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 הדג הנבאים ואדק נסקילה והעתה השבת הורת וחזוק העלה לך ההבאר נבו אה4 לאשרק

עלקי  טובשם
 076 כגי סיו וכן , לרע סמגי16ת סתחכולותכמיני

 מ6ס "וחס כל כמדרס פ6מרו כמו , למססקודמיס
 וסריס רוחות מולין סיס גזול 6דס מסיס מגסומלסיס
 , נדמוחו סו74 תסס רססווכקמר

 זכו"
 ר"ל כוס יתכערו כילסנינו סר6וי מס מזם תכין ממעיין ו6חס , וישן סגס ומקחסיס 6זס ויחי "חרו

 לסתוי
 נסל"יסע דוריס וילד גן

 ומגח גח ועד מ6דס סנחנ6יס ס6נסיס כל 3י סרגוכ"כ
 כמו סיום חי1תג1 כמו 6ל6 חיים כלס סי1 ל6 הכרססעד

 סחוגיס כנכורוח ו"ס סגס מכעיס כסס סגותינו ימיס6מר
 "וחס 6ל6 6ר1כיס סחייס *מר 6סר סומן חיו hSt ,סגס

 06 חסו" כסיס זרוח וסיס כתורס סנזכריסס6גסיס
 ול6 , ממופת דרך על 16 וסנסגחו למזוגו רצוחלסכות
 ג6תר כי סח7ע ר6וי והחר , זס עלת כזס סי"מריסבול
 ר"ל "לסיס כר6 גר5סית והמר הלסיס כר*סיתכמעמס
 הלסיס תקר6 1 סמיגיוח לנורותיו ועמס ממעדרסמלינו

 . כו' השבת תורת בחיק העלה "- התבשר כבר שיי2*
 דברו כתמיי לתם ר6מהס , סרב ברברי ינחעוררר16י

 גי , ג' . )ו סחג6ו כגר שיו וגר חמ)ח טיסים רידוי וסיס41
 O~p't . סתנ6רס מגגי 6מר ושך עך"ן ותגריס )6 ספגת מנוחקעס
 י8וי וסיס , סמ,וח מעעמי ס61 1סנס סוס נמקו( סרג סגי16 לעסע11
 קמרו וסם , ,מניס נספר סור 8טר סמקת גג)) תיג גשמ'ג סרגסגיניו ועוינו יקנח עטם חמ!6 ט8הס גי,יסס סט)יטי גמ)ק סוס מפרקסיגיי
 מס וויע כגר , )גישר הויך ht:1_ מפורסם טעמו כסגם טפין קמוםו')
 סע1רמ מן וגמו1מס ~enlo סקוס מיי "ניעיח טיסיס סו סמוומס מןסגו

 סדטת ומקייט טמחמיד מס טס וגרו) קפן מסוו 'מהע )6 ""רוסטמל
 . )זגייו סח"וס גדמות וסול ספיה גוס וכרו )6 סטם) ממ,ומח ממססוגרו ממקרי סטטס וסוס . סטו)ס גתוום ס6מאס וסול )דורות מ16מנגני
 סרג טנגי6יס nhP, גסקי)ם ססגח ע"ת ~fils ע) סרג חמס המס ,ג'
 מנס גי , -O~silj גפרמח נחספס טופרר עפים ממקוטם wth ר')עריס
 , ס"ס 6ח )ווקג סוג כן גי , )מעסם סקס היוו טג6 הסי 610סוגי8יס 6ד11 סיג 061 , גן וטנאך טויוס 6מר1ת מקח כמו סו6 גסקי)0סיותס
 8י,ס ע) סריגם קנתמייג מי סולג סיס טג'ג , מיס :oth1 הסניךוהין
 ס'6 סטגח טמ,ות סרג 8מי 8יך , ו' . )יו1 נ8ו oh שגיצו"מטפר
 ס6' טסדג1ר )פי רנ'עיח סי6 סדג~ריס סדר ;פי כי ס6) )מ!י16חט)יקיח
 סרגת יוט 6ח וגול 6'ג יס.ס תט8 )8 וסג! )ך יסים ל8 1סג' 8נגיסו6

 ס,)מיס עט"ח ומויעח )6מר סוי4 )16 סו6 )ך יסיס )6 גג)! כיסייח 16 ממיטית חסים סוס סמ,~ח מנין גפי חמוס ו06 ט),טיח. )6רגיעיח
 י01 סולו  ספ1יח סלג קשר געו ל:0 סעגודסומגיעת

'pp) לו*יר ממנה  מנין . 
 )ך יסיס )6 גדגוי ג6 סטויומ וסרמקח , ס' 5נ;י גדנור "ג8ישי , סט0 )מהילות נ' מקוס כי6 יציגה יחפר פסוריייי וקפלי

fnhtסיג סטור. , ס' . חס" )6 דגני סוס סמגס ומגח ,  וגור  יפו 
 ellDO גקזמות etn)he יטוח גספר1 ס"קק מיס עעגר נסיג %רסמורם

 וס51 מזעות 6מח סי8 ח6ח . ו') , סרהבת סוטת נסוף נחג מווטו16
 סנס , סיימוד )יסוו טייח 1סי6 ספק ג)8 ע'ס רגינו מסם תורח!ס~ד
 גסחירס h'Gt סייטי טסו8 6מר וגק טוי יסור סם? ססטגח 8פר גן06

 טסטרית להרי טסרג , ססטר1ח וסיתר ספרק גשי ואומר :מג61רח
 פןקיס גי'מ כבחוגים ~גפי סטג)יוח סר8י1ת כסי סעורם גחר1סדנריו
 ס",~סית, ססגוני כוי כסם סטטמיס טסגי8 סג' גמלך 'גי5 8טרסמ,וח עטמי גזרך )8 , וטעמיו שגח גט)ת )וגר ספרק גוס ריס , קדמו6טר
 סטגח גמ1וח פרסומיי טט0 טמע וחן וקן , סקדומוה סטנ1רוח ורכיונוגד
 סטטס )ג6ר רקס ;6ן 6ג) . נמנומם ס8זס סי' "גיטים טיסיי גדיקסו6
 סגתוגיס מן ~גוס מגופר טוס והסי . וגר'6חו סט1)0 מירט פוחelh גני ג)נוח )סטריס כדי וסל , סח4וייח הלמתיה סקג)0 גפיס5מחי
 גענ'ן וטרקם יגי'ו עי" יו!6 סטנת לעס סיס קי )ך סתג6לסכגר 18)י כגריו ר6סיח סיס %ן , סמיהם גטוין 1כר 8:ר סרג סרטיוגפי

 , סה)ק מיס וע') נפנ'ט טג'8ר )מס גוס טוו סרנ ג'כ וגינן .ממדום
 סמט:ס ימי גסטח ס;ח~ג קוגר מס ס81 ס6מחי ססמרוט8101

 'וט ה'ס פסקכן פסס גי' נחס h'ot , התסס סריס סר6טווססגדי6ס וסי"
 וטוין , סולח 1ען , סמן'ס וען , וסנסרוח , ~ג'ע , ,ס,)ע , ומוס5י0 גטוין וסיקרן שמיס חו)דוח ")ס גסרסח סקויח גגרי"ס קג6 מס"מנס יגר. וחחיט )6 ס"ט' גסס סיותס ט8מרי 4:יר1ת , מו~מס יוכסעג'ט'

 6ל6 , ברן סמים סוכם ג5מר ככר כי לסס "דון תסבל6
 מוגסגיס וסס מטונו מעולס מנסיג סו6 כי גססטיסססס
 כתכסס סרב סיתר מס כל  כוס לך כללגו סגס .ממגו

 , לגלוחו ר6ה סטין נעכור סו6 דכר תסרגו ו6סכר6סיס
 כעכור יכמר 56ל ססעלחס, יתכלית סעליחס ססרנונעיור
 טית סחסכיליס 5ל מסבלית יכי5גי מסכרת כי סכתגגוחס

 : ור *ליו יקרב פל* כדי  ר6ייס ססעלתס וטססגלופ
 5תר כי כתגותס נר5סית כתעפס סת6תרי סייס כר6סיח יתעמס דכר מענר סספרק ימס לאבנישק
 חתורפ כל כי קל  ועיון סתתסכס כתחלת ס6ל תלי6ופלרעת לכי מכיש פססנת ילתס נח, ספכע סיס כר*סית יחיסספת
 גחורס סוגי ל?1 תפלמה סרגר יתתרס 1ל6 תתרס 5ליבפקך
 ויתפרסם סעולס חרופ יסור סיתקייס עד סיום 1סשגדל
 סעלס לי סתכ6ר ככר 16לי  *תרי יוש , ספלי5י כתב*סיס
pim)סרג סגגי6יס  ותדון גסקילס וסיותס ססנס ודרת 

פביס
 9'1 ייייר וסכיי , פסודו דיי hst ספסליי כלו ט610 , תות פסינת;
 רגר  נתיר; טלק  ו!סוךיפ לתפוז סיגיפי יום ספגי סיס סיתתייפנין
 וגק1ור גלמו סרג עוכר ועפי . תגדו סרסת סו* סיסי יו0 5סרפור
 סתג8רס גגי ts~h פס 8מר )כן גמקומו עדיו סטיר1ת' טכגר כמו1פ%4
  מסגת גמ,וח ססנס 6ן; )ך 1סחג6רס , זלתי )סוף ירזח 416 ר'))ן,
 זיו יי , פוס יסור ל*  ייפיש סיס כתפיס ינוכר פי יסוףססופס כשי גתור0 ייזכר סמווס חפונת קפתי !0וריפ שגי סיגיפי יו0פסוח
 קר6 סתדוס סרם תע3ח על סרכ זלסעיר . ססכיעי סיוס במנוחתממכודן
 סרפית פליס כיוס0  טפס לפי סמנת תורת נחנוק ג16מר תה-ס ססכסמנוח
 ע) מיוטדיס מס וייע1י'ס סתורי סירי סכל לתרי כוללפ, תהיפש
 סרג 6טל.ר8ס pl~no ואמנם : סנוגריס 't'pnDS טגי6ר וקמו סוסמסלק
  081 נפן 06 רנות פשתים  זססווסי גס;פ)ס 06 שו8 סקגחגחורח
 מעמיס ח:6 וגשיטת , סמטפעיס 6)ס מריח סוף וגמגמן מדגרותכעטות

 וגמסנס , 1IDh ~גפר:ח , קד1קיס ,נורקח , ~stpt~גפרטח
 )6 טמירתס עי ;סוסיר נמס מופלץ מרק גס י6ס ג6ןוגן
 חייג סל6 ,  פ0כיסד1פת1  0גפוי0 היש ס' גע%פתוי גוס)תג*  ;לי מס , גסמחך וג) וחמורך וטורן וקמחך וטנדך ימ'"סגיחייס מי )גע) וגס וכלמס )עגד ג'כ כי , שנס יטרף) נטם6מר

 ופל . גספירתו יבית 1)6 וסיפיותסענרי0
 סתווי

 סרג 6פר כוס

גה~וי
 מעלת ע) תורש עפרת ר5יSD 0 ספיר ועור : סיגת תורס

 , תפסס ויל כסג י01  יעלת טטנע גוס ורפס , גסקי)ם סי1מס 1סי6ססגח
 ידינו ולגר , פל5כס כל גו  תפפי ל6 חטגות 0יניפי וגיוס ט5תרכפו
 גולשות )6 ו05 , מוטגע מע  מ"וח עוגטו  6ין תפסס גו שיןס)5ו

 , ספוי;י0 עטתי  גסזדפת ח"ג גפפה ~כרו יזהו פסרג וכש , כמיחסכ"
 1תתיב גסגת  סתוי זכרפ 5פר טופ כללו יפס כותפה 6'כורזוי
 טרד ירג וגיל . סקילת קייק חמ1ר0טגמיחוח זסיותר . מיחססה1פ8
 ינפט וכל שכתוך 51פר פל6יס יהור גו פ1יוו סכפורי0 גיוש טסיסב01
 מסרג יסיף סנוט 6ח ועינדתי OIO  ייוOiD1: 0 פ"כפ כל  תפסס6סר
 stanht . 5ד0 גידי ESt 0פי0 גירי פויו יסיע ל'( כ'ג סויירתעפ0
 סור; ל% כי נפטיר 1%ת1 1,ניתו ט"מ תזות; ג*רסס נוכר טלה%גי

 , יופת ב'ר פפיפות פיסן 11 6י 0פפר;יפ כרפס ינייוי הין , לו;יפךרפט0
  מן 1% י15רס  פן רפי גיד יעיי 6פר וסויט לתילם ס51מר )סיי
 ג01 י' יגר כי OnD פקרי יסיף ס,סט ונגרחס מגדף סו6 ס' 8מסגר
 סיס 010 167 , שסגת ג'וש פטיש פיוטי %יט ויפיקו גפרגריטרלל  בכי ויס,ו )ים וממין , גס  עוגס ססי6 סגפם  סכרת סכרת ספר פלוסווחח
 סיס 05 %ו גס, עונם סס'6 סנסט תגרס סכרת כפיט ימיש גיריגברת ימיי oh יסתרקו ולגן . יפר  ותינהו ג01 ס' וגרגר רפס נירעורס
 מ,ת  ממפיס תורס ס6פרס גפ0 סספז 6'ל וייס , גפוי'ז ;יטוףר16י
 מהע ססי' ג6 קוס טמיס, שי' 18 8יס גיזי מ,חחו תסיס 08 ,יומת
 ג"ש , )מהא מחון סעזס ג) ג6גמס "1"1 'יגמ, ינוס ס"ט'ומח
 15סו סירותו יוק פו"ווופירו;ו , סמק)) ג"'ט ארח סמ~ח וגשרפ"
 פססם סכל 1%'ל ימרו 1hnW . טתי0 גירי פיחסו סחס'ס ל6  צירןכל

 נעוין וט וגיזר ייס פירס סרטיי , גסקי)ס דינו יותח מות בוטוסטר
 : גסויות וציותו ירג 5פר וס UtD סני . )י0 יירט ל5 כערייןיתקוטט
 "פרעור

 פ6י1 1ש61 , טליטי פנין פל ליי'ר . פלש ירו יוי'%'י  51די
 סימו 0נגי5י0  שדון ;ל 114 6יופ סחוסיי יגר ק), שנתייגרעיי

שברבבשל

פלש
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 65מה לא פרק שני הלק נבוכיםמורה

 הוא אמנם זולתו מעבור ההזהרה כי )6( , השניא והרחקת השם למציאות h~PiW וההד ,עלה
 ויתמידום ויפרסמום שיעמירום מעשים להם יהיו לא אם שהדעות מדברי ידעת וכבר , היהורלחטב
 ויתפרסם העקם חדוש יסור שיתקים עד היום זה הגדל כתורה צונו ולזה , נשארו לא לנצח,בהמון

 ימים ששת כי המענה יהיה , זה עלת מה וכשישאל , אחד בים כלם האדם בני כשישבתו ,במציאות
 שהא חה , טתחלפים עליים לשני שהם מפני מתחלפות עלות שתי הטצוה בזאת באו וכבר . ה'עשה

שם
 וגס , ססגיוח ומרחקת ססס למגי6וח סליטיח וסיםעלס
 ואסרס ג6מרו 6חד כדבור יסים ול6 6גכי כי , 6חתמגוס
Tt)wnmltr om~ 610 חסתחוס ול6 , 6ח7 דבר לךיסיס ול6 6גכי ויסים סייחו7 לסממין o~s יגור חס6 ול6 ג"כ 
 יקמר ,לכן , סליסי זכור לקדטו ססכח ייס 6ח וזכור ,סגי
 מסו" 6י מטס למגיפות סליסיח ססימסרכ

 , רביעי 7נהר

קרשקש
 לישב הוא אטנם 9להו מעבור האזהרה כי )6( לאפרק

 לטה טעם בחינת הוא יה ב"ה הרצק , הירהרי
 שהעולם ואחר ההרוש מאמתת שהוא פפגי שלישית וההיאשאסר
 חדשו אשר הוא קרטון נמצא שם שצם להאמין 4ו ישמחורש

 : רביעית שהיא יראה הפסוקים סדור 'tbg , שרצהבעת

אמר
פופ
 חעסיס לסס ימיו ל6 06 ססדעוח ח7כרי י7עחוכנר

 , יסחרו ל6 כסמון לגלת ויחמידוס וסיפרסמוססיעמידוס
 "ס שכיערי ס"מ,טת לקיים כדי דעת o~s 6ין~מסמון
 עד סיום וס סנדל כתורס גונו ולכן , "ot~Pיעטו
 כגי כסיסכחו כמגיתות ויטפרסס מעולס ח7וס יסודשיתקיים
עסת כי ממעגם יסיס וס WSD וכסיס"ל "חד כיוס כלס076

אברבנאל

 מסיס סנה(ג 6ם , גסס סגוסריס טויסס סוג גלמו סוho 6(ao tt'~ קני גגי6ור סט)יווס גנגו6חו וססריינו )מסו 6סר ר') ,טסוני6יס
 , כסייוח וכבמקח ספץ )מקילוח ס)יס'ח סיcol 6(n סמ1וח סרג 6מי עור : גספו)חו גופר ססיס סמווטט ו06 , 'תגיו 'מ,'6ותוגס)מות

 גן שיוו , המניוח סרמקח ע) מורס )ן יסיס )6 סריס ומקוס ס' מקילוח su סמורם שגי ר6טונס מקוס סרג סקך6 גרגריו טתהסג ר6וי61ין
 נרסיס h~Qti ספ1י15ת  מחוייג מפגע ושכוהי טרמו לפי יתו מעוכו ויני , מהיייי  ויוסיס ס' mhtinn 5מר סלן התיוו סכיסר הוגתו%)
 ג6)ו , )ך יסיס )" סי)) ג,סע וס"הד לגסיך, 0' שיגי מחייג ג)סון פסס ס,חר סיס ולכן , 5חר תורתי of~nhnt O)ttlp שוי וכן4 ,6תר
 ג~ר0 טסיך סי5 לי פלוס יתריס יחיי 5חר, תורחי סדגרי0 יני  כיין ולסיום , 5תר o~)b גסוס תכפין 51ל  גפתוייג (tnthein ס"מין,6מר
 ר'ל , סי5 רגס כי ohlwo נסט11ס1 גנט סנ5פין  ;לימית גרס סיס שגן , 6100 סמ,י6ות מהוייג סיחר הנפיך גככור גפ י~כירנו 6סרג'

 חטו) וס'6 ס6)סוס גייינס וסברס י.גו,נס גטי ר6טמס סמ1וס סיס 6'ג סוס . ספגת יום Dh חור גרגר- ג5ס 5סר , וגריבתו ספונםחרוט
 נרגנו ג5ס 5יר ספורט נגריית ספ,לתו לחפונת פג' OIIDtt , חט6 לן גרנוי וגבס לנגדו  סינית הכמקוס , )ך יסית 1)6 6וכ, , סדגוייםעיי
 , חטגיס 1)6 )סם חקחחוס )6 חמינס ו;) Spn )ך סע;0 )8 %ומרו למרח 6(י.רס גי;'סס מ,6;ו ספור יחפר טל5 ועסי . סאגת יו0 5פיצור
 ושינס סכוללס פם5פוני פיז יוק "  טיס ר') , מייחוד למונח )יסג סוolnh 6 ווכחו מהגוי ס6וסררי כ' סרג כחג כוס סססק שנסירס"ס

 סיייור ליסור סני 510 יפ41ס תריס  מיסור 0מ)ק מ,0 גסי'נ סרג טמר גמם ואמנם : ס"מוד למשונס( לייסד יו5 יי כ1פ1 ניני לרגר5שרס
 סכ5, (tu(o ת, 1סס יט יסר5ל גל גפסיס סמסנס גסי' ~כר 5טר ס5מזגס rw" מהישורות סרג רגר  ;בס )פי גג"ן, ס6מר )מס סתירה גו6ין
 וסיסור גוסם, ולשכח גט0 סלינו יו5 סטליטי וסיסור , ותוותו ס61 סטני ומיסור , ס5) מ1י5וס סייף סרכ ספנם  סר5טון טס'סורהרוע
 סלחו ייעצי  מס 1%~ען:ך11)ם  י2ס מ2יץ:ן%הר ר'ל , וייעור ליסוד  בי51סני 6פי י'ג סרק גיזומו סוג 6ג) , מרגיעי מסיסיו סהווס סיס 6'ג כוס , פהקי וולוו יכ) סיפון ססו5ייגיפי

 סספוי
 מסני מיסוי ה51 סהןוט יטיס  סדרך זס וייי ntw~lo, מרחקה סו5 קליו

 פוס וס וססספסותס (((ODt פר  ג%5ינוס ס5לסית פכוו)ס יפי סרגריס סגיי גגייירו 5יהנ1  5סי ספי' וגוס , ופניע0 ספנות כסי וס כל זכרלו
 ג5תר הנכללות סטויות וירסיס יכ0 (nthlie יליטיס מסגת 5תוו0  טסיי 6מר ולכן , סמייס מגלי 6מת וט)טמס מהמטפיס ינג'ס נ'וס0
 כגי15ר סתג5ר ככר ססגס ופטם , סגות סג' omhn זולי נלסון סרכ יסחיל לפס ידפוו סנס כי , כלס יייר1ס יותרו גיס יפזטסי פיוע0
 סטטמיס מט"ח גו  יקנס 5סר סססז ולנסיר , סתדופ  בפניו סונור לסגלית Dh כי סיגם פיח ODD לגשר סוי יפ' כ5 וילק סתווס5פ011
 גטי וגר וטמ0 , ס6מהי 0דטח 6) וסמך סיסומיי הו6 סיגת גטט0 גח'נ סניך 6סר וטסטטס , ט6וגור גמז סקגח )מלוח תירססנתנס
 מתירס וסנ מדגרות 6סרוגעסרח ס6מווות 12ר כסי גסיסה n)co פ%פ יקזו 5יי ךיוגי5רתי " ס5פת'' נ יס  :יס סריס ?2lh)1נגי6,ס
 גוססן יסר") 6ח לוטוס סקג'ס טיפס צנרו 6טר גסיקיס וגי תיגר ר') , כו' שהרעוה מדברי ידעה וכבר : סמ"ק מוס נפיג )מ"פ גוסממ'ס
 ,  ל'( לס' ת'6 גפירוט סרכ טני6ר כפו גנפס ס0ו5 כפו )ננס חק גמ,י"ות סו6 טגן וסליק סלמת 61) סוייר 6) % גי חקרך )6 המס מלזסי6 כי , סגופיים גמענים tDIU סח)וח )ס ושין סרג) סו8 ,וט% קס6מווס ס'וח טס כי , ס6מתיוח ס6מונוח ט) ויפוררו יפירו ומנוח הוים)סס
 ול5 סמן גסס ימיי ול5 יסקייפו וס6פונום ססרפ1ת לסי S)h , ופ%1ייס היפונס (nthfin יופרך ל5 וס יל פססנס

 פקפוי
 גפיות יס' לוי ,

etrunt016הס יפיס ייסר כי , פייסת סיורו ססוריי olho יוסר ויחזיי0 ירתיק וגפפסי גפטל tnitDb 5יתס ג5יש 015 גני נל 16ה0 יתוספו פור סנס , ותוקר ס5מו)יס סיום ;פיגר וסוף טייח סופים גפ%ס יפיף עור : ופפויוסיוייג מלותי סס  יספפטי0 )פי , גויי; 
 ע) פירס ופרפור תלון פגלי ססרסו0 כי , ססו5 כגדול גסרסו0 5ומ0 יסיר15 גסס וי5פייו לי5פין יר1nSP 0 , ג5פו)ות ט4ף0 ימיוטל5
 סג)ג דגריס כי ,  ימית נ%ך יסתכתו יולי , גלגד  גוססוה כ6מחוס סיו ט06 וכוץ , סמטטיוח געות 'ntv*is חוט)ח ימ61 עור :סימות
 ימסר 1ל5 , שלוף פגלי 5תר  ג016ן ו5פווס0 ופמסגותס 1יי0 ל?יהז ליי'( 5תר סיס כוס 5רס  גגי יפגימו 61'ך , יגריס6י,ס
 סגת ופרי גתתנו חרס פדי 15 נסני  סרס מזי )נזוע  6י1 יפפנו ואוסיף 6'ן מליו , וסויט פוגנל טלכי1סו , סתוויי מפפסי פפ6ס לoh 5 ,וסכח0
  גמלה יפ51ו 5סר אופיום סג' ,יס 51י . פ14 ספורי ספיו0 ונפתיות יי5רוס כפי לנעת והטהרותו סרטם י5פוני מתפרת 6ל יגיף וים ,גסגתו
 , סיכרפי ס6' יסוטלת 1סי5 גנפס on~h ויטמייו יימלקו ד') טיעמידוס ממנוח ססס מטייס )סס יסיו )6 06 טסזט,ח גנן גמ'ט סרגכיון

 ויספירום tweot taeh . ';5רו ל5 ינ' סתוטיס סייף לננס  נספון וסיפפירו0 , סטנית ססיפלת h'aוטיסרספיס
  גסתי
 גתכפי0 %סויות כי ,

 גפיי5ית יי51 מיסור  וסיספיסם כ"ס וסייטוייס וסנפ)16ח סנסיס סגורי ויסוו מתורס יכוו 610 כי , סעו)ס מדה יסוד %פולחוסיחקייס גיי , השבת יום ר'ל , היום זה להגדע בחורהו ית' צוגו זה  וספני : גי00 יסירו ל8  ניפון 5נל  ספפטיס, פכר שיתפירו תפטר סיסכבר
 ססס)יפ קמרי  גכ5ן סוס ספרך ג5 ו0 לטייפ סכוי t . )trnh_.? סיף פר וכו'  פחחלסופ כלות טחי ופקוס גיזת ג5י  וכגר : רופישנת סיייפי וגיוס סקרן 051 יקפיא  6ס ס' atD יפים טיפ כי ספטנס יטיס . ~פ סגת פס Shtno ייזל כי האס . 5חד גיוס גל0 קרס גויגט'טגסו
 אחרוט ג,פונות רפתו במס 0מטיין ט15יי Mh' 1פנייו1 . נפיוחס (ht~h1 פסטר סייי סנרגוני שכסב ויפו , גר,טית גפיהן וסרסיומקמרי
 כשירלי  ס%6נ0 . יפיח הטס כי ;מ'ס גגי6ור סוס סיסיי ג)תס טסחורס קרקס מספפני

 גפ1ות 5תר יכס  סיס סנסנס תורפ גיטנס
 ובסוף נריר סתהוס ירמס , מתרוס יט0 וכר ול, סייח פגר כי ווכר0  ג6ופרו , פ1רי0 לי1י5ת וכר 5100י0גפ

 טוי
 סרג ato- וס ופיוי  יח11ס1, מטוש מנרצח ר6טונס נתן 6סר סטטס משחו Ouu ספחן גיס הזר וקוני , ס' עסת  יפיס י9ס גיסר6סונוס גרגרוי ט6פר פס פל

);6ר 17 ין ח"ב[ גבוביםנכצרה

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



 לא פרק שני חלק נבוכיםמורה
 בטשנה ואמר , פף עשה ימים ששת כי , אטר , הראהםונות הדברות בעשרת השבת הנדי בעלהאמר
 רואשון במאסר העל% כי , אבצע תה ונו/ אלהתי ה' צוך כן על בו' במצרים דויית עבד כי חכרתהורה
 לעלת הנמשך העלול נהו , ויקדשהו השבת יום א"ע ה' ברך כן על , כם'ש ודגדילו דוום כבודהש
 הידענו לעלת נבעיך עלול ההע לשומרו אווזנו וצורעו השבת תורת לנו תהו אמנם . בו' ימים ששועכי

 בתורת וצונו לשבות, יכולים הינו ולא שחפצנו ובעת ברצצנו עוברים הינו לא אשר במצרים,עבדים
 בתחלת השם מציתות על הטויה העולם תדהם והחש אמתי, דעת האמנה הענינים, ב' לקבץ והטנוחההשבקעה

המודאבה
 קובשם

 עכ7 ט חכרת קרס 3מסנ0 61מר : ש' עמס יביסתסח
 ס"לוח ג' ככלן ים ומגס טסיך. ס' טוך ע"כ כחגריססייח-
 ס' עסס ימיס מסת כי סר6סיגות שכרוח "מרלמס

 לסקול יס ונס , מנס למס וזכרת "מר "חרוגוחוכ7כרוח
 ססו3י"גו כעכור ססגח יום ס'לסכוח 5וס ל6 כי מגיתסקלם
 מנוך *נכי כן על סייח עכ? גי וזכרת ס6מר כמוממקריס
 61ער ן מכח כיס ממגריס יסר6ל פעה קודם מסכתכי
 יסכתו למס לסכת כעס גתן כי סססקות 6לו כחסוגחסרב
 סקר 16 ססליסי 15 מסגי מיום יותר ססכיעי כיוסיסר"ל
 ס"מר כמו וכגדלו ato כרוד bto סר"סון כמקמרמעלול כי "מרו חס סי, עט0 ימיס ססח כי כזס ססנס החןסימיס

 נפטרת )5יר יי יפפי' 1 ייפיופו י:3ת 3סנרל0 , 6' .פ0ונ3יס סני )י0 וים  סיות סחי סם יי גושו סחיר טלין ומגיז ספין%%
 סטג0 יום 5פ 0'  ירך גן פל 0' יסו יפית ימי יי יר6יונו0ירגרות

 tnban סכ0 סגו סיוף סיום ותקדם מפולס סדי; כסגת כי ,ייויסי
 יו0 לפי ס"ס גסת יס" 6תר  פפנין ר3ר תיס גפפנה 5פנמ .אירוסו
 oh פנייוי0, מכיול כ61ס 1מס6!0 . וס41זו ססג0 גת4ו0 6ו0נו י0'סלי
 פכל יותר ס51ת ספ1וס ג;פירס פהוייגי0 יטרלל פיס  ")תפ סיייולפס
 כעסייך פ1ו0 י0' 1פי ל5  לפס  ו6ס . נ% יני פפ1ות 5סר 300תייס !5 ולמי . ntihu  3פפס0 1)סתדסו )נר5ו סכלם "הרי ספמימט5ר
 , ס6) מ,י"ות )0רס0 מיס חפר גפו וס6מונוח, סיסוזוח ס8רלגיוס
 ג"מו1ח נ"י (ס וטטס ס6מתיוח ס"מונוח טפר 18 ימוןו נתרססומנוס
 סיגת צורת לנו 100 5פנ0 ג6יפר סרג  כלל וט  כל סני . O)tDOחמס
 נקמר וט וגסגס , טויסס סעירוחי 6טר ספניייס סני טיס , טוסיוו1וו0ו
 יו0 5ת  לעסות פסיך ס' 1וך כן ע) מפיס גפן סייח עגי כי ווגרחפס

 טימ10ו וגטח גרסם טיגריס סיו e1Sns 6(1 עבדים טייו ר'ל ,סט03
 1)"גו

 ס5ר  פעין 0015 11פ ולכן , ג'כ מסגת גיוס  (~ms יכולים סיו
mnth~ו0 וטיפסו  סוס סס3ת  3יו0 ו:פ3ות0 0ס3יתס פל 

  לוכרי
 מיסוד ~כ

 יקען סטית גיוס ו4פנו%ס סס3ית0 ג5ס י'כ סנפ , סיסורו0  ע"רמגין
 , ספורן חרופ טס51 ס6פחי  סרפד ס6פו0 , ס6' . יפנייגי0 טויגו
 גתתות ויכלתו סט0 פ)י5ו0 יל מורס ~Elon נפי לנס וכר טיפסו ר6וימיס

 יחוייג פמוךס ט:פולס )ירפנו( ס5והנו יתרי כי spo  וגפיוןסיה;3ס
 פתה0 גיגיתנו פלייו ס' מתרי  יזיר  ין oht , 1נ514 ממרט טססיר:
mS)~0טי51 סיפתי גופת כויל תמד סטשת פזר סיס ולחלו , י1רי 
 ע0ה0 4זירו0 פפגדות ינייתנו יסו" , סגטפיי יפנין זתעון ספול0הרום
 1ס כי נפ0ורספות( סגטס כל ייריס (h)r יפנוהי סברס ימיבניטית סיייי  ס1י תגיפי  יסתיון 11Vht' ;כת3 כפו ולי . פיריהסגלות

סמלוכ פפסי  שמוך יוכוי 5טר י0רסומי ס9פ0 יו5 כי  ספרך גוי סרג ~כרול"
 פ) וסגלו , un~h 11ווח1 גי1% וסגדלו0ו סיוע טרוטת וס0פ0ו3גיס סיי 3ו סייו  3ר5סולס ס5פר  0יות ספ0 סר3 נדברי וסחכונן -

 ססגס 0511 , ס' 9סי יפים טס0 כי סיוע לשדופת 06 9גו0 ג'זפ
 11וחו "0ו6 מסני סמסונג וגונז , סי6קו1ות גיגיות גסוספסוגג
 0פיפו רי טספיר יספק פל סרכ סתיר  כבר  י13ס , ססלס יו0 6תיפסות 't?h'1 י' לק' ין פל כייס פ3ר כי %כרס ,  מסויות גדגרו0 8פרקומנו
 ג' 0יג0 פ!ו0 ;כללי 163פר יחר לסתכם רלס 5!0 רנריו לבתרי .מס

 סבו, זדונה ג'ל ספסונייס, טני כוליך סטג0 ספקית ר'ל ימרספויני0
 וי1יי0 ס9ול0 הדים טס0 סס3ו0 ס0י וכילם , untb ואוויו3פ1%
 . סעמנים עני )קנן וסמנוהס  כטניחס 00פ-ס anth 1(1% וויופ4וי0
 סוס סזטח סיס ~hS נחג 61תמנן גשרטח סחורם ג0ירוםוסרפג'ן
 ו)6 טוגתיס גסיותוו כי "1)1,ממוור

~CD)  
 6'ן , ססגיעי גיוס מ)6גס

 סוסיות  3ר"טי0 )פעטס ,גר גו יסים 6ג) , מלריס )י1י6ס (גוון גוסקוו
 ל5 0פור0 ;ירג לפי פטגס 013 לר3ריו  וניו . ויגסס יט0 ;030גיוס
 וסכגור י0נר!hh 0 , גליד  פיפ%כס שסגיני ייגח גמ1ופזכר
 ייי6ת פל עורס 3גר 0סנו4? וסוס , סמעט0 וסגורת ססו5כיוס
 כ' סרכיכ "סר3 סכן כל , ספוקם הריע פל יתורי כפונאורים

  ססמת0 גתים 11ונ1 15מר ו0ו6 , 9יכר0י גפו יתריפנינימ
~mlDel 

 עסס ימיס ססת כי לעלת סנפקך  ספלכן וסו ס' כרך קפל
 עקל סו* למפרו ייוותו סגת  תירת לנו תתו *פנס .ס'

 *תר כי גוס  וירחן . גת3ריס  ענדים לספתנונתצך
 נעמס  ול6 4סר6ל סמיו לידס מנכר* דגר סו6סס;כח
 נסגס *תר , לספרו ליסר5ל ססס 3וס לתם נענירססגת
 ססכת תורת  לס ליס  ולכן 3ת3ריס סייח עכר כי הכרת1ס
 ללנן וסמפחס ס;גיתס כתורת ויתו , ס*ימיס פס6רינסר
 סע1לס סרופ יס61 סיתתי סדעס njnbo סעגיניססתי

 ספתסיס גתתלת סס0 תלילות עלסתורס
 ועיי

 , יקל
 מגייס סגלות *ת0ת נסגיתפ עלים ססס חסויתכיר
 , סופחי מענין ותעון סעיוגי מרעת כולל 0סד סו6הללו

וע"כ
אברבנאל
 מקוים ,64ת ע) תוום טסטניחס 6'כ יימל 631 , סעמניס ג')קכן
 סרגת מלוח טפרים 6וה1ו ו)סיוחנו , סטטוס מיוק ע) טחורס 6םכי
 ס.ס 8ם כ' . D(fi1 וסחי מס1גגיס סני לעפות ר') , וט )ג)גי16 מי מפורס כרב פ) )0קט1ח יט"ר lsb , סנממני סרג )קוטיח,קנס יסיס )6 ספח סגהיוס וכשי , מלריס )'1י6ת וכר יטיס 8חר עם1)6
 , מלרש גערן סיח סלד כי חגרת חרס גמבנס )מ'ס )ספג גי' וטכ)
 פל ייטוס יופר 0ר5ג'פ  ספי' גמ1 , סטגד מרומח SD )פרטו )1סיס
 , מעג? י"מ למס Sbnn 61) ,  כשך  ישפתו פתרך ייוה  לפפן ספנרשגיהת
 תניח 8חס נס ולכן )ך, ס' 1ס:ימ ס"ת טגי גי שסגת 1")(גור

 סכחוג )סרס DO('o )" סמולם קטרג ג,ס מג61רת וסחטוג0)טנוך.
 05 לטפול קלייך ס' לוך  כן פל , יר3רי0 גדוף 5פר  ססכתוג משניגן
 ופלוס , ס;כ0 גייס כן סתפס0  111 סינט, יום 06 לטסות  טוסיך  'צנ1ךס 9ל לחחס(  סה*פר רצוי סיס יפגר טליתת פ) ~1fiU סוס ו6ס סטנת,יום

 לי064 וכר לזמר  תיגו סיום 3סד1ס0 כי "ף , יירוטו י0נ* ל3106

  6מר נרשום פאס סל סייס כנר כי פכרי  יפיופי 0פורמ וי51 ,פטריי
 ממורס סרג דטח סכתוגיס מן סוגית וסוני . כטגן מגומת ט)1)6
 סכגס גו% סו8 סט,ייח גדגרוח מנקמר סטרת יוס 6ח סעמויל')
 סמנת יוס 6ת טמור עפר טס כי , סמסוכגיס ובטני סס3ותכסחי
 זמו גמרם ,וך כקטר גוס סגוווס 1"'ן , 6)ס'ך ס' 11ך פקי)קיטו
f~r-יישפרו סר6סוגות גרגרות כן תיספר רשוי סיי  לרגריו כי ,עש 
  כן )ומר יל5 עיון , נ"מ פ4ס שוי כפו ססי5 יפרוס ט0י0נסיני
 (buD 6מד %ס ועוז , מו6ג געולות לממרו סקרן יכיס מס ,גסיוי
 , ליספי נפרס וייגש  סטגח )פו , )מרס מוצ 6)סין פ' 1וך כפרסטגת
eh))שלסקי ס' )1ס ייסר 5פך 061 סכיך 06 יגר גרגיר נצפר מס גן 
 נמנח )6 ג6מח כוס , 051 6ג כגור  9ל גמרי ג'כ  סג1191 נאמרס6ס
 שלסקר 0' 1יך ישיר גינת  ספר טיוגיח מפס וט 1ג) , (') נזגריססוט
 וטלק , נטווי ירמג'ן ס0י' כפי ג'ג וי5 , גפרם ;פיר;'י כפוצינו
 )סרסרות , ראשוני  סוי9וו )סי 5לסיך ס' 1וך כ5;ר סיניות גוברותנשפר
nl'laoולפה יר5יויס, שמס ג91י ;י!0 %5יי 6)סיך( ס' 1ק' י6;ר 
 נע% hst ו6ם 6ג וגגו? , טבח נמתח  גן ליפר לרזונו פטםגתי

 סר6חהים, דגוריט טג' , סו6 כך )יצתי ספין קמחת 6ג) , גבססיגרוח
 ושי nenm נלי תורס כמסוס ג16 ,  חס" 1)6 )ך יסיס 1)8 ,אנכי
חסרי

 , חרקת )6 ס%רונומ ידגרו0 ס0פס וגס , גסי)י ;11כר1 כפו
hSt0פנפ וי" , תננוג 1ל6 , חנא , hb, ,יתש 1פנ5 ל5 שהפור 
 , פ01 פ0נ"י  חסרון 1ל6 תוססת גכ610ין lvwn~ ול6 ת0150 ל6 )וכן( , סו6 6תר וגר וסקר ;וי כ' , tDiDמידף

'eibh~' 
 40ף 3* 0טג0 %3א

 יפיס טס0 גי (b~O , מאוי ג6ותפ t~tho טפפם ס0 וגר ;ל6 ,גרול
 %הממטס יוארך ו0 ופייי סר6טהוש, סי1כרגר3רו0 יפוייס0',
 גמעעס סו6 סיום טיווחו )0' ,  46אן ס' 1ן יוסר סו06 3פ1וסלותר
 %אר סוס גדגדן גג)) גן % סנס . מנוהם ויום הס' סגתגר"סיח
 מעש , %6ן הס' קנת 0"3יעי גיוס 1ג8ומל ארסין ס' 1וךכאסר
 6פי, וט ומיני , וקיצתו סיס מנזותן מלטונות גרגרות כוייסס6'
 ן 6* וכוהתם 4 טטנינס ר') ן נ6מר1 6מ1 גיגי וטסי (כולחג')

 ח"ח %הו מעיל , מחגו מ6ת סמנה גוס למס 0ג' סקג0ו6פנ0
-.-
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 68סו לב לא פרק שני חלק נבוכיםמורה

 כעל הסד התו וכאלו מצרים סבלתי מדחה בהניחנו עלצו, השם חסדי הכור הקל, כסיערשרשנה
 15ww נס גי גוז חנה אף . יהיישו הוחם כוימ  :יייהס ננותק אום נם רעפו לבשיק

 בובשםשןי
שבק"מ

 %ר  כרס"פ PDDDS  וש נקזוס מיגיריס 5גחט ,yp וסגקכע מגזע ל") . סעיוג' wnhn כאח א 4פרק

 (mnvp ;,שק  ,ן"ך%ץ4 :ן לב שיק יי" '"  ר7:נ:ו,1::ה 9י י

 :ג; .;ג::!עולנ PmP' ;1 ןי:ו,:,בןןלץן,ך ::נ,%נ:ו.;י."::י ן%ט%(
,otbpwn"Sp1xnn1%ן:,: 

 ו::'גךך ו"נ 'יןזי';'ק:',ו"":ן:1"ן. קע;:]יי'ן,ני.ן, ::ן'ן,י
 :ם םןמ"גבי,יש::יו""'"י,ושתה'יי=י'י%ן",,נ' נוע :נעןי:;,,מלנוהנינ,,?:4נייבנ

אברבנאל
 פלגן ר'ל יסכת, יש 5ח  לססופ לנסיך ס' ,וך גן ט)%ם ס' יוני6ג , טס לנגוח יגו) סייע hie רע מטיס ג6ד1 היית סגדגי

 רולס סנן . סטגח 'וט 6ח ולסמור יעטור 6מו לטס 1)8)ך
 sth1 גיוון וט ומ) ופירוסו, סמ!רס סרג זע0 יצמתועומס

 סיס כפיף ש גי , סט;יניס סנ' ,קנן ולמנומס ס(גי0ס נהורסקהו
 6מר נגד גפ%ח o,nht . סוגרתי זמו ססניוח גיגרוח סורסגמס;ס
 8מך ו06 סגיך 08 גגו 8מר ;6)! , )ך  ייטג  לפפן  סומיףיסייות וגזגרות ימין, י%יג!ן )מטן ג4ד 6מר כרמטמו0 סנס.נזגרוחגי סביר" נענין לרוונו מטס מוסיף מטס צפי 6לס.ך, ס' 1וך כחסרג,ג
 וסוך , גסיוי שכיך 0' טוון קגרמסותו

~DW) 
 וסו קי , שיך י5ריגת

  )פסן ומול סתת פוסיף ס")י 5סר וכר פפיי  ווט ,  סם סנ,גרכלגר
 5רייות פ111ת אתר רכי סיnhlo~ 5 דפסעכס ,  סלך סכר צוחו , )ןייעג
 , חמיו גן וינסנ 6מו ו06 תניו 06 ינגד סחוס ס6ם !סנינ0 ,סימיס
 . )ך ייטג iDDh תומר ונסו , גן גס גניו טיגגווסו pI(w 8חר )1יוסי)
 סלף ירכרות  סגפ' מוס )ן 1bsntמש

~fnto  
 גרגרות  גסני 6מ;ס , אנסיך ס' נוך  8סר )ומר סוגרן ל5 פפ4עחד  פסי 5ייייו גרס יל5

 "ג יגור וכרגיל , גו גאפ  6סר ססטס מפני ססג0 נדגור ר'לס5לס
 4ן ע4ו aih כלניס )מז סוסן , נו סוסיף 8יר סנגר מפני!6ס

 : וסירוסו כרי רטת  סילפת ממס ג1ו ונס . 6)סיךס'
 ס,גו6ס גדר סרג סני6 )6 )מס 6( . המטס , וגריס נ' ע)י ימס גטלס )מעיר ר8יחי , כ!' מנבואה אדם בני יעית לבמרק
  ויתזירו0יסס, כמסריסם יתויריס  ט% מעט! כמו סזרוס גסמ4 ספ'כוס
 )ר'ל ספרינויס0 וכן סי19"מ1 ניי  יגיף א, גפרך  רסוון יס4-ו סע5  גן 0ר5סכ14

 5ריסע'"
 נחן גוס סדגריס יקור: ספרות ספר גסתלת

 )6 ותמס , כסל גפפי טסיו ימקור 6סר tho~1 ססו6 )עוגגזר
 יגי6פ סוג61ס גוס כחג יורגווי ופס , כ,גו6ס גטוין סרג גןטפס
 גועוחס גנגו6ס 6דס ג;' זט01 גלמיו ג( . סיגחו גיתי !)6גחח)ם
 לרי1ס סרי פ51  6סר וסטרך כיחס !מסו , וחייט! סט!)סגקדמ!0
 יט 01;ס . מ15 הלס דמיין כלמח סו6 סיס , קיבס !5)ס ס)טס")ס ייני  גפספר0 יליר 1ס סיס י"ס , ומתרוס ס9רפות ריח כסינג51ס
unh1 וטItWO מתקי שסח גנע מ6י, יקריס רגיס נטני:'ס מסס)כס mhtjn~סממ;!ח וס)סח . ומרים  חרולן פסי יר!פיס,  וסלמס ,שויע:ג 8גרסס סהגוח וג' , ופסזיס וסוו'ם , וג,ג)יס , ,גרטיס , 
 11)0 רגיס ודגריס , וגתוגיס נני6יס ומירס , 1'טר16יס )ויםים
 יפתי'פ  ספון "fiD  ססי5 ייר6ס!ן מדעת ג"ומט נ( . 1הי1ס1סקיתוח דעי 6) 06 גי מס: 8הSh 1 סנגו6ס סזט!ח סרג יימס 1)86)ס

 ויזת גוג51ישלפין
~DO  

'r)h סוס סרפד יייס ולפי , סנגו5ס לו ויסרס 5ד0 פ?)י איריס פייכתר יסט'י 101, י"פיניסו ג"כ תורתנו 
otnt~itno)h , ahl 'ti~hhlo(  ונ!יט  מענבה  זיויב  

 יילעס סרג ננגד יסליטי כועס ד5ד( י-!רו0כ ידפל כמונס :לרצ)
 סרטון סלך יוג! י61 כי , עדפו  6(ר סרע,ס מג' מויינ סיופופפ1ו

 סג' סזע0 8'כ ויסים , כב' מסועת ססגוס ורך ויקג) ס5'שזעת

 וחגמיס סטקריס 0סר וגע) fh~pn שד' סג'יוסו וגן , מטניסס מורכנסוס
 51ל  ספזכל פסות ולתוריות יכפיות יכוות Sh פלייו סיובווסירכ גתר בו  5(ר סוס הג' סועת לטי וגמרו ";מ;1 סאו מגגילהטיס
 ג) גי פת6,ס, קרקס ו)6 )טי),סופיס סג' וסדסח (Ct~eD 60'סועה סדי ייחם )מס  גן וס  סיכ oht , י0' פפ:סע פפ6ת י5ל0יירקון
 ג:)מוח 61.נס סימנס( מקער ס!6 )1') מקני סזט1ת מ6)ס וגתגח
 "61 גע,מו ס;י)וסי(י מרעת וס כתו סו5 סג' טסרעת ירי 6מרולפס
  פפ:ייס מפיגן גסיוחו סג', סדעח 8נ) געווו גוס 8מר !)6 , 6מיגרגר
 1'%ר סיחר רפת ס1י יג' ו0ךפ0 פירפר ר15י וסיע לפרטי,גררך
 וסכג;ס ס6' ממוטח סרטן יקג) גי ס6)ס יטוח מג'  מזוגג hloומוו
 נתפנו  וגילו וכלם  ספקות יום כלס  ספפרטיס ע"ס מעירו ס( . סג'מסדטח
 סוילוכויי פסרכת יגרל ילפס , סליסי רט0 י1ס  פסי לפס ירג רגירטל

 כוני6יס מן !)6 מהורס פן לי פלופ  נפ51 ולי לר פכל  פפכיסגביותי
 מסגי,סיסוכיס  cnthn ג'ט , דרנו סי ע) יפורט !)8 סליו יסגיס ט)6 סגה!גיס מן1)5

 סרג כנס . פס'  שון פילו יש נכי,יס נס יפפ5פר , גרולוס לךתגיס onhl נוים כן  לגריו פפ'פ ' סג יךפ0 ו0 לופת סרי
 ליפר ליו 1"פיר נ5ופר1  ילכו  0סונסו !סס סג) ומקעקע דגניוסהר

~ht))oG
 הס'  ת11ן פ151 ל5 :גיליי נס  ולן גו,לופ סי6 גריך ית9

 , י5 ל,  ולכן  סייפת תסי גרזך פייס . יחפר יקלו , יגלופלסייסי
 קסם ומעגודס רום קולי מ",' ;גויס ג6ס )5 גג,01וגן

 קם!"
 רקס );ו 6'ן , ס,ס גדרן סגס!גיס )פי" 6ססר ו"ס , מגוסלסטיר ג.ע

  ~rt(th1 , שומו נסו' מ84ו0 )ו טסן סמווס וסוף סנ' סועת ט)46

 ס:כיפז וכלס  מפסוס ל1פ בסיריכם ומלפור וסנרגוני כספי  ין 1פ כליסגיל וכפו , יתטוי כן ל5 ולניו 'רפס ין ל5 ופו, שרסיס יגור לחלוקכרי
 פסרס  ויכגי . 0סביפית  ססכס יגסב כויגסוס

~p?w_  
 .  כבפיות  ופתיר

 ר6ס מנס וחדושו. העללם בקרנעת כרעותם בנבואה ארם גניהעות
 ממס וס 6י סרג טיגיד סר5ו' מן סיס ולנן מ)וק!0 זע:ס גנגו5ססטיו )פי ונס , ס)מ!ז סגדת מפלה נרקיס ד' סנגו6ס לגיר )סקזיססרג

 145 יי5וי ינדר  י0ן יגיר  5סר סוטת n(mlh גזי 6,)!סמק1נ)
 וסוס . ס"ס מירס מס ט) מדע קוזס סדנר יוגדר 6ין כי , עצנוכפי
 ,  כ5ן ומ- 5כר  ילוכון 0ועח טס ממגיס 5י;ו ג0)'ו טיוגור סרגנזר

 , כי רפסו 1לנ11ס גנכו6ם לרם גני רפית לפני יר6סונס ירכי41וך זפ ופיני . גוגו5ס  כסקורך סמדמס סגם כפי  וסיפפי( לל'לומינעיס מסכל כ% ח)מווית ססכנס פל ופיוסר ככוי סנדר ם"ותובטכור
 פלג  יפן וויו וכר, 5טר ייון ירפס פלפי 0015 יורר ס5ח'לירי
 ויפכ פפויו  סופר לסניך  lhsn קולת לנכי סנס גיויי סנ5 כתויפליתו לוס ג'כ  .'לטס ,  לזכויי סס1ירך וכר 5סר וערול מלפות ייפופוכניס ילס  סייג ס5פטר ממק סיס !)6 , ס;גו5כ )מורגח יטרף) ג)ססגיט! סעי סר ממטמז גוס סמסקק יספק !נגר וגיט!ת, גמווח נדווחסתות מגיהי 6דס ~גי ע) ור ג;ומ תמול ל%  מסנניהם נו טסית ולסי .סוס
  יטרף) פס סירוס כי , רגריו 'IUD$1  יפלקו ר15 כלו סיסר5ל טיפוסבקולו
 סרי  סקרך וס געגור כגס , מע,יוס כיר6ס גמו , יוגרגלו

 לסני,
 לגוו) כקרגו )8 ולגן , נמ!רס ;גוייס )6 קפ)ס מורגם סי0ס מיסיללות ילים  פיפכ4זייגיכו סמם יגהר 5סר סבי סר פמטפד כהסק )סבירס)'ג

סגגוק

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



 לב פרק שני חלק נבוכיםמורה
 בשש 14לוה פצשהע יאמין לא שהש אפיקוום לרעת אפנה ולא שלשה בנבחרה הדעות .כן ,שבארנו

 : בנבואה האל פאמץ דעווע לזברת אכוין אמנם , נבואה יאמיןשלא
 כן גם הורתנו אנשי עמי וקצת בנבואה שיאמין טסי הפתאים הפון דעת חהוא הראשוןהרעת

 הפרש אק , וישלחהו הנבואה בו וישרה אדם מבני שירצה מי יבחר שהשיית חהוא ,יאמינהו
 קצת בו יתנו עמהם אלא , השנים צעיר או השנים רב סכל או חפם אצלם ההויי האיש שינייהבין
 כשיחירהו אלא רע אדם על שכינתו השם שישרה אסרו לא עתה עד אדם בני כי , מדות הרקוןפוב

 : הדעת זה לפי תחלהלמופב
 יגיף לא ההוא חהשלמהע , האדם בפבע אהד שלמוזן שהנבאה והוא הפילוסופים דעת השנייהדעת

לאדם
 מגבשם

 16 ספגיס רכ סכ5 "ו חכם ססו6 סריס סיסים כין "5לס פסס , 6ריסט"1 ודעת ,  *מלטון ועפ , 7שחסלמס

 ממדות ותקון ט1כ קנח יחנו טסם ~bs , ססגיס נעיר : זעות סלסס כגכו"ס tt)DO וכן , סחורם ודעת , דעותסגי
 על ;כינפו יסרס סססס יקמרו ל6 מעולס כי 075 טכסתי 5סר וסם , ס0ת6יס מסמון דעת סו6 סר"סוןהדעת

 ! למוטב כסיחוירסו 6ל" רע 5דס 076 מכני סירנס מי ינחר יתעלס ססססי"מיגו
 ויסלחסו סגכו6ס בוויסרס

~nibS 
1" ntntes ססילוסופיס דעת סו" ספגי הדעת מסרס 5ין , 

 פלפפ ססנט5ס סו"
נענע

אברבנאל
 , )פתך מ)6ן טי)מ 6,גי סקס ספק )סחיר פקו ג"כ וסגין ,סטות
 ;יללו 06 ג, , וגריו ויסמטו סמולן ירמו ססטס סגומס טליןו)ס,זיע
 ס6)ו סגפרקיס וקמר . סמוקך וגר 6),1 יגיס 6סר סנגי8 יגריויסיעו
 ססגנוח ") חוטרן ~Oht)1D זעמו ;יחס,יס גוי wo מספקותסחיר
 ונזוויע )ג5ו פקס )גירס וסקד'ס , סוגו"ס )גוזר סרג רמסגסכרמ
 וטלר כפרנה פיוחנו  פרבריך יאר וכל , לנמשך  ופן 5סרמסגיי
 סנדר גי , ~o'u מווכח גוס ס,גי5יס וגולח יכפוססרקיס

 מסו"
6( 

 וגיסן יען , 5ח'ג סוכר סוגו06 ומזרנות סקורנו 1)6 גוגו6חויבזק
otoסנמ,ר 0;ס נדחוף סוגי6יס ט8ר וט) מרט'ס ט) נקמר נגיל פס 
 culln~1 ססתר6ס סוגר וביתרי . 8מי וטוין גזר טי;))ס 8'6ולכן
 קמור ו!סו , גפתו סוג61ס נור אחריו סגיך ס"ס גלוחוסלח

 : 6' ססערס גוס וסוחרי ולגס.ספרקיס
 ספונך גקרמ1ח כנטוחי ננגו8ס olh גני סוע.ח סרג 6מרוהנה

 נממגיס מס גג"ן 'וגור 6סר מזעות ס")ו );יומדוטו,
enthnימלק מוס גש'נ וחדותו סטואי גק?מות !יר 6;ר סדטות 

 מיפ סי6מין מי )כ) סר6סון מזעת וגר סרס )פי , 0046ומחייחסיס
 וננגד , סגרי8ס )ענין כ)) כגוס 1)8 מס ודגר מומר טסטסים מגנחי מגמור ססט?ר 8מר th~no 0סש גגונו "סעודך וסיף ,מרסיס
 , (~(Qht סר8;ין מדעת סרב סגיך , נמדים סוכר סר6"ון סוסמרעת
 סנני סירנס תי ינמר ססס'י וסות , תורתנו 6גסי לסמון יחסוולכן
 , סב) 16 חכס ססו6 סאים פיסיס ספרם 5ין , ססכיגס כו ויפרס8רס
 סעורם כריתת כענין נסיי דבר סנכו6ס מועל ק0יס סברו 36סכי

 נרגון נעסיק ססגרי8סוקמו
 כךסגכ61ס , לקכ3ס מוכן מומר מנלי סנור"

 סתכוגנות מכוהי ית' סג81 לרנוןתיסרך
 נמקני
 לליס P?n סו6 06 ,

 יעת כו6 )להזזם( קמט סלכ תזכר סני שהדסת . 0663
 ומוכן  ירופ מדגר 06 כי דכר פ63 ריר  יתיווי סל66ריסטוע3וס

 מירחים כמו סוס 1סרעח . סטנעי ילמנסנ 8ם כי כעולס וס6יןלסרס,
 כוס סועת וכגנד , וסנם)"ות סגסיס מטקס יבמים כך מכוללתריכרי8ס
 ססגנו06 וסוף . לס'לוסופיס סכ' סדעת כנכ61ס מגס סרכ סכיךנקרמות
 מניע ולכן , עכעיי "ס כי נסיי דכר "תסיס 63 ס8ום געכעממות
 ת16חו וגמרך מתייחס כנ613ס סוס סדעח 6'כ סנס . סמע33 סכנתכפי
 דעת סו6 , טמס סוכר ס"חר סדעת 61מנס . גקדמוח וכר 8;רדטת
 , מציאותו 0י_ת ס61 יתכרך ו0כור8 , ס8לוס בקדמות קרפון מהפר08 כי דכר מל6 63 35) מעולס נר6 יתמרן פספס סו6 ע8פ3סע
 ;מיס ממגו ילייר  פפכ סירלס פן יכר6גו 8ער כיונר כיר כתומר6101
 5[לטוגי מדעה tr~h וכנגד . וט ועת סמנו יגייר ו0עס4ל~ןן
 תחול :)" כגכו6ס נו נתר 6סר סגי סדעח סרכ ס3י6 , סע1לסכחרופ
 5ם כי כרייסס סיתם ל* לפוטון מלדעת )וטד( כמו , הכנס ווסת)כו(

 . סכרי6ס כענין סירגסו גתו סכרתי חגוי ס6)סי וססרנון ( קרוסממומר
 3מני"ותם סוד"תס "חרי סנכו6ס,ר'ל 6דס 3ני דעוח לסולת כיורתיסנס
 ממתעסית סנכו"ס דטוח סיו כי , וחדותו סטולס כקדמות דעזתם כנגדסס

fig7Dכוס ו0וסרכ . יכרתי יסר  ס"ופן  63ותו זסתזזס סקדמזח 
 סוס ס8' סייעת סחוע י"וי , כו' הראשון הרעת . סג'ססערס
 , יה' ר.ר6:ווס ססגס מפע) וסכה נס" עגי tbn)bt h'o סוליסויו
 ס5)סיוח כפעולות גי , סמקג) מסגות תוי גס ס,ט,0 ר16י 6ין וטומסוי
 מטס ססי' )8פי ס"ס . סמקג) חסיון מפוי ימוט )" סו;יסומערס
 יטווס סנרן מי 6)) , ס0)6 וין ט) כשסנט ),מס )סס0ן מוגומקס
 סו6 , ספ:וע רצונו קפי עליו קסו6 מס ט) סטגעי ממוסגוסעייע

 סיר04 פי 'גמר סרטיי ג4ס סיפח געלי סמרו ולגן . גסיר1ס לוחויטוס
 6ין כי 0סכגוח, נענין מכרמי גורן ופקין סג3ו6ס 13 וימרס 5דסמכני
 סיסיס וכין כסס סכ) 18 , כעיוניה( הכס ססו6 כליס סיסיס כיןספרפ
 ססינוסוף סוכר סיות עם כי סכמם, נעיר 16 כדעתו פיומ3 הו ססגיסרכ

 סנס גאזים, תמ,6 )6 סחוסיתססהגמס
 0ונו~

 ס,0)6וח מגח לפינחס
 קגר וט עגלי גס קי  שלניס רי % יתכפר לונוס  כרכרן  פ41וך)6

 ססס hih סזע.ח ג,ס ייוג 5לג' סוס , ית' מנוהן גינון סנג"סחמו)
 יקמלו )6 כנס עד 8ר0 גני גי , מדוח ות"ת טוג ק1ח גו ג'ג'חנו
 )סי , תהסס )מועג שמגייסו 6)6 רע oiK ט) ;גינתו סססשיסרס
 סנס ממס גי , רכ וכטרק חנוקס רתיכות נעוין יעטו סועת וטקגע)י
 מסס , סנגו6ס )מ1י8ות סגיהיוח קס0 ססייוסוסיס סימרמסגנות
 זגריות ומסת , סקמ1ת ו;6ר ר~הומס סכת ט,מות 1Dhn כ8)וטגעיות
 6מר ג)0 6) וסדג.יי0 , כטיונייס וסדגריס סמועכ)ות קיפוחוסס
 , ממדוח ;)מנה וסם , נגורס גמ1'6ות מתרמיות סוס""'נס סדטתכט)'
 ו6מנ0 . שיצווו סנג'6.ס ע) נגוחיו סע'י 'הו) כגר ols?)n סוסכ'
 ;כן 1ג) סמיות ntnss וס0 , גוגו"ס סכרה.וס ססס קמרות מיוח'ס

 סט.ף יסים ט,* ולשר כ6)ו , מסהסרונוח תרומקטיסים
 מרומן סיסיס גב)) וסונף, ~sst יסיס ו)6 גמע גווע יסיס hsnגומם,
 סגרהי 810 מרע גס.ר( )1') נסור סנגל) ג)1 ז0 כי פמיחיותמג)

hSntfiפטר 'סיס )6 כן ), ס"ס )נגס" S1h'D' שום טסיו סג'נחו סקג'ס 
11. eh~ 8מר 'Kirt סקג'ס יפרס ")6 )פי מדוס והקון טוג קות כו 

 רגע "דס ע)סגחחו
- 

 , תתפס )מועג ;יהדרסו "61 ;לנר וכמס
 . ),נ61ס וגס )מ1טג !ה.ר טנתנייר ותתר קדומי מסיס )עוגדיסרם!
 ו)6 ית' גונתן תפי טניוס טסוגו6ס שט ho' סזטח געות 6'גסנס

 ייהק סטטוס ,  ספי)וסופי0 !סרו 5יר הככנוס enhn מפק"לנתכות
 ססת6ש עס tr~h 11fi~lfi טמע קנת וטתף , פח6יס 6) סוס סדטתסרג
 גס סר8קונס ססנס סו6 ית' סג1ר6 סיסת טס טסוגו05 610 זעתו,)סי
 , DDe ט"ו 'מז) עמו, עגיו ס6ו0 ווט טגסיגק , מסוט)סיכל  פ510 מח"ן ג6מ1טות חג6 סי6 סוס , סדגייס גג) ססגס ססו8כמו
 8מל 8מ,ט' מג)' גנני ס"' ססגס גנג61ס גהרו סוס סיעת גטיומס
 סר3 וית:וג , סכותת סגרי6ס געוין rnD((Ot ססגח מג4שימיו 'מ' ס5' ססג0 פטו)וח ג' . גסגרמ ,ריכס טנגנס תסיס ס)5 8מיומן

 נפ; ט) מפופ) ס:כ) ספי סס61 סונ81ס טנין גן טין 16 ,גן
 סחטי ~Oto וצגן ,6

 , וט 11)ה )5 6וחו סגלגל הגות יפי מענג)
 )סנס סיגר ~':cDr סיקר רסס קרס )" סוס 60' סזעת גערי 5'כסנס

 יגמר ססס'י "י6מיו גמם 1)6 מלחו, ים סז3רים ג) כ' , 'ת'סר8סוו0
 יל6;ווס מיסנס סינר'ס נכמקי1ת ססי)וסוף יקמר כי , סירוסמי

htr~וקהול שחיות )0ס קרס 6ג) , סיג) ;יעכס גמס הפיז רוס 
 ס)" גמססיייטס

 גנג~8ס (uinh' סטרו
 תסו"

 וכן , סחט) סיג)
 קנת תכן . ס8מ,טי St'C'~ מגלי )סטי וגי16ת טמיימס'0סגח.גים סחוטי "הרי גסמסגס מורחנו "וסי סמון ק1ח "היימסנמתן
 , tp~hh3 יקערו תוניס סיות עס סוס מסיע; ימי, חוותנו r)h'סמון
 סוגרך nthels סעיד )ן סטם )סי , כוס גדטח והקצור כסח.וח ליסנס
 טסות כמהפט) טו'ן )" ספוע) טויןיק

 סגנ"
 גס , 16ת1 סמקג)

 מג)) סנגו6ס ס'"ימו גמס , )דעהו )סזעח( וקרור מפחיותס'חס
 ו)"סנונ"ות

 וסורות מסלוקי קר16 מס געגור סטגעייס מסיגרים
 ס6)ס סק1וי גה')ות ומקלח . וענינםגמ6.1הס

-"ah 
 דעט ססו6 סיג

שם סיע" נו', הפילוסופ.ם דעת הב' הרעת ג'; הסרס טסספת6יס.וסותיס
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 87מז לב פרק שני חלק נבוכיםמורה

 או כהני סעע כהה ימנע לא אם 1 לפעל הסין שבכח מה יוציא למוד אחר אלא אדם מבנילאיש
 השלמות מציאות יתכן לא כי אחד במין מציאותו שאפשר שלמות כל כמשפט , סהוץ אחתסבה
 ואם , בהכרח זה מבלחי וא"א אחד, בא"ע אבל ההוא הטין מאישי איש בכל וסופו תכליתו עדההוא
 א"א הרעת זה ולפי , מוציא מבלתי אפשר אי , לטוציא בהנעתו שיצטרך ממת ההוא ה'טלםותהיה

 כן, הענין אבל , מציאה ששצא בם נביא ומשכים נביא בלוזי מלין האדם יהיה ולא מכל,שינבא

 , השלמות מן להיות שאפשר מה על שדמה כשיהיה ובמדותיה נשכליווזיו השלם המעולה שראישוהווי
 , בטבע לנו הוא השלמות שזה , בהכרח יתנבא הוא , תשמענה אשר ההיא ההזמנה עצמוויזמין
 שיזון שבא כסו , יתנבא ולא לה עצמו ויכין לנבואה ראוי איש שיהיה הדעת זה לפי יתכן ולא)6(

 : לזה שדומה וטה טוב דם ההוא המזון מן יולי ולא מום בטוון המונ בריאא-ט
 בדבר אלא , בעצמו הפילוסופי הדעת זה כמו הוא דתנו ויסוד תורתנו דעת והא השרשייהדעת

אחר
שם

 תקון כעכור 6דג( הכגי לניס יגיע ל6 ססומninSwl ס6לסי רנון 6חר גממך סוייגו ס76סנטבע
 סכת מן יונק למס 6חר 6ל6 ססכליס סיחסכו כמוסמ7וח
 ל6 06 מכס על 6ל6 סורס סגכו*ס 6ין כי , ססועל6ל
 כגר ס76ס כי , מחק סכס 16 מזגית סוס מוסימנע
 סכת כי גכי6 לסיות מזגו כפי מוכן יסיס ול6 חכםיסים

 עם סמ"ג רע סיסים כעכור 6ו חלס כו יסיססמדמס
 ססועל נסכל לס7נק מעיקים 6טר וג6מגיס רעיסחול6יס
 כמטפט תמרו ווסו סגכו6ס, יסיס כן ממעות מנוחכעגור
 מניפות  יתכן סל5 מס 5חד  יתין מסיועו  סיססר כלמזתגל

 , ממין מניסי 6יס ככל וסופו תכליתו עד ססו6ספלפופ
 חנמיס יג16 ל6 סמין מניסי סרכיס 6ססר ס6;וטי סמיןכי

 6חד ג6יס סימנך מכלי 6ססר 6י סססך 6כל ,ו5דיקיס
 מסלמות סיס ו6ס , כמכרח וס nnvhl 6ססרי סיס ל0616
 . מוניך מכלי 6ססר 6י למ1ני6 כמגעתו סי5טרך ממסססו6
 ס76ס יסיס ל6 כי מסכל סינגל אפסר 6י מדעת זסולעי

טצ
 ויסכים סכל מילין 60"6 כמו גכי6 ומסכים גכי6 כלחימלין
 מן לסיוח ס6ססר מס סמדמס כחו ויסים פכםיפיסיס  נמרותיי מלס מעלס 6יס טיסים סנריך ספילוסוסיס7עח לפי גן סי6 סגכ61ס ענין 6נל , מנילוס סימג6 כמוחכס

 יסיס סל6 כינוסן כחסך ססולכיס 6דס מבגי ויכילססלגו,ח
4

~plDn 
 ממיס כתלכוח ויעיין גרמית ול6 דמיוגיח ל6

 ו6ו ססכליס עס וידכק לועטתו סקד0 רות 6ז ,וארן
 6ין כי , כטבע לגו סוnlnSno 6 סוס , נסכרחיחגכ6
 ופיס לסחעכר מוכגח 6פס ככמן יתנע כ"6 , מסכילות
 כמו תחענר סס6סס יחייג גיח ורעו עמסנסוכי
 יחוייב כן , ממוריס בורח לגייר לסקכ"ס סגריטס6מרו
 יפיר יי  יוכן  ~olh יסיס כ"6 סנכו6יי, ססלמ~חכזס
 ימה  נריח 5יפ  לוון  ייייס  nnph י5י כפו יפליגפל4
 וווס סוג דם ססו6 סמוון מן 11ל'ד ול6 טוב3מ%ן

 : לוסס7ומס
 כמ סו6 זחנו ויסוד ת~רתט יעח סו6 מסלקיהדעת

סיעת
אברבנאלקישקש
nnntteSpntwSt(h)a~n%

 ןג,%עםוןי,%1;%ליפ,? פעו"י
 קמיע נ,ו קגעי  ט)טח 11טס1  ינכז5ם 1)סיוח , ויפי גאות ויתאפו שלא וא'א וחסידות זגטדות הדנר' נשלטות הגדד השלמת81ל

 מס יוחיל )תוו "מי 6)6 יניס )hla~ 6 וסקטור ומוו וגסו ץ '' וצ הנבואה :יע מ אתר נסצאמהנזכרת
 ולסטרית ס6ווט' סמין גגם סוגו6ס מיחס )" Ob )טע)4גי סמין קגגת להשלגת לנבואה ראוי אריסט'1 היה שבטבע טפה היה ואםבה

 וע "דס גוי גין ס,וס)וח ~filD1 סומןגש מ"מי%6וס ג6)ו מחק למיה6ווסגס
 עע ג):כ)יתו ט סס)י2  %( יתכן )6 גי

sth)))

 ~ט ' איוט' וים ,
 יפליייי  '

)IWp)nihu 1lDD  נירייסי  
 ססייייפיויי11יי. %יגרל

 נוכרום ורוי פיו )ריל יין יון? יסיוי:ייליי פי

  (h,~nitilelht1i(( י2ייייפו 12ט%:מ1  ןו"ש
 נפיו י4ל ל,

 ייפ51'1)פמוח p')uo לימו,  %פימפום  יחמייג יפקססו( ירפי

 מצן גיוסינמג
~hSt 

 סוגמסנניס מן נומן גסמ,י6ו סטגעי
  גס2 י,טדן 06 מזעותיו גפ: ססו6 ססס)מוח ואר גמיךן 6""ר סיס '6סר'סו6'

  2i1tihelhoputlth1:שי::ו6*%גש
%י י "4 ' ,  

 rne)'hagt . %יי טפרפ וניל 5'בן%3 ו%ימ ~olh, יפפ 5ל9:פ
ט י: כט% 2 פופ יפרפר  וע  סיפ%%י 

  %2אק,ומעשיט2 211 י: %ע בו otoh): 1: %2 גי2וגוסח ם טמ%סס2 קא12
InDJOויגסס :שוס סט,גינ 6) )מניע וגיס ימ'ס עגמו סיגין 06 כ, וגץ ומטייס )גי6 כרתי )ן סרס סיין טס  סל4'סש ו:צ 

חט,טע וט')מותכי ווו6מ;(6תחס)ממ
 מממנתו

 סוני"
 פי  ינייתי ,ימיו,ו

 ויחמגי 'ג6טק0י , 16)1 יסוגססי0 לי ליייס
2 ר') ו1ג),  ו:2:2 

 o'~1tth'htI ע:גזמ:ת

 ס6"
 הוא :ג" והדעת דס:ו:סו'

 רעתך
  ט:' :וס  ססוגו6ס סו6 4 גמר 6קר יינ .:טס כו' תורתנו

076( 
 נ

וכמו
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 לב פרק שני חלק נבוכיםמורה
 ש4, ברצק תה תייבא שלא אפשר , לה עצמו המכין לנבאה שהראם נאמין שאנחנו וזה ,אחר
 או , כירבעם ידו מרגיע שנטנע כמי הוא אטנם טזה והנטנע )כ( , שיתנבא ולסודו גדולו לפיויתלמד בריאלי לפי ראוי שהוא מי שכל הטבעי שהענק כםנהנם, ונטשך כלם הנפלאות כדמויו הוא אצלי ההא

 וברבריות במדות והשלמות ההכנה יסודנו היווז אטנם . אלישע בענין ארם סלך כסחנה הראווהנמנע
 ובחבור הכהגנה בפי' זה בארנו וככר ועשיר גבור חכם על אלא שרה הנבואה אין אמרם הואעכ"פ,
 , ינבא ולא נמנע עצמו הסכין היתז אבל , בהכנה תמיד מתעסקים הנביאים בני בהיות והנדתיהגדול,

הנה
 טובשם

 hSt כעגמו ספעוסופימדעת
 יחלי

 כזכר "ל6
 עגמו ומכין לגכו6ס ססר6וי ג"מין ס"גחגו וגס ,6חד

 יגחנו "סר ס"לסי סרנ11 ~וסו , יתגכ66ססר'סל6
 סחיוכ ע"o)'hl 5 כרנונו גמסגיס סךכריס כימ6מיגיס

 קודם כחדוס סרג דבר ולכן , ססי)וסוסיס סמ"מיגיסכמו
 יטמין ל" סקדמוח סי6מין מי ותגס , כגכו"ססיוכר

pthSP19טגע כזרך ימסכו ל"סנפל"1ת כי כלס סגסל"1ת כדמות סגכו6ס מיחס ולגן S)b סרטן נעי 'oSho , 
 וסחגכ"וח מוכן ססו6 נוי כל סיחגכ6 סיס סטכעומדרך
 hto סטכעי מעגין כי יחגג6, ל6 ס6לסי רזון כסי6כל
 ולמודו גדולו לפי ויתלמד כריקוחו לסי ראי ססו6 מיסכל

 כירכעס ידו ממגיע סגמנע כמו סו" חוס וסגמגע ,סיחגכ6
 : 6ליסע נעגין 6רס מלך כמחגם סר"וח נמנע16

 סו6 וכדכריות כמדוח וססלמוח ססכגס יס1דגו סיות6מגס
 וככר , ועמיר ככור חכס על ~hS סורס סגגו"ס "יןתמרס
 6פסר כי נסכגס תמיד מחעסקיס סגני6יס סכניסתכ6ר
 גמגע ענמו ממכין סיות t~ht)lS' S)h מוכן ס"7ס סיסי'כלתי

1ל6
אברבנאל

 סוטת גסן טסט 6מר ומן . וט "מר רגיס גטרקיס מיגעיו ס"ר6סגמי
 סג:וח 6) ח1ערך 1):ן , טגטי סיפוח ט0;נ81ס ר') IniDSספי1וסוסי
 11ג1 . ק'וג1ר סרחון טמן וס61 , 8' יגר טסיו ס10סיף )6 06לכנרה
1Dhלנור סנט כי . דסגו ויסוד תורסנו דעת כוס ספ)יסי כדטח טסים 
 ג,ג? זפו יסוד עמר , ג;ג81ס סירמיח ססגנ0 פיוח ט) סיחורדעת
 דטח 6מי 18 . סדת גטוין גרו) יסו? ססו6 יעור 6סר סולעענין

 סתדע ולפף , ססכגרש כורך ט) דסגו ויסוד , סר15ן ענין suחורתנו
 "מ1י6וח סרג יקמר 611 , סר8סוויס סוטות מסחי מורגנ 6י:, סוסססדעת
 סג"ו סתכמיס התסנף כמו ~)סי ר.ר,1ן 81) ססגו1ח 11piP (8סגנו06
 ג6מת ימותג הסרג )"' , מימיו ותהונוחריו

 ;סוגי"
 וקין tp)u וגר

 כמ:סגיסס, נוסגים סטגטייס סזגריס גי , גפ,י8וחס הטי eho'סרקן
 ?עוח מסחי פויגג סוס סדטח טסיס סלג 6מר )6 רטן,ו)גן ענין גוסוטין

 ספוע) מסיום 16 , ג)1 0י6ט~ן מס?עח יקם )8 ס61 גי ,סר6;ו;יס
 גסי~ח vlo 6(1(nth מכס מטיוח 1)8 , ג)גו סר6טו:ס ססגסכוג81ס
 , 16)1 וקטור מחיות סו6 וט גו גי , נגיע סגדת מגני ספסריתסנגו6ס
 ,' ספי1וסוסי ס"מ גדטח 08 גי , ג)) 0ר6ס~ן גיטח רטהו יסגיס1)6

 6,6 , (tDiU ס9')וסו"' סיטם וט גסו סו6 סג' ;סדעס 6מיו)גן
 רכי hl~G). קמי )1') טס (pnh ססורויי0 גת ס"נחוו וסוך , 6'ניגר
 גן eh וסיס , ס6)סי גר11ן יסג" )6 פטמים h(e עגמו סמכין)נגו08
 מכרמי תוטי סו8 5ג) , סנגו6ס גמ1י8וח סנרה. חפי אנוסרטון
 ונמסך סוס,"ות גדמות 16)1 ססו8 1)1'6 , פיס מסמנכן סנג~6סגסטדר
 טסדנל גמז ג' , כופ:6וח כימ"ח 0וג081 מנילי" טחסיס )6 ,גמ:סג0

אפח-י  דעפ ל") כסס. 0ופ)16ת כדמות סו" "נסי וגס א לבפרק
 גדעת געינו סו" oht)s כעניןחורפיו

 )נג1"ס ססר6וי 1aehn סונליס קצנו מווכח ,ססי)וסופיס
 )פי כי ספי"'ס סיר כדמות סיo~Ot 6 ונס יחנכ6, סו"6ססר
 עיון מקוס ים וכוס . hs)ntn סממ~"כ מן סיס סעכעימענין
ODאינס סססוקיס גי , סדעח וס )ס"מין ר.רכ סכלים 

 אסגיל סססוק "ותו כי , מקוס נסוס כין סדטח וסמולים
 ו") סלנ כתג כגר ן תפקס ") גאונות )ך תנקם 1"תססלג

 כרוך כמק ססגכו"ס )ימי )נו ותססו גימרו הדוסחפוגס
 06 , )נכו"ס ר"ו' סיס )6 מכרוך ס6פטל ולנס ,גדו)וח
 מסני ואס , ))כוולס סשדס ס)מוד )ס)מ~ח מגיע סי6מפני
 "מר כן obt , סמדמס ס"מ וס)מופ מזניח סכגס )1 משס)6

otp1DP~nסרג סכי6 מס סדעח וט )ס"מין טכרימיס היגס 
 , לו") ומדברי מספסוק'ס לס, כו סמן כמס ג' יעח)עסוח
 יל"ס ס)" וכפי , ססכיעית ססכס כפי נוסג or כי מחלניםוים

 כן "ינו ו"ס סמ)וף וס מס נמ~מיע ססי)1סוף כסגלתססכלחנו
 וכליס מליס כ) סכל מקסם סקנסס "ין כי , ס"מסותכפי

ממל
קישקש

 הוא אסנט מזה והנטנע )ג( : מהם רבים וכן שלטותו וגודלעיונו
 ארם סלך במחנה הראות נטנע או בירבעם ירו טהניע שנמנעכט1
 לשלטות הצטרך שהנבואה השלם הרב הורנו . אליש;בענין

 הגיע וכאשר הסרות ולשרסו,ת בלטור הרבר' ולשלטותהסרסה
 , רצונו לפי מוח מונעו השם אמנם שינבא הוא טבעי עניןלו

 לו ורוטה ירבעם יד בענק והמשיל הנפלאות מכת שהואואטר
 היה זה והנה , טגעו והשפ בבחירתו ירו שיגיע טבעי העניןאשר
 לו שיש סי אפנם , לנביא להדק שהנ"נ בעבור העונש צרעל

 הטובות ובמדות בלמור השהרלוהו ושם המרמה הכהשלמות
 לררחצ עצטו והכין הרבריות למעלות בהצעות הכנות הםאשר
 ואין , היכולת כפי סציאוהו אמתת ולהשיג אליו ולהתקרב ה'אח
 ביצם דבק ויוהר קרוב יותר הוא הנבואה למעלת כשיגיעספק
 ויותר יותר ית' הבורא מציאות זסאםתת הכפורטת מאמתותאדע
 הנביאים כי ורע ל'ד בפ' הרב שאטר כסו , נביא שאינוטט'

 אשר הסכות לרעת אדם יוכל לא עיוניות השגות יקףגוהאמתיים
 הנביא )שאין( כן שהענין ואחר , רוכש היריעה טמנויתחייב
 0נעית והנבואה , נביא שאינו סמי יותר אמתית השגהימ"לה השם וטשיג רשציאות מסורות שיורע מעולה ויותר נכבדיותר
 מבעליו טוב ויבצע מלפניו זה יבא איר , לה ומזומן מוכןלכל
 שאמר כטו ממנו המבוקש הוא בו וההתרבקות ההתקרבותהלא
 ובו ואמר ן שהי רדוע השכל המתהלל יתהלל בואה אםכי

 : שכלו טבע לפי האפשר הההרבקותתיבק
 נוסג כמגסנו ע"ס כי , סקסי )רון יתרך ל%  במלייוסוסעכטי
 סמגעותס 8כ) ססי)ו0וף כדטת טנטנעס תזכ סיט סננו6ס n~hfin ככס , סקוסי סר15ן מסקת וסול , ספח מסט) סו6 סטכטי סתגסג פנוי36)
 ntheln וסו , טיתג63 וממודו נרומו )פי כסת)מד כריכיתו )סי טר16י מי כ) כי סו6 סטכעי ססטגין ס6מר וגסו , ספח וס61 סמכי ירקת610

 געגע 16 , כירגעס ידו מסניפ ;נמנע כמו סו6 ונוגס , h('o מסמוכן סגכ61ס נ1ני%וס סנמגע ר') נונס u~n)ol , טבח ד3ר מסוו ,סג3ו6ס
 פ)6 5ד 13 6ין סכעכט תמס סו8 נכריותו ירכעס יד ססגועת ר") , 6)יפע כטנין 6רס פקן גתמנססריות

"(1 
 סר6ומ וכן , סקוסי סרטון מסוט)

 , ירו )מניע יוכן ס)8 נוירנעס טנתגע מס המנס , סטרטי ס036י כילן מפע) 61יג1 גסיי )6 טכסי דגר סיס נריק סבין סיס oh 6רסממגם
 ססמנטות , סומלון 81ת לניסע 8ת יר16 ם)6 8רס )ממגם נסנט1%

~ro 
 סוכר 0;)י;י ססדעת מזם סתנ6ר סנס . סר13ן ומפתת סג0 מפע) סיס

 ממגעות נעגין "מנפ . כ3) סונזן חגבי געגי"ותס יוסיף )6 כי ז"סיון "וספת מגלי 3עשז ספי)זסוף זע" סו6  כולוים  בפלי,ופ  סוססר3
 יכריפ מוס . כי והשלמוה ההפנה יכודנו היות אמנם : 6הר ו3ר )8 ספי)וסוף ע5 סיוס'ף מס חסו סררן תגרי יפיס 6)יס מסמוכןסנגורך
 ס8מרי ממס סגרינו כנכ61ס וכטכ3יות גמדות ססגגס קורך 6ם מתורס פי ע3 , הפקיו עטני סנ' סוס סרסתסרג

 6ן( )'מ )גרטיס מו')
 גני סיד ולכן , סידות טל סטירו  וכסיר נכמר ומס , סעיוגיוה סיגת סי מסירו מכס נ6ומרם כי , וספיר גנור הכס ע3 6)6 סורס סגנותך6ין

  עומס פכיני0 פסיו eh כי גכי6יס כתיו גז סכוונס ספין , מתננ6יס רנות פטמים כסס סג6מר מס ואו , כסכנם חמיי מתעסקיםסגני6יס
 ונגור פיענח, סלמות ע) מרס רמי ימסו 16)י מסי:ייס, יגר :וגר )6 סרג ;סניך סוס גמוש וסוס . מסמחפע) מהוג6י0 6מר קוס ,)מו"ס
 סיוע 6ג) שמי וס61 , ס;גו"ס גסמנעוח קיטן ענין סקייע סס;;ס ערן טסקר'ע ולמר . גמ)קו 1;ממ מסחבק "1 גסס עעיי קס61 , ספוח( ס)מוחע1

סעורן
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 , ונטנע להתנבא פקוה חויה , ולמרו וזיכינו ירששו אחרי הלר שהש נריה בן בשך פעא שו הרעשה
 ואתה , אליו תאמר כה ה' אסר כה ירמיה עש לו ונאמר , מצאתי לא ומנוחה באטשתי עעתיכסט
 יאמר וכן , גדולות ברוך בחק שהנבואה באור שאה לומר לט ואפשר , תבקש אל נדלווע לךתבקש
 שנמצא אלא orn ,(plno סו )סרק שנבאר כמו בגלות היותם פפני , מה' חזון מצאו לא נביאיה נםשאפרו
 יביא שהשם והוא , היסוד זה על הולכים כלם חכמים דברי ומהם הספרים כתובי מהם רבים,כתובים
 זה א"א הארץ טעמי הסתיים אבל , בתכלית המעולה לשלם אמנם , שירצה מתי שירצה מילהנבא

אצלם
 שבשםאפורי

 סלך סס61 ירים נו כיוד מעגיו זס תזע סג0 יגכ6 6% ממונית סכגמו ומת לשדו ohu)S 1% רצף 616100מל
 כמ"מ ונתנע לסתגג6 מקוס וסיס וסכינו ולמדו ירסיסו*תר

 nua~ כבגלחיינפחי
 גזולות לך תכקס ובחס כו' צליו ח6מר כס ס' 6מר כס ירמיה ע"י לו וג5מר , מ65חי ל6

 סק,דס סלמון לסלמות מגיע סל6 מסני oh מוכן כלתי מסיס כעכור לומר ו6פסר , סכקס6ל
~ht))S 

 טל6 מסני ובס
 סזון מג16 ל6 גני6יס נס כמגס ויגון מד6נס מחון בהרוח מנות כעכור 15 , ר,מ7מס מכח כסלמות מוגית סכגס לוסיס
 זקת כע13ר ל6 מוגן 6דס טיסים 6ף בלסי גרלון 6ל6 יחול ל6 ססנכו6ס המרגו 61מגס , כגלות סיותס מסגיחס'

 כעכור 6ל6 ס6מרגוסר6יס
 סנמנ"

 זס על כלכיס כלס סחכמיס דכרי ומסם כמסריס כתפיס מסם רכים כחוכים
 וסו כי , עליו גכו6חו Slw כתכלית סתעולס לסלם *מגס סיריוס מתי סיריוס מי לסחגכbtat 6 סססס 6101 ,מיסוד
 זס חכריחיס ניגס ססססה,יס *חר סקסו ורכים . ,ס וסכן עליו סגכו6ס יחול כסלמות סמעילס טניס לסגיוסר15ן
 סקכ"ס 6ין במרו ככר גי , חכחיס גרגרי 1ל6 , בלסי כרנון 6ל6 יתגכhs 6 מוכן סיסיס 16 ססגכי* ר"ל ,סדעח
 יסיס סל6 כדי , ססכיעית ססכס כסי נוסג זס כי וצמרו , ס7עח לוס לרב סכינו מי , וכריס כריס כל סכרמקמח
 ס6ין על מעידים 6חריס כחוגים לרר ים 06 הקטו ועור , ס6תת כסי מיגו 061 כמוחלט ססילוסופיס כמגרתסכרחגו
 ס*מרו חס 610 6ל6 , מסופק ססו6 גריס כן כנרוך מפסוק ססכי6 כתו סכי6ס ל6 למס t~sfi כרגון 6ל* סורססגכו6ט
 (הכ7 רצוי מסו" החר וגריס כריס כל ;כר תקעח סקנסס "י, ט סו" nho~ כי , ססכיעית ססכס געי טסגסוס

 סיתגכ6 תסטר 6י ס6רז מעתי ססח6יס 6גל . מסק כלי סגגו"ס תכונסו ממדוח חעלוח ומגד למודו חנ7 ורשיסכגוע
6חד

אברבנאל
 גנ ברוך מענין וט חרפ סנט יע6 וא ומע 19פוסחתין
 , וגדטוח גמדומ )מדו ר') , וסגינו ולמדו ירמיסו קמרי סס)ךנרי*
 סתקגס סיקס 1)6 לססגכ18ת נוקוס וסיס , סמחס3ס געועקותויכינו
 , ס,1ירס מתהלה סמדמס כמו ממוח מקטר גסיוחו eh כי 6)יוס61ת
 ג6וחחי ינטתי כמקט , ממנו סנג81ס ומהטס ס6)ם ס0גוות כ)ועם

Ont~D16( whin הגןט 6תס וט ע) סקג'ס( )מפי יימיסו )ו ק4ר עו 
 8) ניוקחל

 חנק"
 סנגו6ס ממנו ט,מועס "יורם ממס ונס ,

 טסנג81ס גוס )ומר )נו ואפשר : h(Dt מוגן גסיסתו ס6)סי סילוןפאת
 ססרכ כוס מסלטן סנינו כלס סמסרסיס מגס , גדולות סי6 כרוךנמק
 6טר גכהונים ססי' 0מס 83מור דבריו וסוהר ויסודו בגינו מקעקעסיס
 ע) יורו ט63 6מר נג'וסן טיפורבו 610 6ססר כי , מכרמי 8יג1זכר
 ע) יטיס 6יך כי , סרב גובח 3ס1ף יריו 63 סס0 וקפי . סוססדטת
 חזר כפומיס מיתק סעוד קטרי 4 כופיי מס , 3סר0וס ככורלתלו; כדי כר06ון סמסטר 6מר %1 דגור. כדי הוך ומפכו דנר סי"מרמדעת
 נוס סר1th'S 3 סו6 סמ"רר וענין פירועו 3% . יזיו 6ת וסכלממש
 830 מוס וסיתתייכ נדופות סי6 נרוך נמק טכגנ61ס לומר לכו סיסלמטר
 נכימיס נס לסרס לפטר וכן , ס6לסי סר15) מם8ח )6 ססכגס 3הסרזןככ6
 וע135ן כגלות סיוסס מסגי ט610 ען( כ' ג8'כס מס' הוע ענטז83

 מסוך טורס סגכ61ס 8ין חוק וכמקמר מוכגיס נכסי 16חס יטטססגלות
 Yu סיס ספסומיס לסרק 3גו סיס כ3ר סגס . ע135ת מתוך 1ל6עשון
 גוב) ט63 6ל6 ר') 1ג1'. רכיס כתוניס טגמל16 638 , סכגסמעדר
 לחרות רנות רעיות טגמ65 לפי דבל גו גועיך 631 ססירוט זי)עסיס
 6101 , סיסוד וס ע3 סו%יס ממס מוץ 1מדנרי סקודה מסריפדחני
 6ין 1'ל ומדנריסס גחונים מסי מכ61ר מדגר וכסיות , סוכר סרחוןטנין
 מוריס 370 סנונך ספסוקיס ומנם . 3ככמימו גוכ) 63 כט5מוטסיסוד עתרי סוס 6חר נדרך לפרסם וטגעחד3 סכתו3יס למתת סגכמיסר16י
 טס כ3 יחן ומי 6מר מרע"ס 6דונגו סנס כי , רגיס סם סר15ן עניןע3
 6מר כ136 י"ע( כ'6 )נמרכר עליסס רוחו 6ה ס' יחן כי ננ*8וסס'

 )סם יספו lh)mn 6(1 זקגיס כמכעיס וגונתר , 3ר5וגגו תקויקסדנר
 56יס נכו 061 . 3גכו6ס 1כ1 6יך מוכגיס כלחי סיו 061 , כ"ס(י'6
 . ככורך רלס ט63 ל6 06 מגיח nth)moS יספו 63 3מס סכגחספפ6ת
 סגני6יס סכנת מסני ל6 ס36סי סר15ן מסלח סיס ומטוסןהכנוסס מרבוי ר"ל , י"6( י'כ )סיאט סרכיתי מוון 61נכי סכגימים ע3וד3ריף וקמר , מ'( ג' )עתוס יננך 63 חי דגר מסיס ס' סגניך 6פרוכן

 וכונס 6גכי כותר כי לנכי גכי8 גן 631 לנכי גגי6 ל6 6מרופסוס

 סרג נ111ננטטסגי6 י:י::?גס,'8'ן,: ס2, ט:,ש22
 מנרך סוגו8ס נמנטס ט,6 גלמת מריס והיסס סגנון כסי גייס 9פאונד
 ג16חס ג6ו 8סר סגתוגיס ל6ס , ית' כנווו מפלת bh כ' יתנפו)מסלון

 וייס גנ גרוד 6) סנני6 יוכנסו יגר 6סר מזגו חח)חספוטס.
 ירמיסו. מפי ספר טן סרגריס 6)כגגחגו

 וסירו"
 גותנ וטיפ ח)מירו וסיס ירמיסו יזי ט) מיס יוק "נרוך סו6 כןג"מרס 'Sib' וענייוס סגחוגיס

 )ו "ממר עו "טמיס גתי קיוות מנתח נהג טסות טמ,ינו ונמו ,)פויו
 )סת,ג6ות ,גו ט) טקס וגנוסר , ירמיסו מסי ס6)ס סדגרי0 ג) (6fiSfiין
 ס"ס ל6 , )וגסס מהצגותיו 1)ס,עס ומטתי) ערמו בסגין מסחן)סיס
 טיגהוג ירמיסו )1 מוס 6הו טסטס טד ססופריס, גזרן ,כת"גרוש
 נוחג גסיוחו גרוך , ממיס מנך סרטס ע) h)mn טסי כנגו"סקטניו

 )סיופ 16י ,גיחי )8 גומרו בגו 6) ויהט,ג , ירמיסו )פוי ססי6ס:ג61ס
 סקג'ס מיי סוזיט 1% ט) וס ט)ס וג8טר , מוסר בסיס ותמ,יוגל

 יומיסו דגו 6טר סוגר 15מר hta ע"1, )ו סי6מר מס ו1ו0ו)ירמיסו
 , גרוך טחיך לרסיס יגר Sh' ג6ס טחה ג)ומר , גרוך עלןיטלל) 6)סי ס' 6מר גס ירמיסו )1 6מר , קצפו 8טר פרטם ונולתירסיסו פפי ספר ע) גוחג גסיוחו כי י') , גגחוג'ס וריס גן גרוך 6)סנגל
 למרת ר') , מנפוגי ע) מג6וג ס' יסף כי )י נ6 16י 6מרו0ו6
 סיתמת וס81 יגון ס' טיסף )סי )ך נ8 טווי )פוי כוחג טתס גסיותןג)גן
 )8 6טר סנגו6ס מסטור וסו6 מג18גך ע) , )פ,י יוחג 6ת80:ר
 )6 1.י:והס , )וגובס פטמך גסכיוך ג"והסך סינטת )פי , מיסוגיח
 וטח , ס"מת'ת סמווהס h'W ~((oht טגנת טסך טיהס ט)6מ61ת
 אתס'חגקפ סורק 6נ' גנית' 8טר סוס 6)'1 ח6מר ס' 6מר גכ ס'11נ'
 סוגי6יס מג) נגו6הי מס"ק טשי גטיויך רולס סוך ר') , נזופנה)ך

 מוגויס חיו סג)ס ויזוע ן סקרן ע) מגיב 8ני 6טר סגלותגעגור
 061 , סנגורך מסס חוסר ס6)סיס גיבן( )1') )טון 6ג) , ס,1ונגי8יס
 8יך גי , מסס התסיר גר"1חך 16הס סחגקט ר6י )ך סיס )6כמוסר תגפי גס מחרט )ן מחוום 6יך ",)ס ספויג)ח סוגו8ס ocnחוסר
 , מרס "גי גוית, 8סר סנס 18מר וס61 . סנגי6יס כ) ט) נזונח )ךמנקט
 , נדופות גירע )ך מגקס ו6הס , דור ג18חו טסיו כ)0 וגי6יסוסם
 ג) פ) כעס מגיב סנני כי , וס חגקט ") , (wtp י6י' 8'1גלמת
 ;)6 פורס ככחוגיס ומגט ססרסס מנוון סתגלני סוס . ס' נ8סנסר
 , סקוסי סרוק פס8ח 06 גי כמגוס מסרו, מפני מגרוך סוגו6סנמועט
 סוס . נג6 )6 סעןיין מסוו וג'ל סוג,6י0 מג) נגו8חו מסירתסיס
 6)5 חרג 6מי ל'ג וס ע)%עיר

~hln1V 
 po(f יסרס hsn מטס נקט 8'( 1' )ניגוס קמרו ס0 סנסה,') מבמי ו6מנ0 . )גוס גהוגיס

 דירס 6סר סדגר 6ת גס ק,8מר )ו וסורס סקג'ס( ס)זיכ'ו )סוזיעו אקט 1DD1 8ני וופ)יוו חולמם )ו וסוזס יטיב) ט) רקסגיוחו
~rDh 4ג2י:עמ'י2עהו'! שמע :שן:בחי(עש :מעש 

 )רוס מגיוס נסטס מסטות ט"ר0 קלמרו טד , רגיס olhtוגמ6מריס
 (4ן , n(eht ועלי גוו) חמי ססריון ט) מווס' ,ס זג) 6'()'6

יעמיס
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 סבלתי שאדא , יסודנו זה צפרדע, או חסור הנבא ב כאפשרות אלא מהם אחד שתבא ר"ל ,אצלנו

 כבמן אצרך במרם אמרו יטעך ולא , הש"י נזרת בו הנתלת האפשרות יהיה ואז והשלמות,ההתלמדות
 בעקר מבעית הכנה מגלתי לו אפשר אי נביא כל ענק זה כי , הקדשתיך מרחם תצא וכטרםידעתיך
 והוא נער הצדיק יוסף העברים קריאת ידעת כבר , אנכי נער כי אמרו ואטנם , שיתבאר כמויצירתו
 יההטע ומשרתו , העגל טעשה בעת אמרו והוא לששים, קרוב והוא נער יהושע וקרא , שנה שלשיםבן
 ושני שנה י'ץ- אחריו יהושע וחיה ק"ך שניו וכלל ושמונים אחד בן אז רבינו ומשה , וגו' נער נוןבן

 שבא מה ע"כ ימעך ולא ג , נער וקראו לפחות שנה נ"ז בן אז שיהושע התבאר כבר הנה , ק"ייהושע
 תהיה מה והניר זה פירש כבר כי , ובטתיכם בניכם ונבאו בשר כל על רוחי אשפוך באמרוביעודים
 ומצד הקסם מצד בעולם מניד כל כי , יראו חזיונות בחוריכם יחלוטון חלומות זקניכם ואמרהנבואה
 האשרה ונביאי הבעל נביאי יקראו ולזה , נביא יקרא כן נם הוא צודקנו, מחשבה מצד אוהמשער

נבתני
 טובשם

 רומז , פסר7ע 16 ממור סג63 כ6פטריוח 6ל6 ממס6חו
 סיס th))p~ 46 ל6 6ל1 כי יונס ולדג כלעס I'Cbs,זס

 Im~o קרנס מתעוררות  73 על היק 16 , קג3ו"סגחר6ס
 ::ענעיםיג,'6:עגע,%סינן:%ג%פן 33ורת סחעורר יוגס ודג מלטך סיריוס גלחי נופחךן3ר
 גכי6 כל על 6ל" ירמיסו על כלת יקמר hS סכחוכזס גי זס גח310ת 61)ור , מ17ח וכעל חכם יסים סל6תפילו

אפורי
 16 חמול סנכ6 ב : מסק כסי סנכו6ס חכ61ס1 .כ6סטריוח
 "מסר ט5י יונס 1)דנ ניעם )טחון זס ילמו, .נפרדע
t~lre(מס כן 3ס יעצך 1)6 ג : סגכ61ס כמלעס סיס וססכ 
 ק)5 ר") . וכו' כיטודיססכ5

~lcno 
 ע) רומי שסוך כגמלו

 5י ,ס כי ק)) חכס יסיס ס," מי ען סג3ו6ס סחכ" גמלכ)
 כמוריכס כקמרו מסוק סוף פילט ככר , לכיילנו וכמו"סקל

 "'גס orl ימ)ומוןמ)ומוח
~hu) 

 : וכו' נמולס

 , לעתיד סיחכ6ר כמו י3ירחו געיקר טבעית הכגס מכלי לו 6ססרכי
 ו6י

 סע3ריסליוספ קרי6ח יצעת ככר 6גכי גער
 ע5 רוחי "ת 6ספוך מגחמות נייעות טנ6 חס ג"כ יטעך 1ל6 : למסיס קרוב ויסוסע , סגה לסלסיס קרור וסוףנער
 ~ODlp וכל ירפו, חויוגוח כח1ריכס יחל1מון חלומות זקגיכס וסניה פירט ככר וס כי , 1גגותיכס נג'כס וגכ6ו כסרכל
 ~(SP גג'6' כמו גכי6יקרך

~nnhal 
 ירפס 6סר סטעיות 6ל1 סרב מסלק ו6חר , נכי" כקרכך יקום כי ס6מר וכמו

תסס
אברבנאל

 נגס ומtnt 8( 61(etDtQt זגג) ריוו ס)6 . ,ס סיגיגמ'"
 tno(u ומי , וגדטוה גמזוח onlniP ג) טס סומכיה מןגדמן
 מתחלת סמדמס 3כמ רכים יכן סמים הנניס גססקיסיס
 ""רחם נמו טויסס סוג1"ס "יחס )6 ו0 ;) וטס ,סי1'רס
 . סונ61ס סריס )6 סג)1ח קמרי טג6ומס ר6י,ו נס , יסר")ט)
 כומנים מן נומן סיו נגר גי , וט,נונ1 סנ)ות cr fiSD3 טניס )ומרוקין
 6נ) , נעלוס יג6 מקומו ט) 5י0 1ג) וכממיס ט:י0 מסד מלגיגייי
 )8 סנגי6יס סג) ג'( )מקמר סנוור !מלן מחגר ";הב גמו ~p'uסיס
 גג1יס שריס מלגס )מ'ט מסגים , גטגי)ס 16 י:ר8) גהרן 06 גיוגלו

 6מר ען ; הו,1,ויךב(נם 5h)G'h;2'ךלסכ1

 VOI(1(D גססה)ק1ס טנסק)קו יגלים 3' ס,כר ט'(, ע'ן)תס),0
 מבמקז"
, 

'6, n~ntho 0טנסת)קס כנג61כ , ג' . טמ0 וט"מ 00יו וסמ1"הי 
 לחוו 81'ן 6מר וט וע) . 6מח, וס")כוח סקג)ס ידיטח , ג' .מסס
 תוי . ס"תרונס  יספרס ססרס  ךלי  ססכ5ר פלס  סנל .  פי פריורפ
 טנט עליו טסוגרמ מס מטני :סו8 , טהיטי דטס )סנים כזגמגריע
 סחורם גתוגי ט).ס :ססג'מו סמ61 מס ומסני , ~oh,1l גטניןסמ1י6וח

 , )מ'ס מתירס 6יו1 )ומר ),ו ט6;:י ו0מ.ט , מ1")וס,גי8י0וזגרי
 טסכח1גיס )פי nho(o , ~כרחי 6טן סלופן ג16"1 מ~וק 6810נ)

 סי' , 0יר1ס גטח סירוס מי )כ,נ6 יגס טס00 מוריס סמווסמ8מריס
 נ ~ס Ostf )6 ססמנעוח נענין הו6 לסרטון )מטקס טסי' מס כןסיג

DIDN~קינון 16תס גימם ס,גו08 מ1י6ות Sh~ 'ספט1)ות ג"8ר ית 
 8נ) גפטו)1חיו ורוסס מנן המז וסוף ומייו מ"חו ג)0 סס0כעגט,ות
ntn)coסקרן מסמי )פה8.ס )6 ממוגן סמטו)ס ") 06 גי יג6 )6 סוס 
 1C~h ומי מוגניםגפתי

~hntc 
 החמור סוגף ג6ס:רות 6ם גי כס

 3)ע0 )"תון rr3 סרג סימו סמ"רר ~ס ט) נחגו וכמפרחים .וס1"לזט
 שנס , ס1גו"ס גמר5ס בג) סיס 6ג) גן"1;1 קיס'ס "6'6 'ונסתיג
 ממו"נ קיננו גוס ט8מרומס

"(1 
 "תון :טנ'ן )פ' סיג 3ינר' מח"ג

 6זס 8מי )" , ~rrh 0ס61 כפשטו :'6מ'נסו מ' )זגל' 6ן3)ע0
 מורגו l'hc )מ' וסזגור , נס גדרך :יגיס 08 גי ס8הוןסו63ס
 ס)" סו6 5ג) ((the 6י,ו גוס'מ)6

 גכנג8 כר3 יטמן 6ין 81'ג ,
 eh בו וגסס טוינס ;כיס שיקמר מי 6ין גי , ((OU לחון ט)ממור
 , יונס ") סדנ גטוין צ'ט , מיס "נס סקור 1סס1פגי ,חס כמטסגססכן
 :סרטון )ונ ס' וימר גה :נקמר מס סמ"ק מוס גפמ"מ סרג פי'0ג3ר
 וקמר ו0 "ס.ס "י"מי מי ולין , )קי6 ומקס טגע0 סתטוירוחבו

ohtsn, גי oh עין 6101 , גן לטקס סס61 שזג יע ס' גור נס לגזרן 

 ג'ון hir "מית' ונגן , ג'ל( ק'etstn) 1 סטים רוס ויטמי1'5מי
 ס:ר"'ס 0גס' שכגיד eh ג' , '1,ס וזג ג)טס לחון ט) נוססרג

 6י0ר ג!חי גן ג) 'ריססתגע"ס
 ס,ו"

 , כגנתו )מסלון סיר; טס
 קסיסוד )ן' , ג)) 6נוטיח פייס )ו ח6.ן נפייט 18 המר נב" 05כמו
 גירגר ס:קגס סתומות ר') , ס)מ1ז מג)ח' סנג61ס טחמ1) "6'6ס61

 ס6פטיוח יסיס 161 עצי סרג מ'0 61ט01 . ס','רס r~un סטגט'וה0,מ1ק
 ות"ס סנגו6ס מ1י8ות ט8ס0ריח "'תרס ר5וי ",ן , סס'י גגורח,ת"ס
 חוג) ט)6 ג16ין ורקונו, ס"סגגורח

 תמ61 וסי , עגטי יגר "ס,3ו8ס )וט סוהר 8מו נגר גי ,סיסי סרנו1ספרטי מגבהי סונו6ס )סמי
 ס6ס סמי גנדרת ות"ס ntrc~hn סגוווס 36) , ג0גרמ ככג,ס6מר
 יעיך o,!h . 6(1 מוגן הסיס tDU~ 16 , ימ,עס גי,י15תס ירסס)6

 1i(ethe גט"ר ג1 ולמר hsn ומלמר , ס'( 6' )יימ,ס  נתת,ן)גויס כגי" סקךסת'ך מרמס מ61 וגערה 'דעחין גנען 16רן גטר160מר
 ס6ר כו ס,1 וק)6 , ),גי8 סי1ירס מעת מוגן 0י0 ג)גי סס81מורכ

 16מי1 טוו ויקטם , גסגרמ h(ot כרייס סס;וס כיחס ט)6סנגי6יס
 סיס גן סיס 061 , סמויה ,סיר "סיס מרס , בוכי נער ג.גירמיס1
 יוכיח כקו 011 , 6)יו ~((obt ג6ס "'כ וקין , )ו3ו5ס מוכן גנתי8'ג

 ס6' )0טק גמטיג 6מר )גן . ),נובס ססגוחי כחנקי זיווו"ססכנס
 , יפייחו נעקר סטגעית ססגנס מנקתי "6'8 ;גי8 כ) טוין וסוגי
 סג' וקלפן . ס,גי6יס "6ר )ג) 6נ נוין סו6 גירמיס1 0ו8מוומס
 כי , ממיס שיר ס.ותו ע) מרס 6'11 חגי נער גי ט6מר סיגספיג
 qttw סי1גיח גמו טניס, לג גס נער )קר6 ירגע סטגריססנט

 סי"ג'ע סגתי וגמר , מטרח )ג! יוטח) ;נטר )פי 1ס סיס ,ושיסויט
tn~rm1ד 1מ*1ת1 , נער טיפוח בוהו מצרח מסיס ,סר נע גן יחטט 
 6מר וסגם . נטר כטס סנדולים סממרתיס גס יקלקו לת0רח גערתיקרב
 )פי , נער וקימו )פה1ת טניה )'1 גן ט,סו:ע סת63ר ג3ו סרססרג
 ט"ו )סענ)( כמערס :נס פ'8 גן סיס טמסס במהית 0קדמס היות0ט0
 טוי ג)) סקס גס rcn סבין ס;זמס ג'ז ומס וטר, נון גן יס1טענקרב
 מאופקת ס;זמס סיהס ע;'1 סנס , ק" 'סיע וסני סוס ק'ג מרספי'

 , סקרן 1מ!;1 "גנה פניה י'ד מטס 1hh' חיי יסיט טכ3ר6מר1
 בנר סו3 כחג משמח ג)תי 1)סיוחו , 3כה1ג 83 )8 סוס המשרגי

 r(r~l :להרי )ומן מוג) :גגו )פ' )פה1ח, :גה ו'1 גן סיס טיכויעסהג8י
 יסער ולא : ו0 כפי rl)c'1 ו'הו0מו לחרות :ו'0 עוג כיס וככנו:סהגוק
 ממס 6חר ס"ק ג,ס !סחיי סוג ר6כ , כו' כיעודים שכא מהג'כ
 ג) ט) רוחי 6ק ech'1 ;ן trnh וסיס 6'( )ג' ספניך '81)ס6מר
 6ח לסטון כממס נימית ס;פמ1ח וע) DO(et1 ט) וגס וגף ונג16)"ל
 שטף 1כוקיס ס6וקי0 טס גרר סג) תיקמר 6פטו ג)תי סיס גירומ',
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 69מם לב פרק שני הלק נבוכיםמורה

 סיני הר מעמד ואמנם , חלום חלם או נביא בקיבה יקום כי יהעלה אמרו תראה הלא ,נביאש
 הגיע לא , הבלא צד על המפחידים הנווי%תע הקולות ושומעים הנדולה האש בלם רואים שהיוואע"פ
 נדב ואהרן רעעה ה' אל עלה , אסרו תראה הלא , ג"כ מדרטת ועל , לה הראוי אלא הנבואהלמדרנת
 , ממנו לסמה ואהרן , עו' ה' אל לבדו משה וננש שאטר כמו העליונה במדרגה ע"ה הוא ,ואביהוא
 לפי מהם לממה האדם דקאר , ואביהוא טנדב לממה זקנים ושבעים , מאהרן לממה ואביהואונדב

שלמותיהן
 מובשם

 תרפס סל6 , ג"כ מזרגותיסס יחחלסו וסר6וייס לס סר6וי מסק מעלינו סלק , 5זס מגגי 6יט כל יגנ6 ססססממס
 וכחכו , ו6ניסו6 ג"כ וליסרן 5תס ס' sfi עלס במרו סכלים עסיס בגטים "סר סיגי סר מעמז וסו"גזע
 וגזכ (UOD מחומס 51סרן גס"ע מחיגם מטס כחכמים ית' סססס לחסוכ יכיף ונס גכי"יס סיו כלס ר"וייסוכלתי
 כתו סעליונס כמזרכם ע"ס וסוף , כמ"ע מחיגם ו"כיכו" סכלם ט"1 ובנור , מוכן סיסים תכלתי טירגס מי כליגג6
 וגדכ ממגו למעם ובסרן ס' 5ל לכדו' מטס וגנט ס"מר סמסחידוח סגור"וח כקולות וסומעיס סגזעס ס6ס רו6יססיו
 למדרגת מגיע ל6 , ססל6 גד על סיסוגס

~ht))O 
 ו"גיסו6 מגזכ למטס וקגיס ומכפיס מבסרן למטס ו"כיסו6 6ל6

ב"ר-
אברבנאל

 קהיר , ס,גו6ס גסס S1nD~i גרשי משניס יסיג ו:ט0מות סטגדיסונם
 שיהלמו eh גי נמורס, ,ג81ס ייטע 6קר וט טלין גלומי וטסרג

 ס)מיס וס.ס'1 ימ)ומון מ)ומות ו;נ.ג0 )קט( גמ'ס 11זקי0משומות
 סדגריס יגיזו כ,ודקח וכממנגס ח)סס ממסער גן' סיעור ג'זגסג,ס
 דרך סל , יר16 הויונות וגחוריכס 8מך וסגיו , וסעתיןיססנם)נניס
 , כו' יה' אמרו תראה ואתה : ,גי8'0 מגע) נגיפי נקרץ ס1וקמוט
 סר מעמז טנין וס;רהיוחס ססג,ס מ11רך סס,ית )מס פיקססו1ס'
 51יך מוג,יס, גסס רג81( טטיס )1,) סיס "מס סיו ס)6 ספק קטיןסיני
6'כ

~Dt)O 
 וס)פידי0 סקו)וח וטס , סמפמיזיס סנור5וח ס;ו)1ח 06 1סומעיססגדו) ס6י רו6'ס טסת כ6ען'י סלג *מל לכן , סנגו6ס )מעלת

 גוס o~O 1)6פן 1Dtrl י5ו 1סס , ס0)6 ט', נטטס גנו וט גי גפרקס טו(גר מסופרוקו)
~hta, 
 . סוקניס ו:געיס ו"גיסו6 נדג ולסין )מכס ג,ס רמו ,")ים גי סגיט )8 ס1נו6ס למזיגה 6נ) .

 טסיו כננ51ס )מזרגח טסגיטו יוחס 6ף גי ר') , ג'כות
 )ניו )מסס (;ר גי יטרק) מוקני וקגעיס ~h(hlot נסג ולסרן5חס 5)י טשי מטף ג16הו סגח1ג למר ממס וט וסוגים , גס "גיסכוס
 למטס ולסרן , )גד1 מקס ויגק וט ע) גמ'ט , ע)'ונס גמדרגסלפיוחו
 סוק,יס נמירגס,וטגטיס מלסרן )מטס ו6ג'סו6 ונדן , גמורגסממנו

 וט 6תר סרב 5מל ומגס . מלמותו גסי 6תו כל מסס למעסכמדרגם
 נפוי ממקס 5סרן , טרמו גפני מהסס מטס הר') נחגו 6גרוסו
 טפסר כיס ג5)ו , מו', נהגו 6טר 610 ג6ומרו סרג מזק 5טרמסו יזעחי 1)8 )קהו ו') טיגריסס גגת1ג מנוקר יני טסו6 ויר5ס ,ע1מ1
 , (') גפ'רו!ו וט ט) כתג סורגונ' ;' 6ף . ממנו 6מר יגרסיוגן
 גע,ין ג6מז מניסי וגף 1DiD גפנ' ממ'נם מסס מגמיס יהגווקטר
 DtD1 ומס עוג מס סוס ס5חז מן מטניס עוגיס גי סזרוסספגנית
 סנרגוני וגם גוס סוג טפות פסו סנוט ור18י , יהד נס "מיסתגח
 ועוית רז )ן גרסו; קותו זרטו )מ(') סוס טסמ8מר וקמי .מפרטו
 סג6 גס יתיון 0ן ס' 6) יסרסו 6) וסעס ומסמס עמך מסרן5חס
 מהיחס מטס טמן 61סרן 6תס ועטית המר ועפיך , יתרו ויטמטנפרטת
 ולסדן מסס גגחונ קג18 ולפי , עגמו גחני ממיחס לסרן טרמוגמי

 ר') , מרס גטני0 08 גי סממיות דלטו )6 ותו') , וסעסוסגסניס
 מסס נשמר ממי11ח ג, גוס )עטות רס'י ר6ס וסנט . ג,גז וקרורןמטס
 וטעית ח') עמן סס 6ף יגו) מסגסניס יוחר ובסון משסרן יותרנגס
 וסגסנים )עקמו ממיקס ושסרן שטומן מתירס 6חס מטהס במור ,6חס
 סוך , יגרו 6)1 , יסלמו 6) עיקר כ) מטס ג) 6גי שעימסממי,ס
 מתשות י' גו עמס סמורם וסרג גג0וג תמירות ג' טטס טרשיירולס
 מת"ס מסם הו') 0גחגו "מס סרג 61מר , וסטם וסגסניס 61סרןמסס
 , ר"" )יט0 1)5 )וטחו מסגים 610 טרמו גפני מתיחס בסרן עגמוגפני
 'פרן מן לרבות ס' Sb 'סופו OD01 (6 וסגסנים במרו מ'ט עלוויגרס
 )ממסיכו )סנוגונ'( סמגס י1ס DnO(D . עלמו גפנ' ממקס %וןטעמו גסני תמ'1ס מסס מס') סו6 ו"ס , נ'ג )סס סירס סססטנס יגרסגס
 גמז י6י1רן גמסס סדרטס עסו Ym ,מס ססגס )חת סמולם דס0שמרי
 כשמד טגיסם סיו וטרטרן טמ!ס )0י גוס טכיס 1Dh1 , ג6מויס1)8
 מכס מדרגת טיוח eD 6מח ס"גס מיחס גי , סדודט תכליתנענין
 מן כקנים קונוס 6עי וע'ו , מסון עעזיגת )מענם כקנסג6ותס
 גע,ין 8)'סס מ!והפי0 סיו )6 והטס סגסויס e~nh , סמוטגגדרוט ישי ולסרן מקס 6תיס סני טסיו , ימו גם 5מיס טג0 ע"כס8חד
 וכגן , גמעכם מסס מזיוט )מעס 5מז גזרוס סטגח0 סיס 76) ,סזרו0
 מפרק וגרי גגימור 6)י קירקס מס וסו . גוריטס עמו נשתתפו)6
 יעה טגי6רחי ונתרי 'צחק אמר . tnDSt סרג טוט' גפי וטויויוסוס
 ח1רחנו טיקי יפי ~mhn במתי סו6 06 דליו ט6מקור רבוי , גוססרג
 ובנני חסו קו סרג גנם עליו 5טר סרבית טסיקוד 151מר . 0661

 יתק ח"ב[ נבוכים]כצרה

 סיגיטו גסו פיס ממוגן 6) מניט טגעי שמות סוגו6ס כיות סו6גסו,
 ע3 יורם וגגי . טגטי 61ינס סומ61ות ס5ר סיג,טו נמו מס"'ימג,ט נסיי דגר סי8 סס1ג61ס )פי , "קר 1011 , גנו!6יסס סטנעיותהויות

 מ81נו ס)5 לחרי סמ1י18ת הגטוט
~hts גלומם 8ם גי Sh1G' פגי , 

 ו)8 ס1גחרת גלון מוגגו כסם 06 טוגנים נסיות0 סלמס ג16הסוגס
 hh ט81 5מר , עגעי וגר ס6ינס "יוגימ ממס וס81 , 6מיג16סן
(;(nintho (סנג'"'ס מסיו וט ע) '1רס גס . סומויס ונע) ס6ר,1ת וגג 
 ססו)ם גסי6ס 'עקג סנט . ס,גו6ס כסתג1"ס נפש ג18פן 1ס1מד'סירסס
 ג'ע 06 ג' וט 6'ן סוס מפקוס )ור6 מס ויחתל ו"ר6נקמי
 כי "מר יג; שגר ט) סמרתם וגטי% , ofn~o סעי 1(ס16סיס
 '(DD מנעי סוגר סיס ו8ס , הסי והד,) טיס 5) ריס otD)hרסיסי
 )ך ונס טמן לסיס גי נקמר כסוס גמר8ס למטס ולמוס . גןיקמו
 סי1חר hSP~t ס16ת סיס 1נג51חו סס)'תוחו ק)ח;,ן,ר') לוגי ;יסלח
 1)8 )י יקמירו )6 ומן 8עו (ס כמפני טד , 5נ)1 סיסים קלסתרגזו)
 ט) )ו )תת טסו1רך עי , ס' Sh'1 נרכס )6 י5מיו גי גקו)ייגמעו
 );) מקוס סיס )6 עגעי יגר Ohl))O סיחכ ו6ס . ס"וחוח מע"סוט
 6ת הסיס ייגר כי רווינו סוס סיע הוית נמתן 6מר ין סמפט עד(ס,
 ס6ט מתון מיגר ממס הסיס קו) טמט 6סי גטי ג) מי ג' ומיס6יס
 , ספ,6ו0 מגו, סי6 8ג, טגעי וגר "יגס "ס1גו"ס 6מת טניןסו, 6ג) . וט יקמרו 5יג u'p' דגי סנגו5ס טנין סיס ו08 , וימיימונו
 , t'Sh סמוקג טזנר עם ומוגג) ממור יתם )ו יס שיג גה כגל)פי
 16חו )סיקג) ho(w סזגוו טס עוך 1)5 יחס )6 )ס 5ין e7hoונפק
 מנוים גי מסס הדוננו מ'ט וסו . וס גזרך 'סיס )D)W 06 6גזיך
 ולחס , יקמטו קוסמים D'll1Dn (81 5) 18ת0 ילק 006 5טרכחס

 ינ,ב ~ש: :ב5'יג%ש מינין ב%ף14?נצס~,נון
 יוד נגיל ep ול5 כמ'ס  יפחס hinoin נמנעת ((the1 מקס%ימ, מטבח סיתס ~ס טמפני עי , מגויס 5ומו0 ג;8ר( גן )6 'מ'))%סו
 נג51ת1 פסיתס לפי ו0פופסי0 י015יפ לכל לוס ותפיך , יפרסביסר5ל
 . גננו,ס גפ1ס1 יסות ל% ליס עניי ריר 01 סיס 51פ סניל5יס,פכלל
 oh כי DbU' זכר 5ינ: פסננווי0 ככתובית פרי פיוטר ריר זפ5כל
 0כרתיופ ייו0  סיסכפס ויי% , עני רפפ סוס ויפעו , ילקרגר

 פכייות לפי 5הריס0,  ויפטך ייייוסופי0 ספינו  כפו סניו5יגפ1י%ופ
 פל% דלר גסיו00 %גל , סכריים ססכיו0 ייו יספי היפיסיניו5י
  סנס כי , סכטס סית1%1  פיכר% 5'נו יתנ', יפיוי מרלוןוהפפל
 סמקג)יפ !יסיו תגרמי ללנו סס'י onlh (o~utn ס6)סיותס0עו)ות
 ,ס נ6י 6ג3 , גוס וס ספ1ע)יס סענע"ס גיגיי0 מוגגות גסגנס6וח0
 מבמר וס ט) יורס וגגר . גסונו (trih~ eo סרקן יפט) שסיס16פן
 גוס סכוונס Phn, , ",ג' גגי" גן ג8 6נגי נגיף )8 "6מר עמוססנגי8
 )נגו6ס מוגן סיס ")8 6ג) , עליו מנב6 סיס hto כי נגיף יס,סט)6
 ימ)מון חלומות שמגס גייר ולגן , סנגו6יי סר1מ ססומ גמר ג)su רותי 1yh 06 יוק) מכמר עלמו 1(ס . מגנחו גפי סנגי8 כיס1)6

 וסקופ . ומרקס מיס נג81ס מיני ג' סרס ירקו מויווומנחוריגס
 ;טפיס מופ0יס ונחתי 6מייו כמר ס,י)5וח מגס סי6 ססי8סוגו6ס
 מפכ סכלם ספקוקיס סיקוסו ג5טל 6ין ימרס ייפייי .1ל41-ו

 י', גטו)ס וסמנ'ז oet;_~n (1DE "קר ג6מר' )ריימסמחטגות
 תסיס ~1Dh ס6ס (hfs 'רי6 סנ1)י( 06 מחסר ססו6 )ר')ס16מז
 שעונן מוחט קסמים קוקס 'ih1G 'סיו ג)'ו0 קנון "ג~מן סנג'6י'עוז
 סקסם סג% גי . ס,1זקח סממסגס מלז פסיס מס מגיי סוומנטף
 ממסער ומגח סס,)מס, ג,מן עצו מיוטז יטיס פיך 16ת1 כסרסמחומס

 וסיס ע)יו '6מי 61'ן , וגנ)וח ומן גג) סו6 סנס סנוזקהוסממקגם
 6)סיפ ילומ סו06 ס6ומ))ס סיזיעס יג;ס וכין . מסמס וגימיס גן5תר

 תקימי8ג
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 לב מרק שני חלק נבוכהמורה
 זכר לנו שנתנלנל השחר לעצמו, מחיצה הזהרן לעצטו, מחיצה משה החכמים כתבו וששר ,שלמותיהן
 מהמעמד החכמים ומדברי הנאתע ההשתכלווע לפי הפסוקים מן שיתבאר מה על נעיר סיני הרמעמד

 : נפרד בפרק , היה איךההוא
פרק

 פובשם
 וסו" סיכי סר  מעמולגו אדגרי סגפת סססחכלוח לסי הפסוקים מן ס'תג5ר מס סגתנלגל וסחר , מלמוחס לסי מסם למטס ס"דסוסקר

 : גפרו נסרק , סיס "יך מסו" ממעמו סחכמיס על נעיר , כגוכר סססק נסתיר
פרק

אברבנאל
 סנגורי סיום ט) 06 גי ט'6מר רשוי 6ין ו0 גי . רומי 6ח לשפוךג16מר
 גטרס קלמר יעמיסו מלמר ו0 על ימס נס , גגות ממנו וסחבק6סר
 כוגי6יס ג) עוין זה יסים 61ם , נחהיך )גויס נגש יוטחין גגטן6!רן
 . לגרו כירתייו 05 כי 'i(~othl  גט6ר ;ן ,6מר )6 )מס סרגכיגרי
  גרגרן 18 נפטם וט למגיר יכסוג רשוי Olo 6ג  גדין לתת כי:ולס
 1!ש גנבו8ס 0רי;וניס סייו מס0 ונלפר  גנתן לסם סקורם נ35רס150

 סיס נפרוהו כי גס , סנג'6י0 ומלמרווי כג"ח נסוף ;סיסמירמיסו
 נלסון סיקר% ס,תר סרג וטענם , כסוים יטיר :ייי תוכן גלמימרי
tl~UOי, 15)' סנט ל' גן ופר(; ייסר :ס לקבר יקרן וס יגס se) 
 ססי0 לסי פגר פגרי נפר unh וטס נייסף ;יכר כעז סרותלפנין
 8וס0 טכפי , נטר  נון בן יירט ותסרחו גייו;ט וכן , 5.ס0פסרת

 )כי( זיגי נטר כי ג,תרו  סלם( ,  לכל w~h ;שרט רזוייתזות,ת

 טל תירי טישו סייהיג כ'ט ת15תי תחרת סייס גכהוג )יכרלי
 ל6 כי "יפיס ס' -5סס ט,תר למס  י:ניפ מטע ס.8 בו כנ~כרססנערוס
 )זגר יוזט סיס )" וטר1הו מסני the , ענגי )סר כי וגרירטתי
 ,עיר ירמצו טסים  ',גיס כלו יי 5גל .  ית,ס !סיר טייס סו6תגוזר
  ולכן , יעזי נרדות 0נגו5י גת,י"ות סכרחיות  ייתנו?  וספיןימים
 מ1;נ'0 נ,ת' ס'וחס טס סנגו6ס )מע)ח ס'נ' סר גמעמן 'יר")סג'ט,
 ירנ ס3י5 %יד פריי ופתוס . ימל" S'D )ג1"0%  ;מיהי )ס'6)'ס

  סנפן 5ין , ויעיר גפר תכ0 טל h)h סורס מנוחי 5ין 1'לפדגריי0
 יזין פס סיכר לחס נו גייויו 1ל6 ירג סיגינו כפו כס"ספ,פר
 גין  6ין נס' בנדריי סה!8סו ייס :יתכער לפי ,  גן  מ5תר!ננוןס
 סגינחו מקרס ס:נ'ס  6ין  יוסנן ר' ותר סט hlo  וכן 8'(  )ל'ממורי

 5ס וייגס וכסיכ נגור  פתוס, וכבס וענו ,עציר נגור הרס ע!,"
  6,ון nmb טיר וכתיג פרסו רג.י1 תפי רג ולתר , סתרכן פלס,:ל

 cc~ ורהנן::ס ם ילויות יוסיי6 עעיניג0 ופגשה גיםימחיציבענ)'ש
 פסולתן  לך פסל רכת'י פמיר . פכר :לסי  ויוביין

 ננר5ו גינת חטרי נ' 1o~tlrn ר,תרי htnrt( רג חכ0 . יס,;לך

 . פ8ליום  תפע יתת:רסו ריסיג פ6תר חון לת;0 ותנו וכלטיכולי
 גפיגס ג"כ זפ ~;רון חי!" וכור ות'ונפ ותעתיס ות;מ,"ל תמסס  לןh1D מיי פטירתם ייכי5י0 כל 5ר'י . ת5ר פנו תסי ויוי: ריה'גפנו

 יל6 כטיניו וולס  מנך יומס יכפל .פמיר )גג,ר הכס טלס::תם6
 גפ,6 ,6 ;כינס ס0 ומנס , תסטכינס 05 כי תסויו,י 1'ל חגמ,סדגרו
 יפויס סרג גרגרי ל6 וגס ה~,1 גרגרי יל8 6,)9לוס גרגרי ול,יכתוג
 סיני, סר סל ס' ינוי וימיין 8פר גכה1גיGhl))t :, 0, טלותיתר
 יזור טל  ,tensl;. t~thfn 0נס סוכני  ורסון , ישרול בני  3?.ךוסכנתי
 יונ9לוס גרגרי e)nht . וספוסלג מנתרן נחסל סיסיהן רגק1ת וטלסנגרם
  סכינהך )ים "0 מוס חטבני Sh כו);יס טויך ".ן 06 חוג:  כנסכי

 , h)nD  יכייסו  גמרו o(h תר)0 פפו1  כלכסך כל5 וין , גיננופסלכם
 1חרג6 5יוי4, פל מכיוסיי ס' 1JDht :ייי  כל ס' ויפגור הרגםוכן

 יטכינסיס 5לס5 י61 ד8נס וגזרן גשמית 6ל מי ":ר ווה.,)ןנטרסח
 הלפיל,3סתי8

 :פיס רוכג  יציין ג6)  6ין סרגת  וכן , ~huth יטליי

גט~ןי
 , בספדך סייף כפתין רסיינתיי רנטריל (ht)h h~Sh לית

 יסחיל Qhl))P טל זכר 6;ר ססכינס לדר; יוכל ימס , רגיסוכקלס
 חכפיס גרגרי וותנס . ישניו ל6 סריריס לתסס סנס . סננין'ספ)
 05 15 כפטרג כטכי)ס 05 תליי *י( לי'ס גהר6 בתסכס יניויל

 סיידר נסעפ . פסכ; י' סת9רם כיס  גתרנן  ובן , מקוס נכלי:גינס
 G . tirht((Oht  טל טיסווטו "6'" ;6)ס וגיס ודגנית "'( )'6)י'ס
 כתיוח:ת ססיינס שכחג מ'6 גפכ,פ רברי ר5ס סמויה סרגנדנרי
 סנגר", סורו גיפר , ;כינסו הסתרת נפוין ס,6 ס?ייס נגסנילגורף
 מזה סמננו סוס . ענ.1וו כפ' מקוס גכ) 6' נדגר ס;נחס, סהנוזמ15
 *') פיס 5'כ לכרס פיל  ודיך סנגורך, פל יספר ל6  סגינםטסם
 סוס כי 1י,י , סרי כופת o;(~ve י) סכינתי מירס  סקג'ס6ין

 תי0 סי שי6 סדיקתי  פסרה "ין9זכ'ס ג"1פר  ;לין מורס עבט,המנפו
 טט)ח 610 כהימס שחט)ק ח,ידס כובס טס ,  1י,ן וטישוצור

 , ייתייש גרסי"  כלטיי" גו ;סouu~ 0 "רם וין , ):גיוסמגרמיה
 גפ6פל *וחס סעי'  טס דיי  1teul גמד עסotinho e~W 0  יואילס4ס

 ספפו)וח יונ 0מקגן  וסטיר )0הע,) גח וקמין ס6גליס rlh, גנגורקרע
 טסיס כ6ד0 )ג ע) 'D(O ס6ס , ותוסג ממכסף גז,) גמזתוסמ"סף
 סנני"מסתרח

 ומנס . גקרמ ועשיר כשטחי בנדיח ס6גרוס מזק ס'סיס
 פסיו טי 0עו)גיס מן 1)6 סע,וג'ס מן זד)יס ח)וקיס כנגי6יסמ61וו
 ייורי תתס ווט , מדג; 1ג9בון ילהט  כשתי nlvuln מחונת ,ססנהנים
 דופס כפל יגגי5 טיסים פתויינ יסיס סל6 זכ'ס , טסיריס סיוסלי
 ו0ח%י0 ס0סנשי0 סיורם תתם וי וכל , פנו  גמדות ;גת גפסכתגת';
 , י"ג לרטט . גנכו,ס ססכוהיות 0סכנ1ת 5עס ויל הכתים ~כוו8:ר
 סיס oh גי ופור .  סת8פר פלותו לרטתו  סיופ לפרוס 5'כ לו61'5
 גגור תכ0 פל hSh תכרי יל6 נכלל  ינני5י0 נגושת פל ית,תרכוונה
 יהחייכ ל6 כי התפס  וכלס ג"ותר  התסס וס סוכימו  "יך , וטוויעתיר

 מיאי ובתפלם 0וכי,י0 גרון לפיוסו גת:ס גי151 5;ר:סגלתיות
 . כגדול שיין (h's גכל ויתלוו סנ3ו,ס u3Dn יייו , thC:1פליו)י
h)'ht:יבסס,  מן טומי נסייט 6ל6 סכינה1  פירס סקנסס 6'ן נקמר ס6ס ,כן ;1ס1י יהתייג ל, תררנס נבוסי סיו ;לו ינגיוי0 ס8ר "גל טהיכל מנב* וסיס בטויס פגית פתו ידגר ס"ס ;ייס לתשי לת0רךפ 
 וכרותי סססי0 פול ;יייס וגתי , סיור ברני לו היייוזנתי

 לת8רי0
 וסתוויו פתחייגת בלסי סודה  כסב;: ניתר  סיס . פיסי כלס ינוכית5לס
כליס

~nlhlsn 
 מסרס ס;ג'ס 6ין גומר  יוחנן ר' כקונס סיס 05 ופור

 סוגו6ס ע) סוס סמ"מר )נווה וטנו ועטיי נגור מ;0 טי h)hטגינחו
 יוהנן מר' 5תר מתמו סין סמ"פר תמוי שסגיך ו% מס , סוגגועת
IWiDמטמא) מתסס )ן מו6 0יו עסירי0 סוגי6י0 כ) יוהון "'ר וסות 

 וסוגיהו עעיר גח6ר סו6טון גמ6מר גג)) כנר וס ,סנס ומיונם,מעמוס
 סטני סמ6מר 00 פמסס סעו:ר סוכימ וכשסר סיו עשירים סוגי6י0ג! מסני נמסמר נרן מס נקמר סוגו6ס ע) סרשון ~1DED ו% ,ממקס
 06 כי , לן מתם) 0ו6;ון גמומת ססכ'Dnli.D otb~ 6 מוכיחו)6

 גמ"ער 'ותנן ר' "מר )6 וסרס . נסלחי מס0 6' התור )"מפסוק
 כ3 15תר 5גי , עשיר כל 5)8  סכיגסו מכרס סקג'0 6ין סרקסטני

 פפופ  כפפן  בדבריוס  כסלפי0 בלתי  רכים  פסס  ססיו לפי מבמיססגכי,ים כי 5פר ל6 גס , t'~nhw טוי  גין נדגל שברל ?1f? פסירי0סנכי5י0
 8תר ל5 וגס ,  תלחים פיס סיו גי 0יו גגורי0 סוגי6י0 כל ג"כול5
 תפס ,ן  וכל . 11ילתס יפלס גן תיס סייו לסי סיו  O~lJD סנגי"י0כל

 סוג  ~ac( גזו יגורס טל ירכינו יפרפרו  יוהנן ר' גין פין;'ירט
 ר,ר6טווrDJ~l o:co 0 ג:מיס טנמ)"ח קכמו 4%זי, ס;פע סגינח 66גי

 געס עמשי מגבחי חס טניס סחוסי nte~va סמקתם ונגיחסג1))ת
 D)Gan עליו סטליון  יוסצ רגזות וסטנ'ן . גתתי ;רתפ  ;כייסיוחס

o1trhlo'טפיסס  גין ג8פס סייוס  סנ9ר, זמו כי , כלל לתמטי מגלי יה 
 פניך  6ין 5ס סליו סולל מסי ;סיס כפו סתזוט לצית :תיוחס גיןממיס

 פניו פל ס' 1'טגור נתסס כב'; ס5)סי0  פן למין nPnPDI  ;סי6ס.)ג'0,וגין
  'יחנן ר' רפת וסיס , שטוסי סל סגינסיס ס' 51כבר "1)9י1סוטרנס
 , ססזופ  ס,ל0'  שרנון 8ל גלגד Dhttn דגר 610 גורס השכיני;:רוה
 מ:רס;כייתו סקג'ס 6'ן ייתר 8גל סורס,  סבכינו 6ין יקמר ל6ולכו
 )ססרומ סקג'ס יוקם ס)%  6מר לאתנח סרטון. כסי היוחס  ;קליו)פי

 ומווסיי פוייל ttnrh סלתיוה פיני בכל ססל0  ג6דס 06 גיטגינמו
 וגלינו גפמרו דפיין רופס ויייס מפוטר יסוט תדותפ וטטנוסונוסי
 פנוסנותו ובזוי:תתכתתו

  וגתתי
 טביס' פד , ו6רגיו ופתוריו  9דסיו

 שם כל יותע ר' וסוכית פ3תו,  יפטס מוס  9ומ0 בעל וס  פל כוסיפוסבת
 bltnDt סליו 05 כי ארם פי שכייס שירסס פי5)1 סל5 לסייתסס
 ו% לפופ מיותר דגר ס;כינס סיות ול0י4ז סמליי. יי עןקטרות
 . תוכרחי מס כסי סרג כדפח מנפלס י) ;כתr~s 0 ישפר ;)6יר' מסיום, ttsu רכינו כפסס ;ליני פייסם טיירס רווי יס0  יו%נ, לר'ין סיו otlw)n ;מניח 6'( כ'ת )מוכס 6ם? , כס ער 018 8לע1מ
 mx ;סין יפליונס פיתפלי דגר 0ס61 מס' גת8מר ייתוו סי'ושחר
 פיר 14תפירי0 פהברגי0 0י1 טלילה ס' גריי,  יפן י נ! הרססכל י'*  גנטית סלוחי חיקי פטוסר ;סיח 0יונפ  61ין כסירייפוגי5י0 כי יוגען 6'ר חס , פסג:014 0י)' גת5פר יריר כוו 0eh1טכינס
 וכן , הרוס ידיו 01ע) מילו 0' ירך יוי :p)g סל תטי *יידוו סתמימס
 סתספשי4 %0יר כל פריס ממתפיס גכל ג'( כ'ג )יופץ 1'ל מכתיםשתרו
י'ע ש* וסינט פירס מענש 6י1 יוסע ר' 9DhDV וס פגל מסגירחוי
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 0זע לג שרק שני חלק נבוכיםמורה

 הדבור אבל )6( , ישראל לכל מניע למשה המניע היה לא א סיני הר שבמעמד * אבאר לנפרק
 עליו והוא , הנפרד היחיד ספור כלו הדברורו עשרה ספור בא ומה , ע"ה לברולמשה

 , וביניכם ה' בק עומד אנכי התורה אמרה , ששמע מה אדם לבני ינד ההר להויתית ירךהשלום
 משיבו היה ודבור דבור כל כי במכילתא אמרו ובביאור , בקול העננו ההאלהים ירבר משה ג"כ ואטרב

להם
 מזבשםאפורי

 ,א!: סם טתחךנבג:1 5י םכ6י יב פרק ייכי,!ךץ עמיך . למיס -עע ?ים ל5 " לגפרק
 כדרך 6כל , סגכחר מעמד לכשר קדמו olp' olpnJ ומי סי י6 יכר ימסס סיס סדכור כי כ") . ידגל מפס נ"כ תמלב

 כל כי מניח ר6סוגס , סרב מסוכר מס לך 6נידקגרס
 3ע3ור כמ"מ , מסס עס ייכר סססס מתעו 6כל יכר ממגו מכיגיס סיו 651 ססס מסי סדכרות עמרת סמעויסר56
 וירד סדגריס מכן סיס ע"ס וס61 סקכ"ס מסי יוגש סס'ס ודבור דגור כל מגיע לממס 6כ5 , עמך גדכרי סעסיסמע

 וסוך , ס' דבר 6ח 5כס לסגיו וכיגיכס ס' כין עומד 6גכי ס6מר כמו , מטמע מס סעס לסגי ויגז מסרכתהחיח
 זמו , o~s מסיכו סיס וזכור דכור כ5 כמכילתך ושמרו כקול יענגו וס6לסיס ג"כ וג6מר  ורנה-, דבור כo~s 5לסרס

כגריס
אברבנאלקרשקש

 )" לגפרס
 קססמנטוח מוט )וו וי61 .  סתרם סרג סתטג  פסס תתיג  לוגיכיון ברברות נראה הנה כא', יטרע'ה הדבור אבל

  סת1פרך טגטי דגר 6י,ס ססי6 ):י (((oht סגרה' תוי D)'hוגר כלם שטעום שישראל האחר1נוה ובדברותהראשונותי
 או השםמפי

 קרוחי מס וסף , סנס)6וה מכ)) סי6 5ג) ק,דמוח סג,וח 6))0געחס עמנו אתה  דבר לסשה  אסח 4א שהם  הנברא מקוי

  5טר מזעת שו %(חס . ג.,ס " ג" )י הוקשה לגפרק קהלנם כל רבריה'דאל ההאלה הרבועם את ספורם ארואטר
 גרויק%

 קו) ס'ה 06 סרי נסר טומעו סקו) גטוין סרג יה"1ני אלהינו ה' הראגו הן ואטר הספור בא כן ואחר , יסף ולא
 סגין "'ג 6'ן , וסגרק'ס ,סרעס סוודר קי) גענט מוגן גלחיוגול בטשם 1א0ר , האש טתוך שמענו קויו ואת גדלו ואח כבורואת

 ספפוו0 סנגורי פסי לך יסיפ יל" 5)בי יטיס  פס , ג' . ינר3ו)י לרפש  tn~lhhl סים nthein ר'ל סיפוח סרט  סטריים גס:גת )סםטסיט מתהי טיון 06סיס 16 , 6וחיוח וההון דגר,ס תנו, מקס 111176ממנו
 nuv  סיייס יסכימו ;כיס נסרר ל5 5י: לתריו טגנו סרור תכפי 8גל . ספרו פירטי יליו הסיריו ימו ס61 08 מתורס 310 ופסכרי
 הסייט סוס יפיתי  ו0 ויפיס , ספט1ו0 סג3ור0 פסי סתכ0 5פר וטסיוס , ופיוח ימופה סוגיית פסי יסרבל טפיו לך יייס ול6 לשוכיסרג
 פ8תר  לו נס ליס סיט "לן יסנליו, ל" יר3  ילסון לסי 06 פ6ר, ור פי' ,)לי ווט ללס, ספסריים פיריו  וכן ,  ספ0 גחינת סרנלרפם
 וטור . קליו Dt~On 41, ירפטו תסכים וקיוו יסויפו לפי סחר סיף סיגי סוס ססמ8פר יירט ונס , פספררטו%  מיופות לסרגיכסוג

 4?:ס , סתירת סגגורס פזר ס6לס לסרסי0 סניטו יסרבל ר'ל סס 081 , טיפ  לפסס טסנייו ימו  oo')h יגיסו סים 3ו רוזים  1'ל כויויפר מסו"

 גס ירטי. יסגיטו כפו יל,ס0 ססגיטו לותר )ויל 8'3 8יך קוויית,  וחתוך רנרי0 3ס3רל ג5ופר יגרוס וסגי  פליו)י ג)3ושס בלייטסגיי
 ~:rh מ"הס הכניל ססן5יס טור . מופח גכורח סגנורס מס' מיס טס61 ט)  ייס 5חר לטון וי5 מטס נקורת כדגריו וכר 51 סי3כי

  ון15י 1rh קיל %לי טפט טל8 לס,כיח סרי ססה%מן 3פס ל'ג ספרך גוס  סוטיין  nhs 0ט,י סיגר ונסו ס,ס סיטת גפי ענין )ס 6ין)דעת
 תררגת טס ציי גו פררגתס  8ין ג'כ יקול סוס ורט 1'ל גיפרו , ד' . גתייס ג'כ :סיו  סיול,ת סיר פנין 18 סרגם סיפיס (יתטייו8פסר כיי 6תת ספ0 טספטוכו כתו O(o ס0ל", 1ד פי נגרף יוי כסיני טמפו 6טר סס61 קו) סיס 06 כ' לרפטו, 3וס ירוית תםסנני
 כנר ,ס o:o , מגיניי סיו ל% וים בוסו פנוין סעי גספטס "lpo 0(t 1פ  גטין מירגוחס והלוף סוף סנ)ת' חס'ס טנ'ן ,ס ג6י קנוע  ורלףפטפ,
 סייס (ויפר לנו וקין  סביון, u~u סליו טיורס כפו ס1י  נועזות סרג  יכרטסו יגר וקינו , )מטקסנוכו

 תלוי
 תר01 ולכן 8ת):י אחר פסופל  )פיך סיס  יסרבל טי"מטו וכקול , ס' מני) th(~(rl גו חרגם 1)גן יס', ממנו סיס מיס טופפ טכי0טוייל , יפיפ: פחס סתררגות

 דגר מסיג סיס )6 קוס 6מר' תס, גונו מטות:י0 ויירעל פיס 5'י ייס ל6 לן וי סיי "0 יי , ס' סרס פן יפנק יתפלל י5ל 115סלוסגז
 ספורם סרג כנגד סיחפ)י ירנ סאסקס סבוניות (onth  לפיין יי  גי . 5תר גרגר ומסתלפים פס גדור פסת0יי0 ;סיו תורי , יסרבללכל תגיי לתסס ספגיפ מפ כל סיס לי ס.ני סר סגפפתר לי יסחר וגציו יסחלפ 5פר וחיך , ילג 3ס3)ת זל,  l~ho 3ספיפה % 1ס  ילמק1)1
 . יססזוס ופתיר יי-ק פמ-ס וכנוי . טתכי ר3רסי סספי0  תן יי ייטסס 5סס גיסיך יפרו וסרסת לו 8סר פסורס כסירוס טג18 כהי 1סטל

 וסיס , );נכס מוכ1י0 גסיוחס oh גי גנגי6יס חפו) )6 טסוגו6ס )וט,  כחודם נסרס סר3 סכהנ 4י . מ'  סיני הר שבמעמר ליהתבהר
 סנגרך מגגון וסול סיני ג,- ט) ס' כנור סריו גפס סר15ס נחוס אי ,  מרסיס סחוסית ניני  סוסלפו פרפר ס1,3ה1 לסי , סכנות 5ללסת1ירך ופורי )נובס יימס ל5 מטפר גבוחו יסרבל סיטיגו סיסטיס יו ל53ר סוס מסרס ייי8  ולכן . ירי סוכר יסכוות י8וסספוכניס גרוי יסד פלטו  יקרזל ג) טריו ל,מר 11ג)  6יך כי , סוגייי יתררגה כלס  יסלסל טסגיטו סיס 06 סיני סר מעמד מענין ספק גוסנמס
CEGפניפ ס61ת יתר5י מסיס ת', גסכ'6 סר3 1יר וכגר , סיס גל לפיני  ס0 סור6ס סנינו וסננן ot')h טסייס 16 חיל, כמכלית סס(גס סלתות ou גרו 9ול כמפעו סספפ גתות 1"0 . שיכייס יסבגס  סיפוס יגיע גר6י,ת, וגר6 )וגי 6ג) סרבת מוט סטנח ,ס( פ:סופין יוסי(ס  su ו' לדגרי0 פסס ורודיו "מר ר.ת,ייוס ס5לס יס:נות טחי זפל , סנגרן יכבור מפוסס 1ר )מ'ען ס(מ'ס מן )'1)6ת ס 
 ס6ס ר61'0 :סיו וגמי . כ6( מהוך מתעת 1זגריו סנדו)ס 6"1 6ת סרקך ~ph וט) )יכרךק,)1

 10גר"
 סגפנו 6) ),ס י'1ערגו מגלה.

 ויטינ יאגל יירי5:ו  פיין ctna וגסייך  הוס'ות, סעו ~h(o טכס:נומ ):' ססכווח, 16חס מג)ת' יננ-O'Dn~a s.ro' 6 ס'1 ככססנגו"ס
 ס?ניפ גל ייס ל5 סיוי סר בגפכתר לי סת53ר דבריו כסתרן ליתר 1011 ינ3תר תפסד ג"וסו  ono גסינס וכויתו  רפסו כלל 101 ,  גיכרממושו
bcn)לכל פניפ  ,Shtnt , 3י5(  כפלא לסי שי סר3 61פר 

 ייוסט ר' 4פס סי' , דעו" ס0י פיסי מובייו0 יללני ס0ת פל טיגי"ו תויר פררי
 פרגרוס כל אפרי ה-גנן ינ:יזות, כל ול" סייו פנסיסות יסק)י ויס'ו , לך יריי ילו "נכי סיגיי תסי מהפו גל3ר יערות טטגי יויגן
 לכל פגיפ  לתסס ממניע נ) סיס )6 גי וגון גוגרי סט1ין  ס6ין פגי,ר ירגר ייפ רפתו מכפי סר3 8הר לכן . יזגגו פפי 'סרבלסיטי
ih1Gt, גוס %ס . 3)3ד ספטו סו6סוניס סועות טפתי יף גן יסקפ רני כונר, יי %י hs טתפ ט'ס כ61 כי יפסס טוים ייו wth  
 ללו סרגרוס טירת 00ור נ5 פיטר  ר5טונס , ורקות טטנוח סרג 1ס פי  יגיב וייס . גמד מזול  SDtS וס0 ס*וסיוס  ותתוו ד3רי0ריגול
 לפ1ריס פסיסי 8סר 05 ראי0מ ,סם רגיס,  גלעין 45י0 ריר סגפרטי סיום  סט0 ר') , כוסיי ייהירחור

~pg, 
 לי, יריי ל5 ,  יופיתי 5ךר , שלדיג י' סיביר כבנד 3אי יר3רוס פכרת סוור סוס , רגיש 3י:פ כ01 סחו ספ:וק'0 וחי סגולי, ליont'ol נזולי  סטרנו  סמיי 06

 גן t'?h מדגר סיס פריזתי ומסוס , לפח סירגור תורף , בסיפי י6י:זי ר'ל סנפרו ויתיר 08 3י מגלל ניתיר לן ונס פיונירינגר י1ס ימסור ונ8 ידגיר  גטן טוטתוי  וכיון , ילס ויסקר  11Dtfi ;יסופי ו6ס סיריו חגיו "פו 8יס , לכס תחו ל8 פככם י,לפיס,לילי: יל סחו Sh , 8לייכס ס' 5)י ר3י0 גלוין  כנתן סאלי ירגרית ויר  ('Sh1G מכ11,ח ס1וו6ס גס'וח תסח קו1:'0 וסרסת הרנת, ל6 , כגדוכור,
 טורטים יגריל סיו ט"מ ר'ל ,  ס:מפ מס elh )נוי ויגד 0סר  פרחחיה יתר ט,י ויין אופר ב' הפעגה לנכח : רפסו 6ל 6'ס יחרכלסר

ot?)1)סמ1רס ר') סהויכ "מרס סייג ט4ו 6מר )כן מרט'ס מיגר' סו6 ס,ס טסגחוג תסי . ס' דגר 6ת )גס )יגיר  וגיייכס ס'  גין  טורד מכיסימר ממס כהגער ירידסו ואפוס , כתומו 5וה0  מסיטו סיס 08 ),טד6) יזנויס )מגיד ססר )תחמיח יריד10 מסי1חל סיס 5וח0  ימ3ינימ 

 ייס ויוגה-  סיפינס מדרס יעוזו 5מי ממר גי , נקי) יט11ו וס6)סיס יוגר מגס מקומו הג' הראיה : קופלן כמו סטפן :סיססעדי
הינתר

--. - - -  
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 לנ פרק שני חלק נבוכיםמורה
 לו היה הרבי כי %רה , וגו' בדברי העם ישמע ג בעבור כן גם בתורה וכתוב , ששמע כסלהם
 כשמעכם אמר העצום ההטו הקול שמע ועל , הדברים הבדל לא העצום ההוא הק% ישמעו והםר
 טשמע שבא מה וכל , שומעים אתם דברים אמר ולא שומעים, אתם דברים קול ואמר , הקולאת

 מן הנראה זהו , להם ויספרם הדברים הפסע אשר הוא ומשה הקול, שמע בו הנרצה אטנם ,הדברים
 והוא המדרשות מן מקומות בהרבה כתוב מאמר כן גם להם שיש אלא ה , החיול רברי וסרובהתורה
 הניעו שהם בזה רננים 1 , שמעום הגבורה ספי לך יהיה ולא אנכי אמרם והוא , כן נםבתלמוד
 האל מציאוו: ר"ל משרשים, אלו ששתי הה , אליהם טגיעם טרע"ה היה ולא לטרע"ה, שהניעו כמואליהם
 כל ומשפם בו הנכש משפם , במושת שיודע מה כל האנושי בעיון יושג אמנם , אמד והיותו ,ית'
 אתה התורה אמרה , לבד הנבואה מצר האלה השרשים שני נודעו %א , יתרון שין , שוה שידעהומי

הראת
שטחוב

 סעו 0סס וסו6 כחכמים דכרי ומרוכ בתורס מןסגר6ס
 כסכול o~tsh הגיע סמסס 6ל6 סקכ"ס מפי סדכרהוכ5

 וסו" סגי דעת סרכ מגיח 061"ו ,סדכריס
 כמקומות נקמר

 יכיס 6% 6גכי "מרס וסו6 ממדרסות וכן מסחלמודרכים
 ס0ר0י' 60לו למס כי כוס ומרנון , סמעוס סגכורס מסילך

 וכל t~llho כעען יוסב לנוכס 6חד וסיסי יתעלסמניצוחו
  6ין טוס  יירעסי מי וכל בו סגניך מספט כמוסח מיוזעמס
 למרס לכד, סגני6ס פגר  ססרסיס 6לו גודע ו65יתרון

שפי
1nsltS: יסיט ג ono מ"1 סונוו כי  פורס . %ך נרכרי 
e9DSיפסל וכל ר"ל . כו'  ססי5 סקול תפעי  יסמ ר 1 לנר 
 6מנס , סינרו0 ס0ו6 (sv קומר 6100 0נכר6 סקו) 06דמעו
shD'6( כק 016ע0 מנד) ריס61 מסקו) מכינים היו s'p לכד , 
 מנידם וסיס 6ו0יו0 נסכיל סדכליס שמע 0ש מ0ס"מנס
 : וכך כך חומל 0סמע0ס מקוי וס )סם קוער וסיס'0ר6ל
 מפס גריס וסיס sffg . כחוג פ6פר נ"י  לסם  סיס 6)6ה

  סדרנות 5לס טמעו ie~atn  ספטס סגנורס פסיסיפר
כסכר)

~lelb 
 ממדלם סוס )067 61"כ.סיס סקויכ)כי רק )6

 סס כי , גסותיו לנס ט0ל  t)'hV פשר 610  ססס0כלותועם

אברבנאר
 )ל5י1ת ייסרפר יפפרפר הסיס ולטי ,  ('~Shl ל5 נטו לפסספיויר
 יכוייס יססג'יס גתה-ס נ5 טפפפיםס5לס

  גלטי
 Shlp ספע כפו יחיו

 ס'  גין פופר אנכי 1ט15מד , גלייך חיפר 5ל , 5סר ס' 5לסי1ופ'
 וכמו , טמפו 5טר סר6ט1ויס ססי'ס 6חר 15 סדגרו0 אתרי סיסוגיגיכם
 סדגריס (o~h סיס ניול יפווו at~)bol ושקופר , ספסרטיסטטי'

 טנ6ו 0ענייניס יחר סיס מס,מנ0וסמומם
~oitp' 

  ססירט וכמו סוגרות
 ולניתור אפרו וסוף ,לרפסו רסיס מ-י סגיי 1ס פפני סנט , יסלקסרב
 וסוס . סטפע כפו )סס תסיגו סיס ורגור . רנור כל יי , גפיילסי%ר
 שיטר ו6י , ור3ור רנתו כל ט5פרו לפי סר6יס ג81ח נוול 3י5ורפ51

 נקמר רסיס סגיך עור : 6)יסס קורס 1)6 סדנר1מ קמרי )6שיפורט
 פ51וו %פוס ר'ל , פפך גרגרי רפס יטפפ גטגור ין גס סתורסולסרן
  וסוט  סתירס כרפוס  נוס  ויר5פ ,  סופפיס סיו  בספס  טפ"ףס o~eלסון
 מורס 6מר )טון ג"כ גתורס ג6 6ג) 6מר כ%6 נ';, ממורס לטון16מר
eD~n8יל , פפך גרגרי ספס ייפט  נפנור 15פר וס51  טופפ סיס 
 ;מניחו יפו גהר לפיי סיס טסונור 6' רנריס נ' פורס סוססכ0וכ
ונס

 והביא : מנד סדרור סיס ועמו לתמס סיס-מיוהד ס5וסו  כיוןסר3רים סגיי לetiD~ 5 ס9וי שפפו טפס טניס ויורט .  עפך  גרגרי כמדי
 סקו) 06  כבמעכס גופרו 5סר דגר ולSt~O 5 טפסו  סססס ע) ו'פיס
 פחמון ג0ר"0 סו6מר ממס ז' הראיה : מזפ 06 כממעכס 6מל1)6
 יופפיס סייו לפי רופסיי 005 ונריש 5פר ול6  אופיס 006 יגרשקול
 נינו) מרגיטיס 1)6 , וגר מפוג פגיניס ייו י6 5ני , סקולסגרת
 סוגרים 06 סכסונ פ'ט 16ל1 טסו9טס ולסי , ס16סיוס זתסק'ידגריס
 ס' דיר 3סניס סנים ג'ינס הכתוי ופ,':ך קסלכס גל 5ל ס' ר3רס5לס
 5פ1ס , סרגריס תטתפ סנ5 פי  וכל ~tP_?. וס איסיר ירי 5פר ,ספכס
 , 6לייס ויססרס פרירים ייפפ יטר יו6 ופיס פלול ספי גוסנר1ס
 6ח ס"מעו )סי סיס )טס סזפיס 0ימ0 גכחוג י6ס ט5ס גיסר1ס
 , מוחו מגינים גדתי סיותט עם , ססס סזגליס 06 מורס כסיססקו)
 וממסר StiO פ1016 סדגריס יופפ  טיפ  מפסס 1סי6 6מר0 פגמינסוג'ק
 6'כ הנה : 5ליסס וגרס סיס סרנריס כילו יגס פ1ו ופנס ,וליסף
 ליוגיפ פמכיל60 וא' סכתוגיס מן ג' גר5טווס ר5יוס וגריס טרנססמ6

 טייטס למוכית etltn)o פן ראיות ' ג וס 5תר וסגיך , לתסס סיסטסרנור
  ספטס ,ס מב) סיוט ויסים , 6ומיוס מתון 1)8 סג,ס פגי0י טיולטפפו
 זהו : כגיוס, )6  5נל ייול ג"כ סעפו 1יטר5י ושליינו מקויטפת

 , טאמרים ג"כ להם שיש )אמא חוש דברי ומרוב החורה מןהנראה
 פדו מרכל 3ל[1ן סר6סונות גהו סדכרות פרת בספור התדער16י
 8סר פסיך סו פכי נסס 6ותס ומזגל קומר סיס געגעו סימיכקינו

,l'Philo, 6( 6ל  אלייך ס' לוגי כי , סני ע) כמריס פסיס )ן יסיס 

 ס'עליו כסס יפיפ  ססס כי סטגח יום 06 וכור 5לסיך, ס' ססי0 סט* ל* וסח %כי ספרנר ג'  ילטון ג5ו סדנרות טלר 5יימ ,כסדו
 ג: ש ? שנם2ז1ס:2 ימג:יק;שגיצ זלצג
ומוס

~ttwo 
 , סוס ג016ן סעס Sh סניטו 1)6 גסס סיגרית יתוו ס)6

 פס נפי סקו) Shn~t טמטו סר06וניס ינרות "סלחי 6' זעת,יסיס
 oon titrb סיפו 51 סרברופ טעי ואפוס , י)גדס  פיוון מסוןסקול סג* לשי גפרו פרגד  גאלון נ5ו  ולגן , 1015 פגיניס מיי  0)6סיוט
 סחורס ת1ו0 גט6ר מטס מפי 8ו0ס למטו 8ג) , מוגן סג)מי 6st~Oו0ו
 נערוג מס0ורס סנר6ס 1Dh 101 וט)'1 סמווס סרג זע0 וסו .גבס
 וסו* גוס טנ' ךטח וי0 ,  )מע4  סוכר סר6'01 0016 כ0' תו')זגר'
 סצגורס יפי גטלפו0 הוסס וסגינו יפר6ל  טפיו mnnhle סזנדו000תי

 סתם % סרגרוס י5ר אפנס , *ירעל גסס וססנדס סונורשסיס למי גפרו, פדגר גלמן ג18 ולנן , מטס ומגיוס יטפטס כפוס5לסיס

 וקנן , 6וחיו0 מתון 8,1 מגוס תבעתי סס;וע מקיל 8ס כי oonייר6י
 שמר 6"ר סוס כג' וסרפד . ספדיר ינ' גלחת).  תסס 016ס6מר
 etnp טווו ;יי 5ל5 ר'ל , פשפר ג'ל גסס  ;ים 6)6 ג;6ן סרגעביו

 יל וי ואפר ,  ימדרסוס מן מקומות נסרנס תהל טכסנו 1hhפפ5יר
 סרוחה %ר סלי זליי . פית טטס , ת1יפ פררי וטל רגם ספוד5)ם
 פירס , טפפוום סגגורס פפי  לך Otp ול5 י)כי  ספנוו6( רגיפר ה? שויר וסוף  טפלתי ר' גקס מגש יסכם נסוף פרפר 6ו0וטגן לפי , נ'כ גילאור 1סו6 סוד סרג 6מר %ן ס5גוס ע) מ0יגין6'ן

 וס יייס 51'ך , סוי51ס )מררגפ ס5לס סרגרוס גב' יטרללייג'כו
 סי' ירנ וסור . פוכניס כלס טיסיו 1nrh תסיס כפוטו ורג פקוסלטס

 הייים סגינו 0סם נו רו1יג, 15פר ויון ס5יפר רפת כפי פס51סמ5פר
 וסין סרגריס וסגינו  St~O סספפו ילופר טיס רגיוי לפטם טסגיטיכפו
 הוין גיוסו tDt)O e~t)h סרט 5סר דגרוח כ' (oah נפורםנגויס
 פפי יפרס ויוי הליסר, סגיפו פיס לפסס טסגיטו ללפ1( ונושייונרך

 (DU1 טייטס וליי . פ41ז תרי'6 יטהר מיס פסי וי5 יפפ1ססננורס
 סמוך %ן . מגוס מגבי מסוג61ס מזרגס )16חס י0ר6) 1גVh  1,סוס
 bo(o סזנר01 ג' )קג) מוכנים כ)1 מטס טסיו )ג6ר זעחס סי ע)סרנ

 ר'ל שפוטת פ'ו יהלי  יסרייס ג'ז'ט" י"ס קוים ")מיס טסיגטגוי
 גו h9)o פ:סמ כפיטת טיודע תם ;כל ולסי , 6תר 1סיו10 ס6לפ1י6ת

 C'DTIt 0018 3ייוהס לכן , יתרון 61ין טוס יו5 סחכםזפטיי
  סיפנורס כוי ontb סכיגס יריפס  5ותס  סטכלי, וסמוטת  ספיוןנררך
 . ס5סווט על  פורי טס51 רוכי ר'ל , ססס סרנרו0 ס0י *גולובו

,קנן מדק גזרון כחו ממוס m1)To סוס י מווסי ררי ואו נתוסגי וגו'9ית
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 71עא לנ פרק שני הלק נבוביםמורה

 ועם ה , המהמכלות מכת לא והמקובלות המפורסמות מכת הם הרברות שאר אמנם ' , עו' לרעתהראה
 ישראל כל שסעו שלא הוא החכמים ודברי הכתובים מן היפא הרבא הענין מן כן גם שוכרו טהכל

 אנכי ממנו ישראל וכל משה השת אשר המאמר והוא , אחת מעם לבד אהד קול אלא ההואבמעמד
 זה ז"ל ההכמים וכרו וכבר , נשמעות אותיות בהבדל בדברו רבינו משה להם והשמיעו , לך יהיהולא

 מאמר שמעו לא שהם חזית מדרש בראש ובארו , שסענו זו שתים אלהים דבר אחת לאמרווסמכותו
 שוכר מה היה הראשון ההוא הקול שמוע ואחר , יסף ולא גדול קול בתורה וכתוב , יתעלה מאתואחר

 נמות לטה ועהה אלהינו ה' הראנו הן ותאסרו מאמרם שספר ומה , הגדול ופחדם הענין מןמציאתם
 1 זט' אתה קרבעו

 לסמה וירד אחת אחת הדברות שאר וקבל שנית נזלד מכל הנכבד הוא ובא ם
 וברקים קולות הם אשר הקולות וישמעו האש יראו והם ' , הנדול ההוא ולמראה אותם וישטיעםלהר
 הקולות את רואים העם וכל כמ"ש רבים קולות שמע מזכרון שתמצאהו מה וכל , חזק שופר וקולברעם
 הובן מסט אשר הנברא הקול ר"ל ה' קול אמנם כ , בהם וכיוחא ורעם השופר ' ק% הם אמנם ,ונו'

 אשר בשקום החכמים שבארו וכמו התורה שאמרה כמו , לבד אחת פעם אלא שמעוהו לא ,הדבת
העירותיר

אפודי
 ט6ר o)nb ז ! כמוסח יתעלס שמדוחו t~lh'iD יודעיםסיקס
 מסי סדכלות 6)1 סני סוסנו וס מטני ר") . וכו'סדכרוח
 מניצוחן נחכ6לו סדכרוח 6)1 סםג' )0' ס6חלוח 1)6סננולס
 סוטנו )6 סמ0ולסמות מכח ססס סדכלוח ט6ר 6נ)כמועח
 מס כ) יעס ח : נכו6חו פגר )מסם DIO(l לק סכ)ס מנד)מס
 זס מעגין סמכמיס טופלו מס כי עם ר") . מעגין מןסוכלו
 וסו סמכמיס ודגלי סכסוניס סיסכ)ו מס ממוגמלסמעמז
hSn6חח סעס "מד קו) 6)6 כיס מיכרות קו) יסלק) סמעו 
 סדכור חוכן ממגו 6סר tort itpo 16ח'1ח סכר) bbכיכר
 סדנלוח 6)1 יסרס) )כ) ססמיט וקמל )ך '0'0 1)6 "לכ')מסס
 טמענו 11 סס'ס שסיס דכר 6מח המלס ו,סו 6וח'וחכסכר)

 שובשם
 מרסיס סי' 156 פסיו ו5תס , לדעת סר6ח 6תסתורס
 ס6ר התגס , כסס ס6לסי סרוח ח5 כסס סי7יעסקודמת
 ססניח 61חר , וסמקוכ5ות סתסורסמות מכק סססדכרוק
 יעת 5ג6ר ריס דכר1ח מסגי 6ל6 סמעו ל6 ססססרב
 מסס hSb סקול הותו סנינו 65 יסרבל סכל וסוך ,סריסי
 סמוא ל6 יסר56 כן, סדכר ויכה חותיות, כסכזל עמססכיעו
 6תס 7כריס קו5 נצמר זס וע5 לך יסים 651 6גכי6ל6

 6ליסס כסכרו חמס 5סס ססמיע סקול וס 6"כ ,סומעיס
 מסס 5סס סססתיע עס סק51 ונס , גסתעות 6ות'וחכסכ57

 סל6סונוח דכרומ מסתי ססמטו כמו סדכרוח מלר קו) סוס סמעו ס)6 פוח טס ל") . סק1)וח ויספטו ס"ט יר16 וסםי
 "סר סגכלilpo 6 המנס ל") . ס' קו) ו6מגס כ : סוטר וקו) ומלעס ככרק nt~D"tPD קו"ח סומעין סיו עדיתלפ

1)bD
אברבנאל

 למטוס טוס ועיווי ההמוטח סוג 8תי ס)8 ט00 מס גסי סוג וגויוחגן
 קמיטע % כי , גן 6מר )6 , גוס גטויסס 0"מ.,ס וגזרךהנגויס
 סכול גסוס יתן 6טר המשפט ר') סוס, no(o )ס'11ע( ומסנטשנגיף
 גנת סיקנ) ממס כנגיף יחן 8טר )ממסע סוס סו6 סמטה ט'זסמג0
 ארגעתו סווגים סיע עס 1ד מכ) מליס סו8 סתמת כי ,1גו8מ1
 )זעם סרח 8חס מרס לפרס ממס טסג'6 0ר6יס וכמנס ,מהמסיס
 ס"רטי0 גסי )סס סיס 6סר ססיזיטס )סוגית סים )'0( ד')זגגים
 ס,גאס מנו סיס שנרקיס 6ות0 נ,ג81ס )(נ) סגותס סי%8)ס
 :נ0ןי:4ןצ4:ד8זטן :ב צצ:ה:"%,ו:2נ (אש שמי l)tlh~1II'Pt111t שה::: ריגיטוצצ4
 טסר6ס מס סר8ח )גן ססיק'ס  טס %6 ידיעתך  זגעגור , 6ת7 עסיד')

 צ מוגן גטגור):'ות, ט:סימ5'יקו ,טטמ',הצ שב:1:ג:

-:2

 ו)גןק8
ttttuC ילינל  :מיס סגנס6(ורפס )ס0י onlh יייוופ 

 גסי 8ג) , 'מסוג ין )8 ולגגו ירמס  כן ל% סי5 כי , 1fiD1 גפיל5 סרי ,פר ללן י1מ , "nl)trh לזנל ילים  ליס  סזיפפ כמוס6מוויית
 יסרפס'  חי( 5יי כזוכר גר5סווס רפפו סרגסויר

 גטה וסכ)ס' 60הר
 סרטה יפ' ידגריס  למסיג בי"ס , סייעי קטי געזו( וסטין 1'))6ו)'
 נסחלס יספר ויפו %15 סיקוס וסוף גפיויו 1ז יו5 כי ,פריפון

  יסג)וסו 5פר סו, כי לי1פ1 פיחס וכר יסר  פ54יון סרפפ ר.לייון

 י,ענ"ויס מג)) hm פגיו 6טר מקמר 4סו  06 יי  גסנ,ינ, ,מ,6ו)6
 מעמו געתו יסיף) כ) כמטו ס)elnlh 3'1 8 סו" ס0ו6 גט,יןטוטו
 יסייו %1ר פפי ספיג  6טר 0מ6מר וסוך . 6מח פטם 8מז קו)6)6
 גינרל  נריורו 46סס מכס ו0סמיטס )ן  יסיס ול5 5וכ' פעו, יירגליי

ntwtbnlD~a , 11 סחים כלסיט רנר 5תס פיופר לוס רייס ויגיז 
 . סויווח סיר  פיפ פפי ספפוו ומשיו %' יזל סויר גו  *מרלוןפתבגו

 סרג סגיך )" 6תד גרגור טנ8מרו וטמור וכוי ע) ו0 סי' טרס'י1)"י
 6)6 סמט1 ט)6 טס למדו טגגי"ור 61מר , מ,יס ממדרס 6מיחר8'0

 : יפף ולן גריל זול  כסה-י  סו5פר מס  ויומו סקנסס DD' 6הזמקמי
olo~nסול ס1י .  יסים ולי 5סר ך19ן כסיייס ליי סרג ירויי פס 
 כופלי  מספליילפי

 ליין פיס P)nv פרורפי כמו סדיריפ  טירם כספיר
 6100 סחבק , סמדכר  (tD'ir נסחר כלטון  תסב  ופלז  כפרופולר
 ופגן , ומהזמר טוס ס0סגס גססן ג)0 סיגדות טפין 0י0 ק)8מדג
 גלולות טפפו( ך1'ל הפזו סוגרוס סס*ר  ימסך , ילדי נפינסיגיורס פתי  יפיו  יר%סיויס סדגרוח טסתי סרמג'ן fiD11 "מ)". ר' זטחגגי
 סמויה סרג fiP1 קטי "מנס סרגם t~o(m ופרטו otlnh) ),')"תרי
 סיגיי יטהי הקיי1ס ייי מיי יחיי י'), :מטיקא' "( ט עיי %ז3 סר5סוווס  פן 1פדרגפ  5וסן נ5יסו ס5ינס tgnh ס,פר1ייסיירירוס   סו"פר יחמ"ג 0גנס מכלי פטוט קו) גלגר  מפיו כר6סונוה סדגרוחסמג'
 וסין , רפסו כונר  מיסוין  יפכר 6' ספק )מסיר ו0 ),מר סרגסוגרך
 י5פרו , סוולופ %פ רו5יס  יפס ויל 1Dhn כלס ידנרוס יסריספ1'פ
 מניכר וגפי  o'oih יפנו ידיר 51ל ויספפס פפוו 5סי דירנמסי
 סיר5ס יימס סיירופ ליל ייספפו  פותרי פוס וירמס , סחוסלפסוי
 יהר  וס כלסוכ  מילי ריוח טס כי גן ט8ינ1 סרג 6מר  %ן ,וספסר
 ל, יטוין %פספ  כמי יגס ייניים.  ליפסין hsn כרי ילד,מרכרוס
 (ס ט) הווט ,  סר5יון SlrO  hlot ספיטפ יתרי %ס כי סירייייסס
 סי, טל5 פורס , ללוום פפוו ידגר 51ל יייפטס פפיו 5פס רנרמ"ע

 לנמנו י~סן'ס 06 ומוח )מס וטחם 6מר קנן , נט)תיס טוייןעוגיות
 ל5 5ס ס5לס לפ5פריס פקוס  51יו .  יספפ 6הס קרג 0' ;1) 6ח)ממוט
 6ומ0 להיי סורך ~0 ומפני , ,טמ1ע טויין טתידי0 0דנר~ח ס5רנייוס
 ו)0טמיטס סדגווח ט"ר )קג) ט'ס רג-גו מסס 11)ד מג) עונגי ,סירוס
 %%:י;יחם?42"נ:ע שתג::י::ןט, ממעמד טסחמיו ומן ג) 8'ג סוס . כגזו) ומרולס מעמי 14ח1סחם
1Chיפר 5פר  פית 5ל5 קיפו טפפו לי לפסי סונור  %פוויוין , 
 ר.ל סניכן יפקוס 1'ל שנפיס %1רופו יסף וי5 גדול 19ל סורס 'ןכס

נפררפ
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 לג פרק שני חלק נבוכיםמשה
 שוה הנע ס הראשונית הרברות שתי בו והשינו בשמעו נשמתם יצאה אשר הק% פצא ל ע4ו,העירותך

מקובל
ע ק רג באימהק

 ענין עור,וא ואודיעך הסור זה על אעירך ואנכ ש' מקום א-4 תה

 פתנ5הא כל תע ה' ומל% , האלה הדברים כל את אלהים וידבר אסרו וכן , למיסר בהגה עם ה'נפליל
 קרם מן עמנא הנמלל (לא תרגומו אלהים עמנו ירבר ואל למשה ישראל מאמר אמנם )כ( ,האלין
 שאונקלוס ירעת כבר הנדחים הנפלאים הענינים הגלו , הבדלנותו אשר הכלל ע"ה לך הבדיל הנה ,ה'

קבלם
 טובשם

 16 כי , ממס למדרגת סוס מזיגחס תיגס החיאנסנדל
 וס לחכמים ים עשו כמופח יתכפר ו6חד1חו ס56סמני6ומ

 0גסל6 נסוד זס לנו נל0 6וגקלוס ו0גס . מדרכות זסעל
 ס' ומליץ 6מר וכמסט ס' ovp מן עמג6 יסמלץ ו6לטס6מר
 סו6 וכי 6מנעייס עס מדבר סיס יסר56 עם כי , פסספס
 עס olnht , כריותיו כ5 סנר6 כמו כר6ו נכר6'ס0ססקו5
 ס0תח ואחר , מחט 5מע5ו ס0ו6 "חר נעגין ונרמסס

%
 סעס 6)6 סמעוסו )6 מסס יז ע) )יסר6) 1370ל סורןממנו
 שסר כ"י . וכו' גסמחן ~)06 "סל סקו) הא6 ל : יגו6מס
 מיוחס פס 0' קו) 610 6טל 0גכר6 מקוי זס יסרך)סמעו
 סיס )6 עדיין ולמדותו יחעי1nlh'iD 0 נמוספ ידעופיכר
 )0סמיוסנ

 ר,מוסכי
 b11W סקו) וס ססמש עד כנס;וחס

 'חע)ס ממ)'16ש 3נפסוסס מס מש' 00'6 מסקו)קמיו
 משיוחש 610 6סל סגנכד מעיון זס )מס גסוס וקוו"מז~חו
 . 0ןכל!ח סח' נו וסס'נו סל3 סימל וסו . 61מדוח1יסטינו

 ססס ר") נסמחן, ינ06 כ6מר0 רז") סכ11נ1 וסו , סד3רוח 6יו מסתי נמוש פ0טעו 3פס כגסטוסשס מקוי )חן סקוישלסוס
 ינד דמיון 6י,0 16 מסך וס 6י 16 דיגו) )גסס!חס פגית סיס מעמיס 0דגר3מוסח יודשס0יוסס

 ממופגי
 סמעו כלסר 36)

 כ) פג0סומס סורק 0גככד סגנר6משי
 דמיי

 0י!0 עס רן) . פוס ט מררכחס "ין ג"כ תקוי סז0 ודע מ : מגע וכי פסך וב)
 וס כפנק מלע"ס מירגח 0ימ0 )6 עדיין b~D 3:)מוח 3גטסוח: מענין וט וגחמקס כפסס 61מדוס1 יפ' פג'16מו יסרקומספינו

tSWOסיסל6י וסו , יסל6) כ) עס ;וס 
 פחיגס 1011 , דכליס כלכד) סמעו ומסם l ontDIJ(caln יכר 6100 סקו) ממש

 0על6 6100 סקו) סריס יכלל) כמנס , דבר סוס כ6מנע~ס ססנס )1 סוקס )6 סמלפ"0 ל") , ססס עט ס' ומש6וגק)וס
 פיחס ססנחס ;סימום , מולק 0' קדס מן עמנSSnnt 6 61! נ6וגק)וס 6מל סכ'6לגו כמו סמש' דרך פ) לסכיי עיחסמסייס

63מגעוח
אברבנאל

 כששעו נשמתן יצאה אשר הקר חזא כנעץ וכמנס : סיפכפלופ
 נגדו פיט!פק 6ו;ר 6תו ספק ושסיר 610 .וכו'

 מם""
 6מר טגן ממסם סיגי ועסיס קופו פגיניס סתיו ייס , )ןיסים 6נגי ע) רגם( לאיריס )גסיי "ו') ~ס וורסו גוגרו י,6ס נפס'צר( 0ס'ריס איר

 כמיוחס )גז ס;פיטס פס 06 גי ססג~0 פס נטמין י,%ס)6
 ונס , והמוחס משיחס גנחי ומומס עטם נרווחוכקו)

 6ן,-
 גיהרו .נ06

 מכס ט) ~0 סיס 6ג) , רנסאנס 0דגר1פ פחו פשינו )סי))6(
 טספעו מש) נפנין סרג יעם טס ספג% סוס 6)יסס פספיפסטסים
 ומרמיזיו 0נרג~ני וכמנס . :(ODt~h מגיע גנר6 קון ססש נסינייטלל)
5מ

~)hD 
 0חקילס ו0י6 וס נמדף סגסגו 3פס 6)יו סספע 1)1 )!
 ס"קירס גפנן נ"נ והתבאר סטיק גר6פ פטיתי 6סרטר6סו,0
 ק0ו6 ממטוס סגגור0 פס. )ך 'סיס 1)6 "גגי סרג שייק ריו ,מצניח
 ועם וססו6 ספופס חנגורח מפי )6 , נגו6ייח ס6)סייח 0גגורסמפ'
 אתגפר , דפחו גן סחין *ה פס גר4י 6וש ופה סרג ,כרוחזי
 . btp '6 6)6 סמעו ט)6 )יוגימ 0ינ סס6פן ימס היפי מפויןג'ק
 פ) סותמני סרג שסקנס מס ר5יס נגר , כב' ג'כ הקול שחהורע
 חרנס !)6 ס' קדס פו ס'6 מעם מגפרן גזפסו סיס מקם סרג גמדוס

 יש( ג' )סמ!ס עמגס וגרתי ססמ'ס "ץ כ! fh חרנס נין 0'ומלי)
 קס)גס ג) 6) ס' יגר ~Dih 0וגריס 6פ ותריס ,פ)4ק-עמגון
 קוקו ו6ח 6מר וכן . ס' מס') ס6)'ן פחנמיי6 ג) 'ה י'ט( 0')יגריס
1)WV'יפ)) 5לי מ,ינ6 דין יומק סמע61 מפריס ק) יס ג'6( )טס וגו 
 , פפגון ס' מעי) ד'( )טס פסיס 0' דגר געש סיס וגן , b~h טסס'
 סיפסר מגפי ס' ומעי) פונס נעמן גיפר סונר טייס פסס כ6שם
 גפו 0' קים מן פ סת'6 פפ1ינו מסס נכוין סקוס PO . ס' קוסמן

 ומן י'ע( י'ט )קמוח 3ש) 'פנ11 ו60)סיס שנוו וסע , כפספסרגט
 6)ס . ופחפ)) טחרגופו ויוגר גו נשפר וגן . גק) )'ס מחענ' ס'קיט
 . Ot)p~h גגואח bta אפי' פס ג"כ רסס יקם'ומיו, סכגות'!סם

 סמיימוני סרג יעם שסוף 'רד )6 סנממנ' ססרנ סו6 נוס 6)'והנראה
 ויפ 6מו 0מ!רס סיג כי ונס , 0נמפני סרג דפס יוכ)) וכרעויכ) 0מ"פוני סרג דס0 פרפו ש6 6ונק)וס גגוו,ח סי' ססו6 מס ~סופתני
 ס~דע ורצף . פסס מ"ר מדרנפ פס פוס גו מררנח0 6ין 0ש)ס"ס
 % )מעירך ורפסי , ס0ו6 סקו) גפנין מורנותס יממיי! אחןנקוא
 גס יוגתוו סחכיס 6ת! שספגם סוגו* סנ0 . וסוטו סוג גווני~ס
 וסיס . גט1מו ממוסג 6! סמועספ ופ0דגר nrm~(i ממסוע) גמינוסג'

 נמס רוע רבי סיוי סי גמטפו וכטס ט'ס רגי~ו פמ3elno 0ט1ין
 פסס מססנס סחר כהו ממזג) ננת'נת 6' , מירנוסיססיסתיפו
 מו:י'ח ביחס 0פס יק0סנת , !הטו טג4 סיס גס ssrnrt~ סג)'חסיסס
 % סירק גריס הגרסי גפו סר16ח וחוק סטמפ סיסמה גסו0פקג)
 0מ* 0ש 06 6! ן 05ושר

 0סגwno: 0 פסיס הפפ*פ 0פ1י) מ,1
0ר5פוח

ק-שקש
 למשה 'שראל טאמר אמנם )נ( : האש טהרך  שמעת ורברבאמי
 בקול יעננו "אלהים בטשה זה רנטת מצננו והנה , ה' קרםטן r1QP יתטלל ולא אונקלוט תרגמו נטות פן אלהים עמנו ירברואל

 בפנים פנים והרגם בקל, ל' ושתעני ה' קרס וטן אונקלוםותרגמו
 וכסו שתכון, ה' מליל טטלל עם טטלל קקלכם כל את ה'רבר

  בן ,  פנים א% פבים  טשה  אל ה'  ורברשאמר
 קו%  יומר בובל.

 וכנה אוהיות בהברל הדברים ממש ששמעו שומעים אתםהבריס
 תבירי ע4 הלקו נחג( מגחו כקמח )6מר : גפג'ם פניםזמתם
 עמך בדברי העם ישסע למען מאמרו ראיה והביאו שכתבתיבמה

 כסו לבד הרבור הברת קיל שוטעיק והעם לברו ללהטהשהדבור
 והטה יצהנחתי מה על נאמנים עדים לי יזו ואם , מורינושכתב

 יורע הגדול הרב והם , בעוזרי ונכנרים גדולים וחכנדםהכוןכים
 , עזרא אבן הטלל והחכם , הכוט בעל החבר אמתחה עלהחורה
 מעט הרבור ארחיב אעם'כ , ראיה להביא עוד צריך ךןית*%א
 רצה עטך בדברי ה'גם "טסע בןבור השם =טר יח ,~ח
 לא לטשוק כבורלצילוק

 כמשלוי
 גהברל הדבור שניעת ההעם

 וכמו , מבואר הרבור שיישמעו עמך ברברי מאמר ווהו .אותיות
 לבר הברה שמעו שאסרנו,שאם כמו הדבור באותו נכללים הםכן
 ואיך הספק הותר עתה איך בנבואתו מסופקים היו קורםוהם
 יהיה אבל , מלבם הספק להסיר הכל הה להם האמותיגיע
 חתם , וכשוף לתש דרך שהכל ויחשבו טסף ספק להם שרשבהפך
 ירגר גי רפרט הזה היום הרברות וםמונ אוזר עצסם עלהעירו
 הלבור שרהט חגרול הבלא כע ועוד . וחי האדם אתאלהים
 וגרג השרצח רוב* ידו על שנעשו הנביא ואהרן יבדולמשה

 סשה עס כללן והשם מובן דבור יוצמעו לא הזזקניםואביהוא
 שאמר הזה הרבור אין ועור , ישראל אלהי את יראובאחרו
 ישראל שהיו שמורים בתוכים טכסה חזק 'והר עטך ברבר'הכתוב
 , נטות פן אלהים עטנו ירבר ואל שאמרו וסטה , עטונכללים
 נשטעע הדברים שהיו טרה , האש מתוך שסעת ודבריוואטר
 ראיה שה אין הנפרר היתיר דבור הרבור קיה ואם , אלוחםסוכנים
 מדברים בהורה פסוקים וכטה , עטו גכ%ן ישראל היושלא
LP_t9~יהיה ולא אנכ* הת אם ועור , לרבים נאמר ההש ואס יריד 
 דברת שנ* אותן נשלם מתי ירעו איך מובנות בלתי מלותלר

 סשה שיבוא כן וכמו , ונשמעה עמנו אתה דבר לסשהקראסרו
 והשם השם רבור כמסיק הריתח איהן להשמיעם להםקרוב
 וכן , ואפוג ילך דגור בבל וכן , להם שמשספם ער לוימוין
 השם דבור שסיע איך אוהיות בהבדל הדברות אותן שטעואם
 , ר1זש1טת ברברות עשו שכן נראה וכפ' דברת שתייםער

~tvnwlכש שנשלפו עי משטעה ע0מ חישת רגש אסרו לא שהן , 
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 9שעב לנ פרק שני חלק בבוכיםבורה
 נ שבישראל חכמים הם אשר יהושע ורבי אלתור רבי פסיקבלם

 ש4ה , תכרתו ודעתו שבארה כבי
תוה סתרי נבלל שהוא , זכרותו אשר ההטנור בשה ביותר סעי הר למעמד עצמו אדם שיכניסאפשר

1
 סיס ס5פגעי וסיכל ס', קרס מן מפל וזמו , דנךכלמנשת
 w(Snסקו)

מיץ סרנמו טפס S~hn לש) . טכי5רו קמו נ : וסוורי
קרשעש

 קהלכם כל י השם רבה תאלה חרברים חת חמתפ אסךפן
 נאסרו'בסרר שכלן , פסק ולא אונקלוס והרגם יסף ולא גחלק9
 הר"ג רוגל שאסרו 01ח , שלבור דבור בין וענוות הפסק%א
 ההוקשה משה לנו ציה תורה שנאסר בסיני לטורק נאמרומצות
 טפי לך יהיה ולא אנכי ואסרו הוא חרי'א גגימם' תורהלהם

ש שכהה נס טמע שסיעה ביה רצו ואם , שמעמםכגבורה ח  
 כמעשו הסטך להם היושאר כדי דעתם לפי נשח היה המאמרזה

 , השנה זאת תפך ס?'ד'ם הכתובם אם , דעתה לפי חורהטטלת
 משלשה הדבר יטלמ לא האנרכי בעיון יושגו שהם בקו רצוחנם

 כרמאותו טממ והערנו השם מפי הדברים תשמעו אם ,חלקים
 העצומה, ההשגה יאת מעצמם השיגו הם קיימה,או אמתיתהשגה
 ושהגא ואחדותו השם מראות ולמרם אליהם השפיעם משהאו

 ארוך זטן גדול לןיון צריך זה ואם , משתגה ובלחי גשםבלתי
 שיהיו נמנעים חלקים השלשה ואלו , רבות והקרסות רבהוהקירה
 רבינו מהם 'ריהם רוחצי ובלבנים גרעסר פרך בעבודת נרריםעם
 להשכרתם כנשה יובל ואן , אחת בשעה העצומות ההשגותאלצ
 לא אשר המקום מן גרוף חלק מספרם לרוב מהדקים חיםלגלן
 ניריקה העמוקים הענינים השגת כיש הכל לשסוע חותים'וכלו
 לב לכם 41 נתן ולא שנה ארבעים בסנף לזה ונאסר ,השם
 מן גדול גמלא בתורה שיכופר ראוי כן זה היה אם וכן ,לרקת
 שמעגום הגבורה טפי שישטרו המאמר היה אם וכן ,הפלאים
 לא אחרות רברות קדש כקש , אנהשי בשון מושגים שנהםמפני
 אומה כל אצל מפורסמים שהם פפני כלל מרטה אל צריכיםהיו
 נראה א"כ שקר, וערות וגול וגנינה ורציונל ואם אב כבודכסו
 לא מובנת שסיעה הרברות שני את שישמעו היה שרעתםט!ה

 והם , תורה בסלת שמסכו מה להם שימלפ כדי סופתיתהשגה
 הרברות עשרת כי אוסרים מהם שרש הוית בטררש בזהלצלקים
 אל דברו שלא הכתוב מן שנראה כמו השם מפי שמענוםכלם
 דגרו שהם שאמר סי ויש , הדברות עשרת שמעם ער כלל2שה
 תורה במלת שאמרו המעם בעבור הרברות שתי אחרלמורה
 פרשיות בתורה "ם האסח ועם . בהוגה וטאחקר מוקרם איןאמרו

 לומר ראוי אין הענין גזה קרוסות, להיותן שראויותטאוחרות
 עשרת אתר אלא השם רבור שיפסקו בהערה ומאוחר מוקרםאין

 הנינתי שזכרתי הנכברים דעת עם הראיות באלו לס ודי .הרברות
 ואומר , לכוונהם שיכבי השם וברוך , המחלוקת אחרבספריהם

 השגה והארגו מחשבונים מסלחו הרמו ישראל בני אצילי אםעור
 אשר ער , טורינו דעת יפי שבנלוקס טה הגשמות מן בכללהאשר

 מעיונם אמתית השנה ישראל המון יש*נ1 איך , כליהנתחרבו
 תנמיהם אצל בהם כבראותו לאמת מוסתים לו לעשותיףוש הרב רעת לפי השם הוצרך הסנה במראה סרע'ה ואם ,סעצמם
 על לו נורע ודה רק , מעצמו מעיונו םשףאוחו אמתת השיג4%
 אסתת והוא העפקה ההשגה ואת צמיגו איך , קבלהדרך

 אחר *שיגו אם להם ודי , ישראל הסון כל ותחרותו השאמצישת
 , השלטות מן הזה למין רן-געה אל הסוכנים ארוך וזטן גדוללמור
 ההטון אםנפ ' השריחק בשם שיאפו שצייד מה כליושא
 בני בלשון תורה דברה הסבה ולזאת , וה גחם אפשר איכלס
 העגין 15%שזי , האטתי הדעת להבין ההטון השגח לקצוראדם

 גשמים כלים לשם מהקסת והיחס , ועמן צדקותובעצמו
 כהשפיע פועל משיג חי שהוא להורות לו והושאלו ,התפעלויות

 כטו תא תאמה אמנם ,  כטעשהו לא"ש השלם הנביאים אלרודי
 ברברים בראהו נברא סקול הרברות עשרת שטעו שהםשאטרהי

 : שהנחת כמו השמע כרגשסוכנים

 מסבשם
 5יך וסו6 כעכס סססק זס יסיק 6יך ptDn, 5חס!4

 5יך סרב סכי5ר 51חר , לגטקס ר5ה סבינו מייחגנ5
סיקס

אברבנאל
 סטם) וגפם tvinh פג4יו6סונ0

 סנופי
 6' חטי *ח 16 ,

 ס)פטס ס6מיון כעף) געס וסיס גמ)כא ר"סונס סי1קגיספפוגז)'0
 מסיס נאמר 06 16 , ספוע) גגמיוח סיס 6מר 16פן א ג6י 16פחס
 ,פ;'נ פג? סיס ;מבס תומר יחו , סססגס גע1ס סמיינופחוף

 . גמד סקו) 6ססטגיו ;י משגיס קרסיו ומטס למתסס גפ'סדגר'ס
 סנפ גפ' סוס גזרוס ;'סכו סופסר סמזרנופ פ)41 נדז' טס6)ס

 סיס פ)6 פנים גסתוף ח'6 )ץ פיק סרג שכחג פמ0 ףזוט .כמקוקס
 מיי סקו) 6ת פסיגים סיו סויפת גי ספקג), מוז ספזרנוסמקף
 מס0 גננו6וח,% 6מ1פי 6100 פ4ל "סו6 ספזמס גח פגלי ר')6מ1פי
 מסם 6תר כ) וככיוס חסין סטם ו6ס , גטגיגו סמדמס סכתס:ממסוס מיי חכי ~נולי קו) ")יו מדיר מז) סופפ סיס סר ובכיופובנסין
 גסקין מ1ה0 06 ;י מזומם קו) קסיו )6 כסוף סקו) 6ח ספטוער
 5) פויח פקס Sh ס' דגר גמטס חמר וסס:ו6ס סומו' (ס טפסניעז

 גמ,י"ופ מ1י6וה גו ססן11ן טמגס ס' וגר גסניס פניה גטם וחמיפויח,
 1)6 כנגו6ייח 3ססנ0 )6 ססטנס ג6ה:ס ממדפס ס"מ אספקטפחי
 , ספקג) פחס סמזרגות חוף סיס )6 6'נ מנס , ס:1סייס סטסגסטנפ
 הססנה , הסקנס גט01 1סס ס5מריס 1ז1.ס עטני סמיוף טס'סנסח
 סרג גי% זס 361 , מוסייח סיתם מעם וסטנת נכ81ייח ontoמטס
 (tOWh עליו נעיר ספוט; מפקס 6סר סומר סה)1ף ואנס . מפרקנרשע
 סטגפ שמנס , עטיהם גמט)0 6)'1 מניע ית' פ60) קבע ')מטסממניע מקעריי יקו, סקס , סק" כ)0 גיגריס סר6קע סס1ט1 סיוע oun ,וטויוו
onoקו) )סיוע "ופייס סיפס 1)גן , האייס 6מ1עייס יי ע) סיח 
 )ס4ן1ח ס;מיס, פן 16 ס6ט מחוך גכחונ נקמר ~ע)י1 , חמרונרץ
 סמתוגרו6; סס4ון סחיר נחלקי ;)6 ע'ד סס110ק1 סים ססו6תסקו)
xb61') סחוג יקמר מרט'ס גנגו6ס (ס ומפני . סטמי0 גחון סו( 

 מג)י יה' פ6מו יו61 ע)י1 גטסס סספע ;סיס )פי , ס' ומלי)סמפרגס(
 נגרש ;wtsh (1 מניס סס'ס 1'1פ1 ;סטרו גיסיך) o)the ,6פ,פי
 ס6ס מתוך מוגר מיס 6)ס'ס קו) םמע 6;ר גמר כ) מ' ג'5פר

 מלאס nbt(o' . כ' קי0 מן גוס 16,ק)וס חרגם ולגן ג'נ( ס')דגריס
 , מפריים ג6מ1עייס וסיוה0 סס:נס טוני ט) מדרס עומסססגתוגיס לפי ס' קדס מן )פרנס סוקרך )6 סנהמוי יסג סגין 5סרספסוקי0

061Dlhs מחון גו :סרקן טמכס דגרתי ססמיס מן גי ,tho 6פ וין 
 זגר גפנים פיס וין , ס"ס מתוך קס)ג0 כ) Sh ס' זגג t)hoכזגריס

 מחן גסר טמגסס'
~hO 
 ספמיש ענין ע) מן גע סגמוג אפי' ממי ;י .

 ומיסגם גסוס 6הז ומענין )חרגנו 6ונק)01 סוקרן )tDlnbo , 6וממליח
 6ונק)וס )זגי' למרח ולגס סטס סמscn 61 כנהמני וסרג . דגרי1גג)
 61יוו דגליו פי' ס61 יי גן ס6',1 מגנויו שון , כרי שגי מסמוגד
 כקו) ייננו ot~)hat יזגי גמסס סחדנס מס ויטוס . עגמו שגיזעת
 ,  פירוסו טוב ע) מורס סכמוכ מטע כגס , נק) )ים מתטגי ס' קדסמן
 גרגרי סע0 יטמע גטגור מעון גטג חין ג" 6וג' סנס 6מר סו6גי
  בעול יד3ור  סי3ויויו סדכלוח סערה קודם וט וסים ,סמך

 וכרי
 פונסס

 קו) "וחג SD1 , סט0 גטגור רק 6).1 פריך מסס אי,יי1 )ציוחממר',)6
1Dh)PDShet 1מסס מיגר ומסיס סוגרך קו) גשתו ר'3 גקו) יטננ 
 ס"ין מוס סקנ6ר כגס . יספעו0ו ססעס גטגחך סתוהס סלו)וענסו
 ססערס 3!ס וסוהיכ סמיימוגי סרכ סל חםיקס סנמממ סרג עכר מס3גי
 סרג דגיי טמ6יחי קמרי יצחק אטר : מסרק גו6: טייסי 6טרסז'
 גוס רגון ,יטס גין יכו:ט ר' )יטס גע תוי) סדעח שופר סוסגפ'

 למפלס גספ וסניפו יסרק) חכינו ;פעו 0ר"סונוח סדנרות טסתימוריס
 טרוד )פי , מוגנים גבהי מסיוסס )ספח( )1') )ספ6 61ין ,סנגו06
 ס;וימיע אגנון -Sh מערן טגט' זגר סנגו6ס :6'ן סקויס נסרקוגרתי
 , וט גוועת )6 ס6)כ' גררן סנס1וס סח,"1ת פג,) סי5 6ג)ג0גימ
h?tגכ17ג ממגרו מס 06 גי )סכנוח למנמר גמטמן יפרק) סו1רגו 

 וסספרסס סגנד'סמכנוס
~nha 

 6) סנטו ont)nV (61 וגגנו ג6ומר
 1ט6ר סטופר קו) מ0פיעס י.סר סוס סקו) גטמיטס סמט)ס סיחס מס , סג1ס מג)י Otiu קו) % גי קמטו ~bb סרג בדגרי סיס ו6ס .005
 גטגור (ס ע) יקמר וקין , (ס  כמוח  יו ומ ליפופ  לקויי: פגיייי יולי סיר וירנין  ייליי מיי ל"ז ומ-י . פרפר פיוסו יערסויקוליש
 , וסרספיס לסוער קו) נסנין סיס 6ג) גלל וג61יי ענין 6100 סקו) כיס ס)6 יחסנו "ולי סס גי . )ע1)ם '6מי11 נך וגם טמך גןגרי סטסיספע
 ופיך . )טורס נו יימוגו (ס געגוי 6'ג 61ין :ילעס מס ),מר וט)'1 פלג! גזם גדים כיחס מסקו) וסגין ססמט 6)'סס מסס סכנידוטמס
 )6 ג16רגס סטמטחס מצחר י'י ג0ף h(Pb 'o' תאון )olnu 6 דו"חי ס:מיס פן ג. רא.סס enh מוגן סגלתי סוס ס;1) ט)ישמר
 פירענו )6 שוס יצינו סס חוס , יסג 61)0' יסף אסי ט1ז טחט;ון ר18י 6'ן ס;מיס מן ספגם סזגרס' סם ס) ot:nh הלסיס י'סיס
 כי איו סכסוג יחמר "ין מסוע קו) 06 גי תפפו ס)6 ק4ז גן י) ססנתס סיסס והם . טרנס מס 6מר 1מסס פצע סו) 6ם כ' מזפזגר
 סגד% גזנל נתסיס ס;מיס קנס ,עז ססמיס ונפקסס %ין ט) otib 076 גר6 6;ר סיוט המן נפויך סיו %ר רחקוויס מלמיס ,6ק6)

פי
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 לר לג פרק שני חלק נבוכיםמורה
 האש כמפעו קדם לא כי ס , מאד ממס נעלם הענק היה ואיך ההש הרחתה שמתת ,תווה

 : ודעהו , יתאחרן
 לפני ס5אר שולח אנכי הנה אמרו וההנ בתורה בא אשר הכתוב ים לדפרק

 ענינו תו,
הש

אשדי פובשם  כגס "מרו ,בו" נח!רס ג6 "סר סכחוכ זס לךכשרק : סגכמר כפעמד סיס "קר 0גכגד : מסגיו מסמר לסגיך מלךסלח מכשי קוס עול שמנעי סע%ס כ' ר') . ,חלחל 1)6 כמוחו "גגי כגס סמל"כיס, יר"ו כעס מסמק יר"ם "סר""ר קזס )6 כי ס : מן פ!קזס יחם)) יקרנפו יסר") ס'ו6ג) stsn1 ספק לנו 5ס5ק רגם סגגחר גמעמז סנג1"ס מע"חסיתם
 סגגז5 מסכל יר16 סעס מסמון מעגין 6ין , וט' לסגיך מלתך nStpתנכי

סיכר 0י0 גש6 מ65ך עסו"
אברבנאל

 כסקל ס"ס ממי מזגל et~ih קו) טס שמט , as~1 כנפתע 6וש
 קו) טפע 6טר יטר כ3 מי כי ענמס ס0 שלו וגן , וימי 6תסעפעת
 6ם גי סמיו )6 טס ומס , וימי כמוזו ס6ם מחץ פוגו חיים6יסש
stp1סדגרי0 ג) עניו יקמר 1)8 מסה"כ כך כ) יגר סיס )6 פסוע 6ת 
 מחחזסי0 נור8'0 קולח מיס יטמט סיום ג) חמי? גי , ס6)ססוליה
 . ג'ו( ג'ת לחיוג קוקוה למני, ודרך וכמיס ו0גרקיס סרעמש ע0ג6ויר
 יקית גרס (ohin גסם גקוחגונן סמ,רס סרג $bw ססטווחמנכשם
 סחר סדגווח טטלת ספור ג6 מקער סר6ס!,ס 6ם , קד'סוטיוטות
 רניס ג)מון 'יגר מפעמים כיס סה,רס ירך וט סוס סוטנן,מימיי
 קיט % וגמ"ח סג1)ו0 גגה'נות 'חיו גיטין ופעמה ס6יסי0נטרך
 סמל 'היד ג,סק קלמר גסותו סס6 כי חרטת י6ס , ot;the מן61'ח
 גרית חגרות מן )ך סימר , כופניך גורס ס,נ' סיום מנוך 6נכ' 6קר)ך
 מוגמוחס 6ת רג'0 ג)סון דגר ומיי , גקרגך )סוקס 'סיס סןונר

 )וגר מור תמו , חכווחון %ריו ו6ח חטגר!ן omUn 61תתחתון
 '6ס . סקרן )'וקג גיית הגרות סן , 6הר )6) חסחה!ס )" 'הידגלטון
 סגחוג מנס , !גיניגס ס' גין טה~ד 6נג' הורס ט6מרס ממס סנ'סריס
  פסוך עפכם ס'  רני גסניס  פ,י0 לחותי סיס, 6'ן גו!נתו nnDhמסלט
 קמרו , סנגיס מיי  יליפפי ~m)lth ירט-.פ  יעיי  00 ועייס%פ
 וסק סמ' סדגרוח נסקר סו6 וגיניגס ס' גין טומז לוגי twb%מר
 יריר  פסס טקטוק סג' סקענס ,כמנס . ס6ק מסני יר6מס כיקומר

 )ו 6סר 0חורס גסי' סנממני סרג כחג כגר , נקו) יסננוו60)סיס
 לגתות  סמסטר וגס . ,טנ"ניסס סומו!תיסס ע) סזטי,ח קודם)'"י6) סיוסיר )מטס ומ!סיר מנוס סקנסס  מסיס וא(סלו0 גנויים יזגלססססוק
 . סל6טונות ע) )6 ס6חרונות סיגוות סח' ע3 'סיס כיגעות עגססו6
oNhtטסג'6 סז' סר6'ס 

 )פס מקיץ סיס  ודגוו יטר ג) ג' ממג'לה"
 6וה0 ט) 06 ג' כגגווס מפ'  ישפי סס 6קר סדנל!ת ע) ו0 6מי)6

 פכם ייפפ גינור סיפון 00' 5-41י0 . י0ם 1ל5  לפטם קסג'עוסוגרה
 הסס ס' לגר "קר סדגרהו ע) 6ו0ו מ'  e'g~cnD סנף  פפךיחוסי
 )6 סייוע סקי יוסי יפפו פל4 ;יורם  מסיר  מסוך סקול ,תי;פפיס הסי מגסה "סגיך ו' סר6יס ורומנס . סרפנים כתג וגן סזגלהתקוזס
 ס)6 סנש ספסוקש כטחחגוווו וס"ס , iwho ומפוך סדגר'ססגד)
 סן עמרו סס סנס גי וזסחו, סרג גפי מדגר ltbv_ תונס ,עקו0ס

 b-ho  פסוק לפפנו ebt %19 גדלו eet גיוון 5פ  t)'o!h ס'סר6נ!
 סגינו )6 סס 061 , וחי סקוס 6ה  %6יס יךנר לי ר4יני  יזיי'וס
 06 תתסיס ידגר כי רווינו תמרו 6יך , ספ!יס סרג לזעת מסעו)דגר
 יגרים ע) מורס גלחי יפופ קו) סיס ו6ל( )ל) וטלי . ומיס6ז0
 גס , ומי ~olh 5ת h(tw טידגר עמנו סוממו )6 שלמיסכקירות
 , הנף נמחו ס6ס מחוך מדיל תתסיס ק!) קמע 6תר גטר ג) מי כ,קמרו
 1)6 מוגר לוחו סמעו )6 סם גי ברג וע" כסי ודק 6יפ סמ6מרונס
 )ט)!) סקו) (גד! ט)6 מורס (ס 6ג) , סזגור 6!חות גו  היניע, !)6פעיו
 סו6 ס"מפ מיה" גי נס , סדגרי0 גסגנח )6 סתימס ס.ס וגי ,טנפו מפני 16ת0 סמלסי)  סיס  יו5 פילול לזי oh לי סוג כממענתססגנס
 6ח0 יגריס ק!) מקומר טסגי6 1' )וסיס ו6ס . סוגרים 61סקו)

 (fig1 ס5פס  סטין יגירון  יפירון ~o)h  יכסוגיס נסע,פעיס,
 גמולוג %6:ין ס' )1נ! n1DD  6סי  D1%  0ססיס יני 4ייק-ל,
 )יר06 י,מזע 6סו ינוי 6ח 81טמיטס סט0 5ח )י כקם) 5)י 0'%מר
 6יך , סגנם מגני "טוע קו) 5ם  כמפויי )6 סoht 0 סיע.0, כ)קותי
 ג) תכס" )יר"ם ססו6 פסקו) '1t1DS ו5יך ונרי "0 ו6עמיעס%1ר
 טומטי0 6חס וגייס קו) ס"ט מצוך %6גס ס' וידגר 6מר עוד .סינוס

~)1bfil
 סגינו ס)6 )ט)1) סגה!ג ג6 !)8 קו), 11,תי י61יס הינכס

 06 גי יגור יקמר !)6 , 6)יכ0 ס' ויוגר 6מר סנס כי ,סיגרית

 0מ!גס ר6ו ס,6 נסנו). סגחוג ג6 "ג) , ספומפ 6) ממוגן סדנרעי
 ססו6 סקו) פוחו SD , קון !וסתי o'bt1 6ינגס וחמונס 1Dthוסק

 6ו0ס 6מר כ6)ו , ומטסע'0 הקש 6ה;ס ))פו ססי6 גע0 ס'נוס ו6וח' מיז אמי , (ס קמחת ע) גג'6ור וסמ!רס . גו 6קי!סזגרוח

 v~b s)h 41ן  לויות סומכת טפל חמש , גפ,מגס סמטס0סזגוא
 )6 גפסוקיס ממגר  ~slpo  עיפי פפס ג% וזפ  5פכפ, ל14רירי
 סכהונ 6מר ית' גו !סוס ס!ס כדגר וקמר ואיך , מססגוס מטו))סיס
 06 טמטתי 6)י ס' ויקמר 8)י גיגרכס זגריג0 קו) 6ח ס'ויטמפ
 מת!ן וגלימננס מגלי טבוע סס61 סקו)  יחי קסמע וקמר ס8ס , סיס מטס דגריקו)

'nttKth . 06 ס' ויממט סמרג%ס גטוין נקמר וכן 
 6)יך חומר "סר ג) 6מר t(oolsh , )6מר ויטגע ויפוק( זגריג0קו)
 060 , בקולי טמע גני ועחס )יעקג לפיס ורגקס , גק!)ם קמטקרס
 ומסוך סגנס מג)י 0טוטס מגרס סקו) גמיטח בסיס !ס גג) וופרסנקמר
nt'mh, ג6!מר( וט( לל יל  סיפתן רלי 6ין ,olh twg)), (סקו 
 ס) ס4 "ו,'י m~o  ים מ-%ריס ולרוס טסי ויגיוי יפפו  ltrba':קו,  טפלותו ,  ספפלו (D1fi~ 1 6)ס'ס זגר המח עלו זיקו !)6 , ססו6מס גטי מונן סיוהו טס מגסי) זגר וכיוהו עקמו מפני סיס  יפפפרלפנין
  יסרה) טמעו קלo'm 6 לפררפ יגיירו  ופס . ילס  מלפקיי  ויפזר!גור
 )?עת יסגיס !)8 אוי נ( ,מושט לגי יטת סו6 ית' מהמו 6' וגור6)6
 ועמוס : יוסר לי  מר5סולש  ירלרוי  יפי סגיוו יגריל פיולשייופו , יסף ילק גוזל יזל ליורי יכבול פס ג'ל וסיף ,  סימפוניםזגיוח טחי גסגותו סגו)) וגול 1mht קו) wth  סייפו יקמר כו6 כי ,סרג
 o'hit't וריס גמעע (tDiD טסם  יגייס  שיי ענינו יחגרך גו סנגרסקו)
 מקמר  יסים on~h מפגיר יגיר 1Vh סיפנה ,  ילול כפי ססיקקפן

 סיס אתסיס סמוו ידגר 6) ג6מי0 יכרך) עניין סוס וגן ,מטוגת
 ג!!נת0 ט0יהס מט'י ר8ס סקו) גפי 6ג) , עקמו נפני מגווסמקמר
 . וגוו 6קו 6ח סיטיג, סוס סעס וגוי ק!) 6ה ~fwn ח'6סוגם,
 סיו ס6ומר גוווח ע) סמ4וס סקו) וסי גע1מס tP('b סור0יסיגריס וע% פ6ו פ6י סקלן טוגס אמרו עכס גססך סמרנ)יס נעניןוסיס

 סקנייע' , !יסגע ויקטוף וגליכם קו) 06 ס' ויטמע 6מר !)גן רסיס,מ6מריס
וטת6ק י  מ6 גי קולם . %וונ0 מגע 6ג) ווים יגריע בסס מגיס מ! יסמט6)סנן.

 סשרס קזעת וס מכן סתג6ר סוס .  גש!)ס פפפ ולקן  פסוכפסגוונם
 1)6 0סק ע)יו !6'ן . מואס וגריך נאות מתורס( שוקי כנוסחלך')
 : גוס לשר טר,יחי מס ויון ממורס סרג הסגיך סל6'וח גג)טקטוק
 שולח אנכי הנה שסר והוא נתורה יבא הבהוב יה כדפרם

 מאג קעמ ענגי מס9ק
 , ממכריס ויו,י6נו מחך ויס)מ ט'י מ)16 וסקר6סו מפז מוח%וי י יתייק שייש . מש

 סו9יס סני מרפס פנל . ס5ל ט4פ  סיסי קפי עפן יקיא סגגי6כי
 טסס סנגו)יס ססכ%ס  6ן קרי וכר קפלן יום 1' שימין שי  פ5ר)י

 וסמע מפויו מקמר פרפר וס ע)  רפס יסליל  מיפיו גססגמיוייס
  יסוף ,  ספליו צזס טנ5פר פ  חמר 6)גקו)ו

 ליקרת ג'כ יחמייג 0סם יי מ)6ך, סו)הו גט0 סוגיא טוקר8כמפרסים כדגרי איאמר %י ואין , סנגי6 ע) ל6 מנגז) 0טג) פ)פיליךסור יסרי יסרל  סתווי
h's)tמ'ק סדעח פוס קרס ועוז . 1%6עי ט'י ספוחו ססו6 6"י ס', גקס 
 %ס  טייס סווייס יפ' ייו* יפיפר וס  פגין 51פום 1'ל  יכיןסרג
 יייס  יה-ס, לרילפ  סגי% כמו וכי עמו וייגר  0מ)8ן  %יחסוגי6
 פיל יפרפ4ל

  ספלי
 hb אנגין גירגר סוגד) ס";) י)  יטו  יליר

 מ)6ך טס )סרק סיג גיוק ס)6 טיורס ממס (0 וג) , ערמו סנגי6ע)
 5מר ואגן , לוגי6 ס'דלר סמלצך ט) 06 כי סוגה ט) סוס גכתוגמנוכר
  1;סי6) סט'י טיפוס לטויך 1hiD קוץ 6נג' סנס נהורס סג6 סגחוגוס

  יפריך יריו כלו  פספס  סיילן ריוו 5ין ל19ל1,  וייפפו מסני!"יסמרו
tDWnttקי יר% )6 סמומן יי ,  ו15מ-יו ריריי Oh גרות )וג'6יס 
onhu)6 כ% וסער , חתר כמו ססכנוח י!טייו 6:ר( oto שיסו 6טסר  
  ביילי,  ויקמט! סמ!6ך  וסיר6ו סוגו6ס )מע"ח )קיג'טומ!גניס

 ייפר5ל ייופו פסס פופ ס5פרי  לסוריפ , יווונו לללוי ר"ל יפרפר1פ  *ללפלי
ערת  בוסי סנס נ6פר וס וע) עפסס וייגד 6)יסס סמפטך סיריוסנגי6יס
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 7 8עג לר פרק שני חלק נבוכיםמורה

 מקרב להם אקים נביא , סעי הר בטעסר לכהיה אטר שהשם תורה בטשנה שהתבאר מההא
 הצואה שואת ספק ואין , ונו' בקולו ושמע מפניו השטר המלאך, בזה אמרו זה על ורואיה , ונו'אחההם
 שיצטוו עד יוהירם ולא יצום ולא המלאך להם יראה לא האדם בני והטון אדם, בני להמת השאמנם
 שבאר כמו דברו, הנביא לנו יניע אשר ההוא במלאך ממרוד השם והשהירגו , ותדירהו הצוהו עמווידבר המלאך שיבואהו להם נביא שיקים הודיעם יתעלה שהוא המאמר זה ענין ואטנם א , יםרוהושלא

 ראיתם אשר הגדול המראה שזה להם להודיע כולו זה ואמנם , בקרבו שמי כי הנה אמרו באור והואב , וגו' בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר האיש והיה ואמר , תשמעון אליו ואמר תורהבטשנה
 אש לא תמיד יהיה ולא , כמותו בעתיד יהיה ולא עמעם סתנוד ענין אינו סיני, הר במעמד ר"לאותו
 ויודיעכם הארץ לכם השקים הערים לכם יככהם אטנם , תמיד המשכן על עחה שהא כמו ענןולא

אשה
 א לךפרק

~1Dbt 
 ר"ל . יסעיף פסוק ספמפר ,ס עגיל

Ptbכמרסס סג"מר ;סמליך לך סגי"רתי 
 וס מפגי משם סנכי6106

 נקר"
bw)o מסק) מסגי משך; 

סגודי
 , הוסירסו ח)וסו עפו ונשר עפו ידגר סמלצך 6101

 "מר כאיו "כיך הכרסס הסי שכי )יפקכ סמייךכיפרו סמאך וס61 סמ;)מ נסס סגכי6 1ט6 ס0לימ נקראלפיכך
 סרג כגייר מס סי )סק0ומ 6'ן זס ונוסני , "נין- שסיסלים
 מ0כי)יס סם 0סקכ)יס לשר ;ס 61מר ממלק פוס ז'כפרק

 , גקולו tDC1 מסניו סימר סססוק סמ6מל סעולותיססוכוהליס

"101
 מנכי" סו" 0סמל6ך עכסו י"ר

 סגם היו כ16ר וסול ב : גו ס7כוק ~lbSD עשי סו"ll~bD1 סנכי" נווי סכ) )פי ,
 ט" כ:כ'6 סדנק סמלצך 6101 סמי כי ריי . כקרכו סמיג'

 זעת מסך ויסים לגכו6ס מוכו היגו מי גמ6 יסים כןמזכר
 עץ Othl~t , למס 6קיס נכי* תורס נמסגס לממס"מר סס0ס גתורס 0יחכ"ר מס עגיט 6גל , זחנו ויסודתורחנ1
 סטת ס0ק 61ין (t1S1p וכמע מפניו מסמר סמלצך כוס6מרו
 *כל , סמלצך סי ימרס י* סגכי* כי לגכי6 *יגססגו*ס
 61חגס : ימר1סו 0ל6 סינט טד יזסירס 1ל6 ינוס ולo~s6 ירפס ל6 076 כגי וסמון 6דס גני לסמון סי6 סנו"סו6ת
 סנ6מר ;מל"ך לך ;כיקרתי בע"ס ר"ל , סמ"מר וסעגין

 , ויוסירסו גוסו וי ענו וגשר עתו ידגר ססמל*ך מפגימלקך סגכי* גקר* זס מפגי מ"מ , זכו, עגינו 6גכי סנסכפרסת
 סמל46 וסוך סמ;לח גסס סנכי* וסו6 ס0ליח גקר6ולסיכך
 כליח *מר כ6ל1 בכיך עלסי *גכי ליעקב סתל*ךכמקמר
 סיכו6וסו סגכי6 יצמר 6סר ססס"ר 5וס וכגס , 6כיךקלסי

 , תימרון t'Sh~ תורס גמסנס מכיכר כמו ככרו מגגי* לנו יגיע קער ססו6 סמלצך mlnS ;ל6 ותהו תמו ויזכרסמלצך
 , המי ייגר 706 זכרי se '0מע ל* 06ר ס6י0 ,סיסאמי

 וסו"
 ו6מגס , גקרכו סמי גי סנס "מרו ג"ור

 כעתיד יכיס ל" סיגי סר כמעמת ר"ל צותו ר6יתס 06ר מגזול סמר"ס 0זס לס71יע סגכחר כמעמר זסס,סיר
 ל6 חמיז יסיס ל6 ולכן , חורתט יסוז ~hlr כמו יתמידי ל6 סגסל*ות כי עגן 1ל* hS 06 חמים יסיס ול6כמוחו
 elnvnn מס ויוזיעכס סקרן לכס ויסקיט מעריס Q)s יכסוס וכמגס , עתס ממסכן על ססו6 כמו עגן ול6*ס

סמלצך
אברבנאל

 0יכמטו נוס ולגן לוגית "'וגר מיגן) סמלתן ו0ו6 שפמן מהןט"מ
 גזגרו btDG סנגי6 תוחס "ינה גמם ונס , פיו 08 ימיו 1)6גיוסו

 , סנגי6 )פנין מהן ;ו)מ שכ' סנס סוג ו" )6 6'ג סנס .וגמ1וה1
 יפיט )6 0ס61 )פי , הוים נמ"וס ססהג"ר מס פירינו "מר )8ולכן
 מס כו6 סמ"מר גוונת ג)ומר עניינו 6מר . סנגי6 ע) וט מהן0ס

 ס)6 ויר6ס , כיני כר גמטמד )מקס 6פר טס;ס הרס גמענסססחג6י
 O'~h ;גי6 ח1ןס גמ:נס טסתג6ר מס ענייו כשישמי וי סיס גי ,)ורך
 , דפסו י1 סגרם שכגיל גדי וו 6מר סרנ "מס "ג)לסס,

 וסו"
 ;טס

 ונו' סקסן גיוס גמרנ הסין ס' ממס ס6)ת 6;ר גג) 6מר הססגרטיס
 נמוך 8היסס מקרכ )סס 6קיס נגיל יגרו 06ל סיקיגו Sh' ס'ושמר
 סקג'ן ;ישפר כמטמר נספור מאוו )5 האס , וגו' גפיו וגריונססי
 לינוס ממס וסוך Pnnht נסרקת ו)8 יחרו והמי גסר0ת וטלמכס
 0נ6מר )פנין מאן 0ו)ת הגי סנס סמ6מר גוס גג)) סכוך0סענין

 ;8מר מס כפי 0סגוונס ט) ר6יס כרג 1סגי6 . סינ' סי גמטמז )מ"כ)1
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 גלו וט וכמנס סרג 6מר )(ס , גקיגך
 טוין קינו סיני סר גמעמו כר8יהס סגדו) סמר"ס cts 1סס)כוייס
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 ;,ריך מס י)מרגס )נגי8גס ;';)הסו סמואך סחע0וסו גמסויודיטגס
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 לה לר פרק שני חלק נבוכיםמורה
 וביה , טסנו והשטר שראוי וטה לעשותו שצרץ מה מלמדכם לנביאיכם שאשלחהו מלאר שתעשינו,מה
 על הנבואה תבואתו נ רבינו משה בלוזי נביא שכל והוא , תמיד לבארו סרתי לא אשר היסודנתז

 : ודעהו , מלארידי
 רבינו אשה נבואת בהם נבדלה אשר הבדלים הארבעה כלם אדם לבני ביארתי כבר להפרק

 ובמשנה המשנה בפירוש ונלטע.ו א זה על ראיה והבאתי , הנביאים שארמנבואת
 בנבואה אותו שאוטר דבר כל כי , אותו אודיעך ואשר , המאמר מענין ואינו להשיבו צורך ואין ,תורה

בפרקי אפרי אובשם
 53מ)עות לעל . ממך ע"י סנ3ו5ס 1oblsn ג : סג3י5 3קל3 פיתוי ומס סנריך מס וילמךכס לנגי6יס 6סלחכיסמל6ך
 : ל:3ו5חו הקויין ולמקוח סמדמס סכר סרתי ל" 6סר קיסוז גחן כ"כ Of)t . ממנו ולמסמרלעסות
 : מלק כסלק . ס"(גס כסירוס וגלית'ו א לה פרמ על סגגו6ס תכויסו מרע"ס כלחי גגי6 סכל תמידלכירו
 י נימי כצתי 6וע לכן סמךמס סכם 3ו סר15ן . סמלצךידי

 : ודעסו 6מר זס ועל סנודמס, כח ידי על סיס ל6 ג3ו6חו כי קטלגי 1ל6 רנךמסם
 פירס ל6 למס , סנכי6 עגינו מלצך טפח 6גכי סגם כתורס סכתוכ מס זס כי גור ססרכ 6חר טוב מסאכזר

 , עמנו וידגר גגגי6 יכ6 סמלצך "מר ולמס , מלצך כסחוף למעלס סימר כתו מלצך יקרך סגכ'6סרכ
 סיס מסס כן גס btJ)O על גימר פיס "0 כדרך לסתרך לתגיך מלקך סולת 6גכי תגס סג"מר כי כ,סוסתסוכס
 ל מלקך ידי על סגכו6ס 6 סכ" כעכור מלצך גקר6 סגייך כי מנכי* 6ל גרמו סו6 5סר מנס סמלצך כי*מר ולכן , נעגל חט6ס 6חר לממס סימר ס3סורס 61ח ומס , כעסיו לגמ63 מסס נימי לגחנ" כין ים סנדל ומס ,ג3י6
 נקר" סגכי"כעכור

 יקים 36ל , כעולס כמותו סיס ל6 כסיגי סרר סכזול סתר6ס סוס למודיע כולו וס וסיס , מלצך
 גכי6 יתעלסססס

 171 על סגנו6ס תכ61ס מרע"ס פלח סגכי"יס סכל סרי טכי6ר ומר , עמו וייסר מרך טי13"
 לדעת כי כן, 6יגס רכיג1 מסס ג3ו6ת 6כל תורס סחרי מכלל סו6 ומעלותיס ומזרגותיס סגכו"ססידיעח *עס"י ירפס 1 "כיקים מידר חרע"ס גהוצת גכזלק "סר קככ7ליס הר' כלס "7ס לכני כיגורתי ככר להפרמ : לזם סגמסך כסרק וגסו , כרמיוס 1ל6 כ63ור ל" עמו ידכר ע6סגכי"יס ס6ר לגנוזות זונוס סיגו מרע"ס סג3ו"ח כי"ר זס וקודם , סגנ61ס תמתח לב"ר רקס סמדמס סכח וסוףמלצך
 וס61 6ןס לכל סנעסס סחלמודיי ככי6ור כתורס ומדרגתו מעבו ('plh' ולכן כתורס מכ51ר 610 ג3ו6תומדרגת
 סו6 כלו סמ6מר וס כי סמ*מר כוס ט'ח1כר רעי 6יגו תורס סתרי מכלל ס"יגגו עמס , תורס ומבנס סמסגססירוס
"h)Sלכל רמי וסגם , אורס סתרי olh PUIS סגכי"יס כל מגכו"ח ע'ס רגיגו מטס גכו"ת )כדפס סכדליס ס6רכעס , 

כי אברבנאל
 טסרנ גוס 6)י והנראה : וידע יחן מי סטו סמ"מריס יחייסגו61'ך סימי 6סר גפמ'ס שנר מס )וט סותר יכיס סקס , דגו) סג)ומפעיות
 , הפוט) סג) ע"י 6ס גי ית' מס") ,גסס קתג6 60'6 ימטוגסמנים
 , גיגריס רמו;ס סגס ס51 וסס"' , ססג)'ס D'inDIi סדרות ווהן סו5גי
isbגנג61ס גסינגר ס5מוס , סס1ט) סרג, סו8 גנג61ס סקרוג0 סס3ס 
 וסגה ננז)ח כלסיח ססטיטס ויקג) כסף ספוט) נסג) יחיגק 0טג1יסגת

 )יגר ו)סמ(י)ס )הקוהם 1)6 )זמ1הס 1)6 )סנטימס יוג) )08דפיוני
 ומהוגק גונר ספג) ומגח ומסחטגד הכוט סמדמס ססגח )פי ,6מר
 קודמו h(ot וכה 5טר מסננו6ס סגדו)ס סמדרגס )דעתו סי6 תוהנגז)
 סגם יגקוח ועניינו , סרג סגחג גסו קפלטי מגלי גמ1י5וחmh"n סו6 גו טסי,ין , פויס D (6('O , גו לדגר פס 6) קם וטו'6 ,מרע'ס
 1116)1 סיס )6 וט ומפוי . מדמיע ntuith מגעי כפוט) ס(כ) טססטכ)י
 מ)8ך רוסס 0י0 1)6 גו, סיתוכ ,גר hS ומירוח, גמ()'ס מוגףמטס
 גוגו6ס 5מ,ע' סיס וסט כמומס סגת ג6מ1ט1ת נגו6וח'סס סיוסנג'6יס ט6י למוס . סמימס מסוט) 0ון וטויחו סמלצך מחקוי )פ' גומזנר
 מנקים סיד סיפיוני (סגמ )פ' , ומיינו גפת) מונ6יס סיו גןוע)

 דמיווס מסרח וגו8ומיסס ונסיות , רייסס סוטפע סטפע שמווופסטל
 ט) מורס וסורס סהקו' ט"ותו מ)8ך יגר טומטיס 16 סמלצן רו6יססיו

 מלע'ס ססמיפ,-מהסגין סיס6'כו)6
 " , שי י " "י שה

 טד סדמ.מי סגמ נוגר ons )סיות 05 גי , לת 15 נגעיוגסנטח
 חגין וט חוט t(1Gb . ,ס ג11)ס 16 דגליו (מע 1bino 11רססעך;ס
 , )פניך מ)8ך סו)מ 8נג' סוס )מטס 8מו אסק"י ספוק גוס סוגגוונת
 ),זוח )מ:ס ס6מנס )וגי5יס, ס.יגר ספ1ע) יסג) 0וwlO 8ו0מ)6ך
 סמזפס גגה גנגו"תו משחמט גלחי וסיוהו ססכ) גח והגגורחוגולחו
 6חריו וסוס . יגעיו שמע 1)8 צורחו opnn ו)6 מ)6ך מציר כיס)6

 ר') , סמקן רייסס סיגף לפי גן ימיו )6 ס:גי5י0 סטארסוזיט
 unm %יסג %ן %צש::'" ו?שמוש גמם חננורת גחנת ו,ס , יגריו 1;1) גוגו"הס ומלוך ,וררסימקו

Ph'soaיס(;מפ D')GD גו )וגריסס ,סו( )6 ימיוווח וממקים סס( 
 טיין"מפוהי:וטם :ה'):טןו,ותטיייקן)%,% htonסמ6פר

 מקויו כ'6 ספוט) מספג) סוג061 סיפח סמזוק סחסיס )6 )וגריסירסס
 ס6ס)הסו סמוקך סו5 גו להרי גן נס 15מר 1סו8 . דגרוו"מיטח
tt'h's)i('כר ט)6 %ר 6:ר סיס1ד 1011 , גזמי1וס מהסקס סיסים י 
 מנמסך כס' ס5ג6ר כמו הורס וכמנס כמנס גסירו( וט וכיס ,מלכורו

 . מ)6ן ייי ט) כוג""ס n(tohl מפס נקהי נגיף סג) 1ס61 ,06
 תג6 סממנו סו6 גייוט 06 גי , ספוט) ספג) ע'י גוס סרקן51ין
 שך,י גננצ טסוגו6ס )פי סמואך, סוג":)גמקוי מ6%ג)

 , סוגרתי כמו סמדמס כחס סגכורה כסכם דמיונית כפורס tmhמחקים
 0סטנין דע ס~כרהי מס מ'ס פי; סוך ג8והו 6מר 1)גן ויטסו, 6מר1ס61
 ספוע) סיג) גין DiDho' סו8 גי סמזמס סגמ סו6 סוס uinbt~t'גן

 נויח מחקים גוס סיו )8 ססנג'5'ס טי"מי )קמר קין . סטי)ומגח
 , מדגר רו6יס ומרכס , משך e~ht1 ס'ו מסס ג' , וגליי 1סמיטססמלצך
 סרג גש 60)ס o~ftaw ג) סוס ג' , 16חס סמזגר 610 מיקייצו קו)מג)תי סומטיס ומסס , גסSD 6 )'וקג יהט)0 סי%1 מדמיםוממס
 מזם כפו תתנוגן וכמסר . סמדמס סכח sunn כלס וסם , מלפךנסס
 יג6 וסנט מוגבהי, מס ג) גסרק'ו )ן יהלומן ממזו טיגן 1גפמ'ססמוק

 : ,ס ט) כ'5ור חוסנת סנגויס מיקי )(6רגגי16ר
 6תר . הברלים הר' סלם ארם לבג' ביארת' כבר דזקנקרנן

 סועת וג,6ל גנג,6ס 6זס גגי יע,ת גק)'ג סלגט,גר
 ומהיר , סונו5ס 3מ,י8ות וסכיה ססכ,ות 11רך "סו8 י8מיו0ו06ר
 תספק )'ר הסרק , סיוי סר ממטמר וט ט) קים 6טר מס"קגפ)'ג
 )חת סרג רקס , )פויך מאן טו"מ "וגי סיס מפסיק גוס יקנס8(ו
 סיוג)) מוסג יהסוג פן ס8מנס . גס וזעה1 טרדיו גפי גונ51סנזר
ננזר

"100 
 שסגין כופרך , נגיף ;וקין 8מר ע'ס רגיש מ0ס ונוצח

 וט צמרי קיגי6 )'ו נסרק "'וגר סוגו"ס טנדר גו )נ"ר סוסמסרק
 , ע'ס רגינה מטס (nhu מנורת ,6 38) י גסס ס1ג,8יס ג11רח610
 גשר סגגי "מי צגן , ט)'1 'חסתך 1)6 גיי ג18ה1 וגו) )8 סו8ג'

 גיפר הניס יס1ז' מלפגות 1' ג;לק וסק תוים 1געטוס כמהנסגפייוק
 טמר )ננ61ת ע'ס רגינו מגס נגולח גין :סיו סגן)'ס 0ן'סמיפ
 צגני גיליתי יני סרג 6מר למס טיהטורר רלי סימנס .סיגי6יס
 ,מס כן ונס , סגד)יס כן' גימלהי נגר גלומך ססחפק 1)6 כגס076
 סמ5מר ,ס מטסן 'סיס )6 מדוע יקלס טזיין מרעות מוגשתסרג יצגי % 1tbw סג~ס פיות עם גי , סמ6מי ~ס מעטן איוו6מר
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