
 שלישיחלק
 טגנן תורס מסרי כי נוט לפז מנונה נגנך ים Sb oh'1 מהמיסר %ה מעול וה13ההקרסה

 )מכי סיוטניס יהס העיון )3ע)י והג)ויס ה%נו5ריס נקטרו הנר5ס יו%י6עמיק
 קויומ הנה ויטרו ה%לי6ומ קדור 6מל נזה נססך כי 5%ד עלוס שרו יומס התעליס הנהיי'

 )י שנוים %מה דבל מחבל המנפו 5נ) החכמים 5) שופת %פולריס דלושיס הסהמורה
 המכס כוון ונוס ה%ורכנ 36דה ירכס %נ)עייו ולפטר 6י 6סר ניניי 6נ7ו היהיה עד13
Sbנחס ט) %עטיי ישיגכו 6טר ע) )וימן עורר המעורל 6ני וגס נסכרת סיגנו 6סר ססעדר 
 )עולס יו' כנוד יהיה 1נ1ה ינל5ון רוחו יחדת עד עמרינו ס%מהו)ליס גס עקנ יטומנו סו6כי
 זולת נכ65% 6ין כי נוה ילמוז קמק נ)6 כן ססענין עיוניות %סק7מות 6ל)י טיס %סעם
 6מתתס ו63ול וט)וקותס הכ65%ומ ע) נסכלת סו6 נ%לכנס טנ%6ר %ס סנה ולעסי ית'ה6)
 ועתוד נו מעוי טסכ) יחד סו6 6סל סגיו) והיקל הנכנר הענין בזה %6לו וסוט טהס %הכפי
 ימנרך ו6ר6 ו6ר5 ו5ר6 הנלקה סטותה 6)ו זודת מרקה עס 6ין כי עטיו נסעןסהכ)

 : הלו6מ ויטופלהעלטה
 5) הט%י%יס הגלמים טח)ק התני נמלק )ך קדם כבר א'פרק

"Dpn יעם וכי 5רנעה 
 מ6ד והבינהו זה ויע סטמט %ן )עע)ה וכוכנ נוגה מכיור כולסהר6טוניס

 הכיולים הנימו הס הר6סוכיס %ן הנני6יס כי המלכנה 3כ6ור 6)י1 כלטרך 5טר הו6כי
 הם%סס וכדול נהכרם %%כו )%עקה 6סר הטסט וכגוי pDp ב)5 )כו סק%וך הירח כדורממסה

 )%עלס מלק 6ך הקי%יס הכוכניס וכדור כוכנ נוגס מ6דיס לדק לנתלי הכבוכיםהכוכניס
 ו6)ס 6רנעס סלורוס כלורי %קמר ויהיה 13 כוכנ 5ין 6טר בכ) המקיף החריקי גלגל%הכ)
 כיול )כ) יע עימס והם ה%תהוומ נכ) כמום %כולס טטופעיס הע"פ ה5%ויריס טוריםהר'
 סננוכיס סכוכג'ס ס6ל כדור )6ט הטפט כיור המיס %ניע הירח גימוד יקודות פי'יקוי
 D(Ot וד' ויוסכמו וסכיו ונפטי כנולותו סג)ג) )תנועת קבות ו5לנע )6לן והעו%ייסשויל

 הלו%חמ הכסט וכס ס%ו65יס הוים כמ ומס לחינו 6%תו תחלם ה63ות הכול)וח הכמות%ן
 נכ) כח טישע כדור טכ) כמו כי שתנין ור6ו1 המדנרח סנפם וכמ ממיונית הכמטוכח

 סנכ))יס ה6רנעס הכמות 6)ס נכ) ה%תהויס 3כ) כח מופע כן  5מי ניקוד וייוחיס%מהויס
 %עכי)יס מייס מטניס הג)ג)יס כי )ך ק7ס וכנר %מס 6חד נ6ח7 %הס 6ח7 וייוחי 0753כולס
 bS(~ql הנוסק שוקף כשות הכנוד )כק6 נוסקות וסס 5ר3עס המיום כי )7עמ מוכ)הנה
 ה7' נ165% בי 6סר olbo ע) מופעת מהן 6ממ וכ) %מכילות כולן כי 076 פני מיוםו)כ)
 טול פכי הליס פני כן גס "הס יס הנס 076 פני ההן 6מי )כ) סיות סכ) "עס 6)6כחות
 תיסע כן הידס ע) תופעת 6מת טכ) כצו כי הקורות 6)ס Sb ססטס האס כ5ורמ נטלפני
 %יוחדים כמניס החיות %ן 6חת כל מיוחד הנה זה ועם 63דס כוסס הס כי כמומ הג'ע3
 כי כטל מני מלניעי ומני אריס פני סטאטי ופני 5יס פני הסני ופס סכרונ מכי ה5ח7מני
 ושטנית נמרט 6יס נפני ה6מ7 ותיוך סכו))יס ממניס זוף מיוח7יס מכיס 03 ח'הכ3
 סי6 כי 6יס מני )ס חיה סכ) הכה כסל נמני והי' נצריה והג' טור הו6 6טל הכרוינפני
 במניס תסס 6ח7 כ) ותיוחד 53דס הנכל)יס הנס6ריס מניס אטוטה כן וגס )076 וקבהפניס
 מ36ק )6מי קבה נסיות ממיוחד %ה כפי ל") סהס המניס Sb טתטס %ס כסי סי' 6%)ה%ה
 ולמזקס ח)ו)יס נגסי טהס עד עצמותיו קוטי הקריה %קגו)ת כי ידעם וכגל פניססי'

 סקפ6ון כח 35 %ס) וסוף כצריה רנן כלע כצחרו )הקטו שני וצין %תיטנ עותיטהורי
 השור כי ידעמ וכנר ה%ז)ומ (Saia ה%יומימ הצרן יקויומ %סי' וככגיו יומני כחסנק'
 ס5עיר הו6 וכלוג כרונ הסנים שרכנה סנקר6 והול ה6ס כלמום הדרוכי כטנעו)עולס
 וכנגדו ה7נור והול הלמתו מהבד) מקל כי טקס שתי 6דס הו6 והמי olb %נכי)יפיס
 והנה הנה ויפנס עוף יגקיה ייעת כנר ומנסר השט )גלג) הפיוחי ס6ט יקויות%הי'
 הרקק %ן כעוסות כי המיס יקודומ %הי' וכנגרו סלו%ח הכח Sb והול-%ס3 הצידןכיתות
 המנס עילם )ג)ג) מיוחד והמיס נרמס כענון קסקס,ס כדמות נלגמהס היו וסכןנבליו
o7bnהיה נענולו כי הלוויל יקויות %הד' הכינרת הנפק סהו6 ועלאותו לויתו 3ו הנרסס 
 ש5ומ כולס ה5ורומ ו5)ס הננוכיס סכוכניס שטס לכדור ס%יוחי והוך סקוסה כלנהליס

 : olb פני כן גס מיס כ) פנ' היו ולכן הפוע)%סכ)



מז נ' חלק נבובים מורה למפר גרבוניבאור
 י' )6וסכיס קנה סי6 כי מניס י' נעלת %מס מיה כ) 5%וירומ מיות 7' טרקה זכר ב'פרק

 מיס כ) 5ורמ וכ3) חיה כ) מנועומ קכומ טהס ככפיס 7' ונעלת 7'ולכמוס
 נס הככחלת הצינרת )נפט קנה b'o1 %טכ)מ סי6 כי )הנה 6דס י%ומ nbg' כהו6דס

 כ* %חסנת %)6כמ כ) נסס )עטומ הס 6טר 6דס ידי כן גס טהי7יס זכל וכן הר'הכחוס
 -,D'AVM מהנהיג המכס הטנע עכין וזהו התתהווה טט%ירמ %ה כ) הוום הכמוס 6)ופעו)ומ
 )%עלה יטי3ס טפין %)%ד יסרה לג) לג)יהס נט%ירסו ~D'AV %מסנמ נ%ליכת המינס65%מ

 עגו)ומ כפומס הלגריס וקוקס נתנועס וחיותם 5%י6ותס כי סעו)ס י6נ7 המיום ינומו )וכי
 והגומות נלעיס כגליי סס כי רקות ביניהס 6ין חיות ס1Sbn '7 הקנוס נסני) עג) רג)כסף

 מכועס קנומ הן הן ס6חת מנועת קנוס 6ין כי מרויומ היו וכנמיהם פניהם o)nb%מונרומ
 קנה %הן 6ממ כ) כי הכחות )7' קנומ הן נחה מענין כן וכצו נצין 6ממ הן ו6סס6מרמ
 היו המט%) 5%ד כי %3%ע)ה Ssb מרודומ היו וכנמיהס טפניהס סנה 6)יה %יומרנטופן
 D1~'bM מן ו6ס 3ע%5ס קפיריות הס כי קל) נמסת כעין זכות טהן וכנפים נפניםפלויות

 הלמיייס כקרטה בוערות 6ט כגמלי %לטיהן נהס חוזליס 6ו נהס קנועיס גט%יס75%
 עקמי%ומ ול6 כפיפס נהס 6ין החיות טתנועמ %6ל נרקיע טחוזליס הכוכניס וכו' ניןולמרסנת

 ל6 %6רו והוט %דונקמ 6חמ תכועס 6נל ה%6תימ העגלה %ן י5י6ה ו)6 נזוליומ )6ר")
 חים 3כ3 7' פכים ייחד הכנר ולפי פנים עגל Sb מלך %הן מיס טכ3 זכל כן ותחר בלכתןיקנו
'bb(זה %6ר רניס מניס נע)מ והיי פניס זה ל6י מצה וקני מהערס דלך ע bS הכמין( 
 והוט טכככמיס ה%יומדמ ה'6 6נל מניס %י' 6חמ סנה סנ%6ליס המניס 6ין כי המעיןסכ3
 כ) יללה ילכו פניו ענל 6) "ים 6מ' וסכן 1Db )75 6רנעמס הליכת pb דבר קוף%6רו
 המיומ 1Sbg מסוקו נגד יתנועע חוקק כ) כי ע%5ומו והום ה6ממימ 5ולמ כ) כגגי6מד
 1tSb יתנועע %%נו 6טל כי נ%רו5ס כן גס מקילה חוזרומ נ%הייומ ר"ל %יו5ית מכועמסהיו

 ולקמן ח(ין וטונ ר5ו6 ע"ה ~Sb'rl גן ייחמן טמילט כצו rf5n כטלקס נ%הירומימנועע
 ו%6' גני) סו6 ו6ס זס כותן מתניע מנע כי ההום נ5ד קים יהי5וז וכו' ומיינן bnStים

 וקטמו המיות 56) קלתו הילת ג)ג) טמחמ %ה כ) והו6 המיומ ממת 6מד גוף ל6הטהו6
 לולס לחיכת נזמי כיולי גטם הו6 כ6)ו )נד סג"%ית גולמו עם כטי)קח סהיו)י והו636לז

 תרטיט כעין ו%עטיהס ה6ומכיס %ל6ה %6ל פניס ד' בע) נכוצו ההום וטה6ופןעקמומית
 %6%רו נעתק 6מי והנוטף היוטס נ%דרגמ סס כי )6רנעמס 6חי וימות %טיס תרי הו6כי

 העצביות סלולות וגנחינת 6חד 1D1h הו6 גט%'מ הזולה עס גס האו"ם 5%ד כיוכללעס
 הודיע כן וקמל יקו7ימ 6חס צולה 6ומניס הד' צולת ו6ס גרטיס ל7' נמלק סנההלולות %"י כי 6ומניס הד' הס )צופן 6טר מניס טה6רנעה גזה כנר ד' נהס סחבותהמגעיות

1Sb3הצופן נתוך הצומן יהיה כ6טר ו%עטיהס %לציהן נקלת ק5תס מולכניס טהס ה6וסניס 
 כי ניחומה Sb 6טה מונלומ הס 6טל סמיומ מנועומ נסנמ וכה ויעולבו נטווי ימג%לוכי

 %מט עינים %)6 בו טרזה 6פטר 63ופניס סנ65% מוך הס bsb תוך %לת נהס 6יןסמיות
 מנועות o)nb ו7ו%יהס ונטר עיכיס נעצי %הס הלנה %ה"ופניט ה"תהויס סנ65%יס כיירלס

 יממ)פו ט)6 יטרום תנועות S~b עק)מון ול6 עק%י%ומ ל6 נתנועמס l'bV נהס 6מ'ה6ופניס
 נזי יטלה תנועה יתנועעו והנה המיומ ופן המיומ Sb )המנועע 06 ינקטו %6נס הסכי

nl~tfipDקטרה מיותר מתנועה סי6 כי Sb מקוטו הצופן כסרי כקטר וזה הטבעי הסקוס% 
 הטוסן 6טל המיס קומו תניע כלסל וזה בהכרח ~'Db יתנועע ל6 בו נהיותו כיסטנעי
 ס"ופניס מניע ומס נחיות מכייס ממנועעיס "יכס o~)D1b סי' bV(1 "מלו וזהו בונקטל
 הקרם כעין חלק 6חי ה5%ויריס הי' ע) כי מודיעך כנר כי רקיע מיום י' ע) %61'החיות
 הרקיע ועל הל6סוניס 56) זורות הנקר6יס סגטייס %ן גסס ר") כ)) זורה נו 6יןסנורכן
 הסוף סכק6 וע) הסתמה טפי הר6סוכיס החכ%יס ק5מ יקל6וסו 6מר גלג) הו6 כק5י%ומ
 הטיכס 6טר 3הסגס טקפרו %ס כ)) (ס סינ6ר כתו הכמזק החט%) והול 6דס כערלה%7ומ

 : כנר נכפלמחקה
 הגיג) קורט )הס )6ומניס טכ) נעצי טהס )וע' כלוניס )%)מ מיות 3%פ העתיקנו נ'פרק

 נ%טכת %6כס סהכלחית ה6ומניס טתנועמ נ6ר הכה עגו)יס טהסב16ני
Sbשסה ימיה 6טר 6) נ%טכמ טהי6 ב6ר 6טר החיה סי6 6טל הרטט יפנס 6סר ס%קיס 

 חיה כ) כי טקיס כפו )כרוב ייוחס צומן סכ) פירטתיס כנר וסנטר וסעיכיס ))כסהרום

 פכן 6חד ולכן ימו  כייס סיף כי ימס חיה  סס סיום טד'  בכמר  כבלין יתד ליקודמיומי
 ו)6 הר6סון הסיוגי וסוף ל6רנעתס 6חד 7מומ כולס וסיומם 6מת סע)יוכס סכורהסימם

 : סקפ6ון %ן )%עלס הצומן פנימעלס



 ג' חלק נבוכים מורה למפר גרבונינאור

 בזה ד'פרע
 ספרי

 סנדול )סרחינ לסוס )כו ונתן ונמיומ נ6ופכיס קודותיו ז"5 הרג גסס
 ה6וסכיס כי ו%6' מלטו ו6%ן סח%יס סס6ופנ*ס 6ו%ל גזר סיונמן %6רכי

 והנן מקפיל לננס כ%עעס %6לו וגין סלטים כעין %6לו נין מסלם 6ין כי עוי %61'ה6לז
 הטפיס הס המיום הנה ע"ס יונמן מעי כ6טל העמיס פסס )6 סקלן הס סה6ופניס וקמר(ה

 כסו הו6 וה65 1") עתיק) גן יונמן ע5 כ(6מ ס0נ 6יך ("5 סרג ע3 נפ)6 י"6 6נ*ועיוני
 %יומר הו6 נמכועה. וססקף ע)6% ים ותקפן סולן וסוג ל5ו6 ספיומ מירט סי03סני6ו
 ג)ג65 חופן כ) 0תרגס ע) סע%יס סם טה6ופניס 6ו%ר גזר עיונמן הרנ גזר )%ס ו%6')טייס
 הקטכיס הג)ג)יס עד ג)ג) יקלח עגו) יגר 0כ) הרד ע%6' כתו מכס b'Saia 6ופכיסוכ)
 נזה סרטון וכי מכונמס לכו )7% 63זכ* הג)ג) )סס קור6 )6ופניס %6רו כי %60' עד עןטל
 כולת נעקפו זהו וכי ה%6ם סו6 עכן 6כי blb' ככה השמ.ס עמס )6 עגו)יס ס6ופניסכי

 ג)ג)י6 6ופן כ) ומרגם גלגל החופן 0קל6 סכסוב ללך וט5קמ נתרגו%ו Sb't1D נןיונסן
 הלנ עפל %ס כי עוד %61' הלסיס כג)ג) 0ר5ס bS עגו5יס טהס )מולות גלגליךו16פכיס

 6לן 0סו6 סגלגל קנוב בו וסרחה ~b'b ללוס %לרע נחרן 6מד חופן ע"ה יונתן טמרגסז")
 הו6 %ה6וממס החמד כי נו ר5ס כי blb' 6נ5 נו טרחה 6כי 6ו%ל )6 הגנניכומ Sbבערך
y~bs.6דוכ* דגרי 56ה ט%י6 )רוס יקלע %6רו והוט סס%יס %גונם הלמק נתכ)ימ והוט 
 וסנה %6רו כי נזה עתה 5י נר6ה ולעל סרכוז נעם ננערומי %%נו שסעתי כ6חר ע"ס36*
 יונמן 30 כמרגומו 0הל5ון טנפל0 עד 6ופכיס %הר' 6חי נו הרסון 6ין נטרן 6מדסופן
 נתכ5ימ ר') b'nv )רוס %לרע הו6 הקרן וסוף 6ופכיס %ה1bbt '7 הו6 ט%י6 )לוס%)לע
 הרנ ס%6' טיולם כצו והנה 6ופנ*ס הד' כל) נו הרS5b 115 סס%יס %רוס והמחתיומהחמק
 נק5מס ק5תס )סדיק be~1 בהדרגת OhpS1 נ6רז  0ה6ומכיס  bSs  pDp  בגירך 6מ7 שיככוז")

 ססיומ SSb נקרן 6ח7 קומן וסכה %6רו זס ע) והרעה ל6רנעמס 6מד יצות כולסושיומס
 0י6ער עד הקרן ע3 דגר ל6 כן 06 הנה גערן סו6 מניו 6לנעס עם ה6חד סעופן הכסוכו'
 שפער 6י ס%י6 )רוס 5%רע טמרג%ו ושסר בכללו %סתומן לכר 6נ) נתרכז ססו6עלים
 36י שדוני דגלי ולמזק ע5י )הסיג ים ו6ס הסריס DDn ע) ויפורם %3רכ( עהו6 ע5סימורע
 הג)ג) %כ5ל הע5) ססעמ יונתן מלגוס ע) %טון רנינו פילו' על סיכומן עי)קח כתו כיכ%60ל

 5%רע נטהרו הרטון %61נס ה7' סיקו7ומ כ) על '1bb הנה טס6ופן טיורס סו1bb' 6כן
 סנה עיהיס ו6יך סקרן והו6 סכו)) סקוסן (ס 5%6ע סו6 נ%רכ( 0סו6 ע) ט%י6לרוס
 סש%יס ע) נ%6ליס יונמן 56) המיומ כי יורם נענשו הרג סני6 06ל על6% ימ וצקפןמזרן
 1 פנ6 6נן כעינב תרטיע כעין מרגם ו)(ס מיקודות סס 6"כ ה6ופניס וימיו ה6ומניס ע)ל6
 : נעלנו כמכרס ל6 מכמס מקקי הסס7רוסיס ט6י כי' ~nS1ts eS ו6ל6 כ%6ל ו)6 ח)וקומ ה0גומ סקס הס כי ו6ר6 ו6ר6 וארא ה'פרק
 bb 631' וכנר ננוטש נד%ומ %לכנה %עעס SD עתד ע"ס evn לנינו הלקהי החכם ו'פרק

 הלמשבה נו עורלותי והנה נעכין כמכת עכן )הודיעכי nteib כבוטהנטתני
 יעיף) משרי כי כ6ר וכנר 6)סי טפע ר") סקיי רום bSb זה ושין שלסי עזרס%יוטימ
 %רדיתסון נמק %היכן קל%והי %ן וכפיק נגיי יינול ונסר נסתרס SD'1 סורונוודכריסס
bnbt~Dlהמיומ %מליטם יו65 )כ65%וק הטסווה פיקודית וסלע סטנעי סחוס כי )וא' ירכס 
 %סקל%ומ בידו סיט %ס הו6 56)ו (ה ע%6ס %ה כי ו%6' גללה כוו65 והלנהומכועתס
 סכהב הכס bS onS1t 7%רגומס כפי סנ65%ות סו6 יסוקל) 56) סה%עיג ויחניטעיוכיומ
 ייוע נ65% טס כשסיס כי נכ65%ומ בסקירתו 19pbb' %כהג %לכנס בשעטה 1") %טסלניכן

 המקירם מקפלך 65 6סל סס%יס 6%ומומ נהרנס כעכין SD*1 הקנה יבלוט ו6%ו%מס5%י6ומ
 הנ65% עס ס%קכיס הו6' ה%ו0כ) כי ע"ס %מה רכינו טרקה )%ס סכה קכותס 6כ)נ5%י6מס
 נכו6מ ולקה ומעליון וה5%6עי סטפ) עולס as O'pSD' %מטלקום הכ65%ומולקה

 סמן סהטגומ %ן 6ממ נכ) ולמס ו6ל6 ו6ל6 ו6ר6 ע5יהס וקימן פלקיס aS'%מק)קמ ימזק~
 נ6ל הנ65%ומ מ)קי ג' העגם העלסה הסו הסטגום סתסינס ירד על עיסורס nVDbVכסס
 העולס וסייס ס5%6עי ע) וסמיוס סספ) עולס ע5 ה6ומכיס הסגת 6תהס וימי sfftסרנ

 o1b5 ט6פער ר6ס 15 נקורו ע5 1") הרנ מ0ס סרנם וניכף %עפ ניע ט6נחנו ולפיסע)יון
 כול6י0 ועניכיס והי%יוניס והמטפיס סטמוחיס %ן %לכנה נצלעה טנס )%ס עליוקיקפק
 %רכוס נתעסה הכרשה סכס (ה טיהיה פכים נטוס 6פטל 60י למעונ ויניסו התעיןיבסי)ו
 התספק 16 לחורק 651 כם65 ירך ע3 יללתו סירוסי חזק זס ר6ס וכ06ר ייזקף) ר6ס6טל
 )מכפיס %וגן ע"ה יטעיהו טרנס %ס לכו6מ כי כ0ר6ס ולס )מוט 16 עריו )מרוק%קוס
 56) השוגג כי וגטו 63לו המכפיס כי ולטה סנ65%ומ מ)קי ג' נטול טנו סול6ס%3עט
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 bm ימזק6) טר6סו %ה כי הסקד%ופ 136 *טפי )ו י65 יטעיהו 56) ה%וטג הו6ימזק36
 63לו כ3ר נקררו 1") סל3 סנטרו נסכה %ממקס 16 סכ5 יק יחלוק )6 הנ65%ות מלקיט)טמ
 הלעול ו13ס עוד ו%6' וכו' )נו %61לו העכין זה ע) )כן והעידו זה כ) 1"5 חכ%יק)נו

 6מל %רכנה %עטה לכו 63רו חכ%יס כ56ו סו6 כי יל5ס 6%ד גדולומ מוע)ומ3העלמס
 כטיס לעממו נ6ל nb(o יטעיהו כי יסעיה טג)הו %ה סוSbptn~ 6 טהטיגו %ה כימנטלו
 3כנו6תו סנ65%ות מלקי ס)סמ הסיג היטפיסו %6מ סו6 6יך o)nb הטכסיס עםה31%ל
 והו6 ונטי לס כק6 ע) יוטב ס' 6ת ו6ל6ה %6רו הו6 נע%5ומס וימים )סלטהיסמ)קס

 6סר וכו' כק6 ע) יוטח יי' bS כבוד הי6 כי הכרכסה bS סלוכנ הו6 כי הטיס sbn%ס
 עו%דיס טרפים המיום נען והו6 ההיכ) 6ת Q'blt ס6ופכיס וסם וטוקיו מיום ד' קומונוט6יס
 סלג טנ6ר כסו )6סד כנפים עט החקוקה ה6דס קולת ל") חט%) כעין הו6 )ו%%ע)

~fft טניה) וסססטגה ושטרו  כ"שנפרס n'Sb (שילעיסו ידועם סיתם נעיכיו נורקה וסיחה יחוקק 
 טיט )חשונ הטיס טיני6 %ה הצרכנה נחשלו הנה)וס עיט )ך טנ6לתיו %ה ע) יורהע"ה
 שותנו סטו%רמ סעיוכית הידיעה לולי הנת65ומ 6)ס זו)מ ונור6יס 3%הי)יס עכיניססכם
1Sbfl%63מת )נו טיט סכו))מ 5%י הללושיס %יני והקפכן טכוסנו *יעכו כי הד%יוכיס 

 יהיה 06 כמ65 הו6 כי ט%6' 1") תכון 36ן ט%ו6) ר' המכס SD יפ65מי העיון נעלייי' )פכי )יוס3יס גדולה מעלה יחק ופה סט)%יס S~h ידועה )היומס %6לו וכעטסנ65%ות
 מכם טהסיגו %ה הוSbptet 6 טהטיגו %ה הכה 1") %מה רבינו עליו טריז %ה %רכנה%עטם
 הרג 63ר %סוכמו )מתיל כי סר3 דגלי הגחין bSV כלטה ה6)סייס הטנעייס המעינים%ן
 כפ) וכרר העיון )3ע)י והג)ויס ה3%ו6ריס מולה קמרי הנטיס קכ3ר ניום5ע %61'1")

 ר' ממכס )נ ה%ימ ו)ססקיט מנוכה 53נך יט ob עלו טהיטיגוכו %ה לעור והנן%61',
SblbVחכם סיר6הו %ה הו6 יחזק6) מישהו %ל כי וכלא' כטיס %בוכמו וכהקיר מצון 6נן 
 יר6סו וסנניr'p~s 6 %וטכ) יר6הו החכם כי כני6 סו6 נאה %כ3י6 עייף והמכס6)הי
 והמעדת %6מי מכס נכיש כ) כי החלק ע) הכ) יתלון %המכס עדיף וסכני6 וסחוס%יופה
 כפשו והת3וידומ העכס וט)%ומ הקיטה %3ר6ומ %ומס )רקומו יניקתו נ%וסכ)יו סנטיםנפט
6(D'a' (6 מטוסת ס6) וית' ית' ומעטיו ו635יו ו%)6כיו ס6) זוגת ירטה ס)6 הטמור זה 

 ; %טו)טמ קדוטתו ומהים מכתות6)ה
 נפקוס ונקטלה וגיוס ךיסדס נסנה החרכנה סטגמ ק"ירמ )ידע ט5ריך %ה מכ55 ו'פרק

 ע)-סט%ס יי%יז והחרס סמכה כ* ס5%י6ומ רום 13 כ)) כי נזה ר5ה כי%6רו
 ל6טוכה 13 ענין טלין %ה וזם השפל סעו)ס ע) והסקוס qtpnn העג) ע) ופיוסוהירח
 %טמפי )6 ס%טיג %סיגי הנה מוקל הו6 כי והסכי ה5%6נבי. כ) י)6 העציון יכסו) )6כי

 נפקוס וקסיס וגיוס ונחיט כסכה ס%רכ3ה הטגמ הנה קטי %63לו סנר6ה כפוה%וטג
 כי 3זה ל5ה כי %6ל ע"ה סט6)ה %מה ל' ה)%ו1 המחסת 3עמ )פניו עריסי 6סרוהחכם
 נזה הלכו (וקמו המלכנה ומפרסים מוריו וכפי 61יכותה ההטגס קנס והסקוס והעפסזון
 3שקני)ס שם נטעמה ob וע%יימו ושקוצו ההדס ימרק הטנא פלק כי 6)יו קלוג 16הירך
 התקריס קפל וכקטו הג)גליומ הכמוס ושקל הירח %עמד OA הט)%ומ Sb יכגדו 16*עולו

 ~,O'btlt טקפר כרו ססטגה קצור קו יעורנ ob ההמרט)ית 5ד ע) פ6%ה ושרן ג)ומס%נגדיס
 המלכנס הטגמ קירו %6לו זה עס )התשנן וקליך )מכסה %יומר החוס כי סעמ ומוס3נסלומ

 טרסה Sb* והנרשה הקטר זס Sb ת5פלך ההטגומ ט6ר %נין בימוד ההלכנה סהטגמ נרססכי
 וסיתם ס%6' כתו bptn1( 6)יה טנפה) העכס הערכתם הטגמ חסיתה )טס כי כן גסנוס

 olb יחעונ 6ו)י כי חטם הכמר sS(' ומקמל ה%)ך 6מ טלקס כפל %ננ? והיה נעיניונויחה
 %זס ולסכול )עין הד%יוכי הדמיון ע) וס6ומכיס סמיומ וסנרינו )נפם חון ט6ילע עניןעהיה
 )נקם ט5ליך %ס טזס נפקוס וקטרה ושוס ו3חדט בטכס המלכנה הטגמ וקמל נ6לסד%יון

 כדי ה6יסיס 6)ו כ) )63ל נו המכוון ומענין 3ו ענין 6ין 37י טסו6 .מסוג ו)6 עכין)ו
 ישנע )6 זה היה )ו כי %וחטם סטנה )6 הננו6ס נשלקה הו6 כוטו הסוט ההעניןטיו13
bsn%6לו וזהו המס ה%נהי)ומ סנלי6ומ וכראה הטפיס כקרעו 06 ר") זועמו )מביס יועג 
 הזה הקסל קטל )זה יורן 3ו 6טר 3ו טהכ) %פתם והו6 נו )הקתכ) טוריך ו%%ה כן6חר
 טססיג נזס הלטון סש%יס כסתמו %6רו סו6 עכיכיה ע) כולה ההי6 ההסגה %6מתומוכן
 ו)6 חיומ 6רנע ד%ומ %6ר המיות ככל כקטר כי והו6 כובה ההי6 הללכתה הנ3ו6סנסלקה
'bbusnb לקיע סחים רטטי ע) ודשות %6' וכן יומר מס 06 %3וחלע ייע )6 כי 35י סיות 
 %ופס ע)יו עתד ו)6 בו כוכו 6ין ר") %סויר וגלתי שטוט היוסי הגעגע כי סכול6 הקלםכעין
 טמקל 6)6 היוסי התתנועע הו6 ה%ז)ומ עהג)ג) טהנימ %י הל6סוכיס השכויס %ןוהנה
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 כרקס כק6 י%ומ ספיר 6נן %3ר6ה %6ר וגן %וקף ששינו )פי גוף ט6יכו עליו bb'ז") עזר* 6נן "נרהס ר' והמכס qSb ושיטיס )סטה טלס קנינ והול טכס ל6%ס nSDbמקרונו
 שהוט ולפי ההלגמה ש%* יקר6וסו ערנות גלג) על רייס יניחוסו 6טר הג)ג) והוטע)יהס
 %7ומ 3הס %6' 6)ו כ) 6דס כערגה יונות %6' וכן דעות 3ו Mb' ידיעס ל6 %מטנהכי%ומ
 6נן החכם התיר וכנר %הס קיכי וקנן בנמלי סקמקו %ה י7עמ וכבל )י כידועה 6מ'כ6)ו

 על לך סיולס ו%%ה יקט6ן 3ן )חי ונפרוטנו )כונוס נמיכותנו ט%6רכו כחו היסק ?הרטי
 6ומכיס ירות ר)6 שומן ד%ומ 3הס bb' )6 ה6ומכיס 36) %6רו זמו סילוקי nnbbמלוטי
S~b%3חשבס ל6 ט)%ה יריעה נו יורעו היקודות כי שהם כפי כ65% נתקר %וחלפת הגדה 
 גי 5)יו הלמוז סעכין כמי 1)5 הקרול נזה שקינו )5ר3עתס 5מת דמות %6לו יעעךו)6
 כוט6 הריטון ושההיולי קמ6וכית 5ירתס ט6ל3עת נו הכרלס p1DPb S3b נזה הרטון6ין
 3)י קתר סלקיע וזכל יוסל ונטרו הענין זה ומזק ט)%ה סיומר ה6ט5ונס 3הטגס ונ6)הס
 ע)יסס נל6ס הכקט ימות נטיית ען 4ס %6לו הכקט %6נס כחלט לזכרו סתמי) כשסרקמור

 נרפס כן וקמל השנית השרטה נז6מ קמוק נלי תמדה הרקיע השגס הקי%מ עללהורומ
 וקדלס הרקיע %ן סולק ו6ס 3כק6 הדצות כטלר בשכית 6ף כי והניכהו כק6 %7ותעליו
 טעם ל") 6דס ייי כסס ל6ה התנועה קנות טהס הככמיס 6מר כי זה והנן ככמיהסממס
 כי התכועה 5%ד 06 כי התמרון ה5%י6ומ נזה ימעלו bS %טכי)יס כלוניס המיום טסיוזס

 נ%6%ל 63ל 6ין והקמכל זו)סס שישמיעו ע)  לנמרדיס ייוחד %6כס ה5יור 5%דהפעל
 הסכים נהטגה מקלס bSV זה כ) טעס ל"ל נלורה תמרס טל6 ומע"פ )עו%תסה6ופכיס
 מק"ת נסרקה כן גס %6ל 63ופכיס החיה לוח כי החיות לע"מ טהס ו%6' כלל הכהנשורה
 כיוס החוכן נענן ה%חח)סיס ההרסיס ס'מרש%ו כצו ר"ל ס%קנ) והוט נענן יסים6סר

 )קיל נעכן ההכסה נותן הלמום כי ההכסה הפועל הו6 הס%ש כי הטפט נילוןלהר6ומ
 הכוגס %י6ס כן ילכיס נע) הקשת ירטה וגו נכחי עין 6ל Sb'1 יתהפך כי הסוטהלוטם
 נ%ללגת הו6 6טר הסוע) סיכל %ן הניזוז הכניט ע5 הס) האלהי הטפע טהי6 וכו'ק3ינ
  נדרכים ה%7%ה הכח על כן 6חר תחלם השכל על עין 6ל %עין %תספך הנניא נמס עלהטרש

 הגשם גיוס רעכן %63יו ידוע השתוקל הקטם חצר %6רו וזהו %ומסיס %תחלמיסו%3סליס
 יי' כביד סהו6 נ3ו6ה 3כמ קסק נלי סו6 ענינו כי 76% ונה%סלס עירוי (bSD חחוקסתתו
 סלמות 5%י ויוכן ההוי הענן טייחי כתו סטכליס ט6י 3%ין נזה סכני6 נפט ותיוחדוסנינהו

 3ממלמ ההוא הסלעומ Sb %וכנס טהיי לצה הנ3י6 נפם על הנ3ו6ה תמו) כן הגססוהוי
 )סכי ויע%ויהילילה

 ה6ל זולם ילקה ול6 הפועל 6ל הכמ %ן וניריקה 3)%וד ככחו ינ,
1'QbSM1הכקץ טע) כמו כי יע הכקץ טעל 6דם יצות חלקו עליו שמתעורר ט5ריך ו%%ה 
 קוס מכעס מלטון נקרי זס סמך שיקמר ומי 6יל נכללס סכפר7יס כן 6חל נכללוטהגלגל
 קר6 מנס 3גמלמ קשורה כשרסנת 3זו יו קטורות וכולן ילילה נקפר 6מל ולכןננטיעוח
 השתתפו הבקטון כדיור הנגי)יס הטכסיס טסטתממו ו)%ה נקטל ודחיס טלסנת נשםהכשיניס
 63מרו העליונים הסריס והם הכקץ דצות ע) ראיה ולכן סיו%ימ הראשונה כתנועהסגלגלים

 כעין טוו והעליון הכקץ סע) 6יס %7ות וחלק olb כשראה ד%ומ כקאי הטפיסית'
 Vb כפראה והעלול חשמל לסס מעלה 5ט כשלטס והתחמון ה6ט טנשיה3ת הנהירוהוך חט~

 ו%%ר6ה וכו' לה ניח .6ם כשללה מס%) כעין ו6ר6 כשצלו חט%ל 3שס הכל שנקרץ6חל
 ו61ת החשמלה כעין זהר כשילה ולתעלה ומשתניו Db ולתפס %תניו ו%%ר"ס וכו'%תכיו
 %ולכנת סהו6 53לו ה6דס הו6 מ37ל וחי ממללות 06 חוום חשם) מ6) %5לו חס%למלת
 סתורה ומהמקק מיות ע) המורה ה%הירומ והסימור המהירות כלויס %ל מס ענינים%שני
 הדחוי 5ד ע) והמתון עליון 5י7ים סני נכמינת o'p1So ענינים סכ' התצנר הכונה 3%עלו
 כבל הו6 כי M1b~ וסכי ועלו) עלה הכה ותמהון לעליון סליה הקמל נזה ה%תחכ%יס6מלו
 סתחנרוח על מולה %ולכנמ ~eS הו6 ניחוי העליון על ט%ולס qb 75% ר") המיומנתסור6תו %לי שהחטפי נ6ל כן 6מל 06 כקלטה והמחמון חשמל כעין סגו טסעליון 3ט6מר זהנ6ר
 הו6 ו6ס סע)יון ע) חט%) %)מ טיחי 6חר הנה ותחתון עליון 5דדין שיי ננחינת עכיניססני

 עליון נעלתה נו היגס ע) יולה נעלצה טהחט%ל %6ל ככללו ההדס %7ות כ) עלכ%6ל
 ר') תחמון הו6 %ה וננחינס עליון %הו ו%6%3ר נתחיכה שניס ננושל 6מד וסותומחתון
 טלטלה )%ס עלה טהו6 ינחינס וזה עליון 6לס טנד%ות העליון כי 13 ומללון נעלבוהמסקל
 61י החרכנה %ן לו רוכו סהו6 הר6סוכה העלס %ן עלו) נ3ר6 טסו6 תנחינה ותחתון%%נו
 והעליון %ה הרכנה נו סנכדליס %ן 6מד כ) כי וסוטר טותו אליך שאגלה %גלתי )י6פטל
 עליו י%6ר האחר ה5ד וככמינת סט י%6ר ס6חד הלר 3נמינת עניניס טחי נו י65%וט3הס
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 כנוד הו6 6טר הריטון הסכ) בי וזס תלוקיס ענינים לכי 13 טי65%ו עז וממתון עליוןנב))

 נכנק הטרוף היהיה ו6יך עלתו יסכיל הריטונה העלה Sb לרומו ו5%ד ע%5ו יטכי)%לכוסו
 הטורס ומטכסת סל6טונה סע)ס עם נטווי 6מי וה%וטכ) וה%טכי) הטכ) 13 יהיה ל6 ולכן3ו

 bib %חויג ע%5ו 'b5% ל6 כי ההיולי %3זרגת ע%5ה והטבלת  סלירס  3~ררגמהרעיונה
 סע%יס ontbV קמק וקין הדמוי 5י ע) ועליון מחתון הדגור על ו%) הטתיקה ע) יורםטיס 3סור6ס יתח)סו הצלה טחלקי bSb סר6סונה הכונס 3ה סיכון טנית הערה העירונווכגל הימוי 5ד ע) ותמתון עליון ע%5ו SylvnJ  ר"ל  הלגייס  בכיבים  מכי  נבעו 13 כוס  זולתו75%
 ט:%6ל 6חר ננר6  רבר על סוo:nb 6 לידין סטני נמיכת כפי ר") מ%))ות פע%יסמטות
 ז%ומ ט(מ )נו 63רו 6יך ורקה מ%))ות מסות היכנה ע) וטלולה %%))ות מטים רניסנסטין
 י3ר על %טל 6נל טיחלק על ורנוי הרכנה %כל יס' כליו %סל היכו ממלוק הכקץ סע)6יס
 הידס דצות סו6 6טרננר6

 הנורי
 רצות מרטה הו5 הכניט %6' וכן ליסרה לורה יצו כ,

 חון ד3ר 6יכס מהסכינה טימרו עי התולניס ס%קונ)יס הפך יי' קינו יי' וכנוד יי'כנוד
 %ורה כי ס%לכ3ה ר") יי' כנוי מס כולס  ספיגים  ג6)ו טהרתי) %ס וכ) הנורק%6%תת

 קרורו ע3 כולו ה5%י6ות %%נו טיטפע על עליונה טהי6 מ5י6ומו ומדרגת וקנחו עלויוע)
 והנן )(ה סעדיה הכח פעל יגיע )6 כי ית' י%טי)הו bS כי סקורה היוקר טהו6 סלוככ)6
 טהנין וההלנות ההערות ע) ניחוי ירחו( ה%6%ר (ה נפרקי טרטרנו %ה SQ וכטת"מכלזה
 ע) (ה פרקיו )הטיב קריך ה%6%ר (ה נחננת נהיטרס nhr' כתו כי הסני המלק נמח)מ3(ה
 טריה %ס כ) ק7ס כנר כי  ה7לוטיס 6)ו ע) ירמוז לעיין מחטינ ט)6 סרס סיטיר ויזהזה

 ע) סנה )העירך רטיתי מטה %6ר חוחי) ו)6 תקוה ו)6 %6לו והול עטיו וללעוז%65רו
 %י )6 נו יגר המכמיס %ן 6חד רטיתו bS  נ%לכנה דירינו 3ו וכחתום S5b' קטן היכודלוס
 6)י קמליסס הגיעו 6סל סקיו%יס %ן 6חד ול6 נפכים פריס ע%הס ודגלתי ר6יתיס6טר
 סיעות %ן כי סטני החלק %ן מ' מרק כת3 המוים ס6להי החכם כי רטיתי ~.bS (הוהוי

 כורייס קולות הגלגלים טלתכועות ol~lbe ורוב הפילוקומיס י5ל ס%תמספיסהקדו%יס
 ג)ג) ישונת 6חל כהסך הדעת (ה וכי כן גס %63וכתנו %פורכס היעת זה וכי 6%יע5ומיס
 וכ) %6ת וגה יטרק) )חכמי העולס קוהות מכשי נקמו  יי 6טר והן6 מו(ריס t1StM1קבוע
 כי ots הרז ור1% %רכנה %עסה לניר 3ו הכונה o)~b ההם 3מרקיס s~f הר3 טכת%3ה
 nb(o הקו) %קמול ~Sbptn ט6מ' %ה וכי היעת (ה %משיניס היו וריטוניהם יסר6למכשי
 קי* Sb כקו) המיסוכה מ5ר עד נטיע הכלוניס כנמי וקו)  נחירו  ברנות  1ס 6מר נחסךהו6
 bb' יהוטע כי %(ה ממשה ו6)גיליו

 וילמ יום כגרעון טיט %63רו %נין  ס6ני %ה והוי
 והים נג)ג) %רו5חה 3עת גזו) קו) מוליד הקרוס הדעת כפי סט%ס טהימה 5מל כיוכו'
 קו) י1)'17 ט)6 6מכ כי היעדיו %6ר כשלו  שייופו %6' ומירח הטפט טיעמי יהוטע5%וה
 שו%עיס 3)תי נהיותכו העלה על 56)י ר%( קולס כטבע נלי ע"ה יוד כ%6%ר גס ירוטו)6

 ימיר לך 6חכסו סויט והוך עליו ט6טינך %ה טתדעהו סקריך ותה נמוסת קומרוטסת%6ת יני %הננייד ס%קו3ליס יטרלל מכפי 16 הננייד '1Mb 6יך גרו) פל6 %קוס וכההקו)ומ
 טיעיג ושה %6ת ומגרמו %6ת הננילן כי דע וקולר (ה וסוך %הס סיסתרג ובה הקסקות6)ו
 ינרי וישר מלוס יקמר מלוס 6תו 6סר הננילן ט%6ר כצו כ)) טקר נו %עורצ נטתי6עת
 הכר Sb קלס כגל מסנן כי יי' כיס סגל 6ת לתכן %ה מלוס (b~p וגי יפת דירי ילכל6סו
o)nbהמקוס עס הנכושה %טספ ככה וסוני) סיגן והמגרל המנן סכוייו הקלשו 6חל 
 ל") יובס הנסתי וימליי הדושה ידויק כ6ש הטס ודגל קנין ענין כ) וקין עכין קנין כ)כי

 ה6,5%ום עס %סייס סולמי סיופה וצן הכ(נ %ן ויגדילסו ס%6ת ויגיל ס3ר %ן התוןטיפליד
 )6 טהנני6 הנה מסוע) הטכ) %ן הנשמיע הטכ) 6ור ע)יו להשפיע ס5ויק ההדולהויעליס
 ננוסס )ו וינק המניט טי7לוט %ס כי ירוט טסינו %ה 6%יר ננוקה 6ין 6נ) %6ת רקירסס
 מרעהו ל6 הנ3ו6ה סהו6 סונר ירטה וננו6תו נלוט לו יהיה oa ob ס%6ת תוייעסוע)יו
 13 ימסונ ו)6 ע)יו דעתו ותנוח נו סהו6 %ה ומקוף מלגל יקצין o)"b 06 העמת רקנו
 ילעס כנר טהתננnDb> 6 טנ%6ר %וכרם קינו %ה 7נל ע3 כנוזה לו ומנ6 עזיי ידלוק1)6
 ס"ה 06 סימוקך) רוקה 6כי דרסו סל6 %ה והו7יעהו ע)יו קפק ט)6 %ס לו והתירהסב)

 נננו6ה רוסס היה ע)יו כנוטה )ו 63ה והיתה המך 16 מוזר Srn1 קנוע ג)ג) ob%קופק
 קו) טמע 3ו דורש ושטתי חוזר %1(ל קרוע ג)ג) %6%ין כטהיה %6נס קגוע 1%1) חוזרסגלם)

 ? הנזק כשרלה וטונ ר5ו6 והחיות %6' ס%()ות מרוזת טע) ו6פטל סכרוניסכנפי
 בזה מ'פרק

 ספל"
 מענין וכ)) נו סכמנה %6ת קפול וענין ההטגמה עכין SD )רצו( ירחי)

D'gb93דנריו 'bh1 יטיגס %6כס סנפקדיס הסוים הגט%יס כ) כי כו))מ כגזלם 
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 עמיה 6סל הנה החבל 5%דההפקד
~'pDb 

 מסרו פפי סס%ל %עיג* עיעגסו יפויי ממל נע)
 עולתו 5%ד b9b1 75יק הו6 נחס שיכו (ה כ? )ו ורע 5%ייק 3המ)6 וקין לע ו6ס טונ06
S~bסו6 .נחס qmvb עס5ולות מרשה ס)6 סמאל 5%י וסוס נפסד סווג )כ) גס )רעע 

 פצץ וסוט נמעל מ)ויומ נסתי %ופעפומ קורות מן %3ה עו%יומ %מ%ידומ כועסה%יכיומ
 %ולכם הו6 כסה כי )%0ר התסנלס %פני ל'5 נתקלס )עולס סהמקד יסיג nb(8oכ))ומ

 רעיו טסיה %5ס וסו6 נו 6טי העורס העיר יחיי סמרר פגע 6יך 1bsn והנססו6גפקד
 "D1aD י%)ט )6 )עולס עסו6 ולשממו סחרר וטנע ו%6' מהפדל עסו6 המקרוכומ%)ך

 טיפ ופס קולס )ו 6ין סר6טון החמל כי ירסס נו הקורס ממקים )6 זה לשמצימהעיר
 סבולה %ן נו סיס 6טר הסעדל הקמבק צולה זו 6י בו חו5 ונעם ה5ולומ כ) %36טתוקק
 ז6ת 6סר Sb'1 מגיע 6טר 6סר 3כ0 6טר הטורס הכדל Sb'1 ונת0נר נו מצה 6סרהס*6
 סבורות כ) טסיו 6סל נכס 6ער הבולה 6) יטמוקק כי בולס נו ממקיס )6 (ס ותפניהטורס
1'Sbנפ)6 עכין %נ6ל ומנס מסיד 6חלמ ושנט קורס ויפטיט 6סד ענין ע) היולי הו6 נסס 
 המסר ניהומו עיון דרך נחכ%מו ע"ה ט)%ס %6%ל (bSt ודה ו%6' הרייס 6)ה כ)%גבס
D~b3V'b הי6 צולה )ו 6ין כי ס5ורס %ן %ופטט סו6 ם%ר הי6 נמס כי 6טס סי6 כי (וגה 
 סו6 כי כ)) דורס %נדמי מתר 'bSM )6 כי 6יט 6טמ והוט הזוזי סו6 נסס %בתממוח3ק
 D1b'5b %ע%3מ הי6 6סל סלולה וסוo'srn 6 שנצי יעקוד )6 נעצרו משוט 5%י6ומכ65%
 )ה נוסbl~1V 6 ע) )בד הטורס %כחיל וסהיו)י נסוע) י65% ונ6,5%ומה סר6טוןסמאל
 mb5nlob ה*6 כי כ)) פכוים bSnn 1)6 6%יס מ%)ט ו)OS1~S 6 6ים 6עמ סי6 כן 06וחסכן

On1M5DS6טל On'MSD סכ65%ות טהי6 ר") נכח% omn5D3 כ* )ו שטר סם5וט ה5%י6ופ 
 עם כ* סקורה 6) נסקס גבור 5%י6ומ כ65% טיסיה 56 נכם ע%5יהס 6טל הסעורשינס
 %נקעת סיV'b 6 6עת הוום ופס 6יט נ)* תכפול )6 ולכן נפיס) וכ65% נר6ימ הי6ס5ורס
 מפמרוו 1Db ימק ע) 6)יס הקנביס כ) 6טה סי6 נמס כי גערה נו מאיד )עורס 6מל6יע

 ססי6 ההככה 6טר נכמ 6טר הצורה 6) י"ס נב) ה%תמלטמ המכנס וסי6 )ננו 6מומגנונ
 ק3ס נכרה Sb~1 מכט6 עד 5י ככ3 ות%טכה בו 6טל )צורה ס%יומקיס ה%טיגיס Sb%קננת
 ססן6 ס%5ס נו מהיה צורה זו ט6י יהו6 הסתר ענין (ה %61' זס %פלט ומכס ללכיה%סרכם
 ס5ולס ז6מ )ספטיפ %המנושע תקור ו)6 ה5ורומ נין ימק יע כי 06רת צולה )קנ5מכינהו
 6ער ומס Sb m~a יסך עי וניגונו סיו)ד ננעל ססרעי ס)0ומ כסמוך nnob ו)סני6עע%ו
 סס%ר ילעס נו שטפו ונפיס %61' ה%ועכ) עס העכ) )התעמל ירצה 6מס 6)היס )מסכ%6ר
 נך יצטוה וריוח מעקמך קיטך ו6) הי5ירס נמ0)מ %סס טנוקט %ה הפך ו6ו%' ע%נ6רכרו
 החיקור גו37 *יעת וכנר תכליתו rbg b'o ר") הסיס %ן ס%נוקס וזמו )%עלס bbn'כתו
 6)6 ועור תקרי 6ל וכו' למס כלס ידוכיס הכ) %6רס %כלעס הסס נננ)ות 56)ינוענ6

 56)* רמוק מקדט בסון זה )סוכנו נקלי6מ הקנה נכמינת (") הלנ ט%6' ושה וכו'ועי
~b1S נסס סכ) עיתו6ר וסו6 סנ%קרס %ס %ן זה כי סל6סוכס קנוס )טסי כעיני ככבסוחיכו 

 סיס ו)מעו)ומ סהס )כביס רשיון %ונם טס bb'1 %6מ מנרו יסים 06 כי המלק נוטימו6ל
 %קר* זס סכה נקדוסס נכבלו סוסון זס כבה ימוצר )%ס 6נ3 וטהור קדוט ענין הו6סנה
 נריe*o~ 6 )%ה נרי6 טהו6 עsnb 3 שים ימוצר כשלו bib (ס ושין %%נו pSn IDP נע7)ו

 וכמיג קל* טס מיה 6יך ט%ומ הסס )פעילות יהיו )6 ע6ס וממיס 6חמ נעינו 16כעיניו
 פ3 ופיוחי הר6טונה ססנמי* ע) ע%5י )טון הו6 יטג)נה כי יולט יטג)ס %קוס'סכננה
 36יו הכלעס %6כס העכיניס 6)1 נכרו וכתי' קלי ע65%נו %קו%ומ נסלבס וכן ההו6מענין
 נזם וסכתכם הטניס %ן סי6 טמורמכו )הורות הו6 סקדס )טון זה )טופו קרי6מגקנרת
 נו המורס ייומדס )6 קלוטמו וקווי סוסון נזה סיס נני6יו עס ו%)6כיו הסס ויגורס)עון
 ע%5ו ע) %ורס כססו6 ס%6ת ע3 )%ורם )טוננו טייוoa1 70 וכופת עקרית קנה *היםחה'

 51%%ע*ס סס וכקטו נסס )%מנונן הגוייס %קוס יעמדו העפות כי עד ויי0וייס0הדנריס
 %6מת'סכ65%ומ הס וסע%5יומ נפוע) 6ו נכח ס7נל ע) נהול6ס כענין והג7ל*ס סטיותגין

 ה)6 %ע) ירך הכה ו6עילך הטנעימ נפכ%ה נ0נוליכו (ה ע) רמזנו וכנר ושסלמסוקדסס
 סקול כ* נעליס %תי0קיס עמיו )%ס ג)סוננו יסתתמו 6יך והעול והקרקס הר6ומ כ*מלעס
 בטעוננו פ)6ומ מללס )(ס וכדופס נפוש) רוקה וסרוקה נסוע) %ר6יס המלליס ס%טיסהו6
 פז עפו ס%ורס סינור וננ0יכמ ס%6מ ננמיכת 'Sb1li נעתו ענמר נלוך גה ממנוכןכלער

 : ונתערה נטרנית וספני%י הטיעונייקכי%ו
 0510% טהמ%ר וכמו 6חי )עכין %ט) ble %6נס סננו6ס נתרסס עיוטג יגל כ) בי פ'פרק

 נעיט סכנו6ה נקפל* (ס וכנו ו%)6כיו סעס %סריג %וכעותקך
~VD 

 ועלפ) עכן



נ נ' חלק נבוכים מוחה לספר גרבוניבאור
 ונילעס %מקומו יקטל %הטינו סטכ) 5ק5ור הכס %סעכ5 ס%וטפע סנדקה הכפ בןקפינו
 העכן נפנ ית' הגלומו וזהו וערפ) %ענן %וקף הו6 כ6)ו י65%הו W""A נתיונה~%ותו
 עג יום הים קיכי סר %עקד עיוס בלוקס ו%פורקס כן גס ידוע שהוט עם ופלס) פכןסטך
 משים ניעיך %"עיר נ65תד יי' %6ל 5לה גה וססשגס לניס האפיקיי הופע ויטרופנן
 לניס ועביניס ו6ט ואן ~פיייס קו)ומ שם טסיו כצו כעמו ש%י0 גס לעטה 6לןפיוס

 ססו6 נתעבד )כפט מון טס שהיו )%ס וערס) עכן חסך נקצרו כךסקנס גס ומהיה%לעידיס
bS6יס' טסו q'p, 6מו מטך 6ין כי משך נו bSb וטולל שם %נ6ר וסכה הבמציד ממזק סטור 
 נמופ) %ושכ) נכמ היו"כ) והשוס קפק כ) וטמיר 1VDb כ) 6%יר 1nbe הטופס סעפע6שר
 נסס טנ6ל )%ה ע)פניו %ה 06ר מפרק (ה קיר ולעכס %כנונו וס6רז ג%6רו הכלעהוריו6
 5%ז סו6 וסעמקס טמטומה מקלון 16 מסגה העדר וכ5 %רי וב) מקלון כ) כי זהע5פכי

 1 _ודו%יהס ועלפ) עכן נמשך שיכונה ר6וי ולכןסס%ר
 )6 (%bS הנקמי וסו6 התומלט סהעדל ירא הגרור ההערל 6)6 מעיר ידרו לא י'פרק

 ונהעיל 56)(כו והלקות כפ63ס וע( הם%יעי היעוד נוגערס נפוע) ו65נכח
 טכ* זין ייכס וה%ומ והחיים וסר6ומ כעורון וקנין העדר שכ) ויחסנו והעירו ה36טומף

 ירטה )פוען י5טרך )6 שהסעיר קמם יטמרו ו)(ה והקור ממוס כסו 56)ס ומססהפכיס
 'bfib כגל הקכין %קיל 6מד 5%ד כי 6מד 5%ד נו סמנה 5%ל %6מ וזה ה%וח)ע מסתדרגו
 ונורכן 6ור יופר *טעיתו %6%ר ימספר- הפירוש זה ולפי טינרר כמו ההעיר עוסה טהורנו
 טהמטך %מכי הקבין הקירו 5%ד נו טהר5ון ל%6מ שיסכים נעכין רצ ונורק סרוס עושםסטך
 63 6יך והקמכ) ו%6' שמירט %ה נו ר5ה 6יך יסעיהו %%)מ %נ6ל וסכה העיריםומרע
1Wb%6' ו%6נס נעמס העשיה נסס שמתמה קכיכיס ששינס %פכי רפ עושה ו)6 חשך עומס 
 נ5ד ההעדר כלי6מ ע) ob ענרי נאון נהעדל המלות נו טיש 5%ס שהי6 נורי טכיהספ)
 ?ס וע5 מסעיר טסו6 6)היס 673 נל6סית ט%6' כתו ההעדר %ן נרי6ס ו6ס נ56ה%ס
 נקמי מצר סה5%י6 16 הקנין הקירו על עול 16 מרת 16 56ס יטיס %י %6לו הבן כן גסס5ד
SSill~כ3 טע) סמנ6ל מנס וכו' 6מר פירוט בו )פרס ו6סעל %6לו והו6 מקנין nDb ן% 
 העיריס הס 06 סקכיניס נהע7ר ה%מ)וקמ כי כ)5 כמעדר פוע) סעורת ממקה )6הדעות

 סהע7ר שס עטיו יומעט 6שר ההעדל בי הדעומ %שמי 6ממ %כ) "61 %וקכס 6כ) 0665
 נעלך לע קינו אורס המסט כי 6חד דגל Sb כעלך %61ל המנס otnb )מוע) *נטלךט63
 %ומע"מ גזלה %6רו זס ושפני סהי6 ההשעטה נעת סחטה וסקולה המליס הסווס הנ665%)

 והצח) %6לו וסוט הקכיכיס מעיר 16 הכ65% סע7ל 06 מס כי סעיריס הס כעסטהלעומ
 השווי כי סס5טלף %שער וסו6 לוסנ )ו יש ו6ס 6מי שוו* ble נכ)5 טהנרי6ומ וכו'בו
 סהקדעומ 6)ו וקמל איו האטרף 56 בסקס הו6 המוקי וסוט טהרה הבה )שוה שוויהו6
 )6 "סעס וסוSb 6'1 שכוונוסו %ה נ%6מ*ויע

~Mb' 
 כ% נערס לע עומס שסוonp 6 ע)יו

 65 (ה %עגינו טונ ענין סעיל ו)6 הכ65% מעיל )6 רע )עשומ למטולה לונה סיכוןר')
 ע) )סתי5נ נתוכס משען גס וינ6 לששונה נמעס נ%6ר 63 זה נעגול כי נזה ולרה*מכן
 כוחן ימ' סעו)ומיו S~b נע5ס רע עושה שיכו ית' סו6 כי הרע עשים ע) כנוי ססו6*ו'
 וסנ65%ומ ית' פעו)ומיו ע5 כנוי עסו6 יי' ע5 )סמי5נ ס6)היס גני וינקו %6' וחכןטו3

n1U*AISD6%תו sff~ והלעוט סימיוומ סכמומ ונימוג 6%מו ה%מחדעיס וסקניכיס ה5ולומ 
 הזם הטבע ע) מצל נה65% 63לנו 6שי 5ד ע) רק פעוטה נהם ממטס )6 העיריסכוסס
 קכיכיס שיעייי ו6ס ה5ורומ שיפשיט ob )עורס )סעדל %חובר סיומו והו6 פקיו סו66טר
 שכיה נפעם 6מ' וסכן ג%קלה ההעדר שעשה יסתר שמנס ונכ)) ע)יו ססונ*ס הקכ*כ*ס%ס
 ע)יו סה5עה %6כס s~tb עכין נפלסו ד5 סלנ ע)יו שילווו כצו וכו' נתוכס מסין גס1*63
 הפרקים 6)ס כי העירומיך כנל כי המקוס נזם הו6 ששממו ע5 עכינו )סיין סיע%יזומס
 וזה נש)יטי 6שר %לכנה %עשה נקור כס 6סר הסג? נממ)מ ומרקיו עיזכרהו קודס b'p'סר %עצי %6ממ ע) ס%ע%י7יס נפרקים נירכו טי(כרסו קורס 6יו3 ענין )סני6 והימרס ילךסס

 גס זה כ) נעתה הקורס יסמיע ושחר סהכנומ ש%מדט הטנע 36 שלמדתה ס76ון%חכ%מ
 ימונח טל6 %ה ה5%י6ומ כי (ה קור 6מל זס ננ6 ס5%י6ומ וספתך סהויס )סת%דת טונכן
 טונ שה5%י6ומ ננחיכרו ס5%י6ו הערר נו טימונר טנעו שימינ ושה הש5י6ו ככל סעירנו

 סנטתי הבוטח חסולה לחס נטיס סכ5חומ ע)יו %הכעכע שסיס זה קור 6חר ז" bssוהנסיכו
 התעשי* הטוב )סספיע המומקי סטוי ואלך O"MtWV~h נגש%יס כעכין בעגתו נסע)נ65%
 ה76ס 5ורמ סס5%י6 6חל olbn 5ולמ )קנ) יוכן )6 6טל נמסר ה?נונ 5יומ ~e'Snbכמו
 סו6 עהיה )%ס סנ65% )סטפיע סל6שון הכ65% הטנע ו%כ)5 )קנוס התפשרי מעוהנסער



 י חלק נבונים מורה לפפר נרבומבאור
 ט3כ65%ות הספ) עד הלקטון %העלו) ויטפיע קוג בכ) סל6טת כשטסט הכש65ומס%סער
 עטו העלוכו 6טל )ענין %ומ טונ והנה 6%יל ר' סירם 1ל1ה נל6ט'ס יוקל ט) טעולותהו

 )העדר מעלוס נחללו 6מסל גלמי V'b5 סהנ5מומ ימל ס5%י6ומ וסחטך מסויה)המ%דמ
 ועצוי הספסרי הטונ ירד S~b נעלס סם%יס%ן יורי רע דבל 6ין לנ6 3ר6סית ז)סון השטיר הנהיר הלקהי %השם הלמוק נעגול נוהלנק

 ועומק ה6)הומ %קמר* לך סגנינו %ה ע)
 : קורנו ית' וניין יהוסמע עושק הי6 כיהטגחמו

 גני כין הנופקות )לעות %הקנוס nDb סמפונות כי מפלק 3(ה str הרג גלם כבר י"אפרק
olbנהעמנוס כי נניב ססו6 %ודיע גני6 כ) 6ין (ס נסיי) כי 6ני וסומל 

 ע) ס(%ניס נכ) הנ5חימ ההטקסס Sb סהו6 הלקהי סקיור יניע ו)6 ס%קוננ יעתכההקנה
 עליך וכן יוקטן נין )חי )פילוסנו בפתיחתנו טרמזנו כמו %טיק יסיג כנר והיניסיי סוהירך
 היזק וינט) והקטטה lb:Vn~ מקול סיעועה Sb נו והרמז ס%6ת ניייעת כי %6רוטסכין
 סקנס ינתן ככס עס ז6כ וגר Mb1' הנניף %%ס) זה ע) רטיה והנידי נק5מס ק5ת0 6דסנני
 %)6ה כי Mb1' סרעומ %יני %ג' 6מי סהו6 נק5תס ק5תס 6יס נני יזיקו ~bS ל") זסע)

 : טנ6רנו כצו ודעסו יי' 6ת דעססקרן
 הו6 ועקדתו )סמל הממונס ההעדר ונקנח נתקרה סו6 פרע כי נ6ר 6סר אחר י"בפרק

 ט6ינן 6מל המעט ע) סהו6 )נ6ר סיירך החכ%ס )הקרון הטל%ומלהעדר
 ע%5ו קכ)ומ 16 ס6נטיס קכלומ %פני 16 סמר נעל טסו6 %פכי 06 וסהו6 נעלצו%כוון
 הפק נ)6 הגפור הטונ והיותו וכו' יעלס סרנם מעמיס ו6מ' והמחיל החכתה העירונכ))
 טנעו Sb הדוצה לק %הכנר ינ6 )6 כי %וכרח חס ירעה גאול פוג 6%תו טי63 %סוכ)

 %לדיק הדרוס נ0ו6 ונ6 וכו' 076 נכי נו יטתגעו 6סר הלרוך העגעון זס כי קמרווהמנונן
 והנמיכה bb' עוד וכו' %(ה ויתמסו ו6ומ' הטנע כפי %מוינ וססו6 הקנה ס%נ6ר )וורע

 סקמק (ה נסיתר  ממועלת גיו) הנכנר העכין %זס הנני6יס נקמרי טכ6 %ס וכ) ו%6'כ)) עוי מקנות )התימקומ )קסמו קסמו ר") הנמסך כולו ל5%י6ות בערך וכו' סי6ה%6תימ
 היה טה5%י6ומ וימטונ יטעה וטיפ כוץ ושנעו כמנהגו ומהעולס ערכו הטיסניייעמ
 סכורי ללון 1DM' סכ65%ומ כ) סו6 6נ) )גינענורו

 סוף 6טר mhthbtS סורס טסו6 6חר
 הגלג) ננטן %מהוה מו)עמ "נו מקטן הידס %*ן 6סיע5ס

 %העסוי
 ולזככי MbV' כצו

 פסל ההערל %ן הס סמקרונומ 6טר עזר וננקט נזעק ו%סקרוכותיכו קים 6ים ו)6תולעמ
 מכס הרעום והגיעוהו עיסמ ז") הרנ דעת ע) פירוזנו %וחס דניו )6 )ו עימת העטןהו6
 %מקלונותינו ל") %ופס נדיו 06 כי %הטס ל6 חכ%מו והקרון המפר )סכלם %גנל%ו ר"))ו

 6ולמ Mb1' זה ע"ס טליה ו63ר הו6 הסטן טלית כן גס ההיכה כי ס%דו%ותו%נמירחינו
 076 כי %6' מקלס bb'1 וייחתסו יי' וע) ופוחו וחקרונו )3ו יזעף יי' וע5 ירכו 6qS~nד0
 הפקוק פילוס %סריס ותכי יולי S11t~fi עועה וסות נכנר ענין הו6 מהקלס ירקה יולילע%)

 ס6סייס הכי5ו5ומ מס רסק 3כי עוף יגביהו רסף ונכי ו6ו%' 1") הרי "התפילו %הכפי
 )מהילומ קנה ונס לתעלה ויעלו ה6ס חלקי %ס6י ויסליו 7קומס לקנת עוף ויגניהוהקטנים
 טכ) נע) סו6 6דס כו6 %3ה ס6יס ככס דו%הו עס נעמדו ימקיס 7נר כל כיהפקים
 ננסס* ע%5ו ו)הטליד ר3יס מעכוכומ )נקם כפעו %מחית והוט הקנוסי הט)%ומ )הסיגוננר6
 טיגניהו רסף כנני כענין 56לי וזהו הסומרות ולכקסו סכסגתו פרוע ע%5ו ונטיתהכלמי
 מלוקת )נ6ל 3ס (") הרנ כוון הרעות 6)ס ט)טת כי ודע עמס קורס 6נ7ס קנת וסוףעוף
 נ6 ו%)6ך וכו' ונכומיו וגניו החס ויהי %6לו סר6סון סכין זה וכקור הסטן %עסהולפור
 עוד קמלו הסכו )ק5תו.הצין ה6דס %%ק5ת סיכ6 סרע (ה-%%ין 630 ומפו) וכו' 6יוב36
 ט3ע 75% ר") סס%יס %ן כפרס לרסיס 6ם סם%יס %קומות 6סר סרע הצין זה וכו' %יגלזס

 יומל סהו6 ולמי הלרסון הצין %ן הו6 טפו כטדיס וכו' %דגל זס עוד %6' ומהפקדססויס
 חט6מ )ממם כי וכו' וננומיך נכיך וכו' (ה עוי %6יו סס)יסי סטן ככפ) סטני ספין%ן

 16 מקס 16 חזק טה6ד0 סלע %%ין זה וכו' הנעליס ע) ויפו) נ6ה גיולס לוח והנהלונן
 %(ס סו6 לע נטמין 6יוכ 6מ ויך %6רו %6כס סלומ נקנס גנ)יהס כס) כי כקות כלמיג%קוס

 סרוב ע3 הו6 הלע ם(ה וקפי ומסממן nbv' כתו סרעיס ה6%כ)יס ם6כ) %%י הו6 כיהצין
 טריות %6רו סתתנוכן ורידוי 1") הר3 דעת ע) נזה 5ו טנר6ה %ה וסוט נעליו ויינחרונפ)
 ים S3b %כרים טס ט6ין Ds~b %כלים עס נתקין סקריך ו6ס סגוף %זג 6מל נ%סכומהכפס
oa6סיות התקוה 60ס וסק ג%6רו ע)יהס והתרוקן התכעיס עס ס)עיג 6%י ושה %כו( 
 עסוקו עד ההאון פעום הגיע כס  מור ו%6' וכל) כ6ה יומר %זהב סיומם וה)6 שכקףבקו

  טיכו)ת קוי ע) נזה ר%( הרעומ )6)ו ה%מינ הטגע נזם ס5%י6ו 6סר ה5%י6ומ נוההכורזן
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 Vb ינל6 6יך כי 13 %61' ככיף ו)6 ו%6' לנר כ) ע) יכו) ימ' ספי)וקופיס נכונומסנזכל
oto*טל סו6 נפה %%כן יגיע %טל ינל6 ו6יך 56)ו יע(נסו 06 צגיו ישרוף ו)6 מעכי% 
 ינני )o.b 6 השתלשו קוים הסלע סשדס 'ql~V ו)6 מייס S~sS1' )%5מיס כ))יתוע)מ
 ת%כע 65 ה6להימ וההשגמה ו76%יס כמשה %ריע)יוניס יקרה )(ס וכשדומה דרכים)מולכי
 %יני כ) מסל הגפור וספוג רע יהיה ו%קנילו זס טונ כי המעט הרע נענור סרג0%פונ
 %יומי נמרק )זה ירמוז ועויהטוב

 כנר המכפיס החסונים nb(o ועוז היכו)מ נסוי ר")
 יי' דרכי ופס וכו' '" טורמות כ) ע"ה יוד ש%6' כפו וסני:סו ה5%י6ומ (ה חכ%מ*דעו
 וקטרו נליתו נוטלי טהס ס5%י6ומ טנע שמרו 6סר סהס %6' וכו' בריתו )נוסרי ו%6תמקד
 6ורמות.הס נכ5 והקאת התקד 5ד )מס התנקר עדותיו :ורלי וסם מכריתה ויירו מתולה5%ומ
 נכנר הטנעיות כי ידעת כנר ושמיוניות ואופטיות הפשעיות כ5ס הכמוס וכו' שטו51?0

 מפירוט זה 6ליו טחונר )מי oSh %יכי )פרם 56טרך ו)6 נ)נ וסחיוכיוס כרוחוהנפשיות
 ומירוט וכו' V'b החקיר )6 וס%%עיט ס%רנס העדיף )6 נזכרו נקערו  מסייס 16%וטה
 וכו' )כ) י" טונ ע"ס יוד %6ר וננקור %6' עוד %קוס ונכ) זלן נכל 5רו3 ע3 ?הו%61'

 ונריקת יס' סרהוב הו6 בי לכ) יי' טונ %6רו והו6 אגמול כגיו) סטונ הו6 ס65%ת:וכי
 המלטס וימ' ימ' וכו' ורמסו %6רו והו6 עליו הלח%יס הו6 המייס לנעלי המנהיגהכמ

 : וגדלו עלמו)"%תת
 המכלימית הקנה כי 0ו6 %ה ה5%י6ומ זס מכ)ימ ננקסת השגייס ננוכו הרבה י"נפרק

 ית' הנוילן 5%י6ומ תכסיס nrs )ו '1bb ול6 6מ' עוד השכ) מעל קוףסו6
6מר

~t'bV 
 VDb~ 6י %ה )עסוי נכוכס טיעטה פוע) כ) כן הסקם ויחונל כנל6 יגל

 )כעמס
 וכ5 כירטס כגללה תכליתית קנס נהכרח )1 ססו6 שהעשוי ר") תכליתית קנס %נקמיסהו6
 לעעוי נכוכה שיעטה מוע) כל הכס הים ש)6 6מר %מודם הו6 תכליתית נקנה טנעסה0%
 %חודה ושינו סעו) נטתי ה5%י6ות טה%חוינ (1bb עוי היה של6 6מר %חודש יעטה סנהשם
 סיס ש)6 6חל %חודש הו6 מכפיתית נקנס שנעסה %ה שכ) )נו היה וכגל סיס סל66מל
 נכ5 יתנהר ס6מ5עי (ס ונכפו תכ)ימ )ו 6ין המליטות שה%מוינ שכית נתקונה %מוינסנה
 ל6 הקדמות יעם לפי ה5%י6ות כל) הנס %חודם שהיכו%ס

 תנוקי
 הי6 %ה סתכ)ית קנס )ו

 ייך bV'1 דע ההטעה nbr 6חר %6רו וזהו השכ) הממלם נכוכת ונעשה %מודש 60י:ו6מל
 (ה מנקל וסנה )קדחות 1tplb' דפס 1ל6 החדוש דעת על 65 ס5%י6ומ זה 5כ5) תכלית)כקט

 נקד%ומ דהמו ~DS( וזה עליו ה5%6עי הגנול קים 6טר הו6 כי ריסונה סעו)סנקד%ומ
 לכ) 6ין סנה מלקיו זולת ככל ושין העולס %מלקי לחלק למרוטה תכלית יכוקט ל6מעולס
 6חר 556ו חוישו bS כי ל5ה כן הקריס תכלית %ה שיקטר דעתו )סי ימכן )6 כיתכלים
bbVשכרקה %ס זה יקחול ול6 ההכרחי סמיוכ 5ד גנן 56לו הכ5 כי שכל 0תמלת נכונת היו 

 דנרכו 6סל הלחרוכה התכלית 6יכה כי מנעי :65% כ) תכלים ע) תחקור ספנעיתשסחכ%ה
 נו תמקול 6סר המכלית מנ"ל והכה הכמלקות )כ) ומשומץ כו)) הו6 "של גה הפרקנזה

 הפנעית נתכסס סו6 ס3%ו6ר %סכי וקוטל עתם עליו כו מקירסנו 6ין 6סר סטנעיתהמכמה
 חלקי הס כ6)ו לתכלת וסקכי%ס והקשלס onsi) onbr)S הכ65%ות ס6ותומ (ה ירכסוכו'
 הטנעייס נדנריס סטנע זולת לחרס החמלה )הלאין נסכרת ספילוקוסיס הניל 6חרנ65%
 ו6ס הענע כי (ה %מכי זה יעמס וקשר קלסית 16 שכלית התמלס 6רקטו' יקר6ס 6שרסס
 נקדול סקנה 16 נו "סר והקדול 6)יו וינילן %סוכם 1D1bS התכלים ידעה שכפת%התחלה %יוסי טהו6 6)יר ויכוין סתכ)ימ סישכי) סכל נע) 6'נו סתכ)ימ b'3bV Sb נסס מכסהי6
 ט6פשר הסקס ש'חסוה %6' עוד %63ס Sbe-,' סכו)) הטנע והוי ה:65%ות נ56ה6שר
 )כקלות 6מרוכה תכלית 6נל ירקה הטטפות מגיע סו6 ס6מרוכה הכונס כי סמרר %זס)היום

 הסוה נעמס נענורו 6סר הדגל 0ו6 והתכסית 56)ו קיום טהו6 6מל 6מסל 6יה5%י6ות
 ה6חלונס התכמת ~nSb מנטל סקימוס %6ו:ת לסי כי %נוקר הענין וכקלו %6ל עויהמתמדם
 עמד החתל נזם הסוים המטך ס%יניס )6)ה 6מרוכה תכלית נמן כי ירסס נכלנו)5%י6ומ
 תכ)ימ לו ינוקט %חודש דגר סס וקין הכ5חייס העליו:יס ot",bs ההטיס ס%שכומ%קוס
 מהקיעה נס ימנ6ל תורנית נהקי%ס )משתעש לו נוח כולס 6לו %גלתי ה165% שפשרו%6רו

 %פ5י ו%הס %61רו הטיס כעגור ס6דס ~nsif ומס השביס כנרינו סל6 וסוטסמי)וקופימ
 הסו6 ה:65% ע5ס כו כוון %6נס נ65% כל כי נעליס %כוכים נפתי פסס )6 ילעס 6חריגר
 ההרגשה נהקדיס נו 6ל6 סיחר %nlhti 6סשר ש6י onb תחלה שה5%י16 נו סכריה6נ)
 כפטלו 6יש %61לו ימדו יעדיו o,~'Sb הו6 קורש כ5%י6ות כי נשכך הסידיה ח6ת)שכ)
 ט6יגו ובת 6יש %כה כמו g'b נכ)) הניכושי הבין יקלש מעצים כי .הבין נו שסל5ון4יס



 נ' חלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאור

 מכס וטו3יס לעיס גכ)5 הלנוטי טס%ין )צפנול (ה כ) ז') סלנ ודקדק %יוסד פרפ 56רו%(
 6טר ה6זס כי 6ף 3פיכיו זכו 65 והטפיס %3)6כיו *%6ין bS ע6ס הכו3)מ סגזלסממס

 והסין לקורס יככקו יען הקלוטים וכן ה%)6כיס הס ענייו כ* פירע ורכן נו %מונלסספזר
 הפרק בזה 5* לנריה %ה זה נפטך %%נו הו6 כי נאספי ככשפך נכותוס6נוע*

~Db 
 ספית

 nb(o הי6 %ה ס5%י6ומ (ה מכ)ימ ננקטמ הע)%יס ננוכו סרנה כ* 1bb ז") סלנ %עה%6ל
 bS וכי סעירה (ית מנט) 6יך יציר .עהו6 %61' רכ 6יך ז") הרג ע) הלנה ננוכומ*6כ*

 ו)%6%ין ל6רקטו' %מוינמ סיכה הסקנה nbV nbg' עיי שסודק ע6יכו )%ה מכרים*נוקט
 ה6מרונס המכ5ימ )דעת ה0כ%ומ כ5 תכ)ימ כי ה0כ%ומ כ) קמירמ (ס כי רוקה ו6כ*סקלטומ
 זה וקין סקנה nbr בעגור סקנות וכ5 מקנות צידיעמ וט)%ומס המכ%ומ סקילמ טעיה6מר
 ססונ סם '6סר מכ5יומיסס 1DM~ סערו נקוף היגריס ירכי) 6ער סעכ) טנפ 3פע 06כ*

'Dbbi11 וקניb1b כי סקמק %ן ענינריו %ה bS לטעונה יאפיק 'bb 6יך 5ך %נ6ל והככי 
SD$Dטהינר %6רו עוי נכובה עיעעס פוע) כל %61' הזעום %ן 6מת )כ5 העקלה ז6ת 
 סנדק ו)6 המכ5ימ סממית נ6ל 6לקפו' הים ט65 6מל %סו7ע סו6 כן נכונהסכפעה
ob6סוים סו% ob 6כ* ססכ) )תנע %מוינ סו6 כי ל 'bb ה6)סומ %מכחם הריטון %6%3ל 
 נכ) ה%כוכמ מכלית סו6 הינליס %ן 06מ נקנס עם נכ) טימע)סו %ס פעo)nb 5 הסכלכי

 אפנ* ה7נריס *סכי) שאנס הו6 כו סטכ) טנע ו*נט) ריק ע) ספוע) היה 61)6ספע)יס
 טסיה שמר סדנר ליל ל3ר מנס  סרנר תכלית עכ) וכקטל ססכSDD 5 סוף הו6 כימכלימך
 כ) יכט) סתכ5ית ינט) 6טר וצי סמכ)ימ )ו 6על סינר קומו 5%%י6ומ ס%כוון סו6סמכלימ
 הו6 וכי %6' עוי התכליתית הקנה %פכי והמעלה נטונ יתועלו o)nb ה7נריס כי והטפסהטונ

 נשכין 6נ) 6יכו זה היס ס)6 6מר %מודע סו6 כן נכונה כעסה 6טר עה7נר כן גס%נוקל
 6על סתכ)ימית טסקכס ל") קר )6 מכלימו כן קר )6 ס5%י6וסו כתו נ5%י6ומ כעניןסמכ)ימ
 כן גס %נוקר סהו6 וצפה %6' עוי קרה )6 %ס5%%י6 וכ56ל ססו6 סנ65% כ365%פנורס
 כנר6 לנר ס6יכו נטני) קינו כנרם יגר ט6יכו 6מל %6לו כגז ס5%י6ומ טה0%וינ עטוו%וקכס

 ה6חרוכס סקנה הו6 כי דגר נעכול 6יכו 6על והו6 נענולו וסכ) עסו) ע6יכו נעני)36)
 נכ) כמכין סהו6 ניגר )ו נפטך (וקמו 6מר _nssS 5%י6ומו 6ין 6קר סונר וסוטסמכ5ימיס

 נענועו סינרים כ) 5%י6ות 6נ) הקנסות בו ייוהד 6סל וסוט 1Db כנ65% ו)6 חכ)יתיסקנם
 ר%( בטלו עד ההקיאות ט6)ה )מי הת63ר כ3ל הנה bb' עוי המבטוס )כ) התכניתתהו

 er )כ)5 תכ)ימ )נקט ירך טלין דע סם5עס (6מ ובמר %6' עוי נטועו נברכו וכגלטילטלנו
 (ס סעו)ס %סרקי pSnS, במרוכס מכ)ימ ינוקע 65 מעולס נקישות דעתו טעם? וזה וכו'ס5%י6וס
 סמכליתיש סקנה סנס *קור ו)6 קל bS 6סר סכ5סי המיונ 5י ע) 56)ו עהכ) זס כ) עם כיבינו
1Vbקנוס ססכס הלבטון הסו6 %6%3ר 63ל 6ער סו6 ו6רקטו' מקול ו65 קלס 65 (ה. מינה 
 6מת bV'1 נ6ר וכן צקוג מכלית נע)ומ נעמי ה%תסלפומ סקנומ קוני עיהיו במעל 6tbV1רנע
 bli~V %ה עכ) ונפר נקוגה ל6עוכם קנה Sb יעלו %הן nDb ועכ) תכפת )נעתי הקנות56%ה
 נמוס כ6ס היגר %קותו ו5%י6ומו וירכיכו סיגל בוסו נטם לבוי יומר סו6 הכה 5זנרפ5ס

 עהמנ6ר כסו סנ65%ומ )כ) לטעונה עלס מה היתם 06 וטרזה הסריס הדנריס %כ3ופניכיו
 %6כס והקמת הכ65%ות %כ5 ו5%3י6ומ נ%6ת ל6סוכס הי6 העלה mb~, סכה הטגעג0כ%מ
 נ65%ומ סס %6כס סנ65%ות וכ) נעיצותו הנ65% והוי סע5ה %(6מ הנ65%וס כלקנוחו

 נעברו התנובל %ן טסו6 נטביל התכ)ימ נסס הר6סוכס מהיה ר%( עוד %61מתו5%3י6ומו
 6יך 6ער ויסו סכ65%וס %ן 737 ינר תסיס נענורס 6טר וסיב %61ר מכ)ימ מקל6 קנסערינס

 סקנומ %ן נדגר b5b'V %ה כ) Ssb )ו מכבית הי6 6ער נרצי 6מרמ קנה גענור נצנר5%*6ומו
 פ71 עורס 16 סמר 16 עע5 ט5ו נמס ום5וריימ והמ%רימ ספוע)מ ר"5 סקצס (6מ כעגורהי6
 06 ויסויג ו%6' הל6עונס והקורה סל6סון ספנים ססי6 ר6סוכס הקנה 56 נזם עיע)ונ6ר
 ע63 ג65% ננ65% נענולו הקנוס כ5 עיסיו ל"5 נ65% צנ65% עכינס (ס קנס סנהסיסס
 לבוי ו6נ5 מכ)ימ נפלות נ)מ* נ5%י6ומ קוי%ות כהוים 6סרוכות סס 6ער סענומ 656*ס*ו
 נ7נל )6 )ו כ0%ך (וטסו 06ל )יגל 5%י6ותו 6ין 6על ה~נל וסו6 06לוכס קנה נסשתונס
 D1b'5bS ה6מלוכה המכ5ימ 56 סמכ)יתיומ הקנוס יעלו ~bS שסעי ע6* ס0)וף נהקטב6ר עוי המכ)יומ )כ5 המב)ימ וזמו נענולו ה7נריס כ) 5%י6ומ 6נ5 06ל 3כ65% 651סטו6
 מכ)ימימ סנה הדנריס %ן )7נל סכה ימיה 65 06לון מכ)ימ סנס יסים 65 ו6ס ו%6'3כ5)ו
 )6 ו6ס ה6מרונס הקנה טהו6 הינליט %ן ~1Db התכ)ימ'מ הקנה גדלנו כנר ערכו5ם*
 קנס הנה מהיה )6 ו6ס )סס שמרוכס טמסים ר") המשל 3(ס קנס הקנוס 6)ם 5כ5*סיס

 סתכ)ימ 56 טיני6 %פכי מכ)ימ טהור נו י%6ר ההשלון המכ)ימ עקויס עתה )פ* כ55מכ)ימימ



נב נ' חלק נבונים מורה לספר גרבוניבאור
 סו6 0סנס (6מ לוטם ובכ)) החסרון טקודס %ס י65% 43 הקמרון כ65% וכטפטסנכרון
 5%י6ומס וקודק גדרה נפ) מכ)ימ hie3 ~מי הוכמה וכשטר 6חרמ קנס נענור ימיהטל6
 עם רק כונה יסויר 631 %6' עול יתכן )q1SD,~ 6 (ה כ65%מ סוכמם וכנר הכ65%ומ%ן

 סגיו) החכם ניגרי סימק %ן עהטיגכו הו6 (ה יטויל כי בקלנו וכנר %מודעסממדשומ
11SSbזס כ3 %%ורינו כעלס )6 כי )י כרקה %טה רניכו ניכל* הגדומי וכקטר %מה %6ר 
 *בגס 6סר ספכיס 156 על )יכל הניל סקויומ הקתילו ו%רו5מ 1tp~b' שלכריהשעור
 ססכס דגלי )פרט %פרט כ) ו%%טפפ )%6מ סיקכי%ו SD סניגור קונ)יס ינליו S~bפקפק
 נגרס דנל*ו נק5מ עי65% נמה שכן כ5 נדנריו נכס טיהיה עם כ5 )%6מ טקכיסבשופן
 *קננו עד ול%זגס ו)קטלס נק5תס ק5מס דגליו )הצנם ס%פלס יחיג סוס nnbSטיקכיס
 נעניטס עמס גס ופה דגליו נקלת הגלוי הקמת עס נכבה %קכי%ה דוטה 6סמלולה

o'bSD)o~tt1Sb לניס ינליס נו וטנ165% כקלס נקמרים O~SA% nbb) (ונככקמ* לחקמי כן ע 
 וסי6 ריסה ע3 ועצה קיג 03 6י1 כוצה זסנ %נורת והנה ורשיתי ז") סרג דגרי)תנין
 שמרונה מכלים סם 6ין הקי%ומ דעס DSV~ )נ6ל (") הלב ב6 )6 כי סלאמי הבמלוןהמכ5ימ

 %מצק ק"ט נפרק נ6ר נעצמו %טה רניכו כי סכרנה 6מר 6רקפו' דגלי %%נו נעקפו bSכי
 כספוט Sb ו%ימקיס יזר ה6) נעלס נוגעים הס כי גס ה36הייס העכיניס נ%036כדיגו כפי קמל דלך וע) נל%זיס זם יגל nb(o וסכ5ימו וקורסו העולס מוע) ימ' העם כיי6סין

 שמרק מכ)ימ טס 6ין סקירות %6ונמ אפי )63ר זה ולצה כוכמנו סי6 וכוכחוהכ65%ומ
bSb(6סעופה כססו נענורו נכונס %ממדטמ תכ)ימ סם וסבין ימ' ה Ssb (36יו טנ ככ 
 הקעמי 6טל ('ל סלנ יללי ויפולשו ע%5ו הו* 6סי לסוכו Sb קב הכ5 החרוט כפי גס*מ'

 וכו' %סיעומ 6חמ )כ) סטנצה (6מ מנט) 6יך )ך %נ4ר והככי %6רו olnb ונוחר6סינינו ינרי %65מ יקכי%ו כי %מכתמו SD הכ) יעמוד ופו 6קפלסו 6טל השוסן זה ע)ע)יסס
 סמכ%ס 16 סרטון (ו)מ סוע) 5כונמ %חודטמ הכ65%וס )כ) %סומממ שמלוכה מכ5ימילעס
 יל%וז נגר6 737 "6יכו 6חר %6רו וכן ומיסו העעוי נענורס ומע) הכוכה בו שסניטהע)
 זרך שנין זע הסיעם ז6ת ונחר %6ר עוד עצו) ענינו ר") נצלנותו 6סר הקנה 6)נו

 וצודת נעקרו הכ65% זו)מ )כ) %טומפת מכ)ימית קנה ירצה סנ65%ות )כ) מכוית)נקש
 6טל עמס סנקטרומ הר6עוכס 53ורס )5ורומ 6סר ס%סונח ה5%י6ומ הו6 6סרס5%%י6
 נ6טמ צולתןסי6

 ותכלימי
 טו6ט' דעת* ע) ימכן )6 כי %6ל עוד נ165% ועגולו 6טל הלצמק

 כן ככוכבי טכעעה ע) ירעה השביס מכ)ימ%ס
~Db 

 13 נמם7ט מכ)ימ עס ויביס סיס סל6
 S~b %6מ זס %מודש התמיעות עס רק כונס בויל 63 %6ר הוי הסריס נסמ7טונענולו

 סט%ע נ(רימת כעכין מ%ידימ סכוכם 06 מתידי %6מי ר") קגו5יי 16 התוני חדוש 06(ס
 כולל וזה %סני נ"6 נפרק שכזכר כתו ספי)וקופיס %ן ס6מרוניס סנוורו כתו סיום)פע)
 %6' עוי סעכין הנכם 6מל )%)ומ כמינם ואן נקש עס טען ו6ס עבו טיקוסק %סהתל

 גיס ננס העלצות מגעת סו6 ס6חרוכה הכוכם כי סמרר %זס 5היומ ס6ססר סס)סוטיססוס
 סמכ)ימ סו6 עסר6טון הכס הרבעון ססלס 6) )סי%ומ כ%6מ השאות גהגעת ילעס כיקונו
 הקולס נתקני) הו6 6טר הלמסון המומר סי ו6ו%' ס5%%*6 וקמלי ה5%י6ס רזי )ךולגסס

 על )שלניע נטנע )סעתוקקו וימנע ויפעיפ ילנט וסש)%ומ סקורות )מעירו סקר*הר6עונס
 ס)נכומ נעצי הכיע 6טל העליכיס %גדולי 6מל עזה עד ט6מסל %ה הלעשון ~blnSVeע*קכה

 )6שר %וטגמ מגיע כנר הר6טונה שהצולה 5ה%6ין 6ו)ס ע) כממחו )גן 6סרהר6טוכיס
 וכקטו %6ל עוי ימ' )6) וה6הכ0 ה%6תימ והענודס וסזריזומ וססליטומ ההחנודלומ*בחרו
 יר5ס נכנעו )5%י6ומ ס6חרונה סתכ)ית nSbb מנט) הקימות דעת )פי כי 1b1Sbהענין
 טסו6 הקלוס רצון טסו6 (ו)מ מפיד פעו)מו היה כשסל נסעו)מו קנס טמטמן *מוינ ל6כי

 המכלית ננסיכמ סעכין מיגיע %נצתי בסכרם שפער 6י (ס 6מר %6רו וסו6 ע%5ו וסו6מכססו
 ע) רעמו גצה והוי ס%6מ וזהו חכ%מו גזלה 6ו ית' מטס ר5ה כןכי

 סנ6רכוהו %ס שסוי
 (b5% )כ) בחרון טמכ)ימ נ6ר הכה הסוט הכ65% ע5ס נו כוון bb(o כ65% וכ)%63רו
nnbb5%י6ומ %סי הו6 %3ה נו יאה ע%5ו( 

~Vb 
 מכ3*מ סו6 6טר סר6טין כנ65% )ו

 כ* ושקיומו )סממכ%ומ הנ65%ומ כ) היו נענולו 6שר והוט סתכ)יומ )כי הבפרטס%6מ*
 )כ) סל6שון ה%סעל הו6 כי ע6פסל %ה %%כו ניקמת הש)%ומ הגעת ט%6' כפוהכוכס

 נר וסקשלס עסו %קכי%יס 75% הכ65%יס OSD גס nbbs מכ)ימס סו6 הים ו)זסהכ65%ות
 עי*וסק עה כ) י%6' ו%6ל (ה ע) ללז עוי התטונות )כ) כו))מ מ%ונמו כי 7טומווסלמס
 כך הלבטיכם צולמו עטני כפו כי ע%5י הו6 6טר ילבה לבוכי )%ען עסימיו %6נס5פעו)מו

 )6ער פילטו וכגל כפו כפי ט6טערהו כש65 56י ו)הד%ומ נמע5ס 3* כי ס6מלון מכלימו6ני



 נ' חלק נבונים מורה לפפר נובוניבעו

 )6 ננקט ו)6 לדוכו DS~ ימ' %%כו %כון כלו blb'5MO טזה bb3S'1 וניקוד %61ל )ופייס
 ה5%י6ום מכ)ימ הו6 טסו6 הכס עמעומו הו4 6טי רטונו (ו)מ כ)),יי5ה 6מל מכ)ימ ו)6עטה
bb~ש)6 כתו מכס לורה דלך ע) ו)6 טמרת ע)5 )ו כבקק יל6 כתו 6חר מכ)ימ )י כצקט 
 )6 כן נענורו הדנריס וכ) זורמו 6מל )יכל 5%י6ומו 6י1 הו6 כי ימ' %nmbtS תכליתנצקט
 6טר מכלית )ר5וכו וקין סחכ)ימ הו6 ורקונו ע%5ו הו6 טילונו 6מל רכוכו מכליםכצקש

 סיטריס נכ) סכ65%יס כ) )ס5%י6 עציו טהו6 %ה ע) ויממזם %תחמס ל) הממדםנענולו
 ס%6מ Sb והיסיר פקך כ) מקיל והנה קים 6להי כעין סיקור ימ' טנעס כפי Sb'1להד%ומ
 כמי כ65% כ) ויכין גה יטעם ו)6 ע%5ו כטידע טס6יס טיילן צריך כן ו%6' סיטרכוך6טר
 עז סהו6 התכ)ימ bV 13'1 )%ה 6חר מכלימ )נקט %מטנומיו ימנ)נלו ו)6 ינופ ססו%6ס

 הלדיק (ה היה )מה כן 6של ט,קפק עד ה6דס %ין הו6 כצו ה5%'6ומ זה טתכ)ימט*%6ר
 סמרור 5ורמ כי ייע י5ו התכלימי השכוון הו6 סריס כקלו נטונה ר6ה והרסע מרע3(ה

 מע3 כ) כי צ%טסן והכ) )ו %קול %ויורחו טמעלס ופס ה76ס 5ורמ כפו נעליס%כוונם

 נפוע) הסתיטו ככמינת גס המעוך נענור ל%ענהוי"
 טפין לחה תכ)ימ )נקט 11Wb והוי

 תכלית)ו
~bb 

 מלקה ו6ס %6' ולכן ע%5ו הו6 6טר פורו הו6 6סי 36הי נר5ון כתסס 5%י6ומו
 ושע"מ השיון (ס %מכ"מ ו6מ" %סטכ) ה%וטכ) כסתחינ התחיג כי ה6)הימ נחכ%ס%6ות
 נתמקם ול6יכו נשקלה בנר סם ולין לרפן טק)ן ר6טיהס ע%5ו ומה עכיגו נכ) הכססיפר
 וע%יימ נע%5ומו הקים העלס נהתח)ח מקר כקטל )"לקטו' סטנע ט6חר %%ס סז'ה%6%ר
 התכלית b'on ועל הר6טוכה הלורה Sb סהי6 נחקילה ע3" 6טי ע)תס וסו6 נוס%קליס
 עתם והוט (%ן tbb טנדרט קל ל6 6קר והעכין )שוכו זה %61' כעלוס הבטות eS~Jסממי)
 זה %סוס סו6 6סר הצנר %ה הו6 מתיי והמדטיס הקוד%יס נו כנוכיס והיו ילוטנ(%כיכו
 %ס הוייע כקטל טסו6 )פי הדרוס (ה עכין והגדיל (ה %6' ולשנס רטד 6נן %61'סע5ס
 )היום סנ65%ומ לכל הריטונה העלה הודיע כנר הנס העלס (ה 0%ומ סו6 6טיהיגר
 ס%6' כסו והחדסיס הקוד%יס קלו )6 נעלמו ועתוק כטנע הקנביס לכ) ככק4 ס%נוקט(ס

 האחרון והמכ)ימ הנ65%וס לכ) סל6סונה ה5ורוז ידיעת Sb מגיע סדריטה ח6מטיייטיסו
 קנס סו6 6טר ס6חלון העלס והחחלמ השומט הגטם קולת הי6 לורה הכס טסימה )%הכי

 סע%5יומ 9bVS O'MS~il והנותן סע%5יס ט6ר הממלת הו6 היה ה%ומטיס הע%5יסט6ל
 נעלבה הי6 האמותה טה5ולס ואפי ס"מלוז ומכליחס ה6חלונס 5ורמס והוט הנפקיההוה
 סת6ר ע) (") הרג הממי) ולכן החכ)ימ %נוכת הי6 הלורה %נוכח היתה הלחווןסתכלימ
 מפעול 6) 16 מפועל 6ל ל%ענהו ככוי טונ והטוס טקייס כתו Ot~p1הזם

~Db 
 טהפוע)

 Sb )הגיע נ6ריכומ ממנוכה %ן tb~b מכריחו נתכפת סטל%י' ו%נוכמ )המהו) ע%5ומהו6
 6ל שיגיענו ו)6הנת המכלית סו6 הים כי ע%5ו 75% ס%נוכה (6ת סגריר ית'סבכנית
 חוסניו נמ)מ הו6 כי רנ ויסות ע%5ו סעור כאלתו %ס%סועריס יחייכו והול העוגסמכ)ימ

 1 יט קוהני )סכמי) ט%6'כמו

 טנ%6ר כתו והו6 וכו' הידס כן גס נו טיחנונן טיליך ומתה )ותר ומתחיל רע צו יגעל6 משי סו6 %3ס כי %נואל הו6 ו6ס הרע נזה המקיי (ה היה ל%ר1 לט6ו)6ין עי ה5%י6ומ מכ)ימ ה076 היות ה%כע נו ב6ר )פכיו 6טר עם נקסם המרק זה י"דשרק
 ר6ס עתו וקעתך סו6 6יך כאלוה סטגחך )7עמ מרכס ob ירקה טייס גובס 6)וסה)6
 הו6 6טל הטס הטגמ רוחק על סלקיה מלתי טייס %גונה ס)6 שערו והו6 טייסגונה
 העלס %עלת ניניהם ססמרט 6%סר ואשנס וקטרו וכו' 6חר כי %6רו וסו6 )ו ושיומק%כיעו
 כתע5ס 6סל עם נקופן סע5ס נרעלת %%נו הצילו על %ורה %%נו ורחקו הגור) ויהיה*ל5ס
 הסחות 5%5י6ות נקנסו נתקר 6טר האעוצה טיהיה 6%י לחוק הו6 הנה הגוד) זה כ)נו

 ספוע) יעטה 6יך כי העולס שחיוט טכ%6יכהו נמה נו יעכול סט6לה nbtV דגל קוףכספל
 מוגו) הו6 06 סכן כל מסמל ממחות 5%י6ות נסנין ונמעלס נטעור סגרו) הכ65%(ה

 ירותו תכלית כפי (ס q1Sn ע) )פרסו לי נרצה ול6 המקוס נוס 56לי סמונן (הוי(6יטיס
 סם7וט 6חר הסרסך דלך על (ס 6מ' הנה התטמר %זה טירתה %ס כמי זס q1Sn (ס ר5הו6ס
 יבל* 6%טי ירצה (ה מסכי ו)6 6מ' עיי העניז (ה היה הפירום נזה כונסו ולוב wb'ולכן

 ט6טר 16 3(%נס ההיל המכמה נטללה ס65 סהס היורומ מכפי הס משסל ההםכעכי:יס
 16 שתמ"ס נלאי סהס )%6מ ה%קכי%יס נינריסס 6ו%ר ההס הדורות סכ%* %פיהכעוס

 : נדנליו והתנונן כו' "נ) כמקלהכפלו
 הה%כע כי היומו ס%נע הו6 וטנעו O'o טנע )נ%כע כי ילקה o~p טנע לנמנע ש"וסרק

 )מסור הקרות 16 )מכס החכמה %ט) ע) )%מויל כאויב הנקעיבע




