
 כה כז פרק שלישי הלק נבוכים מורה.
 והתמדתפ הארץ אנשי עמידת שתתכן עד המעולות הטובות המדות ובקנות העול בהפיר קצתם,עם
 כאשר אמתיות דעות ונתינת האמונות ותקון , הראשון שלמותו אל מהם אהד כל להניע אחד כדרעל
 כולם התורות אלו שתכלית אלינו והגידה השלמויות שני התורה כתבה וכנר , האחרון השלמותיגיע
 כל לנו לטוב אלהינו ה' את ליראה האלה החקים כל את לעשות ה' ויצונו ית' אמר אליהם, להגיעהיא
 התכליות וכהוא שבארנו כטו מעלתו לפי האהרון השלמות הנה והקדים . הזה כהיום לחיותנוהימים
 לך ייטב למען ית' שאמרו והוא בפירושם ז"ל אמרם ידעת הנה , הימים כל לנו לטוב אמרו והוא ,האחרון
 הענק הכונה הימים כל לנו לטוב הנה אמרו כן , ארוך שכלו לעולם ימים והארכת טוב שכולולעולם
 כהיום להיותנו ואמרו , המתמדת העמידה והיא וארוך טוב שכולו עולם אל להניע ר"ל בעצמו,ההוא
 המדיני בקבוץ אלא מסודרת תשלם לא אשר , זמן קצת הנמשכת הראשונה הגשמית העמידה זאתהזה

 : שבארנוכטו
 השלמות יניע בהם אשר האטתיוה שהדעות שתדע הוא עליו שתתעורר שצריך ממת כהפרק

 מציאות והוא , בכלל בהם להאמין וצותה תכליתם מהן התורה נתנה אמנםהאהרון
 בפרפ יתבארו לא )"( אחרונות, תכליות כלם אלו , וקדמותו , ורצונו , ויכלתו , וידיעתו , וייחודו ,הש"י

 הכרתית שאמונתם אסונות קצת ב להאטין התורה צותה ועוד , רבות דעות ידיעת א אחר אלאמוגבלות
 טטר%ע ויפחדו שייראו ראוי ולזה שיסרהו בסי אפו יהר יתעלה שהוא כאמונתנו המדינה, עניניבתקון
 מיניהם רוב כפי כלם העיוניות החכמות הם אשר המציאות, זה בכלל האמתיות הדעות שאר ואמנםבו,
 כמו בפירוש עליהם התורה צותה לא , האהרון התכלית הם אשר ההם הדעזת יתאמתו בהםאיטר
 מחוזק שבא מה ידעת וכבר , ה' את לאהבה אמרו והוא בכלל עליהם צוה אבל הראשונות עלשצוה
 לא האהבה שזאת תורה בטשנה בארנו ובכר , מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך ככל באהבה,המצוה
 החכמים הערה שם נ"ב חכרנו בז, חכמתו ובחינת שהזא טה כפי כלו המציאזת בהצנה אלאתתכן
 בין הפרש אין מצוה שכל , הוא הענין כזה עתה שהקדטנוהו מה מכל בידינו והעולה , הענין זהעל

 מביאה סובה מדה על להעיר או , העול להכיר עניינה שיהיה תעשה, לא מצות או עשה מצותשתהיה
 הסרחי בהיוהו או , בעצמו הענין לפי אם , להאמינו שראוי אמתי דעת נתינת או , החברהלטוב
 במצות ואין , התועלת גלוית העלה טבוארת ההיא שהמצוה , טובות מרות בלטוד או , העולבהסיר
 למה או , אחד שהשם להאמין נצטוינו למה שאל ולא כלל אדם נבוך לא כי , תכליתם לשאולוזהם

החרונו
אפודי טובשם

 וחכמם ססנע מכמת ר"ל . רטח דטוח יי'עח א כחנשרק עיר וירוסליס , סגוף תקון כסס סימ65 למס קיימים0ס
 . 0כרמיח ס6מוגחס mb(nt וקרח כס6)סוח:' 03 סג6כד למס PPpnh ממוגות ל0ס מסיו qhסקוס
 יחע4 ססס כ' ס6מח דלך ע) כן th(o ססיt;lphon 6ר") 6ף , סג' טית ס0י0 כזוו , 3מסר0 נפסוס ~qibסלמות
 סטין )ס)ימ סגכם 0וכרמ 6מגס , 6פ1 ימר ון6 'הסע!!" רתת רעות עמו סחיו ע"ז'טס מפגי גחרכ0 רקבוןספיח
 ירתיעו עליי  מיעירכמו

~UD 
 כויח' ממרוח 1יפמדו 1.יר"1 מןסעו) llnro. סירמיקו כד'גן סרב כי"ר  וסגר  כספרו,

 כן .~bY ס"מוגס "מ"מ , סכרמיח הטווס j_T~?_ וטומסג' הגון._קוןט 6לנסס5חטח_וס,קק.ן ספתי תכרח ~p-pכזס

 1 ינוול -- --5"נ-ל"י-5
o)nbו'ו סיטחיוס  ירסוס ס6ר 

 ך
 פסה סגפט חיי יינם ה,6יימיס

~SIDO 
  סיחר כמו כנ6

osttsכסיום לסיוסגו ויתרו , סכלייויך Ta~- ייחסכן ירין)? יגיתיס יטמירס PSp לסי  6חרין  י;לחוס ויקריס ,  וחן 
 י"ו,יין יין "ו כחפרק

1PS:-,,'י, 
 ,91 7,וו ,"ה o)nh ""יין ,,,ו',ע,ן,",י" י""ע,%"ןי ן"י,י"

 סכמתיות pip7 על סחורי ט5ותס 4ף גי  וסרטן , רצוח רעות יריעת 6חר 6לן מעכלות נפרט  יסכ6רו ל6בסרוגות
 סקי,ריס  ס6ר כל וכן ופחד נת5, ;יו6 ;נרט  וירכין , יערנית מרלי יתכליית לירט מכללית ט"ר (orטסי
 6ל6 5ות0 ל6 ס6מחי1ע זעות 'ן'עח כ' מוס סקנ6ר 0רי' , רכות דעות ידיעת 6חר 6ל6 יתכדרו hS  טתולריס;ילו 6ף , יעל? 3חולרוס יי,תיגו תרי ויותר לעס ידי , ?טס ימין  ~tSJD ל, ,? כי  3?סרמיסייס  ייחס מגרעמפלתי

 אקפעךעלקך כי אמתית 6יגס 60מוג: ph~t - ר5וגו י SP וילעס ליין,,%%11יפ1 55,י.-
 סור? דירס  ינלסון ג6תר וס כי  ינץ וכחוס , ומתיוק ל6 סכריניות 6מ,)ית sh, גקר16  ולכן , ימדינס 3קיוס:כרחי לוי ;ער ס?ן6 יטף ימסטל hlon. ליתמי ?יין  ?יחי)? וקח  הימתין  51ריך , סטיתי ל, ס' גגי :6תר כתו%6
 כיס  6יר : יף  מרין יל6 געה לי )י  ילין עם , יייכטס  5סו ייסר חי  סטותך לי יס יתעלס יעליס tolh גייכלהון

 י וסור ן למטלי תגייי 6טר ירתית  כתי  סקסתן, תכלית יס יסר ירעיםיס6תסו

קרשקש  ,  ממבטח בפרט יתבארו ל% ינ' כעזפיק
  הרצי

יריעות- %חר אלא בשלני: ידיעתם נביל על  לעמור Ui~w יוכל שלא בכה
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 8*כעל כס כח פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 , קצתנו אל קצתנו באהבת נצטוינו למה או , הדם וגאולת , הנקטה מן או גניבה מרציחההותורנו
 מצוה אלא כלל תועלת בהם שאין קצתם שהשמר עד הדעות ונחלקו אדם בני בהם נבוכו אשראבל
 באהד תועלת טפשוטם יראה לא אשר הטצות הם , טמנו ונעלסה תועלת להם שיש אחרים ותטרו ,לבד
 ולא , טובה מדה ילמדו ולא , האטתיות הדעות מן דעת יתנו שלא ר"ל , זכרנו אשר עמימם הג'ק

 ולא , אמונה בנתינת הנפש כתקון לא ההן, למצות מבוא שאין מעניינם הנראה אבל , העולירחיקו
 , כהטעפנז כאזהרה , הביע הנהנת או המרנה בהנהגת מועילים וסדרים דרכים בנתינת הגםבתקון
 עתיד והנני , כהן וכיוצא ,. חמור ופטר , ערופה ועגלה , הדם ככסוי והטצוה , בחלב ובשר ,וכלאים

 כסו מועטות ומצות חלקים מלבד , במופת המבוארות האמתיות ספותם ונתינת לכלם באורילהשמיעך
 , ענינים הנ' טן באחר מבוא להם שיהיה מבלתי אפשר אי בהן וכיוצא אלו שכל ואבאר , לךשזכרתי

 ובלמוד , העול בהסיר , דברים בשני אם כי ישולם לא אשר המדינה ענייני תקון או אמונווע, תקוןאם
 לא המכוצת היא אמתית אמונה המצוה שתתן ולעטים כי באמונות, שאמרנוהו מה והבן , טובותמדות
 להסיר הכרהטי ההיא האמונה תהיה וזועפים , גוף ושאינו , השם וקדמות , הההוד כאמתת זה,זרע
 אפי וחרה שאטר כמו שיעשוק מי על אפו יחר יתעלה שהשם כאמונה , מוכות מדות לקנות אוהעל
 מיד אותו להציל )ג"6 מיד הטאעה או העשוק צעקת ישמע יתעלה שהוא )ג( וכאמונה ,ורטנתי

 : אני חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה ככתוב( והמונה,העושק
 , הכוכבים רק אלוה שאץ ודעתם הצאלה באמונת גדל ע"ה אבינו שאברהם ינוע כםפרק

 הם שהכוכבים בביאור אטרם לך יתבאר , וענייניהם טהם דעתם לך ואגלה הקדומיט שלהםהימים ודברי הערב ללשון נעתקו אשר בידינו עתה הנמצאים ספריהם הוה בפרקוכשאודיעך
 שני אבל , אלהות הרטשה, הכוכבים ששאר עוד אסרו וכן , הנדול האלוה הוא ושהשמש ,האלתיות
 והשפל, העליון העולם ינהיג אשר הות שהשמש בביאור אומרים ותמצאם , גדולים יותר הםהמאורים

 אמרו , אבינו אברהם ענין שלהם הימים ודברי ההם בספרים שזכרו ותמצאם , אדרותו הלשוןבזה
 טענו השטש, נלתי עושה שם ש"ט ואפר ההמון עם כשהלק בכותא שנדל אברהם ואמנם , הלשוןבזה
 ר"ל להם ואטר , במציאות השמש מפעולות נגלה מבואר שהוא מה בטענותיהם וכך,וזכרו בכךעליו

 ההוא הענין וסוף , עליהם מטענותיו קצת זכרו כן ואחר , בו החוצב ביד כגרזן הוא צדקתםאברהם
 ואחר , כלאו בבצע והוא רבימ ימים עליהם לזרעון התמיר ושהוא הכלא בבית אתעו שם שהמלךוכרו
 שלקח אחר המורח לקצה המלך כרשו מאמונתם אדם בני וישיב ממלכתו עליו שיפסיד המלך פחדכד
 בספרינו שבא מה זכרו ולא , הנבמי"ה העבודה הנקרא בספר כן טכואר העלן זה תטצא לו, אשרכל

 ספק ואין , הרע רעתם על לחלקו אותו מכוינים שהם ספני הנבואה, מן אליו שבא מה ולאהצודקים
 , ההם התועים אותו ומבזים ומננים מקללים שהיו כלם, אדם בני דעת על הלק כאשר ע"ה שהואאצלי
 , אאור ומקללך מברכיך ואברכה לו נאמר לכבודו, לעשות הדין וכן השם בעבור הכל סבלכאשר
 שיתיחס עד , בו ולהתכרך להגדילו העולם אנשי רוב מהסכים היום שנראהו מה עניינו אחריתוההל
 אשר השפלה ההיא האוש שארית אלא מעלתו שיסכל מי ולא )ליו חולק ואין מזרעה שאינו מיאליו
 אומת שארית הם אלו כי , הדרום בקצה וההודיים הצפון בקצת התורך ככופרי הארץ בקצוותנשארו
 בזמנים שהתפלסף מי עית אליו שהניע סי ותכלית א , הארץ כל שמלאה אומה היתה היא כיהצאב"ה

ההם
 טובשםאפורי

 ק61_2מ12עע_"ין. מלנימחית מגוס התטיס otnpP כסלו ס)נ6'"ס ס6)סיס 16חס ל"5 .וכו' כי .  כלטיפוס פרברטי  וס וסגן , ושסיר סר3 וחור ס)חס1סף מי עטן ttSh מפגיע מי ומיקס א כטפרק
 נתורס_לסס!ר_סע גומרם "ג5 מתכנית סיס מיגס ןכרחיח! ססי6 ופעמיס_םםיס_ס6מתס , כססוקימות ג6מו)ת[ינא15 , סחכ)יח סי6 מן6 תכנית סוס ל-סלסול

 : וגו' 6תכס וסרגתי 6פי וחרס סתר רמו סנ.2יעס1ק 5צ 6סו יתר סססס כ6מ~גס , טשטש מדונו_51קטת
 , וכו' סכוכגיס רק חוס סין וזעתם סנ"כ"ס ג6ומ~ח געגוע olSno עליו הגיגו ס36רסס סו6 יגיע כטכנרמ

 וספור סרק זס סרכ סגי6 , עג'גס יעלס 6סר נמלוק סרב גחן 6סר סטענויס ר~כ tlopלמס
 לדקתם 36רסס 5סס וסס'3 סכוככיס רק ככעס קלוס סין כיס ךעחס ס65כ"ס 16מות תגס , סריס יסודות3סס סכיי עס ק2ב_127מ[~ענק קסום כמנות יחן 6סר ס,1עטיס 3וק לחמק דעותיספמבוסס_ועגיגיסס וחטר י.5מנ"סדעת
 סתרינו מס עגינו מריח וסיס : בו סח51ג על סגרך היתפטר מגיע ר"ל סח51נ גיד כנרגן 610 6גן ס6מרתסכמס
 עקם כגנוחת הגימר מס וגריס . מזרעו סייגו חי ttsfi היתיחס על שמו ולכרך לגדילו סעעס רוב ווססכיססיס

 משתפלסי חי ותכלית : nipS וממגיס גרס נוססגיס ומטות ללעיסארגעת
osnu o~O וסו6 גגון כח סססס 

 רוחכרשסש
 וכן , כעץ מדבר אינו ושי  1ע'1 אלא קנאה לשון ולא אף חרון יריעה אינה והיא קבלה ררך שירעם לא אם רבותיריעות

t'DWלשון נמצא שלא טראשון כ'ו בפ' אטר ה% הרב שלאית 
 : זולתם אחוים נמצא נחםף

 ך

פרק
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 כס פרק שליקי חלק נבוכיםמורה
 , האילה הם אצלם שהשטים העולם קדמות כולם "צאב4ה האמינו יזה ; השסע ספר בפירושאלזא."ג אבובכ"ר  וה  ובי כנר רוחם; יתעלה והשם נק( הם והכוכבים ושהנלנל הנלנל, רוח שהשם שירטהההם
 שהוא ואומרים אותו מגדילים שהם אלא , אדם בני כשאר ונקבה טזכר 4לד אגם הראשון שאדםוחשבו
 הצאב'ה אסרו וכן ; האדטה בעבודת חבורים לו היש הללנה לע44דת קרא ושהוא הלבנה שליהנביא
 ויאמרו נח מננים כלש הצאב"ה תמצא ולזה , הצלמים בעבודת דוצה היה ושלא רזיהן אד6ה' עובדשנ"
 וספרו השם, עובד שהיה ספני הסהר בבית והושם שהוכח במפריהם דברו וכן , כלל צלם עבדשלא

 לשהוק, מביאים כןכים ויכזבו ההא* בעבודתו אביו אדם דעת על חלק ששת וחשבו , שספרו טה.מעניינו
 על אמרו , הסכלות בתכלתו ושהיו טאד הפילוסופית טן דחוקים היותם ועל נדול דעת חסרון עלטורים
אר1

 ,כי-
 י,טרפהו שלא לה )אילן של עלה והביא , כך אבן של ואילן ', ושעיפים עלים בעל צום, זהב-*ל אי* טהן , פליאות 1DY הביא. בבל/ באקלום תכנם להודו הקרוב- תש4"ם יצא-מאקלום כאשר

 כל עלים שני עסו והביא ; אדם כקומת ארכו איש אלפים עשרת על שמסך אילן על והניד ,האש
 שיחשבו אנשים על תמיה ואני , פלאות ההבלים טאלו ויגידו , אנשים שני בו טתכסים היועלה

 בזכרון וכונתם , הטבעי העיון שידע לטי , בטבע הנמנעות אלו סצטוו,ע זה עם ויאמינו קדמתומהעולם
 והגלגלים שהכותבים זה אחר שימשה עד העולם בקדטות דעתם להזק היא, אליו שמיחסים מה ופלאדם
 אלו הנכל בגוף, כח ולא נוף לא נפרר אלוה שיש לו והתבאר שליעולם עמודו יצא וכאשר , האלוההם

 אמונתם לסתור ."תחיל , עליהם נדל אשר ההם ההבלים שקרות והבין , מעשיו והכוכביםהנלנלים
 העולם והתחדש ר"לוה מציאות שכוללת קריאה- עולם אל ה' בשם וקרא כנגדם ופרפם דעותם;ולזייף
 , לירח הכסה וצלטי , לשמש הזהב צלמי לכוכבים הצלמים העמידו הצבאיות ההם הרעות ולפי.סאהו,
 וקטו 4היכיון, ]הפלוני,414ד' ה5כב אלהיו הפלוני שהאקלים ואמיו לכוכבים, והאקלטים הטוצאיםוק"ו
 ארם בני וישימו וישכילו ויבינו ההם הצלטים על שופעות הכוכבים שכחות וחשבו הצלמיםבהם

 האילן כשיתיהד ההם, הכוכבים מחלק הם אשר באילנות אסר וכן , תועלותם אדם לבני 141דיעולהנבא
 וידבר ההוא האילן על שהוא הכוכב רוחנינוע תשפע וכך, כך ובו לו ויעשה לשמו ויטעוהו לכוכבההוא
 אשר בספריהם כתוב כי זה המצא השינה, בעת. עמם וידבר וינבאו נבואה דרך על אדם בניעם

 הדעות אלו כלבם התחזקו אשר אצלנו, הנזכרים האשרה ונביאי הבעל נביאי היו ואלו , עליהםאעירך
 השגעון והרבה הסכלות והתפשט האם הלשווע לפרסום זה כל , עננו הבעל וקראו ה' את שעובועד

 וחובר , ומכשף , ומנחש , מעונן , מהם והיה דעות, בהם ונולדו , הרטיונות מן הסין בזה או?עולם
 שאברהם תורה משנה הגדול נהכורנו בארנו וכבר , המתים אל ודורש , וידעוני אוב ושואל ,חבר
 לעבורת לבבם ומשך "דם- בס ובפיוס nwlSn לקריאה. בטענות הדעווע אל4 לסתום התחיל ק"האבינו
 זכרם וקהות ההם הכופרים להרזנ וציה הכזנה והשלים הנביאים אדון שבא עד , להם בהטיבוהשם

 בחקות ופלכו ולא ואמר דרכיהם אחר מהמשך ומנע , 1נ1' הכנצון ושבחותיהם החיים, מארץולשרשם
הגוים

 ,אפיי פבשם
. 

 ומפלס 6100 וקמרו פיו ידקדקו יחסלס פממ )סלק,ססנ0מס 1ססס ג91' מס, 1סגוגגיס וסגלגל גפם ר"5 , סגלגלרוח
 1)6 ססגסמס מן מלק גן נס וגס גו, גם ל").0יסיס , גמינ)ג) קרמו,-וימיט ססע1לס יחסנו מס6גסיס חמס וצגי ,רוחו
 מדעות ססכ5'ס 6ל1 סרב סגיך סגמגעוח,ו6תגס 6לו זסעם

 , 6מח סו6 ס6מרו מס כי לחס1כ ינו6 פילוסופים יעת וסוך קדמון סעעס כי מ6מיגיס טסיו למס כי לס65כ"ס

 סמיחסין מס 1ג3 נמורס סכ15ת -טסם דעות 6חר 1גמסכו סקס תכל ישו ollp~n itn?P סס6מיט 6ץ, כי סרכוצתי
whS6טלכוכליס פגו נעכור סיתם 6נל קס'ל1ס1פי6 6חך- נמסכי וס נעכיר ול6 סעעס כקדמות דעח0 לחזק סו 

 מעולס סמס1ס ססו6 קר6 כה ופר , וזסנמנ6וח דגר ענוג סיתערכ מכלתי ס' כסס 6כרס6 וקר6 : 66ס. ססוסג5ג5יס
 "נור, ;"ס ', מפו מח1דסיס קם 1סססמי10סמחלס

 niwot "לוס מגישת סגולות קירס , עולס 56 ק' נסס ויקר"
oStbbtneb , בעולס 6ל1ס סיס , 1ס6מוגס סקורה יסויי  ססס דנריס סגי כיצר ס6כרסס , uiba 6כח ו65 גו? ל 
 : 5למיכ1,1גו, למס סעמיןו סג51גיס' סס טס66ס1ת סס6תינו למס ס65כ"5 כת ומגס , פתו גתחדט 1ססעולס ,כנוף
 ר',לע,ח,1סת5סט 6לן שכגס וס6חזקו , סכעל גכי6י סס למעלס וסגוכריס . פלט סגזכריס ס6טרס גכי6י סס661

 ושנר ותגסי. כמגחן קערן , מקס וסיס "קרוק דעות גידו סדתיוגוק מן ממין ונוס , כעולס סטגעון 1סרנסססכ5וח
 למס t'ha קדמון ~oslbo חסנו ס6לוסוח סס ססכוככיס חסגס כעכור 6"כ , סתתים 56 סורס יועוגי 16 16כ וסוקלחגר
Osuססכוככיס 5ס6מין וס 6חר וגססך מסכוגניס 6חן לכל נעמיס לעסות וס כעגור גחחדס ומ"כ , כלל otttD~n 
 סס 6סי סס6י5גות לחסור נמסר %1כ , מנעל גדילי ומס "דם כגי ע5 כחותם יסתיעו וסגלמיס סגלתיס ע5מסע
pSnnגגי6י וסס ויחגג6 ס76ס על ס6ילן מסרוחגיות , ויחול עליו רוחגי1תו יססיע סכוככ לסס כסיטעוסו סכוכג 
 סנר ותוכר ימכסף מגסס מקס ,סיס 6לוסוח סס סקנ~גניס חסגס נעכור מעוגגיס n~toS גנוסכו ז6חר ,ס6טרס
Shtnt016 גגי נפיוס ק5וטס וקריר גטעגוק ס7ט,ח ")ו לסתור סחחי5 "נרקם ומגס . 56_.סתתיס עורס 1י7ע1גי 6וכ 

  זסרס  ולפו"פ תסס  סכופריס לירות 51וס סכווגס ויטלאו ייגי4יס  קרון יג6 ער לסס  ניטינו  ריס  לענירפ לנגסומטך'.
 : וסגפם סגוף ,nlnSD  סילחיופ נספי ררכיסט פתר תסרטך ומגע , וגו' Itswn מונתותס  טימר כמו סיס תקרןולמרסס
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 48מג כס פוק שליש? הלן נבוכשמררה

 כולהןהיתה התורה מן קראשונה .שהכונה רבים בטקוטות התורה שלשון "וכבהצדעת תו'הגוש
 כאוב, לממקשים לדבר שמביא מה וכל )לזכרה ונם, בה הנתלה וכל זכרה וטחות זרה 'עבודה,להסיר

' וכ-ע'שיר,ם-אלו  לאלר,יהם ,עבודהי) 'ניחשכוהו מה שכל בפירוש ורה ואם , שןלהמשו.אחריו"ם 

 מגען::זג :י".,ןי..י,יי.:ןציסןו:ש;":גן לשטש ים קין, שהם אותם, לר,וך,עך 'שר בספ תטצאם)זוכריםסיהם,'
ים שנאסהיויאטר כמו , אבוהנו;ח,גימ עליהן נדלו אשרםייני -' השל בשם שיועילטה
 ויראתו אהבתו רק , כלל טורח בו שיש לרבר רצונו, אל ולהניע איו יקריב "ךמרי ךאמתי ]סליה

 ואוטר עתה, כיונתי. אל- ,.יאשוכ 'ה אחר הענין 'ה אשלים והנה ה',ונן',ד, אמ (?אה. כי,אםמזמך

 " ע"י" 'י 'ייב!י " ע" "ק :נז:"דה:::ישי:י:מ
 .חעמ , וחשיי"ה אבן. העתקת הנבטיי"ה העבודה ספר בזה הגדול הספר התורות, אלו סבתאזתו,.כנתינת

 עובדישנעונוה
ך  

 וגישייוזהטלם רזל בו, ונקשרות אליו נוטות גט שנפשות וסטה , זרה קח

יל"ילכ u"InD1pnw,nlelsy

 :ו:וי:;נ ינמננ גג ןי,ןכ::
 גדין שו'שו;4ןןגגג.ימע:לו.קל ו-ינגע :%:י, כריי; יהיה%)וסס ביןהסקנה גג"::ני:י

 , ן:גוט:ד7נ;ןןשי%;י.יעל:ץג;ס4בג:ננ:ב:בס לגנו:י:~ן:ע%יעים
 ~פ41בענין

 רביפישיאו'
 ישלם1 שהם לחשוב זעירא עףמעו,במופתים עד' %קעיג עבודת וסגולות הצמחים תצ'

 רצה כי כנדרנה"זו המש פ" ; היברו עם ייב לו 1'2ר1ה שנה איף ב י בנינוה האין ניעמד זכיצהייעתירל

 וירחש. ורוכל. היביוחק או האסלף אם פעולה ויותר בכפכפיהם הטוב הוא מהם זה איויאמרו
 ד.ארו.4)

 ר(זוייס אשו דשאיו % ו,.רש, ;יני אשי שאמונהס יו,.ר.( נ. ההשכרם ההם נ.ס.ן.אה"ס

א "4"., ,",,י .ם":י5יישצ:וגצה,',"י!תשיין%  nlb)e)w * " 
 ז "'נ "ייק

- 
 tS"t?t~'rlttt" , ס
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 "כט פי ש שכמוו,ונב,כ'מ,הק רף? שרה *1*יו*1?י ח"ה ורוריחרירה
 אלא )כ( ההם הימים מן חשוכים יותר הזמנים באלו ימותינו היו השם, מציאות מטמעת באומאעתה

 מלך קרא תמת שמו שהיה ע"ז מנביאי איש על ספר ההוא ובספר כונתי, אל ואשוב , אחריםבעניינים
 הצלמים התקבצו מותו שליל חכר בהזונה, הרג ההוא המלך והרגו מזלות וה"כ כוכבים השבעהלעבוד
 ההחש הצלם והיה השכהו צלם הוא אשר הבדול הזהב לצלם אשר בבבל אשר ההיכל אל הארץמקצווי
 ולהגיר התסח על לאנות והתחיל סביבו כלם והשטים ההיכל באמצע ונפל והארין השמים ביןנתלה
 להיכליהם ושבו הצלמים עפו השחר וכעלווה הלילה כל וטקבנים בוכים כולם והצלמים שקרחומה

 עליו ויספדו תמוז על ויבכו יקוננו תסח טחודש יום בתהלת מתמיד מנהג זה והיה , הארץבכנפווע
 מאד קדמזן זה תסח וענין , ההם בזמנים אדם בני דעות היו איך וראה והתנונן , אדם בניהאנו

 ספרוהו אשר ההוא הענין ואמנם . וחגיהם ומעשיהם הצאכ"ה שגעון רוב על תעמוד הספר ומיהבצאכ"ה,
 תטרף שלא מאד הזהר , ללובשו דרך היה שלא ללבוש והרמז ורע מוג הדעת VP1 והנחש אדםמענין
 , כלל נמצא ענין היה ולא , לעלתו ולא לאדם שאירע ענין כלל היה שאסרוהו שמה בלבבך ויעלהרעתך
 שבדוהו ענין שהוא לך ויתבאר , ההוא בהבל שזכרוהו מה ככל שקרותם לך יתבאר התבוננותובמעט
 , פשוטו לפי כלו ולקהוהו כראשית מעשה של פשוטו ושסעו כאוטות התפרסמה כאשר התורהאחר
 בתורה המטופר ההוו* ושהענין קדמון שהעולם ויחשוב ויפותה הפתי שישטעהו כדי ההוא העניןועשו
 טה החכמות מן בירך עלו כבר כי זה על הערה צריה אין בך שכיוצא אע"פ , שגזרו כמו אירעכן

 חבטה שהיא חכמה מכל הערומים והצאב"ה זהכלדיים הכשדיים שגעונות בו טהתלות שכלךשימנע
 ההם הספרים וטן , ההבלים להאמין ההמון ימה הרבה כי זולתך, לשמור מזה הזהרהי שאני אלא ,באמת
 ספר מהם אשר הטלסמאות ספר וכן , והם טעשותו לו והלילה לאריסט"ו המיוחם האסטמכוםספר

 לאריסט"ו רב מיוחס ומפר , מהם מעלה בכל העולות והצורות הגלגל מעלות וספר השרב וספרמטסם
 בנימוסי הגדול וספרו , הצאב"ה דת בעכור כטעון הצאכי יצחק וספר לחרמם מיוחסבטלכמאורו,וספר

 הם לך זכרתי אשר כלם אלו אמונתם, מענייני וזולתו ותפלותיהם וקרבניהם והגיהם דתם ופרטיהצאבה
 ולא נעתק שלא סמה מאר קטן חלק שהם ספק אין , הערכי ללשון נעתקו אשר זרה עבודהספרי
 הצאב"ה דעות רוב יכללו היום אצלנו נטצאים הם אשר ואלו , השנים כרוב אבד אך כן נםנמצא

 והאכנש המתכות סן הצורות ועשות , ההיכלות בנין ר"ל , בעולם היום קצתם המפורסםומעשיהם
 ולסיני לתפלות ולהתקוצן חנים ולהוג , מאנל מיני או זבחים עליהם והקריב המזבחות ובנין ,בהן

 השכליות,זלעשות הצורות היכל אותם יקראו פאר מכובדים טקוטזת בהם וישימו , ההם בהיבלותעבודות
 עליו שתעטור ממה וזולתם המצבות ולהקים ההם האשרות ולהגדיל , וגו' הרמים ההרים עלהצורות
 כנתינת מאד גדול ערער הוא ההם והמעשים ההם הדעות וידיעת , עליהם עוררתיך אשר הספריםמאלו
 הלבבות מן ההם הדעות למתות הוא תסוב, עליו אשר וקטבה שרשה כלה תורתנו כי , הטצותעלת
 , תו' היום פתה לבבו אשר ונו' לבבכם יפתה פן אמר הלבכות סן ולמחותם , הטציאות טןוזכרם

 , ונו' שמם את ואבדתם באש תשרפון ואשריהם תתוצון מזבהותם את כי אמר הטציאות מןולטחותם
 כלה, התורה לכל הכוללת הראשונה הכונה היה והוא , רבים כמקומות האלה העניינים שניונכפלו
 , משה ביד אליכם ה' צוה אשר כל את ית' לאסרו המקובל בפירושם ז"ל אותנו שהודיעוכסו

אמרו
אפרי טובשם

 h'w כמוסחי טיעעון "סטר סיס "ומליס סלט כמו סטכן יותר ימוחיגו סיו שמגיס ג6ל1 0טס nlhtSnמ6מוגח
 וצמר , 6חריס כעגיגיס 6ל6 ססס 0ימיס מןחסוכים
 0מ6מר סוס קגרנ!גי מסק רניסחגס

 ג~~
 , סרגת

~lcnht 
 0רכ0 ז0 111לח אלחם otinrt ו0סמ1ת סקתיעיס ענין סקס

 מכסול~ח !לנסיר נסס ולקרוץ רחרח פסס 6כר0ס לג6 צריך מעולס מן סחסכס למסיר גי , לזכרו רשי צין6סר
 נו0סכליס סיר6ח' hslSt סככו, יועיל ל6 "סר תתורו החרי ג"מר ועליקס נזרעו גמ65 6סר וסג!סיס וטעיוחרנות
 מן 0גיילגו 6סר 0' ודרוך , טלי0ס לחמול רשי גיסר6ל כטעות וס ימ65 סל6 נעכור !מגס , דעותיסס מגידסייחי

otPIP~סיס ול6 : לעבדתו וקרננו 
 עגיי

 שמעו כסגתפרסמס 0ת!ר0 6חר (trlh1 6סר עגין ס0ו6 לך !יתנקר , מסרק כזס סגדנו 6סר 0סכליס מספר1ל6 נו6נול!"י ס65כ"ס )ודע~ח tol~nhn מס גל גלל 0י0 סל" כמו , גלל  גמ65
 כמי 0מ5י6!ח מן ולמחספס , סייס סוגד לגגו 6סר , לטכס יפחס סן סימר כמו_מלנגוח מן ססס ,_ntplr למחזת תסב _6סל.1ל)ס !קוטכס_ מרסס כלס סתורי כו~גח כי מפרק כ,0 סרג כתת !סגס ,שמריס ססס סמו קדמון ס0ט!לס ויחסום מסתי טיסמע כדי 00!6 מעגין !עם. מסוטו SP כלו ולקח!סו כר6סיח מעסת סלסחטו

 סמקכם כמרס-5פיר1סס ודעת וכנר : וניט_סמס5יס  קוסס,כן_"_נ5ןס.ןין_סמיח,5_ותטם ועל מהח"קק ק5ק קק,רקלעל טללת יר6טג0 _2יתר..קגו~)0 יקי" נמקומ,מ.קדגק, 60ל0 סעגיניס קם ונכפלו , "ימסמס ו6כיתס i'n?)pו"סריסס תתקון מונח.תס -ס56ר-
ן

6תקרשקש
 ומנטותיך פירוש , אחרים בענ.נים אלא )ג( : האדם מעשה ובין משתי גין ההפרש כי לכל שההכאר ער הטאהיס טחוזקוהיו הקוף טעשה בין נהירתו החרט1ט'ם עושים שהיו מה !נין טסה , כן נלהטיהס נלאים חרטומי ויעשו נאסר וכן , ונשוףבלהט

דעוהינז
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 אמד ל כם פרק שלישי חלק נבוכיםמדרה
 התויה בכל ממורה בע" הכופר וכל ד כלה התורה בכל ככופר בע"ז המודה שכל למדת האאמיו

 : 'ה והבן ,כולה
 אצ5 היה הספורכם שהענין לך יתבאר , העלוטת הקדומות ההם בדעות כשתשתכל לפרק

 והיו , הארצות וישמנו האדמה תתישב הכוכבים שבעבודת כלם אדםבני
 בה אשר האדמה שעבודת אותם ומודיעים אדם בני מוכיחים טהם החמא חלאי ופרושיהםחכמיהם
 וכשירגיזו , והכוכבים השמש כשיעבדו אדם בני ברצון ותבא תשלם אמנם האדם מציאותעמידת
 ועל המדברות על קצף שמאדים שלהם ההם בספרים אמרו , ויחרבו העו.ים יצדו במריהםאותם
 והאכרים האדמה עובדי מגדילים והם , המזיקים בהם וישכנו והאילנות המים נעדרו זה וטפניהבתות
 עובדי הגדיל ועלת , חפצם והוא הכוכבים טרצון הוא אשר העולם ביישוב טתעסקים שהם ספנימאד
 שקבוצו מפני לשהמם מותר שאק שאמרו עד , האדמה בעבודת תועלתם מפני הוא אמנם לבקרע"

 כחם, עם לאדם ונכנעו א עשו אמנם , האדמה בעבודת אדם בני רצון אחר ההמשך ומובהכרחי
 ע"ז עבודות חברו מאד הדעות אלו התפרמטו וכאשר , האדמה בעבודת בעבודתם האלוהלרצון

 דורשים ההם ע"ז כומרי והיו ב"ח, ורוב האדם בעמידת הכרחי ענין האדמה עבודת להיות אדמה,בעבודת
 יתן השדה ועץ המטר ירד העבודות שבאלו בדעתם מרטבים והיו בהיכלות התקבצם בעת אדםלבני
 תמצא הכרם על בו כשדברו הנבטיי"ה עבודת כספר שאמרוהו מה השתכל , ותתישב הארץ ונושמןפריו
 הכלים באלו שעננו וחייבו ג"כ צוו והנביאים כלם הקדמונים החכמים אסרו הצאב"ה, מדברי הלשוןזה

 מוב, נמול עושיו יגמלו ושהם זה להם ייסב שהאלוהות הצודקים הם ואמרו הצלמים, לפניבמועדים
 ושמור המחלה והכיר הימים הארכת עליו הטוב היעוד ומן מאד, המזב מיעודי המעשה בזהוהרבו
 , הצאב"ה דברי לשון הנה עד , לשובע פריו השדה ועץ יבולה הארץ ונתינת הגדולים המומיםמן

 הטעות זה למחות עלינו רחמיו לרוב הש"י רצה , אמת שנחשבו עד העניינים אלו התפרכסוובאשר
 על תורתו לנו ונתן מועיל, בם אין אשר המטריחים ההם המעשים בבמל מגופותינו, העמל ולהסירמדעתנו

 להפסיק סבה עבודתם תהיה והגופות, הכוכבים אלו יעבדו שאם יתעלה משטו לנו הגיר מרע"ה,יד
 לנזפות והטוסים לעתים הרעים המקרים ויבאו יבול, העץ ופרי דבר תצמיח ולא הארץ ותשםהמטר
 התורה, בכל נמפל הענין זה תמצא ואתה , ה' כרת אשר הברית דברי ענייני הם ואלו הימים,ויקצרו
 , הימים וקוצר הגוף וחליי העתים והפכד הארץ והרבן הממר הפסק הכוכבים מעבודת שיתחייבר'ל

 הנוף ובריאות העתים ותקון הארץ ודשנות המטר ירידת השם, לעבודת ולשוב עבודתם מהנחתונתחייב
 להסיר התורה עקר כי שיעזבום, עד אדם, לבני ע"ז עובדי אותו דורשים שהיו מה הפך , הימיםוארך

 : שבארנו כמו זכרו ולמחות ההואהדעת
מבב

אפה-י
 כב) נמורס t'tDS שכופל וב) ד : ח)י)0 כחמכו)0 יטרמוכסס
 סי6 ו6ס סקדוסס חורתנו כי ר"ל , וס ורכן כיס0סולס
 מגס ומן וכב) 60יפיס )כן 0מסוגמח )נורחס כקמחכוסח

 מיומדח0סנמחס
 כמח:עי

 בכן ר16י, וכן לבסון ומקס) 0קרוג
 ירגם ~toh')c ,6ח וסכן סמגוח מן פרכס כגיבור כרב6מר
 שסורס קיסם 61מר 16,  סטסירסמיס  וווריד ע"ז גנך סםכי
 , ט"1  כטיל סי6 סליו "סו3 יסר יסרס'סכלס

 פיטר וסכיי
 ולפר יססס , סלט מסורס 3כל כפורס 3ט"1 סרוסן ילססכמיס

 : מיזכר ממכס למון or נס זס, וסרן,
 זס ימס לפרה

  סטו3יס  סייטודיס onlh כי ספרי
 סירן סיטכיד לפ' ס55ן"י מיסי  ctvp'n מסיו-
 סייעוויס ייחס , יהדס סל6 למי סרטיס 1סייטוייסוסכוכ3יס
 יסטלס למס טיססלל לטי ססירס סטיר ססס 3תלוס3ט5פס
 קליל 'ID~S לגלגל 6ו ליוי3 יעריר "ו טיספלל ומי לזולחוול6

 סדטח לסרס 0קד1סס סורחגnDT 1 גי סרטיח,סייט,דיס
 ינוס ,  יפחייס דטוס ולקיים DDOSI'1 מגססי ollpnססו6
 ססס סדטוס לגרס סיסס ססולס כונס סי תגייראפלק

 : טגחס  מסך רנות פסס  ולסרסךס)ג6ייס
פרק

 טובשם
  סכל צמית 60 , מטס כיד o~tsh 0' 015 6סר כ65ח

 יע"ו סכיסר וכל כלס מתירס ככל כביסר 3ט"1סחויס
  610 סער כסירת 6ס כי , כלס סחורס 3גל מידסכקלו
 , סת1רס נכל מ71ס 3ס 0כ1פר 0ג0 , כלס כקורס כ5חכליח
 ככר 0חכ5ית ג0ניעו0ג0

 גנוג"
 : סחכליח  ~7P? נוס ג5

 יתכ6ר מעלולות מקורמות ססס כרעית כסחסחכל לבפררו
 ס3ע3יר' 6רס 3גי 56ל סי6 סתסירסס ססענין לך '1
 כי~ע_קר3 . ינוי סקרנות ייסנוגי סידתס חתיסכסכוכ3יס

 הרסין סחורס מ15ח כונ כמנת כי לססליס יפרק3וס
 מייע7יס פ0יז ימס כי 'יהע"ב,.1ק1.ןבקק,ס-1קילית'ן

 סירן ותתן  ס,דתס תחיה סכ,כ3יס סכעכורת סניכ"סקנסי
 ח6ד, 1יסרי3תיו 63רן מלוס ויסיס סריי  יתן יסגפןיעלס
 כי(, סכוכ3יס 6לו יהיו ס6ס יהרך מסמו לגיתגיר
 כמו וכרס ולתחית ססס סרבית למסיר כלס סתירס עתרכי

 וסקולות ס3רכ1ח כי 6' ותריס, סגי מ,ס יחכיר ,ס3'6רגו
 סייעוריס  61לו לברכות 116 גחן לחס תע"ו,וע%י הרחיקסיס

 ילו סמיי לפס 1ו5תס, זל, סרעיס סיטודיס 156  התןסטו3יס
 ס5לפיס 3ט13רס כי ט"1 טפרי לסס יורסיס מסיו פסיסך
 : ססכס יניסו 31תרייס סט31יס סייטיריס 6לי  לססיקרו
 ---פרק---קרשקש

 בג44ה התורה חחבטל זו  ובאמינה ב4ל "שנוא  מאמינים  שנמשיך 4א הקרמוה מאמיני הפי,סומים רשת אחררעוחעו
 פרק היו ולא הצאב'ה מאישי הכוזבוה  האמוגוה  איתן ע4רעוחינו
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 לב לא פרק שלישי חלק נבוכיםמרה
 יושכל שלא אצלם והמוב הטצות; 5ק למצחה %בה נתינת עליאם שיכבד אנשים) אים מבנ4 לאפרק

 יוכלו לא בנפשם שיסצאוהו חלי הוא זה אל יבואם ואשר ן כלל ענין ולאזהרהלמצוה
 המציאית בזה טועולווו התורות אלו יהיו שאם יחשבו שה4 , והוא , אותו לזמר ידעו ולא בולהנות
 דבר יהיה כאשר אטנם , שכל בעל י"ש"כלות' 'ט4חש5ות ב14 כאלו א יהיו בהם, נצטוינו כךומפני
 אדם מחשבת יביא לא כי )6( :השם) מאת כפק בלא ידיה .לתועלת, יביא ולא. כלל ענין -לו יושנלשלא
 אשר הוא האדם, כי , 5עושהו שלט 'יואר אצלם האדם היה הדעת חלושי אלו כאילו ב , מזהלדבר
 עשותו יועילנו שלא לעשווע.טה- יצינו אבל 5ן יעל" לא והשף , אחת לתכלית שטביא מה ויעשההשטר
 להועילנהו כלה יהכונה זה: להפך אבל'"ע)*ן , 5ו"לילה אלילה עשותו, יזיקנו שלא מה מעשיתויזהירנו
 האלה החקים כל את ישטעון אשר ואטר, , הזוג כהיזם לחיתנו הימים כל לנו לטוב טאמרו שביארנוכסו
 שהם הסים כל אל יורו כלט ה"וק,ם שאפילי באר כבר ,. הזה "גדול הגף ונבון חכם עם רקואסרו
 ולא' יביא]ת*עלול ולא ס5ה לו יודע שלא ענין יהיה ואם , ובתלונהבחכמה

 במאמינו יאמר .למה נזק: ידח"
 מפקיהוא בלא שזכרנו כמו הענין אבל האומו", מזה ויפלאו המעלה שדול ונבון חכם שהוא בעושקואו
 לנתינת או רע, דעת להסיר או , אסתי .יעה לנתינת אם -, היא , מצות התרי"ג מאלו מצוהשכל
 או , ע% להמיר או , ישרסדר

 להתלמד,
 אי קובות,, קמרות

 בשלשה נתלה הכל , רעות ממדית לה,היר'
 כי , המאמרים נמנה שלא חייב ואשי )5( ן הטיילני ההנ"גה ובטעשה , ובמדות , בדעותדברים,
 הזהיר או לאומרם התורה ורזה אשרהטאטרי6

~Dnb "מא' 
 ומהם , ה6רינים .המעשים ש"יא.56לל מא

 מצוה בכל סבה בנתינת ענינים השלשה, אלו .לjit_brj  4  זה ומפא , מדות ללמר ומהן , אמתי דעתללמד
 , : המצותמן

 השם ערמתי מהם לך "באי , המבעיוא הפעולות ר"ל האלהיות בפעולות כשהתבונן לבפרק
 וכן לקצתם, קצתם זשכונתמ האברים תנועזת והדרגת בע',ה בבריאתוחכמתו

יתבאר
 טובשם

 סקךיס מכנר 6חר .. וכף סמגיח מן למטסי סנה עליססגתיגח טיכני 076-%סיס מנם לאפרק
 ממנות לכל טעס לתת רנס לסקדיס, סר6וי חססר3
 ל6ו כקלו יכז1 וס6פסרוח: מסכל כפי .מפרטן ולדגרלכללן

 יקסמו ot~)hb 6ל1 ר"ל , סגל 3על וס6תכל1ת.ממחסכת
cihnגר"ק קיץ. קכליות לנובח יכיו tfiJQ מ"ל5 קטת 
 1"'5ח5יטי-סדכור מלכיח סחורם olrP ו65 מתורסנוגוק

 -55יןכס6מרו
 לזוגו"

 סדעח וס 3טל סגם ,-ו5לכ- ומכריח
 סלם יותר סיסים מזם יתחייג כי סמגונס סממטכסוז6ח

אפסיי  סג), גע) וסטח;)ות "ממספח %ד גפו א לאפרק
 )מזוח 'ס'obn 1 ימשו ס6גקיס 6)1ר')

 מממסנח ססס סמ)1ח פכן 'ק'גנןל6ס יגכווס כע13לחכ)'ח
 מ"מ ססי5 .ק6דק ת'סש שדויק ק~ך) 1ehןקןס.ש__12מ,

 6)1 י"ל . מעוטתי סיס יוסד oiih שי 6פו-4%- "ש נ.,.5'.))ו,. : '"ג"ח %נור-"גסןמלי-=-ט5ין'מנןהץסמ)ס
 חכיים ססס )מזוח סטין יסררו מדעת חמוסי ססכ)'סס"וסיס
 מעמס )כל כי 1,ס , ]ט)ס=ק,ופסו יוחג olhon הפכנוכ"ל
 יסים ג6 ימטגס ,כטס 1גמעסס מסווגת, חכניח שס6דס

 : מרפט %) מאס גפורס סגיוח ונס ,חי)יח
 ע31 סכולו לעולס לסועילג1 כתורס כלס וסכווגס . סיויקג1 ונוס סי1עלג1 מס מגדע וראי סתורת גיסגס לגו כי 3ג17חק1כתו
Hnfijiiכוס osj~- 6סר-י5ו)עון,ת ,.וקמר % ot~lrio כי"ר נגר סזס, סנדול סנור וגכ1ן :חכס עם ק , ס6ל5'ו6מרו 
 om ויפלקו כ17ל חכס ססו6 כע1;כ1 16 נמ6תיט יימר למס ג'קייחס ול6 תועלת יכיף ]1ל6 6גס לו יודע. סל6 -מעגין יניס 061 , וכתכוגס כחכנוס ססס מגויס כל "ל יורו סחוקיסס6סילו

~tnlho 
 מעולס סוכ כל לט :יכ6 סחנוח כקיום לזמר ספריי יסיכ oh1 , תועלתס לו תוסג ל6 קלסי תכלית o~s סיסממימין סת1ריי כגגי 610 ספק גלי וגס ,

 06 חכס 6וס סוס יקרץ ל6 כי 3זס סחס1כס . ומסוככ מכס דרך nltSDIno SP 6לו סנו15ת מן ימסך 6יךסגדע מגלתי תסס סכ6 סחועלת 6גחג1 וגוע , )וסוונוח סטו13ת 6לו יתחייגו נד וס 6י על מגיע מגלתי סגפסי וסטויסזס
 %ל ס3ס 6יזס כעכור nP7S י1גל 1ל6 ותתרפק "חד סם תקח 6חד רוסק יקמר 06 כי , סדכריס מכוח 3גחיגתל6
 תסונ1ת 3זס ים ו6ס , סזקגוח כמו 3גסיון סד3ריס סייע 36ל חכס, ס6יס 16תו יקרץ ל6 ססס תותו פעל נדכיוס
 "מתי יעח לגסייך ט6 עסרס ומלס מ16ק סטם מקלו מלוס כל כן 061 : סר3 סימר תם וס"מח סדרם דרך עלסס

 .6!',יס' 5'.נו56-כיס כ' otnnhno ב:מי:ןעמ ח - סגסגס כמעכס)3דעוח"1
 .מכלל,

 סס ססקרכטת לתם . ססס תחכ1ל1ת תסס לך יתכפר ספענלנם_החנעיות ר"ל ס6לסי1ע גפעושת כסתתנוגן לבפרק : סמנת מן מנוס נכל סתתת נגתיגת מליס 6לו לגו ~p'PO זס ותסגי מ7ות, ללתל 1מסס יעח %מי - ,.----
 לתח סרט רנס לגן , כסגים תורת מסר וסוך ספר-מיוחד-5סס %ל-סימנך מסתורם רגיס מנותכוללה

טפס
קרשקש

 ono הזהרה או האכילה. אחר והברכה שמע וקריאת הבכור.ם ושעשה פי' , מזה לרבר ארם טהשבה ישא לא כי )6( לאפרק
 שאומרים והלחש'ס תוכ'רו לא אחרים אלהים ושם כטו לאמרם שלא היים יאשר )ג( : תכלית בו יכוין שלא דברהארם

 : חבר שחובר סי על שהודאה מעשר ורוי כגון פי' הטאסרים, גפנהשלא
פוק
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 ) , פרק נבוכים'הלק'שלישי'מורה

-( 

 45מה

 תנועותיו כהדרגת והמשל , ענין אחר ענין ' האיש כלל ענייני בהדרגת ותחבולהו חכמתו לךותבאר
 קשה השדרה.יותר וחט! ) , מעם קשה מאחריו ואשר , מאד רך שלפניו מה המוח; האברים,ושכונת
 הצמרך .,אשה רחצנים זהיה א , והתנועה ההוש כלי הם והעצבים ; יתקשה שיתפשם מה וכל ,ממנו
 , והלחי העפעפים', כתנועת , מעט טורח בה קמנה.שאין בתנועה או לבדו החושים בהשגתאליהם
 והעצבים , המוח מןסלדו

- 

 א"א וכאשר , השדרה מחום יצאד האברים להנועת אליהם אשר,'הוצרך
 בעצב שיצאו תחבולה הש"י עשה הפרקים, להניע השדרה מהוט היוצאים ואפילו רכותם מפנילעצבים
 החל;להתקשות העצב-וכבר מקצה העורק יצא כן ;-אחר עורק ושב בשר "הם החוטים ונמלאוחומים

 יוכל.העצב ואז נו ויחובר באבר המיתר וידבק , מיתר וישוב' קשות חתיכות החבל טן עמוולהתערב
 זאת על האברלהניע

- 

 ,.'אטנם, ההדרגה
 אשר ובפליאות' הנגלהל להיותו . האחד הטשל זה לך זכרתי

 וכן זך-, בשכל בהם שהשתגל למי גלויות מבוארות כלם הם אשר האיברים תועלות בספרהתבארו
 ?כל הרכות.ולא 'נתכלית כשיולד להיוונו היונקים ב"ח מאישי איש בכל תחבולה ועשה השםהערים
 ער,שיאנננו , א*ביוו מסזנ קרוב לח במזון שיזון מפני החלב להוליד השדים לו והוכנו יבש, במזוןלהזון
 דברים :באו -ההוא-ית' המנהיג מן בעצמה ההנהנה זאת וכמו , בהדרגה ראשון ראשון אבריוויתקשו
 והיניח האדם מנע לפי אנא ולוה , פתאום ההפך, אל ההפך מן לצאת שא"א והוא בתורתנו,רבים
 ית: בידיעתו קדוש ונוי כהנים ממלכת להתט מרע"ה השם שלח וכאשר . פתאום בו שהרגיל מהכל

 בכל ולעברו , ~כע"ש לעבודחו ולהנתן , ונו' והשבות היום וידעת ונו' לדעת הראת אתה ונארכמ"ש
 שהיו כלו בעלם המפורסם המנהג והיה תעבודו ואותו ואמר , אלהיכם ה' את ועבדתם ואמר ,לבנכם

 טעמידים היו אשר ההם בהיכלות, ב"ח ) מינ? להקריב עליה, גדלו אשר הכוללת והעבודה בו רגיליןאז
 לעבודת הנתונים האנשים אז היו הפרוטים והעובדים , לפניהם ולקמר להם ולהשתחות הצלמיםבהם

 המבוארת יתחבולתו חכמתו נזרה לא , שבארם 5פו ולשכבים ולירה לשבש העשויים ההםההיכלות
 לקפלי, בלב יעלה שלא מה ההר אז כי , ולבטלם כולם ההם העבודות מיני להניח שיצונו בריאותיובכל
 לעבורת שיקרא זה בוטננו נביא יצא כאלו אז דומה והיה , למורגל תמיר נומה שהוא האדם מבעכפי
 אבל ל צרה בעת תשועתו תבקשו ולא תצומו ולא אליו תתפללו שלא אתכם צוה השם ויאסרהשם
 )6(-והעתיקם ההם העבויות מיני השם השאיר זה ומפני , מעשה מבלתי מחשבה עבודתכםתהיה
 לבנות וצ11נ1 , ית' לעשוהדלו וצונו , בע' לשמו להם אמתות שאין דמיוניים ולעניינים לנבראיםמהיותם
 כי אדם לו, הקפכן ושיהיה לי, תעשה האדמה מזבח לשמו, המזבח ושיהיה , מקדש לי ועשו לו,היכל'
 והמעשים העניינים מאלו דבר מעשות והזהיר . לפניו ושיקפירו לו ושישתועו לה', קרבן מכםיגד?כ
 ואמר המקדש לבית כהנים והפריש , אחר לאל תשתחוה לא כי , חג' יהרם לאלהים זובח ,לסלתו
 ובקרבנותיו, בבית עסוקים שהם מפני להם שיספיקו פנים כל על מתנות להם שהיוחד וחייב , לירהט

 טובשםאפר
 סחחי5 5כן , כחס סחורם סיקר-כל וזס מע"ז יסרקיחסם 1ססגועט סחוף כ5י יכד טסם ס"מלסי סט5ניסי סקרגגווו סרג זעת מגסי מסגי ונס , ר06וגסטאק,ונגות ל') . וגו' טויסס מנטלך 6סל סע35יס וסיס א לבפרק
 "כמתו כגודל סר3 סר6ס ,-ולמס לקרננית פיכרסרכ כי סמוסיס )מסגת שיגיס סס 6סל סענניס onth סססס
 כדי סק7מות 61מר תקריס לגן טעמו יקפלו 065רכיס כחזועס סקענס 3סגועס 16 3,ס יסמיקו ר,פס1סיס סעגניס6ז

 סר3 וסגיך : וכו' כסתחגוגן וקמר , וריחו טעמוסיקולו י3ל ערוג אתי סססוסיס סע35יס גן נס יססיקו כיסעסעף
 וכמדרגת ס6יכריס 3גרי6ח סעגיגיס מסגי 6חד לגל"ot-s'i סע35יס סקר 36) מסמום, גויד'ס ~otJiPO D'DtnD 61)1"מר
 מן כעגתם סס7רגס ז6ת נמו וסוגחו סוייתו 6חרתגועוחיו סס ועורגים מיסליט עמסס סיחערכ סנריך ססוסיססכיח'

 ל65ח h~hn וסוף גתורחגו, רניס 37ריס נ6ו ססו6סמגסיג
 רג1ח, מעמיס סרג 0גי6ר כמו ס0למ1ת לספיג גדול מונס מסרג) גי למורגל תמיד מטס ססו6 . וכ1, סססך 56 סססךמן
 חנקסו 1ל6 ח15מ1 ול6 תתעללו פל6 6תכס 015 ס0ס לעגודס סיקרי וס  כזמגגו קניך יג6 גשו 16 יוחסוסיס

tnutrnט3ירס סי6 כי , וכף  כלמוכס  סתרי סגגי6 כת"ס מכסס מכלי 5ססגס עי1רטכס תסיס 6כל 5רס גבס 
 די ל6 1ס  סטופר י33י6 סכלים, סע13דס כל 6ל6  והריס ירין שיטר 6ין כי , סגכדליס סיכליס עיירם כחישמטיט
  וספן . סקרכגוט 3טכין  סטגין וכן , סמורנל  סמך  טסות לטס  דין כיס תיסוט 6ריט לי  טובין סט 6יל  משטר? יסוכלוסל6

 לט3ודס כסנים יספריט ו כסר3נוט סימר מס  לסייס 3כ3ר מבמר 610 כי וכף גנית י63 כתלי 16 דורס יסיע56רי

 י,'"ש,'"%:ב:גןטמ;,,
 יון%,טן:י

%י-4שיא%"=-
קרשקש

 לשמו! אלא יעשו שלא אוה ולצלמם לכוכגים הנעשים העבודות אין אשר ולעגילים לנבראים טהיותם "עתיקת ו6( לבפרק

 ,,ק . . - אותם קעתיק פירוש ית', אמחות,לשמו להם)
 12 יב ח"ג[ 3ב1כים]נירה
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 לב פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 הפנה והתקיימה ע"ז זכר שנמחה האלהית הערסה בזאת התחבולה והניע , והכהנים הלוים מתנאוהם

 אמל וישתוממו הנפשות יברחו ולא ב , ואחרותו השם מציאות והוא , באומתנו האמתיתגונדולה
 בבילוע בהכרח הענין מזה תברח שנפשך יודע ואני . זולתם עבודות נודעו ולא הורנלו אשרהעבודות
 והושם מאד מבוארות עצוטות ופעולות מצות יבאו איך לי ותאמר בלבך ותשאלני עליך, ויכבדטחשבה
 השם שעשה תחבולה הם כאלו אחר, דבר מפני הם אבל לעצמם מכוונים בלתי כלם והם זמנים,להם
 יכלת בנו ויתן הראשונה כ11נת1 לנו לצתת אצלו היה מונע זה ואי , הראשונה כזנתו אל להגיעלנו

 טלבך הסיר אשר תשובתי שמע . השניה הכוונה צד על שהם חשבת אשר לאלו צריך היה ולא"בלה
 אמרו והוא בשוה הענין זה במו בתורה בא שכבר והוא , עליו שעוררתיך מה אמתת לך ויגלה החליזה
 שהסב וכסו תו', סוף ים המדבר דרך העם את אלהים ויכב , עו' פלשתים ארין דרך אלהים נחםולא

השם
אפופי טובשם

 נ"ל . ויסחוממו ~(PIVP יגולחו 1ל" נ : הסירס ממוע )אייס דעת והוך , גיחות לריח  הקרכגות רוססיאגל  וגרונמחק
 ע1כךי כהס טהורגלו כעגור עליסם ג5טוו כי 3קרכגוחסר3
 סגמחק עד כקרכגוח 5וס עליו ססורגלו ממס לסרחיקס כוי לכן , עליו סהורגלו מס לסטליך o~s כסטר ו6יע"י

ostti)6101 הגדולה הפגם 1)תק'יס ע"י ע731י וכר 
"tefln 

 6מח כיס oh הקב מהמכמיס ורכים . 61חד1ח1 ית' הטס
 על עיר גת מי תעשר וגט3ע  סקרנן יסוכל  קרנן )ח סקרים  לת? מע"י ססרחק1ת "גל 3עגמס כווגס o~s 6יןטסקרנגוח
 הכללס  רמנ"ן יירכס , לצי כליל  טילס ייטל?י יטרלל  על  סיעתית נצער תל3  טל? סתרים ht))O onS יימ1"ל ,סערן
 . מע"ץ לירחיע ?ירסן טע0 05  קררן כפרייו למס 31לע0 %ת ,  תרכן וסכל  וסין  בריסון "ר0 יקרים לס? ג"כיסח?

 , סחיכם מן גח ~ph' כעת כעלס ע"ו היתם טל6 טווח סבין , הת61ר וס su מסיכין סיו סרב כדגרי סמחויקיסתחכמיס
 גח סקריה ולגן . יעכדס hs 16 6ליליס 6לס מעכור כעלס ע"ו ים כעלס )מ65 ס"דס ע1ך כלכי

~psilt 
 : קרכן

 מוטל וס 6ין גי לoh 6 כשמס מכביס סקרכג1ת 06 לקמח מגס מטיכ דיגי 6גי , סגרגוגי );טס רני סחכםדאמר
tsPכי,ס הגס hlr~ ול6 המקטים ל6 כי 16מר וחגי , סרג ן3רי לסכינך עלי המוטל 6כל , פירות ot~lnno 

 והגערכו סק1סי6 קבלו כי קמתיריס ו6ס , סר3 6מר סל6 מס ע5 סקסו כי המקסים 6ס הרכ, ןכ).י הכינוסקוריך
 סקרכן סטעס אור ל6 מסם רכינו כי וס וכקור , עונד סם גססן כעולס ע"1 טיס וסוך , טחינו מס והגיחולסתירס
 לגחסכ הווורגלח טהענ71ס ממר 6כל , תזונו גמטך הו6 061 , התחיריס והחיר1 המקריס טדימו כמו )וע(ולמרחיק
 ססכי6 טמס hSh , קליו טגחסלל סקוס כנוו לסגיו וטיקטירו לו ססחח1ות יתעלס, לו לעט1תס ססס העכ171ח hlOלקלוס
 וכקלו , לבלהות להס והגחסכיס סן1תיס הסס ולעגיג'ס לגכר6יס לעסותם כהס רגילים מהיו העכורות 6ל1 לעט1חלמותגו
 , כ66ס סס6)ויגו מס כסס עכור לכלתי לע31ג( יכולינ( סייגו ול6 הקרגגות גבלו ס'עכד ראוי טילוס ריטון ותוסכלהו6
 tnb(tm, כוס טיחימת כדי  לטס )עיוד ככס סרס ול6לוסית ל5למיס סע3ידות  כקלו  ע1כו,יס טסיי)ו סכונו יתעלסוגוס
hSעכור כן קנו 6כל מע"ז קקבכן.לסרחיק.  סיון~ ph 'לעכ1ד טסורגל)1 כמו ס 

~tSh 
 3תפלוחיו סגע3דסו כמו , 3ו

 , כמגסג ס' לעכור סקרנן הקריב סגת ,ס על ptpnh התטוכס . קררן סקריכ למס tUW מיתה ל6 ו6ס 1)ח ונגיז הר6ס1ן"דם סקריכ למס חע"ו סרחקס רמזרכן טעם סימר-ob ק"ל רכלתן 6מחית,[46כ עכוןס b'ol לכר ללנ לעכרו )וכל ו6ס.1לתעגיותיו

 גוכל סל6 כמו כ6ל1ס טג6מיגה1 מס בו )ולעכ1ד nOS(D נוכל סל6 מפגי וסמגהג, מסרגל כו.י61 ל5ו1ח)1 סחורם ססכי6 _ונוס-
SljfinSn~-טהסס טג6)וין -וכמו , "להים למי-סה61להוונע' Osr~t 7כור כלי כלב לעכזו )וכל ו6ס ו5עקוחיג1 חפלחג1 יקבל 

 יתעלק 'bSD-סמחטכה.13 כמעטין-לקאן ,ן"3ולדנ , 1ז1לתס 1ט)!61ל כקרכן גח עניו ולוה , כר6ט1גס 3ע5מ1 המכווןוסוס
 חמס -61יני - . סרכ כד45י סיחויק למי סקוריך pht על ס")ות'ת התסוכם סי6 זו , כס)!יכ( 6ל 6ל כפיס 6ל לככגווגסך
 נמל6כח וידעו עגיגס סר6יתי סחכמיס כל על 6פל6 6כל , סדרר כחכמת ל6 ,וטריקו כס61 טכס סיס סו6 כי למקטםעל

 ל6 לך ס6מרתי מס סו6 סרכ כוות כי SD 16תך סיורם ומס . קוקוס לס ונחגו ~htQlp לז6ח הודו 6יךססגיון
 תסס, סס6יר זס ובפגי , וכו' עכטלס כלס הע13ד1ח מיני לסגים סקוס הכמחו גורס ל6 קמרו , סחטכוסומס

 כעגלן להגיחם לסכול יוכלו טל6 תסגי 6כל , מוזגו סגמסך 6תת 610 ו6ם ע"ו מרקקת תסגי 6מר ל6 סרס,סעכ1דוח מיגי
 התפלס, -jpg'i 'דמה ססגית הכנוגס גד Tu הע:1ךס תן וין ריס אטר 6מר, כן וכמו , היגס 56לגו וס"ססחפלס
 ססמקסיס 16מר ממסרס ואני : סגוכר סחכס דגרי ע"כ הר6סונס, סכווגס ~Sh 3קרכס (ותר כסאח--16 טיתחלץ65ס

 ולוס 01bPD מספך 6ל הסכך מן ל65ת אסר 6י כשפלס סרכ סומר ממס יר6ס וס , סרג כותת סכינווסמחיריס
.?fi-.טבע לגי טפסר olhn 4ל-511-.5הירלל טו"מ , bSi-ודעאל- יקלס-_2נעס_ר_נינבובה_לעבט וכקטר-ס nsstj סר" 
 לו וממונח לו התקךס וטיכוס ייקלטו לו סיעסוס להלעיס עסיס 1 )56ר-ו: סעכ,דות 6ותס כל 5וס !כו' עלי,.גמלו

 כי כלס ססס nl~l)uo ודיגי לסגיח סיפגו גריות'ו 3כל ~plbl)n חכמתו גזרם ול6 לו, וסכסניס לו וסעכוד1ח שוסקרניות

-
 מ"1 ארק כמתעיין וגס , מען! להרחיק כלס סחורס כל כוונת כי וסוך , מפרק לזם יקדמס סס קךווו 6טרספרקיס גץ"'ו'שאן4זוי"ייי( ,,5*ילע-1,-ש4י"ןןשין"ן

 ~Ief ר6ס1ן מנסכל 610 כי o)no וס כ"ס עיז, הרחקת לעכור סיתם 14 כי חר6ס ככלל לקרכגות הרכ טעסכסגתן

 ודכ, וכסר לחס לפגיו טיקריכו ר6טון מנסכל טסו6 החכס וס מPhn 65 ידעתי ל6 , סקרכגות אלו סיעכדרצוי
 וקסרנל , 6ג"יס רוב כסימ65 6ל6 יקובל ל6 1המפורסס המפורסמות מסענ71וח ,6ת ני , וקטורת וסמןויין

 6גטיס סימ165 רצוי היה ושמגהר סגי17ל נעבור הקרנגות OQO 5וס 06 61"כ , כטכסיס 6ל6 ינוגף ל16סתגסג
 , קרכן החריד למס כעולס יחי7יס סי1 סס גי מגסג גמנ6 ל6 וכניו 6דס כזמן ו6ס , סמגסג וס סיגסיגוסרסיס
 כמו מקוס 3כל טיסיו הקרכגוח סט6יר ל6 למס סחכס וס כת"ס סקר3גות 63לו יעכר ס4וס ר6טון כמנסכל סיסו6ס

ססס6יר
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 46סו לב פרק שלישי חלק נבוכשמורה

 מה יראת טפני זכרנו אשר המצוה בזאת צוה כן , הראשונה הכוונה שתניע עד אחרת דרך אלהטבע, לפי לסבלו יכולים היו שלא מה יראת ספני תחלה, מכוונת היהה אשר הייכרה הררך טן אווזםתשם
 ידיו ירחץ כן ואחר להם והדוטה ובלבנים כחמר עבדות מלאכת על שיגדל האדם בטבע שאיןכמו גי , עלז והנחת יתעלה השנתו והיא , הראשנה הכתה שיניע עד הטבע לפי לקבלו לנפש יכלתשאו
 העבודות מן רבים סינים על שיגדל בטבעו אץ כן , פתאום הענק ילידי עם וילחם מלכלוכםלשעתו
 וכסו , פתאום כלם ויניתם , ראשון כמושכל ששבו עד הנפשות אליהם נטו שכבר מורנלים,ומעשים
 ומיעוט במדבר שההליכה שנודע כמו , נכורה שילמדו עד במדבר אטום להסב השם מחכמתשהיה
 שלא אנשים כן נם ונולדו , לבב רך יולידו והפכם הנכורה יולידו בהם וכיוצא מרחיצה הגיףהנאות
 ה' פי ועל יחנו ה' פי על , רבינו משה יד על אלהיות נמצות היה זה וכל , ובעבדות בשפלות'5רנילו
 עד אלהית בתחבולה התויה מן החלק זה בא כן , סשה ביד ה' פי על שמרו ה' משמרת את ,גמעו

 1 הראשונה הכחנה היא אשר האמתה )נ( ג בידם שתעלה כדי הטורנל, המעשה מין עםשנשארו

 השאלה זאת תחייב , לקבלה יכולת לנו ייתן הראשונה כוונתו מצוותנו לשם היה מונע זה איושאלתך
 היה ולא , להלחם יכולת להם צתן פלשתים ארץ דרך שינחם לשם היה מונע זה ואי לך ויאמרהשנבז
 היעודים סבה על שלישית שאלה תחייב וכן , לילה האש ועטור יומם ענן בעטור הסבוב לזהצריך

 שכונת אחר ףאסר , העבירות על יעד אשר הרעים והיעודים המצות שמירת על יעד אשרהפוכים
 לקבלה יכולת לנו נתן לא למה בה, הכתוב ככל בעשה התורה ואת שנאמין היה ורצונו הראשונההשם

 , נטרהו אם סמנו ולהנקם נעבדהו אם לנו להטיב תחבולה לנו עושה היה %א , תמירולעשווזה
 שזיע עד לנו השם שעשה תחבולה כן נם זאת כי , כלם ההם והנקמווז כלם ההם הטובותולעשווז
 העבודות ורחוק רצה העבודה.אשר מעשה רצף לתת אצלו היה מונע ואי,ח , הראשונה כונתו אלמטנו
 אחת תשובה ממינם שהוא מה וכל השלש השאלות אלו על והתשובה . בנו מוטבע טבע מאסם,אשר
 טבע אך הנמצאות, מאישי אחד איש השם ישנה מבע שנוי שהם פי על אף כלם שהאחזות והיא ,כוללת
 זה לבבם והיה יתן מי אמר הנדול השרש זה ומפני , המופת צד על כלל השם ישנהו לא ארםבני

תו'
 מותשםאידי

 סקר3ג1ח סתיו למס 6כל , וסאסקס סחסלס ססס6יר . סל6טחס הכוולס סי6 6טל ס6מונס ג : גן גס שסוממו6%
 דכריס 1סס 6חרח כוונג סוס 5סס 61ין מע"זלמרחיק

 תגל 5י גי לך קומר ל6 6רעכ 06 כמקס סמוסכ5 כנגדיעס1ס
~hlSnl 

 תכליתם סכל למס סקרכגות סס6יר ל% לכן
 יעסו.מס est ע"ז זכר )ממק 6חח מססחס יני ועל מיוסד ומקוס געסיס סיסיו ידי Svl , מעלו לסרחיקסוטוגתס
 ראי , מע"ז להרחיק סיתת סגווגחס כקרכגות סרכ סגיון מס סכל סכ6ור תכלית סיתנ6ר 61חר לעסות, רשיס6ין
 כוס ס6מחיח וסתס~כ0 . סחכם וס 6% סקוךמיס סחכמיס ל6 0תיר1ס ל6 1סמתיריס סמקסיס סקסו 6סר סקוריך 6לסגס1ג
 6ל6 , נח לקרכגות 1ל6 צגיו לקרכגות 1ל6 6זס לקרכג,ח 65 טעם גחן ל6 סרכגי

'plp 
 3קרגג~ח 015 סרס למס טעס

 ססס 015 למס כן 6ס כלו סמזמ1ר וגן 16כימך וכחיך על ל6 ס6מר כמו סחיס 1ל6 6כיל0 ל6 לפניו 6יןוכי
 ל6-יעכד1 ו6ס , לו סעג71ות.ו5נס_סיענ7ו ,6לוסוח.כ6ל1 עוכ7יס ססס כומגיס ססיו למס טעס סרג החן ,כסס
 שרייס למחנח_מ:ע:1_קעןקכק טס.כ6לו_סעגו7ות_גי' לכן גסס. מסרגל לרןכ ותכסף גסטס תסת1מס סעכו7ות.כקלו
 למרחיק סו6 סקרגגות כוונת כי תכין עמס 6סר גסקדתוח מסרק מס סרכ ססחמיל מס וכסתכין , סג517מייחול

 קריפטון ל76ס טעס גתן ל6 וסרב , 13 תסיס תוגרס גל 6סר מחולי מיק-5ע"דבבןי.4-ךעתגולס_ועמנס.2טגקןקסיר
 כמו נח וכן סקרכנוח שלן יעכר סססס חסכו וגח וכניו כעגיר-o7~r סטעס סיסים ו6ססר , לסמו6ל ול6 לגסול6

 קרכן 0קריכ ל6 מעכס 076 כי כוס Oth1J)S , pnhol  לענוד מס ר6ויס סעכ1דוח ס6ל1 זרם ע13דס עודדימחסכו
Qbtסחטו כסי סו6 וס6מח , קרנן סקריכ יח וסיס ו כן גס סנן לו ים ז"ל רכ~תיגו דעת כפי קרנן סקריי 6דס 
 73רך ולסדריכם לצגיו מע"ז להרחיק כדי קרכן גח סקריכ מע"ז לסרחיק כדי סקרכן טעס ohl , ר6סון סרקע, כמלגות חורה מסנט סגגכ7 כמסרו סריס ס6מר כמו ג7ולס טעות ס6גסיס וטעו 6ג1ס כימי כעולם ע"ז סיס כ3רכי
טמו קר3נ1ת לסקטור ססס ק-מיס מגסג 0י0 כי גורך, 6ין כן גס Shtnnt קרנן סקריכ למס לכלונס טעס לתת ומגס ,ס' o#P6כמו י1ס מעטרים נסחות למוליכן למס 6יססר מסיס עם מגס 6רכעיס נמ7כר מלכו יסר6ל למס , גפל 

 לסס גרס opbwn ו6ס , סנ0 63רכעיס תותו סלגתס 61תס רס"י סכחכ וכמו יום עטר 6חד תורס69מרס
 וצן%ימ-~ob-1,%שצעלו%יי:ט!t)D~Ptט?ק%~ן,ף-

 75 על כ5ל ינוגסו ל6 סמיגיי סטכע סגמ65ות מסיסי 6ח7 6יס טכע סיגוי ססס פי על 16 כלס סס6ותוחוט6
,nDtnOoh-שי-י;"-,י'" שיי קפי י"-D)U -,1' -"ונ%'" י 'יי"','"גיי",,ייין':י' 
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 לב פרק שלישי הלק נבוכיםמורה
 רבים במקומות במופתים הפנה ואת בארנו וככף ,והנםול.והעוגש,) ור,וע,הרה המצוה באר ,ה וטפם ,וט.

 , יתעלה השם על קשה אדם סבני אחד כל' מבע ששנוי סאטץ שאני מפני זה אטמתי ולא ,מחבורינו
 הפסת ' כפי לעולפ ירצצו ולא זה -לעושות כלל יצה ל% שהו% אלא ה היטלת; תחת bau1 אפשה הואאד

 ,  ההוא .האיש מן שיהצהו:ייתעלה מבמ.אדסילמה חושל; ,נל ,טבע ,שטת ;םרצזנו יהיה 1חל1התוריוה.:'
 מן הטין זה היה כאשר )כי ואומר כונתי אל וכנשוב. . כלה התאהל  ולנתינת הנביאים . שליחות בטלהקו

 העכורות ממעשה כהן וכיוצא והתפלה והצעקה ., השנוה הכהה צד על הקרבנות לואר רוצההעבורה
 שזה והחג , נדול הפרש המינש -בין,שני' שם ) אליו בהניע והכרחיות הראשונה הכונה א5 קרובותיווסר.

 שהקה כמו עלינו 'ל%.חייב. , יתעלה לשמו שהם אע"פ , הקרכמת רקרבת לזמר רוצה העבודה טןהטין

 החפץ ושיקריב.מישיזרמן , יזדמן באשר היכל שחשה לא , זטן ובכל מקום בכל שנקריבן ר"לבתח~הי
 בעלתו, טקריבץ ואין ה., יבהר אשר המקום אל אחד בית חדושם עלינו זה כל נאסר אכל ירו, את,ימלא
 זה כל הםיוחי', זרע אלא כהן יהיה .אא , תראה אשר טקום בכל עולותיך תעלה פן לך השמראטר
 אבל ; לגטרי להניחו חכמתו נורה שלא, .מה אלא סמנו יהיה שלא העבודות טן זהךהסין למעשהענין

 וזולתן , והתפילין , והמזוזה ,, הציצית וכן ק ; ושיזדמן ,מי וכל , מקום בכל טארת היאהתפלח.והתחנה
 שטוכיחים הנביאים בספרי הרבה נמצא גלית-,לך הענין,אשי זה ובעבור , העבודות,היוםות,יהןמן
 כוונת לעצטן מכוונין שאיק להן ,;,-ובארו להביא,1'הקרבנות והתחזקם השתדלותם רוב. על אדםבני

 , ה' בקול כשמע חבחים בעלות לה' . ,החפץ שמואל אמי 7. )אייהם שריך אינו ושהשם , מאדצריכה
 ביום צויתים ולא אבותיכם דברתי.את לא ואמי,יימיה'כל ה', ואמר זבחיכם ?וב לי לטה ישעיההעמר
 .או דבריו שראיתי מי כל כעיני הטאמר זה הוקשה וכבר , לעם לי תהיו ואתם לאלהים לכםוהייתי. בקולי שטעו לאטר ;איתם צויתי הזה הדבר את אם כי , וזבח עולה דברי ,על -מציים מארץ אותםהוציאי
 אמנם ) בזח באו המצות ורוב י חבת עולה בדברי צונו שלא השם על .ירטיה יאטר איך, ואמר ,שטעונים
 שתשעוני היא אמנם הראשונה שהכונה אטר היהוא וזה , לך שכאלתי מה הוא המאק"ג זהכוונת
 , הבית אל וכיון בהקרבה המצוה ואת , לעט לי תהיו ואעם לאלהים לכם והייתי זולתי תעברוולא

 שם שיטחה עד לשפי העבודות אלו העתקתי ובעבזרה הפנה זאת בידיכם שתעלה בעבוי היתהאמנם
 , בעבורה שנעשה במה והתחזקתם ההיא התכלית ובמלתם אתם ובאתם , יחודי פנת ותתקיים זרהעבודה
 והלוך לבעל וקטרתם זרה ענודה ועבדתם אוא-, לא ויאמלל בע' כחשו בטצדאותי, ספקתם שאתםוהוא
 אשר הקרבנות ומקריבים .ה' היכל אל סכונים ונשארתם וגו', הכיח אי ובאתם אחרים אלהיםאחרי
 זל מפירוש . ולי , ראשנה כונה מבמנים היולא

 כסו גלויה טבוארת לסבה היתה היא כי מצרים, בפסח שכלך כלל שתטריד צריך ואין 1 כלל תבחעפה דברי כה היו לא בה שנצטוינו טצוה שתחלת יחד ובקבלה בכתוב התבאר שכבר והוא זכרנוהו,אשר בעצמי הענין לזה )טכיא והוא אחרים פנים הפסוק,
 מה הוא -הפסוק כזה אליה הרמוז והפצת , סמים נארא היתה שהמצוה ועוד , לבאר עתידשאני

אפוי 8וב וס.
,'1ey~r נו 

1Dao~1%ף חקו"גיעמסןץםוןע,ן  גא*אשס"ץנש%:אףשק2 _%ש 
 סיג,)ס סול סק1ליס סמעס'ססזגניס

 וסו"
 קנוס סוד_

512נשש1 156-סמטח ,ט6 5פ5 -געעמס ו6יגסי,מגו1פס .מיעט עקד"יק , גזל"
 651 זמן וגכ5 נרקיס קלק%י3-גלגל sffi נ"ח5סג סיס כלסר ע5יגו יחוייג ל6 יח~ס' יטמן ססס סי 6ףסקרגגוח

 5מעס וס ~ג5 , חיאל מורע ib,.b'ol 656 ו65 ,.. חר6ס 6סך. מקוס  גכPIStp 5'1 תעלס קן 5ך מסמר סימרגפו
זס

 3ג5 מס 01חחיגס סחס5ס :'bh לגינוי_, 5סגיחן חכנוו4 גזרם ס65 מס %h תמגג יסיס ס65 ספג~דוח תן סמיי
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 י4מז , מ לב פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 כי, , מצתם טארח אווזם ההניאי ' .ביום ואמר הפסוק בזה התנה ולזה מצרים, הראת אחי בושנצטיצו
 תשמע שמוע אם שם לנו אמרו והוא במרה, נו. שנצמוינו טה הוא מצרים יציאת אחר שבא צוויתחלת
 איפקוד, נמרה ודינין שבת האמתית הקבלה ובאה וגו', וטשפמ חק לו שם שם תו' אלהיר ה'בקול
 . הראשונה . הכונה היא וזאת העול הסרת והוא הדעין הא ,;זהטשפפ שבת הוא אליו הרמוזוהחק

 אמנם שבת מצות שןקר- ידעת וכבר , דלולם חדהש והוא האמתיות הדעות אמתות ר"לכסו-שבארנו,
 אמהיר) עם עוד. והכונה. ~ '; המאמר בזה bffi) פוק ל )תיק שבארנו כמו ולקיימה הפנה זאה לחזחהיא

 עולה דברי בה היו לא, הראשונה שהמצוה לר התבאר כבר, הנה י. )אדם מבני העול להסירהדעות
 אשה. הוא ירמיהו )אמרן אשה בעצמו הענין וזה , שזכרנו כמו. השנית הכונה. צד על שהם אחרונבח
 . הכונה ובין גינה, מבדלת היזעה %א הראשונה הכונה בסכלה לאומה; ההוכחה צד על בתהליםנאסר

 ועולותיך אוכיחך ובחיך על לא אנכן אלהיך אלהים בך ואעידה ישראל ואדברה עטי שמעה אמר ,השנות
 השנה היא זאת הענין זה שנכפל מקום ובכל , עתודים ממכלאותיך פר מביתך אקח אם / תמידננרי -

 ., .'ן -!; , , י : בו והשתכל מאד י.והבינהובו

 שלא יכולה, בכל %מעמם בהם ולבוז התאות להרחיק כן נס השלמה התורה . בועת מכלל לג .פרק
 ,. 'ושלותם;'אםנם:הוא )ההטון תאות שרוב ירעת וכבר. , ההכרחי אלא מהםיכמן

 בשלמותו . ג"כ לו האחרון,-המזיק האדם לשלמות המבמל וזהו , ובסשנל , ובמשתה ן בטאכל )בהרבות
 שיעשו כמו לבד התאוה; אחה בהמשך כי הבירע והנהגת הסדינה אנשי ענייני. לרוב המפסידהראשון
 והדאגות האנחות הטבעי,וירבו זמנו קודם האדם ויאבד הנוף ויפסד העיוניא התשוקות יבמלוהסכלים,
 ) ההנאה משים הסכל היות זה לכל והמביא זולתו, שביד מה לקחת והמלחמות והשנאה הקנאהוהחרבה

 התכלית שיבמלו.זה מצות לנו .בתתו תחבולה יתעלה השם עשה ולזה . ; לעצמה תכלית.מכוונתלבד
 מכוונות גדולה כונה חח , לבד ולהנאה תאוה לרוב שמביא מה מכל ומנע , צד בכל בה מחשובוירחיקו
 מרבה שהוא מענינו שנראה מי להרוג שצותה איך התורה דברי תשתכל הלא , התורהזאת

 בבקש"
 הנאת

 יבערו ולמהר באבנים אותו לרגום וצוה , ומובא אמרו.וולל והוא , ומורה סורר בן) והוא והמשתה,המאכל
 כוונות מכלל וכן .תאותו; ברוב מוכים אנשים עניני ויפסיד רבים רמית ענינו שיגדל קודם העולםמן

 י,4ה ,,אך להכריו נשמע בלתי קשח יהיה ושלא להכריו, נשמע אדם ושיהיה תרבות,התורה,
~wly את ומלתם יתעלה מצותו ידעת כבר , רצונם אל ושב לחפצם אליהם ונשמע אותם ,ועונה הברזורצון 

 1 שנשמע במי ונאמר , .ושמעתם תאבו אם ,. ישראל ושמע הסכת , תקשו.עוד לא וערפכם לבבכםערלת
 מכוונת זכן אחריך-נ%וצ", משלני המשל צד על.. 5ו ונאמר ועשיט, ושמענו שצריך,לקבלו, מהלקבל

 הכהתל הרחקת כלואר והקדושה, הטהרהרמזורה,
 ולהשמי

11QO שאני כמו יוכל, אשר בכל ,ולמעמו , 
 )) ירשתם אמר, התירה לקבל. האומה לקדש יתעלה השם שכשצוה סח)ק( ",ס מ"ט )כסרק לבארעתיד
 .;,כמו,. המשגל הרחקת היא שהקדושה באר הנה , אשה אל תגשו אל ואמר , ומחרהיום
 ' . והייתם והתקדשתם ספרא ולשון , יהזה קדוש בנזיר כאמרו קדושה, היין שתיית שהנחת כן גםשבאר
 העבררנ קיאה. 5ן ומהרה, קדושה הטצות אלו עשייתן התורה שקראה וכמו מצות, קדושת זוקרושים
 וניקוי הגוף ורחיצת הבנדים אמנמנקר שאבאר, כמו מומאה, המנונים הדברים ועשיית המצותאלו

הזיעה
 טובשםאפודי

 )4סו6  ח5היס rihn. 16תס, סיישל כיוס  6חר גמגריס.ו5כן . tb(o מס 5קלנגוח עג')' 12ג)קו ] גו וספתכן פ6י ותטגנוז
b'jt1QDר6סוגס טווס  b)b 93ילי.  פטתטי סקופ 06 מס, כהמרו נמרס פג5טויט מס סדעום מן )סעח'2ס סג)ס כונס 

" סיכתם, סוד 6ל סרב -רמז גס ס)נ"'ו"ח,תסס ן ,סקג55,ה"מתיח jhjt~)t_pbnnt, 6וק 5, סס סם וכו' 
 סס סדע1מ_.,סמחק וריכס כתרס'6יפ712, י7יגיס מקח ,י - , ,,. -
 ,,  "רם  סופיליסמ2_.ב~ול,גגן" ,,ימטספ חס 3כ"ך סעו5ס"וסנ6,הגקך6 חחס SD~ מורס_ןכבוס.מקמג)ס4קע,2ס,וסנח

 טל ייס 6ח"ו,סר, ,3סס 15ג .קקרגגוח ולעס , ריטילס ייס יום  ולכן  נטיפם  סתסין ן, וסממן-6פגן%שתי5
 , מן גי.עחיק~ סגיני טוגה  "65  ר"סינס  כוט בן22גונע"שעולס, וסספכל.לו.. .ט6ד  וכיעסוטמרו ג לעומס תכ~גיס  d)'h יע3,הנ4בוןם4יגנמעושברייפ סהל וס,טייגין  יכגלמי6'יי5סל  גמו.טכרט_: ססג,ססטוגס.
 ל" ססס וכי מגס "רגע,ס יסר"יכמלל5 סלכן )6סר כן ו5וחכל כטמרו סרכ רמו וגס , 65גש.ע",  5י4  6ס4_מןע,מ

 ירנסל.
 : מחוודיס וכלן ממחקיס גלו כי ס1ס1ועד תפתלפי  ספרן כל  טיטויין  סרטיי וסילל .  נילליס לי תימריס י3,תייס  3ייייס _סס יסמיססיס  סמין,לסגוח.טכע
 על SDln חס ן עסו כמעסיס  ימכתיס 5טר סספן יסו(רפי 93ר3טס יר3 רסס  לך  פירססי כ3ר טוב ססאמר

 . רססי סיב סרכ דטפ ומ כטניה לי יגל ,סטר, oh  מסליו יססי יליסיר יספסר יירמס חי  לידיןספסרי
 .~ U7~? 1 ייבל , סרג יבחר. ממי  לימפ ממכיס יותר, ,חרפ לגון4טפ תעליס י3ןרגגוט

 3סס יכמש סל6 סיטלפ נכל ולתעעפ 3סס ולנוו  סת6תס להרחיק כן -מכ55_טמע_קתין_,ישס לננסרק
  גוס )רג סגווגס , וכו' ססכרקי  6656

 כ1יגק ככס קיכ51ת 3כ) 5"1 5סרחיק מתורס  טכןגס  גטו גי  סמרי
מתורס - --------
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 לר לג פרק שרישי חלק נבוכיםמורה
 הדעות כע הלב ופהרת המעשים מהרת אחר אך , התורה זאת מכוונת כן נם הוא והלכלוכיםהזקה

 רוב עם לבד הבנדים וטהרת ברחיצה הנראה נקוי לאדם שיספיק אמנם , המגונות והמדותהטמאות
 המתקדשים בזה ישעיה אמר הגנות, בתכלית הוא , ובמשגל במאכלים והשלוח בתענוגיםהתאוה

 במקוטות ויתקדשו ימהרו עמהם אמר תו', החזיר בשר אוכלי בתוך אחת אחר הגנות אלוהמפהרים
 לאכול בהשתלחם וחטאתם בסרים בתיהם ונווך בחדרים יתיהדו כן ואחר , והמפורסמיםהטנולים
 , האסור במשנל להתיחד בתוך אחת אהר באמרו רומז הוא ושמא , והעכבר והשק,ן החזירהאסורים
 , התורה כונת זה ואין גופם, והנאת תאותם עם הם תוכם אבל מנוקים שננליהם א המאמר מןוהעולה
 מי על שלמה העיר וכבר . הנמהר נקוי אהר הנגלה ולנקות התאוה למעט הראשונה הכונהאבל
 מהור דור שלמה אמר רעות, והמדות מלוכלכים והמעשים הבנדים וטהרת הנוף רחיצת אלשיכון
 הפרק בזה זכרנו אשר הנזנות באלו כן נם וכשתשתכל , וגו' רמו מה דור רוחץ, לא ומצואתובעיניו

 ! זה אחר שאבאר כמו הכוונות, אלו ידיעת קודם נסכלות סבותיהם היו רבות מצות סבות לך יתבארוב
 הענין כפי התורה תהיה ולא הזר, לדבר תביס לא שהתורה כן, נם שתדעהו שצריר מה לדפרק

 בו יבחן אמנם מועיל, טעשה או מדה או מרעת ללמדו שירצה מה כל אבל ,המקס
 השעור ספני אדם מבני לאחד שיבא להזק ולא מעט הנמצא לענין יביט ולא הרוב על שהםהענינים
 אשר הטבעיים הענינים לבחון ועליך , אלהי ענין היא התורה כי , התרייה ההיא וההנהנהההוא

 שהתבאר כמו פרמים נזקים מהם ויתחייב , בכללם יש )6( בהם הנמצאות הכוללות ההםהתועלות
 בבל תשלם לא )נ( התורה כונת מהיות לתמוה אין כן גם הבחינה זאת ולפי זולתנו, ודברימדברינו
 הצורות כי , דתורייה ההיא ההנהנה תשלימם לא אנשים מציאות בהכרה יתחייב אכל ואיש,איש

 אחת ופעולה יתעלה אחד מאל הכל כי ב ואיש, איש בכל שראוי מה כל יתנו לא א המיניותהמבעיות
וכולם

 מגבשם
 5סט5יס ססלתסמתורס

 סגו"
 כמרחקת סגפט ססטליס כמו

 PJll)O -563ו -3"ג וכסתסחכל : מסח",וק 3סרחיקו ,ע"ז
 , עררת 61יסור גךס כמו מתורס מן רצות מכוח 5ךיתכפרו
 "סר סנונ~ח 5כ5 מכס גתן פרקים סיגי 63לן סר3וסגם

 : לרוכס 16 כתורסכ6ו
 תמיט 65 ססחרס גן גס סתיעסו ספייר מס לרפרק

 סנועט מעגין כפי סת,רס חסים 651 תזר5ןכר
 ימ63 וככר תגסס סגוף לתקן 63 ססחויס למס ,וכר
 6ךס כגי לון כפי יצנר טסתורס לחס כי , יתקנסס65
 רניס ס6חר~ן,כי לסלמות יעיק ססחורס 5חס,3 קרסי3י6
 ססגסמס על מ,ריס סברס כחורי סיר16 למס מגסימיסמס

אפורי
 ט6ס ר"5 . חוכס )6 "כי מג~קיס סגגמסס א לנפרק

 נוסס 3רמי)ח עומס מ:קיס סיוס"גסיס
 (o~ro עומ6ס ים גופם כחוך "כ5 3גריסס וכגקו'סמינ,גי
 יחנ"לו ב : סגקמיוח nlhno צמרי מקד וג),סכיסומוס"יס

 וסריס ערלם וינסור גרס ג6סור ר"5 . לנוח מצוח סכות)ך
 : ממס מנוס כמנוס סרב סיקרמסמנות

 . nfbt 6יס 3ג5 סרבי מס כ) "יו 65 א לדשרק
'ffg יסו 5" ספכעי~ח סס1ורוסי O'DDDS ס5,לס 

 עמס ס65 כמעריס הגווע תתיס שיק 6יס לסרוג וס יכיל וככר , ולממית לסרוג ך3ר יקום עזים כגיס פי ע5 כי013
 סע3וס מספק וס 5ס5ק , סגפם מלימות ול6 סגול ס5'מוח ל6 היגס ססחורס למסוס חכית ומגס , עליו tltDOnמס

 , סנזעט על סגמ61 5עגי1 ת-יע ע6 סחרסי,:ו' יםןשמ~וואני,;:ימ2::כס3ריך י%גהץ

 1 ססס מתועליות 6סר ס56וס סנ6יסומ6ח סטכעייסר.עגיניס
 נקור "סר נססתם ן 3ש,1 חכך--p'w 6ים ימית ונכר ot~)h ויחיו-3סס ממרמס מס-גגיסגי-ודן-נסטקות

פ
oo)ttnil~mnot)u-nnnlp 11111י1ן )עוב, -':תועי 

 1ש~ל%,"1עש%,:,לש4 'ג י "oSn ,, :,"י.,גו
 יוגד: של נה" 4,ג, , ,י ;,,, ,,,""ןך?.. ,"",י, יעי ,1"ק , "( לךפיק

 מן לערוה שיתאוה איש או , ממנו 'אגל לא אם תאוה, לחיק 'מנראה כנוו , רעות אנשים לקצת יגיעו החמר ומהכרחהטנ'ג'ות

 הנזק לוה סבבה התורה איש בכל תשלט לא )ג( : פרטיים ענינים מהם ויתחייג' אסרווזהו
 ,ו

 , לזר תגש לא שהתורה אמר ולוה
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 48 מת, לת 4 פרק שלישי חלק נבוכיםמורה

 קיים מבע שלנמנע סח4( מוס ע"ו )נפלק באינו וכבי , נמנע זה והלוף )ג( ג , אחד מטועה נתנווכולם
 האנשים עניני לפי נתונהש התורות שיהיו אפשר אי כן גם הבחינה זאת ולפי , לעולם  ישתנהלא

 אבל , בשעתו הנמצא מזגו לפי מיוחדת איש כל רפואת אשר הרפואה כדמות , המתחלפיםוהזמנים
 אטה ולאחרים אנשים לקצת ראויה שהיא ואע"פ , לכל כוללת טוהלטת התורייה ההנהגה שתהיהצריך
 והמשפמים החקים יהיו אבל , במקום ולא בזמן לא התורה מן ראשונה כבה המכדנים העניניםשיקשרו ראוי אין זה ומפני , לשיעורים דבריך ונתת בכל ההפסד נופל היה האנשים לפי היה אלו כי ,ראויה

 על הכוללות ר~זקנות בהם יכוון ואטנם לכם, אחת חקה הקהל יתעלה שאמר כמו וכוללים, סתםמוכלמים
 : לבארו שכונתי מה לבאר אתחיל ההקדמות אלו הקרימי ואחר שבארנו, כמוהרוב

 המצות כולל הראשון הכלל . כללים י"ר אל הכוונה זאת לפי כלם המצות לחלק ראיתי להפרק
 עוד הזה הכלל ומן התורה, יכויי בהלכות ספרנום אשר והם שרשיות, דעות הםאשר

 מה התורה כאמונת והמועילות האמתיות הרעות בנתינת יאמר ולא , שאבאר כמו והתעניאהתשובה
 בהלכות אותם מנינו אשר לוחם ע"ז באיסור הנתלות המצות כולל השני הכלל . שביארנו כמותועלתה

 ג"כ הכלל זה וסבת שתיבאר, כמו הכלל ~rIY נ"כ הם הכרם וכלאי וערלה בנדים שכלאי ודעע"ז,
 המצות כולל השלישי הכלל . בהמון לנצח ולהשאירם האמתיות הדעות לאטת שהיא מפניידועה

 אדם בני חברת תשלם המדות שבטוב וידוע , דעות בהלכות ספרנומ אשר והם המדווו, בתקוןדעעלויות
 ובהלואות בצדקות התלויות המצות כולל הרביעי הכלל , אדם בני למדור הכרחי הוא אשרוקבוציהם
 בספר נמנו אשר המצות וכל והעבדים המלוה ודית וחרמין כערכין , עמהם שנמשך וטהובמתנות
 כי הלילה הכל על תחרת תועלתם כי מבוארת, כולם אלו וסבת והערלים הכלאים מלבדזרעים

 העשיר.
 כולל החמישי הכלל למהר, עשיר יהיה בנו או הוא היום והעני למחר עני יהיה זרעו או הואהיום

 הכלל זה ותועלת , מחבורנו נזקין ספרי אותם כלל אשר והם , וההםס העול במניעת התלויותהמצות
ןמבוארת  

 טובשםאפר-י
 מסנורת כעסיס  סומיון  1ס כי 3ו וסרקן . גמגע וס or ומ!וף ג : ססיתוח )ח"ח וסם )מס 6"ח OS1DD1יחע,ס 1ת56 גחגנממעס,ח7 מבתוכפם ופעולם 6חת 611ל מגי _כי מתו יתרך סג5 כי 6מחיח ס'6 סקדוסס 5הולחגוססגע'וח
 תסגו גתסך סגל כי קמחי סי6 סקדוסס לח1רתג1סטנעיות סלמות 'חזו ססגעיות ססווריח יסוף ,ס  מיוף ר"ליפיט.
 מרוסס נחגו וכלס ומסלתית גתיגת וסוך ליס Pnhיפעולס נ"נ ייחורר )פופ, וי סמרר סלמס פללי עם נכלסריוי
 יחנו . 0טכטיוח לסקורות וסם ר'5 )תגע זס וחלוף ,6חד )מזע וס 6יס פסס 'o7b 6(1 1pD משי מין ג5סחס)יס

 6יס כל תטליס 01ך1רס ס6יסיס 3כל סוס מטליתות : ק"מ ע3עע)פ:ע
 , קיים ט3ע ~גמגע נתנע זס 6יס מ0ס יפקד 65 6דסמכני

 מגית 3ח1רס יג16 כי , סמתחלפיס ot)nf~l ס""ט'מ עניני לפי גחוטח סברות סיסיו תסטר 6י סכחיגס ו6תולפי
 טחסיס קריך 6גל רמוי-עץ5?-וןגטיס, תסיס גת כן ונס , ~os)nr-דכת-כקנת-סעחיס 3קגח סיסיו-מלמוח חפסרסמי

 ר16'ס לגלתי ז)6 לר16יס גת1גס סיס 156 גי לקלח, ר16יס תסיס טל6 פי su ו6ף , כ1ללת_לבן וו1חלטח תוריתסגסגת
 כמו otssl~l סרס נ~יע'ס וסחה'ס סמטפטיס יהיו 6גל נמקוס 1ל6 סמן ל6 ר6מום_2ע_סקורסי.מט12בנ_רייה סעגיגיס סיקסרו קריך 6ין ולכן , סר1כ על חמג1 מנגיע מרע וסיס לסיעורין נכריך וגעת 3כל סספסד גופהסיס

~nhD
 3סר3ס כס גתן ~ןבןנ:ם2ם_ס2ס '?s??ir , סר1כ SF סכ551ות סחקג1ק כסס יכוון ו6מגס , לכס 6חת חקם 0קסל

 עולתזוול 'סיסים
3ין ס 6מר'נ0ר03כי 2דק6ס:2כר

 כתורס כווגח ועכב , טכחס כ65ן גחס3גו סיום כל 10רגגו עליך כי כמ"ט ממגגן טנ ע11ר ס0י0 ומס וס6תוג0סחורם מפגי % 3גיאמ4ת
 rp' כי קמות ל6 סחייססו6

 ול6 גסס וחי ק76ס oPlh יעמס 6סר ממגות 6לס ס6מר וגהו גס לחחויקיס סי6 חיים
 וסגמגעיס סמוק-סגדולס סו6 16חן עסות כי עריות וגלוי דמים וססיכח ע"ז מלנד סמבות 3כ5 ג6מר וסות נסס,סימות

 , ממס גחלן qt)o1 ר6ת0 ל6 עין 6טר מקוס 61ל גדול סקור 6ל סולכיס סס ומוח O'nlDt1 ומאגליםמלעסותן
 : גפל6 סו6 כי אטרק זסו30ן

 י"ר 6ל חלק.חלקיו תורס מסגם כספרו סרג כו', כלליס י"ן 56 סמ15ת pSnS ר6יחי מכועס ז6ת לסי להמזרק
ש%אעהן"וצ2גש- '%וו%%ון' : י"ד ססס 3סס סס1ס ס50ד עס , סגם חלק 6סר סחלוקס Psit חלוקם 63וחס ודרך 0ידועיסמסריס

4 ," ינן41שנעק"ון :'%ן:%שכשי%ו%י 1  "וק 

- ה  -" 

נ ון ,( ט  
6מר

קרשקש
 "תיי:~ק תשיטפ שי" יתם ~ptA טיפית %שו%:2ץ ג%יג%_%:%ז% ימ%א1 11פ%נ_שלא שאי כסו בזה הרצון , ניע זה וחלוף )נ( ואף התועלות להגיע בהם הכוזה הטבעיים שבעניניםוכסו
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 לה פרק שלישי הלק נבוכיםטורה
 מה ורוב זוממין עדים ודין וגזלן גנב כדין ממגות בדיני התלייות המצות כולל הששי הכלל ,טבוארת
 נזק יסתלק לא והחומס ההומא יענש לא שאם , מבוארת אלו כל ותועלת שופמיםל בספרשמפרנום
 דיני שהנחת ההרטבים כשטות ולא , להרע חושב יסתלק זלא פניםב'טום

 התשלומיי
 בם על חמלה הוא

 שופטים יתעלה השם בו שצוה מה הוא החמלה אבל , המדינה סדר והפסד נמורה אכזריות הוא אבלאדם,
 עם קצתם אדם בני בעסק התלויים ממון דיני כולל השביעי הכלל שעריך. כדל לך תתןושוטרים
 אשר המצות זהם הכת, מזה זהירושזת באלו, וביוצא והממכר והטקח והפקדונות והשכירות בהלואהקצתם,
 אדם לבני הכרחי בממון השתתפות זה כי , מבוארת הכלל זה והועלת , ומשפטים קנין ככפרספרנום
 השמיני הכלל . מועיל שיעור ולשערם העסקים באלו יושר דרכי נתינת בלא אפשר ואי מדינה,בכל
 והתורה , זמנים בספר מפרנום אשר והם מזבים, וימים שבתות כלומר הידועים הימים מצות כוללהוא
 יחד לשניהם או נוף למנוחת או אמתי דעת אל להגיע ושהוא סבתו וזכרה מהם יום כל עלתבארה
 ושאר וק"ש כתפלה המעשיות הכוללות העבודות שאר כולל התשיעי הכלל . לבאר עתיד שאניכמו
 שמחזקים מעשים כלו שהוא מבוארת היא הכלל זה ותועלת , המילה מלבד אהבה בספר שספרנוםמה

 התלפות המצות כולל העשירי הכלל . אליו ושייוחס בו שיאמן שצקייך ומה יתעלה השם באהבתחדעווע
 . הכלל זה תועלנו זכרון לנו קדם וכבר , עבודה בספר ספרנו: אשר המצות והם ומשרתיו, וכליובמקדש
 וספר עבודה בספר ספרנום אשר המצות רוב והוא בקרבנות, התלויות המצות כולל עשר העשתיהכלל
 הכלל . ההוא בזטן הכרחי היה וא.ך בכלל בקרבנות המצוה תועלת זכרון לנו ~דם וכבר ,קרבנות
 למקדש מהכנס להתרחק ככלל בכולם והבונה ,  ובמהרות בטומאות התלויות הטצות כולל עשיהשנים
 עשר השלשה הכלל . לבאר עתיד שאני כמו ממנו ופוחדים יראים ויהיו גדולה בנפש לו שיהיהכדי
 מאבלות בהלכות זכרנום אשר המצות והם בהם, שנתלה ומה מאכלים באסור התלויות המצותכולל

 ולשום הערב בבקשת יהשלוח התאוה רוב לפסוק זה בכל והכונה , הגלל בזה זנזירות תדריםאסורות,
 עשר הארבעה הכלל . המשנה טפירוש אבות בפתיחת שבארנו כמו , תכלת ומשתה המאכלתאות
 ביאה, איסורי ובהלכות נשים בכפר ספרנום אשר והם הכיאות, קצת באסור הנתלות המצותכולל
 אשר בכל הביאה תאוה מותר ולמעם המשגל למעט כן נם באלו והבונה הכלל, טזה בהמהוכלאי
 , הכלל כזה כן נם והמילה אבות, מסבת. בפירוש שנארנו כמו הסכלים, כמעשה תכלית יעשה ולאיוכל
 לחברו, אדם שבין ומצות , למקום אדם שבין מצות , חלקים לשני יחלקו כולם שהמצות נודעוככר
 וקצת והשביעי והששי החמישי הכלל הם וספרנום, חלקנום אשר הכללים מאלו לחברו אדם ביןואשר

 זיהיה תעשה לא אז עשה שתהיה בין מצוה שבל והוא למקום, אדם בין הם הבללים ושארהשלישי,
 יקראו הן וישלימוהו, עצטו לאדם מיוחדים שהם מעשים תקון או דעת או טובה מדה ללמד בההכונה
 אחר אך לחברו, אדם שבין לענינים יביאו האמת דיך שעל פי על ואף א , למקום אדם שביןאותם

סצתע שהנדתי ואתר , זה והבן מתהלה אחרים לנזק באים ואינם )"( כוללותו ובבחינות רבים דבריםאמצעות
 טובשם

 ~סרחקח ס6מתיות סןט~ח וסע 53תו ספסר 6י 6סר הסרחי'
 ממדוח pintSl סחזוייפוח מדעה!1

~l)lwo 
 סתגוגות 51סרחיק

 6חר ס'63 מס ו"חגס / סמבות? סיחת?ס. קדי דרכים וגחינת)
 nl11Dh למתכלות סגת5ס מס זעם סגרחי כ"כ 6יגווס

אפודי1  5מנילו olh סבן ע3ילוח , )מכירו 6לס סחיןי (t)P(ot יכי15 ס"מס דלך סעי סי ע) qht א להפרק
 ס3ייסו 16 ססקגיסו 16 ממון or 6י )מכירו חייל 6טסו6
 פע5 סי ע) 61ף )משס, olh סכין עכירוס סססעכיל~ס ~גי ס6ל זג) )מלילו, 6דס סגין ע3ילוח מס 6)1 ססכסו6ו
 6דס סכין יעגיגיס סי3י16 סע3ילוס שוחם ים ס"מחדרך

 ויגס סיגעס 6) י3י6 ממדוח טו3 )1 סין מי וסמם) ,)הכילו
 דגליס למושח 6מל פלג ק6פל htot , ממוגו ויסעדסבלו

 : וכו' גו))וח31מיגוס

4קרשקש - וכמדוס   שג( עביתה שהם האסויים מאכלים לאכול שימשך סי פליטי , זה יהטע טהחלה אחניט פיק בים י8'גמ )6( להפיק
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 49מפ לי (ל4. לה ל' לפרק חלק,נשלישי ' 'בבוטשמורה

 הכפח ,השנתי.' ילא .אשי המעפ מלבד,' תועלתה,, ומקום ע6עה ואבאה , כלל יושכל . ש%5 דין .שההר, או תתלתךב"ל שאט שהשב ממח טבק מטה מהם כלל למצו,עכל אשא א4.5ם',משאסלא*

 אשי המצפן לוסטיק
 :, התוהה עבדי בהלכותל ספרנום אשה ,הדימע והם , הראשק ,הכלל אאם- . כלל.

ענץ: )6((ושהא הדעת.ההש אמתת תמצא אחת אחת בהם השתכל מבוארת כלם hiD" .,; .. ,. , ,. , ן.,:
 .שם תדוה אם,לא כ? התועלת;. מבוכר והשדוה;ללמוד,וללםד דורוז מן מה,'שבא כל זנן ; טפתי

 , וכבוד 4 אפתי דעת ולא טוב מעשה וחםחכמה.לא'יהיה

 .לא שאם ההועלת. ,פבהשר .כן גם התוה. הכמי
 , ההמעשים ,דמעות נק אליו, " שתמירו במה דבריהם אל ישמעו לא 'ומכובדים אדם בני יבעיני, נדוליםההיוו
 המצות ג"כ הכלל ומזה תקום, ספנילשיבה אסרו ר"ל. ובענוי; בבשת להתנדב נשכ ז%4ז;.הכםבוה' .ובכלל

 השיוןאלה העלח.שחה;כבור מבואר זה כל לשוא, ,או לשקר מר"טבע והזהירנו בשמו. :להשבע,אשריצונו
 ויועהעם רשל צרהי בעת, אשו. לצעוק צאו אשר המצוה וכן להאסין)גדולתו':הם,'םעשים,מבי4ום-

 יתעלה שהשם והתו , האמתי הדעת בה שיתחזק, פעולה שהווי ספני 'הכלל, מוח הקובחצחמיוא)עה:נ
 ושאירע.; םקיה.ודבר שהוא שנאמין לא , נמיהו אס *הפסידם נעבדהו אם לתקנם) ובירו עניניהמשע.'
 החשבו,בהם aw .לעטש%4זכם הצרות אלו לכם כשאביא. ופאני רגל קרי, עם. תלכו אם אמרו. ענעתהו
 אמרו ענק' והא ; קשה ועתר נהק יוהר מחשבתכם כפי ההוא המקרה לכם,,מן אומרן ל מקרהשהם
 ממהישמייב כמקרה שההר האמינם. כר , קרי בחמה .עמכם אט כקרי.ור*תי.אף עמיודיכתם
 וכן חלו; ל "מש אותם ל הכרע שאטה כמו מהם, ,הנובר %א העול מעשה ועל 'הרעות דעותם על ,התמדתם
 הל ל הכלל כחה, מב שהתשובה: הא ומבואר בעת,צרה, לפניו , ולצעוק ; .לו ולדבשנן .אלוו;, לרוזפלל:צונו:
 יחמא ישלא אדם לשזם אפשר שאי , אזהם אלא:בהאמין דיבורה אנשי. )סודה,.מצ"שות לא אשר ריעיתמן

 , כעס או.; תאוה לתנבורת או באמת נבחרת בלתי והיא :מדה בדעת,.וטיבחרהו_או שיסכלויפשע,.אם
 ,כמהע טומעו שהיה ואפשר מעותו על מתמיר היה יעולט המעוות זה לתקן יכל ,האדם-שלאולו:"שמין

 'ממה שלם סותר שבענימם למוב יתקן'ו"שוב דוזשובה :אמונת עם ;-אך תחנילה יו נשארה שלאאחר
 הרידוש.ורקרבנ%ן ר"ל מאר, המוע* האמתי הדעת זה הסקיומים המעשים רבו לעה י שכרפא קודםושע"ה

 שעת )  , ממנו לשה , חמא .מכל לחשוכה ויכולל ור%נק . , ,nluvna : י החיוטת קצת, על. וכן, י aenעי
 .,; ): ל. )..,:,, כולם,תועלתםםבוארוז: ;.אלו זה!הדעת תכליתל ,החן , :, ! ,-(.:.:.)
 הוא ומבחשר עץ, בהלכות ספרנום אשר המצא ,,הם השני הכלל DnW אשרינלל .המצקם לזפרק

.. 

 ,י
,,,.,. .. 

 ר1זנלנלו,3ם אמתיות בלוע . :שעיזות. ,מדעוה ו  זרה: עבודה 'מפעות להציל פלם שהם ) ..
 ש"כקי לה הנבאר לר - וכרתי אשר .הספיים*. וכשתקרא שלהם, הכת מןל אוב,,חולהם ושוא) ;, , חבר והובר ומכשף, , ומגהש כמעוק-י , זרהעבורהל

 אחזם; עהמים שמיו מפעוי,ת הוא אותו PDWn אשר
're-~aw,הץ אוז ;בהם לחשוב מביאים , וצו , ובכנענים במצרים, ר,יה ועתר , חהכלדיים הכשדיים 

 '.. הנשבש..,
.

 .ן ;] , ןשמשב אשד,
 סג!ח.56! סרג ססגיד צחר . יחרם נובפ%פ_2ט1lbs ' 94 !610 כסלמה מם6ל מסוק נוס ס*6סו מס לועשק

 מלגל גסס ארס סרט 5כ5 לעס 5*5!ת 5חח סג ק550יג( *כ(6 תןס" 16616' 610 ,0ד4ס.ט0יר6יוס פןסי

 וחק ,ן11 ,וו;-~יי .,ו ,ן. nisw יןp-e ין ,, ווט "יי .פ

 !נ465 גסס סננו ןסיר"פיוי-.  ופסופ  רישין פויי ייס 4רפ  ' 0מס . ס66ו שו כזהת %ו סט5 ק מוט 65סקניוס
 %סרפדו 6ר*ןןייננו6וו וולכ6לכיי  פס%.PYS, 4 פ%סנס,  ס4: ול6 5יס%.:

. ל , , ,-
 ן4%6'ס61 ו5ס6מק-55כי6 ,  פגיי6י6 מכ5 'לי5לס 6% .

 יגקס:05סי76ס'סגס 651 ס5!ושנמ322ס' ססס 5מס סח!ע5ח מק%פ_כיסימט6רי. w~b , :44  .שפופ  וסיף , 6מס)כי6
 עסין ושם ,כחרס

~ebS 
 פג%ר :יו6 ןי ן, יעורס -סוון  פיקות ס55%1ם פי11רך  סו6 וסגס  פפט, ומרץ 140י 6ס

eSP1nלי!ג!6רי סט י46. , יידנ2אטצפ 4%הי _ 5תט מי% סני  901 סורס, סלמי יכרטס ירנ מנס 6סר סמ5וס 
"5ww

 בו
-6 

 ספנית ואקווד נח-לס כי גףנ, מעמס  סס יקים !65 חי%% "יי חייי  לא !5מ!ו (%-י "-.4 (4
  ישרי  ססלמוס  זיוי 6מסי 7עע hSw 651 1  פפיסלזי

 . חכסס סס חסים 5י פס
פרק

קרשקשו
 שמטליי" ב4%ת*"י"ףפייטע ,ששאא%_פשןמ4שןגםשטנןשטשנן%גןמן.. ש"14 ש14ש""י"שא"י*אח%[שםשןט[44שטש*גאםי

עננושנ%א%טא ג6( לו " אפשר , ההם חטחהת 'קי ימש! שנשיא7שע(4'-ן"14

פרקיי- הטילה בענין וכן חגרו, עס'אשח י"ת?י !יבא געגייותתקע
18יג [ ח'צ' נבניםנמיה
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 לז 8רק שלנטי הלק נגומםמלה
 ששוהו כבו , כלל דבר יתחבו שהם השכל השסק לא אותם נותן הרקש אין המכשפים אטזםיעשצ אפי ההפ והמעשים , מיינה לאנשי או אחד 5א"ט אם במצשות נם6וים מנשאם יעשו שבהםההטבלם
 נדק שער חהחפ , כך מספר ומכך הפלאי מספר הפלוני הדבר טן .ילקח או ידוע, בעת ידרג צמחלקבץ

 תהם בע* או צטח הנמצאווע מן בדבר שנתלה מה מהן האחר כינים בשלשה לך אב6"קו אנימאי
 שנתלה מה והשני , טומאאו

 ברגב"
 , שנגשו אטשיטז פעולות והשלישי , ההם המעשש בו שנגשו זנק

 לעשן ,.או דבר לשרקש או פרקדן, דארץ על שישכב או אוהשחוק, הצוחה, או , מפחח אוכרקור,
 פעימת ויש , הכשוף מעשה מיני הם אלו , מובנים בלתי או מובנים בהן ידובר דברים 4צ , ירדםבעשון
 ויקחהו , דגלוני הצמח מן עלה וכך כך לקח באמרם , הפעלות חלו בכל אלא ישלמו שלאכשיף
 הבהמה טגנן וילקח , היתדות מן זולתו או נחרת בטרד שהוא בעת , הפלונטר במעלה הירחבהיות
 טמבל, במקום או כהו) ורך השמים בחצי ששכרם כך שיעור מדמה או משערה או נסיעתה אוהפלונית
 תדבר כן אחי , כך ערך על והכוכבים כן במולד ויטזך רבים ממוצאים או הפלוני המוצא מןויקזז
 כשקש פעולת הש , כך ויארע המותכת, ההיא לצורה בהן וכיוצא ההם בעלין תעשן ואתה כךותאמר
 העושות שיהה בהן יתנו האלו הכשוף מעשה ורוב , ההם המינק מן באחד ישלמו שהם חוטביםהקשבו
 ובגדים חלי ילבשו בתולות נשים שעשרה , המים בההנאטז שהכרו שנמצא במו , פנים כל עלנשאם
 ההוא הפעל והשלטת לשטש ררתנו לאתור ישבות לפנים הולכות חברתה אחת דחוקות וירקדואדומים
 רנ*הן ותגבהנה גבן על תשכבנה נשים שארבע זוכרים וכן , ממיטבתם לפי והמים שיצאו עד אהאוץ

 , ההש המקום על היורד הברד ויסור , המטנה ההצעה זאת על והם כך ויעשו כך ומשמרופסופקות
 הכשקח לפעולת הפזא , נשים אלא בפעולתם שיתנו כלל נמצאם והשנעוטת,ולא ההבלים טפלוחורבה
 וכן ב"ח כל וכן , הפלטי הכוכב מחלק הצמה שוה יחשבו שהם ר'ל , הכוכבים בענייני הבמהסבלתי
 הם , הכשוף להם ~nwv אאם בעשאם אשר ההם שהפעולות יחשבו וכן , לכוכב טחסוהו מוצאכל
 . שנרצה מה לנו יעשה ו6ה העשון או ההוא המאמר או הההר רשעל וירצהו ההוא לכוכב עבודנהמיני
 , לה הודעתים שכבר בהרעו עתה הנמצאים ספריהם מקריאת לך התבאר אשר ההקדמה אתואחר
 הטלא גרה, ומחות ע, הסרת הוא תסוב עליו אשר וקסבה כולה התורה שכונת אחרי , דברישמע
 דמעת שזה אדם, לבני הנמצאש הענינים מאלו בדבר מועיל או נחק שהוא רבוכבים טן בכוכביחשב
 אבל , ספק בלא עץ עובד הוא מכשף כל כי מכשף, כל שיהרג בהכרח דצזחיב , לעבדם המביאהוא

 אמנם כלם ההם הפעיות ולהיגוז , ההם לאלהטז ההמק עבודת דרכי בלתי זריים מיוהדיםבדרכים
 , הנשים להרת במבע אדם בני לחמלת בגוד , החיה לא מכשפה אטר הנשים, שיעשום ב ברובםהתנה
 כבו בא שלא מה , האשה את או האיש את ואסר וכפל , אשה או א"צ , לבד בעץ רכ בארהחקה
 חושבש המכשפים היו וכאשר . בטבע עליהם החמלה רוב זה וסבת , בזלתו ולא שבת בחלול לאזה

 כארשת , העיטת טן הרעות הנדות מנרשים ההם בפעימת ושהם מעשה עהטים שהםשכשהזהם
 שנמצא כמו , האדמה מצמח נזקים מיני ידחו בכשופיהם שהם מכ יחשבו , בהן וכיוצאשתחשים
 , יפסידם שלא עד הכרמים מן התולעת יהרנו ופעולות , הברד רדת ימנעו שהם שיחשבו פעולותלהם
 , הנבמי,ה עבדת בספר הנזכרים ההם האסרי ודרכי הצאצאה ר"ל הכרמים תולעת בהרהרן האריכווכבר

 המפורסיהם העצימם אלו ומפני , הפרי ונשירת האילן עלי נפלת ימנעו פעולות להם ש"ח יחשבווכן
 , הנזקים אלו מכם שירחיקו תחשבו אשר ההם הכשוף ומעשה ע, שבעבודת הברית בדברי כללאז,
 בם אשלח בהמות גטן השמר , תו' השדה חית את בכם והשלחתי אמר בכם, ההם הצרות יחולובהם
 ולא תשתה לא וין ועבדת תסע כרמים ואמר , ונו' זיעך וכל אדמתך פרי ואמר t-DY זוח* חמתעם

 עבודתם לחוק עץ עובדי בו שהתחכמו מה שכל הענין עקר , בו' לך ההיו זיתים הומר , פו'תאנת
 כלל מיוחדוות משלוון ומביאים ידועים נזקים דחקים שהם לחשוב אדם בני ולהביא לערולהעטירם
 שזה לך התבאר הנה . ההם הצרות ויחולו ההם התועלות ימנעו שבעבודתה ואמר הבריתבדברי
 , כתולתם וייתרם הברית בדברי הנכללות והברכות הקללות פרמי לאותם נ התוה כוונה לטההמעשן

ורע
אתרי אובשם

 1זס1 ו"5 . ממס3חס )סי ממיס פיג16 עז א לזפרק ס6ס כמו tnt~snw מן 3ד3ר סגת5ס מס קחי לזפרק
 : iPSno סוס כ"ס ופרק סוגריו! ממיס משכח " מספרם 6ו מויעתס n1)tSP 16 מגסמס קרןיקח

 לש) , ~o'e סיעסוסב ממעיין 6מס 5ך סס63ך סגם : מחגג מן 6ו מהממס6ן
 6)1 3ל31 סחוס 0ג63'0 משגח סלפי

onSגנגס olmo 1מק65מ. גן6וחססרעיסכרכוח סגסיסווק6: סיעס!ס0מ65כ!ח גרגרי סגכ55יס וק55!ח גרמת 65!חס 
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 נבוכשמורה
 60נ לז פרק שלישי ח"

 מה11ריהפ דנת מעשיו? אצהיר הכש"ש טעשה סכל ולהרחיק . , כ"כ דגמיה השקלת שה שעורלע
 ינאץ של4 סמה .ytD* שהוא שיאמר מה כל ר"ל , בהן וכיוצא העבתה במעשה שנתלה במההשפי'
 ובחזיזיהם אמרו והוא , הטיוחדות והכחות הסנולווץ כמנהג , דעתם לפי נוהג אבל הטבעי דחיקאחזו
 טעשה סעיפי שהם מפני , האסורי דרכי יל יקראום אשר והם , המים בחקות תלכו 4א תלכו,לא

 נסטכים הם אשר הכשוף למעשה מושכים הם אר , מבעי היקש עזרם לא דברים שהם ,המכשפים
 שיש כל בפירוש ואסרו , ולרוממם ולעבדם הכוכבים לרדוד* הענץ התנלנל ן בהכרח הכוכביםלענית
 מזתה הוא המבעי דביק שיגזרהו מה שכל בזה רהטם , האמורי ורכי נאטום בו אין רפואה משוםגו

 עלזה הוקשה במקרא, סוקרו או באבנים פוענו פירותיו שכסטיר אילן נאמר כאשר ,.וכן אסויחולתו
 הנה וכו', מעמא טאי בסבורא סוקרו אלא חיקה רליכחש היכי כי באבנים טוענו בשלטאהמעשה
 איטום לעשוננו אסור הטבעי ההיקש ימרהז שלא ממה ליה שדומה מה וכל בסקרא שסקירההתבאר
 אוהה קוברך ומץ באילן אותה תזלק אין "סרו , תקבר מוקדשין של בשליא אמיו זקן האסורי;דרכי

 מה. עליך יקשה חיל , האטתי ררכי טכני דרכיםבפושת
 דהטועל, הרן הצלוב במסמר טחם שריזיוי

 למורסות הכלב צואת ונתינת , הנכפה על פיאונ"ושה וכלעץ פאכינ"ה בערבי שקורין העשב תלותדרך עי והולכין , רפואה משום והיו הנסיון אותם שהוציא בהן חושבים היו ההוא בזכן ההם הדברים.כי
 אע"פ באלו נסיוט שנתאטת מה בל כי , רקשהע המכנע לטוכסות וטרקישים בחומץ והעישון ,הנרון
 הטשלשלים, הממנין שלשול מנהג ונחהנ רפואה שהוא מפני לעשרנו, מוהר הוא ההיקש עזרהושלא
 בארט והנה , וגו' לראשך הס חן לצת כי ושמרם המעין אתה שץ ממאמרי הנפלאות אלו בידךוהעלה
 והיש , זרה עביה כומרי חקת שהא טפני אסור וקן Wb1 ראש פאת שהקפת הגדולבחבורנו
 חיים ובעלי הצומה בין ד מקבצים היו כן גם הכוטרים תקון היה כן כי , השעטנז לאסור כן נםהטבה
 כן נם הסבה והויו , בספריהם כתוב שץ תמצא , בירו המשאים מן אחי חותם וההר אחדבלבנט
 אשה בגד הא"ש שילבש הסה מוממום בספר תמצאהו , גו' אשה על נבר כ4 יהיה לאבאמרו
 סבה אצלי ג"כ ובו למאדים, בעמדה המלחמה וכלי השריון האשה ותלבש , נגה בכוכב כשיעמדצבוע
 מבואר זרה בעבודה ההנאה אסור ואטטם , זנויו למיני ומביא התאוה מעטיר הפעל שזה והואאחרת
 מכרה או הצקה שברה אם אפלו למקש, לו ותה" ושאוה אותה לשבור יקחה שפעמש ,מאד

 , ושמיא סבות המקריים הענינים ההמץ יחשבו פעטים הרבה כי ומבהו , בהנאה דמיה נאסרהלעכרם
 ירבה סחורתו שתצלמי אחד לאיש שיקרה אפשר היה וכן , לו מבורכים הי בי ממצו וההמןהעשיר הכלי זה או הבחטה זאת קנה או הבנע בזה פלוני ששכן ששחר אומרים אדם בני רוב שנמצאכמו
 , בה ויאמץ זה לו גרמה הנסכרת ההא הצורה דמי ושברכת , לסבה ויחשבהו ההם הדמים מןסמאו
 הסבא היוו לזאת , ההורה דברי מכל שהתבאר כמו ההיש האמונה הפך כלה התמה שכונתמה

 כי , ההש חטחשבה טן שננצל מפני , וכליה זרה עבורה ותקרובת נעבד צפוי הנאת באסורבעצמה
 סיחם ורע טוב חטכל ושיתו שיחיו חהטבים שהיו עד מאד גריה ההם בזמנים בהם אמונתםהאה
 הכבחגות , ועדים , בברית , ההא הדעת להסי חיקים התורה עשתה זה ומפני , הכוכבים לוטררוצה
 הנעלה רחטם והודיענו , כה למהנות מטנה דבר לקחת להשמר והזהיר , הנזכרות ובאלות ,חמורים
 אמת היא רכלהו, ההא הממץ כל ההוא הדבר יאבד , ארם סמק עם דבר שום מדמיה יתערבשאם
 שבאו המצות בכל וכשתעיע . ברכה בה שיש להאמץ שאץ שכן כל , ונו' ביתך אל תועבה תבטחולא

 הקצה עד מהם ולהתרחק דמעות הדעות לרגיר ויהוא , מבארת סבתם תטצא אחת אחת זרהבעבודה
 יערימו , בם s'mn הקש להם עקר שאין השקריות הדעוכי שנוויתי הוא עליו שנתעורר וסמה ,האחרון
 ההיא לאמונה הטחזקת הההד הפעולה יעשה שלא שכה אדם לבני באמרם , אטונתם להזק תחבולהויעשו

 אחר יום במקרה ההיא המכה שתארע ואפשר , הפלונית המכה עליו תחול לנצח אותהוהמקיימת
 שרוב בכלל האדם בני מטבע וירחג , הההב הדעת אחר ויבריך ההיא הפעולה אל ויכוין אחדלאדם

718-ם יטטסרכ" ג'6*
 %בשםיאשה

 מסוס 13 סיס כ5 גסירופ 61מרו ממורי, דרגי ססס חכמים ו6מר1 סנויס גחקוח עכו 65 קמרו 04 , 51פ3דססכוכגיס
 מס חן לוית ני סגסיחית: ממסעם וסו גי lt'D)e' סגע6מע גסיוגיתל-ק 16 היקריע רכו6ס ר"5 ספסורי סרט מסוס גו 6יןרסו6ס
 ומ3יml~w 6 מעורר ססע5 סוס וסט , נגר ג5י יסים 655 6חר טעם סרג וגחן : נסרק סג6מר מס כ5 6ל ג"ג רמז ן5ר6סך
 ס6מר 5מס 3ע, 'ob)o 65סור enp סר3 גחן וס 61סר , סגסיס עס וס6גסיס 60גסיס עם ס6סס סימער3 5מס וטק5ידי
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 - לז 8רק ולישי: הלק. נבוכיםמורה
 שלא מז שכל' ההם בזמנים האש עובדי פרסמו ולוה , והבנים הממק טאי.דת הטי ויתפזם,זוכים
 תמלוזו לרוב לעשותו אחד. כ5 ימהר ההגהקה זאת שמפני ספק חשין בניו, יקא? באש 1ב14 בםיעביר
 1 האש וגלי להעכירו אלא שם שאין , וקלותה הפעלה ולפעום הבן עלופהדתו

 הבנים ענץ כהיות וכרש.
 עמדה זה ומפני , .שכלם.בכלל וחולשוז יבר' לכל הנשים האמץ מהירות וידרג לנשים מסורהקמנים
 פמא למען (מיני-וקן ,עשתהיבשאר מה,שלא החזוקים מן בם ועשתה מאד rw-הפעלה כענדהתורע
 יעשהו אשר העגין שחה. ,ואמר השם מפי הנאמן הניד כן ואחר , קדשי שם את לשלל מקדשייעז

 המא.ובםשפחהו., באיש; פני אח ושאזן אמר זרעך צנרית עושהו השם יאבד ההוא, במעשה ה4ד5הח11ת.

 רקמנים הנעשש המעדות:וקהו תראה רפא , בעלם , לפרנוסו הוום עד נשאר ההוא הפעולה שרושםודי
 המאיץ איך הדעת , שה נווון יגרטת רוע והסתכל לעשוהו, מוהר אין בלא:ספק, באש נתעברה מןס, חח , .האש שעל ההש "עשון' על הההר ;הנער ויניעו האש על. הריח מזב ביתי עשון וושימנבחתל
 קצתה יקריבו תבואתה ילקח האשרה והיא נעכל אתך אין שיהיה להק ושטו המקק בענ,חגי עץעובל. עשו וכן רשומו, ועומד נמהה-זכךו ולא השעם סו אלפים התוה כטדו שעמדה עד הרמיה בשקוקוימו
 שפרט אילן כל פרי שראשית לחוק שמו וכה , בדעי,האשרה שנארו כמו ע,, בבית שארירתהמאכלו
 כן יעשה w9w אילן זה שאי יכ ופירסמו , , ע"ז בב"ז קצתו ויסכלו קצתו שיקריבו ,ר"ל כן בו יעשהנאכל

 שכל שפרסמו כמו ) סכה לי תאהע או תבואתו תמעפ או פריו וישל ההוא אאולן ייבש פרזוכראשית
 כנגד התורה ועמדה ,,, יזה. ג"כ ;מהרו. ממונם על אדם בני ולפחד ימות, עא5 4ות4 יעבירו שלא'ולר
 מרי יתנו קצתם כן) , השנים; 'לשלשת פרי העושה האילן שיוציא , טה כל. ב5י6ין הנעלה ואמר הדעת"ו
 שדמע . היוב;למי ;וזהו, , ,שלש אחר וקצתם) , שנתים אחר תבחשתם תחלת יתנו וקצתם , השנהאחר
 ) ירוכבה ל והברכה נמיע.ה, והם ן הםפורסמיס דרכים השלשה מן באחר נומעין ארם שכשכדרך

 וריב ; הרוב על שהם אלא,בדנרים החק-ם תהלך לא שרוזורק עצם, או ניעץ למישיזרע תנ*מ ל4ה
 באבוד אשר תועלה לנו הויעד שנים לשלשו הוא ~שראל בארץ תבואתה ."חית- קנפיעה זשקאחר.מה
 תוה:באכילת תבואתו, לכם להוסיף אטי האילן, תבואות תרבה הראשונה.והשחהתה העבשהשה
 עעא נ"כ שזכרוהו ומסה . שבארטהו כסו ע"ז בבעז ערלה אוכלים שהוו ת66 ן ה' לפני רבעינסע

 פרי עהשה אילן אדם וכשיסע , אקד כל ביד מזומן יהיה ההוא שהדבר :וחשנו , רבים לשוףומעשה י במעלהיידועה השמש ביא בהם 1"טמרר שזכרום דביש מעפשיכן שאג.היג הנצמי"ה בענויתהקדט*נים
 טז . .ישזר מהרה פריו ולתת האזלזל להצמיח וימהר המעופש ההוא הדבר מן _במקומו או מניבוהרה

 הכשף קיני מכל יותר.)נפלא l'AP ושהות) המלססאת טנהנ ונוהג מאד נפלא ענץ שזה חכרוהנהם,
 הכשות ממעשה- הוזויה ביימם והודעך-ך לה. ביארתי וכבה פכי, עושה עץ פרי.כל יציאת בסהרבלם
 פרפם נתינת למהר יא"כ ואי4צריך נאויהם מיום שנים ננ' ה"ייז שיתן כ6.5יי התירא אסיה יזהכולס,
 מנהג לפי ישראל בארץ פרטם פרי הנותנים האילנות י1ב יוצט4 שים ג' ואחר , חושבים שרזך טהלפי

 .וכע . מן גם הנפלאות אלו והבן ) אז אצלם הטפורסם ההוא הכשוף לטעשה נצטרך הקש ,מבעם
 ilh~w כאילן האקלן בהרכבת אףךו )שהם הציב-ה .השנפרום אשה .ההם ממנים "ספויססותהדשת
 דבר ההוא ןבא-קן,הםורכב , הההכבה בעת. וכך כה. עלץ) ויאסר וכך בכך ופגושן ?ך בסייהמשיעשה
 ספר, בתהית 1 .שהכר_ מה ,הוא םכ5,םה.,שזכרוהה המפורסם , נדולווז תועלות . לקיל אהש עליושחן?ביט
 בלא היה חזקיה.נהה'הכת וטננק "ז,ה,ף9פר-ןפואות והאמת' , באתר,נ הזית בהרכבת המבמלה:הע~ה'
 נערה ביד להרכיבו אשלןירצה החומר שירויה .צריך עלתו במין מץ דוכ5ת, שבעה שקד זללו. יכן :,ס4ק
 .'לבעת ? :?ייקק שלא רוצהנקו ,בגונה מפנל ושגלנה.. וא"ייפה

 חבורי
 הנסע האשה תרכיב הדרך, זה, ,על

 שלה שפק 111ת ,באלן
 ולקקי

 אייו וכ"ש,לםה:,שר4עהבר :כןן עבטה שלא,היה -שם.:מו רייק מפיסם.51א,
 ; .אהל.האיז הך.כבת ,.,ר"ל רכילאים נאמה- שה ;ומפני ההם., בתועלות התועלות עם הםשנלמהנאת

נפטי מבשם
 ד") . נרעין פורע tDS סייע 651 ה ל ימדו וססחיס 5מר , כימך 6ל חועכס סכיך ול6 ג6ס חסרסון 56סיסספסלי
tP)Dtמן סטעס זס ולסי פגיס, מנ' יוסד סיו מטפוח פיסטגנ וזע ג"כ סגסל6ות 6לו וסכן . וכו' פעמים סרגם כי 
 151'! חס5ס אמ%מכ:מ1112 סי 56רסס גי , תורחסלסחור )" ~D11VW )ש סם twta עו "יסעגג ל6ו' שם ס%,ס 6לב סחורם נ6 ל6 וגחלו , גגגדס נעמיק 6יך6ותס

= :יזוכך-7תןקחס--1%5-פחקאוליס a a f  שרוט 165 ויוגמרו קסיכגס ככד.מטח ןסי,צוטן סרי טיעסס 6סר 'גווילן לילן ססרכנח שמליס טפוסי סטנליוקמר. 55ן5ן 
 מהוטל. סיס,ס גייך זולתו קין מין סגעת.קרגגע .עול זליז וכן קס.סזכ"סו, מכל *סויס6 אולט .תימלח משילססו6
 גיס סוס טסק 61ין . גוילן סגטפ ס6ש6 תרטט )סדרך ,זס על חכורים וכעת מגנגס כתרגל 'סגלגס ביס ימס -גערםכיד
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