
ננ נ' חלק נבוכים מורה לממר גרבוניבאור
 זס SIS' כי לכלב עוצי קים היומו הה%כע והוך הטנע וזה עור הו6 נהה )עורוהעורון

 יהיה )ו כי היומו ס%נע והו6 3ו הו6 6טר %טנעו כלל המתנותו 5פטר 5י כעכע יהיהל6
 D)M'V טנעו 6טר הו6 הנתנע וזה נתנע קינו הנה הקסטל טנע 5ל %טנעו הסמנומומפטר
 סטנעו ולפי bV ~VDb' הו6 הנמכע כי המוחלט השעדר כמספט מועל מסעולמ ענוהיותו
o~pטיטמנה לפטל וסטי נ%וחלט היומו סכ%נע הו6 הנמכגנ %6תח כי ל"ל עופי קיום 

 Ssb ג%נע היה ל6 סיסתנה 6מטר לו כי%טנעו
~rDb 

 ניכלת הסס יתוקר bS זס 5Db' הנה
1'SD6לפטל 6נל נתנע קינו עליו יכול 05 כי %טנעו ולפכותו 3ה%ל6תו יכלמו תתלה ול 
 הנמנע נכלל סתכניקסו תכף S~b לob 6 הנמנע מכם יגר זה 6י תסיס ob מזהרועתה
 וזהו עליו ניכלם ית' ססס בס יתוקר סל6 מנו וס%יומזיס סנ%נע DDVb להו7וחתוכרח
 ה%וטכ)ומ ינין "bS %י b)b יסכל ול6 כלל העיון מ5כטי 6מד (ה על חוקק 64ין%5רו
 6י סהו6 %6רמ כלנע סהו6 טימרת %יי כי יחד טי5דקו מפטר 5י והטלילה 3סהסיונכענין
 3%ו6ר וזה למטרי גלתי וסלינו רפטי 6י טהור %6רמ עליו יכו) טה6) וכטת%5לשפטר
 סהמחי) לפנינו היו 6טר התורנים blb(' 6חד ע) לספוק ורידוי וכו' המחלקת מקוסושכנס
 ו%6' %לילתו וימה חיים לרסיס מנרי ע) התולניס נין סמרינס בעת המולה כנגדנתגלמו

 סטם ימ' ה%ופמיס כגגי עלסו המלק זה כי %61' קיס טגע לכעכע מלק על כיס יהסה)גי
 %ס על עליו סידנרו היה טונ ויותר דרכו יורה ה6ממ כי לנותם %הסכי) %ר6ומעיכיהס
 נעמס ולtn'Sbb 6 כליש והם )ו יגלים 6ין הסקל כי טכוסו %ה על 37רו %ס6ס כוכוטל6
 ונפירוסו ההענרה נסער נובליו סנ6ל כצו הנשנע %כת 5ינס כי ה%ופת'ס כנגי ההוטהמרק
 מסמך %UDV כי 6חד %שמטס והן נ%ומתיס %דרגות טיט גס הקנ"ה התנה מנהל%6רס
 הכוכם olnh 6נל עזה קיים נרוח הים 6ת יי' ויולך כמטסט קינו יחק נלי געתה %טסהנחש
 ל6 %קרה ג%לי6ות שהטופל ולע"פ ללז עוד הוה במלק נכל %'וחד ייוט על הפירוטבזה

 יללה ה%ינריס %הקימם יונן טזס bb' כי זס על העמייני ז"ל 6ני לזיוני וכו'3נוס6
 כליון %קרה ינל6 העולס להדסיי הטס כסיריה כי %6רו קלאס כי סם 9bb)V %ה עלנזה
 ושע"ס %6' וכ6ל1 הנה רמז Sb' ועל העולס %לעות כנגד ההוט מכליון ויהיה ננועץל6
 העיון לזה הכיסאו ל6 הנה ככליון %קרה והוט 3נוס5 ל5 %קלס נכללו נ%לי5ות ס%6' %?סיט

 כי 5%ויר טהו6 6מר יללה תמסי סהו6 סי5ירהו ענין (ה ג6י וקבלו כו' סמירת 5נללני
 הליור 6חל נבטך הדגר 6ין כי הענין ט3ע DS' נצנע טהו6 6חר ועמר תפטר %לוילכ3
 ו5ס וכו' ויט%רהו הסער (ה סיגול 7נר סס ים כי הסני ר") הלויק הו6 5לו %סני 6ח167

 נסכי 16 סעדיה 3כח הלפרפו 15 הענין (סגחינת
 יונדל דני זה ונלי בשכל קפק 3ל6 והוך

 וסחנ6ר נעלנו הנ65% טנא עם ה%קכיס הו6 התוסכל כי והוך וה%וסכל המדובה3ין
 והעיונה המואכל נין %נייליס עלמו נסכל 15 ההנדלים לקלו וכדומה ממקלי מןהעלט
 6ככקגוריס ט6מ' כפו %עורב ר"ל הכונר הו6 כי מהיולי %ן %ופשט הו6 כי הקמתוהוך
 גיול %ונע טייער כפו סונכסג כי טסמעו לצה המלגל 6חר "~olb ימסך )גלמי (ס כלו%6'

 הגיע כה עד כט%6' י"ג פרק סקיס %ה ע) רמז כמקו לקות ומן ס6מ' וטה ה%5מ%הסגת
 מרעות 1SbS ה%חינ סן3ע נזה ס%לי6ו 6קי ה%לי5ומ כזה הנורץ שהללו עד ההמוןטעום

 יתומו ו)6  ימיו  כר יכקפוהו 6סר סתויך ע) סיהיס מהנגמע הוbVb 6 %7יונס לפיהגיולות
 סיי%והו %ה להעיר ול6 למעיר %קנ) גלתי טיתהוו עד %קיל %קנל נלמי %קנלויהיה
 כפי שנמנע סכה הנה ט%6רתיו %ה ע) רכז פועל %פעל tb1(o ו%5' סהסליס ובהט)%ומ
 גס וגו הרע מועל ",Sb יהיה ל" ולכן פועל ממעל ואינו לטנותו ה36 יוכל ל6 החמרטנע
 הפרק נוס נו שכיון טלטלנו הטיוחי הדרום 6) ויתיחק טלסניו מה עס הזה הפרק נקמרכן

 נעניני נ%6' ובינו טו6 חמלת טס יט כי כבסרס הפרק זה קיצו יסרך) חכמי שיהיהואיך
 המתיחקיס כ%סמטיס S~b הכמלאות נעמני ו6יןהנ%כע הר%וזיס התולניס במלו 5טרהאלהות
 ירחק ל6 כי ויו%יהס nSb ע) כס%6' ז"ל סרג הטינ מ5י ומס וסידרו נעסופו לנדנ5להות

s~pnהנמנעות הנמלאות ט3ע %ידיעת סערוס סננהל : 
 כנגד זה Mb' 6חד נענין יויע סכל ובחרו ולובה %כולת יהיה 16 תטיס ושלם ש"זפרק

 ילך על העוינה 6חר eb)pn הזכיר ול6 וייעס טיטיגס סו6 כן ו6ס%5רו
 זה על הדריסה תמול ול6 ית' ה6ל ע) נטולו לסריגות %העזינס חלק הו5 ו6סספחייוס

 %ן מחלק והוא יילה סייע %ס לכ) ה%חויניס סט)סה 6%)ס חלקים טטגי וקטרו %6'עוד
 ססס %פני %6רו כו' 5ל5 כולס סח)וקה מז כט6ר )6 כן 6חר %6רו והו6 סר6סונההחלוקה
 נלתי כשלאס ובכחנו %6' ננוד יוכל סל6 וסו6 לבות 16 יטגיח ול6 סיוכ) 'רלה רעות%יות

 טונ קרול מקויריס נלתי נעלוס ואנחנו יללה ט5ריך %ה למי והקט %חויניס ול%6קויריס



 נ' חלי נבוכים מורה לפפר נרבומבאור

 ל6 כי הטב) עימהנסו %ה כפי ל"5 )הקס שמויניס ו)6 לע וללע טונ לטונ הי" כינעשקו
 כ* המפעימיי espn ננחיכת ספליך %ס 3פי כ%שכיס 1)6 ולמערס הפוניט )סכליםיעות

 ואציר *bab 631 הכלגאפ ההקומה %ן %עיקיס Sb )6 עו(ריס 56 יצטרכו סמקיליססחכ%יס
 %6תת פ5 ל6*ה העכית ממלוקה %ן השביטי סחבק נבטו) ל") נוה כן 06 הקנותסהתיחשוח

 )שוס ו)6 5י צטוס 6ותס יודע nSs~ סיומו ע) ר"5 סל6סונה הסלוקה %ן הרבעוןהמקק
 הנימס וכו' 6סר סו6 )עיכיהס %קודרים נאמי היוחס ל") סעכין זס o'V'b מס נמסקנה
nScn1 הס כי קז%ו 6טר עם הפל' (ה קודר ורכן ה61מ הגבורה סקרה )דגרi1Sp' הקניך 
 טימא V'b וכ6)0 כמעב וכי הי6 %ה ס5%י6ות ממכ)ימ עקדם %ה 6חר סז6מ מקרס)דנר
 מס וקין פוחד קיום קים טבע 5כ%כננ וכי הע)יוכות הגדו)וס הנ65%ות נעין וכסווכו'
 )המרפס וקין %הס רעומיהט 6טר 6יס %נכי o~V'b נעכיכי ה5%י6ומ נוחכיס צסיומסהו6 תהיי פקו ויותכו %פילים שהיו נסה קכ)ותס nb(11bbs o זה ע) רמז וכנר רחקו65וש
 ~רקן %וש נקרנו וכנר %6' ולזה סוע) %מעולת ופיכו המתר טכע %סכרם 16 %הס 6)%6זס
 כי ס6) יייעמ %6%מח לדרוס זס S'sV3 וקין הקוי%יס נסרקים סו6 זה המר כי נזההורס
 וסכרם הקנוס טנפ כפי %קויר הכל כי ושכמס עזינס )טס וקין 6%י גיו)ס קלסהו6
 י7יעום רבוי יסים ט)6 כדי 5ד נטוס ע%5ו זו)מ דנר יודע ס6יכו ט%6י הק"מ o)~bהמתל
 ע%5ו כשיעכי) כן 06 כועס סכ65%ומ סו6 %ס נפכים סל6סון הים כקטר כי %6ר סו6סכה
 שקטרו רטי 6נן 013 סליליך וכצר %טונת היותר נשופן שיסכי)ס רק כועס הכ65%ותיסכי)
 ייע 55 הכה לניס ידועים 6חת נידיעס ידע 6יך oltb סם נקדרו והטיב סספ)הכהפ)מ

 שיסלים טוי תכריתו SD להעתיק יוכ) יען נפתחו 1") הרג הטינ 76%1 ית' הוblb 6זה
 ו %רשתיתו7נר

 גסס יעית ם%ש כסשג0ס 6יס נכי לעות 76% יסגל ו6מליתך 5%ער ר6סימך והיה י"פרק
 לעוס עמס וישעל דעומ ק5ת כסיקסל כונסו כו' עהס ר") קיו%ומכועס

 ttbV שמעג 6פיקורוק יעם סו6- הלחסון סיעם וסנני6יס. המולה נזפן טסיו ילעסקיו%ומ
 %ס%כמישיס הדעמ זה שנעטי ו6חטוכ הפוע)מ נקנס כפר כי O'aDb ו)ateon 6 ו)%6קרל
 1Dp~b' ניל וכבל יוכיח %)ס טהי6 פירשנוסו ו6ס 6פיקולוקיס סכקל6יס הס הס ילהשם

 )ק5מ ק5ת ונ6ומיס bb1 ot~lbb משיסייט הנ65%יס ימיו )6 כי ס7עמ (ס סקרומבתופת
 ושכסיג %קרל 5%י 6נ5 נהזי%ן ש6יכס (ה כ) יורה 6על המי נמלקי סתכלימ Sbו%ני6י0

 ילעס ה%לי6ומ טנע כפי הי6 טהטגמס מוטנ עריו6 6רקטו" יעמ הו6 סענ* הדעמ וית'.ית'
 כמוס וה64% נתין V'b~ 16 06 וסת%זתו ס5%י6ו0 הנע כפי 6"כ הסמ7%ס סי6 הסטגחסכי

 t'bs ט%פ%יד כפו סי6 הישמיח וההעגחה סהטגמס הי6 טהו6 %ה כסי המין V'b'טופלות
 %ס נ5%6עומס יר5ס הסים סהסגמס %ן כן גס עופע וקירו (bSn %ין )שכ) מון 6יןכי

 כל 6יט* נעכיני %61רו כעתיד יסיט 6שר והו6 כו' נו יכהיג 6מר כח נו כתן %61תסחינ
 ופניניהם %ספו)ומיהס סיסיגס סטה ירסס %ינריט ונשתי %ינליס' מייס ונעלי ס%5חיס %ן%ין

 סשגמס קליו תמובל ס65 ר") %נחיג נהנהגת 65 ינילן כאסר נעקרה הסוהסמע5ויומיהס
 למסיי ו)תכ)ימ וס%קונניס מקנות וסנ%טך הקורס בקדור ול6 המזלג יעלה 6סר כ)קלסית
 )Sab 6 הסזי%ן %טנפ נסס סיתפרכ %ה וכפי והע)ו)יס הע)ומ טיסיג %ס כפי Ssb%יוחד
 ע) ס%קלס גסתהוו0ס כן גס יתעלג כגל ו6ס סו)נליס יהיו )6 כי והזדתן לתקלהסימסוו
 סימערג שיסויג והנס ססכרפי סטנעי ספקים זו)מ נתקלס יפוזזו כנר סס כי ננמילהט6יכס
 המהוופ ו6ס והכס מכרחי %%בו והתפקד כלל סכלתי מננו הסמהוותט כי נסמהוומסההזדתן
 טוכע *כו) כנל נזה הנס והגורה סמאל מן יחק יש כי נתקלה שינו ה076 מרעה76ס

 לק %כהיג ו)6 %קדר ו)6 השגמה נעי (ס וכ5 נס%ירתו וכן ניקרה 6ער כו יעורנ נט)וזפ נשפטי כסכין שימהוו קוים ימהוו %%כו 6סי ב%6ממ הסויות' קירות יסיו (ה וקוטי %נטל16
 שינהיג %י סכ3 הו6 ובנושל ושעלו ונהטגסה ניייעה טסכ) הטייסי מדעת השיכיס.טטו%ל
 ס6עפליס כס וזמו יכהיג עידע %י כ) 6ין ו6ס ינסיג bS ידע ט)6 %י ולכן ילקה ילעכני
 טל6ימי )%ה' היעת bf נמו) ע3 קטן %6%ר סנריי וכנר הגזרה Sts' והם היט%ע6)יס%ן

 נו 6ין 6סר הליון %ן שתנין ורידוי מזיכי הסגמיס 6טל סכחכ%יס )%יוחי קיוצו ע)%5%ר
 ו*עליך התימרות סנמילה פכין ורכוכה מסוט בליון ה06י וילקה ס%קנ)יס סכי ונכחוהכרם
 הור6תס כי 6)5יג גן 6נוגכר alb' כו' ססכהגה bb(o הסני ע) ס6מד וינמר הקומליסטנ*

 נ0פ) י*%' ל5 כן וע) %כווכח שכסיס )5ד הרנה סמפו)ומ קרוי ע) נכ35 %מורק%סהיותר
1Db~1 ולהנס סנסגהbb' (נהכסגת כפכין %ס תכלית נסס ורבוין הלנט פעולות מצור ע 

 השייכוה )הכהנת תרתה כי העולס %כהיג שהול הלקוס ע) י%6רו כן וע) וה5%מ%ותה%יינופ



נד נ' חלק מבינים מודה לם18 ברבוניכשר
 וזעסר המבנוזי גהכסגמ )סוגו כין עד גשור 3טמו4 רצה הפילוקופי6 כפי ו6ס מסאןכש*
 ולפעל הנמל ")יף ע) טיע%וס 6מר יאה הנ%נעא )עטומ ע)עו plbU'V ויתכןויכשלו
 והנמנע, הנגול ע) ויגשו) טיעניע 6מר סוג ויגוחכו שומו ונערס ונעגט ס5%ומטנקים
 יכלת 3ע) וטס6דס 7נל כ) יזע סהעס ל"ל ה7עמ %(ה הש ג"כ וס%עת()ה הרגיעיהדעמ
 3צולס )טונפו הו6 מט6 עליו ס6ין %י וס6ר*נת המכמה 6מר כלסך 6נ5 עו) טסועין

 ט3ע 6מר נמעך 6לסטו' ט%6רו %ה כי ארו וסטמכ) 3ל*ס כ) שכל Dtpn הקב"ה 6יןכ* הני
 (ס טי%6' נ6סעייה 556 ימכן 6% וסטרו היכומ 6חר כ%טכמ ה5%י6ומ 6ין כיה5%י6ומ
 גס וטכסו וארו קנין s~a )כ) י65% קכין כ) כ6)ו (ס 6ת וקכ5 המקק (ה 16 ידעהפלט
 %3ס )מצירך יעמס כצנו וכגל ססטנס וס64 ירקה סהלמקס %ן טקכלו %ה ה%עמ(לסכן

 יכרם 3ע5 ומהריס י3ל כ5 יזע ית' טהו6 %משיכיס טהס %פכי %63רו גסס %ה ורקסעטעו
 וכסתת3וט הל6עימ ע) ס6מרימ סגייך קמילה טהו6 המביננומ נשענה טימ63ר )%ה ~b'sוזה
 ארו סמ%יטי הדעמ ההלמקס. Sb מקטלך ו)6 עו5 מס י6ין תריה יכו)מ נע) הקלסכי

 כארך ו)6 עטיו מפ6 טלין %י הכ36ס וקיננו ע)יהס 5ו סט6יס היו כי הלין 5י ע)ססכ)
 ול6 פעו5ומיו )פי )6יס הרידוי 6"ר כמעך נזין "כ) כי ס6יס עם הכנלון הטכ)5סכמיס
 יל5ס גשור אקרה עסו6 6רקטו' on~b יחטוב וארו היכוסח יקמור ס65 מידיעההזכיר
 %ס וכפי וה%קובביס הקנות המיחקות כמי סיתמת %ס כפי 536 %כהיג ונסי %קילג5י

 כפי ואיל %כהים %יזע ר") 5בי )ילון נפטך ססו6 ואלו ונקניקו הה(%7ן %טו3סיתעלנ
 3סנסגתו מכסס ויע ו%קלר %כהיג %יודע למכשה כשסך טהו6 %61רו גלוון טעם 61יןסרסת
 להענתו הו6 השקטי הקיול %הפך קנאה נעלה עזיהם ומרפקים Dn~b %טיגיס 6נו61ין

 פעו5ומיו לפי )6יס הרידוי 6חר נמסך סהו6 מתוריי ה7עמ כפי לנמנו ינחטו3 הנ6נעורס
 הקון סככק 86י' הון 653 יקורין ווין b.DD 653 %ימס ווין סיקסו וכפי יטעו כפי%3קפר

 %טסט דרכיו כ5 כי המעו)ומ כפי ויצניע ויגרוף ירקה 5ע7יו וכל V'b ירכי ע5 שינייכ*
 כפי ונסמור אדה טיפעלסו %ה ע) )פעולומיו גווו סכל כי )ו %ובדין %ויד ט76סונפיס

 סג%ור אקרס 56)ו כולס 56ו %דוריס הכלתי מייס ה3ע5י כ) uDVn כי ט%6' יסה%צליי

כלו-טחט3י
'1Dplb 65 כקיטס ס%6' %ה (ה יקמור eibVn החי כשמט מע6 (ה 63י עליו 

 טסו6 6מל הסרמקס ז6מ מקוזק הכה כי כו' %ססלמקס כ5ו טוה עליו ו%6' שזירהנקמי
 גורס ו65 56הי רקון עס וקין טירזון %ה וכפי ג3ר 67)יס כל S~b %כסיג 3לי ל"לשתקרס
 נקכ5 אנו Mb' וסכן מפ6 ג5י %וס בצ) והכובד סכהרג עמקיי ע) כסקל הקמק 36)6)"ימ

 הטונ הצע היום הו6 ס%ונמ כי מהערכה 55 דרוס הו6 ו%63מ ססו6 הדיןנופכי
 וקטר הסו6 הענין ימיר סט6 ב65 גדועות 5רומ 3ו יחקו 6%ד מט6 סיר6 נ%צסיוסיטר

 סקפר 6מל 6יך ל6ה וכו' %ס הו6 ס6)הי נהשגחת ל") הפנה 3(6ת 6ני6ש%ינהו
 סו6 ימק (ס 6חר עוד תורתכן דעמ ר") ו%6' קעל דעתבו ססו6 %61' הקמיעיסיעת
 מכמינו והמון הנמ6י0 ו37לי התורה יעת קמרו 6חר 6ני %66ינסו ושעל י%6'סמפטו
 סקפק (ס )ך יתיר וקטר הנני6יס וינוי המורה 7עמ 6מל )כפסו 7עס יחק %י פ)שתה
 3(ס )ך רמז כי סנ3'6יס וקפרי התורס כוסס טהו6 )י סהמ63ר %5ה הנס bb~1הו6

 6סר וסו6 הכני6יס וסינרי סתולס %ארי הגמעתה וממקת הרונן הו6 המריעיעסדעש
 5ו סל6וי העיון olb~n 13 ויעין הלתמו SD סעכין יונן כעטר o)nb הרנכיס הצוןינייתו
 מלחס ולס לכפפו ימד 6טל סדעמ (ס הו6 הכבי6יס וקפלי סקס מורת עכוכמימ63ר
 ורטית כדעתו ה%יומדומ ה%)ומ הן הן המאיטי הדעת בו כ)) 6על נשיאן שהןסל*א)ות
 עליו %6לו וסול נדין (ה וכMb 5' המליטי 3יעמ (ס וכי כן גס הי6 סי6 עזיוהפקוק
 נקטך רע עי %טו3 עיטיגס ויה %6' ה%6מי סיעת וננה %מפט פלכיי כל כיימל
 קוגייס %)ה הי6 כ56ו וס%טמט סיין כי כלחה %ספט דרכיו כ5 כי ס%6ל כקו הנין6סר
 סיעות 1Sb  סמי 1פי  סיימליימ  בסלרליס ומיומו גיוסי ימ' נסס כולס ימוצרו51(ה
 כ65% סהו6 על הכין %סניהם ס%קו3ז ויסים סקוג מפסות יכנק סייעת כתו טהה573ולפי
 הסנדל כפי 3ע5ינו 6מד י3ר ר") 6מז %ין וה%ספט היין ימיו כן נעינו 6מד 3פע)פעוט
 כי חס ס6עמ ניעת לנרצה ס%ע%יד 3סכד) נסיו3ד5 6ח7 ופין הח%יסי 3דעמ 3ו *ו73)6סר
 נ%6ל סטרתי היעם (ה וכמי הפצועות כפי ובפטפט 73ין טהכ) נ%6ל המעסי הדעתכפי
 ועתרחו 1bStn ה)5מ DQ' ר") ס%ד3ר הכח עסו יעיד 6סר יסרו כפי ונ%עפט רייןטהכ)

 הטבעי סכם טע(ור %ס כפי 16 טכSD~ 3 )כ) הכגלה )ו טכג5ס ob טיהיה 63%ך (ס6י
 הה3ז)ומ כן %ה6כועיות סט3עיומ הפעוטת כסנדלומ כי המתל ט3צ טימי3 )%ה%עולף

 מכס כי וזע i1Sb' קמר ו(ס בהכרם הפע) תכוכמ יהיה הפוע) כפי כי הסכהגס%ההטגמס



 ג' חלק נבונים מורה למפר נרבוניבאור

 נדנרי ר"ל בליהו ודגרי tt'Sb ניגרי הסתנוננומ הו6 היעומ 6)1 עתי סננת ע)שהענייני
 למז 6טר התולה כונת יעם הו6 שניסו ודעת המורם דעמ הו6 36יםז יעת כי ע)יהסהרג
 השם 6%מ נגזיה ה(נונ זה טרף העככיט שזה ו)6 ושטרו טי%6ינהו נצה %טס רניכועטיו
 הססגמס י6י)ס V'h' נלסון מיה נקפינס ס6כשיס שנ6 זה יחיג )6 הגה עתם השישי ורסונוית'

 ההסגמס נהקמר הידיעה %קוס העורף והול הלזהי ססמע 6מל נשפכת יעמי DS(ס6)סימ
 כ) )ו ובגלה סכ) כע) טע3 עד ה6כועי סשכ) ר") הסכלי סו6 ה6) השמע נו סנדנקוהצין
 סחוסית וההעגמה השפע 6)יו סממנר 6ער הו6 המסך %ים וי65 טכל )נפל גלוי טהו6מה
 טנעה nb 06(o טפשותו כמי והעוכס הגצו) 5ד ע) מעו)ומיו כ) )ו וסתיי מגלויבזה

 נתקלס זס סיה ו6ס הנה סנפת %י ע5 הגג ונם) 1Dptb' טזכר כצו שנחוכה ושההקפינה
 ה6מליס וטנת נקמיכס ס6כטיס נ6 סיה )olnb 6 הגג וכפילת הקמינה טניעת ר")געור
 סדין )פי קדום 6)הי נל5ון S~b דעתנו למי כשקרה השרכז ל3קסת גג עליו נפ) 6סלנניס

 מועלה הר6סו:ס והתנועס סר6טונס סתנועס כמי %טתלסלות המנועות סכל 6תרנמשמע
 ה6פערייס הטיס גני עניני %%נו ס%קויל קירס )ידיעמ גפותינו יגיעו )6 336 ית'ה6)

 nbVa כענין וה%קונניס הקנות והמימינות ונכמקותס נגט%יסס ס%מי)דומ והתנועומנטנעס
 ההויה נעורס הנ65%יס סעכיניס 6)ו כי הטנעייס ר") ה6)הייס סעניניס 6ל%1עמעי
 נהם הטנעי סכת (ס מ5י6ות )סיור 1)6 התחדטס 6יכומ )הסיג דעותינו יגיעו )6ומהפקד

 דוצה וסעגחתו סכסגתו תהיס )6 וכן לנמנו טנעסהו )%ס טיפוס דגר וקינו החח5תו6יך
 נזה bb' )6 6יך והנן וסטמכוסו ס%תח)ף דחות ולנקט )טעות ולין והטגחתנו)הנסגתכו
 6נ) ההדס פעוטות כפי נו שוילה ההול הפן לוחכי )ידיעת יעותיכו יגיעו )6 "נ)היעת
1bbכצו תזכרכו כי 6כוט %ה ע) נעירותי שנשרתי %ס כ) נס וכ)) %שסטיו קירי )'דיעמ 
 %פטיהס כ) ובהפקד כועס 6יס גנני הססגמה נהיות %בורקס פקוק 63 וכנר %6' עודעקדם
 omnSn כמי ירעה 6דס ננכי הקישית ההטגחס הידס ע3 גמורה לליס ה6נומ %קפור טנ6ומס

 ההסגמס היופן זה ע) וסיער 63יטיס %יונק והו6 סיכל 6מר כ%עכת שהעגמה 6מרומקרוכס
 פעו)ומיו כס* ob )ו %וסדין %ויי טייס נצדה יהיה זס וכמי כמשמט פעו)ותיו כ)ס6)סית
 סמיה קומה סקכה כנר סו6 כי יטו) 3ו שמת כורם כזוגתו פעו)ומיו ו6ס %נויל הדיןנעשרו
 ועשים נעלצו סמטיפס וכמפסיס ס%יוחיות סעודותיו כפי 16 סמור וסכלת הכו))התנע כפי ob חט6 נ)6 %ימה וטין השס נעיני הישי מעשה כשסר )ע%5ך )ך תהיהוקיקה
 וטור סתתו )%טפט יי' וכטיס ועוומ עון b)s יקווין ובין והקרוע סטוי הענרתסענרומ
 כפי ירטה הטנע גזל כן 11bb 16 עד סיעם זס )מי כן גס )י יתחינ ו)6 יקדחו)הוכים
 ההמנמס שסיתה 6חר הר6עונס סט6לה ע5 יעכס 3ע%5ס ה%עכיס וכקלו הצגט)%ומ
 נידך והלקהו קומו עד דפסי והכן קליו ונדנק כתיחק וגו 65ול כר6ומ הטכ) 6מרכ%טכת
 %הכסגת mbS לו שיחק 16 הכ) ידע ע%5ו ניליפמ כי דנר ימ' %הטס סיצ)ס bbb'1 )6סבכי

 "במון 6נ) נחוכס סטטן ויכנק שיקוילו %ה כפי 5%63פייס שמשר 13 "סר 5ד פ)הנ65%ות
 סו6 אשר %%סכי) תהיה olnb טססקגמכ %סני 13 ו%דונקת הסכ) 6מר נ%שכמטסטגמה

 06 טיפות במליו 6ין 6טי הטלם הטכ) %ן סיה ההפגמה ו6ס שחריו סל%ומ 6ין טקססכ)
 %ה כפי ההנועי הטכ) ל"ל השלהי הסלע והו6 ההוט העומע %ן דיר 13 מנדלק %י כ)כן

 סע)ס הטכ) %ן המשגמה טהימה 6מר עעלו כפי ל") סססגחה יטיגהו סטכל %ןעיסיגהו
 סהו6 טסטומע 6מל ההטגמס %ן יסיגהו נו ויינק 56יו ויקל3 ההוט נטכן סיתע5ס %הוכפי
 ו6ס ההוך %העכ) ע)קח מס כפי קימתו )קם דנר וזה סכלו )מי 3ו ה%טגימ הו6סיכתי
 ופעפעו ה%טגימ סעוסע %6%תת הו6 כי כסטגחה b'b יהו)) טכ5ו כפי כי ntavn ית' סו6כן
 מייס נעלי %יני ס6ר b'b' ונין ניניכו 6טר ומינוק הימק והון שכ) )כע) הנגלה יגעה)6
 עשו כמימי ונו יו השמיחק המנוטי הטכ) והוט ה%טגימ הטומע %ן דגל כדנק טנגו6מל

 : והקחכ) זס כ) והנן וכו' 6דס וגני 6לסיס מקדך יקל %ס קולו יעין ועטיו Sb'1ונתימק
 36) )נמש חון נע%5ו נסוע) sffn כ65% %ין )טכ) מון l'bV נודע כגל כי אומר י"חפרק

 יקום סהטכ) והוט עי7עמ כחו סכ)ייס דנריס נקוגיס סכ5)יומ וט6רסבין
 %%קליו %ומטפ 1ע%5ותו הדגר %הות יקם כי נעלס )הס 6סר הכו)) )טנעס וישינס6%יטיס
 רקונן יל6ס כי נזה הסט) ס6יסיס כהטכומ י5ילהו הנגדר %הום ע) הצולה הגדרוהו6
 ויעניו ו%יומדת כוללת לורה ונכל) ונ7נור נמיומ otn'tpn ויר6ס ועצר וזייייס%עון
 %6תס %סם ייע%יי נכופש הנסו6יס ס%קריס %ן %ומסט ה6יסיס והשורה ההיולי %קוסגסכן
olb~nנפט מון והנ65% ע%5ו %"%מת הזרים והדנריס וה%קלימ סק)יפוס ויטליך( ol~b 
 חון נעורס הכ65%יס הס כי ל6סוניס פ%5יס הע5ס שישי היו ולכן o'ttb 16 6יסהו6



גה ל חלק נבוכים מורה לממר גרבוניבאור
 %זונק הכ65% הבנוטי הטכ) ר"3 האלהי טהטמע כן גס יודע זה וכסייע לבטון %לי6ומלנמט
 סכ65%יס הס כ* ה6יטייס סטכ)יס %ן טנ65% הה6 %5כס ונ5%י6ומ נ%6תומ ס6יסנתין

 הטיג. 6טר הטס) טמור כסי טסטגחה העיון זה ולפי השיטיס ע) טיסמע %ה והו636יטיס
 יתמינ מלטותו וימלון ה6כוטי הסכל %ן עליו הטפיס 6סל המלק כפי ל"ל ההוט סטופע%ן

 %ירגותס ולמי %ירגות וכס %זו)מס יותר נכלל 76% ע5ו%ס נכני6יס ההטגחס טמסיהנהכלח
 %גלה והכני יסלינס כפי ו3טו3יס מקייומס כמי נמקיייס הסגחמו כן גס וחסיה3:3ו6ס
 סקנומ ויגלו ל%רמוק ויריו למכריס יורשו ל6 %חטכיס ישיר המכעיס 6ול SD כוקף5ול והוי הכ3י6יס 3פי ד3ר מס 6סר הו6 ס6)הי מסכל %טמע סהו6 טהטעור 6חל ו6ו%'קויו

 הרשו* %ה וייעו עלילות כתכנו לו 6טר %פי והתימקס הקטרם וידעו ה:על%יסוה%קונניס
 יסר 5טר והו6 יום ילל ולס ידע כי %לחוק עלות %%נו טילמקו הלשוי ופה Sb~1כיקרתו
 חכ%ס וסטליס 3זו)מס 05 3ע%5ס 06 ס6:וטיומ הסעו)ומ 3מ)ק וסק) סטוניס%ע"י

 הסכ) מטמע ההו6 והטעות n~bs המקיטס הס והמכעיס חפ6 יל6 3ול 6ין כיהמקידיס

 ההסגמס הו6 זה כל 5טר תעליס טל%ומס והול טייעו %3ה חכ%מס otSVe 6סי הו6הקלסי
 כמי הטונים הפך והס הבייליס והמקיייס הנ3י6יס המך וחס הקכ)יס ושהכסה%6תימ

 מיכיית סהטגחה טכ%6' ימכן ול6 %6' עוד וכו' %עליהם 5ל קר סהו6 הטפע %ן טימקרו%ה
hSגלתי לסכל מון :65% טס ט6ס 5חר המי)ופופיס יעומ מק5מ טהתמלקס כצו 6יטימ 

 nbb כטיברר זה על )תעוט טיט ולמי 3ע%5ו כ65% ט6יכו %ה יסדור וקיד ירקהה6יטיס
 סי65%ו שיטמור ויקפיק זו)תס OtV'b3 כדו %ה נ6יטיס טחול המין 36ל ס6יטיס אמי טסטלין
 השיכיס הטלר סחינ %ה העליונס ההלגמה %ן שטומע 6רקפו' 3טס שזכר כחוהיטיס

 יללה ה6)ה, הטפע :דנק האטיס ונבלו %61' ו63ר %6%רו וקטר %זס כסמל לזהוהת%לתס
 ההטתכ)ות ממלק נזה והסתכ) הסס ס6יטיס הס 3מה 3הס נדלק וסוט ההטגחס ק3ת הו66טר

 יתלון וים הטל%ומ כסי ההשגחה טהימה 6חר כן כולס סתולס פכומ לך ויסלחו לוהלבוי
 ויקורו פי)וקוטיומ עיוכיות יעומ לך וישותו המסך 1% הבור כיתלון סקכלומ %ןלחכתה

  הס%דתס על 3גלגליס ההטגחה וסיב הי6 6יך הססגמה קורת לך וית63ל סקו%7ותההרחקומ
 onsn %3ה והתמ7תס ה%יניס הט6ל טחיו %ה סהי6 ההטעמה %ן וטימע יטתנה טל6נעיון
 וכתנו המי כמלקי )ק5ת ק5מס הנ65%וח מלקי נקומו כי הר6טו:ס 553טו3י6 %טונת5%י6ות
 ההרגם ע) כח 3ו טגוק4 הקמרון סמולכנ עד סהו6 %ה כמי ס%יניס 63יטי סוערותכמות

 ההוך ה6יט סליות כסי %יכו וסמירמ הממטר כפי טיסו )העמיד ויקתכ) ינהיג 3ווהלוקח
 %יסר ה:3י6יס 3מי י3ר מטיס הידס 63יטי %דופק 6להי טפע ה6להי %סטוסע עליווסופע
 ואטפיס טעתיד %ה וטולל נהוה וחיטי ממעולות מסער הנע)%יס %וייע bnp'ntוהגלה לזיי גלי הרומכיומ Sb ומונים הגאליות העוזניס החקיייס מכ%מ %טליס הטו3יס%עסי

 יעמס ל6 יגיעוהו 6סר ומרעות הקבתיתע%5ומיו
~1Sb 

on~b טונ הו6 כי %עלמו הרעות 
 ק:יגול rtSn %)6ך עליו יט ו6ס ס5%6עייס ולהכלם סאטן נ5%6עות 6נל טונ רק יעטהול6

 יטומנו הו6 כי תשי ל6 6ך מסת %רות וימ7עהו ויחוננו עפיו ימחזק הסטן ככנייעבוד
 %וכנת מקיל הו5 3מה o1b5 6טר והיק הטס כיעס הי6 6סר הקבתית סה5לחה כיעקש
 זה 5י ועתרתו המלקך סלפת כפי ונכלל 3ה לעקנ הסטן 3יי רטית וקין ט*יעסו %הלכל

1bSbטיסיה l~'SD 16 (שטניות הטטן והתימות וכללס וה6מ5עייס אטטן כ:ג7 העומד טס 
 הטנעי מכח מזכור %ה וכמי וההמיר מהויה מעולס ה:מ65יס הענינים 6)ה סתחיטומהו6
 ל:%:ע כי וקמי עמר על ולהפחס )6%וק ורפוי3הס

~au 
O'p קו7ומיו כל קטרתי ושה 

 מן ניו) טפול להם 5טי עם להגיעך 5חת תכלית 6ל והנ6תיס וקירמיס העמ:יס 6לועל
 , ית' ons 3טס סיודעיס %ן תהיה עי תעלומותיו ונקר היייעה 63ור 6ל ונעתקסהסגחה

 %עליו וירמקו הטלמיוח כל לו טי165% קליך ימ' טהסס ספק נלי הו6 למסון מושכל י"שפרק
 טהקכלומ ריטון %ובכל טהו6 וכמעט גיוסה סקיצה סי6 וזו החקלאותכל

 ל6 ית' טהטס הר6סונס נמנומה ויחויג קטנם הקדרה ו61מ חקרון הו6 טיסיה דגר זס63י
 להמכ6ומ עיון V)b' ק5ת טה3י6 %ס bb מ7רגומ 3יייעה טיט רק ידעהו סכל ד3ריקכל

 קיור %העגי טר%זהו %ה הו6 זה ידע ול6 זה ידע ל%6ר ה6) נידיעת הידורולסגדי)
 נעליס הס 36ל on~p והטמע )73 טנעייס ע:יכיס o),b ע:י:יהס רו3 6טר 076 3:יעניני
 והטחכלומ יכלת 3ע)י הידס לסיות כ%טכיס הס ונכ)) 3ק5חו קלתו ו6ס הו6 הוob 6קנתס
 6ל 3%י6 סיס הכ3י6יס נימי כי 3סטגחה %53רו 6)כקנדל ינרי 6חל למטכן 1") הר%63'

 ית' נטהנהגתו ס%חטנה עס והכהגה הקיור %לוע הלחסנה ותחקת טירקה %ה הקוזקז"
 נע%5ומו bllan ני7יעמ הדרור %שה %6ל וססגחמנו הנהגתנו עס 3הקכ%ס י%6'והטגממו



 נ' ח5ק רבוכים מורה לשפר ברבומכשר

 ומכלר החשון %6 נא ס36הא פכ*ן יבט) כי נקמר שיקוים עיתוי O~b שינניתוורש
 1MD נינקו 6טר המעונת הילילה לבעלי ה%יומ7יס בקפלים )Ob 6 ה6נוטיומספננו)ומ

 ע) וסע)ס וזהרו שולו ה6) יחדם 6טר נמכ%ס העקועיס והם Su'1 שנוא w~gwnוכ3
nineb~בחקו הו6 6על הקנביס %ן )מקק הטעונה האון שהטקס מו op היתה ה%ומ 
 וי%ומ %זון בסקו bli~V %%י )%כעו 6ין 6ך %זון זולתו נמוק ס"ה ו6ס %%ע הכקרסרקונם
 ע63%כי )מס 6ניריס )מס 11fb )ו טהוMS 6' סדניי סקס כקטה ולכן *י' 7נר )טבועברעב
 בלמם ק5ה ונסטס ה%ומ op לו טהו6 %%י ונ%נעהו סכינה %זיו ונסכים קומו 6וכ)יססטרם

 ויכון ססכשס %לנטי ונסתנ35ומ ית' sbe 6%מ הכפרס שס6) ההקיש ז6ח וקמרהק)וק)
 וקנין פכיו 6ור קתר )קנ) כזכס עד החקך ו6יקדק השקוה ונזקיר יטיף) 36סי)קר6ם
 נסכרת ו66ריך הילו"יס נאו הדבול s'D1b1 הממטיח המקילה כפי 1VDbV %היע%5ומו

 )%6ר ה6מתייס הפי)וקומיס סבים ל6 וקוטר %6מתס ע) הנפ)6יס העניכיס 6)ו *ביילופד
 הלב nbr' %ה ע%5ו מעמלו עס זולתו עידע עם נע)יון יעה ויט זה ייע ו)6 ה6) (ה*דפ
 הדריטומ ב6)ו ידרסו ה%6תיס ספי)וקופ?ס כי 076 גני עכינ* קבול %ההעיר עידפו %%ה(")
 השטון ע) הכ%6רמ ההנהגה וכי הטנע ו%סכלח %סם רעתם וכי o7ba %ע)מ יעמסע)
 Sb הנ5חימ נידיעה הייועיס לבוי בטני) כן גס הזכו 1)6 סנהגתט עס בטמוף כ%6למימ'

 6נל ז") הרב עליו מסעיי וכתו קיכי 6בן טמסב כצו ע%5ו (ו)מ זבל *זע ל6 נעהו6ה%6%ל
 בעלול והעלס בסחות הנכבד יסלם ול6 )ו סמ)וף כתכ)ימ 6טר )יייעמכו מד%ה.ייעתוט63
 וההדרגה סקטור ותקנס סכ65%ות )כ) הפוע) הו6 יס' וסכלו )טכ) עלה ה%וטכ) וניסכי

 סתרגות טס יסים )6 ולכן ניכוינו כפנין נס סהטמכ)ומ ומן %סם טי65 )6 03הכאליס
 ספוע) נעלס סנ)מי הבסריס הטכ) %טבע עטין )%ס דבר יקכ) )6 ו6ס %דעוסממדסומ
 ע) רטי 6בן 37רי לך ה63תי לס6ריס ננ6ורי ומנס המקרוכומ 1ibs. סיורר %מפס)סגרתי
 ספי)וקומיס טסניע כסס יומר זס יחויב כהנס ור6ימי סהי6 הקברנן Sb ה%דבריס ססכיע%ה
 האכריס ע3 נטלה נסיחה טרטורי ט)%ה מולס )6 נאר נוס כיו65 וע) הקגר6 ז6חע)
 סהו6 ארו עס יבר כ) ידע ל6 טהעס עירער היעמיס ספי)וקופיס %ן 6מי יודפוקיני
 מלב ס%6' קלה %דבור וימלט 5ודק טעונם נ) טלין כסו כוזנ %גונה כל ומן פשוידע
 הו6 קלה יבר קים 6ך רמי 6נן ארו הלטון נזה כי ית' הסס ע) ססילוקופיס סדנרוז")
 סינליס 6)ס על קלס ל7נר ילקה )6טל ר6וי לטד 6נן %6ר )תונו מרף וזה נזה עער.סיכומ
 ו6) העיון נתחות )וקמו 6טי סעיוניומ נחכמות יתקימו 6סל העניכיס %ן טהלבהסייע
 )סמון ~bb' ולו נינתו היטן עיטים נהה 7ו%ה 6)יהס נערוף סי5 %(ס הסמון סיסכי)%ה
 6%ה כצו הו6 לג) נטעור )עין יר6ס 6טר סט%ט כי %סס נדגור נ%ירגס גנויי טסו16ל%י
 טתגיע דרך 6ין 6נל ניסן oSSb זה טיד%ה %י ומיה סטקל' %ן טוס %6רו הערן %ן כס)ועמס
 ייחל הנס ס)%ולייס נעכיניס כ65% זה סיס וכשל הצופת נדלך 636 היייעה nbrכמו
 וימיה סדעמ נתמ)מ ופמומ )התון %גונה טיסיה ר") ס6)הות נידיעמ כ65% 04 טיסיםר5ו*
 בעכיכיס )6 יקרה וכבר ענינו ntVhls הבט) %כת 56לו הו6 )טכ) נ6מרימו טירקהשה

 נעשה כבר ה%)6כומ %ן טט)6כט טט:רנו )ו ולזה נמעטי גס 6נ) העיוניים לניס6)סייס
 סאה ה6נסיס %ן הרנס יריו ו)זס הנט) %ן סיעם בסח)מ הים %ליתומה ידוכה כן6מר

 )%י ר6ו וסכן המטן 6) וקטתם סנבי6יס 6) ויטקוס 5נוס"ס 6ינס %%טיגיט ססס%)6כות
 זה %%כו יקילו %סונמות הקי%ומ י65% ו)6 %גונה %6%ל 65% כשר השת דריטמטבמל
 בקלך זס נהולית ויסקס איו ס%יומד בירך וטיילטהו נט) %6%ל עזה יאין ט63הגנומ
 וקנחנו ה6)ה,ומ ניליננומ סכן וב) הממטרד הענין קומו ענע סיטפיהו אה כפ* והקיוץסאן
 6סר סעניניס %ומתיומ ימיו )6 ו6ס יוועוס וסקד%ומ %סובמיס %עכיניס וננקר פססכסיר
 עה יסעור סנ65%ות וסטר סר6קוכה והתחקה הדנריס 6)ס קנרמ 6) ספי)וקופיסמטפו
 הנמ65ומ יפעת פרטו סס סנה הסי)וקומיס אנס וכאר ס6נוט"ס סטכ)יס %זס איושמגיעו
 תחת 6על ה%ומסיס הינליס 165% טהס וזס %ופת נקמי %6%ל nSspi נעעכו ו)6נעכ)יהס
 ניגר 0013 הכמהוה יהיס 6)ס כ) 165%1 כמט בעטי ונקמי ירט נערי שיכיס סג*ילגלג)
 וסול מצל קר6והו ו%ינל כערל ססו6 6חל נ65% הוטס נו 6על הפנין והוך קורסקל6וסו
 %מהוה ג"כ ו65%והו (וקמו %כ65% ימהוה %6כס %סס יתהוה 6טר כ) כי יסים %שכו6טר
 יתהוה 6טל היבל 165%1 7' קנות וקיפו מכדית יקר6והו דבר ונעגול מום) קר6והו%יפל

 והוי יתהוס %ענו 6סל והיבר ה%מהוס 5ורמ ר") מהמסוה13
 כאס נצין 06 6נ:ד מסוע)

 קנה הכניקו מכ)ימ נלמי Sb 56)ס י%)ט )6 סהתגומ ונפנור כפרי נקוג os~ 06*31*י
 החמלה שטפס סי ופסס הט%י%ייס הגרטיס b'nV ס%6' %י יט %הס כארח לטעונהפופ)ת



נו ג' חלק נבוכים מורה לטפר גרבוניבאור
 ממתיה שטמה %י ו%הס לטעינה מסתמלה ז6מ טס0 %י ו%הס הע%י%ייס הגל%יס פסנ3י5פ

 טמממ %ה וקוקס הט%י%ייס מגל%יס. והממ)מ נטפיס הפטוטיס הגל%יס נהויםוהקפיקו
 נפגול טסכניקו סויב הכס כפט נעלי %ק5מ ק5מס ס%מהוימ %הענוניס סט%י%ייסהגרטיס
 1Vb והיי צל65%ום מריס 6טר והמכסה ס5ולס ונותן מנפט נומן והוי קמלת סממנהסנפם
 שכל טפוסו וקלת כני)מ הממקה סכם זה טפה 6)ס וקלת ה5%יימ סכם ג6)נופ'יר6ס
 וקפק הגורי הכס זס ג)י6תוק וקלש סט%י%ייס סגעס עמוס וקלס גפע טווהוקלת
 %הנ"מ* זה נזונת ויונס זרע %זליעי ובמי כעוגם יועמו 16 בו ה5%י6ומ דבק ר") ס6) סו066

 מקירמס Sb~1 טסגיע %ה וסיפור ההממרס (ים )הכניק העולך עיין נריה הנהח,ריעיס
mbbntnnוהקכיחו %הטפיס כן גס וסקרו הטפיס ממם 6סר SD הגע%יס סממ)ומ עהס 
 כרקה %מהוה שר~61 בתה טס%מהוה וזה %תהויס ב5מ* תסס )הס ונלקה הנה 6טרס%טמכיס
 שהפספוס וזה מלק הו6 6%טר bSb סוימו תטיס bSV1 הסוחט ספו)ס %זה מלק טסו%6פכינו
 גהמסוומס מנקי סט%י%ייס סגע%יס 165%1 וזרן ונפקוס ונדגר %דנל ימהוס %6נס%מס
 הנה ההווה ז6מ כמו %מהוים הסחיחייס הגרתיס היו ולו למוקוס סוערות קנות שהםטפנו
 גרטיס הנה ויהיו 6מל %עולס מסק הס והיו בהיומס מכיי הס %סס קול%יס כעסיסהיו

 שמריס ס%ייייס גס%י0 )מכיסם עיטיה מוינ %תפויס יומס ג"כ היו ו6ס 36ה כפוס%י%ייס
 הקרונ חח לגיס ונ%יכיט העיון אן המין גוה o55b טהתישנ וימר תכמס נקמי Sb (הוילך

 סט%יחייס הגרטיס ר") כן גס ט6)ס כליס נפקייס ו)6 הוים נעמי הט%י%ייס טהגר%יס%כועס
 נ65%ות יומס ס%ניטץת טהסמ)ומ שימויכ ג"כ )סס ונר4ר~ ו%הס נס ימכופפו התסטהלהם
 סתס)ות שהם לפי הנה נטפיס ייגס התמ)ומ היותם Dilb בגס%יס כמות ול6 שעריס6ינס

 ombt~ns מכיי והגע%יס נגס%יס כמוס טיכס סיומם ולויס הפילס ס%קיפיס )גק%יסל,קונומ
 שהיו 06ר תכ)ימ נפל הוoSSb 6 נגעם כס טכ) )מי הנה מייס הנפלי נהממ)ומ נסכענין

 %מיולי %ורכב ר") כפקד סוס הו6 סכה המקר נזה הו6 גטם וכ) הגעס והממסק%ממ)קיס
 6)ס ספסרות 5י ע) הסמ)ותיסס סיו לו כן וגס סלולה ב5%י6ות תנ6' וההיוליולורה
 טסתיעב ועמר %הס קוי%יס יומל 6מליס Sh otfina 5ריכיס והיו 6)ס כפו הט%י%ייססגר%יס
 המישנ כנר והיה נגס%י0 כמוס ו)6 גע%יס ט6'נס ר") סמאל 3(ה סתמ)ות 5%י6ומ)הס
 ההיולי %ן הופשטה כאשי %ושכ) 5%י6ות 5%'6ויומ טכ' שללולה ה6נוק' הסכל %פנין)סס

 מת נסיוני והיא מפרית עורס )ה שהענן בוס הסס) בהיו)ס סימה כאטר %ומסו5%י6ות
 הכ65%ות 46ס שיהיו o55b מוי3 בכמש ההיתי %ן %ופטטמ וסיף וטכ) הסגם הי6 ולורה)נפם

 %פע) ל") %,ואס כפלד שסו6 ברה סכ) ס"ה עכ6ער )סי ג%וליס טכסיס נט)ומהכנד)ומ
 מניב וכן עכ3 שיהיה ראוי יותל ובעסקו נע)ומ נפלל סהו6 מה הנההסכ)

~Sib 
 עה טיסיה

 שיכו העכ) טרדה 6מל שכנטי בטכ) כפכין בהם 6טר וקדור סנ65%ומ 5ולומ סססיסכי)וריו
 ע)כ%5%ת (ה %פני oS5b והת%6מ מתל בזוית הס 75% הנ65%ות 5ורומ העגם (ועתדבל
 יפק סו6 ה%ועכ) %ן הפוסע 5%י6ות וטימא %ושכ) ו5%י6ות %ומע 5%י6ות %לישויותעגי

 סט%י%ייס טהגר%יס זה נענור וסנרו סלואן ננפט 16 סיוען %י7יפמ נ%)6כההעוטים
 נפטה בע)* טהס %פני הוb 6~(o הכ65%ות %ן טהנה %ה ושהנהגת סהתמ)ומ 6)ו%טכסיס
 כנד)יס יומל ר"סכמס טללה ר6ו הקנוסי הטכ) ונין סנמרדי0 סשכ)יס 6)ס נין טהקיטווקמל
 5%ולומ עתעיג %ה %הס 6מל וט5ורת הנ65%ומ 5ולומ הס טכ)יסס כספו ה6כועי הטכ)%ן

 וקיויס הכ65%ות 5%ולימ טיטיגהו %ה סוnb 6(o ה6כועי עהטכ) כחו וקלורסהכ65%ות
 6של 5ד על גס כשלס הים כי היסוטי )טכ) עלה הס הכ65%ומ טמורות ביכיהס סהנל)6צל
osn,והסדרגס שרוקדור תם הנ65%ומ צ5ורומ עלס סס %וסכ)יהס וקולס צ5ורמו הכ65% סינר 
 סיס ולזה ו%דרגמס הכ65%ומ %קדור טנשיגהו לפס נפטך דצר סו6 %6כס ננ65%ומ6סר
 וכקער נכו 6טר נשכי נשיגסו )s 6(tlbib 6על וססדרגה %מקדור עהלנה )פי 1b1Sמקר
 5%י4ומס %סס פמומ היומר נ5%י6ות תדלגומ ה%וחטומ סכ65%ות )5ורומ הנס כן זססיס

 5%י6ותס כן 6מר בם%ליס 5%%י6וסס נכני יותר הקנוסי בטכ) 5%י6ומס כן 6מרנמ%ליס
 %ילגום הטכסיס ב6ומס להס כן 6מר ה6כוטי נטכ) 5%%י6ומס נכנר יומר הכמרייסגטכ)יס
 ר6ו הש%י%י*ט הגרס 6) כן גס ספנינו 61מר נעליס ססכ)י0 6ותס סתע5ומ כפי%תעלות
 סכו4)ש סס* למנועת זוהה כו))מ 6סמ מכוסס )ו ס6מי בחי דוחס 06ד געס טהו6נ%6מ
 סע%י%ייס הגע%יס טש6ל ולטו היו%ימ החנועס סי6 מתנועה וז6מ גופו בכל העתקמווסע

 הקער נעבור וקברו המ)קיוח ותנועמס המ)קייס הלמד המי נ6נלי דופי מ5קיותותנועמס
 וסוף 6סד פע) 6) וסעגימס 6מת ומכלים 6מד געס 36 וטונס נק5מ ק5תס הגט%יס6)ס

 כ* 6מי כעסיי יעסו 6ער הלביס allha(~o כהכין 6ממ המחלה 6) יסוכו קהס נכללוהעולס



 נ' חלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאור

 Sb יסוגו הנפליומ ההממ)ומ מעומס (ה לעגול וקילו ל6טיימ "מס 63%כה Sb יט31יהס
 והקטול )קולות "על הכ65%וס %ן %עולה יותל הו6 6טל, והה7לגס סקדול 6חממתחסה

 והמדרגות סקדוליס 3ט6ל הקנה הו6 והתדלגה טהקיול הס סנ65%ומ 3כל "סרוהסדלגס
 o~5b הר6טון הנס והלוחק נקול3ה %%נו ענינם כמי נזה יתעסו ומהסכלים חתחתיו %3ה6טר
 6טל %עולה ביותר סכ65%ומ כ) יטכ~) עיקומו נהטכי)ו והוט גנ%5ותו bSb יטבי)ל6

 6טר סו6 ע%5ו סנה סמממיו ותה ט3קדור SIDM~, ויומל ט3הדלגומ %עולה ויומרנ5%י6ומ
 3זס כיתרונם %6כס וטימייכס הללחון נסכל 6סי והקדור ומהדרגה סקורות %ןיטכי)סו
 %מכי) סנ%ע)ה המחום יהיס bsn 56)ס %זה ומויוהענין

 היותר טיטכי) %ה %עולה %היומי
 טיהיס ר5ס %ע%5ומו %עולה סמחומ טיטכי) %ה %לכיל %עולה היומר ול6 %ע%5ומעולס

 ול6  %ח6חדיס סיו כן זה היה טל6 )מי 6ממ נ%ירגה %הכ65%ות %סם 6מ7 כ) טיטכי)%ס
 %6נס )ו ירטך וסלסל פורומו b~b יטכי) ל6 טל6טון %6לו ה75 %זס הנה נמלליםסיו
 והצטינו ננקה SISD,~n ט3 הטכסו וקו עדו) טהו6 )מי המחתיו %ה יטכי) ולIWb1," 6יסכי)
 %ן 6מד כ) טיטכילהו ופה הכ65%ומ לכל עלה הו6 הנה %ע%5ומו סר6טון סיסכיל%3ה

 3נרי6תס לדוכי הסכ) 3זה הביוחמות הנ65%ומ עלס טהו6 %ה %%בו הכה החמיו 6סרסטכליס
 זס וע3 נכללו הטכוסי ססכ) וסוף לעלמותי עלס טהו6 %ס ונשכו מתחמיו %ס כ)וסו6
 ז6ת כ1ו  Sb  סויבימ 5יר  יסרב1יס סיניים נקלה הפילוקוטיס ק3רמ מתובןרצוי

 נססח)ה לקבור ה%דנריס סכיעו 6סל %ה7נריס סקסוק %ועטומ יותר עיכס עויכוכקטל הקררי
 יכולה רולס יויעמ סי6 גט%וס נותי עוצות טהו6 קניו טהס ר") טק3רוסו %ססל6טוכה
 תכ)ימ nSD3 בלמי וטידיעתו 5%6עי נלי סנ65%וס )כל הסומלת וטהיטי רוקה טומעת%דבלס
 %ת37קת ר") ינר ונכ) י3ר כל עם נ65%ת העלצות nbg1 התקר 3,ה הנ65%ומ טסיו6מר
 )6 5%י החכר %ן כמרים כומסת נפט הכ5%"ות התחמס התמילו סכה 5%י6ומ דבקומנהם
 תסכי) bS כקטר הר6טונס הבמחקה %ן גו סיסערו 1%נה סמי)וקומיס בו טגכו %ס הכהיטועל
bSbהנה עיצומה b'b ה(קכ (הנה סנל6 %ה כ o)tb ה %מויו היה) טיטכי) %ה היה )ו 

 הו6 %עצבותו יסכי)הו ט6טר יבימו 6טר ו%6כס נסלוח הכ65%ומ זו)מ סו6 דגל%ע%5ומו
 יטכי) ססו6 )6 לכ65%ות עלס הו8 6סל ססכ) וטהו6 5%30י6ומ ככדד ניומלהנ65%ומ
 טתחתיו %ה יטכי) )6 טהו6 %6לס ענין סכה 3סכ)ינו כעכין )סכלו ע"ה טסם 5%להכ65%ומ

 יטכי)ס )6 6טר 5sh 753 הכחכו כטכי)ס 6סל 753 יטכילס ל6 טהו6 13 הרקון הכ65%ות%ן
 ימ' בידיעתו יטתתפו הו6 יטכי)ס 6סר בלד זוהמו כ65% יסכי)ס טלו למי זוהמו כ%65%טכי)
 מ)קימ ול6 כוללת נסתיט ני7יעתו כענק bS ידכן יטמ3מ 3ו האיומי המ"ר סו6 זס כיתזה
~DS(נעלס הימה ולכן נסיד הוום יייעומ סי' וכולל הנ65%ות %ן ט)וליס וממלקי מהכול 
 הוקמה זולתו הידע ל") הט36ה ו61ח טינף כהו ידעם )ob 6 סמ)קיס הייע סט6)ה יס'3סס
 מויו  לידיעמו עלה טהס ע) סכ65%ות סטכי) )ו טס6) תהם 6חד הכלחיים מ)קיס טכי3ין

  וקדורס סדבריס %טבלת בלתי ע%5וחו שימס ולו בנקלה הנכחד וטייטס נסקי טכסוטיהיה
 יותל 5%3י6ות הכ65%ומ סס ע%5ומו שיסכי)הו %ה טיהיה מויב בטניס הסיס 6)ו סניהיו וכטסי והקיור ההדלגה זון עליו טהס %ה ע) הנ65%ומ קורות %סיג היכו לחד שכל שבססיס
 %דלגומ )ו נ65%ו נעינו סלחי טנ65% ע) והנעה כמ65ות בו היו 6טל ה5%י6ות %ןככיל

 יותל ק5תס 5%3י6ות %דלגות )ו כ65% השלעס כי מכסס מעגין טייטס %ס הו6נ5%י6וח

 )1 ומטר עירותו %חיג המרמס 5%י6ומ סו6 ס5%י6ות סלה וזה נקות 5%י"ותו והול%(ה ככני יותר 5%י6ומ וסו נהיולי 5%י6וחו סו6 ט%3ילגותיו סחות טהיומל וזה %ק5תסנכפי
 eblnSD הלמח נחכרת כן oa המנ"ר וככר עימומו מטיב 3)תי דואתי 5%י6ות הו6בסיולי
 5%י6ות ס,וכר נכח וכן הרומה נכח 5%%י6ותו ככנר יומר ומהוך סקיצה נכח 5%י6ותג"כ

 ה5%י6ומ והוך 5%י6ויותיו %כ) נכבי יותר  mbt~n נסכלו ולו ס%7%ה 3כח 5%%י6ומונכבי
 רעיו עס 3התחקיו לטי 36ן דגרי 8)ס %%כו גכ3ד יומר 5%י6ות סי65% טסטר 6י6סר
1'pbכ) %נ6ל זועמו 3יייעמ 6טר הקמקות כ) היתר כו)) המילוקופיס %חנריו הגנות 

 6ך )התגלות ו)6 )תתגדל bS הע)יונס החקירה עי עלו 61'ך חקילמס %קדרעסקותיו
 %יעותו ע5ס להטוות סיין כסו טכלינו עס טפלו הטיית לבלמי. ל"ע היתמי הגיות לוכתנו
 עוטה %הו טידע ילעס והסגה טכ) נע) הטנע וקין וקהלו 5ורמס מטכסיס 6על %וסתנועס
 6קר סטנעי הכח כי הפי)וקומיס %כ) %וקכס וזה התכלית 6) טוניק נצה חכם הו6ו6ס
 כמחקה ע3ו bb' כבר 6ל5יג 3ן 26ושכר וטס טכ) 3על קינו הכליר האהוה ס6דסבזרע
 בלתי %חטנמ nlbS1aS דוצה ההכסגס ז"מ "בל זורתו )6חל ר6ימיו )nh 6(o פועלתטכ)ימ
b'DD~נהני6ו Sb החילוקומיס דעת )מי מנול הקנות כ) קיצו 3ע3ורו "סי המכוון סמכות 
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 לפי סכל נעל %פעולת והוט ותיסיהו ההכהגס nbts יכוין ט3ע שקמו יגיע טכלימ%התחלה
 וכו' מכחות 6)ו התניע 6טר והוך הלורה וישמיע לתכלית המכוין הטבע 5%%י, הו6רעתו

 עניכיהס לוג 6טר יר5ס %קודרים גלמי נטנעס ה6פסלייס 6יס 3נ' עניני היום %פני %6'עוד
 והסתכלות יכולת נעל הלידס להיות ג"כ נ%סכיס 6נ5 ל73 ענעייס עכיניס כינס ס%6'כסו
 העלות טי65%ו יחויר ה%קוננ נה65% ו6ס 6לקעו' bbV' כמו כי 3טנעס 6פסרייסוהם

 יחקס "'נס כי ה%ת6חליס ס%קונניס ט'65%ו יחויג bS הקנות b5%ns הנההקוד%ומ
 הכרחיים כלס הענינים יהיו זה ולולי ומנחירה ההגידן שנת טס תפול 6נל נהכרמלהם
 על %ורה הנטוס ההקט ע) יר5ה %קודרים גלתי וקטרו כןוקינו

 מהו"
 וכונת %כהיג %הנהגת

 הו6 עליו נטען מהכל עצוי הו6 06 שהסס 3ו רוסס %6' עוי עליהם %מגיחמכון
 ול6 סו%ע וקינו רוקה "יכו נקמרו הכרקה 'והו6 ירקה הסלעיים העממס ")1 מסיגנלתי
 נססך כי.הדנור %דני ול6 63מרו הכרלה והוך לנני6יס לנהרה ול6 5%וה ל6 6%תוהגיע

 6סר ההכנה כפי 6ח7 %רועה נתנו כולס וס5ו6ומ סה5%ומ והק"מ והסתיעהמהרשיה
 גלה ob כי דגר יי' יעטה bS כי ומדיגותיה וגדרה הננוקה %6חת קדם וכנר עמויוטנע
 התעצל גט סטכיח הנמינה כמי ע"ה לנינו %טה ייוחד 6סר והלדוגה הנ5%"יס וכו'קודו

 ו הסרטים עם סענפיס יקכיס hSj %י הו6 כנטיעומ והמקוזזמננחר
 על והתפלטת %3ין כת)ימ סהיייעה ל%6ל העיון 3ע)י ק5ת ונפה כ'פרק

~bV השן "ימי 
 "%' ה%דנריס %ן זה "י 6חינענין

 והו"
 תורס נעל כל דעת והוי %6לו

 סהר6טון קיני 6נן על נזה ר1% יטתנה ל" "סר הקים הדני "ל6 כן 06 ידע ול"%61רו
 ל6 כול) סכ) 3מיכיהס כולס סנ65%ית וירכי) %%נו טיטפע %ס לטפע המחלה ע%5ויסכיל
 ס5%י6ומ %הוינמ ע5ס טיט וכסו bb' עוי קיצת קידיעתס "חל טנוי ימיי טל6 כייחלק'
 DS~ העיר 6חר (ולמה 6טר כל הפועלת הי6 16 ע%5ה 5%י נ65% כ) תמיד הממיג6%תה
 %%כה יעלס )6 פעלה 16 חינה ונזה (ולחה 6טי כ) %סגת ההול טסע5ס כ"%ר כןדעתנו
 טהרני" %ה %כ) 5ד נטוסדגל

 וכקטר (ולתו הסיג הו6 ע%5ו והסיג ה%וטג הו6 וה%טיג
 ועליצויות רנוי ותכלתי נעלמו הזולת טיכנק %נלי מתחלה לו טהו6 %ה 'דע עקרותוידע

 על 'למתוה" 6טר והס (ס יולו הס כי התוכחת (6ת Sb יצטרכו ottnnb~l 65והמילוקומיס
 הנס נמ%ייס טהס )פי יודעות נצתי הי6 %6כס הצולות %6רו צומו %6רו 6סרהטוסן

הנ5%"
 כמכריס הס "סר ה5ורומ כ65% טוינו וזה ידיעה 3ע%5ו הו" 3ח%ל צינו "קל
 החמל %ן ס%ומטטות %הצורות יותל דנר "ינו הסכל כי ויייעה סכל היו ננפטכטהומסטו
 וטיט נעיצותו %ופסל הו6 8טר הנה טנפי נסרס %ומסע tbV(1 נהה כן זה היהוכקטר
 %הטגח יומל יגל קינו הטכ) טסיה ונענור וסכ) יייעה שיהיה לקוי יותל הו6 סכהטנעו

 סינר הו6 עתנו הסכל הנה ו%היותיהס הינליס שסחות הס היגריס ומושכליה%וטכלות
 סכל 'סו3 וקרנס, סכל ככונעו 6'נ:ו ינל %וסכל סהו6 5%ד יל6 טנוי טס וקיןה%וסכ)
 %כל ה%וטכל הו6 הו6 מתנו הסכל החלל %ן הנמרד הכה החפר %ן לולתו הסכלנהפטיט
 פעל 75% %וסכל יסוג סיול6ני מושכל bS מוסב) נטבעו סו6 ס%וטכל שהיה 6מרה775יס
 ועירגומס ה37ריס קדור הסגת זולת יגר קינו השכל ומיה כן זה הים וכקטל נוסזולמ
 ע%5ו מ5ד הקדור סיסיג התוסכל הו6 והוא נפרד טהו6 5%י מנסלל טהסכ) יחוינהיה
bSn1הנ65%'ס נהעכיל ימען Sb סכלו ימסך כי מהם %וסכלו ויתאחר הנ5%"יס הדנריס 
 כפו וקדולס הכ65%ות %טנעי טיסכילהו נמס ויקצר נו ויסלם כנ5%"ומ הנ65%לקלור
 וקדור ההילגם %ן סג65%ומ טנעי טיגזלוסו %%ה אנחנוטנק5ל

 הנ5%"
 הו6 ו6ס כס

 טכמ65 %ה כל לסו5י6 ידו 65ל ואין %הס 651% סיסכילנו %5ה הטכ5 מספת עלהולך
 6נ סו6 נעשרו טכ) סהו6 נסה והילגה נקדול יייעה הנה טיסיה %מוינ הנסכנמ65
 מתולל ל6 ולכן :65% ננ65% סנ65% והקכ%ה והדלגה נטרול סקנה והוט%)6כומ
 %סם ו%ת6חריס לג65%יס נ%טכיס %וסכלים טהכול)יס )סי כמלקייס סכן כל ככולליםהסגתו
 %ע%5ותס )6 %עירותו 3טכלו o'bbu5S נהכרח %שכי) והוט לו נ%סכיס הנ65%יס שהסכלוזה

 נסכלו וקין כס ויסג טיען) bS קנה הו6 6טר נקרור 3נ65%ומ הכ65%יס וההלרגהוהקדור
 וכאסל ותקלל יטכילהו 6סי %הכ65% עלול לו עלה "'ן "סר הטלם יהיה כי מעימומו מוןינר
 יסכי) וטהורן ננ%5ומו bSh יסכיל ל6 הנמרד סהסכ5 סננה הפי)וקוסיס %צנרת (ההונן

 נכל 6סר וההירגה %הקיול יותר 7נר אינו מסכלו "חל הנ5%"ות כל נהסכי)ועצלותו
 וההירגה הקדור נעלי הפועלות הצורות יקנלוהו "טל הו6 וההדלגס סעדול ואותוהכמלמות
 ירמה כי הטנע הפילוקופיס יקר6והו "סר והוא נס כו55ה רוחם הנ65%ות נכ5הנ65%יס

 ו6י 53ורה טיהיה 6פסר 6י והדרגתו השכל קיור על הועלמס פועלומ כמות נאט"וסכ6סי
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 סכל6ה והמדלגה %הלדול ופקו) %ק5ל הו6 כי נכו 6סר נטכ) 7ו%ס סכ5 %פני ס*סיס6פטר
 וקינו )%כהיגיס ובלוס %נסיג הר6סיס ור6ט סנ65%ות %כ) פגיון יותר טכ) %פכי 6נ3נס
 וס%וטג הלעיג נין סנוי נו יטויל 1ל6 %וטכסינו Sb ס%קיג הרבוי %ן נקי pSD' 631 כו))ל6
 הקמקומ כ3 והומלו זולתו והעיג ע%5ו a'to1 )ו התמסה טהו6 וסעיגו ע%5ו סטינו נין631
 טסו6 הסיגו נקמי הצנר פ%5ומ סטינו הנס נכו 6ער וקוקס מקלוכותינו SbS נימקו)6

 סטכ) נקומו ד%ומ נו Ssb %ס נקופן עלאותו סטיג נעתי זועמו העינו ונין )יגרסתמנה
 הלעמי )עמעומו סו6 ננו הנ65% %ס והעלצות סי%ומ קומו )ו הקנס 6סי הו6 סעכ)וקותו
 ה%וטכל הו6 טכ) טהנה )פי %סכי) טהו6 75% ס%וטכ) סו6 יטוב b~(o טהסכ) נזהסרס)
 נו %ה נ65% %פכי נהכרמ )ו כ65% סו6 הו6 מקל מ6ל נו ענ65% %ה כל כי ה5יייס%כ)
 טכס מי %מכ* מקר וסמי ה6ע והו6 השנס המס %פנו ממקר החס כחו טקס סמ6רקותו
 %מוקכומ טסיות טכ)יומ מעו)ומ סנ65%יס כ) פוע)ומ סיו ו6ס עלס כטכ) שסכי) סג5ג)והוט
 יבין bsn ואי טכליות פעוטות הנ65%יס פעוטות סיו נענולו סכ3 הנה סכ)יס נפליוטיכס
 דבר מסכי) 16 )גי פיטומה משכי) הר6טוכה ססמ"לה ידרוך 6טר סו6 סמכ%יס %מלוטיזה
 bSb יטכי) 63 ו6ס נ(ו)מס חספס ס"ס %פ%5ומה חון דגר תסכי) ו6ס %פלצותהמון

 %ן הנורשי מ6ל* סק)קו ה6נטיס olbb והפקס טנר6 %ס נכ) טכ) הו6 סנהע%5ומה
 נעכ)יכו דותה טכסו דעאל בסכל (ה ותכסו בבלו"יס ההם במקריס הסיגו 6סרהמקרונומ

 ידיעתינו נין סמוף וטין עלאותו הו6 כי %%נו המקלוכומ )קיק הדנליס %כ) לטוי יותרוסוט
 ונב)) ועלפו ע%5יכו וסוט סעכ) טהיס 6מר ופלצו ע%5יכו נין עמוף סטין כצו)*ייפמו
 כערס ל6 ושטויס %מפעל bS מופ) טהו6 %מני עכ)ינו עם הטס 3עמו4 הו6 ית'העכירו
 וסכה עכלו פ) %שכלנו הששמט יפסק ל6 ו55ן %טויס ל6 נסרס מופל bS %מפפ)וסכוכו
 ישות סלמי ס71פ נהיומ זס ממלת הכלליס. ג6לנפס %טכסנו טבלו והנדי) ז") הרגכ))
 נסס סי6 כי הייועיס נרנוי ידיפמו מסרנה ל6 כי נסכין %ממ)מימ רנומ )ידיעומויעות
 סידיפס המימרות פס נידועיס ההפרדס ית' נו נ%כע ושינו סענ*כיס ככ5 מקיף 6ממהי6

 רנוי סם טיסיה 5%ל כן עטו )6 נ(ולמך וסידיפה 3ע%5ו מידיעה הסרדמ %%נו %כעווכשטר
 פלו) מפלס מתיה ט)6 כדי ,ו)מ הו6 נצה ט%6לכו כצו זולתו יסכיל ע)6 על Ssbסידיעומ
 ע) נוקמת ני7יפס 6כל נפלטו )6 סידפ סו6 כן גס נו נצנע וקטר 03 וכללס%עלוקה
 ניויפס  הת6מדוס עס נודופוס לנוו ל6 כן גס נו נצנע ונועם אנעו6 ל") הלנו* (סננ%5ומו

 נידיפס סידופיס רנוי בי וגס נידיפתבו רנויס כפבין נידיפתו  נירונניס רנוי  טליןפל
 %קותי רנוי זס וכילו  שמוטבלות ינה Sb בפתקו 6טר שדמיוניות סיוררה 5%ד ססס6בוטית

 %יכיו Sb ס%וטג הקוג התמלק 5%י נעכ) 3ע%5ס רנויס וסוף כן גס. סני לנוי זסופס
 הכ65%ומ כ) משקיף סכול) הנ65% 5%ל 6מד הו6 טכסנו כי מעטרה ה%6%רות Sbסכ65%
 6) סכו)) נסממ)קוכשלנס

 כל הכו)) %ן %קולקת סר6סונס סיייעה סיחה וכשעל ס%יומי
 ע)ו)ס נטתי ית' ויייפמו %השיטיס וג65%יס %ו65יס סכו5)יס שהיו 6מר המלקי %ןעכן
 יה*ס כי סימר bib יטיסו )6 רנוי טס ויטיל ס%יכיס 5%ד ".A'VM הרנוי זס טיקולקמוינ
 והו6 הסכ) %עמד הכקרש וסוט 13 יעמוד גנו) ט5טכ5כו השנטיס %6לו ולכן הו6טכוסו
 ימפפ) )6 כי נני65 ימצה וסול (bSt bSfl נצה נסתלומו הטסי . וטיולו מענין זס %שויך%ה
 %לפרף ענין 63 פ%5ומו bSb %פ%5ומו יטכי) ט)6 ה%6מ כי ב65% ננעתי יתלה ע)6 טכןכ)

 ויומר טקס יותר נג'וסן הכ65%ומ כ5 גס הטכליס b'o עקרותו Ssb סתמ)ס היותווסוט
 6סל ס5%י6ומ %ן סחין פ) סממנה טהו6 %ס הסכיל הממלם היומו סטכי) ולו %כולסככנר
 הנ"מ* יסכי) bsn טכן כ) ה%טכי) ט)%ומ סו6 ה%וסכ) כי נפמומ הככנר ויעלס פקיומא
 הקורס הד%ומ הו6 הנ65%ות טיולו כי 5%ויריו כ5 יגיפו פ%5ו טנסעכי)ו כמו Ssbכ65%
 אפי' ספלונה %%נו יעלס )6 ככה סעטויס כ) %גיעיס קהים הקווה וחן הקוטן ננפש6טר
 סמומן זה פל 556ו ידוע י65% 6טר וכן %טיולו wan ו5%י6ומו כ65% טסו6 6מר זומןגרגיר
 כשם מקפו סטליעי . זה ויפ השוטן נכמע הו6 נסס סו6 3%6ס ו5%י6ותו י5%י6 טכבל6מר
 נעכיניס נכס נ65%יס סכו53יס כי נכמ יייעה נכו)) היזיפה כי ייעמ כנר )ו מכ)ימטלין
 נ65%יס ס*ו )6 ו6ס )שיטיס %סויות היו )6 נפוע) נ65%יס הוו oh כי נסוע) נ5%"'ס)"
 טסיו ולפי ככח רק ננבכיכיס )6 כמוגנ) ר") כטכסיס כ65%יט הכו))יס סכה פונים סיונכם

 הנה מ3קייס 13 )סולד הכמ נס כככק כן גס נכו))יס הידיפה סימה 63יסיס נכםסכע)יס
 מקר והכס נכם הילידה נטפל נכילת וותר הימה כו))מ יומר *דיפמיכו הימה שסרכ3
 נהיותי וידיפה תקלה יייעה הי6 כ* נכם *ליפס הלאסונה גיייפה bSnn סנסל6 המופ)%ן
bb66חר טכס כולד רנוי ול6 פתו) ל6 ע5ה הו6 כי כ5ל כותל טס ושין נפוע) יזיפה הי 
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 g9~b כי טוס נו o~Dgn מכ)ימ נע3 וסנטתי מכ)י6 הבע) מכס מלק* 31ל1 כ51) סםסטין
 %ק5ת ק5מס כפרזיס 56)נו טהייועיס 5פ* שפוע) תכ)ימ נע) נדמי הלגס 56לנוכשנע
 6ממ וסי6 כולס סי7ועיס גה יס6מזו 6טר ית' ידיעמו 6ו)ס נהם %תרנמ והידיעסניזיעה
 יגל %%כה מון 6ין 6טר וטליה סכ) %קפמ העלטה 6טר %ר6ס 5ורמ כשטסט טקסוגמע)
1Sb~6כי כחקו טוה סכ) מכלית נע) ונטת* מכ5ימ הנע) הכס סכ5 יוכמל בו 6חי כתל הי 
 הכ) בו נמוען וטכ) יליעה והוי מטוטם התמכההו6

 טיהיס ע) העורס סקנה 6סל והוי
נ5%י

 הנעל ויריה הכ) נו המשחי ורכן 5%דס התשכי) הו6 שיהיה )6 ו%קויר ו%וסכ)
 ס%קפת ית' יייעמו הנס )ו %יומר 51*ורו סעכין זה ושיוך 56)ו מכ)ימ נעל והנדתיסכ)יס
 סיזיעט טהי6 )%ס ס6יטימ נידיעמנו דוקה יותל הוt'g'b 6 ו)6 כופת איכס ו6סלכ)

 ו6:י נמכ)יתי %תו6למ נלקי 6יטימ הידיעס הי6 וכאלו נמות) היייעה סי6 וכאלונסועל
 קסק נסיתר ע"ה יטעימו סר%ז וזהו מכעס נע) הנקמי ע) תכלית נע5 הגלתי יעריףbS כי תכ)ימ נע) הגלמי %%נו יעלס ל6 גע)_מכ)ית גלעי ימ' הו6 מהיה nbs כי זה ע%165'
 נלופת )דעמ מוכ) ס)6 ר") )תנוכמו מקר 6ין וכו' ס%עמ )6 6ס ידעם ה)6 ו%6' זכרו)6
ob6( קלות נורא ושכסיגו %תתידו הו6 העולס סה5%%י6 יי' עולס 36סי נקנוס ט%עמ 

 ה6יסיס ו6ס נהטגממס ייגע ו)6 נהנסיגס ייעד 65 קוו5ומיו טיגני5הו %ס כ) ל")הארן
 3מנוכתו קוף 6ין כי וכשילה גקיוס מכ)ימ נעיי נקמי והכ)ליס נתקפל מכ)ימ נעלינקמי

 סו6 כי זה ויע תכ)ימ 5us סנלחי יעדיססו ו)6 נ"מ הנלמי 6%מו יגיע מכלית נעלוהנקמי
 הרגיעי עטו. העירוכו כאסל סוסנו ע) כט'ונמן %6תי יודק היותו עם ו%טונח נ6ס6%ד
 עתיד סדנר סי7יעמ ונר6ס היזוע יסמכה ו6ס ה%מויסיס נהטיג יסתנס 65 %יעונהיומ
 נפועל סג נכס סהי6 טרה וסו6 6מת תוקמס סנה S~b כ65% טכנר נו סיייעס 6יכולה65%
 מאקס כן 6מר )וקם היתה ס)6 6מר תלקה סססמס נזה וסמם) 6מלמ מוקמת כטיע7ל כן6מר
 נ65% נו הו6 וענין שיהיה ר") ה5%י6ומ %קכה סיס נו עכין גנניניס ג' ))קות ויגיעומגסס
 ה6ומכיס  %ן  לררים סג' 6)ו כגגי ולנו  קודם סיס  S~b  כסוי 13 סו6 סריסי וענין הווהר")
 היודע 6)6.םלוף היויע )גנוי עכין 6ין כי היויעת העלבות שכוי וימינו %ממספות יייעותג'

 עתם סווה ואינו היה טהור וט)יסית הווה טהו6 וטנית נערר סה)קומ ל6טונס ייעוסוט
 SuDnb טכ) איכה בי נמלקי ול6 נגוע תתואר bS ננ65%ות יייעמו שסייס 6מר%6נ0
 6%טל זו)סו יסכי) %ה 5%ד ו6ס זולתו יטכי) bS %מפע)מ נדתי יייעה הי6 ובאטרועלו)*
 סכה נסעיר טימאה לפטר ט6י 6מר כס בכלו ימאס כי סנ65%ומ מוע)מ יייעס עלגותוסו6
 סידועיס סיו ט)6 כחו כי וטסכוי נמיוט תמוצר bS נ75 וחסונם נכנז נ5י נס תסקסאשנס
 5%ד יייעתס תתם7ט ו)6 נטנויס סכוי ימכו )6 ככס Sutnn 65 מועל הו6 כי יייעתוקנס.
V17Dמקט ע) ידיעתו מסיס כי סר6ומ סטנת מיוט עלת מדופס טסנל6יס כסו הי7ועיס 

 סיייעמו סמ%יסי %תמרט. וצינו %םדס הוotis~ 6 וידיעתו הכ65%ות עלו5מ וידיעתכו*ייעתכו
 כ) ידע וטהסס יכולת נע) הידס היום כי לך קלס ה)6 6פסרייס הבכי 6מד מכרים )6ית'
 6כ) סיפערייס נטהר השטמה וככס מקמירה 6ל טיני6 סתנוככומ ג%עע הו6 %נוארדגר
 ננ65%ות 6סר ומהדרגה הקדור קנת נו 6ער והקיור פועלת יייעה יס' עיצומו טהיסלחה
 )6 ית' יריעתו הנה 6מסריומ ולהם הכרמיומ ט%הס הכ65%ומ כטנע 6קר %סקיורוהיה
 )6 נ6יטיס טיייעמו ונהה אפסל יהיה טס6מטר ימן נו 6טר החדול S~b האפסרתכריס
 סיייעס וסים נמלקי ו)6 נכוין יייעתו ממוקל )6 כי קי%מ יייעתס 6ין ו6ס טנויממחיג
 וסכ65%יס כ65%יס טסם 6מר ינל %%נו יעלס ט)OD 6 )ס %מויניס העניכיס 6)ס6טר

 ידיעסו מסולר 65 כי ס6פסר מכריח )6 ס6סטרייס %ן נאחד ידיעתו ככס %ידיעמו%גיעיס
  %סיויבס %גיע והנ65% נ65% טהו6 6מל ס%תמדט ההפטל %%נו יעלס ט)6 עס הפטריבמזקי

 הים ו)זס  טיענלסו  ינענעו נסס  סיער  (hib כל ויסגל  ג'בלים  בילתם סנלסיבפועלם
 וכ3 המקטר ,ה Sb'1 טיומק הים ולקוי ס6)הי עקינה ר' כ%6%ל כחונה והרסוס אפויהכ)
 עדעו עס יסמיק bb 6טל %דעכו נתיכת )מי סו6 %קתירס היפריס 6)ה נכ)) טירקה%ה
 ימלקו 6טר הטקני)יס וסכזנ ה75ק נה ימרקו )6 ית' טיייעסו %כויר וסו6 )כל נטם 06כ*

 ייעסו ס)6 ו6ס סזו)מ סייע ob נו '1bb טס6זס וס דמיון "~olb יצעת ע) והכזנהאזק
 ר"5 ימי ענינים הקני עליו י75קו ימ' והו6 האחר Sf1' ה706 5דק וכאסר קותריס טהסע)
 וידעיכו ס6כוסימ הידיעה והי6 מקרון מספוט בידיעה ייעהו ל") ייעהו ו)6 ייעהו6סר

 נכו))יס העכין וכן הו6 6)6 סיכומה מסיג bsn מידיעה והי6 חסרון תטמוט 65בידיעה
 היניעה נפטפט סכרחית ית' ידיעתו וכן ייעס ו)6 *זעם טסות ית' עליו יצדקונח)קייס

 וה6פסריי סמ)קיי ויייעתו %י7יעחו יגיע D'aW כ) כי ידעהו ו6ס ההפטל תככים1)6
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  הקוויים הסילועומיס טרשי יטסטהו 6טר זמו מכ)ימ בע) הנקמי הח)קייס וכןש?ייפמו.הס)וף
 )יוקר גנונו סרחננו וקנחנו קופו עי והעתיק סיטרס הנרך 3זה ז") הל3 הרך וכזר%מס
 נק3מס q~pM 3)תי סמ)קייס ייע ו)6 סכ))יס יודע טהו6 %61' טס3יי) %י וקוקסהילוט
 שפלכו כנר מנס הכ65%ומ מן ס%ו65ת )יזיעה סתסע)יומ 6)ס כי )טרטיהס %מויבו)6

 הנ65%ומ כ) ידע ושהול עלאותו blb ידע )6 ססו6 %6%רס נין נהקכ%ה ה"כטיסק3רמ
 קוד%ומ ווותר %מכל ס)%ומ יותר הנ65%ומ סיו הקדר זה הו6 %ע%5ו טיטכי)הו היהסהוטקס
 טיטכילסו נאה כענין סנ%ל6ות 6)1 %פכי ע%5ו והיה לטכ) %%בו טיוקדסגה%וטכ) 5ד עלנטבע
 bSb יטכי) )6 הים וס"ס 3עבויס הו6 )" 3ע3רלו ססנ65%ות מנוטר והוט %עסקהעוטה
 3טתוף נ%6ר 3כ6ן הנ65% סקדל והיה ממניס %ן נפנים יטלי)ס )6 הנ65%ות וינהע%5ו
 )6 הידל זה כלתי כלמי 6חר קיוץ הו6 %ע%5ו טיסכי) ומה 3ע%5ו הכ65% הקדי עםהסס
 )כ5%"ות עלה יהיה ול6 כל) קדר לטוס ול6 התושכל הקדר )זה תנה %ע%5ו טיטכיל %היהיה
 %3ה 6ך כלס הכמ65ומ שירכי) יחוס סנה קרדם ססתב6ר %ס וחלוף וזפ) %גונם כולווזה
 עם כ%6ר לעלפו 6טל' הקדר וטיהיה המטופ עלמו והוך 6חר ידוע סו6 )ו י7ועיסהס
הקיר

~Vb 
 וע) ה6ט ע) י%6ל 6סל החוס נטם כענין והיחור והקדימה 3סתימקות ככלן

 מעלות נטשי ובכ)) הח%יסהדנריס
 סנ65%ר"

 ק3ה העט 6טל העילס נזם
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 סת"ל
 ויגוע וקולס הנ65%ות  %טנע  סוט כי  נטירת  סקדל 6%ותו עטו) נכ"ן סקול סכםסליו6
 נעמי 6י כמט 3ע)י כויס והנ65%ות נ65%יס עמו %הפניס'6סל ס)%יס יומל )ו %סבפנים
 צטנעס 6מטל ס6י 6)6 הקיל )קותו )המדאות 3טנע ויטתוקקו יסתמלו b~(o כפע3ע)י
 ע) (ה )נלקקות ויט קוג ,3כל סר6סון s~(Dtn %טעלס והוי %ה שעירים 6)6 %%נוסיקלו
 ימטר 6י 6סר והם סהיו)י 3ס טימער3 %ה וכמי %%כו ב5%י"ומ ולמקס קר3מס כפי יסרוןזה

 6טר הלעוס, %ן זה וזורת והכרוי ההסקר כפו וזה הט)%ומ ע) הקיר שיקנסובטנעס
 הנ65% שיכוין ו)6 3נ65%,הר6קון 6טי בקדר %עורר טהרע )6 ההיו)6כי נעורסיסיגו

 דואה רטד 35ן ט%6' כתו 013 והעכין זה זולת נטנעס ספסר סקי b(S הרע 6לההיו)6כי
 הניתוק טי5וס %ה כתו מעו)ומיהס י5%י6ו מורין טסבכי כקו סנה והעניים מולין נכיכשנסג

 6טר 373ריס הענין כן הכירוק טי5והו %ה נעתי ע) פעו)ומיהס %עט י5%י6ווסענליס:
 טהכי%וק )פי ל6 מהיולי 3סימעלנ

 והן"
 6סל הקדור קליו כאס) 6טר

 מלקטון 3כ5%י
 ע)6 והנישוק 70ת קיוי ont~ltv %3ה 3פנעס 6מסי סיס טהע3דיס )סי ו)6 רע 13התעלג

 הרעום ענין זסו זס זו)מ 3ט3עס 6מסל ט6י )מי 6נ) )זכלס הגיבוס וקטר הרעיפפ)י
 ה%)ך טיסות כחו ר") %מנס הטוב והגעת הר6טונס ההתקלס 5%י6ות עס הכהה%תמיסומ

 סעו)ס חלקי יקנ)וסו )" ית' הלקטון %ן המופע סטוי כן נסוה הדחינה פנטי יקנ)כה)6
 עניים %סיותינו. וסו5י6נו חולין 3ני סמנו 6טר "תר ה6) יעדנו ולזה קים טנע ולכעכעבסיה

 מורתנו ונכל) נבי6נו יד ע3 המגיע נכי%וק המקויר 3ו 6טל %הכירוק %קנביסל"יותכו
 נטי הטופ וטנקנ) ימ' %%נו התחוקה הקדור %73ות הי" כי nt,1Sb נקרנית ולכןהקדוטה
 6כי כי וכו' תסלעו טבוע ob ומיה %61'הלע

 הו6 "טל והקדול הסוג סבם והול רום6ך יי,
 %ט3ע סו6 מטוט טנע גע5ס %תחקק 3)תי 6מד נע%5יס סכה ו3כ)) כויס הכ5%"ומקבת
 וידיעס נ5%י6ות ר':) ימי הסגים גטכי )סס וקנה הנ5%"ומ %יכי הצטער הו6 הנ65%ומקוג
 ההטפר והול ההול נקוג המחלה הו6 בטבע %מחקק נ)תי 6מד טפו וונ%6ר %6%ל 3כ)כענין
 הוונן העדר עס הולכ3ס כייסנו המרייס %יני )כ) יונן כעכין ההול 3קוג הנ65%יס)כ)
 ט13 %3ה טנעו יורע ub(o %הלרייס 6חד בסכ) וזה סלונן העיל הו6 כ6)ו ססחלותכי

 הע5יומ %סלתות שלקחו %3ה ט3עס יודע הע%5יס כל ככס הטמלומ סו6 6טר והעגלו%הלובן
 העלטות טרשות העדר הו6 והמקרונוח וסכמניומ הגטאות 6סר ושכמס והכרחיותםופשיטות
 סנ%ל"ומ וכ) סלם יותל ב5ד כ)ס הנמ65ות הו6 'מ' הו6 הנס האוחרט וטריותווסכלמיומ

 %ידיעתו oS~n )6 6טר סטטוס הקיומה היייעה 3נ65%ות סיודם וסו6 חקר יותר ש5דסו6
 %%נו וההילגה הקרול קכו והכחות:"%נס הקורות וכ) 63לן ו)6 שטניס )6 מלדל3גלגיל
 ")ו כי )ג)ימ ק5ר ה%6%ר המבי"ס פי מנס )כנו6מ מן מן ותטו6ומ %דליגס וסוף*ת'

 וקין כ'" קיוט 6י1 63מלה טכר6ה b(o'V כל לפני הנה ט63רכוסו %ה כ3 ולכלו)הקתריס
 : (ה והשן כ6לסיכו5ול

 %תפע) %טניס 63 נטלם 3טטכ)כו %טכוסו טכסו ננד) ימ' 6יך אנקול )ך קיס כבר כ"אפרק
 %טניס קכ) ית' וידיעתו %הס ונססך הנ65%ות כ3 מו65 הו6 וכי פוע))6

 נזו)תו ידיעתו הי6 בעלאותו ויייעתו %ידיעמו נמלכות והנ5%"ות %מסע) )6 פורזל כטקס)6
 גר6ה קנחנו כי וקולר הפלמ (ה 3הננת יתיחק זס ע3 )ך ויתכהו יתיון 6ל הנהו56טרך




