
 עשוןחלקי
 בו)) והוט הבעטה 6מרימ ס%חטנה וריעית המכ)ימ הו6 כי נזה סממי) צ5ם ראשקפרס

 העין נר6טית נ%עטס נו סממי) הכני6יס שיון כי גס סהגש%ס מלקיפ5
 נחוסר כענין זוממו )6 ההול הכ65% והיה ע3ס נ65% קינו המוטל כי הפנל נמע5ס נו6סר

 : הלוחניומ סולים וסו* ענינים %מס ס%נוקש היום %טומףשסול
 %טסט* כ* הטופטיס כחו ילקה ולע גוונ ידעי כ36סיס והייתם 9bbg ולזה שניפרק

 כמנול עי%6ל כדו נעליס ננ65%ומ נמקו 65 והכ6ס ה%גונס %ןהמולומ
 כי ילעס ו%6מ טקל 06 כי כ)) ולע טוב נסכלמי וקין ו%6מ עקר %סיגי 16 %61מ סקלזס

 ה%גוכה סו6 6טל ורע. טונ נו 6ין קנמס קנסנו 6ין 6טל נעליס הכ65%ומ ומססהכלחי
 5יורכו כסיקכיס %61מ נ5%י6ומ עמס. %ה נחלוף כלעלס 16 כטנקכ)ס סקר 6נ)והכעס

 והטולמ הע%) Sb הקטרך מקומו ג7)ה וכקטל נעליס omb~Sn עם ע3יסס ספורה16
 6פמ )יכה ילין גל ניקל olb המכין )זה %נ6ל יוי ו%6ל p*Dp' 76% ההכלמי כיילקה
 הען טונ כי הגס%יומ חוסיו יהנ6מ )היניס סו6 מקוס כי סגע%יומ המ6ומ 6) פגומושינס

 יעמנם כדתו כנס%ומ ניטל %6ל כן על ה6לסימ ל6 המיוכימ הנפט bS 75% זה הנסל6%כ)
 %הפכים %ורכנ טנר6נו ה6נו"ימ בכרי6ס ומכתמו כונתו מכ)ימ מועג )6 6ער סל5וןנע)

 הנ65%ומ נמנע הלולס ימ' ה' (ה טיטיגכו סימח"נ עי והסורגת ה%וטכ) העולס נין%סממף
 1Dbn'V על ה%עמתף לה5%י6 ר") ההיולי יכו)מ מכ)ימ וסוט 6)יו ו%טמוקקומ נו)סערות

 : מניס סס וטויו יו65יס הס 6%מו כינו
 ס%סופרמ סשגי6ס נו ירקה וגו' המעסיס 6מ וימזו כ%6ר ההטפלה ז6מ וע5 רביעיפרק י נ%6מ הכ65% %6"ת סו6 6סר העללות ירסס ה%6מ על ויאמר שתישיפרק

O.~'SDהכמינק נסלק טינ6ר כחו העכלימ נססגס הי6 ס%6%ר נזה Sb :ה) 
 ט6)ומ שמי )כ6ל כסיר5ס והעולס סט%יס נקפל זה 76% ע%וקיס בענינים חמישיפרק

 קלוג יותל טסו6 %ה כ) הננוכיס סכוכניס היו )%ה ט6מתכפלקות
 סר6טק הגלג) ו6ס %ועטומ מנועומ וסרמוק רנומ מכועומ ימנועע ה%זלומ SASA 6)שמס
 כוכניס הר6שון נג)ג) היו ע3ס lt'bS~ סטכימ וסטטוס 6ממ מכועס 6)6 %מכועעשמי
 o'saSa נע) הו6 ו6ס 6מי כוכנ 06 כי נמס י65% 65 סג)ג)יס ונעץ 706 וסוטרסיס
 )עס %נוטלות והקנוס כמט נעטי הג3ג5יס טסיו )%ה כפסיי פוע) הו6 כי ונקר נזהוסתנ35
 נע"ס נו כיגל עינוגן נצה גס יוקטן גן DS' נפילועכו גס הסוט )קפר נפי' עניכם פרענווכשל
 הו6 ה%7יוכיומ ומשוקמיו מ6ומיו וי%ימ ע5%ומס וכנטו %6לו הו6 לנ זכוך %יומיוויזכך
 ההקט ללכי וייע סגילות והם וייעס m~nbh טקד%ומ ידין וכקטר 6טה Sb מגטו %6Sbרו
 סאלטה ו6)ה הטכ) %הטעום סט%ירה 6ופכ' וילע ונמכ6יו ה%ולכנ הסדול וסוט ס%ופמועטומ
 נזם יכיס )סלטם ככוכים והיו 5וה זס וע) ונדיעומ נחכ%ומ ע%5ו עירגי) ע%6ר %סיכוסס
 ~עיהיס כסונר יגזור ו)mbSbt 6 מכ"מ ל") מפנין נזה )חקור יקריס .6ך 1b's )6הפרק
 %ה ירסס טליתה גלתי סטגסלו

~bsn 
 זה מייב עכללה %ס הגע%ומ %ן כ)3ה 6סל למטה

 5נ6 וב) כק6 ע3 יועג לשוהו )6 כי ל6ו 6יך 7ק7ק ע)6 יללה ט3י%ומס קודםסהרה
 %יד לגליו תחת וטללו סשגתס מונן ע3יהס דקוק 6נ3 ו%ש6%)1 %יצינו עו7%יססס%יס
 יפרוק מן וכו' וס6ליך ויעתל ההם ני%יס סכמפלקף 16 נמכ)ימ D5bb' נלי סר6טיןסמו%ל
 636 ימנר' %עכו מון הו6 זה כי נזס היזק 6ין סעכין כזה ליצר אמלוק ס)6 ט%6ר כתונס

 ! )עלומה עסו טיטמד3 נ%ירגס יקללססו6

 %6רו סו6 יחקסו 16 %נניס )ו טקסיו %י %5לו מו6 נן טס נטמוף ע6נ6ר כמו שביעיפרק
 : ספוע) Sb וה~י6 53)%ו סו)יד הטס וכעל5סו הנזקים יו3ייו כי גסעדים

 השול ע) וכ5נמ גלגלו סנר5ה וסול שכל והטקפת עיון %ע3ת 6תי %קוס הנח שמיניפרק
 ! טס טימנתןכמו

 עמעומו מ6ר סו6 וכו' יה כק ע) יד כי נטמרו הדסון נו שסרסינ %ה אבל תשיעיפרק
 %ע%5ו מון לנר סיה6 האעיין טיד%ס מכיס נטוס שליך 6ין 6טיוגדו)מו

 כק6 עס וכ65% כק6 נעתי כ65% ית' טיסיה עד %ננר6יו כנלא ולא כוקף מ6ר קסו6וכ)
nbr(; נ)י כמירהDp נעשוק %לחמס ל") פי' ימ' )ו ס%סומף עס דור דול )%6מ נזס ר5ס 
 וסו צעוק) %מפט י65 %כנל6יו כברק עס %עמפו 16 כוקף מ6ל )ו ט%חיינ )%י דול%לור



 א' חלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאור

 ועוזי פטופ 6מי ימע)ה הו6 כי לומדי כוסף תוקר יהיס ו6ס כוקף דגל %63ס ל"לעשק
 חס ס5%י6ומ %מוינ סיס )6(ס

~Db 
 ולכי זכרו )6 טס טמוף )נ6ר ש שון ספרקיס %ן

 56יו: סר%(כו %ה' והנן(כרמיו
 6ער המכס ירידם הנני6יס טפרי סימקו ל") נילידס כן גס הזה לענין יכונה עשיריפרק

 )פקיימ סר6עון 6דס טל נקפנו סלמונ וכפו סקיוס הריוןימיינס
 : יה והנן נירידס זה ויכונהה%עטיס

 יה*' bS האבו) פליו סמורה והמקרס הקלן עניכי העמנומ טעם ל"5 יטנ )%בו3 ה' יאפרק
 ל6יטיהס ל6 הבקונמות )5ורומ ל"ל סנ65%ומ לאיני הסוט היחק כי עכוי ית')ו

 7Db ב6י0 ה0ת0* המץ טימקויס כמו ה6נו0י הכין ע4ו יתקנס 7Db ועיט %עמניס הסכ*
 , %ין יקר6ו6ס

 לאס מנוס ומס %קונניס והם קנמס הו6 06י הקנוס כנוער קנומיו יתקיימו יגפרק
 :סיתסיט

 העלס ו0ס *דע וסריס הידיעה b*~s ונגלם כטיס רומי ידון bS המין טס ויהיה ידפרק
 : יודע וסקל b'ins כודע)6

 סול הכמלס יסהו6 ההפגם כי הממלה הע"ימ היות ססמנוככות כל ופסוד  השען פזפרק
סינוט

~bb 
  סכל דרך כל  לכ5%יום סמסלס עסוי מוס כי קליו %%בו תגיס

 סנש65 %פגע הו6 הכה %%נו טימ5נ נסס נ65% עיסיה לקוי השקול והבע  ותוסכלתסכיל
 סממ)מס הו6 כי עייעמ 6מר הנ65%ות נהטגמ הסס 5עיג ו)(ה הממעמס היה bS (הולולי
 %קטתו זורמומ ומן ימ' נ5יולו )נ65%ומ 6על הלטונת ה5%י6ות הו6 ימעלס טסו6 תיעכי
 והר6ומס ס%ר6יס קנס הטפט כתו %ועכ5ומ on~b ועריס ס5ורומ %זרים ה' וטגן עמסכי

 ע%5ומו: נגודל העולס נולט ימ' 6מי oli)fl הכס נקערו על%( תהונפועל
 מכס ס%עמכות הנ65%ות נסמס)וס היעליס %קמיליס סיו %קים סיו%ום וחכמי  יזפרק

 ו%* ולפאטון 07pb %6ר זה וע3 יומל ID1b~1 נוס מתלך תמטייםמתורס
 ס5%י6ומ למעליס סעורה 6) יסתוקק המובל כי זכר והלולה כקנס סמובר קולל היהעקדתו
 שלי טסיי  כל וסעורה  לתפירות סכועי ססו%ר טלי סכ%ליות סתמיות כי  יווניוקמה

 הכלס

 בנסיגת טהור לפי לכולם לסותר %מופר הו5 5טר התתהוה ללורה הקודם ה%יותדוהסכרי
 מסליה )נו6 העתירה לה המקנטת העדר נו *ט5 לולה נהמ)נסו לכן הדורות נעדרפ%5ו
 ושה *מהוה ל6 נעשו סס)ט הנ65% כי הקולה se'1 תגיע bb לסוטר העדר סממנרומוקווי

 טסשם ולפי ע5ס מלק טיסיה )6 הצורה נו יעלה נסקלה ל"ל סהממלומ  %ן הסמרר היהס5י
 קפדו נעם %רע"ה קרקס 6על ההלחמה ונסס סעפן נסס SS13 ססעדר כנס עי)נע צורהכ) שחזי נטני4 6על ה5ורומ %כל סל6עון )מואל 6ער מכולל להעדר כמטך ה%יומדהמעדר

 (on~p Sb ionSi הנ65%ומימקי
 כבוז o~vn מרלה 06 6ל6 עליו מורה כלואר עימומו ר") כנוזו nl~'SVע) מעיי סקרן כל עכינו הקרן כ) כנויו %ל6 יל5ס כנויו סטרן כל %ל6 סענין ומיה ישפרק
 בכסן 13ה הזק 6ין החטכן 6ת טל6 06ל וסוך סקוס בכל כבוד ~b9p 6טר סכנר6 סקורה'

 ככר6 כקול יכנס סככי6 ט6מ לנפם מון כ65% ככר6 6ור וסוט נטכיכה רעמו הלנכ*6ל
 יהיה כגל %י%ר6 נהוסיפו 6ד טכיכס טהו6 המצורף ובהוקיפו 6ונקלוק מי על זהמווזהו

 : הכנבלבכפה
 קליו  סב כפכיו הכנוי ויהי' פניו ע) ה' ויענור %6רו S5b' הו6 ההס6)ס ז6מ ולפי באפרק

  6ל  לסריגו %עתי) טסים  פכיו סתורם  הכגירו  טסטס  %5ר  וכקלויתנרך
nbt~Oנ65%ומ סם נצה ל6 %%כו  כלולום הס  נסס עלוניו עהס פעולומיו וסעיג ה' הסדות  
 הממוקל ,עיס 61( טכ4 הכ) ה' ה' 6מל ולכן ימנרך )ו הטיומד התוטל הו6 כי נו%%נו
 טלי%ומ יגיע נל6יימו כנר6 )דנל 6נ) הר6ומ מוס סטנת (ס עם טס יהיה 16 דס'*קל6

 כי בכלן לנקר סמכם סוקיף הנה טכיכסי' נקטלו יללה 6כק)וק DV" כמו סטכ)ימההטגן?
 סקור וסוט סריות למוט %ומטססטכינה

 )ע5ס qb סהו6 סהל6ות מועלם וגרס הכנרי
 הננה כ0נפע כי סטכלימ הסטנה ט)י%ומ יגיע נר6ייתו כעקול )עס הרקות %לנדסנני6
 לו יעמד הקורה עולס עס בעתדו ססו6 סקול %%רוס י56) עד מעליונה למעלסתעלה
 יכינו 6נלסס 6טר וכבר כלומנייס ps~nt עד וע)וייס הכ65%ומ כלצי %מקה ק5ל לוםיתחם
 התתפ)קסיס כעקנות ))כת לך ועין נגמלת קעורס כטלסנת כזו זו קטורומ וכולס היצילהנקמר

 הימה לob 6 זה %61ר עוד נ6ר ה)6 כי הננילן נכמס 6ל6 זה 6ין כי )6טרהממגייס
 סניי התרייתההנגס

eb~ns יעם ונס נ6נרסס ענ6 כסו סכנו6ס mnb נזה עתה חבטי 



ד א' חלק נבוכים מורה לספר גרבוני ,באור
 יקלקלו 6סל והוט ונוד נקר6 קסק נ)6 נלקה הים כ3ר6 6ור כ* סרג דעת *%כסהשקום
 העריס )זורמו יגרסו bsn 3סטנעס )מקפידו הר3 קלם 6טר ססויומ ונ6גלמ סכינה6ונק)וק
 ע"ס כנינו לבטם שנזקק הלנור )טוכו תה הרג סנועמ ע3 עגור 3)י )סטפיע המס31המלפיז
 גוף .וגור ו)6 קו) )6 טס סיס bsn %6רו ורגיס סטנע %ן כ65% סו6 זרור סקו)גוי6י
b~bטסו6 ס%6מ דגור זלך ע) וטומעת ו%ניכס הע)יוכומ נייעומ. 6ומזמ %ר"עה ענפט 
 סקו) 6ת ויטבע סכמוכ סכה )6 וקיטו 6יך )יזע יכו)יס שנמכו 'ס6ין %ה הדיעומהגיון
 bSb )וצר 6ין היסכך כן סו)כמ קינה טניומ 5ומומ טפרסמ ועוב בכך %ודם היימי 6)יו%ונר
 ט%פרט כצו נונכן bib 6)יו נגסה ט)6 רידוי וכן יו65 ס,ה הענן טמן וימכן סיס גרורטקו)
 טיהיס )6 ג"כ לוזן מוס הסגת ים עם טס טיסים 16 שופלו תנין ו%וכ עכ") תט6 כינם'

 רניס: nlblpns וה%י%ל6 סקו) יכוססו כנר ו6ס הכניטננסס
 כסטך 6על נתוככו סימם 6טר %ע)יכו סטכיכה סערות מענין וחסונו: 6לך ואמר כנפרק

 נקולס וקלס סיחה הכני6יס )כנוד כי נכו סססגמס סע7ר הע)וסס6חר
 סנני6יס ענייו Sb קודו גסה 06 כי דגר o'~1Sb ה' יערס )6 כי כסטגחה קלסונקולס

 ס%%טיכיס ג"כ וסכני6יס ע%כס Sb Sb עס נסיותכס הנניס %6%ר וזפו פי' הבטפט פריוזפ
 מערה ונטע)ומו המומפומ יערס ימנרך נו הדנקיס ונהע)ומ מחוממות קנסוה%גיעיס

 סע)יון? ה%)ו6 %ן %%טיך טס 6ין כיסהסגמה
 : %נוטר זה %מה אמר כךפרק
 : נקור יריך ו6יכו %ע%5ו %נוקר זס נם להפרק
 מיומו כ* והקנס הסמוכי דמיון יפי )%טס הו6 פי' 6יס נכי כסטון מולס דברה כופרק

 )6כי)ס קריך סהו6 וכתו נטכיומ סכה הקגו)ות מכדו) כגל ו6ס6)יסס
 ה)מומ %ן טכסך %ס ומהמקיף הכקנים )הקגיל הס השונות כי סיותך %ס )סמ)יףוטמיס
 קנמ הו6 6טר lbVS סיכלה נט)הנמ כענין נו סעו%ד סטנעי סמום קנסו 6סרהסרסי
 mnnb~l )יויעי ססכרמי ביקור )6 06 הפי' נזה כוון )נקמי סתכיסי וכנר הפמי)סה6רמ
 : סכפע נרפו6מ ודגליי הלמו6ס ט%)6כת סו6 כי )ך י%6ר bS מרענ ו6ס עייענ עדי6כ) לנימי ס6יס לסדייך נזם סרטה מטנו כ3ל העיון %%טיני רעיתי כי נוה מגיר חירמנתי%6כס
 ההירס 56 נימור סליקה נ%ר6ומ )ו טכ%6ר %ס קמור כלוסל הד%יוניס והדברים כופרק

 טס קפול וקיננו מרומני יגטיס כנל הגססי הכח כי סיס כקטימכיחו
 6כ6 נו עי6ער סלסיק )6 וטס %ופ)6 ונס כן )כפס מון נ65% מהענין ע3 טיורסס5ילע

 : ס%י%ס ע) '1bb כנל ו%)6ך 1bSM טס7%נל 6מר כן ישלם 6qb 06ימומ
 עס סהו6 טייעמ כצו 6ונקלוק פי' מקפיר )כנס ככעטס רגעיו ותמס %6רו ואמנם כחפונק

 וכו' והסנט זס והנן יקליח כורקיס ומחות ו%6ר ע)-סכק6 סג רגליוכנוי
 nnasb ע) עוצי סעכין %וס טדנרמי Sb 16' 7נייהס מגיע 6%טר המכייס %ן 6' יל6יתי53
 סכק6 מצורת טילטל לקוי וכי נכוקמ6 14 נגלק6 כפ) טעום טסו6 )ושר כטו ורונסזה

 סהו))ס נעיל נטיומי גס יקלי' כטמרו ית' 6)יו %יומק ג"כ הכנוי כי יגר הועילו 1)6הכנוי
bSID'S19תפקרי 

 וי6ימיו יקו נו6קר יוסף דון מזקן המכס עק זה ע) כנרתי יטי6)
 Vb~ כי לסויות הוכרמ כי עליונבוך

 וס%6מ ייומנו )זולתו הרג) כי סכק6 טיכסו ברגליו יכוין
 יר5ס )6 סכס6 ע) ט3 לגליו ככוי סם סיתרו והו6 רנ דקדוק 6מר עליו סע%דמי %ההו6
 ס%כוסס הלגל טס טסו6 נו יר5ס Ssb יכנה יסל6ל )קיוט כי הכק6 הו6 הקנין ט3ע5נו
Sbטנ קליו השיומק הנקתל Sb שכנוז הו6 והכקתל לנקתל ס%כונס הו6 עהכק6 ל") הכקט 

 כורקיס וממס וקטלו 1%הו סלק 16 ית' %שסתתו סהלג) )6 סל6טון סנ65% סו6והנקתל
 6וכק)וט %סרמקמ והפ)6 נר6טוכה Sb )6 ה6) כיוד Sb וימקו כס6 יקל6 ססרג5 סו6יקליס

 הלג) פילוסו ע6ס רמוק נזלך וקפיצו 6)יס השכיס כ) מלחיק גס כק6 מלגל וסי'ססגט%ס
 כ%ו'טייעת סמינר כי וכו' %6ר )6 ססו6 כנויו Sb 36) ימ' Sb'1 ימקו )6 סכקqb 6כק6
 וקין סווגן הו6 נהה טנעו ננמינמ ס6פטרות וכוט6 %מפע) וכהקריס )5ולומ )עולס%קנל
 %ממערת כע%5ס )עורס פוערת טס5ורה כתו כו 6סר הצולה 75% ניקרס bSb )ופעורם
 עסיסן כעס סלולות כעדר 5%יו הי6 ותטתכה ה%ולכנ כטתכס כי נמולל סיותס 5%יכמקרה
 מושן; טנעיכס נכ6ד טילטל כמו סלוח ע5יסס כסומ %מיסו וסו6 וענעו %סולו %6%תתחקק
 סרטנו: טהו6 סט0 ע) וה)נ ס6דס Sb טנ וסתרי העגנון והיה סעס לצון ס6יס ומרה כשפרק
 מירש 6יך ורקס המכסס הי6 היודעים 56) ס%יומית כי מורה סכוקמ6ות ונקעת לפרק

 6טר סילועכן הי6 כי זס והנן וסילוד הסכתה נעכין מפקוק גזם %)הכ5
 יכי56 סמר ו6מלימ לרומכימ כצי e~on הגט%ימ טסיטועה 56לי למום וקינו o15bלטתומק



 א, חלק נבוכים מורה לפפר גרבוניבאור

 *%יפ 6מר מחנון טיס 6ין כי :ה5%פוניס יגרס והזחן ההככס )הערל 6טמו%ס 6ך (ה ע)יעיי
 כ) ג"כ הו6 נעקר הוה כ) ט6ס )גי ומלעיס וש6מיס56ף

 יירשת רומך מעקם סוס כפקי
 )כ) עמהיה ושיך )עורס )הס כטי6 פניי ודוי )עמס ה' כניי יהיה ונזם 6י%ס פניוממיט
 קטמו יורה הכ) יעויין וכשסר מוגג) nss~ התפעטומ סג)ומ )קולך וקן קז ראימיתכרה

 ? ימסק נזה וסדנור קימוע)
 רמז ה6כוטי )טכ) טיט לתכל וסגנו) קיכי הר %עתד ע) )ר%ו1 התמי) הפרק בזה לאפרק

SDסלניעית וסקנה מסר 6ת והגנלת )%טה ית' ס6) )ו 5וס 6סר nbbi 6(ע 
 וכעגע הגין נקערו ר%( ו(ס דם ob כי תורה 0S5h הים טי6 וקיעמו 6)כקכדר 56)סימה
 כי למריו טיס6 )תה ומקיעו הקניאו 6מנס נכ)) הס' וזה משאנהג ג7ו5ה סניפה "יןכי
 הטכ) יד וקולל מ%עייניס ימלקו 6)יהס 6טר והם נפרדק סנכנקו )י' ר%( ס5וקומשד'

 : נזה ודי הכוכוח DS~' נפתימתנו זה על לשנו וכגל ומת )סיין ר%( סטגתו ט6פטר %ה%הסיג
 תע%וי 06 טפתה והוא לבפרק

 וי65 נפקוס כככק סטכימ נכוכה הלעוז וסול הקמק ע)
 טקלס כמו המקלוכומ לחלי וכפומ עקינה ל' טנכנק כסוכסייס

~V'SbS 1Db6והזיק וסנ5ום הרסוס ל6הנס %כנעו סטין %ה ע) סכלו טלמ כי קונו כנוד ע) מק סל 
 המוסניס השון טהס והפמ6יס ה%מלס)יס טימט13 כצו המתנע הלאתית וסולתו הנסגססכלו

 : קכ5יהס %קגו5ומ והס יטי36 סכמילהיות
 סנעליס יממי)ו וגה נמנה 6)יהס כי 076 גני כלטין תורה נ7נרס הקנה הי6 וזאת 5נפרק

 )ניס ת%6ל כס וקשר ר6טונס סקדיס וכנר יעקנ קה)מ %ורקה סעסוכ)
 כפי לוינו סדנר ולמס %הומו %6תת כסי וטמע 6תס קרנ 3י6ר וכנר סנסיס 6לו*עקנ

 : oSSb נ5לוף כנקנה כמו והת'טוד%יוניכו
 סכר5ס נצה ובהטעין ס%6מ ניייעמ ~,O"WSD נג7ריס סטלס נ5יור טכמוינ אלא לדפרק

 יקנה )6 כי וסנפרי ס%ורכנ 5%י6ומ ר") ה%6ת בידיעת נשופת נו)ס%6ין
 %טמנם יופמי יקר6 6טר והוט ס%ומ)פיס נ%ופתיס %%נו יגיע כנר ו6ס נעלס סגדיה%ופמ
 ה6ם הכנוס קו) הו6 סרעס ונ%6ר נענים ככנה טה6ט למי ירעם )%ס טנ%6ר כצונ5%נ
 הפנים  יערר וקיננו נכהה הנר() 06 קוק) מניס 65 וסוט הגרז) כהה 06 6עלנענים
 Vt'b~6י

  טו)תס  AtV'1 ומטר ו6י  כמלעס סיס  נסויית  מכיריו  מכלית  כיס  ייילוס  טיגבל
 )פי' נממיממנו ריננו וכנל לחכאה ימיו עיתן הזרי( הטוס כי ו%6ר %סו הלדיק %6תתופי'

 העיון %ירגם היס וו 6טי קיכי הר %עתד ע5 למז הפרקים נעלו טלטלנו %ס כ) כיסכוכומ
 והסכים הר6עונס והקנה הרג דרך על כולו קיני הר %ע7% כלקו הדנקות 6יפטרותונמי'
 פד כ5ו עטן קיכי והר הסר ע) כנד כענן ידתה סה5עות ועורך ונרקיס קו5ומ הסכ56ו
 כ* טופר וקו) 6יס כ) נעני יטפל והנכים והיסס סגופות נערכי והעסק ססלהנמטתיעך

 הלמכיס %%זג ע%6ר %ס %6כס 6מר It1DS %ט5 סו6 %6כס הננו6ס נשרטה טיוטג יגרכל
 הגט%יות %ן סה"ננ SD לועז וטהורי הטיוטה מליטת %סימור מס ט63 %ס !ר%( ה5םסמם

 : נ6לנוס 6טל הסס יביסהט3טה
 יר6והו ט63 %ס והו6 ושטיכס הסגס%ס ~nSIS נעוםלמ )נ6ר מעיר המרק בזה להפרק

 זה ועולי נקפלו סל6טון ס%כוון הו6 כי זס התיר nb(o והוט כןספ)וקופי0
 6ער לס"ד 6נן המכס ולקנס העונר נזמן %(ולתו כבז) כיס כי ס%ורס טס עדיו יומעט)6
 הו6 כי )ושר ר6וי וייננו גס oSSb %עיטותיו יבע) כי גסס עטיננו )הכון 5ו%ר ל6וי 6יןכי
 6ור הו6 כ* וטנ%6ר הגטם %%עיני נכבד היותר עננחר ר6וי 6נ3 ה%6ת q1Sn סו6 כיכעס
 %ן זה עיכלו) עד טננ65%יס ונכבד oSSb כ65% וימיה ססגס%ס %לעונת עומס (DSMכי

 nsp ית' ה36 כן 6ותס ל6ומיכו וקנם נסע) הגווכיס 5%י6ומ קנת טס6ור כמו5דק
 1 טרי' ע%י' ונהורס נסקרו השרין 76%1 סטכ)תס וקנת כולססנ65%ות

 ע) ע6)ו ולניס מ65%הו הקפלים נכ) הענין %(ס סיע %ה כ) על כסתענול וכן 5ופרק
 )%דופס ס%וטכ5מ סכנו6ס כין סידינו )6 הס ו6ס וילך נס ה' 6ף וימל%6רו

  5%6עייס  נלי  יפסל  יסים  מטנו כי לעיך ובטני  נך  6פי מלה וקטרו  סרותלי הגטיאוכנר
 ס6מר נבה (ה ס%נע המנקל וכנר 5%6עי 3לי נעלבותו ה%ססכה נגטיבי הכני) 'SDDו6יך
 )מכ)ימ זה ע) התליתו כי הניו) סס(וק (ה הכנועה קפלי עעו ו%6נס %6רו וסנפהפגע
 נמסוך היגל וה%6נמ ה5%י6ות מקוף טהו6 פוקק ג%6%ל הכפירה נגמלו הפיג ו6%ד%טינס
 כסמ%6ין ~onb ודע 11bb ודע ל6טוכס ספעומ מיה ובזם עניניהם )bb 6~1 והנן עסו%6ה

 ה6)ס*יס הפ)וקומיס %ן יקנן bsn )%י 6"כ המנ5)ומ  יעיו סיע כי %6לו והנןהסגסמה
 ; סעס וניי סנני6יס כין ot*u5eb הסכי



ה א' חלק נבוכים מורה לטפר נרבוניבאור
 נפכ,ס פנים SD'1 יכונה %)6ך mtSnb 3%)מי הקו) ס%יעמ כי )ך המנטל כבר ל(פרק

 %נעמי דנליס טבע 06 ההוט הקו) טמע ע) שיעליס גכ)) המניס כיירטה
 גן )חי במירוסנו (ה מרטנו וכרר יטרף) כ) SSb כנרץ קו) ו6ס עליון כניקו )%טסחידומ

 : בטעינותיקען
 : ע%5ו טסו6 רעמו הו6 רבוכו כי %לטונו ונתחייב לחפרק
 : כמומיו )הפריך ל1mb'5% 6 תכלים זכו כי ססגמו כבס פעולמיך מכ)ימ סתעיס והענין לשפרק
 לבז והעלס והקזול היזיעה כי3למ מכן %)ת כי מטס ילין קיי ייע 6של הו6 מי מפרק

 נמ)6: מירוט והוי)הנהגה
 : הכנד) %ן %געמ הי6 כי ה%זנלמ והיה ה(ימ הכמם %ו פסה 6טר ס' חי מאפרק
 btu 6יך כסן טניס פנחק יה %הקיהו וסמלץ נסונ%ימ והוט ויצת %6ל שאלו מבפרק

 נתן 6קל ס' נרוך כמי הנה )מיות וסעו%ד קימייסו עייע ו6מסונע%5ו
 )עולס הטס וענדי השממה Db(' וינוקו S'b קונריס ויהיו ובהמיות )ס%ימ ע73יוניד
 וסנפקיומ מייס קלויים סנט6לומ סיעתיות מזעות כי חיים קרויין נ%יממן 6מי' הס כייחיו

 הטלן תמ)6 כי קז )עת i~bb1 עולס )חיי 6לה יקיעו עמל nnsb %יטני ולגיס %O'tקרויים
 ותמרס ינר6ון רומך מ")מ %6ל וכגל מבימתו 63 עת וינכול מק יטיח כי גס ס' 6מדעת

 : היויע ונלוך ס6יטיס ע5 זה ע%5ר 5חטו3וכו'
 : %נוטל זה %טה אמר מנפרק
 ה%קימיס הלנעה העינים כי סוטם וקני כו)למ הלגסתו וכו' %סוטטומ הפה ס' עיני מד*רק

 כרסיס הכוכניס כי ונ%6מ ההסגתה עס O'1pb וזס %סלתיס )טבעהר1%
 : המומט דחות קנו) סו6 כי הפערות הרגעת כ) כיכעיכיס

 : )קטמו קטמו נ6ומ 6ח7 כ6יע סכ65% כי ה5ועק )לעקת יס' עגומו ע) שפור הוא מהפרק
 otnb המקריס כי סקורה 16 הנפם 3הס ממע) הכטיס %כ)) קיק bs'1 והכחות סופרק

 b~(o זס זו)מ 63 תקריס קילוס כי הטס נסס ס%ינריס טפו כמותהס
 )יוקרה סלולה ט%זמיס כני6יס ט) כחן גיו3 יטרק) y~b ט) 6גדה %ילט טהו6 רנהננל6סימ
 ענינו טר6ימי %י כ) %)%עלה 6דס כשרכס ד%ומ הכקש וע) כק6 יצות הרקיע וע)טנ%6ל

 6כוטימ )לורה הנני) ידלה כי )יוקרה הלורה %דחיס טסי' רעמי הכס נקפר ה%עייניס%ן
 )יולרה לורה ל6 )טורס סיו5ר ס%י%יס הכו)) ה%6%ר 3זה )וצר )הס היה ל%יונסולפי
 )עתוי העתיקו )6 כי %מס (bStו6יכי

 b3b~ ולכי הצחני כונת ע)
 ל%"3ס כוכחו עמה )ך

 יסרת )סורומ ה6נוטימ הלורה יתניך ולסם הכנף )ו ייומק המויך כי %"פ t~DS וי"ל(")
 )ט.י ייומיו ול6 לסלוחים לעומדו ורידוי הסקיכם %הילומ כלי וסככפייס %לסכיו ע)הע"י
 הט"י כלליס %7ומ נו ירעה 6יס כרריה ד%ומ הנס %6רו והנס %לויס bS 5%וויס הסכי
 שקוי הו5 5סר סגניי 3נמט 6על העולה %יפיס טפס ירעה )יועלה העולה %דחיס Db15bהכה
 כי ניטלו וכנר 5דס כמרקס לויס ד%ומ הכסי ד%ומ וגג) וכיצר ימ' )יובלים 1bSS~Sנטשי

 ננסס נר6ס הטס כנרשות 5ורומ הס הננוקה נכרטס הנני6יס יסיגוס 6סל כבסה5ולומ
 גשתי עתה ס' 5נ6 טר טנ%6ל זרוקס הי6 ניסיון %דופס עולה כ) כי ה%6מ והוטהנביט
 ולריך ונקינה נעטרת טיסיה ולריך נימיר גזו) טיהיס ועליך קטן נמנעו) פליקס עונדךענו

 : כך )עטות ע%5ו טיעיס כמו גזו) כטומר כמו גיור הו6 גונליה ורנ גיוסטיהיה
 רמוק ט"יכנו ה5%6עי בתכלס נ37לו רט"ד גן 1Mb טי%טטוס עי %ולגטיסס יסיגו 5א מזפרק

 ט)ot$$ bib 6 טוגנו 6סל ה56נע ע) סנט6ליס סייס כענין הטויל גוסי5%ע
 3ין )%%ו5ע היקפלך סכן כ) כך יק כך כ) רומני עינו הלמועט ו6ס השויר )דקומיורגע

 : וסרומכיהתיווכי
 סקנסס %ן )ה%)ט 6ין כי הסקוס (ה 3(ו)מ )ך לשלמי ה)6 נזה כוכם )הס 76ע לא מחפרק

 כי גס נשנס סקיו%ה סמי)קומי6 מסיתה )%ה והמכעיס הנני6יס ינריגק5מ
 )6 נ%6מוס (ה )ך 6ו%ל ולכי ספילוקוסימ המקילה %ן )%עכס nt."SbD הקדוטהסולמנו

 ייומק 6סל הענין ולפי ה%7%ה הכח פועל ועמי סכ3ו6ס נסלקה הכ) (ה אבל משפרק י יודע וה36היס הסלטות ילךע)
 עיפע)ס יר6ס 5על והסעולומ כנוקמו ייסד עליו 6טל הנוטי כמי)עלטך

 וטועטומ המוע) %ן )קלגס 3ו סו6 6סר סעמ כסי כנוטותיו לוג נני6 כ) כי עתו כפיהמקטך
 ו6ס כ3) ג)ומ ע) וטס קנתלינ ע5 05 סס כלס יטפי' כנו6ומ כי תל6ס כיסר ע)יהסכפטו
 7גליס הט"מ הדמיון %לטס )הכ5) ה76ס ו)זלז כלס נ136 וכיולד סני נגיח ל6לן סורסע)

 : ה%6מ הו6 וכן ה%עייכיס לונ וסם ס6נעיס 6)1 כי %61ל ה%עייניס הצוןכנגי



 א' ח5ק נבוכים מורה לספד נובומבאור

 נעיר ולתויה נקר*6מה והזקין עסיס סביל סי ראימי ססכ%ס נ)ו71י נעוומי בעת נפוק
 %ן 6מד ottan1 %לעיגיס  המ)טיויס %ן ר3 סבון ופסו סלפיניי6ן עיל%ועג*

 nenb נותי וטסנה לשישם טרנס סה"תוכה נינל*ו ואטל האבונה נעמן עירסהדירסיס
 ה%6מימ האפונה על b~b מ%6ר hS עס1%6נס מקיטס מקיטס כי כעיניו ההו6 המכסו%6ר

 למקרת ob bS ההו6 היורע )ניומ ראוי מסיה סיפרו עד %ישי טומיס משידיו עסווהקכישו
 מסרק (ס )הס ו6זכיר עליו המו5קיס ו6לעינע) נד3ריו וממזימי טעכמו טענסי ס%6מ65ה3מ סעדלי וס6שמ כרדף ולנימיו סכותי יומר סיקר נמסי טטכו6י הו6 ו6ס הסו6 וסדורםרעמו
 כן עסו6 ה%6%ין הימסור עוד כ) אכונה סי6 וכי ס%6ונס הזה המכס $e גיל 6טלוהגבר
 on5pS הדבר והנינומי ססכרסמיס עד זס )וטל כיון סהל3 הויו ו)6 (ה וכפרו )כפע"וז
 ורומז במתריס %ממיל הו6 נכמעו כשנותר ססו6 6ססוב ו6ס %6%רי )מלט עמס יני6כיוגס
 6מה זע ו%6ר ב%6ונמו .ממכס בס )ממזיק ראוי 6קר והים נ"שמ שיכה %ס ס%6ונהענין

 6בל סלופו ולס%6ין דגל )וחל טכ) כי סכ%6ל עכץ אינס ס%6ונה כי זה 1Wbb3'הלעיין
 כעז לנפט מון כן סהו6 3ו סי%6ין זס עם כעימח3ל גכפס השויר המכין סו6 נכל)הערוכה
 ו6ס )כפס מון ס5%י6ומ עס יקכיס גנפסו עה5%ויר עי%6ין ל") הלתוכה %6ממ זהושתויר
 ומאסמה 3ג7רס ארוכה סי6 ו6ס כוז3מ %6ונמו יקכיס )6 ו6ס 5ויקמ %6וכמו מהי'יסכים
 הדיור כי ה%6ונס %סוס נותן קינו השק כי וע%5ומה ה%6וכה %סוס 5%ד ה%6מומכמו

 הצמית הלמונס למהיה ימן והמזל סנדק 36ל %6ונה i~mb הלטיסה הי6 ההמכעסוס%6נמ
 %מער הו6 מי 6סי 6יס 6ין %6רכו כי יכזנ 16 ידיק הכרמי ססכרמי מסמובר כצו כוזנח16

 ימק כ* הסתר 65 הכע 16 הדיק ימכו הטיילה 16 והסיור סי 6יס כ) יצרכו כצוההכלסי
 ככה הכעכע %מוצר ה76ס 6) סיבן וכן יכזב 16 יליק הסיוג %מותר הו6 סנוקSb 6הנטולן
 בכפרו סס5%ויל ס%6יכו 5%י זה כי הלאונס %6תמ )6 וכז3ס סקרונה ימנו והכזנהליק
 56)ך לתמ"ס הנססבוס 16 ה6טמיומ מהדיעומ )ך יקפיק 06 6מר ולכן ס5%י6ומ עס'קכ*ס

 במסוף %הכוז3ס ntnnbo )גדור )6 ס%6וכס )גדור כווכמו כי 63ר הכה וכו'כשמקמרים
 6מד והסלמס טויסס הו6 6נ5 6מי הו6 הנו5ליס כט%6ר תה סנסגו וכהו 6)ה ממטנוחטה
 ו%וטכל %סכי) סכל ט6וטליס ולכו הקוקליס סני ט75קו )ob 6 נ%כע וזה 3ת5י6ומ3פ%5ו
 נ%6ר 7Db (36 וטהס)טה יעליס הטויסס 6)ו מנו 6ו%ליס 6כו 6ין 6מי ועהכ) י38רך63)

 כ* ע%5ו סמכיהו 5%? והמסכיל ע%5ומו והום טפות סאלטה 63)ה נקרץ 3ע1%5 ס6מדעסדנל
 ע%5ו יטכי) כי מנקי )ע%5ומו גשי התוסטי ע%5ומו 6טי הפמוט הריסיו מסכל הו6ה6)
 ימ63ר והכה ה%6מימ 6מיומו b'o ו(6מ הטכ)מו סו6 ולהממו )ע%5ו %ועכ) סע%5ו5%ז
 כסו 3ו  ירבד 65 ו6ס ויסיגהו ה%6מ היאייר %י %כס הטיס היהיה ואריך 3עסיד יוסרזס
 רשי"1 56ל סנר5ה הו6 הפכיתי הימול כי קנס ודתו %עכ3כס ע) נ)33כס %6רו סמסו3יסטווו

 ימ' %6מ הו6 כי ה5%י6ומ עסכסיקכיס
 קלשונו %חמוק "טונו המלק ממ6ומ ע) יראה סחבק ניטו) ע) DD1b וי3י6 אמרו נאפרק

 סככוסו וצי סט3עי %טמע נטטי וזס 3ע%5ו כמרד ר") הפרידי סע5סהתדבליס
 ססיה 1eb יללה ה5ד %זה מע"י במק זס נענע )6 מלנמנו %6ר עוד סד 6סזהו הסיע5

 ה%תו6ר' ע5ס הו6.סת6ר
 קיסיס 16 %6ל עזי רמקיס 3ע) והו6.עיהיס 6מר 5%ד 36ל

 %קלס הסוי המ"ר להיומ ~b's וזס סימוקי ע) qp1W עמן סו6 36ל ס%תו6ר גרמיהמו"ר
 טיהיס עוד וחייב סרב נ6ר כקער %קרה הסו6 הסקי כי מ6ר יסים כקטר כן ההו6)ע05
 יקרץ 6סר %סטנע ר") הפוע) %ן יק העמיס %ן nDS י65% 63 סקוג כי %61ל o~aחגוט6
 תמחר כן גס והה73ל נפסד הום הו6 הכס הט3עיס 6)ו %סכי %ורכב וכ) והקרסההנד)
 בהכרם ולו 1Dbn 5%3י6ות מנחי סר6 )סיירו %סניסס 6מד כ) מדול הנה הקוג5%י6ומ
 טס%קב) סולם ג"כ 561)ס נו בנמנה סמנטי כסמנרה ה5%י6וס )ו מקנים 6ער הי6עלה

 טיהיס %ס סו6 וסיקוס) מפקרס הו6 מעול היה ו6ס לני כמ" סיסיה %ה הו%636סומ
 כל הנס נפועל ו%קוג) נפוע) %ק3ל הנס נOb 65% ואכן בהקרס היה בם היה ו6ספועל
 3הכרמ גטם סו6 ה%קנל. 36) נע%5ומו עולז הו6 והזקות) 3ע%5ומו עולז %סניסס6מי
 651 נקולס ימוללו )6 הלקליע כי 13 טיט %5ס 16 לגסס רבעונה מonb 65% סקב5סכי

 כ3ר גסס חינו סוע) ובולס ~pSn ס)6 %ס תכלל ו)6 והנקוים הקו ו65 סטטמ ול6ה5ולומ
 ומובל %%מוחל הצורכת מיה כבסל כ* סקר יגסס ול6 גסס חינו %ק3ל ובולס עליו ס%ופמע3ר
 ומוצר %הבמוצל ה%ורכג היה ו6ס נהקלס גקס והוט נפקד הווה הו6 סיע הע%5ומ ע)נוקף
 הקוי%יס שיחתרו כתו המוצר 1mh1 כס ו)6 3ע5ס כש 3ו שיהיה %שמי הע%5ומ ע3כוקף
 הנוטש הע%5ומ פשהומ קולק ס6ס )פי כתה וכעל גסס טיהיה נהכלמ סנה סס%י%*תגרס



1 א' חלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאור

 סתיו 6%יתו סמום סעגומ 'תשולק וכן כחס ובע) %ומס %קב) שיסים 4%%ו עתק76185
 וסלועכן סססכ) )פי פטוט 6מי ענין 6) ויטונו טכ) טכיהס י) R1nbb1 המוקרייעגנו
 הכועס 15% .ל") נ%קרס 3עניסס שסרגו. 6מל 6סד .עכין עמס עכוסס WM~1 נלקהבנר
 גע0 %סנחתס ?ומר דבל היכו סע5שומ ע) כוספים ,ומשליס ע%5ומ הלכעוס סנממונב))
 קודק סגע%ומ סו6 5ער ספ%ומ קיקו כקער טהס )פי יטעלו ל6 ומס גו כעו6יסו%קליס
 לנידים והכעו6 סנוס6 טסו ו6ס נטוש ו)6 כועbS 6 טס י)6.יהיס %ומש ענין נעלמופיהיס
 ו)6 6שר שוי סטיתי ופסוס ס6מד וזמו ו%ועכ) %עכי) טיסים מויל וסגעס שמשר%ן

ns~svsחיממו הו6 ע%5י מ6ר 13 עיללו )ע%5ו מכס במקרס ירעו הנולט %תטרי השקרס עק% 
 הו6 סע5סנ ע) שוקף ונמן כ) כי עכיכו יעו)) ח)לע שה יזע נו עקשותו ע) נוקץושהווי
Atgbהנה המקרה עכין וזהו סיממו %סלים ולמי קומו ob ע%ע5*ו 5ע%5ו מיס %63רס ירעו 
 נזה וילוו ס%קרס %ן נזם וינלי)סו וההומו %יסתמו הו6 ע%5י עכץ וענו יולע טיהיסהו6
 4 בע"ס עינונן נסס (ה נקור vb(*o ומנס ועמס זו וטין סימורר ע5ס36) מ6י יהיה bS' סנה (ס יללו )6 ו6ס היקלו: עכין ספו bS הכס ע%5ומו ע) כוקף עסו6ג"כ
 סעפ63 כי עי%6לוסו )%ס ה%ינליס %ה%עייכיס 6סי כ5 56) %פורקם סו6 ועזה גגפרק

 ורוסס גוילי ו%6ל י65% בנר נקמוק 6נ) wb' גלר טיהים על %6ת זסיגדר
 06 סכה 3סני3 %%בו ויפלל נקוג עיעומף ישגור bS ססר6סון וזה יגיל )6 העם כינתערס
 מתלו 6על טכל )מי נהקכ%ה סנ%6מ סמנו) וכן %6מ סכה גסקכ%ס כן סכ5%6 סקוגר5ו
 הקוג נקוג ר5ו ob וקולס הגיר לו י65% כתער וזם ו%יימיס כוללם %לורה %ולכנ סנטוכן

 16 סינר 16 %ע5 ילך סנ65% הו6 קוג לו יהיס כנר וחיסול נקיי%ס ל"ל 3טמוףהנחר
 נסכ%ום נפוייס סגיריס 6)ו זכיוני כ* הגזלי0 %ן הפין %זס גזל )ו יהיה וכגלסס:4וופ

 סע5ס נגיר נקטל 6סר וכפו כחיי טצעיי )גסס רבעון ע5י%ומ טסו6 סכפע נגיל bbtn"כתו
b1W65%הנ bS 6ימק בו ירעה לזועמו נימוקו עימו6ר הו6 שתקריס %ן הי' וסמוק נכוע 
 כסו %6לו וס61 %ה וסמימקות טס גרוף נו י5טרף ז3ר Sb 16 המקוס ס(%ן.ו6) Sbסט:5ס
 %6%%ר סו6 כי ירטה רנוי וח"ג bS המטריפ 1% האין וזה ולחלו )%קוס IMfS 16ס"ושק

 )6 06 הנ65%ומ %שלעלוס 'טעייתו עד כוקף עכין )6 עכלי טלין סו6 וס5רוףסה5טלפומ
 3ק כעיניטי )מכועס יצק %קלס סזון כי ו%6רו הטקסית נסכית nbsnnV כסובעכ)

 המנוער* נהחלק כי וירעה וכסותו סטן %6ממ הרב כלל נזה ומסיס,כתפלת וס6ימולהקליפס עגיי
 המטך 03 6ער והמתמסר סקו1ס יהיו כ* הזען ומסדת השקמל ממם והבכקה כוקף מ6יצה

 הרג טיר5ס 65 ונקפול ל"5 האקפל קוגס סיע 0131 %61ממו הקן ע%5ומ טהו6ה5%י6ומ
 ל") סזון קוג הו6 עסקפירה %6ר כנר 6)כקכזל osnb סזשן קוג מסיה הקמירם כיכזה

 סמקועס %ע3ע הזלן ט3ע )הכדי) זס ו%6ל האעכס עהו6 )מקק )ו 6על הטנע ר.5סמיכות
 %קפר בו 6נ) קפירה )6)כקכלר 6ער שלקטו קמר נגוקממ ושין שריקמו כוונו ע"ש %הוסו6
 %כנמשיו ינה ונין ניכו ס5טלפומ עדיין olnb %6ר עוי )כווטמ נפירועי נזס ס6רכמיוכנל
 נמקיך )טפלה ע6'פד כצו לנן ה6נ יסק 13 יכנס 6על סשמ5ט העימי מיחק והוך נויר5ס
 %וטקט ימק Dnb bS' ימק nSp ירופא ימק ק5ח ועימס עיהיס o~nb מלוגי 6כי עסו6רקונן
 ט6פשל 3ו עימענ יגל סו6 שטיי. וס* ומקווי וסיתר הפסות ר") סהקעס יסע נק5מהללון
 יהיו bsn ושע"פ יללה 6חז לקוג' טיע)ש ולע"פ ושטרו וכו' סי5וייר 6פטר ט6י כןושינו

 )כמזהיו %ע) ו%ני6 5מז לסוג ראצ)ו 6מ1 עטין קוג יסיו.ממת Ssb ע)יוגיס קוגיסממתועבי
 )כשמהיו סט) ~b's 15 ו06ל וכו' Dibh ה6%ה נין טפין %6רו הו6 ע)יוכיס קוגיס סג*תמת

 טנו6ל (ס עפל כי ודע המכסס ונין ס%מיקימ נין ג"כ ימק 6ין %6רו והוט 6חז%6%%ר
 ונגיל נעם ה6מדיס מס ה%קכי%ים כי המ63ר ועם סטנתי %ע%פ הטמיעי ה%6%לגחוך

 ה%יוסז ותשוט6 והגי) כקוג קמלים יהיו ob 65 יתייקו 63 ל") ימק153 )6והתקכי%יס
 וריתנ6ר סלונן %וס גווניומ רב יומר העמרומ זס 'bS 1bb בו )הני). הר6קון ס%קב)ר"3
 נתין %קכי%ום וטעמיסן עוה ונטיעול עוש. נזרן 6על.,יכרמו הן יעוומ סמכועוק .כיעם

 DS* מסני) %זרגת %מן "ונם 6עש הלמעין ס%קנל הו6 6ער .:ס החי שוליו נטהו%קכי%ות
 *b5% כנר מכס התנועת טיליו תה ר") ס%ע6 %פכי סס %6כש וסקבונימ היערהטהנז)י
 צ6 ולכן .%מיחקומ זליכן והכה קורך 1DW3 %ס והעמכומ 6ליו רמוז סלולך שההעמקם
 מסמי עיקכי%ו ר") נחיו עיקכי%ו המביכו )כן כ"ת.נ%ין וקוג %ממ)פומ סן כי עוולמחייכה
 צלקתו יקל6ס 6ער והם ימיחקו 46 סמכוכס חע)יו %ה ע) יקכי%ו ו6ס נעלמןחבועומ

 ו6ס טווס עמן עסיסן עישור  שור ימקכ5ו ול6 עקעו )6 ומקנונית היעלס %6כסס5%טרפומ
 חס חצוף %מני ל5וכי ימד ס4נייניס 3ט:י לצופן Db(' מעמק וחביהם בקוג %קכי%וחסן
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 )העהרך )ך נקרמי הכס )סב* קנה וסר6סון נעטרה סמכועס וסלוף נצין המכועהטפסי
 העגת כנר כי ידעם* ו6ס והיריון ההמימקומ נענין 6ל1 בפרקיס סרג סלסלו %ה כ)גסננמ

 מגיע bsn %י נמש נו ותנות הגי6ור פס 5%ולף הזכילה 5ד sw סעילוחיך לק נתקוצוזס
1n5DSaSבפירוענו סמ)קומיס %דגלי לביס %6%ליס ה63כו ה6ופניס 6)1 סני וע) ה%פ"ניס %ן 

 יר"ש ימי נענעו %קרס זה טלין 6ע"ם וקהלו הקורס %ל6כמ שמעלם עי כוופמ WS1' סקפר)זה
 6טר ו%6רו עליו %ועכל %קלי ענין ירעה %קלס ק5ת נכלל טהוbib 6 געשנו (,qp דגר טיהיסע)
 נגנזנו סכוי זה יחייג ו)6 ושאלו 6יס כמ %מענות כפי )ספון ירסס נו הנולש נתקל סיקלושליך
 הימק עינוי ימיינ 6נל 3ע%5ומ %קרה 6יכו כי ירעה ה%יומקיט נהטמגומימ'

 סכוי והו"
 ס6יסיס Sb ול6 היניס Sb הו6 ימקו כי יסב )%כול ה' בקהלו הרג ניקל ו)זס ס5לופיסענין

 נעליס שמהרייס טהס בכמינה %6מי 1D'b הימק זה וגס ענ6רנו כצו קיי%יס מדיריםוה%יניס
 %מכונומ המכוכה והוט יריה נו 6ער ההליכה קכין 11bb ושאנס ה5%י6ומ %מוינ ייוסו6
 %ה פופ) הו6 פ%5ו ס5%ד ירקה כפטרו כלס ה%ממלעות ימ' פפולותיו כ) 6גל וטהרוהכפט
 %סוגם נייעל הנ65%ות וקולו )מס ליורו 5%ד ר') ניייעה הנמ65ומ פועל הו6 כיעפוע5
 מסוקי וטסתו6ליס %6ר עוד %וטכ) והוט התרכי) וסות ססכ) הו6 כי ע%5ו סהו6 סכלוהו6

 רנוי %פני )6 פעו)ומיו ינוי ט5ד ית' עליו המוריס נקפריס הכ65%יס הרליסהפכייניס
 הפעולות %פני 6סל התקריס כי סלנ נישור טליתות סנחעונ %ה ע) )סולומ וק5מסנעלגו
 )מעברה נ5רו4 הקלו גס סלסילה נענין וככה הפ)וקוסיס ני6לוהו וכן רנו*נע%5ו נהם6ין
 סכל הו, וכקטו נעלצו שטbS 65 6%סו פלול הנ65% סיום וננחינת טכסי ענין סהו6)%ה

 סיסיבו עי ב6ולס1 ושך הפ)וקומיס המשירו 6ער ושמושלים כ) הנה לך )הגיש וראימיהפוע)
 כי )ך דע ושות' גרט"י גינרי הלמוזק sta' 36 סלד 6%נו זס ושלקט ינוי סס ואין פ%5ו6ל

 ושהוט לשעון טכו6 )גורס יאמרו סס הכה ימנלך הטס צמדות ג6רו 6טל עםהפ)וקופיס
 ויואר ונורש ומועל ו%וטכ) וטכל ומעכי) ונאמי וקדמון 6מד ועלס - וכ65% ראשונהממחקה
 %61מ עליבומ ותקב) ועלג ומסוק והועק nle's~o ו%סוייב וסוג ו%טינ ומי ור51סויכו)
 עד זה ע3 טנע%ייך ועריך הפ)6 %ן וזה 13 רגוי 6ין 6מד %ענין %)י5ס זה אכל ומענוגשור
 נטרוף הש%ימ. המלבו ושטכס 1Db והממכה ע%5ומ ונשאל ימ' הטס ושבתנו העיר נ%ילגמעיהיה
 וינכס רנוי יטייבו 63 וה5לופיס והעליקה %%כו שנר עליקת 16 יגר 36 ושרוחו Sb'1דגל
 ערוף הוי הכה רעיון )ו נ%6ר כיעל כי הו6 והטירוף הטריקה 36 כעס 6)ו נמטובתהדרך
 הו6 )6 %%כו זולתו ט5%י6ומ 6ל רוע הנהו המסקה כ%6ל וכעטר עמליו הכ65%ומ 6ל3ו

 %%נו )סליל הנ65% ענינו ע5ס נ%6ר וכקטר עלול Sb לו צירוף 16 לו nls'Sv 6ס והול%זועמו
 כעקל נ%6ל וכקטל ר6סוכה %%נו הטעדר ט)י)מ פנינו קיפון נ%6ר וכליעל בנוטכןהעתידם

 ויטונ נ6סרונס ססעדל nstsv ירכיכו כלסי16
~'abe 

 צינו ס5%י6ומ Sb והנסטר מקזוס %ן
 עטה 6ין נ65% טסו6 עכינו ה5%י6ומ %מויינ כ%6ר וכשיסר כהעדר %וסב 1)6 נהעדרקדום
 וסוטו עצלה )ו עלת 6ין עענין 6סי והטירוף הטלילה %ן ה%עמפ ויהיה )זולמו עלה והוךלו

 טוה כ65% וכל הסתר %ן כקי נ65% עהו6 ענינו סכל לו (bbb וכקטר טרוף לכולתוע)ה
 כקי תקרו זס ה6ל ועלצות (ולתו ויטכי) ע%5ומו וימעל ערלותו יטבי) ר"ל טל) הנהומקרו
 עם:%5וסו ענינו %סכין נקמל וכלסל 6חד %ענין %)יעות מתי והם טכל הו6 ו6"כ הספר%ן

 עלאותו הנס ע%5ו ויסכי) 3ע%5ו יסער הו6 כי עמעומו מנהו %וטכ) )ו הנה סכלסהו6
 ימיה bS %החמר %ופעטס מסות עהה6 5%ד סכל הו6 כי 6מי והכ) %טכי) ועיקומו%ועכ)
 %וסכ) הו6 )ע%5ו %וסכ) ע%5ו טהיה ולפה %טכי) סו6 ע%5ו קהטכי) ולתה %%נו נעלסונר
 ובולק ופות) יוער כעתר וכקטל סכל הו6 עלאותו על יוקיע bS )ננ%5וסו טכסו אהיהולפה
 ס"פעה הכ) 5%י6ות %%נו יטמע נכני 5%י6ומ עע5י6ומו ענינו סנה סלוע) מקליוסקל

 סטינו bSb %סט%ס הקול סייטך כפו ל5%י6ותו וכעטך %%כו %ניע זולתו וט5%י6ותטחויינת
 טיטפע %ה וסספעמ (ולמז )5%י6ומ הממלם טע%5ומו נעלבותו יויע סו6 6ב3 גרורטנע
 והוי היודע והוי לו ידוע%%נו

 נעלבו ידיעמו כי מכולתו הי*ישתסלמ ידיעתו כי הפות)
 סיע% ל6 ע%5ו סייע נמה מזולת ידע סו6 כי נעטרו יליעמו b~nV לכל סממלס נהיותוהו6
 היומו bSb נו ירקה )6 יכול כ%6ל וכקטר פועל היותו ענין וזס )ידיעמו עלו) סכ665%נל
 מקויל וסנסספעמו (ולתו %%נו יטפע 5%י6ומ ט5%'6ומו והוט טיערנוהו 6טר קומן ע5מוע)
 וכאסר והטונ בטליתות היפסיוס 5%3י6ות %ופלג יומי 5ד על הנ65%ומ ככל ההדרגהכל

 6ג) עליו 5%עער ויביכו %%נו נעלס 6יכו %%נו טיטמפ טפה bib נו יללה ל6 רוקהכ%6ר
 nDh' הנכני ויקודר %ידיעה %קודר פע) ומעלו %%נו סכ) כהסמעמ ססלי%ומו יודעהו6

 מענין נוס ויעבור %רקונו ממקר )6 וסיכלמו יייעמו כמי ננ65%ות הולכם ורקונוהפכים



ז אי חלק נבוכים מורה לטפר גרבוניבאזר
 היייעס וכנין bSb היכו)מ ו)6 היכו)מ ענין bSb הרסון יסית ול6 לולס סר.61 לוקס לוסיפסר
  ט'דיעתו )שי וזפ הע%5ומ ענין Sb יסוג 6"כ סכל הנס סע%5ומ ענין bSb סידיעסו)6

 נ%מויי3 נטל וסוט 1DS1tb וט)י%ומ ת6ל יקנה 6שר עד  טרברימ %ן )קופס איכסנדנליס
 שופן )ידיעמנו דותה והו66ינו הגט%יס 5%ולמ ה%געמ כיייעתנו ידיעמו שתהיה ל")ה5%י6ות

 הידיעה bS הידיעה %ן ללכיש הלורה 5%י6ומ ויסים חדשגוהו כן קמלי ננפטומינו ע5יירנוהו%ס
 5%י6ומ הימס 1ל1 ננ65% הקרול )סטמעמ קנס גע%5ומו הסיור היה המקל ונזה הלורה%ן

 היכולת הי6 %%גה נעיכם היייעס הומה סלולה אומה נסגפמ p'DpM ננםשמינוהקורס
 נמכועת ויתכועע ו)ע5ניס )ע5)יס ה%כיע הכמ %%כו שימנועע 5יי משוקיי %כמישיים %ממרש רטון Sb זה עם י5טרך SJb ויורכו יספיק )6 )ק5ולנו 6גמט 6נ) נעיכו והרקוןרכינה
 הנה נכפטומינו ס5%ויירמ הטורה שמגיע עי ויכיעו הכטיס וימכועעו וט)תס סידהעמיס
 כי ה5%י6ומ %3מויי3 כן וקינו היכו)מ סממ)מ סי6 6טר הצניעה ההממנה נטתי ננוסלולה
 %%בו והע%5ומ והידיעס וסלמון מכס ויהיה נק5ותיו סכומות ילחמו %גט%יס %ורכסקינו
 יקר6 6של הכ65% %%נו יטמע יליעה יודע שהוי 6ל6 גו כרלה )6 סי נ%6ל וכלשל6מד
 היופן ע) המעולומ ללוף עס נ5%י6ומו נו הנר5ה והוי ה%טיג המות) הו6 המי כיפעלו
 ההסגה %הס מסטך %ממ)פומ כמום נטתי 6)6 מטלס )b'o 6 כי כמיומנו ול6 זכלכו6טל

 נו לדינו %טיב )1 נ%6ר וכלשר יליעסו 6ל6 שיכו הו5 כי רכ עמעומו ענין וחיותווהסע)
 37ריס נסכי יט5ס הטונ כי קליו תשונ לכונה ול6 סתועלמ אצנו ויקנל הכל %%כוטיתמע
 טיסתפק )%י ינר טנמן %י כי %%נו מוייבה כגל מועלת עליו הטונה ל%קנ) שיסית %הס6מד
 העוב 6ל הקיומו ויהיס ספוג 36 ~%טי3 ייערך של6 והשני נטונ הנותן יתוקר )%%6כו
 יקר6 זה כי ס%ומ %ן כמשו יחלנו 16 עליו שם יקכה 16 טיהו)) כיי ע%5ו)טורך
D'DVb6שישוב 6) הכונס ושלילת הפוע) 6) ללושו עס עיצומו נזה סנר5ה הנה %פינ ל 
 ע%5ומ 6ין הרע כי ההעיר ו6פשרומ ממקלון %ן בקי ט5%י6ומו ע"5 טונ נ%6ל וכקשרקליו
 נוונ ט5י6ות שהוי %לי ס5%י6ות וסכה סע5ס תקון העדר 16 העלס סעור 36 יטונ Sab)ו

 קנס טר.61 לכס טונ י"%ר וכנר והטנוי סחקרון )6מטרומ הטויסס Sb הש%ומ 6)הוישונו
 עס ה5%י6ות ע) %ורם מטס ויהיס טונ מנהו הכ) לקיור סתמלס והרשמון היגריסלקיול
 ל5%י6ומו עלה ש)י)מ עס ס5%י6ות מיונ ענינו הנה ה5%י6ומ %מוינ נ%6ל וכששל הללוף%ין

 הנה ערינוח ונקפל וערג פושק 16 משוק נ%6ר וכששר ושמריס ל6סימ )העירו עלהוטקרומ
 ע%5ו Atnfl והוי סש)י%ומ )נעל ומטנק 6הונ מנסו ושלילות והוי יופי טכ3 הו6ענינו
 ע%5ו ט)י%ומ טיויע וסי הנילוס הסלי%ומ הטגמ 6)6 )עלנומ ענין וקין סיפם )ע%5וותושג
 כ) )עיור משגתו ונכל) סנריו וכס יכלמו וטלי%ומ עולמו נ*ומי הקימו 16 ניויעיסנסקיפו
 ההעיר כשיעור סכו"מו תמטר ו%6נס נו ונהדס שליתומו 6והנ הו6 )ו שפשל הו6טל%ימ

 סיומר הסוד )ו והר6שון %קולו טירק נסס 16 עקר כתה bS oS~n הטרמה כיוהחקלון
 )"וסו %ק"ג והול )ו נ65% הו6 )ו לפשל הו6 טלימומ שכ3 6מר תסיס היומר והיופישלס

 טלי%ומ %כ) )%עלה לו הכ65%ת והטלייות וההקרה החקלון 6%ססרוח הנטת עסהט)'%ומ
 יומר והוט פריכות %כל nSD~S וערינותו טסנה %כל לשערה הש)י%ומ )שותר ומשקווקסדתו
 והנושר הרולס תיבת )ו V(S'bD כתו נהש6לס הרמקה %גלמי לפשר ט6י 6)6 %עיו)ןניו)

 ערנות יהיס ולוטי וידיעתכו %יכו)מכו ויכונסו %ר5וככו ללונו %רסק גוזרכו עסוספוע)
bibר") ה%)6כיס %ענין נכנר יומל והמכוייס סמ(יריס עכין סיס והטיול הששכל נת6ומ 

 וסשלי%ומ סיופי שיטינו כטס נשטמה b~b עליצות לחס שקין %החסר ה%ופשטומהסממ)ומ
 עלו)יס והם עלה סו6 כי o'tbStn וין )%עלס )רישין 6טר ותכל %שייו ירקו )6 6שלהריטון
 ס5%י6ומ הו6 והקמת נעלסו נוו65 הו6 כי הגהור ס%6ת וסול מקרון נו 6ין 6סר הטונוסו6
 החמוק וסו6 הגמור סטונ והול סר6שון ה%6מ הו6 6"כ הנלסון הכ65% הו6 ימגרווסשס

 וכ3 ישכי)הו bb 16 זולתו יטבי)סו ו%וטכ) %טכיל שה6) כהו יחשקהו ל6 16 זולתויחשקסו
 כי ע%5ומו ענין הו6 עמעומו והשכילו )עקרותו השגתו ו6) ע%5ומו o'an Sb הענינים6לו
 פל %ולס סו6 סכ) קרו6תכו וטין סשכ) והוט 6חי ענין הכ) ויטיב %ומסט נקי שכלהו6
 טרקנו %ס נחלוף המשכייס המ)וקופיס 56) נע%5ומו %יוסי היומל השם הו6 6נ) שול)ענין

 השס סו6 הטכ) כי זכ5 נעסוק יאושי ל6 ושהוט הלכלונס ההתמלל נקמי שהטכ)כמלטת
 ג"כ יורה והוט 56לכו ס%פורש סקס עטו סיורה כתו הס)וקוסיס nnbs b~b עטיוהשורה
 ז זה והנן יה' נהשכי)ו ויגיע סנ65% יסכי) olnb טהשכ) 6חל %%נו הכ65%ומ השפעםע3
 ככר )ע%5ן מכס )ע%5ו יכו) ק5תס כ%6%ר %ו3ן נ%6%ל קומו יפרט )6 06 ואמרו גגפרק

 otnb %ונן כדגר %6%לס פירקו של6 6לה על %6ר סרג כי רוקה6תה



 או הלק טצכש מורה *חפר יבומגשור
 41ם 0רנ hh ש%חט כא וניע ש3קיסס ע3 ומנץ פ5יסס בקסיי סלנ 6%של* כ3כפתספט
 WSD5 סכס %5לו. נ* וסו6 "לוך ואן. לנס שקילס 6סר פ)ין טפ%דםי פס סו6סע6טל
 ט6טמטו הו6 פנקינ5שי שגו ל") יויפ עיהיס הו6 ע%ע5עו 6נ5 ב%5ו יודע 3ו%ל רו5ס6*נו

 חו טידפ %ה ייע כו יו65.%ע%5ו דנל ו)6 ע%5ו 6אס מ6ליו כי 1צ%5ומו *צ3 6יבוווקףי%הומר
 סנצ6 עיסיה העקל ושן ליס עהו6 ע%פ%5ו *נ) פ%5ו עיל5ה 3ו%ל כו5ה 5.ש- 5ע%5ולד05
 עוד הפ%5**ס יר5ס המ6ליס נע) הפ5ס %ן ויכו%613רו סי עיסיס שטע%ה וכן %%נונפדר
 ע5שו נר6 ס"נול6 טימענ 6פער ע6י טפעו5ומיו 6יכם ימ' )ו הע%5ייס מ6ליו %6oNbל
 3זו)חו גור6 הו6 נור6 היומו6נ3

 ו3"
 טתו6 )מי 13 פ%5יי מו6ר יסיס 63 ו5כן )פ3טו

Sbl~1 ו6שדו הסס.וכו' וססינם6ריס %6רו תריו עעו3ותיוSbV ביצגין יל5ה פעו3ומיו %כ35 עיסיו 6פשר ו6י 0%16% %סס נעיר סנול6 טיהיה העקלשן 6טי וט)י%יומ עוכיס סעניניס 
 ני6ר וססכס דעסס ני5וכ זסו פ%5ו בנסיכס 5sb כנור6 פעו)ום*ו SS11i קר61 ר"3סבורג4
 כטעפט סי' %ו וע%עפע ספעולופ ננסינם SJb פ%5ו ננמינמ 6חס ג:ס הד' ~1Sbצאוחמ
 שס הס יו17 6טר הבול6ש5ם

 ס6*כת-
 ובין ב,1 %מס)פים יסקיס כפי 6ך 1ב%5ומי מר6ר

 ש%5חמ עיקמ 63 13 יד%-ס ל"ל פ%5ו 3סיגת ובין ספעו3ומ נסינמ נין כע%ו5פספפעישיכי6
 *שד בפמן ומגס סי טעיג-ע%5ו כ) לסוום ו%6לו סמלק qw פי חדעסו ו6ער .%61רסא4ע
 סו6 %0עיג blen והע5ס פ%5ו העגמ נ"כ%ה כשבל5ה ע%5ו נ%עיג ענין וסמכ%ה *0%וס

 "%ט*ג הי6 6נ3 ס%טיג סע5ס זו5מ ס*ומ יסיס ס3ק כע6ר 65 כ3ו%ל ה%ועג הע5םגגכ*זש
 נע5טו ססעקפה סו6 עהו6 ע) )ע5טו קטועקף סו6 ע%5ו כי סהטגה והו6 ה%ועגוסו6
 כו ישיג )6 6פל ודנר פכס יכאס בו יטיג ינר דנריס %עכי %ולכנ יעמנו 5פי 64ינוק?'
 פ) ע%5ו A'VM סכס נ%6לכו ויטנר65 טעיג נ5מי וגוף %טגמ %נפע ה%ורככ כ6דס מיסיס

 יניטו 6נל הענין )זס ;נ,עו )6 וסס 6מד עכץ יהסייס ססכ%ה יסיס סטסיג הו6שפ%ו
 צ63 וכן זה Wh הנרו6יס גנסיגמ 6"כ - סו6 והנס סם? פ%5ו זו3ש ו*מיה ינלו6יוסעוגו
 6ין סנה ס)ופו טיר5ס 6פעל והרו5ה ספכו ע) יכו5 הדכר ע) היכו5 וסר5ק ה?כו3מספק

 ל" ע%5רטהו6 ננסיפמ 5כור6 נ65% %סס 6סדס?כול%והל5ורכ)
 לך המניל כנל טכה עש1 ננחיכמ .6"כ סמו6ל ," 6ין הכה פ%5ו ינל6 ט63 ל%ו א%5ושר5ומו ימו6י bb ע%5ו ע5 יופ)

1bbn'פ%5ו ננסיכמ 6יכס ע%5ייס סתעתו5ה כמ ססנו 6על המ6רי6'הד S1b סנרו6,ש בנטיכמ 
 טס*ס לטה %טס %6ל ס%ייעיר ימנלך ש%6רעהו %ה 6פרי %נו6ר והו6 וכו' 6נפנו נ6עיר15ס
Pa~קנלמס כ% הג?6 6טכס ווורלז?5 356כו. ידועיס הג3מן %קפריהס ה%דגליס.5קומ 'nss 
 לסכי" ר6ימי 36יו עסגיפס זנ5מ*'שסד6יס

 ע5 ההפ3ה nitcg לסן 6נן טסגי6ו תה ו:נס
 ומ6לורן זו)תס )6 סעוע3ת 501 דנל נכDhb~) 5 עהי6 הר6עוב-ט נסעס5ס סברו רעהסזס

 %תס והו6 זו5מס וג' נימוד סרב הגילם 6ט9 שד' הע%5ומ פ) כוסמיס מ6ליסנטנעס
 קנלמס Sb ה%דגליס שכיעו 6על מפנייניס ו6ו%ר דעומס כונ 5ך ויקיף 3סננתסאוטירך
 גהמפ5ס קנלו השינליס 56ר חס להס ימיינו 6על נהגנויומ קנרמס ו6תממ ר,ל6טונקבסמס3ס
 לו6ס עוטפת %זגכם ?כו)ס לו5ס יודעמ "יס נגסס ו)6 גסיומ נ3תי פ%5ות .עהי."ל6עונס
 גפ3מ נלמי. ביליפס גפ והיודפוו u5bb* נלי הכי65ות ל5) הפוע3ת b*a יספ%5וממח6מ
nt_~%סמיס הע%5וש ו0ג"מ הכס 6על הע)ומ וקלקו תכל*ס נעלות 3לתי סנת65ות עסיו יפר 
 ר5ונס דנר 1גע5 דנל כ3 עס כת65ת ס%יגלט .סיכו)ס הרו6ה סטותעמ סיו5סס*חפמ
 mb5nx1 וק s~hn ט(ס סטס וזס גנויות יע*גוס הסנסס ו61ח 5%י6ומ יניקופ נס4ינקמ
 רו5ס יכו)ט איפת סיס געס 6יכס ע5פומ טי516י6ומ טהנפט 3פ* סנפע %טיג נסכלמסנסו
 ע5ד סמ%ר טן נסרית כו))ם כפע סנת65הם סתמ3וג הממי)י 136 הכה טישלמ רו6הששפמ
 נמ6ליס הש%6ריס %סס נג)ה ויותר ההנמס )ז6מ ימוינו 6ער סקפקומ ולחמי יטפלוש65

 ה6ספלי6 עהכי0ו %ס ש415 והו6 הלכגה סכס תרויה הכס קיו%ה %ולכנח ,*nlbS ס5סשפ6*ס
 הכ55%ומ כ5 זס עס והנ*סו %סויע 46יס טקלה וכ) %קלה טטי6: )פי שסודשם סלבבט%אב3
 3פנפ גזלס סכ%ל* ד63 ס?רגלי 1)6 קיול טנסם ימכז m'~ntb 631 ל"5 פונרומשפו*מ
 3פטחס *ריר זה פס והס ע3ע טהו6 %ס נס%ף טיהיה 6פ1 כ65% עכ) קנלו Sabשצ65%ום
 ה6וטן הקל6 סכ%ה יקר6 וזה והדלגס קיול טנהס גטנפ הפוע3יס נה י%ו 6טרנ6%כ0

 המפו)ות.הענפייס י%ו סהס סו6 סספמ3ה נז6מ ~.abt nllbb ט'של כקפיקושכס'ו6על
 סי נופר וו5ס %פוע3 %קודל 0כהו פועל ע618 נטס 8ופ3 י5 %61רו הר5וכיו0בפעו3ומ
 הבחו המי טוו)ת %ה נע%6רו נז0 וסקפיקו 4רי *טפופ. שע) שסו6 צ%ה- סמופ3 אענפ*ויע
 וכפרו סופ) "%כו יקודר ל6 המי סיו3ם %ה ס5ה פפ3 %%כו יקויר ל6 וה%מ ושמיו%ס

 גנגלה 6טר המייס *דנליס (ה,טיהיה פס וק)קו ספנפיט הפניכ*ס טן התקוייופספפו5ופ



ת 8' חל9 צבוכים  מווה לספר נרבגיבאור
 נכפ5ס 6ער הסי פפ5ס ו6תנס ונכגלס נסי פק1נלומ יסיו בפפו5ום ע6בלן ו6תלוספעולומ
 הנס וג'כ %פפ~ומיו 3כגלס .קויס 5תכס סרימיות 3פי פ*ומ נכג)ה יהיה על6 )הס*פחינר
 ה6ופן זס בקיוס ה)בו 6ער והדרך הנע)ס כ5 ה%ספט זה 3הס יגיע ו6עפל יטן %י6%ץ
bjbנסכרט הענין וילך מכלימ נלמי 36 י)ך 63 טרס וזס ימי0 )ו עה%מודע עיכימו bb 
 Sb טי5טרף י5ערך ו3כן געס 6ימ סקד%ון טזס תזס ימנ6ר S~b 63 %6מ חס  קיטוןתפדט
 6סר %סוזע ניורפעספולס נזס כקג) ו5כן רנומ ספקוס ויעיגוהו קי%ון 6יננו געס וכ3זס

 be %סס ל6יה סנ6מס 6ער ה%קליס %ן נו-ינל 6ין קד%ון געס %%0ש עי%6ר 6מערטכנל
 טהנ?סו ו6סל קדוס %ולכנ מכיסו ע6מס עס זה %ע5מ ו65 סכוכגיס %ן bS %מודעיסטהעשיס
 טיהוס וסו6 גנג)ס השיס טן יוגן 6על הת6ל צ)מ ע3 הנימוהו "DIW הע%י%יעהגטס
 הפופ5 סניסו 631 גטס 63% 'מסוה געס ננג5ס 6ין כי המ6ליס %ן וגמ6ל ונ%קוס ונז%ן%ינל
 טיענס bS מ6ל Sb %מ6ל הכ65% קיעכה פפ)ו %6נס צנג3ם 6ער עסיוע3 וזה ככגלסכפופל
 וספפ3 והסס וסגזל .נפ5ס 5ו שמס)ף %ה כ65% 56 %ה %כ65% 6נ3 5%י%ם 36ההפדל
 ו%ם6כ 'ה%פודעיס ל6עח עהו6 ט'תו6לו ,יטועל )6 שטויייס 3הס.סהע%יס קנל י6ערו3כן
bSnההסך יסש Sb ההעדר פ5ס יסוב 63 כי הפכו D1e'5e 6קור ססוס ע5ס ול Sab הסס 
 bSb %ה כ%5ומ עההפדל ה%פמזלס במ %6רו ולכן כ65% יעונ 6על הו6 והכעיר קליעונ
 י%ו לאד וה%6%ריס הפולס הוימ קודס ה5%י6ומ %מ6ר פרוס טפ5תומ 6ומו סתועסס

 טסס p~Dpn והיומר %6מייס ג3מי b~nbb הס דנר 63% ינר יס*ה ט65 %סס עיפחנכונכולס
 onb סזס והמעונה מכ3ימ נ3מי יל ספכין ס3ך %זכל hSb זנר יסיס 6ס.63 %6רועסס
bib'6ינו 3סגונ ו6ו5ס נפוע3 )ו מכ)יפ 60ין %ה 5%י6ומ עיסו"כ לפי יוער פ) עהיה תתה 
 %טפבומס הנה נ5מי והכוס6 מכלימ nSsSb' 6ויר מ6ס ו%ן 06 ה6ו*ל תן ייסיס כ%ונ%נע
 *%נפ )6 השפויסיס הכוסisb 6 %מודס הכהו ס%סודטיס תן י%ככ "bS %0ס סו6 הכ5גסדוט
 קונ3ה כ06ל סר6יס נאמ הספקד %ן להס טיסויינ שרן יגל וקוף תמוזט הוהו ס%סויעיסק
 הו6 ננג)ם ס%שדעיס %ן י%נפ bbS עתס סט0סע *0למו ל6 טהס הו6 ההקי%ס 61מ3הס

V71DWזס הכה וג"כ יכר %ל6 %סויע עסכ3 יכימו וסס ינר 63% ל6 %ינר %"וזט עהו6- על 
 ויוגסשוש הגעפומ %ן י%כפ bS הל6סון הס%ר יקל6וסו 6על וסו6 סס3קוי*ס 356הבוט6

 %שדע ה%פויעיס %ן י%נפ ע63 ע%ס ה6וטלפ וססקד%ה %מודעת oi5b 'DS1ה%עעסמ
 הס ה%מודעיס %ן *%בפ טל6 %ה ו6ו)ס נעיכו 6סי ה%סודט %ן י%נפ על6 %ס b~b 6תמי6יכו

o*s~bנזס עעיפרו 6פר ולכן %סודע 6ומס הנוע6 טיהיס יסויג ת6ין' ר6קיט להם ו6ין נקוג 
 %סויעיס 1b5bg 6פער ע6י וסו6 ענימ הקדשה הסקי%ס ז6מ 36 5רפו 1WSbb"- %ןהשינריס

 6ער סגנומ זס הפ3קופ*ס 556 %סויכ. 6יכו וזה 6מרעס ולD~b1 6 65 ר"5 להס סכלימ6ין
 הו6 סר6עונה ההפס3ס הו6 6סל 3כשה ה6מי עהפוע) ג"כ וסנסמס 6לה הכמסמסיינ
 סדנריס %פפ3 עיורגס %ה ממ)ף הסכחה nbW וזה 5%6עי b3b* טנעו3ס %ה לכ3פופ3
 הו5ך הפכין היה מופ3 היה 3ו נ1 0ספוע3 הו6 גזה סקפ*קו 6ער מ,ק ויומל נק5םק5תס
 פפו) הו6 6טר 5%ד סופ5 הו6 %6נס ספוע3 סיה 3ו זה שפוייג היה ו6תכס מכ5ימ נלמי36

 טהו6 5%ד שע3 הוnb 6(o המוע) Ssb כן סענין ו6ין טמכועפ הו6 6על 5%ד %חעוה"ניע
 פופSb 5 ספופ5יס 'טיכ3ו הו6 %זה ימוינ ו6טר דנר יפעל 63 עסכעדר לפל גפועלנט65
 נ)5 פעולנ)פי

 הנע) %ן מו3דמס ממיינ 06ל ועוד ה6נעיס טס0נו כ%ו הפעו3יס טיסי)קי *ו~
 הנ65%ות המס3מ הימה ט6ס ו?ה מו3דמס 6ל הלכו גס *ער ימ"ייכ*הקדטוסס ש6עריופר

mb5Dהפ%5ום י6ומס הע5שומ ע3 נוקפיס מו6ריס 136 והיו ול5ון ווכו)מ ו*זיעס סיה 
 סי6 1:כ65% וזנ1 גגעק1 ס*6 עהכפע 6ל6 סנדb5bx~ 3 וזס סנפט נין 6ין הכה n~bvaנלמי
 %ורכנ וב3 ותחעקס %פ%5וט %ולכנ גהכלמ הנסו סמ6ל נזס עסיה ו%ה נגטס 6ינונסע
 ,6שטל ט6י בטו שפ5שומו %ולכצ דנל עיש55 6פטל טל4* 6סל %ולכנ 56 5ריך גהכרפהנהו
bsb'n6על טסהויס )מי %ע5שומו %מסווה b'o (פ%הווה 3פוע wb הלכנמ ,שלפ יכר 

 %ולבנ %3 כן פוע3 פפו3 ט5כ3 כ%ו סנס יננ)3 ה%לכינ נ3מי ינל 6יכו וס%שוהה%מהווה
 D1b'bnm כפכ6י פ3ה עיהיס'יכל 6פעל ל6* ס%ולכנ tlb~bnS, מכ6י עס"לכנה 3פי פוע)8לכינ
 3המפלס המ6ריס 036 גהכסמס השהעז)ס היו ו5כן פ%5ח פלמ הינר טיהיה %מו*ג והיס3פי

 סמ6ר*ם %ן הרנס SD~1 *165% 6טל 5י פ5 'פ*ס נוק"יס 63 ע%5ומ 36 ענ*סהר6טחס
 ס%6מ 36 קרוניס יוסר יכ5ם' V~b1 וש65 הינר העמ כ%ו הכ65%ומ %ן )כבנסהפ5טומ"ס

 הכם ה%טש51ה שקנרמ קרונס יומר הי6 הר5לונש D5~nos ספלוסופיס וקנרמ ס56ששריה%ן
 והגשיות הר6עונס נהמם3ה הסנלס ז5ם כ%ו 56 הטינריס הני6ו 1gb כאצנ*כיס זכרכוכנר
 טיע%יזך %%ה והוb1SW 6 נשס הםלוקופיס נקנלס זס כ%ו מנור ווצוד 5הם יחוינו6ער



 4פ' חלק נבוכים מורה פססי גרבוניבאור

 יסיג 6טל ומהגנות סגכומ %ן טיסיגס ופס 6)יהס סהני6ס ופס הקד%ומיהס הכנת ע)נסס
 נרפט כטעיין הו6 כי סגנומ ויוקר ימקר עד %עונם 5ו7ק כ) 6ין כי הו*%3קלה)פ)ותופיס
 ויטהל: ויניע ה%6מ ימג)ה כ' סיטר למסר 61י לטע )פני מט ו75יק פטמתוסקור

 ומטפט* כיס סכ65%ומ סיוייעסו ילקה פעו)ומיו וטסם כטס ת6ליו נהוייע )ו בשיעד נדפרק
 הנ65% ומיועל הכסגמו ודקומ )נ65%ומ סטפעמו טיודיעהו כסו הנהגמו;

 )פעו)ומ יו%יס ההם )סעו)ומ %חויניס o'1bna יתולל כי מקליו הס ו6)ס סכ1165%נפנס
 הוe~s 6 36) ההם סמ6ליס 3ו טיסע bS ויטר ומכון לחוס )(ה יקלל לנמנו נפע)ס6סל

 ע%5ו סעכ)מ 75% ימויין כלס %סנ65%ומ נפנים והול ע%5ו וכע"ג %קונח סיומלהכ65%
 ו)6 ע%5ייס מעליס נו עיסיו 85 ההס ס7רכיס כ) ע) %%נו סכ65%ומ יגיעו נס 6טלוהקיור
 כענל5ס הקוים נפלק 6)יו הלצח וסוט הסרט כזה הרג כונת (הו העלס ע) נוקפיםענינים
 )6 נרותיו יטיג ע%5ו כהעיג כי יניסו ו)6 )נלו6יו הסיגו יניטו ומס ע%5ו העגתכמכשה
 יעכב ע%5ו וכסיטכי) ע%5ו נ%6ממ הס %3ה Ssb ההס הכ65%ומ הס נ%מ סכ65%ומשישיג

 הטיע זה ע) סר3 נס ירמוז הקפל %זה לניס o~lbbn ומנין והניבהו זה ודע כטססכ65%ומ
 טסכיפ ומה עכינו 9bab1 נזם 66ריך עטיו נטען טסכ) עתוי עהו6 ו)%ה )ך כמכו6טר

 הציגו וקטי לע"ה טינוף נצה נו סמקירס ו36די) טיולן לטוי ושך הקנר6 (ו Sb)ס)וקופיס
 ע3 וסטרה %סם 3ימרון כ"ט כפ' נצרכו הכה )שחליו 1ttDS 6(1 6יס סטיגו )6 ע"ההו6
 מהיו 6מר ילקה כיעהו הכלכיס כטכדע כי נת6ריו כורע ימ' היומו ע) %ורה ו%6רוזו)מס

 כשסר גפנע יסנהגמס %טינם והיומר טו3 היומל 5ד ע) הכ65%ות הטפעמ לרכיהמקריס
 ידעהו התקריס כסייע כן 06 נו 6סר נ5יול ע%5ו הו6 6טר ה%טונמ 5%יולו %גיס תהשערנו
 המפע)ומ הו6 כי )73 וימפ)) "יטוס %י )6 הפיוחי %פופ)ו המוע) כזע ושכמכו ט63לכוכחו
 גיורנו נהס וימעקקו ימן ומי קגו)ומ )היום הסוסניס גס ההאון סיים נו 6סל והויי%יוני

 5%3י6ומ %עסו ר") סהס המאליס פי טע) ירצה %מיקס ונקט המקריס יזיעת נקע וכביסר(ה
 וסוף ע%5ו הסגם נכנו6ה כן 6חר' ונקט OnS'Db3 ע)יסס קדרם ואכן ס%חי)ה מגיעוקירס

 : וכו' %פעו)תיו פעו)ס סוסגס 6קר וכ) %6לו וסנן וכו'%6רו
 3ע3ול 6טל הכמ פע) סו6 השימי סספע)ומ כי דע שנוי ימיינו הפע)יומ כ) כי נחפוק

 סכוי כסו ספך Sb %מפך הלנר כתתנה ההמלס%ומ ה%קנ) וסו6 הסו6חכם
 סכם יקרש ק5מ 6) ק5תס היגריס נעמכו 13 6שר טהכמ ו(ס הסמלות 6) הבוטן %ןהיגל

 והסטתנומ ההלעס ר") ססו6 הכח ופע) הלשטון כסיוטי כעכין %מפע) סמאל וזהוה%ממע)
 5יק הנס ס%רירומ 6) ס%מיקומ ואן ה"חלומ Sb סבונן %ן הדגר שנוי כפו ססמע)ומיקרץ
 קנו) סו6 וסהעמכומ סהסתנות הו6 סהמפע)ומ כי שכוי ימיין התפערות שכ) 3ט%6להלנ

 16 %ע) ילן סשחלומ הגעת סו6 סעכוי מנס המכועה קנו) טסו6 נהמנועעומ כפניןהטנוי
 העמרומ )הגעמ קנו) ר") וההשתנות ההרעם הו6 וההמפע)ומ סטמרומ והגעמ הבונןקור

 ובפי סהסמכומ נעכין טנוי ימיינ וההפערות שמכועס %מיינ הסמנועעומ סנה סבונןוסעור
 והים הנעמו יסיס )6 06 סיכל ק3ו) יסים )6 כי שכוי יחייג טהסמפע)ומ 6מר כג גס(ס
 הכמכוהו 06 וקוטם קולס נעמנס )6 06 ימרטס ו)6 הדיר ימפע) )6 הנס טנו* )פניו שכו*כ)
 3עת נעינו סו6 סתכועס נעם %חון %ה י3ר 6) וסילוף נע%5ומו הנ65%יס עניכיוככ)

 VDb~ 6יס%נומה
 ימכועע ו)6 יבום )6 ו6ס "ינום הו6 6%טי לקטין יומר 3עמ טימנועע

 6על וזהו הפרעי %טמע נט%יכי המנטר וזה סקי העניכיס סכי וכ) ימד וינום ימכועע16
 DDMb3 הכלמי ישהו6 הנ6נוהו וסכן %ה המיחקומ )ו שהל6סון 6)6 הסקוס סח הרנכוכו
 הכני6יס נקפרי גסס וכגל 076 כ) נו שעל כנר ה37ל וזמו %6רו סנן הסתפע)ומסננם
 )י ויט )כ) נעות טסו6 %ס 6)6 סעמלימ %ן יגעו 63 סנ3י6'ס כי ל%( סיכוי נסלמקמע"ה
pDp(כשוו* ולקער לסמנומ סקורך %3ס ומסוה ת%7יוני %י ו6) ע"ה יסעי' נ%6%ל גזו 

 תי%יון %י ו6) ספני שקטלו יירכס 5ילי6יו ה' וקוד התימקומ 6פסרומ ע) סי%(ו6מסו3
 והמתנועע )ו תעלכו ms51 ומס לשלו והעד המקל ע) נ%6ל סו6 כי סחין %זס ענו6)
 החסרי הכוהך נזה *ר5ס כמע) עיגיע פד התנועע ענענורר )%ס נה5פרפו כן גסחקר
 %עולב המכועס 5%י6ומ %מכתי הכס היה ושכן תט3 ירך נקנה סמבועע יעיו 6טר סינרטסו6
 (ה )ו היום עס נכח עהו6 צם 75% שנכח %ש ש3'שומ נתללו גדלה טיולם כדו הפע)עם

 : %עה פרקי "%כונה וכתפרי )כוויומ נפלוטכו טג6רנוסו כדוהס)י%וח
 הסמום ו6ס הטווי ob %ה הקטה סו6 כ* דנריסיר5ה %נ' 6מז יחק הו6 ההי%ומ כי דע נופרק

 D'pD1 hb ")טה )טכיהס טיס יל5ה סג' גרמקיס %מלסיס %61רו היומלו6ס
 כנרים סני 3ין י%6ל %6נס %כך יומל עכין כי המכוון (ס 6ין כי כדולים שסם חהשכיק




