
 מו פרק ראשון חלק נבחניםמורה
 מן בו ההש בפהק זה דבר כי , לדעתם הנבואה דברי פשומי כפי נמשכים הממרוהטות התלמורבכל
 . לנפצא השכל והורות , ההמשל צד על הכל אבל , פנים בשום בו המעות עליו פחד ואיןהספק

 , ארצו לאנשי מזב שכר ויתן ויענוש ויזהיר יצוה במלך המשל ושעלה שהוא ההמשל התודע וכאשרה
 כלומר , כן גם הם הלכו , לעשותו שירצה מה לו ועושים לעשויכם מצותיו יודיעו ושמשים עבדים לווחם
 והמענה הדבור מן ההמשל מזה שיתחייב מה לפי וידברו , מקום בכל המשל זה על החכמיםיעשו

 זה יספק שלא בפוחים הם כולו ובזה , המלכים מפעולות המנהג זה שינהג וטה , בעניןוההזרה
 של כחן גדול , רבה בבראשית אמרם הוא אליו רמזנו אשר הכולל ההוא והמאמר . יבלבלולא

 אלו כי בארו כבר , אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל שנא' , ליוצרה הצורה מדמים שהם )ג(נביאים
 והוא , בוראם הש"י ל נבראות צורות הם י , הנבואה במראה כלם הנביאים ישיגום אשר כולםהצורות
 עצמם על הראו כאלו , כחם גדול מאמרם נפלא ומה . ברואה היא מדומה צורה כל כיהאמת
 או שנאמר מאמר עליהם כשיקשה' לעולם יאסרו כן כי . עליהם קשה ההוא שהענין השלוםעליהם
 רב אמר , בלילה ביחידי במוק עובדא עבד פלוני ר' שאמרו כמו , גנות בנראהו ויש שנפעלפעל
 גדול מה אומרים הם וכאלו ז . כחו בדול הוא גובריה ורב , כיהידאה דעביד נובריה רב כמהפלוני
 והנן , בראם אשר הנבראים בענינים ית' עצמו על טורים בהיותם , לעשותו הנביאים שהוצרכומה

זה
 טובשם

 סוס יספק 6ו יסרס ענין 6נלס סיס ול6 סגסמסגזעתס
 גדול רכס גגר56ית אמרס סו6 ססו6 וסמ6מר . נו6זס
 כמו ליו5רס סנורם 6ח מ7מיס ססס ((~oth סלכחס
 סמעייגיס מן עגינו טרוניתי מי כל נ"ל סגר13גי מסםר, ממכס 61מר . 6דס כמרקס זנוח סכס6 זמנת ועלס6מר
 סיס 7מי1גס ולפי , ס6ג1טית לגורס סגכדל ידמםסו6 כי לי51רס, סברס 6ת מעמיס ססירס1 ר6יחי סיס3ססר
 ססי"ת 610 סיקר טמדנויס מכולל סנו6מר כוס לזמרלמס
 כמרקס דמ1ח סכס6 דמ1ח ועל כמ"ט ס6ג1סיחלנורס
 מעמיקו ל6 כי כוס גסל6 ופגי , לי1גרס נורם ל66ךס
 . כמגתו עתם לך 6כ6ר 61ג' , סמחנר כ1וגת עללעמ71
 סכגף לו ייוחס סנול6ך כי מ"ט כפרק 3י6רמר"מ
n~fnSlכלדכי, על גפסו 'חרון לסורות ס6גוסית גורס 
 לטלוחיס טייוחדו וריקי ססליכס נונוסרוח כלסוסכנפיס

 , מגויס ל6 מגוייס מס כי למל6כיס ייוחסו ולכן למלךל6
 מגס , ס' כמרקס זמוח 076 כמרקס זמות למרססגם
 6ת מדחיס טסם ירנס לי51רס , סנ1רס 6ח מזמים6מרס

ס15רס
אברבנאל

 גדול ;'1( ופריס בב'ר אמרם הוא : ,גז,מ'סס( )יגוייס,סטית
 רטיתי כוס כמקמר . ליוצרה צורה מדמים שהם נביאים שלכהן

 טסוג'"יס פי' ינונוני ;י טו', Jitha; יסריכו וספודי , "הו ;י')ורגוזי
 , )מסג , נ"מ. הקוי סי" 5סר , סנ8,3 13פט ":ר סורס "ממדמים
 כמק"ג טמן ):.י הייהרו גמם גחן גזו) ופס , ית' )'ונר ,ומאן
 )מגזי) , כחוטיה סורס )ט'י ו"יחס - ס;,1 ,1 תמס טסמ)8ךסי'
 יתווו סורס "ח מזמים 8מר0 8'ג סוס , מבמדהר ;הי ;סגי)גיניתם
 סככו וגן , כרקבונה )כ3ס יג1ו1ו )יקרס ונמרס , סגד)גממך

 גמרא ),ורז( דמות סגס8 זמנת וטל 'ה' ס") ט) יקמרספס1;.ג")ו
 nlhl~s 11רות מס סו13"ס נמרק כ,ני8יס יסיג01 8טר ג)0 ס1ור1ת")1 גי גיפרו נגר סמוא סרג טמר מס ועי' . ג'ו( "' )יפק")8וס

אפודי
 וכמסר ה : וס nStr ל6 ססס 3סס מנו קמלו ו,סכמ3ט6
 סח6ליס כי ט"6 : סגגי6יס עסוסו ונס ל"ל . ~ienoסחודע
o)nbססטס )סלמיק סו5רגתי מס ומסני זל") סכמוח. סס 
 )פי כי , עגמו ווכח טנין סיסיס כלוסל כמ 3ע) ניגנוית'

 סו3ריס ססס סו6 יתכרך 3ו סטנמייס סח6ליס 3ע)יהמחח
 onp1 )סי ע)מו פינס ססס סת6ליס כי כמוח כע)טסס"'
 סכם מ)מ מסיו 6)6 כחוח SD1 סיסיס יח' 3ו לוסל ל)1ון6

 ונס גם 3ע) יח' ססו6 003 סכוגס המנס רולס מגס מי61מלו
 נ3ל16ח נולות סס 1 : אכניס מכל) סס סכמוח כי מכופרסקל
 3מר6ס סג3י6יס מסיגו 6טר ס)ורוח 1Sen ר") , 3ול"ססס"'

 ססיו "דם כמרפס דמוח סכסך דמות וע) שמלושנכונס
 נשוח סס כס6 ע) 'וס3 6יס כלמוח יח3' מ)י16הומסיגים
 סו" וסגות 3מדמסג3ר6ות

 Fnh וגומלו 1s~fl סס1ע) ססכ)
 hto כמס , '6הר 1;6)1 ז : 3רו6ס hfo מרומס וולס י)כ'
 )3ו6תס נטת o((atbt )עטות סס1)רכ1 מס מחמס גלו)טג'ן
 ממריח וולס סברס )'ונר otninc ר") )'ונלס, ס)ורס מדם" 2סס

 ס"מר כמס גוס )עיין ו'ט . ח"ד וס והדן קמרו וסוחכנ'ת'ח
סרב

קרשקש

 לצורה היוצר בו ריצה . ה?ורה'ליוצרה מרמים שהם 'קג(גנן:
 ואמק , הנבראים גרגרים 1D1p על שטורים בן אחר שאמרכמו

 השכג מצר הדמיון רק ותאר המונה בזה הרצון אין אדםכמראה
 צורה בל כ' )ד( ! הכסא דמוה כמו והיא משיחף שם דמותכי

 הנבואה במראה ברואה היא צורה כל פי' . ברואה היאמרומה
 הדברי הכח על השומע הוא הנכואיי השכלי שהשפעבעבור
 מקל כמו פרטיים מוחשים בעניכים אוהו ידמה השכלי מןאליו המגילן והכללות נופכי, נח הוא והדמיוני הרמיוני אל הדבריומן
 : הקורים לערני המשלים שהיו ירמיהו ראה אשר נפוח וסירשקר

 ,ס ט) סניגורי ונחג . ו:ימית גראס ס,8 סימתן טיימס 11רכ סג) 3ו פי' מירמס, 11וס ג) גי 8מר וגן . ס1גי8 ננפט טגר8ס , גר6יסס"
 1נ" סר 6ני גמ'ט1'),

 , גדמיון ס3ר1"ס "סירס )ומר רקס , ג"תי עהס ס'
 סננ61ס גמי8ס יס1טע טר6ס סמוקן גמז גי , )ננו) שמיי הקוי כסו"

 . מ,וזיס 6))י סו" רחוק כוס וספי' . ):טה, גו נגרך סיס גומי1ן סתמוקס סמלתן 16הו גי , ס' נג8 :ר 8)י )ו "8מר , גיריהו3סיוה1
 סכיטרס 1ז ט) טסות ככגסמס ט) סמויים יח' )ו גג;וג כמ8:1),ם גסמ1ה מדגר סו8 גי , וטוייוו מפרק דרך וט ""'ן )סיר1:8וס
 ו)" ,,שמוחו

 )6 ט8מ,') ט, כ"ת כר6ייס ומס . ית' סר":ו,ס );גי סורן) כס;) טויי סתייהסות וט )"מה ינ.6 וקין , נטם שמנהו
 רפופ מכס, דפוס ופל  גנוסר ,  גלל  ימלוך ממזוי פריר %ייו  תו'ל  יינייי  טסגחוג 1ע11 . )סט6)ס "ס גי ית' גו י3י מנטימ,סכיד

 יפוי . פניו 5רסיתרסס
  61מ,0 - יוידע ל% , פךיפמ  לורי ייזמר רזיי ומיי , ררנ %מרו לן וו: ,  גרפיון ספ.ד לרוזן גלירס גי' ;יו,

 וגס . גחן גד1) סיס , )נגד) סממרי1מ וגסתייתכס , סוגו) ספוט) לטיל יגוייס ס1ירס  ;ירפו , )'11רס סירס 8ת מזמם קס0 סי'ס"פ1ז'
 סו" נור( )1') ;ור רתוק סוסאפי'

 , ~סמיה 11רס )וגז) 'היימס 6יך )ג6ר סירק גוונת וט  קין , רויטל  יתיל ט) )יתרס יפרט 6,ן גי מקד,
 וגס , יח' ,1 הנסתקס סכמות י1ה:1 ".ך גגי"1ר  08 יי  סם( 3ו )סיין מ"ט נפיק (ס קמרי ,הנ"ר ,סכי

 ממפר"
 גר81ס ,1רס סי' סוס

 ,ובפלות  סרוס גיחסס "ם ג, גזו) גסן טויס )ומר  גיין ל% ;ירhlO 3 גו %גי  כלחטוי וטה . ר.יפ גרגרי ופסד דטה וס81 סורגתי גדרךגזמ.1ן
 סוורי יירפיס ר'ל , ליי1רפ ס)ורס יפדמיס  )גיטין  ;ל גמל גזו) htoo סמ"מר וסניי , יס' %לאיוו ירידותי  לפרסג:פייס

 יגרו,ס  טייק
יעפר %פרי כי ביר,  יישמי גע1)ס  06 כי ,  דופיין ל%  גרועי ר"ל  פסלורס סיג דקדק )יוגרס 11רכ למרו 1מ""ר . ית' nt~hu י"ר  ('olhגט1ס'ו
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 68סו מז סו פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 הנבואה במראה שיראו ותבעה צורה ושכל הגשמות, מהאמנת הנקתם עצמם על ובארו פירשו כנר מאד.טז
 אלו אחר עליהם רע לחשב שירצה ומי . שאראל כמו לייצרה הצורה את דמו אמנם . נבראים ענעיםהם

 : בזה לברכה זכרונם עליהם היזק אין , ענינו נודע ולא נראה שלא מי ולחסר"( ח , הרע צד עלהמאמרים
 אי או )6( , חסרון ההמון שידמהו מה כל כי , פעמים מוס( ומ"1 ג"ו )סרק וכרנו כבר מזפרק

 על ואף , יתעלה לו הנבואה ספרי השאילוהו לא , טעעלה השם בחק לציירואפשר
 , שלמיות קצת ידמו בהם שיתואר שאותם ספני , לו הושאלו אשר הדברים בנטפם שמשפטופי
 והראות השמע יתעלה לו הושאלו למה שנבאר הזאת ההנחה לפי וצריך . לרמותם אפשר אוא

 והחושים , אחד החמשה החושים מן יתעלה רומטותו ומשפפ , והמשוש הפעם לו הושאלו ולא ,והריח

אפורי
 רולס 6חס וסלי ימסי)1ס1 )6 'מערס elon נ' כמסקסרכ

 וייצג סימס')סו סיס רוי) דעת כי וי") , כהדסססמסי)וסנ
 גרו) ס6גדס מססס' גריס וגן . לו") דעח )ס' עכשיומדגר
 )1 ייומס סמאך כי כיהל ו") טסר"ס . וכו' גני6יס ס)קמן
 יחלון ע) )סורות מ"ט נס' ס6גו0יח ס)ולס ית' 1)1מכנף
 וראי סס)'כס מסירות גלי מס l~((OtD , מהלכיו ע)סס"'
 דמות המרו סוס מטס. טלומי סס סמ)6כיס כי )םיומיס0יימזו
 *מרס כן 061 סי"י גמר6ס דפוס בו ר5ס 6רסגמל*ס
 סלולם 5ח משמיס טפס ירסס )יוגרס ס)ורס 06מדמיס
 ואמל יח' )יוגרס )מאך נססי מקוי סו6 6טר סגכי6גגטס
 )1 מ'ומדח אורס ססי6 6רס כגראס דמות סכסך דלוחע)
 : וגו' גני6יס ס, כחן נזו) המרו וטיק )מחך, וגחיחדסית'
 חגnrtb 6 יח' ממגו מס) or'b ג0י6מר ר") מיל'. המסרח
16

 המור"
 חסר ~hlo סתג6 6ו ססו6 ס6מור6 שמעיין ויסיס

 סיס )6 וסוך סמס)יס 6)1 קמו 6מר 6סר כעד יודע כנחי16
 61מור5י' נחנ6'ס ~'pr 6ין וס6מול6יס etb)no מן עניגסיודע

 : סוכ סטג~וח כוס ס0ג))1 ככלכי
D-Dיט מלליס תקנח ר") . )דמוחס 6פ0ר 16 א כמז 

 פובשם
 וסוף גסתי חקוי סו6 6סר סנני6 כגסס טי6 6סרסברס
 ססו6 ויוגרס 6ותס מדמין סדמיוניח ס5ורס כיסמלצך
 כמרקס סורס דמות סכסך ptm ועל וג6חר 's?1ססס
 ,סכול 1ל6 סרכ כוונת סכין סחכם ,ס ומנס . עכ"ל6דס
 כזס לגו סורו וסנס , מנמרן מעיון 6חר וס זולתסי6מר
 נתגלית גטס ט6יגו מכותר וסוף גסס, תיגו ססס"'סמ6מר
 סגכי6יס סעפו וס קסם סו6 כמס ot~nthD 6חרסכי6ור
otmnn6ל גממי ןנר ססו6 סגגי6 נגסס טימ65 ס5ורס 
 כח ע6 גסס מנו סט"י כי סס"י סס61 ס15רס הוחסיו"ר
 סגכי6יס טסונרכו מס גדול מס otnnth קם lsfi~1 ,כו

 6סר סגנר6יס נעגיגיס ענמ1 על מוריס נסיותסלעסיח
 סגגו6ס נמר6ס סגר6ות כין כלס מנורות כ1ר6 610ססי"ת כי , סגכי6 כנפט ימנה 6טר סכרו6ס מגורס וסיףכרסס
 ית' קו6 כי %6 וסגכ7ל1ת נחמרים יגנונ16ח סנורותכין
 . וכו' עליסס רע לחסכ טירנס ומי : למס רחוקםמלס
 סיריוס מהמר 6מור6 6ו חנ6 6יוס גסי6מר גומרנון
 ס6מור6 ממשין ויסיס סמסל גד על המרו וסק גססססט"י
 6מר 6סר (gp יודע כלתי 16 חסר ססו6 סחג6 6וכס61
 סתג6יס מן עג'גס י71ע סיס ל6 1סו6 קמטליס 6לוכמו

 ]1111 עי~ן3עצצ,;%1פפיציפ"י";"ןה...:
 במתהבהב" יע יי", הביישי.," ןםע "ןן",%ד4':ירגןין עא% ?%
 ,:ש4'1:גן :ט;:הע"גן1ר5 :הע4 ;מל:, ,"ם3נ:ן :ג Ei)a מפק
 ן:ןל,'"ו. :ל:יו%

 'ן;%,1,1'ל11י(/":ן::1'יי(4"
 %: ,",.; ין','נ,י. יי ." ;ן,,

 גוהס 6טרכונו6יט
 רז

 בג,-וליס וסס1עוס יה' מסנורך 06 גי סרג ינה סיע טסיר:הי מס 8מחח ,סמיגימ סתיררי כו6 כ' , סוס ס)ט,ן וקי2 ט'ג

ןן;,,.,,י,,;.,;,ין(;.י
 "ש5 שןפ"ץ%מ %%א ,1

1nlfr?n
 , ר5ס 0)6 )פי רע

 י")מותס?' מניהם יזוע פיני גי ן עויי,ט נ,וב1%(יי ס0גמ,סז וסס' ס
 15'טס סו:

' 
 שמסעים

 ,יתפרט
 יגוניי

~ש (h~stש%ןונש%פיטנ;""בשש,
 גטי' 1') סר'ס וטון געגעו וסו6 , נט"ן חסד מ,ס יג0)מוי ' ג"( ""י "ננןטקע ג'דך 91וי מירוסו מקוח 4 )יימ*כמטרוח

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



 מז פרק ראשע חלק נבוכיםמורה:
 מתפסקים מתפעלים להיזעם , בהם אלא ישע שלא למי ואפילו , ההשגה בבחינת )3( הגרון3לם

 ישע כלומר ושומע , הנראים ישע כלומר רואה יתעלה שהוא אסרנו וענין . הבלים בשארכואבים
 כי , והממוששים הנמעמים ישע שהוא בו ויפורש ובמשוש במעם לתארו יכול היה וכן .הנשמעים
 ר"ל ן כולם השנתם שלילת תתחייב מהם אחד השנת טסנו תשולל ואם , אחד כולם השנהםמשפם
 יתחיב , מהם חוש שישעהו מה השגת ר"ל , מהם אחד השנת לו תחוייב ואם , חושיםההמשה
 וימעט אמרו ולא , ה' וירח , הז וישמע , ה' וירא אמרו ספרינו ומצאנו החמשה, מושניהם כלשישינ
 נשם פניקות הנשסים יפגש לא שהשם אדם כל בדמיון שהתיישב מה כל שעלת ונאמר . ה' וששש ,ה'

 ישיגו לא , והמשוש הפעם ר"ל האלה החושים ושני , יראוהו לא ב בעיניהם אף שהרי ,לנשם
 ההם שהעצמים ואע"פ מורנשיהם קעו והריח והשמע הראות חוש אמנם , שימששום עדמורנשיהם
 הענין כי ועוד . ההמון בדמיון לשם ליחסם נאות היה כן על , מהם רחוקים ההם לאיכיותהנושאים
 ר"ל בזה, ממפיק והראות והשמע נ פעולותינו, השיגו על להורות וע' לו החושים אלה בהשאלתוהכוונה
 , ההוכחה בכלל והמניעה ההזהרה צד על שאסרו כמו אותו יאמר או . זולתו שיעשה פה כל בושישיג
 , אחד משפמ הכל משפס כי האמת דרך על יודע ואתה . שומעת ואזן רואה עין סמך למעלה מהדע
 בהם יחשב וקצתם , מיד חסרונו יראה שקצהם אלא , כניתנים וענינים והפעליות גשמיות השנותהכל כי , והריח והשמע היאות ירוחקו בעצמו ההוא כצד , והמעם המשוש השנת ממנו שירוחק בצרוכי

 ולא ד , וההתבוננות ההשתכלות חסרון נראה ולא )נ( , והדמית הרעיון חסרון שיראה כמו ,שלמות
 תאמר , וההתבענות ההשתכלות הם אשר ותבונה, מחשבה לו והושאלו הדמיק, הוא אשר רעיון לוההואל
 החושיות בהשגות שאירע כמו נ"ב הפנטיות בהשטת אירע והנה . שמים נטה ובתבונתו , ה' חשבאשר

 בו שיושג שהשבו מה , אדם בני כלשון וה וכל , הושאלו לא וקצתם מושאלים קצתם מהיותם ,הנראית
שלימות

 שבשם
 כ5ס ססגס סלילת תחוייג ממס 6חת ססגס ממגותסלל
 ר"ל תסס 6חת סטגס לו תחייג 061 , "וטיס הס'ר"ל
 סס', מוסגי כל סיסיג יתחייכ מסס חוס סיסיגסו מססטגח
 וימסס ססס ויטעם תשגו ע6 ס' וירק ס' וירהומנהגו
 מס כל סעלח מספק זס כחסוכת סרב 61מר :ססס

 מגיסת לגטתיס ימגס ל6 סססס 076 כל שמיוןסטחיסכ
 סללו חוסים וסכ' , יר16כו ל6 נעיגיקס מסרי לגססגסס
 , סימטסו עד מורגסיסס יסינוס ל6 וממסוס סטעסר"ל
 מרחוק מורגסיסס יסיגו ומריח וססמע Plhno חוסהמנס

אפורי
 יומר דוס יל16ס1. ל6 ב : יתכרך )1 )דמוססט6ססל
 סגסמיס 'P(e יחכוך ~ono סמפון ג,כ סקייסכ )6 וסמסגי
 יח6לסו )6 ואס יח3' )ו יר"וסו ס)6 )פי כגסס נסספניטח
 ר') מספיק, mblo1 ומטמע ג : 31מס1ס 31עעימס3סגיסס
 : סקר3גו' שיני ע) )סע,רגו )כחץ כי )ומל )1כ) ס' וירמ6מ:ס
 O'p1DP גמ)16 ק3ר 061 . וגו' 6סל רעיון Sbelo 4 וי6ר

 וסיסג6סל זמתי, שסר )I1Dh1 ob 6 סזמיון 'ת' )וספסלו
 טסתי כלסר עוד )ומר ייס , מסרסי כלסל כווגחסדמיתי,
 : "רמס סגנ'6יס ופיד עמו יונ* סע) וסוף  פובייימכדמיון

 נהות סיס ע"כ מסס מ76 רחוקים מס סמוטגיססוהע"פ
 ס6מר כמי סעולוחיגי מסיגו על לסורוט מספיק וסר6וח ססמע כי מגית מכס נחן ועוד . לס"י לימסס מסמון73מיון
 , קרכגותיסס יקכ5 סססס לגמר ג"כ מריח קליו ייוחס 61מגס . טומעת 61ון רו6ס עין ממך למעלס מסדע

 : נריכיס שיגס סח1סיס ס6ר61תגס
 כספר יתכ6ר כי , סרכ ס6מר ממס י1חר גככ7ת מנס נעכור לסי"ס סח1סיס 6ל1 ייוחסו 65 מגס טע ססאטר

 ל6 51כן לנו מרסס סס וסטעס ממסוס חוס ר"ל , לגו חרסס סס סחוטים 6ל1 כי וגס , כלתם לחי1ח6ססר כי ט1כ סיוחר 75 על לו יח165 סחוסיס ס6ר ולעס , סחי מגיהות לקיים מכרח סס סחוסים 6ל1 כיסגפט
 תקרו 6סר O1pIDP גמנ16 כגר ו6ס רעיון 5ו סוס56 ל6 גי סרכ והמר . מחסרון גלויי לסיותס לססי"תייוחסו
 יו65 מעל וסוך ~((olht כדמיון ממתי כקטר וי"6 , חסכתי נבסר כווגתס , דמיחי כמסר ל6 6ס כמ"מ , מדמיוןלסי"ח
 ירפס סמחסכס כתחלת סס 6טר רוחני 16 גטמי סיסים כין כח כל כי סו6 ומכלל , onlh סגכי*יס וכירגמ"ח

לסמון
קרשקשאברבנאל

 החושים השגת בזה שירצה אפשר בו רוצח . השגה בבחינה)ג( וטמר ו)6 תטמע UD(tt נטמר 18נק)וס )פ0 0טק יקרס , סקודסמגסני
 וההתכוננוה, ההשתכלות המרון נראה ולא )נ( : הר,זי יהורהאסר ג'ק '1Dh )מס ספק מסיג וסת סיק6)ס ,ן ע) ית' )ו httrt(t ,יגף וכן , השכל בבחינת בו הרצון או . גליהם מצר הליאותשיגיעם נפרק ט6מר וזפ, . מ'ח נסרק כניך )ו0 . כטריזים 3~1ה 06 כימסרקות
 בדבר ההשתכלות כי השם בחק חסרון בו יש ובאמת בורוצה o(1th סכה טסן )סגיך מ'ע גסרק ג6 וט )סתיו סוס , גמ)6ג'סכוף

 סורקים ט)טמ 6'ג סוס , וגנ)ג)יס3מ)6גיס
~)he 

 השם כחוק לוטר ראוי זה אין שישיגהו ער בו מחשבהוהתמיר ספקי )סביר נ18
 : לו הישאלן לנו שלטות  שהוא מצראבל מס סג) סו6, כך סרג דגרי וסירו; . קסורס ווס1 גסח1פי0 גמ'טיקרוח

 ,6 מטס נמק )גיירו ט8'6 מס 16 'ת' סנורך גהק מסררן כסמוןס'7מוסן
 ססמט ית' )ו ס~ק6) למס ~PPD סו4י ומש 0,גו6ס. ספרי ית' )ו ס"6י)וסו )6 ס")ס סדגי,פ ":י.מי:' , גו טי1וייר ט6'6 ,מס :(oht גהקו מסיוןלפיוחו
 . נ1גיטס 06 גי מ~הטיסס יט,גו )6 סמ1טי0 6)ס "טוי , סtlh . '6(o1 גשי ח:~גפן ~סיקס . שמטוט 0טע0 )ו סוט6)ו 1)6 , וסריסוסרסת
מם

~thv 
 , סו6 מסהטוגס ססנ' 1601פ1 . ס6מרי0 סט)'ס כותלו  ו)6 45ז  סוטיו סימון ימין גפי וט ומפני , 6)'ו סמיוהסיס ~olcln ט)סח גן
 גסט6)1ח סגווו0 כ'ותט6מר'

~)ho 
 וסו וסדגריס סמ6מרים ומחיג , סי16ת גסמט) סמגו~ן ווטו שטסות כסטו)וח מ"'נ 'ס' טס81 )סורות

 הדמיון הוא אשר הרעיון לו הושא4 ולא : )פלו ס:עסיח וסעג71ס סקרכווח וירע יקג) יס' קסו6 )סורוח סרים טוין וג6 , גסמפסורחי
 גן יפיתי ג5טר וכיס וקמרו ג'ד( י'ז )יטטיס סיתת כן ומיתי כקטו )6 06 טגחנ ממס סוג גגי 0קס1 . ותבונה טחשבה לווהושאל
 אפק היגויס 0מ7מס  0י0 פס61 06 יי , 146 פומיון גיתוג יומס פ51 ופסיגו .  ערר מס הפך , סדמיון יס' )ו סעתו3 טישס ,סיתם

0עי6
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 ז6מז מה מז פרק ראשון הלק נשכיםמורה

 אמתי עצמי תואי אין האמת דרך ועל . בו הארוחו לא ההפרון נראה שהוא ומה , בו יתארוהושלימות
 : המופת עליו שיבא כמו עצמו על מוסף לוראי

 ופיש סטנו, נשמר הנר אונקלוס תמצא יתעלה לאל מיחס השמע מענין שבא מה בל מחפרם
 בכ% היה ואם , השינהו שהוא כלומר א , יתעלה אליו ההוא הטאמר בהניעענינו

 שסיע ב , ה' שמע בתרגום לעולם ויאמר , קבל לא או , קבל שהוא , ענינו יפרש והתפלההצעקה
 נטה לא בפירושו נמשך וזה , אקבל קבלא ג , צעקתו אשמע שמוע תרגם הצעקה ובענין , ה'קדם
 פירושים בו אונקלוס פירש , יתעלה אליו מיוחס הראיה מן שבא מה אמנם . המקומות מן במקוםמזה

 יפרשהו ובמקומות , ה' ותא ה' וירא יפרש במקומות כי והוא , ודעתו כוונתו לי התבאר לאמופלאים
 משותף, הארמי בלשון כן נם חנא היות על טבוארת ראיה היא , ה' והוא פירשו אמנם . ה' קדםוגלי

 , אצלו כן שהענין אחר תמה ואני . החוש השנת על יורה כאשר , השכל השנת ענין על מורהושהוא
 עם , התרגום מטסחאות שמצאתיו בסה השתכלתי וכאשר , ה' קדם ונלי ופירשו הקצת מן ברח מהעל
 . ה' קדם ונלי יפרשהו והמס והזק בעול מהוברת הראיה כשימצא ראיתיו , הלמוד בעת ששמעתיומה
 כשמצא י ולוה , שהושג מה כפי המושג הדבר וידיעת ההשנה עורת ההוא בלשון חזא שמלת ספקואין

הראיה
אפסרי  מסיג ית' ק610 ל") , 0סיגסו 6100 כקמו א בפתכפרק

 מלח ל") . 0' קדם טמיע ב : 6100תעגין
 6מל PS(~t י6 לכד 15ון סמיטמ ט) alh' ניטון כ6סטמיטס
 ט0ו6 סמ0 סר") 0', קדס טמיע )ומר "וגקיוס הוסרךוח"כ
 כי 6100, אעגין מוסיח 0טגס סמע סיסים ענין or 6י 0')סני

 כווגס לכתר ל6 0סנטמ0 0למקפ סיס ססחר4מו כל5וגק4ם
 מס פענין 0' קדס סמיע )ימל סבלך יכן ס6ממוח )סי0טגין
 6100 סוגר סמע וכ"סר ססו6 אעגין טסמע 0' )פגי0י0
of~n6100 תעגין כלמטעות סטג0 )1 יגיע יחכ' 0ו6 )סגיו , 
 ג : יסינסו ס0ו5 כלומל 0לכ ס6מלונסו

 קבל"
 וענין . 6קכל

 ד : כ)) גסמיות מולס 6יגוסקנסס
 גסם)"

 גח)ית סל6יס
 קדס יקמל prtot וממס עו) כענין 0ל6יס גסח0י0 ל") ,בעו)
 כערס פוע) ס0,"ח מולא סיס ס' ומש יקמל 6)ו כי .0'

 כי 0ו6 ומככר , כרעוע פסיגו 00י6 0ססנ0 מנד כיברעוע
 ונלי יקמל לכן כמקלס לק כעלס ססמיס מן יורד לע דגר6ין

 מוכשם
 ססס ל0ס סיריוס ומס לו ייוחסו סלמיות טסםלסמון
 חסרוו כלס סלמת וע"ד , 0גכי6יס יימס1סו ל6"מרוו
1"osנוסף לו ר6וי עגמו ח6ר לו 6ין כי U~U טיכא כווו 
 סכ6 כעכור סגסוגות יסולק 6ס בו וסרגן . מוסחעליו
 טיסולקו ר16י סגכי6'ס כמסרי סרוס סכ6 עם ממופתעליו

 IhI(D1sp ת)ג6 וכף מטמע נעגין סנ6 מס כל מחפרם : עלי0ס ממופת טכ6 כעגור וסת6ריסמכתות
 כפרק סלק ססרכ 6חר כו', ממגו גס)ורסכר

 יאמר כי וצריח וסאון מעין לסם ייחסו למס סק7סמס
 וימטט , ס' ויטעם ג6מר 1ל6 ס' וירה ס' ויטמע ס'וירא

 : 0געקס וכענין ס' הדס טמיע כמו ס' סמע כ6חריס ויקמר קנל, ל6 6ו קכל ס0ו6 עגינו יפרסוסחפלס
 ק

 "ון"ין""יוי;ןן,1"
 ,ש::ג,ג~

 ;ז::;יין"ן:ן.";4ן;; ::;,%מ

 IpD~l של41מן:"י"ן"יןי%ן"י1,, ~;שקלוי%(% .,ו,,,ו1. :ו:קננ,1:;:(:ין"

 יוי"י"~

 5'ע:ע5%
 לכן , 0' אס 6כל ס' ע נר ל5 נפול פנפלפ פרקיי גווילי  ו5פ ,סמוטנ ויזיעח ססגסכורת

ס"אברבנאל
 י'6( י"ג )10סע 6זמס ~((bthe נגיז כמו , יו61 פע) ו0ו06,גי6
 טכ61 רעפן ית' )1 יומס ט)6 גולמיו סססק מנס ,טמר טסרג 6,יוטומר
 , דמיסי סימר פטולסו לו קסיוהם כיוס טס , דגר טס וסוף ,דמיון
 וגחג1נחו ט6מר גמ0 גט1מ01ס 6)'1 ייוחסו וסחג1נ0 גממסגס6מו0

 : י'ג( י' )ירמיס למיס)עט
 וסרוגות "ססמט סיס 06 )ומי הזה הפרק הרב הבק כפתכנרק

 6'ג )מס , 5מ7 ג71 יח' )ו סקיס גגחגי גסייוחסו
 וסיס , ספוק קטור ונס . מסרקת נטמר 1)6 משמע וטמר6ויק)וס
 וקמר 16)ק)1ס יח' 145 מ.1מס שמט נעוין סג8 מג) סרגסטוגח
 ס61ח ס0גע0 וקין ית' 6)יו כ0ו6 סמ6מר גסגיע יפרטסו פעמים גיי') , טעגר מיס גר' טמיטס טת1ף סרג שפירס ס5ופנ'ס גג' ון'רוע1 ,ממנו

 יקג)0 ט)6 ו06 (tnpD 6סמט "רוע גמז טקג,ס 06 0קגו) מעויןישמיד ס,טקס( ))') סנטר ענין גו ג"מ,8 ופעמים , טס"יגסו 06 גי ,מקומית
 אבנם : 0טכר טתופיו גבוי ססמיטס "ס פי' 61'ג , טומע ולנניגסו
 6ווק)וס פירוקי ג6ו מקמע קגעוין )ומר רקס , הראיה טן שבאטה

 , מת1)פיט ג6וטויס פירותיו ג6ו 0ר6י0 נסוין 5ני , 5מד גבסןסמיי
 טמוט מגו6רח יביס "וו סרג צמי , ס' 1מו6 ס' ויין יפרט פעמיםגי
 שגח ע) סיורם גמו טסיי ט)'סט)0 יגרס קימי נקטע מסוגףטס
 8מר )6 סרג גי וגר, סטגחhR 1'1 כגר, 16נק)וס )סמהח')( ג'ונפ' גחגחי נגר וקני . פסוקים וט ע) ot('h , מקדט גולון מסוחף"מע סיס ג'ג מרוחף טס ר6ס כיס ט6ס טס ובמר , מקרימי טמן6לד שכי גפס1ק ")יו ויגס )גפרסף( עבו )ס",ג סרמג'ן הסג וגנר ,סמום
 עליו )טיקיכ כמוו 116ק)וס נסמר )6 ואכן תקום ג)"ץ מרוחףטר06
 0סגס ט) ממעיין 'שטסו גי ברמי ג)סון מסק יסיג0ו ,6 גמ~סי5ס כהתרגמו ולכן , לרמי כלטון מטוחף טס סחוס 6מר 6נל , ססמטמענין
 סייחו הטס טמט עוין גן וקין , )'6( ג' (sdt11 כוית חוס גמו0טג)
 )16,ק)וס )ו סיס ויכן , לרמי ג)ט1ן כן מסחף 6'נ1 , סקדס נוטמןמטותף
 : סמוטייפ ע) ערמי ממיר יקמר סמיעס כי , מתזם ונ6 , פתנולמסמר
 הדבר וידיעת ההשגה גוזרת ההוא בלשון חזא שמלת ספקאין

"עק יייעחו כי , קלעות סיע) יר' קיסיס 16נק)וס סטטק ר') ,הטושג
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 מפ מח פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 בכל לאל מיוחסת ראיה כל מצאתי והנה . ה' קדם ונלי אבל , וחזא יאסר לא ,בעול אלתהרא"
 כי . עולבני ה' קדם גלי ארי , עניי את השם ראה כי . לך אספר אשר אלו זולת וחזא, פירשההתורה
 הטורה ההשגה לו יחס לא מלאך המדבר היות עם , קרמי גלי ארי , לך עושה לבן אשר כל אתראיוני

 , ישראל דבני שיעכודא ה' קדם וגלי , ישראל בני את אלהים וירא , עול להיותו , הענין ישוב עלה
 , הלחץ את ראיתי וגם . דעטי שעבודא ית קדמי גלי מיגלא , במצרים אשר עמי עני את ראיתיראה
 קדטי נלי הזה, העם את ראיתי , שעכודהון קדמוהי גלי ארי , עניים את ראה וכי , דהקא יוד קדמינלי
 . ועמלם ענים את ראה ענינו אשר , ישראל בני את אלהים וירא כמו מריים, ראיתי שענינו , הדיןעמא
 להם עול ענין נ"כ וזה . קדמוהי נלי ארי , יד אזלת כי .ראה כי , ה' קדם ונלי , וינאץ ה'והוא

 שעבוד כל ולוה . תוכל לא עמל אל והבס ז , בו ונראה נמשך היה כולו זזה )5( י . שונאוהתנכרות
 ספק איז אשר הנאה הטוב הפירוש זה עלי נפסד אבל . קדמי בלי או , קדמוהי גלי , יהרגמהו מריוכל
 , בנוסחאות אותם מוצא ואני , ה' קדם ונלי , שיפרשם הסברא זאת לפי מחוקם היה , מקומוני בג'בו
 כי ה' וירא , נשחתה והנה הארץ את אלהים וירא , האדם רעת רבה כי ה' וירא , אלו והם . ה'וחזא
 , בזה אונקלום כתיבת אצלנו שאין , בנוסחאות שנפל מעות זה שיהיה אצלי והקרוב . לאהשנואה
 אימרא נלי ה' קדם , השה לו יראה אלהים פרשו האמנם ח . פירוש בזה לו יש שטא שנאמרעד
 התלות ההוא בלשון מגונה כן נם הוא או ' , ולהמציאו לבקשו עתיד שהשם ט , לחשוב זה יביאשלא
 תמצא ואם . בזה הנסחאות בדקדוק הרבה שיבוקש וצריך , מדברים בלתי חיים מבעלי באחדהשגתו

 : בזה כוונה להם אדע לא שזכרנו כמו המקומותאלו
 הם אמנם , מהחומר נבדלים שכלים הם אבל , נשמים בעלי אינם א כן גם המלאכים מםפרק

עשויים
 מגבשם

 כי , עלפוני ס' קדם נלי 6רי עגיי 6ת ס' ר6ס טסף
 סיוח עם קדמי גלי 6רי לך עומס לכן 6סר כל 6תרטיתי
 סספגס לו ייוחס ל6 סמדמס סכת טסו6 מלקךממדגר
 ס' קדס וגלי יסר6ל כני 6ת וכלסיס וירק , עול3סיוחו
h11)DDוגתן , זס על רתת ר6יוח וסכיך , יסרבל 37גי 
 נמסך ענין וס וכל ר"ל , כו' גרסך כלו וגס , וקמרססכס
 דומם וסיוק וממס stu ססו6 מס וכל ס' קדס וגליוכיקר
 מעול מסינ סוייגו ר"ל תוכל ל6 עמל 6ל וסרטל6מר1
 יתעלס מבתו יונק רע 6ין כי כזס וסכווגס סכי6רגו,כמו
 ווסגנו165ח יכ6 6כל רע י63 ל6 נמור טו3 ססו6 ממסכי
 כענס וגס מננס מנד ססמי)וייס סגרמיס כמו לפגיו6סר
 . ססנויס מן יזרז רע 6ין כי ג"כ רע מסם יכ6ל6

 גמרך סיס 6ל1 1טו3 ג6ס סיס ttPO סוס סרכ 6מרולח"כ
 וממס עול ססס מקימוח כטלסס מנ6 36ל , סמקומוחככל
 סרם וסס'כ וס 3עכ1ר גססד לסירוס 6"כ וחט כססטמר

אפודי  יסוכ טל ה : ית' לטיו וידוע נלוי ססו6 טסדכל ס'קיס
 סיס כלו 1וס 1 : כטס וסממם סע1ל ססגח ע) ר"ל ,מעיין
 ססו6 מס כ) כ' ס3'"ר:ו כמו )מסך מעגין וס וב) ר") .גמסך
 6) וסכת לקומרו דומס . ס' קדס גלי יקמר וסיוק וממסעו)
 ס6מ;ס וק : קכ,"ר:ו כמו מעון מסינ סוייגו ר") , מוג) )6טמן
 סססס ט : וממס וכי,ק מעול ",גו סססוק ס,ס ר"ל . וכו'סי'
 סיס hln~h ס' brn יקמר "לו ר") . lblin~St )כקרוטחיך

מכ'"
 כי ימאסו סססגס ומנד פינסו יח' סססס )מסף

 'דיעס יהכ' )ו ס'חמדס מוס ניג'ס ס:מ,6 סכת ימסמסידיעתו
or11מ61 )ג"מר )6 "תר מכעס ר") . כן נס סו6 "ו י : סקר 
 onon גר"ס סיס גן יקמר 6ל1 כי 6ימר6 ס' מ,י 6מר )6(ונס

 : סקר י1ס  פרנריס כלתי 3"ח כסרטי יסנימיח'
p-eכנטם  כס  יפייס ר"ל . גטמיס נעלי "יגס א כלבן  

 ידע bSn 6מת סו6  ו6ס 3ספריס סגסל טטיפ סו6 1סכי
  יסיפפ למס 1סחכמיס סגגי6יס כגרי כקסת סקכלס מן PSn~S  6ין כי  סגר3יגי  מפס ר' o)no וקמר . כ1וגסבו

 ג"כ מנ6 סר3 ומגס , ספיל1ס1סית מסתיירס לאטלס סגלתית ס?דויס  סירפד כי  גפ רופני  ידותסספיליסיפיי
 6תר . hSh  tSat 6מר 651 ס' וחש סיפסר ראוי וסיפ ויחס  stp  יפייפ  פקינו ס' 1ת61 לומר רצוי מסיסכמקוס
  פססם  לתפיה יכי6 סל6 כעכור  6ס  טטחיס ייי  יעצור וס יטיס . 6יפר5  ליפ גלי ס' ?רם . ono  לו ירין5לייס
 יסיק  3ט3ור 16  לכיפוטחיך

 כעכור 6כל , 6וגקל1ס פי'  ירוחק hS סלר מוס  ילבן פעי, 3,'  יפגפו יתלית מנעי
 : סדכר לו מרע סל6 אתת 610 ו6ס  סטית  יסוף סג6מר  ר16י 5י  יד3ריסס6ר

 סגספוס ס5ן סירן 6תר , וגו' מפתר  גסרריס סכלים סם 6כל  גסמיס געלי ניגס ק oa סת)6טס מםפרק
יע

קרשקשאברבנאל
 לא עטל אי והבט בו ונראה נמשך כולו !זה )6( כלוקפרק סוגר 3טקוס 1סרמג.ן . ס' קוס 1)ו'5 6והס SUID ט'וח1 מו8סיגרים
'  י(סי)ומ  ים (6ין מקוס גג) מ61 (חרנס 6ג) כן ס8מח טלין וס ט)גתג

 וזובי
  הפפוקיפ  מן  הזכיר  אשר הכלל זוז פירוש ,

 בכתוב שאמר מה הכלל בזה אראה , נמשך גלי או נלאשתרגטם כסהכ,וח עסיס גמת ס' קדס ותרגם , גסס חיר6ס %מ כיופסגיננוס,

 הדבר ויריקת השנה גיורת שהבטה , תוכל לא עמל אלוהבט גדעתי כיס 5)1 גי , גן  סטין  סיין סויסר גפרן כפנסי %1וי .ופכוי
 היה זה ובן לשונו זה חרתי יהורה  וא' טהיש:, מה כפיAwl~n ,  יסג :1rh כוס סג)) ימ81 יט וט) ט1ג ט) ,סיס מקוס לגג)יחתיינ
 1 חונל לא אלעמל והבט  שאמר מה כפ' :כון  מ:הגםנוהג גי , כרגזיו סר)מו י)% סהגוננוח טס ~cf  מ1י11מ?ימיס גי  גןילינו
 עיורם מי onm hlot, טיל ;ס סיע נמ?ומופ%ס

~fa  
 )6 מגחו סו,

 מלס 'טוינו . גייג1 )ס' מ6ז ותקלים רסיס מד,ס ?גריססוס גי' גתג 1סורג11י . חס  סיין פרן %4יסו נגי%ור  סיסכסי וגמז , 6מרדגר
 קי% מ'ו פרק  נסתלח נחגת, ככר eDכניתק : ג"ו)הו גס'))טפח
 ספרי

  'נסג  נכגטון כי ילסי'  סת:נ ;סו 1)6 , סגגל)'ס סטג)יס oh ק' מ)5;,ס סוס י'% זל% .  4וגר%'פ  פילל יפץ תסומר  יגיליפסייס  רסס אמר , 'ת' נ")1ס טממר;1 מס ימו )ספ'ס  גע)' 'e,thגן גס סמ)"ג'ס ג6מדו ס,ס מסרק סחתך וטין יפל%יומ,נ'יי ;:5מר יר%וי י51 כסי טס  סמי )סגיי , יעורס גדףפרן  והצלום כון
וגגראש'ת

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



 68מה מם פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 על המתהפכת החרב להפ , אסרו רבה ובבראשית )"( . שיתבאר כמו , בהאם והשםעשוים
 פעמים , נשים פעמים , אנשים פעטים , מתהפכים שהם המתהפכת , לוהם אש כחורתיושם

 להם ואין חוטר בעלי אינם שהם המאמר בזה בארו כבר הנה . מלאכים פעמם ,רוחא
 1 נשטית קייטתתכונה

 כמו המדטה הכח פעל ולפי , הנבואה במראה הכל אבל , לשכל חוץ ב
 המלאכים ראו כבר כן נם הנבחשים כי , נשים פעמים אמרם ואמנם . הנבואה אמוצע בעניןשיוכר
 בכנפיהם ורוח יוצאות נשים שתים והנה זכריה טאמר על רומז , נשים צורת הנבואהבמראה
 על מאד כברה , לנמרי הגשמווע מן הערופ , החומר מן הנקי השנת כי ג , ידעת וכבר .וכו'

 השנת על השענו ורב , והמדומה המושכל בין יבדיל שלא למי ובלבד ד , רב למוד אחר אלא ,האדם
 הדמיון ברשת יפול שלא ומה , המציאה אפשר אי או , נמצא אצלו מדומה כל ויהיה , לבדהדמיון
 , לעולם ענין להם יתאמת לא המעיינים( רוב )והם האנשים אלו כי , המציאה ונמנע נעדראצלו
 נשמות מפשומיהם שיראה דברים הנבואה ספרי הביאו כן נם זה ולכובד )נ( . ספק להם יתבארולא

 מה ועושים , דברו עושי והם , מהשם מצווים והיותם האדם צורת והיותם , וועטעותיהםהמלאכים
 מזו( )נסלק שבארנו כמו שלמים חיים ושהם , מציאותם אל השכל להיישיר זה כל , במצוותושירצה
 השם עצם ועצמם אסתתם דוטה היתה , הדמיון זה על בהם אדם יעמוד שאם אלא ה , האלבחק
 , אדם צורת על מתנועע הי גלם שהוא פשומם יראה דברים בבורא נאמר בן שנם , ההמוןבדמיון

 בעלי מצורת דבר בצורותיהם בערכו האלוה ממעלת לסמה מציאותם מעלת היות אל השכלוהישיר
רזים

אונחיי
 )ומר רגם . )סכ) מון ב : קיימת תכונס )סם61'ן
 כמרמס "0 כי נסמיח חכוגס )גנד)י0 6ין )גסססמון

 תכ) סמדמס ס"מ פע) כפי גסמייח נולס )ססמדמם טסו"
 כמוסת לידס יי ל") . מממר מן מנקי מסגת כי ג :וגגה, נכי"

 a(b )מי 1כיכד ר : ס"דס ע) ככדם סכנתו סגנד)יסמטיפוח
 : וכו' יסדי) ~hS למי ככדס סססנס וקת וכימוד ל") .יגדיל
 סגמס סגכ'6יס מנימו 06 כ"י . וכו' "דס יטמור ס6ס hihה

 יט5מס ימסתס רומס OtO  6יס גולח ט) סס טסגכד)יסכוללת
 סיס h))"hl 6רס,  לורה טל יס' יסייר  יח'סכנר  סס0לפלס
 סקנס  סגניייס טסו לט'כך סינדליס, יצין יס' נינו חלוקסוס
 דגר 6רס זורת על  טסם סיגר4ס לגורס טערכו  l')DPליס

 טובשם
 ג"מרו וסגם , יתכרך מסרס "ליו סמכי" לאןוכל

  מ15"1תו על לסירות סיס כילי סגסגות על  ממוריסדכריס
 ג"כ סרג רנס , סגסתיס ית5י16ת גמ65  ססי6 עלל6
p5nSסגכי6יס  ו6ס ,  סנירליס סיכלות פ6פ  יגסתית  
 6ל ססכל לסייסיר סיס  גסתיס כססם לסםח"רוסו
 36ל , גגטתיס כתית  ייינס  גסתיס שלי 6עססמל6כיס כי 6תר ר6סינס יסגס . וסלתיס  תייס וטסםמני6ותס

 נ3דליס ס"ס 6תר תסתר 061 חמתר נכדליס טכליססס
  יתנרך,  וגעו  ניגס יס סמרם מס כמיטל סכל י0סמתימר
 ית' וסו*  עטויס  3ססס פסנו כ3רליס סס כי 6מרלכן
 כרקס  OD~I קמרי יגס , חתט גססעיס וסם ל0ססנס
 33"ר ס6תרו גסתיס ס6יגס טל רסיס וס3י6  סיתכ6ר.כמו

 גסים פעמים "גס'ס פעתיס מחכסכיס  ססס סתתיפכת 4סט,  4פ %טרפיי  טס טל  ספת0סכת ססרנ  לפט6פ
 : כגטמיס כטית  סייגם ר"ל חמר, געלי ס6יגס סמ6מר כוס 3י"רגו ככר סגם . מן"כיס סעמיס רומותמעמיס
 נסמימ פורס לסס מדמס 0סו6 כמרמס כי כטמית תכוגס לגכוליס  "ין ר'ל  לסכין חון נסמות קיימח תכוגס  o~sופז
 תתטסס: 3ו 6סר סעסס וכפי בו סוס 6סר סעס כסי ג1613תט רונ גיי6 כל כי , ונ3י6 גכי6  תכל שמזמם ס1עלכסי
 דגר  ככלן סטת קול תוסת סיני6 6פי, ת6ר כגרס לנתרי סגסמות תן מעריס תסמר  כגתי שגס כי ירטת כ3ר61מרי
 סמוטכל 3ין 0ירילי לי 6יר 46 כי 370 וקמר , שמפיית נריע פי6 כי ייתר 6כל ו0 די ולי , גמ5* דלתיירייון כרסת יטול  טל6 וחס נתנע 56ל1 תויתס כל מסיס סדתכן  ייגח על ססעגו רוב וסמיומס סת01כל כין יבדילסל6 מי ומנס : ס6לסוח 1נחכמח DO(P כסכמט . רג  vtnS 6תר 4ל6  ולמורגל:  למירגס  %)גד טסיי  לת0 גסססמינו
 ומסייס נחר סו6  ס0רתיון 6תר ססס סוס ל0ס יתשר יל6 6100 מס על ostws ענין לסס יח6מת ל6וסיתטן
 סיר6ס דירים 0נ3ו6ס סמרי סניפו  סמכחיח 317 לתירס 6סר 6ל6 סנגדל סרסר לטייר ססס ססו6 ילעס . סיכלל6

 פס יעוטיס שיותיו טוסים תססי"ת  otilsn וסיתם 6דס 5וריס וסעתס יחנועוחיסס סמל6כיס גסמוחתס0טיסס
 וספור  ohn 6ל6 : ס"ט כחק סני5רט כמו ומלמיס תייס וססס תני*ותס על סטכל לסייסיר וכף .  3פ5ותוסירלי
 כע"ס 6מתחס דומם סיס 6דס נורח על סס ססגכדליס כוללת סגחס סגני5יס מגיחו ס"ס גו  סר15ן .  כףקרס

ססס אברבנא4ירשקש
 סניך . המההפבת החרב להט אמרו רבהובבראשית המתהפכת. החרב להט אמרו רבה הבראשיה )6( מםמרק

 מון גלמית קיימח סכווס )ר,ס ph1, מגור גט)י לנס סריס סמ5מרמני במ"ש עליהם '1ר1 אשר העגיגים כפי מהחלפים  לסיטיםאיחס סרג ט0י4ר קרס 1D~ht . גט1מס נמייסס ל6 ס1גי6 נוסס פי6גיס לוקח והרמיזני בכללות הרגרי הכח אל יגיע הנבואייהכילק סגך6יס סגסמית ויסתרס , מהמר וגרליס  סטי ממו )ג5ר כויספ5מר שהענין מצר כי החרב, בהההפך הלהם יתחדשפי'י א סרי
 3מר6ס י61 סכל 6גל טור ט5פר מס 6גל . מתויייס סו)רס סי6 ,כסיל זה ולבוער  )ג( , ההרב ללהט אותם מדמה , מתהפכים שהםבהם
 טלין ז'ל כוו)חס סייס S~h , סמ"רר מן פיחנ 01116 ,סיגולי המלאך שהוא  החומר טן הנקי השגח לגובר בו ריצה .  גןגם

 מאמר אז רומז : ס%5ס ימי stffnn גלתי  510 סרג סיוליר ומי , (((the י" לרגל יון יי6 ס61ס וייר06 , גטפעס נגירותסיר16
  5אס סייס סיום טס יי , מתוייג 1,ינו 4סודוס, רמו סם 3נגו6סו וכריס סוכר ססוטיס מכססי כס . נשים בצורה המלאבים שראהזכריה
 ספסור 0ךג נרפס וכתם , לרססו  יקבס סטחיס ופסטר , תקפו עיסיס וטפסר כן טיסים לפטר 5ג) , )0ס רמו מס61 ייתיינ ל5 )טיסגסס
לפרטו דיי ויופר . גסס סיסורוס יוכללו 61יך סטס'ס גפססר יטיס ופס ,  לניגלים  סי%ז סיס % , שכגטי גמססר שסירס ייגח למס 9טס)חח
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 מם פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 שהאדם כמו , ממציאותם שלם יותר הבורא ממציאות המובן שיהיה עד 1 מדברים אינם אשרחיים
 בשהם מדברים שאינם חיים בעלי צורת להם תחובר ולא . מדברים שאינם חיים טבעלי שלםיותר
 , רגלים מבלתי הליכה תצוייר שלא כמו , כנפים מבלתי עופפות יצוייר לא כי , הכנפים אלא ,פנים
 להורותו העופפא תנועת ונבחרה . בהברה הנושאים באלו אלא מציאותם תצויר לא הכהוום אלוכי
 והנכבדת המקומיות מדברים שאינם היים בעלי שבתנועות השלמה שהיא ספני , חיים היותםעל

 מה מכל לברוח עליו שיקל בדי שיעוף יתאוה שהאדם עד , נמורה שלמות יהשבה והאדם ,שבהו
 העוף כי ועוד י )ג( . התנועה זאת להם יחסו וע"כ , רחק ואם במהירות לו שיאות מה על ויכווןשיזיקוהו,
 כמו במלאכים שהאמינם צריך ענינים כלם ואלו , מועט בזמן ירחק הכח"כ ויקרב , יעלם כן ואחריראה

 תנועת להיותה פנים, בשום להשם העופפות תנועת המדומה,ר"ל השלמות זה יונסו ולא זה. אחרשיהבאר
 עף,והכוונה אשר הוא הכרוב כי ז , ויעוף כרוב על וירכב באמרו תמעה ולא . מדבר בלתי חייםבעל
 ר"ל , מצרים וכא קל עב על רוכב ה' הנה שנאמר כמו , ההוא הענין בא מהירות ההואבמשל
 ופני , שור בפני , לבד ביחזקאל ח שתמצא מה כן נם ימעך ולא , בהם הסכה זאת רדתמהירות
 ועודשהוא י ג'(. חלק נפ"" תשמעהו אחר פירוש )ד( כולו לזה יש כי ם עגל, רגל וכף נשר, ופני ,אריה
 תנועת אמנם , בהערה מספיקות ברמיזות הענינים אלה יתבארו והנה , החיות אלא תאר לאאמנם

 טובשם
 סוס יסים ל6 61"כ olh נורת על יק6רוסו טכ3רסרס
 סעג'ן ע", תקנס סגגי6יס עסו לכן סגכ57יס, ונין גינוסגךל

 6מד ד3ר  6דס 15רת ע5 ססס סג73ליס3סערגולנ1רת
 סספילוס1פיס כנוו כי ודע . כיסים יטלי כטסט יכ"תתטמר
 גכדליס, טכליס מס ot)~lnol גידל סו6 ססטס6ומריס
 1סס o~s ס61עלס ית' גסססס ו6נור1 3יגיהסוס73'ל1
 על סס )כי( וסס"י סס)ול6כיס חזורו סגגי6יס כן לו,עלולים
 וו115יס וכס r~sn ססס כי ניגיסס istTiOI 6דס15רח
 plhtinn סמוכן ניסי , סכגפ'ס OOS ייוהס1 ולכן מצוויועוסי
 סלם ייתר סו6 סס6דס כנוו מנו5'6וחס כלס ינתרסכ1ר6
 כ"ח 15רת לסס תחובר bs ומנס , מדכריס ט6'גסמסכ"ח
 יסייר 1ל6  סמרו וסכן : סכגסיס ")" )וד3ריסס6יגס
 ג"6 עופס1ח ימ65 ול6 6מר hs כי כנפים מכליעופסות
 : ,,qp כר31 ע5 וירכב עפם מגלם ינוגף ככר כי3כגסיס
 טל  ליורופ  רירים סני 3ע3יר סכגפי0 לסס ייוססו61מלס
 ססיד0 סר ס3חנוטות יטלמס סןו6 מסגי תייססיופם

 סטוף כי ועוד 1 : סכנפיס ומס מייס י3טלי %סיר ימרר3ו
 חגועח )גגי)יס יימסו )מס "מר קעס ועוד ר") . וכו'יר6ס

 הג3ד)'ס נך OSD'l ויסחר יר"ם  ססטיף כמו כ'סעוסס1ת
 6מלו ונסו : יעיס 1סעס יזיז מטס כי נסחרים )נוגר6יס
 : ועגמו פלי*יסו ליטליס 'ט סרוס  סרסי ר") . יעופף31סחיס

 ,ל") עף סו6 "סל סכלות גיז
 קנ)ג) ומניע ל1ג3 ית' טסו"

 מענין 63 מסילות : מסילס חנועס ססח:ועע ר") , עףוסג)נ)
 : מסג)ג)'ס סנמסכוח סמעלכיוח סכמות 63 ממילוח ר") ,ססו6
 : 6מל כמקים )6 )גד יה,ק") 3ססר ל") . )גד 3'מ,ק6,ח
 )ג3ן)יס חמו3ר טל6 למעלס ס6מרחי מס וכו'.ר"ל ג"ג יטבך1)6
 כמסר מוש 6חס וסרי סכנמיס 6)" חיים 3ע)י מזורח)ורם

)h~rntלאס יט כי בו : וכי' יקריס סיר סני ל31דל'ס  סה6רו 
 6דס סגי  ים יפרס 5לי כל כי סס ספ" ח"ן "מר. פיריטכילי
b~h

 דומם 3ק)ח 15רחם דמות היגיס  6דס סני סלס סימלי
 ר") . ת"ל )nh 6(o ססו6 ועוד י : 1כ1' ונסר 61ריס)סול
 ססס )מיות 6)6 ):כי)יס מחו6רוח הגס D')D שכעסטעו

 לי  יום( ווי 6מר מרוך חר6ס סל, , גרולס  סלמותיחט3ס
 כי , מועט כומן ירחק ובח"ג ויקרב יעלס 61חר יר6ס סעוף כי 3עכ1ר ג"כ לסס יי1חס1 ו6מגס . כיוגס6כר
  סיסייכמו

 מסתי ר"ל , יייסף י3סתיס 16ורי ינסו . גסתריס ולת"כ ליו נרחיש  סיידליס כך אטלס יסתר ירחן
 סגלגל %גיס 6תי פר3 רטת כסי ססטי"ס ילמס .  יטיף כמו סטס וירסק סיס לגי טיערכ ,ס  תחיליתי לאטלס ייסרות

 כר1כ על וירכג כקמרו תטעם 1"5 : מג"ח תג1עת סתעוספות לי ייחסלי
 ויעי
 טף ייי  סיט"י כונונו יר6ס ל6 .

 לגגרליס תח1כר טל6 למטלס  טימרת מס 3יחוק6ל  ט63 מס יטעך יל6 וקמרי : סטיי ל6 טף 6סר סו6טסכרוכ
 פי' לוס יט כי וסריס, סור סיי ליירלי0 יתירי יתולתל 3ססר %י5י 6תס וסרי סכגסיס 6ל6 ס3"ח מ5י16תיורת
 ו59ת0 לעריס ותנתש לטור דוויי יורחס דוחת סיסיס 3"6 קנת hlnfn 6לי  *דם סני ס0 כי  ס0 סרכ וסי' ,6חר
 וסס כתית פני "ל6  ייגרליס סגי  עיכס פייס בר'  סקלו  יגיפ תטכס ר"ל , חיקר ל6 ס6מגס ועודלגיר.

סגלג5יס
קרשקשאברבנאל

 יראה העוף כי ועור ;ג( : הה,ווק זה הנבואה כפריהכ.או 6מר ,6 סוס . הבנפים בלה' ע1פפ1ת 'צויר ילא : סמנת ט))פיה
 הננואה ענין וכן גו דוצה . 'רהק 1אח.3 ו'קרנ 'עלם כךואחי מגסס מקו, סור גי . גויס מנעי טופ;וח מלה נכח1ג ימה :)6סרג
 יומים או אחד יום הראה פעם מלאך באמצעות ה.א אשרלנביא ט) וירגג ה'( ס' )יקט.ס הטו;," ג;3 6)ס ומי 6', ס' )סייסטפ:
 : תתעלם ואח'כ הראה ואהיכ ומנים או ,מן תהעלם כךואחר למכוייס 3גה1ג קח1נר  טון "מר "ג) י'"( י"ר )הס"ס ,יטףג:,נ
 rt:t~D גסג)ן1 ),,יי )11 כ"'" עמר , סכו?'ס "ס גי היים געי,1רת
 שייינן ית' 3ו יו,מריס clr)bn  וטנין . זליו ייחס r(h פיירית טמיס 'כוייר ול" כריס ית' ג6ל ו%%ר טינר יהפיך )6 כ1:  ולמטמר . יגוייס "סג'

 כי ורט  ,יר יריו ו,ייייסס, סיוטתס סגיה וטל  ס:תטוי!1ת טל למורוה גנן'מ 'ותסו גנלגליס ומוס ;יף,  גרז :יתגזר ימו י:יילמססיער
 לוליה,  וגו וגו'% ג'ודוו? יטולמות 3:)סי ס:ו!!ות ייימס כן eh י:י כחוט:, שיירות טל לטויו, נט,יפות  יהודר מהמית הניטי מרוטטכל

c~rh)nltהעוף כי ועור : יהדס גוף סרק טס שרק 1: שין 11י . ל3ר ייער טל לימית יס' 3ו  כוף ויומר , וסיירי סניטס טל ליירוט 
 rhl~ 11%% ייריטס  מטלי ומטס , ריר ופיוסן  (CDJD ,1ו,ן מפטר לרדוי  מוגרלים למכלית D1~)iC ייחסי למי טוי  טטס ,ס . 'עלס ואהריראה
 לסכלים מחיבר  ילו )מטס סולמי )פ' . נשר ופנ' שור בפנ' ביחזקאל והתמצאם מה כן גם  יטעך ואל : )טיף  יצוגיי ייסריטוין

 %6ר טלף ר'ל וכו', פ" גוי סיס , "' .  סטויוס ג' )וט וסט,ג . 'הו;") סוגף  סוכר סרוח ספי מסק כטיו , סכ1ן,ס eh גי סג'ה מקוהכ1גו)יס

 כס 36) , ואליס קטור )נטי זומם טסיו טמרת יט 6דס ומפנו , "דם פני  ייירא סיי. 06 כי , יריי וותר ייר פלורס מייויחיויהיייי
 גקמיים, וסס יזגי, סג)ג)'ס קסם נהיות קם ,ס קנס ג', . והמידי ntsl)hנורות

"(1 
 התעופפות תנועת  אמנם :  פוגוליס  מיקרית קס וט ידיר

נמצאת
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 9חמם נ מם פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 להישחי הבנפים להם ויוחסו מ בכנפים, אם כי יצוייר ולא ל מקום בכל בכתוב נמצאת כהעופפות
 , בעופפות יתואר מאד ממהרת תנועה מתנועע כל כי ודע נ )ס( . מהותם לאמתת לא , מציאותםלענין
 והמרוצה העופפות ממהר יותר הנשר כי , הנשר ידאה כאשר אמר , התנועה מהירות עללהזרות
 אשר הכנפים יהיו ולזה , העופפות מבת הם הכנפים כי עוד ודע ס . בו ימשיל ולזה , העוףמכל

 הענין אבל ב בפה הנאמר הענין אינה א ההאמנה כי , זה במאמרי המעיין אתה דע נכירק : הפרק זה כוונת זה ואין , המתנועע תנועת סבות מספר עליראו
המצוייר '- ' '.

אפח-י  ססס tnslr סנמ)6ות מקוס.סכ) בכי לגמום גמ)6ח כסניג)יס:
 חעוסי;ס, כעב ")ס מי ככ"ג נקמל ן נסתעופסוח יחוירויחכוך
 , וכו' סחעופפוח וסוף גנסיס0 קו) 6ח ויטמעכנ)ג)יס
 וכו' ססחט1ספוח חנוטות nh(o 6% . יעוסף 3סחיסכנכד)י0

 מיוחסים (D'hSn ומהגייס D('O סד' גדמות 6מר )מאסר")
 כב) ;מאח סשפפו' חנועוח )נד,6מ;ס Sbprnt כס' כו')ננד)יס
 ים)" 061 );נדחיס מיומה סנני6י0מסרי

 כנפיס )ס1ן ית' )ו
 אינס , כנפיו חמס )מס1ח ג6ח 6סר , ODnP גסיווחמת
 6ס גי יצייר ו)6 ל : מ"ג כפרק הכיקר כמו וס ווכח )6סתרו
 ככנסים 06 כי יגוייר 1)6 61מר סרג מנס דקדק .גגנפיס
 ימם כגר גי , הכרסיס 6ס כי עושות hSnt 1)6 "מר1)6
 ול6 6מל רק , ויעף כר1כ SD וירכב "מר גס , עמסמגרס
 . מתנועע כ) כי ודע נ : )נכך)'ס ר") . )סם ויומסו מ :ינ1י,ל
 מנד (o~llsl יקמר סתעופסות מקח כ) כי )נ6ר סרבכ6

 סכ;פיס גי עוד ווט ם : מ6ך מסירם ח;וטססמחגוטטיס
 יט סכות טד' ול") , ממיס כנפי )ד' למג ונסו ל") ,וכו'

 ונססו כדוריתו וסס כנפיץ נקל6י0 ומס ס3ינייס)חנועוח
 : מסלק כו1גת וס וקין "מלו ונסו , חסוקו וסכיוסכיו
 גסי6מר מס) זרך ע) ל") ס;6מר. תענין "יגס א נפר"

 ס6מדוק ממוח הסכנו ינייל 1)6 6מד יח'ססט0
 : ס6מנס 6יגס וס 6מד יחכרך ססו6 כמחימר ובמלוטניס
 סי),ייר סי6 ס6מ;ס סנדל ר") , וכו' liDO"1 סטנין 36ןב

 טוב שם י ,1י,י:,':,י:
 כ6 . ממסרח תגועס מתגיעע כ5 כי DT וקנגרו :סגלגלים
 סמתגועעיס מגד לגלגלים יקמר עופפות גולת כי לכנרסרכ
 ר"5 . סכגפיס גי ודע עוד 61)ורו : מ6ד מסירסתגועס
 ים סכוח סז' בו סרנ1ן סחים כגסי כקרטע סג6מרכמס

 כדורייחו וסס כנפיס 6רגע )קר6יס וסס סגלגליםלפגועת
 ספ' גונח זס וקין קמרו ונס , חס1קו וסכל וטכ15ונפטו

 : וס יכיר 6חר כמקוסגי
 ססרכ 6חר , וכו' זס נמ6מרי ממעיין 6חס דע בכנרמ

 סגסגות ע5 סמ1ריס וסמלת סדכריס כלגיפר
 סי6מיגו כח סינונך %מס מסנע6כיס, כין מסס'"חכין

 , תקריס ין סיס S)h כגסס כח 6% כסס 6יגוסססס
 סכמת סטעול,ת כע13ר 6ס , דוריס סגי כעכור וסוסכרו
 על נוספות ותבוטח מת61ריס 63יס כי חסכו כימפתו
 כתו6ריס סת1רס,1סמ6נויגיס מסטי לוס סקי6ס וכ"כעגתותו
 ח61ריס לו סיס מ6מיגיס תסס , דטות סלט עןימ65י
 סט"י, עגמות סם סת!6ריס כי יחסכו oon , ע"עגוספיס
 זכר ול6 עגמו אגן סתו6ריס גי דעות סטתי קכגווממס
 651 גסס חיגו סקס סעפת טכ6 %מס . מעגמויוגף
 ול6 כ! ססרככס 6ין DInD אחדות 6חד וססו6 ככססכח
 ול6 בו סתכיט גד oohn 6חד ענין סו6 6כ5 עגיניסרבוי
 ממוטת עליו סינוף כמו כסכל 651 5סכ5 חין 65 רכוי כוומש
 6חד סו6 ססס"י למס כסס"י, יקנין ל6 כ"ת ססו6סיחסוכ ונוי תו6ריס כעל סגינו לכ6ר סרכ רגם , סמ6מרכוס

 6ינס סס6מגס כי  וס 3מ6מרי סמעיין 6תס דע קמרו ווסו , ס6מוגס מסו 5כ6ר Stnno ולכן 6חד 6יגו ח6ר 5ו טיסומי
 ויקנין דבר 6דס יאמר וככר , סי5וייר כתו כן ססו6 גו כטי6מינו כגסס סמג!ייר סעגין 6כ5 כסס סג6מרמעגין

חלפו
קרשקש

 להם יש שהמלאביט מזה שנראה בו תשמיו.הרצון אחר פ" שזה)י(
 אדם פנ' שהם כלו' תשמעהו אחר פי' לזה 'ש כי אחרותתמונות
 בא בו ההיות,ירצה רק תאר לא שהוא אלוהצורות,ועור אלנוטות
 אל רמז והוא בחיות רק במלאכים נאמר זה שאין עההלשלול
 יתואר מאר מטהרת הטעה מתנועע כל כי ודע )ס( :הבלגלים

 למלאכים העופפות תנועת יחסו למה לנו שביאר אחרבעופפות.פי'
 נעלמים, ענינים לנו וביאר נכבדת הערה ברמיזותיו אותכוהעיר
 העופפות לו שייחם ואחר הגלגל תנועת הממהרת בתנועהוהרצון
 , העופפות סבת שהם אהר כנפים לו יוחסו תנועתו מהירותמצר
 יהיו ולזה , העופפות סבת הם הכנפים כי עוד אמילזה

 אמרו והוא בחיות יראו אשר כוה הרצון כוי, יראו אשרהכנפים
 המתגהץ תנועת סבוה מספר על הם מהם לאחר כנפיםארבע
 ושכלו ונפשו בדורותו והוא הגלגל להנועת יש סבות ארבעכי
 בזאת בראו 'תברך השם אשר חשוקו הוא אשר הנבדל 3לוה,

 התנועה זאת תתכן בה אשר העגול והיא הנכבדתהי.בו3ה
 והוא הציור בו אשר והיסבל כנפש וחננו הפסק, בליהמתמרת
 בנונה מאתו השופע השפע עם החשוק הוא אשר אליוההדמות
 וקיום קיומו בה התנועה בזאת אשר התנועה ואת להתמיראליו

 : הנמצאותכל

אברבנאל
 סור פני מ1",1 )גד ט3ימוק8) מירוטו , מקום בכל בכתובנטצאת
 סט1ססות הנוטת וקמום , סנג'"'ם :6ר גג) גיס ;מ61 !)6 ולריס נ"רושי
 ס61 ומ613י . מקוס 3ג) נמ61ח סכת!ג גג) 6ג) (hQmt( )3ד)6
 כבות eeu~ על הכנפים היו ולזה : ממוחס )"מהית )6מ,י"ותס טוין )סיי".ר סיס וס ג) 6ג) , שפיס גלי P1rt1D נסג)11 י1!י,יט)6

 חנוטת סגות י' טס0 סמיס גופי )ד' רומו וס . המתנועעתנועת
 : מפרק כוונת (ס 1161 כקן 8מרוס "מרי יקמר טוס ולפי . והסקו , 1"ג)1 , ונסע , גדוריומו וס0סג)ג)
 ?וס סירק . זה במאמר' המעיין "תה ;ע נפרק

 סקימס סו"
 סךכ טי5טרך)תם

 לןרו"
 סוס סממטי0 ונוכפרק , גס6ןים

 ":"מנס כפיק ניס גינתו 1ס,ה? . גת"רים יתמין ג)h'D 1 "רקעד
 געו סמיי"1ה )ווט הון גן טסו6 גו ג",,מיני גבח ט,,וייר גמתסמני
 ס6מווס )גן ;גטן )גדור כר3 י,: ס)6 , ה,ר113, גהנ !כ3ר .ט,,וי'ר
 ;ט.,!ייר , גונה או "מהית טהסיס ג.ן 3ג)) ס"מ1ו? eh גי ,כזימתית
 יספיק ט)6 ס1).י !מוס , טי,1ייר גס! גן טס," )ס 1י"מי1וט;';ס
 , גסס ג")מוה "1י,ר1 )" 06 גיס 61מויס דניס ס,1הסג"מיווה
 וכסחטן ג"הי1ה ססוי"ס "הרי גסס טסמ"מ,ן סת"ר,0 שיןשכן

 סוס סטוין ס"מהח ו?נ') . מג!"רי0 1זגיי! ,ט.ג"ר גבו , נוטי ),,יי1 יגו) 1)6 גיס (ס "ומר ס61 סס" מןסנטמ!ח
 טס8מו,ס סו"

 י'מ( ),( ),סטת ס' 8מנ0 גמ1 , )"מת נרצף סס ס61 ומקדטג):.ן
 (, ) ט קי ,הכניס דהותי "מנוס ורן , ( מ ס )יטעם; הומן "מנוס מרסק טוה סיניה ותמר , י-נ( ג. )גוילית מ3י 3ת מתוהי המנסונס
 , :ורגעי טג:ג מס יסגר "תר גאטון ס"מו;ס :מוין ?י1ה 1טם , סכ,ו3ק סמה:נס ט) נ)טוו;1 "מקס !)8 , כלמתיה ג6מ!,ס ט) חסיד למרגסס
 המפרש החכם הרב , המדפים נאמר : גג,) ס"מו1ס מטמין 06 גי דגר )" סרג 36, ס"מתית, ט) oh גי "מנס ר6? )6 סקד!ט ג)ס1נ;1סוס
 , !ה כשכהטתי בהם משער הייה' שלא הדגש מתוקים דברם 1טצאת. בו ע.י:ת' יסים לאחר ואוטר, , בנקל הפרק זה על שעבר כאןהץ'ר
 מסרק (Tr סרג גזני סבתי , גפס סממי מענין כינס ס"מ1נס גי וי ג"מרי המטרן "מ? רע : הפרק( בוה עצט! בפני פ.' עליו עש.היולכן
 08 גי , כבמונס מסות יייעת )סקדיס )1 סיס )" , (ot~hn )דגר גווות! סייס "0 גי , סמרם גוס 6מ1;ס )טנין )ו מס , 6' , יגריעי'
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 נ פרק ראשע חלק נבוכשמורה
 הדעתן מ1 לרקז,:

 1 ;1,)(וגעי,;
 לא אסונות ישטרו הפתאים מן רבים שתמצא כסו , מאד קל הוא האמתז מהם שתבקש .. , ,,,. .,'(,

 בו להשום ואין , כלל הרכבה לו תמצר שלא עד , האמתית האחדות אחד שהשם לךושיתאמת העיוןי העליונה-םדרנת המדרגה לזאת לעלווע לבך מלאך אם אבל . פנים בשום ענין להם יציירו : . : ,, ;.),(

אפורי טובשם ;_.,
 כמו ל)פ0 חון כן 0סשין ו0י6מין סס'6 ה6מוגס עניןכסכלו מקמין ססו6 7כר 0olhי6מר כ"כ 1)וג6 וככר ,חלוטו ל ל,
 גדל כן eb , כמוטת ססו6 מעגין כיקר 0לPt~tbl 6סנייל 0י6תיגו pt)t~h ט6ומריססעס סמ.ן כמו סיגיירסו,כלתי . :' ;'

 , ממס 0חכק0 חכן כל ג : כו,כח n)tnhS 06י' יקמרס6מוגס כן טהור סי6מיגו סכן כל סי6מרו ממה גיור למס61ין
 וש , כן טס61 יאמין ל6 6כל וי5יירסו דבר סי6מר 6חר וים , יגיירסו bSI זכר ס'6מין סי6מר מי 6חד ,6גסיס מיני 6רכע ככנן ימג16 כן 06 כמגינות כן גססיסים
 כמגי6חש כן ססו6 ויצמיגו ויגייחס 6מוגוח סי6מר1 מ6מיגיס ויס , כן סהו6 תצמיגו ויגיירוס Ptllnh מיקמרו6חריס
 ווכייר סי6מר ומי , 6מוגס ניגס יגיירס ול6 6מוגוח סי6מר ומי , 6מיחית 6מוגס הי6 ס6מוגה ווכח כמגישת כןומס
 חג7 במונס תקר6 0י6מר מס ויצייר כן ססו6 מיסמין חי 6כל , נכמין 0סו6 יגזור ל6 כן ססו6 יקמר ל66כל

 olpn כסכל ימט6 ל6 ו6ס גודקח תהיס 6מחיח תהיס ohl , נהחלט 6מוגס ותקרב כן fi1Cfi סי6מיןמחככתו
 סרכ 6מר ולכן . ס6מח נחכליח 6מחיח תקרב 6סר ס6מוגס הי6 חלוטם 6פטרוח לסער ול6 הסיב כבנוגס7חייס
ס6ס

~p'DDt 
 כסס ותתמין סחגיירס כלתי כמצנור כסתססרס תלך 6מחחס סגחסכות 16 ס6מתיוח סדעוח מן ל76ס

 זל" במתות יסמרו ססת6יס מן רכים ימג6 זס כי , ל6 6ס 6מת 610 06 מסס חגקס טל6 סכן כל , קלזהו
 יכיירו

 6חס DT 6מר בכן , ס6מוגכ גדר כפי ל6 ספתי כסי lnh(o תסיס 6מ,)ס חקרך ob ונס , סנים כסוס עניןלסס
  וסי6חעו קותו מסייר סס61 תימין סוס מייתר חס 5ל6 6תיגס יקרי ל6 מספר נוס מתעיין כי  וס גמ6וורממעיין
 6מר לכן . ל16  06 ,פתיפ ספינתו 05 לפייר יייסס 6כל וס יססתן ל6  סספר יוס לסיין סרילס וגס  כן,פסוק
 , סגפנות ממפ סיסולת יחייב סססס ?r'nq 6ס , סעיון תררגת סי6 סטליהס סתדרגס  plSPs J~rs לכך  חללך06
 ' 6כל כלל. חו6ריס לו ספין  יסימין ייייינ כלל, סרככס  לו פתל6 סלי עד כתתית כתרית 5יד ססס0  פ5פין 05יכן

קרשקשאברבנאל
 שתנללש ומבלתי אמר באלו ::%והוא מביה )6( נ נשיק קיוסס"6)יחומווק, מהמ)סיסיתט) נויי,יס ס,?ח"מי.עןששיוט

 וי"מוו ולמר י'ג( כ' )גר8קית סי6 לחותי o,nh וגס נמו , ס6מחוט)
 וו ע) , כ'ג( פ'י לייפיס יופייך פלכים וייו , י'כ( י'5 לגפדבר  סיוג? %פ סיופן יין ליסר כפו סנדול, ופל .  כ'( מ'ג )בםדגריגס
 ספר;יס גבר גוס מקמר ומ61 1)8 , וס ג4מוי סמטיין "הס וט סחהי) )מס , ג' . וגיס 1)8 רחרוח ה"")וח וגן , ז'( ס' (orח8מנס
Ulltfר,מ1ו"ר  סטוין ס'" טי5מווס "מר סו" כי , גט1מו *דגר גייר סטטס שירקס , ד' . ~ולחו טס ל" יצבר ~ס גמ"פרו  המעיין עט גי 

 יע ז% 'וט:נטיסבנד ' t)tnh)o)tnht סם,ךשב:'::'ש:ו  ז":ב 4ינייי~צ:ל :ןי:י:בןיךב%ת:בי?ו
 גמו גן ק0ו6 געי"תין סממי סהוחי ופס , חלוטו וי"מין וגר טרייר תקבר גי , סמ)וייר סונר ס6יווס קבן )ומר ו,ג) ג'ג וס וג;' ,מלונו
 סמ,וייר וט) סו"מר ט) מהיכם ט)  ס"מ1וס יעפר %י , ט)5מר יפו  לן  יסוך גקי"מין ס)"מר וגר 810 סי5פווי לויר )וכל ג"כ ,טי!וייר

 %גש;םיק:גי"שזשמ"י::מ:,ס:י:,ךב:,ץן:ין:ן:2:: ::מוי:4סי'4גנקוי:%:ם,בי שן:ש :ף :ד%_'_ittrg. בן  2:ז צצןזהצנ ~י"ג צנילמ::י,:!: יוב "'ה :במוי:ללני IOWI,1 ןםי:מ%:ו:גני:ישעבנציבי
 8מר גגה יקמר 8.ן ג)ג ס8מ1,ס טייוו סיר ויס , סיפר פי ל%  סס,פין פי סיע  טעמה ססומס גי ,יקנס גמלתו, 8חד ~btD 8מרנגר

  סלילם ט) מורס גלמת סו6 ומפורס  סיטיופ סופנם סוס כי , פנפוני  מפספוס nhol(n  יוספוס ססת)ק טס גלמיו . ע' . I'nho 8ג) זגג"מר )" 0סו"
 ס5פייס פל 1ס ס,פר י)רגויי יכסג סופונס ואס DD ימיי  ליניט( ו5ס גופרו , י' . סס,ריס לפוין לו פס יגספית פססכן 5יל ,סה%ריס
 "ן:: :יומ::ד נמש:ש מלש"צ *hlG שמגיס צמדן :1:%:"1צן:1 , בצ ב"ב:ן:שקין פ% סיייי ס5פונס 051 פס יפיס  לי)יפ( ויס טייפר ראוי ייס ולרגריו , יעלל פל ל5 , יפ1י"1ס 5ל פסגיס 5סר טסי,ס5פסיס
 יחיה מקוס ג" מ8דס ירגיל )8 ג'כ הגוזגח גי ,ס"מהית

"(1 
 גי' סרג דגר' מסרט והננ' : 6מווס חס'ס ),  גן פיס ל%  ~tctYh Oh)  יספר

 . מתוו סתריחקיס כח,5ריס סם ומס יה' גו ט',חלי1 יראיי  גה5ריס )זגג ,עתק ,עתם , הוועס "1 גטמוח סר5קונססס,י8ס גסי מת"גיס קסיו וסמ1ט")יס סמ"וחסיס ססמ~ח גגי"ור %קיו h':o גטן עד סססר מחמקת סרג הגה . גרס ס8)ס סס"קות ',חרו גלולן"מתהם
~aeot  

 סרס סר סוס
h'P%סטו)ס ומים , ג"מוחו .מרחקת , 81היוהו , ה8) מריקוח סיקרוח, סט"לופ ג,רגפס ירגר ספלן סוף פר  טפס , 

 וסגי"
 סמזנריס סקזמוח

  ס5)סיס פלייס יסקו סססוריס ויסגיר . דפסט כסי יקלס  יסולוס גגי"ור מופהיססוירג'
 , 1ס 5תר סיני, יפו יפורפ גיסותי  סופותי פררי

 י:י:בה4בן:2נןצן:%: בי:שןצבי:ב:  יךטןךב:צ::היןב%נניגוש
 לוס סני , למפונס סופר 5י)ו סרטסו פיס ג'וקר , וגורי "פו)פ סט פליז 'StDולן

 סגי"
 . ייפירוסי :ho'  סט8)ס והוחרט ג"מווס ס,ס מפרק

 (~whll פורים פייו שי  ניקיי ייי סכס%ופ לסי , סילם פספוס בייר CnD כ,%ר ס"יי)ס OC3 יי"לוס %ו טסוסיס ירג פטם ל5טיפוס

 מכ"מי הדגר ה,8 ססה"יס ",) סס8מווס יקמר כסרג מטי . ג' :")ה סוהרס וגיס במר )מס סקדמס גדמיח טסינו )סגיך ,נעחטק וסס8)ס,  מסוף:ך
 ביזה?פ כפוט יה"רר ~ס %וגר לסם סור, יטס אסר  יטריריס סב ,ם כי , יפרפר ים יליסס תויר ילו ס. זיו  ט)" זביוגחמ)ח
rcoo, e~t)ht לותר 1,פ:י . לטהריו ל% פרגר %וי  5!יך ,פר כוילו 1ס בפרפרי  יצטיין עסי רפ יופר וייו . י1פ גפופי יטיון יחוס rhn  
 יפחני סייס ירפ  יפטי'ן סיויס יימר "ב! , ספייר גוי  יפטיין סריס סיוט גרגריוגגוווס

  כסי%%יי1 ספ1וייר רגר טל כ'5 5פ1)י יחפר ל,
 כ' 8מ,נס יקמר )" ס"מהיות המוז'ע סמ"מר גוס י') , רוקמי סטו.ן "יני וס נמ"מוי ס"מו,ס גי סמטיין 8תס זע לטווו, סטר  ,יסית י13
  טייייפ ויריי לעיירי יוכל ל5  טפילי גבס ס)יפר סרגי תיגס יסתפח% סרג יכונס . ג' ~o)h  נופ oanl~1 יגופר, יל  ל4  ספליייר יייי  טל05

פלוס
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 10ע נ פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 שבפנע כמו , ענין בשום ולא פנים בשום עצמי תאר יתעלה לו שאין דע , פנים בשום phnשש
 כבר , רבים תארים בעל אחד שהוא שהאמין מי אמנם . עצמי תאר בעל היותו נמנע נשמ4ןהיותו
 הא אבל אחר הא הנוצרים כמאמר תה , בטהשבתו רבים והעטינו , בטלתו %חד שהאאסר

שלשה
 מגבשם

 "חד טס61 *מר כגר תפריס כעל 6חך סקול סס*מין "ין יתכרך כסקס כן גס לסם pnhnt יתרעל עדתמקמל מי *מגס , ענין כסוס 1ל6 סגים גטופ פקתי ת"ר לו וסמעייגיס 6חד פססם ח*חעי0 שר6ל עדת כלל6ג1
נמלחו

אברבנאל
 סמוך) מסוגר ~Di'SW % כי קינו שסינור )פי , מ)ומזס שסיסעות

 ג,'יור "ס כי גזג1ר לנס ,כן 06 1ס6מונסוסמ11ייר
 טסו"

 . סחה)תו
 ויממתו tnffptt ג"יחטגו פירועו גן טסות גו (t),thfc "ומרו6מנס
 כג'ק סוגר קיום ע) יקמר רגיש ;עמים 5מווס )כון גי , גןטס61
 8מר ולגן ו'( ;' )מסלי "שניס 5יס ג'( מיג )גי5מית זגריכסוייומנו

1)tthlg)('11 גי פינס ס8מו,ס כי , גן טס61 גסיקישי רtiaOh' סמוק 
 סוס . (nthein גן ססו6 סמ"ג , גמגומו ס5י0 ייניס כסרגנפס
 כקיר סו6 ו5מחהס ס6מווס עלס 6גע ס5מונ0 ווסת ס1'וו 8'ןלפיוס
 מדגר גיבור סרג טסם )8 סדין וגוס , כ5זס גממ:גת וכמקומתסמוק
 ס6מונס טסות גיור )ומר וינוק ויבית . 1' ט6)ס ומותרסגע,מו
 מס ;פוי :סו6 3זגור גן סין ,ולחו, יגר ג'ינס )פי גהקוגסי0.ס
nttpiJD1') וטבחו( OttSnt 6101 ע,מוהס 8':1 6ג) ס5מונס ע) מורס , 
 , ס5מהיות סיטוח מן לן יספי; ו5ס וז'ש : כ' ס:",ס ג[סוסוסרס
 8מתיוה גענמס טס0 סזעוח מן )ך טיספיס "חי תסיס חומר 06רעל
 כסוס גמ6מר 0תמפר0 מס0 לן ויספי; 5מחיוח מס0 6חס טחתטונ16

 שסומות סנויגש וגך'ס ג' טס0 סתמת גסס טתגק; ומגדתי גספת6פין ומגנתי טה,,יי0 מנגהי גס,ר') והממין סת,יירס מנוחי ' ח,ן,4 גןעגור
 6הו מבהוקת כמהסגס כסיף המותו סניור ג)ומר , ntnnboס"מונס
 0כו5 כבסיר כחימר מ6ר קי 610 16 סוס , י.מ1'18ח עםו3סמכמ0
 כמ5ומח סמק כבור ;ן "5'ן מס , ))מדו ס61 ק) וגל ספחים3זגר
 )פוט טחם ג" גג!) דגר טהס כטד ספי . u~v r~h'ito גפ'יסוח;ר
 סט)י1נס כמדיגם )[מח )טחה )נך מרן eh 6ג) 16מר וסו6 ונויוטנין
h'onוג'ג , טניויס סוגנה גו המר :)6 עי למהית6מזוח 6הי כססי )ן וסית8מח סמ5מו גוס מעיין )טיוחן סטיון מורגה h'h~ טיחח)ק 
 'סיס נגר 6הד כיסו טס סמויגג גי סייהור, גוני ג'ז [סו גי)תזקיק
 כ0וכגכ סטדר יג[י ית' גו ס5מחי ס.יהוז וגן , גס"ה)ק1רגיש

 )5מזוח מטס סלן סמזע ספי גיהק סרג ניקר 1ג3ר . סה)ורוסוסטיי
 גן Dr1 סיחו סנמ,ט נמו גי )ומי Q??1 1)1ס , ~(ntrr טוילתטס סיימוי עוין גג6ן ר,רג סחף (ס ומפני , סנ"מות גס)י)וח 6ס גיס6מת'
 סת"ריס כזחיח סייח1ז מוח )גז )8 י') ט1מי, ח6ר גע) טיוחונמש
 , סה"ריס רגוי יסנט כנ:מ1ח ס0ה,קות גנח גס גי ,- יה' גוסרג.ס
חס

 סו"
 ט)י)ח 1מ1ד למלוהו מוו ית' ממנו מרומקיס ססח5ריס סמורת

 לו סטין רע הרב אמר והנה : ע' ו' ס:6)ות גוס וסומרוגסמותו
 ית' ממש כטומי סתו"ר כגסמנט )פי ממקרי סת8ר ט)) 1)6 עקמית6ר
 ,:81 סו8 טסמןרס )קי , גסגרמ סמינרי ימיט סנטמוק מן מקוזק%יזחו
 גח5יי0 ס"ומר גי גס , מקריס 5:11 יכיס )" גטם אנו ו05 ,ננסס
 06 גי גמזרי0 י%6ר )6 011 , ית' טמ1 יה6חדו טסמס 16פרסיס
 סו6 ג. סט1מי סת6ר כ6ן וכר 1)גן , ג"מח סס;ק מקס טס 8סרכטנסי
nnhsכית51ר ט6'5 מדג ינ"ר מנמקך גסנ'כ 6מו0 , סמח)וקח מקוס 
 הרב וב.אר : ו' טמ)ס וט ע0 ופוהרס , גמקרי 1)8 טומי נה6ר )5ינ'
 , סייהוז למונח טס סת5ריס רגוי 6מ1,ת יסגו! )6 סרגלי סניור8יך
 5מר לגר צגים הקריס גע, 6הד :כ81 סס"מין מי 6מנ0 ,גימרו
 טי6מין g'ha 6מנס ר') , 3מהטגקו לגיס 1ס"מינו גמחתו *הוטסו*
 ג' , "חיותו מקמין 5'נ1 ג"פת סו6 סיס ot~htn גט) 6מיססו6

n~lnheינוי o'1hnt כ1חויס דגריס י1ייי סגלו וקין סוחריה יגייס כס 
 איוו , לחון מתסס גמ)ח1 סו6 טכ"חדהת סו5 ס"מח 5ג) , לוס1ס

 כ.ו; ס8מיוו )6 6גל קמרו וג:פ"יו גפת ס6תרוח ורומנס ,יגע :סס'י ס6מין רגיס סתמריס גס'וח גי רני0 06 גי תיוו מס גי3,'ויו
l'nhonכמקקו 6הי :ס61 6מר סגר סרג כקמר סמם סחג6ר , סת6ריס 
 הבי% גינה : מ' OSEV 013 ומיתרס , ניכרת וט יותר פיחמיגענינו
 קוס 17מס מ:)הרג

 ט'"
 וזגייס ר17פי0 הפריס ט) יהרס ס6יוו ,

 ולמר 3י, מ,6הדיס r1(Gl )וסת חון נעליס סיקוסים ג' ג'8סג)ייס
 , ית' ס8)1ס ג"הדוח ס6מונס טס סרגם נחקרים ס"1מריס ס61פגן
 יקמר )" רנני גח"ויס ס16מי גי )רסס זומם סניף *ין ס,6מיוקפי
 כ61 8ג) 5הז טכו6 ס16מר מממר גן , טיז סרג )['6 , נקרסותרגו'
 8ג, 5מז ססו6 ס6ומר מקמר גן י') , 8מז והקריר 1כctlh~n 81גע)
 ג"'רוק 5מר 1ג,)ו גחוכיה רג1י מ:י0 סו" גיס גי , חו6ריס גע)יו6
 כסח)ק טס 8תד וה6כ'ו וכו6 גלמי סנטו) aht~l , רגיס לגסותפיס

 P~'D 610 6"קר 61'ן '6מו גקמ'ס ס51 4,5 ופירצפו ,מלקמוס

 )דטע סנס גי , וספקיטוח סגסמו: סמח)קוח 80מנח עס 6מדוחפריו
 תקריס גע) וס61 , גע,מו 6מד טסט )ומר יוג) ית' גו סנקמוחסמ6מין
 ע,יויס גו)) 5מי גוף ט) 18 5מז, טסh 61(,ot ג) ט, סי6מר גמו ,רטט
 טיסים 6ק"ר מין גס:'י ספ:יטות וכטמנה סגטמ1ח 3ססח)ק "גלרגיס,
 )" וט רגיס ימיו וסת5רי0 6תד ימ'סו8

 סי6 טס6מ1וס כרנ גי% 6'ג סיס . טליי 5מווס טס יסו) )6מ1יייר "ינו ו6ס , ס:;) ג1יור יפו)
 מס ;ונגח "הסיס יקרס וגגי גע1מס ממתיח סחסיס יקרפ גברס"ת o)tnht גי ס6מו0 . חופו ססערח ומגלי גמרן (ntrmno סיפר1יי
 , )ויקח ח"מ1נחו יחגג "הי ג) גי עקמו ס5זם סעטוח ;פי יקרסל8
 ))') מכח8וח סנ;' סיג) 1מ"פע כ"נ:'ס ט8ר ססערח כפ'5גל

 ס"מ,נס ["ת עס 'סיס )'ג'ע( [8ס סוג 5מר וט וטל ,מסטטוח(
 י11" ו)" המו"ס 5פ:ר גהקי יסיס כתם טנססגימוס%יי8וח גפ' יסים ו[כ :קר ומהרופס גסגיה נ,יקת טתסיס ר') חלופיסמא

 ג"כ)
 סרג 6מר 1)6 , הרופס ntxth )סעי hsl סס'6 )למונס זמייסמקום
 סמ6מין חטר )6 סיווגת ג,מונס גס כי , טעמו כמקמין ;גלעל

 זהייס )" ימה )6 ס5נטיס מע"ר ס5נועי כסרג) "מר 6ג) ,מלפס
 סיקוס נכס וס1הרס , 8מת ססי6 ס"מהס הסיס fh ח)יפס יסטר1)6

 3סיוהס בס%6ונס סנר3וגי כדגרי כוונהו כ.וה יך6: ומזה :כטס'רית
 [ס ומפני , שנרויח תסיס וכגר 11ד;ח( )נ,) גודגה הסיס כגרבנדרס
 מנציגי וסס וסמנסניס סחירוות ממכו כיפםיע המעיין 6) סרבכנסיר
 ט8מ1,ח ר', 'G'D )ו יתקמח ו5[ סת5רי0 נפרקי ומהגונן יגרס סהג[נסגט), וסיכיס מנטוריו )סח)מווהו o')h 15 נועם נת"1וחי1 ס5י0 וס,ות ,סדת

 "מ11 שיבייר ממי יכיס 81[ סייוע תחח יפו) )6 ס6חדוח CDסח6רי0
 6קר et~hno גינו' ;מקמין מור מגלי גפיו 6והו ס'5מר ממי )"סקס
 )'ךמיס מג)'והיסם ורהון גן'סס 8חס קלוג גסס "נ"מל מס מקח510
 )5זס סמי1חי טסדנ.ר קפי , מחייייך ס"'ו0 מס :6ומריס )פ' ג'(י'ג
 ממקר, סןגור )נז ל" , 1טי1ן גמהטגס סיאנס סו5 , 8דס ססו5גמם
 ג1', שיבייר מס מכה ס75ס טיסיס ברין 5ג) סרג 5מר ,כן , )ח,ןמשפס
 . 1:יסיגסו ס5מפ ס'1"ר מס מכח סיסים )ך'ן 5יס כס81 מס מביר')

 ססטג)ס וט) סכס6)ס ט) כמורס 510 סונור ג' , גו 'וגר ")6ו"טס"
 סטור ג)גגכ0 למרו 1;'ס סעורס'8

 בסו"
 wh' קלס 71ומ1 , גלג

 ול,מידומו
 וסלוק סייתוי למונן טס סת"רי0 רגני "ין ורומנס . יינרי

 סוחטך , נ'6 גור; טור קוהו יג5ן סרג , סטג! כבייר יטיל )6סגטמ1ת
 מחוור "ינו )למונס כ8ן סרג נהב 5טר מגיר . יצחק אמר :)1ס
 , 5' . מהח)פיס ג:ו'ס יקמר ot-v;vnt גפי "מונס טטס )פי15)י
 ת"מנס ,י ע) י'ג( י,8 )גמךגר סיפק 5ח סממן י:8 ג5:ר גיזי)מלטון
 5מ,נ'סתנ;' סמו , ד'( ד' ג' )טדי") 15מ,;1 1הס6סו י'( ס')'טט'ס
 מ)?1%ס , ג' . כ'י'נ( )טס "מוחי ,גס.'8'מוס , ם מ'גשטית זגריקס ויטמנו , 1'( י'ג 1גמזגר כ,5 נקמן גיתי גג) 5מתמ):ט
 סטיג:",טט' י 2י ~יא , 161מן הורס 15פנות מבסון , 1' . ג'( )'ג )דגריס גס 5מ1; )6גויס

 8'י,י
 0י5- 1

 יריי" הי" ניקם קניי
 טל סכ1ווס סיס )8 ג6מונס כפיק גוס גטךנר כיצוג ויירט . 5'(ג'ס
 מהורס 'מוז ס'6 5סל מס6מונס מס' ע) 08 ג' , סז' מסיהופיםממד

 גט,ין סימנס עדן טיסיס יחהייג כרנ צנררם מס ויפי ,ועיקרס
 , לתמוהי גסהתו;וחו ספגתי גלוי נחמס 6תד יג) , 3טג) וס'ריטסישתנס

 סו )יזיטס שוזף סס וטתסיס , ועיון נמחסגס סמ"ג מזכר ט)8מ1וס סח6מ,- סקי: גגהג' מ61ה' )6 61ני . ט"ו מסק %1ןי0 דה'ס ':טרס)"
 סוס ס:חיף גפי ס60מונס 6נ' קומר מנהיגים תירקח כא' 6ג) ,)יגס

 גיור" 'ס11ש:ווחיגונ4 ,%%ע,ר%יג8:ם4טיבוצץ4:ן:4'ס:ם:על
 ב42'גלן; "ימגמל:,עסם

 : %)ו מקוג)ות תסס ר.) פ'ו( קאט )הכביט 5מ1;ס מ1ותין ג)61מר
thmtכרחי, 6פי ס6' ס"חיף :ס61 מגידו) ט) 5מ1נס ח6מר סגהי,ס 
 ג'ק סגפינס ומותת . היתעין גמס סמקג) 6ת סיומן סו6 בסמומילפי
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 נא נ פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 , אחד ותאריו והוא , רבים תארים בעל הוא אכל אהד הוא האומר מאמר כן , אהד והשלשהשלשה
 איה לא נאסר איך ד וחפושנו כוונתנו כאלו )כ( . הגמורה הפשימות והאמנת הגשמות הסתלקעם

 פנים, בשזם האמינה ואת חילוף אפשר שאי האם1נה זאת עם יהיה ואם ה . בשכל שיצוייר מהכפי לשכי ההן שההר שיצהיר במה ההאמנה היא האמונה כי , הציור אחר אלא אמשה ואין ,נאמין
 וכשתפשש אמתית, ההיה חלופה, אפשרות לשער ולא , ההיא לאמתה דחייה מקום בשכל ימצאולא

 הבאים התרקים באלו אותז שאומר מה והתבונן , תבונה בעל ותהיה , והמנהגים התאוותמעליך
 אתה ורחוק בפיהם אתה קרוב עליהם הנאמר מכת ויהיה ענין לו יצייר ולא בפיו אותושיאסר מי לא , השם יהוד שיצייר מי אז ותהיה , בהכרח שאמרנו מה לה יתאמת , התאריםבהרחקת
 שצוו כמו , בו ידבר לא ואם , וישיגהו האמת שיצייר מי מכת האדם שיהיה צריך אבל ,מכליותיהם

 : סלה ודומו משבבכם על בלבבכם אסרו להם ונאמר ,החשובים
 מה ומהם , ומורגשים ראשונים מושכלים מהם , נלוים מבוארים רבים ענינים במציאה נאמזרק

 עליהם יצטרך לא , שהוא כמו האדם הונה שאפ" עד , לאלו קרוביםשהם
 הדברימהנראים ומבעי , וההפסד ההויה והנלות לאדם, היכולת וטציאות , התנועה כמציאות ,מופת

להמם
 טובשם

 1ס6תיגוכמלתו
 סקו"

 'finp ל6 וגס , נמחסכת1 רניס
 ג6מר 6יך ומטוסג1 כ11גחגו כבלו ; בתירס 6ל66מוגס
 וגזר , כור 6חר 6ל6 ס6נווגס 61ין , ג6מין 6יךל6

 כמ"מ כן יסים סל6 כין כמניבות כן סיסים כיןק6מוגס
 סיג1ייר כמס סס6מגס סי6 ס6מ1גסכי

 לסכל חון סס1"
 כתני"וק,ו"ח"ג נך גסים סל6 "ז נסגל סינ1ייר מסגסי
 ס6מונס ז6ת עם יסים ohl וצנור , סוכנותית ס6מוגסגזר
  כייפן  1ס מסכל 1ינייר מגיס נטוס חלוסס טיסיםס""6
 לצער 1ל6 סעי, ליתיגס רהייס otpn לסכל ינוניסל6

 סיריעס בדר וסו כי ורע , 6תת תסיס הלופס6ססרות
  סרכר 6מט סיסיס יקף מתופתית  סיויטס וסיף תס6מחי
 ~vtnnh ייפויס כי י שתסית o)lnb יסרק 'Ks'סימינס 061 , ססכל י5יירסו 1ל6 הלימו סיסיס י6"6 מימיןטסו6
 לסג חין יסיס  וכן לסגל תון טס61 גסו נסגל מעירסי6

 ואד סעייר מי 15 ותסיס משמרו 6ל סכט ,פסמסרסיס

אפה-י
 6'ך )6 נקמל  6'ך ר י5פסו  מים סכסט סלי פין כלר"ל
 "חד 'ח' טסות ס"ומר1ס סח"ר'0 מ"מ'נ' סעו ר") ,נדמין
 )וכי 6יך ומרוסס כונחמ כ",1 רכיה ot~hn )ווים

 )סוגיא
סדגליס

 נמכט"
 כענמס מסיירים סיו ")1 כי / ג6ץ'ן "יך )6

 סיו )" ית' נו סעגמייס סלכי0 סה"ריס וטנין ה"הדוחסגין
 : סמק כ)6 )"חלת מותלת ס"הת סגולם גי נך נומטמינים

 מס במוסת יכפר ch ר") . ס"מ1גס ג"ח CD יסיס וטסה

  יסכרך כסיריו ידגר  י5ילך ופכרן , יס' יו  סטימייסססיריס פישעי לסגין מלטס ייי מסרק cr , 5מס ססי5סייפיגס מסיי 15  סייס  ניוח מגוסס 6ססר יסיס hSt מקמיןטסו"
 % וס ונצי ית'  גו ot~bnt כסרמקס  פוסלג  נקורויטיס

 : ע"כ ערק סוף טז וס נכי"ור נימסך ע)יססינחרו

 16 מטועס 06 ורופ לעיס י165 כיסר 6מגס ,  רניס דכריס כ56 וכע65 סתיס וסר ס6ט בחוס סגר"יססזנריס
מתי קרשקשאברבנאל

 הוא , נאטיו איך לא נאמר איך 11PIDN כונתנו כאלו )ג( : גחם ס6מ,נ0 משגח וטופס סקנה נוהן כמו טסות קומן ספוט) ט)יער

 הוארים נזל כ, שלטרקה לטה שב ה-nI(obon "1 גי ן טנ).וח 1רחי,ח )"'גטטנס , ג)ט)":ח קוטג'.י_,"ס
 היא אב4 אחד היא זר

,,,,ל'1)1
rn)nth 12145ן ,,ייש"י"%ןהי זץ' פןםא 

 סרג דגרי טס וסטן סיורי 3דיר' יכין י0ורגווי סזידס, גגסגי 8פו1י ס%8ר ווס טל סזר1ט גיס "ם ט).1 ))ט1ג סיס ר16י גי , 6מהיסגנחי

 וו0כי, לשר סווג-ס h'D  אילמוני נ8ר סיס . נהרת'  5מ1)0  דרו 15 פמ)י יכר יזי ירך  :ל:)'1(  )גירוז ולפר יטנפו, 5פס יימ לופיי'( גי י גי :לכן ויי"יר . ג_-סיגים לפטלם  ט1כ.יסי גסו סוקס  וסל ןפמ יטל ופונס :י%5ר ייס ינמיכו ופשה ,סופג
 י5לייימ, 1ריריס כסנור eh כ' ס5מר סלן סוף סוס  וסמון , פסיסוף 5:וווי ים סתגוור יר'  סטורן . 5'( זפ'ג )סט  ג)רקהך טווי ג5מוגחךוקמר
 גי יקמר )6 6מ0,1 5נ) , קג,ר "ו מ1ככ, "ו וטח 06 ;י 6מ1)ס ,ס יקרץ )6 , וטניי,1 0ר5כו; מהמר מ,י15ה 1י;נ) ~elh טיטמט  48גי
 ג' ~1DtS סטם וייומן 6מי . כ",סיוח וכצווח מסיגרית ק"מ "מהי וסו" סוסיי ~I?cln ס' ט) "1 ג)ג1"ס כחגהו טייס סמ;וג) מרעה ט)08
  נ0'8 , תוסס יל%רס גסוךסך , לרולס י5מיוו  3ך ונס וגן , ל)יויסו כמדפייו ג'ל , טידו  ונרכס ג0' 1'"מינו שמר )'"( י' ):מור ס'ס;ז

 : ס: SS~1 כרויתי ים ויין , יללי tth~rn כלנעת 6)י0 ,סחנרו )6  "ס :lnh(o סמי ויסת1זוס פ1יור  טס ל3ד ליללי ,ירי ספ'י  ססיירךפ1יהי ס"ק 61'ן ס6חי1ן,  ויסוכן סיסיך כגי טסית , ,לס.ס 5מו)פ , ס,פויס הייי ס6)ס ססנ"ם נ"רגטת סי' . ס")ס'חסתורם
 eh הרייס, טפי (rl~rr מיטמן  זס 631 , געיתי מיי"ר ייי סת6י'מ כסיפתח הפיק6יג"י ,ה היכ ןכ." נאפרק

  63),עמס0
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 71עא נא פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 אם , זרות דעות יצאו כאשר אמנם . רבים דברים באלו וכיוצא , המים וקר , האש מחום 1להחר
 , המורנש והרחיק 1 הנמצא מבע כנגד ההם בדעות והלך , ור לענין א זה שכיק ממי' או )6( ,ממחנה
 ההם הדברים להעמיד החכמה אנשי הוצרכו , נמצא שאינו מה מציאות לחשב שיביא רצהאו

 בעבור התנועה יקיים אריסטו שנמצא כסו , הנחשבים ההם הדברים מציאות ולבמל ,הנלוים
 הבת ומזה ג . מציאותו שקייטו בעבור מתחלק שאינו החלק במול על ב מופת ויביא )נ( ,שהורחקה

 שהתואר והוא , ראשון מושנל הענין כי וזה . יתברך מהבורא העצמיים התארים הרחקתהוא
 יהיה המתואר עצם ההוא התואר ואמהיה מקרה, הוא וא"ב לעצם, נוסף ענין ושהוא המתואר עצםבלתי
 האדם תאמר כאלו שם פירוש יהיה או , האדם הוא שהאדם תאמר כאלו , לכד במאמר כפלהתואר
 זולת שלישי ענין שם ואין )ג( ד . ואמתתו האדם עצם הוא המדבר החי כי המדבר החיהוא
 זולת לא שם פירוש התואר זה ענין אבל , ובדבור בהיים המתואר והוא , האדם הוא והמדברהחי
 כבר הנה . והדבור ההיים מן הטורכב הדבר הוא אדם שמו אשר ה שהרבר תאסר כאלו ,זה

 שם, פירוש ויהיה המתואר עצם הוא שיהיה אם דברים, משני מאחד ימלמ לא התואר כיהתבאר
 ואם . יס( ס)"תר )שיק שיתבאר כמו אחר מצד אבל הצד, מזה השם בחק זה נמנע לא ואנחנו1

 מקרה ההוא התואר להיות יביא זה , המתואר על מוסף ענין הוא אבל הטתואר בלתי התואריהיה
 על מוסף ענין כל כי , ענינו ישולל הבורא מתארי המקרה שם בשלילת ולא )י( ז , ההואלעצם

אפורי  ע) ב : סנמחס:'מוס מנן ך") , ,ר )עק א נאפרק
 ומוס ג : הסלדי הט!ס ר"! , סמוק3ט1)י
 )"שסטו גריך סיס ס)6 כמו ר"! וכו'. htOסכת

 )סכי"
 מוסח

 )6 06 ))סם מון nlh'Sn )ס סיסיס סח:וטס מגיבחט)
 !ריכיס סייגו )6 6נמג1 נכס , גמני6ותס שכסלו enthבעגור

 06 מכויר אין סו6 כי 'חכרך ממנו סט)מייס סח6ריס)כסי

 , עגמי.ס ח"ליס יתכרך )ו מחייכו b(otr סדנינו נטכ1ר)"
 ווכח ט!'סי טנין סס 61ין ר : דטחס !כס! נליכיס 5נורוס
fno'ס"ך0 )סכדי) סינטרך סריסי מכדי סס סיגיו ר'! . וכו 

tnStrnטסני כהו כי e~)t)u cot סידם סו6 וסמןכר סמי 
 ",ן ס"6 . טומי 6מר סכר) טס 61ין סגתי S1JO מווכחונבן)
 כ) כי !נגדר טנמי פיסים טומי יכר סוס ומנגדר סנדרכין

 . סמו "קר ה : כנדל סס סטנמייססעניניס
'ug 

 סס 6סר
 טסח6ריס ג6מר 6ט ר") . וכו' וס )מגע bS ולנמנו 1 :סמו

 פ" סיסיו וס0 , ,ס מגד סס יחולך כסס סג"מליססע)מייס
 "סכר ", "מר מנד "כ) ,ס מנד פסס נמק נמנע )6 וססס,
 !ו ויסיס נגדל 'סיס סם כקול יתמלך חלליו ימיו 06כי

 קודמות סכות !ו 6ין כ' יגדר !6 ית'  וסטם קודמותסטת
 סס כטיילת ו)6 ז : זס 6מל סכ6 מפרק ,ס סיכ"לכמו

 ית' פמ"ריו שמרו סח6ליס סמ6מיגי אעפ"י ל"! ..ממקרס

העצם טובשם
 לקטעות רוגע 36ל Outp סיס ססו6 כעכור י6 וס סגינןחתי

 !חגנויס לסתור סר6ס כנוו כןעתו טעלס מס טבע3טכור
 סותר סחוט 6סר 6מוגתו לקיים 6ו חכם עגמולסר16ת

 טכע כנגד מטס רועות סלך סר6ס1ן סמוסכל 16)ס
 מני6וח sw)sl סגלוייס ססס סדכריס לסענוידסחכתס "גסי סוכסכו גווג"יס, גלתי tshn קרק.ת "1מחחלקיס סכלתי סחלקיס ומס ססרדייס 3עננויס, גמג6סייגו ווס ווג'6ות 5תסוכ סי3י6 ריס "1 סנו1רגס ומרחיקסננוג6
 "גריס כעכור גי לסרב קרס כן סנחסכיס, ססססינרים
 3עכ1ר ל6 נומט לסרמיקס לו סוגרך כסס"י סת61ריסקיימו
hlonמכל 6' סססס סקיינו1 6חר כי , 7163 6ן גריך 
 מסכל מעגין כי ת"ר כטוס לו לתקר ר16י 6יןגן

 ענין וסס61 סנות1"ר עגם גלתי ססתו6ר וסותרקון
 סס61 סתו"ר סיס ו6ס נוקרת 610 כן ו6ס לע"סנוסף
 חימר גחלו לכך 3מ6מר כסל סת61ר יסים סמת1"רעגס

o~hoe"ס"7ס,16 סו nfo~ ס6דס תתמר נ6ל1 סס פירנס 
 . ובשותתו סריס עגס 610 סמ7כר סחי כי סווךכר סחיסו6
 סו6 סנוןכר סקי כי 13 סרג1ן , סליתי עגין ססובין
 , וכדבור גחי סנות61ר וסע (gol תוקר בו ובין076
 סיגנה דגר כל כי ודע ל3ך, סס סירוס סת6ר וס עגין6כל
 3נון6 סי6מר ממס יסיס "ו ס1על סיסיס תוולת דברעל
 גמגם ל6 ו6גחג1 . טס פירנס יסיס וססכדל טסוכ גנוזגוסם

 שויי:%%ש:עא "יי:י"":4יי;...:",("ו,נא5 "י נ"פיק
 סדגייס סיגותו ט! כהו,!וה )תת ג6 5'ג רוס הסורק כמקןיס מטכן לרקוהם הי ייקב"1 מעצמים ר;נמצא.0 4בל ואטבושהם
 מסט'י ומוס י)6 ר') . הצר מזה השם זהחק נטנע לא ואנחנו הארם מלת לבאר  שתוכל כו הרצון . 4יי עמן שם מיןח(

 כאלו גכמה דומה אחר ב תונל"רו או טפש שהואוהאמר ולשלול לתארו שהנכל של'ש' עניןבכאן

CHנלי המקרה שם בשלילת חלא )י( השלמותן: על 1 וגדרו הארם  שם פירוש הוא כן אם , ארםי'ו חשמ 

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



 נא פרק ראשין חלק נבוכיםמורה
 , שיתחייב מה אל מחובר " , המקרה ענין ההו , אמרגנו כחולים בלתי אותו משי היאהעצם
 אחד עצם בהאטע אלא כלל האהדהד ואץ , רבים התארים יהיו אם קרומים רבים רבריםמהטה
 בחינה זו ובאי בו שתביס צד זה כאי אחד ענין אבל , ענינים רבוי ולא בו הרכבה אץ ,פשום

 רבב בו ימצא ולא , סבה בשום ולא פנים בשום ענינים, לשני יחלק ולא , אחד תמצאהושתבהנהו
 באנשים המאמר הניע וכבר . המאמר בזה המופת עליו שיבא כמו , בשכל ולא לשכל חוץלא

 אחרים כטאטר וזה טעצסו, יוצא דבר ולא עצמו אינם יהעלה האריו כי באסרם , העיןמבעלי
 %בש

 , ממקרס ענין וזמו המחתו מעליס כלחי פוחו מסיגס"
 תגסס 6סר ססחכנוס יטמין Tnh "יט פ6ס 3זסוסמסל
 ל6 3נפס מקרס סוס ימה סל6 ויקמר מגסס nSlrסו6

 ססחכמס ט6ומריס 5חר ממקרס מס יסולל זסכעכור
 נסס"י 6"" סטעס וס נעכור כן oht ס;פס וולח וסיףכגסס
 זכרים יחנקו ת6ר לו יסים כ"6 כ"ס tnhtp סוס 3וטיסיי
 5חן ענס כס6מין 6ל6 כלל ptinho וצין קדומיםרסיס
 ירלס עגיגיס, רגזי 1ל6 : מכמיות 13 סרכ3ס "יןפמוט

 מלגיוס (IsJOJ וממוח מנוגי6וח ול6 ונורם מחמר hStמ6יכיות

הענינש
אפוי

 טלין כן גס 51מלו , מוסף עמן סס 5כל סמחו"ל כיחיסס
 ית' ממגו סמקרס סס נס)ייוחס )5 כ"ס , יתעלס בומקרס
 610 מנוסף סהו5 מענין , סענס ע) מוסק סיסים עניןכ) כי )כד נדנ1ר th 6(5(o %')חס כי , סמקריוס טנ'ןיסולי
 וסם יפירס,  ענין ונהו למתחו מסריס ונפתי גענסמקרס
 , סענס עי נוספים יתכרך חזיריו כ' ס6הד ססכיס, פניקמרו
 פיסיו *ספר "י סעעס וס גולח ר") . וכו' סיחהייי מס"ל ממוכל ח : סקר ונס מקרס 5'ט מנוטף bl~O ססה61רוססנ'
 פיסיו מוס יחמיי3 כי סענס ע) גוספיס ח"ריס יחכלךכו

 כעגתו 5חד טדכר נקמר 5כל 37ריס סגך "לו סכו 3ו סכווגס 6ין Tnh וסססכל מוסכל מסכיל סכל 6ומריססטנו 96 כי . l~bSnP 5חד סתכחגסו כחיגם וס וכ"י שתסיט5ד
 זכר ול6 סיחו 6יגס ית' תו"ריו כי 63מרס l~tDO מבעלי כ6גס'ס סמ"מר מגיע וככר : ממוח ססלסס 6לוגקר6ו
 פינס סחו6ריס 1ס6ל1 ח61ריס (SD ססס"י סי"פ 6תר מגס סעד גח51ר 6חרח דעת ספר ככנן , מענתוענ6

  PSW סו6 ת6ר כל כי סדכר מעלס הסיס סתו6ר סיסיס ט5"6 וס סתגטל מככר וכעגור עגמו סס 5גלמקריס
ספפו5ר

אברבנאל
 סיס נדר )ו יסיס ק6ס ו0ו6 8מד מנד 06 גי סגדו, ט610 טספיריט
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 19עב נא פרק ראשון חלק נבוכימורה

 העצם , אחרים וכמאמר . נעדרים ולא נמצאים אינם , הכללים הענינים ם בזה רוצים ,דענינים
 הדברים ואלו . הקניה לו יש אבל כלל פעל לו אין והאדם הגבול, יטריי אכל בטקום אינוהפרדי
 הם אבל , לשכל חוץ מציאה להם שתהיה שכן כל בדעות ולא במלות נמצאים ורוום י לבדיאמרו
 אומרם שמשתדל במאמרים הדברים ברוב ישמרו , עצמו ימעה שלא מי כל וידע שידעתכמו

 רבים ובפנים והרחקות רבות ובהוצאות בצעקות ולאמתם , מוסעים ובהמשלים דברים ברובלשמרם
 לאמונתו נפשו עם הדברים באלו ומעמידם אומרם וכשישוב כ , והמעאה נצוה ממחלוקתמורכבים

 ולברוא , נמצא שאינו מה להמציא ישתדל שהוא , השבל יד וקצרת הבלבול זולתי , דבר ימצאולא
 , אמצעי נמצא ושאינו הנמצא בין היש ל . כלל ביניהם אמצעי אין הפכים שני ביןאמצעי

 הצריך ואמנם )ס( נ . אמצעי זולתו הוא או האחד הוא טהם האחד הדברים שני היות 13ן אומ
 שהם הנמצאים הנשמים מכל תמיד המצוייר והיות הדמיונות משמירת שאמרנו מה מ(לזה
 מופשט גשם עצם לעולם נמצא ולא , בהכרח תארים בעל מהם עצם וכל , העצמים מן אחדעצם

 חלוקים מענינים מורכב כן יתעלה שהוא וחשבו , הדמיון זה אחר ונמשך , תואר מבלתיבמציאותו
 נשם והאמינוהו הדמף אחר נמשכו ואנשים ע . העצם על המוספים והענינים ס , עצמייםרבים
 רדיפת אליו הביא זה כל , התארים והשאירו הנשם והרחיקו הדרך מזה סרו ואנשים , תאריםבעל

 : הענין בזה יבאו בפרקים שאבאר כמו פ , התורה ספריפשומי
פרק

אפודי
c)~pלכיס o'ntlp סעגיגיס ט : מגמד יוחף 'ח' סו6 מסיס 
o~ss)Oהנס ctb~n) . !"וסט סכ))"ט ססעגי)'ס ל 
C')lD~0'1סמ'ג O)'h oth5D1 מון 

~p'S 
 ו0ס י : געזריס 1)6

olhin)6 כמקח 'קמרו סעגיג'ס ;6!1 ר"! . וכו' גבוח! 
 o~nb וכט'סוכ כ : סדכריס ג"!ס למהום 'מ!6פססט!
 טס סז3ריס 6)ו וממעמיד ס"ומל כ0יס'כ ל") .ומעמידם

 ר"! . וכו' 0נמנ6 כין הי; ל : וקטר נינו) לק 'מג6 )6נפקו
 ס'( נעדליס ון6 (othin 6')ס OtJID~ O')'DOI סומרמס

 סגי ס,וח 3ין "ו כו : געגע ,0 ומעדר מריקוח כיןהמלעי
 היגס י0כרך חזיריו כי סח6ריס כטלי ס"מרו מס ר") .וכו'
 טס סרס סח"ריס כי 6"6 וס מעגמו מון יו)6 וגר 1)6עגמו
 )וס מגליך ו6מג0 נ : ווסתו )" )כד עגמותו 16 'ת'11)תו
 יחכלך v~bn כ' )וקמין et~hnn 3ע!י סכרם ר") .וכו'

 ומ!ייריס סדמיו)וח שמריס סרס מנד סו6 עשי ע)גוס"יס
 , ע!0 טס טקסס ויקמל 0דכר,0 קנח ;סם מסנסמיתמיד
 0ל61יס ק!ת קמרו );יכך סגכון ע) "ף יקמל סע,ס ססכי
 לו מיינו לפיכך לכיס ח6ריס )1 סבין גסס סוס )מלסס!6
 ר") . ~ctrcin ומשיגיס ם : ע!מייס לליס ח"ריסי0טיס
 סר"סונס שייק? ר") . וט 6חר )מסכו ו"גסיס ע : "מדסע,ס עי סמיספ.ס ומס התקריס סימל ותעגין יחורך 6100מסכו
 ס6כ"ר כמו פ : וכו' h1(c~t "תלו ונסו מ)קיס )סגי0ה!ק

 1 סמיק מ,ס ג"ג כפרק ,גפרקיס

 מתורס עטי רדיסח כעכור לוס גמ;כו 6כל מדמוי6חר

 מדבשם
 וניגס תו6ריס לו ים ;סס"י on~p 6מר1 ליססמחו6ר
 ל6 כן 0דכר סיס כ"6 עגמו מענתו,6יגס יג6 דגר ע6ענוגו
 1ל1מר יחן סספכיס לקבן רנו לכן , 6חד סססיסים
 תענמ1 6511 דבר 1ל6 ענניו היגס ס0ס חו6ריס לו יססס;"י
tShl6ומריס 6חריס וכמהתר . יחד סס0כיס קרנו ככר; 

 גמ65יס. (orhl,othln ס6;לטיגי1ת נרוק סרטון;סכולליס
 יטרין 6כל 3תק,ס היגו טרדיי סע5ס 6חריסותהמר
 ר"ל סק3'יס לו י; "כל כלל פוסל לו 6ין ו;ס6דסמנכול.
 ר"ל כמלות, גמנ6'ס וסס לכד יהמרו סדכריס IShl .כחירם
 (ollnhn צמרו וסלן : oP~nb יצמת ;עכל ל6כדרור
 גולת דכר יתנה ל" עד כו' לסומרם הגורססמ;תדל
 , וכ1, ל,ס ;קריך חס התגס : וכו' מסכל וקברתבכלכול
 סונוריס OOQ מנד 610 ענ)ו1חו על (OtDOI יתעלסתו6רי1 כי לס6מ,ן סתו6ריס לכעלי ;סכרים מס כי כוסר15ן

 610 גסס ;סת61ריס מסכ;מיס Ttnp ומ5י'ריססדמ.וגוח
 ;יתוקר וחס סע5מיס מן ;ס3;ס ירקו סמת61רועת
 ענס סו6 יתעלס ono 6ס כן 06 ענמו זעת סו6כגסס
~hlp'l

 )מבכיס ol~)ht : עשו h-sit סס 6"כ כתו6ריס
 חלקים, rs(t 'ח)ק1 טתו6ריס כעלי כי סר15ן , מדמוי6חר
oonכו סרטון , תו6ריס כעל גסס 610 סס;ס , 6ו)וריס 
 תו6ריס לו י; וכי ~otnoJ כ;6ר גסס סו6 סהס"י;חתכו
  תום סרו ו,נט'( , לכעס דומע סו6 וכי otn~Jrכ;6ר
 ג%;;ו bS וילו סת1"ריס וס;6ירו  מנסס וסרחיתוסררך

 ג"ג 3;' ווי סת"תר 1ס הפרקי ;יניר כתו.
~hs1 

 תכל
 ספייר כי סיר י1ס , 6תר ד3ר סוס 1htnnct ;מחוקר ות6מעיס גס;"י כתי6ריס תיתיגיס יגריס כי ,הניתר
 , גרס יסיס כנר דעת כפי 6ף סקר וזס מקריס כע5 סרס יסיס כן סוכר יסיס ו6ס סמתו6ר  ילפ ייסיסתתייר

קרשקש
 הם העצם על נוספים האר.ם שהם אחר , ענינו ישוללהבורא
 הרצון לזה, הצריך ואמנם )ס( : מקריים באסת והר העצםסש.גי
 מה )ו( : יתברך לשם התארים האתה שהוא הטענת לוהבו

 יציירן לא כי _1tlr-o" בהרבה שאתרנו טה בו רוצה .שאמרנו
 נותל שאינו וכל לגשם אם כ' מציאות המחשבה בהחלהההמון
 מ,טטיקת אמרו וזהו , אצלם נמצא גלתי הוא הרס.וןמרשת

 והעולה זולהו לא בדמיונם שעיל,ה מה שומרים שהםהרמיונ1ת
 תמיר המצוייר והיות אמרו וזהו , באטת הגשר שור הואבדמיון

 : הארים בעל עצם שהוא גשםמכל

 . למרעי גי1יסס l'ha סססגיס נין "ו . 1כט)י)ס סחי1ג גין"מא'
 con כלתר סס'י סיסים תיג. סקריי כטלי סכלם  ס%י)פיססדגריס

 , יס5ריו  יימין ,גל יפיפיה תתוו ';ל? ויפ , 5!לוסו:יגיס

 סוגר טיוח נין  tuinh  ילין  כקן ירל ולסג . %ספרו ג%'ן%סרקי
 5);ימ %1!1ת (xhn סו, מית,ריס יום אג'  וסכרין ,  זולתו 15עמו

  טרמו יייס ילל ריר ;יגוייר 5ן:ר "י גי , ג;נל ל, גוייס%לודרי

"(1"!11 
  סליות יכיללופ גיירו% ;%%ר  ,ילבון כרטס  ו;:ו, , משמו

 ינינו סיירי 3ט!ם  וכן ,  יטררימ 'י ) 1,ייס , ופטל והלינות)%!ליס
 פפ)ו ייפייי כיון שגו) יידיר יגל , מיחלן כלסי :יון לפיגתו:
  ולרו%ייב:מ,

 גרוב לטויסס "וחס וימרו ממלות מכם מסרכים לזם
 ס"ומר  וכיידוי , טורס )" קס;ג) )סי "הריס וורג'ס וג!עק~הדגלים
 י13ר מ:) ונגנו 3:::1 ג0ט )סיין"1הט

~hlla 
ימ!8 )" 5תוי0 )");יס

 trth~s גי , דמינו "חרי ס"ןט )סמכך %ט כי יי יזרי לןס,%נמ  י;'%י "יך יי , ס0כ! יד 1ק1,ר גנני) 08 ג, מסט ג'ז, יט,כ 1!"
  יפיפיה  ג0"ר ח"ריס  גע) )יס  ;ין, '"מין גה , !גקוח )וטוכהווו

 ן 23נ') סי3"ר  כמו סתורס פשעי tanh מסמסך יגי6ם וסלכל
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 נב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 מאהד מהיותי ההוא התאר ימלמ לא , וכך כך שהחש ויאמר תאר לו שיחוייב מתואר כל נבפרק

 שיתואר כמו , בנדרו הדבר שיתואר . הראשון החלק )6( , החמשה החלקיםמאלו
 s~r) סופגי )נסרק בארנו כבר , ואמתתו הדבר מהות על המורה הוא התאר זה , המדבר החי כשהואהאדם
 שהוא , אדם כל אצל יתברך האל מן מרוחק התאר מן המין וזה , אחר דבר לא שם פירוששהוא
 ם א אחד כל אצל מפורסם הוא ולזה , בהם ~ונבל מציאותו סבת שהם קודמות סבות לו איןיתעלה

 בחלק הדבר שיתואר , השני והחלק )כ( . ינדר לא השם כי שיאמרוהו למה המדבריםהמעיינים
 , מדבר איש כל כשנאמר שאנחנו , החיוב ענינו וזה ב , בדבור או בחיות האדם שיתואר כמו ,גדרו
 הבורא מן מרוחק התארים מן המין וזה . הדבור בו ימצא האנושיות לו שימצא מי כל כי ענינואמנם
 בחקו החלק זה ושקרות , מורכבת מהותו תהיה מהות הלק לו היה שאם , אדם כל אצליתעלה

 שיהיה עד , ועצמו מאמתתו יוצא בענין דבר שיתואר , השלישי והחלק )נ( . לפניו אשר כשקרותג
 , בו אחת איכות כן אם ההוא הענין ויהיה , ויתקיים העצם בו שיושלם מסה אינו י ההואהענין

 הוא היה , החלק מזה תאר ית( לו נמצא היה ואם , המקרים מן מקרה העליון הסוג והואוהאיכות
 מהיות והתמה איבות. בעל שיהיה ר"ל , ועצמו מאמתתו רוחק אוה ויספיק ה , המקרים נושאיתעלה

האמיתם
 אובשם

 כ3ר וזס , קדומים רסיס ז3ריס סיסיו תגס סיתח,יכעם
 1ל6 עגמו תיגס סטם טתו6רי חסכו וכגריס רעולו,סתנ6ר
 , יחד (olhln סספכיס כן 06 ויסים מעוצו יו65דבר

 ססרמיקו וממס תו6ריס כעל גסס 610 ססס"י חטכוו6חריס
 6חר בטולו יתכפר נ"ע ווס סתו6ריס וסס6ירוסכומות
 מסרק 3וס . כו' ח61ר לו סיח1חכ תתמי % נננמירק : מקרפ 610 תוקר וכל ע5)וו ולת בו 6יןסססס

 סג3י6יס 6סר מס רגזי sfi י3י6ו ל6 6סרסחו6ריס כי , ממגו הירוחקו ר16י מסקו6ריס  וס ו6י ל0ס"ילתקר ר16י מסתו6ריס . זס "י לכתר סרכרכס
 6ס יסים דכר גו סיתו6ר דכר גן כי ודע .סירוחקו רמי רדוי sh יני16 6סר ק)וו6ריס 61)וגס עליוציורו

 מט5מות מון יסים ו6ס , חטננו1ח חון 16 סדכרנוענמ1ח
 , רכוי י3י6 סל6 מס 6ו רבוי סיכי6 מס 6ס יסיססדכר

אפפי  סעניויס טי71עיס ל") 0מדכלי0. סמטייניס מן א בבפרק

~le'ns
 כסממנו ל") . סמיו3 ענינו ונס ב :

 מסומל מ'31י ימס סו6 סדכ1ל "1 ססי1ח )6דסממיי3יס
 מקק )ו 'סיו ט6ס sug , )סגיו 6סר כבקלוח ג :סממוייכ
 יסיס מ1רכ3ת מסחו חסה ו6ט מורכגח מס1ת1 חמסתסח
 קודמות מכוח מקיזה ית' )ו יסיס נדל )ו יסיס ו6ס גדר)1
 (nllpc סקל ו0 כן 1"0 ותנד) מסוג מקהן סו6 סנדרכי

 ט"יגו ל") . נו ט'1ס,ס ממס קינו ר : וס מגי 6סלסמוק
 . tnnnbD רומק 3(0 ויסמיק ה : מקלי ענין 6)6 עגמיענין
 כוס יספיק סמקליס מסכן יחורך סו6 סיסים גימל 06ל")

 )ליכין 116 וקין יחמוס מ"מהחו מלותק סיסים כנפסדסדעח

 o'~pno ניסכן יתעלט סוO'O'g 6 "פס? ס6' ט) מופח)סכיי

 6יגס וקלו מדגר 6ו חי ססו6 16 יזדכר חי ססו6 יאתר ס6דס כי , ג7ריס סלקי 16 גדרים סס מעימותוססס
 מלירותו סכת ססס קודמות ס13ח לו 6ין כי ית' מסמס ירסק וסנדר , סס כיצור סס 6כל nnho ע"דת1חריס
 סנועייגיס נין סנודכריס סמעייגיס 3ין סמעייגיס כל מעליו מרחיקים מסחו6ריס ממין ונס , 3ס ויוגכלסיונדר
 כן כס וו0 3סכדל 6ו 3ס1ג 6ו כדרו כחלק 0ד3ר סיתו6ר מסגי 1סח5ק . ישר ל6 ית' סקסם יקמרו גיס6מתייס
 סיסים עד ומנמו מצמתתו י651 תעגין סרסר טיתו6ר סטליסי וממלק . לסגיו 6סר כמקרות מחלק זס ומקרוח ,ססוכ תכלעדי ססכדל זל" ססכד5 מכלעדי JIDOn 6"6 למס צמתי מעיין 3ין מדבר כין "7ס כל 56) מססי"תגע7ר
 וס כי , סכטול מכותר וגס ממקריס גוסך יתעלס 0ו6 סיס ~pSn מוס תוצר לו נתש סיס I11SP oht סוג סו6ס6יכוח כי ידעת 1כ3ר . 6תח תיטוח 6100 תעגין ויכיס געגס גמג6יס סס 6נל 0ענס 13 טיוסלס מחס 6יג1 סס1*מעגין

רקוק
אברבנאל

 370 ר)0 010 ג'וק . מתואר % נבפרק
 )סר"

 . סת6ריס סיף ג)
 לסר"יק ר16י con מס )63ר כדי , שיגיס ס' קסםזומרי
 , 0:)ם נגדרו סוגר (lhln~r סו" 0י"סון יסמין וקמר , ית'מס6)ו0

 פירטיוסו"
 יס,ג,

 סו"
 וקמרנו , "דם יקרץ 6:ר מדגר מס וקמי יוק

 , סונור :ג1ת סס סגור קה);' );י מסאי מנוהק orl , שמדנך 0היכ1"
 סמטייניס ס"1:יס ט"מר1 מס 1(ס , ;נזמות כנוח )ו "ין 'ת'וט")
 . גורו ומיק סדגר :'ת"ר סו" השנ' והמ.ן : זוגיר ," כיס"גניה?
 סת'ן יר6מ סוס וסיכון , סהיוכ טגיינו 011 ו") סמין כנס יתרוסיב
 קורך,כו

 טי"תר די וסיס כמיוכ סוגיינו כן גם סר,טון סמין כי 101"
 גן דכויו טפס 6גי ועמרני . מרותק סכ"ריס מן כחין011

"17 
, 

 סה"ר ננס קלגסנו ר') , סחיוכ טגייגו גררו 3הגק כדגר יהו"ךסכומה
 טיסיו זימונך מורכי מ?1ת1 הסיס , מכות הלק )ו סיס ""ם , ית'מס,) מרוחן וגסו , סדכוך גו טימ65 רמי כקו 6הד זכר נו ט'מ65גמייכ
 סו" סהיוכ ענינו ו~0 גזומיו 6"ק מגס , .גזרו חוקי וסם , סכות)ו

קרשקש
 לו שאין לפ' יגדר לא השם כי . כו' הראשון החלק )6( נבפרק
 . הק1דטות כטבורנו נגדר והדבר קודמות סבת1
 ממנו, מאוחר.ם או הטוגרר על ק1רטים הגרר חלקי החכםאמר
 ממורק הרבר עצם הנ;וריע'ם הם המוגדר על קודמיט vp~nmומי

 מן דבר cfi ואס בעצם הנגדר אותו מציאות הם כרכריםמז1לתו
 אלא לגררו אמשר א. לו קודם דכר שימצא אפשר שאיהנמצאים
 תנועת כמו הם המאוחרים והדברים סמנו המאוחריםבדברים
 על עליו המורים פעולותיו שאר או מציאותו על המורההגלגל
 והחלק )ג( : אלה ברא סי וראו עיניכם מרם שאו שאמרדרך
 : למהואר התואר חיוב בו רוצה . החיוב ~נינו וזה כ1'השני
 הנה פ" . אחד לעצם ש.תואר הואר וכל כו' השל.ש' והחלק)ג(
 הענין ואטילו ארבע א.כ.1ת על יהיה ההואר כי ידעתכבר

 השם אל ליחס 'כזלים אנו אין nlrTJn סבה שהם לעצםהמקים
 לו ייחסו איך א'כ שביארתי כמו קודטוה סבת לו שא.ן'הברך
 : איבות בעל שא.נו ויאטיו האיכיות ממנו וישללותואר

 1)6 טנעי גח , וענין קנין , מיו,ס ד' 6101 , "ינות 6ס כי טיסים "פכר גבי גו טיסו"ר חסמקרכ סר3 במר , סמ;ריט מסגן 'ת'סיעי
 ג:)" , 1סחטט,וח פ:1)וה , טגטיגס

 61 ופנס . 'ס' מ60) מרוהקיס טסם סרג גשר וגוס , וחקך ותמאס , קנ'; יסיס "( יי ס:,דוח יהה(;ו
סלטות גי לות )6 ולכן , גקס גלתי ית' htW גסנימ0ו ירוטו קרס );י , ס"יג1ח ממי (G(SI סעט"ו במו גמות גט) ט"ינו ע) מתח )סג'6מקק
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 93עג נב פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 שאינו אלא , יוראיך לא אמרם ענין ואין י . והאיוך הדמוי תועלה ממנו מרחיקים בתאריםהאומרים
 חאו . הוא והוא , לעצם מקיים אם הוא , עצמי חיוב י אחד לעצם שיחוייב תאר וכל . איכותבעל
  התואר דרך על ט משל לך אמשיל ואני ' . שידעת כמו ארבעה האיכות וסוני , ההוא לעצםאיכות
 , הראשון המשל . יתעלה לשם התארים טן המין זה מציאות המנע לך שיתבאר , מהם סוגמכל

 , נפש בעל הוא באשר לו ימצאו אשר התכונות או המרות או העיוניים ממבעיו בטבע האדםבתארך
 , החכם  אמרך או , הנגר  אסרך  בין  הברל  ואין . החולה או ,  טחפא  הנזהר או הנגר פלוניכאמרך

 כל כי , הרחמן אמרך או מחמא, הנזהר אסרך בין הבדל ואין . בנפש תכונה הכל , הרופאאו
 במלאכת שהשתדל למי טבואר כלו וזהו . בנפש תכונה היא חזקה מדה וכל י חכמה וכלמלאכה
 כח לא או בו מבעי בכח הדבר בתארך , השני והמשל . מעט השתדלותההגיון
 הכל , והחלש החזק אסרך ובין והקשה הרך אסרך בין ההבדל ואין . והףשה הרך כאסרך ,מבעי
 במראה הדבר תארך הסוג ומזה , הסדות יהחזקו כשלא כ הרהטן או הפחדן או הקוצף אוהכעסן פלבי כאסרך , ובהפעליות המתפעלת באיכות האדם בתארך , השלישי והמשל . מבעיותהכנות
 טצד שישינהו במה הדבר בתארך , הרביעי והמשל , ובלחות וביובש ובקור ובחום ובריחובמעם
 וכשתסהכל .  לזה שדומה ומה והישר והמעוות והקצר הארוך כאמרך , כמות הוא באשרהכמות
 איכות שתשיגהו כטות בעל שאינו , הבורא בחק נמנעים רגמצאם , להם והדומים התאריםבבליאלו
 בעל יתעלה ואינו . בו וכיוצא הכח שישיגהוי מתפעל ואינו , כמות הוא באשר הכמותהמשנת

אפסיי
 סמ6מיניס  פילו פיד תמס "יי סרג "פר .  יס"ייך ל6ימרס סיין ירין ו : ספמסגס נסחלס סו5 מצויר רנר זסכי

  וס"'1ך סרטיי יחטלס ממש  היחמיקו יהטלס גו עיפייססת6ריס
 ממגו )סרמיק ור,1גס כוגחס 6'ן ס"יוך ממגו מרמיקיסוכתסס
 שוו לי סייכוס מן ימסטל יל6 ר"ל  יחייך  סלייחע)ס
 לו ct~hln  D"D5D ס"מעו פסס לסי כויסס י3למנוקר
 כססם ר"ל . "מרס עג'ן  וקין פ"י . יכו' תיר ויליסטלס
 יחטאו  סיון h)h מכווגיס "יגס nl)tho יתכרך ממגומרחיקו
 flo עיפי מיוד ז : יכף סיר כי סיס וזס היכית נטלליוו
 כמו לי ממסוקר על )סיף מסור טיסיס ר"ל , טומימיש מסי" סחו6ר ויסיט 6תך לטיס סנסור סויר כל ר"ל .וכו'

 לטית מקיים סיסיס oh וכרים מסגימקמר גמלי לי מסוי 1bno סיס ססעולוס, סירי וכפוסס5ירפוס
 ויסיס סו" וסו"

 וילו וכו' טיכוס כטל סיסיס "י , זס כילנו ולנר ססססירוס
 כן "0 סיכות נטל סלעו יחטלס מפגו מלתיקו יגרספימיניס

 כ' לטלר כמית "ו אמת 5י סרג 1Db ל" לפסלמקמח יי . יכו' לטלס ויכוץ 5ו ח ן 06 זס. סוסיים טימרמס
 וים . יפיס יחי נטל סיידר כמו נכמוס סונר יסוירכנר
 D5DO"0 כשאריס מימעי טס ז"ל סרכ ריג כילסרן

 סרכ )ריך סיס ל" ו6"כ סגסמיח  יהנרך ממגו וסולליםיחנרך לגולי
 סריג נטלי סגי  נין מירס סדרר כנר כי מכמוס מלוקסלטסית
 חיכית 6ו סרג סומר וויו כסיח נטל *עז יתנרך סו6כי

 מסך' ממכיס ס6כי6 ר"ל . סתורך ררך טל מ : וכי'לעלס
 סיס כ, , חתר וסוג סוג כל סיס,ס ר") ס"מד, ורך ט)סוניס

 ההכנות לו ואין , ההפעליות איכותשתשיגהו
 הקנינים וישינוהו מ תכונה לו שתהיהנפש

כעטה
 שובשם

 תס16פרי0 לססלי6 י; ועיחוווסנס  ס;"י מעמתת מקדרחוק
 לו  5ין סס0 כי  י6יתריס סיס תגדיליס סס כי3תי6רי0
 וכגס , עימו וזלת חו6ריס לו  טיפ 1"1מריס "יך ול6דמות
 יתחייך ל6 יתטלס סססס 16מרי0 סס כי ספכיס סגייניתי
  ;סס ת61ריס לו ינוייחו ומס 6יכוח נעל ;6ימ יו1סכ11יס
 וסגס סמיכות 3ו ימנ% כן oe נו olh~n)l טפחוזולת
 ירטת וכגר . כסיכות יח65 ,;ר ח61ר תכל יריסקסרס
 כת 1ל6 טיעי כת וענין , מגין , 6רנטס סייכוח סוגיכי

 מכתות ססי6 ותיקר , ותתוגס , וסיחפטל ותיפעל ,סנטי
 קינו יתעלס ;ססס 6חר כי , Sb~n גטרריס  6לי סכלידע בתפי נססתכל1ת 6דס כמיסתכל וסיס , ס6יכותסתסיגסו
 סכחית סנזסגח סביכות סוג 3ו ית%5 טל, יתיירגסס
 סביכות סחסיגסו סתסעלוח כו ימ65 ול6 כמוח 610ג"סר
 גו ימ5* לי זס ו3ע3ור מיולי (su תיגו יתטלססססס
 6ל1 כי סטנעיות ססכנות נו ימhS 165 ע"כ , מסוגזס.

 ימhS,  165 , תתר כעיי ססס מ5ר לגתתים משיגיססרכריס
 נג5; סגמ65יס סחכעות וסס וסטגין מקנין  חיגרי ג"ככו
 תיגו ית' ססטס 6תר גפ; כעל ססו6 ת5ד גסס ננטל1%
 זל, חריתית, מרס סיס יסיגסו ל, גט0כעל

 כן גס י;יגסי
 יחכרך  סססס "תר הגוץ לגסס יסיגו ססס ומחוליסגרי6ות

 סיחויר  כן oa ית%5 יל6 , וסגוף תסגסס מסם נעררסו%
  גפסית תכתות  סס %לו כי תכתס פסוס 1ל6 מלבכיכחוס
  ססס0 וכ;יחכ"ר , כי סע5ס יקייתו ול6 סמת61ר Psitוסס
 גסוס יחוור ;ל6 יחכיר6חד

~h'p 
 חמג 614 6סר

 ;יגי6 ימר  לסיבך ימו  נעגין סריס סירכטס לסניייכיל
 6מר סיטך כוס לעיין וגריך . מהלס פרס וכל י : מילו "תר יסגלך קליי שכסר סל6 טיתג6ר כמי ספיר  ררך טלססיגט
 . ממדוח יתמוקו כסיל כ : כמהמלוח סו" וכן מס"יכוח סל"סון לסוג 'כגסו וטלין קיין כי תזקס מרס ילסרכ
 לוסל סוררך לכן סלאי כסוג 1oml מוזר וסוך סריגכן כסוג  סרחתן מגס כנר כי סמד1ח יממוקו כסיף )ומר סרכסופרך
ססטלוס  ואי ר"ל .  כטנוס סקגיגיס ויפיג,סו כנ : p~g' כמ )"  16 סענטי כס ר"ל מכס. סי;יגסו ל : ממרוס ימתיקוכסלק

אברבנאל
  גין  חלוף 'מ61 ל6 6:ר סיוף ייסר פייייריוס גוי סרכ רגרבשווי, כו'. נפש געל שישיג מה ולא : ליקרו ~י נסגור חטי 1ל6 ,סגתוס
 ס)" סרסי 1SD1 "זון למרוו כמו , )8הדho' ית' וקיוו "מר כנגר מס t~hh כ81ה סמ)וקס ממורס סרג טכסכוכ

 011 , סגו מסס U7h '61 מרס .' סרה ננסי , וטויססגפסוהיסס ויהלי וכגרי6וס , לנד rc1 ססטלות יו, ויימס unG(ol לני )ס:,גט) יצרי ;וט  גי)יסס יסיע
 "'ס קין , 8פסי' ~stbu ומקינוח , מחוייג קמני16ת1 )סי , סעף)6) ההתהפך מצמררם שני מסגולות כי : )חני מגרילות פתספכסירי; י1מרף לן ירי טלס ;סוף ;יכפר סיפח כטס לסי , ית' גו )וסלגלתי 6ין כי , )ס; גטל ;סי6 מיד )וף יגמל ;יתיג גוס)י י;עלוחסו6

 צ'ייס 19 *פו ח"א[ נבניםנפרה
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 נב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 * והדגלי הבריאות , נפש בעל הוא באשר הנפש הבעל שישיג מה ולא 3 , בהם וכיוצא ובבשתכעננה
 שלשה אלו הנה . יתעלה לו ימצא לא העליון האיכות לסוג שנתוב תאר כל כי לר התבאר כברהנה
 נמצאה אחת איבות על או מהות, חלק על או , מהוה על שיורה מה והם , התארים מןחלקים
 נבאר אשר ס ; ההרכבה על מורים כולם שהם מפני , יתעלה בחקו המנעם התבאר כבר ,במהות
 הרביעי והחלק )7( . נמור אחד שהוא נאמר ולזה , הבורא בחק המנעה כ'( חוק כ' (p~pבמופת

 כתארך , אחר לאיש או למקום או לזמן שייוחס כסו , לזולתו ביחוסו הדבר שיתואר הוא התאריםטן
 ויה , הפלוני בזמן היה אשר או הפלוני במקום שוכן או פלוני שותף או פלוני אבי שהואראוכן
 שותף הוא אליו הנרטז ראובן זה כי , המתואר בעצם שנוי ולא רבוי יחייב לא התארים מןהטץ
 , כך בשנת נולד אשר והוא , כך הוא אשר בבית ושוכן יהודה וריע לוי ואדון חנוך ואבישמעון
 נכון שיהיה הסתשבה כתחילת ויראה , כאיכויות בעצמו דבר ולא עצמו אינם הייחס עניניואלו

 המנע יתבאר העיון ודקרוק ההתאמתוה עם אמנם , התארים מן המין בזה טתעלה הבוראשיתאר
 הזמן כי , כ'( מקק '"ג )כסרק מבואר זה , והמקום הזמן ובין בינו יחס אין יתעלה שהשם אמנם .זה

 במקומות שהתבאר כמו , נספרת ותהיה פ והאחור הקדימה ענין בה כשיכיפו ע , לתנועה דבקמקרה
 ובע בינו יחם ואין נשם אינו יתעלה והבורא , הנשסים מסשיני והתנועה , הענין 9זההנפרדים
 מברואיו דבר ובין יתעלה בינו היש , והעיון ההקירה מקום ואמנם . המקום ובין בינו יחס אין וכן ,הזמן
 מבואר זה , מברואיו דבר ובין בינו הצטרפות שאין אמנם . בו שיתואר אמתי יחם קצת העצטיםמן

 , המציאה מחוייב יתעלה והוא , בשווי ההתהפך המצמרפים שני ממנולות כי )ס( צ , עיוןבתחלת
ומה

אפרי מ"בשם
 סיורו כין מסיח חלק על סיורו כין pton על סיורו גיןסתו6ריס מיני ג' O)Ot נתקו, סנוגעס סתכ6ר כנר tSh וכלס6יכוח
 כחק סתגעס כמופח גכ6ר 6סר ססרכגס על מוריס כלסססס מפגי כחקו גמגעיס כלס מס ptonJ גמנ6 6ת7 6יכו0על

סכורך
~rst 

 כל ססתלקו 6"כ גמור 6חד קסו6 ית' גו ג6מר
 tShn סרניעי מחלק hlnno : o)nht" כעלס ססססדגריס
 סחו6ריס ומס כסס יתחר יתעלס ססו6 יחסד כגרסחו6ריס

 סססס סמחסכס כ0חלח ויר"ם כ6יכיוח כעלמו דגר6% עשי 6יג0 פיחס עגיגי גי געשו גוז65יס תיגס6סר
 ס6נחגו כמו יחסנ וסגס . 6חר n~hS 16 לפוקוס 16 לומןיומס

 סמת61ר כעלס טגוי 1ל6 רכזי יחייכו ל6 סתו6ריס6ל1 כי סלוגי טותף lSD 16(1 6ני גססו6 ר16ג1 6תמח"ריס
 ו6ל סומן 6ל יתייחס סו6 יתכרך סססס טג6מר יחסכולכן

otpnoוקל Ph בו יחוויר יתעלס קססס "חף SJh 
 סססס 6מנס . גמגע ג"כ סוס ירפס קמתיכססתכלוח
 לו 6ין גי 6מג0 , יסמקוס סומן וכין גיג1 ימס 6יןיתגרך
 סתחלקס מנד סתג1עס ממסר סו6 סזמן כי סזמן כיןיחס

 וס מסג' ר") . תנסס כטל סיסינ מס 1)6 נ : גססיססע)וח
 )כר גפסי ססעיוח hlo סטגוס כי למלח מלוקס סרבטסס

nlhtsolסו6 וסמולי nISDDn 6'ן כי גסס כעג סיסיג נוסני 
 כמוטס גשר "סר ם : וכחיני תסכרי"וח מחספוסשסם
 ר') . וכו' כס כס'כיעו ע : פ"כ סגי כחיק sffg .סמנעס
 כמו 1)6 ל") . )סכלת וחסים פ : מנילוס ממטך )ססיסים
 , כמווי ססחס0ך סמ1סרסיס סגי מסגו!ח גי צ : סורךמיקי
 כי ווכחו וכין יחכוך גינו ס1טרפוח סיסיה 6סטל 5יר")

 סמ1סרף נין מלוף סוס יסיס hla סו6 מיסר ממ)סרףמסנו)ח
 ס6דון גוס סמא )כד, סס1טרס1ח כענין 6)6 "מר ")ס6מד
 גין עמן כסוס מכד) "'ן תגס בדון עכד וסעיד )מכדשון

 ,ס סוס (OSD ט)1) וסטי) !עיון ע"ס ~D(O 'חע)ס נוגימל ו6ס , וסעניוח כ6דג1ח כעג'ן 6,6 ס"מר 6) ס6מדכמוטרף
 סמ)ערפיס סגי כין מסכר) יסית כן nseh 061מ1'"1חו וסעפי ממשכח n('tPlh 'חע,ס כ' כסיו1' 'ס'ס )"סס1טרסוח

 עליו סומן ויקיים כומן גמגם סדכר 6וחו יסיס גפס7 סוס ססו6 מגסס יסיס ו6ס onA uDllnn סו6 סומן "למיוחס
 סומן OP יסיס -??I1 וזפ גח 6ו )ותג1עע גסס ויסים גפסן ול6 ס11ס כלתי ס7כר 6ו0ו יסיס ו6ס , קנ01'1חטגי

 , לומן ייוחסו 1ל6 כלל ומך תחת גוסליס orh מג1חס 1ל6 תג1עס סוס נסס ימ65 טל6 סןכריס 61מגס ,גחמי7ו0
 מקיף סומן סיסיס וכיס עמו גמנ6יס סיסיו ר"ל סונן עס ול6 )נ7ליס otbno ול6 כזמן כו6 ססט"י נקמר ל6ולכן

 ססס"ר ומתחר גטם סיסיס ~qpin ומחגתי q~pn ס'ס'ס סנוקוס th)pn כי ~olpn 6ל ייוחס ל6 סס"י 61"גטליסס
 וסס סמ5'6וח מח1ייכ טסות . מנרו6יו דגר וגין כינו ס5טרטוח טחן 6מגס : סמק1ס 6ל ייוחס ל6 גססקינו
 6יט לסוס יתייחס hSt סמק1ס 6ל 1ל6 סזמן 6ל יתיחם ל6 ית' מטס כי סו6 ברור 7כר כן 06 סחני6ות"0סרי
 כו סרטון , קמתי יחס ק5ח סענמיס מן מגרביו דגר וגין ית' כיגו 6טר וקמרו , סוס יצתי 6% סוס יחסל6

סיכגס
קרשקשאברבנאל

 כשיכיפו לתנועה נמשך מקרה הזמן כי כו' הרניע' והחלק)ז( 'חס ש'צוחר שא'א : סרג גרגרי סולע ~סו . יטר ג,יר1ף וופליםטייטס
 והוא nwsnS נמשך סקרה והומן הגלגל שהוא במחגועעמקרה טכס מסר ס5מר , סמר5ס (mhtin מ,'6וח1 טסטכ) ירט סיגייספין התנועה כי בו 'רצה . נספרת ותהיה והאיחור הקריסה עניןבה ר"11 6ין , בדעתנו אחת מציאה תכללם ושניהם והמראה השכלבין

 ונתו ס'רוט 6נ) , 6מח מ,'6ס חג))ס 61יך , מןרסוס6מד
 וסו"

 השטש כשתתנועע ב' בתנועה אשר והמתאחר הקורםמפירת
 להתנועע לו יש ועדין היום מן ג' אושעות , "חד פסוחן מ1י16הו כי יח' גו כן סין מס , מקרס 15 ט%סיסיס ב' עברו כבר ונאמר התנעה אותה נספור מה שיעורבגלגלו נין )מסה קךס מקרס סמ1'6וח ט)לעסו 6חח מ1'6ס סג))ססט;'סס

~ly'W 
 ואותו מה

 ההתהפך הטצטרפים שני מסגולות כ' ;ס( : בתנועה אשר והמתאחר הקורם ספירת שהיא בזה תראה 1' או שעות חמשהיום סו או הזמן מן 'ש עיין שנאמר מהאחר בזמן נשערהוהשיעור
 עבד לו שיש מחוייב אדון שהוא ומצר אדון לו שיש מחורב עבר שהנא מצר ואדון כעבר יהוא הטשל זה בו רוצה .בשווי
 שזולתו טה וכל מציאות טחוייב הוא כי זולתו ובין כינו הצטרפות אין יתברך והשם , ההצטרפות טצר חגוי על קדיטה לחזרואין
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 אער נב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 , ההם קצת בינותם שיהיה אמנם כן, אם הצמרפות אין , שנבאר כמו המציאה אפשר שזיתוטה
 ושניהם ק , והמראה השכל בץ יחס שיצויר איפשר שאי , כן ואינו שאיפשר בו שיחשב דברוהוא
 בשוס שישלם ענץ שעלתו מה וצץ בינו שאין מי בין יחם יצוייר ואיך , בדעתנו אחת מציאהתכפם
 בשום יחס אין כן אם נטור, בשתוף זולהו ועל יתעלה עליו אצלנו תאסר אמנם המציאה כי ,פנים
 אחד סין שתחת דברים שני בין לעולם ימצא אמנם היחס כי , מברואיו דבר ובין בינו באמתפנים
 היא האדמימות אות יאמר לא ולזה , ביניתם יהר אין , אחד סונ תחת כשיהיו אמנם , בהכרהקרוב
 והוא אחד סונ תחת ששניהם אע"פ , לה שוה או טמנה חלושה יווצר או הירוקות מזאת חזקהיותר

 בשום ביניהם יחס שאץ ספק אין עליונים כתים שני תחת הדברים שני כשיהיו אמנם י .הפראה
 ארם לשום ספק שאץ בו ההמשל ת , אחד לסוג שיעלו ואע"פ ש , המשותף הדעת בתחלת ולאפנים
 אץ א הכמות ממת וזה האיכות פסת זה כי בפלפל, אשר החום ובין אמות הפאה בין יחםשאין
 האיכות סג תחת אלו שכל ואענג , זהמרירות הענוה בין או המתיקות ובין החכמה בין כן גםיחס

 הפרש אץ אשר המציאות באמתית הגדול ההפרש עם שכרואיו דבר ובין ית' בינו יחס יהיה ואיך ,העליון
 זה שאץ ואע"פ , היחם סקרה שישעהו מתחייב היה יהס ביניהם היה ואלו ב , ממנו רחוקיווצר
 מצד ואפילו לו תאר בחיוב הנצל לא הנה מקרה, קצת בכלל שהוא אלא ג , יתעלה בעצנוטקרה
 שלא ספני )י( בג הכזרא נתאר שיקלו צריך אשר י שבתארים הראוי שהוא אלא האטת, עלהיחס

יחייב
אפודי

 3':ו ס)סרפוח סנן מ3!6ר סו6 )כן וסעף) סע,ס ח6לוויח'
 . כןעחגו "מח eb'it חג!)ס cot)nt ק : ווכחו וכין'תעלט
 תכ))ט ססג'הס שע"פ וספרנה מסג) כין !מס טוס סנןל")

 קרס מקרט ססמ)'6וח סו3דיס סרו דעכנו )ס' "מחמננס
 דעת )ק' ל") כדעחגו ס"6 .))מ)6

~nicno 
 : ס"מח )פ' )6

 עגי:'ס סי' שיטיו ריי . וכו' חחי תכריס סי' נסיכיור

 cir3 כי:יסס 'DO "'ן 6( ע)י!:יס מ)וקיס סונים ס:'חחי
 מסגי "ע"ס וכן ר"ל . "מד )סונ סיענו סי ע) שוצף :מגיס

 כו' 13 וממס) ת : פלט כסוס כ)) ימס קוס גיגיסן 6יןען,~ן "מי סונ חמת ")" סוגית סג, ממת יכיו )6 ה36ססד3ליס
 מיוקיס ססוניס ;:' המח כמסיו י63ר עלסו . ימססבין

 דגריס סגי )63ל 63 . וכו' כן גס ימס וקין א :עליונים
ooeכמו "מז סוג חמח 

~l)DO 
 סיס 1")1 ב : וסמלירוח

 כסוף 6)6 ג : יחורך ~ניגן כלו6'1 כין ר") , ימסג'גיסס
 סיס ס6)ו ל") . מקרס קלחככף

~r'h 
 וכין יתעלס דיגו ימס

 ס6'נ1 סי ע) 6ף סימם מקלש ,סכלך ס,סיגסו ימהיינכלנין
 נחס ככ)) סו6 סימל ממקרס ")6 יחתך חליו )סו6מקרס
 63ות1 )כ)) יסים סיחס' סמקרס וסו סכני G~pn וממטי:פ( מון נוסף עקלם עמא ממקרס כי מקלס קנת ססססד3ליס
 6ס ימס מקרס ילוכלך !ו ימוייכ כ3ר כן 061 ססכ)ימקים
 זליך 6סל ד : זועמו וכין ית' 3י:ו ימסיסיס

 טיק!ו.ר"י
 קכיו)6

 כמין 6חזיס ;יסיז 163פן 6חד וססכזל "חד סס~גסיסים
  יתוייג מתיחס דבר כ) כי מדרותיו ן3ר שין ניג,יחס גסני ;וס טס ;תוף לו 6ין יתכרך סססס צמר ,יתיחסו

 טובשם
 ל% . יחס קנת 3יני0ס סיסיס 51תר1 : פלוגי פכיסיוף ר316ן התיקר לחעלס כס"ט  ל3ן כ6י סיחם 3וסיכגס
 ר"ל סיקוס יתם 3ק5ת, גו יסר15ן , 3מיתלט תמחייחס

 :  לירון כערר *1 ל3ן כPnh 36' יחס וסס1י, וסיתרמפתוח
 , *תחי סכטרסות ר"ל , זולתו  ויין כיוו יחם ;ס ייןוסגת
 כן 6י  ל3ן 6י 16 לירון יסעיר לעדר  סטיון 013ספסל
 תנן ססנטרפות 3ין  סגין (STJ~ olc סוס 6ין מגסל36
  סיריריס נין לוס וס ושכגיס נין לנן 35 3ין ס5טרסחזססו6
 סיעלל ס3ס לו 6ין 1ס;"י תגרו ס3ת 610 ,תר גל כי לובזס
 061 נ6לסעת, זס סת63ר יכנר 1pnh ית0 סוס לי  6ין6"כ
 וס  6יט עקל עלתו נת65 יכל עלס סבו* עליו י5רעסס0
 חן5רוף  יחין ווס 1ן יתנסך ול6 יפלול ת5י15ת סיחיחן מעלס כי 3ת5ייית 5ירוף לי כתלית נריף לו ויםסמני6ס 6ססרי סגולתו ומס סמני6ס מחוייכ יתעלס סו6 כיממיחס
 מסיתכן סימר סחין ופולס . 3ת5י16ח ל6 כמלות יחס610
 מסם 6תר ;וס כי לוס וס ורומים 3תכתס סייסתגתיס ספגי 6לו סנ6חר כמו 6ל6 כלל חרירו ס3ח הינו 6סר6101
 1לptSn) 6 סו* גוס ס5טרפ1ת גמ65 061 חגרו ס3תתיגי

 6גל סגד פוג 6פפר  ססי6 יחטיב כ3ר כן ו6ס3עגעיס
 כסייס סת63ר כ3ר גי 6תר גתך סיס עס דתות;וס * ים  יתנרך טסטס סנ*מר ט6"% ירכס 6תקיכמסתכלות
 לסם יתכתת 6סר סם וסתחיחסיס סתסגיתיס כיחסיתע

 ל6 כסוג מסכיחיס ססס עס גחין מתתלפיס יסה061
  6יו 6'כ 6ססר  חלתו סמני16ת ממייזר יתעלס ;סו, 6חר1

 זס נימר ל6 כי יתיחס ל6 ל6  1,ס 6מ7 מין תחת;יכיס
 1ל6 *תחי יתס על ל6 תנכר6יו נ3ר* סוס פס יתיתסל%

~re"ססע3רס ררך ועל סתסותף יסי גדעיו פי' 61חריס . :מגריז ייגס כמו שלא ספני ).( : האפשר ובין  הטחוייג  בין  הצטרפות חין 
 זולפו ועל ית' עליו אצלנו האטר אמום : סחוסי סריס גסי יייחייב

  ייפיי16ת , מנגן פס6מר~,'פ תקמו 1') חסי6' ר' כרנ .  גמיגשחוף
  נענוע סיפרר  ;ירגר לסי , 6מת טיהר תמורס זטח פ) 'ערס וסוימה . סמורם  סןנ ככנרי  נאסוף 1ל6 נספיק  ~ילתי וטל יפ' טליןיגפר
 ופספ ס' 6ור גססרו סתכס רגמי  יטיין . נספוק ל6 גססוף ופלצו פליי יחר וי טבל טוסטר מיי , ור!וווו .כלשו  ממין רי,ווול, יכיסו 1!6 תכמינו, חמין מגססו 6'ן כי , טפין גסוס מגרי16חיו כגר עס GO" יוגלל ג!5 ולסי ויתר, 3פמות סחין 'כללט כט:יי:יססני
 כסיפו פכיי פסר0 סי6 כשפו מ:ר0 ~י כין וחי סי3 ;~גר clo יתארס . היחס טקרה ש-ט':הו  מהחאג היה : רמתו חבתהנין

 : ג0עגר0 ,ת' גו ;יקמר יר3 6מר גפ,י6וס ו6י~1 מ0תי;נ0 ו)סיוסו סרגריס  ;ו'  3ין פיתי מארס סו, גי , גמה;גס סו, הגל)מכיוס
רחלו
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 נב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 החמישי והחלק )י( ה , המיוחסים בהשתנות יתעלה בעצמו שנוי יה"ב ולא , הקדמות רבםיחיב
 כאסרך , בו אשר המלאבה קנין בפעולתו רוצה ואיני , בפעולתו הדבר שיתואר הוא החיובמתארי
 , פעלה אשר הפעולה בפעולתו ארצה אבל , שוברנו כמו האיכות טמין הם כי , הנפח או הציירהנגר

 התארים מן המין וזה , הבנד זה וארג החומה זו ובנה הדלת זה חדש אפר הוא ראובןכאמרך
plmהפעולות שאלו תדע אשר אחר י , יתעלה הבורא בהם שיתואר ראה ולזה , המיוחס מעצם 

 פעולותיו כל אבל , שיתבאר כמו הפועל בעצם מתחלפים בענינים שיעשו יתחייב לאהפתהלפות
 שבזה מה ביאור ויהיה , שכארנו כמו עצמו על מוסף בענין לא בעצמו כולם המתחלפותיתעלה
 חלוקי וכשהתארים , העצם על מוסף ענין ולא בו רבה אין הצדדים מכל אחד יתעלה שהואהפרק

 טובשם
 סחנויסי pSn~l : ססמ1ן מחסכת כסי וסוך 6זס גגימחסנת
 בו מרנון ופין כפעולתו סדכר טיחו6ר סו6 סחי1נמתופרי

 פע)ס 6סר ספעולס (tnSIDD ירגם 6גל סזכרגו,,כמו
 סלוני ממת וכגס סכלת וס ח7ס 6סר סו6 רכוכןכקומרך
 ספעעות סקלו ממעיין מידע 6חר סכורך כסססיתו6ר ר16י לוס ממיוחס מענם רתק מסת61ריס ממין וזס .וגו'

 כעגיגיס מיעטו יתחייב hS מתתו סג16חממתחלפות

העניניםאפורי
 וסמ"ק ה : Sp~st 3סעכלס יחורך )ו יקמל סימם3וס

 סרב סכסיר "'ך מממיסי סמ"ק כוס )סקסוח ים .מממיטי
 לתלן נוט) . מקלס וסוך סיסע) מקמל 510 כי יחט)ס גויחללו
 מקמרכ'

 ס'פעי
 etol פוטו כמ ס'ס'ס נגמ'נס מקלס 610

 וטו סגמ)6וח )כ) טוע) עלס b(SPD b קם )ו 6'ן'סגרך
 סימום סנמסכסו מס כפי . וכו' הרע 6:ר 6חר 1 : סלגמקמל

 : סלמת DS' 1)6 )ומללונם

 סרגיס סעג'גיס חל,קי וססח,6ר,ס נד נוכל 6ת7 יתעלס סי1ו6 מפרק ניס ויתכ6ר : עגמו על גוסץ תעגיןמ
אברבנאל

 טיפס) מקמר כי וכחיגו . מקרס וסוך סייע) ממקמל וסו גיגפעו)ו"יו סטיי ט,חו6ר סרג סחיר 6יך ררים סקט1 . וכו' ההטישיוהחלק
 , לוע) גס טיסים גגמיוס מקרסוס61

 וסו"
 בו, י. פוט) כס )1 6ין יס'

 1)6 , ;וט) ס.וח1 דטס סו6 טיפס) מלמר גי עמר 161י . שוטטוס
 ונס , גטגר וטטס פט) סנגר מס מ1י 06 גי , ס1ז גוס כס"יחוויר
 הפרק לזה גם המרפ.ס. )אמר : מקרס 6'כ 61'נו סייט) מפעמם6י,1

 עשה כאשר ג'ע. המפרש הרב עשה אחריו הכא נ'גולפרק
 וט מטורגיס וגריי גסמסן ot~hno )מקמיני "וגי סגטו)'מ תמורססיג טסנה );' . ואמר( עליהט לבאר והוסיף הקורט'סלפרקים

 )ע"ח סוס גסרק ר6ס , שויי נ'6 נ' נסרק גג)) כמקרס וגר , (סטס
 רשי מרס וט 6י )נ"ר גוי , )מי1.סם ~otrhn וסיט תסוקסגסס

 סמ.ן טס.ס וקמר , גו )ה"רו מוקי מסס ,ס ו6י , ית' ממנו)סרמיק
 ג",1 "נוגר כמו טס פ'יו" וס61 נדרו גב) סוגר טיג,6י מסמ61ריסס6'
 , ית' ממזו מר1מק סוס יסמין 61מר , סמדנר סמ' סו" ס6דס:6מר
 'מ(,)חו ן::'שגוי", הןסה ~י4מעוע , ס"ס סגות סט וסיגור סמי1ח גי , כנגדר סרוח מס כנזר טה)קי)פי

'(6 
 סמע,יניס 1 והסהה1מר

 טס טיסים טו"ממ )ין ו6י, , נגדר 61הו ט6יו1 י') 'תנור )6טסם"
 , סמ,י6וה מתייג 1.סיס , סנמ1"י0 ט"ר ו)כ) ית' )ו גו)) סוגכנמה
 נס0ימס, סימר ס61 וסס1ג 3סה1ף, 311הSu~ 1 עליו נקמר סנמ61 מנסגי
 הו8 מסגד) וחס י81 ססונ גי גס , )ן;'י סוג סומות ".ןוסגן

 ומפיקוח , דגריס נ' וסם , סירס נמירגס S1)oa סממיגמדרגס
 , מס 1"11י אוף וא רגוי מגלי 6הז יגר סו6 גו סמ,י16ת ותיוגסט.י
 סס,ס סרג וכר מסה"ר.0 סג' והמין . מנד) 1)6 סוג גו 6ין61'ג

 נדגור 16 ג)גי גמיוח ~elh סיח61ר נמו , נזרו גמ)ק מזגיגסיה61י
 , מסות תקז )1 סיס טקס )ס' , מכל" מר1מק ג'ג סוס וסמ'ן .ג)גי
 : ס"' כמין כט:ר1ת סמק וט כסקר1ס וגג)) , מורגנ מסוהוסיס

 011 ט"מר 3מס וי lwo , e~ol( טסינו ג'ג ר.ר6סוןמממין גי . סת'1ג טו'11 ונס כיס נמין סרג 6מר )פס קנרג'ט רשיהאמנם
 כקו ":ר נדגר הו6ךו גסי1ח "מוס , סט)0 גנדרו כינר תוקרטסים );י , (ס כדג "מר )6 סן' סגמין )י וואלס . מיו"קיס"ריס סמיי

 גם וט להרי סרג ניקמר גמי גו ריוו hin~o , 06 סיג) ספישמר

סגתג6יסקרשקש
 . הקרסון רכף יחי.ב שלא מפני הרים אמר . הקרסון רבויקקיב
 על להנבה יכולתי ולא בענינה והפכתי בה עיעתי המלהואת
 יקשה שלא בדרוי בה שיקשה פירוש באיזה התקנה שלמותאופן
 הטוב הסרר על מיושבת שלא המורה בספר ואינמלה דברבה

 סכור והייתי מצרה, ההיא גמלה הלונה לעשות שנוכלמבלחי
 לא ההארים מן המין שזה והוא פירושו וה יהיה כי העיוןבההלה
 קדמון בכאן יזכר ולא יהברך הבורא שהוא בקדמות רבוייחייב
 כי שאמר חריזי יהורה רכי במורה וראיהי , הזמן אל יחסומצר
 מסכים שזה לי הנראה והיה הקדמות רבוי יחייב לא התוארזה

 הקרמת אמר א.ך כי הצר בזה ;ל'1 הוא הקושיא כן ואםלפירושי
 דבר מאן הקרסות אחרת קוו%-א ועוד . בקדמוה להיות ראויהיה
 מפרשים ויש י(, ית' בבורא רבוי יהייב שלא לומר ראוי היהשמה

 רבוי, יהייב לא שהקדמות אמר כאלו והוא הפוך שהואשאמרו
 ההבאר שכבר הנושא אל הנשוא להשיב הלשון דרך זהואין
 הומר אם צדיק ימצא האדם קםנאמר כמו בי המליצהבספר
 הנושא שישאר ובלבד לזה נחוש לא הארם ימצא צריק ואמרהסרר
 הנשוא הוא שהקדמון יראה הענין ולפי , נשוא והנשואנושא
 אל יחמו שהוא ההואר זה כי שיאמר ראוי היה חריזיוללשון
 רבי וכן , קדמע שהוא כו בשנאמף בבורא רבוי יחייג לאהזמן

 בבורא רבוי יחייב שלא מפג* שיאמר ראו" היה הבוןשמואל
 מצך צרק מורה שהרב האמת כי קדכ;ון, שהוא נאמרנויתברך
 הקרמות והוא הנמשל הזכיר הזמן אל המיוחם משל ,בעשהמה

 אמרו והוא ובסתם בכלל הזכיר האחרים ההמשמיםוהנמשלים
 המלה ואת אמנם המוחשים בהשתנות ית' כעצמו שנוי יחי'כשלא
 : ספק בה יבא שלא צררך ראוי בכדר :ה.שכה לא הקרמוןוהוא
 מעצם רחוק התארים מן המן ו1ה כ1' ההמישי והחלק)1(

 שתאמר זה משי יהברך, הבורא בהם להאר ותוכל פי' ,המיוחם
 פועל או והארץ והשכלים הגלגלים וברא העולם בראשהוא
 פעל כל ואמר מראש הדורות קורא ועשה פעל מ' כאמרועושה
 יוחסו הפעולות שאלו , נעשו שמים ה' כרכר ואמר למעניגוה'

 : במשלו שאמר כמו הפונות מצר לאאליו

 :ביס:ץ h3th :: כןע%וג":,:וןי6י:ון%'ט:'םשן2::6גץןי4 י:קנ:ך:;( 2 2"1, י%2מ"י
 ידזידטדעעיוסם: ,טע,2':::::ל' :"% ג::גהילנךי:::זף :מביבש 'יני% צו'2מ::ייץ ג442:זיסו11ף2צ:ד4
 גוי %צ:נ::ן:"י י:שסת'גו :::לץ יי11' 44 סד4דיבף2מג1נ

 4::קיס4ממנ:י י;4ו:ע ,Tni~trl יעיי;שומ::ת2ת%2ס:, 4ג%ס%ר4י24 בד 1מ,:מיי י"מ":ש: %1 נ:ןן
et;ta,itl~t ר':%:!ן ::; 1הגן:רם1:י:4ןע 

 ::% ,ם י:1 6ו:6:קן"מי,:);ן ימ',' rl~tlh ג 4:ו.%ן:::י:6ש::"ג'ס:, םע02 ם:ס11:1:ןט'~":ש:י :2גו4
 יג'ם הסרפיס : ;יומים רגיל רנריס וסגוווס , ס(רמש )"ו מקדמות רגוי יסייגו )6 ס,מן ימססוד טסמ6ר'ס , סס דגרו ג'נ ו(ס , קדומים רגיט דנרים יחוייגו סמחו"ר טי וומף סתור טגסיוס , ו'8 שרק סרג דכו. מכח "יך וסחוסיי(
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 5זעה נב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 , בעצמו רבוי טפני לא פעולותיו רבוי מצד הם יתעלה, עליו המורים בספרים הנמצאים חהביםחענינש
 1 סח)ק( מוס ומ"ו מ"ו כ"1 )כסרק שבארנו כ0ז שלמות שנחשבהו סה כפי שלמותו על להורותוקצהם

 הנה , מההלפים מעשים עושה בו רבוי אין אשר הפשופ האתד העצם שיהיה אפ,פר אםואמנם
 : במשלים זה אחר לךיועבאר

פרק
 טובשם

 ל6 גו רגוי 6ין 6סר סססיט ס6חן סע3ס 6יך htot ג517 מ3ד קגחס יחכרך עליו סנווריס סגגי6יס כססריסגמ65יס
 מעסיס עוסס ומסוח ממני6ות 1ל6 מעגיגיס 1ל6 מכמיוח סגחסנסו מס כפי סלמ1תו על לסורות וקגתס פע1ל1תיורגוי
 : נמסליס זס ס6חר כסרק יתכ6ר סנס מתחלפיס, ססק סיס6ל ולמס . נעגמו רנוי סינוג6 מסגי ול6סלמות

פרק
אברבנאל

 :  ס"יגות מיגי מ7' מין ג) ט) פרטי מ1פח ט0ס (ס ו8מרי .סמקריס
 לסגיר ,  סיכמ  15 הננר 6מונו גין סגי) כ6ין ה"' ??'I %6לוהנה
 , כגנר , סגסמייס נדכריס וענין סקנין מס"יכות סמין זס יכלונ נכדטל6
 מין סו6 , 6ליו קנין קסמכמס 3מס טכל 3לתות ס'וסו עס סחכס סגסכי

nil~hcn. 
 וכי

 היי,:יסחלויף2 :צ:ש 2:גה%':::יג, ם ין4ןלש וג? , תט6 יר6 ר'3 נוסר 8מרנו נין סמרם l'hG 8מר
 phn , סנטי ;מ 1)8 טגטי גמ סהו8 הג' גמין גי8ר וכן : )ופ0מוק.ס

 hiir "ג) ק!8 ":י)נון פט8מי
 גח )סיוחס חגו)ה גהון; סמ"

 כ;י)וס1ף גי"וו גגר , טגטי גח 1)" סטנטי מ:גה , וסטנין כקניןר"נ
 והגמ , גנ;ס סנמ)6וח סססחגוננות , וסענין כסקמן , המ6מרוחגסקל
 גס.1ח ג' . סמ1מר 1חכו,ח סמ1ג ג;י סו6 , עגעי גמ 1!"סטנטי
 נרו) גק01י 1יהסט) ג;)1ת סי;ע) גך כ) מו;ס 1סרגנהו מ1נ1ס"ו0
 )זס סניע מספעו)וח יההן:1 "מו: , ,itnao 1,רוק1ח כניי0ןס"זמימוק ח"מי 7")1 , 1כפע)וח ההח;ענוה hlo מכ6י;,ה , הג' והט'ן :טגעי ג" )ו חין ג;)וח 1,ה;ט) גקוסי י;ט) וג"טר , עגטי גמ גו 0יסו"מר
 1ה"ר המ1נס סו8 , הר' והמ'ן :וסרומ

"101 
nirh~ יגי יםיג ":ר( כי , ל1ס  וירוזי סק,י ס~ון ;"מת סכמסמ,ר O)o  וסווחג  סוורך  

 וגי"ר , והתו"ר סהמ1,ס ממין ס"יג1ת ממ"מר סכ , סמ1גג)יםוסע1מן
 ס2קעונ ~יו:ץ מנן ב:ן ש :42ףטק:ו מס,הי1; וסהחי] , מסן'י מרמ(;יס כם ה")ס ה"יגות מיני ד' 8יןסרג
 , 1טנין מקנ'; ר":1:ס קוגר סמין וט) . ימונ1 סנ41 סגנה גפי ס61סוס
 כן גכ ו"ינו )1מר ר!ס , וגגוסח גטגוס סטויויס ו0י:ינוכו8מר

 כנ:מיי )יגר ג)ס ס6)ס טסמ,,,ס )פי כסס סטויויסכי0'נ1סו
 ס1!רן והנה : נו ט.מ!h'h 16 גט0 כ"יו1 1מי , co)l מנ1ךסמורכנ
 סו" ג";ר ;פס גט) טי:יג מכ 1)% ט1ד )1מרסרג

 ומ)י, נגרי"וח נפ0 גט)
 סו" מגו"י 1גנ1:ה וגטו1ס וגט"ן ג;וין ס1גר 0סטייויס)פי

 , מטנ,יוס

"(0
 סק,יינ,ב 8נ) , גטמי.ם 71נייוי0 תכ1נ1ח !כיוחס גכס כ0"י ,"81ר

 יהסונ וסיו0ר וסה0ידות כהכנ!ס , נ00 כטל סו8 גמס גמס ככעלטסס
 "סירים 6)ס בגס )1מר סו,רך )וה , ס0.י נסם יה1"ר 0גגרס8דס
 גסה)ט, ג0מיות הכו;וח "ה0 , וההו)י  גגרי6(ח ג)0 טס0 נהקווומנעיס
  ה1" יי ני  פיפלי  h'hn סרגגה ע) פוריפ  ליייפי יפ' יו4ייפין י;ירי%  מ'נ' 6)ס ק;) ג,ומר סרג וגריו Ofi-1 . ס,י  יל;ין  לירוו1י

 : "מן
 5חרי , )וו)הו גיה1כ1 כן3ר כיהו"ר סו8 מסהו"ריס ' הרב'וההלק
 וכר ס8יכ,ה,יס סחו5ריס 1מיני סע!מ',ס סה"ריס מיני סרג 1גע)ססכי6
  ל:י'י  otoln טס,חס ו"מר , ה,רו;ייס סקו"ריס מיוי הוס סרג,טיגה)ק
 "דם נוי )כ,טרפוח 18 , סמ;1ס חו כומן ה"מר ג")1 , 11)ה1טם
 3"יו0 כ'1ן המהבגס גהה)ת 0יר"ס , עגייס 1"ד1ן נויכ "ג ה"מרכ6)1

 ול" רגוימה.ינים
 , ס0'י גסס :יה1"ר סר"וי , סמהו"ר גע,ס ט11.

  hG'(t 0מ, !פ, מסמ;1ס 5ם , מסס סמוטו נר8ה סרק סעיון ט80ג)
CDJ6( יתי.הס (1"0 , סמ;וס 6 Sh מן)דגק מ(יס 0ה81 )פי ה 

 המת יפול ל6 נטס ק6יגו ומס , סגקמיס תמ:יגי  יייוופיגתגועס
 , גכסרו מסד8' כר' ס1ה כ:1"מר סהר וגנר . ס1מן ,מו?1 ו)"סהנ1טס
 יהס )ס:'י יהיס ה:ס , כ:י)1סוך גזעת ,!היי כומן ה.ס 08 ג.וגחג
1,?u. rfnt מ'ן 0יס הזגי'ס ג'ן כ1" ס'הס ג' , גן "'נ1 מנ;1יו 

 ם ::עין:ינו2;י:נן'ן ::ץ ניבו"י(מ:כ:]ההע י סנמ,ע,1 מ!ה.,ת ':נ511 ךגוס%'4;ו2 ווהייסגיכ'1'ם,"סס
 "'כ , ו)ומן )סטיי סהתח)ה גט)י)וק סימס כ,היס 6עינ1 ו"כ ,סחנועס
 מ;1ס אמנם : 'ה0 "',1 1?עדן וסב)',ה , ס:!')וק ה"ו' 8)ה(רו1
 ןמת'הכ,םיו";ך?קן;1ס2י גי"ל עחס , 8מהי יהס מנר1"'1 י3ר ונין ית' ג.וו '0 06סיקירס

(lhwt~ 

 trh(  "ני . סחח)ס )סס  "סו6  ו)מס , )ט)ו) מ,ערפי0 קס0וסחמ)ס
 , כמ!עיפיס גפני סטוס 0סו6 סי0ר מסס)טרסוח ג"ן זגר 0סרג)וס
 ס61 6הי 16 , סגן 810 וס8הד ס8ג סו8 גס6הי ס!יר1ך גטנין"ס גי ,  גיניהס ספרס 61'ן מדגיי0 סס כטניסס וגכן ג6ג ת"מרכ")ו ' ס!ר41 טנ,ן ג)חי וט,ינס גמסותיס0 ספרט סוס ג'ויסס ימ!8ו0)8
 נופ)יס 8'ג ו"ינס , mhlino 6ס0רי וו)הו וג) , סמ,י"וח מהוייגטסו8 )סי נגר8 טוס טס 'ת' ג1 ו1פ) ג)ח' סוס וס!רוף , טגז 1ס"מד6ד1ן
 8פ0ר סוולחו ומס n~htino ממוייג וס81 . גסווי ססחספךסמ!טרפיס 0וי מ0גו)ת כי ג18מרו וס ע) סרג סטיר וגגר . סיטר כ,ר1ףחחח

 גו 6מרו1 ט6ס ט1ד 8ני 181מי , גיויכ0 ס!טר;וח "ין 5'גסמ!י"ס
 פטו)ס ת1"ר )סי1ח1 6ם גי , ס,ר1ף גגמיות 8ינו וסהת,ס ט)ס'ת'

3סו"
 וח1ר , דגר )ג) Suli1 סחמ)ס יח' 1סו6 , ט),)יו וס)) סגג

  כ,1ת ר.לג טנט) יאחר : סנר!1 )ח6רי )6 ספעו)וח )ת6רי 6'ג,ס
 ס6מח גסי גינ,סס tha( טוז גי5ר , ,ו)חו 1נין ית' גיוו יטרס!טרפ1ח
 , יסר נ)תיס!טיפות

 וכו"
 דגר יהס ק!ח גי,יי,ס סיסיס 8מוס "ומר

  ו0נ'כס וסמר6ס ססכ) נין 'מס ט',ו"ר h'hn גן ו6',ו ס8פקרס'ה:ג
ol?)nסרג  ייי%ר פיו  יפי סנכ1ן 1(ס .  גזטחנו 6'  %לייפ ohtin~S 
 ס61 1כמו"ס , ט,ס 810 סכג) כנס כי ,  ג10ס 1)מי6ס ):ג)הג)1)
 וסזעת , וסגרהו )ועתויהת מ!י"ס תג))ס טק,יס0 דנריו פי' 8ג) . 6הת מ,'"ה הכ))ס ו"ן ,מ;יס

 וס0גר"
 יפי ר'ל )דעתנו פי' ו,מריס . )יעהנו ג"ן 6מר וס וט) , וס6הר'  ייגי ימ1 סר8סווס גסגס 11)חי מ.,רס 18 ט!ס טיהיס גין לחס1חקיס %,רי  מסילי,יס סי6 1רי טי0

  60ס ר,רג טעות וסיתס , 81מות גוי1ק )6 סטכרס ק'ד המקחקףהוטח
 וסירקוח ס6דמימוח כמו מיניס ננטני כהס סד3רים 3י; סיחס  יפולל8

 "יגס , 1ס8'ך כגמס ס1ניס טוי חמח כס0 גוגריס .מ,hS~ .6וג'ם
 ו)6 8הד מין חמח יפול 0)6 ווו)חו ס0.י גין ה'ת0  0י:1) י,1יירו",ככס
 1)" ההח1ן 8מד סוגחהת

 , ט)י1ן ס1ג
"(1 

  סם 08 גי ןנל יג!)ס
 רג כבחז) וגגר . ג4ד  ס0ס  ל:יון וו)חו וע) ,ת' 0ו"מרסמ!י"1ה
 08 גי יסתוך (ו)חו 1ט) יח' ט)יו (hie 0ס י"מר סן8 )נ"רמ0ו"י

 % :ם מו" צי2 :;:%מ:ני בו:ן (:ןנם
 )סס טנין 61'1 8פברי 11)ח1 1מ,י16מ ממו,י3 מ,י6וח1 גי ,1,תר

 31יו כיגו ם"ין סרכ 6מר זלגן , סספק מעגין 61יני נטנין 1ל8נספ טי6מי , סננ:דחף כ;ס טנין ססק גלי ווס , כ%גר ססס 6ס כי ,טיכל)ל
 סיס יתס  כיגיסס סיכ ~dh עוד ו6מר , פגיס נ0ו0 0יכל)ס טנין~ולחז
 , ימ' גט)מ1 מקרס יס 80יeuh1 1" , סיה0 מקוס  טי;ינכומהמ.יג
 וס61 , סימס מקרס מסיגס1 סיס וו)הו עס 4:ס'י יהס סיס ;6סרנה
 , ס.מ0 יג:) ")יו סמיוחס ס(ו)ת 0גס0הו1ח ר') ,ג:ן)

 ס' ט) י,רג גחג וס טמפ:י טד , )(1)חו )1 טסיס יהסו גנט1)מס 0,וי וס1"
 ס"'0יס Sh )" ק"מיס חמיו כס'ו סמ'וש 6) ס61 'חסו כ' 'כג)מגו)

 גממ0נס ס61 סוס גימס סמ(רס 6ג) , P~hli), י'p,?) ??~1 6סופכדי0
 מנ) יה' גט!מו מקיס יס ט8ין סרג 8מר ו)כן גמ,י5ומ,1"ינו

 טגזו נמוח טס116ן נ6מר ט6,מנ1 , סטכ)ית  נגמיוס  0ס81 מ;רסק,ח סו"
 6,1 מסממטנס :וס ו!עי , 0סיס עמ1 6דע ג80',1 סיחס מקרסיכיגהו

 סיה01יס גת"רי 'ת' )פ8ר1 כמון ") ~(t?r סיג 8מר )ט!מ1מהמ!י"1ח
 מח6רי החסישי והחלק : סטנרס זין ט) "0 לי  י,%פ ט'י )6ג6)ה
 נ) 8מר ס)6 סרנ גוגרי ססהג) , נפט1)תו סינך 0,ה1"ר 810סמ'וג
 , ניפ  פי%ר נמו סהי1נ מה"י' גך גזרך ;זמו 08ר כח);יכ7'

  %גה-י ג.ן  סמיוג  יייי  פיוירפו 5פ0ר ,כר 6סר סז'  :פררביפ לפיויוי
 :נ!:::ן12':2%"ג כגמ:גןי:ןמ:מ':ען'ע%גיכפי
 וסרחוס , סג) the(1 טר') סחגס ת"מר ג6)ו ית' ג1 מוקריס1יהיו
 ה"רי 8ג) , ה0"ר 1גן  ייו 0"'נ1 סר') וס"ג , 8גור 0",י,0ר')

 0)6 מס סה'1ג מה8רי גסס 6מר ו,גן , !ר מג) מי1גייס ס0ספט1)1ת

  רי'י, ג1 )ת6ר מוחריס סס ספעו)וח 0ה6ר' סרג 1"מר . כ,הריס"מי
 ט,ס סיותו טס גי , סגתמות ט) 1)8 , ג)) הלג1י ט) מ1ריס 80,נס);י
ulcc1hh גגר sutt ום סומ0ך גפרק "יג6ר גמ1 , קונ1ח פע1!ות( . 

ס"מוס
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