
גש נ' מלק נבוכים מורה לספר גרבוניבאור
 %ידיעמ יומר עקרותו 6ין כי 3ע%5ומו יריעתו הו6 סכ65%ות הס 6טי נזוקת ההדססיייפת

הכ65%ו"
 הית 06 טהו6 למי ה37ריס 3ס6י יייעתו 3סכלח והי6 לנפטו ה76ס סיייעת עד

 'b~p 3ה 6סר ע%5ופו כי 63ו%ן 3%ו6ר וזס הדוריס ,דיעמ זולת ועקרותו %הומו סנהזו)ס
1M1bהידיעה סי6 ס76ס %ן סה%הות ולמי %3ל6כתו נעסויס %ידיעתו יותר דגר אנו 

 כל קם) ו6ס %עימומו מלק קלק כבר ייוע קכ) כקטר הנה הד3ליס יייעמ הי6ומידיעה
 6חר 3ע%5ו הביס יייעת קלוק הו6 הידס %ן היניעה 61ת וסלוק עבדותו כ5 קכ)הייועיס
 סיייעחו י') olbn נסב) כן זס מסיה ובחל נעיצותו יייעתו הו6 נזולתו מידיעהסהיתס

 3מכלימ הו6 6סל הר6טין נסכל זס טיחוסנ רמוי כנר הנה נזו)תו ידיעתו הי36ע%5ותו
 ס)%ומ הכה וס5%ויר ממעלות ס5יור והים סכור הי6 סטכ) סע) טפה טרמה bSbהכחיות
 זולתו יסיג ר") 3ע5ס %זולתו יתפע) %וננו סטכ) הים לו ועלה ותמירותו ההחסעלומכותו
 יטול לו 6ין 6טר ih(o ע%5ו סיהיה )זו)ון סקרה %ס 5%י ר") כתקלה ע%5ו ו,טיג3ע5ס
 נסס היס ס)6 6חר הר6סון סקכ) וכמרט הפנים מכל נעליו ה%וסכ) הו6 3ו הסכ)סכם

 עלמו יהיה ול6 טקס והיומר חקר היותי 6) מממ"ק ע%5ו היה כי כ)) הרכנהטיטכי)הו
 ולזם עלונו והול ופסוע 6ח7 זכר סו6 ולנ"מ תמס יסכי) טלטל יחויב הנה ס6חרוןנמכ)יח

 טהו6 'סכי) ו)6 סת6וס ה%וסכלות יסכי) טהו6 3ו נ%6ר )6 ולזה ע%5ו 6)6 יטכי))6
 %הקנונים נכנר יותר ההעדרים %ז הרנה כי חערון זולתו יסטין 3ט)6 יטיגסו ול6 למסקנה
 יי6ה מקסי טו3 יותל %היעליס הלנה ההדס ירקה ט)6 כמו קנין 3ע) לכל י65% קניןול6
 והיה ה%טונחיס 3פניס הכ65%ומ יטכי) ע%5ו ונהטכילו הנ6%קיס ספחותיס דנריטכמס
 1ל" ולנוי עליזוות ית' בו יסקר )6 ונזה להם.ק3ה

 והו65כוהו "כסכו טכמסך וכתה קכ)ות
 ומתפעלו הכמ65ות ג%סכו כן 3הס הכ65%יס והיוגתס ובקרוים 03 והסתכלותנו הנ65%ות%ן

 %ידיעמ יותר עיפותו 6ין כי נפטו בהטכ) הלאסון הסכל %ן והוספעו והוילגווקודרו
 ה6רוכימ כלורה bbb (ה וקין %תרנמ וגלמי %תמיסת גלתי "ליו המיוחד 3סבמהנ65%ות

 הקומן מסיור יצית ~1bb בנפטה ס6רוכימ הלורה 3ה65% הקנס סהו6 הקוטן 3נמט6סר
 ליורו לעלס הסיור זולת ועמיה כליס %נלי הלורה 3ה65%מ הקנה הו6 ס6רונית)לורה
 65%ת 6ז ו%ע%5ותו סלחה יותר S~b קליו סחפנה ל6 ו3ק7י%ה 6)יו סהמיחק על ונסוכחו
 ו)6 %%נו ו%וטפעות נסמעות סהנ65%ות 53י הו6 ליורו כי ית' %ליורו סנ65%ומחיוג
 6סר מקדור נחסך %%נו נס נו 6סר וסקטור הידיעה זולת צחרת ועטיה לכעסי5טרך

 ו%תח7סות המקסת סלחת ה%סונחת )סיעתו נננטכות סכמ65ות ובכל) וס7רגחסבגמלאות
 מה כ) כולל מסל להיטיל Str הר3 מ5ד הס)6 ומנס חחל3ה ול6 יייעס סתתח7ט%בלחי

 ידיעמ נין יט גרו), ספרם ו"%' %וחט העליון המוסכ) מעטה סכמעט עי 3והס%6רכיסו
 ססלחנכו %ה סחרי 3ע%5ס %ונניס 3(ה וינריו ססו6 כעסיי (ולתו ייייעת טעיה %3ההעוטה
 זולת מהעטוי %3ה )6 סנ6ינוסו מה עם סיקכיס בירך %טלו וסלקה הדלוטיס נ6)והיבור
 הידרש SJb נקמרו סתמיותן וקריך זה ויע ננס ה6לככו ולכן כוכה זה "ין כ, עטינוואס
 וסי3ריס עליו עריס %ה כמי 6ותס סמוטכת קנס קייצת הקודחת ידיעתו "חל נמטכיסההם
 חתר 3ע) 6יט 5%י6ומ 16 לו %מע) עו%דיס סרפיס נגדל %ליאות ob טסט הס ככללההס
otp6צתנה חצר 3על 5%י6ות 16 ונטל רם כק% o'Vtbn 1)6 יפקד )6 קיר 6חל נפטך 

 הקלוס ע3ע ית' נו 6ין )סלקה צנו הנ65%ות ו6ס והנה הסיכל 6ת otbi)1 וטוסיויטחנה
 והול הגדו) סקמק זס לך ו)סתיל הנ65% יכללס כ3ר סג' סללה למי (ס יחטב ככנרכתו
 הו6 והייוון ה6חמ 3יייעה 6טר בידוע טסט לחטוב י63 כי הטסט טנקמקות חזק היותלהמק
 6חד 37ל הו6 טיטכיל %ה וכי סודק %6מי התל 1"ל ונטה רבינו ה6להי )ך נ6ר היייעההו6

 הטיסה 6%לה 6חי נכל ה5%י6ות %לס והמיל הישתי הנ65% הו6 6סל עלמו והוטופטופ
 קיס %טתנס חתר כעל 5%י6וח 16 חמר נע) קיס D'b 5%י6ות נ3י) 5%י6ות ו%6'נרקיס
 סכ65% ") סייס כולס כי הנסויר 5%ד ט5ס ית' נו ס6ין עיניך ולהליל )ך להלקותמלדלו
 והרניי ההתמעלות %ן 3ו ו%תק7סיס ע%5ויס6חד סייע %3ס בידיעתו מתחנליסוידועיו
 "לקי סלטם כי קודו וזה %טולס נקדוסה נבי6ינו ית6רוהו ולכן החקרונות וכ)והמנוי

 3נ65% %תקיט נ65% 35 סייס העלה 56 העלול לסתימות קותה סעור מס 6סרהכ65%ומ
 מנגלה %ן קהול כהו הידועים 5%ד מלוס סס וקין ו%נהיגס ה5נ6ות %קרל סלמתיסל6טון
1'bVוזה )ע%5ו יגוע ע%5ו 6נ) יעה חקרי כמו והמוסכ) וה%טכי) הסכל 5%י ספוט טס 
 יגיעו סנ5יורו 6חר יכולתו הי6 מכמתו כי התקריס מ5ד רנוי טס טפין כתו ע%5ו%6מת

 %ס כל ובכפל הקומן זה על סו6 טיולו כי י65ו ליורו ט5%ד 6חר רקונו והוטהכמ65ומ
 ה%סיגמ ע%5ו על וליורו הלעתי נקויו הנ65%ומ לכ) ההרחת והיל ליריעתו נבטךטתר6הו



 נ' חיק נבוכים מורה לספר נרביניצאךר
 יולש%ו סנ65% עין וכן גדו5ס %ר6ס סו6 כ6)ו משיר סוSSb 6' נוס כעלן ס?ותלוסחט)
 החקו* %ן 3ע%5ס שיגיעו ע5 הפס הקורות סי6 שהי6 ע) ע%5ס %6תח -5%ז סכ65%ומ כ)נס

 6נ5 בעכ)יכו הכ65%ות %עכין (ס כי נעקרה 5%י6ות 5%י כמרקס טיתלשמו )6 הסו6והלועס
 הנס הס שהם SD המס מעין גנת 16 נ%ומ)ית ס6מת נשריה )סם 6טר ה%שונמפ%5ומס
 bi1'Sb ה%מימקס ד%ותס ו%תלטס שאתהפך עד ו%קויע מזק כך כ) הו6 המטופ טהי6פין
 36 הו6 כי המרקס %ן ולמקו קרנחו כפי שנטנעו %ה כמי 6מד כ3 ו%ק53 3ע%5ס )1מושה
 *ם' 56)ו מיה )6 זה וצמני וכו' לחוס 36 י*' יי' סת6ר שם הו6 הפקס סם מיה וסכן61*

 כולס ה6כוטיומ סיייפומ כי עיקל פ) סכוי 6ין טנימי )6 יי' 6ני והתמדטימ ושנוילנוי
 וית' ימ' ויהי ימי יהוה %6' כ6)ו %%כו ס%מעע)ומ סס והכ65%ומ סנ65%ות %ןסממפ)יות

 שרשיתי ו)%ה סעכיכיס nSb כ5 בנשור השלכנו וגדולמס סילוטיס 6)ו שתוקר ו%6ן%6ן
 והדעכנו נפ%5ס רטד 36ן הסי)וסוף נדירי גס בז0 המי)וקועיס מנלי נין הקמירות%ן

 ה6) נידיעמ הקנר6 ז6מ Sb ה%6מייס הפי)ושיפיס מקיע 0% וקמרנו )6חדס נססמדבור
 יריעתו סנ)מי %6מת ו63רכו עניניו כ) והשדיכו נו קנרתס %6מת הו6 ותה ומהומויס'

  וידפ ג%ורס 6מדומ Sb הכ) ינ6 עי וסקמייומ הנטיומ ומקיר הקמקות וסימר%ידיעתנו
 : ס%)ך %ן יכמי )6 דגר וכ) יוכ) כ) כימכ)

 נשולו הני6 6יונ ענין הניעו קוים ז-) סרג כי 5ך עטרתי כגל bSD),1 6יונ ענין נשבפרק
 עטיו סעילוחיך 6יונ %%ש) נו טל%ז סקדס %ה ונכ) כונתו 6מר נ%סכסיושני

 השכרם 5ד ע) רק כשל טכנר %ס ו)השינ )הקליך סכה 56טלך bS עניה )ך ונקרמינרונ
 סמ)י6 ו6%ד סו6 נם)6 כי טיוב ענין שסע)י6 ז"3 הלנ 751ק נזה )ן ודי כושו ונ)6לממ
 וע5 1") סרנ טמרטי %ה %6רו כיון ט)6 נו )וא' טייב) סעיניס %נעטי 1DbS וקיןגפירושו

 ))6 כזס )ו %ודה סיימי הדפוס קוק )ו ו6ף נכוסס כד%ומ ס7נליס 6)ה לו 1b3V %6'כן
 מס הו6 ו06 גשווייס כ"ס העכיניס ו6)ו מפר נע) שהוט )ob 6 ההוט הענין יחיגמט6
 יסר56 חכתי דגרי 3ך (כל ססו6 %3ק) האכוון ושסוס דעתו ו)%6ס סהס סת6ריס וכ)ויטר
 החכ%יס )ך קרס וכגל סחכ%יס )ך ו6זכול %61' סקתליס 6)ה גהננס שומו עורלו6טר
 ע) %טונתיכו טונה הפיל )6 ולמשיכה נכעס רפ עוטה 6יכו י% השם כי )ך ק7סוכנר
 ה5%י6ומ והמקביס ומשיעלית ה%תסוות והשולות סנ65%ות כי וכו' ה6)היס גני ויבמו %6'כן

 ה5%י6ומ העדר ונכל) מסטן 6נ) ול6טונס נעלס טוב וס5%י6ות טוב הו6 כי נעלוס%כונים
 5%ד נתקררו רק %ע"ס נהם מתקה ו)6 נל6שוכה %כוכים b~(o סרעומ הס 6טרוסע)%ות

 וההעיר נכמ ע%5ו והים הלולות )36ו נוט6 מתר וס5%י6 )עולס נחתר %מובר עהו%6ס
 סיה )6 והתה5כו טוטו וקירו סיפור צזה bSb הטור שיקצ) 13 שפקר סיס 1)%6פגעו

 ידפו )6 כי שטן כ5%6עות ו6)6 סהיו)י נזס ob כי %חונל ההעיר 6ין כי יי5ס Inbsרק
 טמע )כעכע כי ידה כי פגיו מקומק e'o )6 זה %חיג ההעדר 13 הגחונך המאל טנעכ*
 ש5%י"ומ עי *' מלק נקוף כקמרו זה וו' ע) )התי5נ וכו' השטן גס וינ6 "%' ונתנוהק*ס
 טוב כן גס זה כ) כולס ו)רעוס %5ומ ה%מינ סטטן %חבור עליו טסו6 %ס )פי הטפ)סם%ר

 בפקרס טונ מסאות וקמל ספקי 3)י סוים חסיה ו)6 ה5%י6ות והמשך ההויה)סת%דח
 לוסות ד' 6)ה כ"ל כגר מלכבות וגלבע יל ע) )התי5נ השטן גס ויבל כעכיה Mb'ובשכיות
 ש)שמ כי י"ל נמרק שקרס כסו %מעיד ויוסר קים יותר הכעסיס נני יקתומ 7' טהסהעלס
 כ5%י6ות 6חד מדק )ו ים כן גס וסוף עתים וכרעע מטובות %ן ממוס כוסס הרעום%יכי
 ול6שוכס נעלס וסכמומ וסטורות ססיו)י )ענש ונשניומ ניקרס ט5%י6ותו והול %סס%5עס
 6טר נכמס 65 נמהל %חובל המעדר כי כו)0 ס6לל"ס סינרים eSb ע) רשום )ווטיכמן
 טנטון )הפיר 6ין 6טל סדכל וסוט הכקמי סתות 6חל %ס6דס סנש6ר העניון %סעו)סהי6
 )ך ב6ל כבל הנה ס%ומ 1bib הו6 הרע י5ר הו6 ספן הו6 )קיס בן טיעון ר' bb'עניו
 56%ו 6חי )כ) ה%יומסות המעמוס 6)ו וסכ) ס6)ו סטיות נג' יכונס גפ%5ו 6מדשפכין
 סעזריס הס כעס טהרעות י' במרק ש"%' %ס נזס ירעה 6חי דבר פע) כונס 0סהסנטה
 נכ)) סט)עה ס6)ו ירעה ההות ו%)6ך סלע י5ר הו6 הסטן סו6 שסו6 הכס %6רווהו6
 עכיו 16 מריו וכן החות 65%ך סנקל6 והו6 תעיר וסו6 רע טפולו נ6דס נו וסט)רשפדל
 סרחים החכ%ס סעדך נב) ט%6' כמו נו יללה קכ)ומך 16 %הטווי %טהו כי סטן סכקר6וסי6
 סו6 כן oa וסעדיה מרע י5ל סנקר6 וסול ק5מ on~pb (6 6דס נני נין סנומ)ותבנעום
 יורד תכ6 , ס6בדק 36 ויני6הו 36יסס ויטתוקק הסומרות ה%בי6 ידרס טטס nnbs הרע*5ר

 )6 סגט%יס 6)ו טכ) ח' ארק סקדס זהו נשתנן ונוטן לטום נוט) ולסטין עולסו%חעס
 %מכי נ%קרה,ר") הקורס ההעקי יסיג וס%6נס הטורה 5%ד )6 החרר 5%י רק ההמקזישיגס



ס ג' חלק ובוכים מורה למפר ברבוניבאור
 וסמירת ההפקי הים וסכן ססעלר %מנלמ י%)פ ם63 ובקתתו הסמר ופגע נמחלסממנלס

 הכה %6לו וכסו המצי 6מל כמהכיס הס nb(o ופטריו olbt פקעי וכ) וסמוקי ה%ומ16
 ונמוצר יולז ההעיר כי המפר 5%ד הס כובס סמקלונומ 6)ו קנת הו6 6טר ופסעהיולז
 )קולה ההפקד סיסיגה עד )בירה ואסטין עובה olh 5%53עיות 336 הכולה 5%ד )6נמחל
 נאנון 16 נטוף 16 ומובסה חקרון 16 רעם %דם 16 סתמנה כ) וכן )מאר התמנרס%פכי
  ס%תמדסומ ה6יכיות נין ימק יק כי הפי)וקוסיס סנ6רוסו %ה סו6 נטפה ונוטף ראותנוט)
 ה%יוחדיס והחום ס%רחקיס כסחמסטות ה%קנ5מ )קורה ה%יוטדות ה6יכיות ונין)קורה
 ויתמספו הטיס יומטו וכבסר סעסרית )קורס  ס%יוחדיס והקור סרחקיס וקוטן ס6וירימ)יורה
 סטיקיית הקורה )65ת עוד החמל יוכ) "bS עד ס6ויריית סקורה ק3ו) Sb לעט %עט נויום

 הלחות וי6נד מעפריות 6) כטה %ו)דתיכו %עם "כמכו וכן ס6ויליימ סקולה בה תמו)וגעתה
 החשר נקומו 5כוס6 ממיינים מקורס עוי תוכן ט)6 ס%ומ עת עד )סיומינו סכוט6הסרטי
 ונוט) ספקנית הקורס Sb מהכנס והוי רטומ נוט) זהו הקורה 6( וישדל הימק)סמדר
 מכינהו ההי6 הקורה נו טתסיס קורה זו ט6י שם %6רו וזהו הכ65%ת הקולה ויעדרנטפס
 ז6מ )הפסיס %המנועע תקור ו)6 ע%5ס %ס5ורס סריות נטי)מ והוי קמרת לורה)קנ)
 %3ל6ס דוי ל6ס ע6טר )ך נ6ר מנס (ה ודע נעצה נטילמ ו(הו 5מרמ ולה3י6סעורם
 ענין ע) )הולות bib זס סלקה סן6 ילוט)ס ע3 וכו' ט)יפס ומרנו סיגפה 3עתסכנו6ס

 סכ)יון )ענין ~sv והיה 6סד )ענין %"5 סו6 %6כס הלנו6ס %3ר6ס עיוסג יגל כ)כי
 הו6 עטן הו6 כי וכו' ע5 והסטן עליו הכהטל הו6 נעלמו ההוט העכין ה%ומ5פומלעדר

 ל"5 ועגור Stfl'1 שטס %ן כגזר הו6 כי ושות' הטטן ענין %חרט וסכם ענ6רנו כתו הרעי5ר
 *כולת )ה מנמן מ' מיק עלים %6ר 5ער הלכושית ס5ולס פע) הסך סנטיה %עניןססו6
 סלע סיער %6רו וכנר והטווי סיוטר %ן ט6פטר %ה 6) ותסינס ת6ותס ותצנע סמ"רע)

 נמלק ע%6' כצו סגס%ייס וכמומיו ממשוך העפרי המסר והוט )ימו נעת olb נ3ןיתמיט
 הרע עיקל )כו ס63ר וקמר טוב י5ר הו6 כי טכסו טטפות 6מר )ו יo)Mb 65% טונ ישקל"'
 הדנקיס המקרובות וסקל נימוי הממעורר הכמ וסו6 ומסווי מיוסר %ן יטסו כי הסטןסו6
 נתוך סהו6 %סני כמ כ5 כ%ספט 65%ך יקל6 רכ יהום י') קמק 3)6 %)6ך וסו6נחמל
 6יט נכל סנ65%יס ומס וסמיוכיומ וסנמסיומ הטנעיומ כוסס סכמות ועקל o~nSbגני

 טונ ו%)6ך נפלי טהו6 נ%6ת %כ6ן טונ י5ר כן גס וימיה י"ג פרק נקוף ט%6' כסוגע5ס
obסני )ו נקוו 6יס טכ) סמכשיס כדנני ה%סורקס מענין (ס כן o*1hS~ הטוו* והום סנכ3י 5%ד וסוט והידין הקמר ל') ההקוות וזס הרע ויקר טונ י5ל הס%ס6%)ו ואמי %יפינו 6מד 

 ז6מ סקסר וסתסינ נאמרו פ' פרק עטיו יעז סטתי %ן סנטיה והום הממות ה5דוהשעם)
 ממסוך העפרי המשר נזה %71ותו o,.1lb 055 טסים 63לנו 6ער הנכנדת ה6כוטיתהאורה
 והמקי מקרון 5כ) טוחנוהחנים

 יכומת ס6נוסימ )אורס ר") )ה כמן מרע היאר והום ר")
 היוער %ן אאפסר bSb ומעיגס תעומס ומגמע טמכרימהו עי וט)טין ו%%ס)ס המשרע)

 : טונ הילר והו6והקיוי
 ע) נהטגמה טקד%ו היעומ הס ומכריו 6יו3 ט) הדעות 1SbV )ך %6' 3ע%5ו הוא כ"נפרק

 %ה טכ) הסכיתו טכולס ס%6' ושה (ס SD זה חלקיו ולהטת )כוכם 5ךק5מס.
 %ה כ) )ך נקרמי וכננ ידעסו 65 06 6%תו יגיע )6 בי nbb ית' %56 ידוע 63י31סם)
 העוית ע) רשיה העכין עזה נו 6יו3 יעת והיה וזכלהו ימ' הסס יזיעת נשטמת )נקרוסיריך
 %נ)* ה5%י6ות ושכסיג רע פועל ונסו ה6יס נסין נכיון דרך על ימ' 1556 וסלטעהטייק

ollnsnb(ה זולת 6פסל וט6* ה56היס 3ני נתוך השטן ט*כנק ו)הכרמ ס*קוירו %ה וכפי 
 יעה והו6 3הטגמה הנ%6ריס סדעומ %ן nDb הי6 (6מ קים טבע ולכעכע נצנע סו6כי

'1tp~b6( 'סו6 היע וכי השטין סולקך ועכין ומשיגיו סמ"ר %סטטי ייע )6 ס6רסטו 
 זס כ) י7יעמ הקככו 6טר הו6 כי טו3 רק יעמס ו)6 טונ וטססס סטטן ו)סתי5נוסנשקלה
 נסס 1DplbS' מדעת זס ימק o1%b וספור הגרס דלך ע) ו)6 ידע ש)6 %ס ידע עיון ירךופ)

 Sns* ס6ר ונין ניכו )סכיי) ע%5ו סם ו)6 )קכ)ומו ~,olb %%ין הסעגחס נכ5)ססע)ס
 סהה5)מס סורס קשתית ידיעה כעס נסיייעת Sab 6ע' עוד נסעגחה 7%רגותס ונ6ופכיפייס

 ניס 65 5ד*ק 6יט סו6 נסה olbS סי6 6על וסים ירעה ה00 יייעת הי6 6טרסיבתית
 שס )כ) קפק נדי %וכנת הי6 מהעדר %יגעו 6טר הטנו6 החשר יסוט הרעע עם %עוחףהו6

 ול6יסס וטנתס וכו' קגו)ס עוטה 6כי 6סל )יוס 5נ6ומ יי' %6' והיופי כו' 8יט וכו'יי' *ל6י ידגלו 6( lbSW~ ט%6' כמו )מכביס %יומי הקוי וזה הו6 וימל יל 5ייק כיטידעסו
 הנה%**ס סגט%ייס הענינים %ן %מ6ל 4טל כp~bb 3 כן ע) הענין כפי הדנליס כונתוכו'
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 13 ההטגחה ו%נמין עקר קותו עוסה והייתי וקפל עפל נתוך סיותי כ)יגח%מי
 והו"

 %יונק
 וחמני קים טנע ולנ%כע נטנעו סהו5 %ה זו)מ והס)מומ העוג )קנ) לו הפקר ו6ינסעדל

 מכירו 6טל ולליהו דגלי טבעו "חרי ס%6תית ההטגחה על התורה הלחלון ס%6%לזה
 (סו כי כ6יו3 כענדי נסויה 6לי ינרמס )6 כ' 3ו נ%6ר הקסתות וידע והתנגנן)כ3ו6ה
 הנויעיס %ן 1nbb :יתקהו וכחנו סירוק כפירת %נלי )ו ולע 75יק קמק ע) סקסתימהיתר
 סיעות יחק וטהמחנל מפורק%יס ההם החכ%יס מהיו על יורה וממכנס נחטי3ומכעולס
 7עמ התחיטה כן וסחר תולתנו nnbS מולחנו דעת ע) מולך ID'Sb ודעם 6ליססהסס

 כונת והוה 3ו ע"ס %טה ררינו טי"%נהו %ה והוך לאליהו ה%יוחק והוך 6חלנהקגחה
 מלה לעיו ומטללת %"ליהס נפסו לדקו על ל" כ5לסיס נפטו 5יקו על 63י31 וגערהמורה
 nbD' ו%הס רטע סהו6 "%ת כי 5יו3 5ת וירסיסו סקאלה %קוס על %ענה %ל6ו bSוכו'
 הו6 רם %מספחם הו6 כי הגאליות המנזה %הטס המנורך והוא אלהי חכם כהו אליהו63 הי" 5סי והתקונה טו3 לעוסה רע סיגרו) הטס ללון ססוbbV 6' ו%הס טו3 לגמול הו6כי

 סחוסי כי יחלה טס75ס וסילוע ה%פורקס סהענין %61' מ)6ך 3ה)5מ המסילו 5טלהענין
 מ)6ך זס 6י 3ע7ו סיעתיר %ל5ך )ו יהיה ו6ס %ות לסערי מיגיע עי החסל %סיגי%קרה
 נ5%י6ות 06 כי ס"מ %3ות סרס ירלה ל" כי והסלתו עילמו תקופל ה5להיס %סניסיהיה
 מחולה וינץ) והטונהחיים

 ההו"
bS1 %6' סכן "חל "0 עתם 05הסטן ציי הו6 כי לנסח %דונקח והללה עתרה סם יהיה ob 1 עליו יטbSt 'יעבוד טנסי כח זה 6י והו6 וכו 

 ההכרח 5%י 5טל )מקרי הבכוון העלפי סלח כי וכו' פרענו וי"לל ויחננו עליו יתחנן מסטןכנני
 מעסיס Sb יפע) 6לה כ) הן Mb' )כריקומו נקוצו וספחתו %מולי הנגמז עניכי קפרוכלסו
 ט(6מ על לרמוז ס%קפל נזה סיללס 6ני ו6חטו3 תמיד (ה יסים ט)5 קמרנו כגל כיוכו'

 לקמול ול6 הפוע)ומ טכחומיו ולמי הנחורות וניסי סנערומ 3י%י חסיה וההעתרהההללה
 לקפור 53 הו6 כי גפורה טעות זה כי נקלטו) נ(יעהדו"ס ו6ס 7ס נרעימת 06 סמרטיהו%ה

 העכין זה qSb %כי "מד וqib '%6 3י1 העלטך טס וכגל הסללם מהיה %3ה bSהפעלים
 63חת כי נאסרו הננואה נתאר הענין זה DS(' "%6' %ה כן גס והוקיף לכדו אליהו63לו
 לו ויגלה הטו3יס %עטה יטר ככל 16 הנני6יס 3מי י3ר טס 6טר הו6 האלהי סטכל%טפש ההוי הסעור כ' 1bb עסויה נננ'6יס טהטגמה י"ח פיק קיס סכול כבו יגלה 6ז ה6)ייצל
 ענשיו ול63ל הדעת (ה ולנטר נ%6ס %לין "1bS יהיה 61( סכ) לנע) גלוי טהו6 %הכ)

 סכן כל הפין r'b' כל על ראיה מלקח ה5ח7 הקיט ען כי לניס טנעייס עניניםבקמול
 aw' 6ח7 הו6 כי מזקות ההלחלוח והיות וקערו 6חד V'b על רניס 6%יסיס לטיהטתלקח
 לדלעות על לעכין %ה וכי וכקיל וטניס טחקיס %קמור סם (כר ולסר ולערו סלעומ%יני

 הע)יוניס כי ורמז הכוכ3יס %טפטי 6ל ז"ל הל3 נכנס 3כ5ן ):ו הקלוג 63ויר%עט'הס
 הסוה עוד וכו' גנוח כ? וכו' תראה ולדק %לפט sr~1 רט פסק 06 כן על נתחתוניססועליס
 6כי )(ה ו73ו%ה הליינה והו6 הירח גלגל פתחת %%ה אליו כלה הערתו וכיתה %61'הכל
 %תסמך 3סיותו והמגויס ההויות לגלגל שנס הגלג) כי "וע' קללה וקראו %קצות והו%6מרט
 נכללו %קותו %%יי ונגחי גלגלית סטינה למולות ממהסך סקנו3ית המנועה נהמספך*רלה
 קנות הי' תחנו)ות וקרם ססס נתח3ולומ קנונית מנועה %מנושע סט%י%ייס הגלם כיו%6'

 י5ו0 6טר כ) למוע) שדלגני סו" כי ו"%' ותסכלו וסכלו עמסו כיוריותו סג)ג)שלמנועת
 )סנט ob 1pnS ob לשללו ob לקנט 06 חלקים לטלסס ממעולות כל וכל) 5רלס ת3ל כיעל

 הגמור הסעיר והום ל6ל5ו 06 וכו' סטעס נטכט ופקדתי כאמרו היקולין ונכלל ועניו3חליו
 וכמי 5%63עייס הכל כי 6יונ (6מ ה16ינה הטו3ומ וטמר וסחייס האלימות והום לחקי06

 כמרעעת 3ו 6טר הקפק לך ויומל העליונות %הנ%ל6ומ הנסלקות 5לס יקלוס 6טרהכמות
 נכי olnb (ס עם ויקכיס ה5ל נפל6ות והתנונן עתוד וכו' י" 5ולמומ כל כי ותדע ה6ל%ן
 נטפיס "סר ollhSn 6ל הנה 6טר וה%ל6כיס מכחות וי%טכו וכו' bnl~ta ל6ו וכוניחיי
 ננעלי %מוזרות מסריות קגולות כלל 6טל לויתן נתקר הו6 ההוט 71633 טה6ריך %הולוב
O"Dוימן חלקי סלפה נהיוליסן ה%דונקות הלורומ ")ס טקס כי והמעופף והטוסה ההולך( 
 ל6 ומהפקד ההויה בעולס סנ%ל"יס סעניכיס .טפלה נהם היתהלהכונה העני:יס 6להכ)
 הנקמל וטנע וה%קונניס הקצות סתימקוס כפי הו5 כי הממיחס m~tb להשיג דעתנויגיע
 והמנהיג היסוה ניס מטבעי מכח זה מליקות לקור ג"כ ול5 3הס ה%עורנ ההזדיןוטנע
 עמס יל6 זה שעטה )%ה טכ6מ' למעולותיו דותה מעולתו וקין התמצתו 5,ך היללךוהוך
 ונס73לומ נאמרו btSDn 76%1 וכו' טתהיס 'סתדל ואיך וצפר עטר על וננחם נ5%ק "3)זה

 ה%)6כותיומ הפעו)ומ %ן כע%5ס הפועל 6טי ומס המלויכוחיות ופעולות הטבעיותמפעולות
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 ה0נהגט כן ההנד) כן מרלון והשני ונשטות נפגע יעשה ס6מד וכי %מון הפוע) 5שרהס
 )קנוס ש3טנעס %ס כפי סכמות 6)ה השקנה הטנעייס )ענינים הלמהיתוההשגמה,וסכונה

 כי קליו ונכוין קומו ונסגימ קומו שמנהיג )%ה ה6כושיס וכונתנו וסטגמתנו%סנסגמכו
 גורס 5)ו ה)6 וגבוה %%נו הננד) 6%חו 63ה ופעותו נהכרח ספוע) כמי המע)תכונס

 : וזכרו טלו וית' ית'סייס
 ש) יאויין דרך ע) 6יכו הנקיון ענין כי י"ז סרק 1") סרב סו7יעך ה53 הנקיון ענין כ"דפרק

 סדנור עם נקמל הו6 יחטנוסו סכול וטסי גשורו )סליות כדי )עמומולסנה
 ליונתו ותלל ההול התנוקה 3)3 %ס הסס שייע )נמיכם טהו6 ימסד שכבי ולמסנהשגמה

 הדלושיס 1Sb עס הדרוש זה כקמר היה ושכן ovn ניייעת ה%6%ר על זה נקשי פיס 6יךנסס
 %אופקת שתהיה מלקית היותה עס הטס ידיעמ ת"ונ 3כקיון ההלון 5מוגמ )סי. כיהקו7מיס
 ונידיעת שהרגמה הדגור 6חר המרק זה ז") הל3 הניט )כן 3זה qb חקלון %כ) )טסמקילה
 נודע ש53 )הודיע 36) ידע bSt %ה )ידע 1)6 גצו) )סריות הנקיון ענין שפן ונאר ימ'סשס
 טרט ע) נאורו ועשס 3ע%5ס %ונניס 13ה ודיריו וכו' 6%ד %אוסק כן גס הנקיון עניןו%6'
 6ך ממנויד )6 )סוייע בהכרח נו שהרקון %קדישכם יי' 6ני כי )דעת %6רו והוטואוח
 ט%6ר כמו הו6 כן גע%5ו ה%6ת כי נזה )י והנראה 6%י S5b' קשה 3)33ך 6שר 6ת)דעמ
 והנן )סם tlb'V %ה כפי ע%הס המולה  יערס )הצון כלפריס ההם המלאריס 5ך ז")הלב
 וכחו וכו' העקיה ר") ויימק 36רהס יי SD הענין זה שיהיה לקוי היה ו%63מ%6רו
 גוכם היתה )6 כי )יסתם טויתי ו)o~llsbi 6 דילתי ל6 6שי %6לס ידעם וכנר וכו'שנמשכו
 ולכן העקדם נשעת 6נלהס עס י3ר יי' %)6ך כי יודע ולתה %%נו סכסכו 36) סעכיןהשם

6(bStn (ונקמרו ס%עשיס ויולכו י%ימ %הלך 6חר היותם ע o')wr3 : 
 ס%עסה 3ר6טית 3הס )לבוז הקד%ומ )הקיים 1") הר3 %דרך כי סויעתיך הלא ב"הפרק

 הקמר זה מחלקי הגנו) ממלק ל63ר %תמי) עתם וככה ההמשנס ראשיתע)
 סעכיניס %61' והמחי) המרסיס עס סענסיס יעכירו יען ע)ותס כ) המורה פעריוהם

 שהד3ליס %6לו והנן כעלוס %ודניס 3זה ודיריו וכו' מכ)יתס נמינת )מי ימסקווספעו)ומ
 מגזרה %ה b~b ומסר כ) ו)b~b 1nDb 6 ילאה )5 שסוף b~b בהכרם יעסה יס' השסשירמס
 וכ) %היייעה %קודרות סס ימ' %%כו ה%קודוואז המעו)ומ כי ידעם כגל כי )היותמכפתו
 Db~ טנכי הכרמי )6 מפעו) %ר5וו %קודר הו5 הנה )ייעה %ן קיע71למה

 ימוינ ו63
~3DM סהו6 6מר הפכים השכי %%נו יקודרו כי %%כו הסוף מסע) קדור *דיעה הי6 %3ההיייעה 

 סרטון והוא יייעס ע) נוקף ת5ר ע) סו6 %%נו ססכיס הסני 6חר הקדור הלס ההסכיםיויע
 )6 סנכ3ד היויע ית' הו6 שהיה ואמי נהכרם יעשו השס סיל5ס הדנליס סנה %6לווזהו
 טהוbSb 6 56' נשניסס יויע הו6 ו6ס המחום )6 המכיס שנשכי מנכני 6)6 %%נויקויל
 %קילו ואינס 3הס יוכ) ו)6 סכ%נעומ יראה 06 מכס יהיס )6 כי הפטל bib ירטה )6יס'

 טגזלס %ס 6)6 %6רו וסוס הככנר 36) הפחום )6 כי אפסר כ) ירקה )6 וגסס%שונמ
  ושיקודר חכ%מו סי6 רבוכו היה וסכן יייעתו כמי 3כ65%ות הוסך רסונו כי כך )היומומכיתו
 וסוף %רבונו תתקל )6 ויכרתו ו' ע) n1D3Sb כה' ה6משר,יס %שני הנכני הפע)%סס
 ו)6 %וכע וגינו גינו '3די) )6 )עסותו השס שירבה הטונה גמכ)ימ סטור המע) וכן%6יו
 כולס הטנעיות סמעו)ות טמ)קי %6' ממכרה טהס סשס מעולות 3ת6רו %6רו והנןמוסך

 וטהס יחק 3יכיהס שיט ירבה ו%קו3נומ קנוס וכלס 3ק5מס קלתם נקשרומ %קודלומ%מוקנוס
 V'(b ילקה קפק כסי טו3 ה5%י6ות כי עריקות כתכנו וקו %6' הטיול זה וע3 נ6גמפוע)יס
 וקרול מכמה 6מל כמסך שסב) מיעהו וכו' מעלו תפיס הקור השקילה ו3ו סש)ס%הטור

 שקין nba' %ה ירעה זה וסנן )מכלית 6)6 )ריק ו)6 )הנ) )6 כקיטס ק5מס כקטרים6)הי
np1Snbניגר 'OSnS" הקירות לנד המי)וקופיס דעמ ויין הדעת זס 3ין כולס ה5%י6ומ 

 : ה%6%י זה נשיונןוהמדוש
 הלכנס נסעם %קטרג מהשטן %6לס נקור ססו6 נעתנו )ק5ור 06 %6לו והנן דע כ"ופרק

 שהרטון מכ%תכו )מקרון 06 וקטרו 3ט3עו וק5ולנו  רפפלו העדר יי5סע)יהס
 ע)יהס משיניס העומס ו6ומומ 11ba olnb הו6 הפוע) Sb מכח מן טכ)כו 55ת חקלוןנו

 )טוסט ה5ו6ר %ן שוחט ז") נד3ריסס ש63 עפני המס) זה )ך וזכרתי וקטרו נזםוהשמכ)
 %5"פ שזסו סו6 סיחסונ )6 טעם לטס 6ין הבטות שמקקי ההש) זה טזכל ירקה העורף%ן

 קטה )%יתה הכוכה והום טעס )הס כי'יס טעס D,~S 5ין העביטה 5%ות טמ)קי ל")הפנל
 )י' עיכסת %ה %6רו כי 1") כדנליהס bsn %מני המט) זה זכר ושהנס השעשה קלוחעס

 יהרגהו )6 16 יסרג0ו 06 נין )6 מעולף %ן )סוחט 16 ס5ו6ר %ן )שומט הו6 כריך)קודשם



 ג' חלק נבוכים מורה לפפר גרבוניבאור

 ותיהוה הכרטס והו6 קנה )ה 5%וה טכ3 סכולן %קברנו ע) ימלוק טל6 63ומן 6%י זרטהו6 סוני 6טי ס16%נל זה לפלט sfft סלי נעיכי ויטר התועלם %נוקל סטונ החזון )לולך הו6בי
 ונט) כונתו כפי 76% סרב Sb'1 י5טרך דגר וסוף לעס )סם 6ין ס5%וה טחלק* נוסרטון

 : זס ודע המירוט נזה יחד הסני סיטי ו%6ס הכוסל טלטי%ותר
 הקורס טנה65% הי6 סטנעימ הקדיחה כי ידעת כגל ונזפן נטנע קולפת והשנית כ"פרק

bS'ימוינ bS%,~ ונהעפת הקודס טי65% ימוינ ה6%ומל ונה65% ה6%ומל 
 סמקירס 6ותס ומינם מעיון 6)יהס סניף וכגל %6לו והנן לטיס וסמי )טכיס כצמדנהפך

 : ממלק זה נסקד%ת טקדס כמו עכינס זה התורה ו%6תומ קודותכי
 ט%6וכתס טעונות ק5ת 3ה%6ין סתורה הניצה ועוי %63לו (") הרג כגלם מאד כ"חפרק

 סי%רסו נבי 6מו ימל יס' טהו6 כ%6וכתכו הביינה עניכי נתקוןהכרמים
 הסמון כי נזה והקצה )הירין התורה הניקה %6' ולכן %תפעל נימי ית' הו6ו6ס
 טי6%קוהו הד%יונומ (ס ננס להם וכתן ד%יוכימ %6וכמס כי המצונה נזית הזק )הס6ין
 סתועלס %ן 13 ליגיע )%ה סהו6 סלעיי %ן ליותר אכלס יקמיק bS 6טר י%יוכיהס סירעם

 MW(1 היזק לו טיגיע bSb ע%הס טוכן סו6 נצה )חכם תועלת %(ס ויגיע סמוק)מקיל
 התורס כוכח וינין ה5ל המסע)וח יאפין )גלתי מניו מאיר חכמתו כי טילינו נצהקי%6ין
 6חריס c~tib 06 עזי וזכלו זה לו הסמיק טbSb 63 ז"ל הרנ עbSt) 3 ואני קורסויעליס
 %6רס והוי זה ע) יטר6ל )מכבי %6%ר 55%תי ו6כי וכו' נ%6ונוח חיברנו %ה וסנן%61'
 והים wbt~ ט)%י נייו פמחיס טרי מהיו כביכול טמחיס טטס ארכס ס)וחומ נרכיס ר'%6'

 נטווח לסינס זמו יד'ליד נין %פרסים מהיו O'bDD וסני %סם ט) 3י7ו טפמיס וסניהעולס
 סלוחות כי וילול נזס ז") סרר ט6מרו %ס כ) כול) ענינו bSnn נזם תקתכ) וכאסררנה
 נקלו ס%6חיות סיעות וסם מעולס והיס ס%6ר %י טל נייו טפמיס טני המורם כללוהם

 %עלות %יוח ))7% ופס %טה ט) נידו טמחיס ושי סר6טון סלעתי ננ65% וכימויסנ65%ות
 עס %קכי%ס היכה ו6ס סעו) נסקיר סכרחית טסיה ארוכס כמינם והו6 הק5וות%סני 6מי מכ) ט)קמ %%ו5ע הס כ6)ו )יד יד 3ין %מרסין טסיו טפמיס וסני וסמוק סעו)ולהקיר
 Sb 06 ימלק הג' 6%לו 6מי טכ) ולסי טי%רסו כצי 6סו ימרץ ימ' ססטס כקטנהה%לי6ומ
 : הקדה ו%גלס דבריו וכנאר סחכם ליעת %קכיס 6%ד נפללסו6 כי (ס ודע %הס 6חי נכ) טמחיס סכי נתן וסיקוס ס6זסרס Sb ו6ס ס%חי3 ו6)הטו))
 )סרמיק הו6 עכינס יעלס 6טר נחלות ז") סלנ נמן 6קל סעע%יס לוג טסיו למה כ"טפרק

 ועכיניהס קפריסס ותקל ה65נה דעות נקנוס ממרק זה הלר סני6ע"ז
nnbSק5ת כי טתנין אליך 6ך סהס הדעות הפך טסם לק נלאות ימן 6טר הטכסיס נזה 
 (ה כי 1") הרנ nbV' %ס יודע ואמה זה טזולמ %ה נו הכונה ה65נה 1Dpb' טקמל%ה

 נמכרות טסת63ל %%ה לך טינ6רוהו דנר כ3 וכי העיוכית המכחה ע) מוגר )6הקפר
 אריך וככה (ולסם 16 %רכנם %%עטה 16 נר6טית %%ע"ה 06 התורה תויות להביכךהכונס
 המורס קודומ נגלוי %עלה (ה 6%י עלוס קיננו ה65נס קפלי פללה טהני6 טפסממנין
 סתורם קמלי נו )גלות סני6ו ותה 5%וה 11 6י טעס )%6מ הניקו %ס מנין ננפטךואמה
 סיממ6ל מהגיע ל") סחוטי ניד כגלזן הי6 5דקתס לזיינן גרי דין לי יקמלו מן 3זס '66ליךו)6

 כנד) הו6 וכי הללוה סו6 הגלגל "%ניע על %קכ%ת המנועה ו(6ס נו סמו5נ ע)סגלזן
 ע) ט%6' (") הרג וריק )נד )כ) הטרק זולתיומ )6 נט)ומ זורמו טהו6 %%כו טכר6ס6ך

 העיון טידע לצי נטנע כולס הנמנעות 6לו לטקס אקביס %אילני סהס הסנד)יספלאית
 קר,6ס עולס 36 יי' 3טס ויקרין כנגרס ומרקס 7עותס ולזייף %6ונתס ע) )חתולהחמי) )סע)יס 6לה עס 6לס וערר כמגעות S~b ע5ו%ומ טגעונות טיקר6ס לו סקפיק ו)6סטנעי
 נטהכוכניס %6ונאס )קמור סתמיל יר5ס 6%מו סעו)ס וממחדם ס6לוה 5%י6ותכו)למ

 %6ונתס )המטיך כן חוטניס היו 6טר העולס נקד%ותס דעוסס ו)זייף האלוה ססוסגלגלים
 פוע) 6) י5טרך וטסעו)ס ועלו) עלה יביכו )6 כי הבקוס הו6 נכללו הטפיליי טסגלסוהו6
 5%ייומ כוללת קריאה עולס Sb יי' כטס ויקרי כנגרס ומרקס קדמון היה 06 %46סיט
 הכ65% הו6 כי יהום והו6 6%תו מעולס וסתמדט העולס %נהיג ר"ל עולס Sb והוטהאלוה
 ס6נוט"ס )טנעיס מוענה נטלו ויאפיק ואחרו ודעכה קודו והול נ65% כל יגיע 6%תו6טל
 סטם 5%י6ות נ%6ונת הכללס נקורות עתה המפאקס 6טר סטעור זה ולוטי הכנמרבהעמד וסלעי טרקו ולס כמט המטס וסיד נ%ופתיס טיטעון עד טנ6 6קר יי' תוענש כ) )%6רול1%

 זס המריס נעכיכיס hSb סהס סיסים %ן מסונים יומר השכיס נ6)ו יסומכו היוכשעט
 טסיה ט%6' ומה ו(ו)תס והטדיס והט%ומ הק%יעין ענין ט%הס ולחטוט הרנס כו))ה%6%ר
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 סמך המקלון סתהפכומ הו6 מלק סכלותו )מי הו6 מצו( 3חיס סיוס נממלת %מציד%נסג

 ביייסס 36וסיהס %נהג 6טר סנו5ליס 6ו%מ מגס 13 עוסיס סיוס 6סר התוקמחסמסטכומ
 התורה 3כ) %וים כילו כע"ז הכופר וכל כולה סמורה נכל סומל נע"ז סקודה סב) להיתה6
 נו טהתמי)ו (ה כי בע"ז לכמור הו6 ס6מלון דרוסס כוסס המורס כ) כי (ס וסנןכו)ה

 הלחלון ערימכלימ ולמל הכונס וסט)יס ס%6' כחו ע"ה לניכו %סם 631 ע"ה צבינו36להס
 : סנענורה %ס כ) (b~b כ3ל סתכ)ימ כהגיעה סכה זההו6

 763 וכדל ניי' ltMb~-S1 הטעום )%מום יי' כלת 6סר ה3לימ יצרי עניכי הס ואלה ל'פרק
 : ס5%ומ נעכין וככס ע"ז עונדי צומו דורסין מסיו %ה פסךו%6'

 b's* nSD1nS 651 %61' קטר ורכן 5נו יוטכ5 65 חיהי סכרית )5%ומסיס מחוריי (bb' כני כי סטע6ה (ה כ)) ג'נין )ו יוטכל סל6 יגר יהיס כלסר אמרו ל"אפרק
 : כמכה.המורה )כו כי יוסכ) סל6 למסי 6י )תועמס י3י6ו6ס

 ה%כסיג %ן נעליס ההנסגס ז6מ וכמו %6' עוד עולס ש) טרוסו6 6טי המנסיג %ן 6סר וסם ירסס הטנעיות ר"ל ס6להיות נפעולות כשתתבונן ש"בפרק
 כמכו כולס הטנעיות וה5ורוס סתור"ס סעניניס כי כתורתנו לניס דנריס 63ו 3ע%5וסהו6
 כשלו 6( דוחס והים %63רו %טלי והנן 6)סי ענין סתורה כי 6מי %%נהיג 6חד%לועה
 בלבבכם %6רו סמטו3יס  טשו %ס  לסטון ויטוס סקס  לענודת סיקל6 (ה נהנינו נט6י63
 36) סע6לס והמיר %זס תגלח סנסט כי 1") הל3 ידע וכדל וכו' שמכס 5וה סיס ויעציוכו'
o:nb6ול סו6 ססטכינס משנו הס טויס לך שגלה ושכי 6מרומ קוטיות הקשו חתורניס 
 מהקלפנות והקלינו עוזו מביון טס )%עסה ו6ס ית' הנולש %6%תת מון יגר ושינה6)הי
 דלתי טהס השליכו 6של מקמירות להמ6מדומ גס יי' ובטמנה נשקדה השכינס להתונימקנס

 דומה ט3ע קסירס )כ) ונמנו כפרד"ס טכסיס שנמנו כקרקס 6סר הס כשלו %סססכ3ילומ
 טרור וקטרו כולס וכן 6%ייס כנגד פמד 5דק ככגד מקי %ית כגמם 6סי הגלב)לטבע

 te5bS %יומדיס ותסס סמולה דברי כלור יי' והוט מחקי טהו6 תפ6רס לגגי הססקלננות
 ישנס סקרנן ניקלים כי %6רו הקדורים 56ה דמיון ע) ר3יס סרטים שנתכו ושסרהשרן
 קל3כי 6מ %6לו וסוט )יי' כימום רימ ויהיה ימ6מדו סהס סקפילומ Sb הקרן קלסי%מפט
 6ין טהקלננות %6מ סו6 ו6ס ושטרו יי' נמוכם ויהיה ניסיך) מסרה וסטכיכה לשטי)ממי
 הימס )6 ו6ז התנה %ן 653תו קררן נם הקריב )מה מע"( )הרסיק 6נ) 3ע%5ס כונס005
 טקס עולה הקרינ )%ה הננילן וט%ו56 סטרן ע) עוד כס %י %עגור ונטנע סקרנן וקונ)ע"(
 3עח הטגתיס 6טר והחל%יייס וכעגה ליי' כליל עולה ויעלו 'Sb~D על סס)סתיס 3ס5רמ)3

 ה6לי)יס Sb ימנה 6)יס למנום יוכל ob blnb כי בעולס ע"( יש בעולס נ65%ט6יס עוי כ) כי המנס %ן נם 65ס 3עת ע"1 היתה ע)6 %6ח ט6יננו זה ע) o'atnn היוס)%וי
16bS הנס ע%5י %סיב סיני ושני וזו)תס וש561% נם סקרינ לכן יעכס nbb5 ob סקר3נוס 

 )כריכך עשי הכוט) 36) פירוט הו6 נצה הכה עיי %וט) (ה 6ין כי )ob 6 נעלוס%כוונים
 ז") הרב דגלי סנינו ל6 סקוסי6 ה%תיריס ול6 ס%קיסיס 6לה כי %16' ומכי 1"ל סלדדגרי
 וס5טרכו סקוליי קניו כ. ה%תיריס ו6ס הרג %6רו ט)6 %ה SD הקטי כי ה%קיטיס06

 ע"ס ("ל %טס רנינו כי (ה ונשול עונד שם 3ש6ין ע"1 טיט וסוט ששינו %ה נסכים)המירס
6('bb הו6 ו6ס ה%תיריס וחולו ס%קיסיס .שרקו כמו %ע"ז )הרמיק הו6 הקרנן שטעם 

 פכיס וכס6 סהס סענולומ %יכי סו6 כ6)ו ש3 )כמ ה%ולג)מ טהע3ולה %6' 6נל %%נוכתשך
 וטיקטירו לו טישממוו ימ' )ו )עטומס ססס סע3ויומ %יני וטוה לאורגל %קוס ונמןל%נסג

 %וטכ) סו6 וכקטו ססס ולעכיניס )ננר6יס )עשומס 3הס רגי)ין טסייכו מו6 סע3ודומ 6לולו
 ל6לוסומ OtMSSS 16 הע3ויומ 63)ה עו3ייס ססיינו כצו ימ' ולוה 63לה סנ%6ינהו %ה3סס עבוי )בלמי לעז3ס יכווין סייכו ו)6 וסהיכ)ומ הקרניות 63)ו שיעני לקוי סה6)והר6סין
 %ע"ז להלחיק הקלכן שסוס bS 3ו %6ונתנו 3זס קתמ%6מ כיי ית' ססס 05 נעווי ככההסס
S~bשתסומנו שנענדסו כפו 13 ס6)וס )ערוד טסיג)כו כמו ית' הסס נו )עכוז 3ו סוכו 

 ("ל %סס לנינו כן ו6ס ס%6תימ סענודס והיש לני 3ל3 )ענדו כוכ) ו6סו3מעכיומכו
 63 ו6ס 13 וכענו נפ 16 הר6שון 6יס הקרינו )%ם %ע"( המרסק הקררן טעם 06ס%6'
 )ענוד הקרין סקרינו שהם הי6 3זה שצמית והמשונס קרבן סקריי לפס ונלעס ע"זהיתה
 %ע"ז )הלהק הקלפן לעס וע6ין 13 סטס )ענוד כמנהג 36ל %ע"1 )הרמיק bS נו ימ'השם
 ההלג) הו6 לעוותינו טהני6 ורה כמנהג נו )סט הע3ודס הוnnbs 6 הקלכן טעט6נ)

 יקפל ימ' שהעם שנקצין וכסו קרסינו סהו6 )%י %)המפע) )הצנע נוכל טל1Db 6'וס%נהג
 כקצין כך ור6סונה 3ע%5ו ממכוון וסוס יבור $s~ 3)נ )עידו כוכ) ו6ס ולעקומנומפגומנו



 נ' חלק נבובים מורה לפפר נרבעיבאוד

 ו)ז6מ סקרנן מעעה צלי נמסלה ,בענדו 'נוכ) ו6ס 03 לכו ויעתר קלננותנו יקנל י%מהטס
 וכסי ית' נו ה%אטנס יעלס הקלכן למעסה והמנוידות חולתם וט%ו6ל גם עניוהקנה

 5ננכו
 סרג נינלי טימזיק )עי סקוליה ז6מ על המאתית הממונס הי6 61ת נטפיס Sb 6) כם*ס6ל
 כ5 עbStb'b~b 5 ח7צד נחכעת ל6 וטריק ns(bii מכס הסקסה-טסים SD ממס ובזיכיז")

 הרג '7נרי ע5 %קוט לס ונתנו סודו 6יך ההגיון צ%)שכמ ו"לעו ענינם טר6ימיהמכריס
 קומך תיולה ו%%ה efs וסטתכל ס6'נס נעת ע"ז ולהניס סעוחם על. לשלוק סהו5רכו עדז"ל
 )הנים מכפתו גזרה bS %6רו סחסנוהו %ה bS ס6הרתיילך %ה הו6 כי סלנ כוכם כיעל

 להכימס )קנו) יוכלו bsn %שני 6נל ע"ז הרחקת %מכי %6' ל6 וסעמיקס הסס הענודות%יני
 %6רו כן וכתו ע"1 הקח5קומ כלטך הענויות ונססייר פיוס 56ליכו והלוס הממלםכענין

 ס5עקס 6ל וימס הסכים הכונס 5י ע5 סקרננומ ל"5 סענויס %ן הפין זס סיס פשסרכי
 כגל הכפנל יום קוד nb(o הר6טוכה הכונס 56 נקולנה ויתל נפמומ סיממ)מו נווהמפ)מ

 נכעס עסקרנכות ילעס נו והקמכל 6%ד והנץכסו נישרו סססליס ואס ז"ל סרב )ךמרעו
 %כווכיס o1'b הסס מענודותוכל

~b5DS 
 לסניחס ס6לסימ המכדה גזרם S~b 65 לקטופה

 ההרגל, 5טנעלגדלי

פר"
 %תך מס ים כקלו הסיע ולבלמי ההתמעלוס )קומי נכוי לננכס ערלת 6מ ומלתם ש"נ

 הגולח: 13 ילעוס )נקמי%נייד
 והיו ה%קונצ יקתלק סטבס טנמקתלק עד וס%קוננ הקנה נין ימק מהיה למה לידפרם

 סימם 6סר ס5%וה ובפרט עוריות גלמי יתנס 6סר ס5%ומ %קנותרבומ
 כנר 6טי העצות חן וזולמס מעולס %ן נטלה כנל הע"ז לחה ע"( ענהג המל וההכוכה
 5ה5למס ספנים %ס השן ססתנומ נלי גס הצוווה פניני והסתנומ סז%ן להטחנומ הקנהפכיה
 טפסר o'n)bih טינלי6 %ס כי הרסוקה נ%ל6כמ כענין D'b 6ל יזיק רניס 6יטיס 616יט

 וסטסנומ ס(%ן ססתכות 6מר סמולם הסמנות סימוינ %(ה כרקה ומיה 6מי )6יטטימ)י6
 בי נימור 6יט כטיס ה6יסיס עד תועלה במגיע למורה 6פטכ ט6י נ6ר וה%קונניסהקנוס
 תהיה 6נ5 נזמן מנחר ל6 גס והנפסומ הגופומ לתו6מ סי6 ו6ס הלמוקה %ל6כמשיכה
 הדרוס זס כסכלך וכמן נתנע זס ומלוף סכלות מנחר הרוג על כי %קוס ונכל %1ן נכ)כו))מ
 כי ו%6' (ה והכסיל (ליס תניט,ל37ריס ל6 טסתורה לן גס סת7עסו טוריך %סוממחיל
 הענימס לגחון ועציך ה6)הייס העניכיס %מסט %ממטס היהיה וימוינ 6להי עכין הי6סמורה

 הכללס יק זס עם מנס נהם סנ65%ומ סכול5ומ ההם המועלוס 6טר הטנטייס ר"לס6להייס
 ה6נט'ט נהם וימיו ה%76ה פני )ספקות 6רן מכי ע) כבטל פרעייס כ(קיס %ססוימחינ
 נייך ~D1S ר6ט על יכה וכנר מייט תניו נקור 6טר וסיאט ענזרע %ס סיס ימקוףוכצר

 %ה וככה המעט הלע נענור הלנ סטונ %ן s)Mn ל6 ה6להימ וסהסגחסוי%ימהו
 %נכי ptto 1nbS יגיע 06 ימיט )S'D1fl 6 %עטם 16 %יס שו %יעת ללמדו המורהעמר5ס
 הה%ונ* הלעם כמי ונ%6ונמס נקנו5ס הכלחו 76ס נם נלסון התורס לכור צוה דס%על076
 יגיע 6ו נהגס%ס להשעין וימכסו נו שהורגל נאה ויטגנו יפן מעיון %שנטי ס6חדושמטר
 פן oa הבמינה ז6מ ולפי זועמו ר115 %פני לחוכו ויפזונ 5מנליו יטבע 6ט %ה o1b5היזק
 mbtS" o'ntb 63 יממינ בהכלם 6כל ושיט 6יע נכ5 מטיס )6 המולה %טיומ לתפוס6ין

 %ה כ5 ימנו -ל6 ה%יניומ הטנעיומ ה5ורוח כי ,ה56הימ סתורכן והיש ההכהגהמטייטס

 6%) הענעיומ והיורות המולה הכ5 כי המוריומ נהנהגומ ימוינ ינכס ועט 6יט נכלטר6וי

 עקלה וכחו )עולס ט3 סרו וסול 6ח7 %רועה כמכו וכולס ההטפעה והול 5מת ופעו)ס6ח7
 ולotV'bn 6 %ן ~V'b כל יטיי%י .)6 סמורכייס סטכיכיס ככה השיטיס כ) יטייחו )6ה5ורומ
 ישתנס כו' סנחינס 61מ ולמי קים טבע סלנ%כע י63לנו וכנר כמנע (ם ומלוף )ססשפטר
 )תקן מגיו) 'דין לנ"מ הדנריס %ן )מלבה כח ובמן הלות על סכול)ות המקכוס כחסיכון
 כונם סכם וה%קובניס והקנות וסיקוס הזקן נססתכות תמהים ושיך תינקר כתו השמטרכפי

 : נסס nlw'V ו)6 נהס ומי עומס יעסה 6סר האלות 6לסנקערו וסטיי נס %5חזיקיס הי6 מייס ען כי הסות 65 סמייס נס ולהמנונן שסירס סר6ויסמורה
 כסי כי לפקוס 6דס שנין 5%ות on~b יקריו סס לעלסו הסיומי כי (ה והב, ל"הפרק

 רניס נ5%6עייס וגס ית' נו וההמ6ח7ומ צ5%י6ומ והלקו ס%ילגס הו6סאלטות
 : זולמו 6) %קנילו 16 טוב %%נו יגיע ושלשותו לעוחכר כפי כי )תכלו 6זס עכין לעניכיסיני6
 ירסס סעף %עטה ועל סיעומ ע5 סמ%ימס סימינ %%ס ניקרס סהו6 ס%6יכס כי 5"ופרק

 ימקן התטווה למוכת עם 6ך ס%6' תנה ההול הפקרה %ן לחס םיוקיףוימוינ
 : טנעגוניס )טוסויטוס



סג נ' חלק נבוכים מורה שמפד גרבוניבאוד
 סכמות נ5%ייומ כפל6יס otn~b יעסו סס0 מוס3יס היו 16 3הס למסוג יני6יס חיו 5"זפרק

 קגולוס )ו ים וכצלל כ65% כל רקד 36ן סיביר כמו כי %זה ממלל )6ונקגו5ות
'nSsנ65% כ) סימק %מוינ ולורה קורס כ) נין יסק יס כי מכלים נע)ומ qSnnt כ) כפי 
 אצמית 6חלס קנס נתן סקפריס נ6)ס .מעיין כמו %טס רצינו b~(o החכעוס כחקקניישר 6)פל6ני 6נוכ5ר %6' כן ע) המריס יחקיס יתיליו נהרכנתס כי גס 6)יו סיתימק רכ65%ג%ל6
 )מס יעטס 6ותס נעסותס הסס טהמעולומ יחסנו וכן %6לו יסו6 )כוכניס סכייךטק%ך
 ו)זס סעמון 16 ההוט ס%6%ר 16 הפועל קותו ויר5ס ססו6 )כוכנ ענויות שיני סססכטוף
 %63רס יסרק) חכם SSb סנר5ס סו6 רעתי ולסי %מנו והפ63 (ה ודע סכלנה שרי )נויעחס
 ההום סכוכו יתלעס ההי6 3ע3ו7ה כי ירקה וכו' b'StD ט%כמיסיס כממיס ollv נקר6)%ס
 נזה ז") הרג סני6ס )6 סמכנה עניכי cb כי הודעתיך וכגל עוטהו היה bsn %הויעטה
 סחה חוסו כי יזיקו 1)6 יועבו )6 ע"ז %קפלי עמס גס ותה תורס קתרי )נ6ר ~bSהקמר
 על כטיס העוטומ יהיו נהם יהנו ה6)ו הכסוף %עסה ורוי *%רו סתמכוכן לך סריך כןע)
 סכם %6רו והנן כיר ויעלו המיס טי65ו עד סייס נהו65ת סזכלו יס נמרט וה3י6 מניסכל
 3ין הנפית כינכי וסק))ומ הברכות )טוחן סמורה כונה לפס ההעין 6מה לך סמנ6רכנר
 6תס %6%%רי סנמל6ות 6לו 3י7ך והעלה הקומר ינרי מסך והוט onS1tn וימרס ומינינויי'

 וכפרט גמול %ותל הו6 נקיונו nnbntg %ס כל כי לרמסך הס מן )וים כי וטיפסהפעין
 16 סקצית למ61ס השתויי ירכי %סיס נו 6ין רפו6ס %סוס 13 טיט 7נר Sb סטרם (הלמי

 סס מן לויס כי נפשרו וליק סנקיונומ %סמט זמו כי הנקיון סנת%6ת מנתנה לקכקיונימ
 3ס%6ר סהרון לתקל ספיג 76% וטס ממלק 3(ה olpn %ה על כן נו'גס סר%( עםלרפסך

 tigp~b ס%6' כתו וזה ע%5יוח קנות ה%קרייס העכיכיס ההכון יממנו פע%יס סרנםכי

 וכקלו ככגדס העסיק 6יך אומס ריע כן גס סנמל6ות 6לו וסנן 3רק כ3ליקמ עמהןר5יממ
 : ע"ה 36ינו 36לסס מהתראתו %ה סס)י%ה כי סולתם לקתור של6 סתורה 63רו)6
 : 3נמטו 3%ו6ר זה 5"חפרק
 6)4 %ימס הפילוקוף %6ר ה3רו6יס כל ע) 6כזליומ הע3ייס ע) סהרמ%נומ ע5 5"מפרק

Pb6לף ונימת סו6 הרע ע) וסרמ%כומ רע r'b רע 6ים סללת 3עי טונ : 
 : החתר %סיגי %ן הו6 כי ויכמן ירגיט כי תקרסו ע) נמיה ימצא מ'פרק
 סכוכם כי עין ממת עין כלעלס %%3ון מנם עונסין ורעיוכיך עמכיך תפריי ולא מ"אפרק

 מוס יתן כבסר 6ו%' ומפקוק הת)%ו7 דגרי קנת )6 הפקוקים קנס)תת
 סר6יסי %י כל כמכיס O')D יסמם יעת 3תל%ו7 3ו טנ%6' נחס לי יט זה כל רעם וכו'נ6דס
 למז 6סי הדעת כזפ ז") הר3 סללה סקכי%ו ו%מפ)קף כסילוקוף סקפר 3(ה ה%עיניס%ן
 סנריה ע) וזס יסרבל חכתי במרוסו (ס כי (ס הסתיעו וכשוו 3חכיס מכיס טיט%עעטיו
 קנת )מת מנס הכונס כי %63רו %6רו כנר כן הו6 ו6ס ז") סרנ %דרך שינו הוו ככס)סס

 'נו טני%ל כתה לי יס זס כ) ועם %63רו לי הנרשה 36) סמל%וד 37רי nsp ל6הפקוקים

 ימסקו bSn על דעת לי יק התסתוי ניגרי ס6ף נו טרנס במניס D('O יסלע דעתנמ)%וי
 סנר6ה וכקו 6נל יחוקק 6ני ממקר סחי סו6 סמייסי %ה וכפי הפקוק %65רו %הע)

 מ"5 %יט עין bSb אכו 16 %%ון 6ו%ל 6תה עין תמת עין לערו הס כי 011 ס%סמט%יוער
 36ל הדין שיתנסו מה הו6 עין מחס מעין נזם יל5ס עין תחת ונסס עין ו)6 עין מחתעין
 למטר 6י ו6ס נו טיסרגוהו יחסלוהו טל6 3עכין 736 ימקרוסו ולכן עין נזמם וכפק עיןל6

 יהיה bSD על ל6 עין תחת וכסט עין ימיה hsn על 6ל6 הזכירו bS הס ונב)) %%ון ימןכני
 )מסל יוכ) כבל ו6ס החושדן כפי שסטי עין תחח עין יהיה "63 ע) )6 עיז תמם ונססעין

 ob 6ל6 נתכו כלסר %וס עליסס ל%כוע נ6 ול6 הצורה ענד סקמק נכס הכה סטות%%כו
 סכריה %ה והוט לזה טדו%ה ומה ומזוכו נומו ונכין חוסמו כסי נו טיטומ 6713י נושעכן

 : %לתו כסי הח)%וד ו%6%ר ז") הרג יערי כפי נזהלי
 שנשסו: ע3ו6ר הוא מ"בפרק
 גבס בתנומה o~bn חיי סניעימ סיסים והוט %מורקחת סקנה סגת ענין אמנם מ"נפרק

סמת%יי
 וכנר התקונה יעת נותן סהוש כן גס קרמו כמור לוס וענין וכו'

 סו6 וכן כולס לכת כוכני (' נו יסיתו כי סענעייס נעניניס ניול %נו6 הפקס סאה,דעת
 הע3עייס הענינים טחס)יס ובור תהיי נפגע תחדנה לשהית המורה כי סתורייס 3עניניסעוד

 %ה כ) יטעל )6 ולכן והמסכלות %מסנה נעל אנו חמס הו6 ו6ס מטנע כי %הנשומן
 טהכהגתו וימוי3 סכל נעל S~b טבל מון 6טר ימ' הסס והפגמת סכלי סעור והתורהסיפסר
 ימקע (ה וממני %סנתס 6יס נכי והערס טכס יותר ונשומן הנהגה מב) הסכל 63וסןתהיס



 נ' חלק נבונים מורה לסמר גרבונינאור

 עמירטו כתו )6 %מרי%מכס סקי5ו %טנמכס עורו תורה 13סכס שנקרנו כפו נטופה13
 יוגעי 6יס שעלי נשבלו הכללס וטסו6 הקמילומ ו)הת6סלוח ננוס )לולך סשו6סתורנייס
 ויע סיס %סממ)ומ טסות ילקה נו תגויס טהמולה %%ה סו6 כן גס טוה שמלו וסיןתלועה
 %ה כ)עי

' 
 הטויילה ע"( 5ל 13 6*ן 5סל הקיו%יט האנהגיס מן )ה"6*ל התולה טל6מה

 הפרק כזה והיומו %6רו וסו6 הטס) עימינס %%ה טפס סכן כ) )%כהג פנים ונטשה6ותס
 ושכי ענינו (הו כך bSb כך מקלי Sb 73רסית nbg' %ק כ) וכן ןכו' 6רקטו' זכר וכנרוכו'
 ס%ד%ס טסכח והול בכנועה ז") 0רנ עשורו )%ס 6%ל נקומה ע%5יימ קנה זס עםמוטל
 ס%)6ך עפוע) וקמר נמרס כפטם גס כטמרו נקיל ישתכו וכנר %טומף טס )ו יע כגליר6ס
 כוכנ מקלי 6ל עקינה ר' %6%ל וסעי כך bSb כך מקרי Sb לו%' נוכל הנה ככס%ירכו
hSb63כליו כו60 טיהיס עד ננס וסעען והוט העיר %)י5ת 5י על כעעה )6 זס כי כוז 

sgכוזנ6 3ן : 
 : וכו' טי%6ינהו דם נע5 לכל הכרחי טסו6 %ה %6רו הבן מ"דפרק
 (ה מס 6סר ההריס %ן הננוס נהיומו המוריס נהל קנינו 6נלסס ולזם אמרו ס"הפרק

 ו)ים6 )אעשיר סמולם מוכ) 6טר %ה כ) כי עליו טהעירומיך %ה ע)ר6יס
 נסר ע"ה, שנינו 6נלהס כסר ולזה טמט6ירסו %ע"ז הקמנכומ בו יט )נקמי )%נהגמכיס

 סו6 6סר העקל מיה נ01 כי ל%ערנ פנה 6נ) סס 6טר טנסריס סגנות כפיותוס%וריס
 הקדטים קדט 3ימ כי ס%ערנ וימי 6)והיסס %5יממ נגד elt~S לתוניס ע"1 עורלימפך

 )כו וסוכו וכו' )כוכניס סיכ)ומ תוניס סיו ססס עס6נטיס וייוע %6לו והקמכ5במעלב
 %יומרח קולה )6 )ומום סכי 3ו סיע ס6רון סס ונטיס 5כוכניס )6 ירסס ית' )טרו היכלסנגכס
 יהיס ו)6 6נכי ע3סס )ומומ טנו שלון השלן כ5 שדון סגלית שלון 3ט%ו %יו"ד 6נ5)כוכנ
 ע) טס סכלוכיס היום טעס נתן עוד וכו' התניות והרמקמ ימ' 5%י6ומו ע) טשוליס)ך

 וסכנו6ה התולה עתהיה עד סמפון נ%6וכס ס%)6כיס ששיטות O'pS טסוUb1 6'השרון
 ט%6רו %ס כ) והרן %6ונמ טפנמ כודע הככר Mb1' 5)%יס נ5%6עות )6 %)6ך5%63עומ

 )ירקת טנ הכ) ו%6' (otbSt קתריס 7631 הכ) כ)) והנס פיקות עכיכיו כ) כי הפלק3זס
 טיקנ5ו %6לו עוי הליס גנמט ספע)ומ עיממדט %פכי 1*' )ירטת ק3ה הי0 6ערהלקרט

 : זם וים ויל6וסו ס%יטלומ ית' מטס5%ות
 וסטינ 3סס הדלול b'5DO ו6%ד )יודעים ונעי%יס עלניס כולס כי נינריו התבונן מ"ופרק

 הקכ5ות וסוט %63מ עי לפחזו שי כין ס6סוס )ספר הכונה וכטליהבלדרו
 %6רו נ65% נדתי לגל 3ו ומהליון D~bb )6 ענין (") חכ%יס 63רו וכנר טליהס וניןהקכיני
 )טון %יו%ומ ו5ולומ %7יונומ טעגדו עד נעליס כ65%יס 7נריס %ענודמ שקקו )6טסס
 טס ונ3ו6ה ט)הס 06133 שענדו n1Stb1 bSb וכוככיס ונטנה ממס טעובדיס ייס )6קמום
 6טר סמטוכומ ס5ולומ Sb רומז והוט סגטס %7ות נקור ס%מחק0 ספור העדר וסו6ה5)
 כמעכו כ3ר %63לו ולדק זס וים נטפיס וד%יוכיס הפיל bSb ושינס %סס טיממינוימטרו
 היודק הטרט ע) ינשכו כועס כי 76% נפ)6 וענינם קדר ע5 כולס הממקיש 056פערי
 %זס טי65 6מר 65% ו65 יומר פטום %%ין קראט היה גרו) יומל המט6 הים 6~ל טכ)עגמן
 6טל הטעם זה וחזק בעיניך תלוע היעם זס יהיס ו)6 הסוי סטרט נענורו ינפל עימקדר
 6לס כ) כוכם כי %6לו ו0ו6 סיעמיס 3נמינת כוכחו 6ל כשות סו6 כי יטל6) )חכמיסו6

 וכו' טי%6ין ר") נעיון ספרי ענין יהיס ו6ס כן גס %6רו והרן נו וממנונן וכו'ספעו)ומ
 קפק נלי הו6 וכן %6רו ז") ה%6%ל ו(סו )יי' ניחול ריח שעולס טריסת כי ככניויעמוד
~)DW6וס6 הקרנן נענין (") הרג לנלי ע3 )הקשומ התולניס ס3ו ע"( יעות )הקיר טסו 
 0ענודומ %?גי הטוייל ית' הטס כי טפילסנוסו %ה עס %קכיס %6תי וסוט סק5ול 5י ע)בקשר
 %%כו וכהסך 36וה חנחענו )נ3ר6יס %סיותס וסעתיקס )6)וה %יכיס ענולומ היו 6טרססס
 %נעם ולו טי5וס )%י ויעמוס %עע,סס ע5 טיט6רו )סס הקפיק כי ע"( ענדו ול6 לטסעע3יו
 סיו ההם טנז%ניס 6חל כי ע"1 עונדים וסיו זס %קנביס היו ל6 %3ומ)ט ההם הענודומפן

 e1Sbn %ן 1ט%עוסו 06 זה 6) כמכעיס היו ול6 56וה )נמקנ מקרננות )סקרינרגי)יס
 ענודתס fb היתה ט6ס כצו ע"ז יעומ הוקלו הקדתי הכקוס Sb הסס נסעמיק הכההעמיקם
 סס ו6ס ע"( 7עומ יוקרו ית' סעס 6) 3העמקס מכס 5בד ס6)וה 56 והיזעקהבמפלה
 וקלות וימל 3ממומ 1DSnnt ו6ס נקלככומ סעכין ככה סכים נכוכס רק )6)וה ענויהבע%5ס

 מלוטנו ע) קמילס ול6 ז") הרנ ע) איקסס %ה נוס וקין טנ6ר כצו סר6טוכה מכונס6ל
 נוטס Sb %כוסס טיעמקו %ט6ומ היכן טסמט6יס הפק וקין %6רו וממנוכן ככס וסקמכ)בו

 ; %סריס כועס שמעסיס 56ו S~b %קלס כ5כ%עפט
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פרי
 לעוז עטה קל6 העזיי )3 ע) יעסה bsn כדי וכו' סרטעיס עיעטו כסו %6לו הב, מ"כ

 וכו' ידע רק נענולו רע סגיעסו bsn יר6 י)6 יי' %קים וטטפתגיוסה
 ו%פמ %6רו סנן וכן מרע )טון ע) עוכט טסו6 %6לו ולכן %נו6רמ הסמוכה (6מותוי)מ

 מי bunn העונות מן שנש6 מה מלוג כי נו סה%5%יניס %5לו על נתורה עוסק היה(ה
 : 6מר 6יט לגי 6חי 6יס %גג טיעתקו mbVn 6ינס טמט6יס קיס וכנר נוטנגע

 ו6ס קומו %מתקין 6ין יעמו לפי הנס הסני מדעת 6חר כ%עככו ו6נחכו אמרו מ"חפרק
 , ט%טתקין הלכההו6

 ויארו סמולכיס %6לו 6סל %הס ~llnSM rs )6 )גנטי וכו' ניטרה) סקו ונקרא מ"פפרק
 סכ) כי זס %6' %עשיו ט%חוכן כקו ית' מטס DDnb' %תוכן 76%הפ)6

Sbnוימ)ו5ן וכו' מעדו ממיס הלול %61' נזה סמליך ולכן )ך ענ6רתי כקו 6חי ופעלו 6חי 
 כ5ו6ר 5ו6לס טיהיס )הס ייטנ 6טר ס6כטיס ע)יהס Mb~1 הו6 ס)י1כות ושכסלעליסס
 שימיו )הס ייטנ 6טל ה6כטיס הס 61)ה 6כי)מס 3עמ המוס תעכוג סיכסך כייגרו'
 6נלהס כרת 6טר הנלימ הו6 הקירס (6מ וכן פמייס קרקס ונ%6מ טימיו טי6כ)ונטני)
 וכן ה3רימ 5ורמ SD והוט 8חי נקיקן כלס מס כי יללה מטס ימול %6וכמ ע) ע"ה6ניכו
 )6 וקיאה מסורה ז6ת וטועות עלו 6ומ לו ויט הימור לה%6ין ננלימו יככק טירול%י

 השטהר הסריס והכס התורה %6וכמ ע) 6חד כקיאן כולס כי ר") נ%ילס ob כינפלס
 %וכעות ההם הלעות 6טל המעסיס ונטל סהס סלעומ לסקילה7עות רונס נטססנחלום
 סיס הכ) כי pDp לי 6ין Sbb ו%6' %ועי) %%עטה %נטפיס ההס וסשעטיס הלעף%הטגמ
 $o 6ין 6סר ס6לוריס ההס ס%עסיס וייטל ס6דס %לנ לשמיות בלתי הסס הדעות)%חות
 הטיס %%משנמס ססס היעומ ונטלו otnDnS והנ) בדעומ נמוקו היפיס כלו 6סל%ועין
 6נומינו כחלו סקר 6ך יר%יהו ו%6' %ועי) %עסה %עסות ססס וה%עטיס %וטכ) טור%%קור
 %כפאקיר )מכתי סיחה נשגרת סטה חייכו מירסו וזה O'nDM1 %ועי) נס וקין הב)נ7עות
 6ת וסג)ס 6ל5יכו -סחליכ 6סר ו(ס מחוכמת נקוף %61' סכוכניק %טפטי ע)תטונס
sbb"'11nblbb *DS ואמרי %6רו וזמו %)מתה %)כס )%יו ו)6 ההס הענויות טנטמו 
 )7עתס הכמנו )6 6טר ואחלו olpnn נ(ס עדיו רמז 6סל וזסו סככו יעיטו )6 8עלמתהו
 הס כי זה ע) הסס יימנע %הס לעיס יומר סייגו סוכסכו 06 כי ירץ זס ע) ס' יסעסיום
 : יעת )הדס החונן יטתנם %8מיוס נעמי יעומ וס%6נמ ס%עעיס 6ב7מ וסנפם סגוף 6נ7ןקנת
 היכו הליכות נו טיט 16 )שפכו אולך טלין סימענ נתולם קמולים כטתר5ה זה ומפני נ'פרק

 יקמיקו bS קסוליס ים 06 )5%י6ות יתכיס ob 6%י %צינח ה%6%ל זה כו'לק
 סניכן 5fff מכפיס וסכה 1t~tSb מלטס %הס לך %זכיל ולכי (") הרג וכרס )6 ולכן זה)קכו5
 הס ה6נומ קמור נין כזה וראו אנות נתי ענדי של סיחתן יפס כתה ורקס bs 3ט%6לוזה

 ו6יכי 6מל נכ) הקרנן הסכות גרו) פ)6 הו6 הנסי6יס חנוכת וכן טקדס כמו הדת%ממלי
 סכ) בטנון 6מר סחטי נחטונ סקנה יתן כי %יין נט)) %6נס 8ך הפטיטיס )כנוד זהו~ו%'
 שכמוג %ה הו6 סערוכ לעס 56) ט%6' ופס וכו' ואניטה עיכי Sa ב%6יו דוד הטיל76%1

 : זה ודע שלסיס כמס 1ל8נחולה
 7כוק SSIS1 הסוע) הטכ) עם ההמיסדות נו ירטה סמייס טרור Sb שיעתק עד נ"אפרק

 עטיו סכ%6ר סו6 והת6חיות ינוק וזה הכרס %קני) והוט מטיט עססגוף
 מגיע 6טר ה6נומ %ירגת כן גס 611ת לסניכו ורשוי נפ)6 שהניט וסרט) עמיו Sbוישקף
 'SOD ו36הי יעמק 6)הי o,11sh קלסי )עולס נסס סהו6 שכודע עד ימ' סטס 36קרנמס
 דור )דור (כלי וזה ויעקנ י5מק 5נרהס שלהי שכשא' הו5 נעורס שמי וכו' )עולס שמיסנה
 לפטל 6י מהסיג נמה וסלמת %6תייס נינריס יס' סטס והטינו השים nSVnb הפנותועם

 גן ט%ו6) ר' סחכם עמו והטס ססס עס הו6 כי סרעומ %%יני %ין ססו6 )6יט 6(שיקרס
 6של %הו הטכ) הי6 סהטגחה 06 כי מפירוט נזה נהטגחה הרג דעת מנין bb bSn'סבון
 )ניכס מפו) )6 5יך הטס עס זנק הו6 ו6ס הלעוס %%יני %ין יקלסו %b המקירי%כע
 otDsb ויסרגו פוסטמ מרד נ%)מ%ת יערור olb 18 ob 3ני כט6ר תמתיס נענרו סגם%ן

 ע) 6%י כפ)6 כי s"f 'bb תנון נן %טה ור' %(ולתו יומר נשבוס ילך )6 ו%ס6%)ו%ימיכו
 כ) )1 יגלה סכלו הטכ) כפי הי6 טהטגחס 6חר כי נעברו כגלם והוך 3(ה יקפק )%הבכיו
 %ן ויסמור למוק הבפסל ו6פי' קכנה נפקוס ע%5ו יטיס ו)6 סכ) )נע) גלוי טהור%ה

 ר' נקפר הלנוד נעם רציתי זס %%כו כזק למגיעו ,טיוכ) %ה ו%כ) %לסרס ושלכתה%קליס
 הנין כי )קמק טל8וי כמס טקפק מכס כפו יגר ט%ו6ל ר' כי blb' וצני תנון tsb%מה
 ול' הספקות כ) יומרו גה 6סר הטרנס מידיעה והיך נסל%ומ סנין )6 ו6ס ז"ל סרגינלי
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 הו6 סמיעסו יריך ויסר זה Sb ידיו סניי %ה ייע hb ולכן כ)) הר3 לנרי הנין ל%6טס
 נו חטק כי )ו מטס יהיס עד ימ' הסס ומסיגו סטלס %מטנת הפנות טעם סר3 כונסכי

 תנון 36ן ס%ו6) ר' סדין 6טר וזהו כלל סרעומ %%יכי %ין )ו סיקלה 6פסל 6י טסווידע
 יותר קכנס לפקוס הו6 06 רע %כ) ינ5) לעס ידע ל6 6ך ה%6מ והוט ז") הר%3דגרי
 טכסו נסרי) סו6 כי סקפק לזה %קוס 5ין כי %61' ("ל הר3 כונת סמן ל6 %מה וא'%זורתו

 )ו bV'1 3סכרח ידע כן bib ob %קלס %כ) ע%5ו ויסמור סקכנס תפקוס ע%5ו יטיסל6'
 יומל וקטל וכו' 6ני 6תך %3יס תעגול כי 39'3ו פוטטת והחלא )ס(יקו יוכנו )6כהיגיס 6לף 3ין יהיה Obg סו6 סירוס כי הדרוס ועזי3מ סר3 37רי סוכת %מעיר ונס %%נו)ירוק
 הו6 ס%קלס %ים ו)ס%)ט )סטגמס המניט הענין כי טזכרו %ס הו6 סקמקומ 6)ו כ)3ו

 וכקפל 13 ותתיחד Sb'1 ו%תיחק 3ו י3ק סהו6 6חר כי עצו ד3ק מהיותו הבכלי ססו6הטומע
 גולמו סו6 הפוע) טכ) וכגטו סנני) עם 6חי הו6 גולמו והוך ס%6מי עגבותו הכסעצו
 והום הכני) Sb סט%י%יי מגרס יחק המוע) הטכ) על יחקו וכקטו %ספע) bS סוע) סגולכן
 %%יני %ין סהוV'bS 6 6ז טיקיה למטר 6י ולכן סעודיות ס%ת%'%ות סנ%ל6וס נ%דלגס5י

 והוך ר"ל 3קר3ו SbV~'1 %י 36) %6רו וסול עמו והסס סטס עם הו6 כי כולסהרעות
 תירק Sb ימ' %6' וההמקד ההויה %ט3ע קיננו כי עקר כ) רע D'A' 13 )6 ה%6תיסלורתו
 מלקי והוט עלו כי3קמי כי יי' ירלה olb )י יעטס %ס b1'b ל6 )י יי' ו%6' 6ני 6תךכי

 )י לעטומ olb יוכ) ומה ספסל %ן לייחס 6ין סכה קומו וסומל 3ו ו%טקיף %טג'מונקורו
 וכו' פגעים ע) כסיל וסתנונן %6לו וזהו סטמ)יס ע0 %תיחק וקיני סטס עס %חיחקוקני

 עד יניתך bS ירכיך ע) וקמה פוטטת חל3 %3)ח%מ טתענול יקלס 6לו ט6תס ~bb'עי
 הס%ירס nbts והטעם מניס אטוס רע יגע לr'Sb 6 %י%יכך ולנרה q~b 1Sbn9wסיהלגו
 %ן )6 העיונים %ן והול טסי ידע כי 6טג3הו ולמלעגו חמק 3י כי מזה 63יקסגנונה

 הוסמכו להקיף תורתנו מכלת כי 6ו%ר וקני %הס סיתמע) )6 3הס יסמל ולכןססחחוכיס
 העיון כפי נעלמו הכקות וסול ההטגמה יענין 1"ל הל3 %דנרי סננתי 5סר זהו מגיר3זס

 נקמור ול6 המלמיס 3נ3י6ינו %הטגסמו ט%מורקס %3ה ס5%י6ומ עמו ויסכיםהמי)וקומי
 רוח והוט הקטיר %טנע הקור כי יתן ה5%י6ות וע3ע כמואכל סו6 6סר והמקופלהמומט
 pDp וסומר 3ו סכתננו %ה עס זה. וסח6מי נהסגחס מאמרנו הגיע עוד 3טלס 3ו נוללסיי'
 ס%סגיח וית' ית: נסטגחה הנ3י5יס דללי ויתלאמו מתיכו סהו6 %ס וכל תנץ 13 ס%ו5לר'

 : )%וסגם3ר6וי
 : התורה ותעטה התורה 7עומ לך לעז כנר כי הנקור זה והבן נ"בפרק
 ליק עסיס כ3ר סידות %עלות 73לך כטת)ך כי לרקס מסיה ולך %6לו והתבונן נ"נפרק

 : חסיה לך ס5יקס הגס מוקה )ה טלאת כי ס%טכ)תלנססך
 ע) המולה %ן טל7%נוהו %ס נאומת נס ית63ר 5סר סי6 המגורס ססי6 החכמה נ"דפרק

 3ס יס63ר 6סר ססס סקמריס סיו ולכן %מנו גדול סלט זמו סקנ)הירך
 Mb~1 כן נב) האליס ונזה שממיל 3זה 3סתחיה ט%6' כתו ה%6ח ירך על התורס מכ%מזהו

 הסלמות תכלו) הי6 כי החכמה הי6 סיויעיס SSb ס%יוח7ת התורס כי נחכ%ססטקועיס
 %3ופפ מלמדכו 6סי 3חכ%ס 36 3דת ט63 %מס התנות ותמין וכפיותכיעומ

 %קופלות המן שסכריות חוכן 6טר כתורס 36 התורס דעותעל
 36 סירס 6נומ וכמירוט )המון טילות %הכמי

 הענודות וניני והםטונת ומעסיי 5%ומ 6)ו מס5י0 %דותנחורה
 לדכי ה%ועי)וחוהידיח
 עס ק5ח0 כלס"07

 63לה כיקלתם
 ננסחפנתי

 : וית' ית' בראשון אשר המדור אל נפשותינו שנדמהוצריך




