
מ ב' תזק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור
 טנ%6ל עד )גנכינומו קנונו העליון הקם סליל )%קוס שתתדבק והוט הפיס נו יסהווה6טר

 שלערל כצו ססס סכמכייס סריס %קוס סו6 ע%5ו מרקיע כי כמהווה סייס %ן ע%5וטסרקיע
 ~SDMS", %ה והול הפ)יוכס הטפס כי 5%6עית פפההוג)יס

~fb 
 הסיס מס 6טל החזק

 כי סוג)ד bS סכם פע)ייס %ים סכמכייס המס 6)ו ישובו ע5%זס )%ה nnbsספ)יוכיס
o5'bיס% bS 3מוע3 ו)6 3כס Ssb (' סייס 5ורמיקברו כי כמנייס 6סר התממייס 6)1 פפמ ג)ידמ סומל נסsbb ט%5ע)ה %ה ס%6רכו כסו שהו6 העמונים סייס טפס טהור טים 
 יתהוו bS ויקומו פטיעותו )מכ)ימ בי נכס ו6פי' %יס טס 6ין כי %יס עהס bS הרקיע%ן

 כי פהור עיט 6נכי גימוד נקלטו ורכן מממיסם סריס )המהוום קנה עהס 636 יגר%סס
 ע)יוניס %וס ז") 11MbV מה והו6 האטל )המהוות קנה הים ולזכותו האקום זה)קלילות
 ולכן סריס )המהוות ק3ס ומס %יס ט6יכס יר5ס גט%יס %י ומילומיהס תכויס הס%6%3ל
1~bbעי %נוקר ויומר (כריס וע)יוכיס כקנוס ממתונים %יס bS" (זולת ע) ספירות יקנו 
 ה5%6עי כטטס ירטה כי6% כ%)6 6פי' סתחתוכיט )%יס הע)יוניס %יס כין 6ין %6רוזה

 הטפיס כן גס יקלש כן ו6ס 6ממ מכ)ימ Sb והנ6כוס ס%6%ליס הקכ%נו וקין זסוסגין
 שסות ל") סלאמי מרקיע טנקר6 כבו מתויר %ן השפ) התמר סס)ק וסות ירקה לקיעהקטתי
 ט%6ר כצו הרמקיס ל") הלקועיס שהם )סורות לקיט הג)ג) כקרל כי ו6משו3 סריססג)ג)

 כ3ר מנס בפע) ~O'b5M ל") למקים שמס 16 סמר נ)6 טורס טסוob 6 טהג)ג)מ%סטיוק
 כתאווה הליס %ן ע%5ו כן גס הרקיע כי 3כ)) %יס וקרשו %טומף היה 6מי שסללהמנקר
 הפיס 6)ו ואס יפיס קטתו והים 5ולומ נג' הונד) כן וקמר המלק 13 שיתולל i~Ma ימו6רכי

 היגויר %ן הטפ) המלק והול רקיע וקימו נפוע) יניס סס 6טלהשיכייס
 וקטמי

 הלקיע ע)
 )סס %6ל המויל %ן הרביעון החלק עד pbS מוז כולו ו(ה ס6ויר %ן ה5%6עי המקקוהום
 )קלירותס כן קרקס סקר הו6 כי %יס %יס משערו Sb טסול טיט טכני Sb כטמגיעו עקינסל'

 סש%ש %המוך ו)6 ה6ע %'קול ימח%ס )6 6סר ס6ויר %ן ההו6 ה5%6ע' התזק ל")ויקומם
 טס סריס סיין )פי %יס %יס תצמרו Sb 6טר ו%6כO'pSD,~ 0 ע6ר וסעוף הקרן ע)3הכומו
 סי65%ו הו5 %וכרם כי 6ו%ל וצני ויייו סילידס ינקעו %יס טיסיו מיכף כי 3כח bSbנמות)
 ירזו %יל השיציית הפורה 3הת)3טס כי טס יעניו )6 35) 13 פורה ממו) טס כי %יסטס

וגענוי
 הקורה חיל הפולה מו) נעם %יס סס ו6ס הנה כי מיס מיס מקפלו Sb ו%6י סכה זה
 %יס מששרו 6) %6ל כן ע) שם יעתדו bS1 6)יה %יומי סע) והול הילילה תבקשהעיריית

 )%ערס כקטר nb(o הסיס 13 יתהוו 6טל כפקוס 6)יהס יורחו 1)6 טס יעתדו )6 לי%יס
 )סתסוות חנה סו6 ו6ס וזכותו )מטיפוסו יכר %%כו ייטווס bsn הע)יוכס התפה וסוס%%בו
 %יס עם 6'ן הנס ס6ידיס %י )הכקוטו nbb3 טסול עיט קנני הנקליף והו6 קמממיו)%ה
 שפוע) ו)6 3כמ )6 %יס b,(o כי %יס %יס משצלו Sb נ6ומרו .הולטה ויהיה גמוע) _ו)36כמ
 כ* הטפיס 6ותומ לקפל כפופת שהמנקר %ה כ) ומנין %61ר כויו מסול געה (") הרגוהנה
 ס5%י6ומ %כוון טסנו זה והנן בצופת טסמנ6לו העכי:יס הס וקודומיה התולם %נהגזמו

 ירסס נו 63לו כבל עסמכ%יס עמדעהו שעליך %%1ס נשנס נועמי הנריה וסולבע%5ו
 סס63ל כבל הכה ה3ול6 %%נסג וזס הפטר פ)יהס יקים 06 ילעיסו )6 וה6ו)נומסהעטביס

 והו6 סג)ג)*ות הכסוס 6סל ומהפקד מהויה קנוס רונ כי המעין 6תס ידעם וכנרזס
 יתעלבו הגיג) ובתנועמ והקול המוס 6מליהס עימטך )%ה והמשך הקול שמיסכלי6מ
 המוס כי %זגיסס יסמכו ונפטך ובקול )%עלס 6%מל ויורייו )%טה 6%טל יעלו כיהיקויות
 ה%יוסזוח הפעוטות %ן זס ו(31מ ה%תסווס ויבבי) יקנש וסקור ועדי) ועטי) ירמסילמי3
 סכי %הס טיממדט ס%זגות וממטת והמשך הקור כין 6)היס ויפז) 6ול יהי 11bb וזהו)סס
 נמוך לקים יהי %6לו וסול %הס ס%טל 6סר הסריס 6וחומ קפות מחטת הס 6שי6יייס
 %6לו וזמו הלרסיס הלכנס כן וקמר הינטה 3הל6ות כסכין ה%קוליס קנס כן גס וססהסיס
 האחרונה וסהרכ3ה סריס יערגו %6לו והוט סייס 3ע)י ס%5חיס וקמל סקלן bg~n סריס*קוו
 הקמרון ה%ולכב זה כי 6יס נעשה מיה כפש החלן תו65 כן 6מל %6ל כן ע) סחיטהי6
 וטהמשך הקולה 3מילגמ b(ot~1 ו5)ס הסמר נ%דלגמ בו %מקב5ומ )פניו 6טר הגולותוכ)
 ס*)סי*ט סגט%יס %ן טמון עליו %ממיס %קלה והשור כרו התחתון העורס 5%י6ומהו6
 ר') הכרמי סע:ין יסקר סקור שבהעדר תריס ס)6 וכו' o~nSb אומס וימן 11bbוהו6

 %(ס לכר תקל bS נר6שית 3אעשס הכתוב נ6 וכן שהוט כמו העטיי ישקל המקלישבהקמ)ק
 ו63ר 3זה S*r הל3 6)יהס לרז 6סל סחתו%יס הקולומ %ן קוי סו6 כ* וסניכהו זסולע
 זם פל העתיק 6טל הו6 ע"ה 6ני ושדולי לקטון ר6שון סדנריס כבלטו 6יך נקשרוכוכנו
 וכמס 3ר6סית יאי שעת עוד וסו6 נסבכמו %מעכג מזה הקמר )מכיו נקרשי נפלומיניצי
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 סו6 היוסר הו6 ס"ס כי וכו' כנל6ו נקו%מן נר6עית %עסה כ) %6לס סתדעסוסתריך
 וזס ס%קב) 5%י bSb מקרון ו)6 כילומ מס וקין ויכוכנך עמך הו6 ס%כעיס הו6השיפה
 כ* גם טנעו סיס ל" עמס סעד נפה ("3 ונ6רוהו הטנע נחכמת סמנ6ר כנר S11aסלט
 63דס %עכן מוס כי כשחד כנרינו ומוס 6לס זס והנן ופסיגיו ה6יס %6תס נשולהו6

 זה נמלק וטהו6 לאטה מונה וזה )%עלה פונה זה %קבי)יס המניס כי )גג גבו%ת6םדיס
 הלולה כי ס5ורס מלה החצר כמסוכן כי 6)יו והונע מוה וסו6 מליו ולקם גט%י מסרומכי
 נטור סיס 6יך והנן 6)יה סו6 לSb 6'1 הי6 הונקה וסכן ה6) 6%ת ססעפעהת%ידימ
 והוקיף וכו' %עלמי ע5ס ט%6ר כתו נ5%י6ות 6חי והם נ%6%ר וזה 6מי נ5ד טכיססיס
 לוקתם "V'b כי 6סה 075 קינו )ניו הקמי כי 6ח7 ימי סכיהם ש) אהסס נטמרו בזוק(ה
 הלולות ט6ר כמהמט %%נח לוקח ו6ס %חון נ6 סו6 כי סקסה %ן הקים נלקמ 63 וכו'(6ס
 %%כה ט)וקמה ו%6רו %%נס סי65 לSb 6'1 מוס הונדס ולכן כסקי סווה נכמ בהיולי סס6סר
 ססככס וקוטי Sb'1 ונעיון ננרי6תס הכוכה פיתה וקליו עסתו מתסיס נכוכס סכנר6ו נוהרקון
 נ6 וכנר וכו' לוקחה V'bb כי 6עה %6לו והו6 קסתו סיחה )6 וקלוטה וימויס נה6טר
 מלק והי6 זוגו נס הי6 כי מוס Sb טנ6 עד רעתו נתקררה ול6 וחיה נהסס כ) ע)6דס

 וס6הנס וכו' 6מד לנטר וסיו נקמתו וינק %61ר נ5%י6ות 6מד היותם וחזק ס6דס%6%תת
 וסיע נניטו6יהן התעיק וסקנ"ה כו נט6 מוה %נעתי )ו אפסר 6י כי סו6 סניהם נין6סר
 %6נס )נדו סריס סיום טונ )6 %6ר כן ועל כלעדיו תטכס )6 כי סוDb 6' %6לס סי6גס

 הגטאות Sb 6ותס %טס והוט ההיולי 75% נכח ~bs העורה כי ויטן וכו' יי' SD'1 ע)%6רו
 עכ)ס נמנמכן עו%5ס יצנו ה6נטיס ט%6ר הסי)וקוף ולדק נרוחניות %סהסתכלומומרדיתו
 %ר 6כי %ו65 הענרה דרך כמהוך טונ 65% 6טה 65% %ו65 16 65% הכי 1bb'נ%ערנ6
 הקניון b'3% Sb ותכוון טומי הו6 כקלו הלעס %ן עקר עוסה כטייס כי ה6סס%%ות

 טנ6רוסו %ס טתדעסו ס5ליך ו%%ה כבעוטו נרע בחרתי קקר6ט 1bb ע) המוסו%רירוס
 מוס ססי6 6סר הו6 וסייכנו ג3% כצעור סיס ומסוט כרכי כסנאט שרו סהס וזהכבירט
 מכח על רמז olb כי לך "רמזתי %%ה להכין תוכל בו והרקון הלורה %;%"ל היהוטרירוככ
 טהיס לו סקדס ומי 11DbSDb כמכהם המהל ע) רמז ומוח olb כקרל ולכן ההיול6כיסעכ)י
 הימס הי6 כי %6לו וסוט ה%רגתת המיוכית הכפם נו והרקון נקנה והחמר ככל הלורהקורך
 רמז הכחט כי  ורנו 63דס החמר נתדרגת וסול כייס סנע)י ט6ר עלאות הי6 כי מי כ)06
 Sb יניס כי גס נחע סכקל6 החוס %ן %תקמל התתעורר הכמ טהיה ו%5ס ה%תעורל הכמעל

 Sb~p 15 ויקליף נרונ חס העירס הכס 6מר התעוררותו '1Vb ככר סכם וזססהטממס
 סניור 6חר בס)י6ס סתעורלותו ימסך וכנר נ%6ת מרע י5ר יקר" כן גס ס%י%ס כילמוכי
 טסנמע %6רו סכה נדרוס ס%נורס כי לפוני ל6 דרוסי יקרץ 761 הנכובה וסענההסכני
 ע5 יבטלו ססיו)6כייס וסהמכי0 הגס%ייס מכחות כי נרכנ הו6 התתעורר טהכם ירטהנרכנ
 נ;יעול מיה וטסו6 נטוי ויחקק כרע ויכמר הרע סיטר 6חר טי%סך עד התתעוררסכמ
 י5ר והו6 סטן וסול ק56% סיה וטהרוכב ה6דס הגבל נעת רתיחתו כי גס הגוף כלפיגעל
 סכן כ) מוה עם bib קינו יגרו כ) סכחע חוס סנים 6טר וסול החוס %ל6ך וסולהרע

 לו %6ל בכינו 36רהס ק6%)-56) 63 מעטן ע) %6רוהו סס הטס וזס ק6%) והו6ס1וכנ
  ונפרקו לזס ב6ת קנה זו bS' נוקמניות ונקלת לנס nha 6יך זקן ירסס )כך הונית קנס%ס
 מנחם ססס כסו )עכין כן גס הסס וזה פיו ע) %יגר והנמש הכמם נתוך סעטן 1t)'Sbל'

  לט36% בקי) לב כי גס %63ת %לבות %ק6% הו6 כי ק6%) סלע י5ל ענקל6 סטעסלפכין
Ybnp1'SbwV טה% Sb~nl ועונקו האכן )נ ויקרזל 53מון כתון גוף והו6 למוני יקר6 ולכן 
 כי  גס %נחס )הון הנמס כן וכתו %עוק) %טפפ י65 ע) ועמלק %רי סו6 כי ואחוריכנען
 רוכנ Sbnp הים חוה Sb )הסים נ163 וצהרו ההסחתה Sb ואסים המוס 6חל כעטךהו6
 מסען ניי נמן )6 הכקנס הסכ) כי ולרוכנו לגמל טוהק וסקנ"ה אטטן 6מר נבטך כיפעו
 ו)6 לליס קרונ מנמס היום עליו ותתעורר טתיעסו סיריך ולה וההסממה הכמע נ*11ל6
 7נריס כ) הכחם והו6 המתלוה הנפע כי )חוה  וירבו  סיסרלופו היס ולעיס עשוינל
 נזק מוס ונ5%6עות )הקיתס  כפסיס )קרצת הוסך 6)*ה ימקו כ) כי סוה עס 06 כי6יק
 המיונית סנפם והיתה ה%רגסת סנפם עס הסכ) טחונר )מס הנחט והביסו נס טסכן %3ס016

 ול" ססיו)6ני ססכ)  Sb  סס1ע  יייג הנתעולל הכם Sb ונפמית הגס%ית 6מרנפטכפ
bsn, 

 בפריו כעכין המפר 6מר נסעך הליס הפקי כי  התגוזר וכבר ילבד 16 טטס לטפס *רדגס
 Sb %נפה הו6 כי זלעו ונין זרעו ונין וסוס הכחט נין קיימת הי6 %6נס enSneוססנ6ס
 נ6י 6נוטימ לורה תחו) bS ההדס Sb %יומרת סי6 כי 6יס זרע טזרפס הפק והיושכליון
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 ולכך ממרוי 6טי סמיוכית הנפש כמות שינן o1b3 סחיוכית.6שר הכסס וכחוס "1%fft מתלזס
 הכמש השקל %(ה זר ויומר המושכרות )הסכי) נ6יס כמו סעדיה הכפש עם מסככה מקשרל6

 %נקמם וסיוסס ועקר י6ש ומעולומיס ככחותיס ופעולותיו במותיו כזרעה הנער ר"לכחוס
 %ומ ירקה ו)6 ימים גבל %י כי ה36דון Sb )קוף והניקו נעקב )ה %נ5ח והול נרטטלו
 יועצי הקלסי סכמ ויטיב נקוף יצופנו הכס ה16סרה שמכנית ננסר 06 סשכ)י סכםגס

 עס גד) מרע וילל "ה3ה עסו וקוטר טניס וטלש טתיס מבירו עס sla 6דס רנ36ל6טימ
 סל ע) טע%דו ישלק) זוהבך 3ה הטי) מוה ע) נחש כהן כיומכן 1S~Db1 שכה טנעיסה6דס
 המלוע )הס ונרמל המשגייס %התענוגים וכגילו 5%3וומ נמקיטו כי הבתן (1 פקקהקיני
 %ש3יעיס ומס סתמן זו %הן תפקק ו6יך התתן 11 מקקה ל6 קיכי הר ע) עתדו טל6גויס
 מנוך חוים ז"ל %61' חק 3%לי ולסוכו סיו ק6%ל ימער עד שותו ו%ש%יניס ו%גיליסלישע

 63כילמ )חוה הכיקת הידס כי ודע נלסון קרונים הס 6מיס וחוים וחוה 6יס כיושתמוים
 היייעס )קנות ס6זס כסימעורר כי 3ע35ון 06 כי )חס 'bS S~b מנחס 3הם6ת סיעםען
 %* הנה סכמ כי ר3ס ויגיעם כלער ob כי ישיגהו ו)6 זס יקלה היון .כטיט סט3עו6חל

 תקדי 3ע35 הי6 ו6ף מפ6 טעם 6שר 6חר פכינה מקדש Sb פנות %נקי וידיחסויטלי7הו
 סז%ן 6%נשי הנ5חימ סס5)חה Sh יגיעו "טל כי %ועטים והם עטיה 3כי לקימי כן ע)נניס
 הכס שהיה )%ה כי 6כי וקוהל לנו6 %ששים )6לן שנשנקו נון נן ויסושע יפונס גןככ)נ

 (ס עס )הס הנה 33נ התמ)תס ו6ס סכמות שש"ל הלקטון ס3ד)יס 3ג' ייוסדהממעורר
 והכמ )מגלמה מעיק סורס כ) כי סעו)תס )הש"ס יוכ5ו יען 3הס ימסטטו %יומייםכוט6יס

 %'ומי )ו'כוט6 וקין 3)3 הו6ההתעורר
 הגן נתוך 6סי הדעת %ען )6כו) קנה היה כן ע)

 הטרשי עם, נשותו הנשות ההווה Sh רק העתייומ Sb יעיין ט)6 הסני גנת7,6נ5%6עות
bsnכי יתעורר ob (6 6 סגט%"ט סלכליס( sb ע)יסס רמז הט)שס 6)ה סכה הרומכייס 
 נוט6יס )הס הכחום ט6ל כי השיה מית %כ) 6תה טלור ו%6ר וימולו ע%5ו 3מ6לו ית'ס6)

 הס)יכס קטול 6) הלמז מלך גמודך ע) ה3' כשירותיו יעמוד %י היורות ש6ל )1 מעיקכה)6 %יוחי נושי )ו הים 06 לחיה )טון עוטה היה ובה ה5נ ob כי כוט6 )ו 6ין ונס%יומיים
bsnימעורר 6ך העתיר 6ל יתכונן Sb תני6 ולס ההוה ההכלה Sb כ) ת6כ) עפל הקות 
 )וית כי זה ודע ה6ר5יומ וסהכ6ומ סגש%ייס היגריס ob 36 כי יתעורר ש)6 מייךיקי
 3ל6סית %ימי וכ) טלה 6%ות ממס %הסך המייס ען %6רס שתיעהו ט5ריך ו%%ה )לשטך סםמן

 י165% וטס היום %שוה )דרוס %ער3 נ75 נשרן נ65% הו6 עדן גן כי יע תחתיו%תמ)גין
 ו37ריס mbSD י65%ו סהוo'Spbs 6 גס 6יס ננרons 6 וק%וך כורניות נקגו)ומשלמיס
 מקל וכגל שם D'A.~b ס6יס ,%נעו סיערת )5ד והריס %(רם )5ד ס%זרחי והיםנור6יס
 6%לן קרור וגיחון נכל ומיק) כינוק הו6 ופיטון וכהרומיו כולס כנוליו מעולס 3קסרמ)%י
bb~fi,שרסיס יי' ויסע הפוע) לשכ) ר1% ועדן העולס )זה ר%( הגן (ה ומס גדולה נקוף ופרת 
 נהרוס Sb '7 נהפליו כוכה הקורות הוגי Sh והם)קו נסר יקרש ה7' סקורות והטמעת נעדןגן

 קורות שס ופילש החסן י65 הסכ) וששול %63לו עזל6 36ן 6נלהס ל' סמכם שפירשכצו
 63גרת החכם כונת על %63תומ מרטכוסו וכנר 7' 6%תו ס63ות והכחומ י' סל'הישורות
 כמלות כטותי 13 ויהיס סגן 3טס יכונה כגל קטן עורס olbn סהיס ו)%ה זה ע)%יומרת
 סמייס ען %63רו ולכן נ%6ת הכמט חיי סי6 כי סמכנה ע) כ%6ל המייס הכה שיהיהושיך
 התרז טפין %ה סעור וסוס סכה 6%ות חלש %הלך המייס ען כי %61' גה otp'tonSהי6

 מסיו 6חר ס%ושכ) נטעול סשכ) ושעיר יטריק מכחי דעס )מי לשם קווך הירח)לקיע
 כי 3ו ו63לו התנע מכרס כ) יל5ס תחתיו %תמלגין נל6ט'ת %ירי וכ) 6מד וה%וטכ)השכ)
 עכסיו סחטך )6 סגירותיה שתשלח קורס הגיו5ה קולסו והול נומו ענני משעול נזההכוכה
 העוקל ע5ו עוני קורתו ומירטו שנה %"ומ ה' %הלך קורתו bSb כוסו דבר קוף )%66לו
 והקוס סנומק6ומ ונקלת מעציונה החכמה ע) למז וה%6יליס והקעיפיס הענסיסוימיו
 שנמוך %ס ע) רכז והוט קודה ע) נג)הו יורה כי גנט) %גוהר יותל והוט קונתוקורתו
 6) סטנת 16 החיים שען והו6 ונקורו סעפן סילוש להטלאת %סס סש)%ה וזס הירמגלג)

 הטמטומיו כוסו ס5%י6ות סייע 3ר6שימ נתעטה היגור 3ו 6סר סס5ס ס6דס ומכסיתהג65%ות
 המייס ען שישיג הטייק פרי כי סמייס טז הכקלון ועקוריו עלותיו ומלקיו כקליוויקודומיו

 טסן (o'bit סס %63מ 56)ו %%כו המוסג ו6ס ו%הותס משממס ויסיג ה5ורומ %סויומויקח
 63ופן סמקירס מטת)ח כ3ר ו6ס כעטם סמייס %עז כי סקנס שעור והוט הלקיע ועדהקרן
 טוריך ו%%ס זה סתנ6ר כ3ר סנה עזיו נ5נ יי' ומכס %63לו יומר העו)יס וענפיו סכומיו%ס

 שטבע %6ת והו6 )גרותו עתיד 1)6 )6דס סקנ"ה ג)הו )6 הדעת עז o~nb כן גסטת7עהו



 ב' חלק נבוכים מורה למפר גרבוניבאור

 סזטירר %6נס 36) סדעמ %עץ )6כו) קרקף )6 ית' מטס כי ר6ימי ה)6 מיינ בןה5%י6ופ
 הגי נמוך 6טל והוטעליו

 הגוף m~5nbs 6סר נ)3 הלמקוה הכפט כי גינמה 5%63עומ
 יורד רע י3ל 6ץ כי ית' סטס 6%מ )ו נגלה 631 נו וה%קת3ך השקיפו היפמ עןהסוננ
 סעף טונ כי סגט%יהם מושיו והנטות הד%יוכיומ מ6ומיו Sb וכפה %רה כקטר SSbש)%ע)ה
 ט%סנע )6 ומרייס 5%ודיס סי6 6סר מוה נ5%6עומ הנס )עינים הו6 משוה וכי)6%כ)
 336 ולוכחו SMJ ע) סימק וסוס Sb'1 ס3"ה יגבהו ו6יך )שגלו 6וס 6דס הו6 נססה6דס
 גמות השגס Db1" נ%מורק%וס "שקועים הס כי המיינות וממנהיגי )טיפפיס ה%יוחזהו6

 פודה וכמזיק 63 )קיט ריש bb' %%כו )6כו) 6ין 6טל עץ 6%כי)מ הנססך סו6 )גגותסערנה
 6תס o,,"Sb 6מלמ* 6ני יכמינ )עולס נ6כו )6 6נחכו מפעו 1)6 הס 60)%)6)36וחונו

 6גיכו S1bV 6מל כי )דעת תוכן וסנה %וידי מוו )6 חפשו )6 6י מסוסון כטיס 6כןוכו'
 )כהנס הו6 רחוק כי החיים %עו עו%ליס )ו וסונמו עדך %גן גורש ס7עמ %עץסר6סון
nS'1bsטישו3 סיעת עו DSV'1 י55% כי החיים %ען גס )קחמ ידו O'1b ההסלמה ומו5ח:יס% 
 )%ניעה ש63ו ימשונ )6 %טה ר3יכו י6ס ע(ר6 36ן 36רהס ר' ממכס טמטנ כתו זההכ5מימ

 %6לו ויהיה שקים כרו סככי6יס סעגמ ע) שכ%6' ס%תהפכת המרר )הפ יעות_3"ולכ*
 פן ועמה %5רו ויהיה פחמי %זוזות )סייר יי' דרך וטמרו כ%6לו החייס עץ ילך 6מ)סתור
 %ען גס ולקח ייו )ס)ומ יכייל כששר עייין כי ט3כמ %ה וי65 יתן %י %6' כ6)ו ייוישנס
 %יניס 3' השו%ריס כי ו%6ל דיעות 3%' )קם מנון 36ן ט%ו6) ל' והמכס וכו' וחי ו6כ)המייס
 והשכ* סמייס פ, דלך 6ת הנרקיס פניהם יי' נכמ 6טר השכ) כמוס והם הכרוניםהראשון
 גס דייו שטומה ומרבו %63רו הש)%ומ הצונע המלי )הט בידו 6של ה%)6ך הו6ה%וכעיס
 ורנר דמיון הו6 ס6דס 6ת ה%ניעומ וס5)חומיו ת6וומיו כי החרר )להט הרע סיקר*דצה
 %הכלוניט הנ%טכמ סקורה סו6 המלב )הע %עה רביכן לעם )פי 6ך בלוח מציד%מספך
 (bbD נטול וסוט פכיו עור קלן כי 63ורו Sb והניאו ט%6רנו כסו המייס עץ Sbספוכיס
obהקכיס Sb כן גס טתיעהו ט5ריך ו%%ס %6רו 3ו שכוין %ס olnb 5%י6ותו %ירגת הע)ימ 
 הנ%ל6ימ )הספ) נכחו טפס והוט 6מר עבין Sb וישונו הכמקיום ההוום הכ65%ומצ6)ו
 3חייס סנ5מית וסיומתו מסייס %עץ 63כי)ס הסתכרה וככה עדן 3גן מהכסה זו כוונם6סל

 קין 6יס גני נקרי6ת החכמה תפכי עטיו וכמסולר כן גס טתיעסו טוריך ו%%ההת%ייייס
 6ין ס%)6כותי הטכ) הלאסון קנינים ג' המתרי )שכ) כי יע טת והט)ישי הל6טיניסוה3)
 י63ו %%נו 6טר העיון קנין והו6 מטיקמו ירקה ומרריו קין ע) bib מרע י5ו ט)שיקי

 הבמטר* השכ) הסכי סגוף 3ע3ול תכליתו סכ) ס5ו%מס הכמ כגגי והול ספמומותה%דומ
 טילות ק5ת נו יש %הס 6מי כ) כ4 עוויתו %%ין %נמה ה3י6 %הס 6חד וכ) המיונימכח כנגי וסוט ס%עו)ות ה%יומ קנין ו3כ)) מרועה טס עציה יורם 6סל המעויה ההנסגהוסו6
Sb(לעס ו)6 הסכ Sb דלך הו6 כי טעה %כחתו ו6) ס3) ו6) 6ר5יי כצו כי %נמסו ו6) קין 
Sbסירתו פטדה )ס3) הסורג סו6 קין וסיות חוה 6) כתיחקו סנ,הס ו6ס הששתית ההעמה 

 ו3פלפ %עוסה %ים כ) יענד סגש%ייס ו3עניניס בקנינים סהשתד)ות כי 36ץ 3ו טפיןנפקוס
 הנל5ס וסו6 )נפש %שכן סו6 6סר הגוף לעניית ההכרמי סטעור כקכיכיס הכוכהכס6ין
 הסולג הו" קין והיות נקמלו ז") הל3 כונת כי 6ו%ר וקני שביו טס קשין כמקוס%63לס
isosדת 6רקפו' ט%6' כסו טס ואין ונלסע נציק יתואר )6 %ייני הבצתי סריס כי נטרה% 

 טכ%ח) שע"ס הקמרון המכלית איכס כי יחלו 6ביו וטהס וכו' רשעך כסוך )6יש כיה%ע)ומ
 6)5יג 3ן 36ו3כר ט%6ל עי ההעמה Sb כסגתה ססכרח"ס %הענינים ספרון קנין כי)יולמ
 המטון לקנוס )%סר )76ס שריו* 6)יה ר1% ה6יס 3רי6מ 6סל המחתויי 3הנסגסתשפלו
 6)יה והניומ סה5למס הגעמ נעת יטלידהו ט65 כדי הבמרוס 3עמ סתמ3ו)ה תוסכי3כ)
 זרע שמסיס טת כי %3ושכ)ומ וטמטומו העיוני הטכ) שהול )מת 6)6 ס5%י6ות נמקייסו)6
 ומסכות %ימסו 6חל כי וכו' הנ) תסס %6' וסעיוכי הימטתי 3ין יחק ק5מ ומהוות6מר

 וזהו טמטומו Sh ויגיע סעיוכי סטכ) ירופש ס%דותייס וסט)%ויות %הסכימותסוחטתה
 סח nb(o חי) 06ח ך0נה )עפלה מזרה הלביטונה חוה וכו' חוה "מ olb תדע ז')סקורו

 קניו נדפות פסיה זה כ) עם כי )פע) ו6נוסותו עצלותו וסו5י6 אנוש טסותיי עי כשטס)6
 )קרוא הוחל 6ז הטכ) צורת )ו היתה 6ז אנוס שנוצד ננד שפוע) OS53 oteSb מיה ל6ו%%ו
 כ* הלמטסי הכח טהו6 )מלס תהיה והעטלות בעטרו כן גס וכריה זה 763 ויוכה יי'3עס

 והלע הטוב נודע שנו סמ)6כותי והו6 ו)פוניס ס%מ)יס וסוט הממשנות 3רו3שמהגס
 וי65% הגפרי נעכ) דיוקו הי6 ומן סעו%לומ סכו))וס ס%סויוס מיודע מעיוני שהוקוידעיה

 הירס ג)ג) SSDSV %ס ס%ניע המייס 3לרור הצחון צפניה 3ן יי' רוח עציו ונחה כעיניוסן
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והוקי
 נכג)הר עגיו טיללה 63ומן סגט%י %ן טידנלו סנני6יס %דרך כי יי' נסיכו הכרון %6לר

 (ס המנפל כגל הכה ס%מקס התדמה וע) סיכתי ע) %טפיע נס נו55ה יי' לוס טהטפעכהו
 סקכמיות סס)טונומ )%ינו ס%ומ הידס ויקלש %61לו עליו ומפורר טמדעהו טפריךו%%ה
 נטנף קותו חמקה מולכבמ %)ה %ולכנ עוין שכל ע) bS זה מטנו טלצל כמו טנעיומ63

 מענין יהיס. כ3ל Sab %ורכב טהעכין 6מל %ולכנם טתהיס ונטני טמאיה %)י5ס 611י
 3טנע %יו0ימ %)י5ה יגל )כ) t'hV כצו פלופ הענין ,היה 06 כפו פטוטה וה%)י5השורכנ

 ט%)ומ 6ותס ביחוד קומנו יני6 טנע טס 61י1 מטוסו ע) טיולה שפטר צנר ע) טמורה %סכי
Sbהעניכיס 6ותס S5b (פייס ננעצי כענין נטיע )6 רניס 16 6%חד 06 נהקכ%ה סכ 
 כ* יסיגו ל6 מייל הנעצי כי נטנע %יומיים קולומ וגדמיה ונקליתם נטפלה )מס יט6סר
 היה וסכן הכו)) כסיג ו6נ0נו %3ל6כה כענין פנעימ 3סול6ה עלינס מיה וסכן ממרפי06

 כתפפך ו)6 כולן ס%ל6כומ כול)יס סייגו ולכן נ%ל6כס כענין נסקכ%ס נסור6סובנינינו
 חסינות צורותיו 6טר התדלף ר") )גי ס%מסנ 06 כי )הס 6ין 6טר כענין דנר 6)%ינל
 נעלך נ16 6טר %לות הר' 6לו 13 ותמנונן טמדעהו סמיך ו%%ה זס ודע6יסיימ
 ב%קריהס ימאיס כן וט06ר טיSD 165% יולה כי נ6ס ל6 יצירה %לת 36) וכו' לאססט%יס

 יצירה %לס ננפי)מ נה%נע העלה סנטר ואמר וכו' otnb טהי5ירה )י ירסס כיה%יו0ייס
 המ5י6ומ (ה שמנס ו%5' הטס 6ל נערך עליו %)ות סד' 6לו 3נ6 העלה וכלז הסריסע)

ס%יו0י
 דנר %%נו 0ון 6ין 6טר סס)ס הכל והיה והארן ססמיס הו6 6טר העולס נכ))

 %סהעדל ה65%ס 56ליכו הו6 6סל הטס 6) הנ65%ות יסק תשרו 3עת נרי6ה %)ת עטוממיל
 שהכ) 6מד %דנר שכתהוו לו%' יוכל ל6 מסרס הגעתם נ63ר כולס הכ65%ות סכ)3 %6'כי

 6מר %דנר )6 ימ' 6%מו %גיס הכל כי נרי6ס %)מ עליו סימו) וי0וינ onnnbsככל)
 SD עורה סנלי6ס כי נרn'>bts 6 ו%6' הכל טכל5 06ל כר6 %6' ולכן נכ) הי6סה%טמט
 ו%6ל טכעיהש ר"ל נמכו 6סי המיניות )י5ילומיו עסה כן' גס %61' זה והכן נ)טוננוסהעיל
 האדון כי 1Db %0ר קירות הארכת ל5ד כוטה זה טסיה ו)%ס ספוט) הו6 כי ע5 )הורומקכה

 ככילו הנ65% 3כ)  ט%דנר  ncb  ההעדר על ס%ורס נל6 %)מ נהם %6' ס5%טלףמ%6%ל
 אלהי ואפנס נ%טככה הצורה ס65%מ ע) רק %ורה אינו ו6ס ועטה ית' 1hbn כנל6 סו6נפה

 נספטיס והם טוסט ל"ל נכ) 6)היס הו6 וט%5ותס סימומו טננ0יכמ הו6 עולס ו6)הטפיס
 נראה כ5%י6ות 01)קס ית' סלקו נ0ינמ נענין הו6 ו%6נס קונה ענין (סו כי הפוט) טהו6)6

 טופפ ה6) ית' הו6 6נ) ה6) הס הטפיס ט6י1 הטפיס ר"ל הס )6 וה%כסיג Sbטהו6
 : זהושכסיג

 טסי6 %61' הסנמ טעם וכמן נם סטנע יהיה כנל כי נתנוטה נר6טית נלעסה סיים ל"אפרק
 וסוף הטניוס וסר0קת מלהיך יי' תנכי %6רו והול סקס )5%י6ומט)יטימ

1~Wb65 כן ומחל וכו' 5ך יהיה 'bb טתסיה עי הס)יסימ מינו פק) )ך תעטס )6 כי (כול 
 3V'S הו6 למכס הו6 כי הסכיומ %הרחקת 0)ק הו6 (וצתו %ענוד המזהרה כי לניעיתהענמ
 nb(o סטנם תורת נמינמ ל6 וכו' יי' גירך כן ע) ט%6' כסו והגדילו סטנם )יוםo~bib כנוי הוOtwt 6 טטמ כי %6רו והול סר6טון נ%6%ר העצו) כי וכו' ידעת וכנרהימור
 כן וע) בייליס ענדים היומנו כשטך עצו) סו6 לסדרו קותנו וצותו הטנס סולת לנומתו

 : %לריס )י5י6ת (כר היום לקיוט מסיד טעס נומכיס6נו
 יני6הו הכנונה וגדל ומדונו סעו)ס נקדשות כדעומס 3ננו6ה 6דס גני דעות ע"בפרק

 )6 ו6ס %ס 63יט טי65% ל") גסכלמ (ס %נצתי שפעל 61י )"ונפלק
 הכלניס נכ) יו5י6הו ול6 נ6פערות הו6 6ס נס5%י6ו הפגע י)6ה 6יך כי כעכע*סיס
 נימי הו6 הטנעי ילך )פי 6נ) נס %6%יניס תנסכו 6סל כולס הנס)6ומ כד%ומ SSb'חס

 ססננו6ס כטלטל סס המירו כנל גליה גן %נרוך רטיה b'snv ופס סס כיסות 6ין כי6פטל
 ככר הקיר tb(o ככילה גס וכן גדודות )ך מנקם וקמה %6לו והול היו גיו)ומ נלוךבמק
 יתהפך ו)6 נתכסית היעוסה )סלם o1~b סייטה נעם סייטה %י )הכנ6 יניף טהטסנקלו
 סמכ%יס כתנו וקטר זה והנן .נטול ob כי כוקף מכסי טס טלין ולפטל מנקי ידי ע) 06כי

 כי הדלוט סתכ)ימי נענין כטחי טניהס ע%5ו נפני 0%י5ה טהרן ע%5ו DS(' 0%י5ה%סס
 : וכו' כעיס ומס פוג %ה הכה 1Dbn %ן הטניספוייס

 הדגול 6ך 'sbbr )כ) %גיע )%טה המגיע קו) היה bb קיני הר nSV~7% נו יתבאר פ"נפרק
 והו6 )י %6' כך )הס ושות' הסל נמ0תימ יולד הים והו6 ע"ה לניולמטס

 )סס %עינו היס ויכול דגול כ) כי ותמלו bnbl~lns זה נתלו והנס וכו' עופי תככימשפרו
 מיגל סיס הו6 6מך ניגרי העם יע%ע משנול נשתלף זס %גגה המולה ופתוק שיטמעכמו



 ב' חלק נבוכים מורה לפפר גרבוניבאור

 היגריס %טמע טנ6 %ה וכ) 7נליס הנד) 1)6 כ)) לנול )6 עלוס קו3 יטמעו והם %טהעם
 סדנריס יטמע 6טר הו6 ומטה סני)תס ו)6 סלכריס טמע bS הקו) טמע נו הכלקה%6כס

 %6רו (ס טעם bSb הקוי המגויס החכ%יס ולנלי סתולס דגלי מקכי%יס ו)(ה )הסו*קפלס
 )נ? הקו) סלע )6 הדנליס הני) ר") ט%עכוס בט6כחנו ה6ח7ות %ן סוייטו ינלומטטתי
 טסגיעו כצו 6)יהס מגיעו טהס ל") ע%עכוס סגנונה %פי )ך יסים ו)6 סככי %6רסוהו6
 היכו)מ מכ)ימ מיה ונזה הקו) כטבוע הדנליס הונינו Ssb 6)יהס הו6 טיגיעוס )6)%טה
 הנ3י6 וממסע סחכם %טפט 6טי 6כוטי נעיון יוסגו nb(o הטיטיס 6)1 קני כי נזהוהקנס

 כ* התלעיט הסו6 נקו) הסס %6%ליס הסכי סבכינו 56)ס יודעים 6)ו טהיו ו)%ה טוהנו
 61י1 וסייעות קומיות נסך) %טה )הס מסייעו כי הגיורה %פי ומכעוס טיבעו %סטמעו
 וסטנו 6ממ פעם )3ד הסו6 ה6חד הקו) bSb סהו6 %3ע%ד טמעו 1)6 %זה )%עגהיכומת
 הגנורה %פי היה וכו' ot~1ib 7נר 6חמ )%6רו וק%כוהו 6חי היומו עס 7נריס צניהציגו
 גבורה 6ין 6סר סל6סון ססו6 סקו) ט%עס וצמר 63ס7ותו bSb ס6) נ5%י6ומ %6ממ 6יןכי

 כ%ומ %5ה ועתם וכו' יי' הרצנו הן עקפר ואס ומפחד %הירצה מסיה %ס היה %%גה)%פעה
 סנכ3י הו6 631 וכו' הזם הרבוכו'

 ססו6 %3ר6ס וסט%יעס 6מת וק3) טניס כו)7 %כ)
 קו) b"(o טופר וקו) כרעם ונלקים קוצות הס 6סר סקו)ומ ויעתעו ה6ס ילקו והםסגיו)

 הקו) והו6 )3ד nob פעס bSb ט%עוסו )6 הבנור סונן %%נו 6טר סנכרון הקו) ר"3**'
 ה37רומ טחי 3ו והעיגו ס6ומיומ ה73י)ו כן גס ו)(ה סקו) )תחק נטמעו נס%מס י65ס6טר

 הקו) נ%6ממ סטמנע )נעמי קויו )הנכת (") סרג היעיר ונזם נ%ופמ הידועותהר6טוכות
 הקול עמס ע) סו6 סננל6 סקו) ל") יי' קו5 %6נס %6לו כי הנ3ר6 סקו) יי' קי5 קר66סר

 ויע ו%6ל קויו הטניס והכס נו עול ו6ס (ה יחסנו כסו סתורת Sb 13 מכוון )6הננל6
 נע) כ) יודם bb(o וכס ע"ה לנינו %טס %דרגת עס טוס 13 7%לגמס 6ין כן גס הקו)תזה
 ענין טהו6 ו6ודיעך הקוי (ה ע) 6עירך וקני ו%6' קודו גטה כוסי מב) הנכנר כצהולטכ)

 %6%ר bb(o יי' ו%)י) סלגו%ו יי' ויינל כי וזה חכ%יהס חכ%יס 56) ייוע 63ו%ה%קו3)
 ס5%6עייס רנוי ע) סתורה יי' ק7ס %ן ע%נ6 ים%)) ו6) ירסיס עתנו יינל ו6ל )%טה*סר6)
 ויקה הני)נוהו 6ער והמנד) והודיעו פרטו הכס סגכורס %פי ונב)) ננר6 קו) סו6וכי

 ט6י ודיהו סניער6) %החכמים 6וכק)וק מקנזס י7עמ כגל סגיו)יס סכס)6יססעניניס
 %כ)) טסו6 (כלנוהו 6סר הסעור %זה ויותל קיני הר 1bt11S ע%5ו טיככיק )6יסבפטל
 ססי6 הסטנה ו%6ממ nnbs מורה קמר וסו6 הקתל 3זה נכ))מ המולס וכ) תולםקמל*
 זה Sb עזרו והעם ימסמר ו)6 כטוחו קלס bS כי 76% %%נו כעלס גה הענין סיהוהיך

 : נטפיס כ5נ דגרך יי' )עולס כי ויעהו מפן 5כ) ועת זלן)כ)
 )פכיך %ל6ך טו)מ לנכי מנס %6רו נקור (ה עס קמר קיכי סר %עתד 63רו אחרי 5"דסרק

 טזה )מודיע נועו תה )מס 6קיס (bta קיכי הר %3ע%ד bb)b~ %הכעכינו
 בעמיו ימיה ו65 עיכס תפיי הינכו קיני סל %3ע%ד קומו ל6יתס 6טל הגדו)סאלטה
 וי)7%כס ייטירכס ונני6כס %)6ך eSVb %6נט עגן ו)bS vb 6 מאיי כן יסית 1)6כתוהו
 ע"ה לדיגו %טס נעתי נניס טכ) מיקוד נתן ושה %%כו )סטאר הרידוי ולה )עסותהכ6ומ

 ודעהו: )65%ך סאסקס האדמה והוט %)6ך ידי ע) סכ3ו6המנו6סו
 ר3יכו %טה ככוסס 3סס אינדכס הני)יס ה6רנעס כועס ס6דס )גני 63רמי כבר 5'חפרק

 כחו lbSn ידי ע) מנוסס הנ3י6יס כ) כי ומס הנני6יס ע6ר %ננועתע"ס
 החל7מס 6מל נסלקה 16 )וטה נח(יון ל") נחמוס הגני6יס וכ) מה Sb פה ומטהטקסס
  V'b  ידבר כקטר ותעה ו%ת%וגגיס יר6יס הנ3י6יס כ) %מה ו3נbbtV 6' ועד ועורסוכעס
 טטס וסו6 ולטבעה עתדו טנ6ת' עם גב) ומטס %יוסייס 3עתיס סכני6יס כ) יעסו6)
 והטגמו ה%7%ה נכמ יטמ%ט ט63 %3ה ילקה פקפק (וקמו וע5 %טה ע) o)nb 1bb' 'SSbנני6
o),bספיתה ע5 געלנו %%נו טיטמע עד יקמיק ונפסע סדי עס נ6) 6טר.הי6 סינוס כססגמ 
SJbט%6לוהו %ס כי ה6ו%ומ נט6ר אכן כ) נ5%י6ומ 5%י6וס יי' 3טס גיו)ס יוסר מסגה (ו 

oDS~nטו)חכו ע) סמלך סריך נס%ומ כמה טיויע )ענת נקפריס סס%עי)וסו עד %קוטל 
 נגדו) נגנעון 0356 הים ההו6 טסיוס %6ל וכקטו ינג7הו מקניטו %עיור ירbSn 6ניס 6כי %161' נו יודו ככועס SD'1 וסמוך )ו הנקוש )עיני Sb evn %טונמיס הנימסוייסר
 763 וכש יטרף) כ) )עיכי %6' )6 ורכן טס oS5b קטולים נעכי קטרו טס הקיןטגי%י
 עוטים סיומם טפס ושפטר טס 56)0 הסס סיעות 06 כי סיס ~bS הנס הסס העעותו%6'

nbDSn3ו6ס ידועומ טעות 6%יר געס נסס השיר ההס הטעות היום ט6רך על טעטו %ה 
 פ)6 ו(ס 6יע כקוף יי' )סלוע היה )6 וכמוסו %61' הטפש 3מ5י הטפט ויע%וי %16'המקוק



מנ ב' חלק נבוכים מורה לממר גרבוניבאור

'SSbכטוס ה5) נק3 כי 1") סלנ הזכילו )6 6ם( %עלוס 5) %6כס לטיס עם טס5טלף ולפטר( 
 י6סונס: ר6סוכס טרטרו %ה עס יעעיסו טעעוהו %ס ויתל בפמומוסממלף

 נקטמו Sb ו63 ה76ס קכין Sb %יומקות ע6יכס %ה היום ס6)ו ההטגומ %ין כי דע ל"ופרק
 ימות סו6 5%י6ותס ו7חומ ננוקה ומחנו מלוס טיקל6 %ה סקוג זהו%טנע

 יממ3פו כי 6מי %קוג בהם וה%6%ר כמלק 16 נכ) ה%מ~נ עס נצנה הכ) 56לוה%פורקס 6%י %פורקדת הי6 קומה לקינו )6 וטס הכנו6יית ומהשגה לטד 6נן %61להשומטים
 כ7עמ כולס ננני6יס הדמיון ושמך הקומן זה ע) הולך %טה רנתו והנה וימרבממומ
 גדר ורכן גט%י כמ נקי עתו סית6מי עד )כני) הטכסה a15Sb l'bV גן ו6נונכר6נונ5ר
 שפוע) השב) נ6מ5עות ית' %הטס שופע שסע ואהומה הינוטה %6תמ כי דע כשלא'הכנוטה

 כשי3די)והו %טס ו6ף טמע הננוקה קוג טס סעדנה הכמ ע) כך ו6חל תמסה וסוכרי הכמע)
 ספוע) סטכ) שיהיה )6 ההדלה הכח 5%6עות %נקמי הסכ) שסע עליו י%6ר הכני6יס%ש6ר
 סהו6 כתו עקרותו סמן ע) %וטקמומ הנמריות הקורות ט6ר טיגיעו עלצו וסיסקיףהלולה
 המנול טהמימק ונעכול כ3י וסזו)מ ספוע) סו6 כי Sbl ויימיו ס%6מייס הפי3וקופיסיצת

 סדנרי הכמ ע) שמוע) הטכ) %ן טומע הסמע הכה ור6סונה נעלס Ssb ימ' הטס 6)הכנוע
 נקנלו עליו סשכ) ישפיע כ, oa הרימה הכח ע3 כך ו6חר 35יו ה%תיחק הו6 כיממלה
 הסכנה כפי עתו הכקטל החמקה ע) וילין קורס כולו הנית י%ל6 כי הפוע) %סעכ)הכויס
 היצרה נעיקר החיטה סכם Sb'1 שימובר עי וצברו נשרצה 16 נהרוס שסו6 פ) 06תה

 עס וזה טנעית הככה %נעתי שפשר ט5י o7pn נסה ע5מ' %ה הו6 שקסטל מהנמכ)ימ
 וירמוז. הקוהי הרקון והוט ית' מטס ג(רמ נו הנת)ימ ה6פסרומ יהיס וסטטיותססמ)7%ות

 %(כור ה%7%ה הכח (ה פעו)ומ עוי י7עמ וכבל בקמל נכתב הכ3 כי סקדוס סרטון 6)ננס
 שימקם בטנע 6קר והמקר %וחט עס %וחט הלכנת ר") וסרכנתס העליס 6מרס%וחטיס
 מיה %6כס טנהס והנכנית סנפעו)ומיו ושהגדולה 6)יו הנחס) 16 )ו היותה סיגלמ%ולמ
 ותכן 1eb ננותץ להטתמפס זה 6מ (ס יעיקו הכמות כי %פעולומיהס וננטו3ס החוסיםננום
 ס%מסנס ססעמיק סרי תריס וסכן %מיק סס l'bV הקינה נעת כמעו)ומיו השנמס הכמיש)יס
 סר6ומ נערלי סיו הקנה ו)(6מ %השינס ימע)ף עד סגוף מוך 6) המרגיסומ הכמוסיטה

 Mb(o הכנוזיה סיחה 3כ1 כי לסי 6נ1 ו%6' ספני%ייס נכחומ ס)%ס יותר פעו)מסוסט%ע
 1VbS שיקלה %ס כתו q1S~S 7ו%ה %זס ויקרה עינים וגרוי נופ) ננכסס 7ו%ה נעכיןמנ6
 נרגעו מגר נכעס olnb והו6 ההתמסרות קעור ע) ר%( ננוקס חגריס סנעסו ע)יהסי%6ר
 ט)%ס הסעו)ס הנה ונכ)) סימן טיעיגכו %ה ניקרס %(ה יסיג 6יש 'b~b וכנל היה6חמ
 סכם 6%סר ממנועה כטיתמי) ו:ס ויחקס וירכינס ס%וחטיס יזכור 61( החוסים במנוחתשטיכס
 החוס נקמל ?ה סמנ6ר וכנר המ)ו%ומ קנת וזהו ניקי5ה ססכ)ימ 6סר 166 וסוטס(וכל
 ו)6 ייפשע ull(o ויריח וישמע ילקה כ6)ו ילעיט המין שסיס ונעגול שם כס%6'והרוחש
 ניקי5ס %מכ)יתס נסינס י6ת.סמכועס התח)מ טתסיס %מוינ סיה %מון %וחשים טסיהיו

 סזוכל הכמ Sb ומכיס %מון 6סר ס%וחסיס %ן מתחי) ניקי5ה ס61מ מתנועה טהיתסונענור
 הזה הכח כי התדלה הו6 נקינלי שסמוע) )%ס 6נ) הזה %~D1i ההתמיה שמהיה הרשוי%ן
 יעסה פע%יס יתיון 36 %דמיון יססעתק וסיסי הדיול %ן %זונק ופוע) תציד נתנועההו6
 ההממאס %ן טיילו 6טר סהו5 עכין הפנל יפגש וסע%יס הצטותך נהום 6שר ה6ומומ %ן(ה

 כי זה %כ) %גושר הגה ומקויו )ו ס'ד%ס %ה 16 בעטנו ההות הדבר ~'ob VAD וזה%מוז
 המועיס יגיעו %חון ס%ומטיס וניקי5ה הלחתה )כס הנפט %כחות יומקו %6נסהסכומות
 ob )קחו 6טר הצנר העומס הכמ טייר כ6סר ונסינה ס%7%ה סכמ ס%סותף החוסויכיע
 ססלטייס כמוחיו 6ת ה%טותף החוט ויניע ה%טומף סחוט 6מ ויכיע יסוג סזוכל %הכס %06מון
 סמושיס נכ) סגו כנר עניניהם כי )חוז נ65%יס יהיו )6 ו6ס ה%וחסיס שישיג )6דסויקלס
 כתו הממשבי מכח %%שלת %nDn סי65 )%ס ונחוקה בשפמי ביקי5ס זס דמיון יקרסופע%יס
 הקנה וסול הפוע) הסכ) %ן ירסס מסכלה כפי ספע ק5מ עליו ישמע 16 %61לונטינס

 וסו6 פריס 16 מלוס הכנושה טסימס 6מר סכנו6ה קנם בעלתו וסול ס5ודקותנח)ו%ומ
 וסו6 )גי החמוס ע) 06 כי זס כ) עס יגר )6 6רקטו' כי זה %6' וקרנס o1SnSהדוחס
 נזה סקנס סו6 ספוע) סססכ) %61נס וימר נפחומ %תח)4 נתין 6חד ז") סרג ס%6'כתו
 סקנס %6נס ערכו (ס שס nbV' ופה ומוחט נמוש זה נ6ל 6רקטו' הכה ("3 הרג ט%6'כסו

 כי ועיון %חספס 6מל ו)6 )ו מועטי 56)ינו קודחת %ידיעה 6)6 יגיעה )6 הנסהפוערת
 וסוך ס5%6עי הגנו) הידיעס %ן %יכיס סני נטבע )ה יקדמו וה5יורימ ס%6מיתהיייעס
n'nbbD("יקלס )6 הסיכה %ן הפגעת היייעה ז6מ וקורס כגיורים ופוע) נהק%7ות ר 



 ב' חלק נבוכש מורה לטפר נרבציבפי
 שעוג ר"ל נטופל סכ) הו6 ל61ם-הידיעה שפוע) עיסיס S'1Dfl הו6 הנס סקופ) סטין16מס
 חס הפיוכייס נעניניס סכול)ום להמס)ומ הנומן געלנו והו6 הפופל Sb חכם %ןס*ו65
 Ssb סבסינה %המםלמ וככביס גנו" ימל סמס)ה Sh ושיומק 6%ד כמני הכמיכה %ןספין
 סSb (6 התימקה ולכן השין 013 נכנקמ הכנוטה ו%הומ עקשה וסטגמס Sb~1 %עניןסו6

 יקי5תו בעס' ס6יס יר6ס 6ער טספכין נודע וכנר bb' פוי o'tbS~b ומס ה6)סייסוהינל*ס
 נעם ס%7%ס סכם יתסס 1Vb הו6 )ו ככקף פעיו מוקי sbs1 נו %מפקק מועיווסגמנט
 והו6 וטומע נמוט המנקר 6מי ירוט ע) 013 יל%וז הככסו כמי עטיו העכ) בסעפפמעינה
 %יומיים מרעים ננתינמ יוחי למה ההסגומ נשלו הפוע)מ הקנה הו6 הפוט) סהטכ)6מר
'bb1נ6יטיס הנסינה מיומד ולכן %%ו5עמ יייעס סם סנה סוע)מ יייעס עמה ו6ס הנה כי 

 עוס שמוע) סטכ) ימן 6יך וסוט ר6סון ללוס נטלו 6חרי וזס עס שוקד כקמו 6שר%יומזיס
 %וגנני ה5%י6ומ %וקפי ה6יעיס שהיו )%ס כי %61' הכול) סו6 56)1 הייוע והנהמרט

 הסתר טיקנל כסו שיטי ס%7%ה מנמס ומקנלסו סננד) Sb %וטכ) סכלני טנעס מיהסענומ
 זה סס ס%6' 0% חסו סמום) נסכ) הן נדה 6יעיומ סס 6י1 ס5ורומ ו6ס השיסיתהלורה
 יסכילו %6נס הנכדליס והסכ)יס החתר %ן כקי עכל הידיעס 61מ נותן כי ססמנ6ר ושסלעכ*נו

 הפכיכיס הפוע) סיכל יתן 6יך סכה OnSD3V %5ה דורס ימכו bb(o וסס סכול)יסס7נריס
 %ן סנתילס (6ת סתימיס לאס כן וגס ונ6יעיס ונצין ונפקוס נזרן פ%יוסייסססרפייס
 הס5)מה סע5ס )%ס 6נ) השנוסית ההסגה DS' 6%ד רמוק סמקירס %ן האין וסספרטיס
 כולס העלס מרעי כי ו%6' )סטינו שנענעו %ה נתכלית %זס טיגיע ר6וי %זס *ותר זנבפנו

 סיקויומ חלקי סתמתי כי ניקרס ע5ס לניס י65% )6 כי )סס סמוע)ות השנוס%וגנטי
 %ובילי 5%0י6ומ Di11%' וסמי ס%5חיס קיטי וכן "ע%י%ייט סגר%יס תכופת 5%י עצורשסויר
 oS1b הננד) 6) בהכלם %ועכ) טנעס מנס ס5%י6ות %וקמי רש6יעיס 6)ו סיו וס6קרסקנומ
 נשקלה ותסס סר5וניומ %סקנומ %4סס 0טנעיות הענות %ן טי65% %ס %הס ס%קריספלטי

 קגום לו 6ין כי %וסכ) ענע לי 6ין נתקלס כ65% 6%לו ט0יס %ס הנס וס%קלייסגל5ונייס
 nDb~ 6י ולכןפוגנלום

 התקלס %ן כשין 06 כי 1Sbfl סיממדס נסס olbS ידיעס עמהיס
 הר6עוכה סקנה סו6 כולל טנע נסכרת )סס הנס הקנות %וגנלי ס%קריס %ן מעני ספין6ו)ס

 %וקמות הגלתי הקנוס on~b כי הכעי הע3ע 56) %וטכלימ נסכרם סס סנסנפ5י6ומס
 וסכ))יס הקנות 6%)ו מסעיי כסיג ולנמנו ה5%י6ות Dplli' נע%5ומ סס 56)יכוס5%י6ומ
 0טנע S~b %וגנטמ סס ושטר %זס שכחנו נקיגס 6טל וה%ע)ומ ס%ירגות וכןסכול)יס
 עימנועעו כרו %%כו ויתנועעו סמומם ססו6 הטנע %ן os~bn %ס יתכרס 6סרס%ושכל
 6יט יתחדע ע)6 ילקה ולכן תכלית נלי טיסיו שמסי דקות %דרגומ ס6ו%נומ 5%ורמסכ)יס

 6לקטו' סי%6' כצו ס6ו%כהם כעט כ), כי קוי%מ נתנועס רק סטנע %ן נעלצות ס6יעיס%ן
olnbהנס ומנסירה הר115 %ן טיתחדע %ה וככס ס6ו%כות נפלו *דיעמ נסכור *תנועעו 
 וחס ק6טטיומ והקערות הטבעיות הבסחוס %%יום נעורס הקנומ %וקפי נעלצות%סס

 ~bae חלילה 3מזרמ ה6ו%ריס מטנו ולכן 56לינו %וקפיס גלמי הס ו6ס הטצע 56ל%וגנליס
 קנך ה5%י6ומ %וקמות גע%5ס ססע'%"ס הגל%יס מכונומ כי גע%5ס ה6יטיט טיטוגו%סויג
 ומקנ)הו קכומיו %וסכ) הממחדש ססו6 )6יט 6סר סכלני הענע סד%יונית לנפם מנפרדסיכל שימן vc~ln נקמי הו6 כולו זה נכמש וכקטר 56לס טיטונ %מויכ כעס 6)יה נרמז מכונסטכ)
 הנפעייס סעל%יות עיונן וכצו קותו עיסקה %ה 16 נחתו b'en %ס 5%י OSe' ה%7%ססנמע

 המהיל עהרופ6 וכצו ועצו וגופו ומקוצו נזדכו והיומי פרפייס סמאל ויקנלססכול)יס
 %ועכלת כ))ימ %מן neb הקד%ומ נטמי %וגר) בעם וכססו )גוף טיתסלט %תה סעתיל*ולע
DDb10טכ) ימכהו 6ער סכ))יס %ן מסקס ומידיעה סנס העמיי מודעת כן %ויגסס פרטים 
 המיתק ,)%ה וקולס סכלני )טותו העמימק ס%ד%ס הכפט נו תנ6 6ער הסרטי העניןומן
Dbtמנטו יסים )6 ו6ס ססמ%6תומ ז6ת הכה כי סמני סירוק והוט ססרטיס %ן סנמיכס% 

 עומס וייע קים כנה 6על כ6יעיס סיייסמם ז6מ )ו מגיע ולכן 5%6עית ידיעס טוחועמק7ס
 עבו )%ה זה כ63ול ס6רכתי הנה 56)ו ינוע היה ט)6 נסס ל6 העגמסו נסס מינק6טר
 ונ%6מ %נוטר עכין ט0ו6 %6' ו") עהינ עס ע%וקיס ירועיס וסס וקנמס סכנו6ס%6סמ
 נעל* נסכלי 6רקטו' %6%1ר ט0נ6כוהו ו%%ה 3קתלמ סקנה 6ך %נוטר ה5%י6ותכי

 6על %הקרון עהני6 הלט) 1"3 הרג סו5י6 ה6ו%נומ צעדי יייעת נטפול, ימכועעוה6ו%כומ
 גלומן טפו עס נו הדגור הרמנמי לזה סנס לך שקפלמי %ס סו6 6)יו עסכיעו ומה bSD3פשל והוי כ"מ נפלק נע)יעי והקילה היום סעומ SD %וריס הפיס לנזי)מ %טק)יס נו*מנופפו

 ט%6' ותה (ס ויפ בו סנכנק ולתה הכלל* לפגע כללי ינפ הנקרכן הנפרד *ייעמ קוישר4



מד ב' חלק נבוכים מורה לפפר דרבונינאור
ibb~יסיג bbb א4 ט%6לכוהר %%ס 3%ו6ל ומלאכיו ה6ל (ולס ירעו ול6 6%ד כפל6יס הלסייס ענינש 
 1 ונר6עונה נעלס הכללי %ספנע לו מיגיע וראוי היבש,סוSb *(5 נעלבו זו%ס היותרוהו6
 נ6ר נכלן וה%נמעיס והקוק%יס הני%וקיט וצנימי הזדככות %נהיה הס הכס ואת tffgפרק

 הקקס כי רעת 6נן ו%6' סד%יון %%ל6כמ סו6 זה כל וסנמע סקקס כי sfftסרג
 ס6דס 3ני ליעומ ססגוני סימיון כמי ע%ומס ויממ)מו 6מי A~pb כולס והכנו6סוהמלוס
 ה6ל %ן עסיס וגננו6ס סטדיס %ן סהו6 ונקלס ה%ל6כיס %ן שמס נמלו%ומ יקברו כי3סס
 למופיע תכוץ כטסית 0S5b סונדל הננוגס הנס ועוד %יוחד נ5%6עי 06 5%6עי bSjכי

 ססויס נעניניס נס מידיעה מגיע %6נס והם סס5למס %סוס הודעם כסו %ייכייסנפ"?1יס
 ו%%ה נ%6לו ל1% סי Sb מלין ו6תה יספיק סו6 כי לנד נסלו%ומ 6%לו יכנר obnbו6רקפו'
 וחלו%ומ כסל6ומ %7יוכות להם ימ"יסי סטלישימ הכת זה טקימ הו6 56)ך ntbntVסקריך

 טיעטו עליהם bb' 6טי סם nSb. כי נני6יס טהס 3ע%5ס טימטנו  פר היקיים נעםוטרומים
 ממשיב סל6 כני6יס טהס 3ע%5ס יהטנו 6סל ושלס נעל%ומ ו%ל6כומ זלות וממנו)וממלטות
 והיה כניb~bn 6 חט3 6נל נניס טסינו יולפ והוט כניס ע%5ו עטה פסיו תרמוז 6סלכי

 %6ל המלאיריס ע) ונפרט ועליו נעל%ומ ו%ל6כומ זרום נממנו)ומ 6ך ההם הפל6ומעוסה

 פ5 הלפז נשלים טינ6 ונשה ענינם סיס כן כי נגרוד ל6 מכ%ומ לסם סג'עו עכנלוימרני
 קולס ואומט נמוט %61' עכינו זה ע%5ו סח)וס כי נ7עומ ו6ס נ%עטיס ob המקוןיטפיס סעיוכי הטל%ומ על כוקף על%ומ סננו6ה ונכלל 1n1MSVb עליסס ויטפיע ויל%דסoft)bn סקרי לו סיחוינ %ה %%כה סי63סו וטפסר רנ עליו הטכליס %יתיון ית' תגס נעזרמ(ס

 6סר המחטני התסכי) 3כמ וססטגחה סיייעס לקטול ה6דס כי סעל%ומ הנה נסלוסהמכלית
 סוג b~s גס ויסרם Sb'1 ויקלנ ע%5ו טיכין כיי יה%(יקיט %ועיליס העניכיס התמדעיסיג

 ran עהו6 נ%6ר ולכן סרומנ,ת הככנרת והסטנה סהור6ה ז6ת הזם לכם וימן נ163ויחתיל
 כך: ופילון כך 1SM המלוס הכנו6ס %ן וכן%כך

 וציעופו סעט?ה רנוי כמי כי 6חמ יעם ולפי המועל Sb שיכם %ה ויו5י6 זה ויופיף ל-חפרק
 וסמכנה הקנל6 כי ימקל 16 זס יוקיף עמו וזוי(ומו נ%עעה יעמווכמי

 קנסי כי 6פל6טוכימ נסכסגה 111bitb ט%6' %ס ייעמ וכנר סגנורה גהמ יתקלו 16יקימו
 6נטיס יעונו נ%לס%ה יצותו ע6על וי6ו%מ להס עידרט רווי ספילוקופיס בקנוןח%לם%מ

~"3bSb
 sb~bn OD נמ37ק ל6 כי ניהרס העמייומ ,יגידו נהם כן גס המסער כמ ונימרון

 עליו הכקמיע ונטפל ס%סער מכח נימלון 6נל נ65%ו ס6מוכומ 06 לדעת הפועלסטכל
 וים סי7עמ כצו נהס כן גס זס ויממלף הרוקה b'stn נקל6 לכן כי 6כי 6ו%ר ולכן זהויע
 הקנוס למסיג לני נעיון ההדס יוכ) ל6 עיוניות הטגומ לסס יגיעו ס%6תייס סננ'6יסכי

 וסו6 נקנומיו י7ע:וסו כקטל הדגר כדת ולכמנו ירעה ההול הייוע %סס יתמינ 6ערהסס
 יוכל bS נ7נריס עיגיד כסו 5%6עימ והמטנה ומוריס 3הקי%ומ ר"ל נעיון )יעמס יוכלל6

 %6ממ טזסו %6' פול וכו' בעלפו סהו6 הסמע כי נזם והקבס סיגי7ס לכי סכו)לנצטער
 %ן צליו יגיע bsn %ה הטגמ וסו6 העעור זה העירס הכמ %סלתות יגיע ו6יך ו%6'הקבוצה
 הסגה והו6 הינריי לכם זה כפו יגיע ול6 שגומע לד%ומ הוnb 6(o המיומי ופועלו45)טיס

 %ן טפפ כי ושהומס הכנוצה סכין %6ממ וזהו ותמטנה וסולדה נהק%7ומ העיגוהו סל%6ה
 לסול נהס ייומז 6טר סהס הלעות %6מת כן גס ו(ס הכמום 136 סכי על הפועלהטכס

 סהו6 הייופו כהס יממיג 6של הקרות )הסיג לני בעיון ה6דס יוכל 65 6על ומססכנו6ה
 נכרו גי ד5 סרנ נזה ורמז המוסים נסס סרגיסו 63 6ער ההדפס יגייס 6סל נינליסכעלן
 המכס ו%עמט הכניט %ספה נגופת מיודע %ה כo)nb 5 החכם על הכניל יתרון הו6זה
 ל6 נעיון סיו7ע ק%דרכו וטחה נטל יעמס bS הפגע כי %6' וכצלו נו יתרון 6ין ציההכל
 והנן כן גס נעמי7ומ נסגרה כענין נעיון יולט "bS %ה נננו6ה יודע o)nb נכנו6סיודע
 טל%יומ שיסיג ס6פער הו6 העיוני הסל%ומ ע5 סהו6 ס%גיע כי ממרק נקוף %6רו והוךזה

 פ5 ר%( ו3ו 6%ד נפלט קלסי קוי טסייך והרעף עליו ס56סי סכל טמע ג5%6עומ6מרומ
 יעת התהיה זו "י געינה הגל6ס יהיס ~bS קוים דעת מניך qb עם יהיה סל6ע5ליד
 זה ודע סעיוכי ס)%ימ למכלים מהגיע %6' פכן ל%6מ קותל היקיצה 3עמ ה%6ינושכנר
'%61'1tplb סנה%ימ )לפע 6ער סטנעייס הכמסקים %ן ינקו ככל סכוזניס סמ5ו%ומ וקולס 
 56ל ס%וליס המלוחות הקוגוטוס

 סייועה על ה6ט כמלוס הליסה מגנולמ על הלופי
 נסוע הכהקריס נ6ומס השינה 56ל סד%יוני הכס %סע5 יהיה "ו הלנכה על סריסוסקוס
 יפפ%יס נסס הנפט ומפליל מרמז ה5ויקומ ה5ורומ גי וההנ7ל %מון 6סר ה%וחשיס %ןס%עומף

 : הרומניות %יקום רומסממעם



 ב' מלק נבוכים מורה עממי גרבוניבאור

 ר'5 נתינו זולתו bSng שפער 5י נתינו ט6פסר %ה מכ)ימ ע) מטקס סונר כי 5"ש פרקק4
 b'e1 6סת 656 נמכלימ סטירה המורס מהים 65 ולכן ההוnlbSVD 6נמכ)ימ

 ס36ה*מ: הקזועסמולמכו
 %שלנע %ולכי הו6 כי הלמלון ה%ורכנ טהוDM 6(' המן ננס ההלכנס וערוב מ'פרק

 המטר נ7%רגמ ה6מלוכה הסורה ט5סני ופס %דגר מי 5ו%מ והו6יסויות
 ע6יכס שע"פ המורה %16ל ו)(ה נשקי 076 ננל6 ולכן סעורה נ%ירגמ ה%דנרמוהנפט
 טנעיומ ה5סונומ 6ין כי טנעימ ט6יכה D*Sb עסמולה ירסס סענע נענין 651% )ה יםטבעית

 ע5 ו5סמכסג נס הכמוג ככ5 לעעומ הידס נטנע עיהיס עי טנעית המורה סיין סכןנ3
 כולס והט5ומ ה5ולומ כי הטנע נעכין %בו6 )ס ים הכה נטנע (ס 6ין ו6ס והנה%זומ*ה
 עד הטנע נעל נקיוס ונהכרסי נטנעי מעיין ולכן %כוונם ולתכ5ימ 6מי %לועהנמכו

 הים ולכן נק7ולס סכ6ומ המעכסיי ויכ5לס 6יסיהס' נין 6טר סטנעי סהממלפומעיקו5ק
 הכס bn(w ואניסה כי%וקית ההיש המורה כ* יע וכו' הצין זה נהע%יד ס6)היס%סכ%מ
 ו65%כומ זרום כמסכולומ nlbbDb יפעו 6סר וטס )נד ההדלה נכמ o~nSVil ר"להסלים*
 נו נמן 6סר נקיתן לסנינו מוכך והנה נזה ז") הלב ל1% %י פ5 מעירותיך וכגלנענשות
 סרכוז סכם מ6ר (ה nnbs כי נדעומ והטנוע %%כו )%פ) 6ין וה%כהג סק7ול סוגוהוט

 מוע וסוס לכו מלמה הו6 6שר ממוס שכן כ5 הגופייס התעכוגיס סכמם ענ%ומתיךוסגדו5
 76ון כני6כו שהלון 6(סרמ וזהו %%נו ה%טג) p~bn עכן כל מייס נעץ נו שנמנו כיסטטוס
 ומרקס ענר ו15ה ה6סס %ן עמירם עתדי ע7% פס ושמה נו על%6ל פ"ה לניכו %עהסכני6י0

 63 טנומכה bib והנסע הגוף במקון %עיינם 6)הימ מולה ים כי נננו6ס הלמפשרס36
 סקדוטה %מורסנו 16 ע"ס שנינו 6%נרהס ירטה ob nVbn %זועמו עקמה 656 נוכסנננו
 %עכינו %פורקם סהו6 כתו הכשגל מעכוג 6מר ונתיך מבטס טסו6 ימעל יען מקל 16והוסיף

 הכזכה: 61מ והנן גה עכחננb's)b 6 סו6 הנומן 6ין כ* נדעיען
 נו וירפה סו6 %ה המלוס )כ6ר לך עריך פיכו כ6פ' ז"5 הרג לך נ6ל הרבה מ"אפרק

 וכמודע Sb'1 נסרקה ראנו6ה קוני %סכי 6מ7 הו6 6סר לכופה ט5מלוס
 סכנו6ס תסמיל O'MDD1 וכו' שמודע 1tSb %3ר6ס והוט נמרקה %6כ0 %6לו וסוף וכו'נסלוס
 וע' נפקה ומלדתה וקופו נמ)וס ילקה הכנו6ס מנוף 61( נגמרה ירעה הננוטהנ%ל6ס
 יטלאו כ* והקנה וכו' כמלה ומרדמה וקופו' %6רו וסו6 טקועס נטינה 6( יהיה מלוססג עי ומעמקפ נארעה כטמממי5 טקועה קינה שיכה נמלוס נכנו6מו הנניס סטיכם6מעונ
 עי65ס הכס טיט6הו %%ה גיו5 יתל פעל טיע0ס כתו כ%מזס עהתס)מו %5ס 76%סכמומ

 : כנק) והעלס עסממי5 %%י יותל נק5 היומר גמוע) כן 6מרנו
 כ* 1") הרג טלטלו %ה כל כו55 סננו6ה קוי זהו כי sb~ 76% וסנינהו זס ודע מ"בסרק

 סנני6 נכפש נרוקה לולס הS1b 61 עצו יומר )כמט מון גססי %ל6ך טס6ין
 סננו6ה %3ר6ה טהסיג %5ס כי פצו %דגר לו נר6ס הננדף העלקך יחקה נו 6טל 1bSb~1כי

 וסכלונ וה%מטב סולקך עלשס הכמום כי גס פעלים ג' %7ומ מקה ססס הפעו)ומשלעס

 ע5 ג7ו5 יומר הו6 כקלו מקה כדו) היומר אן ההוטסת ג' מקח כן ע5 הטכ) והו6הטעמי
 סטכן כי וכו' מערול נ6 6) מיני %6רו והוט %6רו מנסס )גדול סננו6ס נילעס כי alb'כן
 הענויהו6

 כן נו ונממקס 73עמס סכככק יללה ניעמס עלס 16 ככס 56לו וס%סטנ הגיון
 ססנס ירטה %ל6ך טסו6 כולן ה%ילסומ וטעון תועה ומנס 6יס וי65%הו ניוקף bhV'כמו
 סרית סריס עין ע5 יי' 65%ך וי65% %6רו ככס 65%ך כולן ה%דרטוו! וקר6וסו בפילוט%6'

 וכו'? רשיתי הלוס סגם זס ע) '1bb 6יך bS ו6ס 556ס %)6ך מיה 6יטנו
 7גליס עוד ירקו ענין לסקוס לסם סכונם 6סר הלטייס %ן לוס היוחס ומה מ-נפרק

 מע5 וכילו נסס ססמוף 16 הגזרה 5%י ננל6ה שם ייסיר %ס נסהנריה
 סכם סיס )%ה וקוקס נס%6' ואומט נמוש נקפרו נזם סקנה כתן 1tp~b' וכו' השדמההכס

 %61גס ססכ5 יטפיעהו 6טר הכעי מסם הנככק סיתתי ס6ימ" נענין נרונ ינ6 65סעדנה
bs~36 קלונה יומל עהו6 נענור רומנית יומל הממוקה הטורס כ* הו6 3ו סומקה נענין 

 נ*ומר התועגל הענין תקנן הנחתה הכפע סימה ולכן סלעתי ס7נל 5%ורמ הכלליהטנע
 הלורה וירסס גט%י מקנ5סו ומעמיס סרומניומ %ן טתקנלהו 3ע%5ה ס6מסל %%הע5עומ
 פטריך 6לקטו' %6' המקוי הו6 הכס er פע5 טסיה )%ס כ, ודע ומקלס י%יונס )6געיתה
 6על וסוף נמ)ו%ומ יריו 6טר המקויים )סכין %וכנס כסטו 6ער ה76ס סו6 הפומרעיהיס
 סיסים וממכיו הלוסני,ס נעניניס נטינס נממקו 6ער וסגסעיס העיוניים הסכ) עליויסתיע
 ס6ו%ות כי ס6נטיס 1% הין ואין 6ו%ה 6ו%ה יימכו והסר ה6ועומ יכוסו 6טל נמקוייס*ודע



מה ב' הלק נבוכים מורה לפפר גרבוניבאור

 ה%יוחדומ הנ65%ות רלסי כפטומם כמוס )פי וזס סע3ע )פי %סם 6מד טליים נסכי 013"ץמ)מי
 נהס 5ה%6ין וכהנו נקנ)מס גילו 6טר וסדעומ סמקוייס )פי והתני ועיים נ%דינמסנהם
 יקלק )(ה טנדומה ה6גוסית הס5)מה ונעלס ונמ)6כיס הל6טוכה נהתמ)ה תה )יתםמעם
 ט) ח)וס)ענין

~lbls) הכס הטינה נעם 56)ו למוקה %3ס הכר5ס' הכניף טינין ר"ל bS יכוס 
 רמז ולזם נצולתו ה%יומ7יס נמקוייס ידע טהו6 )%ה הכתוניס הסיכה יטרף) סותר יטןו)6
 6ל6 סננו6ס נטרקה עסיכס מולט ט)6 רניס %טניס הננוקה ו%%ט)י )%עכס %63לו 1")סרג
 וזס הננוקה נמרקה זכרים זכל 6סר וכקצות הכוכה טסיתס %ס הכנינן ידע יקיצה6מך

 )נסאו %רגי) טיהיה 6רקעו' 5וה הכרמס qb כי %הגט%יומ וסניפו והעיון נ%סטנ)סרגלו
 שלהי רומני S~b הנהמות %יום Sb דובה נצתי עכיכו ושיהיה הכקיות )גופו ומעיוןס%מטנ
 16 %%))ות פע%יס חטומ פע%יס ומט%) עגו) כדור עג) לגל קי ו)6 כנד bS קללנחטמ

 ההעלה: ז6מ 6מל ממפטם זה זו)מ ונ%קו%ות ו%קסיקות%%סרוס
 טנ6רכו כסו נמ)וס 16 נשלתה תהיס %6נס הנבואה מ"פפרק

~'MiD 
 ת%י7 זס נסיג 631

 זס 'D'a ט%הס הכעלס נהגים ס%יומית ההיש הכת )ק5ת יקרה ככהכי

נהקי
 6יך וסמ)6 )יי' 6ך קנויים נטנע כעקניס ס:ני6יס רונ ולכן סטמולה נעלי וסם

 סיחו ו6מ הטיט 6ת ייעמס 6תס יסוט להם והטינ ניתך Sb הזה ס%טוגע נ6 %רוע%6%רו
 וימהלו יסרבל ע) )%)ך %מממיך יי' %5ר כס Sb' %6ר כה יהו6 )הס וסטיר סקר )ווישחרו
 %6לו הנני6יס %גני 6טר יוכס טובלו %ה %6רו טכ3ר עם )%)ך ע)יהס וי%ליכוסו יי'כיכר

 ק5תס סיו ושולס וס%וחט ממוט ניסר 6רקטו' וnbb '%6' 3ן יונה טהור ע"ה יטר6למכתי
 הבחורי העג נעלי הס ושלו סעדנה הכמ 3(ה %עלומיו )%קוס מ)ו%ומס %6תייסיותר
 מקויו ויסרס יתיון Sb %דמיון יעתיק )נצתי המנועה ויימול ימוינ הקול כי והינטיסמקריס
 ניקי5ס יגידו עד הטחורס ננעצי מזה הכמ %%טבת 'h~b ובכן ס5ורס קיום ימייוסיוכט
 ה%)6כות ע) otn~DS וגס העתיייס הענינים ע) ההסגס תסית וסרוג ששינס טיטיגוהו%ס

 שמטר ו6י )נטלה הר6טיות ההקימום סיו כי ונלעט ניקרס הו6 העיוניות %6כסק%עשיומ
 המכ%ומ סיסינו ס6נסיס %ן %ין טסכם ה76ס טי5יע )6 06 עיונים ח63כה כזהטתט)יס
 טיסיו הס 36ל הטס נסמוך 6נסיס הס הנס (bSn ס"ה 06 החן חס )תוי SS''העיוניות
 נמיל 06 כי סט0 מלתוף לכותית יייעס זס ויהיה 6נטיס %טיהיו קרונים יותלח)6כיס
 6טל קנוחיו ע) סדנל ימק זה )מי ימיה הנה %תחלפות %קנות י65% נעיכו השמלטהלנל
 מילום ויסים 1") הלי מדגלי עטו העילויו וכיר סקל כקו וזה הבלמי כימי עבירתונסס

 עלס 16 הננוסס צורת תהיה סכן ייע טלס י" 6ת ייע טלס וט%ו6ל עכינו )סיהפקוק
 bV'1 ונכ)) מזק קסק התיל נוס כי גס זס כי הכלטס טיהיס ודעסו ט%6' כדו הננוקהייע

 ! )נמש מון גט%י דגרטס

 כמכהות ושכל )דגל ויטי%סו %6לו והוט 3הקין %%גה מלמח )ס הסכית המדרנה ס"הפרק
 קנסות 16 הכסגה נעניני 16 %ועי5יס 6זסלה נינלי 16 גמוטנחות16

 ונין המלוס 3ין כ%%ו5ע כמלוס נטיכה והחנו וכו' החוטים והסתחט היקידה נעמ כולווזה
 )%טה %דרגה ט61מ אמק י6י1 %שין וקין המרקס ע) ו6טתו%ס %6רו והוך סננו6יהמלוס
 6טל הלנולה %ן הטין טזה העירומיך וגזה %61' 3ו 6דנל נמלוס נהס נ%6ר 6סר%%ילגם

 גמולה ננו6ס טהי6 נעליס 65%ו )6 נמ)וס נו ה%)6ך טלאו אע"פ ע"ה וטללה )דניאל63
 %י %ופת והו6 עניכיס %6תת יודיע מלוס Ssh ננואה טהי6 )הנני6יס %וניע הננוססכי

 הט)'ט'ת העילגה . זה ויע מסייפתי כרו נט'גס 5ו בהקיץ 06 %רמנ לו כי מקיט נרוםסיינל
 ססמיס כי נ%6ת הכנופה %דרגומ תמרת וסול ה%ירגות 3כ)) הר6טונות 6ל1 מתיכאסר

 6)? יי' דנר וימי טי%6ר %י הו6 טקדס כצו פאתית נבואס )6 )ננוסס %עקותהקרד%ומ
 6)ו טיסיו על סד' כמ3 נ%6מ הכנוסס %%דלגומ הס 6טל %ילגות החרט 6לו טהני6וקמל

 ימק נמרטה ימקש 6סל וסיט סס%'נית ס%דרגס ו%6' נסקין כמרקס ע%5סהמילגות
 טסתיטנ %ס התיטנ 6חל סנתליס נין כ6נלסס נתרפה %טניס טיילה סו6 ומקוססס)י"ית
 %6ונתכו כסי 6)הי נרטון מהמכות וקמל העיון טימינסו %ה כמי הקיט קכ)יוממטרפות

 סננו6ה נכרטס סנבי6 טירקה לסטי ob 6נ) ע"ס רדינו %"ה נתולם ה%6%יכיס 6כמכו6נ)
 הו6 )חמוס סטניעית ימק הטלקס Sb ימקה מהיה 6טר וסיט עצו יימר ית' הטסכ56ו
 הו6 וכללו כוכם סר6עוכס העלה טיסקה ל") כזה מע5 ההדרס )כח יגיע ו)6 55לילמוק
 טסים )%ה כי %רקומו י%כעהו קנינו וערם) ענן י65% זה לחקות כטירדת כי עצו%דנר
 65%כו ו)6 נמקויו המדתה בן גס יקטל 53יולו יקלל הטכ) ופיס %הטב) %וטפע האיטההכמ
 הכללס הו6 ויהיס )%מה %יומדמ סלענה (6מ פסיה כי יללם הנני6יס נט6ר העניןזס



 ב' חלק נבוכים מורה לסמר נרבוניבאור

 הטד%ה רומניות על נוקף %ס לומכיומ 13 6על 3VnflD נ5%6עומ יניי יי' ומרוכסנשמרו
 3וול6ס כתומו ימכן 1)6 %6רו זד 6תויע שחיו כסלחה ו%6' נמולט נ6ר ולוסומקויו
 דקדק עוד הנרסס 6סר הלעטך 5ד פ) כוטו זה עמו ייבל טהו6 )ו ידמה ססס חיסיססו6
  מררים יטיס 6ך שהפלה כצו הכני6יס %דלגומ הע5ומ )נקמי כמגטה %מערס ומ30 !")הל3
 חהיס עלומה כמי 6ך 3ל6טונס טעטה כתו הכ3י6יס ס6ר %דרגת %ן )%עלס רבינו%עם
 6)יו %3ר6ס %6לו הנומלט סלקם והוט %הס )%ע5ס עתהיה הי6 העליס כי %עסע)ומ
 סינוור וקפחו ו%6' ה6ל %ן כי qb 6%יס ו)6 %%)6ך ל6 נמרקה הדגור ט,הוה )66תויע
 לכד %עלים וירטה %ל6ה ההוט העבין תמ)מ יהיה דגור 3ע%ע bSnnr שריה עכ)היואר
 ומרדפם %63רו סב6רנו כסו הדגור יטמע גמ)וס ו6ז מלוס וטנ )הסתקע הגיפ כןו6חל
 יהיס %6נס 6%דס Vbi'i" ob 06 טיע%ע 75 6'זס כ) עיע%ע ידור כל ויהיה וכו'נפלה
 %דרגוס סכוכה הננו6ס %דרגומ יהיו הלמיון הפירוט זה ולמי 76נר גס)וס ט%6' כסוגח)וס

 גטר5רן bson*n והעלקה ט3סס והפ)יונה )ב3ו6ה %פקות הן 6על הטמיס וכלעןהר6טוכות
 ר6ו )6 ו6ס החליה נסנור הי6 סוייגה ע5יוכות כי נטהקתקע 6יס עשו דגל ו6פי'3כ))
 נ%דרגות כרנו כבל כולס כי חלום נעסה טיסיג %ה 3פנור )6 %טויס 6)6 %ר6ה הי6 נמס3ה
 %כל למעלס 6על והיי %עס S~b ס%יוחזת התעלס תרניה הכה זה וכעי הקטינים תקע5סל

 נמייומ 1)6 נ%י6ס ט%6ל כצו מידומ נבלתי לגריס חיע%פ פ5 וזה הקרקס הי6הנבי6יס
 זה %לקלון )' פרק הלב ס%6' זהו כי ?ה והגן הקו) hb ויח%ע %61' %טה Sb ויקללוו%6'
 %6רו עי נ5%י6ות 5%י6ומ במניס פכים %טה Sb יי' וידגל כ%6ר מפנין זה ולסי)חוכו
 עס והקיץ הקו) סלע ע5 %6רו nb(o נכל) טהפכיס לך גלה כנר נפנים מכיס עליויכובה
 הקול נין הנדלחיק

~Vb 
 6טל סקול ונין הכלוניס סכי %גין הכפלם %על מסיד %מה יס%פ

 ננו6י היה וזה קיכי הר %עמד נמרק ענבריו כמו נלר6 הסוס הקו) כי יערסל כלט%פוהו
 טס טפין יניט יי' ומלוכת %6לו זס )פי יהיה והכה mbSD תלעס הנמ65ומ ונקפלו56סי
 נעכין 1") יטה רניכו %זעם נזה לך קג)יתי %ה כפ)6ומ פ) והמנוכן עסוי ו6תסשע)

 כועוד 1") סרב קברת ומכין ש"ס לחיכו %טה בה יוסד 6טל וס%ע)ס והעקותיההננוסס
 נק5מ: ק5מס %לערנו והנ6מ הדק העיון 6מל פסו טפמיכו %ה והו6 קמילסנח)תווו,ננלי

 הנני6יס נקפלי 3זס תמ3וכן 6מס זכלמיו "bS %ה )ך ימ63ר סהו6 סק5מ ומ, מ'ופ4ק
 ימ' הו6 ג6ר כן כי 56סיס מטרקות הי6 %6כס הבקעה כמוך ויכיחני%6לו

 ע%קכ,ס כסו וכו' רוח נכס %ני6 סכני פולריס הכס וכו' ס56ה העשרות 6ד0 בןנשתלו
 bsb לי מהניח ממילין הן וקלו %הס נ6 6ני ססו6 החכם ע%6' וזהו הכלעל עססחט)

 : נימור לוטז הו6 %ה 36 הנן וב6ישיס O'3br3וכקעול
 ס%וסת ירך ע) 16 וסכהגמו כלזוכו לנום )קנוס 06 הקיט 3זה הזכות והיתה מ"זפרק

 עי65% כסו כי 1") הרג דעמ זה זו)מ fs-~ עילעל יענו) 1)6 %כהגןוכוהג
 הז%ניס %ן כפן ההוי סגדו5 סעפור מימיה %י י65% כן %ה שיטיס י נגודל זלומ זלךע5

 והכטניס ה%זונומ נהרגי) )%זונו ר3ומ לק3ומ לזה %61' %ה6ק)י%יס הפי6ומ %ןגפי6ה
 נו'והכהגתו והעעון 6)טינ 56פיס ע5 עסעידו כצו החוסי WIDSb  וייסיר ה%יו"זיסושיקביס
 ומנעל פעיתם וצופן 3סעורס וזו)חס ונתלחן ונתנוסס ונעיכם ומנסגל וסתיםוס6כילה
 מפו)ותיהס כ5 ועעיר הכנוי וחן הסתכם %ן ונפרט סלנ הקול וען הסוס %ן והע%ירס%טכנס
 הטב) עניי עיעטו כחו הגופות ולנדן ס%%וכימ )הרומת bS הערעי ס)חומ ע%ירמלמכ)ימ
 היכסות וסקלת ססו6 סכ)5 %ן ~,otg'b %ן 6יט טיbStn 65 %ן 6טר מעולס רונוסם

 ט6ת %מכס והי6 והנהגתם )ח6ומס Oatfl וס6ומומ )בג ונטול לטרמה והעמדהוהי6גומ
 ס%תפע)ומ פ) המועלות סכמומ 3הס עיגנלו העם ינחרס כלסר 6נ) נעיון זה יגיע )6 כיס6)
 )%זג יכגד 6מד atMS כ6ומ *ט כי ~oat כסי ננשום טינחרו בעבפ )מס ימיה כי שרוךזלן
 נקי6 ולכן ענהגו ונוהג הטומת דרך פל 16 13 מלדו זה ויצריך נ6יכומ המנוככומ ba*5מל
 הקדום רעונו סמינ %ס וכמי נו6סימ נכעסה שסמנה %ס כפי %זועמו נפרע כלסוכןעלס
 הסוס עס הו6 כי 1551) זך ה6כסיס נ56ה הערעו הלמות טהיה הסק והן 3קפר הכתונכ)

 טן וכקי 5)ו) ויפיס יזיכך 6ער כמי הירמו %1ן יצרך כי הכר Sb כספן הטייסייסינעי
 %י%"ס מלקים 16 עליו כלח%יס ס%ליס טס וקין סיור יזוכו מלקיו ב) כי יען 3היומוסט%ייס
 6ער כלקי מתה ג)קומ ענה י"ג 3ת סיתר* כו5לית עייי6 פס ר6יכו ושכמכו הכנויגור%יס
 %וכיס והיו חשה )קתה ק*ון יחרית 96)מ קי%כוהים

~Spb עצה ודנלהי )3יתס וסבכתי 
 וסיו טכס וט)עיס 6%ס )ה סיום פפ זקופס גקו%ה וסו)כמ otlilp חועיס והיו ק*"חמנח

 1") הלנ וסטינ ונצלוק 53ש5וסש~נומיה
~bbgs 

 שטס זס י)מ 3זס עי%6ר יקטול )י כ*



סו ב' חלק נבונים מורה לספר גרבוניבאור
 כי ז"ל סלנ ל6ס כי גס רניס יפיס שמיו וישי עוני נועז גס הטי)וכי %קמיהטמר6ה
 36ע(ל גן ומכמק %6רו D)Mb הסס היביס מיו וה6נומ ה6נומ על מטניס כת%עטוכמדרגה

 ופה %יכס סק5 נעם זס היה כי עולס נקלר כמו' הכה ההם ני%יס עוצי הכהן 6סרוןגן
 נגובס לגיל מיה וככר ס6ויל על ר6סוכס ל%6ר סכה סט%יס נסתרס 6ליסו ויע)ט%6'
 הרג סניך שהממס ע) הכאליס הנכת %6כס 76ע ל6 6סר Sb יסיך יי' ורום נשערולזה
 ה%מס)קמיס סססכו כצו הלנכס סכום ססס שהעניס bS ההם הנכיס הסס עסיהי7יס למניןז")
 bitb1 הכממכריס עקורו כמו ולזרעו )ו %)כוסו 16 %סם 6מי כ3 סהנימ כיצוק המ7%מו)6

 : ltSbn~1 %כמב%ויבש
 שרשיו כפי הכלמי והוי הנני6יס מקמול נפל6יס קו7ומ הפלק נזה שכללו למה סיחפרק

 וי%6ר שמעלו %י מעלו ול6 הר6סון ספועSb 3 המעו)ומ "ומקו 6יךוהוייע
 הסתנוככומ ע) ~qpll %יומר התנוננומ נו מהתנונן הקורס מצר 16 נו 5וס 16 מעלוטהסס
 %ה הפך נעלס ירטה נתקרה 16 בגמירה 16 ונטנע נעלס סהס סקנומ סיום נין%זובחו
 במקרס bS הרוב ע) 6טר והיי הסי6 הקנס %ן נעלס כמסך סמוע) נטיהיה וסולסנ%קרס
 ונסמסוומ  לסיס  סינן  ניייוט נטנע וירקה ה6ט מן סממוס כענין ס%עע ע) 6סרוסו6
 ה%קני)יס %"גי 6ס7 במילת ננמירה וירקה הטנעיות סהתמלות ען ונכלל והמטרסס)ג
 המנעי סעכין %%ותר סו6 וס%קרס 7%נר סנטתי הסי וכרטון טכ) לו סיס נסי %יומיוסו6

 לנקסם מגג %ן הלנכס כנסי)מ כוקף מקלה סם וימוקף סרוב ע) 6טר ססכ)ימכעימט6
 שהישלגו כצו טנע הסוט6מ סקנה תסיס וכגל 13ה 66ליך ועור יקונן ל6ש ומטבלס%לכ(

 וסרטון הטנע נין %סומף ולונו %6רו וסו6 המעט ע) %%נו כשייטך גמילה 16 ליון יהיה16
 6לס סני על נוס ורמז ע%5ו ס6מ והסכי ה(%7ן יקרץ 1Db כי ייעת וכנרוסנמירה
 והימס ה6)היס כי מכס קומי טלסתם 5תס )6 ה5ייק יוקף %61' %6לווממנוכן
 %ס נו 1"ל סלנ bb' שנתגלג) %ס %זס נתגלג) ו6ס olbn נמירמקנסו

tbbnכו' 6סה ומסי געול %קלה ס%קליס נעכין ו%6ל %6רו וכן 
 וככס )מניכם 6)היס ויט)מכי 'qp1 ונעכין יי' ירכלכקער

 על לורה וכרוב וזולתם הנני6יסנפצלות
 : ",qpהמגוננות




