח 6'11 שסוגן 6101 כט011גי
 סו6 גי etrn 6יו1 , "1;) יקמש 8100 0י1ם , "וגר סיוס Shמו,ר
 להתמדת כלוטר ית' לבורא הושאל ההשאלה זאת ולפ' : מהמןמלק

 , ו03טנמס כטכינס הלוקוס טסם ססר3 ר8ס , כי השגחתו ארשכינתו
 מקוס גג) וצמר מקוס רמו מומט נגרל 8ור )כיותםו)סגי~ס

 ס0חמ,ד~
 )6 גשמיי דגר ט6יו0 ס0סנתס 6ג) . )מקוס תיזת; סי6 0;גינסגו

 וסגינן . 00;נחס גו טסתמיד0 יגר )ג) 16 6מר ונגן , )מקשחחייהס
 1רגר,ס סוס כנגזי 1ר11ן , ינו( ג'ד )טמוס סיני יר ט) 0' נגודיטגן
 ג'ט )ממוח יסרק) גוי גסך וכגותי וקמר , 0"גי1ס ע) טסו8 ט"(()'ג
'Sh1C' נוי )הון 08 גי כמקנס והייה00 )6 לכן , ססטנמ0 ט) ,6מרמ'ס(

 'ת' ג6) ס61' מס יתזמר 1ד (0 ג6י ותגן . גסס 'סדגק גי ,
 , נ;: הטוגן יסים 6ט , דנריס טדי זמר ג0ס6)0 ג' וסול , סיגר)0ס6)0
 ג'מ גססי6ג)

 קלוג'
olpn) גע1מו ;610 סט;'נס עען וסו , נימיי 

 מק01 יס,ס )6 כמסגן ג6סר מחני . מיוסד וכמקוס שוגן גסמיידגר
 . גסס סי6 ס0סגהס 8'כ ח8מר 61) . ג'מ 11,81 יטר") 3וי גתוג 06גי מימי גמקוס חח1) ;)6 ס0סנמס ענין וגסו ג'ח ",נו 0ט1גן 16ו0מ011
 היגיס )6 ג'ח גהי סווס6 היות 06 כי מס0ם6)ס 1קמ )6 גגכןכי

 רברי'. ד' בו לשאול ראו' וחלקיו הס' כוונת שאזכור ולדקורם,ד.ק : מי גע) סטינו סס)י)ס % כי , נסקרתגוף
 ד16' 0י0 ססהו;ש בסוך תסרק וט ג6ן סרג 0גימ )מס ,ס"'

טיגי06ו
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 נ4מב כו פרק ראשון חיק נבוכיםמורה
 לבני שאפשר בשה בל כי זה ענין . אדם בני כלשת תורה דברה אמרם מזא הע13ן באא

 יתואר ולזה . ותעלה לבורא ראוי שם אשר הוא , המחשבה בתחלת וציורו הבנתו , כולםאדם
 הטחשבה בתחלת ההמון '1YW לא כי , נמצא ית'גלה שהוא עליו להזרות הגשמות על מוריםבתארים
 שהוא טה כל וכן . אצלם נמצא אינו בגשם נמצא או נשם שאינו ומה , בלבד לנשם אם כיפציאות
 או חסרון עמו ואין , כולם השלמיות במיני שלם שהוא עליו להורות יתעלה לו ייוחם , אצלנושלמות
 באכילה היואר לא ולשה . בו יהואר לא העדר או חסרון שהוא ההמק שישיגו פה וכל . כללהעדר

התתהה
אפורי  חולם דכלס : ססנסעס נ"והקח ל") l1PW. 013 א כופרק

 דורס ית' מסקי דכלס כטתורחנוסקדוססכו'.ר")
 סעור כפי ססמוחיס כ"" סאן סיקמ1ס כדי מסוחסוחכמיוח
 סמיוח ס" כפי ידע סכור סקס ויקמס o~lts ומו)סחסגחחס
 ס"מיחי,סמן

 וסדומיס ס' יד ס' עיני ח1רס גסדכרס כוס ממסי
 כמגס כפ' סמור1ח למרוח ")ו ססמוחיס 3"6 ממין 'קם)סם

 וכטיעיין מלידס גסס יח' ססו6 וימסרו סגסמוח סיסר6סון
 כפי סנסמות ע) סמולוח הסס סמ)וח סילוס יניח אגוןסקס
o)t)uססנטמס עג'ן סמ0לק סומר עניג0 כסי ויקמס סר5סון . 
 מדעת גפי סנסמות סמולים מס1חסיס 3סמ1ח כושיכלו ספ"י מענין סדורו ספסוקיס )כ) נדו) סורס סו6 מסרקונס

 יוכיו סי6 ססמוהיס 3"6 סמון כסי זס עסו חמ)סממסוחף
 יחכ' )1 ססנטמס )ו ימייכו hls מ,ולח 'מררך מנסוח!)סטינ

 יסיגוסו סיPffth 6 יח' מגאותו 5מח יוחד לנו כלסוסנגי"יס
 0ע)ס מטיכפלוכמני6ות יוחל ססנסמס )1 כמחייגו bShססשן

 . 6מל סמ"ק מוס )"ס D)n?? ו"ע"ס מסלק. סככ וע"זסל6סונס

 וסנסיס סנעליס )חנך סנריך טס rs 1Dbn~ מותלענין

 שובשם
 גלסק תורס ז3רס ז"5 5מרס וסם כוס סחלוייסכלט
 ס6מר מס כל כי לכ6ר מפרק כוס סכוונס . 6דסכני
 זכר סו6 סגסמוח מחלוק סענרו ספרקיס (tShסרכ

 תורס ךכרס כ6מרס עליו מסכימו ז"ל חכמים כימכו6ר
 כמקרס 16 גסס כססו6 ח6רוסו סגכי6יס 061 נ"6כלמון
 ייחסוסו hS~ חסרון ססת1ן סיחטנסו מס וכל כלסססלמיוח גמיגי מלס 610 וכי גווניו 610 כי לסורות 610מגסס
 גטם אס כי סמחטכס כתחלת יפיגו ל6 סססמוןולמס
 tolDnll לכן 6נלס גמנ6 6ע1 גסס סוייט ומסכלכד

 6נלגו סלמות טסו6 מס כל וכן : גסס 610 כאלוסנכי6יס
 מסלמיות כמיג' טלי ht.~D עליו לסויות יתכרך לוייוחס
 ססו6 ולמודיע כגפם ניימ,סו גמנ6 פס61 למודיע 6"ככלס
 מסמון מיציג דבר וכל : סגמנ6יס כפלמיות trinbDטלס
 יתוקר ל6 ולכן יחגרך מטס כו יחוויר ל6 חסרוןטסו6
 נחמס ול6 כחפי 1ל6 כסיגם ול6 כפתיים ול6 ג6כילסל6
 , 6נלמ הסרט סס פ6לסלמס

~pht 
 ססלמיוק פכל חמנ6

 אינו וס נסס, 6יפטסתני
~lfnp 

 )סס כסנ)מד פרימט 6פר )"ס וכפרק לעס ס5ה וכב) סחולס 3כ,)וח מדגל מסוק גוס כי
 % כ6קס מן קכ)ס כדלך יסכרך %י16ש ירט "פר 5מל ססנסמס מרסקת )סס לייסכ 6נו נריכיס ו"מדוחו סססמ1'16ח

ידע
אברבנאל

 מוס נסח,יע טסרג סיס 06 , 0ג' . 3טוט0 18 גחמ)חס 06קיגי6סו

~hto
 , )טהופיס ,ורן )ט 6ין 6'; %ס גני גאטון חורס יגלם ככ1))

 נטמוטיסם יאמרו סנסיוס שמוריס טססמות נסר,וח גסהדל למסכי
 סמו קסטמיח ותיג 6מח סו6מר טוג וינחר , מוגטס ,6 רוהטיג16פן
 0סגס גו ס'הס 6ג) נטם", ונזרן סר6ט11וח ג0,הוח'סס המיד 'אמרוכוס
 סמ6מר ט,ס , סג1))'ס ס"מוה )מינ' טי8מר ר15י וסיס , ;)סספייוסיס )מ'נ' סכ1))ות 8מרתס גמ'ע סם . elh גנ' כנט"ן תפלס טדגרס)פ'
 6מר יסרג סד' . סמ8מר גוס נג))יh 0'(e גי , )פירוטים )6יגסס
 ניתוח )ייי ס6)0,ח 0מגמס טסתהגמס 0מ5מר גוס רגנתפטמים

 ויקה1ס , ע)י0ס ט6פרו סעניוי0 קלח ט) ספת6'0 סיקהו0 גזי0מסוהפי0
 0ת1ר0 סדגרס סרג יקמר סוס ונריר ויס' , המהמס כב'סמסגו)'ס
 גת)וף 1סו6 ג)) סמקגי)יס יטת( )כפ' )6 סממת וטח גסי גרססרגריס
 והדקיו הפרק נותח 8ג6ר nlihCt ")ס 81הרי . ~e'tD סרנם טמרמס

 לפי כי . הוא הפרק בזה הרם כוונת : סס6יוח מיהר ODזדגריו
otp~avנ,ג , 1ע)ס ירז כמו סח11עס ע) טיוח סטמ1ח גיער טטגרז , 

 6דם יהקוג 161)י , )00 וסזומי0 1טגר , וג6 , וי,6 , טגן , יטנ ,עמו
 ג8) סגטמ0 מורס (pitb קפי גטחופיס0 )פר"0 )רג י"ו' סיסט)6
 וסוס , סגטמייס סדנריס גט6י גהקו מסרק ולידס ח,וטס 06 גיימ'

 DIJnC~ חקרי ג) טג)ס לחרי וטגעגעו
 סגים , 6מי פסס נטלי ")8

 , יה' גהקו לפטרייך ונקהי ,ריס ס0 סהווטס טת6רי )ומר מפיקוט
 וט ומיי , גחתו מנונים סוהר סזנריס וגיהר , ע1מ'0 סנטמוחכהקרי
 ככווגס ו6ח סיות טל יורס ומגס . טעס0 כמו גמהופיסס )סרמי3נוערך
 פרק יגי6 נ'ג קוס , ט6[ג1ר נמו גרויו טכתג ממס נפרקזימתית
 ו0 ע0 וסחרחר , סהנוטס יח' )6) מ),הס מנטמר )ג'ל , כגר16,ק)וס
 לשנ' הפרק דברי יתהלק1 נהנה : ס"' ס"8)ס וס1"רס מפרקקמור
 , ססמון זעת 5יי מענין )ג6ר 6)י1 "יקטין מס גסקזעח ס6' ,חלקים
 גגנו) )קחו סטר , )נולן ייכסו ססמ1ן 16) טיפוח קסםטסדגייס

 בנ :ןכ,':ע,ן::י ,למ,תההטש6ובץןיטן::וץ
 15)1 ומוט,ס ס0 גהקו סמוהריס t'1hhV ס8תחי0 דטת גפימפוין
 גחוניי ימ' 18)1 0הוועות תמרי וטיימ0 , ממנו סמנ1עיס סח,ריסכיהר

 1(0 , גחקו חיו ומוטים ג1ס גבוח ססטזל 1גה1"רי ט,מססגסמוח
 אתרהט 'דעה כבר : ספיק 510 טז סהנ1טס גי ,ודע ולחס מלמרויחמי)
 סיות טפס , 0י6 0דגרי0 ג6)ם סיג יוונת , הפירושים לטיניהכיללת

 זמש )0קטופ חש סיין , וילהט oa)ne נטמא חפאיססג%
 ססיפ WD יהרוס קוונות ע) פיל גטפא ס6מח,ת )ומר סחורםריס
1nDS, 6(1 06 סהפד0 ססניוס קר6 ל6 ולפס . מפ1רט,ס גדנריס דגר 
 טסן )ס%ס 5מר י8 1)מס , סוגר נמו סממזס ג6מח עו.ו0סיס

 )1'ל 1)8 . 60הריט וגן ס6ממ גוונת כפי 0דנל מן ססגס 16סתס"ט1ח
 סתנועס ע) מוריס סיותס גחיגס ס6נקיס גוס טעו טחת וגירו)מ0(

 מורש וגרס מ[') מקמר h1C סרג 6מר )[0 )סטינ כנס .וסגקמוח
 ~D'Gtltg ג) גי , ספירוטיס מיוי )ג) גו)) ט610 81מר 5יס, נוילסנן
 מ6מריס גחורס ג"ו )מס סוס )סח1,)1ס יתערגו ג)0 , בקמוח ר,רנהיעכס
 סחסוגס וסיס מנו"רוח. ס8מחות גס ג6ו 1)8 מפירוטים י0נ)1ובמוח
 טסם מטיחפי0 נימוח זגר0 ר') , 6דס גס ג)סון מורס זגלסגג)ס

 1"ס סטוט,סס כפי ט,קהוס _?~Vn ))טון "ס , 6דס גוי ))טוןמסגימי0
 ו0 ע0 61'ג "וס. גנוי יפגול [ס ;) גי מוסחר, יחי פיקמ1ס סהגמי0גאון
 מ[וק סS1h 61 8חר זרך ליוו 0טח1פיס פרק' מוהר כיס )6סמ8מר
 )גו )6 חרס "יגרם סרג גופת וסיס . סג' סט6)ס 1:4חי0פפירוסים, מיני )ג) סג1))ת 6מר עגן . סג' ס"8)0 1ס1הרס , פסס1סט)מ0
 ו)פת6י0 )טעמיו כו)) גדרן 06 גי סורגווי טמסנ גמו ס0מעגפי

 כל כי זה ענין : סז' סס6)ס 1סוהרס רגוה, "טמיר ט8מר מס טסמהגיס וסו"
 ומטיפ , טפירטחי מס  זולת ר,מ"מר 'פרס עינוג ייחס . וכו' שאפשרמה
 גמו סירק וס סוגף ט)י1 6טר (OQQ סטיג טסג'5 מס OD טסלנ0ומ

 0מ6מר, סייוט סו8 טייסי מס ג) גי וס טנין טון קלמר ומם ,ט"מרחי

 מס כ) ג' קמיו ftlh , 6101 י,טרן מבמקמר י6,1 6הר טנין)נ6י
 לפשר זגג עב) סרג ט'8מל תמק31 61) .. סגנתס סייס )גוילספיר
 ומסיח וסחפים ס6גי)ס כנס פי , ית' ~Sh ג4 ם,חו8ר רמוישיירו
 )גני 6"טל זנל ג) גי )ומר ר0,1 מג) , גו יה61ר 1)8 תיירוהפ"ר
 טילות , סממטגס גתח)ת eh ;' , רגם יהקירס )6 11'ורו מגנתוס78ס
Sh)'גפי תגורס נמס גי )גורל ראי טסית 1ס8מ'וו ר6ו 6טר סו8 'ת 
 ע)'1 )סורות כגחמות תארי גו ס"מיוו ולגן , רומס ע) "טקסמס
 גמו ר'1 , גגטס ומ,6 16 גבס סלינו מס סג) מטג1 גי , נמ61ס0ו6
 6,)11 ס)מ1מ ססו6' סג) ר16 וכן . נמ61 גוה, , גנטס טס0ס1ור1ח
 )0מ[ן ט1זמס מס 1ג) , יה' ")יו )ייחסו ראוי 1נד1)0 וגג1רסנמגמס

פעו)וחמטתותוח
 )תכל'ס ס' היטק :ג"מס סג"מ וט0'ס%ט8: ,ן

 81:4 נדחס גסס גיטן חסים )מס כ18מר חימס גינן 6מו כ"י(מ'ו
זע'0
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 כו פרק ראשון חלק נבכיםסויה
 שהוא ההמון שיחשיב מה ומל , לוה שירומה במה ולא בחסם ולא בחולי ולא בשינה ולא בושתהה
 יתעלה אלט בערך אבל , אלינו בערך שלימות הוא אמנם ההוא שהדבר ואע"פ , בו יתוארשלימות
 והכרחית חיים בעלי משלמות היא התנועה כי יודע ואתה . בחקו חסרון אצלם זה היה יתעלהממנו האנוכיי ההוא השלעלע הערר ירמו אילו אמנם . החסרון תכליות הם שלמיות כלם נהשבם אשראלו
 א5 לבוין לתנועה צריך הוא כן , שיותך מה להחליף ושתיה לאניית צריך שהוא וכמו , בהשלמתולו

 באכילה יתעלה שיתואר בין הפרש ואין , כנגדו שהוא ומה י לו הרע מן ולברוח , והמורגל 3 לוהטוב
 והשתיה האכילה היו ההמוני הדמיון כלומר אדם בני לשון לפי אבל . בתפעלו שיתואר אוובשתיה
 . החסרון אליה הצריך אמנם שהתנועה ואע"מ , בחקו חסרון אינה והתנועה , הבורא בחק חסרוןאצלם
 אחר הכבאר והנה . ספק בלא מתחלק גשם בעל מתנועע בל בי נץ  ירי ו'  ל0ירמפ במופת התבארוכבר
 בממחה יתואר לא כי , במנוחה ג"כ יתואר ולא , תנועה לו תמצא ולא גשם בעל בלתי יתעלה היותוזה
 יתעלה בהם יתואר כולם חיים בעלי תנועות מיני על המורים השמות אלו וכל . להתנועע שדרכו מיאלא
 בהסתלק כי כפק ואין . חיים לבעלי דבק מקרה התנועה כי , בחיים שיתואר כמו , שאמרנו הדרךעל

 מה וכל ועבר ובא ויצא ושכן וישב וסבב ועמד הצב והלך ועלה ירר כלומר אלו, כל יסתלקוהנשמות
 לאשר לבארו צריך , כן ההמון, דעות שהרגילוהו מפני אלא יתרון בו ההארכה הענין חח . לזהשדומה

לקוז אפורי טובשם
 )מס עורס "ומר ptDD~5a""h ר") כסיגם. "" ב סיועו: 6סר "לו כי יחנרך שיו חסרון מס ל;1סנמ65ות
 ם"'גוסוכ ר")"עפ"י , וממורג) ג חיסןס': יחכ' )1סיחו6ר ~סכרחית חייט סכעלי סלמות סי6 סתגועס כירייס ל6 כיסן חסים )מס כלומר סחימס דרך ע) סו6 ס' חיםן סרכ וסכיך , סחסר,ן תכלית סס סלמיוח כלסרנסנס
 ולסת"ס ל"כילס תריך ht~p וכנוו ומסלמתולו

 למחליי
 ומס ד ססלג): מ)7 ")6נמור

 טסו"
 כע סריגו ר") , כננתו

 טילמיק כמו ממפ לע לו D'a'g סימסוכ מסנין סילחיק 6)6גמור ולכרות סטוכ Sh לכוין לתגועס דריך 610 כן יותך6סר
 חסרוו כעכור סו6 וסטת'יס סס6כילס וכנוו קרע,נוו
 ככורז חסרון סס וססתייס ס6כילס סכמ1גי מדמיון כלומר . כ"6 למון 5פי 6כל : חסרון נעכור סו6 סתגונסכן
 סיחו"ר ר6י' 6ו1 ו""כ מחסר 6ליס כריך כמגס סתגועס כי חסרון סס61 וסממת כחקו מסרן כינס וסתנועסית'
 סיותו וסתכ6ר גסס סו6 מתנועע סכל לנוס Slh קליו ס'וחס רזוי 6ין חסרון blon לנוס לכד hSt תנועס (OtDס'
 : לוס ס7ומס חס וכל ועכר וכ6 וי65 וסכן וימן וסככ ועמד וגנב וסלך ועלס ירד כלומר קלון כל יעלו ככסמוחכמעלות כי ספק וקין : סתגועס מעדר טסמגוחס 6חר מנוחם כו 1filPP ~6 תגועס לו ימ65 ל6 61"כ גסס כעלכלתי
 6ל1 ממס למסיר ס"נוסי כסלמות עקמן לקחו לניסר לב"ר נריך כן . חותר כו סכ'16ר ר"ל , יתרון גו סס6רכס מעגיןונס

 כוס סקסן וסגם . מסרק כוס סעסיגו כנוו כי"ר סרחכח כמעט לנקרס כריך כו סרטון מגערות. מסני סחתחיל1חסתחטכ1ת
 עסרגילס גסס תיגו י% סססס ולקטגיס 65גסיס ללמוד סנריך קרב 6מר כגר כימפרק

~hr) 
 ספרע  וגוס ס"מתס

 6ל6 מיידית ימתס3ס כתתלס יסיגי ל6  ססמין כי  גמ65 6100 לסמל לסורות גטס ג0סי6 וחירופו ססגכי6יס6מר
 יד  ס0ס תמעפ ליסר רציי סמסיפף כדטת גספסלס כי יוס יסתסינס ,  ר6טינס ט6מר למס סותר וס 6"כגפם
 ספסיפף סרעס יפתילפ 6נל , גסס 6יט סססס ליס ידרסו  נך ויתר פנימיתי סיכיר כדי ס' 16ן סיס סיגיס,
 לסת כסי 6לtthe1)~ 6 נספרי י6מרי ל6 סד3ריס סקלו לסם יקמרו כך יצמר סטטס כפי סכתוכיס סיונפרצוי
כ""
 לכתר נריך כן סרג "מר  6יך כי סקסו סיר . לסמוע יכולפ ססי6 מס סיון יח לסכך כרי 1"ל רס"י  סימר וכמו ,
 לזמר כי כוס וסחס1נס .  סימרגי כמו ול6נסיס לקטגיס לנזרן רזוי זס כי , ס6נוסי כסלמות עגמן לקחו6סר
 ינ5ג יעמר ועלס ירד יפלית סנריס ומסי תמוגס כמלס סגריס מ% o~s  לדרוס רציי סיס גטס 6עי  סססספסס
 יתכרך סספס כטססכ6ר  ס6נייי כסלמות עקמן לקחו 6סר כ1 סרנון ,.16 לכנרם  נריך 6ין  סתסיספיס סכמות סירוכל
 י6מגס ממט סיסולעו רציי סגטמימ סמורים סר3ריס סיר ותל יטלס ירר כי סרתכס 3מטט לסס יתנקר גפסתיגו
 ייריר0 עליס גי ים כי ייספגו גיס ציני  פססם יחסכו ככר כי מוס ג7ולס  יותר סרתנס קריך ספת6יס ס6גפיס*6ר
 למס יסיף גריל  מליטי מסק כוס ,,PD'p וכנר . וסגכ1ן ס"מח וגסו 6מרגי 6סר סגסמייס ססויריס טלרוכל

 מצמר חימר  כמו סו* כי 6רס 3ני  גלסין סירס דורס סכל טל ליתר 6לי 0ססיסיס 6ל1 כל ליצר סרגסוירי
 ס' עיגי ס' יד וסם סרג עטס 6סר  סכי6וריס כל  יפילקן )זפ יפטלן סליו סגפפופ ספירים ירגריס לכלתמלל
אכלס כסי כי ורציי ססגוליס נסס יטיחסי כגר דמיגס כפי  o~s ודכרס נתגס  לטחון  ססתירס 6י כי כזס וסחטונסוט'.
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tDiD יפן  )יי  ייטן %1 יווס ל6 ייט %6ר 
 ואמגפ . ד"

 גו יתו6ר  סלפות יסו6  פספון  סימטו3 מס וכ) הניס פעם לופרמור
 פס סכל 'תסיג טייפין ימר טלמטל0 לסי ,ית'

 טסו"
 t)Hh מליום

 סמו, פ: "ליו .יומסו סו3ו,ס טגספרי 5פר  וכקן ית' לו לתקרורצוי
 יו0 . 075 גני  נלסון סורס דברם כי 1cl~VnG oc יפו , 1116סופח
 מסכימים כדגריס )דכר בר3ריס חסטי  טססורס 3וס סו3 ר3רימכליס
 רטוט טס יסכימו סרגריט 5וסמ  כן  טוס סדק נין , ס"זס גוי)יטוה
eln)no, פקד 1ריכיט ים וויו פרג יטפס סטסוף )ררי 0וטילו ולכן 
 כי יורע ואהה . 6דס גוי  גליון מה-י  יוצרפ פפךויפ 5יסישם

 ורש , סטיק t1)SID סטני סח,ק וסו , חיים בעל' משלמותהתנועה
 יפו סל6 לו"ז "ס' יפ19 פולריס יט5דיס וסיוג  קלpl~lg 6'נוסמס

 סרב ;פט0 יס סטרתי קלסי פסל 0ימ וטפן יממטגי, ייפלחסוסמ,ס
 יגס מהיופי טפוס סיו "יל ,  כן "ייו 1ס גי . סויר ססווטס טפוסכמחיגי
 5גל , לגר  00מון יס 3פ,מר סכר e7h סגו' )סרטכיג  מסג )6 , ההמ~ני'ם כלו' האדם בני לשון לפ' אבל . cn~hימ"וו ססמ~ן טלף ot~hno טיס 1;סי0 כלגילי גמלו הסטרייט וגלתיכתוניס

 סו"
 רוס

  י16 "פר כפר  ולכן , טסירטחי גפו ולפ:ן'ליס  לירון יילל 6דסנגנ'
 , 5רס גני  למון)סי

 ),טרי
 'רגר 5וס גני t)tDD פין ~ס 5י טל לפרט

 סג;מ'ופ ססהיום סיס סרגריס אמס . סמם;'4ס  1יסטיייממיייי,פ  למכיס  6ד0 133י יוכללו יג'כ סיורם פפמ וסין תיתווי כליתרוצמר
 סתרשף %לי 6ט כי גבו וגר 1)6 וע"ס ייז כומר 6)1 ק)יסח)קו

 : מפז גור גיון ;הלייט  הירס ממםומ6
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