
 גג פרק ראשון חלק נבוכיםטורה
 הניא לאשר קריב " , בהם להאמין לבורא התארים מציאות המאמינים הביא אשר נגפרק

 עיון אליה הבדיהו לא ההגשמה פאמין כי , וזה , בה להאמין ההנשסהמאמיני
 הם ובאלו , תארים בעל והאמינוהו פשומו על הענין לקחו , בתארים יתברך שיתארוהוהתורה וספרי הנביאים מפרי נמצאו כאשר , בתארים הענין וכן , הכתוב פשוטי אחר נמשך אבל ,שכלי

 אשר , הנפשיות התכונות ר"ל הסקרים והם , הגשמות מעניני רוממוהו ולא הגשמות מןרוסמוהו
 ענינו תטצא אתה יתברך לבורא עצמיי שהוא התארים מאמין שיחשב תאר וכל , איכויות כולםהם
 נפש בעל נשם כל מעניני שנהנוהו בסה רופה )6( , בו יבארהו שלא ב פי על אף , האיכותענין
 לא , בשלמות לצוארו בכולם הכוונה אמנם , אדם בני בלשון תורה דברה נאמר תכל ועל 3 ,חיה

בעצם
 טובשם

 כ6ל סתו6ריס ot)tnhno כי סו6 כזס סטעס נגפרק
 סכים לקטר קרוב סו6 לס6מיגס סכים 6סרית'

 סכי6ס ל6 הנסמ1' מצמיגי כי למ6מיגי',ווס כסגפנותלס6מין
 גסס ססו6 סוחר hlO מסכל 36ל סכלי ענין נסלס6מין
 סכת31יס פ;וט' ,חרי לסמט;ס לס*מיגס סכיכם6כל
 (OO לס6נוין סכי"ס ל6 כ' 3ת1"ריס מעגיןוכן

 סכלי עגיי
 "מר 1")עס . כת61ריס סית6רוס1 התורס וסרריהגכ'6יס ספרי כמנצו נמסר Ots סכי6ס o)nhl וס יממן מסקלכי
 לס6מין המני6יס מס סכתוכיס סיו ס6ס למס קרוכסרג

 סססס סת61ריס כעלי כן גס מ6מיגיס סיו3ת61ריס
 וחייכוסו סג;מ1ת ממגו סלקו 6כל נסס 610תעלס
 6מר ול6 קר1כ סרב כסס צנור 6סר ססכס סי6 וזוכתו"ריס

אפורי
 סג" )6:ל קינג " נגפרק

 גומל וס מסני ל') . וכף
 נסססי ס6מיגו הסנטמס מ6מיגי כיקל31

ct~tntoמ6מימ "כי ס'. ויד ס' עיני 63מלו גסמוח סמולים 
 סת6ריס שמינו 6ני ס' ויד ס' עיני מקמינו )6הח,6ריס
 "מל )סיכך לנס ס3י"ס סכ)ס ונס ויכו) 1ר1)ס מגס63מר1
 ס6מיגו or מסני ל") וכו'. 7ומס כו 'כ"לסו ס)6 ננ : קלוכסי3
 גסס כע) (cc כ) טרש מנד "כוחייס ח"לי0 יתעלסכו
 6יכוהייס cf~hn יתעכס )ו חייכו וככן 6כ1חייס ot~hn )ו יםהים

 חולם דכלס גימל סג) וע) ג : כסירוס or 'שרו 0)6ו6ע"0
 כ' נצמר שמחי סרח מצמיגי היגהנו ליל , "דם 3י'ריטון
 מנד סו" ויניס ועירס רגיס חיריס יחנוך לו קח"רומס

 6ס כי , כס לס6מין התקריס למצמיגי סכי" כסס להטמין הנחמות לנו6מ.ני קכ'6 6סר כי .מחלטימליתר
 (otlhtn ותפרנסו סג;מות סלקו סס 6כל , סגסמ1ת מ6מ'גיס סי1 כן גס סת"ריס מצמיגי כן סן3רסיס
 גמנ6יס OOt חיכיות כלס סס 6;ר Pt'tDJO סחכע1ת וסם , סנסמות מעגיני ג"כ מרוחק 610 חסגטמיות מרוחק610 כ"" סרכ וצמר , (o'"hp וס יקמיט 1ל6 לו יתעלס ס"ס סית61ר רבי ;6ין 1מס1רסס נוכוגק סו6 סגסוגות טירחולמס
 סל6 בע"ס ס6יכ1ח מן עגינו קמנ6 6תס יתעלס לכורך עגמיי טסו6 סת61ריס מלימין סיחסנ תוצר וכל :כנסס
 כעל גסס כל מעניגי סגסגוסו כמס 17מס , סתו6ריס מבמיני דעת כפי יתעלס סגוונ"יס)"ל סת61ריס ומגס .יכ6רסו
 ויו"כ סתו"ריס כבלו o~O ית6ר1 כתו6ריס יתוירו חיס )סס כעל גסס כל גי ;'ר"1 לחס כי כו והרגזן , חיםגסס
06o~O סת6רוכו כעכור כת1"ריס ג6מין כעכור,וק ל6 ממס תורת סת6תיניס 6ג1 הכל 1ען גסס יסים נסס ישויר 

 ר51ס , שלמות לתקרו הכלס סכו1נס 61מנס : סתמת לפי es 3"6 3ל:1ן תורס דכרס נצמר סכל על כיסנכ'6יס
 36ל מפעלות מקבל סיס כן סדרר סיס כ"6 כגסס ממיס לו סי; העכור ל, וחנון רחום לסרס קור6יס כבחגי כילזמר
 סמיס מסינ סוייגו ומי 7כר סוס מסיג צינו סומע 1ל6 רולס סוייגו חמי ~o7h יחסוכ כי כסלמות תצרוכעכור

ומגיגס
קר,צקשאכרבנאל

 אש בעל גשם כל טעג'נ' שנהגוהו נמה דוטה )8( נג 13ייק ספטו)וח טח6רי ג6ן )ג6ר סטהז) סרג כי וסrcs , 61 ג,ס י"60מנ0
 שהוא י'חשב1 הההון שירטו מה וכל כו הרצון . חיה י ),') 8'ן געי ,hS וטוין קוין 8100 סר5:ון ס"יכ1ח ממ.ן קמינם8'ו0
 לו חהסו ולזה בו תארוהו חיה נפש בעל גשם לכל שלמות . 1סכח(ע)1ת סכ!ע)וה מין וס51 80י;ות מן סג' נמין יכוסו ל"8,ן(
 )סתת סגיט1 ס)8 אני , כעיני יסרו )8 דגריס וט גה:וגח רוויתיונגר
 כמהין וירקות סגיימן ייר%היוס ;יפר יללו ,  ייייוופ יירייוי  ייון סזסזין)וי  פרפר  ,וין9ויילוס רלוי ר6ס , סמהפט, גפי 06 כיסיוע, גר' י5מי )6 מס6,גוח מין ק8וח1 גו )י 0ני"0 1מ0 . סמ6מר1ח גשר :ג8 גמ1 מס5יג1ח סטיר סג' ממין 0ס61 וססתפט)וס ר.0סע)ותעוין
 , ססת;ע)וק שכות יקרץ 8;ר כו6 0ססרס קט' סמקרי0 8)1 גו נסיו נך מוג ק) סוגרך ומ' , 1)רומ )י0 סג,ט מסוטרות כחהוס1למוס
 , ;חלמי סיפתח יורן ייון  כמו סססרס ;ל מפ11 :יכיסומס

 י6מ.-
 ו00הן:)וח 0סספס)וח ס;י)1:ו4 מזנרי ר51ס רסון סרעפות

 ס;עו)ות הקרי ולגן , סיע) ע) .:)1 )8 5ג) גן)ות oh1 גחוון 05 ימחיט) ימקם) 6) מ.ומס.0טויסס
 טיפ  פסייכוס סמן  גוס  ייכנפי 6'"

 : ממהסס) כס' 6,1 כשט!כב'
 )(י , טכגי8 גמ1 5מר ו)6 קר1ג 5מר וסוס  יי):%ז, )מלמיון :קרס ימס זרוי  יזרייייןיייייגי:  גזפפרמ  כלטריפ ל%יי.נ.1  טופס וקמר , פסוע 8מו מפוע) טיגן  אסר סיטונות היגוי גו )גמר כוס מפרק סוג סגין . וא' המאמינים הביא אשר ננ41ק
 , מס0 סמו)ד0 כפי סכת1ג מסקדמוח קחו תקהו )וטיגייס  סילם , יי , רולי , ייזל ,  מים  יי%פיני:ו סה"וים מלמיס 6מ,0 , וו1מ,ס0 ס' יי , ס' עין , ייסוג מפיט OnD1 מ,"1 סגטמ1חטפ6מ,ני

"'1(1 
 , סכסוך פסל לפי  נספיימ זגרי0 סה5ויס ס"מ,וו )" סס כי , ;זוג גסם

 ימוזגו )6 סמחה)ס1ח טכ;טו!וח )ג6ר סרב  סגין הוה הפרק : ואומר( המפרש הרב עלז הוסיף )עור . מסכח1גיס שמטך גפי "אייס  06גי
 .  סיביתי )אמיני 0;וס )מס ק"ג סגהיג'ס ;;1טי "היי  ממאס  ייקרי: לפיפיני  ;זין וקמר . 5והס מוט) מתה,פי0 וטנייניססחח)וח
 יפי ;נסיג  מיירשים לוזי  ולזם. , לוי מגיפי  עיר::  :;לס , חי ר11ס 'גו) תגס טס"מיווסו סה"ריס מלמירי e)nh קרוג, 5פרורוז

 ס;ימוהי0  דויזית ht),o גפי :כליימ  רו:ניימ :רז  יחתרו %בל , יכוון סטם גפ' גטמ"כ  סחמרי0 י,פיוו ל% כפ כי , Dk-nססו6'ס
 סח5יים גט4 6מנ0 , סגח1גי0 פקוע' גפ, 08 כי , g((c גסי 8),0  ג15 ל%  ייפויי  ימיפיני )פי , 0סגי8 למס קרוג 8מר 1)1ס .מסגת1גי0

 ולא הנשטות טן רוסטוהו הס כאלו הרב ואטר : נמו 1"י:1 )ונר קרוג "ומר 610 )גן ס;ת1גיס ירככו OD  ;כלס גוי ")ימסג"1
 פץמ0ש וגסיותס ממזו, ויר1ממ1ס1 'ת' נגורך אמוק מריימס גרה1 ס0 , נמל, גו סירבו טממס קומר . הגשטות מעני.ניירוטמחע
 סי1ה0  ;עם הויתיות סתגווות למר . מסמ;זיי0 וט "י וגבר . סמקריי0 טס0 סגטמ1ת טויי גסגרמ ימקגו 0נס , סח"ריםאיו

 5רם :יכעס thr' ולין , ס8יגוה מעו.1 בטווסו עויינו ייגהן גטיה;י יום ט,מיי ה5ר טר.מ"מין( )).) "מר ;סם 1uht' , וחיכיות ססננסיות
 יס!מות 'השג מיסמין קפי , נ:)מ1ה סט.י )הכך 05 , וגריס מג' 6' גח5רי0 סתווי ג11וה סיהס  5גי  מויטלי, %היייי :מןי  זיו%ונזיריי,  יניו סילול )'כ ייונתי טל 1:  טימר סיח וטס . "ר0 גו, ג)סין הורת סזגר0 מ,'! )מדו :גנז לחרי , סה"וי0 נסוין סגהוג.:גס:1ט'
 )זג.1 גיס 18ה1 ה6ר )גן , 111)ה0  ורופס חי  יזיל חגם ס6מר כקו ס""סה~ש

 קס1"
 גו hln'V !5 8ג) , ;)מוס קי8מי מס ג;) ;: ,ק'

עזיו
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 %ש ט פרק ראשון חלק נבוביםפרה

 , הפתחלפות fn~PD; תארי ינים ד , הנבראווז מן הנפש לבעלי שלמות ההש אשר הדשא הענעבעצם
 הענינים מן ביה משל לך אבחיל ואני . בפועל הנמצאים הענינים יתחלפו הפעולתן בההחלף 8%ה

 יהיה שלא פי על ואף , מתחלפות פעולות טמנו התחייבו אחר הפועל שיהיה ריל , אתנוהנמצאים
 תבשל , קצתם ותקפיא הדברים לקת תתיך האש בו והכוחל , ברצון פועל היה אם כ"ש , רצקבעל

 והמבשלת והשורפת והמשחרת המלבנת כשהיא האש האדם יתאר ואלו , %עשהיר מגלבעותשרוף
 ענינים ששה בה שיש החטב האש טבע ידע שלא מי וההיה , אטת אומר היה , והמתיכהוהמקפיאה
 , נטרף בו רביעי וענק , יבשל בו שלישי וענין , ילבין בו אחר וענין , ישחיר בו ענק ,טתחלפים
 עיין מהם פעולה ענין אין זו הפך. זו פעולות כלם ואלו , נקפיא בו ששי וענין , הדיך בו חמישישגק

 בחקו שכן וכל , ברצון הפועל בחק שכן כל ז , בטבע שיעשה במה י נמצא זה הא ואם ,החום והוני , הפעולות אלו כל תפעל פועלת אחת שבאיכות ידע , האש פבע ידע אשר אמנם ,האחרת
 ההכסה ענין כי , ד"גנימם מתחלפים יחסים ממט השננו ..אשר ח , ספור כל על התעלה אשריתכרך
 מתחלפים ענינים בו שיהיו נהה נחייב איך , הרצון ענין בלתי היכולת וענין , בט היכולת ענקבלתי
 התאים ענין הא זה כי ט , יוכל בו וענין , ירצה בו וענין , ירע בו ענין בו שיהיה עד , לועצמים

אשך
אפסיי

 סיטר מס יסרפ עגמו . וגו' 3סחמ)ף "6 ה :פעולותיו חבלי סם סגגי6יס פעמו סת6ליס ולורי ד") .קעריותיו חקרי ורכים ד : ס6מח )סי ל6 6דס כגי בנסון מורססדכרס
 סחן ל") . 3סכע סיטטס גמש 1 : מעכל פלק nws)סלט
 כמק סגן כ) ז : oStDDa יזיעס)1

 כמו ל") . כלנון מפועי
 מס מיוזעס6זס

 סיפעי
 כווסל ח : )מעם וס י63ר וסוך ,,

 יתעכס ממגו מסננו כלסל ל") . 1כ1 יחסים ממגוססגגו
 מס ומפגי , וסיכו)ח ומלנון סמכמס וסם מחמ)פיסימטיס
 מלגון ענין שחי כ6דס סיכו)ח טנ'ן כ' מחח)סיס 16מר6ג'
 ענמייס משמדפיס טניניס סיסיו מוס (stfnn 6יך מקוסטכ)
 דעת וסו כי ר") . סת6ריס ענין וסו כי ט : וכוי 'חע)ס)ו

 טובשם
 סגכי6יס ת6רוסו 51כן סרחמיס סעודך! עומס סריגווחגיגס
 מס תכעס לו סיס 65 מעולותיו t~fim סס סרוגס6ץ
 סכדל ים 6ג5 ג"כ סחורם פמוטי מגד כסס ס6מיגוסתו6ריס מקמיני כי כ6ן עד ס6מר מס ככ5 לסרס וסכווגס ,כגסס
 סגסמות וסלקו סח6ריס קיימו סח6ריס מ6מיגי כיכיגיסס
 סחו6ריס סת6מיגיס כי נסס מפס סיסים o~s יחחייכו6ס
 גע5 גסס כ5 ית61ר 6סר (tmh ollfiln מתקריםסי1
 3ע5 נ"כ uthl סגסמיוח מן יסולק ססס ו6ס חיםגפם
 , גסס לכע5 סיח6רו תוקר כסוס יח61ר סל6 יחוייבגפס

o)nht06 סדכרס עליו 6וווריס 6גו ח6רוסו סגגי6יס 
 ל6 כטלתוח לתקרו סכווגס ו6מגס , כ"6 כלמוןתורס
 סני6ס נחו6ריס ססנו6מיגיס ח6מר ו6ס : מעגיןכעלס

 3סתחלפ~ת ל6 כי סרב 6מר לכן , 6ח7 זכר 6ל6 יכ6 ל6 6חד מדהר כי יתעלס חמנו ~(nlSIDDO olfi סתחלסוח06
ntSIDD~יתחלפו ot)t)P~ קשע5יס , כרגון ספ1עליס 3דנריס ע6 נטמע סס~עליס כזכרים ל6 כשעל סגמנ6יס 
 ס6ס טכע ידע ס65 וחי וחסחיר ותלבין וחסרוף ותכסל ג"כ סדכריס קנח ותקסימו ס7כריס קנח תחיך 6ט כיכסכע
עיפרוץ רכיעי וענין סיכסל כו סליסי וענין סלכין כן 6חר וענין יסתיר בו מגין מחחלסיס עגיגיס ססס כ6ס סחה65יחסום

 6ל1 על שעלת 6חת סכ6יטת ידע ס6פ טכע עי7ע ונוי וט'/ יקפיץ כו מסי ועגין יתיך גו ממיסי ועגיי
 כל יפעל כרנון ספוע5 כי פרגון מסוען כחק כ"ס כטבע סיעסס ona כן למגל סו6 ו6ס , סחוס וסוףספעו6ח

 כחו מרעתו 63יס סמחחלפוח ספעולוח כל 536 מתחלסיס עגיגיס גו ימ65 סל6 עם מתחלסוח חפעולוח סירנסמס
 ס6גחגו 6ף כי רקס , וכה ס56 כחק וכ"מ תמרו : ספור כ5 על מתעלס 6פר יתעלס גחקו וכיס למטסשיתכמר
 מתתלסיס  סס כי  ניתר  1ס כעדור 65 וסיכולח וסר115 סמכמס וסם מתח5פיס יהסיס ומעגחגו ממגומסיגים
 ירנט כו וענין . ע"ע  גוסך רדו , וגף יורע  גו  עבין יפעלפ  גי פיסיס  פד : וגו' פתפלפיס עייייס  כו  פיסיי פוסגיייג ננ4  פתפלסיס ססס יעגור  61יך  סרלון  טנין גלתי כתרס סיכולם  עגין כי  מסיר כל על נעלס סו6 גי שעלסכסיס
 יתרס כזס לנסס ינקר ומנס , 16פס וקמיו 6פר סת61רוס  טנין סו6 זס כי טבל כ1  וסגין , ע"ע טפף  דבר בכוכ"כ

 העניייךנ
אברבנאל

 ,otbhne פיסיו ו6ס , כמיס לעיות % כי געאס ננפיש wthעמן
 גס1ט) פיות יתמייגן 0פטו)וח קמרגוי נמטוג ס)6 ותסי . 0פעו)ופגפי

 סיג 0גי6 )כן , t~w(m )6ותס סגופ סס0 מחמ)פיס רג'סעב"ם
 ספוע)יס סעגטייס מכדנריס ר6קוו0 . ס,0 קיטס %ע) 0מט"יגידור

 גטמינ' טסוג'מ כמו , סוויפ יגריס יפעלו 6מי כמ סעס ,ג6יגיוחיסס
 טימר סרכ רכרי וסגן . כמומו %ספעולוס מינים פסס פיטססס6ט
 סקנסס  ריוח סק יי כן ט6י,ו יר06 גי , 11 0פך 11 פטליות כ"מ61)1

 . יגוין )גבס גרגריו סרג 8ג) , ססגיוה 6יוס , וסטרפס מגטו)סיס ,  ס,תרוס  ספט%וח סחי סיס , וססקפ*ס וססחכס , וטחרוס כ)1כגספכיוס
 4מסס , מ11 טסך 11 ת0ם וכר 6טר  ספטו)וח  פסס סכל מקמרויטייל
 גמ6מוו ג% 6'ג 0:ס , המוח 0פט~)0 עוין 60מת ספיו1ס  יפויןקאן

 1)6 . וגו' ג)0 61)1 6מר 61)0 8)ס וט) וסמחמ)פוח ס0פכי1ח0פטו)1ת
 'כ ג לי , יילד יפטול4? כל יפיי לשייו  סרם סרג לפר 6יךחקסס
 סייגן 81ין מפועל, 80יכוס סו8 פתוס סוס גי , גינתו 45זסיפסס
  0יוגס גי גס O~o 0סטו%ח 6)'1 יימס )8 וקט , מחפט)  6ס גיתויל
 הפועל בחק כ'ש : סחוס פשע) סו6 סג) 61'ג קראי ממס'גק מ"י ותימסו קי16' ממס מס 'ותר ס'ס'ס מס כ' ,  מסמוס י%ק'ג5ם

 ס6ינ1 ס15כות כ"י תרגעי רפוט) 06 ר') . יה' בחש עשבתון
 פוטו סו8 , כקרר י"ג) bSt יממש 60פ סנ0 כי , וסככו יני צרעו)יגו)
  ס0ו8  יר1ון שפושל ספן  סיסיי  יריוי ג'מ , ומהמאיס ספגיסדגריס
 היטיס ר,ל יו ~י סיריל סר15י יירגן %1 ,  וספכו סוגי ע)יגו)
 וג'" וכיס , 6תד גת טסו6 גי11ו1 0סג'יס וגס מחמ)סיסרנריס

 יתק
 וטגוג 0קיי0 גו  יע"ס ממרי רנר יו  ילין  גפור  פוסל  ~hm ית'כ415ז
 מפוייס רמחי 'מסיס, ממון יסננו גביר סוד קמרן ואמנם : מסגרגר
 נו טנין מחת)פיס  וגויס ס"מ ורקס  סגנו ונטפיי סרג גוונת ססי0גו
 0פי' 5גל . ית' גו יריר  סין ,מטונ ו0 מפנ' ס)8 נרסס גו וערןניע
 ,  ימקיס היוו כיונו ג6סר %15ר ט)י1 יפול סי, לפי  16)י ינטר 61ס,ס
 , מחמ)פ1ח פטו)ומ יפט)  גרך ייופל 5סר  סניי סרג יקמר גנו גיוגס
 וצגן . ntY~ueo מ1% כסי מהמתסיס טניינים פגנו 6'ג יקמרו6יך
 ית' עמנו סגילות סמחח)עות ספעו)מע טרם ")יזו גוו מגיעיםסעליניס מחמ1פי ימסיס ית' מתנו כמגוו טג5"ר גוס )%4ר סרג  מרלי6מ"ונ
 סיכלה טין נצתי כמגסס ענין גי גומרו מחמ)פות 0ס 6,ד וגידף .צבינו
 כו טנין , ottniw מחמשיי ט,יניס ית' גו סיחיו ,0 מיי וחייגס)6
יוע

 סמחה)פש  01ימסיtpw 0(m יוחס  ייון  יפי )פי "ר1פ, יי וטוי
מנימוס
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 בג פרק ראשין חלק נבניםמוה
 יבאר לא וקצהם , העצם על המוספים הענינים צמנה בזה קצתם יבאר והנה . אותם יאמרואשר
 חכם , לעצמו יכול , קצתם כמאמר י , טובן בדבר אותם יפרש לא ואם באסונה יבאר שהוא אלאבזה
 אין א"ר כח שהוא , באדם הנמצא הפדבר בכח לך אמשל ואני )כ( כ לעצמו, רוצה חי ,לעצבי
 התשבורת וידע וילמוד ויבנה ויארג וינגר יתפור בעצמו ובו , והמלאכות החכמות ירע ובו בורבוי
 והפעולות , בו רבוי אין פשומ אחי מכח מחוייבוות מתחלפווע הפעולות אלו , הסדינהוינהיג

 הכח יוציאם אשר הפעולות מספר ר"ל , למספרם הכלית שאין כמעפ מאד רבוות ההםהמתחלפווע
 מעצם באות המתחלפות הפעולות אלו שיהיו יתעלה הבורא בהק כן אם רחוק ואין ,המדבר
 תאר הוא יתברך האלהים בספרי נמצא תואר כל ויהיה , כלל מוסף ענין ולא בו רבוי אין פשופאחד

 , מתחלפים מענינים מורכב עצם לו שיש לא )נ( , מוחלם שלמות על מורה או עצמו תואר לאפעולהו
 אלא מ , התארים בעל העצם ענינה.מן יבמל , ההרכבה מלת מתירים בלתי בהיותם שלא ל)ד(

 , בתארים האמינו אשר שאלו והוא נ , לך שאבארהו זה והוא , לזה הביאם אשר הספק מקוםשהנה
לא

 טובשם
 כוס יכיר ל" וקנתס , סענס על סמוספיססעניגיס
 0תו6ריס מ6מיניס קנת כי ר"ל , כנתונה יכתר טסות6ל6

 וקנחם גמ6תר ויכירו נוססים חו"רוס גסס סיט6ומריס
 תו6ריס לו טיס o)lnh1 תכיר טסו6 6ל6 גו יכירל6
 גוסטיס ח61ריס לו סיט מען נמרמר on~h יסרס ל0616
 ר1נס לעגמו חכס לעגתו יכול קנתס כמתנור : כענסעל

1nSDS, פירקו טל6 6לם על 6)ור סר3 כי ר61ס 6תס כגר 
o~nfinכספרו 0רכ נכמרי כל כסתחפס 6מגס מוכן כדרר 
עלי0ס

 תגיי
 חגם 6מי1 כי מוס, סר3 "גל כנווכן כי ותדע

 ע5ו,1 ס'ר05 לענמו "Ost וכן 6"ע יודע ר"ל 6יג1לענונו
 יבע סיסים ר"ל יודע, ס'סיס קו6 סנוענמו בו סכ.1גס6נל
 ת61רי1 כי ע"ע נוסף ומתותו Inpnhn 610 עקמו עניןסכו
 וכן סי7ע מס ידע נו מענתו יונף 7כר 6% עגמו6יגס
 סרור% 0יסיס מסקר ומן רונס סו" InSDnp לענמורונס
 טסגיק ואחר . ויכת חי 610 עגמו כסט"י וכן ממגוגעו,-

אפורי
 ט6ל1 ר") , וכו' )ענמו יכו) קנחם כמנגמל י : סח"ליסכעלי

 יקמרו "כ) o'1hP6 מגין כסילוס )ומל לוגים o)tbס6גטיס
orעימו חי( 'גי , וקו on)D ענמו נ"מרס מלמרסיס 0סס( , 
 qD11 ומצותו מ"מתתו סו" עלמי ח6ל יתעלס סכו כוויללו
 "יגס )עגמו מכס כהקמלו גי , מידע מס 'דע 13 עגמו0ועל

 אני כ ! וכו' )עשו וקחו מדע 6)6 עימו מדע כורסיס
S1CDhסכן כל )מעלס ט"מל מס יכפר עכרו . מס) לך 
 ל : כרנון מסוע)נמק

 ו0)"
 ר") . וגו' מחיליס שתי כמיוחס

 יתכלך 6100 )ומל )עגמם יחילו )o'thno 6 הכערי6ו1"ס
 nt~hns ס6מנחס טנין מקוס מב) מחחיסיס מעניגיסמולכנ
 א"כ otelnnn ע)מ"ס חו"ייס מ"מיניס :ooI 6חל סו"כך

 סט)ס מן עניגס ינטל ל6 עליין ססלככס מלח 00ו))יסלע"ס
 )6 עדין מקוס מכ) סח"רים מ"מיגי דעת )כק) כמטויס")ו 0כ,"רת' D~Ph ר") . וכו' סססק otpn שנס ")6 3ן :וגו'

 נ : )גמליכט)גוס
 וסו"

 סו6 0ססק ר") . שמינו 6סר סאו
 ווחחלס1ת פעמות היסכל סט3עייס 3דכריס ים כיסרכ
 63טר רצוי  6ין 6"כ ספור כל על יתטלס 6;ר ית' כחקו סית65 ;יתהיכ וכ"; כרנין מפיעל נחק  וס סימנך וכ"מ "קדכרכר
 nSIP~I ומרנון כחכמת ממחלסיס דכריס מענמט מסיכים6גחגו

~h)v 060 סמתחלפיס סו3ריס 6לו לו ימנ16 ג"כ כי 
 מנ61ר רנר סו6 גוספיס חויריס לו סי; סתכיריס ומגס רבוי, עסיס ollhln געל סעי  סיסיס מזס יחוייב כן ס7כרסיס

  תכס לעלמי יכול on~p כמקמר ~o)tnh מכ61ר ;סו6 6ל6 מודן נזדכר מנ61ר 3מ6מר ינקרו ל6 6;ר  %61ס ,ס;קרוח
tnSDSיקג0 זנו3ו רכוי  6ין 6תד כת סי6 כהדס סנחב* סתדנר כי , רכות סטולית יסמל 6תך כת  ססי6 תססועל מסל סגים . וכף PDhSn~ ספעעות 61ל1 ממדיגות יגסיג 0תסכורת ,ידע וילמ71 ויכנס ויחרוג וינכר יתפור 3ענמו זכו ומחכמות 

 סביר, יתק רהטן יין 6"כ סגריר ככת גת65 וס י6ס ,  סטכל ט610 פטנט 6חד מכח מחחיי3ותמחחלסוח
 ספע1לות סיסי

 ס.6 סילסיס 3ססרי סגמנ6 תייר כל פסיס כלל טסף ת61ר ולost)l) 6 רגע 6ין Dtnp 6ח7 מענס 0p'h3מתחלפוח
 ס"~נ!ריס כי סרט מהניח צחר ן ססרכיס  סגין ינטל. לי ח61ריס  לו ;יס  6ותריס סם 06 כסליי סרככס סיין6יהריס ססתד3ריס 61ף חחחלסיס, מעגייס תירככ פנס לו ;יס bS : עמו סגמ5, על;למות מורס 16 עימי תויר ל6 מעולתוח61ר

 כדירים ח61ריס 3על ססס יסיס ולכן  מתסלפיס מעניגיס Otb3 כמתחלפות קספעול1ח כעכור ל01 סכי6ס ל3%תו6ריס
 סת61ריס ;כל יחוייי 61"כ ג6רס סמרגר וסכת כ6; תתסלס1ת סעולוח יפעל פרוט סיחר סרסר כי ס;כליי' .כדוריססטנעייס
 6ל6 יקמר לח"ו ספק סר3 מעיר ספק otpn : סמח61ר כטקס חוקר ל6 ססע61ת ת61רי סס  סגכי6יס כספריסכ6יס

O)~D
קרשקשאברבגאל

 אכל זה אמרו שהם לא פי' , טתחלפים מענינים מורכבDSY ית' לפיו סמיהסיס כנ~ספיס סח6ריס וימת( ),') וימחו יגעיויתם לו שיש לא )נ( : המדבר כח והוא ברצון שפועל במהואחר התקריס גט)י יתקלס 5מר יסרג ס%לס גרגרים הסירס ירקי .קצתם בטבע  שם,על במה תחלה משלו  הבש . המרבר בכחמשל יגאר והנה : en~h יקמרו ,סר סס5ריס  ט)ין 101 כי , !ר מסל1hh לר אמשי ואני )ג( :  לארם  שקמוח שנזם הזפעילוח  החאגיםית' פעוט OID יי, יי למם פספוס קינו 'ס' יו* וא' ממני ניומניטים
 מיה וזהו עצמיים תארים לי שייחסו מאחר  רבר(הם ודביליהוא יגול גייזר '(fGtlh ), %סר ג%לס  סמאל O~ut (ס', יגפרו )6וקוקס
  בשם ההרכבה מיה מחירים בלחי בהיזהם שלא הר'םשאמר שד' 16תס ומוו( )י'ל ומסו גיערו ג'ז 6)ס 6'נ וסוס יטיסו, חי)טעמו
 ספק מקום שמא אלא  הארים בעל העצפ מן ישוללענינהיתערף , גוסס מנו( )!'ל מסו ו% ניערו לי ;%לז מ-י לושך  51יךפעריי
 שהם הארים בארבעה שא ההוא והספק לזה הביאםאשר . נוית' טויניסיוספזס ייחוס 5ם כי u'h גת6ריס טוין לוו)תוגי6גל
 1i'DH ואי , ורוצה ויבול וחכם ~4י ~הס מתחלפים יחסיםיחשבום %'ן  גלפו)ס ~ס יקמרו % טיס ס"ע.9 ר"ל , באמונה מבואר שהואאלא
 )טרמו הגס ט6מרו גססך %) , נ."טימ ot~hn טסם tnhts ו)6 ינדו )" "",1 , )פטמו יגו) )טרמו הי( )!') 16  ךלסס  ייקמר כיגןיריר %ותס יפרקו סל, ttnthe  ות:ירהס. ויבלס ג,מויתס גו מוריס  ;ססספק
Vhaוסף גלתי וכיוסו מממסתו טומי  טנין פגו ר"ל יורט סו6  ;טחי "ג) , טרמו "0 רכס 6ו עקמו .11ע טסה ושרנוני טטי' גסו גו סטון(SD (ריס רגריס ולן מפיס ימינם ויכול ורולי ומכס ת' ציותו 610  טמטומו )ומר רקס , ורוס ויגו) מכס יסיס ננו מי  יסיס גו , י,מוסו 
 hun~ ויוי , יר)ווי יפוט) מתל עתי ,  ספגטי סרני !ע יפן כוויל יום  ;סיפי ויתרי .גו

 D1)D שהנה אלא :

~Don 
 יס6ריס ;גט4 ר"ל 1

!'6
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 זיעז ננ פרק ראשון חלק נבוביםמורה
 אטנם ם , מתחלפווז פעולות יפעל האחד העצם כי אמת יאמרו אבל , הפעולות רוב מפני האמיטםלא

 והם פ , עצמו ברא הבורא כי שיחשב אפשר שאי , מפעולותיו אינם ע יתעלה לו העצמייםהתוארים
 מן הכתוב אחרי נמשכים הכל כי , במספרם ר"ל ,  חלוקים  עצמיים אוחם קראו  אשר  ההםבתארים
 , נביא דברי אחר בו יטשכו ושלא מושכל שהוא ויחשבו עליו מסכימים שהכל מה לך ואומר ,הכתובים

 השקר מן אשר ושלסויות שונים ענינים שאלו ואמרו , רוצה , חכם יכול, , חי תארים, ארבעהוהם
 ואשר צ . דעהם ביאור וזה , פעולותיו מכלל אלו שיהיו אפשר ואי , מאומה טהם נעדר הבוראשיהיה
 זה , אחד בענין וחכם חי עצמו בחמינ כל להיות , החיים כענין הוא יתברך בו החכמה ענין כיתדעהו

אשרי
 לנוס סטולוח יסכל ס5חד סטלה יי סו% 5מס 15מרת ימתסכת

 מ' ימס . יחטלס לו סכ)פ"ס סח5ריס 5פי0 ם :מתחלפות
 גכר6'ס עגעיס ס"עס ר"ל . מסע1ל1ח'o)tb 1 ע : יכולחכם
 יניף  יתגרך לו ט)מייס  וסר יגר5י0 עייגיס סיו שילו כיגלל
  סימר חסו , סקר י,ס 1D1D ינר5  יתנרך ססנירי Shלזמר
 ססת5ריס לותר סוירכו לסיבך , וכוי סימסנ 1nPh ס5יסרג

 . ססס  נח5ריס יסס פ : סטולוחיו e)tb  יתנרך לוסטנפח0
 : יתטלס ח5ריו נמספר חולקים ot~hno onip פישעיר"ל
 , לוס ~ס סותרים  טיעי0 קמרו כטרנס  סם יכי סגת ~סיעה (~sp סרג ג5 עכסיו ר"ל , וכו' סגין כי תדעסו ויסרצ

 ערן יין כי טרמו מסע מסיי מכס נ5מריו גריס ohיתד שגין סו5 וחי  מכס  יתנרך לו למריו כי סוף פידיעוסוף
 "מד, עגין סס סתו6ריס "13  קם ו""כ טרמו מסיג ht,x 6)"לחי
 b~h ו1ס עימו  מפיג פסול 6)6 חכם נ6מרגו )רוס )066
 ו5י1  מקחלסיס ot)t)P סס סססיליס סכת ~ס 11Dh ככרכי
 1)" סחי עס יחר טגין סיס טרמו מסינ מכססיס

 ן מתמ)עיס מץ
chtווכחו יודע סיותו ככמיגח הכס יקמו rbt מרו כגל גי יעחס מסך נ"נ וס , 6מל עג'ן וסחכם"מד עגין סמי יסים" 

 ססו6 סח6ר ויסים טנסי ח6ר סו6 6"כ ווכחו מסינסיוחו מגי כמכס )כמין ו"ס מסעו)וחיו 6יגס סססססחו6ריס
  011 עגמו יגרף 'חכרך טסכול6 פנ"מר Sh ויכיףממעולותיו

כשנרצה
 פוששם

 "ר ס6כ6רסו וס וסוף לוס  ס3ייס  6סר סססק מקוסססגס
 רו3 תסגי סימעוס ל6 כתיירים ססימיגו סילו1מ61

 י163 מסוט 6תך חמוטל כי יריי סס כי 3ענורססעול1ת
 6תרגו 6סר  יסתו6רי0 ט3י6רגו כמי חתחלפוחפעולית
 nwnhnt 6 ענתייס ייגס ספעולות תנד לסם,תת51ריס
 סתו6ריס 61לו ענתייס ת61ריס לו יט כי חטבוסת61ריס
 6 עיחיתייס ססס ot~hm 6 ים סססס חסכוסמר3ריס כי 013 ומרנין , ססעולות מכלל סיסיו 6"6סטנתייס
 לעגמו תכס לעגתו הי  ס*תרמ כתי תענפו סס כלס6נל
 ג6תריס סיסיו 6"6 סח51ריס 61ל1 לענשי יכול לענמורונס
 ססס יסיס  כן סיס כ"6 מתגו nlh)o ספעולית כעכורעליו

 יגס רסס סו6 ססטס  מסל  זרך מתיתר כמו u~hדורי
 ססס סיס  כן ו6ס גכר6ת סי5 ס6ל יפעל 6סר פע1לסכל כי 1nSttD 6ל כערך סיסיס 6"6 לו טנ1ווחי כ61סת61ר
 61יגס לי ענתיתיי0 סס סת61ריס סקלי 5תר 6"עכורך

 סס 6סר סת51ריס 61ל1 1 פעילתו 6ל וערךג6מריס
 נר6 ססנור6 טיתסכ ס5"6 6תר תפעולוחי1 פינסענתותייס

 סמו3ריס גתלקו ענחייס סס סתי6ריס 6ל1 ומגס ,6"ע
 יתסס סקס oont עורס ססס 5ומריס תסס כי3תססרס
 3חספרס סתלוף 1ס גסס יס כי טמר פלסס ותססתמסס
 סמרכריס כל וסגס , סכחוכיס 3ענור כת.6ריסקמרו 6ל*  3ח%1ריס סכלי רעת 5חר נמסכו ל6 כינעבור
 סיחרס נענור לוס גתסכו ול, , פגים רסוס מססנעדר
 וסס סעיליתי תכלל י6ינס ענתיחייס רכריס סלבססס

 סוס תכ0 סיסיס וגס תי סו5 61"כ מת סיסיס רויי ויגו ססס כי לוס וסייף , רינס חכס יכיל חי סס  ת61ריס*רגע
 6 וסיסיס ליחס, יסיס  כן יסיס ל6 סוס למעול יכולת לו סיסיס וגס ,  ר6ס1ן מוסבל וסיף סכל יסיס תכס יטיסל5
 חלוקים ס6רנעס סעגעיס סקלו ותרו ולכן , 3ססי"ת ג"כ סס גגו מתחלפים עגיגיס סס סת6ריס סולו יכסוס6ל, 3תס סיסיס סכן כל ורונס תכ0 יכיל תי סו6 סס6רס וכעגור ,  3טגע מיעל יסיס  כן יסיס ל6 יחס לעמיתךנ1ן
 6"ל עגמי 5ת חסינ וסס0 ססכלית ססיגס ועל סחוסיי ססרגס על יפתר סחית כי , תי עיתי תסיג כל לסיותסתייס כסגין סו6 ית' כי סתכמס  עגין כי מרעיו וקיר  יסמרו : סעוליחע 6ל גערך לו יתיתמו 6כל תתתלפיסתעגיגיס חמפ 63יס 1ל6 ענתייס ת61ריס 6עס ססטולות תיתרי כי יתכ5ר וככר , ספעולות תכלל 5ל6סיסיו ספסר 6י ענתייס סת51ריס 6לו כי וסורס סוטת ~ס כטל  רעחס סרב ססגית יפתר . ענמייס גת51ריססתדגריס רעת גיפור זיו , מעילותיו מכלל 6לי סיסיו 51"6 תיוחס חמס געדר סמרך סיסיס ספסר  חן 5סר  וסלתות יטיס6י
htoענחו מסגת כחכחי כסנרנס 6תר עגין סי6 וחכם חי  כן 06 חכס סו6 6"כ עגתי 6ת יסיג ססס 061 תי 
~ufiענס ית' סססס סססגס 6ל  כערך ג"כ וסחכתס ססגס 6ל גערך ית' עליו גייזר ססתי 6תר 6תד ד3ר 610 ותכש סי 

ממסיג
אברבנאלקרשקש

 ירע טגגר "bslt סס בו , ס6)סיו" סשעו)ו" גטג.ן ",)ס ספק1,6 כשא ויה.ה כקשטו פועל 'היה כן DHP פעולה תואר ח'שיהיה
10yy, הד מפתע) רג,חהטוווח וההשגה לברואיו משיג שהוא לו עצטי תואר הוא חכם וכן" u'~p , (6קר סט)מייס טסת"ריפ ,"מרו 5נ 
 טיוחו טומי חוקר 15)0 סיס )" והן , מ;ט1)1תי1 5ינס ית' גוכמ,רו וכן טאחו מגעת פעולה תואר זה ואין מהמש.ג נפררהבלתי
 סת"~1  ימוין ויו, , טומי תוקר שלו ולימו מפעולו תוקר ,'כ וסו, תארי DnP בועם ש חנון רחום שאמר במו זה ואין הרצוןיפן , ~ולחו טפרי גגיי5ס  טוסיו 5ג) טומן טגר5 טיהרו ט"'5 );י ,נ1ר5 טט:ו נפרדת בלתי ה.כולת כי עצמיים חאר.ם הם ורוצהיכול
1h~D53ור con ומחייגם סמרגריס וכחהלסות לתריס יס כשסייס סטירים 3%ל , כ"ס ספפולות מתירי וימכור ימיותר יו5 סגורך 3סיוח , 
 מדגר לגלו ל% לעריס ס"מ)ס . רפס , קומט מיגר, , יכול , 417: , יורע , מי סין)ס, גיפפת ג.ר סיגי, סנטסטססכמו :יס ;סו מיסכי

 ומם  ימורס ט) המר המוח סס וי6ייס  ססטמיטי מסט 5'~ס 1,: , ספט1)1ת ת61רי טסם טה;13 )סי , t~1DiU  סקריי סיסיו וייניוקומט
 חרקןזו  ואשר : ר11י יכול, יורט, תי, ח"ריס ר' טל (es יסימו  ולגן , ר1ו1ו יוק סדגורו  גרבון %ו גו יוכלל ג,ג 1;סרנ1ר , יורפגכ)ל
 )יכוסח גן טקס 1ל5 גירו ל5הדיס שיו ויתייר יתגיס )הגר ירג רלי מי , סי' . דגריס ג' OIO גת%מר ט5לחי . וכו' החכמה עניןגי

 חסים סיס סהנ"י מגנחי קי עקמו, מקנת גמומם נפורנס "חד וגר סם וסמייס קסחגמס 5מר )מס , סג' . ג,ס סרג סוטי) ומס1)ר11ן
סקקמס20 כי היא[ נשנים]מורה
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 נב פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 דעתנו לפי שאינו , ספק בלי המושנ העצם בעצמו הוא המשע ורעצם , עצמו השגת בחכמהכשנרצה
 בלתי תעש בהטנה מנפש הטורכב כאדם , ישיג לא אחר ודבר ישע דבר , דברים משניטורכב
 זה יבימו לא והם )ס( , אהד ענין והחיים החכמה יהיו עצמו משינ חכם באמרנו וכשנרצה ,בהטינ
 לבורא נמצא מהם אחד כל אין והרצון היכולת ספק בלא וכן ק , לברואיו השינו יבימו אבלהענין

 אבל ל( , אדם יציירהו שלא מה וזוג עצמו ברצותו יתואר ולא עצמו על יוכל לא שהוא , עצמובבחינת
 יכול שהוא חח , ברואיו ובין יהעלה השם בין מתחלפים יחסים בבחינת יחשבום אמנם התאריםאלו

 התבאר כבר הנה . שהמציא במה ויודע שהמציאו מה כפי הנמצא להמציא ורוצה שברא מהשברא
 המיחדים קהל אנו נאמר ולוה , הברואים בבחינת אבל עצמו בבחינת אינם כן נם התארים שאלולך

 וענין היסודות, ברא בו אחר וענין השמים, ברא בו מוסף ענין שבעצמו נאמר לא שאנחנו כמו ,באמת
 שלרפי וענין , ירצה בו אחר וענין , יוכל נו מוסף ענק שבו נאמר לא כן , השכלים ברא בושלישי
 וידע שברא, מה כל ברא והוא פנים, בשום עליו טסף ענין ואת פשומ אחד עצמו אבל , ברואיו ידעבו

ולא
 טובשם

 , ממת כ6מ7 סריגו 6תר ממוסג עמס געתנו סו6ממסיג
 , מסיג כלתי וגף מסגת מגפם מ1רככ סו6 כ6דס כייסיג, ל6 6מר ודבר יסיג זכר 7נריס מסגי ת1רככיססרגו
 ענין וסהייס התכמס יעיו עקמו מסיג תרס כס6תרגו1ג1
 hs ונסו תתתלפיס ot~hln סכ' 6ל1 ימ165 ל6 כן 606תר
 ו0תייס סחכמס יסים כן ס37ר סיס oh כי פותויכוונו
 ענמו 6ת מסיג ;סו6 חי כ6ומר0 כוונתם 6נל 6מך,עגין

אפורי
 ג)" וכן ק :סקר

 סרכ יעמס עכסו . וסל)ון סיגופו מסק
 גי ולולס, ילול וסם סנ0"ריס ot~bn ממסג' )וו דומםמתירס
 6כ) )ענמו רקס 1)6 ע"ע יכו) 6יט יתכרך 6100 )כ)יד1ט
 סיכולסכו)ס

 סיכר"
 פס גסי סימא h'snoS 1ר1נס ;כר6 מס

ססמ)י"
 קערי סת61ריס 1Sh לו סיסיו 610 ממויינ 1""כ ,
 טהטר6 סג6מר ויניף יתכרך כו ע)מייס ימיו ו6ססעורות

 מסיג סס61ומסיג
~tnlStUD 

 וזפ , פעולותיו 6ל גערך תו6ריס מסגי 6ל1 יסיו כן 7370 ו6ס 3ר61יו מסיג סיות וסע
 יתכרך לו ע5מותייס תו6ריס ססס מגך 6ל6 מעולותיו מנן 3ו יתוקרו ל6 סתו6ריס 6ל1 כי ס6מרו מנמרסכגגן
 ;כטל ותתר . ענמו 6ת גורף 0כור6 סיס'ס וסוך סק17ס מספק יסקר לו otlnlp ו0ס פעע1תיו מכלל מסו6ס
 ססס סתו6ריס כסיר כן גס לכיר רנס , סעולותיו כערך 6ל6 כו טנמייס סיסת 06סר 6י ת61ריס ססגי6ל1

סיכלת
~ly1Q1 

 לכורי סיי1מסו מכ61ריס הכריס 61לו
 גר5ותו יתויר 1לtnsu 6 על יוכל ל6 סקס כי עגמו גכתיגת ל6

 יטל ססו6 סג6מר וגס , נרותיו וכין פסס כין תתתלפיס יתסיס ככתיגת יחסכו שמגס סת6ריס 1% 6כלענמו
 , ססמ5'6 נמס ויודע ססמ5י6ו מס כפי רגמנה מהמניה לפי רולס ססו6 עליו 1גמוור מגרי1תי1 סכרת מס סגרתכעגור
 גכחינת ס6יג0 יתכשר ו6ס . סכרו6יס כבחיגת 6ל6 ענמו 3נחיגת היגס כן גס כת1"ריס סללו לך יתכ6ר ככר0גס
 סתו6ריס 6ל1 כי תמרו כי נו6נורס מפך ווס יתעלס לו עגמותייס ot~hp לו 6ין 6"כ סכר61יס ככתיגת hlhענניו

 יתגיר ו6ס עגמו ph כ1ר6 סיס פעיותיו כנתינת סי' oh כי פעיותיו גכתיגת 61ינס לו ענמותייס ססס6רגע
 , כימת סמימדיס קמל 6ט : גוספיס תו6ריס לו סיס יתתייכ ז0 כעגור ל6 פשלותיו כנהיגת ס0 סתו6ריססכל
 ססמיס כר6 כqDtn 1 עגין שכענננו ג6מר ל6 60גחגוכמו

 ועגיי
 ססכליס כר6 כו סליסי ועגין סיסו7ות כר6 3ו 6תר

 61ין פמוט 6ת7 ענמו 6גל נר61י1 יזע נו סליסי נעגין יר5ס כו 6תר נעגין יוכל כו תוסף עגין סכו נקמר ל6כן
 סמתתלסיס סתו6ריס וס6ל1 , גלל כו גוסך תעגין ל6 וידע קנר6 מס כל כר6 וס61 פגים נסוס עליו גוסךעגין

5ין קריטקשאברבנאל
 "ג) סטנין )וט יגיעו )" 1סס ג"מר1 , וחג' . 6מ1 וגר וסהי,ססמגמס
 "ג) ט1ת'ים ההריס th(G ד' :")1 )ס1כ'ת "סיהס (ס כ' , סיגנווות ו;ירכהי . כוגויס ;) ירט טרמו וגידיט:1 טרמו יורע סו" :סמי "סכ. סהגמס ") יגיעו טסם 1"1)' , )רג ,ס תגיד ומי , )גיסיו ססינ1יגיפו
 'ת' :יו" מגער סוגר רג וגי;1)ת גר11ן וסוס , ספעו)ות ת"ייכסס

 ט,מ1 ט) יוכ))"
 ו)"

 ממס or ג' , ט,ת1 "ה 'ך,ס
 'גוי טיס" 11)ת1 גנה,וה ים"ג) toih ""רס1 :)"

 ות י' 1ך11ן , גי1111 ו):ט,) !גרון
 ד' :סרתו ס")ס ססדגריס );' תגמר סוגן ס"ס גהגמס ווט ,'רעו
 0י11ייר "'" טבעיות )סיוהס "ם גי "1הס סו.הו )" וגי "סךכה":'ס
 גטקס )טסת יגו) גבתי :סו" סמר "ין ;' , מכס וסיר ית'פיותי
 סמר ,"'ן ,גה;11

"ו , l'$UD1 ר1,; 1"יו1 ג;עו)1ת,1 מנכוה גבהי טסו"
"170 

 , ס' יורץ ס!נג1ה ע! גי "דם גוי טוייוי ומחיג ירט "'11
 :נקמר ממ"ג ",)ם ס'כ לכן , מת 'י'ס גן eh ג י וי,מ ","י

 ורולס , וטת 1מ;ר ;כ, ק"'11 !פ' ויוזט , מה ס"',1 )ן' ה'חסו"
 הכמכמס מוס 1hlrtl . ו)61ס חבט ט"'נ1 );' עגו) , מוגרה :"',ו);'

 ר') יוכה נטרןס'"
 :הגס מוס ויהמייג , גיס סרגריס .1זט 'ת' :סו"

 נסקר ס"מ:ס , סעודות ה"יי ככס סווגת כסי כסס מלתר 1ך1):יגו!
 51ס , et:hno ת"ר כ;ט1)ס הקר טסו" ממנו יר"ם :ן" גהיסמק
 יכער טכ"סר כדי , "הד ונר סם וסמ'ית cn~noa לנ"ך כךנסאתן

 לא והם )ס( : הההיבט או לאנשים טוב גמול מצדפעולותיו
 חגם שיקרא רכל . לוהיביטו

~SD 
 יג'טו אבל עצמו מש"ג שהוא

 על יכול שהוא טצר ג':41ת שיתואר ן'ל ,ים י%
'~yvהתארים אלו אכל )ו( : ברצון וכן D~DN .רוצה יהשבום 
 שהוא ואמר שביאר כמו מהחלפזם יחסים בבחינת המדבריםבו
 שהמציאו מה מפי הנמצא להמציא ורצה שמרא מה שיבראיבול
 שאגתנו בזה עמהם חולק.ם א:הגו ואין , שהמציא במה1.ורע
 אבל הענינים באלומורים

~YD 
 בל אומרים שאנו כן אינו אחר

 לנרותיו משיג הוא וכן אחר בענין וחכם ה. הוא עצמומשיג
 נמצאיש אינם והרצץ היכולה וכן , עצמו יודע שהום מהמצד
 שאמק מה וזהו , הברואים גבחינת אמנם עצמו בבחינתבו
 אחד, ושמו הוא הקכ'ה ה"ה העלם נברא שלא עד אל.עזרר'

 בחינת לפי כולם הם בו תארוהו אשר התארים שאלו בזההרצון
 לו אין עצמו בבחינה והוא אחר, בטקום הרב שאמר כמוהנביאים
 מוסף בענין לא שברא מה ברא ההוא העצם אבל גוסףתואר
 בחלק נ"ב בפרק שאמרבו מה כפי היחס מאמהת עצמוע4

 התארים מן המין וזה בפעולתו הרגר שיתואר הואחמישי
 : המיוחס מעצםרחוק

:ההגבס
 כ'"

 סה"ת )טמס( l'a(S1 ")'ס11)ה :ס'"'ס'ז'טס יטול: הקר
 מסג כ6ן וס'1 , סמגמס 1טן'ן סמ'יס פסן סיס )6 גן סיס )" טקט );' , טשו ס:)ת גמגמם :)ר1כ הלהוו; סרג וחרך וסוס . ג'כטכס
 ומשג סהגמסמכה

 טכ1"
 :ספק גורס גמ1 , סח.יס

 כ1" 1סנו4 סמ"ג סו"
 סט,ס 11)ת ס'וה1 יסים מ); 1:"ר eh גן ".11 וס:'י , סמ"ג

 סמ"ג ס61 "ג) .סמ:.ג
 וסו"

 כמנ"נ
 וסו"

 ot)'thn כמדגרים וסוס . סגסגת טיס
 תסגור"

 ויגר שיג זגג "'כ גו יסיס ו)" ;:וט "הד ית'
 סיס )6 , סתקמס גת% '~trwh כ5:ר קסמזיויס לפי , ),ס יגיעו )6 כסס ברג "מר וסוס . מסיג ס" כ% 6ג) , ~fily קס61 ת"י:ב"י
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 78עת נג פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 או ש , הפעולות כפי שיהיו בין ר , הפרש אין המתחלפים התארים הואלו , כ% נטף בענץיא
 כפי ושהוא א היחס מאמתת ע"כ שבארנוהו מה וכפי ת , הפעולות ובין בינו המתחלפים היחסיםכפי

 / הנניאים בספרי הנוכרים בתארים בהם שיאמן צריך אשר הוא זה , אדם בניסתשכת
 שיאמן או ב

 : שנבאר כמו אצלנו המובנות בשלימוועינו הדמיון צד על השלטות על בהם יורו , תארים שהםבקצתם
פרק

 מובשםאפורי
 כמו ל"ל . ססעולות כפי היהיו כין ר : סקל Orl עשויגרב
 סמחח)פיס. efDn'O כפי 16 ש מדוח: עסרס וסיס ומוזןלמוס
 סכ'6רנו מס וכסי ת : נויחו רוסס נורק מכס כמור")

 סנכ'6'ס טססו 6סל 6מל ח6ל 'ס וכן ר") . סימםמ6מחח
 וטסו6 א : 6מד ענין וטוווחו ית' )1 סימלו הימס טט'וסוף
 וססעכל0 סהק) כש ס0 סימסיי0 טסח6לי0 ר") מהטבח.כפי
 סימה 5דס גגי ממסגתבסי

 גי ס6מח )סי )6 קמחי מסו"
 ל"ל . גקגחס סי6מן 16 ב : סכ5לנו כמו סכלי מקלס'נזור

 : סס)מוח מיני כב) סרס סהו6 )סמון)חקות

 וחגון רחום כקמרנו ססע1לוח כסי סיסיו כין ספרם6ין
 ססעולו5 וכין כינו מתחלסיס יתסיס כפי 16 , 6פיס6רך
 ג"כ ס3י6רנו מס כל וכן , חולתו ר1נס גור6 חכםכמו

 וססו6 176ן ססו6 טס סיט ס6ומריס מיחסמקמחת
 לו מייחסו סיחס כסי סחו6ריס 6ל1 כל כי גדול וסס661כ

 מס זמו : וא' נלסון תורס דכרס סכל ועל מסמוןמחסכת כסי סנכי6יס ייחסוסו סיחסיס 6לו כי לגולתויתעלס
 כי , סגכי6יס כספר סגוכריס (ollhln סי6מיןסנריך
 : מפעולות כפי ית' לו ot~ht מסט סחכמיס סיחסכור6וי
 ;oSI ססו6 לסנון לזכות פסס חו6ריס (p'p סי6תין16
 עליו כוזכיס סחו6ריס 6ל1 וכל 76יר ומסוק גבורוססו6

 לוס סגי6ס סתו6ריס מ"מיגי ;י תחמר ו6ס , סחו"ריס על במוריס קגני6יס ח"וורי יפורמוכן
 עגיי

 כעגור סג4
 רו6יס אנחנו כ3ר כי 6מח 6יג1 וס , Tnh 6ל6 י63 ל6 מכחד כי צמרו כי יחורך מ6חו ~(oth ספעולותרו3
 1nhp ו6ס . סרנוגייס כ37ריס וכן מחחלפיס זכרים מזוגו יכתו 6חד כח טסות כע"פ סטנעייס מקדכריסגי

 ככחיגח ל6 ענמותייס ot~hln לו סיס רונסון כמוסבל כי ליס סכי6ס 6כל מתחלפות פעמות י63ו 6חדמסוען כי סח6מח ככר כי מצחו ספעולוח חנ7 עליסס גורו 1ל6 ג3יhS 6 לזם ס3י6ס ל6 סענמות'יס כתו6ריססס6ומריס
 סו6 סכן כל ורונים תכעיס ויו7עיס חיים ס6גחגו וכמו מכרעיו, ס~6 נופל ל6 כי ורונס ויכול וחכם חי ומסססעוליס
 סת,6ריס 6לו סיסת 6ס~י 6י כי 3י6רגו ככר כי כן גס סקר וס , לו o11PlnSP כחו6ריס 6ל1 ימיו לכןיתעלס
 וג6מר רכיס עניגיס פטוט 6חך מענם ויסים עגמי תוצר סוס לו 6י1 כן oh סעולוחי1 גכחינח 6ל6 עגמוכבחיגת
 כוהת זסו , ספסיטות כתכלית פמוט יתעלס ענמו ויסיס כריותי sh יחסו מנד ויודע ויכול רונס ססו6 ג"כעליו

 :  וי כומגגו 6סר למעייגיס מכו6ר סיסים כדי 13 ס6רכגו עליו סעמידס וקומי לעומקו מעמוק מסרקזס
 וכךגריס סטכעייס כדוריס וס ימנך וכי מתחלס1ח פעולות יכנו ככר פטוט 6חד מענס כי מגיח סרב טונ מסאמר

 ס' o)nht , סמקכליס מנן מתחלפות ntStwp יעמס ס6ס כי ססס 6ל (Plh 6יג1 ססכי6 וסמאל ,סרנוגייס
 כי ס7כרי מסכת ססני6 סמסל וכן , מחחלפוח פעעוח יפעל 6יך יתכרך מז1לתו מקבל גמ65 ול6 סכלססעל
 ספע1לוח יפעל סכעגורס רכות וזול6כות ?et)t)t כנפטו לו ים 36ל מתחלסיס דכריס מסוט 6חן 3כח פועלסו6

 "ל6 מתחלפות פעמות סיסעל גמם כלי לו 61ין DtnD 6ח7 סו6 ית' ססס ו6ס , מחחלפיס גכליס ועס6וססרכוח
 כי סגי חלק כ"כ נפרק כרב 6תר כי סכ! וכל מתחלפים עגיגיס לו יסיו fis 6ס )"ל6( סרנוי נ" כמסכעגמו
 6חד זכר 6ל6 ממגו סיתחייכ אפסר 6י ספליט סוכר כי טסחסלסף מי ומכל מ6ריסט'ע עלים מוסכמתגזרם
 ס6ס כי 13 וסמסל ממס, סורככ 6סר ~olptnp זון סכו מס כממסר הכריס ממט יחייכו מורכב סדכר 061 ,פסוט
 י163 6חד סמכח אזור וככס כיוכסו ויובס נחומו סיחמס ממגו יתחייב וסיוכס סחוס ססס ס6יכיוח סני סרכנס בו6סר

 6ל6 ססס מן ית.חייכ tD~ntlfi 'Ks צנור 6סר סגורם ו6ת לפי כי אמרט 6סר ססרק כוס 61מר , והתחלפותמעולות
 סו6 וס ו6ס , ntDS~nD פעולות ימעל ככר ס6חך ססועל כי זס מסך 6מר ססרק וכזס 6חר דבר ל" פסוטסכל

ראוי

 נל1".ו 6ח )סטינו הגיטו וקמוש , סטונה גט1ייני סידיטס התיילו 06גי
 סירק יגי' וד"ר , סי6 פטו)ס כסטגס כי ססטו,ס חקר 6'כוסי

 6ה1 מסק גו )סטיר רוויתי סירק דגרי טגי6יהי וקמרי . ססמנ51ריס
 , סלילות גני וכר 6טר סטגטי סספוע) וסוך , סרג שסגיך )מס)'סכוסן

 "'ן 6נ) , 6הי גגה מחמ)סוח סעו)וח טעמו סו6 6מח יר11,י,וספוט)
 יהרגו סוס כיחד ססוענ מגח גסס סיח טטס )פ' , )רקס יומסמנדון

 . נען גן 6ומוו עמר 61,ך , טרמם וגנמינח סמקג)יס גפיספעו)ות
 eh , ממזגתנו גב' מקג) ממר ע0 סיס ט)6 סגריכן גחח)ח סיסכי

 רגזי גפי סיסיו גסכרמ יחהייג , ממחפפות סטו)וח וטכס "סט)רדיוס
 הרג מסגיך ושמסריס , סמקג)'0 נטרן ס"ינ0 גינן , גו "סרסטנייני0
 הגזר" )עוין דומיו o)thגין

 6' יגריס, נג' סי" גוס 1סה"ונס . ית'
 "סר סירות 610 גי , ~IrlnT 16 סטוי גאזות טדיין ונרוו )6טג6ן

 נ%ע%ש:שיט2"גחש1 צם צוגרציי

 וקין , nl~DO ס"מד פגמו 6ות0 טיטטס 6נ) , עויינים לגוי יח' 13ימיינו
 )נד כי , סס 6ופן וט גטי 16 , סמקג)י0 גסגת סbh 0 )מקור טחם)וו
 סחמידיוח שפטורות וגפי , ית' גו טוי,וי0 וגוי טסן ווולוו סיסוס
 1ר1,ס ויכו) וחי osn גי o(nSh, סר"ט~;ס נגר'6ס )6 סירוססיס
 . גמ,י6וח סהמידיס )ונריח 06 גי , )גרי6ס ג)גז מיומדיס ח"ריס6י,ס
 סגר" גסה" למר ~סגן , סגו, גו ס,וח מגי טח גנתיטח סיוטי מסטם) מס) גססנה מ'נ גן"מ )רג תמל סלח )תפונסוד~מס

 הטופס "ח

 טע0:מתוומדוליט
 מוגו,י

 6נ))סו6ו
 המייססוסטספו,וט5ע

I~)DOגנ~ר" גן 
 גתו 6ני כניגוחי 6סר סוגר גוס קרוג סרג וספיג ,

 נחן מלסר מו;רהח 'נחר גוס כותח' ססהט1נס טס גדגי'1 טמסטתר6ס

 :%:ן, ב:ע5%:ןןטעלנןי:ב4,:%::1 מנישקשין
 6חד pl~D "0 כי 'תמייג )6 ססטוט סמס6חז ~mnlh 0סקדמסט)
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 נך פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
הבקשות שתי על התשובה ובאתתו , בקשות שתי בקש ע-ה רבינו משה החכמים אדון מ דע נדש-ק

 פובשם
 יו6 6יר רכר *ל* יב6 לי פפפס בי  09 69פרפס כי  יכ6פר eht ,  סו* במפירי פסיבי  זפ פשי  שברשר%6
  ינפו ono פעלמופ רפפו כפי *כל  יפילוסוף רפפב9י
 ככפ ס"ס כי 6מר  6יך  פראפין ~pDD  יסקר רכים,זכרים
 ופ כי יפריר פכי  וכן  מתפלסיפ  פפוליפ יפפסס*9
 3מ6מריס לעיין יפ  "סר מעיק כוס עיינתי וכחטר י9קר
 סו6 סרכ פ*מר מס טוס עמרתי הקוטי כתכליע סם*סר

 סכי6ס ולכן , ממזכר מכח וכן  רכיפ,  רכריס SPDnיי6  ה6פ כי רוחים סיו הס כי סלמת לפי ל6 סמדכריסכמידעת
 nlSIDD פוש יתכרך מהסס סרו6יס מס כח61ריסלסוכמיו
G1)lpסעכעייס כזכרים ר6ו  פככר במס חלוקים ועמניס 

 ססי6 0גורl'hr 0, סרג בכית וק0 . סמ"ר מיג גע'ג סני06ושרג
 מחמ)פ1ת טעונות יגע) נגר 6' סיוהו טס גינן butt~f ,ממויינת
 גסיוה סגוי6ס גתמ)ח ספו ומוס . סמקג)'nhen 0 63 רנונוגעגור
 סיו גן) מקנ) טמס היות ומגנחי , 1ד מג) "כוט 6מז ית' וסגורךשוע)

WtitD~iטרמו "מס ויגורתו רנונו גטי ומלמטווח ריוח : 

 ע) סוס נפרק עועורל יפי . החכט'ם ארון בי רע3ן-
 Oh1 ;בג,% 2%י":גטב,:י12% טנין , 6' . ג5מח סרנ גוננת ע) )עמוז ייטייו,וזנרים

 )סי , ומותר מוג) מקמר 5101 , גק(1ח ג' ע) 1onh)l o)lrnגימור
 סך3 וגר )מס , ר' .  ~hr(nt קחי ט) יח' ס5) וייילו  ישפר  1פששפרי
 הפויח והג;טס עמרו גוס עקמו 610 סרג'ט וגפי .גהחרווס  ברלריי וכר 3גת,ג וסר5טווה גר5"11ס 6מרווס געחוג טג6ססגקקס

 והי"
 5(ל

 3קק 5(ר סיחה ס'8 06 ג' סס 'ותר )8 סססק 6ג) , חמקםנקט
 מקוס ט) הסירו טס51 8)" מקמר , ה' . תחוס ,גרס ע8 )מס ,"מגם
 , ע"ע ~Sh "העירו "מן ":ר ה(ס el:r.o סיח Shtro  06 וי"ל)עיון,
  יפיון  ספזוי יפינו  י,פ ,  rDnl'1 פיל זולפ  גנפ1,  עין יזעווטכגל כחרי ג' הנגס גגמן ג:5ין , ;ע1%תי1 יזיטח ס51 16 , עקמוידיעת
 טרמו ג' ו;סיייטו ממנו סומנת 6פר כגו ה סוס , עגמו סטגמסו6
 ס,כ , ות6ריtur 1(ttnt ה:נמ ה61 מעיון טמקו0 קמרנו ו08 , יוסג)6
 הקריו )1 )ה1זיט 1ייטז וגקסהו גט5)חו )ו טסיזס וט ע) 1Dh'כנר
 טסן מוות 8מר שמס וט ע0 ו,דט ' ט'11 מקט פל  יוד  סיין%% ירי '%פר  יפליי ומרת סטגס 8'כ )11 61'ן , פטו)1היו טסם ,כ)0
etotס1ויטני ישפרו כי גמ'ט , ו' . מקס )8 ע'ק 15 ססנס )ומי )ו 
 ורכיו ג:נזט גי גח"ריו נוע יח' סיוהו ט) מורה ו6זטן זוכין 6ת%

 סרג הגריה ממן , נרכין 5ת נ5 ס1דיטני 5מר סגחו3 ו08 ,גדעו
 פל כ"י וי ניר סלן  ,ופר ישפר ינד יי , יס%ריס יריפס פל זס59פר

 טי:)מ וגו 6(ר כמען )8 , ומון,עס הדוגם פורי לו יפיפ יס'הייי
  סורגים  כ(ירפ ג' )ומר הנר 3ת6ריו סייג'ס סס,' קמרי 1סו3 ,)פניכם
 ייטע  יין פי % , יחדיו ש יקל% שיר יו, פ'..ה-%  :ירפ  ,ספיכנומן
 , וכר הנטף הו" עגלו ומי סמק1רג  סנר)ה ייי  הירפפו מי 35)בלנו

 irnht 1קה"1;י , שמפוח גמט(ס חוטפת טסן מ1רי0 ס5)סוסזגריס
 המות גג) 5)ס'11 ס' 6ח כועגוי 8.ג גנט ומה , וסטפן 3ידיטה610
 יפיף  ןולפ %י כפי רעו טויו  ינסיס טרו יבגר . %סי  ל11 11ה6:ל
 1ילפ)ייספרו

 ל6 , ו') גו "נהנו 5סר יום נפוק סנרג1וי טכ' עד , סיג
 יינם  יו  5סר 1ה51 ימי1ני סח;ט)וח hto יי ג1גז, פיהן)) קבוסמ'

 רגיוו ט1)0 שוך ),ויק ה)')ה . סנורת  לייויס  יפ.:כיס גסיידון
 ט) סרגם גינויו 011 כ81 1הוס , )גו ט) גן יעמס , )סוטי)מבמן
 5ן 'י8 6י" ו:6;י' nfh~il סנוקרת גיס ;סיו 51פר , סמפוןשפירס

 ג"1מר1 , מ' . ס(ג1 טחה מן'ו '11'8 ומן , מ5ז מפן גמ)והיוס'
 , כנומילחס וגענה ס8ומס ט3 סנוחילס ונקם סח"ריס ידיעת כקםוכקמר
 גענס כנודך 6ת ג8 סריגי "ומר והוך ית' ערמו סטגח כן בחריונקט
 ה")ס  טיגריס כ) הו3 סבי, 1פפ יזרפ  ועי' ,  סר%פ,ן המנדק(9)

  :י1דיטה1 3;;חו ,כמנס "ימר רבי וה.ה הוט, סור הד3ר,0 המלךוגססן
1DiWtnnrhl  "קמרו ההכון :גוה כמו גגוזך' 5ח נ" סרדיני "ומר בו 
 כצ'ייס 'ןיטח גקק וכיוקר גן6ן )ומר )ו ומס , הח6ריס גטוין)מע"ס
 3ממי)הס ווטוס סלמס ט) הממיקם ננקט )מטקס תכי גגר ,ס6סר
 נ8 כודיע1י ט;") סר5"1וה ס(")ס שתפוכח סרג ייתר  5') יי ,ילפו  עגי כן להרי cr71 סמיך גירן 6תר1 , ט' . מפרק מסנין 1סעין
eb6טר )תקוגס יעקס ומס , קוני ג) 6עג'ר 6;י במרו ס61 איייך 

אברבנאד

 ולסי סמפורסס כסי זרכס סוס מס סר3וגייסיגדנריס
  פחונה חר6ס ולכן . ~Sh  ביי  ופ פיסיפ  פכן וכלזעחס
 6פריי6ין פסוס 6חי מע"ס פיסיס ןפפר  *פיססרכ
 (btsnn וס 6חר יחכ"ר מנס . מתחלפות פעולות נורכוי
 6מר ולכן , גס וכעיון כמטל 6ל6 כלמקות כינורו ל"גי
 כסס להטמין סחו6ייס למטמיני ~fis ohtJ כי כן גססרכ
 סיר16 מס 6ל6 מתמלסות מעולות Suln סספס סירתולמס

 סייר יעלס כי  מסכיפין  יכל  כי כן 3ס ועמרככתוכיס,
 : פפילפיפ  חייליתיפעל

 ססלוס עליו רניגו ממס סמכמיס 6חן כי יע נרפרק
סגקטותס  פפי על סתסוכס וכ6תסו כקס1ת עתיכקט

 .  מסיוגי 61ח 6'ג יסים מס ,  ורגין %פ גי לפירייני  פייליh'D קוגי ג) לעגיו 5ני ו05 .  )ן  ייזיייפי ost  פוי לביול  מוולטחגס
 ק8) לדוננו טמ"ס  סיטר לרב ממייפי יי ,י'

~)hso 
  קנזס  ייייפ

 כ) ומי , סטכ) מזרן or 5ין כי , lchlo(o סט6)ם ע) ססוגסטחנו6סו
 יוסיף טיסי3סו 1קוזס 6ד1,יו מ6ת ~Sb קירוסר

'SlhgS 
 .  לתרת  ס6)ס

 יפקע ט)8 8101 , ג(ס סיג זעת ט) יגיס trcnpl טגני מס ,י'8
 ומקעת 16 ספוקי הק;) נמק מפטלית סיחם rf' ט1מו  מיסגימהנקמר

 eht , סטיי ממנו מנטם )מה לפטרית h'Gt למרוו 081 , ט1מסמטי
 טס61 מס מנקט elho מג) "נתמגר מחס ניווננו סיס 8יך נמוטתס,תט
 , ומזע סו6 ה6) מסות סס"גח סמ1סח געלי סורו ונגר . גט,מ1ומנע
 ו5יך , כייחי1 יוטתיו 6)1 1ס ט) ספי)1ס1ף וקמר , יגיר )" סט0גי
  סגס,)1סופיס. סלען איו ססגיט מס וגי8י0 ") ר3ן המגמיס 8ד1ן ידע)6
 6מ )ו וניקמר סר6קון סמגוקט ע) נענס ט6מר סרג דורי גייחור ,י'3

 )ו וו6מר ממר למס , סט:'ח  הטלקס גמענס )1 ובמר מגי ג)6ט3,ר
 סרנ 3ד3רי סמר5ס טנין סיס י'ג,06 נטנס. 5מר "ג3ר במוי ג'ז, )וונער
  גע,מוחו  ויייגפ סהתי,3ומ אנס . ט1)מיס לזר מיי, יס' ללץ-%סיר יסות בי פירפ כיר שיר ילהק פל  1ל!נפ 18מר1 טוין יהיס מסופירוטו
 . סרור ט) וורנר סומוטוח ט) ישסו ולין סרג )דטת נמוטתוממוחו
 06 גי סיגרו; h'b סרג )דטח  ויום ,  כג1ךי געגור וסיס לפרו ,י'ר
 יניר% יל יופקר , ייביי ייירי יל.ר 'י ג  סיוריי פפיליפייייס סומ,6ות עגע ע) 15 כגווך "ה 81 סרקני דרן ט) ית' עקמו ע)15

 ס6)  ע,מוח  ייי לכייר  כיין טלר תפרני ושי , נרותיו ילכיוריועי
  וקנותי טתס 6'כ ישמר ושיך , כיוסג b'hn 8מר ככר סנס ,1"מה"ו
 סטור  8)'1  ס')1ס סמא מום גפכ'8 סרג גו ססירט עניי טד טמןגפי

")hoנמנעת עזר וננכלתי עור עט המסות  פסגס  ייס כי ,  גיסגסו . 
  כמ'ס עגיו )1 ה1זס כגר סוס , ה,מ151" סרגת ט) סוס סגגוד 6מרומם
 1)" ט1נ' כ) 5טג'ר5נ'

 6מל ובן 5)ה' ט,ר )סטגח1 "';סרן ס"וה
 'סיס מס סרג זעח גן' , ע'1 . טגר' טד טען גס' וט;1ח' ט)'1טתס
 ~טת:מ 't'S~Su1ndtoh יןמן%ן ן:י'2ג,1):::ן11
 עגיי עז ע71 "מר ולמס , עלך יוי ופבייי יזור  לנזרי  ויחייךנגוזי
 "יל1ס טנינ1  טסן ייי  טג;ג1תי סיס 05 , י'1 . י;1) מקמר 1810סנס
 6ה 1הס'רוח' וט "מר' 6מר 8'ן , סרג טס'ר(ו ;מ1 הבה' כטור8)'1
 )8  הבהו  כט,ר 1ר'ך סיס ס5ה1רי0 )סקגח ופה , 5מור' 5ח 1ר5'חגר'

  פ'ס , י"מ . המק01 )1ס וסרך ונקהי  רט ייייר סוף יי , פדוימיסיריי
 )ר"ופ תוכ) ל, )אטלס "מר מגזר "מרי כצו) עמר וסוף יר16 )"ורני
 )העיר טרוניתי ה7נרי0 ים אלה : 5הז  המלמרים  פני ו:מ ,סני

J1cr-'-כפק :ג25ן"י 4ן:ן ונ,יה:'מס1 עך:י::;ונ'0 יי"ג:6ה 
 UIG'1 1ר"ף , סמ"רר וט גורסי 15;1 נוס כגי נסס 5)יוסמג11ן
 :כ'6 וט ט) זה ;רקם הענת ע: יני'1 כויות ג(1מוח ;ודט בזיט)י;0
olinoהג% : וי 9יר. ייסרפס יכוליי הליס מגס וט )נו 1וה 8:ר 
 טנמיי 05 מטרמן גרגר הס" )הקר ~hih 3'"ר קימם 5:ר ג:ר;'0סרנ
 .  סטו)1היו סירי %מ כי לי  כתיילי ר18י ו("י1 יהיריי, 18 מקריי15
 ויקמר , גנוזך 5ח ," מהצלני וט ט)  לי.זסיס כמיה ט,1ג)וכי

 ויקמו , מוט'ס מדגיי דטחו )הוגיח הוה סירק סגל )כן , יי'גו  שיי הט,מ'יס החקויי יויעח גוקח 5: גי , יסו)מ ,6 הוהוהמקמר
 )ו וו5מי , ועומדתו מסותם ידיטח ט) hc( 610 כי כהת כ:")1חקהים
 6)יו סמיומהיס  פמפ,רין פדל סייר לפס רופי ,  מיסיריו 8ו(יח"י
  סווג'ס nut1'a פיס %ריינו פור  וכייר . גי  עיקומו 6"6 עלמוגפי

וס0
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 9זעם נד פרק ראשון חלק נבובים מורה,ן

 ההבקשה , ושמתתו עצמו שיוראתו יהעלה ממנו בקשו היא , האתת הבקשה ,הבקשה
 לו כשיעד , השאלות שתי על יתברך והשיבו , תאריו שיריעתו תהלה בקש אשר והיארמטנית
 שהוא אלא : שהוא מה לפי יושג לא עצמו כי והוריעו , פעולאיו ושהם כולם תאריו אשוובהודיעו
 השיכו לא ע"ה השיגו וכנשר , שישיגהו לאדם שאיפשר מה תכלית טפנו ישיג עיון מקום עלהעירו

ארם
שם

 ל6 כשלריס סס6ומריס סרכ כי"ר מככר onS ,סכקס1ת
 , סכתוכיס כעכור 6ל6 לוס סכי6ס סססכל כעכור6ת15
 ollfitn יתעלס לו סיס ככחוכיס סגמג6 מס כי לכנרירסס
 nhD" כתו ססעולות SPסו*

 מס סקלו לחסוכ לוס מכיה וסיס תו"ריס י"ג למטסג6מרו כי סגר6ס ולמס למעלס,
 סלק ג"כ לכן י"ג, היו ל6 פעולותיו תקרי סיו כ"6ענמותייס

 כתכלית 61חד גמ65 גכ6ן סיס נידינו ס'עלס כ6ופ1 סססקזס
 ידיעת p~nhal עגמו ידיעת ס" ס6חז כי תחסוכ ול6גקסוח סחי כקט סח;מיס לדון כי זע *מר %כן , וססכחמעלוי
 ס6מת סכקסס 5גל ממט סגמסכיס סמקריס סססג6%ריו
 ידיעת מסגי וסנקטס , ו6מחחו עלמו 6ת סיודיעגומיחס
 76ון קר6ו וכמנס מעולותיו, ומס חו6ריס סנקר6יסורכיו

 סו56 סססגס סכל למס סגכי6יס 176! ול"סחכמיס
 nltS)D ססגהו כלס סס סגכחר סמעמד כוססגמג*ת

 סמותריotlhn~"i 0 ממלק 5'ג וסוף , )סטיגס ס6ד0 יוג) שטולותיווסס
 גי'ג גסט'י מסם וסי "סר ט0ת8ריס ו,סו;ימ )ג6ר סנט ג'גוסגיניו , et~hnvI מדרוס סק1דמיס סשרקיס טס וקסתנו מסרק ענין וו9 . ית'גו

 : 6' סטרם תסוגת -h'o ווו , 6מר דגי ל8 0עו)וח ת"י גוס ססמזוח
 סנגרך 6מז ממטן 0% ר') , סה;מיס 6ז1ן ;י יע סרג 8מי ,סגהוגיס פ10פ' סו וססגר6 סטיון 6)'1 ינג'סו 16 גת6ריlfnht 0. קמ'ולפ'

On)nolסת1רס געי ~"ס , סמכמיס 118ן ססו8 גמטס גי') ),ו מי 
 ,ח)ע'ן 11'1 , ,מדן 8טר כרנ סו8 ;' יגש מטס ס61 ס"סוס;חוגי0
 , עניו הונק 6וס וקין ס6)ס1ת גפידס נ")ו0 ויק (e(ot ובנססו8 גי , g 1" nlpv('Dh גזגריו סופ)ס )ומר ולין . גדעו0יו גרנו)ס'ות
 ונס וכהרמס 00גר6 מפקח 6'ג , ע'ס גלמיו ר,יג רמו "סיוסו6
 . עקם מטס 6רינוו מישרי 6ם כי ר6יס קוגי6 ר16י 6ין סתורםפפ6ה
 גהקו סנמנעיס סת6ריס ט) חורט ho' , גקטוח טחי גקס קסו6וכיון
 כסס גמל ס6ס"ריס כמקריס ט) חמס והחח , ממו ונינעםית'
 6'כ פו י% , גמזוחיו 'ח' קמיו 8טי וסס , ), וסו0רס קע0%1חטרי
 מסוק טוין ותו . גלד ס0עו)וח גח6ר' 06 ג' 'ח' יה8רh'hn 1מ!ס

 : סה;מיס לזון וקמר סנג'6'ס 6ו1ן nDh )8 שגן ג' סערםוח;וגח
 סלע ג'ון . בקשות שתי על התשובה ובאההו בקשות שת'נקש
 גקעות ג' סמרע'ס ס'nnho 6 , גסלטס סכמות (0' )כגק 8)סגזגריו
 גרנד 6מח סיחס ססט6)ס מכפיטס ירסס טינר )פי וט וקמר ,נקט
 מווקיס סיו כדגרה ו"ט8ר , דרייך "0 נ6 ס1דיטוי ר"ט~;ס ט;6) מס!ו

 ס61 גג71ן 6ת 61 סר"גי גן "מרי ס6מר ומס , סס")ס (onlhכ)0
 סונר 8ה גס )מבס ס;0 )1 ס8מר לפי כי , ט,מס ם8)ס 6וחסלמנע
 ממנו גקט )גן , לוחו 'טטס מת' )ו .0יי" ו)6 , לטקס 7גרח 6קרס,ס
 טמ' טוסם "הס 8קר וסממי סנגור וט גל1מר , נגודן 8ת נ6סר"נ'
 6' סיהס ססגקטס מורס כפ0וקיס מגוון 6'ג סיס , עחס קותוסרקני
 עסיס טגקס סיות טסג)גד,

~t?iv) 
 ס6י:1 חוגג ית:וג the(' . מחו)פיס

 כ,ס סךגר "ח גס מזם יכוץ:ג,קונחס ב:, "יפי:ב ג6ס גן וע) דרגיך 6ח 1" סוךיט1י ho' , ג' סס ססנק(ות 6)ת ,כן
 סרקני למרו כי6 סג' 1יגק"ס , גטיני מן מ"ח ;י לטקס דגרת6סר
 כוס , טעי ;) "טניר "גי ויקמר ג,דס ח:וגס ונ"מ ,  ;נודך 8108
 )6 סדטיח מאס נ8' בחר )" ירנ וכנס . ג0ר;ס כקקוה ג' י'61'ג
 פוס) וכסיות , גק;ות ט)( גס'והס 1)6 ספל:ס ג;) "' כגקקסכס'וח
 1)6 6תת לוס ר') , גק10ח ג' גקק 8מר ס")1 סוטות ג'ומכתיט
 חג' ט) סחס1גס וגיחכו גומרו כי" ספיח וספוחת . טתי0 5ם גיטקט

 הסוגהס גיס זרעיך 6ח ו" כוויטני מלמרי טיוח טעם ר') ,גקסוח
 ג'כ 1)6 ס"ס )"1:ס כח;וגס 1"ח "'ן , )ן 1סנימ1חי יצגו פויגנזם
 התגח לטקס זנית 6טר סוס סיגל 8חנס

~)hro "סכי 
 נ6 וסרסי ורכיך 8ח 61 כוויטני וסם , גק"וח סחי ננה1נסנ1גר0 להרי "ג) ,

 שכסכוקים סרכ נלס ונוס . סתיכס ט) סק:וכס ג6ס "1 , ככורך6ח
 , סייסים )גן"ח הנוגס o)th , וס(ניח כ6' סס5)ס גין שכםסקוךמי0

 מס ועסו , גנוין 6ח ,8 סרקני 6הו 08 גי ג6ס )8 סחסונס סוסגי

שוב
 וס מסכת סו6 מסס סכקפ מס כי , עליסס ממופתיורם
 ono ומסינו , ומעסיו ק6ל hSh כנחש 6ין כי כקוסעעס
 וס0עול1ח סדרכיס וסס חוקריו סיודיעגו (Gp 6סר טליח'

 "מר וכמגס . פעולותיו ססס כלס תקריו שחוסיודיע
 סימנכן ר16י 7נר ממגו סיחנכ זכר סכל למס תקריוססס
 מדגרים סר6ס1ן גס1על גמל* נד זס ג6י סיוסג6פסר ס6י ולחס ססתכ6ר כמו ממגו גחגכ 6סר כמקור זכר*ותו
 לו  פו5רוס  פסס onlh  קור6יס 5גפבו סבמפכיסויפס עבחו  %לח זכר 610 כקלו תו6ריס גקר6ו ממפסכ*יס
  יייש מס כפי  יוסג ל5  פתיי כי  ייוריפי . וסיפנן

~Sh d1%על מעירו olpn IVD מס כל תכלית תוזנו יסיג 
  מקוס סנס פ5פר כפו כיס יסרפו ,  פיפיגסו לקרסט"ססר
 ר3ילו  פפפ ומסיג לידיעתו ממט פגיפ %פר  ייכבשפיי% סתחלס סו6 סיוח על וסתכוגן עתוד , סגור על ונשח6תי

:נ"ל
 פבייוי,  טתי ע, סחטויס וג8תטו נמ"מרעציון

~lfilCI 
 61מחהוווגר ט,פ1 ידיטת קסי6 כטוית סגקסס ר"ס1נס  סוג ייריהיה : ' ג שיפרס  ג,ס

  גסו'ג o)l~h1 , סת5ייס ידיעת ססי6 סר08ונס סגק"כגממרונס
 גו טי0ו)הו טר16י סקטו)1ח תליי וגר ו6מ'כ , נמקי סנמנעיססח~יס
  פייסת )פ' , o~u ממנו טנמנטס סגק;ס ר,10נס ג* וגי גן ,'ת'
 סגקיס וזר ;ן וקמרי , סי5טו1ס סכוונס ג0' ומגווות ט,מ'תמיותר
  שמיס ס'והו טס , 0;עו)ות ה6ר ט;'6 6מו וסוחרם )1 סייס6טר

 סקל  פן ספיר סי51 מלפור סרר כפי 3ר,סווס 51פ וכר 3ד3ר'1קרוננו
 השאלות.. שה' על 'ת' והשיבו : סן' יצרי 013 ושיסרס , סקיפ5ל
 כלס  יקריו סיידיפסי  לפפת ססייפר ס,לסי'  יהטוני סס'תס סרגגער
 כל תפגיר 5ני , פרפר פפי וס ל"ת ויוי , פיויוסיו סספ לווטגלפ
 ל5 סי' פב5לי נסיונם  %פוס . וס  כי ;יוריטיו יפ'"סידסייפךו דרך כיס וס ו;) , 6רחס 6;ן 8ת ויממתי  טחון 5יר 5ס ופיוחיי'ס , ייולוייו  פיס ויקר ,  טירזן וגהו )סניך ס' גסס וקר6חי ;גין SDעגני
 גסי:ס ג6 "סר סייטוי מב)) ,ס ו6ק , פס לרצוח חוג) )8גימרו מיי יס' לו סוריפיו סוס לפי יוסג ל% פיפו כי , סיוריפפו 5tvu~tפר
 , לבטחו מיי )1 קס1זיע1 ממס ,ס גי , 6גניס )חוח סני )ך0ס)
 5פוו  ייסיונן  פליי4(,  סטו, מס ט) )6,י1טג טרמו ;י וסודיטו סרג1)1'6
 וכיף ,  יכנרו תפול קוציך לסחיר ,  סרג י,פרי פליי יסות פפפל

 , 1ס 5פר בפרקים טייץ יפו יס' "תר גו וספנות סימיייו0סוחרי
 , מהלס פוס נפס,ג ;נייר יפו , D~h לכל נגלה פב51ר m~htinrוסיס
 5פר ~ס ולפטיב ,  %רם לכל ונגלס ג'כ נורפ יסים שפיוסוי0מיינ
  פלש  ומלפיסי , נפ51 סיוף  "רפ ליל וזולי  ספבויר סיוח ע0 גיסרג

 , %וסו  ירטנו לן ~htG  ומפיוס mh')nt 15פן ינן , o)h' פפוםופיוסו
  סיון מס טל ייחג ל% פלפי כי יפר ולכן בפו% hlx %3ר ירפ:ו%בל
  וי טל ר'ל ,פליז

 סמו,
 ומס בזיוי ג' יקם ירוננו שפסס ס1ב במעפר יר3  ניון . העיןמיופ ע5  העירו שהי% %5% : לפססו כא' 3פ1פי

 ג5' לו יירט יסיפ'י  יספן, בפני niltu~o ופסנס בפלאו, סריותסקנס
 סטיר מעקפו יח' סו6 5יל ,  לפגיי יפנפ? יין שפרפרי לו%לס

  (ttyu)h~h, :ב :גנךי"נן1:21:2מ12טגף1גימנ

J'bG
~'PID 

 e)nbt .  הלהריו ווי לפויי ,רפ יסיגו לי מפררני בוקס
  יסגרך פייסו יסגוננופ פל ופפור  פנפן סור ט) וננגש י', סדוקנס41 גנוי ג18מי ,ור גטח1ף גפי'ו ט"ו כסיר ס,8 סוס , וס סטתןמס

 , toh  פיות יני  פיייר11 נמו , 8)יו ממכו סגיפ 5פר ~hwיפולס

  luc~ יי'י 5סר  יטלי,וי ייפרר1י ר'ל .י'י
 ;u(Gt )מטס מטרמו

 סיס פיל  ויפ,ספ  פיון פירנס כסיף יי,ס  ספי' , "חי מקוס סנס6מר
  פוטל O)Qt ספון( יסה4ז  ס('י 6ין :י(ינ ר') כנור ע) וו1גתצומי
 וסו" , 15תוומהד;

 ספגת )6 סטנו כטווס טס )סקג'ס 6(ר סימם
 eh ;י , עומס גווי t(t'hlr קסם פעו)וחיו הטוי סיגת 1)8מסוהו
 , ס)'('ת מפרנס ו)ס'וחו כע1)0 ממכו נחמ"ג 6ין וסף , ג'כנגס
 סרג 6מר , עריס סטירו כ:ג'ס 8ג) , גגקב1היו יקי סע'ר )6ושמפס
 סוס ;סוק p'u (6 מקוס ג8מר רמו ני סיון מקוס ע) ' רעיו ססו66)6

ע"ס

ייש . שיו עסוק מס ע) 7'ס , סורות מקוס גג"~ר מסטר גבס עיין"'(
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 נר פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 לטען ואדעך דרכיך את נא הודיעני , אומרו הוא תאריו ידיעת בקשתו אמנם . לאחריו יא לפגיוארם
 את נא הודיעני אומרו , נפלאים מענינים המאמר זה תחת שנכנס מה והסתכל , בעיניך חןאמצא
 אמצא למען ואומרו , ידעהו הדרכים כשידע כי , בתאריו טדע יתעלה היותו על מורה , ואדעךדרכיך
 , לבד ויתפלל שיצום מי לא , בעניו חן ימצא אשר הוא הבורא שירע שמי על מרה , בעיניךחן
 שידעהו מי כלאבל

 )ע"י
 , המרוחק בו הנקצף הוא שסכלו ומי , המקורב הנרצה הוא סמ)ק( חוס '"ח כסרק

 הפרק מכוונת יצאנו וכבר , והרחוק והקרוב והקצף הרצון יהיה והמכלות החכמה שיעור וכפיא
 ובקש , במחילתם תענה האומה על מחילה ובקש התארים יריעות בקש וכאשר , הענין אלואשוב

אחר
אפודי טובשם

 סלכ מנס , וכף וססכל1ח המכמס פיעול ,כס' א נר פנרק לזוהריו 1ל6 לסגיו 076 סריגו סל6 מס יתעלס ממגוע"ס
 הרב ערס 6חר וכמקוס נכול סוד ככפן גוס נ"ל י כקסתו 6מגס . סחכמיס תדון עליו נסמר וסוכעכור
 olpn סכג) מסרק, כווגח וס וקין סיס קמרו lor1 סיד, מוס , ולידעך דרכיך 6ח ג6 ס71יעגי קמרו סו6 תופריוידיעת
ומס. 7רכיס סגקר6יס מס סת61ריס כי סרכ 6)ור כי גוסמרגון

mSlupo 
~lh)O 

 זס תחת סגכגס מס ומסתכל . כמת61ר גנונך סו6 סחו6ר כי תו6ריס גטגי וייוחסו מ6תו
 כקלו כתו6ריו גודע סיותו על תורס ולדעך ןרכיך 6ח ג6 ס1ןיעגי 16מרו כי ר6ס1גס , נפל6יס חעגיגיססמ6מר
plSIUDOוסס סדרכיס כטידע כי בו גמג16 סס nlSIPDO למען סורס טגית . ידעסו hlnh כשמגו 076 געסס כ76ס ג6מר זס וכעכור מסכל 610 כי סכורם לפגי יקרע וכוס כעיניו הן ימ65 סכורך מידעמי כי על מורס כעיניך חן 

 ו6ס טוב ל6 גסס דעת כל6 כי ס15רס עליו יסוחח לoh 6 יועיל ל6 סמר6ס זכוך כי , כלכד SSDntt סינוס מיל6
 מסכלו וווי ססס 6ל סמק1רג סגרגס 610 טי7עסו מי 1סגס , לטיסס 16 כזיכוך לoh 6 כמרקס סגורות פתוקס6"6
 תיגו וס כי סרג וקמר , וריחוק וקירוב וסקגף סרטון יסים ומסכלות סחכמס סיעור וכפי ממגו ממרוחק סגקגףסו6

 , כמחילתם וגעגס ס6ותס על סמחילס וכיקס סחו6ריס ידיעת כקם וכלסר : זס 6קר יתפקר וס כי ססרקמכוונת
סרטן אברבנאל

 . האריו ירחרח בקשתו אמנם : ס' ססערס גוס וסוחרם , 6תימסוס
 וסגייט , סטוין וט גגי"1ר טסנימ מס סכהוג'ס מן סרג יגריסטמס

 וקמר , סת"רי0 ידיטח ר":1וס וכר והן , ספרקס מזר גן,מנקטות
 טסייג'0 סרג כגריס סוס , דרגין "ח 61 ס1זיעוי גימרו כיוןטקסיו
 "1 מם: 7רכיס כיו 1"0 , ו6דטך ט"מר ממס סח6ריס כס וגר8סר

 ~hlo )פי 1ה"דטך מנמר סס"ריס"ס1,רו- סירג'ס "ג)יגר.יוח נוס:גמו
 'חקר 6:ר סח8רי0 סדרנים 16ה0 )ס.1ת , ידעה סירכ'סשייט גי גה8ריו ירע ית' סימו ט) מיס סרג 11'ט , מפט1)1מי1 יורט'ח'
 )סטנת דרגים סס ספטו)1ת :חקר )סי 7רגיס ונקלע , גסססט'י
 סו" גי ,סס'י

 סויגיס כסיוט גי !ומר סרג ה1ר ונגן , מפט!1תי1 ווןע
 ק hlnh )"ן "י1 3" י מח ע;,:1,,

 גטי"
 6יך גי ,

 חן ס.מ1" גטנור סס'י )דסת מפחד) טסים ר') , 1D1ht קומרSh חווי סו" h(S , זגגיך 6ח ו8 )ס1ךיטני מוור 6',1 נטינ.ן מן5מ81
 סנ1רD1'G 8 מי ע) מורס געינין מן hinh )מטן קומר 11'ס ,גיירו
 שיצום מ' לא : ו' ססטרס גוס וסוחרם , גטיני. מן ימה 6טרסו6

 1"יו1 ויתפ!) טי,01 "מי גוס דעתו מסיס , "' . ס)ם1ן גוסיגרימ,' :נ'  '"ו6)  גוי ח)ונוח סוג מע) )מסיר למרמי . בל נלבדויתפלל
 סו" 3מיי1זט

 מ;1ג)ת ידיטס ו)8 מפירחח ידיתם )8 , 1יס מ"פ))
 6י0 גוי o:1h ט1"יס :ין "ר6ס מפ1' כמנוח טייטס 05 גי "מכס,ט'י
 1ון!ף מסח" מרותק ג6מח 101 סנס , גטסייחס סהג)יח "ירטמג)הי
 ),:שם מלמוס לטיס מ"מ 18חי יי6תס והסי סוגית 5מר וטחיוממנו,
 נוף גידו ס.ק י') ג)גד, וימן)) טיכס מי )6 סרג 1ומ'ס י'ג(,כ'ע
 )ס)1) סרג גhb 6 , וסכ' . 1דגריו סרג דרך גסי5)י1 קטלוגיי ")ריס גי טנ"מר ישי סוס , יגורס ':ר") גבם 5טר "יםגיל סמן1נ)ת וסידיטס כ"מ1נס מ1ד מהפ)) סו6 ימי וירט ויחפ))טי1יס מי 6ג) , טהר )מי 1סיזיעס שיור ~h'o ופס מתהי h'olסמכה

 יסיס ס)"
 סרג המי . rlD'~'tt ג"מו,1ת ו5ס סמט:'1ת, גמם" "0 )גויהס"דס )סתקיג דרגים קני ביט "מר "ג) , כמכת במטכס )") קיוכ6זס
hiaלגד ממחי)) כלס סיס גסיו, הן ימה , 

 גי . ?"' כדרן חסו"
 , הסני סדרך כפי גס 6כל , סגל יכתימו כ3ר3וס

 ושטוח כ"תו:וח וסו"
 כתברג סנן,? סו" "ידטס1 מי ג) סדרך 16הו וגפי , ,גג-"ימקרג
 .  ויריה,ן סקרוגיסיס וס:ג)וח סהגמס בטס וגסי , ממור וסמר1חק מוקלף "1הו :,ככ)4תי

 ים!% סיו" 1),מר ,יהסלס פילוס לדגר הוי ול"
 סיס חג) , ככ) ט)י1 יסגיפי וכגי יריות 3ו כיס h)s לפי , גטיויוהן

  מן h~nh  לפפן  וקיטך פ'ס יפ'ס  סייפיו פי  %ן  :יפ!, )נ"רט,ייוו
 o:nhl . דרוקו סיס גוס ג'גט'1'ן

 );נ'"
 גט'ס ")'ו גסג'ט' גה'ג

 יריעת בקש וכאשר : 1' מסטרם גוס והוהרס , 3ר?ד1ק כסלוגסקדמס י%יורי פקו  שיפיר מס מלגד מגייס ו)8 טטוח גדנריו ס".ן6ג6ר
 סיגקטס ס'6מר קוום סיג סוס . וט' נענה והוא וכו'ההארים

 טי10פק h'hn )חס )ס:י3 ונס , גנדרך 6ח נ6 מ-8וי נפסוק י8ססג'
 , lo((~e פקין ".ן "ס סק8)1ת ג"וה0 "ג16 סגה1גיס נ"וחס "סנגך1,
 כיס "!8 טמר , "טקס דגלת 1Gh סונר 6ח גס oi'h, .ודעונמס
 גיפרו 1ס טייס סת,ריס יךיטת גז: סמ"רר ,  כן מיי ונרפסיי:י9יס סז;ור 3%ל , סריבווס  3ז:ס  בסב כדרכים לענין הקוכם מוסד3ר

 וכגר . לך  יס:יהוחי ,לכו פוי ית' ,ליו %פר ,  דרגיך %ת נ,סודיטני
 )6 1פנ'ס גמ1 סגטק ט) 1the שסוים כחיק מוס ל'1 3ס'  סי3כס3
 Oh1 1:ג8:י , ט")ה 1rh התקרי: יויטח גנוין )ך 1סוית1הי 181יפן 1גטסי :גי , נט: בטת הן,ו, ") כחקרים  ,7,עח לו סלל כן:רית' יימר כילו , לך  ויניהו;י ילגו פני יו,  ספתוף עמוס , טון )סס'1
,rh0גטה "ח )1 1טסודס ית' דנרי1 ס,גי"י , tb~:O 6ס ph פויך 
O')~lG(" יליו דוי לו  סופר מס נסגור טקס ,:"ו) 1ס11רן סדגן,0";חנוננו מסי , סלמס ט) המהימס גלת וסי" , מוס הטווו , 
rrnlלפי ,  כצורו %ס ו% ייעלי  יקומר יסגור פל 1;%ל מיי %רותו 
 , סג3וד וידיעת סדרג'ס יריפת כהחר, י:,לופ ג' ליעול כווניסחיי
 מסה)וי0 ,ס 6' סה:1גס סתיך"סוגיי tDC(ttnt~ מחזרי וגס ולכמוהו ס") ממסות "ס סה"ייס הזקי :חיכסס

~lhG 'וט 51' , 8פקר 
 ,  דרכיך 8ת  י% כודיפכי טיי, , ~rhr'1 סנזכוזס טל גענס ו%י ,גמגט סו"

 סתסונס סיתם הכנוד מנוקם וע3 , מוכי כ)  שכיר %ני יס:ונסוסיהכ

 , ~nlShc טסי  3ין 1%3 %סר יי;וניס (cnlh  !ורק לתה ,סתמיים יריפת  גן;  1ג6סר )ומי סרג יקרן 5'ג סנס , פוי )רקות חוג))"
1the)מטס גוונת גייס לסגיי  טפו, ישות %הרוי וגז  Slhr) מומס 11 8י כתבוגס בהתויכו כרי יהריפ"לות טפי P'1r~h מסמס 11 ולי 
 וג1פ .)פסת

~1PIO 
 וסיפרס ,  וימיו ?(i~c  פיזרו ;יון ה' סיפרס

 ג' כ:6)ס ט;6! )מס לפיריה הסתרס ונ'ג , וירחי ":ר פ)'1ג"וה1 פנים ג:ה1ף סיג ביה סרג :כנר לן ו?ניתוהי י)ג1 מוני ג'גט'
 מסגו קריונו  ט")  "ין ואמנם : יר,ייוי טל יס:וגי  trhl)nrק1דס
 יר3 פליו כתג לנר . פרפו nhcn נמופ 3ייותו לצליי יפיותיר,טח
 לווין ייס יוריפ כינו,ס ג%ר"ס :יייי  r:?y :%ינו גיפרו תצרעיל

 סהרורים  כס מי מ:י סירפ וכרי , ונז:י3  יי%ל כדרך כפייעים%%סת
 לו )!.ל פללו ל% ורקס ולסייגם  יסק גס ל?%ר כקוויי ל:;)ט"ן:י
 יפפולוס  rD'1'G הנוגס גורך ון1ד'עו , 'ת' גטו rrlrt1 8פיר'מ"!1 וט 6י , סמהוח וה!; ה(עו)1ח יקז כח);י0 ג' ט) :ו,! ייסכקלו(

 , %יייי? 3ל;' ::יהר %היי יחי, צייני ,ל :יייי יחיי ל,טי,מ, נזס סיכ , בנונפ? ספ:ות  טי:נת  '1דס :נסיו?ו 1"פר , סתיכסס"לס יב?:וס 3זב פטי סידועי ;יויכ  ו%ף .  נמיט? ט!מוהו 1'דיטחקפטריות
 ;יייס כוי רירי: :ני :1,ר.ו'ו ,רם 'גק: פטמ'ס גסס ג' );3)1,ס:כ) כח? סברי :סיס נוס כ)  יהרה  3ס:גס טליו ייפפ פ?:'י  כד'  06כי
 גלחי :?יי :,למס ט'ג כיח% 13:ג'כ, יי:  וגן מיס, %%רלו

~cth
 , טלי :,ל ;לן פררני לו נסן S~b , לזלינו טן,, ית' ויוך,טו

 טל  נטוס לצפרו  סיג כרכרי והמחבל : י,1 סיפרת גוסויוסרג

ימכן:י
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 80פ נד פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 והוא , הראשון הטבוקש על נענה , כבורך את נא הראני אומרו והא , אעלה עצמו השגת כןאחר
 השנית השאלה במענה לו ונאסר , פניך על טובי כל אעביר אני לו ונאמר דרכיך את נאהמיעני

 הנאמר , כולם הנמצאות אותו להראות רמז הוא , טובי כל אמרו אמנם . וכו' פני אח לראות חובללא
 מבעם שישיג לו אותם בהראות ר"ל , מאד מזב והנה עשה אשר כל את אלהים ויראעליהם

 בכל באומרו רמו הענין זה ואל , ופרם בכלל היא איך להם הנהגתו וידע , בקצת קצתםוהקשרתם
 הדעות כי ג , קישת אטתית הבנה כולו עולטי טצהשות הבין שהוא ב כלוטר , הוא נאטןביתי

אפודי  ססו6 ב : מס לרכל לומו מסלק כוונת (ס 61'ן סלכסימר
 מסיג )6 מפועל ססכ) ts'pel סנכד)'ס כסלמות סטיגי6 מלטיס כ' ר") . קיימת למחיה סכים כש עולמי מני6וחסכין

 , עולמו מ)י16ח סגין לק חמל כעל יכל גמוע ס61 גיכסלמות
 לסוס ככה l'bG מס סנלנג המל ענס eh" וססינ הנהמי,ל").
 דטח )פי סמיק מ,ס )"ז כסי סרב טפ" וכמו , ופילוסוףמיס

pt)p)lh; ר"ל , יתקיימו )" זימתיות ס6יגן מדעות כי ג 

 טובשם
 סעולוח סרוכ סריס ידע סת61ריס גידיעת כי כןסרג11
 . כמחילתם נעגס כפגורם ולגן ורחמנות 0גיגס סםססס
 ככורך 6ת ג6 סרקני 'ומנור ימנרך עגמו סמנת כקם6ח"כ
 לרקוח תוכל ל6 ספנית סס6לס כמעגם ל( וג6מר פגיך,על טובי כל ויעכיר 6גי וכו' סר6ן1ן סמכוקס עלוגעגס
 כלס סגמג6וח לו לסר6וח רמז טיני כל שמרו שמגס .פגי

 גקר"1 6ל1 כי וססססד סס1יס ועולס וסגלנליסססכליס
 ומנס עטס "סר כל pfi 6לסיס 1יר6 ס6מר כנן טובכלס
 (ID'h, כ,סוס

 מגרמו וסוף "חת סגם 6ל כלס מיעלו
 סטוכ ושיך סיופי כד ועל ססלמ1ת גד על כריך טסו"מס

 סרג כעיד סנט גי , ססניח סט6)0 גמעוס 6 ונקמר כ6'סמגוק"
 8מי-ות ס8)ס גגהוג'ס מומנו ססנס 1סו6 , מ6ד יקר ענין ט)גוס
 ג8הסו כנוזך 6ת נ5 כר6:י מטס ס6) ג5סר גי ונס , ,ורך גסןטען

 חוג) )" ויקמר 6מר וט טמרי , טוני ג) 6טגיי 6ני 1Dh'tסחטוגס

 ההעןגי?צ שימי מץ ן:ן םמנהג
 וגין גינס )סגרי) 6)6 ויטמר כיק ,ס גס 1)6 , ג' )גקקסחט1גס פני פרטות ח1כ) )6 1י5מר , 8' לגיס תטוגס סי8 סוגי ג)8עגיר 8ני 1י6מר ג"ומרו סוס כי הטוגות, 3' ט) "מירות טגנו מירסויקמר

 )-ו ונקמר )ו וימר וגו' ועכס ג6ומר סרג ;יון וט 81) ,0ר8סונס
 וט ומפו' . גפייך סוגר ויקמר ויקמר פן לסטי סג' 5:0)0גמט,ס
 למס ו';:ס , 6ה' מקוס סוס ס' וקמר סייס תק1גות ג' 6הר'המ61
 ס' 5) סוס סנ' סמ8מר יימס ולמס , ושמר ג' פטם סוס ככחוג6מר
 טסים 5)6 , ס6הריס סמ8מריס ס18מר עקמו סמ6מר גוס ס18מרגסיוה
 סגקס סגקסות )כהי תצוגות ס,1 סר5ט1נים et:nhn מסג' וטענין
 טס61 סג' סמ"מי ו6מ1ס , 1י6מר 5,1מר 3סס נקמר וגן ,מכס
 סו6 פ") 1)6 , טויס סקג'ס פיטיר סג' סמדרגס סי6 8חי מקוססוס
 )תתם סיון מירנת מקוס "עי יק סיס ר') , 6ה' מקוס סיס ג,כוינומר , 1ס ע) סעירס מפגמו סו6 יי יגס ס', ויצמר 6מר ועריס , מעקמו16חס
 hV(~ )" מלחס)ך

 ססערס וט טס וס,תרס , וכרתי 5סן וסי6 , טניס
 61ין , סחה)ס ית' סיותו סחג1,נוח ע) ועמוי סנטן גלמי סוכרהיגבס גפי" סרג גיליו נגר , ס11ר SD 11)גת ענין סו6 מס ואטנס :כמג
 הם," )6 קי , )סק,גו ע'1 ויחי,ג 1tts'aפירוש

 סעטס ס:חו;.ס נכ)
 ;ג%ר פני.ו1 6גן , ינוגס SD סהי1גות שיקמר ו1ג 16 י1ג גמ01סרג
 כסכנת וסיף , 6תי מקום סנס כקומר מרמו סמררגס 18תס לכ:גחיניע
 סתהלס 1"ועו)מיס ית' ס561יך

 וגור"
 י') , הטמ1ד יס"ג , 16תס

 Ko(~r; ):כ) לפעיות 'סיס קט עז גי , מקו יפליג ו," ocn יטגורסג"
 ס11ר ע) וצגת 15מר ווט , ממסות גטנ; יגר מוס יוהר )8 ,)קג)
 והח"ג סגיך נ). גג16ן החית ופס , הסיף 1)6 חג6 פס עןר')

 וקטגור ס"ס )פי , מוס 0טג1ר ו)6 סט1)מיס 1יר מסגה גמזרגתהסמור
 מצותו סי6 ס61ת וכסעגרס , כגוזי גטגור וסיס 11'6 , ופגעיוכהמר מקלי 6)'ך יתערגו , סקוסי סמסוח קסו6 כגג1ד גטוין )סייןממנו
 הקו עי;)יג זני גל ט) ט,6מר 6' סה)ק מוס גפג'8 סרג h'S~Gטח1ף
 וסיס סוס ס;תוג פי' ו,סיס , 1ע'ק( ,ין עזרו גגנר נמו גגוןויעגור
 טס61 גגנוזי )טין 1נג1יך ה.:ן והטנור גכחס)ינ ר') , נגוזיגטגור
 גוונהו "כחג ימ' סנוף, מקיי וטיל גורס 18תן לטיס o)o ,סמסות
 קיטיג טגיגטו גמס טעו בינק עם טקס alh וסג) , 1') כ'6נפרס
 כן ס11ר נקרת 11?1 , ומוח 15 ססנחו סקתנט עסיס והרח אגסרגקט
 ע) oh ג' 'ת' ס6) ע) גגון נקמר ליוו ונור , ארס מגורתנקרת
 סוגר גפי'1DIPn 1 סוג קג"ר סואמו,

~'1v$t 
 וסיס , קמליו סג6

אברבגאל
 גנקרת סווגל וסקיי , טו)מימ )ור ttro ע) נקמר סור ע) ונהגת6'ג
 Sh ססו6 ממת ס'גרתו ס6ג1 16 סטר h,os "הר "חוף כ81ס1וו

~??1no 1 צמרווסנס'rtkt פי , מחמר סגרת גס'1ת1 )קם כדגר 5"הס( 
"G~V6ג' גפרסס ג16 6'ג כוס . מה'ג גפמ'ח סיג סגחג וגמר ,סיגטייס ס,-גריס גס חיו 'יוחסו תכן , סירים )ג) ר6כו1ס סגם סו 
OtnDDט,מס מפלת ,מנעת 6' , מססטגוח מזלטח ג' נוגד ויימר , 
 ס'6 גי , מ1ד ו8פ:ריח מ1ד נמנעק ו"' , ט)מס גפני לפטרית81'

 )ו ממר כמרקס גסתן לגן , סחי o~stP סטיי 6טר וסיף , גלתוו)8 סחוסי כטור עם ססגס תפטריח וסיהס , ")"' עור מג), סחו:גנמנטק
 ססי6 סס"גס קונה 1011 , עגי' עד עוין נקי וככותי ג)) ע'7סקנסס
 וגננך , סלקיי סטור 8)י1 גס)1יח גס ט'וגס ט)יס מס" סטיר6סר
 סזרגיס כסס פעו)1חיו תר8ס 8)סי טור מנקי ר,) , לתורי 8תוכליח כ"י 5ת ומסירותי 6מר סריכיס 'ר.טת טסי6 גע,מס n"1ehtסס"גס

 רבינו מטס נתק טפסרית סיתם סנמ81יס סיזיטח לסי , ממזיסמ15הריס
 ססטגס למוס , נו %ר סנגוריי ס15ר טס סכנתו ועומק טכס נ11)כפי
 , סקוסי סעור וס61 נס דון ס) 6ג,h 6('o סכוה1 הספיק )6כג'
 : ל16 )6 ויוי 6מי , געגעם וסועה טסה סקירה סרסניונוגד
 סערם )יעחי וסו:ךו וטרטיק ג;-ג זעת געי גבס סנתוגש סהג6רוהנה
 גענור וסיס נעוין h'x י'ז וכמערס , סנור ע) ונחגת גי' סס'6י'נ
 טסיס גיחוך י'ו וססערס , סנור נקרת גטנין ט'1 וככערם ,גנויי
 כל אומרו אמנם :  י6ו %  וטוי נסגפ) 6טר ס"מ 1ססערס , גסי5ת ,סתירותי גלאור %ר י'1 וסכטרס , נגוזי גטנוי וסיס גימרנר6ס
 מנד נמועח סו6 8טר ססטגס )ג6ר הרג טסס)'ס לחרי . כו'מוב'
 סכנם סתורים גיריעת יגס 8טי ס6פסריפ מסיסגס )דגר מור ,עגטס
 ~e'hul סקורי צמרי גינטית גמע:ס סנס גי , סנמ,5וח ט)יקמר סטוגי סוג 8מר בכן , ספע1)ות ע) טרגי יקמר וין , סוגי כ)8טגיר 8ני 11Dh לוס טיקסס וקפי , גמורות פעולות "סס )סוגיח ,גררכיס
 טוג))ס וגבל ' ספי)וק1ף קיגר גמי 6הי טמן ט) יקמרווסמ,י6וח טסטוג בסי , מ6ן סוג וסוס טקס 5טר ג) Ph מסיס וירט 6מרכלס

 ין 6טר סקפר ר') גק,תס, ק,חס ושסרס mhin)o תגפי ספחגססנס
 ססוש ומתייכיס גסס מנסיגים טסע)יו)יס , סט)יוו.ס עם)חהחוניס
 610 טסט'י )פי , ונפרט גג)) סי6 6ין )כס ית' 1סנסגח1 ,וסספסן
 1סג)ג)יס סמוסנהיס סנגד)יס ס"כ)יס וסם נפרט מסם ננמ51יסמסגים
 , גסרט מיצנחים סם סי:ר6)ית ס16מס וכ'ס סיים 1מי1 .ג'ג

 ו6מ.- , מניסם )"מינח נכי) מוסגהיס סקס),סוסמירגניס
 וט ט6)

 ס5) גיח כי , סו6 נקמן גית' ג;) נמרס ג15מרו רמומענין
 סו"

 קטר
 . 6מתתס מציג טסיס )פי וס גב) ובמן סיס ומטס , וג))ותססומ,6וח
tllrh~1כהנ 

 סגמ'"
 טטסס ג)ס , עו)מיס מ,י18ת סגין טסות סוס סרנ

 )כ) :מנע ס61 כ' סלע) סטכ) ו6פו' סוגו)יס גוממות סטיג )6ע'ס
 % , ג)גד סגקמיי גע1)ס סיתס וקסקגתו , מנגז) לסריג ממרגע)
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 ' משדם ירע אשר יתעלה תאריו הם ההם הפעלות השצת כן אם , העקימו לא אפתיאשאעם

 הביעו אשר הדבר הית , יתעלה פעליו הם אותו בהשיגו יעדו אשר שהדבר זה על והראיהד
 אשר הדרכים בי התבאר כבר הנה , וכו' חסד ורב אפים ארך וחנון רחום , גמורים פעולאתארי
 ויאמדו , מדות יקראום והחכמים , יתעלה מצגו הבאווז הפעולות הם הם אותם, והודיעו ידיעתםבקש
 , המדרש לבית בהולכי טדווע ארבע , האדם שיווע על בשמושם נופל השם וזה , מרות עשרהשלש
 פעולות פגל אבל , מדווע בעל שהוגו אינו הנה והענין . הרבה וזה , צדקה בנגעני מדותארבע
 תכעזת בעל יתעלה שהוא לא , נפשיות טתכונות רל , ממדות מאתנו הבאות לפעולותדומות
 ר"ל מוסו כל השיג שכבר פי על ואף , מדות עשרה שלש אלו יכרון לו הספיק שמנם ה ,נפשיות

 תאת , והנהנתם אדם בני המצאת בחק יתעלה ממנו הבאות הפעזלות הם אלה כי י , פעולותיוכל
 הנוי עמך כי וראונ , בעיניך חן אמצא למען ואדעך המאמר מעש כי , שאיחו כוונת אחריתהיתה
 כבר הנה , בהנהגתם פעולותיך בדרך בהם אלך בפעולות להנהיגם צריך אני אשר כלומר ,הוה

 הושגה אשר וכל , בעולם ותעלה מאתו הבאות הפעולות ern , אחד והמדות הדרכים כי לךהתבאר
פעולה

 מגבשם
 6תר 6סר סמני*ות זס כל סו6 וסטוכ סוכי כל 6עניר5גי
 כססגס יעדו "סר ססדכר על וממוסח . מ76 טוג סיסעליו
 פעולות תקרי מודיעו *סר ס7כר סתת ttnlSttDמס

 י7יעתס גקס 6סר סורכיס כי סתג*ר כגר r)ol ,גמורים
 יתחייכ כן ו6ס , במגו סכמת ססשלות סס "ותםכס71יעו
 ססו6 כתורס סגנונך עם ot~hlp כטל ססס יסים טל6מזם

 יעןןך,ז'עי;~מ':ז,;'י,ו:::"נןמן"ו,
 ס"ונוריס מסגי לסטק וכמגס , מגסס מתכונת תכונס לו"ין
 bh עמר ק5סס סיג ל6 סקרי עומלות 6לו סי1;"ס

 סטיג מסם כי 6מר לגן מספר "ין עד רגוח ססמפעולות
 עטר ססלסס ISh זכרון לו סססיק 6כל ססס פעעוחכל
 כ"* סמנ6ת כחח הפנו סג6וח ספע1לות סקלולנוס

אפורי
 סכלתי סדטוח כי קיימת 6מחיח סכגס 16מל 6ני פסמסגי

 : מכס כמעפ וככמס 6כ) סברס כנספ יתקיימו )66מח'וח
 ססדכר ע"ז ו0ר6יס ר : סכ6ר ס6מח מגדר ר") ."מיחי1ח
 עסדגר סו" תקריו סס ית' פעו)ההיו סגכ)) שרייס ל") ,וט'
 עוכו ג) כקמרו לסעורות 00 פיסינ )מס0 סטירת ייעז"סל
hStסעויוחיו חקרי ססס מנוח י"ג רק מרע"ס ס0סינ מהנו 
 6מגס ה : חבריו סס 'ח' סעו)וחיו סככני סו" מכובר6"כ

 י) מסיג סמרט"ס ס6מר:ו 6מר ר"ל , וכו' וכרון )1ס0פיק
 כ) כהות דרך ע) מספק סביל )6 פס מסגי מ"מ ,סעו)וחיו רכיי סס יח' ספריו וכקרגו יחטיס סוגו oonס1מ)6וח
 ס0טו)וח סס ")1 ג' 1 : פדוח מי"ג רק וגד )" וימסס:מנ6וח

 הכוח סידט סיחם מרט"ס ס6)ח טטקר סרב ו00יג lug .וכו'
 כפנין סר16י מס כ) 610 מדוס סי"נ ",1 ודכי) )טסססנ0נ0

 נעכור מעולס תגסיג 6יך np7S רנוני חקתך ססעול1ת ומס דרגיך לדעת רולס ט6גי 6ף כי כו מרנון "סר ,סוס מגוי עמך כי ורקס געיניך חן 6מנ6 למען וקרעך 6מר סמ6מר q'Q כי פ6לחו כו1גח 6חריח ס'תס ת6תוסגסגחס
 ס7רכיס כי סחכ6ר ככר סגס , (onA~lc מעולותיך נצרך ססס כסעול1ח וקלך סוס סגוי עמך 6גסיג 6יךט76ע

וסמ7וח
אברבנאל

 ימיר, גב' טעמי ntheiw סרג 6מר סנ1מי,וק)גן ס"מימיי ו6מ סקסנומממרי
 , מזגריו bSthe . סוים ג"הוף נפ)'( טסנ'16 גמ1 6ו:ק)1ס דעהוסיסי
 ננ:ב6מש:4 ד0ננ 4,4עסג :בץ ,והירי צון:י4 סחרגס תם כפי פייס כרחוף ל16נקל1ס סרכ ט1כר 6100 סדטת מנסכי

 יעה (1)ת זעהו "סיס מורס , מרטנםונקט
~t)rd,h 

 וסוס . hS) )ואיך
 o~ih ייי6 טליים סולמי ג)D 0(rthln )ן אסוקס גפי 6מרסרג
 ס,מ,6י0 ג) ט) כוס קסגהוג וינוע , vhn ט1ג וכנס טחם 6טר ;)8ח
 טגהכ וכס! , גר6:י0 ימי מ":ה וגרץ! קמרו 1חהה1נ.0 ע,יוניס ,ולמר
 1ס;טרס עגט0 :סטיג 6מר ולגן , ינגר6יס מב)) ס0 טסת)"גי0סרג
 !6חז סגניך מס:נח 5' , נבגי טייס 0נק:1ה ניו ()גן , נקנהסק,ק0
 לךטס1  ומסך , ימיר  נלסון סיג ס6מר עו)מ' ספגנה 6ג) סוג.5'0,מס:נח
 טסות ישיר ססו5 סגל וטן , גוס וי וער 5הר כויס גלוסרטונם
 אשר שהדבר זה על והראיה : 1ס ~ולה ל" , סולמי "מתתססיג
 למגיל סוג ר06 מס סאון כוס טיי; . וכי'יערו

~'h?G 
 מס על סו6,

 "וגל וט ט) רסס בסגיך זטהו סיס oh !ט1ד , מגולך סיסהכגר
 )ך כהגבר גנר ס:ס , הולדו סיס 6,ך , ;עו)1ח,ו סי1 ,מאס 000טייפר
 פוייט 5יל , :יקי ימי י' טיפיי נמס וי  מין גיוס 6טר סדרג'סכי
  יייט1ת h'o יייי רל 5טניר %:' היימר נ.,ר  חיוג מיטנורסו%

 יקנטרו )" 15)י , מקז טוו )ומס מטוני טטנוס ;'1 , גיחס,מ51וה
  יל, 0(0 סקרכמטיין

 פטו)1ח.ו סיו ייני יל היגיר 5ני גייזר  למטי סז:'י  מייעד ירירייס רג'5 לוי ,  ךלן:לו(  פוייט 51'11 מרנו סגלי
 6101 , 1ה11ן רהוט ג"ומר! גמורנה פטורת lelltrn במטיס רבינומק"י
 סיס :סייפור  טידפי. !כיון , ייערו 1יח'( ט"מ! )טכס( (ס suסמ!ו0
 "'ג סחנ"ר ~milwi,ט)

~)hco: 
 , דרגיך 6ה 61  סוריעוי  מסס סק6)

 ע) מורס וסייעוז , ס"ע!ד עג יורם PItO( גי , ס;עו)!ח ,זיעויסי6

 רתום סרג (גר )מס )הרגים 1ר16י ,ס"6)ס
 ומנוי

 Sh ס' ס' וגר ו%
 ט6מר סרכ יח:ונ ס' גי' סי6 סוס  ו00גס ,  סרייוווס סמבותססס
 6) ס' מסמרות סו6 !50הד , ס' ויקרץ "מר י6)1 )קרוס סו6מסס
  טס סו6  מטס  סוס , סה)ק מוס ס'6 נסרק nhst וס61 , ו",1ןומוס

 'ת'  טסו פי  פפפיפ סי5מ- ייתר ס'ר ובפ' , פיסו ין  ימ4-יסיפורט
 16 מוסחר bo(nteD~ w ט?61 טס' סגהוג סי' וט קפי ויסים ,ג)גד
 5סר ירג  ויגבר , והוון רמוז וס61 6, ס!6 סטס גיס י,קר6סומ61

 oh סו6 4?' יו %וילד ופיקסוס ,  פפוייים פל ותפר  גממם 'י גזי
 )6 )גן עמוס גיברו )6 ג)ofn 1 עסי , יגלח! מסלח tcern !6מ;6ח
  טסייין );י , 6) 1)6 0' )6 ומוזן רהוט 06 גי מזת מסי'ג ג5ןסגין
 . מרזת אותם יקראז והחכם'ם :  on~h ניקרל5

  סוזטי
  6יך  לרב

 סכונם  טל יהמר טס  טס61 מיש כאס ס6)כיוח );עתות קו15מס')

 גו 5מך יל5 ,  פרדס מרופ טל ג;מוממ ויפל  סם סי5 פיוס מלר1פ וסוכיי , מיטיל ים שלם סס51 5מר  ולכן . מהייי" ממקמר טסססניי
 פוט) פסיה מפני , ימינכם eh יי כויי פכו)ופ  טיפ מלר פדוחיח'

  P:W?t  ואמיפ :  סויסיוס מסמירה סנ6!ח )פטו)וח 16)וו יימוח9טו)ו0
 eh ,4 'מ'י'יןץ 4-י%%ן לןי%י:ייבןגוייך 'ן:ן:ו

 קטר )ו )סרקת רמו סו6 עוגי ג) אפגיר 6וי 6מר  "0 יי711
n~hinm0(ס0ג)יס מיני גסס נגריס 61יך מדש גי'ג סטייק 6'ך , ג 
 סספ;וס ג' ט) וכמעיר . גסס וסטגטיים ס:מימיי0 1סגרמי0 ,ס:ג7,יס
 , מעולות 0ס גמ0 ר') מדות, סי'ג 6)1 וניון )ו סליק וחמוס 8מרס6)ס
 סל מספק ספוק .  פפ1לוסיי כל רעל 19גו כל סטיג  פכירו6ע'פ
 סירסר ברג ש'6 !)00יג ס6)ס. גמזומ כלס nthSnit ספע1)וס יגבו6ין
יפר ;wtwP ס) עצן ע11ת סי'ג ואין נגס, סנע61וח פסיג כגר מדוס סיוגעמס
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 81*א נד פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 הפעל מן הננזר בשפ שקרא ההוא הפעל טפנו יבא אשר בהאר יתעלה הוא שנואר ספע~איופעיה
 , ההכרחיים כשפושיו ויעילההו החק מכל וישטרוהו האברון ומן הפחו מן שיומנעוהו לירתג אחרש?רלהו ובבי ז , בו כחוור והמציא , חיים בעלי עובר בהוית הנהגתו דקות כשהושנה כי , בו והמשל ,ההוזי
 נאסר הרחמנא; ענין ווקוונ רחמים והטיית הפעלות אחר אלא תבא לא פסנו הזאת בפעולהוכיוצת
 על איש יחמול כאשר עליהם וחמלתי ואמר , בנים על אב כרחם שאמר כמו , רחום יתעלהעליו
 הוא אשר הבן על האב מן יבא אשר ההוא כפעל אלא , רחמיו ויהמו יפעל יתעלה שהוא לא (בנו

 , לשינוי ולא להפעלות לא חסידיו בחק יתעלה ממנו יבא , נמורה והפעלות ורחמנית לחמלהנכורך

 אתם חנוני שאמר כמו , חנינה בלשוננו זה יקרא עלינו חק לו שאין למי דבר כשנתז שאנחנווכבי
 חק לו שאין מי וינהו ימציא יתעלה והוא , הרבה וזה , אלהים חנני כי , אלהים חנן אשר ,רעי
 ירדו גדולות ממכות אדם בבני הבאות בפעולותיו נמצא וכן , חנון נקרא לזה והנהיגו להמציאועליו
 לו יניחו ולא הבן ובן הבן יכלו איקלימים או משפחות ממית כולל ענין או , להסיתם אישיםבקצת
 בסייף לאבדם אחרים על עם וכתנועות הממחזים וכפעות וכרעש מקוטות כהשקע , נולר ולא זרעפקום
 קנאה או גדול טכעס אלא לאחר ממנו מאחד יבאו לא אור , הפעולות מאלו והרבה , זכרםלמחות
 הפעלית כי ר"ל , ונופר חפה ובעל ונוקם קנא הפעולוה אלו "פי ונקרא , הדם גאולה בקשת אועצוטה
 או הנקמה או הדם נאולח בקשת או , הקנאה והיא נפשית תכונה על סטנו יבאו בם כיוצאאשר
 וכן , חסרון מכל יתעלה פנים D1W1 הפעלות על לא , הנענשים התחייב כפי יתעלה ממנו יבאוהכעס

 באות הם נפשיות ותכונות הפעליות על אדם מבני הבאווז לפעולות דומה פעולות הם כולםהפעולות
 באלו שידמה נביא כשיהיה המדינה למנהיג וצריך ח . כלל עצמו על מוסף l:tPD לא , יתעלהמאתו

 הכעס רסן אלח %א לבד ההפיגלות לרדיפת לא , הדין וכפי כשיעור הפערות אלו כמעזו ויבואושתארים
לא

 מובשםאפרי
 כעולס ממט סכ16ת ספע61ח וסם 6ח7 7נר סם וסמזוח סו6 ר") . סינד)סו ונמ' ז : סוג סינגר כמו )עסססחנס
 סנגור כסס ונקרח ססו6 ססעל מתנו יכ6 6סר כתוצר )סחגסנ סמנסינ נפיך 6יך )גו )ננוח סרכ נ6 עכוזיוי") יתעלס 610 ית61ר מפעולותיו סטולס יוסנ 6סר וכל וגו', סמדיגס ימנסינ וזליך ח : כמקולס עופר % obw1ס%

 7קוח כססוטגס כי , ותגון רחום נמו ססו6 ססעלמן
 מג5 ויסמרסו ס6נ17ן ומן ממות מן טימגעסו לידתי 6קר סיג7לסו וכמי כ1 כמוח 1סמג'6 מכ"מ עתר כסייחסנסגתו
 וכמו סרחמיס, סמייח 6חר 6ל6 ממנו כ6ס hS ססעולס ו6ת כי רחוס גקר6 ססכרקייס כקמוציו ויועילס1סי,ק

D")finגלסוג;ו יקר"וס עלינו טוגס לו ספין למי דגר כטגיחן o)tm לו טפין גמ65 כל סמני6 יתעלס מסו* ולמס 
 גמנ" וכן , חגון יקית עליוחק

 6ו מסטחוח לסמיח ס6יסיס גק5ת ירוו גמלות ממכות 076 גכגי סאות כפעולותיו
otntSJt~6ל6 ממגו תיחד יכ16 ל* 6סר ספע~לוח מקלו וסרנם גכז 1ל6 גין ל6 לו יגיחו ל6 סגן וכן סנן יכלו 
 על וצמגו סגלות סתכוגות 6לob1 1 , חמס וכעל ונוטר וגוקס קנ6 ססס גקר6 וט' עגומם תניס 16 גדולמכעס
 610 כי ססע6ת לפי סמעסיס 66 יכ161 ל6 מסס"י 6כל וקג6ס ככעס ~olb ויטעם סגקמס לגיסת גססייתעכוגס
 כסיעור ססעלוח 6ל1 מקקו ותנ6גס סתו6ריס גללו סי7מס גניך סיסים סמזיגס לחגסיכ 1נ4יך , סגטגסיס חיוככסי 6ל* גססיית ותכונס ספעלוח כסי ממנו תכ6גס ל6 גס"י מ6ת סכ"1ח כלס ססעולוח וכן ן חסר מכל ושעלסיתכרך
 6נל רט, ססעלוח כל כי סקסעלות כמזח יחניק 1ל6 מכעס רסן יתיר 1ל6 לכדו קססעלוח ר7יסת לפי ל6 סדיןוכסי
 כי לכו וסחמלס סרחמגות לענין ל6 וחגון רחוס הנטיס ולקנת ססעמיס כקרת הסיס ס76ס נס כפי oonיסמר
 נע5 ונוטר טקס 6נסיס ולקנת ססעמיס כקנת ויסים סיסיס סר6וי מס כסי "ל6 וססוטיס  נולבוינז מעעולחזס
 ול6 עליו קג9 ול6 כועס כלתי וס61 6יס כסריפח סקוס עז לכד סכעס לענין )6 סחתייכס כסיחחס

~be
 , רב כעס סעגומס ממתועלת סופח מססעולס סתכי6 מס ויניס מסתחייכו סיר6סו מס כפי 6כל בו
"כל ססעיות כעגור סו6 יתוקר fis כי כסס יחויר סספי"ת כמו סחו6ריס אלו טיתו"ר רפוי ססגגי6 יתכפרסרי

אברבנאל
 טסוו,טו 6ג) , טטו)והיו ל') עוגו ג) ספג טגגל ו6עט'י ג6ומרגיהר
 סממת נמק יס' ממנו o(nth סטטו%ס טסט )פי , מדות כתגתוגו
 נולכיו )יכפ רטש מטס ט6)ת סגנית העימס קפי , וסוסגסס 6ימגני

 טטס . וכו' הנהגהו רקות כשהושגה בו ותמשל : סמוגסוסג0
 "נחקנו ופי וסירק סוער ט) סמוס)גח ססטגס וטנ'וו רמום טניןיגש
 . סיממיס גע1'1 16)11 ססו6 גסו קנוי 1)6 סתפט)וח )6טגמקו סיוח1 טס , נרמוס ית' סגי6 נסקל 1ר"מיס סססט3וס מן סרממ1ומסג6
 ט6נמנו וגמז ג6מרו מנון טוין לבויו גי% רחוס שין לגיירי
 יירמס מזון גי מניה גקס יקיץ טמנו מק )ו ס"ין קמי דגוגקנמן
 , וכו' בפעולותיו נמצא וכן : מק טווחן ט) )ו קין סמקג)גטין
 וססיוק מרע מסמוס וניו קיסופק פקר PFO )סטיר Ofit סרגג6

th)taסס גי , ודופס 6פו ומרס וולטר וווקמ קווץ גפו , י4' גו 
סיוע

~'hV 
 , סטורן מ11 ע)'סס יסעיר ר6ס סוס , מזוח גג3)ס"נ

 ט) מן'ס )ס'וחס סוגויס oD~6a סקג'י ט'סו% מש 06 ג'וסוס
 81 כא ח"א[ נבכיםנשהה

 , וכרטוס מססטמתס וסם n(mD חללים מ61נו 6'ך , 16)נוסתומות
 6יט ס) סקיי מ6ס עונם יממייג ע6סר נגס , ופוטר ממס וגט)וווקס קווי )ו ישר גע) 15 ללטי שמר גסירט טס6זס עגמו סיג 6מלנוס
 ממס 1)6 קבס גו ס6ע סייח טס , סת6ריס ג6וסס וחירטו ou ט)6ו
 סממייג גטי , ית' מקפליו סרטים סזגויס 6ותס ימסה 6ג) , נקמט1)6

 tSDA מרעים נמעסיסם סם גי ךסס סמק5יס רקטת גסי ר') ,סנעוקיס
 ר:ט0 טסגתו ר') , פ)מע)ס יורד יע טלין 6מ1') ותגן , יטס)הסס

 ספטו)ות וגן יסגרך סנ1חן nhtD )6 )עונט וסחחיינססמקג3,ס
 )ג6ר סרג רוס , כו' נביא כשיהיה המרינה לטנהע וגריך :גגך
 סמקנ)יס טווס סחמ"ג כפי ית' ממזו %)ס סיטונות יממנו )נו")6
 סמספטיפ סיסמייגו ר15י ספוינות מפסיגי ג6נסיס נס גי . וטו"מ16
 סחיה וכיס . יגס 16 סנ6ס lpton(nt )6 , מיונו 16 כמקג) גגותגטי
 ישל 15 גגי6 6יס %) גו)) סוס סילוד גסיופ וגיל גקיסיס ג,ספלג
 שפך גטנו ורגין 06 61 סוויסוי פ6) ע04 רשע טענם סטי ,סג3

נו9
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 ור שרי  ר%פוד הלק נבוכים מורה ',.
 בקצת ויהיה , האדם כח כפי מהם "2טר אבל , רע הפעלות כל כי פ , בו ההפעליות מדוה פאק%א

 ראוי, שיהיה מה כפי אלא , לבד והחמלה הרחמנות לענין לא , וחנון רחום האנשים ולקצתהפעמים
 , לבד הכעט לענין לא , התחייבם כפי חמה ובעל ונוקם נומר האנשים ולקצת הפעמים בקצתויהיה
 שיראהו מה כפי אכל , בו מואס ולא עליו קוצף ולא כועס בלתי והוא איש בשריפת שיצוהעד

 בכתובי תסתכל הלא , רב בעם העצומה התועלת מן הזאת הפעולה שתביא מה ויבש בואהתחייבו
 ילמדו לא אשר למען מיד לו מטך , נשסה כל חתיה לא ואמר עטמים שבעה לאבד צוה כאשרדיבורה
 שזו תחשוב לא יאמר , אלהיכם לה' וחמאתם לאלהיהם עשו אשר תועבותיהם ככל לעשותמתכם
 שיפה מי כל שיוצר י , האנושית הדעת אותו שעזור פועל הוא אבל , הדם גאולת בקשת אואכזריות
 כולו זה זעם , יתעלה השגתו היא אשר השלמות מן ימנעו אשר 4ם המזנעים וירוחקו האטתמדרך
 מפעולות הרבה יותר המדינה ממנהיגי באות והחנינה והחמלה והטחילה הרחמנות פעולות שיהיוצריך
 , בנים על אבות עון פוקד והיא אחת בלתי , רחמים מדות כלם מדות עשרה השלש שאלו ,העונש
 עת פוקר אמרו כי ודע . תשב לארץ ונקתה כאמרו ישרש לא ושרש ענינו ינקה לא ונקה אמרוכי

 בעשרת אמרו זה על והראיה , אחר בחמא לא לבד זרה עבודה של בחמא זה אטנם בנים עלאבות
 ,sff תירם )גפ לבד ורה עבודה עובד אלא שונא יכךא ולא , לשונאי רבעים ועל שלשים עלהדברות
 לו שאפשר מה תכלית כי רבעים, לו הספיק ואמנם , שנא אשר ה' תיעבת כל שאמר כמו מוס( )"ונפרק
 ר%ובד ההוא הזקן יהרנו זרה עבודה עובד מדינה אנשי וכשזהרנו , רביעי דור הוא מזרעו לראותלאדם
 פעולותיו מכלל יתעלה מצותיו שמכלל כ ספר ובאלו , הרבעני הולד שהוא בנו בן ובן בנו ובןובנו
 המצוה חמת , אבותם ואבות אבותם בחמא קטנים שהם effpN ורה עבודה עובדי ורע שיהרנ ספקבלא

 כל , בה אשר כל ואת אותה החרם הנדחת בעיר שצוה כסו , מקום בכל בתורה נמשכתמצאטה
 בארנו אכל הפרק נתענין יצאנו וכבר , שנארנו כמו הגדול להפסד המניא ההוא הרויכם למחותזה
 בהנהגת אליהם צריך שהוא מפני והוא , לבד אלו זכרון פעולותיו בהכרת הנה לו הספיקלמה

 , כפעולותיו פעולתנו שנדמה כלומר , היכולת כפי יתעלה בו ההדמות האדם nSpn תכלות כי ,המדינות
כמו

 פנסשם
 0סתכ5 סל6 קמרו והכן : סגעגסיס סת0יי3ו כעכור6כל

 "סר כלס סמוגעיס וירוחקו קמרו עז סתורםגכחוכי
 גריך כי קמרו וסכן יתנרך, מסגתו וסוף ססלמוח מןימגנו
 כשת וכמקיטס וסקגינכ וקקמ)0 מרחמנות מעולותסיסיו

 ולקיטם טעוגס ממעולות סרגם יותר סמזיגסממגסיגי
 נוטר סיסים ר6וי סמזינס סתגסינ כי , סחוטה מןמזין
 יעמוד מי סעוגוח יסמור סמנסיג 6ס כי סר0מנותלמדח
 ~own כלס תדוח עסרס מלס מרקס ~hsלפניו
 ל6 מקס "מרו גי גנים על "כות עון שקז ס"קזגלחי
 פוקד "1מר1 כי וזע ; יסרס ל" וסרס טומר רקס ,יגקס
 ר"ה וקין ספוכס חימס סו6 וכף ס1קד כי גס ר"ל ,וט'
 , כחט16 סימות ד16י "יט כל כי סמדיגס למנסיגסיסיס
 וכטיסרגו 6תר ג0ט6 ל6 לכד ע"1 על 63  1ס כי סרבכי"ר

אפודי
 )עג', סי0סע) לע"פ ר") , ~DD(nt ג) כי ם : מדוח סיגנ5)1

 מסו" ססחסע)ו0 טדיין טוב ססו6סרממנומ
 ככ0יגח' רע

 מפולס, פן וכלס מוסר סיסיס ר"ל סיסס, מי כל מייסרי י  יפסיע יל5  רמפייס  טייויס סיעס0 רזוי סיס קיססט0גו0
h"e1 מקן) י0'מזותיו סמיי כ : סלמס מורך סייס מי כל  וווסר  ייכפ סיסיסglSIDP . מנותיו 6סר )ומר סרג סגרך 
 כמו סש)ו0ץ 60לי מס מדוח סי"נ %6 כי 0עו)ו0יו,מג))
 b'ot סמןס nhr ססעויוח מג% סיו hS סמ%מ ו6ססכ6ר
 מנ01י1 "סר 6מר )כן ייפטל01, סקל מיחס )6 '(op )6וגקס
 וס וכווג0 י0', סחורותיו גקר6 סב) כי וט' פפו)וחיומכ))

 : מינח *נ ענין )כ% סי6מסרק

אברבנאל
 . הרחטנות מעויות שיהיו צריך כלו וה ועם : גנו06ו כפ' סספנירגי
 "OID 06 גסעויק וסול סמקסע גפ' וט ג) ס"ס מס )ג6ר סרגרקס

 8מר )!ס . ויומיסס חפס ונט) וזוטר ונוקם קג6 ס6)ס' סס6ריס6זס גנוי ססוסגס ג))' כסס מווט ג"ג )6 8'כ למס , Ot~tpo ט)וגראס
  יפליי ימיו פס1)ו0י1 סרוג סמדינס 5מכסיג סריךטכסי

  וסממ5ס כרמפיס
 :8פר )6 ונס נוים, ט) 6גומ טון מוקז וסך , 6מ1 8ם גיסטונה מ80יי נ6 1)8 , מ!ס ~otlhn רוג פדוח ג6ו לכן , וסמ,י,סוסמהי)ס

 )דגריפ וגו' סו6 6סר ס' סו%גס כי כי  )פלן  וגויר עויני  נ6ןישפר ס)סונ~ס  פטיי סס.גימ וכמו , ג)גד ט"ו ג0ע6 6ס גי סמס6יס3ג)
 סיס  06 יפוי, , ילוסיו פפסי  ספן גוי  ירג ברגיי וגמר  ל.6(.י'נ

 דיר טד ססק'יס מסיס %יו ס)6 ר8ף סיס , ט"ו מט6 ס)ספדם
 8יט גי , tub (hvn יטיס סק whn' 6'ג ו6ף פס )6 ,6מא נססי  otuo יפתו  ס)6 גזי !ס וטוי ו6ס , זזו 6)ף עז גי ,רגיעי
 יודן רגייפ פי לו יסייף  %1וס סרג 5פר %מ )מטיי . יחוסגיסו
 ידאו ולמס אסע ו)סטיג .  אכעיס פפשפ יפותי ל5 לזפ פפגפג1פ

 פעו)איו פג% "י 5%%י1  ספג% לסר א%6 %ר  לגיסם גנטס3,ימ
 wuh גחון קטויס טיסיו לטסיי ט'! טוגזי גני שסוגו pgpג)6
 אמר . כוי בתורה נטשכת טצאנוח המצוה סאת : "גאסו8ג1ס
 סו6 גייס גוי וט) גויס SD 8גוח טון טסו;ד )ומר גוג) ונגר .יצחק
 evtn ס6זס גסיוח גי ו!ס . סו6 6'ך סטווט עוין סרמטיס ממוסג'ג

 6ג) עוסו, ג) עליו ינן ס)6 נך ק) טסיו מממלחו יטיס נגר ,)8)סי1
 , סרגיטי סיור ט) וקשו גנו גן ט) וק01ו ננו ט) ,קוה, lap טלי,י10
 )סט) מסם 08ד )ג) נק) ויטיס ,  ג6רגע0ס ייונו  ייספרגיסן
 )מ)ג1 תסג 'כיס oTh ג6), 6101 . 6מז  גהק יין סיס  טי6 פס0)ק1

 גדי תיסרט )tyttp 1 טמ1 יפסס  )וזל טמסי , )1 ולין !סג ייוריג8י
 מעוין ס61 כן , )סגו גק) )ו ויס'ס טנס גג) ק,0ס רפרט ס' 16קו'ס
 , סדמטיס מונס  סס זיע סכל  טליי מ' ,יק וקן , סקנ'סגפז0

 5)5 פסופי 'וחרו 610 ונרן לנג'ס כקופר גל 6ס1'ל 6סוגפריים
יבר : ויעזי וגיי שע"פ7%'
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 88פב נח נד פרק ראשון חלק נבוכיםמורה

 הטז אתה הש רחום הש מה , חנון היה אהה אף חנת התו טה אמרו תהי, קדישים 3פ' שבארוכסו
 : איכונן בעל יתעלה שהוא לא פעולותיו תארי הם יתעלה לו המיותמים התארם כי ב11ה והכונה ,רחום
 בהכרחלהרהיקו ראוי גשסווע שטחינ טה כל כי המאמר כחה רבים לנובמקוטות קים בבר בהפרק

 שנוי יחייבו הפעלית כל כי , טמנו היוחק הפעלתו בל וכן , ותעלהסמנו
 פננם בשום מתפעל יתעלה הופ התה ואילו , ספק בלא המתפעל בלתי ההם להפעליות ושהפועל)6(

 , העדר כל ממנו שירחיק בהכרח ראוי וכן , אותו ומשנה בו עהטה זקתו היה ההפעלותמאפני
 שלם היה וה הונח שאם , אחרת פעם ונמצא אחת פעם ממנו נעדר שלמות שום יהיהושלא
 לו יהיה ולא בפעל נמצאים כלם שלמיווניו שיהיו יתחייב ולוה , שיוצשהו בפועל נטצא צלתומוציא מבלתי לו אפשר אי הפועל אל הכח מן שיצא מה וכל בהכרח, העדר אלי יחובר כח וכל ,בכח
 תה , הנמצאות מן דבר לשום הדמוי כן נם ממנו שירוחק בהכרח שראה וממח . צד בשום בכחדבר
 ואמר , ואשוה תימיוני מי ואל ואמר היסף בהרחקת הנביאים בספרי נלה אדמיכבר כל בו הרניש כברדבר
 המינים פאלו לאחד שמבחנ דבר כל כי , דבר של כקו . רובה וזה , כמו, מאין ואמר , אל תרמיון מיואל

 שיביא מה או , לנשמות שיבינו מה כל והוא , המבואר במופת סמנו להרחיקו בהכרח ראוי ,הארבעה
 שיביא מה או , בפעל ישוב כן ואתר בפעל דבר לו יהיה שלא בסו להעדר שיביא טה או , ושנוילרשעלות
 החבטות ידע שלא מי בל בי , האל ביריעת הפבע חכנבע תועלה טכלל ואלו מברטוותי, דברלרטית
 ההחיב ירע %א , שבפעל ומה שבכח מה ענק יבין ולא , ההפעליות בחסרון ידע לא ,ההם

 והמתנועע , לפעל ההש הכח להצהשת המתנועע מן חסר יותר בכח ושאשר , שבכח מה לכלההעדר
גם

שם
 :ססע%וח ח61רי סם לו סמטחסיס סח61ריס כלו ומעגין וכף6חס ~Y-b מגון hw מס חסיו קרוטיס כסר' סכי6רו כמולעע1לותי1
 נוס סכווגס , רגיס גמקומ1ת לגו ככריקךס נהכנרגל

 מרוחק סגסמות כי לגו סקדס 6חר כימסרק
 ג5 כי , ססעלות כ5 ממגו סירוחק רפוי יתכרךממנו

 סיס ט6ס כ"ס כגסס סו6 סגוי וכל מגוי יחייכוסספעליוח
 לו וסיס נוחו ומסגם ע1סס סן41וולתו ססגוי מקכליתעלס
 סירומק גריך ספעלוס כל 061 ממגו קודחת יותרמגס
 סלמות סוס נעדר יסיע סל6 ממגו לסרהיק ג"כ סריךממגו
 וסיס מסתנס וסיס מתפעל ססס סיס כן סדנר סיסס6ס
 סו6 יסיס 1ל6 ז1לחו OtS1n 6ל נריך 5יס כי סכן כלגסס
 נמנ6יס כלס סלמיותי, סיסיו יחחייכ ולוס ר6סגסמכס
 סר6וי וממס . מגיס כסוס ככח זכר לו יסיס hSIכמעל

מזב
 דגר סוס עם יומו 6 סיין רגיעיח ממט סיראקכסכרם

 tsb~ סגי* ססמוסח עס וזסמסגמ65ות
 נו סרגיס נכר ,

 סגכי6יס גססרי כן גס גלוי וסע , סמזכריס ויופיי 076כל
 וטמר וכו, ח7מיוגי מי ו6ל סימר כמו סדמףכמרחקת
 לסרחנו כסגרח רלי סימיוגיס 6ל0 וכל וכו' כמוךמקין
 ול6 ססס סחכמוח יזע סל6 מי כל כי , נמוסתממגו
 וחס סכגח מס ענין יכין ל6 כסתסעל1ת גחסרוןידע

 ליני6פ סמתגועע מן חסר יווזר ככח וסניטר . וגו,סכעעל
 חס Sb כס5טרסו חסר כן גס וסמתגועע ספועל 6ל0כח

 גסלסס ימ65 סדכר כי נוס כרנון , סחגועעסכעגורו
 כמועל ו6ס 7nSD קודם תגער כמו גמור נכח 606ופניס
 וסיות , יתז ונמעל ככח ו6ס וסססכלס כלמי7ס 6חרגמור
 כפעל נכחו וסיות "DSnl חסרון סו6 כמחלט ככחזכר
 סחוסנ, ס7גר 56 כערך מס חסרון סו6 מתנועע לומררולס

ושלס
אברבנאלקרשקש

 , סגקמות 6) קיגי6 מס , 6' , ס"ריס מיני י' מסט'י ' בטן ההפעליות טן אופן באיזה מתפעל כל כי ירצהי קיווחקו )ג6ר סיס נפרק סרג גונח לנו קרם כבר נה 13ק . ספק בלא הטתפעל בלתי והפייות ישהק )6( נהפרק
 מס 1', , מטויי ט) טיורס מס , ג' , כספט)וס 6) קיגל מס , ג' : ההפעליות לו מגיעים מחוץ ענינש בהם וכמצא יחמנוכעס

 בטקוטות לנו קדם כבר , גרשון 6מר וסוס כסזמוס ט)טיכס
 ~nma ג0;'י יקמרו ס)6 , סגיהם תכלי" סתכ6ר סמיוחפיס סטמ1מ גגי6ור טקד0 ס6מל )ש , ג6מרי0 גן "מר ל6 , הטאטא מנהרגים

 , ס6חריס גן 1)6 , ספר מ,0 מקומות גרגיס סחג6ר נגר ממין סוס סרג 6'1(1 , ~(otetn רחץ י) 0,ו וגוס , ססנטמס ע) סמ~ריססמסותסיס
 סעי סו6 ססססע)~ת )ס' ממנו קיר,מקו קרסי ספעו)ות ג) ט, ממוריס o'nhnw סג' סמין 6) גתן , סטעו)וח ג) הן ולממרו . גן סחג6יוס)6
 וגן וג6מרו . סחפט)ות טיגי6 סט ית' טסיו יקמר )" ופגן , גו סוט) טסו6 6חד ז"ר יניר וסמתפע) , גטיסהמר פגן כנני , גמחפע)מס
 %ע מדן גוס 5מר אסרג וכמחג) . )יטדר ימני6ש ססס גו סנמוטי0 מסתפרים סנ' סמין 6) גינן , סטיר כ) ממם ;ירומק גסגרמר"וי

 'סיס גי , נו ימ61 ו6ח'ג ומן ממנו וטור מס ")מות קיסי0 עניינו 6ג) , גוס וקו) 6סר e7ho מי גי , ס6) )ט1מות מטיל טייוחססכטזר
 טייימק גסכרמ טיפי וממס עוז ושמרו . S~no ") גח מ16חו חו1י6סו סג0 טס גסיוס 6)6 ,ס h'ht , רטוט) ~61 ולמיג גגם גו thinoטנייוו
 וגמ'6 סיוע) , ס6' , דגריפ ג' גוס 0רכ כנגר סקסם 1') חסרתי סר' והנה : מגוירים ויגריו , ס6מרון ס7' סמין ס61 , סימני נ'גממנו
 ומוס , SDVS סט) ו6ה'ג גגם )ו טסט) סיס קמע) סקווס 1סי גסס"' olnhi סרג סיסיי ססט~)~ת סקרי ג) ונכול מסטיר 6) מניבט ח6ריססס
 סוגיי המלמר hto , סג' , חפריו ספן גסט'י ספטו)וח חקרי ג'כ נתיר ט)6 'ר6ף סיס110

 יסק) )6 ג'סז מ' שתטיס 61סוס תדמיותי מי ~6)
ntnlocגי סיג גמ'ס oh מזמין מי 61) וגן , גג)) ססלשוס )6 נוסקי טיס ס10מוח (ימומ ומס 6 t)?un 1( סימוי סגירת 610 י'מ( ק0 )טס 
 סק)מיוס מתקרי 06 גי ספע1)וס מתקרי ג6ן יגר )6 קטרג )ר6ט~ן 06 )וגריו מסג 61,י . גסמ)ע סכדמות tsntv( )6 ערך סמוסי"

 ס6פ' ונס . 6)ססעדל g('h ח6ר גו )'ימס אוי t'ha ו"'6 , כתמס sut 0מדנייס טורמיו ורוסס יגו) מגס מי נמו סטיי נססהיירמס
 ונפטו)~פ , גט,מו ח6ריס 6ינס קסם גפעו)וס )6 'מ' גו ט,מתס ק)מיוס ססס גח6ריס eh ג' סיג ירט סיס ט)6 גוס גידן ,הס) גא ט)מ,ומיו טיסיו יממייג ו)ו0 שומר יגעיו וסמק , גגם ט)0 סיס וט 0ונמ ohn 1') סוד 1Dht . ממנו ,עזר ס)מוס סוס יסיס 01)6ו')

 ופן ירסיס tuh'; ושן , טווי כו ימיינו גססת,~חס 1)6 רגוי נסוט) ימיינו )6 סרנדת טססט~)וס 6מר טפר )סי , ססטזר 6)מגיא
 יקו) גזתי לניוחו ממ"ע) 'מז) )6 ט0ו6 )פי , גגמ ית' טסו" ולמי 1)6 , גט,מ~מו יעזר 6) מגיך ~ס 6ין , פוטו 6חר ומן)

 תופו )סו1י6 טפסרך גהי,יהו נו ו0 61'ן סרחון מפת סוע) וגלתו tPI'DS 'p'p 16 , מ'נ גפי'מ סג6 גסו סמקג)יס מפח eh כי ,סליו
 טומיומ מי ו% 0גג'6 גפ6טי ותטוס . 010 נמקוס טי86י סר6וי פמ0 סו6 עמס ססטולמץ סליקק ססיסו גוו'נ פגקגיד טט0 חג)) .)פע)

י,""ץ
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 נו גה פרק ראשון חלק נבוכיםמורה
 ידעם ולא הדברים אלו ירע ואם )נ( , בפעל שניע עד התטעע שנעבזרו למה נהצמרפו חסר בןנם

 הההד לא ה"ה א , הכרחי חיוב הכלליווח ההקדמות מאלו המתחייבים הפרסיים ידע לאבמופתיהם
 ההצעה זאת הקדימי ואחר . מסנו הסינים אלו הרחקת ב בהתחייב ולא האלוה במציאא סופתאצלו
 מי יבייתו ואמנם לו, העצמיים התאריים מאמיני שיחשבוהו מה שקרות בו אבאר אחר בפוקאתחל

 : המציאות ובמבע החניון במלאכת הידיעה לושקדמה
 , יחס ביניכם ישחזר שלא דברים שני וצל , דברים שני טבין אחר יחם הוזז ההדטות כי דע א נופרק

 והטשל , ביניהם יחם אין ביניהם דמיון שאין מה כל וכן , דמיון ביניהם יצוייר לאכן
 מבאר דבר וזה , רסתיקות *את דומה הקול זה ולא , המראה לזה דומה ההום ,ה יאסר שלאבו

 חובשם
 610 כלל ככח יתערב hSt כמועל סו6 6סר סינרוקלס
 1!6 סזנריס 6לו ס6זס ידע 061 . חסרון נו 6ין706
 תקלו סמתחייכיס סזנריס יזע 5" כמ~סתיססיזעם

 ס6לוס כמנינוח מופח לו יסיס ל6 ולזם מכלליותססקימות
 ממגו מיגים ס"רכעס 6ל1 מרחקת כסתחייכ ג"כ1ל6

 ורכים , וססעךר כדמוי וסספעלוח ninaoסרמקת
 6לו ירחיקו % יכינו esl ידעו ל6 6טרמססכליס
 60"6 יגס  כתומת סזכריג( 6לו ומיוזע  יפפלס ממנוסדכדיס
 סיקדס רצוי %כן ,  עגייי0 ס6רנפtShn 0 6תר לו65%0
 סמני"ס וכטבע ססניון נמלמכת כמכמות סיזיעסלהדס
 סרכ 6מר ולכן , עקר כל ס' יזע ל6 כן יסיס hSס6ס

 ר6ף ס6גוסי סטלמות סירגס מי כי עכרו 6סרכסרקיס
 מסיר על סלמ1זיות ומח"כ סגינן חכתחמיזע

~uph, 

בעצמו
אשח

 כמניטוח מוסת 4,6 יסיס )6 1"ס א נהפרק
~1lhD 

6(1 
 ידע ט)6 כ") , סמיגיס 6)ו סרמקח כסתמייכי
 1Shn 6מד )ו יסיס כ"6 ספני"וחממגייד תחקותכמוסת
 ן 6סטריח 6כי מחוייכת מניבוחו תסיס ל6 מיניסס6לכעס

 : סמני16ס ממוייכ כמניבוח מוסח 16)1 יסיס )6 המלסו,סו
 וסזמוי וססע)וח גסמות ונס ר") ,סמיגיס 6ל1 סרמקחב

 סד' 6)1 יחע)ס ממנו סירומקו סר16י מסרק וס כווגח .ומעדר
 ן לפתי ליופך  0פיייי0 ידיעת ע) 1") סרב ומשלגועג'גיס,

 למחול סרכ כ6 עטיו , וכו' ססדמוח כי דע א נךפנרט
 כינו ימס סק שמלו ~otibtn פ6מיג' דעתי
 ססימס סוכריס וסיו , וכינו כינינו דמין rbat וכינפויחע)ס
 יוחל ססו6 נסוג oS~nt 610 ועליו o(((otb כ) ע)סג6מל
 יתעה כינו שיון יסיס )6 ולכן , גסג7) יסיס וסדפ'וןכו))

 : זס וסכן , כ6לסיוח 61ח"כסטכעיוח
 ים אסק"י מ6מעיס סח סמינרים כי לזעת גריך 1לסכיגו מptn? 76 מפרק ;ס , גטן ססזשת ט זע נו-רק

 , מכריותיו דכר לסוס יומס סוייגו על כלס ומסכימן , עמסם גזר לו יס וכי סגמנ6ות עס ויחס ערךלו
 יס ססס ות"כ , סגמנ"יס נ"ר מכל סיכזילסו כמס רכיל סו6 ומיון )1 וטלין סס1ג כתדרגת 610 סיחם כיומסכימו

 סרכ וקמר , סכדל כמו 610 מגכר6יו גמנ6 עס דמיון לו ושין מסוג כמו סו6 וסערך וסיחם ומשיל מסוכ גדרלו
 וכן גמנ6 סוס עס יחס לו ס6ין כמוסח ססקכ6ר סכן כל חסגמנ6יס ג6% סוס עס דמיון לו ס6ין מסכימיןמסכל
 וס לסכין מסתת ססו6 זס ססוגח ותחר , יחס לו 6ין דמות לו ספין ופר , כ1' 6ל תימיון מי ו6ל סגכי6יסלמרו

 : ג"מר נתחילססרק
 דנריס סגי כל ולכן מתיחסים מס מתדמיס ססס דכריס סגי כל כי דע , וכוי יחס 610 ססזפח כי זע סיגאטר

 וסמאל , כיניסס י"ס "ין כיניסס זמיון ספין מס כל וכן זמיון כיניסס י15ייר ל6 יחס כיניסס יסוערסל6
 פ סחיחסות סוס גסס ספין "תר ן סחתיקות לטת זוחס סקול וס זל" סתר6ס לוס זומר otno וס יסמר סל6גו

o)h
קרשקשאברבנאל

 געל 51א גשם בלתי שההד בו הרצון . הרירים אלו ירע ואם)נ( סר' טטוקס סייוע tmh יקג) ")6 סרנ nwht סקו , ,m~p יקמראייס
 לו ושאיןהפעלות מי ו6) יקמר ג6!1 סקי דגרי סם 5ג) , סוס דמוי סיסים ,מסדקי

 דמיי
 במופתים הרבויים אלו ירץ ולא הערר לא

 רגל כלליות הקרמות מאלו הטתחתבים הפרטים ירע לאאמתים 6;וס 6:י , )11)תי גבי דמה טוס סמ61 ו% מסדמוי ויחדמיוני'גסוס
 הערר או רמיק לו שיש או טתפעל שהוא או גשם אותובהאמנת )י סיימם וגו חמ181 6ט טי6מי נחתיי מקמר וסק , )עגמועגמי
 : והבטולים מהפהית'וה טהאטנת  שההח"ב ירע לא שלמות 6.ג נמ:פ ונס , טרמו טס טומי מטוס מגי , מעפ מקום גזמיון6י'
 יקמר , )ו העוגו זמום ~מס 6) סימיון מי 61) 6מנס . סקרסק1זס
 ימנת ומס קומר 6'כ , יגריס ג' גין ימס סו6 טסדמה "ס ס1מטך נפרק טיגן ונמו , )זמוי נר51 טס וסוף סיתם סו6 מסטרך ס6מח טסו4סרנ

 tmh הגין וכחם , )גי SD פקס 6מר גזרך קרוס י6מי וכטוס תדמימי מי sht פי' ססרנ ולוטי . 6) סימיון מי )6) ורש מקמר סו6 )ותערגו
 ט, שוס ג' דג 6מי מג:") ר' 6מר יעץ( רמן מיג )י)קזע גמורם מ'ט טחיעכחרי

 ולתת קד1ט הומרח 6מה י1ס גג1 ט'רס כמרוח סברס מ61גי
 גגי)'ס סטטוס ססגמ61'ס 011 , ממכס גו ג)) וגסס 1thnD ,ס נס)6 011 , 1ג16ח ס' קיו; קיוק vtip ,המית ולמד קיר" קיוטהומרח
 וסטי 1גר6יס "סס וסג' , גטמי גיתי 'ח' 6101 ג"מ"ס ג:0ס וסטז' , (eot;th ווטד'ס וכס וא' ימי סס~, ס6' . סנר)יס גג' ית'ממנו
 , גטמייס וסם נטם גלתי ית' וס61 וגרטיס ומס גורה יח' ט:61 ו0ס , ס6)ס מססגר4ס גטניס ממנו יגו) סנ)ג)יס עולס ולמיס . גורףסו8
 , וסק , ג)גי 6הז גסני) יח' ממנו יגו) יר~חו' טטלון סעורך 81מ1ט . נ,חייס גן גס טסם לטי 1,ססז מנחי כלחי ססגז) גסם 'מ161)6

 גסס טט)ט סמכס 6מר וגן , 1טסייס וכיוס גטמיים th(e טסס )פי ניניסס ימשו )6 ססגז)יס ק6ר גי , כנרקיס ו0ס כורי ית'כסיותו
 גנז) ר') , קדוט 6מז סטם טי6מרו סוגז)יס כסג),יס טוכם וס61 קייט 16מרת 8מת סכה 81מר , סטותן הלקי ג' 6) לרפנו 'וס גג) טירם6ומרוח
 יקמרו וככן סגד)יס סני ית' ס6) וגין (f(O~t טיט סג)ג)יס סטטוס Sh רם, קיוט קיוט מנמיך ס:יח וטס . יעני 8הד גסני) מסאי טיונז)ו)סי
 יינו . יס' tt?b טייפ טירתם טיסי sb לרפוו  פרועות סלן י6פר , ייטל ופוקס טט'6 ס),סיח וגת . ויר'לננרל( ירוי  קרוס etDtOג'

 נפויפ  טלין 0יו0 טסם  מושג  ימתג מכלר  ולפי ,אטפיס ס:ועס (1Dlh סטמימייס  061 , ס41ן מב פל  ייישן (1Dth סקנסס 6ם , ס,מ61יס ג) ע) יחגרן מע)חו גי%  טרטס (onih יססי0ו0וגי5
 ג%מיותס 6)יו ידמו סוגד)יס 0יכייפ 0י0  לסגיי ייפפ רנר וכלפלפי 00פי

 "6ופריפ כת )קומו 6וי לסוס 060 ר') . ttP.? יפר ומסוס גסמיס וקמר , סזפיוני מס0 מי ו6) י') , קיוט יאפר ucht עזמיחי מיאי
?_?

 כאס טסס )פי רמוי ג)תי ~ס סוס . פיו 6ני לטוס ס6ס , 6הד קיוט ט6ומר,ס מחופר ס~גז)ים ס:ג)יס י0  סס,6 גפי 6תד פטם
 ופסיג , מ:יעיסס וטי סנ)ג)'ס פ) וט 61מר i(Dh נמסטל סמו1י6 , 6)ט גר6 יי ור16 פכיכם מרום ט16 מיד et~ntb מסו , ממזיגפ6יס
 סוס , (b'h בימ"ס וסס ג6יטו מפס 6מד נטור ט)6 פס 6יט ר') נסדר, )6 6יט גם וקמין :ot~th מרוג גימרו גסס סנמ61 מתחיחופענין
 6חר טלין י%א יפי ~0 גרי סתג4 סיס . מטנאם )6 סוס סנ"תיוח )סם ג6 סנג'מ מכמו יי איי  יל גת וקנון תוניס פיא אסיס

 : )ג% פ4פי סס htQt . חיפיוני מ' 61) קעו , טOb 036 כי סוסיולטוי
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 הדטיק הסתלק יתחיב זלתו, ובין בינו לומר רצה , יתברך ובינו בינינו היחם הסתלק וכאשר ,בעצמו
 שהם אלא אחת שניהם מהות שתהיה ר"ל אחד מין תחת שהם דברים שני כ4 כי )6( ודע , כןנם

 ואע"פ בהכרח סתדסים שניהם הנה , בזה כיוצא או ובחולשה בהחק או 1 ובקמנות בטדלטתחלפים
 טתדמים הקיימים הכוכבים פלנל החרדל נרניר כי בו והמשל , ההלוף מן המין ,ה מתחלפיםשהם

 בהם הרחקים מציאות ענין , הקמנות בתכלית וזה הגודל בתכלית שוה ואע"פ , השלשהברחקים
 בתכלית ההוא שהחום פי על ואף , בחום מתדמים האש ויסור ב , בשמש הנתכת השעוה וכן י.אהד
 היה וכן נ , אחד יחד בשניהם האיכות זה הראות שענין אלא החולשה, מן בתכלית החום תההחתק
 ויכול וחי נמצא שהא והם , ועברך הבורא בהם יתואר עצמיים תארים שיש ששמין מי שיביןראוי
 התארים בין החלוף ויהיה , אחד בענין ואלינו אליו מיותמים הענינים אלו שאין , וררנה וחכםויודע
 קימת יותר מציאותו שיהיה עד , בקים או במתטיד או בשלם או בגדול תארנו וביןההם

ממצבעתנו
אפודי

 סקר סוס 0רכ וקמר , סוימו וכין כינו ימס ויפיס זולתווכין
 טיסו)) מס וכי)) שימס 0ו6 וכדמוע הדמות 610 שימסכי
 ויסוד ב : 'מס 'ט1)) דלח SStn~n מס ודג) ימס יסו))ימם
 כסעוס סגמנט מסמס טמוס ר") , וכו' כמוס מחדמיסס6ט
 לע"ס סמ~ס כגדר מחדמ'ס מס 060 כיסוד 6סר עמוקומוס
 מינין ר6ו' סיס כן ג : כסכ)יח חוח וו0 גחכ)'ח חוקטוס
 ננועץ טנמחס ח6ר'ס סים tb'D'1 סמ' ד") , וגו' ט'6מיןמ'
 6)1 טען טי6מיי )סס ר16י סיס וגו' מכס מי ומסיסע

 סיס וגס כלל, 6חד כימם עגו יחע)ס )ו מיומסיססח61לוס
 וכין תסס ot~binn נין סמ)~ף יניס ס% סי6שגו )0סלאי
 ממגמתנו, נדו) עתר מכמתו סיסים 16 3ס)ס 16 כנ71לחירט
S)hו סמיומסיס סח6ריס סטיו ס'6מין )1 ר16י סיס( 
 מחח)סיס סס 6ג) 6מד b 1'DD'(o )גו ו0מיומסיסיסכרך
 טניניס סגי יכלו) ט)6 סי6מרו )0ס רפוי וכיס שמלוף,כחג4ח
 ויסע ),0 וס בתריס יעיו )6 ו0 יקמרו !6ס 6מדגדד
 0וכליס ייגס סס h(S , שדמיון יחעי0 ממע )0רמיקיכוייס
 וסיקכ)ס וכו' מחכמחגו יוחש סמכמחו מוטכיס 6כ)כך
 סקר or1 כרוגזיו ונין ot"(w כיגו דמיון יכיס וס)6 "מדגדל
 0טנין עייסס שיקמר 0זכליס סגי כין 0ו6 מכך 'וחל עניןכי

 יחרמו גססגמס ססו6 0טנין '6מר ו6ס , כ0סכמ61000
 דמיון כיגי0ס וטלין 6מד נדל סיקכנס otnntb 061כסכרם

 כסכרם יחזנו כנזריס טווים סיסיו עניגיס סני כי גי סקרו0
 זכרים 16מריס ס6נטיס 6)ו 61"כ , רונסון מוסס)ונס

 כיגיסס יסים יסע 6חז נזר סיקכנס ו0וOts 6 ו0סותליס

 טובשם
 לוס סוס סקול זס 64מר ול6 6חז סונ תחת גכגסיס6יגס

 0דכריס סקלו 6חר פחית ייתר 1ל6 "וק יותר ע06מר06
 סכתכ6ר מס כפי 06100 סוס תחח o)'ht גערכיס6יגס
 סוג תמת כסיסיו 6מגס , חרוב 6תז מין מתחת7כריס סגי גין לעולס ימנך כמגס כיחס כי וחמסים סגיםכסרק
 ס76תיחות זס יקמר ל6 ולט כלל 3יגי0ס יחס 6ין6חו
 פוס יותר 16 ממט חלוסס יוחר 6ו מירקות מן חזקיוחר
 עלי~גיס סונים סגי תחת זכריס סגי כסיסיו 6מנס ,לס
 וכקטר : (w~u מכובר זכר 011 פנים כסוס כיניסס יחס6ין

 ס'סלק ובחר סזמיון מסתלקות יתחייכ סז!לתו מס וכיןכיג, יחס סבין ר"5 / ית' וגינו כיגיגו יחס סבין גמופתסתכ6ר
 ו6ת כי סיחם סיסתלק יחוייב סיסיס דבר וס מ6י70תי!ן

 וכל ימיין לו ים יחס לו סיס מס גל כי )ותססכת0סק7נוס
 וס סס,גח ושחר : ולשפך יחס ל! יס דמין לו סיסמס
 תחת סרס 7כריס סגי כל גי ו0ו6 סגיח סקזמ0 סרבמגיח
 16  כחתך 16 !קטנות כנעל מתחלסיס ססס 6ל6 6ח7מין

 *ע"פ כקרס שתדמים טסגיסס גסס גי651 16תתסס
 כתכלית גדול 6חד סיסיס סחלוף מן סמין וססיתמלסי
 סס 6סר סדכריס כי 013 וסרטן , כתכלית  לטן61חר
 כגודל  סכמות פ5ר מתסלפיס פסס 6ל6 6פר מיןחתח
 ותולסס כתחת סביכות מ5ר תתתלפיס סיסיו 6יולסגות
 וסכינן . וסתלוף ססגוי וס  כיייסס סיס בע"ס חתדתיסססס
 6תר לר6סע0 , ס6יכופ מן b~nbt  חסכפות סרכמסל
  כריסוס מחדמיס  סכיככיס ונלגל סרדל גרגיר וססרפיון
 מקטטת כתכלית 11י סגודל נתכלית פוס 61פ"סססלפס

 ת ::41:ק6לס 'Stla~t :::ן:י:2י 2ש2:0 :2ע ש%6%סמ,מ %:ב וצתמתסן"ןסס:צ
6 

 נססחלי כי סר3  סימר מס מכל נתכפר סרי , 6חד יחז כטגיסססניטת
 בו סנמ65 חס וכל שרפיו PSnDt ייפס

 סטכעיס 1  סדין ורונס ויכיל וסכפ יחי :65  ס0ו6 כיכין ln)OIDOD~ 2:: ז: "%5י1נן"ן:ןש'ל:ן::ן
 כי , כקיים 6, כמתמיר 16 כמלס 16 כגזול תדרגו  וגין תדריו  כ% " ויפיס 4תר נסנין אליט %6שיתסיס

 1 9 יוחרזגריס
 יו6 סיסיס ימתמיר 16 ,. ממס יסלמותותר י ירפ  סר.,6 ג"ג '-

 נינים יונס מידיעתו 16 1 יורטים סעתיס וכאס  מכיס  סעחיס (nsp י6נתיי  וזע וככל עת ככל חמי7יחכם
 . קייס יותר סו6 לכן י7ועס כמגס "יימיס הנחגו מכס כל6 קייס סו6 גי ממגי6ותגו קיים  יותר חיי*יתו פיסיסטד

קרשיכם
 שההות ר"ל . אחר מטין שהם דברים שני גל מ מ( נופרק

 שגרגר נשמע המשלו מתוה וא"ת אחדשניהם
 שנלאה בגלגל אסר הוא והלא אחר טהותם הכוכבים וגלגלהחידל
 בלתי בתארים אלא לתארו שכל !לא טהוח! מהשיגשכלנו
 סרטכם זהות ואיר גרטיס 1ל8 יים לא שהם כאסרנוסקיטים

 , מהותם באמתת הגדול ש ההפו עם ההררל גרגיר עםאחר
 הגשמית צורת מצר אחר שמהותם שאטר שהרים בזההתשובה
 הטשך הנחת שיקבלו והיא הצורה בזאת שוים כלםשהגשמים

 שהוא מצר השיעור אבל שלשה הרחקים והם נפועל לאבכח
 הארס תאמר כאלו ר"ל אחד בענין דמיון שניניהם מקרהבשעל

הנצוייר
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 נו פרק ראשון חלק נבוביםמורה
 , מחכמתנו שלמה יפזר חקכמוע טיכולתנו, נדול יותר ויכולתו , מחיינו טתמידים התר w~rnטטצשאנו,

 פנים, בשום כן הענק אע , הם שיחשבו כסו אחד גדר הענינים שני ויבלול , מרצוננו כולל יותרורצונו
 היה ואם , בהסכטה ההוא הענין עליהם יאטר אשר הדברים שני בע יסטר אמנם סכך יותר עניןכי
 עצמו שיהתה שהתחייב כמו עצמיים, הארש לו ש"ש יראו אשר דעתם ולפי , הדטיון בו התחייבכן

 ולא , לתארים דומים בלתי יחשבום אשר העצמיים תארע שיהיו ראוי בן לעצמיים, דומה בלתישעברך
 התבאר כבר הנה , ביניהם דמיון ושאין אהד נדר שיקכצם יחשכו אכל , יעשו כן ולא , אחר נדרשכצם
 אטנם וכן , גמור כשתעש נמצא זולתו ועל עליו יאמר אמנם יוזברך שהוא הדמיון ענין שיביןלמי

 בהשתתפות וחיים, ורצון ויכולת חכמה בעל כל ועל יתעלה עליו והחיים והרצון והיכולת החכמההותרו
 יאמרו אשר השטות בי , בספוק יאמרו שהם תחשוב ולא , כלל ביניהם ענין דמיון אין אשרנטור

 , בהם מקרה ההוא והענין ד , אחד בענין דמיון שביניהם דברים שני על יאמרו אשר הםבהסתפק
 הדמיון נפל מאין תמה ואני י , המדברים דעת לפי ה מקרים כולם הם לנו אשר התארים ואלו ,העיון טבעלי אחד אצל מקריס אינם יתעלה לו המיוחסים הדברים ואלו , מהם אחד כל עצם מעמירואיט
 התארים היות על תאך טופת זה )נ( שיחשבו כמו , בהסכמה נאמרים ויהיו אחד נדר שיקבצםעד

 שבשם
 עולמים לעולמי חי 0ו6 כי , מחייט מתמידים יותרוחייו
 מישתט גזולה יותר ויכלתו , מגנד חלוייס קייט61גחגו
 רייס דגריס על יכול כי מראגו גדול יותר וראו ,וכף

 יוכל ל6 יסלת ס6"ל מי נ"כ 1ר15גגו , Dsn סו6ויכלתנו
 ותכמתו , סכל מסכעלי סו6 06 יסלתו כסי 6ל6לרפות
 על יכלול 6100 יחד פנייגיס ככ' . מחכמחגו סלימ0יותר
 סידועיס סוכרים ו6סי' 6גחגו נוגל טל6 מס רכיםיכריס
 ססס סת61ריס סי6מין ר16י 6ין סענמייס סתו6ריססי6מין מי גי 0רכ יסמר 61"כ , כשלמוח לגו  ייועיס תיגסלגו

 סתו6ריס כין חלוץ סיס ג"כ ע6 כסוס t'Sht 6ליג1סמיוחסיס
 סגמ65יס סתו"ריט כי לסכין רמי 6ין כי , ויתרגפחוח
 למס ויתר, 3סחוח מתחלסיס וסם 4מד גדר יכללס ולולנו

המיוחסים
אימי

 , כסס מקלס 6100 ומעמן ד : ססססד מאל ונסדט'ון
 . ר.מינריס דעת )ס' ה : ולמנקט )עגם כמאות ווטוד")
 , מרסיס מס תופליו זג) 60דס ענית ככל סוכריס פססר')
 גס) מקין חמס 61זי 1 : סמדכריס דעת )סי סרס ס6מלויסו
 גמל אין 6)1 טי6מרו כמו 6מד נדל יקנ5ס ob ל"ל ,וכו'

 יחדמסו 6מר זכל עם כנדל סוס סי0י0 דגר ג) גי ,מדמיון
 ספח o~s וי0י0 גסונ כו)) דלת י0י" יתדה ohtכסכרם
 מכו6ל.~כ!ort 0 קודמוס מכוח לו 6ין יחעל0 601)שדמ1ח
 6מגס מכך 'וחל עוין כי סלכ סימר נמס ט6)ס שמסלק
 פי"מל גל06 סלנ ודפי ן וחו)ס0 חקק ונקי ונימולקדימה כ"י סי6מר סו" סמוסכס נדר כי 610 ידופ גי , וכו'יאר

 סתו6ריס נערכיס סיסיו 6"6 ות"כ סחולסס כתכלית ו60חד חוק ולחד IDP וס6חז גדול ס6מד סי0י0 6ץ דומיםסיסיו יחחייכ כן סדור ו6ס , 3ססכמס ססו6 מענין עליו ג6מר 6סר סדנריס 0ס נערכים ססס למס יקמר 6סרססז3ריס
 כי , חסדמיון מסולק וס0וwwn 6 עגין 61 לגו סיס קמרו סמדכריס ומגס , דמיון ק5ח כיגיסס ס,מ65 מכלי ולגולו

כ!. לענמותנו זההס כלחי סע5מותו סכמו במרו סס כי , כספכיס מבמרס סכיך 61"כ כגו 6טר סתו6ריס OP דמיון לו6ין יפ' ולו כגו סגמ65יס ססתו6ריס 6תרו המח"כ 6חד גדר יקכ5ס ולגו לו סנמ65יס ססחו6ריס 6ומריס סח61ריסכעלי
 גור יקכ5ס ל6 61"כ כגו 0נמ65יס התקריס זומים כלחי יחסנוס 6סר לתו6ריס סע5מייס חו6רי1 סיסיו רבוי
 יתחייב 6חד נדר יקולס ו6ס כיגיסס דתיון וסבין 6חד גדר סיקכנס יחסכו 6כל סתדכריס יעסו כן ול6 ,6חד
 ומיון סו6 יחס כל כי יחס סו6 כקדמות גי דע מפרק כוס סרכ סת"יל עכ! , נמ65 סוס עס יחס לו יטיס fispיחייג דפין לו 6ין סססס ס6ומריס סמזכריס דעת לפי כי יחכ6ר סרי . גיר לו 6ין כדמיון כ1 נמנם bSD .ומס סדמיוןסימ65
 כמחוו! תהמר מתיחס 610 דמיון לו סיס מי סכל ססתכ6ר 6חר כי נו סר15ן , וט' ית' ססו6 סומיון עגיןבטיכין סחכ6ר כנר מגס . כ"כ ומספך ומיון S~h יחס לו סטין מי וכל יחס 6 6ין דתיון לו סטין מי וכל יחס קו6 דמיוןוכל

 ישמר וכן , ססס כסתת נמ65 !ולחו ועל עליו ישמר orh ס"מר 4" יתחייכ 6"כ ככריותיו זמיון לו 6יןוססס
 לפיו סחכ6ר 61"כ , ו0חייס וסרטון וסיכ1לת סחכנוס וכן ow כסחוף !ולתו ועל עליו ג6מר ססגמ65 ססחנ6ר6חר כי ישמר 16 , כלל וכינו כיגיגו דמיון ס6י1 טסחנ6ר 6חר פסס גסיח1ץ ועליו פלינו וסחייס וסר15ן וסיכלתסחכמס
 כסחוף נשמר תכו וסרטון וסיכולח וסחכמס גמנ6 סססס טסחכ6ר ושחר כלל גמנ6 סוס OP כמיון לו ימ65סל6
 ו6ס "OtDntD 06 יהיו סססמוח ידעת גבך גי , כססחסק ג6מר סוייט לג6ר כר3 רקס נ0סגמס, נקמר 61יטתסס

 , כלל יתייחסו ל6 וסמס1חסיס , יחייחס1 במין מוסגמיס סס 06 סמוסכמיס וסטמוח , מסוסקיס ו6ס ,מוסכמים
 ס6ת5עייס ועל ומטמור סלכן על כג6מר כתר"ס סיתייחסו 6ססר ככר סחסופקיס סדכריס ושמגס ן נסוג ר.מסכימיסוגס
 ס6"6 מוסת סרכ וסכיך , נססחסק יקמרו ono וכין 3יגיגו ססתו6ריס חוטנ יחס31 ככר 6"כ כפתוח ג6מר סו6כי

 עוסטספ נשמר סס סו6 נגור סס וכל גנזריס ממות סס סמסופקיס ססמוח כי 3סגי1ן ססת63ר למס גססחפקסי6מרו
 ס6ר עס ודמיון יחס לו סיס 6"כ גוסך על 6100 סמ5י6וח סיס כססחפק ומליגה עליו סג6תר nlhtSno סים061

 , מקריס שלס סס לנו 6סר סתו6ריס ו6ל1 וכף מקריס שיגס ית' לו סמיוחסיס סד3ריס ט6לot~mh 1סתו6ריס געלי כי סכן כל , (~pDnD ג6מר סס ולגו לו ימ65 סל6 יח~ייכ 6"כ ימס לו 6ין ית' ססו6 יחכ6ר וכנר ,סד3ריס
 סס 0תו6ריס 6ס ימלט ל6 כי סיחטכ1 כמו נססכמס ג6חריס וימיו 6חך גזר סיקכ5ס עד סדמיון נפל מפין6'כ

ג6מריס
קרשקש

 חפ לו אשר שהתארים שמאחר בחי Prn . חותך סופת זה )נ( : ההכערה מצר רסק בהם "ש והטה ריר והאדם אהלחמשיר
עצמים
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 84פר נו נו פרק ראשון הלק נבוכיםמורה

 ואמנם , ענין בשום ולא פנים בשום שתעו אצלנו הנורעים אלו שננץ עניניהם בע אץ לוהטיההסים
 אלו כדמות העצם על טוספים ענינים שתאמין ראוי אין כן שהוא ואחר , אחר בדבר %א בשםהשתוף
 , היודעים אצל המעלה גדי הענין תה , בשם שהשתתפו בעבור עצמינו על נוספים הם אשרהתארים

 : אוהו להבינך שארצה למה טזומן להיות טובה הבנה והבינהוושמרהו
 ולוה , לנמצא קרה מקרה הוא המציאות )6( כי ידוע הקודם, מן עמוק יתו שתארים א נזפרק

 שלמציאותו מה לכל הראף המבואר הדבר זהו , הנמצא מהות על מוסף ענין הואן
 ויתרוטם ותעלה השם והוא , לטצתעהעו סבה שאין מי אמנם , טהוועו על נוסף ענץ שטצהףתו ,סבה
 ואמתתו עצמו מציאותו תהיה , המציאות מחויב שהוא יתכרך עליו אמרת ענין הוא זה כילבדו,
 ראה שהוא , עלט נוסף ענין מציאאו ותהיה , שימצא לו קרה עצם ואינו )3( , מציאותותצא

המציאה
אפליי  כנחי' blo ס"מר ספנן מוס %ן יוחל סככו סדכר וסגסי"מר כי כך, )חרן ויפ . ספ')וסופיס דפדפי וסוקל וכמוטפסכמו,ק

 כיחד יקמל ס)וכן נדל כי tD~D1 סכוכן ככמי:ח )"ס:1ט6
 פסול י1חר וס )רכל כפי"מל סרס 6מל לכן , שמרכמו
Orn66"כ סכוכן כגדר פויס סגיסס ומס מטס" ככמיגח סו 

 ססו6 עונן 9Dh'P סדנליס סדי כין סו6 מכך יותרכסי"מל
shכל יסכימו ח6ריס פקסס 0יכ6ר סו6 מסרק. כוס סע~מק ל") , לקורס מן עמוק יוחג נ0"ויס א נזפרק : סקר ,ס גי ה"יס מוס מי יוחלס"יס סוס סי6מר ל6 )רקס וזס , כססכמס ססו6 סביכה OiIJ-O 

 : סזקיוק וזפ, ס6ממ )פ' כן ו"יג:ו יחע)ס כו פי6מרוס6ספר
תמו

 טובשם
 עליט סחו"ריס סי6מרו "1 וגדר כסס ועליו עלינולהקריס
 יתחייכ וגזר כסס ועליו עלינו יקמרו oh , כססתפקוקועליו
 ו6ס , וס כחכטל וככר ר.יכריס 60ר עם דמיון לו0יסיס
 ג"מריס ימיו טל6 כססתסק סג"מריס מס0מוחיסים
 וכל מקריס ימיו ססס otl~tnon יחויב וגזרכסס

 וח"כ מקריס כעל ס0ס 60ין ימסגו כתוחריססמ"מיגיס
 ג6מריס ~יסיו "חד גדר ס'ףכ5ס קמרו מס כי ממסלספלה ורצוי , וכינו כעינו יחס סוס סים סמדכריס המרומגין

 לו סמ'וחסיס סתו6ריס סיות על מחך מופת וס ,כססכמס
 , פגים כ10ס סחוף הנצנו סטדעיס 1טנין עגיניסס כין6ין

 D~D)t ודיגו כיגיגו OtJD כסוס סחוף ס"'ן יתדהר 6"כ מקרס סוס לו ימ65 ל6 כי כלס צמרו ככר כי כססי"תסיסיו 6פסר 6י וקלו מקריס סס ו""כ ס7נר מענמוח כינססס בי 1סר15ן מיכולת וכן ססרגס וכן לנו קרס מקרססמ5י6ות כי מקריס סס לנו סגמ65'ס סח6ריס כן, יג6וסדכר
 על מוסיסיס ססס כסח91 ג6מריס קם סת*ריס "לו גי כעכור לס6מין רצוי והין , "נלג1 סגודעיס סח6ריסכ6ל1
 לדנין רצוי כי , סי1דעיס 6נל ממעלס גד% מעגין וזס . ט5מגו על נוספים סס 6סר ollhlno 6לו כדמ1ח ית'עגמו
 ~גוס , מיסוד זס סיסמרן למכיגיס רצוי וס סס~גח אחר , גמנ6 סוס עס נמות hSI יחס לו 6ין יתעלססרס

 למס מזומן לסיות סלמס סכגס ויכיגוסו סיטמרזסוסרכ
~5-hhD 

 : סעמוקיס מסדכריס סוob1 6 16ת1 לזמר
 יחוייב גמנ6 סוס OP דמות לו 6ין יתעלס סס0ס ססתכ6ר "תר . וכו' סקנס מן עמוק יותר נת6ריס נז רק-'

 סכל 6כל ויחס ערך לו יסיססל6
 סגכ6ר רצוי כן סס7כר צחר יחס לו 6ין ffe( דמות לו 6ין כי מסכימיי

 חו6ריס סג, 6לן לו סיס מסכימין פסכל למס סקזןס מן p'np יותר סוס סרכ והמר , עמוק יותר דבר כחו6ריסלך
 טס61 עליו יסדקו ל6 ת61ריס ססלסס 6לו אפי' גי לכתר ר5ס קדמן, סו6 וכי 6חד סי6 וכי נמ65 יח' סו6 כי6171
 hSI 6מן טס6 ול6נמ65

 סמ5י6ות כי סתכ6ר ככר כי כעכור גמש ססו6 עליו ינדק סo)nhl 65 , קדרון 0סו"
 ג6מר ו6גחגו יעלל ל6 ססע5מוח וגס גנוני6ותס ונספק סדנריס מסות מסערים ס6גחגו למק לגמ65 קרסמקרס
 כססכמס סינגר 6"6 סגמנ6 כי וגס סע5מייס מסךנריס "'גו סמ5י6ות 6"ג hSn1 סו6 %מס נמ65 0760גי
 גתו סמס1סקיס וססמות כמסוק יקמר סו6 6"ג ססס כסחוף ג"כ וקינו וינחר וכפח1ח 61יח1ר כקדימס יהמרני

 תע , עליו גימר ל" סגת65ות על סג6מר סמלייות ""כ טסיי על מקרס סוס י75ק ול6 ממקריס ממות ס600מרגו
 גמ;ל , למניפות 0י65 קורס סדנר מסות סימ65 יחייכ גסטכל ופועל וסכל דעת לו ים 06ר וכפרט פועל גלכי
 סר6סוגס כסרס (othln סיכריס סכל ולמס , למכל חק מגית מהיפות סכת סו6 סכג"י ג0כל h~nr מכיתכזס

 ~nuuw ופלו ן למסות ונקרס סמ5י"ות סיס "כן מ5י6ותס ק~דס ר6ס1גס ימ165 ס7כריס ""כלהסית 6ותס יודעוסו"
pthl~noכי סו" ידוע 0דכר לרב nlhtino קרס 

 לנמל"
 כ61 ירוט יתרו  ו1ס , "חרות רגזת PI)DP י0 6לו ונלכד

 פסטר 6י ומעלס ע15ל לדהר מקרס סכל למס סרס לו יסיס וס לגמ65 קרס ססמ5י6הו 61ף , ג1סףיסיס hS סדכר מעסתית 6טר כי סגת65 תסות טל נוסף טיסיס  יסיייכ תסרר סו6 061 לגת65 קרס מתרס סת5יייסכי
ונתחח ע5מוח1 מגילוחו גי סמני6ות רפוי 6100 עליו ג"מר "סר t~)VO זס כי למצינותו סכס 6ין יתעלם לו "סרmb"w ות"כ 6חד ומסותו Ipl~tlnD זכר ככפן סימנך יצטרך 6"כ גבונך לסוס ססכס יסיס ל6 סגע7ר כי סמסוח0יסיס

קרשקש
 כלם הס לבו אשר והתארים העזון בערי רעת רפי הםעצטים
 ביניהם רססן אע א"כ והדבור החיות אפילו הסרגרים אצלמקריס

 : פגיסבשום
 נססך ז"ל הרע , לנמצא קרה מקרה המציאות )6( נזפרק

 סקרה הטציאות שהניח ס.נ' אבן דעתאחר
 אמרנו היה העצמות ע4 טורה המציאות אם טענתו, זאתהיתה
 על'ושהטציאו' טען רש'ר ואבן עצם, מעצם אטר כאלו נמצאדלוגם
 או נטצא האדם תאסר כאלו , הצודק ועל העצטות עלנאמר
 כן ואם צדיק נטצא הארס תאטט כאלו הקשר ועל נטצאגלת'

 בקריסה המאמר.ם שאר ועי בעצמות העצם על ואטרהנמצא
 ועל , ואיחור גקריטה אבל בהסכמה ולא בשיתוף לאושחור
 המציאות לו כשקרה אשר וטחות אםחות על מורה מליצההעצם ני החכם אמר פירוש . שיטצא לו קרה עצם ואינו נג( :טבעם לפי מאמרות משאר ומאמר מאטר כל ועל באטריות נאמרהעצם
 הם או הטציאות להם קרה טהנברא אחר וכל בנושא לוקרה

 בלתי וטציאותם המציאות במחוייב להתלותם המציאותאפשוי
 והטהות שהיישות לפ' טחות ולא מציאות בו יאמר והש" ,מהותם
 הוא אכל ~mp או עצפ הוא ש,ולתו מה וכל נו אחרהוא

m~w
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 י* 4שף14 יט,"ףי "4א 4יי4י"אריש
 לא חי וכן 1 במציאות ולא נמצא הוא כן ואם , לו קרה מקרה ולא עליו מתחדש אק תמירהטציאה
 אין אחד לענין שב הכל אבל , בחבטה לא וחכם , ביכלת לא ויכול , במדע לא ויורע ,בהיזם
 לנמצא קרו מקרים והרבוי האחרות כ4 , עוד שיודש שצריך זממה , שיהנאר כסו בורבוי
 אינו שהסנק ובמו ב , הטבע שאחר מה הנקרא בספר זה התבאר כבר , אחד או רב הואבאשר
 , המתפרק הכמונע מסב מקרים כולם אלו בי , המתאחד הדבר עצם האחדות אין כן , המנוייםעצם
 אשר , באמת הפשוט הטציאזת הסהזייב אמנם , המקרים באלו כיזצא לקנל הכרוטנות הנטצאותישעו
 מקרה עליו ממקר מן הוא כן , הרבוי מקרה עליו השקר נק שהוא כמו , כלל הרכבה תשיגהולא

 אלו יתבטנו ולא . באתדווע לא אחד הוא אבל , עצמו על נוסף ענין האהדות אין כי ר"ל ,האחדות
הענינים

אפח-י טובשם  סגוף 6מר הכמהגח ר"לסמספלסמוססעלחטעס , טסמיין בוכמו סימ65 6 קרס סע5ס וחיגו מטיפוחו סו6 עלמווכמחח
 סגוף "מל לקלע ל)1 5"6 הג)נל,עי נוף "מל  סויילי (ibtl)o ל"ל ס"מתתס 6חי קינריס קל קמ"י גוסך ענין מ5י"ותוותסיס
 סמ5י6וח מחוייב יתעלס 610 6כל "onlhtS זולת מסוע5חס
 חי וכן כמ5י6וח 1ל6 גמ65 610 61"נ לו קרס מקרס bSl ס)ו5י6ות עליו מתחדס חיגו דהר כסוס עלול ותיגותמיד
 סגמ65 גל כפ"ר סוייגו כן לס6מין ר16י 6"כ 6ח7 דנר סו6 ומסותו ומליפותו pl~tSN מחוייכ 610 ססס"י6חר כי 3וס וסר15ן , סיחכ6ר גסו רנוי "'ן "חד ענין "ל סג סגל 6כל נחגגות ל6 וחכם כינולת ל6 ויגול oftnJל"

bw~65ססמסות למס נמ5י6וח גמ bto זולת בו וסגוס6 גמכמס וחכס כלכן לכן 610 ס6דס כמו סמ5י6וח ועת 
 נגזר סס מלגן סיס ולכן וסחכמס מלוכן וחכס לכן עסתו מי 6"כ חכם 1ל6 לכן סיסים דיגו ס76ס פמסות למססנפו6
 דגר כמקידות גתנ6 סרסורו על יורם ל6 יתעלס עליו נגזר סס סו6 סגמohl 65 , לוכן כו סיס זכר על onmפסות
 עלול סו" תקרס סכל 6קר עלול קמ5י6ות וסיס וחסות חמני6ות תורגנ סמ5י16ת מח~ייכ סיס גן סזנר ריק ס"ס"חז
 olh פסוק סלכן כי מלנן סס סיגכן כמו ציונן רפוי 6ין גמ65 6100 כו כסג6מר זלכן , מכס סמ5י6ות לתחויינויסים
 לסי"פ כסגת6ר ולכן , ממוחן גולח סו6 6סר סמ5י6וח כעכור גמ65וח מן סרכ דעת לסי סגמ5"וח כל וגן , כלוכן לכןסו6
 סו6 ועלמו ומסותו מ5י6ותו 6גל ומסות ממ5י16ח מורככיס פסס סגמנ6יס כסקר ל6 גמ65 ססו6 5ג"מר ר16י גמ65פסוק
 יתכפר וכגר דכריס מסגי חורככ סיס כן סדכר סיס ת"ס כחכמס ל6 וחכס גיכולת ל6 ויכול גחייך ל6 חי סו6 וכן"חד,
 פסו" רניס קרגו "קר סגמ65 סס 6"נ , 5ד מכל 6ח7 סו6 6כל כלל כנוי כוס6י!

 לותר רפוי 6ין סס"י על ג6מר
 גס6ר ;ת65 ;סו6 יתעלס עליו י75ק סל" ססתכ6ר ונחר , נמני"~ח ל" )מ65 סקופ ~נקמר גפרם ל6 "ס (hSh)עליו

 ל6 6חד ג"כ ג6מר ל6 6ס 6חד ססו6 עליו י5דק ל6 כן כמ5י"ות, ל6 נמ65 פסות עליו נתמר bs 6ס )6ל6(סנמ65יס
 מיונן ולפס ח7כר חי ר"ס1גס חיוכן גלתי ס"זס לסג'ן Sah 6"6 , מדגר חי ססו6 מע5מוחו סו6 ק076 ,;יכלת, יוכן ל6 ס7כר מע5מוח סו6 06ר ני וכמרגו מככר לחס גי , לך ס16מר מס סו6 לום לרכ ססכי6 ומס ,כ"חדוח
o7hoוגס סדכר/ מעגמות 6יגו 6"כ רכים 16 6חד סו6 06 6דס יספק ככר 6כל ורכיס 6חן ססו6 גו סיוכן מגלתי 
 סו6 6"כ רכיס 16 "חד סמו 6סר מי ג6מר "נל )ו7נר חי ק"דס סס "סר מז ג6מר ל6 כי יעלל ל" קענמוחכי

 ימיו ככר ממיס גמו ס6מ7 ס7נר כי וגס , מהמקריס סו6 וסכתם סכמם מתסיגי סס 1רכיס ס6חד גי ונס ,מקרס
Tnbמחתיך סיס סמיס מע5מוח ס6חד סיס 061 רכיס יסוגו קדר נגלי 6סר סמיס כי רכיס יסיו וככר f7DOtn 
 ס6חךות א"כ , 6חך יפוכו סרכים וממיס וס 6מר וס רכיס נו וים 6חן עלמות סס סמיס 6גל כסתחלקססמיס
 60 ס6חד ססס מסגי וגס , למיס סגתחךס והקור כחוס 6כל סמיס מע5מוח סיגו 6"כ מקרס olnS 610וסרכוי
 6ל1 ווולח , לדכריס קרס מקרס סו6 קס6חד ~P1)sV 6לו כעכור ירסס אכן מסלחנות גגזר סיוט סנגוריםמססמוח
 מסכולליס סס וס"ק7 סגמ65 שמר ל"ריסט"ו גמ65 6תotpn) 7 "נל , ס7נריס עלמי ש יורו וסגמנ6ס6ח7 כי מקומות, כהרכס סרכ מ"מ מפך גתנ6 6נל מקס כסוס זס מניג1 ע6 , סטכע ס6חר מס סגקר6 כספר יתכפרזס ני והמרו ; לגמ65 יקרו מקריס וסרכוי ntinho ני סרב ש"ס לסכנת "לו ,p'OQ 6כל "חרות טענות יםקטעגות
 ססוגיס סכולליס סיסיו 96 מקרס טו6 כז1לת1 גמ65 6סר וכל כשיניס גמ65ו 6כש כע5מוחס גמ65יס 6יג0ולכולליה(
 6סר וסמ5י"וח ס6ח7ות סיוגן רפוי 6ין ת6ריסט"ו סמ6מר ווס ,  1nhol ot~pn  הסכמיי  מוס יר"ם ""כוסמיניס
 ל6 כי וסחקריס מסכוללי0 סו6 וסונור סחווח כי כקמרו פרכן רפוי ספין כמו מקרס סו6 מסדגריס 6חד לכלגמ65
 בסס גוללים ססי1 למס כי כוס סר15ן 6כל , כולל פסוק 6ף סינור ;ds ס76ס מענשת 6יגו סחיוח כי 6דסיס1סק
 י1דיעז 061 כנפם פהס מ5ד ונקריס סס וסדכור נסכל סגח65 קקי~ת 6"כ מקרס הו6 נו וית61ר דנר על סיגס6 מסנכל
 מעימות 6יט 6"כ רכיס יסוכו וס6חויס 6ח7יס סמיס ויסוננ ל6ו ו6ס מתייחד oh מיכין מכלתי ~osn ס6דס יכיןכנר גי סמת6חד סוגר ענס ס"מ17ח "ין ג! , ,מסופר מטי סיסים תכלתי 076 יסים גבר ס6דס כי ממגוייס ע5ס"ינו סמססר 610 ססרכוי כמו כי כוס סרטון , ממגוייס ע5ס 6יג1 טסמגין וכחו וקמרו : וסמהוח סמ5י16ת ומס טדכריסשתי
 ינגסו וסמקכיליס מקכיליס קם וקרנים 1Pha גי כרגזו נמו סמחפרק סגמ~ח מסוג סו6 ס"חיוח "כל ,קחיס
 כמנס ממקריס 15ha כיוSJpi 65 וסמוומגות סגמנ16ת יסיגו וסרכוי ס"חד ססוoun~ 6 וקלו , 6חד סבתחת
 מקרס עליו ססקר מן כן סרכוי מקרס עליו מסקר מן ססו6 וכמו כלל סרככס תסיגסו ל6 כקמח ספסוט סמ5י6ותת"וייכ
 גימר 6כל כמחלט עלזו נימר סל6 ר6וי 6חד ל0ס במר 06 6כל , עקמו על גוסץ ענין סוחפות 6ין גיס6חדות
 SP סי6מרו כיופן עליו יימרו ל6 וסיחן סגמ65 וח"כ כמנשוק ל6 נמש עליו סג6מר כמו שחוות ל6 6חךעליו
 סיס ob כי תסיתו טל נוסף יטיס סיחרופ תקרס סיכדילסו ל* סרכריס חס6ר הגרל *תר  סו6 6נל סנמ5"י0סקר

 שכרקרשקש
 א"ב הטצ'אות לו קרה לא ית' והוא ישות בלתי טטהוח פליצה ' על טורה הקצם כי שאמר13 במו מקרה וקא עצם לאאי3מ
 : סקרה שאורגו שכן כל עצם איננו 1יה.ה בנושא לו קרה המציאות לו כשקרה אשר וטשתאטתות

פרק
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 86פה נח גז פרק ראשון הלק נבוכיםפרה

 כי , בהמראה הגדולה המבת הם אשר , הנפות במלות השכל מן שיבצרו כמעם הרקיםהענינים
 וכאשר , הדבור בהקל אלא ההוא הענין נצייר שלא עד , לשון בכל מאד מאד הדבור בנויצר

 וההרבה שהאחד ואע"פ 'אהד, אלא לאמר האומר יוכל לא הרבה, לא האלוה היות על להורותהשתדלנו
 שנאמר כמו באחדותו, לא אחד באמרנו הדבר לאמתת השכל הורה הענין נבין ולזה , הכמותממבדילי
 הקדמק כי נגלה, מבואר שהוא מה ההקל מן קדמון ובאמרנו , מחודש בלתי שהוא על להורותקדמון
 משער כן נם והוא , הגוף אחר הנמשכת לתנועה מקרה הוא אשר הזמן שישיגהו למי יאמראמנם

 ישיגהו שלא מי וכל , הקו במקרה והקצר הארוך כאמרך הזמן בסקרה הקנמון אמרך כי ,המצטרף
 ולא מעוותת לא במחיקות יאמר שלא כמו , חדש ולא קדמון לא באמת עליו יאמר לא הזמןמקרה
 בהבנת שהרניל למי בהם העלם אין הדברים ואלו , תפל ולא מליה לא בקול יאמר ולא ,ישרה
 עליו יורו אשר בכללות לא ג אותם והפשמתו , להם השכל בהשגת ובחנם , אסתתם כפיהענינים
 יתעלה כתארו הוא , ואהרון מראשון יתעלה השם שיתארו בספרים שתמצאהו מה וכל ,המלות
 לא , פנים בשום ענין לו יתחדש ולא שנוי ישיגהו לא יתעלה שהוא בזה הכונה , ובעיןבאזן
 , ואחרון ראשון ויהיה שבזמן ממת זולתו וצץ בינו הקש קצת שיהיה , הזמן תחת נופל יתעלהשהוא
 שענק לא לו, דמיון אין שהוא ענינו אהד אמרנו כן , אדם בני כלשון כלם המלות אלוואמנם

 : לעצמו דבקהאחדות
 אשר , האטתי התואר הוא בשלילות יתברך השם תארי כי דע , הקודם מן עמוק יותר נחפרק

 , ענין בשום ולא כלל הבורא בחק חסרון בו ואין , ההקל מן דבר ישיגהולא
 תחלה לך שנבאר הצריך , בארנוהו שכבר מה ג והחסרון השתעט מן בו "ם ב נהיובים תארו אמנםא

איך
אפודי

 ככ))1' ל6 ג סקר: וגס סתגועומ כסחרכוח תזמן ט'חלנס )סיסססי
 'ג)1 )6 16 כ' סמלוץ 'זרו ככיסוח כלסל סעג'ג'ס יקם )6 ,וכו'

 ס6מח'וס יו 'נלו 161 וכעיון כדקיוק ס'קמס )ל'ך 6ניס6מח'1מ
 רכל כ) כ' סומן חמת גוס) יחע)ס ססו6 )6 ססמוח,מקלו
 , גסס 6יגו 'חט)ס וס61 גסס 'סיס סומן שמח גכ1סס'סיס
 סו6 ויסים סכומן ממס זולמו וכין כינו סקר סיס כ' מטטסגס

 : סקר or וכ) מסומן מקרס כעי ויסיס וקמרון ריסוןיחעיס
 )חללו כסגל1ס ר") , נחיוכיס תקרו 6מ;ס א נהפרס

 . ושמסלון סיחוף מן כו ים ב :כעימותו
 מס ג : ומעכרת קנול כו "'ן כ,ס כ' פעויוס'1 כתללי)6

 ונ"נ וג"ו וגיס ג"ד כסרק . כי6רגוסוסככה
~'D1tpO 
: 

 סמטכי5 יוכל ל6 סדכריס 1Sh1 מורכב סס"י יסים כןס37ר
 3מל1ת 16תס ללמד סמג"ד יוכל OPlp75 651 כסס5טער

 ס37ור לגו יגר כי כסטע6ס סגדו5ס ססנס מס 6טרסגסוגוק
 סו6 6ח7 63מרגו r1ttlo כי סרב 61נור : למון 3כלמ76
 כן רסיס ססו6 עליו יגךק "65 וכנוו רסיס ט6יג1 כו635ר
hSעליו ינזק hton 6חד כלבורגו מנכוין ר6וי ולכן 6חד 
 : 3מג'6ות hS גמגם למעלס 6מרג1 מככר כמו 63ח7ות65
 טסות סס"י ע5 יקמר 65 כי לותר סמפורסס מסך סזסולמס
 סט"י ע5 16מריס סכל כי מכותר 73כר זס סר3 3י6ר6ח7

,55 ט5ג כמו חרט 651 קרוון 65 כקמח עליו ג6"ר 65 סומןתקרס
 ק

 כקול יקמר ע6 ר

bSסס"י ע5 ינזק ט65 יתכפר 6"כ 1,ור 60 סערן 
 וכן כמגילוח 65 גתג6 656 כסחיטת.

 יי ך ז., וווי,,.1 וי וואמך
elonIte:-י, 'יולי ,,, 

 ווו,י,,ן,ווו י" ון' ק'ה'
 ,י לין ;',,,

 P5)h ין:1 , י ן,י. וקו; "ו, .';ו ;,ו; 'ייפו .ן. , nl~nISlthi , יץ' יך, ",ו ""Plhי

 ודגיגו סדכריס מסקי י73ילסו מסותו וכן ס7כריס מט6ר י3די5סו סמלם ז6ת 076 6מרגו כי , מכ6חר ג3ך55סיות1
 ייתר נחפרקו

 עמוק%
 %עססכל (ן% QD גנ ערך 651 יחס לו 2 טסט"י סרכ סניגור 6חר . ר.קודס

 שו י;;י"צ'עת%:ןעי"י::ןנפל,1י:ןג1)1עיי;1
 nh)Dqh~%נ

 1%1'2:ג2: ש סח' 22עישיןימ 2ש1:ן% 2נו::ם 5נ :ע ל;:2 שוק 3מג:מף י6
 ט , כסס יתקרו סטו55יס סי,ח61ריס ימוייכ 6יך סי6מר סך,ל2ר כן ,"'ן המשם ע % ססקיבינה
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