
סו א' חלק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור
 6טר 6מ יזכור 1)6 סכם 6טר 6ת וייע 3ו מנקטי הפוע) ססכ) והו6 נעקל מלק ו3ו3ע%5ה
 מהפרי ו3עמ הפיקס הנפט הי%יוניימ,יעס הקולות עם 6קל ההיולנימ מסככה )הקטיוטס

qpb1Sb 9 6מ ישע )"לסי ויטונ עתוgb הככר) הרגל וקטלו הנה 6טל 6ת ינכול 531 טס 

 מעיוניות ס%וטכלות כי נפעל סיטכי) %ה וסו6 יר5ס 3פע) ס%תקייס היגל הו6 ה%ומ6חי
 (ה הנה נמקד הווה כ) ו6ס סכס כי ו%6ר עבינו נתחות 3"ר זה קמל וכגר נסחיות הס56לו
 כענין 076 לטיס המיוחדות האיטיות סנסטומ עס %טתתף 6מד כח הו6 סהיו)6ניסיכל

 והטכ) הםטעס 6) ייערך כי נכח מין כפעל היטיס הצין כי גיכיסס והספרה סחין5%3י6ומ
 ערום ססו6 5%י ר") סכל והוא ההכנה ז6ת ל"ל נגיל סהו6 6חר נפועל %ין נכח איטיהנס

 הזה 3כח ההוות סטורות היו וטה סצינות לו יחוייג ולזם 6)יו סהור6ה תסי' יתוכח%החימי
 h5%t ל6 המין סיות ולפי נכמ %יניס נמות) 6שיס )נסס %חון והוט הלולות כל) ר"ל 3מע)מינים
 ס6יס 3כי איטי לב) נשתתפת טחת נו מסוה וס5ורס ההיולי זס הים 6חד ענין ob כי%%נו
 olb 3ני ס6ר יסכי)נה 6סר סיסות הו6 הנטיס %ן 6דס נכי ~V'bll' 6יס יטכי)נה 6טר המהותכי

 %%נו יתחייל ככה (ס יסוייר וכלקל מכאן לאחל ימיו ואטר וענרו חוסו ואשר %הססנ65%יס
 וכמקיים ההוים %ין סהס 5%ד 3ע5ס כפקדים ול6 הווים גלמי 3סכרח ה%וטכ)ותשיהיו
 (ה על נ"ל ש%5ר %ה זפו *דם 3ני D'bM' 6יס 63יס הכללי הכמ (ה התלות )פי וזהניקרס
 ול6 כשי 6יכו כי נעלצו נפקד מהכח וסוט (ה מפך חטב נקוף ו6ס 7ק עיון 6טרהדרוס
 נ5מיות ססמוסכלות ר") %ע"ה רניכו )יעת פנים יט כי הו7עתיך %6כס כסערת וס5ולס%יני
 טיטיג %ס כ"ט הננפל הסכל וכין סעיוניוס המואכלות נין כ%%ו5ע הו6 הנ356 ססכ)כ"ש
 סכוס6 75% שקפל 5חי ליחכו ו6ס הצות 6חר סנס6ר 6חי ד3ר וסוף סו6 יעוג כי הנפרד%ן

 )6ל %יוחקות תסס טמנ6וס on~b ע5 ר6יס סניפו 6טר וכן %6ר ועוד הייתו נחייסנעוד
 הגדיל ו6ס %6%לס )הנין הקלטי המלע 6%י הנס זס והנן גורנות 56) ר"ל, 56)ו סהסית'
 לורה סר6טון ה%כיע יסים כי סנדלנוהו 6קל הסני) הגטם עס הכס ובין כגטם סכת13ן

 6"כ 56לו סנר5ס סו6 וימיה ע%5ו nbDn %תנועע הר6סון התתנועע סיהיה 63וסןכנדקת
 נלי כטוום זה %6ר Dh %6נס 6ך %6%רו ולדק 6יס נמרקה כימות נפירוטו %רכנה%3עטס
 ה%6ונה סו6 הנה ט%6לו טעה ונראה טיהיס ו6יך %סבילה טי5י5נו SbS נמפל)הניל

 זס ונזולת %לתנו 13ה הערה ויי %%קמרו (ה זולת עליו סיורה כמו בנפתו 56)והמיוחדת
 סיף ל") 3"ה מטס 5%י6ומ לכורע סטרניות הגדולה טהי1bb 6 צוי יומר 13 כיכרסיקוס

 כמוסגלגל
 מהני"

 : נניל %כיע ע) %ורה הסנופה נשמות כי והנינסו המופת עליו
 הו6 יביל וכבל ותוסכל ו%טכי) סכל הו6 וכי המלהות נענין ר") הענין 3זה טינר אחר עאפרק

 מיוב ירך על הו6 קרקעו ינרי טי%6ין )%י הקיאות 'flb'1 ט6טר טינופן%3ה
 והתנומה הרקון ע) כקמרת נר6טימ יאי בטטת קטירה טלמון טנ6ל 06י וזה %השכ)ה%וטכל

 מקרו 6חרי עוי ההם 'D'b כססת כולו שכלל 6חר סנריהם הפקק 16 הרסון סמ"קעל
 סעו)ס 6) ית' יחקו וסו* Sb'1 וס%תיחק ננס הנקטל נ6ר וס%וטכ) והחסכי) סטכנהתאחדות

 נענין טילטל ט6פטי %ס כל 63ל עוי ס5ורס 3ע) Sb הלורה יחק כויע וכנר יורתו סו6וכי
 התקיף סגטס Sb יתימק ית' 6)יו טיתימק וטעה 13 ל6 עליו קוכן הו6 וכי הקילון הגלגל%עלת
 דרומו %6תס וכע התרכוס %עטה 6) ור%( ה5%י6ות ינסיג 13 לו כ5י ואהוה 3כ3האלהי
 עליו btabv כמו הגלגל הקף ר"ל גה הסט 5%י6ומ טנו7ע גנרליות הגדולם הו6 כיג%6ר
 המכועה ונכמוס התנועה %ופת סהו6 ההנעה הו6 )%ניע העומק ס7נל כי וה3יכסוסחופת
 וסתכועה ס%תכועע כגמות כ) מולה סמכיע הכזחות כמו מגיאותו נטופת המניע כטחות ע)יולט
 הפלק 3זה נ6 (6ת כ) 6ת אומנו שזונינו מודיע אחרי הנס ו5%י6ות ק3ה tD1fl טסו6על

 ה6)קייס העניכיס 1Sb כי הלקטין זה טלפיי במרק טסנימס otvln1 גני ול63רל%6מ
 עליהם כשלאו כאסר טגפילוקומיס ס%עוליס עיון הגיע o,"~Sb 6סר ה%6תייסה%ופל6יס

 3ה%6מת סכנמלת נ6ו%"ינו היו ונמלטות רמות רנות טחכ%ות יורה ונ%דרטות נתל%ו7רכזות
 6נין Sh השרה ויתן מדיעה מקירה דרך 36) הק53ה דיך על ידועים טה0 ל6 העניכיס5לו

 יולע 3ה 6טי הע5מית העומלת הלקיה הי6 התנועה טנ5חות %סהנימ הסני%קוטמינו
 ויאתת קומם ועי %ממשה ה%דנריס מכמת המחרטה 6יך סיספל וזס ימ' סטס5%י6ות

 6ין וכי לנטלו קירסו לרה נאות סירקו %מה 6נל ה5%י6ות %ע3ע נלקחו ל6סהקימותיהס
 מהקירות העולס חיוט וי63רו הדמיון 6חר י%טכו וגס ה5%י6ומ טעליו %3ה 56)סמחינם
 nbst1 הגט%יות והרחקת ו6חיומו הטס 5%י6ות ינקרו כך וקמר סירך (ס ע)הוסעו
 הזרוע נכמ olb 3ני להכלים ראוי 6ין יס' ס6ל 5%י6וח כמו ונכנר יקל ט7לוסהו6
 ית' הסס 5%י6ות טיקוייס לקוי SJb כנגרס הנ65% יעיד %הס זה ימנ6ר הקשות)קנ)



 ז4' חלק. נבוכים מזרה למפר צהבוניצנתור

 (6ם נחסול כן 6מל ויני6 סש)ס nnbo ויגיע ימ63ל,ה%וממ בזם כי 536 סעו)סבקי%ומ ftbn'1 שיככו 061 המכועס נ5סומ ע) הכמניס הפילוקוסי?ס 3ירכיס הגס%ות וסלמקמושמדותו
 ופעליו Sbo זולת 3כ65% 6ין כי וטפיל סגדם ילך ה5%י6ומ כל 3ו יפרש %יוחי פרקהקנה
 ו)*ירס לולס לנעל מ)קיס )שכי כחלק שסו6 %זס לך יעלה יען 6חד כטיש כקו שסכ65%וי63ר
 6חדוסו ר"ל ותקריו ית' קלוס 5%י6ות יודע ומנס. עעו5ומיסס %פני השורות כרעוקנחנו
 הקד%ומ כל זה שחרי י63 ולכן הנ5חית סתנועס סי6 ס%יוחיות. %פעולותיו סגסגותוסלחקס
 .nra וי3ע5 הסס הקד%ומ הי"ג על סננכומ סג' הבקשות ע) ור6יותיהס ושרשיהםס%י3ריס

 פלוקופיות סקדפוס 3סס וי63ר השכי בחלק יספי) ולסר סימר %ן סר6סין 3זה.המלק וישנסכלו
 סקד%ס הגש%ות.עס וסלמקמ ו6חדוסו ימעלס ססס 5%י6ומ ר") סג' סדרוטיס 3ססי63ר
 536 3ו שיטעין 3%)י העולס קי%ומ והו6 הצופת וה%ש)%מ ה%ע%5ת סי6 כי הקמרוןוססבדל הטור* כלדיגת 6חי ר") ס5ורייח סהקד%ה וסיט הכ"ו ההקינות וסיט %תנם ירך )מססיחן

 שגדוף סדרור pD'nb Sb סו6 כי הכ3יליס הסכ5יס 5%י6מ י63ר עיד %נוקשנו ימנ6רכי'3זה
 כן והחל %63מ S~S סר6שונה הקורס ס6ל הו6 ו6ס קורמו סו6 %ניע לו ייורק גלגל שכ)ל"5
 שהו6 לכי היכולת כמי 63טתסו עליו יורה ס%ל6כיס 5%'6ות כי הע31ס מדוש בעביןידבר
 ש) קשר בסקוס )(כרון לד 71MDY ספרקיס 6)ו קשר 3כי סוריתיך הנס סקדוסס תורסכויסוו
 וימרו%ס ית' הכקל ע) )יושג הכקל וימק הכקץ דתות שעל. ס6זס יטוס (מקס כיממילין
 הדורס סו6 טסו6 ע) סיו5ר ימ' ינטש יעדיו יעסה %%נו 6סר וכ) ושעמסו הקפיי ולרכתוימכש6
 6ומך העתידי ושחר כי ע) ית' סכ) ישוב וקליו סכ) וששמו כ) סיכו) סכ) וגו הכ)והו6
 פה ע5 לך שטהרתי יעליס וקוטר %3לס %)ה יבריו 3גי6ור לדרככו כעוב 6)ה מע)ו%ומע5
 763% וסכה מספקי %ן נזם שמגיע לעס רשוי שינכו כי יללה 3כסנ רש6י.%65ר,ם 6מה6*
 6תס מיקוד טסם לתה ס3כמ3 דברים o)nb וכו' כתורס החכמם מכלית והכה וקוהלזס

 %6רו וסתנונן פה על 63 6סל הו6 פירושו כי הממלוקת 13 לפסי ו6י פס על olbbSרסקי
 5חורס ז3ר עליו שיורה וכצו ססס בייליס יהיס 6סר הגדול לס"ד כלו סזס סדררונתקה
 %6%רו bitb1 %6%רב והמרוכן פשעיי 6גל מלקוייי דרך על למלוהו ל6 זס כי! 3(הרמז
 רניכו על 3זס לעז יי ולמשוב סג6יכיס מנריכו %סס ולקמו הקר6יס 561ל סג6וכיסלק5מ
 מכריס מסיו כרקס נו המזיקו כולס הס 1itnblb 6%כםי ס6כילוקיס %6נס וסנריוקעדיס
 במכסס ח6לס זה ונעכור %6רו .וס6כד)וקיס וסעי %היש%ע6ליס בהיומה 63נד)וקסריס
 סנקל6ם סנו5ליס מכתם כי יעסי )פי סנה הסקוס נענין ססס ס6כשיס כעקק נסססעקק

 טשמיסס 6ו%ה בקורס %יוחדים עניכיס וכטס נכלל ס%ד3ריס %מכפם הי6חי6ולוגי6
 6%ין'נסי6 זה 56 ס3י6ס סעכין סגוף נחזוס.סעולס ס%6%ר וסו6 לשלססיכו %3סומףוככס
 stnpn %וסל הדת השו%ליס ס%)כיס בעיני מן ל5%ו6 עשוינו כי סקר וסו6 קדום לדעתמכיס
 6ין ם%6ר ת%קעיוק שקטרו כצו סדיר כי 6ו%ר_)ך וכ)) רשעים %שרתיו כל שקר טפתעל

 ה%6%ריס %ן זהו ה5%י"וס 6מל נ%שכומ ס%6סיומ הדעות 6נל הייעוס 6חר נמשכתס5%י6ומ
 6ער ס%יוחדיס הדלושיס %ן סו6 וס)6 מ%קעויוק Sb זס יחק 6יך stf סרגשנפ)6מי-ע)

 כ) יהיו 06 )שוכו (ה %6ל סג' 6ומ ג%6%ר נהם וסקריך הטבע ס6חל %3ה קרקפוג6רס
 6נשיס שהרגה )פי ונטגיחי %6ת, סיבליס כל שימיו בהכרש סנה %6ש ומזיעותסתחקבוש

 יל5ס טועים הס שירקו %ס ילקו )6 שש"ל וירקו (ובסס שיל6והו %ס הפך ויחם3ו*ל6ו
 שסריס %פכי ס%ססנות Sb נ%טכיס היו 06 ונעל %6ת סדבריס כל סיסיו מויווששנס
 וסלט ס6חד סדרר טיהיה וימויין המכיוס %ממניות  בכילי 1Db 3ד3ר יחסנו6%נטיס
 3לבריס סקסירה )ו ומויי3ס המוחסות סכנש חי ה%חש3ס 61ת סבים ולטכס %6ר עוייפיה

 ודורס ס6%תל זה מש3 %61נס יל5ס זה חרוף המ63ר הכה ימד י65%ו שסספכיסושיתלול
 שיי6ס לאס ס%6%ל הקכ%מ ינמן יל6 %משנמו 56יו ס3%י6 )%ס התוססות %ן טנפם %י)ו

 תמיר עוד ו%6ל )5%י6וס תפשך ס%6תית שמזעת ס%5מ סנה 3טל זס סיס וכקשר3סוש
 556 .שההויות 6נכקגוריס %6%%רי %6%ר מכירנו ק5מ זכרו וכנר לטונו זס הר6סוכיסיייונ*
 )%משנות כלשכות טסס ננ65%ומ קודר מיה ט6פ)טון ירקה נס שעורווססנוסיסס לפ*ה6*שיס
 זכרו בעת כי )י יסנר6ס היתיון (ס בנפול וסקריך לנפע מון 5%י6ומ להם וקטיךס6נטיס
 בענייו 3קפרו הלב מבדיל 6יך והבן בימוי ה6מרוניס נדברי %מכוין סיס סזסס%6%ר
 היכולת ותנועמ ה%דבריס על ססזז%ן יימי כי הסלוקוסיס נקפלי ו3עניכי ס%דבליסכטפרי
 י"ל השקלס DbN היפיס כל %כסגי וככס ס%דנליס ונלי %לוקס ירו5ו 6טר נקפליםויקרין היעיין ה%ופמ רעען השכל יגיעם 6מר ה6זס סיעעס לטוי וככה ספלוקופיס 3קפרינעיון

 מותך נרופש יל5ס שט) שעמד שהוק לפי מומך %3ופמ 6)יה יגיעו ל6 מדושו 5וקז%ו6,סעולס



פז א' חלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאיר
 הצופת שן משין זה בי %6ת תה ו5%י6ומ קבה %ופס והוnD1b wieln 6 שלקפו טקל"ו פסהו6
 ר6יס' נ%ופמ ג"כ הטס ו5%י6ומ הפנעייס נעניניפ %עפ רק ~1bb 6( b5% 5%י6רתו*קר

 ואיך 6)יו קורס וקין s~s קוים ית' הו6 כי הקודשים %ן )6 השמ"מליס שן ר")המנ"ר
 נרעשי וירטה נרותיו וסכל הכ) קנס ימ' והוא קנס נתוסתיתנקר

 5י 6סי הדרוש סטכ)
 )קנ) הזרוע נכח 6יס גני וככריע %6רו טוי ושה הקומרים שטני 6מז להכליע 16אמטר
 ויגיע ס%וממ ימ%6מ הסוט טנילך נעכור Ssb י%יכך לך תוקיע כי 6ויך 6כי וגסשתכו
 נ%יומי ייענוסו כאסל הדיר נדע %6כס שמנמכו לפס 7נריס סטלטס כ6)ה סס)סה%6ת
 הקד%ומ גדרך כי %6ר )%כיע מיומי וה%מכועע להתנועע מיומו ממנועה וסימההעקלי
 ע3 יורה המנועם כ5מומ כי סגט%ומ והרמקמ ושמדותו ס6ל 5%3י6ות הטלם ת%6ת )נויגיע
 כי ספנים כ5חומ ע) יולה ס%חכועע וכ5מומ ה%דונקמ הסיק המנועה ה%סנועענקמות

 ס%מנופע טיסיה טרסיס הטשס 63לס 6)6 6ממ מהים ל6 הנ5חימ ה%דונקמ ncbnהמכועס
 סהו6 ס%ניע וסיסי' 6מד ההי6 סמנהצה ס%מנועע ימנועע נו 6טר סזון וטיסיה 6מיגה
 06 כלמי ראיון יהיה ל6 ס~מיס ,סכו)5ת הר6טוכה סהי6 סמנושה סנ5מי והמניע6מד
 החכועס סנה מכלים נע) ומעוקמו מכ)ימ נעל וכמו תכסיס נעל גטם כל כי 3גטס כס*הים

 על סנ5מי הראשון וס%מנועע כלמי ריטון %תנועע על מורס הר6סונה הביונקתסנ5מית
 ילך זמו הסו6 סר6טון שמתנועע מוגר ס%מנועע ומן ט%%כו על נגדל נקמי לקטון%כיע
 ס5%י6ומ %חויג פטוט 6מי נגדל י6סון %כיע ניקול על העליית הביומית סי6 6טרהישמי
 טנייילוטיס סם כי %חונט 16 קדרון הו6 06 נעורס סיסמי גזרם Sb מגטה %נקמיוזס

 פנים נסוס נו %מ3וקמ ט6ין %וסתי נדלך נ%6ונתכו %תימקיס הס ו6ס 3ע%5סננדליס

 bSb ית' פקיו ר6יס וקין הכ65% וזס שש"י זו)מ bV'1 סויעמיך וכנר נקמלו סכריןו6%י
 הפי)וקופיס מכשמ וזהו סדרוטיס 156 כל כול) %6מי %6%ר והוא וממלקיו %כלליו הכ%65%זה
 ע%5ו ניע ולכמנו ע%5ו 5%י סנ65%ומ ידע ימ' טהו6 זולת סר6קון הכ65% עם יטמתסוובה

 : זה ודע סנ65%ומ5%ד
 עיון נו ים העולס %קיסיס אינס 6סר ומס הקפומ גלגלי ים 06 ועולס ט%6ד ומה עבסרק

 כעכע הו6 סנה הפיעית מכעס סרטי כמי o)tb המכונה חכ%מ כפי זה%6ר
 הנקולס כר6 והקלוס התרכז קנינ ול6 המרכז Sb 651 %ן-ה%לכז ססי6 המנועה מהיה bSכי

 לויס נעלסו לו 6ין הריטון המייל כי יה %6ל גופים 6רנעה נ6רנעתס וטס נטבעהטלוט
 6נל סגט%ית יפטיר ל6 ו6ס עלאית ול6 גט%ית )6כל)

~$p 
 ס6וירימ וקטמו ה6יטיימ סכורה

 o'naa 6רנעה החס ה5ורומ עס סר%6ן סחו%ל ויהיס ס6ר5ית וקטמו ה%י%ימוקלשו
 הנעו עס %יכמ טסו6 פעוי ענעו על %ונם וסוט יקודומ ד' וסס 6ליסס לפז %ומטיסגפוע)
 הו6 6טל ספנעי %קושו Sb )טונ ימנועע o)nb הו6 כי יושר גלתי על נה טימנועעול6
 היומר הו6 מיטל וסקו נפל יגר 6ין הפנעיומ נמעולומ כי כשו נכ) ויקלל לורה ד%ומלו

 ק5מס סלקי ימק יטמנס כי נ5%נ יר5ה' נהנמה 6ל6 סכוי יסיג? 1ל6 כקויומ סחי טליןק5ר
bbהסעתכומ'נ%עולכ ויפו) נק5מס ק5סס ושמפע)(ס נקריס ק5מס פועלים כולס נכס ק5תיהס 
 )6 ה%(גימ הלולס וסו6 %שדחס 6יכומ לכל תכלם עד ססתג%לות טהו6 המזג גיר על נכסרמז

 ומטהר ס6חל כח השמד יטנר Ssb %(ג bS והפקד סויה זה יהיס כי ס6מד היקודסינ5מ
 נכ%(ג סיקודומ 5ורומ ונשלו פטוט bS %ורכב %הס הממסוה 'סיס ולכן ה%זגימהקולה
 כי נזה ממכס )ך גרס %ק5תס ק5תס ימהוו סיקויות וכן זה ידע והפועל הכמ ניןג%%י5ע
 השויכג נהמ5וות bS ע5חימ לולס נלו הריטון ממושר 6צ הנוטש וסוג מיקודותנסמסוומ
 Sb nl~SVn יטמוקק כי וכמקרונו טרנטון המושר לפגע הכיעס ו6ס 6ל*הס מהפקדו %16"ס
 ולכן סט)ס כ"ל יתסוה 65 הכ65% כי ס6לוס כטסו6.%קני) ייוסי הנ65%ות %ן טהו56,וה

 Sb להמעכות סכ65%ומ כ..נונע ככפלו טמתל %ה ע%5ו על יטפיס עד ה5ורומ )קנלימכועע
 עד ו)הסטיטן הלולות לקנל קנס נעלמו סר6סון ססיולי נטגע 6טר שהמקרון הנהסטל%ומ
 מגרינו יציקו לכן הלאסון 6יס %ומ קנוס כוה הימה ולכן 5%דו סטיגכו %6נס וססמקדטסהויה

 סקלי6ה ע) 6וי קראו הר6טון החופר כי הליס כ%ומ *%6רו 6טר ס6מלוכיס%ן.ספלוקופיס
 ו6יך הנקמי המלק )סמיומ היפולס והפצה זס %ומ כן זס כ%ומ %%נס )סכ5) 5ין כיההי6
 המעדר סו6 6טר ממטך %ן הקור כימלון הקכלומ %ן למכהה ימרון יויט הכקיל עס הפכםישלם

 ועוכרס6רו נס יתמזל הכ5מייסו)6 סה55מס %ן מלק6סטרומ טיסנו שי )כמסו טיח%קהכסוסה
 נוטש ר') 6מי 6י%ו: סנוף 06 6פמ מכי' bS קורס סי 6סי הו6 טש.י היום SDבטופס 6%י %וע*) כלואר %יי הכרמי הסכלי הציור %ן סמק זס כי נעליס 6מ תמ*ה וסמכ%סשכזרי

 גיס ימנ6ל סג"ור ונזם סכ6רכו כתו מעולס צולת יתעלס וסול ס5ורה בפ) ונכלךס~*שוש



 א' חלק נבוכים בגוה למפר נרבציבאור

 ננד)יס נ6וליס סכי והם 6חד hSh %%נו יגיע ל6 הקימי ה"מ7 כי 6ח7 673 %6כסטה6מי
 6ליהס 6ני קורץ 6רן %נטתי ס%'ס 16 סריס %נקמי 6רן 16 6רן %נטתי Db סי65%נוד

 נרקיס נר6 נל6טית והמכעיס סנני6'ס 76ון %ר"עה ה%ס)י%יכו ג)טו הקול ימ7ו,ו(ה'עציו
 יקטור כמ טנ6יס וכתו %6ר עוי וסריס 6רז 6)קיס ס' עטות גיוס סקרו ו6ת סט%יס6מ

 %ה %מנו וייחס מקונו עקיר שיטפול סקריך %ה 6נר )כל ויתן וינהיגס נק5מס ק5תס6נריו
 נ5%וע הו6 06 עיון נו יט הכח זה קמלו עז וכו' סלוס"יס 6ותס 63לו 6טר הו6סי(יק
 סמי הגוף ה%כהיג ננ"ח 6סר סקוסי הכח סכיו )הנין מוכ) הנה %מה %6ר )6 06סגלג)
 והסובר סט%י%ייס וס6יטייס הטניס ססו%ל נכשו )עולס 6סר מקוטל הכס כן פגעיקר6
 כטי%6רו סכו)) הטנע וסוף טנע יקר6 ו%נסיגס הכמקד'ס ההוים (o'vtb שטסטר %ה%דם
 המי 5%ורות מו"פע גמי ס6יטיי טהטגע וכחו )נטלה יגר יעטה ל6 טהפנע הנ65%נכל)
 הגלג) 5ולמ הו6 טהר6טון וכצו הרקבונה ססמח)ס %ן %וספע סו6 סכו)) האלהי הטנעכן

 כחו )6 6ך הכנד)מ טורמו טהו6 ע%5ומו נ5%וע ל") העלג) כתלוע טהו6 )ותר נוכלגני)
 %ן ר6סוכס יטפס וסלט הגלג) %63תס דעתו ע) הגיג) נ5%וע ימיה טינר (") ה"נטחסנ

 הרומניות סכמות כל כקמרו וגו נכללו העולס קוטר הכת (ה כי זס ע) וסחופת 'ת'סר6טון
 %ומם זו ovan נ6 כח הנני)יס )כוחומ יקמור 61'ך וססכ)יומ הנססיומ מ%כיעומוהגסויות
 3"ל ק*%ר וכתו הלרטונה ההתחלה %ן %וסמע וטהורן טקפקו %ה על נפ)6 ועיון%בוקר

1bsnוממעות נסרדות וגלמי הבמריות הר6טוכומ סהתח)ומ וקולס לקונו זה הענין )זה% 
 כ) נקסרו ונו 6חי נכללו העולס הוסס ס6חז סכם זה ונהספעמ הל6טוכה ההאמצה%ן

 הכמות המממ43 ה06י 'סמי נגוף כענין 6חי מועל Sh %קכיס הכ) הוטס עימלקיו
 %ן %וצפע נו הכמ ונ65% 6סד היו7עיס SSb הוטס e)"b הו6 כי והפעולותוס6נריס
 ס6חד החי נ%דרגמ סם ככאוס "oss טסטרים )פי עליו הסכימו העכין הכסהריטון
 tpSnS 6טר והמנועס )חי נפקוס סכול)ת נסכועה סו6 )כלס 6סר סיו%יסוהמנועה
 כח בו הו6 סנמ4 ע) 0S5b ס%ופמ עתי וכנר סמי לצנרי המלקיות כמנועות הסהסריס
 החי ט)'%ות והוט 6ח7 )פועל %קכי%ות 3י 6טי הכמות כ) סוטנו וכן 6ח7 מוטס נו6ח7
 כהלף יטבי ו)6 מלקיו יעייו (ה וקוטי הר6סונה הסתמ)ס %ן ס%וטסע נכמ כקסר הכמוזה
 הרבוי סוקס נו חלקיו נכ) מולך 6מד לומני כמ ס6דס נמי טיסיה %סויג הים ו6סעין

 ונ%6ל 6מי גטט טהס נו הנ65%יס כגט%יס נ%6ל עד 6סד וסגס%יס הכמוס %ן נוהנ65%
 החי מלקי ~po כלו מעולס %ן הכ65%ומ מלקי יחק והים 6ח7 כח טפס נו סנ65%ותנכחומ
 ס%ניעוח וככחותס החייס נמלקיהס ענינם סיסיה נסכרמ הנה הצמד החי %ןהבסד

 הלוחכ"וס הכמות כ) כקטרו גו רומכי 6חד כח טנו ל") מענין זה וסטכליותסנפסיות
 יתקשת זה ועל וקיור הכסגה הנה סיס bS זה ולולי 6ח7 זרך נכ) סולך וסו6והגעליות
 )נדי טניס נוטה כ) עוטה ה' 6ני nnbv כפו וספלו ושמזיקו ינר כל נורץ נטה6)ה%6%ל
 העולס מלקי נכ) הולן לומכי כש הנה שיהיה קסק 61'ן 6לכקנ7ר ו%6ר 6%תי הברורוקע
 6טל טהקקר טכיהס נין וההני) נק5מ ק5תס מלקיו יקמיל כח סמי מלקי נכל טי65%כרו

 D'b3 נפקי סווה הו6 סכה סמי נחלקי 6סל והקמר קדוס טהקוסר %מכי קדוםנפולס
 %ס יומר 131 6) נסלקות הס כי כזה וס6רכמי הקמר %פני נסין נסקי ו)6 טווסבלתי

 וה%יפמ %%נו והנקותו סעו)ס %ן הנלקו ע) יע%וי טה%וממ pDpnn הסרק נקוףטיל%וז

 עוסיס הס 36) ואחלו %מלקיו חקק נכ) והסגמתו הנסגמו וע) %עמס 5%'6ות ע)יע%וי
 התבע כי ירסס כ)) סיעסוהו %ה %טיגיס ואינס והסתכלות %חטבה %גלמי סנעייס%עסיס
 %קוג יפע) S~b טיעסהו %ה טידע %סכי) 6יכו סנה התכלית b'3Mr Sb 3תה מכס הו6ו6ס
 %קוב כה %'וחי הו6 ו6ס סכה סייועה המטקט) כי ס%טלס)יס כסריס כעניןפעלו

 נהם הממוזרות אומס ה%כיעות הגלג)יומ ככחומ זיבלו ס)ימומ 1bvn ישרוך%סיכומו
 חוס טניקו7ות צפק וקין 6רקטו כ%6%ר וזה טפיליות כחוה ניקויות יט כי נוסיל%וז
 כן נ%6מ קטן עולס והשוק החתור כי %6ל הר6טוכיס %ן כל) ט%עמ ו)6 נפצייסליליי
 ולניר הקוק %ן %ע). הניל שרטטו כי רואה 6כי כי 6ך פלס יומל הפסל כי טיסי'לקוי
 והנעת נאתר ופס הלציית %לה זה סיוטמחף היעם נמחלמ 1nmlb ,תמכן bS ואחרוג"כ

 o1b5 פגט כאטר ירכו 6סר הדעת הו6 )כ) הלעש בתמ)מ 6טר ר"3 ס%טותףהקודש
 ה%חזיקיס ויריטתו וחקילתו יסוכמו קוים ר") כן טהו6 שמריו שינוץ ollpn לוכוסל

 ל6כריו ס%ניע לכללו התבסיג הו6 6חי דגר ב5%י6ות כן 6תר עוז הפולריס 6תוהקומרים
הרשמון

~Vb 
 גלגלי כדול הרבעון נ6נרו ירבה טוובתו %ס בו טסכהיג עד ההנעה כח לו כתן

 הגלגל התניע הו6 הלמהית טיהיה 6לה %זנריו 'וגן וכגל )5%י6ות טנ שניו וכיבויוהישלות



יז א' חלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאור
 3ו זס וכיון ימן וסי שללעות 3לי סר6טון )%תכועע הר6טון ס%ניע סו6 ית' סטטוסויהי'
 סע05 3נכ3ד ירקה הגלגל ר"ל ספטופ סדק ס%מנועע המשיר סנהיל סככני הגוף %ןלרמקס
 הכוכ3?ס והם %%כו %ה נמלק וזה סקורה הכומן 6%3יר וירקה כפקי ו)6 טווס סולמיסנ5מי
 סלקי ס6ר 3%ין ollbs הכוכבים וייוחיו השורה זולת הנהירות כי סג)ג) חלקי ס6רולנסיר
 המכועס כי ה%מנועע %61רו ונהיריס זכים יותר סם החלקים וטיל ו%ק"יותס לענייםסג)ג)
 סיהיה 06 שהגלגל ספילוקומיס כ%6%ל ההול מיק וקירו )%תנועע וחיות סקירותסיט
 %רמקיס ר") סורות טיהיו 15 הכוכניס וט6ל וסירם והטסט הלמקים טיהיו 16 מוסרכסי

 ככהן 6טל סמו%ריס עם הסס כשתוף מושל )הס סי65% ו6ס לוחיים o'nva ר") מותרנזולת
 נססופ ויר5ס רוחניי כמ טקר6והו %ס הו6 3יק וסרטון נקנה 03 6טר הכמ %מניוזס

 טהור שטס 1"ל הרד %5כס ככד) סו5 לויתו הו6 6סר הטכ) כי ולולס שסיוטי %ורכסס6ינכו
 %%כו והכקותו העמס %ן ית' הבדלו ע) יעתד ה%וממ כי %5י עול נגוף וקכ) נסס3ע)

 הסחות הדק ו6סי' %מלקיו מלק נכלי ומטגמתו סנהגמו %עסה 5%י6ומ על יעמדוהטוסת
 6טר פיוסן כטיגהו )6 כי טל%ותו גלחנו כי %6ת %טה 9bb 3ט)%ותו סנלמכו %ייטמנח
 תנין כלסר קחילה בו 6ין כי נלוח 6ין סקלו ה%וממיס o)nb 75% עלתו סהו6 ע%5ויסיג
 כחו הו6 טסו6 ל6 הר6סוכס ההממלס %ן %וספע הו6 הקומר הכח כי סמרסנוסו%ס

 חתו הנפט" הו6 ופטר הר6טון הטליתות סהו6 )6 סחי %לורה %וטמע כמ העטייטהפ3ע
 הלרטונה סהתמלס 6%ת ה%וטסע 3כמ הנט6ר הכמ תה טסג6נוהו %3ס רקד 36ןת%6ר
 ו6ס הריטונה הממחלה מן ה%וטסע העולס הקוטל סכת עס כעמר 3מי הקוטל טהכחירמה
 ויואר קורו Sb'1 סיגלה %בלמי לי יפטר ו6י עליו דרורו ירון ולכן ג%6ת הקוסרסו6
 לקת וכילו דגר 3כ) כ5%ימ הל6טוכה טההתמ)ה %6%ר 5) לעז הכה ז"ל הר3 %*%רכי
 רחוק נגופומ סס 6טי סגלגליס נסכלי ס37רי הכח דמיון ויהיס ס%6ר ומס זה ודע %ססזה

 6פטיות ל6גלמ נפילוטינו 3זס ס6רככו וכנר ספריו ו%מלסי קרקפו ו%חנלמ%6%ונחיכו
 ; ס%6ת )דריטתכו עליו העילותיך %5נס רסל )36ןהדפקות

 )חלק ול6 ליקומס סמ)וק יקנטו )6 %ח)קיס %חוכר הו6 ס3ו גטם כ) ה6' ההקדמה ענפרק
 קוף bS'1 ממחלק התתייק סקלה כי שעת כ3ר כלל כ%ומ %סס6ח7

 6ט וסוס סוף bS'1 יחלק %טל ירך סיט %ן טסחלק 013 הרלון ויין היפלוקופיס יפתכן
 מעיר ססו6 סגנו) כלעטור וחוטן 3גו7) השנעי )גטס יט %וגנל סעור כי נתנע זהכי

 1,6 כן וגס ספורה מן %ומסט הסעור טנקח 13 נרפה 6נל לכופלה תתייחק )6 כיהלולה
 יקנלו )6 %6לו שחלי התכם ולזה תדחקנה 6נל בלעטה סנחלקהו קוף )6ין מחלוקהסל5ון

 %63רו טריל5ון תמסור ס)6 כל) כ%ומ %הס ס6חpSn5 7 ול6 ו%6ר ו63ל ל7קומסממלוקה
 %פ3ע נעלוס סס 36) 3יד מקוק 16 31עית לורה נעלי הס %3הס לדקומס החנוקה ~(1Ssiסל6

 ססס החלקיס וכל זה ודע כלל כ%ומ %סס היחי )חלק ו)6 במומלט %61ר הוקיף ולזה%מינק
 6ין 3כ%ס פויס ו63יך נמ%וכס לואיס סהס ירלה פייס נטוס נהם מלוק יין טויסדוריס
 %זגית הרכנם ו)6 סמגיטה וסיט טכוכס מלכבת ל5 וזולתו ו)5 בעלס )6 פכיס נסוס 3ססס3י)
 כ%טפפ 6ממ לורה 3הס ומנוח ויתגיסו קלמס לוג ק5תס מפגיית יתמזגו עד חלקיומ )הס 6יןכי

 ירטי הס המרדייס סהעל%יס ot~tbbn 6סי ה%ינריס ר") הסרסייס סטנית ההקרנס .ס%זג
 רקיס Ssb כל) נסס ד3ר 6ין ימקיס 16 יחד רחק והוי נשלי רקות ג"כ ימשיכוהגרטיס

 נזם %קוג)יס המכס ודגלי השוממי נ)%ו7 יעטה )6 נרטון ההככל עלס )כ) נע7ריס גוף%כ)
 13 6ין נ73) לומק הו6 הרקום כי דע וקולל יצריו תדין יען ו63ורו הרקום %6תתו16כילך

 נל3וס זויוס ע) נכיסיס ס)יחיס טלטס בו סיינחו שמסר רוחק ססו6 3זס נרלס כללגסס
 6סר סרמק והיא חפרי גטס יקנ)סו 6סר הרמק ע) י%6ל כ3ר הרוחק זה קמיהולפס
 ט%כו כו ינסק 1)6 מטר יקנ)סו bS %נו60 לק 3ע%5ו עותי נוקר רחק הו6 רקותיהיס
 רטיטות לי ע) בעלס נסו6 יזיינו קיים נ3ד) טהו6 ל") נגדל וקטלנו %%נו ינדילהו הנדל3ו

 %קוס םיהי' ע) ר") כל) גסס נו 6ין וקטרנו ולמרון מבד) 3ו הוקמנו עוד והחכונומהמקריס
 %היותו יתנע וס)6 בכם כ%ל6 טהו6 הלקות %קניני ק5מ דעת כי 3פע) לקות הו6 6נ))מטס
 וה%כע 6מת %6ה %6ות טחי יטוחו כי סקר והוך גמוע) כ65% יהיה )6 עי לגסס%קוס
 6ין סכן ס%קוס הו6 מרחק יסי' ושיך נרחקים הרחקים הככק %ם:י 6ל6 6יגו גטסהככק
 %הס כתום )טסי כסלקו הריקות %סטיכי כן וכלו הננצל הסוה ~.qtpw ובתכלית 6)6הפקוס
 %עולב כלתי סהו6 טיפלו 3מעו)ו%הס 03 וכ65% 3סס ולקמרך 3גס%יס %עורג טהו6סיפרו
 כל מון הו6 וכקלו מלקות olpn יהי' גסס טס ויין הקסוג'יס 3נקניס ת%6ר כ6)ו3גס%יס
 המלטייס כי 3ס%6ר זס כ) כלל %סס רנינו כי 6ו%ר זס ססתנ6ר ו6חר q'pn 13העולס



 א' חלק נבוכים טורה לטפר נרגוניבאור

 כנדל Ssb %קונך והגלמי ס%קובביס טיכסו) למקים 6ו למק נישלו ל5ה נו יקטינוג"ס
 ככימיט ט3ומיס טקסס בו טיוכמו ט6פטל והוט ה%וטגס סרמק נרמק ול") %קורסגלתי
 %קונך כלתי 16 %קונך נסוע) ליקום הוS~b 6 ילגם כ)) דיר בו 6ין %61לו כלנוה זויומע3

 נסנור נזקות יקצינו והסלסייס %קמיניו נ%מטנת הלקות נוטע א%נ4 כי הלוויל מקמרכ6)ו
 הנדתי הרקום )ו סקמיק )6 המרייי העלס %6וכמ לפי סנה הפלזייס סע%5יסמגועם
 הס כי כ)) דבל בו 6ין נקמרי ר5וכי %61ר D"pi1" %ע5ס רק 6נ5 %גטם רק וטיסיה%קונך
 6טל 6מר ממרדיי %סע5ס ו6מי' גטס %כ) ריק טהו6 ר") ע5ס %כ) כעירים גוף %כ)רקיס

 סמ5וק %קנ) נסתי Ssb רסק נע) קינו ו6ס %%נו נעיר טסו6 ושפר הגוף יורכנ %סם%הרבה
 %סמ5קיס %ל6 העולס יהיה ס6ס וזס כ%כסגו והניקור הקלוי מכלית על ס6)היודגרי
 ל*)'הסת7נק נק5מס ק5תס הגטמיס סככק י5וייל 1ל6 ככוי ו6יןטס ה%תכועע יתנועע 6יךההם
 מלקיו נכל חלקיו כ) הקמל מוך ס6מ7 עקבות %6ס נגסס %6ס גסס הככק מ%6ר כ56וכטווי
1Sb16מתקנן 6סטל ו6י וסעייו עביו ע5 נסקר סחרטו%יס %טות גודע קהלן %טה הו 

 bsn תה שייכוו על מרקות )קיים יצטרכו נסכרמ מנס נתנועסס bSb וחירויססס)קיס
 סמרדייס נע%5יס %משיניס הנדתי שנמכו כי הר6שונה נסק%7ה %6%יניס הנלמ' ולנמנוכקטרך
 ויליקו וס%קסיות והקמוגיומ ומקוכן סגוד) 'S~p וסם הבמפנק %טנע טסגסעיסנעתר

 יתקשו סקסוגייס ס6ויר מיקי %ט) דרך נקוית 6שן כטהט)יך כן ע5 )זס (ה%ק%1ומיסס
 נענור המממיט ס6ויר נקנונ ה%וקממ סכט)כמ ה36ן 56 %קוס ויעסו רמקיהסויוקטנו
 6ין כי %61ממו ה6ויר נע%5ומ הקנן סכנק ולנקמי רקום %נטתי סטנן ומעגול בוהקנן
 ה%קטיומ יקנסו )6 סס כי ספל7ייס סע%5יס %6וכמ כפי כן 6פטי ט6יכו %םנקנונו

 ט%עס *65 6סר %מפ5קפיס רניס רזייתי כי והג'כסו זה ודע והקוטן וסגודהוהקפוגיומ
 וזה הסייט" ההקיטס בה. עיניך ס6למי כן ע) 61מ קוסיימי ניכעס (otnSb פיו סקלןגכ)
 ההקורות והמנועה והזמן שהירך נסס לטיה הניט 6סי 6רקטו nDIM' ספק נל6 ר6וססס

 )הסיג ו65 ס%וממיס )ך )מעריך כונסי 6ין וכו' ק5מס סערך ר"5 5%3י6ות טויסס)סשס
 )הבין מייסרם לך ויהיה %6%רו טמנין כדי מענין %6ממ )ך 6כ5ו) %6כס סכםינליסס
 סו6 %ס 75% טנכמ %ה סליחות הו6 המנועם כי יע 6תה מנוכומ 6יט ob הפלוסוףינרי
 ח%ו5ע nln'Sb הו6 סתנועס סו6 6סר הסל%ומ (ס סיס ולכן סט)%ומ זה 5ו היום עםנכס
 6ל %סכם סיו65 הסוי הפנל ר") גרוי נפוע) ו)6 גמור נכם סח%לי סנוס6 טליןל")

 הי6 ו6ס ספוע) %ן סכמ ככר tnSa ל6סין למסון %עט עעע %ניע הו6 6נ) נעקדוססוע5
 הו6 ס%סכופע כי המאלי הנוטיו וסו6 ר6סון ר6טון סנרך מגעת הי6 הכס סקנסמכועס
be1D6טר בכם 6טל )דרך 6סר ה%עו5ע סק%5ומ סו6 6סל טנכח %ה וט%5ומ סועריי 
 והמסך והמקמל קורס לקטין לשטון סדרך סגעמ הי6 6סר וטורמה ש%סנועע nm~bסו6

 העטך %%נו ירטך מלק 6מל חלק מהגעה )היום כי סהגעס 61ת עתידת הע)%ומ זסט5י6ומ
 כנס כי %ממנועה והממסמר סקודס קפול הו6 הזען כי ס(%ן %6מת סו6 6טרה5%י6ומ
 סס 6ין 6מת מתנועהטסלקמ

 (%י
 ונסגעס כ6.5%ות ו%ס6חל קורס 36 קותה שמלקנו ומכף

 ו%טיניס %קרים מ)קכו המנועה ונמוקיו ה5%'6ות הנסך סו6 6טל סז%ן blb 7נל מודש63
 כ' הדלך טסו6 הפגיע היגל מקוק 6מר סניפך כנומה 5%ד יותכו מקקנו )6 סז%ןסהו6
 עמידתה 5%י )ס מסוקנו 6ב) '1VM ו)6 כ%ומ )ה וימיה סמלוצי ענוי "יהיה במטיכגר

 טסו6 סמנועה 5%י6ומ הסטך כי %(ה 5ך נגסס סכה הזמן ססו6 ריטון טיממדט ע)וקיוצם
 יחסון רישין התגיע התכועה עליו 6טי והול והדרך המנועה טהו6 הדרך ומגעתסאן

 ob והכה עלכו וכ) הבחר יתמרק %הס 6מ7 ונההמלק ג5%י6ות טויס ט)טמסנהירגה
 ו%תמלקת %תדנקת ספממיש סגעס ססי6 סמכועס כך קוף לאן כמקק %מלנק כפסהילך
 הסטך הו6 6טל ה%טיגה התקרה מולק סנה ומתקמר קורס 6) המנועס ונסלקנו קי654ין

 Sb קוף )6ין %ממלק %מדנק כן 06 הו6 סנה העמיד 61) העונר Sb האן טסו6ס5%י6וס
 כנקו7ס יכיס נו 6טר סו6 6נ) ממתנועע וימכועע מתניע ימחדס נו 6סר בינו והעתספמומ
 עיקר כ) הזקן %מות ישקמו )6 וקיר מנמם נע5 6"כ טInfe 3 הנס %6ר עוד (ה ודע%ס

 סהמח)ס 56 נהקם ונר 6מר דגר היומ סו6סטווי
 %ובנלי

 6ין קיי%מ ההממלה 6ין ו6ס
 קיי%יס o'pSn סס 6ין והנס סכמה נט:) יהיה ופיך קיי%יס סמוקים סבין כ"ט איורסס
 bSb שיכו %%כו סנ65% כי הנמס נע) פינו סה(%ן %נושר הנס Sb nsp לק5מס 5%נימיה
 'טוילו ימי כ65%יס מ)קיס ו)6 קיי%מ סתמלה טס 6ין כי נתוסרט קדר נע) יסים ו)6העמס
 מנועם מהים ט63 ויממייב ק5מו טמרי ינ6 שקטמו 5סי %ס מיל בע) הו6 ו6ס זס 6סרזס

 ק5ר יומי נז1% סוה דלך %סטך טימכועע הי6 סיפסרת התנועה כי פמנועס %%סלם*קל



יח 84' חלק נגוכים מורה לספר נרבציבאור
 )6 פלילי ע5ס 56 פלידי %ע5ס ה%מכועע ימטעע וכקטל טוס נזפן לנ ירך %הלך16

 נעת* הזוהו וכנר יממ)ק כנר מיה כן סיס 06 כי פריד' %ע5ס פמומ nDbnbn'מכופת.
 עוץ השרובע 6)כתון %סיום סטכ) טיל6ס %ס הו6 ה%6מ טהעיות הטכל עד S~bשממרק
 וימוינ ככס ס6)כקון יהיה %ט) זלך פרייס O'M5U פעמונה הגלעות ימיו שם כי53)עותיו
 הגלת %%עעס הרבם נטלים מ6לווסיו טויסוזסטיהיו.. . ,..

 )(ס זה ootnlnlpb ע%ליקיס סגע%יט טטנע המיס%הנע,.. כטבע נקמלו סלקום נטול ע) לשיה ה3י6 שלקטוהמיס,.. ,.
 nnbs וסוט הנ65% קיום )ט3ע ה6מסליס 6חדיכלים. והכ%נע ליקום טס יסים bSV1 3גטס גטם יכנק ט)6עדי..י

nlbSDnטיהיס רק ללזיו %כל קמום כלי מקם 06 כי ו%6ר קיים סטנע 6יך ה' 6רמומ 
 הנקביס %ן כ)) %יס יגרו )6 מעליון נפם ס6ויל יככק טי6 עליו 356עך ומטיס%ים הכלי ות%)6 %למעלס קטכיס נקנים הרנס נו ויהיה %ים מ%)6הו פמום גבול פס)%ערס

 יממיינ ל6 כי וסקנה %)%טס סייס יגרו %יד סימיון סכקנ %ן 56נעך וכטמקילשתמתוניס
 פ5י5* 3ס יסקו 6סר זה קטנים נכריס כקיתי ו6כי י%ל6סו 6ויל נו יכנק כי הרקותנס

 6ין כ6)ו %טניסס sebn סמקנ) ימלט )6 סספכיס סכי כ) כי סרניעימ ססקי%ס .הילקות
 %6רו הו6 סלעית הסקד%ס סלקיו, זולם נכ) 6ין ו6ס כ) סו6 נצה נעלצו קגו)ס )כ)יע כי %%נו מלק כ5 65 סכ)) יקיי%סו החקרה טזס רייס 3ע%5ו 'ר5ס %תנועע הו%6עיסו מרידי ע5ס כ) סח%יסית הסקרנה . %סם נ6מז 'תוקל טי6 לנר טס 6ין וכקטו 5%6עיניניהם
 קמילס תה סע5ס נסע6יומ תנשי סו6 גע%5ס ט5%י6ומס עם o'nr סני יעתד )6משהקרס

 טיסיו ימוייכ הנט ע5ס נצתי %קרה 'bSM )6 כי ההקריס ג5%י6ות תנקי "הע%5יס6מר
 bS 6על כי גס ע%5ו ב5%י6וס מכ"י סינר טיהיס סקל ונס ע%5ס blb'5bS מנשיהע%5יס
 יסיס ואיך קייס 5%י6ותו O')bt יטמר ושטל הנגדר וסוט נעמה 5%י6ומו O~lbt שכייטמר
 ססו6 %ה נהט6לות מנאי נהין נט6ר טהו6 %ה ימיה 6יך 16 סקייס 5%3י6ות מנקיהנגזר
 עמרן ה%קליס 6)ו נו6 ית' טסטס עתם 63ותו 3זס ירסס 6מת גנת ימד כוצו (ס 63יטכ"6ר
 ומשכס המתריס וסכנומ סטורות נין ו)6 וס5ולומ ה%קליס נין ימק סס וסטין מנע nltibbנצי
 החירום 6סר ולסרטך ל73 התוריומ 73עוון Mbns'1 אכה מסרג) והן )טונו זה רמיבן

 56ל ססטע6ייס ס%6%ליס עגו הדכריס נמכ%מ מוככו )כעריס יקרס כגל Ssbנימוסיות
 והכמוס סטנעיס נ5%י6ות וסהמגנרומ 3ע%5ס היפוייס %סעכיניס ט%יעתס כל טגד%5י

 מקנות וסחנכרומ ס6מטרי %טנע כולס וטורס היגריס נטנע סנ65%יס הסכרם,יסום)וק
 טהרגיל )%י טקרס וכצו וה%קננ3יס הסגומ 3ין ס%וטכ) מסכלם והמככלומ הפעו)ומה%ומעומ
 %ן רצוני יגר %)6 קנ65% המסוות ס%נע עינכרו ס6טעריס מכשת סנקל6 ס7נור טןהסין

 גוד) ט)6 גור) טיח-ס נשנע טסו6 ר") הר6טיומ עציה קו153 גשורה לטיס סיותס עסהמעדר

 ימרד גסכרם מכפל %י וכן לטסיות היומס ינכרו ממכרה %%י,טימ)קו ריס ר6'תי כנלעוי
 %המכמס טקומו מלקוס ע) קיני 6נן נ65% טכנל עד ה%יומי,ס נממליהס המיטותהצולות
 י%6ר )6 סי%6יכסו סיה 06 וזס העכנר טירד כסו מעפל 1% 6יס טיו)ד 6פטל טהורי%6ל
 Sb ס6טעליס חכמת פגיטמ %פכי )ו קרה 5%6ס זככו V:bl' %אכיס ע%5ו )הר6ומקומו
 הרנס כול) כי נזם לסוכו )סניף והארכתי עי6לך %%ה האכלוס 6)ס טייטס %%ה זס!ולת

 ונכסו כאחרו מאלהי שהקריז ens %קכיס עכיכיס )ח6ר סגיי) וכי ה%דנריס%זעים
 מסתו) גוף סו6 טזה נו מכתרו נצנוץ כסם) 06 יעם 13 כ) 561ל 56)י י%6ר הדעות6)ו

 )6 כליון טקרס גר6 סעו5ס )מפקיד ססס ל5ס כקטר כי %6רו ק5תס כי ס%6ר ומסנ%6מ
 י%6ינו 6)ו הנס כוצו ס5%י6ות כול) סהכ)יון 6מל סכוס6יס ממקד הו6 כי ירססככוסה

b5gten6) מספך יטיב ל6 כי טקריס וסם בהעיר יתלם הפוע) וטפיעל התעדר 6) יעתק 
 סנ65% טיסים )ו וימויין מסוס )7נל מיולי יכיס ס)6 %י ולכן העיר Sb הנ65% כ"טהמכו
 6מר י3ר ע5ס Sb ע%5ו יחמך ו)6 יטתכה bS הפטום כי מהעיר 13 אמטר 6י מנספטיט
 ונשתנס כסקי הים )6 ל"ל גופו יכ6נ )7Db 6 7%נר 6דס סיס )6 6כוקרט 'Rbולכן
 מוזיל כמנולה כמלס bSh bS יפקדו ול6 יחסוו פטופות סדומיות הג85%ומ סיה 6)וובן

 וסנים שסעור ניקרס הפועל סוע) ימאס וששנס וטסית נתקרה ונמעיל ונעלמותסר6עון
 נסעתק ונכ)) מקנין סו6 6סר ספות) 3כטו) סכם 6) נמוט) 6טר ס%לי6ומ נטושווסו6
 סטתנומ כסו הסעיר מסע) %זס ועעג 6מר 5%י6ות Sb במועל 6טר ה5%י6ומ %ןהפעול
 כפיפס כסרו )6 הפי5וקופיס הכס לעד pb ו%6ר ה6ט העבר זס *סיג כ* הטויל 36ה6ט

 כי השדנריס טמענו כתו הפוע) %ן ונ5%י6וס ר6טונס הפיזמו כסרו וקולס )גחל*הסעיר
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 לפוע) כשך 56לס המעדר כפילת וקרנס ונע%5ומ ריטונה 3הכם בהעדר יתסס )6הפוקע
 16 סניור הסעדר Sb יעתק סהדנר סיכיח )%י סיחויינ כחו ל6סוכס ל6 נ5%י6ותספוע)
 כענין 6ל6 כי5י6ות יתלם ל6 הפועל פוע) סנה לגפרי נbS 65% 6) העולס יערירט6לוה
 כי נסע) טסות 5%ד נקוע) 6טי כ5%י6ומ יתלם ו)6 נבם 6סר ה5%י6ות והולהסעיר
 פועל 6יכו טהעיר למי העלר טסות 5%י נסעדר ו)6 הס65%ה .Sb י5טלך ל6 הקלססכ65%
 bSb יbS 65% מעיר )ו ימוגר 6טר וה5%י6ות ססעדר סטיגו 6סר מחקר ה5%י6ות6נ)
 סמנועס 5%3י6ות יסורכענין ו)6 הערל נמ5י6ות חויל קל )6 והעולס ה%מויס חיוטנעת
 %העטויים הננר6יס יפירו ונזה העליון העולס עניין וזהו %כיע Sb 5ריכס תשיי טהי6וכה

 יסתיד פוע)ס 6) עקדו %לפרך העדר כס ימודר ל6 כ165% 6טר העטויים כינ%)6כס
 ההקדשה נ65%* וסוט טיעדירס bS מציד יום נכ) טונו %מרט %תפייס ית' והו5%36י6ות
 כפו נס החטוף טי%6יכו טמטום והקור החוס כדין oi5b וס%כוחה סתכועה דין 6נ)השריעית
 יורתו 6טר ימי כ) כן גס קכין סו6 ו6ס %הקול ס5%'6וס חזק יותל מהמוס שכמנוטכ%6ין
 6%יט ספין (ס V'h הפלט טיהיס עד הט%ינימ ההקיטס , המ6רימ סמ%וכס ילקהעו%דמ
 יסת6ליס והקולן הגוי) כמו נ%קליס סו6 6טל ירטה 6"ר %%ין 6%יט V'b כהמלט 6מר%ין

 העלס SD י6טוכי כסי6ומ כטו6יס סם %6כס כטס ה%קליס S~b התטיעית ההקדמת .ה%קלייס
 טס 6ין כי ר") טינינהו 6חר %קרס לו ט"םל %גלמי העלס ע) וסכ%ס נפנן ירססנטוס
 רמקיס טס "ין כי ססכ) 56) עוגל טהו6 %6רו (ס כ) העטיריח ההקדמה . %יומדיסיתסיס

 קלות סני ע) עו%דיס b(o't תכי הנכוס נתכלימ וזפ %יומיום )סורות %יוםדיס%וגנליס
 )6 %ופסע נסכל הו6 המרופים %קפר ט%6ר ובס otntir)b~1 נתכלית 6סל וסםהקיטר
1bD3סקו וסו65ת %תמרקת הנקתי והכקויה )ח65יס סקו כמלוק התטנוריות ההתמלות נרוי 
Sbהזה הסענרה וסער ס%חוינ 3ריו' ויללה טייטס מעיי 6י(ס 13 סרטון ו6ס תכלית נלאי 
 ספל6ות כי גס החיוט נענין נוס יטת%ט הו6 כ' ה%6%ר %(ס נ%קו%ות תט%עס ינליס 13 )ייט

 ססקד%ה הלקטון, )תנשו )שיתכו נטונו הנריח נ%קורות ויני6ס הסענרה הטפט מחתיענירס
 ככח ירפס הענין כ) על סקל הו6 תכפית )ו bV'1 %ס ט5%י6ות %6לס סו6 עטיםהאחת

 bb'V~ טפשי 6טר השיניס כל %נ6ר והנה בסוע)16
 כי וי63ר שפוע) תכ)ימ 3)מי 3סס

 נמנ6י המ63ר כגל כי 631ורו bb~1 וזהו 5%י6ומו נ%כע סי6 כי %סס 1Db נכל המנ"לכגל
 %נלתי )י 1Vtb 6י %טס otbVa "bb 5%י6ומ 16 )ו תכלית "ין 6ח7 גטם 5%י6ומה%כע

 כי דע וקוהל דנריו מנין יען %יכיו וניקור מכלית נע) סנטתי %6תת על נק5רסששעלייך
 הנדתי השכי נעלסו צפע) מכ)ימ 3ע) נדתי הלמד קוגיס סני ע) י%6ר מכלית נעלסנלשי
 נ5%י6וס bS נטם הקחתי ר"ל סטכי סמוק נדמי 5%י6ישו כת%6מ 6טר וזהו נכס תכ)ימנע)
 נמלוק מכלית 3ע) 3)תי ob נכם מכלית נעל הנדמי O't'bi נמלק %הס 6מי וכ) )נפטחוז
obנפע) תכלית צעל סננתי נמוקפות מכ)ימ כעל נלאי ob נ%ממ)ק ו6ס ס%תד3ק נכפה 
 צכ%ס ob %יניס ובס נעלמו קוף 6י1)ו שכרומו %ה סו6 הו6 דמוע) תכלית 3ע) הגלתיסכה

 לקום יגר ס6יזס סו6 מכלים נעל צלמי המלמק 16 הקו היום הנה נ%ממלק ו6סס%מי3ק
 כפילם 3%)מי תעד %%נו יו65 י3ר י65% %%בו סילל )קומו )וקפו %טניס זס ו6י%%כו
 שפוע) תכ)ימ נע) סכלתי וכסו צעיפו קוף )ו 6ין נפועל ומלחק כתה 3על טסים %הסו6
 os15us מכלים צעקי צלמי גמוע) ימד הכי65יס היכוייס היו ob ל") הבמחלק גכ%ה כןוכתו
 סוהר טהכמ 5%י מכלית נע) נטתי טסו6 בו י%6ל 6טר סו6 נכח מכלימ כע) סכלתי%6נס
 הו6 6נ) סר6טון סקוג יטוס כי )ו קוף 6ין נפעל )סיות נכם טהו6 )6 לעולססחוע)
 )6 6טי מחיי מכח ט6ר )ס פוס) 16 נו יגיע נחלוק ע%5ו סכמות נהעיר היבר-סיתו6ר
 נסס הכס טופל התכועה ששלמות וכתו לעולס הכח שישר ספע) כי מפעל 16 המלוקיקבל
 נתכועס ע%5י הגעת והו6 מע%5ומו 06 מכלית 3על הכותי )737 6טל מפועל כן תכועסהו6
 ובהמלק ה%למקיס המלק %5ה החלוק כת6ר ככס )ו הו6 6טל %היגל ו6ס נכמ 6טלוהזקן

 נע) נטתי הו6 צחה צו הכם סומל סימק טולל נחקוק והמכועה הזבן 1% %ספוגם)הטעוליס
 כתו הפעל 3מוקפמ 06 ונכל) לעולס תכלית 63ין הו6 ימו6ל ול6 יפקד ו)6 לעולסמכלית

 סללתי ר") הקוג %זה הר6סון החין ויוסד סטעוליס' מחלק כמו נספעלות ו6סההתהוות
 ר3יכו נדברי הכקלי והוי למקלון תכלית נע) דלתי 16 ממלוק כמקל ר") נחלוק מכ)ימ3ע)
 ותוקמח תכלים נעל הנטתי וסו6 הקוג %זה ה%ין1?טני ויומר נכח תלמית נעל tnSsשטס
 וכן 6)ף ויחריהס v(~qib o נממסנה נלקחנו נכם 6סל סיגל %ין מעל )קימת ל")נסוע)
 3ממט3ה הפעל כוקי4 כי נחוקסת תכלימ נעל 3)תי 3טנקחכו מעתיד 16 העונר %סזוןחסיד
 הסכי 3חדוס יפקד הר6סון כי %3קר6 תכלית נעל בלתי %טה ר3יכו נדנרי סנקר6וסוף
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 ומנס וטוהר לגריו לך 1b3b השרסיס 6)1 ע) טסעידמיך וקמלי וה6נסיס והזמןנמנוע0
 )קחת כקער 6טר והו* נעלסו נפע) יללה )ו מכ)ימ 6ין גסס 5%י6ות סמנ6ל כנר כי%6רו
 שו%רמ הנלת' נמלוקה וזה 3כ%ס %%נו מון שהו6 0% מ%'י טי65% לפטר כפעל %ה יגר%%נו
 וזה היוחס סטו%רח נח)וקה 63 הקרן קוטר נמלי 16 זרת 16 %6ה %%נו שמקח כסוהיימק

 יקנו) כשעורס וטימור נכח תכלית SD3 סנ)מי זמו כי ת%י7 וכן )ס5י וחקי b5DS'1כטתמ)קו
 מכשת נע) גטנו %הס 6מד טכ) ומע"פ )%קפרס מכריח 6ין גס%יס 5%י6ומ 16 %6ל ועורזה
 ,גסס יהיה %הס ס%דוכק וכן כנוע) תכרית נע) נסתי '65% כי ירסס נ(%ן ימל 61b5%'Vחר
 על סקר נסוע) olhi~1 סכלים 6ין.לסס עלות 5%י6ומ וכן כעלתו נפוע) תכלית SD3נטתי
 (o'b5w )0ס תכריח 6ין %גוייסיסו

~DD3 
 ns>s עלס סק5תס bSb כנד)יס 16 גטה'ס יהיו

 תכלית l'hr %ה הצנע נ%ופמ הת63ל 5טי העלמי הענעו הקרול וזהו ימנו ל6 (ה )31*כי
 נכח )ו תכלית bV'1 %ה 5%י6ות nb(o ימל טי65%ו ונענשי נעלצו נפועל נטנעו *ל5ה)1

 והשין הכח סס%ר %לי סיימק סטו%רת נח)וקה מכלית 3על סלמי נעלצו תכלית המעלוהול
 %ה מענו זס קול 6חר (ה 63 5%ל וסוט נתקלס תכלית נע) סנ)מי 16 הכמ 5%ד הו6קוף
 והחלק נכח מכלית Sb bS סגשס החקק נ%וממ שהתנטל כלו נצומת 5%י6ותו סתנ6לטכנל
 h"(o עמרה הטתיס ההקטרה . עיון %קוס שנו %ה וסחנו מכלית bb bS ס%וגנ)הפן

 יידוי 6י1 הייסיס %הסגומ ס%ו65ומ הכוללות והמושכלות תגייד ס%6ת יתם ל6טהחוט'ס
 6ין כי 3(0 והמטל נ%6תתס קיי%יס שינס ה%והסומ והן טל6סיהן %ומת המחלוםשיעקמו
 הבישי 3ס0כ) טה%ומס 6חר %ופת התחלת Dpb'n רבוי %החלק ניו) כטהכ) הכול)ה%ועכ)

 : %60ת כטוח כלמי .סייסי סחבק %ןניו)
 הכ) יומל (ה נהתר סכה 6לה מכנרי טתנינהו %ס ע) נוסף ינר כל) bSnn לא עדפרק

 יגל ל5%י6ומ לקוף מגיע 16 שקר והוך מכלים Sb bS ילך כימיך עעל%61רו
 סניפו וכנר כשבחר (ה )סער חשנ %סם רניכו- כו' ית' ה%6ת סו6 כזה %6רו גפורסעור

 קריך nub O)bh סחשנ ומס שקר (ה קור (ה 6חל (0 63 לד על תכלית )ו עבין %הש5%י6ומ
 חגר רטי 6נן וסחכם 6)0 סניפו 6שר נחסל 6%י סקפק ז0 הבדב 111bStb כישתדע
 ותתיר מתופת )(ה ציונה יסתחט ע%5ו שרקעו כי והרקה סוס סקפק נס כמסניםפיגרת
 6רקטו נס יסתחט 6של ונין 6פל6עון נס יטת%ש 6טל מסקליה 3ין ההנד) ונתן הזהמסמק

 ויניר סס ~nMb %ס 6מתמ מכס )ך )0ני6 לקיתי וסכה נתנ"יס יקנ)ה o)nb קליעוכי
 כקטר %6ר ט0ו6 הי6 התנועה נחמוס 6פ)6טון החכם גה הדך 6טר הירך וקוטרענייכו
 המחלה התנועה (6ת )מני 6שר התנועות טיסיו יחוייל סנה סיתם )6 מכועה נכשןתחובש
 סיככו עד כ65%ו )6 נ165% כגל 6טי התנועות 6)ו היו התמדה )הן תהיס )6 06 כי)מן

 סתסיה קפק 6ין הנס %נונס תכלית ט6ין %ה וכלות נטרנית )הן תכלית 6'ן מנועומ)מניסן
 נכשן הכס %כקות התנועה 61ת )פני 6של התנועות וסיו ר"טונס מנועה מתנועות)6)ס
obסמנוע5 שתהיס %הס 6מי מנ6יס שתי עם זס יקד) ושרטטו %מוילת ר6סונס "נועה כן 

 וסטני תנועה למריה מ65% )6 התכועומ קוד 61ת ושתהיה וכמה כסמטת נעומדהכ65%ות
 חדושה נט1סי0 ר"ל %הס נטנית תנקי סר6טונה החשיה ר"ל קלס נ5%י6ות תנקי ק5תסטיהיה
 לנלסי לענת יענוש עי קמרת )תנועס כ%שכמ הסי6 והקטרת נעלמות קמרת )תנועסנפטך
 להם תל)ימ 6ין מנועות כקות 1eb 6)6 ס6חלונה מתנועה ת65% ש)6 יחוייג 16 פיתכ)ימ
 ש%6ר כרה הטמע %ן n'svs' עששו הנקור וזה כל) ס6מרון 'bS b5% הכלטון י65%וכטלל
 )פכים 6חרמ מנועה הסיט ולמנועם למניה מכועס ס%חודטמ )מנועה הימס 6לו הו6%6טל
 וסספקד ההו"ס נקפר סס%י~י ג%6%ל עמסו וכן ס6מרון יו651 63 תג)ימ )נקמי העכייןוסלך
 וסלך 6חר %דבר והקט Vbo %ן וס6ויר %הלויל וסריס %המיס הקרן היתם ול6 %6לכקטר
 %חוייב טהיס 6חר %היקויות 6חר ו)6 הקרן ס65% )6 ונעלס ניושר ר") מכלית בלמי Sb(ה
 '65%ו טהס ע) מתנועות 6)1 בהירקחו וקולס תכמת )ו ט6'ן %ס הטלית %הס 6חד כ)ע)
 רימית bV'1 טקס לסי )פעולותיו שמחפה 6ין נ5חי לשטון %כיע %מכי להס התחרםולין

 סי165% עונר סנה כסקרה 6)6 ק5ת קוים on~p ס"ה ו)6 )פעולומיו ל6טימ 6ין)5%י6ותו
 טכ6סל וזה 6מרוכה הסוכמת התנועה קויס )הס לניטית 6ין ר") )הס תכמת 6)ןחנועומ
 )פי למעולותיו ר6סית 6ין נסחי %ניע נכ6ן שיסים %מוגג )הס ל6טימ 6ין תנועותמנחו
 וסיהיס נעלצות %ק5מ ק5תס טיהיו ה%כונומ להס סתח)ס 6ין 6טר %המסועות יש%3הוסהו6
 olpn שנעלבות %ה 6פ)6עון ורקח 3ע%5ות נ%כע נתקלס סונר המקוס זה סנה שחרון)הס
 והסרגת ז") סרג נמכרת )סתנונן כפסך סעיף ו6תס שנתקרה %ס לו וסוטיו סנ%קרה%ס

 6חר זס 3נ6 תכלות נע) סנ)מ' 3קל6ו ש%6רנוהו %ס כל כלל 6'ך י%יזותיו וס%ר5מקרורו



 א' חשק נבוכים- שרה וימפו 'נשעניבאור

שיי

-) 

0% pe~ ntb1D ענו %ט %%1נ1 בהקרשה %16' דה61 בשקרת )ו olpn ptD ומא 
1ilbeiוסי6 זס סיי 6סר זה 3נ6 ש תכמת ס5ק %מ 

~bb אקרם )ו תכנית ענין %ס יקרי 
 ולכן %תרס טיהיס וטפסר %לכרטס D'~lfi )ינמק קרה וססו6 הכגסי ה%כיע ז5%י בסנונ?ר5ה

 והכהיהמנועס למלונה נעמה הנ65%ת טהתנועה נט)קק 11DbSDb סגה כן וכתו *סי נ165%)"
 %חכופומ סליה. רמוז תנוסס 63קס הנמועט המוס כצו 6מרונה b)'b %ק5ת קרחה6סל

 י6סוכס סימה 6)ו טהו6 כצו תנועס ולמריה bS bSnn 6מרונס הימס 6)ו סהי6 )פיהסריס
 )פ* 06רון )ו ~%bS bi הנה ל6סון )ו יbsn 65% %ה וקורס שמרוכה )ה b~bn )6 כןגס

 תנועס (1 6ין כן ו6ס )ו תכמיש bg'1 %%ס ניו) )ו תכנית טען %ס טיסים %מוייבטהיס
 טסטועכיט סתב6ל מכס נעגו)ס סי6 כי שמרוכס ו)6 ר6קונה 6ינס סס%יס %מנועות איהר11%

 ססס וסתני 6סרו' ט6ינו %ס שסלון עצו עהס %סם 7Db %קוצות נעני טעו 6פ)6טוןכטעכמ
 ינמנו וכן סס6ל מס סע%ס %יימד כך ob ה' ירך ענע%5ומ. %ה שקוס עי%קלס %ה)קמו
 ,יתחייב כוטו זס כי ואל (") הלב ניטל ככל כו' מרסיס כסיל6ו טהס עד כורו העורסמרטי
 ידענו )6 6מר %שמט וסטים המלמיס ואטמע עריס טען וכבר העסירימ ססקדשסנקכ)מ
  ידיעתנו סיתם bSn )%ס 6ך ועבשותו שולמו כמי סכ) נעטרו S~b בסלמים טנדע %הנט%ט
 דעת ים ולי לעלו וסו6 עליו הטליך יו המלמיס ויפטוט ננה (") הר3 ועתקם טהנהבהן

 המגס כי צעירך טחה ה6) יגיענו ו6ס נעלצו קיולו )6 גו ידיעמכו )נו ינדב) כימט%עסו
 ot~tst1 הכרמייס ,ותר יחוייו סיו נכנר יומל סנ65%ומ טהיה עוד כ) וכי זה לך יל%ו1ע%5ו
 ס%דנל כי ס%דנר 'מירסו 6טל העכין בלתי ע) ה5%י6ות שפטר העולס %63לו ה6ימסר ססימי) העולי קדשות ס%6%ין ריכנו נע)* כ* ו' דלך ית'. ס%מיינ 5%י הרצוי 06 כי טסהו6ץ
 'b5% ס)6 ואסר טי65% ושסטר כ65% טעינו %ה והו6 סאתי 1VDbb ע) השמסר עםיפי)

 וירצה %(ולסו )ו וסס%י%ות טה5%י6ומ כ5 היפטר טס יפילוהמי)וקיף
 בארי

 06ער שהעולס
 קו6 לניו ית' וטסט) כ65% נעתי מקבה סעדל ונמיכת נ65% סקנס נ3מיכם ססו6ס5%י6ות
 )6 הכ65%ות,סהס סס %3ס כלס סנ65%ומ טיבענו כלמטכס יעלס 13 כי ה5%י6ות%מויינ
 ויממע6 ויתלו%ס ית' מנטלו הנמסרה ע) יעלס ולו 'מ' הו6 י3ט) )6 איו nSD"nll הסכסס

 ו)6 נ6חמ %ממיינים הס ו6ס העלה עס העלו) נ%סמט כ"ס הכ65%ות יתנפ)רוימנט6
 6* ההמקר ימעל כי %זולתו הנעמות ושיקנו סספקד 6סטריי ע%5ס 8נחיכת תסס נזהעילקה
 )ו ההקנה ?ת' Sbnn הו6 )ג)ג) "סל וסת%י%ומ סנ5םי עסט5י6ומ 6נל (DS' טיטונשמטר

 ט%6%רו רעוד י%' עוי יטח3מ O'~D %יס %קור סו6 כי שמיים אקנס סו6 כיהתכועה
 (") סרב וכילל 6%ז S11a סמק olpi1 העילו ע) 5%י6ומו יכליע )%כליש מליךמהעומס
 )כSSpb 3 6מד )כ65% יהיו אנס והסחיימדות המכרעה כי ו%6ל 6%ד %נוצרהטענם

 תקול 1)6 שיה bS כן 5%י6ומו SD 06'1 הכמלק הנ65% הדגל אנס וכו' הפכים %סכי6מי
 זה פנים כעוס בו *סוייר bSn ו%6' המליג 6יך סלמס מעניין זה מניס נטוס נו *מהיל63

 הסענלס נקנלמ ימחיינו וטסניהס סס"מלות דרך הו6 כעלמו הירך טזה stb' ולנקוףהעכין
 %כריע יס יאר ו)6 %61' כ3) עוד סליחת נעניין סיסים  ילירך  סייר ייחד %י כן06

 סכמ)ק הענין וזהו סעדל 6מל כ65% נטהו6 הסול6ס ימר )6 הערלו ע) 5%י6ומומכריע
 והקתכ) זס והנן לחומסה %%כה )%עקה הטעינה וצין ה"עלכמ ע) הילוס והו6 ילקהעציו
 )פלקוט כנוד )חלק המכס ימרס 6טל העסקומ כ3 המיל כו)3 זה כי עטיו ועוררתיךבו

 4)6 ועלפ) ענן מסך %טכסך קלו כבל זס מזכור וכאי ס6)סייס ענייו Sb קודו טגלסכעען
 עס 3ה ומטיי) 7%3יכה ו)הככק )כאס תוכ) bsn כנדך מערוד  %דיכה S~3p מומהמ65%
 הפי)וקום*ס "מלוני ק5ת olnh (' דרך . סמה ה' העיר וטס עמו והצינרור הפקך פניסלו6יס
 סי%כע ומנמה %קוס )הס ורסיס גט%ים שינס סנס6רומ סנפסומ נטלטלו הקפק (ההסירו

 יכריס 1bSn'V שפסי ס6י %61' 0)ק רמי וגן קיכי 6נן ע) כזס ילמו( תכ)ימ ג6יןב5%י6וסס
 bSnQ עהו6 %ה ע) תכנית טען טכס ייוע טבע כן וגס מצל 3(ו)מ נטולה o~7Dbניקפה
SDIDS6סין טוה כעכע הו O'MVA 16 ובין ננסס טלו %ה נין נזה סנגל ושין גס%יס נעתי 
 סיס לסם מכלית 6ין נפוע) דנר*ס כ65%ו )6 כי סיכי 6נן טמסנ כצו הכמה )ו עטין%ה

 טנ* ע) 3י תכרית אין %ס מורק אטר ר") שפוע) תכ)ימ נע) אתי ל") הכ) כתוהמלק
 דעה סו6 נזה ס%6תית וסתסו3ס נכס )ו מכריח טלין %ס הונם כאר זס ימויי3 ו)6מ)קיס

11DbSDb6) גבס %הס כבדרס וכאי 3גופומ ממרק ואנס 6חת וסל קדו%ס טסנפם וסול 
 לנס סקורות 5%ד 6חת 5%ד רנת 5%י nDb סי6 ייד וכמס עירס נסס כי וסת6תזסערסה
 ונהקתלק 6ותס סנוס75%6

 מכוסי
 %תט)פיס ננקניס סנככקיס סט%ט 3כי5ו5ות בעכיין ית06וו

 הכ5 ונבל) הסרט עס הענף ית6מי כן טרמו 6) וטנ הכיגון סת6מי ססס ס%קגיסכשיוקרו



כ א חלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאור,
 החיים נקרור 5לולס הכמט וסימה עשיו qpb' Sb כי 1tSb יסיג והכ) שפועל שהטע)סיס
 ת7עהו וקטר כהטלו ש") הלג 6)יו ר1% 6טר תהו כתוה 6טר ה6)היס *ל סכפט יטורכלקיל
 נ6יגלמ זה ניער *סר והו6 טנ6רגו כצו a~SSb גן 6נונכל %ן )ו חס וכו' סע:ייכיס 6)וכי

 לסד )6נן השוע) ג"כ) הינקות טלטלות )6גלמ נפיט"כו נזה הילכנו ולנמנוהמטירה

 מכלית עטין %%ה יותל )ו מכלית סיין %ה ייהוה הנמיכה כ61מ נ%מטנתס ומיינו %6רשוי
 יקר הכס מכלים נע) נ)ת( הוטס וכנר טיטיגהו עי עליו יענור bS כי נ%כע והוט ירטה5ו

 הממלה )הס טיט דוריס הס וכקלו כ65%יס הס ~1Sb וייפו סטקר %ן מויינ ontbוהסקר
 %מטנייס %עכייכיס. 6לה וכ) %%נו ימקרו 16 ההוט סנמקנ ע) יוקיפו כן וקמל%קויי%מ

 )הס כי טתדעסו סריך וקטר מסתר %קוס וגלם %סקסק הנקיעות כ) כ)) נ(ס נ65%'ס)6
 לו טלין %ס כי התמלס ו6ס סטכי נדלך ביקורו קים כנר nl~SV 06 ס)%ומ ול6סחמ)ס
 16 נטלתו כגל 3עו3ל סנופלומ וסתכועות טה%סודסיס %6%רס מנס הממלה )ו 6יןס)%ימ
 סל%ומ 6ין )ו התחלה טלין ואס סתמ5ה )הס למי-ס6ין לו ענין 6ין ויתקלו ויוקימוהמסילו

 להם התחלם 6ין והיומם %63מ 6הרוכיס סיו כסלפו ו)6 מממלה 6ין לו ס)%ימ bV'1 ופהלו
 ו)6 קוף ו)6 )הס הממלה 6ין ס%חודטיס כל) מכס יניס ו%%וסתיס נענו) %סיומם%מוייכ

 לס 16ן ככללה ססעגו)ה כתו וסוף התם)ה וגסס ח)קיס טהס נסס נסן %ס)קיסס6חי
 ל-ל ותכלים ופוף הממקס )מס ומלקיה נעגו)ס סעגי)ה %סלקו 6מד וכל תכלית ו)6הכמלס
 ונקויה תכ)ימ )6 הממקס הי6 כקודה גהס 6ז ותסיס העגו)ס %ן נמתשיס מ)קיס טהסנאה
 תחי)ס מסיס %ס הנס גה "ורסס נעגו)ס ימעלנ סהו6 טסמלק ונחס המחלה bS מכ"מסי6
 נקויה עתה טהיס נסס סממ)ס מסיס מכלית סיתם 6טל וסנקו7ה מכלית מהיה תכ)ימ3)י

 וכתו נתנועה העניין וכן מכ)ימ ו)6 סחמ)ה לס 6'ן נכ55ה העגו)ס וזס נמלקיה 63נעגו)ה
 Dt'b הלה בבלקו )וקת כלסר %ט) ירך סזו1ן כי וזס IMtb וכ)5 ה%מו7טיס 3כל) הענייןכן

 גפוע) עמס הנ65% העמס לקחת ו6ס העתיד והתללת סעונר התכ)ימ הו6 עליו טרפזעמס
 מלק מ)קמ כקטר. וקולס ה%מו)ליס נעגו)מ ו%טיגיו ולורדיו דול דור וכן כענולס טהו*נמס
 יכ6 )6 כ6)ו נעלצו 5%י6ות )ו וממן וממתקהו העמס 013 הכסל%מ סעונרת הטכס כתוסזון
 וסו6 ממלה טיהיה %כלי מכ5ימ סו6 עתה קסק נלי טס יסים קודם 1ל6 זבן *מריו)עולס
 מקק הי6 6טל הז6מ סט:ס מטיס נקטר וקורס העגו)ס נמלק קלס 63טר הזממךהלחרון
 העמס ויהיס טנעו Sb טנ הזרן %עגו) טחר5ס olpn נ6יזה יומה ותמן נען הזמן%עגו)
 ונכ)) נו טי63 ועתה עתם כ) כן וכתו מכנית סממ)ס סוסם וקטי סממנה חכ)ימ שו66טר
 )5לה ה%מיינ נקנות היקיף סקנונ וזכלטנע וס)%ומ ססמלס ו)%מו)ליס ולזמן למכועהיין

 ה%קננ ית' 3)נ הו6 כי כשזול נה ירקה סר6טון גס כעגו)ס הכל כי תקרו Sbו"מיינס
 %6%ין ולכן יקניליס סכי קוף ושין סכ)) כי זס כל כו)) ט%6ר רמי נן %6%ר כמל6ומה

 והשין מכלים לגלמי וכן 6מר ולמכיו תכלית נעל סו6 נעונר טנסל %ה טכ) י%6ר )6הקימות
 נטתי הו6 נעמיז סימו) סמה נ%6ר טל6 כצו מעכו טנקמסו %ס 5%ד ל6 סכם 5%י הו6קוף
 ירטה ועד )עולס כשצרנו סנר5ה והול הכופל 75% ל6 סכם 5%י הו6 מכלים יסנין קוף6ין עי שמליו וכנין כתוהו חסריו וכן מכ5ימ נע5 סו6 נעתיר SIDW סחה כ*%ל 6נל תכליתנע)
 כוכ) טל6 כסו כי טכסי bS יצעני זה )כי נעונר טנפל %ס כ) )ואר כוכ) 1ל6 טוווטה75
 שקני)יס סס ט%6רנו כתו קוף וחין סכ)5 כי העונר כל לקמת נוכח )6 כן סעמי7 כ5)קסם
 כתו ולמרוכס מנועה הנס 6ין כי ט63רנו כצו סלמות )ו 6ין כי סמםלס לעונר סללןגכ%ו
 ממסלה סיט.)סס הדנריס ונחלו כמקרו המכס עליו לרז זס וכ) וחסונה מכועס הנהס6י1

 הכס וכגל ויוטפס פוממ) אוגגל הו15bQ 6 וכו' ההו6 הנחסנ על יוקיחו כן וחמרטקויי%ת
 ננ65%וש סייוע יסמלו מלפיס נכ) %קוצות וגטה הסקד%ה ז6ת ק7ק7 ע) מרככי 656נוכ5ר
 tb~V(1 %ס כפי סלטים %קוצות כ) לך גידינו כנר 6נ) שדיכו הגיע )6 ה%6%ל זהה%סתכומ
 ע3 מסמלה נססלת לטי נן ט%6ו %ס זה עם סכס לך להנידי ולשיתי ומילוטינו הטמע%קפל.

 וקדר וכל) ססו6 ס%6%ר ר6ס כי קפק 6ין כי קיבס ושסר סז6מ סקוסי6 סלט קמל ושיך04
 מנועומ טחי סיו טכ6טר הי6 %5י3ריס 6סר סקוסי6 ז6ס ובה' סניגור כמכ)ימ עכייכיוו3י6ור
 הזמן 1% ס%ומ5ק 1%1 קלות סכי נין %ממיסן 6חת %כ5 נp~o 65% דוצה 6מ7 נזמןקנוניומ
 כו)לוס מכועוס מסמי היו נקטר %6מ וז0 סכל %ן סכל יחק ממלק %ן סם)ק ימק סכההשיש
 כפוע) %ממיסן 6מת כ) לסיום ימק סכו))ות התנועות סמי כין יהיס לbs 6~1 ולוקסנמוע5
 סמלקימ ימס סיט ob ולכן סמוק Sb סמוק ימק הכ) 6) הכ) ימס טיהיה ימויינ )6ס3ס
Sbהרג ימק סמ)קיס Sb ס%עט bS סס 6ח7 ימק טיסים נקוג ימויינ% Sb קרב יחק ס6חד 
Sbנע) גלמי יהיס )6 כן גס ולכן %עופ ו)6 טס רנוי 6ין מכ)ימ טס טלין 6מר כי המעט 



 א' מלק נבונים מורה לספר נרבוניבאור

 הקמקות כל יומרו ונזם ימק טס 6ין סנור בכם )וקם כקטל כי תכ)ימ נע) nsst'תכלית
 המנועם י%ל6 ל6 הנס 11%bg %מ סו6 %כולס קטם והיומל סטיפור נזה להסס%גיעות

 מנקי הקוד%מ המנוכה ט6ין המעודה מכ)ימ, 6ין מנועומ )מכיהם הגיעו bS 06 ההו36ז%ן
 ההממלה 5%3י6ומ כמעך ניקרס הו6 36ל )הס תכ)ימ 6ין הקנוס י65% כי ס%מ6מלתנ5%י6ות
 )6 ולזה תכניס ול6 התמלט o~5b לו 6ין מכלית לו bV'1 %%ה ה5ו וזה מכרמיתהר6סיגה
 סמדנריס "יסקלו %ה ולכן סעורי 3(%ן ול6 5%3י6ומ נכנק וככר כלס סכור %%נו י3ר ניליעיק

 %סנממס כי כלו סלי תסונתס הימה סהי6 התנושס לפני 6סר מתנופות הכלו)פילוקומיכר
 סנככק %%ס נו סיוסנ טונ והיומר התמי) 6סר oS5b bib יכלם ל6 כי להס ר6סימטלין

 סטין ר") נכמ טסיו 1ל%ה )הס הממקס 6ין טניסס כ) כי מ5%י6ותו טנכנק כצו%מעולומיו
 התמלס סהו6 1)6 נפלי סהו6 ול6 (וג טהו6 )6 עליו י75ק )6 תכממ 1)6 התמדה ל6להס
 הנה מנעיר נ%סספ טנכמ %ס כי סעתיי נזרן ו)6 סעונר נזרן כבנק ו)6 תכלית ססו6ול6
 ולשנס נפרד ו6ס זוג 06 נסכרת הו6 הנס )נסט ומון ננפק כעונר ו%וגנ) נסועל טסיה%ה
 תעייר )6 הנמס כי ננפט סוelb nVbn 6 יפיס )6 הנה לכונס מון S~aln נקמי כל) מהיה%ה
 סו6 5%ד וקולס נפרי 16 זוג כטהור כן גס ויתנקר נ5%י6ומו תכלית נעל גלתי טסו%6ה
 נע) סיותו ר") כפועל סונמ bSb 06 כפרי ו)6 זוג נהיומו )6 יתוקר bb מנס )נפםחון

 יימד (") ה"נ כי גס נהתילה הארכתי %סוגה ולסר וקעיה הקועי6 ולעושק ותכ)ימסתמנה
 , קיט יהיה ומצורמו ר61 ומיה %קוסלה

 יטרק) מכתי ככו טלזס ואמסור קנוסות טדי ס%6%יכיס ירסס ה%ס:יס טחתנו כמו עהפרק
 )מרן המדוריס )6)ס ו"ינ רטיות נסתי ה%6%יניס סהי6 מרעהס%6ונס

 6מד העולס עטו bS כי טניס הלקוהות טיסיו יתנע עד לטניס )חלקו יוכ) ו)6 6מלכעהעו)ס
 יסתרס ולכן הלורה וחסות הנוסט %6תת ייעו )6כי

 כאמתו נעתיל הדלוס זה על הסרט נזה ז"להרג
 %קוס ל%דנריס נחן ול6 ית' הטסימול

 : זה והנן 6חד נכתר)העתכם
 ה%רמקיס גוף שאין עןפרק

 נמס יריה הגעסהו6
 ענעי גססהו6

 :עימומי




