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 חדוש בקיום המדברים דרכי 6'( מ5ק פיס )נסלק לר זכרתי וכבר , ראוי יאר המותר קצוא משתשי
 הראיות מן אחריו והנמשכים אריסם"ו שזכרו מה כל וכן , עליהם הטענה מקום על והעירותיךהעקם
 , שתשמעהו כמה העצומות הספקות ישיגום טענות אבל , הותך מופת אצלי אינו העולם קדמותעל

 , נמנע אינו בארתיהו שכבר תורתנו דעת על מחורש העולם היות כי שאבאר אני; בו אשתדלואשר
 ההם למענות יטצא שזכרנו, כסו הענין שאין מהם יראה אשר הפילוסופית כלם ההםושהראיות

 השאלה זאת והיתה זה לי התבאר וכאשר , עלינו בהם הראיה עשונן ויבמל , יבמלום פניםכלם
 אין ענינים תבאר אשר , הנבואה מצד מקובלה אצלי היתה , אפשרית חדושו, או העולם קדמותר"ל
 הקדמות, שיאמין מי דעת על ואפילו תבמל לא שהנבואה שאבאר ככו , אליהם להניע העיוןבכח
 המאטר בהכריע ר"ל , כן נם עיונית בראיה זולתו על בהכריעו אתחיל , מאמרנו אפשרות שאבארחרחר
 תתחייב כן , החדתם באמונת הרחקה קצת לנו שתתחייב שכמו ואבאר , בקדמות המאכר עלבחדרם
 ראיונו תבמל אשר הדרך בהמציא עתה אתחיל והנני . הקדמות באמונת ממנה גדולה יותרהרחקה

 : העולם קדמות על ראיה שיעשה מיכל
 צורה הפשיט ואטנם נמצא שלו החמר היה ואפילו א , היה שלא אחר התת מתחדש כל יזמם4ק

 התהמתו בעת מבעו בלתי ונוחו והשלמו התחדשו אחר מבעו יהיה , אחרת צורהולבש
והתחילו

 מובשםאפודי
 . סטעגוון on~h לנטל ס76ס סיכל 'onS 6מוגקו מחליםסוo)nbt 6 גמם 150 סמומל סיס 6סרסמחמדטי ס7רכיס אוחס סח17ס לס6מין סמכי6 חס וכל סטע16תסם Db1" ר"5 . וכו' נמ61 ט15 סמוטר מש 61פ'15 א יז8רק
 ססעו5ס על מותך מופת סיס פמ6מיגיס 6חר pSnוים mnh, גורס ו5כפ 6מח סורס סגסמעסמסממל מ1ד סיססמדוס
 מקמין נמורס וסרב . 6ריסט"ו מסרי מפרסי כמוקדמון סיס "סר סנטו ניחי ומסימו מחיטנו 6מר סכעו יסיסעדיין

 6ססר ככר ~oslu וגי ע15מוח ספקות יסיג~ס טעגוחססס
 סס56ס ,6ת מיחס וכליסר , ינטלוס מגיס כלס ngppi o~O ימ65 מססי15סופיס כ5ס סר6יות כי ממונס,סיסים
 כמו "ליסס 5סגיע מעיון נגח 6'ן ot)tlP סכ6ר סגכו6ס מנד מקושח שלו סיתם 6פסריח, חךוס 16 סע~לסקךח~ח
 מחוים מעולס חיות ר"ל מקטרגו 6ססרות ס6ג"ר וצחר , סקדמוח מצמיגי לגעת 6סי6 תתנטל ל6 ססגכו6סס6כ6ר
 כמו כי ו6נ6ר , נקךמות סמ6מר על כחךוס סמ6מר כמכריע ג"כ סעיוגיות נר6י1ח זולתו על למכריעותתחיל
  לוס סגווסך וכסרק , סקךמות נ6מוגח גןעס יוסר סרחקס יתחיינ כן סח7וס נצחצח סרחקס ק5ח לטסיתחייג

 :  שעולס סרמיפ טל ר6יס סימ5י6  מי כל ר6י0 לכטל דרך סרגי55י6
 , נערר  ססו6 5מס ספסר מס7כר 1ל6 ספסר ל7נר סגסלס מס7נר ר6יס לעסות 6ין כי , ר"ס1ןמוסכך וסו" סערך ויקרח ג7עס ססי6 סססרתס 061 סרג סיגיח 6יר , וכי' סיס יל6 6סר סיר מתפוס כל יז8רק

סגי6
קרשתם

 הרוח מעורר חזק חום הזרע בכיס' החרש בנפש נשפתצורה
 החום וזה , אלד ויוכן הטשגל כלי pllp' טמנו שיטלאועד

 בעבור אינם הציורים מאלו בגוף נהחרשו אשר והקורוהליחות
 הצור שיהיה ואחר לבר הצור מאת רק אחר וליחות וקורחום

 זהיהיו,; ואין הגוף בהיולי שנורם אלו להתחרש סכההנטור
 זולתה בגוף שתפעל ראוי היה בגוף אינה אם כי בוהנפש
 עם מבעי הקשר להם שיש אלא הרושם  זה כמו העולםובהיולי
  מתאוררה נטבע יחי יחשוה עמי להתחרשה בה המיותרגופה
 באש יפול כאשר הולד כי הטבעי החשק זה כמו ירחק ולאאליו,
 שאיננו ואחר אחריו, תכף עצמה תשליך כבר האם הנהובטים
 'היה לא ואם , גופה סעיף שהוא אחר לגוף נפשה השקרקיק
 בטבע, לגופה השקף ירוחק איך הולד, נגוף אלא נפשה בגוףהל
 יעכור וכבר אליו. רשומה 'ביא אשר הוא החשק הקשר11ה

 במחשבה הרוח שיפסיד ער אחר גוף אל הנפשות קצתרושם
 יננ.ס העין אמר ולכן העין שמצאו ויאמר במחשבה האדםויטיח
 ישכח שהוא וענינו ממית, העין ואמר נעסק והגמל לקברארם
 קנאית רעה הנפש וההיה ממנו 1.פלא מ1ל ךרך עלהגמל
 וכאשר , תכף ויפול ממחשבתו הגמל ויתפעל הגמל נפילתיחשוב
 צר על הנפשות טן נפש שתחזק רחוק 'היה לא אפשר זהיהיה
 וקור הום בחדוש העולם כהיולי ותרשום טזה יזהר בכחהפלא
 והקור החום מן יסהעף השפל העולם הצלחת וכלותנועה
 ומופת אות יקרא זה וכמו האויר בחרושי שקרם כמווהתנועה
 ניריעת ביקיצה ויתדבקו יתחזקו המדמה הנפש כחות וכןט.וחך,
 גאה לצורה שהשיג גה המרמה ויחקה קרם כאשרהיקלם
 אותו רואה שהיה סה וישמע ביקיצה ויראה דבריםוקולות
 המחוקה הצרה ותהיה ,כרנוה אשר לסבה בשיחהושומעו
 יראהו אשר המלאך והוא בתכלית נפלאה צורה הנכברבעצם
 מדבקותה הנפש אל יגיעו אשר יויעות ויהיו , והחונקהיניא
 בחוש הנופל הטסורר נאה הרכור אל דוטות הנכבריםגעיט'ם
 וה  גל , נטנע בלת' אפשר ג'ג זה כי נשסע ויהיההמשותף

 בקדמות שמאמינים עם הקדחנה ההורה כבגר התחכמוההתחכמות
 לא שאמרנו הררך על מחוייבת ושהיא בנבואה יאמינוהעולם
 שום ראינו לא והנה , מהשם ורצון בנונה הננואה להםשתגיע
 הדברי הכח והושלם החכמות כל לשלמות הגיע ואםפילוסוה
 שהוחזקו הפגרות המרות עם בלמוד השלמות בהכפית לואשר
 בנבואה, פילוסוף שום התפאר ולא הנבואה לו שתגיעבהם
 שהוא  הפילוסופים ראש היה אלהית כונה  הנבואה היתה לאנאם

 או בימיי אי אחזיי הימשכים מב4 בנבואה ראויאריסט'1
 ויהיה בגכואה יאמינו אשר הפ.לוסופים סאלו והפלא ,לאחריו
 הפועל כשכל והדבקו הכגתו מצר הטבעים לשנות 'כולתלארם
Qwיוכל קלא יתברר בבורא וחושבים למור נלא ואם בנימור 

 מאחו שהעולם אחר בהחתונים נאם בעליונים אם דברלשנות
 אל יצטרר שהנביא אמר סורנו השלם והרב , החיוב דררעל

 וזולת בלמוד הרברי שלמות ואל היצירה בעקר המרמהשלמות
 אפשר אמנם לנבואה הכנות הרכרים שאלו שינבא אפשר איזה
 אחר נמשכת נבואתו כי ינבא שלא ההכנות לאלו הגיעועם

 אשר זקנים משבעים בזה nhan אני אמנם , האלהיההכונה
 השם והשיגו בלמור שכלם הושלם אם האלהי ברצוןהתנבאן
 דעת לפי וכן , בלמוד התעסקו ולא מאי מרובה טרחםהעומקים בעי רורים היותם ואם בפרך גררים היותם עם אמהיתהשגה
 שיאמת היתה ששליחותו שטו מה לי ואמרו בפסוק שאמרהר"מ
 ררך זה בא' ממנו ובקש חכמיהם אצל הבורא טכנאותלהם
 היו זקנים השבעים אלו אם לזה צריך היה איך להם זהיאמת
 בוראי אנל  מציאותמ. על  המופתים  יודעיט והיו כלטורשלמיס
 הושלם לא ואם הנכבד החסיר האדם על  שורה  שהשנעהגראה
 בהיותו שהתנבא שמואל בענין לוטר נוכל וכן , בלמורשכלו
 אם בנבואה אליו המביץ הקול אם ומכיר משיג היה לא והואנער
 ולא אותו קורא שעלי בעצמו מדמה והיה לא אם נבואייהיה
 החכמות בידיעת ותשתדל מועט בזמן בלמוד שהושלם לומרנוכל

 יהגיעתהו הפועל גשכל שכלו ותדבק הבורא 'ריעתהטאטתות
הנבואה
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 הימשל הפעל אל לצמאה שיתנועע קודם ג"כ פבעו וזולת , הפעל אל הכח ק נשיאה התתעי
 ובשתיל הזכר זרע כשיפנשהו , ההריון בעת טבעו בלתי בכיסיו דם והוא נ הנקבה זרע מבע כיבו,

 הפנים בכל ראיה לעשות ואין , הולדו אחר השלם החי מבע בלתי ההיא בעת ג"כ וטבעו ,להתנועע
 בעת ההוא הדבר ענין על , שבעניניו השלם על מיושב והיותו והשלמו היותו אחר הדברמטבע
 וכאשר , בתנועה שיתחיל קודם ענינו על , תנועתו בעת מענינו ראיה מביאין ואין , להריהתנועתו
 לך יתחדשו , ככח והוא מבעו על בפעל ההווה הדבר ממבע הראיה עשות ותמשיך בזההטעה
 בניח י שקשים, ענינים אצלך ויתחייבו היותם, יתחייב ענינים אצלך השקר נק ויהיו , נדולותספקות
 חדשים שהניקתהו אחר אמו ומתה , נולד מאד, באדם המוטבע במדע שלם שאיש בו; שהמשלנובמה
 אשה כלל ראה לא והוא וידע והשכיל שנדל עד , ננזר באי , ההוא הנולד גידול השלים לכדוואניו
 זה אי ועל נמצים איך אתו טאשר אחד לאיש ואמר וסמאל חיים, בעלי שאר מנקבות נקבהולא
 נקבה הי"ג כמותנו ממיננו איש כבפן נתהוה אמנם טמנו איש כל כי הנשאל שנהו , נהוינוענין

 , חי והוא מעט מעם ויצמח ותון יתנרגע , הבמן בתוך הנוף קמן היה מטנו איש ושכל כך,בצורת
 אחר צומח היתזו יסור ולא , ממנו שיצא לסמה בנוף שער לו יפתח , הנודל מן כך נבול אל שסיעעד
 כשיהיה ממנו האחד וזה , ויאמר בהכרח ישאל , היתום ההוא והנגלד , שתראט כמו שישוב עדכן
 , לא לו יאמר , ויוצא ונחיריו בפיו ומתנשם ושותה אוכל היה אם צומח מתנועע חי והוא בבטןקטן
 , נטנעים שהם האמתיים האלה הענינים כל על המופת ויעמיד זה להכחיש יתחל ספק בלאוהוא

 ימות שעה קצת הנשימה טסנו כשתכלא ממנו איש כל ויאמר , הנח השלם בנטצא ראיהבע':ור12
 מדת נוף בתוך בו מקיף סתום כים בתוך סמנו איש שיהיה יצויר ואיך תנועותיו, סמנוויבמלו
 בהניעו לשעתו מת ההוא הצפור חיה, צפור ממנו אחד בלע ואלו מתנועע, חי והואחדשים

 בימים המים וישתה בפיו הכהון יאכל לא אם ממנו איש וכל התחתון, בבפן שכן וכלבאצטוטכה
 כשיזון ממנו איש וכל ומשתה מאכל סבלתי חי האיש חדשים סטאר ואיך , ספק בלא ימותמועמים
 בטן נקב ואילו , יציאה בלא חדשים זה יעטור ואיך , נדול בכאב יטוח מועטים בימים יוציאולא
 לא עיניו יפתח לא ואיך ; פתוח תבורו היה העובר שזה יחשב ואיך , ימים אחר יטות מטנואחר
 ההקש לו יכורך וכן , שחשבתם כמו בהם חלי אין שלמים אבריו וכל רגליו יפשוט ולא כפיויפרום
 , המעיין יעזה ובהנהו המשל זה והתבונן הצורה זרע על שיתהוה פנים בשום אפשר אי שהאדםכולו

 ואברהם רבינו משה אחר הרודפים עדת שאנחנו בשוה, שוה אריסמ"ו עם עניננו ה זהותמצא
 אריסט"ו ויבא , כך אחר כך ונברא מכך, כך והיה וכך, כך צורת על נתהוה שהעולם נאמין ע"האבינו
 אנחנו לו נודה אשר ז , בפעל ההוה השלם הנח המציאווו ממבע ראיות עלינו ויביא י דברינולסתור
 אחר נמצא ושהפו , ההכהה בעת עליו שההד ' טסה דבר ידמה לא הכלמוצו רוזיישבו אחרשהי"ג
 האלה המענות יתחייבו ואפנם , שיאטרהו מה מכל עלינו תעמוד טענה זו ואי , הנסורההעדר

 אומר לא שאני הודעתיך וכבר , מחודש היותו על טרה , הנם המציאא זה שטבע שואמר מ. עלח
 אחר , פנים בשום מאומה מהם לנו יתחייב לא איך ופראך , דרכיו שרשי לך ואזכור אשוב חזנני .זה

 טענתהש
אפרי טובשם

 גמת אגיח 61מר סכח3, מס 5ג6ר כדי גפ05 מס5 סרןסכים
 6)11 ומחס גולד ג6וס סמוט3ע גמדע ס5ס ס6יסססמס5גו
 . מחמס סיןחו ע5 י~רס עד וגו' חוסים ססגיקחסו6חר
  סירטטיך נכר  1ס. יורם ל6 מעולס טנע כי כזב וןכר סו6ווס
 ססנע  ממרו טסמר3ריס סרגיס עם וס 16פר bSסיגי
  ססגיח 61חר , סרג דעת תיגו 011 חדוסו טל ימססטולס
 ל6 וחיך ססי*סיסיס דרכי סרסי לנמל י3 סססדמס61ת
 ססטולס סטטטסיו 6סר סגים נסוס ט16חס פססיחסייכ

 סכם מן היגייס וסממייו ב : ססי6 ג5ולס וססחי4 סוימוכטס
 מן ')'106 נעת 5דכר פיס סנט 10161 ל") . וע' מסע)6)
 )'ני6ס פיחגועע גורס 6 סיב עכע 16פ 3יס' סטם) 6)סכם
Sb(דס 610 ס%6ס  ס,רפ ר") . גגיסיו לס וסב ג : ססע 
 .  בו  %ספייתו נמס וגגימ ד : וגר ככר  5סר מורעככיס
  סריס כיס , ועי' שיקנס כוס  l))nwr יפי סטסל וואליסר"ל
 סמליי סו6ר"ל

  ר"5 .  ופיס  פיס  t~pD'1b  טס טויתנו וו ן
orנין סיס סממיוקס olnto (סטמ)וקח שמו גן בכיו וכין סגמס 
 מע3ע ר6יס )וקם ססו6 ססיחוס , 6ריסע"ו ונין כיגיגוים

 וס61 טכסו טל  סיסיס מקורס סמיוסכ סמג'6וח מסכטרקס

כי שקשקש
 מחיוך מקרבה נביא ואמר אלהיך ה' לך נתן כן לא תהה ישנני שורה אינה שהגכואה השלימה ההורה העידה והגח ,הגכואה

 ( אלתית בטנת הש שהנשאה נראה וטוה תשסעו א*ו כסגי קומטים ואל טעוגנים אל ההמה הגו.ם כ. אחר בישראל אםסי

פרק
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 86לו יז פרק שני חלק נבוכיםמורה

 כי אטר , שתראהו כמו שנשלם עד והווהו , העדר אחר והצם המציאהו בכללו שהעולםששענתם
 ההוים הדברים מן מוס( '"ד )כפרק זה על הראיות להביא והתחיל , נפסד ולא הוה לא הראשוןהחמד

 כהתהוות נתהוה הראשק שהחמר אטרנז לא שאנחט אטת חה , השתו הטנע זלבאר ,הנפסדים
 והוא , דבר מלא המציאו שהשם , אמרנו אבל , העפר אל האדם כהפסד יפסד או , הזרע טןהארם
 , ממנו שיתהוה םה כהית ההר לא ההחש , וההפסד ההונה תכלית עיע ועדיו מצורה, ערום ימצאיא , ממ% שנתהוה מה כל אליו אפסד דבר כל ממנו מתהוה היות ר"ל 1 המצאו אחר עליו שהוא מהעל
 . מוחלם גמור העדר יעדרהו בוראו וכשירצה נברא, אפל , אליו שיפסד מה כהפסד יפסד%א
 , נפסדת ולא ה11ה בלתי שהיא התנועה טמבע ראיה הביא שהוא , בשוה בתנועה נאמר וכןט

 הרתה ידומה לא , עליו נחה שהיא הטבע זה על התטעה המצא אחר כי נאמר שאנחנו אמת,והענין
 , הפרמיות התנועות וכהפסד ההוות הפרמיות ~nivla כהוית , כללי והפשר כללית הויהוהפסדה
 הוא לה התחלה אין הסבובית בתנועה המאמר וכן , התנועה למבע שיהחייב מה בכל ההקשוהוא
 נאמר וכן , ההחלה בתנועתו תצוייר לא י בסבוב המתנועע הכדורי הנשם המציא אחראמת,

 מה מל אשר , המיושב הנמצא בזה יתחייב  אמנם ין כי , טתהוה לכל שיקדם המתחייבבאפשרט?
 לא אליו נרם, דבר שם אין , מרעדר הנברא הדבר אמנם , אחר מנמצא יתהוה אמנם בושיההוה
 אלא אמת, זה הנה בהם, הפוך אץ השמים בהויית נאסר וכן , אפשרנה לו שקדם בשכל ולאבחוש
 להם החיב שהרכבתם אמרנו ולא , והחמור המום כר%עהוות נתהוו שהשמים אסרנו לאשאנחנו
 שלמותו בעת הנמצא כי , שזכרטהו מה הוא הענין ועקר , שבהם ההפך ספני וב"ח כצטתיםההפסר
 מאטר כן גם עלינו רחוק ואין , שלמוננו קודם ענינו על לו הנמצא ההוא ענינו יורה לאותמותו
 א, , כוכבים בלתי השמים היות או , השמים קורם הארץ או הארץ, קודם השמים שנתהוואוסר
 הלר היה הפתו בעת היים שהבעלי כמו הכלל, זה הויוי בעת כלו זה כי אחר, מץ בלתי ב"חטץ
 בו ימצא לא שלמותו שאחר ואע"פ , העצמים קודם והנידים , לעין שיראה כסו לביצים קודםממנו
 אליו ש"כ יצמרך כלו זה )6( מבלעדיהם האיש עמידת א"א אשר , האברים מכל אגר מבלתיאבר
 וצריך . המאסר בזה כשנדבר שיתבאר כמו כן הענין שאץ ואע"פ כ פשוטו כפי הכתוב לקחאם

שתזהר
אפתי  ססויס, כעת טס'ס מס ע) סמ16%ח מעכע רמס ~קם סו6י1

o)nh1('6 6( וסחט סעו)ס .מדוס ס6מוגס דלך ע) )נו סיס 
 יטייס סחט )ntbtS% 16 6. סכע מ5ד )כקלורוטש
 0טעגותנו 6מר סרב שמר ונס 6ליס0"ו, PD(nt )געי 5דנכוס
 : סנ)נייח ססכוכיס כחגועס ר") . כחגועס (9Dh וכן מוכו':
 סמ"ק וס 0סחמ') ר') . סחמיס כלחוטמו ח5וייר )6י

 61מרי1 שסונטיריטגועע
 מ"

 סמ"ק סחגוכע כעח גי , 6מר
 כמרגו ונסו , כסכלך סומר סמוק 'סיועי מסגינ)ס6מד
 סעגיןכן. סאן ש ע) ו5ף כ : התחוס סנ)ג) )תטעחסכין

 6ג) ושמיס קודס סקלן hSY סקלן קודם ססמיס 0י6ריי

 שובשם

גכ"
 כמו וגתסווס ססעדר 6מר יתכרך ססס סמ5"ו

 סגלקחת לטעגס סרג סטיב ר6סוגס וסגם .סתר6סו
 מן ע"ז ריריות לסכים וסחחיל סר6סון מסטלימטגע
 6מת 1זס , סיסיו ממגע ולכלור סגססךיס ססוויססזכריס
 ~o7h כסתסוות גהסווס סר6סון 0סחומר unnh ל6מ6גחג1
 וכמרגו "כל , מעפר 6ל ס76ס כסבסד (1DD 16 מורעמן

 סמ165, 6חר ססו6 מס גסי 1סו6 זכר מל6 סמ5י016ססס
 0נחסטס מס כל 6ל11 1,ססש יכר כל ממגו מתסוס סייחר"ל
 סקוייס תנתיח יניע ועדיו מנורם, ot~u ימנת ~)6ממנו

ומסמסך
 וסווייי

 כסיססד וכן , מךכר לקסוס ל6 בעולס
 כ0יר5ס וכן , מגמור ממעדר גכר6 6כל דגר 6ל יפסדל6

 כי ג6מר ט6ג"יו 6תח ומעגין , (nTDP ול6 סווס כלתי ססו6 סחגועס משגע רסיס סגיhtoe 6 כחגועסניר וכן , ק7מק סעעס טיסים גמ65 סיו% סגה מסיית יחחייכ סל6 יתכפר סרי , כמוחלט מנמור כסע7ר יע7רסוכור16
 ~tss 1:ד:1%:הגצי"ב:: סחייתס 'ימס ל6, ג%י%,%ס,ע16ש%ט1ט0:1:,2%:?ק

 סת")סי ס:ש ובר ::1%:נ%:י,נ :::נ 2נ ""י1:ל:נ ,י 6מת ס :יק ,גס?:ית2:%%לנצ:ם
 כסווייס ג6מר וכן , וכו' קליו נרמז דגר 0ס 6ין מסעדר סגכר6 סונר 6מגס , 6חר מגמנ6 יתסווס 6מגסג1'

 0סרכגחס w~nb ע6 וסממור מסוס כסתסווח ססמיס 0יחסוו 6מרג1 ל6 ס6גחגו 6ל6 ס6מת וגס גסס סמוך 6יןס0מיס

 דטח 06 , 7עוח 0ת' על ימ165 סחד01 מכסלי ולמס סל ollp עגיט על 5ו סגמ65 ססו6 מעגין יורם ל6ותשתו
 ססו6 כמו כהחג כלס גכר16 0סןכריס PD7 16 , הכחוג מסרט! 0יר6ס גמז ר06ון ר06ון גנר6ו 0סדכריסירפס
 ל6 מדעות 0תי כי סרכ יתמר , זמני ס17ר ל6 כמנס (סרור טנעי ספור סו6 כסס סנמ65 וקסךר , ס6מחיס7עע
 51ריך סרג 61מר . 1ססלמח1 הלמוחו לקרס סמיו0כ מסעגע ר6יס הילקח רפוי ספין 6חר לגוידקו

קר,טקש
p~rהואאשהכל שדעתו כסוי?יח:נר כן הענין שאין אע"פ ואמר טה ענץ שיתהוה אמן אליי 3'כ ישנראה כ זה פ6( ט 
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 יז פרק שני חלק נבוכיםמורה
 , אליה טשליך כל אבן טונעת בה, מקפת התורה סביב בניתיה נדולה חומה שהתז הענץ בזהשתאר
 ידעתם זה בטה , הנמצא זה לנו יורה שלא אחר , ויאמר דעתו, האוחז ר"ל אריסט"ו עלינו שעוןואם
 שאנחנו , מחשבתנו לפי לנו יתחייב לא שזה נאסר , הויתו אחר מבע שם ושהיה מהווה שזהאתם
 ולא , מחודש היותו אפשרות הוא בו נשתדל אשר אבל , מחודש שהשלם שנקיים עתה נשתדללא

 אפשרות התקיים וכאשר , בו נחלוק לא אשר המציאות טמבע ראיה בהביא הטענה זאתתבטל
 לנו שיביא אלא השער בזה ישאר ולא , החדוש דעת ונכריע כן .אחרי נשוב שביארנו כסוהטענה
 והם , השם בחק השבל שיחייבהו מטה אבל המציאות מטבע 5א טחורש העולם היות בהטנעראיה

 טצד העולם קדמות על ראיות בהם יעשו ושהם , זכרם לר הקדמתי כבר אשר השלשההדרכים
האל

אפורי טובשם
 : מורעו)יס סבכיך : כליס מסליך כל 6כן מוגעת גסמקפת נמסי מחלק מוס :לסיס תיק ם'3"7 וכמו , )נר15 6מח נטע מתורס סכיכ כגיתים ג7ולס פוחס מסי" מעגין 3זסאוסר
 , ססס כמו סדכריס וסגים סמדכריס מעסו כמו סמיו30 כמגילוח טבע 0ית3טל מגלתי סס%וס~סיס ירכי מעלינוכטל כי , ס37ריס 63לו סרכ דרך גסל6 מס טו3 מסאמר
 וסחכמיס סגכי6יס 6ד~ן ע"ס רניגן ומפס . וקיים ונכון ויגיר 6מח ס61 מעולס ספיח 6חר 6ריסט"1 0י6מר מס כלוב"כ
 ססיולי סגתסווס 6חר כי כ61 6מח כי , סתורס יס71ות כגנד כסירם hlnpn מכלתי סדרך 16ק1 מלמדיםסיו

 מנגו 'תסוו ס7כריס וכל , סגפסדיס סס1וייס ס7כריס לכל ר06 וסע , קיים וסוף , (TDD טווס סו6 מיגוסר06~ן
 יצמר 6ריסט"1 כי 6ל6 , סחורם ליסודי סכחסס בו וצין ומו0כל תורגל סוvlnlo' 6 1זס , צליו י0י3ו סדכריסוכל
 מסע7ר 0גתסווס ג6מר ע"ס רכינו מסם חורת כמחמיגיס חנחנו חתים סיס וסכי

~lOP)1 
 6חר 6כל , סיס 0ל6 6חר

 "ריס"ט1 מ"0 וכן , י0ר6ל ע7ח קמל כל הנחגו ג6מר סר6סון כסיתי "ריסט"1 סי6מר נוס סעעססוויית
 ימגר כסל"

 סווס דלתי וסיף כסכוכ מחגועע וסגלגל סגלגל Ptl)p 6ל יעלו סתגועוח וכל תנועס לס  תקנס ל6 06 6ל6תנ1עס
 לתטעת יעלו סל6 וסיפסתת מסוות סתגוע1ת מ66 פרטית  תגוער סוס "ין כי הוייתס "תר 6מת וק , )סס7תול6

 סת)וטס ז6ת סעולס סייית 6סר כ"כ סחנועס, 6ותס 0יפסך מדלחי ונחתידיק 1303נ תתטטע סגלגל .חטעתסגלגל
 למוך 6"כ , תתיך "וחס יגיע סי6 ססק3"ס פחיסת תטעס h'Ot 6לי0 יעלו מתנועות וכל , נפסרת זל, סיוע עלתיכי*

t~DDtlh,ו6גתגו , כלל גחתי סל6 16מי  ססו6 ממגם ממתחלף 6ל6 , סע%ס ספיית  6מר סתירס טס ממכיס סו 
 מס  וכן 3ס. וסמתגוטע סת)וטי ז6ס סמ5י6 יתעלס וסססס , כלל מתטעע ד3ר סיס סלי 6תר תתירס 0סי6ג6מין
 יתחרט ל6 כי ססרטייotlt)P) 0 מכ61ר דור ז0 ,  כזמן חר1סו  סורס חרוטו לפטרית תתיחס כל כי 6ריסט"ו60מר'
 לתטעס גמאך י61  ושמן סומן יסרס לו יקרס ס6ססרות 061 , זודם 6סטרוח 6 כסייח ל6 6ס ד3רסיס
 קורס תיירט יסים ohl , גלחי 16 מטידס יטיס ob ימנע ל6 ס6ססרות וס כי ג"כ וכן , קדיתי0 סס סרכריס6"כ

 סווינג 6תר  ומירגזי מיסחי 3י16ר וס , קידם חרסי 1ל6 עתס יתתר0 למס גלמי יסיס  י6ס , תטעי תסיססתגוטס
 יתחייכו ל6 סגת0יס קורס 1,מיס ן סעולס טנחסיס לחתר עתו  מפגימיי 6גמגו 6רי0ט"ו ס6מר מס כל 6"כ , סריס6מר כמי סדנריס 3כל מעיין וכן , 6ייסט, סי6תר מס יחתייכ ל5 מסטדר סגחסווס 6תר סעילס סיפית קורס 36לסע1לס

 : 6ניגו 61כרסס ע"ס ר3ימ תפס 60מרי מס גק3ל ולכן , תשתרי)נטול(
 סי6 1סט4סי 1מנ61רי0 גליים יססגיס , דרכים סלמס על ימנ16  ספיטליס כי סמעיין 6תס דע , ט% טסאמר

 ס6דס כזע ממקריי)( סד3ריס כפועל סו6 סר5סון מפועל , 6חד כעס 6ל6 סיס 0ל6 למס ממגו ונעלסנסתר
 סטעל יום , מסריית דירים יפעל 6ל6 חומר ול6 5ור0 סוס יטס0 ל* ספוטל וס כי . , 6מת גירס ריקם 06610ר
 סקוס מרת יגייר 6סר סתנייר חר6כ סל6 , מלליס מ1רי0 001 מקריים דכרי0 6ל6 נ1רס  סוס למטול סכל ל6מקריי
 סירס למרת כי מסריס,  רכריס  יערס ונורותיסס  סרכריס מחמר 6נל חמר 0י0 יל6 15רס סיס יטטפ ל6 חתלטל

 6תר פועל ויט מירויס, דברים סס0 יסתו,ר סתמו)ס 6ל6 ג0ט  סיס 6% חיות שם לס  "ין כלוח 16 גכוקלסתמיירת
 זרע וכסכרת גדות מרס ג"ג  ממקריס חתנו ימסכו סדורית ויניע  3חחריס ס5ירס  יחן כי  יטנע ספוטל ו610 מיסגניה
 חי סנעל ססתות סתימר מוס לסתסית 6פסר תסיס לסער מסכיל  סוס יוכל סל6 מס סגפל6ח סנרים ו6ח סטנעיעכס
  ונכנדי0 רסיס סס  סס3טייס סר3ריס סיייח וסיס . ומע1ל0 גפל6 נמת 6חר מגרגיר יעמס זכו סירס סכן וכלססלס
 ל6 06 דיר סוס לכריש אכל ל6  סט3ע 1? כל ועם ת6ד, יורטת חסתי מעטיך גסל6יס סיחר כמי יחמסו ל3מחכמי
 יתסוס מלס סתלקי0 וסמתדמי וסיסיחת מסוריים תייש ותגעלי מסגרעיגיס יחסוו ס5מתי0 כי מדגר דגריפיס
 וסירס ספיר ו3ר6 מגמור מסעיר סר3רי0 כל סכר* יתעלס ס6ל 6100 מוס נויל יותר 6חר מעל וי0 ,מדגר

 לסכול סכל ל, סטגעי ו0סיעל סט3עי ספיטל  ספטי חי לעגות ינכל ל6 סתליכיתי ססועל וינה . סיתטכי0וכמעריס
 סמורכם פעל כי , פטלו סמים סיר גימר  זלכן oSjn טליעס יותר תררגחו סבלתי וסטעל 60לסי ישעל סיסעילמס

 כיגתס1ס סי6 סכעייס  ט61ת ולמס , כ6לסינו גייר 6ין כ6לסיגו נור  6ין נחתר ילין סגת0כיס וסמסרי0 יסנורססיחר
 מתמך 6ל6 יתסיס ל6 סדכריס 61ל1 כללית סוייס 0% כך 6יר גת?וס ול6 המומלט מהערר סכל 673 כיסטילס

 לסייית ירמס  סכל מסייח חסנו , סיסטרות טוס, כפטרות ליס OTp'5 תכלי יתסט 1ל6  ו13מן 3חגועס 6ל6 יתאוו(לי
 ר.רh')O 3 6יר סמאל כסי מגולל 03ויית ימק ל6 סהלקיס כטיוח 0י5דק 6ף כי כן סדכר  50ין סרג 61מרסחלק,
 יטלגו יכר וסוס . נרץ מירס לס  0)תן מי יחתים , .טמר ערל סס יכנס ל6 כי 3י  לפחמונן רריי גמל, מסל6101

סר6יות
קרשתם

 וקצתם אחד בזמן קצתם אבי אחה בבת נעם 'ןצאים ואינם אחת ומן היה ולא הגטן מן ואחה לומן התהלה שהוא בעההנברא

פרקי בבת ורעים לגורע בזה המשיל והוא ויום עם כנע יאהי
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 בשום ראיה מהם תתאמת שלא עד , עליהם הספוק הביא אופני לך ההצה והצני , יתעלההאל
 : הבא בפרק ,פנים

 אל הנח מן יצא שהשם מחשבותמ, כפי בו לנו שיתחייב , יוכרו אשר הראשון הדרך יהפרק
 מבוארת הספק זה וסתירת אחרת עת יפעל ולא אחת עת פועל כשיהיההפעל

 ספק בלא כי ומצורה, אפשרות בעל מחמר מורכב בכל יתחייב אמנם הענין שזה א והוא ,מאד
 מבלתי לו וא"א , לפעל ויצא בכח דבר בו היה כבר , עשה שלא אחר בצורתו ההוא הגשםכשיפעל
 אין חמר לו ואין גוף שאינו מה אבל , החמר בבעל במופת התבארה אמנם ההקדמה זאת כי ,מוציא
 ימנע ולא זה בו יתחייב ולא ד תמיד בפעל הוא ג לו שיש מה וכל ב , אפשרות פנים בשוםבעצמו
 והראיה . הפועל אל הכח מן יציאה ולא הנפרד בחק שנוי זה ואין , עת יעשה ולא עת שיעשהבו
 ולא אחה עת יעשה והנה , נפרד הוא אשר אחריו, והנמשכים אריסמ"ו דעת על הפועל השכל זהעל

 כי וגלוי אטת , לשונו זה דבר אמר שם אשר , בשכל במאסרו אבונצ"ר שבאר כסו אחרת עתיעשה
 אמת והוא לשונו זהו , אחרת עת יעשה ולא אחת עת יעשה אבל , תמיד יעשה לא הפועלהשכל
 עשה כאשר בפעל ושב בכח פועל היה ולא , משתנה הפועל שהשכל יאסר לא כן היותו ועם ,מבואר
 נשום דמיון ולא גשם שאינו מה ובין הנשמים בין ערך אין כי , מקורם עשהו שלא מה אחתבעת
 בחמרים הנשואות הצורות לפעולות יאסר ואמנם , הפעל מז ההמנע בעת ולא הפעל בעת לא ,פנים

 הפעל אחת בעת עיטה בלתי הנפרד מהיות יתחייב לא ולזה , השם כשתקש פעולה הנפרדולפעולת
 בחמרים, הנשואות בצורות זה שנמצא כמו ה הפעל אל הכח מן יוצא שיהיה כן אחר יעשהואשר
 עת שיעשה התחייב אמנם הפועל השכל כי וזה , הטעאה קצת המאטר שבזה חהפב יחשובואולי
 הפעל אמנם , החמרים הכנת מפני אבל , בעצמו אחד ענין מפני לא , אחרת עת יעשה ולאאחת
 מפני לא )5( החמרית ההזמנה מפני ההוא מהפעל מונע שם היה ואם מוכן, לכל תמיד הואממנו
 יתעלה הבורא עשה בעבורה אשר הסבה להניד אינה שכונתנו , החושב זה ידע )נ( , בעצמוהשבל
 יעשה הפועל שהשכל שכמו ואמרנו המשל בזה אחייבנו ולא , אחרת בעת עשה ולא אחתבעת
 עשינו ואילו , חייבנוהו ולא זה אמרנו לא הש"י, כן , נפרד והוא אחרת בעת יעשה ולא אהתבעת
 כח ולא גוף אינו אשר הפועל שהשכל אסתי, חיוב והוא הייבנחהו אשר אבל , המעאה היתהזה

בגוף
אפסרי  סיח מן ינ'6ס ל") , יחחייכ כמגס מעגין סוס א יהג~רק

 עם, יסע) 1)6 טח גריסתן חחמייכ שוע)6י
 פססט גי ל"ל )ו, סים מס וב) ב : לכד ממל גכט)יוסו

 ר") . DD'1 מסט) 610 ג :  ספיר  יפתל ססו6 סנכדלסמטטיע
 6) ס"מ מן ישח )נכד) יחמייכס)6

 יחתייג וי6 ד : מפעי
 יחחייכ ס)6 ר") . orבו

 )נכדי
 כמו ד; :

 ס)מ5"
 . כו' וס

 נעת יטעל1 ו)6 כעת גטיטעיו ממר כטלוא סס)ויוסר")
נמרח

 טובשם
 כוס נסקר 1ל6 סמני6ס, תטבע עלינו סגינו 6סרסר"יוח
 מעולס סייח ממגע על רסיס לגו th'~'D 6ל6סטער
 גיח מסכל סיחסכסו ממס 6כל סמ5י16ת מטכע ל6)וח1וס
 על p,,fin גסס יעטו וססס ססלסס סדרכיס וסםסטם

 שפגי לך 6ר6ס ומנס , יתעלס ס6ל מ5דקדמותסעולס
 , ממס פג'ס כטוס ר6יס תקנות טל6 עד o~tsvמסטוק

 : סכ6כפרק
 ים מ י"יעש1 ן יעיי 6סי ס""1 חייו יחפרק

 יתמר 6מגס ססקומס ז6ת כי , וכה מ6ך סנוקרת מספק זס וסחירת , 6חרת עת ~SPD ע6 6חח עת מועלכסיסים
  וס ויין יחרת עת יגעל hSt עת פעל גער חמר לו ויין גוץ לו סיין מס 6גל , ימתיח וקיק קומר נגעלינתוקת
 ידוע גי , עת נולת עת SDDt סו6 כי סטועל סטכל זס על וסר6יס , ססועל 6ל מסכת י5י6ס ול6 סנסרז כחקמגוי
 וכחסר , סו6 יטעלס ל6 סגורות מנותן .ס5ורס לקגל יוכנו ל6 כססממריס גי , תמיד יעמס fis כפועל סיכל כיסו6
 oio וכן , גענתו ספ1על 6ל חסכם זס כעכור יונק 61יגו , סדכריס גורות וסס , תיגו סססע יקגלו סממריסיוכגו
 קנת ים סחסוגס סכותת קומר יסנור ו6ס . ססועל 6ל מסכח יגייס וייגס קמרת עח SPD1 ול6 עת יסטליתעלס
 סוס סיין יתעלס ססס 61מגס , יוכגו טל6 הכתריס נעכור פרח עת יעסס 1ל6 עח יעסה ספ1על ססכל גיסטע6ס,
 סרב 6מר . מו5י6 6ל ויגטרך , כע5מ1 ססעל 6ל מסכח סי65 יחוייג יחרת, עת יסעל ול6 עת וימעל לפעלומוגע

 יעסס ~ל6 6חח נעח סגורך יעסס געכורס "סר ססכס למגיז סרג כסגת סיתס fis כי מעלוס מספק ,סגתסוגח
 , נסרר וסוך יחרת געת יעטס 6% 6חת עח יעסס פועל טססכל גמו כי 61מרגו ממטל כוס חייכנו ע6 , 6חרחכעת
 גן סדנר סיס 06 כי , ססטעס ו6ח עסינו ול6 וס תמרנו ל6 יתעלס, לטס SPtDO סטכל פעולם סגקיס , יחעלס סססכן
 ול6 6חת כעת יעטס סעועל ססכל תדרגת מדרגתו ויכיס , יפעל ל6 חתר וגזולת גחתריס שעל יתעלס הססיסים
 1ל6 גוץ ליגן 6קר סססכל "מתי חיוב וסר קייכג1 6טר 6נל , סקר סוס למעלס גי6רגו וכגר , רחרח גסתיעטס

כק
קרשקש

 וכו' החושב זה 'רע )נ( שנוי: זהו אחרת יעשהעת ו4א אחתעת אחרת עת 'עשה ולא אחת עת nry שהואהאמרי כשיעשה א"כ החוטר הכנת מצר אלא טעצמו לא p_1tDnשאין יה' בשם אב4 פירוש . בעצמו השכל מפני לא )6( יהפרק
 הפועל השכל כי רומה הרגר שאין לואר וחובל פ" , הטנאההיתה הפועל בשכל שיש כמו הפועל מן אותו מונעת סבה שםש"ע

"ם10י רעב[ ניצניםנטורת
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 לא , עוציה דבר זה אי סבתו היתה אחרת עת ההוא הפעל יעשה ולא אחת עת שיעשה אע"פננוף
 יתמעט למוציא צריר שהיה ולא , אפשרות בעצטו שהיתה ולא , הפעל אל הכח מן שיצא בויאסר
 נקדמות האומר עלינו ספק אשר הנד% הספק זה טעלינו נדחה כבר הנה , הפעל אל הכחמן

 שנוי לו ומחייב לא ולזה , בגוש כח ולא ניס אינו יתעלה שהוא נאמין שאנחנו אחר ,העולם
 : עשה שלא אחרכשעשה

 בחקו והטונעים והמתחדשים המביאים להעלות העקם קדמא בו יחייבו אשר הוא , השניהררך
 שיעשה רצון בעל פועל כל כי דע , ושמענה מאד דקה והיא כבדה המפק זה והתרת .יתעלה

 מפני אחרת עת יעשה ולא אחת עת שיעשה לו היחייב בהכרח הוא אחר, דבר בגללפעולותיו
 , מגעים מפני יבנהו ולא בית לו שיהיה ירצה טשל דרך על שהאדם והמשלו , טהחדשים אוטונעים
 והנה , הכלים להעדר הצריה לקבל יבא %א נטצא יהיה או , נטצא שלו החמר יהיה כשלאוזה
 , לטתסה צרקי שאינו ספני לבנוין רוצה בלתי להיותו יבנה ולא נמצאים והכלים ההמריהיה

 כי התבאר כבר הנה לבנות, ירצה אז המעון לבקש יביאהו קור או כחום מתחדשיםוכשיתחדשו
 הפעולות כשיהיו כלו זה , בעבורם יעשה ולא הרצון כננד יעמדו והמתעים , הרצון ישנוהטתחדשים

 היותו אלא פנים בשום אמת תכלית לפעל יהיה כשלא ואמנם , הרצון לנוף חוץ אחר דברמפני
 מבעים לו יהיו שלא אע"פ ההוא והרוצה , למביאים צריך בלי ההוא הרצון יהיה , הרצון אחרנמשך
 כשלא וטעחחב , יעשה בנללה אשר יוצאת אחת תכלמו שם שאין אחר תמיד, שיעשה יתחייבלא
 אומר יאמר ואם )ג( , לנד לרצון נטשך הנה י הפעל כי , שיעשה ההזב התכלית למצוא מונעיםיהיו
 שאטריה לא לו נאמר . שמי זה האין אחרת עת ירצה ולא אחת עת רוצה היותו אמנם , אתת כולוזה

 בו שיבוקש עד חומר לבייל הה141 הרצון היה ואם , ירצה ולא שירצה , עניינה זה ומהותוהרצון
 מפני אים אשר הנפרד רצון אמנם , והמתחדשים הטונעים לפי טשתנה רצון יהיה יוצאת אחתהכלית
 ולא )י( , בעצטו שינוי סחר זולתי וירצה דבר עתה רוצה היותו ולא , משתנה אינו פנים בשוםד"א
 כי התבאר והנה . שבארנו כמו , שנוי אינו פועל ולא פועל שהיותו כמו אחרת סבה לתת זהיביא
 הוהרה כבר הנה , הרצונים שני בין דמיון ואין , בשתיך רצון עליהם שמר אמנם הנפרר ורצץרצתנו
 שידעת? כמו בו השתדלותנו וזהו שקר, הזה הדרך טן לנו יתחיב שלא והתבאר , הזאת הקושיאנ'צ

הררר  טובשם
 סיקס 6חרפ עם יעמס hsl עת פיפסס ~D"D כגקגח

 56 ממכס סיף כן ינמר 65 , סיסיס זכר זס 5יססנס
 כעכורס 6סר ססכס המגס , ססוע5 56 מפכח0יוגי6גו למי סריך מסיס וnllnDh 65 כעגמו 0יסיס 651ספע5
 פיחס סחרת עת י0ע5 6% 6חת געת ספוע5 0סכ5סע5
 ססמ יפעל 65 כעכורס 6סר O)DOI , סחמריסטגנת
 מעלינו גדקס ככר מגס , סקדוס ראגו סיס חמתיסע5ס
ppnn5706 סג~ו 

~PDD 

 "מר , סעז5ס גקדמות ע)יגז
 ו6ס נגול, כס hSI גוף 65 יתעלס 6100 ג6מין60גחגו

 [ עמס 0ל6 6חר כ0ע0ס חגוי 5ו יחחייכל6

אפרי
 גמפך סגס 1 : מסע) Sh סכם ין סימנס מדגי סו6כמרס
 16 %ת יסכייח יתעלס פענחו סירס סיעו ר") . נגד)כ11ן
 מסמסי), וסקור ממוס כמו מני6יס ססי6 יסע%ס גליךיסים
o)Dbמס 6י1 חכ)יס רסס 6'ן 6סר ית' סרס סעו)וס( 
 סס6!ס מסו) )6 ומני6יס מכריח 5סס שין 61"ל ,מני*יס
 )סעו)ומע 6ין כי , כך פע) )6 16 כך סעי )מסהמל
 )מס )ומב סס6)ס תקו) סר,61 סתג)יח סכעיולמגלוח
 כגס, כן כי 6)6 , כך פע) )6 16 כךפע)

~fbt 
 סטון

 עיון %יגיס ס?וגיס vo(t ו6)1 . חכ)יפ פוס כעכור גוססו6

ם311נולך"',ן11לגנ15::י, ימונו ntSDDtDWDu~' :'בר': י :בי: :י ו,בו%"יע:" 2,,גי":::
 ע%'ש י '5,וועהו:"

 .םןן,:ןן,,,1,ו:'"
tllpD~,"t" מ:','1.,ן'"%'עהו.: ןיונ ~~%י ל 

 otnnw1 ן' owxno "' DSDflt 'ע"" והש4%:''"י: :4:י"'יניע"יך

ן
 ררן 1 " :%בני4נ47םומ3זבד1:1צ,1םי"2בששצקרשקש
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 כבר , שיצא החכמה שחייבתהו מה כל להטת , העולם קרמות בה יחייב אשר והוא , השליטיהררך
 וזה , טאד חלוש חיוב )ר"ל( וזה , קדמון ממנה המתחייב יהיה , בעצטו קדומה וחכמתו ,יצא
 הכוכבים ומספר , פחות ולא יווסר לא תשעה הנלנלים שיהיו חייבה אשר חכמתו שנסכל כמושאנחנו
 בהמציאו חכמתו נסכל כן , קמנים יותר ולא גדולים יותר ולא , פחונו ולא יותר לא עליו שהם מהעל
 אלא , משתנה אינה אשר התדירה חכמתו אחר נמשך והכל , קרוב מזמן היה לא אשר אחרהכל

 אחר נמשך בדעתנו ע"כ שהרצק אחר , ומשפפה ההיא החכמה דרך נסורה סכלות נסכלשאנחנו
 בזה תשמע והנה בתארים נאטין לא שאנחנו )ס( וחכמתו עצמו ר"ל אחד, דבר והכלהחכמה,
luynט", בה'טנחה כשנדבר הרבה( 

 ואמנם , ההרחקה  ואת תפול ז הכחינה וכזאת )י( , (tjtsv) ח""
 , כשמים האל ומהיות , בשמים המלאכים משכון , ףדם מיפי האומות טהסכים ארימם"ו שזכרוטה
 לראיה נאמר זה אבל , הוא שירצה כמו השמים קדמות על לראיה זה אין , הכתוב מן בנראה באוכן
 מציאות על יורונו והם , והמלאכים הרוחניים והם הנפרדים השכלים מציאות על יורוט שהשמיםעל
 לפי הפועל מציאות על תורנו ראיה שם שאין וננלה שנבאר כמו , וטנהעם מניעם והוא ההשם
 ושהוא מניעם מציאות על שוכרנו כמו הפילוסופים דעת לפי ג"כ יורונו והם , השמים כראיתדעתנו
 שאומר מי שקישוב כמו נמנעת ושאינה טענתנו מאפשרות לך שבארנו ואחר , בגוס כח ולא נעןלא

 שזה יראה שהוא ן העולם בקדמות שיאסר מי כל ומדעת אריסמ"ו מדעת לר התבאר כבר יםפיק : הבאים בפרקים ההרחקה מן לדעתו שיתחייב מה ואראה , בעיון דעהנו הכרעת ואבאר אשוב ,בקדמוני
 וכן עלול תה עלה יתעלה ושהוא החיוב, צד על יתעלה הבורא מאצל היההמציאות

 יאמר לא כן , גטן וכלתי אחד ר"ל כן, נמצא איך או נמצא למה יתעלה בו יאמר שלא וכמו .התחיב
בעולם

 טובשםאפורי

 tosft0 Ptt~s ק7מוח נס יחייכו 6סר סו6 ססליסי וקדרך ברייס ססרמקס סרח s~g . ססרמקס nhf חסד ז : דפסילי
 וחכמתו י65 גגה סיגיך סחכמס סחייגחו מס כל מגיטם 6101 ח : סססגמס כעגיו גטנדכר וגוסלח)סחרת

 . כו' קדמון ממט סמתחיינ יסים כעגמו קדומם : ומגסינס ססמיס מגיע יחט)ס טסו6 ר") .ומנסיגס
~sfi 1ו)וספטס סכיך סחכמס דרך גמורם סכלות נסכלס6גחג 

 תסע וקמרו , ורנונו חכמתו נסכל כן עגמו סגככל וכמו רהט 610 וככמתו חגמחו סו6 סענמו ר"ל , מרנון6מר
 ססע1לס רסיס ססני6ו מס המנס / כססגמס סעיף כסג7גר וג1פלת גסס7ח חס'ס ססרחקס סאת ר"ל , ססרחקסו6ת
 וס 6ין כסקי וססמיס כקמרו מסכתונ גראס וכן מסריס ס6ל ומסיוח כטמיס סמל6כיס מסכון מססכס'ס6ומ1חתמון
 ן גקזשת ס"תר חי סימטת כמו גמגעת וס6ינס טעגתגו 6ססרות לך מנקרעי ואחר , כו, ססמיס קימות ע5לר6יס

 : סג6יס גפרקיס ססרחקס מן ל7עחו סיתח'יג מס ו6ר6ס כעיון דעתנו מכרעת 61ג6ר6סוכ
 סמני6ות סוס יר6ס ססו6 סטעס גקדמות סי6מר );י כל וח7עת 6ר'סט"1 מדעת לד יחכ6ר כנר יםפרק

 סל6 כמו יתחייג וכן , עלק ומעולס עלס יתעלס On~D ר"ל htonl , סמיוג נד על סגורך )ו6נלסיס
 וסוף קדמון ססו6 6חר גמ65 ופיך יתעלס ס"ס גמש למסיקמר

 יקמר ל6 כן 06 למצינותו, סוס לו ופין תמירי גמנ"
אברבנאלקרשקש

 חרשים שמיסמספרו ענינים בו כשיהר פ" . בתארים נאמין לא שאנחט )ז( :אחרת
 גטטנומ וס~גימ קומו 6טד גפרקיס סוג טשי אחף ימזלנדיכן אבל , רוצה 'כול חכם תאמר כאלו התאריפ טספר כפיטהחלפים

 מ1)סהס וסר6ס ית', 1מספ~ע) סטו)ס מעגט וקומות רקות 06 פי'שא0רנוכיכסושנםכל)ס(וכזאתהבח'נהתפולואתההרחקה. כי סטו)ס קימ01 ט) מופת )פ')יסוף טען)~זקות י - : התארים בהרחקת זה כל ביאר וכבר אחד, ענין אל שבהכל
 סמיןוס זע0 1)8 מהרג סקדמוח דטת "6ין מוס טכו)יז עד1נטו)ס נסכל כן פחות ולא 'ותר לא הגלגלים היות היייה אשרחבטתו
 סקזמות דע0 ט) סמיד1ט דטס )מגריע סוס (Ptw סתמי) ,גמוע ההרחקה תפול , קרוב בזמן היה שלא אחר הכל בהמצאוחכטתו
 סורק נחמוק וסוס , ותווט1תיסס ססמימייס מעגע טטפת וט ט)וטקס מצד אחרת עת יעשה ולא אחת עת עושה היותו מרחקיםשהיו

 סקדמוס גטך גין סממ)1ק0 מקוס )ג6ר הראשון , מ)קיס )טגעססוס שהעולם ראיה מביאים היו הדרך ובזה , נעצמו קרוסהשחכמתו
 ט) 18 כמיונ ירן ע3 ים/ ממס סעו)ס וממן 06 וסק ,1סמ'זוס שהגלגל אחר פירוש . נגוף כח ולא גוף לא ושהואקדמון

 61ט סקךימי 6מי , קמרו טד סורק גרף תמרסו . סר1ון'וסג1ו,סדרן כן וכמו תכלית בעל שהוא והתבאר , הפשק בלא תסירמתנועע
 ט) ממנם "טסט וגוג1מ סטגטיח סס,דמס גגי6ור והשנ' .כסקדמס לא מכח תכלית לאין ההנעה כח קאנ'עהו וחיב , תגלית בעלכהו

 טד מסוחף ססממר 1סו6 חמומו , 6ריסט'ו )יעח וסמט,ס ~hG(O)ז ן בגוף כח ולא גוף לא שאינה הראשונה ההתחלה והואננושא
 סטטנות נסטרת והשלישי . 16תו נקומר מס טמע ומכנס ,קמרו

 טקסס ססי)וסוף סמקי ט6)ות 1' ומן סט6)ס ע'ד on~h וסנים : וסגוו,ס סר1ון S'D ומיזומת סקמימיימ סנרמימ גרי6ח )יגריע סרגסטטס
 סוגיט ס6ריסט'1 )ג6ר הרכיע' ן ס6ויסט'1 יגר סוף למרו טז וגו' תקומר מס המט ומסוס , OtO סמ"ק חתה , וסטו,ס מהמיסגטי

 ספק גר' ט6ייסט'ו וגר סוף , סמיקתו . סמיזוט )יט0 גן טין מס )דטחו 'ננד 5ג) טווו )8 וטסמ1י16ח ממוס ומסו)) מקמרולמותסס

 וופיפ -o~nttp ))לילית סכוכגימ מיגרת סרב יטיס ממינית מיטוס והחנוישי . גנרל  מסמימרוס גמ,'6ות פ,ס מגהר ג'וקר 6מיו עיוגי
~sanגפיומופ מטפיזי גילול מיויגיס פסותי יייי 5תרמ  ויסופ י סנוטם oti)~pn  ו'וסר  יפרו יום יתיז סריס פסירימ,  ויפסיפיס 
 גנם סיס סס"116ח גגי6י יהששי . כן ~CnD פעין גגוו,ח ג)1 קוס גקי6מין כמנס קמרי עז וגו' גג)נ) ר,סת,חדות (nthein פוספיוטר
 סנט טס מסגימיס וגסיוהס , סוג'6יס ומן סריס מן fD ור6יוס טניוס וסג) ס6)מוו סמגמס גפי גנו 1"0ו6 מחייו" דטח טסיחגט)ו
 לפטר 8מת תסוגס גג'ט~) השביעי . לומד יקמר ו06 , קמרו עז וגי מג'ין לטווס ג)ו סיס גסי6מין D)Db , סוס סמ"ק חמקת .0ממ6ו0
 )סנטת מקק חן סמט"ן ולחס . וגו' סירק סוף טן קמר '6מר וOIO , 06 סמ"ק תמ"ס . מנ'ט'סס מפקת סתמית ימ)וסי ספי)וס1ףפיסיג

 גמידק גלו סמח)1קח סיס~ז יט . כו' אריסט'ו מדעת לך התבאר כבר : נסירו"ס ס6ומר גמי )דעת' מטת וקנן 8)ס סרג דגר'מ)ק'
 קטו וטסו6 ית' tJDD נמתן סססו)ס יוזם ג'כ ספי)וסוף סוס גי , א 06 סעופך פ"ע) 'ס' סר6טונ0 מהגס 06 שוו קזמ"וו 16סטו-)0
 גסעור ססו6 ר') , מסגוף ס)) (sf'nw סו6טו,ס מססגס סטורך שתמיינ 65 , ;ס סילתו עירק סיג טורפדוסתו

"ho' 
 מן סמר נססמייג 1)6 ,
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 ים פרק שני חלק נבוכיםמורה
 אפשר ואי , ועלולה העלה כך שימצא מהסב כולו זה כי , כן נמצא איר או נמצא למה בכללובעולם
 , מבעו על דבר כל התמדת חיוב הדעת מזה יתחיב ועפכ , עליו שהם סמה שנף ולא כלל העדרבהם
 ממבעו הנמצאות מן דבר שנוי יהיה הדעת וה ולפי , ממבעו הדברים מן דבר פנים בשום ישתנהשלא

נמנע
 טובשם

 על זכר כל ספמדח היוכ סדעח מוס יתחייב כן מזכר כן . כך שמ65 מחוייב טזס , גו? וכלתי "חד סיס למסמ
 כי , מטנעו מסזכריס דכר פגים גסוס יפחגס ופלא טגעו סמכי"ות ע0 יתעלס ר"ל'ססס נכללו כעולס יתמרל6
 לחסכלו

 גמנ"
 "תר גמגע מטכעו מס;מכ"ות דכר סגוי יסים מזעתזס ו"ס 1 עליו ססס ממס מגוי ול" כלל מעדר כסס"פסר ולפי , סמסגכ יסקגס זל" סמסוככ פיפתגס ופקר ,יסתרס 61י ,  t~SItD מס ונף יתעלק ססס מסו" וסע"ל מעלסרע ל" סמסוככ גס מניס כס01 ססגוי כן "פסר "י פססכם 6חר , כך סימלץ מחוייכ כלו וס כי גמלך 6יך 16

סספס
אברבנאל

 % ונס , ופט נט) קינו כי טיממס רמס יודט ס% טען גנוסרג"פ
 'יימס 16מס 6'1 טיליי גמם 'וים סיחו מטס י') משמס, סביכמסמ"ג
 ;סחמייג מס6, וחמייג luor(o ספי)וסוף במר 6נ, ססו8, ס6ימגס

 וס81 סקג)יי0 סג;) טקס סיוחר סט;) ית' ;סו5 ר') t))SPD~סמואה
 ססח1ט)וח ג16הו טיגריס נמ61יס עלמו וגססגי)ו סומ,6וח ונימוסמור
 , h'h "(" Stxt ט;) טסט גמת טסט;, ודגמו , ו0 6חר סרגטיגן
 מ"כ) מסיחו ~Oilu סר IDiU 6(1 מטי) מסייחו סי )6 ית' ס6)כן

 מס";) המוזג) ג%"ד:נ,ן::מ%ט:ניי26םחו%(:%'
 6הר סטו1ס )מדק סיון קרקס וסגוונס סימוי ע'hih 1 ססי)וסוף;זגרי
 סמח)וקה מקוס וט ו)כיוח , וכווטו גרעונו ויימזו טחו וגרת סיסט)6

 סגוונס ט'1 16 סמיוג ט', יחגלן ממנו סטורו נמטן 06 ר')ועיקרו
 פינס יעכס 6סר סקעווח סג) )פי , מסרק וט גהמנח סרג גציווסיחוז,
 טס תסיס מוס ונססן , וסגוונס סימור ט'1 נמטן ססטו)ס )נ"ר 05כי

 צופן גאותו ודגר ונר ג) וגינן טייחיכורך
 טסו"

 יפחז) t'DDtlht , גו
 , סרל ס6מר מס ומחנונן . סהיונ ע', ססס )סוגים סמ1י6וח עניני)0זר
 סעו)ס גקזמוח סימר מי ג) ומדעת 5ריסע'1 מוטח )ך סחג6רכגר
 וט גסיך סיס גי , סמים ע'1 מסנורך סיס סמ1'5ות טוס יי05ססו6
 וממך ט)6 היקמרו סקדמוח ממכמיני כנסיי טסיו "ס סוחר "תרמפרק
 ;6ן דגר סטלג ג'ו roS'3 ואפסר , ס;ונוס ע'1 ;'5 סהיוג ע',סעורך
 ~bi-lu גקדמומ 1Db'V מ' כ) ומדעת במרו וצגן ג)גד 5ר'סע'ומזעת
 )6ר'סע'1 מהער סו6 טמנת 'רקס, קסו5 קמרו ונסו ספרר, )מפרת''רמו,

 ל') סתמייג  וכן %ור ישרו , סטייל י'י כייל  מפליקס יירעלסוכי
 מ,טרפיס סם ;י מע)חו סעף) טיחמייג גמי ית' מקהו סעויס ytnnoקבן
 כקומר גן, נמ61 "ין 15 נמ61 למס יח' גו וקמר ט)6 תמו , ימדוימשו
 ג)ומר סמג)יסית ססנס ס6)ח סי6 )מס טס6)ח )פי , גוף וגרז'6מו
 נמו" תגלית)6יוס

 קנמ61 סיס 6,ך ספוט)ח ססגס ע) סי6 "ין וטבח ,
 16 יגולחו כפי "ותו ספוע) טס סחקוגס וחסים . נגובו ו)6 ס16פןג,ס
 טס61 )סי סל"סונס ססגס ע) יפקו )6 וסחיסן הגלחוכפי

 מגוונת סו6 טסחג)יח )פי חשית )1 יגוקט bst סוט) מפענח 1)8טרמו מפ6" נמו"
 )יעחו טסו6 דפי סעודן ;))ות ע) ס6)ס סס6)וח יפקו )6 כן ,ספוע)
 ססעטנס טפי , )עלס היקרס מס cls )ע11) ;גתוויקרס ;קזמוחקזמון
 ,מס , מטס 6מו כ) ע) ,ק5) נגר גי , גמותיו )6 גגעוח סליקסבת
 ט;))ות גצו וסטנין , גג))tstD) 1 סרנ ותמר י"ק לכן סיס ודיךמס
 עוד , בטפחו יש) ט)6 ;סו כעיר 1)8 ססחימזוח גו S1Dt )6מעולם
 ט5)1 )פי מסלעו יגר יטפיס ס)6 סמיה מדטח טיחמייג סרגגיהר
 ע'נ 0'1 06 ;' גן גסיוחס וירוס ט'גמר הוין גגוונח 5ת0סיגלית
 'סיס )oilu~ 6 קומה fiDV גפי ו0 ומפנ' 'Dt~llhn סיד 1סר11ןס;וונס
 18 גג))ו סעו)ס 6'ן סחורם יע0 גי' המוס , ומנפטות )וסיסמקוט
 הפטר גוונחו כסי סטותן 6ח כסגורה צפי  5סטוייס ומיפל"וס %נסיםייו ותן , 1סר11ן  סגויוס ע'1 06 ג' סחיונ ע'נ 'חגיו ממנו נפטןגמ)ק'1
 ,ס1דיק 06 המרת גוונם ויגוין גמותיו 16 ג;))ו 6100 ממגווןסיטנס
 ט;) , גו סמורזי0 6ת )סעניט 16 מגדיו su ובגין )ס1י) ו06נגיפיו

 , ט,מ0 מעה נמוטים כסס בחס )6 06 סגורה ,;וצת גגי 6פטרייססדוריי
 שונס י) )nh 5(e סרג 6מר ו0 וע) נוס, הירמס ומס )1)טו טוסשמרוגע קועי מכיס 16 8חי גוסו 6מי גוועה ספגיס "וי סמ61 מקמריקיצו
 וסוף , כנכבר ;מו גטו)ו בפטר 16 קייה ),מ,15ח ggu יט גיגסהס
 ,חת סברס )כעי סיס )שגיר כדי ארגוני ח"כ חגר , 'A'htכפעיו
 טמענע 8נ' וקומר , וו') טגהג גמס מקימוח ע', etp)) nlhSe))tמקוס

 )ott~hn 6 סעגעייס סדגריס ;. , סעחי0 גק1ח סקוו"ס0ומ61וה
 . ט'ג , סזטס וט )פי 6ף מנמנע מתח סופ)"ות ימיו )6 ובןסגרחיי0
 סטגע טיטטס מס סחולס ס8מתס mh)~)o עוין 6ין גי גפומיסעפרך
 קרקס ופן , נן%וח 1)8 ס0 עגטיוח פעו)וח 15ס ;י , וסויות סמעעע)

 סוגייך יעוזי מפת 'גועו bS וסם , סטנט !ריהוספי)וסוף
 )גורך ו)"

 06 )סנן ומס ~h(mt וסגוווס מסרחון 61'נ0 סנדלט סמעטסו)חג)יח
 סנקיס מקחיס סעורך גקדעוח קסמ*מין סוג מלופל נדק ולגן ,סתר

 מסט'י ספוקם ממטן W)tth טס hih נקמח b(wt מקוך וסחיןוסופ)5ות
 סקזמות 6מ1:ת 6ג) 11'ל סמ"ק מוס גפ;'ס כחג וגן . וסגוו,ס רענוןט'1
 סוחרת h'o סוס מחיוג, ע'1 סס81 6ריסט'ו לוחו יר"ם 6נר סודע)
 מתורס נו סחיה) מס );) ומגטקס גסגרמ 16ת );) ומתוגת מעיקךסמזח
161~nDfi ת5מדוו' ס6מנ0 . 6מח ינרי ט'1 "ס טס"ריך שמו ינו' ממנו 

 כסחח') מהורס גפי' נסיס רגיוו ר,רג לחנו ס0 ס)ימיס עמוומתמי
 סרג לנגז 6הר דרך גוס )קחו נספרו ח)מ'דו הס81י ר' ויחרג ,)טסות
 ע'1 מסגורך ססיס )6 סעו)ס קימוח )ס"מין לפטר כיס סוגרג"מר0
 ג'" 0פי)וכו4 ;דגליסמ'וג

 נ::2ג נשי נטב'5 1:ך1~סוי1 מסיוהו סו )" יח' ססומ 5)6 ורנון ג;תנס
 מסווויס ג6הז ;עיזם פסהווס hih , גו or)txhn וסייפו ,ונפ1"וחיס
 , מינו סחה)ח ~l'rhl, 0761 , סדגריס גלי6ח וקינוח , מהודקקסטו)ס
 סיס וט ומפני . pho, 1"ח סקמיס 6ח ס' עקץ ימים טטח ;יוגי))
 r'vtno ;"ין )פי נהורס ;ופי 5ינ1 סוס , )טוס'נ הלק )1 וקיןגוו) מרי סיוהו טטס סחורם מספורי ג6חז נגופר סעו)ס גמידוססטופר
 עט סקדמוח ל6תוגח מקוס יסיס מככר כיון כלס, סתורס ויסודסגס

 ופינותיס סתוים ספורי ו"ממח סריסים "פסרוח ניס% וסרקןסכוווס
 קריך סיס )6 ג6מרו ם6)ס ילהק יגי shn ,ס סט) 61מרו . סס0גמר

 3מססר סמורם ר*ר3 )דעת גס סמדוט 6מוגח קטין ימי , סירוקוכחמלת רסני ססגי5 גמו , וגו' ,גס סוס מסמדר "81 סחורס 6ח)סחהי)
 , עמפכל כתו מדגר 5ין תורתם ממעלת ותן . נכר 5טי סדתעיקרי
 וסימור סכווגס טס הקדמות )ס6מין ממפטר סימרו סוס ססדטחלפי
 מתיוג מלת שמקיפו ססס טמר ספי)וסופיס סהרוני גט0 סרג שרוגנר

 כתו ן ;ן ימ61 ט)5 ויפטר ויימז סביון נמו מ,י16הו ולפטרנמ,6 גלתי לטנין h(h ג6מח וססחיהיוח סגוווס חסו) יט" ענינווסנפירו
 DS~DO חידוט ממונת ס,חס חכן , מפוייס וסרטי ונפ)16חיססחורס מסויי trh(n גסגרמ הגט) סמיוג למונח טטמ וט טמהר גפ'טחר6ס
 פמ6מר גפ'מ 5ני לקרחי ונגל , גס ח)ויס סהורס סי) ויטוופוס
 1p'u סעו)ס מיזום מנס טסרנ מדח געיקרי טסיתי 6סר %נסר6ט
 fiJD סי6 611ח 6),1 ;סועויגסו קזמון קנו "11)ת1 מב וג)ג5מח קדמת ס61 סוור ססמהז מרגיעי געיקר ס6מר גמס נ;)1וטסו6
 סזעת נסוף סקסי סחבק מ,ס גפי'ג טגמגמס wh~ l?e'D ג6מח גוונתו 61ח טיוח ע) סמוכרהס וסר6יס ,סמידוט

~lnhle 

 ח'ל ס8מר
 ספק ג)6 ע'ס רגלו מקס חוית יסודוסוף

 ~1mft )מוז "גי 101"
 6ם כי סימור 1p'D 5מל נסרו מקטר סטם טסות סימון ומסו ,ט'ג
 ו)ס'וח , ממי" 6ם ;י קימון 6י1ו טוווחו מס 1;) קזמוןטסות

 וליסור ססגח גסני)ח וסקיוטס מססמ'רס ג'; ג6 סדח יסודסעופך מדו"
 סרג t('e'h מזון , סקילה עסיס מתייג ועגזו גיבוס עז גוע)6;ס
 ססמיס 6ת ס' עטם ימים קסת גי סוגרוח געסרח וככרסעמס
 , )עולס סי6 16ח י"ר6) וגין ניני נקמר ססגח מ"ח וע) tlhD.ו6ת
 ג;ופר גסגח סיפר ט6ת,') עז ס%ח סטות סי6 וסהרוט טסגף8ס)ס'
 וססמ.ר0 סגי)ס כ'ג סיתם 1)6 וט );) מקש סיס )6 התפלסprn~(t גלמי נכופר 06 גי סוס גדטת סטופר סיס )6 ו06 , סחורסג;)
 "מונם טטס ידרג סחר כמו סוף מענין ט6מחח 6)6 , סוס סזעחע)

 '1hD ו)6 מכוין, וכוונת P)htt נוון סמטגו סיסים 6'6 סעורןקדמות
 תורס ומתן t(((oht גסטנמ0 ופנוחיס סחולס )ספניי ו5פקיוסמקוס
 ע0 6)6 טינר גמו 16סייתיס ועולט מ1וחיס וגגמו) ונפ)5וחיסוגנסיס
 סג'46 81חרי )ר,ווו. מענטיסס סדגריס לטיוח סיגו) וס61 ומימדר11ס מגסי גגוו,ח , סיס ט)6 6מר C1fifi11 טנגר6 כעולס חיוט%ונח
 ססיחס וגי שהירוט ולערי סקזמות נעי נין סממ)וקח DI~Dסרג
 ס)כ SD ממיטנוח ר') למופת, nutlo גרדיות )ג6ר ספרק גוסכוונתו
 1)פ, , סה'וג ע'1 ו)6 מנוין ג;וווח יח' מ"תו נמסך קס61 ע)י,ר,ו סטמימיי0 סגרמיס קסניוי , ולמוחיו ממופח עגע טיתייטג )מסקרוג

גיא )גן גמע סרג ס,גר גמו ס0פימדוס רעיות דלתי עש ניסס0מדגרי0
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 89לס ים פרק שני הלק נבוכיםמורה

 מכחן בכוונת היו שאם , מך שיהיו ורצה בחר מכוין בכמת כלם הסברים אלו אלב נהיו יא ,נכנע
 לא , בכוונה שהם יבואר העמן אנחם דעתנו לפי ואמנם . שיכוונו קורם כן נמצאים בלתי היובבר
 הם כי " בסתם כוונה כל לא )6( ואמנם , אחרת כוונה ויכוין ההוא הטכוין שישנם ואפשר , החיובע"נ
 קרובות בראיות לך שאבאר הפרק כוה וכוונתי , שנבאר כמו במלו %א )כ( קיים הנמנעות פבעשם

 שהתגברו מה עיי שאעמום מבלתי , בהכרח פכרן בכוונת שהיא על תורם ואת שמציאותם ב ,למופת
 שבארתי וכלמה בהתמדה, המקרים ובריאת בחלק, והמאמר ג , המציאות מבע מבטול , הטדבריםעליו
 שהם תחשוב ולא , הבקשור להמציא להציעו השתדלתי אמנם ד אשר , משרשיהם 6'( חיק ע"ג )נסרקלך
  וכרו וכן מפק, כוה אין , בו שאשתלל במה השתדלו שהם אמנם אותו, אוסר אשר זה אסרורכ

 באדמיטות הצמח זה התייחד בין אצלם הפרש שאין אלא הביאור, בהם וכוונו אזכרם אשרהענינים
 טבלתי התכנה סו עליו שהם במה השמים התיהד או המרירות, מבלתי במתיקות או הלובן,מבלתי
 בנמצאות התייחדות אקיים ואני )ג( , ידעתם כבר אשר בהקדמותיהם התייחדות וקישו , והשלושהרבוע

 כןנש סשתנש ינףס נ, qn~wo שרידן ה רלף ריקומו, ואת רקועו יד אנאו,ז היווהה

אפח-י  סמרוכע h((ItD' סיום כמו ל") . סכע פס ש כי א יכםכפוקק
 orv ד") . nlbtltv nef(t ב : )גועותיוסוס

nlbtiD~tss)s ל") ן כמיק וסמ6מל נ : מכוין סיט ע) יולס 
 מס ל"5 וכו', יסייעו ססחד)0י 6מגס ד : ספרדיכטס
 סכי6ול ויסמני6 דלכי0ס )סלע סיס שמדוריס מדלגיפכ""לגו
 : לפיוח ססס ססס סלטות סג6מין )6 , ל6יו0'ססמעגיג'
 מטונף סל6סון ססחמל ר") . וכו' כין מסוחף ססממלה

awטוב 
 ימיו 651 מסטי כו 6ססר 6י ססנס ססו6 יחע05סססס
 איריס ורגם נחר חכוין גכהגת נ5ס סדגריס 56ס גן6ס
 קולס כן גמנ6יס כנתי סיו גנר מכוין ככוונת סיו ס6סכך

 טיחייגסו מס תסו עכ"פ טיסיו מחוייניס סי1 ע6סיכווגו
 מחודסיס o~P 6קר גכות0 טסם מכו6ר מעגין 6גחגולעלגו 5פי ומגס , סרב 7עח 5פי מקדמות מלתיגי וכ65ריסט"ו
 5י ע5 סיו ס"ס , חיוג 75 ע5 65 סיו ס5* 6חרתמ165

 נין מסוחף ססממר וסוף ן סקדמס סיק7יס 6חר סמגי6וח מטבע רקוחות פי5וסופיוח כסק7מות סיקייססנריך
קרשקש

 יהיה שחמקיף תאסר כאלו פ" , כונה כל יא )6( שפרק
 לסטה הרר שהאש או , הטקיף 'ה.ה והטרכ1חטרכן

 הדבר פירוש . שנבאר כמו בטולו אפשר אי )ג( : למעלהוהארץ
 תאמר כאלו , יהיה שלא אפשר א' כך שיהיה בשבעושתזיח

 המרובע קוטר ושיהיה כן 'היה שלא אפשר אי לצלעו שוהנעת. המרובע קוטר או , שיהיו אפשר אי אחד בנושאאחוהפכים
 הצריד בטה בנסצא,ת המייחדות "D"p ואנ' )ג( : לצלעושעה

 שצריך הנסצאוה פירוש . פילוסופיות בהקרמות בהםאפקיים
 ההתחלפות בהם אשר השסים חם ההתיהרות בהםמרקוחם
 ואי החיוג צר על היו אם סבה בהם יבואר לא אשרהגדול

אברבנאל
 טס61 פיוח 06 גי )זוגיים, מורש סגו)יס ג' עיט ג6ן סוגגירר
 , גיויסס סגז)י0 ג' יט סוס סטטוומ, ועטות CIIVO גנקקס סקהחטוומס

 סמ,י6ות טגע מגטאות גווג1ס גס;דמות גירגר ;קחמטו טסססתמי
 נ)פ' פדייייס מע,מיס מורש ם ר') ממקמרם,גר,יומס

 ויגרל בגז ומיז 6מד מקרס סוגיא filPD 6(6 סחי גווילוממקרס
 וגן , תעיז וגן סט)יטי 1יגר6 סו6 גס 1יח)51 ממיס 6חי מקרססקס
 טסקחז טח0 וקמר גסע'ג טס סרג טגי6ר ויי0 6מרי0 תרסיססוימו
 06 גי יביס דיגיכם )סיס )6 ר') מגילור ,סמ6% תמס)סויטו
 ממקרמות טטנ1היו יטסס סרג 6מו0 . וידיו מג) וכמקטו סדרור)ג6ר

 , טגיניסס 0י6טון תסגי) וסו , סמ,י16ת מעיע )קומופפי)וסיפיות
 מסזגריפ 0ססימיוח גטטוות סגו) טחו )6 "טס חג' לסגד)וגו',

 "יעה";שינבזייי"י'י י צלל 'יע'י""ןז'"',,י"!ינג',ז
 היי-
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 ים פרק שני הלק נבוכיםמוו'ה
 חיכה אשר הש , המשותף ההוא לחמר חהן אחרת סבה מבלתי בהכרח הלא , השנףש"מ
 מסכים הקדמה היא ואת , המשתנים מספר עע מבתר או , אחר בתואר וקצהו אחד נתאר קצתוהטת
 לבארו שכמנתי מה לבאר אהחע ההקדמה זאת ואחר , החדוש שיאמין ומי הקדמות שיאמין מיעליה
y'pהיווע על מופת לנו עשית כבר , לו ואמרנו אריסמ"ו שאלנו . אריםם"ו דעת לפי והמענה השאלה 
 הנמצאים המינים אלו התחלפות עלת מה א"כ , לכל משותף אחד חמר הירח גלגל שתחת טה כלחמר
 מע שנוי ההתחלפות עלת כשאמר , זה על ועננו . מהם מין כל אישי התחלף עלת ומה ,הנה

 נמשכו מהם צורה וכל , צורות ד' החלה קבל המשוחף ההוא שהחמר וזה ההוא, החמר מןהמורכבות
 יתערבו שהם חה , מהם שהורכב למה יסודות היו הארבע ההם ובאיכויות , ערכיות שתיאחריה
 בשיורים טהם המורכבות בהתערבות ההתחלפות ויההדש שזנו כן ואחר הנלנל, בתנועתתחלה

 לקבל מתחלפות הכטת המתחלפים המונים באלו בהם והיו , והיבש והלח והקר החם טןמתחלפים
 המינית והציה תמיד, וכן אחרות צורות לקבל י מוכנות יהיו רכ ההם והצורות מהחלפות,צורות
 , המין אישי יתחלפו ההוא הרוחב ולפי , ובאיכותה בכמותה גדול רוחב שלה לחמר ז ימצאהאחת
 . אותה יונה ולא לנפשו האמת על שיודה למי מבואר אמת כלו חה , המבע בחכמת שהתבארכמו
 לקבל החמרים בהכנת הסבה היסודות הכהנות שהיה אחר , לו ואמרנו אריסם"ו עוי שאלנואח"כ
 צורת וקצתו האש, צורת קצתו שקבל עד הראשון ההוא ההמר lbV דבר זה אי , מתחלפותהצורות

הארץ
אפורי מובשם

 : ומחח)פוס מסחגוח פסס סיותס עם סאסקס סומנ16תוכל
 חיוגים 11רס מממר טקכ) סימר ר") . למלוח 11רוח )קכי1

 : סוס"ח "ו "נוסת טלס )קנ) משגח מסי" סטלסתט0
 פסס לכיס 6דס כגי סיסיו ר") . נדו) רומכ פיס )ממלז

 למכ )0 יפ ס6גופיח סמיגיס ססטלס מנד כפרנסמחמ)פיס
נד1ל

 6הד חמר מירח גלגל סתמת מס חמר סיוח על כמוסחלנו
 nSP מס כן 06תפוחי,

 סתחל~
 עלח ומס 6חד ססחמר 6חר סגמנ6יס סמיגיס 6לו

 מתחלי
otnte 5ממס, ומין מק כ 

 סר"פק מחמר לו ותמרט ל6ריסט"1 ס"לגו כך 5מר ן סרג מזנרי סחר6ס נמו סחיונ נד על 06 סגםוגחן
 סממר סיס למס סממר מן ממורכנות מזג סטי ססתחלפוח עלח מסיס 5הר כי מתחלמות נורות ססיולי קנללמס

5סר
אברבנאל

 סר6ט~ן טסממר ס6מפ , גיזת ט3ט ;ו))ס כי6 6מת תיוחס עטכ61ח
 , 11 8מר 11 נגוף ס,ורוח ג) מקג) ~ntsDn סנמנ6ומ );) מקותףסו6

 מלתריס מס 6100 פרוטון כהמר יקג) 6טר ט0ט,~ייס סג'ו0ג,רס
 ג,מימס ומסט וסריסי סריס יחתנו בסס כ' י') בטניי, מקוטנילמס
 ~h'h סג' ו0ג,י0 , ס0עתק גחווטס ומרס ס6'ג'וח נקג)ת וממסומחוך

 פמון טהרה סג0 מגנחי ממסוחף ססו6 גממר כסס סטנוייסט'חמיטו
 ולפטר nDh, טסגס פתסיס וקודי 6100, סמאל כקנת טגוי *ותועמייגס
 סנ)נליות )תנועות ירמח , סמטתניס מספר טל רנות מנות גוספתסיינס
 סרב ט8ל סז8ת ס0קרמס קמרי , ימך וסידוראקדמוח יסימו והקריס ג;))ותי0 ססקזמס 11"ס , ס6)0 גט,מיס סגותטסס

 טקיס ;גר , t'vellh ט6),ו גדמיו 0ר5קווס ,60)ומ
 , וגו' מטופף 6חו סירס ג)נל קסחס מס כל ממרכיוס

 ג)ג) סחחת מס ג;) מסוחף 6מר ממר פיט גוו 0טדוס rnh 0ןר')
 וט סיסורות ובמתנות וסספסד 0סויס מפקח וט ספינוסוף טכי6ר ,סירח
 מקג) 6מז המר טיט י7ט,1 ומ,ס . ספקו 8ת מקג) סרסך וקין)וט

 סט5)ט מכלן ותש , מתרס וקנט 6מח פוטש ס0מ0 00סגיוס0,ורוס
 טמ1ד ולמר ו6ס , 6"ז טתמרם גינן מוס ו0 0מיויס יחת)פו 6'ג)מס

 וט קיטי 'המלפו 6מד נמין 5'ג למס וס~ד,טוי 6ט6)ך יתמ)פו10ורוס
 ס0תת)פות טענה סטיג וטח . גסס 6מח וס1ורוח ממי סממר גס'והמוס
 מיקוף ע) ג'6 0'חoShCo~ 6( 0 סיום וטס . ס0לגגהו מוני טנוי0ו6

 6רגט0 )וו טיס )ג6ר גחטוגס ס,וךן h'so 0נס , ottthotסמיניס
 , 06 0סן 1ולוס לרגע חה)0 קג) 0מגוהף 0סו6 טסממר מפוייסוזוח
 כ6)ו tntoth טחי 6חריס ומטי. מ0ס קרס s)snt , 8רן , סיט ,שיר
תקמר

 ג6"
 , וכקיפוח סקור וגמיס , וסומות כהום ג6ויר , וס,וגט סמום

 ktsth סחי 6מייס ,מנגוח ג6מרו סרג וגי . ו0יוגט תקורולהרן
 וסי , סי0וזוח גורותוטסו

 סיוט)יס )6 8'גותי0ס 0יסוווח וי.ח 1 ט",
 lo'alli מחרי ומנגוח 0ן גטן ט50.;.וה 6ג) , סמתפט)יס1)6

 ק0ורכג )מס יס171ח 0,ו ס6רגט 000 1ג6';'1ח .ג"מרו ,0ט,מימפ
 (ethin 50רגט "וחס 0יו טגיסודוס ס0ס ס5.גיות טגנחיוח ר')מ0ס,

 ירוח גוס ג'ג ר"ג וגסי , ממס טסורגג )מס יסויוח ,טטיס.ר6טו,יס
 גגח,נח גמ~וכגיס שוזות 11hot וסמ'ס ו160.ר 060 וסו6'ק6יןחוקר

 יט6רו 1)6 ג0חר;גוחס יפסזו נגר יתרוח פוחן ;י . Wt'niDOנורו"'סס

 ote פראוכג למס יסוזוח סט 6ג3 , יס11וחי1 6'כ ימיו ופיךגמורכנ
 , סמיכנ גסמוגח וים6ר1 נעירוגס טיסמוגו ט)סמ וגיגיותגגהינח

 8% %ט )ים טפין ייון ו0 טס ~0 0יסוזות יחריגו 6ין סרגוגיטי
 יחמרכו טסס 6מר ולוס , מתים נטמיס סם כיכוונם

~bnD 
 גחכופס

 גלוחו טעוריכס יפי , ויחמוגו 'הטרגי וגחווטחס , 0חקופח2ומרוט סגפני גה,ושס סכרמיס oDIJn ממקומו 6יט ס'עחקו ר') , וכו'0ג)ג)
 געעייפ ססס סמור;ניס ג0תטרכומ ססחח,פומ יתחזט וסיגנסטייוג

 יסהדסו 0סתמ~גיות ומודוסס , וסיוגט וס)מוח וסקוס מרמוסמחמ)פיס
 מסד1פמ'פ תקמר גאו , מחמ)פוס זיוה וקג"ב מחח)פותסעווח

 %)1 8חיוס, וזרוח )קג) 'שוו תיקוו o~Oi וגזורות , ו0,וממוסמחגוס
 ספוגן וגוס , סברס טיח )קג) וסמ' טמ' זית )קג) ס1ומחאמר
 יפ ומין מין סכל ומפגי , ומסוחף 6תד ממרס סיות טס 0מיגיסיחמ)פו
 D"ninh מחסרון 0171 0חוססת קוס קנו מוגג) רוהג זסרגגת.גמרנו
 nomno ,י 16 נוטס תסס 6הד ג0יוח אמי מיסי 'סמ)פו )גןלגיס
 ורמקס קורגחס ;פ' ס6מ1טייס וין המיניי מזג מ6ות1 סמ0וון ,,רוסממי
 סקנס עטם עני , 0י6טוו0 סט")0 תנוגח גוס ;(wnid , ס0סמ0ק,ווח
 )קכ) סממריס נאנח תסגי 610 סיס,זות טימנת בצהרי ועוינתטייס
 סמט1הף Itnhs סממר ~ס ואין ,מן יגר 6י.ס סמתת)פותסוורות
 ט6ר ,ורת וגן 6)יס ופגיות 6רן ,זרח .וקנחו 6ט ,ורת קנחו "קג)סי

 חקקי נרסס גנונינו 6טר ומסומות מיינ מי 6חד מהמר כסיות כיסיסורמו,
 וגס סמלמקיס ססס גטמימ ,ורס מגף ימ61 ט)6 )סי 010 מקוסמטריו כלחי וגמנ,וחו ע,מוחו מפקת סר6טון מממר רות טטס פסיסממר

 6פר 10ורוס גפי )מקוס מדקיו יומרו )גן 0יסוויוח סמיוהרותמס1רוח
 יקופ גח,וטחו סג)נ) גו יעמס ממקיף דגיגי מסמוך סח)ק סיס וצןט

 )6 סגס~ס וגט)י)ס 0ח,וט0 גמסירוח ר') , )טבעו טיקלג טזומשירוה
 ממנו טסים ומס 60ק 1"ות יקג) סם סיקסו 0ו6ת וגמגם 8הרגזגר
 6ור מסט ,יותר וקסם סג יותר טיס סמינו 6,) וומ61 מ0מק.ףמממק

 , 6)יו כג)ג) גקויגח ט0ס ס7קז~ק פגת המוו סוסדוו )פי 6רןונעטי
 snw טסג)ג) )פי ,ס סרג "מר טכוס 5ור pun ויוסר צמרווסתגו,ן
 ט)יופוח,וטח סמטפיטיסטמסמפ1'

 ג)נ)יס)נ01ו
 יום איו קיבוס

יס"יל סמים חלמני , סגרן ייסוך וט ק) ומעך י6קווס גו יטענו0גוגג'ס
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 40מ הם פרק שני חלק נבוכיםמורה

 הארץ חמר היה זה ובמה , משותף אחד הכל והמר , והאויר המים צורת לקבל שביניהם ומה ,הארץ
 חיב בשאמר , זה על אריסמ"ו ענה . האש בצורת ראוי יותר האש וחמר הארץ, בצורת ראוייוהר
 המקיף לו סמוך אשר כי וזה , מתחלפות הכנות האחד החמר לזה חייבו הם כי , המקומווז התחלףזה
 החמר שירחק מה וכל , האש צורת ההיא בהכנה וקבל לטבעו כקרב תנועה ומהירות דקות בו יעשהה
 במים העלה והיא , ארץ והיה אור מעם ויותר קשה ויותר עב יוהר היה המרכז צד אל הטקיףמן

 הוא הסתיף יהיה או י במקום, לא הזה החטר שיהיה מ השקר מן כי )ז( , הכרחי זה והיהובאויר
 צורות לקבל ההכנה ר"ל מתחלפות בצורוונ התייחדות לו חייב תה , המקיף הוא וחמרכזהמרכז,
 אמר אחד, היסודות וחמר שלו החמר השמים ר"ל המקיף אם , לו ואמרנו שאלנו אח"כ .מתחלפוה

 , בהשרעזף ועליהם אתנו אשר הנשמימ אלו על נאמר והניסם , אחרות וצורות אחר ההוא החמר אבל ,לא
 המעין אתה אני אותו שאומר מה מהנה ושמע . במופת זה כל דוזבאר וכבר . האחרבים שבארוכמו
 וכאשר , הצורות התחלפות יתבאר הפעולות שבהתהלך אריסט"ו מופת ידעת כבר , זה מאמריאל

 החטר בלתי ההוא שהחטר טדע סבובית, הנלנל ותנועת , ישרה הארבעה היסודות תנועתהיהה
החץ

 aleשםאפוי
 5מע5ס וקער מיס מתגו למעלס ולסר 6לן נמרט6טר מממל פיזקדק ל"5 , דקות נו יעכס ח : ידוע נכו) עדגךו5
 סכם כן גס וגחן , 6ס מזוגו למעלס ו6סר צוירממג! סמ)ד ר") , חגופס ומסיפוח . סמריס ומכל סינ מי5מ6ד

 סריסית ס6לס לו ס6לגו כך 6חר . Pna( ע"נ לזם(nbSD גולח סקרונ מממר קב) וס ומסני נכס כ5 תחמססח)ועס
 , 65 6ס 6הן 610 06 מיסודות !המר טלסס וחמרספחים גד נסוס ט6'6 ר"5 . כמקוס 65 סוס סממר טיסים ט :ס6ט

 החרופ ונורות 6חר סו6 סחמר 6כ5 6חי ק6יגווצמר . סמוכו ס!6 ממקיף יסים 16 י : olpn ככלתי מחמרסיסיי
 , מפס כסחוף ועליסס החגו 6סר סגסמיס על ג6מר!מגסס סמרכ, 16 ממרכו 610 סמקיף סיסיס כ"כ מסקל ויסיםר")

 סרכ  רנס  וי ססוגח והחר . כמופח וס כל סתכ6רוככר
 6גי שתו ס6ומר מס סמע ומסגם ,6מר !סחחי5 , סג5ג5יס oslPJ ססחיחדות כטבע ספעוס.פיס ס6מרו מס5כט5
 ס'סודות תנועת סיחם וכנסר , סנורוח סתח5פוח יחצצר ~nlSlbD כסתחלפוח כי יךעח וככר , נמ6מרי ממעיין6תס
 tDSnntt יסרס חגועס יחגועעו ססיסוד!ח עמס , מחחלסיס סחמריסס יחכ6ר סכוכית סג5גליס וחגועות יפרסחגועס

גלד
אברבנאלקרשקש

 איתי' יי ימכ' ישה שחד %ייה
 ל! ערש אחי כי ההחח'

 )ד(כ'
 Sht'no ל ,66)'יגמגטגסטי

 .י
 ס% סהףם :ך%::% ,,ס ,י. ים 6יף':ךן

e~o(ולסמק יפייס סלאמי י 
 יין  .סטיגנסופחעש ס6) %י% י

שו, גס " ססהסוויססכמס ס כטלל 1ס9פ5  מי 
 2גף2עיף2 %זסס:(ייע5י  צו "ימיטייס, ג0:ם":%5י:2%, צןטםפי:טיייחי:יימגיי-% %  %ותפריס1צ
% e~)o(%hl 2יי "יס1ט4)ס 1 עיג:ויף ומתהל שרןם  t~o'tGO(D :זןטטסי)::סג  %י4 יה 11lho א% י .יי 

 1Gh((lh ייסיול5ניוס ס)ורוס פ.ןנ ינכהנזיסיויסליסמטספרת-,'ןסכ0פרי)מו,ילפ)מופו
 יי ןייסי מינגליס ם ימריר,.?

 ייד,יפייסיפמ
 יויפרסוייגו1ן

 טע,  מגיש נלסי )נרלס "ורפו כטיכוסופטום
 סי2% ן גן;סס4 ופליתם פחו )5פר  ספגסס  שמי סרג עי : 6. "לק, י

 ~hDIN )מה טהרה

 ל 1,ג;יי5עע1  ' '"',.ג,.1,-', י11:1 1,'ן' ן:,ן,ןן~יג,;],'",ןי'ךיל

":ןצ%"ון;4%11"
 ;אזג%:20יטץיןיןטוןיבן2% צי:%:2ןצע:2י2ל::% ךש

 ; :2י2מנ22מ:2 יןמו%יך%1,222,:צמהמ %::: ציה% ohih("ntE' מס2,:% 1:422 2 : תענש %י2ענ2 צ %2':צ 22ן %%,בס2סצ ::י::מ:2 ,2:ע:%ןןסט:1ו:ם.ס 22מסי %שיחצ::ציט ;מצ2יגו:יס"י)בזם%
 שמ2 בם 2צי:%ל כ2ןפ! ציי "%:,ןץ':י כצ1::יי:במוצסיע:י %201 !סץ2 )2%ג,ג ו: :י:י2"ךין:ם נ' :יסב"ינך'

 י2?ונמש1י ישי שקנים io1Dn ;t'wntlh 1ד2ע1מ2 :42%ס 42 זגצ2ש2'י%לה:ג:צ:2עןן'צ::ם,י2
tSh 

 ט::ססיסהצ %:ין%  טנ0:ןnDfilrn~ 0 ם0"21מ1ו:%6:%1:2יסם22ן fieln1 יי* ויובזק%:4זה2:וין
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 ים פרק שני חלק נבוכיםמורה
 , הצד מתחלפות , שרוון תנועותיהם אשר אלו רכ נמצא וכאשר , המבעי השין לפי אמת הה ,השח
 אחד לצר מהם יתנועע אשר מכ ונמצא , לסמה שיתנועע מה ומהם , למעלה שיתנועע מהמהם
 השורות כי נודע ובזה כ , הצורות מתחלפי שהם נודע , מאחר יותר וקצתם ממהר יותר קצתם)0(
 יוענהגעו שכולם , אחד כלם הנלגלים חומר שיהיה כן גם יתחייב בעצמו הראיה טן הצד זה ועל .ד'

 האחר וזוג המערב המוח טן יתנועע שזה אחר , האחר הגלגל לצורת מתחלפת נלנל כל וצורת ,בסבוב
 , לו ויאטר כן גם שישאל יתחייב , ובאיחור במהירות מתחלפות תנועותיהם כי ועוד , למזרח המערבטן
 האחר, צורת בלתי אחת בצורה מהם נושא כל התייחד וכבר , הגלגלים לכל משותף החסר שוהאחר
 שה לו ייוחם אחר דבר הגלגל אחר היש , מתחלפות צורות לקבל ומכינם הנושאים אלו מיהד הואמי

 , עליהם המצהרות עזרוהו לא בדברים ממנה לצאת והשתדל , ספק בלא הקושיא ואתלחצתהו אי השנתו, והפלגת אריסתנו שכל עומק על אעירך זהנני . יתברך השם רקההתייחדות
 מציאות לנו לסדר תשתדל שהוא מאמריו תראה אבל , הקושיא זאת וכר שלא פי עלואץ

 לא , הטבעי החיוב צר על הבל שיהיה עד , הירח נלנל שתחת מה מציאות לנו שסדר כמו ,הנלבלים
 ישלם ולא זה לו נשלם ולא , ענשהבו פנים זה אי gv ~( מיחד וייחד רצה כאשר , מכוון כוונת צדעל

לעולם
אשדיי םובשם

 וגזה כ : כו' מחמלשח כגורוח סחימדוס סלסלך )כן '~htoq'pD , מחחלסוח ברוח ל0ס וים "חז 0חנורס יודע תגועחס753
 )הגועם כלס מסכימיס ססס ר"ל וכו'. סד' סיסוךוח כיגודע סר6יס מן סגך זס ועל 6רכע, מס סיס~דוח כי גודעוגוס
 ופנד מסוחף, ממפרס גוזע סירס סחטעס וסי" כסוג"חח 6חר 6קד כלס סגלגלים חמר 0יסיס כן נס יחחייגנעגמו
 כ16יר למעלס סי0טעע מרט סיטרס כחנועס מס מיוףסגמנט לגורת מתחלפים נלגל כל ונורח כסכוכ יתנועעוסכלם
 : 5לכטס סס גודעססיסודוח otnot כנרן )מעם וממסוס"ס מחלוף . חלוסיס סגי כסס סימנן למס ס6חרסגלגל
 ממערב ומקס גמערכ חחורח יתטעעו סמסססר"0וו
 לכל מסותך מחמר סוס 6חר כן גס 0י60ל יחחייג , 61יחור כמסירות מתחלפות תגועוחיסס כי מסגי וכחלוף .לאזרח
 סגוש6יס 6ל1 מייחד סו6 מי שיקמר לו וי60ל , ס6חר נורת גלתי ""ח כגורס תסס נו60 כל יתייחז כ3רסגלגליס
 סססס 61חר , יתעלס ססס רק ססת"חזוח לו ייחס "קר זכר סכלגל 6חר סיס , מתחלסוח נורות לקגלומכיגס
 061 , ורנונו כוונתו 6ל6 מתחלסוח כנורות סגלגליס כל סייחז ד3ר סוס ימ65 ל6 ס0וטס ר6טונס ס3ס סו6יתעלס
 6ריסט"ו ומגס . מעגין מחחלח סר3 כוונת 0סיתס מס וזמו , מחודד מעולס סיסים יחחיי3 גכווגס סומל 6100 כןמדגר
 ססחול ס0ו5  011 , לעולס לו oSnt ול6 ס"סכ מניס זס 6י על מייחז וייחז רסס כשסר מכוין כוונת גד עלל6 סט3עי סחיונ עד על סכל 0יסיס עז סגלגל מתחח מס כל מגילוח לגו מסדר כמו סגלגליס מני16ח לגו לסדר.רנס

עכ
קרשקשאברבנאל

 קצתם )ס( : מתחלפות שיקגלם הצורות יהיו המקומות חלוףלפ' נחוועס סטיון חיו ימי מ' י') , ח,קוח ינהר טעי,חיו דיו6מד

 למענ מתנועע והאויר מכלם לסטה והארץ היסודותמכל 0ח,וטס nhen גסס ס ים סמטוח4 סירטון סממן מ,י6ח גיזר)6
 . וארץ מן וממהרים לסטה מהנועעים והמים האש מןומתאחר הומר 6מר 1)גן , וסספסן כטויס מפעת כ'6 , ר.לג כזגגיסיסרס
 שבעליוניפ למעלה הוא והאש החחתיש מן במטה היא הארץכי 8חד המרס 0יסיס יהמיינ )6 סרסו 1)6 סוים ע6 גסס טעןטג)ג)יס
 שיהיה אמר אריסם'ו פי' . פנים זה אי על )ו( : היפורותסכל מקוס 6'כ יסים 1)6 , )~ולחו מהמרסיס ו,ורהו המרו ג~) :ג)6ג)
 יוססהמן2

alnw 
 וגס , 6תי קסממר ט) מופח סי6 סי"רס ס0תווטס סרג יוגימ ומקין , סבר )חמי מתמם מטס 8מז כ) ממר סיס 6ס כן

 , מתמ)פיס וס,ורוח סחמריס גסיופ סנהס )הס סיס ו;) ויותר . 6מי ממר תיוחס סקג) סנ)ג)יס )תווטות n1SD )תת כמנקת )5ריסט'ו וטיקהה
 סקמיס מס' רבון גמ6מר )1 מ,6 6ג1 , שיקרס סחווטס מן6ח סר6"~ן הממר מ,,5~ה ט) מ~פ0 )5ריסע'1 מ61 )6 "סרג ס,6 כקו )וטוסהסוגס
ei1D~1טהנוטעיס סיסוזו0 1' סגסיוס , סמ,וט~ת מפ06 סטפ) ממהמר ווגד) מחמ)ף 6הר מהמר ס61 כממימיי טסג"ס )ג6ר מופח טעסס 
 תסתמר , למיתית הובס סיג סו)יד ומיס , סממהון סממר גנחי כט)יון ססהמר יתהייג סגוגיח חווטם מח,וטטיס ו0ג)נ)יס , יסרסס,וטס
 )6 06 6מת גס,ועס מ:חחפיס ;1)ס טיסיו 8ק:ר ג)חי סיס גי , גוב )גיג),ס סמטוהסה ססגוג'ת כח,ועס עניו הורג 5"ד ממר כו6סטיון
Otoע) גסגרח מוריס גהוועוחיסס וס6יחור וסמסירוה ס,זזין מידוף וסוס , מ"והפח ,ורם 18 ממר 16 גיניסס ,alstn גססנה יבר , ס11דוח 
 6' סקדמו0, ג' ג5ן ס,ימ סו6 גי גוו וט ט) כסיר 6יך סרג גרגרי ~ססחג) , 6תז 8100 המיס מפ06 כ'6 גסס ססגוגיח גהוועס סת~ןס5ין
 מחווטות ,דוי שמחוף ממוס )תגרית גדי ססקדמס 61ח 1:גי6 , סקורות סמה)ס~ה יחגור ספטו)וו סנסתה)4 6ריסט'ו מוסת יוטח נגרנקמרו

 ס6רגטס סיסויות הסוטות סייס t(1ch גימרו ג' , ג,,רוהיסס מתה)פיס סס קסג)נ~ס יחג6ר פטו)והיסס מקוף סס61 נג1ג)יס ולזיהור1סמסירוח
 התמר ג)חי שמימיי סט~ון טסהמי )ג6ר 8ריסט'ו קטסס nDlnO וסוף , סוס מהמר ג)חי ס0ו6 קסתמי יוזט סגוגית סג)ג)יס ותווטחיקרס
 סיסרס ססהווטס סקפ) נתמר י6:ויס , עט,הו )עטות 0חהי) כקדמוה 6)1 :חי קסנימ ולהר , סטגטי סטיון )פי 8מח סוס סרג במר ,סקס)

 מסמ)פ' ססס מורס , )1'תס סח,וטס 0016 ומסירת 1)מעס )מטף ס'סויו0 כורטס נדז' ומ')ו1 6חי ממר תסס הורס גסססמטי0פח
 e~'ntlal 8הז s)i~(Ot ממר היכיס 'חהייג כרקס מן ס1ז וט וט) , (Oo 6חד והמר 6רגטס סס ג,ורוחיסס "ס'סוזוח מוס 0יךטווס1ורוח
 6מד כנו סטמיס טממר ט) )0ורו0 ג'ג 6,1ריסט'ו )רג סגרים מי וייטת , ססקוה ג' וסוחרו גורים ט) סרג וגרי גילור גוס כריקך ,מתחנפות
 )גן סמעייניס געיוי ו0הסיגו0 סטרך ניו) שמחו גפי t'wtlh ססו8 סליק סייס תפי , סרח nw~nho ססומס ע) קט"ס סרג עטווחתזקו
 וסטהד) סקוליך 061 )תשסו ספינתו וספוגת קג)ו . גטומק כפי)~סופ.ם ר6" ט6ריסט'ו )ג6ר טטומו ו)קייס קושייתו )ה,ק גזי סרנסקרן
 טיפוסו ט)6 דגריס ג'6 , סספ) oi~tQ גטניוי טכס כבל מגו5ר~מ ntfniu מגוה 1)6 , טטס ט) דגרימ גס 6מר ט)8 6ג) . מבס)61ח

ahtina,כי , כונ שסם ייטח כגר טגופט מס עט )וסק "מת מס יסגיס ")6 ומס טמסס, משגיס 8',ו טסמ,י6ו0 דמיונות דגרי גוהקי טכסם 
 . נסס וממן מגמר ספנים ע) סיגרים יתד ~נס מנוין קונח ט) יורט ס)6 קוי סקגעי סחיונ וי ט) סג)ג)יס מניצוח )סדר ססתז)סו6
 ויטכוס )טויס ימיו 5ו טסיו סמפרסיס ננגד . )(Os~i יוטפס hSt סרנ 61מר , )טופס ~oSnt 1)6 ,0 ס"מז)וחו t'WQ'1hS וס"ס )68ג)
 Yp~'9h ינל' ע) ויוסיף ג,ס סססחי) רט'י 6גן ע) וט 0ונ8 מקודק ר"מ גו ונקנוס וח0וגוהיו. נמתחו ט) 6ויסט'ו רמח טסנרקיס
 : פעליו ר' 051 גיטנ0ו וכר וסוס .  ווגוכפ נך יונית סן זגריו ע) שסף 6) סחכם 6מר גוס כיוס וע) . עוור וזפ) QIIDותק)
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 1*מא יט פרק שני חלק נבוכיםמורה
 המערב, מן יתבקע %א הכזרח מן טתנועע הנלכל בריות ל עלה לרעע השתדל שגיא הה'לעולם,
 הממפה תה נ , רבים גלגלים השבעה מן כוכב לכל מ בהיות העלה לתת וישתדל , העליוןהנלנל נע הנחתם לסדר מחוייב הנחק , מאחר וקצתם התנועה ממהר קצתם בהיות עלה לתת והשתדל4(

 שלא אלא , החטב נ"צ פבעי מדור הענין לנו שימדר עד סבוו?ו, לתת נשתדל כלו זה אחד,בנלגל הנדי
 למציאות מסכים מדר על נמשך הירח נלנל שתחת סמה לנו שבארו מה כל כי , מזה דבר לונשלם
 כהכרו טה כל אטנם , ומכחוהיו הנלנל מתנועת החיוב ע"צ שהוא בו שיאמר ואפשר , העלותמבואר
 , החיוב בו לזמר שיתכן , סדר על נו הענין נמשך ולא , מבוארת עלה בזה נתן לא הנלנלבעניני
 שמתאחר טה ומהם , התטעה המתאחר טן למעלה התנועה שהממהר טהם , הגלגלים נראהשהנה
 , מקצתם למעלה שקצתם ואענף , שוות שתנועותיהם מי ומהם , התנועה הממהר מן למעלההתנענה

אפליי  3וס ט6מל ו0300 ר") . 0מ,למ מן מחוועע 0נלג) כס'וסל
 ססוolb) 6 תעגין וס וסמסיל , סלמס יוחל סססנוע0מגד
 : סימג'ס כידו ו'חסעע 0סמ56יח 171 ע) 'סככ סרקיןסוככ
 )כח כוכגי טסגט0 ר") . לגיס גיג)יס מססכע0 כוכם )כ)מ

 גגלג)11לג)ג)1 6מד כי ססנגלנל'סרניס %) 6מד גנ)נ)6עס
 סב) ר'5 . סגנון תמספר ו,0 נ : מרכו ענ6 6מר נלנ)יט

 לנד 5פר sasu מס לכס ליכני ס~'  יפי  סגר6יססכוככיס

תנינש
 מרבשפ

 חן יתנועע 1ל6 ספורם  פן  פפיון סגלגל יסניפפליפ  ר5פפס ,  o~s  פלס לפפ  ספרך  גדולי  רנריס  פלפסע5
 ,  לפורס 0מערכ מן  יחגועש  סגלגלים  וסיר0מערכ
  וקגתס יפנועס פפיר  יחמס לייופ עלי לפפוספפרל
  מעציץ, סגלגל מן סגמתס סדר לפי נוס 0סנ0 תחן ,חרחר
 מכעס  כמיפסגלגליס סיו למס מכס 5חת סליסיחויסת57
 0נזו5 0מססר וגס , "חד כוככ וגלגל נלגם ככלגוככיס
  יפריד  ספגין  us  פיסרר עד ""ז כג5ג5 סטככיסץן

 , סייוכ 5ר עבפנפי
~sh 

 סדר ע5 נחסך מירח גלגל מתחח לגו  סכי6רו מס כל כי מוס  דבר  לו (oSn פל6
 ויp~hl)n 6 פלי (ar  גפן ל6 סגלגלפפכיני  פוכרי מס כ5 המנס 1 וכחותיו סג5ג5 מחגועת סחיוכ SP 75 בו סי6מר ו6ססר סועות מנוקר 5מני6וחממכיס

  כפפי
 0ממ0ר מן למעלת 0תגועס סמח6חר מס ומסם ,  פיפפייר לתפלס יפגועס  יפפייר כר6פ  PlhD(1 שיפיפ ייגס יפניפס  כיסיריפ  ינפן פספיי פר, ל  ביי  יסרר פל  פפגין

יעיון פלנר  פיסם  ימי פ6ד  ע5ופיס לסריס  ופגיגיס Ionspn לפפלי פ59ספ D"Dfi  יוופ  ססגוטוסיפפ מי ומסם ,סתגועס
יירעש

 הגלגל בהיות סבה לתת השהדל שהוא וזה . הריוני צר עלדעא
 אל הטערב סן יחטעע ולא הטערב אל הטורח מןסחג4עע
 שועא שבפאות הנגברת הפיאה אותה להיות פירוש .המזרח
 ופנים וסטה מעלה צררין ששה לו יש כאלו הגלגלמתאר
 בטשלו ואסר , היטין הוא המורחי והאופק רשסאל . רטיןואוער
 טן אוחו מניע והוא גלגל עצמו על שהקיף אדם שנרסחנחשיב
 !שראמ , הארץ מן טעלה אל הארץ וטחחת המערב אלהסרח
 אל ורגליו עעררומי קומב מול אל האדם ראש זה ככהיההוא
 אל ופנת במערבי ושמאלו המזרחי באופק וימינו היומוןמול

 באופק הגלגל מוה הנענוע התחלת ויהיה , השמיםאמצע
 מה כפי וזה , השסים אמצע אל נעטעו ויהיה בהכרחהמזרחי
 אשר שהחלק טענינה יראה כ* , היומית התטעה עליושתטצא
 כוה והרחיב , נטבע ראשונה המכוון הוא הארץ עלנעלה

 : הבי בכלל השני בטאטר והעולם השטים בספרהמאסר
 טאחר וקצתם טמהר קצתם להיות עלה לתת והשתדל)1(

 דעת פירסם י העליון הגלגל מן הנחתם לסדר מחויבושזה
 סדרם יהיה השמש מן למעלה ונוגה שכוכב הואאריסס'1

 חטה כוכב טגה מאדים צרק שבתאי , השמיני הגלגל סןכן
 הגלגל מצר הכרחית תנועה תנהעת ב' אלו לבל ושישלבבה
 המיוחדת חגועתם בהפך למקרב סטזרח הטניעם בכלהמקיף

  ממהר  שהיהב  ואמר ,  לכוית טמערב היא הטיוחרתשתנועהם
 המניעו הטקיף אל קורבהו מצד שבתאי הש הכרחיתבתגורה
 הש אשר הטיוחרת הגועתו שיהיה ויההיב , החוזקגתכליה
 הם טהמקיף ירחקו אשר וכל מאוחרת יותר הצדבהפך
 אשר להם הטבעית בתנועתם ומטהרים הכרחית התנועהסאהרי
 הסנה יבקש זה אחר והוא הלשון( בזה )אמר , הצר בהפרהוא
 nplan מתנועעים  שהיו טפני הכוכבים שאלה בזהשהעלה ראטר , טקצתם מאחרים יותר קצתם הכוכנים היו בגללהאשר

אברבנאל
 סטצמ פן מהוואט סנף) נסיומ ט)0  מססרלליפ פס" חס ; ג6מרו6(
 גסירנס סולפיט וגן , מלאר יותר ס,0 איו  קר~נ  ססיוסראומר סטטית סג%) מן ייסספ לירד  פיויג  ויוי כלמרו 6ריסע'וסטוגס גיטי  גט56ם סוג הכר . מלנסס גהו1ט~סיסס מסירים סג)נ)שקים סיו )מס ספי)וסוף ג'ו סם ,כי  6תר מגריס וסול , מקלמן ממסרק,סס 0סגוטחו גסיומ 0ט)ס )חת ושסד)  ג6מרו נ( . מגסו וסי  סםוס"סז) וסטותם ושמיס מס' סרגי גמ6מר 6ריסט'ו 0גי6 ספגוקט חס ,)פטרג טפש" mmm סיסס )מס סגו)) סם)יק כג)נ) ר') , ספערג מן1)6

 )חפ iSWtOt לתמרו נ( . ~ס 6מר ".ג6ר וימו סמסירוח 6)פ60ימוי
 וכר 1hh מנוקם וס61 , רגיס נמאיס מססגטס ג1גג )ג) גסיוססט)ס
 %ס גוכגי מסגעס סנ)נ)יס י~1פ פיו 5יס  ושיינו . טפס ספי)1סו4ג'ג

ntwt1D1 וגחנ1ט~סיסס גנ)נ)יפס טץס גרס סיו 1)6 מק1סס רגוח 
 סג)נ4ס געגעם )פס ר') , 6תי גג)נ) סנדו) 0מססי ונס שמרוז(

 הסר . "מר טגוקס טס ספי)וקוף טפס ,ס ט) וגס . מסגוגגיסניול מספר סיס סטמימ וגגכן) 6מי גגי) 6מי כונג סיס %ממכתני
 לסור ירי סרוסיו לסם סיי4'סן(  פיטרל י5ןפ  h~o(nt ג) "ע)סרג
l')Daארמיס פפניי  SD גמם טנו6יוק גסגופ טסזר יפו סחיונ ,ז 
 רנסנס סהטג ,ר פ) סרג טינרר (sla פ)6 ולפי . סמטכ 1דס) מאי ספפל ישולם יסרור וישפי סי5פר  סיפסר סי ,  0ירמ עגלססתס

 %  מג1ג*מ  יכייין 6ג) , ו0ספסד רסניי גזרך גגון 6;רסיגייס סממייגיס ססמ ומטגוסיו, סנ)ג) מתו~טוס ג6מרו ג6רו );ן ,סו5סונס
 ט6מר ומס . מנ461 טקס ס"ס גס6)ומ )הן )6 גי  גן t'wntlhטסי
 , ספיג ס'1 שפוי  לומר  שוויל מיל ע) שטוין נססן )6 , סע)יוןסג)ג) מן ס1ססן סדר גסי מקומן ממסרוס קוקס סח,~טוז קסיו ססגיסנסתקס
 ססווסס fgnn  ולקרפ  ייס כיון , גוס מסייס 6י1ו  nthfiDW%י

 ירמיש ספמסריס, מן ומעלס owuno ומיו"ר , סמס6תריס מןלמטוס

 נאסר טה ששכבים טחנט' חקרטונש רואים שהיו טה לפי ונוגה כוכב תחת שהשטש נורה אם כ. , כן נטצא הענין ואין , סדרעל ב"פ גם?א "p~p שארוה אמתית הסבה זאת היתה שאילו היה ראף מאמר , אריסם'1 על המקשה יקשה בבר אבל ,ח,איהור הטהירות סן הטטצע הענין ל יטצא הכוכבים סן ניניהם ירש ושמה , שבהם טטהרת והיותר  שבבוכביפ שפיהטהר
 א"כ 11 ר84 הג'נט נבוכיםנמהרה
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 ש פרק שני חלק נבוכשמורה
 שו מפרקי פרק להם איהר והנה , החיב ע"ע הענין העת בחינת ברק מאד עשמש אבהםתנעים
 והעג הדברים אלו עלת בהטציא טאמריו חולשת ידע כאשר ספק בלא שאריסט"ו דבר סוף ,הטאמד
 שתי על לחקור עתה נרצה )ח( אטר , לשונם זה דברים ההקירות באלו התחילו לפני הקדים ,מנותיהם
 , ודעכנו וחכמתנו שכלט השגת כפי בהם זנאטר עליהם שנחקור הראם מן כי , מספקת חקירהשאלות

אלא
 טובשם

 לסרת סרכ סטינ מ76 ומס ן סדכריס 6ל, כקירח קורס סדנריס ג156 מקמריו חרוסת ר6ס 6ריסט"1 ומגס ,סחיוכ
 מססנומ סגה מס כל וסגס . ודעת% וחכמתנו סכלנו כסי עמס 6סר מססק7מס לוס ר6יס סרכ וסכים ,וסניתיסס

גתגועת
אברבטעל

 1טניוים כפג טעמי מס ולמיס . מקנס )מטקס ק,חס סקסססווטותיסם
 טיהג6ר, כמו סת.1ג ,ד ע) סט;ין סיפח גחינת נמק מלוו פ1ו%יס6מריס
 8) וגס , כמש מ!ס 3פ;'ד סתגונס פטניני יריר 6סר סדגריס 6)רמו
 6טר סמ)חמומ מספר מ'3 ס' גמ6פר ר,ג'ג מהגס לטקס מקירותס;'!
 )6 וסמג1קס'ס ntihno י' ;:!גר לפס , 6'( . ק1טיופ ג' 6)ספרג גזגרי )סקס1ח יח וסנט . סג' גטיון 1hsnti וגסו סג)ג)יס גטני;ילו
  ווירמ גו3ישס !)6 נעלית 1)6 גר5ס!נס 5ויסק'ו מהקוגמ זניוקר
 גב' 6ריסעזו ט!גר "מס ר6ס לסיג ג!ס o31Vna . מנית o)hssע3ז

m)hwגמק'8 סיהג8ר כמו גפגר!ח חימס וספמש ומגייס סיו , 
 . סיו ג)8 נסיו )ו נחגגו נחסו ס;6פס )סי מנס )!1;רס סוקרך )6ולגן
 סרג "'!;ר גמ1 מ16ד נ6והס כגס 6ריסט'1 והן כטוית גטקעסלמוס
 tlrD ט)6 עלס )ספוג ציי )(ערס רקס !);ן וס"ס סגם 6htxח'ו

ntheiw.. 1 . !6ח חם31תו הרק מטיו סו3 'סיר וגוסhct סטעמ'ם 
 ס)6 6), גג)) 8מר 8ג) טויסס שפסיג ר8ס 1)6 !גרס )6)מו)סהס
 קיימ,ס והים סג!גג'ס מסנחח 6מ'! יטטס 8סר nt~nhoסטפנא סלרי סטט1וה )")ו כמנן מ'ז סרג (גר ), )מס . ג'( . עציו )ג)סיס רצוי c(o יגר סטויויס ג6ש בגליו נקו אין ר') , מ!ס דגר )1,טוס

 ;וגג 6ין ממנו וגמשן ססמי,י מגוג) גהוק רגיס כוגגיס ומקגע3נ)ג)יס
 8ריסע'ו חסונה יגיב וע)יסס , ימו ;ובס טט,ו:יו ):ור )ו וסיס ,ק%

 . כטטווס 63מ1פ ,6 ,ודקריו
~slanol 

 סוס גי )1ס
~'pp'th "( טסם 

 ס6תרות ~hr(nl במוס . ט)יסס סימר  6ריסט'ו  יייללי(ןוסכיך ג6ן סרג יחדם תגן . ;"1 סרג סיגל ~nt)bc גמרגע ג'6פגרותיו
 ס"ס ריף גסס דגר 1)6 מגיקס מסם 6ריסס'ו טטס )6פסכוגגיס

 עם מלת"י נגז)וה ג8מרו;ס פ-ג סגי8ס ואן . סי' ג8)ם סעטסכפו
 גפיון :ית63ר וגס! קנתס ע) )ססיג כרטיס מדגמיו ישיתו אגרסיום
 )מטים סחנ1עס ממסר גג)ג)יס סיט ס8מר גסס סי8 סג' וסוו"י6 ,סטני
 מס llttipO סמקי4 סנ)נ, מן ,מטס כסס טסג)ג1יס ו!ס , סמת6מרמן

 סחוכגיס דנרי כפי כי סמסירדת, ") פכ6ימור וסדר 3סדרגסחפיר
 גמסירוח 'והר קג50' ונ))) מנס, 6)ף גג'י הנמהו מסריס מטמיניכנפגל
 יותר מ76יס ונבג) , ",ס גי'3 גמסירות יותר ויק וגא) , :וטגס)פיס
 1גוגג , )גוס מדטי ני'ג וננס חמימס גטנס שמס סיס. כסחיגשמד!ח
 כ"ס סנ)ג)'ס סנוטם 8.כ סוס , 6הי גמו1ט ולננס , הדפיס3טסרס
 סרג 6מר 6'ג 61'ך . ממסירות 6) ס"'מור מן ומדר גסדרנססי6
 סחטג פ' ר8יהי וגפר . סמח6הר מן )מטקס סהנ1טס מסיר גססענמנ6

 , סלופן גוס מ)ופיס סג)ג)יס גננית מער טסרג 610 3!0ססססוגס
 ממזו ססו3) סגה) ס!8 :1ס גרטיס 1rDIln יסוג %רטנ)נ)סגח5י

 ואנס ומ"ךיס ,דק 1נן הלת"י שגג סגו סיקסס נ"נ) טריו ינ:66טי
 . מסם 6הז ג) ס) מסוג) )ג)ג) כי5 גסס וכלתי 6"ר ס"תסתנועס
 ג)ג) )תו1טת :וס ס.8 ססוג) סג)ג) שוטח טס61 ק)כס ~einb'כמסבן גי סלמתי סג1;ג מסבך );י סי6 !;רח' 8:ר וגוגנ ;גס הוחעח6מט
 סטמס גלגל והנוטת , ממימכ נטגס יקיפו ג1לס כי , וכרתי 8סרכממט

"י  מן למעלה וכוכב נוגה היו אם נמצא , האחלים בכוכביםא"כ
 הלוכו גומר שגגה לפי הטבעית חניטתם טטהר' הםהשמש
 בשנה תחתיהם אשר והשמש חרשים בעשרה וכוכב חדשיםבפא
 לפי ראוי והיה , הטבעית תנועתו החגועה מאחר והואאחת
 הסדר על הענק זה לו ימשך לא א'כ ממהר יותר שיהיהסררו
 כסו ברברים והאריך הספק להה*ר השתדל רש'ד ואבן ,שהשב
 : והעולם השמים בספר השגי מהסאטר הח' בכללשתראה
 בספר אריסט'1 פירכם . שאלות שתי על לחקור עתה נרצה)ת(

 ראוי והנה אמר השני במאמר השלישי בכלל והקלםהשמים
 למה מהם האושע , מופלגת חקירה ואלות שתי עלשנחקור

 הראשון הגלגל מן טשם קרוב הוא אשר הנבוכים הכוכביםהיו
 השועות יתנועעו רחוק יותר הוא ואשר רבות תנועותיתטעעו
 ותהיה ר"ל , זה בחלוף הענין שיהיה ראוי היה וכברמועטות

 מפת סועטוה בתנהיוו, יתנועעו הראשון הגלגל מן שיקרבמה
 יקורמים במכם שנראה טה לפי המציאות זה בבקייעשה והוא , בלבד אחת תנועה 'הנועע אמנם הראשוןשהגלגל
 הראשון הגלגל מן רחוקה היותר היא שהשמש ומצרים נבללאנשי
 תה התתעה מועטת היוהר הלבנה ר'ל ושהיא , הלבנהאחר

 ג' לה העמידו אטנם ומצרים בבל אנש' דעת עלשהלבנה
 , התלי ראש ותנועת הרוחב ותנועת השרך תנועת גלברתנועות
 בטלמיוס ואטנם , המזנקת לגלגל הנוטה גלגל חהוך מקוםר'ל
 הנועות השלש מאלה חףן אחרות תנועות שתי העמירהוא
 בעל* חלקו ולא ובנה מכוכב למעלה שהשמש בו גםופתו

 חלקו שלא כמו שבהם התשעה ממעטת היא כשהשמשהלימודיות
 ra על ראיה סכיא %3ריסם'1 , שככוכבים שפלה יותרכשהלבנה

 הטבוקש ואמנם . בלבבה יה שמאדים שראה עליו שעמרסמה
 והוא רבים כוכבים הראשון בגלגל היא עלה % לאי היאהשני
 בגלגל ימצא שלא רכל , זה בהפך הוא הגלגלים ושאראחר
 הדבור מן תחלה טתנצל והוא , אחד כוכב אם כי מהםהאחד
 בס שיחשב ראף שאע ואמר קושיים מפני מחקרים השניבאלה
 ללא עזות סרת לגו שיש הדברים באלו כיוצא על נחקוראם

 ספני הענינים, באלה שנאסר מה על שנשובח ראוי אבלתכלית,
 העומד בזה ושישמח , המופחים מסוג יוצא בלתי בהםשמאסרנו

 מאד גדול דבר הענינים באלה המעוטה שההשגה מפני ,עליה
מ  על"ה';נינים כחקירה שיש מה עט , כעעטה ויקרה קשים%

 טעלהו א9 והגעתי הפועל אל והוצאהו השכל סחרורהעמוקים
 הענינים מאלה שיבוקש שמה רואים היינו ואמנם ,השלמה
 בחס מאמינים היינו אלו ום:זגר מגזר הנכבדים הגשמיםבאלה
 נפש בעלי שהם בהם שנאמץ אחר אך , נפש בלי בלתישהם
 טן יוצא אינו בזה השתרל1תנו בעצמם מתנועעים שהםטצר

 ;מז סעף ג)ג) שמט 6ין כי אמס גיס ינ:8 ט)יו 8סר מר;! סיו61 נדגלו הוטח סי6ס~גרסי
~;( 

 סתונויסוכמו מסכמת כחי כגוכגיס
 רמיקס מסס 6תד כ) גג)ג) ;קודס 'ק עגן ממרכו יונקי גרס ט!גרהי סמסרהיס סגטס מ8)ס ג)נ) ג) 6ג) . סמוק מוס גסי'6 כרבקשר
 וסיף טקסס סמיי! 6111 נבג! מהווטח מתת)פת :)סס )רום 1,0עס ים כגונבים נ51)1 6הי 1,ג) , ello גנגס ;ר4'6ח וס.5 , סקרן ממיג!מקוד
 מסוי) טסני) תקמר כ6)1 . תהחי1 8:ר סבורג רוס מסבך ממגגי) מסג)נל גג) כמקיף כסלון סג)ג) ") קרוג י1הי ס81 ס"טמסגוגגיס מ"י מ;) סמרי! ,611 סנ)ג) גי ס81 ייוע ודגר , סהו;;יס דט1ח מ)41 גפי מקז 8).ס קר1נס 18 ססמיוי, ג)נ) )חרטה טוס גנגסממז מלתרח ח;1טס 1מה11טע , )מ!רה ממסרג מתנוטע ס)סס מסרומיס 6מד סג) ר') שוגג, סמס)ן מטוס ונ"נ) 11גס והמס o~lhtt וזרק גטגח"יטוס
 מעונג סמס)ן וממס ונונס והמס 1מ6זיס נזק רוס מנגסי כטויו; יג)נ) 6) קי!ג 1!0ר :וס גט)1ט.ס הכלגו מגומר thn)cn מרע( סי6,1טס"

 וסט) , גסני והן , טההחיו מגונג כמסקן ומטו: נוגס מ"דיס(ותמס רוס גבסי 6) גטקס מקיק כסוג) סג)ג) וכן . סיס 6)ף גמד מסקנססנומריס
 81מנס . סמח8חר מן )מט)ס סה,וטס ;ממסר מסג)ג)יס סיט סרג 6מר סחמחיסס, סרומיס )חנוטת נטרך סמרג!יס '5,1י מכג)ג)'ס מחנוטות6)ס

 . !כרחי 8:ר סמרג!ים .11"י ס:גטס סג)נ)יס ג;) סו6 מנוקר אמסר מן למטוס סח;1טספ16תר
"(1 

 נ!ס ס"מ! 6)6 )!גי1 סרג 1ד'ך סיס
 גוס !ס "מל' :י,גוי ימו כסמיג' תמת )מסרג nllDD ססוגגיס 3נ)ג)יס וסם ססש; יפו) מממסר מן )מט)ס סתנ1עס פמ8ותר ג"והסתגס

 מה~וטעיס ג)ס וגונג מוגם ס:ונ)יס וסנ)ג)יס ססמט והלעס . ס!;רה' סרומיס הווט01 סס מק,הס )מט)ס וק1תס ס1ו0 סנוטותיסס וארספרך,
 . 1וזקיס סיסיו גדי ס!ס גמק1ס סרג וגרי סיוגיו ר6וי סירך טפס וקמרו , )מ!רמממפרש

~sr)t 
 : כפרק ג!ס סרג :טכס ג' תפק ג8ן

 נל' שאריסט'ו צנרגפף
~ee 

 סוג "Stnc כמו , נ!' מאמרו חולשה ידע כאשר
~3( 

 ע) מפת עלס hic יזע גע,מ! ;5ריסש'ו
 :6ריגט'ו גי"ר שחס ומג!ס דגייו סוס) קסם )פי סוס גמקוס גן , ~pSn מיס י'ו גפ' טגי"ר וגמו )הנמחו גמז )1%1ק 3רי סעופןקדמות
 מקמר כנ!גר 3ס' סגה3 ,טווו סגף וט'! . ס6)ס ot~nut (D(t(Ot ס6;וטי ס:;) חוק טס מ!ס ועסת,,) חסוג1ה'1 גהו):ח סרגיטנטנפו
 ס6חדוטס סטטוס תתי וסי . ט36ות תתי פ) npeon מק'רס )הקול עתה נרפס ג"מרו , רט'ד 8ג'ן אורס מס גפ' ס' פינקס ג' ס))ג'

מם6ר3טס
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 42מב ש פרק שני חלק נבומםמיה

 הפילומופהא על כהרתותט שיפלסו ראוי אבל , לבב חמ מצח לעזות עלתו זה שישיא לאדם ראה שאץאלא
 על הרין מן , טתוקן מעם ההר להתירם ונחזק הנכבדות המעולות השאלות וכשננקש , עליהוכקשט
 בחולטת ידע ספק בלא שההר לך התבאר הנה . דבריו תורף זה , ויש"ע שמהתו שתחזקהשומע
 מתנהגת בזמנו גודע ולא , שלמה בלתי בזטנו הלמודים חכמת בהבת שכן צל ההם,המאמרים
 לכל נפצך שבל מהניח , הפבע שאחר מה בספר אסרו אשר כי לי ויראה . היום שנורע טההנלנלים
 , יעהנו וחכמתנו שכלט השנת כפי לך זכרתי אשר הלשון בזה אטרו אמנם , טאומה בשה הרצחלא שהוני אבאר והנה ם אחת, בתנועה גלנל כל ייחד דבר שיהיה עד , ג"כ הענין זה מפני הוא אמנם ,נלנל
 , החיוב צד בו רוצה הוא דעתנו ן אסרו אמנם , המפרשים מן לאחד ראיתיו %א ענינו לך אבארהנה

אשר
אפרי

 ; ספוק וס נשף ינעל וס oDtbn. כ,ס סווימ )" טס61 5נ6ל וסגם ס : סקיימיס סקהכיס %ג)וש5

קרשקש
 , ונאסף הראשון המבנקש מן ונהח'ל , מט"ו נמנע ואינוההקש
 מדרכו אשר הוא החשיבות בתכלית הוא אשר החשובשהדבר
 דרך וזה פעולה ובלא מעשה גלי גו תתיחד אשר המעלהלהיות
 הדברים מן מזת חוץ שהוא מה ואמנם , הראשונההעלה

 הוא אשר הרש בישע סי מהם , נפש נעלי ר'4החשובים
 , בלבד אחר במעשק בתכלית היא אשר השלימה הפעולהסגלן
 והקרובות בחלשות החשוב הדבר מן הקרובים הדברים הםואלץ
 זאת שישיגו מה ומהם , בחלמונו הראשונה המעלה טןפיגלת
 המעלה זאת בהם אפשר שאי מה ומהם 1 רבים במעבדםהמעלה

 לקנוח בהם אפשר אבל רבים במעשים ולא מועטים במעשיםלא
 בהכרת יהיה וזה , מועטים במעשים ססוג.ה0עלה קישוא?ה

 למעוט אם וכבורו הנקנה הרבר למעלת אם ענינים כדפנילאחד
 שאי מה ומהם , השלמה המעלה מן ורחקה הנףתהסעלה
 למעוטה חדטג אשר רשל המעלה סזאה רבר להשיג בואפשר

 התעטלות בבלתי הבריאות יקט בנ"א שקצת וה ודמיון *הרעלות בקלי טמעשי דבר בו ימצא לא הטין וזה , מסימיםבמעשים
 יקנסו וקצתם מועט בהתעמלות יקנוהו וקצתפ טפשה%א

 שיקנה בו אפשר אי וקצתם קשים וענינים גדולברטעעטלות
 שהוא למה *ניע אך בגדול ולא מועט בהתעמלות לאהבריאות

 בעלי ענין מבואר כלו וזה מועטים במעשים בבריאותדומה
 המעלה אל יגיעו הדברים שקצת נאמר שמנהגו ועור ,הנפש
 המעלה זאת אל להגיע אפשר אי וקצתם אחר במעשההשלמה
 ער רבים במעשים ממנה רבות מעלות אל להנתן אפשראגל

 טאיכות מהם שאבד' מה מקום המעלות רוב להםשיעטרו
 סמנו נכברים יותר שהם הרברים עם שארם ענין וזהו ,המעלה
 שיקנה בו אפשר שאי ספני הארם כי , בחלטות נכבדים הםואשר
 המקלה טמין רבות מעלות קנין לו הנשם השלטההמעלה
 המעלות מאלה שלזנו בהם אפשר א* הרברים וקצת ,השלמה

 ומעשים מועטות מעלות אם כי השלמה המעלה סטין שהםר"ל
 ומבואר , הארם עם והצמח חים בעלי *בין וזהוננועטים,

 נקל יותר מועטים במעבדם בעצמה האחת המעלה שקניןהוא
 מציאות ?נתישב ואחר , רבים במעוצם מקנותם ,יגיעהוסאט
 אוטר נפשות בעלי שהם נטה הנפשות נבעלי הדבריםאלה

 בו פאפשר טפני אחת תבועה לו נמצאה אמנם הראשוןשיונשם
 השלמה המעלה או השלמה המעלה מן הקרובה הטעלהשיגיע
 נמצאו אפנם הרקיעים מן ממנו יתקרב ושטה בלבד אחדבפועל

 הסעלה שישיג בו אפשר אי שרןא ספני אם , רבות תנועותלו
 יקנה אשר כסו רבות nt~1Vel אם כי הראיטון הגשםהשיגה

 אפשר היה שלא אחי שהוא מפני או רבות בפעולות";בריאות
 קונה הושם , הראשון הגשם ה'ט'גה אשר הטעלה השגתבו

 הרבוי לו שיעמור כד' רבות בפעולות טסוגה רבותפעל1ת
~lpb' מח עם הארם בענין וזה , האיכות משלשות סמנו שחטרטה 

 הנשטים ויהיו , המציאות שלם ויוחד סמנו נכנר יותרשהוא
 להם אלו נמצאו אמנם . הראשון הגשם מן הרהוקיםהרקיעהם
 DW ר'ל דברים שני באלה והלבנה שהשמש נורה אםחניתות
 לאחד הראשון הגלגל מן והרחוקים שבכוכבים תנועיתהמעט'
 מן הרכה שיקנו בףם אפשר שא' טפנ' בהכרח העניניםטב'

 אשר האמצעיות המעלות מן למטה שהוא מה אם כיהמעלות
 בפעולות קנינם היו ולזה האמצעזים השמימיים הגרטים אותםיקנו

 הטעלה שתהיה שא'א וזה , חחם בעלי עם הצטח כעניןטועטות
 משתתת בפעולות וכבד ולמירט לנכבר קנויה בעצמההאחת
 שלא טפני הרקיעיים הגשמים מן שלמכה סה ואמנם ,במספר
 הטעלה טמין הוא אשר הםעלה אל להגיע בהם אפשרהיה

אשר

אברבנאל
 גזל %ודיפן עסיסי . מפרטתי גמ1 ומפקם סרג מגרפס6רגט

 16ק נטוסו סנ)נ)יס מספר קג) )6 מסרג , ס6מח , מודעותג'
 גרס סנונים )יעץ, וסיס סג~גניס גו 6סר , סתמי,.סג)נ) ישע ג)נ) קרt'pQ'1h 5 סוס כי . גמגוקטו 6ריסט'וקסמת
 6מר :מטן סרג 6מ:ס , חימים סס:וט0 0מס:ופט )יטפוטסו6 שקיימי )ג~גניס וסימיוי )כח כעני שסנטם "נעם , ג)גזממנוס
 ממסקס גייס , ntheine 6) מסגים יוסר ססו5 גפ)מיוסדטת
 סמחוופפ וסוף , נו כוגג 6'ן מקק ג)נ) 0קייפיס 0גוגג'סמגוג)
 כטין לקים סייס רח' ט) נימוס , 0:כי6 '6מר ססו6סמ"ק מקטיעי קסג סרג ויקמר , שטמירי ט1 )מ , סיומיםסמ:~טס
 סרג תפרו וגן . שטס סנ)ג)יס זריו )פי ויפיס , ס:ה'6תקרה
 e~h ונאפיס גניר) גן טופס חרג , 0ה)ק טס ט' פיקנגי16ר
 , be ג)ע 0ו6 עפ'י' נ%) 9)'סס סני טש קג)ו סחור1סמגט)י
bhסיגיו , כשפיוס דפס )"י ורריו מת מרטין פס גפות 

 פ) גלמך וחקוטסיו ttPp'i וגלי (o('th וגס . פספססנ)נ)יס
1fiU1מגוף סין טס , גו חסחגט 1)6 וסגיננו ו0 ודע , הפסי ,ס 
 5) סוס מתדפס סולסלכטפין

 המסה טא ספ9ס ו00ורס0 ס5מל. סרט"
 שפיס פק' סער פ5פר (mth וכולס 0מס%)וס 16סו הטספיפס פסיפס ong סוס כי , וגר 6סר סטטוס ופסת סמגוקסיס טו'גסקופפ ג)גי מקוס גלוחו רק סרג פוגר סוס י.סח11)וס %יסעף עמסט)6

 0סכס )סקור כטרש , סק9 מננקט הג' גג)) ס6' הפקוס .ומסוקס
 ינ' ויפקוס . 0ג)ג)'ס גט6ר כמו"מ Sh כמערג מן 1)6ה, 36 סמוימ "ו ספ,ופס כיופ'ס סס:1ט0 דיחס )מס מהקור גקר,סכ,) w~hn 0ד' גפג"ןס הסגי וכמקוס . רטט 0ת:וטוס פיו גטגור60סר

 ntihve סכי ט) )חקם ג'ינס מקמר מקוהו סנ' מסג))0ס'
 , פופטוח סטעוח יסנוטע רסוק יוסר סו6 61טר רג1ח כלוטוסיסנוטע :Ght'1 סגף) oon: (8 ארוג תסיס מס ס:סוג,ט סיוגגיס סיו לפסס"מרו1וח

 סגועס יסגופע anh 0ו6טון ססג)ג) מסגי פוטטומ ס:ועוסיסנוטט סו6עון SDn 6) יוסר טסקרוג 91 גס)וף P1DO סיסי ר6ףוסוס
 רגש יוגגיס מריסון כנ))) סיו י"ס )ה'1ס 0ג' 01ס6)0 . ג)גד5מס
 )11 ויש . כוס 0סס:%וס 0סי)וסוף טס0 60)0 ספקומוס מקיטס5"ז וגג) . 6מ1 גנ)ג) 8מד גונג ג'hsn~i 6 )6 סג)ג)יס ,גס6ר 6"דוסות
 ס6מרונות Wt5hh1 גסיא פ6פרי1 גאונית 6ריסס'ו סוגית )גד ס)6מוס
 סרנים סס6)א "6ר ט) גהקירחו גס כי . wliiwo סיג טשיס6)פ
 סרג ונגר )קמ Dh(o 6ן . unw ותסג,) ע)י0ס סטוגמוגמו)סס
 ~ntbme וט )סיום ו6ס , 0קי1ור )הפירס 6ם , ג)גד סנ'0ספנ1)וס

 פגו קער 6ריסט'ו גי סג6ר ומפני , דגריו "עספ ק%4 יומרסנ'
 עפרו ט) סרג פגעו גסו ס;ימוס גזסח 0מ,יקו ~filp %)םגם6)וס
 0ו6וק כוס סמ6מר )ג6ר סרג טרקי ומפי , ווסתי מגמחתוטגננו
 ססח:%וס ג) גרגריו סיג ג)) גגו %) . סוס חג' כסחנ,)וס גמי)טגנו
 כתתית לפני 0קןי0 סגופיכם י"ס ריגוש 6)1 סאת (1h'iwפ6פר'1 "וגם" ירט ג6טר סרק ג)6 ט%'סט'1 דנת סוף %מרו 6ייסט'ופעסס
 מס0סו1)וח סג'6 )6 פסרנ ס'וס טס , יסק) גורס ,ע) , למרוגיוריו 6ריספ'1 סס,גיר סק6)וס גי ט) ס"ס , וגו' דנרש סהקירוח%)ו
 6מר 6"ר גי ,י ו,ר6ס סרג מלפר -oinht . גס6ר וס'ס מכס 6חדרס

 וט מטיי סו6 ג)נ) )ג) וסיד סג) פתיח כטגפ "5הר מסנספר
 מסמול גס' נחן )6 ק6ריכע'1 מרקס ט6מס , טניה i'_)_nta לעי ,ג'ז ספמ~

 וט ססגיס ")6 ומסי , סיחרחר גמו lltiUO פסנ)נ) ורהוקסבנמס כמי ג'6 ונ6ימוו נפסיר,ת יגוג*ס סחוטות גמ*ף למרח 0גסואטומם
ntheine6מס סיסהכרו מזעמו ו0וכיף סגריו מפלס רשי 6נן ג 

 0רמקש וזקוף 0מ1יפיס ")ש ט0ס , קתרוס סגות סחי ס0י5ססג0
 י) 6ריסט'ו סטר )6 3מס ססגס )מת וסקסי) יה:ופטו ענינם%ר
 ספן גי רפ'י r~h זגגי רhis 06 סיוס טס סרנ 001 ג'ק. 000ססגופ
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 קם ושק שני הלק נבוטשמורה
 כל כי , ע% הטוסכם המבואר הענק ר"ל , חכמתנו אטמו ואטנם העולם, בקדמות תאמי האאשו
 ר"ל שכלנו, ואסרו , הזדטן כאשר נפל ענין ואינו ועלה סבה מבלתי לו אפשר אי הרברים מאלודבר
 מועם דבר בהם להת חשב שהוא אלא , תכליתם ער הענינים באלו לכיוצא סבונו לחת שכלנו ידקרצר
 בחלוש להיתו העומדים הכוכבים גלגל ואחור )ע( הכהית התנועה ממהירתו זכרו אשר כ* ע , עשהכן
 סמרו יוהר ירווה פ השמיני מן נלנל שירוק מה כל כי יתחייב שכן ואטר , נפלאה עלה ההש ,הצד

 הכתרח טן יתנועען רכ שנלג-לים מזה נרול ויוהר ק , לך שבארתי כסו , ימשך לא שוה אלא צהכנחגה
למעקב

אפדי טובשם
 טגחן סס3ס גי גו'.ל") סכ5יח סח;ועס ממסילות ,כרו 6סר כי ע סטליון סנלגל יחגועע ולמס נמסירומס סנלגליסבפגועת

 חנועח )סיוח 610 סקיימ,ס סכוככיס נסג) ג6ימור "ריסע"1 ממורח 56 מסחערכ סנלג5יס וסקר סמערכ 56 כמזרחמן
 עלגות, נ"נ) ממגועח ס% כמקוף סקיימיס סעוכניס ג)נ) סר6סון סגלגל זית נלנליס ימ163 נכר גי , ענס מוןל6

 ר.עוכניס ג)ג) למטעי גטי 3ל6סויס יערים ערכות טגינ)ומד
 ,ס ומסני , ס'ומיח )חנועס סגי ספכיח )סיו0ס 3מסירוח ס,ומיפ )0גועס סספגיח סמיומזח מטעתו )עטות חחחי61סל
 ל"ל . סחמעס מממל יוחל יסים פ : מעולס ;ס)6ס עלס סי6 מעלס ושח , סקיימיס סכוכ3יס ג)ג) npwn קימורש0יינ
 רן) . ימסך )6 סוס 6)6 צ : ממפ רמוקס למיוחס סיומים סח;ועס כך כ) יגנד פ)6פ3ר

~ra מסדר פומר 6יע מעגין 

 אסקפות ויפ ל') ט', טסג)ג)יס פ,ס נדו) ויותל ק : )פע)ס סג"לש וקפו המסל 'ותל טיסים פסיופי סנט) ירחק 6פלפכי
ען

אברבנאל
 . נקורע3'ס רפוד 61ג'ן גמיריס סוג enti~hn פרומקיס סיג1745
 3ו ס;פ) מסמ,'טיס סחוסים ט! מרטחו נס) גמ;מחו סרגסוס
 נספר טסיו מעיר עגמו t'wD':he 6נ6ר סוסך ועוד . רפ'61גן
 טג6מרו , ג'ג סע,') וט מפוי סו6 למרו ו,סי , סעגע ט06רפס
 סיו טוגן גימר סי6טיוס ט, ווסס0 מגס ססי6 מורם כןגס

מניעו גפי יסווטסו ממס 5מז ט;) )פי גתנוט,ס.סס מסמ)פיססג)נ)יס
~-AID 

 סרג ,גר )6 5נ! . 1trhae מן וריתוקו קירוגו 5)
טחיו

~mm 
 סיהג6ל גמי גט) יותר וטח לטיוחו רסק 6ג'ן סוגל

 סחוססח גסס 6ריסט'ו 'רוים ט)6 סרג ונחג . סטוינעיק
 מתמר תסרט סרג וסעיג , סרוק ,ס גפוף סיג6ר כמופ6ומס
 טחהפ,רר רצוי ס6מנס 6ך . ,דפסנו ומגמסנ, גסינותריסיו
 6ריסע'ו בדגרי ספ6ומר ר6סונס"גירס

 קט"
 ופירט , זסהיו

 )חח מסג כסך 6,6 קמרו h~GV . ג6הר,נס וגרו מקמר, ע'1)ספסין וגדי . סרג "רוס מס וסוף גחסוגוהיו דט0ו קדור ט)סמיה קסום );י וט וסיס . ר6טו,ס t'wDtlh כנגר טגונו מצחג6מרונס

קרשקש
 בערך ממנטות פעיתם היו הרקיעתם הגשטיס השרגננואשר
 המבוקש ואמנם . להשיגה בטבעם אשר הטעוטה הטעלהאל
 אותם ומסבב רבים כוכבים הראשון בגלגל היו לטה הואהשני
 גלגלש אותו וטפבבים אחר כוכב הגלגלים ובשאר אחדגלגל
 שיראה ספני הראשון שהגלגל כשאטר זה על ישיב הוא הנה ,רבים
 החיים לרברים המציאות ועלת החיים התחלת שהואמעגינו
 יוהר כחו שויהיה ראו* היה הגלגלים משאר יוהר החייםובפתי
 מגים גשמים יגיע העצום והכח הגלגלים כהית משארגדול
 הגלגל היה העלה ולואה , מועטים גשמים יניע הקטןוהכח

 וחי% אחת בתנועה בהתחלפות רבים כוכבים מניעהראשון
 הנה היו ואמנם , רבים בגלגלים אחר כוכב מניעיםהאחרים
 לא אשר , שאבר טה בזה הטבע שיהל'ף כרי רביםהגועות
 שם ואשר כלגר אחת תנועה לו שם רכים כוכבים בהםיהיו
 תכלית טחם גשם כל שיהיה כוי רבות הנועות שם אחר כונבלו
 עלה הוא הצר בחלוף העומרים הכוכבים גלגל יאיחור)ס, : דבריו ע4כ הכל, יוצר ישתבח השלמות מן לקבל שבטבעוטה

 שהוא העוטרים הכוככים שגלגל אחר כי בזע הרצק ,נפלאה
 רפקה ההכרחית תנועתו יתח.יב הכל המקיף לגלגל סמוךגשמיני
 :צ!%עני6 ס'ופ: "מ0גגנו::ו :היצנ:1י:ט'צצ  תתטעה וודם:יוו ג'יכ  ויתחייב , הסכרית הטעית טצרבתכלית
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 סים סמווטמצ

 )מסו
 מס מ:ם),ס

 :::ןף:ך%ס:12ן26% '112יח""לכג"יוי"":ע owwnSh "י:,י:ביץ:%להתט'""ס
 6ריסע'וז%י%י2:נ:י יעז otOt לפס יי , ויו' למסוג מצוית יסווטטו ג'כ לים ססגלג מיס 11ל ויום.- סרג  וימר גסס ' 'סג ז  ויסק סגטו)nt?s) 7 ו:61 'יעציממיץ

 סטססכ
 ן טוגרח' ;מז ומסירותם סחנוטו0 63יה,ו

 סיס סט)יון טסג)נ) )מ6:ן יחסיו ניפוג ס)6 גדי 1.ג6רס ג'ז ג'"

 מס' י%,גסנטגו ן !ט 06י)יימסו חפויייפחסיס
o~nstג"מית מניעה מס' ט6';ו וסמי.'ר,ח ס6ימ,ר גסגת 6ר,סע'ו יסח )ג6ר גזי , סטנט ו' מ6מ גמ?ובןס,ס מיג סגיך , 
 כ'6 כ6ן גופתו סיתם ענ6 ומקם . סגריר סמו 6חר )וגר גי,ן 6ג) ודטחו1 והנצחנו סקלו ג6מרו )וט ניוןופ)6

 )ג~
 )6 6,-.סק'1 י3ר'
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 48מג קצ פרק שני הלק נבוכיםמורה

 הכזרח טן כן הננקע מאשי שתחתיהם סמה ממהיים יווזר שיהיה כאף והיה ), השע"מ ק למפהיארב
 לא שהודעתיה כמו אבל התשיעי, לתנועת במהירות קרובים המזרח מן המתנועעים אלו ושיהיו המערב,אל

 זה יקל העולם בחדוש האומרש קהל אנחנו דעתנו לפי כי ודע . היום שרבא כמו בזמנו התכונה חכמתהיתה
 אלא , ומהירותה התנועה מצד שרצה במה נלנל כל יחד מיחד שיש נאמר שאנחנו שרשנו לפי וימשך ,כלו

 עד הנלנלים תנועת התחלף עלרז לנו שיתן אריסמ'ו יכול ואלו , כך זה בהמציא החכמה אופני נסכלשאנחנו
 תנועותיהם בהתחלף התיחדות עלת חזיתה נפלא, זה היה שחשב, כמו מקצתם קצתם הנחת סדר על זהשיהיה
 כסו כן הסדר על הענין ילך שלא אלא , והמרכז המקיף כץ בהנחהם היסודווז התחלף כעלת)כ(

 מיוחדת סבה לו שימציא אדם יוכל לא אשר בנלנל התיהדות במציאות מזה מבואר ויותר ,שבארתי
 מורה תמיד עוטר והכוכב תמיד מתנועע הגלנל שהית וזה , המכבים מציאות הוא , המכוין כוונתזולת
 אטר ז"ל, דבר השמע ספר על בתוםפווזיו אבונצ"ר וכר וככר . הנלנלים חמר אים הכוכבים שחמרעל
 החטרים שני בין כי בזה והסבה , ספירים אינם והכוכבים , ספתי הנלגל בי , הפרש והכוכבים הגלגלבין

הלתי
אפליי

 כמגוף 0סנועס (nifo ססכס כ:חיגמ "ליספנו ס"מל מסע)
 מן )בסס ססס סנ)ג)'ס ם"וחס דכל'1 ט) סר"ו' מן יס'סכ'

 סמולם מן סמיומדח o~ttm מ1ד מח:וטעיס סססססמ'נ'
 סחגוטס ממתריס יוחל טיסיו n'DI'O 0חגועס כמו)מעלג
 כי 0יומ'0 )חגועס נגוד OID כסס "ין rb כי חמ0יססמלסל
o)'bו6גמגו , סוד נמ)וף e'hllD מחמלי מס 0גינייס ס6וחס 

 ע) ot)stn 6ליסק"ו וכלי "ין 6'כ 0מחיסס מלסלסתוועס
 נמקל0 מתגועטיס 0ס סכוככיס כי כענמס מיח סלכ "מלוס ומפגי גע1מס, גמיס גסמיס סג)ג)יס מחגוטמ טגמ61 מסמדל

ומס
קרשקש

 ראוי והיה )י( : טאר חלושה הצר בהפך הוא אשרהטיוחרת
 קרובים שהם מצד פירוש , שתחהיהם סמה ממהרים יותר?ילין
 מהם יוהר שממהרים תחתיהם ויש חזקה תנועה ~טתנועעלגלגל
 התחלף כעלת );( : הטערב אל הם~רח טן תנועתם כלםואם

 התה"פ הסבה אשר פ" , והמרכז המקיף כין בהנחתםחיסורות
ntotpDn, הגלג תנועת במהירות המקיף כל שיקרב מה כי 
 נקורת אל הגשם יסרב אשר כל וכן אש המקום באותוית'לר

 טובשם
 סיסיו כז גס ר6וי וסיס סמערכ 6ל סמורם מןיתגוטעו
 60ומריס דעתנו לפי ומגס , סרסיו כסי סתנועסממסרי
 טיס ג"מר ס"גחגו , סרסנו tbs והנסך כלו וס יקלכחזוס
 ומסירועס 0תג,עס תנד סרנם כמו נלגל כל ייחזמייסד
bShנסכל ס6גמגו ')Dlh יוכל 1ל6 , זס גכמני6 סחכמס 
 כווגח זעק טכעיח מייחדת מכס למטך כן גס"דם
 מחגועע סגלנל ססיוח וזס , סטכניס למניינותממכוין
 6יגו סגלגלים מחומר על מורס תמיר טומר וסכוככתמיר
 מאיריס וסכוככיס מעיריי סגלגל כסיות וגס סכוככיסחמר

גרו
אברבנאל

 סת"ק צה%2:1 צוערה:צנ
 'תתייג )מערג ממ!ימ סמסנוטטי0 ממת )מטס נ)ג)'ס ס'ו !06 )מוץ מלוג ס'6 סמ'!מוע סנ,עחו ס0מ0'ו מגי ע0ר סריחת מסייעפסיג יטס

 פיגזי
torp)l 

 5 יניס )6
 ' וי' מ,ד.ג6מיו

 :ופר סרג .קר6! , ט'ג , מיטמיו' )מעץ 11PDS ממ!רמ 'חוועטו ג'; טסג)נ)'ס מ,ס גרו)
 ג26 ;י סו6 וסג' . 6מו ),י גק0ווטחס סיומי סגת) 6) מפוג יוחג ומהומים ס:מיוי א *סנוטטיס 'פ1ו'יסיו0ס hle סטוי סיס ססטקוכמגס
0sb

 וקמרו )מסרג. פמ!רמ יתוועעו מקטר חמחיסס נסר ממפויס : . גימרו מוג גינן מס 0ג' !)ס0ק . יחי גט

 )מלס דלג "רם, ס!6 ס!ס חג' סס0ק61) כריקון כמזיע ומחסין מסחטוקס יסיגו פסע)יווש )פי סמתיסס מסריומר
 סיחת ק)6 )סי )!ס סחטורר )6 ס6ריסע'ו י"ס ס6)ם סלקיה ט) גגי )גן , 6ריסט'ו ") ממטגחו גסי )6 6ג) ,סו!טוחיסססנ)ג)יס

 ס' .ז'הי :'1- 0,660 ערג 1 ...,,מ6ימ!ר
 רמוי טסן )ס' ממ,זק'ס גב' קלס וט מס' ניס ט)6 עם נפזר ,סמיה! סמק!1 גין שלממס ::01'זצ%עצז(ס :םנאיי2רג גלג"שקשיתיי י . ןיט ס6ו0ן

 ור.ו,!ן זגוגה ט', ג'6 יפגין ממג, סה'!ג ט'1 ומOStD~V6, 11 סמירה וסוף n~htiwסיר
Olp 

 וגמכ,רו0 ג1י גתנ!טח! ג,נ) ג) 'מי !)גן

 סי גי , , מ,,ג ,1 םסשיי
 סט :%ו!)ס מגס גו )0מ 6יס יפי )6 6טר מסטטוס יט "סג)גייס6מר גט%1ות ססחימדות (mbtis נס6ג) ן פיס !ס ס1)נ)יספנוע,ס
 'יגר ט)6 6גוגנ.ר מקמר יכ ט) )סגיך סרג ר6ס מס פנס 6ן , מסיד יסונג'ס גג)ג)יס וקג!טיס דגו(יס ניס סגוגניס hw~ mhtin ,אכוין

ילך סוו;%ס גו ":ר לגסס עעגע ס;וקגיס ענע קיטס סר"וי קמן , "מל סיער גמקוס ס~יסע'ו יע , 1DlbD, מס כי ס" מש . Wt)~uפסגחצש
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 הצ פרק שני חלק נבעתםמדה
 טאד, טרד מהחלף אבל מעם אוטר אעי אני אבכם . דביו תוף א מעט, אבל הפהש המתתשאי
 צורות השלשה חמרים ג' שאלו לי יתבאר , התטעא פן אבל הספירות טן הראיה אלמר לאשמאני
 הנלנלים, גרמי והם לעולם טהנועעים תשמים הכוכבים, נרמי והם מעצמם לעלם נחשנשטים

 הטהחלפים החטרים שני בין קבץ דבר זה אי חמיה ואני , הימורות וזהם הנוחו יתנועעו תשמיםר
 , אבונצ"ר שזכר כמו מעמ התהלפהץ ביניהם אשר או , לי שיראה כמו התחלפות תכלית אם ,האלה
 בלתי באחר משניהם אחד קבוע ש מתחלפים נופים שני דבר סוף . הרלזאחדות לחק הסכין ההנוסו

 אלו כהה נפלא צוהר , פלא מנין כהנת באין בו מדובק מיחד ממנו בטקום ננבל אבל עמהטתערב
 ברריך וצהר הנה כוכב , נדויכם וקצתם קמנים קצתם , כדורעם כלם בשמיני אשר הרביםהכוכבים
 המיחדת הסבה מה , בה דבר אין מאד נחלה והתיכה נקבצים, נלחצים ועשרה העיזו ראהע כפיאמה
 אחד נשם כלו הנלנל נשם וער השכנים, להעדר לתחרת והמחרדת , כוכבים בעשרה החתיכה*את

פשוט
אפוי טובשם

 otDla סגי  יכר סוף . מתחלסיס מחמרים סיווג ע5ערו
 6כל חעורג הלתי כצחי מסגיסס 6מן pl)pמתהלפיס
 מכק P)lW נצין בו ממונק מיוחד ממנו כוהףסגגכל
 נh~nm 5 6ח7 גנית תכנם 6חס 06 כזס המסל ,ש6

 , קנר1ח ועליות מרווחות עליות נס ממ63 עד מטיןסותת כלי זס גמא וסיסיס לתכלית גמנ6ו וכלס רכיםחלוסיס
 , סוגים מכלים וכליס ומגורס וכסף וסולחן מטס גוו"2נ6
eswn1מכליסנס זס 

 סיכויי
 ולכן bSD, זס מכית זס לעסות

 6סר קרגיס סטככיס 6לס הגס גחל* מותי סינ*מר

 'tppIW ר"ל . וינומו 1DD1mt תטפיס ר : כפנמס גחיסופס
 קכ1ע ש : ססכטי )משמס כס163 ויטמו סענעיחר~שגועס
 6ל1 ומדול גניגי תקוע ססכוככ ל"י , כקמל פפגיסס6מד

 עיון מקוס ככנן יפ , וכו' ככווגח hS סחיונ נד spסעניניס
 סב) כי יקמל 6ריסע"1כי

 מסו" b)b סמיוכ נו עי סו"
 6ימ

 ho'1 "גמגו סנ6מל עמו , ממס ק1ח os) "(6 ססכ1חיודע
 געפס )מס נדע ל6 6גמגו 6כל וכסודפן לכפ)ס דברפוס
 6ליסטיו יגמד כך 1 מכוין ככוגח ססו6 סי1ח עס נךמעוין
 )נוד)  פויסת נסג) אגמנו 6)6 סמיונ 3ד ע) ס61טסו)

 כ1ככ גדולים וקרקס קטגיס קנתס כדהרייס כלםנסמיני
 ססכס מס , כס דגר 6ין ח6ו גדולם וחתיכס גקכ3יס וארס מעין רקק כעי 6מס כרומק 61חר שנס*חד

 *ין מסוט *חד גסס כלו סנלנל גסס ועוד סכוככיסן למעדר לתחרת וסמיקות כוככיס כארס סחקיכס לזפתסמיחדק
חלוץ אברבנאל

 , סר6טתים טיס סיטרו כגר D~la סי6 611ת . מטו מקס סס0 מסמ1י
 מוס וסוליי , o"~h סכוכגי0 יטיס . 6ס סגלג) סטגט "6מר מיגי

 קיסיס ר6ו' גן . ק) ו)8 גנו )S':th 6 ממ'ס' קנט סג)ג) טטגעסכמו
 610 כי , 6)ם %יס9'ו דגרי גמולות מסר סרג וסור ,  סכ1כגטגע
 b)h תהו וסלולנ s(ia  מפר פיוס פל וסיס ול5 מזיי ל5 ססס)5

 ;סג)ג)יס נמקגס פניקס סקו גרופיס ;גו סם eht ,  ססומ1,יסמסנורי
 6ין סתמריס חלוף וסנט , קומנו ;;נס למס , )וסע 6ט סי1וסעו;גי0

 לסמויזרן
 סמתנוטע גי , תנוטותיסס nhrm ננצרות מפקת כ'6 עטו

 סיג סמרן וט קוי סוס , המיד מות ענע ווכח 1מסוהו 1D3pחמיו
 ו11רתו . סג)ג) גממר 8ינ1 סכוגג וחמר %נריע 61ת עט1חוכהמקת
 ס6ומרי0 מוגני מסוסו ע) ר6יס סני 6ריסע'ו ו6ס , סנט) ננייח6יו0
 רמס סוג שניו סגיך מג61ר טפוח )דטתו ססו6 מ6ט סכ)תסיס
 ג'6 ספירית 6יש וסכוגגש ספירי סג)ג) סקסיות ויאחו 6גונ,'רמזגיי
ot~thn, ופורחו סגך) )ממר ופורט סגוגג ממר גין ;ים גי )גן 
 , כן סי1 כ'6 , 6חח ופורס 6חד מתמר סרסם 6'כ סיו 1)6 ,מפלס
 סטר )6 ח6גוונ'ר סיום וטס . ספ,רייס גנחי 16 ספירים טויסססיו

 6ות1 טס0 סוג מנס , פסספיריות ס)מז1 פפוי uDnI ג'6 חטףגיניסס
 )טויס נמית דגרי0 (nthein 6'כ ק,פ,18 )טי מתנוטה מפסח עלוסאוף
 nt(~tuP ונגריס סנ)ג)יס בסס DS~D)I מח:וטטיס ודגריס סכונגי0ט0ס
 ס3)ג)י0 ומן סיסוזות גין קיק המו , מיסודות תסס , סעס ינותוספ0
 סנוטסס יין וסיסורות ממיר מבנוטפים סגלני0  לסיופ , DUDt רגסתו;
 יק וסג)ג) סנוגג סגין ס61מר ראוי גן , גמקומס ומיס ס0  כיתפיי
 מתנוטע ואחד תמיד :ח 6מז סק11ות גס;)יח )סיותס ט1ו0 יוהרספרא
 טס;1;ג ;ן סטין וגסיוח . סיסוזות מעגע מר1מק טסך ממססגך) מטני מר.הק ינחר וצורתו גהמר1 סג.גג סיסים 'תחייג וין .חשד
iA)h~tגין קנן דגר כיוס ע1ומס סעס,ס תסיס וצורחך גממיס מחמ)סיס 
 , 6גה)'ר גרגרי מטע ח,וסס סיסים גין tOShQ סממת)פ.ם הממפיססני
  פסהלפימ  גויים  פוי גסיוחס ולמס . סרג גינרי גוון מ)41 שסיסוגין
 גופ1ס סני סוג מאפו וססגוון ,  גיפר  היסר ס9יפ 'יין  1ס)ל,לסכורי
 גזור הקקי רק גזורים 6יוס סג)3) מ)ק' טס6ר ;סו , סקס כדורעלפו שני סג1כי סיס )6 גן סיס 06 גי , גג) סה)ק גסתווטע יייסיילויפ , ממגי ומצק סנ)ג) מענם סו6 טסגוגג ס6ומריס ע)  למלין  יופיוססנמ
 ס")קימ  סיתטלגו כמו , תמ11 מלק יסים 06 ננ)נ) מחטרנ ס;ו;נהאס
 סיסיו וגר סוף סרג 8מי ג6מח סקס ידור טס81 ),ס 1)ימו1 ,גכ)
 מון וט ממחלפיה גגדרותס ס)'מיס גופיה ר') , מתה)פי0  יוגרססני
 סג) עגם סיס מחעוג סיס ט06 גק), סמוק ס'הערג קמו ר') גומחטרג ג)סי נקהי מס0 6מי חקור ויסים שמו גתי מרש 6מי ;לגס.וח

 וטיגריס מלקין תסס וקין , 3חלקיס0 מחדמי0 00 ססמי0 גי ,8חו
 , סנלנ) כמו ספיויי שוגג סיסים ימזג 1);ן , לתורסמחמ)פיס

 מחטרג גלחי קס61 נגבס סגו6ר  גן יילר  ס6ין שית , סגוגנ נמומקיר סגרני
  עמו נמש 'סיס ובין , מסגסג) 'זוע נפקוס נגג) סוווג %) ,עמו
 נור )6 ס6ריסט'ו )ומר 16)1 פור  ומסר מוין, גונח נקמי גומיונק
 ילפ  ~Ottntns  פפגרייס 8מר 6ג) , ומצורתו סנ)נ) מהמר סנוגגהסיס
 , 610ח גג,וס וג))'0 סס ומסכ,גמ0 קל 1)8  כגז לש  ממיסי גססמס
 סמיהתית וג1ויחס סמיומד  נהפנט ;סנ)ג)ומכ1כג %'סעו 'כמי; 663ג)
 ע)יסס וקמר וס6דס ס1מומ סספ)יס סגדגרש גסו ;י , מבמדפיסימיו
 סיות טס , סמיה,ןוח 1131רוחיסס סמיוהריס גממריסס מחמ)מסתסס

 טעם גסמיס נ6פר גן , סר6סו,ס סנסמיס ונגורס סר6סק גימרטיסחחפו
 ממיוחד גממרן סנ,גג סנר . ק) 1)6 גני )8 משטי ננס כונססי1חס
 שכשריס מיקוף כלג סגרים ופגן , סג)נ) ,הת סי6 סמי1מרסוג1ורחו
 וממנומס זמסנוטס , 6גונ,'ר )יית וספור מסססיריוח ot~nttnoוספורות
 1סקועגיס סנ)נ)יס גתמר' 8ריסט'1 ?גרי מ"י סרי 6'ג ונ6 .)יעמו
 מהמקף מעגט סגוגג קגכיוח דגרם חג)יח ומס . טויסס ומקוק)8

 , ית' וסג1י6 ממגין 06 כי , ימד 1סדגיקס ימז0 מי )פ18) ר16י)ג)ג)
 סי6116ח

~)DW 
 סקרה וסעס;ס nt)tlnho aiho עסטע:וח סי6טינ0

 aettt , קמרו מיס ספיר , סרג )טטנוס סטטיתטסיך
 נס"

 136 ניס
 סתיחיוח מייחס ר') , וכי כז1ריס ימס גסמימ 6סר סריססגוגג'ס
 , סספיוי  )גלגל 6;ר יק"פיס יתדחס סעוגגיס נסנין ינחרממכוין
Hnnaמפני סי6 שגדורים סיס גי , גזור'ס געיותי ס0'גס סיסתמס חמיי נמית ט00 סיס ו6ס , עגלים גיורים כ)0 ססס סכוכג.סיסיק ס6' ס% , מהמטפיס מסוין ס"ת סעטנס  יפיס ייצג ניגרי 
 6)1 כי , ומקרס גסוזמן ,ס ;סיס סימר ),ו וקין , ססגוניתסתנועס
etoע) 810 טגפריס סמם )פי גזייי0 ג)0 סג1גגיס סיו )6 גן 
  ~ph רלריס יליפמ 51פר h'~tp1  nhm 5י'סט'1 ,)מן וגנר ,ממטע
 קנביס ק,חס t1Dhs סג' ושיר , סטיי  (p'u  סיפי,- כמו , סתרכסס
 מחמוסים 6מ כי גגוז)ס פויס 6יוס טומר  ;סגוכגיס ר') , נ111,סוקנחם
 כיס , גו הי סגטל כעיני ננ5נל ככוכניט סיו ו06 , רב חלוף נוסג'ל
 סג.  וייר . 3פי פויס  סרפיוים כמו גג)נ) ס1י0 ר.ג1גג'ס ;'סיור16י
 )מס גי ר.) . סטין ר16ת )סי 6מס ניחנק ומחר , סוס גוכגגומרו
 סרגו סיס 051 , טוית נמי"ו,0 גג1ג) ג10מה0 מ1ג3)י0 זגוגיים 1,0)6

 וסט . המיי )גוכג מכוכג טוס ממרחק טיפס ר16י סיס ,גטגע
 , גס יגל  6'ן מלוי גדולי והסייי  91נלים  נלת1יס  וטירת ג6מווסז'
 גוכגיס עסיס מטו  יפיוי  ק;מיוי סג)ג) גכוכגי Uth1 סנ'כר')

 יסנף סמקו0 )ס0 % גטו 6מי 3מקוplt 0(Oti )וס ,ס נ)ח,י0פזוגקיס
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 אמר קם פרק שם חלק נבוכיםמורה
 החלק מן בו הנמצא הבשב בזה ראפ יותר הנועל מן החלק זה  ההר סבה זו %אי בו, השה שץפשש
  יש1 יהיה כ1% שאה כשיאמן להמנעות יקרב נם מאד ירחק אמנם ממתו שההר מה וכל כולו וזה ,האחר
 לוה יתחבר לא , כן עשה מכוץ בכוונת כלו שוה כששמן אמנם , אריסטזו שיראה כסו מהאלהחיוב
 ואשר שז בכתנת הסבה מה אטרך אלא , חקירה מקום ישאר ולא כלל רוחק ולא דמומה מן דברהדעת
 ידעת כבר שאתה , התרמן כאשר ולא כפל פעל וה ואץ , נדעהו לא לענין כולו שזה הכלל עלירע
 דניד  פז היה ולא , שנזדמן שיעור זה ובאי הזדמן כאשר נפלו לא ועצביהם והחמור הכלב אגםשנירי
 היה ושלא במקרה, נברך, חנחר ישר יורד ואחד יסתעף, לא ואחר סעיפים מסתעף חוצב דק, תנחרעב
 הכוכנים אלו הנחות שיהיו משכיל ידמה ואיך , כך רעתם הכרח נודע כבר , לתועלת אלא בההדבר

 מהם דבר בל כי ספק אין 1 הורסן כאשר או ענין %א המהחלפפע נשליהם פענועות ומספרםושיעורם
 , פאר פאד הציור טן רחוק ענין בכוונת לא החיוב ע"צ הענשים אלו וסדור , המככן כוונת לפיהכרחי

אק
 טובשם

~sis"וס סיס מכס ולפיוס , בו  pSno לכוונת כ4 %י  כיי4פין 4כל , סיי% לר על יייפ כלו *פ סגלגלר5וי  פן  
 כלל,  ריקוק 1ל5 יתיפס ין  רכר ירפפ לזפ יפסטר fis  פכיין  יפוק יפ וכל bw  וס , ס"חר ממחלק כו סגמ65סטככ
 61טר , זס גכפגח ססכס מס bSh חקירס מקוס יסקר ע6 סזס כמיסמין לגמגעוח יקרג גס מקד ירחק "מגסממיט

ר"ח
אברבנאל

 מתיגת כמו מסג)נ) גזו) מ3ק גסותך סוגר רעינו 06 וקרוכ ,ט
 כסכנניס שמיתרת 0סג0 מס )160ל יט ורכן , כ% גו;כ גס סחיןננוסס
 6מל וגמ,ק , 6מת ממס;הס מס קטו יחי ווזגקיס סו)ה,יססרג'ס
 .  0סו6  סמקוס עם Dh~nt מגס )ס0 ים ג6')ו ג)ו0 מסם 6יןמסג1נ)
 ופותר כפו) פ5מר יוחס וט' pho ומ ציי פיי  ol'hSt  לל  פ4ףמין ייוי יפר ללינפפ  וסספג4ל ;י וטת , ,0 ס)  סיג  1Dhn מסולמוס
 געורת סמתי;ס )61ת סמימדח כמגס מס , )מעלס סוגר מסו;ט1יוו
 סרג טקס סטטוס )י וסנו6ס , ס;ו;גי0 גסעדר n~nhet ,גוגגי0
 ופיוס 6מד גמקו0 רגם ויתקג1ו יומקו )מס סגוגגיס מפלתעסנחו
 )ומר רמי "ע מסמס מגגוי0 קגנקמיס מרי גי , %רגפקו0
 מטח כמגע ;פי ג,ס ס0גס )נק; רשי וגמומן גמקוס סוגליסטסיו

 סיס 06 כי , סמו סג1ג) ממגע סרי  יסיג וטתס , ססע0ס;וכגיס
  גונג גי  סיכיס רישוי יותר מסג)נ) סמ)ס ~ס מס מטני מסנ)ג) משקסכוגג
 נסיות כ' , ממיר וגלתי סויף מסגסג) inho ומהא ספירי 1ל8משיר
סנף)

 "ג6ש תפי , מסזמיס מלקיו טסיו רשי סיס ה)11 מג4 קסמי
 טעע0 גמו כט)יוניס געניניס סקיצות נסיגות 6ססר וסגתינותס,דזין
 , ממינו htX וכלמס גלו ונס סרג 6מר פגן גוס מקירות ג'ו0י)נ'נ
 ג;י6עין )נמנע קרוג וגס מעי ירוחק שמנס 6)ס קמו מסזגליסר')
 : 6ויסע'ו סיר6סו כמו יהגרן מרומס סמיוג גי SD כוצוטוס

 יגף עחס , כ!' כן עשה סטין בכונת כ* שוה כשיאמיןאטנם
 ונמשך מהוום  שסעוף  כפיויי יפסילו גוש ויר איר  ייפש4פסרג
  סתנועוח מסמסך )המוס ווין (h)Pt 6ין 16 גי . ורקון גכ!נס סס"מ8ת

 יסיט מ)6 , סס ג%ר סג!גג'ס !מנחת סמחח)סים ו)ניר'1סמתה)סות
 יס'  ספייין  ייין לפס o~hV  פיוס  לגר יסקר "ג) . גלל ריחוק (סגג)
 תכפיו  כסי גצו ידגר קופתך סרג 5מר וטסיו ג11)סbS1 ,1גוס

 סט)יוניס געניני כי . ינינס נשיג 1)6 ודע )6 ונמצו 6:ר0ט)י!נס
  טיו6ס  פייר  וייורפן ישרי  גררך יל5  גפן, פפל  יופפפ שומר6'6
 קיט וייטוו מתמסמס דגריס וט1גיסס גיזיסס מזגריס גלחי סגפהנגופי
 וטס , ממנו )ג'מ מנמסך חוטטת מסני מסס 8הד ג;) סגניתמגס
 )01 גסירוקו וסורגוני . ס"מימייס סט)יוני0  ירגריס זפ  יי5פיןטרשי
at~wלצרן ס"ריסע'ו וקמר , גוס סרג ונרי ס) )סקסות סתטעג'. 
 י"ר  רויפי "יגס ס;ונס גי , ג;ו,ס יסמין ו)" סרג סנגרגסגס
 6מר וימויו 60) סע) sut ht~V 6ג) . גמ)י;וח סו גהו(ק סמי)וףבזפ
 קוס ט6ז פסיי  כפיטי  תכיס יוווי  גטי סיסטל6

~tS'nD 
hin)o 

 סרג מסקות סנ0 כי , )ט)0 סעף) כחיוג סהיוג ע'1 ג:מיס;מס
ינוי)!

~fiu 
 מן )8הי פיפר ר1ט גסות רסיס )6 ית' ג,זיעהו ממסרק

 ית' ס6)וס  ;יע  יגפכהךס ט) מתוריי יחנט 6סר ססנ0 ;י ,ס6;קרייס
 גלנווו ישמר וס , סתי)91 ום טקזייג פס ט) לפילוסוף יתן סהי)וףזס
 חסחנס  hlh  06 מפלול  סיסמית 1סht~D 1DSD 6'8 גיזיטתו יקמרונס

~sDO
 סחנ8ר נגר סנט גלמנו סמ"ק מוס גס:'6 ,0 נסס מסרג .
 6סר גסמיס סנמ61 סטייק, ג(ס סמק'רס ע) סמ6מר ממנו אגיעסטורן
 )וס טקס ססי6 0סגס ס% , סגת פגלהי )h'h~ 1 גמוסחסתנ8,-

סמיכי
 ,(0 ססוט)ת ס'8 0כי6 ק0גeh~inn , 16 0 סתהייג וין
 גפירוק! ס61ת געעוס כלוזי וסהויק . וגו' )ו סמחיהזסהי)וף

 נננ: (muvt די1,1 ):ע זחל גן'4,:%'ע% ט2%י
 "ג3 , סמיוג ט'1 קנמטן ספ'*ס9 גמ6מל סגוווס י'1סר6סחם

 0גלג*0 שסיעות יקמר טסהורני )סי סזגלי0., סלפ  עדפשינו
 וסטת)ס)וחס מיגרש מפקעות h)h דגו סחוג שחיןשי פ'1 פומפמו 6% יכחנס צטטו ס0ם גסכרמ מיש סכוכניסועניני

 מגחן 16 (tnibfin מלהג סטורן oh )ועת דלך )נווקין
 גסגיח יהמייג מחויכ "6י,ו יורר גמגמו טטניוו סיס ו"0,

 קסט!)ס שומר 6תס 06 )סי)וסוף סחורתי "1Wh 1)גן . סגוונס ט'נ;יטיס
 61מר ו"ין . סעו כמ)ון'ס לנות מס )י 0גיז0 גמ*6יוומסויג

 . '(twun סקת)ס)וחו כ'8 לדגר חיוג 6ין גי , ממויג ססו6 )וסגין מי סגוסיס0 ייע 6יע סו6 06 גי , 0גוהס יודע קשינוסי)וסוף
 6ם מסיהם יפרטו ט)6 )סי  סנטיה טס0 יזמנו סספ)יס גזנויסומנס
  כנלג*ס nwun  גגתלופי סיס eht עוג. חותר נו ע) )תועשה ebt)ס;רמ
 קסו6 )ומר יתכן )6 מתייגות סגות 1)6 תועות 1)6 0גרח פ1יויל5
 6ת יגיימו נווטת סגם מגסי 000 סדגריס חרסי 6ג) , שמיצגע'1
 )מ)וס'ס סגות 00 סיו 06 כ' 6ף . קסו6 גלופן זנר ;) וגרועויא סכיע ,  אאונס פססלי  1ר11ן לכייס  גפסייפ 000  )ס%עסגלו
 otiia~ b~*fiIDDnl מספר ייסע ליO1t~D  1 עינויי  סיכל ליס60)0
 סגוכגי0 ועניני וסרופיס סמרר י6%י ונ)נ)י0 ס0קפסונסגל

 סיג 05 גן , וכטח)ט)וחס 0וגי*ס ot))co עניני OA1ונרותי0ס
ntwm)נטעמות 0יו נ8 למרות גשמיות סגות שמימית tmbn , 
 61ם . וסכווגי סמיוכ כתות עתי נין ודיין טד 610 ססעו)ס וגרסוף

 מש ססמימיש מקופי סגוח גני6ור תותן מאת מגיל סיסספי)וסוף
 , טסם סמ)ופי0 סגות מזיו וסיד סהיונ ט'ד נמקן סספו)ס סיקייסרמוי
 דטחו סיסמוך מס ט) )ו 6ין טויסס סגוח )תת יוג) )6 ;סו6וניון
 ורזון גיווני ית' Shon )פסך ;ייל פל רסיסו יפרס והסגריי ,גמיזה
 )דגרום שנות גוחי,ת ססי)וס,ף תוקר 8'; סוס . ס0ס שאופיסמסחת
 ט'1 גוס קסזגליס ;ותיו דלח מחח,ק כמי!ג זעת מגטקס60)ס
 ):רו6 ס"'י  וי1ס  ייון יופי לשירלי פור  סיט) מס סימנס ,סגתנס
  ctuDn י61 ;נר , אודחס וסוהות מסחנוטות טסן ג16תוסג)ג)יס
 גו16 )6 למס 6! , סטותו גר6 )מס ihGti גמו וסו, גו, לנמנו6;ר
  ספי1ין );י יסקו )6 וגגוונ0 גיהוד ס6)ס 0"6)וח גי , )גןקוזס
 ויולי , ירוי וסלא פורזת פוינו וי פיריי  ליריים סיג פייר;פו
 ססס וסימן 6ות ירסיס גיי ~h(o גת)וסי0 ור01 יס' ר.מגווןמגוון

 גשון  טיחג"ר  ועיי , יעפל  יפולש  ליכלתך יי0 "גיח 16 ,ממוטים
tC')h1ל1פ  סל8 גמו ;צונחו ענין נוע )6 עימנו 16 , גטוסי'ח 
  נסמיס סס גי סטמימייס סגרמיס מוין  גן  ויין ,  ופלפיפויריפיו
 כסכי  ויפילוסו , מספקת סי" וסולע סגוונס טס 0מ)ווי0גטו סתיני ימרס 6טר סססגס פוס סתג6ר מנס , )השינס סוג)ויוג)
 , ס(י*סוף ענע כן %? , גגוונס דעתו ילול  ל% יילדי  %-*ותשוווי
 , סמיוג זמת "יקיים ימכן )owt!nt 6 6)ס סגות מ61 )6 סו6 06גי
 סריגו ממס oh יי טיס 6! עטנס )טות 1c~h 6י כזחוח פסתי)סי
p'pnקינו גפכ'6 סרג טגחג ומס . מ18ד ו:גינסו וב ודע , סמלייות 
 )נ8י 06כי

 גולו טס81 , סכוונס )וטת סמיוג ופח גין :ים ססגז)
 סיס 06 16 טוי hSt סר )8 סר6סונס מססיגס שעולס סמוך06
 סרג 51יר  כקו,  ;ישר ממס )דגר יהר !קיוו נתהזם, 61מ';נעזר
 וטון ג;ו!:ס יח' מלחו ויומס "נמסך ר') סגוונס ע) o'h1 1(18טין
  יוגר ס;6)וח  ומס  פנתיפ וסרר  גג4ליס פלוי יגושש יייוסר5יייי, . ;וכי ס6)וס 1h(u טס וכ)) סנ)ג)יס תנועוס פסתמ)פות גזומךיותר
 1סגלנ*ס סגו;גיס עניני סנגי"י0 נקמו aYn1 סגוכגי0, פפניף5ס,י

מאס
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 ים שרק שני חלק נבוכיםמורה
 ולוה י בגלגלים, קבוע הכוכב והיות הגלנלים תטעות מהתחלפות גדיה שהר דגושה ע5 אצלי ראתהואין

 אברהם בענין ובא , בהכרח השם מציאות על מ( מופת והכוכבים הנלנלימ לקחו כלם הנביאיםתמצא
 שמכם מרום שאו , בהם הדאיה עשות על משור יששה ואמר , התפרסם שכנר טה בכוכביםמבחינתו
 אדון ואמר , השמים אלהי ה' , אברהם ואמר , השסים עושה , אמר ירמיה וכן , אלה ברא מיוראו

 כל כי זה ובאור , בה ספק אין אשר האמתית הראיה היא תו , שבארנו כמו , שמים רוכב ,הנביאים
 כחות מיחדם לשום תוכל , שבארנו כסו אהד שלהם שהחמר ואע"פ החלופים מן הנלנל שתחתטה

 בנלנלימ הנמצאים החלופים אמנם , אריסמ"ו שלמדנו כמו , הגלנל מן החמר והנחת )מ(נלגלים
 המאמר בשה הרויח לא , הנפרדים השכלים אומר יאמר ואם , השם אם כי מיחדם הוא מיובכוכבים
 הנלנל זה יתנועע זה ולמה , הנלנל מן הנחה להם שיהיה גשמים אינם השכלים כי זה ובאור ,מאומה
 בצר הנבדל השכל זה התראה , למערב ואחר , המדח לצד הנפרד שכלו לצד רהשקיחהנקתו
 מקצתם קצתם רוחק ערך על זה ימשך ולא מאחר תה מטהר זה והיות , המזרח בצד והאחרהמערב

נמו
אשדי טובשם

 פ5ר כ"ל . os) tnpS סגכ'6יס סמר ולזם ר !עמקם  61ין גדעסי ל6 גלו ענין סיס סכלל וס על  סירפרמוי
 % על גמדך מעגין Pbn )ר6ס ססמיס ח)ועוחסמסחחלסוח סגכי6יס גמ65 כן סדכר טסים ולחס , לנטלם 13סכל
 וכסיותסטגין מכוין, 1ככ11)ח סר)ון דרך על נרפס 6ג)סח'וכ ססס m~tsn על מופח וסכ~כניס סגלגלים לקחוכלס

 כ5 כי יכעיס ססס מ)י6~ח נסכרמ מדע מכרןככורח חז"ל כמיס ככוככיס גחיגחו o~")hS נעגין וכ6 ,כסכרת
 פיספ יסגלגליס  סכיכגיס לקמו ~ס .ורסיי , פתרט  לו שמתורס ענסו מנסיג  תכלי  זו לתירס 6"6 6מר דולקת גירסר6ס
' ו6ת על מסורר יסעיס ולתר , סמגסיג סו6 6ניסס"י
 וקמר , ססתיס מלסי ס' 5כרסס ותתר , ממיס  פוסס 6מר ירסיס וכן , 6לס גר6 חי ור16  עויכס  מרוס ס6וסר6יס
 6ין 6סר ס6מתית סר6יס סי6 111 מעולס, תגסיג קלוס סיס צדע סממג1 רכן, כסי סכ6ר כחו סחים רוכנ סגני6יס6דת
 ס6ר ושתגס , o~O מ5י16ת על יורינו כגלגלים תבוע סכוככ וסטת סגלגליס חגיעית סחחלפות כי וסוף , כסספק

 , 6ריסט"ו סלתדגו כתו סגלגל  מן סיתר יסנסת סגלגליס כסית מיתרס  לסריס  יוכל ל6 6תר סלמס מסתתר 6ט"ססח5סיס
 כוס  סרית ל6 , סגסרריס  סטכליס 16מר יתפר 061 . מיתרס מי ויכיכגיס נגלגליס סנמ65יס כתכסיס6חגס
 61'6 תפסק חס ממסר וס יסיות סתירת ניר וספסר סתערכ כ5ר 1nho ססכל סחר6ס למפרג, וסיתר סגסרד סכליליד סתסיייפ תניטסי סגלגל וס יתנוטט ולפס סגלגל  מן סגסס לסם טיסיס גסס יינו סנכרל ססכל כי ,  ח6ותססתסמר

 סיפסרן
אברבנאל

 ~ODID ןיט~יניס סיאטל טל סורס טספטולס לפי . מטס  פ1י6ות ט)מוטת
 סייס ולצי , פתרי גלמי מחזו; 54ין ופהורסיס מכ~ו)יס סססתורים
 סו" ג' ניכית פלח פליו "מר  לכן ר' פלילית טנפוססי יגדולוי

 פוסס
 יססרסס, סער פס גכוכגי5 פנתי)ת1 לגריס  כסוין זג, ויפרומוסך,
  יטוס פל תסורר '1C'DG ועפר ,  ספ)סיג י.8 5)י יטע IOJD ,מוסי) גלסי סרס עירס 5ססר 5י 7111 ר1)קס גירס ר6י מ:5ת1'לר")
 יפוייי "לס גר5 פ' 1ר16 טי),כס פרוס ט"ו ג"ופרו ניססר"יס

קרשקש
 מציאות על )י( :  ארץ  והיה חישתו וכגרה  עצמו  התעבההמרכו
 ברא מי וראו ע'ניכמ סרוס שאו כאמרו פירוש בהכרח,השם
 . אריסט'ו שלמדנו כס( הגלגל מן ההשר והנחות )פ( :אלה
 טבח אשר ההנחות טהחלף שהוט הראשנן החומר בוירצה
 דקות בו חדש אליו החומר טן שקרב מה בי הגלגל הואחלופם
 ממנו שרחק ומה , האש סור הוא וזה תנועתו מצר וחוםוקלות
 , האש כמו וחום ובדולח בקלות שאינו האויר צורת קבלקצת
 הצורות התהפכו הגלגל מתנועת החמר מהם ירחק אשרוכל

 צר אל הנשטים יקרבו אשר בל הר'ם שאמר כסו ,שקבל
 וזה , והארץ הטים כמו הגועתם וכבדה עצמם התעבוהמרכז

 : האמתיהוא
סי1כרים848ש888888שש8אצש%1%גע גוס כמיגס טכיס 6תר )וס , ססמיס נמן סוגר"יס מכ)) מטס)סט~)מ
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 45מה 'ם 8רק שני חלק נבוכשמורה

 ובחשז הצד לס שותנחגע חיב חגצמו הגלגל זה שפבע שימטר טבלתי בהברת np~W , faברד
 שבפ בבר הנה , יבאר ובזה אריספץ יאסר וכן ש כן, הענץ זה תשוקתו מחייבת הטהההההפוחדות

 בפבע זה התייהד דבר שה באי , אהד כלם שלהם החומר שהיה אחר ובאטר , בו החלה שהיעולמה
 האחר לתשוקת מתחלפת התנועה מן הטין זה לו תח%ב אחת תשוקה נו והנעה , האחר טבעמבלתי
 אל הבחינה זאת השיתהנו בבר הנה ת . בהכרה מיחד מבלתי א"ש אחרת, תנועה מין לו חייבהאשר

 בהפרח מבוע בכוונת שה שההיה יתחייב ההתחלפות זה הבמציאות , מהם א' , שאלות ב' עלהמחקר
 היחוד זה ייחד טכוץ בכינת זה כל בהיא האם , השנית והשאלה . יתחייב לא או( )נא החיוב עיצלא

 אסר שכבר , כן סר לא סיחרו ירייה אכל זה הכחייב לא או , העיר טהר מחודש וזה שיהיהיחח%ב
 שאבחשר שצרקש טה ואבאר האלה, השאלות בשתי מתחיל והנני . בקדמחע שיאסע מי קצת נ"כשז

 : הביצם בפרקים אבהם
פרק

 פבשםאשדי
 חייג כעלמו סגלגל סטכע סי6מר מבלעי כמכרח סי6מר יגמל וכן sffg . יגלל וכוס 6ריסע"ו י6"ל וכן ש :ש,'

1ffntlh  דבר כקיום 6חך טויסס מחמר סיס'ס ויסקר , כן סיסים סמסירס b'w חגועחו מייכ ועגמו ינלגן זס פעכע
 תסוקס גו וסיחם ס*חר טכע מכלח' כטכע זס 6"כיתיימד יכלר ס% ומס ספח6מלח, חנועהו מייכ סנלנל וסועכע
 , ס6מר nPtnPS חחחלסת מסתגועס מין וס לו תחיית6חת כנרקיס א ו ס0סק מוחל )6 עויין רשל וכו', ככר מס תמענין:
o'h)O'1 סר"סונס סט6)0 רש) . וטbant מייחד מכלתי "'6 זס 6חרח, חגועס מין לו חייכם6סר , כיס כסדק 

 ש כתחקר 6ל סכחיגס 61ח כ1כ6תט ככר מנס נסכרת : כ"6 כדרק יחנ6ר סטניםוסס6)ס
 ל6 סחיוכ 5ד על ויסים סחחלסות כו ימ65 ככר כי , יתחייב fis 16 סחי1כ  5ד ע5 ל6 נסכרח מטין נכווגח זססיסים יחחיינ ססתחלסוח יס mh~n)o חמס 6חח , ס6לוחמתי

 ל6 16 ססעדר 6חר פתודפ סיסיס יתתיינ סייתור זס ייסד  מכוין ישונע וס נסיחז ס6ס ססגיפ  וסס"לס , מטיןנכוונח
 ילני16ר סכ6י0 כפרקים ס6לס nbbno, סתי ינקר יחתיל סרג  וסגס , קזחון וס" מטין  כטוגת ostn~ 610 וס סכלסימרו סי06וסיס סת65מ לסי סחסירס כ61ח 6נתגו ומגס ,  ידפון סעולס ויסיס  פכין ככוונת סיסיס 6ססר ככר כי 1יתתייכ

 : יס  6חר סג6 יפרע וס h1on  יע9וימ סרע פיריםזפ
פרק

אברבנאל
 גסגימ fi'h ולגן Ot)ttinen מסיייס סתמחוניס  שן  יט (dbnסמנו
 ס1ר 06 סיסנוטי סייג גירסו גמי ופרפו סגלגל י9נפ  סי6פרפגלני
 וקן .  יפיע 6ל ח;91סו סתיינ סלו וטלזזס גורס וט8ותס ספ0ירופומס
 כפספס סוועחו מסתייג ספיויס 11רס1 פור מרניני ר"ל 6ריס9'ו61פר
 לפס יגנו וס ולני , סט6 סיפי, ט69 נפם *פ)6 0פיותד פפלגל

 שנלגליס כל תפר owtn 6הר לנשפר ויוי ,  פ0ס6לס סמלם גוססייוו
 ספין ~ס לו מתייג 6מח וחלוקם גטגע סג)ג) וס סירסר רנר (6OI'hהר

 סמ)וף וס מניפוח 6ם , 6' . ס6)!ת פסחי תווי6סו סופתטסימינם סרג ספי , גסכוח מימו מגלחי "פטר 5י ס6מר גחי*ףפססו1ט0
 מססגס נמקן סעופן טיוח מגרמי מי"ג ממייג וכשניסטגג1נ)יס
 פמודט סיסיס סיס י0סייג 06 פיוון גכוונת סיוטן מסיס  וורסכלסר טסני" 4וס16ס . )6 6ס , סהיוג % ט) י6 מכוין גלוונתסר6טע0

-16

 ש"ז %ל , ח קשיי % 6י סדרר
"eh: 

 9ר % ית' ממדיר
 סקרפ4ז יסר ספניויס סני ויסתגרו תפיר גסוי0  ופגתן ר0%פסיות

 סיר ער %ר סוטת 1(ס1 ,  כן  ~UGh  טיסים פיו  כגר גי ,ובכוויי
 (ס, עי סיכ6) סט61) 61) סס~דטחין, נמי , וגו נטיס וס'רמסז6י
 9סווסיו  ססס כגר "סוג סיסו6ס

 כדרי
 ;קלוס  גסס,גס מחה') סוני 61מר , ססי6 לי6למ  !ריבפססמ יי* פסס VD ספית ו0מקירס סגחיר0 יללו סללי פמרט פחססליו 900 .6יך , נסגרס 0גוונ0 גסס סיסחייג 61פר ,  וריי נכוונססרי;ווס מסקנס יפרך סספול0 לנטר ימס

 ירג סססדל ספרן פסתלס כי  כן, 61י)ו ססמלס קרקס 6יךכי
 %' , פנית פקני ג6תר 610 לוס וסהיוגס . נידיירווס;1י0

 מפקע 1סכ11נ0 ייתור ((fi,)DW ah פשק גוס עמס הסרי סיוםהפס
 סי8מר חרס 0יוגגי0, וסגתם סיפים חנו9ועסתוי

 ספיי0וי
 SD פתנו וומקכי0 יו6סעס פיסני פמויגין יתי גן יפרפ 5סריקלס 0תיסי0 ,

 W~h יעיר פר טס ירנ נטיפן ל5 לכן , נכללו סיקס כפו מדובור
 פס גיי יעלז (n(owt סכי לזיוי ימיין קינו יייוב  סריסו)ג6ר כרי פכ'5  גסוOY 4  יטספ סוPh , 6, %י"ס 6ייסע'1  ירפסו 6;ר0מיוג
 גגos1U~ 49 הירוט ופס ייריט ירכיי יתיר גי , 5רי9י'ומסמסו
 :פל סרט 0061 , 160 גירוט ו0כיטס  גילי סויפת לסת כריפיס 0;י1ס מסי 5,כ 0וי , יכרייוס יוליוס  וריסי'1  סיקסו סהיינטוין

~sbcoופל . ג0כ'5  ריסיימ סרג סטינ סגניה  olha 0פל'ס בסיי מ-5סונfnh סטנים 01600 יתיונ0 טייפר ;פסס לסי ~ס וסיס , גפג'ג 
 גוגריו. טיסניר יכפו , יר";וני oih~e לססוגס ויסתייפיטור

 לכוליר גילת 9טנוה,1 )סור סרג  מסטלי0 ס6הר סו6 מסחטוגס סג'1מ16קן
 )6 פכוון גגוונס סרס  פ"-ס ו0כוככי0 סספימים יגרפיס סעגפפסם

 יבל ח"ב[ נבוכים]בצרה

 סמם יסיל1מק(  סי6מר o~tlnoI ובגיס מסלח ס)-ו שסק ר6ס .כמי"ג
 06 . ס6לס 0מלוסי0 גבלס0ג0

 כבסירוסם 061 , סמניפוס יחדי לעלוי
 , ער %ר  סהלוסיס גחיוס גב)  גגלנ:י0 סכוגייס לינסס %1081ס4-ס
 0גי6ולגן

 וכרוי
 פליז לסריות יסיר טייס לסי  ג6הרו)פ יגס ססס9

 8סה?ס , ג' . ינלגליס PtD1~fi מחילוף , 6' . ירג נדגריספוות פיני סני טס 4ו שיי איום ספ0 סרט eth)~I , 0061 גברייםירגריס
 כנגי)- סר6:ון סספניפ ג6פרו יתנופוס, פתלוסי ט610 , פיסי6תד ספין על כ'" כ6ן 1סטיג ספניפיס 990 פל גתס31ס1 סו6 סטסכוכגי0,
 ומשף גחטעומ סגד מ),4 ממנו יתמייכ 6'ג בין עקום כנגוח )1"ין

 6הר  וס ומטני , סכוכגיס מעגין ונר זס נכ) סרכ דכר 1)6סמסיריח
 פוו ליפוי סוסך ליס פגלי סוועוי למקסי י"זה?ר 3יס ימין 5לטימיג
 סיפרוומ, סיכתם פ%ת פיוינ,ס לפיוס למוכיח et~)tw פויוילמלויי
 נצלנו סמפסליונע ~י nthsSns סחם , סריסינו 0ט,ל0 פפ0 נקרייי

 סגח1 שתכיס 6ג) ר') (ס, יחמ"ג )6 16 'ח' מסגוי6 מכוץייוווס ;יסיח יתתיינ 06 געסנוסיו וכר 6טר גגלגל,ם סכוגגי0 פויוייסמיסוס
 ס.-6ס~נ0 ספ")ס גת ונסו tott~lno הנגייס ססכ)'ס מ60חמהו'גח
 דטסו גלם ~0 יל  ג6ופרו כי , פנוין ניוווס ~סיל  כסיסים 6ם גס 6מר ולכן ססענות )ג) גובח ס'6 סי' oihnD1 .י!6ת

~)hVDD 
 סר8:ויס

 תפנם , ס0תחלסוס 4ם יס 6פר  ולכן סכוכגי0 לפניני מלליססיסס
  פיס יחמייג 8ם . סיימוד וס "חד פכרן ככוונת סכוככיס וחלופיכתגוטוח הקאי ר') , (ס ג) 6מר ולגן  סהי~0יס לכל יוליך סי6 יסנטיט016
סנסמרי

 ל5 18 ספות 6חר מפילם ~ס
~tfnot 

 0פו1ס טגייות 6גל , וס
  ומנין ר0% פסיו0ו סר סי5 1כ11וי כרשן י0' פפנו סנייך ישפרלרמון
 ס,8ת סנ' סס6)ס לגער וס,0 .גו

 06 מנפטך טריים טרק סוג סגי"
 רגויס נמ1"1 ס)8 וס61 , כמיונ גע,ין 6ריסט'ו wvnh~t מס גו)נ6ר
 סכם מ16ת0 מרולס סתמייג 6ין ס6פוס , ששמית ג0גפ כה? נמקרס66

 נידיטס ססו6 סמיוכ סיות שסוף PGtlh'1 זע" גישר בקונסעסתית
 סעוי"ז פתוייי  גלפני , פרפי  סירטן לסטר ו6י , גו ווסנס טפם1ר11ן

 , וסתיייוס יכווון יס' פפנו ספוי0 יסית ~0 פסטס6מינו
  חעקיס מן ריו oh 5ו , %'סמו רפס סיס  5זי דסתס סיס 06)סיג  )פקסי

 וססתימדות סכו,,ס  )קנז ס!'1tlnhr  5 מגא גאי "'כש אין ,ט14
 ספ6פר ומניט ח'). פוק יאת, 6מר וגריו וגסכן סקיפ~ח. למונחטס
Shוף (ס ע) סמקירס(סחי hin)o 6 %'6 לפוסס יחגיר 6סר  יעמיס 

 סי6 וסיס , סמרו יכוכגו0 מניני סלף על 011 , וכו'  נימין 5ירסור פי לו יפיחרס סמילוף לנס  סם,ילס onm ססי6 ססגס "ו ,onthfinlo ס0הייי  וגן יחלוף לוס פלו סי6 סייף ססי0 06 , 0ג0 פג4לספ61
 סטטוס12
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