
 4זעד לה פרק שני חלק נבוכיםמורה

 אסבפ אחריו, יבאו אשר כהגה לפני אשר הנביאים כל נבואת בצורת ה% אטנם המאמר אבפוקי
 ששם והוא בהמיזה, ולא בביאור לא אחת מלה אפילו הפרקים באלו בה אדבר לא רבינו משה בנבואת
 זולתה בנפלאחעיוובנפלאוה עוי אצלי הענע וכן כספוק, זולתו ועל סשה על אצלי יאמר אטנםנביא
 מי סכל נבדלת נבואתו היות על התורה ראית אמנם , הנביאים שאר נפלאות סכת אינם אותותיופי

 אעה שהשגתו הוריענו כבר הנה להם נודעתי לא ה' ושסי וגו' אברהם אל וארא , אסרו הואשקדמה
 שיתאחר, מי כל טנבואת הכדלה ואטנס , שקדם ממי זולתם השגת כ"ש גדולה, יותר אבל האבותכהשגת
 הנה , פנים אל פנים ה' ידעו אשר כמשה בישראל עוד נביא קם ולא , ההנדה צד על אסרוהוא
 וטי כהנים ממלכת הם אשר בהםראל אחויו שיתאחר סי כל סהשנת נברלת שהשנתו ג התבארכבר

קדוש
 טובשםאפורי

 מס וממס סקדס כמו מלקך ע"י גבנניו מניבים גלכי כיb'~a 6 )סי )ופר רסס . כס 6דכר ל6 מרסיס נכויתב
 ותרדמס וכתרוס פילס כחניון כחלוס סגכי6יס כל , פס6ל כססחמס1ח סיס סנכי6.ס סקר וגכו"ח המדמם סכםס;חפסות

 ותסס כו 6דנר כמלוס 6חודע %י1 כמרבב סומרכמו מסם עי כמסוק נימרח :h'O סנגו"ס נסכרמ,ו)סיכך ממרמססכמ
 ומחמוגכיס יר6יס סנכי6יס כל , מסס וככח סג6מרער סססנחו ל") . וכו' מססנח נכד)ח טססנתו ג : וגחו וע)לנ"ע

 כעסיס סנני6יס קל , רעמו 6ל 6יס ידגר כלסר1מסס
 1PSll ועל מסס על חנלי יקמר 6מנס גכי6 ססס וסו6 : ו6סמעס ענדו תמ"ס עת ככל ומסס ומקרוכ מרחוקתי1חזיס
 , וכחידס כמסל דכריס ומסיכים גסמיח ססי6 סססכס כי מרמס ככח יסחתס סל6 למס ירנס ,כססוק

 תר6ס סל"
 גכי6יס תורס 61מר1 וכו' עכדיך ירי ועל כו, נתירתך ככתיג קמרו, סמקורס1ת כתפלוחיט דינו וכיחסעזר6
 כגסל16חיו 1S5e כענין כן בי סרב ויקמר , סגכו6ס נודרגמ י1דעיס סין סס כי סכדעס כגפת ענפי יוחספיפירו רפוי גרולס  פפרס  hwt מרע"ס לפכורת כגכי6יס כין ים כן לנכי6יס סקדס רוח גין סכול סיס כמו כי ,וגתוכיס
 6כרסס 6ל ו6ר6 "מר, כו6 מקדמו מתם גכדפת סגכ61תו כמגס סגכ'6יס. ס6ר מכת 6יגס חותותיו כי שחווגפל6ות

 מסגת סב, כל , גזולס יותר 6כל סצנות כססגח OJ~h סססגתו סודיעג, סגם , למס (tpplt ל6 קן וסמיועו'
 עוז ;כי6 קם 1ל6 6תר1 מסס 6חר סקתיס סגכי*ס ס6י pht))t קנךלס O)nbl , וגח ועכר מסס מקרס ממס.וולתס
 סטילס יייתית 5כל bS op גיפר6ל ו4ל  סימרו מס למייכ ייכי, ימס , ot)P 6ל o'JP ס'  ירטו 6סר כמסםכיסר6ל

יסייע סרג  סיכי6 וצחר ,  לתריו סיתיתר פי כל פסגת תסתר נירלת  סססגתו גתכ"ר סקס , כצמת וקוך סגופיתכייר (olp סלי  פכן כל קרוס וגוי כהניס ממלכת  סס "פר  op ל% כייריל oh סתויר ט14 יי" סכתוכ סירים כי 5תר09
אברבנאל

 מסרק גיס 16הס סיסיט ר,ר5ו' ממק מסיס ג'ט יסנד)יס 63emhור
 , כוג'",ט סקר )ננויח ט'ס רגינן ocn נגסת גין )כגוי) גרי )"סו6חד
  ספ0 פרב סוכר כברלים ביו' "גי  אסריי ינ: .  צ'רלס מס מ(סויוניו
 סיו, :יום eP , טים: פפ,ס ר'  61ינ0 ג)גואס elttiu פכולי0"ינ0
 ספפ סויר  סר"טון :סיגו) תן"ס ס)6 , כןמד"ס

 9ו"
 יוגי"ים ככל

 :נומר וטורד סר רגינו ccnl גפר,ס "ו גסל.0 )גויתם0יס0
 ויינכן . "ל'י גרגר יזיל אס ייספם יסו לונר יוסר "סי "לפט0 וננ"

 ססס מס רוסס )סיגן מגן ע'י )מננ6'ס( סיו eth1):o סכלשבוי
e'ht1(;סנדלר פלטך ירי טל ל, ט'ס רנ.נו  ופיס , ומיזם גס OD שפונס  ונ"רר , ,לפנים סניי פטם 6ל ' ס גרגר ונאפר כ1 "רגר 0ס"ל 
 מידם גלו גרויו ע) סוני (Dh1 ")ג מט) סס I'hD גלמו ,  'ג'עס'
 טוינו , (o~lfn 1)% גפרור פיו פפירי  טכסור0 סו6 , מסלוג)6
פסלני

 יי5 גן איני רירי ופסי , ויםפ1נגי0 וויילס Othlt פוליטיתסכל מבליטי  יינזל . י1רי1 טל סרנר יר51י גפרhih 05 גהירפ
 אדם ילין כלומר-כפו , רטנו "ל G'h יכנר יאסר יופרטיכתו3

 דנר' )סגין O'D מ'ר ס) גדסהו כס סיס גן הגרו וגר, )ממיטוגיי
 %1 סנניויס סכל ו0סנרל0רייפי .  ;לס עמזו ט) עומז וסיבמנגו%
 ר,מ סיהסק VD גג) 6ג) גן 6'נ, ומרסיס סין1ן ru גג)מחנג6יס
  )ס ולי1רפן truv  ליו11 ורץ ז"יני  עלס יורם 11נ051 לונטסומקיט
 פס גל פסונ,  ולפיכך יסים כמלאכי וטופר  ומזיפן  פרוון  ייןסרסרי
 פ',י1שנאפר

~DDndt 
  1"מר Sho יטיריו וגץ לכס, ס' י"ס מס

 סf~nu , 5 פפור OD ואפס  למפלילי לכס יוגו לס0 אפוי  לךלו
 (hto ל%ל0 מי1רי0 מ00  פ0תל9ס כס0יגו"ס ייני6יס פכלפרס
 ס7ומ0 ומן יעוקם ס"טכ מן פירס  לסיגן  0י"סין tbhS פר%  1פרפ'י פיסוליים,  0ורסי0 6ע )סיגך סט0 גט5ר )ג% q1)eורכי
 )עו)0 סכוז מט)'1 נסח)ק 1)6 , סע1)מ'ס ),ור 7סחו ונקסרס ,)0
 המרע גכטר סרג יגרי ט'כ , גמ)6גיס נותקכם פניו עורוקרן
 6מר טני,0 60)0 סני)יס ר' ס;) ר61ס 61חס . ג5)ו סנד)יסגעמין
 O"D רגי,ו ומטס ממרפס ס"מ ירי טן מבגריס סנני6י0 טיוחוסוף
tnss, ססני0*  נמריר 16 גח)וס נג(6תס כיתם לגן h~o יייול 
 ופיפר פר ט,0  רבידי 4יפoht1" , 0  סרפיווי י"מ ליריהסכוייי

 הג' מסגד) נס ס6', ססנז) 6101 , גס זמ'ונו טריז סיס ס)6)ס'
 פסו פרג 3י6י גגי , מ)8ך ט'י )6 ומרע'ס מ)6ן ע'י סנג'6'סחב)
 ופיוס נפסל ~o'hl סיס פס  ר61י0 לטייך 1Dh1 פלאך ג"1ס1ססרל0
 סלי 5פרעפטמ

 ל6ס מיזע, ג)6 גועיו ע) מיגר ehn 6א פסל 9פ

 יפרפר יס0טל,ס h?h פניו1  5ין  ופתפ1:1יי  ונג0ליס ירוייינגי"י0 סורח 1כו6 סג' סכגד) גס . אטונלי סמדמס סכמ ט,ין 610וט
  מטתמס סיכ hsG ט'ס רבינו  1פס0 , 6,)1 סתגק')ס שגס 16הסנקנו)
 לגל  פוכן יס0 פיוס סטו, פו' 0סגרל  גס . )גיל סיס ל"יפרפר
טס

 לסוג"
 , ,שריקות כגוב Sh ,וין  סיס %  ולכן הירפי נכח ננני5סו מס:פ;ייי  סלי )עי טמסס 6)6 שינו  "'י ייי*0, :%  ין  יצין

 ל% מרפיוני יכה  ינגיווסיסמ ~DiDh' סיום עפנ' סוני5'ס סקילמוס
 )קומיס ס6)ס כסגד)יס 6רגטס סיו סס יום . פת  נבן פוגויםסיו

 יית 0סספבוס hlol "פד בוא יפ1פי פיינ0  ייפנה , ממקריס'מסלח
 ולטייפ ,  פרפ'י גיגי,%  כן  ס"ין פפ  ינני"יס גננ61ח ונגורחוכמזמם
 1% סעוהזק כעיק ;סי שוס סמם סרג וגר 6טר 0ד' סקלןמינרלית

6(oh~o ולמר , ססרק ג,ס el'bn  פפייני %  סיס  ס)6 ר!)  סמ"ר  
e)ttDימי nnhb ספ0 ססגולימ  ויייוס , יפשור ליס יפיוסו יתוריי 
  ;)0 פ,ר0 ליוי גיורתי יגר כצן  פ-י  6מר , ספרסו0 קן' סמס  וגי6פר
 סמון ר') ג)olbe 0 )נדי טס0  6סר כניסור כיס כי , סנד)יס0ז'

 ססויס יט , כף נביא ששם והא : ססגו)ס ימיזי 6) )6סה)מ1דיי0
 לגסות ו'ס גטח41 גסססכהוג

 גססוי
 h'o כאפסיישונס, 1סרסי1 סרב מדטס וסורקם .

 תססי
 פל פו5מר פ61 ימטוקף י0 ינ0 כי ,

 מסס ע) נגיף ע0 ט'6מר סל3 16מר  וגן , מרר ול6 ניס עריםסני
 כנזר סוס כי , גנזי )6 גקס6ג) כ,גי6יס ק% וע) ט'סרגינו
  ססמויתיס  ססי0 מכפי וסיר סיג זעה תסיס ונסי , 'גסס)6

 סלפוס ,סיס יוני" מלמיס כפכפי לינויי ילמיי0 פייגי0 יסוינפל%וס
 מוענק ב)פל,וס לודר סרג 1410ך 1ס פפוי , ירו פו  פופסיסכנסים

  ולין , לונ51ס Ottnig  יזגט לרפסו צייוסס  ייני5י0  ס6לוגנפ)6וח
 "h-s כך , כססגסו  י;ני6י0 ליקר נסיווי ל%  שפרפי  שכפונאפר
 סרנ mt~fo י0סגהו )טס.ומ טל" 51תו0 . יייל,1תיו גיויסיויססוס
 'ח' לו קמר ממס למטס סקס ר') כחוגר טפן 06 , סומניס פלאייפי

 6מר "ג6ו כוגי6יס גגהי,ח ,6,0 מטחיו מק גי fnEt ,)ט
 , גמ"ס ~Shlet טוי וגי" -eP. 1)6 טויס ק"מרס מ(ס סוג'מ1מייחס
 ייתעו שיקמי ר15י  סייס )פי 5סגזס ע') סר6יס גשת סרג "מרוסיס
 1סנ0 , סטת.ד מן  סיונר סיס 6ס גמעם שיעריל טור גגי, ייוס1ל%
  ג';ל6) קומר וויי9 , כפטר גיטר6ל סוד )גי5 י0 יל6 פגר  נלסון5פר
 פ'פ כפר ופו 160מוס, גס6ר ג'ט קזוס ונף ;סמ0 ממטתסים
ע14 "פי 61'ע . (~Ov 619 ונם קס mnlb), O)lte %5 קפ ל* כיורשו'ל
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 לה פרק שני חלק נבוכיםמורה
 , הכלל על נביא כל טמופתי הכלל על מופתיו הבדל ואטנם , האומות בשאר ולש ר , ה' ובתכםקאש

 אליהו כאותות אדם, סבני יהירים בהם הנידו ה להם, נעשו א4 הנביאים עשאום אשר הנפלאות כלכי
 כל את לי גא  ספרה בם'ש  לי,  שעירם  נחוי וישאל מהם תמה ישראל מלך תראה הלא ,ואלישע
 החיה אשר בנה תה האשה ואת המלך אדני . נחוי ויאסר וט' איש ויהי , אלישע  עשה  אשרהברולס
 לעולם נביא יקום שלא כן נם עליו ההורה הנידה ולזה , רבינו משה זולת נביא כל אותוה וכן ,אלישע
 אמרו והוא משה, שעשה כמו עליו והחולק לו הגאזת והשונא האוהב לעיני בפרהסיא אותותשיעשה
 שני הנה קשר שהוא , ישראל כל לעיני וגז' והטונתים האוחזת לבל כמשה בישראל עוד נביא קםולא

 היו שהאותות באר כך ואחר , כמעשיו שיעשה מי ולא , כהשגתו שישיג מי יקום שלא , יחדהענינים
 לעיני שנאמר אחריו הנמשכים ישראל כל לעיני נ"ב והיו , עליו החולקים ארצו ולכל עבדיו ולכללפרעה
 ולא )6( , לגולתו יהיו שלא הצודקת הנדתו קרסה וכבר לפצו, לנביא נמצא לא דבר וזה , ישראלכל
 לעיני יאסר לא כי , ישראל לעיני ויאמר ההם השעות ליהושע השמש אור מעמירת שבא מהימעך

כל
אפהך' טובשם

 סי6 רכיג1 מסם גגו6חסססגח
~SPnS 

 . ס6ומוח גס6ר סכן כל ד : למריו סי613 מי כל סססנתגנד)ח כיקר סגכי6יס מכל
 ומס כיל, מסרט"ס )מדרגת מניע סי6 כיעס )נכ61ח כ,סירמו, מוסתי נבדלו וסגם . סגכי6'ס ס6ר מכת קימם ממופתיוג"כ
 לופר יט גלטס גיסו 1פ5י קס מעולס נקופות ר"לסיפרו כסתחרתס כר13ייס סגגי6יס ס6ר מתימתי ע"ס  רגיגומסס

 ס:3י5ס  לפיפיס פרפ"ס מסגיי סלפו  יסוף 5סר,סירים op ילך  כתסי"כ 3רגוייס olnb , סכל לטיניוכפסותס
 ס6דס  למין ס5ססר כיו סקסי  לסלפוס נלסס סייפ כןntnrbo 6סר  וסתוסתיס ס"וחוח 5גל ןכו' כחמס גימריל עירגגי6

 ר"לסל% .  יתיריפ  ניס  סגיני ה : סימנס לסלמוסלי מסתירים יסע רסיס, סיו כי מקריס, 63רן לצ'יפפלפון'
 . פסס טסס ביר ריל סג יתירק ילכל ~optn סיר לכלנפיס
oehtיפר6ל כל ילעיני 6ר% ולגל טרדיו  יללי מרפס לטיגי יפפורסמיס גלוים  טסי ס6תר גתם סס%סי סתג6י , 
 6ליסו כרותות 6רס 3גי יפירי 3סס מגירו  סג3י6יס  עס"וס 6סר סנסליופ כל כי  י6חרון ססירל יס לבי סרכוסגס

 61)יסע קרשקשאברבנאל
 )ופוו טיס6חר פי כי ופי גרגר טסדפו פי כי פי פסס ומעפסיס ית  %יויית לפי י"ס , מווי , פריר , פכר טלקס  ספן %לייססי1
 )ו וביסס גסוס 3,פוו מסיי סיגין'ס פל  1ס  יוכיחו ל% לפגגססיר
 , ונירכש ימס %ס  ופריס  י5מ-ן יס.' 'ם  פפ 1ס יל פפורססרסיס
 ריס ל%  סירן )ן ולמר . מטס טגני  גן ל5 5תוופ 5יי1ניר%
 ספס.קים onlht , טזיין סניה )6 י05 פנר י3ר סיסיה 6מ ייןיי ני51 ולסי סיויס  r)na לפי ופמיר פגר הלןיס סני %ס כ'לפסיס
 יפופ נספר ויר Xh'  ייסיסיס ג7' ט,-ג סגי6ס סגר ומביסלאסון
%1eh'i פפלם טסי: ירד הר טיחתי סמל ואמנם . %י ימאס 

hth~)ומ;, מכס Otu (ס6ר מע"ח ט Gth,):o ססרס1ס מן6ת eh 
 ק0 1)6  גן יגס,ג 1'פךס . lh1Ct כ) )עינ' ו6ס ממונית סגת)ט'ו'
 6) פכם ס' 'דעו 6:ר נגו6חו נמט)ח % נפסס גיירך, עידנג'ס
 גוית ,סיס el~tlto ו);) י6וחומ )ק) מוס:'1 גמט)ת ו6ססריס,
 1)ט'וי כתו):יס )עיני ר') , מגריס ג) ולטיני כרטס )טיויסמלצו
 כו', השמש אור סעמירת שכא מה נטעך ולא . ספס;'פיסגעות

 מעגי, נ17) סטק משג וסיס )וג61ס otttip~ מע.גיס הסס טחיו)י
  פסס וי51וס פכו  ופפולי )רול יוסר )ס ססיפ ליסוספ מסמסעפיוס
 משגיס  יפוסס'ס סיו  oht סספיפיי מניס בסון י11;5 פילסכפי

 פמפלפ גוונן (((Dht יייספ ןפלפ  מסיס יחהייג ),נ"טטומייס
  מספק 1ס לסטיר יי3 רוס וט  פכיי פוס , פורפיי פטלו כפיפרע'ס
 סנחמזט במס 06 גי סנ)נ) הנועח גנט,) כוס מיי ")6ג16מר1
  ח'ט  גייר  גייס סיס (tSh יליזו  פלתפס0  לסיסיו ק פפפ 15רבס

 יו2  גריו סירוס טתוס סוס סיס סוס כי  ליפיספ ~cnc 5ורפסיירס
 סנייס סמך לין רופס ס1י יי0 ויפיר o~t)h.  פספין פתיית 5"-סוס

 , גמו:גוח1סס 716 סיס יירשל יוי 1!גל לפיריך  יסק סיסנפייס
 , סם מחמס )נר6 שור 06 קי וגחנוטתו, S1ih1 נגרס פוס שסיס)"
 חווטח גגטו, טיסים ר6וי טסים נמו סט,)ס גג) י)) סקס סיס )6לגן
 גפן חלתו ט'"( ג'ס )דף פ'ג ס'1 3פסגס 1'ל  t~ninoc  ולסי3גיפין. h~(r טיפ פיות  מיס 11'5 גרגר  גוגפון  ס0 סקס סיס 36) ,סנף)
Oioטפוס כ'ו ופסן יפח יצ 4חס טרח 1' סייפ יפרו  פיס , 
 סספ1ס ליסיספ ייתם פיפירפ יוי 5יר לגן ספים, ייו0 פיריםיר'
 יסיע ל% סיין סניפי יגדול ייוס ספיר כיוס שופיו ייי5רטס(,
 ל6 וסורן סס)ם לפי וט סרג יטס טוס . יפיס יסדי גרו) "'יום
 6מר וסורגותי . פוס ינחר )6 יצול וכסכרת  יומו לפי 06 כייכיס
 וסם 5יי0 שסריס  גייי קטיו סס, סיין "נימי גנת) גגנטון 16)0סיס

 סמט)!ת גו) יברג יפגיר טעמו וגן ספי, ט'ד ונרץ 6ור טסויס6ס:מ
 ס6מ1ס , 6מויגיח מטקות טלר %) גטוג סוס שסיס יסעיסוסעסס
 סחיר, )6 6ח( מסרוח 1) 6מ;ס , ח') ,ס ס) ססרש ג,ס שתגגגיגווי
 )ועוח ס,) וק! ק.סרג

 וסקחי
 טס יטפיסו סקס מס וימל גסמוס

 ליההטץ השטש אור בעמירת שבא מה יסער ייא )6( להפרק
 כל לעיני אסר לא ישראל לעינ. ואמר הה0השעות

 הוא אמת הדבר אם הטוען לטעון יוכל . במשה שבא כמוישראל
 כלם גורעות היו סרע'ה שאותות כטו ישראל לכל נורעמש עמירת שהוא הנכול ההוא האות קייטת אסונה שנאכרןכסו

 וסופת טוף ים קריעת טוסת וכן , כלם לפני ולאישראל
 וכרגע הקציר 'מ' כל גדותיו כל על טלא הוא אשר היררןקריעת
 ולא בירדן הכהנים רגלי כפות נטבלו געת המים נחלקואחר
 ישראל כל שם והיו סלך של במאמרו ע1סרים ה.ו רק המ.םנקפאו
  חומות הפצן  וכן ,  ראובן יבגי גר מבג'  והטף  משיםלבר
 מישראל אלפים כמק ש0 היו השביעי cl~a בשופרות ותקעםיר'וע
 ה'1 ואלישע אליהו וטופחי . שלימה יריעה לכלם הדברונורא
 יד על שנעשה מהטנפת אליי% שבמופה' הגדולים נטןגדולים
 אחר שהיא לטלואים שמיני המזבח על האש יהירת רבינוסשה

 לפי פעלה אליהו ואש , טבעה לפי פעולתה היתהירירחה
 מאות ארבע היו הבעל נביאי והם עליו החולקים נגד זההיה וב! , כתעלה אשר השם גל שלחנה שכטבע טה ובהשךטבעה
 ות היה לא אבל , עבורתו אתר נמשכים מיש-אל ם יםולמה
 מקוברים היו שלא לפי טורינו הרים שאמר כסו *שראל כללפני
 חלק לא ופרעה , ובארצו בנחלהו היה ושבט שבט כל בייהר

 1,4;)5ן"ן.טש,.ן1.: העתירו לו שאמר הצפרדעים מור עד רק אמונתו עלבסשה
 כסף כשמוגים חמור ראש שהיה עד מאר כבר רעב בשומרוןשהיה
 שמרון בשער טוזר בשקל כולת סאה ה' אסר נח אלישעואטר
 ארובות עושה ה' הנה ואמר נמנע דבר שזה השליש שחשבער

 ישראל כל לעיני היה לא אבל , הזה הדבר 'היה?שסיס(אם
 ישראל קצת לפני היתה שאמירתו ביהושע הקלוג וטיש ,נ"מ בפני זה עושה היה יחד ה*1 ואלו יחר מקונצים היו שלאלפי
 בכל רבינו בטשה ובן כלם, ירעו האות בהגעת הכל, לעיניולא

 לפרעה רק בואם קורס הודיעם לא במצרים שעשההאותות
 בריאה אם  באמרו וכן ,  גושן  נארץ היו שהם לישראל לאועבדיו
 ואבירם דתן סביבות שהיו ישראל קצת רק זה שסעו לא ה'יברא
 גהת שעמד פעמים נשני וכן , כלם ירעו האות נא בעתאמנם

 לשאול ויש ררתו, אחר אמנם קורם זה הוריעם לא יוםארבעים
 לפניו ההוא כיום היה ולא הפכוק אמר איך יהושע מופתבענין

 מרעיה שבקש טה בכל והלא , איש בקול ה' לשמועולאחריו
 הפנים ברא.ה הסכונה ההשגה לבר בקולו שופע היה השקמאת

ובקשת
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 5זעה לה פרק שני הלק נבוכיםמורה

 השעשע לך אמרתי ואמנם , מהנמים אנשים בפני הכרמל כהר באליהו וכן , בכהיה שנא כמו ישראלכל
 ההא שהיום אמר וכאלו שלם תסים כי שיהיה, הנדול יום שהוא , תכרם כיום באמרו לי שיאהספני
 שהפלנת ומופתיו משה נבואת בשכלך לי שתבדיל אחר , שם הקיץ שביסי כגדול בנבעון אצלם הת:י

דוגדגה
אפצץ

גטס0
 ס0)"

 כנדו) כגבעון 6נ)0 סיס 1 : יסרכן כ) יטיס
 וסור )ס)6 פע) ססו6 כיוס ססעש מגד ליל . מקיןמכימי
 16)0 גריס סיס נדו) ונמסייוח נדון נתקף סמ)ממססגנמו
 . כן מענין ולין ג7וי0, סטו)ס ססע)ו 6מל גח"רך ססי1סמס
 רומס מקיר 6מו תנן hlinc סנטיך סיסוסע )ומר 6ססר16
 , ססו6 ס16ל כעכול סייס סנת"רך גרפס וסיף מסמס)"ור

 ; הכמל סודות מתי מאס וס6י

 מוםשם
 תסס 6סר סגד1לות כל 6ת לי ג6 מפרס כמיס לוסיגירס לגמזי ויסקל מסם תמס יסר56 מ5ך פר"ס כל6 ,ו"לשע
 6סר גגם וזס ס6סס ד"ת סמלך 76וני נחג ויקמר6ליסע
 ומס , רכינו מסס זולת גכי6 כל nmle, וכן , 56יסעסחים
 סיעסס לעולס נכי6 יקום סל6 עליו מתורססגידס

 6% קמרו וסוך , מסס סעסס כמו וכס1נ6 סקוסם5עיגי כמרססי"
op6סס61 , יסר56 ש לעיני עד וגו' כיסר"ל עוד גכי 
 מסנפו סיסיג מי יקוס סל6 יחד סעגיגיס סגי מגסקמר

 ג"כ וסיו עליו, סחו5קיס 6רs~st 15 עכזיו ולכל לסרעס סיו ססס סס6אוח כיקר כך ו6חר , כמעסיו יעמס מיו%
 : נו ישו וססע6 ס6וסג ומגס , נוחריו סגמסכי0 יסר56 ג5נסני

אמר
אברבנאלקרשקש

 האש ירירת על אלירז בקול ~vu וכן , r~Ngh הכנטוובקשת
 ויתן ה' אל אקרא בשמואל אסרו וכן , ענני ה' עננ'גאטרו
m~pשהנביאים גזה והתשובה . בכלם לוטר נוכל וכן , וסטר 
 החפללס בעת או עשותם קורם התם האיתות הורישם השםכלם
 יהושע ע"י נעשה אשר השמש מופת אטנם , שאמרנו כסושלט
 זה על התפלל לא הוא וכן , הש0 סאת הודעה לו קדמהלא
 שיעשה בשט נטוח נגון לבו והים רוס בגבעון שמש אסררק

 רבור קול שמיעת זולת גרולים היצהר הפלאים 0ן היה חחרצונו
 לא כי קהמת אמונה שנאטין כמו כפשוטו ות אם , סיגיבהר
 ומאת , בעליונים או בתחתונים ברצונו nwv9 הי ירקצרה
 לו אסר שהנביא ווה , התואר בזה לא אבל זה כמו היהחזק'הו
 אעלה כי אות טת ~ב"א שאל והוא ה' בית תעלה השלישיבטס
 'hfil אות שאל והוא הש" כרצון אות הככ"א לו חתן ה'בית
 אשר אחז במעלות טעלות עשר ארצרנית השסים שקצובגרול
 היום מן שעברו מצל ררך תאמר כאלו , השם עשה וכןירדה
 שהגכיא לא , השטים בחצי ששב עד אחורנית ושב חלקיושני
 הפרש מקום מגל . ביהושע הענין כסו אחורכית שוב בגזרהאמר
 אל פלפ ה' ירעו אשר בו שנאמר לשאר.הנביאים משה בץהצ
 השמש שת יהושע באותות וכן , באהר*ם כן שאין טהפנים
 כל שם היו כאלו חשובים והם סןשראל אלף וחטשים מאוהוצאצ לפני נעשו הרימה נפילת ואות היררן אות ובן ישראל כלידעווע
 ישראל כל בעיני גריך אחל השם לו ואטר .גבראל

~awl 
 גדל

 רבו רבינו משה ~nshl אבל , ישראל כל בעיני יהושע אתה'
 כל ידעום ובטרבר בטצרים שנעשו האותות שכל והואהטספר
 עמ'רת שיכה'ש מורינו הקרוש לרבי וחלילה . בעשותםישראל
 ושהשהרל הנויל בהכל*ת נרול מופת היה אשר ליהושע השמשאור

 , ולאחרת לפניו ההוא כיום היה חולא ובמעלתו גרלו בספ"-הכחוב
 )אצטן( בצד גורינו עורר ולא הפרק בזה הטאטר הארגנווכבר
 ההצלחה על לישראל טשל שהיה השלם הרב חשב *שאםאצתן
 ממאת* להבר*לו הצריר איך ארוך ניום קצר ביוט להםשהגיע
 אלא הפופח מעלת מצד ההגרל דרך מצא שלא עי רבינומשה
 השטש עמירת אסרו וראה , ישראל כל לזיני בו נאסרשלא

 מובן שהוא טה אלא אחר פירוש וה יסבול ולא , ההםהשעות
 אליהו למופת הקישו וכן , מ0ש השמש עמירת שהואממנו
 הוא כן כסו טשל לא ענין nnow  שהוא 13 הר'ם שדעתוכסו
 ההוא שהיום אמר כאלו עור אטרו וראה , השמש בקםידתרעהו
 נאטגים ערים אלו , שם הקיץ שבים' כגרוע בגבעון אצלםהיה

 תנועה נלא שעמר כטשסעו הנה השמש שעטירת הר'םשרעת
 . עליו ורנה סרה סרסרת לשון כל טענת וטרה טהשעות מהזטן
 יצוייר לא זה הצלחה,ואמ שיחשוב כמו הרב רעת הוה אסועור
 בזה אין , טורגש ולא נכר ענין בזה ואין שיבוקש ראויואין
 הקצר ביום הצלחה r~Dln לו ארגיע שיבקש והוא , טמעשנוי
 ער המופתים בכלי זת ימנה ולא הארוך, ביום שיהיה שרוטיכב'
 בזאת ירגישו ולא גו שיערו לא המלחסה אנשי וכן . ישראלכל לעיני ב4 באמד שלא מצר אלא סשה טמאותי הרב יבדי4טש4א

 בזמן ישערו לא החזקה טהטרדה בדבר הטרור*ם כיהתוספת
 ולא וה יורע ולא , קצר *ום הוא כאלו הארוך היום להםוירטה
 המופת הפליג והכתוב , סופת ההוא הענין ששיהישוער
 ההזעים טן הערילנו הוא כי , חלופו הרים מהאגרןוחלילה
 : אטתיפ בדרכים וירעיש השם ליוצר וש-אט , האלהיהגרעותיו

פרק

 פ,) נימס 756 מסק לנסיג )רג )ו פסיס ר') . ר6סיו0 ט6מרופס
 נר% סיס פויסה גי (DntGt טיפס טמייח )ס"ק טססיג גפוספט)ות
 סרניפ מ(קיסו כ,) פנס )9י (נרו )6 6ג) סג)ג) גת1ועת נסטויי1ס
 מס ופיסטיסו מטפס סמר ((mv %) נק) )ונ'6 גס6מרגתולעסו
 , נק) סס'ס מוקיסו טימר מס עם יתר גיתות וומח)4 קרוג סיס"טפס
 ט) ושסיג נגפן )(גרו סרג מילין )6 סס61 סגת חסת מסני1)גן
 , גח,רחנ 16 סגה) מנופק גגט1) ס;ס הסיס ר') ממנו סנר6סמספק
 גינתו סו6 סוס סוס כוס סנרגומ מ,6 6טר סקנסס סו6 מס61מנ0
 ועמר כסוכ מלכיס ג0סר כי וסוף , ספי)וסוסיס כוונות לספרנפירוטו
s'pnt(6 ס הוקיסו) ך( n~ho סוגר 6פ ססס 'טסט גי ס' פ6ח 
 מ(קיסו ויקמר , מטוח טפל יפוג 06 מטפח טסי ס,) 5נך וגר6סר
 פאלוס יפר שעווית סו) stP גי )6 מטונוס טהר )וטס כ,)וק)

 גפט)1מ 'יזס 6סר נמע)וח סו) 6ת ופג ס' bt)~o (6 י0עיס1ויר4'6
 מסורס גסי' וסר)נ'ג סיז'ק (ס ט) זפי' , מעקות עקל אחיינית6ת(

 סטר מן) סאן קומר פי' וסוס . 6מורניס מעקות עמר סיטוג ו6ספע)ומ פתי אכניס סו) סיבן 06 יגמר 6וס ,ס ג6י )ח(קיסו ט6)טסנגי6
 תיסוג 16 סוד מטקות עסר סו) סיפן מיאס 06 ל.) יסוג נסמעמוס
 ר') )1טומ )1) גן) סטינו וקמוקיס1 ,6מורנימ

 ס)"
 פיסים עותר סי'

 טנני0 יס.ו סג6סר גחת ורקס סנגר קפי וט וסיס , sio גסמגתמנס
 העמיס יהיו סס מנס וירפו כו',~ווח גסס פיויסס Itths סלמסחמפ
 מקומו טוגת סלמסארסיס

~hft 
 גפעפ רג סיפור סטתם ג) נטוח 6(

 , חנ~פחס 1,1 סע1ניס מאג געי 1דרו0 16 ),;ע )מפיג מממורחמסומן
 )נעופ )1) ססיס סנועחO');DO 711 0 מוג 6( מ(קיסו ר6ס סגגרוקפי
 1פ11ססס,  יטנויס Dtp1 גפי מוטע גזמן טסיך מס ט) יותר מעמוסעסר
 מנופת יתכוגפ ממיג גראס פסיס תם נספה מסגין סיסים כמר)גן

 %) סנן ס6מוו אסי 061 גגסוג תגר ט)6 דגר וסו6 סט,ניסתנועת כפי הוקיסו דגרי סס'1 ר') מעון גפג סג6 נפי ah ג0סוקיס,מהווצג גנתי סנט OIO וסטז' . מטוס טסי שמענית ס,) תיסוג הו6 ,סענניס
 פפ)1פ סטי ס,) יצן 06 סירי רצוי וסיס , dhG עוין 6ינ1גו'
 פ) )דגר סימיס ג) ירגז )עות סורגות ס6מנס . מופח וי דגר ohג, וק) יסים )6 ט(ס טפיווטו שמיונית סטמט יפוג גי )6 קומר6101 6מסי גדגי סרס סמפיסיס סרגיכו גגו (ס ג) עס "% , יסוג 1606
 , 6תו גאותן ס;חוג פירט ס1עסס'

 נק) סוס ~ot))to סוועס סגפי ולו"
 16 יגר סיס )" ופנ"ג טיסים נו וע )6י ntsun פטר )נטות)1)
 נקניט יגריס ונס ופיס למורמת מטקות טטל יטוג 06 נס סיס)6
 קופסת 6גנ . סירוסו יסגי) )6 ססגחונ Dht9 ולחס . מבסייסגנתי

 טט6) וגסו , געיניס0 מנס סצינת )כניי) גיי וט סיס .סטגע כסי )ט0וס0 6פ"י סיס 06 6ותס סר61'ס "0 ע~סס )יס6)0)יסרן) סנסור סיטרו קוים סוגי"יס פוסנ ססיס שסי סו6 כן )יטביסגתוגי0
 סס)פ סמן 6פר ונורע'ס . סDIDO ?46(n סכמיינס .)ימוין)סמי
OIO6סעגע גסי 6סמר ג)תי סיגר שסיס לנגיד . מיס )נס נו1י 

 ר') יצוג, 06 מפוח פפר סו) סלן totp,n 6ס )ס6) סוס (ססיטסס .P?? יטטיסh'al~ 1 ר6ס )כן , נס גירך צותו יעמס וססס'ילרסוסו
 ס% ולחפוי 5%)ן יפין לספגו כפו מפק"מ עסר %) סיד כגרסוס
 מסיגו 61( . )קמור מפרא עסו סדך 06ו ס,) 16סו 'סוג סענעג9י

 ס,6מיח( ),') ס"מחי סנסיס וקין יטוג, גי )6 נוטרח סו) נק)מ(קיסו
 סיריוס ססי8 ס1טיס 6ג) , סטנניס גפי 8מר )1י 16 5מז )11ג(0

 י'( 1' )ירסיס סרג 1))י נעו ג' 16מר דיך ע) וס61 )כ"תקטמסתמל
 אתועל יסוג 06 נק) "ינו 6ג) , ינ))יס יעו קפפס )גיבס ספוןפקיד גי )סטייג )יינו וינן וי"ח;ע סיטם )1) סו6 נק) סמ"מר טניןויטיס

גי
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 לה פרק שני חלק נבוביםמורה
 מאמה תשמש , אטהתה על להששה נקצר מדרגה שישת אאמע , ההם הפעיא בהפלנת הששההשנה
 : הפרק זה ענק הקט וזה , הטררגה זיע אחר זה כל , בה הנברנים ובמדרנשע בנבואה כלם הפרקיםבשלו

פרק
 מונשם

 מסכיל כוס מחזיק 6יך סרכ על (~tnhs טע מסשמר
 כינו ממח סמחיס מי כי , סכ7ל סייגו יר6ס6סר

 בגס וס עסות מסרס וקין , tpSttS כיגו יחייש עגמולבין
 יעסו 6ס סנכי6יס עסו 6טר סגסיס וכן 1 כרגיס 16כיחין
 נוס וקקסוכס . 1רכ גדול עם t)ps ג"פ יעמוס לגרס5נתס
 כגיורו מועל סנכי6כי

  כהיפרכי
 סגג7ליס ססכליס  פס

 pm סגכ'oht 6 , מעולס כמיולי Sppl כל מחלקויסצ
 ל"סיגיך

 סדכוק pm קינו 061 ס6גסיס מן 6ח7 יכ7ילס,
 יעיק bSI רכס סמון כפני יעיין ס"חד כיפלחכמיס 3מ1 כזס ויקרס , רכים לסגו סדכר עומס כססו6יכיילסו
 וים , לכדו יחידי יסים ל6 06 לעיין יוכל ל6 ווס ,ן

 כל כי גדול ק : , - י ק 6 ים לobt 6 נסלקט61
 , ספסל סעולס כזט סיו רכינו מסע עמס 6סרסמופתיס
DOl~ttכמ"מ מפורסם גס וסיס סגלגלים כעולס )ס עמס 
 ו6ל סעג1ס מספק ,ס כתסוכח 6חר , יסרבל כגי כללעיני
 o~O ססעוח ליסוסע מסמס 716 כעמייח סנ6 מסיטעך
 כמו יסרבל כל לעיגי 6מר ל6 כי יסרבל לעיגיהקמר
h)Dוכן , גחסס t~'Sh חועטיס 6גסיס כפני מכרמל כסר , 
om~1סס למס בניס סיס חס ססס ססשח לך 6תרחי; 

 0!) לסיס גזברו במופח מטקה ע) סודם ומס , סעגע סגך סו6גי
 סיס סרסך 6) )סזרין גטרג תוטס סייס )רוםמתס!ך

 ססו6 )פי גג"
 . 0עגטי מסמנ0ג יו!" קלס וגו סיס )למור סמויס 8נ) , סטכטכפי

 וסג סס" 8) סחfh ((9 טום ננוד) מוק,סו ט0ודס סרניך ר8סונקטר
 ESI 6' נגח סח6ומית מהורס סיחם ק)6 ר') ירדם, 6קר נמטרותס,)

 יפיס 5פי סנמ0 כמעות ג6ומס 6ג) סיר'זס משסן כסורמהה)(ה
 ,סו , ירוט 6סר ט!מס ססי6 ג0ררנס )לתור מורס טעו 6חרסער
 , מפגיש )ס(ר גפירון גמקומו (כתנתי ונמו ס6,ס ג;חוגי0 מומחיפי'
 6ור tn~hs יסויט ונימי המיסו גיסי 0!) נסנין סוס מסיס מנסוי!6
ha~1טווח יסולע טין כסיס תפי גגגעון ו5ו)0 , ם!8 ורך ס) סותמים 

 מוין נמסך וממנו ט)יו, )ס(יג ממורס סרג ר08 ופ)6 יוהרסגסוגי0
 1)6 סג)נ) נגרס ~ס נטפס ס)6 )סוייע גלני גוונחו סיתם כיסם

 וטנפי , ג,גו6ס ע,מייס מ(יגיס סס ססוסיס וסס 6מח onv~oסקג) )פי כמורס )רנ יח"ייגו ס"ס סספק,ת ג) , יצחק שמר .גחנועתו
 למנם , גנגו6ס מירנקו גפי סי6 סוגיא ומטקת )פ' , ולמחינוזק גנתי Sih' ונס סוגיא, אוחס יטס0 8סי סנ;יס ימיו ומזרגחסמטוחם
 גמע)ס מנגל 016 יפיס ססטס,וועמיס נויך כסי סס סוס xD'nסוסים
 )פעס הגיף , )ע(וחס סגי6'סנויך ס)5 )סי נס'ס יטכס 1)6ע)יו,ס
 u'1h 8גרסס ראינו 0)6 . כ(ע0 קורך כסי טרנס (ew יפטםפמנו
 , סיגס טיס עטם 51)י"ט , מועט'ס נטיס ופטם גנג61ס ניו) נמוססי0
 מוני יטוף) גוי גו שינו )6 רגינו מטס ם'מ מתורס יסודיב- ספדפ גס' כחג 1DiD סרג ובנס . ממגו )מפס גמדרנס סיס4161

,:l'"hter (סחות טיע"ס מלפער דופי גנט י" לחותות פי ע 
 )8 עמן סקורך )פ! גמיגר סעט0 ס5ותות ;) 616 ,נעטוף

 5ת )ס0 קרע סמ!רייס 6ת )סטקים סומרך 0וג61ס, ע1 8'ס - __.
 ג) וגן , ס~ן 16תס ג,עס h~p ע"ח גו מיו , 1abo 6ה )0סש, למיס ,ח"ו , ספן 6ח )11 סייי 'ra סוצגוו גחוכון, ו4,0)ססיס

 סטרך גפי סמופחיס (סיו אלמותי ,מס ססגיס סוס .ס16חוח
 סוד נגיל ק0 1)6 מ"'ס ולמוס ס,גו06, מדרגות מסקת גלי1)6

S61D'S19'0 ס' שיסו גמם מזרגחו טסי"ס 08 גי , ססססנסיס גמעי מט)הו טס'חס "ייופו 6ין וסמופחי0, 80וחוח )ג) גמטס Sh 0פמ , 
 סמוהוח סג18תס עי ג6מח מעקש סיסס סטג'ק nthnel דבוק נשסוכי

 וסגרם סטת וין גס' מוריס גצן )סטות 0' סלמו 5(ווסתשמי0
 סיס מנס גו, חסיובעסין

~t)PS 
 ") פויס et~)o ג6וחס 45ו נרקם

 מונצח ג)תי גרופיס eh)n עיר מוריס נצן יופג הסיס wh"0ני0,
 ס' )טמוח 0' 8) גסי שילוט סטיר 6ת ג!6מ' וגמ'ס ס(פפ)קגג
 ס0יחס המוסתש 60ושפ )ג) ש"ס 6, "ניס ס' ידעו %ר 61'6ג'ע(
 סעי מציה נ5ת שנסוח קסדתו שוחה )ג) שי0 ס' סייעופענחו

 וכחסירוח גדול נתוקף סמלחמס סגגחו וס61 מעלמעלו
 סעע0 מפעלו "מר גח6רך o55b Ot'~D גי6ס סיסגדול
 7ומ0 ח6יר גסס כל סעל סיסוסע לומר 6פסר 16 ,גדילס
 סיוס גח6רך זס וכעכור כאוויר כרקס וסיס ססמסלקור

 : ססו6 סמרכעכור
 ויעמוס *ומר סכחוכ כי רוח דכרי סס 6ל1 טצ שםשמר

 כיוס סיס ל6 וכמוסו ג"כ וקמר , ססמיס כחניססמס
 nDO וסכתוכ , ph כקול ס' לסחוע ולנוחריו לסגיוססו6
 (W1hSD וס7כור , כעולס כחוסו סיס ל6 6סר גדולנגס
 סימר 6ף כי , לכ17 גדולות m~SD1 לעופם למגיחורשוי
 מנד סיס וס כ!', כיסר5ל עוד גכי6 קם ול6סכתוג

 ס6וסכtPs s~p(~ ומתתידיס רגיס סיסיו , 7גריס ס;לסססתחנרוח
 ונסוג"
 למפס חמס סעמ7ס 6מח ורכהויגו ,

 כסכלך פחכייל סחר ג16תס, מקובל ונס ליסוסע סעמדסכמו
 ססי6 סססגס ספלגח סלפי ומופתיו רגיש מססנכ61ת
 גקפר סמדרגס ס"ת ומקמין ססס ססעולותססלנוח
 כלס ססרקיס כתלו מתמרי חסמע סנס 6מחחס, עללססיגס
 , סמךרגס ו6ח *חר וס כל כס סגכי6יס ומירגחכגכו"ס

 : מסרק  זן ענין סיסונס
פרק

 ספיד פוסט טסית נתיעד, 6ם מ נוזרם סמסטר טחסיס ל6 ,מוכוח
 ק)תז 8קר ומפקס . 6)יו פתרת גבהי סברן סיות פס ווס נס)ג)
 ~vtei ~ס סיס )5 6מייס נסים עטס )6 מכס 08 ג' וחס;') תיעס'

 נ h(oot סג'16 וסיגרת כסטת סוסית eh ג' טפס )5 סו6 ג' ,מעלסו
 )716 י(י8) ו(י!ערגו 1ר0 עח קרס )Dnt~D) , Dbt 8 'קהווסכר"
 , ,pgg גיפי וס  ירי נוקיע סתמי )סעמי7 מטס כוחן 1)6 ,פמ,ויוח

 נסגרו מידעי ן' וגר וגגך DID'~. מרגו נזו) ;חן וס מסוי יסים)מס
 געו) גשת ססו6 וויו מצח גד1) 'סחט נס סיס(6ס

 פלס רגיוו מגס טס סטגינס רגקוח מופת סו6 סנט ססמימיימגרס עוועי
 ע) ססעייו וגמו , חג)יח )8ין הסוג יוחר נסבר בניוח גזו) יוחלנס
 ל6ויי0 מסס וטכסיס ע'0 צגינו גמ(0 סגינם ע4סס שתסרסרייס פסם ט)(יס סדן )0!) )ו סיו ח)מ,די0 םמוניס (1mh 0וגס גפסגחוס

 וס 6) רמ,ו שינס טויסס "חקרך ונ8מיס ג'סוסע מחס רסססחעמוי
 6ני 61ומר . ט6מרחי גמו ט'ס רגנו מטס ותפתי גו 6(רסיכקוח
 1,ג) קומר סתורם נס41 ס81ת סיעה גס ג6ס הגר )קחומסה
 , 'ShS ג) )טיני מקס פטל 8טר סגדו) סמורך ובג) 0",קםמיי

 ובפר סרחו 6(ר סגדו) ~h1W ובג, סמוקם גיי 6מר )6 )מסוכהגוע
 גסס 8חר 1)6 ס' טעו 6טר 6תר גרטיס ונמם . מטס ע"ס 8טרג)גי
 סיס 6ג, . מטס ססס וגע , טעו טנגנס וייוע . מלס 6DtDסל

 6פוס , שמרחי גמו סנורך גפי )ע(ותס ס' טרמו הסיס סס6רהוזים
 סולח s~o" תסיס 1פ' , )טווחו ט)מו )8 יקיץ) געס הלגיוסדגשת
 טסך ער גזבר סטיר ומסט , גןרגך 8פ5 )6 גי וקמר מסך)פויסס
 נגרותו )6 6;ר נן)6ות לע"ס עמן כנ נגד "6מר וגש עמסן ית'ס6)
 ס' מעמס 6ח גקרגו 8תס 6(ר כעס ג) ורקס פנויה ונק) 50רןגג!
 טטס 6(ר סנדו) סמנים ו~) כה,קס סיד וסג) ועויף ס11, נורץגי
 1);) 6מר 16 , ססו6 תגדו) סמוי8 טקס למו"ס גידו פמט0 ר') ,מוס
 סחוסית 0טגינס סיט ר') , סכיך גוי "810 תו') סירסו יגרסגיו) ספו*  וטפוס . נ"פט י' יר מסיי  נלו5?1 תזונת ע) ומו"ססיד

 ג) )עין ונרפי"מגוס
 o'hll גרס סיסיו ר') , יסרם) ג) t1'US טיכס מ(ס טקס וסכ, יסר16 גני )עיני במסגן ט) נר08 ס' וכגוי עמ'"

 סי6 111 , סיס וגידו 1גסנתו , רוס יו0 )ג) מועז ס5ס) ס"מסטוי
 סוס . גו טגמר גרון 6(ס יגוז 6)יו וגס 6טר סמדרגוח חג)יחג8מח
 יסתייג וטס )וגסס ot~n)P שיניס th(e טסנסיס ו0 מג)0תג6ר
 מט)" גסן מע)חסמחסיו

 וטסן ס(ע0 וסכרם !ויך גסי סס גי , מנגיף
 מס עקמו שמימיי נגיס נס יסולע סעטס ;נוס 8ף נטו) יתמייג)8
 )מלפקס סגס מא') קג)ו כנר כי נסיסגינס ייגש" ממנו ניו) יתו 6מז נס מטס פרס טגגל ג'ס מטס פרסט)6

~7DD 
 וגמו , נרקיע מפס

 , 1,ס כטנטון פמפ גפרקח Dgt~t )0שר 00ת,פ 0ס חיגיססיחגתי

אברבנאל

יעץ

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



 18עז לו לה פרק שני הלק נבוכיםמורה

 הפתל, השכל באמצעא ית' השם מאת שופע שפע הוא ומהאה הנבואה אמתת בי רע לופרק
 עליתה היותר היא ונצת , המדמה כח על ישפע כך ואחר , תחלה הדברי הכחעל

 הכח שלמות תכלית הוא ההוא והענק , למינו שימצא אפשר אשר השלמות ותכליה האדםשבפטפטת
 בחכמות בשלטות אלא( )נ"ר אליו יניעו ענין ואינו פננם בשום אחם בבל אפשר אי ענע תה ,המרפה

העיוניכם
שם

 מסטם מוסע מסע ומסותם סגכו6ס כמתח כי זע גדץק
 סמ7תס כח סכרת תגיח חגית . ר6טוגסשגכו6ס סרג מגיח מסרק כ,ס , סמז)וס פכח ע5 כך וצחרחחלס ס7כרי מכח על כפועל מסכל (nitsnbיתעלס

 , כמקין סגכו6ס ווור6ס , כחל1ס סגגו6ס מרקס 16, מלסגי נחלק סמ7מס סכח מ75 סגכו6ס /וחלקחס
 מדרטת סם otpSn סטניעלו

~ht))o 
 ט56ר כמו כלס

 6יך סגיח סליסית . בו 6דכר כחלום 6חוזע צליוכמרקס
 , תגוייס סלמס ס6דס סיגטרך לסחגכ6ות ס6יסיוכל

 סמןוו4 סלמות מנית , כתירס סמדמס סכח סלמותר6סונס
 סחסוקס ומסיר סנוסייס סחעגוגיס וכל סמחסכסככטע
 סיכ4 סכח סלמוח וסליסית , סרעוח ממדומותלמיני
 לעת גניך סרס סיסים 16 כי סגיח סרניעיח .כלתור
 חכטל עס , סמדמס סכח ח1לסח 3ע3ור 1יל6ס יקלססקנס
oht))Oמחוך ל6 סורס סגכו6ס 6ין כי כעס 16 6כל כעגור 
 סיס ל6 ססו6 16 מרסיס וסגם , עגלות מחוך hStעגגוח
 כ6 ל6 עכ"ו , כנוסע יחגכ6 ל6 טסו6 מנוצר ססו6כמו כמגעי מכלי עלת ססכל ספת 6כל חכוך גו סמותסלכח

 גמנ6 65 למס סרב סגיח ס' . ומן מזת געו סגני6יסקנח

 2:ן 2ןצ: % גין 2%פ%ה%2:ג':2
 גגי" סי טסיכם ננקדו 6ג) 6'ץ צ: 'גמםח)6

 סתם צ גגסווק

 וצנ%:נס טמנג,ק"ה גסנסגלתגי ונם יגמט)ס נמרונססומ8יס
YOגג 

 "פע צ יסגנ!6יס רס"ר )מסם גתחוושי'ג,)) חסז6!ג
 6ינוכוס

,'nstr 

 6סר סוגר) סיג) 06 :- סרג במסג סמזמס

 ומאגד , ספוט) מ"ח )קות ט,מיי מגז) סו6 ס,ס מסני) , 6מרסג) למסעי מגאי סי6סונ0 מססגס תוקהו ססיהס מרע'כ מיואח ,קלס

 וי.מקירס . סרג דגרי גגי5ור גס 6נמוו גי תגוייס ער ס"ת סמרליסגו

 : טן' ממיס נספר גס)מ'ח סי6 ס)6 :י" לד:פרק

 ס6דס ?קוען ס6)ס'ותפצ?2עמ"מי סס(:1: כהגסצןסמקתן

 מי :קם14צ%סנגור
 מהש ,: צצך

 יג:2:2משמג"ך"ךסד,י2)נמ צמג I?)11~lt%eDulnlo1ל
 יסיסגמו: 'צי6צ:;יןמץ2'::סבצס1נין

lh,trnnhtsnitn 

 :צ:%;2
 קנ: כסמורן יט,ת )ית'" סי? 6ממ גייבג'ו"ס

 קקי
 8מחח

 %צ1:יצמ:2ציסצ Dlth'(~ מגו %:יהם:6 12צ
 (fiU1 "סצע,21:1חיצ,:)% 22גוו:נושו

aw
 כעכור סיס כי , נלוחס6רן מיום ר"ל , )כי6 סעחכוס

 רע יותר , סעניגיס מן כענין ל76ס טיסים עגלות 16ענגות
 קצנו 6טר סווניס לסנליס לעתד נקנס ע3ד לסיוחמוס
 6סר סכסמיווו סת6וות כל וחגכורח סופנותי ססכלמעדר
 ים ומסגי סטועיס ססכליס 6ל1 על לסחגכר י7ס ל6ל"ין
 , כסכחס 6סר סמגונוח ממדות וסקר מעגנות לגויגיע
 כ7נריס 3הסחמסו גחכטל סכלי 610 6סר ס7מיון כיונס

 סוס ,מממפו ל6 כי לגו סגכו6ס כסוכ וסויססכס ,6חריס
p'pn. גדול סרק 1ה61 סגכגז כסרק זס כותת וסו 

 נדר סרכ . לצעיר סיכוי מס על עליו ונסוכ ,סחועלח
 סגכו6ס 6מחח 6ק כי , וכף סוסע טמע סו6. והמרסגכו6ס
 כחכם כסס6יס וכוץ , מספילוסופיס nsp. טיחסטמס

 6ת מסכיל ססועל סטכל עס ידבק סמכות כמעלותוססלס
 טס סמחיוס 16 ססכנס גו וסידגק לט דגק 3סיוחועקמו
 תסכיל סחכמוח למידת 6קר סגיח סכגס חתה7ס 16ס6זס
 סו6 סנגו6ס 6כל כן 6יגו סרכ ודעת מפועל, ססכלס76ס
 רכינו מטס כגכ61ח טיסיס כין ספועל ממסכל מופעססע
 מחנכה סיס מסס כי , סגכי6יס טהר כג613ת סיסיסכין

 ססטסע כיגיסס ססספרס 6ל6 ססכל עליו סיספיעכמסע
 , ס)וסכ, 6ת חל6 סססעקו סיס ססועל מסתכלסמססיע
 מ"ר התגס , סספע (tplh מטתמס סיס ל6 סמדמסומכח

 סכק Sh והח"כ סיכרי סכח "ל מגיע סססע סיססגכי6יס
סמדמס

אברבנאל
 סו6 מסטיי ס,פט טבע 6פר גי ס16סן, גוס סו6 סוס סנדר וט סתגחוסנט
 6תח )סחח)ם כלס יעלו טגסגרת ססמפעוח YD(~ )ג) גו,) מגירסוג
 סג)נ4פ וט) סונן)יס סבג)יס ע) סר"טווס מכסגס סימנןמהצפע ס,נו6יי ססטע סגיי) סו6 סרט) ספג) גומ,טות וג6ומר ,סס(ועוח מיני גב) ור6סונס ימוקש מגס וסם ית' סר6סווס ססכססי6
 ונקומר , סחט) ס(כ) ntuines טפסם מקהו נמסך כ"סט 16ה1ס"ין
 סו" חח)כ לנרי הגתט)

 סמפטת סנג61ס יני,) רומז יחר פגז)
 וגמורגג'פ גיסוזות ומנסיעות סמקת מס,ורוח כסוט) לסג)ג"מ)טוח
 סגר) ס11 סמומם ר.גמ פ! fnht וג5.%ר . י,גו"ס סיע סלעמים
 סי6 קנס סעיונ'ח סמגמס משפע סנג61י' סמפט 'גז,) סמ'הד מןמ'מר
 )6 6ג) , סדגן' גגם ט) UI~D( סיג) ג6מ,ט,ח מס"'י "ופטססע
 ע) סימר חסן ומוס , oht))o גענ'ן טסו6 גמי סדמ'ון סמו'סממך

2::ן;,:די
 :2ע ~Dan :נהג:בך12יגגיוח יצרנן

 t(trh , סחגמיס מגק "וס יכיס סיגר' כגח טיקג)סו ען מועעכסוט)
 elho 16 'סיס ס(כ) ט) 611 גונז שמימי ט) מוס מוטט 'נחריסיט
 גס'ומ 6ג) סמז'נוח, ומנסיג' ,וזקית מקמות ומקס סקוסמיסמגח
 יל6סתס גטנס שחו יקגנ 16רס ג)1 כתת סיחמ)6 מ5ד י3סמפט
 ומקוהו סכלי דויק טעו ומחושק 6)'1 סמח'ימס ס61 י' סרגר'סים
 הסיס 16 סוס ססגנס גסי סזמיוני הגת י') סמה,ס ע) "ין והקרסספע
 ס"מ ע) fnht חמאס לנרי סגת ט) 1mh וס61 , למס)ש"ס
 ' מסיגיו יט,נ כוהיי סגה( )1') סוס ו"מ'י , סרגגוה.1 ויטיסחח)ס סומיוני סכת ע) מס ניו ימו* נגר ממגמות נטעין וטמנם .סמדמס

 ט1 ,ר6טונס ג;)ס יופגע סע)יון ס(פע גי , גן לנו גנגו"ס"ג)
 ס,ש מנזר ויסורס סיוגן ולוי גן ע) , טסיו יוספע וממנו ,סוגרי
 סיג רוס , כו' העל.ונה הטררגה היא ונאת : וטוסיו סרג)זעת
 )ו 6;ר סט)יונכ וסמזרגס גטיונ' סיסיסוממנו סמכתי גסי) סיסיס ממנו מקז רמג ס61 תטווסי :סט)מ.ק ג,ס)ומר

 ס,"
 eu ס'הרנק ר') 11

 ס;)מות וסוס סמדמס, סגהטשו ויקריי כסו" כט)יון 6:1,ר סמפט ממם ט)יו ויושפע גן ג)ס,גז)
 תפית, טס61 קמיי ג5זס טבעי סו"

 וספין ט11 "מרו וכמנס . נמיי י3ר :סנגו"ס ס"מו מי וטחהארחיק גלי ,ס ימן )גנט סמגיעיס ס()מ,וה גייר גמיוו )המיוקיסר
 סלפתן עפ מקור מקמר וסע סמגמס סגמ סיפוח סג)יח גו6ססו6
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 עד , שבהם והנאה הטוב מן להיות שיוכלו מה בתכלית כלם יהיו ואפילו , המדות חהפבתהעטניא
 אלו ששלמתו ידעת וכבר , שאיפשר מה בהבלית היצירה בעקר המדמה הכח שלמות אליושיחובר
 לאבר )"( א שיהיה שבמזנים לטוב נפשך הוא אטנם , הטרמה הכח טכללם אשר הגופיותהכחות
 א"א ענין וזה , לו שתהיה שבליהוט ולזכה , לו שיהיה שכשעורים ולמוב , ההוא לפח הנושאההוא

 לו המשוה ההנהנה תכלית היצירה, בשרש רע שמעו האבר כי , פנים נשום בהנהנה חסרונושיתמלא
 בשעורו הליז יהיה אם אמנם )כ( , שבתכונותיו למעולה שתחזירהו ולא בריאות קצת עלשתעמידהו

 יודע ואתה בו, תחבולה שאין מה זה , טמנו נתהוה אשר החסר עצם ר"ל , בעצטו או , בהנחתואו
 הטוחשים מזכור המדמה הכח זה פעולת עוד ידעת וכבר , בביאורו בהאריך תועלת ואין כולוזה

 החושים בנח יהיה אמנם , שבהם והנכבדת שבפעזלותיו ושהגדולה , בטבעו אשר והחקויוהרכבתם
 , הצמקות בחלומות הסנה והוא , ההכנה כפי ב שפע קצת עליו ישפע אז , מפעולותיהםוכבפולם

ורף
אשרי טששם

 ססכגס. כסי ב : סמום וסוף . כו' ~bto ל4ר א לי כנרק ססועל כסכל טייפ לסורות טומע מסע 6מר .סמדמס
tnsp)610 כי מתכלית וסו6 סטועל סו6 כי ל6ל וייחסו " 
O)o6ל ומח"כ , קליו מתיחס סו6 כי חחלס מדגרי מכח על ססועל מסכל ור6ס1גס ענמית ססנס 6גל , רחוקם 
 עמו גקסר *סר על וילין קורס כלו מכיח ימלק כי מפועל סטכל מן ס6ורס גקכלו עליו ססכל יספיע כי סמימססכח
 סנכי6יס גכו6ח גכזל בו 6סר סכדל סו6סחדמס סכח על וקמרו כמרקס, 16 כחלום טסם OP וזס ססכגסכפי

על מפועל ססכל מ6ח ססוסע סספע יסים oht , רכינו ממסמגכו6ת
~mno סמדיגוח מגסיגי ימיו 6לו ס?כרי מכלתי 

 6סר עלי1גס מ7רגס סי6 סמדרנס וחת , סחג6יס ס6ר עס חכם על 6ל6 סורס ((Oht 6ין כי , גגי6יס יסיול6
 כחכמות ל6דס יגיע מעגין ולין ן סמדמס סכח סלמות כלי o7hS למגיע 1nDb 6י מסלמות וזס , ל6דס טימג66יטסר
 *ליו יחוגר 6טר עד מכסס וסג6ס מסטוכ nl'oS סיוכלו מס גחכל'ח כלס יכיו 61סל1 טונ,ח וגמ7וחסעיוגיוח
Pt~Snלטסך ס'סיס ע? , ס"יטסר מס גתנליח סינירס כתחלת סח7חק קנח fi'OO לדוגר ותסיס ס"יפסר סגתוגיס סטוג 
 תסרוט סימלץ אטר 6י סינירס חסר סו6 סכח וס ו6ס , סכליחוח סזכס לו 1סיסיס טכסישריס לטס וסיסיםסס61
 למעמיס טיחזירסו ל6 גרי16ח P~p על lolln~w לו למסוס ססנסנס תכלית רע ממזנו ס6נר כי , o,)pנסוט

 חחכולס מס 6ין וס ממגו סנתסוס מחמר ענס ר"ל , כעלמו כסגחחו 16 כסיעורו חולם יסיס oh 6כל ,סכחכוגותיו
 nbD~a 1ג7יק ונקי גדול חכס ס76ס סיסיס ס6ף יתחסם ולכן . בו לסקריך תועלת 61ין כלו זס ירעח Opht ,גו
 מס כתכלית סינירס כעקר יסלם ל6 סמדמס סכח 6ס כלל יחנכ6 ל6 ס6יס וס , סגכו"ס כדרכי לילך וירגםכלס

 פועל ומגס : יעיקסו מעיק מכלי סמדמס סכח סיסיס יחוייכ למתגכם מחוייב סי4 סמדמס ססכח ומצחרס6'פטר,
 סדכר תמורח ויחקס מוחט עס מוחס מרככת ר"ל , כטנעו 6סר וכחקוי וסרכגחס סמוחסיס תזכור מרמס סכחוס

 מפע1לותיסס וגיטלס סחוסים ככח חסים כמגס סכסס ol(~(m סכטע:לוחיו וססג17לס , 6)יSin)o 1 6ו לוסיומם
 , מעיק סס סטין ססיגס כעת מעולותיו סמ7מס סכח יסלים ולכן , 6חך כגוסה גסטתחפס לזם וס יעיקו סכח~חכי
 וסספע סרוקות געורי סיו סכנס  ולוטת , כסיגס סיחעלס עד סמרניסות מכחות יטו סמחסנס ססעמיק מי oh~Pולכן

 ססגגס כפי ספע קנת עליו ישפע "ז מסעולותיסס ויבטלו סחוסים ינוחו וכלסר , ססנימיוח ככחות אמס יותרסעעותס
וס61

קרשקשאברבנאל
 שבשיעורים, ולפוב ההוא לכח הנושא ההוא לאבר )6( ליכ!ק שקלי יגר מ1גו6ס הסלוח חרי קומר יקמר סדוקי 1טנינ1 ,מיי

 הרפיוני והכח חוח ה,א ההוא שהאבר בזה הרצוןי 0טי)וכוטיס גזלי טיס וגו )6 6יל 6'ג יקח גטגט, כליס גמ,ןסים,"
 כטות אהיה הוא שבשיקורים ולטוב אסר , חוח כסוקרםהוא 6מר )1: )0סינ וכו' . וגמיוהיסס pGtntD11 סס)מיס פנסם~ס6י
 או בשיעורו חליו היה אם אמנם 1ג( : שוה בשיעורהמוח ססגח ר') סטרן חס , סמזמס סגם קומית חג)יח 810 ססו6ססטוין
 : נכון סרר על מונח ולא בשנוי שעורו היה שלא פי' ,בהנחתו טיפש '1Dai , כניס גסות 6'ס גג) 5'6 סמימס סגמ סלמותחג)יח
 גני 6)י1 יגיסו טוין סוס סס)מוח 61ין ס6נסיס, גב) ססו06ט)מוח
 סח61יס ר.רג וגר , ס6ז0 י,ירח גחח)ת טיקרי' 610 סוס "סיסמות לסי , "6ססר מס גחג4ת גם 16הו טיסת סי)ייס געיקר סמדמ0סגמ טרמו" 6101 סט,מי ס6מר סחנ6' )ו0 'המגר )6 06 וסס)מות, מסוג גתג!'ח גסס קיס'1 6סף , וסמזוח וסטגע 0ט'וו'ות סחגמוח גט)מוח6ד0

 , 6100 סמדמס סגמ נוטן טסך )מ"מ י') תסו, )גם סרוסן ססו6 )6גר "יסף כמגחי סטם למוג וכ61 ג~, סימ,16 11י 6סרססכיחייס
 , סרקי מססיעור קמן יותר 1)6 סיסי מססט~ר גפן יוחי 0ת~מ טקס יסיס ס)6 י'! טגטט1ריס )עוג נ'כ קטין 0מונ מוגומסנר
 גסיגגס 06 גי מ14ז דקיקס 1)6 סרקי מן טגס ,נהי תרכוס )6 )מומ סמ,טדגק סס)יתס 1') סלמס  (;ות ,סו6 ט)יע' )חנק עוזויסטון
 יג6 06 סייחם וסכימתו ממוג סלמות ר', 0טויין וו0 וט)מוח, טוגות ח0ייוס טמס סנס61 סכם מן סיו161ת סס(עו)ות גיי טוסממוסטת
 וגוכות גטיט~רו מתיימס סגלתי 16 סי,ירס שרט דט סמונו בסיגי טויה גבוס ,הקוו )6דס 6'6 גמסר,ן שתר 16 סיריוס 6מי ~1ec)ירי

 נגפן  מפגע 1fi1D 6טד 6ת  בתקן יוכל פי כי סכקכופה, וטלפס  פוגם לפפי: ס"רס  ;י5ויריו )6 , ע11  וליוזן_;וולר וייפור פמיניופו גפי גרי16ת קנה ע) 6גר 16ח1 סיטמ1ד 610 כיס גרסו6ס )1 טנטטס ס6;טר מחקק 4:ג)'ח לוחו ירום 6סר ססנסגס חג)יח ס")ימ1מ,1
 'קוס 1)6 סי,ייס מתמקח ")מוחו גחי)ימ סמייך יח ג:י,ח 06 גי חמש )8 סגנגי"ס טורס ממס וסttiua . 61 מנטר 011 .סמ)"ס
 לפטדת 1וכיפדלהי מיי elh 33ני ינפנף יפטפ ופל יורות SD סוס ססןפות ולייוס סלפוס נ15ת1 נוזר טיסיי פכלסי ס,ופ יוגן לן  ולין ,  גס:כ)כ סוססימכת

~ht)1G מין :לסטר טגטי סומכה טס1ג0,4 היורק ממס נ'ג וסע , פוסט פסי 05 כי( e7h~ סכגוא )6!1 טי)טרך 6מר 
 גי,ירס, סמדמכ 0גח ס)מות ו6.0 גוגו"ס סט,מי סהו"י סרג טסגי6 למרי , כו' הכח זה פעולה עור 'רעת וככר : גי,יוסכטגעיות

 קססינס ומוכיח טגעי ריר טיול  יעלוס פפ5ס ~ס לגיר 1)קת , וטוייגפ C~l)IO פפיוס קירס רייס פזר D('h פרפי;  סיכוי סיותס ט)מוסס טסו"
  סיפק ל') ofiln.1 סגמ ,ס פטירת טוי יזטח וגני 11'6 סה)ו0, נמו סנטי וגר ססוג061 מ~0 ויתוייג גנגו6ס סקנס ט,מ0 סי6גמיש
 5מר פורס פפ פותי סריגם ר'ל 0רכנסס סו5 יפדפס יכת יפולס שלפנס  כ%ותטיס. ייירס יו5 ייזכר כל5 וטיפ סי55 בוסוסי5 ;טפפ ;בוסו וירפ רולס סיוף ~olh תירקי  כרי , ובמגרס !סתפ0 ס61 יפפוטף סתות ופטל יפומטוס סלורופ קבול סו, ספויפייססרוסי:
 ייופו יגפר יייס 5פנפ מנסס וינכנדת  5גפטולוהיו  וטס)רול0 קליו,  ופסך 15 לי  רושי 5יר ריר ירגר  ספת:ס ;יפןס תינטו 5ירייחןוי
 113ט6 1סטסססס 1: 5.ת ~ס  יפייו טיכתוח לפי וסיס . eotnt)tu~n  ויי3פלי ספי1.נייססמופיפ

~ihh 
יספיגו טיפפ'ג ספי סריס ולכן , ססויפוס סחוסיות גי;גופ פפיס 511 פרורם ססיפ ול5  כרפיווות התייגי גספיפפ פרוצס ;ינסס לא ,יטייפ גטם ספ1לוחיו יפרפס מכס יעליס  ולכן

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



 זזען לו פרק שני חלק נבוכיםמורה
 חלום מאמרם המשך ידעת בבר במין, לא במעם או ברב יתחלפו ואמנם , הנבואה סבת בעצטומם
 האדם שלמגע שיאמר ראוי אין במין טתחלפים הדברים שני בין השיעור יפול ולא , בנבואה מס'אחד
 נפלא, דמוי הה , ח5ם נבואה נובלת ואסרו בבשר הענין זה השינו וכבר , הסוס משלמות כפל וכךכך
 המדמה הכח פועל כך , שיתבשל וקודם שלמותו קודם שנפל אלא ואישו בעצמו הפרי ההש נובלת כיוזה
 זה אודיעך ולמה , תכליתה אל הניע %א קצור בו שיש אלא הנבואה בעת פעולתו היא השינהבעת

 הנה , אדברבו בחלום אתודע אלי במראה ה' נביאכם יהזה אם , התורה כתובי וננקז ז"למדבריהם
 ומראה , במראה או בחלום יבא שלטות שהחש ג והודיענו ומהותה הנבואה אםרעע ית' לנו הנידכבר
 וירויה , פחוץ הוא כאלו הדבר שיראה ער הפעל משלמות המדמה לכח שיניע והוא , ראה מן נגזרשם

אפוי
 'כ6 הימוח ססו6 נ : סמונים סכנתו )1מלחלס
 )ממ גמ)קח ס6עפית ססגכ61ס י") . נמל6ס 16כללוס
 כמרקס 06 ,סוניס

"101 
 גפי6'ס מנץ"ס סמדמס סיעסס

 סיסינ עם 'סינ 061 , )גסס מון נמנ6'ס עג'ניס מסכהו
 1Sb וגפנ' , מסר6סונס ימסס מדרנס וסע )כ61"כחליס
 נכ61ס מוולס ~(nlbls מיג' כ) כס נכללו סעל'היסססוניס

השק
שמשוב

 סגכו6ס סכת כעגמו וסו6 ן סגתקוח כחלומות ססכסהו*
 סממך ידעת וכגר , כחין ל6 וגרכ כמעט יחחלסונסס

 וסיהס מסיעור SIDt ול6 כגכ61כ חססיס 6חolSn 7מלנמרס
 סי*מר רדוי "ין כי , נמין מקחלסיס 7גריס סגיכין

 ו3רכ נמעט יתחלש 46כ , ~DIO מסלמות כפל 6דסמלמוח
 נ"ר מחזמר סרב רחרח רסיס וסכיך , "חד ממי(נסס
 ז %4 כמין וכרכ כמעט מסעכו4ס יחפז טסת4סעז

 וקורס tblniD קרס סגסל hSn געכחויו6יסו סמרי סו6 גובלת גי גסל6 דמוי 1וס / חלוס גכו6ס גוכלח 6ומרס6101
 עוד : חכליחו 6ל מניע 1ל6 קנור נו טיס 6ל6 סנכו6ס כעת סעולחו סו6 ססיגס כעת סמ7מס מעל כןטינסל

 סו6 כ66 סוכר סיריוס עד ססעל מסלמוח לכח;מ7מס מיגיע 6101 י6ס מן ונגור , כמרקס 16 כחלום יכ6סלמות

גש.
 ~:!ד(7::11,עג~
 ץ ~לג :ון"1"":';: :; .זה.:, "חג י ג

 סיניע עד כמסוחף *ל וסמדמס סמזמס סיגיע עז מזוכרמסתחט זרח מתחלת סיסים otSn1 16נמר6ס

 ::ןש7ו,'נגג'שן 2%ן, "%44"ג;ב ,:י4,ייןו41ט"םש"'צנ'%2'ח",תע;בך4:,עיי
אברבנאל

 היתעלף 9י סגוף חוך 6) סמיגיעות סימות יטס ושדמיוןפחסגס
 יותר פפו),חיסם וסטמט סר16ח נטהרי מס ס0גס 1)(06 .משלעס
 "סמ)ומות ר') ס1ויקוח, גה)ומוה ס0גס וסוך . ספנימייס גמודיםט)ימוה
 ער,זס והד"ר סטגוהוס מטדי סריס תסיס ס,פס ג%ר ,ורקותימיו
 טסט קלת סמזמס סכה ט) יוספע t(1Gh , וזמיונס גממסגתסג)גז

 יריו 5( גם )קוהו בווטו ~hm סמום סגות ר') נגוחו כפימשנגז)
 סוגו) סספעח ו') סנגו6ס סגת גט,מו סוסו סרג וקמר 1ווקוח,סת)ומוס

suהריס יחד סכיסס וכמתמכי ספרפס ס3ת 3ל3י זס סי0יס ל6 ממדפס, סכת 
 ס6מיס ס0ג0 עס י') סנגו6ס מגח גע,מו וסב מ'ס 6'ג כנססוגו06.
 )מומס, ג)גד יסעיף מוטע סססט "והו סוגר סגם קנו) ססו6 טעמיהסיוהר
 ססה)ום )סוגים חו') מדגרי רגליות ג' סרג ס3י6 ובס . יהזוסמדמס סוכרי סגת "ורם מגיח כ) סיתמתן רג גך כ) סטפע יפיס גנגווס5מ,ס

 יפו) h)tt~ht)u מטטיס 6' חמוס ט6מרו ממס כ6' 6מי, מפין ססוסוגו6ס
 גג'ר ממיס סג' . נמין סמחמ)פיס ממגויס סני גין וערן ויחססטיטוי
 ומוס , וכטקס ~sntsn ספרי סי6 וסננו6ס וגמולו, ,ט)מוהו מניטbsn כפוי סוetino~ 6 6)6 6הו ססטוין ר.מירס 1ס61 , חמס סונ51סווג)ת
 ממרית סגם 6י,ס סנ0 סיג קטר סנגו05 וסגת כחמוס מסגתתגיל
 סווע)ת סס0גס ר') ספוע)ת )סגס גינן 6ג) , הג)יתיח סגס )6וגס

 מנשפע מטפט טכוס סמי 10ורייח ס0ג0 וגס , מסוט) ססנ) 6100גה)ום
 סתת טס גנגו"ס, וס,ורס ספוט) סי6 ס,ורס 151תס צפע) קהומתוו

 ר"ל , כפקת) סת)וף יג6 סת)וף ורוס , ומיורו סספע נרגטיהת)סו
 טגיסס יריו 1כגג61ס , סססע מקגל כלנד סמדמס סכת יכיסס3חל1ס
 ונניח ז'ל טרבריהם וה אודיעך ולמה . קוהו מקג)יפ וסמזמססוכרי
 ר6סוכס , מלטס ר3רי0 טכ סוס נלסון פגהעורל רשוי . ההורהכתובי
 . 6' ממ.ן וסה)ו0 טסנגו06 מ00 יי6ס )6 סוג טסגי5 סה~וסטגתוגי
 י0י0 05 5מר )גן , נגופי חמוס סו6 גנהוג סווכר סה)וס מנסגי

 , ו'( י"ג )גמיגד גו 6יגר גה)וס ul~nh 5)יו גמר6ס ס'נגי6;ס
 סנגו6ס סס4[ 6ג) סנגו6ס ממין סכוך )ומר קרין ph, סח)וםוקהו
 סו6 נגועי סנ)הי ספ"וע טסמ)וס oh ג' ו: "ין סטי וכירוט ,ירמס
 "מתת מנו סגיו נגר 0נס סרג המר גמם ג' . סגמורס סוגו6סממין

 וכנס , גמר6ס 16 גמ)וס יג6 טבוח ~hlO וסו7.טנו ומיוחססוגו6ס
 , גמי6ס 16 גמגום סייס oht31w קסתג"י ספק 6ין סגיך 6ערגגחוג

 13 ריב[ כעכיםנמורה

 גחח)ח יתגר מנזר ססו6 , ומטופס סננו6ס במסח ממת סחכ6ר )66ג)
 שמרקס )סנ'1 בסרג )ו OD1 ר6ס מן וניר ופריס טוו סו3 גמ'ט נ'מסרק.
 שתרז סחלוס ממין ססנ613ס סוס סכתוגיפ מן יוכית טסרכ והנראה 13:סו6 6טי סוווג מפנין יוטיל0ו ומס סוסון מעגפ מגו% יגל ק0ו6 ר6ס מןנגור

 ס,עעס 'סנינו 6סר סמר6ס סו6 ג' , עלמו סמבות מנס "' , מיניםססו6'ג'
 טוין סו6 וט מטמן ))ן", מון ומ,6יס טנחניט ס0 ג6)ו ol~lpnסמימס
 ססטגס '~om סיות גגת,נת מבוס נקרך hW' )6 06 , ט,מוסמ)וס
 הסתיע סיות טס גטומס רנסנס גגחיוס מרקס וקרך וסותר ,ג'ינס
 סמומים, עיתגס)1 ספק 6ין סגטתס קמרי %6 , וסר מקין גסיוהו)016
 (ot~tph ל') , סטנם וגפופן נטמן ג6 גענמס כססגס "ופןויסים

 שיחג% וגפו , מחין )מ,6יס טנייניס סס ג6)1 נורות, ושקוסופרג3וח
 ו') מגמיס זניי סיות סעס סרג 6מר ובגן , סמוק ern גפמ'סוט

 יורו סתורת נהוגי סנט סיתום ממין סנגו06 סיותמוריס
~thR 

 כנגו6ס
 גסטגתס במנוס סירוס דגר ht~s מיקס 16 מקס 06 כ' 5מרדנם

 )ג') גן )6 טסמינר In~ho גוס סוס סכחוג סרג 1.פרט ,וטנייניס
 שביסן ושמר גסן סמקפיט סיס פסס ס"4() כסג) סיס ומריס)שסרן(

 ססגפ הסוך מסטיי סטפע שפיכס סיגך ר') , ס' ,גי5גס יטיס05
 tt~gb ר") , 6חויע 6)יו גמר6ס 6)יגס מזגו 6ני כנס גנגו6ס,ס6'
 ספע) טס61 מקס 16 מרקס עס וט סיסת ססתו7טות טסות)סג)

 גי ו6מסהס סנגורך גדר סגחוג גוס ג6 סנט סוס ספי' קפי ,סמזמס
 וג16מר1 פסטרי, טנפם שפע סס,6 מה-ס )גי6גס יס,ס ehג16מר1
(ultnh)ספוט) מסג) י6מ)עא טס4[ מורס גו, יזיל גערו מוגר גבתון 
htWממדגר סיס ot~)h , מגח ט) ססו6 מורס 6הוזע ושקומר 

 סגת ע) ג'ל סו6 טסטפפ מורס גמלים 3מר6ס וג6ומרסרגרי,
 תכניס טעי וגר ומסים . תסורס כנגו"ס 6מחח )ן סי'סמזמס,

~)he 
, 

 חehtan 63 סטאטוס סוזיט,ו , גו 6זגל גמ)וס t~mh 6)ייגמר06
 עמדיגפ נסוכיה וגזי , גמר6ס 15 גמ)וס ססוo)~O 6 מיניםגפני
 פן סט) ר6ס מן וגוי ומרקס פלג 5מל סמ)וס נענין טנינססמרני
 גס סמזמס %ח סיניע מפני oh~n מס,גו6ס מזרגס Dnthנקרה

 סרלר טייטס עי( )1') מס ין כ) וסטפעתו ספוט) 0טק)מסכמות
 ע) )ו ג6 יר6סו 6סר מענין טוווחו )ו ויימס )נפם מחק סו6ג6)ו
 יר%ו 6טל מטנאן Owtt ממון סו6 כ6)1 ולקומרו , ססרנטסזיך
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 לו פרק שני הלק נבוכיםמורה
 כלם הנבואה מדרגות בהם ההלקיט שני ואלו , היוצאת ההרגשה ע"ר לו בא כאלו חוסהו אשרהענק
 יקיצתו בעת האדם יהיה אשר שהענין נודע וכבר , בחלום או במראה לומר רצתי שיתבאר,ככן

 השינה בעת בו האדמה הפח יעשה אשר הוא , לו נכסף עליו שוקר מאד בו טתעסק חושיווהשתמש
 כבר מבואר הענין שזה , מוהר בו הטאמר והרבוה בזה וההמשל , הכנתו כפי עליו השכלבהשפיע
 הסומבעת הדעת, משלמי אדם שום כה יחלוק לא אשו החושים, להשגת וגוסה והוא , אדם כלידעהו

בארם
 טובשם

 כסס "לקים ס"מ 661 . מניצות ל0ס 6ין 6טרלגפה
 מוס יחנ6ר . olSn)t כמרקס ר"ל כלס סגגו"סמ7רנוק
 מתחלפים סיס כנהק סחלוס וס61 וסגנו6ס סח4סכי

DDln~וכגכו6ס סטדקיס כחלומות נחן 6סר וססכס , ורב 
 , סספע סמססיע סו6 ספ1על ססטכל מגיח ססרכ חס610

 כי ג"כ לצגה וגמי , ספרטיק טיליעל וגתכיון עם ססועל ממכל יגיע 6יך וסוף גזול, מסק2נכ6ן
 6טר והעגין , הכגתו כפי הכל על מטעיע הפועלסטכל
 סרקך ח76 כ1 מתעסק כחוסים מסתמט 610 סיקינסנעת
 ס;יגס כעת בו סמדמס מכח יעמס ~6סר ?61 לי נכסףעליו

 6יס כסיחסוכ ומגס , סכנתו כסי עליו .סיכלגסססיע
 יספיע כעגמו 6ו כיוץ כפנסי 6ו כמססחחו 16ג6וחתו
 זס כי וסלמן וסכן ורע , סכגחו כסי ססועל סטכלעליו
 ספ1על מסכל יחן 6יך סגי16ר SJfi,iti~1 מנסכל יזועזמר
  ס6סטרייס ק7נריס יכעיס לו קם ו6יך הפרטי ס7כרזס

 ptl~h וחקירות ומן זולת גוחן גתנ6יס ימיו 6פרוסוגריס
 מיתגו 61'6 , סחגתיס מכל געלם מעגין כוססנמנ16)ו

 מרני" עיטן "סיס 1גטג4ו טס גק5מר , סמומך חוט גב'0חנ8ר 6חי דרדק ע) לסם4ר סרג ניון , סיומת ססרגקס ע'י )ו ג6;6)ו
 ג8)ו

 ממנן מומטים מס ימיו 1)6 , וימאס ויטעם ויריח ויטמעירמס
 עז ),') מה;)ימס נ:יוס סתווטס ו6ח סתח)ת סחסיס ממפיגסיס

 מן התהי) גיקי,ס סלח סתנ1טק :סיתכ וגטג,ר . ניקנסג)וחס(
 תסס סג:ינס ר"וי סיס , כפכר גם 5) וחגים משן אסרסמוחסיס
 גהנ1טס 6101 סתזמס ס81 גסוס סספוע) )פי oio מסגחסתמ)הס
 פטמים ימיון 8) מדמיון והטח; וסמי , סניור מן מדוגק ושט)הפיד
eaptסע:תחף גח," 6"י סני,ח מן וט ' cwuc~ כינר ענק ';גם 
 גט,תו ססו6 מדגר שיסג: ט) "ס וגס , ממון מסחמ)ס "ירו 6סרססו6
 י.ומ:ו nh(o ;והקומות ערס סחג6ל 010 , גמקתו )ו סיזמס מס16

 סתוביס 6ת יגיסו מחון סמוחסיס וטכיקילס כמרמס, )כס מנססמשוח
 סגת נייר כקטר כשיגס "מנס , ממרמס סכם 6ת סמסוהף סחוס1יגימ

 8ת ויניע יסג , סוגר מגם 15 מהון 06 )קחו 6סר סיגרסמומם
 ויעיה ספיטייס, גמותיו "ח סכ61 סמ"1"1 סמפט וירט סמסוהףסחוס
 ט1יניהס ג' מחון 1מ,8'ס היו :)nuh 8" סמומטיס ס';יג 16)078
 וגמו)ס גשמך ג'ק'1ס ,ס ומיון יקרס ופטמים , סה1:יס ט) קנוכגר
 נורע וכבר . ג:י:ס סמו סממסגי סגח ממם)ח מחח)ח ק',6)מס

 מ8ד גו מחטסק l'C'h 1סקהמס 'קלתו (pD ס"דס 'סיס הטי:סט,ין
u:~vסטינס כטת כו סתדתס סרח יעמס 5סר סו6 לו נכסף עליו 

 נוס הרג טרחו -סנרנוגי כחג . כבגחו כפי סליו ססכל3סססיע
 אס  סגותן ססתכ5ר ם5הר  וסו5 סמוהס מום גסי יחכיר 5מד דרזפט)

 6מ;ס סנכדמם וי(סכליס , ססועל כסכל וס61 מחתר גסי טבלסיריעס
 וכת:זס כותן סמיוחזיס ססרטייס ספגייגיס ססזע3 סעכ3 יחן5יך סני , סכע3נום למס דוחס יחגו למגם ומס , סגולים סרכריסיסכילו
 וכתב . הסרט,ס מן סיתינס ופת סתיימדס למס כן וגס וג8יסיסוכמין

 ס"7ו:יח, סססגס 3סי ת"ד רחוף ?61 ססקירפ מן ממין סיס חמסססילוסוף
 ממוז ,ספג תווחד, יפוי , מוס יוחר דגר ליוו סס1)מס טקס )סיח5נ)
 כסנ1ח מונגני גלו '?טים סרטי ג' וט גסנח וימר , ;ווי) מסג)

 סיס1ווק ח)(י 'תהזט1 ;י , גמורם טקס c'h ימ,6 )8 ג. )ססס;טו)1ח
 ס,תמיס rlh' וגן , 0:נוימיים הנרסיס חווט( מנד סתור מפזרחמיו
 סוד ומוס , סוגד) 6) גרגרת ת1:;ן טגטס הנססמיי8וח מנקני ס"י"יס 1,8 סיו 1cbt , כמנוח מוגנבי סמ1י8וח Dp1D'וסמי
 מן "ים," תם מטס ממקריס פיטי th(G , )תיקם 16 ,נגיליגוניו
 , גר)ווייס  נמו: געירה וממס סמי,1ניית משגות  וכסס סטגעיותסאגות
 סטגט',ח מססנוח סומטג,ס rlh')tt מונגנ' :סס סמ(י'סוסוס

 וסנס , גע1מוהס מא' 0סגס ג'ו כ)). טגט גסגרמ לסם כוסוסת'1%יוח
 ים כקנוח :שחס שוח טס ;' ס;),', כטיט 6,ג מו";)ות גסגרמגס
 116 סמ!'16ה :rle:lY גטקעס סס סוס 6,)וו ~P1h'h מ1קווחגבהי

ככר
אברבנאל

 לגו יי1עיס סס סדכריס 6לו כי מספקת, סגםכוס
 1וס סגס לכחוכ ר6יחי ל6 מ6ד, געלס מנחס 6כלמני16תס
"nhGודע , ס' מלחווות כספרו סרלנ"ג ס"חר ומס נ"ר 
 גסס וגדע סטכעייס סדכריס סכות נדע ס6גחגו כמוכי

 נוס סמסל , onltue 6יכות מגדע מזולת סכ1ללותמסגות
  נוס גתגועתס אעליס וסנוגגיס סטווים כי גזעגי

  ססגויס פסס oo'Ol~ht לנ~גויס 1גפט1ק סטפן,סע1ןס
 וחין מין ככל פעולתם,-מיפעלו לויכוח D7)P מנצתיסגכ7ליס,
 "6 וסמורככיס ספטוטיס כ6נריסס 1מנס"חמסננוחיס

 סכות גבע כן , וכסט וכשעופל כמולך זס יפעלו 6יךגדע
 ססכל ימעל 6יך סגדע מכלי סג1דק וכחל1ס נגכו6סס;עלוק
 סדנר ר"ל , 1הומגיי מפרטי סדכר סגנדל יחן ונויךמפועל

 כמלריס ימיה פורעו הכרסס מידע כמו סומן, תחח נופל6סי
 יקרו 6סר סמקריס וכל ~Ipt)lnhs ענין סנוו6ל 1י7ע , סגסת'

Sthniסנפה  ממנו 1געלס סריס גדע וס קגכי6יס,;' חבל עס 
 6ל ממך וכמכוסס תדרוס 6ל ממך כמ1סל6 ג6מר וסועל

 סו6 סדכריג( נקלו סרכ ס6מר מס ;י ,תחקור
 עגיי

 חג61ר

 מונג)וח פסס מס כפי סגורים 1סד3ריס ססגוח וסיג )6 ו8ומוו ,סעגע
(18U5U~ , רק סעגט מן גע,מות ס8י:יס מן 6': 'החדת ט)6 'רפס תגן 

 סכמים 8ייסטוטי,!ס ס'6מר גמז ס"ומנוח, גע4 גב' ;גומתג'ז'ע:
uu1)ntגט)י נ;יעוריזיטח n~lmho מן טיחהז: מס ונכס itrhl~ הטגטיזת סגפסות ממדות כעלמם ססכוה מוקמי געלמוח מ0סוכנחירת 
 מעסיס ג)ה' סס ע"ס ~UID 6,) מונג"ס נסס , ס118:יוח1ס:גר1ח
 מוז חמק" ממזמט סונט 1:;ג)סו מכנוסיו סמחחזט ככ61 )6ים8:ך סגתי סטגט סומי1ויח )נפט נגז) ס:נ) יחן nhm 0גמ.נס 1כ:י ,",)11
 סק)מ,ת 'מן סיוע) טס;;) ו;:ו trth, ק'"קס מס 16 גממי:סו6

 שמומר tt~(?e גו,)'ססנן:"ס
~G1fCti 

 סמדמס )ופס ס;)מ1ת 'הן ;ן
 , מקרמות  כיפי  נווגלל כע: לגוף סיתחרט תפקיד י1רפ ממסירמסרופ, וכמו וטר. ונוף וגמגום כומן 1מ'ומר פרטי, ס"ט וה(ג)ס1כ))'
 סעחיר סידטת כן , מווכח סיטיח ולמד , מושכלת כלליח מסם5תד
o)snCti))GD 1 תפרטי 1מסע1יין סס;) יה:ס' 8:רCh 5ס,סס גו סג 
 נמור תקרן סמקרייס כדגריס ו6מגס כליי, לנווהו סמ:ייתסממדמה
 )5רס סידיטס סחסיס 6'6 , מונגווח סג1ח )סם :6ין גסק,טגר,1וייס

 היגריס גט6ר ולמוס . ממקרס ממיוי נמין 05 גי תסס סיעד;נמס
 גסס )8 ס:גתהו, גסס וחיגן ססס ג5יטיס כידיעס );ג'8 סג.טגגגר ופי סמוגג"ס ספרטיס מן ססי6 סנה'1ס סמייתד0 סיס סן,י"1המ1נג)
 ונחג . סוגר גמקיס סס')1סוף דגר' ג)) וסו , 11116 'יוט נ,ת':'סיר
 יקי,חו גטח ס6דס יכיס 8חר ססעוין ג"ומוו סרג נין :8)'1ס,רנ1ו'
וסג"מ"

 מוטניס ספרטיס טיגריס גסי1ח כמגס )חת גרגריו סרב גיון ;)"8ח"ונ ואני . כמהי גב' טריו כגי) גס:ייע בפיוס גטח גו כמומסס"מ יטבתי "טד ס61 )ו נ;:ף עטיו סוקן מ8י גו מחעסן חושי,
Oht)))ע) מעיי כיה גן כיס ט6ס , וגה)וס on~h 6טן גבס סח)וקיס 
 ו"יך , נסג1חי1 מתג) מוגג) טגע )דגריס סיוח ר') , כ(י),;וףטקס
 ס:;י'חן

 0כ1)ג 0מ1;ג) דטנט "1ח1 ;פי btrnI ס;רטי'ס סדגריס ס;,))
 סטת נספרו סוס סדעח שגט) לגוממה )ועת %טס 0.ס סרגוסוס

 גגיטול ו8גוהמד ;יו6 גן 1rh' ,טס ס." ו"ס , גם"יסססי)וס1פיס
 גדרתי גי גס . סוס גמ(1ס גו ירמין "'ן llrtDD כוססופח

 סמוק
 מותר גו סת8תר וסירכות נזם דססמסל ברג יחתר )6 טסוקסם
 סח1:יס )ס:נח דומם 1ס81 8יס ג) ידטסו יפר מנהי עטייןקנס

 , 1.) (11Dtb כוס נספן סורגתי סרגי; ונכר . G~h גו יהנוןק)"
 רר1:יס וסם וכנחס ס,נו8ס %8חח :גו ,מס וט גני"ור סקרנה.סקס

 מגות סמ,'15ה ג' וגמעת , מגוטי ענין ;;ו6 "ומר "סרג CP ,עמוקים
 1ס ספוט) סיג) :יהן יחגוג )5 שסרג )י (Dh1 ניוקר , וסחרח1ססגס
 6י) )סס 61%10 )רגריס סמ1נג) סכו)) D)DO כפי ,ת מסותי,ססמין
 ס"רט, סטגע גן' 1)06קגע

 יוני) )וחיות מחיימק סג)חי )סס 6טי
.במנהו
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 8דעה לו פרק שני חלק נבוכיםמוה
 מפת מזגיים מונעים ימנעוהו ולא והנחתו ובשעורו מהלקיו חלק בכל המיוחד ומוגו חמרו בזכות ,שוויו תמליצי על מריאתו בעקר טוחו עצם האנשים מן איש כשיהיה כי תדע ההקדמות אלו ואחר ,כארם
 על אנושי שכל לו והיה הפעל אל הכח מן שיצא עד והתחכם למד ההוא האיש כן ואחר אהד,אבר

 המציאות זה 'סודות לרעת כלם תשוקותיו ויהיו , ש11ת טהורות אנושיות ומדות , ותמותושלמותו
 ובחינת האל בידיעת הוא אמנם והשגחתו , הנכבדים לענינים נשקפת לעולם ומחשבתו , סבותיוויריעת
 הבהמיים לענינים חעשוקתו מחשבהו התבטלה שבבר מי ויהיה , בזה שיאמן שצריך ומה יפעולותיו

 ואמר כמדות אריסם"1 באר אשר הטמשש החוש ובלבד , והמשגל והמשתה המאכל תענוג בחירתר"ל
 אנחנו מאשר לנו שהוא מפני חרפה, הוא באמת כי שאמר מה טוב ומה , לנו חרפה החושבשוה
 , הההיים התענוכים שאר אטנם , האנושות טענין דבר בו ואין , הבהמהע כשאר אחר, דבר ולאב"ח
 הוא מאשר לאים תענש אחת עת בהם ימצא הנה )נ( ה גשמיים שהם ואע"פ , והראות , והשמע ,כריה
 רוב כי , אליו צריך שהוא אלא הענין מן שאין במה המאמר נתגלגל וכבר , אריסמ"ו זה שבאר כסואדם

 לא איך זה עם ויפלאו אליו, ונכספות החוש זה בהנאות נטרדות החכמה מאנשי הנודעיםמחשבות
 מחשבתו נתבטלה כבר האיש זה שיהיה עור ראוי וכן , שבמבע סמה הנבואה תהיה אםינבאו

 אליו כבודם והמשיך לו העם הנדיל או הנצוח בקשת ר"ל , אמתיות שאינם ולשררות לרשויותותשוקתו
 ההם הענינים לפי הם אשר עניניהם כפי כלם האנשים יראה אכל , לבדו זה מפני אותוועבודתם

בלא
אפורי

 ספליך ומס ר : גני כס דנ,רגו 6ין 6סר ע"ס לנינומסם
 מפעו)וחיו סיומן סנריך נמס דכקס סין'טחו ר") . כ"ססיומן
 ימ61 ס;ס ה : גסס וכ.ונ6 ס;כד)י0 ססכ)יס כמ)י6ומית'
 סססמט ל") . 6דס סו" מניסר )"דם חטגונ "מד עת3סס

 ונס ס6גוסיח )ופח, מנד יעגול כסס סקוס יס'ג וסריתוכרקוח
 סוכלי ס"מ ונחזקו ססכי' וסכם סמום ימוק ססוכטסרימ
 י"דס יג'ט ומרקוח ימססמט נייחו מ1ד )"דס שגוגיניח

 3"מנעוחס )נו גקגיס מס סמוסכ)יס לוב כי טד רססמוסכ)יס
 , מוסכנו יקנס oh 03 )סב) חעגוג מס סמוטיס 6!1 ססנח6"כ

 טובשם
 ססקדמוח 6לו וסחר . סדעח מסלימי 076 גל ידעוככר
 ס6גסיס מן 6יס כסיסים 5סתגכ16ח 6דס '~כל 6'ךתדע
 ימנעוסו 1ל6 , כיקרנו מככר נמו סו,יו מכלית "ל מוח,ענס

o~p)lnניחרט וככר ס76ס יטריד סכ6כ כי נוסדכק,ת ימנעו6לו כי , תולי וינוע מכ6וכות 016 יסים סל6 מונייס 

 לו וסיס מפטל 46 )וסכח סי65 עד וסחסכס טתד]סו6
 , ומוות טסורוח 6נוסיוח ומ17ת סלמותוותתותו על לגוסיסכל
  מריטות סנוני6וח וס ס,ךות לרעת כלס תסוק,קי1ויחיו
 עין כך ותמר וסמוטגל, ימוחפ סטילס מסו,סיוטיו

=;"שעדי
 'ייי,:'י"י"ל ןין"י'", ' י:י':'.,ע%'"י'""י י- ,!י'י,"1,הייי'ן',',"ך:

8 ש "1'נ':י,י,ל,י'ייו 8  ב:1:1,ע~לשש : יןבןע זן ן,";ע:ן ען ,ןןי"ך(.פיין, ,(,,,ךן,"ן,י,ףינ,י,.,,,יוןן,
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 6 פרק שני חלק נבוביםמורה
 מרווק ההנצל בצד אלא בהם כשיחשוב המתיהר השלם יהשוכ לא אשר , כח" * מבהא סקבש
 אם מהם rb~n בו שיקובל בטה תועלת לקבל או , ההשתתפוה עמהם לו כשיזדמן מהםהכתיק
 בתכליה הוא אשר המדמה כחו כשרגשה ספק  אין  הארו  זה אשר והאיש , מצרכיו לצורך אליו*צמרך
 , טאד נפלאים אלהיים ענינים אלא ישיג שלא , העיוני שלמותו כמי השכל מן עשו וישפע ,השלמות

 אמתיות דעות הם בענינים אלא ידיעה לו תרווה ולא ישער %א , ומלאכיו האל זולת יראהולא
 שלמות והם כללנום אשר הענינים הג' שאלו וידוע . קצתם עם קצתם אדם בני לחקק כוללותוהנהגות
 רוזענונים בכל הטחשבה בבמול המדות ושלמות , ביצירה המדמה הכח ושלמות בלמוד, הדבריהכח

 זה על כוה רב יתרון השלמים נין בהם יש , הרעות הסכליוונ הרגדלות למיני התשוקה והסרהטפיים
 * זד על זד כולם הנביאים מדרגות יתרון יהיה האלו הענינים משלשת ענין בכל היתרון זה ולפי ,טאד
 בלא נופני כח המדמה הכח וזה , אחרת עת ויבריא עת ויפסד וילאה יחלש גופני כח כל בי ידעתוכבר
 ידעת כנר , בהם זניוצא הכעס בעת או האכל בעת נבואתם תתכפל הנביאים תמצא ו"ה ,ספק

 כל נבואה בחוזהו לא אבינו ושיעקב , עצלות מתוך %א עצבות מתוך לא עצרה הנבואה איןאמרתם
 מקודם כבואה הנבואה באתהו לא ע"ה רבינו ושסשה , יוסף בהפקד המרמה כחו להתעסק , אבלוימי

 ערב לסבלם שנלאה בעבור , הטלחסה אנשי המדבר דור כל שמתו עד הסרגלים תלונתמאחר
תלועתירם

 מוטשם
 סיק1כל כמס מטס לקבל , סרועיס שכנמוח 06 ספקכלי
 סיער כסיות 16 מסיכיו לטיך קליו יצטרך ob תועלתנו
 ססגגל כגד 6ל" כסס כטיחסוכ ססלס ממיוחד ומסוכ ל66סר

 כוס וסער , ססתחסוח עמקם לו גסיוזמן ממסתססיוק
 טלtit)hr 6 מסלמות לנקם לסלם רצוי כי נסלח %10כי
 מסס תחסנח1 נתכטלס 6כל לסררות תסוקס סוס לויסיס
 לסתמך לו סעס כסג7ילו 16 מנגוח לכקסת כסס יסער1ל6

 סרועיס ככסמוח 06 כלס ס6גטיס יפער 6כל t'Shכנ1יס
 גחכטלס 6;ר ר"ל חוטרו  זס 6סר וס"יס . סיער כחיות16

 סמ6גל סתעפג ר"ל סגסמייס לפגיגיספפפכחוותפ9תו
 לטררות  ותחיקתו  פססיתי  וגתכפלס וספפ)לוספמתס
 o1hs  נריכיס  ותיגם חוחריס מס 6סר %כמפיסספ41זיפ
 כתכלית לו 6סר סמ7מס מכח ויסים , 6רס  פסותנמס

 ?IP1h סעפני, מלמוחו כפי מסכל מן עליו ויטפעסטלמוח
 לדעת כלס תס1קוחע וימיו סעיוגיות סמכחות למד סריססזס

 לעגיגיס גסקפח ומחטגחו סכוח'1 וידיעת סמני6ותס1ךות
 וככחיגח יתכרך מטס נידיעת סיo)nb 6 וססגחתוסגכנדיס
 מלע יר6ס ל6 1ס כי , סטיי וס  סיני, 4ווייכ 16מעולותיו
 תסיפ ילק .  יסלייס  מלסייס סגינים ייייג  ופל6כיוס6ל

ג~
 כעגיניסטיסיו 6ל5 סגכי6ס לו תגיע ל6 ר"ל , יריעס
 קנתס 6דס כגי ItPPS שללח וסגסגות  Pttp~bרעופ
on5PS, מדח מיסודי , סמזעו"ל גס' סשרס סרב ונתב 

 ט%יד ופס שש)וסיווישא
~nhtS 

 שידמין )8ים סרקי ומס ר') נוס,
 יון 1chn (hlon olh יפי , ל"י פיפס h~on  ספיסופ נמוטסייללימ  סיופרייס יגספ'יס לייייייס  4זטהזסו ממסגהן חסים 1)6 וסעו)והיו,כט'י
  מיערית ~otcin ספ)ו)' פטר  e)nht ילל,  htx sua כפס ולייתז

וסטמט
"tbst 
, tttuh וג טת גסס 'פ,6 סוס )קאם ססס(תט olh) 

 וכן רגיס מ~טג)יס ,"ים יגיעו nlhlel ססמע טמן ר') evh: ס81מלסר
 ין)ספוטכ)יו סגים לפי לסכל, סיגו) סקלי  סמיט'ס סני  סנטוססיו
וסר'"

 נחוט כן סטין מס,ורמו מסי olhi תסוג יגיס סממטגי סגת ונמוקו 0מ1מ 'ה~9 סעונ
~lca 
 יסר ירטך יין יום 5טר ופייס .

 כי ס"ק  6'ן , סמדופס וסנגור ססררס "תר ול" otlnaJoסחסו1גי0
 סקל זולת ירפס ו% h(D'tO ט)יי)יס h(b יסיג סל5 ססכל  מןע14 יספי 1פ ופי גרגרי, יססגסו  סיסו9פ ר.) , ממומס ריו יפססכיסי
 סט,ייויס וייסליפ .  )יגי5ותיימ (((efht :)רכוס ס41ווס גססופלוכיו
 , ישור ירגרי סכפ וסירופ , גי)ירס ספרפס D(D  טפלות סססס6)ס

 יר9פ יכייכ,ך ייגרי יצורי ויוי יפיפיס וגריל יפרופיטבתי
 !ג71%,ציב,עמגעל :סב %יט ושב ס)רג~:י יאי ופגר . וי פל זפ  פ)ייייפ פררגופ  יתרון ססיפ ,פפטוס
b'Joעגעי יגר קסוגו"ס ממגם %סוגימ 64ר "חרס 0קימ0 שיג עיד 

 חלס סגכו6ס וקין , 6זס כגי 6ח מגכם ית' סס6ללידע
 יגרו יסיס ול6 כחדותיו גבור כחכתם גדול מכס 6spל6

 יגרו על גויעתו מתנכר סו6 6ל6 געולס כדברמתנכר
 6100 6דס , מ6ד  נכונס רחכס OP7 כעל ,חמיו

 כיותם ייחסך לסררם כסיכגס  כגיסו  ~os סילו סתדיתככל תמולי
 ססולכיס סעס מדרך ופרס  וסולך פחירס  וסיףילסטיג לסכין גכוגס יעם לו ותסיס וסרחכיס סגדוליססעגיגיס
 תפיס טל6 גפסו ומלחך עגמו ומורו וסלך סומןכמחסכי

 ול6 סכטליס ס6לס תסדכריס (7Pb כלל  מחספסלו
 וסטסורות סק7וסוח סגורות (onib  ליכין סכסךתפח יסורי למעלס  פגויס רעתי 6ל6 , ותסכולותיו  סומןמסגלי
S~pDn1עד רנסנס ונגורס כלס סקכ"ס טל כמכתתו 

 %חס תנ6יע כוס סרכ סתגס ל6 כי זס הנן .עליו
tS~Dיחטף ככר חכם טיסים ו6ף , מחכמות ככל סלסיסיס 1ל6  מכס  6רס יסיפ כנר כי מ6ר  לסיס  סריריס 
 מהינטשו יצ סוית רימו סצייויל זעך שדם,,בום
 961 , כיגירחו סלס כלתי onTw כח לו סיסיס6ססר
 06 61ף תילי, 4 פיסיס 6יפסר ככר ספרמס לי פלסטיסיי

  ק5ורס לתפלי  סיייפ רעפי יסיפ ל6 6לפ כל ליימיני
 נסיות 6ל6 לסמנני  9פ0 סגנו"ס מיחס %כן קכס6,תקח

עם
אברבגאל

 גע5מ אפסד testm %4ח לייי bw פיטר  תתרפס גלתוטפיסוס
 גי שנניס נ5פפ :hiV יפסל  יפוין  מפכיך ונמו , סגוטו.ימסגמ,ח
נמהרו

 סוגו8סםהסז.םמי
א גם  מ הא נוי 

eh0גי6 ".ך סמומס 0כח מג) )וקים( טיס רגי,ו פט0 ,גלת סיחס 
 יפריס  יחו לספפס9  יניויפ ס)סתליס  יפ)ייומיעוינו

 * גלגלם

 )גי"תו סיפי י6 יפרפ'ס כסג 1ס"פ1יי פססיס. ,יפ 5עפגול
 ייפירופ גיריפסו פ9ומ פנל יגל , י)ג'5יס כשר וס9יייסגפפליס
 (ocbn שהק( ~ס ופיר , פי גרד סמופס סרת  גו טיטהתף ,ויןסוס

 ויה טוס ולפי , ספרנר גור גיפי)כובסו
 5מר לסחך טיפלס, סטרי

 ספח  סגין 61 שאפייי 5י4 סס9  51ין . מפרע lltJPW ~ס  ביןסרג
  !2נחנהיט,5 נו2גז בנטעשהלש

 רגי)ו גיבס למוס , י:5( גסקקר סתדמס גחו ממעסק עסיס פסז')נמו'
 יביסו  ס)6 6תר 6ג) ((eht ג6חסו ט% סרג "מר )6 סטטוסעדיו

 )סחעסק )6 . סמרג4ס ח)ונח מקמר  מקוס שם( רכשי )כוופיוכו5ס
 קמזמ0 4או סיס )G'D 6 סו6 קי , גיעקג גמ.9 גוס סמיהם;חן
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 79עם לו *רק שני חלק נבוכיםמורה '

 זה ואק זה יתבאר והנה , הנביאים כשאר בבח"ל נתנבא לא שהוא פעמים שוכרנו כמו ,אמצעיותו מבלתי עליו השכל שפע אבל מבוא בנבואתו המדמה לכח היה לא י ע"ה שהוא ואע"פתלונותיהם,
 ולא מהם הנבהלה נפסקה כן ואחר אחת ומן סדת נבאו הנביאים קצת תמצא עוד וכן . הפרקענק

 הנלות בזמן הנבואה בהפסק הקרובה העצמנה הסבה היא חאת , שנתחדש מקרה בעבור להםהתמידה
 נקנה עבד היותו מזה רע ויותר , הענינים מן בענין לאדם שיהיה עצבות או עצלות כלומר , ספקבלא
 , ידו לאל ואין ז הבהמיות התאוות כל ותגבורת האטתי הדבר העדר קבצו אשר הוונים, לסכליםנעבי
 ושריה מלכה ואמר , ימצאו ולא ה' דבר את לבקש ישוממו , באמרו רצה אשר והוא רע יעדנוובזה
 והוא ח , נהנפל כבר הכלי כי העלה מבואר אמת וזה , מה' תזת מצאו לא נביאיה נם תורה איןבגוים

 : שיעד כמו יגלה מהרה המשיח לימות מנהגה על לנו הנבואה בשוב כן נםהסבה
פרק

 טובשםאפופי
 סמדמס לכס Oto ל" 1 : כנ"ל סמסופ כמוס כן פקיןמס
 כשל ומקויים כמסקס (tnhu מיחס ל6 סמלע"ס ר") .וכו'

 מכח בו סיסוחף גליך סעחידות נידיעחו nffn "כלסנני"יס
 דול נימי גנ1"חו נחלסס ססתוף וס ומגו עם כנדסמימס
 ענין ,ס וקין סר3 6מל )פיכך ס'ע)0 נליך דבר ונס ,סמרגר
 ")1 ע) לסחגנל יכולת ננו ס"ין לעל . ידו ל"ל ו"ין ז :מסלק
 ממדוח וסקל ענבות לנו יגיע זס וטסני ס,וגיסססכ)יס
 : ה"לוך or כגלוחנו סנג1"ה חחנעל נסכחס "סרסמגוגות

 נעמוד סגו") סכני"ת ל"ל . סנכו"ס כסוג ג"כ ססנס hlolח
 : מטיק סוס ימ:טמ ל" כי לנו סנגו"ס חפוז ו15 וכפלוסכפלוס

  "חד 6יס ימ65 סל6 5"6 כרכים כי 5זמתס על ס'עס
 וסגכי"יס , ~oth)n "לו כסס סימנס מיוחזיס היפיס16

 ~o7h סיכטן DID)l ס' דרך סו" "סר מזרך זסילמזו
 קל פס61 "ף וס כי סגסמיות t'~uhnl ס7מיוגוקחסוקותיז
 ולהגיגולהמרו

 קו"
 כל למיךח onp סכוך וכ"מ לעסותו קפס

 וס'כיס רוכס "ו קלס כמעלות פלס ס76ס וסיסיםמחכמות
 ססלמ1ת וס יבטלו וע3כוח עגלות 6סר הגלות נזם, כי:ץ otpn וככל ומן ככל יקר ס, דגר סיס ולכן , סינירסתסוג
 ל5 גכי"יס בס חורם "ין כגוים ופריס Sn(o סג")ורמ1
 מנסגס על לגו סגג61ס גסוס ססגס וס61 , חס' תחןמנ16
 סת"ווח וסרו ס' 5ת יעם ספרן מלפס כי ממפיחלימ"ח

 : סיטועס ממעיני כמסון מיס וס"כתס סייע7 כמו סדתיוטח וסחסוקוחסגסמיות
פרק

אברבנאל
 קהו טס )מיע'ס טסיחס ר.לגס סטרזס גטגור סיס Ssh גוגו"חומגול
 )6 אגן , ת)1נותס )טני,ני תמיד טויו נקכ),ם סטם סיו גי ,סוור
OtO1! גוגאהו )יתנ1וד ס81י , 

"'11 
 מרוג )ס"ס סו)8ס געגע

 סריס תמיזי1ח (Imh ס:ג1"ס ,ו ג"ס )6 סטרוס מן6ח כ' .ת,וווחס
 ס0גס ססיחס "מר וגן . ממומס כקם )כחטסקוח )6 , מ;ו0 )וג8ס

 יסיק) וגסיוה . סעס וטוווח טוגות ר") כגלוח, גוסן סנגו"ס)מפסק
 ג6 סגעגורו טן C1'W מבסמפט ייו )6) ואין ס,ונים )סגפים נמגרעגך
 מנומןסייעו

~)lhAO 
 : טהס כמהטס ססגס שתקתוק )פי סנגו6ס חאג

 "והם יגיר זט1ו , הקזמ1ה :כע כ,ס נפרק כרג )מוזו סוס 'צחקאמר
 )ח;1- מוג? ט)' ח, וגריו גיחון שמרי 'the1. 6סי ס;רקיסגם6י
ו)ררוי

 סה)סיח סת1רס למונח כפ, ,ווט מסנטתי ס!ורק גסס הגרר
 גי , מקרג11 סונתז nD1c )גטי ;די , סע6מיניס קם) הינווס,מחיח

 מטרימו )6מר 6מר סס;ו%ות 16ת0 181:ור ס'. גביני סהרסו8
edL'nמלתי : 

 ~uel סלע ס81 ו"מהחס סונו"ס סגיי ס" ייג טסי" אהקדמה
 61ת*כ חמלם סדכרי כח על ספוטל ספכל כלמנטותתסס"י

 סמג,ע ססם(ע נפ)'1 טייער גמ1 סגור וט וטניין . סמזמ? ס"מט)
 אמוח סני ט) חמו) ;"סר eh גי אורס נגסס הסס )"מטונז)
 ט! כ;דס :פרי יטיזו כגר סיח וססקימ? . וסמזמס סיגרי ר')ימו

 הכיוס סנגן18ה סב! מהדייג סיס סוג כיגרי מיס 8: גיטקר1חס,

 . כ1ני6יס סור גדגוי נס גי , מרט'כ alh t'h'sn גוליי !נרי6 ~בס,%"!:1")י; 7ם,י:לשיט,נ:ה%4:דם)ם";ןשוח
eh1,עקג ופהק ג"גוסס מגוונן סיגר מנס , קדמ1ס1 ":י "וחס , 
 רגזת נגולח מי:עיס1 מ,,11 כגס "הריו סנה ס:גי"ים גזנרי061

 סוגרות ג"1חס 1מידכ מ") מג!' ctc~lcnגדגריס
 כזג"

 וגס , )ההיכו
 מי פיטר ג18הכ טחר6? גמ1 העמיס פיגו"ס ג"הה1 מוע!יסגזגריס
 ,ף ו") "מ( ccI ):ס 8) הימאן מ, 1") נ,יי'ג( )יטיס מיס ג:ט)1ומד

")ס גר" מי ור18 טיני;ס מרוס 180 , ג'ס( סם ;כס ו1:8?חושו:,
 כמא'"

 כ)"יט;ג חטמי )מה , ג'ו( טס )ס0 יקרץ גיס )כ"ס 1ג"ס גמס(ר
 . ג): ככחוש: ת"ר ג'ת( כ'1 טס )טס מרקס סוו1ח h1W 1ט:ס:ט) מי סטין קפח גויל ס' עורס וסי :מעה )" 08 ירטת

 "?ס , 11וטיהס סקמיס גורך ס' 6מר גס סס( כ' )מיג פרכסוגץ
 , 1חידס מ:! מג)' 6מחייס מ1טג,יס ot'ulnI מפ1רט'ס נגריסגרס
 ס:ורו,'ס סדטת סיס זה וספני . )(גרס 11רך 6'ן ונות ;רסיסתוכקלס
 1פרעי1ת1 גט,מוהו )יני" מגיס 6)סי כחביטות סי6 טסוגו"ססילמתי
Qh~uinh) סוגרים וימיו ס:כ) פסס יקג) פטמ'ס , 8מ,ט' גולח ו"ס 

 ';ג! 8קר סוגר ויניס סדקיכן "והס יקג) וסטמיס , מגו"ךיסמ:ויט'ס

 , זמתית נגסס סי6 תסס 6"ד וג) ו,ס ונס , יונדו ירסס וסם:)!1רס
 סטסע ממדפס י"ג) נגר סרג ס)דטת כמו כי , ימזמט 5)ו1סי1טיף מגלי סנגו6יי סיג) ג,גי8 סקס) מקג, ט)8 גסגרמ )ומר נוערך1)6
 לדטח ככס , יקכלוסו וחי,וגייס פנינויים הכמוח כסקר נוכלינבדל

 נקנו) ,1 יקהח4 ססמדמס מגלי סננו6ס סדנרי ס:מ יקג)סמ6מיניס
 כמדרגת סנג'6 מררנת תסיס מחטר וס ט) ):(; וקין , טפט16הו
 וגדרך וע,מוחו וקינוחו מטפט גרגרי סוגי6י0 מקת סמגמיס גתתגו, סנס גי , כלכד מסכלי כס טל סנכדל :פע יחו) ס3סניסס ,חריכחכם
 מתוודעות 61ינו וקנר תועע כו6 למגם ~UDCJ סמפט הנס כי .כיריטס
 מהוגר,ס מקירתו והכיס מלגו ;יטפס ותקירס ועין סרסור "ס כ'טקס

 גס)מוחס סיייעס "והס מקג) וטיול מקירם גדרך )8 ט)ס סתו1יעותוכ61 מ8י רג סו6 לוגים ימניע ס:פע 5מ)ם . ס;ורמיס 6)כ6%ומריס
 ולכן , סמת5תר 6) מסקורס ר'ל !מטכ מ)מט)כ מדג,-ים ליציגמיסך),
 כ%ס  כל3י, רפת וכפייסבופ  וכיייס סעי1ני'ס כרכרים ככסקינול

 ~otlh,~n etitu ס:1)ד ho(t~1 ססח)1ס תמו . גננו"סטיגו"סו
h)mvlhon(6 סמום h,o (כגס סיגף, וכמו סנגו6יי מסחף: )גר 

 חקג) ססניסס' טיוח עס תס,גו8ייח ~fitll'D ס,ג61ס תגד, מוסוינהר
 סנגו6ס סגת כסי יכיס 6יך 61מנס , סגר 6ת )חגן ומס ?דגריסכח
 וגריס גרמי כממר טר16' מס 1011 , סחבק מזי סממרון גר'ניקורו יג* סנס סת1רס, גט)י 6וחנ1 כ61מינס1 ר"וי 1".ך סרג זעקגפי

 : מניח 6סר סרת ס6' כסקדמס3סקרוח
 סמימס נמו נסיות 6ס כי סוגים ט) תחו) )1 סהנגו8ס בהקרמה
 , וגמחתו גטיעורו נמוגו )ומר רוס , כס61 )כח מס6טס61
 . tpns נמנעת כגנאס תכיס , נרייהו מתחלה :לס נוכ יס4ס :ל6וסמי
 גממו ממרמס מסגת סו8 טיסוזס ,פי !1ד;ח גהי כפח כ?קזמסונס

 ירכיב מטרמו וסס81 גסס ויספוק סעתיריס סיגרים ':סר1גססעןה1
 81מר , 6זמס סוגי8יס וגע ממטס גן סוס )כ1יימ זה ספרוגהקימח סלג וטור ונגל , 1טונ1ת גרימומ פעוי1הי1 11מc 11'(th גריגטנו סמוי 6) יהרן והן , 1DbD מבת וכזמוייס ססמק)יס יט:?כחרות

כוג'"
hs~ (ממס ct)rn 61ממו ממו סמ6מינ.ס קס) 61ומ11 . ג 
nlulllr~n1 הקרוח גגם , סכמים מןס?ויו?ו כפי ג'ו מסר 6',1 ס;,1 ויקג4:ו מפורע )1גי8 יג" 6פרGh 16כינס סוגרה געת )זמיווו יג 

 יינון :כפי כקרוח הס hh , מממו המימם כתו tCD't 0:16!ורוס
 6)יו טישו מב גפי "ס ג' מהרגגוחיו גגח'יהו )6 גו 'ועגיוס"!ס'
 טמר מס ו,?1 , איו סוס;ע הט).ון וסלוע ננו6חומגם

 סוגיי
1OtD~' 

 יירט) 6)סי !גפות ס' מ6ת כמטתי 8טר גרני וגן מר1סהי "()ג'6
 כס 6'( )ו' נוג' יוכר וסוס ק' סרטי גס למוס וסנג'6 . )כססגדתי

ע6ן
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 80פשיבנאל לו פרק שני חלק נבוכיםמורהשובנה
 מופו וסטחמק יקירי גטם ס6ד0 יס'ס 6טו הבטוין רהקךפה

 ומס . ומן ג)6 טס61 סמטנ פד !ויק מפט מנטע גזמן מכפגיורנו וסמח6חייס וסכינים efnlt;o סט,ייניס הכערת ט) גטנרודמים ומוזק סמטטי גחו גפי סעתיזוס 'גיד פסוג'6 וסול , סומכךגפ)'מ טוי נקרס סרנ ספה ססקומס וסיע . מטייס נטת גומשיום סגת .עמס 6ער ס61 לו יכסף עליו בסד נומתטסק
 סנ'זו סגת טג(ס קימר עד נך ג) סנגו6ס טו.ן )פטט דרגמגיע
 , סט;רוח nlh~sn סי8 (1 וסס;ימס , ע,1מוח שציווח 6דס גר'ק1ח
 נסס סיחס ס)vbs: 8 גסס מנידו מזגריס מכיס כנגי8י0 מספרילפי
 ס6פפווח מני' !ד גקוס סמסטר '1ג) ו)oslwn 6 יד'עס סקימחגסס
 ט'ו ט' )Sthn '6 גסמסהח נימול) פ:6מר חי6ס ס)6 . טקסס)עמרי
 ממר (PD )6מר י16) גם )פנ' 6מז יום סמול) 6ון 6ח נלס וס'ס'1(
 סמסטר גת סיס ס8ס , וגו' )נגיר ומקהו גנימן מלרן 6יס כין6:)מ
 גנימן מקרן 1סיסיס ממר געת סלים "1חb 1'(h מקטר 1דמיונ1 טמי8)ס)
 160) 6) טמ61! גט6מר נס , ),עיי כסס גמר 6טי יהדס מגני1)6

 )גך 6ת חרס 6) סימיס סכה סיום )1 כהגדות 1)6חוו1ח 5ס()גפוטס
 תיל גס . )ס18) 5ת11וח 0"נ17 ממבער גנח ירט ס8ם , 1מ151 כי)ס0
 (tlah גירן )1 "'קרו דגר'ס )ו סג'ר טמ61) מ8ח "16) סלןטגנתי
 גננו, רם) קג1רח עס o'G)h טוי 1מ,6מ מטמרי סיום גדגדן ג'( ")ס0
 ונטת וסקנס מטס יחופה וגו' ס"סווומ נ181% ")יך %81רו ג!)!חג,ימין
 6חז 5) גיח ~h(ott 8) טוליס 8נט'ס "לטס קס ומכוך הנור 6)עסו
hS')1מתד גדיים :נסס hnu 'הס יגרוס נ( המו ho) וס6)1 , יין ,גל 
 חג" גן 6הר , מירס 1)קהח )חס טחי )ך וואו )ם)01!ן

 et~)hi נגטח
 וגשר וכי) ושף גג) 1)סניסס מסגמס יורזי0 וגי5י0 הג) ספגטיונו'
 . ממר )6יט 11כ"כח טמס 1סחנג"ת ס' רום איך 11)מכ מהוג8'0וסמם
 ומס"מ מסטי גבת טויסס 8ז0 יפול ס8)ס טספרט'ס "ז0 נג Swסיטלס
 מג)' גטם מקלס מעריס זגיי0 גסי1תס ג': גימ'ווו, גס 'דגרסמדמס
 י1ד'טס 6'ך ונס . טרמו מפת ~e7h טקסס 'פו) 51'ן , מוגג)מזוי
 otnh t1ISt~o גס . מוגג) ועגט מסדר 61'וס גמור מקרס סס 6םמנגזל
 וסוף וגו'( ג'ט י'6 , 6' )מלגיס ייגעם 6ת גזרן מ,6 6קרסנגי6
 ונהמי ~Ons מיז סממ)נס 6ת קווט סוני ס' 8מר גס גי קרעיפעסיס )ן קם )ייגעם ויקמר קרעים סטי תניס יקרטס מיחס גסמ,0מגסס
 161תך , זני ענוי )מטן )ו יסים ס6חד ומגט , טנטי0 סטטיס 6ת)ן
 גכמו נפ) 080 , יפרץ) על מלך וסייח )פסך תנוס 6סר נכל ומלכח6קת

 )6 גמס"ר ססנטיס טסרח סי ימ)ון לפרתי נגע גן טירגטססמסטר
 %ר גנט מ4 על ממנו לטחו מספנת ירגעס 4טת יגוף מרקוחכסו Utg' וקן נסיותו עלמו כוס סנכי6 גם . מסיס פמס יחר 1ל6סהוח
 6מיכ1 6) ס' וכמר מסיגו טיני1 קמו גי )ר18ת י1ג) )6 ו6מיסוסכחוג
 וגוס כ,ס סו8 מולס כי גנס Sh מסמך זני !זרום ג6ס ירגטס 6סהס:ס
 קו) 6ח 8היסו ממוט גיסי מהגרס וסי" גג61ס וימי , כיסחךגר
 נגרס !גיחן )גי קומי ג"ח ?דנרי0 גרף )ס 61מר . ק0ס 6)יןס"ה 61נגי מהגרס 6ת ,ס ימס ירגט0 ":ה גרי 1י8מר גפם ג8סרסיס
 מגית נ0ף גיס סי6 חר,חס וחגך וחלך 611מר סיקר ומח מעירםןג)יך
 ויימוז פרטיות 6,ס ג) יגין מפומה כקן 6ז0 יקמר ס8ס מח.סנטר
 6'( "ג 6' )גמ)גיס חרם נס . ממיון ומפוט) מטר נבת וסעדס,מן
 סמ,גח ט) עומר וייגעם 6! גיס 8) ס' גזיר מיסמס סנato)h~ 6כיס
 010 ס' 6מר גס מונח מונס ויחמי 0' גרגר ממונח ט) 1יקר6 ,)מקטיר

 טסך כמקט')יס מגפות כסנ' "ת ערן וגח חמו '8ט'סו דוד %יח 'ולדגן
 8קר סמום וס )"מר מפת ססו6 גיוס ונתן , טויך יסרס 016ועקמות
 נקרע וסמ1גח 1גחיג , ט)יו 6סר סדקן ורפך נקרע סמוגח סוס כ'זגג
 יס1גו8ס , כ' גרגר ס8,סי0 6.פ נסן 5סר כמופת כמוגת מן סדסןושפו
 סוס ס8)סיס 6'ס יסטר ס6ס סנס, מלוח c)rn 'נחר 'לטיסו קויםס!6ח
כ)

 . זוז מגיח לוחו יטעם 6סר סמקן וסיסיס . יגר 6סי כערי
 . %16 גל גר,11 ותירייך דכלי0 סממא 03יות , יעמיסו פפ1וסיקרה
 )סגמיפ )8ד0 פיס.ס ר"וי נק) ינחר ג6מח , ססמ, סע,וס ס6אונמינח
c~slnso0((ממסר: ח'ו גג onth onth) זקות וסמתטגוח סזמי1ויס 
 כ61ח גכקדמס סי3 מסג מס וסוס . סרג )ג ע) :עלו קזיסוסיומות
 ),נוכדו!ר ג'ז( )ג' יניף) ונג'ס , סערי גחלים 810 ומגפר6מח
 טיעטס עס סכני , סליקו מגגך ס,רעיונן

)/ov%* 
 , גניוס ימבוס גיוס

 מסמים מן ס' מ6ח "כי8 סנגו8ס גט1ין 6ג) , ייגיו סו8 סמ)ומותוכן
 סנ6מין )11 ח)י)ס . וימי111 רומו ט) :עלס מס כפי שיגיז מסיסיס eb 6ר!ס זנויו מגן יפו) 1)6 סוגה דגרי ייבדקו קומר יקמר6יך
 פרע'וח גסותן )וגיס ינ6 כסי כויטוח סי8 סכנגו6ס 6ם גי ה,כגדגר
 ממסגדו "1טטס )6 8סר גזגרי0 נס רכן , יגיד ":ך סומן יימ1יג18תו
e~t)h5,קומח 06 קרוגוח )עסיס 061 . מימין רקן רחוקה )ריס י( 

sh1%tעניו סע1גס 6)ס,י גיד , )וריס י"ס : 
 1סחמג0 )מד 6סר גרס 6ם י' תמר פ טסיג"ס ההקרמה

 נגעו)ס נסרחי כגר סו% כהימס וגס . ותמיתו סיפוחו ט)לוטי
 סט'1ניח טסמכמס סו6 סזגריס וג!) , no(? מוס סטגר )'גנפרק
 ססיחס סיג) )יי ס61ת onsp~o קגל סמ4רס סרג וסוס .גפסוחס סייחי סתו-גי סדם יפי סוג51ס נמ!י5ות תרתית חכיקיסוס

 עתד עיבו רמס לן סטטוס יקרח מור סיות ס9*(PbvtDP'1h )טג* וטויבו , ,טקIWD otsno 00 עניינם ומסיס טגעי וגרסנגו6ס
 45מ יגר סריס ונכר , 48ל פנטי יישוף ס,ל61ס %דגר ורטדסקרסיו
 לנמרנו 6סי תורס וסרג , גחו וסרס מכמוס 06 גי יגר )16טס61
 ס6ריסט91י)ס ויקמר חום ס' ע) )צגי ממסגם יחרג גנוים ריסג,)1
 ססועל סססכ3 דגריז פתך סלקומ כפי מחסכסו וסיתם גס יסיעסי6מר ימי , 6חד טע,,י1ס )פי מכנגו6ס 1)6 וטקסס מסחוס כגז )דגרר6ס
 וחן , מגנו גסי 6)י1 סר16יס סורס נוקר גג) ויתו) יחן ס!1יוחנוחן
 ססיס , ט3חכוגות גכלמס וסחתו וסיטורו מומו מונ כפי סנולרלכידת
 ססו6 ס6': ו:יח)מז גן (ס 1גסיות , וטיפס 1גס חיו טעמו) ס!ורסג'ג

 כמו 'סיס גיגית סוס , סיט, 8) כגת מ; טגן ויוניך ונטיוניוחגחמות
 ודמויים נוזות ירכינ 1ל6 , ומונות  יברוס סטול1ח ועומס מסודרסמדמס
 ומחירגופ כסג) סווגת גפי סטו)יו ג) חסיינס 6ג) , מסבורג)מר1מק'ס
 1)6 פיסל מבג) גוי נסס ויפו) סעחיזיס סדגייס ס8ו0 יקטר וגוס)נגןו,
 סU'U 61' כסי בדרכיו 1ס1לך לעכלו נכנס סמדמס יכת וסיות ,סמוסכ3 ס"מחי nthe~tw מרומק,ס וגריס 11,ור גסטערס גימיונוי"תמס
 סיע נבגי, והסיט סונר) סססכל י6 , סרג ימיר %ר סטכ)סיטת
 גמגמה הח!מ11"1 )ר1ג ha(trt סמ"ג) 06 יי , סוג61ס גטהמס
 ימסמס ג,זס מעמסו )עטות סמזמס סגמ 6) 1יוסינ וירריךינסיג

 פייכ) טסית 8ער %1ן . סרג )דטפ סוג061 6מיסח סי6 ,ופוטריך
 ינטרך וססוגי6 ומ,נו, סכנתו גפי גממר חמו) וכקורס )פי ,גי,ייס שמיקס סגמ כמות גפי 1"סי6 ג6ז0 ס!ורס וחן טס61 )פיסוס)
 כמטפם נוגוי0 סטתיו1ת יזיטח )%רן גס . מגס )סיוטגסגרח
 ממיווו יג,ג סל6 "אן סמיפס סכם טל תסג) 8ור חמ'ד ט'"6רימין דפוס , סטיוניוח nllnnhD )כטגס טילוא מס גפי סקזמותיו)מוח ריפיוני סגמ 1יגסינ ידריך סתחמגס מסג) סדרך מגוס )פי ,סמדינייס

 סיגרית ויטפוט ייין ט)יו 6טר גלוחו 8ג) , גס"ער1הו יחגוג)1)6
 מדרכינו כרנ דרכי 1e3A כן מורן שמיס נכסו כקטר כי , טסט מסכפי

 כו6 גי וקמין )6 קומנו גי , סוגו6ס גטנין מפמסנותינ11ממטגוחיו
 מפט) 1)5 וסמפטו סמךמס מפט) וס6'נס , )ס" 08 ג' 9גט'זגי
 וצג) )נגי6 שיניע תגור דגור גב) יח' מסטו)חו 08 גי פסגתיסגמ
 מגס 0נגי6 )סיוח גכגרמ ייערן )6 לגן , חיו טח0ר8ס מורס,ורס

געיווי"
 61'ן פחח)"יס ירסיס סס גי , ספי)ו0ופית גמקירס סקס 1)6

 ס%וסכליס, 6ל סמוחפיס מסוגרים כשעיין סתורו ררך . סחרפוח3יגיסס
 bh )תגן ומס סמותסיס ספרטיס 6) סגו))יס מסמוטג)יס סנגי6וירך
 מופתים 1)6 סקסים סיטסס סנג,6יס מן גנגי6 מ1161 )6 ולכן .סגר

 נג1ני0 פסיסי ענר גטיניסם מבמיס סני וגמ'ס גמרותמסממעמ)ים פ)טיני* טסו מחנו 6ג) סעיפן, מדיך תו)ןות סיוליר 1)6סגי1ניימ
 )סס, מס וממח כסו ס' גדגר ע'( מ' )'רייס 81מי , ג'8( ס'האטיס
 שקמית ונוח 6ני ג1קר גי ונו' חגי 1ני6 )6 עמות .6מר וס שמסניטי

 ב)6 ה') , 'lh1G עמי ") סוגך )ן 6)' ויקמר ס81ן t~hhn ס'ויקמני
 נ6ן רוסס סיס ס61 גי ומויו מ"ח 8,1 ט!מ1 מ"ת ,וג61ס מוגןהיה
 ע) סנגל. )ך קמרו וסול , קודמם כגוס מנצי ט)יו סשפ,ט יתג'וסטת

 : יזר")עמי
 0חטנוג'0 3ג) סמהטגס גגטו) סתויות ם)מ1ח סיג" "חייו 1הקרחה

Dtt)~t)Dסרעוח, ססכייוח ססגג)זת למ,גי סתסותס ומסר 
 היפיס גנגי6 רמי חחי וטסה טוו ס61ח סס:רמה ,ס "מרי סיג יכרמנר
 סרג סגינן ספק וקין , )וו תרפס כ61 6סר ממסוס הנס מקהיומרומק
 טסים סיסמט6)ים נגיף ,טנין סגופיים כמטנוניס מג)) גכחרמק 06ג,ס
 6מר יויPttO) 4 וסיגרי ססררס מגבסת גכתרמק ו6ס , ג,מסטט1ף
 04כקרפס , מם61% וקדים לפיר ,(Wt)tD גחמה ולסיוהל וכ13דס מפססררת
 ג18ם 06 גי הגינתו יסיס )8 טסס'י ספ; גלי 1ודקח nwnhסי6
 , סגופיו; סח116ת 6מר רודף סיסיס )" כ)0 סמסרווופ מןמשונק

 ס8ר %1כ) מ6סכ מרע'ס נפרר ולכן . סקורם לרות סייג פרימותמויל וגמ'"
 מגמתו חסים גי וססררס, סננומ סוגיי יגקס ג'ג 1)6 סממייי0,סדגרי0
 ,דק גמעגלי כגייות 6ת ובסנתזן גורגיו 1,)גח גס" ,סזגקתמיד

 סי8 ג)גד ססגנס nha סחזע ור16י . 8מל דגר )6 )טג,זמוו)קרגם
 סגמ מהקמוח 6חר יגר )6 ג)תס, חמ,6 "!6 גסגרמ ),גי6י0ס6ויכס
 . וססחמגמוח ג)מוז סוגרי כגג מג'מוס 1)6 , מסורס סיקרסמדמס
 , נ,גו6ס סח)ק מ,ס פל'ג כדג h'mn לטוח ס)סס סמ"1הס הגיןומוס
 סוד 8'ן סלמתי סזטת ס61 טמנו מגני )פח8יס יימס 6טי סי'סוטת
 1'ס)הסו סנג61ס גו חרס 6ז0 מגנ' טיר,כ מי ינחר קסס'י וס61מלגזו,
 יסח 6'ג eto1 סמסו1נוח 1ססה)קוח 1")מומס ממזות הין גוטיחנו 6ל* , סמנים !טיס "ו כטויס רג סכ) 16 מכס קיסיס גין ס:רט6ין

 : ססחייס דעת ל6 ס6מהייססחורגייס
 סמזמס ססגמ מס' גסגיח וחפ"ק וחספס תמלט פכוגו6ס זהבפימה

 ומוגת , וסכטס סיכל עס כגכ:8כ חח3טל ולכן נופיי,כח
 . סנ)ופ גדמן סוגו6ס גספסק ס6מחית ס;רוגס שטעמיה ססג?סי8

 t1Dth~ ('1 כחקק מוס גפמ'ס וס )ומר ס-י ום:ס ממסית, לימותומתם1נ
 מוטע ג,מן מוחו קויי סנגי"יס מסקר סוג1"ס ספסל מגי 6'8כ'
 נכפו ,ומייו, %פי ס' דגר )גלח 183מ,-1 ג'רמיסו פנחכ8י ישו גריל6י

וההקרמה * ע'ק גג) כשקם והע , ~tlnh(ot דון וגרי 61)ס , גרוזקר.חג6ר
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אברבאל לו פרק שני הלק ננרכביממררדןאנובמל

 ס' וסוס סר6נ' נס י'( נום 63ט )ריh~tp 3 וסוס לפסיס ס'שמקני
 6'( בה' קיז כלוג נסוס עסי ס' סרסי גס 1'( )טס 6נן משח ט)נ!ג
 מנס *ג) איו onth סוקס סקגיס , ר8ס 8קר סס1ורות גיפרסוס

 ,ס וע) , ס' % רקתי ס:ג'8ס מומר ט!ין 1וס . דמי1וומסרגנ1ת
 ר') 6,-מס כעיטים מיי גימרשמו

 טסו"
 סזמיונא עומס סיס ית'

e~oסיס טרמו ומ,ס , גע,מס וסרגנהס פימס וקיום סוגי8'ס גידי 
 ממח) ס!6 )י שמריס ממס ס'( )כ't1tlhs 8 יתו;") סנמ8סת%נן
 tmw , ,ססמ")יס סזמוייס איי o'Dn"W טסיו גומל סו6,טח)יס
 שוח עמס גבו מוס וסיו81 . ומידו ית' מקהו מס גי ס8מחכננו
 טכסיס טסיו גדי נ,גי6ש וסוג גריך ט'סיס י1ערך ממומסשזנח
 חמש )6 טס!גו8ס סמ8מר טנמ)'ט רשי וט אני )6 גגתוח0,וגוילים
 ירסס 06ר וסזמיוניס כ!1ר1ח 16חס סוס כי tOIO סחוטיכבחי

 6ג) ~ntituP, 8וח0 שהו ספנתן סיגר ט)מוח )ס'1ערן מעגמו6ינס סוגי
 (tnthne ירפס 06ר ס!ורוח 6וחס )נגיע יולט 06ר וסול מסט'יסס

 סמומם ס"מ 'זג) נגר ונס , "יסים במס .וס1דטס )מנד טיסיםנ6ו9ן
 , דלג טוכם גי)ירתו כע)מוק ת;3'ת גבותו יס,ס ם)6 6עט'י)קכ)ו
 וגסיוחס גונדס, tha'n 8ו9ן ג16ח1 ס!ורוח גם יהרטמו עסמר6סכמו

 יסרטמו כסס סתר8ס תסיס ו6ס , וכסירות וכות כס יתרטמומלוטסת
 , ס"דס 16חס יחטוט )6 06 וגסיר1ח נגוח כך ג) ימיו )6 6ג) פורותגס
 טיסיס נמו ס,ויוה גו סיתרס:,ו גנגי8 סמדמס גגה יענין סו6ותן
 )ס0רוח ס' גר!1ח הנס והיי זני ס!גו6ם ובטיוח , ספ" לננד61וחס
 :ג6טר ג6וסן סמימס כמו ויזכך סמר6ס י)עוס סנני6 ע,נגו6חו

 : 1%1%יר"ם
 כניחול ומרככותיו סמדמס ככח מסע1לת ססניכס לסיייחד ג9ח1ח 06 גי יחמ)פו 1)8 8' ממין סס וספגו% קסח1ו0 גו-לערכתה

 ססקומק 1סוגימ . וגגטו)ס c'G~nG גנות tns~un חסיס וטגן , מטסטעליו
 , מ)ו0 נגובס נונצח ולפרס , ג,גו"ס מטטינה 6' חמוס ו') ממ'טספח
 סמומס )גת כמיגיע htat ר6ס מן )ג,ר 0מר6ס סרג וגיבר ,גו לדגי גח)1ס 6הוזט איו גמרא ס' נגי8כס יטיס 6ם סתויםומקמר
 )טע)ס. ט;ירטת' וגמי מחק כו6 ג"), סיגר טי6ס עז ;עו)וחיומס)מוח
 סו" , ו!י1ייו גסרגגותיוטסמ)וס )9י , סבאית סת1רס טיסי ג9י ס:קרוח מגו8רח סי6 ס81חוססקומס

 גו ימר ~oh , סמומס סגם מסט)
 מון סמפטו וככה מ10יר tnitrb יסיס סוס סמיווק( )נ') ססיוקטעמים
,tDiD)טלו ט,טפטס שסירס ר') מסוע,, ספג) סיע סרג קר8 8טר וסו 
 ס0כ) סטטיט 1);ן , ספוח סמ"ג וגטי ממו,עח סיתש סי!ירסגממ)ח
 סטק 8ין סנט סירט' סכ61 סה)וס Sw מג) , ויוחס !ורס 0מסספוע)
 ממין םנ'ס0 יסיו פין , סט)יונס מכתתו צ'יפס פס גסי o((htגפת סי 'ג" אסי סהו1יטוח טסיך ס!ג81ס גן )6 . כמזמם מסכםטס61
 ibtD סי8 וכוג1"0 נט1מו סכם מטטנ סו6 ס,ס o1)w סנט ,6'
 ג1גו"חו ס,ג'8 ירפס 0:טמיס ס'ות וטס . סגר 8ח )חגן ומס ,ס"'י
fft~tiטסם נקמר ,ס מפני )6 , גח)וס יסיו 6טר ס;ורוח )י6'יח זומם 
 סט!מיח ס!ורס ממין "יגס נמר8ס כור6'ח סס!ורס גמ1 , 6חזממין

nhin)oטפין י'ט( ג'ס )כ'ג ט'ס 'רמיסו סנגי8 גשר וכגר , ממון 
 טהר גזמי סנגי"יס קמיו 8טר 6ח סמעחי ג8ומרו סמ"רר ,סמקרוח
 גס ס)8 , ס' (eh סנר 8ח )חנן מס 6מת יגעי ידגר 6ח1הגוי ששי מלס יתפר הלס 6הo 706 1((ht וגו' "(tpD ח)מחי)ממר
 סיס )anho 6 סס!גי6 ר') . 0גע יפונן וגסעיט ס' נ6ס כ8םדגי'
 וס61 וזמיווו ס"דם מכח סו6 טסת)וס )טי , מנוס סמומן טס נמין6מ1
1Dth6טסים ר') מלס 6ח1 %ר סנגי OtinD סמדמס ומגחו מבתו , 
 סוגו6ס ו6מנס , מ)וס גמירנח 16ח1 טיססר רבוי טיס כן סיסו6ס
 גוס גבס . 6מח ןגך' ידגר 6תו דגרי 61"ר קומרו הסו , מבתופינס

 סס 8נ) , דמי1,1 מסט) ונר יטמע 1)8 מעצמו יגר 'ר8ס )6ססוגי6
 מס כיס ו08 ס"ק, 6!)1 גסס 6'ן תגן ")יו, מניעים פקסוגרי
 זגרי ידגר "ומר 6101 , ג,גו8חו משק סיס סמומס נמו מזע)ט,י6ס
  רומס גוגו6ס כמרוח רטיית כנס , עולמו )טומי טסים %ש .6מח
 ס' ו6כ סגל 8ח )חגן מס ),ס )סייג 6מר  לגן , ליפלופ( סלורופ5-4'יס
 )!ג,6 ככיגיט ס:נו",י 0סספט ר') , ס"ט יפונן 1ג;טיט ;8ג ינרי כבס)6
 ומס , ידגש 61:0 סמ)1מ1ח עפן כן "6ין מס נמרן ה11ק גע,מ1ירניס

 סנג1"ס טסן אורס ממס 6101 , ממט גסם 80ין 1!יוויססרסוויס
 מקקים 5חו ה)וכ ט8ח,') מס ו8מנס . מ10נו 1)6 סתוםממין
 ה)ו0 יסיס 00טמיס סתת טט0 סס!דק, ט) 8ם גי וט 8מר )8 ,גנג,"ס
 ט.ג8 ארק גי , כאונס )ס"ק יסח,ס וט מסני )8 !ודק,ס6ו0

 ט) ס81גח)ימות
 יגריס נ)8 ת)ו0 6,ן ט!מ0 סס סומרו ונמו , סחטי

 "מרס ו"מנס . גננו"ס אטיס 1Ch גו סיד; 'מ," כ)8 סוכעריס,
 ס8מרת' )מס צוחר "'!1 , ה)01 סגגו8סנוגנת

 וכוה.
 1ן)" זמני

S3h 
 יגי;! ו!, ספרי חופר 510 סינ1גלת וס51 ;לקתוכי3, יגמיגס  מ15תסמ

 טל לו  %ין כי יגול יגול  ולכן סטמס מוס גו יניע 1Sh ס!וךס)קנו)
 , מטרמו ההתיירת eo וזמירו 1'1ר1 , מחלו%  פנין סי5 וכן ,  מיספךמס
 סברס קג) ט!8 ממרי גדגי )"רן וישע י36ד1 גטח פ;ודתסעגן

 וג,ה מסאי סם:ט הקג) ס!ג'"ס h~(e . ממנן ")יו סג8סאמתית
 "'נס כורות מההלפי כסס מדנדים כי , כגכוהס ממין סחלזסגראס ל" , ייימ יטסס 5:ר וכל יגו) )" ויליז )פ5כל  ע1נ עלס סז',סיס
 איו גמרתם ס' ,גי";0 שיק 06 סחורם ;קוני ו"מנס . 6מדממין

  ססלל9ויפל, טס ספדגר עסיס לרב נורך )6 , גו 6ו3י למנוס%תע
 כנפלס ינר1 ומריס שסרן טכ8טר טניינו 6ג) , גדגרץ סגחוג סי'ו6ז
 , פפס יסיס כמו לנעלס  ייכויפ ילי ייוחס ספיסג  נתוזן יכו דירגיף , לפיפ  ג5פ  רייסס גתו ולמנעי גצי t'iOD 9ח8וס ס!ג1מס פססור"חס
 סיו סיס ל9' , פרפ-י לפררגת קוי פנ%נפ מיי יל5 6ליסס 5פיולכן
 וגיס יטמרו טג6טר סמ*עטח 3מר6ס enth שירפס גתו סדגריסרו5י0
 סוו%מ יפו ירפיונ. נרצפים סי3ריס 5וסס רו,פ ויזיין ,  3ייטריפו
 , t~mh קליו גמר5ס ס'  ((enfit יסיס %ס קומרו ו1ס , כפרכסכ9'1חס
 סר3ריפ לסייג פררגסו סספלס h'b פיס %פר ו3'5 'סיס 0%ר,ל

לגגי, יי%3 0ג,0טוורפוס ר'ל , w~tnh 5ל'1 יפרכס יגל , 3פ1פססנ3יליס
 פנס רבריס  יזל  יטמע 051 3מרי9, פדבריפ ייוסף כפו  ימיי
 ימי,  u~rino יכיולוייס

 יי5 ייר3יר ר'ל , יו 5רגר  יס*פ צופרי
 , גמטס גסקין סקו) 8ח ייטמע )8 , סוטיו גנעו) תנוס "ופס נכפיצליו
 ו' גיגז דגריס ד' נו 1ס,גיר , מטס עגיי גן )8 )ומר ממכיןו)גן

 טס!ורוח , "' . סמר8ס מתוך ס8יס שירקס גמם thiD'Dמ0וונ1ח
 ,  סחייווי  יימיותס 06 כי מהם יר6ס )6 )מרקס ס6זס יר6ס8טר
 מענין וגן , גמר"ס סקוס 6וח1  יר"ס ל% גפניפיויס סיייפ  פס%יל

  פנימי4זפ יבינו ול5 יופו ל% 3)3י5ס  סרבריס  סירקו סיוה סט0גוגי8'0
oh6( ידעת ס)8 י'נ( ז' ),גייס וגמ'ט , 8ותס סיונר סמאן 18ח1 ינוס 
 ו)6 כמטחי ושי )"ג( דני) וקמר 6ד!י, )6 81ומר 5)ס ממסמס
 8ג) , ג0טתיותס גמר6ס ס,1ו1ת רמס סיס )8 מרט'ס 8מ,0 ."נין
 גן !6 16מרו וכא , ולטניס )ספי  סמדינס וסתר  3סי רקססיס
 16חו חטנס 1)6 שחס )וולס  6מוי0 תסיג ל% יפי י)ר5'ספייייס 514  נפריס ינר%ופ סלורוס יפ)5 תשר 3י, . ריו  פפנו 'ילםזל, לידר תדר סגים יכל  סיייפ ר') , י81 נ8מן גיתי גג) מטסטגךי
 וטלר ג'דיס 18 ג9ניס רמיסת !ורם מיוחס לרקוח יצג) ו6מ!0 ,יגר

 מיטטס מס גטי ,ס8!כריס
~mh 

 5וסס  ס,טפי9 )6 , גננוס 8חר סורס

 o(nhin מס!ורס וסזג1ר סקו) י!" )6 06 !יגריס קו) שמרקס סנר:מחלורי
 סט1מות  יפח-ס רופס nthllo Oh9D) h'W ס1ורס סיס לי  כנגרי,6סר
 "0 גי Ot~s11 קו) ממנם י,"1 ,6,נזם

~ltiOD 
 ספירית  יר5סו!ס

 .רי טל ני1יתמ סיום  פפמ יו3י5י0  סינרן סיי  וין , ייגרס5יר
 גסס כז31י סמאן געתו 0מס סורממה ס8מחימ  יפ!נויח ילוריססיש סם'י oh יי , דגר 'D(O 1)5 ילווח ולש פפוו פרגריס  מניסים ייי ל%פלשך
 וגו"וחיסס מיימכיס ס1גי8י0 כי1 עגן , סמר"ס ג18מס wtlhוס,ר6כ
  פפ0י'וס ולפי . Sh' ס' ~יקמר , )8מר ")י כ' דגר ניסי , )סעיגרס

 ייס , 3פר5ס ס)רפפפ גלורי ייון י* פרויר  פיפל,ך)3ו%ס0
 גי , גן סיס )8 מרט'ס למוס , מסקג'ס 'h)h יו1,י0 סיו ל%סרגריס
 לדגר טה 6) פס 1'6 וע) , איו מיגר עקמו ס61 ר61ס "סיס6וש
 פ59ת 3פר5ס  ינרספפ מס!ורס סזנריס מגין סיס ט)6  ר'ל3ו,

 , יויית 15)יו 141יפי 3ו, ירנר פס %ל ים כי סניי%י0 כסקרהפייות
 גמרתן ס!ורס ססרואס , ג' . מללז 3ר1ר 'ת' mh סמדנר ססח'נוטח
 ס)ג%1ס וסוך  רייינס רפופ %ס יי פספס  ספ3וזספ סנורי רוייקינו
 סמוסג.0 סדורית ס8פ,' , )1גי8יס יניס ,ס 1דוגמח ,  טקס  o;tnnoסלו
  יסמקו %סר וחיריס  GD5('O רק 16)o1Jcln 0 "יגס ממס סרגם)כס
 וכמז , ג)ס סנג'8ים ממסקי נחג8ר ונס , סמר"ס גננ61ת סענייניסגסס
 !ס 6סר hw, מטקס ממם) מנס 61מר , מם) snm מייס חודט"מר
 "נסגלת ימו , נגומי' גידורי 6) ויוערכו עי מסגוונ1ת סרגס "יאחירממס

 , כן כיס )8 מרטזס o)nh , סגנחס קלס ט*ס0 0חסיס 16 ,מךגויסס
 גקמ'ן גמר6ס מגיס סיס ם)8 ר') , גמירות 1)8 ומרקס tanthוכ61
h"V8סונר גמי6ס מ:ג6 סיס 610 "ג) , סנג'6 טרשי 06סקלרי 
 1)6 ונר )ו יתחלף 1)6 ומטפיס גמירה: לוחו יקיג )8 ולכן ,גע1מו
 יניו טיסיו  תיכרת  יופרך 3פר5י  OC"('D , י' . מגנתו ט)י1חקסס
  כן  hit)hn, , גי יירפפס סעיפייך סלורפ ימר 51ח"ויי ספרתךכונר
 סי) סנר6יס סטני!.0 יחה);ו ואן , סמר8ס !ור" צריות יוכ))6

 יפיגייס', סס  סת,לייס 'ס'ו o")bnt 1Ght סס 'מיתפס קחי6ססינית
  סיספי514 ומי% פריי 53.סי ס1ורוי  סיקו סלרי גנגי5'ס  ויורוגפת
 o~ntwn , 16 )י 1טסס ויד )י סג6  סומר י,מק נסנין , ומסמסמ"י, יד, ט) טס  %ס ולעפיי  ר5סווס תמרם לסכין '!טרג1 , )סססמיוחיח

SDטסס מסטנחו1ס וט ו,ו!הן , מגגן )י קהו וטתס גש'ם סגנון יזי 
 , גריס גן סיס ס)6 מס , סמקך) 6) פסס ומסג הגרוס 6, טורףסרגת
 '!טרך ו,8 הט!מ.ק, וכוה מגיע טניס ר') , יניט ס' וחמתתוטו'8
 . ))ג61ס ומומן מתן י'ס חמיי 810 גי , טרמו (o(p 6!'ס טוף)ספון
 1;ר 8טר יסמר8ס וסיף מ8ירס ס8'נס ג"0ן;)ר'6 נגו"חס טיוחומטנ'
 שיומס O'D  פסי ,נטה 1סיתס , מסמס סמ0ר1נות )13( ימ81181סך
 . יפיס תיירי לריר ירסיס !, .פרופ  סךיריס סוף סיס  לכן , 1:פיל
 %לו חריר  הייים פר וסרל3וסיי סירפי ייפ סתה1זוס פל נקמרולן .r?,E_1 פו  גנור יינו 5תורפ 5לי1 כפריס פ5ן'י ;מס  וט פכל סתכ,רכוס
 פתת לסם והלילי , וסחוליס  בובפ'0  פלפל יו% 1ס י' ,  מרוןיון
 סוהרות נטי!יסס 3כחיקמ0 ו)מו)י0 1)מס1געיס )סוטים  ז1מ,0נזידיו
 ול,  פחון.ם"ינ0

 ייו יבר ידגריס פל ,0 יי , פרט פןוי ),פי
 טסנג61ם מום ויפטך , :לסh'9rtohn 0 סמר8ס ידי" , ג!ססוחסרוקים

 : לגצי כרטיסי פס הוי  ~Ot)h פתיןוזפ
הורמה

  פריה בשביל  בו  אשר אליס המסע האלהי vewn בזה המציאות פבע על שתהערר צרץי לזp~e לי שרק שם הלק נבוכיםמורהם
 שיעור ויהיה אחד, לאיש מעם םםנו שיבע  שאפשר  והוא ,  וה על זה שכלנויתרון

 הא"ם,שיעור אל המניע הדבר שיהיה ואפשר , זה זולת לא שישלימהו שיעור לו המניע ההואהדבר
 השלמתן טן לו שהניע מהם אשר , כלם בנמצאות הענק שקרה כסו , זולתו להשלים שלמותו עלשישפע
 לא עצמו בו סנהינ שיהיה כשיעור אלא השלמיות מן לו יניע שלא ומהם , ילתו בו שינהיג מה)"(
 ולא , לבד הדברי הכח על  שופע בשיץיז השבלי השפע שוה הרע  וה ואחר . שבארנו כפווזלתו
 הברושה בעקר במדמה היה לחסרון או השופע הדבר למעום אם , המדמה הכח על ממנו דברישפע
 הכחווע ב' על ההוא השפע וכשיההה , העטן בעלי החכמים כת הוא שזה , השכל שפע לקבל יוכלולא
 המרביה על השפע ההיה ואם , הננוחים כת זהו , ביצירה שלמותם תכלית על והמרטה הדברי רגל ,יחד
 , הטרינות מנהלי הם הכת ואת , התלמדות למעומ או היצירה מעקר אם הדברי, קצר יהיהלבד
 בתחבולות הפליאות העושים וגן , הצודקת החלומות ובעלי , והמנחשים , והקוסמים , הנימוסיםמניחי

שתת
 מוסשם

 מפסע כזס סמטי6וח טבע ע5 סתתעורר יייה לז-רק
 לכדר ג6 מסרק כוס . סעגוס ממגיעס6לסי

 ע5 מפועל מסכל מ"ח ססכע יכ6 סגיס כמסעל
 ינים כנר ל5גפי0 יפגיע ס6לסי סספע כי ססדמססגית  ור*סוגי . ל6 מסס ומי th~p' oth1)1 מסס ומיס*כסיס
 5ל סריר סתגיע ייסיס  ו5פפר יולס, ל%  9יפליפסוסיפור
 מקרס כחי 11לח1 לסס*ס טלתותו על פיספע סיעורסריס
 מס סילמופ  תן לי סגיפ חסם  6סר כלס כנמג6וחסענין
  ס6גסיס מיני מניח וס וצחר , כמש עלתו בו9סכסי3
 כת ריסוגס, . פתפלפ ס9וטל  יפכל  חי כ6 סספפ%סר

 סרסרי טלסכפ  ססיפל ססכל ייפיע ססיסע  וססססכחיס

  למיעחשסיכר 06 סמדמס, מכח על חמנו יססיע 1ל6לכד
  פ"ייס 6ף 16 , חוק כ"כ 6יגגו סדכרי סכח כיססוסע
 ל6 ספרפס סכס רב, פספ ססופל יפכל ויפסיפ מוןסכם
 לקבל יוכל ול6 סכרו,ס גטער נתדמס סיס  לססרוןיינליי
  סממת וסכת , מעיון נעלי סחכמיס כח חסו , ססכלמסע
 כפ סס 5לי , נינירס סלמופס חכליח עלוספומס סרכרי פל יפך  נסות ססגי פל ססי6 ספפפסיסיס

 , מלמוז למיעוט  "0 סיבירס פע9ר 05  סרכרי יבריסיס כתרמס סספע  סיסיס  06 סס  ססליסי ומכח ,סנכי5יס
 סגימוסיס סמגיחיס סמלייות ס סמגסינ סס סכחז6ת

 וגן , פליריית  ססבפופ וכעלי  ויתגפיי0וסקוסמיס
יעיסיספ

קרשקש%ברבגשל
 כרצון השפל nSwn ~ל בהנועתו שובות משפהג י ~Dth'i יסינסו ו)גן , נוסני גם ס81 5קר י.מזמס מגח  סט)ממיס ש"שש המגל ח%מר בעלו פי' שלהג גו שתהע מה )5( 6  נשיאכן 3ייוח סו*  טיוווס )סי , קמחית 1)6 ניש, *ש נ'כ 60חזההחדטה
~nstmtיתעלההבורא סגמוח 1ק% מקמט ומוץ סר6וח טתוק וגמו , גסגרמ וססססי ! 
 סרג יתסוס יכס ס91נס,  13פן יפולותייס וייגילי  ייליוסנופנייס
oht))o~ויספסר  חיסוליי סלעית  יסיגסז וס"טרחו סמימס סגח פופל ססיש tnifo) ספירלי . e)nhl 11ספ5פיייס יטל %נת  

 י"מ-
 כיעס

 גייר וגבר  פיו%רי0, פפירייס גדגריס בטילו 5ס , לנגיש יגיי tDib  ססוידפוס גסיי יגל , ספרפס יכתפ9יפל
 ססי)וסוי

 מספר ג' גמ6מר
 nht(o , ידוג 93סר  נייר י13תי יזוף פפסי גוסי י'1פ1 טל יירו 5סר פיר3ריס %תר וסטון , כ91ני  גטי יחמו; סקגל 90וט) ,סנדק
 היגל ס5ל פתל 510 5נל יסוריו, %1 יפיונו יופי 1ס  Pha לפי , י1יי"1 ג'י סימן מתי יייל י3ר O'lGD1 ילורוס ת3י 5פריי%13י
1h1h1ס ייס ל5 '( 5'( 5' )י1ו5 ירפיסו פ9י ס' רגו %לוס ג15מר1 ירפיסו פפנין  מ'י( גפת לפס סר3  טיפין ומה , יסיק כפו יייי% י9י 
 5יר ישי סווג 5ני טייסי  8סר סוס י'( מ'ס )ימיט )ריס  גן  ל3ר1ך ~1Dh ויפו סגיס,  תרכן ~Oht11 פגססלזס סגלוס פיני גי 91נספפגי
 )6 ולכן 1גו6ס 8ינס ססס סגחוגיס כי גס . "ס זס'י סירנו וכן , ס6)ס סדגרי0 דגר  סמומ,ריס כל עיכס  סותרי וטניינו ס6הרוויס:סייייס 8)ס טסיו 6)8 מדוו סוג61ס מפסק ט) יורו )6 ססס סטסוקי0 כי  גפ )גי,, ייי ל%  סרור סוג ירי ייר יי , )גוסס  5ינ0 5'( י'ג 3')ממייל  ס%פחנש רוו תרי %% e)nht nmh . פור סיינ5  917 1ל5 גלתווו, תורס שחסם ירפיסו פפי ס' דנר לגלוח יפר ולוס יופם 5ניופיסי
 , גח9)ותיסם סממג1דד )ס1סגח תס)יס ספר מזר גוקנחו טי1ז טמ1DD~ (61 8ני סירסתי ו)גן . ס6)ס מס)טו,וח וגזומם זזי 8) ס' ויוגהעמר
 )6 עגן , ט,גוח מהון 1)6 טוווח מהוך )6 טויס ס,גו6ס  8ין 1'לוייפרס יפגנ יוכל סלPh) 5 ס5ד0 !סס יפריד  סיט!גון ספץ 51ין . 9ס ט0ירסתי וכפו סים וספ1פורש כסכר שוסו מפ"רר vfv פס ססלפותווס5חרי

 יפרג4ס 13פן tnish  יפיס מו') מהמיו טס וכן  ססס, גסיגסס נמסר  סייס יוסף ענין ירגיס )8 איו ס3נ3ו5פו פפני וגס 3וו,  ייסקסיפסר elt1P פתייסו לייוון שנלו יפי יל פפ)ו :~ohD1 יפספס 95י'  יישלב ונחי"
 )יקנוס 1מפ6ס( )נג61ס טסגיט )8  לתלי, יוכל יל5  מירט )פי נג61ח1, ט)י1 סקנסס יטפס )6 מס נדגר טרד סתום נסיות גי ג"כ ,טרווסיס

 1ג5  י'ר( י'ג  לפ'ב סייכ5 ישטר תליו 5פ תלם נ'י tnpio tV'iht 3פס ייגש רזינו ילך , סרג  פיסג ימו סמדמס סכמ מ"ט) למיוחסומטלקס
  ויג!  )5פר גיפי3 וגס פפי,  סנ1יר  גמו  יסתליפ  סייס  3פניין ~(tonh)t ohD ופרפיי  יסגיל רג3 שכי 35י לפניו וגבס יירשל פל-קליו
 וינוח  ספפס  %ל רנ)יו וי"סקף נ!י1 6ת )!1וחיטקג

  ויחסי
 ססח)קוח וכמנס . מוחס יום טד תוגניס סייס פייי5'ס טייסי פפס 1ס יכל , פפיו 5ל

 סייו  תוון, פ151 ל5 י3י5יפ נס  )יס( %יפר עוג ופי סננ51י,  סגגי5י0 ימ51י ל5 למבוסס ספייתרס סנ3חרפ 11hOD  ופון גגייס  סייסיפיפטה ר') חויס,  6ין יגייס ופריס פלגם  י'( ג' לכייס ישפר , פי15 ולי ס' ר3ר  לתם  יסוייו י'נ( מ' )טמוס "ומר 1ס61 , סנגו6ס ג'י)סתי9ס סגינם  )סיי 'ntD~D וטפר  )כיכיגפ( נסה)קס וג"0ר , מירום)ים ס' וזגר ינגויי ס1ן ופספס יעריל יגן יופס פטם יפירפ גבית ס;ג'וססגייוס וירוע , aon פני ס9סרסי יס'  סיפר פיליפס ולרוי לריפס %ס גי , ירי  סתינ כמו סט!גון מן6ת סיס )6 סג)וח נומן כ16מס מןסוג61ס
 5' )סס *ור 53רן, נגוחיו ל0תרגזוח ל5רן פוקס וג5 טימוק5ל ו') לפרו וכנר , מס' הזון פור מ!15 לן סקרן קן 'whtit 5חר , לכן קויםנגי5יס
 ס'  רגר סיס סיסג'(

,Shilnt~h  
 צסדגק ממוגנת סקרן ס'חס סס'5  'סר6!  8רן פילם ג0סרו יבוזר  לפל יתיר סיפר גפו , טיפ סייר פפ סיס

 סנני יייור סיי  ולכן כסבילי, 1% גס 5ס יי )גן % יג%  "סר 1"ג) סתמית, אטי 011 ממסיס גיח "0 כי וט 6ין 'טקג שמר וכמו , ג'וטגיסס)גו8ס
 ווג16 נטר ג) ע) רומ' 8ח 6קס1ך 6'( ג' )יו8) 16מר וט61 רגם, חכות מטיווח ויפהחו מטמוס Sh כ"כי,ס תטוח סקרן  5) במונס גליוס תוןסכתו
 יימוכו פס, פר יורפ 110%  51ין נניף פור .5ין  פיסרשל דניי וימסירו  %1ן ס5ל,  כרקון סנ5 וייי וגר  טסים ס!גו6ס מוס סחג6ר סוס . וג:1חיגסגניגס
 : מטו) ומדי מרמס )ח) מקלס וסת1)סס, כ)י16ח מלת כגטגט ממכ וס טיסיס )" , )'טנס וטערס OSD))i סילבוס  חה~ור ל19נ עיייולטוס
 %סר וסיס , סמדמס יס;מ מדגרי ליפ ספניפ  IttSUt  ססספ ססו8 סרג 6מר ס!גו6ס 0גגרר אמס ס'6 סוס מפרק כוונת לזלנרוק

 לנן , סרגרי פגלתי  פפרפס יכת פל סגי fnht ,  יפרפי פילסי סרגרי סכפ פל  גופן  וקורס ohts1~ O~tGh1 ססג5  0וחט1ג0
h1)OP2~o ס!טסט עגמו סו6 סיגרי ט) ס,ססט ס0שט גי , כן סטנין  ס6ין ליצר יוי sb' ,יסר,  יסייטס חסיס גק,יסס סמדמס 'ombt  ויר 
 , נקכי) גו 6טר סנגרי סמפט גטויין ntdtYno עגט וט )גי"ור סוג סקוי0 וסוס , מנגז) טס סמחזנק 1סו6 סטקר קסום )פ'  ר8סהסיר3רי
ג"ש יטכס לפופו קיסליס ופפנו , פות יוסר % 1WiU1 לקרס סיטליס פס פפוו טיט , סג0') ס) סחוס גיחרון ,ס ע) ום ~elh יהרכן גווכסיס

 'ג'0 מ'ס גרוס קם טסעירוחי מס שע*(
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.
 79עם לו *רק שני חלק נבוכיםמורה '

 זה ואק זה יתבאר והנה , הנביאים כשאר בבח"ל נתנבא לא שהוא פעמים שוכרנו כמו ,אמצעיותו מבלתי עליו השכל שפע אבל מבוא בנבואתו המדמה לכח היה לא י ע"ה שהוא ואע"פתלונותיהם,
 ולא מהם הנבהלה נפסקה כן ואחר אחת ומן סדת נבאו הנביאים קצת תמצא עוד וכן . הפרקענק

 הנלות בזמן הנבואה בהפסק הקרובה העצמנה הסבה היא חאת , שנתחדש מקרה בעבור להםהתמידה
 נקנה עבד היותו מזה רע ויותר , הענינים מן בענין לאדם שיהיה עצבות או עצלות כלומר , ספקבלא
 , ידו לאל ואין ז הבהמיות התאוות כל ותגבורת האטתי הדבר העדר קבצו אשר הוונים, לסכליםנעבי
 ושריה מלכה ואמר , ימצאו ולא ה' דבר את לבקש ישוממו , באמרו רצה אשר והוא רע יעדנוובזה
 והוא ח , נהנפל כבר הכלי כי העלה מבואר אמת וזה , מה' תזת מצאו לא נביאיה נם תורה איןבגוים

 : שיעד כמו יגלה מהרה המשיח לימות מנהגה על לנו הנבואה בשוב כן נםהסבה
פרק

 טובשםאפופי
 סמדמס לכס Oto ל" 1 : כנ"ל סמסופ כמוס כן פקיןמס
 כשל ומקויים כמסקס (tnhu מיחס ל6 סמלע"ס ר") .וכו'

 מכח בו סיסוחף גליך סעחידות נידיעחו nffn "כלסנני"יס
 דול נימי גנ1"חו נחלסס ססתוף וס ומגו עם כנדסמימס
 ענין ,ס וקין סר3 6מל )פיכך ס'ע)0 נליך דבר ונס ,סמרגר
 ")1 ע) לסחגנל יכולת ננו ס"ין לעל . ידו ל"ל ו"ין ז :מסלק
 ממדוח וסקל ענבות לנו יגיע זס וטסני ס,וגיסססכ)יס
 : ה"לוך or כגלוחנו סנג1"ה חחנעל נסכחס "סרסמגוגות

 נעמוד סגו") סכני"ת ל"ל . סנכו"ס כסוג ג"כ ססנס hlolח
 : מטיק סוס ימ:טמ ל" כי לנו סנגו"ס חפוז ו15 וכפלוסכפלוס

  "חד 6יס ימ65 סל6 5"6 כרכים כי 5זמתס על ס'עס
 וסגכי"יס , ~oth)n "לו כסס סימנס מיוחזיס היפיס16

 ~o7h סיכטן DID)l ס' דרך סו" "סר מזרך זסילמזו
 קל פס61 "ף וס כי סגסמיות t'~uhnl ס7מיוגוקחסוקותיז
 ולהגיגולהמרו

 קו"
 כל למיךח onp סכוך וכ"מ לעסותו קפס

 וס'כיס רוכס "ו קלס כמעלות פלס ס76ס וסיסיםמחכמות
 ססלמ1ת וס יבטלו וע3כוח עגלות 6סר הגלות נזם, כי:ץ otpn וככל ומן ככל יקר ס, דגר סיס ולכן , סינירסתסוג
 ל5 גכי"יס בס חורם "ין כגוים ופריס Sn(o סג")ורמ1
 מנסגס על לגו סגג61ס גסוס ססגס וס61 , חס' תחןמנ16
 סת"ווח וסרו ס' 5ת יעם ספרן מלפס כי ממפיחלימ"ח

 : סיטועס ממעיני כמסון מיס וס"כתס סייע7 כמו סדתיוטח וסחסוקוחסגסמיות
פרק

אברבנאל
 קהו טס )מיע'ס טסיחס ר.לגס סטרזס גטגור סיס Ssh גוגו"חומגול
 )6 אגן , ת)1נותס )טני,ני תמיד טויו נקכ),ם סטם סיו גי ,סוור
OtO1! גוגאהו )יתנ1וד ס81י , 

"'11 
 מרוג )ס"ס סו)8ס געגע

 סריס תמיזי1ח (Imh ס:ג1"ס ,ו ג"ס )6 סטרוס מן6ח כ' .ת,וווחס
 ס0גס ססיחס "מר וגן . ממומס כקם )כחטסקוח )6 , מ;ו0 )וג8ס

 יסיק) וגסיוה . סעס וטוווח טוגות ר") כגלוח, גוסן סנגו"ס)מפסק
 ג6 סגעגורו טן C1'W מבסמפט ייו )6) ואין ס,ונים )סגפים נמגרעגך
 מנומןסייעו

~)lhAO 
 : טהס כמהטס ססגס שתקתוק )פי סנגו6ס חאג

 "והם יגיר זט1ו , הקזמ1ה :כע כ,ס נפרק כרג )מוזו סוס 'צחקאמר
 )ח;1- מוג? ט)' ח, וגריו גיחון שמרי 'the1. 6סי ס;רקיסגם6י
ו)ררוי

 סה)סיח סת1רס למונח כפ, ,ווט מסנטתי ס!ורק גסס הגרר
 גי , מקרג11 סונתז nD1c )גטי ;די , סע6מיניס קם) הינווס,מחיח

 מטרימו )6מר 6מר סס;ו%ות 16ת0 181:ור ס'. גביני סהרסו8
edL'nמלתי : 

 ~uel סלע ס81 ו"מהחס סונו"ס סגיי ס" ייג טסי" אהקדמה
 61ת*כ חמלם סדכרי כח על ספוטל ספכל כלמנטותתסס"י

 סמג,ע ססם(ע נפ)'1 טייער גמ1 סגור וט וטניין . סמזמ? ס"מט)
 אמוח סני ט) חמו) ;"סר eh גי אורס נגסס הסס )"מטונז)
 ט! כ;דס :פרי יטיזו כגר סיח וססקימ? . וסמזמס סיגרי ר')ימו

 הכיוס סנגן18ה סב! מהדייג סיס סוג כיגרי מיס 8: גיטקר1חס,

 . כ1ני6יס סור גדגוי נס גי , מרט'כ alh t'h'sn גוליי !נרי6 ~בס,%"!:1")י; 7ם,י:לשיט,נ:ה%4:דם)ם";ןשוח
eh1,עקג ופהק ג"גוסס מגוונן סיגר מנס , קדמ1ס1 ":י "וחס , 
 רגזת נגולח מי:עיס1 מ,,11 כגס "הריו סנה ס:גי"ים גזנרי061

 סוגרות ג"1חס 1מידכ מ") מג!' ctc~lcnגדגריס
 כזג"

 וגס , )ההיכו
 מי פיטר ג18הכ טחר6? גמ1 העמיס פיגו"ס ג"הה1 מוע!יסגזגריס
 ,ף ו") "מ( ccI ):ס 8) הימאן מ, 1") נ,יי'ג( )יטיס מיס ג:ט)1ומד

")ס גר" מי ור18 טיני;ס מרוס 180 , ג'ס( סם ;כס ו1:8?חושו:,
 כמא'"

 כ)"יט;ג חטמי )מה , ג'ו( טס )ס0 יקרץ גיס )כ"ס 1ג"ס גמס(ר
 . ג): ככחוש: ת"ר ג'ת( כ'1 טס )טס מרקס סוו1ח h1W 1ט:ס:ט) מי סטין קפח גויל ס' עורס וסי :מעה )" 08 ירטת

 "?ס , 11וטיהס סקמיס גורך ס' 6מר גס סס( כ' )מיג פרכסוגץ
 , 1חידס מ:! מג)' 6מחייס מ1טג,יס ot'ulnI מפ1רט'ס נגריסגרס
 ס:ורו,'ס סדטת סיס זה וספני . )(גרס 11רך 6'ן ונות ;רסיסתוכקלס
 1פרעי1ת1 גט,מוהו )יני" מגיס 6)סי כחביטות סי6 טסוגו"ססילמתי
Qh~uinh) סוגרים וימיו ס:כ) פסס יקג) פטמ'ס , 8מ,ט' גולח ו"ס 

 ';ג! 8קר סוגר ויניס סדקיכן "והס יקג) וסטמיס , מגו"ךיסמ:ויט'ס

 , זמתית נגסס סי6 תסס 6"ד וג) ו,ס ונס , יונדו ירסס וסם:)!1רס
 סטסע ממדפס י"ג) נגר סרג ס)דטת כמו כי , ימזמט 5)ו1סי1טיף מגלי סנגו6יי סיג) ג,גי8 סקס) מקג, ט)8 גסגרמ )ומר נוערך1)6
 לדטח ככס , יקכלוסו וחי,וגייס פנינויים הכמוח כסקר נוכלינבדל

 נקנו) ,1 יקהח4 ססמדמס מגלי סננו6ס סדנרי ס:מ יקג)סמ6מיניס
 כמדרגת סנג'6 מררנת תסיס מחטר וס ט) ):(; וקין , טפט16הו
 וגדרך וע,מוחו וקינוחו מטפט גרגרי סוגי6י0 מקת סמגמיס גתתגו, סנס גי , כלכד מסכלי כס טל סנכדל :פע יחו) ס3סניסס ,חריכחכם
 מתוודעות 61ינו וקנר תועע כו6 למגם ~UDCJ סמפט הנס כי .כיריטס
 מהוגר,ס מקירתו והכיס מלגו ;יטפס ותקירס ועין סרסור "ס כ'טקס

 גס)מוחס סיייעס "והס מקג) וטיול מקירם גדרך )8 ט)ס סתו1יעותוכ61 מ8י רג סו6 לוגים ימניע ס:פע 5מ)ם . ס;ורמיס 6)כ6%ומריס
 ולכן , סמת5תר 6) מסקורס ר'ל !מטכ מ)מט)כ מדג,-ים ליציגמיסך),
 כ%ס  כל3י, רפת וכפייסבופ  וכיייס סעי1ני'ס כרכרים ככסקינול

 ~otlh,~n etitu ס:1)ד ho(t~1 ססח)1ס תמו . גננו"סטיגו"סו
h)mvlhon(6 סמום h,o (כגס סיגף, וכמו סנגו6יי מסחף: )גר 

 חקג) ססניסס' טיוח עס תס,גו8ייח ~fitll'D ס,ג61ס תגד, מוסוינהר
 סנגו6ס סגת כסי יכיס 6יך 61מנס , סגר 6ת )חגן ומס ?דגריסכח
 וגריס גרמי כממר טר16' מס 1011 , סחבק מזי סממרון גר'ניקורו יג* סנס סת1רס, גט)י 6וחנ1 כ61מינס1 ר"וי 1".ך סרג זעקגפי

 : מניח 6סר סרת ס6' כסקדמס3סקרוח
 סמימס נמו נסיות 6ס כי סוגים ט) תחו) )1 סהנגו8ס בהקרמה
 , וגמחתו גטיעורו נמוגו )ומר רוס , כס61 )כח מס6טס61
 . tpns נמנעת כגנאס תכיס , נרייהו מתחלה :לס נוכ יס4ס :ל6וסמי
 גממו ממרמס מסגת סו8 טיסוזס ,פי !1ד;ח גהי כפח כ?קזמסונס

 ירכיב מטרמו וסס81 גסס ויספוק סעתיריס סיגרים ':סר1גססעןה1
 81מר , 6זמס סוגי8יס וגע ממטס גן סוס )כ1יימ זה ספרוגהקימח סלג וטור ונגל , 1טונ1ת גרימומ פעוי1הי1 11מc 11'(th גריגטנו סמוי 6) יהרן והן , 1DbD מבת וכזמוייס ססמק)יס יט:?כחרות

כוג'"
hs~ (ממס ct)rn 61ממו ממו סמ6מינ.ס קס) 61ומ11 . ג 
nlulllr~n1 הקרוח גגם , סכמים מןס?ויו?ו כפי ג'ו מסר 6',1 ס;,1 ויקג4:ו מפורע )1גי8 יג" 6פרGh 16כינס סוגרה געת )זמיווו יג 

 יינון :כפי כקרוח הס hh , מממו המימם כתו tCD't 0:16!ורוס
 6)יו טישו מב גפי "ס ג' מהרגגוחיו גגח'יהו )6 גו 'ועגיוס"!ס'
 טמר מס ו,?1 , איו סוס;ע הט).ון וסלוע ננו6חומגם

 סוגיי
1OtD~' 

 יירט) 6)סי !גפות ס' מ6ת כמטתי 8טר גרני וגן מר1סהי "()ג'6
 כס 6'( )ו' נוג' יוכר וסוס ק' סרטי גס למוס וסנג'6 . )כססגדתי

ע6ן

- - - - - - - - - - --- -- ---- --- -- - - - - -  - -- -  

 80פשיבנאל לו פרק שני חלק נבוכיםמורהשובנה
 מופו וסטחמק יקירי גטם ס6ד0 יס'ס 6טו הבטוין רהקךפה

 ומס . ומן ג)6 טס61 סמטנ פד !ויק מפט מנטע גזמן מכפגיורנו וסמח6חייס וסכינים efnlt;o סט,ייניס הכערת ט) גטנרודמים ומוזק סמטטי גחו גפי סעתיזוס 'גיד פסוג'6 וסול , סומכךגפ)'מ טוי נקרס סרנ ספה ססקומס וסיע . מטייס נטת גומשיום סגת .עמס 6ער ס61 לו יכסף עליו בסד נומתטסק
 סנ'זו סגת טג(ס קימר עד נך ג) סנגו6ס טו.ן )פטט דרגמגיע
 , סט;רוח nlh~sn סי8 (1 וסס;ימס , ע,1מוח שציווח 6דס גר'ק1ח
 נסס סיחס ס)vbs: 8 גסס מנידו מזגריס מכיס כנגי8י0 מספרילפי
 ס6פפווח מני' !ד גקוס סמסטר '1ג) ו)oslwn 6 יד'עס סקימחגסס
 ט'ו ט' )Sthn '6 גסמסהח נימול) פ:6מר חי6ס ס)6 . טקסס)עמרי
 ממר (PD )6מר י16) גם )פנ' 6מז יום סמול) 6ון 6ח נלס וס'ס'1(
 סמסטר גת סיס ס8ס , וגו' )נגיר ומקהו גנימן מלרן 6יס כין6:)מ
 גנימן מקרן 1סיסיס ממר געת סלים "1חb 1'(h מקטר 1דמיונ1 טמי8)ס)
 160) 6) טמ61! גט6מר נס , ),עיי כסס גמר 6טי יהדס מגני1)6

 )גך 6ת חרס 6) סימיס סכה סיום )1 כהגדות 1)6חוו1ח 5ס()גפוטס
 תיל גס . )ס18) 5ת11וח 0"נ17 ממבער גנח ירט ס8ם , 1מ151 כי)ס0
 (tlah גירן )1 "'קרו דגר'ס )ו סג'ר טמ61) מ8ח "16) סלןטגנתי
 גננו, רם) קג1רח עס o'G)h טוי 1מ,6מ מטמרי סיום גדגדן ג'( ")ס0
 ונטת וסקנס מטס יחופה וגו' ס"סווומ נ181% ")יך %81רו ג!)!חג,ימין
 6חז 5) גיח ~h(ott 8) טוליס 8נט'ס "לטס קס ומכוך הנור 6)עסו
hS')1מתד גדיים :נסס hnu 'הס יגרוס נ( המו ho) וס6)1 , יין ,גל 
 חג" גן 6הר , מירס 1)קהח )חס טחי )ך וואו )ם)01!ן

 et~)hi נגטח
 וגשר וכי) ושף גג) 1)סניסס מסגמס יורזי0 וגי5י0 הג) ספגטיונו'
 . ממר )6יט 11כ"כח טמס 1סחנג"ת ס' רום איך 11)מכ מהוג8'0וסמם
 ומס"מ מסטי גבת טויסס 8ז0 יפול ס8)ס טספרט'ס "ז0 נג Swסיטלס
 מג)' גטם מקלס מעריס זגיי0 גסי1תס ג': גימ'ווו, גס 'דגרסמדמס
 י1ד'טס 6'ך ונס . טרמו מפת ~e7h טקסס 'פו) 51'ן , מוגג)מזוי
 otnh t1ISt~o גס . מוגג) ועגט מסדר 61'וס גמור מקרס סס 6םמנגזל
 וסוף וגו'( ג'ט י'6 , 6' )מלגיס ייגעם 6ת גזרן מ,6 6קרסנגי6
 ונהמי ~Ons מיז סממ)נס 6ת קווט סוני ס' 8מר גס גי קרעיפעסיס )ן קם )ייגעם ויקמר קרעים סטי תניס יקרטס מיחס גסמ,0מגסס
 161תך , זני ענוי )מטן )ו יסים ס6חד ומגט , טנטי0 סטטיס 6ת)ן
 גכמו נפ) 080 , יפרץ) על מלך וסייח )פסך תנוס 6סר נכל ומלכח6קת

 )6 גמס"ר ססנטיס טסרח סי ימ)ון לפרתי נגע גן טירגטססמסטר
 %ר גנט מ4 על ממנו לטחו מספנת ירגעס 4טת יגוף מרקוחכסו Utg' וקן נסיותו עלמו כוס סנכי6 גם . מסיס פמס יחר 1ל6סהוח
 6מיכ1 6) ס' וכמר מסיגו טיני1 קמו גי )ר18ת י1ג) )6 ו6מיסוסכחוג
 וגוס כ,ס סו8 מולס כי גנס Sh מסמך זני !זרום ג6ס ירגטס 6סהס:ס
 קו) 6ח 8היסו ממוט גיסי מהגרס וסי" גג61ס וימי , כיסחךגר
 נגרס !גיחן )גי קומי ג"ח ?דנרי0 גרף )ס 61מר . ק0ס 6)יןס"ה 61נגי מהגרס 6ת ,ס ימס ירגט0 ":ה גרי 1י8מר גפם ג8סרסיס
 מגית נ0ף גיס סי6 חר,חס וחגך וחלך 611מר סיקר ומח מעירםןג)יך
 ויימוז פרטיות 6,ס ג) יגין מפומה כקן 6ז0 יקמר ס8ס מח.סנטר
 6'( "ג 6' )גמ)גיס חרם נס . ממיון ומפוט) מטר נבת וסעדס,מן
 סמ,גח ט) עומר וייגעם 6! גיס 8) ס' גזיר מיסמס סנato)h~ 6כיס
 010 ס' 6מר גס מונח מונס ויחמי 0' גרגר ממונח ט) 1יקר6 ,)מקטיר

 טסך כמקט')יס מגפות כסנ' "ת ערן וגח חמו '8ט'סו דוד %יח 'ולדגן
 8קר סמום וס )"מר מפת ססו6 גיוס ונתן , טויך יסרס 016ועקמות
 נקרע וסמ1גח 1גחיג , ט)יו 6סר סדקן ורפך נקרע סמוגח סוס כ'זגג
 יס1גו8ס , כ' גרגר ס8,סי0 6.פ נסן 5סר כמופת כמוגת מן סדסןושפו
 סוס ס8)סיס 6'ס יסטר ס6ס סנס, מלוח c)rn 'נחר 'לטיסו קויםס!6ח
כ)

 . זוז מגיח לוחו יטעם 6סר סמקן וסיסיס . יגר 6סי כערי
 . %16 גל גר,11 ותירייך דכלי0 סממא 03יות , יעמיסו פפ1וסיקרה
 )סגמיפ )8ד0 פיס.ס ר"וי נק) ינחר ג6מח , ססמ, סע,וס ס6אונמינח
c~slnso0((ממסר: ח'ו גג onth onth) זקות וסמתטגוח סזמי1ויס 
 כ61ח גכקדמס סי3 מסג מס וסוס . סרג )ג ע) :עלו קזיסוסיומות
 ),נוכדו!ר ג'ז( )ג' יניף) ונג'ס , סערי גחלים 810 ומגפר6מח
 טיעטס עס סכני , סליקו מגגך ס,רעיונן

)/ov%* 
 , גניוס ימבוס גיוס

 מסמים מן ס' מ6ח "כי8 סנגו8ס גט1ין 6ג) , ייגיו סו8 סמ)ומותוכן
 סנ6מין )11 ח)י)ס . וימי111 רומו ט) :עלס מס כפי שיגיז מסיסיס eb 6ר!ס זנויו מגן יפו) 1)6 סוגה דגרי ייבדקו קומר יקמר6יך
 פרע'וח גסותן )וגיס ינ6 כסי כויטוח סי8 סכנגו6ס 6ם גי ה,כגדגר
 ממסגדו "1טטס )6 8סר גזגרי0 נס רכן , יגיד ":ך סומן יימ1יג18תו
e~t)h5,קומח 06 קרוגוח )עסיס 061 . מימין רקן רחוקה )ריס י( 

sh1%tעניו סע1גס 6)ס,י גיד , )וריס י"ס : 
 1סחמג0 )מד 6סר גרס 6ם י' תמר פ טסיג"ס ההקרמה

 נגעו)ס נסרחי כגר סו% כהימס וגס . ותמיתו סיפוחו ט)לוטי
 סט'1ניח טסמכמס סו6 סזגריס וג!) , no(? מוס סטגר )'גנפרק
 ססיחס סיג) )יי ס61ת onsp~o קגל סמ4רס סרג וסוס .גפסוחס סייחי סתו-גי סדם יפי סוג51ס נמ!י5ות תרתית חכיקיסוס

 עתד עיבו רמס לן סטטוס יקרח מור סיות ס9*(PbvtDP'1h )טג* וטויבו , ,טקIWD otsno 00 עניינם ומסיס טגעי וגרסנגו6ס
 45מ יגר סריס ונכר , 48ל פנטי יישוף ס,ל61ס %דגר ורטדסקרסיו
 לנמרנו 6סי תורס וסרג , גחו וסרס מכמוס 06 גי יגר )16טס61
 ס6ריסט91י)ס ויקמר חום ס' ע) )צגי ממסגם יחרג גנוים ריסג,)1
 ססועל סססכ3 דגריז פתך סלקומ כפי מחסכסו וסיתם גס יסיעסי6מר ימי , 6חד טע,,י1ס )פי מכנגו6ס 1)6 וטקסס מסחוס כגז )דגרר6ס
 וחן , מגנו גסי 6)י1 סר16יס סורס נוקר גג) ויתו) יחן ס!1יוחנוחן
 ססיס , ט3חכוגות גכלמס וסחתו וסיטורו מומו מונ כפי סנולרלכידת
 ססו6 ס6': ו:יח)מז גן (ס 1גסיות , וטיפס 1גס חיו טעמו) ס!ורסג'ג

 כמו 'סיס גיגית סוס , סיט, 8) כגת מ; טגן ויוניך ונטיוניוחגחמות
 ודמויים נוזות ירכינ 1ל6 , ומונות  יברוס סטול1ח ועומס מסודרסמדמס
 ומחירגופ כסג) סווגת גפי סטו)יו ג) חסיינס 6ג) , מסבורג)מר1מק'ס
 1)6 פיסל מבג) גוי נסס ויפו) סעחיזיס סדגייס ס8ו0 יקטר וגוס)נגןו,
 סU'U 61' כסי בדרכיו 1ס1לך לעכלו נכנס סמדמס יכת וסיות ,סמוסכ3 ס"מחי nthe~tw מרומק,ס וגריס 11,ור גסטערס גימיונוי"תמס
 סיע נבגי, והסיט סונר) סססכל י6 , סרג ימיר %ר סטכ)סיטת
 גמגמה הח!מ11"1 )ר1ג ha(trt סמ"ג) 06 יי , סוג61ס גטהמס
 ימסמס ג,זס מעמסו )עטות סמזמס סגמ 6) 1יוסינ וירריךינסיג

 פייכ) טסית 8ער %1ן . סרג )דטפ סוג061 6מיסח סי6 ,ופוטריך
 ינטרך וססוגי6 ומ,נו, סכנתו גפי גממר חמו) וכקורס )פי ,גי,ייס שמיקס סגמ כמות גפי 1"סי6 ג6ז0 ס!ורס וחן טס61 )פיסוס)
 כמטפם נוגוי0 סטתיו1ת יזיטח )%רן גס . מגס )סיוטגסגרח
 ממיווו יג,ג סל6 "אן סמיפס סכם טל תסג) 8ור חמ'ד ט'"6רימין דפוס , סטיוניוח nllnnhD )כטגס טילוא מס גפי סקזמותיו)מוח ריפיוני סגמ 1יגסינ ידריך סתחמגס מסג) סדרך מגוס )פי ,סמדינייס

 סיגרית ויטפוט ייין ט)יו 6טר גלוחו 8ג) , גס"ער1הו יחגוג)1)6
 מדרכינו כרנ דרכי 1e3A כן מורן שמיס נכסו כקטר כי , טסט מסכפי

 כו6 גי וקמין )6 קומנו גי , סוגו6ס גטנין מפמסנותינ11ממטגוחיו
 מפט) 1)5 וסמפטו סמךמס מפט) וס6'נס , )ס" 08 ג' 9גט'זגי
 וצג) )נגי6 שיניע תגור דגור גב) יח' מסטו)חו 08 גי פסגתיסגמ
 מגס 0נגי6 )סיוח גכגרמ ייערן )6 לגן , חיו טח0ר8ס מורס,ורס

געיווי"
 61'ן פחח)"יס ירסיס סס גי , ספי)ו0ופית גמקירס סקס 1)6

 ס%וסכליס, 6ל סמוחפיס מסוגרים כשעיין סתורו ררך . סחרפוח3יגיסס
 bh )תגן ומס סמותסיס ספרטיס 6) סגו))יס מסמוטג)יס סנגי6וירך
 מופתים 1)6 סקסים סיטסס סנג,6יס מן גנגי6 מ1161 )6 ולכן .סגר

 נג1ני0 פסיסי ענר גטיניסם מבמיס סני וגמ'ס גמרותמסממעמ)ים פ)טיני* טסו מחנו 6ג) סעיפן, מדיך תו)ןות סיוליר 1)6סגי1ניימ
 )סס, מס וממח כסו ס' גדגר ע'( מ' )'רייס 81מי , ג'8( ס'האטיס
 שקמית ונוח 6ני ג1קר גי ונו' חגי 1ני6 )6 עמות .6מר וס שמסניטי

 ב)6 ה') , 'lh1G עמי ") סוגך )ן 6)' ויקמר ס81ן t~hhn ס'ויקמני
 נ6ן רוסס סיס ס61 גי ומויו מ"ח 8,1 ט!מ1 מ"ת ,וג61ס מוגןהיה
 ע) סנגל. )ך קמרו וסול , קודמם כגוס מנצי ט)יו סשפ,ט יתג'וסטת

 : יזר")עמי
 0חטנוג'0 3ג) סמהטגס גגטו) סתויות ם)מ1ח סיג" "חייו 1הקרחה

Dtt)~t)Dסרעוח, ססכייוח ססגג)זת למ,גי סתסותס ומסר 
 היפיס גנגי6 רמי חחי וטסה טוו ס61ח סס:רמה ,ס "מרי סיג יכרמנר
 סרג סגינן ספק וקין , )וו תרפס כ61 6סר ממסוס הנס מקהיומרומק
 טסים סיסמט6)ים נגיף ,טנין סגופיים כמטנוניס מג)) גכחרמק 06ג,ס
 6מר יויPttO) 4 וסיגרי ססררס מגבסת גכתרמק ו6ס , ג,מסטט1ף
 04כקרפס , מם61% וקדים לפיר ,(Wt)tD גחמה ולסיוהל וכ13דס מפססררת
 ג18ם 06 גי הגינתו יסיס )8 טסס'י ספ; גלי 1ודקח nwnhסי6
 , סגופיו; סח116ת 6מר רודף סיסיס )" כ)0 סמסרווופ מןמשונק

 ס8ר %1כ) מ6סכ מרע'ס נפרר ולכן . סקורם לרות סייג פרימותמויל וגמ'"
 מגמתו חסים גי וססררס, סננומ סוגיי יגקס ג'ג 1)6 סממייי0,סדגרי0
 ,דק גמעגלי כגייות 6ת ובסנתזן גורגיו 1,)גח גס" ,סזגקתמיד

 סי8 ג)גד ססגנס nha סחזע ור16י . 8מל דגר )6 )טג,זמוו)קרגם
 סגמ מהקמוח 6חר יגר )6 ג)תס, חמ,6 "!6 גסגרמ ),גי6י0ס6ויכס
 . וססחמגמוח ג)מוז סוגרי כגג מג'מוס 1)6 , מסורס סיקרסמדמס
 , נ,גו6ס סח)ק מ,ס פל'ג כדג h'mn לטוח ס)סס סמ"1הס הגיןומוס
 סוד 8'ן סלמתי סזטת ס61 טמנו מגני )פח8יס יימס 6טי סי'סוטת
 1'ס)הסו סנג61ס גו חרס 6ז0 מגנ' טיר,כ מי ינחר קסס'י וס61מלגזו,
 יסח 6'ג eto1 סמסו1נוח 1ססה)קוח 1")מומס ממזות הין גוטיחנו 6ל* , סמנים !טיס "ו כטויס רג סכ) 16 מכס קיסיס גין ס:רט6ין

 : ססחייס דעת ל6 ס6מהייססחורגייס
 סמזמס ססגמ מס' גסגיח וחפ"ק וחספס תמלט פכוגו6ס זהבפימה

 ומוגת , וסכטס סיכל עס כגכ:8כ חח3טל ולכן נופיי,כח
 . סנ)ופ גדמן סוגו6ס גספסק ס6מחית ס;רוגס שטעמיה ססג?סי8

 t1Dth~ ('1 כחקק מוס גפמ'ס וס )ומר ס-י ום:ס ממסית, לימותומתם1נ
 מוטע ג,מן מוחו קויי סנגי"יס מסקר סוג1"ס ספסל מגי 6'8כ'
 נכפו ,ומייו, %פי ס' דגר )גלח 183מ,-1 ג'רמיסו פנחכ8י ישו גריל6י

וההקרמה * ע'ק גג) כשקם והע , ~tlnh(ot דון וגרי 61)ס , גרוזקר.חג6ר
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אברבאל לו פרק שני הלק ננרכביממררדןאנובמל

 ס' וסוס סר6נ' נס י'( נום 63ט )ריh~tp 3 וסוס לפסיס ס'שמקני
 6'( בה' קיז כלוג נסוס עסי ס' סרסי גס 1'( )טס 6נן משח ט)נ!ג
 מנס *ג) איו onth סוקס סקגיס , ר8ס 8קר סס1ורות גיפרסוס

 ,ס וע) , ס' % רקתי ס:ג'8ס מומר ט!ין 1וס . דמי1וומסרגנ1ת
 ר') 6,-מס כעיטים מיי גימרשמו

 טסו"
 סזמיונא עומס סיס ית'

e~oסיס טרמו ומ,ס , גע,מס וסרגנהס פימס וקיום סוגי8'ס גידי 
 ממח) ס!6 )י שמריס ממס ס'( )כ't1tlhs 8 יתו;") סנמ8סת%נן
 tmw , ,ססמ")יס סזמוייס איי o'Dn"W טסיו גומל סו6,טח)יס
 שוח עמס גבו מוס וסיו81 . ומידו ית' מקהו מס גי ס8מחכננו
 טכסיס טסיו גדי נ,גי6ש וסוג גריך ט'סיס י1ערך ממומסשזנח
 חמש )6 טס!גו8ס סמ8מר טנמ)'ט רשי וט אני )6 גגתוח0,וגוילים
 ירסס 06ר וסזמיוניס כ!1ר1ח 16חס סוס כי tOIO סחוטיכבחי

 6ג) ~ntituP, 8וח0 שהו ספנתן סיגר ט)מוח )ס'1ערן מעגמו6ינס סוגי
 (tnthne ירפס 06ר ס!ורוח 6וחס )נגיע יולט 06ר וסול מסט'יסס

 סמומם ס"מ 'זג) נגר ונס , "יסים במס .וס1דטס )מנד טיסיםנ6ו9ן
 , דלג טוכם גי)ירתו כע)מוק ת;3'ת גבותו יס,ס ם)6 6עט'י)קכ)ו
 וגסיוחס גונדס, tha'n 8ו9ן ג16ח1 ס!ורוח גם יהרטמו עסמר6סכמו

 יסרטמו כסס סתר8ס תסיס ו6ס , וכסירות וכות כס יתרטמומלוטסת
 , ס"דס 16חס יחטוט )6 06 וגסיר1ח נגוח כך ג) ימיו )6 6ג) פורותגס
 טיסיס נמו ס,ויוה גו סיתרס:,ו גנגי8 סמדמס גגה יענין סו6ותן
 )ס0רוח ס' גר!1ח הנס והיי זני ס!גו6ם ובטיוח , ספ" לננד61וחס
 :ג6טר ג6וסן סמימס כמו ויזכך סמר6ס י)עוס סנני6 ע,נגו6חו

 : 1%1%יר"ם
 כניחול ומרככותיו סמדמס ככח מסע1לת ססניכס לסיייחד ג9ח1ח 06 גי יחמ)פו 1)8 8' ממין סס וספגו% קסח1ו0 גו-לערכתה

 ססקומק 1סוגימ . וגגטו)ס c'G~nG גנות tns~un חסיס וטגן , מטסטעליו
 , מ)ו0 נגובס נונצח ולפרס , ג,גו"ס מטטינה 6' חמוס ו') ממ'טספח
 סמומס )גת כמיגיע htat ר6ס מן )ג,ר 0מר6ס סרג וגיבר ,גו לדגי גח)1ס 6הוזט איו גמרא ס' נגי8כס יטיס 6ם סתויםומקמר
 )טע)ס. ט;ירטת' וגמי מחק כו6 ג"), סיגר טי6ס עז ;עו)וחיומס)מוח
 סו" , ו!י1ייו גסרגגותיוטסמ)וס )9י , סבאית סת1רס טיסי ג9י ס:קרוח מגו8רח סי6 ס81חוססקומס

 גו ימר ~oh , סמומס סגם מסט)
 מון סמפטו וככה מ10יר tnitrb יסיס סוס סמיווק( )נ') ססיוקטעמים
,tDiD)טלו ט,טפטס שסירס ר') מסוע,, ספג) סיע סרג קר8 8טר וסו 
 ס0כ) סטטיט 1);ן , ספוח סמ"ג וגטי ממו,עח סיתש סי!ירסגממ)ח
 סטק 8ין סנט סירט' סכ61 סה)וס Sw מג) , ויוחס !ורס 0מסספוע)
 ממין םנ'ס0 יסיו פין , סט)יונס מכתתו צ'יפס פס גסי o((htגפת סי 'ג" אסי סהו1יטוח טסיך ס!ג81ס גן )6 . כמזמם מסכםטס61
 ibtD סי8 וכוג1"0 נט1מו סכם מטטנ סו6 ס,ס o1)w סנט ,6'
 ג1גו"חו ס,ג'8 ירפס 0:טמיס ס'ות וטס . סגר 8ח )חגן ומס ,ס"'י
fft~tiטסם נקמר ,ס מפני )6 , גח)וס יסיו 6טר ס;ורוח )י6'יח זומם 
 סט!מיח ס!ורס ממין "יגס נמר8ס כור6'ח סס!ורס גמ1 , 6חזממין

nhin)oטפין י'ט( ג'ס )כ'ג ט'ס 'רמיסו סנגי8 גשר וכגר , ממון 
 טהר גזמי סנגי"יס קמיו 8טר 6ח סמעחי ג8ומרו סמ"רר ,סמקרוח
 גס ס)8 , ס' (eh סנר 8ח )חנן מס 6מת יגעי ידגר 6ח1הגוי ששי מלס יתפר הלס 6הo 706 1((ht וגו' "(tpD ח)מחי)ממר
 סיס )anho 6 סס!גי6 ר') . 0גע יפונן וגסעיט ס' נ6ס כ8םדגי'
 וס61 וזמיווו ס"דם מכח סו6 טסת)וס )טי , מנוס סמומן טס נמין6מ1
1Dth6טסים ר') מלס 6ח1 %ר סנגי OtinD סמדמס ומגחו מבתו , 
 סוגו6ס ו6מנס , מ)וס גמירנח 16ח1 טיססר רבוי טיס כן סיסו6ס
 גוס גבס . 6מח ןגך' ידגר 6תו דגרי 61"ר קומרו הסו , מבתופינס

 סס 8נ) , דמי1,1 מסט) ונר יטמע 1)8 מעצמו יגר 'ר8ס )6ססוגי6
 מס כיס ו08 ס"ק, 6!)1 גסס 6'ן תגן ")יו, מניעים פקסוגרי
 זגרי ידגר "ומר 6101 , ג,גו8חו משק סיס סמומס נמו מזע)ט,י6ס
  רומס גוגו6ס כמרוח רטיית כנס , עולמו )טומי טסים %ש .6מח
 ס' ו6כ סגל 8ח )חגן מס ),ס )סייג 6מר  לגן , ליפלופ( סלורופ5-4'יס
 )!ג,6 ככיגיט ס:נו",י 0סספט ר') , ס"ט יפונן 1ג;טיט ;8ג ינרי כבס)6
 ומס , ידגש 61:0 סמ)1מ1ח עפן כן "6ין מס נמרן ה11ק גע,מ1ירניס

 סנג1"ס טסן אורס ממס 6101 , ממט גסם 80ין 1!יוויססרסוויס
 מקקים 5חו ה)וכ ט8ח,') מס ו8מנס . מ10נו 1)6 סתוםממין
 ה)ו0 יסיס 00טמיס סתת טט0 סס!דק, ט) 8ם גי וט 8מר )8 ,גנג,"ס
 ט.ג8 ארק גי , כאונס )ס"ק יסח,ס וט מסני )8 !ודק,ס6ו0

 ט) ס81גח)ימות
 יגריס נ)8 ת)ו0 6,ן ט!מ0 סס סומרו ונמו , סחטי

 "מרס ו"מנס . גננו"ס אטיס 1Ch גו סיד; 'מ," כ)8 סוכעריס,
 ס8מרת' )מס צוחר "'!1 , ה)01 סגגו8סנוגנת

 וכוה.
 1ן)" זמני

S3h 
 יגי;! ו!, ספרי חופר 510 סינ1גלת וס51 ;לקתוכי3, יגמיגס  מ15תסמ

 טל לו  %ין כי יגול יגול  ולכן סטמס מוס גו יניע 1Sh ס!וךס)קנו)
 , מטרמו ההתיירת eo וזמירו 1'1ר1 , מחלו%  פנין סי5 וכן ,  מיספךמס
 סברס קג) ט!8 ממרי גדגי )"רן וישע י36ד1 גטח פ;ודתסעגן

 וג,ה מסאי סם:ט הקג) ס!ג'"ס h~(e . ממנן ")יו סג8סאמתית
 "'נס כורות מההלפי כסס מדנדים כי , כגכוהס ממין סחלזסגראס ל" , ייימ יטסס 5:ר וכל יגו) )" ויליז )פ5כל  ע1נ עלס סז',סיס
 איו גמרתם ס' ,גי";0 שיק 06 סחורם ;קוני ו"מנס . 6מדממין

  ססלל9ויפל, טס ספדגר עסיס לרב נורך )6 , גו 6ו3י למנוס%תע
 כנפלס ינר1 ומריס שסרן טכ8טר טניינו 6ג) , גדגרץ סגחוג סי'ו6ז
 , פפס יסיס כמו לנעלס  ייכויפ ילי ייוחס ספיסג  נתוזן יכו דירגיף , לפיפ  ג5פ  רייסס גתו ולמנעי גצי t'iOD 9ח8וס ס!ג1מס פססור"חס
 סיו סיס ל9' , פרפ-י לפררגת קוי פנ%נפ מיי יל5 6ליסס 5פיולכן
 וגיס יטמרו טג6טר סמ*עטח 3מר6ס enth שירפס גתו סדגריסרו5י0
 סוו%מ יפו ירפיונ. נרצפים סי3ריס 5וסס רו,פ ויזיין ,  3ייטריפו
 , t~mh קליו גמר5ס ס'  ((enfit יסיס %ס קומרו ו1ס , כפרכסכ9'1חס
 סר3ריפ לסייג פררגסו סספלס h'b פיס %פר ו3'5 'סיס 0%ר,ל

לגגי, יי%3 0ג,0טוורפוס ר'ל , w~tnh 5ל'1 יפרכס יגל , 3פ1פססנ3יליס
 פנס רבריס  יזל  יטמע 051 3מרי9, פדבריפ ייוסף כפו  ימיי
 ימי,  u~rino יכיולוייס

 יי5 ייר3יר ר'ל , יו 5רגר  יס*פ צופרי
 , גמטס גסקין סקו) 8ח ייטמע )8 , סוטיו גנעו) תנוס "ופס נכפיצליו
 ו' גיגז דגריס ד' נו 1ס,גיר , מטס עגיי גן )8 )ומר ממכיןו)גן

 טס!ורוח , "' . סמר8ס מתוך ס8יס שירקס גמם thiD'Dמ0וונ1ח
 ,  סחייווי  יימיותס 06 כי מהם יר6ס )6 )מרקס ס6זס יר6ס8טר
 מענין וגן , גמר"ס סקוס 6וח1  יר"ס ל% גפניפיויס סיייפ  פס%יל

  פנימי4זפ יבינו ול5 יופו ל% 3)3י5ס  סרבריס  סירקו סיוה סט0גוגי8'0
oh6( ידעת ס)8 י'נ( ז' ),גייס וגמ'ט , 8ותס סיונר סמאן 18ח1 ינוס 
 ו)6 כמטחי ושי )"ג( דני) וקמר 6ד!י, )6 81ומר 5)ס ממסמס
 8ג) , ג0טתיותס גמר6ס ס,1ו1ת רמס סיס )8 מרט'ס 8מ,0 ."נין
 גן !6 16מרו וכא , ולטניס )ספי  סמדינס וסתר  3סי רקססיס
 16חו חטנס 1)6 שחס )וולס  6מוי0 תסיג ל% יפי י)ר5'ספייייס 514  נפריס ינר%ופ סלורוס יפ)5 תשר 3י, . ריו  פפנו 'ילםזל, לידר תדר סגים יכל  סיייפ ר') , י81 נ8מן גיתי גג) מטסטגךי
 וטלר ג'דיס 18 ג9ניס רמיסת !ורם מיוחס לרקוח יצג) ו6מ!0 ,יגר

 מיטטס מס גטי ,ס8!כריס
~mh 

 5וסס  ס,טפי9 )6 , גננוס 8חר סורס

 o(nhin מס!ורס וסזג1ר סקו) י!" )6 06 !יגריס קו) שמרקס סנר:מחלורי
 סט1מות  יפח-ס רופס nthllo Oh9D) h'W ס1ורס סיס לי  כנגרי,6סר
 "0 גי Ot~s11 קו) ממנם י,"1 ,6,נזם

~ltiOD 
 ספירית  יר5סו!ס

 .רי טל ני1יתמ סיום  פפמ יו3י5י0  סינרן סיי  וין , ייגרס5יר
 גסס כז31י סמאן געתו 0מס סורממה ס8מחימ  יפ!נויח ילוריססיש סם'י oh יי , דגר 'D(O 1)5 ילווח ולש פפוו פרגריס  מניסים ייי ל%פלשך
 וגו"וחיסס מיימכיס ס1גי8י0 כי1 עגן , סמר"ס ג18מס wtlhוס,ר6כ
  פפ0י'וס ולפי . Sh' ס' ~יקמר , )8מר ")י כ' דגר ניסי , )סעיגרס

 ייס , 3פר5ס ס)רפפפ גלורי ייון י* פרויר  פיפל,ך)3ו%ס0
 גי , גן סיס )8 מרט'ס למוס , מסקג'ס 'h)h יו1,י0 סיו ל%סרגריס
 לדגר טה 6) פס 1'6 וע) , איו מיגר עקמו ס61 ר61ס "סיס6וש
 פ59ת 3פר5ס  ינרספפ מס!ורס סזנריס מגין סיס ט)6  ר'ל3ו,

 , יויית 15)יו 141יפי 3ו, ירנר פס %ל ים כי סניי%י0 כסקרהפייות
 גמרתן ס!ורס ססרואס , ג' . מללז 3ר1ר 'ת' mh סמדנר ססח'נוטח
 ס)ג%1ס וסוך  רייינס רפופ %ס יי פספס  ספ3וזספ סנורי רוייקינו
 סמוסג.0 סדורית ס8פ,' , )1גי8יס יניס ,ס 1דוגמח ,  טקס  o;tnnoסלו
  יסמקו %סר וחיריס  GD5('O רק 16)o1Jcln 0 "יגס ממס סרגם)כס
 וכמז , ג)ס סנג'8ים ממסקי נחג8ר ונס , סמר"ס גננ61ת סענייניסגסס
 !ס 6סר hw, מטקס ממם) מנס 61מר , מם) snm מייס חודט"מר
 "נסגלת ימו , נגומי' גידורי 6) ויוערכו עי מסגוונ1ת סרגס "יאחירממס

 , כן כיס )8 מרטזס o)nh , סגנחס קלס ט*ס0 0חסיס 16 ,מךגויסס
 גקמ'ן גמר6ס מגיס סיס ם)8 ר') , גמירות 1)8 ומרקס tanthוכ61
h"V8סונר גמי6ס מ:ג6 סיס 610 "ג) , סנג'6 טרשי 06סקלרי 
 1)6 ונר )ו יתחלף 1)6 ומטפיס גמירה: לוחו יקיג )8 ולכן ,גע1מו
 יניו טיסיו  תיכרת  יופרך 3פר5י  OC"('D , י' . מגנתו ט)י1חקסס
  כן  hit)hn, , גי יירפפס סעיפייך סלורפ ימר 51ח"ויי ספרתךכונר
 סי) סנר6יס סטני!.0 יחה);ו ואן , סמר8ס !ור" צריות יוכ))6

 יפיגייס', סס  סת,לייס 'ס'ו o")bnt 1Ght סס 'מיתפס קחי6ססינית
  סיספי514 ומי% פריי 53.סי ס1ורוי  סיקו סלרי גנגי5'ס  ויורוגפת
 o~ntwn , 16 )י 1טסס ויד )י סג6  סומר י,מק נסנין , ומסמסמ"י, יד, ט) טס  %ס ולעפיי  ר5סווס תמרם לסכין '!טרג1 , )סססמיוחיח

SDטסס מסטנחו1ס וט ו,ו!הן , מגגן )י קהו וטתס גש'ם סגנון יזי 
 , גריס גן סיס ס)6 מס , סמקך) 6) פסס ומסג הגרוס 6, טורףסרגת
 '!טרך ו,8 הט!מ.ק, וכוה מגיע טניס ר') , יניט ס' וחמתתוטו'8
 . ))ג61ס ומומן מתן י'ס חמיי 810 גי , טרמו (o(p 6!'ס טוף)ספון
 1;ר 8טר יסמר8ס וסיף מ8ירס ס8'נס ג"0ן;)ר'6 נגו"חס טיוחומטנ'
 שיומס O'D  פסי ,נטה 1סיתס , מסמס סמ0ר1נות )13( ימ81181סך
 . יפיס תיירי לריר ירסיס !, .פרופ  סךיריס סוף סיס  לכן , 1:פיל
 %לו חריר  הייים פר וסרל3וסיי סירפי ייפ סתה1זוס פל נקמרולן .r?,E_1 פו  גנור יינו 5תורפ 5לי1 כפריס פ5ן'י ;מס  וט פכל סתכ,רכוס
 פתת לסם והלילי , וסחוליס  בובפ'0  פלפל יו% 1ס י' ,  מרוןיון
 סוהרות נטי!יסס 3כחיקמ0 ו)מו)י0 1)מס1געיס )סוטים  ז1מ,0נזידיו
 ול,  פחון.ם"ינ0

 ייו יבר ידגריס פל ,0 יי , פרט פןוי ),פי
 טסנג61ם מום ויפטך , :לסh'9rtohn 0 סמר8ס ידי" , ג!ססוחסרוקים

 : לגצי כרטיסי פס הוי  ~Ot)h פתיןוזפ
הורמה

  פריה בשביל  בו  אשר אליס המסע האלהי vewn בזה המציאות פבע על שתהערר צרץי לזp~e לי שרק שם הלק נבוכיםמורהם
 שיעור ויהיה אחד, לאיש מעם םםנו שיבע  שאפשר  והוא ,  וה על זה שכלנויתרון

 הא"ם,שיעור אל המניע הדבר שיהיה ואפשר , זה זולת לא שישלימהו שיעור לו המניע ההואהדבר
 השלמתן טן לו שהניע מהם אשר , כלם בנמצאות הענק שקרה כסו , זולתו להשלים שלמותו עלשישפע
 לא עצמו בו סנהינ שיהיה כשיעור אלא השלמיות מן לו יניע שלא ומהם , ילתו בו שינהיג מה)"(
 ולא , לבד הדברי הכח על  שופע בשיץיז השבלי השפע שוה הרע  וה ואחר . שבארנו כפווזלתו
 הברושה בעקר במדמה היה לחסרון או השופע הדבר למעום אם , המדמה הכח על ממנו דברישפע
 הכחווע ב' על ההוא השפע וכשיההה , העטן בעלי החכמים כת הוא שזה , השכל שפע לקבל יוכלולא
 המרביה על השפע ההיה ואם , הננוחים כת זהו , ביצירה שלמותם תכלית על והמרטה הדברי רגל ,יחד
 , הטרינות מנהלי הם הכת ואת , התלמדות למעומ או היצירה מעקר אם הדברי, קצר יהיהלבד
 בתחבולות הפליאות העושים וגן , הצודקת החלומות ובעלי , והמנחשים , והקוסמים , הנימוסיםמניחי

שתת
 מוסשם

 מפסע כזס סמטי6וח טבע ע5 סתתעורר יייה לז-רק
 לכדר ג6 מסרק כוס . סעגוס ממגיעס6לסי

 ע5 מפועל מסכל מ"ח ססכע יכ6 סגיס כמסעל
 ינים כנר ל5גפי0 יפגיע ס6לסי סספע כי ססדמססגית  ור*סוגי . ל6 מסס ומי th~p' oth1)1 מסס ומיס*כסיס
 5ל סריר סתגיע ייסיס  ו5פפר יולס, ל%  9יפליפסוסיפור
 מקרס כחי 11לח1 לסס*ס טלתותו על פיספע סיעורסריס
 מס סילמופ  תן לי סגיפ חסם  6סר כלס כנמג6וחסענין
  ס6גסיס מיני מניח וס וצחר , כמש עלתו בו9סכסי3
 כת ריסוגס, . פתפלפ ס9וטל  יפכל  חי כ6 סספפ%סר

 סרסרי טלסכפ  ססיפל ססכל ייפיע ססיסע  וססססכחיס

  למיעחשסיכר 06 סמדמס, מכח על חמנו יססיע 1ל6לכד
  פ"ייס 6ף 16 , חוק כ"כ 6יגגו סדכרי סכח כיססוסע
 ל6 ספרפס סכס רב, פספ ססופל יפכל ויפסיפ מוןסכם
 לקבל יוכל ול6 סכרו,ס גטער נתדמס סיס  לססרוןיינליי
  סממת וסכת , מעיון נעלי סחכמיס כח חסו , ססכלמסע
 כפ סס 5לי , נינירס סלמופס חכליח עלוספומס סרכרי פל יפך  נסות ססגי פל ססי6 ספפפסיסיס

 , מלמוז למיעוט  "0 סיבירס פע9ר 05  סרכרי יבריסיס כתרמס סספע  סיסיס  06 סס  ססליסי ומכח ,סנכי5יס
 סגימוסיס סמגיחיס סמלייות ס סמגסינ סס סכחז6ת

 וגן , פליריית  ססבפופ וכעלי  ויתגפיי0וסקוסמיס
יעיסיספ

קרשקש%ברבגשל
 כרצון השפל nSwn ~ל בהנועתו שובות משפהג י ~Dth'i יסינסו ו)גן , נוסני גם ס81 5קר י.מזמס מגח  סט)ממיס ש"שש המגל ח%מר בעלו פי' שלהג גו שתהע מה )5( 6  נשיאכן 3ייוח סו*  טיוווס )סי , קמחית 1)6 ניש, *ש נ'כ 60חזההחדטה
~nstmtיתעלההבורא סגמוח 1ק% מקמט ומוץ סר6וח טתוק וגמו , גסגרמ וססססי ! 
 סרג יתסוס יכס ס91נס,  13פן יפולותייס וייגילי  ייליוסנופנייס
oht))o~ויספסר  חיסוליי סלעית  יסיגסז וס"טרחו סמימס סגח פופל ססיש tnifo) ספירלי . e)nhl 11ספ5פיייס יטל %נת  

 י"מ-
 כיעס

 גייר וגבר  פיו%רי0, פפירייס גדגריס בטילו 5ס , לנגיש יגיי tDib  ססוידפוס גסיי יגל , ספרפס יכתפ9יפל
 ססי)וסוי

 מספר ג' גמ6מר
 nht(o , ידוג 93סר  נייר י13תי יזוף פפסי גוסי י'1פ1 טל יירו 5סר פיר3ריס %תר וסטון , כ91ני  גטי יחמו; סקגל 90וט) ,סנדק
 היגל ס5ל פתל 510 5נל יסוריו, %1 יפיונו יופי 1ס  Pha לפי , י1יי"1 ג'י סימן מתי יייל י3ר O'lGD1 ילורוס ת3י 5פריי%13י
1h1h1ס ייס ל5 '( 5'( 5' )י1ו5 ירפיסו פ9י ס' רגו %לוס ג15מר1 ירפיסו פפנין  מ'י( גפת לפס סר3  טיפין ומה , יסיק כפו יייי% י9י 
 5יר ישי סווג 5ני טייסי  8סר סוס י'( מ'ס )ימיט )ריס  גן  ל3ר1ך ~1Dh ויפו סגיס,  תרכן ~Oht11 פגססלזס סגלוס פיני גי 91נספפגי
 )6 ולכן 1גו6ס 8ינס ססס סגחוגיס כי גס . "ס זס'י סירנו וכן , ס6)ס סדגרי0 דגר  סמומ,ריס כל עיכס  סותרי וטניינו ס6הרוויס:סייייס 8)ס טסיו 6)8 מדוו סוג61ס מפסק ט) יורו )6 ססס סטסוקי0 כי  גפ )גי,, ייי ל%  סרור סוג ירי ייר יי , )גוסס  5ינ0 5'( י'ג 3')ממייל  ס%פחנש רוו תרי %% e)nht nmh . פור סיינ5  917 1ל5 גלתווו, תורס שחסם ירפיסו פפי ס' דנר לגלוח יפר ולוס יופם 5ניופיסי
 , גח9)ותיסם סממג1דד )ס1סגח תס)יס ספר מזר גוקנחו טי1ז טמ1DD~ (61 8ני סירסתי ו)גן . ס6)ס מס)טו,וח וגזומם זזי 8) ס' ויוגהעמר
 )6 עגן , ט,גוח מהון 1)6 טוווח מהוך )6 טויס ס,גו6ס  8ין 1'לוייפרס יפגנ יוכל סלPh) 5 ס5ד0 !סס יפריד  סיט!גון ספץ 51ין . 9ס ט0ירסתי וכפו סים וספ1פורש כסכר שוסו מפ"רר vfv פס ססלפותווס5חרי

 יפרג4ס 13פן tnish  יפיס מו') מהמיו טס וכן  ססס, גסיגסס נמסר  סייס יוסף ענין ירגיס )8 איו ס3נ3ו5פו פפני וגס 3וו,  ייסקסיפסר elt1P פתייסו לייוון שנלו יפי יל פפ)ו :~ohD1 יפספס 95י'  יישלב ונחי"
 )יקנוס 1מפ6ס( )נג61ס טסגיט )8  לתלי, יוכל יל5  מירט )פי נג61ח1, ט)י1 סקנסס יטפס )6 מס נדגר טרד סתום נסיות גי ג"כ ,טרווסיס

 1ג5  י'ר( י'ג  לפ'ב סייכ5 ישטר תליו 5פ תלם נ'י tnpio tV'iht 3פס ייגש רזינו ילך , סרג  פיסג ימו סמדמס סכמ מ"ט) למיוחסומטלקס
  ויג!  )5פר גיפי3 וגס פפי,  סנ1יר  גמו  יסתליפ  סייס  3פניין ~(tonh)t ohD ופרפיי  יסגיל רג3 שכי 35י לפניו וגבס יירשל פל-קליו
 וינוח  ספפס  %ל רנ)יו וי"סקף נ!י1 6ת )!1וחיטקג

  ויחסי
 ססח)קוח וכמנס . מוחס יום טד תוגניס סייס פייי5'ס טייסי פפס 1ס יכל , פפיו 5ל

 סייו  תוון, פ151 ל5 י3י5יפ נס  )יס( %יפר עוג ופי סננ51י,  סגגי5י0 ימ51י ל5 למבוסס ספייתרס סנ3חרפ 11hOD  ופון גגייס  סייסיפיפטה ר') חויס,  6ין יגייס ופריס פלגם  י'( ג' לכייס ישפר , פי15 ולי ס' ר3ר  לתם  יסוייו י'נ( מ' )טמוס "ומר 1ס61 , סנגו6ס ג'י)סתי9ס סגינם  )סיי 'ntD~D וטפר  )כיכיגפ( נסה)קס וג"0ר , מירום)ים ס' וזגר ינגויי ס1ן ופספס יעריל יגן יופס פטם יפירפ גבית ס;ג'וססגייוס וירוע , aon פני ס9סרסי יס'  סיפר פיליפס ולרוי לריפס %ס גי , ירי  סתינ כמו סט!גון מן6ת סיס )6 סג)וח נומן כ16מס מןסוג61ס
 5' )סס *ור 53רן, נגוחיו ל0תרגזוח ל5רן פוקס וג5 טימוק5ל ו') לפרו וכנר , מס' הזון פור מ!15 לן סקרן קן 'whtit 5חר , לכן קויםנגי5יס
 ס'  רגר סיס סיסג'(

,Shilnt~h  
 צסדגק ממוגנת סקרן ס'חס סס'5  'סר6!  8רן פילם ג0סרו יבוזר  לפל יתיר סיפר גפו , טיפ סייר פפ סיס

 סנני יייור סיי  ולכן כסבילי, 1% גס 5ס יי )גן % יג%  "סר 1"ג) סתמית, אטי 011 ממסיס גיח "0 כי וט 6ין 'טקג שמר וכמו , ג'וטגיסס)גו8ס
 ווג16 נטר ג) ע) רומ' 8ח 6קס1ך 6'( ג' )יו8) 16מר וט61 רגם, חכות מטיווח ויפהחו מטמוס Sh כ"כי,ס תטוח סקרן  5) במונס גליוס תוןסכתו
 יימוכו פס, פר יורפ 110%  51ין נניף פור .5ין  פיסרשל דניי וימסירו  %1ן ס5ל,  כרקון סנ5 וייי וגר  טסים ס!גו6ס מוס סחג6ר סוס . וג:1חיגסגניגס
 : מטו) ומדי מרמס )ח) מקלס וסת1)סס, כ)י16ח מלת כגטגט ממכ וס טיסיס )" , )'טנס וטערס OSD))i סילבוס  חה~ור ל19נ עיייולטוס
 %סר וסיס , סמדמס יס;מ מדגרי ליפ ספניפ  IttSUt  ססספ ססו8 סרג 6מר ס!גו6ס 0גגרר אמס ס'6 סוס מפרק כוונת לזלנרוק

 לנן , סרגרי פגלתי  פפרפס יכת פל סגי fnht ,  יפרפי פילסי סרגרי סכפ פל  גופן  וקורס ohts1~ O~tGh1 ססג5  0וחט1ג0
h1)OP2~o ס!טסט עגמו סו6 סיגרי ט) ס,ססט ס0שט גי , כן סטנין  ס6ין ליצר יוי sb' ,יסר,  יסייטס חסיס גק,יסס סמדמס 'ombt  ויר 
 , נקכי) גו 6טר סנגרי סמפט גטויין ntdtYno עגט וט )גי"ור סוג סקוי0 וסוס , מנגז) טס סמחזנק 1סו6 סטקר קסום )פ'  ר8סהסיר3רי
ג"ש יטכס לפופו קיסליס ופפנו , פות יוסר % 1WiU1 לקרס סיטליס פס פפוו טיט , סג0') ס) סחוס גיחרון ,ס ע) ום ~elh יהרכן גווכסיס

 'ג'0 מ'ס גרוס קם טסעירוחי מס שע*(
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 81פא לז פרק שני חלק נבוכיםמורה

 שצריר וסמה , השלישיות הכת מזאת כלם הם חכמים בלתי היותם עם , הנעלמות מטלאכותהויות
 בעת ומרופים וחלומות נפלאות דמיונות להם יתחדשו הג' הכת ואת אנשי שקצת הוא אצלרשיתאמת
 שישיגוהו במה מאד ויפלאו , נביאים שהם בעצמם שיחשבו ער , הנבואה מראה בדמותהיקיצה
 בענינים נדולים בבלבולים ויבואו , בלמוד לא חכמות להם הניעו שכבר יחשבו ההםהדמיונות
 לחוזק זה כל , נפלא ערוב הדסיניים בענינים האמתיים הענינים להם התערבו , העיונייםהעצומים

 משלש כת שבכל וידוע , לפעל יצא שלא ר"ל דבר, בידו עלה שלא מפני הדברי וחולשת המדמההכח
 תה , שכארנו כסו חלקים לשני תחלק הראשונות הכתות משתי כת וכל , מאד רב יתרון האלוהכתות
 על שיעדף בשיעור או זה בילת לא שישלימהו בשיעור אם יהיה, משתיהם כת בכל המניעשהשפע
 האיש כח על השופע שיהיה אפשר החכמים והם הראשונה והכת , זולתו בו שישלים מהשלמותו
 , להבר ולא לזולתו ללמד יתנועע ולא ויכיר, וידע והבנה חקירה בעל שישימהו כשיעור השכלימהם
 בהכרח שיניעהו כשיעור עליו השופע שיהיה ואפשר , יכולת עליו לו השין תשוקה לזה ימצא%א
 , זה צלת לא הנביא שישלים מה הנבואה מן שיבואהו אפשר השנית בכת הענין כן וללמדלחבר
 כבר הנה , משלמווזו עליהם וישפיע וילמדם האנשים שיקרא לו שחייב מה ממנו שיבואהוואפשר
 הנביאש היו %א , בספרים מחוברות החכטות היו לא , הנוסף השלמות וה לקא כי לךהתבאר
 , ידע שככר מה עצמו ללמד לעצמו אחד דבר חכם יחבר לא כי , האמת לדעת אדם בנימפייסים
 שיניע עד , אחריו אחר למקבל השפע זה ממקבל וימשך , לעולם שישפיע הוא כן השכל טבעאבל
 , המאמר ,ה פרקי בקצת שבארנו כמו , לבד ישליטהו אבל ההוא השפע ש"גברהו אפשר אי אישאל

 פנים כל על אדם בני שיקרא השפע טן הנוסף השיעור זה לו שהניע למי טחשב הענין זהומבע
יקובל

 טובשם
 ן סגעלמופ וסמל"כוח סורות גתחנול1ת ססל6ותסעוסיס

 ן ססליסי סכת מסח כלס מס חכמים כלתי סיותס06

 ממל6כח 610 !ס כל וסגחס סקסוס כי סרג כיקרככחן
 ר6יגו ל6 ו6ס סנכו6ייח סססגס רט"ד ןי וקמר ,ס7מיון
 גמגם סכל 56ל וסמפורסס מ6ד מפורסווח סי66וחס
 6חד מסונ גסס וסמ6מר , כחלק 16 ככל סמהוייכטס
 tnoo(1 מדמיון כפי סנווחן ויתחלמו ויותר כפחות יתחלףכי

 סמל6כיס מן סס טסחלומוח יסכרו כי , גסס 076 כנילדעות
 ססו" ~כגגונם לס7יס מסו"וכקסם

 "מנעי גל6 06 חס6ל
16tp5nhy ומנוס סרג צנור עוד . סמלצך ססו6 מיוחד 

 יתח7סו סגי סגת ז6ח תגסי סק5ח 56לך סית6מתסנריך
 גכי6", ססס טיחסכו עד סיקיגס כעת וטרוסיס 7מיחוחלמס

1bbDt1כוס וסרגן , ירסס מסדמיוגוח סיסיט כמס מ6ן 
 יר16 16 נרקיס חלהה1ת יחלמו ססליסי סכת ו6ת תגסיכי
 חלום ח1למיס סס כ6ל1 5ודקיס כגריס סיקינסנעת

 סס0 למתנות מדעות סיפיגו כגריס זס עםויחערכו
 6ל חגין ו6תס , גני6יס ססס זס געגור ויחסכושדקוק
 עמס תליו סרמוו 6סר כי תחסוכ סל6 ורמו רומו, ססו6מי

 גכי6 סס61 חסכ 6כל גכי6 סוייגו יורע וסות גכי6עלמו

 סרג ו6מי . סט)מומ 'סיס שטוטו פעפע רוג סגפי )ן' ,לוווחו
 ר6סייח סגר'6ס גגם נמ61 גס גי גוס ור') גבס גנמ61וח יקרססגן

 )גגסיס ר6ס )סירתו מטגטו גנט ונמ61 סווגת 6ת )סוכיגמטגטס
 ט'" סזגריס ס6ר וגן בוססומנסיג

 wth~in מבגד )~ו)תט oon טי1עי)1
 גיבו טסרג ובהרי . גע1מס onth~in 6מ גי )סס סמן וממס ,גט1מס
 ט) ul~nc סיוע גסיסת גי וסם , גס סקורן כגיא ס"תססוומס
 וסיס , סימיון ט) ממם יוסר ו)6 )עקמו סיסן,1 עד מסט סוגדימגח
 גן סע) ינייתו מסלח ממדגר גגמ וט )מהרון 16 סקפע )מעוע "0!:
 ססטפט סהגמיס, מגת ס6דס סיס 6! סוס . )קג)ו י"ג))6

 )ס6ר 16 ססת)מדות )מע"ע 06 ספג) ט) 1)6 ממדמם ככמע1 ג)גי שפע סיס oh1 וט ,וקת 63 מכס וסיס גלני ;יקו ע)ז;סט
 וגעלי סמירנופ ;וממסיגי סנימוסיס מנימי מכת יסים , הכגנתמן

 סרג יטת טשי , המטונויס וסמומ"יס ס1ווקיססמ)ומוח
 יפן כיסס ע) סט(ע 'מ1) ושסר . סימיון מפט) גחו סו6~סעוו,1ס סויפו"

 ע)ר')
 סחג~

 סנגי6יס(. מגח )1') סוגו"ס חסים "1 ג'ימוד, סמדמס וט)
 ע) וממיג סמק מזגגי סגם י) גנדר קסמו מס סיוגן שויא!

 ננא חטב[ נכשכש]כערה

 ותחנו5וק ורוק גתחנולות "ד ססס ספל6ות עוטםוס61
 כלמוד ל6 חכמות פסס מגיעו מככר ויחסכוגעלמוח

 דעות o~s מגיע 6יך ו6מגס , עגיגס יסיס כןוסתלמידיס
 סימ165 סרב ססניח 61חר , זס 6חר כרב יכ6ר וסוזמתיות
 וכח , סחכמיס ומס מסכל כעלי כח , otn)h מיניסלמס
 כח O~D ג' וכח , כס"ס רכים יכנסו וכוס ס7מיוןכעלי

 סמ7מס ועל ססכל על יספיע ססטסע כצופן ,סגכי6יס
 סגכי6יס וכח סחנמיס כח וסם כחוח סססח' יסתר ,יחו

 ל6 טיטלמסו כמישר יסיס מסגיסס כת ככל כי ,יתחלפו
 וסס סר6סהס וכת . זולתו נו סיסליס כטיבר 16 וס,זולת

 ול6 ויכיר וידע 1ססכגס סחקירס כעל סיסימסוכסיעור מלנרי מסיס סכח על סספע סיסים 6ססר ככרסמכמיס
 לו ימ65 6% מסר סוס לחכר ול6 זולתו ללתדיתנועע
 סיסיס ו6ססר , ירגם oh 6ף יכולת עליו לו וקיןתסוקס
DDIDמעגין כן , וללמד לחכר כסכרם סיגיעסו כסיעור עליו 
 ר,גגו"ס סינו"ס "פסר גגכי"יס גח וקט הג'ככת

 סיכו6סו 61פסר "07, לכג1 קורת סיסיס 1ל6 סגכי6לסטליס
 עליסס ויססיע וילמ7ס תגריס ויקרת לו סחייכממס

tnlnSD: סקיעור וס לו ססגיט למס מקיינ סעגין זס וטבע 
סגוסף

אברבנאל
 סוגרי ע) סטפע יחוג סגתו מוג גמ'ס  טספטורר ועי האמנם .סירק טויו חס . גדמן קוס וט סיקייס )6 טפיפת ט) גיתי חיסית ר')שמימש
 גסי סמקג) טי,ג) מס כ) , DenO זוחן תמיד h,ot ית' גווכןגילת Pb כי 6מפי 6י,1 גלמת וט גי מטפט מטוט מפני סמזמ0 ע)1)6

 )6 טנטגורו , סטסע מנטוע עטוס וט ט) קוו 6ין ו"'כ , )קג)ספוחו
 1)6 סלמו סקוס )סס)מח יספיק וט טגעג"ו 16 סמדמ0 ט)ייסחט

 גונח )1 ססמג6ר במי מגועת וט ס"וגח 6ג) , !1)ת1 )סט)יסינה,-
 גוס סרג וגר 6טר סוס טס(קע קוגרחי גסו וסול סוס, ג(סעסרג
 ט) סדגייס מן סולפט סססע סו6ססךק

 ססספ טוס וקמר . ome~I סג"
 טפע וס61 וט ע) וט טגננו יתרון ויסיכ נחגי) גו 6סר עינו כמניעס6)סי
 )6 ייס)'מסו גקיעור 6מר )6יס מעע ממנו UU'G 6פסר , ספוע)ספכ)
 וגד) סלט סו6 גי , ססופע סוגר למעוט וט ע) מדג 6מר 1)6 , ~סוקח
,phtג16פ! עיט סיגיט 6100 סמפט מעוט 6ג) מסגתו מטוט גו 
 ייללם קרסומו ר') סמקג), מעת hto סוס וט ווכח )6 עגמוסיט)'ט

 סספע סוס חרט ח ובמרי וט 6מי' לסומר nhI(e , סת)מיוח קמטוט16

 ו') טעו יוסט 6% סוגיי סכם ע) סוט שנגז) פסט גקיסיססטני
 פסגת81
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 לח לז פרק שני חלק נבוכיםמורה
 , שנהרגו ער ארם בני קראו נביאים נמצא שאנחנו עד , בעצמו יזיק ואמילו יקובל לא או ממנויקובל
 זה על , נדולות לרעות הניע ואפילו פנים בשום לנוח ולא לשקום יניתם ולא יניעם האלהי ההואהשפע
 נבזאתו לסתום השתדל צומנו, היז אשר ההם הכופרים המורים מבויון כשהניעה כי ע"ה ירמיהותשצא
 היום גל ולקלס לחרפה לי ה' דבר היה כי אטר זה לסבול, יכול היה ולא מאסוהו, אשר האמת אל יקראםולא

 , אוכל ולא כלכל ונלאיתי בעצמותי עצור בוערת כאש בלבי והיה בשמו עוד אדבר ולא אזכרנו לאואמרתי
 : זה ודע , ינבא לא סי דבר אלהים ה' א האחרון הנביא מאמר עניןוזהו

 טה לדחות בטהשבתו התנועע לא זה ולולי , בהכרח וגבורה כח אדם בכל כי דע לחפרק
 וכח הטבעיות, בכחות הדוחה הכח כדמות אצלי הנפשיות בכחות הכח וזה ,שיזיקהו

 על שיתנצר סי האנשים מן תמצא שאתה עד , הבהות משאר ובחלשה בכח יתחלף הזההגבורה
 מי ותכצא , עמו וילחם המהנה על יתגבר אשר האחד ותמצא , העכבר מן שיברח מי ומהם ,האריה
 , היצירה בעיקר מזגית הכנה שם היות מבלתי ע"כ וא"א , וירעד יפחד עליו אשה תזעק אםאשר
 דעת ולפי העשיה נ0עוט כן גם יחשר וכן , אחת דעת ולפי בהוצאה שבכח א מה ויצא זה ויוסיףג6(
 המשער כח וכן ב , חלשתם או בהם הבחות אלו יתרון בנערים לך יתבאר הנערות ומשני ,אחת
 גדולה השנהה בהם לאדם אשר בענימם וב"ש , וברב במעט ויתחלף האנשים בכל נמצא הואהוה

ומחשבתו
 0ובשם

fDt)~'מסע לו ינ6 ככר כי מרנון . וט qD11 IDthi לענוגו  יזיק ו6פי' יק.כל ל6 6: יקוכל 6דס לצגיסיקרת 
 , סגסרגי עד 6וס 3גי קרotht))~ 15 גת5י ס6גחגוטד

 עסיס ולטת ליקוט  יגיתס 1ל6 יגיעם  סליך ShO~'יסמפט
 ירתיסו חת65 יס על גדולות, לרעית מגיעו tSIDhlסגים
 לסחוס ססתרל סטסריס המתריס  פסיון כססגיעסוטיס

 עור 6רנר 6וכרג11ל6 ל6 ייתרתי סיום כל  DS~SIלתרפס לי ס' דבר סיס כי 6מר ~ס לס13ל יכיל סיס 1ל6ג3ו6חו
 יגל6יתיכלכל 3ע5מוחי ע15ר כיערת כ6ס דלני וסיסבסתי

אשדי  י"ל ,ס. ורפ יגנח 14 מי דגר שלסיס סי א לופרק
  ענין סו6 כי י:כ6 )" מי שמר וטו , יחכור Shoכלגון

 : יסוכרומהוים
 סיחנכר ר"ל , שחת רטס ולפי ככייס סנכמ א להכליאק

 : pnh פמפס טל סיס)נל סר ריכון  ר5:יןמרכס
 060 עד נכורסו תימסר כזל . 5תח  רטס ולסיכמ'פופסטסייס

 : סקלווס נתכליס 5לו יסיס , ויפחד ירעד 5טס סליוסזטק
 ספסער לכת 'קרס  סמלוף זס  מכפו ר") . ג"כ סמסטר  וכןסכמב

 סוס  ~OP 6ל 51תרת  לך ססס לסם סינוור ל, פגים כסוס לגוס יגיחס ל, סטסף סססע גי רמו , 1ס ירט . יג3,ל6
 כמ"ת, יגיחגו לqol)~ 6 סספע 6יל , כסמו עיד 6ד3ר 1ל6 16כרט ל6 61תרתי ירמיי נותר סיס ל6 כן סרגר סיסכ"6

 , סי~יקסי מס לדתות 3תתסגחי יחטעע סגגורס ופכה כתית, מסני יתולו טליסס סיכל ו3סטפיט , סעתיריססי3ריס לסריג תסער גת 41 עוס19 תיר עסיק ליגיל יג3ורס כת יס ג3י6 ככל כי ססר9 כוס ר5ס . זולתו טלי סיספיט  63וסן יסיס כ3ר לנייך סחגיע ססספע סרב ס3י6ר 6חר , וגו' גסכרח וג3ורס כת 6דס נכל כי רט  ןןףייסך : וס ורע 63תרו סר3 סרתו חס ל63ר 13 יסתנס, סתפרסיס זסוסנן
 וחוספס 3כח יתחלף סוס הגירס ויכח ,  סטנעית ככהת סרותס ספח כתו סרג 56ל סגססטת ככסוח מכחוגס
  6לט 6סס ~'pp 6סר חי ותמי, ,  יסתחן סעסס כתו עתו  וילחם סתתגס על סיחג3ר 6חר יחתל, , סעכ3ר  תןסיכרת חי ומפס דור טעיס כתו סיריס לל סיתגכר otn)bo חן h~np O'h י6תס ער מגסי, כתות ס6ר סיתחלסוכמו
 כי גו וסרנון כסיניס, סככת מס 1ינ5 1ס וטסיף סייירס בעקר תוגית סכגס  ס0 סיוח שתי ג"כ 61"6 , ,ירעדיסחד
"Dbיצטרך %ס , גבור יסיס סל6 6פסר כ3ר עלתו מרגיל ל, 06 כירי גביר לסיות 3ט3ע חיכן ס6ד0 סיסיס nitos 
 סו6 ססמוח 6ל6 וס יימין hs  ו6ס תלך, סגי דיור לרשות סידם יסיד גמלתמס כחותו כי וסו, 6תת דעת סי6תיןג13ר
 3גטריס לך יתדיר סגער1ת וחסני סיסיס,  16סן וס 63י 16 רט סי6 מימית סי6מין , 6תת רטס ולסי יסחגסגסעסייס כמיעוע כגג1רס יחסר וכן , עכ"פ מרע ממחיות ט~כ ימר 610 סט~ג ססמוח יחסoh 31 6ל6 , ימוח ל6 גנו,רמעדר
  3עגיגיס וכיס , 3רכ 16 גמטט ייתתלף otn)h ככל גמל, סי6 ממסער סכח וכן . סולסתס 6י כסס  סכתוס *לויתרון

5סר
קרשקשאברבנאל

 דעת ולפי בהשאה שבכח 0ה ויצא זה ויוסיף )6( ללזp~e סט,פע סיגר )מפט 06 וס וסיס , במומס מגח ט) וגר כינוימסט
 וזה במהרה אלט יגיע הגגורה כענע ירג.לוהוואם הנגורהעל סוגרה, גמד ססס)מן.ח (glun 16 סי)ירס )חסרון מטע כנט 06 ג'קנן מוכן הוא הטרגית הכנתו שמצר בזה הכות ,אחא1 ק)6 סוגרי סגת מאח גי גלות 16!1 6'ן גי שגזן מסח וס61ץ
 במיעוט ג'כ ויחכר כ~', בהוצאה שבכח מה ויצא זה ויוסיףאמרו מקנ, סינרי ס"מ סיס )" "0 גי ממדמם סגה ט! דגר ממת ימסו)6
 י"ג, ,6 סח)מדוהו ומיטיב מסיפו מסחתסע

 אל מגית הכנה לו שיש אע"פ פירוש , אחתרעה וכפיעשיתו פסע סטותו  לסטפיי
 ישאר מפתירים בעגיינימ וירגילההו בזה ירגילוהולא אפהדבורה ל% מלן3ל1 יתדפי יתיר וסטמ'פ , ממדפי יכת ען יו 5כרסמועע
 וזהו הפועל אל שבכחו מה יצא שלא אחר לבר ההכנה אוההעפ סיוף סמדמס סגי זכיות oh גי , מדגרי גנת וסר סססעלפיטוט
 סיכך ולפי . י~י  עטיין כרי רירי היוגלו ר"וי ין , ייירסו פעקרחסר
 , %תרס לסני פיסיי %'% כי , סתלתריס  למטוט 0%1 סילירס מטלר %ס ידגרי ס11ר וסיס גלגר ספררת טל יט;ט פייס וסיף ססליסי יכס  עייןירכ
 ר' ייפויי לת פס יופת סטארית ללס וסרך יתם  סלסיות סרג וגר , o(olcln מתתי ספוי)וח ס)ייגי פוס ותיכפ . ס)ירל  יגורן כיליד פפ%פר"ל

 ספרן דגרי ייאר יי;מט,לי0, )כיף Sh נוס סרמ1 ספן  ילין ,  יבטל 6) סגה מן קנס י)6 ו)6 מהגמות מן דנר  06 כי יזם ילך עיפייירכרי.  1חו)סס סמדמס )מוו; גמדומיס ס"מתי,0 סט)יי)יס יגרגרו 6ג) , סונ.6יס גטכן )מון מגני תגתוס h(~eo סוגייו וירפו יגיייס ספ0 יחסנוטיפס  הסס טד , כ)גו6ס פרע ירתות )פל%יס וסיו)ות ליס יתחרטו ססליסיס ככס %1ת %)ס'  טקט יירי  לכן , ספרמס טל היסט יכסוס גססי3סיופ
 : סקודס )'1 פרק סל טכסגסי ימס )כ)ל  סכור )פי מדגריו )ורק מסג)חי ס)ורק %1גן לגרר  )ירך  ילין otlht)nסוס

פרק
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 882ב לה 8רק שני חלק נבוכיםמורה

 הפלוני בענין כר עשה או כר אטר כבר שפלוני בעצסר תמצא שאתה עד , בהם משוטטתמחשבתו
 ירמה אשר שכל שאפשר עד נכון מאד הזק ומשערו שדמיונו מי אדם מבני ותמצא , כך העניןוי,קיה
 , והווים ומתאחרים קורסים )נ( רבים מענינים רבות זה וסבות , קצתו יהיה או , שידמה כסו יהיה ,היותו
 שזה שיחשב עד מועט בוטן כהא ויוליד כלם ההם ההקדמות על השכל תבור המשער זה שמכחאלא
 האלו הכהות שתי היות מבלתי אפשר ואי , עצומות עתידות אדם בני קצת יגידו הכת ובזה , ומןבלא

 הכחות שני יחזקו עליהם השכל ובהשפיע , המשער וכח , הנכורה כח ר"ל , מאד חזקוהבנביאים
 אוטה להציל הגדול הטלך על במקלו אחד איש שהתנכר והוא , שידעת לטה וה שהניע עד מאדהאלה
 אלא נ בהם ג"כ יתחלף ענין וזה , עטך אהיה כי לו נאמר כאשר ירא, ולא פחד ולא עבודהומתחת
 , וגי מבצר לעיר היום נתתיך הנה וע' מפניהם תירא אל לירמיה שאסר כמו , מבלעדיו אפשרשאי

 וביתרון ד , גדולה נסורה בהם היתה ע"ה כלם תמצא וכן , וטדבריהם מהם תירא אל נאמרוליחזקאל
 הנביאים כי ודע . שידעת כסו בהם ע"כ זה ויתחלף , במהרה העתירות ינידו בהם נעכ הסשערכת

 יתחייב אשר הסבות להשיג לבד בעיון האדם יוכל לא , ספק בלא עיוניות השנות להם יניעהאמתיים
 , שינידם לבד הכויל ובמשער בסברא האדם יוכל לא דברים הנידם לזה ודוטה ה , ההוא הידועמהם

 מה שיגיד מפעולתו שהניע עד , שהשלימו עד הדמיוני הכח על שפע אשר בעצטו ההואשהשפע
 טצד המרטה הכח זה אל זהניעז ההושיט בהם הרגישו כבר ענינים הם כאלו ויששושיהיה
 מניע , המציאות נאמני ענינים שידע טפעולתו שעיע עד הדברי הכח פעל ישלים כן נם הוא ,ההושים

 להודות שיבחר מי יאמינהו אשר האמת הוא זה , עיוניות סהקדטות השיגה כאלו ההשנה ואתלו
 בכח שיהיה צריך וזה י , קצתם על קצתם ויודו קצתם על קצתם יעידו כלם הדברים כי ,באסת
 המדבר הכח וטן , לפועל יוציאהו והוא עליו הוא אסנט הפועל השכל שפע שאטריד , יותרהדברי
 יניע שלא טה השנה והוא השעור וה המדמה הכח משלטות יניע ואיך , המדמה לכח השפעיניע

אליו
אפודי

 D~th ר") , מ3)עד'1 6ססר hlh tha ג : ונמוסס3מ11ק
 ס)b"h 6 מ"מ כגנ'6'ס ונמוסמס כמונק שנטכס גםסחתמ)ף
 . נ"כ ממסער כמ וחיסרון ר : גכולס כמ נב)) נ3י6 )כייס,ס
 סכמני סמסער סכם יטרזן נעכורד")

 6דס 3ני ס6ר ט) )נכיף
 סנידס )וס ודוחס ה : שמרסס סעחידוח סנני6 מניןסיס

 ישגו כך סעחידוח גסס למסער סיגייו כמו ר") ,ד3ל,ס
 )ריך וגס cl~noS : 1 ממכס 3סכ) 6'ן נפ)6וח גיוג'וחספנות
o'rnסכמ סרס יותר סיסיס סנריך ל") . יוחל ס37רי 3גמ 
 לססינס ס6זס 3כמ 5ין סט'ונייס סעעניס 3ססנחסדכל'
Dnlhnסעחידיס כעויגיס סדמיונ' סמסטר )כמ סיס סססנס , 
 ס37לי סכמ ען מסוע) תססכן מס סעניגיס 6)1 סם עמוסכי

 ר6ו' סדכלי סכמ ססנק 6"כ . סמדמס סכמ ע) %61כחמוס
 3ר6סוגס עצו הוסע סססג) 6מר מסדמיונ' פספס יותלמתסיס

 טובשם
 עד , 3סס מס1טטח ומחסכתו ג7עס ססגחס ל76ס6סר
 נך ע0ס 16 כך 6מר כנר מסלוגי כעגמך חמג6ס6חס
 ס7מיוג1 מי 076 מכג' ותמנך , כן מעגין 1יסיס פלוניהעגין
 סיוע 0ידמס מס סכל ס"פסר עד גכ1ן מ6ד חוקומצערו
 ק7ומיס מעגיגיס רצוח וס PIJDI , קנסו 16 גלויסיס

 מסכל יעדור סמסער וס מנוכח 6ל6 וס1ייסומת6חריס
 סיחס3 עד וחעט גזרן נוסס ויעם כלס עכסמסק7תוח

 סגינו מכח ונוס , 3ג3ו6ס לו 63ו Qont ,מן 3ל6סוס
 ססועל סססכל מצלי plntlD סווח עתירת 076 גגיק5ת
 מכלתי 61"6 . וס וסרן , ס37ריס 6ותס עליססיססיע
 גח ר"ל , מ76 חזקות 3ג3י6יס מכחות 6ל1 סגיסיות

 6לו כ' יחוקו עליסס מסגל ו3סספיע סמ0ער וכחסגנורס

hStוכעצור לו מסיס סכח 3ע3ור יר6 ול6 פחך DDD~ אעגין ונזם , עמך 6סיס כי לו נקמר כ6סר עליו סגססע 
 וכוחוק6ל מכנר לעיר סייס גקחיך סגם וע' oot)nn תירק 6ל ירסיסו גמ"ס מכלע7יו, ethn 6ל6 סנ3י6יסיתחלמו
 להניד יוגל סגךול סמסער וכח ר"ל . המסרס מעתידות ינינו סמסער כח שיתרון , ומו3ריסס תסס תירך 6ל6מר

 ל73ו נעיון 076 יוכל ל6 ספק נלי עיוניות סאגות למס יגיעו ס6מחייס סג3י6יס כי סרי 6מר עת .סעתתות
 0יגידס ל73 הכעל המסער 6יס יוכל ל6 73גריס סני7ס יגס ויומס , ססו6 סידות מסס יתחייב 6סר PIJDOלפסיג
 ססגכו6ס (loth , ססו6 כ37ר ישע 6יך pP75 6דס יוכן ל6 וכן . לעתיד סיסיס תתם הנניע ידע 6יך לדעת יוגף ל6גי

 סיגיד, סכעל וכמסער 3סכר6 ל76ס 60"6 מס סעתי7יס נד3ריק 630 כמו לס0יג1 6"6 כחנם 6סר 3ן3ריס לנני6ת63
 אידע מעולתו 6ל ס'ניע עד ס37רי סגח מועל כן גס יעליס 610 וכו' סיסלימס1 עד קמ7מס מגח סססע סיסליס כמוכי

 לס1דוח סינחר מי י6מיגסו 6סר 6מת וס , עיוניות מסקימוח ססיגס כקלו סססגס ז6ת לו ויגיע סמ5י6ות גולמניעגינס
 ר"ל , יותר סוברי 3כח סיסיס סריך ונס : קנחס על קנתס ויורו קנחם על ק5ת0 יעינו כלס ס37ריס כי ס6מ9על

 יתייחס מיותר 6חר סמןמס ר"כח על סמססיע מסססע יותר hlO ס37רי סכח על ססועל מסכל יססע 6טרססססע
 ו63מגעותו סדררי על מפועל ס0כל יפסיע סססע ר6סוגס כי 3ענור וגס סמסער, מסכת ססועל מסכל על סדרריסכח
 כח סלמות מנד קליו מגיעו ל6 העתידות נסג7ת סת7חס 6ל סחגיע ר,קפע וס גי וסר15ן , סת7מס סכח 6ליגיע

סלמס
קרשקש

 חדשים שני אחר חאטר כאלו זמן לאחר שטתאחרים בטתאחרים קידמים )נ( : אחת רעת וכפי עשיה בפרעוש ג"כ חומראטה
 אחד חרש אחר שיבא טה לשער "גזרוהו חדשים שלשה או הענינים אחר הגיעו שהם מתאחיים אטר כאלו והווים.וטתאהרש
 : בטל זה ג' המתאחר הזטן קוו-ם שהוא שירצה לא ההווים, לענינם :D'nllp הטתאחריטג'כ ואלוהשרסס
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 לפ לח פרק שני חלק נבוכיםמורה
 ותולדה בהקדמות השינהו שלא מה השגת והוא , הדברי לכח זה כסו יניע ולא החושים מןאליו

 התניתי אמנם , הנבואה לסוד בהם חוחד אשר ההם והדעות הננואה ענין אסתת תהו ,ומחשבה
 , חכמה ולא כלל דבריות להם אץ אשר , הנ' הכת מאנשי שאנצל בעבור האמתיים הנביאיםבמאמרי

 להם היו דעות הם , ההם האנשים ישינום אשר ההם הענינים ואולי , לבד ומהשבות רמיונווזאלא
 והשביתום, רבות דמיונות בטלו וכאשר , הסרסה שבכחם מה כל עם בדמיונם חקוקים רשומיהםונשארו
 , מחקו בא וענת מתחדשים דברים הם כאלו ויחשבום להם ויראו לבד ההם הדעות מקוטותנשארו
 אחד איש מלבד ההוא שבבית מי בל ויצא אדם מבני אישים אלף בבית עמו ש"ת כאדם אצליומשלם
 עליו נכנס שערמו חשב לבדו ההוא האמם עם ההוא האים נשאר וכאטד , שבבית מי בבללשההר
 וכמה , הממיתים הטפעים המקומות מן מקום וזה , יצא מי שלא מכלל הוא אבל כן הענין ואין ,בביוב
 , אווים שחלמו בחלומות דעותיהם אטתו אנשים תמצא זה ומפני , כדנמים עצמם המחזיקים טן בומתו

 זלזה , היקיצה בעת שמעוהו או האמינוהו אשר הדעת מבלתי דבר הוא בשינה הנראה שזהויחשבו
 המניע כי , העיוני השלמות לתכלטז הניע ולא הדברי כהו ישלם שלא למי האדם ישנקו שלאצריך
 , עליו האלהי השכל שפע באמצעות אחרות יריעות אל שיניע שאפשר הוא העיוני השלמות אלההוא
 הוא באמת שהנביא יאסר , חכמה לבב ונביא , בזה הבאור בא כבר באמת נביא הוא אשרוהוא

 : שיודע שצריך סמה כן גם זזה ז , הכמה לבבי
 מנבואת נבדלה טרע"ה שנבואצז ובארנו , אמרעזה והודענו הנבוסה במהות שרברנו ואחר למ2פ!רק

 שזאת תה , שנזורה אל הקריאה טתחייב א לבדה ההיא ריסונה שעל נאסר ,ואתו
 'אחהקר

אפרץ מובשם
 נ'כ וגס ז : למזמם ר.סלמוח מג'ע סדכלי סכ6מ)עותעד יגיע bS ונ"כ עליו, תטומע סססע מ5ך יגיע 6כלקמלתם
 פיס מכס יסים סלעתי פסגכי6 ל") . טיויע ספליךממס נתולדס יסיגסו סל6 מס שגח וסו6 כדגריהמלמוח
 עמתת 1זסו , מסטפע 6ל6ומחסנם

~ht))o 
 : יססיגס ממכס כסכי 6ין (D1hSD ידיעות יו יגיש 161 ססס ומדעות

 נעכור ר"ל . סחורם 6ל סקלי6ס )חמייכס א למ2כשרק כת6מרי סתגיחי o)nb , סגכ61יי מלמוד כסס ייוחד6סר
 סססגס מייכס ומעולס )ככרת ססגחו ססיתס,י 6סר ססליטי סכת מקנסי ט6ג5ל כעגור ס6מחייססגכי6יס
 ממגו ס6מסיפ סחולס היפכיו 'סר6ל כני לקרס סגסל6סססי6 ומחסכות 7)ויוגות 6ל6 חכמם hsl כלל למס דנרוות6ין
 ססס ס6גסיס יסיגוס 6סר ססס סעגיגיס 161לילכד
 וסס3יחוס רכות 7מיוגוח כסלו וכמסר , סמדמס סככחס מס כל עם כ7מיוגס חק1קיס וגס6רו o~s דעות סיו מסהמגס
 פיו כ6ךס 56לי ומטלס , מחון כ6 וענין מ1חסיס דכריס סס כקלו o~s וירוכס לנדם ססס מדעית רמומיגט6רו
 ססו6 ס6יס OP ססו6 ס6יס גס6ר וכמסר 6קד 6יס מלכס טגגיח מי כל וע6 076 מגגי o~ntb 6לף ככיחעמו
 סמעטיס סמקומוח מן מקוס ~זס , י65 סל6 מי מכלל סו6 6כל כן מעגין וקין , ככיח עליו גכגס עחס ססוש חסכלכדו

 מת גו וים די, סמסל זס כעכור 6ל6 סססר זס ימכר טל6 "סי' כי הלסי מסל ס~6 סרב ססכי6 סמסל וס ,סממיתיס
 וכמרפס כסיגם סגר6ס יפיס סל6 , קוזס 7עח לגכי6 סס יסיס סל" סריך 6סר רמז זכו ן סגכו6ות (6rt)oלגש

 ניסיתן  רניס רנרוס כשסיגו רגיש תכתים 6ל סרכ ורומו , שכגר ייקי5ס נסת ט6תיט מככר רעת  6י1ססגכו6ס
 ספר כי , לנ6ליגו"ם סקרת כזע , קלסי נספע לו זס סכ6 ויחסוכ עליו סחלוס וכ6 כמנמס ~נסקר זס ממסונעלס
 סמ7מס ככח וגס6ר ממנו OSP)1 כיקי5ס מסיגו כי זס וסיס , othSn5 ומועילו 3חלוס מסדכריס רכוח סגולותסס5יג
 כדעות חלומותיסס יתקמחו וכעכור , 6גסיס ל6יזס קרס וזס , כגכ61ס לו 63 טעחס וחסכ עליו סמלוס כ6והח"כ
 סמשס! "1 ס6מיטם 6סר מדעת כלתי כטיגס לסס סכ6 סיכר סוס יחסכו כסיגס oplh סמלמו ,"מתיוח
 ממגיע כי , סעי1גי ססלמוח לתכלית יניע 1ל6 סדכרי כחו לו יטלס סל6 למי 6יס יטגיח סל6 קריך שוס סיקעס.כעת
 יייעת כי נזם ורמז , עליו ס6לסי מסע כ6מגע1ח החרות כיזיע~מ סיסיג ט6ססר 610 סעיוגי סטלמוח 6לסס61
 סלמות סס 6סר ס7כריס מסינו 6חר לססיגס יוכל ל6 ס6גוסי סססגל מסגות שיסיג 610 גניה ססו6 מ5דסגכי6
 6סר וסות , סעיוגיסס;ל

 לככ 610 כקמת ססגכי6 יקמר תגסס, לככ ונגיל  גוס כישור כ"ס ככר נשמח גכי6 קו"
 סתגמס סלחית טי6  טסנכ61ס ר"ל . שיודע ר6יי גחנכן סדגר ווס : גכי6 לשיות יוכל ל6 חכם סטינו מי גיתכמס
 סיתכ6ר מס , לססיגס סחכם כסכל  6ין גסל6ות יויעות לו יגיעו 161 תכס יסיס 06 6ל6 יסיס ל6 קמתיוססגכי6

 גדול מסער כן גס לו hSn'l ס6גסיס, לכל סימ65 ממס י1חר סג3ורס כח כחוח סגי 6 ים המחי ג3י6 כל כי מסרקנזס
 יירק ל6 וגכ1רס כח לגכי6 סיוח SDI , גחות קסלסס 6לו על יססיע SPIDO וסססכל סוכרי ככח סלם סיסים51ריך
 לססיגס 076 יוכל ל6 עיוגיוח חסנת לו יגיע סטכלי סכח וכיתרון , סעתיךוח יגיי מסער מכח ויתרון 6דסמסוס
 נכי6 סיקוס 6פסר 6י וכי , ססועל ממסכל מסס סגמ65 וכספע סגגי6יס יחחלסו כחוח ססלסס וכשלו , עיוניככח
  נחלוח~ח "לומוחיסס וית"מתו קגמיס "יגס "סר ס"גסיס גי , סלוגי כסליחות סלס יסיס סל6 מי גכי6 לציות "מסר"י כן , חי יסיס סל6 מי מטביל לסיוח טסטר ו6י )ומח יסיס סל6 זזי חי סיסיס טפסר fip' ;מז כי חנם, קס61 גוי6ל6
 חכס יסיס ל6 06 סגכ61ס סלמות 6ל למגיע 6"6 כי , סמעוסו 16 כיקינס ס6מיגו 6סר כעגור זס סיס , חלמו6טר

 : חכמס לככ וגכי6כת"ס
p-b20ג6מר זולתו מגנוחת גכדלח רכינו מסס סגנויות 1ניחרגו 63מחתס וסויעגו סגכו6ס כמסות סניגורו ישחר ל 
 מסס טס 6סר סחורם סז6ח ססרק כוס סרחון וכי,, מתורס 6ל סקרי6ס גתחייכ לכד ססי6 סססגס מעלי
 עסיס 1ל6 קסתנס ולwns1 6 כי6 כי לעולס כלתם תסיס סל6 קורתנו יסוד וכן יקרקר, 1ל6 אסוקס קרס hS כ"ילסגי

תורס
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 התאחרה ולא , אליו מארם שקדם ממי לאחר כמותה קדמה לא לנו ע"ה רבעו פשה שקראהקרשה
 דעתנו לפי ולזה , לעולם בלתה יהיה שלא תורתע יסוד וכן , מנביאיט לאחד כסוררה קריאהאחריו
 שכתוב טה לפי שה וביאור מרע"ה, תורת והתו , אורז תורה כלתי תהיה ולא תורה שם ררתה לאב

 , ונח , ועבר , ושם , כאבות , הנביאים מן למרע"ה שקדם מי שכל הוא, בקבלה ובא הנביאיםבספרי
 כך לכם שאומר וצוני אליכם שלחני שהשם אדם מבני לכת כלל מהם אהד אמר לא , וחנוךמתושלח
 בו באה ולא התורה כתובי בו העידו שלא דבר זה כך, לעשות אתכם וצוה , וכך כך מעשות והזהירכםוכך,
 ההוא השפע עליו שהרבה ומי שבארנו כמו מהשם הנבואה אליהם באה היתה אבל , אטתיועהנרה

 סלמם אברהם שהיה כמו שכבר'השינו, האמת אל וההישרה הלסוד ע"ע וקראם האנשים קבץ  ע"הכאברהם
 הנאין שזולתו מה כל ברא ושהוא לבדו אחד אלוה לעולם שיש עיוניים בטופחים להם ומבאר אדםבני
 והמיב נאים בספורים וימשכם זה אל האדם בני וירגיל , הנבראים מן רבר ולא הצורות אלו שיעבדוצריך
 הוגש למול צתה כאשר שהוא עד , והזהיני וצוני אפכם שלחני שהשם כלל אליהם שאמר לא ,להם
 התורה לשון תראה הלא , הנבואה קריאת דרך על זה אל אדם בני קרא ולא אותם מל ועבדיוובניו
 וזנקת ולוי ויעקב יצהק וכן , nww לבד המצחה צר שעל ההבאר כנר הנה עו' ידעתיו כי ,בו

 הנביאים מן שקדטהו במי אוסרים החכמים תמצא וכן , האדם בני קוראים היו הדרך ואת על ,מנמרם
 בני ילטדו נביאים היו אמנם ע"ה כלם , מתושלח של מדרשו מתושלח, של דינו בית עבר, של דינובית
 הענין היה כן , פלוני אל דבר אלי ה' ויאמר שיאמרו לא ומיישרים, ומלמדים דורשים תכונת עלאדם
 היום , לו העם כל ומאטר שאמר ומה לו שנאמר מה ידעת כבר רבינו משה אבל מרע"ה,קודם

 ידעת כבר רבינו משה אחר שהיה טמנו נביא כל אמנם , וחי האדם א"ע אלהים ידבר כי ראינוהאי
 מיעדים , משה תורת לשמור אותם קוראים אדם לבני המזהירים כדמות והיותם כלם, עניניהםדברי
 תמיד, הענץ יהיה שכן נאמין וכן , אחריה להמשך שהתייהר לנף המזב ומיעדים אותה להגיחהרע
 בתכלית השלם הדבר כי שיהיה, ראת וכן נ עולם, עד ולבנינו לנו תו' לאמר הוא בשמים לאכטיש
 בחסרון או כתוספת אם , ההוא השלמות טן חסר אלא במינו זולתו שימצא א"א במעיו שאפשרמה
 או תסרק נו יהיה ההחש השפי מן יוצא בהנ כל כי , הההד המע שתי תכליא הוא אשר השחהכמע

הוספת
 פבשםאפיי

 ויחכ6ר , ע"ס רכינו מס0 תורת 6101 6חת חורס כלתיתורס 1ל6 חוום סימס )6 מעמס ל") . שלס טס תימס י6 ב !י4'
 es גיס כי מחריו ושאיחרו לממס 0ק7מו מסנ3י6יסזס 1)6 גימוסיס 0ס סדחומ ס6ר כי מהע"ס מורת שתיחמ'ס
 זולת תורח יסים ל6 כן 0סדנר בחר , למעלתומגיעו . 0יסיס ר16י וכן נ : ו0 60מר כסרק סרכ 1b'S כטעודות

 0קדס מי כל כי 0ת7ע ר6וי וגס . ע"ס רכינו מ0ס תורת : nol(qt 00מור0 מסורס תקנ) סי6דו)
 ל6 ומגוך ומתאלח וגח ועכר ומס כ36ות סנכי6יס מן15

 , כך 6חכס 0151 ונך כך מע0וח ויזסירס וכך כךלמס סי6מר ר"ל , 56יכס ס5מגי סססס כ5ל ממס 6חד6מר
 ומי , לגד לס0לימס מסמס סגכו06 למס ג6ס 0יח0 6כל 6מת'ת סגדה עליו כ6 1ל6 סחורם מגיוס 0ל6 דגרזס

 6דס כגי סק~ר6יס סמכתיס כמג0ג וסיי0רס מלמוד ע"5 וקרקס otn)h ק3ן כ6גרסס ס0ו6 סספע עליוס0רגס
 לשלם 0י0 עיוגייס 3מופתיס ל0ס וי63ר 076 כגי מלמד 6גרסס סיס גן , קמרות תקון 6ל שיסר סתמתלרעת
  זס 6ל 6דס כגי וירגיל סגכר6יס מן דגר ול6 ס15רות 6לו 0יעכךו סריך ו50ין זולתו כל גר6 61001 לכ17 6חך066

 ג6טר 00ו6 עד , ו0זסירגי ונוני כלחגי וס61 6לי ס' 6מר כס כלל 0י6מר ל6 , ומקוכליס גייס כמסוריםוימ0גס
 סיס כי וכו' י7עתיו כי סת~רס לצון תר6ס סל6 , גוס 6דס כני קר6 ולonib 6 ומל ועבדיו וצגיו סו6 לימולטוס
 חכמים חמ65 וכן , 6דס לכני 50ורס ו6ת על קור6יס 0יו ועמרם וקמח ולוי ויעקב ידחק וכן , לגד סמ5וס ע"5מלמד
 076 גגי עמרו גגי6יס סיו 6מגס כלס , מתו0למ 50 סגו דית ענר סל 7יט כיח סגכי6יס מן וקדמותו כמי6ומריס
 סעס 6ל דגר ס' לסס 60תר כלל קמרו עothtn 6 0סס 0י6מרו ל6 , ומיי0ריס ומלמסיס יור0יס 0יו 0סס סחכמיסנחוסן
 , גניי פ?61 מגיר יפיס ג3י6 ססיס ג3י* סוס גסמע לositn 6 יסגס , רפיי  מסי קורס מעגין פיס גן , יערטל גגי ")"1
 מסיגייס לית סירס* qhl ריס*, יסיס סרסו*יפ נפכמות טדע עכס יל פקין  כמו גכיג יסו* מודיע נ3י6 כל 6יןכי
 *פר ל6 ר3ייו מסי קירס כי מכויר דיר וסי6 . סרם פדיו כסל* יכר סו" כי וס  וסכן , ~hwn bDt י46רל6
 (os~t גסמט ילק מס סיס 6מר כס ליסר סמתתיל סיפ סיף פמפס ו3ע3ור , עפו ריר אסק"י יסכית *יםסיס
 סוס פיס יגכפר כמעמך *מרו  ילבן . עמו ד3ר יתדרך פספס  otwhn יסיו פל* כסדיר ,  3ס*סותו ומסיירסריס
 גב לכן ס'  כפס 9רי5י תיגס לפסס מקדמת סירייס כל כי 1h~Pt  ויגס ן וסי  סירס 6ת כלסיס ידבר כירעינו

~sv: כ3ר רהיט, רסס 6חר מעמו  סנגיייס כל מיריית ירי"סי יכרלס *מנס לו.  ססדמו סגכי6יס קל וקריבתקריבתו 
 לסעוכר סרע תיעריס רכיגו מיס יכרת *ל 16חס קור6יס 6דס לכני סמזסיר גדמות גססתם כלס עגיגיסס דבריידעת
 6חר ג16 06ר סגכי6יס כל כי sfft ר6כ"ע ס6לסי סחתם 6מר זלכן , כסריי  פימסךלטליך לחי סטין  ימיעריסענשספ
 : תורחו 6ל קיר6יס  סי  כלס *3ל רדינו מפי  סעפט כמו ותורס דח עונין סיסיו ל6 תוכחות ג3י6י סם רכיגומטס

  כתמרון 6י גתוססס 6י ססו6 תיפלמופ מסר *לי  צמיגו  צלפו נסיר *י תמיכו פלסתר מס סכליפ Sh ספלםיריר גי  פיפיי ר"וי  ,גן , שלס סר ילכייגי לנו וכתיב סי6 יפמיס ל* פ*מר כמו ספיר  כך  סטיין סיפיפ ג*פיןיכי
 , מוססת 16  ספרון יו יסיס סיו6  ספווי  פן ,esl פוג  בל כי ססוי  ימין שיי פיליפ  סוף *יד יקופנפוג
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 מ לס פרק שני הלק נבוכיםמורה
 ה-עה ובבר , צררתם וטשפטים חקים ואמר כהרוויה, שנתבאר כמו התורה נואת הענין כן ,תשפת
 הפורש בהרים המתבודד כעבודת תוספת ולא , בהם מרח אין עבודות שהם וזה , שווים צדיקיםשענין
 אל שיביא חסרון ולא , בהם וכיוצא לעבודה ובטלטול הנוף מצרכי רבים ודברים והין הבשר מןעצסז
 , המכליות האומות ניטוסי כשאר , ועיונו במדותיו האדם שלמות שיחסר עד בזמה שטיפה ואלזוללות

 ע"ה , שיתבאר שצריך מה וחכמתה משוויה לך יתבאר המצות מעמי עלת בתת המאטר בזהוכשנדבר
 כל נדל, צער ושבה וקשה גדול שמרחה שיחשוב מי אבל , נפש משיבת תמימה ה' תורת בהנאסר
 שואל אלהיך ה' מה אטר ולזה , השלמים אצל באסת קלותה זה אחר אבאר והנה , בהתכוננות טעותשה

 והחמס העולה אנשי ואמנם , לחשובים בערך כולו זה אלא , לישראל הייתי המדבר ואטר , וגו'מעסך
 בעלי וכן , ההתנכרות ימנע שופט שם שיהיה , שבהם והקשה אצלם הדברים מן הטזיק ,וההתגברות

 , מעושהו הדק ולקחת בזנות לבם בשרירות לכתם טנוע אצלם שבדברים הקשה הפוותש, והיצרהתאוה
 קלות להקתי ואין , גדול מורח מדותיו רוע גנות לפי יבחרהו אשר הרע שמניעת , יראה חסר כלוכן

 אשר , אדם מבני השלם לפי תבחן ואמנם , מגונות סדות בעל פחות רע כל תאות לפי וקושיהדיבורה
 תורה נקראת אשר היא לבד התורה זאת , ההוא האיש כמו כלם אדם בני שיהיו התורה נשקנוונת
 מפעולות זה כל , וזולתם הצאב"א והזיות היאים כנמוסי המדיניות ההנהנות סן זולתה ואמנם ,אלהית

 : פעמים שבארתי כמו , נביאים לא מנהיניםאנשים
 כשאר ואינו , מתקבץ שיהיה ושטבעו , בטבע מדיני האדם כי א הביאור תכלית התבאר כבר מפרק

 המורכב שהוא ספני הסין בזה ההרכבה ולרוב )6( , להתקבע הכרח לו אין אשרב"ח
 בם*ן טסכימים אנשים שני הטצא שלא שאפשר עד , אישיו בין רב ההבדל היה , שידעת כמוהאחרק
 החטרים, התחלפו הטזג התחלף זה ועלת )נ( , שוות הנראות צורותיהם תראה שלא כמו , המדותממיני

 נמשכים טיוחדים מקרים קצת טבעית צורה לכל כי )נ( , הצורה אחר הנמשכים המקרים כן נםויהחלפו
 באחד נמצא הגדול האישי ההתחלפות בזה כיוצא ואין החמר, אחר הנמשכים הסקרים בלתיאחריה
 סטנו אישים שני תמצא שאתה האדם טלבד , מתקרב סין כל אישי בין ההתהלפות אבל , ב"חטסיני
 ן הכעס סרוב בניו צעיר שישחט עד תניע איש אכזריות שתמצא עד , סדה בכל מימם כהנני הםכאלו

ואחר
אשרי מ"בשם

 ל"ו כסרק וס כ6ל כסכע, מדיגי ס6דס כי א מ פרק ,fis תוססת תקכל ל6 0לתס סי6 גי סחורם 3ז6ח מעגיןכן
 61י)ו וסטות רכוס סעולוח )פיך סו6 כי מריסון, ' סלמס תורס תסיס ל6 כן ו6ס תמורס, ול6 כגוי dsחסרון
 סעגיגיס כסגגח כליס "דס ימי כל יסיס סקכון יסים ל" וכיקר , ס6לסית onl~po תורחגו וסיף 6חח 6ל36חכליח
 טורח 3ס 0י0 עם לסלמים סוס ססי6סר3

 גד"
 : (1VD הלמוח "ל יניע ון6 ל"דס ס)ריג,ס ססגלמייס נער

 ח16ח לסי וקו0יס סחורס קלות לסקיי וקין לרסעיס,גמרז
 סוקל ~סיך ס' מס otns~o 56ל 6מר ולכן . 6דס 3גי 03לס ס0למ1ת ינתן 6כל מגוגוח מנוח 3על ושחוח רעכל

 לי0ריס קלות מס וסמעל1ח בשלמות שעולות כי ניגסו, ווטרחי מ0ס לנכי וקמרו , ניגסו ו1טרת' מילי סגי וקמרו ובו,מעמך
 מסך 6100 למס ככד מס" סס לרסעיס וכמגס , ועדותיו 3ריח1 לגערי וקמח חסד ס' 6רחוח כל ס6מר כמוכל13חס
 שתורס גו1גח כי , 16ן למועלי ומחתם משסט עסות לנךיק סמחס ג"כ ותנור , כס יגחלו ור0עיס 60מר עמוטוכעס
 6סר סי6 להדס סתורם ותת וס6פ0רות, מסכל כפי כעולס 0לס 6חד כ6י0 כלס 6יס כגי וסיסיו מס6גסיס ס0לסלס0ל'ס
 6גסיס מסעולוח ס0 וס  וצלת ס65ג"ק וסויות  סינית  כנמי0יס יתריייופ pllo)~cn  מלמס ושמגס ן קלסית תורחגקר"ח

 ן  מעמיס יכי6רתי  כמו  (~othf ל6מיסיגיס
 ן

 לו 6ין 06ר מנ"מ כסקר 61יגו מתקרן סיכיס וטמעו נטמע מדיגי 6דס כי ס3'6ור גחכלית סח3"ר ככר בופורגן
 ס6לסיח סחורס נכיר וכמס סתורס מליחות סכרם  לכשר כסרק נוס סר3 כוסח , ונו' לסתק3ןסכרה

 וגגיס  כגגייס יספסר ס6דס פיסיס יסיר ככר כי , עמקי  60יגו ומי סליותי סגניך גכיר 31מס 6לסיפ  יעייףממס
 hwl מ6ר נפלס סרק וסיע , מילתי גנגס לי טסו סס0 דגר 06 נרם נמס קן 06 , למסית סגכ61ס יסיסמזילסו
 ס76ס גי סכי6ור התבליח ית63ר כי כעגור סו6 סחורס מניסח מכיח כי סר3 6מר ומגס , כלס סנני6י0 פלרףפרק

 מיי  סנסי,וסגס חיי ססו6 כגיח צלמות לו ויItq,JO 0 חיי fi'o 6חת צלמות 0למיוח, פגי לו י0 ס"דס כי וסרטון 3ט3ע,מדיגי
 מלנתוח שריך מזוגו וסגס ,  גסוגן  iPIPnt דס  נמין יל6  יוון ול6 ממס דק  יותר סרוג פוס  פרדס פסיס לפס*כל- סקרן מקמחי יסגו 6סר  פייס סנטלי כסיר  חייו כי  ימסתס 1מ6כל ודירס ומלכ01 פמפסס מיכל פילי יפסר יייגוב

רשת
קרשקש

 יפ  אטנא ,  המוגית אחר נמשכות כלס המרות שאר וכן ,שטח הסורככ שרבא הטילספני נוה ההיכסח יחם "( מפרק

 כל 'ושת ולא לסדור נאותים חוקים אחר וימשכו קבוצםשימדר והנמש הצמחים עם בזה טש1הף שהא מטיחה על והכחיסורות
 התחלפות לרוב והקבוץ הסדור יפסד שבזה מזגו טבע לפיאחד השכל' והכח ב'ח שאר עם בה טשותף  היא  אשרהחיונית

 . נחשנים צוחרים סקרים קצת טבעת צורה לכל כי )ג( :הרעית ומהזך , האחרון המורכב הוא א"כ בזח משאר נגדל הוא בואשר
 וזולתם חטא ויראת 1החטלה והיושר הנד'בות מדת כס, בוהרצון ההחלף זה ועלת )נ( : א'ש'1 בין רב ההבדל שיהיהניתמרו

 ג'גל שהוא טפר שיגיעו והסקרים ותתואר והתמונהוהטקשיות תסיר יהיה עליו תגר שהרם ומי כ1עמ תמר שיהיה שגוחוק
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 אפר מ פרק שני חלק נבורשמורה
 שיהיה נותן שמבעו ומפני , המקרים ברב וכן מזה, לבו וירך אחת תולעת או כנה הריגה על יחמיואחר
 5מנהן אלא קבוצו שישלם פנים בשום א"א הכרחי, צורך הקיבולן אל צריך וטבעו, החלוף זה אישיובין

 חק על כלם יעשום ומדות פעולות החוק , המרבה מן המעים הטחסר המלא פעולותיהם ישערבהכריע
 אומר ו6ה . הקבוץ הסודר ב ההנחיית ההסכמה ברוב המבעי ההתחלפות שיעלם עד , תכחדאהד

 למה הסק זה בהעמיד אלהים סחכטת חייה הטבעי. בענץ מבוא לה יש )ד( ג טבעית שאינה אע"פשהתורה
 בהנהנה ניבא אשר עצמו הא שיהיה סי ומהם , הנהנה כח לאישיו שיהיה במבעו ששם מציאותהשרצה
 הנביא שצוה מה לעשות לחייב כח להם שיההה מי ומהם , הנימוס מניח או הנביא והוא ,ההיא
 הלוקח בנבואה והמתפאר ד , ההוא הנימוס הלוקה הטלך והם , לפעל ולהוציאו אחריו ולהמשךההוא
 יותר היה שזה בעבור אם , הקצת והניח הקצת לקטשזו דהיה טקצתה, או כלה אם הנביאמתורת
 ע"צ , זולתו אחר בהם נבהטך ואינו בנבואה לו באו הענינים שאלו לחצוב שיביא בעבור או עלע,קל

 אדם בני שידמו וירצה ויתאוהו לו הערב אחר שלמות בעיניו שייטב מי אדם סבני יש כי ,הקנאה
 בשקי יתפארו רבים שתראה כמו , שלמות אצלו שאין ידע שהוא ואע"פ , ההוא השלמותשאצלו

אמורי
 : סקסן ישדל 6ז סססכחס פכר31 ליל ן סקכוו ויסודלב
 מ1ד מדיגי סס6דס מ5ד ל") . ססכעי נעגין מט6 לס יםג

 שין פריך orn זס רב סיוף מחמלסיס 6דס כגי וסכע'סלעו
 סמכות ':וס , ממורס וסיט כיגי,(ס 6סר סרב סמ)וף יפוס6חך
 ר"ל . סלוקם oh1)u וסמחס6ר ד : סס3עי כעוין לספיס
 כמסייס גכי6יס tollnh דגר ס16מר כלכובס פטסט5ר מיוים

זויתם
 פבשם

 tmDS לברור לק15ר Plnts לחרום , לעין סגר6ס כמורכות
ntSS706 כפיס סיעפו 6ססר 6י כלס ולמל6כוח ולקפוח 
 וגס חכרט כעל סיסים יחוייכ ולכן , קסם 610 יעמסו6ס

 יצטרך לכוס לו לעסות ומגס טבעי, מלכוס o~s סיסחיים סכעלי כספר נכר6 ל6 076 כי , וסדירס סלגוטכעכור
pDhSn5זס כ6י לפיוח 6ססר 6י כן גס וס6דס , רכ1ח 
 מלמטח 6ל יצטרכו סדירס 1לעסוח כדירם 6ל6 סיריוסמקוס

 ע 22 2 צנ%ינ%ן ס% צגי 2%יס%ג?צן2י%גן4ןה%רק:נ:י:ה02
 -חץ "ש 6% :ןך,,12%:ו:ךowh :%42 4 "כה 1נס;:6%2%%%:מ%:%

ontSS)S1 11 ן,!:ןןע("ייןי(': צ, י:ן"1;;":עןז::ה( 1;4לענ%:;ן 
SP

 , גססו לסוכט 16כל 6חר "'ס ם6ען ן
 וניס יוניה רוחו כל G'e1 1 וספל עגו 6חר וניס רוק גבס 6חד וריס ידע, ל6 קסתו ס6סי6 6חר ומיס כתכלית ג61961יס
 יכעכעו ומסגי , סךעוח כסהר יעגין וגיס לציד, פחח 6חר 61יט ומתעגכ מתנכל 6חד וניס , לעולס ידבר ל66חר
יל יסערםכרח זבמש יל9י ולכןגסנר

 בך לםלךי:,15"נןו-שרפ"י:%11
 olaw)- puo)~l 42 %יעס%מירויי"?%

 :ים Ipn~'nhpotnm שעי%12ט2הג דע: 27ז%:מכגי
hShh':-ה ' " '"י י 4ן'7, '" 1"ל4פל,ישני  4 nl~wb 

unnhSDh1 

 גדי סוממו ית' כ6ל סג6מר1ח מ6מ,ג,ח סרכים עד עניגיסס, לתקן סר6סוגס סכווגס סיתם ושח יגס לסמוןוסחורם

 (tfinp יצ צגלך:1;ליץ:נ': ן:'::;;ןן:ן:ג'::י:ייג,::וויןיןיש

 מ 75Sp ו: npste ן:(ניו"י";:מעו:ו(;ש "י0:;שינן:ן;"שו יש ":%"%4י"ימ; י 1 צ סיכך כעכור "1 עליו קל יותר סיס סוס כעכור 06 קקגתלקיתה
 ז'ון'וה ט",(":ש.. %יני:?:גף:'4%זנ:י".1'"נ'צע

nhltp~,
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 מ פרק שני חלק נבוכיםמורה
 ליד יפי , רבות הכטות ובחלקי החרמה אנשי חבורי בקצה נעשה וכן , עשאום שהם ויאמתטויהם
 ע"כ, נבהרה של השלמות בזה קרה כן חדשהו, שהוא ויתפאר זולתו חדשו דבר מתרשל, מקנאאיש

 , כנענה בן כצדקיהו , כלל )יום( בו נבואה באה שלא מה ואמרו בנבואה התפארו אנשים נמצאשאנחנו
 אבל בנבואה באו שהם ר"ל , ספק בלא השם אמרם דברים ואטרו בנבואה התפארו אנשיםותמצא
 , מאד מבוארת והכרתו כלו זה וידיעת , עדים ושתום נבאום שהם ואמרו עזור בן כחנניה ,לוולתם
 הנימוסים הנהגות בין בו תכיר הבדל אצלך ויהיה הענין עליך יסופק שלא עד זה לך אבארואני

 הננקום נימוסים שהם מניחיהם נלו אשר הנימוסים אמנם . אמרו שהוא ויאסר בו ויתפארהנביאים ממאמרי דבר שיקח מי הנהגות ובין , האלהית התורה הנהנות וביז , המהממים( )ג"6המירחים
 ארצה ויומנם , לעדים הצפרך לא הריב בעל הודאת עם , ראיה זה על יצטרך לאממחשבותם
 וה2 , אלהיות ר"ל אמתיות נבואיות מהם יש כי , נבואיות שהם בהם יאמר אשר ההנהטתלהודיעך
 שכל תורה כשתטצא כי , בחולהו ולקחם טלבג אטרם שהוא אוטרם שיאסר ומהם , נשומיתטהם
 , ממנה והחמם העול ולהסיר וענינה הטרינה סדר הוא אמנם פעולותיה שער אשר נותנה כונת וכלנונחה
 על ה בה ירגיש ולא הדברי, הכח להשלים השנה ולא , עיוניים לענינים פנים בשום הבמה בה יהתלולא
 פנים זה באי קצהם עם קצתם ארם בני עניני מדר כלה הכתנה אבל י , עלולות או בריאות הרעועהיהר
 מניחה נימוסית ההיא התורה כי דע , ההוא הראש אותו ראה דעת כפי הצלחה קצת להם ושיניע ,שיהיה
 הנהנותיה שכל תורה וכשתמצא , לבד המדטה בכח השלהבית ר"ל , הנ' הכת מאנשי )פן"ו( טלכרטכמו

 אמתיות דעות לחת כונתה ותשים , ג"כ האסונה ובתקון הטפיים הענינים מתקון שקדם במהמעויינים
 על כלו המציאות שידעו עד ולהעירם ולהבינם אדם בני לחכם והשתדל , ובמלאכים תחלה ית'בשם
 הוא אוסרה אם שתדע ונשאר , אלהית ההיא ושהתורה ית' מאתו ההנהנה שואת תדע , האמתתכתת
 בחינתו ואפני , טזולתו וגנבם ההם במאסרים מתפאר איש הוא או , בנבואה לו נאסרה אשרהשלם

הוא
אשדי טובשם  )עכס וכן , DInDססס

~sp) ים כי סחכמס חכורי obכריקוח סדטות סיות על ה : וכו' ק)חס 16 דנריסס קל 
 סעגיטס סיסיו על חרגה bS ססי6 ססתורס ר"ל . טלולוח16 מקג6 6יס כיד וימול מסחכוווק חכמם מסריסע0כ
 ט6)וח דעות 16 סמ)י6וח )"מגי 3רי16ח זמתסט'1גייס קרס כן , חדססו ססו6 ויתפער tpSlt חדסו זכרומחרסל
 וכו' מזר כלס סכ1וגס 6כ) 1 : עומס מצד 6מיחייס דלתימ)וסוח 6גסיס גמt)n)hD 65 כן נס גכו6ס סל ntnSIrכצק

 : סקדופס ערחט סי6 111 ד") . h'~o nto)hוססחורס כלל ono מ6ח גכו6ס 3ו כ6ס 0ל6 מס ויחמרויחפ6רו
 דכריס ונמרו יח60רו שסיס וגמ65 כגעגס כןמךקיסו
 ויתס6רו גכי6יס ססס ויקמרו עוור כן קגגיס כמו לוולתס 6כל כגכו6ס o~s כ6ס ל6 6כל ר"ל ~PDe כלי סס66מרס
 6סר ר6סוגס , גכי6יס 0גקר6יס 6ג0יס מיני 0ל0ס ככנן ימנ16 כן 06 . וו6ד מכו"ר ומכרתו וס כל י7יעח ,כסס
 דת סמו מע5מס ססס וממס . nmlh~n 16מס לסיס'ר גדי tyun יתעלס ססס לו סספיע 06ר וסוף , כקמת גכי6106
 לו כ6 ול6 ג3י6 6100 60מר מי ומסס . נ3י6יס 0סס ותמרו לתחר ,hS כגכו6ס לסס סיכך מכלתי ותירסוחק

 תורס וס 6י סגכיר וכדי . זקתו ל6 המהימס 0סו6 וקמר כגכו6ס ססינס 06ר תסגכי6 ננכס 6כל כלל זכר3ג3ו6ס
 כטס לסורות 5זק מורס מורינו כ6 , מגולתו גגכם סמגיחס 6לp'rlh 6 11 ו6י וכלסיח כלתי סי6 זו ו6יקלסית
חכרו

 כעוסי
 סגיחס גימוסיס 0סס מ0ימס כלס 6סר סגימ1סיס o)nhl . תמרו 6100 ויתמר קגכי6יס סס0ינו ממס זכרתיקח מי סגסגות וכין ס6לסיוח סתורות סגסגות וכין סחו0מיס סגימוסיוח סגסגות כין חןיר סכ7ל 56לך יסים

 מס מס לגו למודיע סרכ רפס כמגס , לעדים י5טרך ל6 סריכ נעל סוגית כי רייס וס עטרך.על ל6ממחסכתו
 מחן , מולחו ולפחס חלנו 6100 תמרס היימר סתורות 0ס ומס 6ל0יות ססס 6מר סמגיחס עם נימוסיותחורות
 סo)nb 61 סעולותיס שער 706 מגיחם כוונת וכל כו~גחס סכל תורס כ0תמ65 כי וצמר , זס על (6nlhSDותוח
 לספלים ס0גחס ול6 עיוגייס לעגיג'ס o,)O כסוס סכטס לו יסיס 6% ממגם ומחמס מעול DOS" וט6 סמדיגסמזור
 6ין כי מגיס 16 6חד ס6ל סיסים קמו , על1לוח 6ו כריחת יסיג סדעוח על ל3 יסיס 1ל6 כסס ירגיס 1ל6 ס37רימגח
 קנתס 6דס 3גי סדור לס0ליס מגיחם כווגק גי גימוסיח סי6 סחורם ז6ת , בגסס כס 16 גסס 0יסיס 16 בו לוחלוק
 סכת מ6ג0י סו6 מתורס ז6ח ומגיח סגפ0ייס סגגחייס סחייס כפי 0יחי1 ל6 סומגייס סחייס 63ל1 וסיחיו קנתסטס

 כווגחס וח0יס , ג"כ ס6מוגס תקון עס סטפייס סעגיגיס תיקון 0קדס גמם סגסגוחיס כל תורס 1כ0תמ65 .ס0ליסי
pnsP1p1 סמני6ות ידעו 06ר עד ולסעירס ולס3יגס 6דס 3גי לסחכיס ותסתמל וכמל6כיס תחלם יחעלס כסס אמתיות 
 סל6 הלסיח, סי6 סחורם 0ו6ת תדע , ק6מת תכוגח עלכלו

~hnP 'כמעמס מתחיל יתעלס ס6ל חורת ת1רתגו כ 
 ו0כו6 ט5י5יחו לסודיע סתסיל ס)גמר וכמעמר , ליוריטי 60פסר מס סתני15ס  זס ידיעק 0סי6 ל06וגסגר6סיח
 סטפייס עגיגט חקן כן 6חר , כלס סחורס ככל כיפר סו6 זולתו .וסעו3ד , ז1לחו לעבוד ראי וסכין גסס  יקיט6טד
 גרפ וס ג5י סנ53ר יגייר , סגופיים סס)עיס חקנן יסגייס ימחעס דטות (PR ר6טונס , סגיס ס3ריח לוטות סיוולגן
גסיך תוסגי , מו1לסי וגגכס ססס נח6מריס כגטקס ותסקר 6טר 6יט י61 16 3גכ61ס לו ג6מרס 6טר ס0לס סו6 לחרס05

קרשקש
 ההש בהנהגה המנהיג ר"ל בעצמו הוא שיהיה מי ומהם , אותה הגוה השט  סררו  והישר הטהוקי השא  בסררבצקיותם

פרק
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 85פה מא מ פרק שני הלק נבוכיםמורה

 הנחת שבמופתיך והגדול , בסדותיו ולהשתכל פעולותיו ולדעת ולחקור ההוא האח שלמא בהצתהוא
 אשר החוום וכ"ש הנביאים, כ"ש , החכטה אנשי מדדנת החלת nwtw , ובזותם הנופיםהתענוגים

 כל בו השם ופרסם עבר ו6ה , מהם המשנל מאוס שכן וכל , אריסמ"ו שזכר כמו , לנו חרפההוא
 מעשיהו בן צדקיהו תראה הלא , יסעו ולא יתעו ולא לטאמתים האמת שיתבאר כדי בנבואתומהפאר
 , זולתם שאמרוה נבואה דברי ואסרו אדם, בני אחריהם ונמשכו בנבואה התפארו איך קוליה בןואחאב
 כמו השם שפרמטם עד אחריהם והנמשכים חבריהם בנשי שונו עד , המשנל תענוג בפחיתותוהתמידו
 יהודה נלות לבל קללה מהם ולוקח ואמר ירמזרו שבאר כמו , בבל מלך ושרפם זולתם ופרסםשעבר
 רעיהם נשי את וינאפו וגו' בבל מלך קלם אשר וכאחנ כצדקיהו ה' ישיטך לאסר בבבלאשר

 : הכוונה ז~עז והבן ז , דברוידברו
 צרי איני א מאפרק

 והיא , אתודע אליו בטראה אמרו והוא המראה אמנם , הוא מה החלום לנאר
 הוא , טחזה תקרא כן גם היא השם, יד בן נם ותקרא הנבואה מראה תקראאשר

 המראה יעז ואראה באמרו בדניאל שהתבאר כמו , היקיצה בעת לנביא יחובר מחריר איום ענץ)"(
הגדולה

אפליי
 סגימוסיס ס6ל פדלנת מחכ6ל כמן כי סכווגס.ל"ל Wht וסג!ז

 סלמס סי6 נמיגס tebnt ופימוחס סקדוסס מולחשופדלגת
 סמיוס כי ל"ל סו6. מס שמנוס יכלל 5לז 6יגי א מאפרם : עיחסעל

 וס61 ג613יי סודק מקס סמו)ס כסיגססו6
 0י6 ספר6ס nh(e ל") . 0מרo)nb 06 : חמסוגסגמדרנ0
 כבלק ס:מנ6ומ מן ויפיג כיק'נס סמד5ס 1סכמ סעד)סטסמסות
 סמדמס וימלט 0סכ) סינדל ע:ייגיס,06 ל3' )מנק ונס ,ממטף
 0מדמס ממזק 061 , 3סעילס סססכי) מסוגס6ל

"(1 
 מסכיל

 וזכו , גפ)6יס מקויים פמק0 ספדמ0 "ז כסימום ~btoסעודן

 טובשם
 1סעעח(יו ססו6 סריס סלמות כחיגת תוסגי סו6 זסספיגת

 שיק 6יס על 6ל6 סורס גגו6ס 6ין כי (31PIIvnססתכל
 סגוסייס סחעטגיס מגחת ס3מוסחיס וסגדך כעיניו,ויסר
 סכן וכל סחכמס 6גסי מחרגם פמלח סז6ח למסעכ!ווו

 מזכר כמו לנו תרסס סו6 6סר סחוס סכן וכלסנכי6יס,
 מרסס וס ולכשר ממס ממסגל לכלוך סכן וכל ,6ריסט"ו
 גו,סל6 יטעו סל6 ביי כגכ61ס סיחפ6ר מי כל יתעלסססס
 סחפ6רו 6יך קולים כן ו6ח6כ מעסיס כן נרקיסתרסס
 נכסס דברי ו6מר1 076 כגי כשריסס וגססה3גכו6ס
 סוגו עד סמסנל פעגוג כפחיתות וכתמינו זולחסנומרוס
 וולתס ססרסס כמו ססס ססרסמס עד חכריססכגסי
 כלסיס יסימך nnbS כנכל 6סר יסורס mh לכלקללכ

 כי , סענוס סססק זס שתסוכם סחכמס קנסי קנח וקמרו . מכלתו סדכריס 6לו סגג3 16 גכי6 סו6 6ס נוע נמסכן
 לסכרת1 16פן לגו והין גכי6 סזס להדס לחסוכ יניף ככר גי גוס וס"מח , כקמח ג3י6 סו6 6דס הכגי l~htp סוסמי
 וס כי סיעיוו עריס כסגי 6ל6 מסורג מס"יס דין לקחת לגו "ק גי , כסמו סל6 ייבר "סר מעמו יזרום ססס6ל6
 כתכלית חכם ססו6 6יס נרפס ~oh , מיחס חייי 610 6סר מעכרות קן 6חת עסי "ו סכת חלל 16 סרגסייס
 תורס ויסים דעות יכיס והח"כ סעחי7ות vtatl ספריסוח כחכלית כפסך ססולכיס ס6גסיס מדרכי סירסוסוף
 תענוגי וכסרט ממטוס חוס חעגוגי 1מו6ס וסורס ממעלס כחכליח 6יס וסו" יסריס מססטיס olpnt 6מתיוח3יעוח
 6ל6 יסיח סל6 6ססר כנר וחס , ס' נ3י6 ססו6 סג*תין ר6וי סייס  ו0 , עליו גמסכיס ססס הויתי 6סרסמטגל
 סקוסן סג3חר, ותעתר רצעו תסי עם נ3י*יס סנ0י0 057 013 סיתת מגדע כרי 0קכ"ס ר05  ולכן עלס, חכססי61
 רעיי גרולס 9וסי6 וסלקנו גסל6 סו6 כי 1ס וסדן , לעולס י6תיגו יך יגס סיתר כמי לפ51ם 3גגו,תי  ,~Ppסל6

 : 0תור0 יסודי 03לטת כת"ס סר3 דרך סררכג1 עס , ככירוקסל0תכוגן
 ידוע 610 ססתלוס ולחס , Ohl))O חר6ס 6תתת לאר מסרק זס 3* , ת11לח1 גג3ס 1ס ו6יקלסית זלתי וס י6י *לסיח ת1ר0 1ס 61י סתורס כסכרת 370 סגי6ר 6חר 610, חס סתייס יאי איר 6ייי בואנפושק
 סס6רס לחס תסופק %100 סתריי o)nh , 0תליס נתחת תסו כעלמו_, מרגיש 6חד ;ל כי ניקור  קריך ו6יגיפענחו
ra'p'~63כתו פרין ית65 1ל6 סמפט טל י61 י63 061 סנ3ו6ס ע"ד 0סגס סוס לו ל6ו hSn'D 60נסיס 3כל סחלוס 

 חר*ס  תקרץ 6סר 6101 6תורע קליו כתריס חמרו 1סי6 יתרכס 6תנס , מסו סתלוס לך ל63ר כריך 6ייי יתרו101
 0תר6ס כי וסו6 3י16ר 6ל  קריך וי תת1ס תסרך  כן גס ו0ו6 ס' יך ג"כ ות9ר06ג0613

  עגיי
 חחוכר חורף גדע

  נ7ני"ל ג6מר ולכן ס6לסיס ת6מ יו כחו סו6 כי ססס יד נקר6 וליס לדגי~ל  סיח63ר כחו סיקינס נעתלנכי"
ומרמס

קרשקש
 ואהון , הנביאים למדרגת חגת %א נניא היה לא שרגיאלהוא , היקרנה בעת לנביא יחובר מהריר איפ עגין ש מאפרק

 האלמה דור מכת ההת אבל בטררגתם היה שלא אחר לברו לו הגדול הטראה ואראה באסרו גרגיאל שהתגאהכסו
 שעמר הפסוק מן ראיה ואין , וחרערה הטרדת אוהה לוהגיע מדניאל ראיה הביא איך הר'ם על אתרה רעת' לחסרון ,חשת
 טפלת וחשכה התרדטה סבת שתיחח , אברם על נפלהונרדמה הרב שדעת אחר טחריר איום הנבואה בשאח לנגיאיםקרג'ע

 ע14 2פ ב"ב  בשב( נבוביםננזפת;
---------י

- -  
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