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 1א הקרמה שלנמי חלק נבוכיםמורה

שנאא~ששש
 % הנה1

ש ל ק נ ש
 בראשנה ממעשה לבארו שאפשר טה לבאר , המאמר בזה היה הכונה שעקר רבות פעמיםבארנו
 תורה סתרי מעלים ששכר ז"ל ובארו , אותן שמגלה מי ז"ל רבותינו האשימו איך ע"כ וידעת ,תורה סתרי מכלל הם הדברים שאלו בארנו וכבר , המאמר זה לו שחובר מה נפי , מרכבהוכעשה

 ה' לפני ליושבים שכתוב מה על פסחים במקש אמרו , מאד עצום העיון לבעלי והגלוייםהמבוארים
 טרכבה מעשה עומק בארו והנה . תבונה בלבבך יש אם אליו שהיישירו מה שעור והבן ,תורה סתרי ניהו ומאי יומיא עתיק שגלן דברים למכסה אמרו , עתיק ולמכסה לשבעה לאכול סחרהיהיה
 התורה אסרה תבונה השם שחננו מי טסנו שיבין טה שאפילו והתבאר , ההמון מדעת רחוקוהיותו
 פרקים ראשי אלא ממנו לו טומרים ואין , הנזכרות הטדות לו שיש למי א בפנים פנים אלאללטדו

 לבר פוב שםאפודי
 סרב סלק סר6סון כחלק כי לך כי6וחי כנר דקקדשבפה )מפ נכון ל") . ס)וכרוח סמד~ח )1 סיס ימי אהקרמה

 סתגי6יס סכחוכיס מכל מסתרחסגסמוח כסרק סרכ סוכל כמדוח ושל מלפיסומכס
 סיס לחסוד סמכי6 וכל ממגו סח,6ריס ג"כ וסלק ,066

 כסחחייכ ממט גחחייכ מעולס כי 1nsP כזולת מועל סוס ימעל ל6 ית' סו6 כי כיקר ולח"כ , עלמו על גוססים חו6ריסלספקי
 לקיים סמ7גריס זרכו 6סר מזרך וכי חגליתית, ועלס נוריית ועלס לעולס פועלת עלס  סו6 יתעלס סו6 וגי מהסכלסמוסכל
 לקוחים סם כי סמדכריס, כדרכי לכברו רצוי סטין סנטתוח, וסרקקח Ipl~nb ס6ל מ5י6ות ססו6 סיקרים דרוסיםססלסס

 6יך סרכ בו כיקר קומם, סיעור סגקר6 וסיף סרק ותגיח סגר6ס, סמיוסנ ממניבות וסותרות מ6ד מסוסקוחמסקזמות
 גגליס מכו6ריס מכריס סס מסרק כוס ססגיח מס 1כ5 סיקריס, דרוסיס ססלסס על רסיס סילקת כ16פן סמ5י6וח סיוכןרצוי
 מטעות מקוס וסר6ס סמדכריכ סק7מות קדקוד סרכ סכם זס וצחר סתו6ר, כוס סיסיו רצוי ממופת סחחלוח כי סכ5, כעללכל
OO)6ת וסותרים וסטלג סחוס סיסתרו כסוסן onip סס 6סר ספי6סוסיס סקדמוח ומגיח מסגי סחבק כ6 כך וצחר , ג"כ 

 זרוסיו(, ססלסס לכפר גדי ססק7מות חתלו ססתמס 61ח"כ , סקדמותיסס ומניח , דרוסיס סג' לגפר סמ5י6וח מטבעגלקח~ח
 , גכדליס סכלים סיט לכפר סהכ ר3ס ולח"ו , 7ר1סיס ססלטס 6ל1 יחכ6רו מחודם 16 קדמון סעולס סיסים כין כיוסורס
 כחגועוח 6ריסט"1 סי6מר מס כל וכי , סגלגליס וע"י סמל6כיס ע"י סו6 סעולס זס וסססגחח )סט, כעל סו6ובסגלגל
 , תרככס מעטם לכבר סק7מס כ15 סו6 י"7 פרק עז ג' ומפרק וסגכי6יס, חכמים במרוס 7כריס סס וכסכותיססססמיס
 תורח מיסוד כיצר זס החר ן סקדנווח על סחדוס מכריע 61ח"כ , סקדמוח ע5 לפי6סופיס ים 6סר סטעגות ביטלובח"ו
 סגגו6ווו כל וכיצר גנחי, יסים פכר 6כל מחודס ססו6 כמו 3עחיד גפסז טסה יסוד וניט מחודט ססעולס קי6 רכינוטפס
 ככל 6מח סגכו6ס יסיס מחודס ססעולס קיום ס6חר כר6סיח מעמס כיצר זס 61חר גססם, ססעולס לחסוכ יכינו6סר
 יחצצר ל6 6ס מרככם מעסס כיקור 6ססר ס6י עמס , סימ65 טפסר סנג61ס ב"כ קדמון סעעס יסיס ו6ס ,סגסיס
 . תרככס כמעסם ס7כור קורס כוס סדכור סרכ סקדיס , כתסליס סגכי6יס ידכר1 והיך ומדרגוחיס סגכו6ס מסותר6סונס
 לכתר 63 והח"ז , חרככם מעסס סג' (pSn 5כ6ר סרכ ר5ס מרכוס מעסס לשר סחוגח סרטי מס כל ססוגחוצחר
 , מנפלט 6י1כ ספר 5כ6ר לוס ונמסך ססי"ת גיזיעח סי7גר 65 6ס כססגחס ס7כ1ר 61"6 , מעולס כזס טסי"תססגחת
 ר6מ 6יך כיחל הח"כ כתורס, כ6ו. 6סר וסספוריס במצוק טעמי לגער ר3ס סססגחס וסחרי סמרככס סתרי סכי6רוצחר
 : סגככז מחלק זס כוונת וגסו , סמייס כצרור ויסים wlu מע5 גפתו תחסרד 6סר עד סעולס כוס ססלס ס6יס סגסגתסיסים

 כר6סיח ממעסם לנקרו ס6ססר מס לכ6ר ממקמר כזס סיס סגווגס מעקר רכות מעמיס כי6רגו ככר סגם ושמר31ושחיל
 מרככס ומעטם כר6סיח מעסס טס סחורם וגוס6י וממוחס, סמוטכל סעעס סס כלס סחכמוח גוט6 מרככס,כיותעמס

 הוחס סמנלס מי רז"ל ס6סימו 6יך וידעת , סחורס סתרי מכלל סס סדכריס ט6לו כי6רגו ונכר חלקיס, ססגי 6ל1 יכלולכי
 )5ייס פסס 6ף 3י ,  סתירס ספרי ניגסו ומתי  י~חי6 עחיק סגלין 7נריס למכסס  6מרן , עתיק ולמנסס למכעס סחרםיסיס ס' לסני ליוסכיס ססחיס כסוף קמרו , מ76 ע15ס סחכמס SSP)5 וסגלוייס סמכו6ריס חורם סתרי מעליס מסכרוקמרו
 תורס סתרי ממעליס מנס כי , תכונס כלכך יט 06 קליו ססייסרט מס סעור וסכן , לגלותו  רצוי  6עולמכייס
 כן יסיס ל6 ג"6 , ס6לסיח סכווגס על ל,15ק רצוי 6ין כי ויקרו,  סממיופ  מירור 6יר  3וי  נפיך כי יתר עלוסיכרו
  ממתסס כי6רגו וסנס : כמופח לחכמים ומכו6ריס גל1יס סס מתורס סורות כי גיהר ומנס , סכריני ~rt)tPח6כד
  סייס ילך  ללירי פורס *פרפ  סיינפ ס'  מסיגי פי  מיני  פיכין  פס  היפילו וסתכ6ר ,  פטפון מדטפ -רסין  פיוסימרככס
 3פגיס סגים ממגו מלמדים 61ין ולרככות, otDShS דורסו כ6ל) נספר מכותנו כי (DD" לכח13 רצוי  6ין כי ,נפנים
 ליר  נפרק  פוגר סמבות וטלר  חרסים חגם blot למס נכון ר"ל סנזכרווו מדוח ל,  סיס למי6ל6

  יכטילמרתרשיש ,  צריפון  פסילי
 הדיעות לקצור הדין וכן כלל ספר בזה חובר ולא זטןבשים דבר 'NSD שלא . 3ן להעשות היה וראו' בהקרמה הר'םאטר

 ה.ה לא ללמדו אדם לכל והסותר הטפורסם התלטורנראה נמשך וכן  ברטוט, ה)עלטט  אלההסורוח  לזה אחרה-אוילחבפ שאגחגי : מינות ירי ' גטדרגת השיגו לא אלטרהאנשים מזריע החכם והיה מקבל טפ' טקבל נערר לא כי בזה הפסדיגיע
 גהבגת והתחלפם הדעות מהסהבכות ליראתם כלל בספרטחובר כגזלות מריחירי נשתכח ולא PIPn נפסד שלא ער תסירהענין

 "יבויפ 1 א ה4ט ננוכיםנמורה
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www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הקרמה שלישי חלק נבוכיםמורה
 גדול, או קמן דבר טמנו נטצא שלא עד , לנטרי האומה מן ידיעתו בהפסק הסבה היא חאת נ ,לבד
 כן שהתו ואחר , כלל ספר בו חובר ולא מקבל מפי מקבל נעדר לא כי כך, בו להעשות היה וראויג
 שהכינותיו במה ספק בלא אלי והתבאר לי, שנודע שאפשר מה על להעירך תחבולה לי ישאיך
 , מבלעדיו אפשר אי אשר באבדי אבדו שיהיה עד בו לי שנודע סמה דבר מחבר המנעי אבל ,מנה
 קנאתן או , לו הראוי מן האמת עושק הייתי וכאלו נבוך כל וחק בחקך גדולה אונאה בעיניהיה

 בו שיש מה זכרנו כבר דבריו באור ואמנם י , מנונות מדווע ושתיהן , ירושתו ע4 כיורשהמוריש
 לי שנודע בטה סברא בעל ג"כ היותי אל מחובר ה השכל אותו שנותן למה מצורף התורהטהזהרת
 בו שאאטינהו מה קבלתי ולא , בענין נתכוון שכן להודיעני אלהית נבואה בו באתני ולא ,ממנו

 עיתיות ההקדטות טן שאצלי טה עם , החכמים ודברי הנבואה בספרי הכתוב הורני אבלטסלטר,
 בו עוררתני והנה . אחר דבר הכוונה ותהי חלופו הענין שיהיה ואפשר סמק בלא כןשהענין
 הנביא יהקאל שאמר מה לך אפרש שאני והוא , שאספרהו ענין אל האלהי והעזר המיושרתהטחשבה

 , הכתוב עליו שיורה מה על נוסף דבר אמרתי לא שאני פירושי, שישמע כל שיחשוב דרך עלע"ה
 מי בו וכשיסתכל , גלויים דברים ענין בקצרה מבאר או לשוה אל טלשון מלות מתרגם אני כאלואבל

 לי התבאר אשר כלו הענין לו יתבאר , שלטה בהשגחה כלם בפרקיו ויתבונן המאטר זה לושחובר
 הביאור מניעת ובין אדם לכל התועלת בין לקבץ היכולת תכלית ונהו , דבר ממנו יעלם שלא עדונגלה
 הענץ בזה הבאים בפרקים לבך שים ההקדמה זאת הקדים ואהר . שצריך כמו הענין מזה דברבלמוד

 : עליו נשען שהכל ועמוד י בו תלוי שהכל יהר הוא אשר , הגדול והיקרהנכבד
 טובשם

 6ין סללו מסח לו סיס למי כסגים פגים ס"דסוכאילמן
 ססכס סי6  111 , כלכד ספרקיס רעי ~fis "ותומלמרים
 כלתר נסור טסיס מנך לגמרי onlhn  מן יריעתוכככסק
 16 קטן ן3ר ממני  גמנ6 ל6 ולכן לגמרי Onlho מןסיייעס 61ת גססקס זית תפני כפנים O')D 06 כי יסורוח6לי
 לעדר ל6  כי כך, לעסות סיס וראוי כע"ס, 1ל6 ככ"כ ל"גך,ל
 כנד לחלמייו ותלמית לת4'17 'למד וסרב מקבל )ופ'מקנל
 סיס מללות מגח 6כל נלוח סיס ל" "ילו לעלס חטכחטל6

 ל076 סיס ראוי 6מר וכאלו , יוקהל מפי מקכלסגע7ר
 61'ן מקנל מפי מקכל געור 3" כי כפגים פג'סללנד
 טסות טופ- , ליראיו ס, סוך כי כלל ספר כ1 לחכררידוי
 מקר גליי ספטליס  וסכר כספר ס7כריס 6לו לכתוכ6ס,ר
  יופ63ר סנדע פיסטר מס טל  ליצירך  פת3ילס לי יט5יך
 ג7עס 6וג6ס כעיני סמורכם, 6כ7ח  ירגס ,  מילעריתפיר 6י 6סר 363רי 36מ פיסים פד מ לי  פמדט ממס7נר מתכי ס)ויעי 6כל , מיס סיגיג1תי כמס ספק 3לייללי
 :  מגיגיפ  חרופ  וססיפ0 ירוסתו על כיורט סנו1ריס קג6ת"ו לו סרטי מן ס6מח PQ'p וכקלו גכוך כל וכחקכחקך
olnhtמנר תסיר  ייון זכריי עכר יספריס 6לו ניסור 

אפורי
 סם% ר') . 'ייעחו כסססק ססכס סיnhrt 6 ב : מל6סון)"י
 וס מפגי כסגים פגים 06 כי סס71וח 6)1 יימד לסורססו6
 14  וגס סגלים פ5ר S(t1D סיומם פן סיריפס  זים)מסקס

 לספטיס סיס ורצוי ג : ימסר גדול יו  סין דגר W)nDיחלי
  מניס 06 סי מחספס nhr ללמך סלי רצוי . נפרר ל* סיכך

 )ח)מידו יימד וסרב מקכ) מפ' מקכ) )עול )6 כי ,כפג'ס
 'hs  וגס מסבל מסי פקיל  סיידר מייכס סנ)וח מכח"כ) ,  ינלוס ייס ל6 תילו לפילם  ססכמ ע)6 גדד )חופינווחכמינו
 סס61 ונמל ofntipo סט1לוח מטו כ), מסר (osttמוכר
  יתיר המגס ר") . וכו' דגרי שור ולמרס ד : וכו'כן

onpnמרסנס PSntn)  עם ססירס  סו תסיר טסות זכריו כיר 
 סוכרפ סעפמיס 6)1 יסגי מגורף ר") . וכו'  כן )ס  סיסי5ל ממוני ה : ברנר  יסור סיס ל5 תילו לניר סל* פמ'ינמסכל
 6ינו סרכ כו סיסנור מס כי , מרככם מעסה )ג6ר שויסכין
 6גל סגנו6ס, שיו נ6ס )6 כ' כך טיסים ממוזיג מקוב)טען
 1  מקסי  היניס ו6ססר דטחו וסקו)  ,iff סרכ מכרח כסי610

 .  פליז  וסטן סססל  ופפור 1 :  *סר ר3ר סססונ סיוטוורייס
htOIoapn ירט3ס : 

 סם:מ
 מג:עי:%י

  :ןלם,ם ידי,  דבישומ:פוד6יילג "ג % :4ש% ט"מ;
 גי מע:;;(;::: :ן"נ',ן.ך;ןן,יעג 'יו,,%ין:4מ ::שען', נ::גן::,ד
 סגניך יכייחוק6ל :גסס6מיג(ען,:2סימך ספק ינןן:1ב"יטעמיי'עגיי,גסכג:נ %::דן:::

ע
 3ס כל0 כפרסיו ן 1 סמ6מר כוס סקוס כטיספכל כי ג4ייס, יכריס עניני 3ק3רס מ63ר 6י ,  לטף Sh סין

 מיקור סדררם לשר 076 ספי% 3ו ליין סיכילפ סכליח יויי , ד3ר מתגו גופס יסיס טן,  יגגלסיטד 4  ח63רמכ6סרי

:הי;ך;ין,1(י.ו""1.ן".1;:,ל,::מי;ןו:ןיזי,י""ןו;:1;:ןןי
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 ינ א פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 וכפי , בהן וכיוצא השור לפני דומים פניו כאלו ואחר , האריה לפני דומים פניו כאלון איש שנהאה ער , חיים כעלי משאר לצורה רופה פניחמ שצורת אנשים ארם שמנני לרןזן א)6(
 , ראיות שתי בזה לד ויש , המינין אלו של הצורחי אלו אל נוטות ארם פני כלם הם , נשר ופני ,אריה ופני , שור פני שאמר מה , כן אדם בני מכנים חיים בעלי שאר פני צורות אל הנוסות הצורותאלו

 להן שיש מהן חיה כל תאר ואח"כ , להנה אדם דמות מראיהן וזה , ככלל בהיוון אמרו מהןהאחת
 אותה הביא אשר השנית במרכבה שבאר טה השנית והראיה . נשר ופני אריה ופני שור ופני אדםפני

לבאר
אפורי  ט3ס סגינ) סיוט ל") , סמיוח וע' .ק7וליס- י' ססס )טע)ס כיפלנו נכר סמיוח כו'. רוע א אפרק

 ממניע nlsrto ג)ג) סו6 אריס וסני . סיסודוח סס160סניס
 וסני . סממה גזולת מיומך וסול 63ליס סגוכל מפסליסוד
 כי (ntDID סג31ל D'DO י10ל ממניע סילם )נ"נ) למ,נמל
 הכויר יסוד סמניע ס31וכס סוככי onrn )כלול רום, "7סוטנ, . כאוויר סמנ3יל ה)וממ שולח מיומך וסוס נ3ל5ו הלקקמן

 יסוד סמניע ממס )נ)נ) למ, טול ופגי . 6ך0 שולחסמיומד
 , ממימיי חוס סו6 סמ'1ס כי מי, מנע) כנולם סמיומדס6ם
 וממס . 3גטל זירת . לריס כפגי מיומך סמבות ג)ג) כןו6ס
 ימר מס מסגי כן 061 . 0163 ס31וכס כוכחי ותמאס .גמול
 מן סיס )6 כי סנים "לכעס נעה מהמיות 6מח ס)כ)הסס1ק
 כ) כי כוס ססעot~nb , 0 סניף 06 כי )ס סיס'סהלקוי
 6כ) כיהון 3ה0 ססועלח מיומנים מגיס )ס יםמיס
 כב) פועה 6מח כ) הס3וכית התנועס והין סכ))וחמגד

 , 6מת , 6דס סגי מס ססניס6)1 סכי סרב ס6מל ומס 6מד. )כ) פסיס ס6לגעס ו[סוסיסודוח
'ffg 

 16מר ס6נ' 6ע"ם כ'
 טליית מסתמרים זס 6י 16 טפל יסוד מניע סמו)וססנ)ג)
 )ח.נח 6כ) סנורם )קב) מחומל מכין טסג)נ) ר") ,יסורו
 פניס ס"לכעס 1,6 טכ) ונס ספק, 3)6 הגנך) מן ה,6סנורם
 סילא וכן סנורם, מקנס 610 כ, סננ?) וסול שמח 076 סגיסס

 6)1 פכן ספירס מי יס 35) , נכון וכן סכוונוח ספלמפלס
ouPnמטכי)י0 סייס ס0 סמיוח גי ר") , 076 סג' סס 

 טובשם
 בנוס פגיסס סגרת 6גסיס 6ןס סמנני שוע אפרק
 מרגון . וכו' חייס כעלי מטינר 6חת לגורסי
 לסס סמניע כי 076 סגי למס יס סכלס עם ססחיוחכוס
 olho לס11ית onulm 610 כ1וגח 16 , סג3דל סטייל610
 כגר כי 3יגיסס הפרט יס עכ"ז , ס6חרון מתכליתסס61
 כקלו וס6הריס "ריס לסגי 7ומיס פגיו גחלו 6יסחר6ק
 6ל סגוט1ת סערות "לו וכפי , טור ps(, דוריססניו
 סנור1ח Sh 1(6 נוטות "לס פגי ג5ס סס נסר ופגיגריס 1פנ' סור סגי טימר כמו "7ס לנני שמיס כ"ח פגינורות
 תתרו ממס 6חח , רזויות סגי נ,ס לנו ניס סמיניס, 6לוסל

 076 7וו1ח מרטיטן 1זס בכלל3חי1ח
~)OS 

 ת6ר ו6ח"כ
 1כר"יכ , סריס פגי גסר פגי תור פני 076 פגי משן חיםכ5

 כרוב פני סור קני כמקוס ססנית כמרככם 6מר כיססגית
 כער מסקס הו6 וכן "7ס מבגי ליזויס מנעיר סו6וכר1כ
 מנד ג"כ )סע'ר סור פג' 6מר ושמגס , סג6)וריסשגיס
 3י6רנ1 וככר , OD~O ר") יחור מן גנדר סור כי סגורםקנח
 ou)~b ממסר "ל tpSnt סטמימ'יס ססגרמיס מסגיכחלק
 מן למעלס וכ1ככ נוגס מכדור כלס סר6טתיס דעתוכי

 , )גו הסמוך סיפח כקור 6רנעכ, סכךוריס מגו זלכןמסמס
 כ1ככיס מס' וכדור , נסכרה משוגו לזוע)ס 6טר סטטוסכדור
 קכוככיס וכיצר , כוכב. גנם מ76יס נדק טכת6יגכ1כיס
 ויסים כוכב, נו "ין "סר הכ) מן )מעלס ומחריו ,סעומ7יס
 הד, ו"ל1 6רכעס, כוככיס בו 6ין 6טר סגורות כדוריתספר

 יט , 3כל כחות מבלס ססיפעיס לע"פ סמנ1ירי0סכד1ריס
 וסוף ל6ט ססמט וכער גערנו, מרקק מן nIDIWO כי לגמר דופס וסיף סמיס מגיע סירח ביחוד, יסידוח מד' יסוד כדורלכל
 כמו וקיוס עמידס לסס וקין כקנתס לנחס יכנסו כי ל16יר סגכוכיס סכוככיס ט6ר וכדור . קורס כו יט מסור כי לסוררומז
 סכוככיס כ17ר 6"כ , 65רן מניע סכ7ור וגס לדוריס רומז סו6 סקיימיס ככוככיס תדור , 076 פני 610 ל,כ vunot ,ק6ו'ר

 לתנועת  סכות 6רכע כי כ"כ ונישרנו 63דס, לכח כ1כ3י וחמטס , הטור וחמס . 3גטר וקירה . פריס כפגיסקיימיסמיוחד
 כמקורים מסרח  כחות OOt קליי. תתילס סכרית מכוללות סכמות  מן פגיס 1,רנעס , והושכלו יסכלו ונסתו כרוריוחוסגלגל
 6' איסיר היחד סמתטוי0 3כל כח סופת כדור סכל וכמו , סחד3רת מגסס וכח תהי סגפם וכח סנ1מחת סלמסוכח
 , ומטכיליס חייס גסמיס סגלגלים כי לגי קדם וככר . מסס 6חד 63חד מסס 6חר ועח7 ספנים 6לו ככל כמ מוסעכן

וסחיוח
קרשקש

 דומה פניהם שצורת אלטים אים שטכני ידוע ~6( אפרק
 פניו כאלו איש שנראה עד חיים מאלי אחדלצורת

 פניהם כלם חיות הארגע שאלו גוה הרצון , אריה לפנירוט.ם
 להנה אדם דמות אטרו וזהו , שכל בעיי שחס כלומר אדםכפני
 , אריה פנ' שהאחת הפנים אלו אל נוטות ד' שהם פניהםואטנם
 תמיר בהתנועעם החזקה הנכורה כח לה0 שיש מצר בזההרצון
 החוזק בתכלית חזקים שהם כו רוצה , שור פני הומק.בלי
 לפני אוהה נורמה נשר יפני , שבבהמוה החזק שהוא השורבמו
 nle1Yn מכל העטפות קל שהוא כמו.הנשר הנועהם לקלותנשר
 התנועה בקלות טעלה להם 'ש הם כן , טכלס לעוף המגביהוהוא

 שהם הרביעיים והפנים , אדם פני כלם והם הגובהורוממות

 טוי סני טקי0כגופרה
 , :סר ופני 5י,ס זפ:,

 , וסגני סה"ר Yu כו"
 ' ס3י6 מטר כט,.מ למוכנס טגי5ר מס סייח 1סר"יס [") סרג6מר
 5ז0 סני ס"מ ושי סגרוג פזי ס"הד פני )6הד סיס ו"ןגטס ,סרית

אברבנאל
p-Dטיט מס גס4 "ך0 גזי וסגנות )ה6ר יחגו 6דמי טגני ר") . כו' פנ.הם שצורת אנשים ארם שמבנ' וחע א c~'rllli 
 . "171 נכנר "מר 1)'1סף 5י'ס גור ג'ס71ס טעמי גמ1 סג'מ ,זרוח6)
 יה[;") טרח טמן ר.) . המיפים ")1 ט) הנורות ")1 ' 6) גופות6ד0 סני ;)0 הס ,טר ופני "ריס ופת סעו ;:י טמר מס גן , סרג 8מרעזי

 פ,ה:0 כיסד 3וס ככ11:ס "ין , נבר ופזי מריס זחי סור קויגמרכגס
 ר.) , ,:ר 1::י , סור 1ו1י , "ריס 1ס:' , 6זס סרי )כ ,ס , מכסמיס גו ה"ר בה'; , )סרה 76ט 7מ1ח מרציכן 1[ס , גג)) גמיוס"ומרו ס6הס , רעיות ג' )1ן )ך 1יט 1") תיג 6מר טור . 5ד0 גג,י סימאגמו' סנה "וה0 ,אוה 6) :טוה טכס )6 6ד0'"0 סני גיס ססי1 ג'6 ,גן
 ססויטס .15הס 5חי' ר') ,ה הרי במר ומס . "ז0 פזיס,'סס גי טסיו יובס ".ג )סוס א07 ךמוס סמיומ גג) 5מר טסיהוג t~hh;י
 טו7 . ס,1רוח )בהן פ1יס0 וטוח קסיו 06 כי , גט3טיכס גן ייסיר)6
 שיימס )ג6ר18חס

 גמרכגס "מר , הר,ט1,ס נמוגגס ,1;ל1 ט)"
 סגי עוין כלמר טמס 3י6ר סוס ן נטר פגי וסלכיעי 5ריס פניוסט)יטי
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 א פרק שלישי הלק נבוכיםמורה
 האחר פני , לאחר פנים וארבעה , השנית במרכבה אמר , הראשונה בהרכבה מכרו שלא עממםלבאר
 שאמר שמה באר הנה , נשר פני והרביעי , אריה פני והשלישי , אדם פני השני ופני , הכרובפני
 הפנים בשני ההקש והוא , אדם מבני לימים הצעיר הוא וכרוב , הכרוב פני ההא שור פניעליו

 , בו שרמזנו כמו ג נורה קצת מצד כן גם להעיר שור פני מלת אמר ואמנם ב )כ( ,הנשארים
 היא השני, הספור זה בסוף אמר שהוא מפני , אחרות צורות השנת זאת אולי שיאמר אפשר ואי)נ(

 : לבאר שהחלונו מה התבאר כבר , כבר בנהר ראיתי אשרהחיה
פרק

אפורי טובשם
 כדמות ספרון לכסת )וסתות וסם 6רכעוסמיוח

 סמוקי
 *מל ייכנס ב : נ"ל תכון ןי סמוקי לכי סי' וכן , גפם וכעלי

hp)~גנרל סור כי ר") . גורס קנת מנד ג"כ )העיר סור פני סיח מסכילות כלס כי 6ךס פגי חיות נרגע ולכל למקיץ 
 כעינם המכיסים מייס ככעכי מיוחד סו" כי הכסס, זל") יפול מן "ל6 , כחוח גמנ6 בו "סר ס6דס 6ל מופעת מל 6חתוכל
 : מסני מ"ג כסרק . מרמונו כמו ג : גסכסחס וסנומרי0 בריס פגי לסם יפ מגס 6יס סני מסם 6חח לכל סיותסעס
 , סגורות "לו 6ל סתטס ס6יס כגורת נסר פני סורסגי
 6חח כל תיוחד סגס וס ועם , כהדס כלס כס כי כחוח סס(סס על תספע כן ס76ס על סופעח "חת ככל כמובי

 סגס6ריס סגיס סטלסס ע"כ ל6זס, וסיס פגיס סי6 כי "זס סגי לס חיס ;גל סגס , גסר פגי ומרגיעיכשריק וססליסי , סכרוכ כסגי וסכני , כפגיו 076 כפגי סר6סון ותיוחד , סכולליס סגים pstt מיוחדים ססגיס לס חיםכל כי , נסר פגי והרביעי , הריס סגי וססליסי , 6דס סגי מסני ופני , סכרוכ סני 6חד פגי מיוחזיס כפגיםמבחיות
 מס גסגיס מהם 6חר כל וחיוח7 כ6ךססגכלליס

~Shn 
 מס כפי ר"ל , סהס ספניס se' סתטס מס כסי סמרכעס

 רכן כרע כקמרו מעגמות קרס סו* כי ס"ריס מסמלת כי ייעח וכנר , סגיס ס"רנעס מעלס 1nhS מכס לסיותסתיוחך
 ונכר . ממולות לגלכל סמיוחזח סקרן יסוזוח מ6רכע וכגנזו ס7וזוווי, כח סגקר6 סקפ6ון כח ווקל וס61 ,כתריס
 לגלנל סתיוחד ס6ס יסודות מ6רכע וכנגדו סדכ,ר hlcl סלמתי ססכזל וחסר סלם כלת' 6דס סו6 וסחי ,6דס מבגי לימים מנעיר סו" וכרוב , כרוב ססנית כמרכגס סנקר6 וס61 ס6ס כדמות 76מוגי כטבעו סס1ר כייזעח
 יסודות ד' וכגגדו , סג1מח לכח מסל וסוף li'hO כצמוח וירכס ויסרס עוף יגכיס כי ידעת ככר ומנסר ,מסמס
 ~o7h 6מגס . סירת לנלנל מיוחד וסמים , ק;קסיס כדמות נרגליסס סיו ולכן , גכר6ו מרקק מן סעוסות כיממיס
 וסו6 סקומס נגב ס76ס סיס כעבורו כי , ס6ויר יס71ות מז' וכגנזו כמךגרח כגפ; ;סו6 ועגמותו כגורתוסגרכם

המיוחד
קרשקשאברבנאל

 ואמנם )ג( ו אתרת לצורה נוכה שתהיה בהם אמר לא ארםפ:' נפוי טכי"ר וממס , סעד ,ורר סו6 סגר1ג יפרס , וטרי וצירגרגי

 שיאסר וא'א )ג( אטנה: טראש תש1ר' מגורת ונגור שכלבעל. קמרי "'ג ר') . גו סרמ1,ו גמז כגורס מנד ג'ג !סט.ר פוי ;וימ"ח שכלם ההשתבלות, בזה הרצון גזרה, מצד ג'כ להעיר שורמלת 61מ,ס 1') ה"נ נחג טוי . ;"ר ופני קריה פג, יסה טגן )מיוןסי
 שמאחר כוה הרצון , אחרות צורות השגת היא ההשגה זאתאולי י6ן יקמר 8'ן 8'כ 016 טמנני ס!עיר וסוף גר1נ פוי מיי ססססכפ,יס
 א'א , אחרות צורות שאלו כרוב פני שור פני בסקופשאמר גו סו8מר סרג 6מי )גן . ).!1 מתיימס קיוו סחר סוס גי סירפר'
 קיע,ין קוס כ")1 וכגטם טוו מנורת כה61 כסס גורת ט) !סטיר טור;ני
 חיט סוסון גוס ספירטמי וממס . סוס נדגר ויגן החיטן נקמלו טקס מנסח טסו6 טון גערן סיס 8יק סגחג מס ט'ד hla , גוסויגיס
 );י סיס וט גי , "ר גסס 06 גי וצר גט0 1)6 מריס נסס וקרס רם( ט) סרג קיר ,8 )מסלגס

 ססחג~
 לויס ט6והס מטויח גמרגגס

 !ורות סלת 61ת 18)י הוטמר ו6'6 1') סרג נהג טוי . סטוייוי0 ג' "'גנו) ג.נ )סטיי ט"ממ ונס , מגי גמז ;ור !9וי ונטיססיד
 סס1" מפוי"מרוח

 ר') . סג,) )ג"רו טסת')1ו1 מס סתג"ר סוס גנר גניי ר5יחי 6;ר סתיס סי" תוי סספוי וס גס1ף 6מר
 6ו0 צמר ס)"

 טפס );י , סר6סונס ס51ח גמר8ס ק,כר צווית עם טח8היוח סייס וימיות ,גי 6קר מטוית סמרכגס ,ורוח טסיו h'Jw סג' סר6יס 61חגנז
 , סר8ס1ן . דגריס סוס נפרק סרג דגרי SD ס8)חי סוס ואני : 6מת סמר"ומ סתתי יורם ו,ס , נגר וסר ע! רייקי 6"ר סמ,ס סי8נקמר
 רסס מס , סכוי . "דם סוי גע!מם גסיותס כגעת enth )!נרות ווטים ימיו זוטי טייס סור טיני ל6 05 "ים סני ספ,יס גסות ירג סוט.)מס
 טור גפני ומסס "ריס קיני וממס 6זס גפני מבס סמיוח סס.1 סרג 8מר 6'ך , סנ)'טי . 6ד0 ,זרי חיס ג) )!ורם זג)) פרק "ותוסחיה גימרו טמס גג)) גטן טעמיו סוס ג'ל תני ספר; גטני,וי טיחמי) רצוי as~1 , מכרטיס 6מח גכיוחו יוווגנס סייוס גוס )סתתי)סרג
 ספת ע0 61'ג , ותר תני סור פוי o'th פוי 078 פוי ס1ורוח 16תס ג) סי1 מסס 6תד ט)ג) ((etsln סהג"ר סוס כי , נקר ;סויומסח
 )לרועמן מסטרך) סור ורוי )*רגעתן טיפין 6! לריס שני יו6 מ)6 ופסוק , "ורות וטפר סול ;וי )גוס סיו ככס 5ד0 פוי )כ)ססליי
 סוגרו מסורות ר6יס טסגי6 נמס , מרגיעי . וקר ופני לריס תוי סור פוי סיו ו)כ)0 6זס פוי סיו )גוס 8'כ סוס , Inu)1hi וגרצני

 , 1גגיהס גירס וג) , otl~th "רגטס ומס oh~ht . ס;כ1קי0 ר6ס , המיות פני )8 ס18סויס סני מס למס ט,גר ס!1ר1ח ;18ה0 ו,ס סטניחנמר"ס
 ססגי8 ומה גמיוח, 1!8 וגרס (ourlh י.סס ס!ורוח 8'ג סוס , היר1כ סני צחן פני )8מ1 סיס ו"רגטס , ג"1,י סנ)ג) 7יי6 ,סס,5ו;ויס
h'oצמר 06 סחמיטי, . גגר וסר ט) רצתי 6כר סמיס סי8 סגרוניס וירמו מנחמר סנרוגים ט) 61מר ;סוק לוחו רהטי, 6סר סתיו 

 סוג מותר , סוורות גט8ר ססקק וה61 ולמר סגרוג, פני סלתי פוי מפסו; ר8יס )הגיף הרג ר5ס מס למרס כמיוח ע) י!ורוחם"והס
cto8גרוגיס ג)ס סמיות טקר8 "מס טג18 סכת1ניס 1ט6י סגרוגיס, וגנת , סגרוגיס וירומו מקוק טיגי , O-hi 810 סככרונ 6!)1 סמג8ר 
 גקר6ו 6'ג , 6ד0 מגני ),מיסס!טיר

 , סמיגגס פסוק, מסס )ג6ר וטוייויס מקדמות וגיצי W'D1 סח'ג גחת)ח סגי" ססלנ , וס ג) גחסוגת ואמרת' . ק,חיימ ר"יס טסיךסכרוג צוי מגרמת יותר סס'6 פוחס גו!)ח סר6יס ומסיס , 6דס ג)ורח ג)0 חסיו יר"ם גרוג'ס "וחס סוגיי
 כמו , עמס ממטל וגגג וננס גססיס סקד1ס סדעח ט,ג,1, מהטטרס ממספי וס וסיס סקיימיס, כגגג.ס וגדול )6תר, אוחס קימוו , ot~hnt נזק , טגה6י גגג, , וגס סוג1גיס, גכגיססהמסס וגיורי עליו 6טר מקמט וגדור 6)י,ו מסמון סלגגס גזור וסם 6רגטס נמספר סמ,וייריס סגז1רי0( )!') סגרוג'0 טסיי סדטח הגיףוגס

 קסגי"
 כדוריס ס6רגטס ט)6!0 ולוווחו פוג דטח וסיס , טמירי ערק גלותו

 , וסוטר וכסור ס6ריס זמ,ק ט) מ"גי)יס גלחי ו8יוס מטגי)'0 סיוהס נקטיר , elb ;,י סיו !ורוחיסס ;כזל )ג8ר מסמרגגס סר8ק1ןסירק גוס סוס סת8מן )גן מ:גי!יס מייד פס ססנ)ג)יס סרג סגי מהמיג הנרקיס (onth כקם וצי , ת'וח 8רגטס סוס גרגרו יה,ק6ו סוגייוג'ין
 סט0 )ומר 016 גדמות קוס ססיו י16מר סרג טרמו גתג וס8י1ז, . כ6' סק8)ס וסיחר זוריו !ורך חס ס6דס, גרמוח מדגניי 05גי

 ס81 גלמת ס1ור0 ומינח 6ג) , ס1ורס ו)קג) )סחסוות ממומר מגין גטסו6 101 סוס , נס1יס יעז ווסת גיס1ד )פעי) מיומי'ס סגזוריס סס,וסיגת
 )8 ג8ן ט1כר elh~S )ן' 4,8 נגון 8',11 ו0 6ג) . ס!ורוח ונחן סו6 6סר סוגי) סני ר') , 8דס פר' סיו סח'יח )ג! וצג סוגד!,מן

 .nihio סכתוס ס0 קספניס סמפרטיס גללו . גכ8ן )6 , ממוגדל וגר ;0 מ"מ) כעין גו84 מסמרתי ס;4סי נסלק כ' כנגד) טלנקמר
 סתייח סו8 מס0 ולמד 6מד ג! גנט, כן"סונס סגוווס סול . גחות גט)י סומ81הת גסחכוות מלומדים מיוחס שטס ורמנו סו" סמיות )ג!ovh פוי קסיו סוס ס6מר סו8 גוה 8)י ורקס סיוחר וצן , סוגר) ט! סילואט 8'8 6'ג 6רס פוי מסס,יס סיות וקמר , נממסו'0מינ!גל
 פסג'6 יקש- 5ן'ג סקו'ת ו)ק6)ם , גוס וטהן , "ים ג,ורח גנם קשו סיג 5מר יגויו פט)'1 וגעגור , מגעסס תסיס 6)יו כיסקוס,
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 5ג ב פרק שלירד חלק נבוכיםמורה
 ארבע ובעלת ג )3( פנים ארבעה בעלת מהן חות כל ב )6( , היות ארבע " שראה זכר בפרק

 דמות שאמר כמו , אדם צורת היה כל צורת ה וכלל , ירים שתי ובעלת י )ג(כנפים
 שהם הצורה על הם אמנם האדם שידי ידוע הוא אשר , אדם ידי רכ שהידים 1 וכר וכן , להנהאדם

 פרקים, בהם שאין ז ר"ל , ישרים שרנליהם זכר ואח"כ )י( , מפק בלא מחשבת מלאכת כל בהןלעשות
 לטעלה ישיבה שאין מלמר )ס( ישרה רנל ורגליהם אמרו וכן , דבר של כנישומו ישרה רנל אמרו עניןהוא
 הם הידים אבל , אדם כרגלי אינם ההליכה כלי הם אשר רגליהם שבפגע  ובר ואחיב  בן,  נם  זהוהבן
 ביניהם אין )י( ט חיות הארבע שאלו זכר ואב"כ , עגל רנל ככף עטלות ח הרגלים יאמנם 0( , אדםכידי
 זכר כך ואחר , אחותה אל אשה חוברות אמר , בחברתה מחוברת אחת כל אלא סנף מקום ולאהפרש
 טלמעלה, פרודות וכנפיהם ופניהם אטר טלמעלה, פרודות וכנפיהם פניהם )ח( מהוברות היותםשעם

והשתכל
אפרי

 כדול ומס כדוריס 6לכע ר") : מיוח 6ו3ע א ב13רק
ot))t)oסננוכס כוכי ממסם וכדול סקיימיס 

 הרגע ופענח , מניס מלכעס 3ט)ח 'למ וכדור ממסוידול
 , ידים סחי וכטח , פ"י סגי 3מ)ק סל3 כיבלולגריס

 ג) כי ל") . מניס 6ר3עס כע)ח מיס ג) ב : מ"ט מלק6' מ)"
 וס6ל3ע , יטודוח ס6ר3ט סס3וכיח מ71 ככסוח מגיטם6מח
 שמח 6מח כ) 36) וסמד3ר וסמי וסנוממ סממ31 סססנולות
 . שפיס ד' ולטוח ג : סני"רנו כמו וננורתס 3יסו7סמיומ07
 וסטו ונפטו גדוריותו נסס o(Sli )ת)ועוח סיס ס3ומ ד'ר")

 ר"י . ידיס סת' ו3ע)מ ד : מסוקווסכי
 ממס נ6נ) מיס סמכ)

 סקנ1ג סומן סמתר.וס ותפילת סמקסוס סוגיית ומס גמ~חסת'
 . ס6דס 1ולמ מס כי זורח ה : 3יזיס סמכוניס וסס)ו
 . olh ידי כן נס ססידיס 1 : ,ס סנפני תפלק ,ס 3י6לגוכ3ר
 מג) סג)ג)יס ען גמטכוח סכמות 6)1 מסוי סיוח מסר")
 OD )ו atipo ומן וסמסמיד סמתסוס נולת נוחן סגוד)מקוס

 . סלקים 3סס סיין ז : ססמימייס מסנלמיס סמנישחססכנוח
 : כ,5 גן מידוף 6ין פסוע 6מד גסס 610 וגלגל ג)נ) סג)ל")
 : מח)וטחס )מיס th(o ססנלגייס כגומל , )מעלס 'סיכםספין
 ג' ונמרק מ"ט כסרק 6' 3ח)ק סר3 ולמזו 63ורו ועג)רנ)
 סי6 מיס סכ) ר") . עגי רג) ככף עג~)וח ה : כ"טשרק
 6ין ט : וכדור ענו) מרסון עג) רנ) וגמל , טגויסכדור'מ
 פניסס : )נסג) גיג) גין לקוח ספן ר'5 . לסרטגיגיסס
 9hot(D יסודות ס"ר3עס ל") . מלמעלס ילודותוכוס'סס

 טובשם
 כ5ס סגורות OSht , סנגוכיס כוכיי סחמסס 5כ7ורממיוחד
 : 076 פני ג"כ חים כל סגי סין ולכן ססועל ממסכל63ות
 , כוכ3יס למס סים ר"5 . חיות 6ינע טיפס ,כר בפרמ

 סכוגניס וגלנו , סקיימיס סכוכ3יסגלגל
 כעלת מפס חיס וכ5 , ירח וגלגל , סמם וגלגל ,סגכוכיס
 6ופניס, 7' ססס 6רנע ליסודות ס3ס סו6 כי מגיס6ר3עס
 , וס6דס ומכ"ח ~סנמחיס סמקוריס ססס , 6ר3עולכחות
 כ7ורייס, :oon סקיס חטעות מכוח ,oon כגסים מרגעופעלת
 ס76ס נורת חיס כ5 ברת וכ5 , ומוסטלו וסכלו וגפסוסנלגל
 מגס וסיס מסכלת סי6 כי לסגם 6דס למוח ס6מרכמו
 ססי7יס וכר וכ! , ס6ר3ע כחות 3ס סגכ55ת סמדנרעשפט
 מחסנת )ל6כת כל גסס לעסות סס 6סר 6דס ידי כןגס
 וסס כחוח סגי ממגם ג6נל חיס סכל ור"5 , ס3"ח 3י7)6
 סכת כי , סק5וכ מזמן ~ottrnn וסקירת סמתסווססויית
 תסכית חכם PJDO ~נגס , שחו סס~מר וקתממסוס
 רגל סרג5יסס וכר כך ובחר : ו3סודמן כמקרס נוטל6יגו גי שמירתו וכבגיח מחסכת (P)hln ס76סנסמנ6ח

 תמיד, מתגועעיס עגו5יס סכדוריס 6לו כי 3ויסרס,וסרנון
 מורכ3יס סגסמיס 6ל1 6ין כי , למעלס יפייס סביןמלמך

 ענל רג5 וכמר סרקיס, כסס 6ין לכן מחחלפיסממכריס
 6'ן חיות ס6רכע קיללו וכר כך אחר . וגדור עגולר"ל

 53ליס גגליי נק5חס קנחם מדוגקוק סס כי ריקות3יניסס
 סעס וכר כך ו6חר , תחותם 6ל 6סס קודדות במרוונסו
 6מר , מלמעלס פרודות וכגפיסס סגיסס מחוכרותמיוחס

 יסיס כן סדכר יסים oh כי סספ5 מעולס למחטגח olth סטיות 56ו חגועוח כי ר"5 מלמעלס סרוד~ח וכנסיססוסגיסס
סגכ3ד

אברבנאלמקשקש
 נקמרו טינו'ן מס )י) ומווט ירוי ססו6 )פ' סל6טון מסרק וטסרג ככר בנהר ראיתי אשר החיה היא בסוף שאמר אחר זחלוטר

 . ספוקים גט6ר וט להוי קיימו ג) טויסס תוק )6 , ,סוס 6זס דמות 1 הראשונה החיה בזהשהרצון
 "זס מסג)נ)יס, סגלות ~נגמש גסחסווח סר6סונס סגת:ס סייח1)1)6 בנה הרצון , פנים ארבעה רעלת טחן חיה כל )6( בגנקרבו

 sunsn~ טויו ד' מהם 'באו כדורים הארבעה שהם חיות הארבעשאלו
 נדו), לסכרת סדרות גחתכם סוס מפיק נ6 6'כ סגם .

 : ס61ח סט6)ס סוחיס וטועם , הדבר טציאות על טורים הפנים אשר בפנים חטכוונותכחות
  שהוא מה כפי טציאותי אמתת בו שהרצון , יראו לא ופניכמו
 הצוטחת הנפש יתן וכן 4 הרוטם מציאות בעבויה אשר וההרכבה השרוב 'חטב כה , טחם הבאות elna ארבע והם , תושגלא
 טציאיות ואלו מדבר לכל הסרברת הנוחן וכח , החי טציאות שזהו הי לכל החיה הנפש יתן וכן , הצמח טציאות וזהו צמחלכל

 יהיו ולזה , בעופפות יהואר טמהרת הנועה מתנועע כל כי בזה הרצון , כנפים ארבע ובעלת )נ( : שאמרנו כמו בפניםמכוונה
 ושכלו ונפשו כדוריתו והם בכיופים, טכוונ.ס הם אטר ארבעה הם ההם והסבות המתנועע תנועת סבות טספר על 'ראו אשרהכנפים
 הם הריוח שאלו ומהוך , הפעולות יעשו בהם אשר הם הידם פי' . 'ר'ם שת' ובעלת )ג( : חשוקו הוא אשר הנבדלוהשכל
 שאפשר טה מרת אישיהם שמירת סבת והם סשת)ות הויות מהם ויגיעו ה.סודות יערגו בתנועתם אשר טתהוה כל הרתסבות
 ההויה a~tv וקיום בתנועה ועמירחם קיומם והוא , הנכבר הטבע זה בהם הטביע אשר השם ברצון זה sv מיניהם ושמירתלשמרם
 מהם אחר וכל עקמימות ולא עוות לא בהם שאין ר'ל , פרקים להם שאין רגל ישרים שרגליהם וכר ואח'כ )ז( :וההפסד
 כסו הישיגה שזאת בזה הרצון . לטעלה ישיבה שאין טלנור )ס( : פעם מאחרת ולא פעם טמהרת אינה שוה לו הטיוחדתהתנועה
 המיוחדת כתנועה וטתטיד'ם נד~ריים שהם בהנ~עתם שיעכב דבר עם ששן גוה וירצה , עכוב בו רוצה רבים ימ.ם בקרשותשבו
 ולא הפרש בינ.הם אין )1( : המרובקת ההנועה סבת הם אשר והכרור'ות העגול בו הרצון עגל, רגל ככף עגולות )ו( :לויס
 נכרל'ם נפרדים מדברים להם טגיעות המתחלפות תנועתם וסבות משאותם שסבת כזה הרצון , מלטעלה פרודות וכנפיהם פניהם)מ( י כלל רקות ולא בינ.הם פנו' מקום ואין שנ' תוך אחר הם חיות בארבע הטכוונים כדורים ארבעה שאלו כלומר , פנוימקום
 אח המציא אחר כל או הפיליסופים רעת כפ' ועלולים עלות הם אשר הנפרדים השכלם בוה הרצון , ורוממות במעלה טזהוה

 וכלת' שווים נום השכלים ברא הש" או הנשארים, ברא ובאסצעוחו הראשון השכל ברא שהשם החרוש בעלי דעות קצת DS'תבירו
 הנח האחרו; וזה הכל, בורא ברצק המניעו שכל לכל התשוקה כח בו המתמרת החנועה כח גלגל בכל ונתן הגלגלים ובראשווים
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 ב פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 מלמעלה אבל שורות היו וכנפיהם פניהם אטנא טחוברות הנוסות פי , כלמעלה אפץוהשחכן

 כגחלי טראההן מאירות,אמר כן נם שהם כ וכר כן ואחר , קלל נהלת כעין זכות שהם י זכר ואל"כ)פ(
 , ורגליהם ויריתם וכנפיהם וצורותיו ופניהם תארם כלומר ההיות מצורת שנוכר מה כלל זה , בוערותאש

 אין ההיוון שתנועות אטר , שתשמע סח בהם וזכר , הם איך החיות אלו תנועות לתאר התחילואח"כ
 ואח"כ , בלכתן יסבו לא אמרו והוא , אחה תנועה אכל ם , עקמימות ולא עיוות ולא כפיפה לאבהם
 תלך חיה שכל באר הנה , ילכו פניו עבר אל איש אסרו והוא , פניה לנוכח תלך טהם היה שכל נזכר
 ארבעתן הליבת אין )'( יבר סוף , רבים פנים בעלת והיא פנים זה לאי תטה ואני ם , פניה עבראל
 , ילכו פניו עבר אל איש אומר היה ולא , תנועה אחת לכל מיחד היה לא כן היה אלו כי אחרלצד

 אטרד והוא , כן נם במרוצה הלילה חוזרות והן , מרוצה תנועתן תכונת החיוגן שאלו )כ( זכרואח"כ
 אמר אבל , ובא הלוך אמר לא , שב טן מקור ושוב ריצה מן מקור רצוא כי , ושוב רצואוהחיות

 כדמות אמר , הברק שם ובוק הבזק, כמראה ואמר במשל  וה ובאר , חלילה וחוזרת מרוצה היאשתנועתם
 ואח"כ אחד ממקום רץ טמהר נטשך הוא וכאלו , שבתנועות הססהרת תנועתו תראה אשרהברק
 ותרנם , פעם אחר פעם בעצמה ההיא במהירות טמנו התנועע אשר המקום אל וישוב אחוריסוג
 שהצר זכר ואח"כ , ברקא כהיזו וקלילן הדא בריא ותייגן עלסא ית ומקפן חזרן ושוב רצוא ב'עמנתן

 , זולתה אהר דבר בגלל אבל מעצמה תנועתה אין , ההיא וההזרה המרוצה תנועת החיה אליושתתנועע
ר"ל

 טובשם
 6כל , סגפסז ססוןס כעכור וסג5חי ססחוח כעגורסגכנ7
GPDIJpסגנ7ליס 6ל למדמות פחיות 6לו סח0וקח כעכור , 
 לנחסכת ל6 מלהיעלס פרודות וכגפיסס ומגיסם סנורוויסו
 גחסת כעין ,כות ססס וכר כך ונחר . סטסל כשלסוס
 גסמיס מ5ד והאירוח וסם כעגמן ססיריות מס כיקלל

 , תכסס סכוככיס מנד מקירות נסחיות ר"ל , כססקכועיס
 סכל ר"ל , פגים לנוכח תלך ממן חים סכל וכר כךואחר
 כלס סיו 06 כי , גכ7ל מגיע מנד יחגועע מסכןוריס6חד

ottul)nnתכלית 6ל noh כמסירות סגות תגועותיסס ריו 
 סגכדליס 61ל1 למערב 6ו למזרם 6ו סולניות כלס וסיוואיחור

 סכל סתכ6ר ככר מגס , כקנתס קגתס כמיןמחחלפיס
 סגלגל ממגיע מתחר ממיס ותגי . פגיס עכר 6ל חלךחיס
fi'oזולת מקוס יוחס ל6 וסגכדל גכ7ל own oh יסקר כן 
 מגיעו כי מלמערב יותר למורח ס6ח7 יתג1עע לנוסלותר
 סס6לס phtn ידעת וכנר , מסמערג יותר כמורחקינו
 OP5pl למזרח סגלגלים יתג~עעו למס לפיל~סוץ סרבס6ל

 קי6 ס60לס ,,ph , סחיוכ נו על סכל סיס 6סלמערג
 6חתמ6לו כל כי וכלמח . וס וסכן ככס סגט6לתכענמס
 , סיתר יתנועע *יר יפרר  יל0 סדר על יתנועעמחיות

אפדי
 תנועות סכות ססס כנפיס וס"רכעס סמ'ות מן סגמטכומ5ולוח
 כנמל , מימעיס סרודוח ססס מנד מניע Of כ) כיסג)נ)
 סנכדל, 6י פסחדמס כדי סמדילס סחגועס 1"ח מתגועעחססמי'
 ו,ס , פגיס ס"כנעס D'D')D ממיס חג~עח שמוחומנד
 נס.-דוח סט סכגסיס 61)1 ססגיס "יו כקמר מבמעכסשמר
 . קקי גמסח כעין וכוח סרס י : מנכד) וסוף o)lpnמענין
 ושיך . lSp כמסח כטין ונס,רוה סטיריוח סס ססמיומר')
 סימר נמס קנחעיון

~SDDS 
 גמסח סכמ)ח מסגי מ"ג כסרק

 כעין וכח סלנ 6מר וכקן סנורם מני סחוף קנח בו יםק))
 סס ססמ'וח ל"י . משלוח כן גס ססס כ : ק))נמסח

 . 6מח ללועס 6כי כ( : מכסס סכוככיס מנד ושירוחסס'ריוס
ל')

 6ממ סי6 וצן כג) 6כ) סעס והקמר סטם תמסר ס)"
 יס ג)נ) סכ) ל') . פסיס )נכמ חנך תסס מיס סב) נ :סוס
 וס ממגיע שכד) כי שכד) וסע מניעו מכד מי~מדח בגועם)ו

 ינד 6מר ג)נ) יגיע 6מר מכד) מ"מ ))ד היעסוסנינ)
 ימיינו מס מסגי ל") . D('O ,ס )6י חמים וקני ס :מעלב
 "מל )נד 'fi(PD1 1)6 סנ7 )וס סג)ג) ,ס טיחעעע 6הרוכד)
 ווכח 5ך )ו סכין 61מר נד ווכח )ד )ו וקין גסס "ינו סגד)כי
 6) סססוק סי6מב VD )וס 1)6 סנר ),ס יניעסו מס מפגי5ד

 סתג~עעו לכן סמ5י6ות יסחנט 6חך לנד כלס יתנועעו 06כי
onspסיס ל6 כן סגם 6לו כי 6חד לנד חיות 6רכע סליכת אינו יכר סוף 6מר ולגן . חנירו סור זלת סדר על 
 מתגועעש וסיג מאוסרת וגס מסירם זס מתחלמות כתגוע1ת מחגועעיס סיו ול6 חנועס 6חת לכלמיחד
 כמרונס תגועחס חורגת סיו סחיות ט6ל1 וכר ולח"כ : 010 נחגועס מחנועעיס כלן וסיו כלס מורח ל5ד 16 סמערכלנו
OOtחוורות 

~SISn 
 מקור וסוד נרן מקור רנ61 כי וסוכ רנות וסתיות קמרו וגס , חג1עתס יפסקו ל6 נסנוט ומתגועעיס

 6כל , ינוחו כך ואחר מס 7כר 6ל למגיע סי6 סתגועחס גראס סיס כן 6מר תילו כי וכ6 מלוך 6מר 1ל6 ,מסי
 סמק1ס 6ל ויסוכ ,TJP נך ואחר 6חר olpnn רן ממסר נמסך סו6 וכ6ל1 0נתנועות מממסרת תנועתו חר6ס6סר ינרי ירמשו ר"ל ~pu גהרני וימר נמשל  וי וגייזר , חלילם וחוורות חסירס ר"ל מרונה סי6 סחג~עתט6מר
 עלנו6 יח ומקמן חזרן וסוכ רנה עוו'6ל כן יוגען ופירס , פעם 6חר סעס כעגמו ססו6 כמסירות ממגו יקגועע6סר
 וסחורם סמרי5ס חגועח ר"ל , סחים 6ליו ססתנועע ססנ7 6מר כך ואחר . כרהבן כחיוו וקלילן ח67 כריקוחייניו

סי6
קרשקש

 שהם ובר ואח'כ )ט( : הקדושה לתורה הנאות האמיתיהרעת
 שהם ואה.כ , ספיריים שהם בזה הרצון , קלל נחושת נעיןזבוח
 שהם ככביהם מצד זהו אש כגהל' ומראיהם אטנם מאירותג'כ

 הרצון , פנ.ה לעכר הלר טהם חיה שכל זכר ואח'כ .טאירים
 סבת הוא אשר החשוק צרר מצד תסיר סהנועעת שהיאבזה

 בעלה שהיא מאחר ר'ל , רב.ם פנים בעלת והיא .כבראותם
 יש א"כ תנועתה הה.ה סגים זה לא' לנו יתנאר לא רביםהפנים
 הטיר טהנ~;עת שה.א פגיה עכר על I~DH1 שהרצון לוסרלנו

 עצמה שמצר , סציא1תה סבת שהוא החשוק צער טצר הפסקבלי
 תכלית 3על היא שנחה אהר לנצח חהנועע לא התנועההפסק
 אחד. לצר ארבעהן הל.כות אין )'( ! תכלית בעל גשמהלה.ות
 ממערב שתנועהם ויש למערב ממורח שתנועתם שיש בזההרצון
 : מאחרת שתנועהם ויש , טמהרת שתנועתם דיש ,למזרח
 שהם אהר בזה הרצון , טרוצה תנועהמ הכונת ההיות שאילונב(

 שפ א.ן כי הלילה חוורים והם טרובקת הגועתם כרורי'םגופים
 וטה יהנועע אליו יתנועע שטסנו טה כי שאליו וטה שסטנוטה

שאליו
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 4ר ב פרק שלשי חלק נבוכיםפרה
 התנועע החקה אליו שתתנועע האלהית הכונה תהיה אשר הצד כי ט( אמר ן המלהית הכתה ילע

 ילכו ללכת הרוח שטה ההיה אשר אל בחיות אמרו והוא , ושת רצוא היא אשר הממהרה ההשהתנתה
 בשתוף מ'( סרק 6' )חיק שבארנו כסו כונה היא אבל , הטנשבת הרוח אינו הנה ורוח כלכחן ימכולא
 , אליו ההיה תרוץ ההוא, בצד ההיה אלה שתלך האלהית הכונה תהיה אשר שהצד יאסר , רוחשם
 וכאשר , במיללהון טתהדרן לא אלא למיל רעוא תמן דהוי לאתר אמר ע"ה, עוזיאל בן יונתן פירשוכן
 בעתיד השם ירצה שפעטים , ילכו ללכת הרוח שמה יהיה אשר אל כאמרו דבריו מפשומי נראההיה
  וה ובאי שב , ותלך כננדו אחר לצד שתלך ירצה ופעמים , ההוא בצד ותלך אחר לצד התתץשתלך
 ושכבר , הרבה בעברי נטצא וזה ; היה ענינו )מ( בפסוק הנזכר ושיהיה , כן הענין שאין ואסרהספק
 החיה שתלך השם רצה שכבר ההוא ובצד , החיה אליו שתלך השם רצה אשר הצד וסוייםהתיחד
 אשר אל אחד בפסוק בו המאמר והשלטת הענין זה בבאור אמר , ההוא בצד קיים והרצון פ , תלךבו
 מצורת שספר מה כן נם חח המופלא הביאור זה והבן , ללכת הרוח שמה ילכו ללכת הרוח שםיהיה
 אחר נוף ראה שהוא )ג( ואמר אחר בסיפור צ התחיל ואח"ם , צורתם סיפור אחר תעה הר'הנועת
 , פנים ארבעה בעל כ"כ והוא טפים ארבעה כ"כ בארץ מחובר ההוא והטף . בהם מתלבד החיותתחת
 גדולים נופים ק שהם זכר אבל , ב"ח שאר טצורות זולתו ולא אדם צורת לא כלל צורה לו תארלא

 וארא אמר , אופנים ששמם הם ואלו עינים נופותן שכל חכר , כלל צורה להם האר ולא מבהליםנוראים
 אצל קצתו אחד נוף שזה באר והנה )ס( , פניו לארבוג.ת החיות אצל בארץ אחד אופן והנהההיות
 תרשיש כעין ומעשיהם האופנים ומראה אמר . פנים ד' בעל ההוא ושהאופן ר בארץ וקצתוההיות

ש ר אפצץ
 כונס סרס ק!ל6 חמין פסטל סחסיס סנסרד 56 )סדמוחיחיס סיס ר15ן 16מ1 . ס6לסיק סכוגס לזמר ר11ס ע : פגיוע3ל

 כחטעח' ממיס סל5ון ר") . טסו6 ננד 'R"P וסלפן פ :ס6)סית
 ל"5 . 6מל כמפול צ : כ5י bS omat- קייס סו6ימ'1מדת

 ח"ח 6מד נוף : ממן סס!לככ ומס מיסודות כעוין6101
 : כיסודות )כ) qntrnn סרטון מממל סו6 ל"ל .סמיות

 : DIiPI גדול יסוד סו6 יסוד כ5 כי רן) . גדו5יס נופיםק

 1סס6ו"ן ר כסמור: "ס יפרס סלכ . עינים נוסותססכי
bloo15רות שד' מלועט סר6:ון טסממל ר"5 . מגיס ד' געל 

 טובשם
 , וולחס 6חר דבר נגלל 6גל מע5חס חגועס היגסכי6
 סרוח ממס יסיט 6סר 6ל 6מר , ס6לסית סכו1גסר"ל
 כתו וכווגס רנון כו6 ורוח כלכתם, יסגו ל6 ילכוללכת

 ס6לכיח סגווגס יסים 6טר ססנ7 והמר , י1ח כסתורסני6רגו
 מרנון הותו 6ל ' סגנ57 ממגיע וסוך סחים הייומתלך
 חמן רסוס 6תר 6ל 6מר י1גחן חרנס וגס סחיסיחגועע
 גרפס סיס וכקטר . גתיולסון מתחורן ל6 6ען לחיולרעוץ
 , ילכו ללכת כרוח מס וסיס 6טר 6ל כפתרו זכריומפמוטי
 ותלך 6מן לנך סחיס מחלך גטחיך ס' ירכסטפעמיס

 6מר , כנגדו 6חר לנד סחיס סתלך ירכס 1סעו,יס סס61ג5ד
 , ועז לעולס יסתגס ל6 סתיח7 מכנר ת0 כי , ללסת סרוח סתם ילכו ללכת סרוח אמס וסיס 6סר 6ל כספק וסלסלק
 6חד %ך יתג1עעו 1ל6 , ל6 1סעס ס5ך לוס פעם יתנועעו 1ל6 תמורס ול6 מגוי כסס 6ין סגלנליס תגועח 610וכן

 והמר סרג גיהר כן על , מחומס סו6 סכל 6כל כאיחור וכעס נ)וסירות OPD יתטעעו 6חר,1ל6 לנד יתנועעווסעס
 ר6סוגס כי , סחיוח 6ל1 תגועוח לתקר סחחיל כך והחר , 1רנ5יסס יייסס וכגפיסס 51ורתס ופגיסס onfitnnדיר ר6ט1נס נ1רתס,ני ספור 6חר מי!ת ס6רכע תגועח מקורת מספר מס ג"כ  יופי , hSntn סו6 כי סגי6ור 01arכן
 סדגריום, 6לו כחגועס כיהר וסיס , ממנו סגמסכת כחגועס כך ואחר כמכס קורס סו6 כי סתתנועע ל7עח1167

 מדובקת 6חח חנ1עס 36ל ntnnho סעג1לס מן יני6ס 1ל6 סגוי ל6 ועקמימ1ח כפיפס 3סס 6ין חים סגלר6סוגס
 ס6מחיח ג!רתס כנגד 6חד גל ר"ל סגיס עכר 6ל חלך ממס חיס סכ5 וכר מגיח . גלגחס ימנו fis התרווסח
 ווס חלילס וחוורת כמסיר1ח סי6 סתג1עס ט61ח גיהר לפיסית . חבוקו נגד יחגנעע חורק כל כי , ע5)עתו6101
 סגווגס כעגור 6נל מע5מס אינס סחיס אליו יתנועע 6סר סס5ד גער רביעית . סרוק כמרקס וסוכ ר615התרו

 ססו6 כנד קייתח תכיס סתגועס  פ51ת חמיסיח זכר כך והחר . ללכח סרוח סמס יסיס 6סר 6ל המרו וגסס6לסית
 6ת7 גוף ר6ס ססו6 טמר 6חר כספור סחחיל כך והחר . חתורס hsl סגי יקבן ל6 ססמגיע 6חר תתנועע*סר
 מחמר טר6ס ר"ל , סחיבת 56ל גהרן 6חד 16פן ומגס 61ר6 המרו 6101 מירח גלגל סתתת מס גל וסיף סחי1ח,תחת
 ס6רגע OOI סגיס להרגעת זס ומתחלק ממקיף 6ל ר~תרכז חן סירח תגלגל לתטס ססו6 גטמית סטרס עםסר*ס1ן
 גורס לו ח6ר ל6 וסגס , עגעס הורס על סו6 משיסודות 4 סכל כעגור 6ופגיס סגיס ס6רכעס 6ל1 הקראויסודות
 מככיליס גור6יס טסים ססס וכר 6כל מעליס חג!עס למס ו6י( own גופים סס גי כ"ח סוס נורח ו65 076 נורח ל6כ5ל
 ונס נקנתס ק5חס ויתרככו כקגחס ק5חס יפעלו סיסויות 6לו וסגס כסמוך, וס יפרס וסרג , otlSP גוסותיסס סקלויכר

התרו
קרשקש

 . ובאש גואים והמ"מ הארץ. והם גאים ארבעה לארבעתםושב הבונה אליו שתתנועע הצר 5י )1( : יחטעע טטנpptlht 1שאליו
 שכל חכר . אופנים ארבעה פ" פנים, ארבעת בעל ג"כוהוא התנועה אותה לה יחד האלה' שהרצון בזה הרצון ,האלהית

 ההויות רבוי טצר עינים קראם גזה הרצון עיניס, מלאותגופותם היא לה המיוהרת התנועה ואוהה הטערב אל או הטורחאל
 שהם בזה הרצון , אופנים ששמם הם ואלו . מהםהמההוות בו הרצון , היה ענינו )מ(' : אחר לצד לעשותה טשתנהבלתי

 הרצץ החיוה, אצל קצתו אחד הגוף שזה ביאר הנה )ס( :כרורחם ראה שהוא )1( 1 הבראה טעת לחיה טיוחדת ההיאשהתנועה
 לגלני סמוך הוא אשר החוטר שקצתבנה טםש חכור גזה הרצון אין , בהם טועגר התיזת תחת אחרגוף

 האש,וקצהצ סצש" והנוחנח הפיגלת היא ההנועה טהרותאשר הברור ובחוך הרב שאסר כטו בהוכם שהוא פחז הרצוץאבל האי טמנו נההוה
 סטנו נתהווה' רגלגל מן הרחוק החיסר שחלק כזה הרצויבארץ צורות ארגע קבל החטיאי לגשם מתחלף אחד יחסר לנוהקרוב

יסוד

-- --
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 נ פרק שלישי חלק נבוביםמוה
 לאופן אשר פנים ושהארבעה גלה כבר , ארבעה לאומרו אופן מצמח אתק )" לארבעתן אחדחטת
 אחד ודמות אמרו והוא , אחת צורה האופנים הארבעה שצורת ש זכר ואח"כ , אופנים הארבעההם

 וסראירע אמרו והא , בקצתם קצתם מורכנים )פ( שה! האופנים באלו הודיע כן זאיר ,לארבעתן
 , בהיוה מלת-תוך לאאטר ))( בחיות נאמר שלא מאמר תה האופן, בתוך האופן יהיה כאשרומעשיהן
 סמובר שקצתם זכר האופנים אפנם , אחותה אל אשה 'חוברות שאטר כמו בקצתם, מורכב קצתם תאבל

 אפשר , עינים מלא שהוא זכר אשר האופנים נוף כל אבל , האופן בתוך האופן יהיה כאשרבקצתם
 שיהיה אפשר , הבדולח כעין ועינו רבים, מראים בעל שיהיה ואפשר , סטש עינים מלא א בושרצה

 מה כדמות שננם מה כדמות בו רוצים שגזל, כעין שגנב כעין אומרים קדמונינו שנמצא כמודמיונות,
 מתכתת שספר מה זהו עניני. ר"ל בעיני ה' יראה אולי שאסרו שונים, ותארים ענינים יהיה או ,שנול

 אבל )ק( , עקלתון ולא לא'עקמימות ב בתנועתן שאין בהם אטר האופנים תנועת ואמנם .האופנים
 כן ואחר , בלכתן יסבו לא ילכו בלכתן רבעיהן ארבעת על ג אמרו והוא , יתחלפו שלא ישרותתמעות
 אלא כלל בעצמם להן תנועה ואין כחיות מעצמם מתנעעים אינם ד אופנים הארבעה שאלוזכר
 עד , החיות האופנים מניע 1,טם , פעמים וחזקו הענין קח להשיב והפליג , אותם זולתם בהניע)י(

 שכל ברגלו, או היים בעלי ביד דומם מת נזף שקשר כמי הח"ה עם האופן ענין המשל צד עלשיהיה
 ובלכת אמר , ההוא החי באבר הנקשרת ההיא האכן או ההוא העץ יתנועע ההחש החי יתנועעאשר
 , לעומתם ינשאו והאופנים ואמר האופנים, ינשאו הארץ מעל החיווה ובהנשא אצלם האופנים ילכוהחיות

ובאר
 מ"בסם

 סר"ס 6מר מגס , סקוסן כחוך סקוסן יסים כלסרקמרו
 רונסון ססיולי ססו6 6וטניס ל6רגעס גח5ק 6מ7גוץ

 מסתחטים ומס 5ור1ח ל6רגע מתחלקת ססי6 סגסמיתוס5ורס
 on~p מורככיס פסס 6מר נך קחו. , סגסמיחנקרס
 סרוג מסם ויתח7סו ומתסעליס סועליס סם כיכק5חס
 ססו6 6מר וכר 6סר ס6וטגיס גוי. כל וגססמגוקגסרככס
 כסרכגת כי , ממס עיגיס )ל6 כו 6ססר עיגיסמל6

 סס עיגיס ירפס 6ו , עינים o~s סיס כ"ח יתחדדוסיס~דות
 כדמות ר"ל Sun כעין סגגג כעין קדמוגיגו גמ"סדמיון
 13 סרטון 6ו , דמיון לסס סיס כ"ח יחחדסו מסיסודוחכי

 כעגיגי, געיגי ירסס 16לי כ6ומר1 סוגים וחו6ריסעגיגיס
 ק5תס מסוגים מירח גלגל תחת גמ165 6סר סדכריס גלגי

 nintnpp לonwDn) 6 טלין כתגועתס וימר ,ננחם תו6רס סוכר 6חר O')DI~O חגועת זכר כך ותחר .מקנתם
 06 גי יתעלסו סל6 יסרוג חגוע~ח 6כלעקל5ל1ח

 מן סחגועעו כי ר"ל , סטיות מן 16 סחי~ח 6לגועע
 חקיי מן 16 סלוקיך 6לממרכו

 סחגועעו כגס ממרכו 6ל
 61מר קורס. יותר סחגועס כי עקמימוח כלי יפרסשגוסס
 כססו6 סטכעי נקומו 6ל 6חג כל יחגועע מיסודותסקלו
 ר3עיסס 6רכעח על צמרו ווס לטור יס1כ ע6 ממגוחח

 ס6רגע סקלו וכר וח"כ , גלכחס יסכו ל6 ילכוכלחס
 חגועס לסס וקין מחס מגריס סס חמס מ675ופגיס
 סס סיסמות 6ל1 כי חססמע 3ס' ססחכ6ר כמומעומס

אפודי
 לש) . 6מפ )ולס 6וסגיס סז' פטלם ש : יסודות סד'ופס
 ססיסודוח s~g סקנסס. מורגל וקנס ת : סג:מיח ס15לססי6

 מ)6 א : (enip קנס מיסודות מן ומעורכיםמ~לגכיס
 מולגכיס ססס היגיס סנטי מנ"מ מ1ד sffg . ממסעיניס

 גע) : עיניס )יסודות ח6ר or מטי סש~דוס מןומעורניס
 ססולגכ ומס ס6וסניס ופס טסיסודוח ר") . לכיסמלטיס
 סיסיו ולפסל . מהמרסיס נוונים וכעסי לליס מרסיס כע)מפס

 3ו סילנס 6ססל 16 ן המיון כעיי סג"מ סכי ר") .דמיונות
 6 ים 6מל ו)ממו,נ מתדמס 6מח היכול כעי סו6ססממוונ
 קיסוס ר') דמיון )1 'ט ממו"נ )כי 6"כ , מסדמס 6מל"יכוח
 . עק)ח1ן 1)6 עקמימות )6 ב : דמיונות חיו קמרו וגסומחדמס
 ססכעי )מקומו ~כח ססכעימ לגועתו כסעוסס ססנססל")

otO~כמקוס מסטעעס ס'6 כי מסק 3)6 יסרס ככועס 
 יפלס חגועסו סיחם )6 61י)ו ססכעי מטס 6)סמוגלמ
 הלנעך ע5 ג : סחין מס תנועץ )6 סממנו מס פגועתסירס

 ו סיסלס מרעהו 'יך יסודוח מסי' 6מד כ) ר') .לכעיסס
 סחגועס ג,ס סלכ לוס )6 . גמ'וח מעומס מחנועע'ס o~hר

 ספק 6ין גי , ~'ntVtD מעכס סס'ס סיP'DSPO 6סיסוךוח
 5ולחס וסי6 סיסודוח מעלס סי6 מסיסודוח סעכעיססחגועס
 , )יסודוח 6סל סס13גיס סחגועס כ,ס סלג רסס לק ,סטכעיס
 ממנועעיס סס 1bol'1 ס6ם סילוד סו6 ידוע כי וסונטול
 סמקליס סס3וכית סחגועס וקת , כמקלס סנינוכתגועח
 כמקלס גמטגפ סי6 6נ) סיסודוס ססס ס6וסניס מע"ספינס

 , הטנעי מקומם 6ל לסוכ גמקרס מתגועעיס כענסגחים
 סקלו וקמר , עגמם מנד ל6 סיגיעס 6חר דגר כעכור סו6 למטס וס"ס למעלס סקרן גססחגועעו 6לוובגס

 6ין 6סר סמתיס 3דנריס גן כי OnlD כעכור ל6 זולתו כטנור יסיר ל6 06 סטכעי ממקומם 1נ16 ל6סיסוךוח
 כוס ססכס נגי6ר , לע~מחס ~o')Dth יגססו סחיוח וכלגח 6מר1 ונס , וולחס נעגור יחגועעו מע%5ס חגועסלסס

שמר
קרשקש

 , לארבעתם אחר ורטות תרשיש כעין ומראיהם . הארץיסור
 או  חרשות בסו וו אחר וו  בלס הצורות  מיצוי  שהוא כוההרצון
 , זו אחר זו כלם המראים ומקבלים ספיריים שהם הספ.רלבנת
 תבירו אל נעתק יסור שכל מצר לארבעתם אחר ודמותונאסר

 האויריית צורת וטקבל כקצת האש צורת פושט הראשוןשהחומר
 : המימיית צורת ולובש האויריית צורת טקצת מתפשטאו
 שהוא בזה הרצון , ארבעה לאמרו אחר אוצן מאמרו נעתק)ט(
 אסרו והוא בקצתם קצתם נ,ורכבים )ס( : טצר וארבעה מצדאחר

 שבתנועת בזה הרצון , האוטן יהיה כאשר ומעשיהםוטראיהם
 בקצתם קצהם ויתטרבו הנרחית תנועה ביסורות תתחרשהגלגלים

 אטר לא )1( : בקצתם קצהם ומתפעלים בקצתם קצתםומהגל'ם
 והשגוי ההתערבות עי תויה תוך שמלת פירוש , תוך מלתכחיות
 ואפשר ממש עינים בו אורצה אפשר , בקצהם קצהם משתניםשהם
 בעל שההיה בו שרצה ואפשר רבים טראים בעל בושרצה
 שמאלך אחת כוונה רוטזים כלם הג' שא6 בזה הרצון ,דמיונות
 ומצטחיפ ממחצבים פתחלפיס רבים מינים טתהוים אופניםהארבץ
 הכוונה , יתחלפו שלא ישרות תגושת אבל )ז( , חייםומבעלי
 לאש והוא למקומם חורז היו כאשר למעלה תנועתם קצתםבנה

שתם אלחי כהשרש )ר( : ולארץ למים והיא לטיה תנועתם וקצתםולאויר
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rpfi ג ב פרק שלושי הלק נבוכים מורהי
 אטר בקשור ההנוספת לחווק הענץ  וה והשיב , באופנים ההיה רוח כי )ס( שסר בזה הסבתוביאר

 . באופנים החיה רות כי לעומתם האופנים ינשאו הארץ מעל ובהנשאם יעמודו ובעמדם ילכו בלכתםה
 הצד אל , אליו ההיות שיתנועעו האלהית הכונה שתהיה צד זה אי , כן התנועות באלו הסדרויהיה
 לא , בקשירה אחריהם ההמשך צד על האופנים יתנועעו החיות ובתנועת , התיזת מעצמם יתנועעוההוא

 ילכו ללכת הרוח שסה יהיה אשר על ואמר הסרר זה וסדר , החיות לצד סעצסם יתנועעושהאופנים
 בן יונתן תרגום הודעתיך וכבר , באופנים החיה רוח כי לעומתם ינשאו והאופנים ללכת הרוחשמה
 ותנועתם צורתם החיות ספור השלים וכאשר , וגו' למזיל רעוא תמן דהוי אתר אל אמר ע"העחיאל
 אותה שהשיג שלישוע בהשגה התחיל בתנועתם, והתמעעמ בהם והקשרם ההיות תחת אשר האופניםחכר
 ועל ז כסא דמות הרקיע ועל רקיע היות הארבע שעל י ואמר , החיות שעל מה והוא אחר לספורזשב

 : כבר בנהר תתלה אותה השת אשר בהשגה ספרו אשר כלל זה אדם, כטראה דמותהכסא
 ההשנה לו שבה )6( , הספר בתחלה שספר מה הטרכבה מתאר ע"ה יחקאל ונר כאשר גפרק

 שלא דברים לנו ובאר , לירושלים הנבואה במראה כשנשא שנטע פעם בעצמהההיא
 נם הם החלה הנזכרות שהחיות והודיענו , כרובים לסלת חיות ממלת שהעתיקנו מהן , תחלההתבארו

 את הכרובים ובשאת אצלם האופנים ילכו הכדובים ובלכת אטר , הכרובים לוסר רוצה מלאכיםכן
 כמו התטעות שתי הקשר וחזק )נ( , מאצלם הם נם האופנים יסבו לא הארץ מעל לרוםכנפיהם
 כרובים כי ואדע א , כבר בנהר ישראל אלהי תחת ראיוני אשר החיה היא אמר כך ואחר ,שזכרנו

המה
אפרי

 ל"ל . יטמ1דו וכטמדס יטו הכחס ה : סחיוחכחנ1עח
 , סיסודוח יקוימו סחיוח וגקיוס מיסודות 'מוגגו ntfwכסטג
 סלכ 3י6ר 1כ3ל , וטמידס nlD"p 3ו ל5ס עמידסויסון
 3וס נילון "תמדס סי6 61מר , סגר6ס DS' מתנועעכימי שומי סכויכ סור5ס )כד סגויכ נ,ירוח כטח ר"לכפמדס כי סי' תכון ן' ~Shln וסוקר , רקבון כחלק עמידססחוף
 סימר וזמו , סכוכם מן ס15סגיס יתפעיו hS ספסלסע1לס
 : oon מ)סססעל ס6ופנ,ס 'טמרו סגר6ס לפי סמיוחהכגמוד

 נלנל 6101 סמ' .סנינ) טטל ר') . רקיע סמיוח סד' סע)1
 מרקיע וע) ערכות גלני קכוכ וסוף רקיע סקישיססגוככיס
 יחוגר ששנוס נ)נ) נכנוגיפ כי עלנוח נלג) נ3נוניח 6101כס6
 כנ3נוג'חו גדול יוחל סנינל ומרו5פ ס"מ עקר מס כיככט6
 סטר פ" וכן , גכס6 סנכגינוח ח6ר 6סר ,ונסו מנקיכוכויו"ר
Sht~6כן Psn' : סגמ6 ועל ז D1DV 6דס.ר"5 כמלויס nibtsn 

 ד") גלוכיס גי לכוכים, סס סנ)נ)יססס- סמיה כי P~bl ר') . שמס כר31יס כי ו6דע א גנפרק : סיומי סנ)גל סממעסגכד!

Qwטוב 
 כתגועח יתנועעו כיסודות כי כ16סגיס סחיס רוע כיסמר

 העולס לקרן 6סר כתגועס ו6ח גיסנלגליס
~spns 

 6יגס
 ירך 06 וכן , סריות תטעח כעכור 6כל ס6ופניסמעלס
 ק5תס ויחערכו ממקומם כלס סיסו17ח י65ו ו6ס למעם060

 כעמ7ס וקמרו . ססמיס חג~עח כעכור יסים זסכק5חס
 יקוימו מחיות וכקיום סיס171' יסוככו סחיוח כסכןכיעמ17.ר*ל
 כסת91 סרכ שכיקר כמו קיום סו* עמיזס ולמון ,סיסוחח
 סל6 כעת כי יעחודו כעמדם כי פירסו ot~nht ,עמיוס
 כזס גי15ן יח7ס ל6 סגר6ס לסי חתטעע סגי15ןירסס
 וגסו , סגוככ מן ס16סניס בו יתסעל ל6 סססלסעולס
 כן 06 חלסחסעל ס16סניס יעמרו סגחס לפי nvnoכעמוד
 מ5ד סחגועפו וסגלגלים סגלגלים מ15 סחגוטעוס6וסניס
 6י,ס , כן סתגועוח כקלו סס7ר ויסים , ס6לסיתסטגס
 ס5ן 6ל קליו nvno סיחג1עעו ס6לסית סכויים סח0יס5ד

 ס16פגיס יתנועעו סחיוח 1נתגועוח סחי1ת יחטעעוססו6
 יחגועעו טס6וסגיס ל6 כקטירס 6חריסס מסמסך 5דעל

 ותגועתס 5ורתס סחיות מסור ססליט ונאסר :תע5מט
 , כתגועחס 3סס ~סתקסרס סחיוח תחח 6סר ס6וסגיסויכר

 ~על רקיע חיות "רכע מעל וקמר , סחיות מעל מס וסו6 6חר למסור וסב , פוחס סססיג ססליסיח 3ססגסמתחיל
 כענין מחלק סגלגל סו6 רקיע סגרכוגי מסס ר' סחכם וסי' , מלמעלס 6דס כמרפס דמות סכסך ועל כס6 דמותסרקיע
nnpo*סחכמיס ק5ת יקרצו 6חר גלגל ס,6 כס6 דמות סרקיע ועל , כוכב 3ו 6ין ר"ל כלל פורס בו 6ין 6סר סגור 

 מספרו מס כלל וס . סכי6ר סמו סגחלק סחסמל וסת olh כמרפס למוח ססו6 סכסך ועל סס5לחס, 5מיסר6טוניס
 ממסכל סיגך סססע סס על נסר וגקר6 רככ ס61 ס16חיוח כחילוף גער כי רככ ר"ל , ככר כגמר ססיגס 6סרגססנס
 גס6 מרקיע ועל סט' סגלגל ןסו6 ערגות גלגל קנוכ סו6 ססרקיע פירסו 61חריס . חיים מיס מקור סו6 כיססועל
 סגגניגות ח6ר 6טר וסוך מקכ1כו יוחר נגכגיגותו ינחר סגלגל ומר51ח מכח עקר טס כי ערכות גלגל גנג1ניתוסוף

hD~). כרכור ול6 כרמז סרכ סוכירס ל6 סס5לקס סמי כי , חכון 6כן סמ61ל רכי סחכס סי' וכן : 
 ככריכיי סחיוח מלת סעתיקגו ססו6 מזם תחלם גחכ6רו סל6 דכריס לגו וכבר לירוטליס סגכו6ס נמר6ס כטנס6 מגיח. סעס 3ע5מס ססי6 סססגס לו מכס מספור כתחלת סססר מס סמרגכס מתוקר ע"ס יחזקאל וכר כבסר גפרק
 יר05 16 , 16חס סמגיעיס סגכ7ליס ססכליס מן גרגכיס סס גי , רכוכיס כרוכים כי רכוכים סס סגלנליס ~סס סחיוחכי
 ככר כגסר יסרבל קלסי תחח רציתי 6טר סחיס סי6 6מר 61ח"כ סכל, 610 כרוכ גי סכל כעלי סס כלס ס"יוחגי

וצדע
סרשפש

 הרצע , כרובים למלת חיות מטלת שהעתיקתנו טהפ .b')"SY רוח כ' 4( : אותם המניעים הגלגלים הם פירוש . זולתםאוחם
 שתם כרובים עהה אותם קורא הגלגלים שהם שהחיותבזה : אותם והחיותמניעות גופיםמתים גאופ:יס,הרצוןבזהשהםהחיה
 שליחות עושים שהם אחר מלאכים יקראו הגלגלים גי ,מלאכים שכזאת בזה הרצק , בעצמה ההשגה לו שבאה )6( 3פרק
 בזח הרצון , שזכרנו כחו התנועות שתי הקשר וחוק )ג( :האל אטם , תחלה השיג אשר אוהה היא האחרונה ההשגהי
שהגלגלים תוספת ג"כ גהה ויש , קורם Qniw גופר לא דברים גוכיור

8 4נ ררג( מסכיםננצרה
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 נ פרק שלישי הלק נבוכיםמורה
 , החיות הם והכרובים הכרובים הם שהחיות והתבאר בעצמם, והתנועא בעצמם הצורות והשיב ,חמה
 להם לאופנים אמר , הנלנלים הם שהאופנים )נ( ב והוא , אחר rtJY השני הספור בזה ביאר כןואחר
 אחריו הראש יפנה אשר המקום כי ג בהם אטר באופנים, שלנמי ענין באר כן ואחר באזני, הנלנלקורא
 אשר )י( המקום אל נמשכת היא אמנם ההכרחית האופנים שתנועת באר הנה , בלכתן יסבו לאילכו
 רביעי ענין הוכיף כך ואחר )י( , ללכת הרוח שמה יהיה אשר אל נמשך שהוא שבאר )ס( הראשיפנה

 כן ואחר , תחלה הענין זה זכר ולא ר , אופניהם לארבעתן סביב עינים מלאים והאופנים ואמר ,באופנים
 לא תחלה לאופנים זכר ולא וכנפיהם וידיהם ונביהם בשרם ה האחרונה ההשנה בזאת באופניםאסר
 וכנפים הדים בשר בעלי שהם לאמר באחרונה ושב , לבד נופים שהם אבל כנפים ולא ידים ולאבשר
 לכרוב, ייוחס אופן שכל ~( 1 השנית ההשנה בזאת ג"כ ביאר כן ואחר , כלל צורה להם זכר לאאבל
 חיות שהארבע ז הנה עוד באר ואח"כ , אחד הכרוב אצל אחד ואופן אחד הכרוב אצל אחד אופןאטר
 , כבר בנהר ישראל אלהי תחת ראיתי אשר החיה היא אמר , בקצתם קצתם להדבק )ח( אחת חיההם
 להדבק ח שנזכר כמו אופנים ארבעה שהיו ואע"פ בארץ אחד אופן קראן אמנם כן נם והאופנים)ס(

קצתם
 מזבשם

 גענמס ססס סגורות וססי3 , סמם כרטיס כי61דפ
 מגית . סחיוח סס וסכרוניס סכרוניס מס סס"י1חוסתכ6ר
 , עג:5יס סס סיסזדוח זסס סס6וסגיס וסוף ססס:ר כוסגי6ר
 . נלכתס יסכו ל6 ילכו "תריו סר6ס יפנם 6סרסמחוס כי כי"ר סליסיח . כשגי סגלגל קזר6 למס ל6:פגיס6מר
 וחי. קיסרות 5כל ר"מ ססי6 דחיס יפגר כאר כיר"5

 כחגועח וסחגזעעו כמכרח ס6ומג" עמס יסככו ממסססורכנ
 ססכוגית סתגועס ו6ותס , סכרחיח סגוכית תטעםסחים
 וזמו , כלכתס ימנו ל6 וז"6 חתידיח, סמס 65ופגיס6סר
 ל6 6מר ל6 סר6פ1גס כמרולס כי ססגיח כמרולססחדט
 ומחר . 65ופגיס 6סר ססכרחית סתגועס ע5 כלכחםיסכו
 מלטיס וס16סניס וקמר ,  (ot)Dth רגיעי  ענין  סוסיףוס

 , חחלס מעגין וס זכר ע6 6וסגיסס 65רנע מסכיכעיגיס
 מגס עיגיס מאוח וגגותס 6מר סר6ס:גס כתר6ס כיר"ל
 וכמרקס tot)nlho מן חלק ססס לגנוח רק עיגיס ת6ר65

 סכיכ עינים מלקוח וידיסס וסגיסס טכנפיסס 6מרססגיח
 פסמירככ מרמרת סגית  סמר6ס  611ת , "וסגיססל"רנעת
 גפ'  3י6רגיס כ3ר טיגיס וענין , כלס מסיסוחתויחמוונ
 ס6חרעס סססגס 613ת 63יסגיס 6תר וכח"כ .סעור
 תתילס ל16סגיס וכר 1ל6 וגגסיסס ויויסס ע3יססגטרס
 1טג לנר גועים ססס 6גל כגריס ול6 יריכ( 1ל6 3טרל6

 זכר hS 36ל וכגפים תריס 3סר נטלי ססס לקמר63תרוגס
 סר6סעס יתריס וכר ל6 כי נוס וסס3ס , כלל 15רסלסס
 סמזג1תס סורס ס16פגיס מן טסיתס לסי וכגסים ענות3סר
 מן סטרית בתריס 6כל וכגפיס וגנות 3סר לסס 6יןו6ז

 ץייס עיופ נסר ממגו יגיע ט16 מסיסורות סטלסססמוגות
 סססגס 3ו6ת כן גס 3י6ר עיד . כלס סנ"צ וסםוכנפים
 6גל 6חו 61וסן , ס6חל לכרוי ייומס 16סן יכלססניח
 מגיע לי תיסר כיור ים יסיד לכל כי ר"ל , סיתרסכריה

אןרי
 *וסס ספייטיס סיגרליס ססיליס פן סירכ3יס סס כירכו3יס
 ססיסודות ר"ל . סנלגליס סס ססיוסייס ב : תכליתלגלתי
 וכמו ומסגלגל עגיל  ר3ר ר"ל , וגלגלים כדוריס גטמיססס

 יסגס 5יר  otpw כי ג : זס סימר נפרק זס סר3סי53ר
 סיסורוס לכל סר6ס מסי* סת'ס יס33 כלסר ר"ל . יכו'סר6ס
  ויתנועעו כסכל ס16טגיס כעס יפאו תסס שסורגוומס

3ח~וטח
~fnw 

 סחגוטס oeh1 , סכרמיח ספוגית חגוכם
 'מנו ל6 תפלו וגסו , חסידית סמס ל6ופגיס 6סרססכ31יח
 )6 סר6כוגס כמרקך גי ספיית 3מר6ס סמדס ו,סו ,שכחס
 : 5"ופגיס 6טל ססכרמית סחנ1עס על 3יכחס יסכו ל6"מר
 onts)1 "מל סר6סוגס ס3מר"ס חמלס.ל"ל תעגין or וגל וי6ד

 סמ"ק ססס )גסת לק עינים חיל ל6 סיס , עיגיסמלקוח
 וידיסכו וכגסיסס ססייסס 6פר ססג'ת  וכמליס ,מס"ופגיס
 סינית סמר5ס 0611 , 5ויייסס  ליר3טסן ס3י3 טיג'ספל15ת
 טיגיס ועין , כלס סיסורות פן וספפוע פספורכגמוררת
 ויויסס יגניסס כסרס ה : סקידס 3ס' טיעם סו3 גייריגר

 נגרס סר5סויס המריס ולר סן5 סיעם ר"ל . וכי'יכיסיסס
  6'ן ו5ז 3ספעותס קורס  ס*ויגיס ין ססימס לפיוניייס
 פן סיסס ססגימ 3מר6ס "כל , וכגסיס ונכות 3סלנסס

 ונסית 3סר פפיו מניט סקו סיסודוח מן מטיסססמונוח
 , לגווג ייוחפ אפן טפל 1 : כלס סג"מ וסס וגגפיספריס
 כמו ססו6 כיסור למגיע היומר כדיר יט יסור לכל כיר"ל

 כ3ר כי ר"ל . 5' מיס סס חיות ססך' ו :  גפיי זססויירתי
 סימר וזסו 5מד כגדור סמכוכגיס סגלגלים סל כלליפגס
 וקיעיס כגי 1"ל סמכמיס פ5מר DD מסכים  וזמי pnbמיס
 ז"ל סרט כפז 1לזס פסיי ס' נפרק 1"ל סר"פ יכסו יכפיסס
 ססיסודות ופלו ר"ל כקוקס. ק5סס לסדוק ח , ויפל ,סס

קרשקש
וכשלגלש

~tp)o 
 שהאאנים  )ג( ! פתיר גופים הם אשר המופגים

 שהוא פי' , הראות שם יפנה אשר  )ו( : האמת  רךטעלר הנקראים הציוח שהם לא כדוריים שהם בזה הרצון , הגלגליםהם
 אשר אי  נמשך שהוא  שבשר  )ס( : שתם V?Pn.נכללו

 הה:ועה  נמשךאחר  שהראש בוה  הרצון ,  הרוחללכת  שמהיהיה
 הכוונה אשר למזרח סמערג ואס לסערם ממזרח אם לוהמיוהדת
 ואמר אופנים הוסיף מח"כ )0 : ההנועה אותה תתבההאלהיה
 ורגליהם ויריהם וגביהם ובשרם ואמר עינים מלאיםוהאופנים
 שאצם ומהם ב"ח טיני כל על להורות שחה בזה הרצון ,וכנפיהם
 הטחחדשוה הפעולות מצר בזה תושןן , ויעפים בייים חומר ,ג"ש

 . לכרוב ייוחס אופן שכל )%1 : בקצתם קצתם בעירובבסגתם
 הגלגל לכר הגלגלים כל שפלל אחר בטקום שביאר מה בזההרצון
 . האש יסוד מניע והוא השמ"פ האחר , ארבעה במספרהמקיף
 והגי . האויר יסור טניעים והם לכת כוכבי גלגלי חמשתוהשני
 הכוכבים גלגל שרביעי . הסים יסור טניעה היא אשרהירח

 הה , בקצתם קצתם להדבק )מ( : הארץ 'כור הטניעהעוטרים
 טקום ואין , שני תוך אחד שהכדורים אחר במקום שביארכמו
  ומתגהעעיפ מדובקה הקפתם אלא כלל רקות ולא ביניהםפניי

 , בארץ אחר אופן קראם ג"כ והאופניפ )ט( ן שוה סבוביתתנועה
 2 לארבעתם משותף והוא הוא אחד שהחומר מצד בזהרוצה

פרק
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 8ו ר ג פרק ותלישי חלק נבוכיםמורה
 החיות בתכונת הבאור טן לנו שהוסיף מה זה , לארבעתן אחד דמות כלם איתם פ בקצתםקצתם

 : השניה שאת אשנהוהאופנים
 מאסר ענין ראה כאשר בי והוא , ע"ה בנע יונתן אליו שנמה אחד ענין על להעירך צריך רפרק

 , השמים הם שהאופנים אוטר נזר , באזני הגלגל קורא להם לאופנים מבוארהנביא
 מאמר הוא הפירוש זה אצלו שחק שמה אצלי ספק ואין , גלנליא אופנים וכל נלנלא אופן כליצרנם
 מצא וכאשר , מפורכם שהוא כמו לשמים מיוחס מראה וזה תרשיש כעין שהם באופנים ע"היחזקאל
 שעל למה בערך ארץ שהוא , השמים שמח ארץ הנה מאסרו ופירש פירושו אחר ונמשך ההוא,הפירוש לפי עליו קשה היה בארץ, שהאופנים ספק בלא שיורה , בארץ אחד אופן והנה החיות ואראהכתוב

 לי ינראה ' ראשתמים שם שנלנל ע"ה חשבוהוא ה 6ה שהביאו מה כי (י יראהואשר
 נאמר זה ומפני את,האבן, ויגל , הסלעים מן ונלנלתיך נלנול, שמה שהגלילה והיא כך אלא הדברשאין
 כדור שכל מפני , ענולה להיות כך הראש גלגלת נקראת זה ומפני , להתנלנלו , סופה לפניוכנלנל
 כדירים, להיותם ענולם,ר"ל מפני נלנלים השמים נקראו ולזה , גלגל כדורי דבר כל תקרא במהרה,מתגלגל
 אסרו כן אם נלנל, והגדולים עץ של הקמנים הנלנלים כן נם וקוראים , בעולם שחוזר נלנל הואאמרו

 שהם לא , תאר ולא תכונה להם נזכר לא כי תכונתם ללמדנו היה באזני, הנלנל קורא להםלאופנים
 האופנים ומראה באופנים ואמר , השני בספור כן נם לך באר הנה כתרשיש בהם אסרו tffN ןחממים
 אונקלום תרנו בעצמו הלשון שצוה יגעת והנה טנא, אבן כעץ עוזיאל בן יונתן יצרנם , תרשיש אבןכעין

 אמרו ובין תרשיש אבן כעין אטרו פיו הפרש אין א"ב , פבא אבן כעובר ואטר הספדי, לבנתכמעשה
 זולתו,שאתה ופירוש ופרש"י ע"ה בזע יונתן פירוש זוכרי תרחיק ולא , זה והכן הספיר, לבנת כמעשהא

אפנדי טובשם
תמצא

 ככדר סיס1דוח כ) יארו or מטי ס5מר חמת גכגס ס6מד 61ין כקלו 6לו דכקיס סכלן למס ~Ot)Dt 6רכע מסיו6עיפ
 טעם נס 6מד.ר"ל דמע osQ וסיוסס מ : 6מד tD1hJI 6מד וסול ל6רכעחס 6חת עמוק למס לסיות וגס ,ריקו)וכיניסס

 סר6טוןסיקו
~ntsr1 

 et;Plho כי ,hgp' ,ס ומסוי qnte ס)סס סממי יסיוס 6מר : 11 כטורס מסותסי0 אכלס סגסמיח
p-e6חד ענין על לסעירק הייו ד 

~D)D 
 וכו': במד' 16פן כטס יושן תליו

 סס6וקויס ר") . וס po1 סססיל לכנר כמעסם א ר פרס מס ס6שגק ט נ"ר 1יכ 04 . וכו'3"ע
 כשסיס סתת61ר מלנסין יעומל מן מסוחסיס סס ' סס סס6וסגיס כ"ע יצתן מסירוס סירק. עמס ,מיסודות
otnwסחרנ1ס וסוד , טכ6 6כן י כעין חרסיט סמחרגס שלנס וכמו מכי' 6מת יותר יוגען מקמר גי לחטוכ 076 ויכוו 

 ,'סי ' סי"סין סממי ממגי סכ':ס 5סי ססיי' מוכנת עמי נ%עג:בננוש14 %ןצ %2%4נ:ש
 ותרגם כייר יוגע מגס , מעמוקות 63לו כן יסים ל6 ודיך סגגי6יס מעניגי רניס וכעני;יס מלות כקנח סירוסועל
 כשגי סגלגל קורי לסס ל16פגיס מאר סגניי מקמר סריס למס כממיס סס סס6וסגיס וחסכ גלגל-6 סוסןכל
 סויות ססו6 סקוסן כי סימת מנרך גסס סו6 כי סו6 6יך סירוסו וסכן , חרסיט כעין סס סססמיס נעכורנגס
 ר6סון סס סג4ל כי "סב כי סכמת מררך גטס כי סר3 וקמר , סטיות 56ל למטס סו6 גס)וית וס5ורסר6סון
 סי6 ססר6ס וכעכור נלגל גקר6 עגול זכר וכל עגולס מלמון סו6 ססגלילס וסוט כן שכר סטין סרכ 61מר ,לסמיס
 כס כי ר"ל , תכוגחס ללמדנו סיס חוגי סנלגל קורך לסס ל6וסגיס תתרו כן 06 , וכו' גלגולת גקר6חעגולס
 לכנת 'כמעסם 6וגקלוס תרגם עגמו סלפן סנזס ידעת 1סגס , סי6 גן סגחתס סדר כפי גי כלס סיסו17תעגולים
 סמתרגס סתרגס וכמו כתרסיס סמח61ר סר6סון 5ח)ור מן מטותטיס סס סס16פגיס ר"ל טנ6, 6כן כעובד וסמרכסטיר

 סמשוסי6ן,מ ממיי יכעיס 6סי מסטיי מליגת עגמי 6יי:י66סתרנוס י טכ* צס6ג , וסהנן
 סרג טומי ים,

 כן יוגחן על כ!6ח חטב 6.ך סרכ על סתפל6 ז"ל סבכיו 6מר סגר13גי מטס רכי ממכס והנה : 6מח 6מר ל6לסמיס מרמי מרוס וס כי מרסיס נעין ת6מר1 סכיו 6סר ססגית סטעגס וגס , לסמיס ל6 כדורי דבר לכל סס זס כיכשגי
 , לסמיס מיוחד סו6 כקגועס וססקף עלמו יח ומקטן חור( וסוכ רנ61 וסטיות וסירס קרר ססכי16 כמו סוhS~l 6עוי6ל
 בגס , גלגלי6 ס16טגיס וכ5 גלגלן סוסן כל סחרגס על ססמיס סס סס6ופגיס גור יוגחן כי סרכ גזר למסוסמר
 לסס,קור6 ל6וטגיס קמרו כי סומר עד טן, טל סקטגיס סנלגליס עד גלגל יקרו עגול גל כי סרכ סומרכמו

 קו6 סכן 6גי 6ו)ור ככס , ססמיס ססס ל6 עגעיס ס6וסגיס כי כזס סרנן כי , חכוגתס בו לנו למד אזניסגלגל
 -Si(hS "ופן כל 1)זרגס גלגל ס16סן סקרו סכחוכ דרך וסלקת תתרגשו Sh'lu גן יוגחן כווגח קו6 כעגמו זס וכי ,סתמת

 סופן ירחן טתרגס סרכ סטירס מס כי עוד וקמר , סטמיס כגלגל סרוס 65 , ענ1ליס ססס לסורה גלגליונס6וסגיס
 6כל , וס כו סריס 6גי 16מר ל6 סג3גיגוח, 6ל כערך 6רן ססו6 סגלגל קכוכ בו ורנס סמיו לרוס מלרע כורן6ח7
 סתי6,6לס לרוס מלרע 6מר1 6101 ססמיס o)un מרחק כתכלית 6טר וסTnb) 61 סו6 מס6וסגיס 6חד כי כו סריסקומר

 6ופגיס 7' גלל כו !6כליסר5,ן . י וסתחחעתןמרוס סרומק כתכלית ר"ל , סמיך לרוס כמלרע סורןור,ו6
 OP5p לסח7כק 6מת כמירמס onplt נקרן סס6וסגיס ספק כלי סיורם 63רז 6ח7 סוסן ומגס , סרכ ס*)ורכמו

 פגי, לנרגעת סטיות 6גל גורן 6חד נוסן ומגס ותרו זס על וסר6יס , ל6רכעתס 6חר דמית 04 הטתסכקנתס
סגת
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 ה ר פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 מענשי רבים ובעמנים טלות בקצת פיתיו על חלקים המפרשים מן ונם החכמים ק הרנהחמש
 ב ,הנביאים

 ואי
 אתה הבן אבל , פירושי טכריע איני שאני ועוד , העמוקות באלה כך יהיה לא

 שהם מפני , יחיד לשון מראה אמר ולא אלהים מראות אמרו עליו שתתעטר שצריר פסה הכירק : שנרצה לטה הנאות הוא הפירושים משני באיזה יודע והשם , פירושי והבן העירותיך מאשר כלופירזנו
 והשנה , האופנים השנת א , השנות שלש לומר רוצה במיניהם, חלוקות רבותהשטת

 החיות שכהשגת והוא , וארא אמר טהם השגה ובכל , החיות מן למעלה אשר האדם ההשגת .הורגז
 , וכו' בארץ אחד אופן והנה החיות וארא אמר האופנים ובהשגת , וגו' סערה רוח והנה ואראאמר

 מתמו ממראה וגו' חשמל כעין וארא אמר ובסדר בטדרנה )6( החיות טן למעלה אשר העניןצבהשנת
 המשנה חכמי באת וכבר . האלה פעמים בולש רק המרכבה בכפזר נלל ויורא מלת השים ולא ,צם'
 לבד והחיות האופנים השנת ר"ל הראשונות ההשטת ששתי אסרם והוא עליו, הריחני והם העניןזה

 ראשי אלא ממנו מלמדין אין בו שנדבק ומה החשמל ההש אשר השלישית וההקטנה , ללמדהכעוזר
 אלא מהן מלמרין ואין מרכבה מעשה נקראות כלם ההשגווז שהשלש חושב הקדחם ורבינו ,פרקים

ראשי  מהנש
 ל6 כן 06 סגס סנרן סו6 סגיו נרגע על 6חן ID~hסגם
 דגר 6כל כמרכז ססו6 עלים סי6תר עד סנרן על7כר

 6ססר 6י סתיו לרוס מלרע ססרגס ותחר , נכללומסקוסן
 : ססתיס ספח על ויסורס כמרכז סס61 עלסיסורס
 כ"ע יונתן כי חסד סר3 כי לי סגר6ס מס atP מסאכור

 למס ססמיס וסם סגלגלים סס ס6וסגיס כיסטר

אשדי
 547 סעמוקוס. כבו כן 'סיס 65 61יך ב : וס וסכן סר3סילמו
 5מד סירוס Sh'rtD כן יוגסן יטסס סנ3י6יס דכרי כם5ר06
 5מל )פירוק ווסיס וסמסלסיס סמכמיס ושל סחלנוסלפי
 סיטסס סיפסר תורס מתלי וסס סעמוקוס כ6ל1 וכ'פכ"ת

 : מספל מעולס ססנס סוot)Ptbo , 6 ספנת א הכארם : יכסס ortb יודע וססס , 6חרסירופ
 ושנח : סגינ)יס מעולס ססנמ סי6 . סמיוס ח:סנח'
olh~. סטו ומקני סגכד)יס בטכסיס עולס סו6 6פר ר"ל 
 : 6761 6מך )כ) סססוק "מר ntps)n ססגוס סיוסססגוח

 וסס סקיות 36ל סו6 סילופן כי גר6ס 610 כי וגס ,ישתות
 : לגלויו עליו לססיכ שרך 61ין מכותר 011 ן ocn כריחוק 3חכליח יסים סררן סו6 סיס 061ססמיס

 טחתע,יי "ייר ממס ה83רק
*ltsb 1כן יגחן ססי'י מס כז כיה ססי3 6חי ; וכו' יחיי לסין מיקס 6מי 1ל6 הסיס מי16ח 6מי Sb'tln יוגחן ססירס מס כי לחסת מכי6 ~סיס ס6מח כסי וקיט זר סירוס ססו6 163סניס 

 סתתיל 6יך סיסתוח סס סס6וסגיס ס6מח 06 סי6מר לממסק סיס onS , סו6 ססירט ממס נכו! יותר 3Sh'rtnן
 שגו וס כי , מסגלגלים מלמעלס מס 6ל סב ים 61מר ס16סגיס גסודעת שח"כ וחכוגוחיסס סגלגליסכסודעח
 , ס3סס מס וכל סגלגליס יגיד אח"כ , תסס סס1וכר מס וכל ס6ופגיס לסגיך סיתחיל ראוי סיס כי טפסיסדור
 o~)D1ho , 36 6ל ולח"כ לגלגלים וירד כחסמל סיחחיל 16 , כחסמל גרחוח ססי6 סססגס סיפסר ראוי61ח'כ
 עולים הסיס מלאכי כי , לגוסי סדר ול6 טבעי סדר 6יגו וס סחטמל ו6ק'כ .ס6ועניס ומח"כ כגלגליםהחחים
 שסירס מס כי לחסוך יכיש לכן , יכון ל6 זס כגחם יורר עולס 6כל עולים ולח"כ יורמים 16 יורטים וכח"כחחלס
 סחסתל וסוג oon סלמעל0 ומק מצחיות דבר כי , ג16ח יותר מירוט סו6 ססמיס וסס סגלגליס סס חכ16סגיסיונתן
 ירדול6

~pnS 
 ms~o סמוע ור6וו . 6חריס דכריס ל63ר מכותתו עם , סססק זס לסחיר מפרק כוס סרכ כ6 לכן .

 כתנועת בקלסי יעיין וכנר , ס6לסיח וחכמת סטכע וחסמת סחכהס חכמת וסס , יוחר ל6 סלמס סס סרדססנקר16וז
 6חת ידיעס תחח כלס ססס למס סירק תגלגל מלמטס כמס וגס , ס6ל סעאוח ססס מ75 וכחכוגתסססמיס
 ססס מסגי יחיד למון חר6ס ול6 הלסיס מרטת קמרו סתחעורר רפוי סרכ 6חר זס ססהח 61קר , 6חחוחכמם
 ססי6 מחיות וססגח , סט3ע חכמח ססי6 ס6וסגיס מסגת ספחת , ססגוח ג' ר"ל ז 3מיגיסס lplSn" רכותססנוח
 מסס ססגס וככל , מסחיוח למעלס 6טר סגכדל שכל ססו6 ס6לסית חכמם ססי6 ס6דס וססגח , סחטנסחכמת
 ו3ססגת , 16סן וסגס ו6ר6 6מר ס6וסניס ו3ססגח , מערס רוח ומגס ו6ר6 6מר סחיוח סכססגח 6101 , ו6ר66מר
 מלת סטיר ול6 , וכוי ולמטס מחגיו ממרפס חסתל בעין ו6ר6 6מר וכסכר כחדרגס ממחיות למעלס 6סרמעגין
b-9-Ksוסטנם ססגס ככל סיס עס כמין ג73ליס סס מסגות חג' 6לס כי ס6לס פעמים גסלט רק כמרכגס בספור כלל 
 עליו סעירתי 6טר וסס סעגין וס סמטגס חכמי וקמרו כיקרו וככר 6חח, חכמס תחח נכנסים כלס 7otp1Snכריס
 סחסמל סי6 6סר סג' וסססגס , שמדם מותר לכד וס6וסגיס סחיות ססגח ר"ל סר"סוגוח ססגוח סססתי אמרסוסו6
 מעמס (plh~p כולס מסגות מסג' חוסכ סקווש ורכינו , סרקיס ר6סי 6ל6 ממגו מלמדין 6ין כס סנד3קומס

מרככם
קרשקש

 מהשק שופעת שההנהגה בסרר ונרצה , טחובתי נברלש שהם טצר במררגה ירצה ובסרר, במדרגה )6( הכשק

 . הנפכר השה החומר אל וטהגלגלים הגלגלים אל ומהם עליהם,
 שעולם הבריאה בסרר בו ירצה בסדר שאטר מה אפשר'או

 , הש"ל לעולם קורם והאמצעי , האטצעי לעולם קורםהשכלים
 ואמרו נכון יותר וזהו 4 האמת' הדעת לפי בעתה נברא הכלאם
 הר'לון ואין , ~נפיר -קשכל ישמ חשסנןטר %קמרא

 חלקים נשני החשמל ענין שחלק טסני בו שנדבק ומהואמר
 צורת ואמר . ולמטה מהניו וממראה ולטערח מחניומטראה
 והם חשמל בסלח השכלים כל שכלל ספני , החלוקההארם
 הבורא ברצון חבירו את המציא אחר כל שאם בטעלהחלוקים
 והוא רבים מישכלוו חב,רו טן שלטטה וכל שווים בלת'הם

 זה וטצד , ממנו למעלה הם אשר השכלים והשיגו עצפוהשכירו
 השכל כמו בזה הטאטא דעת לפי כך כל פשושם יהיולא

 , ולטעלה מטתניו כאסרו החלוקה זאת עשה זה ומתוך ,הראשון
וחסשעפ
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 יז ה פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 יצחק ר' , בתראה וארא עד אומר רבי מרבבה מעשה הוא היכן עד הוא, בנה ולשונם , פרקיםראעא
 דאמרי איכא , פרקים ראשי מוסרים ואילך מכאן אנמורי מנטרינן חשמל עד וארא מן חשמל עדאומר
 הנה , לא לא אי אין דעתו מבין חכם היה אם ואילה מכאן פרקים ראשי מסרינן חשמל עד ואראסן

 ושהשנה , סדרנות ושהן וארא, וארא וארא עליהם והסעיד חלוקות השנות שהם מדבריהם לךהתבאר
 בו נאמר אשר החלוקה האדם צורת ר'ל , חשמל כעין וארא עליה הנאמר והיא מהםהאחרונה

ממראה
 טובשם

 ot~nfit , סרקיס ראי hih חהס מלמדים "יןמרככם
 ססטנס ז"ח גלמוד לרגזו מותר "ין סג' סססנס כימסכו
 , מדעתו מדין חכם סס~" מי וסל סרקיס כריסיאסילו
 סמ"מר סרגוסכי*

 קגמנ"
 "סר סמסגס חכמי לרכותינו

 מרככס מעמס סיכן עד . סלמון כוס ואמרן עליו לומעירו
 , סחסמל עד "ומי ינחק רכי נתר" נ"ר" עד "ומררכי
 מסריגן ואילך מכנן "גמורי הריגן סחסחל עד ו"ר6מן
 מסריגן סקסמל עד ו"ר6 מעד ד"מרי h1'h , סרקיסרססי

 1ן" ש ל16"י
h1tf 

 ז עק 3ת ס" 1,2
 י"5 י

 , נ7)ר כ% חולקים o)th ,נהק ורכ' רני כי מדעתכתחילת
 עד "ומר רכיכי

 וקר"
 טסו" כתריס

 עד
 כעין וקר"

 ג6 מסו" התסמל עד "ומר יצחק ורכי כתר6 ססו6חטמל
 סחטמל יביס hSI חטמל כעין וקרח עד מרככס מע"סיסים כן 6ס נכלל עד ~ל" סעד מגיגיס מס סחכמיס "לוס"ס לפסק ים מגית . ח1לקיס "יגס ""כ , כתר" וקר" עזכן

 סופר סקדיט סרכיגו 6מר סר3 1סגס , חרככםממעמס
 עד 1ל6 ;ען סריגו י"ס , מרכנם מעסס סס סטנותססנ'
 ססגוח ג' סכל יצחק רכי דעת יסיס כן "סנכלל

~ovn 6שג::עווניןיכענןן,:צ2:ג:::י::ןעג:ך' ס"מרו חס על לספק יס סל'סית . סקדוט רכינו כמומרככס 
 אכמס נכל ימנ" ""כ סר"סוגות מסגות סת' סו"חרככס
 ג' "יגס ינחק ר' לדברי 3'ן רכי לדברי סכין למסקיס רכיעית . כ~כ ויכר סו" 1וס מרככס ממעסס עליהסיומר
 "חח ססגס מסי" מכו"ר הדגר לרכי , שחולקותסטנת
 , נרקיס רפטי 6ל* מכלו מלמדין 6ין כלו מרככסותעמס
 כין קנו" לליסג" כין ינהקולרני

~1D'SS "לס "יגס כתר'; 
 ממעסס "יגו ססגות מתי hnp לליסג" כי חלוקותססגות
 ,פרקיס רמי משריגן לילך ומכסן "ותו ללמד ונוותרמרככס

 וללימג"
 מוסרים סר6סונ1ח כסגת הח' נתרץ

 קגתר6 למון לסכים רציתי זס עכור . פרקיס רטטילמס
 תר לן ליגתר  סלסון  3וס סס "מר חגיגס )מסכתסג6תר
  סן  ין לי 6תר יר0  3ן 6לי ייער סר מרככסמערס
 קומר רכי תרכוס תטפס סיכן ער תיחיכי מרכוסחטסס
 , סתסתל ער יומר ירתק רכי  ?המנזל כעין ויריעד

 6מר 6יס  3ן חלי 1י6תר עד תנינן 6 ימרו ר"מיגרסח
 תרכיס מטסה סיכן טד שתיני תרכוס תטסס סן סןלרן
 פרקיס רעי  חסרען  ולילך  מכין לגמורי מגמרעןe.el עך ?תסמל ער 16מר  עת, ר3י 3חי6 ו6ר6 עך כומררני
 ו6ר6 טד ייתרי6יכ6

 ולילך  מכין  סרקיס רעי  מסרוגי
 013 וכרנון , ל% ל6 61י 6ין חדוותו .תכין חכס סיס6ס
 יוסף לרי יתרי ת?חכתי0 טק5ת סירותו יכפי רה"י גרסתכפי
 ולמדו רגליך טל עתיר 076  כן קלי ייסתר ער סיומככר
 טד מנס כשלסיס ייניהתסלת

 סו"
 ייסף רב לסס ססרסס,~"נור

ofiגעע 761, ססס  סללו תסר6ו'  בסגי סג'חס סכל סגיתס ~ס 
 ססס תלררסס טלילס ססקסיד. ין סן סקטח כחרצךהמתל

 מעסס כי לו סטינו ובס ססכיגס, מרע כצייתסתר3ריס

 וגרסינן , כת31יס ס3' 6ל1 תיגס סחכתי0 כל לדעתמרכוס
 תסמל כעין ו6ר* טד 16מר ר3י מרכוס מטטס  סיכןעד
 ן ככלל 6101  ס0סמל עד "~מר ינחק 1ר' הכלל  ס1ייל6

 סחור 6לי ץ*חר עד ססניתס 6מרת0 6תס כן, י63וסדרר
 יס סיתרעיס ססיקי0 סטני 6לי גי פגית0 סכל רגליךפל
 סס.ק"ב סטני 6לי כי ייתר ושתקנס , מרכוס מעסססס
 מרכוס מעסס סיכן עך קמרו כן כי מרככס מעסס6ינ0
 ינתק ו" תסתל כעין ו6ר6 עד 16מר ר3י *לי עמרעד
 פסיקים יכ' 4לו לתר וכין לתר  ובין סתיפל ערתופר
  צחרו , תירינין הטסי 3גפ' יתיר5י , פרכנפ שתטפס6יי0
 תרככס תעטס  סיכן עד  כלומר , "במרינן מנמורי וקר"עד

 ול6 רכי דעת ולסי תסתל כעין 61ר6 ער ליררססגתנו
 ככלל ו?ו6 התתל כעין עד ינתק ר, דעת ולסי ככללסתטתל
 . עליסס ססקסיח מרכוס מעסס סן סן עתר עךוחטם
 מרכנס תעמס סיכן עד , כן סונר י63 כתרת ליסג6ולסי
 רני סתטתל ער ו6ר6 פן מרסיס 3ר6יי ליררטסניתגו
י5תי

 סיס 06 61ילך פכרן בכלל ויי4 סתסהל ער יומר
  מפרס מס גלמוד כן 6ג( ל" ל" וצי 6ין תדעתו ומגיןחכס
 מסהסתל ונר סוס כי  חוסו רכי כי ינחק לר' רכי כיןים

 ועש סרעיס, כרססי מלתוין16ת1 ליסילנ:י"וכסי
 "ין ועמקם 5ב17ס מרככס תמעסס ט?.6 6ף סג'סיססגס
 עז סרקיס רפטי תוסרין ס4תרון סלסון כפי *ו ,פרקיס ריסי חתנו  תוסרין 6גל  סר*סון סלסון כסי סרג" ממגם7ורקין

  גדול מסק סגסיר 6ל6 , מלמדין 6ין פרקיס  כר"ס'"סילו
  מלסין כסי ומגס סרקיס ריסי 6ל6  ממן תלנורין,ין עגות טיג' סער תתריס ר3ייי כי סרי יסגיר חס כסיכי

סריסי
 , otpnp~ רפסי מוסרין  סנ' ססטגס 61מגס , סריסעוחססגוק סתי טפס לגמורי מגמריגן תסמל כעין יקרת עד

 ותונו מלמרין  6ין מרכוס מעסס כל סרכ דעח כפיוסגס
 חסחל כעין 1"ר6 עד ס"חרון סלסל וכפי ~otpn ר6סי"ל6

 ותכין חכס סיס 06 61ילך תכ,  סרקיס  כרטיסי6גמריגן
 סכל כי ספרס  6ין סר3 רטפ ולפי , לי ל6 ו6י  4יןמדעתי
 סעיון כתכלית גוס עיינתי וכנסר , סרקיס כרטיסימלמרין
 וגס , מציר רכי טומר סייס סגוסח6ות כקנת רכי3מקיס ותניתי כגמרי וחקרתי וססססתי  חסו3ס לו מ65תיל6

 nhsnl' 3ער3 גתתנו 6טר סתורים כקנת יתירחיססססתי
 יסקר ל6  כן סדכר ו6ס חציר ר3י ר3י כמקוסכרוכס
סוס

~PDD 
 סגמנט מס יכסי רס"י נסחת כסי סי6 06 36ל

 6חר עיד . c)fnp לו ידטחי ל, 16מר ר3י ?ותריסכקדת
 ירסס חלוקות ססגות סין תד3ריסס סח63ר ?גןסרכ
 סטגות טין יתועל סייג ,טר טס?טג1ת יתכמרסג?

otoSnnnדכריס סיס 6חר תונריסס זס ויתכ6ר ,  נתין 
 יפילו 16ת0 לותר 16 מגמור 3כי16ר ירכים לרריםסרסור
 עליסס וממעיד ~sff/ מתכמע. נחתיר 011 , פרקיסכריסי
 6רס 15רח ר"ל תמחל, כעין 61רOtsP 6 סג6תרוסיף  מסם ס06רהס וסס?סגס otnpp סלמס ו6ר6 61ר6ו,ר6
קרשקש

 סתלוסס,
שדצות . : היסווות סנגר לב פששות לה יש ומאירה וכה שהאש פחזך לחשוהפשילם
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 ו ה פרק שלישי הלק נבוכיםמורה
 נשו סהלוקת ויש , שבהם  והעליונה  ההשנות טוף היא ולמעלה מהניו וטמראה נ תממה פהניו ממרומהב
 בלמוד לרמוז בלל סותר אין או פרקים, ראשי במרירת ר"ל , דבר בשום בלמודו לרמוז מוהר אם החכמיםבק
 בין עוד מחלוקת יש וכן , מדעתו יבין חכם שהוא מי אבל , פרקים בראשי ואפילו הג' ההשנהזאת

 ללמד מותר אם והאופנים החיות לוטר רצוני , כן נם הראשונות ההשטת בשתי שתראה כמוהחכמים
 סדור על כן נם שתתעורר וצריך , פרקים בראשי וחידות ברמיזות אלא מו"רר אינו בביאור,אועניניהם
 שזכר כסו ובעלה בטעלה קודמות )נ( שהם מפני ההיות השגת הקדים שהוא וזה , השלש ההשנותאלו
 עליונה היא אשר השלישית ההשנה האופנים ואחר , כן נם זה ובזולת ד באופנים החיה רוחכי

 השלישית להשגה בהכרה בלמוד קודמות ההשנות ששתי זה וסבת , שהתבאר כמו החיות מןבמדרגה
 : עליה מוות והם)ג(

 בהערת הטרכבה מספור אותו ללמדנו ע"ה יחזקאל התחיל אשר הגדול הנכבד הענין שזה רע רפרק
 לא בכלל ע"ה ישעיה שלמדנו בעצמו הענין הוא , אותו ללמדנו עוררתהו אשרהנבואה

 ההיכל את מלאים ושוליו ונשא רם כסא על יושב ה' את ואראה אסרו והוא , הפרט זה אלהצמרך
 שההשנה ואמרו הענין, זה על אוהנו והעירו זה כל ז"ל החכמים לנו בארו כבר , וגו' עוטריםשרפים
 שראו אנשים בשני משל בזה והמשילו , ישעיה השינה אשר בעצמה ההשנה היא יחזקאל השעהאשר

את
 פובשם

 מחגיו ממרקס ולמטס מחגיו ממרקס כס 0ג6מרסח5וקס
 סי6למעלס

 סוי
 מסגת וס61 מכסס וסעלי~גס , סססנות

 , עלמו וסמנת עלתו ס0גח כחיגות סחי לו י0סגכדל
oPJn~lים ס5ד ומוס , עקמו מססגח למעלס סי6 עלתו 

 יס toffJ 16 דעת כפי ו6ססר1ת קי~ת כמו מסרככס 5דכ1
 כין מחלוקת וים , InSu 1PSt,1 סכגס מ5ד רכזי 5ןבו

 כמסירת סססגס כזחת שמתו לרמוז מותר 06סחכמיס
 סססגס ו6ח כלמוד לרמוז כלל שחר 6ין "ו סרקיסריסי
 יק וכן , יעמ71 , לoht 6 מדעת, יגין חכם 0סו6 חי6כל

 עגיגיסס ללמד מותר 06 סר"ס1גות ססגוח כסת'מהלוקח
 : פרקים ור06י וחייות כרמיזות 6ל6 מותר תיגו 6וככיתור
 ססק7יס סססגות 6לו סת' סדור על כן גס סתתעורר51ריך
 עז ,גבע מלמעלס סגתחיל 06 פיסים סו6 סטנעיסלמון כי לסכל ShlnS מסיס למס כי ירכס . וכף מחיותססגח
 ע"ס כך והחר סר"10נס תססכם סגתחיל סמסל ,למטס
 6ל כך 61חר סגלגלים os~p 6ל נרן כך אחרמסכל

אשדי
 גמ!ק ס:כדל ססכ) 6101 ס6דס ר"ל 1)מעס. מחגיו ממרקסב
 מ!ססעס ססי6 כססנה 6על עגמו ססגח ס6מד עגיגיס)כ'
 קוס עיתו ס0נח מסגי pal('1 מאס, )ממס ntbiDJo כ!ממגו
 , טעמו ססנח b'ol למטס מהויו ממרקס 63מרו ס0סוקרמו

סעו"
 וימאיס. מסיו ohlnnt ג : ממת )כעס סגמ)6וח יכ) ס3ס

 וכמו סע0:יס מן ס:קיס ס"ס סכמו וקמל ע,חו סרגתר")
 סוכן) ססגח כן גע0;'0 טמעורכח 060 מן )קים 'ותרסמסמ)
 6סל 1D1D ס0נח ע) כמכס) ומעולס נק"ס סכגס סי"כע)חו
 וס ,וקת "מל סעס 'ס ל") , וכו' ונ,ו)ת ר : ~ce "וחגכגס
 ס6וס:יס וססנח . סלמודיוח מן סו6 סמיוח המנח כיוסוף

 , ססנעיות ע) כימול ק1דמוח וס)מודי!ח מססכע'1חסו"
 וס61 ס",ס:יס כס:נ1ח כך 61מר סמיוח 3ססנח סחםונסיכך
 )כס, C'7p ע"ס עניו יוגהק תכנס כןוכס, , ס6)סוח ממכסח וסוף ס:נדן'ס כססגח כך 61הרססכעיות

 קך.0  וכו' מיש"
 : סמהכ3ס  סרר ולסח עלמים, ולעלמי לטלס קדים וכו' ירטיטל

 ייהר 56למ ססתוכיס סי3ריס תקלי 0גתחיל 1% , מסס ססירככ מס וכל סיסורות %100 וסספסד ססהססעולס
 סגחתיל ועולס , סר6סעס סס3ס 6ל גניט ער סיכל עולס %ל כג ויתר סגלגליס עולס Sh מסס גטלסכך

 , תסתיות סלתעלס חס כך ייתר ס16פגיס כך ויתר סתית ר%סוגס ספיג כי ימי, , יחולחל עליי  סלך 6סר מייסיחרין כסרר יוס ,  יתכן ל* וס , סלתעלס מס 6ל נעלס קך ויחר ;לתטס תס 6ל נרך כך ויחר סלתטלס חסגלמוד
 ר"ל וס וכזולת , ג16פניס סחיס רוח כי טזכר כתו נתעלס ק1דמוח ססס מסני כחיות מתחיל כי זס גתס1כח סר3וימר
 ולפיכך יטכעיות טל כלתור  9ידתות ומלתוריות סטכעיות  תן ס6יסניס וסיגת סלחורית  חן סוך סתרת ספגתכי

 סתכמס b'OI סננרלי0 גס;גת כך 61תר , סטיסית סתכמס יסית ot)Dtho 3ססגת  כך 61תר , סתיות גססגחפתת

~'OIbO
 תתיתר כי גוס סר15ן , סליי תורוס  וס0 כיליסי לסיגס כסברס כלתור קורחות סר6;ימת  ססגית ובסי ,
 סטתירס ועוצי לעותקי 04 סכות לסתי ס,לסיתסיכתי

~'sp 
 תספור ללתרגו טיס יח691ל סתסיל *סר מגחל סיכור  it??s סוס  יס וישרק : סריריס ל*4ו קירס גכרל ;כל  וכין סיס סל ח1רוח יטילס ו1ס ססתיתיי וסנרם tmx~n גודל סו6 ססכל עולסכי חסני יגס , 3קל נתחיל סלעולס סו* אלתור יסרר

 סמרכ3י
 מתעכס סו* לחס  עלי סיססע לקרס ייפצר ססיס ולמס ,  סתכתיס  סס0יג1 למס רומס מסגתו וסיס וסמזחססמיסכל סטולס וס 610 3וף  3ן  יתון*ל 0ססיג חס כי סרן ספייר חי כי 3וס  ספרט,1סר15ן וס 6ל ייכרך יל, ככלל יסעיסי מלתוו 3ע5תו  סיין יו,

 סיסיס פגים כסוס 6ססר סטי לתס31 י1,3 סתעיין יפסילו גרטיס ועגיניס  וסדמיוגיס וסתיליס סתסוחסיס  מןפרכוס
 ניסזק6ל נת65י 61מגס יכעיס ספיג יחזק6ל ;ספיג מס כי *מר סספק וס לסלת כדי , מיכנס ומעסק סגר5ס1ן

סד3רי0
קרשקש

 קורמים שמלגלים יזה הרצון . ובעלה בטעלה 4יימיח4(
 . ההויות סכת הוא שת:ועח0 וכעלה האופנים עלבמעלם
p t uבקצתן קצח0 משהים שה0 פשי בחז הרצת , ג'כ זה 

 במקום הוא שאמר כמו הלמור בסרר ר"ל , קורמות שאמריסה .  לצורה  מצורה  געתקים ואיבם  בחמרם קייסח  צורת0והנרגלי0
 בל0ור'!ת ואח'כ תהלה ההגיון בטלאכת התלמד מגלחי ואקאשאיר

ואחרי
 שהחכטה גזה הרגזן , עליה סורים והם )נ( : גטכעיות

 החומר הוא אשר האחרון המתנועע טציאות על תחקורהטבעית
 חורה הלטוריה והחכמה , טניע לו יש 'vytsrn שכל ,הראשון

 בלי טה:ועע שהגלגל , התנועה טצר הראשון המניע מציאותעל
 הכלית בעל כחו שיהיה יתחייב תכלית בעל שהגלגל ואחרהסמק
 לא א"כ , הכלית לאין יתנועע ולא אחר במקום שהשארכטו

 המגזו והוא  החמרים מן מופשט סמנת  התייעה זאתתטלט
 : חגליח לו אן אשרבוהו

פרק
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 8ח ז ו פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 העיר שאנשי לרשתו הכרך בן כי , כפר סבני והשני , כרך מבני מהם האחד יכבו, נעת המלאת

 והאחר , לבד המלך את ראיתי אומר אבל רכיבתו תכונת טספר אינו המלך רכיבת תכונהיודעים
 איך רכיבתו תכונת להם פרס מתכונתו, דבר יודעים אינם אשר הכפר לאנשי לספר רוצה היותומפני
 , מאד גדזלות תועלות מהערתם השיעור ובזה , ומצותיו דברו עושי ומשרתיו וחיילותיו רנליו ותארהיא
 הטלך את שראה כרך לבן דוטה ישעיה , ישעיה ראה יחזקאל שראה מה כל בחנינה אטרםחלוא

 והוא , תחלה שזכרתי מה בהם שיפורש אפשר הרכרים ואלו המלך, את שראה כפר לבןיהוקאל
 ה' את ואראה אמרו להם הספיק אבל , ההוא הפרס להם לבאר צריכים דורו אנשי היו לאשכטעיה

 , טיחזקאל שלם יותר שישעיהו חשב הוה שהאומר ואילי , הזה לפרס צריכים הע הטלה ובני א ,עו'
 לספרה צריך היה שלא ידיעה לישעיה יודעה היתה בעיניו נוראה והיתה יחזקאל עליה שנבהלושההשגה

 : השלמים אצל ידוע ענין להיותה , חדוש דרךעל
 ולרירה וביום ובחרש בשנה המרכבה השנת קושרו ג6( א עליו לחקור שצריר מה כוכלל זכפרק

 וטסה , לו ענין אין דבר שהוא יחשב ולא ענין לו לבקש שצריך מה שוה ,בטקום
 הנביאים בדברי מאד נמצא וזה ; ונו' השמים נפתחו ב אמרו )3( הכל מפתח והוא בו להסתכלשצריך

אפקי  6פסר וס פירום ולפי ר") . נריגיס סיו סמ)ס וכני א דכפרק
)bprntn3מעלח סיס tnhu) 6יך גגכן גיסעיס,ו)כ6ל 

 ג,ס סקריך וכגל סססור יקרך ~Sbprn סר"ס מס כ) יטעיםסס'נ
 : D'nO יקוו מקמל ממכונס כמסרו תכון "גן סמוק)רני
 ירמוז ונס . 31מודס גסנס סטלככס ססנח קמרו א זסנרמ

 ססטגס ו6ח כי )מולות סו6 ס6מד , t)p(ct)סגי
 מווכחו גבס סל" עומל ,ולחו ססנח )6 עלמו סמנתסיחם
S)hPt)O 1( כי וכסגי . ג6מ,חוח מסי" סגכו"ס כבגס 

 כי סגכנדח ססמנס כשת )1 עו~ריס סע ססמיסייססגרמיס
כומן

 סלו"
 טרללו סעעס ו,ס , סגכו"ס )סנעח סכגס מיחס

 ססגתס קררו )6 סג3י"יס סבל סי sp וקף , כזמןסססגס
 )סיוחט (cnano 6מחי"ומ )תת סוכלנו g(h )שכזמן

D1ptnlnנס onitol ג) סכ,ח גזמן" Sbprnt גחונם סיס 
 , כומן ססנחו קער )סיכך סלמס ייגס סססגס 6סר)"רן
 גי ס16היות כמסוך לככ טענין נו ילנס פנל גחלבמל
 . סטמיס גססמו ב : סמרככס פעוין מוקרח סססגסז6ח

 טובשם
 7כריס ממסר יחוק6ל מסיס למס סו6 סגכסליסס7גריס
 ותלו , onxon וגכסל 3סס סתריך ולכן סנולסלחגי

 כסר 3ן סיס סיחוק6ל 16 סירזקיס סגי יסכלוס7כריס
 סמלך 6ק סר6ס מכפרי ס6יס גתו סססיג מסמר"סוגכסל
 6ת ורפס גרך גן סיס ויסעיס , לר16ת רגיל סיס ל6כי

 , יום ככל מר16ת1 רגיל מסיס למס ממגו תתס 1ל6סמלך
 לב"ר גריסין 17רו 6גסי שיו ל6 סיסעיס שיעורס "שסר16
o~sמחוכמים חכוויס וסיו כירוסליס ססי1 למס מפרט כוס , 
 סיג סג1לס וכג' , פסס "ת ו6ר" חמרו לסס סססיק6כל

 כי סרב 6מר ומגס : ג6רונס ס7כריס לסס לפרקגריכיס
 סלם יותר סיס יסעיס וכי , סוימתי סו6 ססנישמגס מסני וספירוס סר"ס~ן ספירוס 610 סמ"מר מוס סיוכןמס

 גור6ס וסיס יחזקאל אליס ננסל 6סר וססססגסמיחזקאל
 למסרס שריך סיר סל6 יציעם ליסעיס י7ועס סיתםכעיניו
 סג( וססלמיס otnSno 56ל ירוסס לסיותס 01715 דרךעל

 גן 06 , מספר ז0 כפתיחת סרב ס6מר כמו ,סחכמיס
 וכניגשו ססרק  וס סווגת סיס 041 , סומק 6סר PDDOסולק

 ידיעס , רביעית סי6 סג613ס וסיגת , חיפתית tp~not מגגי6 עריף ותכס , ומלזוכיו ס6ל 6ל6 3גמ65 6יןכי
 : סתכמיס ססס ססלמי0 סססיט מס גסי חרכ3ס מעמס סר3 יפרט "ס לחמוס 6ין  ולכן סגכ61יית, לידיעת קורמתסיכם
 אריך סזס , כמקוס וקסרס וגיוס וגחו7ס כסגם סמרככס קסגח קברו עליו לחקור סנריך מס מכלל ז-רק

 לס~רוח ס6חד , עניגיס לסני ירמוז וס גי סמפרסיס וקמר, . דגר נו 6ין עגין ססו6 יחס3 1ל6 ענין לולכקס
 כומן וסיותס יפ  טויועימ לסיותס onan~S 6מחל6וח nPS סונרכו סל6 לעי כומן ססגתס קסרו ל6 סגכי"יססמ"ר עי על 61ץ , סגכו6ס להגעת סכגס סיס ססו6 כומן כי , סגככדת סר.ינס לוקת לו עוריס סיו ססמימייססגרמיס כי וססגיח . ג6מתיח ססי6 סננו6ס 3ענס לו סגיע 36ל גגכם סל" כלותר , זולתו ססגח ל" ענחו ססנת ז6תכי

W1)o, נזמן סכנתו קמר לפיכך סלימס שינס סססגס קם 6סר לשרן כמונס סיס יחזקאל "גל , nsp1 מסם רן ודשתכם . וו עגין 6ין וזס , ספסל סעעס על וסמקוס ממקיץ סגלגל על וסיום ומירח מסמס על ירמו וסח7סססגס גי שמרו 
 סכסר מכני וסיס שעיגם גור"ס וסיתם כת"ס יחוק6ל שליס סנגלל ססגס סמרככס ססנח ססיחס onS כי ס"סגרכוני
 1601סגיס סחי1ת 1סגר16 לגסס מון ס6ירע עגין סיסים 6דס יחסוכ 16לי כי יחסנו , מכפר לכני ומספר סמלך 6קסר6ס
 . כמקוס וקמרו וגיוס וכחזם כמנס סמרכ3ס מסגת וקמר כי"ר ס7תיון חזם ולסמור , מעין Sh מסמוני דמיוןעל

 סס1" ססעגין סיוכן כדי סטימגין 6לו סקל לנ"ר קו6 נו ItDnoומעגין
 מוחסת, ססגס ל" סגכו6ק כמרפס סו6 גלו

 קסרס ושמר : סמגסילוח סכריות תר16 מסמים נקרעו "0 ר"ל זולתו לרכים יוסג סל" ימנע ל6 וס לו סיס שילוגי
 קי. ס6ותיוח כססוך רכ3 סו6 וכגר , לסכל חון מניפוח לו ספין גסר מס ווס ככר גמר כאמרו סרנק .כמקוס
Phtחקוס שינו כמקוס סחרגכס סקסרו וכחו סמרקכס, מעגין תוקרח סססגס spnb 6יג61ל6 כנמו סמרגכס קסרס גן 

מס גי גו ופרנק . ססמי0 גסתחו שמרו ס61 סכל מרתח גווסו6 לססקכל סנריך וחחס : לסגל חון נמשח סיס סל6לסורות
קרשקש

 שיש טאחר כי בטקום ואטר , שעות בכ'ד וקשרה וביום ובשנה בחרש הטרכבח השגת קשוו )6( זפרק
 יש ותנועה ,טן נאי

 הפתח השטים לו שנפההו בזה רשה , השמיט נמחש הח אל רומז שהוא בשנה ואמר חרש, בכל סבובו שמשליםהירח
 אטתח ולהשיג וסדרם ותכונתם הג-לגלים לידועת נכנס בו אשר גיזם ואטר , יום שם'ה הם אשר בשנה סכוכו שמשליםחשישש
 היוסי הגלגל אל רמתשימס

 הסק"
 ל18פ יהבן שלא מה שזה , טרדתם ירע שהם כסו טציאותם למערב סט4-ח וטנקים גבל

פילוסוף
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 1 פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
sff~  ושאו , פתח שמים ודלתי , ויבא שערים פתחו , כן נם השערים פתיחת הפתיחה, השאלת ימרק ר"ל

 עליו שתתעורר שצריך וסמה , הרבה ומזה , יה אודה בם אבא צדק שערי לי פתחו , עולםפתחי
 , ה' יד שם עליו ותהי שאמר כמו ספק כלא הנבואה במראה שהיה 1אע"פ )נ( כולו הספור זההיות
 החיות וכר כאשר כי והוא , מאד גדול שנוי ההוא הספור הלקי על הלשון נשתנה זה כל עם אבל)ד(
 וכן , רקיע ההיה ראשי על ודמות י אסר וכן , לבד חיות ארבע אמר ולא חיות ארבע דטוה אמרנ

 , דמות בהן אמר אלו כל י , עליו אדם כמראה דטות אמר וכן , כסא דמות ספיר אבן כמראה האסר
 מה כפי נמצא בתאר טוהלמת הנדה אבל , אופנים דמות ולא אופן דמות אטר לא באופנים אבל)ס(
 , אליו הרמוז הענין כפי ולא הסרור בזה שאינו ז לארבעתן אחד דמות אמרו יטעך ולא )ו( , עליושהם
 , בפרט לזכרו התחיל כאשר סתם הרקיע חכר (Lr , ובארו הענין זה וחזק האחרונה בהצנה זבאה

ואמר
 טובום

 ססמיס כי "וציות פסגות ל6 מכליות סטגות חיו סססיגמכ
 סדכריס ססגח על יקמר וס 6כל סקריעס סיקכלו 6ססר6י
 : 6מוגיס סומר נדיק גוי וי63 כעריס סתתו סימרכמו
 ע5 6ץ כ5ו מספור זס ציוח עליו סתתע.רר סנריךומנוס
 עליו ותסי סימר כמו ספק גלי סגכו6ס כמריס סריססי
 גורס סדכריס יגזור טסגכ61ס לחסוד 1ני6 ונכר ס'יד

 כגכו"ס דוריס כ6ו ככר כי יימר , סטוק מכלי6מח'ח
 גזירם 53י יימרו דוריס ~קנת מחותכת סג,רס 75 ע5סרס

 סג( וקלו ספוק ווילי מוחלטח כנוירס קך3ריסיימר ככר סחגס כי , ס6ומר וכסי סססק 75 על 6כלמוחלטת
 6סר סןגריס קנת יקמר תכר ~flg רייסס 6סרסוגרים
 ' עליתם יגמרו ל6 קדנריס וקלו מספיקות טעטת לסםים

 ידעת כן,וככר ססס לסס סגר6ס יקמרו 6גל מסק כלי גןססס
 סגלב5 מתחפ 6ריסט"ו סי6מר מס גל כי סרבמקמר
 מתחש סי6תר מס ו6מגס ספק בו 6ין 6מת כלו סו6ולמטס
 סס3חיס כ5 כי , 3גכי6יס יקרס וכן , דמויים ס~6 מירחגלגל
 סי6מר חס גל כי סוד 3סס יס npQtlhS~' סרכ מכח6סר

Sbplnt6ג5 דמות 6מר 65 פסס ססורכ3 ומס כ6ופגיס 
 כסינר ו6מגס , עליו ססס מס על סחלטית גורס 3ססגור
 "מר סכס6 מע5 מלמעלס וכמס ו3גס6 וכרקיעהמיות
 דמות ר6ס כי 6מר כי , מוחלטח ססגס 6יגו זס כידמוח
 6נ( ידע ל6 כי לכד חיות 6רכע יתר ול6 חיות6רכע
 גד~ריס ל6רכע סתגוכניס קגלגליס "nfptS ג' יותרסם
 וגורת מומלטת ססגס תיגס 36ל שגיגה גרפית optinסי6

אפח-י  מיס מגס )63ל כ6 ו") סל3 , י3ד מיום "רגט 6מלוי6 מיות "ל3ע דמות 6מל נ : ס")סיח סססג-. סספעחד")
 סי6מל מקוס כי כי , מלכרס 3מעסס סנ6מלמ 1עניגסדמוח
 דמום brhn ונסו , כך ~Otot סל6וי סנל"ס 16 כךסיימן לאי "3) , מסוק סוס 3יי נוורמ מומ)טח O)tb o)noדמע
 ~(s(ots מיוקח כי , )3ד חית 5ל3ט 6מל 1)6 מיותד'

 אינס 6כי ע:יינס נלקיח מקוקס b'o גווליס )ד'סמכוכ3,ס
o)noמע מלמיס נמג16 וכלל כך סיסים תוזלי מומ)טת 

 לאסי עי ודמות ר : מיוח ד' דמוח "מל )כך מכעססכדוריס
 3כ) מפקק( טלכוס נ)ג) 610 מרקיע וס ר") , לקיתסמים

 כ~סליס רג'ס הכמיס גי רמות גו וקמל , מכוכב נותיסג)נ)'ס
 סכוכ3'ס המת )נקנן ססיotlelb 6 סיומים וססנ1טסכמריקוחו,
 סכס6 ונס ל"י . כס6 זמום ססיל "3ן כמרקס ה :סקיימיס
 סקלם וסול ער3וס ע) מגוכם 3)ח' 5מד ניגןסיס

 קשייו כי מ)י16ת1 )מסוק דמוח 13 6מר ויגס , נימוק")סג6מר סגולי
 דמוס : ט"ו 6מל 3נ!ג) כוסריס עלעול נג!גישמוריס
 : )6דס ממקס.סננד) סיס כי דמות 3ו 6מל sng . 6וסכמליס

 מסוסקיס טני:יס )מייחס )ומל לנס . דמוח 13 6מד 6)1 ג)1
 כמני16מ כי דמות 3סס 6מר )otitib~ 6 "3) ננייסגיחי

 : עזיו סיס מס ע) גיוייס מ13"ליס עניימס סססיסמות
 ל") )6ל3עסן 6מד דמוח ס6מל ל"י . ססוול 3וס סנינוז

 ס"מלוגס 3ססגס ו63 ח : )כלס qnign סל5סוןסמומלס
 nlh'iD~i ממסק סיס סל6סו:ס ס3ססגס ל") . סערן וס~ח"ק

 רקיט סחים רססי על ודמות וקמר , חיוח ד' זמות 6מר לכך סכעס סכדוריס מגו חכמיס גננתו וכגר כדוריס ל6רכעססיסיס
 סקרח סגקר6 וסוך מכוככ סכלתי סנלג5 סמניחיס 6גסיס וים , דמוח מסס 6חד 3כל זכר לכן "~תס מגיחו )6מסריו ושפרסי 6ריסט"ו רקיעים תסגי ולולו . ססנלחס טשי סחכמיס 6חרוגי יקר6וסו 6קר סגורך סקרם וסו6 ערכות עלמכוככ כלתי 6חד גלגל סו6 סגלגל וזס כס6 דמע ספיר 6כן כמרקס ג"כ עמרן ערכות, גלגל ~סו6 סקתמיס סכוככיס לגלגלססי6 קומר" סיומי ותגושם כמניסחו כיפריס חכמי' יס גי דוווח נו וקמר סגלגלי' 3כל ממקיץ מכוכב סגלתי סגלגל סו6 סרקיעונס

 וסגס h~ht נסרס 5ווכר1 סתחי5 כרר ס"ס סרקיע וכר ססגי 3מר6ס 51כן , ססנ)קס סמי מניחים וכלתיסגורך
56

קרשקש
 לאמתת להגיע לו קרובה כבה היתה ההשגה ואותהפ.לוס~ף
 : היצירה מהחלת לו היה אשר המרמה הכח שלמות עםהנבואה

 ובמראה בזה הרצץ , מפק כלא הדכואה במראה שהיה ואע'פ)ג(
 בטראה 'ראה ופעטיס , מוו זו הנבדלות הצורות יראוהנבואה
 הטוגות ויראה רפאל שראה המראות כמו מאר נורא אישהנבואה
 פעט'ס נשם פעט'ם אנשים פעמ.ם שאמרו כמו , מהחלמותרבות
 במראה שראה לוטר נוכל הצד וטוה , מלאכים פעטיםרוחות
 עם אבל )ד( : אוהד האר אשר ההארים באותם חיותהתגאה

 חלקי כל עם הלשון 'שתנה זחכל
~leDn 

 והש טאר גרוע שנו.
 ח.ות א-בע ולא היות ארבע דמית אטר ההיות זכר כאשרכי
 טמש היות ראה שלא אוהנו להורות בא שהוא בזו הרצון ,לבד
 שהם בזה והרצי; , מה בעמן לרטיון שם שהוא ורמות אטר~לזה
 רקיע הך.ות ראש. על ורטות אסרו ובן , ~טשכיל'ם a~j'rrJהדס
 הגלגל והא ממש רקיע בן הרשן הדימע שוה לזמר סונריםחקנו
 היות ורמות שאטר מאחר אבל , חיות הארבע לאלוהמקיף
 ורסות שאמר טה כן כי לזמר לנו יש , נענין רסיוו בושהרצון

 דטיון הוא אבל ממש רקיע כו רוצה אינו רקיע ההיות ראשיעל
 טחם למעלה שהוא ומה עליהם שהוצע מה אסר כאלו ,בענין
 בזה רוצה נסא דמות מפיר אבן כטרזנה אמר וכן , השכליםוהם
 אשר לשכלים אשר והההנשאוה הרוממות כלומר בענין רמיוןג"כ
 בו תאר אדם ומראה דמות. שאמר מאחר מהם למעלההם

 על יד כי באומרו arn שהאר כמו מעלה גדולות ש':נ':והכמא
 ש.רצה מירוש , אופן רטות בהם אמי לא באופנים אבל )ס( :יה
 : שהם מה כפי הנבואה במראה אמס ראה אבל בענין רטיוןבו
 ולא הסרור בזה שאינו לארבעתם אהד רטות אמרו יטעך ולאגו(
 מצד שם שנאמר שהרטות בזה הרצון , אליו הרמוז העניןכפי

 בו פועל הוא אשר תבירו עם מהם אחר לכל שישההשקקפות
 צורתו הפמיר אחד שכל ככח הם מהם ובמתהוה ממנוומתפעל
 בחת שאינו אסרו וזהו , דמזרנ בהם נאמר כך ומתוך ההואבמההוה

 נ"מ-המדו-

 אדיחפ הרמוז עצטם rl~ID'n בזה הרצון , אליו הרט~ז הע:.;כפ. ולא ~בכסא וברקיע בח'וק הנאמר הדמות נכדר
 בכהת , לונרו התחיל כאשר כתם y'rln וזכר );( : א.פניםבאמרו

שועיצון
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 9פ ז פרק שלישי הלק נבוכיםמורה
 נראה.עלההם כסא דשת כמראה מפיר כאבן הכרובים יאש על אשי הרקיע אל נהנה אראהשמר

 , ההיות דמות לראשי חובר כאשר שהיה כמו רקיע דמ"ע אמר ולא כתם רק"ם הנה אמר ,מלמעלה
 כן הזהר תחלה הרקיע השנת רגימת על להורות י עליהם נראה כסא רמות אטר הכסא אמרס )ת(פ

 שהחיות )ע( הראשונה כהשגה ספרו עליו שתתעור שצריך וטסה והכינהו, , הכסא דמות עליו לונראה
 השינ כ כרובים הם שהחיות בה באר אשר השנית הזאת ובהשגה , יחד אדם וידי כנפיםבעלוה
 תחת אדם יד תבנית לכרובים וירא אמר , בהשגתו אדם ידי להם חודשו כן ואחר לבד כנפיםתחלה
 כן'םראה הנשם ביום בענן יהיה אשר הקשת כמראה כן נם אמר ן בצורה תארם שלא ואע'פלעומתם האופניי כמאטר באר איך והשתכל , זה והבן , כנפיהם תחת וסדרם דמות כאמרו תבנית אמרוכנפיהם,

אשדי
 וכססנה לקיע סמיה לקטי ע) דמות סימל עלכוחגגם)

 6סל מרקיע ע) ומגס 61מל , עלכות מניקוב מיידס6מלוגס
 סכרוכיס ל6טע)

"(1 
 6מל סכס6 "מוס ט : דמות 6מל

 Db1(D יומל רוסס . טקסס )ל6ס כס8דפומ
 מכס"

 וסו6
 סוית כסטגס מ),16חו מיינן ל6 טלכוח ע) ט610 סטרךסקלת
 וסו עגיו, גססוקו גס"ר עזת על3וח מפייות סמייג פיוסעס

1Dbnססנח סקדמח ע) )סורות י : ע)יסט נר5ס עס6 דמות 
 מ)י16ח מיין מגיח סכססגס ל") . גו' כך וקמל חמוססלקיע
 דמוח 6מר ויגס סגולך סקרם גמןי16ח טדיין עסססקטרי1ס
 : ~obin כעג'ן סוד סו6 כ' וסכיגסו רירכ 6מר orstכס6
 . 6דס 'ד' )מס מורסו נך 61מל )כן גגקיסן חמוס ססינכ

 סחטע0 ססכח ל"ל לעס כמכס קודמות סס טסכגסיסיל)ס
 , שככפיס ומס מסוקו ופגל וסכלו ונססו כשליוחו 610פסנינל
 סווח וסס ס'ד'ס גמ)16 סגיג)'ח סקגועס מ)'6וחשמל

 וס ומסגי ענעו )ס' סק1וכ סומן סמחסוס וסמ'לחסמחסוס

ענה
 נצבשם

 דמאן כמרקס ספיר כ6גן סכר~גיס ר6ט 6סר סרקיע6ל
 6מר סכס6 6מנס 7מוח בו 6מר 1ל6 סרקיע וכר ,כס6
 61חיכ חחילט סרקיע מסגת סק7מח על לסורות כס6זמוח
 וכן , קכסm1)o 6 ל6 סטר6 מקרח וסוף סרקיעסמגיחיס מי ויפילו גי וסגיגסו, קמרו וסו כס6, רמות עליו לוגר"ס
 סגכ57 כמנילוות ססק1 סרכים למס :o7h כמר"מ במוחתמרו
 כגון, כח סו6 סר6סונס ססכס כי חוסכיס סחכמיס מקנתעד
 7ח~ו סדגריס 6לו ככל 6מר ולכן , ססגגס ממת ס'י5ילגו
 רתוח 3סס 6מר ל6 ס16סגיס 6כל 6גי כמדומס 6מרכ6ל1

 : כי6רט מככר כמו מוחלטת סגדם 6נל6וסגיס
 ס3ה ע5 6מר כס6 ס7מ1ת אפרק מוס יר"ם טונ ססאמר

 6אס סגיתו מספיל1סופיס ס"חרתיס 6סרסס5לתס
 ן ססנלמס פתי טל כס6 דמות סירסו סמרכ3ס מפרסיוכל

 סענרו כסרקיס ככ5 ;וכר ל6 כי 6מר כי 6ת7 מכסזולת

 , סס3לחס סמי סגקר6יס ססמיס 6ל1 ככיפור ול6 כרמז5"
  וס ועי' , לוס רמז מעכרו כסרקיס סיגים לרב רפויוסיס

 o)nht 06 , סח0 סגלגל סרקיע סגמנט כשגיתכתר6ס

 סכסכת ר"ל לידים כמנס קו7מוח סס ססכגפיס כז0 וסרחון , סכנפיס תחח ססס סידים מסיג וכת"כסכנסיס
 סיויס ;משו מגלגלית סחגועס מני6וח ו6חר , סכגסיס וסס חסואו וסגל וסכלו ונפסו גזורי1חו 610סתגועס
 p)w' לפי סקנוכ סומן סמתסוס וסמירת סמתסוס nitonoוסס

 , סידים ו6ח"כ סכגסיס תחילס ססינ זס ומסגי ,
 מ5ר 06 כי סתחתין nlhtino 3וס tSUD1 ל6 מטכיליס כרו3יס סטיות 0יו זס כל סעס  וס וסכן זס עןוקמר

 06 כי ו3ר טוס יפסל ל6 מגסס 61מגס , וולתס סיספיעו על לנפרריס יותר שמגס סניור מ5ד ספועל כי ,סתגיעס
 כסס 6תר 0715 כטוס ססגיח 3ססג0 ח6רס ל6 סיף ר"ל נגורס, ח6רס סל6 לע"ס לעומתם ס16סניס שמרמרכייר 6יך ותסתכל : סגכדל מססתל 6תת כתדרגס 1*יגס רגיס נימ5עיי0 63יס סד3ריס כי כוס סורס וגס ,כתניעס
 מיסודות 6לו tSwDnt1 ייסחף מס גי ,  יריות לסייססס0

~nEP 
 נמטכיס סס וסכל כחינם סיס os~s 65ין עס כקנתס

 , סיכר-כיקרנו כמו ומסכילים חיים סס כי וכדעת כסכל סועליס הסס סחיוח 6חר )מהכיס וסס ~piwnnלחגועוח
 יסים 6סר סקסת כמרקס כ"כ 6מר , גנקעו חסומות כ7עחו ס6מר ;מו וכיעח כתכמס סו6 סגעסס גלו6'כ
 כחמוגס ועומד ולח  וך חיותו וסוף כקיר לטיסת ענין סו6 כי יר6ס , ידוע וצומתתו סקסת 6מר . וכו' מנסס גיוסכעגן
 , 6100 סרוסם לקבל כענן ססנגס נוחן שיחות כי מגסס כיוס כסכ"ס מפועל סו6 וססמט מסמס גג7 ידועוכמנב

 זחווסי
ן

קרשקש
 החלה שאמר ומה תחיה שפירשנו כסו טמש רקיע גזהשהרצין
 כן אחר שפירשתי מה בו לפרש אוהו הכריע הרקיעודמות
 : מהם לטעלה אשר הנפררים השכלים רקיע היה שהרצוןאמרתי
 הקדמת על להורות עליהם נראה הכסא דמות אמרו אמנם)מ(

 שאחר פף כבאף דטות עליהם נראה ואח'כ החלה הרקיעהשגת
 מטנו שלמעלה "ה השיג המקיף הגלגל שהוא הרקיעשהשיג
 והם וההתרוממות ההתנשאות בו שהרצון כםאו רמותשךעא

 הבםא זה אשר ארס כמראה ימות שאסך בסו הנפרריםהשבלים
 והם אותם הבורא להש'י כסא הם או , ועצמותו גררתותאר
 יחד ארם וידי כנפים בעלות שהתיות )ט( : סציאהו עלטורים
 שהשגתו נראה הראשונה ההשגה לפי שהרי בחז גדול פפק לייש

 ג ח"נ[ נשכיםננצרה

 ואח'כ , טחם יאחר ננפיש ור. l~aa וזהו , החלה הכנפשהיה
 שאטר טה לפי הענ.ן נבאר טים , כנגהם טהחת אדם ויריאטר
 רהטיג השנית וכהשגה יחר אדם וירי כנפיהם שהשיגהרב

 כן דעח:ז לפי הר'ם ודעה , אדם יר' השיג ואח'כ תחלהכנפיהם
 הכנפם שהשיג כללות ררך ההשגה החלה שניאר והואהוא

 ההשגה א.כות היתה א.ך אחרונה בהשגה ניאר ואח'כ ,ומרים
 האמת הוא וכן , ארם ירי השגת ואח'כ חחלה כנפיהםשהשיג
 תהלה ההוא הדבר טמאות שישיג צריך טה רברשהמשיג
 חחלה השנשג ההוא הדבר אשר הדברים ישיג ואח'כבכבותיו
 השטים טציאות תחלה ה.שיג הנביא כך , ההם העניניםסבת
 ועטורתם קיוטם ההיא ההטעה אשר תטעת0 וסבת מציאותםוסכת
 וישפ
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 ז פרק שלישי חלק נבוכיםכירה
 ביפיק נפלא הה , ירוע ואמתתו המתואר הקשת חומר )( י , ונו' כבוד דמות מדאה הוא סביבהננה

 דמכן חלקו עלט שתתעורר שצריך ומסה , ההינהו , נבואה בכח ספק בלא והחש ם , מאדובהמשלה
 מורכבה שההן בארו חשמל מלת וזאת , אש כמראה התמתק דמטמל בעין שבו והעליון הכסא ופעלאדם
 התחבר ס הכונה , מ"ל עליו המורה נ וההפסק ח"ק עליו הטורה הסתירות כלוטר מל חש עניניםבשני
 צדדים שני בבחינת חלוקים עניניםשני

 עליי
 סומרו שנית הערה העירונו וכבר הדטוי ע"ר ותהדק

שנבוא
 טובש:
 סו6 ס6מר חלקי ס6ר זולת סקסת צויר וס מקבלוסיהש
 נגד ידוע גמא וסיותו ס6תר חלקי מסקר יותר מוכןסיותו
 ממנו סכ6 סססע כי ס', כבוד דמות מרקס כן ,מסמס
 סוס 6ין כי 6גסיס מסתר יותר מוכן סיופו 610 סגגי6על

 סחינו סמקכל מגד ימנע 6כ5 5ע51ס ממגו כ6סססע כי סנכדליס ססכליס ס6ר vSn 6% ס66ס מגדמניעם
 ח6ד וכסמסלס כרמוי גקל6 וזס , ססלמוח חותו לקבלטוכן
 וסכיגסו , ס' ככוד סס61 גכו6ס ככח מסק כלי ענינוכי
 כמרקס סכני6 גפר על ינין ס56סי וסססע ס, ככתכי

 עמס גיטז לסכות תנסס כיוס כעגן יסים 6סרכקסת
 כמו ססכליס ס6ר מכין כוס סגכי6 גסס ותיהוה ,ע14
 תחול כן מגסס וס61 סליחות מנד וסכן ססוi1)PS 6שחז
 ססו6 לסלמות מוכנת ססי6 למס סגכי6 נסס ע5סנכו6ס
 סו וכאיקס כלמוד נכנצ ס' לפכי העמה סיטיר0כעח5פ
 מסיס וכמו , הכלבכיו ס6ל זולת יר6ס 1ל6 ססועל 56מכח
 סרח 56 גססך וס61 סגכ61ס סרח כן טגעי סו6סקסת
 גייזר  וי כי  זפ גטכן , מלמעלס ימגע ל6 כי מוכןסבים

אפדי
 סמוצ6ל סקפס מומר ל : סידים כך ושר סכגסיס חמוסספיג

 כספוגם ועומד וים וגד )עופ סו6 מעגין כי רש) . ידועו6מחחו
 : סגווגיס 6)1 מעין 6) מחמדם ו6ז ססמס גגד ידועוכמנכ
 סעוסס סזמוי וס ר') , וסכינסו )כובס כנס ססק ג)6 וס61מ

 610 מנסס כיוס יפיס 6סר סקסם כמרקס כבמרוסססוק
 סקפס מעגן כמו כ' ססו6 כדמיון ורופס , ס' ככוז דמוםמרקס
btoכיסס סעגגיס )ס6ר ספחמיף רק סענגיס פ6ר כמו ענן 

 , DO((Ot ס6ר יקנסו פל6 מס מסמם מזם סקור וס )קביוכסכג'
 סגניך גספ ממתמרסת רק ממכס גסס כמו סי6 סגכי6 גססכן

 סרסי כל סססכיל 6מר ססגכי6 , כמכנס סמגסמגספ
 סגסרדן טס )סחמכר ססגיס ססכגס ו6ה 6))1 מודפססגמ)16ח
 , מסגיל ייסכגס ו6ס 56)1 מדפו )6 )גכו6ס ,כס כ)6וממכס
 : ור.כיגסו גכו6ס כמ PDD כן6 ססו6 סרכ ס6מרו4א
 : פ6מי)ס ועזר מסך מ) מיס כי ר") . מי עייו סמורםנ
 ר"ל . נדדיס סגי ככמינת חיוקיט עגייג'ס פגי ססמכרם

סירפדי
 ש י",ג" ., י" 4יווו[1"י:: "ן צ; ןים,י, : ב 1 ) י"ווליי13מ וס61 ע)ש ניול כממז , גיוליס GD(' פולככ סע)ו)
 'י ו"ייישן11;:ייךו,"י%יןן,ש,:!נ,ינו.י"'"'
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אסויישקש

 על חשוקם הוא אשר הנבדל והשגל ושכלם ונפשם כדוריתםוהם
 ברורה השגה שהארגם ואחר , מקומות בהרבה שזכרנוהדרר

 הפעולות מבת שהירים כנפיהם מתחה אדם ידי השיגחפלימה
 שרתהוה מה כל היות והם לשפלים המניעות הפעולות כנההרה
 גוונים בעל הקשת . ידוע ואמחז הקשת חוטר )י( !למדים

 יסיגו  שהנב.איס ה' כבוד דמות מראה כן שנורע כסופתחלפים
 ההם ~htiton מצטטת אין מהחלפות תנועות נתבחשהבמהמה
 המצייר הסרטה הכח טצר הנבותיה במראה אלא האטת דרךעל

 על שמורה טלה שהיא חש לוטר שאפן ספק ואף . הצורותאותם
 יצתם הפסקה ולא npis בהם שוה שלא הגפררשהשיים ש  התנועה הפסק עי תורה שהיא 6ל %א התטעהמהירות
 כפש בעופפות השכלים הכתוב שתיאר לטה אטבם , גופיםאינס
 ובבה"ח / צדק נפרה רבינו הרב שאשמר וכמו *עופה ובשתיםשאמר
 רחפ עליהם אמר , תאם היותם על להורות דעופפותחנועח
  ההיק על שמה-ה  התגובה ע%שחירה

  על שבויה מל פיהם ועי
 אלא וקיום עמירה ל5ם אין שקצתם אסר כאלו , החשועההפסק

בסבת
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 10י ז פרק שליחלי חלק נבוכיםמורה

 היצתי מן השהייה נורו טטללא, פעמים חשות פעמים אסרו )נ( , והשתיקה הדבת מן ננזרושהא
 , טטללות פעמים חשות פעמים שאמרם ספק חלין , ק% בלי בדבור ענינים שני על הערה ,מעולם

 הכסא שעל אדם רמות שוה לנו בארו איך ויאה , נברא דבר על הוא אמוםע

 הה"
 עליו טשל איבו

 אינו דו וכבוד ה/ כבוד דמות מראה הוא הנביא אמר וכן , נברא דבר על משל אבל המרבבה מכלית'
 לא המרכבה ר"ל ה', ככור הם כלם ההשגות באלו שהמש% מה וכל , רבות פעמים שבארנו כמוה'

 שאם מה הפרקים טראשי הפרק בזה כן גם לך נתתי הנה , זה והבן ית/ ימשילווהו לא כי ,הרוכב
 זה נפרקי שאמרנההו טה כל וכשתסתכל , הענץ בזה מועיל כלל מהם לך יבא ההם הראשיםתשלים
 שחלם דברם וכפל מועטים חלקים מלבד , כלו או רובו הענין מזה לך יתבאר הפרק זה עדהמאסר
 סטני לשמתן תוחיל ולא תקוה ולא , דבר מאתו יעלם ולא יניה המופלנ ההסתכלות עם ואול:עניינם,

1
 פבשםאפורי

 סססכליס ירכס ססרכ לי ירפס מעיון 6חר טוב טסאבוך nh(o ע : החתח1ן סגד 6101 ענש )יזל וסס)י , טטייוןס5ל
 סרחו ומגד .stst עלס 610 ממס 6קד כלסנג7ליס ענייניס SD(' סמ~רגכ המסם) ofn ר") . גנרל דכה על610
 מס) סו66טד

 )סגי
 מס) ס0ק 3)6 סו6 תנד)

 גקר6 סוstsn 6 סס61 ומקד תסמל כטס נקרח סו6 עלס גכר6,כי )גמז"
 וסחחחון ח0מל כעין ססעליון ס6מר וזס , ס6טכסס 'חע)ס בו 1htntD "סנר 6י ססךכ3ס 3מיגח נו סיט6חר
 מורכנת ססי6 סחכחיס כי"14 ח0מל כי ע"6 . 6סכחרחס or ovhn כן 06 ספיקות, כתכלית מטוס סו6 כימלילס
 ככחיגח ססססק על ומל מחסירות על מורס וחס עגיגיסמסגי כ, מליחס מעלס-סל"מונס )" כלאסון סער) סו6 סכס6טען
 כל כי כזס וסרנכן . סומוי ע"ד ותחתון עליון נדפיססגי מסני מיס כסרק סרג 0כחנ וגסו , יסעלס יטסילסול6

 Dus~n1 מסס מלמעלס מס מסיגים סנגדליס מססכליס"חד : גרד סם הכחגגו וכמו סמוגס סגכו6ס ספדלגוחכסס0ג'ס
 , ענמס מססנח עליוגס יותר סי6 עלתם וסטנת עגמם6ח

 עליון נד -כס "hsn נרוק נד לסס' ים עג"ז onsP 6ח יסיגו עומס כססנח גי 96 סכותות כעל זס כיקרוככר
 וס6ססרו)ו אית, מ6טסרות עגייגיס חטגי מורככיס ממס גי וסטתיקס סיכור מן נגזר סס61 מגית מעירו עת ,ותחתון
 ורקס . נכרך דכר על וסוך מורגכיס 7כריס גסס קמרו ססניח ססערס כוס 6נל "חרות נתלות "חח כועססעירו כי ס6מרט מס תגית מערס יסיס ל6 כן 06 , עגיגיס מסגי מורככיס סס וכקלי לסרס 17מס וסחיוכ עחמרדאס
 6מר כן , סיחלק עד סרכוי מרככת מכל ית' עליו מסול תיגו מחלוק מגס" געל "7ס דמות סוס לגו כיקרו6יך
 סחרככס ר"5 ס' כיוד ס0 כלס סססגות כקלו ססמטילו מס וכל ס' 6יגו ס' וככו7 ס' כגור זמונו 610סגכי6
 כפרק סכחכ וכמו , ימסילוסו ל6 כי סרוככ ר6, ל6 כי ס' 6ת ראיתי 6מר 1ל6 ס' כדוד רמות 6מר לכן , סיתרל6
 וס עד סח"מר זס נסרקי ס6מרגוסו מס כל וכסחסתכל : סמוגס טגגו6ס ממדרגת כסססכיס כ) מחלקמ"6
 מרככם גמעסס סרכ ספר 6י כי יר5ס , וכו' מעסיס חלקים מלנד כלו 6ז רונו מעגין זס לך יחנ"רמסרק
 ס6מר טס כל יוכן גגנ61ס ס*מר ומס מסגי כחלק סומר חס מערות "ל oleo יסתכל 6ס ססעלמסכחכליח
 סל6 סגס סיי0יר וליס , ~ס טל זס פרקיו לססיכ סמ6מר וס לסוגת כניסרת ס6מר ~גחו , סרקיס כרססיסרכ
 : 6חרי0 כענינים ידבר וחילך ומכה עליו ולרמוז לקמרו סרנס חס כל קרס ככר כי ס7רוסיס 6ל1 4 ירמח סעזייןחחסוכ
 סמחססטיס  סרפיפפערוייפ מן כי ססגי כחלק לגו קדס נגר , ואזור גז% ספק העיר סנרנוני מסס רני סחכםודונה

 סרכ וכחב , כחגועותיסס יחחזט מ6י ענומיס גור6יס ptSlp  יל)לגליפ  פל  ס"גסיס ורוב ספילוסופיס%6
 סע%ס 6חהוח חורמי גנחו כן 6סר וסת חןוריס ומולות קנוע גלגל  ממוגת 5יר  נשיך ירפס  ופ כיסמורם
 חכתי כי כוס סרכ ורמז , מרככס  חעסס לב"ר סכיגס סו6 המגס ~oo  נפרייפ פרג  יגפנ מס וכל , יסר"ללחכתי
 עד גסמע סכרוכיס כנסי וק% כצרו ~stp חססור  יחזקאל  ס6מר מס וכי , מדעת זס מ6מיגיס סין ור6סוניססי0ר6ל
  סיח6חת דגר מסגניכן סמקוכליס 16 סגכי6 יתחר 6יך גדול פל6 מקוס וזס , כדגרו סדי Sh כקול סחי5וגססח5ר

 נכוסס כל 6ין 6כל 6מח רק יר"ם ל6 קגכי6 כי סעטס  סססק  ופ  ייפרפ  יפיג ינוכר פינס  יפיר : נפויספוזרי
 כן גס "ו , לחתית נסוקס 6ל6 לו יכוץ ל6 סקר vnb 16 610  6ס ינני*  ייר1זפ חס 6כל ,  דרוס  יפילו מסמתירק
 חקירתו ח% עליו קים דעת 15 סיס 06 6כל 6מח, רק "oh ל6 סגכו6ס לו וכ6 עליו Olp דעת לו סיס ל066

 06 ח0סק יחוק6ל סיס 061 עלו, חקר סל6 "חד סלמת  ירכס ל%  יינויפ  סיריוס מס "מת סס61 עליואחקייס
 0סו6 כמו קכוע ומזל חוור גלגל כגכו6ס רו"ח סיס עלת גנו"ס לן כ6 וסיס מסך 16 חיזר סם% 16 קגועסגלגל
 פעמי  נפחיי 6מגס ,ס6מת

  פיכפ  tG~D( מס חסו . סכרוניס כגסי קול שמע ט 17רס וגלתי חוור ומזל קכוע  גלגל
 ססכי6 סמסל 6נל והמונס מלסיס . נסרק מספק על זס ס0י3 דעתי כסי סרכ וסגם : סענוס ססכק זס נתסוכתסגזכר
 ס76ס  גפר וכצר סככיח מס כל עם נכלל סיס 6חד 6יס "ל6 סנניח מס כל וע" 6גסיס 6לף עמו וסיס *ירמגיס
 סגכ61ס לו כ6 סיס עליו ממסק סיס ע6ס סחכם  ס"מר ומס . זס למס יקרץ ככר ס6חתייס סגגי6יס nsp כייסוכן  רעיי  6נ4 ,  פיליתי ילפ  ידיי לל hlh  *ירו ל4 פופ סי  טל  qhl ,  פליו נננפ onp  פיו*  יפנ לכיו פיס עססס61

 p'q? והיותו למודו כעת מססק סיס 7מוח כסס 6מר 6סר סיכריס ככל סיחוק6ל סעק 6ין גי , כן מיגו ,ס6וןחית
 פל יפוצח  פיגל wen  יופי יסיט כי  כופ ספח ילל י  נר*פילי  סקיו כמו ת0וסקיס גגנו"חו ונפקרו וסעל

פני wpwy
 , חשית במלת באטר רצה אשר וזהו , עצמם טצר משיאותלהם : הבורא ברצון טציאוהם סבת הם אשר להם הקודטיםגססת
 ובשעת , שמאות א%פ להם היה ולא לגטנו נפסקים שהה בוהרצון בשעה רבותינו ואסרו , טמללות פעטים השות פעגום אמרו)3(

 והם הבורא ברצון טציאותם סכה הם אשר הרירים אלטצ'אותמ הבורא טצ'אות אל ::אותם בזה חרצך ,הקב'המת
 שהם בו הרצון , ספל*ת פש  שהורפג ו0ה והיסודותהגלגליט הלק הטציאות אפשרי חזם הטציאות מחייג הק'  שההןיחשוב

פויץבי
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 ח ז פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 הפר" "שד

 שאפשר טה כל בו נאמר כבר כי , ברמיה %א בבאו לא הענק בזה אחד דבר אפש
 אותם לבאר סקר שאני הענינים מכלל אחרים בענינים ושיחיל , ורחקועי מאד לחצתי עם ,לאומרו

 : המאטרבזה
 אבל , זה זולת לא שלהן החטר מצד רק ההפסד ישינם לא הנפסדים ההורם הנשמים בל הפרק

 תראה הלא , עומדים הם רק הפד שעם לא הצורה עצם ובבחינת )6( הצורהמצד
 טסני לומר רוצה בטניה, לצורה ההפסד יטע אטנא , עומדות מתמידות כלם המיניות ההצורות)כ(

 לא זה וספני ההעדר, מהכרת )7( ימלט לא א לעולם שהוא ואמההו החטר ומבע )ג( לחמרהתחברה
 בחכטהו ע'ה שלסת מאבר נפלא ומה , תסיד אחרת וילבש צורה יפשימ אבל , צורה בורעעקיים
 לעולם איש אשת הוא כן אם כלל צורה מבלתי חומר ימצא לא כי ,  וונה איש באשת החמרבדמותו

 לעולם אחר איש מבקשת היא איש אשת היותה ועם ג , כלל פנויה תטצא ולא מאגם תמלמ לאב
 , החמר ענין ותו , נעלה שהשיג מה ממנה שישיג עד צד בכל וועמשכהו תינהו בעלה בותמיר
 להפשימ טהתטעע יסור ולא , אחרת צורה לקבל הכינהו ההיא הצורה , בו שתהיה צורה זה שאיוהוא
 התבאר כבר קנה , האחרת הצורה בא אחר יעשה בעצמו וה וכענין , אחרת ולהביא שעמו הצורהזאת
 וצאת צורתו כיעור כי עד"ט, באדם וניאורו , החטר טפם הוא אמנם , אסרק אז והפסד השחתהשכל
 היצירה בהחלה זה כל היוון נק הפרש אין בלבולם, או בפולם או פעולותיו כל חלשת וכן , טטבעםאצרע

ש
 עזבשם

 06 , רסיס מסייס סג3י6 גסס פ5 ינץ כמדפססכם
 ידיעתו 6ססר ו6י מקרס ידיעס לו סיס סל6 מס 6לסייע
 סגכ61ס כמרקס 16 מולס כסיותו היסיג 16 ,כשקירס
 מסגל וגסס סימיון ויפקס קורס מסינ מסיס מסיסינ
 ויגסיס ססגליח נחקירחן קנזס מסיג שסיס מססס1על
 סיססיע גבל מסט מכלי 6ססר 6י ונס ן סרוחגמססזכריס

אטה
 קמרת גולם 1)ס)ג,ט מנולם ונפסיק תמיד יגיף וסכןכיס סגולות נעיר יתעכס ענמוחו מנדסל6ט1ן1 מממל כי ר") . ססעדד ממשח ימנע )6 א חפרק
 )6 61מל , מליס חמ)9 6,1 ב : ססמימייס סנרמיס סתתעם

 לק חמ61 )6 מחמר כי ל"י , )פון כס) 1סו6 , סנויסחמ65
 ePt ל") . 6'ם 6סח סעחס ועס נ : געחס שי'מסגולות
 סרס )ססינ ויסע) יסרס עויין נושו טס דטק מממרסיות
 מוס יסור 1)6 עכסו 13 סיכקס סטלס סססיגס כמולמלח

 ם גלו כי מירח יגל :חח ~oht עצינו% שבימין2נןש:מו:::נ2מםנ12:י:יןיגם1
 ,לכן , לחמר סחחנרס מסני כמקרס רם" 6מג עומזוח מתמידות כלס ר,מיגיוח סס5ורוחשתרוכס

 מחכרת ימלע ל6 לעולס סס61 ו6מחחו סחמר וטנע : נחס טיחכ6ר כמו כעגס כ6 ל6 כי סכ6יס כתוך סטטןכ6

 זמרות מסיו למס כי בו ורעבון , כמקרס וסוף לטורס ססעסך יסוייר קורמת  כ15רס זסחע7יר 6ל6 "%ס 4חר11,י

 tnPD סברס 6ת ל מסחגועע יטר 6% 6חרח15רס
ttlow 

 חרט לו 6ין סר6ס1ן סחמר כי כזס וסס3ס , 6חרח

 כי ס15רס כו חחקן'ס'- 1 , ס15רס ו6ח 6חר 6לי1 תגיע 6סר ככח חסר- .' ונחגו
 5ז כי , סלורט מן מוטנט סו5 ר: כי  וזנן, ס ק- נימוחי גחגמתו סלמס ת6מי 7םל6ומס

 ל3ד ל5ורט מעמיד ו:סי1לי , יימ5י6וח מסלמת סי6 6סר ס15רס וקיק שליט פולסי יטרטר ש ישפו הקזמהפופ

 06 , ומסכן ים ייסף 61%ל
 תמיד לעולס 6חר 6יס סי6  ינעיפ 6יס 6קת סיון oht , לעיס 6יס 6סח כ11

 ם פ : 1%8;אהיגייםב: שו%1י"1סן W~ffש~ן;"ג,י"וןלשנ"ו
wpw-~

 ההפ הההיים והענינים זולתם אל בהקש הכמאחשחייבי
 1 עצמם בהבטה הטכנאותאפשרי

 הרצון , הפטר ישיגם לא ביצורה o1Pn ובבהינח א( הפרק
 יגיע לא ומהשלמות הר"ר ~nteb הוא הצורה כיבום

 אטנף , הטוב הוא אשר והטלא1ת אריספו שאסר כסוהמסר
 רוצח לקגלי, הפבע זה סררך אשר ההעדר טצר הנטצאות"1'ג

 , להערף סרעבר שהוא כפיר לקבלו וששמר סררך אשרבוה
 שכל כזה רוצה , עוטרות טתמידות בלם דרשניות שהצורות)ג,
 בגח סיני משאר תולתו האדם נרן כפ הנטשאיס מהמיניםטין

 החוסר בו רשה ואטתתו, הווסר וטבע )נ( : ק%טיםעומרים
 שהוא הצורה העדר בו הרצון , ההערר מחברת )וז :הראשון
 : תסיד וכן אחרת צורם מערר לו יחובר הגעתה ואחר לקבלהכעכן

אשר
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