
 13מג כז כן פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 במעט ה אליהם הנערות משני המתחלוו; המחשבות אלו מהם ולהסיר האנישי, כשלטות עצמםלקחו
 : שעשינו בסוהרחבה

 , ההנשמה בסלוק השתדלותו שם וכבר . והארמית העברית בלשון מאד שלם הנו אינקלוס כזפרק
 מה וכל . ענינו כפי יפרשהו הגשמות אל שיביא הכתוב טעארהו תוארוכל

 , נברא אור והראות הנלוו; התנועה עניני ישים , התנועה ממיני מין על המורים השמות מאלושימצאהו
 . ה' ונחת אמר ולא , ה' ואתנלי , ה' והיד . ה' יתנלי , ה' ירד תרנם והנה . השגחה או , שכינהכלומר
 עמך ארד אנכי ')6( תרגם שהוא אלא , בפירושו נמשך וזה , ואחוי כען אתנלי , ואראה נאארדה
 והכנתו פירושו וטוב האדון זה שלימות על יורה מאד מופלא יבר וזה , למצרים עטך אחוו: אנאטצרש,

הדברים
 טובשםאפחץי

 סכ6 מס סכל ג6תר ול6 כחורם 630 מס ס6מח יסים סכלם 6סל )6ותס לצל . טטטיט כמו מלמכס 3מעע ה : Shrtn;סט0
 כ16 כתורס 6כל כוה, סכלו ססמוגי דמיון כפי כלו כחורם 0רמכפ כמטע מענין וס 3"ר)ו סינוטי 3טימוח עומסלקמו

 , לחכמים ממס וסגסתר מדעת כחחלח לתמון סגלויס דכריס : מסרק כוס מעסינו כמוכיקור
 ;ס6ל;1 גדול ספק כוס ססלק)ו עס מגבר hlo כי וס וסכןפרק

 מ3ד סגסמות סמורים 3עגיגיס מחוייג סס3י6ור מענר כפרק סר3 סכי6ר 6חר . וכף סגר 6הק"ס כזפרם : גכוניס ממרכסעליו
 hS ססי"ת סיחו6ר ר16י ספין ססמ1ן ס0רחיקו כמו רפוי ,ס ומפגי , כ"6 כלסגן ארס דגרם ז"ללמרס

 וכל חסרון/ ססו6 יגר כל סירוחק1 רשי כן בו/ ססרון טפלו לתם נחתם ול6 כחולי ול6 כסתייס ול636כילס
~DDn 610ע6 3ירידס )6 ס' סיתו6ר רפוי 6ין ולכן , סיסולקו ר16י 6'כ , חסרון OtSDJ~ 66טר סדכריס ס6ר ככל ע 

 ,ס לסי יתחייב 6"כ גסס 610 מתנועע סכל לחס חגועס גסס סימני ס6"6 סורס ס0מופח סכן וכל מעכר גפ'נקמרו
 מסיס סגר  סיוכילוס כייר  מסרן  כוס 1ס;ס , מכמון ידמו 6סר מעגין זולת על ישרסו  גסמ1ח ממוריס סדגריססכל
 6ל סיגי" סכתוכ ס'ת"רסו ת"ר וכל ססגס)וס כמעלות ססתזלותו מס וכלרמית געגרית מלסוגות כטחי ע6דחכם

 מידע ר"וי כמעתיק כי לגו לסרוח מלסוגות 6לו כסחי מ6ד חכס ססי0 6מר וכנוגס . עגינו כפי יסרסס1סגטמות
 6טר כלסין)ו6ד

~pwl 

 , ממגו רסיס olh')n מיינו ל6 סת61ר כוס 6וגקלוס סיס ל6 כ"ptnu~ , 6 6סר וסלמון ממגו
 סכינס כלומר גכר6 716 וסר6וח סגלות התכעס ענין נטיס מסתגועס מין על סמוריס ססמ1ח מ6ל1 סית1063 מסוכל
 ;6 6רדס , סכיגס סריגות עגין ססי6 , 6חגלי ס' ירך , ו6חגלי ס' וירד חרנס וסגם , ססגחס16

~hlh1 
 ירדס 610

 6חופ 6ג6 מ3רימס עמך "רך 6גכי תרגם ס"וגקלוס 6מר ססרכ "ל" , כסירוסו נמסך וגס ו6חחוי כען 6יתגליססגחתו

קרשקש
 שפירש מה . סציטה עמד ארד אנכי נטלה )6( כזפרם
ן
 שהרצון "ל אמנם , חיים אלהים דגרי דבריו '
 ולא ההשגחה בתכלית ממנו ומושגח בו נעזר היותו ארדבטלת
 אשר 1.רר ירד נסו האחרים המלות כמו א'תגל. אנא למדגמו'תכן
 והראיה , טפעולות'ו פעולה או אורו והראות הגלות גהתהרצון
 בו ירצה עמך אמרו ההשגחה היא ארר במלת שהרצוןבזה

 שהוא עלה גם אעלך ואנכי אסרו אחרת ראיה ועור . סטנוההעזר
 והוא לוסר נוכל או . במערה אבותיו עם ויקבר שיעלההבטיחו
 אעלך ואנכי מצרימה עמך ארר אנכי שאמר מה כי גבוןהיותר
 וירבו שיפרו והוא מסגו ומושגח בו נעזר זרעו היות עלהגם

 : הנבחרת הארץ אל ויעלם ויביאם הקץ יגיע עררעצט1

עמך
אברבנאל

 tOniDI סגסמוח חקרי סמו מסס'י סיר1מקו ר18י 0חו1טס ממיי ע3 י,מוריס טסת6ויס כח3 סקוימ )פוק סמווס יצ3 יי כזפרמ
 מ,רימס טסך 6רד שגי סנר 6ווק)וס טחרגס ממס ספק נוס משיגיסוס,ו

 קסרמיק ויורת ססגטמס חקרי מרמיק גסיוח1 6ה1ה, 4,6 ס'( מ'ו)גר6טיח
 "16נק)וס )53ר סי' ,ס סגי6 וגגן סתנועכ, תקרי סרמיק ו)6 כסגטמסתקלי
 5מופ 6)6 טתרגס שמס , סג"מ1ת ם61רי כמו סתו1טס ח61י' ירתיקגסוס
 טשי סי כקנוס סירק חספס סוס ספוק 8'ג וסיס ר,רג, יג5רס )ספוחסו6
 מכ)) ס~6 6ג) , עקמו נסוי פרק ~ס 6ין סמזוייקיס גספריס סמ1161מס

 מוסג גגי15ר ס6', . שטס 0ס סטיק ום וחלק' : ממנו ומנקשסקוזס
 6)6 טד ססרק מחמלת וזס וסמגוט0 סגסמוח 3סרמסת ככלל וכוונתווס

 "רר 16גיחרגם
~-DtD 

 התנגס גבס היסיג סססק גכר6וח , הג' .

 11מקט:ניי6 ::;יעןןימ,ןשעמ:למ,ן,מסיסס)מסמו ::;2וןבנפממ ה6,%נב:::!::,ןץ1,1ם:%שגי
 יסיס ;5טר ;י , )תכעס 8מר מוגן טכו6 ס"גמס 16 מכיוס סוקרך 1ס גורן כסייס ס6ס וסוף , ,גר6 716 וכר16ת סנטת ססי6 סתו,טס נענעיטיס 4תנוט'יני:1גק)ום ):ף:קי

 וכא 0י)2 )סת ,י6 סייגו ):ת י4 יייי,י8 י0י'Sho 6~;סב::,:,5:::::
 מגע %נ2 :ןת:% א

 עברין,
 o)h t'plD~O צ6"

 יי י יי" " י"י" י וצ חיג%:ר:צס יגן %גע0 ימ;,::ג%: 63ון'רגיח:ה 0ג'אכ.י, גן:'וססטב'צחס1%:ר
 סו3 סמא יספק 101 . עטר ארד אנכ' תרגם שהוא "אזלי: %) 2י 4% צנןן2:ש(ימל:::::%םמ,הט:ל%2
 יי'זס %וס ססו6 6מוה 6ן6 עפרגס , עמן 6רד %6י גיהוק גן עטן )6 סיס וסה,וטס ס0נטמס )0רמיק מוסנו סים סטם , 6ו)ק)וסכזגגי
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 כז פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 הספור זה תחלה כי וההר , הנבואה מעניני נדול ענק התרנום בזה לנו nhe1 . שהם מה כפיהרברים
 , כו' מצרימה עטך ארד אנכי כו' יעקב יעקב ויאמר , הלילה במראות לישראל אלהים יאסר ,אמר
 אשרנאמר שיסופרהמאטר אונקלום הרחיק לא , הלילה במראות היותו המאמר תחלת כלל וכאשרא

 , שקרה ענין ספור לא , לו שנאמר מה ספור זה כי ב , האכער ספור והוא , בלשונו הלילהבמראווע
 , בהראות אותו כנה ולזה , הנמצאים בדברים שהתחדש טה סמור הוא אשר , סיני הר על ה' וירדכמו

 הניחו לו שנאמר מה ספור כלומר , הדמיונים והדברים נ התנועה מציאות על שיורה מה ממנווהרחיק
 במראות או בהלום בו שיאמר טה בין נדול הפרש יש כי תתעורר ומכאן ד . מופלא וזה , היהכאשר
 אלילאטר, ה' דבר ויהי סתם, בו שהשמר מה ובע י , ובטראה בטחזה שיאטרבו טה ובין ה ,הלילה
 לא ולזה , מלאך , הנה הנאמר אלהים פירש אונקלום כי אצלי עוד ואפשר . לאסר אלי ה' ויאמראו

 אנכי לו תנמר והוא מלאך הנה אלהים השמעו תרחיק ולא , למצרים עמך אחות אנא שיאמרהרחיק
האל

אפה-י טובשם
 וטוב ס76ון זס סלמות על יורם מ76 מופלגי זכר ונסעמך
 סחרגוס כוס לט ופתח : סמן חס כסי סדנריס וסכנת,פירוסו
 6מר ססט,ר וס תחלת כי 1סו6 , סנכו6ס נעגין נ17לענין
 חחלס כלל וכלסר סלילם כמרקוח ליסר6ל לעסיסויקמר
 ל6 נחלום סס'ס ר"ל סלילס כמרצת סת6נור סייחוס

ppoJ
 ל6 כחט ססיס' סלילסנ'ר"ל כתר6וח סת6מר

 סג6מר מס ספור סוכ ו6נור1 : לו נ6תר כלסר נלסוגו3סקין
 כדמיונו סחסכ מס 6ל6 פלמס גג61ס מיחס ל6 עתך6רר 6גכי ס6מר1 סמסרסיס נתרו , פקרס עגין ספור ל%לו

 כמקין סטת סנכ61ס cnton ל6 מקריס עוזו ירדססו6
 סיס ל6 כן סדכר סיס "לו כי מסכל מססתמס1תותסיס
 סמסרסיס 61מר1 : 6יתנלי h)b 6ל6 צתות 6ג6תתרגם
 תגועס מניצת על סיורם מס מזונו ומרחיק צמרוכי

 , סיס כ6סר ל, סנ6מר מס מסור כלומר דמ'1גייס,וסךכריס

11:שעק:1::":,1:נ
 סיס כללו כיס לוס כסס סימיון סיטתמס למס7מיונייס
 מרחיק ול6 מסיס כמו מגיחו כדמיון לו סנ6' מסספור
 מסרס ים כי לגו לעורר ,ס וסיס , סגסמות על מורססיסיס
 סי6ג מק וכין סלילס וכמר"ת 3חלוס סי6מר מסכין

 "לו כין סטרם יס וסרס , 7מווגיח גכו"ס סלילסכתר",ת

 'גרס ט)6 "רג וקמר , גו מוסקת וסע גו וסוג וגרז' מישי זגגטוס
 )סי1הו 6דת וקרעו 6ונק)ו0, סלמנו ע) 06 גי 0סנהתו מסוט ט)ז0
 6חתיס )גר ק)ונימו0גר

~lDIP1 
 ועוג ,קומר . יגיעין( גפ'ס מי') ;מ'ס

 שנגריס סגין סגו כיון סתרנוס ססו6 גתורס טטס0 פי' ע) ירפספירוזו
 רם, טוו סקירות ומלגי , כסס מסכסי

 גמקמס.חויס גז,)יס )עניניי
 סיטר"גמז

 . אלהים 1.אמר אמר הספור זה תחלת כי והוא : סרג
 "סטינ ססטג0 ספח סרג גובח קסי0 , סתקוס וט גפי' ס"פ,זיח"נ
 ויסתג)1ס ממטגס סיחס 6ג) 9)פס גג4"ייח סטגס סיחס )6 לעיטיעקב
 6מר ג'; וסקופ , ס)י)ס (nlh1D ו,סו , ומשתגס, זמיונ, גפ'ממנו

 16 כמוס סי8מר גידמס ידרג כסס 0סנד) הוסו , ג)גד כדמיוןמפע)
 גממוס 6ו גמר08 ס'8מר מס ונין , גמורם נג81ס olfha ס)י)סמוסח
 ירנ סוס כי ,  נססרס מתקנס לדפהי וט וכל . גפורם  )ג81סססי6
 ירג יניע oct , ס5פסיח ס)נו8ס פךרגות גיער פפ'5 גת'גסמוי
 , סיגי י;לליפסון'ט פי1כי5י סי5סו)ס גפורגס יפר5ס ואסנסירות

 דללן  צוםס צוויים  טן%%~גפיץ  מזויג יצרילסושן.

 מם ווגינהם:טן,ב%ן,ציצי:)8םש.
 סחן 12% 0'י)ס,2ט "מי 6מי יי3'עקי7 "סקיס,0'ני
 4רכ כוינפ 5מתס 5נל . סיכרתי כפו גוצי גרוייו 4וג  סופרטס
514a)p~thv 1 פי  ני1 רג 94רס 9;יDh'G יכסוג 

~DDW3 
 שסיס מ4

 סיחס )6 סססנס Dhtg סססוק )נו  סכ"רס מני ר") . וכו' סמ6מר חמ)ח כ)) 1Dbll א כזסנרק
 סגכ61ס מן ממוחט מדרנס סיחס 6כ) סלמס ג613ייחסטנם
  פלסרנס  5ויסלוס מרסיס  ל% ,ס מסג' ס)י)ס כמרקוח למלווגסו
b)h:5רך ייכי יפרו כי סג5'. ספירים 1ס כי ב  יחוס 
 יסע hlon כדמיוגו  סתטנ פס ohts) ODs~ b)h  יימס י6פפך
 oenl 'קיגייח ס61ח בכובס סס'תס )6 כמוריס עמו'רד

 קמוח 6ג6 פתלגס סיס )6 כן סיס ")ו כי ססכ)מססתמט,ח

 סדגריס המגס . סדמענייס וסדכייס ג : 5חגלי 6ג66יי
 ,sp למוס פלס יונילום סגי יס פפיי יליפס ינוסס hSנפותיך  מעוירפיוני ססיס ליפסנ  ססיסס ohl)n ו6ח כמוסדפענייס
 סכ6רגו "מר . 1כ1' תחעורל ומכהן ר : החגיי 6מר 1)6עגינס
 %ד סיס החוח b(h 16)קל1ס סחרנס עמך 6רר הנכיסימר
 , סלילם כפריים סכסוי  סיפר גט :oelnP מיתרי שכולססרח
 יו  נעלוס נו סייפר פס  נין סנרל סיס ססעירר פכרןע"כ

 מררגס וסיף כפפלס סוים פנינים מסיי סילו Ostii~כמרייס
 סרס כו טילטל מס ויכין סל6סייס: מסמ)וקס טיפס  יותרינויפ מס יסנום י5*  יפפיי 16 נמר6ס כו 1Db)D פס  וכיןפפוסט
 ושי  ססס קופר נין  חלוק יס  ופפזס Ob1D טכעגין ר") .וכו'

 : ס' ויחמר  סבודגר

אברבנאל
 , גמל06 16 גחטס )ו טנ*מר הספר מס וגין , גמ1י16חומשאקרס

 מספזמס מ8ז מונטז'ים ימיו גח,וס סי, 6ם וג'ט סוגיים מנזחגי
 5דס בפס טל5 טפטג לפי  סי);תס, גס ירמיק )6 ולגן , 46עססמקג)
 קס0גטש יוגן  יען , ית' לאליי בסייפי סופי ח פכוי ייתט 04%1

 שמס  ססורס ינסנם פדות סו5 כי  ולכן , ~ODID ססעולוח סס  8יןפירס ייסוג ספסר פס 5פ)ס . יס'  סוסן פסיס יל5  שפיגל, פיטיגפסלס
 6'ג  סוס . למרגמו 15)ילוס וסוגרך לגוש טייופס אפיי סיססיפר
 ג'כ 8ט גי , גתו8ס 16 גח11ם כגד מדגר מסייס יססרס גוס סיס)6

 סגסתהס  'ורס דגןיס ;)'ססוכ גי , יגריס סטר 18 מטקס ספירס'וחו
 לתרי ;י אטי : סרג מדגר! וס 1hsntt , ~ס ולה ל6 ,וסהרגוס סס" 6) 1י1טרן סלמת 'מייג מהורס "מפרט סמט"ס ומסוו ,מסמזמס
 טיסאר 8ווק)יס p'nlo )8' ס)י)ס נמר"ית סיורו סססור גחמ)חקג)ס
 סנוט. ג' גוס סרג רסס יוס גלט.1)1. ילילי יפר5וס )5פר  6סרסמ8מר
 וע) . ס)י)ס גמר"ומ סיפת ג' . נקמר 6סר  ממקמר שסור 4יוהיס5'

 וסירסו , נ1ט1))1 '5מר  יל5 'סתנ פיסי ספ51 גפם סריסי ספוריי ,  ייסוננו )חוגמו "ונק)וס ירמיק ט)8 8מי יחי ס7גרי0 מתימתמגרות
 . נלטונוו סדיר לי5פר tynf ס1יסס כתלום וסיופו יאתר פיסנור
 טורפ. פס ספויינין )8 )1, טון' מס ספיר כי ס5פס וסין פור11'ס
 4פסג סופרר מי ססור י51 פ1ריס  טפו 6רר לוגי טופר פס כיר"ל
 ייון ס'  וייר יפו D)'h 11'%1 גחליס ירבריס enlh לו סיופרוברנר
 % שירת פה מטנו והרחיק 1 פעיי סיור טיול  ג'( י'עטפוס
 וסספ4ו סיגם קותו סימיון nttiwv סזמי1גי סיגי  סו6 ט %טו%ר

ויגע'פסו
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 44מר כי פרק ראשון חבק נבוניםמורה

 ויאמר , אומר תראהו הלא , כן גם המלאך ידי על הלשון בזה יהיה המאטר זה כי . אביר אלהיהאל
 משחת אשר אל בית האל אנכי עמו דבריו ספור ובסוף , הנני ואמר יעקב בחלום האלהים מלאךאלי
 בדברי נמשך זה אבל . למלאך ולא לאל נדר יעקב כי ספק ואין , נדר שם לי נדרת אשר מצבהשם

 בחסרון כולם והם , להם השם דבור בלשון השם בעבור המלאך יאמרם אשר הדברים ספור כלומרהנביאים,
 . כוה וכיוצא , אל בבית עליך הנגלה האל שלוח אנכי , אביך אלהי שלוח אנכי אמר כאילו ,המצפרף

 : הטאמר זה כונת כפי רבים דברים ובמלאכים ופעלותיה בנבואה יבאווהנה
רנל

שם
 16 סלילם כמרקוח *ו כחלום כסג6מרו מסרס יםסדנריס
 סכר סגר 6וגקלוס כי לומר ע71 זוחכן . וכמר06גמחזס
 וסות סמ7מס סכם הו6 מגס סגלתך ט 6ת "שsp,, סי6מר מרחיק ל6 ולכן . מלקך ,ס כמקוס סג6מר 6לסיסכי
 וסגם . *חוח 6ג6 היתמר סרחיק ל6 עכו כגוףכח

 ר6ס ככר כי , רנות קוטיוח סרב SD סקנססרמכ"ן
 כמו הגממות ומרחיק מחרן שחו כעת חלוםיעקב
 וט' 7ס' יקר" וסגס ותרגם עליו %נ ס' וסגסט*מר
 ,ph כי וסילמת . כמעיך מינורי וסגס עמך 6גכיוסגס

 מכליות לסאגות רומש סי6 כחלוס ססיתס עםסגכו6ס
 ומנס כי סגס,נס מרחיקו סגסמוח,1ל6 16גקל1ס סרחיקולכן
 לו אקרס ענין 6ל6 לו סג6מר ספור תיגו עליו ג3כס'
 5מר עמך 6גכי O)Ot סגטמ1תן ממם "וגקלוס סרחיקולכן
 כעכור 6ל6 סגטמוח למרחיק סיס ל6 כסעדך מימריוס5
 סמלצה סנוור כמו מטך ע"י סי6 סגךיקיס ססכחחכי

 ככל רשי "ין קורס סחרי המעורר כי וגס , p'fi'ככותל
 סגין סל6 ולמס 7י/ 6חד (?1P? 6ל6 לכלותו ומקוסמקוס

 : וסויות קוסיוח עליו סקסם ז"לסרמג"ן
רנןאברבנאל

 סמוק גוס 1,16 יט6ר )6 ס71 ומוס . קרמי גלטת 06 גי 8מר גוסכתג
 כיימוד סלילם 3תר16ח שיקמי מס מסור כלזמר סדמיוכייס וסרכריססמקוס
 , מרומני יגטי0 ככר סגטמי סגת גי , סיס ג"טר טויתו סמדמס6)

 סרג שיסנור טיוח טפס גוס 0טוגתי יתיחס . סגסמוח מפנו ספור51ינ1
 וגופותקג)

~thf:)a 
 פינוקו גבם 0ו"מר ס5)כיס סוס , מ)6ך ט" מס

Sho'לעסיס ויוגר 6)סי0 ויקמל , ית lhoc 'ודגר 5מר 6טל ס61 ית 
 סטג) (ntDSDh ממנו ססספעסכסי6 ;סיס סייח עlOi 0('o'h ע)ומשפיע
 סמ6מר יימס Db~ 6(1(P' וקל )" וסגתו3סלוע)

 )סגס eh גי סכו"
 ,ח' ~h(Dl ט) גלמת טס נקמר וס' ולסיס טס טסית וקפי .סר6קונס
 גפס1ק ממוס . תתגלי וקמר , סחנוטס ממיני מין מלייחס 6חק)1סמטס
 סמ)6ך SD גג16 ס,8מר 5)סי0 סם ס" ""ווק)וס שטפסר סרג 8מרסוס
 1)סי1ת סמ53ן טסות סקרוגס )סנט סס81 כזור ייחס וססגהונעגמו

 לפטר גס . ג)ס1נו גו כיריזס ט'הרנס סלמיק ,6 מהן סיס80)סי0
 סגת סו6 סהנ1טס 16,ק11ס גו כמהיק ט61 סרג 6מר 6סר טסמ)8ךק;6'
 6;ר תטוגוח ;חי גו'.)פ, כנבואה יכה והגה : נקמי גח חקיותותעומס
 סמ)6גיס. עין ט) כוכ61ס,1ס0וימ מדרנוה מפרט ע) נווים סלג,כר6סונ'וגר
 וטעוז . גסטגרס ס81 ס"ס נפרק ס6)ם מירוטים גט,י ""מר סמ0 סרג6מר
 , ממנו ס"מ גהוק ומס , כמקמל מוס גפרקיס ס8)ם גירושים'דגר
 מ'ו )גר6ת,ת מתורס גפי' סרמג'ן ואטבם : תפרק פירוט גוסוויקי
נוגר וכוני . רג1ח ספקות ספרקי0 1ג"8ר גוס סרג טימר מס וגר סקנסג'(

'wlh 
 למנין תסס ראשון ספק : מסחירה S1n~hl )6מד 6מ1

 1;ן , 'ח' 5ס6) סה,וטס מס' ג, "ונקרוס סי.לחיק ימר , סרגגנז
 סגטמות ט) )סור6תס , סטמיעס .ח' ממנו קסרמ'ק מ'מ נפרקכסג

 %ש: su יצ גן,:ישכ :גיל:צו4נ"ס'ל:יצ
 ויגורקרי6ס

~ltDht 
eon: טהמר )וט 6טיג ואני : ג'ל סג;מוח ט) 'זרו 

 סנסמיי0 תארים ס0 יפ' מס6) קיר1תקו ססח8רי0 סמ"ק מוס נ'ס נפ'כרג
 נשנוץ סי 2:%: צ%],%צש2%,בץיטננ

 וסקריכם סיגם 6ג) , וססנקמס סהנועס ע) סת1רס )סיוססעגרס

 ספוט) ע) 6ס גי יורו )8 גט,מס סס סרס גטמייס גויס יני ע)ס6זס1ג~קלנ1%ף]%1ןו11י

 %1%21ר?שוצ:% גםג"ג 11:סהב" יג%שב
 ץ4ה%'2ת2ימ:ינש,1%':ס%יגשמן '6י"נ יג :מיי8תיעצסטץ;ס:422
 יצוב':1 %ששסצ::ןש"%בש%עןיצל
 מסססק ר"ג נסמר "ג3ר ),ס 5ני2 ואני : כרייס כטמיפסששהק

ו6י%שכהו51ל"
 משוחף גן גס ס,הקסמ(6 ט)

1r)Oti 
 ת(6 6רמיו.וו)כיוח

 )6 סטג) סטנת ט) )קמו ר6יס גפירוס lh(*:D )קמו כקטר סוס 40פט
 פיין )8 16 ר6ס )6 6'1 מסומג'1 מ6ו otnnot . ממוט סטנתע)

 קלמר גתקג , שרגגיגלי
~tOg 

 )" ,סו6 ג)קוווו פטוחף רמס מלת

 : סטכ)( קנוח %ל )גמר nlhs'סנויעס
,pD~ 

 ר6יס סכל 3מ'; שלישי
 16חס )והרגם )גז סר6י0 ט) טח1רס גמקומו ממוס 18וק),ם גרח)6

 סטגמס ,ס ע0 )עין כקטר 6ג) , גי6י0( מוסג טסזנר );יגפטוטס
 , ).ג( ג'ט )גר"ס'ה גטניי ס' ר8ס גי , סר18י גפי יתרנסוסהג1,11ח

 05 טיר6ס "0 כר"יס ""'ן , ('( ג' )"מות סמי עני 6ה רדיתיר5ס
 סרג גדטח "טקס (ecp )5 מוסגל וטוסו געו'וס קיסגימ 6ג,נופט

 ספי ;5'וו  סיום ע0 ),ס מ"ג ואני : סק)ימו 1)6 גוונחתיי
  "ג)

 , טמסג נמו סךנר ט"ין 15מר( )8,' דטהו מניח ע" נס ),'))810(
 וסר6יס , ס' קי0 'חרנס ססחגו,,1ה ע) הורס 8"ר סר"'ס סיס 5)וגי
 טיעסס יפי סיס , הו"( )ר'1 ג1סווס יחרגמס mnl~no עמס 6ין5סר
 1)6 . מרע 6) גסההגרו גמו מעוג 8) וט גסתהגי 118ן)1ס גן גס,0

 ,ד גיוס גןמנולנו
 קהג"

 ימרגמס )6 גססהגוו,ומ ס.1ח טס )ט1ג סר"יס
 , רע דגר 16 ועלוי לכעס עמו ט.וכור גמלון מטוו וס וטד , ס'מקדם
 ר6י0 ,ס כיס )6 ו'( ג' )נר6"יח )מ6ג) מען עוג יי ס6טסוחרץ
 ומ"ת 06 כי גס חרגה 1)6 , נסחגוו:1ח 08 גימלסייח

 6יתח"
 וילק .

 ק)6 ס'( 1' )טס ס"ז0 רעת רגם גיס'
~?o 

 מוטיי0 סטנם 6ס ג' טס
  (pu)uno סט,.ן חקי טסו יוחס ונס . ס' e~D חרגם , טיטקוממס
  )ימחו 5ווזלוס יר1פ לן snDI הפס ירופ תלוית 0ר5י0 נסיון 05לי
 ע"ס ג'ק סיג רם( וגגי . ס' קדט 8מר 1),ס , ית' )ס6) )חגרו1)8
 וירסס סמ1רס גב) (Sh מ,ומסת רסיס ג) מ61חי וסח 83מר מ"ח גפ'טס
 סו5י1ח סג) טי6מר סרג וגוי ר6ס , )ך 8ספר %ר 6)1 ווזתומ61

 יטלל , מוייית פריי גין %ססיוויופ  טיסיו גין ומץ הרגמם18,ק)וס
פו5 רזוי  ושרפ כפול ינין כלס  סי 5טר %51רי , ל3ר טמר ילו וולפוסקר

 פ)פרי
 וג% , סתגונ)ופ פייותו ולי ;ר% יפ0 פרע ור ירקותו

 : ס' 1ה81 8מר 'ומס חותר ססתנוננות ע) 'וים )8 ס' קי0טל;ין
 ,ס סיס 1)6 קומך עיר כ61 טהרגס ג'( )'6 )דגריס קפויך סוגרי61  0,6יך ס'  כן  סרנם ל5  לפי( לעל  ;כייתימ ס' ו6עגר פויו ט1ס' 1'טגוי ותרגם 'ת' מס6) סחנוטס 16,ק)1ס טסרמיק וקמר 6'ך דספק

 4 :ן. צי:מ ש!ש2%2::ם:שייצגןי,
 סרמג'ן גססני טעות 6'ג וסיס , ר,ססויס גג) מסחי קזמן,ו(ס עגוסו"
 סירוס 6ף גי 16מר ועוז . סעטסו וסוף גחרנו0 )וגר1וו נסמך16

 hb כי , כרפוי 0(0 ג" גפ' סרג גדורי ס0נימ )8 סו6 סניגדגרי1
 ייס 5גל , )לר %5;ליס מיס ל5 פתלים  סגפ;ו0 ר,לג8מי

  קס'ס סיני יי פל יו לויריר ולזן , רירים סיוי 5ו פפסי ספוריפיופו סופרי
 סיס )פניך סוגר סו6 8)סיך ס' 8מוס , 6יחנ% הרגמו מטקס0פ1ר
 סרג )דעת %1ן . ט)י1 סת1רס טחעין מעטם ספיר )6 מטס וגרימפוי
 סו8 זלייך ס' 010  סיררן 5פ פיגור לן ,לי 8פי וא'  טפס 8מרסו8 גי עליו יגרס מטס דגרי סחיר )חרנמו,ג'ט ו)6 מוס למשוט ), סיס)6

 ;בםעג11%:,13י,נימטט,2י:6'2ה
 טלין רירים סינר 5'כ וס וחיי 'יגור hw ייוטפ פל  ושלפי ,כפנון )* :'ל'י צו,סי8ל8מין ,גיל

 : %פסס סיגו ול5 פליזלחוי
~eD 

 1:8  %קקה 0רג0  טל, לפס ה
 גגן.(  טמס  שנפיל פיוס פס יס' יגירו יר  ס0 וסטיר סג7ו)ס0יז
 ,  לוס  Gh'( ואני : ית' )8)וס יז מריימס יר8 וי8 עטם 8סר )ט1ןמפני

 פל*  )מגיד גיר 1)6 גנגיe 0(o'h טת)0 גסס מסגטמוח וטמרט6ונק06
רלי
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 אבובנאל כז פרק ראשון מלק נבךכימ בערהאברבנאל
 ג'( ט' )טמות הויס ה' '7 ס,ס כמh 1'(o 3ג8ן יד וסנס . גמ1רי0ס0 ס:" קע:ס הנד1,ס סיז מוי סט'י נ3ירת ר8ו 6)6 חלילס, יזר6ו
 נג1רת 16מר ווסו מכס )10ן כהי6 ט;ו( כ' )זגריס ג0 סיתס ס' ידוג0
 1!גן 3מ,רי0 ה' סעטס וסמגה סדגר סו" היו גי , ס' יעני רגת6יז6
 היס )6 גפטוקס גג"ן ה,ז סיס 061 , הטונ0 )יר5ח כט0 5ת סט0יר6ו
 כסיכ 5הר , ס' דעגו טי"מרר16י

 ספט)ה;1"
 ר5וי 1סיס )ה:'י מ.1הס

 יקר" וס,ס . סיד טטס6קר
 חס"וס )פ, ההט6)ס 7ךן ט) יד סמכס

 עניעת כסי8 הנג1רס 6ק יטי") ויר6 אמר וג6)1 )מגרו, ג,דייגס
 מס) 1סו8 רגה8 מיד6 1נמסגק גד1)ס גג1וס יס'8 110 גי0סמ1ויי0
su5מר 1)וס . כגג1רס 05 גי לס" סיד יימס 1)8 , סג3'ח סט)יון סכמ 
 מ,רי0 5ה וסכיהי ייי 8ח 1ט)מחי חרגס 1גגר , גמ1ריס ס' טסס6סר
 : nlnhG' )מס מסגים נ3ורתי ממח יח פ1ן ו6ס)ח ג'( ג')טמ1ח
 גהי3ין ו'מ( )'6 )כמ1ת "!סיD)Sh) 0 גחו3י0 טחרנס גמס 1ספק

hDiih)טפי' )ומר ווג) ס)6 1"מר , גטמ1ח ט) מורס וס61 , ד8דוי 
 ר.רג טפי' גמו ה)ומות 6ק נה0 פהמ "סר נני6 ג)י ז"7ני15גע8
 ל'ג )י3רי0 )מ1 06זת מ,מינו סכה1ג ט8מר מפ,י r?no). מוי ס'1)גירק
 : 'תגרך ,6) 'מין Dn"C 'ורה , 'מיויס כה3 18ו;)1ס והרגםג'(
 , כ7רוס ע, מע;ס גטוסס 8ם גי הרמ3'ן דגרי I'hG )1ה 5חיגואני
 , ~?mnl ה;ק גו ":ר סנ3ר8 הכ)י ט) 7ה' fu)ih סרג י;רס 6יגי
 :נ'ס0 1ס")נט סכימ,ן , ,מיויס גחג ט1מ1 ס"1פן גוס סיפרט סמווטמי

 י,כו" הנגל6 הגמ ט)נ5מרו
 גח3 8מר והמחינס . סק3'ס מימין ג8ס ססדח ו'ורס , )מו6סדח  בישייי  יפר גי  עליי  יורי יזיוז  ~ילי ,

 מנו כיס ,מי,,כ טנהג "Dh ס,ס . )ו8 יסנ 18ריית6 8סות מגוימיניס
 . ממ,1 מרומק סה61 )5ס וסמג1 יח' מס") סימין סרהיק 1גוס ,6חת6
x~ht,(כ6ט סו6 8וגע ג:0 גוס 6כר ה)וחוח חקק גו "טי "הג 
 1פייט , 8,גט קר8ו %1ן ס8וח'וח ,1ר1ח ס!1מות ט) מרח סססכגר11ן
 :21 ש %:ק,::ביץמ;ניטשצ~,ב:שןה'נג,:צ,ג12ן
 ס' ימינן ו'( ט'1 )סמ1ח b'lh חרטן ה' ימיון . 'ח' )גוו5ת)י'מס1

 וק "'ג ש יתי~ %", י'" צ שג :o~ohiססת6ו0צ:

 "ופן היס מס גן" "מר מ;ס גי ו,ס , SnnO ,? ט) 08 גי נ6מרס)"
D11ht~ג'0 טגעו ס),ט'1 1מ3מר גי0 ירה וחי)1 פרטס מרכ3וח ג"מרו 
 15יג הוטן ס' ימינן , 'מ,ון נעית ,ס 5מי ס"מי מס גן ~oh 'סוף

 סו"מגו5י
 וגר ג3ר גי וס עטה כ3ס ס:'י ימין יי ע) 8מרו ט!6

 המ1רי'0 ג)ג 1:נהן )מרנס ס,ס 8ח טטס עוס קזי0 גרומ וס וטטס6יך

 1מיל1 פךטס מרגג1ת 1גן , ה' וי:טר 5ומר lorl , יכן"! "חר ג'ס)נ"
 כ7גוי רגק6 יך5 נג1רת סוס )דגר מסה קר8 סמ:) ,7 וט) . גיסירס

 ch'1 וגווח :"מר ממס ח סמק : )מט)ס גפסוק נ,גוס 6סרסגגווה סי" גי ימיון גסירס "מי הגנויס 8והס טל ילרמוו 1!כוין ,16;ק)וס
 1)6 יח' )5) :ס "ייחס ויויס מי5 6חהגימו פ1מן ו3מימר מ'()טס
 5פין וגרומ ממ"מר 'ר6 ס16נק)וס הנס גי )וס "וי ואש'ב : ממנויר8
 ור11נ1 ג811מר1 06 גי נ1פני גכ)' פט)י ג6והו ט,ר )6 ית' סה8),הגיד נמ8מי סר1מ וס0 מ;ס וגרה , סמיס )סויט כ6) מ8ף יוח כי61ט,ורס
 0הו6 'ויס סטני1 5נ) . )פס chltn כסמ8מר , פ1מן וגמימרו6מר
 3מ"מר נתמכמו לת סהנניס כידוע כי , 5פו מרוח הסגטמס מעגין3רח
 גג)י SU~DI הטס 6'כ וסנה , )מרגס הים ססס הט;ס הקיי0 סרומ ע)ג6תר y:h- טר1מ 6ד0 יה:וג ס!" ו);י , המט) ,ז ט) נ"מר וסוס ,פומיס
 ה,ווי ע, נ5מו כוס לג"ר הסנטמה )סרמיק 5ווק)1ס ס1,רך ,נכמי
 1)"וסר1ון

 : מי" 8חחכימ1 פומך וגמ,מר "מר ו)גן , הרות ע)
 'זך ו"ח ממנו וכגי6 ית' גג1ר8 ס)"מר יך תרנס ס)6 גמס טספק
 ס' (ec, ,ע1יס וגור1ט מ1;ס ניד , ת;יפ" ידך ג'ד( ג' )דגרי0סמוקס
 hct;n ג'61ע'ו(

 מרממי 1כדרע"
 מ'"( )'ג )סס 'ךי גמספע וח5מו ,

 , '7י h)'uתח;יף
 סגנר )וס 5ס,3 ואני : יי נו מ)יימס יר" 1)"

 ו6ס , עגמו כד3ר מיתרנט 3מס 06 , ס:נשנוס ירמיק ם"מקל01וכרחי
 )הר8וח סמ!וח 5חס פסו; 1סנס . )"חריו י6מך 16 )פויו סיק7יםגמס

 ש"נ:הגע):7ם2 ,ע;: צ:ע"נךנבם:בזושנ
 hch ג' 1"מוס , "וגר כיד ו" 1:ס61 סהג:מס כרהקקי י1רסקג'נס
 ניח גסמי6 "תקינח 8רי חרנמו , יי' נמ:פע 1ק"חו 'ר', כמ'ס5)

 מכוף גרק8 גחיוו חרין הד ע) 05 )עלמין h)h ק"ס 1"מויחטכינהי
 סר8:ו,ס רו8ה 710 . ידי גדי,6 1חחקיף מר3י חחנ)י טמי" כ1ף 791סמי6
 5ס" גיחרנס

 )תינ0 מ:0 )8 ו!כן , סגיותו ס'8 ססיי כמי0 ")
 גגגר )מס "וסמן )ן' 'יי 3מטפט וה6ה1 גיי( )1') מיז טוכרסי7

 חוקס 3'י ממ,רי0 ס' ו'11'116 8ומר e)nht . ה0כ'נס ה'6 טה'ו ,פיו"
 טזינס ,טו'יונוווע

 1"ן'קו"
 ממ1רי0 ס'

 ג'ד"
 נדמן )8 , חק'פ8

 ט) יז 6,0מו נגווהי חרנ0 :כגר מס ט) :נ:מן )פ' )חרגמ161:;)וס
 6נלו סקוק וה ולהיות , סדכר וס הוקס וכיד הז') ט6מוו וכמו ,סמכס
 גמ1 הןס1קינימ

 סס1"
 'סר5) 5ת ס' סכ11'6 ר') , '~Shl ס! 05 ג' יקג'ה ק) ס'ד 6'11ג5ע הווגי סכיד טוז )ומר ווג) ;olf)n נד 1ע! .

 , ימס ג'e'hi~t 1 '0ר") וגנ' גמ,ט , חוקס גיד מטם 1טי151ממ41יס
 ; חיגמס נ5 ונכן יפ' ס6) יי )6 'חי6) יי סיfh 6 ס61ת גפיסנס

  תזיר5 י'3( י'5 )ז3ריס 3ס 6!הין ס' טיו' תמ'ז כחרגס גמס יספק
 נה 8)סין ס'טיני

"(1 
 ),ס 6תיג וא:' : ית' )6, עינ.ס מל"מס יר8

1:hpכי , הרנ ססגין גמו סרגר ,Ptlli:h 6( ונו ה' עיני חרגס:(; , 
 הן'ר8 "מר35!

 כגיות"
 מהורנס סיס סר3 וגספר 3ס 5)הן דה'

 . 3ס 5!סן ס' עיני חדיר8 סי"מר ו8ף . )3ו י1עף סרג וט)מ0וגס
 סנו1ןהנס

Ivtt? 
 כ6רן גי 5מר קה61 ימ:)'י יג1ר ,ס חהיס יורס

 6חם 5טר '?I1h, , כי8 מ1רי0 כ"רן )" )רקחס טמס ג8 6הס"טר
 , גס 6)הין ס' טיוי חמיד , מ,ס תטחס ס:מי0 !מטר כמסעוגריס
 . חמיד ע)'ס סג5 ההמיזי סמטר סיו גס ס0 6:ר ה' טטיני יורססנס

 :הנסמי0 סטין, Sh היוeD 63"1 0'1 ס' טיני 5מר המיס טט)ומןטר
 מ0ס )6 ס15נק)1ס סיס 06 יא פפק : Shon מי0 1עי,י ג5רוחסס
 ע)יו ו,נ ס' וה,ס הרג0 6'ג )מה , סרג גיטת נמ)וס ט,"מי)מס
 , גסעזן מומוי 5וי עמן 5נגי והנר, , ע)ווכי  מטחד זה' h~rtוס6
 )וס מסיג ואנ' : נמ)01 וה גהיות מהנסמ1ח ה5!ס גפסו;יס גרמו,מה
 , ננכד מכום היוהו מסני סהפרט יסיס ס65 הרב 3דכרי פירתתיסככר
 ס' וסנס 8ומר יסוה . 7גיי0 ספור 15 , מטבס ספוך מה,1ח "0גי
 38) ; ג)גז דגריס "ינו ט)י1נ,ג

 סו"
 וימ)ום י"מר , מטסה הפ1ר

 ו)היוחו , 'ט)יו נ,ג ה' טכ,ה הה1רס וה1דיטס , 5ר,ה מ1;ג כ1)סוכוה
 מ'מרי )חרגו0( עמן 5נגי וכנס 1"מנ0 , )נ!ס1;ו( חרנמ1 מט:סססור
 וט) , יעקג ט0 ה") כסיה סנ8מר ה)1) "1)1 "כיה );יגסטון

 ג'11"
 גסעין ק6ויסש'מימוי %י:שי'ג' ע%י צ?ש ט:י"

 סין טס o'~h 151גי וכן י'ג( 7' 1"ס פין טס 6ס,ס 51,גיוחרנס
 5טיג ואני : ה!1ס גוס 1"ין , פ1מן ע0 "יהי 5נ" ט'1( )כס ;יכווט0
 עס מימוי יס" 5רי , מימרי 16וק)01 חרנס ספכ1קיcc 0(, ר5"1וה)וה
 )סרמקח וס 6מר 6% . פומיס ועס סומך עט יס8 ומימרי ,פוזוך

 מה8י )הרחיק "ס גיסג:מ1ח
 והו6 , יגויון 1)ות ט'1ר1 הדגרים יה'

 מטרתו ית' ס6ל סיס כ6יל1 , סיסו טס 1:יסיס מ:ה עם הטססיהיס
 מ'ט( פרטס 3ג'ר )ח,') 8מיו )וס וגדומס . מ.מר' גג)0 6מר1)גן

 ממתות חס,תס סגיוס )1ה1 ס1פרי0 חק1ן ה' !פני ט1מן ט1דו1ו5גךכס
 ט)8 חדט 1מ,ה . "3רהס )פני ט1מז ה' בס'ס '"מר סי" ,)"גרהס(
 , 8מר )דגר 1)6 הסנכמה )הרח,; ai~:1h גוווח 0ה,ח: סוג'י"מר
 ס0ס )1 יר6ס et~)b סנ"מר נסופ1 "מר סחל; מוס מ'ח 3;' ס,הג'

 כסנמחו סה!וח 5,)1 מנ,נס סהיס )פי , יהנ)י ס' קדס מ'( כ'3)3ר":יח
 כהנטמס הרמקות מלכז 6הרח כוונה סי6 וס סגס . מה3שת63חד
 מ0ג וכרמג'ן . lh(~(Dt ")יסס כיכוין סמו,ט מי "מרים הג)י1ח1ג1
 "מר )חג!ית 1)6 )גז ההג)'ת )וס כ'tl)rlth 1 ינרי יכ! סוגט"מר
 מספקות הרגס י1תרו 1גוה כ"מה ס1יטחין ו,ני . מוטטח ממטנסוהי8

 מס סרמיק )8 כ8ונק)וס סיס 6ס 'ג ספק : היג ננד סעטססרמג'ן
 תלגh  0(e~o  ויג, הקהונ ס6מר וג6ג,מ)ן ג)גן )מה 6'ג גח)1סטנ6מר
hnht6) ס' ור6ס גנגטון 'ג'ע תרגס וגמ)כי0 , ה' קז0 מן מימר 
 סיות עס ס5ונק)וס וגרחי טכגר מס )וכ מסיג ואנ' : ס' 6חנ)יכ)מס
 גת3 וסרג . "מרוח )ג1,11ח 'כ1ין כג'ג סמ)ט nlncJc 1'8 )הרמקתיג1ין
 קדס מן מימר hnh1 וג5גימ)ן ג)גן "1ו;)1ס "חינס חמס מ'ג מ'8גפ'
 ננו6ס סיתס ט)8 !סעיר "ס גי הנסמות !הרמיק טס היס )8 ,ס'

 נגי5'0 סיו )8 סס גי , t(ISnt~h ))גן סג" סהט1ררות "ס( )גיגמורה
hS1סנגו8ס )מררנח סג'טו 

"(1 
 סחט1רר1ת טו'יוס וס'ס , טמהס ס' דגר

 ססיחס גכ)מס 6מוס . ס' קרס מן גחרגומ1 גיק 1)1ס , e~t)hכ63
 1)" ס' 8יהנ)י יווחן 3ו הרג0 5)היי טניןמט)ח1

 ס' מקדס 6מר
 06 גי סנסמוו4 )הרחיק גי11נ1 )" 1"'ג , 81גימ)ן )גן טס)ס:11ת1
 )סמ1ת ה' ט) גי ה)111היגס ט)'נ1 )ח הרנס )מס 'ר ספק : )וה)יט'ר

 : מימרי ג,ן 5ג( מ.ס שם ו3.,'גס( 3י,י ),') 6)סיסג'ן
 ג'ון )6 ס5ונק)וס ),ס נ0 6טיג 1אנ' : נסמות יר8מ ג8ן "ין ,ג")ס
 חמר כ;' 8מר'ס ,דגי'ס ג'ון ג'ג ג' סנבמוח סרמקח סי3ריסגג!

It)UG, ססג"מס )סרחקת )6 מ'מרי "מר 1דומיסט ה")ס גפסוק'0 וכנכ 
 ומסס , ספחות'ס סדגריס טס סמרומס ית' מס6ל היחס לסרהיק 6םכי

 עד ית' ס8) וטיכיס , ינמס1חו ג"!סי0 וס'ד3רו , 3") ההנונסטיח)ס
 ססיס )פי , )וס וכו1מה סמ'ס נפס טס ס6) גרית 01יכו1ח , ה5נ0,0גין

 : י'ג( גספק ט,1גר )כמו מסג'ח ג"מד ס8)סית ססקגמס כה)1תמנונס
 סעמייס תרגם מסג0מוח )גרומ )מ30( 1,0יחן ג'ג סיס 5ם טופפק
 )גפרק סרג טיכר גמ1 גגגורחיס ויהנ)י רנ)'ו ועמ7ו ט) 1"מרגקי01
 ס11ר ע) ס0 )פניך עומז סנני חרנס )6 6ונק)וס גן "0 5,ן ,ססמין(
 6מיג ואני : סעמידס מנסמות יר6 1)6 , ק8יס 5נ8 ס8 ו6מר6יהנ)י
 )מ)ח 06 גי וטמדו )מ)ח מ"ט )6 7'( י'7 )ויריס רג!יו וטמיו ,)וה
 )סו1י6 ה,1רן גגורס סרנ)ים סעטס ומ"מר , גגורחיס וחרנמס ,רג)י1

 )טמוה לפניך טומד סנגי בפכוק 6מגס . יתגלי ו)חינמה מפסיטססעמידס
 מ;ניספ 5קר רג)ים "ם סיי ס)6 )סי סטמידס )חרגם ה11רן )6 ו'(י,ו

 8,ך טז ספק : רג)יו כ1טמזו ו5ינו ג!חווו סנימו ו)כן , )חרנמה,)עיך
 וס51 , ג13י 1סר6ות "גינס )ג)וי כמווטס יטיס ס6אק)וס סרג'6מר
 יקלah'ht 6(' ס' גגוי וי6 הינס , גגגוי ס6)ס כלסוווח מ)תתיגרת
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 6*מה כה פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 ההמשך בענין כן נם ושי רנל. תהת רגל , ר,יים בעלי לרנל שם הש משתתף, שם רגל, בח8רק

אחר
 מובשם

 5רגל סס 610, מסמוף סס ט61 רגל כי ספרק מוס סעולס ר6יס ססכי" 6חר . 1כ1, מסתח4 סס ר3ל כח0אשק
1

 סדכר וסכלל , סגסמות "וגקלוס כו סרחיק כן סגס למסרגל "חר סקמסך געגין ישל וסגי רגל, חחח רגל כמו כ'ח סרק סרנ סגי" סגסמט2 גסרחקחמ6ונקלוס
%ברבנאל

 . סטג)יח וגסטגס כעגטייס גזגליס מזמ"ח סטגס ע! י6מרמקוחף 6רמי ג)טון סמו6 סוג טדעח ),ס 6עיכ ישני : ו6יחחוי 6מר ,)6יש'
 גגגוז גמו( )1') סוס , סוגר6'ס גיגרי0 ט6ונקנוס 'סנוי סוגוסנס
 גס"נס יחרגס וס )סקריט וגזי , גנסייס( )נ') ג,ס)יס )6כעגטייס גזנרי0 כ61 כמוהס ה,יס ;י , כו נוס)ח מוטייח חוייס ו6יןמוח; דגי סו8 ג' טכיי ממוס ס6יוו )פי , מויס יתרגס )6 , וסטכינססנגר6
 גטדס ג5ר וסנס יר6 גמו סטגעית סחוטייח סהיים ויחרנ% ,6יהחnha 6 ו'( ג' )גו6קיח סען סוג גי ס6עס והי6 כמו מויסכטכ)יח
 עון)6 נגר5 זגר טסו6 וגכגוי נסכינס 6תנס . גמק)6 גיר6 וס6וה61
 ס' כגוד ויר6 הרנס ו)כן , 5יהג)י גו 5מר פ)6 ט'י יטעהו נר6סנכיי

 , נטיי מותט וגר טסיס )סגיד ,ו6יחג3י
"(1 

 5מר
 1ל" וחו"

 גוס כיון
 כ6דס מר6יח יסהד ו!מס tim~ht. גסס יחרנס גמ;%4וח )מס 6'כיס' מ)6גיי6 הויהי 6רי 6ל04 ר5יחי כי חרנס ו)גן ג'! יפרק גוס סרגכדגר! גמ!5גים )כגסמס 6ונן)וס יניפ ט)6 ס,ס 06 יז ספק : סנטתה:)ירהיס
 06 גי כג"מוח )סרהיק 5תק)וס וס טטס ~hs 6ס 6פיג ואני :6ות0
 מר5ס וט טס,ס )סיויע , דס' hin("b הויחי 6רי גסני0 פויס5)סיס ר6יחי גי גיעקנ 5מר ו%ן גנגו5ס ור5ס סמ)5ך י0יס טגמקומות)סטיר
eh1)1a6( 5)יי ויר6 5מוס , כ)י מוט ר6ות lhlD 'חרגם , 5ט נ3גת ס 
 ג5ותו מוהט טר6ס נגך6 וגגוז 6ע טסי6 סר5יס מסיס 4ועיר1*חנלי
 כרנ גתג יכגר , נסיי ,דגר nts~lno סמר6ס ס) י6מר 6יחנ)י כימקוס,
 ירh1D 6' ס6ק סי5 גסנס מטס ר5ס 5;ר טסמ63ך נסופו ס'1גה'ג
 גמר6ופ כמו סהומר גי'ח 6ק ג!גת ג"ת ויסיס 6ט ג)גח 6!יי ס'פ)6ך

 , יוגי6 ,6) מת וגר ססגיוס טיסיס וס)')ס יח ספק :ס,וג16ה
 )'ג );מות ס,!כיס סויך 5ין 06 חרגוס 6ונק1,04ס61 גופו' סרגכועח
 )ס0 גקרג,ו 6יני 61 י)ך וחרנס , גיוו6 מס)ג6 קגיוחך )יח 6םט'1(
 נגר6 גגגוו ימסון 63 ומסס ניו,6, דס' טגינת6 כען יסן ט'()'ו
hf~n% ( ואג' : גמ)6ן ינס'Gh וס( ntirnhn סיס ו)נן יח' 3") ומ,ורף סמוך זגר וטסו6 יח' ס5ל מן נגר6ינוו ט61 "סכ'נס יהט,ג 
the)גגוז וסט)וחו , ססטגמס גכס )סדנק וסימן 5ות סעס ק) )טיני 
 וכגל . מכ0 וכסקגתס סיגוק )סטיל טנמי 5וח סיס מסמקדט6100
 , ייהוי bh  וויייס 6)ן גן,רופ ח'6 כ'ג גפ' סמולס סלג וססגי6
 ע) סי;6) גסם ססטנמס דגקוח לי16) ר,ס כ5טל תטס מהכמתסיס וס ו)פי , כס:גמס סטרר 6מריס נמטן 5קר סט;ינס סע)ות סעניןש%ר
 ס' ג6 י)ן , סו)גיס סנין 5ין 06 חרגס 1)4: , ו6תח גע,ס ט)יו'ירס 5טר כוס סזגוק מס6ח 08 כי ט1מו מפ5ח )5 גחוגם סכגויגי6ת
 קיגקם (1Dh "!6 , ס8)כי סגגוד מפני ע)יס גקט כי סססגמט ט)גקרגנו
 ים ספק : סנס וגן , סמיך י6% כמ"וס "יס,וך גמסוס גי , ע,מו1, סיורס )פניו כסו)ך גוס 15 סמ1ך גממוס ו6מרו וס61 , סכסגמססטזר עי ס)יגס חורס כי גמ)6ן גן 61ין , סכסנהס גסס ידגק ססג';סגס)וך כי , סגינהו ססי6 סגגוד קס וי)ן סיג6 06 כי ית' ס6) ע1מוח6ח

 חרנס ס51 וסגס מס5ל הת גכר5 דכר כסכיגס 6ונקלוס סיכויןכ6מר
 )ממוי סיכו! )6 כ'( 1'ג )סס ס6רס יר16י )6 ני פוי )ר16חחוג)
 יורס טגינהי 5;י יהוי )5 8רי 5מר 1)5 , ימוו,י )6 5ריסגיוהי
 vfi' )מרנס( )מס סקג'ס טס י61 15), סגינס טס כיס 5ס ג'כגמג'ן יגרי ימ1161 6ונק)וס טדגרי )וס 6סיג ואני' : ע,מו כו6"סגינתז
 ר5ייחככגוז shn "מסס ")ש ;י' 6ג) . קגינהי ג6ומר וי וסיסטגיוחי
 סכגוייס61 ט;ינחי 5פי )ר6וח הוג) )8 יח' סק.נו , י;גמחו זגוק יג6 ט5מייס)פי

 ככגוד 5מר סומטן סזגוק וסא ס6דס יר5ני hsn' )פ,
 טסגיג0 נ6מר 8ין כ כפק : כנמ;ך )0)1) סקודס וט)) ,וסטגינס
 דגר ס61 סטגיוס 061 , כגינהיס ג'ח ת6חר י'ג( נ' (Shr~ntממו ס' כגוד כרוך חרנס ויוגהן כגכרמ סכגיד פ3 י5מר סמחרנס3וכרי
 : טיי'ס וגו' ננר5 גגוד ה) סמהפ!) וכנס , נרוך ע)יס "מר 6יז,
 גסי' יסי' , ס' ט) oh גי ססייוס ט) גרוך 5מר "% )וס 6סיגואני
 , :ייוחיס גיח מ5חר 6)'1 י6מר "סס)1) ו6מר , דס' יקי5 גריךיונהן
 1כ61 מכינתו גית מקוס ר"והס מ0נת כי , טכיגהו נית ממ:וסר')

 . 15הס כגור6 יח' ס6) ט) סטג'נס )כור5ת )6) 'גרגו סנ8%טגגון
 כוווח סיתס מס ו6מ,ם . כ,) ספק 6,,11 גוס ג0 "6ין סתג6רסוס

Dt);)thסונר6 סגכיד ע! גזכריו נ6מרה "נ11 סי6 ס"0 טגינס נ:ס , 
 סוס סנ,ג!יס מויטי סוגי)ים סטג)יס ע) 6ו , ג'; י6) ט1מות ע,16

 ג)ס 1') סרמג'ן ססקות גתטו3ח עחס )ע ודי , וס ;6הר גמס ע)יוסזגר
 יב ה"8( נבזבימנכנויה : כרג דגריוג'16ר

 ש~

 . מפטו)ותיו ספסו)ס ע) סמוליס 15 ו5גייו סנוף ט3 סמוריססטמוח יג"* וטחס , 16חס וסק)יס סחווטס ע) סמייס יסמוח סג,6 סנסטטד )פ' . סקודמיס ספיקיס 5הר וסגי5ו . 8)יו ס,ריןגסיי קס י6מר פוים גמס פ) )ג6ר , הזה הפרק כהנת כתםרק
 החמי) סטס ג"הוסי , ס6' . ת)קיס נ' 6) יהה)קו ס,ס ססרקוזגרי

 סט9 וסת)ק . 1;ו' ;מע"ס רג)יו וחמת 6מרו oNh עד סק'מסקח)ח
 "מלו 6מוס מממרי וכו6 , 6ונק)וס )זעח גמעטס יג)יו וחחחגסי'
 . כספיר 3גות כמט;ס רנ)יווהמח

 )וסה"
(fvin 5ר סג'מ רג4 ע) י6מר , ג)טוו,1 גמוו קחוף מסוחף ס14 רנ3"טס יוג 5מי . משהתף שם רגל : 0;רק סוף עז , ססרק מעוין""ג, וכגר מ6מרו סו% 

 עו'ן י) 5מר גחמו4 י6מר וטג'ג , 6תרין סומס:יס וטנינו , מץ"6 )קשת גרנ)יך %ר סע0 ה) 6חס כמו יגר סעטן על וי6מל גסס,י)גו
 $(s סרג 6מר )תס ; 8' . זמ,ס ח' טס %6 ט6)תי והנה :ססגס

 י6תר ר6טווס גסנתס כי , מוט8) סס טסו6 יר6ס וסנס ,שמטחחף
 ג16מר , ג' . י)ך רג3ו ו"חרי 6חריו פ'חוועע )פ' , גתווטהו 5מר5יט 6מיי כומטן ס6'ס ט) י6מר סס5)ס וגדרן , ססולגי0כג'מ

 ע) קיפו) "6מר מס כו6 ססגס ענין וסוס , ססגס גטוין ג'כויפו)
 , ד' . וגר 6;ר סטהוף 110 גי , גסגחי %ד ט'8מר ר5וי וסיסגנ))י * גמגה' סרג 6מר )מס , נ' . יסג)סו )6 וס)סון , כ5מדטק,יס0 ס6סודי טת"ג טד , סגחו 5מרי ימטך סמסוגג גי . סדגר 5הריסמ"ך
 כו6 ססו6 סדגר , 5הר זגר גנ)) hto 5;ר סטנין כי סרג 5מר)מס
 סרג וכוס סנס , ,סגתי גג),י מ'מ )יקוה: 6מר ו6ס . סכו6 ,עניןסגס
 )6 גנ))י י6מר ,6 ו6ס , !גד גסגתי )ותר )ו סיס כי ,ורך ג)י)יוהק
 גג)ל סו5 5טר קסט"ן 6מר וס6סוד . סו6 5קר סס,ין גי )ומרי!טרך
 ג6מח תס סגחו סון געגורו סיס 6טר סזגך סמסוגג ססו6 6הרדגר
 . סגחו 610 כדגר 45:ו , 8חו 3זגר ססמסוגג סו6 מגו% כ' מ'וחרונור
 )ר6'ס זימס כו6ת כר6'ס וסוס , סרגס וטטס ווס סרכ 6פר )מס ,ס'

 hw )6 ו)מס , ל( )' )גו6טיח )רג)י 16הך ס' ויגרן ,ס ע3 סג'6טגגר
 6מר )מס ויק;ס , רנ)יו וטמזו 5מוו 6'כ 6מו 3מס , ף . יחזטנוכס
 51ח tDSt טי5מר ר5וי וסיס 6מרו 6'כסרג

~)bcao 
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 כסחי
 5פר

 , יוגהן נעס ספ" וס 61) ג5פרו , 1' . כוג ענסג קוס , רג)יוועמזו

 %4פ צוי:;ו :יבן%:י,קכגס ע2::ממ%:5%;ש
 טהק( ס.-ג סגי5 )מס הסיעיס ט5)הי וטוד . סמקום גוס סגי5 )מם61'כ
 , סמקוס גוס 6)'1 ינטרן )6 וסו6 סדגר 6מרי ססמטן ט) פי6מורג)
 6קינ ואני : !גואחו ס1ריכיס 06 גי ססחופי0 מן יגי6 ט)6 סקייסוגגר
 ס0 סו5 סרנ) סרג ר5ס , ס8וסן ג,ס וס)ג)

 מסחחי
 י6מר ")6 !פי ,

 , מסמ;ף 5'כ וסיס , )גד 'OC3 דגר 5מר סרגר כמטך וט) כג'מ רנ)יע)
 0111 , ופ1חך דגרין 6הרי סומטגיס 06 גי , רנ,יך 5הר.סתהמעעים פירוטי 5ין גרנ)יך "טר וסע0 5הס !6 ט6תר , ע'1 תורס מסגי6וספסוק

 :ם צו:ג-bw 16 %4:%בג"ב:ט בש ~lgns סדגר 6מר 6ג) , ס6.ס 5הוי סנמסו ס6יס SD ויסו! , 6מר)6
 'tDh'G ר6,' סיס , 6הריו סמהווטטיס ע) נ6תר כיס 061 , גרנ)יך16מר
 סע1ס כסכמת ע) ")5מר יוןס גרנ)ין 6מר ומ6סר , יג)ין 5חריוסעס
 . ועגין גפס 'לאור )" גי מסחחף טס61 כיג גחנ ו)גן , ,ס 11)ה)6

 i)srK:,a ננם "הב%שבשנגה::בובניהי;6ש
 וס0גיס ססגס ע, סיממר , 5מר קסרג , 5ומר ו)ג' .' )6' ו;יג וסוטס

 41נ* , ס0גס וגענין ססמסך גטנין מהמ)סיס טתופש ס,ו ו3וסגסגרח ט)חי 6מרי יממייג וסט)ו, ן גר1ת0 כותטג'סש2בשע?יגויס

 ססע סס" כישנ ם%ו)שי%חפיט! )ש ייהים, ,ני

 ט*נו קנ מג יי110צ)וצ "מיי" %" %י ,צג
 זגר גג)) *61 6סר סוגר גי , תג)יסייח סגס 16הס ט'כיסמכגט)
 מסיוא 5'נו ס:גס ע) י6מר :ג) י5ס גו6'כ . סגהו וטס61 חכ4ת6ן
 סמש4 וטמס 1!ס עוו 0רג טיהנ טמס , 5ותר ו)ס' . סה;)ית ט)טי6מר
 ו"ש , סהכ)ית ע) 05 ג, ססגס ע) טנ6מי סיג) ע) קיוגן ד16י6ין

קסרגס
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 כח פרק ראשון חלק נבוכשמרה
 בעניז א בן נם וימול . אחריך הנמשכים ענינו , ברנליר אשר העם 1בל אהה צא , הדבףאפף

 הדבר אחר, דבר בגלל הוא אשר הענין כי בנקי, כלומר , בסבהי , לרנלי אותך ה' ויברךהסבה,
 רגליו ועמדו אסרו כן אם . הילרים %רנל המלאכה לרנל , הרבה נעשה וזה , ההוא לענין סכהההוא
 הוא אשר ההוא במקום אז יראו אשר הנפלאות כלומר , מנותיו קיום ר"ל , הזיתים הר על ההואביום
 בגבורתיה ואיתנלי נ אמר , ע"ה עהיאל בן יונתן נמה הפירוש זה ואל . עושם כלומר , סבתם ביתברך
 בכלם שהרצון מפני , גבורתיה ור"גתק מנע מעשה ד כל יתרנם וכן . דויתיא מורא על ההואביומא

 כמו בו אונקלוס פירש , הספיר לבנת כמעשה רנליו ותחת אמרו אמנם . ברצונו הבאותהפעולות
 אונקלוס והפלא . והבן יקריה כורמי ותחות ואמר , הכסא אל שב רנליו כנוי שם שהוא השידעת
 וזה שאם , כורמיה ותחות אמר לא שהוא , רחוק בדרך ואפלו , אליה המביא וכל ההנשמהטהרתקת

סיחם
אפיי אובשם

 ג"כ וימול , כרגלה 6סר סעס וכל 6חס ג6 כמוסדכר
לפיסית

 לעגיי
 . סילריס ולרגל לסגי 6סר סמל*כס לרגל מרכס )עכסאס כמכחי ר"ל לרגלי טוחך 0' ויברך כמו 0סנ0

 קיום ר"ל סויחיס סר על 6100 גיוס רגליו וטמרו 6מר6"כ
  otpn)  ttOO  1% יר6, 6סר סגכל6ות כלומר , סכותיובו

 0סס ;סיס למס כי חמפכ 61ל , סכתם יתנרך 6610טר
 מנ'6ותס, יתמיזו bb הנכג16ת כי חחתידות סיסיוסכתס
 סופן עותרות  פירכס hton ר"ל ע1סס סרב סי'לסיבך

 : יתר ל5סלריך

 , כעלס סעל1ל 0מ0ך מדרך וסוט , 0סכס כסגין א כחפירק
 עג'ן כי ר"י וכו' כגיל 610 6טל מעגיןכי

 : 0סו6 למ0וככ טכס הס61 מרכל ימל מרכל ממככ6חן
 ונקמלו ססס סגסוגות מכח ססט"י ר"ל עומס כקמל , מנחסב

 יסיידו bS סיסל*יס כי פפמרפ מכס  סיסים חמטוכ )6סכחס
embt5"וטומדוח ממרסס ס0ו6 ר"ל תוסס  0לכ ס"  לסילך 
 נכורחיס כ") . כנכורחיס 61יחנ)י ג : 'ותל )6 סנריךסומן
 : ז"ל  יייסן פסס מפילוט וס כמו 61"כ ):ספוח רמו0ו6
 5ל סב  יסרגליו מסי% ו? י רגל  סיין כפו סי' פגי.  פכסיד

  טס ר"לסיווסלוס רגליו, סיכיגיי מסו% mnh וכגוספ*סכסך,
 וחמת 6מר כפיו יורסיס תמוח 61מר 0גס6 6) סכ לגלעמלח
 , ~bet רנלי וחמת כו סירגת ל6  00סיר ליס  כפטכסכס16
h~1St6100  כון סב רגליי כיייי  מס OD" רגלו כינוי יפר  5יך 

 וסגינן , מגס 610 מקטר סיס 6נ) 0הג)ימ ט) רגל יקמר סטמיטטסלג0
 וגו' . 8),1 0ג*היות צנות סי1 8ג) ,  (Dh 'מזג לייז' nlDIDיכס ייו י% %1לס ,  י'י( ל"ג  )גר8טיח כי)זיס וחרג) סמ)8ג0 )רג)מוס
 , רג) גסס סי6מר1 ס8סטר 0"ת1;יס ג) סגי6 מסרק ניס תסרג ,16מר
 רגליו ועמזו ממר ממס olth ט) atcn  יטפ ולגן , 6יט מסט ועזר1)6
 יגר 6ין גי סמפטך ט) גלפי יייוו );מ, הייי יפ' יתל יי ,י1יפיי סרגל יל )יפר % ימשכן  י'(, י"ר  ואיריס כ,'ח.ס סר ע) 0סו8גיוס
 , פלסיימ שיגפר סכרתי יספי יסח'עוס 5'י )טשי , שפריוופקך
  מסוף עיי  טין י,כ . סרוסיי ייומ ר"ל רגליו ופפדו המרו 5'ג 5פר061
 1%  עיירו  יטכס  פטוין 5,י יכיס , סססופיס י;%י סיייס %1'% ,מס
  יחק'ימו סרם  ולו'%  פפירס, יפסיל  סכי נמו סקייס, טל 1פפדי פיסלפרט

  לין מרגרפפ, פכיגי וליוו niso סויסגח יס'  טסיל 5סיסגותיו,
IShn~lnh:2הסייצ,בץ"ו:י  

 בי~
 י;מ:גיס י2:;גש

 סר י) ססו, גיוס רגליו וטמרו ג6מר1 , מיודד היסס ופן )1סיימפ פקיר  ספסון 14%  יייסס וזפי . ממזו סגלות יחסנות גימרמנוסיו
,ofnv~פספירוס  יני( לסל יר 111ליס יולוליס  יגס עכס .נטי וס:גוח . 
 h~o %:ר כסו%  %זגפזוס ירע 5בר פלסנפליו?  1ס כלתר סריל1'%
 )כסס כס81 סיסיי בסי' . ש"ס כלזמר סרג טור  41פר . פגיתית'

  פפרייי ס3ס כסס לסיופו לש , יס'לקל ייי:י סי)סיס לסי ,  O~tu כלפר ירי  סיפר 6ח0וג ולגי .)4',תמייו סו0יס גי , ומהמזח טומרת 0נס ES , 18הס וטוסם ק1ט)ח תגס0סגמ:
 טחיך) גן י1והן גזורימ,8 :ירג טופר וע' . 6חר 81יוו , סוסי su~t ית' טסו8 , ס1ט)יח06 גי , הג)'הייח 1)6 נורקח ילק

 , דויה6 ט.ר8 ע) יניורסיי 51ס)לי  שסררי
 יסיט יפקוס '1CD 5יר סניליות טל ;ייי)1 יירי גנג"וסיס 5פרומקסי
 ג5פרי שהיייי יקנוס פל פיריי וייני  סייופ 9ל יפירי יפר;טירש 06 , גדגריס מסירוסו סמתרגס פי'  ופיל: יבל , סרי טפי' פסמיי

כורמיכ אברבנאל
 , טס טיח:יימו ew(nth ט) צפדו ישיט "סרם גמoht 0 .ו6חנ4

 .  פקסס יסגל( יס'  ומייל , 61חג)י ג6מר1 ית' )6) יהסווסמתרגס
theויפסרגמ ,  יפטם  ימר  ון)יליופ כגיסיי , רויו יתרס יסרג גפי  

 , פהה)סי0  לוס  פיר1יייס  ייסייס .  ג)גורסיי rht((' גיס יבםייכיי
 6תר מסרג , 18מר ובה' . ט8,11) ין י1נחן נט0 0טי' ו0 61) , ברג6מר
 ססחק מפסס ג) ג'כ יסרס 0ו6 גי חס , יקריי  ספלם ל5 לכיליפויו שפירי בפס כי , רגלת פלס וגיוס יייתיד גפירי:ו ל8 לוס  )פססיו)סן
  6ין 1,'י , כייסור רגליי לפלס זליי 1ס  טלין ,ור0 011 , גנודהי0 ,ומגט
 .  לגר uo(~l )מנוח ועיים  06 כי סרג יפי' טלפי זל, פיותרסירוקו
  נפרט ל% כלל ט'ר י1ס , גרלווו ייטוס סיפולוס וכלס  טירזוןמפוי
 ירסס , יספיד ליום  יפטטס רג)יו והחס למוס ג8מרו וכף .מטרק מדגרי 0נ' סה)ז ,סו . נף רגלו וההה אוטיו אמנם :)ר))'1
 וגו'.  כייפי כפי ג. סי' %1ו)זלופ . י1ירקי  פס;סוסיס מס8הדס%')ו
 %ן טכ ר)ליו ירוי  סס ;י% מהלן פיס יפגר 3י'י  כסל ;יגר פפסי'ל
  וסי י1ס כלספר  יסכין פי מ%1  סל%סכסכ 0ורגוגי ממפרס רכרי גוס ר%יהי ויכר יכריס. סורס' וסתום ולפר ,יכס%

 ט,ו)ז)וס ,  י41מו)% נסיר
 "גל , סכסך רגזי וח"ח )8מר , סכס, 6,  סג רג)יו כוני טס)6
 ט) רג)יו מקחירט

 לרטון יקנס גוס 61) , 60י.די סגהג ומס , נוס ט,מ1 ס,רג,ני tcr'מס ותגיהי , ~(hr 6) טנ וגליו גוי 6ין 61,כ סגתי
 רגליו טנופו , רוזיו כגוי טס 8ו):)ום טסן ט,5מר נחגוג 81ו' .מקד
  6)בג

 סכ0"
, 010 610 oc 1קרים, יורמי  ותהות וקמי , סעדי 16ת'  

 :%יל,:לו י)וי טיז ,  ליזריי טנ רגליו כווי ונס , W(hp פירות סרג) טס61'ג
 ב6::ן1גה4 2%ך6%ו גןלב  קי

 למרו תכו )גס" )6 )י"ר סו8  ס0כנוי סורס וג,ס , יקריס גורסיותשח
 פייסם סיס  ס,מ , כו' ההגשמה אונקלוכ מהרחקת !הפלא :וסגן
 ויפיייכ  נסס 5י  )ספו סיס , כורסיס וחמוס סייפר ר"ל , לוסכמי

 לזריי ייס% ייפס יגל , גיכרפ סו% גיס גי;5  ;ייוצג ,00גטמס
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 48טו כר פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 ויחס , הגשמות והתחייב גשם אל נסמך היותו פתחיב היה , תחלה המובן הענין על י לד הבמאפים
 קדם סן , יה כס על יד כי בחדנום אמה וכן * נברא אור הוא אשר ז לשבינה כלומר ליקרהההכסא

אלהא
 םובשםאפרי

 סעילוט לפי olnh , חמיס וכלו פעי 0כסsb 6 יפו3י3ד טסכיטי ל6 כ3ודו כס6 כמו סכס6 רנליו מלח 'סלפ 6101ל3ד
 !תחת כ"מלו יסי0 וסו6 סכס6 6) סfl))on 3 סו6 כןס6מת'
 0)מת על . תמ!ס 0מ1כן ענין על 1 1דו"ק: כפ17 כס6לנ4
 : לסכיג0 ג)ומל נמול כס6 ט610 סר6סונס ס:מחו כפי כס6טס
 btsnn כלומל ליקלי0 ימס ט16גקלוס , גגל6 6ול הו6 6על1

 6ול 0יbl~o 0 וסכ3וד 13 טוכן ס0יס לכנוד גס6 סיס6100
 ו0"ולג3ל6

 סננר"
 לעי 61שכ 0ל6טון 0ע)1) 0נגדל סיס 6100

 סכס6 פס61 ערכוח Dt)no סל6סון 0עלול ססינו סס16נקל1ס
 עקחו 0נלגייס כל כי ססטיר )3נח כמעס0 סגינליס כלותחת

 0כס6 6ל סכ ו6"1 יו"7 כגוי סס סיוגקל1ס 073וסרמן

 : רהוק גזרך ו6פ.)ו 0סגסמס סרמיק out , יקריס ייוסי63מרו
 וכן. , נברא 6ור( )סו6 אשר לשכינה כ5מר ליקריה הכטאויחס
 . מ6ו מ6ד סוס סמ6פר _or~n. . כף המצא וכן , כר בהרגוםאסר

 ct)r.)lh ו3דגרי גזגריו וסם 8ת1 דגר ויקר כגיו0 סוג קטטס ,ר6סונס
 "610 מ6מרו , ג' . טגיותיס מ610 יקריס ט) י"מי ו6יך ,מתה)פיס

 גזרג )קעהו נגר5 , מ,מס זגר 0ו6 וגר6 ו6ור טג'וס ו6ס , נגר66ור
 קעמיי סרג גזגרי טג6 גמו ,גס

 ע) 1"תר ססמיס ע) ייחסו 6ין ,

שמייביי
 6מו ר6'תי )6 וסוס . סרג :גי6סו6ג6ן ו)מ0 נ ה?'וזק.

 וטקייס פופ)נ מפופ ו6חרי . ס!ס גמקום 6ליו ס,הטיר מימ0;ודמיס
 עליסס נפל ספורס וססר3 , 6חרח נכווגס ומתי , 6תת 3כווגסירמח מתי , גהרנומו ס'מנ'ס וסט:ס 6ונק)וס גונר' מסוחף סו6 סגיוסעטס ומ,6תי , כוונתס ע) נן)ת' , סמורס ס,-ג וגסיק' 6ול;)וס ג?גרילגס
 0:גינס u? סגינס י6מר טסעמיס , 6,)' סו6 מ6מריו וג)) ,63פה
 גן יקר"ס וסנס , סנ)ג)ים 'מויסי יוגו)יס ססגל'ס וסס ,סע)יווס
 8ל מיוחכיס וסס , כסס 0גלמייס סגספיס לסנעח מתיימסיסנכיותס
 עסס 6;ר P?1'?1 . גססטיגויס טסס 6מרנו גח.נס ומ"יהס וסטו)ס, ססמיס גספו טסחג6ר גמופונג)ה:

~O;Ub, 
 סחמין hto , וס ט) )סעיר

 כמ'ס ססמיס ע) נ"מר )0יוהו , סכס6 ") מו )סמיס סו5ח ס:גיו0יסמן
 60', טיד. )6 הטס , כחרס גחרנוס ימo 161?'1 ומוס . גס6י0סמיס

 דהי)6 קיס מן , ע'ו( י" )סמוח יס גס ט) יד ע)גימססחינס
 וג6ון גסמיס 6ל מ' 6טי ט) סהונס , ג' . יקריס גורסי ע)דמגינהיס
 , 6רט6 ט) וט)'ע bifusn גסמ'8 )טר'6( זסגינחך , ג'ד( נ')וגריס

 , )'ע( 1' )טס מחמת ס6ון וטל ממע) ג"מ'ס ס6)0'ס סו6 ס' ג' ט) ,נ'
 ט) וט)יע מ)עי)6 גטסי6דטגינהיס

 5רע"
 5) 606 גי הינס , י' .

 גטמי6 1סגיותיס ג'ו( )'נ )סס גט,רן ספיס רוגג חרנס , ו' .61063 6סנ)י מס0 וט) גטמי6 זסג.חיס רטוי ט'ו( )'נ )סס סנס טוגנייריע חרגס , ס' . סגינהי גיח גטמיwt.nh 6 6ר' מ'( )'ג )טס יזיספיס
h)'DSDסמי0 ג'1 סנס . סמי6 גסמי וחוקסיס 

~)bo 
 16 לספ'ס המ'ד 'סמכי  ולכן , סג)גנ'ס מניי' ע) נ6מית :קינססמתלגס גזגיי ר6ס )גד

 סמתרגס ר1ס ל, , וכ5רן 3פפיפ ככסוג ט%5ר  פפ19מוס ופיין ,לגסי
 , 5רפ5 פל ז:ליע פיפילי גספי5 רבכי)תיס ח%יר 5פר %גל ,י5רן סיכינס Cn'D טפפפיפ סיות סמ , כס1ס ולירן לספיס ססגינס4ימפ
 )"ון ,ימס ס")טון גי : 6וע6 ט) ו"4ע 6מר !)כן , )6רן י,ספ%יס ~is-(ht מיוחסיס וסס , יפניעיס יי5 6ייו ספיוו)ס סססיינס,פי
 610 ):כיוס נוכר סטוי וסטחוך . )סמיס 0מיוהסה ס:גינס 16חס)6

 נר6ט "וג)ח ג6: ס' כגיד ומר5ס כפסי0 , סגיוס יהר6 גוציטגע כמקוס מ,ד , סהמרייס יסר") גוי )טיני סמי"טח ר') , חהתונססכי,ס וסי6 סן6 דרך ט) ס:גר6 וסו5 , יסר6) ג,י )הוסי סננ)ס 0,גר6ס6ור
 הומרי )מ;יס מיומסת 16חס סר6ס כ6סר , 0ו8ח סתחחונסגסגי,ס 16וק)וס יגוין מחי תזע וסוס . י'1( כ'י )טמיה יטן6, גוי)עיוי
 . 6חקינת6 ס;יותן גיח 6חר י"( ט'ו )קמות ס' סע)ח לעג.חך פגיןיגפ , ג' . יטס גמטגכ, טגיוחיס ייסרי ג'21 מ' )ג,שיח ג6ס)ןן:ויעכון
 etD1h)1 ייג( 'ג טה,י גתפיו יגין תוגס %, . סגי:תיאסוי

 ;ב סמו )סגן חוגס , ו' דס'!. יקו6 טגיא ה,ן גע'ניסע %י01

 סנס6ו חמורת סי6מר ר6וי 0יס כי כגוסח6 גסל טעותוס1 כי 6מרו רגיס וסגס . מ6ד וספל6 וס סגז יקריסטרסי
 כ"1מרו יח' "ל11 מיוחס ג"כ 0כג!ז כי זכר tstutnסכג%ןלמ
 עמ7 ססו6 וסתפ6ר סגרכתי מסס ר' 0חכס ו6מר .יו~ריס
 סכ רכליו כגוי סס ס6מר1 ו610 , ר3 7קדוק 6חרעליו
 יר3ס 6כל הכס6 סו6 סקגי! סכעל כו יר3ס ל6 0נס66ל

 Sb סכ 6לי1 קמיוחס סגסתר se 0מטג0 0רגל ססס0!6
 0ו6 וסנסתר 0גסחר 6ל 0מכוגhlo 0 ס0כס6 ר"לסכס6,
 0ו6 ס0רגל ל6 *( סגמ63 סו6 0ר6סון ו0נסתרסכגוד
 יקריס טרןי וחחוח 61מר מ6תו חלק 6ו ית3רך6מתתו
 כר6טוגס, ל6ל ל6 ס6ל ככו7 6ל ויחסו כס6 קר6 סרגלסגס
 סו6 לגסחר ססוfh1 6 יו"ן עס סמכוגס 0רגל כיר"ל

סנפ" אברבנאל
 מ"0ע 5!סין 0' כי חרנס , !' . חמן טג'נחיס )6סר6ס י'6( י'ג)דגריס
 , מ:ריהך גגו מכ)ג6 טיינחיס 6)סן 0' 6וי ג'גט'ו( )סס ממ:יןג;וג
 סנכר6 ס8ור על סכיגס 6ונק)וס כיון ס6לס כמקומוח 3:כעת.סגס
 6והס יימס ו)כן , יטר6) גני )טי,י ס)6 זרן ט) ג"ין סור6ססמיתם
 ע) סגיוDl~1th 0 ט;כר סו6 סנ' וס"חיך . מ:6רן )ת;וםסמיז

 סגיוס ,ס וקר6 , געמו 60)וס וסמ:כן וסרג;ות ית' מסן)סכקגהס
 וכטפם סזנו;)סיות

 כסו"
 . פכיוס ס.ןר6 1ר 15%1הי י:ר"ל פל  סמיר

 חמיו טכינס סס ימכר מ6מר סטהוף ג!ס 18גק14ס יכוון מתי תדע1כגס
 וי6מר , )יטר8) 6ם גי ג6רן החהע )מקיס ו!6 ג:מיס עמון )מקוס)6

 עס tof 6:ר כיהס סס61 גגו( )6י עמגו1 18 גיוייין 18 גיניסוןט)'ס
 , 6' . וטמו0 ע:ייס גזגויו נ16 סעין ומו0 , כמקוס עס )"60:"יס
 יטי6ל גוי נחוך וטגנהי , נ' . גיניסון טג'נח' ו6ברי .ח'( ג'ס ):סנתוגס ו:גוהי , ג' . גינ;6 זס' סגינת6 ס6יח !'( י'1 )סמוח גקרגוו ס'ס,ת
 )טס גהיגס ):ג,י , י' . יסו8) ג,י גנ! "גיות' 81:וי מ.ס( ג'ע)טס
 ).נ )פס גקרגך "ק)ס )6 גי , ס' . ג'ויסון טגינהי (ohxh מ'ו(סס
 ס'( סס )טס וג)יהיך ג;רגן uh(o , 1' . ג'נך יכינתי 6סרי )6 5רינ'(
 הוור , ת0ן ככינהי י'ד( סס )טס י)גו פוי !', . מגינן טגינהי6ס)ק
 סגינחך )יה "ס ע'ו( טס )סס סי);יס :נין 6'ן 6ס , מ' .)גיונ6
 גמסך ~hs , פ'ו( טס )טס עמנו ג)כחן ס)6 , ט' . ג,ננ6מס)ג6
 , טגייתיס ס' י5ט3ר י( )'י )טס פנ.1 ע) ס' יעגור . טמו6טכיוחך
 דס' סגי:הפ ססן ע'( קס )סם ג;רג,1 ס' 61 ')ך , "6 . 6פ1:יע)

 ק 6) מ ,:,ג . ג,ניגון כנינתי )'ת 8רי מ'ג( 6' נקרגגם-)ךגרים 6ינני גי , י'ג .גיוו6
 6 קיי

 כי ע) , י'ו . מוסין סגינחי ו5ס)ק י'0 )'6 )קס סוישמססוססהרתי
 סם פויג)סס6צהיר

 י"ה(מ
 טגינתי סויו"ס6סלק

 נ
 ו,י,חי "מג, 1 מ;ס,1

 6)יך סויו ס' י5ר , ק' . גיויגק קגיוהי ו6טיי י'ג( קס )ססגהוכגס וסתספתי , י'ע . נ'ויגון ס;'נהי ו6חן י'6( ג'1 )ויקר6 גתוגגסמסכ:י
 )שס 6)ין קגיו 0' יט6 , ג'6 . )וחך  טכינהיס ס' ינסר כ'ס( ף)גמ?גר
 ג;רגגם "טר ס' 6ח :oniKn גי , ג'נ . )והך קגינהיס ס' יקג,) ג'1(סס
cr)8'ססס ג;יג ס' 6מס גי , כ'נ . 3.ויגון טרי6 דטגינחיס ג'( י 
 , ג'1 . סזין עמ6 גני טרי6 1"גי,תן ס' "ח 6רי י'י( י'ד )טסכ,ס
 סיי6 דס' טכינת6 )ית 6רי מ'ג( טס )סס גקרגכס ס' 6ין כי הע)ו6)

 . דס' סג,;ה5 סרי6 וגיני0ע ג'( ע'1 )טס ס' וגקוגס , כ'ס .גיניגון
 , ג'! - גיניסע פ)גסון יסגינת כ'6( ג'נ )סס גו מ)ך ותרועחג'ו

 יסר5ל פטל , לסכיוהין סהור  rD~1 י'( )'3 )יגייס יגוונכו'סוגגו0ו
ירב-
 י'ס ליגי'. 5'כ י:1%1% פכינס גט:וסי ,ו);לזס סס.וריי 5יסיוס .  פניי פגינהי ,ilcb;  כ'( פס )יס פימ סוי יסיירס וי5מר , כ'ח .

~'tDDI טכיוס גסס טמ61חי מס ,סו סנס . ט!גרתי ססויס ע) סג',סוגיון : 
 גיגויו itDO ומ,ס , סוגד)ים ס;ג)יס ט) נ'ג (1DE 610 גיצנס קס גמו 16נק,1ס גזגרי מ:וה4 טסו6 ג'כ 6חטוג זס' יקר6ואטנם

 o'(h שג)ן4
 6))8גרסס )זגל "סריג)י סמ)6ך

 נ1 סנ, .'
 ויע) , סנ' . "גין 6גרכס 6)ס. 16גי ס"מר גו סדוגן סמ)"ןטכ61 ע)ווכי מטהד זס' יקר8 וס6 י'נ( ג'ה )טס ט).ו נ31 ס' וכנססונם
 0מ)6ך ט0!5 זס' יקי6 מע)ויסי n~ht(p י'נ( ).ס )סס 6)0יסמע4ו
 וה% י'( כ'ד )סמיח יסר6) 6)סי 6ח ויר6ו חרגס , סי' . 6)יוסמדגר

 'פ . יקרי0 גמ)ס )וסתו סגומ )ערפ אוונפ י סר6ט! סנמ,6 610 וסנסתר , ספטת6 ק4ש נרפמ י4'ש
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 בת פרק ראשון חלק נבוביםמורה
"ג:ש מענע יצא% וכבר . הכבור כמא העם כל לשון על תמצא וכן , יקריה כורטי על רשבינתיהאלהא

 "ק
%אקי

 ההנשמה הרחקת כי , לבד הנשפות להרחיק אך , הענין בזה עצמו יכניס לא טקום בכל וכן .המשל
 , מסופק ענין ם החש הכהמל ענק ביאור אבל , לשה הצריך כפי ויאמר בו ויגזור באטטה הכרחי מופתידבר
 האמונה משוד ואץ , מאד נסתרים רברים עוד והם י , אחר דבר אד הכוונה ואת בו שתהתהאפשר
 עה כפי כ אטצו אבל . הענין בזה עצטו הכניס לא ולזה , ההמון על קלה השנתם ולא ,הבנתם

אמשו
 טובשם

מנס"
,est מיוחס Sh סרב, מס" כמו ר6ס%ס, יתברך ססס 

S)h"כס6 סרנל פ Y~h1 6ל יתייחס סכס6 וס כי 6מר 
 ס6מר כמו כגוי לו ים סכסך ומגס . יתיחס עמיככסת וכסי כס6 דגריס סלמס בכתן ימשו כן 5ס ן סססיקר
 סו6 וכככר סככ71 6ל יתיחס סכגוי וגס כורסיסותחוח
 וכל ססגסווס 5וגקלוס מסרחנית השפלך 6מר לכןססי"ת
 קליו סכסך מייחס סיס 6ל1 כי ססוסמס כחיוכ סיכי6מס
 לחסוכ לגוסיס

 מסו"
 סו6 זס ככל וסכווגס , לככו17 סכס6שייחס סיסים ממגו יתחייב כס" על יוסב

 סיכי6 חס וכל סנפמותם
~'Sh 

 לככר ל6

 למרחיק 6ס כי מעגין גוס עלמו יכניסל"

 ומ,ו י'8( טס )סOSfi~ 0'" 06 ויהוו , מס' . ויקרץ) 6)60 יקריח
 ותחנת י'( טס )טס מספיר טגנת גמע:ס רגזיו והמח , סו' . דס' יקוץית

 . )סמים טייהסו יקריל ;ורפי וחחות 6מר ו)(ס ס;ג7)יס סס;)'סע, 18;ק)וס חגג סקנס ס6הרו,.ס ספנוקיס גטקעס יקרץ כנס . יקריסכייסי
6(

 תוכ).
 6ח )וקות

 פניו)"
 : סע' 'ירוקי.. 8פי הגו)')מהוי כ'(י% )"ס

 גפי 6ח וסכרוהי , גי' . יקרי גמטנל וימי ג'ג( פס ):ס גטגורוסיס
 מטמר ג6והו 15,ק)וס טהרגס וסיקר . יקיי זגרח יח ו8ע7י ג.נ( סס)כס
 ירקו )6 ופני גהרנומו טרמו ונמו ס;גזמס ספגנים ע) נקמרסו6

 יגיע ס' ותמונח , י'6 . סמים סרג "גתג נמו יחפון )6ודקדמ'
 %ר )נך מקומות י'5 נ48 כיס . ממסג) זס' יקר6 מ'( י'נ)גמיגר
 המורס )מ"ת טיסמגסו המ84 וכגן , מנגז) ספג) ט) יקרץ כפהרג0ו,גר
 : כמהגס רסון טסו6 ומהכייס נרקיס ופטמים , כטמיס נפרנס דגול16

  סמוהפ סחמחק ס;גי6 ס"וי ע) נ'כ סו6 יקי )נס 6נ)ו הכ'והשחיף
 ho(~et סר 6) , ס6' . מקומות נכ'ג גלפיוי גי1 ממין יתו: 0פ0.לסיני

 1שוןהועמענגנס6':,,ג' ש'%22(נ.ט2טם2%י,0ע
 יקרץ ס4ס ז5חג)י גטור6 ג'ו( 1' )סס ot~)ho גמר ויפנפנו ,ג' ייש'יוי

 : %גפוף ן ירור6 וס6 י'( "ס )ס0 גטין גר06חח-כגוד'ס'
 , ח' . ז0' יקרץ )גון והגרי י.1( ג' )טס סקוסי: ג6 , ו' . דס'יקרץ ע)הי י8חנ)י )טן8 ס'( י'ה )טס ס48ום סר פס מוס סו6 6פר ,ו'

 0' סגוד ויטגון , ע' . דס' 'קי6 דהמן י'מ( טס לטס et~)ho' פס6טר
 , י' . דסי;י סורק ט) דס' יקרץ וירץ פ'ו( ;'ד )טס סיני סרס)

 . 8ט6 קחיוו 7ס' יהרך ומינו י." סס )כס 16ג)ת ג8ס ס' כגורומרקס
 . מקג;6 יח מ)tov. 6 ויקרין )'ד( מ' )ט0 ממטגן 6ח מנ6 ס' וכנוי ,י'6
 ויח יריים יח מגי( ס' )וגריס גו?ג,ש,יןסג,2יןיובן סמקגן SD ס' טון כי , י'נ . )'ס( פס )עם סיח פטם ס' הגוו ,י'ג

 רגוהיסס'

 יגף ג שין%י% ש גוץג,,
 : %ייינ %1

 )ג) זס' יקרץ ויונקי כ'נ( טס )"ס כעס כ) 6) ס' כגוי ויי6 ,י"
 )'נ( י' )נמיגר 0' מסר ויסטו , י'מ .עפ6

 וס' hlet וטון )'ד( טס )קט יומס טויסס כ' וטון , י'ט . הס'יקרע טווסי ז8חג)י מטורקי
 ויקרה י'( י'ד )סס מוטו נ5ס) 0611 ס' וגניי , כ' . גימלהלהיסע
 וכהגלי י'ס( ע14 )טס מטוס ג) 6) 0' כגוי יר6 , ג'6 . "הג4דס'

 סנגרך סקור ע) יקי6 וגר ס"ספף;ומות
~mno 

 תמיד גו 'ג6 ו)גן
 : טריו סמייס ס"ס מס)סונוח גדומם 18 עני יגמגמו 16 נחנקי1פ,ה

 נמקש ס' ים 5גן תרגם , סקסי יסדנה 0סכנחס ט) סו6 הג'חתשושף
 סוגוק ססו6 מין ,hh סריס דס' יקרס ע"( ק'מ (P'Ghjמס

אפרי
 1h(D1sp )סי 'רענו פי6 ר4ל מסינו, דגר וס 5י ח : 6מדכגסס
 מסל בו טסם למס ידענו ל6 אקסון ממר מסיגו ססס ירטנו"t)'oht 0 11לתו "ו סל5סון ממל ססינו "ס ססינו דכה 611י

 ! סמסל נוס גרנס זכר Or 6י %רו ו,סו ר1ספילמ%גח
 ססענין ftb )סיוח יוכל מסוסק זנו ר"ל , petnD עניןם

 זכרים עוד ופס י : ויקר גככד ענין סיגו ססו6סמסוסק
 סמס1סק ססעג'ן ר"ל ,נסחרים

 ססו"
 נככד נסתר עלן סו6

 סו6 סססר ofn ר") סמ5מר, ענץ גפי כ : סמוסנ )עלויויקר

 , סמסל כוס גרגס דכר וגיוס 651 בסיגו 737 זס 6ילני

אברבנאל
737 

 קמו מסטיר וים כן גס וחרנס . גייהוד ס0 סיהס 8טר ס8)סיחוססכגמס
 t~Sb רגגוס ס' טוגת ותרגם . מטטיר יקריס ויסור ג'( )'נ)יגריס
 וסססע סזגוק ט) ו")טהס , ג'קרן סר' ס' היג )'ו( " והמדגר'טר8)
 רסון בסמים ), 6ו;ק)וס יגרי ג4) 6'ג וגלו ומומר . ט)'ר.ססמוסנמ
 סס;י;ם ;)סוד גוס טגי6רתי am , "וגרתי וכטמופיס כפמ0 ט)יקוץ
 סס גי , לוווח גגהינות 6ג) , מהו טנ'ן ט) ;8מרי0 טמנת ססויקרץ
 מקומות ומ) סג)ג)יס 8) 'ימוסס וגגח';ת סמקג)יס גגחינח יטמרטגייס
 וסשפ) כנוחן גג"ינת ולמרח 1.קר6 , סמוסנהיס (og:h 61)סמן
 גמרך מהתקף סוס WDCO סיס וממטר , 1'( פ'ג המטיסגרמח'ו 1)גגו7' גטפ' סנקר6 ג) ס'י ס' גנוי 5סו8 'קי6 1116 נקרץ ו)גן ,ית'

 1)6 , לטג,א גטנין טוגרסי כמו גיניסס 118קנוס סגדי) ,סמ;ג)יס
 ולס , מהו הקוף גו 5ין ית' חווטן "נטרך נסי , סיקרן גטגיןמגזי)
 OSDל6

~bstin 
 פס כ3 ואחרי : גסכיגס מטקס כפו יקרץ נטתדפי

 8)סטמיס כנ)ג)י0ססמוגיס מניטי י') סטגינס ט) גיליקריס גורסי 16נק)וס ס6מר טגמס טגהג סוג וגרי )פרם 6טונ גוססס1וטת'ך
~h'ya, ו6מ1')נגרי6סס ממידי 6ור סם ססמ)5גיס )פי נגר6 6ור וקיקו ,מגייס 

 סימנס סו6 6'כ ויקרץ , ס;גי6יס מג)) 4:ס 6ור ימי גמ5,יר;ג1)ס
 , ים גס ס) יד גי "חרגם מס סו6 טנק סר3 וקמר ' סטיון ס1גר8יסקור
 מקת 6ו;ק)וס סס סמן ו)גן , סנ)ג)יס מניעי ע) דגר ג'ק פגוירסס
 לדגר ממוח סני הקר הייגס סיס oh "ס "תסס וקפי . ולמיספכיוס
 ט'6מר כמו וסול 'קרים גורס' ט) ד:כ'וחי0 6מר )מס 8'ג ,6מר

 )כם6( כס6 נערץ סמיד חסגס6 סיג %h . סג'נתיס כורס' ט)זסגינחי0
 סכה )קוהו ממוגר יגר סו8 ססעג'וס 8'ג ססוזטס וחספס ,כגגנו
 ויגן , כנגוד גס6 מטס גדגיי וגן 6מר וקוס , יקריס כס6סנקר6
 : )פני 6דס 1S'G )6 מעולס מין טכו8 ממני ס"ה וססהופיס סוס0ו14מר
 סס סה41 )ג8ר ססו6 מסרת מדגרי סט)'טי סה)ק וסו . 'צאנווכבר
 סמיך היו כגי8סו "ג) , יש6 סגינם קם )ג8י גוויתו וקין .רב)

 ס6ו4ר סוקויס יסייגו מם יסרס עקמו מגרס )6 וס8ווק)ו0 ,ושגריס
 סרג 8ג) , כספיר גמסל)כוה סנרנס מס ו)6 , יטיף) הכי 6תוירמו
 מרומס כוץ ופירוטו , רנוניו גמ"ח יהטג 8סר סספס כלסיר סגהוגיפרס
 , 8ונק)וס )דגרי )סי' וסמן ס81 סיג ~fr' מסג ואקפוד . 8ונק)וםמפי
 ר' , וגג))ו מזגתי גו רקס רגליו טחמס יקמר 'סגלתו )6וסטיון
 יסרך) גני 1קמ ססינו והר , טג11ח1 ולהגלית יח' ס6) מסע)פסיס
 כגח וסו6 , 'ה' פקתו סיס 6"ר סי6םון מחומר מוץ , ר.רג)יטה

 גוס ממורס סרג ג%נס סמ)ק מוס גפ'ס פיר"ת' גנר ואנ' :מ84והו
 סר6סון )המר ר.ממוגרח וסס:ד סחמייית ססויח סריגו סס1קויסוסוף
 1ו0 כקרוג טספוט) נזטהט וטקס והנו , קורס ו)גיסס קרסגסססט
 ומלקין סימר 06 גי גטו)ס 6'ן 1כ6)ו , 8הר 8מ1עי ג), יח' Shwiסו6

 ימר16, הסי 6ח וירקו סגהוג סומר וטוסו' , ית' bha וסבסדוגסיח1
 ומויו ממ!י'iih1St 0 06 יוחיל מיסר יר"טוום י0ל0 מיי5ו0ט0סיגו
 ;גרת יתכסס רנלט וחה0 ז פסגתו סיים 5יי0 וסמכו 0015עיינו

 00פלו" htonהספסר
 ג גו ם 11 , וספקיו סוייו% ר') , 0ר6סון סמומו
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 47מז כת פרק ראשון הלק נבוכיםמוה

 כבן וננללו טסבתו 14 היה רגליו ווכחת אמרו כי , ואומר . דבר בו שנפרש טנפתי אפשר "והשנמר
 * מציאותו סבת והוא ל יתעלה סאתו היה אשר , הראשון החומר אסתת ההש השיזוהו הששר .שבארנו
 והוסיף , הסיר כלבנת אומר היה ם המראה הכתנה היתה ואלו , הספיר לבנת בטעשה אמרווהסתכל
 אין , טבעו בחינת לפי מתפעל נ לעולם מקבל נ'( חנק ח' )פרק שידעת במו החומר כי )6( ,מעשה
 שהתבאר כמו , במקרה טתפעלת ע בעצמה לעולם פועלת שהצורה כסו , במקרה אם כי ס לופעולה
 המראה על לא הזוהר' על לשון הוא , הספיר לבנת ויומנם . כמעשה עליו אטר ולזה , הטבעייםבספרים
 בספרים שהתבאר כמו מראה אינו חהווהר לבד, זוהר אבל , לבן מראה אינו הספיר לובן כי ,הלבן

 הנשם היה כאשר אך . ומקבלם מאחריו כים המראים מראה היה לא טראה היה שאלו ,המבעיים
 הראשע החומר כדשות תה , זה אחר זה כזלם המראים זה מפני יקבל , כולם המראים נעדרהמזהיר
 והיתה , 11 אחר וו כולם הצורות מקבל הוא ולזה , כולם הצורות נעדר אמתתו בבחינת הואאשר

 והוא צ וההפסד ההויה המחייב בריאותיו ראש להיוונו לשם ויחסו פ , הראשון החוטר כן אםהשנתם
 לפירוש ואפילו , הפירוש זה לכמו צריך שאהה ק ודע . דברים כן נם הענץ בזה יבאו והנה ,מחדשו

אונקלום
אפנתי

 וסוך ל : יח' מקמו סיס 6סר ומטקס סנכ61ס מודוס)63ל
 סל6סון מממל כי מסיגו הסס מפלסים 'ם ר") . מגילוחוסכת
 מסלסיס וים . למנטי סוס כני יחכלך סס0 מ6ת מ0וככסיס
 "סל סרב פ16מר ומס יסרק) כגי קניני ססנח סיס )6סוס
 קל1כס )6 רמוקס סנ0 ר") , מניתוחו מכח וסוך מלחוסיס

 מסוכם סלמון סממל כי 6לי0ס1ט)ו0 יקמל סמון ו0כיככמו
 "ומל סיס מ : כמנוס מ)י16הו ל") מנידותו סכח וסוך סס"'מ6ס
 כמלעס לבסס ט) 6סל )לק'ע וממץ) כדכח'כ טרגוחגינן ססט'ג 'מגק") כססנה ססגתס ס'תס rbt פירוט . ססס"רכנכרת
 ל") . עכעו כמ'גח )פי מחפט) נ : וגו' כס6 דמות סס,ל6כן

 מניטוח )1 סנוחנס )פי ממנם ומחסע) סנולס מקבןפססיו)י
:oSnם ;hhQ~ .מיחס 06 כמנס נורחס מנד סולפת סקס כי במקרס 
 למקרס סעי סממל 6"כ סורסת סיחס )6 מססיו)' גפסטחסנורם
 סלחו סדכל כסח6כז . במקלס מחסע)ח ע : כ1ורס סדכקומנך
 סם ע)ח0 מנס OSPDS ס6ם ערס שטל 16 מכלית שוסמזד
 וימסו w(bn~l . וכו' ל6פ )סיותו )טס וימסו פ : כמקלסגססו
 סמו מסרסיי ים . וכו')סם

~S'iho 
 )מס מלבסון מחמל ימסו

 ל") וימסו וי"מ . (OSDD כ6לגוס ככסל סקלוכס פכחו)סיועו
 ; ססס)ות ס3לי6וח ל6פ )סיופו לפ" 0ו6 סל6סון סממלוימס
 לק יעלוז 1)6 11 6מל (1 גורס )ו סימן . ממרסו וסוךצ

 עגמו ספי' )וס ל") , ספ" or ~סו גליך ס6תס ק :מסנורם

שםפב
 סי6מין מי כי 63מוגס מכרחי כן נס 6101 מסתיז3ר
 ויקמר 3ו 6וגקלוס יגזור ולכן כעיקר כנסר סו6 גסססססס
 ספסר peton סגין 610 סמם) ענין 6כל , לזם סנורךכסי

 יתרססו hS ולכן 6חר דגר 16 סכ1וגס ז6תמתסיס
 גסחריס, דכריס סס כי מגיח מכס מפגי וגס ,6ונקל1ס
 , DP))O ס6נוונס מיסוד 6ין כי סליסית סכס מפניונס
 מסמק על קלס ססגתס "ין כי רניעיח סכס מסגיוגס
 . סמסל מזם זכר פרס טעמו 6וגקל1ס סכגיס ל6ולכן
 לסלק מוכר סססר וס כי סנו6מר עגין כפי תגחנו536

 ססחומיס סמס)יס ול63ר סנוטוחפיס מסתות ולפרסגסמות
 כמו וכגללו מסגתו בו סרטון רגליו ותחת קמרו כי כוג6נור

 3כ5 ימ65 )6 כי כס6 רגל לסרט 6ין כי רגל כמתוףסגי6רגו
 סר6סון מחמר נמתח מסיכו ופס כס6 סיקר' רנ5 כלססתורם
 סעורו 3סרקיס סכי6רגו כמו סס"י כססגח טגתכלכלו עםכי

 ס3ס ססו6 וסס"י מתתו סיס 6סר סר6סון סחמר במתתססיגו
 לעולס מקבל סו6 כי 3ע5מו מעל לו 6ין ססיולי כיכי"ר סרכ ינונ6,וסגס ל6 מסיעי מסיח סנורם גוחן יתש ל6 ג"66

tnth'saגסס כל כי 3מקרס,ודע 06 כי לו מעולס וקין 3כח 
 נעגמו סעל לו 6ין וססיולי ונורם מחתר מורכב נפסדכוום
 סו6 מועל לו גמש 6ס 6כל מקגל וסוף ככח ססו66חר
 נורם ססי6 מנן nippnn תיגס סגורם וכן ס15רסכמור
 6לSwn 6 לו 6ין סס'ולי ולגן לחמר סתח3רותס מנך6ל6

 לס סרסר עי יסוו וסו" מספיר לגנת כמעסס מ"מ ווסו , עומס וזיגגו כמעכס כו סיס ינזק ולכו מורס 3סחחכרוגמקרס
 מקכל סיס 65 מרקס סיס סקלו מגסס 3ססר ססחכ6ר כמו בורקס תיגו וסווסר לגד זומר 36ל סלכן סמר6סע5

 ממס נעדר סיסים יחוייכ סדכריס סווקכל כיסמר6יס
) 

 6ך
קרשקש

 בעיטה פועלת וכהצורה כטו במקרה כ'א פעולה לוי ואין מהפעל לעולפ טקבל שידעת נטו החומר נ' )י כחשרפ
 שהיא טרגדיה P'An לפעולה כי בו הרצון . במקרהטושעלת
 ההיחסה רק לו פשיה ואין התפעלות סקכל והחומר הדבראטתות

 מחומר מ1רבכ והוא פועל האש שתאטט כמו הצורה 0צרלו
 לאש הפעולה תתיחס הצורה סער היא בעצם .הפעולה ואם91ורה

 אמנם . במקרה הוא אבל הפעולה נכלל החומר וא'כבכללי
 האדם שתאמר כסו במקרה ולצורה בעצם לחומר הואההתפתלות
 מחומר הוא-מורכב אשר בכללו הארם בו רוצה מהחלפםטתפעל
 כי D-DW וזהו במקרה ולנפשו בעצם לחומר הוא אמנםוצורה

 ומתפעלים צורתם מצר פועלים והם בקצתם קצתם פועליםהיכודות
 צורתו טפר פועל שהוא הסכין בזה והמשל חמרם מצרמזולהם
 החרודשהוא

~vennt 
 לסכין הפועל וייחס הברזל שהוא בחסרו

 שהוא לחסרו ומתפעל החדוד שהוא לצורחו בו הרצוןבכללו
 החומר וההפעל בחדור לזמר רוצה בסקרה לו 1ה אבלהברזל
 שהיא החדור ואל בעצם לבריל הוא הפגימה 0ן השרולשהוא

 : בטקרההצורה

אברבנאר
 ויסגדו סוייחו ר') , טר6טון ממומר למתח סו6 סטיג1ס1 ופרכ6ן
 יהגרך מקמו 1טכי0 . 6מחחו ס61 (1 ט3גמינט , סורס ופוש )וגקק0ו6
 מגח וכוץ סרג טוו וקומר . 6מ1טי גלי שיו סקרוג ספוט) ט0ו6ר')

 גי6 6ער סו6 'ח' "ס6) סקנסס ;)) סיס  OJV  ירמזו ,מגילוחו
 גט,)ס 06 גי סגרי06 0יס0 )6 וגבו , סגרי6ס כסמקה סיססמומו וחז"

 וזוז , סר6ס1וס נגרי"ס שומר tnthfin ס3מ ו610 1('ם , OfOסטר)
 , סר~ון ממומר 610 טס"יגו סמ0 ר6יא h'm 1ס,ס . וטיפרט

~MGh9
 , 0חפס)1ח ט) 06 כי סמר6ס ט) ;6מר ט)6 , גמסטס ממקח

 חרק ניוחד מרד ד') , למקרס 06 ;י סוט) 61י11 חסיד מחפע)טסח1מר
 the(1 סססיל )גול 6מל 1VhDt , סהסט)ומ רטטים יקג) 6סרמסמוי;ג
 סמקג) סמומר ט) סורס ג'ג חס , יימר6י0 ג) ומקנ) וורנר 6ם גי ,מר05
 סמומר כן 6ם סמנחס 1סיח0 ג6מרו ןגי'1 0רנ סחט וגגו , ס1ורוחג)

 וסבסד 0סו"ס סממייג גרי6וחיו ר6" לגיוסו נסס ויימסוסו ,סר6ט~ן
 סס1ט) טס61 נמ,סגס )ס-י 16חו טיימס "ג'רסי )מ0 רמו , מתזתוו0ו6
 גחמות חדטו יסנרן 6100 )פי 1נ'ג , סחמיזי ו00"סד )סמים0קרונ
 מ'3 ג'ו גפ' ר') , דגריט ג'ג יטוין גוס יג16 ט10ס וקמר .סגרי06
 ג'; ידגר לטס , "'ג 1'וגפ'

 שורו"
 )יירוט ס6ף 0רנ וכחג . 010

 ג' , ישתסע סמומר סו6 ע63 ו36ן סססיר ט)ג:ח )שר ונסין6ונק)וט
 שם פש ג6יחו הטפפי וקמו מ'כ, פיו גהוק סיגים 6)יטד ר' "פל סו6 11 סכנט 6) ססג'16 וטט0 , מסמינרי ס;69 ס6ס סיסיס מטסו6
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 כם כה פרק ראשון הלק נבוביםמורה
 השבים החת באמת בן נם הוא הראשון החומר כי כלומר , 4קר4ה כורמי ותחוח , אמר אשראמולא

)פרק זה פרקי בקצת ר תשמענו הורקנוס אליעזרמ
'ff) 

 מכלכולה 11 , כ'( חנק
 והבן , חושיות ולא שכליווח נולם ההם ום4,וצנוון ש ורוצים , יתעלה מהברא ההגשמה דוחקתכמכיל

 ולא , הכעס שם והוא , בנים תלרי בעצב , והחיל הבאב שם הוא , טשתתף שם , עצב כםנערק

2'

 מוסשם
 ויקכלס כלס סמר6יס געור סמזסיר סנטם סיס כנסרמך
 6מתתגו כפי סו6 6סר סר6סון tsit~o כן זס 5חרזס

 6חר וס כלס סנורנו מקהל סו6 ולוס -osj סגורותנעדר
 כמסל נזם כן 6ס סר6פ1ן, מחמר כן 06 ססכתס וסיתםוס

 לו ים SD1D S)h תיגו כי וממסותו סר6סון כחמרסריגו
 כל נעדר סו6 6סר כמסיריי סו6 ממוחו וכי כמקרפמעולס
 ססספירי "ל6 סנורוח כל נעדר ססיולי גן וכמוסמר6יס

 6ל6 מנינות 6 "ק וכסיעי מרא גלי כפועל גמנ6סו6
 סו6 ססי1לי סיס למס ית' למס ייוחס o)nhl , נורםעם
 ססכס "ל סחתחחס ר16י זלכן סגססדיס סדכריס כלספח

 תחמר גוס ר6סוגס ריס כמורככיס סריס מי כיר6ס1גס

 יסח כי יח63ל סילופו לטי כי "1גקיו0 פי' גליךטעמינו
 , ססמיס סהו6 גורסי 1חמוח ס6מל "מר 1Jl~oo סו6סססיל
 בו" סכמים שמח""ג

tiltoo , סימל )כד סלנ ס!' )פ' כי 
 לכנת מסו 3כיר1ל 'ודע סייח' )6 מחוככיו כל רנוניו1חמח
 סססיר סטנת הולס הסמים חהח מנ"ל עכסיו "כ)ססס"ר
 סססיל סיכנת בעמיחי ססי' וס כמו עוד יסרס וים , סטיותי610
 סססיל ס)גנח Ib(Dtlp )סי' )סלל נליך "חס וכן ססיו)יל")
 : מסני (ff' כפ' ממקמל, וס סרקי כקנח ר : ססיו)יל")
 וס. וסכן ה : יסר") כני "1י)י ססגח . כנס ססס סססגותש
 וסו" ס6מלתימס

 : גולם 6מל )ורש )ו סמ)כיס סר"י ממרסו
 לוס, . כווסחכונן

 : סירק כסוח )כי

 מרי כל כי ג6מר 6ס 6ל" סגס סרכ סגינו למס ידעתי ל6 ספרק וס המגס , עגינו כי"רגו וכנר 6דסי סתות פרק "ל כקנתס קגתס גמסכיס כלס סגם עד ססיקיס כל טונ מס 6מר . מסוחף למון עיכ כםפרק
 לכבר לזם נמסך ססיולי כממוח עכר מעכר ספרק ולמס 6' פרק ג' כחלק סכי"ר כמו כסיורן חלד יג6 וססחתסוספסר

מס
אברבנאל

 סוקניס נושגח סרג גגוו,ח במלוח דטות סנף ס5סוזי. ופנס ,אק
 וע0 . סגחגתי מס סו6 סגרוך ס6מח 6נ) , oot)h וועס דפהיו6ין
 יד ט) 6ג) סר6טונס (Q(O סר6סון סמינר פיחס ס6ריספ1טי)וססיות

D"DiDh, 61סחמיזי סמד1ט ט) וירכס מתרסו ית' קסום קומר וסס , 
 סכם טסים 06 כי בוסן כ16תו סדכרים סגין ל6 סמקוס כוס סרגמנס

 סחבק מוס ס' גב' סגרים ונגר . סגרי6ס גחה)ח וטמזסו 8)יוקרוגס
 61'ג , ר6ו 6יך )ת% hst ר6ייהס פ)יסס )דקוק סמ"מר ~סאין
 ע) סמולם וסו6 גסייס ס6מ,טיוס גסגוח סרגיסו )6 ססוק;יס סוגסגין

 : ט6מרתימס
 )גר6טיח בגו ") 1יחע,ג מקומר )סט" מוחו מיחס סגהוני סמ61)ו )פי ט1ג "ס טמוף )ג6ר הזה הפרק כוונת כםפרק

 , מחקר גטמ,ת יח' גו יחייג סכ6ג ט) בגד ;"מר ט,ג סיס וטס , ו'(!'
 . נרקיס )ג' ימתיקו ספרק ויגרי . מגמג )מסירו ססחופי0 גו סגיך061
'%, 1the)~ סטחוסיפ htOt סטני סטין ובפי עד סטיק מתמקח . 

 וסO 61(CD גפי טסך , )גו 6) ויהט1ג (p'pp 6' גפי' ג'וסמוק
 . סג' סט,ין כפי' ויחט1ג סי' S5h קמרי עד סטני tt)DO ופימקמרו
 קמרו וסע מרי מקטון טסו8 ויחט,ג )ספוק סני נסי' נ'וסמ"ק

~ssd 'פי 
 סהפ6 וט) , סגטס וט) , סג"ג ע) , ט;י;יס נ' ט) ישמר מטחחףע"נ טטס סרג 6מר . טשתהף שם 1SP : ספרק סוף עי )גו 6)ויחט1ג
 ג' )טס גיס חקיי נט1ג פסוק 64יס סגך סכ6ג גטנין וכוס .וסמרי
 . ו'( 6' "' )מלגיס מימיו עגיו ט!ג1 !)6 )'ו( ג' 6' )קמול) זוד6י ,טוי גי ססוק,ס טלי סגיך סגעס וגערן , מומ1טח רייס ססי6פ'!(
 טמ,6 ססג,ס שהורקח 06 גי !ס ולין פסוקים, ז' כגיל כמרי נסוין%ל
 וסיס hta ס6' מפסוק קי 1PtbO גוס וסוף , ספסוק'ס אוחסוג

 ג' טסם מוסג ימטוג 16)י י'( ס'ג )יטעים קיטו רוה 06 וערגומרו
 כמדגר ימרוכו ננוס סטני סמכוק סכי6 לכן , וסטנכדן סמרידכריס "גי טסם 'דרס גוע1גו וכוץ , ועשו מרו לפרו וט ט) ו'ורס ,קים רוס 6ת וכגע.סו טסע1יגו סגטס ס61 מסג' טמרו סמרי 610 ס6'זגרי0
 , גורו ויטניגוסו 6מר )" ומלסר , מ'( ע'מ )הריס גיסימוןיע,יגוסו
 16מר ויקמר וט יקא l'vDn !!פי . 6מד "נימס 1יט11גוכו סימררויחס

 , 61'1 ג,;יסס סלן טיוח OP 6מד זגר סריסה טסן ~ta1'iDטימרוסו

 ע) )ס"מ אפסר קפי גוס נסתפק )6 5ג) , עולס גדרך ונמני גי'ט ומרי חט6 זרן 06 סייועי ויסת , מיי )ט,1 סס "6ין ג'ז( קלט)סס גי טו1ג זרך 05 נ' פסוק סגיך )וט , )וי סמט1ן אוגן ירן סיוסו"
 )!פ , טוי )רמס טים נדרך וומנ' גי יסים וחיי ג6ג 06 ויקמרסג8נ
 )פריו ט6'6 י( ניו )ט0 'ט1גו דגרי סיוט ג) סז' כסטוק )סגיךסוגרך
 או השני הענין ו4פ' : ומקוחיו זגגיו מעריס טסיו סמיי ט) 06גי

 וס!6 סיס סטחוף 6) טסני6כ! מפסוק סיג יסרס עמס י כו'ר,שלישי
 , מסכסך סטנ' מססחו4 לאון )פרסו ידרג ורקס , Sh 1% ויחט1ג%ר
 ספרק מיגר' סג' סמוקוסוף

- 
 , ט)'ס0 יח' ס6) קנחגטס )גו 5) !'חט1ג

 , ססי6 גסת );גי6 ס"ס hsn, t1Dh סרג 5מו וסוס . %ו 6) 6מי 1סע) ג' , ttsu ו'וגיה0 6)'סס וט ט'8מר )נג'6 גחכו 1)6 ג)גו וטוטס'ס
 ספק 6ין סחורם 6ת מטס "נהל גטח גן קמרי גי , ס;חט1ג געמר')
 וסוף , לרסוק ג' פי' סניף וט וממרי . טגחגו אמר 6)י1 סקנ'סטגננו

 )נ גי מטס רקון ס"זס וקמר , סמרי ע) w~h ויסרך ספרקמיגרי
 , סקס גנז וממרץ מוטל ט,ע:ס )6ד0 הדר טויחט1ג ר') ,סרדין
 המי' . סרנע ע) יקמר )נ גי ולכנו ר11;1 טמרם יח' )6ל מ11רגו

eto6(6)יסס וסר6וי!ח סטוגוח ס"טו)ופ עסו ט : 
נוונ
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 48מח ל כם פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 כלשת תורה דברה המשך על , האנושי ההוא בענין להרמות , לבו אל ה' ויאמר עליו יאמר ,הרצון כפי א הההר המעוצה בו עבר אשר ההיא בעת לנביא אמרו ולא השם שוצהו ענק כל יכו .לישתי
 ההש בעת להם שלוח שליחות בתורה התבאר לא הטבול דור שמרי ומפני , נגלה מבואר וזה , אדםבני
 ההקת כשלא רצונו בשהיה ובן . בלבו עליהם בעם ה' כי בעבורם נאסר , בבות יערם ולא , הזהירםולא
 6'( חלק Pfis נסוק שאבאר כטו , הרצון יקרא נ"צ לב כי , ה' רצון הארם הטרשן ב פירוש יהיה הנ'הענין כצי . לבו אל ויתעצב פירוש אכל , לבו אל נאמר ולוה . זה להם והנד לך לנביא אמר לא מנול,עוד

 : לב שםבשתוף
 וזה , המזון טן שיקחוהו מה חיים בעלי ללקיחת בלשת הראשונה הנחתה המלה זאת , אכל לפרק

 האחד הענין . ענינים שני באכילה הלשון ראה כן ואחיי . משל אליו צריך שאיןמה
 שיקחוהו במה חיים הבעלי צמיחת א האהד והענין . תחלה צורתו הפסד כלומר הנאכל, הדבר אבדתהוא
 הראשק הענין ולפי . בו כולם הטף כחות ותקון ד מציאותן והתמדת ג בו עמידתן והתמדת ב המזוןמן

 ארץ , אויביכם ארץ אתכם ואכלה , צורה השמם לכל ובכלל , והפסד אבירה לכל אכילה לשוןהושאל
 , הוא אוכלה אש , המחנה בקצה ותאכל ה' אש בם ותבער , הרב תאכל , האכלו חרב , יושביהאוכלת
 ההשאל האחרון הענץ ולפי , הרבה וזה , עליו שישלוט למה האש כאבוד בו המורים יאבדכלומר
 על האנושית הצורה השארות בהם יתמיד אשר השכליות להשגת ובכלל , וללמוד לחכמה אכילהלשון
ואכלו אלי שמוע שטעו , ואכולו שברו לכו , שבעניניו המוב על בסזון הנוף כהתמדת , שבעניניםהשלם

אפהיי  סעויס וס סיסי' סקדוס ר11)1 כפי . מרגון כפי א כמפרק
 ממלוח ב ססוסעיס: ס6מנע"ס מגז מוגסנמספי

 סטוכוח ססצו)וח ס6דס עמס )6 י6סר . 1כ1' לנוןס76ס
 : ס0"י רכון רסיס מס מעסות מרס 16,
 ומהמזח ב : תנידו) כומן ר") . כ"מ גמימת א לפרק

 : סעמידס לסגי or1 )ומר רוס ,טמידחן
 ט)6 כמוח. ותקון ד : סיל'דס כטדי מניסוחן. וסחמדחנ

 ו,סו המורכנות ס0גח ל") 1lnSSI )שמס מוג לוט כסיסים

 טובשם
 על 16 מכעס ע5 16 עגיגיס כסגי גימר 6טר ענגסם
 בו עכר 6סר ססי6 געת לגניי 6מר ל6 וימרו :סמרי

 "om~l sff , לכו 6ל ס' וייצור עליו יימר , וגו'סמעסס
pp)6וס 6 גימר סתורך 6ת מסם כסכתג כי ססי 

 6מר ל6 מגול עוז יפיס סל6 רנונו כסיסים וכןנגכו6ס
 וקמרו : נסנן קמרו סתורה לכתוב גסג6 6גל לנכים6ז
 סססל סעעס וס סיסים סק7וס רנונו כסי ר"5 . מרנוןכסי

 גו כו'.סרגון ,olho סמר1ת וקמרו ס6מגעי: סעעס כפימ1גסג
 ד' י" "'י יןש,~נה" י":"ג"1"י":ינמיג מסיס מס סירס מטוגות סטעול1ח ס76ס עסס ל6כנסר

 יי: י" "" יי ש" י"
 %::ש20 %וןהם1:ד:נן:6ןןע %ן בצי ,צכ:: בן ~I1?hl. גל hlOD מ:ג
 וקיום זכר סססן  6ס , דירתך סלמס נק ble 6כילסן סס כן 05 , 1::: ח ססס6יגרו' גייס יתמיך 6ס: סטכלגסטגוח

 מרכס חס 61כמ סכרו' לכו ססכט נסטגוח כמו"סנ6:רסכ:ניגיס
 :ים

 מסמזון סיקסוס כמס סייס נעלי נמיחח וקמר

 כלס מגוז כחות ותקון , סירי7ס כזמן וזס מגיסתו וסחמ7ת , סעמידס נומן ונס עמידתו ור.חמ7ת , סגי17ל נומן ונסחיים
ירמוואברבנאל

 סרג ג'ג ושון . ;'י( ד' )זנדיס 610 6וג)ס 6ט הסיןי ס' 0סק )עיר 6;) מקח ס"6)ח )ג5ו הזה הפרה טסה לפרק
 , כ6נ6ר ;מז ט'ו( ג' )כלהסיח ה5;) 6;1) סנן טן מג) )גיר כוסנסרק

 מהה)הו סס0 נסט6)ת , 80' . ח)קיס ינ' סגי מסוק דגריויה~ןו
 ססי;ד ט) מ6ג,)ס סיחסרטו גט;וקיס , ג' . ס8הד סטין וחיטד
 זגמיג,ךן ג יצנ,ש:עלי:טג :שמב %נ קש:נג

 ס'ויי:ץק'גמיא:ןגז:נךל2 סטעיל~עי:ו, '"':מ1:ג
 . )מסותטיס )8 )מו"6)יס מיזמז וט גי ר5"יוס מחס נו ו)ו'6 מוש)טס

 טיקחסו נמס 1Dht , גג'ת סמוון )קימח כי6 ג6ג) סר6טונסוסס,הס
 ט) , מ1י15ה1 ומהמדח וקמר טפר, וסגיי,ן ס1מיהס ומן ע) סמוןמן
  ססהדלוק סיסיס , סזק:ס ימי ט) כנוף כמות וחקין והתר , כטמירסינוי

 וניס טכס סיות טס כממיס ;י ר') . יוסס?ו ט)6 ;הסתיו )הקןס6זס
 וכהרי , גאה 06 ;י כגיוס ק0 גסס יטמר )6 מנס , מסמוןגוקהיס

 שסד , ס6' . זגדי0 ג' יסתגרו סטנמיח טג";י)ס ס):~ן גט) ר%גן
 b('tS סס סט5י) וס)טויכט . סויוון זורת סוייט , ג' . סיוון,זרח
 ט) לגיוס סס5י) 61'; , ת"י) סדרר מסיסי מוש) דגר ;) ספרדע)

 עפ ומיתם ניוון "תגיף ;מו גס סטח!ס טס,פט )מס סמגמ0קויו
1t~?-O'יצפר . מפיק מיגרי סה'ג 101 . האחד הענין ולפ' : סגופי 
 געסרס ס,קגריס ho(t'n חקי 0ס6רן ממס 5;')ס טסיך16מר סלוקי ~)פי . )'ג( י'ג )גמדגר מטניס 8~;)ח 8רן , )'מ( ג'וט8 ותגס ולגוס ג"1מר h(t(D טס כגתוג יאי, וכפסו 6גזסס);)
 ח6ג)ו הרג ט,י h'w )וט , )מ"י) ס6' מסס~מס וסול )עומסוימורס
otun~)'6 )'1( ג' ג' );מו6) מרב ה%) , כ'; , i'hS וגו' גבס וח6:) ס' 06 גס והנטי וגן : סריסי גטגור 06 גי6;י)ס גפרי מגוס ס5דס 
 6פ 5)6יך ס' סגיך ממין ומוס , ~מגסס מנסיי פס5" 8'( י'6)גמינר
 קי6ווסו 6יד חקטס ו6ס . וסמט6'ס סמורם מצגי ר') , סו156ג)ס
 וימסר ס6ס ק"גוז גו ממוריס י5גז פי' נוס . גטמי וגר מסוה06
 ~Phpn מפסע טסם , כו6 "וגוס ג6ס ויקמל , סימיון ;'1 ג;ת~ג6'ג

 , ומעיונית ר.ממקריח גהגמס 'רוס , ןס)מוי ר.רועמס ו5מריט,'עי4יחלגיוס
 וט שין ולמר , פס 6) מפס וסמ)ומית סמקוג)ת סקיס גלמודויגס
 כטגס 011 כוס גמס גג)) 06 ג' כ:ג)ס מ11 %1 ניימוי מעייןמ,7
 htaet , מכמון טיקמ גמס סגוף טיט6ר ;מו כלס ג6וסן סופקשסטיר לפי למילו סס כסס ,6מר וסוס . סמסוג)ק 16 סט.וניח גיןסכ~ח
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 לא ל פרק ראשון הלק נבוביםמורה
 הכמה דעה כן לחכך מתוק וטפת פפב כי דבש בני אכול , פוב לא היבוזר דבש ש% פ1פ,מב4
 שמנה בשרא אכלו הא , באכילה החכמה שטכנים כלומר , רז"ל בדברי הרבה רכ נעשה ואז .לנפשך
 הנוסחאות ובקצת י , חמטה אלא אעה שה בספר האמורה ה ושתיה אכילה כל השמרו . רבאבקן
 וננלה בלשין הרבה חח נעשה ומאשר , למים לכו צמא כל הוי 1 מים החכמה קראו הרבה וכן ,תווה
 , ~ruwn החכמה בהעדר והצמא הרעב לשק כן נם נעשה , הראשונה ההנחה הא כאלו ששבעד

 לאל לאלהים נפשי צטאה ה', יבר לשמוע אם כי למים צמא ולא ללחם רעב לא בארץ רעבומבלהתי
 אשן הקבלת , הישועה ממעיני בששון מים ושאבתם ע"ה עוזיאל בן יונתן ותרנם . הרבה חה ,חי

 במו טעיני ושם , ההם בימים שתנ"צ חכמה שההר מים פירסמו והשתכל . צדיקיא טבחירי בהרואחדת
 ההמתגה היא הצדק כי ז , צדיגץא מכתירי ואסרו . החכמים והם הראשים כלומר דידהטעעי

 י זה והבן ה והלימוד החכמה לענץ הפסוק בזה מלה כל פירש איך וראה ,האמתית
 ב , שפרעם ומבעו בכחו א השנות האנושי לשכל 4 רע לאמרק

"( 
 כלנעים נמצאות ובמצהרות

 , בפניו נעולים השנתם שערי אבל , בסבה ולא פנים בשום שישינם במבעואק
ובמציצות

אוריי מובשם
 וסנן : סומניס 6ל1 גג5 מונ רוע גר.0 יסים ס65ירמח
 ירמוו כי סמפרסיס קמרו . שרם סנוסח*ות ונקלחעתרו
 ס6גוסיח סנורס סס6רות תסיס כעכורס 6סר סחכמק כילוס
 וממעלות סכליוח ממעלות מורככח סי6 כי כתרוססי6

 ס6נוסיח סנורם סס6רות תגיפ וקיומם גיייעתס לכןממזות
 6נ5 סזויוח7ס סתורם כי 6ת7, זכר מס ותורסככמס כי סף o~lnbt , לגד מתורס כמטעתן ע* כחכמםל6

 מפסוק גזם מ3ס כ5 פ" 6יך ורקס : סחכמס סי6סיו7עיס
 6סר סיסועס וסו כי . זס וסנן וסלמו7 סחכמסכענין
 mtfipo נעכור סמ0יח י0ועת גח6וס ל6 כי , 6ליסג0תוקק
 7טס ספרן ומלפס כמיס ממדומות וסתסוקותסנסמיות

 מעכרות 1נ6 כפלו כ6דס יסיג וסחכמס סלמות ועם סי6ח
 מסית סל סמו מס ר"ל קמרו ולכן לייט, ומסכללחרות
 , וב" סמו ח,קיסו חוקיסו זכי חקני סמו יגון רי זניתקני

 מסיו וכעגור סעס 6ח דעת מלמטיס סיו סקכמיס 6לוכי
owtntnופין , מסיחים לקרשו גילו לת5תי7יסס נפסס 
 ויסיס יסרבל לכיח כללית יסועס נכפן יסיס כיס0ק
nSS"ג"כ 

 לגוי
 6נל יתעלס רנונו PlnpS רטוט 06 ולגסס

 ולכן , מעככיס ODP)D וס"מ חלביות וכעכוז געטסמס
 כמו וגפסגו גוסנו יעיל סגולם 0ינ6 סיקוס ס*דססריך
 ס6דס סירגיל נריך יתמסמס ו6ס מוסיעגו ממססעסס
 161 ספח מרש גסס יג56 16 כי וכזעך כחכמותגעסו

 וסכן כסמרו סרק מרמו מס תסו ס6מחיח סיסועס לויג*
 כוס מרמז ס6מחיח סיסועס סו6 (:גדק כי ובמרו :זס

 ~nlPT ע* סנסמיות ל* סיסועס סס קטדקוחמזעות
 גם סג6' למס רומז ,ס וסנן :סטוכות

 4 משי גספל . וס גסי שמולס ה ! סיוסכלוס  ועיוןמכמות
 5טר פסמכמס לוס ירפי1 ר"ל , סירס סיסמיים ונקלסו

 פויכנס סי5 מסורס ס" מקיוסק ס4רס תסיסנסנורס
 ינית וגקיופס ניריעתס לכן ספרים יפמטלס סכליוספדחות
 נפפפס יל5 לגר גמכפס ל5 ס6פסיח ס5ורס סס5רופשלפיס
 כי ר"ל , ס6מת'ח סחטועס סי6 סנדק כי ז : לכדססווס
 סיסועס סס כגסס 'oon כמו )גסס מון ימיו 6טר ס3ויקומסדטות
 ח6כ3 6כי סגן עז מכ) )6מרו רומו . וס וסכן ח :ס6מקיח

sffgס6מל )מס לומז נס , ס6מתייס סמוטכ)יס טג"גי סחסינ 
 סי6 סנדק ס6מלו ויש . ס6מחיח סיסועס סי6 סנדקכי

 כסמספיע סמולם סו6 3דק כוכב כי סי לוס, ס6מחיחסיסועס
 סס יתגיס כי ס16מר מס וגס , ילוס)יס מו3 וס61סחכמס
O'tD11גד סמוסכי'ס כ' מלס מ' מעגין )וס לס, )מכמס( 
 )כן . )מסכי)יס פליס סס )גד וסמעסיס )סמון מליססס
 ונס , סמחוקיס סייס סו6 מהולס וסי6 מהניסם סמולגכמעגין
 לידיעת למ, סי  פגם כי גפקיו נעלס וזיג'ן סכת לו")ט6מלו

 ס6:וסייס tn(tbi'D' ots טד סמוק מוסכ) hto כי ,סמוסכ)וח
 העירו סס 6"כ , וסמעס'ס למסולסמוח למי ודעין .)מסעו
 סו6 (e(b כי וס וסכן . סעמוקוח סמ)וח כ6)1 מלס מיסוד

 : ויסמון)מסכיייס
 סל מעמד )למון סחמ)ס מפלק ,ס . ססס)1חי סגמ)16מ וחס (se . וכו' סיסינס לכמו סממת א לאפרם
 סטם מס ע) ימו גט) ס"גוטי )סג) סיס שגל וסננו)סיגי,
 וסס , גמילות Dth'5bSt ב : מסל 6ח וסנכ)ת ימרססקנ"ס

קרשקשאברבנאל
 )" לא פרק גני %) וגן , סן1מס ע) הפר 6'( נ4ס לטיס ולכזו כגרו )כ1טס

 שינוגס בטבעו אין וענינים נטצאוה יבטואות
 וא' י'ג( ג'ו )מט)י הגן 6) מחוק ונופת טונ גיוגס

 סומי
 סונפת סבה שההיה ר"ל . כמה ולא פנים D1m1 י . גימרו

 בלתי שריהשגה יאסר ההשגה לו אפשר חתיה הסבה תסיר ואם סמגמס מסמקי) , המי ריסס וסמם) 4וסס6)ס , )ופסן המס רססגן
 - לפניו נעולים  השגתם שערי אבל אמרו והוא אמשרית קוס סרג סני וסוס . (hnG(t כיס h(ot הימס )פי ס6;י)סגסס)
 ר') וט נספר ס6מורס וטיס לכיוס ג) "6מר "ו') גיגר' גסנמן
 , ססט6)ס nhe ג6מד סורסתם ספקוג)ח וכחורט סטיוו,מ קס"גמס )סגיי , הורס ס,וס"16ת וגק,ח סרג ולמר . המם b)h 6י1ס מס4כסר
 )6 גימרו סס;גס )סטר ונמ6 רסג סס סוט) ס"ס 6ה'ו קלמר מס גטגור ס6ג')ס 'טס יטפס )טמ4 ;וי סמיס הוין ג,ס כגילוס"ס
 16)0ן וסקג1~ן יושן חוגוס סניף ,סוס . 1,מ6 רטג במר ס' ;גונו 'ורס "6( מ' )עמוס ס' דגר' 6ח )סמוע 06 ;' )מיס 1מ6 ו)6 ))מסי"ג
 סס.א 1the . תיוקן כסאגות 6פה" טכו6 סליק ע) "TwtC המיס SD מעיני סי' עז כסטגס ע3 סמיס )סלט כמחרגם שכוכוח ),מ? ,הזח

 מר! )סרס וסי סדת ס6הרו1ס ססט6)ס ט) רם, , וט וסגן "ומרו יגריו סוג "הסס ומס . סססגס "לי6 סופפ י0ועח ר') ס6מהימסיטועס
 : גמס1רסמות שיין ט)6 ר') ממנו ת6ג) )6 יע סוג nD1a ומטן , כידיות ג;) ;יעיין סרטנו תSl)h 1;6 סגן עןק,
 "י" )ג6ר . הזה p~en נוונתלא

 ס1וופיס וסס כ"ס ,סט,גס טאפט יגריס וטים , ממנו יטגנו 1)6 שייו 'נט ידע גגו) ס"ווטי )סג,
 מס ע) ,גז) בוס מכוס ושגת , סגורך מסות גס"גת וסו6 , מסס מרק 1)6 גרס )6 , )סטיגס ט6'6 ומסםג)מוייות,

 ממכממ סוגרים מסלטות גוגריס ונס , קות ממנו ויעה קות מסס סיסיג )6זס 06"ר וגריס וסיס . ג36כי,ח ונסו 6מייס ויגריע ,ססי6
 רגמו )כטי)מ לקרס 5ססר דגריס 'סיף  סרג יקמר , נכחו השגות האנושי לשכל כי דע : גלמו otx1;nt מהליס מסוק סומי נסטגפ
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 49מם לא פרק ראשע חלק כהמםמרה
 כמו , דבר ב5 שנטע מתחייב משע בהיותו משק , ענשים יסכל , ענין מהן "מע בבהם ונמצרתןנ

 ע5 שהאיש הנופנטת, הכחות שאר וכן שתרמן, בדחק א 14 לל תזעום %א השנותשלחושים
 ש אח המין אישי ויהרון , עשרה לשאת ינול אינו , ככרים שני לשאת יכול שההן אע"פ , משלדרך
 השף ד , גבול לו שיש אלא , אדם לכל מבואר ננוה הנופגעת הכחות המאר החושיות ההשגות באלוזה

 השכלבת בהשנא בעצמו הדין וכן . שיקרה שיעור זה ואי שתרטן מרחק זה אי אל הולךהענין
 לעולם, ההוא הענין להבין יוכל לא אחר וא"ב , בעצמו מעיונו שש ירניאהו אחד שענין עד ,החכמה לבעלי מאד נגלה מבצור כן גם וזה . רב יתרון בהם זה על זה המין לאישי יתרון "ם ,האטשיות
 יר תקצר אך , פנים בשום אלע שכלו סיע לא ארוך ונומן משל ובכל לשק בכל לו למגיהוואפילו
 , אצלו יעמוד ספק בלא נבול כשנושי לשכל אבל , תכלה ללא אינו כן גם היתרון תה , להביטשכלו
 בהמנע לשערו לידיעתם משתוקקת נפשו ימצא ולא , השנתם המנע לאדם שיתבאר דברים שישעד
 וכסכלע , נפרד או זוג הם ואם השמים כוכבי מספר כסכלנו , זה אל להניע ממנו שיכנס פתח ושאין ,זה

 להשנתת תשוקוזו האדם ימצא דברים וים . לזה שידומה ומה והצמחים והמקורים ההים בעלי מיניממפר
 ובכל , אדם מבני מעיינת כת אומה בכל נמצא , ולחפשה אסתתם לבקש השכל ורוזנברווז ה ,עצומה
 השכל התלות מפני , הספקות ויתחדשו המעייממ נין הטחלוקת ותם% דמעות ירבו ההם ובדברים .זמן

 אמהול בה ידע דרך מצא שהוא חושב אחד כל והיות , אליהם התשוקה כלומר י , ההם הדבריםברשתת
 במופת אמתתו שנודעה דבר כל כי , מופת ההוא הדבר על שיביא האנושי השכל בכח ואין ,הדבר
 , המופתית המחלוקת תקרא ז אשר המחלוקת יחלוק מסכל אלא מניעה, ולא הכזבה ולא בו טח*קתאין
 בשה להם מבוא אין ואלו * בזה וכיוצא עגול הגלגל והיות הארץ בכדוריות חלקו אנשים שתמצאכמו
 בענינים ומעפ , האלהיים בענינים , מאד הרבה הבלבול זה בהם נפל אשר הענינים ואלו ח .הענין

 בענינים המחלוקת סבות כי הפרדוסי אלכסנדר אמר . הלימודיים בענינים ונעדרים מ ,הטכעיש
 , והשנית , שהוא מה כפי האמת מהשנת האדם הטונעים , והנצוח הרשות אהבת , מהם אחד .שלש
 מתשע שכלו יד וקוצר המשת סכלות , והשלישית . השגתו וקשי ועומקו בעצמו המושג העניןדקא

ם
אפרי

 %r ד : ס6מ)עי כעויס , 7נריס nlh~nsl ג : סנכד)יסטקס
 נכוי רסיס לע"פ ל') וכו'. מלמק 6יזס ע) 0ו)ךמעגין

 כן )סב)
ovhנדו) יוחא נכו) )ו י0י0 61מר מס נכו) יו יסים סוס גימל , 
 סבין סרב 1Dhl , כחוססמ חג)יח )כפתי ')ך סיחרון סזסונקמר
 סוס pbn ידוע נכו) יפ 6כ) סי.ל5ן מלמק l~oh ען 0ו)ךמענין
 ר") . וכף 6מחחס )כקם 0פכ) וסחגכרוח ה : )סכרו ,כו)6דס

 סדכריס cnlh המחח )כקס )סג) סיס וססחעולרוחוססחגכיוח
 גמ)6 שיגריס הוחס המחח וסמפט )ססגחס 0"וס 6pptnPסר

 6מחחס )מלח סכ )מפסס 61מר . וכוי מעייגח כח3כי
 ססכ) סח)וח סס,כיסי מס ר') . סחסוקס חומר 1 :טסוכיל
 ו")1 ח : ממוסת נגד סמויק ר") . סמוסתימשממיוקח תקר" 1 : סטגיגימ 16סס שיסיג מסתוקק סססכ)לזוגי

 סיס ממס סר6סוג0 סמ)וקס )כ6ר ר)וגו . גסי 6סרסעגיניס
 כעגיגיס ונעדרים ם : מופת עי'1 61ין )ססנחסחס~ק0

 : ממסוקת פוס נו "'ן ס)מווייס סנעגיגיס .ס)ימודייס

 שובשם
 וסגכלח סגכסר כמעתד סג6מר לסכול רמז ס6גוסילפכך
 ים כי נכול ס6נוסי לסכל כי סרכ 6מר מסר,6ח

 גמ165ת ג"כ (mhWn וים לססיגס מסכל יוכלססגוח
 כמכס 651 ~קמרו : מגיס נסוס סיסיגס גטכעו 6יןועגיניס
 ממס יסיג זכרים וכמניטוח 6ל0י כספע6ס"

 עגיי
 מסס ויסכל

 סעורך ססו6 סככ6ן סדכריס 6לו 6ל רומז סיסיג כטבעוכחוח כי יס ס6נוסי לסכל כי סימר מס כי סמפרסיס קמרו ,טנין
 סגכ7ליג! 0סכליס לעלס רומז סיטיג כטכעו 6יןסספל,ועגיגס
 לענין רומז ענין מ0ס ויסכל ענין מסס יסכילוכמניבת
 רוקב ס6גוסי כמין יס כי וגגלס מ76 מכבר כן וגס :סגלגלים
 מעלמן ענינים סיסינו 6גסיס יס כי , סעיתיוחנ0סגוח
 יפ  מוולחו למיסי "סי' ס0ו6 הענין להכין יוכל ל616יס
  ממלטם, ילתדו0ו 6נל .מעומס .סדכר ייטילו סל66נפיס

  י6ט  6פפפס לניפ ספכל ייפגנר  לססגפס  ע5ימס  פכוים לקרס פיי עם דכריס  ויי ,  ~ntpptne onttvכגפסו
  יטניג"מ סרכם מכלכול וס עלי0ס נפל 6סר 0עגיניס וקלו . וגו' 6100 סמחלוקח יחקק מסכל 6ל6 מגיעה 1ל6סכוגס %* נו מחקקת  6ין *פפסו  ייייט0 דגר כ5 כי  קמרו  וסכן :  מיספ  ייי6 סרנר על  פינים  פיגיוני ספכלבכס

 וס נעכור  לכן  עופפי לפור  סול  פסליורי למס סלמודייס כעגיגיס וגעדריס סטכעייס (otlt)p ומעטס,ליייס
 מס סמחלוקח מכוח כי 0סרדוסי 6לגסגדר 6תר וקמרן :  סגינו יסכלנל לי כי פלגותי לסכל ננול  לסיסר6יי
 %תייג  קירס ינפל ספרופ0  ילכוד כי ייי6  כסיפי  סיתט תייגת  לסרס  יפונטיס  וינסוס סרסופ 6סכפ מסס 6' ,סיסי
nnboסמפט, 6ל לי  ובפררי סגגוח 6ל וסחכמס יסורס  כלפור  כפיכוין כ"י ota1 תגויס כן 6ליסע "ל רמז . 
 כעגמו תעגין רקות ססגיתו0סכ0

~pnut 0פע לספיג 6פפרי  ססי0 מפ כי טסיכן ר' 6ל רמו וכוס  סיגפו  וקומי 
פפייג  יכ4 יד וקודר המסיג סכלוט ו0ס5יסית . כמלוס וינק כסקס גכגס וע"ז יסיג hS  לססע "פסרי סיס ס)6ומס

אברבנאל
 , נפויי וטונוס היגסו סערי %6 עולטם יפר  Obt , וספריי  ~AC1t  041 ,  טייפ:  ו)ס.מק סיפי)  ליילד  ייריק פי' twfn 5', יפיסניט
 פא41  סיסי) טמו,עח בגריס וים , ייירא  פוגרליס יבוס שייגס ויפי פור חס ן יניס גיוס  t'G'(D גטגעו 6ין טוי,.ס )וגי( וגמ,י6וס6מר

 ט*יג אן ה בהעםגכערה יגן 13 יי ח"א[ר",יהירוריח
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 לב לא פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 החר , אצלם היתה שלא , יכרה לא רביעית סבה ובזמננו אלכסנדר. ובר כן , הששוו שאפשרמה

 הטדינות ימאסו , הפרנסה רווק ההנאווה והעדר , ונופם ראשם רחיצת ממעוט שהם מה כפיהכפר אנשי תראה שאתה עד , אליו ונופים בו שהרנלו מה אוהבים בטבעם האנשים כי , והלימודההרגל
 ולא , מורגלים שאינם המוכים הענינים על , המורגלים הרעים הענינים ויבחרו , בהנאותם יהנוולא
 כן , ובסמנין ובשמנים במרחץ להתעי.: ולא , המשי ללבישת ולא , ההיכלות לשכינה דעתםתנוח
 * מזולתם ולהתרחק להם והשמירה האהבה מן , עליהם וגדל בהם הורגל אשר בדעות לאדםיתחדש
 ובענינים בהגשמה להמון שקרה כמו , מורגליו אל וימה האמת מהשת האדם ימנע נ"ט הסבה זאתולפי
 ולהאסע להרנילם י שהתישב כתובים על הנדול ההרנל מפני ואת כל . שנבאר כמו , אלהייםרבים
 , והחידה הכהצל צד על נאמרו אבל , להם אמיתות אין דמיונים ועל ההגשמה על פשומיהם יורובהם
 לו והיות האמשי השכל יד מקצור שאמרנוהו זה כי תחשוב ולא . לזכרם עתיד שאני לסבות זה והיהכ

 נ'כ, הפילוסופים אמרוהו כבר ענין הוא אבל , לבד התורה כפי נאמר טאמר הוא )3( , אצלו יעמודגבול
 : אחריו שיבא למה הצעה הקדמנוהו אמנם הפרק וזה . המופת עליהם בא שכבר הדבריםשיסכל למי אלא , בו ספק אין אסתי דבר והוא , סברא ואל דעת אל נמות טבלתי , אטתית השגהוהשיגוהו
 נתלות שהן )6( מפני השכליות בהשנות יקרה שהנה , זה במאמרי המעיין אתה דע לבפרק

 בעיניך כשתעיין שאתה והוא , החושיות להשמת שיקרה למה ידמה דבר ,בחומר
 יותר נדגל רוחק על לעיל ותפרח בעיון ותפליג. עיניך וכשתכריח , שתשינהו ראותך שבכח מהתשיג
 ותכריח , להשיגו בכחך שאין דק פתוח או דקה בכתיבה תסתכל או , ברוחקו לעיין שבכחך סמהארוך
 שבכחך מה על כן גם יחלש אבל , לבד עליו תוכל לא אשר זה על ראותך יחלש לא , לאמתוראותך

 וכן , וההסרחה ההבטה הפלנה קודם להשיג יכול שהיית מה תראה ולא ראותך ויחלש ,שתשיגהו
 פוניו, ושריה המחשנה ירבה אם כי , הטהשבה בענין עניט א החכטות מן בחכמה מעיין כלימצא

אשרי טובשם
 ספסוקיס )מגדיל כסיטכ סס6דס . 3סס ו)ס6מין )סרני)סי סיס וכזמגגו : ומם לסגין רמז ססגחו ס6פסר מסממסיג
 סגייך ס3"6 6מר ס" , 3סס וס6מין דעתו כסי 5מה"סססס סל6 למס 56לס מיחס סל6 6לכסגדר זכרם fisרגיעית
 לסרוח. וס וסיס כ (oO: וס6מיגו סנסמס ממוריססטסוקיס כי וסלמו7 מסרגל blo1 , גימנסית 7ס רק תורס פטליסיו
 סטם כעגור סגסמס פסוסיסן יורו מיום סמם טסחורסר"ל מניעת כ"6 ס6גוסי ממסלמות ומוגע ג7ולס סגיעס6ין

 1 )וכרס עתידטס61 מוגע סמגסג כי ס6חרון מסלמוחו ס6דס יסיר כיסמנסג
 16מר ספגי מס ר"5 , סממסכס נעגין שיגו א לננכשרק מס סרג ט6מר כמו מכפר לגסי תר6ס ס6תס עדגדע

 רסיס 31עגיגיס 3סגטמס לסמון כקרס כמו . Shtn גחון ססו6 סי6מ'ן לו קרס 6ס סכן כל nnhoגס
 ססוטיסס יורו כסס ולס6מין לסרגילס ססחיסנ סכתוניס SD וסג7ול ססרגל מפגי וס כל סגכ6ר כמווכלסייס

 יפליג עיניו וכסיכריח סיסיגסו ראותו סככת מס יסיג 3עיגיו ס76ס כסיעיין סרג 6מר ומגס , סחוסיםססגח
 טלין מ6ד 7קס 3כתי3ס יסתכל 16 לעיין ס76ס ס3כח ממס 6ר1ך יותר גדל רותק על לעיין ויחורמן ויטריחנעיון
 ds' לסטינו סקוסנכח

 לססיג, ס6דס מנכח מס נ"כ יחלס 36ל עליו למסיג יוכל ל6 6סר מוס סר6וח יחלד ל3ך
 ג"כ 36ל יקרס לגד (or ול6 , עינו סטנת יחלס יטרי7סו וכסס76ס נחמר מע1רכ סו6 סריגות סכת מצגי גוסוסס3ס
 וכן 61מרו : סמזוח מעל1ח ועגתי סרסו6ס חכמת עניני כמו 31מחס3ס 63ומד סיוסגו מס ספג'מיוח 3ססנוחיקרס
 ס6גי חחסו3 ל6 סמכמוח מן חכמם אומר ס6גי מס ר"ל . סמחס3ס כענין עגינו כחכמות מן נחכמס מעיין כלימט6

קרשקשאברבנאל
 ' מטר 6ג) . סמטינ 1ק1,ר מכהטוקס ~ס ט) ר6יס ס.-ג וסייף ,סגווומ חוכי לא אסרו הוא פירוש . התורה לפי הנאסר מאמר הוא )ג( סגמופ 1)ט6ו כמוריס וטין יימס ים 6יו סרג וניזר , דגר ויפיגדגו

 : יראו לא ופני פג. את לראות :
 שרש רומהשבה טצד בחוטי נתלות שהם אסר )6( לב ארק סיגיך 6מר ופכן , מ.סי14ט)יסס טס61 סרגיטית סוט'15סס3סטג'16
 )געלי ססו6 כמו מספי)וסופיס מהגס סו6 טוס יסייע גזיעומרן

 : סורקים גקט1ר סיגר טס איו ממסן )פוק סקזמס 1)סיותו , גט1מס מנ1~יס סרק ודגרי .סורס
 זמו , ומגטו מכמו מון טסות ימס וסיגי) ג11)ו 'פגול ~h(tu סיג) סג8"ר )ג8י , הזה הפרק כוונת לןנפרק

 פוג-

 , נקודם נסרק
 איו, יקו) עזן סיס ו)6 , וט קנזס )סס.ג גגנו סס.ס ממס וידר סיטר גס 6נ) , )סטינו תיון מס יסיג ס)6 )ג7 )ו יקרס)6

 גזו יוחר גזות[ )ע.ין ס76ס יסיימס 06 מס גי , גססגחס סגטמ,יס )מוקיימ ירורס גמר , גחומר מתפוחו מקז איו יקרס סוסוקמר
 אריסטו( ססי)וסוף סוכר )פי וט וסיס . ר6טו,ס גגמס o'x ממס גס 6ג) מוס ימליטו )גד )6 טרקי ממס זק ינחר נסהומ 18 סגתוימס
 , סמוא טס וימסו נגולו יטור סיוט (Wh גפן , ממומט פמוט גין מוגג) ימס ctc כסט מסערגמ'ג

 'תגה"
 מעיין גל יטצא וכן : וימרו

בחבטה
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áם ╨06  ה¢זל íגיזá╨ ÷םח כזקו¢ ÷¢ף
.╞הו  םהáג ו% ÷áג סו זםגףו הל זיá¢ק ז╨גáהם , 4י כúץ כזזחáה כהגףז╨ה íםזá דחΣ á╨ץה Σ╨ץ

גי  ופזגיז הסá ה¢ñג טם úז╨קהú áךםיךלז , *ההז הúוק ñו ¢זךץú םץ ÷ףñה ו% ה╨זú טקף╨ ץלוהם
ק

áזך ג¢ףו íק
ñץלñקהג ñז3 חזליח ¢ññ 6╨ליח חגץגץ 6ם6 גí גד ¢ññ 6(6  ñליל כל úזלילñ חד יזñלח ג╨ו 1ñזם ñי ñליל úג╨זגץ

ח¢ךג ñלúñיñ ד¢גí 6ñ ז גיñחלñיñ דג÷ ¢לחלñ 6ñו% ג, ñללñיñ יñג ñץל גי 6זñזם ז╨ כג╨ץ גדג╞ל גñ 5גי גד , םךזגיז םי זגדזגץ¢ םלדג 6םז כגיג ז6 זםגñ áñל ז╨¢╞ñ ךגיñם  íגñגí ñ╨זיñ ñליל╨ חגםיךñ גñם םדיñ ¢לñ 5ז

úזגל¢די
1יñ 1יññז ñזי גי כגדץ חזףךל ñםי ם"¢ úזדñל  חז╨קי חזג)יךñ 'זיז . ñז¢גñ םל6 )'¢

 ñזד ñ¢÷ג ט)
ñד%  כג╨ץי ñףילú ñגñץלל %Σ╨2פ ñזחי :זז¢ז:ל Σ:::: :כ╨Σץ÷ 4:הפ

 16לג )י כגגץל ñליח╨ חגדזגץ ז╨גדץ

זגñז÷ז  ╞ג 6םז םד¢ זלי ¢לñ¢á ñ6 זסזיץ 6גñ חגםúד ¢לחל כגגץגñיז ñ6╞ñ דñזלá 6ז÷ñí ñ÷ ÷זלץז ╞דל ז÷לץ

ñל  6ם סיץ 6ם דגñג ñז╨ 6םñ םיזג דגñלם םי6 דזñג ¢úזג ¢ñח םיל ¢ñח , כז╨¢לז זá 6זñ 7÷6 גדñל ñגםיז 6םñ דגñג
ñזםיú  6"06 זם דגññם ╞ים ם63 6ם דגñג ñל 6זññ ג¢ñף6 זם . ז6 ¢לחג גי 6ם ╞╨ם íגñג ñ¢ ñ6╞ñח 6זñז ñגñגñ זם
ñ16ז  ג¢╞ץל םדñ 6גñג זם úזםיñ ג╨ג╨÷ ñסז ז¢ל÷ יזñח ¢ñח םיל ¢ñח ¢ñ╨י 6ם ¢גגזיג זםיñ ╞á¢ ╨ñגñ זם כז¢ñח
ñ6סñ  זםיñל זדג6 םץזף╨ ñף¢גהיז דגññם ¢יי ¢ñףñ דגññם ñח 7¢ץ╨ñ ךלח ñםזñ 16גñי זם úזםיñ גדגד÷ טג¢ף
íגג╨זגל╞  םגיñלם úלםñ ÷גח¢ñץ ñדזñ ¢6ñג¢י╞ñ ñגיסזיñ י"חםז óגדג זםיñ חיñל ם6 םץזññ כיםז גח ñגñ זם

םדל  ñגד╨ק 6זñ¢ ñח םיל ¢ñח םי כיñ 60 ז7ñחúג 1םñ 6גדזגל╞ñ ñגדזדלñ חז╞ל חזדזדל %ñגñ¢ ñח
ñ¢6זñ  ¢ñח חז¢ךם םיñל úזייñםז ז¢זף זלי ñ╞חññú ח3¢61 כל חזדזגל╞ñ ñגיסילñ ñג╨גñ úג╨¢ íץ úלםזח חיל
ñזלñ╨ ñד גי יזñחג 6ñ ñ67ñז¢ñ ñגטññ ¢ףñז íג¢╨זñ ñגיסזיñ . ñדלז םםיל ñםזץל גי ñ67ñ טג¢ף ╞זז╨ץגñ םץ  ¢ñ6ññ זדגñלם 6ם1 דזñחג קל úףזל ñל╨ כג÷ף ץםץ úףי╨ זñד ñז╞ח ñםזץñ 6םñ יזúñג ñ 6╞ñגñ חñזל זגםץ 6ם1

זי םו╨á¢áו ק÷קג
קפ וá הךáחá כל úזליחה גי . ú╨זזד ד¢ñ ñזד ך÷ק גז╨ד גף1ל5  ח╨ ג╨ףזד םףו íגזהה íגץז÷ק םוףזá הñג וםק
6%  ג╨זגץי ñז╨ íלזס ñד╨לú) )דñםז גדדחלי

-ז╨זזגי גזפ¢ גלז) כגזךñ )דñל  םץ %זñ וזהק כזל¢÷ה םáו ז╨גו úףזñ םםי זל╨
ñגףזד. ú╨זךו 6זñ ñלזס )í 6זלי גל"╨6ñ , ñז כד )ד¢ñ ג╨זגץל ñלגג 0זה)  ג¢חיה זñיז ¢ךוק íג¢ה זץ╨יהú á╨זלו קז¢חה םץ

6ñ¢ ñגגלג╨ףñ ךñ ñגג╨ז1גלí 
'ñזלñגñ (1ז¢ ¢לזñ , 67ל ñזגףזדú זחדיú ñסז÷ כ% , ךזז , גףם כ¢זץñ ╨ñ╨כג ñזג╨זגף¢ , )י╨ג 6)ז כגד' ךל זד¢ז . ñזג)דךú דñ0זד % ט) חזדñ ז 16זגיז╨í ללדñגזץ ג╨זגץל גד% ñז╨úס , ñזל÷ (ú╨זד כגñ ךñדךהלñ ññדף . ג¢חל לג¢ד((ñ ñדךהל 

זג╨ג  ז╨גגך ה¢זגד ÷,לך ,
 ג¢ל÷"
,פ %ñ ג% ק ñ¢לם הלזלד כזךñד הלגלד ÷זח , 6÷ )יזג )גדñך זץ'דñזלñ , ñ0 , 6זñדñגל 

קיג זגםץ , 6)ךז ¢ל65) . )ך úזםלñ 6) 0ג╨גג╨ץñ)ך ..ñ¢ד [ד כגñ 6ו ד ñ ñ(6╨זג 610 זñו ñגך╨גלñ6) חול כק % 

כזגםץ  : [╨ גל 0ג╨יñ ד¢ñ ñל ÷úסñ ¢ד╞) כגל6לñל úףזל ññד í(6 6ד
 íז¢גל¢í ñ¢זחñ 6) ח÷ףל חףזלל , ד.ñ 16ל) ñםח )ú ñáףזלד לזגךי

000%  ñ5úñים 6) )טúיú דגúיה ñל 5)ך )דזñ ז╨גךñ) ¢דג úך╨ñ ל úזפ╨ךñ גף,זú ñ6גúñז 0דז¢לד '¢ 6דג÷ף כיז ¢ףú¢ '5זñ╨ ,0ז 160
0ג╨ג╨ךץ (ñךז , ז" ?לח0 דגזד úכדז ¢ל6 ג¢ה , ñףזל )9 ג¢הזú ל 6)ך 6דñ דñה חזלז) ¢זגדהז דהדñ6)1 )גל ñ¢ל) ¢ל6 דñ ╞] : 6ה¢ 

גג:1:¢זג,ג,גוז í,41,,,ם,,.,,ג,,,,,,זגג41,ץ;;ק קץ,,. 
61* ÷í 4 ñקג
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,  גי 6í חגחך ñíל
 ¢לז)ט
 , ñ╨ז גñג¢ץ . 6)1 ד'ךñ í'(ñחגג: ¢דז גך'ד¢ ךזñ: םזףל
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 לב 8רק ראשון הלק נבוביםמורה
 %w 1 סותרו על מופת בא שלא מה בהכאב לנזור להשת תחחי %א , מופת עלט שאק נמה פשת"2

 להשיג תשתדל 41נם . האלהיים הענינים גאלו בשינו , בשלום ויצא בשלום נכנס אשר ע"העסיכא רבי במדרנת ותההה , האנחני השלמתן אל הנעת כבר זה עם , לרופתו תוכל שלא כה להשעתשתדל
 אפשריים שהם או , סותרם על מופת בא לא אשר רענינים להכזיב תתחיל או , מהשגתךלמעלה
 חסר יוהר תשוב אבל ב , לבד שלם תהיה שלא ואינו , אחר כאלישע הריע , רחוק באפשריאפלו

אפיי מובשם
 מסל חטוכ 6כל ב : וכו' כעיוניו ויעררו סממטכ0 יכנס 06 כי 61ק מ6י מסו0קח סי6 סס6לס ז6ח כי קימותו עלכן

 סמסרון ו,סו קגיגי ספות לך פחסיס טחטוכ . מסר מכל יותל ג0כזיכ לדחות תתחיל ול6 ונתרו : לססיכס מסכלכיטלת

 סטין מס למסיג ס76ס יסחדל ל6 וכ"כ . מח71ס ססעולס כ"חרס לגגי6יס יסתור ל6 קרוס SIDOD~' עלמוסת
 מוסת ס6ין מס יתמין וסל6 לססיכו ס6גוסי 5טכל 6"6 6סר סיכר ע5 לעמ71 סרקי סרג 6מי וככנן , למסיכו סכלוככח
 על מופת ס6ין 6חר ויקמר יגזור לoat 6 לסכלות, יכי6סו מדגר ,ס כי עליו מוסת סיס סי6מין מחודם ססו6עליז
 , לססיג 6ססרי יסים 06 6ף לססיג כח ס6ין נמס ס6דס יעיין סל6 וגס , מחוזם סיסים נמנע ססוOslu~ 6סחדופ
 מניס כסוס למסיגו 06סר 6י "סר  סדשר וסות מספק על סיעמו7 ר6סוגס סתג6יס 6ל1 ס6זס יסמורוסקס
 וינק נטלוס סגכגס עקיכמ רכי גמ7רכת יסיס לסריג! מ*מ "סר ס7כר לססיג יסח7ל סל6 וגס סמ"גלעומק
 יסיס סוחרם על מוסת כ6 ל6 6סר סנכריס ל0כזיכ יתחיל 6ז מססנחו למעלס לססינ ס6זס יסתכל ו6סנסלוס
 6 מקרס כמו ס7ח מכלל ויתיחס מטגוח ומדות כוזבות דעות לר ימיו גי חסר מכל חסר ויסוכ תכויס כןכ6ליסע

ולכן
אברבנאל

 טס טגן 0תוגק עט סקס 6יס וטע) , 'OSno: מוס ג'6 נשק סו3ונמעט
 . ימוח 16 0טגחו תקחגט שהריס קמרת 0טגס ויגלש סיסינ "געגעופי

 , 16)1 מס;) יעמוז )ססע)ס נגע) סיט ההוו שקם )פי וט1יחמייג
 מקוחו גטגיו 010 , 5)יו סל"ויוח סמוס;)וח טס )סג) סמור יחסושיק
 וקנן , נטגטו מסודר גנחי 3סג) 'ע"ר , 0סו6 סיחם ונפטירננו)

 גסכ)וח 16 מסונט קניני גסנ)וס יסקר 16 י') ימוח 16 סטגחוחסחנט
 6) טרמו )כעחיק יו;3 ) וזק טבק גדוש 1ho" טגעתן ,  6מיפסס לפי 10חר.4ס קיוו , סנפת גער  5ריסי'1 סעחג מס ושטנם :כעזי'
 סטיון מירוט 6ג) , גהור כן ס"ין מס , גנק01 יוחר וקען מעעזרות
 , געגטו )שיגו יו;) ועסי 6)יו סי6וי ר') , ופענחו 0סו6סדרכן וקוטי רקוח ס"תר 6מר וסגיו , וסנטו מגנול1 ס61 , למכל 3%סיכר
 וסרג . וקרים יוסר סירוסים נוקפץ יוחר )סגין מיכן ינחר 0"01'ס6ר
 , ועגעו ס"זס גגם ס6ינס (nlvD 6ג) , עמו ויסכים ג,0 יודםנ'כ
 , u(OOt סרג ט6מר מס 0פי)וסוף יבמי" )6 )סטינו דמועותנססם
 טוך קומי נו;) וגס . סרג )דגרי ממוקר מדגלי סחירה גוס 6'כוין

 גסקומהו 6)יסס 0פזס יטכס 5קר שקוס מססטגות יסגה'עספי)וסוף
 )מיס 6ין 8סר מסססנוח וגר וסרג , קמוח מיותר ס0טגוסיישזף יותל )לגין מוגן סגנו וסער סטגתס 5חר 4"1 , 0מוריגוחוסס1עות
 6)יסI 0(btio 6יס למוס סקדמוח ט6ע )פי 06 , )ממנמס וס1עוה0קומוח
 גססנו" יטיין יתמי מקי יימידי 'ייעמיובייר נכס חסר גסיותו וגס , וטכסו ס6דס 3מס נמנטוס ידיטות3סיותס

 סקדמ~ח )1 6ין 6טר
o),nhi, כשיך וקוס , גו י~דס וססי)וסנף , סרב סכחנ מס יקרס 
o'p1DO6ט,ג ב לשאלה : ס6' סס")ס וסוחרם . סס1טומ גפורך , 
 גמס ומסס;וגס , מוסח גו l'hE נמס מס6מו:0 סוס נפ' סוג טינרשמס
 כו6 , חוסרו ע) מופח כ6ט)6

~aco) 
 , סמהקר ונדרך כטיו1יח סטכ)יח

 מזגג וט 61'ן וגו'. ססג)'וח גססנוח 'קז0 שיונס ספוק סחמ)ח סיסושן
 ופיות , מחו1פיס דיייס סם כ' , ס6מונ0 וגדרתי לחורק.גירכ'
 ונין סטטוס גין סיגי) 1וס ,0 ומשי . יתרון 6ין , טוס קיזססו מיכ) ומטמע גו סנגי6 כמסט גגגו5ס וסנויע גרוסת 0פזע סדכר כי ח'כ(ג.נ )נס' שמג נמו , ו10זק nbho תוק 610 מופח עליו ג6 6טראדגר ;י , ממופח נדלפי 'ק) ט)p'DW) 6 כרפוי 6מר , כטיסן גירגימזרנם
 , מוסח טויו סטין גמס fic~n "יט שלמין נפטו 6ת יונס 1)6 ,שפוסח
 גמ1י"וח חוי 0ס1ין גי , סוחרו ט) מוסח ג6 ס)8 מס 'נוינ י3"ונס

 : ג' סס6)ס וסוחרה . סטיון גפי וט וג) . גססדרו 6י ס8ממיכמופת
 גס"מוו0 סמו(ח ממעגין גג8ן )דגר ר6ס טסרג , למיג גלשאלה
 ג6 ט)8 גת'ג סגתם , וקדמוהו סע41ם מזוט ורוס ע) לסטיר ,וגס;וגס
 , עטווח'ו גהוצות סרג'ם וט8ריספוס')'ס , מקימוח וטח ט) כ))מוסח
קמרו סטו)ס מזוט דסח )סגויג יגדור )6 ונס מופח, ט)יו טלין 6מייoi;-uo קימום SD מופח טיט )ן"מין ופסו 8ח 'ווט ט)6 נקצן, סרג 6מר%כן

 )סתמים 1)6 0קדתות )ת.יג ר16י ק6ע , וקימוחו 0טו)0 מזוםמעגין סרנ מס) סגיי )~ס , '(c(St ראוי Vhn מס גססו 051 , )מיינוי6ף ט"ין גהייגו יסיס 16 כגגו) טגטגרו וקפי , רנסנס מקו ס6דסיסגור :)" מדרוס 0י0 ומנס . סקדמוח ססו6 סוחרו ט) מוסח ג6 ט)"
 חס . ~((eht סי עי )6 % , גמומה נססינו עציו למקור 1)6 ,סהדוט
 יד ט5ע סנמקוס ר') , סס"ע ע) תעמוד 06 ס*סס חו5 * סרנס5שו

 , ממנו חטנור ו63 ט)יו תעמוד eh , 0מ0אק 0מקו0 ו0ו6 , מגעתסרג)
 גילח מופח טלין גמס מוסת טיט ומתנך גס6מיון נפסן "ח חוס1)6

גיטח בוחרי ע) מוסק ט"ין מס טחגויג ו)6 , 6)'1 חטט )6 ופן ,סקדמדה
 סמרו"

 61'ת '. גכ;ו'ג 1)6 גס6מין )6 , סהק העגור )6 61'ג
 חוגך 0)6 מס )סטיג חטחז) ו)6 6מר גוס , ס6מח "ח ולמקורפירוט
 ר,מקו0 וט גסי' ק"מר מס סורגו,י לחן ו")'1 . נ' 01600 ~סוחרםהיסיגו
 , יספק ע) תעמרי06

 וסו"
 ושיוטנ , עכ') ססויח גקוונ0 ימניעו

 סרנ קוער 0ג' ס;וונס ו0ו8 , מגיע סטכ) נמין ~etpn ויפסוקסיטמוד
 )8יס י"ו' ט"ין דגריס ויק , )סטיגס 6פסר עגייך טיק ,גר"טונ0
 לפסיג, ו)6חחמ'3 סרג ס6מר , Vh'( ד לשאלה : ג0סגס0)כטחך)
 )פ , (Sb 0דק'ס נקביס גזרוט'ס סטיון ג0חה') 0ו8 טסעעוח3פ'
 טגחנ ו;מ1 )"מחחי 'ניע ~oon , קענ,ח סקדמוח 3"יס טד'יןטען
 שקת ויזקותס )קקייס ho(~e't גדנריס סססחמ)ם )'1 ותפרק )'גנפוק
 , 8פ0רי וסוך ,מזע 6'ג קיוו סותרו ט) מופח סבין מקמר כי ,12 על מופח ג6 )6. 6טר סוגר גס;ויגו מיד טיחחי) )6 , סהיר0וספיח 00סדפה2 רגזי 6הר 06 כי mhn % ס6)ס גוגריס ס0גו3ס גי ,)סגויג יחמיי ס)8 סרג 31,'6 . כ6)0 גזרוטי0 סטווי )פ"ומ י",' ט"יו ,מ6ז

 6מר ס)6 , 6טיג ה לשאלה : סיעת גחה)ח )סריגו רבוי8ין
ות

~)ho 
 וגגו% מקו מענתו סימרחק 6מר 6ג) ס6ווסי מקימוח יניע

 ט)elo~ 0 1"1 , ו3'דיטומ גסקגוח ~OSnGo 6)'1 ויתמגר 60)0גינריס
 % סנטת כגר טסת 11'ס . עקיצות ר3י גמט)ח ויטיס וגקיסועג,י;ון
 יגיע סחר מט סט0 פירוטו ובין , עקיג6 ;רני וחסה 80,וסיסס)מות
 6) גיי;עוח קיגיע עוד צריך סונר מס סטם מס גי , ttlho'שבמוח
 וט ועם 6מר ג8)1 ויסיס , טקיג6 ר' גמזרגח יסיס the , סחוטיסק)מוח
 60מחיום גמוס;)וו טס")מח גמס 0סקגס ט)מ~ח 6) כנטת שגרחמני
 : עקיג6 י' )מזונח חע)ס וט גג) , סהיוג DUI סט)י)וח עס)16(

 ס6מווח %פו סו6 סמוופ ססג~גח ייעוו סנגר , 6טיג ולשאלה
 עס 1);ן .. קדמת טם81 מקייץ ממודם סטותך ס"ין טכג,ור ,מקדמות
 831 , 0קדפוס גס"מ:ת עצמו יווה ט)" 011 0ר6טו,ס סגח)וקכבכח
 רי) סססק ע3 סטמיךס ג)) ונא , מסטגחך )מט)0 )0:יג תטהר)ו"0 5פר וקן . כקיר fnh כלל ואיפס ינה ,  ספורן לסיפת  סירופיסיג
 טרד וג"מרו . מתקו קמטכם יחקור כ)6 גמס , ממרו ייגרר 1)8קיטמוי

 סי6מין יכלו) , D1filQ סל פופי ג5 )5  "(ר סטניויס )סכ,ינ ההחי,15
  סגפ . סיפרתי כפו  כיתר  וי3יס0 , ססרוס  ו3יכוי3ף  3יב?יפוכקרחות
 , oMchla גחליקס סוכר ס5רנפ כלל  נפן סי~סיר ס"וירוס  גמלו5'ב
 ירי סר5ס , %סיג קופר ז לשאלה : 1' סס5!ם יוגרס ~סופס
לסיסי

 53סטר eht" 5פפרייפ טסם יו יפר
~tha 

 ;(יהרוג סו6 ג,ס~nlDv כי , ט)יו משח פקין גפס פוסח טיט  )60מין  נפטך סייס ו%לפפכן פיס גג5ן :(stsi גדי
~lho 

 פיס יו5 רתוק יסיר תיו*  ספפ
 פל פפפ נ5 !5 5פר מתריס יצמיג שיל פ% 5פר ולוס ,סנמנפ
 , ספק סוחרו על  טלין ,תר ליג~יגו ר15י  ולין ,  )פני 5י)ו כי ,מוסרם
 , מליו פ) )פסו יווס 1!5 , יגוייסו ל5  ירחון י5פ(ר פגת  היייי61פי)ו
 סיפר , יסיג ח  לשאלה : סוכר סSt)),a 0,(15 ירכ סורי נזספוי
 0"פ יספ ס5תר 05 , יסעררי ייכלאו הפלו , יפפגסס ולפכיוסניפם פתיי וגן ייפץ פג1 לסי , וומ5 כ3ן 15 עיתי כקן 1ל5 , 5חר (Dp)hסרג
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 61נא לב פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 נקרעות הכצעצע והמדות ההמרוטות אחר ונמות הדמיונים תגבורת אז לר ותתחדש , הסרפתל
 חולשוצ עם ד רבים מינים ג המכובים הדמיונים מן בראווה שיתחדש כמו , אורו ולהכנות השכללמרידת

 נאמר הענין ובזה . הדקים לדברים או המאירים לדברים בעיון יפצרו וכאשר ה ; בהולים הרואהכה
 זה נפלא ומה . אחר אלישע על טשל הביאוהו ובז . והקאתו תשבענו פן דייך אכול מצאתדבש
 בטבעו והדבש , הדבש והוא שבגרוטת הערב זוכר , שאמרנו כסו במאכל ההכמה דמה שהואהמשל
 ועצמתה נדולתה עם ההשגה זאת שמבע אמר וכאלו , הקיא ויבא האיממומכא יעורר מטנובשורבו
 כאוכל , לחסרון יהפך בשמירה בה ףלכו ז נבולה אצל בה יעמרו לא אם י השלמות מן שבהומה
 וקצת תשבעט פן אמר לא 1 הכל יאבד יוסיף ואם , לו ויערב יען בשעור יאכל אם אשרהרכש
 רכז ואליו , וגו' מוכ לא הרבווע רכש אכול באמרו רמו כן כס הענין זה ואל , והקאתו אמר אלאבו

 , האלהים בית אל הלך באשר רנלך שמור באמרו רבה זה ואל , תשומם למה יותר תתחכם ואלבאמרו
 באמרם כחנו הענין זה ואל , ממני ובנפלאות בנדולית הלכתי לא באמרו דוד רסו הענין זהואל

 ו בנסתרות עסק לך ואין , התבונן שהורשת במה , תחקור אל ממך ובמכוסה , תדרוש אל מטךבמופלא
 במבע אין אשר הענין אבל , להזדינו האדם שאפשר במה אלא שכלך תשלח לא שאתה לזמררצו

 בארבעה המסתכל כל , באמרם כוונו זה 41נל , שביזורנו כמו מאד מזיק בו העסק , להשיגוהאדם
 שלא , שביארנוהו למה רמו 1 קונו כנוד על הס שלא כל באמרם המאמר זה והשלימו , וכו'דברים
 , המבוקש הענין על סופת ימצא לא או הספקת לו וכשיתאדשו , המופסדים בדמיונים לעיק האדםיהרוס

לא
 טובשםאפייי

 כסר 6ל לעלות סיגגילס לסזסיר נ6 סגכחר ממעמד ולכן סכם מולטת עט ד ! מסדמימיס . נכיס מינים נ :סלכ
 0ן 6ל יסרסו סל6 סמעייניס ססס יתקנסו סכסגיס וגס יניע זס לניס זמיוגות )ל"ו0 כלקות טי0מדס מס ,סמ06

וגון ססורסית כמס 61מרו ; זכו, ענמו גפני מחמס בסרן עגמו 0מ6יליס )דכליס כעיון עננן סיסנרו )16ת7otsten 0מ'וגיס כפגי מחיגם מסם קמרו ולכן רונסון רונסון יע6 6כל לרקות יתמרסו ונס s~g . כעיון יסגלו וכווסל ה : סר16ת מלסתמגד
 ססרנת 0רכ "מר . גנסתרוח עסק לך וקין דרוס לסתכוגן : )נכובס סמוך ירסקו )6 "ס . כס יעמרו )6 06 1 -
 לקדוש ס6ססר נמס 6ל6 סגלך תסלת ל6 ס6תס 013 6ז רנס נטמירס נס 'לכו 1ל6 ר") . גסמירס נס וילכוז

 ס76ס כטגע 6ין 6סר מעגין 6נל רמות סגקר6 ויסולמסיגו
 . קונו גכו7 על חס סל" מי כל ולמרס זכרים כ7' ממסתכל כל כממרס כזוגו זס ו6ל : מ76 מזיק בו מעסקלמסיגו
 קרנון 16 חסתנס, ס6מתית שרתו סגקגס סעל1 ויזיק וסגנות מרסות לססגח מעכעו ספין מס על סכלו יסלת גי כומרנון
 סככוז וס על לחוס ורצוי "לסיס במות סו6 נפלסי מסכל כינו

 מסו"
 ל5 סגלו על חס סל" מי וכל )סי"ת 7הןס

WDנטהר ~ס 'מהגד ייטע 5ג) . מ6ד 0טמט נעין גסגיטו ר6ו0ושיפגז כפי , סקסנה שטו) טוטו סיס וכממד , חי מנרו פג נתרפס 
 , גועיפמו פציו סימר וכמו , משעטות מרעות ק1יוי גסכ)וסעור
 גשרך 6ת )מטיק חיך 06 00ן 6) ע'6( ע'ו זף )מגיגס עליווזרמי
 , 6מר ג46טט ג6ן 5מר ואן , רטוט Wtu1 נקנין טמעת ס'( ס')קס)ח
 נס 6ג) , סדנתו העדר )גד טל6 לפי 6101 , עמו יפרככד )מסוקמר
 טיפול "סורות , סמכרוגות 6תיי ו3עופ סךמיוגיס תנ3ור0 לופ0מרפ
 ט לשאלה : t'1hho גמגמיס 1)6 , ג6)יסט חינו ממטי) סק1יניגסכ)וס
 מסוו שתסיף 6ין ט"ו , גס)מ~ז 6ג סמורם סרג סיום וע0 , 4(יעלט מנפני סיו1מת כסגג0 8הר לניסע ס) מס) סרג ט5מר ~ס ססששומר
 6מר. סדיסט ט) וט טירה 6מר וגטנגס סקו)מוס סגר )טג'1( )גרוע6ין

 46טע )ענין 61מנס . גג)) מפרק נקרוס י16ת סוס סספסוק סו6וסממת
nthlo6מ'ט סו Ym ע) 6100 גערך, 6ת למטיף סין 6ת 00ן 6) ע)יו 
 מסרב 8סי3, * לשאלה : וגספתיו כפיו ינוור סקוס 6סל קגיגיססכ)ות
 וססו6 וסמגמס ס)מוד ע) ס'6מר והמר 6כ) גס0וף סקסית פ' מסגיל)מס
 ממס ספק 3וס מסיג סיס ונוי וגסה סוג כי דנם גגי 6כו) כקמחהמגרמו
 סטנם מטס ססע)יס 'neh "טס פגים, 3קס למריו כנמסך גטחוףשיצפר
 סקנס טיט 6'ג ויורט , גטגט0 שיו ;פסח סיף וטסיהם רג'נ1ממסם
 גס סוג. כ' דגם גוי 6גו) 6מר גן 6ם י0קייס 1)6 )"זס, רייסט6ינס
 , ט1נ )6 סרגו0 וגס גוי %ל מעט , ~p'p )5ו0ו סותר סירקת )וסוקס
 ע) נתמרס )8 ססי6 סס5גי)ס יורם ונס , דיין 6ג1) מ051 7גסולתומר
 ג6ו ~ס )ספיר סיס . 15תס h~ptct, עוגם :"ינה יצמר 6ין סרגססטגס
 ס6נוסי, )פכ) גגו) 8מר,קים )'" פ' וס61 מסס כ6)ס.וגפ'סר5"וןספרקיס
 ~6פ דגר 6מר וסקוס , סוגר סטנס ע) וכיבס טכ) לתיוג ")6גומאן
 6סר סי6 עוגס ס6יו0 ססס:גס עוג )6 סרגות יגס 61גג זייך6גג
 סי6 מס גיבר פוי . )ו סוודמ0 סססגס b7ht יקיף 151 סגנו)תהגי
 ג6דס יסים גי)8 טסיך )'ג נפרק וצמר , elho מנגע מון טכי06ססג0
 )סיומו מ6ד מיקס ho(~nt גתגמ0 סס0ח)ס ושגו (~onlc ד5ויו0מקדמות
 )ג6ר )'1 נפלק טוו וסוס'ף . גק1ור ס0 ,ס וקמר , סקרמ1מג4

  סגות סם m~nhel ססקזמות "שרון ס'6 מסס שהד סמונע1תססנות
 6טס שגי כטגטיו0 ומסכגנו0 , סמ"ג ומקושו סמוסנ מעומק6מרו0
 סרויס סורס מנגו) הון ססטג01 שיז שגרס כתיור ססס ,עסיס
 , ס6)סי0 פמכמת זרוק )סיום ססגטמס טסומקת נהסונ ג)6 וסי .)סקיגו
 גגיל1ר מסרו כפתי) 6'ך גן 6ם *vtns~ . ?tatltJ גו טי0תי)ו ר6ף6ין
 קוס , ססננמס סומקת וט גג)) סין )'ס פ' סנט )ו0 , סכמותט0וסי
 ,םף b'na ":טס יסרק) טמ1 כרגגו0 גמקס)א 5וס גני ס')מךוסויפוי

 וסגי
 1:)8 סע" )שסוי ס0ורס סהמייס כמס )ג6ר )'1 סרק

 יותר סו6 ססנטמס סס"מ,פ וגישר , עסיס 06 גי סקס 6ףמרק
I'UD' 16תס וסיגד)ו סנעריס ימהו גתה)ס "יגמז ר16י ולגן 
 סג ט,ירמ' מססגמ; וט כ) )ג6ר ססט)יס 61היי . 3מס'6גסרמק0ס
 לכוו כגיל ועסיס ג,1 )סמינו טגגמו גמם , 6( . מזרנופ ג'סססגמס גע;? סרג )6.ג( רטט . כו' באמרו רמז ג'כ הענין ~ה ואל :סרג זג.-' )סר; ו6סונ , ג)ס סוס נענין י6)תי 6סר סמה סעטרס סוערונוס ס8פר0י עמס 6'כ סוס , etJD סם נמתק, )'1 גס' ונ6 , ס0מו0)ססוס'
 , תיוג) מס סרג) ע"( גיס )סס וסקוסו ח"גענו פן דיך h(S1מ"ת וגט ג16מר מכדגס סכוי סססוק ט'ס ס"ס 6מי 061 וע) טו,ניסויסג) ענין טיטני) גמס 5( . גלימות סטגתו סיוג) מס sp 01 ס6מר י'1(י'ג כ'י )מסז' תוססן מגמם זעם כן מגן ט) מסוק ונפת קיג כי יגשגני
 ויינו גמס ,r'pi גגונו יעגור טל, , ג( . סנכהו ממס יוסר י6כ)1)6
 ג',(, סם לטס SID )8 סרגו0 יגס 5גו) סנ' מפסוק סגיך וSDt 0 ,נמקו
 Girh 6י ססטגס גי סזגט ע) גפטוטו 6מר סוס 6זס 'מטקס ס)6~)פי

 6תייו יגיף , ~ס 6"ר מנמס 11 "י 9) נדע )6 טעייין וקפי .סמגמס רזוי פ) ג;י' טכ1סיר s~l ', 0'9.(? יסורס )מס WV 00מכס1,ע גומרו רפ 461ו סגיו )וט , ט6ססר מס כ) פמ:ס יקם ס)6טי~סיר
 .,( 11 וטס owiho' גיס 6) חקו ג6סר רננן סמור גלמיו רמו1),ם
 נצמר ס)6 וזפ; . סגגו) מעגי סספירס %ין ס6)0יים סגזרוסיסר')
לפדיו סגי* צגן , ~onir גט) 6? גי ספ)פי0 )6 ספג) נחסרי ינוקטוס

)*
ו . e'ntp י6ן ו6ט , 65ת יגש פסוק ע) סג כו'
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 לנ לב פרק ראשון חלק גבוכיםפרה

 הינע הה , ויעמוד וימנע ט קונו כבוד על ויחוס ח ועישב אבל , והכאבו יתעול כשלבהו עיתנו*
 שכנימו להם יימס אשר והמתרשלים הפתאים שיחשבו כמו , לנושינו שאפשר מה מהשיג השכלולבשל לנמרי העיון שער לסתום ז"ל והחסמים הנבצעים אמרוט אשר ניתובים באלו הרצון השין . התבארכבר

 חושך שמים , הדת מן ויציאה חסרון וחכמתם ילתם ושלמנח , וחכמה שלמונע ופתיותםחסרונם
 תדקדק ולא )ג( י , אצלו יעבוד גבול האנושי לשבל שיש להניד כולם כתנת אבל , לחושך ואורלאור
 , השכל מהות אסתת לא המכוון הענין אל הישרה הכחנה כי  ווותקו, הפוק צוה בשכל נאמרומלות

 מאיורי אח,מיאי", נ' יע לל לגפרק
 , בשכל שלם שיראה ומי , השגתם שיעור כפי התבונה קצרי וליורב הקפנים לחנוך צריך אבל ב ,מהם
 מעפ יעלוהו , האמתיות השכליות 1ההורא11ע , הסופתי 1YVn מדרטת ר"ל , העליבה המדרגה לזאתבהומן

מעט
 טובשם

 גס65 ומס : Ostts כhSD 6 15 ורשוי קונו ככור עלחס
 ססס ~ספת"יס סמתרס5יס מיחסכן כמו ג6מרו סרכח6מר

 ועליכם סכליסס מסגולת וסם ס5מיס ססס סחוסניססתוי
 : נוסס ינילנו מפס לחסך ושר 65ור חסך סמיםג6מר
 . וזולתו מפרק גוס כסכל ג6מרו סמלות ת7ק7ק ו65טומרו
 ל6 גכו5 ס6ג1סי 5פכ5 סיס כפ6מרחי סמסרס'סקמרו
 . גכו5 5ו 6ין סג6נ5 ססכ5 כי ~(Slb ססכ5 ססו6תחטוב
 נססגתו יסתנס 65 פכ5 פסק כמס ססכ5 כי נוסוסתמת
 מס גו סרטון סגליות מסגות סיכריס כ56ו מרנון6כ5

 סם כי כן סוכר וקין ס;5יוח ססגות פסס ס"דססיחסוכ
 גע5ס סו6 כי וס וסכן כ1זכותן וססגוח 7חיתיסכ5ס

 : מתרסיסמסרנה
 מnpmn 76 סחכמס כזרח ססתח5ס כי יט לגכנרם
1

 מגיס כסוס 5ססיגן 6ססר 6י ססכ15 כלכר 5עמו7657ס רפוי כי סקנסס כפרק סרכ סכי6ר 6חר . כ"

אפסרי
 סככו נכור עי D1ntD . וכו' וימום ה : וכו' ובסלוןימסך
DJD'l pwP'1 6(1 SsPn' ~?tttS ד8) , ויעמוז וימנע ם :סנקגס

 631 י )מסינו: דלך 6ין 6פל St1)a' סענ1ס מעגין
plplnטיט קמרתי כט"גי ר") . וכו' כטל) )קמלו מלות 
 tDDO~ לי  נכול  ס6גופי)סג)

 5סר ספכל  3ו רוסס סיני
 תמוסכי כי ,כקנין

 בו 6ני רוגם 6כ) נכו) )1 6ין סנקג0
 מסק 3)6 נכו) )0 ים סמוסכ)'ס )ססכ') סמוכגח ססכגסכי
 עיכל ל") , זס ובדקדוק כ : סב) blon כמס ססכ))6

 ספח כסרק , 6חריס סרקיס ל : p)o(O 0סכ) מסניןכדקדוק
 טיקלס פכמו ספ' כז0 ס"מרתי מס hffP . מר6פוןוע"כ

 לדקדוק "ינו ,0 סס;)יוס כססנוח יקלס סגסמיוחכ0טנוח
 )6 ססל6וס מזק מומס סיל"ס 6חל ס76ס גי ססכ)6נ)
 Dnnf י6 מזק קו) יפמע 6סר וקמל מגוס מוסניר6ס
 6סל תמלי כי וס כססך ססכ) o)nb סמכותק51

 סלכ רפס 6כ) , מפט מופכ) סיפוני) פגן כ) מנקמוסג) מסקיי
 )מניתוחם n(otb ססמוסיס נונד ססכן'ח סססנס כי)ומל

 סגפמ"ס O((ot מ% עיונו סיחה כעיון tsPOt( n9pV קמי )ו יקלס סנר מוס ססכ)יח סקנס יניעוכ6מנעותס
 סגנו"ס עניני נ'"1ר גכ6ל VhD ob נזיק כן מ6ד nloSh~ p'rD כמכמת יעיץ "ס סענע כמכמת שיןי hSn טסי כמו רש) סל6סויס סנוסמ6 וטסי וכו', 3י16ל כן 61ין ג"6 , ~(Oht1 מפגי עניג' כעור וק א לגגניפק : וססערמס ססס)נס קורס )ססינ יכון פסיס מס יפיג 1)6סגח)סו

 )מסמעיס ומסריס o(ohts עניני )כ6ר ר"וי סטין "ע"פ , וכו' סקסניס )מנוך גליך Sih ב : כעיון פמחמע 5מיומסריס
 מנוסח" תפי ססנחס כפי דעחס 1)יטכ סקטניס )חנוך גריך משתבעיון

 סגכ61ש עגים כי16ר כן 61ין יותל נוגס . ספגייס
ס"ס,)1

אברבנאל
 610 , גו דגר ס' רום דוד סיות הטס ר') , יוד יפ ח ו6יקמליו

 ג"מרס 1') מגמיס מדגרי ג'ג וסגיך . גסטגס מגגו) מע13ר נוסרטומי
 טסורטית נמס סמ6מר סוף הסיס ופי , חקיו 6) וגו' ממךכמופח
 טפסר גסס 6)6 טכסן חפת )6 קלסם ריב עניו סרג 6מל ),0סיגופן
olh)מס פ)6 ג) מקמל נ'כ וכ3י6 . סיפוח סי6 111 , תסטינו (סרגשירקס גנוי ט aet) בוס SD~ נגוד 16מר וסוף , )קנין 6סי טפו 0גגוי 

 סמופסדי0, נזמיוויס )עיין יסר~ס ")6 סדגריס זג)) , קנינו 6מר6)1
 , מופח 'מ61 )6 16 מספקות )ו וגטיחמוטו , )מעט מס )מטקסמס
 וג'חר , גחומר נסח טסות סומל )מס רמו גסי) וקמיו גמגוםייקיק ~hs סרג ומקמל . גט,מט e'1hun מסרק יסרי ~ס% . וימוטיטטוד

 שסגול טיט ט6מדנו מס ממזגי )ג6י הוה הק' טינת לגפרמ : נפיק "ג6וסמ)וס

 שצג התק טצ , הבג tnsu "ןספ1ו ,ייי
 טסיך וקמר . 6)יכ ספיגות וססקומומ סס1ט~ח גיזו יכיר )eh 6 ,פיו
 , ממקו יו61 דגו נקיותו , מ6י ייקנו גס עיוט ע0מתח') ס6)סי,ת,עגמת
6101

.PtD-Ot 
 מ"י טניני ג'16ל טגן סר3 וקמר , סקימ~ח מגטי ג6)סעת

קרשקש
 בעת הוא שוה הליאות בענין החושיות לכחות השכליותההשגות שדמיתי כלומר . בשכל שנאמרו טלות תדקדק ולא )" :הקרסות
 אכל בפועל שכל איננו שעדם וההתחשבות ההתבוננותעשית
 אל מו143ן ונשתרד חחושיות להשגות רומה אינו בפועלכשהוא
 נאות דיותר מוב יותר ממנו למשה לאשר עיונו יהיה pmמושכל

 ? שהוא במה להשיגו למושגויסכים
 שהוא שאחר מעט מעט האדם ירריכו לאאםי כי . טאי ת"ק החכמה ביאת "ההחיה ? יע ח( לנפרק
 ופעולות גשמיים כלים יה' לשם המיחסת התורה בקריאתרגיל

 מהאום החבטה לזאת תכניסהו ממנה ובהפרדו והפעליותגשמיות
 שנתפרסם מה חל51 להאמין שתחייבהו מצד באפונתויתבלבל
 האדפ בדטיון יעיה שלא מפני לו הגשמם הכל.ם יהל והואבתורה
 גשם שאינו והוא יה חלוף להאטין ובשתה*יבהו לגשם אם כימציאות
 מצר גמורה למינות זהי יחשוב המעליות ישיגהו ולא בגשם כח%א
 והצעות הקדמות צריך הוא לכן בתורה שבאמר מה חלוףשהוא
 נ גו להאמין שראוי במה האמתית האמנה שיאמין עררבות

 . 3סם טגמטכיס מחרים וסם סגנותם מפכי חגיכם ירמזו תטל סטגיגיס 3גימול ססתחגס מ6ר מוקל טנ'כ ר'נ , המלנוח 56 ומסטרםסננותס
 ט)4:סטר0

 .ססס6)ו"
 גסס סיעיין ר6ף "6'ן מסקר וט גסק7מח דלג וגל יגר מלגייס 6)1 גי , 0וגו06 גועלי קנ6ו וטמנת hto(nt )נ6ר ר')

 לחנך צביר אבל : טס סוגר וססקדמוס סטטוס 6וח0 גג) וטיטה)ס ו3ח)מוו גחגמוס טיוס)0 מיג'6
~uepn 
 . חקוים שסיס סיסיו סי( )1') ועיוני כסגנה קרי ו)ייסג , שנים גסי טפס , יקט1יס סימתו ג'6 , סחירת למחלי 16 , סריסיות טיולשמכמוס גועלי הזחחי) י6וי l'hS, ר') .

 06 קי , ג6)סיוס עיונו שמנט טיטס0 )וס גס רצי 6ין , ומופעיי מסעיע 0מדרנ0 14 געגעו מזכן צ'יפסוט'
~)Dtg 

גנמו7יוס ממגיע י') , בטון רסון
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 59נב לנ פרק ראשין הלק נבוכיםטרה

 החכמה בששע כשיתחיל אטנם , מעצמו או , שיעירהו טמעורר אם , שלמותו אל r~w עדמעפ
 שיוט כמי אלא , אצלי בו המשל ואין . לנמרי בטול אבל באמתות לבד בלבול לו יתחדש לא ,האלהית
 הדעות אלו כן , בהם התועלת לקבל שיגיע עד ג לעכלם לוקחם לחולשת אבל , לאדםטבעיים בלתי רעים המענות שאלו לא , ספק בלא ימיתהו שהוא , היין ושתיית והבשר החמה בלחם היונקהנער

 באור בבלהי ללמדם תחבולה חכם אדם כל עשה ולא , בחידית בהם ודברו העליטום לאהאמתיות
 כסו , התורה ליסודות סותרים היותם ספני או , נסתר רע דבר בהם היות מפני , התחבולות מן צדבכל

 , לקבלם בתחלה השכל לקצור העלימום אבל , העיון למדרגת שהשינו חשבו אשר הפתאיםשהקשבו
 בדברה הסבה היא האת )נ( . שנבאר כסו תורה וסתרי סודות נקראו ולה , השלם שילמדם טעט בהםעלו

 אותה ועמוד בה להתחיל מוכנת להיותה מוס( ומ" כ"1 )סרק שביארנו במו , אדם בני בלשוןהתורה
 הקבלה עמהם הספיקה ולזה . אטרותם כפי הדברים להבין ביכלתם ואק , העם וכל והנשיםהנערים
 אמתת על לא ו מציאותו אל השכל שיישיר מה ציור ובכל )ג( נבחרת, אמתישהאטנתו ענקבכל

 אל קצתם כשיעררוהו מעצמו או טעלתו אם תורה סתרי לו ונטמרו , שלם האיש וכשיהיה ,מהוועו
 במה במופת אם , האמתית האמונה בדרכי ההם האמתיות בדעות שיאמין למדרנה יניע ,קצתם
 לו היו אהגר ההם הענינים יציר וכן ' ' , זה בו שאפשר במה החוקות במענות או , מופת בושאפשר
 במרכבה ולא אטרם במאמרנו רבות פעמים נזכר וכבר . מהותם ףבק , באמתותיהם ומשליםדמיונות
 להתחיל צריך אין זה ובעבור , פרקים ראשי לו מוסרים ואז , מדעתו ומבין חכם היה כן אם אלאביחיד
 שעלו כלומר חכם היותו מהם האחד . האלה התנאים ובשני , שכלו כשיעור אלא הענין בזה אדםעם
 במעט בענין ירגיש המבע זך משכיל סבין שיהיה והשני , העיון הקרסות טהם ילקהו אשר החכמותבידו
 , האמתיי העיון בדרכי ההמון למוד במנוע הסבות לך אבאר והנה . מדעתו מבין אמרם ענין והוא ,רכת

ההתחיל
אפיתי

 סוערך )קב) סיניע עז ג : עוכ גליך 6גי 'StD ~(hnDtז"פ 1)פי ~(whts סי' 15 לסלפ גוכ) כעיון טמחמי5 )מיס6סי)1
 יקכל ס6ו סינדל עד לגעל רעים מס ntltrDn %)1 .3סס
 ססחורס . מסוסו כממח 6) )6 ד : ססס nt)trwlתועמס
 לע"ס ספ"' מגעות Sb ססכ) סייפיר טור 3ג)סססיקס
 )1 מת6ריס סס כי ממוחו למסח 6) ססו6 סניור כסיל650
 . סעניגיס תייל וכן ה : סכחוגיס סלעי כסי נפפוסיס'

 מוסשם
 ס65 ר6ף סחסיג 56 גערך גמגע 16 קסם 6סלהסיג 6ססרי 6100 96 ונס ועמקו ממוסג זקות כסי יסיםחס

 ויוכל ס6ניסי לסגל למסיג קסיס ס6יגס דירים מנססיס 6פ גי ססרק גזע יפר כדול, רפ  פוס סקרם למסיסרוס
 תסס לפגוע גידיעס סתק5ריס וגס סקטגיס כמושתכחד סקרי o1D)h5 לפגוע ר6וי לססיגס ססכל מלס olbכל

 oon לפגוע ריף וכן סעגין כתפלם 60לסיתסחכתס
 ולייסכ לקטגיס לחגך  קריך 6כל סגכויי  מסליביתור
 יעלס ממוסתי מעיון מזרגת ר"ל סמזרגס 5ז6תמזווק
 מסלי עגיגי כיקור 6ו ס56סוח כחכמת כקוסיתחיל

קרשקש
 ענעק הענין היות , ארם גני כלשק תורה בדברה הסנה האת)*

 : אסתתם על ההם לענינים לצרר יכלו ולא רלגשקגתכ*ת
 תאסר כאלו פי' , טפשותו אל השכל שרס"ר מה צאר ובכלמ(

 וטשלם בטובים  ושניח הענינים כל משיג הכהוא השםמציאות
 הש"ת מהזח בהזרעת השתדלה שהחורה לא לרעים ךענטול

 וה.וחו האלוה סצ'אות כנע במופת אם הגשמות סטנולשלי
 בטענות ew1 נטופת יתבאר זה שכל סחפעל ובלחי נשםבלתי
rnpmעךחגאר החדוש אטונת כגון גרפת יתבאר שלא בטה 
 כמו ומשלש ימושח להם הע אשר היגעש עיר ובןברחית

 ססמוו עמו נמטע 0טעס לך 7636 ותגס 61מר1 :מדעתו
 מסעחי5 למנוע נריר נגס סכרקי סעיף למוז pstin סיוע:1

עמ0ס
אברבנאל

 כשהחיל מי : ס6)סיומ לחמוס 6) ומש , (nlNSp וממס)4יייוח
nln~wsג6ופר סורס וסול , באמונות בלבול בו יתחדש לגד לא 
 (Xh :'נ מגמיס חוגיו ומת סין וסו )נמיי גסו) 6ג) ושגטסין
 , פסהושט נכמוס ר') . אדם בני בלשון חורה בדברה : )סרוסוחס
 ר') , ומפסיס סנטרים 1))מו גס תפחמי) מוכנס היובס סמם) )דוט)
 , גפססימ:ס ג,ופר :(mw )ריין יחתלו וכגריס נסועריס[ 6זס( )גגיכי
 3פמ 011 , ס5פנתפ שריכס נרנריס ניגלם ירנ-'ס  סס אסמווגן
 ת*"ן  ובהית 1 י:נל"ז "ךס9יהמ  סיין יכנר חיסם סיווגןיפו , פיוסו יפסס %ל י5 , וגרפים נפייגיס ירנרש פל'יוס גס4'ס*1ית-ו
 ,  פורפו oh1 , 1411 יזירו נופר רוס , tr)te . בז' לי פמפמושלפ

 4450ו גסס nDIDS 6ס . פמופס ייסיול פס כסי היגריס  ויטעין ט)'ווס )מייגס יגיע 16 , ק,מס ס) onip מדוריס כעפה ס,פ! סו6גשעמרל
 במנוע הטעם לדישיר והגה : ג6מחוחיסס י%יוס טכס , 6מסומ מנקי ומיונים 6,)ו ממס טד פיו %ו סדגויס ),ייר י1כ) מטס מתכסי יגיס סמר גן נג4*מד רוס . ט' ההם העגונים יצייר וכן : כט~)ס )מזוט  יוסוו מ191ס גיי)וס 15 . גסס יופי יייוסי , שהרוסו י6ל יפייוי ריל  פיפס4ו

y"-T 

 יפגיע ססחפ %ר י3,ר סוס  'תרסוק ,פי סו6 , סגמנט גפ' הפרק וס זגגי סוג ס% )6 )פס סעעס . ההטון
שטפיל
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 % לג פרק ראשון הלק נבוביםמורה
 עלה שלא ראויהכרח' ע"ע שת והעת ז , ע4ו שהם מה בפי הענינים מהות בציור עמם אחייא

 להרעות עלע להעיר שראוי מה על ולהעיר ב באלתיות הלמוד לפתוח המונעות המבא א לרפרק
 , חגמקו ודקותו בעצמו רינץ קושי , הראשונה הסבה * סבא חמש ,להמון

 35מנ ~בנ:לונןושם:פשן יערבב ןי":גט,הגק%
 טובשם

 סיסיו עד סעיונייס גדגריס ראדון רונסון נעלס "3לעמסם
 . ג6לסיוח מלמוד לסחות סמוגע,ח 0סכ)ח לרפרם :  סתדרבס  ets"'רדוים

 זכרים (ss1 וסוף מ6ד נעלס מסרקזס
 מסכות ולמרו . סגכחר למעמד ג"כ גילור וסוףרניס

 מרגון , למעיר סר6וי מס ולמעיר כ6לסיוח לסתותסחתעוח
 כחכחם וסיף מקלסיות סלמת לסתוח ממוגעת כסכם גי13

mplbt, על ומערס סגכו"ס חסלי מעניגילסעיר סר6וי מס על לסעיר סנוונעוח ססכוו! ונס ntih~o מגעשות 
 , סכות חמם מס ממס חל6יס סנכי6יס ספרי 6סרכמסור
 . ט' ועמקו ודקותו כעגמו מעגין קומי bO' ססכס :סמערסיס נסירופי סתמ65 מס ל6 סלמון כיס לכ"ר סרכ סר3ס מסזמו

 ועמוק מסיס מס רחוק כקומרו סרכ כמנח כי סמסרטיס61מח
 קרנרחוק זעת לקי כך סכתוכ קף גי ימאנו, מיעתוק
 *מגס סטנע קכמת סגקר6 כר"סית מעסם וסו* מסיהמס

 ססו6 כמס כגמנ6 סחוקרח מקלסית וסיס סמרככסמעפס
 תצמר ג"כ 61מרו : מ6י pinP ימאנו מי קמרו חס ,נמה

 מקיןוסחכמס
 תמ5"
 ידיעת וסו6 מקלסית סחכמס ר"ל ,

 הלו סורס סרכ כי וסילמת , כס)ילס חוסנת htOס*לוס
 o7h5 ס6"6 גגמ65יס עמוקים זכריס יפ כיסכחוכיס
 רשי 6ין כ"כ otpinwl קסיס סס סדכריס 061 ,לססיגס

אפיי
 מסתמת וכמטע ל") . נטול עעסס וסתמכן 1 : נודייחכיזיער,
 blw סבין וסעח ז : ס6מחייס סע:'ניס כנעל מסמוןעם
 ונס מכלמי ס6מתייס כדרכיו סטיון יילוז מניסח וסיוח ר')זכו/
 ר16י וכן מכרמי ס5מחוח כג'ול עמסס מסתמי) )מגוסגליך

 נליך 6כי בו) . 1כ1' %מעיל ב : ס6יסיות כמילוחעיודו
 hte . סכות ממס סס )ס סקוזמוח מחכמות ו,ע"ןהיעיר
 ממונעות וססכוח כ6)סיוח לסחוח סיעוד סמוגעוחס0כוח
 סכות ממפ סס )סמון 1)סר16חו )סעיל סל6וי מס עי)מעיר
 )סמון ס)טד המוגעות סבכות כך מת" חי ויפ . נכוןוגס

 דעומ )סס פינחן נליך )כך . ממפ סס כ6)סיומלפחום
 שסריסית: כסנה סלכ ,ס סילמו( סמו סקנסס נד 6Suמיתיוח

 6101 ססיס מס כך סססוק ופי/ . וכנן ססיס מס רמוקג
 6מגס . למוקס סי6 סטכע חכם" סנקר6ח כהפסיחמעסס
onpnכנמנה סכומנח ס6לסיח מכמת וסיף מרככם ons 61פס 
 מקין ך : מקד עמוק עמוק ס% ימותגו עי tor1 tQnhגענה

רסיס
קרשקשאברבנ%ל

 וההביל )ך( : בפשטם ענינים שאינם הנבוא טלטלי הרבה גוך סדרור יטכס ס;פמך ונפרק , חורט וגסהרי ג6)0יוח כעיוןמ0חח')
 גסחמ)ע)6)ג1

 סעי
mwih) , פ4 . בן אלא יהיה שלא כו' בצער עמהם ההחיל שלא פי' , עטתם : סמעיי;י0 מנע גסי עיון גכ1 גס 06 גי 

 6טר סיב מס , 6' . י3רי0 ז' גו )ג6ר 6;י רעיתי 6ג)י ו שהם כפימת להחהילבענ'נ'ם שלש , בעצמם מבוארים שהם נטעה הזה הפרק יצרי לך-בגץ
 לסניך ירנ ר6ס מס , נ' . גיבוח ס)מוד מווכוח סגות כ"ס ימיו 8'ך , כ' . Ou 11 11 60)ס סממט לנגוחיט

 ספרי
 מס סקוס ו00גוס

 ו%  וגולוון וטורס גקסח סג'6 1)6 , וגי סט;יס 06 כי )'6 גפ' קדד סעח%קת קטת עסז' ס"ט( מסגות גחון סגיך )6 )מס , 1' .המקוס
 מסלע) )(1 (1 מהחמסות כ)ס %)ס ססגות טממס 0ר%תס סמקילס גחס,גח 81ומר . מ0פ' ומקומות וגריס 8ג6ר ~ס 61הרי . וסמ,סגססינ)
 )קטר סקנמו יקטם קנר סמוק ממוסג יסים ")6 ס6ם'ס , 0י6 טנית וסקנס . 1nmo עומק תוי סי6 סר6ס~וס טססגס חס , סמיומד6)

 סרגיסיח וססגס . סס,טוח )מסרט התגחו on~f וכג'ז , קדר כמתיג קכ) 1)6 עמוק סמומג יסיט )6 ם,פטמי0 בסיסית וס0גס .ממחיג
 סעגעיוח ~QO(fi1 סימנטס1 לפי התגהו יקסס ,ס כ) וטס , 1,18 סס1ט" וימו , קור ממסיג ק;) יטוס 1)6 , סמוק ממוסג יסיס )6חפטפש
 ויטיס , ס,ריגיח ססיעופ טסו וימיו , ק% יסיס )J'GDOt 6 , נק) סמו"ג סיסים f~hn סממיקימ וכסגם . )חסרו;0 ססטגמ0 ישטו טס0וממדוה
 11 מסייענית  ססס3ות סתגפן סוס . סחמיטיח 0סנס וסיף פיטמים %כי מסני , סמימוח ססנתו יר4ע0  כן  ~e'ph , כפרוס ו:למ  מייפויק"ג
 06 לסיג )1 ומניס . סגטמיס 13רכי כ1ריכוס וסקקךמוס ntu)w יהסס  נטיך 0%1 טפין של % גטש1 %ם סיוסג פיני מרס .פזים .14
כ)

 מיוהדות 6י;ס , סגסמי0 וברגי שדוח מרוט ס6תרו;ות שוח חג' 6ג) ג6)ס.וח, 11DSO מצטות ט)טה0 נ6)סיוח, ס)מוד מונטות סרס ססגוני
 סבות 1') גיפרו 11ס ורמו סטיר ספר? יגעי גסחת)ח "סיג 6;' ורמי 0.סיס'. וט 6י לסגין ונר כ) )כחיג גם 06 כי , גלכסיות נגמוז3סמנע
 ספ' ~ס b(bt סרכ ר6ס מס והקלסית . קוגית' ס6ופנ'0 מי3 קמר רוס סגות חמק כ)0 כס , סגטמ'ס ג%ט עומס וסמערידיס נמיותטעמיו סגלתי יומר רולס )סטן 1לסר16ח נסעיר הראוי מס ט) ולסטיר עוד וקמר . סראטונוח סגות סס)פ גו)) ו(ס , ha(~nv ס)מודסמו;עות
 )ספיג %ים גמיסחדל יג6 צקי סכססד וגר )'ג וכפ' , )שיגס )6דס בסר 6י דגריס "יט ונר )'6 מגפ' ט)ן' , לסיג . בגטן סרסוססנוח
 ס,דיי,ח ויס,עוח ססקדמוח )חסרון וסם .e7ho )סקיג "פטל בהי סוגר 'סיס ג, הטי מססגוח 6' וכי )'ג ונסרק , נחק, 8פ(ד' ג)ח' טסםטס
 ססנ0 וסיף , פסוק מוסג סיורו טעמו מ1ד 8ם ונס , כלסיגו )"ד0 לפטרי סמוטנ יסיס פיס כמס ע) )סג'6 רוס )'ד סירק 013 )כן .6)יו

 ו06 , ססנימ ססגס b'a וגנונו מהקו יו61ח 0סי6 ס0(גס מסיס טכסו ס)קו1ר ממסיג מקור 16 , ע"י ס6זס יוג) )6 ורן ,ס,-יטווס
 %וע היניס ו06 , ג' 0סבס וסיף גחקו טפסר גלחי )סטינו סקדמוה סרס גיר יסיס )" 6פר סרגר 'סיס ולכן . ס0זדמומ לחסרוןהיסיט

 %1ן סגטמי0 13רכי ערוי וציוחו טיסיי ו6ס . סי' ססגס וסים כמקו לפתוית גלתי תסיס  ו)כן ימ)פוייפגי, ~oo  ופרוזיויעיפי1תהגועותיו
 ססגוח ידיעת יה,ינ סדרת מומר כן "ס סנט , ס' ססגס ,hw ס0סגס ט) יוג))6

~lho 
 CD'( ו)רגיטיח, . גכ6ן מחייהסוה ~כלן סוס גמקום

 ptao~n סי8 מרגישת ססגס גי , מתייצגת שנגחו 61'ן , כרג.עיח גכגכ יוזמו טייסת ומסיג) וסמ;סג ,סריס סלוח סגקסת גסידוסולעסויי
nl~g)wa6( (ט8ר סגי6 )6 ו)כן , סהגמוח )0"ר 611 )גד ס6)סוח )הגמת מיחסות כרס סגוח הכהמק סייג גס . סחררך ו3קסח מסכרג 
 06 6סיכ ולכן : סחגמ~ה ט8י כו))וה ס6)ס מססגוח w~nh כגר גי רוה ונטוח סג) וט וגס . חספס י) טגומוח סמה)ה(ת סנוטסטטי
 גפ . סמ46קח מגס קסם oh גי משיג UJID 8ן;1 ס;,ומ גקטח 6ג) , טויו יוג) ס)6 מסטיג )8דם מונטות ס0 ססרק כוס 6סר סגנובסממט
 )ע)5' 0מהייהסות  כסגות 08 כי סס סרג סט6 )6  ו)כן , גס מקבין ייגס eb~ blr כי , ע"ס 6י0 יוכ) ט)6 גסטגס מונע קינו וריינ)ספנסנ
 וסול n~po טמיעת ר') . ט' קסוק ועסוק שהיה טה רחוק : ט,קר י1מח)וקה QD(rt מחח)סוח נסס , (fw( טיו% n'uh )כ"ינ סחיטוב)
 כמכמס למסויי פי' וסמכמ0 ולפרו , ק'ד( 1' )קסם ימ61נו מי פמוק עמוק קסDtwihnt 61 ס6;ופי מסקל) רמוק ס% , סכרי% כחחים סייספס

60)סית
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 פ6ט לר פרק ראשנן חלק נבוכיםמורה

 דעות קצור , דחטנית הסבה , בלמודה שהראל מי אלא לשחות עצמו יכניס לא 61ה , יצלולהשחיה שנפכי ומי , הים מקרקע פנעים ישיא לשחות ידע אשר כי מכללם , ענינים הזה למשלהשלום
 אבל , בתחלה האחרון שלסיועו לו נתן לא האדם בי , וזה , בתחלהם כלםהאנשים

 השלבו"
 בכח, בו

 ראוי בכח אחד דבר לו שיש איש כל ואין , אלד אדם פרא תגיר , ההוא הפועל נעדר בתחלתווהוא
 למיעומ אם , למונעים אם חסרונו, על שישאר אפשר אבל , הפועל אל ההוא הדבר שיצאבהכרח
 עליה בני ראיתי ואזיל , יחכמו רבים לא אמר וכביאור . הפועל אל ההוא הכח שיוציא במהלמוד
 השלימה הפזמנה תמצא וסתי , רבים ממנה והממרידים , רבים השלמות מן המונעים כי , מרגמיםוהם

 , השלישיה והסבה . הפועל אל ככח ההוא שבאיש מה שיצא עד , ללטוד שצריך מה ללמודוהפנאי
 , ההצעתע ויניח עלו יכבד פעמים והרבה , התכליות לבקשת תאוה במבעו לאדם כי ה , הדימעותאירך
 , הצעות היו לא , לה הקטמות הצעות מבלחי התכליות סן אחת אל מניע האדם היה שאילו ודעי

 , הישן שמעירים כסו כשתעירהו שבאנשים הפתי אפילו איש וכל , נסורים ומותרים טרדות היואבל
 הת ומה , בהם יש וטה תכונתם ואיך מספרם כמה השמים אלו לידיעת עתה תכסוף הלא , לוותאמר

 וא? , הנפש היא ומה , קצתו עם קצתו סדורו לפי תכליוע ומה , כלו העולם נברא ואיך ,המלאכים
 ומה , זה מה אל י שק שובטה תפרד, איך תפרד תואם תפרד, האדם נפש )0(ואם ז בנוף,התחדשה
 כזסף אמרעזם כפי הדברים אלה לידיעת ויכסזף , ספק בלא כן לך יאסר הזא , החקירזת לאלושידוטה
 שתאמרם דברים שני או אחד בדבור זה כל לידיעת ולהניע הזה הכוסף להניח ירצה שהווי אלא ,טבעי
 אבל , יעשה לא זה כל שיבין עד הזמן מן שבוע עסקיו שיבמל הטרחתו אילו שאתה אלא , לבדלו

 הקדמות אל צריך דבר שם שיש לו שיאמר וימאס , עליהם דעתו הטח מכזיבים בדמיונים לויספיק
 שאין והוא , בקצתם קצתם נקשרים העניינים אלו כי יורע 41עזה כ , בדרישה זמן ואורךרבות

 להשיש דרה וארן , בלעדיו המשהשה אותו שכללה מה כל והם כלם, וטעשיו יתברך השם עלתיבמצתיה
אלא

אפח-י
 )6דס כ' ה : נס)ייוח סי6 ס")סיח סמכמס ריי .חט61
 : כ"6 חכוגח לוט יסמל רק סס5טוח צלך וט 6'ן .כסכעו

 : 1ריכוח מס סס)עוח שיו )כ6ר כ6 . סיס סגיו ודע1
 ,6ס ח : סס6לוח לס ימיו 06 ל"י , מסלי ס6דס )סס ו6סז

 מיקיי: 06 בו)) 06 ססם6רות יסים 6'ך ל4) כו'. 6יךססרד
 , זס מס 61) י : ססס6לוח יניע מס וגוכוח , זס וכמסט
  61חס כ : ססס6ל,ת יסיס נו "סל ס)סס חתדנק וס)6י
  סקורמוס ססנסוס ידיטס מיונ סכרת י63ר גvn)D 6 ,יורט

 טובשם
 נגס כו ססלמוס 6נל לחסרון סל5יתו לו נתן ל6ס6דס כי , כיתסלסס כלס ס6נסיס וסוס ק5י סנ' ססנס ןרניס
 11לד 6דס סר6 וסיר ייסרו ססעל נעדר כסגלתווסו6

 לו *ן ס6דסני
 יסרי

 לו סי5 6הט כל וקין : סכיתס על
 ני  סמאל, 6ל ססו6 סדרר סי65 נסכרת ר6ף נכסרכר
 6ל 5רי0,ם נכח 6סר שיכריס  סטולס יגיר סכם כי6ף
 6פפר נכר סקוס 61'ג , מפעל 6ל סכת מן סי51י6סו5ר
 סגיכם כחו חסון 6סר למוגעים 6ס  חסרות טלסיס6ר
 לטול6יס 16 סנסמיהז, וססנסגוס סרחיויח סתטסוס 16סגוף
 6יך סיליסיס ססנס : ספיעל 6ל ססו6 סכססי51י6

,elh

 ן '4)"וה'ג' ג;נ"יו .:'ן.ן"ןז""ןן' "ג ;ו'י,יו.,(י.',1'%ג. ~rfis י"ןיו, ס'1:ן""וד
 ':נעלי1:גי:?גןי,%);:ג4ן',":י.,"ייגל:,י,'ו"ך,'י4"י';"ןנןן;:יי'י.::
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 לד פרק ראשנן חלק נבוכיםמורה
 או לו שיחטב מה לוטר רוצה , בו שיאטק שצריך מה ועל , מציאותו על הטורים ההם ממעשיו,אלא
 סכל שנקח עד עליו שהם מה כפי כלם הנטצאות לבחון בהכרח כן אם יתחייב , יתברך סטנוישוץ
 מטבע )ו( י ילקחו הקדמות וכטה , האלהיות בבקשתנו יועילונו , צודקות אמתיות הקדמות וטיןמין

 הרבה על הרחקתם ותורנו , ית' ממנו נרחיקם ענינים על לנו יורה , התשבורת צורות ומסגולותהמנין
 דברים בהיחנם שתספק רואה איני , הטבעית והחכטה הנלגלית התכונה מ עניני אמנם ,ענינים
 ענינים ויש נ , הדמיונות כפי לא , האטת על היא איך השם להנהגת העולם ערך בהשעןהכרחים
 קניין ויקנוהו השכל ירנילו שהם אלא , החכמה 6את הקדטות מהם ילקהו שלא ואע"פ , עיונייםרבים
 הטעיינים דעות ברוב הנמצאים השבושים ךסירו , לו העצטיים בענינים ס האמת ויריעת הסופתעשות

 אל מחובר ע , הדעות מהפסד זה בעבור שיתחדש יסה מ( , בעצמיים המקריים העניניםטהסתפקות
 נטלטים ואעם , האלהית לחכמה שרש יהיו לא ואם , כן נם עליו שהם מה כפי ההם העניניםציור

 השלמות שירצה לטי , בהכרח כן אם אפשר אי , ההיא לחכמה מקרבים בענינים אחרותטתועלות
 , בטבעיות כן ואחר , הסדר על בלימודיות פ כן ואחר ההגיון במלאכת תחלה התלטר מבלתי ,האנושי
 שכלם יקצר לא אם ונם , החבטות אלו בקצת שכלם ילאה רבים מצאנו וכבר . באלהיווע כןואחר

אפשר
 טובשם

 כמעטיו 656 לסריגו דרך 61'ן קמרו 1וס סס"י 5ססינפ6
 ר"5 בו, סי6מין סנריך וע5'מס InlhtSn: ע5 סמוריםומס
 וכן יכוץ 1ס'1ת1 ר15ן 5ו סיוח חי סיות, כמו 5ו סיחוייכמס
 וסריגו גסס ס6יג1 ר"5 , ממגו יס551 16 : סת61ריסס6ר
SDt)651 גורס 651 חמר וסוייג, מקרס וסריגו סומן תחת 
 6"כ מסס"י סיסו5ק1 ר16י 6סר סדנריס ס6ר כ5 וכןגפם

 סגקח ען ססס מס כסי כלס סגמג6ות מחוןכסכרם
 . ס56סי1ח וכקסת 'ועילגו נ71קות סקדמ1ח ומין מיןמכ5

 ססו1יס וסגסמיס סננחייס סגסמיס לידע כו1סר15ן
 דרך ע5 סגמחיס וידיעת ככלל סדוממיס ויויעחסגפסדיס

אפודי
 : סמססר ממכסח . ממגין מענע ל : ס6)סיוח)מכמות

 רניס D(~(Ct וים נ : סמססס מכמס ל") סג!ג)יח. r)l)noם
 ר"ג , סעגמייס כעגיגיס ס : ססני1ן מהכח 610 .עיו;'ס
 . סעגיניס !יגר "! ממוכר ע : ממוכר )מוסח ע!מייסכעג';יס
 סידיעס יו מקנס 610 גי ססג'ון כמהכח ח1ע)ח ים עודר"ן

t'rnhoמסת גדע סכו סנדריס כמו ס!יורייס מסעג'גיס 
 כ)מוויוס פ : כמו רסיס ועגיניס ס6ספרייס וססכד)יסססונ'ס

 )כן מיקים )דן גמ)קח ס)'מודיוח סמכמח ר") , מסדרע)
 : ר6ס1ן אקסון מ)קיס שד' הוסס מימד ססדר עילותר

 רפס ו6ס , ס56סוח ככקסח יועילגו וס כי ססו6 כמו גססו Pht גופו 6ת ס6דס וידיפח כ55 כררך ס3"ח וידיעתכ5ל
 סרכ מס' סורס ומגס . סמיגיס כ5 65 סכ55ייס סדכריס ססס l)nnhD מס 6ו רוכס כו r)ll)r כלס קמרויפיס 656 , 5ססיגן 65דס 6ססר 6י ס6חרוגיס סמיגיס כ5 חקירת כי 6ססר וניזחי גמגע וס חסגמנ6ות ומין מין ;5סרכ
  ל61פ מקדמות בסס tnpS1' ס65 מהע"פ סרג סחוסית ontol . ממגו רניס דנרוס גרקיק סדנריס 6ל1כידיעת כי ג"כ '1עי5גו וסחסכורת סמגין וחכמת . מססי"ת למסיג סרסי מס לספיג מגס מס סנמנ6יס סדכריס ידיעתכי

 ססכוסיס ויסירו 5ו סענמייס כעגיג'ס ס6מח וידיעת ממוסח עסות קנין ווקגוסו ססכ5 ירגילו ססס 656סחכמס
 ססכ5 ירנינו מססגיון סקוסה! יקח 65 ס56סיח ססחכמס 6ף גי 5סגי1ן כזס וירמוז , סמעייגיס 7עוח כרובסגמכ6יס
 יפרכ ס65 ביי חוע5ות סגי כ156 ס6זס יקע גי סמססר ואגמח וססגיסס סחסכ1רת וגן ממוסח עסוח קניןויקנו
 מיייסוח מדעות ימלט קססריס כ156 סקורך ו6"כ סדעוח יססן1 ססתערכות כמנור 6סר כעלמותי ממקריס6זס
 סייסי תועלת כסס יקש כי ו6ף ססס מס כסי סעניגיס העייר סגי תועלת פיקג"פ

~qh 
 סחכמס סורס יסיס ס65

 רניס 61מרו : נ6לייוח וכמ"כ נטנפי1ח ו6ח"ג ססדר ע) 3למודי1ח 61ח"כ ססגיון 3מ65כח חאלס סחלמדחכלחי ס*גוסי הסלמות סירנס למי גסגרפ 6"6 כי  מוס :רב וכ55 , עומס ססי6 כחכמם כסס nsnlp מקכ5יס 6גמג1ס56סיח
 יסיס 65 ו6ס סיסר56י 5ס5מות קודם ס6גוסי ס5מ1ת גי וס6מח , סיסר56י סס5מוח 65 מלגוסי סס5מוח סרכ רקסכי

ס76ס
קרשקשאברבנאל

 b~sn ולא בגשם דבקה ולא גשם שאינה לפ' בנפש nl~olp ר')ס6ס וט. wiht סמעסיוח. ג0,וח 16 סטג)י גפיך לל6פ וסיגמם
 הטספכ בענק שאסרנו כסו הפין. טטבע גו( : ובטקט במשכן פרר.י'! על בל'טוריות : סר1:6נס ס:גס סט ספע163 יפל פפחזוק

 כל הנמחו ומטנו המטפר מן ואיננו המספר חחחלת הוא האחרכי
 תצר האהד וכן , מצ'אותפ וסכה התחלתם הוא כי הוא יעדר לא הטספרים יעררו ואם הטכפר יערר האחר נעדר *חהט0*ימ
 המספריה שאך כן ולא האטפיח סגולתו היא וזו אחר כ'א לר יצא לא באחד אחר כשתכה כי יתרבה ולא יתחלף לא אחרשהוא
 בו שמקיף "עג1 מתכנית טהחלק ולא טהרבה א.נו שהוא עוד 'תפאר וכן , כולם וכן ארבעה לך יצא שנים על שיים כשתכהכי
 אחרוש הכטל טסבב קו היה לא בפועל יתרבה או אותו יחלק כ'א יתרבה ולא יתחלק לא הקו אותו בי הטסבב קו והוא 1raקו
 על הדברים אלה וציור ישר, אחר קו יהיה מטנו הנשאר אלא אחדותו .בטל ולא ייחרבה ' יחולק כי הישר תאחד הש כןואין

 כן ועל , האלהים ברברים האטת עי לעטור הצעה יריעתם כ' הגסצאיט חקירת שכן כל האמגן להשיג גדול ביוץ חםאטתחה
 העררו הרעת על יעלה ואלו וסבתם הנטצאות התחלת הידית כ. כלם הנטצא'ם לבחון בהכרח 'חח-ב כי ז'ל טורדםאטר
 קרש הספק בעבור פ" . הרעות להפסד זה בעבור ש.חכר ומה )1( י לבטולם הוא יבטל לא הנטצאות יעדרו ואלו כים הנטולותיעררו
 שירצה ט' לכל אותם טניה קהזא הקוש.וה גן גם 1.נין , החדוש נענק ספקות לו 'תחדשו העולם כקדטות א5'כט'ו נאתתו'יאה הטבע בחכמת אתעיין תאמר כאלו , הדרישה בעת ספקות לו יתחרשו שלישית במבה עור . סהטקריים עצס"ם עניג.םבהסרת
 תנועה כל כי הניח וכן נפסד ולא הוזה לא הראשון שהחטר הניח שהוא תאסר כאלו אר'סט'ו מאסר. קיים אטנפנחרוש,
 והרב , טאטריו לקים רבות ראיות לו ויש החרוש אמונת סוהרים כולם הנמצאים ואלו בוטן חדושה על קורסת חדושהאפשף.ת
 לא הראשון החומר כי אריסט'ו כשאמר כי ופ.רש , החר"פ אטונת נגד העוטרות הספקות והתיר הטאמרים קיים ג'לטורים
 הכדור. כגשם יאסר וכן הפסד, הפסדו ולא הויה הויתו ירוטה לא הראשון החוטר הטצא שאחר אטה הוא גפסר 4יאהוות

 : ישנ' נחלק הריס שיפרש נסו הההלה wuni יצוייר לא הטצאו אחר בסבתורופהטעע
פשה
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 פנים, בשום הקבלה צד על דעת לט נחע לא חשלו . ההצעות בקצת חזם המא בהם ושמיקששר
 שירצה במה ובהאמין ק , העצמים בנדרים השלם צ בציור שנחריב אלא , בבהול דבר אל ההגיהנוהקש

 האנשים רוב לטות ר זה מבתו ההר , הארוכות ההצעות אחר אלא אפשו אי תה , במופת בו"תאמק
 %א , חסרון ממנו ירוחק או דבר לו שיחויב שכן כל ז( אלחה, אין או בעולם אלחה ה"ה ידעו לאוהם
 , קורא ה' אשר השרידים והם האחרים אמנם , ממשפחה ושנים מעיר אחד אלא הסות כזה נצ%האח
 להצעות הצורך כי שלמה באר וכבר . ההצעות אחר אלא התכלית הוא אשר השלמות להם יתכןלא

 הבר% קהה אם אמר א , ההרנל אחר אלא ת האטתית החכמה אל להניע אפשר המאי ,הכרחי
 למען טומר וקבל עצה שמע ואסר . חכטה הכשר ויתרון ג ינבר חיילים ב קלקל פנים לאוהחש
 ספקות לו הכחדשו האדם כי וזוז , ההצעות ולחגת ללטוד אחר הכרח הנה ויש . באחריתךתחכם
 זה כי , הטאמרים מן טאסר סתירת ר"ל , כסהרה הקושיות נ"כ ויבין , טהרה הדרישה בעתרבות
 ילקחו רבות בהקדמות אלא יתכן לא , הספקות והתיר המאטרים קיום אמנם , הבנין סתירתכדמות
 בדרכו ונפל , למקום להניע רגליו על שילך כמי , הצעה טבלתי המעין ףהיה , ההם ההצעותמן

 יותר היה במקומו ועמד ההליכה חסר ואלו , שיטות עד סמנו %את לו תחבולה שאין , עמוקבבור
 לעצלה כהול והכל , ועצלותם העצלים עניני בתאר טאמרט במשלי שלמה הימיב וכבר . לוראוי

 לתכליות המניעות ההצעות להבין ישתדל %א , התכלבת לשעת השסף בכוסף ואסר . החכמהמבקשת
 תאחה התאוה היום כל , לעשות ידיו מאנו כי תמררנו עצל תאות אסר , לבד יתאחה אבל ,ההם
 שיניח כמה ישתדל לא שהוא אותו ממיתה תשוקתו בהטת הסבה כי השטר , יחשך ולא יתןתייק

 הנית ואלו . אליו להניע אצלו כלי שאין למה ויקוה , זה זולת לא תאתתו ירבה אבל , הההלשעשוקה
 יתן וצדיק , נאסרו , החלתו על באר איך הטשל מקש והתבטן , לו מוב יותר ההד ההשהתשוקה

ולא
שי

 כמס וס6מין ק : למסות כידיטח . סע!מייס ננדליס סס)סצ
 , ס6יסיס רו3 )מות ר : 6מחיח לייערי ל') . וגוןסירגס
 : bs 16 ועורס שוס ק oh זעו 6% ס6גסיס רובסימוחו
 06 ס6גסיס אוחס ידח ס)6 פכן כ) , )1 סמוייכ סכן כיש
 6)6 ת : דכר ממנו יסו)) 16 דבר יתערס )ו היתייגטוי
 יפירו) קסם ob "ומר א : סמכמוח סלג) ר") . ססרנ)*חר
 מסכין סי מדוד קסס 06 כך סלכ דסח 4' סססוק וס" .וכו'
 : מסמ)ויס מעומל היגו מסכין סי וגס נמריסות מותךט6'גו
 סי:5מ 6ססר סיטך שומר , כחמיסס , ינכל ומיי)יסב

 סימוקן )פיך 36) 6ססר 6י זס ספמוח ססכין כוססמי')יס
 )סכין )ל,ך סחקונין 6)1 כי קי) וסיסיס גממו וסיסיימסגין
 . מכמס מכסל ויחלון ג : סמ'יייס סיגכל קורססמהו6ל
 קורס לנוח וסקדמוח יוחל לכיס סגסליס גריכספסמגמס

 טובשם
 גשמית ס5ס יסים 65 ס6גוסי נסלמוח סלםסריס
 סיניע סרונס יסר6ל 6יס'מכגי לכ5 רמוי ולכןסיסר56י
 סלס סיסים סתורם סלמות וסק סיסר56י מסלמות56יו

 סטנע'~ק וגחגמח סלמ71יוח וגחגתח ססג'1ןכחכמת
 5ו ינ15 ו6ו סתורס בחכמת ומח"כ כ56סיוח כךמחר
 סיס סרם ס6מר 6חר מגס . תורס מסתרי רסיססחריס
 7מיוגיס 5סס יסמיק 6ג5 גסנעות ירץ ס665גסיס
 להם מניע ססנע,ת 156 סנקסו *נפיס יפויפה5פפכוגיס
 5גד ססניון כחכמח סעייגו ר"5 מחכמות 56ו גקגתסכ5ס
 סט כ5ס 156 כי סחכ5יח 56 הגיעו p)D, 6% גחגמת16

 ס%גיס מס גס כי 6גס'ס ים ונס סס"י 6ח לדעתסנעוח
 ניגיסס יפסיק וממוח מדרגם 56 ממזרגס ועו5יסכחכמס
 נד ע5 דעת פסס גחן ל6 ו"ס ססס ססגע1ת 3קגתומס

 6% ס6גסיס רונ )מוח וס מכיף סיס ס6מתיחסקכ5ס
 "1 6ל6 תמות  מזם גינ5 מיס ול" , חסרון ממגו ירוחק16

enw6 nlp'Dn כי 013 יסר5ין . כמסרס סס1סעת ג"כ תנין במסרס סרריפס נעת רגוע o7hS סגי לו יתרכסו 
 , מנגין סתירת כרמות 011 סדכר ינטל 6סר ססתירס רנר על 61' ססילס, ד3ר טל פסת 6' סססות,פיני
  יתטיין אייס י ססס סייעות פן מליחו רצוח כנקרמות 6ל6  יתכן ל6 ססססות לספיר otnn~w קיום*מנס
 61לו מימית ער פפט ל65ת תפ13לס לו  ספין עמות כצור גררכו הסל למקום למגיע  נרגלי סילך כפו סנעוסחנלתי
 מנעות כלי כמכתות יסייגו מס6גסיס סרכס כי גוס סרג וירפף , ר6ף יוסר סיס גפת1פו וטמר סס6כסחפר

התתדרו
אברבנאל

 והגס !תכן מוסר ו;נ) ערס ומע וגן , וסמגמס ססגוס חי')י'נגר , ססו9 ולק) ותן קסס ס" מדג גוז) 6מ י') י'( " )קס)ס .עמ' 11* !כ:ינ סירי יוכי י6 , !"ר3 ס1רייוס  כפו , סטטגמ  %ןס!ריכוס מלקל פניפ לא והוא הברזל קהה אם : אשהד והיססשמטדי
  ג6חריק': ו01ו סכיטוס קמרי סס ספג בהכפי שסין ג'( י'ט לפסקינ*מריסך יהרון סו6  וגן ,  בססו גבתי ~ס . ג6מח יגרל קחי'~ס xth סוס4!מ
 ח,) 00כטת elhD ימס )ohv 6 , גוונתם וסיוףננסר

 סתמי
יטפס יספז סכרו פפ5ס יי5רס ר'י . כו' ללטן אחר הכרח הסרש
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 דכא אדם כנני שרידיק אוטר שהוא , שבארנזהו מה כפי אלא עצל כמי צחק חק , ישך%א
 , אסר כאלו . זה לזולת דבר כזמנו ימנע ולא , לדרישה גולו זמנו כלומר , הקו דבר לבל יתןאשר
 ר"ל החבסים, ורוב . חילך לנשים תתן אל לאוסרו דוטה ר טהן, הקטך %א לחכמה ימיו יתןוצדיק

 בהצעותיהם עיון טבלתי בהם ולדבר , התכליות בקשת ר"ל , ההולי בזה ננועים , נחכמההטפורסמים
 להשיגם מקצר הוא אשר ההם ההצעות שענה , השררה בקשת או , השלות בו שיניע סיומהם
 ההשתכלות עם ה והאמת , מועילות בלתי או מזיקות שהם להראות וישתדל , לבקשם מתרשלאו

 הם המדות מעלות כי , בסופת התבאר שכבר תה , הטבעיות ההכנות , הרביעית והשבה .מבהדר
 לאיש אלא , שלטות המהמכלות ר"ל אמתיות, דבריות היות אפשר ואי , הדבריות למעלותהצעות
 אי , מעית תכונה הבריאה מתחילת להם שהם רבים אנשים ורם , ונתוב נחת בעל הסדותטלוסד
 , הכעס מן נצ% אינו שהוא במבעו וחזק מאד חם שלבו במי , פנים בשום שלמא עמהאפשר
 הזרע וכיסי , הבנין חזקות והם ולח הם סטנו הביצים שבחג וכטי . נדול הרגל עצמו הרגילואפילו
 . נדול הרנל בתבלני עצטו הרגיל ואפילו אמא ירא שיהיה רחוק זה כי )ח( , הזרע להולידסרבים
 יורו , טסוררות בלתי טאד נבהלות ותמרותיהם , והמיה קולות בעלי אנשים אדם סבני ותוצאוכן
 , לעולם שלמה הבנה להם יראה לא ואלו , שיפורש אפשר אי )ס( י מע ורוע הרכנה הפסדעל

 חכטת אינה שידעת כסו התכסה זאת כי , המשתדל מן נמורה שטות הענין בנה עמםוההשתדלות
 סבלתי אפשר ואי . אמרנו אשר הפנים סן לה סוכן אחד כל ואין תשבורת, חכמת ולאהרפואות
 נלא ה' תועבת בי , והשלמות היושר בתכלית האדם שישוב עד , הטובות המדות הצעתהקדטת
 וטרדת מבעיהם לרתיחת , לקבלה להם אפשר אי ונם , לבחורים למדה רחקו ו6ה . סודו ישריםואת

 הנחת להם ויהיה , המערבבת ההיא השלהבת שתעדר עד , חהצמיהה הנידול בשלהבתדעותיהם
 ר"ל , יתברך השנתו והיא המדרנה לואת עצמם יעלו ואז , המע מצד ויעונו לבותם ויכנעו ,והעשוב

התנטה
אפרי טובשם  ))פיס חטן 6י )16מרו דומת ר : ומחחי )דעת ס6דטסיכת הסקרו ומתירס יוכלו ל6 וקופיות ססק1ח o~sיחידתו

 יחמיד ר"ל . וזומן מוזן וכדיק קומר וכן , ))טיס כמך)חח : כסיל וסוף ורכים מעקם כחמו מולך רם טוכ כינעיק וכתמיי )6 ר") , סתמדס ר') סמקוס כוס סחתן ל") .מיסך יתלילו סל6 לסס עוג סיס 161 מזוייפות וכדעותגגמלס
 סקדמהש פגריך ר") . מנוחר סססחכ)וח עס ה : )מכמסימיו סמפורסמיס סחכמיס ורוכ כממרו סרב מקמר 6לה:כע
 מפר 6י ר") . סיסרס לספל 6י 1 : ס6)סיח )מכמסרכוס ולדיר סחכליות כקסת ר"ל , סלולי כוס גגועיסשכמס
 סמפגכיס מדוחיסס מרוע כסס פ'סור0ו 60)1 ממדוח)נע4 כעמקם לעיין סיועו מס כי יחסנו כי וס5עס עיון גליגסס
 מוס פוג לוע כרסון כדגול פיזורך לפעל 6' 6מל פילולנסס. מסגלות כתכלים  נוס 1סמ זכר כל ליעת יוכ* סלכםסל

 גסל6יס דגריס כלל ססליסיח ססכס (,pfi 1סגסומעורון,
 מעלי! כי גמוסח יחג6ר נגר כי חס , סטנעיוח ססגטח סד וססכס : סיגי סר ממעמו סערך גזולי 6לוירמוז
msn~וסיוח אמתיות סיגריות סיות 60"6 למס סדכריוח למעלות ששח מס olhS וו!סווןמש סג0מיה! סג6וח 
 וסגם . וכריס ספני tbh נעכור מנ"ע 6דס סגורם גסו , מעיק מנית ס76ס מס5'כיס ס7כריס 6לו גי7חיאות
 ס6לסייס סדכריס לועח ס6דס כי ו6ף , סכליוח למעלות כמדות ומעלות סמיה! למעלות קתמ1ח סטכעיוחכסכנות
 מעלות כי וכ"ח סמ7וח כחעלוח לססיגס ל6דס 6"6 06ר ח0וכס ינירס כעל 0יסיס ר"ל טבעית סכנם לו 0יסיסגריך
 וקיט טוגות מזות כעל 0סו6 מי גי  כנק וקרנון כטנע, מוכן ק76ס כהניס 96 סרגלית לספגם כ"כ נריכססמדות
 סחדחו כי ג"0 , ללומדו ר16י 6ק מדות כעל 61ינו ללמיךס כטבע מוכן 0סו6 ומ' ללומזו ר6וי 6ין ללמידס נטנעמוכן
mu16ל6 וכו' לסיות 6'6 גי סמרו ווס , לסס סיס סטכעיח ססכגס מנד כ6גסיס PhS מ6ד סמכות מלומי . 
 רגש גפ* ק סימרס חסרי גגר6ו 6ג0יס סימקו כמו כי גזם וססגס , רעים כעכע כסס 6גסיס ימ165גגר כי סרכ סורס גוס סגם , פגים גסוס מלמוח עמס 6"6 מוגית חטגס סנרי6ס מתחלק לטס סיס רכים 6ג0יסוי0

 6חז ל6יפ etD)h~ 616 לכל גתוגס סרפח ופג"ז כסרגל, כתכלית ענמס סרנינו 6פ" מדוח כעלי סיסיו60"6
 גמימות גדול מג61 לסס ים למונים כי על נא סרכ סורס אגס . ע15ס מסלק ינילך ט* כי 1ס וסנן , מממיןרעוע

wtSPn.1סחוסית ר,חגחס ר"ל סחנחס ו6ת גי צמרו וסנן : וסחקמוח PP1tt ייגס קיזעח גמז שרם סתרי 
 ו6פ ומנס , מסר לססיגס תוכלו לסס חוכגיס ס6ג0יס כל מחכמה! 6ל1 גל 06ר סח0כורח חכמח 1ל6 רסוקה!חכמת
 וערית סכעיסס לרתימת לקבל 06סר גי וגס סטונומ ממדה! מטמע געגור לכחוריס ללחדס ירחקוסחנמס

זעותשס
קישקשאברבנאל

 ברבר אבל . לו והנעתר ההוש בזה שתוף יהיה )מסקי חילך לנשים תחן אל לאסרו דובה : יגמוד 6:רוכערפיח שלא כלומף , חטא ירא ויתפח הרק " מ )מ( רכלנית סנה סמקדפוס פס 6" גי hinS יוג) )6 וסמםוגס כפיזר 6ג) , סקו"י1חויפה
 לש=ר שיכל פנים נצצם לן אפשר אי אם הע-ות גמי לו האטר יחסון ע6 יחן 1,1": ג'ו( ג'6 )סם נפסוק אוגר ס:זקינס י') נ'(.)'6
Qe~ולחשמר יצרו לכבוש שכירו לוטר לט יש אכן משפט, נעשה א : סומים ע) )"ססספדס הארץ כל השופט תורחפו דין לפי יענש איך בהם כלחטוא עצבי פ) גו קירקע מלק )וסיס סחן 6) דין ס) וסוסן , 0ד*י פסן 

 האות אחר ילך לו וגטכם שטים ירא ארם הוא אם לו אפרסן
 קלקלפ; נהג עוגם ר"ג לגער אפשר אי נלופת , הופרש אפשר אי )ע( :קפץ

פות
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 65גה לר 8רק ראשנן הלק נבוכיםמורה

 מוסרק אין אמרו פרקים, ראשי לו טומרים אמרם על בתלמוד אסרו ו6ה וכו', רוח הטפל דכאואת אשכן וקדוש טרום , חימר , לב לנשברי ה' קרוב , אמר . טרכבה במעודה המכתה , האלהיטהחכמה
 חטא ויהבת וההכנעה הענוה בזה והכזנה . כקרבו דואג שלנו והחש דין בית לאב אלא פרקיםיאשי
 . לחש ונבון חרשים וחכם ליועץ אלא תורה סתרי מוסרים אין , נאמר ושם . החכמה אל מחוברובה
 חיש שהוא מי אדם סבני "2 כי תדע הלא , מבע"ע הכנה מבלתי בהם איפשר אי דבריםואלו
 נדברים הנראה ומוב נכונה עצה לו ש"פ מי ומהם , שבאנשים המבין שהוא אע"פ , מאדהעצה

 שהוא אע"פ , מושכל יבין לא שהוא אלא , יועץ הנקרא והוא , ולדעותם אדם בני לסדורהצריכים
 "נות כסיל ביד מחיר זה למה . עטו תחבולה אין מאד סכל הוא אבל , הראשונים למושכליםקרוב
 והוא , ומתוקן קצר בלשון ענינים להעלים יכול בטבע זך נבון שהוא מי האנשים ומן אין, ולבחכמה
 , בפעל החכטות בידו ע6 ואשר . חכמות לו הניעו ולא התעסק לא שהוא אלא , לחש נבון יקראאשר
 בספריהם התם איך והתבטן . כחרשים הכל נערה שמדבר כיון אטרו , חרשים חכם הנקראהוא

 , הדברים ספור זמוב , והבנה טבע וכות עם העיוניות, ונחכטות , דנריניות נהנהטת האיששלמות
 אלעזר פר' יחונן רבי ליה אטר , נאסר ושם . תורה סתרי לו פשרין ואז , ברמתות הענושיםלהודיע
 מוצא אני עתה ועד , זקנהי לא לוםר רוצה , קשאי לא אכתי לתה אטר , מרכבה טעשה חשנמרךתא

 חציך , ההם המוכות המעלות אל כהעבר שד השנים התנו איך ראה . הנערות והסייע טבערתיחת
 אם שכן כל וכבנימן באשה העסק אליהם יקובר אם וכלבד ז הראשון, השלמות הם אשרוצופווע בצרכי העסק , החמישית והסבה . ונשים טף העם המון העניינים באלו אדם לתכנים שה עםאיפשר
 האדם שאפקו , הרעים והמנהנים ם המדווע כפי ח חזק טבע שהם הסחיה מותרי בקשת לזהיחובר
 תשוקתו ותנדל , צריכים שאבם שכן וכל הצריכים הדברים באלו עסקיו כשירבו , שזכרנו כסוהשלם
 ולא , השנחה ומיעוט P*e~l בדפסק אליהם בקשו יהיה , וישתקעו רעיוניות תשוקותיו הקלשו ,אליהם
 הטבות אלו ולפי י . תיקצור ההשייח מן מעורבת מבולבלת השגה "Pa או , להשם:  שבנחו טה"2ע
 טהתעסק וימנע , המתחש מן יעלמו ו6ה בהמון, לא סגולה ביחידי מאד נאותים העניינים אלוהיו

 : המשקלים ומנשוא העבים הנתונות מלקיחת הקמן הנער הימנע כמו , להם ראוי שאינו סיכהם

אטרי
 נימור ר") ימ31ר. 06 וניכל ז : סרטיס "ליו )לטיטיפ
 סיס מזג מ5ד ר"ג . ממדוח כפי ח : 1ג1' 6)'סס ימ31ל06

 סמליגס כסי 610 ו,ס ר"5 . סרעיס וסמגסגיס ט :ססלס'
 ר") . ססגוח 6)1 וגסי י : עגמו מגד )6 כס סוכן סו66סל
 סמכמס מיחס טסן 6מח מגר 16 סממפ ~ntso 6)1 כ)מגד
 סלד כתג )6 )מס )ע"1 וים . מנוגס )ימי' ג6וחסס61ת
 ססכיח 6)1 גג)) סגגומ 6סנח וסט ט6)גסגזל סטיתסס3ס
 יפ נס , כ6)סיוס פסחות סיעד סמוגעוח סלוח פסגיסיו

 . וסמגסנ ססרנ) מ6י.3ח למלח סרס ע"ס )6 ומס5סקסוח
 מ'ומד ססו6 3מס nt~eo 6(6 סוכילנ6)ו )6 סמולם כ'ויוי
 מפטל מגמם סכות מהמס כליו שתחפו 1)6 שפסיסימכפס
 hVtino 66 סכי יחלן ים שד ס6)סיח, מכפת לקסמימוס
 מעיוח )ו סטיו ומי סמדוס מעיוח ל54 סל3,עיח 3סכסגג))ופ
 יגס) )6 וגס וסג"מ סרשח יכג4 )6סמ17ס

 מפרק ווס . סר3יע"ח כרכס גכ)יוח סמ)1קוח 6)1 כן06 וגמישי כסרני

 סכקל גסיוח ססייס' otts ויסי 63מרו משמר )פעפדלופי

ו;
 סבש

 סגוסהש כגיכי מעסק סחמיסיח ססכס : תו,7עותעס
 וסכ5כ5ס סמחיס גורך וס61 , סר6ס1ן ס5מ1ק מס6סר

 ג6סס ~poP 15ס יחוכר oh סכן 1כ5 וסדירסוסמ5גופ
 כבירכו סס5ס ס76ס ס"פי, האג כסף 16נרוק 15סיסיו י,מוחר1ח כקסת 5זס יחובר 06 וכ"ח , ק,ג1 י5י7ע לעייןיס כעכור וימנע כפרגסחס 5סתע0ק ס"יס יתכרך גיוכבגיס
 נטן ושיכיס ס"יגס גרס ס~יגיס סדגריס ג56ועסקיו
 5סס כקמחו תסיס : tppnttt סעיוגיוח mptnn"יחלפו
 3כ5 יעין 65 וכסיעיין ימימס מימים ר"5 , ורסיוןכמפסק
 סככחו מס יסיג ו65 ססנחס כמיעוט יעיין 6כ5כווכחו
 56ו ולסי . ומקונרח מכ51כ5ח ססגס יסיג יסיג 5061ססיג
 ממגע סעחחע מן יעמתו 51כן גסמון est מ6דריסט5א כיחידי (~olm שלסייס סעגיגיס סי' כ"סאסכות

 מגער סימגע גמי 5סס רפי סייט מי נססחספעסק
 : סמסק5יס ומנפי סעכיס סטורות מפרחחסקרן

פרק
 מ6ר מזק מוסר וקו) מסר עי גתי ועגן ונרקיס קופאונסי

 לוגם שנקל סחוסית סמכמס 11DS 3טח ויסי ספציפי כיוס ויסי ל") כויו, עפן~ סיגי וסר נממגס 6פר מפס כ)וימרי
 ססי6 עמקו עקופ' ספופג ~גףח רמו ו3לקיס 61מרו ספ)'פ"ת ס0כס ססו6 ססגעוס 16לך קו6פ.רש) ושי סגערוח, כימי~מר
 מסכן 6100 סרט )ומל רוסס , ססל ע5 60מל ומס . סמפינ יקיגול לופז מסל -sb כ3ר ושן 161מר , סל6סוגסר~פ3ס
 , סנסמיס נגרכ' יינתק פס61 ממיסיה יסנס לס, מסופר קי) 61פר ן ספגיס ססכס ססי6סטם

 161מי
 גגזד פוסס

 . 11DWS סמכמס ו6ח )פול גמגעס ססכומ 6)1 סמסנ' ר') סעס נ) ו'מלד ולמלו , 6מליסס נגלל פסגוף פסלמלמלי
 יגסוס רפז כקו טסן וקמרו , )ר6ס רמו בגי וסר 61מר1 , סכעיוח סכגוח 0סו6 ללעיס יסרס למז שינ' וסל61מרו
 )'6 ר") יגס סקדומיס ססלק.ס 1,6 וכ5 , סס3עי ממוס גוס ס6גופ' ספכ) ס'רז ל") וכו' 'ל7 6פר 61מל ןסמאל
 סיס 6101 מגיס )סרק סגעס סס ססרקיס פקיו 6מר 1סכ0פי . ס63רגו ימו סגכמר ממעמל יעגין ס"ס סס 785 )עלוג

 : נגון וסל6ס!ן , 'סע)ס פמוט ספגם ומלע"ס "סר Oto )6 ולגן נכו) ס6טס')סכ)
0פ
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