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 ~qSDn כטחיה וטיכס שוה ימכועעו עליו 6של וסירך שוים ה%כיעיס הלמות היו )%1תח"נ
 %תנועתו וסכונם תנוססו נצלוף %ס%כיעו לו הרגיע rjnD נהיות ינטלו הס)ופיס 6)וסכה
 S1b )שוכו (ס והפוקס השבס בקפל ו%6ל האופן (ה ע) כן גס הבפק (ה המיל לשיוקנן
 קזס מענין שיפיס רבוי %6תית הקנה ז6ת היחס 6)ו וי%6ל ללטפו ע) ס%קשה יקשהכגל
 טה )פי וכוגה כוכי תמת שהשחט נודם 06 כי כן נ65% הענין ובין קדר ע) נהס'נ65%
 %ה הכוכניס %מכתי הקד%וניסטירקו

~bb 
ob כבמל ובנמכו ה6מריס נכוכניס כן nbvv 

 56%ו כוכנ נכוכנ ה%יומייס ה%ניעיס סכמות הלעכו 1Sb לכן %מוי3מ היתס o)nbהקושיא
 %שמניס סרמקיס הלעכו ואמנו נכמ %סמויס הכ) מנועת חלוף )הס ה%כיעיס ר-)הכוכניס

 שירקס יתמיינ )6 %תמ5פיס וה%רמקיס %תמ)פיס ס%יומדיס כמומס כשכלים %61כס כןגס
 סו6 סקנס (6ת עם והאיחור נ%הירות נס)ופיס %הקנות שבחת נ%6ר )כן סענין זהנסס
q1SDהנ65%יס וה6'מול הטמירות קנת כן הפנל ו6ס ה%רחקיס וחרוף )סם ה%כיעיס הכחות 
 הכמ מו)שמ וממקוף .3הס ס%יומדיס ה%ניעיס הכמוס q1SDfl 7נריס %ג' %חונרומנהם

 הקנה 61ת ספליך %6כס שהול ויימס ימנועעו עגיו 6שר המלמק q1Snw1 נחקס )הסס%ונע
 %פני 16 כעלמת מיותר שהיל %מני 16 סענין 3(ס החזקה הקנס טהי6 %מני obנ%6%ר
 ע) הג)ג)יס מכועות התמדף טעם לנו )תת 6רקפו' יכו) ו6)ו ימד עכיניס השנישקנן
 היכו)מ קוד )ך גדינו וכגל נפ)6 ?ס סיס שחשנ כתו %ק5תס כמו ק5תס סנפת קיר ע)שיהיה

 נהכמתס היקויות התמדף מע)מ מנועותיהס נהתמ)ף ההמשמדות עלת והמס יויעוה6)היס
 העקיף הקוהי %הגשם הנמתם 6מר נבטך ו5ורותיהס נתכועותיסס סש%יס מדוף שיהיה*ר5ה
 שירמקו עוד "ב5 ר"5 והעקיף ה%לכז נין נהנמתס יקודות כעכין )כל %שכן הו6 6שלנכ3
 וכנר לך ענ6רתי כתו הקדר ע) הענין ילך טי6 6ל6 התכועה %%הלי יותל יהיו התקיף%ן

 bS ט6כי 6%י 6%ד qSDnti 6נ) %עפ 6ו%ר 6יכי 6כי %6נס הכאדל ית' השייהלארוך
vnSbt~'bno התכועות %ן 6נ) סקסירות %ן .~rs גס שטעם טכמשיכ ל6 ז") הרנ הטעם 
 ה%טכי) שיתירס כיי הקפקות והרקות ססתר6ות ס%6%לוס ג56ה כוכחו 6נ) להטעות כוון)6
 )נד נסתרס כנד)יס סכוכניס כי נזם ההטעים וסופן פוג הרנה טונ S'3VS %עטורע
 ס%תנועע סלל מלקי סס כי והמנומס נחכועס יתמימו ול6 ששגוג) השתונח ממלק שסםגסס
 מ)קיס 6יגס הכוכניס סכה סגה) מלקי ש6ר כ%עמט נכ) סמלק מנועת ו%תכועעיסנכהו
 %3ה bSb אנו זה כי %איריס נסיותס סג)ג) מלקי )ש6ו ננד)יס הס ו6ס 3ע%5ומסכפרדים
 6)ה סנעס ס6)סייס הע)יוכיס מייס סגע)י עיכי הס כ6)ו שלגלג) נכנר היומל סמ"קשטס
 חלקים סס 6שר הגיג) נגסס נקשליס סג)ג) מלקי הס S~b הקרן נכ) %שופטים יי'עיני
 ה6סרונס )ז6מ ה%ימדמ סקנה %ה מקנון נזה יש מיה וליגה קו) יולידו )6 ולכן%%נו
 הכוכנ נו )סיום סג)ג) %ן ס"ק סמוי וכן הכוכבים )העדר )6מרמ ו%ימזמ כוכ3יסכעשרה
 כפש נעלי י") O"D נעלי שטס שכתניר 6מר כי ננס ושתשונה ס6סר סמ"ק %ן נונ65%

 שימיה כדי זה כתן סמוק טנע- נו נ%6ל מייס הנערי כמשפת )ע%5ומס %מכועעיס)סיומם
 ססו6 ה5י שנפגע )%ה יצין נסיות סי%ין שהמיחד כתו )ו הנקות הנכבי נאק סנכנדסמוק
 נזה רמז 6שר סיס סו6 %שם ורגיכו סי%ין סו6 נ5ד נכנד סיותר כי ימין -שיהיס געשנוגזר

 )6 ו6ס קנס זה לכ5 שיע זה נעלת סקנה טס %6לך 6)6 מקילה %קוס ישקל ו)6כקטרו
 3ט)ס המוע) (ה וקין כדרסו )6 לג'נין כלו s~rn הכ)) ע) יודע וקשר %6רו וסוטגזעה
 מייס ככעסי כן מלקיו וששר וע35יו סייס סנע)י %גידי זה על ראיה ועניש ייינן כאשל1)6

 הכונה 613ת קנה טס כשים נכוכס b~b החיול 75 ע) שיהיה שלבוק ש%6ר 636ס6להייס
 נזס נקנה כלל לושם .לושנת קינה הכונה סנה נכונה 'l'wb ו)6 ינקנה י%6יןו6רקטו'
 סהי6 הקנה חסיה ש)6 6מר ויחודו ה6) %מוע) שהו6 ע) 36) נחו5סס 16 כמוזקסס)וף
 החסנם 1)6 קר )6 )עלס מעלו) כסיוג סמיוב ירך ע) נלעיס הנ65% הם)וף )(הפלה
 וסו6 %ידיעה %קוגל פעלו כי סטני לדרך נמירושכו י"מ בפלק קדם וכנר שישתנס שפשלו)6

 ססמחע)ות %ן %קודק ית' סו6 כי שיתפע) ע3 וכונס רקון סס שיש )6 ית' 56)ו 3ל5וןסנל5ס
 eSb כ) סנה %סשכ) ט%וטכ5 נחיונ %6לו וסו6 יייעתו סו6 וכוכחו וגמירתו ורקונוומשכוי
 כדעס נע%5ו קנה שס יש כי נשלשל סמילס הו6 ע)יסס משינוכו וכנר קפקס 6שרשקמקות

 און נששס רסיס )6 בידיעתנו החילון עדינו יגיידו nb(o הקפקומ 361ה נדמה )166

 כוון שנעכורס ע5 התוריי יתנס 6שר הקנה כי הנtnS)b 65% ס6פשלייס %ן %1ebSימי
 ניייעתו יקטר וזה 3ר5ונו '1Wb זה הסלוף זס שחייג ע) הפי5וקוף ימן סמ)וף זה ימ'סר6טון
1gb6העלו) שישמכם 6משר וטלי ע%5ו סו bib 06 וכנל נעכין.המ)וף וככס העלס משמכס 
 העכין סתנ6ר כנר הכה ב"6 נפלק כש%6ר )ך טג)ימי %ס כ5 ע) ול%( (ה כל (") סרגכ%
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 6פער ש6י נ%ומת המנ6ר 6שר נט%יס הכ65% המ)וף זה ע5 סמקירס ע) ס%6%ר %%כוויגיע
 b'o הי6 16 5%%י6ומס סממייב וכן המ)וף )(ס פ)ה ססי6 הקנס ס6ס קנה %נ)תי)ו

 הו6 6ער ית' וידיעתו נר6עון 6סר סקזור ס6ס יל5ס 5ו ה%יוחדת הפ)ו4 מסהפוע)ת
 וכן הפכיס %טכי הככני ניקודס )ע)ס סע)ו) נסקשר סתמינ סמ)וף )זס ע)ה סו6ע%5ו
 6מר ה%ימימ 6ומו ה%מישמ הח)וף )זס הפוע)מ הי6 ססי6 הקנס 16 5%%י6ומהיממיינ

~sv
 ססו6 ע) 16 סוע) סהו6 על ob ית' סטס קנתו יסיס סמלוף שזס ועודנ6ל סיס
 %ה נמיונ קנה הו6 נימוי סקנס מהיה ו)כנ קל )6 16 קר 06 6)6 כ(ה סנד) 6ין%יחד
 נג)ג)יס הנ65%יס הח)ופיס nb(o )ך ענ6לתי כטו 0ינה 16 סר6טונה סקנהשפעלס
 זס יתכועע זה ו)%ס ימ' הטס 06 כי %ימדס הו6 %י ו5ולומס נתבועותס יר5הוכוכניס
 כי קיס כנל התטנס )%עלכ ו6מל ה%(רמ )5ד הכסרד טכ)ו )גד המעוקימ תנועמוהג)ג)
 1nlbb %מכועע נכ))ו הש%י%יי סגרס היה )כן ס%זרמי ה6ופן וסו6 י%ין )סס היה עסס)%ס
 ו5ד )ק5מס י%ין 5ד שהיה טיימיי 5פי )%עלנ וק5מס %5זרם ק5תס ייומד )%ה %6כסס5ד
 סיט)וע כ6יס ה5זדיס נטכי נהס ימנועע %הס ה6חד המ)ק זה עס היס וכנר )ק5מסט6%)
 שטנע 6)6 קנס לזס 6ין sb~n נהיוסו SbbDn1 י%ין כהיומו נמי הי%ין טיימד וכ%ו 'דיונסתי
 גכנל סיומל )נד ככני וטסיותל ~Sbn יהיס bSn1 י%ין שיהיה נע%5ו ג(ר י%ין סכקר6ס5ד
 נספך טנעו כפ* Sbnn נה*ותו הט6%) ו5ד *%ין נסיותו הי%ין היו%י סג5ג) 15 *וחדכן

 כעכין נממות וספמימ הנכני o'brs המימי הככנד עס5י )%ס הכנוכיס סכוכניסנג)ג)
 המימת 5ולתו 75% ההו6 הג)ג) הו6 נמה יר5ה ה75 ל(ה טותנועע פיינ וע5מו הגלגלזס שכני bbbW נ)תי כסכרס 6מטל ו6י ש6תר נ%ה (") הר3 ו5דק )%טס וס6רן nSD11Sה6ס

 כ)י וייומד רטד lsb %6ל וככה ההו6 סנ65% סו6 כ%ה )כ65% ס%יומד חע) כ)כ%ססט
 נזס 6ינס הש%י%ייס סגר%יס זס וסו6 סגי6ול בתכ5ימ וני6ורו %סס 6חד )כ)סה)יכס
 %ין %ן 6מד 6יס bSb %הס ית65 )6 מייס נע)י סס כ6)ו נ%ין רניס S~b נ%קמל6חדיס
  סנד) ו6ין נ(ס כ%ו נזס 6ינס OtSD1tb נ%קו%ות הה)יכס 6נרי טהס הקטניס סיו ו)כןו%ין
 נס%וכס כדורי וננ)תי )נ7 בכח יתח)סו ענכדולי 6)6 הכיורי והנ)מי הגשס סכיורי החינ(ה
 טסס ט5%ד וזס %תח)פיס )5יייס %תנועעיס סט%יס היו %5ה נעינס סש6)ה ו(6תונכס
 6של ו6חול ופכיס וס6%) ני%ין כענין %וגנ)יס 5%דייס טיתנועעו מי,נ מייסנע)י
 וסכם נמ%ונה O'DSnnt ה%מח)פיס סייס ננע5* טהס 656 נמכועה %וגנ3*ס 775יססס

 והו6 נ%ין 5המס)סס סו6 המנועומ נ5דדי סע%יטייס הגר%יס מ)וף הנה )נד נכמונש%יס
 הל6סון הע%י%יי סגלס וי7ו%ס תנועתס 5דיי נמ)וף %יכיהס יממ)מו טסס ל5ו' יימדסדנר
 טיתנועפ והו6 עונ היומר ס5ד טנ%מכועעיס טונ היומר עהו6 נ%ה טנעו )ו טפטנעיכו
 טימנועעו טנעיסס )סס '1DDV סג)ג)יס וש6ר ה%ערנ Sb ה%זרמ %ן 6מת ומנועה 0)קיונכ3

 הר6טון הג)ג) )זולת עתסיס 6מעל ס%זר0ימ סהמכועה שד%ה %י סנס סמכועה (6מנ0)וף
 ה%7*ון (ה יקל6 ט)6 % נ6דש התכוכה 75 טיהיה 6פשל נקלטן המנועה ט75 0י%7הכמו
 קכ) סו6 נמעו)יס הד%יונומ 6)ה שיי%ה ו%י נשניס סמ%וכה הח)וף נענור והקרטןנ6דס

 6מל וכ%6ל נו מח)ס טהיינו )%ס טננו כנר הגה ש%יס %)כומ ישקיף ו)6 ונפע)נפעו)יס
 תעוקס נו והיתה ס6חל טנע %נ)תי נטכע (ס המימד 5ד זה נ6י 6מד כ)ס ס)סס מ%רטהיה
 סנ65% הו6 נ%ה הח)ו4 זה מיינ וע%5ו הג)ג) טנטנע נ%6רכו סנכו בנר סכס וכו'6מת
 והו6 מח)ס כו טסייכו %ס Sb ססי6 ס5ורה ונע)ססו6

~Db 
 נתכועס ייחזו ו)כן 6ח9 שהח%ר

 סמ)וף )זס %מיינת תטוקה נוחן ו5ולה נעגע הגלג) זה 3שייומד הקנה %ס נכ)5סהקנונית
 סמ%ל ע) הו6 עסשינ כ%ו ה%קו%ות q1SD זס 0יינ נ(ה וסתשונס ו%סירותה סתנועסנ5ד

 ו%יומל ככנ7 יומל היס העו)ס %%קיף סק%וך כי ה%תח)פומ סיקויות 5ורומ נקנ5והל6עון
 הסקף %דעוונו 6סר סל6קון סכSb 65% סדו%ה סכו)) ס6)סי סגסס Sb לקלכתו%(ו)תו
 עט6ס כנר (") הרנ עשס 6של הש6)ומ 6)ה כדו%ס כי ויע נ1 סטנח ת6רי וסתיחינכ)

 כפי 6)יו טנ6וס %ה ס%ינריס נדכלי obinv נ%ה 16 %סס סלנ שנמל 36Sb 'Sbuוח%ד
 ספי)וקופיס %ן 6מד ס%6ל כ%ו (") סרנ כי סירוסיס נ6)ה ה%6ת %הלנ יע)ס ו)6כונתנו
 נירכיו סר6תיך כי עכן כ3 נ%וט5נות כ%מסנתס הטעל ינקפו 6ער ס%6%יכיס %ן 6מדע3
 נעמק וכנר נ6רוכס )ך שג)יכו %ה SD נק5רס ויר%ו( ססחל %קו%ומ ע5 שיורס%ס
 סיס 6%ער יומר נ%6תומ ה%סכיוח כקני )הרמינ כוכ) 6ופן סטבע Sb סדורוס ו6כסיסז%ן
 נעונר 0ו)ק היס 6ער נעעור כ%ו ס%ועכsu 5 ה%סורקס העמ נ?ס חו5ק ט6יכבו )%סנעונר
 6מר סמורה כוכמ וקיר ליסנו ס%6מ השינ הו6 כי נזס סר6שוכס סקנה היס (")והלנ

 וסיה יו65יס ה%ס ס%קיש %ן כי טותיס 6נו ו%י%יו מייס 6נו ו%סיו המורה ע)סע%ייס
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 והטניפ החיים %ען פעם bS )6טל הפרי )כקוס )מרופס ועסיסו הכפט )קעי )6%כ)פריו
 נספ)מ רשי 6נן כמג וכגל b'S1nb %מקייצי )bSnSb1 b'S~ 6 ורע פוג היעת %עןנססו

 SS-' רונס סנה הטרקות 6)ס וקוקס )טונו (ס 7נל הס56וס 6)1 )כצו קמורו 6מרהספקה
 נתת הדלוכיס הירכים נסיני קכ)ומס גזה והקנס נס המי)וקומיס ה)6ו טכנר יחסנוסהס

 הנ65%ומ פגעי נמלוק יתםלף סו6 כי הנ65%ות %ן יגר )מם %מס ילרש 6טר ומשיעולהקנות
 ו5ורומס טנעיהס כפש bSb %הס סיקויר נצה קנות )הס 6ין המסוטיס טהדנריסו(ס

 מיינו 6טר ומס 5ורומס זודת סוע)ומ קנות )סס י65% ה%ולכניס סעכיכיס %ןוזו)מס
 %טס 6) נשתרד קנה )ס 6ין שהקרן (ה זכיון ק5מ Sb ק5חס מ)קיהס ותנורסרכנתס

 ונוס וסולתו. ענעה ע5ס 636 %עסה Sb נשתענה קנה )6ס וקין ס6ל5יות מ6ל6)6
 5י7ין %סטני 6ח7 הכה קנס )ס 6ין והחטה השעכס וכן )6רן הפכי יהו6 כ%6לסטנע
 התנועוס ומקוף )ע%5ס ה5דדיס מסוף ימוינ וכשטל טנעס הספינת (ס S~b טפ) סימלפסיון
 ימנועעו 6)יסס 6שר ס75יין מלוף bSb ממנועות )חלוף שתכמן קנה הכה 6ין ה5דדין)חשוף

 )סס סס%יס %ן %ק5מ ככבי יותר סק5מס ר") טנעיהס )חלוף ה5יייס q1SD1ס%תכועעיס
 מנכני כי )ק5תס סי%ין 5ד ונוחד )יצין בעטך והטפף) נהכלמ DS* כפכין נהכלח Sbnr1יצין
 %מגועעיס סטעיס היום וקוקס למטס והקרן )%עלה ~Db בהתים7ומ כבזכין לככנ7יומי
 רכוכו הנס סמנועומ המהמכות )הכרם הנה סיופים המנופה 55ד ה%מהמכומ "נופומסלמי
 סיקוס נזה ס%6%ריס 6%)ה יומל טיטיג ה6נוטי הסכ) 3טנע וקין והספקי מסויהמכוננת
1Mbנכנל יותל %ההנהי ההעט וכי )הע)%תס הירוסיס נ6)ס הנקור יחננו וכנר %עה 

 %6מת זה כו)) שסיה כרעע עד סבסוד נסטנמ סחרי5ות הניעני וכנר %סכסכי%הרנה
 ; %%גו התתחיב Sb ויחקו נר6טון שיסויר ט6סטל וכה וכסותו הג)ג)ע5ס

 וטיסיה כתקרה כס) יעתס קוה 6מיקולוק ע) 3זה ילכו( הר6טוכיס %ן ס"טנ %י ע* כ'פרק
bS~הכרמית קנה 3לי ל") נתקלה נפ) העורס ע"ס וסיהיס ירטה %ע%5ו קנס 

 %נין הס 6טר ונגש%יס נטפיס וי%6רו כן )סיות %חינם קבה נטי %ע%5ו ושיהיה%יומים
 %סס פנינו טהסינ נמסונה זה נישול רשיתי %ע%5ס היו ט%6כ0 שלסייס הנלעיס סגט%יסט6ר
 ומסייס נעהס ימיו %הכוכניס טנהס ומס הג5ג) כי 13 סרטון כי ו%6ר מנון 6כן Sb1MD)ר'
 הנל6יס הגע%יס "6רמנין

~Db1 
 בטניס ויקמלו 1bb וכקטו הפי)וקימיס כלנוי ר6יתיו

 קנה )הס וסטין %ע%5ס היו ~o1%b הנרקיס הגש%יס ע6ר %נין 6)הייס הס 6סרוגגט%יס
 בלילו כי טונ וצם ו)%5מיס חיים )כעלי כצו וע%5ותס %שמממס ו65 %חון bS ר")כ))
 %סכי נהכלמ כן להיומס %קנות קנה )סס שיט ל") נעלס היותם במקלה היומס יקתולושסר
 ה%ניעיס כסי הסייס ועסמלבו שנ165% )6 יר5ס עליו שהם %ה ע) כ65%ו ההילסקנה

 16 הלנוי %%נו 'קודר 6חי הו6 נפה ה6מ7 מכס והלויה סהיו)י וצפני %פכיהםוהסכ)יס
 יחוינ %6נס 6נ) ניקמל משוט 6מד bib %%נו יקורר bsn ס%6ר %י שחסי וז0 3חלו4יחויג

 כשרתי 6טר הדלך ע) הרנוי 5%י6ות עלת %%נו וט6חדות 5%ד והרנה יולד נ%קסר6חי
 ו6רקטו' הר6סוכיס המכפיס 3ו והמעקקו הל6טונס נעלה מקוי 6%ד עלוס הקסק קזסוקפי
 והיה ימ' ס6) ניחור הנכנר ססלס יתקיים סלעתי ונהתרו )מכיו 6סר כל פס נזה ע%5וטנח

 טי6ומ %ה הכה )ך ))קנו פייתי 6ל6ק)ס %מי)וקומי )קום %טה רענו קפקו 6ערהקפק

 סההתח)ומ הקרוס הדעת כי דע ושוחל הבשור 3ו ו6רחינ ההמלה כהסלת רטד 6בן%דגרי
 ו6קף סיעם %(ס סיס סקוי%'ס %ן ושפני מרע מועקת וססנית הטונ מופלת הדחתדחיס
 )קרינתו וי65 )דתו נכנע עקמו נטהר6ה ה%)ך סכול 3מ5ו?ה )כרו עד תורתו Sh לניסעסיס

 mtS~bs ותפקוס 5וס גיתו גינת 6) %)כוסו גדולי ננ%ו'ונהגיע לפכו) וקרינו)הקניט

 הצחונה !ם6)וה שכור )ו ויטפל תפויס %)כותו גדופי ורקה הגן 6ל 6%ני עם ככנק כןושחרי
 6ותס %ני6 טהיה ופה טפס וי")והו מביליו עס כילך )ו לשוי ומס כן (~ri1V סוכי הרעע)
Sbכמנע שסיה הו6 הדעת זס oi5b הל6שוניס שמהמכיס וריו 6חת ההמכיס סתח)ות טיסיו 
 עיינו כן 6חל סתיס הסתמלות סיסיו %זס סיתחיב וחשנו והרע סטונ הס שהמכיס כ) יכללו6סר

 קלסו וה6ותומ נעומס הנ65% ושהקדור 6מת )תכלית כטס תסס ורצו סכ65%וסהקוי%יס
 טל %מני בתחנה הכ65% סקיור)קטמו

 ה5נ"
 החייכה %:היג %מני נדיינה סכ65% דול הס 16

 הו6 הריסון 5%וה Db(' הו6 נו סנ65% וסהקדול התקל נזה העומס שיהיה דימויםוקגלו
 %העובות הלנה כי נתקלס הו6 %6:ה ננ65%ות הנככק וטהרע ימ' השקוה והוט הכ5התחמת

 בהשית וכמס %יגלו( %נסס ה%ורכנ 63יס כענין רע ע%הס שיעולנ %נקמי 1h5b'V שפשל6י
 ונקניקו טונ (ה כי %עפ לע נו יעולנ ו6ס סרג הטונ )ה5%י6 ה6)סימ המכמסוגזלם
 סרס סטורש (ה עס והצריכו )כ) 6חת סההמח)ס הנ5ומית כחקירה 56)ס סהמיטנ ושחללע



לה ב' חלק נבוכים מורה לםמר נרבוניבאור

 סרנוי נ6 6%י1 וסו6 סקפק זה )0ס כפ) 6מי 6)6 %%נו יקויל של6 ימוינ שס6מזשני
 הכוכב פני שישמור סש%ש ההיו)י %סכי ב6 %6כס נש0רבוי ז0 ע) השינופיט6גוריש

 נגרץ וימ5ונ נ%סיל יגלל כי וסמעור וכמקנמ כגר(ן הכ)יס DM(( מש3ו וק5תס ס3גדוי)בין
 16 המ%רי רגוי 1'bM 63 (Sbn כי התשונומ 056 )שתי תשיג נע0%5 וסש56ה נ%קנמויקונ

 bSb %קפיק יומר והו6 ה%%ו5עיס %מני נ6 %6נס שהר3וי השיב 11tbStb %6נס הכ)יר3וי
 הפוע) שהכימו )פי )הס מוינ nb(o ססמק יזה פשיט %סכ) מ%ל יג'ע 6'ך יקשסטעייין

 ט5קס %י tb(o הנ65%ות נכ) כו)ל ס7רוש ז0 וסס נכר6ה 6סר סססוט כסוע)הר6סון
 סכ65% ע)יהס יעלס 6שי ססמח)ומ שס הו6 סנ0 ה%ומש ו6) הכפר7 56הכ65%

~elbn 
 וה5ורס הם%ר ס%ומקות ה0תמ)ות וטס ס%וטכ) הכמ65 ")יהס יע)ה "קל ההמס)ומנ)מי
 Sb עו)יס ס%ושכ5יס הע%5יס ישס סש%י%יי ~יגלס Sb שיעיו עי )ק5מ פוע5ומ ק5תסושס

 1tpnb' דעמ ו(סו והסוע) והמכ)ימ ' ה5ורה ד%ות 5ד SD 0תמ)ה 5הס הי6 הר6טונסהסתמ)ס
 נהיו)י 6יכס סשוטיס )עניכיס רנוי ה75דיס 6)1 3שכי לנוי סהכה יר6ו הפי)וקופיסהנה
 ב6 %6כס הש%י%ייס )הגל%יס וטרנוי )גש%יס ורנוי %קוגס ר6סונה 6מת קנס Sbויע)ו

 הסיו)* %פכ* nb bs(o הש%י%ייס הגר%יס nSb תמס 6סר וסהרכוי הסתמ)ומ 6)ס%רנוי
 Dn~b %ה%כיעיס ר6טוכיס ימנועעיס הש%י%ייס ושסגר%יס סש%י%ייס וסגל%יסוס5ול0
 הגר%יס שמממ %ה ו5ורות ס%ניעיס ombn כקכומ סש%י%ייס הגר%יס ו5ורת נ%0ר 6ינס6שך

 %פני הוnSb3 6 6שר ושההרכנס %ק5מס וק5תס סס%י%ייס otnlaon נקנומסש%י%י'ס
 t5pbSb 6%נשי ספי)וקופיס ו"ו)ס סנס 6של נקיול קנלמס 0י6 ז6מ O"b'tVs1הגל%יס
 )סס והויו נכג)0 כפוע) נעו)ס שהפוע) לינס )נע)י שהו6 נענור קיני ו6נןכ6נונ5ל
 ע)י0ס קשה פסוט 6חי הכ) S~b וסר6שון 6מי פע) bSb %%נו יסיס bS ס6מלטהמוע5
 סיו%ימ סתכועה %ניע הו6 סר6שון ישי%ו ס)6 סעכין 50ריכס עד %%נו סרנוי 5%י6ותסיומ
Ssbסגרס ה%ניע %%נו קויל qtpnn השני הגלג5 וה%ניע גיו5 היומר סג)ג) %%כיע הקו7ל 
 שגי6ס וזס %ע%5ותר שישכי) ו%%ה 0ר6שון %ן שישכי) %תס %ורכב ס%כיע זס שהיס6מר
 ה6נושי נטכ) 6מד 7נר הו6 וה%ושכ5 ס%שכי) ל") ו0מע) ספוע) כי הפי)וקוף שלסי)פי
 נ65% 6שר ה6סי 0פוע) כי 1D~lb' %6%5ר ימוינ 63 כ)ו וזה הכפלדיס נשכ)יס טכןכ)

 %%כו יקוירנגל6ס
 פוט~

 שספוע) וזה הסס בשתיbSb 4 הר6סין סמוע) עס )ו 'bS 1Mb 6מד
 יסודר 65 %0שו)מ והפוע5 %קוטל פוע) כנר6ה ו6שר %שו)ם פוע) נעו)ס 6שרהר6שון
 1wp~b' הורה ונזה פעו) זו)מ נסעו) יומי )6 ה%שו)ם וספוע) eb1Vb מוע) bSb%%נו
 סור0 וכן דכר כ) %טכי) %סיומו ר") סמ%ר 1% כקי שכ) ה6כוש'ומ )%ושכ)ומ ש0סוע)ע)
 כפי נז0 והתטונ0 דנל כ) %ק3) שהו6 %פני כפקד ו)6 סווס )6 שסו6 %0תפע) השכ)ע)

 קשול כ%ו ק5ת עס ק5מס נקטול blb 5%י6וסס ימ%6ת bS 6שר שהינריס המכסקנרמ
 )קשורס נ%שך 5%י6ותס הנס ק5מ עס ק5תס הפשועיס העו)ס מ5קי וקשומ ה5ור0 עססח%ל
 וה6פד 6מי נ1 נענין יקשי nb(o נקשל כ) היס וכ6שי ס5%י6ות כומן הו6 הקשר כותןמנ0
 הנה שיסי0 %חוינ הנ0 נע%5ומו עו%ל ע%ו הו6 6טל 6%מי ימוינ %6כס יקסל נו6סר
 ה6ח7 ז0 טיהיה ו%מויב נצ%5ותו קייס כפרד6חד

~)bb 
 ו6)ס נע%5ומו 6חד ענץ יחן

 נ65% נכ65% הנמכה ה6מדומ 6%ותה ויגיע טנעיהס כמי 0כ65%ומ ע3 יקתעפוה6ומניס
 בכ65% 6שר סם%י%ומ סתגיע כ%ו הר6שון 60מדומ Sb כ)0 ויע)ו הנ65% 6ומו5%י6ות
 1upnb' סכל ונזה e'5b ותע)ה ה6ש 0ו6 6סר הל6סון המוס %ן ה%0יס סינריס %ןנ65%

 הו6 ושה6סד 706% קו7ר 6מי שהעו5ס %61ר %0וסכ) וה5%י6ות ה%ומש ס5%י6ומנין
 הסכמ)ה הכה נ(ה וככה ס6חדיס כסלמ סו6 ס%קמר כי 5%ז סרנוי וק3ת ס6חדותקנמ

 סשכ)יס נרבוי סקנה שתהיה טי%7ה וזה נע%5ו 6מי הו6 ו6ס ס%קנ) טנע הסח5ףכפי
 %%כה שיקנו ונ%ה הר6שוכה הסממ)0 %ן שישמ)ו 0%% %0קנ)יס טכעיהס q1Snהנפרדיס

 תממ 6שר נר6ע כעכין 6ומה סמקנליס נרכוי ר3 נע%5ו 6חד סוע) הו6 6שי ה6ם7ות%ן
 לנ*ס ינינו0ו )6 הענין זס ו)קוטי רנומ %)6כומ תממיהס 6סר וס%)6כומ לניס ר6שיסידו

 יקודל 16 הר3וי b5%'v %חוינ 6חד הי6 נ%ס ס6חי תן 6מ" לנות טסס ולפי הנ65%ומכ) *פ65י נו 6מ7 כם %%כס יטסע 6ח7 נ65% שו:כה מנו6ר כן (ה היה וכ6של 6הריו%הב6יס
 זס ויע 6מד %%כו יקויל ס60מ7 ש%6ל %י ש0שינ %ה מלוף וז0 מ%6ל שתל5ה 6יך"ו
 הובן כ6שי ו6ו)ס השקליס 036% ינל ימוי3 )6 %סס (כלנו0 6של נמסובה הוטב כ6סלהכה
 נ%קפל 6חי )6 נ%קפל פשוע 6מי bSh %%נו יקודל )6 הסשוט נ%תפר שה6חד ס%6%ל%ן
 וככל )עו)ס הקמקומ %ן יפרי )6 0נה סלנוי 5%י6ומ ע)מ %%כו וה6מדות 5%י והלנה5%ד
 יכיו )6 הקוד%יס %ן לפכיו סהי0 ש%י וקמל ה)%י %6%ל נקוף העכין נזה 1Dplb'ש3מ



 ב' מלק נבוכים מורה לטפר נרבומבאור
 *קויר )6 עה6מד nlblbn הגזרס מהיה %הס קפרכוהו 6טל ס46מן זס ו)פ* טה%65ר
 המנ6ל 6טל הכה כן גס 5ודקמ גזלה לנוי %%כו יקויל וטה6מד ~דקמ גזרס 6מי 6)%%6כו
 והכ)יס וההיו)י ה%%ו5עיס ל"5 קנומ סט)ס %קונן הו6 הינל טקנמ טרסוהס )מי56)יכו
 %הס 6מי כ) 5%י6ומ טסיה 6מר Sb'1 ויסו3ו ה6מי Sb יסכ%ו 6יך 63לנו כנל כו)סו6)ס

 ה%קנ)יס טבפיהס ס)וף הנפלייס הטכליס נרנוי טהקנה וזה סלכוי קנת הי6 ג%ולה63ס7וס
 מ%ליס להס היו 06 ומ%ליהס 5ולומס ומ)וף %כיעיהס מ)וף 1Db' ימו) טהח)וףו6ו)ס

 ו6ו)ס ספעו)ומ 6)ס Db(' 6ינס ו6ס )תכ5ימ 7ו%ס והו6 נעולס ס%יומדותושעו)ומיהס
 בקרנס ח)ומו עס החוול ח)וף סו6 סחסופיס %ן ל6טוכס סג)ג) ססמת %3ה 6סרסמ)וף
 6מת "קר סג7ו)ות מנועומ הטתי נמ)ו4 ססנה ו6ו)ס הס%יס וסס מ%מפיס מןוהלמוק
 וסו6 מנופומס ומלוף הם%י%*יס הגר%יס מ)וף סנה הספקד וסעכימ הסויה פוע)מ%סס
 נו מ)וף י65% סכה סירמ ג)ג) סתממ %ה ו6ו)ס הכ)יס DM(' 6סר נח)וף היו%ססמ)וף
 הפופ) %ן נופ)ות העכו)ומ הכליס ומ)וף המ%ליס מ)וף ספע)יס מ)וף ר") קכות 7'פעני

 ה%קנ)יס ח)וף Db(' 6טל מלוף ו%ס) סכליס %ן קלוכ הו6 וכ6)ו זולתו נ5%6פומסר6עין
 כל6וס יתחדע 6על זו)ת 63ויר יממיע 6שר ה%ר6ס )ק5מס קנס ק5תס ה%מט)פיסוהיומ
ו6טל

~SDD' 
 ו6על נפין 6טר זו)מי ה%שותף נמוט ו6טי נ6ויל 6על זו)מו נעין ל") נר6ות

 סת63ר כנר 3י%יון 6טר זו)מ וסזוכל הטו%ר נכם ו6על סטעותף נמוט 6טל זו)תי3ד%יון
 ופעו) פופ) סס עיס ע) קיכי 36ן %ינרי )קום זס )ט)יטי והס:י )ט:י קנס סל6עון טהסכ)זס

 o~ltbln הר6עון %ן וטעס ר6קון %קשר טס טיע הו1Dplb 6' דפמ 6ולס סהנה 3טהכעכין
 bSb הר6טונס נהתמ)ס כקעריס וכו)ס ה5%י6ות נע)%יס וע)ו5 ע)ס הס נו :קעליסידועיס
 הס התמ)ומ עסנס סקיו%ס ה6כטיס קנלת )עונו זה לט7 נן %61ל %ק5ת ק5מסעיקוילו
 וטהס וס6סנה נס ס%6ונס 5ד ע) 6)יסס ימנופעו והס ה5%וה 5ד פל Ot'b'btnסגר%יס
 הר6טוכה 3הממ)ה :קטר 5%י6ומס ה:נ7)ות ססממ)ומ וט6)ה המנועה 5%ד כ3ר6ו%6נס
 נע6ר סג)ג)יס ט6ל טי5וו סהתמ5ומ לס6ר 5%וה וסוbSnn 6 קדרר הנה סיה )6 היה bSו)ו

 כ) ע%יו נ%דיגר. סר6סון ס%)ך ט5%3ומ כ%ו וה6רן הט%יס ע%יו ה5%וס nbtsK1סתכועומ
 עזכרו %ה ו6ו)ס ה%דינס %ן הע:יניס %ן נע:ין %ט) ה%)ך טע%ו %%י ה%קודליססש5ויס
 56ל0 6טר ו6ו)ס ה6כטיס ייערריו bS דנל הו6 %ק5מ ק5מס ההממ)ות 6)ה %קיול שכי6נן
 וטהקטר ס%ע%יד 63ומו 6)6 5%י6ות )הס כס)ס )6 י7ועיס %פ%ידיס הר6טוכה סהס")ה%ן
 וט)6 הר6טוכה ההתמ)ה מן וכו)ס לק5ת ק5תס ~S1S היותס ימיינ 6סר סו6 ני:יהס6ער
 ע%6לנו %ס ה:ה )ני סעכין זס b(h הכ65% ב6ותו והכ3ר6 והנור6 והפפ) המוע) %ן*ונן

 וסו6 והעטוי וסעוסה והסעו) הפוע) %ן הנה עיונן %ס מ)וף הו6 נ6מד נ65% כל%קטול
 סר6טון ס5%וס %מני b~b )ו 5%י6ותו 6ין ס:ה 5%וה נשהו6 5%י6ותו 7ני היה ע6ס%נו6ל
 (otbSn היו 13 6סר הע:ין הכ65%ומ לכל נתן 6על והו6 הל6עון ה5%וה עיהיה מוינסכס
 סטכ)יס עלוו סע%דו %ה תכליח והו6 6פל6פון מת3רס ו)6 זס זו)ת nlsp11 '1tplh יונןו)6

 כנר ר3יס ט%וטכליהס 6מר עניניס הרכנמ )הס יממדט ימלמקו 6טר כ) סהטכ)יסה6נוטייס
 o')D1b על מוטכל הל6סונה ססקנה הו6 יעתו 6נל 6רקפו קנרס 6יננו זה כיסודעתיך
 סנזכרת ה5ורס ע) טכ) קכסו גלג) סכל %%נו קנ)נו ס6:מ:ו %6ור הנפל7יס )סכ)יסטתמ5פיס

S~b(6נמנו זה :קכ) )6 ע%5ו %סכי) 3סיות הלכנס נו *ס ההו6 עהטכ S~b סיעכיל %ה 
 סממ)מו סיסכי5 %3ה ודנל %ע%5ומו טיטכי) %3ה י3ר %%:ו יקויר ו)6 %ע%5ו סו6טסתמ)ו
 3נוט6 6ממ ותהיה ע%5יס טני 16 5ולומ עמי נע) יסיס כי ו6נוח7% קי:י 6נן דפמוהו6
 %ק5תס ק5תס יקוילו 6טל ה%מטנס הו6 ה%מענה 61ת 6) סני6 ו6טל ננסט כענין נגדללנומ
 ומ%ר ו5ורתו הג)ג) מ%ל 5ילומ וטמי מ%ליס %טני %ורכנ וסג)ג) ה%ומעיס נמוע)י0ספכין
 וככ73 נהיר הגלג) ם)ק 06 כי 6ינו סכוכנ כי 3ך ק7ס ה63 ו5ורתו נג)ג) הק3ופהכוכנ
 טי%ה כ%ו ו5ורה %מ%ל %ולככ 6יכו הג)ג) ו6ף י5ורות מ%רי0 לנוי ט0 ו6ין מ)קיו%ע6ר
 נ)תי סיס ו)כן סטוט ע5ס הו6 הג)ג) Ssb קיני ~1sb ט)קחו כ%ו הסי)וקוף SD ז")סר3
 נקוג יטותמו ק)6 6מל נהפנרס Db כי %3ין מחמלמיס נ6מת גס הס ול6 נפקי ונ)תיהווה

 ה6%יר ע5ס סיהיה ימכן 06 וסכה ונפקדיס הויס ויהיו פטופיס )6 %ורכג*ס יהיו כי6סי
 %דרך 6ינו 6מר ע5ס זוסר להס hV'1 המסוכיס ופ5ס 6ור כוכגי והס 6מר פ5ס%סס

 כ) עיהיס י%כע ו)6 י"6 בפיק ס%6לו )%ה 7ו%ס וזס )בט)ה הכ65%ות טיר3ההמי)וקוף
 )סס 6ין גלג)יס סס סיהיו ר") ענין ויהיה 6מת כו)ס תנועותיהס ויהיו נג)ג) %ססכוכנ
 נן 36ונכל עזרו כנר ו6ס קיני 6%נן )קומ %6%ר והו6 )נע)ה יהיו פי %יוסיסמכועה
 זה ע) טנעית הקי%ה עס סיט )6 נג)ג) שיה*ו הפנעי נענין נכון ססיומר ר") כזס556*ג



לו ב' חלק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור
 המשונה הילמ גמל %ממם שיקרה כתו ס6מל )מותל הג5ג5 זה 5וימ שמעתק יממוינ )6)%ה
 המחר נזה הקולה ז6מ ו,ומלה העלס ע) כס 15 וקין 3ע%5ו נפוע) פטוט סכה טהח%ר)פי
Obהלוחה הנקהי הגשט תן ורחקו וקרנסו הדמע מ)ו4 כפי וסורות ח%ריס )הס היו 
 המצר SASA שכ) כ%6ר 65 06 וה6)היס %עטות נמעו5ומ סיערה שיקנה עד סר6סון36
 Sb הסתקס ז6מ התל והעתיק סם ישלש ל6 ושרט כלס הטלשיס ויש6יי ס6מר מבר נקמיש5ו
 מו5עמ רג) )חיל 16 ה(נונ ככף )הקריך נקט 1361 הלנור כשמנס ו65 נכוכניס ש%6לו%ה
 ס%גוכס bV'1 ש%6ל המכס 751ק שולתו %רמנ כפי סטנע 556 סייוע %ן ירלה יכו) הים)6

 סו1Wb 6 6סר היים גלגל טתממ %ה SD הכלעריס הטנעייס סשישיס ובן קומריםוהסודק
 %וגנך ימק טס ויש קורתו כפי %יוחד סעור טבעי כ65% )כ5 קיט סוbS~ pnp 6 %6מיסוט
 o)bb %6רו וסנן חכם 6ו%ן הקלוס כי חי5 נשיעור וכינס שתיר כסיעור ר6ס יעסה 65כי

 פסוס ניומל היה זה כ) כי )הנינך זה 3ך והעשי) וכו' ב1מ  יפטרל ש)6 %6ר6רקטו'
 הנ65% סיסים עוד כל כי ה6)סייס נגט%יס כצו נ%טונמיס %ממט ימיה %ה הנהסנכ65%יס

 6ין וסכן גנורתו כסיס כי %סס )%טס 6%של וע%5ייס הכלמייס יותל יוחייו סיו ככנייומר
 O'MV כולן השרן יקד כמכתה יי' סתמיים שלטות כפי וה%חוינ סר6וי ob כי סע)יוןנעולם
 ס6)היומ סיעומ 6)ה וקקה השכעס נקבול עי%6רוסו נמס שכן כ) ט%6ל ומסנתנוכה
 נשערו סחכם והשיב 'o)'Mb 6סר ט%6ר כמס S~b  65  טרב1יס נמכ%מ שנו הס כי%6מ
 6נרהס %6וכמכו התמדת סס כי ע"ה %שה וכניתכו שנינו 36רהס לעס המרוט היות 6)%מובר
 )סרסך )סקס ורשוי %ה במניס לגומיכו גס נמקותיכו הממ)מ ותסס וכמשינו גופינוהתמ)מ
 מ6ר וסקדיס הטרשות נע) ימ' )גו ה%ט3י%יס 5ע%5ומיכו ה%תמי5יס סס כי ס%5ומס6"ל

 : )מפ6למ)%תוקר
 ומטריד קורס לדעת סייס מט6 ס)6 %עליך סת6וומ )ממשיט מללה ob סוכל הנה כ"גפרק

 סמכליע )נד העיון על ומסען ה%6ת %הסגת S11A %ונע ס%נהג כיהשנסג
 ר6וי 6נ) גוו 6חל טכסו )הסטך ~D1b לשוי ט6ין )הורות (ה bb" )סכליע טי5טרך%ס

 : )זס מנטרך 6נ) הסכך 6מרשימסך
 והוט %קותו כ) שימ5יף והו6 נהכלמ הגיג) %%נו שיממינ ר"5 החיוג (ה ואמר כידפרק

 שיש %61ל ס)%ל נ6ומ רט7 6נן זס 7נל וכגל וססנונ הג)גו) ניןמהני)
 מי מנר 6טל והול. נסס )סע(ל ר6וי העכין 3(ס שעריס S'DDSb גן שנואכל הככני)מנלכו

 הו6 סקסר שינילן קוטר (ס 6י ע) פלסופו וכנר כרוסו 6%י כמ63 56הי קמל יקט6ןנן
 הקטר ע) ממנועה מהיה ob 6)6 מ65יס )סני ובחקקה סעגו)ס ע) עונר יסר 5קוטס

 נמנועחו IDPn ימנועע ו)6 סגיו) שימנועע שפשר 6ז כי יל5ס ס%לכ(יס נין העונרהקמל
 %6רו והו6 ה%רכ(יס טכי ונין הקטנים נין סעונר השסי מקטר ע) הי6 טהמנועה6מל
 כמנועת מקטן שימכועע יתחינ ס%לכזיס יתמ)פו סכ6שר ל") סתוממימ סהקי%ס (6מוגטי
 העליון כשיתנועע כי יתסינ ה%רכ( %י5י6מ ושסונמ הלקות %המנע שהמנקר %ה ועםהגדוף
 ויתהיינ וקטניסס ה%רכזיס טוי נין העוגל מקטר ע) טייטס 6חל נמנועתו ממתיו 6סריכיס
 העכין (b5M ו)6 ה%לכז %י5י6מ טהונם %ס עם לקות טלין 6חר %לכזו קניב טיהיה כןגס
 נצה עיונם כשיטיס הויימס תככי )הס והתוניס סשרשיס 1Sbn ימסינ ו6) כו' כ665%נ5

 ומכנר ה63%כה ו7קומ נססנו5ה י5קמו 6שי %היגריס טיהיה %ה 56 )עיונוסה%שככו
 והיו%יס ססרשיס שאלה נעגול ה76ס ימסונ ו6) יללה כו' שיוקם ראוי .ט6י1 וזססויתס
 עיהית %ה 6) מעיון כתו הדנריס נע6 סהעע)נו נבה העיון שישים פוייס תכנר)הס

 06 כי הטלעיס נ6)ו כעכין הוימס ומכנר ההלשכה וסקוס בתסנו)ה יעקמו 6סלתה7נריס
 ה6כושייס %העניכיס ה7רוסיס ט6ר כנדים טיסיו ימוין )6 עסינו כגייס השישים eSbהיו
 העניכיס כי ע5 %ולה ינריו מרף (ס ס6נוסייס ה6)הייס סעניכיס 6) שיוקש לקוי טפיןוזה

 שן שיממינ נחה נו שכלנו ונלעס סניור כתנע )סס והתוניס ססרשיס נ56הה56הייס
 )כמ נכוכ3י נצ65מ מכועס סי6 הג)ג) ונפיס ס%רכז %י5י6ת תתמינ שהנטיה ילדההנטיס
 ידע )נד טהסס ntu)S ס%טתמף ס%רכ( י5י6מ nS1f וזה מנוסתו %דרך נוטה הו6כקלו
 נזה (") סרב ו75ק סטל%ומ ע) וקנומס ומנועומיהס ו5ולתס ועלוס וטנעס הסריס6טתמ
 %6רו סח)קייס ו6ף %ושגיס סכו)ליס כי גס o7pn כתו סמיונ su הכונה ז6מ יכריס )66נ)
 מכ)ימימ קנס ששם הפי)וקופיס %ן 6ח7 יקפק )6 רעי 6נן ו%6ר לויס עלי ע7% 6רקטו'כי
 ההמרמס ע) SD'1 יועמד 65 היה ו6ס טהכה %ה 5%3י6ומ סכרמימ סי6 טכימ כוכהכפי
(36bS נו6 5הס *הי6 שי6 )כוכבים מזרה ו)6 הטיכס ו)6 טס מכועס ש6ין יאופק% 

 הקנות 6%)ה לוג 6נ) הכה ס5%י6ומ השסנש יגר %סס התמדף 15 עי שהנה %סנ5%י6ומ



 ב' חלק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור

 %ס כמו 6לוך ונקיון הלוך זרן 6מר SD'1 עיוע%ד ו6ס כ)) ע)יהס יוערל )6 06המנקיות
 ע)יסס הע%ידס סכו))יס סעניניס וקורס סג)גליוס נהנסגומ נקפרו קייצו טהמכסשתופל
 6%ער מלנה זס נ(%ניכו מוסג וכגל %סם סרנם ע) ע7%ו כנר סכוכניס מכסס ונעטיקרס
 ט)(ס י%6ן bSn ר6וי 6ין וסכן חו5תס ככ73"ס מענין %(ס הקיו%ות ה6ו%ומ עטיופשיו

 מכ)ימימ מכמה כעבור סו6 נקביס ילעס 6טר טכ) נמפוט נרשה כגל כי ננ65%וסהמכשה
 הס%י%ייס נגל%יס עיסיס לשוי יותל סו6 כן נמי מיה כשסר כי המכ)יתיומ הקבות %ןוקנה
 %זמן נזה ירמו( טכס qlb טעולו נזלן מכמס 6)פיס עסלמ כפו וההדס נמי נל6סוכנל

 וננימ וסמכ%ס מידיעה %ן הלנה ה6רוכיס כשניס )עו)%יס שירקס למוק וקיןנ6)ינוק
 ימקרו הפי)וקוסיס כי %6מ סע5וס הלקהי העפע ענ6הו ו)%* נסקס יושג bSV נמהסעכין
 )6 ו6ס ניייעס osn יומר (ס הים סעגומ הל וסטמכו השגומו ו6ס נמולה טנ6 %סכ3

 %נסשומיכו )%עלס כפסס כי סייגו )נד המורס וטס%טיגי הנינועי השכ) נקטול ידעוושיגוהו
 3מיימי ו)מכ)ימ ירטה סעכיניס נ6)ה בכנורי ומגלמי נמרסי ט6כי albS נמילמיותכמת
wb31' קומה ו6סנמיbg ו%צוכמי העניכיס 63)ה נצנוצי וגזיתי וסויעמיה נמלתי 

 ו זה וזפנס
 העולס 3ק%7ומ ה%6%ר %ן נלמ )%ה לעז העניכיס nSbs נצנוצי )ך ט6גיי אחר כיחפרק

 שיהיס )6 נכ55ה המורס ממו) קרקפו יעם SD הקוי%ות דפס )פי כיוסול
 ע) הפסוק למרש 56)1כטנע

 מחוליי סבסוד סכה כנר (ה שמטס עתי bib הקדשות סע%וי
 וסבסוד וכו' המסוק )פרס *ותר יכ1)יס והיינו וכו' בריממינו 6ין כי זע ו%6ר הננו6ייוטכוון

 (ה Sb עוררנו כי יע התורס יקוד יקמוי b~a1 %ופסי הו6 גסס נקמי טהטס 656 הביז'ק
 עהיס ו)%ה ההיש סהגס%ס הפולריס נ%6ונמ הו6 כי %גונה %קנינו ק5מ שהיה טקלס)%ה
 %נטול נ%ופמ טסחנ6ר %ס %%כו וקננו סגט%ס כ) ע) זס ועפתו ט%עוכו 56)ס %גונםזה

 כנוקמו הטס כמן )מה י%6ר 06 עד (ס ומצן )גש%ומ גטאות נין הבישו 631 נכ))סהגע%ה
 %יומים )6ו%ה מגלמו העם נתן ו)%ה סקדיטו %רמס *65 נטלם כי )(ועמו נמכה ו)6נוה
 הנני" כי 6מלמ )6ו%ה נמכה631

 המלטון %לנינו עלטיס קנקנו וכנר העוטה ז6מ נין קם
 סמולה והרכיכו קגו)ה )עם )ו )היום והנטימכו Sb'1 והנסנו נטלים ככפי ע3 נסקנווכקטר
 נוס כתנה ו)%ה )%ושכלות קוי%ומ ס%עסיומ כי )נסלע כעטה וסקד%כו כתר5יכוהגזו)
 מפו )כ) ועם ימ6מר ול6 כשוסו קס )6 כי נקרמי כנר )למריו 631 לסניו נמנה ו)6סזון
 נטרו הכס הלנסרות 6%)ס והזהיר ס5%ומ נ6)ה 115 ו)%ס וכו' נש%יס כ5כ דגרך *")עולס
 וכן סהו6 נזמן ה%פורקס 6)יה התנינו יכ) %ע"( סהלמקס העקל וכי ה5%ומ עטו)ננמינמ
 6פעריות סיו 6)ו כי O~S1t היו ו)6 סנזכרום סנמ)6ות נקלו הנניס יהי ו)%ס סהסניעריס
 טנעכיכיו ונ%סינם המנועי סטין %יכנו סת7%מ הסולומ נ36ו הסס כונת ותה סעח וכפי56)ו
 )ס יש ו6ס מתורס כי כטועינו הסס וס%ו(סר נס המלוה ה6)ס הפכיכיס עס )6ו)%ס
 )6 כו))מ ית' וכוכחו ה%קנליס שני Sb יומק כנר והרקון פנעית קינה המנעי נעכין%נו6
 טנע ישתנס ס)6 ע) ירסס 6רקטו' יעמ על ו%6רו %הן *65נו וכנר %הן 653מ וקין%יפדמ
 ו6רמיב 6%י 56)י נ6ומ זרך והוך נמנמי כן קמרי י%6ר ולזה %%נהגו חון *65 ו)6כ))

 ב%גוק5 נתזה כולו מענין כי לך כקלתי כצי מנס %6ר כנר ("ל הרב ו6ס נוהבקור
 ו וזעפוהזה

 %6%ר והול 6%ל זה י3ר הני6 הקי%ומ %ן בנריממו סקנה וכמן נמנומו שמיגיל אחר כ"ופרק

 ו%6ר והתמי) הקדמות %6ונמ ע) יורה וג7וגיהס *סר6) עצמכ%*)%יומי
 %ורה 6)יע(ל ר' %6%ר כי טנ6ר וקמר נע0%5 %ונכיס וינליו וכו' סגיו) ttDsb 3ר'ר6ימ*

 המכ%יט הננר6יס %ן סכנות כק6 היומ nb(o %6ר הסע7ל %ן דגל ימהוה bSV1ע)ו:קד%ומ
 פטמים י" ט%6ר דוי %6%ר בזתי כ)3 נו נרי6ס ?כרו )6 סספריס כתוני 6צ3 וכו' זהכמנו
 נפקוק כתונ הנס נו הכלמות nb(o 6%י המירוט יקנו) ט%6ל וססככס וכו' כק"ומכין
 6נ) ח6ר לקיננו סיירם )בוסי 6ור %6%לו ~bSt ויומר וכו' כקטך מעג )עו)ס יי'6מס
 סב רגזיו סס למכס (רקו רסוק והקמר ועטהו משמימו ו)כן 6)יו קיוסק ל6ו* נסיר"%ר
 טוכן ונטי רם עלגות והוט כקטו הכין נס כי הטפיס ומס כק6 הס טהלג)יס הכק366

 והו6עזיו
 סגמנט"

Sbs 'הכוסת: הקהת המנועה והוי טבעניכיו ככצי ניומל ימ 
 %יקוד כי לכשר סכה צ6 ו%6וכתו הג7וna'Sb 5 ר' מברי s~r הלב טב6ל אחר כ"זפרק

 נסכ) 13ה סקוליה )ממיר יניעו וטס טיפקד )6 36) %מויש טהעו)סמולחינו
 התנע כי וייונו והמכתה סרחון בסי S~b הטנע 5ד ע) כמהוה )ar 6 כי ו%6ר נפקדהוה
 הכנול %כס6 עסען וגס ס%ערכה כזעות ה%6%ריס ו6)ס הרשמון ובר5ון נמכרהנקפל



לו ב' חלק נבוכים מורה לפפר גרבוניבאור
 6סליס נפכים כמנוסו וטהמכ%יס כלל 3ו נרקיס זכרו bS התפריס עכמוני סו9Wb 6כנר
 וסנפל7 הו6 הפות 6מל הנטלל טייער )ך קים כגר סחשוניס %כפסות ט%6ר ומסחלים
 כפלץ כלמי %ע5ס %ולכנ ההיו)6ני טה"כל הנמם נקפל 6לקעו' 1wbn וכפו 6סי7כל

 עם *וכ) 6טר כ) ה%מ)וקמ )ה%עיפ ז"ל סלע כוכם 6נ) כסקלת הווה %מורסתו%סכהגס
 טטנוס זה ט)6מר נמרק *nbs ולכן ולעוסה טקסית תוריים כונס והיא התורה יקייט%יימ
 המוריס הפקוקים כ) יפרם ס)6מריו ונמרק סכ5חוס על ונר 6נ) הקי%ומ %6ר )6ה5%ך
 %חויט הו6 ו6ס עמי טהו6 ר") טועתו נחלי )6לקפו' טנ6וס עי %ס) טהס ספקיועל

 תכלית )ו התחקה ט"ו %ה כ) כי מעת כנר 6תס o51b והשומט טכוס ט) %ספה זסכ6)ו
 נאמי ה6סשר* כהפך )6 06 %6מ יסים )6 מכרית )ו ואין הסחוס )ו יגר טיהיסוקולס
 סיסיה %ה כן bV'1 %ס 5%3י6ות כככק כנר נעוגל טהיס נטפס זה ע) סתורכייס שפענוומה
 S~b 3עונר טככנק יורה )6 כעונר נקמי ססו6 טינימ %י כי ס%ערכס SD ירוש הו6כעסיי
1bb'בין טסניי) %י ואומס רמי 6נן ו%6ל גמוע) זס כ%6ר ס)6 כתו סעונל עס שהום 
 o)nb נעתיי סיסיה ופס 5%3י6ות כוסו נככק כגל נעונל טהיס 3ט%ס סעתיל וניןהעוגל
 טנכנק ותה %13ן נככס כנל נ"מ סנעונר שמס וזפ %שונם לנול הו6 סכה דגר %%כו*כנק
 והוי נהכרמ וכו' הו6 כקו יקו ק5וסיי %טחי עשיו יותל הזלן סכם%13ן

 6)6 נעודר טנמ)
 3)מ* טיהיס ימויין וכנר כ) )ו וקין תכרית כיתי 6) נמסך העונר עס הב6 6נ) הטסבשתוף
 ט)6 כמו ק5ופ'ו %סמי סזון יק'פס 6שי מעקיו ~bS סעונל נ5%י6ומ %%כו יכנק ושי6וכו'
 ה%תנועפ סיות 6)6 המנועה %ן ו)6 העתק bSb נ%6ת הזרן %ן ההמנועץ נ5%י6ות*כנק
 סרס נ%6ל 65 נעובר סר )6 6טר ססנ65% כסו כי כעתם 56יו ימנועע 6טר סגנוןע5
 והים סמח)ס )ו 5%י6ומו היה זה היה 1Sbn )פי נ5%י6ות עמס ככנק כנל 5%%י6ותוסקיס
 %6נס סעונריס נקנוניס נו )6 סמן עס שסיס נמס נ%6ל כן קטותיו %סחי %קיפוהזרן
 )6 6טר סזון עס הס 6פר וקוקס הזלן %סס שהקימו %ס ס%7יוכי mb~5ns %מסנככק
 נ65% קל bh %ה סעונר נ5%י6ות נכנק ט)6 כתו נמ5י6ות עסיןנככק

~ob 
 יקיפהו ס)6

 נככקו ולו קר )6 6סר סר6טון סנ65% %טפם לנ65% %מ6מריס סגלתי הפע)יס ומשפטספן
 וגס נצנע נהכלמ הו6 5מע5 נעיר קר )6 הכ65% אותו והיה מכלית נעלי סיו סעונרנזמן
 כן עצ כמנע 3הכרט הו6 )מע5 נעיל קר bsn ותה )מעל נעיר קל )6 3ו %אסרינוסכה
 סכנל יכימ ואסר המסקס 5ו היה וכי העונר %13ן )כניקחו מילוק סו6 קר )6 %אהלינוהנה
 5%3י6וס נככק בנר שענר %ה כ) אברכו כן ו6ס עילום ע) יערוך הנה העוני נזמןנכנק
 וסוט נ5%י6ות ככנק כנר סעונר נזמן סנכנק %ס  טבל %סס 6חד עכיכיס סכי %%נו*ובן
 קר )6 6סר 5%5י6ומ %חוגר שענר 6)6 העונר נזמן כ5%י6ות נככק ס65 %ס ואוטס%6ת
 המך כככק כ3ר בו אסרנו כי ב5%י6ות כככק כנר %6ס ימיה )6 הנס ממנו יפרף ל6ל')

 ימוינ bSn והנ65% הסע) נין 13ה הכי) והן סכ5חי )5%י6ומ %חונר כנר טסות)ששרנו
 סעו)ס ע5 החרוש טס טיוח 6נ) נ5%י6ות נכנק כנר סיסים שענר %3ה ע%5וחונה)יכת
 סקי%ומ יסויר יירכס %חורט סו6 סנה מע3 סו6 נאסר המעל כי הו6 המורות סט)מוסוכמו
 OSp~ib )מי)וקוסי קשה ולזה צמרית ו)6 ראשית )ו 6ין ס%מודט יספת) סחיוט טוה )סינו

1blptnוהם קדרון וס6) קמרון העולס bS ולכן )ו עלס טלין %ס 636 הקד%ומ %ן ינינו 
 : ק7ס i1Sb' %עוכה %63רו 1") הרג סנ6ר כרו 6%מו %מודם והש) קדרון )3יו ית' סו6היה
 )6 נ3ר6 סעו)ס ו6ס טסנס והוא ח7טנוהו 6סי י") המנוס 3זה טעי ט)6 מי כ"חפרק

 טמאת ת7עהו וי"ל קמרון טיסיה ימוינ )6 נפתית נקמי והיותו טיפקיימויג
e51D6( הכלחות יסות bib נו הרקון ועי טיטערסו %ה 3ו יראה עולס כי עי בו נסחונל 
 מכס ו75% )עולס טמור הכת סהיס )%ה יכף )6 מכלית 3ע) והנקתי סריי )זס סתורטהכמ
 כי נלי6ותיו ר") מעלו ממיס האור ט%6ר הכ3י6יס אדון גססו כ3ר מכלית נע) סותמיהים

 נהס ימערנ ו)6 פעלו תסיס %6רו והול nlnSVn תכלית ע5 כלס 3רי6ות יקלקוהפעולות
 %ומר נסס וקין ה%קנ) טנע כסי מקרון נאי %טסט דרכיו כ) כי %6רו וסול כל)חקרון
 %6רו וסו6 6)יו אריך באתי דבר ו)6 %ותר סס bSn %הכסינוס כי סטונה 6) %6רווסו6
 %הס "ו ההם )נ65%ות ייגזר %ס וכ) )זה וימקר )זס q'p1'V סכ65% נכ)) ר") עו)וקין

 : *ת' סו6 יסר כי מכתה גזרם 6חל ונכסך 5ייק %6רו והוך גמור 75קכלו
 )6 %6רו והוט כולו סכין סהו6 ס%קוס 6נסיס נת%ורמ יר5ס כן גס זה ודע ב"פסרק

 מטס טרמו 63טר יטעיהו %6%ר והוא 3ק) התסי) 6יך ועיין זעם גיוסגוט%ס
 ו6נ* וכו' קכמלינ %)כום נססקק סקס ונכוכ7כ5ל קבמרינ ו6ב7ת נב) %)כות )הכתןנהכנ6
 סס לכו *ס נענולס 6טר המורה כלמות ע5 סערה 56)י כן גס חס וכו' 076 טטוסמוסצ



 ב' חלק נבוכים מורה למפר נדבוניבגזול
 Db~ כיוריאד

 פפ היינו גה 6על המומה 5%י הו6 ס%יו0ד והטס סשס נקיוס עסנסימכו
 סאן סש6ל ע) סורס מרוי וחי וארו כ5מימ המורה עמהיה נסכרמ ימוינ 3ססו%יומדיס

 שרפס עם האן )ה *%סך %3תכועפ תכועס שם ימיה )6 06 שגיס )456 חד יהיס 6יךכ*
 מעילה חתל "הכועס העוכל ינכס על ילעס 6חמ עורה פ) והו6 יחיי 6%ער כי גסס%6%ר
 qib ועטת )ט)ט'ס זה o~lnlbV %הס הסס ה6יטיס ריסונו )מכוכתס ספג) 5%ניכעיעו3ו
 כוכח )כ) עבה o~DSb טנעת 6חר זה ט6ו%ריס ו%הס ס%ז)ומ SaSa %הדך כסהס)יסשנס

 המכס ~1Mb וזס סיגרה נשגעה 0יי6 3ר' 36להס ל' סנסי6 המכס שניר כמו )כס%כהכרי
 כי ש3מ טכוסו יום וסוף טכס 6)4 יחרג ועמר טנא ילעיס טעם העולס עיע%וי %יעםהיה

 ע.ה דוי ו%5%ר מלילם הכ65%ומ ימזלו 061ל ההו6 פיוס )נדו יי' ונטג3 3ו %וע)ענמ6י
 הועילו 6מר טחים ונרות וכו' נסס שנותיכן יקי כי סר6עון ס7עמ על יורה דול )6לף 5וסדגל
 ומה כעמית המורה מסיס זה וכפי miw 6)ף ויהיו הועידו )מני סמיהכסו

~bbt 
 6)ף %"פ

 טיס וענמס %6ר1 טטפות ז' 6מר 3*ו3) רמוז והוי שכם qSb (' כוכן כ) שיסיתetv-6מר
 ע5ליך וסוט וסודעמי חטינו ~Sb 1nDDV ושיט -6מוזמו56

~b'V 
 ז3ר יעמכה ט6ס ר")

 ס5ולהם נין יסק יט כי 6מר )ט3ע יטור ו)6 ההו6 הטנוי ירטך )6 פ)6 דרך ע)%פצעו
 36) טנכ סכוי טס טלין והול 6%י זריס דכליס נכמ)6ות %6רו כ3ר 1") טהמכ%יס6ע"פ

 הו6 זה 63%ל ור.נס %%כו %6יר 16 קעיף הו6 וכשיו סכו)) הטנע %ן וכמלט כס)6הי6 כ* 3)טוכפר מ)6 נקלש ועזה כמטך וסימי מעקי blbV 6)6 כן גס פרפי הו6 הסולסטנוי
 ססס סכפ)6הם רו6יס טהס סו6 סהו6 והענין קס)מ ונידרס ל63 33ר6טית מ65%ס6ו%ר
 ל') 6%ויייס 6נל סכלסייס שינס הטנעייס העניכיט כ56ו 6חי 5י ע5 כן גס טבטגע%%ה
 כסנרכן כי %6רו סהס וזה %6רו והו6 והדנקותס )%טס %)%עצה הסיס והגלם ה6טמוס
 %ס כ) נסס עיתיים ססס הטניס טס ר") המכעיס 6)ו פ5 והקיעו כ5%י6ומ זההעש

 6ומ הנס וסורג) נהוג 3)תי טהוbib 6 פגעי טהו6 וקמר מדוחס 3עמ %הכמל6ומטיממיס
 נטיפו עטם כתו סינר וימעל טילטל %ה נו טילטל נעם סעס טהוייעהו 6ל6 שיכוסנני6
 %נ)* טנע טכוי טס יהיה ~bS )%ה היעם זה 1") הל3 %ש"מ והסה סהוטנע %ה3טרס
 נמסנולס סיטרנו 3%)מי המיוד 6חל נפטך ויפיס %ומט הו6 כ6)ו עד ה%סולקסעככפור
 6%ל ננניניו קסם והיום הקוטל nssn ע) %ורה סו6 טמר6סו כהו הו6 ו6ס וזסו%6ל
 יונמן ל' %6ל ולזה ה%6%ל כפי השוטר ימק סק3"ה המכה מנקי יוכמן ר' %6ר טסנ%6ל
 יכ6* ר' %סיס-דלי ע) עצו %ס 3הס סימ3ונן )%י סלפה נ7נריהס לגי) וזה החכהתכין
 ס"נר ובמנוט ירו סזקיס %6' חזקיה ר' ד3י סמו טירה bb' סילק ל' 37י טרו ינון%6'
'1Wbמכומס ע) %ולס וזה קטון ר' %6ל %6רו הנ%וקיס סת6רי0 ו%3קו%ומ פרכך ר' %6ר 

 והו6 ומנקי קשיי טס יט Ssb בקלוח זס 6ין 6ך סכהוג סו6 הפגעי טה37ר הו6ושמכשי
 ילדיה גן 6)עזל ל' )יעם זה ועוול סימוקו %יוחד 3פת ה6יטייס המיסט%ט5ע

~blbV 
6( 

 סה"ט וכן וכו' סס"ד 3י~ימ ימי נטשם טננל6 %ה כ) עס 6)6 ס3"ה סמנה 3)3ד הים05
 כ* ;ר6ה %טה %6ר זה, ע) ועסוי הפיס הנקעת 6) סרוס ימק Sb'1 ימקו סטם ויסיסנטלל
 ינליס נה )ו סיט %6ר 6טר סספ3רה %ללך q'ip הו6 ה%ומתיס נעכין 1") הרגהדפת
 )6%היכ* סחיוע %ששיגי נינינו מויכוח נענין 13 טסשמ%ט כתו סה%6ל 3זס יסיכויס%יעס
 וימר יכתתו סננה וכנר מניי 'Sb~V חכמי 56) יקרי ס%עט ע) העוגל וימיההקדשות
 תופן ומתה נ%ומת'ק סכ%6ריס הדעות כ) פכה )ך להנידן רטיתי סיקוס זה Sbטהגעכו

 פ) סרט טהכיסו ה%ינליס דעת 6מל הכ%טכיס התוחעס הפילוקופיס תן י" וקוטר נסטל6)
 פופ) טס יט 6נ) 3ו נ65% טהו6 יורה bS סיגל 56) טה5%י6ות ואכלו ה%ומתיסקיום
 טיפ ו)6 מנצו) נפינו הנה )ו שסעור והוך נ%ט5 זה ימ63ר כן גס נעצרו %בוקר וזהזורמו
 הארסיס ורקה עסעמיו ופתח גיוס %עפ סתנלו5 מתח ל6 והיום הליצה 3ין סה73) ס75סק
 טקס לקותו הים וטכ6שר הלקות סתימת מועמס ס%ר6יס שעיול בעינו המגעת טהסגמהסטנ
 שסועו ל6ומ הל6ומ %טיס נ%6מ שע) סקס יעכיל ול6 שישו יסויד עיניו ריקיופממ

 הטפט טלור ילע הקול ושחטיך סעתס עלנס כלסל עי זס יבחן ו65 נמופ) ~o'bssוהנרקיס
 %סמטאות יוטמעו המחודשות טיפס הנע 6סר %ה הנה נר6ומו ההרייס %ספנפתקנס

 סגטס כי פוע)ומ סכ65%ומ הנלקות הקנות ג6)ס תגיע ס5ורומ )קנו וטסהכנהנ3י)יס
 6ינס ה%ולגעות 6)ה"הכ65%ומ ויהיו יקנ)סו )6 יהעכול הטפט 6ור ני5ק יקנ)הממוטס
 מטריפה הסוערת b'e ה6ס מסיס ו)6 %חון הממצה הפולריס %61נס נקנס on~pפועלות
 נימם הפועל הו6 ית' ס36 *ו.יה S~b הנעיצות הסוע) סו6 6סר המונע ספוע) סו6והדחס
 הקופות המחדם יהיס זס 1Db 'DS1 %סוע) הלקנביס 6מעלומ כי ימיי כ) ע) יכו) סו6ויפיס



לח ב'  תל9  נבוכים  קורה לספר גרבוניבאור
 7MD1sb ט%6ר %ס (הו הככיסוס ידי ע3 כרסס ונע5ס 3ר6טונס יס' Sbn גוע)וס%ופמיפ
dtaSbהפי)וקומוס ע) שקעם nnbS סיסס עהטס ע) ס%וממיס% ~sab זס וכ36ו 5%6עי 
 ימ' טס6) ההענלה' טער ל") ה%דנריס %ן וסעעירימ הסטים ההקזוס %ן )קוםה7עמ
 %יופ7ומ סעו)ומ )הס 6ין 3טהכ65%ומ הכמילה כי רטד 6נן ו%6ל זונתו bS המוע)סל6
 %ט6ר יסרי וגו נקנומס סכ65%ומ %סטינו יומר ד3ר היכו הטכ) כי נטכ) הכפילהטו6

 קבוס עסכס nD~b ההגיון ות)6כת סטכ) קוק כנר הקנוס, עק)ק וצי ס%עיגוסהכמום
 ימיה ו)6 היזיעה נמיש הדנריס 6)ס ודחית קנומיהס נידיעמ נט)%ומ *ודעוו%קונניס

 עיכים וצי ה%ופמיס ימוגרו %הס 6סל סע%5ומייס "נסו6יס %יני ויקווקו כ)) גדל ו)6שוסם
 וגענור %17%ה הכ) וימיה הכלמי (ס %6%לו יסיה bSV יסויג הכלמיס 6ממ ידיעהט6*ן
 הפעו)ומ ימוינו %מס 5ולומ ו63 %יומדיס מלליס )דוריס נט6ין טה%6%ל טלקס ר")זה

 כגס בודה ה6דס טיטכילהו %ה יפכ)ימ סגנומ נמכ)ימ ט%6ל הו6 כ65% ננ65%ס%י1טיומ
 המאליס 6)ס טי65%ו אפסל טכנל %סס 6חד nlbli)b סני Sb הכמירה ומעתיקה%6%ר
 nDb~ כי Svn זלך ס6ט כהו נו סי65% %נהגו עסקך נסס פע) )הס י65% 1)36נט65

 עי65%
 והסקוס ס6ט נו נגעם כאטר טיעלוף פלכו היה ו6ס נס עיגיע שה מטרוף ו)6 )הסחוס
 עתם sa כ6)ו מנס %טס 1Wb %יוחד סמל כ65% 5נ65% ה%יומדומ 55ולומ טלין %%כוהסני
Sbחק 6טל נקנוס 6ך %6מ (ם יהיה כבל כי לטד 6נן וסודה כך %6ר )נד ההעגלה% bS 

 טמעו)ומ וזה )ו המי)וקופיס טיויוסו ראוי 6ין הלקטון ס%6%ל ואוטס %61ר הסענלס)פגע
 כ6ע קיחו3ר נשנע יאינו %חת 6סל הענין נעגול הכלחי "הס הפע)ומ קיול 6יןסטע)יס
 3)מ* היה נכעורמ חונל כאטר יגל ov כob 65% מטלפהו ו)6 %ה נעם %ט) ילך3כעורמ
 וסו6 ס6ט בו ימאי) ו)6 כיתו יחסם שכאשל סחי עם pSDsbs ט%6רו כצי )טרימס%קנ)

 השיכריס יוכלו )6 7נר הס%ליס נע)ומ הנ65%ומ blb11~ מכשי סהח%ליס וקוקסק)%נדרו,
1pSpSהמי)וקופיס עטיו יולו 6טל וסוט ו%יומד כו)) מהליס הדגל היה,ע%ידמ כקטל כי 
 נפקוק פיקוקק כתו סכו)) ניצוק הכ65% יאופק הנה וסני) %קוג oSSb ס%ורכנ הגירנסס

 יסולק ט)6 ה%ינליס יסטנו כו))יס %ה נמ6ליס ניניסס המלוף olnb המאליס 36סההיומי
 ה%יומדיס נמ%ריס וכן נמי והלמומ והמוס כמתוכה שיסולקו יראו וספי)וסוחיס נק)וקסהנ65%
 ויספך 5%6עייס %נעי כעפר סממו) אפטר הפנס כפי ה6דס ט5ורמ 6ו%ליס ה%ינריסכי

 אפער ע6י 6ו%ויס והמי)וקופיס )דם יהמכו והסיס כמטהתפס
 סתם~

 נעפל ה76ס 5ורמ
 1Db1 חי %%נו וימהוה ו(רפ 7נר וימהוה המי %סס ויזון ארסיס סתסונ 5%6עייס%נחי

 סימם 'PD נמינמ Ssn~ אסטר זס היה ולו 6יס %%נו ויהיס (לע %%נו ויתי*וס ס6דס*6כ)הר
 הנור6יס %ן סטוי היה המקל נזה נור6ס והיה ס5%6עייס 6)ו (ו)מ ס6לס כטינר6סחכ%ס
 56) 61'ן נעלסו ייוע קומו יקערו ט6סר %במס סיעומ שסמי 6ממ וכ) %הס יכו)ויומר

~Db
 תמוינ 6ער מנחמך סו6 )ך פנל וקער )בך 36 מועך ואמס קנרמס ע) ר6יס %הס
b1'libobטהמנ6ר ואמר והסדק ה%6ת %לנעי ואומך 6ומבו יעים וה6) נס מלך 6סר והוט 

 הקורעים הס)6יס %ן יקיי%והו 6סל ספי)וקו*יס 'o~a 6נומ7% קפלו 6סל %6נס וקוטר ז0נפו)
 %ס3 עכ6טר יסטנו כי ההדפס נקם %הס הראשון עכיניס נטועה 6)6 ט6ינו %6רה%נסגיס
 והוטנעו הט%י%יומ הנמסומ וה61 סט%ור ~DISi ע) עטה והעויה המוטים %%ניעםוהמלאן

 סג)ומ סטני נמנומה הריס %ט6ל )נני6יס נקישה והוך נעמיד סהויס המסריס 5ורומנו
 וככפירת ייוע 36 פירוע ססעתק %סירות וסוט ה6ו7% הכח Sb טנ וסור סעיוכי סקכ)ככס

 ט6ין %י 6) המקרון ק5ה טיגיע עגל וכקטר %סס)קיס נזם וס6כטיס שכקלס ס5%6עיסגנו)
 והמוקפמ הכס ק5ה טיגיע ענל סהעל0 עס ס%וטכ)ומ )הננס ימעולר ט63 עם כ)) )ו6ו%י

 והוט וקרועה הנפט )זכות טנעמיס "היר 3יומל )רוצם 16 סשוטכ)ומ )כ) טימעורלעי
 ימסכו גנו) 6) יגיע כנר ממעסי סכפסי סכם העליטי %3%ד. 6) נ%וטכלומ יצטרך ו)6סכני6
 הכמוס ליבוש חומס עציו 7נל סקנס כקטל %ט) דרך טוכסם זה %ט) נו ויגיעו הפנעיס6)יו
 וקסעולר )קחומיו סותלו ספעס פוני ינליס נחסר עד הירוט ס7%ו%ס סמבועס גס6טל
 וס%כיס סמ6וה פ) הכמוכס הכם המעולר ה%טג) יירו וכקטר %%קורח סליל ס54%י6הכס
 נד%יוכו הגוף וסחמע) )כמיצה ד%יוכו הממזק גנוהיס כות)יס ע3 )ומ על סלך כקטר גססכלי
 נבללו סגע%יות ומכמוס )פ*.טטגסס וזה ימו) ו55 עציו ידך r~fin ע3 זה סיוד וצווזפ)

 כפ עיניי למוק ועין וכמומס סבמטופ זכומ נסמח)ף (ה ייתח)ף שכשעוג כ%עכיסעונייס
 03 ו6ס כגוסו %וינעם 6ינס ענשנו 1DW ?DS נעמי הטנעי סכמ *סנריו *נו) Sb"נסע
 לעילת 16 %פס ילידמ 16 לום כסינח Sb נפסו עיטקיף *%נע )6 זדכן הכסגמו bbישוקק
 ויממזס נתויר מנועם 16 מ%י%ומ 16 קור מדוע bb פועמו ויפותי סקלן לעט 16לעס



 ב' חלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאור

 %טס %6ר לנני6 פ)6 זס ויהיה טנעימ קנס 5%י6ות %נלי הענינים 6ל0 %%כו וילי%ע%5ו
 ו%ופמיס mmb וימים 3כל יסע) נכ) סחבק כחיידק כי ט%6ר עזל6 6נן ממכס דעמזמו

 MS~ כי 6ניוקולל
 כ) bS קוף ים יקרע כי נמלקים רק יפעל )6 מלקי הנ3י6 טכ) מהיה

 הטס סהיס ו)%ס ה6ומ יחסך ו)6 ס%ומס יערום )6 עו7% גלמי הינוק להיה ו)%הס*%יס
 סיכריס %ן S5b(c זה כי 5%מר סמילוקומיס %ן סקו%7יס Sb נו 6ין (O'bSD סיגול164)ס ררי 4נן %61ר %ה%נהגיס טקלע %ה הננילן עסה התפורק טניס '1bb הפי)וקומיסי5) ס5%%יSb 6 סכ65%ות יחק PSb eS5b ימקו הילטון לביול ק5ר כלום 356סתולנייסס%מורט
 oS5b קטרך ס%קמק 16 %מס ומחוקר התורות סתמ)ות הס כי ע)יהס טימקור לטוי 6ין5טר
Sb06 כתו עונם Sbn 

 נ5%"
 התח)ומ הס oSb כי נ65%ומ ה%ע)ומ ו6ס כ65%ת ההעמה ו6ס

 סיענה סגפת 6הר bSb סי7יעס מגעת Sb דרך ויין %עולה הטיס יהיס נס 6טרההעסיס
 יותר ר6טוכה הת)%י7 יקנוס וק7וריס נסנמות 6)6 יסלאו bS העיוניומ הבריכותוכטיהיו
 הסי)וקומיס %ן זה msp)1 6נו7%0 טקסלו %ה וקולס ה%עסייס נעניניס זה טיהיהר6וי
 גסס טיסמנה ובפטר 5%3י6ות התקרת וכקטר קיכי 6נן 6)6 %6רו 6חר 6דע ל6 %6%רהו6
 כל וקין בפסלי הקנה %קותה לנמן %ה מנס 3טו) נזולם נגסס כס ו)6 גטם מבינו%%ה

 'O~DP ט)6 %י נוס ויקמיק הנ3י6יס נמק בסערי כבמי 3תםלחו 3טכל הנ%נעיסהעניכיס
 ה,קויר ממועל והוט 6חרמ ירך סנכי6יס נטענת הקמלות ט7רך ויזיע סט6)ה 3nbfnטמיקה
 ה%קכ.!ומ התורוס והכמת נתע)ו%ומ היייעה הו6 56ל נניף הננס נקל6 13_ 6סל%הכמ
nnbSזה וסין הכרו6יס כ) ס5)הת מנו %ס ס%עטיס וספקנות bib רופ6 6ני טיברר כצו 
 הלקטון נ%6ת כי מוריס 6רמ6 טיני והעד רופ6 6ני י%6ר וקמר כיס הרכנ ע) ט5יכנוהעד
 ממלולות קפרו 6סי וקולס רופ6 סו6 נאה ס%יוחי הפועל סו6 מסני 6ך נעבטו נפ)6ענין
 הקוי%יס %6רוס 6סר nb(o קיכי גן ל6 06 הקוד%יס %ן %6רו 6מר 76ע )6 המילוקופיס%ן

 נומן והוט גסס 6יכו רוחני כnltitbs 65% ית' %הטס סהס סס והננו6ה המבוהות3עכין
 %)6ך נתורה ויקרך סמוע) הטכ) %הס החוט יקל6הו 6סר והוט הטקס ס6כוסיסטכ)
o)nbנטל נס סיכמוה וסי התורות התמרוץ סיקנ) 6דס כל ע) המחויב% nabl~n ו%חוינ 
 )החלט וקין ה6נוטייס הטכסיס %ן ל%ע)8 6)הייס עייניס טהתח)ות*ס גה יחויב 6נ)ה%יתס
 עס olbSD,n %ן 7נר הקוד%יס %ן 6חי כ65% ל6 וטה קנותם קכלות עם נס%הורות

 הלעסות סתה)ות והתורות התויות וקייצו התהמת טהס )מי נעורס וסר6ותסהתפסטותס
 כסתס)ס 63ור )ו וקרה נמכ%ס הסקועיס %המכעס טיהיה עד נה5לה התחרךוכחסל

 %ה מטס %6ה , סמכ%יס וגדר סתורות גיל זהו 13 י37ר ו)6 קומו ינקר )ו%התהלותיה
 הס%'%יות הנמסות נו טסר5ון ומרסנוהו הטמור הלום על יעלה הפיקס טהכם 6נומ%דס%6רו
 6נן 6)6 קמלו 6חר ידע )6 סמילוקופיס %ן נחלו%ות שמרו טלטל זה ע) רטד 6נןו%6ר
 יקכיס קיני 6נן דעת ר") הדעת זה כנדל סכל Sb ר") הקול%וק 6ל יחקוהו Ssb o)nbקיכי
 סהו6 הנע) נכיתי גס ג)ג) 16 לכוכנ הננוקה %ימקיס טסיו הל6טוניס ע"ז עונדי 7עמעס
 נקהות הקגו)ומ %ירך ישי 36ן ט%6י ומה %קנ) וזה כותן זס כי היים נע) טהו6הטיט

 ע"ס רנינו טפסה ז"ל %טה יביכו טלטלו %ה הו6 הדרך 61ת )6 לחרת ירך הו6הכני"יס
 נו יט השותות %מני ה%6%ין טכ) )מי וה%ומתיס הדיותות %סני יסרק) כ) נו סקרינו)6
 ל6ו עיכינו 6טל קיכי הר %עצי %מני נו הקדינו S~h נקע יעטו כגל טה%וממיס )מידוסי

 טיעססו %ס כ) כי לך 6ו%ר וכ)) בע"ה כס עטיו הלמז ונפויס נו יגלו וכגל טמעוו16נינו
 נ%כע הו6 ו6ס סו6 למטר שפטר הו6 כנל ob שמטר 16 נצנע סו6 ידו על ירשה 16סנני6
 ו6ס ה5)%יס 6) כקולף הנמנעות 6ל הקולון כי )נני6 זה 6'ן הגה כלנו )סיום )ענידיו

 %ס ע) ועמוד כניט הו6 נצה )כניט ה%קג)ת הי6 הקגו)יית הדרך היה ולכן מסעיר %63Sbת
 ירקה %דעתו נם5י 1upnbS' נודם שקנחנו ט%6' ופה 6תה כסס בע) 06 שליוטהייטרנוך

 טזס וכ%6ין %6רו והוט ונעמים 3עונר נסחי טהו6 רוקה טסו6 כצו נעתיר נ5חי טסו6ע)
 כתו זה נהעל%ו %)ישות מ%רי5יס )6-היו כי הענין היה ט6)ו וכו' נזמי תאידה5%י6וח
 ככר שלסיס נר6 כר6סימ 6כתו3 )ך DS onP" ממטר 6י כלניטית %עסה כח )הגידטקסס

 כצו החכמות %ן וסנטיה ניסיון נחינתס טוענכן והנכון קחו%יס הענינים 6)ו כי )ךהגיי
 6חר וסמפטך נסכל טננחינס S~b התנוכה מקלי הצוח רקי העניים הירטניסטינמנוס

 נמל%ומ: הטללות ותמר הטכ) נתפחס 3מיכתס ושרכס %6רו והולהחכרות
 %ה Sb טנ %נעתו 11plbS 'SD3' נ6ומ טינתנו 6) ה%6%ר ססגיע 6"ר %סס אמר ל'פרק

 הלשטון בין המלט טיט דע ושואר )קטתו קטתו י6ומ יען 3י7ו טהו6 גוטסמ63י
 בז% )ו מקנס ט)6 שע"ס עצו 16 הסמ)ס לו טסי6 נצה נ65%ס ססהתמ)ה וזהוההמם)ה



לפ ב' חלק נבוכים מורה לפפר גרבוניבאור
 ר") התמרס )ו הי6 נצה כמכמת ההערר כצו נסקלה כח נעלס חסר סססממלס וזהיילה
 התחקת טה)כ ט'6מל כפו נען )ו מקים ט)6 הע"מ עפו נען )ו ותקים %%כו מקקטסים
 הנ65%ת ההתחלה ע) %ם3 וזה יקוד )ו טהו6 %ס עם הכ65%ת המחלה על %ט) וזהסמי
 מללכות* ו6ס טנעי 06 הכנין ויקוד הלקטון הסיופי כצו 3ז1% לו ותקרס התחלה )ו סיסנצה
 וככר כפוע) המועל נ65% כי ססתח)ה נרעל נ65% התמרס עלי י%6י 6טר סמוע)גס

 על החמלה %לת ט"מל ולמל ר6טון טסו6 נכלל הסתמלה ר") מענין (ה ע) כן גסיוס)ט
 %ס על בהתחלה כורה טהכה (1bs נ6 נימול נה סכקר6 ע) ור6סון נימור גההכקרל
 מולה 6טל והפקס %61ר נהתמ)ה עטיו טייומד %ה ע) 3ל6טון ויודה ריטון עליוטיימול
 3ז%ן קונס וסוס הלתמון %)ת עליו טימרנו %ה על תולם 6סר ה%)ס ר"ל נ)סונינו ר6סוןע)
 )6 הר6טין הדגור נו טהל5ון 3הוסע יי' יגר ממלת ממלה %לת הו6 קנס סיסיה 3%)ילנד

 נגזר טהו6 ר6סית נכלל הקנס נו הנרלס 6טר הסתחרה ע) יולה וסטר ו%קוננ קנה טסע*ס,ה
 עמס ז%כימ נהתחלה ננר6 )6 והעולס ל6סימ נטם הקנה נקרי וסכן סמי המח)מ סהו6 ל6ט%ן

 נהתמ)ה ננר6 )י ומעולס ו%6ר סני)יהס ונתן סמלות 6)ו נ6ר נענורו 6סר סטסוק%סרט
 הנברקות מכ)) מזמן כיז%כימ

 ונכרזי
 ו)6 נהתחלה 13 הכרסה 6טר נר6טימ %6ל וגזה עלס

 ושמירום %6ל כקלו כן ס%6מי המקוק (ה ופירוס כלי ר") גיוס כנית וספית נתחלה%6ר
 ולמז והתחתוניט הע)יוניס ית' ה6) נר6 נקנה ר") נהתח3ה הו6 כן המקוק 3(הס%6תי
 ר"ל הסוע)ס סקנה מכלול סתח)ה nsw כי %נוקר ונכוין ונטמ)יס נגלג)יס ונ"לנכמרייס
 ירקו 6טי התחלה נצלת מפרסתי מה )%עלה פירטתי ולכן המטסעמ 6י ס%קנס 16ס5%%י6
 קישות 5) (ה יניף העתה ל6טיס נמקת נלקה "0 461 %נוכה וזה מחגה לו יגויר )6טהרן
 ימל העולס נרי6ת כקם qb ורכן העתיי והתמ)מ העוגל תכלית טהו6 גדלו העתם כיג"כ
 כהו העוכר סזון לו קים כי העתה הו6 6טר המן התמות נר6קית כ%)מ מירלה אסטר6י

 סעמ המתמדם Sb העתה טהורי נכקולה היומו olr), (6 והמתנועע העתם %גדרס%נו6ר

 ס(%נימ סהתח)ה והימס ההן ננר6 הננל6יס כרי6מ לעס ט'5ויר ראוי ולכן נו טימודסמציי
Ssb6זס ו%חרינן עוקפות נונה טהקנ"ס מכאן ההנדל זה והנן הנית והתמתה מכנרתו ל 
 ע)יהס טהוקטס %ס תחנונן ואתה נו מיומי %ס )כד יכרטסו כי הלקטין %ן %גונה יותרוזס
 טסי6 )מי היו%ימ נתנועמו הפן המחיט הו6 כי הטסט זה %ליאות קודס %1ן 5%י6ותוהוך
 הז%דהמטעל הס היומית %התנוסס והמתאחר סקויס היה ולכן נגלים והיותר %הירהמיוסר
 %הירה יותר מנועה וקין %הנצרי קטן ויוחל נודע יותל טהו6 ס%ו7ד כ%סמפ)תנוסס
 נזולת ההכרמית נתנועחו הארמית לחנועס ס%מקה %הסרס כגלה יותר דנה וקין%היומית
 ה3%ס נענין )ו יראה עס נענין סהו6 (%ניח כהתחלם טסתחי)ו %גלתי ר") זמניתסתח)ה
 כ3ר6 הכ) כן ob %מה 6ת הקלס וט%ו6) כטעון 6ת הכה לקונן כשארכו סמוע) ע)השורה

 ננר6מ הפן והתמלת הקרר זה י65 ו%קידורו 6חי וסעדו %6תי 6חד ית' ס6)וה כייחי
 העתי? והתחרש הפוץ תכלית תהיה (מכית כהתחלה הכנרקיס טננר"ו )6 הכנרקיסעס
 %וטמעיס כולס כי יללה ריסון י6סון כולס הדנריס וסנדלו הירום %6תת הו6 כי זהוהנן
 ההקדר עלמו והוך 6חד ותוסכלו 5ח7 ית' סו6 כי ימ' נו מלוקה 6ין כי ימד ית' סי)6%ת
 וקוד וההלכנה הקיר הקנה ננמינמ ימלקו 5ך נרומו הו6 כי 6)יו השמיחק ההקולר)(ס
 והקרן הקרן תיס6 קורס סו6 6סר המטר לו טקיס ירקה לניעי יום עד מ)6ן ול6 )ילי6יויי'
 %ע)" %נלי יהיס )6 והעולה הקרן %ן יעלס 6'ד %נלי מהיה)6

 סוכרה ולכן סס%ט טהו6
 )לו6יס ט'6'ר %ה 5%ד 6%ול וגקר6 ושטור 6ול נין הגל) טיט טמילט %' ויט 6(פעולתו
 %ס הו6 ז") הרב וכונת קותו o'bl~t מיס כעלי היו נס' כי י' ניוס טת)6ן %6רולכן

 וסתמתוכיס סע)יוכיס הטס נר6 3התמלס המקוק זס )ך מירטמי ולכן ריסונה לךטיהרתי
 6נומ%י כ%6%ל (ס ומוטך ולום ופיס 6רן (כר סהו6 יקודות הי' כוללת 6רן %לת )סיותר5ה

 הסיומי התנועה ופן נח וסוט 6ויר סיהיס יחויג כי נפ) דעת והוט %תנועע סוירטסרוח
 ס6ר5י סיונס %ן %תהוה 6י7 הו6 כי מולכנ ona סרוח 1נ6ממ )אויר הע%5ייס סהני)יס%ן

 ס6ויר סו6 בו הגונר 6ך הלמיס והעליס ה6ס 1% ספיד סיתסווה כצו האחות 16 סס%טומוס
 הענעית הנחתם כפי (כרס וכנר %תנועעת סס%ס ונענור ז") המורה סרג כוון ט)זסוירפס
 ו)6 עלים 7נר תיר ס)6 6חר כי הכיס ועסיס חלקה לוע ונוהו מוהו הכללס והו6האלן
 נסכמתם ס%קודייס היקודות וטט6ר אלצינו ריסון סהו6 וראה היקולופ נסקר כצותממיס
 וס6ויר נסכלת הארן טהו6 סר"סונה הנזכר ע3 וסריס סריס ע3 טהס 6מר עלסכולס
 b'f %עה רנינו SD טהתנ6ר הרקטה טעה %טס %6ר האויר %ן )%עצה והאט הפיס עסונק

 טזכרס כמו סטנעית מנחמס כסי נקפוק %קויריס אינס ס7' טהיקודוח רולס טהו6בעקיר



 ב' חלק נבוכים מורה לממר גרבוניבאור
 ס6מלון יזכור ו6ס המכסה קדור S5b הנקמר 3%ו6ל סנ5מי 3ר6קוכס סחכל ע5 קדורתסנסמ *עדי .6%טי ההכמס קדול 6נל הזכילס קרול_ נקדול כוון 65 %עם לבינו כי תה 1'5סר3
 שאויל %ן )%טס יהיה טאמיל %ן )%ע5ס יסים )6 06 ילבה קפק נ5י %הלויל )%ערסמסוס סכי עע5 ממטו יהיס סריס ע) הרהר נימי כי %6%לו %נוקר תם כן 6מר וס5%6עירקבון
 הו6 משוס מכי SD עסו6 ס6ע נהכלמ סנה וכו' %לממס 6)היס רום מהיה 651וסריס
 מנס 5%63עומו 6טל סע)יוניס מטיס 75% מהוס ס6ויל שכקרל )י ויראה האויר %ן)%ע5ס
 )כ) %בואר וזס הנכילה איור )6 הטנעימ המנמס %קברי מפקוק 6יך ממכס נזם (ס63ל
 כנגד ~1bb פגרו הגרופיס הוסזקו-נעם נז%ניכו O'DPStnnnt כ* 3זס וס6רכמי עכ35ע5
 ולמטך ו%6ל 37ליו יביכו ו65 ה%מנל 3יד נפלפיכיין בסיומי לקמיו המקוק זס ע) ז"5הלנ
 הנדע שיכו העמוף %ן )הנדיך. עהו6 ככה )כך tb'1i1b ל") סנ6לכו %ס כפי 5י5סקל6

 ורום נשפרו מם5ה %ים השויר %ן )%עקה קלשו 6טל (ס ק5מ וטס בטורס ל") טנעינסניף ניניהם הגדי) טסו6 פילוט tb(o 6מד וענעס )גי ירטה )%פק וזה )%ערס er שיפיסנפקוס
 הפיס והם לדדיו %כ) מאויר 3ה ירמף ס)ניטו טנעימ 53ורס 6מי י3ר וכו' %רמסם6)היס
 כבל הנס ההימים נמעך 6סל סריס ונסו 6סרמ כעולס קטמו ועם ס5ם הקל ל")הכמכייס

 SD זה ינינו ס%עיימס סמכ%יס כי שלקימי )%ה %עה 1bb וכו' הלקטון סריס שזהג5ס
 )ס(כירך לאימי סיוף 16 קמילס בס יראה כשעט 1"5 סלנ נדגלי וגס sfft הר3 טל5סו %ססגוף
 6וייעך ואמר ז"נ הלנ עטיו ל1% 6טר הטפיס 6ומומ נקפל מענין 3זס שהמ63ל %הגק5ול
 מכועסם בכם והג)ג)יס הכוכניס כי ידעם ה)6 ואוטר נו 6כי ס6נין ופס 3ו טפרטוסו%ה

 %(גיבוס השתכו ונמסך ו63ור סככדיס %ן )%ע5ס ויעסו סק)יס סיקודומ %ן )%טה*ולילו
 פנקים ה6ס כטנע וירט מס הו6 הר6סון %6נס 5ם וסטכי '$V האמי o~llb עניוימהוו
 11ptb )קולנתו קיטור הנקרם וינץ מס סו6 6טר ס6ויל %ן הע5יון המסק עי ועומסקיפור
 ושטניס נל Sb מצל ויהיס סס%יס 6ומומ %%נו ימהוו הג)ג5יס %מנועם טס וכמ)סטוה6ע
 )לעס גס וסס)ס3מ כופ) כוכב הנקרנן השדרג הכוכב וסו6 יטביע ופוב63 הזמנותונעטי
 ואבלקואלעס

 )ם פס סל6טון הטין היניס )טסי נמלק הסני ספיד %6כס לוהפ Sb הנקרי
 סר6טין טנומ %קוס עי יע5ס )כגדומו ומנס %ס חוס נו ו6ס ואם קר והסכי האוירכענש
 יעכס כביומו )קולו וסמני סנכרן תספוך )%עכס ועויה ס6ויל כטנע סו6 וסר6טון נו)6
1'Sh6( 13 קווך יתהוו מס כי ומכשור הט) )6 6נ) הכרר גס והסרג סנטר %%נו וימסווס 
DbSהתער הכה o)nb ה5%6עי כמקק סיס %ן ונפרפ ס6רז %ן סעו5ס ס6יד %ן ימסווס 
 מ5ק הו6 6סר סני5ון %הפוך יממ%ס ו)6 והחג) ה6ס %קור3מ ימ)הנ )6 6טר סתויך%ן
 טהמ63ך ושה. 5ך הנה )סני6 טר6ימי %ה כ)) זמו נפוע5 %יס טס וימהוו ס6ויר %ןקטן
 פירטו נר6טית נמעטה דגלו 6טר הסכרם V)bb' ענינם לקימי 6סל כי 6ו%ר כן ותשרטס
 לטיה ה%טריהני6 ימהווס נו 6טר ס6ויר %ן 5נד סהו6 סמוק הו6 נרקיע 1"5 סלנ 7עמכי
 קטמו וטס (") הלג %6%ל הו6 זה. יקמור וקטי נמסווס סייס %ן ע%5ו והרקיע %6רו (סע)

 ואפקוס עוד nbb ואזה אוחרו וסוט היקוזייס סריס נו ילאה 6טר סריס וזהו 6מלמבעולס
 הס )רקיע %%ע5 וקטר היקודייס הס )רקיע %מקת 6ער כי פירע עוד יפיס קר6סריס

 )רקיע %פ). 6טר הטס %6רו וסוט ס6ויל %ן %5ע)ה 6ממ נעולה כנד) קטמו 8נ)נטיס 6טי זה שינו הפיס מני ע) גו הנ%6ל "ל6טוכיס הסיס טוס גרס כגל מכס ושעלסכמנייס
 (ס טיקטה bSb הכמכייס הריס ונין השיכייס סריס נין %6לו וסו6 סריס זס סו6וקטמו
 סוג5דס %6%לס רסיס וסני6ו נמסווס הריס %ן ע%5ו %הלקיע s"f הלנ ע%6ל %ה Sb כןגס

 -6על סופר %%כו ימסווס 6טי ס5ם הקל ס6יד כי סו6 סמדעסו אליך ו6על 5%6עימטפס
 המס וסוט %%כו סר6טון הצין 13 הו6 כקטר יגיע ו65 האויל %ן ס5%6עי הסיק Sb*עזה
 קנס היה ודקלמו )פסיטומו כי נמועך %יס המסוומו 3עמ 'עזור סכה עיין יגיע ו6סה5ס

 6טר האויר כ5 ע) י%6ל מרקיע כי 6%מר סנה דגר %%נו ימסווה )6 ו6ס השטו5המהוומ
 נו 6סר סטוים %ן סהו6 המזק ע) ליסוד ויקטר הכמכייס הריס ונין היקודייסצין'ס%יס
 ויקטל הכמגייס ע) ע)יוניס %4יס היקודייס 56ו ע) מממוניים %יס ויקמל השטר*שסווס

 6ער הטפו %סמוק )%עזה 6טל ע5 ע)יוכיס וסיס הכמנייס 6)ו ע) מחסוכייס %יס כןגס
 יתהווה נ4 6ער ה5%6עי המזק זס ע) פסול עיט קנני י%6ר כן וכסו האס סמם הקידבו

 ע%5ו והרקיע 1") סרג ס116%ל הכס 3ו ס%מדנק %%כו %5פ)ה 6של פ) כן גס וישטרההפר
 סייס 6)ו 3ין 6ער כאובר השויר SD פ%6ל הרקיע ו6ס הנס כי ל5" כמהווה הסיסטן

 %%ע5 6ער ו6)ו )לקיע %ממס 6על 1Sb נקרעו ואכן סכמנייס הע5יוכיס סייס וניןה%ינייס
 האויל %ן הע)יוכ' ססו6 מרקיע 3עס יומי הכס ע)יוכיס 1561 מסמייס 6)ר ימיו)רקיע




