
מ א' ח5ק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור
 ו6ס עליו ועגל נטווי טסטיגו עד יומר יהיה 631 נהקכ%ה ססו6 מענין ע)יהס י%6ל6סר
 )ת6ל,ס דוריס כלמי ימטנו 6טר הפ%5יס מקליו טיהיו רפוי כן ויערו סימיון יממיינ כןמיה

 : )מלליס יומים 3)מי טימטמו לקוי 6קל ספ%5ייס כמקליו י6וי כןילקה
 נp (6'(b 3ן 37רי 6חל )ס%טכו 1") )ר3 קלס זה לנ65% קלס מקלס ה5%י6ות כי ידוע נזפרק

 והוט )5%י6ומו קנה ט6י1 %ה והרכס ה5י %זה התפייס הציגו ו)זסטפ6
 ועטרו ו%6תמו ע%5ו 5%י6ומו תסיס סי5י6ומ %מויו bli~V ית' עליו צילנו זה כי ית'הסס

 5%י6ותו 6נ3 )כמט מת ס5%י6ות ע) כוקף עכין צינו ס5%י6ות %סויג ענין כי ירסס5%י6ותו
 ל"5 סענה ק)וק ע) טנ סו6 וכקטו עלה )ו ט6ין על %פגעו %חויי 5%י6ומו ומיוד ע%5והו6
 3נ65% צירנו כמדלגת %%כו ")) )(וצתו טקייס %ה וכטוו 1nS1tM ענו) 5%י6ותוסיהיס
 ציונן %ה כתו )נמס חון עקרותו ע) נוקף עכין 3כ55% יכין )6 טה6חדות ונס 6חיטהו6

 ה5%י6ות %חויג וכן סח)וק מעיר והו6 העדרי ענין %%נו יונן ויטכס )3ן נ%65%קהלנו
o)nh3ע%5ו 5%י6ותו סיוג טיהיס והוך עלאותו נפטו העירי ענין ה5%י6ומ %%חויג יוגן 
bS1 שכו ה5%י6ות %מוינ ט%6לנו ר") וזוממו'bV 6( טכני מיוד מ6ר הו6 6נ) מוע)מ עלה 
 שהלכו וכן %%נו מלק הי6 ו)6 %חוץ מוע)מ )6 כ)) עלה )6 6ין %טנע %חויג נוקף)6

 11% כהו )נמק חון העלאות על כוקף מ6ל %%נו ציונן 6פטר 6י %עלאותו ה5%י6ותשסטר

 bSb %חוינ ס5%י6ות יהיה טל6 גוזר טע%5ותו מחנו יונן %61נס השחתי ס6מטל מןטיונן
 36) )עלאותו ס5%י6ות %חויג יסית )6 עלתו %%כו כטללה כשטר ע%5ומ ע) יורה והול3ע)ס

 %מויל טהו6 %ה %%נו ה5%י6ות טה%מוינ ונכ)) ה5%י6ומ מיוד %%נו טלו) ר") %חויג3)תי
 ע%5ייס הנדפיס 6ינס סה3ד)יס 61לה )ע%5ו %מוינ שיכו 3ע)ה %מויל טהו6 %ה וחטנו3ע%5ו
 כשטר ופכן ו5לוסיס ט)ו)יס ענינים מס %61נס העפרות ע3 כוקמיס ו)6 )ע%5ומ מו)קיסר")
 (ה 3(ו)מ זה וי63 ה5ד %זה %ולכד %סס 6מל טיסיה ימויין )6 טכני ענין ה6מטרות %ןמנין

 ההתלמי הדגל פ05 ס6מדות 6ין כן ה%נוייס ע05 צינו מהשכין וכסו %6ר עוד וכו'הלקוס
 5%ל י)קמ 6טר ה%קפרי האחד נין סגייל הל3_)6 כי לוקס 6מה כגל %קלים כלס 6)וכי

 הו6 ככה )נמט מוז נ65% 06 ל3ד 53יול הו6 6טל ס%הות כי וזה השהות ל") במועלטהו6
 הכקוס ס6חד ונין 3נפעו ר") כשיוכי טיול הו6 ככס לכפט מוץ כob 6( 65% 36ל %6מיטיול
 .ט)6 כפו וסהיומ סנ65% עליו טיולה %ס ע) יולס 6טל 3כמ ל") )נפט חוץ ("bS טהי6ע5ד

 הל3 כי ו%63מ העטלה %6%5רות הנחלק הנ65% ובין תצודק ע) סכ%6ל הכ65% 3י1הבדיל
 6ה3מ וליתרון טהויעמיך כתו קרקפו עק3ומ ירך ))כת נטתי 1ל6 קיני 3ן ירך 013סטך

 ה5%י6ות העיל כדרה כאשי התהות יעמול bS כי ס%הות הו6 ה5%י6ות כי 6ודיעךס%6ת
 העלס %ן לסלו) %טסי) טהו6 סייט %(ס והפלא סיקוס 3זס קיני 3ן על רפד המכסו%6ל

 ע) כוסף %קיה ה5%י6ומ מ6ר להם טיהיה ר") %%כו טלואות הנ65%ות טכ) %ההראשונה
 ס" האודק כענין ענינו 6סר שכפט 6טי הו6 ס%הומ (ו)מ הו6 6טל ס5%י6ות o)nbס%הות
 הלקמר סתמיות סוך 6סר ס6מיות וככה סודק סכ65% הידר על י%6ר הערני טנ)סין36"ל
 סניכה כאטר 6חד עטמהו כי 13 %קלה וסוס ע%5ו 3נ65% מנפט פעלם 6טל והוך 3נמטסו6
 ו5%3י6ום בגיל 16 ה5ורומ יעלי ס6יטיס כענין 53ולה 6מי 16 נהתדכקומ 6מד 06 טהו6נו

 הכקוים כמי הקוג 63ומו בגיר יחזק bSV %ה והוך ה%6%רוס alpn' קוג 3קוג סססופו0ו6
 והוך 6מל ייוע טהו6 %3ה ימרק "bS הכול) %3הומ כענין nlhtins )6 נגדל 16 מממרקטי6
 הנbSb 65% קינו )כמט חוץ כ65% הו6 נמה 3ע%5ו ס6מד כטנח)ק וקרנס 6ישיס Sbכמזק
 וכנעו ננמטו הו6 ס%קמל סמח)ת הו6 6טר משחדות הנס 3כח נו הו6 והפחדות3ע%5ו
 ~מס מוץ נעזרו סנ65% ס6חד ויכנס ס6חד טס עמהם י%6ל 6טל סד3ליס טלענפתי
 כלנוי nb(o מהיות וטס הנ65% טס ע)יהס טיורס כתו סד3ריכו Sb %ורם הו6ולכח

 כמילת סו6 כי ע%5ו המקמל (ושת שיכו המסמרי סקסי סו6 6טר הייך לזההנ65%
 )נפט מוץ הו6 6טר )היטיס b5b'V %ה כ) ס%ומטט ~snb ל") )ו טי65% ו)הימה6מדיס

 וחטר קיני 3ן פל העגין נקמפק סמ%לייס 63מדיס כענין והרדוי נטיע גדרם נספגתר")

 ע) (,qp ת6ל טה6מדות ר") הקמי טס עמסם י%6ל "סר ני3ליס מקלה ע) יולהההזחי
 מהתריס סדנריס 3ה%כומ עטיה ונקיר כמכס הלחדות והוט ההקלה וזה ה6חדיססכ65%יס
 ה5%י6ומ %ן ה5ד זס סנה עסרס טהס 3קוקיס כענין עולס טס6מדיס ונקהל 6)יהסכסימונל

 ה%חטנס תסע)סו דגר הו6 י6מכס )כפט מוץ כ65% דגל קינו ס%קפל סתמלת טהו6 מ5י)6מי
 56 קלונה יותל הי6 ס5ד 3זה וסנקודס %ק5תס 6ו' נס %נינו 6טי סעניניס 5%זננ65%ומ
 5%ד )וקם כקקי השחל 6"כ 35% נעלת שמדות סהי6 גה נ%6ל ולזה )נמט חוןה5%י6ות
 והוך השחד טס ע)יהס י%6ל 6טל סדנליס טנע מלתי טמעו סיה נכמס ל") .3פוע)ססו6



 א' חלק צבוכום טורה 5טפו נרבדניבאור
 יש) לנפע סת נ65% ש5ד 5וקם וכ6יל ספכיס טן נמכיס pSDnW סנ5ם* סדנל קיי6בדלו
 )בפט מון עסוStb 6 )כפס מת וסכממו וסחהום סכט65 טס פ)*ו טיורס %ס פ) טהוס ה*הבכח

 %סל6קון סכ65%ות )כ3 סי65% שה )כ3 הל6עון סו6 6על ספ5ס נקוג גפ1פ 61ע*'כנ65%ומ
 כ% %קרס 1)6 נ5ורומ ס6ו%ייס עי%6לו כשו פ5ס )6 כו)) ו6מי כו)) %מס)ק nss~פנ*ן

 ג%הומ 16 נ5ולה 16 נגדל ל") נפרידה 16 כהמזנקומ ר") כן 6סד סכס ו%6כס p'~bשהמעונ
 סשקוס (ס וסעמכ) )כפט סון נע%5ו כ65% סו6 עיועכ) %ס כ) ו6ין D1b'5bs ו)6 צגדר1")

 : גדו) פו%ק נוכי
 כי %ימד %%כו כו5) ט%כו כי יר5ס )נד ס%מו6ר ייסד 6טר 6ינו המ6ל כ* ואומר נחפרק

 כומ ההוה פ%5יי ו5ס %קלוי 06 ו*כוגס הילל נו 1blntV אה הו6סת6ל
 ה5%*6ומ %מוינ עהו6 ה%ופמ 63 ככל יסנלך עסעס 6ושל הסק?%ם (6מ ו6סל %ימד16
 נכמכס %מכ6* שורכנ יסיה נ* יר5ס מיוג ת6ר )ו טיסיה סטקר %ן 6"כ נו סלכנס6ין
 וס%ופמ ננמנס המכ6* מנוי DS"~li ע)ס )ו blnw' %ורככ כ) כי גס פטופ ייאהד)6
b'snSb פ5ה ו)6 פופ)מ פ)ס )6 6ין ס5%י6ומ ע%מוינ n5Spb פ%5ות סנימו וכ6ער 

 כוקפיס ות6ליס פ%5ומ עסו6 טי%6ל %י פ) יקעס ו6טר %קנ)ת פ5ה "כיסו כנלדמ6ליס
 סו6 מכו5מס (ה עיממו כ%ו פ%5ותייס סק6ליס יכיסו 63 כ' ס6עעייה וסס הע%5ותפ3

 סיקוצז ויה*ס הפ%5ומ נע)ישומ מנ6י וסממליס סם6ליס נש5י6ות מ~י me~nטיסיה
 nnbs %%כו מטונה 6ין ו(ס פ)ו) ו)6 פ)ס נו 6ין SDb כ65% ל') ס5%י6ומ %חוינ זנוט(ס
 %ולככ ת5ם* ספכיס %כ) 1Db~ עיהיס יחוינ כי נפ5שומו ס5%י6ות ס%מוינ ינר עסכס סוכסכ6ער
 %ורכג ינל נ65% )6 כ* נפ%5ותו ס5%י6ומ %מויב יסיה )6 כי ופ)ו) וע)ה ונסכס %מכ6יב%

 והט ק7ו%יס הע%יס כסכמסס קדו%יס %קליס פונר ע%ו ו6ס ספ)קופיס טרטי )פישפ%5ומו
 נ5%י6ומו מכ6י סססרככס וזס ק7וס %קוער ק7וס קטל (ו)מ ננג)ס מופ) %נ)י ומ6ליספ%5ומ
 )מ* )סלכנס מופ)יס סס סמ)קיס עיהיו 6פטר ו6י %פ%5ומו ס%ולכנ סזנל כ5%י6ותי")

 )6 נפלדו כ6ער ססנעיס %ספכיניס ה%ורכב ח)קי כ) ו)כן ג5%י6וסס מכ6ישססלככס
 %6ר פוד רג) 631 יד bS סמ)קיס 6ער וברג) ניד נטפוף b~b פ)יהס סנ%6ל סטס*היה
 כי ')ל כו טי%6יכו ע5ריך )%ס סעכ) )סייעיר טיפסי 5ריך 6סר הס סהרמקה ת6ר*6ינם
 ג5יייס י7חו כ6ער גס לנוי 5%יס יגוע)6

~'DSDD" 
 נ%ופמ: )כו סמנ6ר עסנס נו וס%ע)

 5רומיס רניס מ6ריס נפלמ ס6ממ ספ%5ות טסיומ נ"ל ט%6ר כ%ו 3ך %נו6ר סנסוכו'
 נרנוי %תלנת הפ%5ומ 6ומס טתסיס %נ)תי טתח)פיס נ75דיס %דו%יס 16 ~ו5יס16

 (bbn סדנל סיומ כ%ו ספ)וקופיס %ן 6מ7 5%י6ותו יכחיע )6 סעכע (ס ~eoסמ6ריס
 דנר %%נו עיקו7ר %ס 5%י כנמן כ6ער גפ'נו ס6חי סדנר כי %סוינ 16 ו6מעל למד16
 כקל6 ס%קני)ות ספפו5ות %טמי wb סמיסיו ט75 ננמן וכ6טל מופ) 16 יכו) כקל6י)מו
 ססגס סי6 6%פר סי7יפס כנמנס וכ6טר יויפ כקל6 5פע)ו סעיגר 5%ד כנמן וכ6טררו5ס

~Sp
 m~dn נ%כפ 6ער ו%6כס %פ%5ומו ה%סלועע ס%טיג הו6 סח* -כי מי נקל6 )מנופס

 o'tsnn סמ6ליס 6ומס סיי 06 ונמלפ %פ%5ומס פו%ד*ס רכיס מ6ליס נע) פשוש6מי
 ר3 נפוע) 6מד ס7נר טיסיס הפ)סומיס 56) נ%כפ 6ינו נכס סיו 06 %61כ0 ופוע)שש5ל"ס
 556 נפופ) סג' סת6ליס כי )* וסנר6ס סנגיר פס סגזליס ח)קי פנין o55b חסו1שמ

 יכימו כ* 6מד והג' ג' סס6) י%6לו ו)כן נ"ר ט%6ר כ%ו נכמ עיסיי )6 6מי וספ5סששו5ר*ס
 סנ5מה ספוע) 1%7 סכמס 6) ס%סי5וסו ו)כן נת6ר*ס רק_%תויר 6ק7 טיכומוסו כ%ו גפופ)חג'
bb(עזם העגנו כן ו6מר ו%6ר כם65 קוז בל'ס כנל פוז סנפתי ססוס ספפו b~mn 46י 

~mb*5%
 לנומ מלייויום 6%מו עופפות Ssb נ)נז (b~b טיהיס )ו %קפיק פ%5ו הו6 6סר

 הו6 יטתכס bS וכ6ער צטיה סכקל6 כ) ימ' ט%6ר כ%ו מסו* הנ65% סו6 %3ה חש'י*י85
 כי יל5ס כ)ימם )" יפקנ נכ* ו6מס עמת* )6 ס' 6מ ט%6ר כ%ו %%ט ס%ועפפיס יעמנו)6
 כסעפפ (ס ו6ין ו%6ל נ6ר עוי גיו) יטק, ימסש nebs1 ה%יכיס נ7%רגמ 56יו ייוסקיסחס

 י%טיך סעמע Ssb קיור bSs ינפ* טסו6 סט%ע חן ה6ור כמיונ ו)6 שקל' טסו6 ס6ט %ןהמוס
 סשוטכ5 נמירג ונכ)) %מוקנמ נתיסגה יעיול וקיס פ%ידח ססו6 סכ65% סו6 ניס מ%*ז)1

 ה)*6ות ססו6 סיכו)מ האציר שסו)) יכו) ס6חיעו *ר5ס ספירו ע)י)ת עכ*כו יסיס 16שהטכ)

 פמ*לס 1)6 סע)י)ומ oib כן גס מפטס bS ו%6ל סקכלס גיו5 %פכין ליה ע%ירס נע%ריוי
 עקל6פ %%ה ייפמ כגל לו6ס )6 ככומ) טג%6ל כשו 6טר פוד ידעת 6על נפנים ~bbb'nפ3יו

 רול~: 6יכו נ)פס טנ%6ר כ%ו ה%יומדמ סט)י)ס ס6ממ %יכיס טני OS'SVn כי ססגיוןטש)6כם
b'hhסט5י)ש n'hbb~ וסו6 ס%סו)שמ סע)*)ה וסטכי siba~ ירכו ע6ין שס היוט6 %ן b5nW 
 נע5ילו2 *ת' י:שם כמויר ע6ום %נו6ר וסו6 הכו))ור ועס)י)ה וסי6 וו6ס 6*כו סכומ) וכ%ושו



י שר חלק נבוכים מדרה לשמד בדשוניש
 osa השיומדר הע)*03 בעגילה ונלקה ספלרס שלי)מ השסייביט נמ6ליס בלקם 16השיושיט

 ט'היה נממיינ הנה ייטן 651 יכוס 65 העינם 16 סקכ)ופ 16 ה)*6ומ הטלם שן כטש065
 ו6ז הב1שמ העניקה ית' s'Se 13~, עכבין עקריך נ6ל )כן %הס ענשנו) )6 3ם עימו6לשולכו
 נשכים bSb ים' פעיו onSVt ו)6 סט)י)ומ נ6)ו ג"כ תפסה ו)6 %6לו וסול 5ודקש טויססמהיה
 דלפו ט6ין %ה הדגל טן 'SSIV פפ%יס כי מפסה כבל ז6מ כי סכו))מ הטלילה והיש ידפסשטר
 ו6ס הסס הנניס פל bu~V ס%יומימ bS nI~SVa רוקה )6 בכום) סנדלר כפו לועיש65

 *מ' פטיו סס)י)ומ הכה )ו bSng %זרע סיסיו כעמגדר מכ(נ סנה המשרוכות %%ברנשמענו) מעזי
 סב0 נ%6ל ככה ה%לכ? 16 סמנופס על כס בס 6ין 6טל %מכופפם בבסי היקידה טשטשיכתו
 כנל כ' %6מי ימת ג"כ (ה ושין ?ס ויפ סעגי6ה %ן ה6) יט%רך 'Sb~V עותר ייען ו)6 ימס)6

 לולה טילינו פ) %%נו כנד) %כיפו לורמו טהו6 ע) כימנופפ סו6 סל6טון ס%כיפ כיהמנתר
bSbנעמי ונכ)) ה%למקיס נ5%6עומ pSDnn כנר וכמאידס %כהיגס פ%5ומו ו75% נסממלקו 
 עסט%ס כשערכו עהו6 %ס נמ)וף סינר הבנס והות קכייני קכ)ומ %יניס קני התכ)ומ כיידפס
 נתלו 6מל %6לו מניך ופס %סו הטפט %6ממ כקכלומ ספדלי וקכ)ומ gb 16 יקויומ7%'

 נסמיק ט63 נו ילעס העיר* סכ)ומ ילעס כו' הסכ)יס נסעקף 6ער %י יטמנם שמ6ליס%6ממ
 וסמיונ סרטון לי קכייכי פ%5ו %קיוו ססו6 נקופן ובשיומו נענחו ר") נט)י%ומ %סוסובהסיג
 לסגדי)ו ה)טונומ וכטיסמד)ו נ%6מ מכתמו הו6 ללונו ו6ס המכמס ג(ירמ נ6מלוכהעהשפכס פי מכתמו גזלם כך 16 מטס ל5ס כך סיפומ %טסי nDb הכרפה פ) ויל%וז o~latlrinנקמי

 6"כ ספפו5ומ נמשלי וקבור החקרוכומ nS'~vs ר"nlbtS 5 7נריס סם)גמ כב' יסוגנש6ליס
 : (ס וזפ %פפו)ומיו ענסיג %ס פ) כמקרסו 6ער ומסקס נרכס כל ע3ימרו%ס

 דרסטי %ק5מ ס06י ס6יס סעיגו 6סר סו6 ע"ס ועושה %סם סעיגו 6על %6לו הבן נפפרק
 וניתוריו נכוונומיו נסתער טריזי יסוים ר' עסניכו %ס רמוק סו6 וכאסס0כ%ר*

 ע)%ס הטגמ ונין %ל"פה הטגמ נין המנד) %ם ויקפק 'Sbt מפרק בזם כי מקפל זס פרקיפ)
 העפר %ה ע) מנון 6בן ס%ו6) ל ס0כס וללק 2יי'ך otl~bS והיו ה06ייס כין הפלידפ"ס
 סנורי מכי ויקדם %6רו מביןפ)יו

nbf3 סקרונה ADS 5כומ6 כי ססי6 סכת ע) וסת)ו55ות( 
 )כ) י65% קנין כ) ו)6 קנייכיס ק5מ סס כלס ססע)י%וומ %6ר פוי טליה )ס סדורה וכ)דפ"ז
 ור6ימי שסוכמי פד פ)יו טיע%ייכי %י לקימי ו)6 זס נהנכש ככוכומי ימי כ) %טס %6ר קניןכע3
 כנר טסר6עון ולמי פכייגו (ס יגל סס %6ר כי ס)%"י. ב6ומ שלקפו %דגרי נ)קמיסינליו
 בסכרם ס5יול וסוט סעכ) פפ3 )ו סכה סט)י%ומ נמכ5ימ טיהיס י0ויינ הנס טכ) טסו6השלכו
 ומאישומו ססתפעלות קומו טלי%ומ סו6 וס5%ויל ספפ)ומ העיור כי יטכי) 6טר %סהכס

 כן 6ס 6יכו הנס פלס הו6 הדגר 56חו הנה נו ויטכס 6מד ינל יעכי) היה ו6ס )מוטכעומס
n'SIW6)6 *לכי) ט)6 ימוינ מנס נטנפ פ)יו קוים סו6 יטכ,3סו 6טר לי והמפלס סקיי%ה 
 הלבת כי סקרון זועמו יעכי) כט)6 יטי4סו ו)6 מציי נו %יונק הפופ) ?ה וסיסיהפלשו

 הנה ירעה 6%טר טיפ סרנש יגר ~olb ירעה ט65 זס כי %סקכיכיס ככבד יומר%סהעיר*ס
1~bbעלס יומר תהיס %%כו 6מ7 7נר ט)י)מ נ%ופמ )ך סתנ6ר 6טר כל כי )ך סמב6ר כנר הכס 
 *שכיל 3ט)6 יעיגהו ו)6 נו סיטלס פ5 6ח7 דגל יטכי) ט)6 פ) והוט ה6מרוכס נע)י)הירצה
 טכס ססו6 כסה קכין נ"נ) )כ) esnt קבין כ) 631 קניכיס ק5מ סס כעס סט)'%יוס כי 0ערוןזועמו

 יבר קרקפו סיאטל כפו ה76ס יר6ס bsn (ה כי %סקכיכיס ככנר יומר %סספיריסכ*,סרנס
 סמ)יג וסרנם ימ' 56)1 נסטכ)ס וככה וממקריס ה%פונ0יס %ספכייכיס *ל6ס ~1Vb עוגפרנס
 יועג )6 כי סו6 6)6 %סו יעים )6 עסבור6 בניעור כעס ס6נק*ס סח)יעו )טס 0%ס לנעושסיריל
 ל6 ופני לעלמו 636 "ומד 63 פלטו סו6 6טר פ%5ו עיטיג 63ו0ן ססגסו כ* bb(o כס)י5ס :obכי

 העגמו סו6 סטגמו %מכרית )*ויומכו טסעיגכו ל") סטגתו שתכלית ס)י6ומ סו6 וטסטגסו'ר6ו
 אלוחן סנ65% טיעיג %ן ואין פ%5ו סו6 עס5יול פ) )פ%5ו %יומר פ%5ו איורו כי נ7פכי
 הטכסיס המולה %מק %6רו נמ)6 6%ד 6)הי %6%ר סנה' %%נו *65 ולכן סו6 יעיגסו6על
 וסטנם מכועס טומן וסו6 נגפי%ומו כ05נו ומשליס הפ)ועופיס וכ) 3כווכומ טמר6סכסו

 הטכסיס יפדיפו זה בשה ו6דפ ימן %י הכס נ"ר ע%6ר כהו הכ65% יסיג נו 6טרוס6מדומ
 )מוזק %%נו ובפרס הכ65%ומ יסיגו נו 6טר וס6טדומ הענש ניתרון )ob 6 זה פ) זהסנפרזיס
 גורס עסו6 ע) Ssb )נד שנימס המשגס 6יככו ית' הקוס כ* כ65% נכ5 נר6ס סו6 כיס65ומו

 עיהי0 10*נ D~S לקטון וה*ומל סנפ%5יס פסופ סימול הו6 טהיה ו)%ה מכ)ימ blenוע)
 ונעפולו וג*י*פמו הקוג שנקומו %ס ט6ל נ5%י6ומ וסקנה המחרס סהו6 החוג קומושטבע טסותי %6%ל פטוט.נכ) היותר נפגין פלופ יומר טסו6 5%ז )הס ו%דנר ספ%5יס )כ)שחמלה
 בי כי סרגן הפון כגון שיכות וג6יכומ קו)ומ ונקו)ום שחי 706 הקשרים o*1nbsוסוך



 *1' חלק נבוכים מורה לספר נרבומבאור
 הע5שומ %קיטומו טנו ב"ה טנפו יורע 5עכס %הע%5יט 6' כ) ככה סגווכיסייטועלויויעוע6ל
 ס%טונמ סע5ס כן מוקות יפליל הגוונים )כ) התטעי טיסנן וכסו ועלמו והכרמיומוופטיטומו
 %עט %לחממו )ק"כו כי הרחומו )מוזק %החיגו עכסנו כס ימריי העקריות )כ) התטעיססו6
 ס6)הי דלך וסנן חול כמגג ולנוטיה %סעיגו הפט)ף )עיני עיכיכו טסנו פד עטנווהעייף
 סכלי %לנרי נקרו 6יך hbbs והלקויה סינט הו6 הטריקה כי ז%ירומ כעיס %יחלי נקלוקמרי
 המעכג ו6יך nnbs נמקידומ ה%מו6ליסיטלל)

~tbMS 
 )%6ת.ו%תימO'1pM 7 5%1"1 סהו6

 ס%6%ליס כ) והיו יתן %י 6טל ל1% וככגלס המירטות וטפל סולע )הכפת Stsi)M לגריופס
 ו)6 ס%מ5וקמ יקנו) bSt~ bS 3י6ול ה%6%ל מעקי כל tb's והנה נ5%ין ימגיעו 1)6כמומו

~sv
 טוה זסכ ינרי b(qib 'tSb o3D 15 עמיו )%)ך %ט) 11bb והוט 1Db נעיין לק 11bb כיון
 5הולומ %6ל טריקה ירך ודגל נוס סלגיע והרג %%יכס עיכס ו6ס התקריס ע) %ולהגפפנו
1Sb)ו%6ר )ו עסית ה%ט5 נמכרת והסתיט י3ל %%יכס יתנ' 56)ו 6ין ט)י%יומ 56)כו הס 6על 
 ה%6ס 6) 6ו%תיכו )היטית וכוגמו מכמתו פוסק כפי זה וכ) זסנ 7ינלי %6לו המע) (סמכהם

 : ככוהו היתמות %ורה נה5%י6 ומכן פצו ע) מס%) %יית'
 וסנן וכו' ו6סליס וטייס פ"ה כלעס 6%י 6)יו קרונים השנטיס היו הפכים וכאלו םפרק

 סעלפ) Sb כגט ומטס 11bbs לאוז סו6 כי ולפסו 6ו%ל סטני %ה טמנין 6%דזך*
 סיאונ )מהות יומה נסילותס 6,ן כי סט)י)ה ירכי ה61 6סל מעמתה )5ד ה36היס עם6ער
 תסעונ )6 כי קמלו ככ) )ה 73ו%ס ~bSn b'D %ס זה ע) סש)ס (6מ הפי) ווזה ט%מ נווהיה

 סטיגו %ומת ירך הו1tSb Sab 6 )הגיע )מכס קפטני יהיס ו)6 )כנויה י5טרךטהקרונ.ההו6
 06 הלנ כוכח ,ה יכי פלוטי %6תת n~btb ותוכ) %המכפיס העריס ויסיגוהו נמכמתוס)%ה

 : מלעה 06 נס וסך ית' Sb'1 מקלנ כס מעך 06 6טל סללך )ך המ63ר הכה נקמרותעמכ)
 פל היקרך %ה וכפי %%נו מפט 6)6 סיום שתנו 6י1 6טל סוסון כפי סיורה ואפשר מא.פרק

 הו6 עה6מד ר") 6מי עכין וה5%י6ות השיות ייעמ כנר ה5%י6ות מיונפנין
 נכ) יט כן נו וידפו סגווכיס כ) יעועיו ני הגנו גוון וכן הקפולים ס6סדיס כ) 5%י6ומקנת

 יתנלך וסעס ע"כ הסוג שבקומו סע%5יס ט6ר טנע יויפ נו מטוט 6מד הפ%5יס,ע5ס %ן6מי
 עהו6 פ) יורם יסוה והנה %גיס %%נו כ65% וכ) הסיום %מויל סנפו ס5%י6ות הבמויםסו6
 ~1Sb געה 6יך הטתכ) %6רו עמטתכ) )ך עליך ס5%י6ומ ס%מוינ הע"ס וסוט יהיה היההוה

 כלם להט "%ת וזס ו%6ל נזה הפון %ה ון6ר הפולס מלוט 6מר כממיטו כ"ס סכגזריסהע%ומ
 וסו6 מפ) %כ) %ומטפ כקי ע%5ו כטתמ3וכן %6נס נעורס הכ65%ומ המפו)ומ )פי הורמוס%ומ
 ע) )הורומ 6מי טס 6)6 מכיס נטוס בגזל טס )ו היה )6 העורס כנל6 ט63 עי נתקרוהכלרה
 ולשוי הימק (ס יקול ה%6תימ הישועה הי6 6טל ההסגה הטיס )גני כעמגיפ והכהפ%5ו

 ל'היה
~tt'Sb 

 : סגדו) הנמ)6 הלקהי הענין (ה פקיו טימולט סגלו)
 כפו קופיות י' 3ן טס 3קרי6ת bsn %ה ע) נו %בניס והיו י"ג 6ומיומיהס כ55 סבפרק

 כסו %פ%5ו  הלנר הנין 6יך הינ %מכמת טפ)D"S1 6 נ6)"ף ינמכוענכנס
 כי י"נ גן טס עס טנ%6ר %ה זס עס וססכיס הנהיר קמר Sb הנים ט)6 7%נריו כלשה כיסהר6

 !שע) !סס) כן ונקויו 6ותיומ י"ג נן טס ה' יט6 ה' י6ר ס' ינרכך טס שועל הקנה 3ן נמוכיי6ר'
 bsnna~ )י קירעה לק הל3 ט%6ל כצו עתות עכסה הו6 י"ס 3ן עט0 הrb 75~. כיפה הבהי?עי)

 נן כטס ונסע) 6ומיומ 7' 3ן כטס קרור בכם הו6 כי 6ותיומ 7' 3ן עס נקרי6ת טנ6 %ה כ)נו
 סס וכי נטווס ס5%י6ומ ס%מויכ ונכ)) ויהיס הום הים ית' הו6 כי פ) ע%ורס ל") פעלהטמיס
 6ומיומ י"נ נן טס 3ו עיתנ6ר %ס כ) ע3 יכסו) 56)ס הידוע הסיומי נכקו7ו צותיות 7'נן

 טס פ) צותיות י"3 3ן יעוב %מח)מיס 6ופניס מעוטה נהנדס כסיעכו קומיות 7' נן טסוקרנס
 נפרמו 706 עכין פ) 56)י *ולה יכוכה 13 ושסל וההכונה נפ1%5 6מדומ ס6ותיומ והם י"ננן
 ק5ר כ)ומ 56)כו הו6 המפיט עס כי 6)סי יותל מפנין יפיה ק5ל יומר הענין יהיה 6טר כ)כי

 6על וסו6 הנגיר )%6ממ ס%ט)יס סו6 ס6מרון הסני) כי יויפ ושמה ית' %6מו פ) יורה%מקה
 עמכה הינוקא הטורס הו6 ס6חלון ומסני) נכמ סנפיר הו6 )פכיו 6טר וכ) השכוילג%דרגמ
 56) ס%פולט הטס יהיה וסכה הרולס כשקמע 'SDt(i )6 ואכן נפפ) %צויירת צומהס%טיס
 ה5%י6ומ ס%סוינ ה6' ה%טונמ סטכ) הו6 הל6טונה"טר ס6י5טוני6 נערתו הו6 6"כהסכ)

 3כ) האפסי ט%6ר %ס דמיון )לעסך הס מן )וים כי נזה והמנונן הפלאיות כ) המטפלהנומעט

 ב"ר %6ל %6וכמו עימקיי מסיס צומו %דחס טהיס כתו טעינו היגל כעייפ טקס ט6יכו%י
 %ס ט6יכה נמורה כטיר6ו נסכ%ס טכסיס הנאתי ובס ה%ממ)קפיס כי הטבע )קפלנפסיסמו
 סרקו נו qpn1'b טל6וי %ה נתולה טיטקימו עד %העיון העניונה ע5ו.%3ירגה ו)6טסט3והו

 המכמה סנ6 פד 6נעיס %כ) סקרים יומר וטנו נכ65%ומ סכר6ס היטל נענע כפטם הכהינוז)6



יא א' pSn נבוכים מורה למפר גרבוניבאור
 6מרימ סטכיס 6)ו ו%6כס %61רו סיקוס כזה ס%מנר רמז נעקרו הענין זס ו6) 6נסיה ע)%וס

 %ורם י"3 גן טס l'bv רעמו כי כגילול נזה בי6ל סרג הנה נהכרמ טכסית מכרס ק5מ%)%ייס
 שולס תלכי( עס טפין )נ"6 %"נ נן עם ס6'ן כהו ה36 %ע5ס ה%פולע טס עגיו טיורס %סע)
 6טל נקופן הכ65%ות וסיטיג הו6 טיטינ נו ילקה סמוע) סטכ) סטגמ וקטרו נו יכובה ו6סעסו
 סמצ6ל וכגל %6ל עוי וע%5ומה סס%טכה %63תת הלרכנו יקטן נן )מי ונפירוטכו סו6'שיגס

 מפוק) הסכ) סטגמ ל") )טכמס יפטר 6י המכפה nbtV ס6)הימ נמכרה ה%מונליסנקמלים
 הפטירם 63גרמ הדלוס (ה ע) כמג at~ib נן 6נונכר נידו O"pnb ותלשויו %6רו עניןוסוט
 ששער 6י סנ56) סטכ) 5%י6ות והו6 הטכני מטיול הי6 6סל ההמלוכה המכחה oi1b )יוכוזס
 ה6חלון )%ונח זה יo1Mb 65% טיהיה 5י 6י(ה S~b הטנע %ן יו65 זה יהיה bSb 06 סטכחסבו

~Vb
 נמכרת הו6 סל6עון הפולח כי וזס נו זס יתכן )6 סכם הר6טון היורח וטיכס ס16ס הו6
 %ה וט6ל 6מ1 בענין ו%וטכ) טכ) סו6 זס וע) 15% עולה והוא 5%י %וכמ הו6 6"כהעולה
 ומיודע סטכ) זו)מ נהם ס%וטכ) כי זה'נסס למטל 6י החכמות ולועס סקכ) בקפל נוטלאור
 ה%תינקומ ההסגות ההנ6ומ %ן nebs 6פטל 6י 6"כ הסמפטה o*~s שפטל 6י 6"כ הייוע(ו)מ
 (ס וטין השכייל והוט העורה 3ו ותהיה הנ65% סו6 הריסון %ונמה ההנסס יהיה נסכתם636
 עוד ו%6ל עכ") תריסיי הו6 (ה וע) הנ56) ג"כ) bib הנפקדים ההוים כצו Sb ט'וחקנדגל
 יטיגוהו )6 %סהיו)י סלוסק נמכ)ימ והוט 5י %כ) 6חד טהו6 )פי סכ56) סטכ) (הוטויס
 סהפכי0 לוטם ו)6 הנהרוס ננמש ההמכיס %ן 6"ר השעטה ו)6 הטנע טיטיגו כקוההמכיס
 עיסיה osn ניומל 13 לושה וה56 כגס העניכיס המעפיי והוט וטעון והדר וטפחה (כהבהנקה 6חי ענין וע3 6מ1 )פורס הו6 6"כ ה%מלניס ההיוליים ה%וטכ)ות תסכי) 6עלכטכ)ות

 והמנעי 6)סי וקין טנעי %ין %יכיס סני ה6פטרומ כי %6לו טענלו ס15יקיס כי הלגון %ןנו
 נעזר יוטב nb(o האלהי הקין ו%6נס %ע%5ו ע)יו )ע%ו1 הידס ויכו) נמכרה יוסג 6טלהו6
 63מטריומ 6יס נכי כ)) אנחנו )נו טיגידו הנני6יס ונתן סנני6 ה6) ט5מ כן וע63)סי

 ט5ייר עד ע%5ו הפלס איור הו6 6סר הסירגה 61ת הי6 טנ7%רגה %עוטה והיותרה56היומ
 טהגיעו נקמליס ר6ימיו ל6 ענין הו6 כי יען )טונו נהני6 וה6רכמי ינויו הנה עי סטכ)זה
 Vb~ היקהי המזל ענין ע3 ניקול טנו ועם)בו

 9b's nbtV כי הקמל נזה %טה לנינו (כלהו
 %פטמו ע)יו )עמוד ה76ס ווכ) ו)6 העיונות נחכ%ס ל") חוגג )6 הנפרד סיור ר")התכמס

 36 ע%5ומו 3הטתנומ olbnt ר") 6)סי כעזל יוטג ס6)הי סין 6נ3 %מטניימ נמקירהל")

 ע)יו הninbb (6עלטותי
 )כי

 ה%וטכ) כי לנוי טס ופן זכה ונהכ6ס 6מ1 ענין ע3 יעיוד
 כענין %וטכ) הכמכו טנטי%סו ע) %וטכ) ופינו הידוע הו6 היודע כי סכמה ו)6 6חדנעקרו
 %טנעו הו6 כי ההיל החכ%ס תעלות ולכן נעלסה %ומסטת לולה הי6 5נ) ההיווניותנ5ורומ
 טסו6 סקנסס נעטי %6לו 6ותיומ %"3 נן וטס )נ5מ עו%ימ טכ5ית לולה סטות 6חדנעלצו
 טסל5ון ולפרו 5י"מ שק"ו פז"ק יג") פנ"ע מק"ד למ"ג פ5"ר יכ"ט נג"ל טט"כ קל"ב ית"ן6נ"ג
 גבול כע"ס כניי טוב טל עליון רם קדוש 15יק מקיף יותר גדר) נרוך 6)נו

 דור"
 כ) יתד

 פויס )ופד גוזל יר6וי עטיר ניינ ט5 דוד קרונ מאיי ג6ס מסיס 5ור רמוס קולף מקידטופס
 טכ5 ע) הסוס %הטס ה%ו65ות ספקות ו6)ה תם י"ל 5ני י%קסינ קוטב טומע קורץזוקף
 )הע%יע "ירקה %י יוכ) כגל סו6 כן כי ידענו )6 ה3%ומ 036% %)ה ע) %ורה %%נו6ומ
 עיר6ס ושה %טס %6ר דבל )כ) ילשין ומתי בקטלו ~.b'SD ו6%ד 1") הרג דניי עס )כוונובו

 מלתיון %מע) וזה ג%קלה הו6 כי הלנ פגלי %נט) אינו והטבוע הק%יעין %מעו)מ)ע,1
 )עגים בו כ)) קמיע כתב סגדו)יס סמכ%יס %ן 1Db סחכ%ה )%ינו נעת נזדכינו נקםיכנל

 כן קמלי הרפו6ומ כ) כהן ו)6ו ))דת מקמינה נטיס ק%יע6 והימרחי ,וסתו)יסוהת)ו55ות
 והיו  נירגיי  טי6 סרדינה גיורי )מכיו יוטניס היו 6תי  יום  נור יו)דמ היו הקמיע%ניסות
 וסיומר onnbS לנות רטיות הניטו והם ע5יניסס %הני) סיס וסוט הט%ומ בענין%קשרים
 הקציע %ענין ט:ת%6מ %ה סיס טבהסגדועה

~Vb 
 וגטה  )פניר וסביונו וטוס ע%5ו סו6 עט6ו

 לקינו גס ננמטו גוו) נזק כן קמרי טהגיעו עי %נויטיס ונטללו העמוק %ן טנו %ההדכריהל6ה
 6511 ס"ה ו)6 %(יקו מיה ו63 נילכו מללע 16 %מט וטען טס %זכיר היה ססכ) %ס5וט*6'ט
 והטס התנור נפלוק %רגיט %%כו נורש סיימי Sb' )הגיטו גי %כקה טהייסי ועי דם%%כו
 היס bS טכסו וחו)טמ יעונו )חוזק וזה 6ח1 6%יס סנערומ נעת ימד ט%ענוהוההוט
 היום ג"כ )(ס "יעזור SSb' רחוק ובזיכו נ%כע היה הכעכע %כס קהיה 3561ימסמר

 נ50%ניס כעכין הט%'%ייס )פוע)יס ו%יוט1ות סטמ)ות הנ65%ומ כטלר נמ)קומה6ומיומ
 ול%6כס נעלס כטיסיה nb(o כענית 06 כי כר6סונה )6 6נ5 נערס ימיה זהוס%5מיס.וכפי

 ה%6%ר %5ח %%נו 6טר והוך פעו)ומ %ומסית נטתי זקומ רוחניות נ65%ות טס טיסיווסוט



 שר חלס נבובים מורה לספר גרבוניבאור
 הענפותיו Sb ש%עומ וטיהיו הטיס כמט Sb ועיככפו לפרעון עילקה כתונ5וו?פ
 S~b זה ויכליפס עיכומס פי ס%ינלמ הנסס %פפו)ומ כגגה היומל הס 6סלויצוריו
 כי ספנפ ט6סל %תה הלקטון נ%6%ר עטיו לפז וקרקפו סכ%כפ %כס פ"ה %עםרגעו
 פזק פכין ננגע ההרג) לוסס כי %61ל יס%נהג ההרג) עכין הני6 נקנוס %6%לו6חר

 )הנקי יושה עכין נסס ימתס כי הימום %פנין ו%6ממו כמו )ר6רמ מוכ) והנס6%י
 מסוכמו עניו יסג כערותו %פס בו ס6דס מגוז) )%ס והמנהג הסרג) ו)6הנמגהזקנומ

 נקגומ ה%6%ל 6מר זס 1bb ו%6כס .נ"ר סחכם ו%6ל פשו נופג מיה סכרו עס נפזבו5ו

 עניקודומ מענו כי ה5ילומ %הגעמ יל6 (ה וכ) מכ)ימ 555מי טסקצומ ינוסו שהמורומ)פי
 נ136 הודו הקוזימס ספ)וקופיס וכ5 סחי %%יכי %ין שין נול6ומ כפטום נו טפילייפוס

 סג%5"ס נשו 6ער 61)1 סע%יתיומ הכפסיס 3ין נ%תו5עומ הנימס עק5מס לקסכפטומ
 כפקדו וכתעל ניכיהס 6על )סי%ומ יהווס 6סר נגופומ ימסו נפספס טסם פולריסוק5מס
 פעופס פ5 י163 זס וכפי יורטטו )6 6טר סדקים ושהיסס הלוסכי מפרס 6) טנוסגופומ
 6מס 6%סר קמנו 6על רניס כי 6)יספ קנינות 6ט ומוקי 6ע רכי ומנס סנני6יספמפמי
 %מוז eb's~V עי כנד) ו)6 הזורה כומן עס 6ין כי הפנפ ע6סר נתם קרקפו 63ר כגל6נ)
 נ"ת יעת ועפי סעשיס וסו6 נפע נע) געס עסות בפס הפוע) 6) לנכס מגש  %ו5י6  פותלישל
 וקין נלעס ט)6 רוממים פולריס טס ו6ץ ה5ורומ סכומן סו6 המוש סעכ) סכה %טהולניבו

 : הזם התופן ע) ההם )ע%ומדרך
 ס' שיך נרסס bS ימהלו כי נקועי יטבעו 1)6 3י ימתינו )6 והן פ"ע פכהו זה ואחר סגפרק

 %61ר )י יחייכו )י והן סטכי )%6%רו וסעיכ 5קו5ך וטמעו ימ' חתלו קיםוכנר
%'1Db לעס 5%י%מ ה6ממ מעייימ וטסי היו ע6)ומ טחי כי ו%פ' %פה וישל ניעך זה %ס כן 

 שה סו6 פקפק זס כ) וינ6ר.5ך מדעי.ו ולעל %6לו והוט עושו ימ' סיומו וסענימ?מנרך
 והורדם הרומכיומ ה%6נמ )וסר ר5וכי וקשר פ"ז נפונלי הללון %ה n~bs והנס )ךע6ו%ל
 הכוכניס ברומכירמ 5ס%6כס וזה סכוכנ*ס כחות )סולדם סט)ק6%ות ופעיימהכסוס
 הפוכי נכפט ופועלווסורדמו

 וסוך
 הכקלי

 וזפ 56)ט הפוע) העב) נספפ כפכין 56)ס דבול
 ורוסכיומיהס הכוכניס כסוס טהוריי טכוכ5 כויס 06 סכה כי ריי גן המבס %61לזס

 עכורידס ל") עיטפיפ נסכין טיקפפ פ) )סויידו טנוכ) נש)6כה *מ%6ס )6 הנלו3ט)קת6ות
 6%ז כי 6כי וקוטר כ3י6יסס נסע פ) כן 6מר ס6סרומ 16 הילעיס טיספיפו כעיפורנ5)%יס
 נורופ )הס 5מ5ונ O"D %ים %קול פ(נו קותי פ"ה יר%י' %6רו ככס וכי נזם רטי 3ןספליט
 נפם פ) עיעסיפו פ5 המיס יכירו )6 6ער נסנרוס נ6רומ היומניומ ה%קנ)ומ הפ)ק6%ומוהם
 6על הנפע ו6מ נקמלו 56)נו עהמ63ר כמו עטיו עמוד נפ65 סי' חס נס 6%5ו וירוהאבניך
 %6%רו bSDe וקפור סג7ס דרך ע) )6 הנפם וסע)%מ והשוי הפיון פ) כ%6ר עסוק נמלןפסו

 %ן %קונ5יס יסרך) סיו ו6ס ססס 5%י6ומ o55b ימ6תמ 6)יסס טיגיע %יפ 6ז מטסודרדסו
 o7b 656 גני עב) ס%6ר כסו קגי)ומ ימיייס bbb הב) 6נדו סג)ומ ט5מיקף כרטסס6נומ
 התורס שהיה bSfl וסו6 ה5%י6ומ ע5 ס%ורס נפ%5ס השה נטכומו הו6 כ5ו וסקורימיייס

 גוזר קוטרם %)ס )סיומם 6טל ת5מ 5י 6חד וסמינר טס%מו6ר סיורה המקר כענין הכת65פ)
 ומוסס בעלבי ומכ"מי 6)י"* כעכין תנול 6) סריך מקל טס סמ6ר ססו6 נו סנדנק סמ6רזכרון
 וכידו נעלזו הו6 והו6 6היס 6%לוהו 6על סטני וסקס עסיס ס%מו6ל וסו6 סל6עוןסשס
 Df3 כרעך נ5%י6ומ )6 כ65% סהו6 פנין ניטול (ס והיה נפשו המ6ר סו6 ק%מו6רסו6
 וסכן נע%5ס 5%י6ומה 6טל סליטוכה הסמם5ס )נד 3נ65% קלס %קלה עה5%י6ומ צ'ק5יפמ
 631 %6ל פור קרקפו דעמ ויינו זס ע) מוסק שנ"ל כי יזפמ וכגל פ5תומו 5%י6ומוהכס
 6סל כי ירש ה5%י6ומ מיונ כסולר כ65% הו6 יסר הכ65% כן ופירוטו ההו6 הפכיןניקור

 נעכין טרפו כפי וזה %קלה ימיה זה )ו65 כי ה5%י6ומ העסויי סו6 מנס הכ65% סו6סש5י16מ1
 ועם ו14' ה%וממ 56יו ~b's 6סר וזס ה5%י6ומ מיוב כסולר כערער 5יק טיהיה ו6יךס5%י6ומ
 פלפס כי יעממו ע) ומעיד S5b' פילוטו ע5 עמורה ופס סהו6 נסס 5נקל6 )6 )עתושכתמס

 ר5ס )6 5ג5ומ סנ6 כתו שפסיס )סע)יס טנ6 פ"ה הגר ו6נק)וק ה' 6מ ידעמי )6 גפ*'%6ל
 )6 ימ' קפו ע) והכמילס ההתנכרות וכנה סלעה ו6פי' סס"י נ5%י6ומ יכפור 6דס עלוסשפר
 נעם מרטכוסו פי' סו6 ו6ס %6מי סו6 כי (ה ודפ )י תיסגלי ל6 דס' עמס ו%6י פקתוע5

 נגזר שתי ית' )ו קם ולין סנס י"ג נן ולכי (") 6ני 76וכי פס סתולס )והדנעלותינרכטסיימי
 %ולס שמי לסיומו סס"י פורט 13 כי תפורת ונקרם סיפורם סקס והול 6ומיומ ד' 3ן סם6)6
 ר"5 מדיר טיסיה ה%ומ)פ ה5%י6ומ וגכ)5 6מר דגר ע) 65 ענדו 5%י6ומו Ssb SD מ6לפ)

 עסג*פ הס והצן )זועמו 5ל*ך 6יכו וסו6 תקמו וסג) זועמו vsn נ65% קינו כ? ס5%י6וממועינ



יב א' חלק נבונים שרה לספר נרבומבאור
 6של והו6 פ%5ו nneb הו6 השלי6ומ %מוינ וסיומו ה5%י6ות התמוינ הו6 כי ס%6%ר6)יו

 : ימנרך הבמורש הטס עליויורה
 הכנלי העול 13 רו5יס )פפ%יס ה' כנוי וכן סדפרק

 נ5%6פים נפקוס העם יטכינהו 6על
 היהוו ר') כנוי הפנין זה קר6 ולפיכך ה%ופמ דרך ננ) )סגידה סגדו)ספניך

 )%6רו יובס הקולו 347 כנודו הקרן כ) 1bb) bSn ומכתמו 5%%י6ו יכולם על נטנע%ורם
 ג5ג5 מ% וסו6 כנוי 6ו%ר כלו ונסיכלו נ%6ל ככר כבוד יקרך ססבמ כי "6רן %)6סותסימו

 עליו: *עיי כי עגם 6ו%ר כקוהירס
 ו%6מך עשו עדנלכו %י כס הגיע 6סר ה%ילנס )ז6מ מגיעך קמלי קומך רו6ס איני פהפרק

 6טר ~הים ס%פולע הטס נני6ור שקלס וכצו נ5%י6ומ )6 נש65 ימנ'טהו6
 משר סרסקמ )ך הינושל עריך נוקף מ6ר ו65 %קלס נו 6ין כי נ6סיומ )6 6מי וככסשסיס
 דגולו סמולה דגול )ו יהיה 06 כי נרוצה שסמורה עוקמינו כ) נסקכיס וכ"ט %שכוהזנוח
 ננל6 15 ספיומק סינרו נזם הכוונם %6רו והוי וציי )ו 6ין מכס פרוצס טסמורסוימל
 נרצו סיס %רפ"ס התעסו 6ער ססו6 כ%6%ר )סיות %%כו %רומק הו6 ו6ס 6)יו 'pD1ו%6כס
 י3ר נטכנר סכ3*6יס *סיגוהו eSb* ידע טיס סטכ)יס וסוייערו טנר6 %ס כ) ינל6 כתוומזעו
 oh3Venn 65 סטס  6%מ סס קזינו יגיעו 6ער העכיכיס oSbt טכזע עד )מס ו%6לנבוסס
 יירופ %י.ט65 גי נו מטועם סכני6 טנפת נסה מנ6 טסכנו6ס )מי לנד %לס ומסכה לגזח%%ס
 נקול נוים 06 6מד וסו6 ססס 6%מ %ורן ענין על ככוי 16 וממפן סרטון ע) כנוי 06 יסיג)6

 זכר וכנר ט6נ6י כחו ס%6תייס סנבו6ה %ירכי 73רך כודע 16 כ%רע"ס סנ3*6 נ6ש5עומכנרץ
 הפגע): %ן נ"ר והפעל דגל 6על ה' %6לי הכל גכ6מ וצנן הגלון ע5 סר%( 6מטונ זו5חכו(ה
 6"כ הו6 %נוצר זס %)6כומימ 65 טנפימ ע5%י6ומס ר") המה 6)סיס %עטי והלוחות סופרק

 טהורי הלסיס %כמז והתכמי 63ולו %6כס ט6נ6ר כמוה%כהג
 שנוקר

 6טר 6וכקלוק בגיור והרסיק ונר5ונו העס נרכל נו וטסל5ון 6)היס נ356ע כמוניםנ%6רו
 טיז%7ן ר") %6כס 6%ז זר יזר סו6 נ5ומוס סיכמת בו מקק כנר6 כלי נו שהרטון עליו סו6סייס
 סמר6ס ו%6ר פרוטו ומזק ססרחקס סייר וי.כס נעלצו סלומ כצו otnib %פסס ס%כמננוהיה
 ו5ורומ כקויום כיסוס טהס נג)ג)יס סכוכניס 5%%י6ומ %וס)6 יומר נ5ומומ סכסנ5%י6ומ
 %עמס עיקל סו6 כי עט6ס בכלי )י לקסת נל5ון שזה יומיות כי%ומ נסס יסוייר עינגלגל
 סו6 כקינו נר6סקם %עעס כט6ל נכדי )6 לקעת נל5ון סכמונ הכסג זס יסים כונל5טימ
 קיני סר כי דפ פליו בעירך 5זס %קכיס נעבטי 6ני ער6*מ* ומה נ)ומומ כפנין ה'%תסס
 סס ע) קיני ססו6 מסל כקלש ובכן הקנס ע)יהס נו.י~ייל סכ65%יס טה36ניס ע)יוספינו
 עפו סני6 מקערי %נבי נר5י)ובס %ככנרי ושמד הקבה %תוך )%טס סט0 טנגנס כצוסקכס

 סניור נמכ)ית תסוייר הקנה נו ורשיתי %טפממו נכי %מלצידי 6מד )י והפקס ססס%ס6נכיס
 מלק כ) נטטם %סוייר סקנס ונ65% למ65ין ס6נן וענרמי ס6נן )נות %מחלך נגוון 6)סישיור
 ובן נטכי%יומו מלק כ) נסעם 5%וייל הקכה וכ65% לח65ין מלק כ5 מלקמיוכן

~'bDD 
 רנות

 ירד הו6 כי SD'1 וט%סמי %(ס ונפרשתי נהם סקכה ועדיין סנפניס כד%ומ הנרקיס תגסעד
 הלנ.ז"): כוכם)מנין

 הג' %המקק )' נעלק %נוקר (ס כו סנרי6הי הפקק ר") הע3יעי גיוס כעולתו וינח מזפרק
 נססם סכ) סכול 6מי %זה דבל תקי )6 פרקטית כלעמס סכמוב ba וכן%63רו

 ויס*ס %6ל ורכן פתה עהו6 %ס כמי וסוכם סטיתן כחטך סעניעי וביום נ%6רו הכרעהוהויך
 : חפרו כ) וסוית לרונו כערסעכיכו

 גסי* ספ)וקופיס %6רוהו 6טר המטלר (ה פלקוס ידעת כנר ו%ועכ) ו%טכי) שכל סחפרק
bno1ע%5ו ס5%וייל ע%5ו %6ממ 75% והרוסכן וה%טכיל הטב) סהו6 %6לס( 

 גו רנוי 6ין ותסותו משממו וסוט 6מד סס ית' נו עביניס ae' וטסתו פ%5ו כיור סו66טר
 סס מנקרנו כצו דמינו מכס טוה המורס %סנה הניו) ניגורנו כן גס זס לנמנו זכלכווכנר
 %וטכסיס 5רופיס עכ*יניס בעלמו עם סיהיו )6 סקסה נטרות וסיקרון )גז 6מד סיומור")

 המתק (ו)מיומ )6 (ועמו קישת יגל סס יהיה ע)6 ל") 6חל י3ר 6)יו יופלק )6 כיכלופל
 ע%5ומ %מתרי מ6ר נ(ו)מו נר5ס הכה יעיגכו ס%סיגיס %ן %סיג ו)6 %ע%5ימו טיסים עז)כ)
 6ססליומ סס הע)ולומ סכ65%ומ %ן ב65% עכ) גנמינמ קדמון דגל %%כו oe 6ין כי %ט*גו16

 DtS1 %6רו ובסו כווכסו וסנן קד%וכיומ 65 %ניעומ 6"כ ומס %%נו ו%וטפעהם ע%5סננמ*כמ
 נם* ויטנע מעולס מי ט%6ר ob1 ע%5ו (ולס דגר מיין טלין המני ס' קי י%6ר ו)6 ה' חיי%6ר
 שייו 36) הפולס מיי וסוט התורס )נע) ס5ורס כהטפח סעו)ס חי nnhs סו6 כיהעולס
 6מד 'a'D %6סס סעו)ס הי ססו6 6סר כי סעול%יס חי כ%6ר ש6 טמ7פ ולריו ע5חוסו6



 א' חלק נבוכיפ מדרה לסמר נרבוניבאור

 )פו)ס מי טסו6 נו סל5ון ספו%5יס מי נ%6ר 1pb olnb1 מייו הו6 6סר מפעס5סיופ

 הטכ) טהוlbb 6~1 ויהיה זה ויפ הכ5מיס נ5ם הו6 כי ז%ן יקיפסו ע)6 ל') פו%5יסו)פו)%י
 פל (nbSD~ רסלנה 6סד דנר  וה%תלנין וה%)נין ס~נן 6ערכו י6)ו 56)ו וה%וסכ)וה%טכול

 ויומר סלנן כתיבת הסלבכס S5b  נ%מלנן ס%לנין S~D סלונן יין -כי SVnD ~ס  Dp~1'bסרנ
 וכסיעכי5 נכמ %עכי) סו6 דנר סיעכי5 קודס הייס כי 7פ וה%ורגס וה%לגיע הסרגע היהר6וי
 וספעיט 6)יו הר%וז ה6י)ן 5ורת כטסעכי) מ%6ר כ6)ו ההיולכיומ ה5ולות %ן 6מד7נר
 6ער ה5ולומ ע%מטיפ ר") ססכ) מפ) טזהו %ופסטמ ס5ורה ו5ייל ט)ו הם%ר %ן5ורמו

 וזו)מס וה(%ן וסעפול כ6בה ס%קריס ו%ן המ%ר %ן %ופטטת כו)5מ 5ולה ויטינס3סטליס
 כו)) עס טהיה S3b' נכולס ה6חד ל") הכו)) הפ%5ומ ו)קיממ ה6יטיס סעגמ 3רוענומוזה

 נ5י 5ולות סס כמה ה5ולוס יקם כי וסעכ5מה ס5ולס הסגת ל"5 סטכ) פפ) ע(הו 5נפסמת
 )ה 6ין 5ולה הי6 נ%ה ה5ורס כי הם%ל 5%י %קרה )הס יסיה %6כס והלנוי %קליומסום

 וסהטכ5ה ההטגה ר"5 3ספ) בייו פ)ס 6טל והטכ) 3פעS'1VM 5 סו6 6ך ס%ר 651רנוי

 הו6 6קר 3טכ) 6ער ה%וסכ) סו6 6סר ה%ומעפמ IS'bin 5ורמ הו6 גפ%5ו ססכ5 הי66עי
 דייבר כי לך המנ6ר כנל סכה ס%וטכל 7נל זו5מ 7נר ס5ורם סו6 6טר העכ) 6'ן כ'ה%טכ')
 הופנפ 13 6טל נס הכט)ס נפפ) הסוה הסכ5 וסו6 ה%ופשימ ,ה6'15 5ולמ הי6ס%ועכ)
 %ה זולמ דנל 3פפ) סעכ) 6ין כי ס%וטכ)מ ס6י5ן ו5ורמ עכ5 ינליס טכי ו6יכו ההי6ס5ולה
 %6ממ הו6 ה%וסטטמ ה5ורס והו6 סה%וסכ) )%ה 1Dh וה%וטכ) סהטכ) טנ6ר ו6סרטסוטכ)
 6סר ה6ילן 5ולמ סוטכל 13 6ער הינל כי נ6ר ה%ימעפמ ס5ולה 5יול ל") ו%הומוסעכ)
 הו6 סשרה ה5%ייל ויהי" הסטכ5ה זו5מ 7נר הטכ) 6'ן כי נפ%5ו סעכ) הו6 ה%טכי)סו6
 6%תממה כפ%3ת נ5מי )ע%5ה 5%ויילמ ה5ולה מהיה פי ה5%ויל 6תממ סו6 6על ס5*ולפ5ס
 הסום הסכ) הו6 סתטכי5 הו6 6טר והומעטה ה6ילן 5ורמ הוטכלה נו 6טל וסינל%61ל
 מעלו טכ5 כ5 כי ו(ה 6ח7 והתוסכ5 עססכ) סהתנ6ל כתו 6מד והסכ) טה%טכי) ר"לנפוי)
 ע%5ו הו6 %טכיל כקר6 גה 6טר והססכ)ה ההסגס הו6 )4טר פפלו טכל כ) כי ל"5 פ%5והו6
 והסעכ)ה ההטגה (ו5מ התט'ג הכם עס טיהיה עי 6מר יני ומפ5ו ינר נפע) העכ5ו6ין
 נמפ5 הטכ5 כי ממסוב ול6 ההסגה הו6 ו%סומו ססכ) %6ממ כי ה%טכי5 (ו)מ הפכ)ויסיס
 Ssb הסטכ)ס זו5מ הטכ) טיהיס פד נו 6מר פנין וסהעגה ההסגה %ן ננ7ל )נדו כ65%דנל
 עכ5 וכשנכיח ה%טכי) סהו6 נ%ו נפ%5ב ההסכ)ה הי6 הטכ) סנה העגה ו%6ממו סטכ)גוף

 הכס נו ב%6ר כענורו 6טר מפ)ו בי6 6סר עסוטכ5 %5ה ההסגה טהו6 מי6ה בפפלכ65%
 55ורות ה5%ייר נפפ5 6טר העכ5 כי ני6ר 6טל ו6חל 1Db וה%סכי5 הטכ5 הכה %עכי)סהו6
 %ה.טהועכ5 (ו5מ 37ל נפפ) 6ער הטכ) 6ין כי ה5%וילמ ס5ולה סו6 6סר סו6'ס%וסכ)סמ%ר
 כ6ער וכ* פ%5ו הו6 פפ)ו טכ) כ) כי ה%טכי5 הו6 3פופ) 6סר הטכ5 כי כן 6חרו3י6ר
 %ס ו)%6מ לעונ כן 6חל ר5ה וההסכ5ה הססגה בפ%5ו סו6 והופסטה ה6י)ן 5ולמסועכ)ס
 הו6 6"ל פפ5ו העכ5 כי המנ6ר כנר סכס %61ל 6ח7 וה%ועכל הטכ) כי %651מענ6לו
 כ%ו 706 וה%ועכ) עהטכ) ימנ6ר 3פ%5ו ה6ת5פי ו41ס ופ%5ו %6תמו הו6 והטכ)סוהסגמו

 6סר פע)ו סו6 וע%5ו %6ממו סטכ) ע%הומ כ?ב%ו נפ%5ו 6חי וס%סכי5 טסטכ5 בועסמנ6ל
 וס%טכי5 העכ) סיסיה התחייב %טכ,5 כקר6 נענורו 6טי 3ו מופבפ 6טר )5ולה סהטכ5הסו6

 רק נפ%5ו ה5%6פי סגנול לזס וכן ל5ורה ההעגס סו6 6על 3פ%5ו פעלו הו6 סהעכ)6חי
 הכ) וה%וסב) וה%סכי5 ססכ) סיהיס פ7 ס%וטכ) הו6 הסכ) סיהיס ימוייב %מח)ף 5לבבמיכמ
6מ?

~Ob 
 )(ה ו6ין בפ%5ו ס%ופטטמ ה6י)ן 5ורת הו6 פ5מו הו6 6סל פע)ו הטכ) טיהיה

 (ה 5ורת הופטפה 13 6ער הדנל ו6"כ %6רו וזהו ה6ילן 5ורמ b~b 3פפ3 טכל הוכס6טי
 הכו))מ ה6י)ן 5ולמ ל") ה%וסכ) סו6 ספופ) הכם הו6 כי. הטכ) הו6 6סר והוטגהה6*)ן
 והסיגה והפעיפה ס5ורה הטכי) 6סל הו6 3פ%5ו הטכ) כי 6מ7 וה%עכי) ססכ) טיהיהפל

 הפסיפו 5%י %טכי) יקר6 סטכ5 כי ל"5 %עכי5 ססו6 3ו נ%6ל נענולו .6סר פפלו תהכול)מ
 כי ה%ופעפמ ס5ולה bSb פע5ו ו6ין וההטכ)ה %טכי) טס hP'1 פ%5ו סו6 ופפ5וה5ורס
 הו6 6סי הסכ) סכה %%קריס כקייס b'DV פ5 3ע%5ה ה5ורה 6)6 6עס ס5ורההפסטת
 הו6 טסטכ) סכה ה6ילן 5ולמ bib 3פוע5 טכ) הוכמ 6סר 5זה 6ין כי ה%ועכ) סו6ה%טכי)
 הטלה והטגמ שולה הטגמ הו6 פ%5ו סו6 6סי פפ)ו סטכ) טהיס 6מר ונכ55ה%הסכ)
 ס%וסעפמ ה6י)ן 5ולמ הו6 6ער נקניין 6על Sb ס%וטכ) גנפט 6טי סהככס עונהו6

 ה5ולה ומה,ה %6%ממה כפ%5ת ב)תי 3פ%5ס ה5ולס זו)ת ה5ורה סעגת 6ין כינע%5ה
 נפ%5ה ה6ילן 5ולמ הו6 ו%הומו נפפ) 6"ר ססכ) %61ממ נס הכט5ס סעכ) הו6ה%ועכ)ת

 המנ6ל וכנל ה%ושכ) הו6 טסעכ)סכס
~ltS_' 

 כי סמנ6ר כנר כנ 06 סנס ה%טכי) טהי6 נפ%5ו



יג א' חלק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור
 מעלו סכל שכל סת63ר וכנר 3ה והטללו ה6ללןנע%5ה לורת %6תתסוכו סו* 6סל ע%5ו הו6 סמלו הבכל כי התוסכל ה37ר הו6 מהסכל נפעל כ65% הסכלכטיהיה

~Vb 
 %טכיל ס"ה 3עלורו

 נכל לעולס נעלמו 5חד 7נל והמוסכל והמסכיל השכל 5"כ עלמו הו5 השילן 5ולמ תוסכל גובי
 המושכל והינל נכמ ר"ל,הסכל נהכלח יגריס סכי הי6 נכמ כסהונח otnb כמעל שיוטכל%ה
 ה%טכיל 3ין היה %6כס הלחרון הדרוס כי עתה הזכירו ול6 סהתניר כתו התסכיל והמליטינכח

 כי נפועל כשהוי ס%וסכל ננס הסכל ל6מ7 הוotnb 6 וההסתילות העומק כי גסוהמושכל
 יסר סהיולני הסכל (ה נ%6ל כילו נזה %סל ה3י6 תוי כך כל קושי 3ו ייננו והמסכילהסכל
 %וסכל הו6 סלילן זס וכן העיוניות ס%וסכלות לקנל נו 6טר הכס והוך 3כח סכל הו36ר6ו3ן
 תהיס rb נסועל %וסכלת IS'bn לורת ותהיה לפעל וכטי65 קפק נלי 37ריס טפי וקלו-נכמ

 וכסלם כתעלם o)nh ססי6 הסורס כסססיג הרוחכי הסכל כי הטכל הו6 ה%ועכלתסנורה
 שלישותו והגיע נקחלק הטכל כחניות כי ההי6 סטורה %6מת כססת וזה כהלגמו לפועלוי65

 הופשטה נסועל סכל הו6 6סר נעלצו ההו6 ו3טכל הסלם ה5%י6ות Sb החקר %ה5%י6ותוי65 והתעורי ככח %ושכלת לורה היה וכקלו וקסתתו ועלאותו לורמו הי6 6טל סקורה3הטיגו
 כוולף פעל לו סיס %ס כל כי %שכיל ססי6 וההשכלה ססי6 נהמספס טנקר6 עדוהיסכלה

 6מר ויסיגה הקורס יפשיט נו 6של נעתה כמ65 פעל לו יט הכה מסכל וזה S~D3 כ65%הו6
 %טכיל טיקר6 ויחויר נפעל כ65% הו6 סהי6 נעתה הכה ס%וסטטת ההיך הטורהשיקנה
 ככח והמושכל 3כח שכל הצה כי ג' הס פכם o)nb 6ח7 הכל וה%וטכל והמשכיל הטכלויהיה
 והקורה onnnbS ולטונ העיוניות ס%וסכלות לקרל המוכן סהו6 הסכלי הכח טניס סםהנה

 טהו6 %ה וכל ומסיגה ממרס עם נויילן b~b לכסס מון mb'5% לה 6ין 6סר הסיטההיולנית
 יהיו והנה %סל דרך על נטיס המסכיל הו6 ההוט הכח קוגל כוט6 %כלתי לו 6ססר 6ינכח
 3כח הטכל והוט ההוט והכח 3כמ המסכיל והוט ההו6 הכם סכוס6 הטיס דנריססלמס
 סההרגס לפי זה עסה %61נס 3הלגס ססכל %7ה 6רקטו כי יע %טה %6ר טייטכל ההזורןוהכנר
 טהטגתו למי ntbna מסגה ל6 לוחנית הו6 %6נס 6ותס והטסתו ס%וחסיס הכיני הסגתהו6
 3הלגס סיט כצו כי סד%יון %זה ויתחייל לוחנית ספגה ג"כ וסטגתו סגוף טנע ש5יהו6
 %תמרט ורנר התוסג ס%ורגס והווי לכמס מון יילל סמלגיס הכח והון %קנל כח גחותג'

 ט,היה יתחייל הסרגסהגכט והוי ס%וטג %פותו ס%לגיט נכמ יעיה 5סר הענין והוי3יניהס
 לענין דוצה כן גס וסוף ה(ס לכח יהיס 6חי ודיר השהכיל הוי נהלגס ס%רגיט לכח7ו%ס והוי סהיולני הסכל והוי %קנל כח 7נריס ג' ג"כ 13 שיהיו סיתחיינ ל"ל נסכל כןהעכין
 נפעל סו6 6שר הטכל והוך העיוני סיכל הו6 6טר ה%ברגט %היכר התרגיש 3כח יהיה6סר
 הצניע והות לנפט %חין  i~Da 5%וי טליתי ולנר נמעל סטכן והוך סכל ונקרץ סהטכלסר"ל
 העוטכל והות ססרגס %ן ס%ורגס יעיון 3זס וחניונו הפועל Sb %הכם וה%ו5י6ו ססיולכילסכל

 הפועל ססכל והוך מפעל Sb סנכמ %ס %וליץ סכלי והוי כפעל 37ל הכה ההיהויתחייב
 טסטכל 3%ו6ל הנה נפיס דמיונו הרקות %קוס 63מתתו הנלקה הו6 געלנו העמסשיהיה עי סנל6יס ט6ל ססגח ק3ת וסו6 ללקות הר6קון המומט סו6 6סר סטור 3מ7לגתוהוט

 ההו* הטכל והול ס%ק3ל ההול הטכני הקת סלטה הס 3כח כטפס והמושכלוהמשכיל
 חון הכ65%ת ההיק ס6יקיימ ההיולנית והלולה האסכיל והון ההרגיש לכם הרומהההיולכי
 והוט טניהס נין 6סר והיחק השומשת ללולה החוטה מתיה עם ה%עולנמ כתלל S~DSלנמס
 הרוחה סכל סנקל6ת ההסכלה והוט התוסכלת הלולה %טותה ההיולני נסכל יהיה 6סלהענין

 ו5ס בכס ס%סכיל הו6 ה%רגיט לכח הדומה ההיולכי הסכל ר"ל ההי6 טהכמ הכהלהרגמה
 נקשלת ההכנה 61ת 6טר הדמיונות הלולות 16 סטיתה הכסט שנקח לקוי הנה נוסקוכקת

 6פסר י6י הסיולני כסכל דעתו זס Sb ס3י6ו "%נס ("ל סר3 עסה כשסר ככלל ס76ס hSע%הס
 סר3 יעת %6תת %הס מכין יען סהיולכי נסכל ספלוקופיס דעת כקטור לך ולכלול טל6לי

 גלתי סיסיה יחוייב סהיולכי הסכל כי 5מר 6רקטו כי דע וקוטל ממשל (ה Sb הניקווסהו6
 סיכל %ע3ע ר"ל כלחי סכלי עלס הו6 ההיולני עססכל על ס%6%ר זה ופירסו%עורר
 Sb הר6סון המוצל יחק ס%וסכלות הלורות Sb יחקו 6טר והול נגיל סו5 ו6ס נעלצו%וכן

 ונוענעת סקועס ס%7יוניוח 3לורות 6סר מסכנה עס סו6 סננדל וסזס ס%וחעותה5ולומ
 רק גזלי 6ל שנוחתי גס סיעת מזה סוa~SSh 6 גן ושנושכל לורה נו הנה הפועלוהשכל
 לכל הכנה הו6 ססיולני השכל כי ילקה ו6לכקנ7ר הגוף 3התמ7ס %תמרס טהו6 6מרטהו6

 הו6 ו6ס השניוניות נסורות %עירנת נלתי והי6 ונבילת המצריות סטורות %כל%ופשטת
 'י6ה רמי ו36ן %מון 6סל הפועל הסכל %טמע הו6 ננו הנ65% נמעל והשכל. נהםנקשית
 טפסר 6י הבציוניות פלורות 6סל וטההכגה טיולך 6ססל 6י נעמסו סכוכן הרוחני העמסכי



 א' חלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאור

 שיקולי כמו החיליות סקורות %ן %ומשפת המכנס 5%ד הו6 ההיווני טהטכ) ר"לסתופנטהנהן
 ערוג סקסר ל6 5%י6ות מקטר המדמה והנפט סד%יוניות עם נקשי הו6 ו6ס 6)כקכדלקומו
 ה%ושכלומ נקנולו תכלי סקורות %ן קורס וקין נסתח)קו סתממ5ק על והקתנכות הדמיוןעס

 נטורה %קתנכמ כלתי הי6 כי ל") )סע7ר.סערוכ וזה נקנו)ו ל6 נ5%י6ומו חכ6י סו6ולרכס
 )מי) כרוטט חמחדט )6 6של ר") כטלית ונקמי נהם %סתלממ וגלמי המפריות הקורות%ן

 ו6ס סקורות ו%כ) %חותר כקיים S5b %עורנמ גלתי הי6 כי 3:וט6 שמיות שיכן כי בוקורה
 עולות פוע) היותו 75% ל") נ6לס דנקותו 5%י סנ73ל וחטיג 5%י6ומ מקשר עמהן כקשרםסי6

 ריקותו מ75 6נ) עלמו 75% )6 הכגד) העלס תסיג יני והוט ההכנה nbrs %קוטר ננד)פכיתי 5%י הו6 סכה הח%רימ %קוס 3ע5ס הכנדלת נקורה טיכש6 עד נענעו גה טית)כט bSהל%יוכיומ
 וזה %וטכ~מ )העתיקם הי%יוניות נ5ורומ מוע) היותו 5%ד נמהר הקורה סמינקומנ6יס
 הס:) 5%י ויקנוס לורה %סו 5%ד המושכלות יטכיל ושהוט המועל השכל סו6 נעלסוסטכ)

 הכה 6סל וילול שם Vb" 6מ ויטכס ההקטר 5%ד בכם והוט נו ינק טהו6 5%ל ר"לסהיו)כי
 בעקנומ הלך %טה ורנתו הכה 6טי 6ת יזכול ולov 6 6טל וייע כ%נל6שינה יטונ המרלוועמר

 סכפ כי %6ל הו6 כי %עורנמ סי6 ננו הנ65%ת הסכנה כי טד%ה 6ל6 סיעם נזה36כקניר
 הדעות 6לה כ) הבשכו בעגולו 06ל וזהו ההדס בכמ ס%טכיל לקש לכן נוסכי כממלפנל

 הסכנה עס 1Db והמשכיל הטכ) 6יך נקלנו וטס נוס ס6לכנו ספלוקופיס לכווכםונפילוטכו
 טכוו:מיכו כ"ש :%6ר שכבר %ה להטיב קורך וקין )זה (ה נין ומס הפועל הסכל 16נעשקה
 מועלת ויקונל נ"י המכס 0נלח ע) טוי הוo)nb 6 וזה 1"5 הר3 כוונת לכלל 6ל6 טינהסכה

 ירסס ושם %קפיק סיקוס (ס כפי מזה וכשיעול שלקטו )טרשי הנקות הו6 כי עליובהערה
 והמשכיל סטכל כי (") %שס לני' 3י6ר 6טר 6חרי ונטהר העמנר 737 לנטר ונטיב נסלי%ותהלנר

 נמעל הי6 ית' ה56 והיה נכח כשהס 6)6 ג' י65% וט)6 כפעל כשהם 6סד ד3רוה%וטכ)
 ס%ופמ נ6 וכלקר ו%6ר ת%י7 6חי ית' 13 והמושכל וה%טכי) סטכ) שיהיה התחייגת%י7
 יסים ול6 עליו סחופת ט*63 וכפו שהתנקר כתו כלל כס נו וטין צפע) סכל הו6 ית'טסשס
 ס%וסג ההיל וסונר הו6 שיהיה החמיינ מאיד נפעל סכ) הו6 6כ) ישיג )6 ופעם %סיגסעס
 6טר סטכ) גוף הו6 %סכי) י%6ר נה 6של ע%5ה ססשגרן ומעולת בעטשו וסו6 6מלדגל
 היבל הו6 ועלסו 1DnMb ית' טס6לוה ירקה )עורס ו%וטכ) וטכ) %שכי) סו6 6"כ ע%5והו6

 on~b ס%שכממ הקורות לכל סכו))מ סיפה הנכנית השורה הי1SSb 6 והרוטט 1S5bההושג
 הכ) והמושכל השיכי) הנה כתרן היומל נסעכוג הו6 שזס ע) סיקל עלאותו והיש 6ומסוס6%מדת

 %שכי) עליו י%6ר נה 6טר גופה ההשגם ופעולות ע%5ו והו66חל
 %6ממ הי6 ססטכ)ה והוי

 נעלס 6חי והכל )עולס ו%וטכ) וסכ) %טכיל סו6 6"כ )ע%5ו התסיג ע%5ו סו6 6שרס6)
 נעליו ס%ופשט טע%5ומו וימל הנקי )עלאותו גלוי ס%ומשפ עלאותו הנה ית' בוו%6ת
 הכק* ע%5ימו מו6 העוטכן וסוט ה%ופטמ טע%5וחו וקמר הוקי עלאותו טסו6 ה%טכי)הו6
 הטכ) והנה ההלכתה והוך %טכי) יהיה בו ע%5ו זו)מ פועל טס 6ין הנס %טכילטסו6

 עלאותו הנה )ע%5ומו גלוי טיסיה הו6 שעלאותו וקמר נ%6מ 6מי הכל וס%וטכלוסטיכי)
 כי 6מי הב) 6ב5 נו שלשה והמושכל וה%טכי) הטבל 6ין הנה לע%5ומו %ושכל שיהיהסו6
 ו5%ד %שכי) יקרך ע%5ו %סיג שהוט 5%י הוה ע%5ו סטו.ת סו6 שעלמו על לעיטו %ושגהו6
 עלגותו ונכל) %וסכל יקרץ )ע%5ו הנושג הו6 טעמיו ו5%י סכ3 יקרש ע%5ו משגתססו6
 סכלו שהיה )מה הנס נעלס ימבל' גו 6חי וס%וטכ) והמשכי) השכ) הנס ע%5ו השגסהו6

 נעלבותו הו6 %וטכל טכ) טסו6 עיקומו סיס וכססי סכל היה עימותו על יוקיע )6בעלגותו
 שענר במס (כלנו וככר 6מד והכ) %וסכ) היה )ע%5ו %וטכ) ע%5ו שהיה ו)%ה %טכי)הים
 נתקטר 6מי לנר וה%וטכ) והמשכי) ת"כ) היות כי התנטר כנר סרס בע"ה b3'b נמסוכינר
 m7Dhs ית' ייחיו 6יך החכם על נפסקתי ג"כ ותר סכ) כ) בחק S1b )כי ית' הנולט כמקקינו

 והמשכיל משכל סת6חיות כי הקלסית סחכ%ס טכ)) )%י %נוקר והוט לחיותו והטוס)גי
 מהיווניות הלולות 'ופס נעלמו %וטכ) הנקתי נסיג %6כס לכמסו כי )ני ימ' נו ונ%6מנעלס

 בפה ה:פלדיס הטכסיס גס כן טהיס מנעתי היוטס) הו6 טכ)יכו וכטוב כטכטלי)ס%וטכ)ות
 ס5%ויר כי בש%4ומ 6מי וס%וטכל סטכ) 6ין ע%5ותס הו6 6טר %הס ס)%עלס %הטישיגו
 %ה ע5י %6:ס לזולתס וההאכלה ס5רוף %ן ישלפו )6 והם %טיולו לשערה ננפטו נבניהו6

 נו )הס 6שר ה%טונמ 5%י6ותס 5%י 6נל ממחות 5%י6ותס 5%ד י5יירס טיns~b 6טירפה
 והסוטכן והמשכיל הטכ) ובו ע%5ו יטיג %6:ס והריסון %%נו שלכפה %ה יסיג ע%5ו טריירו5%ד
 בפכים ע%5ו טהי' ולמס התקריס %ן %קרה ולי זולתו 56 5ירו4 נו י65% ל6 כי נ%6ת6ח7
 המקונח נ5%י6ותס כלס סנ65%יס יסכי) ע%5ו כשיטכי) כן 06 כלס סנ65%ות קנת הו%6ס
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 הנ65% וסיתמיי3 %הטכ) ה%וטכ) מיונ ע) )למח ר"ל מפלק (ה הונס נענורו 6טרוהוט

 ו)ה6ליך פע%יס סעכין %הסיר סקר6הו %ה קרנוגד%יון וכרר יס' העלוס 5יולו %75%ה5%%י6
 %6%יגי נטו) המנקר 13ה וכי הכיור %זה 76% זרות 3ו המעיינים דיעומ סר"יכו )%סמניטולו

 לזולתו: ימוכס כתוה 6ין ית' הלימיות וקיוםסס)וס
 פועל 16 עלה היו 05 כי טויס ושפוע) סעדה כי הלנ ס%6ר .%ה כי לתנין צריך משפרק

 והעטו) מפעו) יהיה 3כח היו ו6ס העטו) 16 הפעו) 5%י6ומ יתחיינ3פוע)
 ושסול הסס מוס  יבריי  במיס בי  ביירו  כירכרים ע) הטע6ס %קוס נזה %6נס נ%6ת3כח

 06 מכס כי זה סו6 סהטע6ה ומקוס סנפוע) %ס ונין טנכח %ס 3ין ה73י)ו ט)6 %י%6%ר
 שוע) הו6 נמה הו6 "מנס זה הכה 3סע) סע) הגוע) נסיות 5)6 נסע) פוע) יטיס )6שפוע)
o)nbיקנס סנגר כי מפעי) ע) עמן יקים גנר פוע) סו6 נפה )6 הסוט סנ65% הו6 נסה 
 ס5ורס כי נתכ)יתית גס ה5וריית נקנס כן יסים טי6 %ס סרית ע) וה3נ6י הקרון ע)נזמן
 והפועל ותכרית לולה הס 3מה ו)6 3ע5מס )6 המכ)ימ 16 הלורה )נע) יקישו bS המכ)ימ16
 הניט 6טר סו6 ונס כחושר כענין ע%5ו 5%ד bb מועל סו6 %3ה )6 הפעו) ע) יקיסכנר

 והטורס לפננו) יקיס כנר ע%5ו 5%ד הפוע) כי מוע) וקר6וסו ק3ה %לירקו )נרוםס%ינריס
 )ו הו6 )6טר שיקישו 6פטך 6י סר3 ט%6ר כתו וסקנס העלה נ%)ת הנכ))יס התכלית16

 ססו6 הטס )ו כתמ7ט 6ז כי העולס טפע) 6מר רק מוס) הסרה יקרו6ו )6 מכ)ינו,והס5ורה-16
 וסררה והתכ)ימ 53ורה כן טפין %ס המעול עם טנ65% שיחיי3סו %ס טס והן 3י7ו סנה כנרו6ס

 טיע3יל %ה )(ולתו ספייר )בלתי סרנה %3קו%ות הר3 נדלך 6ך נמדוס %6ונחס כמי נזההעתיקו
 3זס תטעה ל6 יען עליו העירותיך ושכי סנה כפקוס כי 46 ע%5ו 56ל קרוב olb וב))ע%5ו
t)bbקינו מועל יקר6והו ו)6 וקבס עלס ית' לקרוש הפלוקופיס ה3י6ו ימסר ס%6ר גתה 75ק 
 הקד%וס o)nb מיזכור כצו המריס ענינים Db(' 6נל העולס 3קד%ומ ה%מורקס דעחס%פכי
 ירלה ותכליתו וגורתו העולס מועל סיהיה והוט %6ל עוד ו7עהו סנגרתי כמו %%כןכמסך

 ו6של מועמס סו6 התכועה נמכועס הכלפייס וסני)יהס "omb15 6סר %סנ65%ומ 3(הומסורס
 6) קריך העולס הנה %ה כעס ס%חודס %ן ס%חו7ס נסס יומר ל6וייס הס סנה כלמישמיוגה
 ר"ל ו5%י6ותו עמידתו כה 6סל קורתו להיות וסוט 6מריס ו3עכיניס בתנועה מעלמו לפסמוע)
 6סל כ) כי השיך נשעל ס%כוייס והקכייכיס התכוניות ל") הזליך %ענכ )6 הכלטלףהגונם
 5%י6ות1 נסקס כ65% כשטר הו6 סנה 3ו ו%נויס הקוג 3(ס יורתוהיתה

~Dnp1S 
 הפועל %ן

 כתו %נוכה כ) לך וידמה י%ומ כ) יגיר תה %6מי יזכלוהו 6סר מפרק נקוף 11bbוסו6
 תמסור ו)6 התכלים והות כ65% נס 6סל העולס ההתרמיות יתן סו6 כי גס 3"רט%6ר
 הנקרס כקפל עריס 6רסטו י%6ר 6סל הקמרונכן הי6 ה6חרונס הסורס ססו6 13טרטרנו

 סכ) ול6 טבעית סם הנזכרת הסוה הקורס כי נשקדת ו)6 סוה נקמי טסי6 הטנכ ט6חר%ס
 סוה גלתי טהי6 הטמע ט6חר %3ה 6רקטו עליה %6ר ט3עימ לחרונה קורס יודע חיכיכפרד
 החותל יסטיטס )6 הס כי %וח)טיס הנקתי ה%רמקיס וסם הגט%ית הלורה 6)6 נמקות1)6

 סימונו עי %רחקיסס ויתגידו סריס יקתפגו נרתיממס 6ויר הסס נסוג כי נ(ס והסס)הריסון
 ונעם ס6ויר דורת 6) ויתיחקו סריס דורת 6) ומחימקיס כ6ותיס נפתי גרופיס)%רמקיס

 וקנסו סריס 5ורמ ויפשיטו הדורס מפן עת יהיו ההול התכסית 6) %רמקיהס יגיעו6סר
 סט)וחיס %6מת )6 הג' סט)וח,ס והגנית סריס קורת הפשיט סר6טין סהחו%ר מנס הטוילנורת

 הל6סונס 16 מ6מלוגה הלולה ח6מ 3"ק טמטנ כתי %מת נטיס ס)ומיס טס וקין3ע%5ס
 נונה )6 6ך ט%6ל %3ס הרי וסדק הכפרל. ססכ) רק יויעס קיני נמקדת ול6 סוס נלתיהו6
 היות דמיון ע) ה6מרוכה העולס קורת טלור ית' עליו טללנו 6ין כי %6רו וסול נושכוון
 ימ' ט6יכו גו טהר5ון על נו ימורס 06 5ויק (ה כי סהו6 לחגר לורה החגר נעלתהלורה
 טסו6 ע) ס0ו6 למוצר לורה החותר נעלם הלולה היות ראיין SD הלחרונה העולס5ורמ
 סיהיס עי 5%י6וסו %ט)%ת טהי6 כמו 5%י6ותס %עציי והוט נהתחלקו 3ה %תחלקת נוקיימת
 יפורט olnb 06 נ%6ר המניס 6לה על )6 טנ%6ר יידק "( כי נו נסען onas לויה ית'הו6

 וכצו נגסס עטינו כצו גסס עס קטינו על )ג)ג) לולה ענו ימ' ססו6 נו ססר5ו1 ע)%6%רו
 מלק ול6 יורמו טיסים ע) 3ו סלינו ע) ננזל סו6 כן נו מעורג הינו טסו6 %3ס כנד)טהו6
 O"brbe %סרטי יו65 סו6 הכס %סרטיו סנג)ס כמו (ס כ%6%רו הרד כיוונו 6טל וסוט%%נו
 מטפיס סיקוס כי ס%6ל ט6מל ובמה הטבעי בטמע "לקטו קלסי כפ* כי עמו הכפוק ה%6תותן

 6.כו ו6ס ית' סינוס סנס סבליה %6מת סו6 ננד) ומצניע לקטון %%תנועע %ולכנוטס%יס
 והוי גסס עס הכהונגסס

 ססו6 ע) 5ורתו סו6 %3ה נו b1e1 בו %עולב סטינו נצה ג3י)
 סו6 זס %6כס כפרדת טורס שהוי )מס ר"ל ע%5ו %ס6ת רישין %תנועע סיס ומה %%נומלק
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 קימנוהו %ה bS ונ6לכגי 63לספ6 3"ק %ינלי ה)וקמ הרג יעמי )פי %6נס שלעטוזעפ
 שיפורש מפטר 6י לגלגל יניע )6 סו6 כי ס6לוה קינו הלששון ס%ניע כי הקטין 6שלשרקעו

 יוחיל ו)6 ה%כיע %6סמ 6יכה נו כס b'o )גלגל קורס יט כי זר4 עם הקאינו 06 כ"ט נוזה
 וקיני נקמי היותו ועם ולורס %חומי %ולכנ הגלג) ויהיה גיס עס לורה ונין לגשם לורה3ין
 %6תת ע) יורה וכר המדנריס 6%)ו היגיון 3ע)י ק5ת כי ודע וקטרו לורי מכס 6:סיודע

 : עוד וימכם )מכס ותן ההטעינה %%קוס עליו טהעירותיס%ה
 לויס ית' שס6לוה שם שנתנקר %ס ולס ל") )פניו )6סר 76% %תימק הפרק (ה כי דע עפרק

 המקיף העליון שפינות לת"י נקות 6רקטו ט%6ר כתו ערנות גלגל כיהעולס
 התנשר כבר הנס %6רו והוט הקילון גלגל ר"ל ה"להי הכולל סגשס הו6 סנה %6רו והו6בכל
 שוכן ונקולס כקמרו לדקדק מפליג 6%ד ותה נכ) "%קיף והוט 6חי לגלג) כולו הרמזכי

 משלכו 3ין 6טל ההבי) העירותיך וכבר 13 כס וקינו הגלגל %ן כ3י) ית' סהו6 הרשיעטיו
 שהוק במה עתו וסו6 %%כו סלק יהי' Ssb 3ו יהי' ול6 ננדלת לולס יהיה כי עתו 16 נוכח

 גשס כל כי סטנעי 3ש%ע שרטטו שנקרו %ה טתיע )ך וקריך ע%5ו %פ6מ לששון%תכועע
 הכ) %קיף הו6 כי %קוס )ו br'1 ירקו כי העליון בגלגל ה%פרשיס והקמפקו כפקוסהו6
 )פי ה6לוה סהו6 מקנו ורניס )תורה נסירוטו ע(ר6 גן המכס עליו 6מל (ה וע) מוקףושינו
 שחלק ע) נתקלה כמקוס סהו6 הרהטו %6%ל כשפירסו ההמק זה וממירו %קוס )ושהן
 לפי נפקוס קטרו היה נגדל טוה q'pt מכלים הו6 המקוס סהי' )פי כי וכה כשקוס%%נו
 הגלגל לגבכונימ סוסססו6

 כמקוס הו6 סכה נפקוס %%כו מלק שהיה וקמל  הנ73ל  יי  תיצרבי
 זס 6ין כי %6ר 3"ר והמכס %%כו pSn נו סיתו6ל %3ס הדגר יתוקר 6שר דרך עלבמקרה
 ל6 %וקף הו6 מנס סיס הו6 ו6ס וזה התוקף על q~pn סיהיה לליך olpnn כי %6תיכסקוס
q~pn%6תי %קרה שינו %וננו חלק %פני הדנר שיתוקר %ה כי %6תי מפקרה קיננו כי גס 

 כי 3"ר %6ר כן ע) שמתי כפקוס ר"ל נחקרה כפקוס סהו6 העליון כגלגל 1Wbושלקטו
 %פני היגל סיתו6ר ותה %6תי נפקוס שהיק מהרכז וסוס הנוסף Db(' בסקוס החילוןהגלב)
 סקי5ון מסטלג) ע) סקכי%ו סכלם חר6ס bSn טיסים 6יך סנס סוימתי המקרה סו6הנוסנן
 הו6 %6נס העולה וכל) %וקף bS %קי4 3ע%5ו הו6 כי %קיף )ו טיהיה ע) כסקוסקינו

 ירקה )6 %עונו עולמו 61'ן עולאו אעון הו6 ,סיקל חכמי מקמר הנה חלקיו %פכינפקוס
 העולס כ) כי 63ורה סחוניס הקוקה SU3' סימו כתו מעולס q'Ob תכלית גסס ית'ססו6
 העורס קורת שהוק נזה רלו %6נס העולס לגננונית קנונו סיקיף גטם ית' ויביכו %וקף6יכו
'Db1והים %%כס מון סכומיו התפטט )נבתי קותו ומגנזת הלורה )פעל שליאות טהלורה 

 כ%6ל הפקוס סי' שטחיי ע) יקיף כי קותו ואגני) נטני טינקסהו עד למקולס טלי%ומהמקוס
 ו6%ד הזולה שהו6 )פי %עון וכקלש %קוס ית' נקרה ובכן %קוס הבולס וכקר6מ הזולהע)

 מקור %לכיס וכבוד יגל הקתל 6)סיס כנוד נ%6רו הקהוה קתלי )גלות ס%)ך ס)5%ספקיי
 גובה מלוו: סל6 ירכס מקר 6ין %לכיס ולב )עומק ותרן ללוס טניס נתקלו 6)יו סר%זיגל
 והצניע קולס שיעול זהו )עוסק ושרז )רוס שסיס ואטה %עגה מכלית s~s* מס %6כסשסיס
 6יכו ו6ם בהנעה תכלית 3על הו6 הכה לורה נעל עס הלורה 16 ה%מנועפ עס ימק )ויש
 %זה %וגנל והול קן המכלים כי דבר סקתר 6להיס כנול 6"כ ומכס ההכעה 3(%ן מכלימנע)
 3הס שגער עד והולכים נ%ממיס הטפיס היו עולטו 6מ קב"ה כש3ר6 ז"ל %6רס והולה5ד
 %לכיס וכנוי גדולים יומר הטפיס סיסיו לפשר וטלי )%מכועע ה%כיע 3ין הימק Sb ירמוזהנ"מ
 ולמתתו סעולס %קוס ית' הו6 6יך ר"ל זה 3ני6ור והידרכתי 3כם מקר 6ין %)כיס ל3 כי י3רפקור
 עד %קיף %קוס ית' טסו6 יס%6יכו כפליטי הדגר לקחו כ3ר סקכליס הר3כיס שהסמוןלמס

 %6%ר והול %עלה טל הקורס %ן מוטפת וסהמ%ה ליף לקין סגלג)יס %קפת טס6ורהששארו
 %חק סנינו ול6 קורס כלו ססנ"ה יסרבל מכתי 6%מר וקהוה רקיע מלוני ונוקעס%שורל
 ינהיג 13 6של )רוכנ כקוק )ו כלי שסוך )גלגלו ית' ימקו 3י6לו 6יך וסנן והסתכ)הקור

 ס5%י6ות תושיע 13 כי ישועה %למנותיך קוקיך ע) תרכנ כי גשורו הכללס וסוטס5%י6ות
 שכלנו וסו65ת לסאגה וההכנה הסטפעס על נ%6ל סו6 כי כפשוטו טל ביכו הטל כיויכר.יגו
 bS כן נכח 6%יס ob bS 6לס יתסוס טל6 כתו כי )מיות עתיי olb %מ )%ומ עומד076 נולי כי הנסקייס להיות 6%חו ~,bs הכח ע) ירמוז גס הכני) ~nnSvs עס הפוע) Sb%הכמ
 נעת מהוה טוה ובמת נפועל 06 נכמ 06 6דס לעולס ה76ס כי נכמ olb 6ל )6 06יערל

 הכנה הו6 56לו סהיול6ני השכל כי נזה יעתו גלה זה הכה )נד והכנה כם הו6המסוותו
 וכמי 3"ר ט63רו כצו קורמו טהור ע) נהכנס שיקשל ל6 %מק סו6 המועל וסהשכ)ל3ז

 ססככס והוך נפקו חלק שנו ירבה כי נקמי ההיולני סססכל ס%6י ברקעו %דגליהנרבה




