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 שביחלק*
 ול6 )5%י6ומ %יוטנ פסע הביע ל6 5מר  המלנריה בל לכו יסר התרפו%מ לך סד0הלא

 החרום על %וסם )ה5%י6 נכונה ה%6תומ )הוליד יבלס %ופגעת ידיעה )סכלוככיחו

~Vb
 המכס ונ6 הגט%יח והרמקת ו6מיומו ית' ס"לוה nDIMn~ לק"מ והניבנו %טמעו 6ין
 וייקמו 3נ1 ה%ופנעת סי7יעה ot~pS זרועו לו ומוטים ליוטכה עפרם וסחזיל מסהלניבו
 מעלות 3ין 6סר וססתימקות נ5%י6ומ ה%מויינ הקדר ו)סחזיק הפגע לקייס ק%כתסוהי6

 נענורה 6סר )תוליה קוירמ גיולה סקיצה %תנה )מס נמן ותעלתו ולנ7יבומווהעלולים
 ולמגיעה %גדיל לחקך ית' העלוה נ01 כקממר עד הידיעה ופגע ה5%י6ות טנעקמלו
 סקילה וסקרן קורו לכו וילין הצקך וקלע  סמילרס ונקתירת סר6וסו pt1DS העלתומרוצת
 ית' ס6) קר bSn על מעולס קדטות סי6 ססי6 וסהקד%ס נ%וממ %נוקטיכו  קטביישכנודו
 טתדע גריך סקר לו מכ)ימ 6ין 6ח7 סעור נעל ט5%י6ות סר6סוכס ססקד%ה%למרטו.
 ולפן נכח מכלית נעל נגלי תכלה הימק טוהרת וסנ)תי נפועל 16 נכח חכמת נעלטסנלמי
 וכן לחלי וחלי )ח65ין וחלקיה שרכה %6ות י' קלט תקח- נזה וסמק) כמועל ג"ח צנלמיקוף
 וז6מ מיחק סומלת כקרית החלוקה ז6ח שתריס יחק זס bS' ללניע 16 לסמם וכן לחליהמלי

 %6נס לעולס כס יכלה bS והנחלק מכלם bS החלוקה %מינק כחה ונכל קיף לקיןהמלוקה
 6י 56נע 16 (רם 16 6חת לקמה %6ות י' נעל מקרט טממלק סילק טוערמ סנלמיהחלוקם

 נמועל נ"ת ננלתי קוף l'bS1 תכ)ימ נעל נכל מכרה המקוקס ז6מ סכה סירקה 1UP שעורזה
 7Db טעיל 6נל היחק טומרת נבלמי %וגחל וטעור במועל %ה יגל %%גו מקח כי ר")נעלסו
 המלוקה כי נכתה %%נו חון סהו6 %ה מאיד טי65% 6פסר מלקם nbb 16 ת%6ר כקלונעלסו
 הנצתי וזהו כמלה %נלהי קוף 6ין עד מפיד PSDnn %ה נכל ותחלק '1Sb ל6 והכמה תכלהל6
 )6 ע%5ו 5%ד נ"ת גלתי הו6 כי 3ע%5ו נמועל מכלים כע) גלמי הכקרש הקטתי מכליתנעל

 ר"ל הל6טוכה ססקד%ה והוך נטולו המ63ל 6סר וזהו הכח 5%ד )6 וכמועל פעולמו5%י
 כשלו %וגנן טעות %%נו טילקמ על כעלמות נפועל )ו תכ)ימ 6ין 1Db טעור נעלס5%י6ות
 ססי6 צחלוקה ההוט טעור הנע) יכלה ט)6 על כמלה %גלמי מקיד זרם 16 %6המ%6ר

 היה %תינק כפס נכ5 ולמטרית היחק ססו%רת המלוקס a)nb כעכע זס מתנע bSומחלוקה
 נכס טסונ4 נזה הרצון וסין נכח נ"ת נצתי סכקר6 וזהו ט6)1לכו כתו טתר5ס זס 6יסעורו
 o:nb תכלית השין למועל טי65 תפטר 6י 3ע%5ו 3"מ טהו6 6מר כי נטועל 3"מ נלתיטיהיס
 כחלוק היחק הקוהלת החלוקה על לו 6טי סהכח ל"ל נכח נחלוק נ"מ כלמי סהו6 נוהרצון
 וטהורן )עולס י6נ7 ל6 נ"ת הכלמי קוף 6ין עד )ח5י והחצי לח65ין ה%6ס וחלוקה%6ה
 תכלס לנן והחלוקס יטבי ל6 מכח לעולס ספייר הכח 5%ד מחלוק כמו"ל תכלית נעלנקמי
 היו65 5%י לC~o 6 75% סוq'p 6 וסטין מכ"מ נעל 3)תי הו6 סמלוקה 1% מיגיע 011וכל

 %וממט כסכל ג"כ וכס מקני)יס סכי קוף וקין ההכלל כי כלה סכלתי סכט6ר 75% 6כללפועל
 מכ)ימ כעל נלתי ר6וי וכן מוגנ)יס ומלקיו הקורס מ75 יגיע והגנו) ההקף כי ומלולס%חתל

 %ן רכוqlb 6 %%כו מקח הכלקר ר"ל נענשו מכלימ נעל 3)תי היחק טומרת הגלתיכמקוקס
 וככ)) כפועל ~nff 3)תי הכלס סהעונר )6 'כלס bS קוף bS'1 6לף ו6חריסס מטי ירךהטניס
 מ5י סוq'p 5 וההן %וגצ) יהיה טתקח מה וכ3 קוף l'bS מעמיד %ן 16 %%נו טמקח6צ3

 כ36ו %ונצל זמן כשתקח o)~b העמיל מן העונר ותקיר הנטליל כלההנקמי
~bbn 

 16 טכס
 סיחם הטומר סחלוק %לי 3"מ נלתי סיחק הסומרם והפוקס נעטפו תכלים נע) סו6כעס
 לפועל וכם,65 הכח 75% ר"ל נכח סמול ע%5יסס 6סר סכ65%ומ %ן הו6 נ"ת סנלמ*ובכל)
 ס5%י6ות הטכימ הסקד%כ . 3תכועה 5%י6ותו וקטר והדבור סלמון כ%ל6כת ונפקר הכל6מק
 נכמס 3"ת גלמי שיהיו  יל5ס ימד c~b5ts סיהיו והוך סקר ל%קפרס מכלימ 6ין טעורנע)

 5%י6ות המסל הים מפטל זה מיה 6לו טיר5ס זס 6י הנתפנק נכמס טשולס ויהיסהמתחלק
 כמטמר מכלית נעלי הגלמי הגט%יס ייוגקו כקטר כי נעלסו נמות) לו מכלית 6ין טעורנע5
 סקל וסו6 לפועל סמתדנק ככתם תכמת 3ע) נלתי גסס יממ7ט צוחן כגלגיל 6מי כ)ויהיס
 ל%קסרס תכלים 6י1 וע)ו)יס עלוס ט5%י6ות סט)יסית הסקי%ס הראשונה, הסקאלהממי
 שמקר ו6י (Uta ל6 מנס לו קוף טלין %ס נקדי%ת לob 6 נעלס 'bS" D'A %ס כל כיסקר

 וססעתק סהתרט%וח סו6 הסיכוי %קטרות bSn,  '73  ההיייי הרביעית ההקיטס .טי65%



 ב' חלק נבוכים מורה לטפר גרבוניבאור

 סשיס נפרוס %עט %עט נהילגה ו6ס וסהמטטה העולס כמו) ממטיס 06 ח6י Sbשמטי
 כוע6 ו6ס כעס ה%טמנס הגטם והוט bDb'1 נוט6 06 נוט6יס טסי )ו וססנויוסתקללס

'1MO6הכמ %ן היו65 סדנר והו bb (וסלונן הטמרומ 16 סקול 16 כמוס כעלטו שמוע 
 נסינמ נלי מ6ר Sh %תושר מהעמק טהו6 השכוי ע%5ומ ו5%י הלמענן 16 ה%טמסלכגטם
 )6 מ6ל ומגעת והמרש%ומ הסממע)ומ והוי )גז ההמסע)ומ נ%6%ר סטכוי היההסויר
 המובר Sb סמובר %ן וסטך נו הגיס 'pnD 6ער סמאל וסוט הספלי הכוט6 וננמינמסיס
 %ה נשומן נכנק %6%ר SD הכס היה כבסל כי המוש סמובר נו 6טר .נ%6%ר הסיכוי.מיה

 %קוטלת ob הגעה סו6 כי )יגר %ה ס)%ומ הו6 6טר הטינוי 16 מהתנועה ההו6נ%6%ר
 תהו המוע) Sb סכם %ן היו65 ההוא הדגל נו 6שר נ%6%ר טכככקו טר6וי %ומ)טמו6ס
 הו6 למינוי המברי טסכוט* ירקם %%שבלות 'b5% טהטנוי גה ט%6ר ההקררה נז6מהנריה
 הבמסיס 1bno %טנע הו6 הטינוי כי נעליס נהם י65% כן גס ססו6 הטינוי %6%רומגי'
 הע"ס %6%ל ושוכל זה %מרט וסכה נהס כן גס י65% ססנוי הנה %6%רומ נb5%) '7והוט
 וננמינמ הצולה ומממרט הצורה הערר ירקה והספקי ההויה והוט נעלס הו6 הסיכויוזה

 %)" סינוי והו" סוים יקלש היתם ס)6 6מר הכממיסתהסורס
 וננמינת 5%י6ות Sb 5%י6ומ

 הפינוי ימיה סנחיכה ונזלת 5%י6ומ )Sb 6 5%%י"ומ טנוי והוא סמקת יקרש הכפק"מהקורס
 סטינוי ימיה סנמיכס ו3(6ת 5%י6ומ Sb 5%%י6ומ סיכוי יקרא קורס bb %צויה העתקוצכמינמ
 והמירון הלהימס והוך הכרס %6%3ר וי65% טנוייס סני יהיה הל6סונות סנמינומ ונאמי6מד
 הקריס הביס כעוג נימור ההסמכות והו6 ה6יכומ נ%6%ל וי65% %קנינות מנועות סמיוכן

O'bD65%נפלט התנועה מ%6ר נשכה סטינוי זה וע3 הסתמקה תכועמ והו6 הקנה נ%6%ר וי 
 הסקי%ס פמ6ו%י. טהו6 )%ה נ%6ת מנועה 6ין הע"ס נ%6%ל ו6ס 3כ33 הטכוייס ט5רוע)

 כנר סמכועה %6נס סו6 %ם הענוי )ך נקרמי ככר וי5י6ה טגוי מנועה טכ) הי6הח%יטימ
 השטך המטך ל") והשינוי נבטך וערכו פמפומי %%כו טהטינוי bSb נעלצו העינוי טהי6*דפס

 נכמ טהו6 %ה מ5ד סנכמ %ה ט)%ימ המכועה וגרר הסכועה הו6 הנה סזון והו6ה5%י6ות
 הכה נזם והתש) הס)%ומ זה )ו היום עם נכס הו6 %ס 75% )ו 6סל טנכמ %ה nlwSVר"ל

 סגין סירך %ה גטם סימכועע ונניס ופכיו %%כו טנין כבס והיק ופטיו %%נו )ההמכועה
 סו6 סדרך %ן סל6טוכה ננקו7ס להיותו הכה המרועע 16 מה %רמק ניכסס נקו7ומסטמי
 הניכיס 6יט נסיומו הוnb 6(o ותזועמו פוע) הו6 הטנית הנקורה Sb יגיע וניסרכמ
 ככ)רמ כי %%ו5ע טירות לק רכם 6טר הדרך ט)%ומ הו6 התנועה הנה 61)יו %%נוגזן

 %ה ט)%ומ הו6 ממנועה כן 06 הכה הממלה 03 הממילו וקוים התכועה כלתהסשי%ומ
 )מוס 16 התגיע )טויס 16 ס%ממיט הקו )דרך 6טר והסתמ7טומ ההגעה והוטסנכמ

 כלס טכנר פ) ו)6 מנועם ל6 טנוי יהיה כי גפור ס)%ומ ויהיס פמ6וס טי65 על )6חס סיו5"
 (bSn האגיע ההוה הכנר וסג המנועם נמקיה כנר 6ז כי הבממיט הסו6 סיגל כ)והגיע
 הסלמות זה )ו היומ עס נכם הו6 %ה 5%י הוnb 6(o 6נ) סמוע) Sb סכם %ן י651 )6נפוע)
 והוn~bbv 6 קיננו המנועה סיתת ולכן "%ו סכמ ועדיין נ%ומלט 6ל.1 6טל Sb הגיע )6כי

 י%כע ט63 המנועס %6ממ סו6 זס נקלס כסקר נק5מ המוע) 6) הכם %ן י65 כי%%ולע
 כ3 הפקק נ)י ישטין ריסון וההממ7טומ והמגעה המוע) 6) הכם %ן הי5י6ון %ןסינר
 ונקנית החנועס סכמ ענמקק ותכף מדויקת, 6ממ תנועה סי6 נצה מתנועה ע%יימעת

 תנועס טיכוי כ) ויין מנוי תנועס סכל %זה %נוקר סנה ההיך המכועה הי6 נכס 6)יוומגיע
 %ן הי5י6ס כי המוע) Sb הכת %ן וי65ס 3הירגה ריטון לקטון 06 כי מתקותי יהיסנט)6
 התכועומ כי הסטית ססקדטה %עע. %פע 16 פתיותי יהיה הסכוי סו6 ספוע) Sbסכמ
 כיניסס וההנד) טנ%קלה נכס %ין וסו6 נחרק ו%הס נסקרה וכסס OSDS %הס מלקים 7'פ)
 נעלס 6טר %6כס נעלס ויתנועע %הקפינה ינד) ככל המקמל כי יהיס כנר נמלק 6טיכי

 ר6סון %ע%5ו %מכובע הבמנועם וכקרין %ע%5ו ימנועע כקטל )%קוס %%קוס הגרסנהעמק
 לדעתה עולה הו6 ו6ס ה6ט כי %%נו מרק %פכי ו)6 %זורמו %מכועע נדמי זה עס יהיהכששל
 %%נו מלק %מכל ימנועב כנל כי גס זורמו נמנועמו יסיה כגל כי ר6טון %מנועע קינופעליו
 ה%מנועע הו6 הרקבון הג)ג) otnb 6ש וסול נ6ס טיסים ט6מטי "נם)קיס מקטןוהוט

 ו6ס (ולסו %ניע טס וקין נ%6מ עלאותו הו6 )ו התניע כי %עמעומו 06 הדסון%ע%5ומו
 טקס הו6 כי 'לקיע מלוכ. ונקיעת המלוקס יקנ) )6 כי %%נו PSD %מני ימכועע )6 כילבסון
 מלק %פכי יתנועע טל6 ע5 נגדל הצניע סיה ובכן 7נר יתקל 06 טסו6 %ה יהיס ו)6הכ)
 סשניעימ ההקררה נזה. 6רקטו קנרת זהו קורמו הו6 נמה %עלאותו %מנוסע הו6 ו6ס%%נו
 5מי pSenn %תנועע כ) הנה %תמלמ %סתנס טכ) 6חר ר*) ובה %ממלק %טחנה סכ5סי6



 חלק נבוכים מורה לספר נרבומבאור
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 %ס וכ) בסכלם גטם והול סר6טונה %המשוכה רקבון %3ין ש0ויינ וזה שטמנה %פנועעטכ)
 סקומל %מפוך כודע וזה %סם)ק יתנועע געס טכ) 6מר יתנועע 1)6 גסס קינו שמסיקש6יכו
 ס%ופתית %סידיעס עהימה לפס כי סעופם בו ספליד ע6לקטו )סי נו סדנול ספליי%61כס
 %מני )6 סדנל טבע %פכי נטרו ועמעומו סינר )ע5ס ס%קכ%מ ניטיבה הדנריס)הודיע
 ו6כי פגעי טמע סנקל6 נקמר נתבלר nb(o געס וטסו6 %ממקק %סמכה טכ) olnbמספך
 ימוין ככל הכס שמכועע כ) קלס ס%מענס נמח)מ עליו עסכמי)ה )פי נק5ור קדמתו6(כירך
 %דנל ר") ?כר Sb %דגר יהיה %6כס הכס עבוי כ) טהיס טנענור וזס i)SDnn עיסיסנצברח

 %כומות עמי %למכס )כל bSnw 6סל %קנ)מ %כוחם Sb %קנ5ת nD11lSM ונכ)) כס דנר Sbנס
 )פי %מנועע 16 ימיה 63 עטיו יסך 6טר העכין זה ע) מעכנ כקטל סזנ0 ומיה%קני5ומ

 ומקקיו סו6 נו וסיה התנועה %%נו 6טר זה ע) כמעכנ וכלסל סלצופס נמק7ס כגלט6ז
 ק5מו היום סטכוי טיהיס בהכרח יחויג כנל סכה %טמנה fb יהים )6 מנס 6חד יתיוןע)
 %טניהס 7Dbs עיסיה ו)6 ימד נטנ*הס נכסו חימיה שימסר כי נקמל וק5סו %טניהסנימד
 bS Sb סקלתי %ר6ס Sb סרנן %ן זס יתיון גטנוי הר6סון יקדם יטמנס Sb'1 6טר דנלוכ)

 כרקס כנר הכה הלחרון נקעה ו6ס סק5ס נזם 06 ס%טמנס טיסיה פחוינ ס6ין וזהסעחור
 נ(%ן 6על ר") %ממ)קיס טהס נ%מנועעיס סמ63י וכלער %ממלק סו6 מכס עיסנועעטפה
 סו6 (%ן נזו)מ %טמנם כ3 מיה כי %מח)קיס תסס ה%טמניס כ) סמר6ס ניכיהס טיט)%ה

 Sno~ קפי6מ 5ורמ מיוט כי נזפן ולסר טלוי מכ)ימ עסוbSb 6 נזפןשעמכה
 מכ3ימ הי5

 מכריש סו6 סלולה טמדוט כצו הסקם6ה Sb הכחה sSnb 5%ורמ יהיס 6על )הזככיהעכוי
 סו6 נ%6ת %טמכה וכ3 מכ)ימ )1 טהו6 %ה %קוב ההי6 סמכ)ימ ו6ס הצוני ס6יכות'הענוי
 %נומס 36 %%נומה יהיה bsn )פי נטתוף ob כי סכוי 6יכו סטכוי מכ)ימ כי נעןפשתנה
 ימנועע )6 יממ)ק ט63 %ה טכ) nb(o סדנר נקוג ג65% טסו6 רק הדגר זו)מ הלנרומכ)ימ
 פחונר סקו טיהי' )פ* ו)6 מסחבק כי %%נח קפן יומל %סגך ממכועע )6 עהנקויה )פיהכה

 מנועמו ם6יDb 1(' נסכרם ינוס נתקרה טימנועע %ס כ) כי הט%יכימ הסקד%ה%נקויים.
 עסיס (nSbv* ססקד%ס 61ת תשיי ס%קרימ מסיי המנועם טימנועע יפטר 6י ו)(סנעקפו
 %ן גדו)יס נקסוקה ע%סס הטמממי וככר נפו)יפו)6 כסיותי טני)י6ה Sb' עקומה63גלמ
 ספרתי t~lanSb' (כליס גן %חשד והחכם 6ול )אכון דרך עביה טרקה שי רביתי ו)6סידועיס
 ססכלמ שסיס )מס סהכלמ %קוס המקרס שיקם ע) סהקי%ה (6מ סילע ס%ולס סקד%ות%מרס
 סהקז%ס 61מ ע) הכזכר התפלט וילל העטים נסקד%ה טנ6ר כצו טכ%קלה %ה %%יכי6סל
 %ס6מער כי 3ט%6ר עביה סקעה גס נאשמה 56)ו bs nDIW ט)6 ט%6ל עוי %נוכהכיתות
 וימעיד נע%5ומ ס%תנועע %ן צ%קלס ס6מל סגטס ימכועע נ5%י6ומ %תחייניס געמיסעעכי

 נתנועמ מציי טימנועע ס6ט נכיול כעכין סע%5וסימ התנועס )סמ%דמ ס%קרימהמנועה
 מ%ידימ והיש h~nsD המעיעימ ו6) %קרית הע%נס )כדולים סיו%ימ סמנועס oa סמ%ייימג)ג)
 הקועי6 נקוף %61ר פכים כ3 ע3 ס%מנועע טיהיה %קרים סתטעה ההיות ימוינ )6 סנה)מס
 יצחק נ"ל כמן ר' סמכם סהו6 הפירוט וס%עמיק ססק%7ס ז6מ )%6מ (ולמי Sb יצובונכ))

 סהכרמימ קסמנועס %6מ סוob 6 כי ומירע עציו כמג סקוסי6 61מ ל6ה כשטל.טטי6טיכ6
 כטחרומ ניקרס 6ער ר5ה 6נ) ססכרמימ טסי6 נ%קרימ הלנ ר5ס )6 סכס %קלים מקרשכנל
 הג)ג) %קרס סס וסס6לס נג)ג) 6סל סקמיריות כי סרג דגלי ע) ערד )6 הו6 וגס)גט0

 ס%תנועפ ה6ם כיול %קרה גס )נ5ח %תנועעיס ומס העמלות כחו tbb' נחקרהומגוייס
 כתקלה סעתנועע ע5ועל כפי הו5 %עה רגיכו ס6)ה* כונו ולעל כעמדו ה%6ת %6נסתפיי
 Dbt3 נתקלס טימנועע ע) )מכועסו וקנס %ניע נתקרה ס%תנועע (ה סיס  ט6ס  פדנ%קלה' %תכוערי סו6 נסה שנסקלה %%ה טיהיה %ין (ס 6י נהכרמ טיפוח הסקד%ס נזקת נו %6ל6טל

 נ6יס ס6יס ככפט %מחדק בצתי נו Untnb כח ימיה נהכלח ינוח קנתס טסו6מתנופה
 כמקרס %מכועע טכ) ר") סעכין זה )ו הסקד%ה טז6מ יונן וכעטר הרג יעם כמיוהסכ)
 עהו6 נעצמו %נוקר סו6 סכמה טהו6 סגעס נמנועס נתקלס %מכועע סו6 נעה ל")%קופר
 ע) הי6 הג)ג) נפט כי וזה כצד) יהיה זועמו 6מל %כיע )עם י5טיך bS 06 שך גסכלקיכום
 מקנס כ* נתקרה %מכועעמ סי6 ו6ס הג)ג) מנועם נסת%ימ תפיי %מכועעח וסיט המטו(ס

 וכן 6' נמלק b~bn %ס הרצ קנרמ סו6 טזס ע) וסרטיה הכנר) מכסחי %המניעהכקמות
 גס זה כ6דס ה6דס ככמט %תתייק נקמי נו כח סג)ג) %ניע טיסים וסוט סרניעייסספנים
 זה ונטור pSenn נקמי טהיn~sb 6 הסיירה נמנועה קנה ענדו סרס ס%ניע עיסיס סקרכן

 )%ניפ טמסיה 6"כ יממיינ עד נתקלס יתכועע ספנים זס יסיה סר6סון %ניעו זס סיסט6ס
 סקנס כטמ65% ו%מנועע סשכיע %ן ס%ורכנ סכ)3 %ן חון נסכלם 6חלס קנס סל6עוןההוה



 נח חלק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור
 %%נו ה%מכועע 6מ ההול נכ)) 6סר הר6טון הצניע יניע ממנועה המחלק הי6 6ערההיך
 מכיע והוך ניקרס טס%מנועע 763 הכס וכו' סקנה ו)(6מ כהכרם יבום ?bS b5%tולס
 %כיע הו6 נמה בהכרח יכוץ הו6 6על הו6 %%פ חלק הו6 6על הגסס 3מנועמ ימנועעקלוב
 %מנועע יהיס המפיסי הגטס נ37רו וילקטו ט%6ר כתו 6ו3ייס כוסס ה%קרייס הדנריסכי

 המנעה %מציי %ניע לטס י65% )6 06 הלפיקס ק3מ 3כ)) ה%קליומ כי נעקרה 16נהכרמ
 )6 ולכן ה%קריומ %ן הרופסם נתמינת ינום נסקרה ההוט טה%תנועע ימסיינ לrb 6כי

 כסו נחקרה %מכועעיס הס ו6ס %קריו וסקר והקמיריות הסקרה ול6 הגלג) כמטחכום

 )התכועע יכול היה ל6 המניס 6לו ע) נו סגלגל ס%ניע מיה ו6ס %6%יוט613%י
 תנועתו סיחה 06 סר6סון הגלגל ס%כיע במומת סמ63ל כנר סנה %6רו עד)נלמ
 נעלס )6 תנועה להניעו סיהיס עי SS1 נגוף כס ו)6 גוף )6 עיסיס יתחייב מדירהנלםית
 ק5מ ע) יעיד %מנו קלתו כי לעלסו עי וסקסת הר3 %דגרי סיורן %ס הו5 זה אקרסול6
 גזרה עסקו כ3ל וסו6 כו)) שכמקלה %ה יקחו ל6 ה6נשיס טבלו nlblsn blb קנס זההכה

 ההקאה . שנפקרה ו%3ה ט3ע5ס %ס 3ין סנדילו b~V סמני נתקרה %תנוטע כ) ש%6רכוללת
 לה סמנועה הנעמו 3עמ סו6 גס נטיתנועכ יניעהו osnb כטס סיניע גסס כל כיסתסיעית

 %3כיע הנה והכילה השוע) דרך על וספנית המכלית ירך על 6טי %סם 6סת קנותטחי
 כ6ס נקרור יתנועע 63 התכלים דרך ע) 6סי משניע כי הפוע) דלך על 6סר הקרורההקנה
 ob למנועה מפועל 36ל התכלית דיך ע) )6ט ויעלס הטנעי %קוצו פילטו סקול3עלימ
 נדמה ob הו6 6סי מצגי ה%תכועע 31'1 ייני ש6'1 6מי 3סי%סס יניע onb %וסך ו6סרוסס
 הנוסקך טהו6 העניין %ר6ט 13 ירקה הנה הדוחס כגדל הנכנק השסמך כ' %%ו5ע נססךו6ס

 מ)קיס חני pbn~ Sb נגסס טהו6 "י%6ר מה כ) כי העטילימ הסקרנה כהכרם. עצווימנועע
obכי מ5י6ות )הס 6ין 6טר כמקריס 3גטס ע%ידמו טתסיה ob שי65%ו )6 סע5ס 53יטי 

 נו הגעס עצירת סתהיס ו6ס כ6ם נגטס ל") 3ו הו6 )הס 6סר %ה 5%י6ומ 6נ3נעליס
 ו%ט'%תו ו%ס)י%תו שותו ט%ע%דמ לה ייפרך והול לה %שכן טהו6 על )ו מסטלךוהקורה שסוי %ה והים ימעלס גה כי גמוע) נ65%ת ומסיפתו 6ותו ו%טל%ח הגסס %עבדתהס3עית

 וס5ורומ התקריס והם 3ו הגטס יע%וי ו6סר יגסס סעורי ר") וסניהם נפועל Sb'1רבו(
 לגוף ס%ע%י7ות ק5ת וכן וכו' סי3ריס ק5ת כי עסרס ה6חמ ההקדמה . בגסס כחהטבעית

 ס6דס מנמס קורל מטה רניכו וכסכל נגטס D')D בטוס יסלקו bS 3הס הגסס ע%יימ 6סלומס
 כס שינס כי רקבונה %%נו והפלש נו מסתתמים טיכס כי piDnn גלתי נגוף כם הסוהטכ)
 6) ה%וטכ)ומ ע) מסנה והיה ההיוני ע) גורל היה ל6 בגוף כם הסכ) היה ob כיבגוף
 הנה %עורר ob %עורב גלמי 5) %פורנ הו6 הכה )גוף %סימק כם סכל טכית הסתרט3ע
 עירור הקפל bS 5%ייומ מקטר 13 נקטר הו6 הנס מעורר נסתי ו6ס ו%ממטט %ממקקהו6
 עס כקטי עהו6 ענינו זס ססכ) כי %מנועם ושינכו סגו4 עם ob כי יגוף כם שינו כןו6ס
 העכ) וככס מפקרה %תכועע ושיננו עירור )6 5%י6וס הקסל ר"ל נפרדת לויה הקמרהגלגל
 ושסר העולס V'b 6ל הננד) הסכל יחק (o7b עימקו מ3ר 6סר %מה לענו יעם לפיהנקודם
 הטכ) זולת וסכ) מממר מורכש הגלג) כי הל3 טחט3 )ונס קליו ה3י6ו זה סכל סתדעהולריך
 ותקלה ו)6 3ע05 ל6 'תרועע ל6 ולכן כסל כגוף סיננו 6שר הו6 מנטרד הסכל כי וחסדהנגדל

 ימנועע שגוף כם טהו6 ולסי ה76ס כסכל כענין %משסט אמי רק נגוף כמ סו6 הטס)כי
 יתנועעו ה%מססטיס המקריס ה%מפטטות.וס6ר הטנעיות והלולות ה6דס VD13 כעניןנתקלה
 יתנועע כי ההניע 1b'b הגיג) טטכ) ע) %ומת ימ6מ7 (ס דבע3ור בהתמקקו ויממ)קונתקלה
 טיתמ)ק 6חר מכלים 3על יהיה כי ה%כיע אנו ה%מפספ סהכם ע) מומס וייני ויכוסנחקרה

 6נל (ה קיננו בלקטו ודרך הרבלון נמרק סתר6ה כצו תכלית 3ע) פעלו ויהיה3המח)קו
1bb'sasa~n כ65% פמוט עלס הו6 הגלגל מרר וכי כמסד הו6 %ולכנ כ3 כי פמפ SUID3 
 פוף כח טילינו נחה נגיל הו6 הו6 ססכ)'הנ3ד) וכי התכועה 5) רק 3כח ו6יכגו3ע%5ו
 מקשר 13 כקטר סו6 36) יקמנך ול6 בו יעורר )6 כי 3התמלקו %מחלק ול6 נו %ממטפו)6

 נפסו והוט המנועה )ו ומקכס %סליתו סהו6 על טורמו סו6 כי עירונ הקטר )5%6י6ות
 )5 נ3ד) טסו6 ולפי %עלתו %אנוגע ממלק, %סונר סגלג) טיהיס עי )ו מניע הו%36ס

 מעלו 75% ננד) טהור על וניבל נימס %עלמו ממנועע הים ולכן %%כו PSD %סנייתנועע

 ~pion נו ושממטת פוף כח יהיה גני) יהיה )6 ו6ס הסיועה והוט נלתי סהו6סכומי
 הע%דתיך סדרות ויוקר ברהטו דלך (הו תכלית נעל וסעפו מכלית 3על ויהיהכהממ)קו

 %6תתו ע) היצנר יעח יונן 3זה כי גס סר3 דעת ע) הספידה 6מר הסי)וסוף לבריע)
 6)ו 6ל הר3 הניק וזורמו 631)נגי קיני 36ן בינרי והפיון הקנרומ בהפרע היייעהר")



בג ב' חלק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור
 כי עטלס הטתיס הסקד%ה , מעיר ז6ת ו)6 הילך (6ת ו)1Uplb 6' ייך ומטיסהד%יונלת

 שהתחזקו טיתמלק 8מל תכלית נע) הגסס )היות תכלית 3על הוי נגוף %ספטע bSWg כחכל
 %תח)קיס טהס %עניינס יל6ס 3גש%יס מס 6טל מכחות כל כי נו וכממטע נו עוצי ססו66מר

 גרו) יותר הנעתו כח הים גדול יותר הגיס יהיה 6טר כ) הנה נו )המפסטס סגש%יסכהחלק
 שתהיה טפסי 8י ד"ת היה 63טר סכה %%נו גדול יותר סוסתו 3ו הכ65% לויתו ה%כיעוהכס
 737 סיהיה 6ססר ט6י הו6 עירס הסלט ההקדרה חכ)ית. 3על גלמי סוע) פועלתיורתו

 6חד יתנועע 6סל והמתנועע 6חד התנועה 3ו 6טר הזחן 6סר וסו6 מיונק סס:וי%%יני

 ןולתה 6%)ס 6חת כל כי %%כה ומקנונית ל3י ההעתק תנועת ob כי 6חי החתריוהכוס"
 נSb 65% כtnSsn 65% הי6 טההויס זה יתיון %קיל 6ל מהקנין יהיה סהו6 %עניינם7613%
 ושטר ומהתכה הלתימה וכצו המחול 6ל הלכן תנועמ כצו כ65% כלתי Sb מנ65%וההפקר
 נעינו הלחד וס%תנועע %קהילות הס ושליו נטמנו יתהפכו 6סי ר") %ס%ק3יליסיהיה

 ההתהפכות תנועות הסתי ימיו זה )ולי כי זחן סחיהן 3ין יסים %קני)ומ תנועותכטסמ:ועע
 נין וכקטר כטל פע) כנר הטמע והיה 6)יו כ) %לפט טהור כצו ס6חרמ טבלות מהן8חת
 התנועות %")ס 63חמ %תנועע סכ) יה %כ) 3הכלח ויחויג "חת כל nlpslnn פינס זמןשנימס
 (~eb הו6 הכה הסעתקס מתנועת o)nb %ת7נקת תנועס טחסיס לפטר 6י הנההסלטה
 ינטימ כי חזק מיותר וסוט מהקט קולס ימס bS 6טר יקדי%סו יפס טסטר %פני הנה)מוט

 הו6 %%נו וסנ7)ו דגר על 7נר היות %פני הנס החון %ן %ס 6יש נעלס כנר וכיס5%י6ות
 %ס 1Db ננוסך 6חי infs טי65%ו במסר 5י ה%חהפכיס והע:יניס %תהפכיס עניניםטרי
 סי6 הסעתקס תנועת כ' עטרה ה6רנעה הסקד%ה , נזורית הנבתי הקנונית ומרועה כןט6'ן

 מישתנה נכ) מטחויינ נחפוט מנועל וזה נטגע טנהס והל"סי:ה נזמן טנת:ועותהקודמת
 תימוייו ס%ועתק %טנע ילקה וטל6 יעתק זס קוים ימקד 16 טיתהווה 16 סיחעי 16וי%5ח
 3ע5ס 8סל הטווי ונכלל וההסקד ההויה כי וזה כתקרה blb טי%5ח ול6 סיתהוה ו)6סיסתנה
 יקדם וסביכות סהטתנומ כ) להטחנות נפטך טסו6 %ענינו %נוקר הו6 כי ססטתנות )ויקלס
 ויתמטפו יומרו 6טי כריס לולה ולניסח סבורה הסטט טהו6 הטנוי תכלית ע) נעקרה סו6ו6ס

 הלורה וילניטו ה%י%יימ ס5ורס ימסירו ונעתם הלימיית הבורה ~nbV יוכלו ל" עיקטריסס
 %מויינ עת נלתי 3עת 6נל תציד ה%טת:ה Sb הוטתה קרי3מ להם יקדס וההסתכוסה5ויריית

 3הכרמ כהעתק וזה ישנס ול6 וירחק וישנה %%נו יקרר 36ל 6חי עלך על %התסתנהס)"
 1"*ן הבורד הוית קודם יעתק התומד כי גס )הוים קודמת ההעתקה שתהיה מחוירהנה
 וסוף ההעמק )ו יוקדם והמפקד וההויה וספקי סוים )ו סיקדס %כלתי חילון וקיןלפימה

 זס ומפסד הויה למס יקיס והמקלון טה5מיחס ומשכס והחקלון )לסיחה יקיםעססעתק
 לדצות ויסיג לורה ויפסיט סטון טישתנס וימוינ %ין נקי %ע%5ו הקורח י%5מ bS כי%נוקר
 ההון כי וזס קודס %קוס העתק כלי למייחס אפסר ט6' 3%ו6ר ועוי 3סתכה נהפך וכןהנזון
 נשנון יפע) והמון מפך סו6 %ה 6)6 סינר יפעל bSt %פני סוס "לתימה חסיה בו6סר
 6) %הפך יעתק הכה נכוון כאחרית יעתק %6נס וס%זון הפכי חלק נו שיהיה %חויגהבה
 קמח )" כי הקמיחה בנינו תהיס עד %שתנה סינון הנה ההטחנות נהפכים 6טר והטוויהפך

 51( סמ(ון Sb'1 'עתק הלוכח כ' ועוד )ו העתק ol~'V %נל' להטחנות לסטי ו6ינוגדיו
 נפקוס מלקיו תכותת והיתה יותך ו6ז חלק טהו6 %ה %מכו טיעתק ימו"נ סכתך וכןיל%ח
Ob1בהתכה הענין וכן עליה קורשת נמקוס תנועס טס הנס ע%5ה %הלסימה %ת6חריס היו 
 טונה מיוסר הי6 והמתדפקת הנתפנקת הי6 כי מהעתקה תנועת הנס היתה 06ונכל)
 ע) נען קוימת הכלחית והיתה ג)גד הנ65% הו6 ט6מטר %ס %כל טונוהיותר

~bV 
 התנועות

 נזין Ssb לני נענע )6 המנועות ט6ל ע) קורמת מעתקה סיסים ו%מוינ מנפקדותההוות
 סחנועה 6מר כעטך %קלה הזין כי עטרה סחיט ההקדמה , סמקוס זה כפי הניקור בזהודי
 ג(% וס%ת6חר וסקודס והמתקמר הקורס נס כי ערס ודנק מתנועות לכ) מסער הו6כי
 העובר הו6 כי הזרן סלקנו כנר ו%מ6חר קורס Sb סיוטית וניחוי מתנועה ימ)קה כקטרכי

 השחד 53תי %טכיסס 6חי י55% ול6 סטן %6תת ס*6 הס:ועס %לי6ומ החטך ונכ))והעדית
 ול6  נהדרגה ר6שין התמיסות S~b פתקותי טוי tbv("~ 6מר גזרן ob כי מנועה מ65%)6

 06 טמן 'רגיס ס)6 %' ולכן )ה %יוחד )תבועה %שיג %קרה הו6 כי מנומס עם bSb*וסכל
 ה6)הייס 3(%ן ירגיסו )6 וסכן נפחיית 16 נמט"מ נסתי חכועה חיזו ו6ם הל6טונסמהכועס
 מקודשות המורות 3מייות טקופל מה כסי טח 'מנקו 6סי ממערוף ססקיעה ספינה יסכו"סר

 נסטילס  ob כי  לזין ייסי ל"  שתכובס  %דרכו סיין %י  ויין  לתליתה  %ייג ייוחדימרס הוי כי הבן תסה כופ) חיכו תכוונה )ו ימל" ס)6 מה וכ) המין מזה המעג) מוכיוקפול



 ב' pSn נבוכים מורה לספר נרבוניבאור

 י5ויר )6 ו)כן ה%מכועעומ )5%י6ומ nlb~SM %ס%טל %)?5ה סז%ן )טונו (ה רטד נןי%6ר
 הנ)תי סנ65%ומ 5%י6ומ %ס%טך eS'Sn כערכ דסר הו6 והכ5ם המנועס עס 6)6ה(%ן

 הה%סך כוס6 נמיכמ 5%ד )קום הז%ן כי 6יכס ויר5ה ט%ן ס6'כס נ6)ו '1Mb ו)כןפתכועעות
 6סר סמכועה ס%טך הו6 כי וס%עכס נ)קמת טהי6 5%ד סתכדעה ונכ)) טתכועססהי6

 כ* נ%קיף ס%וקף נסכוי קו ו%טמנות ה%מנועעומ סכ65%ומ )כ) הכו)) הל6טוןנ%חכועע
 %ומטפ ת5י6ומ ה%סך נחיכמ 5%י לקומ וסנ5מ %ססנס נ5%י6ומ ס6כמנו %פני %טמניס6נסכו
 )Vb 6 5%י6ומס ונ%טך מ%יד (D'b5b טהננד)יס קסק 6י1 כי %1ן %6תמ )6 (%ן ז%ותוהו6
 ססז%ן 6חר 5%י6ומס 3ז%ן ו6ינס )0 %5סך ה(%ן 6טל המ:ועס %ינעס 6ין כי נז%ןימו6ל
 וטססכ)יס סגוף 5%ד טס%מן עסלה ססט סהקד%ה . נס 5%י6ומס 6יל סט%'ס נהיותסהי6

 וסהני3 והע)ו) הפ)ה ויונד)ו וע)ו)יס ע)ות נהיותס bib מנין כסס 'וטכ) )6סנני)יס
 הטנימ יהע)ה נע%5ומס 5%י6ומה הר6טונס ססע)ס סכפריות נ5ורות .וסע)ו) הע)הנין

 י"כי) הו6 כי הר6סון ססכ) 3י1 ההני) הנס כר6סוכה סע)ה Sb ונ5לוף בע%5ומ5%י6ותה
 %ע%5יומס יטכי)ו ססכ)יס וס6ל ע)ה Sb 5%ורף %ה ע:ין )6 נע%5ומו :65% עכין%ע%5ומו

 %ן 6מת נ%ירגה כ)ס טיהיו ימויינ )6 ה5ד ו%זס הרנוי נס ויכ:ק עלתס Sb 5%פלףגננין
 פטוגו י65% 6מד ו)6 הר6טונה ההתח)ה Sb ס5לוף %ן 6ממ %3ירגס ט6ינס 6מלספסיפוס
 ההק%7ס . הט5עלף נמ5*6ות והט נממ5ות נט65 קהר6טין )פי פסופ סר6סט נו 6סלכענין
 טה%ניע ל") נמוט יונד) )6 ו6ס (ו)מו נהכלח %ניע )ו יס %מנועע כ) כי עסרההטנע
 נטכ) ע%5ומו 16 הנפט 16 נטנע נו יהיה כנר ו6ס הו6 סו6 ט6יגנו ע) )%מנועע%מחלף
 3יעמ קותל וזה )כ) המ)ק נ(ו)תיות ויתמ)ף %תנועכ הנ)תי המנ*פ והו6 )ג)ג)הנ73)

 Sb (ה ילך 1ל6 ימכועע )6 06 טיניע 6פסר וס6י %ניע )ו יט %תנועע טכל MbV'6פ)6פון
 וה%ניע ע%5ותו יניע נח%ל כ65% סנ)תי וסהכ5חי 1nS1tb ימנועע טנח%ל %ה כי מכלימג)תי

 הט%יס וכן ע%5ו %ניע %קפר טסכמט טי%6ל כ%ו כל) ניניהס סי)וף 6ין 6חד נווס%מכועע
 הכקר6 הו6 נו %ניע סיסיה %מנועע וכל nwb עוד 6חי 5%ד ו%קג) סוע) 'סיה כי בט)וזה

 %מונר והו6 יל5ה 3כל)ו כ65% נע5ס %%נו ט%מכו למה ה%ניע סהכמ עכינו %ע%5וה%מכועע
 כ) כי נט3ע %מכועע סו6 ונכ)) ימכועפ %%נו ה%מכועע גטס 6ינו 'מנועע bS%%ניע

 %מנועע הו6 הכה נו 3סממלה %תכועע סו6 6סר וכ) 13 כהתמ)ה %מכועגנ 5%דו%תנועע-
 סוש כי היייס גטס סוש הכ5מי %פ%5ותו וס%סכועפ לכגררימ  %סססכימ טהג7ריס )פונט3ע

 ימנועפ %%ניע ול6 כ%קרה %מון 6%טר יתכועע )6 כי ס%6תי סר6סון %ע%5ומוס%תנועע
 כ%קרה Db1" יתנועע )6 %ניע מלק %63ת לנד חלקיס %טכי ס%חונר וזה נ%קרהו6פי'
 נכ5מות ה6) ט"מלו )%ה והספקי וההכ)ות סמלוק כעדר הו6 כי כל) %%נו )מ)ק ינ1ע )6וח)ק
 וסו6 הפוע) Sb הכח %ן ט'65 %ס כ) כי עסרה סס%נס סהקייס 6ליי. %סכן סהוקי%ה

 סהקד%ה )61מ קומל יכיח נע%5ו הו6 כי (ה והנן 3קו4 %61ר זו)תו %ו5י6ו ה%ע%ידהכוט6
 כי הסוע) Sb הכח 1% וי%5ח טכוי Ss' סעו)ס חיט סה6)וס ס(ה הח)ק %ל י"ז צמלקצטי%6ל
 טכוי טס 6ין ו)כן קודס יר5ס bSn1 טחדטי 3עת ה5%י6ות סיתחדם וסקדוס ר5וכוהיס

 כ"רלין )סו7ומ '5פלך )סחומ כ' תר6ס סנס 5וה כ6סי נזס מתנונן וכ6סי %ו5יSb 6י5טרך ו)ו~
 6ותו קנה מע) טי6 6חל פעל ו)זס )פוע) הני6ו 6טי וסו6 עת 6ומו Sb כקער היהס6)
 רג'נו %6נס )סוע) המוע) 6) הכמ %ן 51%'16 הו6 הנס וו)פעו) ס%ונע סקיל 6טר הו6עמ
 %הקי%ותיסס %נימ ו6מר ה%יבריס יעת ע) וחולק סנוי ו6חמ סכה 6חת ו%ת'ר קוסי%טס
 6תר רסי ונן כ6ות נ%קוס %סס כטהסתמט עסה וימס ס%יבליס %ן סו6 טס ט%6לוו%ס
 '%ננו 5%נס' ה%דנריס ט6תלו ו%ה %מודס נפוע5 קודס ר5ון ט'מ5ה 6פטר bV' כ%ו לטוכוזה
 5%י6ות Ssh הנ65% (ה וימודס %ה נעת %חודס כ65% נמועל כ5חי ר5ון ט'מ)ה 6מטרט6י
 (%bS ב5%י6ומ כמ)ה כיסר סהר5ון למי 'וטכ) )6 %6%ל סו6 סנוי טס סיחייס tnSs)1העמ
 nbf1 קודס "יה )6 הפוע) ע5 %חטנה הדע" נ(ה )לו5ה טיממ7ט קסק נ)6 הו6 %הנעמ

 והק3ה קוזס 'b5% ו)6 העת נ(ס המוע) (ה %%נו כסנת65 הקרונה קנה סי6ה%מסנה
 ש1 טנוי נהכרם הו6 קויס היס ל6 6סי וס5%י6ומ הפמ 5%י6ומ הו6 ה%מטנס63ומס
 ס%ונמ סטנוי קוזס כן ו6ס %טכוי טנוי הו6 העמ 5%%י6ות ס%"ודעמ וט%סס3ס )סנוינ%טל
 )ו 'קרה Otflb1 ה%6ות %(ס טיפלי סר6טונה עכ5ילמו ס6דס יוכ) ו)6 6חד טנויל6סון
 . הכעלומ %עת Sb'1 תכ3'ת Sb ה5ו%ח קל )6 6טל סי%יון Db(' סדנליס 6)ה ני%'וניספעומ
 )6 ע%5ו ננמיכמ ס5%י6ומ 6סטל הו6 קנה ט5%י6ותו %ס כ) כי פטלה המטפהסקד%ס
 הס הע)ו)יס %ן וסרנה כ5חי יטונ )6 ה6מטל כי ססעיל ע) 6מטלומ נו טיהיסנהמוינ
 ט6ס זו)מו 5%ד הו6 טיהיה זס 6י 16 נ5מי ו6ס ט)ו סה5%י6ומ כ%ס הר5ון S~hנ5מייס



כד ב' חלק נבוכים מורה למפר נרבוניבאור
bS%''עכין 6ין 6ך עניין צשוס ו)6כ3) )5%י6וני קנה 6ין ע%5ו נבמיכמ ה5%י6ומ %מוי3 סכ) סי6 סעסריס סהקד%ה , וכו S'1Db נו %6רנו 36) פוע3מ ע3ס )ו ט6ין ה5%י6ומ 
 651 %מון פוע3מ )6 כ3) ע3ה 3ו 6ין DSDb %מויינ מיוני תו6ר סו6 ס5%י6ומ%מוינ

 הי6 6סר נהכרם 3ו ה%יומ7 ר"3 סהו6 %ה כפי 5%י6ומו קנס b'o ההי6 ססלכנה %6כסבבכיכינ( %שכי %ולכנ כ3 כי ועקריס 6סת הסק%7ה (ס. ודע %%כו ומ)ק ע%י7מו שנו %%החע%5ומו
 הנ65% הו6 נ%ה כע%5ו ס5%י6ות %מוינ 6יכו כן 06 מ)קיו טכי קנון 5%י כוקףמו6ר
 סטמיס סהק%7ס , ונהרכנמס סינר זי)ת הינל ומ)קי מ)קיו עכי נ5%י6יח 5%י6ותו כיססו6
 %קריס וישיגוסו טנעי גסס הו6 ב%ס נהכרם עניכיס %שני %ורככ סו6 גסס כ) כיועטריס
 וסו6 ס)ו סמ%ר סס 6ומו סטע%יייס עכיגיס טני o)bh נע%5וסו זליס נו עו%ייסגהכלם
 וע5ס נפוע3 ס3ס הכ65% ו%סי%ה נו ססוכנמ ס%ט%3ת והי6 ו5ורתו טו3תו טכש5סהנוש6
 נכליס וסס 6ותו ס%שיגיס ה%קריס ו%6כס סמוע)יס %ן פוע) Sb 6וחו ו%ימדמ Sb'1ל%וז

 %ע6ל וזו)תס וסהכחס וססכוכס הכ%ומ סס נו נ65%יס המ3וש ו)5%י6ומס ו%6מתו%פנעו
nllbbnD(ועעליס הש)ט סהק%7ה ס5%י6ות, %מוינ )היות 3גטס 6מסי 6* ולכן 7%רגמס ע 

 דנל (ה 6י גע%5ו שיט ל") 6מערות ק5ת נע%5ו ויס %ה 3דנר יל5ה נכם טסו6 %ה כ)כי
 bSV 6ממ כעמ יתכן כע%5ותו וכ65% ס)ס נפוע) (%bS סו6 ו6ס Sb'1 6מטרי וסו6נכם
 וסכם ההעדל %פנעו הכס 7נר (ה 6י Sb 6פטלות נע%5ו שנו 6מר כפוע) גע%5ו סו6י65%
 עת זס 6י יתכן ו)כן נטנעו ה%שלס ססעדל 75% הסיגו %6כס 7נר זה 6י Sb סשיגו6סר
 נהכרם מ%ר נע) הו1tnDne 6 סנוס6 וסו6 6מר ועסריס ס6רנע ססקד%ה כע%5ו.שיעזר
 %6ממ 3סכינך וס5פרך ה6פסרומ %ן 'bS Uib הח%ר כי )ם%ר %יומד סו6 ס6פשלומכי

 ה%קונ) וע) ס%קנ3 ע) י%6ר ס6פסלי כי יע ו6ו%ר ו%סיגיו וסני)יו ו%יכיוה6מסרות
 וגס נע%5ו (b~b הו6 כי סנ%נע יקני3הו )ינר נכמ 6סל וסו6 סנוט6 ע) י%6רו6שר
 ננססו נכמ 6סר סו6 ס%קונ) ע) י%6ר ו6שר %ה 5%י6ות סו6 6סר סכמכיומ וסו5%6יו

 וה5ורה ה%קנ) הו6 ס6ויריית ל5ורס בכום6 נס3וס נע%5ו הנעיר הו6 כי הסכרמי*קבי)סו
 ס6משיימ %ן ספוע) Sb שי65 כ%נע 6ינו הו6 6סר נ6פסיימ ו6סר ה%קונ) הו6ה6וירימ

 ו%6נס ס6מסלות %%נו קו3ק ספועSb 3 י65 כ6סר כ' הע:'ן %ן ספוע) Sb '65 ההו5%6ד
 הממ)ה נו 6סי ה6סטרות )זה וסנוט6 סהו6 העכין Sb נכמ סו6 %ס 75% נ6פשלומ*מו6ל
 הנ65% והו6 נפוע) ה6,5%וס Sb נכם ה5%י6ות %ן יעתק 6טל הנוע6 הו6 המקנ)ושו6
 וזה ע%5ו 5%ד ה%קוכ3 63 נפוע) 6סר Sb 36יו נכם ססו6 %%ד. 'טוג 6טל והו36ע%5ו
 ס%קונ3 והו6 ככמסו ס6פסרוס הנעדר ו(ה הכע7ל הו6 6ישלי כי ה6פשלי %גיל%בו6ל
 סו6 כי סכוט6 כעכין נכם סהו6 %ס 5%י ס5%י6ומ Sb ט'65 ימכן 6שי והו6 6מעלי6ינו
 ננוס6 %ס נ65% טסו6 %ס 6נל ס5%'6ומ Sb הסעדל 'טוב כ' סכעיל ימהוס ו6'ךיפיל

 הפוע3 6) סי65 יתכן 6סל ע%5ומ שה:עיל vibns~ טינ6 כ%ו ה%עתזי)ה 6טרו ו)זהס%ע%יד
 Sb ההו6 סנע7ר ע) נכם 6סי ה5%י6ומ שן נ%6מ סנע7ל הו6 ה%ע%יד שסנוס6הנה

 וכ6שר %קני)ו ינ6 ס6מד ונקי3וק ה5%י6ות הפך הו6  יססברר וזה נפוע5 6שלה5%י6ות
 והססמנות נסויה יתו6ר ג"כ נפוע) ססו6 הינל Sb שימספך נו 6פטר 6י ההעיר ע5סהיה

 וסהתהסך והסטתנומ נהויה ימו6ר זו)מס ש3יט' ינר )סניהס ס%קנ) טיהיה מוינוה6פסרומ
 )סס שיסיס טימו"נ ר") ק5סס 36 ק5מס הספכיס נהעתק כעכין ס5%י6ומ Sb ההעדר%ן

 נע5ס והו6 נסוע) ה%קליס נע6ל 6שר נהטתכומ שהוbSb 6 זה 6הר זה SD'1 ינו6ונוש6
 %%נו 6סל ל") נפוע) 6סל הדנר וההשמנות נ6מטלות ה%מו6ר שנעיס ג"כ כוכ) ו)6נכמ

 %%כו ו6שר יקור כן גס זס כי הר6טונס ס5ורה נע) היומו ר") כפוע) הק6 %ס 5%דהסויה
 36 היו65 הדגר %עצע הכוס6 שלטיס*זה נוכ3 ול6 ה%תסוס %ן מלק סיהיס ימוינהסויס
 נפוע) כ65% הו6 סזס ססכוס6 י%6ל 6קר ס5ורה וסו6 נמוע) הנ65% %טנע ר-)ספוע3
 (Sb bSn הש%3ות Sb סכע7ר %ן הו6 ה%הוה וזס יתסוה 63 הט3ס הנ65% כי ע%5ו75%
 ל"3 ה5%י6ות %ן עלוס יסיה ו65 ה5ורס 75% נפוע) Sb'1 ורמוז ט)ס יסוס סו6 כיט)ס

 סו6 הטצע ו(ה יתהוס ו)6 נ65% נ3מי הו6 16 ימהוה ול6 נע%5ותו ("bS הו6 כיה5ורה
 ו%שתוקק %%כו ס)ק וסו6 5ורס bV 13'1 )%ס יהססקד ססויס ע)מ והו6 סיו5י יקר66סר
 טיס*ס נ65% וכ) לקס יסונון )6 נ6'ס כ) )כ) סו6 כי נ%יומי p"DtS ונ)תי סש)%ומ56

 הנה ו)6משריות )העדייס סנוש6 הו6 כי נפקי ו63 הוס ש)מי סו6 ספנע %זהעלוס
 שכ' ע) בכ)) '6מל ט5פטיי כי %וה )7 ונל6ס ואקפכיו הר6טון ההיו)י 6מתת )7נ6רתי
 וכ%ו ה5ולה Sb ככם סו6 6של הל6סון סמ%ר והו6 ס%ע%,י הנוט6 וסו6 ס%קנ3 ע%3יניס
 ה5רלס והי6 המ%לי סכוש6 וסו6 ה%קונ) ע3 וי%6ר ס%קריס Sb ככם הו6 6סר הגטסכן



 נ' מלק נבונים מורה לספר גרבוניבאור

 מ5ד 3כת יקר6 והסכי וכקטול נק5מ 3כמ והו6 6חל )יגל נכח יקרת והל6טון ס%קליס6י
 ט)מכי מסקליה כטינר סלנ סכה וכלפטרות )מעיל סכוט6 סו6 החחי וכי וגט)וחע%5ו
 וסכן ה%קנ) ע) הנקיר והוך סר6סון סכין ט63רנו כהו נו ירקה נכח טהי6 %ס כ) כיז6ת
 SD 6פטלומ ק5ס י%6ל S~b ס%ומ)ע ס6פקלי סו6 כי 6פסיומ ק5ת נעלסו ויט %61רמירס
 3עת סימכן ט%6ר הגזרה טססוה זה ע) וסעד זולתו %ה )יגר תמטרי 4סו6 בעלסוהנ65%
 דמוע) כ65% נטתי הו6 כנר והמקובל התקונן ע) (ה *%6ר 6יך כי גמוע) י6bSn 65%חת
 6נ) 3כמ טסו66מר

~bb 
 דמוע) נ65% טהור ה%קנל SD זה

 ו%6ר %ס %סיג Sb נכמ והוי
 3ז6מ זה עיי מירט והוי ויעיר י65% ט)6 יתכן נופטו הו6 %ה י3ל Sb 3כמ טהו6ט6חר

 %קנ) הו6 %ס 5%י הו6 כי 6חר דיל בכם טהו6 %ס כ) כי %61' כה לגחכו 6טלההקד%ס
 6מטרוח ק5מ נעלצו טים לחנניה קרשו 6טל והוי 6מר )יבר בכח סו6 6נ) נעלסו כ65%סו5
 הכוסם הו6 כי )עולס נחתל הו6 ס6מטוומ כי טהר6יתיך כתר באכלס חצר נע)הו6

 יתהוה ס)6 כתו יתהוה )6 הנ65% כי וגעלנו )חקלונו ול6פשלומ ו)הטמכומ וקהויה)הערל
 החשל וסול הטרשות Sb %טתוקק חקלונו 5%ד כי הטרשות Sb הכפדל ימאוה 36)הכערל
 bV'1 %ס טכ) והום כן גס קומרו וסמוך ולקפטריות )העיליס הנוטף בערתו טלסהניתי

 סריסי ס%ורכנ סע5ס טסתח)ות ועטריס סחיט ססקד%ה מתר. נע) פיכו 6מטרומ3ו
 %ן היבל מו5י6 "סר הו6 מועל מרטתי "פסל ופי וה%קונ) ה%קנל והום והלויההמהר
 Sb נכח טהי6 %%ה 651%ת טסיה bS %חון נ6ה סה5ורס יחטוב טסו6 וקמי מסוע) 56סכם

 וסו" הלולה לקג) טהכינו עד ו%6להפוע)
 וימחיי3 6מד V'b )חקר ס%כין הקלוג ס%ניע

 ונמה גמתנועע 7נריס נ"ר3עס כשל"ת והמנועה ונ%תכועש ונמניע בתנועה מעיון%כ6ן
 הלמרועע יסיג טהמנועעות DS' ונהתנועעומ ונען זולתו ו6ס 6יך' ו6ס "כה 06 המנועהטנו

 מתנועה כומן הו6 והמניע המנועה נתינות הי6 וההנעה המנועה גלו) וסוףנמכועתו
 כצו נהדרגס המוע) Sb הכמ %ן היבל 65ת הי6 והתכועה המכועס ס%קנ) הו6וס%תנועע

 ע%5ו יניע )6 להחסר ללקקו פכרי וחלף 5נ6רו טר6וי %ס זס נכ) סתנ6ר וכנרסקדס
 ולכן הרפיון המניע מ5י6וס ע) )חקור המניפה הממונחת סע5ו%ה ססקי%ה הי6ח6מ
 ל6טוכה בו הו6 6טל הסנר ומוח ימנועע )6טר וקרה %ס התחלה סהו6 נטנה 1Uplb'גיל

 טפילו ע) )%תרועע %תמלף טה%י'ע הטמע נגיר שהניק הכה המקלה בירך )6ונע5ונוח
 היפל כי וזפ eD~n(e )ענין %תחליפת התמיה טנכ6ן ננסקו %נוקל סו6 כ* 3ו הו6 ו6סהו6

 נו %המלאה יתכועע הו6 בטבע ר") %עקרותו נפקוס סכעתק גס ע%5ו יהוה )6הנעדר
 טההמפע)ומ )פי המוט) יהיה טה%קנ) אמטר ו6י ניקויומ כסט 3ע) הנקמי והו6 ט3ע*קר6

 הטנעי הקרול כי nnbs בו )סתנ6ל לשוי הו6 %שדורס טקפר ותה 3ע%5ו )מוע)%תהפך
 והתכועה טהורן ועטליס הקסת ההקדמה 3)%ודו. 1Dplb' 3ס טסתימד העכיכיס %ןסו6

 כפקלת bis חשוק )6 56לו התנועה כי וליורקת 6מת ל") כלחית מכועה ויתמייננ5מייס
 סנכרכומ סמנועוח הס ו6)ה נהכרס תכועה )ה מקדם תכועה סכ3 י%6ל טהו6 נקוגל")
 ינליס %זה ויתחייבו 3ז%ן מדוטו ע) קורס מרוטו 6מטרומ יהיה טיתחדט %ה כל כי '1%bוכן

n~bS1 ומכי סקילתוbsb נ5חית %דו3קמ 6סמ מנועם סנ5מימ %הככרכם ימוינ והיך 6יך )ך 
 תמיסה וטומר 1Up~b' %דירי )לקטו ט6סטל %ה כמי ט6מטל ק5ר היותל העורסוכ5מומ
 והתנועה הנכלכות העורס נמסק הכמסלות התנועות 6)ו והם מתנועה קוג כתח7ט obיילטוס
 3כ65%ומ מכוח ו)6 תקור 1)6 קלה 63 16 ססמי%יי הגלם תנועמ והיק השחינקתס6חמ
 כ6)ו S~b ההו6 הכמל, הו6 נמה ננ65% מליס ומסיגיה הכמט טלין כמו ס65%מ 6חלל")
 נתכועה טה%חויינ ע) 6%רקטו' הערה וזה סטנע טיע%ייהו %ס נכל %ה חיותה'6
bsnנ%ירגמ %הן הו6 6טי כינר וקיוצן סטנעיות הנ65%ומ העתידת ילעס כי תקול ו)6 קרה 

 ה%תכועעיס הדנריס %כ) התכוסה המחלות שהדרגת וזה להס המנועה 5%'6ות הו6סליות
 הו6 06 %העולס החקירה מקבו המקירה ואת סח"ס סדנריס %ן לז5 הנמש הדירגתהו6

 נסויית הענין כן ת%ייותה 16 והסקיה המנועה המהוום כמי כי %מויט נסתי %16חונט
 5%3י6ות סודו כלס נטיע המדנליס כי )%זנריס ולסר תחמס והכימ וממייותו יהפקדוהעולס
 )6ין וזה הבמר סויים הו6 מהם 6חי הסעי לניס עולעיס טהו6 ט%6ר טחי וזהסתנועה
q'pנכרכת נ5חית נתנועס סודו כנר סח:ועה %ן 5%י6ומו יתנע )6 %הס העולס כ) והיה 
 טכ) י%6ר כי ob נתנועס כן גס %6ונתס מנס כלחי ושטינו 6ח7 טהעו)ס %6רוושטר

 3ס מדע הבטוה 56)ו הו6 6טר וטהסכ) תכלית נל6 ,מן כחים והיו היו ימד כ"סה7נליס
 תכלית אתי 6) וינוח ימקד כן ובחר המוע) 6) העמון %ן וסו5י6ס הערוג %ן ויכירההתנועה
 עשתם "ו 6ח7 הלניס ס7נליס %ן סרסנה עסחס כליסר יתנועעו סהס דקליה 6נןו%6ל



כה ב' חלק נבונים מורה לספר גרבוניבאור

 ו6ס השנקה ל") והתגרם השהנה מזע) שנין %3ה 6שר 3(%ביס וינומו 6%ח7 רניסהמגדורת
 קודם טהי3ריס ימטונ הו6 הנה ימיי hS כן 6מר הווה מעולס %ן טירקה %ה עם6פ)"טון
 הטינס "מר העלבותיה %טמטיס היו כי %שודרם גלתי מנועה %מנועעיס' היו העולססוית
Sbולשנס ו"%' )נמסו שימי מה נ6ל סקיד%ות %דעות נכלל מתנועה מיונ 63רו ויחר הקדר 

 נ65% מיה כ3ל הו6 י65% ס)6 6מל ש:65% %ס סכל והי6 ייופה הקירס נקדים הנה6כמ:ו
 קודס סיה כנר %תנועע היה bsn 6מר שה%חנועע ר") דרכם זס והמתנועע והתנועה3כם
 הנה %כויס והמפשרות הכמ זה מנמנו ו6ס שיניע לפטר הו6 המניע וככה היתנועע6פסר
 נענורה 6טר והו6 לס קודס תמית חנופס סר6שינה התנועה קוים טיהיה ימוינכנר

 הלפטרות טחדוט DS' :לטונה הממחת הר5קונס התנועה ע) הקורס המסקרותנתמדה
 ס6מטרות נתמרט %פכי 5קל נטכוי יקרה וכן כהכלם לתנועה נמשל הוnb 5(o המנועהע)
 %תםדט הכמ זה ושיהיה נזמן עליו קונס סכם טיהיס %חויג טסו6 ל") ריטון הנמנוהו6סר
 נמים כטס סי3ליס ושיסע קדרון הר5טונה סת:ועס על סקודס שהמסטרות לותר וקין%טני'
 סעניניס שענע הידוע %ן הו6 כי 3חכופה %ה 3עת סתמילו כן 5מר )ו חכלימ 6'ןזחן

 ט6ין לob 6 למטר 5י )ו תכלית 6ין זחן ס%:ומתו וזה ה6מטרייס תנע 3)תיההכרחיים
 6י עת גלתי נעת טס%תנועע DS' העתים %ן נעת 'תנועע )6 כן ו6ס טית:ועע כס3ע3עו
 %מיינ טיסיה טיחוי3 ועוד )ו תכלית 6ין (%ן הספכיס %טרי 6מי ע) כם 13 טי55%לפשל

 בהכרם וקודק ס%נומס קנס קודקס כנר סמנועס נמ65 וכטסה ה%כוחס %מייד סמךסהנועס

 הטווי (ה מונח ו6ס טנוי לקשין סמונם הטנוי קודס טיהיס וימוינ לסכוי הנמסך 16סיכוי
 %נע) הו6 ו6ס הצניע זה כי תכ)ימ 3)תי bb וכן נר6שון רימוים %ס %"י'נ הרעשיולקונס

 3ס יתח7סו סנויס %3)י6ומ ט%6רנו כצו עת ויתנועעו עת ינוחו 6)ונס היבליותהכמות

 הנ%ל6יס עניניו נכ) ט'65% 6פשר ו6י %חטבה 16 %תטוקה vb נגוף ו6ס בנפט ob וזס%חון
 נכלכת תנועה הנה התנועה נעת יעינו הו6 סיפוחה 3עת 10%ן %ה 5ל ו53לוףנעלבותו
 ob כי תהיה )6 הי6 כי 3ע%5ות סנה נתקלס וליקר 3ע%5ות ל6 נתקרה נימית והיקגלמית

 %תמיסת י"ל קיטונה נסחית ו5%ד %תמדשת 5%ד סי6 6טר נימית %תייקת 6מת תכועה5%63עומ
 סהי6 5%ד ונ5מית למקח 16 סכ65%ות %ק5ת וקרבתה %קוס 6) %%קוס  רייס  סנופן5%ד
 ס%ממישות המנועות 5לו נהיות סקנס הי6 ה%תדנקמ סיחת הנ5מית התנועה הנה תמקק)6

 מעם יכיעו ה%תםדשיס ה%כיעיס 6)ו בהיות ק3ה הו6 גלמי ומניע תכריח וכינמליות

 הרב רמק ו)6 העולס מי ימ3רך הזה כיוס )היותנו התנועה קנמ נכל) והוך מעס יניעוולי
 כצו סנ5מייס 3ע:יניס הטפסרי טהיה 6מל למטרית 56לנו ההקד%ס כי כסטאר סלמת%ן

 ההקימוח 6לו בהבנת ואועיל מכרחי טר6יתי נצה הניול הלמדתי והנס מכלמי 1tp~b'ט%6ר

 והמס .%3ומ)ט (onntb )6 הל3 %6%ר' להכינך כו:ת' ot%b ו5נ' onneb ע) ט'5וירועי
 ממקותו בקולו 'פקד הצופת פנע כי גס מנור 06 כ' מילוט זה 'היה 1)6 %3קו%תס6%ו%ת'ס
 וכ6סל ו%יומדומ %יומקות עטויות טתהיי:ה יריך ה%וסמ טהק%7וח ס%וסת %טפר ידעתכקטר
 VDb~ 6י כן ע) '~op יפקי המככה bD1)M'ת65כה

 %מחד נכונה דרך ירך ו)6 לסעתיקס
 שהלכנו %ה המך נ%6ומס ותיריך 63ורס ק5ר כקטר להקמלות כמרושו 6לח3לי(י זכריה3ן

 : יתעלה %63מו n~bb 5) 'טילכן והות סיקרה דרך 'ויע והת)נו
 ההעתקה זו)מ 6של qb תנועה כל יי5ה הם%יסי הגטם bb יכלה תנועה כ) ומצאנו א'פרק

 הגטס תנועומ כי כ6ל עוד %ינו %(ולת אס %%ינו ob %63רו רמזוקטיו
 ההעמקה חנועמ הי6 טיסיו %6%ר זה 6%י ויהיו הת:ועומ כ) תכרינה 6)יה 6סלהמסיטי
 סהעתקס תנועת כל עוי וכן כשתנועות סקודממ .וסי6 ססעחקה תנועת %תרועעוהגלגל
 סקנס ולז6מ %6' עוד ה6נן.וכו' nbtb %6רת כקלו הגלג) לחנועמ נקוף תגיע %6נסמסרט
 כהשפט ירשה *pSn )6 %ניע %סם 6חי שנכ) ולע"פ תסיד O"D נעלי גומות ינועו)6

 %ניעם כי %%נו מלק יכומ כשסר טימנועע המסר טסו6 ע%5ו %מ6ת הריטוןס%ת:ועע
 %ה כי %מון דנריס הס )מניע שותו ס%נ'6יס 6נל הנ"מ נמס וסוך נעלס תציד %ניעקינו
 מגועתו ק3ת 36) סימטנ כצו 13 6ין נו תנועה מיון %גלתי יתנועע %טהור כמיטימטנ
 י(ס מסמקיך נס רנות תנועות לו יתמדיו כי %מון לו האקיף הצויר הנעת הו6 ההנוחה6ח1י
 לסם והמחוקק הפיס דפס %ט) ירך 6%5 וכששל %סד%יון סמשוקס )ו תתמיה %6נסמסמי

 תשוקותיו 1pS1p וכקשר סמי כקשר וכן סקוסן זה על לממס 'קרב 'רענ וכקשי 6ליהסוהתנועע
 כשקל" שנ' עיון הכנומה. ויתצו הלצות הסיגו 16כס

 %מנועע ונ65% וימרו %ה  בבילי נמרד הדוריס %סי' 6מל וי65% הימל %ן כול) יותרמהם "מי 6ין דנליס %סכי מולכנ ענר

 והוה כ)) 'ניע )6 הנ55%ומ נק5מ %התניע 'פוי 5%דו התתנועע וכ65% 'י5ה כ)) 'ניע)"



 ב' חלק נבוכים מוחה לסמר גרבוניבאור
 ימנועפ )6 %ניע טי65% 3הכימ יממיי3 נפט 3ע) סימי סגטס יהי6 שקמלתס%מנועמך

 שיסים כן ob *ממייל %מוס סנ5חייס נעניניס וס6מטל %ס%מנועע סנ65%ומ n~ps כןגס יסרי כגר 5%יו כ%מנועע הלטחון ה%כיע יהיה עימוי3 ילקה הלקטין ה%כיע הו6 חחכ))
 מנקלה 1)6 3ע%5ות )6 %מרועע 6ינו נמרד כלטל גסס סלינו טפה )מי %תנועע 3)תי%כים
 ט)6 התתנועע נטנפ היה %תגודע הו6 %3ה %ה%מכועע יפרי ט)6 התניע 3ט3ע היםוקו
 טימלד ~omb 6מד 3טנע והיה דוריס %סני %ורכך 6חד יבר הים סכ6סר )מי %ה%כיעימרד

 טיהיה %מויל 6"כ הנס %%נו טכמרד )%ס כמרד הנפרד כי %%כו טימרד הקמר ט3ע היה%הקמל
 נפרד נסחי %ניעו 5%זו %מנועת הנס נ65% ו6ס %%נו %המתנועע נמרד ליכסון %כיעהנס
 המנועומ כל על הקוים 5%דו ס%ת:ועע סתח)מ טיהיס ימוינ כולו ולזם ניקרס זהסכה
 1fib ונזה נענות מתנועע ונתי  כפרד נקמת מסדו המתנועע הו6 8סל העולס 3זה6סר
 %סיות ה5%י6ות %מויל היותו י%)ע ט)6 עוי %6ל פי5וקומי מקיטי ניון סר6טק* ה%ניפתהו
 טיל5ס %ה oS1b וקולל (ה ע) מילק רסד גן o)nb קיני 6נן ירך זמו וכו' ע%5ו 33מינתזס
 ה5%י6ומ הבמוים ob (6 טיכסה ימויין ה5%י6ומ טה6מטר וי%6ל הירך 3זס קיכי36ן

 %ותר 56)ו סתוקפס זס סכה %מוינ 6) י5טרך ושפטרי %עלגותו ס5%י6ות שמסלי הו%6זו)סו
 ט3ע 3על סו6 ד3ל 'b5M ו)6 כ)) שמטרות נו 6ין טסונמ %ס 6יך טס%מויג DS'ושגישם

'

 הכטיס 63רו טכ3ל )פי 5%י %מוינ מ75 6פקל טהו6 6מד הו6 נהה הפגע נקומו ויקטל 6מי
 הו6 טי65% שמעי 6סי ו%6:ס ס%מוינ קותל טה6מטר DS~ כ)) 6פטרומ 3ו 6יןטה%חוינ
 %3ה 16 סט%י%יי נגרס עטיו הענין טימטם כחו 1Db ט3ע 5%ד שפטרי %ה טנע 5%י%מויל

 6) ס3י6ו ושמר השנס 3מכועת ו6מעלי osia הרמוים טהו6 ר") העמיתיי %הגרסט)%פ)ה
 יהיה )6 וזה גע%5ותס 6מסריס %זו)מס %חוי3יס 3ע%5ס טהס מסייס קנל עסו6 המקוק(ה

 והו6 ה%ת6מליס %ן הו6 קיי%וס 6טר 3ת6ר הסתמקה ז6ת 71633 ס%6תי והדלך%6ת
 טי3י6 קיני 36ן 6טל הילך זה %6כס הקוי%'ס 3ה הרכו 6טר מדלך והו6 וסזוןסס:ועה

Sbקוס החיוג )קימת והום נ65% סו6 %3ה סכ65% 3טנע העיון %ן ע%5ו ס3י6ול זה% 
 ו6ס 6ת6להו 6סר כמי 'Di)S כשטר %6מ יהיה הו6 ההמ:ועעומ בסקוס רס6פטלותסס:עה
 %ופסי ירך ויהיס המרדם Sb י5טרך כעות 3ו יט 3זה נכה 6לקטו' ילך סו6 3רונהטבע
 ס5%'6ומ טס6פסך טכ%6ל הו6 סדרך וכס 3ע5ם 6פטר"ס otttMa היליעה )זס טיוקיסוסו6
 3ע5ס ה5%י6ומ ובמוים הגטם* נע5ס ה64%ומ %מוינ )ו טיקים יחוס הנעמיס3ע5ס
 נזוקת ו)6 נע5ס )SS1 6 3ו כמ 6ין 6טל וסוט נטווח ה5%י6ומ %מויו )ו טיקדס ימוייןסגעפי
 %ענינו נר6ה כ3ל סט%י%יי טסגרס 3(ה הסט) כטס חיכו כן טהו6 ותה התכועות %%יכיזה

 הגטכן 3ע5ס ח5%י6ות %מוילטהו6
 ו6ס ולירה %מ%ר %ורכב 3)מי סחוט סו6 06 וניכוי

 וימויין התכועה ה5%י6ומ שמטר טהו6. %ענינו ונרסס %%נו קיום גטס טס טיסיה מויו63
 הסכומה ע) ו)6 התנועה ע5 )6 כ)) כמ 13 יהיה וטל6 נעלס ס5%י6ות %סויג ה%כיעוטיסיה
 העולס ומקקי 3גשס כח 1)6 כ)) גטס קינו התקל 3(ה "הו6 ומה המכויס %ן (ס 3(ו)ת1)6

 3גל%יט כעכין t'bs ו6ס ליקודות כעדין 3כ) 06 3ע5ס ס5%י6ומ %מוינ o)nbססכרמי
O"W'nDDהעורס היה ס6מד זה ותמכי מטוט לסוכי געיתו 6מד סהו6 %מכי 6מד הו6 הכה %ולכדבלדר 6מי וכ) נעלבות 6מי יסים כך )מי דמוע) %מ)קיס קדום %ולכם טהו6 ולה 

 חלקי 3כ) הולך לומכי 6מד כח היה וסכן למומלט ה5%י6ות ס%מוימ סו6 הגמד וזה6מד
 לצופת יתנקר וכן סקדוס סר6סון סנףטר %מני %3ין אסי סו6 ו6ס :סחי הקטל יוסיקדוס ססקסי %פני קיוס בעומס 6טל טהקוסל bSb 3מי כענין כקחת ק5תס לחקיו קוטרהעולס
 %ין סיס טכיס היו )ו כי )טניס טי65% הסקל %ן הע5ס 33מיכת ה5%י6ות ס%מוי3גק)ות
 עיין ס5%י6ות %חייג %ין טיהיס ל") %טכיסס 6מי כ) ע5ס ע5 נוקף עכין ה5%י6ומ%מוינ
 קילוק ס5%י6ות %3חוי3 טהר5ון כ%6ר יומכו כי חיכו זה %טכיהס 6מד כ) ע5ס ע)נוקף
 המטיטית הוי ה%6תי החומת S1b טלולי ענין וסול %זונתו ע)ו5 5%י6ותו bV'1 ל")סע)ס
 ככל ומכן ינל,ו ע) וכטען ונ6)כגי 1DDSb3. קמי 3ן נקמלי עיין 6מכס סל3 כי לטד3ן ט63לי כצו סדלך זה 36יכך ובכי ל3ד ע%5ו 5%י ט%6ל כתו סו6 3ו סאו6ל ומקרסג%ורה
 כוס ונפקוס %3קני5ו ה%6ת וערר 6)'1 מכוין 3%)מי סם'5וקופיס %ערסי nbSS זהס3י6ו
bSכמרד 63מיות סדרך זה ו6ו%' התיקון טי5טרך %ה לטייס ורכן מקלון 3ו טיט6ר נלעס 
 כן וסו6 סתומת %ן יקרנו 61( הסלד) Sb י5טרכו כ))ומ %סקד%ות %מונל וזמו קיני 36ן3ו

 טהו6 %ה 5%ד 3ע%5ו "חדסו 5עכין ה5%'6ומ %מויו היהיה ob י%כע )6 ס5%'6ומ'הימוים

 יימרסו bS ע%5ו ע) כוקף )ענין 16 ט%ו6) סו6 63סר 6לס סטטוס) טכ%6ר כסו נוסמל6מי
 %מויו %מס 6חי כ) כ65%יס סכי עם יטויל ל6 יימיהו לעכין מיה ו6ס )ו %עותף טגע336



כו ב' חלק נבוכים מורה לספר נרבוניבאור
 'כ)ו) )פכין ר"5 %טוחף )פ3פ היס ו6ס ט%נ"י מו)ת ה6נוטימ '65% ט63 כ%וה5%י6ומ

 כי)) %פכין פ3פיס %עכי %ורכנ %סכיהס 6סי כ) היה נפ%5ו הו6 ו6ס פ%5ו פ)כוקף
 3%ו6ל סנה פ)ה לו 6'ן ה5%'6ות ו%מויב %פ%5ומו %מויכ 3)מ' 31SD וה%ורכנ %יומיו%פנין
 יל6ה יל6ה ו6ם ה%ופת %ן קרונ שסו6 %6לכו ו%6כס לטד נן ו%6ל 6מד ה5%'6ומט%מוינ
 S'1DM' סטכי 3ין טססיכוי 1bbn 1blbn כמ סו6 ה%וממ זה טכמ )מי %ופמ עהו%%6נו

 %6גס הסמכיות סטמי וכל הקוג 3ת6ר ויטתממו V'bS טנוי טיהיס 06 י%נע )6ה5%י6ומ
 bS הפטוטומ ו6ס %טמכומ סהנ65%ומ המנ6ר טכנל ה%וממ זה ומקרון )%ורכניסי65%ו
 עיהיה טימוינ ילפכינס סמ63ל 36) הכמל7יס סטכ)יס והס OtV'b3 ו)6 %3ין %טתכותיהיו
 פ) יע)ס קיני 6נן nDIW1 כ)) טנוי בס יוטכ) )bS 6 ו6ס וסקודס 5%3י6ומ ה%מ6חרנס
 נ%קפר 3יניהס 6סל ההעמנומ עיהיס י%כפ )6 הכה טניס היו 06 ה5%י6ומ %מויב ה6ופןזה
 ימיי3 ה%יניס 6)ו סני וכ) נקוג %קכי%יס היו נ%ין ההטמנומ היה ו6ס נ%ץ %סכי%יססל

 %מוי3 עיהים מוינ ו6ימור נקיי%ס ניניסס 6סר הסטמ:ות היה ו6ס %ורכנ ס5%י6ומ%מוינ
 6ח7 ס5%י6ומ %מוינ כן 06 ה%6מ ו(הו )כו)ס הפ)ס סו6 הקו7ס והו6 ס6מדה%לי6ומ

 )6 ו%6ר הנט6ר סט)יטי וסתי%מ הטניס 3ט5ו מלקיס הס5סה 6)ו 6)6 הנס יהיה 6bsnחר
 טעמי 6מל והעניומ הרנו' 'וסכ) )6 6ומן %כ5 7ו%'ס סיו 06 כ' יל5ה הפך ו)6יו%ס

 והתכופה וססחרומ פתיס נטכי 1Db (36 %3טכן 16 %סכניס 3טני יסיו כ6סר ט:יס ססהעסריומ
 סז%ן המ6חיומ עס סטחליומ עתי %61נס פ%5יותס )חי)וף טניס סס 6מת נעת 6ח7נ%עכן
 S'1DM1 ימהמכו 16 3דנר ויתח)פו נינר יקכיעו הכם 5ד %כ) יד%ו )6 ו6ס יוסכ) bSוס%קוס
 קיני 65בן 3פ%5ו סכי 7רך והו6 סכה סלנ -פ)יו טר%( %ה הו6 זה 3ו סרכנה 6י1ס5%י6ומ
 הרמקת ע) %ופת דלך כי גס וסו6 %6רו והו6 %נו6ל )פ%5ו ירך כן גס סני6ו %סהורכינו
 עניס והיו ההמלט כמ) 3ו נהכלח 6חר פנין ו)סס %6רו פוד ה6חזות וספ%י7הגס%ומ
 סד3ר והו6 סהמלס ענין ט'סיה 16 וכו' %טניסס 6חד נכ) טיסיס 06 ההפיט ההיר5ה
 סעכיכיס סכי 13 6סל (ה ויסיה מטופ ויהים )3י %סניהס 63מי כ65% ס%טימ4 זולמהנועף
 (ס 3ט3 והט)י%ו סל6עון הדרך קייס 6סל רט7 3ן כי ודפ 3פ%5ו ס5%י6ומ %חוי33)מי
 53%מי 3פ%5יהס יוני5 כ3ר כנד),ס ססני הירך 3(ה 6סל הטנוט כי 3ט%6ל הטניהירך

 קרוצ ו)6 למוק )6 כ)) נקוג O'b'1pb יהיו )6 כ6טר ו(ה )ני נסי3ות bib 3ינרעיקכי%ו
 טס וכ%ו הנמקי הגעס וע) סט%י%יי הגעס S~b הכ%6ל הפי)וקופיס S~b הגטס עסכ%ו
 סעכיכיס SD הכ6מר סכ65% טס וכ%ו הכמרייס ססכ)יס וע5 ה6דס שכ) ע5 ה:%6רהעכ)
 ה%טותפיס נט%ומ עיכ:קו יו%יס המיותל התינות 156 ד%יוכי כי והנ5מייס סנפק7יסההויס

 6מל 7לך %ולכנומ, טיהיו הכ3י)ומ 3נ65%ות ימויכ bS כן ו6ס ה%וקכ%יס 3ס%ומ%עיככקו
 %ן כי נ6ל פוי 3ק5מו ק5מו כקסי 6מד V'b1 כ)ו הנ65% כי נ%ופמ הת63ל כ3ל3ימוד

 הו6 (ס סמ63ר 6סר ועס 6וחו ו%כיכיס סתממון המ%ר נ(ה %תמשטומ הג)ג) טכמותסקטי
 כנל 536 3פ0%5 %ונניס 3זה וד3ליו וכו' ה6חד ה6)וס טיהיס %הסקר עהו%6לו6ל
 נ%כפ ס6ינו 3קוג טיככקו SSb' נפ%5יהס ננד)יס טכי יונד)ו עכנר ט%6לנוהו %מסיל6ה
 וה6מד ה%וסכ) פ)מ ה6מי 16 ה6לז ע)מ וה6ממ הט%יס פ)ת %הס 6סד 6)והופ סכיטיהיו
 נ%טכן טי65%ו והתנועה 3סחרומ כפכין וה3ילימ קוגיימ הרכבה 3)י ויונד5ו ס%וחטפ)מ
 ו6ס הנה כו %6תי 6ינו ס%6%ר ו(ה והנד)ית קוגיימ סלכנה 3ס סיוכלמ %נלי וימלדו6מד
 נמ6ר עמוף טס %%כו הנ65% 3לי6מ 75% הכה %ורכבומ עיהיו סננד5ות s(nlbSn ימויב)6

 )טנפיס 6מד וע%5ומ 6חד ):ונע וחדוסו הנ65% 3לי6מ הוכסס טכ6טר )מי בת6רוהבדל
 מ6ותו 737 הנמנו כ6טל נסכרם %מוי3 ה6)סומ 3טס 6סר ס56סומ 5ד והו%6ממ5פיס
 %סתתפיס טיסיו סנ65% %%:ו סיתח7ט נמה וזס הר6טון )טבפ וססכ) נטנע וטוההטבע
 ויסיו V'b" ה3י5 06 ו(ס יסח)פו 13 בת6ר ו:ני)יס ס:65% %%נו טיממיע ט'היו עי3ת6ר
 יומל ק5מו 6נ) טוס 3)מי הט3פ ט6ומו הוכמ 06 ו6ו)ס הלכנה 3ו ויהיה %ינ,י 6ו3ח%ל

 ככ3י יותר סר6טון הפ3פ כי בפ5 3זה 6ין ו6יחול בקיי%ס ע)יהס (1bb ושהו6 %ק5מככ3י
 6טל )ע)ה הנול6 הוotnvs~ 6 כולSVM 6 דרך יהיה פד 3הכרם %%נו ~SIS והטני%סטני
 Sb יסונו הכמומ העכי וכ) הפי)וקופיס קנרת רטי tab ט6מל כ%ו הי6 וז6מ סיקודומשר6
 3זו)ת ס%תמ)פיס הדכלי0 )כ) נפ%5ו ע)ה עסל6טון סיניט %ה י5וכי ל6טונה פ)סהכחת

 %ע)ה עו%ייס טספו)%יס כפ%5ו סייופ' ט%ן )מי הפי5וקומיס 56) 'פנור )6 (ה י3)5%6פי
ופ5ו)

 ההמט)ומ 6)ו היו ו5ו )כ)ס ל6קוכה פ)ס Sb הבי6כו 6של ה'6 הפ)ו) %עית וטהמקיל"
 וכקטר 6מד דנר. העולס היס )6 )ק5מ ע)ומ ק5מס 6ין ר") %ק5מ %עו)מוס ק5מסס%ממ)מות

 היות סלב ס%6ל ל%( הכה ונ36ד נפלד והיס גק5ת ק5מו ו)6 %3ועכ) ה%ומט נקשלו65



 ב' חלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאור

 ירך (סו 6חי סה%;דר הורס ננ65% 6סר והקדור 6חי ט%%לי6ו ע) הורנו 6מי כלוסנ65%
 הכ) )עיון טנטנמ לקוי 6רסטו' 1bbV כצו ולכן %מסע) נורע ספוע) כי ניחור6רקעו'
 ושנוער ולורה %חתל ירפס הגט%ומ כסלחקת 6חר דרך %6ן. וימע)ה יתכרך 6מילעדון
 מלוקתו 5%ד )6 6חד כן 06 הגטם וקין נכמס ירטה חלוקה מקב) סו6 גטם עכ) 6%להו6
 נכוט6 טכיס הס ו6ס והקולה המסר והם נ%6%ל טניס )היותו ר") סרכנחו 5%ד ול6נכסס
 6ין כן 06 סגט%ית סלולה ע) כוקסמ עישית לולה %סני מה גסס סוo)nb 6 גטס כ3כי
 תדע . %6תי 6חD1~D 7 ה5%י6ומ ה%מוינ כי ה5%י6ות %מוינ יהיה ו)6 קלתית 6סדומזה
 וסרנוי בוסן %כ) הלכוי וימלק כוסן %כ) הנורץ )עיתות נקיותו bSb מטיס ל6 ה6חדימכי
 כצו סכה )ך )הנמס רזייתי ה6חיומ %6תת )ך ו)הטליס פנים %חלטה סע%5יות Sbילך

 סיפוק הריטון ובולל נזה וכיחוד כמתריס הינול ויקלס רס7 גן ו%6תס 5taSb' מנוחמיט63וס
 הום הלבטון ל") (ס חלוק ע3 והמופת 6חד ס6חד הגטס יהיה )6 ולכן נתחסנה 6ו'נסוע)
 הכעס 5%ד bS נגדר %תח)מיס ענעיס )סני נטכ) טהח)וק ע) הסני לטס. ט6ינו ע3השופת
 כאס 361 חצר 5ל י5טרך כי נגסס לורה ביכו והנורק והקורס מהיולי Sb הגטסבחלוק
 ה%מוינ כמטמע נעלסו bih ptnpM )לורה י5טלך כי מומר ו)6 ככחה %תם3ק יהיהכי

 הכורי %ן יקולק הרנוי %ן סטן (ה הנהה5%י6ות
S~b (ולוקס גיס טפנו טי%6ין %י כ 

 %קתסקת נפתי והלולה הלורה %ן %קתסק נפתי והחצר ה5%י6ומ %מוינ סו6 %ה 5%דקיקו
 נדתי נעדפו נמוען נ65% מטוט הטמי%יי הגרס כי %נובל זס הכה טפסרנו כצו ההיולי%ן

 6)ו וסני נעליו ס5%י6ות %חויג טהו6 יחטנ רטד נן ט%6ר כצו ובכן ודורה %חצר%ורכי
 ויכומת ידיעה כפו נת6ריס רנוי האיטי סירך, נזה הרג הניג'ס 6"ר הס מלכוי %ןהשיכיס
 הת6ריס ו6)ה רטי 6נן %61ל ה6מדומ וקודק ה5%י6ות כ%חויכ הכנוי %זה ימוינ כיורלון
 ו6ס 6%חד יותר ה5%י6ומ %מוינ שיה ס5%י6ומ %חוינמ ועיצומו ס5%י6ות %חויני הו066
 נצנע וזה ה5%י6ות %חויני נת6ליס ה5%י6ומ ממוינ יהיה ט)6 מוינ %ע%5ומ ע)וליסהיו
 נמצר הס 6טר הכ65%ות כי חצר כזולת כ65% על יורה ה5%י6ות ט%מוינ קונ) 06ונט)
 תעמוד ע%5ותייס תקריס נס טי5ויל בעטר 6י גט%יס טיהיו %נלי 5%3י6ותס העו%דיסוהס
 O'p~,pb כסייועו הע%5ומ ע) כוקפיס ע)וליס ת6ליס נו %ס'5וירו מכן כ) העיתותנס
 ע) י5יקו ל6ולכן

 סכ%6ר כמו ידיעה )6 יודע ס6דס כלשלנו q~nvs 6)6 הס טסס השתוקי
 %ס%תו6ר (ר תנע טענעס )מי סקל גקס ט6ינו נמס התקריס 6לו י%יוני 5%י6ות הנהמי
 התקריס tbb י%יוני %ה סהנמט יסגרו המי)וקומיס כי נ%6ר ו6ס %קרים נקרבו ולכן ונכלי05
 טהס התאנה גט0 "ינה ססי6 (ה עם יסגרו והס %ניעה רובה %סגת טהי6 יקנרו טהסוזה
bSט6)ה ירבו ot~bnn הע%5וס ע) נוקמים )נמם מס S~b ע%5ותייס תקריס טהס ירבו 

  נ5ד יתרנה nb(SJb c נפוע) 6ותס הנוסט נס יתינה ט)6 הע%5ותמס התעליסוצילן

 )נסס מון נסוע) לנוי bS 56)0 טכסי רנוי טהו6 וזה הגדרים נמרקי ס%וגנ) יתרנה6טי
 ולכן פסוע) 5כפט מוש נו %קנה נכי והחי סדנול וקין 737% חי ה76ס טגיר rs".השט)
 %ס הנמר7וס גנ65%ות טי65% סיויה המצר 5%י6ותה %מנטי 6ין טהנמט סיגיה %יימייכ
 ירטו )6 סהס וזה סג' נת6ריס סנו5ליס קנרת וזהו נגיר י3 )כפט חון נפועל 6חיסהו6

 ולכן גמוע) ל6 נכח לניס וסם נגיל %תלכיס 56)ס סס ו%6כס סע%5ומ ע) כוקמיסהת6ליס
 וקרנס וסל5ון והיכולת סחכ%ה והס נכח ט)טה נפוע) 6ח7  ל")  יימר ט)טה שהוייקטרו
 והסכלייס ה5רומייס הענינים וכי סע%5וח 6) טויס כלס 6ין ונת6ריס נימול נשלנו כ3לקנחנו
bSוזהו השלוה 13 יתלה ו)6 נגטס התלות גטס קינה ו6ס וסנמט המחוקר ע) יגל יוקימו 

nlloh~",החלק %ן נ"נ נמלק סת5רוס מן הישי החלק והוך טכני רנוי סרניעי הטקס l~vbon 
 %ן )מורכנים י65% %6נס טסגדריס וזה וזורתו חסרו %סג, לדבר יהיה 6טר הרנויוסוף
 הו6 המפיטי הר6טונה, ההחמאה %ן הגדרי הלנוי יקו)ק ואזה )מטוטיס )6 והאורההחצר
 לנמס חון סדנר היום והו6 שכלי ענין סו6 נכ65%ות היסוס הכה ונקעת והיטוס הההותרנוי
 ההלס עגיו תורה 6טר והוט הקולס %ן טיונן %ס הנ65% %ן הונן כשסל הנה ננסס טהו6כתו

 ציונן %ה %%נס יונן וכקטל רנוי ~(SD חון יהיה ו)6 הנטו6ייס נ%טסעיס סנטו6יתהקוטרם
 (וגתו 6טר וע) ה5%י6ות %מוינ ע) נ%6ל טהו6 כמ65 הכ65% שם טהיה והינל העיצות%ן

 %ן לסאו) העתי) ו6נוח7% הח%יס ה37ריס וע) ה6ס ע) הנסטר כחוס וקימורנקדי%ה
 ננקטת %ירכינו המרק לזם נסרוטכו י65נו וכנר הנ65%ות %כ) %קודק b1."fi %סהראשון
 %עלת כפי התכתה %עלת כי 6רקטו' %6ר וכנר סכככ7יס הדרוסים %ן שכתלו )%ההקדור
 הערס 6) טי5טלכו המקונוס ע) מעירותיך וטה %(ה ככ73 יותר נמכרה )בו וקין גההדלוס

 : 6וס3 %כ) יותל 6הונ ה%6ת כי ההסברס6)




