
 מא פרק שני חלק נבוכיםמורה
 נררם הייתי ואני ואמר , כח עצרתי ולא למשחית עלי נהפר והודי כח בי נשאר ולא הזאתהנדלה
 הענין זה ובכסו , הנבואה במראה זה כל לו והעמידו המלאך דבור ואמנם , ארצה ופני פניעל

 וישלם המדמה הכח על ממנו וישפע הדברי לכח ההוא השפע ויבא מפעולותיהם נ"כ ההושיםיתבטלו
 וההתפעלות ההוא הרתת ירבה כן ואהר הנבואה במראה הנבואה תתחיל ופעמים ב פעולתו,ויעשה
 בתחלת בא אשר באברהם שבא כמו , הנבואה תבא ואז הטדמה פעולות שלטות אחר הנמשךהחזק

 ויאסר כן ואחר , ונו' אברם על נפלה ותרדמה תופו , בטחזה אברם אל ה' דבר היה ההיאהנכואה
 מלאך, אל זה שיחס מי מהם יש , הנבואה שבאתהו הנביאים מן שזכר מי כל כי ודע . ונו'לאברהם
 ויאמר ואמרו זה על רז"ל כתבו כבר נ , ספק בלא מלאך ידי על שהיה אע"פ לשיית שייחסו סיומהם
  יהיה לא טה.טם,שזה דבר באחו או מלאך עמו שדבר כתוב בו ~Hc סי כי ודע מלאך, ע"י לה,ה'

 מה לפי לנביאים המניע הדבר על ההנדה באה וכבר הנבואה במראה או בחלום אלא פניםבשום
 ההוא שהדבור הנביא יגלה , הראשונה הצורה י . צורות ארבע על הנביאים בספרי הצפור בושבא
 היה שזה יבאר ולא , לבד לו המלאך דברי שיזכור הב' והצורה ה . בסראה או בחלום מטלאךהיה

נחלום
 טובשם

 ומעמידו נמלאה דכור וכמנס , קרנס וסגי סגי עלנרדם סייחי אני כח גי גט6ר ע6 מגזע סמר6ס 6תוקרנס
 סחוס'ס יחכטלו מעיון זס וכנמו סגכ61ס, 3מר6ס וס כללו
 ונורכן olth ענין להדס כסחחכר כי o~tntS1PDn כןנס
 תינטלו כפופן גרדם סו6 כקלו להדס יסקר סיקינסכעת

 כמר06 סגכו6ס תתחיל ומעמיס , סעעחו ויעמסיסלם סדכרי לכח ~hlO סספע ויכ6 מסעולותיסס ג"כ0חוסיס
 tDID1 כמ15ס ירפס סגכו6ס תכ6 ו6ז כמחזם ירפססגנ61ס
 ככר כי 0מפרס'ס המרו זס , הכרס על נפלסוחרדמס
 סרחת ירכס כך 61חר גפל6יס חקיים נסקין ס6דסיר6ס
6100PO~l סכם ונטולת לפלמופ בגתתך  סחוס 
 (pSnp כ4 4פר  כ36רפס  תכן גל  יכגו*ס, סן4 141סמרפס
 וסתפל6 נלאי סמדר?  סככי כמכח 6כרס על גסלסומרדמם ל,תריסופי  3מיוס סברס יל ס' ר3ר פין hl~O?נסוין
 'thl))O לו כ6 מח"כ  סגרדס, עד ס"לסייס סחקוייסכר"ת

 ן תדע  ידוע לינרס  ויימר כתיםכ6מת'ות

 רתת 43 ויפ"כ מסוס ייס יססלס  3ט3יר?ין לי  ל,ירסס יגיע 4פר ספררתן וקת  טיי יםאנוו-
 יגדולי  ייספכי  וסיימי סתרדמס איריס טל יסלס34ל

אפדי
  ס:כ61ס  מסמיל  יסטסיס כ : וספר6ס סמ*ס סגיןססכדל
 6מר תחמי) ססגכו6ס יקרס מעמיס כ') . ס:ט6סנמר6ס
 סמדטס סכםלמקק

~rth 
 , obl~)o מללס (b~p וטו , מקוי

 ססו6 סמק1י ותמר , סגכ61ס פריס גקר6 סמדמס ממקויר')
)tornכהת ככר ג : ס' דגר וסות ס"מחיח ס:ט"ס וחץ 
 מסגכי6יס )6מך סחמג6 מקים ככ) sug . גו' 1")סמכמיס
 י,כיר סי6 "ע"פ , ס' דגר סיס , ס' ויתמר פרד"סוקח

  פישרו ונסו , מיעך ע"י מסק כ)6 סו6 מטך ע"יממסיס
surיסולוח , מטך פ"י לס 0' ויתמר b'bn גכי6 )סוס 

 וסו" מלקך כ6מגטוח 06 כי סנ3ו6ססחכ61ס1
 , סמדמס מכח

 )6 לכקס כי כי) ((obl סיס )6 )ס ס' ויתמר סמ6מרותעיט
 וכמן ועכר כסס 6מד נכי" סיס סמחו6ל וסמייך גכי6סמיחס
 כוס ירגיל ככר פקוע מב) , מסרק זס  כסוף 1'ל סרבסיכ"ל
 מקוס ככ) כי )כקר  1ס 'סיס 16 , )סוגו ספרקזס כסוףסרב

 ס0:כי6 . 1ג1' סר";~:ס סריס ר : וכו' envn דירסחמג6
 סיס hwo מדגור "0 נ"צ ויכשר ממטך סיס טתדנוריכלר
 נידייר סיקר סי4  נסייע, וסריס ה : נמרץ 16ככיוס
  06 סוני* ינקר סל5 רס סריסהס  ביירי כיסר  lbSnnסיס

 6חר טעם לו לכקס צריך 61ין מכושר ונס , לדניו ממגיע וססענוד מסידיעס פנמה? כ4ותס לי  מיגיע מסכעכור
 סוכר מי כל כי ירד 6מר  עוד . סמ9ריס מילו ר3ר 6  יגיע hS טוכס 3יירס  לו גימר סר6סוגי  סכ%ר4סוכעגור

 *סר ס%רמס טכס פו6  ויעלתך  מליך יוי על  פכו* לס ס' ויקמר ויטרו וס טל  ססכתיס  כתרי כיר tpDO 3לימלקך ידי טל  יייס 5ט"ס יתטלפ לטפס  סייסס %י יתסס למלקך 1ס יייסס מס מיס יי יגנו*ס  פ3*תסופיג3י6יס
 כשסו 16 עמו  סמלצך יר3ר 3י  פכסי מס כל כי ג"כ ודע . גכי6ס רכקס ייסיס ל* לרסיס קמרו יסגגי4 לגכי4י43
 3סלוס שתידע 4לי 3מר4י  סיפר כמו סגנו6ס גמרי? 6י  כמלוס 4לo~)P  4 נסס יסיע ל*  סוס ס"ס מןדנר
 גורס , נורות 6רכע על סגכי6'ס כמסרי *ותו פת65נו מס לסי  לג3יייס סיגיט רנר סל ייגרס 3יי וכדר בו6ר3ר
 כחלום ס6לסיס מלקך וישמר פיער כפי  כמליס  ססו6 כן נס ויכשר סיסמנע6ך ססו6 ססדכור סנגי6 יבלסר6ט,גס
 סוגת שלסיס טס כי כ16פן מלקך, סו6 ס6לסיס כתרביות סגזכר ס6לסיס כי סרכ יסכור גי כלעס, 6ל שלסיסויעתר
 סס61 מסני נמר6ס  16 יסלים תפיס י63ר ול6 סמלצך לי סרסר  פיוכור שכ' וסטרם . 5סס וסוס6ל למל6כיכ(ר6סונס

סומך קרשקש
 ושותם זרעו סגלות לו והער בסה לו v'An הראגה לרובעליו

 הר'ם יחשוב איך הפלא מן יעור , רב זמן להם לא r1%atעבדים
 סאוחם שה,טיג במה אוטר ובספרו ושלמה רור במררגחשרניאל
 ואראה ואמר אלי נראה חזון שאמר כמו , בחזון היוהעתידות
 יש.ג'הו חזון אמר , הזון ישעיהו נבואת הטפר קורא וכן ,בחוק
 לבוש אחר א.ש והנה ואראה ע.ני ואשא עור אסר , אתוץבן

 כמראה ופניו כתרשיש וגוידה אופז בכתם הנורים ומהניוהנרים
 קלל נחושת כעין ומרגלותיו וורועוהיו אש כלפיר' ופניוהברק
 ההיא במראה שראה שמתוך לומר ויש . המון בקול דבריווקיל
 עלי שורי ונהפכו אמר והמחרידה המאיימת הנכבדת הצורהזאת
 שתבא הנביאים בשאר כן מצאנו ולא , למשהית עלי נהפךוהורי
 וקרא , והמחרידים הסאייסים הדברים באלו וכיוצא הנבואהלהם
 ארצה s-Ds כררם אמר ואם , ביום וחיתה טוחה חושדהזאת

 שהתחזק אסר אחר , המאיטת ההשגה אוהה מצד וא לוהגיע
 את ראו לא עמי היו אשר והאנשים ואמר המלאךכשחוקו
  ובשלוטה בהחבא ויברחו עליהם נפלה גדולה חרדה אבלהמראה
 ענב הששר היה ביום כי הלום קראהו ולא מראה קראהומקומות
 קרקרה מה בכל עתידות לו שהגיד ואחר הסררה בסבהקרחו
 עכר מרבר היה שהמלאך ספורו ועם , הימים באחריתלעמו
 כסו הנבואה ממראות אחת צורה היא אשר בטראגי שהיהוהגיר
 והגיר המלאך לו דבר ואם יודעיה במררגת למנותו שלא הרבןם הרין לומר י,ט ואם , ושלמה רור 0כח 0נאהו אין הרבשאמר

 סחתוה שליח להיוה עניניו הגיע שלא אחר בטראה עתידותלו
 , העתידות דבת לישראל להודיע השם מאת או המלאךסאת
 תוון נבואכם שקרא אחר ושלמה דוד סגת לסטהו לו אקמים

 : ושולכיה בדוד תת נאמר שלא מה במראה עסו דברושהמלאך
פרק
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 "8פו מא פרק שני הלק נבוכיםמורה
 הפנים, כחנני אחד ע* אלא נבחנה שאיו נודע שכבר בטה על סומך שהוא ספני , בטנאה אונרקום
 המאטר ייחס אבל כלל מלאך תבור לא אשר הי24 הג' חצצורה ה . בו אדבר בחלום , אתודע אלטבטלאה
 חצצורה י . בחלום או בטראה הההר הדבר שבאהו עלה שהוא אלא , לו אמדו שהוא ית',6שם

 נבואה תבא שלא וההפרש נודע שכבר מה על השענו מפני , חלום בזכרון %א מלאך בזכרון לאבאור מבלתי  וה, אמור או זה עשה לו אמר או אליו דבר שהשם סתם מאמר הנביא שיאמד ,הרביעית
 ויאטר כאטבו הראשונה הצחיה על שבא טה ואמנם , טלאך וע"י בטראה או בחלום אלא חטןולא
 השנוע הצורה על שבא מה ואסנם , בלעם אל אלהים ויאמר ז , יעקב בחלום האלהים מלאךאלי

 אל ה' טלאך ויקרא , יעקב שסך אלהים לו ויאמר , אל בית עלה קום יעקב אל אלהים כאמרכאמרו
 ה' דבר היה כאסרו הנ' הצורה על שבא טה ואסנם לנת, אלהים ויאטר , השמים טן שניתאברהם
 יעקב אל ה' ויאסר , אברהם אל ה' ויאמר כאמרו הר' הצורה על שבא מה אמנם , במחזה אברםאל
 , אלי ה' דבר ויהי אלי, ה' תאמר , רובם מאמר וכן , נדעון אל ה' מאמר , יהושע אל ה' אאמר ,שוב
 , ה' יד עלי היתה , בהופיע ה' דבר תחלת , ה' דבר היה היה , אליו ה' דבר והנה , ההד ה'ודבר
 מה אמנם , נביא ואמרו נבואה היא צורות הד' מאלה אחת על שיבא סה וכל , מאד הרבה המיןוזה

 ענינו כי , נביא ההוא האהד ולא כלל נבואה אינה הלילה בהלום פלוני אל אלהים ויבא בושיאמר
 שיסבב כמו כי , בחלום היתה ההיא שההערה לנו באר ואח"כ ההוא לאיש השם מאת הערהשבאה
 בחלום לחדשם רצה ענינים חדוש סבב כן להמיתו, או אהד איש להציל אחר איש ההטעעהשם
 בעמו, כצב איש שהיה אע"פ ואבימלך כן, נם עע"ז נסור רשע הארמי שלבן נספק לא שאנחנו ,לילה
 אהד בכל ובא הזה, במקום אלהים יראת אין רק פטלכתו ועל ארצו על אבינו אברהם אמרכבר

 הארסי לבן אל אלהים ויבא וכן , הלילה בחלום אבימלך אל אלהים ויבא ואבימלך, לבן ר"למשניהם
 אטרו ובין , אלה.ם וסוטר אטרו ובין אלהים ויבא אסרו בין ההפרש והתבונן ח , זה ודע , הלילהבחלום
 , הלילה כטראוח לישראל אלהים ויאסר , ביעקב ובא הלילה במראות אמרו ובין הלילהבחלום
 בשניהם אסר ולא ה' קדם מן מיסר ואתא אונק14ס ;פירשו זה וכל , תו' אלהים ויבא ואבימלךובלבן
 נאמר אבל כלל, הזון באהו ולא לפלוני זה היה ולא לפלוני, ה' ויאטר יאמר שהנה ודע ה'משתגלי

 :ם של מדרשו לבית בביאור ואסרו , ה' לדרוש ותלך הכתוב שבא כסו , נביא ירי על ההוא הדברלו
 ידי על לה ה' ויאמר ז"ל שאמרו ואע"פ , לה ה' ויאסר בענורו ונאמר , אותה ענה והוא ,וענר
 יהיה או , שנבאר כמו סלאך נקרא פעמים שהנביא , הטלאך הוא עכר שיהיה בזה י18רש ,טלאך

רומז
אפורי

 וס)ורס ה : מסל6פו)ס סכד)ס ווס , גמו6ס 16 כמקוססיס
 ייוחס 6כ) מאך ע"י סיס ססדכור ינהל th'o esnססייסיח
 0)וס ססי6 סססנס מיחס 06 סיכ6ל רק 'חעיס )פססינור
 מניפל וס 6' סגכי6 סילסל , סרכיעיה 1ס)1לס 1 : מללס16

 מ)6ך ע4י סיס יחס 'נ6ר 1)6 עמו ר3ר יסעיף ססססמחס
 כמלוס סיס פוס י"ר ל6 וגס 13 גובר פ)5ך פוס 'סיס1)6
 ו") סריס דעת . 6)נ!עס הסיס ויקמר ז : כמלעס16
 מס כי מ)6ך ססי6 נסרסס גהר ס" ג66 6)סיס 11Dbsכי

 כל כ' מ1ד ית' ימס lhcl~t ימי6כיס ר"סוגס יו:ממלסיס
 נין סססרס וסחכו:ן ח : ידם ועי כ6מ)עוחס 'עמססעו)1ס'1
 לין b(e'o ויקמר . יסטלס c~o מ6ת מערס סנ6ס ר.)Sib גלי גכו6ס O)tb הסיס ויש גי ר"ל . וכו' t'~Sh 1'נ6סמרו
 פמוחס כמדרנס סיי)ס כמ)וס וכיפלו , 6פמ'מ גטקסל6

 טובשם
 מג' h% 7~hS גגו6ס סס סגין גודע סכגר מס עלסומך
 כמ"ק , כ1 6דכר כחלום תתודע 6לי1 כמרסס בימ"סמגיס
 סתור גהר ול6 6ל כיח עלס קוס ליעקב מלסיסויקמר
 מן מגית וכרסס 6ל ס' מלקך :h~ptt וכן כמרמס 16כחמוס
 מלתך יזכור hS 6סר סנ' וסנורת לגח. מלסיס ויקמרססמיס
 סכ6?1 פייס h'on 6ל6 יתעלס לסם במקמר ייחס 6גלכלל

 חל ס' דבר סיס כמ"מ כחלום 6ו גמר"ס סס~6סך13ר
 מקמר סגכי6 ס'6מר סי' וסירס . לקמר כמהגס36רס
 6ו מלזג( 13כיין ול6 מלקך ~כירח כלי קליו דכר ססססמוחלט
 otSnJ 6ל6 גכ,6ס קגhSc 6 )ודע מכנר מס על ססעגומחוס
 1זס מלמך וע"י כמרקס16

 סמיי
 סגכיחי0 גכן מ6ד סר3ס

 6ל ס' ויסמר יעקב 6ל ס' ויקמר הכרסס 6ל ס'ויקמר
 )כיסס סי6 סגורות מ6רכע 6מד על סיכ6 מס וכליסוסע
 O)'h סלילם נמלוס בו סי6מר מס וכמגס , גגי6ויקרנן

 סל6 סתסערס 3י6ר כך סחר ססו6 לויס ססס מ6ת סערס 630 ענינו גי גכי6 ססי6 סייס 1ל6 כללגג61ס
 6מר בכר כעמן טוב 6יס סיסים D~Uh והכימיה 1רס עכודס עוכר רסע ~mb' סלכן (pDD ל6 ס6גמגו , גתלוססיס

 : וס ודע סלילם כמליס 6כימלך 6ל הלסיס סכ6 סתר סזס כמקוס וכלסיס '"Ph 6ין נמלכתן ועל קרנו עלהכרסס
 מ6ח סערס כ6 6כל כלל גכ61ס 6יגגס ויכת כי , וכלסיס ויקמר לקמרו ot~sh ויכה 6תר1 כין סספרסוסגנונן
 סלמס כמרהוט תתמרו פחוחס מדרגם סי6 סלילס כחלוס וכקמרו , Ptnnh גכו6ס ס'6 וכלסיס 1י6מר 61תרוססס,
 קדם מן מימר ו6ת6 16גקלוס חרגם I?St , סל'לס כמיקוח לתמרו סלילס כמלוס כתמרו מסרס ס"ס סתגין 1167לכן
 ככר כי ודע : כלל גכי6יס סס'1 ל6 ססס מ6ח סערס סכ6 לגו לסורות ס' קדס מן וגלי גסליסס 6מר 'ול6ס,

 ph  לדרוס וחלך סכחוכ סכ6ר גסו גכי6 ע"י ססו6 סדכור ג6מר 6גל כלל חוון ג6סו 1ל6 לפלוגי ק' ויקמריקמר

 ,:נוייליויג'?%קן? מהיליה י"ן4ג1"ממע:
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 מב מא פרק שני הלק נבוכיםמורה
 נעיהם דבר שתמצא מקום בכל כי לבאר זה יהיה או , הנבואה בזאת עבר אל בא אשר לם4ךחבת

 : שבארנו כמו מ הנביאים כשאר סלאך, ע"י שהוא סתםלשם
 הוא אמנם שזה , דבורו או טלאך ראיית בו שנזכר מקום בל בי סקודה( )נסרק בארנו בבר מבפרק

 שקדם, כמו , י12ה הכל , יבאר לא או בהם יבאר , בחלום או הנבואהבמראה
 מן הנראה יהגה או , המלאך ראה שהוא תחלה שיכתוב בין הפרש ואין , מאד דהבעהו זה ודעא

 אחר מלאך שהוא לו ההבאר הענין במקש בן ואחר אדם מבני איש חשבו שהוא תחלההמאמר
 מראה היה הענין שמתחלת ותתאמת תדע סלאך היה ודבר ראה אשר זה כי הענין סוףשתמצא
 הנביא יראה פעמים ב נבואה של בחלום או הנבואה שבמראה וזה , נבואה של חלום אוהנבואה
 , סלאך הטדבר שזה לו יתבאר ואח"כ עמו שידבר איש יראה ופעמים , מדבר איש יראה ולא עמושירבר מי ישמע ומעמים , עמו ירבר המלאך יראה ופעמים סמ)ק(, crn מ"מ )מסרק שנבאר כמו עמו ידברהשם
 ולזה , סלאך שהוא ידע זה אחר , יאמר או יעשה איש ראה שהוא יזכור הנבואה מן המין זהובכסו
 דה אליו וירא , התורה בלשון הגדול, חייא רבי שוא בגדוליהם וגדול החכטים מן אחד נמה הגדולהעיקר

באלוני
 טובשם

 דכר סתמנה מקוס כל כי לכתר סיס "ו , סגכו"סנזקת
 סגני"יס כסקר גס מלטך ע"י מסו" מומלט למסמיוסד
 סכח.כ "מר 1סגס סמסורט, מן OtpD ילנו7 כי ס"מרכמו

 : רכשו תסס  נולת ס' וי"נור ס' מנוכר מקוס ככלמין יסיס וכן מלקך ירי על טסה הכמיס וקמרו לס ס'ויקמר
 מלצך רציית טנוכר מקוס ככל כי ני"רגו כנר נמבק

 16 סנכ61ס נמרקת המנס טוס דהרו16
 71ע . טקדס כמו סוס סכל כי"ר ל6 "1 וס ניקרגחלוס
 יתכ"רו סג17לס ססק7מס וקח "חר כי מ"7 וסכיגסווס

אפורי
 סכי"ל ל") . סכי6רנו כמו ם : 0)י)ס כמקוחמקמלו

 וידכורס כלעס )"חון ילמוו מקד. ותנעמו וס 1יע א מבפרק : וכו' ז"ל סחכמיס כחנו ככר ג"מר1)מעלס
 7DtDSI סעקי7ס 3סע0 סמל"ך 1לד13לעמו

 מסק כ)" וס טכ) ממלק גאלוני משכיס ססיסס עם6כר00
 כמרקססיס

~bl))o 
 6תר וס ומפני מקד גדול סור ונסו ,

 . צמו 'ד3ר תסס סבי" יר"ם סטמיס ב : מקד מיחסרג
 ססס סיריוס וניסקר וו"), מ'ך סרק כרקס סרכ יקמר כןוכמו

 סעקידס כסעח "נרסס סר"ס סגולתך סגגו"ס, כמרקס סס'ס ודכורס נלעס "חון סגכו6ס, כמרקס טסיםמל"כיס סג' רטיית נפל"יס רמויס סר3 רמו וככה מקד. סגכיגסו קרב נוס ולכן חיו "'ה כסס יסמקו חטר רצוחגכו"ות
 מן סגר6ס יסיס 15 סמליך ר6ס סס.6 חחלס  סיוכור כין מלקך רזויית סגוכר מקוס כל וסגם סגכו"ס, גמר"ססיס

 סנסור כני5יר טיחכ6ר יחר מליך, טס61 לו יתכפר ספגין כסוף 61ת"כ Q7h שגגי 6יס תסגו ססו5 חאלססת6מר
 16 סגכו6ס נתרפס כי תלום 15 תר6ס סיס מעגין ממחתלת ותת"תת תדע 6יס סיס bSI  מלקך סיס סר5סו ו?כי

 סוס לו יחג6ר ולת"כ עתו טירכר 6יט ירפס  וסטתיס , ט)כ6רס1 כתי סמי ירכר סססס סגגי6 ירפס סעתיסכחלום
 נני6יס סיסיו 6ף 5)סיס ייסיו 6ססר 6י סנ16 יגייס סג' כי ממרך ג5לוגי ל6גרסס  סירס כתו מלקךספרגר
 5תר כי גס געתיר, לי לסיות סר"ף מס ל6כרסס לסורית סגכם סיגך  יתכן ל6 גי סמפרסיס גדולי תבת סיחטכוכמו
 לוט 6ת ולסביל סרוס 6ת לספיך י3י6יי כיר יגולם סיס סל6 יר6ס כלס ססרסס וכל מרומס סמל,כיס סגיויגעי
 5סר כתדתס כת 510 סתל6ך כי כתי on)wp 6"5 יגכדל  וסחלביך תל6כימ מסיו טידע ועתר , פליכיס מז6כל

יג" אברבנאל
 , כו' ראיית בו שנזק atpla כל כי בקרם ננה מבפרק

 דכירו 16  מל,ך ר6יית נכתוכ טכפלotpn  6  טככלספי'
 יפיות0 וסיגור יר6י0 ולכן , גלילי יטפפו ויק סחוטים יטי;1סוי6 מחופר נגדל יכל 6100  טיפל6ך לפי , ג?זין ל6 ינני6ס נמד6יסו6
 thla,1 וט גס,ס סגק.נ  כ.ג"ר גין סטרך  6'ן , סונו6ס נטרזן סו6לו
 ו0 זוע ט'ו סרג ולמר . סי6 ;גו"ס קמח גונ1,ס ססי0 יגזר )168

 ג"!1;י לנרמס מקס ט) "מר טוס סמסרטיס וגתנו . מ6זוסגינסו
ממר"

 סרג 0נס גי "1!י ,גון ,ס 81ין , ס' מקן "ת ס"הון ר6יימ וט)
 סנע)מות נתוות טריו !רמו, סורן 6'ג ולמס גסיך; שיק וסיוסע
QSh~. (יר6ייתו יתדפס סג% ס61  טיפ51ך גון ירנ  טכ.ון 6מטונ 5ג 
 יחורים וסטקפיית ככלין 1ס סיייי 6'5  ולכן , סטי;י;יו ס0 רגורו16
 ס:ו;י0  ניפול 6גל , ירכגוה'ו יירפס יפ ייכ,יו 16 יוגר  יטיליי

 1.זמ:  ס:גנוקיו ירגיג 16 יתרפי %לסי1'נ  יצגי  ')6ס hG~'וסררפת0
 רעיית גג) מחס;כח סי8 ס0קימ0 ;81ח לטי , 8ומדגר נר"סכמח"ן
 סמקך ג6מ,ט,ה סי" ס;גו6ס מרוס וג) , ס,גו"ס גמר"ס סי6מקן

 , פתי וסני)סו וס ורפ ס"לס סיקרים פל ירג 6תר לכן , סמרתיטסי"
 הנבואה בחל1ס או ה:גשה  שבמראה 11ה  יתלוך: ג;0 יס0גס סליר'ל

 סרג מגרית %י נזויין יט כון עמר מרבר השם הנביא יראהפעמים
  פסס !" עמס סט0 16 "'ט 16 מקן מימרת ט1י1מ מירנות)סכות
 גח:ונח tr1tht . עמו מדגך סקס מין גטט) G'h 1!6 מלקו טססיין כיון י0  פסל סספס יערות כל גי , פמלית פרנויית nch מררנפל)0
 סטר ססינוס

 מסנניי
 'יהססו ול6 טרנס מס י1ליר סטתיס ננ613קו

 , ספרו 'י5ס ול,  זול *ירפט 1Dlh ויום גלל, נו  וספטפיי סתמן6)
D'nrD1רפו קיוץ קליי מרגר  טקסיי )1 יומס 181 , סמדמס ס"מי) יסספ פזפ)ו ידכרי יפי ועל 6מ סיזגל 0ט;י פיהו יסיס 

~sh 
 סיגל

 פסיל 6ל  )ייתססו(  elnutt ,פוופל
  מו"ס 151 יוגר פל סווספיפ  פפופי

 הבפללך ~P"h1 s'h 6'י סוס . פפו פרבר ס' ירכס rr:1 ,  טטפג"והו סר6"ונס ספגכ )סיותו יס' סSb (6 יימססו OtPUD1 , 6)י1 מזנרמקן
 גנג,6ס וסרט ט) סיס ממרט נ6)1;' גורות טיל~"ית צי: %:ינ' וסט ס:גו,ס 3)רר סג1כר גלפ ים גי כופת י0 6כל , כ1ג 6י)0וסקל

יין  טבחך Sun תסגור נ6 6ל  וטפ6פר גסקין סיו )" ססס1(ססט1,וח
~hrt) 

 %6ר ולי כלל מוס ריר ל6 תי'6 ר' סוס גי . יונו,ס
 סל י1ס  פספ,פר סרג יו1י6 והיך ,פרו יגיפ לגדול 6ל6 6חדרנת-
 פסס י1ס סוסון גפי'  תלקו פחו'ל ו: נסתיגת פוי.י,תיחי טכתגפס

 חייל ר' ויש , גפי' רסק ;סגיך וכפו , סתותים ולכוית  טלפוןסו )י ממחן  סיס ג;;1 קטמו קרס 810 געי;.ן מן מקהי ;8 06לזזני
 ב ועש Ddt))o "צ:יסיממגד,~גיסט6ין:1 ז:יה:ש111
סו"

 טקסס תייק ר' טיסניר הנס ויסחייג ,  טניס )גוו! טמר תו)
 קו8) 6נרסס סיס )6  6,ן ופאזת סיסי ;,ט נססזפ ול6 ומבכחכלנוסס
 etn~lho 8ח )סכ;יס ילך יון נגו8חו נהון וגס'1הו . ית' ממורכזה

ג,!1 יגנו סהחי,ח מנטי סוג61ס 6)יו ":יימל1:רס0מס ממנססו0'81תך
 סירוס rh~nt  ררו ווי יפסזה. וכלחי  תסי6סיוי נמ"גח כי"

 לבי , ה)י61 גר תפ6 רני כבגוי יתולם 6ת  לגזך לן פמר6 ג,לווילו
פלי

  שיו  יו. יי יגל ירגבו פיס יי וייגו,ן( גנוסר רגיר פו,
eliQ, 6תר סני כי , יסרסי מסויי כנס מרפת 6ת0ת פ)  '1ך1 וכנר 
 לפי , ונרסס 6ל פ' 1thel 6פר 1ל6 סרית יטןת ס' ויקיר 0רו0בפויין
  ht(cn 'כ נ 61פר , סר6;ווס שנגובס פסיס )ן כולו )פתך מדגורטסיי

סודנו
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 87פז מב פרק שני הלק נבוכיםמורה

 צורת ההיה איך לבאר התחיל , אליו נראה שהשם והוא כלל הקדים כאשר כי 63(- , גר' מסמאבאלוני
 זה פירש אשר זה ואמר , אליהם מאמר ואמר ורץ אנשים שלשה ראה שתחלה ואמר ההואההראות
 נ"ב שהוא , עבדך מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדני ויאמר אברהם שמאמרהפירוש
 מן בסוד עוד הזה הענין והבן נ , אמר שכהם לגדול ואמר מהם, לאחד הנבואה במראה שאמר מהספור

 אחר , הנבואה בצורת שהוא , עמו איש ויאבק אמרו , יעקב בענין עוד אסר וכן )ג(הסודות,
 ה' אליו וירא , כללי ספור הקדים אשר בשוה אברהם כענין והוא , מלאך שהוא באחרונהשאתבאר

 התחיל כן ואחר אלהים מלאכי בו ויפנעו אמר ביעקב וכן , זה היה איך לבאר התחיל כן אחרי ,עו'
לבאר

אפורי
 פזז סוס מעגין וסנן ג : וכו' עמו ידגל nhu)oנמל6ס
 סחוט הס מ)6כיס סנ' ס6)ו ר"ל . וכו' ססודוח מןכסוד

 סגם סיס מכסס וסגדו) מסכלי וס"מ סמדמס וסכםממסוחף
 תסיס ססכייח ססטנס ר"ל , תטמור )Sb 6 קמלו וזמו ,ססכל'
 וסוך סלע 6ח )כטל 63 ס"מד ,iffr סלנ ס"מר 1011 עמו.זגקט
 3מוטיס טססיג 3מס סקס) סמכסר סו6 גי סמ;וחףסחוס

 מדוס Wh )מפוך כ1nhot 6 ,סמי)וניס
 וסו"

 כי סמדמס סכם
 , סנפמייס כענייגיס וממטוס ססגעסמדלגו

~nhot 
 ללס"וח

 : מסגל וסוך ססג)יח כסטנם ד3ק וס,סיס 36רסס06

 מבשם

 סגכו6ס כמרקס וס 0יסיס יח1ייכ "עג ססס ספע עליוע"
 סמל6כיס רזייית וסיס לגפם, TtO מני16ת לו יס'ס651

 סדכריס 6לו טיסיו bs סגכו"ס 3מר6ס סיס ממרךכלגלוגי
Dtb$n)לגפת חון , qh למס ל6 גן 06 6מר 0סרמ3"ן 
 וכ6 יכרסם סל סגכ61ס מרקס סיס סכל כי עוגותסרס
 רו"5 כי ולסורות . מסקר חלומות רוי כמו ענין נרוכסחלוס
 כעיניך תו תנ"ת' )6 06 לדגי וינתר גט6מר סניורמייק לר' גמש מקמר סרכ סכיי סגכו6ס תריס סיס סוססנינו
 כחות כ' thln1D לתם כי , 6מר בסס לגדול תעכור נ566
 סרס 6ת לבר סו6 בחד ומסקל וסמדמס qpinnoוסוך

blaהכח וס61 סדוס 6ח למסוך ונחד סמומסיס, עגיגיס ויסיג סחינוגיס כדכריס מורגל וס61 סמסוחץ סתות 
 ול6 ;כ"ת כבנס דכק כטיסים 6כרסס Pb לרס"ות 61חז סגסמייס, כדכריס וסחפו; ססגעס מירכו כיסתדמס
 ג6 6ן כגדול חייה ר' 6מר ~Ots לעתו. מסמס היגו ומסכל לסכל מטת;יס מס סר6סוגיס כחוח מסגי כי לוולדו,יעגור
 סנ3י6יס כל כי 6ף סטוטל מסכל 3ססגח יעכור ל6 ססכלי מכח לאכל חון 66 סי1 061 6מר לגד1ל';3ססחעגור
 לבתו, מסכל יעכור סל6 כדכק1ת מרנון וסו כי עכרך מעל תעכור ג6 6ל וינזק ;כליח ס0נס על ~Ph ;יסיםיהוייכ ,PS ל0כ5 חון י0יגס כי 6ץ גכדליס סכלים 0לסס סגכי6 טיר6ס 6ט;ר 6י ות"כ ממסכל לסס כ6 סספע סרכ דעתלעי
 ממר" סכ6לוגי 6ף כי יתכ"רסגם

 סקדיס כחטר כ' סגכו6ס נתרחק סיס וס כי otr)h וכלסם ססס 6ת הכרסס ר6ס
 יתעלס סרס גרב לתס וס61 גדול ספק יסלק וכוס ססר"וח, נורת סיתם 6יך לכנר מתחיל 6ליו גר6ס טס;ס וסוףכלל

 עליו וירי כי סו6 63תת 36ל סחולס, 6ת לכקר  וס פסיס לומר חייה רכ' סס1נרך עד דכר סוס לו הנור 1ל6ל6כרסס
 63חר1ן nh)pon 6חר 0ג0613 נמר6ס ~oto טחי ייP?h:l 0 נ6ותרו  מפגין  וכן סיס, 6יך סירס כך 61חר  כולל  עגין 610ס'

 סיחר עלס כי כלתגי קמרו כי qh  6לסי0 גקר6 וסמליך וכו' סנים הלסיס רדיתי כי  נסיף 6חר כי מליך6100
 61ת"כ ס' דליי יר6 ספור סקרים כי תמרי 3יליני 36רסס נעגין סנ3י06 יתרסס סיס 6יכ  חלדך, טלס0יס תורסוגו'

 61תר 3ו 0יפנפי עד קרס 6יך לן6ר סתתיל 61פ"כ הלסיס תל6כי 3ו יסגפו 6תר 3יפקג וכן , סיס 6יך לנקר0ססיל
6100

קרשקש
 ח14 נראה b~nw והוא כלל הקדים כאשר כי )6(  טבפרט
 ואמר ההוא ההראות צורת היה  איך  לבאר ההחי14
 ולמערער טענות בזה לטעון לטוען יש , אנשים ראהשתהלה
 אורך עם הטתהלף הספור בזה כלל יאמין ולא ימאןערעורים
 השם ומאמר שרה שחוק וספור כורטקלפות צורדת ופעולותעניניו
 והיא שרה צחקה זה למה שאטר השם דבור בישון המלאראו

 במראה היה שזה ההם  הרברים  ואורך ההוא בשחוקכחשה
 רמז עליו נצבים אנשים שהשלשה מורינו הרב ורעת ,הנבואה
 אשר וזהו השכל', ואל הפועל השכל ואל המרמה אלשלשחן
 שבהם לגדול חיא ר' פ" , עבדך טעל תעכור נא אל באטר1רצה
 קצת לפי מאד רחוק כלו וזה ן הפועל השכל כזה ורצהאטר
 הוא הנרמזים השלשת גאלו לסדר אנשים שלשה כ' וזה ,דעות
 מרים פני על וישקיפו האנשים משם ויקומו אוסר והמפר ,זר

 שני ויבאו הכתוב שאמר ועוד , לשלחם עמם הולךחאברהם
 וירץ לוט ויבא מדום בשער יושב לוט בערב סד01ההמלאכים
 על גסבו  אשר  סרום אבשי  יכירת עם , הספור אוהו וכללקראתו
 ,  הארובים  המרטים  אותם וכל  4וט והצ4ת  בסנוירים והובוהבית
 נביאם והיו ממש אנארפ וחי כמשמעו שבוא נראה זהומצל
 שאסר כמו מלאניני יקראו והחסירים הנביאי כי מלאכיםוקראם
 , ה' במלאבוה רצי  4הם  ואמר ,  א4הים  במלאבי  מלעיביםויהיו
 שלשה והנה אמרו עם ה' אייו ירא ענין מה אומר שמרזאפ

 כמו בתורה ומאוחר סוקרם אי לו קמר , עיי  נצביפאישיפ
 לו השם מאמר ה"ה וההראות , עירא אבן אברהם רב'שאמר
 בבקשת הארוך הספור אוהו ובן רבה כ' ועמורה סדוםועקת
 אטר וכן )נ( : הצלתם תה.ה הצריקים ושכזכות ההצלהאברהם
 בזה . ננואן: בצורת שהוא עטו איש ויאבק יעקב בעניןעור

אכרבנאל
 טיפפיל0 )כויתו )פיקס  סל* טי1יס , 6גרסס ויג" ס' )פוי עמידפודרו
 ממרי ג5ל1)י ס' %ליו ויריגו

 ויתר ,
 כסוי

 eo1)h ובגס מספור
 ויו, , ויזף ס' 0)י %ח  סס עמי 6;ר סמקוס  6)כנזר

 ;סיסת סמורי
 יחר05 ו0 . תסוס ,וקו פו ס' קליו 1'ר5 מן מר31זת כלססוג1ו0
 ס%91'כ מע5), 1וס( 6פר לגסס )WIS( נ16תומ6מר מת6 ר'9,מ-
 מטי סי513ס 6ן וקופס;ס קיט מזוי O'~G סגר )6 מי.6 טר'מלחו

otnl~ho, ולגן , )נוגהו נפסקי  ס)6 ועתו טסים ;)6מר סו" רזי 
 , ופרע נוי 0)גו6כ מסיס י6'כ D'nllho, ליל)יס פס8) רכות טללל%
 וטס 5מר ו)5  וים ולס ירג 5פר ולכן יו3ו5ס, יפרקוסכל
 גלם  ~hin(ot סטלטת לתרוכיס זסתפר;יפ . רנריו פדיון י), 35ל גפירופ לתרו ;ל% לפי5פר

~h1G 
 סכת 5ל רצן סיו 35רי0

 סגסמ לחול מפקר יו8 סוכלי ומלסייח ,ספ;תףי ויירמססקלי
 ר'ל , פכרך אפל תפגור נ5 5ל  3פיויך מן whin וoh 6 %רוי5מר

rccth)nמ;2':י3י:יע, טמן מרצ: 'hg' ט3י.;ן ליניב ג: 
 ססס סמ)6גיס )1 1ר16 לגן , )וט 1ס1)ת קזוס וספיגת גנושורת
  אמר  ובן : )ורך פגלי  ;וכרו ססו6 )סחפ)ס;1ת סרג )יעתגנ613ס1
 יפרכס יטקי מרכס מסימת סרג  6מר 9ל1 ייסלל .  יעקב בעויןעור
 יפזר  ;)ח ס)5 יחסייך גן סיס ט6ס , סוט ג)) גהוקו ,קוו"גוסס
 5פר  5גל , כסורי כמכרו סר3ריס 1;6ר לטם1 ת)תס זל" ,תל,גיס
 סכת31 וגיער , 5לסי0 פקני גו זיי)טו לריבו  פלך ויפק סחוגפקר
  6)יסט קמר לתיו (tru והתרס פל%כים יפלג טילת 153פר1 1ס כיס5ני
 0יס ןס וכל , ינס תטלר 5ת וטכר יפזכ  וסספלל , 3ס9ין 0יס וסוכנ

 ממומס ס;)'מוח ס.ס "'ג סוס ,  שסים פללני 3י ויפוטו 5פיסטליס ספררי וסי% , יוגו5ן 3תר05 0סש פסו 5יס וייגנז ו16ג0טל,
 15הס כ3'6ס 6;ר יסק SDD)t גסק'ן 'גק מענר 6ת ויסטגיססחק,ס

 4 וסמך , הירך nppn ר"ל אפתי רוגין שזה מא שיאה , ירש ק מלע והוא פנואל את ענר  כאשר השמש לו יזרחייהכחוג
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 מב פרק שני חלק נבוכיםבמרה
 מלחכי rm בז', לברו "גקכ ויותר ועשה, ופעל שלוחים שלח שה41נ תשמר , נו שפגעו עד קוה איךלטצ
 . הננואה במראה כלו והדבור ההתאבקות וזה , אלהים מלאבי בו יפנק תהלה עליהם הנאמראלהים
 מלאך דבזר הענק באחרית שהתנאר אחר הנבואה, במראה הכל המהזן ודברי בדרך כלו בלעם עניןזבן
 הנבואה, במראה שהוא , לננדו עומד איש והנה וירא עיניו וישא , יהושע במדאה אסר וכן , לוהשם
 שנאמר השם שמלאך אמרו כבר החכמים , ישראל בני כל אל האלה הדברים את ה' מלאךבדבר וירי , הגלגל מן ה' טלאך ויעל אמרו אמנם , השם צבא שר שהוא הענק באחרית שהתבאראחר
 בארש כבר הנה , ה' למלאך דומה עליו שורה שהשכינה שבזמן פינחס זה ואמרו , פינכם האהנה
 ואמרו , ממצרים הוציאנו מלאך וישלח שכתוב כמו , מלאך יקרא כן נם ושהנביא משותף מלאךשאטם
 והאיש , כן גם דניאל ומאמר , אלהים במלאכי מקריבים ויהיו ה', במלאכות ה' מלאך חניתאמר
 הנבואה, במראה זה כל , ערב מנחת בעת אלי נתע ביעף מהעף בתחלה בחזק ראיתי אשרנברחשל

א
 טובשם

 ודברי סגכו6ס, כמרפס סיס כלו כי ,ס כזרך כלו כלעס ענין ונסו לכדו יעקב ויותר ועפם ופעל סלוחים סלחססו6
 דבור כ"חרוגס סיחג"ר "תר סנכו"ס גמר"ס וס כל It~ho וכן קגגו6ס, כמרפס סו" ססתדכקוח זס ""כ וכלסיס,מלפכי

מגתך
אברבנאל

 כוגו"ס, גמר6ס סיס כקו וסונור יסת6גקוח חס סלג ועם ,סננו6ס
 ענין וכן . סיגרים וע"ר וממנמס סט)ימית )6 גנגו8ס סיס וטר')

 ג'ק מלניחוח ג)טס ערן סיס a(h ד,) . האתון ודברי בדרךבלעם
 סוכר ומס גזרן i'nho עוין 8ג) , ((Oht גדדן וגרגות'ו וסמיכתו~יו
 אמרו אמנם . מספור כ6ר )6 גמר8ס סיס גפו וט :0 )ס מקרסכגתוג
 וכנס כ;ג51ס גמר6כ כיס יגייו "1 מען רציית סג) יסמרס6ין וכוי , סו: וקהיר סמומו גוס נ6 סרג . הגלגל מן ה' כלאךויעל
 ס"ס "'( נ' )סופטיס כנוגים 8) סג)ג) מן ס' מען הס)מ,1:6
1Dh)יגריכ כ) 6ח ס' מ61ן גןגר ויס' וגן . סמדמס סגת ט) (ס: 
 ממדגי גי י'( )ס0 יסר") גני ג) Shס6)ס

 )סטות וטען . D(Cn ליס ר.רג 5מר ס0פ; ,ס )מתיר . סיסשין גנט) 'סר6) גני )ג)
161מ)

 ס,נני."ת .נ :נשנוש וב0אטרוגדנלגל6וגננ
 גיר ג""ר )מע"ס )כגיס ר6וי וסיס סמקתי גוס ,ס שלג סגרונמס
 ולמר כמען סנ.6ר להרי )6 ס;ג61ס גמר5כ b'o מ)6ך רטיית"ג)
 גמר6ס כיס מי"ן מרקס סג) ר6סונס סנ'ח מסרג ו6מיהי . ס;גי8ט)

 מ)6ך טס 81מר טגנר גיפר גן לחרי , ר5יוקי. טריו ht)a ,סנג51ס
 סיטוח קוודת כתי 0סנימ וקמרי , ג;גו6ס )" נסקין וט ויסים סנגי6ע)

t)heגמר6ס סמליך )סיריוס ;ג'6 8';1 זעתו :כב' דנה) הין סניך 
 . פנינו 6'ג 'סיס ומס , סמו ייגר פג5 נגה סמולך סיס 1)6שנגובס
 טנין סו6 ג' סיג הסיג , מהן גסם סיטור פתי 8מר' וט סגהומס
"hw(גיי 5גן . גזעיך hSS גמורם נגובס זניך) שיין תסיס נמסונ 
 יזגורו מ)6ך D"h1 גסס סנ6מר , וקמחו ומנית סנר עניין ~ריוסגיה
 וגובס ג'ל 1)8 גס;ין עמינס סיס ")6 סרג 51מר . )נגובס מניעו6%

 קי,הגוזזוחס י') קו), גה גמזרגח "מ,עיח מיוגס סי6 6ג) ,נמ,יס
 , סממן זגגי טמעו 16 סרקו )ספ ס;זמס ען סמדמס גססיתנאק
 Shn1 פנקן כיס ולגן , נמורס נגובס 6,1 יע'ונ' יני 6'ג וטויסיס

 ")6 ל') גזעחס טוס 16 עמסו 6טי מדגור ו0 גי סרג !1'9 ,גפר16חי1
 קו) O(P מניין וס81 ומיוני פט) 06 גי ג6מח מוסיית שמוטסנרפס
 פכגח נמורס (1uct 6( the)(w סמדמס סגת גר' :סיב גת)מוןותכרו
 וקמר , עמוסוגיי

 טסו"
 מוכן סייפו ר') , מנומן טסנו )5יס י"ס

 קסטות ממר . ס;ג1"יי סמי) צפע )ט.;ג) , כסג) סגתגמגמת
 כגמ וט) סוגן) ט) סי8מר ר') e(1h "0 טסט מפוי 610 ג)ו3!ס

 ס' מסך וימואס ונסגר חועס וסיס 5י" trhinn נמר ואגן ,סוודמס
 ג5 גסניסס כי , ממיס עיןש

~tcS 
 נזמיו;ס :נכתנ1דזוחס )רמו מפיקס

 : נמורס ג,נזוס סיס'ס )6 , סוס כטפין )טס נר"ס נוגסגפי
 גןגויו ס:עוחי מס גפי סמ1רס ברג ט) סןטס כ"ת כמוטס גר'!חרסנ'ן

 : סרג וטת )סקס טיכס גמסיג 15חס (וגי 4:נ;י קויית.1'
 h(D'G רק ")'ו ור5כ )6 גמן6ס ו"0 1נ') אמר. סר8סונס סקופי6על

 מ)"גיס הטייח "ס ג. מזיוו )" ג(דט 6ן ס' 6)יו ט;ר8כ סיסשסג)) סו6 ספירט ר') ט'ג. ס;ג161ה. גב) גגי תם," hb גמהטגס 1)6גתי6ס )" ס' 6)יו ורקס )6 סוס גי ס' ")'! ויין יאמר 8'ך גפר5וג)יס
 , מ)6ך ,1 ט) חסים וגוסס סג, סמ1רס סרג יחמי 051 סט5,0,ת
 , סממך ר"ייח ויגרס )6 ,עךרס )" מסוס 8מד ס,גו16ח גג)נמס

 1)6 קמרו עוין(סו
 חמק"

 ס'סיס רמי טסים ג)ומר סוגו"ות גג) גגס
 נגדר מחגירן סרמג, סיס ט06 (ס ע) מציג ואני . סננ161ת בג)כן

 פס;גו6ס )פי , מספק וט מ(סס סיס )8 סמ1רס סךג טוסןסננו5ס
 Sh וייתסס , ר4'וג וממפיט נתון ספוט) מסג) )טיוח סמליך 8)'יתסס
 גפף פ)י1 מעיר נ'י וסמל , גנגו6ס סר6סאס ססגס )סי4צ ית'ס6)

 )פי מ)6ך ססי46; וכיס ס', שיו הר6 קומר ,יק זס וגפי ,מ"ג
 וסמאך , גנגו6ס סר6סו;ס סכגס סי6 כ. , ס' ;גלת יקרץ9סר6ותו

 6)יו סוי8ס ספ6מר ודק כמתן סר6ס וגמם , כקרוגס סכגסס61
 מתוך 06 כנגח 0' מ)6ך ")יו 1.ר6 כוחמני סרג (כך )" ופיך ,מסם
 וסוף ס' מק"ן 8)יו וי6ס 5'ן גי , ג"" נוטר כ0:ס וסנט וירץססנס
 6) פ;יe't?h 0 י"יחי גי ניעקג וכן . ג,ס ג,עי סס;ס 6)6 7"ס)5
 : s(:r~ht רגיש וג")ס טמר מה"גק קיט h(h ר5ס )6 וכו'"ניס

 "גוסס עמס fi1JID 6(1 סרס )מס )" )זגרי1 וסנט "מי כפיתהקו'טיא
 tl?no נ %נ סוגס,ר"וח' כטנ"סנצקןק:גגסג:2גצלב;ע%'

 דגריl~ 0(Qht גמן5ס ג6ו )מס יקלס , נמר"כ "ס יי גפם,סיס :)" כענין סו" סגן י"מי 1"ס , גנט) ססס ~O'tDl 6'ג ס,ו 0)8ר')
 הקוס 6'ן ו') וג"מרס כלקו נח)ומיח :יקרס נמו געו קורןמנקי
 cr ג) )1 גכר18ח ח1ט)ח פסיס (ס ע) מסיג ואנ' . גט)'0 דגר'סנ)6

 , 6)יו סג"יס ),ורהיט 1ססוה 0ימיס ג) מנסנו סיס סגן )סוייעגמר5ס
 ס'( )ח' ימ(ק") גזגרי וכמנכו , נסוין סכיו גמי סוגרים ,ר6וולגן

 יוו:),ס קוהיוחג'
 ג;גו6ות רגיס וג16ס , כ1פ1נס יין עיזי ו8ס"

 סוס-ים ס(4' ,וןן כיס נס , ג:קין סס ג"טר סמע:יס פרטימיספרו
 משפט )מודיעו ו5ס 1"גיסס סרס פוק ע, )ס1כ'ת 06 נמך5ס,כסס
 ,דיקיס סיות 1)נ)ח' גו:ט0 סיס עסיסי כג6 מכ וסג) , וגווח,ססדות
 וספנך ;ניגוחו סיס )פיס וגס סיחו סלת )בנדיט גס ,גח1ג0
 פו.) ונמו יוחק 6ח סנמ) גיוס יעטס סוס סכת:תס ג1 וגס ,)וריס
 )ו )נזות ינגס )מס )nlhr~S 1 ונס , רגרפ יסר תעמס גן ט)גג'ר
 פוססמ"ג.) נניתצ ומכניסם לגכריס 8נ ססיס 3פי וט ססיס וכגותיכ D11D עגיןסם'י

 ומעיי
 לפ-ייז %רי וי'כ , יירפ יורישו  ולין  5ופמ

hsn6מר 5ג) , פוס ,ת"ס !)8 נקי גן "גיסה טטס 1)6 סוס )טס, 
bSSס מא' סיס) 

~h1DV 
 מס גכ) ,ורך טסיס )פי , סיקר גמימות

 נכוסס טרנס סס ע) 6תייס דגייס חו') זרמו וגגם , גוס 6"סר"ס
 סו6 סנג61ס גתר6ס ססו8 מס גי סרמגק יתסוג , סעסס ומסגוס
 מפך 011 , נכנר יותר כו8 נטתי גמני16ת מסו" 4מס ומדזמסכדוי
 סס,6 ממס נגני יותל כ61 גנג81ס )טג) סירוס מס גי סי6סלמת
 DJD1 , (tD~C לסור טסות יצפר 6ין מסרמג'ן וסתימס , )חוםורקס
 נקמרו סס)יטיח, הקושיא . קחו 'ננס 51'ד סגיו) מיי" ר' דעתס61
 ע) ,ו1פ סיס )פס PD1t~ ו)6 פרכס קסג) טמו r)h't 0'6 וגן(')
 6'ך גמר"ס טעמן סיכ 060 ר") . ס'ג , גסץןירגז

 נמק"
 כינק

 נספעיס סנקמי,ס סס6גליס 1ס ט) פסיג ואני . וגפע) גס(יןס1)יעס
 גט) "יסים 6טס עם פיטגג מסמו)ס 9,ר6ס נמו , כנפשייםמגמוה
גננית, מנק ססתפט)ות 16ת1 מסרגים , יעקג פנין סרג )דעת סיס וכן ,קרי

~scnl ט6יגריו נסי יריו ט) 11)ט ;מ61 מטנתו גסץ1ו (ס 
t)DerO1כי 6מר למס (') גימרו , י.רמעית הקהיא . מית'ונ W'h1 
Gto)bיימדו )8 ס:גי8יס גי , ומסי והנ,, פסס 6) פנים t~wa 
 גס יי פיר וייברפ  נרולס מריי ריר ולגר  כניו,פ, מרקיחמשי
 יפקג מסמי סיס ט)6 (ס ט, משג ואנ' . פטמים רקס ס)גנזסרס

 וופפס מלממס rh~n "סי6 מפת 06 גי ;גו"ס h'on פק'פסמי8ס
 6) פנים 6)סי0 רקוחי גי anth וסוף , (') גזגויסס טפו :, מוועס
 , סמ)ממס ע) פק' פאס נחז06 מצענן סו6 ק"נ.ס ופכי, וחנק)פויס
1Sh)גס6ר 1)1ס , עליו וגגרחי סמלצן עם טו)חמחי 8מר tt~h1D 6ל 
 (') גלומיו , ntttsne הקושיא : מלתמס נסן ר6ס ס)6 )פי כ,ס6מר
 w (6(otlb נ8ו )6 גי לוק יסנין גן )ומר יטעין ו6ח יעקו )קיוסוס

גזתי
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 88פח מב פרק שני מלק נבוכיםמורה

 נבואה של בהולם או הנבאה בפראה אלא פלאך, רברי שמע או מלאר ראית ש"ש בדעתר יעלה4א
 שנשאר מה על ראיה תביא שזכרתי זממה , בו אדבר בחלום אתודע אליו במראה , שהושרשכמו
 , מלאך שם בשתוף שזכרנו וממה , לנבואה ההזמנה מצורך שהקדפנוהו וממה ד , אזכה:ו שלאנהה

תדע
 מגבשםאפה-י

 טרו" נעכור לזכרו רצוי ;5יגוחמס : לנט*ס המרמס כמו מנד מזניח מכנס ושכן מגסיפיופו ר"ל כו'. טגס5ר מס על רציה חניך סזכרחי וממהמלקך: סגכי6 סנליך ל"ל , ההאגס מנזרך ססקדמטסו וממסר
 נו סי"מיגו למס סוחר

 ההזמגס מצרך סהקזמגוכ1 וממה : מהסגולות קצת עס ססמ1ןממשסו
 המצריח מהנר תדע מלצך טס גטתוף סוכרנו וממסלגגו5ס

אנרבנאל
 . ע'כ , סוגו6ס גמר6ס סיס סב) 6ג) , יתגנו שית ,0פ 6"0 1)6גיס
 1)6 גגהוג ותר ,6 ונס ג6נרסס ,ני6 )וט ליס פוס "יסתייגר")
 סמורת ;סרג 1ס סי פסיג ואנ' . גוגי6יn 0(1clb ט)6 מו')גדשני
6(1Dh' גי6 )וט שסיס( 

"(1 
 ענין ס6! )ו סיקס גי ספ)6גיס י6ס

 )סיותו רכי לסיס )סוייטו גזי )וע ומסידות חט6ס 6ת )מודיעוסזוס
 ~ah [') ג6ופרו , ס;סיח הקושיא : סז1ס 6נ;י 9ם יגבס 1)8מנו)
 וסהס8י0 סרעיס טוום c7h' יי'ו 6,ן , סו813ס מרכס )מטרח )1סיסרס
 מטיגי0 1יס . ט'ג גיחו 6) קנביס th1G )מס מנין מי 16 ,נגי6יס
 מעיר 16 רנון "ו גם יסים מס גזגר כמרעי ססו6 מס ג! גי וטע)
 מ'ג פיו סמורס סרג סגחג נמו , מ)6ך יקר6 ענעי גבהי 16עגעי

 רעעת מפני מסזוס )61ח החט1ררותו כי1 ג)וט סונגרווטהמ)6גים
 מנס )'וסף ;ורקס מ[') ;[עיר גמולן ס6)ה סת)"ניס וימיוס"ס
CDlfi, טפנעו מטל שגרו כמ)"ג.ס 16 , ו)"טהי )מגח שנרבה 1גמ)"ן 
 פנסתי, ";ר סוס סתמנס ג) !ך מי ג:6מר וסיטהו עטיגהס

 ססקזמנ1סו וממס , טופו מפרק גיס סמורס הרג נחג [ס ט)וכלסנור
 טסנר תדט מלקך סס ג:חוף :זכרנו ונומס לגכו8ס סכותגסמזורך
 : :מס מדיריו טחר18 כמו נניתיס וקסתו מנות ז3" נני%ס 8ינכסמלריח
 , הנגובס לפריס לוט 6ת יעלס hS מתורס שסרג ים על ת:י3ואני

 ל6 סלדטחו סרוס s;h' וג'פ , מוס דגך ר6ס "סו6 יבמיול"
 ל5גרכ0 כנכו8ס תרפס כיס כלו ;כסתור 8כל גכי6יס, כיו 1ל*' כללר15

 38 לוט ותכניים סדור Sh ג6יס כתל"כ*ס כ")1 נגכ61ת1 כססססר6סז
 ליודייו ס'  ;זך5יו יייור  וכלסיר הרית, ע3 נסנו סטיר ובגטיציתו
 סיס  ולוי  כלייס  וסייבי: פ,ר לכ'  והט5יס רעים סדוס קנסיגסיו
 והזע עד ס' 36יו ויין מן וגק;רח נודוכקח סרב לדעת כ3ססתר6ס כי , ככלים מן סיגנל רבוי סיס ולכן , נעוגם נחסם כלתי הנניס ק5ד

 לוע סל כלתהו ג'כ "גרסם ;ר"ח , מלנו גלינ זקפי פ5מריילסתו
 83מרו , ס;ניעיח הקויטיא : ססטכס כחוך והוכלל ג'כ מייכחסיהס
 %ת קח קוס סמ)6כיס וי8ינ1 כיס לוע ס3 ננוחותו ננר1%ס סכ3ו6ס
 , מרקס כ3ס ספרטס וכ3 פנין נם8קי סנט גססך ט3 מפלס ויקמרשסחך
 ננו6חו מרצוח סכל סוג מלדעה וב ע) מסיג ואני . נסדום לוטויסך-
 הנרסס. 6ם כ' , כיל נורשת ר6ס 3" )וט כי , 13ן סל 63 36רי*סט3

 הפרטם וכל נססך טל (:3ו3ט כמהכיס 1י13.8 מן סרמכ'ן סכרוספ:וקיס
 יתחייב נ* 6כל , oht)t כמרקס כיס סכל סמ1רס סר3 שלדעת סטק6ין
 6י3 , )361יסס גט;יס ~O'CDD סיס,ו וי" , נ0דוס 13ע סים8רפ01
 כגנ61ס נתריס ל6נרסם וט כל סך"ה סכקכ'ה סתורכ סר3 רעתסיב
 גמו סעייס 6ת ו;:;ן , ומחנת סייס 1"נ:י מסמ)"גים מט)ג6והו
 כזום ממט"ח סס;נ'ס 6)" , גן כענין קרס )6 ג;ט) 6מנס ,טסופר
 'רד ";ר nlcul1 ור1מ  ונפריח נ6ק סהס סער'ס "ת fi'nGO ,וננות'ס
 ל!06 )גגו כעיר )וט 1,דקח לגרסה וכוח ומח, , ס:מיס מןעמסם
 6) )זגג גוס ג":ר סיס 1')ן "ומרו [ס ע) ר[;ס וכגר . 1יאמרם

 גטוג סז1מס סמ)6גיס וינקו גהיג וצמיג , למשמו סג 1"גרססשנרסס
 )סדוס הת!"ג,ס גייס סגר ותתיג וג61חו םנוסקס במורכ 00(111ג)
 ימתוג סתווי סיג כוס יי , סתרשף מפסק קמרי טכיס כמערסזג)
 סימוקטנס

 סו" סכו"
 ומקין סיס JiDr )ו שנדמה סנגו"ס מג))

 וטת ע) יורה נסוה . גמר"ס הים סג) "ג! , וכן גן וכיס ,פנג61הו
 "8חה 1הt~:r'lco 61 סנון כמורססרג

 ot)h)no סחר שקמיי הם!"
 "0 ;: עמד ":ר סמקתי ") גג1קר 6גרסס ושגס וקמר גוסוס0פכס
 וכגס ויד" :ככר 6רן סני כל וטל ועמורם סדוס פני ע3 ויסקף ס'פני
 ניסי וכ61 "מר ::וק גת [ה טהר , כגגכן כקיטור סקרן קעתטקס
 )וט "ח וי")מ 8גרכס "ת 6!:יס ך[גור כגגה ערי "ח 6)כיסג;חח
 תורס הפקן ונס . !וט 3הס יבג ";ר כסריס 8ח גססן הספגהפתנך
 1גפכו; סמן6ס הגין ;גר":ונס ;גי"יה',ר') גמו סרג זטת 6מחחע)
 יהיס יסורס 63 ולס , נפעל מדגר נטכס 6ין מנידסו:

~lcco 
 סוס

 . )וט 1ס,)ת מסריס הסמחח )מקנס סיפר :נגר :סק נקי)ג:)ס
 ערי "ח "!היס נכחן "מר סוס גי נוער ט) [ס יעמר )ומרוצין
 יר8 גי מקטר )וט ניע) "מר וט "הר גי וטוו , רגיס גלשוןכגגר
 6ג, , (co(a )6 וסוס לשוער):גח

 ";נס סיוהס מפני ;ס )קנח יר"

 "'כ סס(גס תתין )וט 6ח ויטוח הסחוג 1Wh וסוס , l((ofnt)פיוס
 , צוער רום[6'ו1

~'Pht 
 "4ר מנס , )וע 1,1) 6גרסס סגוגוח ;נ6'

 נס;! cr~'c סוג גת'ס 'מ[ייג וקן , cCn )!"0 לגו כמעירפיוחנו 8!י , למטפס :,יחס רציי סיס סוסון ונס , מנהר י61 לוט 6חויספק
 סהורכ מסרקי טור: )סוס וסריכם סהירס גסס וצין , מפס) פרט')ג)
 n(h(ot ר6ייס גי )ו וסלמות מעלס 6נ) )6גרסס, מסרנן1)6

 מהנ"ר סוס . נסוין C1p1 ונפיס פי6ייח פסוס יוהר OhtiIOגמר6ס
 יתמייג c1(h , כגחוגיס מנוון גוי טקס )ו ים סמורס סרגטועת
 ופיוס , מפיכס (D'tD סמסס'ס סיביו 1)6 , גסזוס )וט סיטורממנו
 . סרמג'ן ;עחג גמו , )סומטס 6:ור ופינו , כנהוג סוחוזסוגריס
 בג) נוזר סמ1רכ ;סרג גמו כדגר קצין סרמג'ן "גחג גמםוקמום
 , יתרים סמים יחן מי , מ)6ך ידי ע) כנג81ס חנו6סו מרט'ס [ולסוגיל
 (ס '6מר )6 סרג גי , סמורס סרג גונת I1'?o ט," ג[ס ג)ס סוסגי
 ט:י' שמו , סמדמס סקמ מנ"ך גבס יכנס 6נ) , גגי) :כ) סמקךע)

 ~thsn הנגיפים ג! ו') מ"מיס (ה ו)ועחו , סררו מסרקיגסרגס
 סותמך גי , המקירה ג6סן;)רי8 ומלע'ס מ"ירס ט6ינסג"ס(ק)ר,8

Qht):11(מ;) נ"'גונריו )6 צגן , נשמי כמ 1)6 זמין מגלי !:ג 
 המורכ סר3 כנגד נספק יסקר כ3ר אבל : כמורכ סר3 מטןתל1גותי1  וס:יר1הי ק1:'והיו וכחרהי , סמורס הרג יגרי 1ז;ו "'ג כנס .והדס
 דגורו "ו כפלצך רשיית ;נוגר מקוס טגכ) סיס 05 כפרק נוסמכתב
htOה.הס יקמו :עדזח מוס יתק,יג וגסס, ט) גה!1ס 16 גמר6ס 

 1:3על 83 תדמים כיו גב סנ(כדו סמעסיכ וכי , כלס כג3ו6סנמר8ס
 [ס ע! והטורי )6 "ין מסרמג'ן 1י;)6 , (ה דנריו ג!! גפיוגמע;ס
 טסךג וסוך 0ס לך צין ו: וכתל 3י סגך8ס ומה , קומיותיזגחוך
 נעצום 6 גתי6כ הים וג1ר1 16 מפן ר"י,ח :ג! 8!" 6מו )"סמ1וס
 '[כור סונ81: מן סמן [: טעמו 61מר , נג1"כט)

 ;סו"
 Ph רקס

 'ן.' [7 קמר ,"מי 16'טסה
 סכו"

 "ינו סעקיזה טו'ן 1סנס , מק"ן
מוס

 סמיי
 , חמר "1 יעטה "י: ר"טונס "גךכס ררה !6 גי ,

 ;סו" גן "מר )וההגזן 1)"
 טקידס ric~e עוין h(? , מפן

 ;כהקסים הו"
 "נרכס ותגס הגה1ג יגר , )זן "ח ו" קח הננוחכ נמו6וח )"גיהס6מר
 יום וגכקיז גנט, סייכ ספר 18ה1 1כ) , חמריו "ח ויהגו;גגקר
 לעלים פסטל כמונת על גגו ילהק כעקד עד סגנוני מלוסנוחר;
 :!;or1 7 גוו, "ח );הוט המ"ג1ח 6ה וי:מ 'זו "ח 6גרסס1י:)ח
 נפט) ג[ טנטסכ hSh מרקס, ;כיס )ומר "'ג ו"'" , המו"ס "מרימ.ס

 , הר";ונס "מרי ימים נ' )1 ג"ס "הרח ;מ"כ ה,תס 1["ח מנעי.") יזו ח:)מ 6) ויקמר Otnro מן ס' ממן 6)י1 1.קר6 טעם1ג8וחס
 8הר 6') מנס וירץ עימל וים" , כ"ת טניס מכנגו6ס "גרפסוכקין
 גנו תהה O)~usויע!ה1

 [יקר"
 סמק1ס :ס

 טסו"
 ~torh 61[ , 'רקס כ'

 כננט ;כפי סחג,ר כנס . ס' ),0 נטגעקי גי לו ועתר לתרחננושק
 ס,הס )6 גניהם 6גרס0 סרוס ס6' כננו"ס , המורס כזג וכו'ספחות:
 סנגו6ס סקר טסמזונקת

~h1G 
 ס,תכ מטס 6חח ג) גי , כמסיס גרעו

 ט[1 !ן הזע . וגסקין גמע! סיו ג)ס עתם :סיו וסתע;יס ט,מסגפני
 , 1:י1ן ג:ו.ן מ'ג 3(כ'ד סגריו ר6ס , ג6תת כמורס היו טיוחסיו
 סמע;ים סב) יפירו: ןעחו טסיכ מכס וחר"כ הט;ידס, בטלין ;ס:נהג

 לכוכבת ומהכוננות גס0תכלוח וגססן כמקין גאו עק'דס (r~lrקגוכרי
 )6 ולכן כוס סרכ כדגרי סכנתו כיציג סרתכ'ן וכנס . וירשתוסקי
 כמנ"ך גר"'י0 הרמג'ן זגג אמנם . ה:קיזס גטניין זני גוביוס(;ס
 )סרג כמלס מנה "'נו מרגום ידי ע) ננכה מני ;יהיהשיפקר
 ממר" ")1,י ור"ייח הירפס("ת גרי הקמח מהו "מוס . מקן הנס הדעת ט) המ1רכ )רג י0 כי ,ט)'1

 גרגרי הננסס גתר"ה כיהה כקם
 [') ctrr1n ועת "גי ר"ה . כבמכין גזנרי וגזע! גסקין "וכומנ'ס

סה1"
 "1)י יס סנה , גס;'ן ג)ס סדגר'ס :היו ר') הומט, גפי כסמת

 6! )וגר ג"כ ג":י ס' וחך 6מר1 וכש גגהוגיס [ה ע, מכרחתרקס
 טנדר מס ;ג) ט,71ה ט"ף יורב :גוה , !מקומו ;ג ו"גרכס6גרכס

 ,ישע,צםעךמ: נוצ,צייגולןנבןבנ:ש
 "גן:; 6) )זגר סק'י קג)ס מעיז 1p)cc( כינן , סווגרחכגרפס

וכשרסס
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 מב מב פרק שני חלק נבוכיםמורה
 או שמעותו ה אשר הדבור זה כי , נביאים ואשתו מנוח ולא , נביאה אינה המצרית שהנר תיע)ג(

 שאינו לאיש ילוה אחד ענין והוא , תמיד החכמים וכרוה אשר קול בת כדמות הוא , בדעתםשעלה
 בתורה, אשר הפשקות רוב הדוהה העקר והוא ז השם, שתוף בזה ימעה ואמנם )י( ימזומן,

 , בשדה תועה והנה איש וימצאהו ביוסף שאמר כסו , המים עין על ה' מלאך וימצאה אמרו והחבוקח
 : מלאך שהוא כלם המדרשותולשון

 וזהו , במשלים יתנבאו פעמים שהנביאים ממורס( 'סוגי nvSon )ת"ו בחבורנו בארנו כבר מגפרק
 ההא הנבואה במראה ההוא המשל ענין לו ויפורש , המשל צד על דבר יראהשהוא

 לו ופירש לזולתו החלום וסיפר נעור שהוא ההוא בחלומו וידמה חלום אדם שיראה כמו כי ,בעצטו
 ענינם שיודע מה ג"כ החלומות ומן , חלום בתוך שנפתר חלום קראוהו אשר וזהו , חלום והכלענינו
 בזכריה שהתבאר כמו , הנבואה במראה ענינם שיפורש מהם יש הנבואה משלי כן ההערה, אחרא

 משנתו יעור אשר כאיש ויעירני בי הדובר המלאך וישב , ההם הטונלים הקדים אשר אחרבאסרו
 חלם דניאל באמרו בדניאל שהתבאר וכמו , המשל לו פירש כן ואחר , רואה אתה מה אליויאסר
 עד פירושם, ידיעת לחסרון האנחו וזכר , נלא הטשלים זכר כן ואחר , משכביה על ראשיה וחזויהזה

 ויצינא קאמיא מן חד על קרבית אמרו והוא , עצמה הנבואה במראה פירושו והודיעו המלאךששאל
 שהוא שזכר אחר , חזון ההוא הענין כל וקרא , יהודענני מליא ופשר לי ואסר דנה כל על סנהאבעא
 אני אלי נראה חוון זה אחר אמרו והוא , נבואה של בחלום שזכר כמו הסלאך לו שפרשו מפני חזא,חלם
 וראה וחזה רא"ה, מן ננזר ומרשה חזיה טן נמר fwn כי מבואר וזה , בתחלה אלי הנראה אחרידניאל

בענק
אשרי טובשם  ממס לזמר ר5ס . )כי6יס וכטחו מגת 6% גכי606יגגס

 מזניח סכגס ומוכן הכס סגכי6 סי0יס סקריךס0ק7מחי
 ונגוח מסגר תדע , גסל6 פריסות 00מון מורגיופרוס
 סכן וכל סיס סקרן עם מנוח כי ((oth1 סי1 ל6ויוסחו
tnohטמעו0ו 6סר 70כור כי תנין 161 כגר סכן וכל 
 610 כיק 0רכ דעת לפי , כיק כדמות כנעמס עלס16

 מגסס: קולחין תיטמע סח1סכ (ID1h כבמיון מזק olhהיפיס
 0ססוק מנור מס כי ר"ל . ono מתוף כוס יטעהו"מגס
 תעקר ו610 . לנד דמיין עגינו 0מל6ך ו0 כי 61טחומגיח וכן גכי06 ט0י6 ויחסג1 6וס כגי יטעם 0' ומלצךלהגר
 תכין כיסר גי נו 0ר5ון גת~רס, 6סר שספקות רוכסד1חס
 ויסולקו 6מתחס על רכ1ח ((mbl תכין מלקך מלחמסו
 סנגר על ורייס . נח~רס כ6ו 6סר רנות ספקותמעליך
 ~os ו0מןרסוח 6יס 1ימנ06ו ניוסף מנים לסרןגימר בו וכ'651 מ5י06 לטון וימ65ס סכתוכ סנטר גכי606יג0
קמרו

"100 
 מגס ,ff' גן 0י0 כי גכי6 סיס ל6 ויוסף מלקך

 חון 6יס ר06 וכ6ל1 יוסף דמיון 0ו6 6100 סמרך כל6כל
 גלם 6ומריס ממעתי וסטיכו קסיו כעכור ס6ל10לגם
 סמלצך סיס יוסף 56ל 0נר06 0מל6ך סז0 ונונד17תיג0
 : מ5י06 מלסף כסגי0ס 0פס1ק 0ו5י6 סגר 6נל0גר6ס

 )מנום 16 )סגל סמוקך זכור גי ר') כדעחס. לעיס סמשס161ה
 מס 6כ) כמכמס מסורסמיס ניו )6 גי גן) גכו6ס סיס)6

 סקו) ססמטו מסט ומס כדמיוגס מזק דמכן סיסספמעוסו
 )פי קו) גח כי s'p גח כנמוח וגסו , ne)S מון יונק6100
 prn סיס bino סקו) ססומט פס"זס עגי')1 וט סרג7טח

 ו6מגס 1 : )גסס מון יסמעס1 כ6)1 ססו6 נדגלסדמי1ן
 )סנר מפסוק ס6מר מס כי ל") . ססס סחוף כ,סיסטס
 (l'bt,the1 ססי6 וימכנו מתך כסחוף 6יס כגי ילעס ס'מטך
 . מטך וימ61ס קמלו 1ססכוגן ח : מטך סחיף ר") onl~oמעקל וסו" ז (nhts: כיחי )כל דמיון ענינו סמאך וס כי , כןנעגין
 סססוק סימל גג61ס היגס הגר "נ) סג6מר ססמ)6ך סל"י0ר")

 כשסף טג'6ס )סגן אמל גוס 1כ'1)6 מפיקס )מון1ימ61ס
 מיוסף מסק ph1 , מטך ססו6 סס6יפ ו") וכקלו 6'סוימ61ס1

 דמיוןיפף דמיון סיס ht~o סמ!חך 6כ) גכי6, סיס )6 סגס י"זכן
 16מליס פמעחי וססיכ 6מ'1 ס6)ס61גס ))סט מון :ph ל6ס1כ6!ו
 עס "מד סיס מסף "1) סיקס שמנ"ך ;~cr ומת דוחיגס,טכס
 : מפיכס )ס1ן כקני0ס סססוק סוסיך סנר ")) ס)ר"ססמי6ך
 'דע עסגחו סיעור 6מר ר") . מערס 6מר א מגפרכן

 כמו מ7לנוח כסס סי; olino 6(6מחרון

 כחנ1רגו קיטרגו נכר מ3פרק
/llk/llW."kk~ 

 לו ויפרס SIno נד על סדכר ירפס ססו6 ווס , כמהליס
 עגיי

 se סטטוס וספר געור ססו6 כחלומו וידתה olSn 076 קיר06 כמו , כענניי 0סו6 סגגו6ס כמרפס 6100י כמפל
 גסוס, סוס סגכי6יס יר6וסו 6טר גתסליס טעגין וכן חלום, כתוך סגפתר "olS טקר6ו מס וו0 חל1ס וסכל עגיגו לו ופירט,ולתו
 נמר6ס מעגין קי0 כן , 0חל1ס כחרון מסגתו סיעור 6חר 6דס מידע 0יקינ0 6חר עגינס טגו7ע נוס עוד 0חלות~תומן

Oht))O6יס יזע סל6 מס סחלומוח ומן , המסל ססו6 ת0 יזע It1PP למי ידעו ע6 ירקו 6סר כמהליס סגני6יס כן , חלאו 
 כי"ח ייע ל6 7גי6ל ו0ג0 , גגכי6יס וס גתנ6 כי pnD וקין 0רכ וכר ל6 סג' 0מ'ן ונס , 0גכו"ס "1ת0 פירנס  ידעו hSl מסל610

סגו6ל
קרשקשאברננאל  אינה שיגר תרע )נ( : הנשה גיד אח 'שראל גנ' יאכלו לאע'כ סגתוג טוין גי סתר6ס מכ)) ג'כ )נו ו".ן )מןומו, סגו"גיסס_

 או שמעוהו אשר הדבור זה כ' נביא.ם ושטתו טווח ולאנביאה . ))וט "תדח ש"ס 1"ח "ס"ס )ומ: "'ן ונס , יסנטו )"ומלותיו
 וכשחבים גדול המה בכאן . קול בת כדמית הוא ברעתםשעלה כ"גדר.ס, מיקמר גמז )~ע ") ")סיס וירץ גהה)ת0 )~מן ר"ו, סיסס"'ג
 בהוך שגאטרו שתראה הרבריט כל כי , קול כת ענין שיהיה : סרמג'ןג7גי, ולא כרעהם עלה ענין שהוא רע'וניך יאמרו לא הסיפוראותו וגי"יט סין 4)6 סד1ס "1:י "גן ~ג) . 1גי6 כיס )6 )וק 5'6ף

 אמר שהפסוק רואה ,אני אמש , משותף עם ומלאך מלאך וראו בו הרצון , השם שתוף ביהשעי:
 ו"או

 כי מגוח ירע
 (אך(

 הוא ה'

פרק
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 89פט מד מג פרק שני חלק נבוכיםמורה

 הדרכים שני אלא שלישי ררך שם אין בחוון, או במחזה או בטנאה אטרך בץ הפרש מ, , שיטטת
 שיתבאר, כמו מדרטת בהם שיש אלא , בו אדבר בחלום אתודע אליו במראה , בהם התורה ספרהאשר

 הנביא ידע היקיצה אחר אלא , הנבואה במראה ענינם פורש שלא ב רבים משלים הנבואהומבהטלי
 דברים הנביאים שיראו כמו כי ודע . הנבואה במראה זכריה לקח אשר כמקלות הכתנה, היתהמה

 , עמוס ראה אשר אנך וחומת , יחזקאל ומגלת , וההרים , והסוסים , זכריה כנרות , משל בהםשהרצון
 הנרצה אשר המשלים מן לזה שדומה ומה , ירמיה ראה אשר נפוח וסיר , דניאל ראה אשרוהחיות
 מצד הנראה ההוא הדבר שם עליו שיעיד מה בהם הנרצה דברים עוד יראו כן , ענין לחקותבהם
 אחד יורה משותף, שם לו יש דבר להראות הוא המדטה הכח פעל וכאלו בשם, השתוף אוהנזרה
 להורות הכונה והיתה , שקד מקל ירמיהו כמאמר , ההמשל מן מע נ"צ שזה אחר ענין עלמענינו
 , קיץ כלוב עמוס ראיית וכן , השקדים טענין ולא המקל מענין לא אני, שוקד כי שק"דואטרמשתוף
 אותיות אחד בשם ההערה שתהיה מזה נפלא 111תר . הקץ בא ואמר הזמן מדת תום על ממנולהורות
 ולא ההם השמנע שני בין נזרה שם שאין ואע"פ , סדרם בשנוי ג אחר שם אותיות הם ההואהשם
 במראות הצאן לרעות המקלות בלקחו זכריה במשלי שתמצא כמו , פנים בשום ניניהם עניןשתוף

 היתה ענינה בתחלת שהאומה המשל בזה הכונה והיתה , חובלים והאחר נועם האחד וקראוהנבואה,
 אותה. ררצה והשם לזזה מיושרת השם בעבודת שמחה והיתה והיישירה הנהינה אשר והא השםבנקם

 שאחריו ומי משה או ומיישירה, ומנהיגה , היום האמירך וה' היום האמרת ה' את שאטר כמו ,ואוהבה
 כירבעם חובלים מנהיגיה ושם השם וטאסה השם אהבת שמאסה עד ענינה נעתק ואח"כ , הנביאיםטן

 מקרוא ר"ל ע"כ ממנו לטד כן ואחר , כרמים מחבלים טן , חובלים הנזרה לפי המלה זאת הנה ,ומנשה
 סדר בהחליף אלא מחובלים ינזר לא הענין וזה , אותם השם ומאוס בתורה מאסם על חובלים,שמו
 בהלה נפשם וגם בהם נפשי ותקצר , המשל מזה והנעילה המאוס בענע ואמר והלס"ד והבי"תהחי"ת
 , במרכבה באמרו סודות ד ג"כ זרים ענינים הדרך זה לפי ובאו , כחל ושמהו חבל אותיות והפרבי,

 מכח לך יתבארו מקום בכל בשכלך כשתחפשם זה זולת יבמקומות וחשמלי , עגל ורנל , קללנחשת
 : ההערה זאת אחרהדברים

 תמיד, זה נשיב ולא פעמים שבארנו כמו בהלום או במראה תהיה אטגם הנבואה מדפרק
 ואפשר " פעמים שבארנו כמו משל שיראה אפשר הנביא כשינבא כי עתהונאסר

שיראה
 טובשםאפורי

סיחכ~
 כ5 קן עת עד סדכריס ותחימיס סתוהיס כי כמ"מסנ61ל hSh עגייגס פורס ט)6 ב : סמ"ק מזם ע"ס כסלק

 מס5 כסס ססרנון 7כריס סגכ'6יס קירע 1כמ1 , 511ת1סכן 6מר h(h סמ)וס מחרון 'וסע ס)6 כמו ר') . סיקיגס6מר
 6גך וחומות יחוקnSunt 56 ומסריס 1ססוסיס וכריסכנרות 6מר 6)6 סגכ61ס עג'ן P71P ס)6 )פעמיס יקלס גןסיקיגס
  לון סדומס ומס 7גי56 ר6ס 6סר ומחיות עמוס ר6ס6סר סדר כסג~' ר") . מדרס כסגו' ג : כמקין סגכו6ססססק

nifntb~: כסס סגרגס 6סר סמס5יסמן . ומסם) ועג) וקן) גמטח כמרככם גימרו סודומ ד ntpnS ירקו כן סגם ענין 
 סגר6ס ססו6 סדכר סס מיעיר תם כסס סגרגס יגריסעוד ר") , גמוטח וקמלו . סנוירס מנד מס מסמוס ס6)1ד")

 סו6 סלאמס מכח סע5 וכ56ו כסס ססחוץ 6ו סג,רסמגי טל") לפסל וק)) . 1' כסרק נ' כמלק טכ6לחי וגמז .ססחמס

~spb
 ע5 מעניגו 6ק7 יגרס מסגתו סס 5ו סיס דכר5סר6וח דגל ל"5 ועג) . וגמסילות 3ק)ומ סי6 סססמחס כקומר

 טן מין 3"כ  סוס 6חרעגין סיכור וכמו , ntssnn ע"ס פסוח עחיס ד") ומסמ) ,ענו)
 ססת~
 חלל ירחיסו כמיתר ,

 ל% 6גי ס91ד  61תר סקר גסס1ף לסירות ג11גס1 וסיס סקר ו מליפי טחלק 1,נסרק
 T:p כ315 עתוס רציית ~כן  יסזריס, ענין ו65 סתק5עגין ושל . עמו מדלל הטס 6ס פיר16 י6פפר " מרפרה

שעקתג%;:ק"יי",
 צנמן'ן'מי ע~לש4 יזי:' ו"

~hno 1 ,4פ 
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 מה מר פרק שני חלק נבוכשמורה
 הלא אלי מאטר שאמר כמו , מאד הרבה וזה יראהו והוא עטו מדבר מלאך שישמע ואפשר , לנוילך ומי אשלח מי את אומר י ק% את ואשמע ששיהו נם"ש , עטו ידבר הגבחתה במראה הש"שיאה
 מאץ מאד הרבה תה , מדבר ,קדוש אחד ואשסע , בי הדובר המלאך ויען אלה, המה מהידעת
 כמראה טראהו איש חונה ביחזקאל כמ"ש עמו טדבר אדם סבני איש הנניא יראה ופעמים ,מספר
 הנבהר יראה שלא ופעמים , ה' יד עלי היתה המאסר שפתח אחר ונו' האיש אלי וידברהנדהית
 בין אדם קול ואשמע ב דניאל כ"ש יקראהו, הנבואה בטראה לבד דבר ישמע אלא כללצורה
 כי , אלי מדבר הקול את ואשמע יחזקאל נ'כ וכמ"ש , אשמע וקול דממה אליפז שאמר וכמו ,אולי
 הנפלא ההוא הענין הבדיל אכל , עמו דבר אשר הוא הנבואה במראה השינ אשר ההוא העניןאין
 ואחר אלי, מדבר קול את ואשמע ואטר וצורתה הנבואה בענין והתחל , השינו שהוא באר אשרהזר
 הנביא ישמעהו אשר הדבר  ששה אוטר הפסוקים, עליה העייו אשר החלוקה נהלתן שהקדסנוהומה

 רעם שמע שהוא האיש שיחלום כמו , העוצם בהכלית שהתז נ"י לו שידמה אפשר נ הנבואהבמראה
 ההתז  הרבר שישסע  ופעטים ר , גוב  זה החולם יחלום פעמים הרבה כי יעה או רעש ראה אוגדול
 )" הנודע הרניל בדבר הנכחדה בטראה ישמעהואשר

 קראו כאשר כי הנבאו,שטפיל ~PIP זה לך יתבאר , דבר מטנו ירחיק שלש עד

 הש-

 , פעמים ג' פעם, אחר פעם קראו הכהן שעלי חשב הנבואה בענין
 היה לא באשר הוא עלי, אותו חהצב והיותו זה לו חייב אשר כי חומד , זה עלת הכתוב באראגע
 ושמהשל אטרו חבוא , הסוד זה עדיין לו נגלה ולש ה , הצוה באשה  יהיה לנביא השם שדבר אויודע
 נאמר ככר טתנבא כיאשר נבונה, לו קדמה שלא בו ררצה ה' את ידע טרם אמרו ההיה. או , ה'דבר הווי שכן לו נגלה ולא יודע היה לא שהוא בו ררצה , ה' דבר אליו עלה וטרם השם את ידעפרם
 קורם שננבא לא ושמואל כן ענינו לפי הפסוק פירח% יהיה , בו אדבר בחלום אתרע אליו במצאהבו

 : ודעהו , הנבאה צורת תהדק כן כי ידע לא ו6הלזה
 , בתורתנו שהתבאר מה עם העיון שחיבהו מה לפי , הנבואה אמתות פבאור שקדם מה תפתר מהושרק

צריך
 טובשם

 תן6ך יסמפ וספתיס , ס' 9ול 06  61סמפ כמיס פמויצנר
 ירפס וספתיס , מ6ד פרכס 011 ירישו וס61  עמופדנר
 ומנס כיתות6ל כת"פ סתו תרנר 6רס  פוגי 6יס0גני6
 סל6 ופעתיס ס6יפ, 6לי ידבר נססת כתר6ס מרפסו6יס
 ת6יס hSI  ממללך ול6 תפסס ל6 כלל קורס סיניהירמס
 דגי6ל כת"ס ייר6?1 0גכ61ס כתריס לכד דבר יסתת6ל6

 ל6 כי 6סתפ ילול רתס0 6ליסו וכת"ס , 6רס קולו6ספט
 ו6ס  ולתר , סרכור ענין פסיג 6כל סתרכר סגכי6ססיג

 סגכי6 יסמעסו 6סר סרכר ז0 כי סתדע ר16יססקדת0
 ספתיס תרכס כי , כעס 16 רעם 16 גרול רע0 ססתעסייס סית5ס כתו 0עו1 נסכלים ס?י6 ג"כ לו סידתי6ס4ר
 6סר 6100 סרגר סיסמט ופעמים לג זס סתולסיחמס
 ירסין סל6 סיורע ארגיל כדיר ?ננול? כתר6סיסמפסו
 סעס יסר מפס 9ר6י  ככסן פעלי ססנ סגגו6סנפכין finp~' כיסר כי סנגי6 סתי6ל מעגין לך ויספרר ,פפנו
 0ייכ 6סר גי ויתר וס עילס  כגסוס כייר ולח"כ לג"פ
 סססס ירפ סיס יל6 לסי עלי ססו6 סוסכ וסיותו וס6
 ססיד וס *לצ נגלס ול6 50ירס כ61ס כגגי6יס ירנריס'
 6כ5 רעת  56 6יס ידגר כלסר כגדיליו פדור ית' פססגי
 נג15 ל6 זלכן , נס65 6תר כסגין עמו מוכר מסיס חוסכסיס
 נמס 651 יטע סיס סל6 ר'5 ס', דגר 56יו יגלע וטרםס'

אפדי
 כפג וסרב . ממלק מוס מ"כ צסרק למעלס ספין וסהיגס
 גפרנו עוד סגני6 סיר6ס ob 1~Db %ל מיסנסלק
 061 , שיי רחוק 0ו6 עמו ידק יסטלס טפס כאייוסגט6ס

 כסלק Sff1,htww בסרק יכלר סלכ כי סססוכס . סחירס orק
O~Dוכסוף שכולס כפר6ס סיס סמר6ס ססמ)ח 6ססרכמלעס סרכי* עם ידנר ססס'י טגפג6 פסוקים כ16חס ס6פילו 

 זס  סיף וסר יסתלס סגנו5ס יגל יגוריי  תלום  וסגגסחקע

 יסדר 0גס סרג כס5פר 5"ל טין, יסטון ססס סינגר6"י
 גו ירסס עפו ידנר 0גיו6ס נפריס יספלס ססספירנס
 : גבהיי מלוס וסג גססקט ולכסוף מריס סיף סינופךגססתלס

 הספר ג : גסרפס גנרל קול tor ר"ל . 5וס קול ו5סתפב
 'סי0 מפסיס גידפת סגכר5 סקול סוס ר"ל . כן 03 לוסירפס
s'pסיפפס ונטפיס ד : ורפס גדול רפס כקול ותזק גדול 
 מ91 וסייס סג3רilpo 6 יסים פ% *סיר ר"ל . ס0י5סדגר
bSb1 וכו'  סיביו ספוקן יעגין  יססיויס ולסי רגי6ס קולוס 
 סיס ל6 שסיע סקול סזס ר"ל . ספוד or  פריין גנלס 1ל6ה

 סגכו5ס :IWS סלמים לו סיס'ס נפדתה גכר6 9ול שסיספסנ
 : הכסן טלי מפגין לו סגלהער

49שקשאברבנאל
 היפטם יקיקטמייהירי%ה %4 ער  ח( מי 8ר9 אתרסן:  צצז בן % ט מהפרק

פיקפוייחת ו חצטאשא טרמני גררר וצא שמעו אשר הענין שזה ~awn לא וטיפ קיפמפ מי ים %fm 544יש 9י*ן פי פי*פדהחשפחאפ,
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 90צ מה פרק שני הלק נבוכיםמורה

 אק נבאה טרדנות אקרסם אשר הנלו , האלה השרשים שני לפי הנבואה מידנית לר שאימהיצדז
 ימנה ולא , לנבואה מעלות הם והשנית הראשונה המדרנה אבל נביא, מהם במדרנה שהוא מיכל
 בקצת יקרא ואם , בהם הדברים קדטו אשר הנביאים מכ% נביא משתיהם למעלה שהניע מיא

 טוצא היוהך הטררנות באלו ימעך ולא , מאד לנביאים קרוב להיותו כללות, לקצת הוא , נביאהעתים
 שבאתהו בעצמו ההוא בנביא ויהכאר , המדרגות מאלו אחת בצורה הנבואה באתהו נביאבספרי
 הנביא נבואת קצת שינא אפשר , אזכרם אשר הסדרנות שאלו תה , אחרת מדרנה בצורתהנבואה
 ממדרנת למפה מדרנה לפי אחרת בעת אחרת ננואה ותבואהו , מהם אחת צורת לפי אליוההוא
 מטנו ותפרד עת יתגבא אבל , בהתדבקות ימיו כל יתנבא לא שהנביא כמו כי , הראשונההנבאה
 לטפה מדרנה בצרת אחרת עת ינבא ואח"כ , עליונה מדרנה בצורת אחת עת ינבא נו , עתיםהנבואה
 הנביאים משאר הנבואה הפסק מבלתי שא'א , נבואתו הפסק עת אל ממנה לסמה מדרנה עלנשאר ואתי , םםנו תשולל ואח"כ ימיו בכל אחת פעם אלא ההיא העליונה למדרגה עיע לא אולי או ,ממנה
 , %( ירמיהו טפי ה' דבר לכלות באמרו , בירמיהו שהתבאר כסו , גדול או מועם בזטן אם טוינוקורם
 גאה הקרימי ואחר , בכל ההקש והוא ב , האחרונים דוד דברי ואלה באמרו בדוד שהתבארוכסו

 : ואומר אליהם הנרטז הטררנות בזכרך אהחע , והצעתהההקדטה
 , גדול טוב למעשה ותודהו שיניעהו אלהי שר לאיש שלוה , הנבואה מדרטת תחלה אומשהרגה

בהצלח
 שבשםאפתי

 מירטם כי כו ומרגון 1 6תת כססיעס מפס וסספס נכו 'l'be לגער רנתו . מטחיסן למעלס הנניע מי א מהסם*ק
 מדרגם פסס עלס ל6 וממס עמר מגיס מס סנגו"ס סמזלנוPDD 0' מעלס )"י11 ססג'עמי

 וסת0יל . כתמירות 05רוגס למדרגס עלס 6כל מדרגס 6חר : כמומ)ס סגכי6יס ככ3) סיפנס גני6 610 לט0יסן 16סר6פוטס
 מס לסי סגכו6ס Pnnh מכיתור סקךס מס 5חר 61מר : סגכי6יס %ל ככן לגמר ר5ס . נכל ססקפ 1ט6ב

 "קרקס "סר 61לו כקורס טיחנ"ר מס עם מעיון סיחייכסו מס כפי 0סס סקל, סטר0יס סני לשי סגכו"סמעלות
 גני" מסס כמפרנס 0סו6 מי גל "ין , סגגו"סמדרגות

 סנללוח ע"ג סו6 גכי" יקר" oht , ססס ס7כריס סק7מ1ס ס;כי"יס מכלל נכי" מ0תיסס למעלס 0סגיע מיימנס ול" לנכסס מעלות סס וססגיס סר"סוכס סמ7רגס 5כל ,
 גורת "חרת סעס גנו"תו יסים גכי" ויקר" כגכו"ס נב" ס"י0 סוס נר5ס ו6ס , מ"7 לגכי"יס קרוגלהיזוזו
 ק71ס סגגי"יס מסקר סגגו"ס מפסק כלי "ססר ו6י "ou9 ,70 "ל6 יתגג6 סל" "ססר וככר , תחתוגס כמ7רגסינכה ושח"כ סעליונס כמדרגם סגכי5 ס'גכ6 "מסר וככר למטס, יס,ס כין סר"סוגס ממךרגס למעלס יסיס כין "מרתמדרגס  כפי אחרת pnh OPDI מררגס לסי פעם סגכי6 טיגכ6 אפסר סגכו"ס מבנגוח "לו כי זס יטעה 6ל , mnhמנרכס
 נוד דברי 6לס. כדוד והמר ירמיסו, מסי ס' דבר לכלות 5מר כירמיס סיתכ"ר כמו מועט stv) 16 טמןמנחס

 : סגט6ס מדרגות סיב סקחע ססק7מס ו5ח סגעס 7061 , סגגי6יס כל על ר"יס תלקח מוסס6מרוגיס
s~p כס"ת ננול טוכ xpn5 סירופ 0יגיעסו שלסי  עור ל"יס פילוס כגכו5ס מקרטע תתלע אהמררגה

אברבנאל
 . הנבואה בספר' מוצא היותך הטדרגות גאלו מעך ולא :סנגי6יס
 נמזרגם ט1ג6 סרג עמ)6 ס1גי6 סו8 וס ו6י ,ס סו6 מי )יעחר6ף
 וקומר . מסמירגות "חרס גמזי;ס וג6 סריס ופעם 6מ0, מטס6מ"
 פס וס61 נגזו שיסופק 6ססר 6' ספק ע) )סטיג ג,ס ניון 0סרנ6ני

~)hina
ShlnO "וגתג סנגי"יס, מג)) ס61 6סר ספרו סגחנ :,גי 

 גנג61ס למרס )6 סי6 ;י סגתוגיס מג% וכמוס רות מגלתג'ז
 עניסס וסיו (twiht וספר מלכיס ספר טגתג ירמיסו וגן ,גמ1רס
 onnfolI קנות מגבס ג'כ וגתג , ס)גי5וס ספרי עם וסוטמו גמורסוגובס
 pS~D( ט6'יו טיב יסיג וט ועל : סוגי6ים נסוך 1)6 סגחוג.סגאוה
 כהקר עלינס גמירגס 6מ0 כעס י6)ס מסנגי5יס 6תר כ)סיננה
 ע)יו,ס מדרנס ג6וחס ט"ו )6 6מר0 ובמטס טסם סססייס 8ו0טג0גו
 ohtsn מג% סימו )6 ו%ן , סמג"ד 16תס וממגיו כ6ןשיוכך מטסית וסי6 מקדט מרוח- קסמם כתררגס 6)6 פסנג61ס 'omh כתגוק6ער
 ירגון גורג ו1ס1 . ג1ג61י ו% סקופ גרוע ט,"מי1 יגתוגיס מגן)6)6
or~, מ'נ גססו )מטקס גתנ קגנר גסיומ סוס גמקוס ס8)ס וסזגו'ס 

 )ג6ר ~lh's 0ס כ' , מפט קוים נסגימ מסנג'6'ס נסרקתטסוג61ס
 ס,ס מספק )סטי סג'"1 ג6ן 8מ,ס סמימס, מגח ע'י סי6טסנג81ס
 6חפ ג) ;גרוס טעי )1 טג16 גן סוג '8מר ג6גרסס טגס גע'ס*גיר סמר6ס מדרגות גכ'18ר וט 6מוי וגס . ס1ג61ס גמירגות פיקרסט1גר0'

 : מסלמות גכוגת נמורג0ממן
 )מס סחתי , כו' טדרגת תחלת רואשונההסררגה

 סיג סגי"
 מילגות גסן Oi~w סר6סו;ות סמירגותס0י

 1)6 סגגריט שיסיע ופי , 06ו מזני ס0ס ~ohtl מי וי0 ,מפורטיס
eh~tסמזנר סו6 מי , PttOt 6 סי61 נסרק סוגר סמירנוק טגנתם( 
 נפרק סרג ר6ט )גן , גמר8ס "1 יחמוס ס1נו8ס מסום סגל)עעס
 פסיו DDthn גיבוס טסיו 6ותס גסך) סמזרג01 שחס 1)סזר )וגורס,ס

 מעמוס לן ט16גור מיין , ס,ס מפרק גסמ)ת ;6ן 5מר וט וע) ,גמר6כ
 ססו"ש טוי 4'כנגוב

~iho 
 מעסוק טסם סמ7רגו0 06 קר6 מנס כי ,

 1עסס , ממכס סע)י1)ס 6) מסיטני -sbni~ מנלעס מסמרות פסס)פי
 מס , ס;ג61'י0 סם,-"ס מירג1ת 6) ס,נו6י' סמפט ממזרנם סגו)נסן
 מדרגוס כין טמס יפלט טס 1)6 , מטפוס 1)6 מדלגה ססמוקו"ו , ממיס וע)יו;ס סגירה 6) מסקע,ס סיס )6 גי מ'1 נפרק כיסט)6
 )מטס היניע מי ימס 1)6 , ס,ס נפרק OnD י06ר )מרבוט
 סר6טינו0 ממורגש תתי סרג 6מר . סנגי6ש מב)) יגי6פסיפס
 ס0%מרפ ס"מ %1ן , מסיגל גרו) פט) %טוח ס%6י מסרוס כ6ןמיזכור
 ימנו o~lfi: , 6(1 וגורס 6'1ס ת1גמו0 16 הקמוח מכסא תימזגי

 סמירגס הוקי )מעע ג)גי וט "מר 1)6 , יטור) נגיפי מג))016יסס
 )וט סרג ג6 וסיס . וזהיר) ובמס ג11ד ינ' סמירגס 6;0י נס 6)6ס6'
מבר

 מן 1)8 סכמוניס מג)) ספוילר 0מ1 גניו)ס ג;ס0 ט";כי מ1"
 ברג ס1סיף וסוס . גמורים נגי8'ס סיו ollno 6(0 6100ס1גי6יס,
 קלוג )טיוחו גתות )ק)0 סו8 )ג'6 סעתיס גק)0 יקים ו6ס ע11)ופר

 מגוס גמסגח ט"י') נגדו הימוסק בסטר מס ט) הסריג גזי)וב'8ש
 ט"ו ,ס קסיס וקמר וזמין); 1ס)מס זוז מכו ונגבס סוגי6יםמוג

 ספרי נתיק סיריסס מנימין סיו גוווק סיס ס6ט , גדית )"ססעגוס
Iploc~(",1, 

 ,.י,,:,,)יין,ע,:..,,., ןל:.,ל.,ן,.י.,,:.י,,.ן
 ןין;:"ין]1,(,:ן,י!ן,יןי,ן.
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 מה פרק שני חלק נבוכיםמורה
 וימצא , רבים אנשים על פוב השפיע או גדול, חשוב הצי או , רעים מקדך חשוב קהלפשקת
 עליו יאמר הענין זה אליו ילוה אשר והא"ש ה' רוח תקרא חאת , לעשות ומביא מניע לזהמעצמו
 באלו וכיוצא ה', עמו היה או , ה' רוח עליו נחה או , ה' רוח אותו לבשה או ה', רוה עליושצלמה
 שופמים להם ה' הקים וכי הכללי על בהם נאמר אשר כלם ישראל שופשי מררגת היא וזאת ,השמות
 בפרם זה והתבאר , כלם החשובים ישראל יועצי מדרגת כן נם 111 , והושיעם השופפ עם ה'והיה
 ונוצלח ונאסר ה', רוח עליו והצלה בשמשון שאמר , ה' רוח יפתח על ותהי , והמלכים השופפיםבקמע
 אא לעזור הקודש רוח הניעהו כאשר בעמשא נאמר וכן , הדברים את כשמעו שאול על אלהיםרוח
 לנדר השים מעת רבינו םםשה נבדל לא הכח זה שכמו זדע , זט' עמשא את לבשה ורוחדוד,

 נך בו הכח ,ה ומחווק , הנצים כופני הרשע ולמנוע , המצרי את להרוג רוזעורר 61ה ,האנשים
 מהסירו בעצמו משל לא העול מן פאוטה ראה באשר , ירא גר והוא למדין והניעו וברחו פחדושנשחרי
 בשטן שנמשח אחר הכח זה כמו דוד אל נלוה וכן . ויושיען משה ויקם שאמר כמו , לסובלו יכולולא

 הארי אל התנבר ולוה , ומעלה ההוא טהיום דוד אל אלהים רוח ותצלח בו הכתוב כמיש ,המשחה
 זה תכלית אבל , בדבר לרבר מאלו אחד הביאה לא , הזאת ה' ברוח וכיוצא ג והפלשתי הרובואל
 או גדול אחד אם , עשוק לעזור אלא , שיזדמן פעל זה לאי ולא , אחד לפעל המחוזק זה להעירהכח
 אליו שילוה מי כל אין כן , נבהר אמתי חלם שרואה מי כל שאין וכסו , לזה שמביא מה או (קהל
 אליו שהתחברה עליו יאסר , בו מיוחד לענין הניע או , ממון כקנות , שנזדמן דבר איזה אחד לדברעזר
 פוב שעשה במי זה נאסר ואמנם , הקודש ברוח שעשה מה עשה ושהוא , עמו % או , ה'רוח

גדש
 פובשם

 מגלח כי . גדול חסוכ סליל 16 , רעים מקמל חסויקמל
 עמסך ססניל סמו רסיס עמים לסנלח יימס גדולחסוכ
 ךו7 6ח לסניל סיס כי עמסת 6ת לכסס ורוח 61מר דוד6ח
 רכיס 6גטיס על ט1כ סספיע 16 , מ6ד חסוכ 6יס סגלתוקוק
 , ס' רוח יקרץ 111 לעסות ומניף מגיע מעגמו לוסהמש
 נחס 6ו ס' רוח עליו סגלחס עלן יקמר וס סליו יטוס61סר
 מדרגת h'o חן ססמוח, גבלו וכיונת ס' רוח עמו וסיסעליו

 DOS ס' סקיס מכלל על כסס ג6מר 6סר כלססס1פעיס
 ל6 ס6לסי עור טס61 ככח וגס , כלס סחסוכיסיסרבל יועני מןרגח 111 , וסוטיעס ססופט עם ס' וסיססופפיס
 ולוס 6יס לסיוח סניע1 מעת ע"ס רכינו מממסג73ל

 ומחוזק ן מסגלים סרסע ולנוגוע סמנר1 6ח לסרוגסחעורר
 גר וסות למכין כמגיעו וכרחו סחרו ס6חרי עז סכםוס
 יכול ול6 ממסירו כעגמו מסל ל6 עול טוס ר6ס כשטריר6
Sun)כמו זוד 6ל גבוס וכן , ~יוסיפו מסח ויקם טנתוכ כמו 
 רוק ותנבל כמט"ח סתסחס נסמן סגמסח 6מר שגח,ס

 סברי על סתגכר ע"ס ומעלס ססו6 מסייס 717 6להלסיס

אשרי
 ס61ס פולגה פסניע מי סכי6ס.ל"ל )nhro'oI 6 כלום 1גי1)6נ

 כסוס לכל ortb סידכר מוס מגיע )6 כס )כיונק 16סל"טווס

~lpnIt)u
 סממוק )מעיל סו6 מכח זס תכפת 36) סיקלס 16

 מפך כסורח סנכרן פילבל ססנכי6 סלכ כחב ככפן .סיזדמן סועי )"יגס 1)6 ממ"כ שמל ונס )לכד גסוס 5מד)סט)
 ו' סלק כחכ טנמו וסוך "נסים, כזורח סיל6סו ממי סיס'וחל
 מסיס )ו0 "גסים כדמות יו נדמו יפס כמו טסיס 6כלססמטני,
 כס7כל גן, ויד6) ל' תירן , מלמכיס כדמום )1 גדמו לעכמו
 סלנ1ן כסי כ6יק)יט מכס סורדח מענין )כפיס לסני מוסג6מד
 רגייס, כנולם סיסיגסו 610 יותל וכלתיחוח כגירור w)tatnמס
 ידע ס)6 )וט 6כי מקוט טיס יוחל גכי6 פסיס 6נלססוגסו
 כססמוסג 6כן רגינה, כיתי כזולת מעניו מסיג כמילילמעגין
 משך כ)ורמ סיטינסו סחי PDD 6ץ וגורף גכגד מוסג)סגין
 נורר סי6 כי ויקרתו סמוסנ )טווי טיס יוחלסו6

~ble) כנולח סיטיגסו ממי סמאך, 6101 100גכחכמיך otn)h : 

eht))e06 0י6י' 6י1 גי עימנ16 "תי , גפורם ננ061 6יו hlp'n יגיד 
 סתט1גמוח סממת וגס סוגד) סטפע טס פסיק סמגמס קו,ן גי ,שth9pW 0 ראי ,ס מוני )6 ")סי גע,י וקנות פעלת עיסית וטד ,מזגגו
 )6 וטג'ו ותגווע דטת פין מגמם ימ1 ס' גי , פסי גטםמס
 ט'גיoht)1 6'6 6 "6',ס מס גי , ס,גו6ס מזרנוח גסך on~hנמגס

 סג"מ סם ס6)ם סמירנופ קחי 6מרנ1 61ם . ממדרגוחיס)פירגס
 , ס,נו6ס מדרג01 ימיו ;ס התרוי רח' "ין סוס , 6)'כ ופגי"וחמגובס
 סרג טס"ס )6 וסוג61ס ס,גי6 היקטרך סרג טמר ססגוות גסגי

 טיט , טטגר גפ)'מ גחל כסוג .ס גחטונח ואמרתי . ג,ג61סמורגש
 גיתית ho(otn וימי גזמת וטימח)סו תפטר 1גמ נגורס גם 6דסגכ)
 סגמוס סגי מסי~ח סמא ום"ין .ס6)ס

~iho 
 , בגי נ~גי6'0 מ;קיס

 סרג) ג6מ1פ1ס מסס'י שיסע טפט גנדרת סוגר כמו סננ61סוסיקס
 תט)מוח סיס )גן , 0תדמס סגם ט) 14מ"ג חמוס מדגיי סכח ע)סלוע)
 יטיס ג'ג סמדמס סגת ומתרמוס שיקטר סגמ גסט)מ1ה סוגריסגת
 סגו פיפס גנחי ונו06 0י6 0פ9ער יכף 9)פו0 6'ק סוס פיק, ג))ד0ופ

מ6ד
אברבנאל
 סו6 גי ט"ממ נפחי ננופט . ג סו6 סגגור0 כת ומזק , סטת'ז~תיויט
 גחון ~oih סת7לנוק ffia סרג סס ולכך , 1'1"רו סמ7מס מחוו;גססך
 נגש גייס המהחוק וגפי; גמורם יגו"ס ט"י01 ונחג , סונו"סמירגוח
 1ססמס , גגגורס סרג חמו וטס סגגורס גמ גונן ס6' סמירגסוסיקס
 tet'1~wI ודכריס מעוכמוח ח1טכמו0 כרכרי תל6כ ונבן סמטער, מהכננד
 גגמינת 6)6 יד'ט0' נגמינח )o"tlh 6 ~טנייויס מגמ~ח דגיי גחוכהונגר
 ט)מה1 ;ס OA גי , 1Drnon מוסח וס"ס וגור טפוסו , אוחסמגידו
 גני.6וס !סייטיח סגמורס סוגו"מ ססיסס ופי , וסמ!י,ס סנטתגיסי

 סמקוג סחיט )סייטר0 מסיס וכעס , הטס "אס( )1') "0ו)סט)יס
 6טר %ן , יגיס 6וטיס קנון )הקון סו6 ג5)1 נחסג ססו6סמיומד
 הנוחס טחינה 06 )ונחס סוס סטניין )סימום , ומסוגמטקס רזיי 16 מס1נ קם) )ן1)ת סס~6 סחוסי מסר~מ 0;6פ גמירגססרג

 סל6סוגס סולת סמדרגס כסוף סרב לדגר סיעיג וכמס ,גמורס
 ס0ת)ו0 עמו כי גו', קי,דמן דגי ו0 )6' 6מד )יגר טור 6)יופ'06 מי ג) 6ין גן , וגין קמתי מדוס טרו6ס מי ג) ספין ועמונפתרו

 טסקסו
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 לענינים ראשונה סבה היתה אשר המצרי, בבית יוסף כהצלחת אליו שמביא מה או , מאדנדי
 : שהתבאר כמו , כן אחר התחדשוגדולים

 וידבר , לדבר וישימהו התתפש אהד וכח עליו הל אהד ענין כאלו האדם שימצא הוא בההמררגה
 , אלהיים או הנהניש בענינים או , מועילים הזהרה בדברי או בתושבחוות; אובהכסות

 , הקודש ברוח מדבר שהוא עליו יאמר אשר תהו , מנהגיהם על החושים והשתמש היקיצה בעת כלותה
 ואיוב דניאל וכן , השירים ושיר וקהלת משלי שלמה וחבר , תהלים דוד חבר הקודש מרוח המיןובזה
 לוסר רוצים , כתובים יקראום ולזה , חוברו הקורש ברוח המין בזה הכתובים' .ושאר , הימיםורברי
 הקודש ברוה כיוצא ועל נאמרה, הקודש ברוח אסתר מגלת אסרו ובבאור , הקודש ברוח כתוביםשהם
 ומזה , הדברים מאלו לרבר הביאתהו שהיא ר"ל , לשוני על 1םלתו בי דבר השם רוה , דוד אמרהזה
 , ומידד אלדד וכן יספו ולא ויתנבאו הרוח עליהם כנוח ויהי עליהם הנאסר זקנים שבעים היוהכת
 ומדבר עליו שורה שכינה שזכרו, כמו שהוא ר"ל , הכת מזה ותומים באורים הנשאל גדול כהן כלוכן
 ה' רוח עליו היתה , היסים בדברי עליו הנאטר והוא הכת מזה זכריהו בן יחזיאל וכן , הקודשברוח
 יהוידע בן וכריחו וכן , ונץ לכם ה' אמר כה ירושלים ויהצבי יהורה כל הקשיבו ויאמר הקהלבתוך
 יאמר לעם טעל ויעמד הכהן יהוידע בן זכריהו את לבשה ה' ורוח בו נאסר שהנה הכת, מזההכהן
 אלהים רוח עליו היתה עדו בן ועזריהו בו נאמר אשר עדו בן עזריהו וכן , האלהים אטר כהלהם

ויצא
 אובשם

 כסנלחח 6ליו, סיכי6 מס 16מ76
 י1ס~

 6סר סמנרי ככיח
 . כן 6חר סחחדטו כ7וליס לעגיגיס ר6סוגס מכססיתם
 ממס תתוקיס מס כי עלים סרב ,מ"מ כמנרכס  51פוסנן

 : בטיסוגופת
 חל 6חד ענין כקלו 076 ימ65 6טר 610 בהמדרגה

 לדכר יסימסו עליו יתחרט "חד וכחעליו
 מועילות תוכחות שרי ססס הסרס כרכרי 16כחוטכחות
 כלו ווס סמ7יגס סגסגת כעניני ידבר 16 כמדיגיכקנון
 "סר וזכו מגסגיסס, על סחוסים וססתמסוח סיקיגסכעת
 וכזס , סקדס כרוח מרכר ססו6 סרכיקמר

 סמיי
 מרוח

 וקמלת מסלי סלמס חכר וכן , תסלים דוד חגרסקנס

 נקשן גגם , גט1ח,'ם 6)'ס "יחימס פיוח DD 1גו6ס 6ינס"פייט
ntSDDOמג)) סס טגס )פי ס")כ' מטוך ") סימכו ממס 'ק ופט1!וחס 
 סדות יני )ס,ותס ")ין מ.1חסות :"'וט ומסם , סגלות דרך ט)סטעט

 : ~ulre סמ!וסגטפפ
 6מר )מס )סיין רמוי , בו' הארם שימצא היא השניהייגמוירנה

 ,  סלכויפ פררגופ ססלפ  סכיסי ר5'  לפררגססךנ
 )ג) נכגיח קודמת בסי6סו;ס )ומר רמי 6ין ס,"ת.גי גסייח כן 6מר1!6

 ר1מ "וחס )נס :!" מס,גי6יס גמם מ!.נו סטרי , סוג61יוחסמורגות
 רג1ח וקינת סגי" . סמסטר גמ נענין כגג1רס גס ט,ין סרגכבסגיך כגרתי )'מ סרק גלותו גי סו" ס:גס "ג) . ;גמר מהטס )ע"ח6)ס'ס
 , "!!סס ויינןו יייננו ס)" מ"1 מוס סוג'ס סיס יסו"! מ,ג,מ,סטסיו מני גי , lhrintnl, ומירמיכ1 ממרס סס1גי"ו גתו סנג'"יס גגורחע)
 , כמנטר גמ ~otns גסס סייח ט) סגח1ג'ס מן כ!) רייס סגי18)8
 ט,"מר ונם , סמ:ער מגח 81י11 );גי8 מ1ך,ט ite('o '6מי161)'
 מגם 1)6 סערהי הסי סיס סנג1רס גי , נסס ,ייגיס סייס:קסיו

 גג) נס," סיס ט)" סיגור !ה1ח ועניין סקרון יי;1' טגן 1ג) ,סמסטר
 )6 כוס יעמיסו וכא'; , סרגויס ק,ך' סין ממס , גירמיכ1סוג'"יס
 מדרגות ת"ת ;סי6 סרכ 6:ור ר6:ונס כמדרדס וה מפגי , דורירטתי
 6, גי' ,כנגרס

~Cih 
 :;) וממר , ג)הס ס,גי"יס :,מ,"1

 גגי"
 , גמד

 סכוהית אינס מיס נכו מסננ'"ים :מעט מנית סנודרגס כ"61ין
 כמררגס 6מר :), סלח סמ'ח גמייגס ס-ג דגרי ועיין ,8)יסס
 :"דס ט'מ," "מר "ג) , גת1:כמות "ו מגסס ניגר' "דם הידגרשנית
 גדגוי ~גן tonic~t גו סההז: 6הז וכת עצו ה) "חי עיןג6)1
 פיס ס)12ן 5ח כצנעו ס6דס יטיס כבכך )פי וס rnh שגס כי ,מכרס
 "ם כתפירות נו זס ויסים , מע:,ות 16 עיוניוה גחכמוק רכרכןיומחל
 )ו ,ס וקין , גרועת מזגית );1ן גטגט1 )1 מסיוה ו6: )מ1ר1מגח
 ו!" בקי:ר"מ

 :כ61 גט!ניS7h~ 1 ג;'רג': "!" . סו": כמנוגס מג))
 סמקו מיי ס"1 , גסס )!;ק (Oc )" גי מהן ג,!1 גו מהחן:עיין
 1סמ,מזותו גמ;סגו סיס ק:" גמס )ונר ותימסי ט!מ1 כהן,:וס

 , סר"קו;ס גמורגס סו; גתג נעומל 1ג,ס , תדק י,מ ע"י, קירח:להמך

אברבנאל

 סכתוכיס וסקר סימיס ודכרי ודגי6ל 6תכ וכן , ססיריסוסיר
 ר"ל . כת1כיס יקרצו לוס . חוכרו סקדס מרוח סמיןכוס
 גתוגיס ססס ירפס נשכים כי כקש כרוק נתוניםטסם
 כתוכיס ג6מר כי , כמחלט כתוניס ל6 . סק1יסכרוח

 וככיפור , כסס סמ7כר גכי6יס ס6יגסלסכדילס
 כי651 נ"מרס,ועל סקו7ס כרוח הסתר מגילתצמרו
 על ומלחו כי דגר ס' רוח 717 6מר וס סקודסכרוח
 עליסס ס6מר וקגיס מכעיס סיו סכת מוס ,לט1גי
 , 1מיךד הלדד וכן , נכו, סרוח עליסס כנוח ויקיסכת1ג
 סורס סכיגס כת"ס ות1נויס otllhJ סגס6ל כ"ג כלוכן
 כו סג6מר מס כל וכן , סקודט כרוח ומדברעליו

רוח

 סמזרנס טויו טחן גסרט'1ח,ר') :ט) )"1ת1 )6יט נוום סקוסי סט,רס,כיס
 כקנביס. )נזר כסינו מטת ממרט"ס נגזנ י6 סכר טסר1מ )ומר סקרןתגן 'thno סט,ין טויו נסתמי: hiht11Jt מי')יס ח"ו גפי סנגור מס"יסססי6
 ר') סמ:הס גשמן כנמ(מ 8מר סכם 1ס גמ1 יוד ") ,)1ס וגן ג'גוקמר
 ממדרגות כ61ה סמיה סמיוגס )סניי! ו;7י חמ,ד. מטגטו וס )ו סיסט)6

 5נל , סה1סיס  וספסמ:1ס כיקי,ס געת ק"ו ו,ס סרכ "מר ,כנג61ס
~hts)o

 סרג 6מר )" ויום . קרום וכניו  )ררי סוניה יסיזס סייס
 סמעטיס )טסת סט,י1ס );' , גן נס ג,ס סי6:ווסגמדרגס

~uP) פיוט ,וגמ,י"ות h'h~ ט)8 מפי סיגור "ג) , גיק,)ס )ג'8( )טסת 
 טחסיכ סרח גמדרנס )ומר סקרן גנג1אס סמו;יס נגסו) מכיסומסג

 , ):)מס )רמו מגמות גרגרי ערג 6מי וסוס . סה1:יסגסיחמ:ות

 )ומר מועי),ס סריס וגדגיי 81מר , )ןוד )רמו, גה1(גמ1ת 16וקמי
 סנסנייס גענ.ינ.ס "1 וקמר , טורף ") 1ג'; , ח1כח1ח ססס קינותספר
 דני") 6) )ימו 6)סייס 16 ואמר , ס,מיס )זגגיוכמוו

~tthe 
 וקמר .

 ט"ין ,סניו , כקוס גוום מיגר טס61 עליו יאמר 6סר וסוסרג
 גרנךים ומנדחס מפורס כטוסן 6)6 מסם סדנריס 3יריעססנודרנס
 רנריס סיו 1Cthe , מסר טל גכחכו oth'i)o סגס סיות טםכיחכיס נקר18 וס ומדני , כקר( מר,מ סמין וגוס 1!1'6 . גמ)י!ס ופתיםסיפים
 מ"והס 6)סית כיחס 1;ה,גהס סקודה גר1מ נגחנו :סס 8)ן ,טנגהנ
 ומלתו גי יגר ס' רום כט'ס זוד מ'ט )וס סותר oh~n איי ,גמיוס
 כקרן )כן , נמורס נג61ס וגיא מטס טמו טזגר מ,ס קירקס , ):11יע)
 )דגר וסגיה כפיטו טס:'י ")8 טוגת גו סגוונס :"ין ):ן:וסרג

 'ס:כטיס כיי סוד: רוח סל סכת קמוס סרכ  חכר , סססכוכוים
 05 ויוגיתי: :ג'ו לותר ריס יסוו זל, ויחננ,c~s 1 סנפירוקייט
 , גפתוס מסונן'ס הגירד שלרר וגן , סוסומוחייס פליטרלל
  יסוכהס פל יפגרס  גורך סיפר יוגו5פ כי , מוגיתיס os~1צפוין

  ג,ירים כנ:,ג  נרול  כסן לל  יכן . ססרפ לךוס כסחסיסוס18סרס
 ימיר  וכן , פסךס כרות ופונר פליו יויס י:כיכס י 1 י ?6פ,יכפו , סנו  סזדס פרות  נפכור ס:,לוס טל פ;ינ  :פיפ r:)o  מופ סיסותומיס
 : סכק מ,ס סיו סדכרו כדגול כסס מקרס פריפ סיפיס 6פייעער
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 מה פרק שני חלק נבוכיםמורה
 בעת היה הכת מאת מן גפ שבלעט ודע )6( זה כמו שבאהו מי גל ובן פי, שפא aei*אפ

 ה' רשם באמרו רוצה הענין תה ,שהיה.טוב
 יגר,

 וס"ה , ידבר ה' שברוח אוטר הוא כאלו , בלעם בפי
PJynהכלמה שדוד עליו שמגירר שצריך וסמה , וט' אל אטרי שומע עצתו על ההש יאסר 

 ודמעי
 הם

 ושלמה דור ר"ל שאלו , וחבריהם השילוני ואחתה הנביא ונתן וירסיהו ישעיהו סכת ואינם , הכתכהה
 צור דבר לי ישראל אלהי אמר דהר מאמר ואמנם , הקודש ברוח שזכרו מה חכרו דברו אטנם ,ודניאל
 ה' ויאסר וכמו , לה ה' ויאמר כסו , זולתו או נתן אם נביא יד על מוב יעדו שהוא ענינוישראל,
 אחיה ע"י לו רע יעוד ספק בלא זה אשר , בריתי את שמרת %א עמך זאת הרעה אשר יעןלשלמה
 , ונו' אלהים ויאמר הלילה בחלום שלמה אל ה' נראה בנכעון , בשלמה אסרו וכן . זולתו אוהשלתי
 לישראל אלהים ויאמר כסו ולא לאמר, במחזה אברם אל ה' דבר היה כמו לא נמורה נבואה זהאין

 בחלום, הנבואה שבאתהו פי על אף מהם אחד כל כי , וירמיהו ישעיהו כנבואת ולא , הלילהבטראנס
 וייקץ , בסופו אמר שלמה של הענין ובזה , הנבואה לו ושנאת נבואה שהיא הודיעהו ההיאהנבואה
 אשר , בגבעון אליו נראה כאשר שנית שלטה אל ה' פרא בו אמר השני בענין וכן , חלום והנהשלמה
 יתנבאו כאשר כי , בו אדבר בחלום עליה הנאסר ממעלת למטה מעלה וזאת , חלום שהואהתבאר
 שהיא לנמרי שיפסקו אלא ) בחלום אליהם הנבאה הניע אחר פנים בשום ה11ם יקראוהו לאבהלום
 פסק אבל , הלום שזה אטר לא ההוא הנבואה מחלום אתעורר כאשר אבינו יעקב שאמר כטו ,נבואה
 , נבואה שהוא ופסק , כנען בארץ בלח אלי נראה שדי אל ואסר וגו', הזה במקום ה' יש אכן ,ואטר
 ואע"פ חלומות, שהם הטאטר מתיר תסצאהו דניאל וכן , חלום והנה שלמה וייקץ אטר בשלמהאמנם
 אדין אמר , שידע מה מהם דעתו אחר ואפילו , חלומות יתואם דברו וישמע המלאך בהם רואהשהיה
 וחזוי וגו' לילא עם בחזוי הוית חזי כתב חלטא בארין עוד ואטר , נליא רזא ליליא די בחיזתאלדניאל
 אשר טמדרנת לסטה המדרגה שואת ספק ואין , סבין ואין המראה על ואשתוטם ואמר יבהלונני,רישי
 , אנביאים מן לא הכתובים מכלל דניאל ספר לסדר האומה הסכימה ולזה , בו אדבר בחלום בהםנאמר
 לא , בחלום סלאך בו שראו אע"פ , ושלמה לרניאל בא אשר הנבואה טן המז שזה העיותיךולזה

מצאו
 שובשם

 טוב מסיס כעת סיס סכת מוס נ"כ תכלעס ודע . ס'רוח
 מעגין מוס , כלעס כסי דכר ס' וימס כקמרו ר51ס מעגיןוזס
 0גחעורר סגריך וממס . Se קמרי סומע ג6ס עגמו על6מר
 עלו ול6 0מ7רג0 כז6ח גכ16 ודגי6ל וסלמס ס7ו7עליו

 גגי6יס מסיו ס6גסיס מ6ל1 0יר6ס 6ף , סגכ61סלמדרגת
 וכן , י0ר6ל גור דכר לי י0ר6) קלסי 6מר ג6מר כדורכי

 ס' גר6ס כגבעון , לסלתם מלסיס אמר ג6מרנ0למס
 61לו , עש מדכר 61י0 סמלצך סר6ס 1כיגי6ל , סלמס6ל

 סגכו6ס, למירגט עלו ל6 6ל1 כי ר6וי0גדע סגכו6ס,מ7רגוח
 , סלים ע"י וקמרו לס ס' ויקמר סכ6 כמו , זולתוס6ו 6ס גכי6 ע"י עוב ייע17 ססו6 וכו' דכר לי 717 מקמרכי

 כלי זס 6סר וכו' יען ל50מס ס' ויקמר לסלמססג6מר
אברבנאל

 סיס טג)טס סוף סרג ודטח עוג, פסיס גלח ג)פ0 עוין סיס סגן סרגואטר
 )6 כזד מוס 6ג) , ימתג מינו סקנסס נטול גן ג)טס וקח גמט'ס ,קוסם
 סרב הסוג ס6מנס סרח, סמדרגס גג;, סקסם 6'ן גי , סגת מוס סוףסיס

 סגת מ,ס סיס 161 , 6מר )6'ס הסגן סוג סיס ג'ק 16) טסכן נעתסג)עס
 )מערגת uu~n )6 , וכמדרגם סגת :CIW סיס 151 יסרק) 06 גירך 610כי

 גגנו סק0ט סיס )6 גי , ג)טס גסי יגר ס' ו,טס 6מי ואןסוגו8ס
 טס סוג יתגיס )8 וט וסי . וג)סו1ו גפיו 6)6 , גמ7מס 1)8סוגרי

 , גולחו 16 ססיל1גי פיס ע"י נניף ע"י סיס רט ייטבסמק
 זו 6ין סלילם (otSn סלמס 6ל ס' גר6ס כגדעון קמרווכן

 6% כמחזם הכרסס 6ל ס' דכר ססו6 כמו ל6 ,גכו6ס
 6ח7 כל כי , סלילם גמר6ות לי0ר6ל כלסיס ויקמרכמו
 , גכו6ס 0סי6 סוךיעתו :(olSn 0גגו6ק סכ*תסו בע"פממס

 דגי6ל וכן , ((ohl סל 6100 חלוס וכין חלום כין~ססר0
 0סי6 כעגם, מג6 ל6 גחלוס, מל"ך סר6ס סיעל
 06 כמקין 6ס 6מך סכל כי , סקודס כרוח0ייכר מי מכת וס61 , עגיגיס Pnnh יסיע otSn 6כל06
 כתמ51ע סיו 7גי"ל וח5ס סלמס חלוס ומגס ,ג0יגס
 ל6 כרוס"ק 0יו 6ל1 וחלומות ht))o" וסטטוס סחל1סגין

  7גי6ל ס0ר לסןר ס6ומס ססכימ0 ולכן . ו0 וסכןגכו6ס
כעלל

קרשקש
 . טוב שהיה בעת היה הכת טוה ג'ב שבלעם יסע )6( מהפרס

 והיה רע שהיה בעת ראינו שהרי בנה ספק לינשאר
 לישראל וברכות נכברות עתידות רברי ואמר לישראל להרעסכקש
 ואטר תרבר, וכה בלק אל שוב הנבואה כטראה לו שאמרכט1
 שהורנו כטו אחר דבר ומחזה ומראה יחזה, שדי מחזה עצמועל
 ונפרר הולך היה העולות עשיית שאחר כהקיץ זה והיההרב
 אל שוב לו ואומר עמו מרבר שהשם במראה שוסע והיהמבלק
 כן ונמו לבר, טשל.ם לא עתירות דבר' והיו תרבר וכהבלק
 ושלמה מרוד יותר העת כאותו גרולה יותר במררגה שה'הנראה
 הנבואה ומראה השם מאת לו הגיעו הצוויח אותם כלשהר'

 : שביארנו כמו הטראה הוא אשר טחזה אוחם קרא אשר סורס סגרומ ברג 6מר נגר 6ם טופחי . סכת מ,ס סט ו7ני8)1פ)פס
 ססתעוררות מס וניל), וכן כנריו תרמס ומגר תסוקס ספר יוימגל
 סג0 מוס טסט )ומר טחם ותסורר 6טרסוס

"(1 
 ג)נו8ס, 831 מקדט גר1מ מוגרו טס0ריסס 5מר פ)מע)ס גוס 1סתטיגס . סנני6יס מגח

 וסלמס דוד ר') מס סיס , מקדט גרום מוגע סססריס on~h ס'ות טעם )ומר 1ס6ר טיען "ג) , ס1גימיס %ן 1)6 סגהוגיס מב)) ממיוחס ~סוסוגית
 , יטן8) ,ור דגר )' חמר ממס גדר וט סוגייו , "חגו 1דגור'ס חר6ו גמר16ת 6)6 סריס ס00רים ותגי )6 סו513ס )מטנה סג'טו1דוי6)
 6'ג סס1'ן תסיס , מר"וח'ו ש"מ גו:'6) מדגר ו'ו;'מ וכך, יך )1 המר גגנטון, 18'1 ס"מ ט,ר"ס stn)o המר ממי ג:1מס ,סיח'מ
 גי)) ססס סמנ1וח וסכמו סקךס גיוס קינוח מנזח חגר 'רמ'סו וגן , סקדט 3ר1ח רוח מגם טמנך טיוח טס , סונט ג:111") ט1ר6סכמו

 מתי סיס . hD(~'O ממס מסריגו סיווג ימריד 1סכ0)ות סמיקות מסף ס,גו6ס )מדרת סניף $~c וט פ"י אמר )6תכעיס,
 ודמ38 וס)מס סד1ז )פ1ק'מ רוד וסעעורר , סקךס גרוס מוניו ודגיך) והלת סקיויס ג'ו ומק4 לגריס קקור שיגיחו גסס סוג זקהסק )6וט
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 92צב מה פרק שני הלק נבוכיםמורה-

 ברחת שירבר מי מכת חההנ , ענינש באמתת יודיע חלום אבל , נמתה נבואה שהש בעצטםמששו
 ודניאל וקהלת טשלי בין הפרש שמו לא הקודש כתבי בסדר וכן , השנית הסדרנה היא וזאת ,הקחתם

 : בכלל נביאים יקראו כלם ע"כ ואלו , נכתבו הקודש ברוח הכל אסרטן, ומנלת רות ומגלתותהלים
 , הענין זה אל הלשונות מן שנומה ומה אלי ה' דבר ויהי שיאמר מי מדרגות תחלת יחיא גהמדרגה

 ובנוף הנבואה, באמהית קדמו אשר כלם ההם ובתנאים )3( בחלום משל הנביא שיראההוא
 :  כלם  וכריה משלי  בריב  בו,  נרצה  רבד  וה אי ההוא המשל ענין לו יתבאר נבואה של ההואהחלום

 לשטואל שקרה כמו , אמרו יראה ולא )נ( מבואר מפורש נבואה של בחלום דבר שישמע רהמררגה
 : מענינו שבארם טה כפי אליו שבאה נבואהבתחלת

המדרגה
 טובשם

 סטר; ;תו 651 0גכי6יס מן es 0כחוגיסנכלל
 ומגלח רוח מגילת וח0ליס ודגיה וקטלתכמסלי
 יקרחו כלס כ( גס 1561 גכתנו, כקוך; גר1ק 0ש6סתר

olfi1))נכלל : 
 16 ויקמר ;יקמר מי כמייגוע ח"לח ,0י6 נהמדרגה

 0לסונ,ח כקלו וכיו65 0' זגר וי0י 6ו 6תרכס
 מקדמו כלס ס0ס olSn) oth)~)t חסל 0גכי6 ;יר6ס6101
sff"סמדמס מכח וכסרט סיגירס חסוכ 60י; ;יסיע 

 לו 61ין חמיך יחע05 63ל וחוסכ ועגיו %דיק תגסוסיסים
קרשקש

 בזה הרצון , הנבואה באטתת קרמו אשר כלם ההם ובתנאים)ג(
 nldim1 הדבר' הכח ושלמות המרטה הכח שלמות לושהגיע
 נראה ה.ה , לשמואל שקרה כסו אסרו יראה ולא )ג( :הסרות

 מעלי נצטוה שהוא בהקיץ היהה לשטואל שהגיעשהנבואה
 nev וכן עברך PD1e כ' ה' דבר יאמר הקול אוחוכשישסע
 והכתוב "כדך שוסע כי רבר אמר אליו מדבר הקול אתבשמעו
 ונראה , )-isv אל המראה מהגיר ירא 1שטואל ואמר מראהקראה
 המראה שתהיה אפשר כן בהקיץ המראה הגיע שביוםכסו

 6 וקדמו תנוח לח6ו1ת ול6 0גסמיוח 5ת16ות ל6 ח;1ק0;וס
 מיז עסוק לתיל קלסי עור לו olS'n סר6סוגוח הכחות;גי

 וכתהון מחכמות געגיגי לדכר ס' רוח עליו ויחףעוסקו
 16 6ן 6י; לווניל 16 עמים לתיל עתיד כדגר לדכר 16ממדיגי
 סתלוס ונגיף מסלגחלוס 0נ3יOhnt 6  וס ועם 60ל.כמכח
 גרנס דגר ו0 6י 6100 סתסל לו יתגדר גכ061 סל6100

 ן ג' פדרג0 וס וכריס  מסלי כרובגו
 גו/ יכי5ר פפורס יפלוס ונר 0גגי6 ייסחט רהטררגה

 : פלי סגי  33י*י יפילפ ShlnnS~ פערפכפו
הפראנה

אברבנאל
 ובסתו לונ51פ סדי%ל"

 מספי
 יופרט כפו  סיסיייפ פסקי 13פ יור5ס

 יגל וקני מג,"ויס 0ו6ח גפור)ס סוד סר3 וגרי יצחק לממר .וסיס
 , סוגו6ס )מירגס סגיט ;ט)מס סוית כרטס מלגיס ,סטר ג;יו,סיגי6רהי
  וגן , זס יססיוס סר3 מטוטי ספי)ופ טל וגתמיס גלפתוי;יייסי
 :  סד3ריס(  כלן 3סס)יפ יורך 1"'ן 81פתי נירי פיר וכגר  פיוןסוך גי  טס ימויין , "ופניו פל וסור ריר , 1ס פל  D~O 3פיופופירגור ומרמוסי ,  כנגו5ס )מספח סגיט קזוי6, סיט,טס מעיי נספרגחגחי

 גמירנ0 ק6:הי , כר הטררגות החלת יקש השליחשתהמררנה
 ססיסס 6מי )מס 6' . וגויס ג'0ו6ת

 0111 כי:ארופ. מפירנוס סחות יי, ;ולס מירוט  גין, ירנ גם"; גמורת ((the וחג' 0"' סיו )6 6ם גי , ממדרגות תחוח א"ת0מירגס
 ;:מטקס גפמ'ד ו0:0 60)0 המדרגות  פדרן 013 לפור סרי רקס פי , נ' . שיזכיר פפ5הרוס 5פס ולן סני,רוס פיפיר)ית 0רשקונס 1"תסס'ס
 פדגר, nfh צוקיי; , 6).1 ספרנר 6ת ע"א פגלני Stio ופ;מיטח , וסוורית  שמסייס מ-טייפ  גילתן יפררייי 5לי פיי  ;1יר תיפזפוס

 כסלו כמס) טויין י1 יהג"ר סח)וס ונגוף 6מר טויין מס , ג' . ;ויה ;0 ,וגרס 0חוט)ח ומס , מדגר מטס ור6ייח , מוגר מ,6ךורפית
 ניון , 00ו6 חמ"ן פתרון 6100 סה)וס גחון )וגין סיהג6ר סלח גמירגס 0גרהי חוקי )עפות סרג סניך מי גי , גו :ר,0 זני ו60י

 ו)6 , 0ה)ק פוס גפפ'ג טנפו סוך סכסנ וגזו , מגסו סיטור 8תר 5ל8 ססרווס 5ס ירט זל, ef)rnt סירוס ייני, גחלים רי,ססיפתיס
 ושהרפוס מנדוח  ;יר"ש גס סרג סהו0 1)6 , גח)וס ד"ח כמו גמודם טס." סי' גמדיגס גוי וכי )6 ונס , יו0 נמקוס 0י3 דהרי "'כ1דק1

  :פולל 33ויס  יזין ליקר כדי 1ס ון'י ,  לפרכס  פילוס יציל פגלי גילל oht)n  מזיזו: ודגרו סג;מ'י ~0 גח:וג0 ואמרתי . 00י6גמר06
 בסי' יפו יסוו 5;ר ספורג1ס  פן ר";ונס טייק סיוי)ס  "ין ספדרווס סחלס "ופר ויגר  ספרן. ופ ג0הלס לפעלי 1ס 1יר0י וכתייאפי. נסני ספר5ס ופררגוס  כספן, ניני סס~ם פירנוס סיוזוי. יפרר)וס לטפוס 1ס11רך  נ~פ סרג  גסססן לן 1ס ופיני , ov סיכריפו

 טי5 18לי  וינכון . סס 1יי 5טי פיפררנ1ת ריכונם סין 11 כי 3פפיד וכר יסר nt1~lwo מהלס ;יי, ספירותו לופר "פסר 5כל ,סירטוני
 ;' ע) 46 סנגי6יס סג) גוס סרג )ומי ניון 6ג) טחיו,  מרס  כוססן סרר יי , ספדרנוס לסיר יודפת י"ס ;יפר,פ ליוויי 1ס"פר
  סיפ"ו;יס וסר3ריס - , ותירו?  otSnn סיו וגו16תי0ס גחמות גוס othll סאו מס סנ0 , פפורטיס ollhlsn רגריס onhuu lunrnסטופר
  מתרוי ביי סופטיס;סיו

 ספדמס יית ויל יר3רי סיח פל ~DDI ;יי סנ3ו,ס נסיוס כי פסליס, פכ4 פס )ג51ס מפסיס ל5 , סיס יפ;ליס
 פרברי 1ס סרוס . ס5פפ ופוריפ יפ53ר סרגני סכת פפוס וימס,-ין יפדפס טיפ nhen ושציוות יפ;ליס ר81י( ל1,ל פ6ס יוגין ייסיחר
 יפיץ ופיו לו פיהפיס Scn ריך ohl))o 3פריפ לוניל ספודיטיס סר3ריס וויל ,  ךס'נ( ס'1  יסורס 'סורי ס1%ס U11G בסירסרי
 ,  יספג1רן  (ntDSD  פגל סיס וסוך , 3ו ויורריס פוקס פליכיס  יטיג סריס OStGO כפו , hto  פי  וירפ  י)3ווי גפר5ס כפיל  פירוןגלפו
 , י)ג'5יס ;% וכן ויריי, יר"ם  וסייפי יתושן, בריס וספגלס , ירפיס סיקס  גיר  יפזל וסוט ויסיר , Sh~mt ;רוי כייסוכפו
  וכלן , וויריפ h~mt( דברי כפיוס פטרון 3ל5 תלכו ספסל 15פר  O'tD~1 , כליי  ספתרין ;שיי DCn ויי , 5ל1 כפו .ספרורו יפיל שופרפיס
 )הנגלו פעמים קסוני"יס גמגורנו גיירנו ככר סונגר, מוג כפרק ממיס גססר ייכ  ל,פ 1פסכימ ט'י.  פי)3ייפ סיו תירס  וורך3פ;ל
 שפסיס 3חוג15 סיפפיס סר3 מרפס DUVn ו5ןגפסליס

~lnDDI 
 פתו3ייס ייו ;תפיר ג3י5יר עוסו גלם כ3ר דפסו כי , 3פ:ליס יסוכ15 י5

 מ6ח ר גטדונס  ג6ן סרג 5פר 1 ופסי , ים סעור כ% כן יסים % ויטפיס , לפטל ספו)  סיפרון יכיוג תיור ;מפיס 5גל ,3פ;)יס
h'Xס11ריס פסרון יס סירכוז סר3ריס פספייס סיררגות  וסקי , 0וגו06 מירנוח י) חה)ת 0י6 יר6סס0,ורות ר'ל , ספוריות סחלב 
 גפדרגס ין וגר ו)6 סותרון יר% בתלום תנגש 0ינ 0הו0 0"מוס , otsn 6100 16 גפר6כ סוורות )וכרו מ)6 "ט'פ , 0נג1"י גחמ)ח;ו06
 גמ)וס פחר1ן טסו סיס )oh 6 גמ)וס 0גת1ג ;השט );י ג,0 0סג0 ו0יח0 , גמר06 גוס "מר )6 גה)וס  כ6ן יר3 קמרו  ולכו , קליו  ספוריסרתן פשלי 1,-ו; Ot,h1 יפוי לt 8(oht  יל גח)וס 6ג) , ממרון מגי מטקס סטמיס נמ61 טגמר% nlhlsm גהפו; סרג ;מ)6 );י , ohln~nסמ'
 )6 גמר6ס כמנס . נגוחה סייחו סמורם ;מרונו עמו נוגר  ופגך ,  ס;ו6 גה)ומ1ח (OtsD וגריס ~ט0ס טפין גרוש יתלוש  530 טימטי00ו6

 . 0610 גמירג0 סוירח' 0ק6)1ת ט); ניס וסותרו . גה)ום טכס כער 0,ר~ת ;הרק גס )דיור ומר )6 ופין , תטוהר מ;ו' מ,ס יגרימסנ
 סוטיו, 3ספ'ר ט1כרס פפס גבון ספררגוס  וירון וסס)י וס לפס 6'( . ;"לוס ר' פ0תל1ס  ינסורוס מייג1ח ג6רגט טפלתי ג'ג הרביעיתזתמדרגה

 ,  יי"ן ימס  ולן , איריס וכר  onth יעופר ר15ס פגלי ידגריס ומפיטת  יען, סוכרי כפו לריטוני  ספריים ר,ייס ~כר ססכי
 וש"כ פיר 3ר1%)פ סס'י ריייפ 1יר סס כי ,  י5ן סוכרם פחס שחלוף סס  ~ירט ו50לוי וכפלאך פריר 60י; מר6יימ , 0ו"6רוח כטלי גרויויאפוס
 %1 5וי סס  ;5ין "פרי  ופילים צורות גוס סס פוגר פ;'י 5ו  פללן 15 "ים ~D"hl ירמס י3ר  י. , ס5לס יפרר,ום כל סר3 טסי לפס ,י' . גיס כטויי סיו ולפת , ספר5ס 11DS(Dt  וכן יטש 51ת'כ ספליך ויח'כ יקי; ר,;ו)י סוכר , גסיך (1Dh וכאן פעיי רזיית ו,ת'כ יפלאורסיס
 סטרתן גמירגות ג'כ מט% ס61ח וסע6)0 0,ורוח. מר6ייס 0נ' גמזיג0 ס6)0 סמירגות גל 5'כ וייגללו יפופל, סיל3פיי5יס יפווס ול,פל,-
 ומס , חס שד % ימ;ול;ש משגייס וכד' וטט)יס flw(w1 סג' 1% )חן 4 סיס סחו6ס מדרגוק ג* )וגור סרג ג6 6ס , ג';יוכשו.

וצו
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 מה פרק שני חלק נבוכיםמורה
 ! ארם כן האיש אלי  וירבר כחיאל בבואות ביצת  שאמר כמו , נחלם אים עטו שיובר הא ההפקרנה

 : בחלום האלהים מלאך אלי ויאמר ובאמרו הנביאים רוב ענין וזה , בחלום מלאך לו שידבר והמדרגה
 ואראה ה' את ראיתי ישעיה כמאמר , עמו ידבר יתעלה הוא כאלו נבואה של בחלום שיראה זהמדרגה

 : ה' את ראיתי ימלא בן מיכיהו ונמאמר )ד( , 1% ילך ומי אשלח סי את ויאסר ה'את
 בי , הבתרים בין במראה כאברהם משלים, ויראה הנבואה במראה חזון שיבואהו חהמדרגה

 : שהתבאר כמו ביום במראה היו ההםהטשלים
המררגה

 יותר וועלס 610 כי נחל1ס 6יט עמו סידכר ההמדרגה
 למס , מסר3יעיח 1יוחר מססליסיתנכוס

 ~sip וסמיעח slp טומע וכזס stp סומע סיס hsסכסליסי
 נורות יר16 חלום כטיחלמו ס6גסיס רוב כי סי"מדרגס
 מסד יותר מדרבס וסיג , nlSlp יסוועו ממעט על6כל
 D~lOI 6לstpo; 6 סעוסס מי רו6ס סיס ל6 סכרכיעיחכעכור
 : עמו מזכר מי ורוסס דומע סת7רכס וכמת לכדסקול

 רוכ ענין חס כחלום מלתך עמו מיוני והמדרגה
 ממך 6לי ויומר סכתוכ כמוסגכי6יס

 ססמדכר למס מס' על יוסיף סמדרגס וזפת גחלוס,ס6לסיס
 גפל6 ויותר רומני יוחר 1סנול6ך מלפך ונס 6יס סו6כס'

 : מק"יס גכוקק  יוחר מעלס סי" ולנ!חס"יס
 ידבר ס' כקלו גכו6ס טל ("olS סיריוס והמדרנה

 מ"פ מן מח וקרקס יסעיס כמקמרעמו
אברבנאל

טוב
 ~SDtD מסכל מסע כי , 3חלוס סיחנו סעל'וגססמדרכס

 כמדרכה סרי סגים 6סר עמ1.ו6חר מוכר טסס"י יחטט6סר גמל" כחקוי ממזוות "1ק1 יקקס 6טר וגפה ג17ל כ"כ610
 מ7רגות להר כי3 כס סר"טוגיס ססחיס עםסחלוס
 סכי עס סחלוס מדרגות סם סחדרגות ו6ל1 סגכ1"סמרקס

 ס6' דכריס כסגי סגחחלטו 6ל6 , כעומס ססססר6סוגוח
 גסקין סיו סמ7רכות ו")olS") 1 סיו העכרוסמ7רגות
 סנכי6 יחקרו כמלוס גי ספח וסתחלפוח סגכ61ס,כתרוס
 ס7~ון יחקו לס סג613ס 1כמר6ס עמו מהר סס"יכולו
 כסיוחו omna מכח מועל יניע hS כי עמס ידכרסססס

 : כחלוס זס ס6פטר עס ססס 6ל לדמותכמקין
 תסלים וירוס סגנו"ס נמר6ס חוון ;'גו6גו ה!ק3!לרנה

 : מלקך 651 6יס ל6ירפס ל" סנתריס כין כ6כרסס קע סיסמעגלי
המררגה

 (קרשקש

 לחסרון . ה' את ראיהי ימלא בן ט.כה ובמאמר )ד( :בלילה
 קרא איך צוה גדול מפק לי יש הרג ברברי הבנתי ומעוהדעתי
 יראה הפסוקים מן הנראה ולא* נבואה של חלום מיכהנבואה
  יהוש*ט הפלכים לפני בעמדו נהנך'ן לו הגיע הנבואהשאותה
 לשליח אמר הוא שהרי אצלם לבא מהלך שהיה בעת אוואחאב
 ; עמו ירבר המלאך שיראה איכר אותו אלי ה' יאמר אשרכל

 , סמל6כיס כמו כרקיע מניד יויו ונוטס "ל כתו נוסטויס 'כ גתסס
 )ן ויוסוו , )ן ו,נז ותלון 3ג0פוה "6) ע'ו מכג'ח 6' 16 , ותוין 4לן  ע'מ  %י פיר  יג-ן שי רופ 1% %י  מסי0וזופ 6' סמונר 'סיס16
 ,ס ג) גמדונת וא0רת' . w(o1 מילגות ויגנו סים גמ1 סמרם )מדרגת ג'ל גו),וה סרס וסס8)ות , ט'( מ' י'ג )6יונ סיסדני

 'סיס 06 גימרת כחורם  שגרס סר5"1ויס ס1ג'0 ג' ר5סתס חגר . ו)מר5ס )תרוס גו))וח טג'6ית' נמו סוג61ס מירשת סרג סירטגפמ'ן
 , ס:6טויס ספרוופ יייי  סנרן, בוס %פ'1  ררו  סימר ;מ, ססתו1זע1ח סו6 סנורוח לימ"ח , גו 6זגר נהנות 6ח1זט 6)'1 נמר06 ס'נ3י"גס
 . ג)) קוני מהי גרוט1,ס ג'ל סרק גוס מ'( מיק וגרס , כחורג נגרו סרס ממדרגות גהי וטיוח , ענית מדרגס סי6 סקו)וטמיעת
 מסמוס גוס 8ג) , גוס ונקטן סח) נגדו) סרס ו6מייו סממך כמריו מס") הכחסי) )מטס מלמעלס וגרם ססו8 גפמ'ז סמירנופ, גס46המנס
 'ח' מא) ומריו סממך 61מריו ג"ח כרי סמי) %1ן , ממנת )סע)יונס ס:פ)ס מממדרגם סו6 ט0יור0 )פי )מטס מהמטס סמדרגוח )0סר סיגר6ס
 . 8' סט8)ס מתיח וסו , מחס ווגגרוח מהגתות סיוחר ט0ס ר.מר8ס מדיגות 61ח'כ nwmt סותר עכס e~)DOl עיסות ל6"ונס וגר גן כו6כ'

 טסי6 , 0ג' סמירת וסי" מיומס גטו סיס "0 טימר שפע מ,1 0וגו8כ ר6ט1וס ומן סו6 גי , מתתבות גמיו1ס ס8)ס גמדרג1ח טקס טסינ קומרואחרז
 ס31אס גגמינח מן os~a סמזיג1ח  סחי גי , טורחי גמו סי' כמריגה ו0י6 מגו6רי0 מלנרקיס מסור0מי0 ךגרי0 סוגו"ס cton 06 16 , אוווה3ר6יי0
  ססו8 ממומס )גם 8ותס טווסן h'~o (8  יפיני יימס ט1ד , !ורות 18 מקו) שגס ותודיע מהי קס,גו6ס ,hg  ימית נמינו טקס וט 61מר ,עומס

nl~thS)ptoנעלס  , 'DS1 8'60 כמהו 6ת ממדמע סיימה h)b 08 6) 16 נגובס, סדר הנוגר גמו סמימכ ע) ינסעו למטס מזירי )כמ 
 )3ו6תו גיסו וסוף 8,י1 מדגר ph :ורה 06 , מדרג1ח ג' גוס טפס )גן , גס 0רמוף 0ס1ע) טסות 0;'י 5) 18 , )נגובו קרע סרט)ספג)
  ונימס. יפייפפ  פריר פילוס  פירש 061 , נוג61חו ס;ר31 מוחן שוע)  סרג) 6) ננ61ה1 גימ10 מוגר ממך 0יר06 051 , סגרי סגל8ן
 cD~ )" ובן , סומוק  ויופל פיה%ל

 פיוס Shot וסממך סיס טר6'יס מ,ס מהגבר סנה . ומרוט מניין מגע גסי מבס 'והר מירנ1ח
 . טווחן גנהיוח 6יוס מס1ורוח חג' 1סמירגס . 13מיון ססו6 סטת ווהן מהיימכוח 00 גי , מורוה סירנות יוגנו ttirnel 6(:1 כגורותמג))

  לפנס 16יפיפפיול, 11רות סיחת 05 ממס, מ1ד וסכ:גס DDno נומן וד' ג' טגמירנ1ח "מסג' צוהרם וכן סנ'. 0"8)ס גיסוס1תר0
 מוחלט וגן . גמי כקו) מגרון ;:תפק 1)6 ס61 סו ומזיר גמ י"ס לגן ' סומיון נגח 5) "והר );והן מס סטפעס .וגסך סמירג1מגהר
 שנחו  ט"ממ l"?Jr~ h'h )סי מסחממ1ניס, ו)6 מסט)'ו,'ס )6 8חר )נמס 1)5 , ס8) %י  פלח  %ו 8יט )מדגר סקו)  היירמס ד'סט8)0
 סוסן וס:כ) סגרי סגח ר') גו, ססס וסמטסיטיס 0פוע)'מ )הטס6)8

~t)hOI 
 )מס D~fi ומס טבחם, סנגו6ס גנוי כוערו מס גפי יה'

  סס  וסמס1ו0יס סמג1":'ס "סזנרי0 )סי (ס סיס סוס כי . כנטמעים וזמרים :יין: גמו 1)")1ס 1)מ)"ך )6'ם  oti$n~t כקרוח 'ימס,8
  nb(e  יבל. יוק כלז פיה  יופפי ייייפ  יייגופייי 'ת', )מוס ו%מ יפייל  לילל  ו06 סיגרי )כמ  "מ  ייוספו  זליך פיליוישגוס
 ג'ו סחט) סטכ) 1)8 0סג)' כוה  סכן 1)ס' , cO(( Deco ומנסים ססרגג1מ מועג ס61 ג' , ט,מ1 סמזמס מסגם 00 וכמס)'0כלווח
 וסנונן . כסס סמ""יטיס )טג)י0 ודמיונית וסמכים כ!1ר1ת ייומסו )6 )גן , סומ'ון ג(ג . 1)6 גסמי1ס ,ור"מ ממסיעים o)1h ,ח'כמוס
 ; גן 6מר קישוי ר.מר"ס ו)מיוגות כ6ן :וגד סחבות ומזרגגת גו)) 6101 טווו חומק סרג מתח ע) ותורס ,פ)6 סו6 כי גוס נגיסתיגמם

 . nlihr ד' 80)הי , גמר8ס סוג כגר גמדרג1ה סוס כו', משלים ויראה הנבואה גמראה חוון שיבואהו השמיניתרפדרגה
 סרג נהג סה)ק מוס מ'6 נטרק כוס גי 0ונ51ס, גמי6ס תוון ויגובסו גלומי ,6'

~hlna 
 וח,11 , וממוס , ס,גו6ס

 כ61 סמ(ס ג5)ו סונו6ס גמרתם תוון סרג-טינ81סו 6מר ג1 04 וחיך סונ81ס מרס טסו8 8הר עוין ט) יקמרו דרדסים טמור ג)0 סס ס'ויד

 tj(;toh סומר כו6 וסגי ,  יגיעי  מרס 11)תזני
~h1D ~ht))o 

 שיחס %"ו ס,-ג כ11רן )מס , 3' . 6הז וגו ייינן  יפרין  פייו כיון ,
 כמו גיוס כמרקס סיו ססס סמק)יס גי )ומר סרג טהרן 6'ג ונמס ~(Obtג'מוס מיי  פלי גיזוע סוגפה 3מר6ס טס61 גממה סיס 1"ס , גמח,ס onsh 6) ס' דגר ס'0 ג18מר1 תקום 1)6 מרס ממיחס סגת1נסייד גגי סמרם נהממת סוס , צג8 שמט תסי ממ'ט גיוס טיס ותרימו סוגו8ס גמרם 8)8 גמרות סיס 0)8 )תודיע 08 גיור, סגהריס ניןמר"ח

 חסחנ~
 גמר8ס זגייס טיסת* סע' נמזרגס ג6ומלו , ג' .

יי
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 98צב טה פרק שני חלק נבוכיםמורה

 : זה יירשך לא לאטר אליו ה' דבר והנה באברהם שכא במו , במראה דברים שישמע פהמררנה
 : פייחו וכיהושע , טמוא באלוני נ"ב כאברהם , הנבואה במראה עמו ידבר אשר א"ת שיגאה יהמהרגה
 העליונה אצלי וזאת 1 העקדה בשעת כאברהם )ס( , במראה עמו ירבר המלאך שיראה יאהטדרגה

 שהתתוב טה התישב אשר אחר , בעניניהם הספרים העידו אשר הנביטםשבבדרנות
 אפשר אם אבל ד , במרע"ה ההתנות ואחר )'( , העיון שיחייבהו טה כפי האיש דווריותמשלטות
 הכח פעל זיע ולא )י( , אצלי רחוק הש , עמו ידבר השם כאלו הנבואה במראה עוד הנביאשיראה

הטדמה
 מגבשםאפרי

 וכו', סנכו06 כמרקס טוז סנכ'6 טיר6ס 1dPbOhרשל
 כמו '0נכו6ס נמר"ס יגריס סיסמע ם שהודרגה רני

P~Dhיר"ט ול" "ל'ו 0' זכר וסגם כ"כרסס ס'ר"ס סו6 ס"ססר 0,' כמזרנם )מעלס ס6מלגו 
 : כת"י ול6 מל6ר hSt 6יס hS עמו סמדכר כמליס 6כל גפניי גמיוס וסו עמו, ירכר טסם" גגו"ייהפיוס

 0י6 ווו סעקיזס כסעח כ"גרסס כמר"מ עמו יוגר סמל"ר סיי6ס יא ותשדרנה : כיריחו וג'סוסעממרץ כ46גי כ,כרסס עמו פויגר 6יס סירבה יהמדרסה
 ק"יס זכריוק מסלמות ססתייסכ מס ססחייסכ 6מר סגכי"יס סכמר"1ח 0עליתססמדרגס

 מסו"
 לומר רגוגו

 מכל למעלס מדרגתו כי רכינו מסם מזרגח ולצולח , ט"לסי וסרגת סטכעיוח מסכנות ססחגות ונחר , חכםסיסיס
נכיף

אברבנאלקרשקש
 סוס גי 1ס, יירטך ל6 שמר 1%6 ס' וגר וסוס ג6נרסם טג6כמו הכתוב שהר' גדול ספק לי נפל בנה העקרה.גם בשעת כאברהם)ס(
 סד' גמירגס טגי6ר0י כמו מסר ועדי )פי גמגומם סי6 סויתממזרגג בטקום נוכר ולא השם'ם טן שנית ה' טלאך לו וימראיעטר
 נידין נגז סרג יקמר 4~ך , למיס יר4 1)6 יגלים טיטמטנתרוס שלא פירוש , רבינו במשה ההתנות ואחר )ו( : הסלאךשראה
 , )ך מנ1 לוגי לגרס 0יר5 6) נפסוס לגיס 6י ס' זגר סיסגמ'ט זה היה ה' את ראיתי בסיכה שאטר שטה נראה וכבר .לאת סטיי סיס 8)י1 טסמדגר יזיע סיס טסות גניות ס"ת גמרתם"נרסס המרמה פועל יגיע ולא )1( : בנבואתו סבוא המרמה לכחידוה

 סיס מי 'ורט לנכסס קס'ס סי' , )י סחו מס ott)h ס' סטיג61011
 כי , פס סרג גרגרי ס9' מסמדרגס מרקס ס'ס'ס 'חגן 8'ן , סוסם וטו מר6קס ומזונקת מקוטרת מ0גתריס ס61ס סמר6ס 06 , 1' .כאגר
 טמר"ס 1nhe סיום עם סכרג )ר6סונס . ע)יסס מסיג ואנ' . מסמ)פות מזרגות מסחי )8 8הח ממזרגס וקרוח דגלים סמר6ס ג) תסיסגסגרמ
 "מד (pD )6 גג)) );ג61ס טס 6,)1 ס,8 מזון 6ג) ממוס, גמז סנגו6ס מרקס ע) יקמר טמוון יהטוג )6 ס,0 , 6חי זגר בוירוס ומח,ססגגו6ס
 יזי וע) גמר"ס 16 גח)וס 6)6 חון 1)6 וג1"ס 0נ6 ")6 ומקורט , ו') 0רגיעימ למורגע גוגרון טומר שוגר גסמ'% מוגייו וט 0ר6ס ,ממינים
 מטופס וירמס 0,גו6ס גמי"ס שון סיגו6סו כסממית סמייגס ג"ן סרג יקמר וט וקפי , 8,)1 ,ננסס ':gE מס בו" מחוון רקס סנן ,מאך
 8חר . סיג %טס סטס1ק סי' יסים וט ופסי . ו!ורוח מסקס ירסס 8ג) , מקורקיס דנריס יסמט 1)% סנגו06 "0ו6 מזון טיג,"סור')

 הקל" 6סי h'o ;י סמנטים ראת מזיגת וסיף , ס' יגר קסיס , גמח,ס 8נרס 6) ס' זגר סיס ס46זסזגריס
 גמזרגס גמ'ט 0' יגר ג6מ0

 גי . ס' דגר סוורות רטייה סרג קי6 )מס ומהגוון . ס)ס1וו0 מן )ו0 סז1מס ומס ס' דגר וימי קלמר מי ססו6 גה)וס סמט)יס מראתחג'
 6) ייטוס ונין , מכיס מגלי ומפורס מגו5ר סג)' קפע טסו5 מורס ס' ויוגר 16 ס' ויקמו ט16מר גמקוס כי 1": , מכמתו פ) ממוס גאתס61
 ו)פי , סוגד) יקיט ט) ניפט) פויס 1%רס וגר טר4 כחימר , 6)יו ס' יני סג6 י6מר ונולות מקקים נוגים כטיר8ס מג) , 6ו0ו סנפןמנגז)
 סי"פ ר'ן , נמהוס כגרס 6) ס' זגר סיס סגהוג 16מו ג0ה1תס )גן , מס1רסש דנויס כפיפת מטפיס רטית סותרים נין גמר6סטסיי
 .נסנף ססס 11 ;מן 6קל 0מתנס 6) ג,ס ורמו , מקד סרגם מסגרו )סוזיפו ר6יי0ס סגנית %h ססו6 גממוס קיוג1ר סנורוח ססס ס'יגר

ehln~0610 סני ג0פ)10 זגרס6גרסס וקמי , וט סיס "יך סכחוג יפרס 8ח'כ , 0מר6ס ג), סו5 גמח;ס מנרם 6) ס' זגר סיס 6'ג סוס , סטתמיס מלוכוח( i'~)ho '0 0וחח )" )י 0ן גחפ)תו צני דגני "מר הטוגס ס,ס סזגור 6) נ6ת0ו ט)6 ו)ס' , )י ס0ן מס 8)סי 
 מפני 6ן , קוהם סימר סיס מי ייע ו)" 6גרסס קטמע מפור"'0 דגריס טסס יט יירטך )% )6מר teh ס' זגל 1סנ0 וגק"תו ט8)תו וט) ,ורע
 סה1!ס הסו ויוי ממ'ט ס,)0 גת)ו0 (ס טיס התצוג מסטר תסיס ו)פי , t'Sh ס' יגר וטס גס שמר hton גמר"ס 1סגכגיס סתמיתסר06
 , )גו, 0טמט ניסי מוס )מטס ט8מר ממס גיוס כמר"מ טסיהם )0כרימ סרג סקרך צגן , סגכגיס וסטור סטמימ0 )8 סנטואמר

 0מר6ס ס0יתס מסעיר ס81 , 61% 0סמט ויסי ורומנס , סגגגי0 )סכול ו1וס1 סחהס 4ו0ו סוניה כ6)ו 6גר0ס ר6ס קגממוס כרג "'גי6מי
 גיוס טכי0 )ומר וכסוקלן , נגסס '(tohl הומר ורקונו , מנון יגססו סיג גט6מרו , סי6קו;ות ט5)ו0 ג' סותרו וגוס . טרג מנמת )טח0סי6
 6-ריו טמא לס' סו5 . קותו 1nlho סו, מי 8גרסס ר6ס )5 איו ס' פגר סייסי סרנ לקת מקין ואמנם . סככני0 ושול ספקתסקיר
 )6 כ,0 סאון וסוס , ס' ססו6 16ת1 גסוד'ע1 ורן מס איו סמזגר סיס מי יוזע כיס 1"ס גטקס, מקר ס6,1חין 6טר ס' 6ניכזחוג
 !ריך סיס )6 , 8ח0 ממדרנס טתיסס סיOhG 1 , מסט' סח' מבמרווח מזיגות גוס סרג טס0 טרמו ,ס ומיני , ס' "סו" 10זיטו וגן0016 15מי מי( )יודט סיס 1)6 סדגריס 8גרקס "טמפ סרג 5מר וט מטני סוס ס' *י %יו וצמר פקס 5) ס' ויוגר סמו וגובס גס0ה)0 5)6יצפר

 סו6 לגיס ע) ;סקס ותרזמס fnh שמוו 6מר ג'ג ;י מוס (w(h ומין . מ0ה)סוס מפזרנות h'(o קס:ניס 8)" , ס' 8ני )ומרג6מ,ט01ס
 ג,ס 101חרו . מר16ח מקוף גס ת'עטס טגן ג) ת"ס ומק,חס מרקס onipn. יטטס 6מ0 גפרסס ו8ס מרס, וסגם סנג061 טנסחקעסמקוס

 : tt)hG~ nt~nho"חי
 . ס6)וח 6)י ט6)חי ס6)0 גדנריס נס , כו' הפרק סוף ער העקירה בשעת כאברהם בטראה 1UP ירבר המלאך שראה יאהלמדרגה

 :lh(lh סי8 , גגסיין גמ(0'0וג1"סי1)8 )1 נר6סמזומם
 4ש טנט6,י 8'כ סן..ות ומס ח'ג כ-י נפיק סרג טוכר' ס)צ!ןיס 0כ81 מר,מסטס 8'ג

  )5גרסס  ירגר to(lh קו) סייפת 5יל , נפפל שיי גלו סימפטי יסגרו שירג  פג51רת 06 סתטוגס "גל .  יגר ממנו נטוע) סיס )6 06פוס

 6)יו יקרך ס,ג61ס ג"0סו 161 גנו, 6ח )מהוט ימ6כ)0 06 טרקת פר  לייי ט% לפו כייל ללז  סייין וחיטך וי4', ויזם %תו)פריו סני ,ת יקז  יתרתו, %ת תגס ויפש כנעי %כריס וייגס יין %פ קפ ייוי ס44ז נילוס ליגרספ יי טלפילס ר'ל , סיג51י כפרדסס'י
 סיס טפס גסותם כי ספסרם, גפפת (h(oo1 0510 נתדרגס סרג 5פר 1ס ופתני סנני5ס, גפר5ס סיי  ימלקו ידגור וימיין (Sur ריססתטסס סכי  לך סרי . וגו' ס1י פרגר 05 פטים 5טר  יפן  לו )ומר "הרת פע: סנג061 ג8תכ1 161 , וגו' כיוס יקמר "טד יר8ס ס' "גרעם "ewt1((. , נוו הה0 )טופס ויטיסו גקיייו גסנך וקהו *תר קיל  ויחס  גריל וירץ לנתסס וכקין , סוטר 5) ידו יק)מ ט)6 10111 העמיס ?ן ס'מנ"ך
fiD'n~ס:כו5ס כפריס  ספליך רנרי Dun) פרות כס. סנגו5ס סי%ורגות ספליווס סי, ט11 ירנ ו5ץר . גוגו5י ס'1 יל, ספפסיס 59ר 
 , נפרפות מסתוות 51הרי סטיון סמייגסו יס כפי סקיי רגרוס פם4ווח טס0,י:ט לני קססודפ מס עתרי סיג יזר 5פר י5פנס ,יכ0,כיס
 סס ot)hin ר51יס טסס היעפרו פוקרתי0 5ו נגריס o'r)h ית!15 טכגר ~vnh , ט5פר תס פל ניקטו 5פ:ר סיעות מתי מעיו כלסירכדי

 ירג 51:ור tOls וכדופס 1hhSגופים
~rc 

 גנגי6יס סס פס ויגריו , 0מ); מוס . גפג'1 תקמר ונמו , סזגייוח מסרי סס כע מקמרו יטמור ל5
 145, תךנר סלול "0 1יטפפ פסד 5ל מיס וגנון טו5פר פללך רטיית מילוי קול סמיעט פ51וו הגיר סי' וכספץ , נדלריו0  י:)מיפ50מחייס
 (Osn סיפנה מתרי 5פר 1ס פיני יני כלם. סייררגות יפקסס :י%4 י.כ יתר  ודיך סייט, יפורגד פ1ו יויר טעוני מורגפטסיך
 השק כאלו הנכוצה בטראה ג'כ הגמא  שיראה אפשר אפ  אב4 ן פי~גו,ס ספלזיס )%ל? יינגר גיס נכלל ס%ייי ייפוי צעק,-יינו

 טל סגתלוס ביי , פפ1 פרגר סס'י פגיך ס'ר5ס סרג 15ל רחוף סיי לפי , 5' . ס5לוס וי פי (ithV ויט , כו' אצלי p,m הוא עמוירבר
 ייישן  24 כר  הנב[ ננשיםומיה

-- - - - - ------ 
- - . . -  
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 מה פרק שני חלק בבוכיםמורה
 אתיע אליו במראה ואמרה ה התורה בארה ולזה הנביאים, בשאר הענין זה מצאנו ולא לזה,המדפה
 במראה אסרו והוא , והשפעתו השכל הדבקות למראה ושם לבד בחלום הדבור שם , בו אדברבחלום
 מצדיעי וכאשר י , מרהבם דבר ישמע שבמראה באר ולא ידע מן התפעל שהוא מ( , אתודעאליו

 זה שיהיה שאפשר המחשבה צד על אמרתי , במראה שהוא ויבאר הנביא שמעו בדבר יעירוהכתובים
 זה , עטו ידבר שהוא לו ידמה השם שיהיה הוא , בטראה כמותו יתכן ולא , בחלום ישמע אשרהדבר
 תחלת יהיה דבור בשמע שתמצא מראה שכל האוסר שיאסר ואיפשר ז , הנראה אחר המשך ע"תכלו

הענין
אפפן פובשם

 עו2 סגכי6 סיריוס 6ססר 06 6כל , סימר כמוגכי6
כמרקס

~ht))o 
tSh) סידמס כמו עמו ידגר ססס 

otSn)קטטר 6י גסקין כסיוחו כי , רחוק ססו6 סרג כור 
 ן ("olS סיימם כמו ענע ידבר טהטס סגכי6סיחקס

 סמיתס כח 6ל יגיע ל6 גסקין מסוי מי כי גזורמסכל כי כעכור 06 דכריס, סגי מסגי זס לזמר לרב ססגיעומס
 כוור6ס לתרו לוס לרכ מגיע וגס עתו, 'זנר ססססלדמ1ח
 6נל o~O מ6ת דגור יחנק 'גחלוס גי וכו' "תזיעתלין

 3מר5ס olnbl מקורס גי6רס  ולוס . ~pSl ל6סמגי6וח מעניגי סכליוח וידיעות חקוייס ~hs יגיעו ל6כנקרס
 סטכל דבקות לבורנס וס0 נו 6דכר  ~otSn נתודעקליו

 פכמר5ס כן סטנין ייס  יכיפר  סר3יר ולחלוםויספעתו
oht))~5כניר טחי ידגר יתעלס  יספם ינגי5 יתגיס ל 
 יססי זס למתירסנ5מר רעיי כמריס סגניי ע0 ירבר יתפלי  סיפם כתיגיספנ,מ

 *סר סדרור זס פיסיס ס*ספר
 סיף  פסס  סיסיפ כמרקס כמוחו יתכן hSI כחל1סיטנוע
 מגריס 5תר  ססמטך 5ד על כלו ,ס עמו, מדבר ירמס6סר
 סג3י5י0 יסיגו סגכו,ס המרסס  יפרש כי ככתו3יסמסיטי
stpיר5ס  סל6 6ס פגים, סלבס על סקל וס סןגח ויסים 
 16 6יס יסיח עמו מדגר מי שירקס  16  טרו תדהרחי

 ומס כלל  עיי  סייעת 6'ן כמקין כי טג6מר 61פסרמלקך,
  ינ,מר יחוייכ קול סגכו6ס כנור16ח ירקו גכי6'ססימלץ

  5"5.כסוס  פכליס פססיית  ומתקוי סססודפוס סו5סיכויס
 כסקר סמדמס סכם סחוף עס 5יגס.6)6 סססנס hrn"סיתר לזי ,  פפי ידגר יסעלס  פספס סחקייס כפריי סיסעסנים

otb~))o')DD כדכול יתעכס יסיגס1 המרמס ססכמ 6"6 וס 
 ממרפס  סלם  מסיף כפי פסיחס מלעיס כגכו6ח 6כ) ממנו,יכ6
rbכירטס יתפרס ה : פסס  על יסטלי פייו סייט סרבור סיס 
 כטיסיג ו") סרב דעת יס' סססיק וסי' , וט' 5סודפ5לע
 יתעל?  ססס0 ססו6 גמל6ס יסיג )6 ממדעי סמל6ססגכי6
 or 5י 15 רמר זס 5י סיוט יפריס  סייע t~Pbt פיויידר
  6כל יפיפ סיי יסעלס  יס0  פן י3ל  פפל5ך 5ו  orhn סו5;יל

 )מדרנח ")O'DTD,~ 6 ממו"ס )מדרגת מניע תינוכסלנגית
 כחיומו סיניע 6ססל "ו ממגם למפס סו6 6טר o(tthesסמ)וס
"hts)~כחרס קמרו וגסו סמוקך וכ"מ טמו ידכר סססס 
 כ6ר סרב ר"ג . וכו' סכח1נ'ס מניזחי וכ"סר 1 : בו6ךכר

 יכפיר וקמר יתטלס  יפס ע0 זנר )6 ססחודעוה'חסכמר6ס
  סרסור טיפ ספרעיס  שלפריי  יעירו רסיס  כסידיםמלי

 יסיס 5יס סני 16  מליך ייי טל ססס  סדטריס סיוליכייי0
  עס פרבר סס"י סיסים יספר יסיס  כן פכפו סייפרימסר

הגגי"
 , למטלי ~Ot)O לפס סימר  ,ס ויסיס / ~n'DID כעריס

  מייצרן  סיססר ור'ל , וכו' ספהסכס יד טל סרכ יפר וייפסל
orלטי עמו מדכר ססס"י  כמלוש סיספפ יוי סמסטר סיידר 
 (PSnln סדמי1ן SDtD וסוף , פיימס כלחי סכ)יח ססגסססי6
 כך כל סוע) מדמיון 6ין ס)ימס יוחל ססנס hfon כמרקס6כ)

  6מר  סירוס  ייסורפ  6ססר ר") . וכו' ס6ומר סי6מר 61ססר ז : כך כל נוכר סדמיון ם6י1 לסי עמו ידנר יתעלס סהו6סיריוס
)סס1ק

קרשקשאברבנאל
 רוצה , ירע מן התמעל שהוא )ה( : יטעלה שנזכר כסו במראה . סירי פוס  סטגיטיס גמזרגס ס,כר צמו , וט ימ61 כגרוגוס
 ג"ופרוג',

"(1 
 יריר שהוא שיראה לא השבל החרבקות מצר לו נורע שהשם נזה ,סו6 ,ס סו3 יקמר "יך כי );ס, סמדמס כגח סע) יניס

 י)יפ כיר )גו,כ טל 31תלוס גמו;1ירס', סו' גמזיגס טגתג מססמן
 ספוקנו סנגי,'ס יס נוי כי , ינלי,יס יסקר ,i"?g  1פ 1%"11 זל, גנוסר נ', . כפריס ג.כ 5)יו D'at ל, ולפס לוי ספדפי ככתפטל
 o'h'~s גט,' קומ,6ס גכיוח  סוס , י1' יפררנפ ישר יפלק  3ן 1פיכייו  יספיי סן פ5ס . ייני5'ס גס"ר  כן נפhiG 51 סיג ס,פר , ויגסס
 13, חיגר גהקם 6ה1זט 6)י1 גמי"ס עמר . גירס גער לוס ג"מרו , וסד' . )6 8" כ1גי"יס  גט6ר גן חימ61 י1כיף ומס )1 יתן מסס")ס
 כפו, סגי,ור %ין כי , פסללי סרג9וס לזה-,ן 1:ס  לגר  3תלו0 סךכה'סם

 סרי
~lcc)  

 לכס גת)ופ ירנור טס 05 כי , יטויין לוס יום
 יקדר מסריגו ססכל  סיידר  ספי )סי , טמ1 מדגר סטם געו גמר8ס ר61ס נגיף סיסיס סרג 16) רהו; סיס חסנם )"  6ם סקליליללות תפוגתי והיתה : 16)1 רתוק ססו6 1%דט י14 גפניי ס' 1גיולס יסיס 5ס 5'כ סכתונ 51פר יגס, רשית וסול , )פיקס סתוורעוסכס

 , 11'ל י,רג1ני וט ט) טפ" מס וסו . סדמי,ני סגה  יח;ה1 סל5 ימן 5ין ס5יוסי  נסכל מוקג גלתי ית' ס") נסיות עגן , מ)ה;1ת1סמדמס
 עמס גי , מי16תו 'מוטטו סגיניו נטרן) טון ימס 1ס )הקנח גטיר,ס כי , סר8(הס ססגס להקנה ר') )וט, סמדמס סכה פט) יגיסו)6
 )גגי6 עחג6 עס1נו"ס 6טיג סג' )ק6)ס נאמנם . גח;1.1 ממומס  יקור כדיורו יהר סטייל  ופס שתריו וגפפך מיפכלי uestn ספרתהמסיס
 ירנס סכן , )סג) מכויר tn?s ימ'1יו ,  יטן סירס  :3יייס )סי , נהרוס סור"ס ס1ג61ס מן סזמ'ון ~tslai מגלי 1גסירס וכס יותר סי6גמר"ס

 ונגנע מסודר סדמי1ני סגם "ת ימס ומקין טר ס"רס גס,וח כונ,"ס נגף 6ג) , מ)סג;יגו גניוס ססכ) טי)"ס )ס' זגוגיו ג)גו)'1גסרגג1היו
 כנגיף  "י:6ס לפיר וכולס טל  סגולות סוג קג) וט ונסגור , סמ)וס ט) סמן"ס מע"ת ס'6 111 , ומסוייות יטלות סרגנוהיו ע) וסי ססע)י)כס
 ודמיון חמ1נס )ע"ח י') , גוס יכר )דמות סרג13חיו בפלגות יגיסו פכורר כלסי סרפייגי סכת יספי לסיוט יי , יפו פיני  מסםגסו
 וט כסיס ססגס סי6 111 ,ס חיזמס סיג ",) רחוק סיס , ג11ג ו)6 מסרר נטתי נך ג) סזמי1ן טמן ס6131ס גמר6ס 6ג) , סר6ק1נס)סגם
  סתסיפ ירפס , 1o(ethe גטיר פטניין וי יקננו hh ינריו)י כסג  יכו , ,תר נוייך ופין  זן, 5ל'1 ייוחד ס1י , פרפ'ס נפרך 5ל5 'זלןלן ופיכיתי ספייי נטרך ייגי5'ס  גס"ר סטויין וט מ,",1 ו)6 סרג 6מר ")6 קומר ושליש.ת . נמלול רמ1ק סיס 1)6 סונו"ס גמר"סרמוק

 : רכייו כפפי nl)nOD תיתרי לפטלם צרב ט,פר 'ל ג ההסוך 1ס ופפני . יגיי ס' וסיקוס מגריס h~a 1'סיס לפסס פ'יתדת יפויי51ת
  יופין  טסין ס,פר כקילו  1ופדרס ית'  לקלוס מייתרת  ס1%:י סיכו"פ כמרקס יגייס סוגי, ט'ספט ירתיק ל5 טסר3 6סי3 סך' למקלסוסטנם

 י3פר5ס יי5  סר3  סכרחין פס 5כל . ולורוס פמליה ר"יית  ht~c סח פפפררגי h)h "יוי 1ס גי , כפילותיי רוי5ל סר5ס כפו ,יתיג
 נפריס כפ'פ סתורם גיורי  טוי סוג אמר , ")יו טיוגר סוגרים קו) ממיטת טס ס")סיח ס,ורס ר6ייח טס61 מוגר סקס סדניך יו6סס1גו6ס
 ~Dtth סול51י לפריס יימס h~hn  נרשי ופני , ייסר3זופ1 ירכל ייפיפת ולפריי  נילוס יר3וי ססס , גי ידבר  יסלופ ultnhקליו
 , לה)01 גלגד טס ומדגור יסח,ויע1ס סייתר.)מר"ס כיון מרני,סט0

 ול1'"
 : 16ל1 סותת hwn מססזי דגר טפט טנפר"ס גשר ול" סרג

 ~ostnn ,ד ט)  ג"ן ירי  מפתרי מהווט סו6  מס , ו' . טילות י1י  יליון סילתי , פלי ס;טס ושולי יר בי'  הבחוביפ מנמהיוכתשר
 נחליב יטו1ט 5סי גרגר וי  ;יייי  ט6;סר )מטקס ס"מר מס ע)יחר

 1ס כי ,  טמו ידגר טסות )ו יזמם סטם סיכ,ס ס61 גמרנו גי11ת1 יהגן  1)"
 ותמר 16)1, רמוס 610 עמו יוגו מטס ג"ח ס1ג61ס גמר"ס ג"; ס,ג'6  סירוס  6ס(ר 06 6ג) כמתן, 6,)1 רחוק טסיס למעלס ממק טרמוהו6

קנ6
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 אצר מה פרק שני חלק נבוכיםמורה
 על נפלה ותרדמה באמרו שבארנו כסו , חלום ושב להשתקע הניע בז ואחר , מדאה ההאהעח
 שבא כמו בחלום , שישמע צד זה אי על שישמע דבור כל ההיה , נבואה של תרדמה זו ואסרו ,אברם
 יניעו שבליות השמת או משלים אלא בו יושג לא הנבואה במראה אבל )ס( , בו אדבר בחלוםהכתוב
 אתודע, אליו בטראה אמרו והוא שבארנו, נמו העיון טן שיגיע במה חכטוה עניני אלבעבורם

 שיתנכא השלמה שנהם והעליונה , סדרנות ח' הנבואה סדרנות יהיה האחרון הפירוש זה 1ל18ח
 הנבואה במדרגת טנית כבר ותאמר עלי הקשה ואולי , שנזכר כמו איש עטו דבר ואפי' בכללבטראה
 נביא שכל ויסודנו , זה יהיה ואיך , ומיכהו כישעיהו מ עטו ירבר טהשם הדבור שוסע הנביאשיהיה
 הענין כי דע י בו, אדבר פה אל פה בו נאמר אשר מרע"ה אלא מלאך באטצעות הדבור אמנםישמע

אשדי
 סנעסס וסוף סקוטי6 יחולן t7Wh , or)t שיו כמלעסלפסוק
 רכול מגיע טסיס סכחוכ מפסי סיריוס ס5ט"פ וגימרסקדמס
 ס,6 , ססס1דטותיח 3מל6ס 5דס 16 מלקך 63מ)טוח)ג3'6

 מניע כך וקמל מדעית מלטס ססטנס סיחת מעניןס3תמ)ח
 )גגם בוכר מגיע סיס סכו סמיוס ומד מקוס וסכיססחקע

 "'לוס 'סיס סחילוז וס ולסי , כ)) סמדעיח סמר6ס מסד)6
 כמסגת טסית מס ויומר 6חודע דיו 3מל6ס כןסססוק
 "נ) סכ)יוח )ססגוח ott~pn) 16 otlan סי6 סמיעיחסמר6ס
 מדו "1 076 16 ממדך מן וכור "',ס ממדעית כמר"צסיופג
 מ)וס סססנס כסיכיס "כ) 3מומיט לנמרי געגע btwיחע)0
 ממדך וכעס rnt(o ממנו דגור 6)יו טיניע 6ססר "1גכו6יי
 ספילופ ,ס ויפי ח : גו "רגל כמריס 6מלו ונסי , 6דס16

 ס6מרון ססי' זס )סי ..ל") ממונס סנכו06 מדרגות ימיוס6מלון
 מיגיע 6"6 ססחוןעוטית ס3מל06מס"

 ))כי"
:'rtb וכול 

 ס:613ס פדלגוח יסקלו 6"כ מחס שריס סן 5ד0 16ממללך
 וכריס סינים סס י"6 י' ס' ומס ס6מרוגוח מדלנוח סג' כימ',

 וסוט ס:ג,"ס 3מל5ס סתם שליס "1 ונס "1 מטךכ6מ)עוח
h"b'ולע"ס . ומיכיהו כיסעיסו ט : ס"מל~ן ססי' וס )פ 

 מרכס טסם 16דגל-ספם מזון ניטטיסו3מיכס חומלס3ססוק

 עובשם
 וטכ 5סטחקע פגיע כך ותחר מרקס סיס סגגו6ססחח5ח
 דכור כל הסיס מכרס על גסלס וחרדמס פ6מר כמוחלום
טיסתכן

 כה15ס סכת1ג 630 כמי גחלוס סיס o)nh סנני"
 ל6 ססגגי6 כמן סגכו6ס מרקס ססו6 נסקין 6כל כן6דכר
 כמקין nippl יונל ל6 כן כגכו6ס סס"י 6ת לחקקיוקל

 16 ווסלים 6ל6 יוטגי ל6 סננ~6ס כמרקס ענן קע,ס'סמע1
 ס,גיע כנוו מחכמות עגיגי 6ל כעכורס יגיעו סכריותססג~ק
d?יוסגו ל6 כנור"ס כי 6קווע טמרו וכד , כת"ס סעפן 
 , stp סמיעק ינוית ל6 סחכמ~ת מעג'גי ססס דכריס6לי6
 מדרגות סמוגס סגנו"ס מדרגוק סיו ס6חרון ספיריםולסי
 יוסי1 קול סמיעת ימגן ל6 גמר6ס וסוט סכסקיז6חר
 1יר6ס נכלל גמר6ס סיחגנ6 ןססלימס ס6חרמ1ח מורגוחסג'

 מלסך כ"ס 6יס עמן סידכר ו6סי' כלל וגזר ל6מסריס
 וסף ספק לסחיר סרכ ריס ,ס סכונח ויחר : סס"יכ"ס
 סיסים סגכ~6ס 3תדרגוק מגיק ככר ע5י חקסס וקולי6תר1
 יפיס ואיך ~מיכסו כיסעיסו ססס מ6ח סיכור שוועסגכי6
 6ל6 מלפך כממגעות סךכור יסנוע גכי6 סכל ויסויגווס

 ססעג'ן דע . כו gVh פס 6ל סס כו גימר 6סרמרפ"ס

 כנס פס:כ'6'ס ') ל . כן סעג'ן כ' דע י : מיוס וטנ 1:עחקע על"ס סיס סכתמי)ס מיקמר פ6ססד סרטנו כגלסריסודעוחיח

"י jey: 01( השגות אי משלים אלא בו יושג לא הנבואה במראה אבל 
 4 אדם בינת ולא אדע ולא הרים רכרי ממג. נפלאוה ,שכליות
 העקדה גשעת גאברהס טספר ושהכתוב ראינו שהר'להשיגם
 ובאמת הנעי אל ירק תשלח אל לו שאטר המלאך קולששמע
 לא בנו את לשחוט המאכלת שלוף בעת כ' בחלום, זה היהלא
 וגן , המלאך לו שקרא פקמ'ם בשני r'Pna ה"ה אבל חולםהיה
 .שראל לסלך ואמר מואס עם להלחם שהלכו ארום וסלךיהורם יהושפט והם המלכים שלשה לפניו כשבאו באלישעחמצי
 אראך ואם אליך אבס אם נושא אג' יהושפט פ:. לולאבכעס
 והוא אלהים רוח עליו ותהי המנגן כנגן וה"ה טנגן ל' קחוואמר
 בהקיץ לו הגיע אשר הנב~אח אוחה להם ואמר הילכים לפניהיה
 סלע:; נגד ללכת הנבואה לו כשבאה אליהו נענין הטנגן.וכןכנגן
 אלה. זבוב טנעל לבקש טלאכים שולח והיה חולה שהיהירבעם
 לא ש4 עלית אשר המטה להם ואמר מחליו יחיה אםעקוון
 Ppen1 חטשים שר לפניו הג.עו וכאשר חמות טות כי ממנהחרר

 ואטר חמשים שר עם טרבר היה והוא אז חולם הוה לאיבאטת מטנו תירא אל אותו רר ה' טלאך לו אמר לפניו והתחנןהשליגריס
 בישראל אלהים הטביןאין עקרון אלהי זבוב בנעללררוש

חין
אבובנאל

 פעוין א מ61מפא
 גק~

otheNO יי,ו גטחי וט 1% סרג "ס , 
 נ16מרו 61'ג , גו )סהו,ק ומור טחיו יטיס "מג%קס~קיס עת0 יקמר6ין

 גהקנה 0'ס דגור נקמט "חמ51 מר06 סג) סלמי טי6מיואטר
 סעחיק eh גי גוס, סרג סיוית מס. גי , מ)וס וסג ונסחקפ מר6ינתענין
 מסמ)וס יטחק גס מלום נערס ומסמר6ס :~oniw אירגת ממררגססנגו6ס
 כמו מ0מ)1ס.1מי6ס גוגו6ס קופסיות מירגומ 6'כ זדפ 1)6)פ,-6ס
 טעם גתתות 6מר סרג טסט סר%ונס גפקוגס ושטרתי .טע4זט
 ססגס )זק1ס טגע1וו יניפ כו סזפיון סיור גלתי מפני טגה)~ססיום

 ס,ני5י0 ידמו )6 0,גו,י גמרכם ודגך סוס ;כגווה יטכס הנסPt??.. h~o סרגני %מ ווכ)פ פסוור גס טיפדפס לפיקס סוס ,0ר6ס~ו0
h?t16גר0ס 6) 61ר6 כמו , ):גי6יס ס1גו6ס גמי6ס ססס סלקתמטיייס סס1קש קיט ו)סי , 16סו גחק~ח0 ית' שיו ונו16תיסס ייהס 
 סרג מחירו , )מיס מוסל קכו6 , גמגום )6 גמו6ס וסיף 0סו6)נניף מסט טנר6ס מסיד קסגחוג יטקג וכן טיי, ג6) יסקג 61) יאק6)

 סיךמס סו6 נמר06 וסכן 'ן6 מיסגו, גמ)וס כאמר ,0 מסיסשלמרו
סוגי

 גסגס המקוי מסיפוח קותו כי סמו מדגל סיס מסם ג16ו
 ססס1;יס טרוח 6ג) גתר"ס, ו)6 גמ)וס סי0י0 אטר 6טר !0hwר6סו1ס

 סומקק 5מ1טי פ'י גמר5ס 0ר6טווס פ0טג0 6100 0ט(י טג6 טסטידוס61
 , !hD' אגס גומיות ס:ג'6 סימקס סו6 , )מט)0 קרג טסרמיק פס,גן 06 0:ס , ססס נולת t~ph נימ'1,1 0,גי6 יעטס סגפ~ג ייטל )66ג)

 , 0711 'ס' )1 ממקש סנג'* קנטים פיס 'חמ"ג hSt' , ולטורס'

t~wb
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 סו מה פרק שני חלק נבוכיםמרה
 וטריקה , נבואה של בחקם אתו דבר שהשם ישמע אמנם שהוא הטדמה הכח המש הנה שהאמצעיבן
 הבדלי תורה בכהונה בארנו וכבר , המדמה בכח השתמש מבלתי הכרובים שני מבין )י( הכפורת מעלכ

 והבינהו , זה חולה , רעהו אל איש ידבר וכאשר , בו אדבר פה אל פה ענין ופירשנו , ההיאהנבואה
 : נאמר שכבר מה להשיב צריך ואץטשם

 ואשר , ממנו איש כל הכונת שחה מודע , המין אישי כל על ראיה תלקח האחד האיש םן מופרק
 ראתה תלקח הנביאים הגדודו טתכונא האחת התכתה מן כי , המאטר בזהארצהו

 הלך שכבר , בחלום אדם שיראה כסו כי , תדע ההצעה ואת ואחר , ההוא במץ אשר ההנדות בלעל
 כן , שהיה טה מענינו והיה , פלוני וקראו , בן לו ונלד , ונק ועמד ,' אשה שם תשא , הפלוניתלארץ
 המעשים מן מעשה , ההוא המשל שיורה בסה הנבואה בפראה יעשה או יראו אשר האלו הנכתנהבממלי

ודברם
 פונש

 סססס יטמע כמגס ססו6 סמ7מס סכת סו6 וסס6מנעיכן
 סססס יחקס (olSn כסיותו ססמ7מס ר"ל גחלוס 6חודהר
 וסגנון סססע טותו ויחקס עתוידם

 סגסל"
 סו6 כקלו

 תכין סכפרח מעל סי6 מרע"ס גכו6ח 6כל יתעלס,ססס
 סכח ססי6 סכפרח מעל כזס מרמו ונ6 סכרוכיססגי

 66 גידלו כי וסמדמס ממחסכי סכח סכרוכיס וסגימסכלי
 ממס 1msn)l , 6חד ססס יחסכו סרכים עם כחוחמסגי

 ~stp 6ח ויסמע מועד 6סל 'sh מסס וככף ג6מר ולכןכלל סטי וכל" תר7מס גל" וער גסקין כחיותו סקולכגמיעת
 טג3ו6חו סגכי6יס כל על מסס נתעלס ומגס , עליומדבר
 סל6 מס כגירור סקל ס1מע וסיס וחקוים במפיס סיסל6
 סיו ל6 סגכו6ס כמרקס סיו oh כי סגכי6יס פמעיססיו

 כמרקס קול סותעיס סגכו6ס כמרקס סיו ו6ס stpסומעיס
 גו סיס 4ץ מפרק כוס לך סכליגו מס כל וסכן ,וכחידס

 : מ6ך כמ76 עמוקיסדכריס
 6ח7 מניס מופרק

t'hSPJ 
 . סמין ניסי כל על ר"יס

שדי
 tt1nhol מיצך 63מגעוח סיכול סומעיס ט'1 משהע"סמון

 . סכלו3יס סני מכין סגסולח מט) כ : סמדמס סכח 6100610
 כי נרסס ולי , מנכד) מסכל יטיס סכסורח ומע) סממתיוסים מפכיי סכם ססס סכמות סני מכין סיסס מלעיס טגנו6חליל
 ס"מ מס סכר31'ס וסנ' ססכ)י סכח מן ר") סכטורחמע)

 יודע וססס ממסוחף, וסמםספחסכי
~r'h 

 : יכמר
 מעגייגי לכוס )סודוח גדעם מעלס מסרק וס א מופרק

 סועף סריס מעגין מסמס ש"ס סריסר,)נו6ס
O~u)מענין OD , 616 סנכו6ס 3מר6ס ססס )ניוח סר3 וכ 
 כי) );ספ מון מנ'16ח hl~W )ענין סי0יס bS נכוייינמ)וס
 , 3מ)1ס 16 כמלעס סס6כ)

 ו3"
 מן סגע)ס )מקיט סל3

 , כקיר נ" מחול וכענין , תוניס 6סח )ך קח כענין ,סמגו6ל
 וכענין , ספמ")'ח )דך ע) טכנ וכענין , )כסס לך קחוכענין
 ססמשס, נ" סכל וכענין סוקן; וע! nblo ט) תעלסעכרח
 ((LP חון מענין סיס ס)6 מכובר ססו6 , גדעון נייחולענין

 , גחיוס 16 כמליסרק
 וכין)"

 : יוחל טס יפ כוס

 מתחלסיס סמין 6יסי סכל 6ע"ס כי , סמין כל יודע מממין 6חד 6יט נידיעח כי וסיף , 6חח סקדמס מגחת עססגנו6וח
 סמורככ סו6 6סר ס76ס ו3סרע גכ"ח tplsn סמין קיטי 3כל ימנ16 גי וכל מכל לחכירו סךומס Ph, סוס וקין חקגתסקגחס
 Ph מסוק כודיעת כן 06 ס6נסיס, כל וכן סתעון וכן מדגר סו6 רקונן כי ממעון מסוח סו6 ר6ו3ן מסות עכ"ז ,ס6חרון
 6' סכחותס וכמו סמין, סס כולל 6דס'ססו6 כרס סר"סק 6דס גקר5 מסוד זס לנו ולשר סמין "ימי כל תדע פרטי6חו

מגוית
קרשקשאברבשל

 טות בי מטנה הרר לא שם עלית אשר nmDn לכן בדברולררוש )01ויס 1)6 )פט04 סחוויטומ נקל6 6'1 פרג סיקטס .6סוזפ
 לבר הרברי השכל בו שהרצון הכיוכ'ם. שנ. מבין )י( יתמוח געגויס טיניעו )פי סחוויט1ח סס ט0מט)יס 6מר ,גן .סתפורסיס
 ק% היה או , הפועל השכל באטצעות רצונו כפי מהש,'הגיעו , ס/ , ד/ , ל' ג', , 6' וסם מסמ)ום "גסס ר') ממוס, כגסכוטים התנבץ אשר הנבואות אותם וכל הפועל, בשכל ההרבקוהעם פדרנוח 'סיו ס6מרת ופפירוס וט טגטי 370 ואסר . ממגמותלעויני
 8יט טסו דגר ו8סי' , סיסים הפן (ס ג6י יכיס מרקס )מיוחסעיים 1 לו "~VA הרבור לו הוכן טסנו אשר חשם בראונברא יסחר ט'ג6 גג,) סמר5ס מירגח סי6 וסספיניח , סואץ ימו , ו' ,ו'

h%סס)ס ומזר מדרגם m~nhen מסמולן ' alhot . ר16ח מג)' נמר08 סקו) טמיטח פדרגח נ'נ סר3 ~גר )8 )מס גגכן )ומר וים 
 6מר )6 1);ן גו 76נו גמ)וס גמ'ס חמוס עקמו סוono 5 סקו) קמיעח ס"מרון סש' (0 טגש וסחסונרן . סחט  "רמת ק*)ס טי61שמזגי
 חמיו מ,63 טסים סוגי6ש כ) ע! )מסס סמיומדח סמט,0 סריס (ס טנפי כנרגינ' ויחג . ")וט ס,מס סי6 כי מכמ)וס ע)יאסטמ6
 סקטס ואולי . 6)'1 מיגר סקי) 08 ויטפע ולמר , מטס h1?1 (6 ונהמר גחייוס 1)6 גמל5ס גמיש חיז!ח מגלחי יגריס סיטמט3מו6ס
 "ג) כיין עתו מדגר 0טס ג5), ((oht ס) otSn1 יירכס 0טגיטיח גמזרגס "גניוס ס;613ס גמירגות חמוס ;6יך סו6 סיגר סקוסי6עמ'

 Oto ק)6 כיון מסקני עסי6 מסטגיעית )6 פמסת)6ן כקשית מסמילנו סיו m~a כ) 61'כ משן, עיי מנגחים סיו שיעכס 11)תסנכי6יס
 מג4 3)סו מנגל סיס ופטם , סמדמ0 0גמ 6% סס")8ן וסתן 0י0 080 . ג6ן )ומר סרג רקם מס ots )ק6!! ויש . outua סני מגיןסג"רמ מפי רעינו ומש עמו מדגר סרס נשו יומס 8100 סמזפס סגם סו6 וסס6פ1עי טעו"ן 0"1 סכן סיג וס"ינ . גוגו8חם קרונ סט)מפס
 מס גפי 6ן , טוגו8ס נגדל (u?) טסירטחי כמו סרנם ו6ס מעע 06 , סמדמס לגח מנגן סיס מטס ט46 גינן סרג גוס סרהממס כי ,טדי . סמקטס יימיטסו )8 ונס 0מזמס 0גמ 810 טס8מ,עי ולמר , סמימס סגה hlo סמולן 8ג! כן . ססעוין דע 6פי )6 8'ג 1)מ0 .פט)

 'סיס ומס , סמדמ0 סגת )6 , 3ס DiDhO' סו6 ספוט) 0סג, ר') וכמשן , גו)ו6ס רתהן0 סגם סו6 סלי סוס , גמירגוח כמטקסטירפתי
 מילגס 3ג))ס 0'6 גי ~ohln גג)) וטמיטתו סמ)6ך ר6"ת כיס 08 ג8ן סקטס ססמקט0 (ס גחטוגח ואסרתי : ס"ס סמ6מר סוג גועת6'ג
 תדרנה וסין ממרמס גמדלגס כמס מ,63'ס סס'ו ס;נ'6'ס ס8ר מוג!6ח ס")1ס וגינו מסס נג61ח 6'ג נססות וגמם , סוגר גסו ג)גי6חת
 ר') thlo, גן כי ס'6 גס כיג וחקוגת . סנג'5'ס ס6ר ע) !מוט'ס 6טי סיחרון 61'(0 , גג)ס וכ1))ס טוס6תח

 סו3ד~
 סוגי6יס ג) ע! מרט'ס ו3ו8ס

 יט אגס ממנו "שחמט ,גי6 "י" סמימס סגמ 610 וט ע) וט סננ'6'ס יחרק גו 6טר tpiDhoJ , סו צהר ס6תשסר
 , מבע fiD(1 סיסחמ"

tmhtמ,ג8 סיס ע'ס רגבו וממס , וס1ור01 סמשייס ממקס מא גם SDD שטכני סגת מעי סמפרקיס גוס וע' , 0גרוגי0 סני מגין סגוורח , 
 מתיו גסטחמטוח פוגך סיס למכס )ומר hlh , מוס זני 6) סרג גיון ס)6 )י וור6ס . וסמזמס 0מחטגי סגמ ססס סגר1גיס ;גיופנק
 , 6ר1ם te~lD1 נלזמ'ס 0ונו06 גפת ס'1 גי ין סנני8'ס ס8ר כ'ו ו)8 סס!6, סמומם Gtpwn סיונה סקו) טומי כיס גי ומקין פרולסיועו

 : קם גי;יסס שפ ססג7)יפ שי' כתג קרע ג6ומל וגריו סרג סחתין סגן , סמדמס סגמ 63מ,פות ;פסו סיפם 6% סמורםוס61
 $ n~tnwa אברבנאל פלחםסלק
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 95צה סו פרק שני חלק נבוכיםמורה

 הכל לטקום, טטקום ונסיעות הכהטל, ע"צ ופעל פעל בע תכרו שנים וסדת הנבוא, אותם שעלוברם
 קצתם הנבואה בספרי זכרם הבא , הנראים לחושים נמצאים פעלים שהם לא , הנבחשה במראההוא

 מן ות, חלק כל בזכור להשיב הוצרך לא , הנבואה במראה היה שהכל שנודע שאחר ,טואלטים
 , בחלום שהיה לבאר יצטרך ולא אלי ה' ויאסר הנביא שיאמר כטו , הנבואה בטראה שהיההטשל
 במראה לא החושים השנת בענין היה הכל והמענים והשאלות והנסיעות ההם שהפעולות ההמוןויחשבו
 הקצת מן ממינו, שהוא מה קצת אליו ואחבר , בו אדם יספק שלא מה מזה לך אזכור ואני ,הנבואה
 אנייושב יחזקאל, מאסר נו, אדם יספק ולא מבואר שהוגש וסמה , זכרתיו שלא מה לך יהבארההתז
 ירושלימה אווזי ותבא השסים ובין הארץ בין רוח אווזי ותשא עו' לפני יושבים יהודה חק'ניבביתי
 כאברהם שנאסר כסו במראות, היה אמנם הבקעה אל ואצא ואקום אמרו כן , אלהיםנסראות
 בטראות היה אטנם הבקעה בתוך ויניחני אמרו כן , במחזה היה וזה , ויאמר החוצה אווזוויוצא
 אחד חור והנה ואראה , לשונו זה דבר ירושלים בה הובא אשר ההיא במראה יחזקאל תכר ,אלהים
 בטראות ראה שהוא וכמו , וט' אחד פתח והנה בקיר ואחתור בקיר נא חתור אדם בן אלי ויאטרבקיר
 מן ונכנס אלהים במראות שנזכר כמו וחתר שם, עושים הם מה ויראה שיכנס עד בקיר לחתורשצווה
 שכב ואהה ונו' לגנה לך קח ואתה לו אסרו כן , הנבואה במראה זה וכל שראה, מה וראההחור
 זה בל זקנך ועל ראשך על והעברת אסרו ובן עמ', ושעורים חטים לך קח ואהה ונו' השטאלי צדךעל

 נביאיו מהת לשם וחלילה , לעשותם צווה אשר ההם הפעולות עשה שהוא ראה , הנבואהבטראה
 אל טחובר , השנעון מעשה לעשות ויצום , השומים מעשה לעשות תצום , לשכורים לשומיםדומים
 בסראה כלו זה היה ואטנס ראתן ופאת זקן פאת כל על *( לאין שני וחייב כהן היה שהוא במרןהטצוה
 ואמנם , אלהים במראות מזה זה אטנם , ויחף ערום ישעיהו עבדי הלך כאשר באמרו כן ,הנבואה
 שהוא יספר וכן ועשה, כן לעשות צווה שהוא מספר הנביא היות כלו בזה הסברא חלושייחשבו
 וכבר בקיר, ואחתור שאמר כפו , שתהרו חכר בבבל היה והוא הבית בהר אשר בקיר לחתורצווה
 ונאמר לאמר במחזה אברם אל ה' דבר היה באברהם שבא וכמו , אלהים במראות היה שוהביאר
 שהוא מבואר וזה הכוכבים, וספור השמימה נא הבס ויאסר החרנה אותו וישא ההיא הנבואהבמראה
 וספור לו נאמר כן ואחר , השמים שראה עד נו שהיה טסקום שהוצא רואה היה , נבואהמראה
 האזור את שיממון , ירמיהו בו צוה אשר נענין אומר וכן , שתראהו כמו זה ספור ובאהככבים

 נ:פך,ץ . fDit להרטב"ם המצות נספר עיין'(
 טובשם

 מתחל0יס ומס רכות מוחמות ס6דס יחחוס *ריספורת
 ומין מין כל נורת סו6 ס"ריס,כן כנורת "ח7יס וססכממסר
 סרך ססגימ וצמר , רכים 73כרי0 וגמשת 6מת סי6כי
 מתכ1גת כי כו 1סרנון , סגכי6יס כל 15רת יודע"חך מגכי6 כי 0ג7ע רצוי כך ממין איסי כל יודע 6מך מ6שכי

 06ר סגדוח כל על רייס npSn מסגכי6יס 6חחסגדם
 6דס 0יר6ס כמו כי חזע סס5עס זקת 61חר . ססו6המין
 0יורס כמס סגכו6ס 3מר6ס יעץ 6ו ירקו "סרכג)י6יס מסלי כן , מסיס מס מעניגו ,סיס סלוגי קר"ו כן לווגיר  ומן ועמר 006 0ס וג60 ססלוגית פרן סלך סכורנחלוס
 סגכי6 16חס ימעל ודכריס סמעסיס מן מערס סס61סמאל
 וגמיעות סמאל 5י על 0על וכין 0על 3ין יזכרו סומגיסומדח
 60ף כזס וסרוק , סגגו6ס כמרקס סו6 סכל למקוםממקום
 זס 6חר וס וע60ס רסיס מעסיס 0ע0ס סגנינופיוטר
 מיוחדיםשמגיס

~PP?lt 
 סדכריס 6לו סגל למקוס ממקוס

 , לחו0יס גמג"יס 7כריס והסס ל0ג5 חון זס 0יסיסיורו
 3מר6ס סכל סיס "כל כן ספר6ין

~hl))O 
 0ג7ע ויחר ,

 סג)61ס ו3מר6ס אחלום 610 סג3י6 0יר6ס מס כלכי
 וסמקומ~ח עתד 06ר 1סזנון ע0ס 6סר סססור סכלח7ע
 מסמון ויחסכו סג)ו6ס כמרקס סיס סכל געחק6סר

 כעת סיס בכל וכחסוכות nlShnol וסגסיעות oroססיעולוח
 וכצר , כן סדיר וקין סג)ו6ס 3מר6ס ל6 סחוסיםבסגת
 גל כי סנלוייס כדגריס ניע סמו0כליס כי סדנריסידעת
 וסי7יעס ק71נוח ג'דיעס תודע TlnS o)nh וכליד'עס
 לסכחי0 60"6 גע5מס 'רועות יייעוח 0ס מסיומופתית
 גלויים הניגס 0"חריסס מס יודע plSnnr ומ6ל61ותס

 60"6 ג613יש ד3ריס מניח כי סר3 ט00 וכן ,כמוחס
 סעסס 0גוכר "ע"ס סג3ו6ס כמרקס פסיו למסקל6דס
 6רס ילתד לתקוס otpnn תעתק  וחגים ועמדמעסיס
 יתוקבל מר16ת גי 3י6ר סרכ ומגס . ממפורט  מןסחוס
 6ף סג613ס כמרקססיו

 נגעתי
otpnn  מר כי , לכעוס* 

 ויגיחגי ממרו ען מלסיס כמרקות ירוסליס תותיותנך
 כן )6מר1 )י6ר כי ן עלמות מלמס fitOI סכקעס3ח1ך
 תקותנו 6כ7ס ע5מוחגו יגסו וכו' ס"לס סע5מות076
 סמסכיס כחו וכי, ותייחס רות  ככס מכית מגגי לגונגורנו
 הנדס וצמרו ככל כג"ח יוס3יס  סיו סייפיתיט5מיס 6לי כי , סיס מסל 3*מת יסירס י6"ר , סנתסל  עםסחסל
 לך יתכפר וכגס , תסס 6כ6 לי טכנית  תסילין 61ליכגיסם מסי 6ני ססי6 יתכט 60מר  ווסו , לגו גגורגוחקותנו
 5רך טל סכי ו*תס לננס  לך סח ו*תס סימר מס כימוס

 , סגכו6ס 3מר6ס זס כל זקנך ועל  רפסך על תטריסטכרת פתרי  יכן ת.' וסטורים תטיס לך סח יפסס עי'סטתילי
 לסוטים דוריס סגכי6יס  יעיו כי נססיך וס  עיסיתוחלילם
 יתנועט 1ל6 רסיס ימים 5דו על סיס0וכ3 6יך גיולסכ1ריס
 וגמ"ס טמ6 0סו6 גלליס למס סוכל סיס ופיך 5דלבס
 מסוכר , תגויס טח6 לתתם סי*כלו ליטר6ל  סימן  סיסיהכדי
 ו0*ת זקן פ6ת גל על לקוין סני ותייג  כסן סיס ית1ן6לכי וסני יעל ריסי על בתער סטירת כסיין סיסיה 6ססרסקי
 יחר6ס כלו וס סייס  הכיקיר כתכליפ גר"ס o)nhtסר6ס
 ס6ער 6ת  סיטמין ירסיסו כענין  קמרו  וכן , סנ3ויסיתריס סיס ויטף ערום  יסעירו עשי סלך שטר וכן ,סג3י6ס

)סרת
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 מז סו פרק שני חלק נבוכיםמורה
 , הנבואה במראה המשלים אלו כל , ונפסד התעפש שכבר ומצאו , גדול זמן אחר מקרו הצצו ,בפרת
 וילדי זנונים אשת לך קח להושע אמרו וכן , פרת ראה ולא לבבל ישראל מארץ ירסיהו יצא"מש
 הבאור אחר כי , הנבואה במראה הכל ופלוני פלוני וקרותם הבנים מלידת כלו ההוא והענין ,זנונים
 להם ותהי בהם כשנאמר אלא , מציאות מזה לדבר בהיות מסופק הענין נשאר לא משליםבהיוונם
 אקראהו ולא , כמראה היה אמנם וזולתה בגתה גדעון שענין לי יראה וכן וגו: הספר כדברי הכלחזורו
 שישע ותכליתו , הטופחים למדרנת שכן כל הנביאים למד.רנת הגיע לא שגדעון , נסור נבואהטראה
 כסו ואבימלך לבן כחלום בחלום הכל ואמנם , שכארנו כמו עולם מקלי מנוהו וכבר ישראלכשופסי
 ולקח בנחת השכר מבקש סופו עד והענין , וגו' ההריגה צאן את וארעה זכריהו מאמר כן ,שזטרנו
 ועשאהו בעשותו צווה שהוא הנבואה במראה ראה ,ה כל , היוצר בבתן והשליכו הכסף ומנההשכר
 שיתערבו מי אלא אותו יסכל ולא בו יסופק שלא דבר וזה , נבואה של בהלום או הנכואהבטראה

 אחד ודרך אחד מין הכל זנרתי, שלא מה על ראיה תביא שזכרתי וסמה , בנמנעות האפשריותלו
 אמר או נכנס או יצא או שמע או , כן עשה שהוא ההוא, במראה שיאסר מה וכל נבואה, טראההכל
 , הנבואה במראה הכל נשאל, או שאל או בדרך הלך או ירד או עלה או ישב או עמד או לו נאמראו

 שיתבאר אחר , ובטקוסות , אליהם נרמז ובאישים בזמנים ונעשרו , הטסופרים ההם הטעשים ארכוואפילו
 : הנבואה בטראה שהוא אטתית יריעה דע , משל ההוא שהטעשהלך

 פעולתו, זאת בה שהכלי בטשלים הנביאים נבואות שרוב , ספק מאין ונגלה התבאר כבר מזפרק
 וההפלנות ההשאלות מענין כן נם שנודיע צריך וכן המרטה, הכח לוטררוצה

 שהם יודע ולא מדוקדקים כמשמעם וכשיובנו , הנבואה ספרי בכתבי מהם יבא שמה טעט,והנוזמות
 , מושאלים שהם יודע ולא הראשונה ההנחה לפי המלה עליו שתורה כמה יובנו או , ונוזסאהפלנה
 ראיה והביאו , הגוזמא לזמר רוצה הבאי בלשון תורה דברה ואסרו בארו וכבר ; מרוחקים עניניםיחדשו
 את יוליך השמים עוף כי , אמרו ההפלגה ומכת , אמת וזה כשסים, ובצורות נדולות עריםטטאטר
 ר"ל , כלם הנביאים בדברי הרבה נמצא המין זזה , וגו' ננהו ארזים כנובה אשר נאמר זה ולפיהקול,
 התורה שכתבה מה הכת טוה ואין , והדקרוק ההגבלה צד על לא וההפלגה הגוזמא נאסרו.ע"צענינים
 כשעורו אדם כל מטת ואין , רעננה ערשנו אף , הסטה הוא שערש וגו', ברזל ערש ערשו הנהבעונ,
 הירוע והנהג , עליה הישן האיש טן גדולה יותר לעולם תהיה הממה אבל , ילבשנו בנד שאינו ,בשחה
 יהיה , אמות תשע הזאת המטה ארך היה ואם ; ארכו שלישית כשעור האיש מן ארזכה יותרהיותה
 בו רוצה , איש באפת ואמרו , מעם יותר או אמות שש א המטות בערך הנהוג לפי עליה ההנןאורך

באמת
אפדי טובשם

 5דס כ) מחס כי sffg . מטע יומר "ו ntDh טס א כמז נמרק זגוגים "סח לך קם למוסע "מרו וכן , כתר6ס זס כ5גמרת
 סוס יסופק ל" וגוס , סגגו"ס כמרקס סו6 ספרססוכ5
 כי גגו6ס סל ט5יגס D~th כמרקס סיס "מגס וכלחס כמרקס, סיס כגיזס גדעון ענין וכן , מ5י"1ח סוס פכר כסיות5זס
 וססליכו סכסך ומגס ססכר ולקח מסכר מכקסח כלו ומעגין כטריגס גין 6ת ו6רעס וכריס מקמר וכן , גני6 סיס 5"גזעו
 לו סיחערנן מי bih כן יסכל  1ל6 3ו pDl~1 ל%  סרנר ווי ילנכויפ,  כמלוס o~t))O  16  כפרשן ייפ  זפ ש סיברכגיח

 כסו" מס וכר סרג ומגס , יסתום  סססר סכלכוגרי תגס לכס גיתרותסי  כלפ ועל ,  כבמצעית5ססריומ
 וגגלס מגפר

 6ס" יי3י,ס סכלכנ1ר6ס גס,ל, ס6ל6י 16 כלך 6י ירו 6י טלס %י יסי 6. טמד 16 לו 6ינימר 6תר 16 גכגס 1616י5, סתע 16 סיס יסי, ססי6 יתפקר  סי6מר מס וכל , סגגו"ס מרקס סכל "חד גדרך  "חד  סכלמין וכרפי יל6 %ס טלרסיס תכיי  מכרתי וממס ישמר סר3 כעיר סתסירסס  סמך ס.6 ילתסס~ס סגכו6ס, כתריס סכל סיס 6כל לסכל fm.נמ65ית סי לי ,יר רדית י3ו6.ת לישר יטוכ מיושר, סי6 סירס 6תר ייננם גליי כ"כ  סייגי מס כי"ר בח"כ סגכו"ס כמרקסססו6
 תפל: hlO ססתעסס אמתית יריעס דט מסל סייס לך סיתכ%ר ,תר וכיקומית ינ6יסיס ומגיס כ תקירו סמעייסשרכי
p-eמשין  הגלס ית63ר  כגר מז  PPD סכת ר"ל סעולת1 %1ח 03 כסגלי לסי כמסליס סגכי6יס גמ16ת סרוב 

,omwססגגי6'ס תיסרגי  סכגר 5חר . וכו' ייגוומות וכססלגית ססס6לוח  מעגין ג"כ מיודע אריך  כן 
 , כת"פ תעליס סם 6כל לסכל סין  כן ותאיות סיו פגכ6ו  סיגגו6ות מסגגי5יס סיוגן רשי ולין ותירום ימסליסרירי
 כתסמטס וכסיוגי יינו6ס סטרי נכתיני מסם נ% סס61 מטס יסגחתיפ וספלעיס ספ6לות  מעגין  סיווע רשויכן

  15 ספלגס ססי6 יורט יל6מרוקדסיס
 גוום"

  גס%ליס סרס גדע 1ל6 סר"סוגס ססגחס לסי עליו סס~רס כמס ויוכנו
 משמרו רייס סנילי סג11ת6, ר"ל סנאי,  למון תירס דגרס ושמרי 3י6רו יבגר ,  מרוסקים  נמ6סיס עניגיסיהדסו
 כמו ל% , ~hnrl  לסין סי, חסול 6ת מליך סטתיס סיף כי יתרו  כן , hnita  'לסין  סו6 היביס וגמרוס גבוליתסריס
 גוכסו, 6רזיס כנוגס ,סר גימר 1ס Dst;  סליל, 6ת יוליכו ממס  ססנדס nip~p בי סמסרסיס מגדולי 6חדסיחסוכ
 ססגילס 5ר טל ל% וסלסלנה סג11ת6 5ר טל ייסרי מגייס ר"ל , כלס סג3י6יס כדהרי סריס נמשי  סמיןחס

 סיס ל6 שמית ט'  מרסי טיכס פייס פרף 3ר~ל סרס ערסו סיס נטיג התורס  מכפיס מס מכח מוס פין ,ומדקדוק
 סיסי 16רך יס'ס לתות ט' סמטס "ורך סיס ו5ס ,  יל3יסיי  פס6דס מלכיס שיגי  DnO~ כי  ססיעור שוסי פלסו6

 ף עסיס
mnb16 יוקר DPn , ממגו 6יפ גשמת  ר"ל "ים כקמח וזומרו , es נחמס ופ סיסיס alp ר"ל , קנח סיתותו  כמי 

ס6ס
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 DGצו פרק-מז שני הלק נבוכיםמורה

 על האברים נערך הוא איש כל כי , עע באמת זה שהיה לא ב האדם משאו ר"ל ממס, אעםבאמת
 אישי מזרות ספק בלא תה , מעט פחות או האדם משאר אחד ארך כפל היה עוג שארך מאטר ,הרוב
 אומר אני , ההם האנשים ימי ממדת התורה בו שכתבה מה אבל פנים בשום נמנע שאינו אלאהמק
 המבעיים הימים חיו האדם שאר ואטנם , לבדו הנוכר ההוא האיש אלא נ ההם הימים חיהשלא

 ומהנ המופת ע"ר או , והנהגתו בטוונו רבות לסבות אם ההוא באיש הזאת הורות והיתה ,הנהמים
 ההשאלה, ע"צ הנאמרים הענעים מאד שרעבוננו צריך עור וכן , זה זולת בזה, שיאמר ימנול ולאמנהגו,
 וכל רנה לפניכם יפצחו והגבעות ההרים כאמרו, , אדם על יסופק לא ננלה מבואר שהוא מהמהם
 בן יונתן תרגם , ונו' לך שמחו ברושים גם אמרו וכן , ההשאלה מבואר שזה כף, ימחאו השדהעצי

 ואלו ונו', צאן וחלב בקר כחמאה הטשל, טענין שטחו, נבסין עתירי לך חדיא שולמנהש אףעוזיאל
 שיהשבום ומהם , מושאלים בהיותם ההמון שירגיש מה מוזם , הנבואה בספרי מאד רבותוכהשאלות
 השואלה שזאת , השמים את המונ אוצרו את לך ה' יפתח באמרו אדם יסופק לא כי , מושאליםבלתי
 אדם יחשוב לא , לאכול מן עליהם יסטר פתח שמים ודלתי אמרו וכן המטר, בו יאצר אוצר להשםושאין
 אסרו שיובן צריך וכן , ההשאלה ממין והוא הרמיון ע"צ זה אבל , ודלתות שער בשמים שישעוד

 כל , היים ממפר ימהו טספרי, אמהנו כתבת, אשר מספרך נא מחני אין ואם וכן ונו', השמיםנפתחו
 בלתי בהיותם ההמון שיחשבו כמו , וימחה בו יכתוב בע' לשם מפר לו שיש לא , הדטוי ע"צזה

 הפרק בזה שזכרתיו מה על זכרתי שלא מה כל ושא , אחת מכת והכל , הנה ההשאלה ' כמקוםשוערים
 שנאמר ומה ההשאלה, ע"צ שנאמר ומה המשל, ע"צ שנאמר מה לך ויתבאר , בשטלך ונדבריםוהבדל
 הנבואות אז לך ויתבארו , בדקדוק הראשונה ההנחה עליו שתורה מה כפי שנאמר ומה , הטומאע"צ

כלם
אפורי

 or סיס ohn ר") . מוג קמח ,ס בסיס )6 ב : 6מרמ"דס כסי טסם כמוח מס ננס סיס ונס ימוח ס"סננהו
 , ס6י3ליס געלך עונ סיס )6 עונכקמח

 1סמסי
 סיס ס6ס

 ספגו "רוח עסה "מחו 6לך סיס ספגו יטוח טכסיס עונקולך
 "ורך סיס 061 , נצסעמיט קמחו ילולך 6דס כ) "ולךכי
 סר6וי מן סיס כי גערכח fnls קמחו ס.ס ס)1 "מוח ססעונ

 כזחי ססי6 וקמר , סקו פתוח ג' "ן6 יסים )6 גוסוטרורך
 קסגס, יומר 16 כ6מחגו קסגס קמחו סחסיס 06טל סיסגעליות.
 , כ)) עת קולך ידענו י6 נורו טס געלכח כיחי "מחו061
 סקוס פלטי מסקל ס0 מלמוח ס6)ו סממוייכ מן כן6ס

 6)6 ג : "מר מ"דס כפ) פסיס גוסו גור) ידענו 1"1סכיזוגיס
D'b~6 גססוק סכחוניס ססלטיס 0016 ל") .. )כדו סכוכו( 

 : ממזו סגס1ג כ"ט 6)6 דולם כגי כך כ)סמיו

 טובשם
 קמות ל' עוג קורך סיס ohn 3וס סמסל , גופו עםגערכח גלתי קמתו סיס סל6 6מ1ת ססס עוג שרך סיסס6ס
 ברכו 6דס כל כי סלגו במוזז עסר "נותו קורך סיספלגו
 סלגו במות ו' עוג בורך סיס ו6ס פעמים ג' קמתןכקרך
 קורך יועגו י6 61גו נו15 עס גערכח הלתי זכותוסיס
 ס76ס פרטי מסקר סס סבתות סקלו סמחויי3 מן כללע~נ

 וכגס ,סכיגוגי
~npfi 

 נוסבר סריס קורך כפ) ס6דס סיסיס
otQ)hO16 סחין איסי מורות מסק נלי ~וס מעט 6ו סחות 
 מסקר וסורות ססל6 5ן על סיס ונס 6גסיס מסרר כפלע.ג סריס סרב ס3י6ר וקחי Ot)D/ כסוס גמגע ס6'גו6ל6
 טל6 הכרסס ועד ומנח גח ועד מהדס סר6סתיסס,גסיס ימי וגמדת מתורס הכחרס נוס כי סרס 3י6רתכסיס
 ו6מגס , לכרס סגוכריס ססס ס6יסיס 6ל6 ססס סימיסחיו
 זרת וסיס סגסוגיס סטכעייס סיביה חיו הכסיסס6ר

 סיעור סיחים מי י7ועיס כ6יסיס י)ו65 כן 6חד כסיס 6גסיס כגודל סורות סימ65 כמו וסגס , רנות לסכות סססכ6גסיס
  סמיוחזיס סמינוס נסרגל למרט רמת למנות 1ס וסיס otnSp'ho תן טסיות  תן וסיס יותגיס חן  כופן ססו6מגדול
 וכמכחד , עסייתו IDtfi)1 בראוי כסיעור וכתג~עס וכסיגם וכמסגל Of'nDI 53כעס וסגסנחו מסרסי סלמותנסעמיי
 מסחוס וססמירס ,תסכגס

~tpot 
 לככ וכטת כסמחס ועמידס ס6גמות ושלת וסמככסו סטגע' סחוס סמכלס

 סיגכרו ססס יכתרס ג6טר 6כל , כסגסגס ,ס יגיע ל6 כי ס6ל Phn מחגם וסוך וסגסגחס, onthp5 במנגסוס6וחוח
 6יס למוג נהות ים כי , מזגם גסי ~(mfi יכתרו כטבע o~s יסיס גי ארוך ותן סמתסעלוח על ססועלות מכחותכסס
 וט סיס hS כי מנהגו יטסג סייפת  דרך טל וס ריס 6י 6רוכיס, תייס 6דס יקריך  וססעגין SP ס6קר לתתיגנ7
 מכסן  6טרן  כן קלטור  גן ס)מס כי תר5ס ינגס , י6ריניס יפייס ססל6 5ד טל י)וכריס ס6)סיס 1Sh יתר טנפיוגר
 ודחיס מיכס, כמסל ג"כ סיס כי עולס כסרר ג"כ ומיורו סכתונ כמו כג3עס טלגס כימי סיס כי 6רוכיס ימיםטיס

 כ16תס סיו סקיומיס ס6גסיס חיות כי יר6ס _עחס , סגסוגיס סמייס חיו ס6גסיס כל וסהר 6רוכיס חיים טחיוססילוג, 61חיס פנחס ססס 6נס,ס ,כסגי מ6ל1 ר"ל יר6ס ומזם , מנוד וקיל מקריס מיודדי סיס רגוחיגו nS)p כפיססילוגי
 ססס סס6גטיס 6ומריס 6חגס מקירי סייח לכס ירתו1 1ס, וולח  נוס סי6מר יסגול סל6 סרכ 61מר . לגד סגוכריסס6גסיס
 כי ס1דעחיך מככר כמו ס:גלס מן ססתוס כיהר סרכ סגם , ססס6לס גד על סנ6מריס סעגיגיס מ76 סיחכוגגואריך עוי וכן : 61תו 6סר , כל גיתים סריס זתן 61רכו תנית ססיס יימוסיס טסיו ק5ת טחסנו כמו 16 סליגס , סגתסיו

 אריך כן סס*לס, סטת 17516 6ת לך ס' יפחס התרו כן סס,לס, 610 רגם לפגיכם יפכחו וסגכעונ! מסריס16מר1
 מדמוי, 75 על זס כל חייס, מספר ימחו , נספרי היוחנו ממסרך, ג6 מחגי 6מר1 כן סטמיס נסתמו 6מר1סיוטן
 מס כל וסי : סס6לס כמקוס מסערים גלחי 3סטתס ססת6'ס מחסכו כמו בו ויתחס יכחוכ מסר לסס סיפל6
 יוכנו ססערס כשת 6כל , גהת היגו כו מגלוי 6סר ל37ריס סר3 ירמוז כוס . מסרק כזס סזכרחי מס על וכרחיסל6

 עליו בתורס ומס סגוומ6 נד על סנ6מר ומס סמאל נד על סג6מר מס לך ויתכער כסכלך סדכריס וסכםלמסכילים,
 סס7ר על סבכות מוסכיוח המוטת עמך ויקירו ויתגלו כלס סגכ61וח 16 לך יתכ6רו כדקדוק, ר6סתססגחס

גר5וק
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 מח מז פרק שני חלק נבוכיםמורה
 וע' לו ירצה לא כי , השם אצל נרצות מדר על הולכות מושכלות אמונות עמן ונפארו 1יתנלו ,נלא
 אמתיות בלתי דעות ותאמיו ומחשבוועיר דעהעיר יהבלבלו ולא , השקר כ"א ישנא ולא , האמת אםכי

 אסר , כראם כשיתכוננו נמור אמת הם אמנם כזלם והתורות , תורה ותתשנם האמת מן מאררחוקות
 לא מציאות מדמיון תנצל כן גם הבהינה ובזאת , צדק דובר ה' אני ואמר , לעולם עדותירצדק

 כעניני , השם בחק הסרת ואמונת , לכפירה קצתם שיביא אפשר הגונות ומדעות , השםהמציאו
 הוא בהם שדברנו אע"פ תורה, מסתרי ג"כ הענינים ואלו עליו, שהעירונו מה העלם הוא *ה הטביאכלו והחלי )6( , שקר שהם ההם הנבואה בדברי יחשב או , שבארנז כמו , זההפעליות , והתאריםההנשטה

 : שקדם מה אחר פרסיו לדעת הוא קל ,בכללות
 ולמכה , אוהו חדשה קרובה סבה טבלתי לו א"א מחודש דבר שכל מאד הוא מבואר מחפרק

 ובחירתו, השם רצון י'ל 1 דבר לכל הראשונה לסבה זה שיגיע עד וכן , סבהההיא
 האישי הפעל זה וייחסו , כלם האמצעיות ההם הסבות בדבריהם פעמים הנביאים יחסרו זהומפני

 וזולתנו אנחנו בו דברנו וכבר , ידוע כולו וזה , עשאו יתעלה שההר ויאמרו , הבורא אלהמתחדש
 הפרק בזה שאבארהו טה שסע ההצעה זאת ואחרי , כלם תורתנו אנשי דעת והוא , המאטתיםטן

 אבארהו אשר והדבר , המאמר זה פרקי לשאר התבוננוהיך על מוסף בו. מיוחד התנוונותוהתבוננהו
 הסבות היחג בין הפרש אין שיתחדש, מה יתחדש מהם אשר כלם הקרובות הסבות כי דע . זה הואלך
 בחירת ההוא המתחדש סבת שתהיה בבחירה ור"ל , במקרה או , בבחירה או , מבעיא עצמיותההם
 , הנביאים בספרי להשם ייוחס כולו שחה , חים בעלי משאר אחד רצון הסבה היתה שאפילו עד ,אדם
 לשון כלם הדברים באלו ובא , אמרו או בו צוה או , פעלו שהשם בלשונות ההוא הפעל עלויתירו
 עליו להעיר רציתי אשר הענין תהו , שליחה ולשון קריאה ולשון צווי ולשון דבור ולשוןאמירה
 חי  לבעל ההוא  הרצון  רשיר  אשר  הוא , והתיישב שהונח מה לפי שה'מם שאחר והוא , הפרקבזה
 המבעיים הענינים המשיך אשר והוא , המדבר לחי ההיא הבחירה חייב אשר והוא , מדבר שאינוההוא

על
 מ"בשם

 06 כי יסגף ע6 ס6מת כ"6 ירסס ל6 כי ס', 56לגר15ח
 זעות וח6מין ומחסכתך זעותיך יתכלכלו ול6 ,מסקר
 כמו תורס ותחסכס ס"מת מן מ6ן רח~קוח 6תחיוחכלחי
 ועליתם וסקר )מגע גל גס"מין לפס יחקרגו גייחסת כי , סומן כוס סגמ65יס סרכגיס מסגלי רכיםמחסנו
 סחורם כי מסתורם רחוקים וסם , זכר לגל יתמין מתיג"מר
 יסריס כלס סחכם ס6מר נמו כרשי כסיתכוג)ן גמור6מח
 סו6 6כל כזב לנד סוייגו סלמת מן רחוק %ל ~pnh"יגו מכין מסו" מס כי O1enDS ל6 7עח, לנווטי ויסריסלמנין
 על סדכריס כסיכחגו כי סרב "מר ומגס . וגמגעסקר

 , מטס סמני6ו hS מני16ת מדמיון "7ס יגבל6מחתס
 סססגחס כעגיגי כסופת חסרון ו"מ~גת תטג1ת~מדעות
 ססס ססס סגכ~6ס 73כרי יחס~כ 6ו וססעלי~ח,וסתו"ריס

 סי7ט1 סר6וי מס מעלס hto לוס סמני6 כלו והחולי ,סקר
 סעגיגיס וקלן , סגגי6יס כ7נרי סרב מסעיר ממססתניגיס

 פרקיס גרתני 3סס ד3רגו לכן תורס מסתרי ג"כמס
 : סקדמגו מס 6חר יקל סרטיו ולדעת מגס, ג5לכדרך
 סכס ססי6 עסכס שוחו ח7סס קרוכסמכס מגלי 6"6 מחורט דכר סכל מ6ד ס" מכער מה83רק
 רקון ר"ל ד3ר לכל סר6סוגס למכס מיגיע ען וכן ,תחרת
 כך3ריסס מעמיס סגכי6יס יחסרו 11 ומפגי ובחירתןססס

 sh מפעל ,ס ויחסו קלס ס"מנעיוח קרסקסנות
 ימסירסס  יריע כלו יגס , טסנו יתעלס הסיורךויימרו  סכור"

 סיס כי פירתמ כטת 1ס כן וגס olnnfinc חןשתכסיס כרכרי שפירסם סו6 יגף סקרו, 3סרתיס סרכ ברנרמתא
 ע"ד 6ל6 קרוכס ס3ס ט'ד סונרים כל מנס 6יטיפעלס
 נוכרי מכו6רח ססי6 ססקדנוס ו6ת ויחר , רחוקםסגס

 וסיף מסחכמיס מגשרת סי6 וגס  סירס מס גסיסרכ
 וכ1י1ת גפל6יס עניגיס לכתר סרג רקס , מתורס דעתג"כ

 כל לסס ייחסו 61יך סגכי6יס כסמרי וטמוקיסע5ומיס
 5יס 16 עכס 6י 5על  סכים יקמרו ו6יך b&ססעולות

 ולמון 6מירס למון כלס סדיוריס נפלו 1נ6 , 6מר16
 כוונת וזמו , סליחה! ולטון קרי6ס ולמון קווי מסוןדכור
1ס

 סמרי
 נ1פ סטכחןויפר סרי 5יס טכסיס  סוריפ כוס  שיתנקרו ולתת

 סטרי
 כסנוט כי ירטת וככר  סמ6פר: וס סרקי ליקרססיתיית על מוסף יו  מתמר סתכינטת

 נטיס סנופ סס ובסר לרנריס עלוס סם 6ירושרוכות
 סטפרט סיפ יפסיפ כנסירס ר"ל סנפירי, 6י סטנטטסם
 ג"פ  רבון  סמכי 6ותס סיתס ס6סי' סר  ס6דס כסירת46
 כדנרי0 "כ ג  וכן סיכיייס, יססרי יתטלס onS יימס כלוסוס
 י1ס ,  לס"י  ייחסו כלס וססוומן ספירס מס6פ  נספדנו6מר
 סטכע מספח סיסים  vsnti onlT" 06 ל6 סגמ5,יססד3ריס כי וס3תירס, סט3ע סט5מיות ספטולוס סיתחלוח תסיסלמס

 ומעולות , מסטכע גתחוסו 66 6סר olrin~lכיסאות
o7h~סמל6ג1ח גנו os~ 1חסכחירס 63ין כלס וסעולותי , 
 6יס ילך ל6 06 כי 1מסכחירס, מסטנט סיתמדסו יגריס1יס
 ,  מפס גולי סיס 651 לוי כח 6ת לוקח יסים ל6 לוימכית
 יל6  גולר ל6 כי וסטיע סיסירי  סיס  סולידי סיח6"כ
 , סטכעיי0 סרכריס כסקר  סיס 6ל6  1ר15ן ככחירסנעמס
 ס3ס ומסגי יחטט  על מתפוס סו* סמסרס כיוסתכ,ר
 ריר  סי6  תססי ס6גכע כי , וסכחירס כטבע ססמהמנוח
 כמקרס סט3ע מ5ו ויתחדס  סטנעיות למכית סירסנסתרס
 נעדור 6כל סטי 56נט לעפוס  מביין סיס ל6  סטנעגי

 מסטנע יתערס ס56גע וס יתפרס טיעי מיסר  סססריס
וכן קרציט

 : והמשושים הטושאלים השסות העלם ביה הרצון , שהעירונו טהי הערס הוא ומהפעליות לאטנתההגש0ה הטנש החולי בזה הרצון . שהעירונו סה העלם לזה הסכיא כלו ""4 )6( 10פרם
פרק
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 ז9צו מח פרק שני חלק נבוכיםמורה
 והרצון הטבע בין משותף ורוכו , שהתבאר כמו הטבעי הענין סמ"רר הוא והמקרה )6( , מנהנ"הםעל

 או כך שיעשה צוה שהשם ההם, מהסבות שהתחייב מה על שיאמר כולו זה לפי יתחייב ,והבחירה
 בסה אמר , אומרהו שלא מה כל תקיש ועליהם משלים כלם מאלו לך אזכור ואני , כך שיהיהאסר

 הרוח, בהסתער הים מי והמית , האויר כשיחם השלג כהתוך , תמיד הטבעיים הענינים מןשיבוטך
 ועל , המטר בירירת אסר )נ( גליו, ותרומם סערה רוח ויעמד ויאטר , ונו' וימסם דברו ישלחאסר
 על ישלמו עם בטלחסת אדם בחכית סבתו שתהיה בטה ואטר , ונו' עליו טהטטיר אצוההעבים
 , ומחנהו הרשע נבוכדנצר בשלוט אטר , חרפו אפילו עד , אחד איש להזיק ושעורר איש או ,עם
 אמר , גרא בן שסעי ובענין , אשלחנו חנף בנוי ואמר , לאפי נכורי קראתי גם למקודשי צוותיאני
 ובשלופ , רתיהו מלך שלת אמר ב , הסוהר טבית הצייק מסף ובהמלם ))( רוה את ק% לו ה' אפרכי
 פרנסתו לו השם סבב כאשר ז"ל לליהו ובענץ , וורהה זרים לבבל ושלחתי , אטף הכשדים על וטדיפרס
 , הנה אותי שלחתם אתם לא , הצדיק יוסף ואמר )ד( ג , לכלכלך אלמנה אשה שם צובעי , לונאמר
 שהשם אחר , יונה נעץ ויקא לדג ה' ויאטר הייו, בצרכי והתעוררו ב"ח רצון סבתו שתהיה בטהאמר

אשדי  ימס י610ל פסוס וכילל ככ16 וגוס , וסחריסי 1btno, מחי מכי15ר מחימם 610 חרק א א מהפרק
osnnt16 , כעגם 06 , סכות מ6רכע כזמת 6מס מעולס 
 1631 סגות ספליט 631ש , שקרס 16 33מירס, 16 ,3ס3פ
 ן סלחן סס61 יסתקס ס"ס נסס יחקר לסוטת DDDנכ0ונ

nDb~tוממם סרמוקסן סכחן סו6 כי גן oowl)tn) , המירס , 
 נרקומן שמדוח פיוח 16 , שיחס , קלי6ס , נווי ,רכול

 סמלך ס)מ ססס"ח ר") . ויהורסו מלך פיס ב :ומדלנ0ן

ור~
 )סי שלס וים , ס6סוריס ניח מן יוסף 06 וסיריל סלעם

 )סליל עכד'1 06 ס)מ סלעס סמיך רן5 מ)ך פ)מ כיסססס
 ס,מחס 6תס לptv% 6 יוסף וקמל נ : ס6סוליס מ! יוסף6ח
 נס6) )יספע6)יס כססכרוסו ma~ vnbi 0)ס ל'5 ונו/ מגס016י

 םובשם
 1סר15גייס סכחירייס כדכריס ממקרס גתחדפ כן גסוכן
 וגס כדרכו דינר ומ65 נרכין 5כקס לסוק 651 רתוכןגי

 סמקרס 6"כ , סכחירס נעכור תקחדס סחעט עלגמח7ס
 כולס יעלו וסר5הייס סטכעייס סיכריס 6ל1 סכלוימס , וסר5תייס סנ0ירייס לדגריס 16 סטגעייס לדכריסיסרס
 נלג5 תנועת 6ל יעלו ססמיס וחגועת ססמיס חגועת56
 'יוחסו ססי"ת וסות ר6סוו מגיע 6ל יעלס סיומי ונלגלסיומי
 נעולם מעלס סוס 510 ימ65 ל6 6ס כי , ססעולות כללו
 חוס גתחדסי סמם pnp5  סנונר כ6 כך ובחראעיר מבגסי מס 5קחח 5וס 6חד מלך כי כוס וממשל . ימ6565

 רנות פשלות כן גס וגתחדס כמ7יגס ומריכותקטטות
 6חר ססעולות 66 כל עמס ססתלך ג6מר וממכר,המקח
 ס6מר מס כל תכין סמאל וס 1כסחגין , למס מנסססו6

 6סר לגגון  *רוי סימר כמו סטכע עסיס 6סר סדכריס וכן 5ססחת ספעו5וח כל ייכמסו 61יך זס כסרקכרכ
 כענין סימר כמו ססי'ת 6ל וסנחיריוח סר5תיוח ספעעוח ג"כ ייוחס וכן געסו, ממיס ס' כיכר סימר וכמו ,נטע

 וסמכו6ריס סגלוייס מסיכריס סגעלמיס סדכריס לכבר דרכו סרכ 'וסגם . דוי 6ת לקלל לו 6מר ס' גר6סמעיגן
 עליו מממטיר ot)P~ 0156 ועל ממטר כיריות ובמר מערס רוח ויעמד יבחר במר וימסס צנרו יסלח סומרכמו

 על 65סי נכורי קר6חי גס למק~דסי 15יחי 6גי ס6מר כמו , 51יוי וסליחות 61מירס קרי6ס ייוחסו וראיןככחירס כי כיתר בח"כ טוי, נלסון , o~tne ולמון דרור, כלמון עגיגיס, כג' לו ייוחסו סעכעייס כ7כריס סרימטר,
 כבמקס וקמר גר6 כן ממעי ע5 717 6ח קלל לו ס' 6מר כי ובמר , וממנסוגגוכדג5ר

'q]y 
 ונקמר מלך סל0 סטייק

 , ושלסיס כי סגס שתי סלקקס 6תס ל6 ניוסף ס5יחוח למון 61מר , מס לכלגלך 6למנס 5ויחי 6ליסו נעגיןגס
 סואן לו צעיר 6סר סו6 סססס 6חר 5דנ ס' ויאמר חייו וברכי וסחעוררוחו ניח רגון סגת סחסיס כמס ג"כושמר
 ג6מר ברכיו לכקס רשו מנו מדג שיתעורר 6"כ רון כעלי סיסיו מכ"ח לנ5 עסס ססי"ח גי מצגו, לכקסססו6

סססס
קרשקש

 אטר , הטבעי הענין טטהר ההוא יהסקרה מ( מחפרק
 יטצא1 לא בהפרטן יחורשו אשר הדברים כי אריסטו'סי
 ולא , השטש כעלית תטירייט שהם ר"ל , ההכרחייםבענינים
 בתקופת הקור או המוז בתקופת החום כסו המאדי'םבענינם
 מהטבע הסתתרש'ם הטעט'ם בענינים שצאו ואטנם ,טגת

 ובץ כהזרמן שיחודש טה בין ההברל כן וכטו ואטר ,והבחייה
 השקית האצבע כי ג"כ, בעצמו מבואר ענק טהטכע כמחורשטח

 ולזה מהטבע, תאסר %א מההזדטן נתחדשה שהיא בהתאמר
 לה.ות והטבע ההזדטן ר"ל טהחלפים הדברים שני שיהיויחריב
 שיחורש למה הנרטן יאמר וכן , מתחלף טהם שיחודשסה

nlvnlnoהזה זהוב, וטצא לסגו~טהסבות מביתו שיצא אום כסו 
 טה מצר המעט על ש'חורש למה בסקרה פדעלת סבהחהורמן
 והם טהסבות סבה בעביר נטצאו מהדברים טהחרש הטועט'כחח

 אמר זה , וטהמלאכה טהטבע שאטמנו כסו הנטצאיםהדברים
 בירירת אטר גג( : הטכע' השסע מן השני בטאטראריפטום
 שתהיה בטה ואמר מטר עליו טהטם'ר אצוה העבים עלהסטר
 ספק ל' 'ש . למק1רש' צויתי אני ומחנותיו נבוסדנאצרבשיט אמר . עם על ישלטו עם בטלחטת האדם בחירתסבתו

 המשך ע6 טסי ע4ט מחטטיי אצוה b~SUa 1ע4 בעיט aaגרזה
 מהסטיר אצוה העבים על אסרו כ' לוסר שיש הטבעיים,העניינים
 העונש טן ש'ח'.בהו מה גפ. ברצונו הטפר מניעת הוא מטרקליו
 כי ומטר טל יהיה אם ה' ח' אליהו ואטר , כברזל שסיכםהתת. ואטר , סטר יהיה ולא השמים את ועצר התורק שאמרהכטו
 מצות בעברם לאומה הרעים ביעורים נאסר , רבר' לפיאם

 וזרעתם ואטר , ברית נקם נוקמה חרב עליכם והבאתיהתורה
 יע~רים וכטה , בגוים ואברהם ואטר או.ביכם, ואכלוהו כחכםלריק
 אחר נטשך שהענין נאסר א.ך א"כ הענין לפ' נטשכ.םרעים
 שלח אמו הסוהר מבית יוסף ובהטלט )גן : לבר האוטרבחירת
 מאת לו נטול שוה שאגמו בזה, ספק לי יש ג"כ וית.רהו.מלך
 היותה עט ארונין באשת 'צדו כובש להיותו טעלתו לגורלהש"

 כהפועל גס:ע השם ולקאת יום יום אותו טפתה והיאנכברת
 טוב בנטול השם שניצון לפי רחירהו י( מלאך שלח ואמר ,ההוא

 בדניאל שאטר כסן טלאך .קרא מהפגעים בהצלתם אולאוהביו
 ואמר )1( : חכלונ. ולא אריותא פום וסגר מלאכיה שלחאלהי
 בזה הרצון , האלהים כי הנה אות. שלתחם אתם לא הצדיקיוכף
 ז שי ואם , לשם ההוא הענין ~יחר לסכרו האחים בחירת היהשזה

 יגלט . ספקו סוחר וממיש , מתך )6 מל ג0ו3 גפקר6 גי סו6 עמוס כממשי(

 25 כ:ה ולב[ נבוכיםננצרה
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 מה פרק שני חלק נבוכיםמורה
 בא אשר בארבה נאמר ובז , נבואה עליו והשרה נביא שמחו שהוא לא , ההיא הרצון העיר אשרהא
 בעת אדום ארין על החיות בשלום נאמר עוד וכן דברו, עושה עצום כי , פתואל בן יואלבימי

 , סנחריב בימיחזרבנה
  אמירה לשון הנה  נזכר שלא ואע"פ , יקו להם חלקהה וירו  גורל להם הפיל  והוא '

 לזאת הדומים הכאים המאמרים כל על כיב והקש , מבואר היקש ענינו אלא שליחה ולא צוויולא
 כאשר אדוניך לבן אשה ותהי , רבקה בענין אמר , נטור מקרה המקריים בענינים ואמר )ס(מתכונה,

 כבר והנה , לפניכם ה' וישלחני יוסף ובענין ד )ו( ה', שלחך כי , אמר ויהונתן דור ובענין ה',דבר
 או בעצם סבות ותהיו , שהזדמנו  דרך זה אי על  הזרמנו , הסבות  על-הזדמן יסופר איך לךהתבאר
 שלהקה דבור אמירה צווי והם , לשונות החמשה באלו בשוה הכל ברצון או -בבחורה אובמנקה
 הענין אסתת לך ותתבאר , רבים רחוקים ויוסרו , ענינו כפי טקום בכי והנהינהו זה ודע ,קריאה
 או המאמר, אל שהנעתי %ה הכית וזה , האטת מן רחוק שהוא בו לחשוב יביא אשר ההואבמקום
 אחרים בענינים ונתחל , הענין מזה לך שאזכרהו מה כלל וזה , ולשונותיה ומשליה הנבואהבענין

 שדי:בעזרת
 : דשמיא בסיעתא , השני רעהלסנשלם

 פבשם
 סססגיניס סר3 ס3י6ר יפתר , ססעל 16תו טפססססס

 ס3ס ססיqb 6 ית' למס התסו כלס וסר5חייססטנעייס
 , ס' ד3ר כיסר  6ד1ניך לנן 6סס ותסי רכקס  תעגיןסיתר כמי ,  tonPt o~s סתקרייס Ot)tJP~D ג"כ כיפררתועס
 מסליחות סוס 6ף ס' סלחך כי לך 6מר ויסוגתן דוךוכענין
 סיס ל6  סילתן 6י כ6 דיר סיס כ"י ממתרס תסיתותתרס
 תדיט ס6תר חגר ססליחות 16ת1 גתתרט 6כלססליתות

 לפגיכם כלסיס ייגתגי 6מר יסף  ויעגין , ימי  3ן כ6ל6
 3ע5ס תסס ס3ס סי6 לת5ריס חכירתו כי תקרית מכססי6
 כוי  o~s ויתרס 6חי סיכ16  כך יבתר לסס סיקרס*גל

 6יך  לך סתכ6ר ככר סגס גתקרס, ס61 ר3 עםלסתיות
 ררך וי 6י על סזדתט 6יך ססנוח  ססזרת, על לךיסיסר
 גר15ן 15 כגתירס 16 כמקרס "1 גענס סכות יסיםס,ומגו
 סליתס דרור 6חירס 115י יסס לסורח סתתסס כ6י1 סוססכל
 ר"ל . עגעי כסי תקים 3כל 1סיסיגסו זס ודט :סרי6ס

אפתי
 גליך ככפן , לסגיכם וכלסיס ויס)מני  יוסף  ונעין ד :יסטר
 נמס יוסף ענין וחוס )מעים "מר סלל מסריעיון

 יוסף ט:ין מגס ונט"ן "וחי פלמתס 6חס )6 כקומלוככמירס כסו"
כמס

 מסו"
 )6 )מע"ס ס"),ר מס כי כוס מחירון , כמקלס

o~hית' לסט כסמכרו?ו "מיז גמירת עג,ן סחלס ריי .  סלמחס 
 . לסנילס otolh ויסלמג' ס6פר מס למיס , ססירסגוכתי
 כמקרס סיס 610 )מגריס מכס ר"סויס ס)סתלמתי מסר"ל

 גור ככר כי נוס וירוס , יחעיס כסם סלע) חרס61טע"כ
 כן ופס , סגס מקוח ד' סמנרייס יעבדו Sbln'a 'חטלסס"ס
 , כמקרס סו6 קמיו ס6ר ע5 ר6סוגס כמוריס יוסף מירדמס
 ה'רן וכן , ססס כמו סדנריס וכהנו סרכ ועת עומקוגסו

 סודוח גחג)ו ?סרק מוס טגמכ"ר ונמס . סרב ידכרימכססי
OtD15Pמורידו ומג יתעלס לקל וסחסלס  ססנמ . ועמוקים 

 : )רקמורס

 ימיו 1ס  כאחוין , לסועת פ6ר וכן י5י 16 ס' יקמר 16 ס' כרכר כסימור לספית מס' 6תד גסי6תר סנגי6יסכנכרי
 , מרטיות כיריעות עתס ססיגס 36ל קונס ססיגס ל6 רכריס יתעלס לסס היתחדדו תתעס סל6  63יסן רומזסרעפות

 61סילו סרנריס לכל רחיקס ס3ס יתעלס ססס כי ל"6, יסריתיס ססרחקות 6ל1 כל יסולקו סיתר חסוכסתתותן
 ס6תנטי1ס סמכות  ייסרי וסג3יייס , סו3ריס לכל רתוקה כמנס יס61 ססיעל ממסכל יגיע לנ3י6יס סוגיתסססע
 פסיו 3יס תוסף עלססכחגות סרג טס והגס עסקו, יתעלס מסנורך יקמרו ל3ור6 ?חתחיס סייסי ססוטל זסוייחסו
 יתעלס  לסס ספטולות כל  סנני6יס ייתסי 6יך יתכ6רו ספרך נוס כי תסגי יגס , ססעלתס נתכלית רנר ססרנ3תס
 תס גללכל זס ילפיטתיס, וחסליס סגכ61ס נעגין סססיג חס תכלית וס כי סר3 61מר , סרתקס סוס זס סי3י6תבלתי

 וכסטגחת חרככם כמעמס גדנר ohl))O כענין סדגרגו "חר כי  5חריס כעגיניס תתחיל  סטנין מוס לךס16כרסי
 , טטס  OtD לסס  ס6ין כסס יתסס 6טר  כן גס סתורס יספ1רי סחטת טעתי ב"כ ונכתר יכיריטתו, יתעלסססס

 : שחיים קרור Sh יעתק 6סר ער סתתכורר כסגסגסו תחתרי תתם  כךומתר

קרשקש
 הענין שא השבו  אלילי ותפלת הגב.א תפלת וספור  שאירעמה ברצע היו סכירתו מגח היו הם אשר חלי אשר שהחלומותלופי
 יוסף ובענק )ו( ! תפיחם הועילה כי באמת היה וכן טהש'יהגיע כענינים ואסר )ס( : הבתרים בק לאברהם שנאסר מה לקייםחשם

לש%"בו~ו:הב שהיה אחר כי מקרה הענין זה קרא . לפניכם אלה'םוישלחנ. ה'.יש יבר כאשר אדוניך לבן אשה והחי נטור מקרההסקרים
 ואמר

 'שזא
  אשר העגץ קוה  בבח'רהן?נל תזרחו שהיה כמו ארםבחירת אליעזר  ן ררכם אתרצ מלאכו

 באר הסבה אוחה שבעבור ער שאירע מה ואירע אוחיראה , מטס המבוקש בפי p~pn  וקרה  כן כמו לשם התפללעברו
 שהכל שי'ל פרעה,ואם בחירת ומצר גהירתו מצר בסוףלמצרים בישין הוא ה' רגר ארונקיבאחזר  לבן אשה שהי באסתאמנם
 כן ואחרי ~גף זרעך יהיה גר כי עוד לקיים 'ת' מהשם מנווןהיה בעצם: שירגן אע"פ לשם הפעולת אלו לכסו שייחסו אדםבני

 ! גרוע ברכוש'צאו כל לה: ספי כאשר אטנא , אסרו %א הענין זה יבר לאשחשם

י - - 1 4 ק א 4 1 8

ן השני החלקנשלם
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