
כז ב' חלק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור

 סו6 ו6ס עלסו יסוה bS כי 5%%י6 )ו יט סהעלל 6מל (b5% 06 הטייסיי שהנרם ב'פרו
 ע5 סנה לרז %טס לנינו הנה כפרי נקמי %כיע טס הנס המנועהנכחי

 )הכים נהכלם ילכלך כמלוט טי%6ין 11tbSDb כי 6לקיו' וכת לסרטון כת נין 6טלה%ם)וקת
 וקטלו 11U~Db כס עטיו קמקו קיפון סעו)ס שיכים 6לקטו' b"(o מלטו עוטה מוס))עורס
 ילקה 6טר הו1tp~b 6' כי 6רקטו' כמ והטינו עוטם ו)6 סופ) )עולס 6ין כן הלנרט6ס

 והגל%יס 0ט%'%ייס נגל%יס המכועה נומן סו6 כי נוה סיט ונתכו נעמת סוע)ט)עו)ס
 ל5ס 6טל והוט הט%י%ינס הגרטיס סוע) סו6 המנועה נומן הנה נמכועה יעצלוהט%י%ייס
 ילעס ית' ה6) וסוט נגוף כח 1)6 גוף )6 הל5מימ התנועה ז6ת %ניעו טיהיה הנהנקטלו
 ס5) כי גס ועוטת פוע) סו6 הכס נמניעה הטפיס ק5%י6ומ כולע וכגל התכועה נומןטהו6
 כומן הו6 השתגמל נ5%י6ומ מנקי סו6 "טל סהת6מ1וח .ונומן נעורס הת"מיומ נומןהו6
 ימ' הטס ענין וזהו )מ)קיס ע"ס הי6 טההרכנה )מי %הס %ורכנ הו6 5טל ה%ולכנמקקי
 הו6 נ"מ פעלו ("bS כ) טהי0 )%ה וככ)) ותכליתו טורמו טהור עס ספק נל6 העולסעם

 1עמ )פי ואמיט סוע) ית' הו6 היה ורכן נזה לקוי יותל ית' ריטון היה הו6 סהו6הכ65%
 הו6 מיה ו)כן )פוע) קוף 6ין ע) יורם הניזחי ומועלו י5מוע) %לחרט קל bbt לק6רקטו'

 לולס ויינו גו %ממטע כח ט6יכו נגוף כמ ט6ינו נ%6ר ו6ר05 נגוף כח bS1 גוף bbית'
 ותפיה נו תשי יהיו כי הגט%'ית הלורה הס %וגנליס הנגחי ה%יחקיס נ5%6עות נגוףח)0
 הכמנועה %6%ממ הו6 ו6ס גט%יומ %כ) ננו) isb נהתח)קו ותתחלק ו%קמנכת מעורגתלורה
 hib ימ%6מו )6 העולס חיוט ע) אנרכיות טהחזקומ %6ר ויפנס זה כל על סרה קלסוכנר
 נפרל טכ) הגס) המכיה טסיה 6אר י%6ר הו6 כי הננל)יס הטכ5יס המאיות יליפת6מר
 טייס 6חר התזרח Sb המערג מן וזס ה%ערנ Sb %ממזרח נמנועה כג)ג) זה ייומי)%ס

 והוי %ה63%ך הגיג) מתל חויג 6יך וכן "olp לו ייומי bSהתניע
 הגיור ו5יך' כפרי טכ)

 %עטם נקור הנה טכוכמו וקמי הקמקומ 16 הל6יומ נ6)ה כיו65 והלנה וההיכנהסרנוי
 הגל%יס %ענין הנה טי53י %ה כל כי רמז נתנה 6טר ניתנה הרוכי טללת 6חר%לכנה

 ע) למז נטפע סינריו כמו %יכנס %עט0 נטול הו6 ו%טיגיהס ו%קונניהס וקנותם0ט%י%ייס
 6%0מל נזה תעלולה כ) 6%יר ניר סי6 כי ע) ההקיצה 013 ונחן ית' ל6)ו0 העולסיחק
 %יכו הסרט זה טמקמ )ך וכקוי וכו' נו כונתי הימה )6 זה %"%לי כי  רמו וקער nbr'כצו
 ונאורו 3כ)3 הכנר לך טהזכיר ילקה ונ6למיו.והל6יתיו זכרתיו זה וממני ואכלו ממך יוסי)6
 נר6טית %עסה 16 %רכנה נתעלס היציעה לסועי)ך הקריך נפקוס והר06ו קסתתו תניןיען

 : )סרק יוננו ל6 6טל התורות נקיונות %5תימ ועת נס6מין 16 סננו6ס נענין16
 ירטה )מכביס טהס אפק 6ין "סר ה%פויק%ומ נ%ורטומ טימנ6ר %ס 5פי נ'פרק

 : הססהמסרטות
 ירטה יתנועע Sb'1 ימנועע טרחנו %ה וכ) יתנועע %%נו יתנועע טקסיו %ס כ3 כי ד'סרק

 ס0ו"נעם
 6)יו רמוז %ה מלק %%נו ימנועע "סר נעלמו

 נכס"
 יתנועע 36יו

 הטפט כנס וסחט) מתנועה קלות הס וקליו %%נו ר") והם יתנועע %וננו יתנועע Sb'1וקטר
 עול כ) כי המזרח Sb הולך 0ו6 6ממ בכמינה המרי ה%ערנ Sb והלך ה%זרמ %ן ויו%565ם
 %תקרנ והול 6)יו וטנ ס%זלס 1S'S Sb נו 6טר וס%לחק סעגו)ס %מעטם הפעיל Sbטחולך
1'Sb3ע%5י %נואל וס1נל נ6ה הטפט טקיעמ נקלית זס נתנול כי 6ו%ל ולני h~b טפירסתי 
 ממכונה נמכרת וייעי חון סני ע) טס )הס 6טל )%ולי נעת otDPSDnU.~ll טל6יתי לצהזה
 ה6חר החלק יתנועע 6)יו %סג)ג) %ה סרק %%כו יתנועע כקטר כי %6רו 6נ3 זה הנינו1)6
 %קוס נזו)מ o),bt למה כסט נעלי טהט%יס ט%6ר ומה ניוטל ה%מנועע מטפעו כהוזה
 הכני)ס טס5ורה טנאה bSb נעלבו קמתי הו6 ותשוקה וטכ) קול טס שהיה כן גסיחייג
 "סט%יס %6נס ו%6ל 6נן-לטי זה ניטר וכן ע%5ה 5%ל טכ) ומיה נמס היה הזניית%ניע
 נו הממנוטע יילוט )6 קנונית טהמנועה תה קותו טנ6מר %%ה %נוקר הו6 טכ) נעליהס

 6נן טמסנ כצו %קוטו סיימר %י טס ואין ה%תגועפ והגטס 6מת הקנונית התנועה כי%קוש
 DtMb 6נ) נמועל מ)ק,ס מס 6ין כיקיכ,

 יפרו"
 %כיעו פלכו סוס ומה הקנובית התנועה ע5ס

 לנמס מון י65% ס65 6חי נטכ) mbt~n 6(6 5ס 6ין טסתנועה )מי הנע 65 נ0כרחנמט
b~hיתכועע ואטר ה5%י6ומ נטתי התנועה %ן חלק וגו )נו המתניעע Sb נ0% התנועה 
 הו6 מתכופה 36 יטתוקק ואטר נהכרמ )ס %טתוקק הו6 המקוס "%תת מ15 )6 תכועסהי6
 טהגר%יס %%כו יי6ה 5טי ה%קו%ומ %ן "חל הו6 זה התשוקה 6) קוים 5יור 6ו בשכוח5%וס

 Sb ~התטוקה כמסוקה הו6 הנה טהר5ון תזה %נואר והום ומסוקה סכ) נעריהט%'מ"ס
 0ני6ו 6טר הו6 סכנו) ה5%ויר Sb המשוקה זה עס טי5ורף ר%( עול המניע 6) )יהתכוער



 ב' ח*ק נבוכים מורה לספו נדבוניבאלו
 1Dbn ס%מנופפ ow כן גס יר6ס וכנל ו%6ר התנועומ ססתי %זכול זס ו63ל ד5סרנ
 וה%עלנימ ס%(ימימ ל'5 יס7 ה%מהפכומ מכופומ סעמי %מנועע נ65%הו סכדוריס הגל%יסשן
 ו%5ס 5גד WDb מכועה ימנועע %6כס נטנע ס%סנופע כי ספנפ %ן 6פטל. 6י יגלו(ס

 וכ6סר 5%1ויל Sb~ln %הו 5%ז bSb יניע ע65 מוינ סמו%ל %ן נקי טכ) הו6 עה%כיעטסמנ6ל
 ס%6ונס 5ד ע) Sb'1 ושמנועע )ו ו%עתוקק 3הכלם ו5%ייל- %טכי) %%נו ה%מכועע שנס זססיס
 סנ65%ומ %ן עסווה %ס נ5%י6ומ מנ6י מכועמס 6%טל כן גס (ס יר6ס ובנל וס6הנס3נ

 הו6 %6כס נמנועה הט%יס יכוונוהו 6על סנה סה(ד%ן %ן זה סיסיה 6מטל ו6יוטשילמס
 )ייומ סס ו6ין סתנועס מי סהו6 נ%ס המי nlnS~v וזה מנועס ססי6 נ%ס ע%5ר*סמנועה
 ס6הונ ו)דנל )מנועה ומעוקס ו5יור עכ) הו6 נפע וטס ס%כומס טימיינסו הס%ל)הכלס
 ומכועתו כיורית מ%ונסו סימה (51 הלנ ע%6ל כ%ו ו5(ה מ%,ד %%כו סעונ 5סטפעמוקנס
 %ן %מנועע עיממיינ %ה נטפע ו65 טנוי בע%5ו יס?ס ו65 פטוטה טמהיס כזיעכונימ
 3)3ד הי6 עסמנועה )6 6ך נסנועה טהו6 %5ס הנ5סומ נקכומו ננול6ו כסי%ומוהטונות
 ס?מס ו65 נ65% נענולו 6סל ס%יומד פע)ו סי6 הסנועס כי ל6טוכס 3כוכה. טסי6קנה
 %ס נענור ננל6 הע%י%יי הגלס היה הל6טונס הכונה ע5 עסו6 %ס 3ענול סמכועריז6מ
 המקר 5%י6ומ ווסוינ הו6 הככנל ע5 הסמומ.6נ) נענול כבל6 הככ3ד טיהיה ושקרטסכה
 6על 3ע%ו ה6דון )הטגממ דו%ה הי6 הכס נ6סר ססטגמה כי ה6דכומ %קנ5 עסג"יון
 56 ס%(רמ %ן המנועה ה6ולך נתנועת ויל5ה 63לון 6)6 5%י6ומ ו65 )הס ס5)מה6ין

 ק5רה היומל הג)ג5 תכועמ %ילך נופה סי6 כ56ו 6על המנועס סנטיה ונמנועמט%פלנ
 651 6רקטו' 5קרטי קומל קיכי 6%נן )קופ דעמ כני)מ 5ולה נומן Dp(; 653 כן ט%6רו%ס
 %ס הו65מ נ)מי דנר 6ינו הפופ5 טמע5 6לקפו' נ6ור 6מרי נ(ס ("5 הר3 כמ) 6יך6זפ
 6טל המוס:) כי הר.עיר %ן ינל ימהווס bsn כשו 11Dfl ה5ולס סיקכה 65 הפוע5 36טנר6
 סיה 151 .וה5ורה סהיו)י %ן יפע5 ו%6נס היו)י 6)6 ה5ולס יפע5 65 הכפקייס3הוויס
 טהנני5 כן גס ונ6ר 6ילו חם %ד3ר ו65 3ינר פע)ס ה?ס 3היולי ה5ולומ יפע5ספוע)
 VDb~6י

 bb 11MS ה%קכיס יהווה 6נ5 ס6פ5פוכיומ ה5ולומ יעמ וסו6 גגטס ה5ולס טיהיה
 3ע5 ע6יכו %5ה הי3ע נהייטרמ מ5טרך %6נס סטכ)ימ וטההממ5ס כ%והו גטס נקוג16
 Sb הכם %ן טכ)יכו בהו65מ bSb ספע)ה נרוטס 65עכ5

 כי זה ע) נהעלס ודי )3י ספוע~
 שפערות 165גלמ 3פירוט ונפרפ ס%קוס זה נ(ו)ס נימקיס ס%6רנו ונ%ה 3(0ס6רכנו.
 1Dpnb' יעת והו6 הל6טוכה ספ)ה סו6 סר6סון סג)ג) ה%כיע כי טס ונ6רכוהינקומ
 כי 3הנעס סכנד)יס הסכ~ס ט6ר עס הר6טון יסממף )6 כי ז") הרנ ל6יימ ס%סוקמלנו
 ה%ניפ 6ל ויעיג %זולמו נהכרס %%נו ה%מכועע ויתנועע לסכרמי מ5קי ו(ו3סו ל5וכו כלש61
 ימכועע ע%5ו סר6טון ה%כיע נג6ומ כי הר6עון ה%ניע כן ע6ין %ה נ%קלה טכוי ה5ז%זה

 נע5 %סעטרס 6מי כ) ו6ין ס%יומד %כיעו nS1tb הל6טין ס%מנועע ימכועע ון6סעמקיס
  דעמ (סו (ו5מו עס qnlv'v יסוינ 651 הנני5 ע%5ומ ימן הפטוי ה%הומ כי עניניסטכי

 6מסלוח ו)6 סרכנס עס ו6ין %כיע 3)מי ננד) טס עיסיה גפ) יעטס )6 והטנע6לספו'
 6מל נפוע) כו)ס סטממפו ו)כן הר6סונס הע5ה נו י5יילו 6סר ג6ופן ססכ)יס יו3ד)ו536

 העין )ד ט%6רתי כתו סו6 סי%יונומ nSb כ) .Sb (") סרכ ססני6 %ס %6נס 6ח7ובסכ)ית
 6)ס ע) ול6יותיו וזעסו %6לו והו6 ו6יכו tptb~' דלך עהו6 ומטנ קיני 6נן3זנלי
 ו75ק 6מליו טי%טכו י%7ס 6טר 16 6סליו הכ%טכיס נקפליס טכ)ס כפי %נו6ליססעניגיס

 "הולעתיך כ%ו 6ך וכו' מייס גטתיס כו)ס טהג)ג)יס הו6 כו)ס אינלי והפו)ה ע6תלב%ם
 הלכנס טס טיט ('5 הר3 טמטנ כ%ו 65 ב%6%ל ע)עיז בכוט6 6מד וסכנד5 והקכ) סנפםכי
 הר%יזומ 63)ה ז") הרנ כוכמ טיקתול %ה הנס 6ין וננסינה נ%6%ל לניס עהס גאס6ך
 65לבעס ר%( הס 6סר ו%וטכ5ו וטכ)ו כסטו כיוליומו סג)ג5 )מנועמ קנומ י' עיהיהוהו6
 ונקטול ננמינה גע%5ו 5וית ס(ה. ס%קמר טהיה 6מל המכועה קנומ הככמיס 6ער הסיומכנפי

 1 ע63למיכ%ו
 הל5ון טיהיה יר5ה %הס הכר6ה העכין )טון ט(ס טימטו3 %י ה%6מ 5%יול למוק מה ה'פרק

 נסס ה6נסיס כטינמנו כנוד'6) %דוס כטיר6ה 56 כ3וי %קפריס הט%יס%63רו
 ה%שי5ס ועכין מ3) נקרנ %וט)יס הס בי 3ו יו7עיס טיכסיגוסו %ס כל %טיגיסוטהג5ג)יס

 %ן יט כי ויע 6טל,סכה שמ %טיגיס סס הכה ידע bSV %י יכהיג ו65 נהכהגה הט)יוןהו6
 ה%מויסיס סמ5קיס כ) ע) %טקימומ הט%י%יומ ססכט%ומ (ס נענור ע%6לוספי5וקופיס

 הט%ורי0 פמום יד%ה נו סמ)קים וטפסום הס%י%יופ הנפטומ הט%ור נ)וס וטסנר5ס העו5ס3(ס
 וססש6כיס סט%י%יומ סנפטומ הס ottntnv סס%)6כיס סענו וכ3ר נ%וס ה%וכש ססו%ר3כס



כח ב' הלק נבוכים מורה לממר גרבוניבאור
 יעמ%ט 65 3ע%5ס עו%ייס הפעועיס הטב)יס סםסכרוניס

~'MVA1 
 יטפסו סמ)קיס וט56ס

 ניוסר הוגן נקכומ ותומס %קכות טסם )מי נכנדומ היומר ומס %סס הס%י%יומ מנפטותע)
 %ן 6פי תומו י%6ל bS הפי)וקומיס 3טס קימר 6טל (ה כי רטד 6נן %6ר W1b51pSנכנר

 5הס מכלים 6ין ד%יוניס טיד%ו יזפו סח%ימ,יס טהגל%יס רותה קיני 6גן 6ל6הפילוקופיס
 משיעיון )מי שיטיס 6יכס הגרטיס nibV הכ) הממ5ומ סנקל6 %6%3לו 763ו56קכניל

o)bb6סד%?ונוס מכס %הפקד יילקו )6 הט%י%ייס סגל%יס ו6)ה הטכוס נעטר כמי סו 
 לתוי 6ין מנס הסכלי %לניט %ימס כל כי נד%יוכומ מנתי הס 6סל ססוסיס וכן )ליקנמקם
 מלקים 16 ד%יוכימ הסגה טיטיגוהו )%ה %טיגיס טסג)ג)יס נטהרו הכה 1") סלנ %ינליטננין
 ו75%דיס %וגנ)ומ מכועומ %שחומס עימנועעו )%ה הטפיס כי ה%6מ יודעים טפס6נ)

 %קוילומ ופעו)ומ כווכומ מממיהס 6טר ~tlbSMt זה SSb ויקודלו %תספכות ומכועותשוגנ)יס
 o)nb יויעיס %טיגיס מייס סס הנס nlb~nls טמסמיסמ %ס ע%יימ 3ו והדלגומושוגנ5ומ
 הטפט קל3מ כי כללה זה הנס שהנה )%ה %ע%ייומ %וגנ)ומ פעו)וח %הס יממיינטמנועמס
 יפעלו נופים ג5גליס 5כולס כי ו)כוכניס לילם וכן ד' למקואות קנס הכוסה הג)ג)יסילמקו

 שק5מ ק5מס כסוומ קרל ההוים תלך ונס והמורס והמי ס%5מ ע%יימ 3ס וקטר הז'מתקופות
 טהס כלחס onlb1Sns 6)יסס נקמי מהיה נמס סהטגממס ו)%ה ה5%י6ומ )סס )סבולנעווי
 הע%5ומ ע) נוקל ענדומ טס bib 1'bV השליכה %לך 16 ה5נ6 סר כצו ר6סיו 5%%וה5%וויס
 סגט%יס מומס ונרי6מ סמוע) טוסו %הסיג ק5ר ס6נועי והטכ5 נענדומ עומד סע%5ומ6נ)

 : 5%3י6ומו יורה ו6ס סויימסוסמח)מ
 יטרזן Sb טנ הכנוי 6ין כי 6להיכס יי' כי %6רו יר5ס כלו ס6דס bS'1 קימור וזה ו'פרק

 (mD5nbs ילקה ה5%י6ומ שצנו ויטפיע הטכסיס כעולס יעיין טהטסלניס
 עוטה הקב"ה טלין %63לו הנרסס b1b1 ה5%י6ות %סס יטפיע עליהם ו%טפעוס63%כים

 ומשה יקלק וקטר S~npb %6רס SD מפס 1") והרב %עלה טb'SnDS 5 ט%קמכ) עדונר
 ושסר הטכסיס בעולס סנל5ה הו6 6טל יון נלסון %פכה עהוilb'SbD 1bbn 6 %ע)מ56לי

 ר6טיבס ה%6%ל יff 65~' )דעמ נוכל יונים שלה טפה ונ6ס נענין o~nllpnטס6%מריס
 ויפוק הקטור Sha יולה 6טל כניבו) %)מ נקי במומנע ילקה קמם כן %6רו ונתקוצווקטלו
 נר6ומ מרקה ו)6 נר6ות ומטמע מרטה )6 כי הכחוס כ5 עכין ונסו נ%)ס טתוף 16סידיעס
 המועל ע5 קוממו הטיש %61תמ ס%יוסד מעלו והו6 טלסס סטילומ טילה 6ו%ריסוע%ע
 (1 הסטגומ יעיקו נכמוס לנת גנוט6 6חמ עהנפע )%ס יטן טס6דס )%ס יטן ס6יסלעעה
 סע3עיומ סכומומ ישונו הטינה וכעס לפני%יומ סמי5וניות סהטגומ יעיקו היקיעה ונסס 611ת
Sbר1% וסנפם ניקי5ה קניו 6ערנ5ורומ השסי 6ת השחד הכשיגיס הכסות יכניעו ו6ז סערה )סע)יס הנפט ומוכל התס)מס Sb זה על הקטו ניו) נ3י6י שוי וזמו ה%טומף ממוס 

 %3ר6ס ויגורו ל6ימיו 16 נס)וס ס%)6ך ידור המלק %זה %'ו נפרק 1") סרנ טהכים%%ה
 יפס כמו טסיה עצי גיו) ננועי סול טהוbfib 6 ועמס 3חלוס ולשימי הטיט %דגורלמעלס
 כ* (ס ע5 %טינ ושני ottbSb כיסות )ו כדתו רע כמו , שסיס וצי שכטיס כילות )וכיפו
 עצנו ידגר וטס 76% כורש ס6)סיס %)6ך כצליה %נהי)יס 65%כיס כד%ומ ויסקססימפע) %%י ימס טחן שנטיס 3ד%ומ וימקם נסטגמס יממעל ט)6 %י ולכן הכסוס נענין לנרהנה

 טיסקס %י הנס הכנינן כפט ע) ספוע) %הטכ) טיפע ומטמע ו%דרגומיס הכנו6ס%63ממ
 עצו %י3ר 6יס סיסקס )%י למעלס עצו %דיל Sb 16'1 כרשה %)6ך יסוט ע) הפועלהטכ)

 : עתו וכדהר כרסה16
 6טר וסכהגמינו בנסירתנו ל6 אבל ז'פרק

 סי"
 וסטגמס ירטה %תמדטיס נעניכיס כלה

 טפירטמ* %ס פ) %ולס. וזה הכלטייס נעכיניס הי6 %6כס וסנסגמסונחירמס
 : סט%יס נסטגמ 1"ל הרת דברי)ך

 הגלגל )מכועומ 6ער ק3ומ הר' %ן סס כי הכסרדיס הטכסיס 5%י6ומ D~b 6סר אחר ח'פהק
 קולות סנ)ג)יס 5תנועומ טיט הקדום ה7עמ כי nbs )מיות ככפיס ד' סיסיוכדו

 מ%6ין כטה פימ6גוריט וקיעמ המיום ככפי וקו) %לכנה נתעסה הנני6יס נקפול bs)כן
 הגל%יס טסיו %5ה כי 6ו%ר ושכי ס%וקיק6 כגון נערך oS5b נערכים ערכים קולומ )הסקיט

 העטרה ככגד נס)וליס יס' הסס להל) ולוה %יומר נגון גלגל לכל יוד יחק עטרהסס%י%ייס
 נרקיע הפלוסו ההעמס טעי כנגד נקדטו 56 ה))ו כולס סכ65%ות "ללויס ר%6רגלג)יס,
 לנשומיו גנורות 6"ל המזלומ גלגל כנגז נג3ולותיו המלוהו סמקיס ונגרותו עלנומ כנגדעוזו
 וסערה יה תהל) סנטרה כל ו%6ר סספ) סעו5ס נזם וסיחך )כת כוכני ז' כנגד כןוקמר

 נסמר טסמ63ר כסו נו הוך %עם )ם%עס וסרג5כו ס%רחק סקורות טו%עיס גרתיגסיותנו



 ב' חלק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור

 כי %5מ וזה יטלטל )מכתי ספוקם "ו%ומ מכתי בס כלתו "סר הר5יומ וגו וסעו)סהשבוס
 טהבי6 %ה כמי היצנר %י כ) נסס דגר o)nb מכריס התכריס נס "סר כעיונייםסעכיניס

1~Sb1% וככן קחכ%יס "5) ה%יומד הדגור הו6 התומת כי העיוןb' וממו טהמ"%מ %ה% : 
 ושנינתו (ה ודע הקמע %ן )מעקה וכוכנ נוגה נסכ7ולי כואט הל5טוכיס דעת והיה ש'פרק

 טהמנ6ל כמו )6רנעה המ5ויריס הכדוריס )ח"ק (") הרג יעם כי דע%"ד
 %הכוכניס הס "טר וכוכב נגה יהיו כן bSb 06 שמשר וזה מיות נד' הכרלה סו6ושיהיה
 (ס Ot5Mb1 והסרט 6מד )כדול המשטה כדורי 6חטו3 שיך מי הטסט %ן )%עלההכנוכיס

 י' הס הי' nSb ויהיו טפסרי ס%קמר (ה יהיה )%עלה וסולצ נוגח כטיהיס 5צ) "מסר6י
 כתו %יומרות כחוס הד' %ן "חי ו)כ) יקודות %ן-הר' )יקוד לדור כדול )יחד ונוכ)חיומ
 כשעטה נתורו כ) כי 6%י וסניכסו (ה ודפ "%ר וטה חיה )כ) מניס 6ללע ויהיותינטל
 נוב) כי קרוס יפת (ה כשיהיה 6ב3 %6ת נטיהיה נצולו טנת)ה )6 זה ע) כמאה%רכנה
 הכלוניס כנמי נקוא כענין (ס סו6 סנני6יס יעמ הכה קדוס י"מ טסו6 "מלי בי)ותר
 וכעג נגה %תדרים היו הר6סוניס סנה יהיה )6 "1 כן הענין ימיה יבר קוף "%רווזמו

 היעומ %קטר ז") כסהרנ כי עציו טהעולומיך %ה )ר"ומ תוכ) ינזה סס%ס %ן)%עצה
 מסטה הכדוריס %וניס היו ו)(ה וקמל ט63ינוסו כחו (ה %נוצל והנה (ס ודע הדעתזס הו" יטי6ל חכתי ודעם %קדם הנני6יס טדעמ על ר1% סו" הענינים 1Sb נכחוהקיועות
 %%נו גיו) קוד וזה החיומ )מני לפז לורות הכוכניס קור"יס הל6טוניס סיו כן כי1"%רו

 ה5ולוט SbV", וזה הסס המל"כומ כוקלו נו הלורומ בענין יקדו%יס ים גיו) )מורט רמזכי
 1nbV %ה והוך 6יט ימה)ך נל)ס 6ך מהעליון ו%קנ) סע)יונות האורות יו%ומהטמאות
 נט%עומ ההרכנה נעורס "טל סלולות )סוגו זה המלי קטל הו6 הכדוריס נ6%הנפ)עיוק

Sbטיללה )%ה ההם הכוכניס נחו) הט)ק6%ות נעלי 6ותס יחקקו ולזה סג)ג)יות ה5ורומ 
 וסלולם הט)ק6%ות נעלי %קולת קול ע) יכ)כ) הדגול זה התמלט נעמר 6נו 1"%רעטיימו
 הו1Sbb 6 %ין טכ) ירקותו 5טל וס%5חיס חיים 3ע)י %יני מס הסרכנס נעורס וכלס"טל
 טתהיינה כמו התצל נעלי המין קותו %קיטי 6יט לורות יירו 6טר הגלגליות הלורותמחס

 6סל טג6ג Sh )אורת נט%עיס והכמטיס נג)ג)יס 6סל סעקרנ ללורת כטתעומהעקלכיס
 %סמ,רמ וע)ייתס הג)ג)יומ האורות נצלו הכוכניס מו) יניטו ס5ל%יס נעלי וסיונגלג)
 להפקייס ר5ו ob )הס %תח)עיס 16 )תקנס ר5ו 6טל נ6נכיס לרולותיהס העת כפותוויעתמו
 )זה %ט) יהני6 צרוך (%ן ע)יהס יעמוד ~.ov %(ה שיקנאו נפה ירקה הנה %גנו)סויגרשוס
 יי' )עולס הנניף ו%6ל וימה זה ע3 %עידיס הס הנקיון ואעמס קלסו (otbSD%עניכיס
 6מד tfl Sa~a(os ו)%ע)ה ויחלו נטעים נ5כיברך

  תלי
 ע) לצמרו למז הו6 בו כוכב  6ין

 %ן 1nbS ל"יתיו )6 ט%6ר ומה btbSb~, ל6טיהס SD נפוי הכורי הקלח כפין רקיעמיום
 : קיכי )36ן נהלכה כמג הוSb3 6(A~ ראימי "כיהסי)וקוטיס

 מניס סי' והם הכמום %ן מניס וד' המיות כנמי וסם הגלג) )תנועומ קנוח י' אלו י'פרק
 6מר ועוד 6יס יי' המיות  ידי כי ל%( עוד olb פני חיה )כ) וטס לחיה6טל

 6טר 6)היס ט%)6כי כפה שאריך כתו (ה כל ננצל %רכנה ונתעטה וכו' כטתנחןט6מה
 יולייס וטניס נקטיי ו6ס נ%ומ)ט ob עו)יס טניס יומר )6 הד' nb(o ויולדים עו)יסל6ס
obהס )"חי "ין כי הקוקס %מירגומ 5חמ נתדרגה נקכ5ו וס6לכעה נקטור ו6ס במומנע% 
 סהס עוד "חי %ורכנ %הס וימסווה ויתמזגו 'קסע)ו וכולס מקוטס.7וממית 6חת לורהזו)מ
 וט)יט עולס סקו)ס טרוחנ %זה)%יו

~ob 
 סיקסק %י ויש סעו)ס ט)יט 6חד %)6ך טרוחנ

 הננד)יס האכריס כי עולס ט) ט)יסו סה63%ך %63רנו טהנל5ה 6חל ויטמר ג7ו) מפקכוס
 מנס תדיד הדעתנות הגומות והסלימי הגלג)יס וסטני הנ65%ומ חלקי בטאטת "חד מ3קהס
1Sb'הטמיס רומות וד' רוחומ ה6רנע הס 6חמ נתדרגנו כלס טנקנ5ו הד o)tb bSb 'הד 

 ואיך פולס על סיטו והוט הסחיטי החלק זס 6)6 פנס ו6)ס "חס נתדרגה טנקנלו%)לכיס
 הד' 6לה וקח os~t ט) טליתו ה%)6ך שהיה )מה כי זה ע) %סיג וצגי וסיס עולס*היה
 ה63%ד (ס יכטנכחן וטניס עולס הקולס טייחנ %זה ונבשר ההון ה%)6ך %הס 6ח7 כ)כ6)ו
 והו" עולס ש) שליטו שהוק ההוך המלקן 5ל5 אינס ט6רנעתס נלקה%סו

 הטקטי המלק
 טה%)6ך סהני"ו ותה ה53ה 5ד ע) נ%6ל והוך הקפק הותר ונזה הנבל6וח ונחקקיהעם)
 %טית תלי "%לו %הו S1b~S יט %שים תלי נו שהרצין כתרטיט וגוייתו %6%לו עולס ט)ט)יטו

"(1
 )היות (ה עטו כי ,ס ע) %טינ ולכי התכוין טהו6 6חל tafl "חי ע) סמולה %מה הניצו

 ניומר הראשון %ן הוסמעו הנ65%וח כ) כי להורומ יקלה 6נן על תורה %עוממת מרטיט%)ת
 ימרק הנמצרות חרקי %טרסת 6חד כ) כי )הורות מנית ה%קנ) כמי )היום טיוכ) וטקספוג



כט ב' חלק נבונים מורה לפפר נרבזניבאור
 %%כו כל ר5וכי %%כו השכי סמוק עלו). %%כו עלס %%נו הרקבון החקק ח)קיס )סכיר6שוכה
 לתה יר5ס 3פנע )%טה יורד והול נקטרו בני %%כו ק) %%נו סש)ישי סמוק . חלקיהכרמי

 : %רכנה %עשרי ימ63ל נזה כי נו והקתכ) שכזכר %ס כ) והנן וקטלו ה6ל5י מחלק הו6סע%5ומו
 העונרת העגונה הי6 משוה וסקו כו קפק טלין %ס ו(ס הסוס סקו דלך השחס דרך יראפרק

 על עודרת ככנת :וים ע) עוצית העורס %רכז ע) )מעלב D1tbb הילך%ן
 והשיכה והיום הפגעי השופן הו6 כי הג)ג) קפני שכי ע) העורר והוה העגונה שופןעגונת
 החלי )ח65ין העולס טותך העולס ISnb sbwba ססו6 הקו כי תחתיו העו%ייס )כ)סוים
 וזוית שוה הסוי הקו %ן שיהיה %קוס (ה נ6י סקט3יס %סני ורחקו דלוס )5ז ומץ שפון)5ד
 36) והשרו ישר קו ע) עומד ישר סו6 שם יחי 6שר השוות הוויות %שמי 6מד כ) סו6כ35ת
obעוגי מוך קונג קטן ג)ג) הו6 הקף וג)ג) העו)ס )טרכ( 'ר5ה )מרכ( חין ג)גל ין יש 
SaSa(תכועותיהס ויהיו %יוחד נג)ג) %הס כוכח כ) טיסיה י%כע 1)6 גרו OS1~ ויתמ)פו 6מי 

 ob (ה ש3ע3ור כן 6חר ט%6ל )%ס (ה והנה וקטנם גד)ס עלך כפי 61'חורכמסירות
 התוליית והתססה %קוס וכמן 6ר3עה ה5%ויריס הכדוריס 3סיומ מקיר נפקד סיס )6 כןהיה

 ההלג) זס ג%6נת עסקנם ולפי מכסית כעשות גלמי שמן %6רו oenn עד לנותשהקנות
 6משר ו6י %6ר הר6טוכה המי)וקומיס %ן הר6שון 1bbns שרקפו' (ה ס%6ל כצווס%כסג
 nDIbn שהכמ65ומ כקו מהכוון 36) ו%6ל ירושו השכיס פוי %קפר %יכוסס שיכלו)מנעתי
 העפעמס 'PD 763 עוד ו*ר6 ו6ר6 ו6לSbptD~ 6 %6ר ו)זס מ)קיס )שלשה יחלקוהנורץ
 כלו שזה וסמי b3'V %3ס נוס כיבל ה)6 %השכ) הג)ג) %מוינ ש%6ר שמס olnb הי66יך
 ע6יכס 63רכו כנר כועס העכיכיס ו6)ו %6ר גר6שית .%עשה וקוד %לכנה )%עסהלמז

 ושנטר ע%הס %קכיס 6כ) מולתיכו ומכפי כ3י6יכו וב6רוהו טנ6רכוהו %%ה דגלקותריס
 %הטס סספע (כלון ני3ליכו טככמ) ולחל וכו' וטללה מכסה 6ו%ה שוטמינו 5יעכיכס

 יכונה 6שר הענין ר") לעמתו )ך טננ6ר קריך ערו מעסו 'b~b כ65% כ) כיו%הסכ)יס
 משפע %6תת הנכם 6מר 6)6 העולס חזות יונן bS כי העו)ס נחדור 6דנר כך וטמרנשמע

 : המשפיע)בנע
 )סשי3 %קוס הכה ושין ה5ורומ וכוחן הפופ)  בטייפ  די 3ו שית %ה שטרנו כבר י"בפרק

 ולפי (1Wb שכני %ה להמיר 6ין כי גס סקורה נומן מום) %שהכה שקברו%ה
 נקערו 1"ל הרג היים 6%ד ותה והסדור סהייסרה  נכסיכת שקמרו מה כקם געלנוהפנין

 ים הגעת הי4 המכופת %4תת כי בה0  תלופס 6ין ולזם  ריטון רטטכן יתסדיו ליססלורות
 הי4 %ה סתכופס nnbb סנה ר1% וכקלו סמסס נלי  בהדרגס ר4טון ר4טון נפל%סינכח
 ל") מיוחד כלחק סכוכניס יעסו זס כ) 63מרו הכוכניס ~(DDV כ) ו%6ת כ)) 6'ךוהנן

 %6סת זמו כי הכוכ3'ס )%שמט נככק והסנה לקלת ק5תס ועלך %%נו ורחקם )%רכזקונתם
 כם)6 ענין השמע %63תמ ודנריו כפרדים %ק%%כיס רמו6יית הרכנה הו6 כקלו ס%סמטחכ%מ
 הקנה גגה והנס תוקפת קליך 7,6מ6ד

~Db 
 13 לולה D"D %קוי עתך כי הניקו בענולה

 פעלו הו6 כי עתך כי ולארו תמק נלי החיים הו6 6שר ה5%י6ות כקופר ה5%י6ותשפע
 היה %6כס המלק וכס והנינהו נקצרו המרק השביס ולוס הו6 הו6 %3ס 13 וסוףההיוחד
 (") הל3 373רי וקין מיומו 16 העו)ס נקד%ומ ה6נטיס גדעת ס6%מר DS(' לקדלווקוי

 6וסניו: על ה%6מ ס%שפיע ית' ותחורה שנוי 16 והחילון המוקפת שיקז) %הולדורס
 מתנועה קמול הו6 השן כי ייעת כ3ל זלן %6מס ל6 (%ן יחוס 16 (%ן סיעור (ס כל י"נפרק

 )6 לי הזען מניט ושתצמר קודם 6) כטתמ)ק המנועה כי 3ס ושתסחר3קודס
 %%כס וכתשך למשן למסון 3ה הים כי הזמן חלקי ומס ומעתיד העובר Sb 06 כיכמלקה
 כטכ)קח כי כתו ותהותו הפן קורת הו6 ססו6 ההליטך נשכל יוכר) וכששר ה5%י6ותס%שך
 הסטך ונכלל ההחסך דתות כלקח וכמשי הזחן סו6 הו6 סיס התכועה סכסך הו6נסה

 נכלל שהוbib 6 (%ן %6תת )6 זמן דמות סי6 נעלמו %ומזפ מנועם בריכת נלי5%י6ות
 5%י6ות עם bih הזמן 5%י6ות י%כע ו)6 הזרן חודש שנלקחה %יד כי )תנועס דנק%קלה
 יטותס הכס tnlb'bfl שעול 16 ההמנוטעות הכ65%ומ 5%י6ומ וקולס התכועס יקנ) 663של
 הו6 העליית סקנה 6נ) *מת ס(%ן קנה מעולס מיינ 6של 3נ6ור ס%6ר ומס נהכרחהזמן
 %הזמן סהכ65% וזה נעלמן ס5%י6ות סח)וסות %סכ65%ות והיותו 3ע%5ו הזמן פ3עסקרון
 הגיע )6 עייין והעמיי היה כנר והעונר והעתיד העובל 3ץ %ביי) וסוט העתה 6)6קינו

 נ65% הגלתי 11ן מסונר הו6 כן ob הכה' חלקיו (ולס נכ3 וטין הפן %ן חלק "ינווהעתס
 הכ65% כי הזמן %6תמ סעולס Sb טה3י6 %ה זהו כ65% דלתי כ65% הנקתי מןוה%חונר
 5%י6ותס יטכס 6טר נעצבן הנשקיות %ן סו6 שסזטן כזה סתסוכה %6כס הכיול חטרהחשר



 ב' חלק נבוכים מורה לפפר גרבוניבאור

 סכ65%ום %ן הי6 המנועם והכס מכפש פוס) הו6 וס%פפר הטפסר סוגו היה ושכן הכפשח5י
 ומעמיד העובר %ן %סונר שס(%ן כהו והצמרמר הקוים %ן %סונלמ כן גס והי6ה%ומשומ

 זוטס כי גפנעה שהו6 כצו 3ה מנפש %פע) סי6 והפנקס סטנומה ר") סתנועס ספירמכי
 שסו6 נשם הכפש %סע) %ורכנ ombt5% %6נס ש5ס 5%י6ומ ט5י6ומס 6י1 סלנל*ס056
 %ש)%מ וסכפס 3כם 6)6 טכס 5%י6ות )סס יהיה bS הנפש יהיה )6 ש6)ו ר") %מס )נססמוו

 כי ה%סש3ה הפערה ואעכס %קו53ס 6)6 6)יס רעו( איכה כי המנועה כענין5%י6ותס
 הנוגעת סי6 כי מציד נוגעת הי6 6יך %ס ננקודה ס%מנועע פיות סוo)nb 6 %%גהסנ65%
 סש%ש 63ור כענין 65%5 %הניתי הנ65% יוטכ) )6 כי %%כה מרק bb שייי%ז שפשלס%תד3ק
 עכיכיס שכי נען קוניו ו)6 הזמן נענין וככס ותגייס המ)קיס מקמור והנפש 5) עדהמגיע

 על %תוסנמ נסתי והתכוצה )טמנועע %קרה והמנועה )תנועה טסוינ אקרה סהו6 ר'3)בי
 נאפך הזחן l'bV והוט הזרן ענין מעלס כן גס סייר 6טר (סו 6מד ענין 3זה קולן 36)ענין

 שהו6 %פני נטשך סו6 כי )גור) המכלית שירשך %ס 75 ע5 מתיישנ 65 16 ממיישנ)תנועה
 ו)6 מנועה הי6 נמה תנועס )כ) יתייק 6נ5 ס6ישי )נושקו האקלס כ5%י6ומ 3ונ65%
 סנ%נס %ן המקפל )סיוג דומה יומל סתכועה %ן הזחן מיונ מיה ולכן סמנועומ נרנוייתרנה
 תנועס )כ) 6מד ס(%ן הים ולכן 3רנויו יסרנה ו)6 הנטכס ננפש ישמנה )6 שהמקפלר*)

 )6 שהסכין רמז 3כסש ו6פי' תנועס 6י(ו וישיג גמעעה יהיס 1)6 סקוס נכ) ונ65%וטתנועע
 ס%מנועעומ הכ65%ומ ת5י6ומ ושיעול סתכועות שיעיר הגולמו היס ו)(ס %קוס )ויורמזו
 תנועה %קפל שהו6 ה(%ן מגדל היס ו)כן ע%5ס התקפל שישער כחו %תכועעות שמס%ה

 זס )ך ש6פלפ %נקמי )י Db~1 6י ומשיגיו סזון 6תממ ולעושק נתנועס ונטס6חלנקוים
 וקולל הצן נעכין (") הלנ סקולו %ה כ) 3ו )ך ויונן הניקנו הדנל"ס טק7ל 6סדהגדר

 6של סכמל7 הלמד נושקו 6של ס%ום)פ התקפל יכלו) כי הקוג %לו5מ ילון %קפלש%6לכו
 נזרן שיהיה כמנק זה 6י pSD' כ5 ויכנו) ס%לייס למד"ס כושלו וששל )3ל %וכה טיפלסו6
 %השהפר ינדי)הו כי הנד) הו6 התנועס %61לו ס%שער הנקלש 'והו6 ס%קפל %ןהשני

 ונ%ת6סר נקודם %61רנו %יומי דגל %קפר 36) שינילנו 6מדיס זס 6י %קמר וש6יכוה%ומ)פ
 עb~b 5 טרקני ת6ל (ה נ6י שיהיה נחלק (ו 6י pSn והו6 ס%יומי ההני) %רו5מירון

 שייקמו %3ס ו)6 קנו5ס )6 )מכוצה סכוכה ס%שעל ר"5 התקפל הס וה%מ6מרשהקוים
 מקרס כן הנמרק סדק שאס וכתו ונ6ימול  יירילי  את6מדיס הס נעה bb יסדהס)קיס

 3תכועס %6לו הו6 ס6מלון וההנד) הנמרק מ6ל מקקי הס 5הס 6של וה6ימול ההקד%סר"5
 ושמ6סר קוים יהיו סהס והמ5קיס סדנל סדקי יהיס כ3ר )מנועם ס%שער ל") שהתקפלוזה
 וה%קלמריס הקו%7יס ממנועה עניו 6שר סלסק סלקי הז%ןכי סו6 הזה נ%יןס%קפל ימיהו)6
 6ג5 5%י6ומה נה%שך טשעריס b,(o הס כי )סכועה %שעריס הס והם הצן 6יכסגסנה

 משקי סס וחיסול בקליתה ה%מו6ליס ההם כשסח)קיס 36) וקניה גכ%ומה ר')3ע%5ומה
 התנועס התסך כי ו(ה ה(%ן nbnb סו6 6( והיק 5%י6וסס נה%שך )ס %שעריס סיןהתכועה
 ob כבה וזה כ%שכיס סס נסה ה(%ן_ר") הס 6סר וס%ת6מי הקודם מעשך _הו6הכמסקס
 ישקר bS כי וקימור 3קדימס (ה קול עם (ה 633 כי ס%שך שחנקי שפוע) ו%ס6פריסקויס
 כ%ותס הו6 וכ%ותס סמכועה 5%י6ומ הלשך וסו6 5%י6ות הטשך שם יש ה%מ6חל עסהקויס
 נה%שך ויפנס וס6יסול המהירות כמי 6מת טת5ועה טה שעור )למשרות ס%שעריסוסם
 המכועס טקסל %לירינו כשתבין רשוי סזון קוד 13 כי מענין (ה וכנן (%ן לזוכת עיון3)י

 סישועל %ס %כ) קמן יוסר שיהיה י6יי הלשעל כי %שתנה 6.5%3ומ 6נו נה 6סלהיו%ימ והיי ר6שונס נ65% הזרן 6שר 3מכועה והממסמר 3קו7ס ו%6%ריכו מנועם כ) %סערשהוי
 המנועות )ק6ל ו5%י6ותו התכועה n~rb ו3ע5טות ל6סונס אשער מזתן היס סקוג 63ותו3ו

 שינס והשנה והמגש פיוס פיס ו)(ה ה(6מ סמכועה ונ5%6עות יכיס הו6 %6נס )ססושערו
 6נן ש%6ל כצו )הס וסיין סשטי%יי מגרס )תנועת הכשכיס סס 6סר סזון חקקי (וקתזלל
 עולס Sb יי' קורל מיה ופה וקדרו הקודות כ) 56) %סולקם הו6 %ושכ) שהו6 עסלשד
 והממיש ה56וה 5%י6ות שכו))מ קליקה )מונו זה שלתר %שיישי כ"ס נפרק ז') הרגפירשו
 גר5ונו הטמירנו השם 61טרו נעיה עוד (ה 6נ6ל ומס e13b שהו6 גרס ירשה 6%סוהסוקס
 6bS SDDג)

~Db 
 וקורו %השפעתו זורסומ ושהכ65%ומ 6%מו השתסדק 6נל יללה סעדל

 כי (ס S'D1b %6מי qlp1S'D 6ין ית' סשס עס קדרון ש6'ן וקטלו 3ו 6של %סנדולוקיוליו
 , ז") הלב שהביש עקייס עשל אהס)חה 6סת והיק nwnb נפרשה D11bbהי6

 התוסרטת הסכועה ר") נפקדת 1)6 סווס )6 הסנועס כי %6ר 6רקטו' כי ואומר י"דפרק
 ירקה ולשנס (ודמה 16 יורים %יומרת מכועס ס%ומ)טמ כמגועה ירץ)6



ל ב' חלק נבוכים מורה לפפר גרבוניבאור
 נ%ללגמ סמכועה ונכל) העולס נחלקי סנ65%ות הת:ופומ 6)ו ר") סככרמת ממנועםגו

 נכ) מיות הי6 כ6)ו והיש המנועה קרס )6 הכס סנ65%ות סרס bS ו6ס ככ65%ותסחיומ
 )ו תקים %תמיט וב) כלקית היחס החמישם סמ:ועס 1bb 06 שהוט מינע טיע%ידוסו%ה

 ט63 6מר וסתמדשי )מוע) 65תו סי6 לו סקוז%ת וסתנועס נפועל סיותו קודם יר5סמגועה
 מסיה הכה )מוץ) 65מה והיש מנועה )ה מקדם סר6שונס מונח 6של המנועה סכםהיה

 ס6מרוכמ סתנועס כ65%ס גה 6שר סתכועה b'o1 הסי6 סמכועס קונס כ65%מ 6"כהמכועס(
 נ5מיפ והי6 נסכרת קוי%מ nbr נ65%ה בה 6שר סר6שונס התנועס ר6שוכה סונמה 6שר)ס
 6שר עם הל6סונס %שמט הי6 הר6שונה עם הבחלונה UDnb כי תכ)ימ נבתי Sb מענין'לך

 יהיה ו)6 תכלית )גלמי נטני )ו קילס שנוי )סכוי ויהיה כבי) הוים נתסוומס 6שרלפניה
 הניקה זהו %סם %6ל , לו הנפטך הקמרון 'b5% )6 הל6שוז 'מ65 ונקבך ר6טון שנו*טס
 %ההעתק הקנה כתו התנועה היה כפית ההוום מתנועה ותסיה sqt סרג %קנית6)יו
 גשם הי6 כקלו ונעמק בהעתק נ6חרונס הל6שו:ס ר") נה שתסיס 16 %סהשתכותוהנוון
 6יו גזו) פ)6 %קוס תה הגיוסן (ה (ולח ע) מלכרו )פרש 6סשר ו6י ממחזם 16חקתנה
 נש%יגי 1)6 הסניעי נ%6%ר )1D~lb 6' דגרי נכ) (ס (bSn ו)1tplb 6' נשם 1") הרג%6ר
 ו)6 מנועה )תכועה טלין %3ופמ נ6ר כי (ס הסך %6ר 6נל זה גזולמ ו)6 ענפי%ש%ע
  שלתנועה סי5ויר טפסר ש6י והוך הפרטית המכרעה ונין הכולית המנועה גין נזההני)
 נוף המתנועע כמו )תנועה כושף התנועה טמעה 06 סייס %כ' 6חד ע) bSbמנועה
 %ה כי וס%:יחס החכותה תקנ) כן (ה ס"ה לו כי שקר וכס ס%עעיד סנוש6 והוט)מנועם
 והיק התכועה שתקנ) סקל הו5 הכה המכוחה הסך והתנועה ס'כומ ירכו שימכועעטדלכו
 המנועה חדוש שיהיס על 6טר והו6 שכי שופן ע) ו6ס bDM'1 נושט שימיה ע) ס%כומהסנועס
 מתר שתהיה לתנועה נוש6 6)יו שתהיס %ס לתיון ע) כתנועה המנועלי שתסיה עז%מנועם

 שהתנועה שכקהל כצו יגס %ש) דרך הלונן שיחמוס כצו מתסוס טהמנועס נשנ%6ל וזסלס
 מדוש סיסיה עד כן הו5 נצה שנכם %ה סל%ומ )ה מהים 6מביה 6סר התנועס קודס6שר

 סו6 נסדרגה ס%תהווס ))יבן 6שר ושההות הקודשת סת:ועס לחדוש נע%5ומ נססךהתכועס
 )קנוי היה ש6ס כן גס %נוקל וגס שקר וזס 5%'6ות )5%י6וס פעלו לנע) שיהיה עד%תהום
 ר6ש יסים )6 וכששר 5הס תכנית 6'ן שיןמס (b5% שיהיה ID1b (ה 6י ע) נע5מומ or1שנוי
 נע%5ומ שנוי השנוי קודס ט6ין %נושר הו6 הנה P~nbb והוט סכ%שך טי65% ימכן ל6להם
 שגויס נוסט נע%5ומ 6ינס שסוט ר") הם%ר הכרת %פני שסכוי השתנס שכקשר וזסהמיר %פכי ג"כ ל") ושנית נחקרה ר") ניקרס שכוו שנוי כ) קולס טיסיה יחויג ו6ס מכיסנשום
 o),b טה,6 ר"3 ה%תחיטת המנועה טנע %פני ל6 נסתכונניוס יבעו לפי  ו%ספעלרניס

 %מני ר") ושנית נ%קרס כן 06 וסי6 תנועס )ה שקד%ס )ה שקרה 6נ) %סנועסנעלסות
 6)1 שני נין הכל) היה ולץ הנה ימוינ 5של השקר יחוינ )6 המזידי והפוע) החמרטנע

 ויהיה פעס וירחק פעם הנ65%ות %ק5ת יקרב ת%י7 %סמנה 6ח7 הכה טיהיההמ6מליס
 ימשב הנתקלס %%ס שנע%5ומ %ה יונדל ונט)6 יסיס ש)6 6חל הנ65% השנוי נחרוטהקנס
 לפי כן העכין וטין הר6שון 'b5% )6 כישו ס5חרון יbSN 65% 6%יס ס6דס %היוםשיחויב
 הו6 הכה תכלית זולת Sb מ076 6יס היות וקולס הזוע) והסב) הטפש והול נ65%שהלסטין
 ו)6 נעלצות יפוי שיקדם עי )6 נוב%5ות פכוי לקכוי 6'ן וככ)) נעטרות ו)6 נפקרה%חויג
 ס%ת6חרת 6) הקודמת התנועה ימק שיסים ר") לס ש)%ומ שהיל ע) ת:ועס )תנועה טיסיםע)
 6) התנועס ימק 16 ששליו ים 6ל התגועייחק

 הנושלי
 6יך כן זה טהיס ושחר האעמיד

 6חר כ65%ס נס 6שי הת:ועס וסיף הכועס )ה תקנס התמדיר סת:ועה 6)ו 6רקטו'י%6ר
 6סשר bV' %ס זס פרטית 16 כלליח מסיס ה5דדיס %ן נ5י תכועה )מנועם שקיןססתנ6ר
 %(0 סחשנ %ס הו5י6 %%ה 6דע ו)6 רעמיו ול6 556ו פניםכשוס

~)bb 
 1DWnb' %6רו 6שר

 6שר כשרש 01 )פי כי יר5ס כפקד ו)6 הווס ל6 ה(%ן זה כי י%6ר כן גס השרש (ה ולפי%6ר עוי . שינ6 כחו סדרך 6ופן על סו6 כמקדה ו)6 טווס ל6 סהתנועס ר"ל סזרוש (סצ%6ות
 ה(%ן כי כפקי ו)6 הווה )6 סזון כי י%6ר נסקית ול6 הווס נסתי טסתנועס והו6נקרו
 סתכועם כי lbf3 636 מנומס ושין נקמי סו6 כשסית שהי6 ושחר )ה וזנק למנועהנטשך
 יפע) 6טל הו6 טהז%ן DS' %1ן ,bSn לob 6 ושתצמר ollp י65% ו)6 ושתצמר קויםנס

 וס%ת6מר נס הקויס מנס ה%תנועעיס ולוקס %מנועעיס 6ינס 6שר נדנריס וס%ת6חרהקוים
 הזמן שהים 6מר נפנועס ~bS (%ן יוסכ5 1)6 סתנועה %ן כמשך שהזמן )פי נע%5וססנ65%
 ישעיו ו)6 נקמי נשה(%ן %שעריס היו הקוד%יט o)"b %%נה ונ1לת6חר נקוים סתנועס%מפל
 הזמן כי %הווים היגריס כל טיהיו לפשר bns' יי%רקטיק טען ו)זס נתנועה נתשךססו6



 ב' חלק נבונים מורה לספר גרבוניבאור

 התשיכו %התנוסס b~b' blb )6 שסזון עעלו 1)6 %הוום נטתי והוט ה37ליס %ן6מי
 1)6 השפיס )תנועת כסטך שסזון סודה bloa זה מפך )ו קלה 11DbSDb %6נסננ5מוכה
 כפקד ו)6 סווס )6 הר' )יקודות הששיתף סל6סון החסל י%6ר 3' ירך 3נ5חותס.יודם
 ה6ש כתו לתו( הו6 3מה הרתח הריסון טהח%ר כצו לעסין ממר הו6 נצה לעלצוירשה

 מטלר והוי משק ויטיל קולתו והו6 חלק יפקד כי סני וחתר Vb סו6 %3ה ויסידיתהווס
 ר"ל נתהוה %%נו 6חל חצר )ו הים ר6טין חמל הו6 נסס הו6 הריסון המצר היהס5ס
 וסוט %%נו ה%תהוס זס עיסית ורשוי מכלית )Sb 6 סחורים וילכו %%נו יתסווהכוש6
 %3ס לורה 3ע) ל6 חתר ס:חנוסו 61:חכו הסוים 6יותמ סהי6 לורה נע) הר6סוןהמהר
 סתרו יח"ווה כושי )ו היה 1Sb1 %ד3ר הווס 3)תי הו6 נהכרח הו6 כן 06 ראיין מתרהו6
 יהיה )6 כי טיילי אייס נ65% ויסים סנוש6 הו6 הית לורה נלי מסר נעלסו טסו6עם
 פטוט יומל ד3ל י65% )6 כי 3ו יוכר נייר %%כו יוני) ו)6 כל) זולתיות סנופי וניןנינו
 היום עהו6 והוי נעלנו הער פשוע כ5ס 3ע%5ו טהו6 ימר ססרכ3ס ונעיר%%כו

 5ין )3י
 התורכו Sb'1 סרכוז ל"ל מסכי 3מ%ר כענין היולי יהיה 3ה %%כו חלק טסיי ע) לולורס
 כ* י36ד )6 קדרון כן cb והוי שסיית ולורה ריטון %חתר %ורכי 6ט הו5 %3ה כיכ6ט
 מפקד 'ט6 )6 3ע5מו סעוד טהו6 ולפי 3ע%5ו ה3ט) זס כקו %חויי מיה נפקד היס6לו
 יגל וסוייתן גו החלות סעורות המקי יט6 כנר ו6ס עקרותו %6%חת מלק וסטארחלק
 3ו 6סר סיין מותז סנעתכה למי חותן עהטתנה 3כ6י טכ%6ל כתו 36) נעלנו ענוי 6יןזס

 וכגר ופע) %כק %ורכנ שההווה לפי והפעל הכמ יתקבע כפקר ה:חנוהו 6)וו3כ))
 מעולס. נקר%ומ ימיי3 ג"כ וזה סקר זס הכס הפועל 6ל השתוקק ולזה נכמ עסוקהסייר
 מקנונית סתכועה כי סספוך %ן י3ר 13 5ין נכללו הג)ג) חכר כי י%6ר )ו ג'ירך
 %זולתה )קנונית ספך טתהיה ראויה יותר היסרה סיכה המך )ה היתה 06 כי )ה הפך6ין
 )סנופה %תחלפיס וסניהם הקרוני ותנועת הגננוכי %תכותת %עוינת הקנונית שהמנועהוגס

 %%3נו יתחלמו כי )הרס המך עהיערה 6חר )קרונית הפך אינה כיסרה והמכועההיערס
 %6נס עהחנועוס וזה )ה מסך 6ין הקרונית סת:ועה הכה 5מי %הפך יותר )ה וימיהואליו
 ט%%:ו %ס נסס עסיס 6חל הקנוניות התנועות 6ליוי%6נס ונסה סכסכו %3ס המכיוסיהיו
 וב) הפן 6'ן סקנונית התנועה הכס הפכיות 3הס עיהיה אפסר היה bS 3ע%5ו 6חיואליו
 %הסכו יתהווה "%נס נסקר כ) כי ההתהפכומ %ן שנו %ה הפקדו קנם %6נס סימקה%ה

 הגס%יס כי )ו הפך ע6ין otnb נפקד שיכו הגס המהפכות נו 6ין והגלגל הפכו 6)ויפקד
 טסם לולתס 5%ד 3הפכיס יתקלו o)nb הגס%יס כי הפכיומ מגועתם ההמכייסהפטיטיס
 הקנוני הגטם %6נס 1bsnnV כסו הפכית תכוננה )ו 5ין הקרוני והמטס התנועותהתחלות
 וינ6רס תכשי 3)י %מעליס ר") גזירות ויחטט ממהווה שיכו נפקד טעינו ורה כפקד5י:י

והוי
 )6 יפקד ע)6 וכ) יפקי )6 ימהווס ט)6 %ס וכ) הווה כפקד וכל נפקד סווה טכ)
 משיד הכ65% 3ין י5%עי הו6 %הס 1bb כל ושכפקר הסווס כקרוש %וסתם וזהויתהווה
 3ק5מ כ65% 5") וסרועדל ס5%י6ות כח )ו %מס 6חד כ) טהיה 6מר ס%תנגזיס מסדוסכעדר
 תציד הנ65% טהס הקלוית %טעי 6חל %כל לקח 6של הו6 והתצלעי 3ק5ת נעדרהעתים
 %מסמך %טניהס 6חד כ) וסנה געינו 6חד י3ר על ימהמכו נטו6י0 סגי וכל תסידושכעזר

 וכ) נפקד הווה טכ) מנה יחויר חדרוע)
 והבטתי סווס כהנקתי ית63ל כן וכתו הווה נסקי

 3)תי *היה )6 ע6ס וזס הקותר %מפוך נסס וזפ כטוס חרירו ע) %הס 6חי כל יטונ'כפקד
 כמקד סווה העזתי היה ו6ס והתקל הקעת מולקים הס כי נסקי הווס סו6 הגסנפקד
 מיופו לפטרות %מחדק כל )ו 7' דרך הווה, 3)תי נפקד טסנלתי יתגלע (ה ופדאיון3הכרמ נמקי 3)תי סו6 סווס nss~ 6"כ עקל וזה הווה סנטתי יהיה נפקי סווס טכ) התנקרוכלר
 מייד ההקדמה ו3(6ת 3ז%ן )ו קוימת טוויו לפטרות %טת:ה כ) וכן נזמן חדותו עלקודמת
 ע3 נטען הרכס נוס ז") הל3 ק5ר התחמס 1)6 תכלה לה וטלין הקנויית ההנועההתוניס
 ?6ת 3ין סהסיחקות סיעם נסחטת נרעה ט6:ו 1Mbn )%ס o)nb %מקומו (ס סיעטכ3ר

 שפטלית התמיט כ) ושוטר זס ימניח 6יך 3ק5רס לך לה3י6 רטיתי ההקדמה ומתהמו)דס
 גכמ נ65% היס כנר סנה י65% ס)6 6חר טנ65% %ה שכל ר") גזמן מרוסו על קורצתחיוטו

 שנויו 6פטרוס %עתגה טכ) ר") דרכה (ה ה%תחדטת והתנועה שזמן לו קודם מדושיו6מטרומ
 סימנועע שפסל סיה כ3ר הנה %תרועע סיס סל6 5חר סית:ועע %ס ס5) ר") 3?%ן לוקודכס
 ימנע )6 מענין מה התתנועע טרשות 16 סנכמ %ה טלריות סהי6 סת:ועס %גדר סיהושכן
 סכנימהו וטס %מויש הכלטונה המנועה ע) הקודם עדי6מטיות טנ:יח 06 נרקיס משני6%חד
 הרקבונה התנועה (ollr שיהיה ימות כ3ל הנה ייחודה וה6מקרות הכח זה הנסנו ו6סקדמון



לא ב' חלק נבונים מורה למפר גרבוניבאור
 ע) הקודם ה6פערומ כממיט 3ע3ולה 6קל והי6 לה קוים 6מלמ מנועה לחסונהס%ו5חמ
 3סכרח )מנועה נפטך יהיס %6כס סתכועה ע) הלפטרות סחדוע )מי סר6"וכההמנועם

 הכח טיסים ל') לטעון ה6פסרומ כתמדם %%נו 6טר 3טנוי יקלה וכן ר6טו:ה 6יכהוזה
 הקוים ה6פ"רוס הנמנו ו6ס מכלים )בלתי וכן %טווי %ממרס הכמ זס ושיהיה 3(%ן עטיוקויס
 מתנועה קויס טיסיס כן סונמ 06 כן גס %(ה יחויל סנה קיתון סל6טננה המנועהע)

 סהכרמייס הע"ניס ט3ע כי וזה שפער עתי טהו6 נעלמו ה*יוע %ן טהוbSb 6ח:ועה
 לob 6 יסטר 6י )ו תכ)ימ 6ין זמן ט%נוחמו טסה וזה ה6סטרייס טבע 3)תי יהיה%מוינ
 בלתי 3עמ טה%חנועע )מי מעמיס %ן נעם יתנועע )6 כן 061 טימנועע כח ניגעוטפין
 ה:חנוהו 6ס ו6פי' )ו מכלית 6ין זמן סספכיס %עני 1Db ע) פס גו טי65% 6מסל 6יעם
 זה קודס היתה 6סר טה%נומה לסי טנוי ריסון ס%ונח הטווי זס קודם שיהיה ימוינ סנהכן

 ויפו' %תססכיס ע:יכיס הס 6ו המכיס הס %מוע)יס י65%ו olnb וסהפכיס סתנועסהפך
 המך הלנוחה ה%חיינ טיהיה ויחוה %ממקף %ה ת6ר עס עיסיה ימוינ כי ככרכום מס06

 כהכרח וקולקס התנומה ק3ת קו)קה כ3ר התנועה כ65%ת וכקטר נסכלם ממנועה%מיינ
 חס תכלית בלתי 6ל וכן טנוי ריסון ס%ו:מ הסכוי קויס סיהיה ויסויר )סכוי כחסך 16סכוי

 ה6מרמ התחלת סיחת מכלימ ר") עליה לקוי%מ נכרכת מסכית טתהיס %%נו יאוית )6ה%6%ר
 36) ה6פסרומ 3ו נ65% 6סל הזלן וסוט %:וחס זלן הנס טיהיס ר"ל נ%טכמ טתהיס36)
 ט'היה %מויל מנס למסון קנוי ט'65% קסטל בלתי ומיה לששון טווי מכס טיסיס חיייכיגל
 סר6טוכה התנועה והוט טנוי )ו קודס טנוי כ) 3טיה,ס סקרה סו6 %תייק 6מל טלויהנס

 טהת:ועה יחייל בעינו הו6 הו6 הווה 3)תי שהתנועה %%נו הת63ל 6"ל וה%6%לומק3ו3ימ
 וזה סתסוות %קוס סכם המקר ט:קח וסו6 מסחך ול6 3יניהס ה3י) וטלין נמקית3)מי

lbbnsnנ65% ג)6 6מל כ65% )כל 3ז%ן קויס סכם %סיות עמיי3 3עבול הלגגון S9S1 טחנה" 
 סד3ל כס היות וסול ל6טו:ס ס%ונחמ סת:ועה קודש סמנועס טתסיס %עתדה יסים ע)66מל
 הכמ )ו 6טל הדיר סיות קויס המהוום ניהולה 6גר התכוסס 16 ה6מטלומ התסוומל")
 נמהווה וכלטי ר6טוכה ימיה ה37ר כי ע%5ו היבר לפשרות ספקי טיסיה יחויג כןעליו
 3עת הלמטרות 5%י6ות 6חר יסיה %6נס ה6פטרומ טספקד )פי 3הכרמ ס6פטרומ3וט)

nlb'~b%6:ס מתנועה 5%י6ומ טה6מטלות )מי בממקד ס6סטרות ט3 וכטסי סימטרי היגל 
 שלקטו דלך (סו תכעיס 3)מי bb סע:ין ומך הפקי ההפקד וקטר תנועה סתכועה 6חלוימיה מנפקי טיטונ עמלון הונח 6סר בסמקי הלפעלול כטלל ט6ס וימויב המקדה 6חליהיס
 )ה הממקס 6ין נסחית קנובית המבועה 6) ונ3י6 תכלס ו)6 התחלם )ה 6ין ט"חכועהעל

 הנ%טכיס %ן ה6מרוניס 63רו מרועו ollp שפטל סו6 סנה %ממדס טכ) ר") הסקי%סו61%ת
 טיהיה סקר היהיה 6חר o~lei טי65% 'תכן )6 נ%:ע חיוסו סיס ו6ס העולס קד%ומשמריו
 מעולס היה ob הנס טכיהס 3ין 5%6עי %tnSJ ה:%:ע יקנילוהו וה6פטר שמטי ויסוגגו1כע
 וסוף נו יעלות לדבר י5טרך ה6פטלומ כי ההוט ".nllrDb נט6 %י שפטר טנ65%קודס
 לנסם מון נ65% לענין י5טרכו קיק, 3לי השדקות סעוטכלות כי ס6מטר ליצר ס%ק53התסכן
 בגילו הנ65% כתו ה5ודק טהיה6חר

 שסו"
 יכלנו ו)6 לנסס מון עסוק כתו VD53 ה:65%

 %טכ) ו6ף הלמסרות זה 3ו י65% לדיר סמכנה 61ת %סי5טרך שפטל טהו6 %7373קדרנו
 ור.הסכיס לשמיר %ק3י) מנענע כ* עליו סייען לכ65% 'מטרך רמי 36ן "%6ר כתונתנע

 נאו לנוסך יטפוט "6ססרווג קותו סליקת הו6 סה%נע כי כושי )הס יט PDP נליה%ק3י)יס
 סט3עי,ס לגס%יס חוז נפצע נ3דליס דחקים 5%י6ות כי נתנע הרקות ס5%י6ומטיהרנו
 הננוס קימ65ו נמנע סהו6 וכקמל 6מי נכוט6 5%י"ותס ימנע ספכיס קהלני ונקהלונתוכס

 הו6 כמ65 יגר יננתי לפשר 6י כן 06 3ו יע%וי )נועץ יצטרך ספסר סכל %נושר סנסימי
 קימות 3קיוס 6%י מזק דרך ו(ס תסטרי טסות ס%תחדט סהו6 )ד3ר י%6ל ו3ו ס6פטלותכוט6

 ID1b ע) (ה %6ת רטב 36ן והחכם )%וחט קרור %וטכ) סהו6 עד ס%6ח הו6 וכןהעולס
 הים ob הנה לשונו זס ו%6ר 3ו הנוטם 3חינמ %נלי 3נ5ח' הלמגיות %6%תת כן 6oaחר

 נקמי העולס טיהיס ימוינ סנה :%נע ס6'כו 6מל סר )6 לפטרות יפגר טנ65% קודסהעולס
 סקר %הנמתו ימויב bS נ65% היותו קר bS טהו6 הונם ob1 שחטר היותו קר ~bS %ה כ)כי
 "סטר 6י .הנ5חומ סיקנ) 15Db 6שר כי קמי היהיה %מוס הכה כ5ח' היותו טרמתיותה
 סכ5חייס 3ע:יניס טה6מטר המכס 1bb )כן נצחי סכחקד טיעו3 לפטל ט6' כרו כפקדטיסיה
 הימטרות ו%6ר הימק (ה התיל טהו6 ה%ד3ליס %ן ה6מלוכ1ס %%טכי)י ק5ת ומטנ הכרמיהו6
 %3מפע) וקטל 6פטרייס סני טהס %פני כלוס קינו וזה ~StDnll 3י3ר )6 המזע) 56להו6

 36ן ס%6ר וזהו ה6מסרומ סילק נ65% כשסר כי החפרי הסום6 6יט גס לפועל )6סרת:6י



 ב' חלק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור

 הפיעל Db(' 6טר 6מטר' טסו6 כו סיעתן ר6וי 6ין המקמל %פכי סו6 6טר הלפטר וזהמסי
 נ6פטלות יותנה ולכן סימפעל שפקר טהו6 כמעול %6רכו גלתי כך טימע) שמטי ע%6לנווזס

 שמסר 6י מיה וכשטר כתנע שימעל 6מטר 6י הפועל טיהיה 6מל ס%קנל 6פטרומהמועל
 הפוע) הפועל שיסים שפשל ו6י כלל נ65% ננלתי הממודש על הקונס 6פערומעיסתם
 נהקם ל6 נעלצו בכם סו6 6טר החתלי הכוסך והוט נעקרו הלסתרי הפנל ול6 הכוטיםסו6
 ס6מסרומ ההוט ה6פסלומ קולק לפועל הניע כשסר 3ע%5ו התסטרי קהירר לפי זולתו6)
 ס6פטר לינר ס%קנל היגר הו6 למפשלות הנוסף טיסיה bSb יט6ר ול6 יט6יו ושיך ה*סל6
 ירקה במועל b5M1 3הס7%מו מאיד מעלו 6נל לורה  3לי יעמוד hS וסחרר החצריהו6
 ימויב ו6יך סהו6 סכ65% הו6 במס עפו לו (b~b לו ס%יוחד פעלו 6טר כ65% כלכשספת

 מכתמו ע%5ו 6נל כלל תציד נעלבו שמכתמו ל6 מ%י7 שיהיה קריך ולזה מעלו טהכל נציזס
 השפטר עלס סיומר הו6 הנ65% זה מהיה לפי ר"ל ולוס יי5ה ס5%י6ות זה 5%שומטחי*3ס
 זה שיהיה יממיי3 סל%ומן על 53ניונו 7נר כל יעסה המנע כי ית' ה6ל SDD כמטפטעיסיה

נ5%י
 6ו%ר 1ל6 תציד קיימת הי6 סכ65% זס 5%י6ות מיינה 6סר נע5תותו חכ%מו כי ס%י7
 סוb5b)e 6 לוה ס%חיינת שחכמתו Ssb 1M1b נעלמו ק"תס סכ65% לזה ס%חיינחטמכ%סו
 טווס ע%5ו כן 06 הנה ע%5ו סו6 הכ65% לזה ה%חיינת ומכתתו קר ל6 טע%5ו ושחרע%5ו
 הסתנה ול6 קר bS פעלו כן 06 הסמכה נל6 קר ל6 והוך סנ65% לזה %חייט ע%5והו6

 סיס וכשטי סטטיות %ן תער ול6 לפטלה 737 יעעס bS 6של הפחי המכס הפועלכ%טפע
SiMnbטספתי ולפי יומה סהוס הימה כשלו ספילוקוף יקטר פתה ועי ה5%י6ומ סתפתס 
 6חמ טחויס כמהעולס ויקטר סירך לו כטירמי3 הגנות זה )הלחיק ימסי כגל סטכלהמלוט
 %סכן טויס וכו' %סל ירך ע) %6רמ 1SbV ו%6ר היסוי (ה הקיר %המניס לנוון רנותקלפי
SbSכקרשו מלזה תחגוג ולרומכיס O'bV %6תסו 6סל היעה מזק 5י על הקיוטיס נלקונינו 
 56)ו( מעיון שתתהו 6טר הכמורקות הדעת חזק 5ד על 1bh גללו כמפורקדות 56לוהעיון
 ss'n עד טנטלס hSb הענין הו6 מקנין כי קנין ענין כל ושין ענין קנין כל כי וע ט"ופרק

 ונטמר התוכי היה כנר יפולס החכם וככה הקנין והגיע העכין שהוקר ל6קנין
 6לקטו' %6ל וכגל ה%ופמי הלאוד סו6 מטליית Sb ונעמק ה%6ת %ן סלוני ט3ל%וד%ס
 סקגוליות ססול6וס bb ססויל6ניומ סהור6ות %ן נעמקו החכרות עניני על הצולות סמלותכי

 בעניניט ה%וממיות במק,לומ 6לקטו' %כהג הים ולזה %הס היינו כנל וכי הלכיס טהסלצה
 דעות %הקכ%ת 06 סהרון Sib הפלות %הולשת 06 הפלקוס %ן רעה יוי6סע%וקיס
 לרקות נפקוס 1bf3 בתכופה סל6סון בחפר כענין %ה נשומן ההוט בסיוע ליעתוהקוד%יס
 %י כל כי הטבע נקפל ויקטר כמקים ול6 הווה דלתי טסתנועס על n~plltbי6יס עניני נתחלם המעין על טנ 06 ספלך %ן 6ין כן SD הענעי 3ט%ע טימ63ר כצווזו%יהס
 ה%ופסיי6 נ7רוסיס היביס כל %שפטו כה כי 11Ub~Db זולם זה ישמין הטבע נמכתיטיק%7והו
 הלורה קפול Sb  י6ומ  כר ותטוס %כין הטנע כמנהג הצומתי Sb יעמיק עי במלקוסלהעיל
 הטפיס על זה 6מל טנמקול עתה נר5ה והעולס נקריס 6רקטו' ~11flb %ס כן וכצו יתנה61(
 ס6נחכו לסוכו (ה ו%6ר %דנר %חהויס גלמי 16 %דגר %תהויס שיהיו סימכן וכשצר כןגס

 לצי ט:ודע כפו 1Uplb' %%נהג זה כל וכו' העיון %עיני 56ל 6ז %שגרינו יהיס (הושכעטה
 b~b זה ושין %קוס הפילוקוסיס סחקילס היחס 13 כי לפלקוס כנוב לחלוק בקפליושעיין
 קולות לימן ז"ל סר3 כמכרת 36ל ולגיונה הקורס otsnn ושמר הקוים טרוטס ס5%?יררמז
 תרעו%מ העט (ה על הכסקר העיון יעלי עדם וקמם גכת3ה ולווח סחכ%ס )ייפותעמס
 והוך הר6טון החלק העליס ולתה ההקיתה ח5י bSb זכר ל6 יפיס 6י ההקדמה ז6ת6חר
 דעת זכירת תניך נ7ל6 תנע תלי 67ברסס %ר"ה החותה על יורו פן סיר6 מנעלסרונסון

 הזכירה וימק טוב  סיער  לד על סטני נעלצו %כוון מלמסון העכין ענינים לסכיהקד%וכיס
 %טל%וס וסול ור6סוכה כעלס כוון נענורו 6טר הריסון וסטטים הנפט סטוי Sbהסי6
 ונתמיל %6רו וסו6 הירוט (ה על סקד%וכיס יעומ זכר ולכן הקפקומ כל 13 עותרוס%ופמ
 עניכיס לסכי וזה טענותיהם וכנע נזה עלינו המולקים הקי%וכיס יעות ונזכורממלם
 התרת הו6 ה%וסמ ו%השל%מ קנחנו (ebu 5של המופמיס על קמקומ שעענומיהס מר.ס6חי

 טטיני 56ל 6ז 6%תריכו יהיה זה כשנעסה שנמנו כי הסני והענין עלינו הכ6ומהקסקוס
 כי טהו6 כתו מנמן יען זה על עורותיך ס%6מ הכחי' ול5 %רגלה ויומר %קינ) יומיהעיון
 ז"ל הרג ט%6ר כתו זס כי רצייה טעינו %ה נר6ייה טחקמ רצוי 6ין 6נל ע"ה ר3יכויסה טמיוס וכצו עולס 6ל *י' 3סס שם ויקליף ע"ה קנינו 6נרהס הדרסו כפו בחייט )ס%6יןלקוי
 להבין קכלך להרגיל 6ר5ס ל6 כן oa ההיק סרטיה עליו סי3י6 %ה bllbb על חולטה)כי6



לב ב' מלק נבוכים מורה לממר נרבוניבאור
 זה %6%רו מוססת ז"3 הרג ידע וכנ? הלעות יומן 6סר ה%ספט ע) טהס כסו 636חינריס
 הניק ולכן נקשת ז') סרג Sb י5טרך 6סר הו6 כי התרו %קוס Sb ול%( קשה היומל Sbופנה
 %6לו וסוט סו6 כק3 (ה טזו)ת %ס כי ההעמי נקורו על ויעירו ע%סס זס יערג יען 6לס6ת
 יזעםוכגל

 חול"
 מששלונו 56מנו גיו)יס הס 16 עענה נהם לנו 6'ן ושער (ה והו6 סנריו

 ע) "bD1 )כו טלין %תסוטו ירשה טוס ולפי קדמון סעו)ס 06 כששלנו קטה זס לצהנהס
 מפרק גה נ6ר ופס סרס) )זה 6נונלר פי' כנר ידעם שקמה 6)6 ז") הרב 6שי סדלושזה
 56)ס %מורקם הים זס 6נונ5ר בו %6מ 6שי הטוי והקמל (ה נהמר V(1bb %ש ע))רנ
 ג%6רכו %6רו נעגול הו6 )זה %6ר ו%6:ס לטינו מגיע "bS %ה וסול %הניקו ק5לוסכן
 מענה כהס 3כו 6ין ושסר %6ת Sh )6 56)יכו כדוריס סם 16 %6רו Sb טכ קדרון מעולס06

 היה ולכן ה%ת6חריס %ן %לי6ותו טנויע 6מר זס הו6 ית' הקרוס 5%ד ר?) הלפטוןהיניע 5%י %קלס ק5מס ילקמו ופשל ס%מ6קרי0 %ן לקומיס ה%ומתיס Dibi )%ה טהויללה
 שעולס %ענע סנויע תטמט יתנלך 6)וה 5%ד חיוטו 16 הקד%ומ נענין הטנע%ממט

 : (ס ודעע%5ו
 טלקס %(ה כלקה העלומות סקפקומ יטיגוס טענות Ssb מומך %ופת 56)י אינו פ"זפרק

 ו5%י6ות קנה %ומס הו6 6של ס%וח)ט המופת 1)6 נמכ6ין %וסת מוחךנאומץ
 וטיסינו מוחך nD1e כ%ילגמ פינס טענה S~b בו ירטה חומך %וסת 56)ו טליתווכסיקור
 ; 5%י6ותו יקר כ* %6רו הו6 ו5%י6ומ קנס %ופמ ר"ל ס%ומ)ע בו ר5ה ו6סספקות

 סינר ענין ע) השליתו 5חר סינר %טנע לקייה )עסיס %6ר 6שר נגזירה יצדק י"רפרק
 סס6) סיתום %ן הניף 6ער והמטר היומו קודס 16 סטריאו קונסהסווה

 עמדו 6יך %יונס )הקטות וקין %%בו $s" 6)ו 11Mb והכן כמהויו ו6יך כ%לי6כו6יך
 סקפיכס ילכמי Sb ילי ויוכה ו%6ל  סקדיס כנר כי גס )ינשה הסק6ס %ן יותל הי6 יםנדג
 וכנר 1Uplb' עם עניכו (ס b5%n 6יך וחרקה התעיין 6תה ונמנהו המט) (ה וסתנוכןוגו'

 שכינו ו6נרהס ע"ס רנינו %טה 6מר הב%סכיס עדת ששכו %6רו פוג ותה זה ע)סעילונו
 הני65יס הסוויס הדנריס %טנע )6 היותו ס%כע וקנטר וכו' כתהווה ססעו)ס נשתיןע"ה
 ט6ס נעלמו ה%מוינ מענין 6נל הדמוי הירום 6ין והפקדו סוייתו ידותה )6 %6לווכן

 %חמישת הו6 נחס תטעה 13 תקרס הו6 ט%6ר %ה כמי %תמדם כ) וסיס מממיטההתכועה
 נזה ילקה התנועה )טנע עימחיינ %ה נכ) הסקם והוט %61לו נכרכת מנועם הכסטתהיה
 גדועים יותל 16 יותר ימיו טהס 6הר לו מכסית 6ין %6ל כן גס מסלט זה וקפי עס סקדס%ה

 %י ו)זס מלקוח ג"כוימוינ
~nbtV 

 יחויג נפקוס גסס שכ) וישטר (%גי חרום סעולס נמיוס
 רקות ו6ס %קפוגיוסו וימקנן יתקשה כי נו חדוסו יהיה געס ob חס olr)n נפכיושיהיה

 : נהכרמ ס%מודט ע) טיקים יחוינוזס
 ה%וטכל מיונ ר") המיום 5ד ע) ימ' הנורץ S~bb הו6 ס5%י6ות עזה יר6ס שהוא יפפרק

 %%כו S5b'V על סוכם )6טל %סימט וכסיעור %טונמ נשופן יסכילהו כי)סכ)
 כן כ65% 6יך 16 כ65% )%ה ית' נו נ%6ר טל6 כתו כ%ל6 )%ה נכורו )עולס כ%6ר )6)כן
 נעלו) התימרות וקין ועלולה העלה כך שי65% %מוין כלו זס כי כן ימ' )5%י6ומו הו6כי
 6פטר ו6י כן נ65% הו6 נפה כן סע)ס %ן כ56) טהע)ו) 6מל נעלה המימדומ ט6יןכסו
 העלס יתעכס מעלול יטתכס ולו טהס %ה קומן ע) עליו עהס nMM שנוי ול6 כלל הערלגהס

 פכים נסוס יסמנס וש)6 טנעו ע) דגר כ) המשדת מיונ הדעמ %זס יתמינ כן וע)גהכרס
 עס ויכומ לי קרה וכנר סר6סוכס נעלה לו 6טר ס5%י6ומ נכמשת %טמעו השנטיס %כ)דנף
 %ה לטבוע העיל 6נסי עלינו ונתקננו עליו ששעתי עליו טמע הרו%ייט %סכתי נפ65מכס
 ס%%טיר ו%6ל עלי הבמיחס 5י על נדגלו ומתח שועט וקטל וענן עג יום והיה דנריכויסים
 עתה %%טיל טהו6 הו6 כן ט6ס אוטל 6ני %6ל הן 3ו ויאסרו וטכס סנה הן )ו וישללועתם
ob63 ולשמחי) )הגחין כ* ואנין השו%עיס כ) וינהק 6)וה האלוה יהיה 63 עמה יבטיל 

  כפי נרכיב סקל הראשון המונן כפי )%6%רך יס %וככיס שכי אליו ואוכל ו6ען (ה %6לנויכופ
 לל*כיס שהם ית' הו6 ינט) )6 כולס הכ65%ות וינטלו מטר יהיה ל6 )ו כי נתלע שקרוהו6 36ורי ס36וס יהיס 63 יתפיר )ob 6 %סר הו6 נצה סה%טר סר6שון סכלסי ו%6מ 5דקהסכי
  והקודר הריסונה העלס %ן כ65% הו6 נצה טס%טר הסני השופן . on~lb גריך קינו והו36ו

 מכס )%טר סירטונה קנה טהו6 ית' הארטון סר6שוכס העלס עד מקנות נ%6לעוס%%נס
ob65 העלית יסים )6 התטר*מיה )* 06 טס ומע) העלס יטיס )6 %מנו %ניע הו6 נצה %%כו התגיע העלו) יהיה o'1tbn ע3 סט%ט יתכועע )6  ה6ידיס סע)6ת ימיה 65 ו6ס 

pbnob1 6יתנועע ל saSA~ 6( 65%ס%כיע י SASA השתש ob1 6ל bSn, 6 הסוף התניע( 



 ב! חלק נבוכים מורה לספר גרבונינאור

 יהיה )6 ו6ס הר6טון העקול עז וכן עלתו עלס יהיה )6 ע)מו *הים )6 ו6ס עלמו*סיט
 הלעלון 'b5% )6 סנה ר6סוכס עגה ס61 %3ס ע)תו הר6טוכה טבענה %3ס הר6עוןהעגור
 נ65% הו6 %4ס י65% )6 ו6ס נ65% הפטר סכם נ65% סיקורר הנה כ65% *ת' וסו6*מ'

 הטתו%ס ".bSD ה6עמ %6לת נ%6%ליך (ס רטית )ו לשלכו ה5%%י6 *65% )6 סנה%%נו
tleb1 כןbb נמכי זס משרמי וכנר זס יביכו 6טר .ו%עטיס 3ו טר5ימי %ס ו(סו יחלי סננם 
 16 המריספכ%יס

~Vb 
 יכרכו כן וקמיי הניכו )6 כי עליו נפ65יס והיו חכטיס רסס 'מטרו

 הקם עטם 63מרוכה עד נויכומ וסמ5%6כו סט3ע וחכ%מ ס6)הות מחכרת 6מריסגעכיכיס
 קמרתי ס%עתיד ונמיי סו6 כן ויפשל וטפם ומתה הפי)וקוף %ן זה 6'ן לו וקוטר שתלנוכ3ר
 טרטרנו )%ס %ט5 הו6 וכקטו קולו ע) ומעלוז ז") סרג כווכם הנכס תנין יען זה כ3לך

 6ו%ל נתנע %טנע4 %הנ65%ות 7נר סכוי יסים סיעם זה ולפי ס%וחס Sb ה%וטכ)5קו3

 ולכן הכלחיים )6 6%דייס סענעייס היפריס כי העתים 3ק5ת סעכויס הנ65%ות %ע3ע6ני
 %נטתי נ%תיקומ 16 סכורן 3%)תי 63י%י%ות ס%5ם (ה התיחד נין 56)ס יהפרס ט6ין6)6 טיני נמס נוס 1") מלב יחזיק וכגל סדעמ (ה )פי Db1" הנשנע %כת סכמ)6ומ ימיול6

 סיו כ6)ו ושטרוט מלנוע %נגס* ממכונה %ן עטיו ססס נהה הסריס סתיחי 16ס%רירות
 %3יוחיומ ה6) ויחדו ההן 6מת %כ5 נעדר והיה 3ג)ג) קפטריות ההן ה%ת30פומסמכונומ

 %תס)פומ קורות )ק3) ושכינס הכוט6יס 6)ו %ייחד הו6 %י מטיס ען הג)ג) כ6)ו6)יו
 %6כס המרק 63מרימ סדעמ נוה וסתטונס %3ין הסמ)פותס עטת יהיה %זג טפ 6ין כיירקה
 %6לו 6סל כי )י ויר6ס )%טה ט%6ר %ס הו6 (ס ע) טכטינ השחטנה נתחות סירוס%ה

 שיהיה על כן גס מענין (ס %מני סוSaSa 6 )כ) נפלד טכ) %סנים הטנע ט6חל %הנקפל
 ויפול סקולה יסוד ל"5 6חל דלוח הו6 כ6)1 הו6 כי 6חת כתכועה ג)ג) כ) ייחדיגל

 )סממו ו6יך 1Uplb' טכ) ע) 6עילך וסנני nnbs %הקולס נ%טכת סהתכועה )%הסמנועס
 היו )%ס קנונית טמנועמס 6מל 6מל הג)ג)יס טחול ט%6ר 6סר והוט ירטה סקוטי6(6ת
 נסיומ עלס )תם סממי) טהו6 וכה וסנועותיהס ב5ורותיהס כגלג)יס הכ65%יס החלופים6)ו
 כמי )הקריך ט%6לו %קוס %טס 1bb ה%ערנ %ן ימנועע ו)6 הפולח מן %תרועעהגיג)
 6)ו בכתו קו53ו 6)1 וטע 5ק5ל לטסי 6ין וטעיתו עליו ט:וקל %ס טמע וכפי הדרוטיסטנע

 התכועות ו75י ותכועתו סט%יס %ע%5י לקוחות ומן 3ע%5ן כפלטות הטענות 56ה כיהילוטיס
 %6תתס ו)63ר גנו5ס 5סלמינ )נו לקוי כן ע) הקנויית השעלס תם עד יקליס יווטיסרהט

 onSs שהתמס ע) הדרוטיס סני על (") הרג סננת 6ססר bV' %ה סכה 5ך )כלו)ורעיתי
 הטיש כי דע וקולל )יויעיס וסזכלס ל%עיניס היקרס זה וימיה נעליס סדושסיסהטכ)מ
 נפט 3ע) הו6 סס%י%יי ט3גטס טיבע )1נה הו4 סוקלות 6לה כל )יעת 6רקטו' 3ס הלך6טר
 ומסיג כמט 3נע5 הנקסום 6)ה הנסין כפט נעל שהיה ויחל %עלאותו %תנוטע טהיה6חל

 ה%(לפ %ן סס%י%י הגסס ימכועע o)nb כי ו%6ר ננפק כעכין נקפוק סס%י%י נגסס%6מתס
Sbשנימה כמטנ כטלור (ס והמטיל יען 5ד סהו6 לפי ה%ערנ c~b הגע) ע%5ו ע) הקיף 

 הסיס הרשוי סקרן %ן ו)%ע)ה השלן %תחת ה%ערנ 6ל הערם %ן שומו %כיעוהו6
 והרש סוסון 5ד %ו) Sb ולגליו השענה וסו6 סירוס DIM~. סדרורי קוטג Sb המיס (הר6ט

 בעיני וס)ו' נע6%)י טלו' נסערי וט6%)ו ה%זרמ ID1ba וימין רגליו סיום וסטרןהאטה
 סו6 כ6)ו ית' השנוס סכבי6יס קמלי יניחו כן ע) הקטור וממסוס סטעיס 5%6ע 6)ופכיו
 נהכלם ס%זלסי נג'וסן סג)ג) מזם הנעכוע התחנת ויסים יי' עיכי 6יס פני וישכלו076
 הריטונה סכוכם כ) חיים הנע) יכיעסו 6ער סו6 היאין כי סט%יס 5%6ע Sb נענועויסיס

 המורמי שסופן ילקה וכן הימין תנועת עתטינ כדי גו הללון 75 ע) יניעהו nb(oוהסמל)
 טמ6)ס ה%ערנ טומן והוי ימיכם והוי סט%יס מכועת התחלת %קוס סו6 מעולס%כ))
 הסריס 5%6ע הו6 המנועה (6ת ותכלית ס%זרח )שופן התנועה סמ"ונ כיי כך י5טרךושקנס
 ה5ד (ס וע) D'1D הו66טל

~VDb 
 )ה התניע 5%ד ותכ)ימ הממלה התכוערי ל(6מ טימש3

 כן ob %מדפיס לגלג) 5יי ושיהיו זמנית הסחטה דלתי 16 נק3ו3 מתנועעמ טסהיהולע"ס
 'הכנד) הסכל ר"5 ה%כיע התחלת %%:ו כגיר %קוס )ו טי65% הו6 לגלג) הנ65% סי%יןענין
 סל6סונה הכונס ע) לו התניע תכלית 6)יו olpn )ו טי65% פניס ועכין הריטוטה הכווכחע)

 סם נו כמ קינו ו6ס וע%5ומה המכועה ס3ת טטס 6חר ס%ניע טס כי מטפיס 5%6עוהו6
 סתמ)ות וקין סיס סס ויד שגיונות ל") 3ג)ג) 6סל יותר ס%%סלות בעגולות ר"5קיסמו
 ט6%) יטונ ס%(לח 63ומן יפן טנחס3הו שמטל 6סל %הגלג) החלק כי נגדליס O'pSDS%%בו
 6ין 61ש נגיר המקוס כי יתמ)ף )6 סלופן 6נ) וקמור מניס וכן התפלל 1D1baבהיומו
 %%נו 13נקו%ות פעלם ירקו ולהנס ולתור פכים ונטשך) ביכין כוניל הג)ג) %ןהמקק



לג ב' חלק נבוכים מורה לספר גרבונינאור
 טיסים עי הגרס כסממ)ק %מחלק קינו *וסו התניע כס כי כן להיות מיס ורפויכגדרים
 %ן %תנועע הכו)) ס6להי סט%י%יי מגרס כהיות סעדה זהו סכה חקק nss~ %%נונחלק
 וק5מס המוכעס %%מליס ק5מס בהיות עלס )מס ויתמי) האעלב %ן ימכופע ו)*ס%(רס
 %%הר יותר ימיה ינמק 6טר SQ כי העליון הג)ג) %ן הנמתם )קדר %מוינ ורזה6%חליס

 ריף נסנחמס היקו7וס מתחלף כענין מנועומיסס נמ)וף הסמימדומ ע)מ ח)ק טתהיסעד
 סכי %ן סטנית הסלקת הי6 (6ת 6חד )ג)ג) הגדו) התקמר וזה המקיף %ן ורחקט קרנסכפי

 הרידוי %ן כי %קמקת חקירת ט6)ות אתי ע3 )חקור עתה נר5ה %6ר עליהם 6טיסט6לומ
 דרוטנו Sb יסד )טסיהן כי טתיסן 6מ )ך 636ל זה )ו נטוס 6יך מרקה ויען ע)יהסטנמקור
 קרונ טסו6 %ה הננוכיס הכוכניס היו )%ה הל6טונה הטללה . האמק )ך *מיר כךו6חר
 רנות מנועות יתנועע ו)6 נסכי 6חת מכועס %תנועה והוא הראיון הג)ג) 6)%הס

 %דרכו סחטינות נתכלית סחטונ טס37ל (ה ע) ו%טינ %ועפומ מכועומ רמוק והיותרסר6טין
 'נו המיתי 6סר היענה)קנוס

~Ss 
 כי הר6טוכה העקה דרך וזהו מעולה h~s1 %עסה

 6חת נמעו)ה הסקנס ס%ע)ס %ן הקלונה הטענה יסיג הלאסון והגטס נע%5ומסמלטותה

 %%גה רנות %עלוס יקבס bb ההיא סיערה יסיג )6 16 ל3ומ בסעו)ומ )ו וסקרוננקבי
 )מש הט%י%ייס הגט%'ס %ן והרמוקיס 63יכומ הט)%ומ נפקוס הלנוי ויעלוס רנומנפעו)וח
 סמ)ס שיקנוס ההפעלה לפס 16 הרנומ ה%עלומ סיקכו *מסר hV' %5ס %ועפותמנועות
 קנויס נעליס הזאת ס%ע)ס טתהיה "סטר bV' 3זה %ועפות,וסטיס נמעו)ומ יקגוהולזה
 סר6טון נגלגל היה )%ה ססנימ הטפלה כמקמר. %שתוות נפעו)ומ נכני ו)%עפ)נכנר
 ומ"ינ רניס o~iaia שומו ו%ק33יס 6חד כוכב הג)גליס ונקטר 6מי וסוף רניסכוכניס

 שלפטון הבלג) הו6 סיו%ימ נמנועס )כולס התניע טסיה )%ס כי האמת מטינומ טסי זהעל
 המסירות 5%ד 6טר הכח תכ)ימ .כעל סו6 הכס וככח צסעור טנגט%יס הניו) הו6ו6ס

 ויגיעה ל6ומ נסתנענעש %סיגו מיה רניס כוכניס הג)ג)יס נט6ר היה 06 והנהוהאחור
bSהכ%ומ נגדר %תנועע )ו יט נפגע %ניע טכ) 5%ד רק )%ניע מפכות כמתנועע סי" 5%ד 

 יטיגס סטנע %ן יו65ה וכטתהיס סטנע %ן יו65ס תנועתו תהיס גגו) יותר וכטיהיה3פנע
 שיתנועע בתנע )י 6טר הטעיר ע) ק%תכועע סכסכך 5%ד י") ההכמרה 5%י והיגיעהסקלות

 המחצת והיזמו הר6טינס הסתח3ס %ן וקלחתו %3ע)מו סר6טון טסגלג) סטנים מתניע%ן
 כוכנ )1 )%ל רנות מנועות ספנע וטס לניס כוכניס ויניע גזו) כחו היה וסחייסס515%ות

 ע) %הס גיס ב) טיסיה כדי רניס כוכבים בו טס bSV1 ס6נד %ה נזה )סח)יף )נד6חי
 הכ))ימ המנועה %%הירות זכר כ6טר כי הכל יוגר יסתנח הטירות )קב) ט3פנעו %המכלית
 יתחיינ סכן ו%6ר הנפלטה ע) הו6 ה5י גמ)וף להיומו העו%דיס הכוכניס גלב)וליחור
 הנקרמי כתו שטך )6 מזה bSb התכועה %%סר יותר יהיס הטחיני הגלג) %ן טירחק %הטכ)
 כ6)ו היותי הגט) הו6 העו%דיס סכוכניס גלגל כקלו המיוט זה 763 707 6נן כי דעלך
 3)י הנולט הקרם כעין הו6 היומי טהג)ג) ע3 (ס הטת מטה וינינו כוכנ נלי ג)ג) טס6ין
 נ6חור סקנס הו6 ה5ד למקוף ע) %קכי%יס כולס כי כזס פירוט על מסרס נזה וקיןכוכנ
 בו SJSsnn טל6 זה )ך nb 't1Mb(o %%נו ורמקס קרנס כפי יכן סכוכי 6מל 6סיהג)ג)
 6יך %6כס הר6סון הגלג) ס%ז)ות Saba טקר6תי טקסס נחס יטי 6נ1 )ינלי כלמכתיוכי
 יומר ק5מס היו סכוכניס סכה ס%6ר %ס ר%( הו6 )יופי הקרונ נ6'חור ס5ד חלוףמיה

 %ע%5ו האתנועע סו6 סר6סון לסגלגל %כולס %%הר יותר סר6סון והגלגל %ק5ת%%הליס
 כל %בם כיול וכחו בו לוסס זולת וטין נזו)מ מוע) הכ) כי ה%קגלת חגועה 6) %כליב%נלי
 הג)גליס ט6ר nb(o (וגתו %כ) %סיר סיותל היה הו6 ולכן גטס %כל גדו) סהו6 כסוג"ס
 סיוטית סתנועס נכ3 ס%מנועע סל6טון סגטס )מכועס %תסלפמ מנועה %מנועעיס טהס%סני
 %ה טכ) וזה הלסטון הגטס %ן וקרנס לחקם ו%סילותס 63חולס סקנה טמהיס ר6ויסיס
 יומר תנועס נחילוף מ%כיעו סר6טון הגסס %ן )ו הצניע הכח יסיה הלקטון מגסס %ןסיקרנ
pteהר6טין הגטס %ן הכוכנ טיקל3 %ס כ) ייהיה חרוט יומר נו הכח יסים %%נו סירחק ומס 
 %ונע טס טלין ולע"פ חטוט יומל יהיה טירמק %ונ וכ) מזק יותר %מנושתו )ו ה%כיעיהיה
 מטוקמו טמסיס %ס וכ3 וכמירת תטיקס טס וקרנס ס%6ת ירך ע) המכות ננ5חות 6יןכי

 ומס n~nlbb 'ותל נו ס%יומד )%תנועע תנועמו מהיה יותר ס%ניע 6מר )סלטךונחירמו
 %ה %הס סג)גליס טפן טקדס נאה נזה יר5ס טנ6ר כצו ימסך ל6 טזס %מה רכינוט%6ר
 %זה גדול ויותר ט%6ר ומה פויס ו%הס נססך ותסס ה%ת6חר %ן להעלס מתנועתט%%הר
 וענינים %63רו )%עלס עליו סר1% %ס סו6 וכו' )%ערג הקרח %ן ימנועעו. כן גססג)ג)יס
 סיה הקפק זס כי זס וסמר סחיונ 5ד ע) סעכין סיום גחינת נחק 76% ע5ו%יס6חריס




