
 לה פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 , ההמוכנו הדבר מנהקת א , הקומטים הפרקים באלו שהצענוהו מה כל כי תחשב לא לה48ק

 נכנסת ההפעליות והרחקת ההנשמה שהרחקת , ההמק מן נמנע והיותו , רוטנתוורוחק
 צריך חשיך אחד יתברך שהשם על הנערים ויחנכו בהמת שיתפשם שצריך כמו אבל כן, אינו ,בזה

 כ% ברחליו ובץ בינו דמיון ואין טף אינו שהשם קבלה דרך על להם שימסר צריך כן , זולתושיעבוד
 כדמות חכמתו ולא ר , החי חיי כדמות חייו ולא נ , כטצהשווזם מציאותו חצין ב , הדברים טןבדבר
 ר"ל , המציאה במין אכל , לבד וכמעט ברב ובינם בינו החלקש ושאץ , חכמה מהם לו שיש מיחכמת
 ובחלצם ובחוק ובמעט ברב טתחלפים ףכלתו יכולתנו או ותכפתו חכמתנו שאין , לכל לייטבשצריך
 , ערך כל וכן . אחד נדר ויקכצם , בהכרח בטין טתדמים והחלצם החזק כי )6( . 6ה שדומהומה
 מה כל אבל . הטבעיות בחכמות ג"כ זה התבאר כבר , אחד מין תחת הדברים שני בין יהיהאטנם
 זיתו ומציאות מציאותו וכן . כלל נדר יקבצם שלא עד צד סבל מתארנו נבדל יתעלה אליושיערך
 בישוב ולהמון לקמנים יספיק השיעור וזה , שאבאר כמו השם בהשתתף מציאות עליה יאטראמנם

 61ה , החסרון מטיני סין ישינהו לא האלוה ההן בנשם כח ולא נשם בלתי שלם נטצא שיש ,דעחץההם
 התארים י ענין ומה ממנו ירוחקו ואיך , בתארים הדברים ה אטנם )נ( . כלל ההפעלות יששולא

רפיוחסש
 טובשם

 מקיר מפרק 3וס גי סמסלסיס קמרו , וכו'י ססרקיס כ6ל1 ססגעגו מס % גי חתטנ מ להפרק
 וזו ומסיגים ססג0מס 0לילח לסמון ל63ר כמוחלטסר3
 יותלע ל6 וס ולולם מסער תגס סר06וגס סכו~גססי6
 למס  וס ימיט מססילוסופיס ורכים , ממורס 0סעליו

 סחכם 6מגס ן ("hS יינו נסס 60יגו מי כי יחס13סססמק
  ינוטל ני גסס סייגו לסמק לותר רשי "ין ני 6מר רמז,'

 ססו6 גסס 0סו6 לותר רעי עין , 6נל0מ5י6ותו
 , ס0ס ממסיגי גמז סיוחר 0ג3חר רפוי 36לס6מח, קלוי

 ססנ0תס מבמתח 6וחס נמלט כי , 16ר 6100וסנ6מר
 מן זס מיכלך עם , 30גמ65יס ,גככד גמ65 6נלסויסים
 סגת סו6 וסקור כפעל כלס 0סגווניס סכתומזק
 ר, וסחגס . גלם סגמג6,ח ס3ח ק6ל כן 16תסר6וחגו
 גמרן מקמר ססו6 עליו וקמר סדעח זס 0נח סגר3וגימ0ס

 : סר6 עסיס וגהורת 6מר סכחוככי
 סו6 כלס 0ע3רן ססרקיס כי שעת נ3ר טוב סםאמר

שח-י  ס)עח )סמון )63ל נמומ)ע סמיך מסרק כ" להפרק
 )קל6 ויגס , סר06ון ממכוון וס ג'ססגסמס

 וסיו oetnDn סיו סל6סוגיס סמכמיס כי , מורס סססלסס
במל

~'bD 
 מ)י15תו יתועל גי גסס סייגו )סלון לופף  ר"יי

olih36ל לקפת מון יקמר כי גסס ססי6 ליפר ר6וי 6ין  וכן 
 מנדיח א : סריס ממיס ו)סורnnhs 6 חור סי4 יייחפר
 כי ל") . ממלותו ואין ב : ס")סות מגמת ר") . ומסחיוסיני

 ,ולתו שמבת מחוייגה 1מ)י6ותו , מסותו ה61 ית'מריקותו
nt9aohמי יח' לו יקמר כי ר") . ח"ו ול5 ג : סממוח כלחי 
 1)" עגמו 0מסינמגי

 : מכניס גוון גסס סיוחו מגד מי יקמר
 סנה וסב ממוייכח יחטט מטחו כי ר") . מטחו 1)6ר

 המליס ה : מסנמ61וח גקגיח _h'bt להפריח ומכמח)ושמוכוח
ot~bns. ("1 : יחע)ס )ו עגמייס כת"ליס ר ot9hno 

סמיומסיס

 ודע , סעגרו ססרקיס 6לו כחרי ספרק ו0 סר3 חכר לכן סיקרים סדרו0'ס 0סס סגסמוח וסרחקחוצחצוחו
 0ססס Pnhs וחי , 60לסיח 0חכמס סחרי כל לספיג ויויע מסגיל מנין 6י0 כל יוכל גסס 6עו סס0ס 3ס6מנת גיוסנן
 ג"ג יוכל ול6 ג% ס6לסית 3חכמס  ל3ר 010 לדעת פתח לו 6ין 5נל נס0י"ח כומר סו6 ל3ד ל6 יגסס גח 16גסס
PDISוממרחם כמקודר סגתונ "מר ססכליס חטר לסעל~תגו ~גזי , מניבוחי ~גמזרנח וכמעלחק סגפם נתנתח 

 tSp סעוגד ו0וג6 6וי3 וגקר6 , ע"ז נוזיי כל כ6ו סנדול ס0כו0 זס ולמסיר , חת1גס כל ר6יתס ל6 כילגס0וחיכס
onSסכל.תססיג ל* יעפר סססיל  ילבן , נו תלוי ס?כל יסור ווסו גע"ו נך 6חר לח0וג מכיב גסס 610 סססי"ח 0י6תין 

 גרילפ ס?ו6  סגלתית ?תכפס ר"ל , ?דגר ת)רילת וחתרי : גי' ?סורמיס ססר9יס נקלו ס?יעגו מס
 ל63ר ראי *ין כי ר"ל ומסתרו, . סערךויקרח

~'PlltD 
 לחכמים ססגתס ~רוחק קמרו וגס לססיגס, קסם סי6 וכי

 וססתטסיוס  סטיטיפ ססכגוח כסי וגס , תצר רסיס סיntpl~o' 6  יצירך  סרסי) וקובר  יחייג עומק חלד 06וליודעים
 npnwl סגסמיות סרבית *3ל .  ססחין נס9 גמגע י61  ליסיגו ססס"ר qbl הטף ירגי ים יסר  סטולסוסמלי

 תתוכי, כל ר6יתס ל6 כי שססותיכס ת6ר יגיתרחס ס6תר תתס סנסתות סרסקת  כן יימ נוס סנגלליססססעליות
  הירוחקו רצוי ייפע4ת SP1  סגיפיס על  פורים  ססיייס יי ob1 סייחי, ל* ?' *גי סייר ממס י?פעלותיפרמ9ת
 כמתינוקו מ5י6וחט 61ין , ממגו otstsn סד3ריס וכל סעלוח עלת ססס"י למס 116173 וצין כינו דמיון  61יןיצירו :  ייסטליפ נטל י"ימ גפם *ים  פ?סס סיתת  סתתסייס כרי סכסוכים ייספתי ניילס, על סירס סספיסת*תר
 חי 610 גי , סחי חיי גדמות חייו ול6 , סמס1ת פחי עלתו ומליבות 6, ומסותו 1מג'6וח1 סמני6וק מטייר יח' סו6כי
 , יטפס לי  פיס חי תכמס ממוח חכמת, 1ל6 , מרגיע ניזון גסס סיוחו מ5ד סס ימ"ח וחיי , עלמו מסכיל ססו6ח5י
 כללעס  נרופט  ויין כינו ימס  פ6ין לכל  PS( ורה ממגו: קגויס ~ולתו חכמת וכל מע5חו  O~up סי4 תכמסיכי

לנס
קרשקש

 נח ש אא nwwn ממ'נ' אחד נין הוא והחליש החזק , אחד גרר ו'קבצם בהכרח בטץ טתרגרם מחליש החזק נ' ח( לה18יק
 שלמעלה בערך חלוש הוא והחזק החלדם אל נערך נאיר שהחזק המצטרף מטאטר גם והזה vao~* כח לא אוטבע'

 סקרה שהשת יכ: חנם כסו מקריים וזהם החי כמועצמים אשר יתעלה השם בהם יהואר אשר הלפורים טברים אטנם)נ(
 חכם כט שלטות תארי וטהם ורגום חנק כמו פעולות הארו סתם אשר לו הנרוחסש  התארים ענק ומה , גט סקרים החי-"וכן
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 56נו לו לה פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 בעלתו הבצחתו ואיך , לעולם הנהגתו ובתאר ח , שבראו מה בברירותו הדברים וכן י , *המיחומים
 ענין ומה )ג( , מעלותיה הם ואיך , הנבואה ענין וכן שידעהו, מה בכל ףר"גתו והכונתו רצונווענין

 תורה סתרי והם , עמוקים עניינים כלם אלו , רבים שמות הם ואם ם , אחד על הטוריםשמונעיו
 אין אשר הדברים הם ואלו , רז"ל ובדברי תדיר הנביאים בספרי תכרו אשר הסורות והם ,באמת
 הרחקתן אמנם . כן נם המתואר האיש ' ועם , שזכרנו כסו דמרקים בראשי אלא בהם לדברצריך

 , שהוא טה כפי אדם לכל לבארו שראוי ענין הוא , מהשם זההפעליות הדמף והסרתההנשמה
 קדמון ושהוא אחד שהוא להם שימסר כסו , השכל ולחסרי ולסכלים ולנשים לקמנים בקבלהלמסרו
 מחוסר טורכב אבל אחד אינו הנשם כי , הנשמות בהסרת אם כי יחוד אין כי , זולתו יעבודונמלא
 בכרובי ויתבלבלו עליו, וישדלו זק וכשיקנלו כ , החלזקה מקבל מתחלק ג"כ והוא : בנדר שניםוצורח
 השטות q~nw על אותם ויוקירו י , ראשק ראשון להם ויפורשו עניינם להם יבוצר הנביאיםספרי

 ובהאמין השם באחדות האמונה אמתת שתהיה עד , המאמר זה אותם כלל אשר ,והשאלותיהם
 בשם השווי והבנת )7( הפסוקים פירושי להבין שכלו שיקצר ומי , בידם שלמה אמונה הנבהריםספרי
 שהשישו יודע הוי אתה אבל , לחכמים מובן פירוטו הפסוק שוה לו יאמר , בענין ההתחלפותעם
 מה סכל דבר ידמה ולא , שנף ישינהו לא יתעלה והחש שנף ההפעלות כי , יתפעל ולא נוףאינו

 יעמדו פירוט לו ויש , אמת הנבואה ושדבר , כלל הנדרים טן נדר מהם דבר עם יקבצהו ולא ,שזולתו
 מטשעי משת אמונת על או הנשמה אמונת על אדם דעת שתתישב צריך ואין , השיעור זה עלעטו

 : זולתו ענודת או אליו השתוף או האלוה העדר אמונת על שיתיישב צריך שאץ כמו ,הנשמים
 הפלוני הדבר לו ירצה הבורא כי יאמר צד זה אי על , בתארים בדברי לך אבאר הנה לופרק

 השם כי , אדם סבני באגטים יאסר ההוא בענק אשר א , ףקציפהו יכעימהואו
 טה כוונתו אבל , הפרק זה כוונת הענק זה ואין . עליהם קצף או , עליהם כעס או , אותםרצה

 , אף חרון לשת תמצא לא ב , הנביאים ספרי ובכל התורה בכל כשתסתכל שאתה דע . בושאומר
 אלא , שונא או , צר או , ה' אסב שיקרא תמצא %א , לבד בע" אלא , קנאה לשק ולא , כעס לשוןולא

עע"ז
 טבשםאפוי

 סדנריס כן ז : וססע)וס ~n1StSD שרי ומס . )1ספיומסיס
 עייר וסס ית' ממגו ס)מג6וח כי נכר16 6יך , וכו'כגרי6חו
 ססחיס)וח וויכוח ל"5 . סגסגחו 1bnst ח : כלפסיסמטסם

 ס6עש ל"י . רניס ספוח מס 061 ט : יתעכס ממטסמני6ות
 סמחו6ל. ס6'פ י : נמול 6מד עי טליס סס רניספססמומ
 סקסניס ונסיקכ)1 ר'5 . זס וכם'קכ% כ : ומגס )מס נכוןל")

 . 16חס ויעילו ל : וכו' ויונן)1 מענין וס ורשימוןוסגסיס
 : סנכי6יס נזוריר")

 ססו6 ר") . וכו' יקמר ססו6 כענין 6סר א ליכפרק
 וססכיומ ימ' 6ג)1 סגר)ימ סי6 ססמגמסינקר

 יסיט מכס סיסים סטי מוס ימסך )גן ית', ממט ר.גקגסחסו6
 כונס וט ופין עפרו ונסו , סנק1ף סו6 סב) סיסיס "י6סמ
 pint~ol ס41רגס חמס וססכלוס סמכמס כסי כימסיק
 מלון )סין ממ)6 )6 ב ו pino מוס גיד es/ וס פיכ6לוכמו

 סעס כסיגי 5סגדילו כדי מסק בו 6ין 6מת סכלו5מס
 סחחלק יסיס זס כי כ"ס סדכריס 6לו 5סס צמרר16י
 סו6 כי וס וסגן וסמגסג, סגי7ו5 ימגעסו ו65 ש"י 6ח5יעח
 : מס' 3זס סכ6 מס כ5 לסגין ג517 ומפתח נפל737
 סו6 1ססכלוח סגלו סנרגיות ס,6ססחכחס ונקי סס61 3ו סינון ,כו', כת61ייס גנניי ליפרמ
 כעס 5סון 1ל6 6ף חרון למון תמת 65סנכי6יס וכספרי סתורת נכל וכסתסתכ5 וקמרו . ממגוסנקגפס
 למון6%

~h)p 
 , וילך 03 ס' 6ץ ויחר , כמסם ס' 96 !יחר 3מססכחיב סרי יס116 ורגיס כלכד, כע"ז 656

 שמל 65 כי כ*יוכ, נך 6פי חרס וכן ככס, 6פי וחרסוכ!
 סדין חט3ס סכחוניס 6ל1 ע5 ססי3ו המפרסים ,גפ"ז
 דעט סי6מין סמי קמרו קגחס כי , לג ע5 05עלותסר6ח

qh6(6 6ג1 מסרי וס 6מר 6'ן. סרב סי ממסו רסיס . ג)גד כס"ס o'hhn (וכן כמסס ס' 6ף וימל ססגס כטנין ממס ע 
6ג1 יקשקש

 אנף , עצטו על כקוטג אואר לו שאין Dp(1 ירוהט ואיד יתםיטל
 הוא שהתואר נאטר נושא לעל נשוא על שטורה חי נאסראם

 ונשוא טנושא סורכם דבר שיהיה לא החיות עצם והואהטחואר
 וטה )ג( : בשלילות אם כי החיוב בתאר' לתארו דרך לנווורדן
 ארבע בן שם תאמר כאלו , אחד על המורים שמותיו ענקהם

 וכן האחרים השמות שאר וכן לו הסיוחר שמו הוא אשראותרת
 : אותיות כרתים ארבעים בן ושם אוהיוח n~rp שתים בןשם
 ותטונה צלם כסו בענין התחלפות אם בשם השוף והנוגח)1(

 טש1תפים שטות והם 'ת' בשם האסורים וחית והבטהוראיה
 ! בטשטעםויקחום

 ססג!6! סוס יערק זולן וגיחי גגי . לך אבאר הנה *,רגן
 יס' מס0%6 ססגסמ0 )סומיק ביס זריך כמס )ג6ר סוג!
~lhhי'י סרק ממ)!ס סו6 1ג6)1 , פיטא ס)')' 'וחי ט1! סיוף Otst 

 סקדיס , גבי ~(PIWh 0גטס טפין )ג6ר סיג רקן ק0יס וצי .ס;!7מיס
 תדגר יושו ס0ס'י יקמר 1ז !0 6י ט) ינאו גת6וים ונאגרו)ומר
 וססי)ות 16)1 ס,ר1'ת סי6 ססמגמס ר') , ויק,יס0ו יגט.ס0ו 16ספקני
 6100 גטוין %ר ע71 וקמר . ו'ד גס' סיג6 גם! ווגעיס?ויק)יס0ו

 1ססג)וס יס' 6,)! גל)ימ 0מגמ0 ס)כי!ת ירסס , 8יס מגו. (ofathיתמי

 כנס ר.מפרמיס t~su !מטיפו מ"י מגוב סוס גמ"מר וסקוסי , ג)גו גט'h 1(h (t'so וסוקס גסס )ס1ן bb 46 מרון תמו" )מ סקזקסירי
 6סי ומרס 61מר , וינן גס ס' 6ף ויחר וגמריס( )ג6סרן ו6ס , י'ר( י' )סמום גממם ס' 6ף ימר 4ר גמס0 ט'!06 (Snh מרק46ק)6סמ51ג! ו0!"

 0.וצ7י וסגיך גטי ,' תחד) ונגר . ראין 1גסו' גן 6פי מרס 6מר 1'( )מ'ג וג6י1ג . יעמיס ושיגס n1)Dlh ותיגס וסיו כ'ג( ג'ק)סמא
Ph")ושיוחס ט'ו סמן ס6)0 ספ%ריס 5א etm (לטוס ט nlvoP1 טט, )קו"יס וקלגס , סעחמ~יס "עק0 0מ0 סג) נ!ס וזגריו , יתגרן גו נח)ימ
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 לו פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 , נכר בתכלי בפסיליהם הכעימוני מדוע וכו', קנא אל כי , בהבליהם כעמוני אל בלא קנאוני הם ,ידיכם בטעשי להכעיסו , ה' אף יחרה פן , בכם ה' אף וחרה וכו' אחרים אלהים ועבדתם אמר , לבדעעק
 עד , לשנאיו ומשלם לאויביו, הוא ומשלם לצריו הוא נוקם , באפי קדתה אש כי , ובנותיו בניומכעס
 אלא , משיסופר הרבה וזה , שנא אשר ה' תועבת כל כי , אלהיך ה' שנא אשר , אויביו אתהורישו
 הנבואה ספרי נ עשו ואמנם )"( . תמצאהו הספרים בכל העניו מזה שיש מה כל על תעבורכאתר
 שראובן שיאמין מי כי י ע"1 עובד כלוטר יתברך, בו נתלה במל דעת זה להיות הגדול החזוקזה

 או האויר תחת שהאש שיאמין סי כנטית האטת מן נטייתו אין , יושב בו היה אשר בעתעומד
 סי כנטיית האמת, טן השני זה נטיית ואיו . בזה וכיוצא שמוחה שהארץ או הארץ תחתשהמים

שישי! אפורי טובשם
 5ד כסס ים המרגו 6סר 6ל1 וכל ע"ז עוכר סו6 ית' 13כטל
 כי חוסכ סיס ומסם מכ~טל~ח, דעות ח~סגיס מסין למסע"ז
 מסם מעלת מכירן ל6 ונורים l~oht , סגלכל מגיעסס"י
 6יוכ ומנרי , גסמייח פיחס גכו6תו כי מ6תיגיס סי'כי

 מגד גסס "פו וחרס המגעיי נלי פועל ססס"יחסכו
 מחרון 6לס ככ5 נקמר לכן ספין 6ת ס' סעזכסחוסכיס

 ס6מר מס כי ס6מח 6גל . רוח דברי מס 6לס וכל6ץ
 על וס ג6מר ל" וילך גס ס' 96 ויחר כמסם ס' 96ויחר
 סו6 נגדיקיס קטן עג'ן כי לסורות 6ל6 ס6זסרס5ד

 מזמיר ססס עלסיסיס קג6ס לסין  1ל6 "ץ מרון 5סוןתמגג ל" כגומרו סרחון ויסים , ט"ו עודדי סס כהלן o~sגחס3
 6חך ר3ר ט6 3כס 6פי ותרס גינתר 061 מלסוגות,גילס
 'hSG לותר סר3 יע~3 סתעט ~ס 3ע3ור ול6 מכלל תןסי65
 וס וסדן , 3פ"1 6לoh)~ 6 לסין ולf-ht 6 חרין למוןחמ65
 שלדיגות 66 כל תת65 סל6 0ר15ן 16 , מג61ר דבר סו6כי

 טסו ותתרו : עקר  יסר6סין 3ל3ר נעיו 6ל6תתו3ריס
 וכועס וסוגף 6ויכ 15 לקרות נרול ~ptm וס ~((ohlמסרי
S)bוס עסו ית' בו וגחלם נפסד סדעח זס סיסים 5מס 

 וכן , ככס 8סי מלס וכן , וייך כס ס' 6ף ויהל מו)6יס116
 סרוב ען כ' סחירתו וים . ג6יוג רעיך וכסי' נך 6סימלס
 כוס סרכ כחג מככר תירן ומכססי . מספיק "ינו ונסיןכר
 גימרו ע"ז ע~כד סו" יתכרך בו כע! דטח ססמ"מיןמסרק
 גימל וס מסני כן 61: יח', כו )חיה כס) הדעת וס!סיוח
 סיס סמס0 יפי נמסס ס' 6ף ויחל ~o)o במעמןלמסת
 כוסח ס"מוגה פקח עם 0ג)ג) מפיט יתכרך סייחומו"נ
 הס"י !ו סעסס סמוסחיס )6)1 רמס ס:" עד מסגסמ'ח
 )טיוחו טריו 'חכרך ססס כעס of ומסני !)חס המסםכלפכח
 מסס משח מכירו ,6 ומליס לסרן וכן , גו 3ס! דעתמקמין
 מוס נמסך סיס ו!סיכך מטיחו גדולה 'דעו *, ונס ע"סרכינו
 סיו כי6 6מל ססיOD 6 כפי סח~לס ct~tnbn סיוס)6

 ומכריו rt'~h טנין וכן , enSt~SD, גדו)ס מעיחו שיחההוככיס
 גמענה מ1ד ")מתח נמיכם סיו וכן ססי"ה כידיעת מטעו)סי
 מלון 6!ס ככ) נקמר כן sst סקרן "ח ס' סע,כ מוסב"וחס
 סמווק וס הנכויס "נסי DD~' טסו קמרו וסכט ג :6ף

 ס'"מיו מי כי ד : מסוק יחכ)יח ,ס ט) מסכימו כיסגדוי,
וכו'

p~tnoססו6 3עת עומד סר6וכן סי6מין מי גי : גדול 
 0גסרד מסעעס יסגירו ס6מגעי מסע1ל0 ומגיס סססל מסעעס מגיס חרקות ו' סרג עמס עכסיו וכו',יוסר

וגץ
אברבנאל

 0גזייו )6 ומריס ספרורן גמומר 06 )מסיג נ'ג סרג תיגהימזהוי
 , סמו014 6) 0מוסג)ה 0נגו6סגנן

 ג)ומ,-
 גס יסחמס ס)6 מטס נגולח

 עטות כיס וכן , דמיון ידי טי ססיחס ונכו6חם לנד סג5 6ם כידמיון
 סמגס ,ס 6מר וג"4 , 6מ,ע"ס גר' יסע) ססס גהסג0 "יוגמגרי

 (1hG ססיג )6 ונס גוס סו6 גס סגיך וסג) , ע'( סמן וס :סיססורגוני
 י)6 6מר )6 יסרג גו6 גוס 8)י וסנר6ס . סטירותי 6:רכפס~קיס
 )סגן 1)6 6ף חרגן תם," ;)6 6מר 6ג) , גט'ו גי.6ס 6ף מיוןנמ61
 גגהוג כמעמס ססגטס מקמרו וגוווח גט'ו. 06 גי גסט'י וינססגסס

 יסים וסעפים , גו ומכעס 0חרונ פיסים )נד ית' קליו יסייתספעמים
 18 ויהר גמסס, ס' "ף וימר 6מי גמטס גי ,תגיך, גו )6 גמ;ג)יס"ף כחרון סיס נכנס וכרתי 6בר סססוקיס וסגי , )מקננים תחסוסתנוחו

 הלוי 6ף כחרון יס'ס ככוס , נכס 6סי והרס , 3ך 6סי חרב , כסס'
 סמוך ג?יו"ו 6ף טסמו~ן ,ס, כרנ רנו )6 סוס ומהמין , 'ח' גן )6גסס

 , ט).ס0 הג6 6:ר וסמכת סטו1ס ט, סיגן ספק 8ין )מ;ג)'0וממגר
 ק,"ס 16 געס "ף מרנן תמס ס)6 6מי 6ג) , rto )מ.ן מסס )"תגן
 כמן ע.ו גטין 06 גי , גו ומחהגר ":ין מיחס כקמר , ית'גו

 , ט'1( ו' )ס0 לעסין ס' 16 ימרס סן , ט'ו( ו' )דגריס ק," 6)גי סוגי"
 ).ג )סס ~נוהיו גזיו מנעכ ;'ט(, )'6 )סס ידיגו נמטס')כגט.סו
 )'ג ):ס ג0ג)יסס ;עסתי ") ג)6 קורני 00 ,י'ט(

~the) 

 "; גי ,
 וטס , גן "0 גי )מקנביס מהייטק גהי יח' גו 1כסטי!1ה גססמורת

קרשקש
 זה להיות החזוק זה הנבואה ספרי עש! אטנם )6( לופרק

 הקדמונים כי בו כתלה אמר . בו בתלה במלדעת
 סעו אנוש דור ובימי . גמורה האמבה השם משדאות מאמיניםהיו

 וה:לגל'ם הכוכב.ם ברא שהשי'ת אחר ואחרו גדולה טעותקצתם
 לעולם קיימים מתמידים והם זולתם גוף לכל אדונים הםאשר
 שחה הכבוד תכלית ויכבדום אדם בני שיעבדום הוא הבורארצון

 ומשרתיו עבדיו שיהיו הטלך שהיעז( כמו לבוראם והדורתפארת
 ולכוכבים לגלגלים ועבודות היכלות ועשו , ארם מבנימכובדים

 בטל דעת זה להיות החיזוק זה הנבואה ספרי עשו ואמנםאמר כנ ומהוך , נשכחו ועבודתו השם מציאות הימים שבהמשך;ד
 ענין הוא שזה ובכוכבם בגלגלים המאמינים שאומרים , בונתלה
 אפשר או . אליו הקרובים משרתיו שהם אחר שיעברורצוד-
 ע"ז ~האמנת השאה האסנת בו נתלה בטל דעת באמרושנאמר
 השק ובין אדם בני בין אמצעית להיותה ושריעה טט.בהלהיותה

 האמת מן נטיתו אין 'aw1 שהוא בעת עוטד שראובן שיאמ.ן טיכי
 שיאשן גי אמש שיעמ~ר אפשר ראובן כי אפשר כזב זהכ'

 : אפשר גלתי הוא כי נם:ע כוט הוא האויר החחשהאש
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 57נו לו פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 כגפית , האמת מן השלישי אח נטיית ואין , בו וכיצא כדור חצי שהגלגל או האש מן שהשמששיאמץ
 ר"ל , גדול בענין נתלית והכפירה הסכלות ה תהיה אשר שכל , השם זולת דבר עבודה חיובשהאמק מי כנמסת , האמת מן הרביעי זה נמיית ואין . בזה וכיוצא וישתו יאכלו שהמלאכים שהאמץמי
 , מענו לטסה מדרגה לו שיש במי טהתלותה גדולה יותר השו , בטציאה חזקה מדרגה לו שישבמי
 שאפשר מה סכלות בסכלות לומר ורצצי , שהוא מה בחלקש הדבר האסנת בכפירה לומרורצוני
 כסכלות , השפהק כדוריות סכל או , האיצטוונה מחודד מדת שסכל מי י סכלווע שאין ,יד"גהו
 חצייה האיצטוונה מחודד ח שחשב מי כפירת ולא , אלוה לעולם אין או ז נמצא השם אם שמכלמי
 עבודה שעובד מי כל כי יודע ואתה . מאחד יותר השם כי שחשב מי ככפירת , ענולה שהשמשאו
 הבאים מן ידמה זלא , העובדים מן כלל מעולם דמה ולא , בלעדיה אלוה שאין דעת על יעבדה לאזרה

 השמים בראה אשר הוא ההיא שהצורה , והעצים האבנים מן או המתכת מן יעשה אשרשהצורה
 האלוה ובין בינם אטצעי שהוא לרבר דמיון שהיא צד על יעבדוה אמנם אבל , הנהיגם והיאוהארץ
 רומז , וכו' לשטי מבש מוקטר מקוה ובכל ואטר , וכו' הנוים סלך ייראך לא מי ואמר שבאר במו ,יתכרך
 בחק כפיתם שנתלית אחר , הבורא מציאות מאמינים היותם עם ההם שהכופרים ם אלא ,תורתנו מבעלי אחד בו יחלש שלא מסה וזה , הגדול בחבורנו זה ביארנו וכבף , אצלם הראשונה הסבהאל

 שתתקיים בעבור , וכו' ה' את וענדתם שנאמר כסו וההגדלה העבויה ר"ל , לבד נפעלה לבוראשהוא
 , יתעלה מציאותו להעדר טביא זיק ויהיה , לזולהו ההוא החוק משבו , ההמון באמונתטציאותו
 , בהם הנעבד אמתת ולא עניניהם לא כ , העבודות מעשה אלא ההמון ישינ לא כי י , ההמקמהאמנת
 הדעת הסרת והיא העלה ובאר . נשמה כל תחיה לא הפסוק שאמר כטו , הטות ההוא הדברחייבם
 , וצרים ושונאים אוינים קראם , אתכם ילמדו 1,ח שאמר כמו , זולתם בו יפסד שלא הבמלהשה
  יתברך  בעצמו כפירתו שנתלית מי  ענין יהיה  ואיך ל , חטה ומעלה ומכעיס מקנא  וה שרעושהתשמר

והאמינו אפהק
 סטסל  מסעולס סוים  מלוקים ססס סרי פסס פכסו י"לוכו',
 וסכסירס. ססכיוח ה : סגסרך מטקס ופסיס פסיפלפיוסוים
 סדכל מלנף מוסק מקמל סכטירס כגדל ,sff סלכ סיעכמקד
 ר") . tiwibo(o ממודד מדח 0סכ) מי 1 : 6100ממס
 מס%915יס מפול זס 5י ס")יי%ס פמודר ירטטל5
 וסיפור ספמודד חוספס כרומכ )דדיס גבל סיס סי,6סר
 סכל מסכו וזס , ספמידד כנוגס סי)עיגסניגס

~r'b 
 סיטיזן

 ולוס לעולש 6ין 16 ן ו ססלימס מס6י9ווגס מממודדסו6
 ססס ob ידם ולו מעדרי סכלות לו מסיס סמי ר"ל .ויו'
  מקורס מיפכלוס prn יוסר סכלוס יו5 גמלי גלתי 15גפל5
 מני 510 ססממודד סמכג ר"ל מליי. ס5)סווגס ממורו ח :לוס

w)tlpih~פכילפיגס מלק ספחוןר "ין כי סקר וגס ססלימס 
 סכומריס ר"ל ססס. ססכוסריס בו : ססליט כפו hlhססליפי
 לסטרר b'1D יסח סימר לפס יטס יסיגס זיו , ועי'יסיג ל* כי י : פס5מ5פיי0 כת ס%קגלס סלורס לכבודספלויס
 שנפטרו מתכלית ר"ל . פייסם % כ : וא' ית'מ)י16מ1
 , ots לפטור מסמילו  5פס רור וגיסי סטטדוס, 46עוסיס
 סחכפיס מן יעגל טל" לפי ססי)לוי סיין פ"1 ספו3ר תדפוגן

 סעגיניס גטו  6ס ר"ל ט/ מי פיין יפיס  וחיך ל :סמטיעיס

 טובשם
 גחלים וסכסירס ססכלוח תסיס 6סר סכל מהתרווסנט
 גכמומ כדף מעתו כעכור ל6 סגדה מעגין . גדףכענין
 16ורו וזמו , גמני6ס סחוקס כמדרגם גדול סטח61ל6

כעגיי
 ג)ו6מר כלותרו סכפירס סנךרת וסכן . וכו' ר"ל גזול

  כחלוף hS טסו6 חס כחלוף סכסירס סגדרח כי ,פוסק
 תס  וסגן לי, וסריתיס ס' עיני ס' יד כמו כופרויסרק ,3חורס סכ6 מס 076 יימין כ3ר כי , כתורס סכ6תס

 חלוףטס61 קגיגי סכלות לו ים סלכופר  וסכוסר, מסכל ניןמסרס
~nbo 
 6ל6 סגרת לו סטין פס סו6 ומסכל ,

 מיוחס פס ססס פסכיסריס 6ל6 61מרו : רנר יזועסטינו
  מס)ווסכל1ת כי גו  1סרג1ן כ1', סגירת י5י6ותפ6מיניס
 ספ3ייס לו  סיגפן רציי סכל  לציין כי סו6סר6סוגוס
 ממילותו ollpnnn יטמר סלחו לסגוד רציי 61יןוסנוולס
 כל כי  סמפון,6גל

 סמי
 16תו עינריס יסכל מי כי יתימ

 גלגל 16 סרך 16 מלקך לזולחו 'טנדו 061 קלוס סיסיסר6ף
 ממ16פ הכטל ס6לוס סוס 4זסוכ מיגסתיס גסס16

 גת65 סס"י פסיס otynhn פסי 6ף סכיפריס ולכןסט"י,
 לרכר וסגוילפ סע13וס מסוי לו סחיחר פתגיס מסיולמס
 רייס מ 'ו ' 1 '' ח3י6 סיס ילכן ,גמ5,

סט3ירית 6לי  פוסי0  סנע3ורו ספכליס ר"ל , o~tlllP ל6 עכודית פטסס 6ל5  ססתון יסיג ל6 כי ,  ססת1ן כס6חגתנעדר
אברבנאל

 ולפר , עכלו% יי5 ומי כסייס יי5 פי סי' ירג .  והתפייחהשבלות
 סדנא סירופ סי6בכיירם

 גילוי
 סכלוס סו5 ויסגלוס , ע14 טסו, מס

 האצטוונה. מחורר מרח שסנף מי מבליח  שיין : יריטסו ס5פ(רמס
 )פי6!מוו)ס( משי סי6 (יפזר ~ס 6י פס6וייו)מ ר4ית,דר ירט  טל6ל')
 סוי1עוו)ס )וגי וסיעור סמתוךד סו0גס כרוסג ,וריס גכל טיס סיע5טר
 בו" סיטור ~ס %י ביל ססכל ודי , סבסודיכנוגס

 מס8י,טוו)ס סמהויז
 סספתירר  סחטנ ר', מ,יltDltho 0(o ממודד וט 8מר 8מר ונגן ,סס)מס
 ס"'1ט11א הזי סמת,דד  "ין גי סקר 011 , ססלפס t)ll~ilho תויסו6

 מי בל בי ירע %1הה :  סלים( ,לן ))סמל סט4ס כפו 6)5פיליפס
 גפ;ופ1מ ירג טגסג לפס סופר אסון ירכס clO סמ"רר . גו' עץשעובר

 16 בפו חשם נבכיםנשורה

 1)6 מסגסג) טי0,1 טוני סיס )6 טסר8"1,יס קלמר , סיפר מוסרגימ
 מוזים ע'1 טונלי 0כ) 8מר וסם , סטג) מטופס וגר מלטייססיר

 , כססי  גן אליו ססטורר סו% ויספך , י)גרלס  סר5סו)ס ס0גסנמ,י"ות
 וגג) ולירח )שסט פסטוגריס  יין סרג רגר h)rויסיג

 1ג"
 8ג) ו "א 8' )מרעייי ,0פ' סאי:,1יע14:4מנטי"יךן כדר ססמיס

 )גיגית סטש1י1ח כע)0מ"1ת טוגויס סין 8קר פי8ו"יס )ומר סרגכין
 , ר1ר5(1)ס  וססכס סנטרזיס ,to((ot מ,י6יח ע"מ,)יס גסס ,ו)ג)1)י0

 סיס 0,ס וח"ג , 16תמ גפגדס ונסוטי) )ט,ר nlhnnlu טוסים סיו ~סופס
 61וי י ס)~כר ספפוט סמכם נוס  לסקריך ויפו *  ג)טן 5רן  ")סיטון
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 יייייההזייה
 ח4-

 יט1911

 א--

 טקק, ,כם1תקןאן"ןמקן11נ 4י
 בעל יאמינהו או נשם יאמינהו או עגים יאמינהו או מציאותו יאמק 'טלא ו'ל שהוא, מה בחלוףוהאנימ
 אמצעית שהיא על ע"ז מעובד רע יותר פפק בלא זה כי , שיהיה חסרון איזה לו ייחס אוהפעליות,

 שאתה , הנשם מעניני ענין או הנשמה כשתאמין שאתה ודע . מהשבחו לפי מריעה או מטיבהאו
 בדעתך יעלה ואם . מאד ע"ז מעובדי קשה יותר , וצר ואויב ושונא , וחמה איט וקודח ומכעיסמקנא
 שתאמין ראוי כן , השגתו וקוצר ל0כלווזו או עליה שגדל בעבור התנצלות לו יש ההנשטהשמאמין
 ואם . בידיו אבותיו טנהג זה על שגדל מפני או לסבלות אלא יעבור לא שהוא זרה עבורהבעובדי
 לעבודתה הכיאוהו אמנם זרה עכורה שעובד תדע כן , הספק בזה ישליכום הכתובים שפשומיתאמר
 יהיה אם הטעיינים המאמתים מן יקבל שלא למי כן אם התנצלות אין , חסרים וציוריםדמיונים
 אחשוב אבל , הנשטווז הרחקת על מופת יביא שלא מי לכופר אחשוב לא שאני , העיון טןמקצר

לכופר
אפודי טובשם

 מס כמלוף v'nhot ית' בו הכתירס סתו)ה מי סכן וב) סכן מכחיס כקלו 6100 ע"ו לעזכן לסרוג ח1ייכ ויפן ,רחרח כי ott)tsl 'ח' 3'נו ctftinh 00מו 3ט13ר ממוח ss'tnnr ס3ס 3ע13ר  16  ירוילייס  ליורות סיע 6סרסט13דוח
 : מיחס מיינ 6100 יס6מין סר6וי וכעל גסס סססס סי6ווין חי כן הדבר 061 , ס0סמניצח
 כי , ע"ז מסעו73 רע יותר סו6 חסרון כו סיס 16ס0על1ת
 סיס יחקור ככר כע"זסמ6)וין

~lSh 
 וסכן . רע יותר סו6 6"כ ית' כסס כופר 610 גסס onon 610 ו0)ו6מין ולתו

 : וכף ס6תס ויעיזורו
 , סגכחר מעמר על להעיר סס כלס סגם ועד וסל0יס תפחד ססרקיס כל כי סמסרסיס הכורו כ3ר טוי מסאמר

 יחד os)~sl ס' סר 6ל לעלות ר6יחי , סרקיס ונר6ס' רגיס גפרקיס סגגחר כמעמד ד3ר טסר3ולמס
 ,ס כחחלח 60מר כתו גדות דיגו כו הכיקור כי 6חר הערסכקנח

~1DDt 
 כל כי 0ת7ע מתעיין לך ר16י והגס

 ;סו6 ומסוכר , סכל 0ו6 6חר לנכר מסל 60יגו ומסוכר , 6חר לענין מסל הוo)nb 6 סגגו6ס כמרפס 0י01ג7כר
 סרג וסגם , 6ק"ו 0נ6מר נוס לסל סק7מס לך וו0 , יחד סעגיגיס סגי כו היסגור יחוייג 6כל ר0ע כו6 לכדווסל

 מעיון כמזרגת עליים סו6 0גכו6ס כמעכס 0ג6מר וירי07 על'יס כי ר106גס ו0ג0 . ט' פ' ג' כחלק זס על רתזכמורס
 מעגן 3עכ סגל1חו כי סחןע ר16י ;ניח . ג3ג וכסרק וירד עלס הפרק סר3 טרמו כמו , ספרן אסי לסגסגת יריש16
 גחלם תחעס מחמר 6כל .עגן 6ו עב כtq:p'~ 1 גוץ 0הו6 ל6 ענתיג1 עכירות ממוגע חיות על כו6 וערטל ענןחטך
 מעכור nnPo וס כ"; סגלגלים חמר אפי' וגכנד זך מחתר ו6פי' עליו, 6100 ומס סג0רד סוכל למסגת מוגעותסך
 כינינו מכחל גוסך ימ65 מססכליס ל6ח7 16 00'"ת לסריג טכלגו י0תדל 706 כל וס והסגי כלגו כחמר סו066ר
 צליך כ6 6גכי סגס לתרו ונס סכיכיו, וערפל עגן ג6מרו סכמנס סי6 תו נחסך 6ו נענן ממגו )סחר hlOI כס"יונין
 טליסית . ג' סלק ט' כפ' סרכ רמו וכגר , וס "מר מסגי לגו גמגעמ תנוחתו סס0גח למעיר סיס וזס , מעגןכעב
 כו, סכסגיס וגס לקמר סכיו סעס 6ת וסגכלת מרמו כ6 וע"ז סדכריס לסטיג נכול ס6גוטי לסכל כי התדער6ף
 עגתו סירגיל דלתי סתחטנס מתחלת 60לסית נחכמס לעיין לסרוס ל076 ר16י 6'ן כי ל7עח י0 ר3יע'ח .יחקיר
 התכפית עיפי סירגיל סרי סרלס פס כי סמסרסיס ולפרו . ס6יתיו וירית רנ 1טך  מריתי  ויזכך וכדעוקכחכמות
 וסחכמס סטכע וחכווח סקכ1נס חכמת ס0ס חכוווח ססלס ס0י"ח לידע כדי oThS~ יחוייג כי כ1 סרחווכ7עוח
 תחתי סי1כך ג"כ וגריך , ס' ירד ססליסיכיס כי יפיס לסלסת נכונים סי פתרו  יזם תססי"ת לסכי)  ס6יסיר מס 0760 יסיג ס6לכיח סחכמס ונצחכשלסיח

 63 וס ועל  תסותי יתית , סחלותס וגססו כתחרי מגרמו טסי,
 סיריעות תיני לסלמס רתו olm וקלסת נכעיס  ספ כי יתרו 61חריס . 6סס Sh תנסי 5לסרמ1

  סקריי
o7h~ 

 51לו , סיכל תספט15ת ססתירס 16פן ירט וס 51סר מתוסת ועסות ססזי דרכי סירס ו5ת'ץ ססעדפית יירע ,לידפס
 נכוניס סי נוס זס ועל וכדטות נהנתות ענ)פ סירגיל סיתר חס ס' כסרק ז"ל סרט סימר מס יכללסססלסס
 יסיס . 1;ה מסקס כרכי וידע זינין 6מקי1ח סקוחוח יכין כחסר פתרו  יסיס  ירייתן ספי' כפי לפנס . יפיסלילפס
 ממוסח ועסות  ססיס ידסי ייס"כ  ססיר%וט טיניפ תופרת וקת כי ,  3סר  עלות  לכס  סותרי  סיפר כתו ל,סרמז

 סטנעיות ססכיות סרניעיפ . ססנעופ  גירך סיליסיפ .  כלס  סרטופ יגיר ססיית . כעגתי  סטנין 19סי~pnh י סכות ס' ,  לממין ילסר6יתי ntt~SeJ סלתוך לסתית סטיכית סס3ות כי לוטת ים חמסית . ססכל מספעיותומתירס
ורפיפת

אברבנאל
 )לוס מיומית 0ענוי0 גסיוהס bO~I  טוווח  שתפריס פונתי% טסיוימי
 ס)רטחו )פי וס סרג ולתר . מגילומו חתקייס כקו מסמון סגה כדי ,ית'

 סד3;ס ס6מהיח יסאתווס וסטיך ס1יור hw יח' )ו ס6מהיהסטג1דס
 וח;)ית0 ג1ו1ת0 )ומר רו;ס 0טנ1זוח טץ,י '(יגו )6 קססמון קטי ,נס;)
 ס6פתיח וסופ1)ס סניור י3ן ספסט13רס כדי , 'מ' ס1ו %י יייפיר סל6 ר5וי סיס ספגורוח  מפסס יחיגו 8ג) , וס"מונס ס,יוו מפימס61
 הס'*  נאפופי "ו ,וכס ג16הס אופין hwo מספגויס 'כום 1)6 ,13

 מיתנו פפפ סייות 5וסס סטוגריס פיסם חייגי סיו  ולכן ,רפוסי
 מ1טרסימ מיוחס  טם  וויתמ סיחטייו ופפס , לוולתו י5לסיפסכנוך
 thfvnt 0015 סלן סרי  )טפס כ) ימיו :hS טמסכ)עויס 1וס ופכן ,גמ)י"והן
 , 3ופלפייס 5ו י)ורוה  ג15סן לסובין ~ס פ()י ויניתי , סוירו(3ספנרס
c~aסיג כצנרי מתירס  סי'1 פוס יסגיר סיס . 5)ילייס לור1ת , hrt  
 1ס ננכל ויוקר . לילם כוללת 05 כי , מסת5פי)יס כרס ~fi1U1כוונתו
 רפ יזיר ס51 גפימוסו )הסד וטס ~hto אתרי יס' נ5י סולפות;אפונס

 יפרפר ליי , ס%ט3 לפס  כיון וי!5 מתירס סו3 3דלרי  טסן65ט31
  ph~ כי סית(וג פשי יפנדס ל% ט'ו מויו סיגל יללסרג

 , ואייס 8)1ס
 6ת1 חקג ג61 סרג ופתי , סטונדים טכס 8;ו ס1ווס נטת~ו')
 , ה,סינס וסיף ופרן (מיס גרפס ":ר כי8 טחה כמס הסב ס1ורסמטס
 יעגל6ג)

~P1h 
 ,  מליון וגר זמש :0י6 71 ט) גיזיסס סנט;יח ס,וךס

 רוש , לתפי פו); פוזפר פקוס ונכל ויפר סנויס פלך יירטך ל,מי יפ'י  ריבוין נסגר פ,דיס נזם ו%'נ , ,ס' מילוי ויין לידס  1%5פייפיס
 ויכ(ריימ h(cl 1"ר סין טפסזרפו)יס , סרב דעת וסיס . eOtD1יסרר לסי רוי 5ו נלנל  Oht )נצל סכל 5ס , ;הסיס 11 5י סר5:ו)ס יסגר6ל

 יפויס יני)ס שיי תיו, ר'ל סקל סו5 ורוזו סכוכג 5ו סס)ינלמ,טגיס
 16 ודמומו היה מה: "מז ג) טלה טמימ וכלרה , 13 סו1:6)מוכמגס
 כסופלס סר5טונס מסיי ס.וס תוסניס סיו ופיס , ליי)ס נינו  tpinhגימעו
 'O't~D ופיו , גטפות פנלינרלס

 5פ1פייס ימיו יטליו)יס ברפוס ס41-וי
 יס' נגור* ספשפיניס  !5פו)ת( ה'ן לטיי חיינה וסוס , ית' ~(Shגיוס

ופיי
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 8פנח לז לו פרק ראשון חלק נבוכשפרה
 כל ונהפכו , חי סכל הפנים שם הוא ההשאלה, צד על שתופו ורוב , משתהף שם פניכן לזפרק : הפרק זה כותת היתה וזאת . שאיפשר מה כלההנשטה טן ריחקו השלום ע% בקע הנתן ופירוש אונקלום פ" בטצוא שכן וכל , רוחקתה השמץ שלא וולפאר

 . עוד לה היו לא ופניה , הכעס שם והוא . הרבה וזה , רעים פניכם מדוע , לירקוןפנש
 %ט פני , רע כעושי ה' פני , חלקם ה' פני , וקצפו השם כעס בעניין הרבה נעשה העמןולפ"ז

הניחותי שם
 סוקר גסיוח סטליסי כיוס וימי תורס כמרס ולכן ,סגסמיס נניגי מעסק nwtnno , מגערות וסמייח סטכעורתיחת
 . ססליסיח ססכס ססי6 , ססגעוח לקורך רמז קילוחויסי

 מסר על ככד ועגן . כמוסג לךקוח רח' ונרקיס61מר1
 כמכס רמז טופר slpl . מחמר מגד סחסיג לקעוררמז

 כל ויחרד יעפר . 5פ-ייס כגרר סיגוף יפריפסטר נגור מוסר 61מר .  סגסתיס גנרכי עסק טקי6סחמיסית
 סחכמס ו6ח למון גמגע ססנות 6לו ממסגי רכלסעס
 ססס סרניעיח למכס רמז כלו עמן סיגי וסר .לסמון
 סכל למס סח6רגו כמו כלו וס וסיס , סטכעיוחססכגות

 61קר 6חר t:lps מקל סו6 סגנו6ס גחר6ס סיוטגמס
 ,ללמוד כס לסחחין מוכגח מתורס וגיתם כן זסטסים
 לסכין כיכולתם 61ין סעס וכל וסגפים סגעריס6!תס
 נכל סקנלס עמסם סססיקס לזם 6מחתס כפיסזכריס
 6ל ל6 מגי16ת1 סס5ל סינייר מס גיור וככל גתתיטנין
 מעתן ירטי סעס סמון 6ל %מו7 וגמגע , מסותוחמתת

 , מרחוק %עמדו ועועו סעס וירק קמרו ואוס6חחייס
 קרכ עליו ג6מר סדכריס לדעת כיכלתו טסיס מטסוכמגס
 6ל כסיסרס יזליגו חדכר r~ht סלחתי סניור וסמע6חס

 6סר מערפל sh~ גגם חס0 ג6מר ולכן וכדמיוגיס,חגי16ח1
 ומגס , כסלילס קליו גגקיס ססלמיס כי , ס6לסיססם
 סס סיס לידע סחכמס ועמוד סיסודוח מיסוד ss), onSI סלילם גס6רס ל6 ל7עחו להדס ס6ססר מס כל' ידעממס
 למודיעו רצוי סדכר ווס גסס 61יג1 6חן ססו6 רונסוןגמנ6

 לז,יק
 1ן5פי8 ,:;.י:,,;ו,,,י.ן,.יי. 41 0ו6שט) "תגסו )ומייטרוג סרג "ס מס 5ני ט6)ה'

 הרע צ41יעיצ%ס 212ה;;(262;'ןגיגיזי2נ

 ומעגאברבנאל

טוב
 תעמס 1ל6 לך יפיס ו)6 6גכי ססס 5מר ולקטגיסלגטים
 . וסוגך 6ויכ ע"1 מעוגו נקרך 0רכ טני6ר כחומניחוחו יכחיט מח"ו גולחו ססעוכד ולחס , חמוגס וכל מסללך

 סקול ר"ל ס' stpכמגס
 סנכרני

 ומגו 6סר ס' ח6ת מוסג
 ינ6ס 6סר סקול וסוך 6', סעס bSb טמעו ל6 סדכורגמנ6
 , סר6שטת סדכרוח טחי בו וסטינו 1לחקסו לחוקוגסתחס
 סיקס ול6 כסכול לסם סגיעס מסס וכרוח מסחי 6לווגס

 תכעס מסס נמרס ידעת כנר כי כסוס, כ,סמדרגחס
 למתת כע"ע. מחי5ס hl~t)h1 גדד כמ"ע מחינם לסרןכמ"ע
 ס6מר כמו כמוחס קים ל6 כי מ6ר געלמס ססי6סססגס
 : כממס כיסר6ל עור גכי6 קם1ל6 סלתי כתו כמוחס יתבחר ול6 , 1ג1' לימים ג6 ט6לכי

 סרכ חדכרי לך nlS)S ט6טסר מס זמו טוכ ססאמר
 ספרקיס 6ל1 מכל 6חד ככל ים 6כל מכללי נדעל

 וסו , תגיס 6ל פגים מסרכ סקכלס חי 6ל6 לסקיפססטכן תכל ל6 6סר סנכחר מעמד 6ל סרכ עליסס מעיר6טר
 סנכחר כתעמד 0רכ חדכרי. לך לנבר סר6יתימס
 קססתוקקוח טבע כי טכתכגו חס נעכור יכפרומטס
 לגו סכי6 סמו וחוטבי ססס ירקי ומס למעייגיסלמודיע
 וס סרוגת 51תר ,  0מפווריס סוכרים ולחכר כ"כלענר

 5ך על סיף סתומו ורונ חסתתף  סס סגיס לזפרק : סרסרי כקר 0רנ  רנרי ניקור Sh סגשכרשוי
 כמו  תי פכל ססניס על יימר כי ,ס0סילס

 %ס"1 , הכטס סס  יסית :  לירקון סגיס כל %סמםס6מר

  גלעין y~h 0' 04 ר5פולי  לסר)0( כ%ט0 )'כ .  ט)%5ר פ)י9Sh~ 0)י0 0' יופו xh 5נ) , b)bilw D'tPit)tD עם ממלל גו יוגר6לפ0
  4:ני?4 :2יצ,ןשש st,tut1('(Vht,'o :נש4צ 6,וק)וס גדנרי ג16 'ת' ג6) 11Dhlfi גטניס 6'כ סוס , 8מ)) 6מו6%
 , סגזסופ 3' פל ההטוני "יג5ת0ו גיסיי ג' נ"ט  סמרי'0 סמקמן0

 ירי יה' יפר ט5ל0 5וסtanh~ 0 4י טיזטי 11!י פוגי כל,טניר
 עיכס ט) מיענו סיס 05 כי , סטגי;0  ט) יטו קוי גזוזת סיסט)6' יופר גור . סו)ניס  טין ph 06 יטוו  טשי ר05  מלסר6מ;),ס סי 05 כי , *סלי (trn onlh(o ייו0 ילכו נן)י 4פר סרב%0רך
 , ס"גיוס טינגת שגע ,"ט יה ~" %ן"1שס,ש

 ילפת לפי טקיג')0 טכי)הס' 5טי חרגס פגי ם הוגך )5למרו
 : יתגרך Sho מיוס ט) יהר ומפות , ספה ור  טל יוגרל 50ור5114
 :tttDt(O 0טגי,ס ומטיח ל') טגינחי, 5טי 06 גי  סממ:ח, הג=י4ה ג יגל% ל5 גי , נצלל תכינתי למחזי סי,ל ל5  טיל )5 וקש .6מו

 סמוגי0 16:ק)וס מנ05 יסר גמקס סנ6מריס מפויס 6מ;ס . סי' ו0בג) כיון 6יכ ש , 'הנכון 63 יקומי י"1 )6 עני חוגם2סג
 )"' גסס'ממ)) ::רגםטמג0

 6ס)%2 גי )טפס תומס )6' לסרגנו)
שים 5ל יניפ 14 יופו 5טו  טיפטוף וקפי , וגי לחרי דגי עמסםשגו
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 לז פרק ראשון חלק נבוטשמוה
 כל שי על , ומעמדו האיש מציאות שם כן גם והויו . הרבה תה , פני את אני שמתי י,יעיהותי
 בהיותך , יברבר פניר על לא אם . במציאוהם עניינו , אכבד תעם בל פני ועל , נפלאחי

 במצהשות מציאות א כלומר , פנים אל פנים כהיה אל ה' ודבר נאסר הענין 9ה %פי .ובכש:יאהער
 , עמכם ה' דבר בפנים פנים שאטר וכסו ב , פנים נתראה לכה . שנאמר כמו , אמצעיטבלתי

 אאו וכנה י , קול זולתי רואים אינכם התמונה שומעים אתם דברים קול ואסר אחר במקום ובארג
 , הרברים ספור בעניין אומרו על כנוי , פנים אל פנים משה אל ה' ודבר אמרו כן ה . בפניםפנים
 יכנה מלאך אמצעיות מבלתי הקול שמיעת כי לך דעעבאר ככר הנה י . אליו מדבר הקול אתוהגמע
 ופנים . תושג לא שהיא כמות מציאותי אמתת , יראו לא ופני הענין ומזה . בפנים פניםעליו
 יתהוון לא ודקדמי אמר , אונקלוס כפירים יראו לא ופני הוא כן נם רענין זה יפי .ה' לפני ית/ בבורא הענין זה כפי שנעשה מה והרבה , ירקי בין או לפניך שעניינו טקום בלי הוא בןנם

רומז
 %בשם

 וס61 : ח5קס ס' סגי כמו כעס כענין מרכס ג6מרפעמן
 וכמניצוחיו כחייו כו סרטון , 1מעמ7ו ס6יט מגינות מסג"כ
 עגיט 6ככ7 סעס 55 סגי וע5 גס5 6תי1 כ5 פגי ע5כמו

 6ל פגים ממס 6ל קן נדהר ג6תר תעגין DSt" .כמניצוח
 ט6מר כמו תמנעי, מגלחי גמ5י16)ו מ5י6וח כלומרפגיס
 מ6ת לו מניע סססע וסיס ומסכל סמחטכ ומסככרוכים סגי מכין 0קו5 סומע סיס 4לל סמדמס ג"ססתמסות כ5י סיס גוסס טססיג מס כי כו וסרטון . סגים גתר6ס5כס
 סרב 3י6ר 1סגס . סמד)וס סכת יסחתט סל6 נ16טןססי"ח
 יצמר סימיון 1סטתמס11! חידס ג5י סקס סמיעח ע5כי
 רו6יס 6יגכס ותתוגס סומעיס 6תס 7נריס קול נקמר"חר (olpn וכיקר , עמכם ך דגר כסגים סגיס יקמר כיפגיס
 סיו סל6 בע"מ פגיס 56 כפגים סקול זס וכגס , קו5זולתי
 פגיס מסס 56 ס' ודבר קמרו כן חמ!גס סוסמסיגים

 סקול 6ת ויסמע סדכריס 11DP 6מרו על כגוי פגיס6ל
 ס61 כי מסס סססיג סקול כין מסרס סיס ורע , 6לתמוכר
 על גכר6 קו5 סיס יסר56 טסמעו וסקול ננ61יי קו5סיס
 סקול קותו וכססגח , סתופתיס ט6ר סגעסו כמו ספ65כד

 גענור מסס 6גל כן עמכס ס' דכר כפגיס סגיסנצמר
 : סגיס 56 סנים עליו ג6מר רמתן כ5י סקול סומעמסיס
 ססס מגיבת חמתת כו סאון . יר% fis וסגי סעניןהשוס
 כ"ס מלצד לוס פגיס כסוס תוסג 65 עליו ססו6 מסע5
 טעגיגו מקוס כלי 610 ג"כ ומניס : חמר כתי 5סוכגיוכנם

אפח-י  ס6מר וכמו ב : במד"ס סכת ססתמס~ת ושי %6עי"וס שתי צמתי סכלי- דכוק סנסרד עם ילק otOי המרעשת ד") , למנעי משי כמגילוח מג"ומ א לזפרק
 : כמניסת מניינות )ומל הונס פוס ר") . וכף נסניססגיס
 טכס סרס לכפר כ6 . 1כ1' 61מל 6מל כמקוס ונצרג

 מני16ת פר') עמכס ס' זכר שניס סיס שמרוספירת
 סיו )6 סעס ג) כי גכו6י פקקי ניוט ענין 6יגוכמניסח
 גוססינו ר") bh דמיני כמ סוס למצעות כלינכייס
 פיסו כנס שכר ר : יגספ מון סנכרון סקר Dthtinמנילוסס
 6ת סע0 סענס כגס ס0פסוק ר61ס 6חס וככל ל"5 ,וכו'

mbtins'p~ 6כן ה : טכי6לגו כמו פגיס )גסס מון סגכל 
 ע) D(Sb Ot פנים רסון מוש סטני כמו ל") , וכון"מרו
 , פניס 6) סגיס מסס 6) ס' וזבל קמלו כן כעס ססמעוסקו)
 OID מכפי ספקית ססנס פסיק ססס מ6ח סקו) סטנתל")
 ססנס 6)6 ממט קו) ל") wh סקו) ort ן מט) ומכוימקח
 s'p פסיעת פי) סחכ6ל קכר כן 061 ספ1עסן גכו6קטהכגהת
 סיס טספיגו טסקג) מתח עס ot1P (6 ot1P יקמלגכ))
 פקחית ססגס ל") מפס ססט'נ וסק51 לגסס מק גכל6ק!5

 כי o((~ob טמדלנת נדו) מוז 6) למ( ונס , כורים ע)ססוסס
 oStn נזחי על וסוס 3מל6ס יתמלך ס' מ6ת סק51ממיטת
 ס6ל Sw געליותם סמדלנם סי6 ע וכי )מלע"ס 6)6 כספל6י

 וכמו מידות מבי ססועס ספיית 0טנס ספיג ססו06נכי6יס
 סג0 כקמלו סגם למג Of וע) ו : מסגי מקס כא' סלכטילטל
 )6 וסגי מעגין ומ,ס , וכו' סקו) סמיעפ כי )ך סתכ6לככר

 פ6ר 6כ) קוסנ )6 יתנרך מ5י6וש שמחת ל')- ירhS 16 וסג' וג6מר כממצוח מנימוס טכנית ססנס מעגין ל") ,יל6!
סטנחוח

אברבנאל
 "פין לפין סרגם , 0ודעס שון eh עי דגור רסון טס נוגר י6 ,"מס
 סייע כמו למכיי גפי פני 6) מיס 0' ידעו סממניי סזגוי מיס)ומר
 מסוק סיס א ג' , מס% )סרגטו רוס 1)6 , גפניו למגרו 80זספיג'י
 זעת )פסן בסין ס' יקלס ו6ם גוס סיין סמטיין ומחס . דגי)טון
 : כו 6ני סר8יתי מס וסו כי , כעיט ומס עוב מס 0נס 013 יסריאל
 גומרו מ'"ט'ס מיגגס )מעטם לום( . האיש טציאוה שם גצוהוא
 . מ1י6וסו 'עקומו סגות טטת' גו טיכוונס , שיו יכסס בתש כ'()ג'ו
 ולמוס . 6מ,ע' גני גמ,'16ה מ1י8וס גו סרג אפי' , גסייך פויס)מטס סקוסי מסרגתו נתרס "ג6 %מ0 ימוסך) גמר6ות "נקמר תפויס יימו'נגן
 ענין סבן יר"ם סיס נסר6ס )גס טנ8מר כמו (ס 8מר סרג "6מרמס
 )סני16 בנערך 6הסינ %! , 0סח1ף %6סח סוגית נגר ס,, גי ,)1
 ),מר ס1סיף טסרנ ולפי , nthfin %ד O'Q סיס )מ)ת ט0סס;ףלסי

aht)nסיס סמ)ס ובס ביס 6מ1טי ג)י גמ,י8וה OD טוסטר סיב 
 tDin~O ס)י)ס )0וגימ ר06 )גן ן ~Dith' יטע) )6 0נס nhtinoע)
 6יך ססגס )תת , 010 גמ8מר סרג ר1ס , עמכם ס' זנו גפ;יסיל0 ט8מי כמו י'ו(, ג'ס ג' )ד'ס O~le וחרקת )גס כנקמר כמו 8מרוט"ו
 , גמטס :8מר גסו , גפנים פנים עמס ס0 ס' סוגל Shr~'1נקמר
 שמונס סומר גמז , 6)'סס ממגיע סטו) מסקת ג'ונ'ס פרםייריק) סנ8' במו 61מר . גונ~6ס )מזרגתו מנעת גפתי גג)) סיומיגליות
 סקו) מפ6ת גפ;יס פניס יעמס 6מל כקל , קו) וו)ת' יו"ץ60'נג0

 1)6 שגרים ססס"ר יקמרו כנוי מס0 גק~) סוג 1Dht . 146כמגוע
 טמעו טיסתן) 110 פיעחו )פי , קיטוע) ממגיע ste3 זגליס ספורממו
 , 0סו) מגין מש מטס onh , וגריו תתוך 1)6 קותו סגינו ו),סקו)
 ויטיח) מסס גו יטחתס1 6סר כדגר וס"ס . דנוי0 שול גו מם?1)ו0
 מ! סטפע "סיס מס0 06 סמרנה, סכת ירי ע) סיגהוי00 סיו ט)6סו6
 , ג6יויסס סקו) מטייס טסיו )סי יטוף) ו6ס , דמיונו מגני טגנוט)

"31
 טויסס ססגותי00 וסלת המומס n;?,xs ין 06 סוס , ממרמס נכת
 וגו)יס סיו 6ג! , טסתם סיס גוס ממוקש גססתמ"1ה יקריסגסי1חס

 2~1,:בש,מום":נמ8 ;ימונכן ש2%:שם סקגתו 0ית0 ~מקס , )6(נס מניט גק1) מנה"ח סיע יטוף) ,גסטגי
 מגס סיס ~גמסס , מומס hlnu( hto כ6ן קלמר סקו) 1the .בסוסו

 טמט 06 , 8100 סקו) טמע ע) נממריס גג) נפויס גי ירפס ,0ע)
 'טו8) 6,) ונוה קו) ו8ס , עליון )גיטו )מטס הייגס מגלתייגריס
 ער ממסיג וסיות נסטין סספגמ ציוח ע) 610 כפסיס גווי גי ו') .ע"ג

ומה
~uvn 

 , סוטנ )6 פסו6 4ס מזילותי;) המתת . 'ראו לא ופנ'
 ויממן . מהיטוחו 6מתס שנת )גד 0'ס , ממטס ית' ,Sho טע;ע קרסד')
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 59נם לה לז פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 , הנפרדות הרעשן והם שהם, מה כפי להשינם לאדם איפשר אי עצומות כן נם ננבטות שיש חסי
 יל אצלו המושג הדבר ואמנם . תמיד בהם ההשנחה לחזוק תדיר ידיו ובין לפניו שהם לשםהחסם
 רנזמר עעם ט( ר"ל , המציאות במדרגת מאלו לסמה הם אשר עניינים הם , האמת על אגקלוסאצל

 אני באלו אשר , הנמצאווע כלומר , דבתראי ית ותחזה נאסר ועליהם ,והצורה
 נומה.

 וכהוליכם מהם
 שבקש במה סח)ק( Orn כ"כ )סרק פירושי תשמע חגנה . יתעלה ממציאותו לרחקם משל דרך על ,אחרי
 לפנים , בישראל לפנים , קודם בעמן הזק כלי ח הוא כן נם ופנים . השלום עליו רכינוסשה
 ישא לא אשר , פנים ונשוא , דל פני תשא לא , וההשנתה ההשור שם כן גם ופנים )כ( . יסדתדט5רץ
 ללוות ר"ל , שלום לך השם עלז פגע ה' "2א נאמר כן נם הענין זה ולפי . הרבה וזה , וכו'פנים

 : אלינוהשנחהז
 כן גם והש , מאחרט החנית ותצא , המשכן אחורי , הנב שם הש טשותף, שם אחר להט!רק

 . הרבה וזה , האלה הדברים אחר , כמוהו קם לא השחריו , אחר בענין הזמןכלי
וההיה

אפורי
ntbin)D1nSv 'טיט לום, ז : סגכד)יס ומכסס סטיג ימנ 
nthv))'פי 6"כ ל") , וכו( et)~nh 6( עני6ומ מלע"ס נסיו 
 סקלן )סנים סקודס נעגין סומן כיי ח : סננד)יסססכ)יס
 מסגי וס)סיס י"ג כסלק )01 מותל 16מל יקמר ו6ס ,יסדת
 יל16 )6 מוסני סל6סון ספי' DS1' , ססכיעיח ססכס כסי610
 טוס יסינני ס)stg 6 ומי ס6דס ייצגי )6 קמלו פי'יסים
 , יס'נונ' bS סנכי)'ט סטכ)'ס ס6ף זל") מ' טוס ו6ף6יס
 מיסעיס מלכבס )מערס לומד מסרק ort , כסכנתויסכ)ג) 6ני כססנתו otfp ו'סיס 6דס סוס 'טיגנ' )6 )סרס גוכי16

 כימוק6) כמלככט וכן , מניבזותו יעליס ל') סניו יכסס63מלו
 כמו מני16ס 6לנעס )ומל לונם פגים שכעסשמלו

 : )עעספימכ6ל

 טובשם

It)UOן וש יינן .ז, ן, וכל ן. לל 

 6"6 ע15מות ג"כ נכר6וח סיט רומו יחמכן, 65ודקדמי
 , סגכד5יס ססכ5יס נסס עליו ססס מס כפי 5ססיגס65זס
 סססנחט prPS חדיר ידיו וכין לסניו ססס לנוס רס"יוייחסם
 5כ5 ע5ס וסל סכ5 וטול סכ5 ססס 5מס תמידכסס
 6ת ססינ 65 סמסס די ס65 כן סדכר ו6ס , סטכ5יסס6ר
 6"כ ממוחס ע5 5ססיגס 6"א ססכ5'ס ג"כ 6ג5סס"י
 ומסו 16גקלום לדעת סס5מיס ומסיגו מסם מסיג 6פרמסו

 י56ו כי סרס עמר אחורי, 6ת ירקיח כמץסגרך
 מדרגע סנכד5יס מססכ5יס 5מעס מס 6פר סםסעניגיס
 ספסוטיס סנסנויס מכס וסברס החתר כע5ס ר"5 ,סמ5י6ות

בך

 ע11"
 -:":: יילן, , ל:1':"ן'ו ג :ו 'iSn:c ןןעןן ןנשומ,.,ע,

 וקי"י"."";;'[ ט ""1" מקל; וי. bgl~xno 1"י, 4;ןלע ו"ייל,4ש"51יק5ח

 ' י"."נ":,"י:מןיי,
 יקוש
ן ג: ש: [:.הל:ייש" ,ןך,:"צנךז ' ש  ק י:מ::1 1 ד",לע ;'י2: :נ " 

 ג% ן.'יןןךל.'"שךן!,4',,ו',.,'י".,,י,, " "יינ,,"ין

 ןא יקע 11ן; 'ע%~"%ע "ג11;ל,י,וע351יו'1ן,ו','
'ייי',ען,'מ,'

DW-1nI 

 "%( 'יש'ןק:'"'''''"י,'ע':'ק 'י"ןי י,.,
 מקש 'סס0 1 סןנ'ס ג' 6עי h'nD סייס ת"ת אעיט פ% ד=ון%6 סיכ י" ,הס ג2י2 ננגליט,:שיסש
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 לם לה פרק ראשון הלק נבוביםמורה
 1 הדבר אחי ההמשך בעניץהתחח

 , תלכו אלהיכם ה' אחרי , אחר איש סדות בדרכי ולכה )6( א

~va'אחרי הלר , במדותיו ולהתנהג , פעולותיו בדרכי ולכת , רצונו אחר המשך לוסר רוצה , ילכו ה 
 מה תשע )נ( סח)ק(  מוס י' נסדק ועפן . מוס ג"6 )סרק אחזרי את זראית נאסר העניין זה ולפי ,צו

 : המאמר זה פרקי בקצת שאבאר כולם,כמו בריאותי כלומר , מרצוני ונתחייב ב , לי ונתדטה אחרישנמשך
 בלב ויתקעם , לב בעל כל , החי הההלת בו אשר האבר שם הוא , משתתף שם לב לכתכסרק

 לב ער , דבר כל לאמצע הושאל , הנוף באמצע האבר זה היה וכאשר ,אבשלום
 במחשבתי נמצא הייתי א לומר רוצה , הלך לבי לא , כן בם הטחשבה שם והוא . אש לבת ,השמים

כשאירע
 טובשם

 6ת ורזיית ג6מר מעגין ולפיז . ססס 6חר לךנ66
 גו סרנ1ן לו ו0תדמס 6חרי סגמ0ך מס תסיג ר"ל .תחורי
 ~hlOl 0ר6סוג0 כנ~רס גמנ6וח ס0ס כ5ס סגמנ6!תסיסיג
 מולך כקלו סגמנ6יס 6לו ס6יס יסיג 06 ולנן לסםדמות
 סרכ פי' 6חר גנוטך ווס , לו דומים מס כי ססס6חר
 מענננו בו סרנן , מרגוגי וגתחייכ : 6!גקלוס פי' 6חר65

 סססעך וכמו , 6' דגר סו6 וענמותו רנוג1 כיומדעתו
 ס'ס'ג מי כן 6חריו סטך 0סו6 עליו ג6מר 6י0 רנון6חר

אפורי  גסי )6 פילוסו גפ' גממך ort כנסכמוחוי כקומר 6' פרס מיוח קמלי ניכמ י") , מוות א לחפרק
nllp)lb: סכלי6ס 6מל ר") . מלגונ' וגחמיינ ב , or1 מפלק 
 פלו' כקנח קמור כס סגוכל מבליס מלכסס )מעסםרומו

 : ממסון ג"ו כסל' סמ6מלוס
 כחמים ופירוס , גמר סייח )6 גוסמ6ויםי כממפכחי. טחך נוגר מסייתי ר") . גמגם סייחי א לםפרמ
 : בממסכתי סייח גמנ6 ק)ומל כממסכתי גמנ6 סייח)6

 מסיג 6100 גומר מרגוגו )תחכרו 6סר סגמנ6ות156

 . ס"ק ,י, otpntl ו,,. !;"'מני קיל, תקי ;1:~: ש~! תעו. צ:: לטפרק

 6ג5 גתתים גמחסכתי גמגם סייתי ל6 נפסוק וסרטון / וכך כך ג60יוע כמקפכנע גמגם סייחי ר"5 סלך, 5טא
גמגם

אברבנאל
)

קרשקש
 טיס נמו רחומיי יגריס ג%ור'ס 6'ן ג' 6מר דגר 1mh 6למטיפיי"ס ן ןן

Ot)v~,. תופו זווג מ:חהף כס לסריס ק)מט,ס גס' נפויס 6מי וט ומסוי" 
 ,ד טעסו6

~ShNO 
 סס ססו6 גג)) 8מר '5מ!ר וגסה41 , ספירכחי נמו

 נו 1Dh )6 גו)) סוס שחיף ססיכ ולסי . מווסתו 16 מג'מ עסיס גיןסנג
 , כנגר ססה!ף מלגי סם6)ס טיס )ס!ווס ססס6)ס ,י ט) סו6 פחוסווווג
 ס"6)וח גוס וסוחרו . וססס5)ס מסחוף גו)) וגר 6סר סיחוף סיסיפן

 . גחוסיס י . פנס גבס סני טכוג היק ואהה : טניססר5טוווח
 . ספ1י5וס ט) , ג' . יכסס ט) , ג' . יר5ס1וס  ס,חתו גפי ,6ן
  ונטסו4 , יסי)מס יל 1', . יומן כלי יל , פ'  סמלות. טלגליר',
 נענין סומן נקי נ'ג  וס61 . %5ר טרוף 3גסו3 פל* סקי לסי ,סיפן גלי טל וייתפר , Dll~hs תסורס ויס ליר סייס  פיס ס3י5נתור
  ג'ון 5יל , מירריפי 51מר פ4%5ד 5יד ססיפ'ט  סוי (ntCD סרג?'_P ;לי 5וי  5פיי3 . סרזיפס גטכן ויטיס , גמוס1 קם )6 ולמריו ,6מר
 כ,מן גסי קסו6 ר6;ו1ס ו)ו'6 , 6מי קהוף ס6)ס סטויניס מסני)ספוח
 סרויסס געוין !יסים וקומר , סומן ע) ססוק,ם ססגי6 גמי 6מיגעוין
 ווכח סרויפס נעגין פטפיס גימר סומני*פוכר ססה1ף  טיסיםפירוטו
 61'ט פרס' מזוח למרי  elh יר'  ססס"ר ר') , 6מל 6!ק מלוסבדוגי
 ורגן סומן יגול "וט מסק ו6י1 . 6מר ססי6 כס)יגס ס) ~anh ,%ד
 5לייכס ס' לסרי יסורים GI('rS. , b'_?  ייסקו ע) ומיוסד נגסססו6

 על ולנועג זולתו בדרכי לבת חריזי נסחת )6( לה13רק
 והחרטה אחר' שנטשר מה תשיג )ג( : כו'מנהגו

 טאהו אשר הטוב השם כי בזה הרצון . כו' מרצונ' ונתחייבלי
 כיבותיו ויושפעו המזד טוב פועל הוא ברצונו המציאותיהטפע
 אל טובות מהם יושפלו לו כתרמים והם הנפררי? השכליםעל

 ואמר , השפל עולם אל טובות 'lpc~1 הגלגלים וטןהגלגלים
 פירוש לפרש ואפשר , נכלל כלם הנמצאות על מרצוכיונרטהייב
 ,  רצונ* בפי להפ המונח הטבע ר'ל אתרי,  שנבה%ך מה השיגאחר
 אשר העם וגל אהה צא שאמר כמו מרצונו  ונהחיי3  ש%מרווהו

 הוא ההרמות רגל לי ונתרמה ארריך הנטשכים ענינוברגליך
 וכתנועתו הטוב בהשפיע לו נהדטה הגלגל כי כלם הנטצאותלזה

 הראשונה הכונה על תנועה! כ' השנית הכונה על השפללעולם
 רצוט כפי לו מתרמה השפל העוקם שבזה מה וכל עצמוקיום

 טצר קיים שמור יהיה שלא מלסטה וטין מין כל לך איןהקרום
vlonלו יחרמו ובזה והתולדות ההויות בעשיית להם המונח 
 , יהברך סאתו המכוון והוא וולתם ובוראים תמיד עושיםשהם
  יהיו  הנבראים ר'ל לעשות אלהים ברא אשר אסרו הואוזה

 : מרצונו נתחייב וזהעושים

סיס)
 סס2 סטהמ"ח )פי

 'ט%דן,ב:':י6!2מ2:יttntSIPPt)~1) :2, %24 צ,ך'עי2טי ןשד צ :ן :2עבטאן:6
 , סייט מזוח 6מר' ,סיל'פס סומן: su 6הוו ק%סצמקי :צי:2 סדן י:ע) נייאש. צד:ייקיס,, 2ג:ה!ו4י 1:אי:מ21ה% ;גון 02  וגיטה

 פצ , פילפל "otln~h סס י"מ,5'ס גי %, כלן פר,ווי ווחמייג לי וססדמס f~nh  סופטך מס תייג לגמרו)(מ1
 %ייט סיס סקור, מנסס ימס.- יסילוסוף סיכר לסי , לי 3טל יל סרי 4מר . לב בעל כל התחל ש% החבר ב למטללםפוק

 כל 5פ1ט וטל שספי טלסל3 סיביר (י קיט  ססוסיס סטםגכ6ן
 רירי

 ירע וסיט 1!5 , וט%  ס.י111, וטן , יטביוטל וטל

 לסגיה גסס , ז' . גענ,נין 6)יו4ףך
 צם

 כטיס לנטל  סם ים
 גו ),פר יי51 יגפסוק , י'ו( ג' )ירפיס % ר,טיס o)s ואספי פסוי

 5, יי י 5י היין)י"ן ,%,צי

3מ י"

 לנטל ;יתפר  ישורון ,ימגססוף  יט1ייץו' ט) ו)6 מסג) וט) כלוון ;) %סממקגס יג הפר סחיר גן  מס , 1nlcpn יסנוט יי2פ

 צן" נטים%
  2י,:נ,2י2ה4 סט דיל י6יף,):יסן %;6ב")ססס עיי ל( " )שכת , קימי" :ה % י"ס ~"" )6ם ב '

 , סים גטקוס סני6ס עמס , סס'י 6) סיג נסס יתיימס )6 , % גיס שטקס ס6)ס וספסוקיס ג'( ג'ק ושגויס )ועת )ג ס' יגס ניע hhירט(
גסיותו
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 60ם לם פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 אשר , טחשבותיכם רריפת לומר ריצה , לבבכם אחרי תתורו ולא העניין ומזה , %ך מךכשאשף
 , דוד את להמליך אחד לב ישראל שארית כל , העצה שם והוא , סרה מחשבתו , היום פונהלבבו
 יחרף לא אמרו וכן , עצה בחסרון כלומר , ימוגנו לב בחסר ואוילים אמרו ובן , אחת עצה עלכלומר
 ול4 ארפה ולא החזקתי בצדקתי הדברים ראש כי , הענין מזה עצתי תטה לא עניינו מימי,לבבי
 היש , כלבי רועים לכם ונתתי ב , הרצון שם והוא . האישות לקניין העבדות מקניין נומה בהרוצים מנחרפה, כלוטר לערבי דומה , לאיש נחרפת שפחה אסרו , אצלי יחרף ומענין , מימי לבבייחרף
 , העניין זה למי לבורא הושאל וככר . כרצוני ביושר רצונך כלומר , לבבי עם כאשר ישר לבבךאת

 השנחתי , הימים כל שם ולבי עיני והיו , רצוני כפי יעשה עניינו , יעשה ובנפשי בלבביכאשר
 בעניינים שללו , לימינו חכם לב וכן , ישכיל כלומר , ילבב נכוכ ואיש , השכל שם והוא ,ורצוני
 אלא ג , השכל על מורה שהוא ר"ל , מקום בכל לשם הושאל הענין זה ולפי . הרבה וגה ,השלמים

 ישיב ולא , לבבך אל והשבות וכן , עניינו כפי מקום כל , הרצון על מורה שהואהזר
 א~

 , לבו
 הראת אתה כמו ד , לדעת לב לכם ה' נתן ולא שאמר כמו שכל, בחינת כולו לו שדומה מהוכל
 כלומר , לבך בחווע בכל ה אצלי פירושו , לבבך בכל אלהיך ה' את ואהבת מאמר אמנם ,לדעת

אפורי
 סססוק or כי הימס וגס ר") , כיני רוטיס )כס וגחח'ב

 נקמלו מתגו למטס 0סגי6 מס טס )עלבו )1 וטיס יח'6מר
 ר") , וכו' מורס 6100 סול 6)6 ג : יח' יו ihnloוכרר
 )0יו0ס לנוניס גטגין 0כ"ו 0ססוקיס ט) מס ורוח )וסיס

 : כ"ס כ0' 0ס" כמו )נו 6) 1יחע)כ tt~po ומ,סממטיס,
 ~sff )רעת סר6ח ט6תס כמו ר"ל . ידעת הרש 006 כמוד

 : סכייח 3מיגח S~g )דעת )ג 6מר כך סכיגמ"ח
 מגחיגח סררו וי" כך )טרס סכיניו ל") . )גנך כמוץ גי)ה

כיית
 אובשם

 סם על רכיעיח ונקמר : 16חך ונוכר כמחסנתי סייחינמש
 . זוז 6ח לסמליך 6חז ל3 יטרלל כל ס"מר כמוסענס
 כאסר לנך "ח סיס , כלגי ר1עיס לכס וגתתי סרחון ססוס61
 כלסר ס6מר כמו ל3ור6 סו;6ל סעגין ומוס : לכני6ח

 ס0כל על חמי0ית וג"מר : ור15גי ססגחת' סימיס, כלסס ולכי עיני וסיו , נרנ1גי כאסר יאמר כקלו וכגפסיגלככי
 ומוס סגכי6יס, נדברי מרכס סעגין ומיס ילככ, גכוכו6יס
 : ס;כל על תורס ססו6 ר"ל מקוס, נכל לסס"י סו0"לסעגין

,
 פסס מ.עטיס סס.ףיס טיס j?Ptt'1 על מירס 6100 סור 6ל6

 ט) )ג גרס סלמו %גי" 1יך גש3סיו0ו
 1)6 ס,גימו מגנו סרכי

סג"
 וגססץ )'0( 7'י (er )יעת 06סיסו*ת

 ססו6(
 )ג 1'סס )6

 ןק .י~מ:נ,י*יינ%ן נ,"%ן %י:נונ,0 %ש

 ,)נך בש0שלסג%%:," ז2.1ד1 שםטי:%ל%נני].יען)ני(:ןןן:"ע,.1(%לןע'יךי
~DD1 

 ג),מר גמ'ס סג0מ,ח כר6;ונס סלאמס כפי שיסכסכו יר"ם
 כוס  מעולותיך תכלית טחטימ כחותר סטכל טל  שרססו ופטם , סגוףגמ"ח
 %לן:,ביוו%ן  ?טרד 1, ,,,טב דילנונת 16י 1ס)ר6ס . יטירו0י 8;ר סולר סרגריס ט) סטייתו ל6 ספסרטיסכ) וסגי . סיפן כסי יר3 יגוי0יו פי;תופיי וי י5י סניפ ור6וי ,מסגתו

 שגי"ב%60:4ס: %ע:5 צצ,:1:%11%:%
 ס5סגם סייתס לגגך 3גל ולציך ס' ו0 וו.סגת מסון ירג ת)6זפ8נר

 ייה? סלנ סייס פס לו( hs1 לטל וס46 , י5לסיס למיני (hrt~סיופו
ouinonפתונר פיס ג6מ1י(  לטל p)tla לפרט וכוי . 1ל6סגס1 ית' לו 
 ס' פל יאפר יהירותי סורסו מדיר מסיג  לופר סר3  יוצרךמ,  3גל  5לסיו ס' אס ופ61ס3ס , 3רומיס פפפטס עלס ספויעשטוי

 וט) סט,0 ט) ו6ס , ספת0גס ע) ו6ס , וגר ג, 6מ1ט ע) 06 ,ים
 ו6ת,- . ס0כ) וט)רענון

 , לסירו ספיר בסייס גפתמגסנו סיס 06 טנ5סנ יכת31 ינוס ,~bSh  סיתוסיי ג) ט) )גגך גג) )פיט נדו 1:
 ו3ר)ו1ו1 ,  ולפגרי ליציג 6ס יי ,  ולתפ61 לסרפ מסיי סל6 לפרסיו 'גוו

 ואחרי : גס0גלס  וגן , ס6ס1ריס 1)6 סמ~חריס סדגר'ס כפידקור,ס
 ג5ן סר3 סניו יוס , ססילוס "סיר  סרנריי קירס . בורחוהקרמת
 bw 1'DD פיליפס וספססגס טסט1פ לפי , 5פיפסוסר פל לגסי6פר

 5פל,  יפפטי'ם  סגרירית וע' , סונרים53פיי
 ,  סתמסגס ר5;ו)י

 סטג) טתוף סגיך ו8הריסס גיס, ,גר 1r'tnD גנהירח 0ו,.ן51מ'כ
 פכוי  לכו" נרי  כלסוסויגו

 גפו , לגגך גג) היסיך ס' 5ת ו5סגח
 ל5 יפתטיס גייין ייג והב'% . ג' 8' ספקנות 1ס כס ויוסרוס6פרסי
 י'יסי זל, .  ליריך ופתס03י יני  סלך י8 וטפן להרי 6חסילים סכ,טי גין סתתטוג סיין יפר כקלו גספיס ירנ )דית סכסוךסירוק וימיי . פיו לסי  )פפן לחרי סלך כיר לנתזי 8ליספ פילת(לקל  מטי וסוף  ג'ו( ס' 3' לפיכיס פרכיתו  rth' SDD מפך (ich  סלךלגי

 , מסכל פל 15  סימון פל ht)si ספסוסיס לסרס 1C~h סיוע טס Osuמתוף נ'י ישג ס3', וסוס . ספרגגס  פפל 6יס  יפו (4ch פסך "םגפתסנ0י
 סייס 0פ61 יפה;גס להרי ספפיייס גוילים טיכיתי פי סיסיימי

 ספסו;יס סוג סר6ס ונס , )נגך גג) גפ0.ק ,גסס כרי ו1ס .ומריון
 610 ע16י) )ע0 ,  ימותו 4 גתך ~Je'th פ6מר , גע;ס  ייכוצויסימו

 )6  וגן .  יסגל ,טוי ט) יקמר )6 גס , סולן ,סדר וקיוו סט1סגטזי
  אמר ~rtct ר06 מס06 0ט,ס ט) )פיס סיג ר6ס מימי לגגיימיל
 )6 קודם 6וסס ,)8 אלחיגלעתי

1DhGll, ס,6  1רס0י גי , מימי 

 לפירוטו יססס טל, ולסי . יסיוסיי ~תתלפ פ יוכנס יסיק  סגולתי13ו;0י
 יתרף 1ט1'ן 6% , נטפיי ספפלופ טל פורס סי8 כילו  יחיילפרו
 %ר qmn סרג סניף וט וקמר, . וכו'416

 תירוי
 : מסכי פפנין  ס6תרון סידיי סייף ולתריו )יסע. מיטוס סייסמסייף מרסון סינית ל5 סירי 8מ גי יפ): 3וס תילי  61ין , יצגי רופיםלגס ונשתי וסגיך ,

 לוס  ;יספוך לסי ית' מסקל  ססוזיס סססוף וי פל ירh')D 3 ל5והגה
 3' 6' ליפותן יפסס 31)פסי גלגגי כ5;ר סרטון  גפ)ין מוכייפסיסיס
 יינכר סל3 כי  ג'( י' 6' לפ1גיס  סיפים כל  סס וחגי טיפי וסיד)'ס(
 ,_?~ol גי) )ים סולל יפנין  וי ולסי סרג 6פר ושי , ס;כ) פל )5פרטס
  י:~ךי:::סים מג  צ%לי'גי%%ן:ןזייישם כליפר סרטון, SD מורי 6100 יגר תלו סביל סידת פל פרוס ויויר'ל
  סס0וקיס ט) הנפך ססו6 1)סי טופו גור ימכוון 1;1ס1  ססכל ע)יחמיד
 וסיפוח  וכן פור סרנ טלפי מס  ואמנם : פוג סרeh'n 3 ל5סוגר
 510 , %קי6ל

~D1pO "פ( eRht 6מו , )גגן גג) 6)מן ס' 6ח 
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 מ לם פרק ראשון חלק נבוביםמורה
3חא

 הני
 : תורה ובמשנה המשנה בפירוששבארנו כבי השנתו כלם פעולהך תכלירו שתשים והעניין , הלב מן הכל התחלות בי )6( , כלם

 אלהים ורחץ , היסודות מארבעה אחד יסוד כלומר האויר שם הוא , משתתף שם רלה )6( מ13רק
 , הארבה את נשא הקדים ורחץ , המנשבת הרוח שם כן נם והוא א .מרחפת

 . חיים רוח בו אשר , ישוב ולא הולך רוח , החיוניה הרוח שם כן נם והוא . הרבה וזה , יםרצץ
 אל תשוב והרוה , ההפסד ישינהו לא אשר המות אחר האדם מן הנשאר הדבר שם כן גם והואב

 כמו , בו ויתנבאו הנביאים על ישפיע אשר האלהי השכלי השפע כן נם והוא , נתנה אשרהאלהים
 כל , והרצון הכונה שם כן גם והוא . הרבה ,זזה בי דבר ה' רוח , הרוח עליהם כשח ויהי ,עליהם ושמתי עליך אשר הרוח מן ואצלתי , המאמר בזה שיוזכר שראוי במה , בנבואה בדברנו לךשנבאר
 יתפרדו יאמר , אבלע ועצתו בקרבו מצרים רחץ ונבקה וכמוהו , ורצונו כתנתו 1 כסיל יוציארוחו

 ידע אשר הוא מי יאמר , יודיענו ג עצתו ואיש ה' רחץ את תכן מי וכמוהו , תתעלם והנהנחוכוונותיו
 )ע"י בפרקים ד שנבאר במו , אותה ויודיעני , היא איך למציאה הנהנתי ישינ או רצוניסדר

 , 3סונ
מסמיק

 טובשם
 סעולחך חכליח מתסיס פלכיך ס' 6ח ו6סנח פ"יסים
 מעטיך וכ5 קמרו m)h גפי' סר3 סגי6ר כמו סטגתוכלס

 סרוח טס כן גס וסוף . מלסיס ורוח במרו כמוי היסודי סביר סס 610 מסחף מס סו6 רוח כןמנרק : טמיס למסיסיס
 "ים סמגסכת סרוח כי ודע , סקדיס ורוח כמוסמגטכת
 זגר סו6 סמגסנת ורוק פטוט ס"ויר יסוז כי ntifioיסוד
 סרוק על סליסית וגונתר : כטגעיות סיתכ6ר כמומ1רכ3
 מדגר על ר3יעיח ונחמר : יטור 1ל6 סגלך רוחסתי1גי
 וסרוק כתו סספסד יסיגסו ל6 ופטר ממות 6חרסגס6ר
 ג6נור מסרוח סר3 "מר hSt גתגס, 6סר כ6לסיס 56חסוד
 וסרוח nDlO ס16תו onS עמו סנותס1וס olho נפטע5
 : סגקגס סטכל סו6 מנוות 6תר סגס6ר olnht , נפסדסו6
 יטפיע 6סר ס6לסית ססכלית ססספעס על חמיטיחויקמר

אפורי
 : גססךקמוח 33י 4מל מנס לק סגלך 3כ) סססוק יימר 5יך כיטכסת
 מ6ל 3כ6ן . סמנטית סלומ סס כן גס 1ט6 א ממטרק
 טויל 6יגו סלוח כי ס5ממיס מדעת סלכי
 סמולגכוס מסגמג6וח סו6 "כ) 6כוממ"ר טחס3 קמומקגועט
trstל") . ס6דס מן סיכר.סגס6ל ב : כמינוח טחי עמס 

 , יוזיעמ ג : )קנות מוטכ)1ת 0ס זעתו )פי לרס"לססעגין
sugגו 'ודש ור") רסס סג,"ן( onth , ("דע 6טל סו6 מי ל' 
 וססגסנס וסע)ס מסלול כוסח חכן מקת כ' וסנסנחו, לגונומדל
 ומן )עולס כ"דס לומי ידון )" )"מרו רומו מפרק ונס .וכו'
 ממיס לום כקמרו מרסיס כמטסם ולומו , w((oht עניןסר")

 ססס ~eth('o )מניט 610 סג)ג) 6100 סמיס רטן ר")3"וסניס
 : ntSDn' וי"ט י"מ ס' 3סגסנ0,סס ימונו 3סרקיס ד :סיסוד1ח

 ויודיענו . )מגייס וסנסגחו רנונו סדר ידע 6סר סו6 נוי 3ו ומרנון וכו' וניס ס' רוח תכן מי מעגין ומוס . כסיליוניך רוחי כל כמו ומרנון סכווגס על סטית וגביר : סריס וזס עליך 6טר סרוח מן nSsht' ט6זור כמו 13 ויתגכ6ו סנכי6יסעל
אברבנאל

 , )נין 6) וסט3וח שסגין גמ1 סרג) ע) )ג טס וקמר טגפסוק זיוהסעס
 מיהר סיג) ט) קמר "טס וסוגית י'ט( מ'ז ;יטטיס )נו 5) ישג1)6
 טעמך קמרי סיג) ט) וקמר טס61 )וטח )ג )גס וחן 1)6 ט"וקסו6
 סספסוק ו)פ' , )רטח nSnSסוג

 טסט"
 , ,דטח )ג ס' )ים ;חן ו)6 סרג

 ~(OD )י7יעס מכן )) לגס ס' ;תן )6 וגי 63מרו , גרטיס סר3יפרנסו
 גתמי0 סי6מר סקוסי ספרון פי' נקמת ט01 סרג 1:4גימ . סזט)6

 סוס מפסוק 0נ.6 1)6 )יטה סרקת 6תס כמו ט11גמ'ס
 )סר"

 "ם גו
 ~D'Dtbn יר"ם וממנו , ידיטס סגה )יטרף) סט'י טפתן )סוגית oh גי)3

 סרו גפס1קיס ט)ג סיפח טס 36) . )וטה )ג ס' )גס נסן 1)%66ר
 , )גנן גג) 6)ס.ך ס' 6ח ולסבה יח' גמ'ט סוס סרג) ט) 61מרכרס
 ג )ומר ר11;ו , ס1נ גהרה גבל 5ס כ' סקג) ט) )גז מסרט י6ו'6'ן

 למנם סרג "מר 1)1ס , ופג) ורנון 1ט1ס מחטנס , ג)ג כנגרססהופ'ס
 סרג 6מר לגן , גמ1מ מ1טגו 6קר כמרמס 5) י1הכו 1יממקגסססס"ר ו)פ' . ס:וזמיס ג"ס1קיס סוס מרסוק פייוט Phr שסטיר ס' 61סגחמקמר

קרשקש
p-Dהתחלת ר"ל . הלב טן הכל התחלת כי ח( לם 

 להם שולח שהוא הלב הוא ומעמדםהאברים
 : מעמירם שהוא והרוח מזונם שהוא הרם ממנו היוצאיםבעורקים
 ורוח , האיר שם והוא , משותף שם הוא כיה )6ן מפרק

 רעת לסוף יררנו לא , המים פני על מרהבתאלהיט
 המים פני על מרחפת אמרו כי נראה היה כי , כוה השלםהר"מ
 כאמרו ותנועה נדנוד מרחפת לשון כי המנשבת הרות שםהוא
 לשם וסמכה ירחף גוזליו על אמרו וכמו עצמותי כלרחפו

 איך הימור שם רוח היה שאלו הוא אמר וכן מתנועעת,להיותה
 האפשריים הדברים שזכר ונראה היסודות, משאר יותר לשםממכו

 שנבאר כמו ממש חשך שהוא יראה החשך כי מורגשיםלהיוהם
 2 משנ' ל'בפרק

 סתוי סגיי 61מריו יח' גו ס6גריס'ס;וכר טחתי )נ5ר סריס נפרק סגי" טסרנ 6מו . משתזיף שם כיח מפרק
 , 3רומ ומו"ס ט0י6 ושט , ג)ג סנופי "כו" ר1מ סגי" ו5מרי1 סגנוף, ~th(D טס61 )נ וגןי )ו, ס%חנגד לחור

 יסוד ט) קי6מר , ס6' . "תופס טפס גרום סגיך והגה : ספרקי0 קטור ונס . סהייס פענוח גר' ססס וממט וטין , סמי ח11טח גליטיול וגפף , (ae )גט) ה61ר "סו6 ופיר"
 סו6 6ג) , 5ג1המי טגה3 גמ1 מהווטט "ויר סרוח כטמן זטה1 סרג סורס וגוס סמנטנח, סרות ט) ט,6מר , ג' . סייוע ס,סוד וסול ,ס6ויר

 6טר כר3 שמר , כשח להיי ס1ט6ר גוע) ספג) 1ס61 כזגג סיח ט) תיקמר , 7' . סחים רוח ט) יזה היקמר ס61 , ג' . סמורגגוחמס;מ,6ות
 סו6 , וס6מ,טות כמוסגות ג6מ,טוח סיקוס טסטג) ט) סרג מעיר ננוס , )כסד ס"מ): גסס טסן סוקוומ )מ1"ג)וח רמו , סספסד יכיגס1)6

 n~(ohu פסוקים סוס גסח1ף סרג כגב וסוס , ס,גי6 ;פט ט) מרוגז) יתו) 6"ר ס1גו"יי Dt~O ט) ר"מ קי6מר ס61 , ס' . סמם 6מויסנדקו
 ס' רומ 6ח הגן מי מוס וכגק , יכגו11ס סי,,1 ט) ר1מ טי6מי , ו' . כטנרס עיר 06131 יקמר וט כנס )פי סקודט, מרוח 1פס,קיסס6)כית
 : 0016 ו,וזיטנו , ס'6 6ין )מ1י06 סנסנהו ישג 16 ר1,11 מזר ירט 6טר מ' , גפירו"1 סרג 1the . י'ג( מ' ),מטיס 'וזיט,ו ט1הווליס
 . )ה;סגס רמו וסטיק , וססז1ר ס'ז'עס גולח מגן מקס ג' 1'), סמקוס קוס גבירותו טגתג ס1רג1נ' יגר' ג.נ ט,גין ר15, כרב ג1ונס )ג6רוכד'
 , e~w9 פ) סכן 0ל3 יפיס 06 ייטל 1)6 , ינונו מזר יוט 6קל מי גלפנו , mf~tp . '6 ג' סמולם סרג גוגרי מי6 טסו" גגוווחווס;')
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 61מא מא מ פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 הענין לפי וקצתה , החמישי הענין לפי היא לשם מיוחס רוח כל והנה , בהנהנה יבאו נ'(8סה4
 : ההם הדברים עליו שיורו מה כפי מקום בכל יפורש שבארנו, כמו הרצון הוא אשרהאחרק

 , חיה נפש בו אשר מרגיש לכל הכוללת החיה הנפש שם הוא , משותף שם נפש מאפרק
 , המדברת הנפש שם כן בם והוא , הבשר עם הנפש תאכל לא , הדם שם כן גםוהוא

 האדם מן הנשאר הדבר שם והוא ב . הזאת הנפש את לנו עשה אשר ה' חי א , האדם צורתכלומר
 כלומר 1 בנפשו שריו לאסור , הרצון שם והוא . החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה , המותאחר

 נפשכם יש אם אצלי וכמוהו ברצונם, תסנירני אל כלומר , צרי בנפש תתנני אל וכפוהוברצונו,
 נפשי אין לפני ושמואל משה יעמד אם וכמוהו , וברצונכם בדעתכם יש אם כלומר , מתי אתלקבור
 מיוחם שבא נפש זכר כל וכן , להעמידם ארצה לא כלוטר , בהם לי רצזן אק ענינו , הזה העםאל
 ברצוני כלומר , יעשה ובנפשי בלבבי כאשר באמרו, לנו שקדם כסו , הרצון בענין הוא יתעלהאליו

 וזה , ישראל מענות רצונו פסק , ישראל בעמל נפשו ותקצר פירוש יהיה הענין זה ולפי ,ובדעתי
 ונמנע הפעלות ממנו ופגשו הראשון הענין לפי הבינו שהוא , כלל ב"ע יונתן תרגמו לאהפסוק
 יתעלה שהשנהתו קדם שהטאמר , מאד מבואר הפירוש יהיה האחרון הענין מזה וכשיובן אמנם ,לפרשו
 , דלותם ועצם , בתשובה וכשהפלינו , הושיעם ולא תשועה לבקש וצעקו , שמתו עד אותםהניחה
 ותהיה , סופלב שהוא ודעהו ג , ודלותם עמלם מהתמיד רצונו ופסק רחמם , עליהם האויבונבר

הבי"ת
אפורי  . סופח סגפה 6ח )מ עסת 6סל מן מי א מאפרק

 : מנכד) מן סמנעח סמד3לח וסי6ר")
 6מר ר"ל , ס6דס מן המוח 6מר הנספר סדכר מס 6101ב

 6מל מסייס הוסגל ממזכר ד3יע,ת הלוקס סר3 טטס5סר
 סמן3רת מנסס סרטה: גריס ס"דס נ1לח טס כקו ו)6ממוח
O)thסכלי ע"ס h)b תמסד וססכנס סמוסכיות )קבי מכנס 
 , סמוח 6הר יחסלו הנקגוח וסמוסכיות גופני כח סו6גי
 , מופלג 6100 ודפסו ג : וכו' הגשר כןכר סס קמלווגסו
 סכם ססו6 )וס רמורעל

 מסועי
 סלע וס )סס מייל 6סר סלע

 , רקנו פסק קמרו Ort )סס מיסרע מסק ההוך סיוסעד
 : סמססיעיס ס6מנעייס טל יקמר מרלון (OSUD "מלנווכגל

 טובשם
 610 לסס"י מיוחסת רוח כל סגם : onlh לגו יוןיער"ל
 . כרנון בו 6סר ס6חר1ן סעגין סו6 סחמיטי מעגיןלפי
 רוק כן גס 61מרו כ6דס רוחי ידון לל6 רומז מטרקוגס

 : OtJDt~Jסחים
 ידחיס גפס על ג6נור , hlo מטיחן סס גפם מאפרק
 סגטס bp(5 ל6 ס6מר כמו סדם ען מגית 1ג6)ור :חים
 htoo סמדכרת כגפם על סליסיח וג6מר : סגסרעם
 מגסס 6ת לגו עטם 6סר ס' חי סג6מר כמו olhoפודת
 ממות 6חר סנדלר סדכר טס על רביעית וג6מר :סז6ח
 גלם ככחן , סחייס כגרור נרורס קדתי גטם 1סיתסגמ"ס
 תיגס ס6דס עס סנוו~'סווס מזדכרת הנטה כי דעתוסרר

 על חמיסית וג6מר : וכו' גפס והיתם ג6מר ועליו סגט6ר סו6 סגקנס סטכל 6כל וגטסדח סווס סי6 כיסנס6רח
 : לסענוידס טרנס ול6 כלומר לי רנון 6ין ר"ל , סוס ~OP 6ל גססי 6'ן סעגין ומוס נרי כגסס תחגגי Shמרנון
 וסוף סקיוס רנוגו סו6 רגונ1 כי ידעת וכנר . יסרבל מעגות רנונו Ppn ר"ל יטר6ל (Snw גססו וחקנרוקמרו

u)no
אנרבנאל

 קיסרך וייחס , סוסנחו יסיג 16 סרג ס6מר , ג' . סרחון סיר ט)16
 )מ'ס לספיג 1ג,ס , 1סס7גי כיייעס ;ולת הגן מ"ת גי , סוררני.מר י5)ס ~rd1nt לטתי )סייג ינן . וצרו ט4, טסיף  וכון ככנכגס ע)ר"מ
 , יום פי' שנו כוסגת1 יסיג 18 סמום ברג סמ'ס ר') )סוסנסרם, וסס5ס סוד כנןנוגי 61מר , יה' ר15נו סדר ירט 5קר ס61 נויסרג
8ג)

 סו"
 דמו , גגה1נ סג" b'to כעוס sut י1ד'טנו, ע1ת1 51יח "י'

 סוס , )ס,כגס רמו וכטקס סורגוני ח': , כוסגתו תיג 16 גלמיוסרג
 ,1'ן יכיס טה כי' ו);י , ס1רג1נ' סמ"רר ודברן גוס ידרג יגליכהגירו
 רוחי ירון ל6 לקמר רמו כוס וכפרק . לוהגו יוריע ר"ל , יפסיודיענ1
elhaג'( 1' )גר":יח )טקס htX ר6ס מס טסט רשי אבל ; מסר,ון 
 :סוקס 61ומר . גטוייויו קיוטי!ו ומס , ס6)ס כטחו;יס ט"ך )סגםסוג

 כגיס , סומ;כח מסרח , 1סג' . גגה1ג n~nluo סי" הכגילסך":ווס
 ת'( ג' ):ס י"ס )ר1ת גגן מחכיך לעסיס ס' קו) "ת ו':מט1);י:
 סו8 , ס,ס"ר מסטי) , ר' . סמי'ס מרנת , ג' . גן"קיח גמט:סטסי6
 ימר כיחד , ג;סוו'ס סנר"'ת הס:ירס וכי סה1וס ntrton ס1ו)נ"י
 8) הסוג וסג"מ 16מר ולהן )"ט( ע'מ )סבר'ס ':זג 1)6 סיןרוח

 , סוססד סהי1ני גרס ,יגר ממס ג6הד )י1ר.ט י( י'ג 1;ס)תס6)סיס
 6ליסס כרב סוגרך וסטטי מממיסי וכטהוסיס . וזססכל ידברוס6תד
 כסיס רום מרצדס נמע;ס כנקמי )רוס רומו וס61 , ס,)סייס)טמימס
 כמיס רקון )ומר רקס ;'( Sh~lnt) '6ג"1;ניס

 בסו"
 )סייע סנ)ג)

 סרן סס כסטגחס סרכ וכר 6:ר וספרקיס . סיסודיס סכם ,כ6ופ;ים
 : מבח"ג ומטי"ג

 . et)elb ס' נ"הוך,:ט סרג סגם משותף. שם נפש מאפרק
,'ho, 6על שיתמר , ג' . כתיוגיח ספק על הינמר סו 

 סמק כ61 סךס גי ספק )סטיר גר' כוס ס3' ס:תיף סנר וכס ,סוס
 16 בפז ח"א[ נבוכיםנסורה

 ח6כ) ו)8 1סגי8 ג'ג( י'ג)ד3ויס
 )ומר וקרקס (er) סגור טס סוס"

 3רס כי ישווט 16)י סרכ מ;י סנעס  כו6 כדם כיטפסזק
 סגפס  סו"

 hto גדם סג"ר ופס גי :"מרוכמס
 )ויקר"

 מוס ימתן 1)" י'"( י'1
 סנפםביות

 וקר"
 לוס ים,

 סגי"
 ;ם,ק

 ו)"
 טס,סיר , דם סנטת סקרך h1S' )6 "ס גרפס תתהו) ";סר "':6;.)ס , סגור טס סיפק ח"ג,

 גו סוג למר סדגר' ספת SD זפ" :יקמר ס61 , סנ' וססח41 .6;')ה1
 )ירסיס סלח סרס 6ח )11 טפס "סר ס' מי ;סג'6 נמו , סקוס)וית
 '1רס , כנגן) Sh ויתסס טבייס גס וער 1מ"טר ט'1()'מ

 סכת טסו"

סוגר"
 שיטת ס"11:י סנט גמאה דטהו טכס ברג סורס חוס . ג"דס
 כע"ר סונר 11)ח וסיט , כמ1:ג)1ח )וג) )גו מגוס ~6h'o);ס,די
 ג'ס 6' ):מולן סמייס גפרור ,רורס 6ד1וי ופט וכיהס , סמ1ח"מי'
 ,ס 10)ת( ס81 המסהי1ם דעת 6מנס . סרטיי (~nllhr רמו "ס,8;'ט(

 גמו מ",יסס מזרגג ודטת )ספג,) מוגן ט;)י טוס סי6 ס76ס;קורת
 דגריס סמירת )רב מטוו 1)8 . מנסס tQD סנ' גמ6מרטהר8ס

 טקס )" למס ח:") ואם : ישג גסת1ך ט' וגהוק מפרק גוס 06 כיסוס גדרו"
 וס:הו;יס ה)11 רותגטה1ף

~)hD 
 '1th'c , ס":1טיח ס,ורס ע) ::יקמר

 לסרטו כרכ יכוו סוס כפט כהסונס פסיס . כמוח 6חר סנפיר ט)טור
 וט) סאגותט)

 סגם ט) );רעו ";קר סיס )6 ר1מ 36) , ס,קוס ספגי
 סגה קוס , גרוע) סנמ)6 סוגר ע) "ס ;י ,וכסרוס

 , סהגוכ "ח91 גנן"
 סרטון ע) :תטמין ס61 1;ט נמס סטסס מס' וכסחוף . 3ר1ת סנט1)6
 מססהוסים וכגס . מסססוןיס טכוכיהוכמו

~)ho 
 כרכ נוטרך לקרס

 . סרקן 4 סנ"מר ",גרו גמו ית'ג") סג6 (cr סט )נ"ר ס"הר1ן וס61 וק)חס , ומס1תס סורח מדוח)נ"ר
"(1 

 סמ;יסיס )ןנר' )גן חןיס
 כמס מסו גי , סמ:;יטים ס"מ)טייס ט) ."מר כרב גזגרי Its~cnט6מיו

;ו"
 : )גו D Ou(O 1)6 ),ס סיג ;'ו1ן 1)6 ;וג ודגר

פרק
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 מב מא פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 הלשון בעלי מזה מנו וכבר , ישראל מעמל אמר וכאלו , מים מקום , ישראל בעטל באמרוהבטח

 : הרבה תה , בשנים נשאר מעם אם וכן , ובלחם בבשר והנותר ,הרבה
 החזק החלי מן הרפואה שם והוא . חי הוא אשר רמש כל , המרגיש הצומח שם חי בום13רק

 החלי ושם המיתה, שם המות וכן חי. בשר וכן חיותם, עד במחנה , מחליו ויחי ,מאד
 חוק חליו ויהי הצרפית בבן באר 61ה . חליו חוק כלומר , לאבן היה והוא בקרבו לבו ממת ,ההזק
 למות קרוב חזק חולי שיהיה סובל היה ~מת אמר שאלו )6( , נשמה בו נותרה לא אשר עדמאד
 נשימה לו הוצנה שלא עד נשימתו נתבמלה כי האנדלוסין קצת ואמרו , הדברים את בשמעוכנבל
 ויתמיד חי או מת הוא אם יודע שלא עד הרחם ובהחנק השתוק, חלי חולי לקצת שיקרה כמו ,כלל
 , לנפשך חיים ויהיו , החכמה קמת בענין השם זה לעשות כ"כ הרבו וכבר . יומים או טם הספקזה

 , חים האמתיות הדעות נקראו זה ולפי * הרבה ויה , למוצאיהם הם חיים , היים פצא מוצאיכי
וגורעות

 מגבשם
 "מרו . ס6גד%סיס קנת וקמרו : ממגו גפסי ויגסס ממח עליסס סגריר סססק וסימן מעת מגיע 6פר ממערכייסט3ע

 6כל מח ל6 כי גסמס כו גוחרס ל6 כו טג6מר 56 כי : סוסיעס %כן 6ותסמפרע
 מסרי כלל גסימס לו גס"רס סל" עד גמימתוגחגטעס "סר רמס כל כע"ס סנורגיס 15מח מס חי מבכשרמ

 , מח es 671י וסו" כי גט6רס ל6 וגטמס כדגי6ל גתיכ מחולי מן סרסו6ס על מגית וג6מר . חי610
 למעליס פסס מייחסו 6ל6 ס6גךלוסיס כדעת סרכויעת מחלי ומס ממיחס סס ממות וכן . PSnn ויחי כמיסכחזק
?I1)P. וימי פרסית כגן כי"ר ו6ס . כקרבו לנו וימת כמ"ססתזק

 חיים ויסי כמ"ס סחכמס קנות על סליסיח ויקמר :
~vSn' עד ח6ד חוק 

 לסרו
 סגפס7וח וסבעוח חייס ס6מתיות מדעות סיו ולכן :לגססך לגו לסורות גסמס כו גוחרס ל6

מוח
קרשקשאברבנאל

 חוק הלת שהיה תובל היה ויפת אטר שאיו )" מב פרם ויהי הצרפית בבן ביאר ולוהוגו'
 בכל וימת מצאנו שלא השלם הרב על הפלא מאר, י ' סוור וקין וגק)1 גוס סמפוטיס .1ו'

 טיחה בו הרצק יהיה שלא אחר ענין עם התחברות פל' המקרא וימה גו טנ6; לחרי מת )6סקוומית
 : לבו AD'1 לאומרו רומה בקרבו לבו 1.מת אכל ממש 6פל סאו גצן ג5מר סרג ג'ון(ס

 וימיו נו טג6' סקוגמית 3ן על לרמו , מוק סחולי טסיס מצל סיסהמס
 כיסחו ין גסולמרו

~fo 
 י'(( י'1 6' )מכיס וטמר גו ווחר0 )" מלמר רסיס הכגיל נמס 6ט רנור ו:%ן , מח )8 גן נס כגרפית "גן

 טן6ו'5( )הגמי ס5וד)1ס'0 מקמר סרג סנ,6 סגן וקמרו . מח )6 גואי 6101 , גי )נארס( ודחיס )6 ועמס י'1( )י' גךני8) גח1גטמרי
 כס גי )סטג)ס טירמוו סמחיס פוייח )טנין סן' גוס עוד עלג טרמו ג'ל סמפרטיס וקמיו . וגר 5טר ס,רייח מגן ר') , ו"'מת1קנחגט)ס
 6יך גסן סיס c 05(on כוIt~Shn 8 וספד , גקוומיח 8101 וימת 5מר קאו ('), סמ;וס )וט גח,ד1חיו סורג1נ' ונחג . מייל קווים3מיתהס
 וינ,קו 5,ט ק1נרים ס0 ויכיו , ונסחיות )סמיח טגזיו גיד נחן 6טר ס' וגרון . סו5יגהי )תיר וסעומז "יחייסD1'G 1 ו8מט1ג . טרמועמ6
 סומרו" סכמתיות סרטוח גי Otth קר1י0 גמ,ההן 5פ,)ו י0 גי , יהיו )טקס ס' וטגני onniwמפני

 . מות קר1יס 1סנ:סר1ת מרס קר1י0
 1DE וגגה , מקייטו כו8 לטה 1,(גוי מק יטיח גי גס , ס' 6ח יעי סאן המא ג, קן )עת 61)ס טורס )מיי 6)ס יקיט טפר כמח מילויורגיל
 )עג גורך סו6 טויו Inslsn1 מ8),סו וסן)6 ט8מר ומס . טג') כיוזע ונסוך :j~rh ט) וט "6מר למסוג וגו' וחחים יגר8ון רומךסס)מ

1nDD)tג,0 סוגי )מס רמ( ג'8( י'ג ג' )מלג'ז 8יס קונרי0 סס ויסי שמר ומס , פויס(גמ ph~n ויקם איטט גקגר קגוו 6"ר )ויטמור( 
 ~h(t'G ג% כסוף ג,מן ס,ות eus סגחוג רמו 5ג) גרע), ג)14ר רג)יו ט) קם ו)8 6ד0 16הו מיס )6 גן טגס )ומר ויגס וגס( רגליוע)

et1)tpסמ)המס מפוי 6'ט ('ממיתם ר cninc) נססיי 
o~h)i 

 רמו מקגרו ").סט קס סגן , יהיו )טופס סמגמים 1~0 סס0 סגיי 5( סיס
 סמהיס )החיית )רמו, סוס סמפסיז מתפר: רוס 1ט71 . מות וסופקדוח היית קר1ייס ס8מחיומ שיטות גי זעתו טסי' ונמו , ססגחס)חיות
tnthsומד וגס ,פטוחיס0 סטיות )אמות ימו סי5 סתמיים גי ר') , 7ט: סטרן תמם ג. נ'( י"ג )דניך) יקיף טפר ממת מיטתי ורנ,ס~ 
 למרי סתמיזית ססו"ס 1גי6ת וט למרי ,ס ס6י"יס  קסההיט1ת ר') חק יסיח קי גם גדמי )חהיס טוי רמ( וחן נם , ורגיס 5מר דין ,וכלמיס
 ס6י"יס ט) שמרו כי8 סממטגחו 61מר )'( ק'ד כסריס 6זמס פוי והמדי יגר16ן רומן מתמה טור חסויית צמו , כחמייס כי6סספסד
 טגיון גתסגס , כמורט סרג וגר קטון סקרינו פס מרמינו סוס גב' סמטייוי0 כ) ר"יה' ומאשר : ג)ס סמפרטי0 נטו וט ו5) , סיאטוגרון

Ot1)1Gגמי( 11') נתינת סחוסית "חי עחס טסרג ואומר : ס'ו קמרי ג) סגוד; וכסרית סטמי0 1)סר16ח יטת1 )פרט 6ן' ר6יחי , ס8)ס סרטים 
 % ט'ס'ס חג' וט ט5י ר') ספק, וסמוקי vin~no כמוח ט) נהגן נקמר סכמות וקמר , כשינוה ט) ותיקמר ס6מהייס, סמיי0 ע)טנ6'

 , 16 מת ס)8 )'1( ג'0 8' )סמ81) גקרגו %ו וימת גוג) מקומר וס1ג,מ1 , מוח 'h~r הו( גטסמו)י( )1') גסימיס ג8גר,ס 08 נ)ימ1ח 306רומ1ח
 סלפי סרג וקמר , מנק הולי סה)ס פ.ר,טו 'סיס , תרנו )גו וימת 6'ג סוס , נמוח וגן 6ח ס' חנוף סימיס געירת חסי 6מי :5מ'גלפי
 6מר "'וו סיג קגהג סוס 1סגי8ור , וחמס גו ונתרס )6 8סי טז מ8ר מנק מליו ויסי ס,רפיח גנן סכחוג גיא סה)י יסגו) תמתסמ)ח

 כמריו וטגן )1 מסיס סה)י וגר וממר , סה)י )ו טקדס ספר טקס , סו6 סגי8וי 6ג) , סמסיבי0 טמסגו גסו נימס גו )ותרס )56טי
 3ו ווחרס )" 6סר טז מ8ד מוס מניו ויסי 10רפית גנן ניקוי 1)(ס 1('ס . ג811י טמח עד ססן10 8) ווהקרג ק,ה)ס ייטוו ממוח( )1')מנטוח
 tDh1 "6מר גמי , סה)' דהרי ג5ס גו טנ5מרס כ0מ'הס ס:1נמיוו נגן מ51נו ג'ג טרמו סדרן ונוס , גס1ף ומת ה(: הוקי )ו סקוס יעלסגקמס,

 SD 1'"ג 1Dh1 , ראי , רקקי סוסון גסגפ) 6מר ופגן , סו; מס' גרעו סה)ס ר') י'ט( 7' נ' )מפניך 6מו 5, מסו וגו' rrnllשסי
 . מוחקרת מיחס טסיך וסמנ8ר סמ1רס וסד , סיע 5) ומהקרט סמי וכרון קמרי (oh ג'ג ססי6 סמיהס סוס , וימת כלסריס טזגרגיס
 סרנם חור: תקג ומלח ;'8( "1 6' וחס קרגו ט, סוס סעד זפ" )6 תחן אסי ס' 6מר ס1רס,ת כגגן , וט 6מחח ט) מוריס ספ0~קיסזסנס
 וכול , וסט גכ0 וגר 6יר סג' 16 ס5' מסטהוף קסם 51מר סוס סוסו; )"סג יגסן' סת8מן ויגר . קרגו ט) נמרו ג'ט , גסמ)טמח

1ht1D.(גמו ס:וומית גגן סווגר וימת נוגד הקילס גינן )6 , הזק כמול סיסים סיג) סיס תמת 6מר טודס6)1 סרג 61מו0מ'ק מגעו 
 קמו ס6מר סו6 גן גי ה11ס 1טקו סרג דגרי סוס . גוג) סיגר וימה su מרו 5ג) , ט~גרחי גמ1 ;071 סדוקי גדור טס ג' ט)יו,טפירסו
 .  ס:ונפיס )גן % "סי )" , גונ) ג6 6תר כו6 1גדחי 6:ר וימח גי 'ורס , גוג1 )מות וקרוג מנק סהו)' "יטיס כוג) Oto וימת5מר

 8מר טסרג וט וט;ין , גוגריו מנסמן זג) ט) 08 כי , הקילס 6)'1 גגן 1)6 , ס"1נמית גן ע) tb'n? ל% פרם  יריי" י%יךלו:יסהמקמר
 ג) ע) מיחס 'פרכו )6 טס6וז)ו0י0 )סוייט גי' , 1fit'C1 ",הגיוס ,ג) ט) טימרו ס6ןי)1ס,0 מקמר וסגים , r?n הגי ג) ט) יקמרטמיסס

 סרהס וסמוק סטתוקמא'
 )ס'"

 סרג ספק )5 ס,רס,ת גגן 5'ג בנס , סמורם )מות ויימד , וקימט גטו) נסס
 ו)"

 , ססוומיה גגן
 ho(Ott11 ג'ג ו)"

 , נסח)ע יפויט )8 וכן , מול וירון )ו קד0 )6 , ותמס גו נארס( ))', נ1חרס ט)6 (Sh'l1 "נ6' ומס , ;1דס סמקי וגרון גסס טמ,15)מס
 גסים כיסו וטמע 6יך סורג1וי ממר ומס . נהורס "ג16 סוס.0 מיתר , ס51ח סחסייס וס גטויני ס8)ס סכתוני0 פ:וע' סרג יגמ'טכמס
 , כיסן פנהס סמ, וס61 , וג,גי ומרי גסריגת נעמק ודיך *קרקסו , גס סוו7ס ו5ף , פוחס סיוטו מקוג)9 ססקומס סיתס )Otp~ , 6פוש

ומיסו
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 63סב מג מב פרק הלק.ראשון נבוכיםמורה

 באר כבר א , וכו' המות ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה ית' אמר . מות המופמדו,ןוהרעות
 שבא מה כפי , תהיו למען , יתעלה באמרו אפרש וכן . ופרשם מות הוא והרע ההיים הוא המובכי

 צדיקים רז"ל אמרו בלשון ההשאלה זאת ולהתפשם וכו', לך ייטב למען באמרו המקובלהפירוש
 : זה ודע מתים, קרואים בהייהם אפילו ורשעים חיים קרואים במיתתןאפי'

 חיים בעלי לכנפי הראשונה הנחתו . ההשאלה מצד שתופו ורב , משותף שם כנף מבפטחק
 כן ואחרי , בשמים תעוף אשר כנף צפור כל , כנף כל צפור כל ,הפורחים

 מן המיושב לקצוות הושאל ואח"כ . כסותך כנפות ארבע על , וזויותיהם הבנדים לכנפותההטאל
 נגא"ח אבן ואמר . ומירות הארץ מכנף , הארץ בכנפי לאחוז , ממקומותינו הרחוקות ופאותהחהארץ
 בפירוש ואמר . הסתרתו בענין אלשי כנפת יאמרו אשר , לערבי דומה ההסתר בענין כן גם יבאשהא

ולא
 טובשםאפודי

 לע"פ ר") , סמייס ס" ספ3 כי 3"ו גלו א מבפרק
 המקוס גוס סמס1לסמוח עג יקמל ולעסט31

 סמייס 6ח )סניך גחתי מנס )יטר") 6מר ית' ססו6 6ססר6י
 מס וט1כ ומייס 3חיי0 וגמלת סססוק וסוף וכו' מסוגו6ת
 היים )מיוה )"דם "פסל ו6י דמיים המרח 61מל גליפיסטמוא
 וכמרח קמרו כי מוס יתמייכ כן 06 , 3חירחו כסיגופויס
 מכונס והיק ס6מחיוח הדסוח וס0 סג)היי0 3חיי0 ל")כהיים
 ו"כ) לטמרו גר"סית למעסה למז וס ורע סו3 3"מלו3ענמס
 גס , ettni)o סמ,יool 0 6מיחיוח דעות ,OSID) segנהי
 וכנסם, לגוף מייס סהס ht('to מחנוך לו") סימלו )מסרמז
 )גן למ( גס , וס O~1r )6 סכ,י,ס מייס חיים מפרסוסרס

 ה6ודיו0ייס כדעת נס'מחו נח3ס,ס 6נ) מח ס)6סנרפיה

 , ע1ל)ויס לעולמי סייס סיו ולכן סגקגס מסכן לסםגט6ר כי חיים קרויים נמיחחן 6פי' 3דיקיס זס ונעבור .מות
 דע1ח o~s סיס למס מת"ס קרוייס כחייסס Dh"וסרטעיס
 מסו דעתו לכי  קרב רנוו וככח  ו?( וסנןכפסדות

~tnpo 
, 

 : וס 71ע  וס כטרק 6מרתכן
 . כג9 כל 3ס1ר כל כמ"מ סס1רחיסחייס סכעלי לכנפי ר6סוגס גימר מסותך סס כגף מנפרק
 ירגע על כמ"פ וווי1ת'הס סגכדיס לכגפוח סוס6למגית
 r?~o מן סמיוטכ לקלוח ס1ס6ל טליסית . כסותךכגסות

ctnlhplכס"ס סרח1קות 
 מכני

 ס1;6ל רכ'עית . סתרן
 נומך יסתתר ול6 נוזריך Ttu יכגfis 9 כמו סגסתרלענין

 שכ'"טסייך
 ")5 , מח )6 ורכי והוך כי גוחלם ל" ונטמס לדני") כחיג מהלי )נמרי ממח ר") נסמם בו נ1חרס י" מקמלו ל"יס

 (O'ptli רום( גס , )סימתו שתכעיס 6)6 )נמרי מח ס)6 ססונמיח )כן לס( מפרק (ס גס , מענין )הטייס סו" סל3 פ"מלמס
 : 3רסעיס )6 גנויקיס ר") סענין 3וס יהיס המתים חמייח sff9D It)DD ן מ,יס קרו6'סכמיחחס

פרק
אברבנאל

tDtshtס0 36) . חרס ט) טלר וסט , סגים) גפר טסות סט)פ )מס 
 טעמיו ומס . ס")סיח סטגויס ו)ח;)יח סיס )נורך הוחס 'ט"ווגייס
 וכן . :יטמא מסו חרסית כן יכ1"ט ,ר' טפו כספ' גן "סגםחג')
 מטמא מח מכס 1rh ג) וספיג . סיומך מסו ס"וומ'ח גן h('1ID)ר'
 סטרנית נוי מתו כ!8 ה)')ס ~otn)co o)h כי,ו,ו ו,6 , מ"מ" 6ינ1מי

 ס0 כי , כרכעתו כמי סמסרט סחט כמו סיים סיו ולתמידוכסוגתיח
 5וה0 טסהי1 שהרי 06 גי , מתיק גסי1ח0 מטמ6,ס סיו 05 ט5),)6

 מטמ6'0. בט,מ1קיס0 מחו טגגר סח"ס גורך othntn היו ~thoכנג'6'ס
 ג' , סמ'הס גזמן בכיו מ; גפ' orth )דון ר6ו' סרן תט1גח0וס'תס
oh'מטמ6'0 כ'1 )6 גה"ס כנר גהיוה0 ודן , סוס "חר' כסי מס גפ . 
a)o1גוס 6)' סור"ס (כ 

 סכויי
 כ' נ.אר ולכר : סרג וגו' )ס,ו'ק

 שחמר מהכתם כירטס גני זס סרב קמר 5חסונ . ההיים התזהטוב
 )' )נגריס כמוג 61ח cttno 8ה שמר כמו 1wol( סה"ס יגי'0טדי
 ל, סנכמיי0 ים סיהיי0 יוחס כמפורסמות  סטוג סיוה  51חריט'1(

  ל'( ס'  לכס סחיון  למטן ילתוג :ימר מ;ו0 מקוהו פ,%)ו וס .ירכיים
  ט,%ר סיות כעס סר3 6מר ~ס למתיר סנס , סגסמייס סה"ס ענטכ%מר
 5ח "מר גטו , 6הד 05 גי , יגריל ט,' סיו )8 ספג וקח  סתי'%0?

 נכייס וכהרה  6הר'1 ימר  מלכר וס1ג.חו , ס"מהיי סרג טסו6סחי,ס
 סבכ)'0 סס  1כי4ה"ס , ס0 5הד כזגר '1רס , מעוג יגל וגר1)6

 4~יו4:מ עגג:ימע "ס)ןמדויגגנ% (ג נ"נ2"1
 !רמו( הקילס סיג ג'ון )" . היים קר1י,0 גמיההן sh' ,ד,ק,0(')
 ויצו , ין:ומו "ל4  ויקצן  Dtte וגי סו" גי , סמורם טייח ע)דגר
 יקינו עפר חדמ: מתגי וך3י: יפךם היך , וס  יל קטסס m)h1בכ?נ
 )די18ן )המוח הנס ט1)0 )מ" ")ה 5הו'1  שמר ,?רי ,  יייניע)
 3ר8:יה מעכס לסגין סרכ כיון הנ) ,טווס

 וסו"
 . סג!נ)יס גסס  'סו;") נזירי  טג"1 נהירת טל ורמי , לטולא ופיויכל  בם ו6ומ- , מהיים ען

 : המיר מכסילי: סייס )סירס גן 7)סיוקרעו
p-Dסוס . ההשאלה מצר שה1פ1 ורוב משהחף שם כנף מג 

 ה61 ,  ית' . :?יפיס ר' יגף  יחס  טקס המקרהסוג
  ט)  טימר , ג' . הטון;יס ה' הגט) כנפי ט)  פירפר סר5חווסססנמס
 ט)  ייקשר , ד' . מסטן סמי1קג )קווה  טיעמו , נ' . סגנזיסכשוח
 ג:ה1ף "מר )מס , 6' . דיריה ו' בו: נגר; 6וי :דהי אבל :סססחו
 גהי גן 6מו )6 ומנס , סס:6)ס )י ט) יי%  יפ1פ1 ורוי סוססע0

 08 כי , וס הרי טיוג1ר 1גטמט גטן 1)6 ו63מור 31)3 וירו%ובפט

 אופיס 1ס: , ~C'rlnl סטרן פ16ח וע! סמ,ג1:י0 גור, SD  כיקי0  טיייר גה3'"ו זוג טהרי) מס , יוק , )' . פור ל,  מיזמך ססקיוי
 05 ;, מסקהו;י0 יגיף ;!6 כטויך ונגר , גט,ייוו ביסס 'חרך)6
 מרגיעי סטה51 סיס 08 , ג' . סודריו )עניני ert)h ",,ערןמס
 גוף ;6מר ומסנייוו ססכ:ר ט) כיוזמו יותר חיו כמטרן סו"מכנף
 צמר 1'! וקמן גוה 1' גוס פוג סנדו "'ג 8,ן , וגמ,5כיס יה'83ג
 יג" בסוף גוםגן

 עדו 6"ג 'ננס ודך , גכה1ג ומגדר חוט 1:"'נו סוס סקה1ףימיו ל*  י?רזרייי  בב"ר יניס , הוסער גטו.ן ג'ק
 , סמסטר טנ,:1 גמ)"גי0 ס.3" כ1ף נ) וגן גלימה , י' . ג111ה1ג)

ותו"
 מסרסת? ס:ת51 ,ן בלפי למטלה %מר  טכגר )פ' , תוהי מלמר

 גוףס1ס6)
 )גור"

  מסוג כו" (ס נב) ")י והנראה : ו)מ,6כיס ית'
 הו" :ה1;1 ר1ג סוס , מ:1הף סייפו טס יכנף  לתיריירלי

 , ס:ט"!ס מנד
 1קר5י0 ס'ו ק,11ה'1 ינ'?  יכנפיי0  טריו )מס כי נמור טלף61ינו
 סכ1;י0 טשו כפי , ((otr ,ק,והיס סקרן 1פ,1ת , ס)ג1;ק111ח

 כקר דגר ג) סיג סלוף ומגס'סמכה.רי0
 1(ר"

 ג) 6'כ הנס . ;נך
 , סקנס 3נח'נת כ::",ס 'שכו טחם )" "ס מ1:")'0 ס0 :(כיהטתו:'0
  ייון ססהי כה:י)ק ,ס1ז'ט וס סרג 61מי , סכ:קד כגילוחוקוה:

מרוקקם
"(1 

 , מהס;,)ס "הי ממט ג)0 ס0 כי סכ:")1ח מען (וכ
 והנה : ח' תפז ס'הרוגס

 יקרן,  וללוו? נו:)ריב זל..?  :?.י כג'"
  ישק"!  :יכה  יןופיס טלליטיר

~lsrJ 
 :הם , מעט ג;ךק סוג :.(:1ך

 , נופצו , גי1רי1הו וסס , הג)ג) הוונה כגוק )ז' רומני: כסיס8וגטס
 ;יורי1ק גי נססתך ט! כעך גסס ה';  :ן יתמו 1,, , ו":1;1 ,ו:נ)1
 ס"ס )ה'ו:1 כ:ך 3:ס כ1:1 6ג) . שחי "'נו י:ך  נכס  כיוןכג!ג)

 מסגה)סמר1מק
 1ה1"
 ;8ן :סגיה י" 6ס ,  ה"ה  י:?.יין כן' נן "ס

 כירש ו": , ,נשו גנחנה )"דס crl~n נסיו:061
~cr) 

 וקמר טור ירנ  :"?ר מה וקמר . OG ס:;( גוס סוהר , סרהון'סס"רן קשי ט)

תיהוי
 .%ה.ס , ליכסן : ל? שוור רז, ץיגל ונף? ין לרטז ילו ?רות
 . וכו' סחן מגוך , כאן גג:;וח )"הוו מסקר; סמי1:ג  ?;rlliיוטבל
 כקון גסך  וכך  הקר סוס טהן:1ן נוח, ן' כ:1:וך סוכ 6מריעניו
 ההרי: פ:1ן.ס 3:;יי;1 :יגף ג'כ סוכמן גלוין 'ג, ט'1( ג'ו)יטכס
 נ61ה ן' :י וכן ,ט'(כ1ר

"(1 
 , ~o:rr !" כ'( )' ):ס מדין ט1ד יגוף

 סג'" )" ;ן 06סוס
 , סקס ה:סו;י0 כני פ" 05 ;' גו'ה 1' נ;0

ויען

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



 מד מג פרק ראשון הלק נבוכיםמורה
 יגלה ולא אצ4 וממנו . נאה פירוש וזה , יתעלם ולא מוריך ממך יסתר ולא , מוחך עוד יכנףולא
 על סתרך פרש , אצלי פירושו , אטתך על כנפיך ופרשת וכן , אביו סתר ינלה לא , אביוכנף

 גופות בעלי אינם המלאכים כי , למלאכים וכן ית( לבורא כנף הושאל אצלי הענין זה ולפי .אמתך
 תחת להסות באת אשר פירושו , כנפי תחת לחסות באת אשר א ואמרו . שאבאר כמו דעתנולפי
 יכסה ובשתים פניו יכסה בשתים אמרו תתבונן הלא הסתר ענינו במלאכים שבא כנף כל וכן ,מתרו
 הדברים וכן , פניו והוא מאד נעלמת נסתרת המלאך ר"ל מציאותו שסבת )כ( ב כלומר ,רגליו
 , נעלמים ג"כ הם , רגל בשתוף טוס( כ"מ )פרק שביארתי כמו רנליו הם אשר המלאך ר"ל סבתם, הואאשר
 , ומצדנו מצדם סבות לשתי וזה ג . לסוד אחר אלא ענינם יתבאר לא , נעלמים השכלים פעולותכי
 עתיד הנני , יעופף ובשתים אמרו ואמנם ד . אמתתו מצד הנפרד השגת וקשי השנתנו חולשתר"ל

 , הרואה העין שם והוא . במדבר המים עין על , המים עין שם הוא , המשתף שם עין מךפרק : למלאכים העופפות תנועות יחסו למה עצמה בפני סח)ק( מס ס"ס )פלק בפרקלבאר
 ענינו , עליו שים ועינך קחנו ירטיהו על אטר ההשגחה שם והוא . עין תחתעין

 כל שם ולבי עיני והיו פקום בכל הבורא בהק נאמר ההשאלה זאת ולפי . עליו השנחתךשים
 הסה ה' עיני א , בה השנחתו , בה אלהיך ה' עיני תמיר , שהקדמנו כמו , וכוונתי השגחתי ,הימים

משהשטות
 טובשם

 סתר יגסס 65 6כיו כגץ ינלס ,fis ומנגו , יתעלס ,fisמוריך
rODSl:lt)fi6סר 5מ65כיס.לכור6 ולו 5כור6 כגץ סוס56 מעגין 
 (~otP מנורו ומלמכיס , סתרו תחח כגפיו תחחכ6ק'5חס1ח

 וסוך מ6ן נסתרת סנדקך מניצות ססכח ר"5 . סגיויכסס
 מס 6סר סמלצך ר"5 , סנתס סו6 "סר ס7כריס וגן :סגיו
 כוס מרנון 6סר . מ6ד געלמיס כ"כ ומס גסתריס ססרגליו
 סס ממס סמסוככיס וגס גע5מיס סס ססכליס סכותכי

 כעכור oh סכות סחי כסכור IShn 6ק7 וכלנעלמים
 געלמיס סס וגס סמ1סג עומק כעגור ו6ס סנוסיגקונר
 . כעתיד זס קרב יכפר מגס , יעופץ כסתיס 61מרו :ממגו
 יבין כעס וענמותו סגכ57 מנינוח י7יעח כי כווסרחון
 : ססתע1ססוח חגועת 15 ייוחס 6סר וגסו ימססעס
 סס ~hk עי, מדכנרמ

 מסותי
 , סמים עין על יקמר

 , עין תחת עין כע"ס סרו"ס עין ע5 1י5מרי
 עליו סיס ועינך קחגו ירמיסו ט5 6מר סססגחס עלויקמר
 מטוטטות ממס ס' עיני ממין ומוס , סססגחס ט5עגינו

ככ5
אברבנאל

אפורי
 ססס1ק וגס ר") . )מסות כ6ח 6סל "מם א מגסורק

 חמת סר") כגסיו ח"ח 63מרו ית' )וגימל
 מס סידיטס ר") , סממך ר") מניצוחו מסכת ב :סחרו
 ססכס יודטין 6גו 61ין מ6ד געיטוח נכד) מניטוח מכחטס61

 יגסס 31סחיס סמו יגסס תטפיס "ומלו מסו , ",ח1סממנייך
 סס סמסוככיס גסס ממגו סגמסכוס סספעו)וח bff1לנסיו,
 6מר 6)6 ממגוגט)מוס

~l'Dfi 

 61מר . סרוס לסתי 011 ג :
 מקו 6מד כ) )מעליס ים ס"מ ססח' ר") יכססכסחיס
 וסס ממגו סמסו3כיס ו)ידיטח סונדל מנח )ידיטח ,סדכליס
 יעוסף 1כסחיס קמרו וימרס ד : ממוסג ועומק ממסיגקרור
 ,וכו'

 'דיטח כ' ור"ג , סמוק מוס מ"ט כסרק וס 'כ6ר סו"
niban(7סו6 וע)מוחו סגנ 

~DD 
 6סר וגס יערס, סעס יזין

 יו )קומרו רומו מסרק וגס , ססחטוססוח תגועוח )ויימס
 מעטם DS('l רומו גס , סחרו ר") חמסם כגסיו וחמתית'

 : כפיס טוכסי סכר31יס וסין וממרומלככם
 ~(nSSt ססנמסו מסועעוח סמס ס' שגי א מדפרק

ומכעס
קרשקש

 ונעלסת נסחרת , הטלאך ר"ל , מציאתה שסבת )6( םנפרס
 שם פנים כי ההבארנו נבר , פניו והוא מארי
 . לטלאכם הההעופפות תנועת )ג( ; ומעמדו האישמציאות
 הנבואה במראה יראו ושהם חי'ם שהם על להורות כי בורוצה

 : ית'גלם ואה'כ ש.ראה העוף בדמיון 'עלמוואח'כ

ספשא
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 63סג מה מד פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 אמנם . בהשגחה יבואו בפרקים שיחכר כמו , כן נם שבארץ מה בכל ככלת השנחתו ,משפפא
 השכלית ההשגה כלם ענין יהיה יחזו עיניו , וראה עיניך פקח כמו , חזיה או ראיה מלת בעיניםכשיתחבר

 : שאבאר כמו מתפעל לא פועל יתעלה והוא שידעת, כמו הפעלות הרגשה כל כי , הרגשית השגהלא
 , השמע בענין אמנם . הקבול בענין ותהיה , האון שמע בעניו תהיה , משותפת מלה שמע מהנפרק

 כן נם ברבר וכמהו . הרבה תה , פרעה בית נשמע והקול , פיך על ישמעלא
 את ישמע לא אשר , הנשמע ולכם , ויעבודו ישמעו אם , משה אל שמעו ולא , הקבול בעניןשמע
 שמיעה מילת וכל . דברו תדע לא פי , לשונו תשמע לא אשר גה , הידיעה בענין ויהיה .דבריך
 והוא , ההשנה על ספור הוא הראשון מהענין שהוא כתוב של מפשופו יראה אם הש"י בחקשבאה
 של מפשומו נראה ואם . מדע השנת זה כל , תלונותיכם את בשמעו , ה' וישמע השלישי,מהענין
 לא או , שאלתו למלאות א הצועק לצעקת יתעלה ענותו על ספור הוא , השני הענין מן שהואכתוב
 ולא , ושמע אזנך הפ , אני חנון כי ושמעתי , צעקתו אשמע שמוע , שאלתו ימלא ולא לצעקתויענה
 וזה , אותך שומע אינני כי , שומע אינני תפלה תרבו כי נם , אליכם האזין ולא בקולכם ה'שסע

הרבה
אפלני

 b'an )6 סלכ , )כח כוככ' טכטס סם עיג'סוסטכעס
 , מרככם מנסס נפרק ס)ריכי0 כעין תוזמר סמסוחסיסג)
bShט) מטיל ססלכ orn 0:מקוס כי ויפולס מסוחף ס 
 לומו סילק ונס , )1 הלקוי עגינוכפי

~t)pS 

 ככל"טית מנקמל
 כעין )"ומלו נס טור , 1גcot;t; '1 עיני וחסקחגסנקמלו

שמסמי
 )מס טע0 )חח )ליך מרככס, כחטטת מנקמל

 lnhlo(o מנמתו כי סלוקם סטן )סני תמיט עין פלגשקיים
 )הקדים ססמ1ח כסחוף סלכ 0קל,ס כי ושלעס סל61ס, טיןסו6

 טין מקדים )סיכך וסחוסים דקים כסחר ו"מ"כ ממומריםקמוח
 ספטטס קנח 03 כטיס niplo מן 3ס ים סרו06 טין כיסמיה

 : קין ככדר סלכם ילק ככל כי לממלמן
 ח"מל ססמיעס ר"ל , )6 "1 ס6)חו )מ)16ח א מהפרק

 מכעס סס עיגיס ומכעס . סכוןלח סטכחתו , מרז;כ5 טובשם
 לעיין גריך , ממגו סכ6 סרם מטע על 6ו לכחוכבי
 מהעין 6חר מרולס עין לפגי כמיס עין סרכ כקדיםלמס
 כנתוז סרכ דרך 6כל , שרולס עין ע5 ר6ט1גסג6מר
 , דקיס היותר 61ח"כ סחנורייס סכמות למקריססטמוח
 חכי סירק למס סדקים מן דקות כס יט סרוקועין
 סק7יס %כן משחטרים כ15ר1ת ויפטיט כעין פטמיםכדור
 גמנ6 סמיס עין כי מפגי וגס פרוצס., לעין סמיסעין

 : רדוןככתוב
 מעגין מגיח 1ג6מר . פרעם כיח גסנוע וסקלי כמו סמע כענין גמר )וט1תסת. מ5ס סמע מהמרק
 סליטיח 1י6מר . מטס Sh סמעו 6%סקנו5

 כעגיי
 סידיעס

 וכן : דגרו 6ת תדע ל6 פי' לטוגו חסנוע ל6 כויכמו
 ptoe טל סחטו וירה מטס כחק טכ6 סמיעסמ5ת

 "זעקתו מע יס כס ' Ph י 5נט!םע סו :בהתזי ' כמעין יתכ :זטמדשגע תשש% ץ ת22הצ SP"lDD ן"5 :ממטו מרוצ,
חרכו כי נס 5קולכס ס' סמע ול6 נקמר סוועק נעקת סטס יטמע וכסלק 6גי חגין כי וסמעחי כמיס וסמעחייקמר

אברבנאל

 ט"מ גג טמר מס , סח,רספ'זיימין
 גערן 6סר סזגייס ג) חג),) גימס6ס"גטיסטגח:ן )כןגק

(, 

 וסיחר )"

 טיויו נוסו סטגמתו תגך) גסרט 061 גג!) 05 כ)0 ו6ת ',6'ט'ס0
 : ;רטיה ס:גמס ק0 סיור יטף) )6 011 ע'1( ג' )7'0 סקרן גג)ממוטטות
 ",)י סמ"מר וט סוקטס . כף רא.ה מלת בעינים כשיתחבראמנם
 , מניס 16 ר5יס טיניס טס ס6,היי0 גע1יו,ם :גסחמגי ממגו י"סגי

 1יג"ו גיס התהגר ," כקר 5ג, , סרג",ח )6 , :ג"ח ססטגסחס,ס
 )מס סוחר 1סו6 . סרטיה 6"ג סס"גס הסיס ch1,  %י סקס גי'טיויס
 מגיס 16 ר"יס סחמנרוח נלי גג1י6 קג"ו טי;י0 ט"ירט )מעשסגהנ
 הסח תהמגר )6 "1 גו טההמגר וגין , סרנ:ית )6 סנפת סטגסט)

 טכני" מסטטס , סונסיח )6 טכ),ח 'ת'סורגתו
 ג) גי ג"מרו סוג

 כפטורתסרגטס
"101 

 ממוסת סוג סגם ונמס , משט) )6 סוט) ית'
 )גלתי ג'ג גו)) וס61 עיויס טס הפס "1 מרייס סתמגרוח ט)כוס

 ט) והסף סגר) )טסות 1ס 8מר )6 כסיג סו6 גוס וסנ') .סתחגר1חס
lho'h1t"th)'~et)tpqtn) ס ,

 ט8מר מס ט)'סופן
 ,כס:גהס טויוו יה' גו סממי סטין סיס 08 גי נכו"

 קנחסו6 ממם סמונן 6סר ר6יס "ו הניס פטמת ")יו יהמגרו8ין
 "מר )1ס )ספג )גן , טין גמ"ח סת,גן סס:ינהס ט, וקן ,סרגסיה
 פלח גמ1 "1 הגס 16 ר"יס מלח ע,וי0 גמלת ג:יחמגר 6מו0סרג
 :וט החגוג 8) , ד'( י'" )חס)'0 ימ11 טיויו , י'1( )'1 )'סע'סטימן
UID'6,ן 61'ג , לגלית סטגס 06 גי סרג"יח פיוס ססי6 ממניס 16י".ס קגסתהגרוה0 ,פ' , סססגהס פירנסו טס כניכר טסטין מס81מר 

 מרפס וכגין . "6מינ1 ימו )סטגס 6)יס סוכמך סטין )חוסרםמנוע
 ג"מרו , סרגטיח 1)6 טג)יח ס,6 ית' גו סו6מר סהו,ס "ו סרטים6,ן
 פוט) ית' 6101 סמוהט המות קג1) טס61 );י ספט)ות סרנטס כ)גי

 גגי6ור סה'כ ונקהות  כח6ייס גירוט טיתג6ר עמו ג)) "61SuPnינו
סוס סמ"מי ברג כני" )6 6'ג סוס . ג)) מהמלק ו)6 מהסט) )6 גטםס",י1

 )מז"
 סקימס "1 מו.ס )ג6ר "ס גי , טין גמלת ספירט גסס וגר

 מס ט) יקשט)6
 יהרס טר6,ס כיוח :טס וקמר , טין גסה1ף טפיל"

 סרגסית הסיס ג" יח' בו נכחחנרס סנס , תוסיית סרגסס טליקמר
 מוס ד' שרק סרג גיר וכגר , מתפס) 'ית' ס6'וו קמרי טג)יח 06גי
 סרנסית שגס ט) יקמרו , משתפיס טמוח ס0 1ה1ס כניע טר6סס"ק
 כסטנה ט) יקמרו ית' ג")וס נ"מיו ו:ג"טר , טג)ית סקנס ע)1'"מרו

טכנית
"(1 

 : ססרגטית ע)
 נג' יקמר ס:מיטס סרג 6מר . משסה"ת מלה שמע מהפרה
 , ס6' .טתו;י0י

 הו"
 , ג' . )16ן סמוהטח ס:מיטס ט)

 , נ' . ירק )6 15 טי,1ס1 מס )טפח ס:1מע וירכס ר') מקנו) ט)ס61
 1)" 15ן ~מ'טח סיריוס סיייעסט)

 . סג) סטנת "0 גי רצוי קנו)
 מוס נוטלו סר6ס1ן נ1:"יסס,גי מ,7 ל"ק ססה1פי0 ג' יוגזמו 6'גסוס
 טג) כרג וקמר . ספג) סו6 נוטש וסג' , סרטון נוסקו וסטנ' ,סטמט
 מענין טסות גתוג ט) tvlc~n ירק "0 'ת' גהקו טג5ססמיטס
 י'1ת1 ט) טעמי הו" , גו כמג11ן ס15ן סטנה ט) ס,"מרחסר6:ון
 נמואס סזגריס ,סיג ט"והנו לסי , גג"ן 6:ר ס7נריס נו:'גית'

tihe~o1( 'וס61 , סדגריס מעג ס11הו ט) )ס1ר1ת וסר"'ס סטמיטס ית 

0ג'
 גסו"

 ! גכ"ן 8טר סזגוי0 1 11;'ג '71ט יח' טסה , סמ7ע
 טנ6' , סג' מטחין סי6 'ח' גו סו8מר :הטמ,טס י41ס סגהוג הסט051

 גסניסס גי , מ)6,ת )גפתי ו6ס ט6)ח, )מקוח 06 ו1ס , ויקג)0:,ועק
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 סו מה שרק ראשע חלק נבוכיםמורה
 לך %תבאי מפקך יבארצמאך ומהמיונות רי4שאלות באלו ינאך אא ב .הדבה
 , הדבר לסשףא%ן ההישרה בין יש נדול הכדל כי , המאמר זה פרקי בקצת ובוט בבר א מךכשרק

 ה והמשל . זולתו ובין בינו מטנו מאד רחוקים בהחסים ואפי ד , בפעולוועיו ואפי,נ
 ק

 ב מציאותו על והערתרז
 ק

14

~%
בעל דרבן  הגשעינ,ידצעו:ם .%"ג,:י"%:שי"ימביןי 2נ :ם ןבננ

 טובשם
 סמלות (tse יכ61ך "מרו ומגס : סומע "יגגי חס05תיכן

 ענין לכתר ירסס ססרכ ר"5 , וכף מסדמיהותסס"ל1ת
 עסו למס "ח"ז סגמ;כיס כפרקים 1ססתופיסססס"לות

 כל ססליס סרכ וסגס , 5וס סני"ס ומס סגכי"יסככס
 וססס"לוח ססחוסיס מעגין סני"רט מס כל סמע יורםסמע כי לסורות מפרק כוס לסייס ורקס וססתוסיסססס"לות

 : מעכרו ספרקיסככל
 ססיסרס כין ס3ד5 ים כי יכפר 6סרזס כי ר"ל . סנו"מר זס פרקי כקנת זכרנו ככר בפוכשרק
 סרכ זכרו ככר ועגמו מתיקותו "מתת וכין סוכר5מני6וח
 תנ' כ"י חסים סהיסרס כי סרכ "ומר 1סנס , 5"גנפרק
 רחוקים גיחסיס "ו (t'nlSIDD "1 כמקריס 16וכריס
 וסמסל מסמקריס סו6 סכיך "סר סר6סון וסמסל ,ממגו
 כקמרו כימסיס סמסל סו" ססליסי וסמסל מסעעולותמסגי
 מרנון . סתודיע חרנס "15 ט"תס וקמרו : כיחסיסותפילו
 מוס סמיך מנינוח למודיעו רונים 6ט "סר סייססזס

 סו6 ומסגי סר"סון וסמסל , סו6 "יס פיוסס"יקליס
 יזע ול6 סמלך עגיגי יזע ככר כי סמלך זמו כילמודיע
 מ5ך יס 06 לס71יע סו" ס;ליסי סתס5 , סמלך קוץחי

 כפלו מעולס ומכלל , סמלך פיוסו 5דעח 65 סופתכפרן
 תסיס סונר למניסת ססיסרס כי מסליס )זכרים(ספלסס
 ס"יס hto סמלך כי סת"מר כמו סמקרייסגדכריס
 נמעריס  סורעתו ככר ססינס כע5 סמר"ס 5כןס"רוך

 ר"ל ,  מקלס פם6ופניס 6' פלל  ספסריים ויניע , ית' נו שלפיפססכ6
 כ'נ );פוח  חפזתו 6ספע utnc 6פוו כי , יסכין לן 16 סופקיטיסגל
 ;8לח מלקות על יורו ורופיסס כ'1( טס );ס 6ני  תוון כי וטפטס'כ'נ(
סס61ל

  וסנוטי
. 1nthe 8יי 1מ  %'ס( 6'  ליגריס נז1)ג0 ס' ;מפ וי 

 . 'onlhi יתלל ס)6 כ)0 יורו י'פ 6' )יטטיס סומפ ליוני מפלסחרגו
 לפספס וייס , יגס 3;'  לסגיך ;רלי טסיסיס סג' ג8ן יסט04 לסי1פ סרי 6מר . זיוך טירוו פס  וסרפיו)ות יס;,לוס גו01  יגו16ךוסוס
 גייותס ~כר טל, ef~nh %תות שסוסי יכיף ל6 ליס , פ14טילפן
 וס0 , סגיך  6טר 8לס גמ1 סגטמ1ס טל ויורו ית' נו if~h1שפא
  ל;1ן,,46, קון, טפסיי,  וריי,'%ין, %,9ס,  6)יפ,  16ן,יר,
 פריכים ככיותס  :הופיס כסס סרג סכיך מל8 טופפות, , ריס ,מפיס
 8פר י1ס לספן לסביו סני . סיגי,  ססתוס וט"ר 1)ג ועין רנ)גפו
 tha שירום  לחרי סות:כי0 ספרקיס י63ו סוס כי סליו יתפס ;ל,יר3

 מ'1 פרק ומס , סגי"  h~s כסמ,ת onth יח' טלין ייסרי  6יךניי6ור
 : וכרחי 6;ר פריין ופכיו ט)Ob~ 8 קפות כל Qgt טנו ,מ'טומט
 גדף הברל כי המאמר זה פרקי בקצת זכרנו יכבר  כפונלו-ק
 מהוהו אמהה ובין הדבר למציאות ההיישרה בין ישו
 וכר )" במנה ענייני גו )גמר 010 ספוק טנ6 גתגחי כ3ר .שלצמו
 . לו6'ו וכרנו וכנר סתהיל ולו0 , כזורפיס נפרסיס  ;תופייםסרנ
 , בסכר ל'1 גררן רגוו 1סויגס

 ופניי
 ספ,פריס  גין כברל ;ים סני סי6פר

 לספיג לרפס ;'טשו מס וגין , סרנר פ1י8ות ולסיוג ירעחטיפשי
 . אב"במקריי ההיה הרבר למציאות ההישרה כי : וע%1וחופסוחו
 מגן סכסוך ס"ק חומי כמו סרג ilgb~ onpn יפשל הופ%ס

נשכון
אפח-י

 כ6)1 י613ך והגס ב : סעג'ניס 6)1 מסגי ס10קיס סכיך1)ו0
 otpinn~l ס0ט")וח טנין )ג6ר יתרמז ססרכ ר") .סהס"6ח
 ופס סי3י"'ס יכס  עסו )מס וס "מר 0נמסכיס3טרקיס
 וכמר סמסותסיס מסמוס כל סניף סרכ וסיס , 06סכינך
 בפנין ;ני6רחי מס כל 3יי ;פי לסורות מסרק ייסלסיים

 סקס סמיטס פלס "ל רופו מסרק וזס . וסססילוסססתוסיס
 ומרצ יזם ר"ל וכו', סרקי  3ק)ס וכרנו ככר א  מךסע-ק פ"מ: נפרק  ס;חיף 013 ק(רמג סרנ וסגס ית',גכור6

  נפקריו, ולסילו ב : וכו' פסוחו יפסס ל6 פלייוחו 6למסכל טייסי פס לייר וכל כומוצ לע נסרק~רב
 . כפש)ותיו 61טי' ג ן סרג סט;ס  סריסיו ספסל יזמור"ל
 ספפל יזסו ר"ל כימסיס. ויתילו ר ן  מסני ממסי ותור"ל

 ככר ~pb('orn o מעלך פ)י"וח למזריעו רסיס ס"נ1סייס orn פפרסי0 יס סתוריט. תרלס 5לו ;יחס ו: :ססליפי
 ויגו ~Or o')pb זולם "מר (otSpb סם פס  סמלך עגיגיירע
 יכירסו סלקלים פוס ספקי זס על רייס לס3י6רוליס
 מלקוח סני wr1 פני"חין ירע ל5 גס תכילו 1ל6 ירעו לן"סר 60יס וגס ר"ל . מפילוחו ע) וסערתך ז : מניפוחו 'דע"כל סכירסו )6 יסר ר"ל , 't~DV לי יסר 1 : נפגום וזסכ;יר16
 ססכרס לחס וסיף ירעמו ל6 5פר לנ"ר סיף  סר6סוןספסל
 1)סכי6 יכפר סס o~9nho מםל'ס וססגי פליאותו, ירע כ3רכי

 ייכחש ח3"6 ר3ס ספל  סכיכי4  "סר סו6 ת"מר16
ורגלים

 16 ,  יסכון 6פר ס61 16 , רגם  Imo סגינו תרמס 6סר סוף 16;8פר שעגי ימאי רופו %י , 3ספויוסיו מסיס ופמפית , פזרי טמרמפריסו
 שכיבש  ~o)h  ס%סליס ג' כי , ססיו1י יסיגל גנוין 1וס 6;רסו6
 רחוקיס 3ימ0יס ססורעס תפיס ומעמיס , סטע1ל1ח  מן וכו6 ,3,תר
 אלו שאהה : "' סמנומ מן כסגיך מסמס) סג' )מין רומו ו,0 ,מ6ד

 )0וריפו ר51יס 8)1 6;ר סקי; ;וס ת;ר;יס  יט , שתוריעתרצה
 ס0( פס  )1'ל פסס ספלך פ)ייני ידפ גני , ס6יזליס %וי  ספלךפרימוס

RS~h)  פל h(h רייס לסגיי רולי 81ינו , י,יזליס ~ס 11)ת 8חר
 מאשרו סיכ'ג ססר2 כחג 1ס8פורי . ק'כ'רסו ס"יזיס מוס עמלךוס
 ר"ל , ירססו )ן 6;ר נ8פרו יפו , ס8' . תתתלפים ורוטיס טייוי
6;י
 .  פיפזריס bo' יפסל סכין ופליו , ת1י8ופו ירפ 5גל יכירסו ל,

 ל6 8;י סו6 סקי; 11י ר"ל מ1י6הזו טל ויפרסך יופרו רפו ,כ'
 ופסל 0פטולוס פטל סניך וסליו פריקותו, ירפ לן 1ס מכיריו, זל,ירטו

 כ' ניון )" טסיג ורקס ולי . מ18,1חו יל ר6יס לסגיו יס0סיתסי0
 טידעו )מי סתתך מ18.1ה Oth1 SD לסת כיון 1rh , 8(1 גזגרמס

t'S;th):סו 
"(1 

  סתותנו ו810 , 6הז )ומי כ11נחו "ג) , "מר ג"יק)יס
 ,  נכלל 11י ירטיו ל6 6;ר פין);יס %8ד ל,ר0 לייריפ ר1י1וקילו
 8טר 6פר ולוס , וס יו6 ובי , )6 16 תלך ;ס יס 06 ירפ ;ל8ר"ל
 )רטח כערס ר') ממיקוחו יל  ויפרסך , גיגר0 בלופר ירטייל6

 וס סחיע OU5h1 מטריו וסגיכן . בו" ומי ס81 "0 , מ,י"וח11)סכ'ר
 ר6ש )ן סרי , 1מ61 סמון 06 הרע )6 08 , תטמר נטו ,3מ1ס

 יפסל וסומך , מפעו6סיו סמוסייח ג0עגס 06 י' , מסוו מוקייתו3סטגח

אברבגאל
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 84סד סו פרק ראשון הלק נבוכיםמדרה

 בעשות או , החומה חשן בבנין צוה אשר הוא או , האיקלים טוה הפלטתו בארץ במסכלנטמע
 יותר הם בענינים מציאותו על שתורה ואיפשר . לזולתו ויחסיו טפעולותיו בזה וכיהוא , הנשרשק

 . ספק נלא לה "ט , כן לו תאמר , מלך הזאת לארץ היש שחול שישאלך כמו , מא*נעלסים
 זה לפניו , הנוף צעיר חלוש איש תראה כאשר השולחני זה היות לו תאמר , זה ע4 המופתומה
 שיעשה סמם ישאל לפניו עומד העני החזק הנוף עצום האחר הא"ב תה , הזהובים מן הרבההטון
 רויה המלך פחד ולולא , בדבריו מעליו וידחהו בו יער אבל , יעשה ולא שעורה במשקל צדקהלו

 בעלת המדינה זאת היוזז עס ראיה וזאת , הממק מן שבידו מה ולקחת בדחותו או בהרגיעופתחיל
 . חסוריו 411את המלך פחד סבתו אשר ח , המדינה עניני בסדור מציאהו על הורטע כבר הנה .מלך
 , מלך היותו מצד עצסותו ואטבע המלך עצם על שיורה מה בו שהנטלנו מה בכל בדברואין
 להישזרם הצורך הביא כאשר כי , ובתורה הנבהרים ספרי בכל להמון יתעלה הבורא בהודעת קרהכן

 והשמש נטצאת שהארץ במו לבד נמצא שאינו ר"ל , כולם השלימות לו ושיש יתעלה למציאותוכולם
 יתבאר כאשר במציאותו שיאמינו שצריך נטה ושאר , פועל יכול חכם הי גטצא אבל ,נמצאים
 הו14 אבל גשם שאינו מה וכל , הנשם אם כי בו ספק אין אמת המציאה חוק דבר ההמוןיאו לא כי , התנועה בדמיון חי המהא , הנשטות בימית נמצא שהוא אדם בני דעטע הופטרו , זהאחר
 אמנם , גשם אל בטציאותו לרטמרכו הגשם מן המצהרות הסר הויו אכל , אצלם נמצא הואבגשם
 אצל ובלבד ם , האדם ציר בתחלת פנים בשום נמצא דבר אינו בגשם כח ולא גשם שאינומה

 טקומטז רצונית תנועה מתנענע שאינו ומה , התניעה זולת החיים מענין ההטון יציירו לא וכן .הרמית
 החש אצלנו הנודעת ההשגה וכן . בו דבק מקרה אבל החי מעצם אינה שהתטעה פי על אף , חיאינו

 , אחר א"א לנפש מטנו איש מנפש הענין העתק נצייר ולא נדע לא ובז , והראות השמע ר"ל ,בחושים
 רכ דעותינו היישרו וכאשר . הדבור כלי ושאר והלשון השפה היתכחלו אשר הקול והוא בדבוראלא
 , יראה ישמע שהוא לנו תארוהו , אלינו להניעם לנביאים ממנו ענינים ושיניעו כנטע ,תעלה היותיאל
 שיגיעו ענינו , טדבר שהוא לגו וו(ארוהו , וידעם והגשטעים הנראים הדברם אלו משיג שהואענינו
 לא וכאשר . ביאור תכלית זה יתבאר והנה י . הנבואה ענין תהו , לנבהרים יתעלה ממגוענינים
 ההמק ישעו לא כאשר וכן . פועל שהוא תארוהו , בסיעה בשנעשהו אלא זולתנו מרוצצתנו כנשכיל

דבר
אפסיי

 ס3ס ד') סחו, 6סל ח : לע וזפ ינו תאומו סירסס
 : סדמיון Slb וכימוד ר1) מדמיון. 56) וגיכד מ :סדור
 ממוח סחכ"ל וחס ל") , כי"ול וכטיח וס יחיאל וחסי

 : סכי"1ל חכ)יח סגכו6ס נסלקי סגי pSn3 קונוסססעגט
 "כמגו סגמגי6 )גייל נוס) )6 (1Db ל") , .צמגו מסמגי6גוכ

 חסותו זס מפגי ננסס גסס נגניעס כסגעס0ו 65 06זולפנו
 )מי "סיקו ג6מל סע) פסס D"Dbt , פע) נססות )גוית'

b!ntaמעמן מ"מ גניעס ומווכח נססי גלי מגולח גמ65 וט 6י 
 ית' wtlhn וס ומפני כנסס נסס עיעח סו6 ממטסמסולסס

 מוטשם
 %ר 610 ח6מר 16 , סגיניו מנסות וחר3!וזסורג5יס
 61ססר : מפע5וחיו נזם וכיו65 ונף מחומס ז"ח כנסין5וס

 כ% מ66 )עלחיס יותר סם געגיניס "tnlh'S ע5סחורם
 5ס ש כן 6 תקמר מלך ש"ח לקרן סיס ססו56שסלך
 סרס 6מר 6סר ססליסי לדגר מסfi'O 5 ווס , מסקכלי

 מס 66 גג5 6ין 6"כ מחט רחוקיס כימסיסואפילו
 מ5ד עקמו ו"מחח סמלך ע5ס על סיורם מסססמסלגו
  כסודעח קרס וכן : לגז ססיסרס ואפילו , מלךסיותו
 כנסר כי וגתורס ~((otbt ספרי גכ5 לסמון יתעלס0כור6
 6 סים : גת65 ססו6 ל0ס 5סודיע 01גני6יסמתורס יופי 65 כי גו סר15ן למ5י16ת1 כלס ל0יסירס 15רך0ני6
 גמ5" סו" "כ5ססמיס

 חי גמ65 6ג5 מסלמות גחכ5ית

 מפגוטע ס0סי"ס 0ככיייס  יטרו סי קעו תעותיט תגוטס מטטטע סייגו וחס 0תגוע0  זלת סחייס מעגיןעיירי
 ור61ס סההע יתכרך כס610 סגכי6יס ית,רוס1 גמ1טיס סי6 56לג1 ססג0 סכל לת0 וכן , יי  סתוי לגי ליורים  ו0כי
 יססכו0ו 6סר 100ל ו0י6 נדגור 6ל* 6יי לנסס 6יס מיספ  0טגין 0טת0 י5ייר 0לonSI  6 : סליו סקר ג"כ  IShnעס

 ממט ot)tlw מיגיען כו וסל5ון מדגר  פ0י6 לגכי6יס ממט ממגיע סספע 56 סגכי6יס יח6רסו וסלס~ןסססס
 יקמר סוטל ס0ס n"Ph ,  מוטל כס0ו6 סירותו נגגיט0 כסיטס0 6ל6 יוסט מעמתיי* נסכיל ל6  וסיפר :לגכי"יס
 גיס יגיעטו יפוסל כי ו0י6 ממנו 0מפירס0  0טנין מ"מ יגיעס  ומעלס גסתי גלי פילס גתי6 6יו0 סימ5י6לחי

נגסס
אברבנאל

 שפר מטע) י') פיטרל "סו6 "קונסו גוג'עם גטנטטסו 616 . זולתנו 6'ג סקס , סג' קמט) וסל , ס"מסום מרחרח טיוייטסו ו6ס .סי'
9י4 סרותיי ~DW(  סל יהוד טכגר טיוח עס גק)י 0גסעי פוט) ע) גענס מהטחןאגו נשכיל לא וכאשר : סמנן ממטס Dfll~)i מגווגיססקנסס
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 סו פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 על- הזף ל , נפש בעל שהוא כן גם לנו תארוהו , נפש בעל אלא חידבר

 כשותף נפש ששם פי
 , בנו כלם הפעולות אלו יושנו לא וכאשר . חי שהוא והענין , סמ6מר( מ,ט מ"6 )פלק שיתבארכמו
 הרגלים ר"ל , המקומית התנועה תהיה בהם אשר כולם הכלים אלו לו הושאלו , נשמיים נכליםאלא

 בהם אשר והכלים . והאף והעין האחן והם , והריה והראות השמע בהם יהיה אשר והכליםוכפותם
 ממנו העושה יעשה בהם אשר והכלים . והקול והלשון הפה והם , הדבור וחומר הדבור מיהיה
 הושאלו חסרון, מכל יתעלה שהזא כולו זה ובאזר . והזרוע והכף זהאצבעות הידים והם שיעשהז,מה
 שלמות על בהם להורות ההם הפעולות לו והושאלו , פעולותיו על בהם להורות הגשמיים הכליםלו

 להורות והלשון והפה והיי האזן העין לו הושאלו שהנה בו והמשל . ההיא הפעולה עצם אינו נ ,אחד
 . בכלל ההשנה על לראיה והשמע הראות לו והושאלו . והדבור והפעולה והשמע הראות עלבהם
 כמו ה' דבר ראו אמר , אחר חוש השנת במקום אחד חוש השגת תעשה העברי לשון תמצאולזה
 המכוון כי , בני ריח הריח אמר כאלו בני ריח ראה כן , דברו ענין השיגו המכוון כי ה' דברשמעו
 המאמר היות עם )6( . הלפידים ואת הקולות את ~ואים העם וכל ס נאמר זה ולפי . ריחוהשנת
 והדבור הפעולה יתעלה לו והושאלו ע . באומה ומפורסם ידוע שהוא כמו נבואה מראה ג"כההוא
 . שיתבאר כמו , הנביאים על השכלים השפעת על להורות הדבור כלי או , הפעולה על להורותהמשוש כלי או , ההשגה על להורות הרגשה כלי או , החיים על להורות מקומית תנועה כלי אם הוא ,הנבואה ספרי בכל שתמצאהו גשמי כלי כל הנה . ח"כ( י"מ )טרק שיתבאר כמו מאתו השופע שפע עללהורות
 יתעלה עצמו והוא אחד לענין כולו זה ישוב איך , התארים בהרחקת כשנתחיל נבאר והנה , כןגם לפעלי משיג שזולתו מה לכל פועל חי נמצא שיש לנו לישב כולם ההם ההערות הישרת תהיההנה
 , חסרון מכל יתעלה לו המיוחסים הגשמיים הכלים אלו ענין לבאר אלא הפרק זה כוונת אין כי .לבד
 שנודה בעבור אצלנו שלימות ההם הפעולות אשר , ההם הכלים פעולות על להזרות כולםושהם
 בני כלשון תורה דברה באמרם JUS1 (Orn כ"1 )פרק שהעירונו כמו השלמות מיני בכל שלם היותועל
 , רנלי כפות מקום את , רגלי הדום , באמרו ית' לו המיוחסים המקומית התנועה כלי אמנם .אדם

 מובשם
 ס6ומריס ר"ל מועל כסס61 יתעלס ח6רוסו זס ומסגיכגסס
 טטס SPID : D~th ססו6 ממגו סיוכן גדי נוגע טסו6ע5י1
 יתעלס סססס 6ומריס 6גחגו כ"6 ר"ל . מסחףסגסט
 56 י~טג1 65 וכאסר : חי ססו6 בו ד15)1 גסס SU3סו6

 : וסגגיעס סדכור סר6יס וססווע סתג1עס ר"Qs~ 5.ססעעות
 תסיס כסס 6סר סכ5יס כ5 5ו סוט6לו גטמייס ~(6olsל6

 תסיס נסס 6טר ושכליס / וככותם סרגלים כמוהתגוער
 3סס יסים 6סר וסכלים ן וס16 ומעין רווןסססגס
 יסיס 6טר וס;5יס . סק51 סו6 סתור ומחומרסתור
 3סס יעמס 6סר וסכלים , וססטס מפס מס מדגורפסס

 5סודיע ג5ס וסכ11גס ן וסכל וס6גכעות סיןיס סםסעוסס
 ~(ots לו וסוט6לו , סחסרוגות מכל מלס סכות5נ"6

 ססע51וח לו ISbnt~l , ססע1לוח על 5סס לסורותסגסמייס

אפסרי
 ימיו 061 ל"5 . מסוחף )סט מטס 61ע"ט ל ; פע5כטס61
 קמרו ונסו מי ססו6 בו בוריס )סט כס) ית' )ומחקרים
 ס61 סקול ל") . סדרר ומומר סיכור מ : מי hlonומענין
 מערס 6')ו נ : לדכוא )1יח סס וסוסון וסטסת,ס סדכורחמל

 3ו רו)יס the~l 1(6 סומע 'ה' )1 6ומריס כסאו ל")ססעו)ס,
 : וסטמיעס סלעיה מע)0 6יגס ססי6 וסססגס מסיגססו6
 ל") . כרומס ומט1לסס : מסיגים ל") / לואיס לעס וק)ס

 s~g . וסיכור ססטו)ס ית' )tSbal~1 1 ע : מתימודנמסרי
 נטמע 6קל לטפט עי )סורות 1מך3ל סוער ית' )וןסוס6)ו
 ר6סו)ס יח' ממנו )טסתו 6טל ס)כדייס טויס ולס יח'ממנו
 ע) )סורוס מדבל יח' כן )6מר וג"כ סופן 3ו ג6מל וסוע)

 י"3 כסרק nta(1h כמו כ:ני"י0 גטטט 6סר ססכ)ססטעח

 כו רסיס 6גו ורסס ס1מע יח/ ססו6 5ו  6ומריס  סיגו כמו  ייקמר מעגין סו6 סססטגס 65 קסגס 15 סין5סו7יע
 חוס סמנת נתק~ס 6ח7 מוס ססגס תעמס כי תר6ס סל6 , וססמיעס סר6'ס )וענס 6יגס ססי6 וסססגס ספיגססו6
 סעס 1כ5 נקמר ולכן . נר6ס חיגו מדגור כי 7כר1 ענין שיסיגו סנוכ11ן כי ס' דגר מתעו ס' דגר ר16 6מר6חר
 1כ5 6"כ סגכו6ס גתר6ס סי6 טו6ח ומפורסם 171ע גי , מסיגיס 3ו סר15ן 6טר סלטידיס ו6ת סקולות Phרו6יס
Ow~גד ע5 610 סתיעס 6ו רסיס וכו' עליו כסג6' 6"כ ססגס 6ל6 ממס רו,יס 13 סכווגס 6ין סקולות 6ח רו6יס 

 יוסטע יחע5ס סממנו למס סטועל מטחו סגסטע ססטע על לסורות וסדכור מפעל לו 1קוס56 : 6חר דגר על 65סססגס
 כ5ס1ן תורס 7גרס ג6מר סכל על כג3י6יס ;פסע 6סר סטכ5ית ססססעס ע5 מיכר וג6מר , ~((otslע51ס

כ"6
קרשקשאברבנאל

 נשמעו בו אשר הקול  שמיעת אל בזה רצה אונ' פ"י ו;) ט6מר )~מי י11ס . הנבואה מראה ג'כ ההוא המאמר היותעם . הנבואה בטראה ההוא הטאטא שה.ה ע5 )6( כמו13רק : ג,גיטס טטומ) )דמיון סוט) יס' )קר6 לכן , גדמיי געי יגס)ק)6
 וברקים השופר קול האחרים הקולות שמיעת כי הדברותעשרת קלות סט סיו ;5)1 סנגו"ס גמר6ס יזם( ;' )קמוח רסיססטס

 המאמר מזה ל'ג בפרק כם'ש בחושים מושג ענין בזה'רצה רופס , הדגור חומר . וס)סיייס סקו)וס מסיגיס 3טס וג) עמיגעו שהר'ם 'ראה , ההר בראש בוערת והאש ההר על נכרוענן מסקנס ט) ,6מר גונחו גפי "מנס . ר"ייס גסס 6מר 1);ן ,ו1פיויס

 נראה מרחוק בעמדו וינועו ואמר , וערפל ענן חושך השנן.ם לב ער באש בער וההר ואמר , 'שראל כל לעיס ההר בראשאוכלת
 הבהוב פשט לפי נראה הדברות עשרת נשמעו בו אשר והקול אמת הוא וכן בהוש.ם  מושגים נראים ענינים כלם הספוקיםמאלו

 אטנם : הנבואה מראה דרך על לא השסע גועש טושג קולשהוא
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 65מה סו פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 אשת , אצבעותיך מעשה , אלהים באצבע , ה' יד באמרו ית' לו המיוחמים המשהם כ*ואמנם
 , עמך שפתיו ויפתח , דבר ה' פי , לו המיוחסים הדבור כלי ואמנם . ה' ימינך , ה' חרוע , כפירעלי
 , יבחנו עפעפיו , יחזו עיניו , לו המיוחסים ההרגשה כלי ואמנם . אוכלת כאש ולשוגו , בכח ה'קול
 האברים מן לו הושאלו ולא . באפי קדחתם אש כי , ושמע אזנך אלי המה , משוטמות ה'עיני

 . טס( 9ffs כסרק ממטור )כמו כן גם השכל שם והוא צ , משותף שם להיותו פ , הלב אם כיהפנימיים
 שם מעי כי , הלב כן גם בו רוצה , מעיך הטון , לו מעי המו אסרו כי . ב"ח חיי התחלת והואק

 והראיה , הלב שם כן גם בהיה . בכלל פנימי אבר כל ושם בפרם הדקים שם הוא , ובפרט בכלליאמר
 המון , מעי הטו הפסוק בזה אמר ולזה , לבי בתוך לאמרו דומה , מעי בתוך ותורתך אטרו ,עליו
 , הכתף לו הושאלו לא וכן . לבי לי הומה , האיברים משאר בלב בא אמנם הומה ולשון ,מעיך

 כלי לו יושאלו שלא שכן וכל , הנעתק הדבר בו יגע כן גם ושהוא , במפורסם ההעתקה כלי להיותור
 כאמת כולם הכלים ומשפם המהשבה, בתחלת החסרון גלויי אלו כי מ,ס(, כ"1 נסלק סענו6ל )כמוהמזון
 עמידת לצורך כלים מהם , הטתחלפות הנפש לפעולות כלים כולם , והפנימי , מהם הנראה ש ,אחד
 כלים ומהם , ההולדה ככלי המין עמידת לצורך כלים ומהם , כולם הפנימיים כאברים , זמןהאיש
 . וההשנה והמעשה התנועה לשלסווע כלם , והעינים והרגלים כידים פעולותיו, ושלמות האיש עניןלתקון
 צורך ואמנם . כנגדו שהוא סמה ולברוח הנאות אל לכוין הוא החיים, לבעלי התנועה צורךאמנם
 המלאכותיות לפעולות האדם וצורך , לו נאות שהוא ומה כנגדו שהוא מה להכיר הוא ,החושים
 . לו שיאות מה להזטין צריך שהוא ר"ל , למבעו טחויב שהוא מפני ודירתו, ולבושו מזונולהזמנת

 יסופק אדם שום רואה ואיני . ההיא לטלאכה לצרכן ב"ח לקצת כן גם המלאכות קצת ימצאו והנהת
 כלומר 3 , לו כלי אין א"כ א , ענינו יתקן ולא מציאותו יתמיד לדבר צריך בלתי יתברך שהבוראלו

 כן אם , הכלים מכלל ספק באין והכחות , בכלים לא בעצמו פעולווזיו ואמנם ג , נוף אינושהוא
 הם )כ( התארים כי ד , ירצה או ידע או יעשה בו עצמו זולת ענין בו שיהיה כלומר , כח בעלאינו
 מה לכל דוחה כולל מאמר ז"ל אסרו וכבר . הפרק כוונת זה ואין . זה זולת לא השם בהם שנוכחות

 שהחכמים לך יורה מאמר והוא , הנביאים יזכרום אשר כולם הנשטיים ההם התארים אותןשמראים
 תמצאם ולזה , אדם שום יספק או ישבש ענין אצלם היה ולא , כלל ההנשמה בדעתם עלה לאז"ל

אפודי
 ,סו6 צ : ע)סלגון סי6מר ר") , מסוחף סם )סיוחו פ :מסגי
 : ס3י6רגו ימו סטכן טן יקמר יג וסם ר"ג . מסכיסט
 )כ ית' )ו קומרים כססהמון ל") , כ"ח מיי סממ)ח וס61ק
 כוגחס b)h ססגסמס ?p~n וס גי וסל1ון סטכ, כווגחס6'ן
 עסו ימס גי פ"6 )י (Oh1 . כ"מ סחח)ח סו6 6סל נמור)נ

 נעיי כ) מיי סחמ)ח סו6 כי )ג מס ית' )1 )600')סגני"יס
o~fnסחמ,ח יח' ססס כן (ג nlhin)o סריס רח"ל ומהימס : 
 יחכלך )Shcl~ 1 סי6 ל") , כמטולסס ססעתקס כסי )סיוחור

 )פ' כי , סמט~לסס )סי ססעמקס גר' סכחף )טיוחסכחף
 מסמון "כ) ססעחקס כב' )סיוחו סכחף (hu )6ס6מח
O'b9tpו ס1ס6) )6 ובכן ססעתקס כ)' )ו( 
 סהי1וגייס טסמוט'ס ר") , וססגימי ממס סגר6ס ש :סכחף

 1ס)ס ת : סגסט וכמוח גייס כטס מס סטג'מייסוסמוסיס
 וקן )עככיט ס5לינס טתמ)6 ל") , סמ)"כוח קרחימשו
 כ)ס שין וססמ1ן 6רס כגי קכ) ססחנ6ל 6מר ר") פ. כ)י"'ן ""כ א : מרכס )")ו ודומם )דכוריס וסכוורח סרור))סול
 מביטוחו יחמיד )דגר שיך בגו ית' ססטס ותודיס'ודעיס
 ית' סס"6 סבו מססרדמוח יחיי)ר 6"כ )מעלט סני6רגייש O((ot כע5 מגיבח ו)סחמיד )סס)יס סס כ)ס וסכ)יס'חכרך
 SD3 סו6 6כ) ר") . גוף "יגו סהו6 כקמל ב : )ו כ)י6ין
 . כעגמו סעו)וחיו וכמגס ג : ספס'סוח נחכ)יח מסיסטכ)

בכר טובשם
 כ"6 ספגימייס ס36ריס מן לו סוס6ל1 1ל6 וקמרו :ג"6
 עם מסכל סס 6100 נעכור 06 דברים סני 3ע3,רסל3
 סגמנ6יס לגל סחחלס סס"י כן כלג לחיות סתחלס סו6כי

 סוס6ל סל6 כמו כי ניקר סרoP1h , O)OI 3 מסכיןוסוף
 כן סמסרוגוח גלויי ססס כעכור נסמייס 6חריס כליסלו
 סוממו סכלים גל כי וכמרגו 6טר סגלים גל טירוחקרצי
 יתמיר לדהר גריך כלתי ית' 1כו6 סנ"ח מניצחלחקן

 . גו9 סריגו 6חר )ו כלי 6ין 6"כ ענינו יתקן ע6מגירותו
 מכלל ג"כ וסכמות , גכליס ל6 כעננו nlSlun"תנוגס
 ולכן גטמייס כמליס 6ל6 יעטו ל6 סגטס כחוח כיסכ)יס
 סכלים מסירוחק1 ולכן כליס גע) סו6 כחוח (SP סס61מי

 בו סיסיס כלומר . כח כעל 6יגו כן 06 . סכחוחיריחקו
 כי כ1 סרטון . ירסס 6ו ידע 16 יעמס 3ו עננו גולחענין
 ככח ds כעצמו וידע כעגמו וירגם נעגמו פועל סו6סס"י
 געל סס61 וס6ומריס תו6ריס o'1ntho גי , עליוג~סף
 tShl תקריס יחס קרצו tShD 6ל6 6ח7 זכר ססכחת
 סיכ6 כמו תקריס כעל 6יגו ססטס וכמו , פסס תנוכחות
 כחות כעל סייגו וכמו כחות נעל 6יג1 סו6 כך סוווסחעליו
 ויחו"ל.סכי6 : תקריס כעל 6יג1 סו6 כך טנמו ועת0יסיס
 עלס ל6 סמע~לס כו יגרס לחגתיס גכגד מצמר-סרב

 כמוס סס המנט לוש 16 יודע מכס מי ית' )1 המלגו כי ר") . וכו' כמות סס סח6ליס כי ד : סמסוכמ גיורו מגךל")
 לק 6יט ככמות 6)1 סכין וססחמ)סוח "חד )עגין סכים כ)ס 6נ) , Orn ,ס מסמ)סיס היגס סכח1מ cnlh 6סל יח'ממגו

כמכסה
אברבגאלקרשקש

 סי' התחלה והוא : סזגור ,וטת סם וסרטון סטחוסיס גי סקו) קומר והתארים הכחות בו הרצון חשם, בהם שנו מחות הם אמנם)ג(
 כסמקה )סתמו ונ'ג , י"ג) מסחוף )ג יח' )ו ט1ייהס ר') ,ג"ח

 זלור, ),פור וקן ),') ס,י~ר וקן , )טטיגיק ס"ריגס קחמ,6 )ומל יוקם , המלאכות קצת גטצאו והנה : סי' סחמ)ס סרג גטוסגת61וס
 "גויס 17 ין ח"א[ נבוניםנסורה
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