
 כס פרק שני חלק נבוכיםמוה
 , קררה ור,,טכהט , וזגגיו אברו ההשמים , נפלו שהכוכבים , כלשק יסרסו , נדווה אומה אבדן אועם

 שימצאהו למי , הערב אצל שטומר כמו וזה , ההשאלות באלו מכיסא חירבה , העשה חרבהוהארץ
 השכהו אור בתוספת יכנהו אומה הצלבת בהתחדש כשיספר וכן , ארצו על שמיו נהפכו נדולצנע
 אבדן כשספרו הנבטאים לומר רטנה שהם כסו , בזה וכיוצא , ארץ והתחדש שמים והתחדשוהירח
 עם הצלחת וכשיספרו , עליהם יתעלה לבורא נדול והרון כעס ענינו ייחסו מדינה או אומה אוא"צ
 , קולו ונחן , והרעים , ושאג , וירד , יצא , עליהם הכעס בענין ויאמרו , וצהלה שמחה עניני לשםייחסו
 הנביא כשיניד וכן . שאספר כמו בזה וכיוצא , ועשה , ופעל ואמר צוה, , כן נם ויאמרו , זה כמווהרבה
 , ישעיה שאסר כמו , כלו בסין ההוא המקום אנשי מקום יחלוף פעמם , אחד מקום אנשי אבדןעל
 פני מעל האדם את והכרתי בזה צפניה ואמר ישראל, אבדת לומר רוצה והוא האדם, את ה'ורחק

 וסופתו, אמתתו אראך בכלל, לשונם ספרתי אשר ואחר , כן נם זה ודע , יהודה על ידי ונטיעיהאדמה
 אחריו הקם ונבוכדנאצר מנחרים ואבדת בבל מלכות בהנהץ להנבא השם שלחו כאשר ישעיהואטר

 הרעות מן שישינם וטה , מנוצחים והיותם מלכותם בסקס במפלתם לספר והתחיל , מלכותובהפסק
 חשך אורם יהלו לא וכסילותם נשטמים כוככי כי אמר , החרב מתנבורת בורח מניצח לכלהמשעות
 טמקומה הארץ ותרעש ארניו שמים בן על 1 ג"כ הספור בזה זאמר , אורו יניה לא הרח בצאתוהשמש
 אחר ונמשך והעורון הסכלות ממנו הניע אדם ששום חושב ואיני , אפו חרון ביום צבאות ה'בעברת
 כשנתצה נשתנו והירח השמש ואור השמים שכוכבי שיחשוב , הספוריים והמאמרים ההשאלותונשומי
 ספק בלא שהוא הטטצח ענין ספור כלו זה אבל , שזכר כמו מטרכזה יצאה ושהארץ , בבלמלכות
 כאשר וכן . עליו נהפכים והשמים , בו תצר הארץ כל וירמה , סר מתוק כל וימצא , שחרות אצי כלקנאה
 ערי כל על במשלו הרשע סנחריב ימי כל והכניעה הדלות מן ישראל ענין אליו שהניע מה לספרההחיל
 אסר בידו, אז כלה ישראל ארץ ואבדת מאצלו עליהם הצרות והתכף והננפם ושבים , הבצורותיהודה
 ילכד הפחת מתוך והעולה הפחת אל יפר הפחד מקול הנס והיה הארץ יושב עליך ופח ופחתפחד
 מוט ארץ התפוררה פור הארץ התרועעה רהט , ארץ מוסדי ירעשו נפתחו ממרום ארובות כי ,בפה

 השם שיעשה מה .לספר כשהתחיל המאמר זה ובסטך , תו' כשכור ארץ תנוע נוע , ארץהתמוטטה
 הלבנה וחפרה , ממשל אמר , עליה השם יבישהו ובשת ירושלים על הרטה טלכותו ואברתבמנחריה
 כשיקרה כי ואמר נאה, שירהט הדברים אלו פירש עחואל בן יונתן אטנם , צבאות ה' טלך בי החמהובהנה

ש,.;,וי",י.ן.,י11",זו,.בונ,שן"יו.ז...(ןי,י.י,יןת
 יסור והירח השבחי שאור המנוצח על שזכר כמו כי יוסיף, והירח השמש שאור טמשל אטר ,חזקיהו
 כשתסצאהו שהאדם תסיד, זה תמצא ואתה , הטנצח אצל יוסיף אורם כן הטנוצח, אל כערך חשךוישוב
 ולחולשתו העשני הסותר מן הרואה הרוח שיעכר למה , ראותו אור "ך ולא עיניו יחשכו נדולהצרה

 יראה הרוח ונוך לחוץ הנפש והתפשם השמחה עם ובהפך , הנפש וריעקבץ האבל לרוב ג"כומעוטו
 וסוף , וכו' תבכה לא בכה בירהטלים רטב בצית עם כי אמר , שהיה מה על מוסק( האור כאלוהאדם
 ה חבוש ביום הימים שבעת כאור שבעתים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור והיההמאמר
 שבעת כאור אמרו ואמנם , הרשע סנחריב סיר כשלונם הקים רשל , ירפא סכתו ומחץ עטו שבראת

 שההר לי יראה ואשר , בשבעה ירבו העברים כי )נ( הרבוי בו רוצה שהוני אמרו המפרשיםהימים,
 והצלחה מעלה לאומה מעולם היתה לא אשר שלמה, בימי היו אשר הבנע חנוכת של הימים ז' אלרומז

 , ההם הימים השבעת כמו יהיו אז והצלחתם שרוסמותם ואטר , ההם בימים שהיתה כמו הכלושמחת
 יעלה ופנרההם יימלכו וגולליהם אמר, , לישראל מציקים היו אשר הרשעה אדוח אבדן ספרוכאשר

באוס
אפתי 16בשם  גכי611 סרוס אכריו גרסך מעגין וכזס , וגסס 6כדוופספמיס 16 עם גתי5ח ע5 ו5סגיד לחקר ר51ס כמטיס סיסעיסור"5

 סע:יטס ג156 סרגם ימסכו ל6 ס:כי6יס ס6ר המגס ,נוס אלו וסססמיס גסה ססכוכגיס יססרסו גדולם הומס6גדן
 סבלינו )6 6עגס יכעיס פגטסך כטד ק5טט טאסגו סיסעס ס6ר "מגס , גוס 1כיו65 גרגריו סרגס גרסך מעגיןוגזם

 סגמסכו סיוח עס סעגיגיס כקלו סרגס גמטכו 65סגכי6יס
יעליסו כי ירמס . כן גס וס וזע שמרו : יסעיס גו סקריך כלסר נך כ5 כטסליס ס6ריגו 65 6מגס יסעיס סגחסך גמ1ק5ת

קרשקש
 העבויט גי מ( : כך כל נסמא א'ט זולוע וברברי הרבה וההטשלים ההשאלוה בעשיית ישעיה גרגרי נטשך שהענין נזההטפה

 :  השבעה גסספר ר"ל נשבעה,ירבו
חסר
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 55נה כט פרק שני הלק נבוכיםמורה

 עלה כנכול יבול צבאם וכל השמים כספר ונגולו השמים צבא כל עמקו מדמם הההם שמטובאשם
 העינים בעלי אתם והתכוננו וגו', תרד אדום על הנה חרבי בשמים רותה כי מתאנה, וכנובלתמגפן
 ,ס(אין )נ"6 זה ואם . השמים ישיג הענין תאר כשהוא לחשוב יביא או יכופק דבר הפסוקים באלוהיש
 , וקלות במהרה גדוליהם ושפלוים( )ג"ח ושחות והשפלם מהם, השם סתר וסור מלכווצם להנתץ משל אםכי

 נמהרה נפלו השנוה טן ורחוק מעלה וברוממות בעמידה ככוכבים היו אשר האישים כי יאמרוכאלו
 בו, להאריך כ"ש המאמר בזה לזכרו צריך ואין מאד מבואר זה מתאנה, וכנובלת מנפן עלהכנבול
 הפסוק בזה ראיה יביאו , סגולות שהם בהם שיחשב ה מי ואף ההטון להיות אליו, ההכרח שהביאאלא
 באתנו הנדה הוא כאלו אלא , נאמר ענין זה באי עיין ולא ולאחריו, לפניו שנא למה בהינהמבלתי
 כאשר ועוד , בהתהוותם ההנדה שבאתנו כמה הימים באחרית לשמים יארעו דברים עלבתורה
 , שנתפרסם כמו עמו אשר והמלכים האומות וכל סנחריב באבדת ישראל את לבשר ישעיההתחיל
 ההיא הארץ ובלתה ההם השמים נסקו איך ראו מחשל, להם אמר אחר, דבר לא הש"י בעזרתוהעזים
 העמירה בהם נחשב והיה , הארץ את מלאו אשר שהם אמר כאלו , נעזרים ואתם שעליה מיוימות
 יאבדו הארין כקיימות הקיימים ועניניהם , העשן ככלות וכלו מהר אבדו , טומא ע"ד כשמיםוהקיום
 ונו' הרבותיה כל נחם ציון ה' נחם כי אמר , הענין זה תחלת , הבלה הבגד כאבדת ההםהענינים
 כי מתחת הארץ אל והכימו עיניכם השמים אל שאו וא' ישעי יצא צדקי קרוב תו' עטי אליהקשיבו
 לא וצדקתי תהיה לעולם וישועתי ימותון כן כהו ויושביה תכלה כבגד והארץ נמלחו כעשןשמים
 בדבריו זה נמשך כבר כי וארץ, שמים יחדש שהשם והתמדתו, וקיומו ישראל מלכות בשוב ואמר .תחת
 , ואמר כנחמות התחיל וכאשר , והארץ השמים ר"ל , לו מיוחד עולם הוא כאלו המלך מלכותשישים
 ולימוד שטס לנטוע כסיתיך ידי ובצל בפיה דברי ואשים אמר , בזה שרסק ומה , מנהמכם הוא אנכיאנכי
 כי המפורסמים הגדולים מן וסורו לישראל המלכות בהשאר ואמר . אתה עמי לציון ולאמרארץ
 יבא לא אטר כן אחרי ישראל מלכות תנתין ושלא המשהק מלכות בהתמדת ואמר , וכו' ימושוההרים
 הרברים עניני שיבין למי הנמשנות ההשאלות אלו על דבריו הנהיג ישעיה בי ועוד , וגו' שמשךעוד
 שמים אברא אני ממשל ואמר כלו, האבל והמחות המלכות שוב ספר ואח"כ ופרטיהם הגלות עניניוספר
 אשר זה ואטר המאמר, בדבקות זה ביאר ואח"כ , זכרם וימהה הראשונים וישכחו אחרת וארןאחרים
 ולא והצער ההוא האבל מקום וחדוה תדירה שמחה בענין אשימכם שאני בו רוצה אני אברא,אמרתי
 תחלת כאח איך עליהם המורים הפסוקים להדבק הענינים סדר ושמע , הקוים ההוא האבליזכר

 , תחלה עלינו ית' חסדיו ספר ואח"כ ס'ג( )סט ונו' ה' תהלות אזכיר ה' חכרי , אמר , הענין ,הפתיחת
 רוח את זעצבו טרו והמה , ואמר מריינו ספר אח"כ בו, שדבק ומה , ונו' עולם ימי כל וינשאםוינמלם
 ומה מעולם, היינו מקדשך בוססו צרינו עלינו האויבים ממשלת ספר כן ואתר בו, שדבק ומהקדשו,
 אופני זכר ואה"צ , בו שיבק ומה , מאד עד ה' תקצוף אל , ואמר בעבורנו התפלל ואח"כ , בושדבק

 אחרי , וגו' שאלו ללא נדרשתי אטר , ענינו ולא האמת אל שנקראנו בו שנונענו מה לרובהתחיבנו
 ואח"כ , כזה שנדבר ומה , באשכול התירוש ימצא כאשר ה' אמר כה ואמי וגרהמים במחילה יעדכן
 האומה שזאת זכרו לזה מסך ואח"כ , תרעבו ואתם יאכלו עבדי הנה ואטר; המסונו לאשר רעיעד
 זה דבר ואמר , המתחלפים הענינים מאלו שקדם מה כל ותישכח בארץ ברכה ותהיה אמונותיהיתקנו
 באלהי ישבע בארץ והנשבע אמן באלהי יתכרך בארץ המתכרך אשר אחר שם יקרא ולעבדיו ,מיונז
 ולא חדשה והארץ חדשים שמים בורא הנני כי , מעיני נסתרו וכי הראשונות הצרות שכחו כיאטן

 נען בורא הנני כי , בורא אני אשר עד עדי וגילו שישו אם כי לב על תעלינה ולא הראשונותתזכרנה
 כאשר כי והוא ונגלה כלו הענין לך התבאר כבר הנה , ונו' בירושלים וגלתי משוש ועמה ניפהירושלם
 ירושלים את בורא הנני כי , ואמר מיד זה פירש , חדשה והארץ חדשים שמים בורא הנני כיאמר,
 יעדתיך אשר בה והשמחה ההם האמונה שעניש אמר ההקדמה זאת אהר , משוש ועסהנילה
 כאמונה והשמחה באלהים האמונה י כי , תמיד עומדים שהם כמו הארץ את וימלאו שאבראסאני
 האמונה שענין כטו ואמר אליו; שהניע מסה לעולם ישתנו ולא שימורו א"א , ענינים שני הםההיא

ההיא
 אובשםאפנדי

 ס' ורחק יסעיס ס6מר כמו ג15 כמין סמק.ס כגסי יחליפו טסן גסס סימטונ ה : יסעיס גו סקריך ג6טר נך כ5כמסי
 גסס סיחס~ג : 076 5יסר56 וקרם יסר56 ססו6 ס6דס 6ח סחכמיס כ' ר") , מגמיס גסס גסס סימס~נ ד") .סנו)וח
 : ג6חח ס6גוס' סמק סגו5ק מס סחגתיס גי , סנורתסקס מס ג~' 1ססמחס כ~' ס6מווס 1 שמת, ס6מס' r'no סגו)וחרןס4
 . טגיגיס סגי סס נ6מוגס ~ססמחס 'כ56סיס ס6מוגסגי ס6מד טגיגיס, סג' ססימס ס6מוגס מנדר גי ר") עגקאמ.סגי

 סי6)זין ס6' , עגיגיס סגי onSno ס6תוגס למגררר"5 ממח סיסים וסכ' , ס6מ~גי ססו6 מדגר וגניולו גגססופ'6מין
 נגסהגרס
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 כס פרק שני חלק נבוכיםמורה
 אמרו והוא ושטכם, זרעכם יתמיד כן ז קימין, תמידים הארץ, שימלאו פגרתי אשר כה משמהרההש
 כי , עו' ה' נאם לפני עומדים עושה אני אשר החדשה והארץ החדשים השסים כאשר כי זה,אחר
 אלא יון או פרס מזרע שהם ספק אין רבות אומות שתמצא כמו , השם ישאר ולא הזרע שארפעטים
 אשר התורה נצחות על הערה אצלי נ"כ וזה ח , אחרת אומה אותם כללה אכל מיוחד בשם יודעושלא

 כלם, פרשתים זה מפני הרבה בישעיה ההשאלות אלה באו וכאשר מיוהד, שם לנו ישבעבורה
 הארץ את ראיתי , אבותינו בעונות ירושלים חרבן בספור ירמיהו אמר זולתו בדברי מהם באוכבר
 , אמר נבוכדנאצר יד על פרעה ומיתת מצרים מלכות אבדת בספור יחזקאל ואמר ובהו, ההווהנה
 אור מאורי כל אורו יאיר לא וירח אכסה נענן שמש כוכביהם את והקררתי שפים בכבותךוכסטני
 אשר העצום בארבה פתואל בן יואל ואמר , ה' נאם ארצך על חשך ונתתי עליך אקדירםבשמים
 ואמר , נגהם אספו וכוכבים לפניו קררו וירח שמש שמים רעשו הארץ רגזה לפניו , אטר בימיובא
 וט', חניכם והפכתי אור ביום לארץ והחשכתי בצהרים השמש והבאתי שמרון, חרבן בספורעמום
 ממקומו יוצא ה' הנה כי , הירועים המפורסמים הספוריים המאמרים על נמשך שמרון באבדת מיכהואמר
 השמים את מרעיש ואני , ומדי פרם מלכות בנתיצת חני ואסר , בו' ההרים ונמסו ארץ במותי על ודרךוירד
 לספר דעעחיל כאשר , אדום על יואב ובצבוא , הנוים כל את והרעשתי החרבה ואת הים את הארץואת
 הרעשת אמר , עתה לעזרם ה' ונעתר , נגפים מנוצחים וגויותם מלפנים ושפלותה האומה חולשת היתהאיך
 להיוהנו ויאבדו האומות כשימותו נירא לא שאנחנו בענין עוד ואמר , סמה כי שבריה רפה פצמתהארץ

 נירא לא כן על ואמר עזרך, מנן בה' נושע עם כמ"ש וכחנו, חרבנו על לא יתעלה ישועתו עלנשענים
 תהומות ירנזו אף יחילו כנם ראוך , המצריים מביעת במפור ובא ימים, בלב הרים ובמום ארץבהסיר
 ארץ , דבורה בשירת וכן , באפו עטן עלה תו/ ה' חרה הבנהרים הארץ, ותרעש רנזה וכו', בנלנל רעמךק%

 ונתתי יואל טאמר אמנם . שזכרתי מה על ינשא ממנו אזכור שלא ומה , הרבה מזה ובא וכו',רעשה
 הנרול ה' יום בא לפני לדם והירח לחשך יהפך השמש ע"ע, ותמרות ואש דם ובארץ בשטיםטופתים
 אצלי והטוב , בו' פליטה תהיה ובירושלים ציון בהר כי ימלט ה' בשם יקרא אשר כל והיה ,והנורא
 ירושלים על ומנונ נונ סיתת ספורו יהיה זה תרצה לא ואם , ירושלים על סנחריב סיתת מספרשהוא
 , המאורות ולקות האש משרפת ההרג רוב אלא הענין בזה נזכר בלתי ג"כ היותו עם המשיח, סלךבימי
 שתהיה יום כל כי תדע הנה , כפירושנו סנחריב מיתת יום והנורא הגדול ה' יום יקרא איך תאמרואולי
 והענין ם , יכילנו ומי מאד נורא ה' יום גדול כי , והנורא הנדול ה' יום יקרא נרולה מכה או גדולה ישועהבו

 דבר השתנות או , עליו שהוא ממה העולם.'והשתנותו זה שהפסד והוא התבאר, כבר מניבו נלךאשר
 כי ועור , חכמים דברי ולא נביא דברי בזה אלינו בא שלא דבר הוא , ההוא השנוי אל והמשכומטבעו
 השאר על תורה חרוב וחד ואמרו לנמרי, המציאות העדר אינו חרוב וחד )ד( עלמא הוי אלפי שיתאאוטרם
 יעשה יסוד והוא תסיד החכמים לכל תמצא ואשר , אחת צורה על והוא )ס( יחיד מאטר עוד וזה ,הזמן

ממנו
 מדבשם

 סיכר ונ5יורוגגססו
 כמס סרח טיסים וחג' , ס"חוגי מסו"

 וס וגענור , עגיגיס סגי מס 1"ל1 , כ% PDD גו "ין"סר ס"מחי סךכר מקמין ססו6 ס"חוגי סטוג מחלק זס לוססניע
 סגזכר חג"יס ספגי סס"מיגז "תר שמגס ורעגסיעתד
 יטר"ל ורע ויעתוך מדם גגנד הדס למס יסלם סססג"מוגת
 ס'סיס ~סכ' , כלייס לסס יסים וסל" לעולס לעלקייק
 ווס סיתות ס6ר גין יתערבו זסל6 לעולס קיים יסר"לסס
 ר"ל . מתרס ג5סיוח פל 56לי סערס  חס : 1סמגס"מרו
 יקייתו  סס כן 06 לעלס סייס יסיע יסר6ל סרס6חר
 ~nlah ס6ר טס פתטרנ יסיס פתם olnttpt ל6 ס6סססרס
 . וכי' סגינו גלך יסר ומטח 1 גיתית תסיס ססורס  כן06
 סוכרנו ספסלים 6לו כל ני6רי1 געכירו 6סר סטגיןר"ל
 עליו ססו6 מיס סססגותו 16 מעולס 1ס סספסד לאר610
 סגי קלסי סת6 תתרו ;י כוס חלקו ל6 סט;מיס גס ,טניס

אפף
  סרסר  פקטין סטי ייפיגי סיוג סילק זס Sb'1 ססגיטגפס
 3' ס0 סרי טימר וזעו סלל, סרק גו יין יטרסייסי
ot)t)P: סס6מיגו 6סר ר"ל . וספכ0  הפסס יספיר מן ז 
 גדד פוס לסס o)at ימטלס סיס ג"פהס  ססס סג6יסססגי
 לע"ס יסלל)  סססיסיך ורסיי , סלי יסיס וסלק לטויס  o~tp ליסר*ל זלט  ויפפוימרס

 וס)"
 לסו nintbo סנר כין יחער3ו

 ר") . סח~רס תמוח סי 56לי מערס וגס ח : וסמכםשמר
 כן 06 לאופוס סיר 3ין פסענה 'סיס סרס יקייפוס ל6סיס מסורס יקייפו ס0 6"ס לעולס  ottp יסיס יסרבל  ססס"מר
 ל'ל . ויו' סיגו ילך 6סר ואיין ט : יגריס סייסיסורס
 לגף סו6 סזכרי1  ספסליס 6לר גל 3'יריו גטגורו 6סרסטיין

מחכתי קרשקש
 אסר אחת, צורה על והוא לס( הגלגל: שהוא הטתג,עע השאר נשאר א'כ חרג ינסור שנה  שאלף גו רוצה 5ו', חריג)ד(ואטהווחר

 נטורה החנועח ובהשאר לה גמשך mpo שחוטן גשארח, כנענועההוטן
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 8פנו כס פרק שני חלק נבוכיםמורה
 שם ושאק , השטש החת חדש כל אין , אמרו הוא , תלמוד וחכמי משנה מחנטו פי כל הצהממנו

 טה על , חדשה והארץ חדשים שמים שלקח שסי עד )י( י סבה בשום ולא פנים בשוםהתחדשות
 לא יעמדו לפגי עומדים שנאמר חומדים ברואים כבר להבראות עתידין שהן שמים אף אמר, )י(שהשב
 למה סותר שוה תחשוב ולא )ח( כ השמעו, החת חדש כל אין באסרו ראיה והביא , עומדים אלאנאסר

 , ההיש השמי על וימשך מפסעו דבר ישתנה שלא אסרתי אמנם . אמת וזה נברא, הואבראשינו ימי מששת אז אותם המהיים הטבע , היעודים ההם שהעניינים רוצה שהוא אפשר אבל ,שבארנו
 הנכבדת המהורה והיר לים המים ונהפכו לנחש הסטה שנהפך אע"פ כי , הנפלאות מן להשמר)פ(
 אוצן טבע שבו ולא יברכו לא , להם והדומה ההם העניינים אותם מתייגת מבעטו סבה מבלתי ,לבנה

אבל
 נובשםאפיי

 0י0מנס 16 עניו 6100 ממס ח0חגוחו 16 סע%ס ,סהספרד
 שמיס נס 0ג'ס נגוס ימג6 ס)6 דגר 610 מקכעו דגר זס6י
 . מזרים מעמיס 0)קמ ספי טד י : ע)5 ג,ס מיקו )6וש5
 כמח מז0 כ) t'ha סמכמיס כין ~rJP מגוש כך כ5ר"5

 למיס ומקמין סוכל וסיס כשוסו שגין המסוג 0מ'ס0מ0,
 סיס 6כ) ניו 650 6מר מסמים 0ימסוו מקמין מש י6מדניס
 , נסס סיס 650 סגין וס 6י 16 ח6ר וס 6י נסס gllntaשמק
 6101 סנזרס ז6ח כן 06 , שמס סמם מדי כ5 6יןסימרו סיו ט65 6מל שמש פיחסת לסטר ס6' עי ל6שוסכיך
 : ון5 סמכמיס כ5 נס ומוזיס מוסכמת סי6 חדפ כ) 6יןגומלו
 ממהמר SD)n ר"5 . סכ%ט 5מס מוחל 6100 חמסוכ 651כ

1Dbnכמקמל )ומר תירגל . )סכל16מ עתידין 0סס מסמים 6ף 
 יר6ס כ06ר סטי וס 6י 16 ס6ל וס 6י כלמיס 0שחד0ססו6
 ר,לכ מכייל )מס תותל יסים כן מטלין סיס ו6ס דכויו,מסלע
 גלמת , מסכטו דכא סוס 0יטחנס 5ד כסוס 7006 60י60מל
Y.b7006 6כ) . כ)) ומהמל כע5 כוסח ,ס btx וכו' רוח , 
s'~gסכר16ס עסיסן 0סס כסמיס יטרו 0טחס( , s~g מסכום 

 ומסנוב משדמת פונכ15ת חגוטוס 6מר סמסודרוחסמערכיוח
 ממודלות ככר סם כעמיד וסיקלו 0יג16 סמערכיוספסס
 6פ" ס6מש מעגין ס,ס ד*5 6מח, 1וס : כריפים 'מיפ00ס
 וס מ0מ ל"nthlel~ . 5 מן יספרר ל : מבמקר מכמ'5ס'

 ע5 וממסגו מעכסו דכר סיסתנס 6ס0ר ט6' )מטיס*לסי
 , כעכעו זכר ~1neh omnt ס6י נפתיע כפרת' %1 ,והגוי

5ס0מר

 חתח ח07 כ5 6ין קמרו סמסנס וחכמי סח5מתמחכמי
 וסקרן חד0'ס ממיס מיקח סמי עז מכס סוס hStסייס כסוס סת"זסוח סס וקין גוסנ כמגסנו ע%ס ו6מר1מסמס
 מענין מכופר סו6 כ"כ ר"5 , וכף סיחסוכ מס כסיחד0ס
 סעגין סיתסוכ סמי מסמס, תחם חדס כ5 ספין סחגמיסגין

 מקמין סיס olnT" 65 סמיס ומקמין סוכר וסיסכסנוטו
 5סס פיחוזה מלמין סיס 6ג5 סיו ס65 6חר סמיססיחסוו
 ע5 רסיס וסכינן נסס סיס ס65 ענין וס 6י 16 ח61ר ~ס6י
 ן כסמם תחח חדק כ5 6ין מלמרו ססמיס סיחסוו 6פסר60י

ohמוסכמת סי6 חז0 כ5 6ין הגורו וסו6 מגורס ז6ת כן 
 5ומר סירנס 5סנר16ח עחידיס  ox טסימיסתיפר  סוס סמ6מר 0גע5 תח0וכ 651 . סחכמיס כ5 כסומוזים
 ירפס כלסר סניי זס 6י 16 ת61ר וס 6י כסריס0יתחדס
 סני6רט 5מ0 סוחר יסיט ק מעגין סיס ו6ס זכריומסטט
 זס 6ין כקמח , מטכען זכר סוס סחסתגס 75 כסוסס6"6
 סססכות 'רקס קסו6 6פסר 6כ5- סמ6מר כע5גוונת

 וווגכ5ות סג5ג5 חיועות לחרי 0יכ16 סמסודרוחסמערכיוח
 סס כעתיר  סיקרי סידוקו סמערכיוח ססס וססכוחמסוזרוח,
 קמרו כותת וסו 1 נר6סיפ ימי ממטס תס1וריסדכריס
 שגימר יטמדיס כרו6יס ככר לסכרזית עחידיס ססססתיס
 h1)ol  טומדיס, 6ל6 ניתר ל6 יעמרו כ' ג6ס *גיעומרים
 סל6 תמרתי  למכס :  סייס תחת קדם כ5  6ין  מלמרורסיס
 , חסגס65ות 5סס6ר סס61 כלסרניי  ויפרך מטנסי רנרישתנס
 זגר סוס יסחנס סל6 סרב דקת כי חו0כ יחסוכ 65כי
 סס9  סימנס כעת ס7כריס ימתגו 6כ5 ע"ס 6100ממס

 סטסורס ופיז לדם וסריס לגתי  סמטת מנססך P"#b כי , יתפירו ון6  ימסכו ל6 סנסליוס 66 6גל , (nl~SDפפגו
 ישוכו 6כ5 מחמידים ימיו ו65 יתמכו ל6 וסדומס סעגיגיס "וחס מחייגת טכעיח מגס מכלתי כס5ג 5גנססגגכדח
יסתיד ל6  מהסנט חון טסו% סדכר כי ,  גריסין lbl~S ל6יפגו מ6י ntbS(1  סיס וישי כמין ר6טינס  פסיי לכמוסדגרוס
 , מיוחד ענף ועל יתיר דברי שאלו חריז. יחודה  רביבמותת
 , החיב הנד שביארנו כמו הגלגל העדר בזה רוצה אינואבל
 הוא , אחת צנרה על או מיוחד ענין על שאמר שטה לפרשוטבל
 אלפים שני הורה אלפים שני תהו אלפים שני שנאמר דרךעל
 ישתדל לא הבחרות רתיחת מצר לאדם תהו הם אשרעשיריות שני שהם שנה בעשרים תהו אלפים ושגי וירצה , המשיחיבמת
 שישתרל שניות עשיריות בשני רוטז הורה אלפים ושני ,גלסור
 אסר שלישיות עשיריות ובשני , החכמה ובלטוד התורהבלטוד
 השלמה ההשגה ששון המשחה בשמן משוח שהוא הכהציהימות
 יעמוד אשר והוא , הנקנה השכל או נפועל שגל לוויהיה
 עשורית שהוא חריג וחד ן המושכלה הצורה תמידנשבלו

 לנפש לחולשה ויגיע החולשה גהכלית גופו אשרהשביעית
 יחלישו אשר וכל מורינו הרב אמר ואם , כליה חולשתמצד
 ותוך אורו יתרבה השבל תחזק התאוה אש וחככה הגוףבחות
 בימים השלט האיש כשיבא עד שהשיג במה וישמחהשגתו
 השמחה ותרבה עצומה תוספת ההוא ההשגה תוסיף למותויקרב
 בעת אי מהגוף הנפש שתפרר ץר למושג והחשק ההיאבהשגה
  אבל מופלגת זקנה אל הגיע כשלא רפא זה כל , הה-אהנאה

 הגוף, בחולשת השגלי הנח יחלש nupm  למפלגתגשעק

 והוקנה , הנפש במפר בזה ~py נתןוארימט'1
 יגיעו זקנים נראה שאנהגו , מעוטו או הלחות החום רוביפי בחיים תחח*

שחג"
 ן 4( ! מבולבלת שכשם ותהמה כשבעש או לשמונים

 בו הרצון , ותחשב כמו חרשה וארץ חרשיט שסים שלקחשמי
  להבראות  עתירים  שהם  שמיס אף אמר )ו( : הדעת על שרגלהבש
 : שמים התחדשות בהם רצה לא בן אם העומדים, קרואיםהס
 שאמר שמה פירוש , שביארהיו מה סותר שהוא תחשוב לא)מ(
 אבל אומתנו להצלחה טשל הוא הדשה וארץ חרשיםשמים
 הטובות בו רוצה היעודים, ההם ומהענינים רננה שהואאפור

 הם חרשה וארץ חרשים בשמים אותם כנה אשרהגעורות
 ר"ל , שזה שנאתר לנו הטיב אמנם . הטונות לאותןהמהייב הטבץ בזה הכונה , בראשית ים* מששת כגומריםברואים
 כמו שבעי הדבר בהיות העבין יה ימשך שלא אוחסמחייב טבע שם שיהיה לא הקרום השם מרצון הוא הבפלאותהתחרש
 , טבע שנוי הם כי פירוש , הנפלאות  מן  יהשמר  )טן :שביארנו

 חדוש יהיה שזה תנדר השנוי על ששמוד הענין ימשך לאאבל
 שנויו יסשך ולא הפלא כשטהרים אגל תנסר השנוי לו יוהפךאם

איט
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 כס פרק שני הלק נבוכיםמורה
 כבר ז"ל שהחכטים אע"פ , שיאמן שצריר והא נ דעתי זהו מ , הולד כמנהגו עלם יל כמ"שאבל
 הוא ההוא והענין ; קהלה ובמדרש רבה בבראשית כתובים תטצאם מאד, זרים דברים בנפלאות אמרוס

 זה הש"י כשברא כי אמרו שהם וזה , אחד צד על כן נם שבטבע סמה הם הנפלאות רואיםשהם
 מהנפלאות שיתחדש מה כל בהם שיתחדש ההם בטבעים שם , הטבעים אלו על והטביעוהטציאות
 ששם כסו הדבר ויפעל שיאסר מה בו יאסר אשר בעת השם שהודיעהו הנביא ואות ע , חדושהבעת

 קשה והיות האוסר, מעלת על סורה הוא שהראהו כמו הוא אם וזה , שהומבע מה בשורשבטבעו
 הוא וכאלו ), , כן שהונחו אחר רצון יתחדש או , בראשית מעשה אחר מבע שישתנה מאדבעיניו
 ההיא בעת רק , תמיד למטה טמעלה ויגרו שידבקו המים בטבע שם שהוא הטשל ררך עליראה
 כולו ושזה המאמר זה עקר על העירותיך וכבר , שיחלקו הם לבד ההם ההמים המצריים בושמבעו
 לפני נקרע שיהא הים עם הקב"ה התנה תנאים )נ( יונתן ר' אמר נאסר ושם , דבר טהתחדשותבריחה
 בלבד הים עם לא אלעזר בן ירמיה ר' אטר , לאיתנו בקר לפנות הים וישב דכתיב הוא הדאישראל
 , צחתי צבאם וכל שמים נמו ידי אני הת"ד בראשית, ימי בששת שנברא מה כל עם אלא הקב"ההתנה
 , לדניאל יזיקו שלא האריות ואת , ועזריה מישאל לחנניה תזיק שלא האור אח , שיקרע הים אתצויתי
 והוא 1 הדעת ונגלה הענין לך התבאר כבר הנה , בשאר ההקש והוא יונה את שיקיא הדגואת

שאנחט
 טובשם

 ססגסל16ת ר'5 , כגסל6וח סילתן שריך מס וסו :יתמין
 יסכו 6כ5 יתמין 65 וגס מלפגיו/ סייר16 גדי ע"ייחספס
 בע"פ : נוסג כמנסע עולס ס6ו"ל כמו סר6סון5טכעס

 מ7כריסס תירפס ר"ל וריס. 7כריס כגפ65ות במרוססחכמיס
 6ססר ככר וסס6ס טנעייס 7כריס מס כלסס?גסל16ת

 , ג5נ5יח 6ו ספ5ס 6ס מתסיס מכס 11 6י כעכור הסרקסל6
 רק כגורס מיס ומס מססנרס 'עמדו ססמיס בסטרוגס

 כסקר סדין וכן מסגיר יעמס חיגוגית רחרח ככסכענ~ר
Otb,kDO, והטביעו ספיי*יפ וס ס9נייס כפכר* יעפרו  חסי  

 סיתח7ס מס כ5 כסס סיתחדס כטנעס מס סטכעיס 156ע5
 ססי"ת סוייעסו 6סר סגכי6 161ת : חיוסס כעתמסגפל"וח

 כטועו כסס כמו סקר SPPtt סינור מס גו ע'6מרכעת
 יסים סל6 5תס ירפפ  וי סרכ סכת ומגס , ומורגלכסוג כלתי סיגו 6לp)D 6' דבר זמו מגס , סס~טנע מסהסורס
 ,  נייג  כפלילי יפולס כי כריייפ  מיעי  כפכפ  פנויסוס
 7כר סוס ססתגות אפסר 6י גי רנון יתח7ס סל6 כעכור16
 ענין וע5 , קיימת סי6 ססכס  oh כי  ייפניפ hS ססנס6ס

אפורי
 . סי6מין סו6 וזריך דעתי 610 וס מ : סנס)6וח מןיססמל
 ססנעין ססקט מן יו)6יס Ot)t)D  סס  PD7 nthir)~V'  101לשן
o)Dh'61מר ספלך געת מס ומן 6)6 קחס 6עו ססו6 ססנו 
 זריך וס61 נ : )ו o(ntb )סכעו מוס סדכר ססו6סומן
 סקס מב) מון סס  טסנפ)"ומ  סי6מין  סו6  פלכיך ר'ל .סי6מין
 מדככיסס  קירקס ר") . וריס דכריס כוס63וח קמרו ם :שעי

 כנר 6ס וסם שס"ס , סכעייס שיניס סס כיסססנס)6ות
 , נ)ג)יח 16 סס)ס 06 סכס וס 6י נעכור 'סלוף ס)66ססר
 כעפל וק ג)ורס מיס וסס מלניל יעמיו ססמיס 6ססרוגס
 : ~t(oth כסקר סדין וכן מסניל יטמרו מי)וגיח למרסמנס
  Ot)t)D  ספ  פיפליימ 6מל  sffg .  סס1דיעסו סוכי6 61וחע

  ס16ח 61מר מנג'ז, "וס ס'ס מס סדעח or )סיסכעייס
 'ס סמכמיס ס6ר המגס . סיועו קורס סדכר סידט סו6סגנם
o~sנעגין המכת דעת ,otble~ ססגו)ת ססונל 6כומע"ד מריס 
 ס6דס נסס פס"ד ן' ונסי , סעו)ס גליוני )סעו) סי6מגסס
 עס כ6חדוח )קמרת מיוחס ככמינס כגמ)6וח תסע)סרכים
 נסוף מכונר btbn וקמו , עורם ן' דעת ונסו , סס~ע)פפכל

 יורם 6טר סמ6מר סרכ וטניה , o~tp יסיס סמס~כנ6חן
  מעמס עס סקכ"ס סתגס תגהי י1גחן 6"ר , סטכעי סמגסג ע5 יסיס ס65 זכר סוס מסתחררות ר"5 סועת זסע5

 65 ירסיס 6"ר , סר6סון 5חנ16 , להיחגו פוקר ntlDS ס'ס  יייכ סס"7  יסר6ל לכני  לירפ ייייפ  ייפ עסכרוסית
 מן כל פס  יל* סקנ"ס סתגס נ5כ7 סיסעס

 ~6פ וכל יפיס  נפו ירי יני כי"ר יר6פיפ ימי פו"פפ  פננרי
 מדג 6ת , 75ג'56 יזיקו ס65 הריוח 6ת , ועזרים Shntn 5חגגיס p'rn ס65 סהר 6ח , סיקרים סיס 6ח היתילייפי,
 רפ ולנטל  יי5פין  ילר,- וסוף , סרב רפפ  נפיפפיס  רפיפ יפי  יוי גתכ6ר  סגס  כייר. מסקס וסות , יונס יפפיליפ
  וייפפרו שיוכן,  וליפ ,  לירוף  esi'  ליפ 5עסוח יכול סו" כי סגס65ות 6וחס עפס וססס סקס מכ5 חון סס סגס65ותבי

ממיס
ן

קישקש
 הוא וכאלו )י( : השמש תחת חדש כל אין טכלל יוצאא.נ1
 , ויגרו שידבקו הט.מ נטבע שט שהוא טשל ררך עליראה
 ברגע שיהיה מה טבע יקרא איך בכאן הימה שיש אניאומר
 גמש לכל המיוהדת הפעולה סרור הוא הטבע וגבולאחר

 מה , להנפלאות כלל ה.ענין  וה ימשך לא כן וכמו , בוהמהטרה
yteיזיקו שלא באריות או נחש והמטה דם שישובו במים יש 

 בטבעם זה שהושם בראשית ימי מששת היו לא והםלדניאל
 באש היה שלא ועזריה מישאל לחנניה  הזיק שלא באשולא

 זה בו שהושם בראשית ימי עששת נברא ההם העצ.ם מןהיוצא
 לו יהיה ואיך והשרפה החמום על מח לו יש האש וכן ,הטבע
 אשר האש ובעמוד הענן בעמור  יש שבץ וטה , הקרירותבטבע
 תסיר המשכן על אשר האש או , ישראל בני לפני הולכיםהיו
 שמעוהו אשר הקול או , השמים לב עד נאק בוער ההר היותאו

 היות או , הדברות n~ev טסנו  שישעו  ישראף ננ' וכלסשה
 עטרו או , הדבור יג'עהו ובו סועד אהל פחח אל נא עגןעטור

 זה אין א"כ ( ושתיה אכילה נלא יום שטונ.ם או יוםארבעים
 שם היות נעתי קךתהרשו כעת שיחרשו הקדום רצונו לפיאלא
 הים עם הקב"ה התנה תנא.ם אטר שם );( : אותם טחובטנע
 עם הקב"ה ההנה תנאים שאטר שמה אג' אומר , נקרעשיהיה
 אט-ו זה כל אבל בטבןם זה שהושם לא , לזה הנמשך וכלה.ם

 השלטות בתכלית עולטו את ברא שהונם אפרו כאלו ,להגדלה
 אך , דבר בהט 'שתנה שלא ראוי היה כך ומהנךוהחשיבות
 לעם הטתחדשות הנפלאות והם המתחדשים הגדוליםהשג~.ים
 את להראות הוא שמו ולחושבי ה' וליראי לו לנהלה ברראשר
 דרכי כל על פקוחות עיניו בה'וה החזקה ואת*רו לעםגדלו
 זלהדאות , בז נדבק בעת בנו נמשכת ההשגחה זהיוח , ארםבני
 תספר ולבוען הכתוב שאמר כמו , יפזה את והשרים העמיםאת
 מצרים ואמרו ואמר , שמי מפר למען ואסר , בנך ובן בנךבאזני
 כאלו טשל ררך פנל , הקב"ה ההנה הנא.ם ואמרו , ה' אניכ'

 נחס ושיפעל כרצונו שיטשנו עטהט שהתנהאטר
~rrtc  

 ,  ירצה
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 ישמ כפ פרק שני הלק נבובימ סורה.
 , יתעלה קצהו אשר הפבע זה על נצחי לעולם המציאות שזה ונאמין , מדעתו בחצי לארי5מ"ו נאותשאבחנו

 לשנותו יתעלה לו יכולת שיש אע"פ , המופת צר על בפרפיו אלא פנים בשום דבר ממנו שישתנהלא
 שם היה שלא והחלה פתח לו היה אבל )י( ם מפבעיג שירצה מבע זה אי להעדיר או להעדירו אוכלו
 המציא אשר זה יעדר ושלא , שהמציאו בעת היצור שימציא נזרה וחכמתו השם אלא כלל נמצאדבר
 , יבא מאשר נדעהו שלא וסמה ידענוהו שכבר סמה מהפרמים שרצה בסה אלא , מבע לו ישתנהולא
 , נתהוה ולא קדמון הוא כן יפסד ולא נצהי שהוא שכמו יראה ואריסט"ו . תורתנו ושוד דעתנו הואזה

 שכבר מה השם על סרה מדבור בו יש ושהחיוב החיוב, דק על אלא ימודר לא ששה ואמרנו בארנווכבר
 במעשה באו פסוקים על הערות קצת כ"כ בו שנזכור פרק נביא זה אל המאטר שהניע ואחר .בארנוהו
 בראשית טמעשה לבארו שאפשר מה לבאר היתה אמנם המאמר בזה הראשונה הכעה כיבראשית,
 שאכר מה שכל והיו ההקרמה, ואת מהם אחת , כוללות הקדמות שתי שנקדים אחר , מרכבהומעשה

במעשה
אפפי

 ס6גמגו ד") . וחמיס סחם )1 סיס "כן פ : "גוממ"זכוונת
 יסחגס esn1 כעתיד גגמי ססעולס פ*מר כמס )6ליססשוגודס
t)DDזכה סוס ((1 מון גP)DD "(6 זלך ע) סלעיו גקגח 
 פסיס ר") אחמוס פחח סמג'6וח )וט סיס "0 המגס ,שמופח
 מס יטדל hsnt סמ)י6ומ זס )המגי* לגס יחע)ס וסוךמחודפ
b'inorוס יסחנס )" וגס( עכרו סמגי16ח , ~h)b סרוס כמס 
 יס קריעת כמו סגעסו כוסן t)o(nlb כמו )סגותמססרסיס

 סיסגס 6ססר וגס , מגי16חס ידענו בכר 6סר on)lrtסוף
 "גו t'hD כמס כטחיך )סגוח מססרטיס טרנס כמססמג'6וח
 ע) ויעמס ntbSe)on שיחיד יחמוס ס"ס 'בגס מסיוזעיס
 סוכרים l)ha חוכמנו 1'סוז זטחנו סו6 וס , גדקגו מס"מידי

 %בשם
 ולש , יזיקו סלW1'1hSI 6 ן סברס כלי למעלסממיס
 ס"ין ס'ר6ס חי ודעת , כסקר מסקס וכן יונס 6תמיקי*
 על סיתחזסו מססגוח מגס כעגור "כל סטגע מ, חוןוק

 סל6 ס7כריס לאלו יעיקו ככר טנעית סכות 1ססממעט
 o~tnti1PP מסך יפעלו "גל ס6יוח7וח פעולותיססיסעפו
 כמו למעלס יעמרו ככר סתיס כי 1 מססכוח סכםמעכור
 עמס ow1 hS , חקניי דבר מס ימגג 6ס סדנןסיעמו7
 1סיס סנני" ס"וח "ל6 סגגי6 1ל6 גס סוס פעלול6

 :  סוס ס"וח יסים מתיגסוזיעו
 סיריוס  מי דעת ורות, דעות 3נפל16ת ראיתי טוי ססאמר

 העכיר לוס טינית סנ0  )יתן , יסעלסססכיי6
 וגפפ סגלגל נפי י0ו6  מעולס לנסס דוחס 0י6 סגכי6פגספ

 דגר הן יי 6ו 9ור 16 תיס  ~OStt 013 יפעל 0ככי6 גפפ  ין , וסיפסר תססיייס סעול0 013 יפייס יטס0יגלגל
 6ל6  בעולס 3גסמי למעיל Sb~t לכן ספמיס יספית o5Pn ינ3דלי0  0פכליס מטיס סו6 סגריי סנספ ולחס ,סירי?

 רסס ס3י6 16 03  יויי סו" 5טר כקרן מטר גסכי6 חלקי שכר 6כל  מעולס יכל יסטל fis תליית נסס יטיסלמי
 בתרו 0% ,  ותוסתיס אותות ויתרפ 3כל יסמל ספוטל 3פכל כפירוע 0נ3י6 נסי כי  יחסון 1'ל רבש"ע י?חכס , רטפ16

 מן לק71מיס בו "'ן כגפל6וח סדרור כי יקמר רס"ר ו"3ן , OtnDtnt 6ית1ת ייירפ 3כי יסטל 3כל סתלעכייסיי
 זריך (OO סתספ9 16  3סס וכחוקר , עליסס לחקור ר6ף  "ק 6סר סדכריס  תן 6נלס 1ס כי , מבתרססיל1סוסיס

 למס  י6ולס . (pthln סתטלית oh 16 נתלית ?ס5לת0 66 16 גתSh~ 65 06 י0ס9 06 כתו עונם 6ל56לס
 סו6 כנסל*ית סדרור כי וסימת , גיס 6ל6 יבתרו מי 6רט ל6 מבמר 0י6  ססיייסיפיס  תן 01 מספות 6ייפמ"רפסטר
 , לדדי  יפל6יתגדילית לטיסס כמ"פ o~np  6יך לגרו יודע ?ו6 ססל6ות  0עיס? כי , ל0ס טבעית 039 לתת ויתנע009
  ימפתניס סגמחיס  נסויית ול6 0כ"ת, כ?ייית  מתתידי0 דוריס  ססס ו06 , 3טלתופ 030 לתפ תסיר ס6יכתו

 3ט3עי ת"ד יורטת 0יי  ייסרי  6ף כי כו וסרבן , מ6ד  יודעת ינפסי  תטסיך גפל6יס דיר כת"ס ,וסגילותי00
 כחק סגמגעיס סד3ריס כל ואין וגו' נפלאתי נור6וח כי על אודך 6מר לכן , סזכריס סכוח לחת מחיו  נעלס0ר3ריס
 . סנפל15ת ס6ר כל StPOI יוכל ד3ר מל6 סעולס  מסטל מי כי , מחל נחק ומס , סגכי6יס כחק גמגעיסססכליס
 6ל6 ד3ר ייתר ל6 0מ6תר 1? כי , ןליו נסלקתי מיד ור פתוי 370 6תר 6ירו0ת6תר

~Shn 
 כתף נ3ר6ו סר3רי0

 יסס  רלין כסכור 36ל טבעית טכס  יטיור ל6  יפריף סל6 גתכע תיגו 0יפ כי , טליס0 0פס סיגור 0ת6רסי39לו
 יגמגע כי נחיט ל, סח39ל יפי  יססרי סי61 על ,  י3רי0 סני טל ליירופ ?תנ0 תמי ותתר , סנפלייתיכ1~ס6ר
 l'n~os ראוי  6ין כי ,  לשתת  ופטתיריס  מסיו O'DJO כל דרדסית יתי ממסת סדכריס  6לו נזר  יתבסס , קייםטבע

 מדרך 6כל . סרג מכיון מס ל6 , סגככד סמ6מר כוס ז"ל סנוטו מס וסו , קודם סיס סל6 מס  רנון יו0 עתרסיתחדס
 (pth  ס6גתמ סועמ Os~)l סעג'ן לך סחכ6ר ככר סגת "מרו ונס , כוונת, לסעיד כדי מפס1טן סיכריס לס1נ'6סרכ

 ממגו 7כר ct~(O ל6 , ס6) רבכו 6סר סטגע וס על ננסי os1PS כמניאות פוס  סנ6תין  וס61 תדיתו 3ת5יליריסט"ו
 6יל ,  תפיסי שיילד ט3ט 6יו? להטמיר 16 למניח יכילת כו  פיס D~U 6ף ן ממופת ע"5 כפרטיו "ל6 פגיםכטוס
 יפלק ,  טסמיי6י (PD סינור סימנת גורס וחכמתו ססס 6ל6 כלל גמש דכר פס סיס סל6 וסחחלס O~D לוסיס
 ,  0נכי6י0 ירי טל ס0פחנ0  ירעכו0י מככר ממס תסרטיו סר05 3ת? 6ל6 ט3ע לו ישתנס ול, סת5י6 6טר וסיעדר
  סכתו יר6ס 61רי0ט"ו , תורתלו  ויסיד דטתנו 1ס ,  סתחיס וכחתיית ?תסית  יותן (pp' י3י תיפר נדטיו סל6ימס
 סרס גו יס  וססתט3 יתיוכ  דין על 6ל6 יסירר ל6 סוס  וכי6רנו , נת?יו0 יל6  ידמין  610  כן 7DD1 1ל6 נדתיפ610
 , 6תוז ת0 , נריסית מטסה סנ63ר רפיי מתורס ססטולס צייריי  סככר ובחר . ני"רגוסו סככר מס ס6)נחק
 ?ייוגע כי , כרתכית 3מעי0 163  ס0יייס על סטרות 9לת  ין גס 3ו  סנוכיר סרן ייי6 , וSP 0 יסתתר  מיגיעו"חר

כעדתית יתי סנ9דיס 6תר מרכג0  ומיטת 3ר6טית מחפטס  לעשרי פ6יספר מ? לכינר 0יתo)nb 0 תתימר כוססר6סונ0
להווקש

 י ותהלה פחח לו היה אבל )נ( : עףרצה בעה שירצה מה נהם ופועל לרצונו ~נמשכים לן משועברים יבם  ~t'1by ע%  שטי  פמירבפו
פ.ייש15 פקו ח"ב[ נבוכיםנטורה
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 ל כס פרק שני הלק נבוכיםמורה
 הזז לא כן הענץ היה שאילו , ההמון ממנו שדמו טה כפי פשומו על כלו אינו בתורה בראשיתבמעשה
 בפני בו הספור ומניעת בהעליטו מליצות טמריצים החכמים היו ולא החכמה אנשי אותוממתירים
 או , ית' האל בחק רעות דיעות והרכבת גדול דמיון להפסד אם מניאים ההם הפשוטים כי ,ההמון
 , החכמות מן והנטיה לבד בדמיון בחינתם ולהרחיק לעצב והנכון , התורה ביסודי וכפירה גמורלבמול
 והרביע , החכמה היא הטלות פירוש ידיעת כי יחשבו אשר העניים והטפרשים הדרשנים שיעשו כסוולא

 בחכמות השלמות אחר השכל באטתת בחינהם ואמנם , בשלמות אצלם תוספת זהאריבםהדברים
 כמו לפרסמו לו ראוי אין דבר כחה שידע מי כל אבל , ראוי הוא הנבואיות הסודות וידיעתהמופתיות
 דבר, הסהר אלהים כבוד כאן ועד הספר מתהלת אסרו ובביאור , המשנה בפירוש פעמיםשאמרתי
 האלהי הענין חייב כאשר אלא , שאטרנוהו מח התבאר כבר הנה , הששי ביום שזכר אהר זהואסרו
 לכל א"א , בנבואה הבאים בפרקים שנבאר כמו , עלתו על שישפ"גהו שלמות, שישיג מי לכלבהכרח
 , מעט שיאמר מבלתי , אותו הורה טמורה או מעיונו אם , הסודות טאלו דבר להבין שיכףחכם
 ז"ל רבותינו בדברי הרבה וההערות הרמיזות מן באו וכבר , מעם מהם ירמזו אבל נמנע והביאורצ

 אזכור המתרים באלו תמיד תמצאני ולזה , אחרים בדברים מעורבות שהם אלא נ"ב, מהםליחידים
 שהנביאים השנית, ההקדמה , לו שיונח שראוי לטי השאר ואניח הדבר פנת הוא אשר האחדהמאטר
 אבל , הראשון במשלם שיורו טה בהם הכונה שאין ובשמות המשתתפים בשמות ידברו שאסרנוכמו
 בפרקי שנבאר כטו , אני שוקד מטנו שילמוד , שקד מקל , כמו אחת נזרה מפני ההוא השםיזכור

 קלל שחשת , ענל רגל וכן )מ( , שאמרנו כטו , חשמל , בטרכבה נאמר הענין זה ולפי מ( ,הנבואה
 ההקדמות שתי ואחר , שנאמר מסה זה וזולת , נחשת הרי וההרים זכריה מאמר וכן , זהחולתם

 לו שהיא במה " נמצאת היא שההתחלה חה , וההתחלה הראשון בין הפרש ש"ש דע )6( לסירק : בו יעדתי אשר הפרק אביאהאלה
 החי, התחלת שהלב שיאסר כמו בוטן, לו תקדים שלא אע"פ עמו, אוהתחלה,

והיסור
 שובשם

 מס כל כי ס6' ססקךמס זקת תסס 6חח , כוללותסק7מות
 מס כסי כפשטו כעי 6יגו כתורס כר6סית ממעךכגוער
 מסתירים סיו )6 כן מעגין סיס ס6ילו , מסמון ממגוסידמו
 ידכרו כת"ס ססנכי6יס סכ' ססקדמס . סחכנוס 6גסי"~תו
 כגווגחס גסס כיורן עם נסס o)tl)O "ין תס~תסותגחמות

סר6סוגס
~pDI 

 : כר6ס'ת מעמס מגער סרק סרך סנ'6 ססקדמוח6לו סגי ויחר , סר6שן כךמיוגס 16 סגחחס
 ססחחלס ונס , והתקלס ר6ס~ן נין כפרס סיס יע לכפרק

 מ5י6ות מנלי סימ65 16 עניגיס סגי טלתחמר
 סימ65 6פסר shn 16 )1 סחח)ס סו6 6סר סךכרתותו
 סמורכניס קךכריס PSnno יקרינו סיסודוח ומגס עמו,6)6

 סמ~רגכיס 5161ס סמ1רככיס מרי סי0ו17ת סימרוסיפסר
 סיסורוח, מכלי טימנ16 6פסר6י

~snvoot 
 6ססר 6י 6סר

 סימנת ספסר 6י 6סר ס)כ כמו סו6 סמורככ מכליסימ65ו

שרי
nnhaff~on וס מדת nl~'iDO 1 מן'ho והכיתור צ י סמומ)ס 
 ענינ' ע) ססור6ו0 כ) )כגר ל") . וכו' ילמוו 6ג)גמגע

onpnקרס שגע סו6 כשסיח( S1h מעע בסס א"ר : 
 פס0מ)ס רז) . עמו 16 סחמ)0 יו פסי" כמס א לפרק

 סר.תמ)0 התסיס "ס , o~JP סגי ע)תקמר
 סמי פחמים 6100 0)כ סמו החמוס )ו ססי6 נמסגמג6ח
 יעוד )ו 6100 )פי ס0מיס 0סו6 יסוך , סמי מן מנקוסול
 )6מל קודם oon 6מד 61ע ירוד יו 6סר מלכר מן מ)קוסול
 גי גסכרמ סמי גמ61 סמי ס0מ)ח ס)כ סיוח כעת כי ,כומן
 רכה )סוס סממ)ס סוג 6ין סמי עדיין גכר6 וי" ס)כ גמש06
 ,oh מרנים, מון נסס סמי גדר כי ססו6 כעת מי 6יגו סו6כי
 כי כסכרם סמי גמ61 )מ' סחמ)ס סיסים ס)כ נסמלץכן
 גמש oon 6מד כ0גמנ6 %סר סמנער0ין סדכריס מןסו6
 סיסודיח 60כן 0יו0 עס כי כיסוד כעשו 0ןין וכן ,סימר
 גקל6ח "יגס ~h'o סרכן nffn סכגין 6נגי )760ק7מס

~swo 6(6סל שכגיס ס6ר מ,'"ו0 כעח" 
 וסע , סחמ)ס כסס ח"מר 06ל מספגים 6מד וגס , oinno oi-s סי6 5סל ככוסי

 סמסוכנ 6)6 סחמ)ס )1 ססי6 ממזכל מ)ק ס6'גס כגומל , עמו 6)6 סחח)ס )1 ססי6 גינל גמ1"ח אגס 0ססחמ)ססעי

גמ1"
 )ס' סיוס מן מ)ק ספטס 60ין ממזו מיק ontht )ו niwww הכחו 0סי6 פיוס )"ור ס0מ0 עיייח כמו מטיס עס

otton
קרשקש

 ואמונתנו קדמון שהעולם אומר שהוא עליו נחלוק בזהפירוש
 , חשמל בטר3בה נאמר הענין זה ולפי )3( ! מחודששהוא
 אשר היסודות על המהירות ענין על מורה שחש בזחהרצון
 אבל למקוסם חויו כהיותם אלא סעצסם התנחנה להםאין

 מלה שהיא פי' , עגל רגל וכף )מ( : לעולם נחים ה:במקומם
 , קלל נחשת : העגול שהוא הגלגל ענין נו והגרעהטשוחפת

 : קלל כנחשת נחשת, הרי ההרים זכר.וכבר
 פירוש , וההתחלה הראשנן בין הפרש שיש יע )6( לפרק

 נמצאת שההתחלה וזה , ז'ל .רעיה ר' הכוללהחכם
 לו שהיה גמה באסרו ר"ל , עטו או ההחלה לו וההיאבסה

 לו הוא אשר סהרנר חלק ההיא ההתחלה שתהיההתהלה
 כאמרו , ההוא הרבר הוא באשר לסבהההחלה

 במשי
 שיאגור

 וביאור , יסור לו שהוא מה התחלה והיסור , החי ההחלתשהלע

 והוא חיים מקור סטנו 3' לח' וכבה ההתחלה הוא הלב כ'זה
 וכן , הים בעל הוא באשר בזמן אותי יקרים ולא ממנוחלק
 קורם ואינו ג"כ ממנו הלק והוא לבנין וסבה התחלה הואקטור
 יסור איננו ישליסנו טרם כ' כפועל יסוד שהוא במה בזמןלו

 איננו החלה נתר שהוא אע"פ כי הלב ג"כ זה ובדרךבפועל,
 זה וקורם טרגיש נוון רותי גדר כי שוטן ה' שהוא כמה לוקורם
 . וירגיש שיזון עד בפועל לו התחלה הלב אין כן אם חיאיננו

 וסבה התחלה שתהיה דבר שנמצא ספני ר"ל עמו אוובאמרו
 השמש שאין , ממנו חלק איננו לדבר סנה שהוא ואע'פלדבר
 אבל זמן חלק השמש ואי; מוגבל זמן חלק שהיום מהיוםחלק
 בזמן לו קודם ואיננו , יום הנקרא מהזמן החלק אותו מועלהוא

 ואמר , יום יקרא האופק על שיתחיל תכף כ* סבתו הואבאשר
  שנגזר ראשית הוא בלשוננו ההתחלה על תורה אשר המלהבי
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 68נח ל פרק שמ הלק נבוכיםמורה

 רכיששת אבל , ראשת שההד הענץ שה על כן נם יוחלמ וכבר )כ( , יסוד לו שהש מה התחלתמשת
 שטרטר כ10 ן אהייו למתאחי סכה בזמן הרבא הקודם שירויה מבלתי עבד בזמז הקירםשין:1

 שהוא ראשית , ההתחלה על יורה ואשר , בהושע ה' דבר תחלת , תחלה , הוא בלשוננו רו1קששוןעל
 שבארנו: כמו נ ומנית בהתחלה נברא לא והעלם )נ( ב הנחתו, לפי החי דעזחלת המש אשר ראש מןפזר

 : כן האמתי הפסוק זה ופירפר )ס( כלי כבי"ת וךנישת , בראשית , אמר ה"ה הנבראות, מכלל רחמן כי)"
 כתוב שתמצאהו מה אבל . העלם לחדדם המסכים הפירם זהו והתחתונים, העליונים השם בראברוזחלה
 לך באבהי אשר אייסם"ו דעת זהו כי טאד, מסופק העולם, בריאת קודם נטצא זמן טהעמהר החכטיםלקצת

אשר
צי

 מונני זמן מ5קמגיוס
pbt 16ש סועף 610 זמן מיק מסמס 

 ס16סק ע5 ספית ספ61 נסח כמגס , יום סגקר* ממשןממלק
 עמו 6ו סרג סימר torl , 'וט וקוא נסכדמ תכף 11bwשנ6
 )6 ססטו)ס ד"5 . ומגיס כסחמ5ס נכדה 65 וסעויס (ב :!גו'

 ססנוניס סחפעס גמנ6ח חימס שמן גתס!וס ס6ס כומןגססו!ס
 ו6ס קדמון וסט ס~נ5 גסס נמ61 מש ססמסס ט65ס סימסאס
 ססשיס לוניס "ע גי , גו ס6גמגו ללוסגו ריסך יסיםכן

 ר"5 . סני"לגו כט נ : נופן נגל6 65 סש)ס 6"כפמויס

 טובשם
 לדבר מכס ס!6 6סר 5דנר סתח5ס נתמר וכנר כ5ת!,סמי
 וככר . התחמס גקר6ו סמיניס 56ו סגי וע5 , מסערילק ותיגו 7160 סכת 610 ססמס כי ממנו pbn יסיס פל166
 סי61 עורס פיסיס פכלקי  כומן סעודם פל ניסורויסר שמגס כריסון 6נל ר6סין מס סטנין  וס ע5 ג"כיומלט
  6סר וסמ5ס . 5ק5תס הנחס סכת  6ין 61ל1 מליני61חרט סמכי יניס נוס סור מי  רסיין  תישמר גפו לפספסהסכס
 לקנסו סלתו סכס 6ימ סטר 6101 נלס1נג1 ריסון עלסירס
 , כום! רונסון סו6 כי נסוסע ס' וגר תסלם כמו תחלססו6
  תרסס נגור ססו6 רמזית סו6 0דכר ממאת עםוימ65

 לכל ס6חחי ספירים וינ6 , פסי גס65ס סי6 ססיל1סוף דפס כסי 16 ססילס לסייס קרס רעמנו לסי ססססלסח6ס
 ויסיס .  קדום  סומן סיות מנלי 6ססר 6י יתגיס נסססלס יסיס 6ס כי ספולס לסרוס יוסר מסכים סי61 6ל6סרפס
 ככייס 61תר , סניס נפסס  נגרון ס6מרסי כסו מנס סי6 ססני"ס כר6פיס יסיס וקן  יגונן, סנים מפסס ל6 ,יניס עסס מגרון ככלי כי יסר15ן , סכים וס 6דס עמס גגרזן 6דס ישמר ככר כי כו וסרנון , סב* כנחס כר6סיסניגש
 חס 6כל , ס' גר6 גחכתס6 סיריסלמי סרגם  ולכן , ורפת נחכמס 6ל6 גססי נגלי גכר6 ל6  ספולס כי לסורותסכלי
 לך סני6רסי 6ריסט"1 דעת וס גי 1 מ6ד מסיסת ~ostP נרי6ס  o~p סומן פספמיר ססכמיס למ"ש כואנפע65%

סיר6ס
קרשקש

 גיס והלט ובבר )ם : הנהרו לפי  הוי התמלח שודא יאשק
 החחלח הנקרא העגין זח על כירחן , ראשון שומא ח4גין אעל

 גמא 6 אענו זח  יאם  ומן תרשת גי שיש משל ררך ע%השור
W~1Wיהעולם )גז 1 ראשון לקראו נוכל אגד וטוה בפועל יסור 
 הם אושר סהרברים חלק שהם ס9חולות שיהיהצ9י1 וסבה הונחלה הזטן שיהיה רגל , ומניח בהתחלה גבראלא

 התחלות הם באש% בזמן אותם יקדיטו שלא ואע'פלהם
 כסו הבנין ההחלת והיסוד דוד האצלת הלב היות כדרך ,להט

 לרברים התחלות שהפ טהדברש ר"ל ה"ה או ,ושביארנו
 יקדימו ולא עם נמצאים הם אבל סטנו חלק ואינםאודים
 בעלות שביארנ! כטו להם ההחלות הם מאשר זמן קרמתאותם
 חלק לשאר קורם במלאות ה!מן יהיה ט'ם , הים לאורחשטש
 הזמן שיהיה זמנית בהתגלח ר"ל , זה בררך נברא ושם ,העולם
 שהרי תקרית טאטונת P1D1 לא , הדברים שאר במשףאותקורס
 טמאות לו ואין בתנועת אשר  והמתאחר השדם ספורטסן
 אשר במתבועע כשא מצישת לה אין והתבועה כאה~עבועחנברץ
 ההטעה תטצא נטצא זמן שנניח תכה א"כ שחה הפ!עלרפא
 דעת 1! , קרמונים שבתוכו וסח הגלגל 1.היה הסו4!עעימצא
 דעת !הו , טועדש שהכל שנונתנו תורתנו דעת ולאאריסטו
 טסן כ' )ד( : זטנית בהחחלה נברא לא שהעולם באסרוהנכס
 שהוא הגלגל בהבראות נברא alne ר"ל , הנמצאותטכלל

 גרא בהחחלה הוא בן האסיה הפסוק !ה ופירוש ט( :טהמעע
 כבית בראשית גמת כ' באסרו ו'ל , ומתחתנים העליוניםחש9
 , פנים כשנ' גשטוש הברת יבוא הסרקדקים אצל כיהכלי
 נמצא אחר דבר באשר הוא הכלי בית , העזר ובית הכליבית
 שהוא ויאסר המשבל לרבר כ4 ה"מ הטקבל  שבירבר רברחוך
 ב' שהוא רוטר נחגית ב' , גחבית , הין נשדנו , בוננשא
 גטקגות וגחת יצרוך וגטקגות בפחם ופעל כש העור ונ' ,הנלי

 כנפת הוא בראשית כ"ת כי החכם ואטר , העזרטבחת
 שביארנו נטו !טגית בהתחלה נברא לא העולם כ'רכל

 נמו מהזמן חלק ואיננה לזטן ההחלה שהיא גענה נבראאבל
 אסרו וזח! לקו, התחלה היא אבל קוןת "החלה שאינההנק!רה
 r~yn בהוך ר"ל , והחחחונים העליונים השם בראבהתחלה

 5 אחר חלק יבואו שלא ר'ל בוטן *א ?(?אףות
 תהו אחת, בבת בארץ חלוקים . הזרעים לזורע שהטפר*ער

 שהש לזמן החחלה שדשא ברבר ר"ל השם ברא בהחחלהאטרו
 העתה כי האמר ואן . וטניה ההחלה שתא זמן בחלק  לאהעטה
 היא געצסה העחה כי לו תכלית היא כן לזמן התחלה שחיץבם

 אוהה קרא איך א"כ העתיר לווין והחחים העובר לזנעהכליח
 ירנקו געייה כ' אמת נאטל , תכלית אוחה קרץ !לא זטןהתחלת
 תכלית ואינה לעתיר והאחלה העובר הזמן תולית והיא ה!סןחלקי
 הותה כי כלל, אליה 9רם נקצא !מן ה"ה לא כאשר עוברבזמן
 ךאשק הטסודר לחלק תכלית אחת הנקודה !תהיההקו חלקני ידבק! שבנקודה ולטן לקו הנשדה כס! ל!טן החחלההוא

 וכסו לעתיר, איתחלה העובר לזמן תכלית האחת העחמ כילאחרון ההחל"
 נקורה  בהכרח ויש  מסויים ממקום טתחיל אחר קו נניחאם

 תכלית שתהיה בלח* הטובח לקו התחלה תהיה אשרבראשרתו
 זמן נניח כאשר כן לו, תכלית שההיה קורם קו חלק איןשהרי
 ההכרח כלל לו  קודמ ומן ואין  אליו רמוז מה בעת התחילנמצא
 הנצת ואינה המונח  הזמן לאוהו החחלה שהוא זחה שתמצאקוא
 קרא אשר הוא וזה , כלל אליה קורם זטן ימצא שלא אחרלזמן
  לבאר  אנו צריכים אמנם , תכלית אותה קרא ולא התחלההחכם
 כפ בעתה נברא שהכל התכם  טונת בי  וגאמר ,בטוחלט ביי ביית אמר ולא נלי כבתת באמרו הדמיון בכי אמרלכער
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 ל פרק שני חלק נבוכיםמורה
 יום , מוצאם הוא המאמר זה אל האומרים הביא ואשר , מגונה וזה , תחלה לו יצוייר לא שהזטן יראהאשר
 שמש ולא סקופ גלגל שם היה שלא שאחר וחשב , פשוטו על הענין המאמר זה אומר והבין שני, ויוםאחד,
 סדר שהיה מכאן סימון בר יהודה ר' אסר אהד יום הלשון בנה ואסרו , ראשון יום שוער דבר זה באי)י(

 . הראשון מן מנתה יזהר וזה , ומחריבן עולטות בונה הקבלך שהיה מכאן אבהו ר' אמר , לכן קודםזטנים
 לך שיבאר ד והנה , השמש זה מציאות קודם ומן טציאות והוא עליהם שהוקשה מה תתבונןואתה
 מכלתי שע"א לומר משה השנים אלו רצו לא אם , האלהים בקרוב השנים אלו על סופק אשר זההתרת
 אלא אצלי המאמר זה ואין , מזה יברח תורה בעל וכל הקרמות אטונת וזהו , לכן קודם זמניםסדר
 כבר , אומר למאסר המקומות באלו תכיס לא דבר סקי נבראו, מהיכן שמים אליעזר ר' במאמרכיוצא

 נברא הומן אבל זמנית, התחלה בזולת טדבר, לא העולם המציא שהשם כלה התורה שיסורהודעתיך
 את , באמרו הנאמרת את שמלת שתדעהו שצריך וטסה נברא, והנלנל הגלול לתנועת נמשך הואבי

 עם ברא שהוא בזה ירצו , עם כענין שהיא רבים בטקומות החכטים בארו כבר , הארץ ואתהשמים
 נבראו והארץ השמים כי באורם ידעת וכבר , שבארע טה כל הארץ ועם שכשמים טה כלהשמים
 , ראשון ראשון כלם הרברים ונבדלו יחד נברא הכל א"כ , יחדו יעמדו אליהם אני קורא לאסרו,יחד
 וקצתם יום אחר קצתם וצמח אחת כבת בארץ משתנים זרעים שזרע לזורע זה המשילו שהםעד
 , ספק בלא האמתי הדעת זה יפי , אחת בשעה הטעה כולה והזריעה , נ' אחר וקצתם ימים שניאחר
 יום שוער דבר זה באי עליו והוקשה שיאסר טה שיאמר סיטון ברבי יהודה לר' חייב אשר הספקיוהר
 , ראשון ביום שנברא בתורה הנזכר באור רבה בבראשית חכמים אסרו ובפירוש , ושלישי ושניראשון
 הבאור בא ככר הנה , ד' יום עד תלאן ולא ה ראשון ביום שנבראו המאורווה הן הן הלשון בזה אמרו)י(

בזאת
אשדי טובשם  . סופק "סר וס סמלם לך יפג6ל ר : ממלק מוסכסי"נ סורס זס כי מנוגס וגס חחלס 6 י15ייר ל6 ססזתןסיריוס

 מס סו6מסתר סו6 ס)ו6תר וס ס"1מריס Sh סכיך ולסר , סדתיסוןי
 סוכי"

 : וגו' 6מת ככח ג,רעו "סר מסורעו)יס
 )6 קט)חיסמ6ולוח ~Olbl ר"ל . רכיעי 'וס עד חלקן 1ל" ה ומפגו כפילוטן מעגין ותסכו סגי ויום ר6טון יוםח651ס
 סעסכיכ )ורש rbn רכיע' יוס עד גר"חס 1ל6 סולגסס סוער ד3ר וס 3,י ממס ולS~P? 6 גלגל סם סיס טל6ס"חר
 טסוס מגפן 6כסו 6"ר ערג וימי 6ל6 כ6ן כתיג 6ין ער3 וסיס לכן olr ז)וגיס סדר סריס תכפן סייטן גר'יסוים ר' 6מר סלמון כוס וקמרו , טליסי ויוס סגי ויום רונסוןיוס

 6חר ק5תס מעולמות וסיו לו קורס זמן סיס כי יכבסו כי סר6ס1ן מן מנוגס יותר ווס ותחריכן, עולמות כונססקכ"ס
 ססקג"ס 16 לכן קודס ז)וגיס סדר ססיס ס6מיגו 6מגס oht , כקרונ יותר וס ממט סיות מכלתי זמן סיות"מסר ט"י vsn 6ל1 מסקו ספק וס 06 ומגס , ססתס מניטות קודס סווגן סיוח עליסס ססוקטו מס תחכוגנ ו6תס ,ק5תס
 תורס 3על וכל סקדמוח 6מוגח וסו כי מפרק 3זס ינוטל ל6 וס גגר6 סומן סיוח אפטר ט"י מ5ד ומחריכן עולתותכסס
 tSh1 חגיט hS דגר סוף , גכר6ו וגסיכן סריס כליעור רכי נמספר כי1ג6 6ל6 לנלי סח6מר וס ואין : מוסיכרח

 גכר6 סבן 6כל ,מניח סתחלס כדלח תדבר ל6 מעולס סת5י" טקסס כלס nlpo-, סיס1ד 16מר למוסמרממקומות
 נגר ~Pb1 rlh סטמיס ph ס"ומרת "ת סמלת טחדעס1 סנריך ונומס . גכר6 וסגלגל סגלגל nww5 גתתך.6101

 כל עס סקרן ו3ר6 טכטמיס מס גל עס ססמיס 6ת 3ר6 יתכרך טסות ירזו עם כענין ססו6 רסיס כמקומותסתכ6ר
 ר"סון סדכריס וגכדלו : יחדו יעמדו "ליסס "גי קורא טג6מר יחד גכר6ו וסקרן וססמיס , ג'6ורס ידעת וככרסומן גבר" ססתיס ככריכית 6"; סכוגכיס וסקר וסירת סטמק גר6 סטתיס קטם כסנרך כן מלכר ו6ס . סג6רזמס
 סגכר16 ל6 סגכר6.ס עס גכר6ת סומן וסקחלח מסדר זס 651 ותסנורו 6חד טועלו כ1 6חר olShn סמו כי ירסס .ר"סון

 כו חלוקם "ין כי יחד ספל מ6ת מוטפעיס כלס כי רונסון רונסון כלס סדכריס גכדלו 6כל ומגיח כמתחלתסגכר"יס
 וסרככס ססכס 33חינח יחלקו 6ך , אליו ממיוחס  סמסוךר לוס ממסדר ע5מ1 וס61 6חד ~מוסכלו 6חז ית' סו6 כיית'
 סיפינ תסיפי  פיריי כמו וס 6חר 3זס סדגריס סגכר16 ל6  סגי ויוס 6חך יוס לו יקמר כמניסוח מזרג1תיססוכפי
 וסכן ייייפ וישר יילייי ויני 6פר נשמר oP5p onSpn טלוליס טסם וסייסיר יידימס ופיד , כשפד יירשי  גלם6גל
 ים סליסי י1ס סגי יוס סוער דגר 1ס  גסי te'o 3ר' יסוזס רני חייג "סר קססק סוחר ס"תת' סדעח וס ולפי :וס
 ר6סק  גיוס  פגגריו  מיורוס  פן סן  ילפון 3ופ  שפרו ננ"ר ייגס ,  מעולס כרייס פס  י3ר* איפס כי ספי נמ65ל6
 סירן מן יעלס 6ר פגלו יייס ל6 וספסר סירן תרפי יורם  יסיס ממטר לו סקדס ר"ל ' רכיע' יוס עד תל116ל6

ושעילס
שקשקש

 הוא ואם , התורה כל יצור הוא אשר החדוש אמונחבנפשותינ1  תמו בלי בבי"ח הוא  בראובת גרת ג'ל שהיא  ואמרשתיארנו
 לחולשת ולצערו להשיגו דעוה.נו קצרו מאד הציור קשהענין .Yk שיהיה העזר כי'ת לא תוכו, ר"ל בו,  שהגל)נרא העתהאל

 : רבניו ע"ב החקירה גידך להשעו  יייטהימ שלא מההשי 4 אין העתה באשר במוחן בתת אמר ולא כבייתואמר
 אם בי יושג ולא  נומן אם גימציאות

 הכתוב הכינו שהם בזה הרצון , ראשון יום  שוער  רבי ובאיזה)1( בית אמי זאפ , בשכי
 והירח השטש ר'ל טאורות נראו שלא נראה שטשמעוכפשוטו בשעה או ביום שיאמר כמו ומן חלק דומה היה בטוחלטהכלי

ח במצ. כלי בי"ח אמר ולא הכל' ננחת ואטר הרמיו.ןבכ'  ומנים שהו ואמרו המאמר החליטו 4" שעבור שנ' ויוםראשון 
 ביום שנכרא1 מאורות הן הן הלשון כוה אמרו )ו( : לכןקורם להנויט בראשית פסוק בפי' הרים כוונת בב.אור לנונקראה
 שהבהוב  שאהה 'fe' ,ראשון ולקבוע זה פיוש בילת  מסגו נטלט אין אשר הקרסותטאטונת

~olw  
 עול לא שני Q1%1 אחי י1ט
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 59נם ל פרק שני הלק נבוכיםמורה

 על בכלל יאמר , ובפרט נכלל האמר משתתף, שם שהארץ שתדעהו שצריך ומטה . הכתנהבחת
 מורה , הארץ והוא מהם האחרון האחד על בפרם ויאמר , הר' היסודות ר"ל הירח גלגל שתחת מהכל
 , המים פני על מרחפת אלהים ורוח תהום פני על וחושך ובהו תהו היתה והארץ אמרו זה)ח(
 שתמצא מה כל כי , גדול סוד ג"כ זה , ארץ ליבשה אלהים ויקרא אמר ואב"כ , ארץ כולם קראםכבר

 ולזה , השם זה בו ביניתם שתף האחר הענין מן להבדילו הוא אמנם ככה לכך אלהים ויקראשיאמר
 הוא תהלה הנאמר ארץ ויהיה , והתחתונים העליונים השם נרא בהתחלה י הפסוק זה לךפירשתי

 כבר הנה , הארץ היא , ארץ ליבשה אלהים ויקרא עליה והנאמר הד', הסודות ר"ל ,התחתונים
 , עליהם יורה הראשון ארץ ששם אסרנו אשר הארבע היסודות כי שתדעהו שצריך וממת , זהההבאר
 תחשוב לא היסודי האש הוא וחשך , וחשך , ומים , ורוה , ארץ , זכר שהוא השסים אחר תחלהנזכרו
 חשך כל ואמר , החשך מתוך הקול את כשמעכם ואמר , האש מתוך שמעת ודבריו אמר , זהזולת
 אבל מאירה בלתי להיותה ז השם בזה היסודי האש נקרא אמנם' , נופח לא אש תאכלהו לצפוניוממת

 וכבר , אש מתלהב בלילה כולו האויר רואים היינו מאירה היסורית האש היתה שאילו ,ספיריית
 , האויר מן למעלה והאש , המים עם דבק והאויר המים ועליה , הארץ 1 הטבעית הנחתם כפיוכרם
 ואשר , ספק בלא האויר מן למעלה תהום פני על אשר החשך יהיה המים פני על האויר ביחדוכי

 , לשם טיוחסת לעולם הרוח ותנועת , טרחפת ר"ל מתנועעת ששמה בעבור , אלהים רוח שיאמרתעב
ורוח

אפורי
 גסחמיס 1 : וניעי יום עד חל6ן 651 16מרו וגסווס5י5נוח

 )6 )ומן סימנס h'on כעתם ר4) וכו'. סע)יוגיס סססכר6
pSnטסגיי'ת סרב טימר וגסו , וכו' סע14גיס ססס נו6 ,מן 
 6ין סטסס כי עוד גמ1מלע כלי כי"ח 6מר 651 , סיסיגכי4ט
 תומר סיס 61י)1 כמק) ג"6 'וסג ו,6 כומן 06 גי מ5'6וסלו

 וסחסיס 1Dr חלק סעחס מתסיס דוחס סיס כמומים גלינמס
 סגקויס ימס סומן Sh סעחס ימס כי גן 51יע , גמ65ענין
 5סיוחס ז : סמי קכי"ס סכנ 6מר וס ומשי סקו56
 ססמיס 1גססל ס6ומות כמסל סחכ6ר ,ס . מ6'רסכלפי

 מוםשם
 16 סוכרם 51כן סטמס ססו6 מעלס תכלי יסים 65תעומס
.1pSIDDנכלל יקמר מסוחף מס סס6רן טתדעקו סיוריך וננוס 
vnp)lסל6 כמ"מ מירח גלגל מתחת מס על ככלל יקמר 
 6ת 56סיס גר6 פרקטית ג6מר וס ועי , סקרן מן ס'6ת

 , סיכסס וסוף r~ho ע5 כפרט ויחוור , סקרן 61חססנויס
 ססס כר6 כמכס קסם כסתח5ס ספס~ק פירנסויסיע

 סג6מר 6רן ויסיס , וסתחת1ניססעלי~גיס
 קק~

htO 
ot)tpnnoמיסודות ר"ל u)nho ויקרנן וסג"מר o'~Sh 
 קיסודוח כי טתלעסו סגריך ומס סמרן, h'o 6רןליכסס
 יורם סכלן טקו6 סר"ס1ן 6רן פסס יהורגו 6סרס6רגע
 6מר ,ס זולת תמסונ ו65 מיסודי ס6ט סו6 וחטך ורוחומיס

 סיור 65 סטכעיח ססגמס סדור כפי גו וסר15ן , סגחחס כפי סיגרו סיסידוק כן 6ס סוויס סגי ע5 מרמסתסו"
 סו6 ק6ס סס61 ומחסך ממיס סגי על מרקקת ס16יר טסו6 סרוח כסים 6יכסזכירס

~SunS 
 סינוס קבי טסות מס6ויר

 סעלי1גיס סמיס מ5י תסוס גמרך סחיר כי סגרכ~גי ממס ר' סחגס וקמר . סטגעית סגחתס כפי גוגריס כיסופתיחיי
 גקר6 "סר otno על ססו6 לסי ס6מח וסוס OtO~O/ סגי 6כ5 סטיר תסס נקרא ל6 גי שמר סגי , כ6מ5עו6סי
 ס6תר כמו , nPPI," onS לעולס תוויז תתגועעת ססי6 געגור 65לסיס סרוח ייחס אמגט . מקוס נכ5תסוס

ורות
קרשקש

 , היום פועל שהש השמש בטציאות אלא היום שישלערבמחשבה
 פעולתם נרא.ת שלא בזה ירצה רניעי יום ער חלאן ולאואמרו
 נ* , בשלישי שהיה המים הקוות אחר רביעי יום עדבשפלים
 מקום אל צריך והוא הניצען הההפכות האור שסבת הואירוע
 הטים שהיו עת וכל ההתהפכות שיגיע בכח בו שיכהקשה
 האור שהוא בשפלים השמש פעולת נראית אינו הארץמכסים
 האור נערר *היה המים לעומק אוקיינוס בים טקום שישכמו

 אמרו זהו )מ( ! הניצוץ התהפכות בז שא'א מצר המקוםמאותו
 יסודות ר' כולל שם שהוא בו רוצה , ובהו תהו היההוהארץ
 פני על וחשך אמר , הכולל שם שהוא הארץ מלת אחרוטנאם
 ורוח כאמרו הטים ואחריו , הרוח ואחריו , האש שהואתהום
 שאמר כסו הפרטית הארץ ואחריו , הטים פני על מרחפתאלהים
 פג* על וחשך שאמר ומה , דעתו זהו , ארץ ליבשה אלהיםויקרא
 ווהו תהום קורא בהררגה האש מן מלמטה שהוא ר"לרימום
 תהום פני על חושך יהיה תהום פג4 על האויר ביסדו גיאמרו
 יראה איך מבין איני חסרוני לגודל אמנם * האויר מןלמיגלה
 בומעס ראיה והביא האש בו ירצה תהום פני על שחושךמוח
 וערפל ענן חשך גכתוג הוא טפורש כ' החושך, טתוך הקולאת

 בו הרצון אשר והערפל הענן הוא החושך שחבה הפךואיך
 מהוך שסעת 1דנריו שאטר כמו בפירוש האש ונכר העב,החשך
 גאש בוער וההר שאמר כמו שורף הנראה המא.ר האש שהואהאש
 מהפסוק ראיה הביא איך א'כ , וערפל ענן חשך השמים לבער

 וטה האש בו שהרצון החשך מתוך הקול את בשסקכםשאמר
 ולא שורף ולא מאיר בלתי הוא אשר ה.ס1רי להם לזכורטעם
 פחד ממנו ופתרו הנראה הוא שלנו והאש , מורגש ולאמובן
 היה החשך וכן הזאת הגדולה האש תאכלנו פן שאמר כמוגדול
 טאיר לא נראה איננו היסורי והאש נראה שהאש כמו להםנראה

 ט'ושן מה להם יישמי טעםש%%"
 והא.ם  לע.ן

 שסיר הסדר לפ' ואדע .הן מי ועור , ההנשך Dy נראהיותר
 שלא תחוט פנ' על והשך ואמרו מהו האש הוא  שהחושךשהניח
 עסקם לגודל המים רבוי זולת ההום שיקרא מקום בשום'דעתי
 לקול קורא ההום אל ההזם ואמר , 'כם'ומו תה1מ~וו שאמרכמו

 שנראה כמו הקהום ואם , הנא בי לא אמר תהום ואמר ,צ'נוריך
 מה המ.ס בו הנרצה'ה"ה

 עגיי
 הא.א שהוא רעהו לפ' החושך

היסורי
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 ל פרק שני חלק נבוכיםמורה
 תחלה הנאסר החשר ה"ה וכאשר . הרבה תה , ים רוה וו ויהפר , ברוחר נשפת , ה' מאת נסעורוח
 ואסר ולהכלת לבאר התחיל החשר, הוא אשר באחרונה הנאמר החשר בלתי היסוד שם הואאשר

 בין ויבדל , שאסרו שתדעהו שצריך ומטה , זה התבאר כבר הנה שבארנו טה כפי ן לילה קראולחישך
 הבדיל שהוא פירושו אטנם , אחד וטבעם לסמה וזה לטעלה זה שיהיה במקום הבדל אינו ,המים
 בצורה )ס( אחד דבר תחלה מים קראו אשר א קצת ושם , בצורה רצוני המבעי בהבדלביניהם
 ימים, קרא המים ולמקוה עוד, אמר ולזה הטים, וזהו אחרת, בצורה קצתו ושם הלבישו,טבעית
 נבדל קצתו אבל , בימים אשר זה אינו , המים פני על בו הנאטר הראשון המים שזה נלה כברהנה

 מתחת אשר הטים בין ויבדל אמרו ויהיה המים זה הוא וקצתו , האויר מן למעלה אחתבצורה
 הבדל הוא אשר החשך, וביז האור בין אלהים ויבדל כאמרו , לרקיע מעל אופר המים וביןלרקיע
 ג"כ ואמר , האמצעית טפה הוגלדה שאמרו כסו , נתהוה המים טן עצמו ההרקיע )'( , אחתבצורה
 תהלה הנאמר השסים ושאין , השם שתוף לבאר לך שבארתי מה כפי , שמים לרקיע אלהיםויקרא
 רקיע פני על באמרו, העמן זה וחזק , שמים נקראו אשר אלו הם הארץ, ואת השמים אתבאמרו
 כטו רקיע, האמתיים שמים ג"כ יקראו בשם השתוף זה ומפני , השמים בלתי שהרקיע לבאר ,השמים
 בזה ג"כ ויתבאר , השטים ברקיע אלהים אותם ויתן )כ( אמרו והוא , שמים האטתי הרקיעשנקרא
 ריקות שאץ בגלנל תקועות והירה והשמש כלם הכוכבים מהיות במופת התבאר שכבר מההמאטר
 , השסים רקיע על נאמר ולא השמים ברקיע מאמרו מ( ההטון שידמו כטו נלנל שטח על ואינם ,בעולם
 קצתו והיה , צורות בשלש הובדל ואח"כ ח , מים וקראו טשוועף היה אחד שחמר התבאר כברהנה
 אחרת דרך בענין לקה כבר הנה לארץ, חוץ כלו וזה ההוא, הרקיע על וקצתו , רקיע וקצתו ,ימים

 , הכיניים המים אלו שהוא לא לבד, נשם מים נקראו הרקיע מן למעלה אשר שזה אמנם נפלאות.לסודות
 כשאתם )מ( עקיבא ר' להם אמר וכו' לפרדס נכנסו ד' באמרם אסרו ג"כ הצל אמרוהו כברהנה

מגיעים
 טובקם

 , ים רוק ס' וימסוך , כרוחך גססת , ס' מ6ת גמעויזח
 ~טכעס למטס ווס למעלס זס סיסים גמקוס סנדל מיגוובו, סתיס כין ויבדל סנטרו סתדעסו סנריך וחרס : סרוסוגס
 ססו6 פירוסו 6כל , נפועל מיס 6ין למעלס כי ,6ת7
 תיס קיקו "סר וס ק"מ ומס טועי סנדל 3יייססהכדיל
 סריס סגי על תרחסת וכלסיס ורות ג"תר עליו 6סרתחלם
 "הרת 3נורס קנחו ומס סלכיסז טכעיח כגורס 6חדוכר
 כגס , ימים קר6 סתיס ולתקוס 6תר זס  ועל , ממיסוסו
 סיגו סתיס פגו על גו סג5מר כרקבון המיס סוס נלסכנר
  מן לאטלס  5סס מליס נכיל קפתו 5נל גיתים 6סרוס

 ממיס פגי על מרחפת "לסיס רוח ג"תר זס sut ,מצויר

אפורי  . וכו' גורוס כמלס סוכד) כן 5מל ח : כלבסון כמקמלוסעיס
 מטל 5סל המיס 6מד עטן סם )רק'ט סמחמח ססמיסרעל

 יצמד יסך ימל סליתי  סגין טיפי וסרקם  סג' טג'ן מס)לקיע
 המד"ס סמיס מס לרקיע מחמם 5סר ~סמיס , כגולתו)כדן
 מחמוס ltthon 11DDI סקל מסמקוס )מבס סעו)ססיד מס ירקיע מט) 5סל וסמיס , צמגו othin)n תסעי5סר
 וס"מ סקל סמקוס 510 עקמו ומלקיט 3כמ מיס וסססמ"ר
 פיתויו סקר  סתלק ר"ל ס5מופיס ססיסס  ייגלרס 1"לס5פמ  יזמי , סיטר טס  ויתסוס ס5ריס יטלו סס  "סלמסביל

 ג 21~מ מן דטקר

 נינןו~
pinof tSht,~pr otnr' 

nSo ,?p, ירווו  אדיס  נפלי ור,ו73ל מיסץ"חר "ו 

  בועונבלמו מ,? נזו טיך4:בני ג:ה:קוג'1
קרשקש

 והוא תהום אל יסטכו טא.י "ברחיהשורי
~DD 

 לא הלזח אל
 פני על מרחפת אלהט ורוח מאמרו שנראה ועוד , המיםאל

 במה הנראה לפ. וזה הוזכרו כבר שחטים היריעה נה'אהמים
 חו.טך שסמר הנראה מן וה.ה תהם סג' על וחושך קורםשתר
 כניו הנשך .היה שם המ.ם רבו' ש.ש שבמקום מהוך הההוםאל

 לא יאשון ביום מא~רוק שנבראו שאע'פ להודיעני ובא ,שזכריו
 כ' הארץ שנתגלתה רכ.ע' יום ער ב,טפל'ם השמש פעולתנראה
 ;ל ותשך אמרו והן הניצוץ התהפכות שם היה לא המ.סלרגזי
 המקום 'סעד בזה הרצון . הלנ.שן טבעית בצויה )ט( : תהוםפג'

 מהקר חלק מרן ~לגועלה הם האויר הניצוץ התהפכותהמג.;
 לח איר הוא אשר המים מן אויה והאיד , הקיירוחבתכלית
 1.ש~ב .תעבה ההוא הקר האו.ר מקום אל ויגיע יעלהכאשר
 גהי הקרוב האפר באותו יש הגבוה.ם בהר.ם תמצא ובן ,טים

 כננין ויכנסו שלג או 'O*D הבאנו הארם יתעב. אם גדיהקריות
 מים ךשוב האויר יתעבה בתוכם אשר הליחות רבוי ומצרההרים
 המים מן עצמו והרקיע )י( : גדולים גחלים ההרים טחחת שיצאוער

 שמרוב הרצון , המצננת טפה הוגלרה שאמרו כמונתהוה
 סן האמצעי החלק והוא 31קרש שם האויר התעבההקרירות
 נחן המאורות בזה הרצון , השמים ברקיע אלהים אוחם ויתן)כ, : האש אל הקרוב האויר והוא חם אויר יש ממנו למעלה כיהאויר
 שהרקיע עזרא אכן דעת אמנם , האמתיים השטים שהםכרקיע
 אלא אויר שהוא ברקיע מונחים שהם לא ויזען ואמר האוירהוא

 השטים ברקיע מאסרו )נ( : ההמון שידמו כמו יראו ששםבעבור
 בדקנה באמרו ירמו שהם בו רוצה , השמים רקיע על אמרולא

 ש"ש לאבני בנהגים נשאתם )מ( : הגלגל נשטח שהסהשמ'ס
טהור
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 60ם ל פרק שני חלק נבוכיםמורה

 וכעזבונן עינ. לננר יכץ לא שקרים דובר כתוב שכן , מים מים תאסרו אל ט טהיי שיש לאבניטניעים
 ותבין בו כשתסתכל , כלו הענין נלה ואיך המאטר בזה באר כמה ההתבוננות מאנשי תהיהאם
 דבר בכל החכמה אנשי שאמרו מה כל על ותשקץש , השמים אווזות בספר בסופת שהתבאר טהכל
 , מוב כי השני ביום נאמר לא בעבורה אשר העלה עלו ושתעורר שתדעהו שצריך ומטה ,טהם
 שלמה שלא לפי אמרם שבהם הטוב , הדרש דרך על בזה אמדוהו אשר החז"ל מאמרי ידעתוכנר

 הטהחדשש הנמצאות טעניני ענץ טבור אשר כל כי תה סאה טבוארת אצלי נ"ב זה ועלת , המיםמלאכת
 אשר עליו אשר והדבר הרקיע חה , מוב כי בחי אטר המייטבים, המתמידים ההמשך עלהנמצאים
 עמן יהיה העיק בנמות פשוטו על ילקח שאם חה , שתראהו כמו ההסתר מן בו הענין מים,נקרא
 מים שם ואין , התחתונים השמים ובין בינית היסורות בלתי אחר נץפ שם שאץ , כ% נטצאבלתי
 הענץ ויהיה השמים, מן למעלה הוא שעליו וטה הרקיע שזה סרסה שידמה שכן כל , האויר מןלמעלה
 צריך ושהוא , נעלם יותר הוא בו שנרצה ומה נסתרו לפי ילקח ואם , משטשנ רחוק פותר נמנעיותר
 הדבר אבל , והתמדתו המציאות זה במציאות ומבואר התועלת ננלה שהא טוב כי ענין ואטנם ,טוב כי בו שהשמר ראוי איך נך הא וענין י , ההמון ידעהו שלא עד )נ( החתוטים הסודות מןשיהיה
 , מוב כי בו שיאמר עד ארם לבני נראה בו תועלת זה אי כן נמצץ בלתי פשומו אשר ענינושנעלם

 תכלית אינו הנמצאות מן מאד גדול חלק הוא ואם שאו והוא ל , באור שאוסיפך מבלתי לי וא"אכ
ציה אפתר

 סקל 3מ)ק )מע)0 סיסים לומס סיס מיס פיס גוס)ין מץ")1 כי ל") . מיס מיס ח6מלו 6ל ט : תמסר ממסוס מס6סר
 נכח מיס סו" ספיד כי גן סערן ופין כמע) מיס ס6וילק

 סרס פצל %י ו5זכ )לעס יורד מער ho'1 פן ס)ססוסומכף
 )גנד יכון )6 סקליס וזובל סמ5י"ות ונד סקל סו6 כסערמיס
 לש) . סוג ג' ט פ'6מל לקוי 6'ך כן סו6 ומגין י :עיני

 6יך סע)יוניס otno 6)1 סוייח וסם מסמון מן גע)פיסענעיס
 , (n(otD 06 גי )וזע 6יגו 1וס )סמון 6ף )ג) סחוע)חטיס גודע דגל ע) נ6מלס עוב גי מנח גי , עו3 כי גויגמל
 סעו)וח סס)מות stg . ממיס מלנגח פ)עס ס)6 סימלוונסו
 וסו6 פייסי כיוס 6)6 מסמון 56) מוכנת ייגס מסמים טלייום

 . כיפול ס"וסיסך מניחי )י 6ססל ו6י כ : סיכסססל16ת
s~rntoגיוס עוכ כי גימל )6 ימס 6מל סעס עכסו מוסיף 
 וקרקש מפעל סוייח סעגין ל") . וכו' orn וסול ל :סגי
 מכווים חכייח ייגס י8מ סומ65וח פן נדו) מיק סססעס

 מ5ז מגוון 6יפ ספעל סמ)י16ס ס*פל עמס, מ5דמסנפ65וס

 מובשם
 Sh טמור סיפ ל6כגי מניעים כנפחס עקיכ6 רכיל0ס

 לגנד יכון ל6 מקריס זוכר כתיב סכן מיס מיסח6מרו
 מעל 6סר ממיס קי סירס סגרכוגי ממס ומ"ר .עיגי
 סמטר ממט נפקוס 6סר ס6ויר מן סקר מחלק סו6לרקיפ
 מקוס 6ל מגיעו עד ממגו למטס 6סר ס6ויר וכלומרקיע
 ככל בו יערס סלח סס76 לחס מיס גקר6 וכמגססמיס,
 סו6 מס6ויר חלק סוס למס סמטר ממגו יתסוס ע6חלקיו
 סת0פטת סס יגיע ל6 6ס 6כל סגי5ון nDD~nO כעגורחס

 ממעל 6סר וסמים קמרו 6"כ סקר סחלק עס סיססגיכן
 סחלק וסוף סיס הכגי לחכמיט סנקר6 סחלק ססלרקיע
 במיס 6ל1 סס לרקיע מתחח 6סר סמיס וכמגססקר

 מתחת 6סר עגמו ס6ויר סו6 נתסוס סמיס מןמרקיע כי חכמים ת"ס o)h~t . נפועל תיס 0ס 6סרסיס~דייס
 סמיס מקוס 56 סגים עז ?1p סחלק וסוףממרקיע
 6סר סמיס ל6ל1 סעליוגיס למיס מסרס והיןסיסו7ייס
 ?e15 מ5ד 6ל6 יתחלפו ל6 כי גימא כמלק יל6כרקיע
 ז5 על וסר6יס סוימתי מסירוס סוסו לי וירפס ססתס,גי15ז

 6סר בלס ספיד סתסרסיס סירוס כסי בי וגס , עיני לנגד יכון ל6 סקריס דוכר כחיב סכן מיס תיס ח6מרוsa מסרקיע למעלס סמיס (olnh מטוגו סרכ 6מר ועל.זס , ולח קר חלק ססו6 טסור סיס הכני גקרolpn~ 6 06כן
 מסתתר סקר ~pSn 6גל , סלוחות כספר ססתכ6ר מס גפי סמיס געיית דכר יסע) ל6 סקר מחלק למעלססו6
 ס16חוח כספר ססחג6ר מס כל תכין~תניגסו סעגין גוס כסחסתכל ס% , סמיס 6ל1 ססועליס סס כי זכרים עליוגיס מיס גקר6ו וקלו סמיס יבעל 6סרסו6

 וחסקי~
 שריך וממס : ססילוסוסיס 6מרו חז"ל ס6מרו מס גל כי

 סט1כ ן סזרס 5ד טל גז0 מהמרס PD1t וכגר טצ כי סני גיוס נקמר ל6 כעכורס 6סר מעלס עליו וו~חעוררסת7עסו
 1 מיס סגקר6 עליו 6סר וסדור סרקיע וזס . טוכ גי כזס 6מר סמיוסכיס סמתמיייס מסמסך על סמתח7סיסnlh~w מעניגי סעגין יסכר 6סר גל גי וזס , 56לי מכו6רח ו0 ועלת סמיס מלאכת סלמס סל6 לסי 16מריס סססמכסס

 סס סיין כלל גמ65 גלחי 0טגין יטיס בסוטו גסי ענן ס6ס חס , ססס"ר %ן גוסעגע
 גוי

  מן  לתעלפ  פי*  פעליי וחס  סרקיע  פופ מממס  פיריפ סכן כל ס16יר חן למעלס מיס סס ואין ססמיס וכץכיגיגו מיסודות כלחי 6חד
otnwילפסך  יייפ  גיפ  כי  *ייייג רחוק ויותר גמגע ינחר מעגין יסים כי ds ילקח ו6ס : סג5חי על יסיט 
tpsמסויות  *ן ייסיר  לריך  ססו6 ר"ל . געלם יותר סו6  גו  יגריל ומס סגסתר  almnno 6למט ססמון יגעשו סל 

 טוב גי כו סי6מר רשי 6יך כן ססו6 ומעגין , osPn5 סלג ו6וגרוח מטר  516רות  סיס  סימסכו ר16יסססמק
חסיית ר"ל . נזי חלק סז6  ו6ס פופ  ייסור  ס6וסיסך מגלחי לי 6ססר 61י : וט' מתועלת גגלס עוג כי עגי!ו6תגס

קרשקש
 הגדול הקרירות טצר שיש אבני אטר , טים טים תאטום אלטהור
 זמת לו יש בעצמו ההוא שהמקום טהור ואסר שם הואאשר
  שירידת ירמו כוה ישערו שאם פי' , Pbnn ירעיפו שיא ער)י( : הקרירות מצר ההתעבות יניעם לשם העולים האדים מטר לאאם

 מביא זה ויהיה האל טפועל יהיו ולא טבעים עניינים הםלגשרים
 הסטר נענין משער והבהוב טאטונתם השם חשגהתלהרחקתן

 ואטר חקר אין עד נפלטת nwtP שאמר כסו גדול פלאשהוא
 אפ ואמת , חוצות פני על טים ושולח ארץ פנ' על מטרהנותן
 שתעשה בעת השם ואמר טוב שיער נמו האל ברצין חורהנורעת לפי תלו' הנף המטר והשד האד להתעבות מוכן ההואהמקום
 , השסים את ועצר שנמרחו בעת ואם בעתם גשמיכם ונתתירצונו
 לפ4 אם גי וסטר טל האלה השגים יהיו אם ה' חי אליהוואמר

רבכי
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 ל פרק שני חלק נבוכיםמורה
 . זה ההבן , הארץ שתגלה כדי התחייב להכרח אבל )ס( , פוב כי בו שיאמר הטציאא להמשךטבוונת
 אמנם , הארץ מן השם הצמיהם אשר והאילנות שהעשבים בארו כבר שהחכמים שתדעהו שצריךומה

 הראשון הענין ספור הוא אמנם , וכו' הארץ מן יעלה ואד ושאמרו )ס( עליהם שהממיר אחרהצמיחם
 הוא ומבואר , ארעא מן סליק הוה ועננא אונקיוס תרגם ולזה , דשא הארץ תדשא , קודם היהאשר
 המעיין אתה ידעת וכבר . זה התבאר כבר הנה , בארץ יהיה מרם השדה שיח וכל לאסרו הכתוב מןזה
 טן אחריהם שיטשך למה , והחשך האור הגלנליות הכחות אחר וההפסד ההצה סבות ראש כי)0(
 הטוגות והתחלת , מזגיהם ישתנו ובחושך ובאור , היסודית יתערבו הנלנל ובתנועת , והקורהחום

 והם , טהם הסטר אשר השמים אותות סבות תחלת הם אשר האדים שינוי( )ג"ח שני טהםשיתחדש
 היא האחרונה וההרכבה , הבע"ח הצמחים ואחר הצמחים הרכבת כך ואחר , המחצבים סבות כןגם

 , מחוץ עליו טתחדש לו חוצה מקריי והאור . כלו התחהון העולם מציאות טבע הוא ושהחשך ,האדם
 הסדר זה על בראשית במעשה הכתוב בא וכן , הנח הענין ישאר האור שבהעדר ))( תראההלא
 נבראו בקומתן בראשית מעשה כל )ק( אמרם שתדעהו שצריך ומטה . מזה דבר חסר לאבשוה
 שלמות ועל כמותו שלטות על נברא אמנם שברא מה כל כי יאסר , נבראו בצביונם נבראובדעתן
 שדכא מכ זה ודע , הארצות לכל היא צבי מ! , נבראו בצביתן אמרו והוא , שבסקריו ובנאהצזרתו

שרש
אפורי טובשם  סקרן מן סלימוח ס6ידיס סיעל1 6101 דגר מגך ~hsעגמו מסגמג6וח גדול pSn ססס סייח עם וכרקיע ממטרססוייח

 א"כ . וסיפח ס)מחיס סם ויחסוו ספרן חגים 751וחחיינס סמ5י6וח עימס מנד מסגנוג6ות מגווגח חכלילי היגוממגו
 יכר ל;למוח o((hih O ט1מו 7SD מכוון 5')ו קסמסר6מר וסוף 6חר דגר מגד 6ל6 עגמו מגד מכוון 6י;וסמטר
יפל סירן תתגלס 161 ותתיגט מסקרן נסלחות ס6דיססובלו

 וסו"
 Ob כי פוכ כ' בו טי5מר ליף %ע סיגטס סרית

 סג'ע ססליסי וגיוס סטן nlh~w וסוף סחכל'חגסנעת ססתטר 6חר 61"ג , חיים וסכעלי סגמחיס ססההסוו
 סכי גולח טוב כי סססוק ט 6מר rh סקלן ו)ר"חססחכליח וסו6 6חר לסלמות סכגס ~hS עגמו מגד מכווןהיגו

 סס1" סיום כסוף ס)6מרעוג גסגעח ג"6 טוכ כי גו מיקמר רשי 6ין תיכסססר6וח
 סקרן סחנלס כדי ס6מר ונסו ,

 טוג כי ג6מר ססליסי וכיוס , סקרן ~Pthl וסוףשתדליח
 לסמון נגלית ייגס כי סמים מלנכח )סלמס סל6 לסי o~nibl ז"ל כזוגו וס כל ועל , תכליות לסגי מעמיססני
 סת7עסז סנריך וממס : סטונ דרס דרך על כהמרן סרב סרינו מס חסו , עימס מגד סמגווגיס מס7כריס61ינס

 , עליסס ססתטיר 6חר סגמיחס המגס סירז מן סטם סגמיחס 6סר וס6ילגוח ססעסכיס כיקרו נגרססחכנויס
 6תס ידעת וכנר : Or  וילן  פפערי  פיגיג  וי כי סר6סון r.'.itr ספור סוo)rb 6 סקרן מן יעלס 617theמרו
 מן 6מריסס סימוך ומס וסחיך סקור ססתיס כריצת htol סגלגלי1ת כחוח "חר 1סספסד ססוייס סכת ר6ס כיממעיין
 ימתגו וכרסך וכצור , למעלס 6סר וירוו למטס 6סר יעלו גי סיסו7וח יתערגו סנלנל ונחגועח , וסקורסחוס
 , ממסוס ויגביל יקכיז וסקור , ויגול יכסל ירסס ירחיב וסחוס סקור יחייג וסטתך סחוס תחייכ סתור כימזגיסס
 סתח7ס סמוגוח וכתחלת מחסך, וכין סקור כין הלסיס ויגדל 6ור ימי המרו וסח , למס סמיוחךוח ססעולוח מן זסווולח
 רקיע יסי צמרו וסוך , כמניצוח ססכרחי וסוף מסס סמטר 6סר ססמיס 6ו0וח מכח תחלת סס 6טר 5י7יס טויתסס
 יקוו 6מרו וסג , otnnsa יתרככו והח"כ ס"ויס סעלוח מנד סיגסס וסריגות סמקוריס סכת כן גס וסם ממיסגת1ך
 6קר 6מר ולכן ~olh סו6 ס6חרוגס וססרככס סתיס יסרגו 6תר1 וס61 כע"ח סגמחיס וצחר קצרן תדס6דחיס

ח7ט"
  נו מתקמטת לסגיו "סר סטרית ~גל מלחרון סמורכן קו6 גי olh, ;ע"ס , "ים גסס ספרן קג6 סגרן,
 תחחן; מקריי וסקור כלו ~IwnP מעולס וס מגילוח P)D סו6 וססחסך : נעורס מגד *לסיס ומלס , סחרריפררלפ
 סע7ר גי ירנ כופ ורמז , סלמות סוס  כל6 ייסיר ר"ל . פופ  It)PO  ייתר  יתור  ינפפרר תר"ס סל" לוחמס
 , כקמת 6ור סנקר6יס סנג7ליס סטכליס מנד לו ;מסך סגגחיות וסמגי6ות וסט1כ ססיולי, ומגד עגמו מגד סעולס לוסמחוכר
 מגין , זס 6חר כזס ויתחדסו סדכריס כסויית ססכס וסוף סדכריס גל יתחדסו ומחסך  יתיר פיר בי זפ  אפיין61חר
 , לקגתס סגם on~p גי ר6ט1ן ר6ס1ן סדכריס וגהרנו ומפחסך ס16ר סגתוכ סק7יס כי  ניפייכריייפ  ילל מסגל
 סגריך וממס : זס וסנן יחדו יעמדו  6ליסס יני  עורי  פ14.ל  מס כפי  כריייפ כמתסס סג6מר סימיס סודחסו

 גגר"ו קטגעייס ס7גריס גי יחתר ן גכר16 גגכי1גס נגר16 ג7עתס גכרonntpJ 16 כר6טי0 מעסם כל אמרסס0דעס1
  יפז, כילות ואין ויכתגך עמך סו6 סמיסס סו6 סיוגר 610 ססס כי  ייפיריו, ג"וח ועל טרחו ntnSp ועל חמרו סלמותעל

ומחסרון
קרשקש

 בשלישי שהיה ענין הוא יכולו אחר שנאמר אע"פ כזההכונה
 שיעלו עד הארץ השקה העולה שהאר הארץ שתדשאקורם

 הכהות אחר וההפטר ההויה כבות ראש כי )ס( השם: ברצוןהצמחם
 וראשוההיה היסודות ית'גרגו שבתנועתם נזה הרצון ,הגלגליות
 שלא כ14מר , הנח הענין ישאר האור שבהעדר ),( :אחריהם

 מציאות שהחשךטבע אחר ר*ור בהערר הארץ מעגיני עניןן

 ובצביונם נבראו ובדעהם נבראו בקוטהן בראשית מעשה כל)ק(
 שיגור כפי כשנברא נברא הראשון שאדם בזה הטשל .נבראו
 צניחתו לתכלית כשיגוע לארם אשר והשיעורהקוטה

 זכי
 נברא

 בסיגו שיהיה שאפשר היפה או הנכבר והיה רעתועלשלשות

 הרצון אולי , הארן שתגלה כרי ההתחב להמרח אבל )ס( :דבי
 המגיע והחום השמש ניצוץ .בהתהפכות המגיע החום שטצרבזה
 יהמר השמש שהום שהתבאר כמו הארץ נתגלחה הכוכביםמאת
 לו שהגיעו מה בשיעור האדים בהעלוהו ביסים הם אשרהסים
 שזה ואמר , חסרון ולא הוספה 4ו אין הים ויזה הנהלים מןהמים
 בהום לשם האדים עליית מצד הארץ להגיות סבה הואהמקום
 שנתגלה עד המימיות ומשט נגבו נהומם הטכבים והוםהשמש
 ישמרו הכוכבים וחום השמש שחום אומרים והפילוסופים ,הארץ
 ויבובם נגובם טצר המים יכסוה ש4א הארץ מן המגולהההלק

 : וכוונתו האל ברצון הכל אבל כדעתם דעתנו ואיןהסזמיות
 , הראשון הענין ספור הוא אטבם הארץ מן 'עלה ואר 1שאטרו)ט(

נוהו
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 61מא ל פרק שני הלק נבוכיםמורה

 אטר ברופאת, ימי בששת ארם גריאת זכרו מאד שתתבבנהו שצרקי וממת . התבאר כבר גזולשרש
 אחד פתה ופתח , צבאם וכל והארץ השמים ויכלו , חומר כלה הבריאה השעם , אווזם ברא ונקבהוכר

 אחר ההן כולו שחץ הכר , ההא והענץ הנחש ודבר הדעת ועץ החיים עץ תכר טאדנ3 חוהלברדות
 בשום ענין נשתנה ושלא ששי, יום ההן כלו הענק שחץ טסכיטים החכטים וסל , עדן בנן אדםשהושם
 הנה שעד שאמרנו כמו ההם הענינים מן דבר ירוחק לא ולזה )י( , בראשית ימי ששת אחרפנים
 דברים על ג"כ ואעירך סמקדטווזיהם מלוקטים לך אשמיעם רברים יכרו כבר זה ועם , נח טבע היהלא
 בתכלית דברים הם אמנם החכטים, מדברי לך אזכרם אשר הדברים אלו כי ודע , fft~, הם שהעידוכסו

 לכירנא בהבנתם מספיק מעוודה ובהערה סדר בקצת אותם זכרי אכל , סוד מנלה אהיה שלאפשוטים אשימם ולא בפירושם ארבה לא ולוה , מאד מתוקנים לו וכרום לאשר הפירוש מבואריהשלמות
 חוה והוא חציו ולקח נחלק ושהוא לגב נב מתאחדים כאחד נבראו וחוה אדם אמרם ומא )ס( ם ,בך

 אשר , המשכן מצלע ראיה והביא , מחלקיו אחר בו רוצה , טצלעותיו אחת ואמרו , אליותצבא
 והם אחד בצד שנים שהם הבאור היה איך , זה והבן )"( ססטרוהי אסרו וכן ושכנא סמרתרגומו
 שניהם על שהשם באמרו חחוק זה והוסיף , מבשרי ובשר מעצמי עצם שאטר כמואחד
 ובה , אחד לבשר והיו באשתו ודבק ואמר , אחד היותם וחיזק , ואת לוקחה מאיש כי אשה , אחדיחד
 טה שמדעתו שצרור וממה . זה התבאר כבר הנה , בהכרח לענין כלו שוה יבין שלא מי סכלותנרול

 אשר הוא הירוכבו , נמל כשעור היה דמהח* , נרכב שהנחש נ זכרו דהם תה )"( , כמדרששבארחנו

אפיי  מח6מזיס כ5מ7 גגל"1 ומוס "דס 6מלס ומוס ס : וסוסין
 מסוים מס ס"גוסיח וסטלס olhon סקרונ מחומר ל")וגף.
גמ1"

 סגים וסס 11 כצמיגה 5מ7 ופס olho וסוף חלס 6מד
 ססעגין סלט 5מל ולוס , כשמס וס1ורס נטגמו מממרגכמינס
 וקמל תכי"לגו, למס לומד ססע)ין nW(otD "ג) גג)סמכוש
 כמיטל סיס וסו6 גלככ ססנמס נ : וכו' סגלתנו גזולומס
 סמועס, סגם סיס סגמס ל") .נמל

 ונקד"
 סיומו כעכור כן

רושש  מצבשם
tt1Dna%מ ,S~pno , כמכמס סחכ6ר ככר גדול סורס וזס 
 ח6וח מיוחס חמר למס ים סטנעייס סס7כריססטכעית
 סיסים ס6ססר כ6ותס סיוחר וסנורם סגורהלסיחול
 נגרל% ולכן ג"כ טוכיס סיורר וכמקריס החמר גוסחל

 ומס : סיסיו ס6פסר ססלמהו תצליח על סטכעייסס7נריס
 נר6סית ימי כמסח "דס כריתת וכרו מקד סתכתגסוסדריך
 למס 1ט' קסמים ויכלו וס "מר וקמר כלס סנרי"סוחתם
 לכרי6ח "חר מתח ועתח , It~nho תכלית סו6סס"7ס

 וכל , כנ"ע "דס ססוסכ צחרי סיס גלו ow וזכר ס7עת יען סחייס ען וזכר , עמו סגכר"ח סק7ס עם מ76סחוס
 כמו עתם וסס סססי גיוס קסיו כמו וס 6מר סיו סדכריס כי כ5ל מגוי (OO סיס ל6 סגכר6ו 6תר סטכעייססדנריס כי , נר6סיח ימי מסח 6חר פנים כסוס סעגק גסתנס ס65 , סססי כטס סיס כלו מעגין סוס מסכימיםסחכמיס
 076 6מרס ומוס : נח סטכע סיס ל6 עחס מעז ס6מר כמו ססס קעגיגי0 מן זכר ינוגס ל6 61ס , וס וסכןמסיו
 ס76ס כי רמז בו יס כמסמעו כ6 נר6סיח סמפסס 6ץ כי כנק מרמו 6סר . לנב גכ מח6ח7יס כ6ח7 גנראווחוס

 וסנורס למטס מונס וסימר רכים וסע 6חד סו6 ג6ל1 מקגילין מסני מצלו olh וגכר6 וגורס מממר מורכהסו"
cSDnS. 6חוס ק~דס 6יס סיס ולכן צרתו סיקכל 6לתחמר יסע ססועל כי סכגח למס ק~דס מפועל כי "ליו וסוכנן חוס 6101 חסיו ולקה גממי וזס רוחני וס נחלק 1סו 

 וסוכ"
 נמ6מר סגיס סס כי ונס , מ3ד יחד מנד סגיס וסס "ליו

 : 076 6יט לכוו ס6חד כי , 6קד יתך סניסס על סס0ס . מכמרי וכסר מעגמי ענס סימר כמו כמ3י16חוקתל
 ל6 קליו ס6סס סוכ"ס ולכן סכסועל מס יכסס ל6 מסכת כי ס"סס מן ס"יס נלקח 1ל6 . לוקמס מליס כי6סס
 וסכי16 חסטרוסי חך6 מנלטותיו 6מד תמרו וסגן . mne כורך סלכן 0מסרסיס 061 ,  ו0 וסגן ס"סס 6לסריס
 ססרעסו סנריך  ותתס : כששתפו 6100 6ל6 חע- לו  סחין  וח"כ ~0  יכין סל6 חי שכליח גדול ימס 0תסט תגלער6יס
 סו6 וט0רוככ ס6סס 6ס ססי6 *סר סי6 וסרוכגו נמל  נ0יעור סיס וס61 גרסן ססגת0 6מרו כמדרס 00כי16מס

סת6ל
קר

 העשנים מן רבר ירוחק לא ולזה )ל( : נבראו בצגיונם אמרוחחי
 וכרו כנר זה ועם נח טבע היה לא עתה שץד שאמרנו כמוההם
 בספור שנזכרו רגר'ם שכל הרב דעת לפי נראה , וכו'דברים
 להיות אפשר הכל הרעת ,rv הח"מ ועץ הנחש ודבר וחוהארם

 ימי טששת יום ובכל קיים טבק עדין היה שלא אחרכמשמעו
 אפשר כן כטו קודם היו שלא דגרים מתחדשים היוכראשית
 כלם הנזכרים הדברים ושאר והוה וארם הנוכרים העניניםשנהיו
 אמרם וטוה )ס( : הששי ביום הכל היה פחה אחר פשוטםעל
 שלא הושב אני וכן בזה טסופק א'נ' , כאחד נבראו וחוהאדם
G~D'נקוה אקם שבריאת בזה ארס שום rp, רעץ ושת והבל 
 על החכמים אבל , כמשמעו הכל יהיה שלא הדעת ועץהחיים
  נטשך צדק מורה  והרב גבבדים  ענייג*מ על העירו הרמוצד

  נבראו  וחוה  ארם  באטרם  ההערה  זאת הענין ומזה ,אהריהם
  מורכב האדם כי הוא הרמז שוה , לגב  מגב מהאחדיםכאחד
 זה עורף מחזירים שהם לגב מגב  מהאחרים ואמר לירה?תימר
 והוא ההפסד יגיע מהאחד כי הפכים שהם אסר באלומה

 לזז ח"ב[ נבוכיםמצוה

ש4
 הית איך הובן )01 : הצורה והא השלפת יגיע ומהאחרהחוטר
 אחר שהם מצד בזה הרצון , אחר בצד שנים שהםהביאור
 , הבחינה טצר שנים והם משניהם, טורכם שהארם אחרנמצ'אות

 שתנחש זכרו שהם וזה מ( : והצורה החומר בין יחדיל השכלכי
 ושהרוכג הוה השיא אשר הוא ושרוככו גמל כשיעור ושהיהנרכב
 בתגלית טהנמצאות וטין סין כל ברא שהשק ספק אין , סמאלהוא

 זלל שאמרו ב10 מסבו המכוון והפוב שזגיעהו שאפשרהשלטות
 הר%שיס 9ן בארם שברא מה כל א"כ טלסעלה 'ורר רע דגראין
 לרעהו ולא וטובתו לשלמותו נלה הם הפנימיות הכחותומן
 גגרא שלא בארם כח שום אין א"כ מרשץ, לאל חלילה לגהקוולא

 דרך על כן אם , לו נפלסות היא הפעולה ואותה פעולהבענ~ר
 , ראשונה כונה בסטאר ולא בנחש שיהואר כת באדם איןהאמת
 , ברצונו הסותרות אחר נמשך והיותו בץצמו בחינתו מצדאבל
 שהוא בטה לריצת לטובתו הראות חוש לו נברא כ* בזההמשל
 ל3 נברא ובן , כנגדו שהוא סמה וינוסר אליו ויקרב לונאות
  אשר המוחשים בו וישארו לו הנאותים הרברים שירמההדמיון

קגאס 1ם מ1
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 ל פרק שני חלק נבוכיםמורה
 אומרים תמצאם , השטן על סתם יאםרוהו הם השם ושזה , סמאל היה ושהשכב , חוה אתהשיא

 להכשיל רצה וכן , יצחק את לעקוד יאבה שלא עד אבינו אברהם להכשיל רצה שהשמן רביםבמקוטות
 אצל סטאל בא אמרו , כעקדה ר"ל הזה בענק עור וזכרו , אביו רצון אחר ימשך שלא יצחקאת

 תה , השמן הווו שסמאל לך התבאר כבר הנה , וכו' לבך הובדת סבא מה לו אמר אבינואברהם
 עליו רוכב םטאל היה חוה את להשמו בבאו ואמרו , לענין הנחש ששם כמו לענין כן גםהשם
 קרב לא הנתש היות ע עליו ושהעורר שתדעהו שצריך זממה )3( . ורוכבו נמל על שוווק והקב"הס

 הנהום, והמיתו האדם נזוק חחי ובאמצעות פ לחוה וקרבתו השתדלותו היה האמנם עמו, דבר ולאלארם
ורלטנאה

 נצבשם
 נו גי סמדמס סכם 610 מנחס גי (Or 1סרג1ן .סמ56
 זרוח סורות ידמם כי גמ5 כסיעור וס61 סמגחסיסיגחסו

 1ססרוככ ו גמ5 כסיעור סגחס סיס ולכן , מיקוחודמי1גוח
 גמז P'mO יניע סןמיון מסגת 6חר כי Shnnסו6

 וירמס דכר טוס יפינ כסס7מיון כי , מגסס נמסרססתכ6ר
 ממסטין סאטן 6101 ממתעורר וסגם יח6וס ערבססו6
o7b~סגחוח גי מחמר 56 יסי6 רעם לדרך סטו3ס מירה 

 פיחס סי6 כי סמרגסח סגמס e1o1 מחריו סו5ג1חסגסמ'1ת
 6ת ססי6 6סר. 1סו6 סג"מ ס6ר ענשת סו6 כי חי כ065
 סמרגסת סגעס עם o)th 656 כגריו כ5 מגחם קיחוס,
 חמ5" סאטן ע) י6מרוסו Shno ססו6 סרוכג סכןכ)

 קומר
pinipn)וכו' סכ6 5ו 6מר הכרסס 556 סמאל נ6 רמח 

 ס65 ידחק 5סכסי5 ר5ס וכן , ידחק 5סקריכ ירסס סן6עד
 וגקר6 סמאן מס 5ך סתכ6ר נכר ומגס 36יע רנון 6חרימסך
 רעס, ידרך טוכס חדרך ס6ךס t'DDnV כעכור סטןסמ56
 כמו , סגנוגס מסררך וכעוותו ק76ס שמסמה סמ"רוגקר6
 ו)ק~סוויס 5מגחס'ס סכת קסום 5חס סמ7מס גקססגקר6

אשפי
 ססנמ5 ג)1מל נם) כפיעור וסיס , 1)קוסמיס ימנחפיסמיומך
 0מרכי3 אמוח נדע סו6 סכם וס ככס שמוסס נדפסקרס

 ספח ר") . טייו לוגנ וסמOOS : (6 פ5י16מ 6ין 5ורוסוטדי
 מ) נס61 ססרוכנ גמז כי / ~OD1t ס"מ ע) רושספחעורר
 קדימס קודם וסמדמס סמדמס ע) נפוק סמסעולר כןסזלככ
 וקמל , )מסעורלעכשח

 0גמג"
 שמדוקרי שולס כדמיון

 , פמגו ~לוס "1 סמדומס sb )סחקלנ סמחעוללססעולל
 ס6דס 6ח bwn 6100 יס' סמ6) גקל6 סמחפורל סכמונס

 סגדו)וח ססטמ סס מכמוס 6)1 ופני , סגכונס מלרךומטווסו
 וסקכיס ס : סתענוכיס וקילוס נמשלסמות)ססתמס

 ")ו ע) ותסמק מ)ע,נ סימתי סססע) ל") . ולובט גם)ע) פומי
 טיוח ע : כ)) מגסס ס)מוח כסס 6ין 6פל סנוסגיוחססש)וח
 6ססל 6י סמדמס 0סגמ לש) . olho 6) קלכ י6סגמס
 מסו גמופג)יס, מסכי) ס6דס פי) ס'וח לעס ספו)וחיוסירסר
 ספכיס מדמיון סעו)ס כי עמו מחקל3 61ינ1 סמו מדבלספגו

)פש)"
 ל") . ס6דס ג'וק מוס וג6מגעומ פ : סחוסם)

 גיוק סמפורסמיס )דכליס לעס ומיוחס DP)o קמוחכ"מגע~ס

 ויתנועע הנכספים הדברים טן שיכסיף עד הראות טןקנאם
 הנכסף הדבר אל להגיע המתעורר הכח יתעוות וץזהדמיון
 רואה שהעין אינון רחטאה סרסורי תרי וליבא עינא ו'4ופטרו
 האמת דרך על לומר נזבל 1ב1 , אותם חוטד והדמיון הדבריםאת
 השכל נ* השגלית המעלה אל להגילו הטובים הסרסורים לושהם

 ישיגם אשר הכוללים הענינים על והדמיון ההרגש מןמתעורר
 יגיען לא והשסע הראות חוש לולא כ' ,ולתם "החרגם א'אאשר
 והשבל פרטיים אותם מקבל הרטיון אשר גרטיון העניניםרשט'
 המשכלות יושגו לא החכם שאטר כמו הרטיון מן כלל.ים אוחסלוקח
 רמיון מבלתי משפט ולא ציור שיהיה אפשר אי ולכן הרמיונות,אלת

 הפשפט במו העיוני בשנף והמילילה והחיוב גרמיונותוהטשפט
 לטובתו, נבראו והרגלים הירים וכן המעשי, בשכל והרע הטובעל

 , לו הנאות אל להתנועע והרגליפ לו הצריכוה לפעולוההירים
 והלחות החום כפי האפשרית העמרה א"םו להעמיר cp~n חנשוכן

 רבר בו שאין נמצא , עוטר מיגו להיות לכולרה המביאחקרם
 שההושיס לטובחו רקנברא

 בי
 לטוב כלם והפנימיים ההיצוביים

 את עשה האלהים הנה אמר ולזה , ראשונה כונה הטנווניםלו
 אלה.ם דברי טהפד והוא רבים השבוטת בקשו חימה 'שרהאדם
 לנחש מהפט האחד הכח נבראו בו אשר הטובות וטן ,חים
 הרואה נחוש יראה כרעות 'שתטש יבשיו שנכל עד לסמאל,והשגי
  הצריכות  ל*שייה  נבראולו  אשר  ויהיו  ויתאווהו אחריםסטן
 מתנועע בם לטובתו נבראו אשר ורגליו ירצח, ויהטוס יגזולנהם
 בחוש וכן , נו הטכוונות לכונות הפכיות הם אשר הפעולותאל

 שהם עד במוהלות בהם ישהמש להולרה הסביא וחושהטעם
 שלולא טובחי כונה מכוונים ההם , ואבזרו הפטרו סבתיהיו

 צריך שהוא טה אל טתעורר היה (א הטעם בחוש הלעיגההנאה
 להולדה הטבתו בגעש שמיצג הסתיג הנאת ולולא המזון טןאל'1
 והחושים , הסק קיום גו אשר הפעולה ואת אל טתשרר הקזלא

קש
 זה ויניחו הנאות אל שימשכו רעת כעלי ולא שכל נעליאינם

 השוכל הוא הנכבר הטושל המנהיג השק לו ברא לזה ,הסותר
 אחריו, להסשק ירצה אם טובה ישרה בדרך ולהרריכולהנהיגו

 שירש לו ישאר %א און בלא וימיתט הנחש יגשככו לאואם
 נשטשלו והטתע~רר הרזכג והוא לסמאל הדישון כנו והם ,וענף
 וזה הנכסף הדבר טן יתעורר אשר הרטיון מצר פעולוה'ושכל

 הרזן יצר הוא שטן הוא המחטיא המקניא דעא בסמאלהסכונה
 שנקרא כסו נחש נקרא הרפיוני הכח וזה , הטות מלאךהוא
  היה שאם  ווה צדדין, משני  אבל  ופורבב יונב  והואסמאל

 הפ~
 הפועל היה ואם רוכב, ולא סורככ לא איננו טוב פהגל לוהנכסף
 הטהשל הוא בו הטמר הכומסן 'היה רע פועל הוא לוהנכסף
 ואטר , המורכב הוא הרמיון בו ארצה עצמו והוא ,והרוכב
 הנכסף הריר היה ואם רבות הנכספות הפעולות כי נטלכשעור
 הכח גצואת הפעולות יעשו בהם אשר הכלים יהיו הטעםגחוש

 בכח וכן הנכסף, הדבר להניא ציי לו לצור ממהריםהמתעורר
 הפעולות בכל וכן , חפצו להשלים כליו יתעוררו להולדההמביא
 אם בם אשר המהעורר בכה רם לשפוך יכונרו ירוצו רגליוהרעות
 סגולות לצ *ש הטרמה הבה וזה , ס15מ במנעים ימנעוהו4א

 rnntm אפשר שהוא 81ה , הרעות הפעיות ממין אינםאוזרות
 ובעלי קומטים או שנחשים ההו14 הכח בעלי ויהיו ההוזקבתכלית
 ורות ותחבולות פליאות עושים הכח בזה וכן צודקיםחלומות
 תכלית על כחיתה נפלאה סגולה לו 'ש וכן נשלטותוטלאכ~ת
 השפע עליהם שופע ונהיה הדבר', הכח וכן , ביצירהשלמותו
 הושם ירצה אם לה ונגיע לנבואית fto הארם יהיה אוהאלהי
 היות עלט ותתעורר שתרעהו שצריך וסטה נג( : ג'ל סשהרבינו הרי רעת כפי הנבואה לו תגיע לא שניהם שלמות בלאאכל
 השחדל1תו היה ואמנם עטו דבר ולא לאדם קרב לאהנחש
 האש היות גזה הרצון , והטיחו אדם ניזוק חוה מאסצעותלחוה

אשר
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 פפסב ל פרק שני חלקמוההנבוכים
 זרע הו** שדעה ק ספק ח5? , זרעה ובין זרעו ובין וחחי הנחש בין קיימת ההש אטנם צ השלמה ומשבאהמ(

 , הרחוק בתכלית פשומיהם אשר הנפלאים נשכ ומהמאמרים , ע"כ מבואר ,וזה , בעקב לה מנצח והואת בראש לו מנצחת והיוונה ר , ועקב ראש בזרעה ורעו ר"ל , בחוה הנחש הקשר )י( מזה נפלא ויותר ,האדם
 כהנבא )ס( א אמרם והוא , לטציאות והסניטו הטשל זה מהכסת תפלא טובה הבנה הטאטר זה פרקיוכשחבנו
 לא סעי הר על עמדו שלא עמא זוהמתן פסקה סעי הר על שעמדו ישראל זחהטא בה המיל חוה עלנחש
 שנה מאות תטש מהלך החיים עץ )ו( כ אמרם שמרעהו שצריך וסמה , כן נם שה ההנהינ זוהטתן,פסקה

וכל
%

 נגרס סמדמס ס"מ 6101 ססגמפ גי65 מהדס, ומעץספק

 ניזוק מגסס ונימרט" סמסולסמיס 5דכריס ססכ) ס"ס6י
 קיימם סי6 המגס צ : וסמינו ססכrm 5 סגמס 6"גספכ5
 נין קיימס סססנ6ס ד") וכו'. וולט מוס וכין סגמפכין

 , CO)O ,רע וכין סמדמס ,לע וכין oss)a סגספ וכףר,מדמס
 וסקכ)ח סשומ סכמ 610 סגפם מסינוס כווגח עקלכי

 סמדמס סכמ ו,לס סמוגס, מכ) מגס% ורעע וסתר.מוסכ)יס
 וסמדמס רומני ס~6 ומעיור סממליס נד3ליס פעי105סי6
 ולע סו6 סזלעס ק : ססקיס מס וסנסמי וסרותי נסעיסו6
 כמו סמוסכ)יס סמסכ,ח סי6 ככבס מנסס גרס ר") .6דס

 ר') . וכון מג)מ וסוך כלבס )1 מנומס ont'ol ר :פכי6לגו
 סי6 גררך 3ר6ס בדפיין ויכס ינ6 סעיוגי 610 ס6פססזרפ
 ססכ6ס והת , נרשו ממוכס כהדס ללסו b)gt O'Yיבוס
 05 מגנם וסוף ת : ססוסכ) 6ח סזמיון יכ)כ) ס)6 כייסי6
 סש)וח מעסות יטיומ מגנד סדמיוגי מסיח ד") .3עקכ
 י)מסל )לוז יוכ5 )6 כעק13 סס;סוך ימו כמסילותספכ)ס1
 ס0מדמס )סורומ עקב עוד סממי) 6מד ד3ל ומסגי ,שכח
 גוסס סיוחו ככמינת כפקרס bih )מוסם) כטוס מגנד6ימ

היעליס
~tt)Pt)o 

 מוס ע5 נמס מס63 א : סנושיומ וססג6וח
 ס%ס כגספ סמדמס סכמ מססוסכע s~g . זשמ6 כסמסע
 מעמדו 'Selv , סטפניוס תצוח 6מל )סמנך נוסמך כסרגעי)
 6מיתינח כדעות tpplin סמ15ס 6ת סקכיו סיני סלס5

 סמייס טן ב : וכו'  ווסמסן opne סנוסגיופ פסח6וסוסוררינו

 ם%בש
 סמסורסמיט לונריס מטיס לסיס סגסס כיוסנ6מ5טס

 ספח 1מ6 ססגסס גמ65 6"כ , מ5ודס ומרקס סיכלמהן
 וכלמגעות סמפורסמיס 5דכריס סגסס סיטם ontaסלאמס
 נעכור גי , סמרגסח סגסס ססי6 ססכ5 נזוקסגפס
 כ5 06 ססי6 חוס 6ח יסיף סמדמס מגח ססו6ססנהס
 5ססיג סעיפי ססכ5 ימסך 65 סמרגסח סנסס וסיףמי

 מטס מטס ירד 6כ5 מעלס מעלס יעלס ו65סמוסכ5ות
 : מממר 6חר נמסך ס6דס סססד כי סחכ6ר וככר ,וירכי
 וחוס 076 כין קיימת סיo)nh 6 סלמס וססג6סוקמרו
 וכין במרמס כין קיימת סססג6ס ר"5 . ורעם ונין ורעווכין
nD)O5כז 65 כי סגפס ורע וכין ממרמס ורע וכין ככ55ס 
 י6כ7 5כ7 ו65 . סגוף י6כך סתעגוגיס 6חר ס6דסכממסך כי סמרגסח סגפס יפסיד 6נ5 5סכ5 סמדמס כפיעיק
 סו6 מ5י6ותס עקר סגסס כי , ורעם 6כ5 סמרנפחסנפם
 סגסגת מורע וס61 ס7נריס וססכ5ת מעיוני מכחכעכור
 סנססייס ס7כריס מג5 סגס6ר וסוף מס6דס ~ottpסנדקי
 ומעיוני הכמריס כדגריס פעולתו סו6 סמדמס סכחוזרע

י  1לג Rp ערך השט הזפ לו שאין לארם קרב לא זכרנוהואשר
 ביריעת רק עוטו בצד משתרף שאינו היא פעול"1 כיהתקרבת
 האוה עם רק ; לשכל כתי האדם כי בחוקו הפ אשרהטשכלות

 דברע ה*1 עסו טמא נגיע והפסד רע כל אשר ההעטרשהוא
 ועפש אז ושמר באמצעות כוה הרצון 1כאמצעווש , *בטשך
 באנרים השתדל שלא אדם ניאק , לטתרות המתאוההחיונית
 הנא אשר ופוגל שכל ויהיה השלמות לו *ניע בם בהתעסכןאשר
 קיטת היא אלגם השלימה והשנאה )ג( : ממנו המבוקשהדבר
 אדם, ורע הוא נתרעה ספק ואין זרעו ובין זרייה ובין והוה נתשכץ

 המותרות לה להמשיך הנחש זה השתרלות שכל אחר בזההרצון
 אדם זרע שהוא זרעה להעמד להפטירה ופורטת השנאהוהו
 ההפסד ובהניע הצורה בשביל אלא אינו החוסר מ; שהמכווןטהר
 כמו והוא בשבילו המנוונת היא אקר האדם ימות התימרספג*
 מכוונת בלתי שהאשה וכמו הטין השארות בו יכוון אשרתזרע

 הככוון הרנר והוא הזרע שהוא הטין קוום בשבל רקבעצמה
 והצורה הצורה בשביל רק לעצמו מטון בלתי הומטר כן הפרי,%רעא
 והראות השמע תאמר כאלו החסרים הכלים ומצד בחוטרכעורת
 יריעותיה תלקוט השבלית הנפש בפ אשד ההתחלות הםוהרטון
 הטלים הענינים על %הרכרק ההרגש מן מתעוררתואויש

 הנהש הקשר )י( : המכוון שהנו הזרע להשזר הסבה השא'נ
-?fifilוהש בראש לו הנצחת והיזחה ועקב ראש וזרעה ורעו ר'ל 
 ריגום תארם לאדם ישובו הפעולות בהתמרת בעקב.פי' להבנצח
 דוק הוא רעים הקנינים היו אם מהם לפרזם וקשח חזקיםוקניבים
 פצר נו ריצה עקג תשוט ואחה אסרו וזהו , הפעולותבאותם
 ל% יהיה שלא ער ויכהנו ישומנו הנחש אחר שנמשךההמצפד
 בשפן לגעור 'וכל השק נשלא בתחלתו אבל כללהשארות
 בה הטיל חוה אש נחש כשבא )"( 1 שרפתנו עד%הבהילי
 גזה הרשן " זוהמתן פקה סני הר על שעמרו גבראליהוא

 ואשתו אהב כמהשלת לוה על ממשלה לו והיה הנחשכשהחגיר
 בו רוצה , זוהסא בה הטיל לו ונסככת תחתיו כבושהשהיא

 , השכל שהוא לארם שהמשך יטרירוה אשר החותרות שזרההטלך
 רעות ווהמת שהוא שהמתן פסקה מיני הר על יעמרוהשראל
 אותן המדרכת ההורה להם נתן הסוהרות אחר ולמשוךנסרות
 , הראמה ממשלת עליה %משל. תחתיהן כבזח החוטרלהיות
 בוה הרצון , זוהטתן פסקה לא סיג. הר על עטרו שלאעוזיא
 יעץ )ו( 1 הכוחרוח אחר המשבם ו1יהמח נפ"רוה רעותיהמה
 מתפלגין בראשית סים' וכל שנה סאות חטש ההלךהריים
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 ל פרק שני חלק נבוכיםמורה
 הבנטר לא נופו עובי הוא השעור בזה הכוונה כי בו ובארו , מתחתיו מתפלנים בראשית מימיהל

 וזאת , העומד עצו עובי קורחו ופ" , שבה מאוה חמש מהלך קורתו אלא נופו סוף לא אמרוענפיו,
 כן גם שתדעהו שצריך וממח . בזה התבאר כבר הנה וביאורו הענין פירוש להשלמת מהםההשאלה
 הכרליאוח שמנע ג אמת לנלותו,זה עתיד ולא לאדם אילן אותו הקב"ה נלה לא הדעת עץ 0(אמרם
 בנ"ע ויניחהו , אותו עלה האדם, את אלהים ה' ויקח )ח( אטרם שתדעהו שצריך וטטה . חייבכן

 באלו מציאותו מדרנת העלוני אלא ד בטקום ולהניחו ממקום להעלותו הלשון זה אמר לא לו,הניח
 אופני , עליו ותתעורר כן גם שתדעהז שצריך וסמה . אחד ענין על וישבו הנפסדות ההחתהנמצאות
 אבדו יחד ושהם בשדה להבל ההורג הוא קין והיות , והבל קין )ס( אדם בני בקריאת ההחכמה
 כבר הנה , אחר זרע אלהים לי שת כי , לשת אלא המציאות התקים ושלא , לרוצח שהאריךאע"פ

התאמת
 טובשם

 . תחתיו מחס5גין כר6סית מימי וכ5 פנס ת"קמסלך
 סחייס ען מס מירח גלגל תחת ססס סגמ165ח כלר"ל
 סתכוגס כחכמת ומכודר לגסס, חיים ען ממס סל1קחכי
 , סגת ת"ק תפלך סירק גלגל קגוג ועד סדרן ממרכזגי
tortסטכע חכמת כ5 ירנס תחתיו מחפלגין כר6סיח מימי 

 1סוIDU 6 עוכי 610 הסיעור כזס הכנגס כי כןוניקרו
 . עגסיו ממסך ל6 ס6ר1חיו סחסלח קונס סג7ולסקורחו
 ופירוס , סגס ת"ק מסלך קורתו 6ל6 גופו מון ל6למדו
 וס6מיריס וקסעיסיס סעגסיס ויסיג סעומ7 ע5ו עתיקורתו
 ען במרס סתדעסו סנריך וממס : סעליוגס לחכמםרמו
  6מח ווס , לגליפו טסיך  יל* 01bS סקי'ס ילס ל6סרטם
 וס61 סדעח ען קי כו ומרנון . חייג כן סמני16חסטכע
 הילו כי ממגו סגמסך מרע להדס גלם ל6 כמסורסמו'סגטייס
 סטולס סיס סיוטים hSn5h  סיקרי כמו מרב יקהלו(  סיסגלו
 ידני 4oPhלסיס תמרסי 6ני רכתינ לעילם  נפיס סייגי ל6 פנסיו סטייל6 ס6למלי ל6כותיט טוכס  ונתץ, נ61י לקיט ריס וקמר ,חרכ

~iltSD  
 יכלתך  תפיתין כהדס  6כן כילים

 וממס : 6חר דרך ירכו  6חריס פפיי,ס ובססייסי מס"  וסו , פיליר ייי ל%  יטבי ל,  SlSb' ,  ססיליאיריס
 , לוחו עלס , ~otoSh 06 o7h ס' ייקח פתרפסיסנריך

 יהלו tnth'sn פדרגס סטלופ 6ל* נמיוס ולמגיפוolpnn לסעלי0י  llnSO וס 6מר לי , נ4 סניי  פרן  כרןוייייסי
mh5n)cגגן  כטפרי  יס6דפ כו וסרחון , וגססד1ח כזוח  

 , ערן כגן סו6 י6ו ונכירס גדולס כתררגס eto %ו6סת %י pnb סכמ65יפ סרטי כל ימיכיל nlhtSno ופ  וסו*עדן
 6ל בסתר וטלקס 6מר כדבת סידם 6ת הלסיס י'רקת מ6י סנחומ6 גמררס 61מרי ,  ערן  נגן מגייסי פרפרחס
 סתיעסו סנריך וממס . כמילי  לעיסי ססי6 ספ5-כיפ

 % ייד ornt  כהדס לסגל מסורג 610 קין וסוית פסיססליסי

 ברצון מאחו יבואו ההיא אשר הגלגל החיים  בעץ רצו ,תחתיו
 שהשכו השבונם ולפי ה.רוע גלני עד הארץ ממרכז ה.ארעהם לפי הכפעור שוה שגה טאות הטש ואמר , ח' געל לכלהשם

 טששת יותר שבתא' גלגל ער הטבה שיעור יהיההערעורים
 שדמהו מצר קורחו, אלא נזפו דבר סוף לא ~אמר . שנהאלפים
yy~גוף טעצף יותר למעלה העולה הענף קורת הוא ושוףקייתו שהוא גוה מעצם גבוהים יותר ענפיו יהיו והעץ החיים 
 ער לא הגלגל קרוב ער הוא שהשיעור בזה והרצון ,האילן

 מצר החתיו מתפלגין בראשית מימי שכל ואמר ,גבנוניתו

 %:נ:הביבש:ה:נםע ב2ןש%ל
 הגלגלים אלו כסו חיים להיזהם .וכ1 אשר הם ובתורהנחכמה
ב.מ

~,, 
 לא במושכלות ולא במפורסמות שהוא ובנאה במגונההיריעה הנא שוה יגע במצטמג ?,, :ג,ז:ע צליתי! עצר

 טשתדל שאינני מפעויי זה שאין העימי השכל ושווא לאדםגלהו
 השכל כ' , החכם שאסר כטו לבר ביריעה אבל כללבמעשים

אפודי
 ים 5פר  יפופכליס  יפמעימ ליל .  פנס מקוח ממםמסלך
 ג;)ממ e'on )גססו סמייס ען oo1 לססכי)ס  נירמיכולם
 חמת ססס ס:מנ"'ס כ) כזומר , סגס ח"ק מסלך סו6כסן
  כ~לייס, טל לססיגס o7hJ  יכולס  יס סקרן מלכ, עד סירםנסג)
  סחכמס נמכפס ססניר כי , ייס ס"ס  פסלך  ימר orומסני
 , ;נס ח"ק מסקך סילם ג)ג) קכוכ עד סקרן מרכו מןכי
 שפו  סיף לי ו  סינטעס סיפלייס כליפר נריסיס 1D1Dוזמו
bibיופר כייני ר"ל .  קולחי rDD סיס ת"ק פסלכו סמייס 
 סגל43ס בטנ'יג' למסכיל כקרס  יכילמ  יסית סל% חמסיבל6

 מלפס סריס 5מר כי ס%ייס טן גוסי ססס סנפרריסויפכליס
 פתלפס 'bSt  סיף b'o 5סר  ס*לוסיס תכמס כי"רססכע
 סגופ.ס כענייני ומכין  ביס  פסליל סירם סכל נרפס כיספנפ,
c~fi"ס:6מר מסעור סוס 6ן blo1 יקמר "יגו סגס ת"ק h)h 
 גנט ל6 נמסורסטס סגטיס hiot סדטס טן ר"ל , מתגין ספ)י"יס  סטכם ג : כ)ג7 ססכע מכמת ססי6 סליקןמקורת
 כ' סרב סיפר ישו , פפפ סיפפך סדפ  לקרס יחטלסססמ
  ו6ס  גללם  נסן סטולס 5י  oa לעפרו מיג, כן  יפ4יוספבט
 ן' sbtDn וסם , 1"י סקממי סי' כך ן הרב סטו)ס סיס)6
 סעיוגי ססכ) כגמיגח סע')גי סקכ) סו6 סקוס כ' פירסתכון
 )עולס נמפולסמות ';חי))"

 וסו"
  נסטל י,סכ) כי עליו גמגע

 פישר ונסו ,  יעליסו  טסיד bst יעפר  יזמי ,  סמסורסס יסיגל%
 ר"ל . מ,'16מו מדרנח סע,וח 6,6 ד : וט' 6מס ונססרג

 ו6ז ונכשת גדויס כמדרגם סו6 16 6מת "ל pnbסגמ)"וח סרסי כל s'xnt סמ)'"ומ וס וסוט עדן כנן כעומדוסס"דס
 נו תעו נפקוס עסיס לן  טין  גנן  וייימסי ונסו ערגו כגןסו6
 olb 3ג, סעודת ר") . וסב)  קין "דם בני כקריים ה :טכסיו

 וסכל קין 076 כני כקרי6ח סחכמס תופגי עליו ותתעורר:1
 656 סמני6וח יחקייס 651 5רוגח סס"ריך סי ע5 6ץהכדו

5סת
12קע

 סתט'ר שאר על קיימם דביים שדעתו טה שהיה למההשונ.
 אלה.ם לקח )מ( : ו,.:צם התהגה לא ההכמה מדרכי הנהקים
 הנמצאות כ? על טעלה טרי;; בו הרצון , אותו עלה האדםאת
 הנמצאות כל שישיג בכחו ששם פי' , ערן בגן ויגיחהו .כלם
 הגן עץ טלל אכלו טצר האמתית ההשגה ערן נגן ולהתענגכלס
 הטעם שבחוש מצד באכילה אוהב וכגח חשם טמאות עלהמיית הנמצאות עניני  השגת ,:וא המא והאכילה הדעת, rvלבד
 הנמצאות מ.נ' להשיג בכת לו יש כן הנאכל, הדבר טעםישיג

 כאנץהדעח אכול לבלתי אלא הזהירו ולא ומהות:, סבתםויריעת
 המגיא וחוש הטעם חוש והוא החושים שני אחר ההמשךשהוא

 החרב בלש והמכים והפוצעים אותו המונעים הם אשרלהולרה
 והיות המח והכל וקין )ט( : החיים עין ררך חל מל'כנסהטהה(כה

 לרוצח שהאריך אעפץ אברו 'הד ושהם הבל ההורג הואקין
  ארם  שסום  החמב איבי י רשח ארא  הטצ.אות התקייםושלא
 , כמשמעם הדברים שאלו יאמין לא צדק טורה שהרביסופק
 נוה והראיה , קין אותו וקראה תחלה נ, ילדה שחוה נוההרצון
 את איש קניתי שאסרה טצד השם בזה שקראהו הוא כךשהעגין
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 63סג ל פרק שני חלק נבוכיםמורה

 שהלשונית )י( למדנו , גו' שמווט האדם ויקרא אמרו עליו ותתעורר שתדעהו וקצרין זממה . זההתאמת
 בערך באו אשר מלות הד' אליה שתתבונן שצריך וממה , זה חשבו שכבר כמו מבעיות לאהמכסיות
 ביום ואמר , הארץ ואת השמים את אלהים ברא , ואל , וקנה , ועשה , ברא , והם לשםהשטים
nlwP'ואלהי השסים אלהי ואמר , עולם אל ואטר , וארץ שמים קצה ואפר , ושטים ארץ אלהים ה 
 יצירה מלת אכל , עיטה ינללם אלו כל , שמים ונוטה , שמים ומפחה , כוננת אשר אסרו אמנם .הארץ
 האחרים המקרים מן מקרה או ווזאר צורה עשות על נופלה אמנם שהיצירה לי יראה כי , באהלא
 , מהארם הרים, ויוצר מקרה, שהוא מפני אור יוצר אטר ולוה , מקרה כן נם והתאר הצורר; כי ,ג"פ
 עליו התיר והארץ השמים הוא אשר העולם לכלל המיוחד המציאות זה אמנם , 1נ1' אלהים ה' וייצרוכן
 , מבעיהם ר"ל , להם נתנו אשר המיניות ליצירותיו~ עשה נ"כ ואמר , מהעדר הטציאה אצלנו שהואברא
 לא והאדון , הארץ כל אדון נקרא ולוה , עבדיו על האדון כמשול עליהם ית' למשלו קונה בהםואמר

 יהיה . לצורותינומ6
 טובשםאפורי

 . וס סחכ6ר ככר "תר זרע קלסים לי סח כקמרןלסח )קכון סססתייוח וסו6 קין ס6מד , עניינים )סניגמ)קומ
1%Dnססנסגס חדל וסטני , סקגייגיס וקנוח ODS מעסיסם מס ס6גסיס סל חע7ותיסס עקר כי כןארנון ודוחס 
 גממי "לפסת גחלקיס ס6גסיס ופעולות רעים 16סט1כיס מגליני ר"ל גטופטיס מסייוע סגסגות כשומח , לעסרועם

 נכל נגשמי , ומרוחני כגשמיי גין תמנעי נכל, רצניככל, תוססים גטרךסס1למס פנל סי" ססגסנס nbf וקף ,סמ7יטח
 מעקמו מכ~קס חיגו וגס 76מס ועוכד סקגיגיס שנוסגסו6 , כמוסכמות וססכ)ח סכימתיות סןעוח קנוח וסי6מלמיתית
 ולמגרתו. לקין ס"ס סער ל6 ולגן 6חר זגר כעכורhih סם nh(c , וסכ) קין ומס הכמוח 6)1 סגי ג5כדו וסומסגי

וסו"
 סת61ר מכוס ומי , ולעיין לסמכים ס"וסכ סו6 ככלשרוחני ורע וסות ס"דס מן סגט"ר סו" סע'וגי ס"טטי סטכל

 כנסתי כין ומממנעי , l'tSb לכר דמי וגנחי קייםסו6
 hlOD קין גקר6 כריסון ולכן , קדים ורודף רוח ורועת ומלטון סר אות 6וסנ וסוף סככויוח 6וסכ סו6וסרומגי
 יעמ17 קנתס 6טר וכטונות סנפטייס משנגריס סס קנת סגכדוח גי סגל )קר6 וספגי . סגוף לפחיות סקגיגיסרודף
 6ל מדריך 610 סמע1לוח עמדות קנין כי ססנלחס 6ל ורך סו6 כי מגתתו Shl תגל 6ל ס' ויסע כתיג לכןכעומס
 ק76ס ינטרך וכמעלות סככ~ד כי כטת לסגל סורג קין וסיוט , חוס "ן יתייחסו כגיסם ו6ס לסטטימלמוח
 כנןק ל6 יתוקר hS טוזיגי סכלתי מיס כי טוכס מיס כל מכד סס כמס כפיותם "כל התדיגי, כקכ~ןקליפס
 יותר גט6ר סו6 וממון וקנין ר6סוגס י6כז ושכנוד הסררת 6חר מרודף מי כי , 6כ17 פכחות ISh וסגי , כרטעול6
 ס6דס מן גס6ר 510 כי כעיוני מסכן hlon נסת 6ס כי סמגי6וח גתקייס "" , מעוכן סגת מאקס ס6מרכמו
htotסמ~ת 076 ויקרנו "מר עליז ותתעורר סח7עסו סנריך וממס : כגלמו כדמותו ויולד קמרן וגס כקמח "07 ורע 
 על (D)P יורו ל6 סכמות כי נוס הרנון . זס אגסים החסכו כמו טבעיות ל6 הסכמיות סס סססמוחלמינו
 פסועה מלינה פשט שגין סנל על ול6 אותו תפקס מ~רככת ומלינם ווורככ ענין סכל על ל6 מגיס כסוססדכריס
opnn,1111" 

 נכר 6ת7 כל רכים ססס עם מלסוגות כל 6כל , מריס סימתנו כמו גלל תירס סוס לנו סיסיה זל"
 וסורס , מוסמס לכל טחות סקורת סוe7e0 6 כי SP כן סדכר סטין סורס לכן , ~otSplb קותו סיחייכ סטכעכפי
 ק7ס לטון מיקרך רצי 61ין מכריס לכל סמל ומסיס סכסכת לכל חמות כמטיס סו6 כסס6זס סרכ כן גסלגו
 סתת מרגע גאלו וחחכוגן טתדעסו סנריך ומס . מורגל 610 6סר נלסון יגג6 סגגי6 כי , ממל גחון hl~Dתסגי
 הלסיס ל עסת כיוס וג6מר שסריס 6ת לסיס כר6 6מר , ו6ל קנס עסת כר6 סס למסית נעמיס נערךטכ6ו
 לרכ ירנס כי כ6ס ל6 ינירס ומלת , מרן "לסי ססמיס מסי עלס 6ל ונאמר ממיס קונס ונמר ומיס"רן
 6ו , מלאכותית נורם ת"ר , טבעית נוח , מסמקחס מקרס 6ן ותוקר נורם עסות על ;ופלת 6מגסקינירס
 מקרס קסו6 מפגי 16ר יוגר ולוח , ממקרס כן גס וכחקר סברס גי ס6יכום, ממקמר 6סר ס6חריס מהמקריסמקרס
 לסס סחיר 'T_"tho ססתיס 610 6סר סטולס ככלל סמיוטך סמני16ת  וס 5מנס . קלסים ס' וייאר וכן סריסויוגר
 , סנעיסס לסס גתנו 6סר צמיגיות קורותיו עסס כן גק %1תר מגמור מססעדר סמ5י16ת טסיי לחס גר6לסין
 כפו ל6 לו, עלוליפ וסס o~s עלס יסי% פגריו על ספרון כתיק עליסס פסל ויעיייס סכרייס 6פר כי קנס כססוטפר

סססגו
קרשקש

 , והשארית קיוט 4הם ואין אוברים שעיהפ חביון ע4  להרגוי,?
 שנים שאלו פירוש , אדם שם שאין במקום בשדה בהיותםואמר
 השכל שהוא האדם כי אדם שם שאין במקום מהגן חוץהם

 עור לפרש ואפשר , ממנו חוץ עומר ואינו עד; בנן הואהאנושי
 המיית בי קע ע4 ובנדון מעלה יש ואם הב4 נהרג בשרהבהיותם
 מצד אלא להם יצטרד לא הוא כי לעצמו לו אין ההנהגה181;

 תועלח  שופ לו  יו'יג לא אדם שם שאין ובמקום השריניהקגוץ
 השארות לו ואין שם נהרג הוא א"כ , הנהגתו ופובבמרותיד

 ביריעה השק טציא.ת ומשיג הנמצאות הטשיג הארם אבל ,כלל
 וה באי ממנו  גפררת ב4תי בהיטגתו קיים  עופו  הואאפתית
 : בו שוסף אתר ואין לבדו לו והוא הלקו וזהו שיהיהטהום
 שתהיה טזולת , בטבע סורות שהמליצות אנשים שחשבושי' זה חשבו שכבר כפ טבעיות לא הטנסיוה ושהלשונותכ1(
 בהירת ולא הנחית הרכבה בחירת 4א נ% נהם בחירהלנו

 : טבעיתהרבבה

 הדבר שהיה קין יוקם שבעתת בי ואמר מבנט היה צקךה'
 גרבר הארוך הספור כל ראינו וכן טמנו יפרע שהשם 4ונורע
Drnוהידיירנו הורנו הננכד הרב אמנם . הבל הריגת על עמו 
 הסרות קנין טצר ולא הטלאכות קנין מצד לאדם השארותשאין
 ורמשך אפשר אטנא . אוברים כלם שאלו ההנהגה עלוהנח
 יקגם אשר הקנינים ככר מהאחר יותר לאחד והעמידההקיום
 ההנהגה דטוב  חטובוח המרוח  לו שיש  סי ואולם , ונכסיםטעושר
 קנין לו שאין סצד עניט יתקיים ולא נחשב  יהיה  לאוהעצה
 , ההנהנה וטוב הטובות המרות להתמרת לו לעזר הם אשרהעושר
 בעל שהוא לקין השם והאריך ההלה נהרג שהבל תראהומזה

 וענף ישרש יו ישאר )לא נהרג הוא בסוף ואס והעושרהקניינים
 *סור מענין והוא לשת הוא הנצי וההשארות , והעמירהוהקיום
 והיורע המשיג האמהי האנושי השכל והוא ן שתוהיה והיוכ10
 כשיגהו מצותיו ובשטירת תורתו ביריעת וישתדל עלוןדעת
 פעלה 'ש ואם והבל קין אטגם , פעולותיו מצד האטומיתהשגה

פרק
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 ל פרק שני חלק נבוכיםמורה
 סלת בהם אמר למיכר אחד, חטר קדסהע האמנת לצר נוטה תה , קנין לו כשיהיה אלא אדוןיודה
 שהוא , ושלמותם יהעלה שלמותו בבחינת הוא , עולם אל וכן , השמים אלהי ואמנם , ועשהברא
 בחינת בענין הוא ואטנא י , קונה ענין הוא שזה המטשלת בענין לא נשפטים, והם שופם כלוטראלהים
 עם הנה השעורים ואלו . זה ודע השמים, לוטר רצתי הם, לא האל שהוא , וחלקם ז במציאות יתעלהחלקו

 : בו המעיו ולפי המאטר כוונת כפי מספיקים הענין בשק שיבא פה ועם שקדםפה
פרק

אאודי טובשם
 6ל יצטרך ל6 מעולס סויות 6חר גי סמדכריססכסכו
 וסוך למס עלס וסוך לו עלולים מס כי וסתמת ,מועל

7)PS, וה ODI1 מלחש כסס 6תר לכן סקךמוח, לנד 
 ~wlnS כגחינת סוos~tP 6 6ל ססמיס הלסי והולס ;וערס

ontnSa6ר"ל הלסיס סו DDIn כענין ל6 , גססטיס וכס 
 כענין ו6מגס עגין1, סורגו לרם פס סי,ו6ממסלח

 % ל )קר"נ 2%1,:6פ
 עלס ית' ססס עעס 6ל וצמרו , מרן וקלסיססתיס

 : וס ודע צמרו וגס נטטטיס( לקח עלוליס וכמקוס נוסט npS עלס olpnlt ממגו עלוליס מס סנמ65ותוסקר
 רצוי 6ין 6סר ס6גלס מכלתי , ססערס ע"5 נר6סית כמעטם סססר גזם נזחים סודות לקכן רקיעי טונ ססאמר

 ססמיס 6ח ותכין וסחחתוגיס, סעליוגיס הלסיס כר6 ונעלס כסתחלס ר"ל , הלסיס כר6 כרכסים .לגלוחו
 טתחת מס כל גולל סתרן ויסים סכ6רן, מס כל גכר6ח סטרן ועם סנסמיס מס כל כר6 סטמיס עם , ס6רזו6ח
  וס כפישר וכנר נריפיפ 3פעיפ פניפר היפיס סור  ווס גנרלי המר נאחז סזנריס גל וגגר6ו , סירסגלגל
 על ויצמר , סירח גלנל ספחת מס כל על ככלל יצמר 3כ6ן סג6נור ס6רז OD , ונוסו תסו סיתם וס6רז ןיפיי1
סימון

; 

 ס6ס ססו6 וחסך סרוח ט610 61ויר ומיס 6רן ססס סיסוווח ומנס . 6רן ליגסס 16סיס 1יקר6 , לכד ס6חרון
 חס6ויר למעלס תסוס סגי על 6סר סקסך יסים ממיס סגי על ס6ויר כיחדו כי סטכעיח, סגחתס כסי גזכריססיסוךי
 סחוס 6חריסס מימסך למס וסחטך סקור סס סגלנליות סכחוח 6חר ססוייס סנוט ר6ס כי ייעת וככר ,וחכין
 6ידיס סני ממס יתסיס 1mo ותחלת , מוניסס ימתגו וחוסך וכצור מיסודות יחערכו סגלגל ונחנועת ,וסקור
 וצחר , סנמחיס סרככח כך וצחר , סמקוריס סכת ג"כ ומס ,  מסס  פרר  קיר ססמיס פותות חחלח סס6סר
 , גססך  סווס גלו כי סעולס ח5י16ת טכע סו6 ססעדר ססו6 וכמסך ס6דס, סו6 ס6חרוגס וססרככס , מכ"ח סרככחכך

 , שנ מכי געדריס סו3ריס יסתרו ס16ר סכסעדר תריס סל6 , וסגלתיות סקיוס ססו6  לו  פילי מתחדס מקריוסקור
 , סלח סנפיר טש6 מרקיע נתסוס וסרסך  קצור  יניילפופ , פסוד זס לט  ללליפ כר6טית כמעטס סכתוכ1כ6
  *פר  פייר סיס הכגי מקוס סו6 סעליוגיס מיס וסנס , סתחחוגיס למיס סעליוניס מיס כין מכדיל ס6ערחס
  פיס ולמס , 6לו  סגי 63מ5ע סכו6 ס6ויר סו6 ומרקיע ,  סיסודייס סמיס 6ל1 סתחתוגיס וסתים , סמיס ססנפיס
otsv))סכ7ל סו6 כי , לרקיע תעל 6סר סמיס וכין לרקיע מתחת 6סר סמיס כין הלסיס ויכדל יחר  כטכעס W)D כמו 
 מכס סיס ולכן "יד כמעלת סמיס סויות טבת ס16יר ותגס , טכעי כסכדל סחופך וגין  ההר כון o~Oססכדיל
 מלסכת )נמרס טל6 למס כסגי טוכ כי ג"מר ל6 וסנס , otnnlol סמקוריס גתסוו נך ומר , סיכססלסר16ת
 , ותכין כי4גו סכגר כחו לעצמו מכוץ 6י)ו ממטר כי ונס ,  מיס  לשפלי  היי נל1יס ~o)S הזכרים tShn למסכמיס
 סויות סכת ג"כ סקור ויסים , ניכסס סמחסויס נין כיס סמחסויס כין 63ויר סמתסויס כין סנ"צ גתסת כך61חר
 610 כי 16ר ימי דכר כל כתחלת כרוסים כתעסס 6תר ולכן , סנכרון סמורכנ סו6 כי ס6דס ההות סכח וגססנ"ח
 6ד0 געסס 6מר וסגס ,  לילפפ  פלפ  OnSpD ר"ל , רונסון רענון ונכרתו סיכריס גחחו0ו כך ותחר , דכר כלסכח
 סגמנ6ות חן דכר כו טלין  חס יפר ור  יפי כענין ס6דס ייוחד וכחסר , מלסיס כלס כו ג"מר ססכליחסססגס ומעגי , ס6כוסית ספטגס תסיס כענורו אסר ססו6 מס 610 ס"ךס כס 6סר סטכעית סנ1רס על כרמותנוכאלמגו
 נקמר ולכן סטר6  3יפגפ 16חס ומס , רגל 1ל6 יד ל6  3פ  ייפפי לי  פיר  יכליפ ססגס סי6 , סירח נלגלמתחח
 , ולמונס געל סיסיט גוץ  יסיח  ייפזו ל6 , וכדמותו הלסיס כללס bton סג6נל sp'p) 16 6סר סטגל ססו6 כוהמחווק מלסי סטכן שעגי כמס וגמר / תמם סועת מן  סגר6ס יגל טייפ  רפיון *יפ ו,פ , נכוי ייני  *ידכדתותיו
 כ6 ל6 סע5ס 6יס כי קפחו, חוס 6ח ידע וס6דס גומר ולכן , וסחין ס"ס טס  כ"ל  נר*ייפ נמעסס סנ6מר 6דסויסיס
 לו  יפ טכעי דגר כל כי , נכרמו כגכיוגס גגר16 כדעתם גגר16 גקומחס (Ptnbn מעכס וכל , ותכין סי7יעסגס'6
 וראוי , מ6י מוג וסגס עטס 6סר כל 6ת הלסיס ויר6 ג6מר ולכן , ג16חס סיותר וס5ורס טיסיס (pth מיותרחמר
  יי*. נריפיפ  כיעיי  פלייר פייירפ  כל כיפפרפ

  יין  6פנפ  *פירפ כי ,  פ*פריפ ל6  פרלין  פל
 לגמך"

 יקבל
 סמחחייכ כקור 1ל6 כ6ט סגמ65 כחוס 0גמ165 ל6 , וכר15ט ככווגקן גמ165 מגסס מס וכל וסקרן 0סטמיס ומעגין ,סטווי

פספתפ
 סופ*לס יר*פיפ יתי ניעת יגיר* פס נכל ,פירס  לפין  סיפ*ל יכיפר , פספכל ספתפייכ כפיפכל *כל.

  פגיפפ יקרה סיכור מן סעמיזס כי ן כמגיעי כיוס ויינות וגימר כרייס כו מיחס hS נקטר סמנת כיוס סניתס6
 מסמאך ר"ל וסגים פתילו  פיייפ וספסר , סכרי6ס סטסק ויגח יסיס 16 ,  6יוכ 6פ פפלופ  יינייפ מלסח ויסגתוכמו

 סגת סטכע מזם תנ6יס ח7וסיס  מתחזסיס סיו סססס מן יום  נכל גי , יפליפי  ניופ  פליו  ססו6 מס עלסמ5י"וח
 וככר , גסס מעגין DDY1 ויסיס , PSD ססו6 מס על ושנח מעגין נמסך ססכיעי וכיוס , 16מר יכיע ליום יו0כי

ידעת

 610 61מ)ס ד : כ1למ1 כדמומו ויולד המלו וגסו כקמחס"דס
 5ff1 , ס6) ססומ ומלקס כתלינות יתעלס tpSn כחיאנטג'ן
  vnt(tpSn o כמירח סו6 טויס אסי 16 סטמיס אסי6מ)ס

 16 )סמיס טרגית עלס יחתוך 6100 כלומר , oplntכמנינוח
 טוענה OSD 'ח' ססו6 'ח' מלקו כמימו ווס , סגמ61וחלכל
 סגמ)16ח מ'ג' כי כוילת 6מח כלס יח' וסוך mbin)oליל
 י6 וסלכ , ממגו otslst סס סנמ1"ות ו60ל ס0מיסחלק' ל"י . ומיקס ז : טולס 11Dh Sb וגש , מלס סיוחרכנוסן
 עיעיס 31מקוס , תוסע לקם טיס וכמקוס כסיוט וס לניוחלוס

 : וס ודע ררו וגסו , )טכסיסלקמ
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ש ל פרק שני חלק נבובים מורהשמשב  alm עגינו י0י0 , 1הר15ן שטמה נעדין 100* ישט ששייעם 4יסר 
 גן גס סחכין ורידוי , ומוכין חצנו כל ושיות רנונו)סלם
 מן 0סס ס5מיח 6טר pnSt~rt סהעס3'ס הכיקרומס
 וס"חרו , מטס עלי0ס ס0נועיר "תר הלמיחס "מגס0"רן
 סיס 6סר ר6ס~ן סער הו6 "מנס ~rlh מן יעלסוקיד
 7ס" 0"רן תךס"קוזס

, orst  הוס עגנ* 6עקלוס תרנס 
 פיס וכל נקמרו סכונם  תן  כן  גס ותנוקר , מקרע*סלה
 ויתר ,  טיפס כרO)p)l  6 וכר נריקות ימי 3םפתסימר מס ס"דס סינחין ר6וי ונס . וכה נקרן יסים ערסספרס
 לגרי6ס 6מר פחח ופתת , והקרן  otnnc  ויילו *מרקך
 , יניס  ורנר 0דעח וען  יייס ען 4כר , פירסתו0
 סיכמיס וכל ,  עדן  נגן הדס  פסייס *פר סיס  כלו פופווכר

otnwnגפתנס ולי , סמיי  3יס סיב  כלו סעלז  יוס 
 סיף ~Pto חס כי 3ר6פית ימי יסח *מר פנים כפיססענין
 , נשחר סור  (OO ים סמ"ר כל וגס  פרעת ועןסחייס וען יהג0ר1ת עדן וגן , מיעס0 610 סגעם0 וחספיסיס
 יוק  ויודעו פפפיגו כי כ5 ימיייות וי יו*  ערן  גןכי

 נרוית ותכלית , ס*לסיוח נספגופ  מתעדן וסיןלפיס  יייפד למעלג 6ייכ  סי6 וסטרעו עוס"כ  3ן  פסוקמוגטח
 ושידיג  סדרי על  כלו  PlhtSno זפ  סיסיג כדי 0וחס6דס
 סנמל*ית כל 'hton נו  *סר ~rp, תכל bb'l סגנפייססתוים
 Tpn סי"כל ר"וי וקין , אססדיס יוויס כין )נחייסגין

 הסנאית פסס  סמסורספית ספגת  פסו6 ורע טוננ7עח
 , ס שספג על תאמר לכילן כי ,  סמדופות  ופפפויות יתיותסג

 . : י ססכליס פספ  %פריו יאכלטכ
 , לעולס 00"י והגחנת וכחותיסס ססמיס תמסותפילמים

 פטן יאכל  oht דוריי,  סיפכיל*ת כדי )נ"ע "דס יונקו6ס
 מען OSIDS ל"כ,ל יוכל fis 0מפורסחות  שסוףסרעת
  וססתתס סחטך קודם כי 0ר6סון "דס חט6 ו0)0 .0מייס

  הת116ת יסס  סמפירסמות 6ל  נטפ יכיפר ,פ6לסיס מעי ופפיריו נמ"י nd)s ס'  כפליך  ייסנפפויספות
 0ה'6 מ00סג0 כפפילל )ע"פ לעינים סו6 תפוס וכילמיכל יטך  טו3 כי פ5מר כמו  סגסתיופ וס0נ"וקק7מיוגיות
 נס נווה סכלו כעכור "סר נממש סחרם וכעכור ,0סכליח
 ס6גד מס סעור ידע ו6ז נעגם 0חפורסמות מסגות לוומגיע
 נאתר ולוס , בכלית  ספלן וסים ממגו סה~פסע ומסלו

 יתפ כרנרני*ול*  פסוק ורע טונ יודעי כ"להיס01ייחס
 על נאמר  פסיל  ותילתסו  סגי מסיס  אחרי  ילכן ,וסקר
 מ)גדח 0גסוויח ס0סגס כי , עדן מגן סולח "ליו יכויןסל6 הגווי לו תסרס סרסר 6ל  וכהן ספתי מנס כייר כי6יס

 הכל hS 0ען מז0 ושלוקת , סגפמי~ח סס)16ת ומסלרוחנית
  רותם 0ע1גס חסו , כקוטי 6ל6 סחייס Tpn לקהתלעג
 וליסג1ח כנעימות מן לריכול עותר , מוס גגג7 ח07למרי
 הניגוחיו "חר ורדץ mlhn נבלס וכקדר , ושכטחהנגחת
 כסף  ייני hS כסף ו"ו0כ וכ"ח מס כי ל0סיגס טפסר"'  שמותריות וסת*וות סגפמית ססגיות 6תר סרורף כי ,סכל מפני נתיט %*כלו  ססיוסר מס סכל ס"מר כמוודמיוניו
 גסוס  וגסי1ת פילו  3ורפפ פיררת ייררי 6ירוירודף
 ס)טיתוח, תן ליכול  סותר  לעיון  tpptnn ס*דס סיס 06"סר העיו)ייס הדכריס להסיג יוכל ל" 0זנריס tSh "חרחסוק0
 כקניות וללכת ימים לרכוכ נדיך וקין , יייסי רנר כלכי

 העמל 6חר סייס מחן לכן , 6רטח מחעו)י לידס1ל0כי6
 , לך תקמיח ודרדר hs~* ,r'p ת0דכריס סיסיג ומסועטורת
 "ת לעגור עדן מגן ס' ויסלתסו1011

~mbe 
 טופ פוי 161

  סיחיה כרי  ימין יכיפ  כי ,  עניניוליסמיסנפינהדוירוי
 מזוני לס לחת זל*  סנפי סלתות לנקש hSהגוף

tn~fio 

 שנחתרו, יכילו גל ישפת כפו ,  NSnol, ספורט %יכלפרי*
 שכפס סיוסת6ות ונסית , ספירס על נאתר סייהמפלי
 המכפיס 6ל )תייפד שסיתר ואס יתפרח ול6 *פיס ססכי

 6דס  סענין לוס חכור וימר , כעם  סמין  6לוס6חר
 סכל כי 6ין סכסמס  פן סברס ומותר יידל ויו ,  טינ* נפי דעת 3ל,  גס כי , נימו ככסמוח )מסל ילין  נליקר
 ס*לסיות מסיגות יסיג נבחי סיסיס כדי )נר4 וסברססגל,
 סנפיר סרסר סי6 ונספ , תיס לגפם ה6זס ויהי פרפרכמו
  נגרור ברירס *דוני נסס וסיתס כמו סמהו  *סרלארס
 קמרו ולכן , חיים nth~pl 60מחיוח וסועות ,מחיים
 סוד פוס  לך יפ ואפס .  סייפ ירויים  כפהותפלריזיפ

 גו לסקריך וקין וענסו llnh~o "יס חט6 וגיסגס עדןגן
 ט1כ ל6 נקמר r,)p , r~st כלי לפיוח "מסר 6יכטבע מדיגי 0"7ס כי סחדע ורמזרי : מפ"ר סו" כייותר
 ס6סס )גרשת ולכן , כנגדו עור לו 6עסס לכם 60דססיוח
 6סס תלת וןחשכ , בתדירי לסיון  ר6פון  סוגת 6פס  פסכי

  פרפר כתו , לספתיר  וממפן  תוכן  עבין לכלסוי6ל
 נזרעו וסלורס סיחר  וכן 6ייתס, יל 6סס  תוירותתסיינס
 סור6  מסיס  לשלטון מקמר י7עח וכנר ,  וביס6יי
 החמר גורשו כי , 1ח3ין הזכר וס5ורס  יפקססיפפר
 וחוק ח7ס ו"5 "תרו vsf , לגב גג מת"ח7יסוהנורה
 מלר ורסיס מלר 6תדיס  מפס לגג גג מק"ח7יסנכרינו
 הכח כי 6ליו ו0ונ6 ח~fi'o, 0 חשיו ולוקח P~Piוס0ו6
 "חד ר"ל וונלעות'1 וקמרו י  קוךס ו0סעל 0סועל 6לי1כ"

ttpSnn6'3מסטר 6וגקל1ס סחרגס כמסכן מללע רסיס וס 
 , סלמס הכח הו" סגחס המגס .מטכג6

  כסיטור וסת"
 נסלתים, וירמי גדולות לזרות תרכין פפרתס סכי כיגיל

 לידס  ומסטין  סתייס  פיי6 0מק"ו0  ייורר פערנייפיג *תר סמדמס ככס כי סמאל  סי6 פיס פיית 6סרויריכ3ו
 )קר6 למה )חס )קר6 למס יגעת סנר ידפן suרוכש סו* וסמאל , סת*ל נזרי  ולכן , רסס לררך פיכסמדרך
 וסת6וות סדמיו)יות הככויות 6ל1 על סמוק ו0קנ"0 ,סמאל

 ידעת וכנר ,  סתרת  5סר ג5ון'ת יפאר  סנספ כי0גסמיוח
 וסתיתו ניי  חוס  3ימיעית *3ל olh יל סרג ל6 סנפיכי
סנפי
 91יס נחס 3ין ביימת סי6  יחוס סילמס וספנ*ס ,
 1יוחר , ק"דס ~רע סו" סזרעס מסק 61'ן ו1רעס זרעוונע
 (pp( ראי כורטס ירטו גסוס סיפי  0קסר מזה)םל6
 וסו" נראי גן  מנליפוייותן

 וכגר , געקכ לק מגנח
 והגל  קין 6רס כני והרייס  יתכסס D1fi(' כ( גסייעח
 ~ככר , נסח h~h 0מגי"1ח )חקיים fis לרונחסס"ריך סי על "9 נאגדו וססגיהס פטדה לנכל סרג קיןוטיוח
 ס0םח~ת למדנו טמוח ס6דס ויקרש סימר מסידעת

 , 0מח0פכת החרר ל0ס כקלו יעלס סעס ינין פעם0"מח כי החרכ לסט סכרוכיס וסגה ן טנעיוח 0hbסכמהת
  מסכל ועל  המחסר ועל 0מימס 0כח על רמו 0כרוכיסוה)0
 ענין םלמ7 ומי מסוחף סס זנן ילד כי ידעת וככר ,ססילי
 (th~p  ולכן  ססי6 הסיס הולים ג6לPPT 1 ומועילולקים
 נשמר 00ם6לס ו613ח ,  ~otbtJl ניי פכנייישמלפירי
 מס כל כי , כאמו כדמותו ויולן מגס מ6ח 60דסויחי

ImpDוסכל קין הנגיס מן לו hS סילסי סשכל וסוך סרופ)ית פלורס  יסתמסי םל6"חר  0")וסית סטרם ל0ס הגיע , 

 כללס עלית ייספר וימיתו *רם  (os5 טיפ נימרולוי
 גי6רגו 6סר ס15ר0 ז6ת לו ספין מי וכל , tplml*לסיס
  יס "נל ותכגית1 "יק נורח על כ0מ0  "ל" "יס "יגועגיגס
 רעמן יפילוסוף  סיפר כמו , ס0יוק מיני SP יכולתלו

 ספיחתו סגיעו ל6 6יר  פילתות לסגעס שוכגיסישיו ספכלוס%סס3ש כי , סיער  חתית סרס סברס  יעפסר13ת
כחייי
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