
 פ1 ח רבוזרי ראשוןמאסףספר

 החולקים על והתשובות המענות טן אתי שיש טה על אותי שאלו שאולא
 המינים ועל , הנוצרים מן חוץ , התורוה ואנשי הפילוסופים מןעלינו

 יהודהקול
 גי מענין ומון ע) מורס הכס) . שא6 שחולא

 )כ כב) 5טר הסו5)יס כרי עניומוקז
 . והתשובות הפענות טן : לעס 6מר טעםיילסוסו
 כסי מנוח ס) דק7וקימסתעוחן ע) נעמתשכנס
 ממענם כי , 'ר6ה , ימד גס כמסמכן סתיומדמיורקתן
 דעת )כס) 0750 גס יחקומס 5טל סרביהכי5

-nstro 
. 

 כז העומדות nifhlot הסס-ח )תדמה סי5ור.0סוכה
 )וצרוח גכ))וח מעגה )טון יוקם (D'DDb 5ך .זעפו

החולקים
 נהמראוצר
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 גס ומרם , מעפש מטעו עשוק מצק (pfin~t hnO ,חייו
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 וויני וסע 6,) ויט)מ ג9' מ% 1;י~)ס . גריסי טס גמווגר ומש"מ חג' %6"שפ

 : סוטגט סס טגסג וגמו ,
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השוזף ראשןטאטךמפר18
 בפשתי ותדע נזכר כאשר שנה מאות כארבע היום היהודים בדת דגכנס כוזרפלך אצ* היה אשר החבר ממענות כבר ששמעתיו מה וזכרתי , ישכפל ווט: עלאזיקים
 לו ואומר עטו מדבר מלאך כאלו רבות פעמים חלום עליו נשנה כי , הימיםדברי
 היא . רצוי( איט מעשך )כ"6 רצוים אינם מעשיך אב5 הבורא אצ5 רצויהכונתך

 כשטדאוצר
 , סגOsw 6 פנטקס לשיבס oh גי 6'ששמשביס

 וגא מרייס, au סרי5וס גס "מ6 צמנט )6 וט ג)זעם
 0ררו0 מיי 'peit גר נהמן יג 6מר נימר וחס סדי סרטושהום " ותפיו 6טר ק,( )קוותך סמנן זו61, גמעססעמרן
 וקו) עצן מגח !oet נר06 ג' עומר )'ח וגס" . גף מיוותגו
 )סמגס לוס ט)6 גענור ו') נ15ן ,מי* יג ממי 1%צ%ל
 ולוגי . קג)הו נספר 'fshN גרגרי סקג)ס ג)) עז ידסוימו
 :e7w יג טגימי קן ,גוס ניגד נגר יולי טג'ע' 'onlhnסמומי
 : יקעו ממס SDt 5גוהיסס תהה סרי6יס 5), קמוהנוגר
 ש%) mb t~1Dh' ט) קמי וט טיס למרו יני .ישזבר
 גגופריס וסססן , 6הת חט טפס מס ג46 מגייסטוקו6יס
 גט'6 ו') סרמג'ס וגממן , מנוי גסס ינויי 1)5 ופרייםט0ס
 וסיס שסגרי ינמק ל' מי ממגר סס וקוקס . עגותפפרקי
 : ר,מ5פל מ"כ פ, גס" כמגר אנש ותכל'ס 6)ף ,ס מ6דקימון
 ~OA והמר נטוס מנס . רבות פעטים החלום עליו נשנהיי
 11,51 0פסמיס רגזי ט)גן

 דוק'
 גיהר רגן , פפמיס טוי ט)

 כאלו : פעמים סיקוס הטוות וט) פ'6( )כרעית יוסףנחגרי
 : מ% מורנט הלוס ר') . עטו טדנרסלאך

~au 
 יסשר6 סיו% ולגוי והפ% יטעו ג) סוס סמוך סיס סור5סיו . רצויה

 סמטטס 1"ה לחן ט0' סניור 5ן , איו )תתייג סיו מטסיואי
 אבל : סטמיס 6ל0י 5) )סהקרג -גvhat 6 טקס מעז)8סר

 ג)6 גשי )6 סמטטיס 6)1 גלומו . רצוים אעםנעשק-
 מחעזיס וסס ג% %וים ט6י:ס 6)6 %6יס קרנס ידם מ)ש"נ

 ")Dh)' 6 יהיר לטון מספך "*מר סו'6 קפי . ר,וזגססי
 , ,סט טיק גי 6הה כרטס 6מ11ש ג)) פ) )ו )סגי פמפס%
 , ייס ג41 מ פצ %ר מיוהד מהטס גג) גסירגס ג66ג)

 וההגד) מ6מ,מצ )ססריעו גיי ס', * יטש לרפן )6י
~SD ג) ט) משם % 6'4 סטעמוס שיו ייגס מן מעעפ"ע tmnh~ 

 פעטס ג) פ) 15ע % )ק , פ)יס ולהוט מכני פרוורסת16ס
 הירס מסטיו טגנ י6ס ינות פעמים משוס טנ0טטה סיחסטס
 , ע4ו nnuee סשעפ גגונכן דייש פעטך 5מר 1)ק ,מסמס

היה  עודהיל
 86 גי סג%3. כזפ ומלפסיס ושוקים 1ך5ש*ש
 רכלי. מהותך סי0כ5ר והמו כמספע יכ" 6)הכ)

 וקא סמסנס כפ'רוס י.רמג"ם סגחג מה ידעת%ת0
 15חס otb1VnI סס ויג"0וס'ס השוקים כי ,זנוקן
 ע5 מינים 61'נס מומאס. כטס מ,נ'ס יזלגו6נט'
 פתו וסנתז . וא' ר.מ'ניס כדין )0יו0 ד'נס bbסלמה
 5)פ . ultNb~. מטנת ע) ח"5 לכוח  לירוילפיילת
 . והכ'שופיס ה)7וקיס עס 0נך5'ס כידו )6ה7'סמהיו
 . ס"ס סימן כס)'ט' ער'נס 0כ7') טהל' כן )6וממכר
 רגהלש הסת' .Ssv סוג טס61 ת'ניס כטס 0ג0 כעסש"מ
 וסכייחוסיס 0,דיקיס sb 16)1 טס מיוחד סיוהועס
 פ' נקיוסין סו") מדברי ט))ח ססור06ו ל וזע .)כד

 סמי כ'נ6י %ילע תה תפול ע)0*מר
 נימיו 6טל

 1ן הזיוןפלמ
~DD 

 ר.מגר כדברי כמואכל ר.קל6'ס לסע
 גר עשן רב 6מל ;%ר סס כ' , הרקח 6טרבמקותו
 הולס תיגם וטימר )'ס דהוה ת'טח ט מלקט מייינהק
 ר,כ'%1ר 'וטקס וס כ) וע) . מ6' סס סכע) ת1לסטככ0כ
 ו% . %לוכם כ)ו 0מ6מר ע)0 ססס הנזכרכס)'ס'
 05פ דעת ע) מסכימש b,(o כי ע) 1blP)' OtJIDדעח'
 סקנסס ע) סומכים חחי היוחס מ1ד )ר"מ ינך0ונס
 )עגמו- כמס טנ0 סי4 תסכרח ממס 6ה7 כ63כ)

 ר,קכ)ס 6מנס כי . eb UID' מיהל נטרד כתיןסיומו עי
 ונ)עריס כקרן 6מז גוי הניוחס תוקן יסודם נסופח0י6
 ר,מיניס כב)הנס

 ו0)6 . %של כדש*הס גשניס 430.
 כפי ור,לי6ש נערו מם 1D'D גססתי ריסיא-י דברכס

 ועוד פסס 6מד כ) מכרח כשי רשרוש ירטסכרחס
 0חמ1פ יום נב) כי 6מח מורה ע) יעמוד )6 %הימ
 סחורם ומסגים מרכס מסיפוח מתמכמיס ר.םככל נקפלי )קמ מוסיף מ"ע סימן טס שד . 1ג1' דעת)1

 vnb שטבע 6מס מ0ולnnbth 0 רושמם 0שסךח סרס סו6 5סר סישס 40ק ר") , וקיפחשרסיס
 טמצ גקר6 6טר סקדוס ט6 סוס כמכל רן"). כמק יקר6 סכר 0!סר6)י ר.הכס ושקבר. ע"כ: ש(,זט'
 לסי קדשי רכל %מל כסתיהתוו ס,כרפ עוכ טס סקל דכרי יעעך 61) . טכרפ כמו ר.סעלי ימק רכישיו
 כסרגך נמוך מחמנל סיופו טס ע) 4 נןל6 מגר טס כי ילקה מרוס %ל . 6)סזר )מ)ך הכר ר.סערישמק

 נתמרו הריסון יוסישק נעכלי תכלס משנס סס כול-.פושיך:
 שגלמני

 טור תהם מטפמו0, עטל סס

אציי
 מ3ק )שש pnh9 ;על רוכלן *לת כספר מ"6 סרגו %ליחס ל' גממmv 6( עס הסי ,גץ'.

סמ'4(כ
 , שש שיקלס 6מר , סם) סחוחת 51עד 0*)1טטיס 16) ילשן יסע (taen גי גיגייו שיר ים yh ההסתכל*(

 וטטס , 'טי5) סמון ט) סהו"ים %ר סמימם 16) להרע רסוןוגטחס"
~tSne 

 טא)יגס יטקנ שוט (ot)~ahna oth ג'
 נרפוש ווי סי6 גי מטס הזרת טקס ע) עמי טריפ סחבקים )טון 15)ס '6ו0 נו ט) , זג) מג) 6ר1ס יורהטולמתת
 משהדס ופו . 6גותס מזה"ת יסע) ג0מון כמהרטטת סקג)ס פ) 6ם גי מה4קהס 6יounnho 1 15)ם . ntniuOאורתה
 ט3 וכלקוס טסס עמרו ע4סם יניב וגגן . יעקג ר~1ח ממורטם %ס והלק סמ"ג) סכון מן מסר סתו ובגוי מן1,מס
 יספטש מה4קהס גי )כורות , נניע '6מר, )טסיות fil~lnno סהולוס 0151' ס!י4סוויס מהדוקת ס%5 יחנן נס . יסרק)שהע
 ו6ש . סנטההת ירט 6'" פונס לגס סיות טס סס 5י ימטגו יסודים גי גג% ס,,גרוס וסמיניס , מגללו ס,וטגיס י)של

 ~iv1W 9) משמן טפ11יי4 וין סקווש נע) לפעי יסלק) מן יכיע ס"ס ש יי , יטדש ספון ש , 6ער סלו e~1toIשחקקת
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 צ י 8 הכוורת רששון משמך780
 והסרבנתצ ההיכל בעבודות טשסש קדוח עד חבוור בתורת טאד טשתדלהיה

 רצה(, אינו טעשך )ג"6 רצוים אינם ומעשיך רצויה כונתך לו ושומרבלילה שלי בש הטלאך היה ההם במעשים משתדל היה אשר וכל שלם, בלבבעצמו
 , מהכוזרים רב ועם חוש בסוף והתיהר והדתות האמונות על לחקור זה לופרם

והיו
 נדשד.שוצר יועדהקול

 : mm פד רוטטי ג6ק)'0 ס'rtbs . 6),סמישג
 : העניק הפנסינ 6) מכוין נהיוחך . רצויהבונתך
 Of~1 מסם היזח ע0 . רצים אינםוטעשיך
 נוסמ6וח כרצוחי ר"מ . ועלס וטח) ט וציןמהייסג
 ימיר כרסון ~or סךנור (-bti;O מח6ימוח טכ)ס"הרוח
 . גסייך סוס qtino ג"כ ונסוה , רזוי w)'hומפיך
 קמר פסמחס )עמת הדכריס 'חיסלו גן צהריהס
 סתעסס )כנף נמאס ופהו . ;רוס 5ינפ מעסהו%)

 ר.מעטס גי חמר ל וכסימן . סכורך 16)לנרכס
~fO w)tbחמל כח,כ סטני סמ"מר כרש נס . נרסס . 

 . וט' סנרכם המעטה פינקס עפו משנה ההסוסוהיה
 סגוסה6וה )נרסח יתרון ;ים 6נ'ל6'ח'

~tOO 
 )הורוס

 Sib סנרך המעמסכי
 6מד קוס הה4 ית' הכורי

 תקריס ממוכלת מיוחס סעס , ont)a 6ההוהורס
 ס עם 6יס ס) גטו ממדוח חמתו הי6 6חהרכים

 8106 גושש . משהרן : ספתאח ג) 1עןף גגמיוהומטסכן
 )סיךש לדווש גזיתי . שלם ב4ב : 6'ס גניוססרסו)
Sh~)הנט סודה וכמווילס )י)ס גיטין 5ו0ו ממטיר : 

 יש ibhl 4וק טכות0ו לשייש ~ow גג) סיווגן חס .רצויה כפוי
 פג ט)6 גוס סורס , יפיס 6י,ס טסמעטיס )ומר וק%ין

 מיורק ושים מסרס %ין 1% סקס ימיט )גו סטוגססגווש
 סנשי4 מפן נמו כוסם סרן סלמת וגסס , משמיס מן ס'מ"ת
 1פ1 גמרג!ס :יט סוג וסופי מטגיש 'ם tlello1 סנמווןוגסו
 וצו ~olh יטטס 6טר יט וסמ,וס סשיס ססו6 סמפטי גמעןגן
 כגוס 6טר ויםנסס

~SWI 
 ונג'ס

~oto1) 
 4מש ע) )6 גי 4'(

 וההיי : 4יס 'ים פ' י Edtni~ ג) ט) ג' ס5דס 'ריסנגדו
 פלשי ותגיס ק'( שפד מקיע סיסון'ס )ז0 נגוס .בסקי
 סתקג) פ) נעמי גר טס ויק . 1וק גר וס"ס מחיסדס.%רן
 גף ג"שש טנגנס סולן חס , גיניסס יירש וק.גט 'סוזשים

שם

 ר.6)סש. עעס וס )עתח וס 6ח כי . סורס מנרקיס יחדו 4 ממוכל כלו העולס וכ6הדוה . סכחורהעמס
כזכר

 קיים 6יסו נ6וליש6 ד6סח7) מ6ן כ) ס"מ . לשטיה! DD'1 יסמק חומדות כווסל הלקהי ההנ"
~DSD ועוב,-6 עוכד6 כ)וקיים (חקורה ע bp1) וסני% סחט6 ג) י טיח . ימת bD"p11 קכ)ש הוי ד)6 ח ככר כש( 

 6י)ץ ע) 46ן מתחר4י1 גלמן ע) דרגין קיימין שקהו itSDnn Pb"n 6יסו נס זכר כמס 607 . כע)מ6נריה
D.k~חליפין בכיין עיפן כ) ע)מ6 גתי סכי . גופף מז liDftv ttDttP' מתחש וכד בירין ע) "יבין וקיימין ונתקין טיי0ין ג)6 6וליי60 יס6 67ורייח6 תגווע וכע ממט נו%מי סי עסו מת0קנין וכד עינין ע) עינין 

 6מ8 6וס חסר ס"ת "מסר דכתר6 פ"ק 6רל') סחורם נינפס 6מדו0 עסול06 . עשן , גש6 מד6י0עכידו
 ס0ורס ספר 6ת )קומוכר"ג

~ro 
 . ס)0 "מד ~or סס0ר נסמנות יו4 )6 6מח "ו0 גמסרון o)nb כי .

 )עפוש מסמרון יום מטך %6י %ר ר.מ1ו.ס כ) עקב( )0' כלתרו . מנוס נטם כבס סתורם כ) נקר"חוע"כ
 4ש מפ6 ע) כריחם )עס סיקרס כמו כס מוס כס מטמהס יסים ממפחיה 6מח נפו) ע) כי נסורות .וט'
 המי bD' ינ6 היכר עכן ט) כהסק מהרי , מיהירת6מן

 . fb סער ר,עקי7ס נע) טוהר וכמו . יטלל) מס6
 ה6)ס"8 ר.תורס מעטס וט כי , ימיד שסק נרסס מעטם המקס גע) sra למס נכון עעס 4! ינor 6ומב)
 6פר נ' וכסימן ססס. כמעסיס מט70) הים 6טל 1כ) כסמוך פוכר ומס . טקסס כמו הו6 6מדמנסס
 תעפש מרכס טסיס 146 נערך ob 'מ סוכריה "מרו )6 הגוריו קרנון 'סריס ומעטי וכה גלט'גמרך
 ויסתמם ט יהרהרו סקס כנימוס VDD'1 )סדני 4 לפסל סיס 1)6 . ס6)סיס 6) כס )כחקרכ נסטנומזעות
 ג4ש יסממו טסחיו ת6% רגוח טעמים עסי, ראטנס החמוס nb(o . 'ת' הקמתי הלהד קטני תרטןנט)מח(
 נשף !)6 תעמסו עס רושליי העיק מן מטופ סטורי סיום טעס 4"ש והגיסה . וכלגו "סר המעץ מןימיד
 כס85 מכוון מביוש )ג7! ר.מעטס 06 כי וכר )FD 6 . סכו)) סתגסיג 6ח (il$P נטוס כוכחו 06 כבתיבמניו

 שון נטם רימורס תקמל וכדלך מישח, 6מר ונמסך הול סמעעס כי נקמר 16 . סמי)וסוף 7עח המךול6סונס,

 פרוש וכש . ששו )6 );1מ כסמת ויתת,דוס וי%סמוס ;'עמיזו0 מעטים וטס יהע 51 06 טהזעומלי
 משג% ומירס ריצפה מ4ח מהם . כחמימt~)bo 04 כעלן מ1שפ ונץסל '"6 סימן גהוקי ממס ע%ר,מגל
 סדש8 מענינ' גתשלסס נמעכים מ4ף כן נס 'neo D~p מטופ וכמי y'p' וט', סתש)ין טס6והוא
 טייוש מס ע) יסמל "מחס טס . hla האטרות : סמחמ)טו0 ה6תו;!ח כע"י סמ,יקי0 5סלנסופח
 הס6מנ0 סיo)tnbo 6 כי כלמלו הר6סון r1)nOD ל גף המולס יכרי תרו וק . זורחו 6ו היקף ע0 ג7עחו076
 %תוש ,nbr מקוף 6טטל ס6' הבמונס ו6ת OD יהיס ו6ס , כ"כ) טינוייל מס כלי Ssi הון טהו6 ט'1ויילחמס
 1)" סהי6 )במונה דניס etpn )סכ) ימ61 !)6 "ניסגסוס

 עכא. 6מתי0 חסים onlSn השרוח )טס:ר
 שימן חקר6 סי6 גס הטא"ס הזףיו v'p ס"'4סוף סכרת כי ויהודון יעידון סעסק6 63מריח כ0י)וסוףו7כר'
 סילו כממיטי נסחרי ס6מר ממס 4ס הו'%ס ב"כ ויק . ט, ס6מונה מן ס06 סקט;ס ע) פסיס וכלסרקלמרו
 הושע ע3 במרס שם סם ;עינך ושלס ע"נ. נכש, לתזות הסג) סככם יכריהפ כלסר ס6מונס ס,6 ,506'
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 הכוזרי ראשוןמאמרמפר8י
 )לש לדעהו והסכיטו עליהם נפשי( )י6 נפשו שנתישבה מה החבר ממעטתאיו

 : יבינו והמשכילים נפלו כאשר הרם הדברים לכתוב וראיתי . לדעתי( נפשו )ג"6*עתי(
 שינו מעשהו אבל הבורא אצל רצויה כונתו כי בחלומו כוזר מלה ראה מאשר כיאמרו

 שהית אחד פילוסוף שאל , הבורא אצל הנרצה המעשה לבקש בחלום וצוהונרצה
בדורו

 יורדהקול נהמראתר
 . דמ"ר טברנות והיו : נבוסי )ט11 טמר וגררת עשש
 )הפט סלן ג6מונהו ממט 5'ן ג' )ו נושמה 6"ר מתנ"סג'
 fnh1 (6 כפ,4סו;יס מן 1סהמ') , סעודן 6נט' גין סממתדלן
 ממגר וט "מ51 סד וטחו נח'טג0 1)6 )ו שגנוח antheושמ'

 )ס5מ'ן דעח1 טקעס שמי מז סמוומצוגם
"11fiC 

 ס'סוד'ס
 0מ)ך וט . לדעהו והמכ'מו : קיק סוס 3)' למחיתג'6

 40' 'הדס י' ט) מ1סכ יו6 נם"' ו)ן'6 , סמני )דעחססג'ס
 סמלן ג'1 ט0)1 סויג1מש חוש ג) 6ת )כחוג יטה,טנס'טגס
 כאשר : סלינו ממולקים מ)חעוח )סכר די נסס יפ 6סרוממגר
 חוע)ח ט":6 נגזי 1תט1נוח געע,1ח שיעמיס גדוגי .נפלו

 . כבקש בחלום וצוהו : ג)נס כדגרוס )כגריס3מ"גי)י0
 )ו סוגד 1)6 ,ר,0 6י,ו ימטטסו נדחס )ו טסגיז טמפנישמר
 ס5)כיח סגו1וס טכיחס וזפי סש;ס c~Dn 610 פיוסגגי5ור
 0קדוט 5ה גפינו ויגין כלרוס 510 זיך 6י,ס 1DiUSIהימיט
 המוגמר געיויו ,ר5ס סריס . בדורו שהיה : ס' גהר גו6טר

 מחטגמ1 ;וי 5101 , סטי)וס1ף מן גמקירח1 וסממי) ,טגוו)חס
 מגוס 16חן ר61כ 5וי , 11') "מ סי' גיניטי גמגמנוגהמ)ס

 ולכן , זרגס טמט ונגר . פי)1ס1ף 'scn ט)יו יקמר ונווטסוכי) מי גג) טז גו "נחפר;מו מס סיון 46סס ומימםספי4סוטיס
 ווט . ו0' ז' גסימן )מגמיס ;6) ג6טר מסמסו ט) ס%)6
 6);;,זל נימי טטמי סיום 5יסט'ו מגת סיס כטי)וסוףסשפ

 סמוך טסיםמוכוון
 )גויי

 גוי כמרגז 50ון ;) 151 טוי סח
 סטמס נ1עג1ז סטמיס ,ג6 גטם ,קר51 6מח סיס סיויטוף)(
 . ג)) 'c~lno 15ר מן ידעו et1D 6(1) גוגגי מן וווילסוסירם
 מתמין ר,החי)ו זיווגי 6יקט'ו וג;))ס כטי)וסופיס סיעוועלתך
 ונמו . מנומס ג6ושיס 5ך , קרס 45ס 4') , כמ4ל1סשמועג

ט,ר06

 סמכם כי ": ע) והעד , מכמה סם עם נרדףור61
 מכמת, ע) המקך nSbn שיו כב" ד' משןר.מו,כר
 16) סמוך כסהו6 דה וטס . וט' מקמין "גיההינהו
 הנהטכח הדח ע"ס ר.מונכ) ר.מעטי הזק ע) יורהלמונה
ntSh)טיב" המו 

 ,T'bS 6טר 6ת חכן כין ו06 .
 גןג כ) ותעליל הטסק6 סוף על ")ו טמוחתגרת
 Y'1to 5טר מטתעוחס כדרך "נימס SDהסק"חך
 : מהיל סוטר ט) כעטו יטה ונכריס מ;ו1ניס כרסחמש
 נפשו שנתישבה מה ההבר מטענותוהע

 כי )מ)ך תוסב המוי . לדעתו והסכימועלההם
 קורח כסן מ,hSt 6 וסדחוח ה6מ1מת ע) מקרוקמרי
 DD(fi1 ע) ודעתו נטטו מקטה גמה . סיכך גסורוח
 דכריהס מבמטך סיריוס ;מו הגר1ח קוים הן .המגר
 סיריוס כמו הנרוח )"מר והן . הר"ט1ן המקמר סוףעד
 סייס כי יורה , )ועתו ומסכימו ונקמרו . והקטהממזו

 ttSh יכ6 עגין'כטר0 כ16תו מטופסח מלך ס)ממסכתו
 כמו )ע1חו מערור מכר ס) nllPD'1 עסההפס

 נכסי טוחיטנס בו טכתוכ הי,סמ )פי 16)0 . ל'מסימן סיחכ~
 olpn לתה כי , ענינו יחכיר )דעתי והסכימוע)יהס
 4פ/ העענוח מן 6חי טיס מה ע) "1ח' טסו ט"ו)פתרו
 n1)DDD כגר טטקקחי1 מה ו,כרהי נסמוך טסוקמל
 מסענוח היו )5מר דכרי1 סייס עמס הן . וט'המכר
 )יעחי ומסכימו ע,יס0 גטטי טגחיטכס מה הנבגרההכר
 )חרט )י 6ין כי דבר ט,5)י )הטיב כס כחרתי כןוע)
 ועוד . וכו' )כחוכ ור6יחי קמרו סטתך וכמו 'OnDDזכר

 . מל ט) נכסו ע)'ה0 טגחיסכס כמו )ומר ורנסנס  לתפסי. וריסכימו ע)יסס נפו סנחיסכה ס)'טי0 פסמ036
 : וע)מוחס כמהנחס ס1ססח 3)י ר") . נפלו כאשר : כעיני גחכת ט6 ר.ר5טון הגומם 6ו)0 . )דעתי ר.סכשוק

 טהש מס יכינו ריטכי)'ס 16 . נערינס רג'6ור )0ומינ שכמתי א 5מ0 כי מע"ס, . יביפזדצ(שכילים
nDDD3כומס תרוד ההן וחטוטת r'nbt ממנך כ) "ין כי הפטל מומר ככמינת כס tSx 

 נם)"
 וכש כמופח

 שנס כי . דכרש סי סדרן ונתקון המ"1רעוח מעין והוסטתי הנדוחי 5טר "ח יכיפ ר.מסכי)'ס ל1 .שיכרע
 pb כי , ה11רך כפי ו)סדרס )תקנס שכיבס כ) סג פקומוח עימו ה)6 , נפקו כקטר  סד3ריס טחכ זיוה!עס

 סיספפ טופ נ4 הקו מיכומ והנוחנש הנש"יס מפי סיונה ככ) וכמטורה כמסק) 3מזס היותן )נ ע))ר(עיה
 פסעת on'SD ויטיח , נפל נסר הזכרים טי ע) 4% וטמורה ככ) ערוכה רגונס עינך תמניח רקצרפן.
 ,ס ע) ויוכימ , )תנה זה יימכר )PDD obl 6 כ"י נופ . וט' בחלום וצוהו : וסעחן מגןמן פרך כפימס4
 ירמש, בירי  שלסיס %ל סנרלי naDDO  סיבכם ע4 הועגה רימוס וסיס הסני ר.מ6מי ככ"ט עיכלגוס
 הסוף הפי)וסוף היה הכדורו  מיומד יסר כי למוהפ  וס מניר . בדורו שריה אחד  'q1DI~tb  שא4 :ע"כ
 טייס  פסנס כטיסו מנ6 )6 ועכק ממנו ט6)וסר

 לרפיי
 י"מ טיבי*  להכמימ מטסכן טלל יפי  '(. %ללש

נסמם-
tss סמיתדיס  סיותס  זכרין  etbbtnnt דת טכסיסי סל למפיר  כטרימ  יכל מ לל4 פיפי .  טבריר 
 6 )סנדס כינסו יום כשי SD ר,מה)ך שישפף %) . וסקסתם סכלחס פסורס % יסר  שופסמוזשילס

מננוע
 6'ט וימי נו הוטמר כלוקוס סו6 נדו) 5מד ט61מר פשט ג) לגס( ממזנב ג6מי0 סמגח,' 6) קרוסי ואסרת*(

 מס (0 ומסין . ;,ו ס) ס"ס סג)) )כנסיג ממס סגיננו ימס וגן טכסיס 111)הו . נזורו גדר) ו0ש פומסיס מן5הו
~ehn מ(נפנלס'; oh סיס סן6 3קל 3ן 5מד סר סניה 1גססרי . ע'; , סגסדיי מיזמז 5מז מ5י . 6מך ,5מר )מס גנט 61מר 

 : ;מוסו גזורו סיס ט)6 וגו' 6מד פילסוף נצתי % 55 . עלג , עשסו געזי1 סיס ט)6 5מר 6') קמ,סוג19יו
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 19יהכוזף רששוןמאמיספר

 נעלה כי'הוש שנשה ולש רצון לש המרא שצל שין הפילוסוף וש"ל . שמונתו %פדורו
 כוונהש השלמת וכי המכוין חנחון על מורה השושה כי , הכוונות ועכל ההפציםמכל

שלמות
 נושראוצר יהורהקול

 1;16מ י6ו' 0טכD1'D .4 ע'ע ר~ת'ומיח סמו 6נןמ31ח
 יתכן )מען ~O'blOIS'b 'תל כסקוס ע) כס15שנד)
 כורכו כבר . אמונתו על : totbn חולס )כקט6
 כדעות 5דס סיקיימהו מה )כ) יטוח 6מ1נס מסגי
 ומה . הכמה כטס ה61 וסרי , ווכחו 16 הקט עסיסיס
 )הכמיס עפו Shnn כמו כן גס IOnpn עג Sbnט)6
 חכמתו Shn SD מכס 6חי )כ) 5סל וה' ד'3סשן
tona. ררך המה 'ודע כי מנרפס )סי סתמו 

 סרס ע) והריח טרנס 3כ),1ח מה (1blbגפי)יסוטיה
 מטבע טג";'ה 3פלס' 'וזע ג)ח' ה'וחו עס .י,מעס'ס
 טס סיט כו נוכרת סכוול' ממטרח היות ועס .מלון
 מב) . כ' סימן סיהכ6ל כתו כע1מוחו נרססטעטס
 כעוס הןח,ח עגחג' SD mtpn ההט1ע )הסקסמקוס
 'היו מס )רקוח גחוכס הט')וסוף גס מסגה יתנע)6

 הנמנ1מיס מן )3ו המחת Of3 'טקיע כי .משמוחיו
 מספיקות תוכחות qtDISten כפי שין 16)31החכלל
 וככן . סמעטיס לעיקר מחט3הו ימין 5ה1רבהט;
 מעין וה וי.ר' . 6מחהו ע) טנור )מה טקס קיוסיעלה
 כי . רחופת מספל גרשון הפי)וסוף סכחכמה

olnstsטיחמס מה נכעס כעוה )כו סמוך יהיה )6"ם גתוטחיס דעתו קיום )6דס שפיק )6 הידיעס 
 טעל העקיזה כע) ניקר נ,ס כיוד וע) . דיומשנד
 מכי יהנה %" כ' ה( לתט3' ט,מס %מלטימ

 מהבל ט נקמר 16 . טמס יעויין , רסע ספחי!חועכח
 וררה ספי)וסוף תס1כח ע) שקמוח עיניו "סרר.ספר
 על וייטלס ספיית  סיופםג'דע

~?P 

 . לבד תעיין .
 לו ואמר : כלל פעספ בטילהי  ליוכיר ריסלל

 סטור ,ו סקדס נייל דבריו מכחני . 1ט'.הפילוסוף
 עת nbr כ) הוךיעסו עגמו טסמ)ך וסקרוכ .סח),ס
 כקמרו וה ע) ויורט , 6מוגחו ע) )ט15) דברו.63
 "gy אין : וט' )ט5)חי מטיקים אינס 5ך כ'סימן

 רחוק ט המזוט ע) מורס )נרסס כינן )6 .אבורא
 וכמנ י3ר ר.ע3רה דלך רק . מכ)יוחיווש6

~bwn מכל נעלה ויש כי : '"נ סימן וכרכיעיגסת1ך 
 הי6 סולטנה י6ס . הכוונות וסכלההפצים

 ר11ן 3ש3 טוחי ר%יח 1סי6 ;קורס כמדרגה416
Sbוסהמפן . עיניט )מרצח סוכי1חו סטערגו הדכר 

 יימנת כהחפעע הנהנדס מן הנמסך הקו כמורגחי1"
 כן וע) . ר1מטון הדגר מ1) 5) רוממה סנימיחחמעה
 החפ1יס מכ, נעכס יתכרך טהן5 )גד )" כי6מר

 S3b . זכר המגח 5) החמקה חנכורח ע)סמולים
 )היזח כי )5מר הי6 5מח %ש . הו' כונ%אלמת וכי הק' הכונה כי : הכ1ונ1ח מכ) ג"כ נעהו:ו6

O)DOסחיימס יוכ) )6 וחסרון , חסרון ש) מורה( 
 כטוס שנס היו Dnvn י6 5"כ . %יס ר,טר%6

 מ6 6ף וסמרן , סתרן טס מיטש סמ)וסוף ,ס מוגףשר5:
 ו%0י6 טפס רשמ,ק ר,מהגר 15 . טיגן כמו געעווחע עזויחי1ג
 משמק דגייו אמהי" )סרשח ממגר טיפס 1)טי . יסודם(ק,) גם" לע" , )%יו סיו 6טר מג) סגופריס נגד גטס,וחיוחוטים
 דעת קמטן 1עט,וחיו כפילסוףדגרי

~vh 
 לוום יום ענר דון

 , %ישם גם ומס גאו מהתגנח )ושוב ר.ן,)וסוסיס 6)1ס)
 לפרט וליחי גן ולמוס . סנ6מויס טיגוהיו wwvhnומתל
 8% טיילם סנגר חשגות 'ניע רמסן סט')וסו4 וט י6'וחגק,יס
 ישפוט סרס וגפור . וגו' סההוס יספי סי) מוותיכיס

 וט יגעי ע) ,ג;סהי וט וטס , יסוזס קו) גע) ,:רג סיסטקדמוי
 0ש4ס וגסימ,יס . גק1רס זגרי1 5ח ו)סטגיח משיו 6ה)סטיר כיפיפי דגיי ירוט מרקיק ועד  וזגגי  זגגן ג;)ספ'),סוף
 הבורש אצל אין : כ5ריגות סב) ו3פירוס,ו ממגר גרגרייג51ר
 :wfh רקס 61'ן הלומד % סמון )1 סיטר סול5ס גפי . רצוןלא
 ספ')וסוף ו0 י,הה') ט'ג , )ו .יסג ולעטן אחה"ס )ר.טוה1סטן
 ש וגסס תקו, כמתן גשת ולנסוח סקוסי סלוע ג)) ,גזלרסון
 . נעלה הוא כי : מענותיו חמה סד3ריס מכחיד סמלךכדוד
 vfi יחפון ohn , וסרטן שטן גמזוח לוחו ס,י61ר וחגי')
 fh , קנזס טייס ממכ מהסן 6הר ינחר טקס ,:61 נכונסגמדם
 וח6 . ומגוך סג1ר6 גו )ת6י יחנן ט)6 מס , הסל קוזססיס
 וק רקע יחי גמ15ויס )עקות יירק) קיוט 6) עימומחס
 נפלם 0ר6וי גרגר סריס יר.6דס )ומר , 5)ס' ר11ן עסממומר
 o~h %ון גין יט סיך מס וגי , פיו יפקס וסג) . סמרךגו ies* יחנן ס)6 מס סרטון )פן' "סיס ממס יוחר סרתן5מו
 סוס ושמש ס5דס )גמ "6ין ונמו , 46י %ון ער ימסלסג)
 6,0 נך חג)יס גע) סנילי יחגוג והנמהו ,"מו 1זמיוןעצן
 מ4ס פעם ס5נה;1 1%% "ס . לועו שין 4ם מי%ון
 % ס' וו,ס . מטחות גנחי 5הי סיר ע) תמיר סס61כגורך )(Vh יט ימיון מס . מסלון 15 בקמוח , ח,יס גנחיוכעס
 ניפו טופס המס 61,סג 'Dm1 61מר וגלזגו , י"ג( )מט%4הו wh~ 1ט1טי 611מר , קמ'1( לתססם )חסיו סמיל)יס %יגעיו
 0ד14 3סמקג)יס לק . 'תגון נו טוף ג6ן וקין , י'5()חס)יס
 , ר( נקוטע ממרי ,זדו גי נסס 6וי וגמלן , סיפוןוסטור
 כנוגס וג'קט , חיקית לגנחי גגלו6יו מחפסע ימגלךורכינו
 )קנביס ירופו ט) מגי, נגד כקון ע)טמיס

 ק'"
 3)פי יז) ,

 עומס וסו6,)יס סיגנלים וסוגל6יס 0ועטיס ג) וג)) .חג)י0
 . ל( )חקרים גלוע המס ג1% רגע גי וגמרך סמקג)מיד גפקמם לק ובעו ~(hs)' eh סלון מטיל ובוקס . כג1ר%6ון

 גפ ~u'h , גגו עז ג6ג וסרממ'ס כשן ששת לואיסושהנו
 6ג'ך 610 ס)6 וגמען , יפט ועי מנוף גע,ס 5וח,1סגורן %ע יטש וכמס גמ0 6תת ק) , סגוף מנד ל') , גמקלסלק
 אכויס )י יקיל סק וימר , ae) )דנייס ויגו,ק' סטך סו96ך
 : ;'ע( (otet ניחמס מגדי)יס סיע ט111יגס ש" ,=ש )יא נורם משן 5ך , )'6( ארמיס )ו מעי סמו גן ע)וגו'

 )8 כנווטת ג)) וק סרטון גטי )5 ד') . הכוהותומכל
 ש גוו,ש heg ערס ואטומו טון )6י,ס טיהג1ון6יס גי 00 רגוע . חסרק על טורה הכוונה כי : ית'. גויש%
)utveנס פסיס 1 מדרגם הסר עדיע סיס סרסר וס לעסוק 

גט0ט)'ס
 ור.עקכל . 6)יו nlnSG ס" סמוכין שגח ססס)מח לפי . מכו6ר טP~on 6 ע) הורס מהשנס ו%)ס :שמס

",4י
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רבחרי ראשוןמאמר80780
 מידיעת הפילוסופים אצל נעלה הוא וכן חסר, החש תשלם שלא ונעוד *שלמות
 יודע איט והוא , שנוי הבורא בידיעת ואין כהשתנים שהם מפני הדבריםאלקי
 תנועותיך ויראה תפלתה שישסע שכן וכל ומעשיך כוונתך שידע שכן כלשתך

 נחמרשצר
efl~aaפקס 6טר וכטופ מן )הפו סיקר סרס ושט , גומצ( 
 , יסיר !)6 סר י6 ויור עוור עגו מהמגות גלמים ו1גצגיו

 ומי %הי וסול וגמם'ס , 6מו סב) o)1I)a וממקסוטכואס
 סן פעולותיו סג) ר') , ג'ז( )חיוג ויעם הוחס 1ew1שוגנו
 סיפיר פי ם5'1 מפוי וסגטיס סכו!ש גע עיווי 6ע51עזד!פ
 סיו גנר ט מזם ש *ן יחגון געוגו %) , גטרגט 4ו ,ש 6מי ע פהמרטו0 רגוש 0מ1)01 ורייס ו6ם . ישגע הסיגשש
 חלקי טיהרת געלה החד וכן : הצון )שע ימסיקריס
 .חרברים

 ונלקו גצווס סטן גיויפח נגהם מדי סוסי
 ~ole פע גערך מקק נקרץ ט,מו גפני 5דס לג) ,סרגריס
 ג) וגן %יס מין וק מ, 6?חיע ם*ן גולפתס)ו(,
 'ייעס 6'ן הריעש h~snt , טיס ג%י ט% ממינישק

 , ונדרוס טניס למון . נעלה : גמושטסיו גי 5ף 6יסכתוסס
 גש)ס כמנמם %י! מ'ו ס15מריס וטח 15 ג'ג טוווקיףנרקם
 יה'. נזולת גסון וושהיס נמים סייס מקהו %ם ונגנישטפ)
 פסס געגוו יגובס מג1סי ו6ס , געיה! כמס פסס מ06%

 , נסמוך פיניש ו6ג6ר מהבג פיה גמורם וכנ,גרשפת,יס
 ס0גי6 ומש . משיון יטס וים 5) ידפ *ן ס15מה0ששו

 )נ0,0 0נס וסתפשפ סנדקם ט6ק 1ht1D משרגיודשא
 pv וסנ015 ססג0וס ססשן ופרס בנסען אירגס ,ונעלן
 סנדו)ס וגעון , מעוך גגיו1י וכממקס וסמסס , ספוןלשיפי
SSWוסהמ)ס סעווס , hltWt 'צדוקיו הגעית ט6ע מיתר ית 
 ספרו ונגר , גיציו ש 1DStn1 );הושוהו חג4ס 6ע ין0ש
 גו יוהע ינ' 6מר !י). ~nvtw %ו ט) )מפיל ושאכוס
ovmס"ס hhn ספספ0! פוש %ס פס סר4'ס מ) גזומן . 
 גי!6ש פוי 6( . שיט פט)(ס סו6 סר4'ס סמממומ1פפמ
 מגידע ג( . וסניף סרס וקדוחנו ודיוש %י ג( .וננווון
 והמיס ארסיס גמא פ6ה;ו מ% גימ'ינע סליקקלכודו
 ג' י4') מנ15 סם)(ס 6)! !)כ) , ס'( )קס)0 %0[ %לאס
 . טפהו!הו סמא סוס סגיו)וס ג' 6מ סיפי ,י6'!ס

~ho גמולןכשג Sh~ סי6 י'( )יגהס וספלך סנטר מנזל 
 וט'. יהום משש עוטם 6ההו ויתיג !סנגורם ונזועלוממוח
b~wb%עמס פ ontthe פוגש )ק גג))יס וק טסצש 

ואם  עריהיל
 גי וקיימנו תסרט וככן . )עורס ס"ס יכףכקדמותו יופי ונס סט)מש. לידס מ= הים ככל מססימום
 טריסיף ויו"ש וכעס . סימט )מעלס pb 0)ימ4םס"ס סגורת 5) כ)) היומס )tt?DO~ 6 'ע) סמולםסטנם
 ע) לטיוח טחי סן כטיפ דעתו קיום ע)ממשו י סח'ס כי סו6 , וט' טנא סם)מח וטכקמלו
 6מס רייס כמ כמן סי!ח OD פעמים סרן4(פמטת
 וכל ומעשיך כונתך שייע שכן כל :כמדובר
 ע3 . תמעותעי ויראה תפלתך שישסעשכן
 )מוסיף מטחו סדרר נכון כי פעמיס סכן רג)שטה
 ינ4 6)'1 היומס )oh 6 עמר ס"מ סכן כב)נמן

 סכ4ס סידיעס סיות ע0 ומעסיך כטגחךסיךימס
 עמן 9DD סיריהק כים . נטמי נדבר תפייסכקהי

 ר.מסעק שטמור ע) נהוקט טמוריס Oth~tסטמיעס
 6ע. .נ' סימן בטני סטואי וכמקמר . ספק 43מעניט
 וסומע רולס כמו נטמיוח יוחל טסס כמיוםחעסס
 וססמש0 ר,ר6'ס ענין שמח קפי ולולס . ע"כ ,וט'
 ס0ילס טגחג וכמו , סידעס ענין ווסת קינו ית'כחוש
 על )ל6'ס וספמי ריקון bbnwn 6 מ, ס'גר%ק
namoss,) . סכמ סכן י.כ) סעס יטחנס וככן( 

 יא 0' כטיסי יאורס טכחכ מס פניט SDכסעכיל-
 סם% ממייכס ספ')וסנף OP75 סר4(מנמסאמל

~f1'DO
 עו?ס מין כ) tnfb נ"ב ירוט bSnt וסממומ0

 ר.רא6 ישומר מן וערה 0נויק. מס ג) %) .נמורס
 ימן טו(מרוסו כמום ט גחט %משם %רת 410)עד
 pbn מס מעופו וירש )ו סיטת מס DaD' 1'(6ק%נ
 עד יטקטק מן 'וסר ממי טמדכך שם , ט %חוע)ח
 וסשה שמריס כמומ ט חוטמו ססרנסס %רחסקנ)
 )מ0 שטין )ר,0טעע nSD' mnb 6 ומוסמס!)%רז

~bfn
 6צ נתן ושמ"כ , ככדו ססו6 ממס עכרומ %

6'ס גצי5יס ,tua סנ' . !המח ישם bwn ש5שיס ירישיוסי
 . דגInah 06 6 6הרט ונתיג ומשהטס סימטה תמשס 0ה , rnpt פחס וגו' טן שנן ftwt רם 6מר כס נ,()קשט
 מץ ג'( פרק גהנינס נמגר שען מוסר. )לקיפ כגטי ממנסס )תכנ ט% )נרסיס טית ס',otbn) 0 ומתוגים ממורםשג'

 , ג'ק( )ילמיס משמוק אסי א6 6ני מקתג סקוסי וגמשן , וגו' הממיס 6גי גתמס ונסיג גנויו טמא משס משתתפשל
 סגח!גיס ג15 וטס . ו0)ו0 מס סטפ) גט!)ס !)6 סרוסיי גמילגוס 6)י קהנ יוחל טש6 מליון גש)ס לק מציה %'גיל')

 0ווק ספוחנו מ6 וגיו)סו יה' ס5) תמרות יי קומר , 6סר מפויס מי% סומסכח סמלוץ סהשטס ס0גל6 שגט )סו1,1מפירוט
 חדש , !1)מ1ח משן 'תגי 0% גס הידוס גסגן סו6שיס סקימומס ספ',וטפיס והא מיחס !wts~n . 061 ויהעשמאמש
 0' יגן . סרטם וט כקן 15תט סמ)מד פלס יכינו ממס גיד ס' הנוס שלמסקו סרס סני,) סמ15ר פלס גסוס n~DD 6רצם
 , )פשט ס"ס סג) "(oh מס סדנהס גפרע' ופגושה פוייס גלפי )יהעם והגס ס"ס ס,6 סכ4חש ינקף ועגלךניוקש
 כק"ן ססו6 ית' יויטחו גטם ג)) יייטס 1! 6ע 'ודטיס 60;1 ומס . יס' הומס! געלן מגמהט גפין יח' 9שש געלןמהפוט
 לדגר ושד , ספג) געי ו;ג!מס מוט גג)י והכמיס וגו' סנגוליס S)hb גהפנס !גמימתו , פגמו טין גלוש !כתג מטוגמאפו
 6מר ידיפס )ישורך מ'ו יחמדס 51'ג רגע גג) מטס;יס ס0 גש)ס כ;ו)ייס ספוסיס פיתם . משתנים שהם ספני גבעון:יגס
 מ8 %י ילכ, וא' ר.פי)וסו4 נוס )ו מגש סיעם וו% . גה'ג גמורס וגיזיטס גכמנמס סגופריס גרס יס ייני . 'הגו ל* !1סאיפס
 סרגהש, ונלקי o~w ג) fw~e )יעח ממ"ג 0'ג סופות וכמרט , טמוחס סג%יס ולק הכלטיס ופידר פנסינ כליח, גמקוס מס גפו)ס o(eth1 וסשויס אטיס 6)ס ג) גי יבמי סו% סרע0 מרפם ימרס Rbt , סקדמוס ג6מוא געלושיס
 ינפש הגד )vat 6 גנז סוויפ סרעס וקטר . כמקרס מץ טס , גס ויוטגי וגערו ילעיס גש)ס סשיס סו4יט0 כ)לע
 פקשוש פסס פסיס סיויעס, גסס יפק bb יקמל גמ4*ס ומס עפש עלן סנני סובהס שי% aa ההיחסאפסם
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 1ש ש8 מצךשהד רשימוןהאשכור mwקי
 yvnn ומ" ההום, רקק )1 טינפרך מס כפי5ק
 פ ינהיג 6מר כמ 4 נתן הסב) 074 טקכ) עייהל
 וטמירת nTIDD tPh גו שסמר (OD ויסגר)ממטוס
 הכמע"ח ס6ר שנס . ההד קיט ט)מוח כפינהי

 % ,ס 61'ן כמב"ס מפדוח הס המין בפיסיהמצח
 כ! מוס הש"ס . ע"כ וא' מנהול גהנהגח%'שו
 רוחין והעלס 3ה %ר המינית העכעיח הנורהמהנך
 כפי המין מטוסי 6מד )כ) טיתימסו 6ס . טניסמטני %3י ההום המין )פיסי מחימסיס דכריס טס י0כלו
 רק )כלס יתיחסו ט)6 6 , הט6 רצץ 4 הינערךמס

 יזיע 6יע כקמרו והנה . 6יפ כיחי 6יט גבסימיהד
 י7יעח )סלו) כיון . וכףפוחך

 ר,כ,ר"
 מהות מ6מת0

 ר.מח%ס r)o ה"לס' ~blO תה מ% דיו י,למוו%יט
 ממס )טtlbla (4 סק זג) . המי;יח btonמורה
 המין קיטי %) המתיהסיס התקרייס 3דגריסכידיעס
_~t)eהגס כי . מים )כ) המסוחחים והמעמיס הכונס 
 הרמו הוה ntbs טכס מה מ1ד ייעל )6סו6

-ttsb 
. 

 י1ס טמרי , 6יס כגחי )5יס המיוהךיס 3מעטיסוכקם
 טוס כ)0' מטטפות גהיוח הידיעה מן מ76למוק'ס
 וססססמויהם הנרישס סכן  חלבוניך ווואטקטלגן. ס'סמע סכן וב) קמרו כעת הי6 ווו . המין 5'ט'3כ)
 החמוס כעס הרנטת הטרט'ות n1twnoויתר

 גנים נט'"וח ;"ו סימן כסנ' ט;,כר וכמו ,והחסנה
 מטופ ותיני פלס סיס 6ס רמנה 6ך . ופ'העיניס
 )6 כ' )ט ") מס'נ סטק 3)' סיס הט')וסוף3יד
 וגט) סוף סכלו )ס"ס 'ט 6ך יט;, הקם'ו דוכיכ)
 5) מהכ'ע 'ר6 טג'ו 5ת מסחיר והיה יעכרנהוכ)

 6יס של O~b מאר 6'ס קמה יהגה וקטר4היס
 , לחו , רסוס ס)6 , הנטהיס המנד)יס 6חסוטר
 טס ג'נה 6'ן %ון נועג 61'ך , '0' שטנ0חו ,יי'עחו
 יל נכריס ט) עקרן ע) olno1 11DDS . פיהויטת'ס
 כטס געלוגח % המולס רילכ הו6 סמור הר 6)4

 וכ3) . נקמרו ל ניעת יחנה מס ל ס' הג'המקק
 חיג ט)6 כמו כי כקטרה רוחו סומל 6סלהענין
 מניסת מב) סקס טמ1י6וחו יזענו f')Dt עגמו6מח0
 הטע4מ ו% טוף 1)6 חסרון )OnD 6 יחער3ו%
 יייעש 6מהח יוזשס שחי כיוחט ע0 ק ,ג3)
 ויסב) 0עס י0ינ )6 טהו6 ;דע , עימו טהי6משי
 יחרנס 1)6 כ)) D~D )ו יחמדט ט)6 ר") , 6חרח"עט
 כ"ס מה;מ,"וח דבר תתע 'ע"ס 1)6 )הכלח 'ניע1)6
6(1Sp)n ה6ססר 6כ) , סכעיהס 6והס 'י'עחו 
 45 כב)) סימנס מס וב) . הכבסרוח הכע עסגס%

סוגרים

 התיגו פוגם טסם מפס ושי , יהד: 4ש ת"ל חהסוייס
 חושש ש נס . %פעץ גסס .fnD גפ'ג מפורס ומח ,סייימוס
 סוס *ר סופיו וכיסס ע6 גפופ) שיכמס סו)וששססלי
 י4 גופו מס געורי ס;עם'ס יגייס "ג) *ת;1 שלפזס6שה'
 וט% מ4ש ס% 2י יזיש ההם ו% שיי )6 ג16 ו6עסקיוס
 !ש פ' שיט , נושן שז %ג% וגסו (Pw גרויפילוס
 נולש %ק פרכם נטפיס מעכס , וג'וק ו:טפיס פטם ס'מפן 4י ג) *מר ש6 שע וניע מ(, ל6'גס 4ס % ס'כדוושי
 4פנ סמתס,ס סג) גיור סרי , מ6ו1רו0יו ת0 מוOCD 61%סו
 %גן "ע chnn מה פרר ג'ס,1 . גה14 סב) יקיות סי'6הי
 ווזס , 6ם 1WD וגוייס , מים מיסוד סו6 והמקי ,ספגיס
 יגה) וגערו לעיס 5סי סמטה) טכ) סרי . ס6ויר מיסודש6
 ומיוקרק לסי גהצן קטור סכ) נפרע סיסודו0 לטרנט,!06י
 גתעשתיסש ,ר4ייס ס5)תיס היים גט4 ג) וגס . אתפרסגשע
 וסעודם פשרדעיס מבטייח מגויר גוייס , סט" וגיתןנהין
ph~  גם4מ וגן סער,ג, סי ונר1,11 יתגרו גהס1ו מקריס
 סלקים וגר סכ) מג61ר ומסתם . כלס ורגיס גיורי,,סנווויס
 %מתש ספגה יק 'ורסיס 5ע ס6ין גערתו רק מרט6י;ו

 וג) היום ג* 6ט יחנוך גערנו 161)ס . )פ;יפ לתהסמהזם
fil)DOוטיכס קמע( )הס4מ וגמ'ט %גיס י161 גגי סקוותוס 
 גפף מוס') (SD סמליי וכמ'ט , וגו' ארמיס נסג לגוךס'

 כרגם קרטון ;מ61 וכן , ג5ייגות טיט 6' סקרמס מגעשןמסער
nemשפ) מי וגמ': , קפויו ,שי בג) מרמית ומקרס לוע)י,6, יסר ;5)1 סרי ית' מגער;, נעגול עגל גמשם שיתיי 
 נשלש זל" , מ'6( )'"פיס ס' 4' מז% נעוות שי5ו,ע4

 6סל סנגר אסרי otP סמרן יוד 1Dht ונס , ממ"ג פ'גמס.
 06לאף פטיפ רגוח . וגו' רהג'ס 6) כנס 1)6 מגטהו ס'טס
 vnvh1 לוידס 6)'ך כלון 6ין שית ומשמוחין ;פ)16ת'ך4סי
 % גס' סגועמ ס5יס :לסרי ר') . מ'( ותסלים מסטרפעמו
 סיידים שנד גוגיס געולות סמ0שרלס סל(מיס 1ט11( )נושם

 שש כמדר, וריסס cte 5ו וגוי 0יו 62ן י" 4,62וסו4ושס
 ש גפורו גי 46ן טלון 6ין . גערגע ל') ,, 46,וסיעו ורגול ופיפס המוס 111 נימס מחזנותיו גג) ו,"(וג "'ג,%*ת ממשפן abn רגיס סרס סייס :עס ונו' סטית ינוח ;ו,מדגר
 סיס 61ט נסתיגו קמטי טכ) :נמה מס 05ה גסקירסומלויס
 פטלם 6ס וטןנ . מסיר מנמו ~h mnh(~D ואז סיגריגו)
 ג! . מיניי מחש גפך אפסוק וט ס)גמח מוגת גס)סמסיז
 ושש , %סי גטפע מ6ד ניו) גיקדוק קמין נקטי שונוסגוסס
 וג'ק סגיסידות מס מן , סגש)ס סהעעות%

ttswht 
 ס6דס

 שקיש יגס , סופם מכת %ר ומשרותע יר.לגט4ויוועיטיו
 . וגסס ג6מת ידיעס נר4'5ח וסי6 ס' יי'עק ספ)יע ממקורגחך
 ט8 ונמו , מסם נטכוס וק ידיטס I(nbh1 )6 ס6דס 'ד'עמ15

 שיש שר ידע סינרם גינן ,6מר וסג" )גע'ת יייעסרימס
 ,gq ס)6 שתה"פ %1מוי l,olhel יייפת סי6 2ו 6( וילעיסוגו'

 וכמנפץ . 6ע סנסמס מן ס%ס ומותי וט' מזפ גגיומכניס
 ישוט 1ג) 6י: זיגי ע1 שלו ג' ויפיט . ניו) נשוקגו4חיפ לקקי גין ונסיכן גנדרן fiqlnD1i, ושט פוס מ;) 6וח,1 מק!0ית'

 ;4 גמדכן פי ממס ושמושח סקסו" מיס מעשת סכ) ל') , 4י( )*וג 5י1 שעגי טס )ספחר קימות וקין שו 6ין ,ילעס
 ק wbn )מתי סמכממו וגמו , מ41ו ומג61הס מתחים סס יסגון )שיו , גע,מו ס61 וידפס גרוינו ס)'פ סוקס rhcלנ)
 ומיופי "5סי4 ר') , י"( לרמים ג)יוח ממן % שקו ס' 6ני ונקמל , 7'( )עמוס טנף מס )5זס ומניד וקמל .יייעש
nllcfi"פקשש ל') , ג'( )מ:)' נק שי' ג) שסר %ס ;טמפ 0' ;ר וטימר , עו )פ;ץ ויד,פ גטי סריס דמה ס) העוגלות 
 נוף ססש )6תר מט) ממ6 סיס'ק60 גסס משם ישק ונסטר , ttnthw י) 'וזפ 'יס טפ) ממפ) שוס %ק "ט%6ים
 *פו ספ6 סיים וסיס משיו פוע' ;) וק דלוח וגך וכך סשס גערת ונך קן )ו יומר תמל סיס סמל 5) וגסג6 מקןנס
 . פשפש סמקן יזע )6 וקין ושי כי6 ספל וא סגש)ס טופס וכמלוס וסיו *רשי ג) )מ)ן מגיד %' %סין מאימי

 5מי וזסמפ'ס , סריס נמת מ) גנ') מג61רימזמט)
 (obn פרויק קיטי ג"ח וקומי טגהי ידפס ישה , וחיט "קוח,' ס,

(fvנכמס ימי מש6 כלתגן( h~c רש )ם,וו4א כחומר , ,סג זל מחסון טש6 סמשקיס ספעץם שיח זוגי %י ננפש 
9 ו* מהגיג ;ן *חסשש  סש4פ יייי מו )6 עמנס משס % 6ששע שש פס% ישש . חפייי ש 
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 4! 6מר !ס עד 6טל שששתו elfb פלוח ק 06%?

 '$mD תסמר מ% 1שס . 15ן שטוי טס ולחתר %מות 61קסי

 ס) מוחש 01שפע fiD'1' h11W 6יו % ש גשםם=
 ויוטס ומ"ע ומניע נוטס u'h ו1ג ס' ובוס , ניעו וגעפואץ

 . ימד גולע ומסוס ומעתיד מעגל יססול מזויגו %1שעיסית
 וטס , יסמחק * ס' עטת גומיית גיויע ובקאש )שיטי שו %י גהיוחע עם Otiw קשו 6וס סמהעקט יפטון081
 Vhl ובסתיו סעגר במימת ס' יייטת גין נחיג חגקע6ש6
 ט)י0 טמעו סגנה וגהירס יייטס ט6)ה סי6 11 . יהדונוקו

 וסוף ירגס סגין לרסיס נקמו . גמלון פיוטר ;שסו5ש;יס
 116 וברי הייס 6)כש גטכן הי,פ ומס 115 ומס , מקומטיסע

 טעון דעת גערן רמס )מג) יטוחו כ' 15 . ימהיסנמטניס
 הס מהטגוס )וטוב )'וזת ג'ל 'טוס ומס ,הסגת ס'6ימס
 , טס, גלד גו בהורג חהנו)ת וסגין סגמן 'תפיר ס)6כש
 , סרטון גה otrptl לנוגס מסז' ם'ס ע'1 סימנ'ס תחגיגהיר , גס סוט) ס' 6'ן טגקוג,ו בדעת DDn טס הסגין ;וג) %;ך
oa)וש ס6יס יקל )6 ;י ",6מי ריגום המתח )סטיג טחן 
 , 'ח' סגולת ס) דטחו לנסיג ג6רס גם 6'ן נך )'ג(נמפה!
 וממגל . עג') , וגו' מוקגותיגס מלהנותי )6 גי סוגיתחלש
 מלסיב י(גוו Oh פור נדני וטס ס' גמ6מר פס )דגרש%'6
 1DD 6טר ורצחו סיקר מקודת מט)יוו לגו) וי ונוס .מעם
 ומוטק,ו טקס %וה 6ממ שוס b(u 61"ר טס יש) ס'!שס
 כסו) יהט,ן )6 וכמלח 'מ4 6מץסס !יעוחיו פהטמתי1גס

~)emו( )תשיב וגימד . "מ( )מסז' סגו גסתג)ו0 6ם יי'( 
 )ר') טינין )נגד 6)0יכ סחי 6ין לגי נקלג מטע טמענמם
 סוו(נחסשפסיק

 כמ'"
 סטייק ;י . י)קוס( מיי: גסס ספפרס'ס

 גטויוי ומסגך לקוקס )ו סעסס סי' )ט611, עוע )מ611 גי'1461,1
 נקרנו 6טל וסחבק תחוחן ורכי ~n)DID וסגמירססטטגהם
 סיסת גרי סיטו פעמה ופנכה 15)ה ילעס 1)6 טגנו ע'1יישל
 סקר גקס,ות פת:הכ סיב ט)6 1ד6' ~ס 1)6,1 , )1 מ4'צמן
 כסיות 6)סי,ו פעטכ עפי קטטה שקט )גו ס,נס סיס6,1
 . ומסיד נעיון יטה )כקו ;ד6י ;5רן גמומו 6ע ומגסוגון
 'ין פנוי %ר עימס( מתוגיי "נשה h(o )ל') שגרונרמס
 ומעסיו De(1 (ws דגיגו O'pD גיחו גחע מטחו))וסוף
 , י"מ) קדו( 6) טיסי מיוס hr עעיו ומרוס 1%פתקות סממתכי גן סיס, יטש וגסש)ותיו געעיו ש %ושמוע
 טגן י') אג' גש; 6ער וסטים שיון (lVW פס טזגיזשמ

 : יל ימ" גמש , שג גהי מעניןמגין
 שנומי 6ך , גמורך לעלוה סתירסיothlln~ 0 שי !סבל

 יטיף)ומווי
 ;י . יפויס ,וחס %א ס46ז ס6ע ;6מי

 גמדגר ,וריס וסגוקע ג%6'ס להגיר דון מס tDtW%%י
 I(oly שנסחות )חיג ונישח לגירם דון )!עח 4 'ע4רנ6

 , טורמו גכי'% גתורס ומל טסש'ס Ym וגמומי ,פירש
 0קכ'ס סחוס ח;6' סוד וקמרו . )סו)ס קרמה ספתווסימפמ
 'מורו מהורס 6ת 'סי6) 'קג)ו )6 ט5ם ניסנית מעטםשש

 0גנךרס ע) טג1,11 מיק 1ג)' . גשו מלטויס ונוגס .)שפ
 ושור m~tino גו מג)) 6ותס טסו,'6 )6 16 סשרסאיס

 )8 5קר מדעפ כה'נח )פ' הו6 מי,סהילסשאכריס
qnnrOD sD7n 'כ ob רגושן וכ! . מכד גסס 
 טירטר מס וע3 עטו 6;מפ ענכץ;סו OD ע3תקמל
btonיו כיון יתכרך(הסטנמס וכן . כסיחוף 6 mnb) 
 ט'6מל מס וע) עטו 6;ה;ו ט;טנימ מה ע)בסיחוף
 הסטנמס טענין 6'ע ומקמח . עטיו יסניה יחכרךססו6
 ענץ כטחי 6)י;ו המיומסוח ר.כוגס וענק סיד'עסועוין

 טחי 16 , ההטנמומ טחי וכס')קמו . ")'1ר.מיוהסוח
 יכו% . "הד ענין סי,כנן ע) ר.גונוח טחי 16 ,הידיעות
 )כד) it)'Sb טייומס מס סב, וכט'ווע , המכריעהססקוח
 ההכד) הניד וכגר . ה6ממ יחכ6ר 6)יו סחוהס מסמכ)
 bst לקמרו ")'ט otDOlinO וגין 46ו המיוהסיס 6)1נץ

 כש גס . ע% וירו )נו סקדס כמו דלכידלכיכס
 ולוע מטה )ימין הוויך ונ' ג' פ' כ' מקמרהעקריס
 המיוהסיס ורעבון הכוס: מדרנח כעסוי יתכרךחפירתו
 כמספע ימורס ידיו ויהי , tsb(t ר.מיומסיס ע)5)יו
 נמסר מוסן 5ח (otnS י.ר)י"ג יסג 061 .%דח

 %פיל פוזר רעם כילו ור,ג%ס ל מיעלמ)המושו
 וילך ש' העקידס גע) ע)יו חלט ככל , מידיעהכטוח
 כין יפסל הטחד3 סי1ל)כ"ג נקמלו , י"ססער

 למזק מה פטל ס5)ו:'ת התרס )כיןר~טי3וסוטיס
 ע) )חווק והחמכס , לגיס (o'1DDO וקמכמסט;ל
 ממוח וכד' . וטף 6) קמלי הטומע ו") הלמד"סדעח
 שמוע )נ3ש קומך ע3 3ך מהיה מחד גחכ 4ספעל
 ייס כי5% ולסי  נוס וע ר.ר%"נ טכתכ ממסדכר
 ש שלרם %ל פתרו פבירי צלי 5פוו ער ,ון'

 סיהעס נעמן דנלפ גס ישי, טער 1פ'ו5%ס
 %5 כש נפער  טגיויפ פס 1סלרפית ספ5אהינוית
 משמל ה' "ול כער הסדקי ן' סרב  גס ע'ל.יכי', לרנר שהש ל" 06 פימדים פקוזת תסס ,סעקיוס

 יצויץ הגומל המוזק עד ונוס מק התויק ""דג'
 תספר כס)יטי נו מוו 6טל 6דס כ) OStbtממס.

 המורס דעח שכיפו) ימדו 6טר ג' פ' הללהמשאמוח

 ע:'מע%ע)ח, %במי:?
1DD~ 1,2:כב~

I~SD 6 ו0 כרכר סוכם 6מנס , הידיפה( טסי( 
 גסיטוק "1)1 %מל יייעס טס סיוע עס ג' ,יסוג!
 ימרק qtl~o כי , יקר6 ימי נחס פ5 נסש6
  נהתלס, נמור  סיחוף יקל" ממס ה"הד , מימם)טמ
 ספיתוף כין יש"ע וי" סהס  טפוף יירשוהפני
  פיס ייסר פליי יירי  הכיסוף  ימי (  לססלססהנפיר
 הירישת 45 כסחי ידיעה טס  לסיות יסנטסנוכפי.

מסול
 סטומריס 0עגטייס ט5ל מן (anh ס' גטגודח 0ג"יר0 סייס ט6'4 , עוגו ומגוך) גר61יו ט) ס' )ממ"ח ,ס ו;) ,0עגנץיס
 )מטן )ם,י0ס סגמילס נחן הק' גרוייו 6ת ),כוח המן וס' . טוש 1)6 סכר ',וייר )8 , גרוע ;,ייק  וסיס יהד טסט ט)סשדיסס
 רווו 0עו)ס וגעונ ;הונס וסרטנת ,כוי סג) ג1ומר0 ק"ג 5טת גפניך Ym זגגי ;מי4 מ6ד ומס . 6חך סגופו )יום )סםחיג
 D1'p מגולח וסג' . סיד,עס ומירס מא' . בוס בטי),סוף סני עז 0יו וטוח bSO Dtna מ . פ'כ , סמט(ס תג )ש1ס%
 טסייי, רפ י5'~ס חמוס )6 161 גמיטכ4ח אעסוק רק 6ן מיוהייס גמטסיס מס' ממן Vhc לרומח , מיומיים גמטטיסיפרס
ahוט טלין ימי , ש' %0  %ו" o)up 6( טוין טלי ט8דרי0 . למטס  ט~ירפ  ייט~ין ויגייס  סידיכם "סי מן  ent~ta 

 ג) וכמון שוו וטד טו)מו גו,6 מיוס סומ51וח ;) מסמון פועים וכלעי ברט ;) (1mS צנע ,טוי ופגל יסיוך, פפקודם
 5גש כוס . תמ61 מצן יגמילס ;ן % מאמי רטן . %ריוח )מט)ס ג6מור טווי טוס 4 יתהים 1)6 מ16 )כויו נפויססתפנץת
nelo~שנס; , ('פיכית סיז:עס 6.ן י  nlrlo  גינין סירים פס לגבור ס6רס  ככיר  fi1))U 'מי כי . לימפת יו לטמר ס 
 כ מי  לפפן  מסריסי הךו וזפרן נפנן סיספ ehnse סיליס כי  יפן  D7he, כיר פבהירס פספ5 5פר ב51 יטוש חרפשנשר
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 93 יכ הכרזתך ראשון מאמרספר

 שהוא ספני , העברה דרך על זה אומרים הם בראך שהוא הפילוסופים יאמדוואם
 אדם מעולם ברא ולא , מאתו בכונה שהוא מפני לא , נברא כל בבריאת העלותעלת
 ומדות וטזנים צורות בו מתרכבות שקרטה מאדם נולר האדם מר ולא קדמון העולםבי

שאכין
 נחמדאוצר יהורהקל

 יחכלך משינחו תנומק וכפלס המט1תפיסמסיג
 סו6 0(כל וכמו והככ,ד הס)מו0 גענסמפורגתמ

 )ספל ככילולו טכ סכימחיו וע) , הטלק כסוףעגמו
 ה" וסימןקה3ח

 פיך ע) חכה) Sb סט סכתוכ תה ע)
 ה")היס כי hn(1bS D'o' זלל )הוזיך 'מהר 36ושך
 . מעטים דבריך יהיו כן ע) הקרן ע) ולתהכטמיס
 הס61 ה0י0וף מכם הו6 קלוכ כי מרמוק יסיע6טט
 כ"ס סמ)ופש )ידיעתו1 יחכלך ידיעתו כין)ר"מ%

 6טר הכרם טוס מלכ"ג )ו וקין . ומע"סר,מווכליס
 . פלטיה מסקי כב) ישרך מידיעתו "רן Sttfi)מעפ
 )סגו0 עיופ ע"" טר1)לו עד ממפ טגפ עערס") )סרלם עכרו ו3כ3הי מנסח )ירפס 3נ13 והים י0ןנתי
 . כלינו 16חס וגעווח הכתוניס ממ0מעוח היזוע6ח

 SD "ירוטו וקת חנקכן )6 )וי מטה 6ח 6מיועתה
 ואם : יטרק) 3ני 03וך חס" )bO~ 6הכתנש
 וכר . וט' בראך שהוא הפילוסופיםיאסרו
 צורות בו כנתרכבות : י"ג סימן כרכיעי בוכיוס
 חע"תי 6מ הקרבתי היגס הן . וכו' ומדותומזנים
 )הח"קק יכ)תי )6 כי למקול ע3 ר.מ6ליךכהגיף
 6קר6 סנ4ר6 איך ועתה ע3י. הננכיס ר,טעישס)כ)
 ה)עוח )רנ)יך הריס תטיח עד זכך 6)י נ"סלמס

 )6 ונוכחך עגיו ט5)מפ מס )הכנח tpml(1מתימרות
 : נעזךי"ל

 ולועס וככסף נוהג )עט1ח מ0טכוח מוטב כ) כידע
 15ממוח כעגי רוג וגכ)ן , וכרו) נמטח מורטג)

~Stnsn
 מרך כפי מטועם 6ט ,יי טן מ%כתס כ) יעטו

 נו יחמ,נ %ר סיפות הכ"י והא יסע)וסו, "סרהדהר
 גנית ושט . 16מן ט) רבויו )קכ) ויוכןמממר
 "והלח וע"כ . המוטחנת נסחו ר~פע) כהמר)ר,מג'6
 )מנק סטנת גיוס מוטכוחיכס כב) 6ט תכערו)6
 כ6רכעיס י.)כ))'ס המטכן מ)%ח פרפ' ותכ)ינדח
 ג) "ס היחס הי6 כי . ו,כרה )נזה הי6 6מתמסר
 והיק . כקמור iOS ג6ומ וכלי רוכן 16 ר,מ)"טחיסר

 . מהגה צמח "מח )כ) שגיס מכניס כ4סתפכינה
 , ור.סכע המלנכה כין ודתי1ן הסכמה )ר,מנ6 כןמררי
 מטחול הי6 166 ו)הימומ 6 תשחח ר.מ)"כהכי

 מיחס הגלי6ס סיסקו י') , וו1ן סעו)ס ונט1ג ופס .גסס
 עמ' tttSP מטי סיו61יס יזוטיס מטטיס )ע(וח וגזרה1יהדס ל01י (עיקל י') , סמט(ס יוג נפי טסי) נטי ונס , נוו)עוג
 )6 וסעופן הנמו) שוי יסיד CW1 16 ט1ניס שמטיסמג

fiU1)SW~i'h1 סלע ג) יודע וט'כ . בראך שהוא : טוגר,ו 
 ה)6 6ון סו1עע (,"מר וגטוין גי15 "610 ג6דס (יטוכרע
 עלת : ועמידס ק,1ס )ו 61'ן הטוגה סיגר וסול אסחשיג דמין דין . העברה דיך : יגיע ס)6 עין יו% ehיטמע
 גa 3(c(t וממנו החגות )כ) סר6(ווס סגה .העלות
 דלגו 011 , הפלקה 'יע )6 ע"ג מ'יג מני ממיסןסוגו6יס
 גנחן . שגךסו מאדם נולר האדם סר ולא : )מזגס)
 6הר מטיס 1וההד( ,ועד טה5דס רופס 1,6 (רלי גסגן,6ה!
 ~atdi לגס )6 06 סוידו מ' סר5טע והדס להרצחר
 כ6ו3תו (,ס 61ס . וי;ו,1ה1ocu 1 "61 הג1ר6 הו6 היחיסו6
 . elhn '1;1 נאד ליס סו 1)6 (6מר or1 . 1סו4תגיח )ג)י הווכח ספגו גן 6ג) סר5ט1ן 5ד0 ;"ן ציןעמר
 דגר ס61 וסוף קן גר' סי )וט 011 6ס 0גס סיכ שםט,6מר פ"י חיג ר"0 גפות !') סרמג'ס וגעתן , סקר )ר.סתגית 6ין OtitSDt סע)1ח מוייס ט,מס ספי)ו0ופיס ה61 נטשי061
 מט6'כ , טגי,ס גנגס רק וט טען קמיו . סימומן h'htטקס
 ווט . נחד גמקרס )גוו סגם ה6ג יסים משט 6,(ס1,זח
 )ח% סגו טג'פ טיסים 6ין 'סיס , רום וריתח סג) ט)מקק
 צגיו וגן סמי)ידו 6רס טוי רק (טלר 6!(י סיס וי6ג%ע
 וגן חגרו ט) והגרו חגרו ט) חג' 6הד דגר ונמס) ,ג6נע
 נך . תבוע % תקבס "חד גרוף טיגיע ,ויך סט;,"סרגם
 גפע 'גיר 6101 ע6דס 11)ז )6 %טון 6דס טייס ,י'ךעג'"
 לסקרי יחו)ד1ח סוהרי וממני סי4'הס)

 . h(oa vnt ט)
 סימוך נסטר סונגרת ממם גט) סרי המט) מ,ה ,ירוגגי
 ע) גרור PD1t "מ סף ס' גמ6מר תהגר ר.ג'6 פגר ש'ג,סוף
 %0מר ע"כ ירק 1;, הידס טים 1;) חרס גס)' מיניגג, יוגן הרס 1גע,ין . המופח ג'5ר,ו l)tl1'DSI , ולמון העורסטסן
 סן6 מ6דמס ),נו6 מדגר הניע )ו טקוזס מה(מ פרזטרמי
 מ1וגניס . בו מתרכנות : גר06ית גמעטס "וגרףסר06ון

 6מת %ר (ג6זס הנימוח 1הס מגוג יין lleiD . וחגים :ס,פט גשי מס . צורות : עפר מיס סויר 06 יסורס "רגעס ריסגו
 מרס . 6דומס מרס ומס , מרוח "ו )ימות 5רגט מןט,מ!נו
 בתירס אטט מות . ומרוח : מתורס מרס . )נוס מיי .'רווים
 : ועוגי גנוי) הגוף מזות גס , ג,ס 1;,611 ועווס ינן 16וג5ו0

מאביו

 כפי רכל כיכר המסוער סיסמי סמ1ס למתגעות פעמתו כס גד) כ' ר"0ה כי ויהי . פש)ומיס גב)תמיד
 נ% מנס 1ח"מל הטבע, הדרך 6) נעתם . ~onh )ו "טל הנורה קכ)ת 6) בו הלקוי דקורו 16 המ,נ ע1כינולך
 סתמכו)0 כה DtJO היכן עז ורקה . כמוהו hSn(o )י "עטה השיי ההום ידי ע) נתמ3וגוח כ' , "3יו%6

 כדבר , ה")כי"מי"ה כע"י עטו כקטל 6מר עכס 6) ענס כטווי )ע)י1ן 6דמס לזככה ה6ומרססמ)6כוהיח
 )"י יקמר PD11 . ע"כ , הו' הטכעי elno "0 העטה כקטר otniDO )הס וחסתך טירפו מה onS העניןטיהיה עי כמטקמהס י.עגע'ח ה6ס טיטערו הסכו הכמייס , )6מל מנתו 0ט1ף ע)ימו "טר לוג סימן ג' מקמרסמאל
 ספעט  יתןדרכפ

~ro 
 סקילה."ם "לטיך ס' יי 3"מרי ינקט .  "למש ס' יפק ימס כי סכחיכ נהו וטפט  ישרך ס' יסוקר

 הו"
 nlStDDO  ייסלפי  יהירך ~InDDD מכת כי ללפרפ .  ייר גר5ט "וכלח כ"ס ה' כיוד ומרקס .

 ספסיפ וכפופור . 5ור והורס  טווס יר כי . לספס ומטלי h'o גס ויהורס .  olt)bSn הן סככיוח  מןכ*
מסטרים
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שודה ראשוןבנשמרקי84

 כהימס ס' תורח לנוו יחש6 6) כפדמסטרם
 וירהט )ר.מ61 , שמט מסנורת פס ראיתם5שתח
 6י)ח גסטל 6)41, ממכס כדכה ~otbsימסיש
 כסס וס ע) סורס עטתו והמרר 3ר6סיחו,ההכיס
 . ד3לי%פ כס ה)6 )6פ נמאס כן וכמו . ישסימן
 3ו סלם , ט"ו( (Shpmt שיכיס וסקס 1611מהטס
fpהתרסו. טרנס ע) עשס תז'7ח י,מחרגס 3'15ל  
 כני סחים )היות ססתגו קטי הגס סלמס) פעם4אם
v1)"lb(ככלי6חו סקרנה פ (עורס ס d'h)t פסס 

 פחח הנושה כסדר . ריוחת הכריםי6תנעוחס
 סם ידי ע3 ומ%טתיח סכעית ר.ח)קי0 כתירסשממט
 סמן P..t yb.? ומתען . O~bit סר6פייסשכסיס
 מס כסי 3טעו)וחיו כס יחנרג 6טל סעכעפנתיפת
 הכנה ט)ימוח ממפ ויעסה , חלןחיו סומרישסניפו
  קיום  פטילוסוסיפ קלפ יימרס פוי  ולר %ס sbזמר  וימי המכח , ('SD ollh סינפנו ר.פי4סוףשדגלי
 . ההיו)6ניוח הצרוח כשטעם טות, נכד) טכ)י1,*ח
 למפלס פרפר  מגילוחו  כענין לליל י51ו  דלליסיבסנ'
 סיורן ן' )רעת כי .סשפ

 d~sott ולכומסי
 עד ועטו) עקה דרך התירגה כמדל מגה 0orע047
 נס ה161) הגובר הטב) פהו6 ה16י)וח קנס 6)זצ6ס
 , הקודמים מגריו כממטע 17% 6מד ממקיךשו6
 סם וקין , 16י)יוח טחי עוטה 6חד מסךט6'1

owb)n3' מקמר העקרים כסטר עניינו המנקר . כ"סטימן כלזיעי סיכך וכמו , 6מת 463)ות תסחתטיס 
 מקמר מ)ממוחיו כסטר הר)3'צ 6מנס . !'6סימן
 טס סיט קומר גור ממנו י"ג ט' וגימוד נ' מצקממיסי
 . העורס ממנקי כבמד טרפי ימס )ס 6ין ל6טונס*רה

 מס דכשח o~s ימ61 ,ורוה ר6סונס ממיסיקטעו
 סטתיתייס, רגלמיס מגיעי וריס השנס טכה)קי3נככד

 טכנורוח הסטנה השח והטלה . מדרגותיסןי) ססיו)6לומ ה1ורוח יוטטעו ונ6ת1ע4(ה הטס) כממרמה דבש" )ה ימי סורס תוטבע יחר נס כ)סוב6מ1עוח
 טסו וגה , הטע) טכ) 6נ)ס הנרים h'o ,0נכד4ס
 סיחן ס' מצמר הט')נסוטיס גסס המכר יקרצווטל
 מס וגס . ה1ורוח נוחן מסכי) tnSh סוע) סב)7'
 ומסכי) מסיג )7עחס וה" . כשי טכ) נך15 י"3משן
 . ויסרס וסדרם כטס סטס)ום הנמזרח Obממוס
Saרמנו ה,ה המקטך ס6) 4מר הר)ג"נ סגרת 
 )6) מפוחף )היותו רפ כטס פפמו ושמרסמ%
 עם , 3כ),וח הטטפות הנמ61וח )ימוס מהנגחיתכרך
 הטנדו כי , יתכרך כור16 נכין נינו ימס Phnפיוח
 והתמתולס השיומס כ)ס השע61ות כגימום  חתיהבמכלך
 הטוע) כסב) כן טלין מה , מקטטר טוס היומרגמד
 מנימוס כי הטיפוח הנמשח רק מטינ D)'baיסרס

 החסרה ההכנר. 11)ח המגה 4 5ון הסמימייססגלשס
 טוע) )דעחס ה,OtO 6 וכפכ) פענחו. )ע)%סים

 6טל כורעיס הנמש היסויי המוס נ6מ1שחכיצירה
 יד ע) ר.כוכ3'ס כנמנעות הטתימייס מהנרקיסאפסע
 הנס וההוס . ככפן 6סר סךכריס 6) נינ,נשססט,כח
 כססטעחו יסחחש המכריס מ"פ דבר כדכרלמסוער

 . כהחמשת חפי ענייי גי ססתיתייס הנרמשש)

 הא6 , ימד יחמצ! לכיס מדכלש סו6וססתמונוח
 'Da~TD )"י כי טופרה פשע) הסב) 6) סקי3ת7רנח
 ר,שכי  וכמירנח . לפיו )קכ) המתל יוק ה0ו6רסיס
 ממוס מ"מ סשודוס מסרכ3ח ר(מתמדס 3מצוסרקומ
 ק מקנחם קנחס כמוחס ט יחטיאו 6סר סחמיסודי
 % החמר 'חס כי . ע4 החנה יפולס שיןיסש
 שגע )6 יען . הפלה % הפלה 'מס ה"החמל
 תיש,ניס 6מי )כ) נ16ח0 נורה מקחת SD1bnסטכ)
 הלמנ"ס כתב ),ה וקלוב . קכו)ס מן) 6) הוכמנו6פר

 רגע)יס סתססנח כקמרן ק"ן סחורם יסוריגהשח
 6וס כגי טעי ט6ר תסס ויגיס הישדוד ד'יתמכרו
 b'on העטירי המקטך ייי ע) )ו ר16יס פרסוניס ג%ס )כ) נחן וה6, , ומתכה ו36ן ו1ממ מיסונטט
 כ! ר)כ"נ %פח ונמ61 . %ע היפיס הנריםסברס

 כ)ס כין המפסיעיה הס הטתימ"ס הכבניסמגיעי
 wst הטמימייס והשביס . כסיס תשע) "~orסטכן
 בו )הטקס Sh'1 כ"י הו6 6סר התשער סרסכ)ס
 טרפ )קכ) מנח ע) סוניט תסניס 3טגיס כדבריםר,מונ
 6)1 ורוב . osl)p 3יח הכסר כטי הנקותהסנורה
 סחמיטי המלתר מסרקי 6הי )6מד י)וקפוהדכריס
 יח%3 ר,פגעי הנס המוס הטערח ע) וסנה .הווכל
 פ טכחכ (OD קרוב . 6ט )הנות הופ ה' קו)למרו
 מסער יחכרך סהו6 ,' ט' 6' מקמר טכוס מהכע)
 OD דכר ההו1כ כתו טותו !נו,ל התהוה המוס,ס

 ההו6 כבנין )סערו נלוח טיסים גלונן טוחולהכין
 העתד 6) מיאס כח% ויוגו) יסוער סמ1י3ס ידיוע)

,twb)no.פירט )"ד סער סעקיוס נע) גס ע"כ 
 כת6מלז ההויות כ) יהסוו בחומס 6טר 6פ ,סגותחונכ
 ט5מר חס 3י6ר )"כ טער הו6 נס והול ,יחכרך
 כ6ט פזה מרט כרקחי 6)כי הנס ק"ו( ס")'פעיה
 כל6 יחכרך טהו6 , וגו' )תעטסו כ)י ומו1י6מחס
 כ)י ונ1%'6 סהס 3"ט הנוטם רפורט ענין ע)הפתע
 הבמסי רימוס ,trrt היוחיו כ) המוניך )מה ונס .למעסתו
 מן מוסע המסוער החוס מהיש O~fi1 . ע"כ ,שו'

 ני1ו1יהס הלנכח ידי ע) כוככיסס (DtDiDbהנ)נ)יס
 ההו6 סחוס סעור יהיה . כמדוגר קד גסכהסכמם
 6י% כי ההמס. סלנו1וח הפיכח מקוף כטימחח)ף
 )6מר כיוסר תכה רטן מסתפח התשככ המוסרימס
 Stb כמטקסס נמרים נופגש ע) מסס)כח1י3310
 יהיס הגיבובה הסככת והחמ)טוח . פסיס מקותיודעי
 6)1 סכוכס דרך הפככיס ערכי מ1כ טיחח)ף תהכטי
 המכל 6פר וכה . הטפות סנמנ6ות ועס 6)1עס

 ממג הו6 הדגריס רפת סגת כי כ"ס pt'Dגרגיעי
 הוה הזנר משר ימוט % ף סימן וכממיסי . וכו'הגף)
 כי נסטור מדקו מפס המניס סערכיס וקוקס .מטיפ
 1ג6 נתחסר )כ11י6 המפן הליס מי כ' , מסטר6ין

 וכמקמר . כייס o'nSb כמער"ח המלמדפיסהיתסיס
 גערכיס עמו מגר כך וקמל , ו' סימן גהתיטיר,כוורי
 bh . ע"ג , מרוב רגלית "'ן עד ~הס רג)נ),,סהרוס
 קה"ת )סטר כיקורו כחמ)ח סר6כ"ע ט) דכרוכה

 נמס)פ הממיס ממכה מתכונה תמ61 )6 כי63מלו
 מס )רקוח והכמה . ע"ע 6מ7 רגע למרחומחכום

סעחכ
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 5פ4ניהורה ראשוןמאמרקיל

 כמות 36מס מתי . ו% י' ט, היגירה סטר 3ע)עכת3
 .  חס"כ י . כ"כ ה' .  כ"ל ד' . ף נסוח סגם . דחיססם
 ,6 61')ך מכ* . דחיס ולרגעיי ot~sb ה' כופת9

 o~rht )ר16ח ועין נסטר יכו) סטה טלין תהומטונ
 . יוכלם זכור כנה סימן כרכיעי המקר גס . ע"כושמוע
  :D'h י1כ) 06 5סר הטמיר 631 כמרכים עמס נסומה
 מג  מקף נס , פסס סס..ימ סכרגיס פספרלמנוח
 מכם הטוטע  המטובל  יפופ ירי טל  etmnnnoIכזרפיס
 יסוו כסטר הר6ל,נ קומר היה וכך . ימנת9שנ'הס
 טכעח ע) ככרו טס היה 6סר י"כ, לערשרה

 פגסוס זי %ל  1ס ומערכת . וו") המסרת'סהכוג3יס
 עד וכר מהטריים 1טע0 מחה3רי0 טעם קן  6יןכר
 לעריס גס הנ,גר,0 הלריס 5)ה כ) 1UD)tלמרו
 והמייל 1הנממיס מהמקורוה 63רן המכייל כ)יספגו
 6)ף גכ3טת )6הת טוה מעוכת טהת61 יתכן )6כי
 עמר 6מד עד יקירה נסטר כח"כ כן ע) . סרס%סי
 גן 05 . ושמוע יכייס ה16ן ו)6 )דבר יכו) הטהספן

 . כ6ן עז , ימים מהו) רב כמסטר כי 6ף חחשמסער
 בציעור רח' טכחכ מה עמל 6מך ען 63מרוורפס

 לפסקל'ש פילפ  וי%פפךרייימ  לפו מבסורן ניולפostn  סגדי nt~plh וי"ג וו") י1ירס סטר כניקורסגרמיו6
bu1ימי otDlh  י"3 פרף ית' והנ"מ . חיווה וח"כ 
nige6ין כי ו7ס )גטן קטטר ס6' מס 6הי )ד13ר 
 . כיה סימן 3ר3יעי נוה )קם ?,q ועוד . ע"כ :qtD1-קן
 הרבש"ע במרי כינת סעןי )חגיך גטחה! דרכנועטי

 תכן המקים כהי ויסמןו . וו") משגיס סטר3תה)ח
 הע)'1גי0 כמ )היש e)nb . ע"כ אסרס 6מה עדטתיס
 , )כדה עט1הו ה1כ) )6 , רמ1קס כ1))ח ס3הג,ס

 כמו . הקרובה הלרטית הסדה וייוס פזרגלעדי
  הטומע המסוער המוס כן  SD . יסוי  בסיף ספורפטמר

 f'D  בירכים הונוס כפוג להדם כפי 11 %סרפלפעלס
 יגורס יביס %ל יוכוו  לפכן  בים יגפסי ר.ריוייבטול
 כי . ההדיות מן )הכ'6 מ11ה , oSDnSn,  יורןת*סים סלטיי יזרע יע4 כעניינו שוספו כברובר.יופיהם
 . הטי)וסוף כ37ר , וכסמם הונדס עקידת ד"קס6דס
 ע0 הגוכ3י0 כ1 יסוחש המסוער חסותם 3וסג'ון
  ונעוקש הנא) המס! ,הישו הסרס תגר , הורע3ע)י

 ענד כסס מעטם  וקין  יספם כלולי 3י!חרמט1רסעת
 הר6כ"ע כזכר רסיס מהצקים מצק  06 יימעסיו
 .  סמפט מהת קמרו SD קה)ח )סטר 16,3לוגחמות
 כמולכת הסרס הישו כ"כ הסמם וורמ טרו  Sihנס

 מ,נו הכע )סי Y'b הנה . גמומיו מ76 והסקייטמיר
 . :OtkDD~D הטובע רשתוער המוס טרש שהצף e~bט)
Twlמע והוט . פוחו ועמיר והמציף ל יקם פתרת 

 כן נס מימה כי OD~t1 פ1יר ורפ יטנ1ס 6סרסגקכס
 )מח,מח סמוך  לן גפי יש  סיפן  בפפיסי גס י'ץסיין  וכטייסי ,"ה סימן החגל גמ6מר . הער תקזיחהוס
  וירמ זרכ ספכבפ כי  כקמרו הסגיה 3סקזמהר,סטר
 מ)ק ה'  ומצמר ירלב"ג תסב יו כיולי .  לירן*פר
 טע0 '1)'7 הסס מה מצגי ירח 7ר,ס שסר ט"ו(נ'
 'טע) ה:כ?) הסע) ו") 6מר טרו. לעססוס

 הגס תזרנה ו)ט' , כורע 8סר סיס!7' ההדסכבמנעול

 יסחיב סכור וקטי שוון יטע) 6טל הימרה חהשההול
D~rכסיטמס הגר p~r חווק ממ"מ ט5'גה יגקכה( 
 הקלע מוס סיטור orn 'קרה הגה 3ורעי0, 6טרהמקוף
or~יישבן זהצ 'טסט 6טל הורע )מנט מחח)טח נמירגהhwn השע) יעסה ופס . הורע נע) ממין 

 כס ו06 . עב") מחמ)ס1ח הויות ה,רעיס מקוהדגו)
 ,רפפ.  ובין ווגצ בין on~h  יסיח המיגיע כממקוףיקמר
 מיפויי  יפוס סיפיר יליפיר  לספליו מבס הסיסיי
 מריוו פםלפי  כן .כפריבר

  בפליי
 ,י . פייו ל9בפ פ!ג

 .  פליפיימ פררגיס  בין פיוס תילי יברליס פררבפסיי
 לופר כ1רכפרי לו %עיי סורי תפרי  ין ילילולי

  יספפסמ פכפ פי , פונו  לפורס מיי פוג לססיייי
 יפיגרופ פיך יספני זל% כרבוי יפפופרשפיספוס

  קמרו  י1ס  הטעם  ופן . יקים 1רפ %ל יחסיזרפ
 הר36"ע יביע זה 61) . גו ה1גגח 6טה  5דספ,"לם'ם%
 סוד 3עכ1ר נהט1ן קמוח והכיר . 6751 ט'כ6תר1
 חטחגס  הלרן "rhD כי  מסטעי0 ט' כח3 וכן .ר,כהונס
 )כהנת להרן כדי גגהר1 כן ע) 3ninipnoהטח:ה(
 %סר פה Jrnol . יסוך  סו% orl  פסס 3:י 1)6עו)ס
 הרסס )ו 'ט סנקגה nbbn  הן יזכר  פיר  יןעתו
 רע 16 3רע תוכ לוחו ובהמיר )המקף כגנדו3כ)'0
 והמלגות והער"ח ה15'ר'0 %'ייס  וי:יפיתי.  כיוריבסן פורזו  לכופסמ 'ים% הילר  פ!ג ונס .גכו3

  גטטיוח nuwn טהן ההור'ס מ17ח נס 151)' .והת'תוח
 יעסו גה0 הרנ)ס מרס קמין נקטר כנאנסקגועוח
 מ6ל מחטע) הטף סנר5ה כמו הנוטס מגקרוטט

 וסעDDQ~ 31 3טעס מרציפו 3ט:וי הוטסמחכו:וה
cn~lrtתנד הקרונים יחר טנס ו6טכר . ההטע)י1ח מן 
 )הריס ימרדו 3ה )ע,מ0 כמרזו צמדה עמהםרגילתם
 6סל המדוה נגוזי עו)ס )5הוח ')הס גהקו1חה))י

 כגוטית מה  רוטר  פוגמן ~oo ויחטסט 6והסהיגמרו
  המסער היסויי המוס מסיו יסחף עד f~(o 5)וממר
 ז 3ק1רכה הקרץ סקרך וכ) . וכרנו 6טל  הצרךע!

 ההוריס תדוח 3ס:וי rtnb כהו יהיה תתידי)הלנ)
 . יפיויר פ1רפ  פוג יטחגה לטיהן 5טר o)ibהחדירים
nrm1"ל טבפו  bnun ריס  מסובר פי לרפס יפוסו בפ 
minh%9כסרגל יפר גט  וטיפוס י%פ כשבס כי רו 
 רוטט  לפטיפ מדותיו יי טל פריסיס פררנסיספיד
 %סר בעלפ  חרפ פשווי  יפומ פיוס יחסיי פרבפיס

 ממגל סנ,)ייס דמיון 'ליה ורכן , כ5מ1ר )ופיסי
 ל'  1") וכלמרס , עמו הרנטה טהיס ס6ה דוגמהמעט
 כסוטם וככן , ה6ס )6מי זומיס גויס רוב :ומטין'ס

 banw מונה ונשר מיגו 6ח מין מנ6 שמוש 3ח076
 כי ז'ע  מכיסן hnpl  מכריו. כמו מננו )ע"חכסוי
 tho )6חי ידמו וטהכגיס  6ה1חו 3ס  olbi טיט%ביפרח ז לסר יוטס בבפייפ וי בסל  יטיפסט ליפביר  יוקפוב
 ייגמע אידמו קמרו )6 גס , קמיו נח % )ג0 טחו1)6
 )עמתם 'חגס6 הקן ס)'מ1ח 6מג0 כ' , ה6כ)6מ'
 ר14נץמות שהפחמת המשהניח הלרן חכו6ח)נתיון
 ברברי, ג'ע  טגן)) ו5טסר . טקזס כמה הרבש"עגזבר
 כמתש  5)6 בי ייפפם יל% בעפרו  קיש  סיפןסובר
 כחגתם וסיחי יו ג) . ע'ע D~rn cipn) t~hvnכהגמח

במסויר
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יהודה ךאשרןמאסףקול%6

 קנת לעיס היותם עם 6)1 )37רי0 דרשת פר)סגריר
 ו6ו)0 . משכיס נמופתיס מנחמס תקומרי 5נ))העמת
 יוכ) )6 כגס ע3 הוכימ מהנסיון הו6 נכון 6ממ06

 מס כ) כי nl(SS . טעה ג16תה סרכן )ניוחההקט
 יהיה וסיס הורע גכעגי תה כקוטן רוטר געטוחסיוכג
 . שמור בהניס מומר טפס ורמס ורמס )שוח נ"נכמו

 מן "היסטו דרך נע) ייגמר תמור ס 6ג' נסוידעתי
 ססתפ)סשח למוס כי מטמרתו סנסומריס6מלוגיס

 מי יכ6 )טויו 1)6 , )גננו הדרך ירע ס6מרגו הוה'
 ממגיע' )S7% (15 הישו סהגמו1 הסע) כסג)מיקמר
 כי . ההיו)6ניוח ה1ור!ח להטמיע הטמיפייסהמלמיס
 מגיעי ווכחי נכד)'ס טכסיס טס 5ין "1,ס)דעחו
 , 16)1 )נטוס סיlr 6(on )נך) הגמת כ' ,סג)נ)י0
 הסע) nlhht Sh ההיו)5ניוח הקרוח כי סוכרכטיוחו
 , כ"מ מסתתמת הנה עד טס היו 6טר ממומרפכח
 ית' ממנולן סנרנו )פי חוטטע 5טר הסיס מזורחמון
 מקמר )ו גמ61 )6 כי , הנ)ג)יס ממגיעי ת6חד16

 ע, מימד נכד) סכ) השח ע) כהכרת מורהמכופר
n~bmכמס יודע ט)6 ג"כ מפטר . ה5דס %רח 
 . כורע ~OD1 ש"ט מחכונוח התשע ע)ההנח%
 כהתייהד הנטם עם ומסיימו מהסנר שתיוהיקהו
 המכוס) הדס מן הורע יתהוה מהרי . עמהסגוף
 נטרד עדמן והוך הניון )פכע )החרטך קרוככטהורן
 הו6 והמותר הקמרון המנון מוהר D~rO ונהיות ,פמנו
 מסטר כממיטי הר)כ"ג סוכר ונמו , המותר (SD3זל

 . כהחטע)וחה ה,לע יחפע, 6יך , פ"ר ח"גמ)ממוחיו
 6סר הקרוגיס ענין טטחו 15) רמוק סיהיס סכןה)
 qh כי , קטמה עון ג,ס פוחו )ססי6 6ין 35) .וכרנו
 ההו" הטי!וסוף סגהוכמנס

 דבריו ע) "נהנו 6סר
 סמיכות )ו )נקם ועטינו מטוגחו חקין 5חו ,6:ו)מ0
 וכ) . המהפ)ספיס מן טחהיס כח 5י11 כסיט"דעת
 מ)מ הסכתי )6 כן ע) . ות)מ כמטה יכר,ו מנמתקרכ!
 . טמרנו הפ')וסופיס קות 7עח ע) דכר'ו )העמיינריח
 דעח הקו )טעוסוף טיכסנו מה ע) נוקטך )כך 'כיס61)

 'enfi מטר כי . SDIDO. הטה) ע"' הפרוח כ)הטבעת
 וכתקומות 7' סימן כהמ'ס' כמחס )ם')וס"'סהמכר
 , דולו "')וסופי ע) כפילוסו מהמו הנלקה ו)פ' ,עלתו
 סיחה ט)6 מה CnD )ט')וסוט'ס מממס היה )6כי
 )6 כ' )טמוע קרוכ , סכ'6רנ1 כמו סכהס הת'ומדהי6 הפ')נסוף טוס וידענו . סימנו נומה דורו פי)וסוט'ר"מ
 . 6הד כסגנון עוץ המהכמוחס וכ) ידם מתוך 'דונוה
 הדרך !)1 )הכין הרע מסך )1ט5 ס)כח' ספץ כיועתה
 עם6 ברגה 'כ6 כ6 , כגהקה השיאסוף רגלי הכנת%

 'הטור ממס כ' , הזענו "סר הינרי0 קורך%מוח
 עכרנו ו6מר' . סקו הט')וסוף גונח )ו )הטעיס15ג)
 , גנינה )קנס כקנו nhrn TD כדרך דכריו כילולע)
 כעתה למרח כירך גני !הטעשס )קם פסיףעוד

 )הורות כי שיך דנר' '161 5הד כדרך והנה .6מיטנס
 כטרע' o(hSn טהה)וף מזך ס) נסכו הפי)וסוףנחן
 6טר הגורס מן מכוין גיבח ע) סיורה תמה 6'11סמ']
 ורנון ככונה טיפע) רוע) טכ, הפ')וסופיס 16)גנורס
 והכיפה . רכיה מחמ)סוח ots1DD 'עסה כמנע63

 מז") %ס טופ 4161 הסגי. :pinnD לצ פלקר.מיס
 כווחש מעכעוח מ6ה פוכע 6דס )ג( וסנהדריןכממרס
 6דל ג) פוכע והקכ"ס )וס וט דומים וחס5מד

 סנה' )מכרו דותה 6ןpb1 0 הר6טון 6ד0 ט)כחותמו
 מרק וכנדח . ומ'כ חוחם כמיסר חחהטך )מ()6יוכ
 ))כש עובין וכקן כיורה הסמויה נוחן הנבעהמפקת
 עובה vnb וכ3 נקטה ר,נוכר 6ת % ,הקלגס6מד
 ה6ס הפי)וסוף 6מר ו6ת נס 51ף . ע"כקמיע,
 %ד ,6 יוסרו לכיס טחר6ה מה , )קר6חנוהסקך
 ורנון, ככונה )פ1ע) הדבר Dn"fi )6 )מגרו דומהכהס
 סיוחך מגד הגריות 6מ מסנס כרוך ממקירך יהירק
 דרך ))כת טכיס הס שיו "סר 5מנעיס ע"י (orסכה
 חר6ס 6סר סחיגוף כי , ,ה ווסת )5 הסטח!ט)יחמיוד
 בו טממרכגוח מפוי יקרס "מגס ה76ס כטרעיר"מ
 ורמש הרגה נכפו היגד נרוח ככח כי ר"))ורוח
 כממיסי כמיזכר , היופי כמדרנח ציה טהןשצמוח
 )ספר 1%h'a כר"סיח רס"ן ,' קומו וכגר י'סימן
 ס1ורס קריבת סוסה כפיו היתה טס כי ,הסתע
 כתמס קמרית. %רוח ככמס חב),) כצרמירככם
 רשן% 1ה1ומה . היסותה 5רכעח )זרח יטע%ר
 יוסיף הנוכלוח כ) טע) והמי . 6לכעחן )ורמועס

 הס% טהמומר הנירית מ7רטח כ) ונסוף .המיות
 כ3 כקולחו (,ss כלמד היה %ךס הן . נעיהןכהי'
 סוגל סהיס נ"ל וקטטר . כקנס היו !עפיו האורותיתר

 כמריס גפריות מן הנזכרות ס1ורוח כי הסספי)יסוף
 סתמ61 על (lbnu ימד ומחלכ3וח )עומס hnbכ)

 וסקו , ה1יממ מטרם נפרדת סיומם נירמ י"מכקוס
 דרס טמעתי כי ויה . ט 6סר שמרוח כנרוחע"נ
 וגושיש הדעה ע"ז סגיו מחגורריס מהטי)וסוטיסרסיס
 משתן הפי)וסיף גס קנח 1)דעח , וסיעתו6פ,עין
 )6 ושטר . tSib ר(היומד הברך ע) כ6ד0 ,מוחסלדה
 נטמת %שו ויפמ ע) גל6טיח פ' הרמכ, סכהכמס
 . כ6דס מקקו נממקר המחמכמיס כי דע . ו% ,חיים
 כט"ממ, רגידו) אטט , נפטך טקס כ6דס כי יקרומרש
 31מיס גיגית ר,כחוכ טהוכירס הגויעה נפם עידוכף
 ומרכס . סמטכ)ח הנסס והס)'טיח . הקרן ע) רומסוכב)
 ימנש כס עסיין מסי נהנדס 6טל הנפט nhr שיצמרו
 הגס וסכחוכ . .מידה הי5 ורק , כסה הכמותם)טח
 ההדס 6ת ס' טפר יקמל כ' , כן ילמוו מטמעיכפי
 והקנזס רומס (Pb גורס מוס) והיה הקומה מןעפר
 מיס גבס )מוח elho מור 161 מייל ממח ~l'bhיפת

 יסלש כה0 ס5מל  והךגיס ר.מיוח כמו גהסיחוועע
 1וס , מיה גטם הקלן תונ6 , מיס גטם סרןרסיס
 נס נפט שריוח olhn ססכ כקומר , מיס )אטטלעס
 סמג"ד כי omb, מלטי 5ח מלט טסים טהרימייס
 , )נמס ויהי , ניכסח )ךס והיו כמו כהפיכיםחכ6
 והות 6מר "ונקנ!ס 6כ) . )מרכה סיס 6תויטס
 ה6ומריס כיכלי ט7עתו גרבה , ממ))6 )רוהכהדס
 נטמע 5טר התססת הנפט וצח ; שנוח נצוח כופסס
 מדטת )י נר5ס וכן , מדכרח VD)S כו מיחה כבניוה'
su'1יר' כבמיס סדריה נכר6 כר5 רכ6 טומרו ממת 
b1'fמסחעי הוה Ots~ 6(1 הגריון דלה )'ה 6מר 6סתעי 
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 י9 יר הכוזרי ראשן מאמרספר
 מתשות והמזונא והארצות השירים מן ו4ניכיווע קושביו חושר ומאמומשביו

 יהודהקול
 , פטור שנש

 וכויקר"
 כסעס אגע nffb לכס

 )נסס אומרח וימסמס )ל(מה 16תר הניף יט!ט6דס
 ווטמחו רומו )ך( )5יוכ הן ומצך.. אומרח'זהנטס
 כן ו06 . טהיס מהן מטתעו כסי יורם , יאסוף.שיו
 חמעס יחיאח olhn "ח 6)הי0 ה' וייזר הגהוכיסתר
 הי6 היגירה כי , כועס כע) כומר , נטר 5זסטסיה
 העטל ננו) )olb , 6 הו6 טכה0 והר,רנטנמיות
 הסזס ה,ח כ) הקדמה מן 6,היס ה' !ייטל ט6מרוכמ!
 נטם כהרנסה סיקרו !"הרי ה"ד0, 6) ויגףהו'
 Sb הג"ח הנסס והוסיף עניון מטי המס גסתחג6טיו
 One3 כי . osn )גסס כ)1 ה"דס ויהי המכרחהיגירה
 הניסוח וכ) מעמס, כ) יעסה !גה וידהר ישי)סולח
 כתו , הקנין )מ"ך הוו והלס"ד . חהיינה )הוגהוחן

)מ""
 , )זורוהיו לותו )קונה , )י 5טר וכ) "גי ע כ(
 ונהקך היה )שט כ)1 טמור "מר 15 . הנטיעיי 6י'4
 , nbro )נסס עחס סיו י)ירוהיו כ) כי 6מר)6'ט
 מורכבת סי6 ר."ד0 וטרח l~bw סיריה ושיך .ע"כ
 יטו) 06 )הט)6 6ין כפתול הטניס מטני "מדע)

 טכתג מס וע"י כו. הנכויות ה)ולוח כיןסמ,וף
 6)היכס ה' 6ח וע3דח0 טס!ק ע) תסטט,ס ס'ר36"ע
rwמרנטת הממח סג"דס סוטט1ח טקס כי שמרו 

 כקן טתהיינס 6טטרומפיקח

~tPrn' 

 11 15 רסוח כקן 6!
 וכייסן רפס. 1)6 מקס )6 16 רטט ויומ,קס
 . y'D , וכו' מטורס היגיס כ'ץ עolb 3 גניימ161
 6מח בג) ומעע ללכ הטרידם סלק נקי 6)ה%)עדי
 כמו מקריח שלידה טכי6 מסגי , חכ)'ח )ה pbמהן
 נ פ עתתלכגי0 קמר ולמ"כ . לש תיתן ר,חגרעירטל
1nPDרק 3טעו)!חיה )מתעסק הנטט מוכ) גה כי )טע!)חו 

עם
 נחסדאוצר

 ו6מו מימו וסמעיס סמווח תות יעומל . ולאטומשבץ
 . נסיכיות : ומטפמסו וקמו %'ו ספגטי קהנ סנן עגעגי
 15 ספי גוש 3תו* ס6זס מקרי ימס , וגירי 76מישן
 וסיומס מען 6יט 16 געגקו מס יטיס 06 גס , גוס היהללגן
 6טו סט,!יי0 וגר ג6ן טד . האוירים 0ן : הגוף ממקרי06

 ישיש עש סגי י%) מ% 1רפטשס חע 1אס. ס%* itvtP;n מ% משח א6רחלשה
 טיפ כעס 5זס פ) י"ס 5יו גי' הר נ* סי נס , יםמ
 'ט) 1Gh גספ' הר 6ל'1 , סחעדס מיד סי6 מיחו ע0עד

4אנפ)
 וץמוס גם! 7י טסיי גסו ל , 1עח טח נלי ע 1"
 גין סש6 ממס סלו ש"ל סירס יש %7ן קת,ססי9
 עש 06 1ש*ס גי'*ח ג5זס שט) סיר וק , הסגשאתר

 מששם א' olh גל 'סחט . וחטאות : נמשוש רע!06
wlnu~lnגסמס פמלס 6רן 'ם מ , טניס ה6ר עגךכ 

 ל סמי, % י) ס" fn)l,ofcSn מנעת *ןוק

 סמףש גמש סתווי )ממימ!ח מר~יחח סטיר ס,1'מצגי
 )יודפי ((DID מס 'וחי שירט פסדרומייס , היונס 6ו),שן
 5צ י"י5) 6ין ,מ,רמ מגס הסי ולחוס טוי , גחגו,ס(מטס
 וחקק לקק ק) יימרו וסמוויס , 6מח( )מגמי )ג,ודע)מטרכ
 טגפ יחמיק פתוס , סייס ג6ופ,יס ס,(!ג הצקי ס) גמם'ספיש גי סטיון )הס ס1לס 6סי יד!טי0 מוקות ממסקת קפימסיסונ
 הגוס )6דס ומטן . והמזונות : ג!ו1ח ג6י,וח 6דסגו'

 טסויג) סמ,ון מן קוס !הרומס גקרירוח 6! נחמימ!תנענע
 דק מ6כ) פ!6 06 !גן , ,ס ס'סן 15 גטגש מס ס!6 6ם ,גו

 פפש ו06 יג 05 וגילחו גמות )טי 1;ן . סיגו 16 עוג ד0מוצצו
 , שפע טוחיי לוידס קוי ס,מ) . והמימות : סעגטיטחנו
 : Ye וגמ5מר , עטסי0 מני) וים הכמיס מני) קש

עם

 ע3 ורזנת , משען 6ו ססטיס רוב גטי מקוץ 6! גק סשרפיוח ר.ר(םנ!ס '"ל ;OP הדמיון שמגח עש חגיה גי)זלך
 כתם ע) elb ס) ענינו יסחוס כהס הגוש החילוף לו3 וקטי 63דס התחהכיס ה6נליס מוני )רו3 כי (IID1b .וס
 נקמלו , ה6ד0 כני דכרח ע) הסני מהמלק מ' ס' )דנץ מטטע 6ח לעתדו רקחה המולס עין 6)ה כ) ו6ת .טנש
 מסג, החין k~f3 ההרככה )ר!3כי

 מהו"
 טס חמנה ס)6 הלחטר עד 6,ט'1 גין לב ההבז) סיס הבמרק ר.מורג3

 ויחמ)טו סמונ סחמ)ף וס nSDt טווח. סגו6וח פלוחיהס חל6ס טן" כמו ממדוח מסיגי כחין מסכימים6חיס
 למרש נמסכ,ס otsnvnI מקריס קנם ס3שמ פרס )כ) גי הנפלס 6מר סנמטכי0 המקריס מע ויחלושושמריס
 ושאר ושאמו כאביו מרות ג"כ ט טמחלככוח ג6מלו ס6דס כמין הנמש סמ)וף 6) ע)ומ )כקט הנססטי)וס1ף שי ויוסף : ויגורס ע) ט6נהפ הדנמס עם ת% ר,תםכ'ת'0 מדיליו ע"ג וגף, החותר 6חר הנמלכים מקוקסנמי

 וכמו , 6ן'ו התטבח הנטסיוח החטעח )סעח נהנס מוך 06 סהוריס )ס0 הנמיו 5טר המיות ר? ,קיוגיו
 רסס מוס וימסך . עי0 ושמחח מדוח )מס יקנו נו 6טל סלנ)ס %ד 06 , י' סימן 3ממיט'סיכל
 סיטור ושטר . סכי%גו כמו ")ו עס 5)! מנ'5ותס החמדת מור גרו) bt)D כוה ,קלוטים וים טקך0, כמוכגלע
 %ד המוגים Sb ג"כ סיטוכ קטסל נךוכיו וס* *רז וכן וכרס, סקדס מתוניס 6) גס ותלמו מלכיוקמרו
 לפרם יפו  נרפס מליד  שרפ הפגר טרד מחרככוט וט . טקדס כמו חמסכנס מהם 5סר יידוח תנץרמיוחס
 כקזוס ס%*ח מן 6יכיוח וכן . וכמוחס יכסס ומ!מס נריירוח0 יטחנו "טל האוירים טן איכיות ניטו)וגפר
 משנע ימיה tbo(ntt מ6רכעח תדרנה הקיוו וסתימות המבנזח מן 6יכיוח וכן נ!ר)ס, יטו) ה6ק)ימיס מןממח
 פוחס טרמו ממס Ofiltl 6ה)ח ~mb תתה 6וכ) ייספח "' פס % כבקלס 6מו נתעי הוגד יחטרנס מרשכי
 כ) .ע"כ

~Sh 
 מסכורת 6ח )סמ)יף כפס סיו סוודר הקז SD1 )מעסה רכו 6טר 0)ו"יהס ומקוטי גמ%'ה0 לכרו

 הו6 וין כ"ס( ט' 6' נמסמר סעקריס מסר כע) סגח3 )מה קלוכיס 6)ה דבריו והיו . מונים וטרחפוגו
 *סר ט6י עד כמלש ת)ךדש 16 ר.6טס מוני החמישת מפד מיחס ק)חס מחירש יירכש סמאיטוו%
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יקכודי רששוןמשמרמפר98
 והמזלות הגלנלים כחתעם

 נשר9שר
 מסחש9חס%צרשע*4ק יליש.םנחמ

 ת",שיאחשמ*סט%חשסיסתש%י.
 ש% ישו " א פק %ק 0*י %י %*י

 סנט0טיס 00יגוס פחדי מספו *ן 6גן , ס,ס)0שפת
 "ס,ימו סרקיטיס :סס סג)ג)יס ו0ס ס(מיס ו1נ8פסושטיס
 , );ס גוגגי ):גע0 0גטס וסס , חסטס מ0פרס סחגושמעמי
 ר.מ,)וח וג)ג) . )ג,ס ג1כנ עגס ממס מ6ויס 1דק :גחיטסס

 וקוז . דג'ס וס,פן ע)0 טח"לחן מו)וח י'כ קמטיסטכח1גו
 , מ,פויס נוי1" 1ע'ו סמ,)וח מדתס )סס fi1DI1i ,1ר1חי'6
 . סמט1רסמוח 11רוח מ'מ וסס , מ'מ מו)וח י'ג מסטר עסויס

 טגעס מ)גד גע1)ס סוו6יס סמיס ;וגגי ג) ,ג))ווגהוכס
 ס'ומ' ג)ג) 16הו טקו1p1c~t 610 16 . 0וגרמ );חגוגג'
 ג) ומגר'מ 6מח פטם טט0 ג'ד גג) 60רן סג'גסמסגנ
 )ר.מון %י 0ו!)6ס וי.מרו01 סהטעס nhe1 , גחטטחוסג)ג)'ס
 ג6לנטס ו0:חווח טרגוג ממן( גי 6מוו ס6ו( סג'גסנ)נ)יס
 )ג) ו00חמ)0 00גס וסי6 . עפל , מיס , 8ויר , 06 ,יסוד1ת
 וגמ'( , סווגריס 0יסוד1ח מחגור (0ו8 0געו1סמורגג
 )ל') וס ו(ווי וי) , 0הורס יסודי מס)עוח גס'ז יע0ופג'ס
nllnGO)יסמניו וגסגיגח, , 0ג)ג) ג0גיגח יסיס 0ישז1ה 
 מי0 ו,סט 6דס גמ )גוף( נ1)מי :6ל מסס ויסיס8רגטחן
 והוס גקור ו6יכ,1תיו סמול;ג מוג י:חו0 6מ,ס . עג') ,וט'
 ר.סויס גרגע ס:מיס 1גמ וג) המ,)וח מ1נ )סי גוס1ג'6,1
 (,;יה; )גת ג1;ג' טגטס סס . והמולות : טוד 'חנ6יג%ל
 )גס ג1יג' :גטSD 0 810 מו)וח ס) 0סס סנהה (סקר ור6סגן

 ימזקדשס 6מרו ג' . מו) ג:ס נ'ג מו)וח "ח'ג ,ס טסוסו(6)
 ;ר6יס מוו1חס ס?ממח , ;וי)ס מס;ין 6101 , וו) ס:וטג'

 עיוך יגיע ומחמחס . )גח )גוגגי ,16ח :ס ח0גוח).ס,
 ראעיע סח;ועס מהמת ס6הד . ירכיס מ(ני נסיסוד1הכ(נוי

 וט ס6ון גמו :סש עסק גון) מסני ;י -&tp 6)עסתריגומס
 ג'6 מ6ייס 41ק טגח6י וגו י0מ( גמו סוגס ס8וו מןנזו)
 0סם 6ף עס ;ו;ג וימ , %ין מן "סמיס גמס גדו)'וחר
 (סמקוגויס ס(ק ph . ט%ס נוז) )ר,ס ס;" 60רן מןקעמס

 );ו ססמ,ך ג8ויר גד1)ס חווסס מו)'ד ס6רן מןז0הרהקוהס
 ס(;ו' 610 ו0ס;' . סם!) גע,)ס 00(ח;וח ג) סממ1פחוס'6

 ר8ט טהי8 ס(מ( גמו , גזעת'סס wthn 'ג'ט %רע0ספע
 וגן . ט0)ג;0 ו0קהמח . גיקויוס 6טר סהמימוח );)1'שד
 , מיומדוח נ6יגיוח )גח גוגגי מממ,ס 8הד מג) גשתי1*
 8נ) (01, גטלן 8י,ס 60לן סנינ סגוסמס 46 טהנוטוחופפוי
 יוחר 60רן מן רמוקיס סעס , מ!עמיס  ח;ועחס ימ0ת)פטפיס

 נים, ויהם בערמםוהחיילים
ושל יליהיה

פ ש 6שש טמישאו ה  ע  סשנ כש %ח 
 ,ק נס ומה ה5מדס חחה)ש 6מרו ען וכף ס'ג6ן
 שר*ס ס3עי כי תוטמחיר,ס פששס החהלטוחמנו

nlbSnnDנש וכיול6 ור"זימוס וססריס ה5ייריס גסיויי 
 וצ 3פ3פס וקסיס גסימ ססירוחיה 5רן סחמל6עד
 יספ% . ווקי זך D)'h כו גדליס טהס סס5יירפלר
 3רי"יס גלהי 15 ערכיס כלהי ספיחחיס 6מרת5רן
 ו0כ"ת סוגיס 5ינס ע4ר,ס סגדליס ס0תימוחפלר

 הפשן 6ל ת1נס טיתרתה 3הכרה  סיייוח OibnIהמ1ןיס
 3ר~פך טירוהיס טימי* ימרח י*ן תתגין )ין)יסטהס
 ה*ן 6חי 6ל הטכי מגם יהיס oon המימסוה3"ה
 ועלגלים כוות עם יהי0 ו0 וכל . ע'" וכו'ה5תרח

 כמסמרוח )כמ טכני טבטה 3הס טגקנשסמטורסתיס
 היוח עס כוככיס 6מל ,hS נ%ש 51מל .)עועיס
 טהטשעח ג)טו;ו )כ)1) כדי סטככ, מגרס ככמטשע
 ייס ההמזלות . נ)מ)ס ילך חהיה המטועלסמוס
 לנ5 יחר חתחיילים . ltnao~  ט3נ*ל עטלסטמס
 ב5וסו ;טויוח יהתח לותמ ייס 3טיסיס הגכילהטתיס
  סתחהלקיס כלם הכוככיס 5וסף ינגר 3כה הל6 כי .נלגל
 גיהמש 3קפלחס תהס otlOO נערכיס גי1.לוחלכתה
 ולהסיע להכיע כמתנר סטליוח סגפל5וח ו6ל ט%ס5ל

 ר.כנס פס ד3ר ני3ר כר5יי המסוטי  הכנמיסמוס
 נו . שפר  פרפיח קריגה ס3ה הס 5טרי.פולידיס
 wb)n ל0סלפס ~SDlb הסכל hlO היופןשסמן
 otsn סמו נקרי 5סר ה0ויס יהתטץ. הלורהגמוינס
 כהופ עס ג5פת טיתלל רהוק י5יגי . סקרסכפו

 ההרש 3טת תהס התחהיי3 התסספ Sb רמ,הנ*ליס
 ירס י3ל ל6מר יק סי' גטליטי הה3ר כוכרוסלירה
 003 ופש)היס הפ3עיס' נהס תחנכריס ודספדע
 )תנ6ר כ5טל ר,הל ורוט סה1להה abSnnn כשיהתדוח
 לסותס  הסעהוף תנתס סוף ולהיות . Y'D י1ירהגספר
 3לחי יהו יופן על טס ככל '(tato היירותפחן יס* להזכיר סולוך ל5 . ה5רס ג5יסי  הה4ף סיחטל

 . 6)יו )מוכ;יס  רפן סנע ט%ט ס1נ יתוע 1ל5מבחנה
 ה5ף כשי פלרס רק  (ot~tb 0עיה סהחמ)סוח%ין

סכנחס

w1m36גל , סיופיס hS סווכרים כוככיס יטכפי כפו מספס יוסר סטס וריתוס ויוג לסס נתס . 
~vh 

 ot~h )סס יתסו
 tffnn סתת. ealn ד4, מ6וויס, olmhn, . ה6: ת41ס קטס, 5ריס, עלס, 6פח, יי יסוחת. ou)nhe פיגפיתיפש
 פ% ו1קת ויכל סןליוניס. (ייויגיס 1ורוס גט6ר נוי וכי6% . ספפר "ת4ת , גף , גסולי , %ר . ספיס מ%ות ,  וגיי ,ש9וג
 בערכ.ם : סס)סס י0ויוח ו(6ר 60ויר וי(ת,ה יחמ,ג ידו וט) ט)וו נ6ויי  'י!יט יוד 4י  מל כל כי י6ית , 'Dtllnlpeנמון
 גסניע סוווח Dthe )גח טגג' מ(גטס וגוגג טגג )נ) גי ר.(מיס טגגי גמ,,ון ספו;יס סקדמוניס 6מת סו0 . טהם"חהם
 ו*שוו . ג6מי גו)ס 16 1, 0'0 ז'ד ג'נ ג'ג וגסחהגרס , וס ממת וס גמ8ס 6ננוח me(nt )סם וק מי4ח עסי'נ ג'6ש((
 %ע, מכמי . כ1ס וסowth . 61 כ'6 טל ממרס  טיסת4 6ס(ר מסס גוגג'ס :,' ר') , ג'6 י.ס 0מיס מהנתמ גישו
 פ?. מ'ג, פ'נ, מ'מ, 1'). 1'ג, ,'נ, 1'מ, ףמ, )גו0. יגחי גוגג, סגחי טגס, סנסי תתס, סגסי %הש,סגז
 %ע, %?, %'ס, ס1'ם, י1ס,  ~ets. גרס יייר טגמס ט)(ס ממגרח צ וגורן ג,. ל). נ?, w?. מ'כ9ץ,

סמל
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 2 ,מןנעת ראשוןמאמרשצ
 , מחץ , מאג , מס'; . נג') , 4') , נ;'ג , 1הץ ,שיג , נ"ע , %? , 1מ'ג , ש'; , 4ע . צ? , ש? ,שע hw~ סיג; ש,, thG tPW יץ, tfw%ץ,
tfW,וגזוןש לכ'). הני), חג?, הפי, סי'). מלל 
 , (1מ'נ , (1מא . מס ק נס יחי ממס %וגעסחהגווה
 ס1לל, (%'נ, 10ה'), ט1מ'כ, שח';, ס1פ'),%פ'כ,
 , טתג? , סמל) , טמנ'ג , סמה? , טמה'כ , טתמ'נ ,שכ')
 נמה?, ,מהרג, רח';, . (;ג') (הג'), טה;?,שש"כ,

 סממ(ס ומהגתם . הגג? . מנג') , מחג') , מהן) ,פדגוג
 , ט1מ;'ג , (1מה') , ס%ה'כ , (ופה, . גו: , ג'6סם

 (1;כ'), %חכ'), .(1ה;'), ט1וא'ג, tYwb%מ%,
 , 1מהנ'כ . סמח') , טפ,ג') , (מהכ') , (מא') ,טתפ'ג
 ומהנחס . תה;כ') . 1ה;כ') , 1מוג') , ,תהכ') ,ותואר)
 , (המהנע) , *YnD , (,מנפלג . מס , מגע סססטטס

 כ(געס ומהגרת . 1מה;כ') . (משגע) , (1שכ') ,%פ;ג')
 : (,מחג') , 6ההסי6

 ג) ו51, פיסת סט) *ח 6(ר מהגתה 0ק'ן ססאלה
o'un6הי גמקוס גס"יהנח וכוץ 0(פ, גסו,ס 

 olun נגויס 16 ו*;ס . ס,וגמס גדרגיס סת[)וסגננני
 מיחק י"מ , ונשדס נעים גג) נגיס ~OVl סקיפתסויס
 קטן סי וגו' ג' 16 ג' 41 6מה מקס 06 1יק מןטמר
 [גטין נגה, טגני ט* מ[ הכהי מרחק גמום Tu~t .פפ4ס
 מש0 גטוך [ס ו5ף [ס יעד ש סגוגגיס ג) מיהקכזפ
 ש ג) ופס . סמיכה ibu ושוס ג) * מס"ס גג)פננם
 06 רוס געל 06 מס גגוגס eh לסם פ1נ טמ'י4ש
 סכוגמ0 (6ר וגטן ספ6 סכוגנ גשן גזתם 061כ1ש1
 רגיש סס עלס ס(,ויס ויסה)ש וכטי1רש גמלוח. %גסוגטון
 גב) מהתגיס ס4יופיס גי . יגר יגל מה סמן סופקוד
 פס!. וכפיוחו גיס [ס םסההיו סתספמס ג) גםי)0 גוספצ
ש י א * סלק ש ל 4 ק ים , 4ק  4  

ק טחקג4חמש ה 4 ח ק צ ש  לששי. 
ש 1%4 ש  א ש  ש ew~i. 4ש4מ טשלאא.ש=4ט תש טס %י א% 4%   
 ס' 4חסיס "'ג )1 המטס . *געס פס %ס;יו anaש4
 טנפם . יג פע0 טטס ויתסיס העג Occ . גטיפפפי0
 , וגו' סם'ג כפס סגטס גמשר . יימרס 6,פ!סמחטת
 , ספג נופת ו' , ק'כ גסות ס' , כ"ז n1MS ד' , ו'יופת נ' , גתים ג' גובס לכמס ג' , י) פיד י1ירס גורררחרפ
 ותיג 61 61'ל מי* , גהיס ו6רגנףס 5)סי0 ס' פית!'
 סי' ד' פ6פר סונגר ניגרי ונ"רר . )דגר ינוי חס %יפס
 יסכר גסקימ0 סר6כ'פ גסנ י"ס סיגי *11ת וע) .ג'0
 מהגורס נמוסס שמיס פית מקמא חמש )6 גיקם)0
 מס סטיכי % ס[6ה וגפוחוס . טג') , 6חי רנטצדת

 %קושחש
~db * ש "ק % (" ו :ש א  

 עש "ע ע* * ישו ש * טח. רש
ש ס *=שש חי em שח ל שים טשחעש מיפש 8  h)h ש ת ח* שי %6ק ק*   הפ 't~t,agnm ownooi *יש עם 

4 6ח שמ%1% %מי לשט%שששש ח ע יחס4סשש  44 %% ג"h'hn 1 %5 מע" צ* ימששח נ* ק שמהי"א וטס ע4ש. סף יאמל 'י 4% % חש 46חהס 
 שש 9ת מחת ר * 1 . מ ו4ק *ש יג ז96ח

e~"ehנקלש משת 
-vVS *%ש קהי* 

 *שק %שס עק ו4ס ,שע תש קכיסםמאס
 %לי"י4מ)חותפ%ק"גפש")%טמ

א פל"ושקקי%ששס*שס ושיסי*ש*:,פלמפחש ח  
 , ))קת *סיס יוה סמם יטיס 6(י גג) גכהס )סגנ ~ocתש
 fiD( . יטט יהשן *י ג) 5ל קוו סרוגנ תהה סחוסגפ()
 ממפו יחרוך גפרגוח מהגג יגולח ר') , גת ולמין*;יס
 גילת מתסוס יגר וין bWNP טגגיס ויסד גדים6והוה
 גס יעש ריסס ש5 נוס, סנדל !מתחת . שד' ,phמשחס
 , סררן פ) יג6 מ6ןר ויניח ;6 ייפו הכמחס 6ש6 6יסגי
 וסהדע 0כוגגיס זרזי פ"י טתידוס לסגי יסהכתו ס6%0
 ויטש , סר"גריס וקדמ,מ גע3פיו'ס ;ה4ס 6טי זרגס1ס'
 . יקח למיחס יפה תעמיס תפה: סכל וש61מדגר
 מגפ סמם( 5ל תגיע ס)נ;ס סוס ושסד , יעמר גס *וסיס
 מש יגנס זגים ומל )עוגם אגו 46;1 יסק' וסמן6סגס
 ל6 , שרגם הצי ממתן עלה ג6ש יסיס שמס נטם ,ג1זק
 . אשת מיס 6ין סטרן %י ס) הורג 1ו1 י3) שיי ינטתיגר ;*פ *4 *התגית עימו עז ג6, מתזי סי גייו.גו
 צ'נס !גורס עשר ילה טפם גוערי יפיתי , '6מר גס051
 ו4ס ועם . )ריג ו1נ מלריס נגיס ועריג )ם סיו )6וסורס
 גגקש ועריס תטייעס . om ש6 . כנק מי ט) ניו)וספג
 עמקים ס' גנן וסכמן סגןמ) איקס, סמורם והן וס'וגמל
 )מקא מיס )טשח תעורס 6כותין m)ht 6הס ורגיחססהס 6מי הימסך כלכס 6;ס משה ימס ש6 וטפס גר.'פפש
 [ט6ר פטתט חהת עמלו 5טר טמ)ס 1ג) קן 6ין ,כממיס
 גהטוש הנ) תמן נכש 6ק פוסס nWb גסירוס ס,מ6!ם נלי ונגר . שפויס גן ויסלמו כריימס עדך י(הש .חיך גדפיי פקיפ )מס . ומונוס מו61ס )יפה וממיסגוגגי
 6ע משט ושלמס ואל. נטפיס תיס מען תע )י)וגו'

 5יס כ) כנפר , ת115חפיו תה וע61 ממס )מפרגרלס
 גס, תה 1)6 עתו יקר מ פפפ) גורף כ) סוגיםמיטה
 . ;'6( )יהרס יזנח oniw מה אדוניס תעטס כמססג)
 גן שש ססכס ת61 ספ*1 נמו 0!י)וסוסיס )וטירי15 גרא גס סהיצ;ס ססגס 0ס61 יסכון סב) יוגר מסמ5י

 4אהש יש סף סי ורסס מרשש משש ג)ימח)(4
 נרקן טששג ול* גהרי ניסהץה ושע) , בלהתן פופוטד

 יקש , ש פדעס 6וס י) ככפר י , שגי סטיגיספיפעת
 הדופס 4:ס מתגו ונסעפת סגהס סתיס סוגם מלגסט1י15
 שסמ"ק יקי יפש וטס , ומגסיסם מטפיס גתיפ"י

f )ג;פנ אעמסגמם )שמי d  וכללס סןיפומס( טמפיס 
 פקס ס% ק ש *ן , ג5ק יסיס פס לדפהיתו:16
 ש"פ. גהףע והאידס l(cosns גפשס ס:חי4סס שפק6הו )ישי י% מי מ משמיס מתק ולחסל )ספפותתסרוטים
 )4,ר ותוסיף ג). לכע מקרס 'trv1 CgY)Dfi גדמםטניו,ס, sh~ ייייקש גהק מש מפסבקג"ב

 בו נפ* הכס ח6 פכ) ע% מ יפקנ הא גשם )6סוד
 ושיגיס ישוץ) 6תומ (4פי *חץ פנס . )סס( סמו1ג*ס
 , ;גי % טש 41ן edhi לכו כהסעת 1ג) סתטסיסג)

 שור 6)סיפ וגסס סדפ 5ל 5ל ס6 06 ומ6 וגמעויגהר
 גמ1 , שטס נסס 1פ וינק קדש מסמי יפרט מפרג(6)0
 י4ס ס' ו"ע ס' 5) טס61) ויקוץ 1Dk נ(ש5)טמ4פ
 מט חס'ס יתו(. 6' )ממס ג5)יפ וק , יא( )ם'6ופפי
 4א 0)6 רמגיס יספ סטמי0 ו5ס מג(יפים סנורםגאי
 )ינמש 6)ס ג) % ס("! %ס גי )ן ו,שס כלסיט ס'ס,6
 נמסץ )6 ש"!%1ס טקס וכפח ה[') וקיש ,ס ים) ,יוד(

% מ :%צ 041 משא 4ש%ש גשתלסי ורימת %מצ. שאה מס44,  ששש 
א 4ת* bvanthW שיסיירו 4מתשש www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 המזרי ראשוןמאמדספר80
 נאצלת אצילות היא אבל , סטנה כונה בעבור לא הראשונה הסבה אל שבוהכל
 והשתלשך והמסובבות הסבות "חהדבקו , ורביעית שלישית ואח"כ שנית סבהתמנה

 כאשר והתדבקו())"6
 יהירהקיל נחסדאוצר

 )מגמי וכיס פק 6ק , משש 5! טמס סיט סט,ספסיס
 6,עגממח ירש )6 גחהון מגי6יס מטי מיג) 6מו טזקר6)

 ס)5 , ג,ס יט ר,עמיס )עימ מגמחס מס ס5)'ג ,גקימוויס
 ההנו נוגר' hwn וגם! , וט נזוגס 'ו!ס טסי נסס5ייג6
 די טוגיחי מס וג;) . גסיכם י' ממקמי ס' סימןקוף

 ג) י') . שב והכל : מ1ן והמגמם גידיטס ר.ג!טריס סי)מ)5ות
 (outm ג!רס זסיי,ו נגס 6הה ;) גטו)ס סוו5!חסמעע!ת
 )יוק סנמימם גורס ממעי גי י"מ סימר. נמו ,ס6מריס
 גסס רסס קי 5ריוח וכלרווח 5הוח סגס ונמטרטין
 טמע ג) . אצילות : 'חגון סג!ר5 טסו5 רעיונהנסגס
 סמוקויס ילבון ניי6 עליו משיע מ%) ר.עגיעי!המ
ntYih, מליין Hh't נאצלת : י'6( לצמיגי סר!מ מן 
 גלנו סקט!יס ס6!)ח פרט ק'15 ט) סג . שניה סכהטסנה
 סכם ממוס וחמייכ מ'ו גלילו רק גרבן סגר6סגרטיס
 ל5"ו,ס מסגם 161) טגנ!)ס סט)י!ן מפן וסיס , גמ,וגפיס
 nwuno ג) לויהן ספ!ע) סג) 15)ס מך6 וסטטיל'שוו, עי !גן , ט)יטיח ממס ס15י) !וט , 15)ס סרטון ו%5ולקרט
 16חס סתעז כלסר וימי . ססםל געולס ומסוגניס nDpגדש
 גס,חס ע!ו מחוגגו f)D גרמן גרימה מלמעין שגסשמות
 נחמוס !ג'% ס!5 מס ס!ס סמיוג דגייסס מגרר 'יטו1)6
 סוס . יסגלך סג!ו6 מן סוטן ihw( נחהייג מס ט!סוע)
 וג) גימ!ך 4זי h'1D , סניף מן סו) גמי!נ טסו6 נתרו'ס

 6ך וממס טויס טיס 4וו סגגופיס גס,) גי )1, '1מקלשומע
 מק!ס גע מסטיק סס!6 מסנוף מס סלמס 5ול סעריס!6
 טס וחגון )ר.כול6 גוס פרג! זמוח ומס . ע4ו 1מ6יר%)

 מן סיו51 ספר גדמיון טסו6 קמרו !6הויס . DDnש%10
 סמ!סג) גמש) טס61 8מר כגיוס ובלמתן . משמס ODישמט
 %ד גסג)ומ ימם לרקוע ויגעו מרש וגמם . סרגישן

 סוס סעגוד ישמד וגי , יג)ג)וסו )6 סממיס וסמימשמיס
 יק מג) מיק גרס סוף rhn *ר O~Ot ש56ס %ןןקפוץ
 מן סליל יסים סיהק , ממזו רימומה) ימס * גתרמ6
 גמרמק נמייגס רנצק נך סמ"גי) מן משסג) 6ספייר
 שטס !15מל ,וומ וסכחוג , פאיס ססס סרותיי מןגג"מ'
 והרבץ : שמיס ועם וגחגונחו גמגמנו חגו מגין גגוצ6ע

h11DW1ל1 חסיד )סגת זכק מס31כ ג3 . חעמצבבות 
 , ממפ סעשרדקטר

 ג)!מי
 4ן סגע' גרון סמיד סמויה

 מקס יט 6מ,ס ג' . ס5מחיח חורם,! )יעח גן י)6 . 4שטי
 גין ס' נשוא %)ט *ק וין , סעגע עז טס!5 5ףקוס
 נכנס תמידי ומיותר מורנל מיותר ססדנר 6סס . לסכענגס
 שתע חסמע,ו"קממ**ש

ק ג  hw~httIna$1DhctD ה%=א מש.ש
 יח שע . ישתלש* "מא(: ~ht? )שק9צ
 א%עושח מש = 9 ע"ח *א מ%%סעשת
 %א *%ס % ה fmwt )טחל0, 4%ו%%ס

 דאל כי נ6מלו דכרע והחס . רצע )ק3)סמחס
 כטה בעבור לא הראשנה הסבה אלשב

 סבה ממנה נאצלת אצילות היא אבלסטנה
 מ טניס, כטוס י0' ה") 'הלגס )6 וכן . וכו'שנית
 )ר.תימס יטוכ )6 !סמה הכמיס wibn סנטס ירדכקטר
 ממם 3מסח)ט)'ס היו61 הדכוי יהיס כן שיונטמוח
 סימק" רכזי 1י כסוס Sh'1 ,החימס יטוכ)6

 המס כו
 מן המסטר כהחרכוה זה "מר or3 הנ"1)יס מ1ד "סכי

 ט "סר הר5ס!ן  הדרה נכו) הגה ער : השמטהלמד
 ה!)ד ") שטיו ג) יצח 6וס! ע) כיהרנוהמטכסו
 המשור גר5!חי כי 6טס . 6מו ככפן עשר שרעההר
 עמפש  ליס סי' המכר ניכרי ונ" ממשמט עלמוה,ס
 סי4 פקרי כל פל פסקץפי ילרס  טס הי .תחי
  כמי61ר רמסו ילמיפ טל ייטתיר ערל 5סר פרתיולך
  ס%')וסוף כי יסוך עירס, דרך finnr. פגמיספק.
 ענייפ  התספח הטרד מקף סגות הוהוכל

 פ,-
 פ5

 ססרכנוס כח ולטרי . סופו  פיס טל טיט 4(יסעסו
 המדות וכר נעתו 6טר  סדרו טל  התגיס%ירים
 b(v "1ן הרננו מרוב הוזיו "הרי 6!0ס ינמ)%ר
 שככת מ1ד הן ממס, מזריה )ו 6טר י.מ,ג מלכדוקמו,
 נטירוע.. סס סוכר וכמו . 05 ט) ימס מ1ד מן ה6כורע

 רנ') כסרתו כן נס קרנסו ממ"ר 'נם, 6טרוהמדוח
 ע1ש הוזי מהם יהטע) וכו' ה6!'ריס 6'כיוח וכן3%ם,
 DUD~I ר,תה%3ח וכגי ר,ע)ס 63!'ר whi קמריגס
 וכשלע ~o7b כגני תכריח (Pb רכ ה4ף ילעסהק

 כרכס יחללסמו 16 כי יגדדו כקטר ,שרקסנסניעס
 )עמוד והרוסס כנטטוחס. וקבעו "סר החכוסתמקטי
 פסי4פף 5לל  טופ הלמון סבין ר4ה*שיס מננסע)

 . ידרסי כי wbSnt סס ,  ממגר Sib  סס נץ5לקמר
 נס טוטסרוו פי מלר זו לטיי  ירפס יחירהומנס
 ייס%טמוס  קרנטין  נדרך  הכלליס  כרופיימפירי
 יטע טי.יחס  ור"ך,רוניס כשליס פפרוח כזרעויחם

 שץ: OSDO  ירייסיך. שפר נר,מ ליפיר,לי*גוף
  סריסים סכינם  פספלף לטי כי wSb יהכריספי*סוף
 ?5~? ישונה וסו6 3ה יולד Pbt 6יט ,  וכרספקרם
 הכח "טח הן יס' היו 6מר ריקוח סטח)ט04עסו
 )6 משסיח on)nol 'דיעה פנס גיוס pb 4מכלי
 ג, ג4 געל רשורס זנר 6טר ו,6ח , מקוהה !)6מ'0:
 טכ) עtnD'1h 6 י6מיוהו %ר החיוב ענין לכהרת
 6 קטטר 6י מ)"כו0י!ח o)1b 6טר הנתלקח מ46דבר
 )דבר מחייכת מכסמכוחי

 ההו"
 מס כשי הווההו "סר

 ההא עינה עיעשהו6
~SD 

 סחמייכ ממנם ר,ר6סונה )סכה היגיע עד גן wnfSa הלניח מסטם טויה
 לזג , מר.טר6 יאכלס מקרוח טמיוכ וס עס pnbt % טע6 6% . חג)ית )6 6) סהסח)ס4ח )ר.מ0צסב)

 מסוט המוס ר.המיינ וש הכול( כממעת מעדרי מעם %b ט6יפ שי' מרשוף ס1) כרסמיים רוטורשנטכס
 כסיו10 ידיעס 6 טיט )ט" מבקמט ר1*ר ר,המייג 15 ראמטכמ( כששדהו ידיעס טוס נקי סכעי תיוג טג61שי'
 מש סי6 5ל*( ייטי' ירשתם ססי5 טר.סכפ Sa. סיהצ ילד היואכל פ% גיל דקיי יי פסעכגיתוסכל גפיי כסוי  ספיינ  יצפין %ל דברי, ינין פלי פי  פ4ו  סיטר כמו ידיעח0 מכם 41רו ימסך )6 6ך61יר
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 81 פזרבוזרי ראשנןמאמרספר

 לה אין קדמונית ראשונה הסבה כאשר קדמק והדיות . אותם רואה אתהנאשר
 ויש , והאיכיות ההרכבות כפי עמר שבהם מצות העולם מאישי איש ולכל .החלה
 לא  אשר ככושי , חסר ובא מצותיו שחסרו ואיש , שלם ובא סבותיו שנשלמואיש

 יהודהקל
 ס6מל עי טכהס והטרימי המני"וח טכמדרנוחנש!ימס
 ההגס כו וטמא ממגו סס0הייג כמס ר,0 יחכלךסהו6
 עמן גו 61'ן כונס )וס יקמר 1)6 מיטוטו טירנסי6"6
 (Tpb )ענין דריסה הי5 מהכונה )פ' ופילוסרטטנה
 כ6מירחו ה:כ,)יס הדכריס הן ומן . ר.נעהלידר1ט
 . כחה)ה ג"סר לע lo'h~nl . נמה כקטיי:נזכלח
 nlhSn סה1רוח 6מר1ח 1סנ0 טי)' נעין 61ל6,6יקן
 6יס דגי") blo נעמנו מי01ד "סד כקנה ערוהוסוכות
  והלעות הרו"ח הטי)1ס1ף "מרוה 1תגגע:ה .ממתוח
11DSSמן המוטע 0סכעי ההגס כי סעס 6ח ועת 
otl~sn6טל ית' וגונחו מרוונו 1כ6 נמסך , כמדובר 
 )ת1ע,ח הסתים מן ה' מ"0 מטועלת 6סימפיר

 כדייגו ה,רע יהיס מעומס )הס )6 כי .כשללוס
 כ) 5ח רק . ה11ר0 קג)ה Sb :16ח גהחמונ1ת1)סעי1
 ענקה. היה יhlo '0 נ)ט)ס דרך סם עשיס ר.ס.6סל

 olncir )סכיו ,רע נאון )כזהי 6ר)ה סהחור,ט')וסוף
 כיגע) 610 הדר כ0וכ . כל)1:ו סב) וע1טסספוע3
 1"נסי'

 נור ג,ג)והי :ור די טכיכין כורסיס כקמלו
 הטין qSh קומוהי מן 1)טק נגד נור די נהרזעק

ot)~Dalומטל יחיכ דינך יקותק קדמתי רככן ורגו 
ofnnetbD) 6הקיי הג1כניס נע) הממיני הנ"נ) הו 

הוכן
 נחמדאוצר

 ~ovh ,ס למומר . אותם רחמה אתה כאשר : ס)(1)קחי
 . ריסק והרבקות : (נפולס וסמס1גגיס ססטח מןמ6ס
 :ממגיס ))פיד( ר.טגפ גמ:0ג 0:ו6יס סח:וטס שיי ;)ר')
 o~no גפי ר6טו:ס מסיגם ,ממגיס מעלס סיס כך מש(ס
 כמוקש , 1פוע ג)פוט . העולם מאישי איש ולכל :)סס
 מנות : 6י( ניון ג)(ו:ס 'קר6 סג) גם) 16 סור 16 ,6מד

 , 6י( סוס :מ,6 (י6 מס 111DSC )פי סוס . 'גטישבהם
 וגג) וגגוד)ו גח61רו "מר רפרט ממס יומת 8מד פרער')
 ע) סמויה ר6יס סו6פסיגיו

 6מר )ג) במימד גינון 0כ~ר"
 )ופר :)מן ט,ג , מה'ג( פייט גמ!ר0 נה0 יח )הוגר11יח1
 כפ' : (גו 601יג,1ת 0ר.לגג1ח גפי גמקוס פסס יינוטפי

 יסודות מברנטס יסוד "י"ס סיס1זוח גמ1מ סלך .הרלכבות
 )שמחס 6(ר מפרט ג,0גרגר

~hcint לטויס 5ופ:י : 
 : )מע"ס "וגר מס וג) ו60ר,וח לו,ריס סם .והאיכיות
 , ססו6 קמין ס"פ(ר כפי ונמר שסיס י') . סבותיושנשלמו
 6מת ועדי ס)6 גטג1ר וסע . etDC קמין סיפסרסט)מוח גי ד'מ י,ס01 וגן . הקוס )תון סקפטי גשמית ס"סי'מ

 גפי . שלם ובא : ג1)1 ממין גוס ס5פ(רומ סט)מ1חמסורס
 filnm נ6ר,1ס ס(1י,יס ר.ס . נכושי : גווגר קמעסופסר
 יג6 )6 סנדו) רמוס מממח . ליותר הוכן לא אשר :מ6ד

מיגו

 טופ שוס ו"טטר וכרס. מקלס ההטח ויחר המכניס )סנף הסחנוחו כטי נפל6יס סרות חכונוחגוס
 גור די מנרגל סטרת wbSn (o'bu ויומך יומך כ) ןורסין 6ין פ' כשמרס"%

~'1Dlbl 
 ונס)יס סירס

 שטני ר.מורס שכל הכמוח כ) ע) ישמר משך סס הנה כי . נ'( ושיכה "מונתך רכס )כקרים מיסיםשלקמל
.fbעד מנכס מטמרת ע) היוחס עם ככ3 מלס ט) כרנות וההטסד הכויס החמידם פרין טירם שמרס ויסים 
 מן )תחו נכש טהיה יט וסמואך סס כקמרו , כטסועו יוכן 6נ)1 הוה סהמ6מל ob~t ל סי' כרביעיימכר מבכרי כי 6פס . מניסוח יוס ככ3 שטש רש וככס חמחס, שהריס ויחחזטו ההס ר.מנכיס תסו היוםק"שמ
 ראשם התמסיכיס סטמיס נכ6 כ) ר.ס 'טמטוגיס קופין 6)ף . טמס סיחכ% וכמו סלקים סשוריסותטפיס
 דברו שטי כס נטרי שסיס מ)6כי ר.ס ישימון ק7מוהי רככן ורכו . ורנונו יתכרך מנתו ע"פושמסוער
 הסי)ופופיס מנו כי ors וסרה . on~h 'ד 6) עכדיס כעיני %ותו 6) מגריס ומטמ6)ו מימיטיסשמדיס
obtuויפ ש כי דעחס, )פי ילשס 6טר רג)נ3יס )מספר רק מ)%ש סס טלין כמטכס ט)')'ס טש 
 יחיכ דינ6 . ))כח הרום טס ~OtO 6טר 6) מיס ט) גט)'ש0ו הו)כיס רסיסשלכיס

 וספריי
 )סיוט טתימו

 . כטרעיס ותטגימ 'ודע חטן ס,6 כ' מעשו וכסרי כדרכיו )6יס )מח 6דס כגי דרכי כ) ע) ninWbוממו
 ר.כ). כי סכרור והקמח . שחס ג)דחו ככויכ סיס כי טוסמוכו מס ע) )סס 6ין ס6)ס כשנוח ר.טי%סוףוישם
 )6 סש)ם מטרפי טרע 1)כ) ר", . העולם סאישי איש ולכל : והנדק ה6ממ k"PI ורנון כטנס ית' משחומחס
 וכ6יכיוח וכרס, טקיס וריווח 1ר.מ,גיס הנורות כייכסמ כ)) . והאיכיות ההרכבות כפי : %ד ראדס%מ
 יס60 וים . ממתיגסו ממחש כחדש הקי,ור )גחירח גי , הו' והשתטח ~otntib טהס הט"ר כ)יכריע
 נוסחני ושח . וס6יכיוח ההרככות כטי סמ)וה טפח גסשנטמעו

 סכות כקמרו כי mbl~nt שיומס הי6 11
 גמ עס הורחו , 6יט יתסבך כנכס 6ך . המכמס )קנ) רומנס )אטי 6ין . ככושי : ככ)) ר.כ) , יגמרשכרכס
1~UT1 טסוף ר") . וכו' ליהור הנכן לא אשר : מ% ט מסריסfilX" חיגו hSb נורח )הטיב olhn והדכהך 
 תדרך )6 ד" למונח )הס טלין 076 כני עס סמולה ((os ה63 המטייס כי ח,טר ונגול . המסרקשחכגיח
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הכוזרי ראשוןמאמר82720
 נתכנו לו אשר והפילוסוף , החסרון בתכלית והדבור האדם צורת מקבל ליותרחשן

 מך מאושה חסר ו5ש והמעשיות והמדעיות המאותיות המעלות בהם יקבלתטנות
 ער ומוסר למוד אל מעשה לידי בהוצאתו צריך בכח הזה השלמות אבל .השלמות
 אין ואמצעיים . והחסרון השלמות מן לו הוכנה אשר הענין על התכונהשתדאה
 בד ידבק . הפועל שכל נקרא שהוא אור אלהי הסין מן בו ידבק והשלם הכלית.להם

שכלו
 טשמראוצר

 רק י15ו0' ט)מופ מקן 1)6 מס שוע לנגס 00 חויח,1ישם ונסי דעה )טי )(ס , יטדוס 6רגטס גמע שלמוס גמעשט
 : לתורס( ססס מ% מסהס ורוסס הס ו(וט , סםשוס

 )6 ,זמו גנסמוס נם% e)nh טסם . הארם שרתטקבול
 ט%ו, %ס וטוח . גשטס טתפיס סבר'ס )ס0 %סש6ר
 גג))ות )%ס %י תרמוש.ד')

 ס6גף-

 ידמו ג)גד י"ס ,
 יק סופט יסייע ר.6יס לויס ,קנ, סוגו ;)6 ל') 16 .)016
 . מלגלח 1)6 טיתש )6 ים נסס טלין סמכתן,יסתקס
 : מזגריס ס6':ס מייס וגעלי פוש נה'ג 0מור0 0015ויפס

 וזקי~ק סס:ושת נסע גההוך . החסרון בתכלתןוהדבור
 מעניני סרגם גע) :הגס עשן . תכומת תוכנו :סמ%ס
 ומגס סלקום , ס'( לרמוס uwl %:ש וסגן נמו סמססו,גמופ
 סטפע11Da 0 ע) 1נל1ור , מ'0( לח,ר4) ינוס 6מיחק

 גפו , 6ק זרך ומדם מוסר . הטרותיות : סיסגין "שוי ס%מ!ס נ) )קג) ~Sw סיגן ע) מששסש)וסו4 סוערי וקמר , ס'ו( )מטוי ס' fiwn וחוכן גמו ,ווחגיה
Vnanoiס גני גחסמגוס ולכעס טקריס ומזטר 0געס פן% 
om~e1ט)טייץ נטג!ר שעמוס ג) טרם וסוג) )מ!ד 1הן ו!ס . )ש eab כמוסר מרס חו"ח . והומר ש וועס גטגפ 

 סורס: 6ע 6ון דון "ע 6ס וא') גמ6מר מדע, osi)flל6
 , עומס מהטיס . והמעשיות : סמכמס רמוי .1הש,ג'וה

 ולא : טריו ו!ם 6ד0 גט0 יקרך עליו %ו שלמום סכ)יסחס
 אשר : רוטטם )ו וסמסטר olfio גס יפי . נשעםהחסר
 סט1מוס גו סימר ג%מר . והחסרון השלנעת טן לודעפנח
 קסיר ס0ו6 פהמס ו0תסרון . )רשיי סייס גהומר סוגן6טר
qu~קצר נשדו עמר שפיס 5) שנק יט) )6 5סר יצגי 
 סוג) בנגוס שומי . הכלית להם אין שמצעים :שוף
 ופ'1 , פ15י סרגם סם (DSS9 שיר oh סי 61'טלוס
 %טו הלק גמ גגמינח 6, . חג)יס )0ס 6ין 6תרטט6
 . בו ידבק : סט)ס 6דס . והשלם : פג)יס )ג)יימלק
 ש משש ג15פן יעיון 6ור אלה'. מע : שיו יממפשמל
1DWסיור %שי ע)עוח ג) נכרח, חמו 151 סגו oabx : 
 0עטיי' ס:16) 16 ספ%ל, .. הפועל השכל נקהלשושט
5י

~ho 

otbh)x 6ומ 
~DISD 

 !וט . סו)וס,פיס כק0)
 מיס שלס מפנו מ שליוו גטג,ר )ו ss~t 6טרטמר

 מוכין hwt י0'1 עפע 0טפ) oiw) 010 6מר סונטותאי
 (eafi סוקס )של6 פנס שבמט שו ~bwe ש ששחל
 , אוט) 0מכ) גן , 0ש6 סיגו % סודם 0ש% *עם
 שוע) 0סג) (ס 0ו6 0סטג)ס פש)ס יגר *ש יטמ)פרש
 00 "ון וסמנה . *י נו% גפת %י פקיוסששפ

גפ6מר

 יהורהקול

 פ' סקוסי 3מ)ק כת3 סכן . ק3)ס מדוךbstש
 ואינס מדכריס, ס6ינס מייס גערי כדין 6)1דין

 )מפ0 כנמנ"וח ומירגחס 076, כגיכמושגח
 טסניעס %ר , 0נףף ממדרגם DDS1(0 סטיםממדרנח
 פטסש טסמת עיט . וא' מטחי טסתו טיס%י"ס ס0רמ לצם כ' ,  וכפ'%סוף ששלו ור"ילוסוף. ;שע סעף מלכרח יותר וככרס וחטו ס6דס תמונת)ר,0
 ס6ש נמס) כטסי 6מר ממש , שניט שסע .וט'

 פנס%ש מי )מס) סמירנוף וכל ולמ"כ . ספוחיוסמ0לו
 : כ"ש סמ)"טת 3(ס גש% . והמעשיות :סדותיו
 : נמחחיות . ומוסר : וכמעסיוח כמדעיות .לסור

 6ש"מ
 גו טיס 3כ)) ספי)וסו"יס ע) ככלן זיורו כיסומנס כי , מלמוח מן מרומס מסר )6 כי , עליוזכרו
 שש ממרון נדו) )נ3י קמן וס)מוח )מדרמחיורוחכ
 פקזס )מ0 . תכלית להם אי( ואמצעיים :ליס
 . כפי)וסוף ס"ס וג" סיחיו סולמו 6,ס יט כי%רו
 )יעמיס כ6 עתה , כטסי מסי וכ6 סטורו עמסרו1*ט
 טיפ וסים . מדס phn 6לוכס כטפי ממסרמילגמ וכע כפילטר סקס מדרנח מן כי , 63משייסזכרו
 : חכ)יח 6ין עד 6מ1עייס 3ס יוכ)% יזיסלמות
 שחב 6טר כח3 . וט' האלהי המין טן בוידבק
 ססועל ססכ) לענק ספי)וסוטיס ק1ח גרס)מע)6
 )ספיג 6ין , מ)ממוחיו כסטר סרגלך כסכעחוגממס
 6ן % 6סי3 )3ד nbr . כמליס ינכש) 63ריטחלוחו
 שיצפף טי%3 וכמו ,כריימס יסר מב) גמדרג0 סט) נ3ד) סכ) שגס סו6כי

 כספי
 eet 63שרו

1bSDמזרגחו opn) סולח 3נ)נ) רוממות ר(ץ)6ך מן , 
.Yrtוסוט (06 ומוטמע, 1% D~)DDI (4ן(ש סמלם  %רבעיו ע) תכר , וסיעש סי" ('ועם קפי ס)כנ0 ג)ג 
  )יעל , כ"ס  ותמימיים  יגרפימ ממיפי % . ג"1י' ספו- גמי ונסטר פז 'p~b "' סער  כטפיל ספרשכר
 סגו ערטס מי) מלמר שיו סמפון 6טרר,ל)3"נ
 , )ר,3רלוס 0עמידוח ולוחות ונסמנת 1וינךס ס)נטמנת
 סנכ'*ס  להקוט כי יי לין  מש ס' מקמל63מרו

otn)mlוחלמיש מרעי כ) מסע ט )ר,מעלג ערטח 
 ומפצע מסיג osib סוס סלוע) וסטם)סטמש"0.

 כקורו כי , ר.לו6ס ממעין כחמס 'מס DbnDימסו
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 השש( השכל שהוש )ג"* "והשכל הדוש האיש שירשה עד התאחדות דבקות הנפעלשכלו
הפועל

 נחמדאוצר- יהודהקול
 שכלו : גע ס' מפן 06 ויגר וטס "ג ט" ס'נתשר והול , '"כ ס" וסוף ', סי' סוף ס' תקמר יכתמכר
 . התאחדות רבקח" : משט) rw(( סקנסס סמיך) .הנפעל ל'ה ט' 6' סער הממיס גטער לסיף ההכס דבר6סר
 'טן) ספ'ע) ירי) tbc ט'ס'ס י15ט1 י'ס'ס 1mhny~lec , ה)'טהו 6סר הטי)וסוטיס גין מפסכם 6י:ט ,וי"ג

~bSolדמה ה% מהמקמר ו'כ פרק הר)לנ 
 6טסרו"

 סוצמר וחוות סגול סנמוס ג6יסו ' 6"י הג) וחג),ספיע,
 .ן.2 הו6 הנה כ' ss)nt vnitbl . 'דים מטחי הנסהוגשה
 גו:יןק ש"ס nlSstnn 6)1 כ) טיסינ (elh 5טסרגלחי
 נקמר 06 לק . עתו הדכקוח 4 יסקס כן "ס ופיך . סזכל:ו כמו כלס :ימוט הו6 6סר SDlbt הסגןטיסינ
 חס.ס a~D ססגתגו מדרנח וגטי הט1ע) נסג) גק טסן המוסג)וח מ"4 נהסינ:1 תה נרוסן :סיגהוהכגר

 : עמו הכמדיח חקרhtOOt 6 , מוחו המנחומדרגת
 מסר הו6 גסגס , עז ויתר ס6ח ניתר הנס הסוע) 0סג) כמ וה"דיל הכמכ"ג הנוי) היכן עז המשואתה

 וסחז , ממפ רוטני pSn3 כנדגל מסטרו הססי כמקמר 1המופחיס והשחוח nlono מטההוחשדו
 )בג ע)י)וח גתכט )כיו ית' )ו שמח התיני ןעח )פי כי . מ)) 16 , טנטמיס צגיו תסכני ע) הע)הוכתים
nelbnכו6ת0 )ימס ידו 6ח ט"מ יטר6ג גגי 6)י)י 61) , המוקה היד 1)כ) והמוטתיס: Sb (0)ו השע) 0סכ . 
 . סימק% תפף סיי4סוף רטרו %סר ת5ר קריב 3מ4מ.  ולריר כמרקה והמודע רידו :חן 4 יטה3
 the . כוס הו6 כתן כיחו כב) כי ה' עכר תטה  גן לי . פלהפיתיי פמיר במני ליעקב תטשפיי סיורווכמו
 חלס ונדו)חו כנו ע) הם'3 השוצ) הטל) 6ת כי , הנזו) כמכור הן גמורה מן מהי הכח הכרה 6ח ממסיסיר
 . )163 סר ס"ס סתל"ך ע"' ורשפ (ben  יפסיע יטע קוס יום , מיוהזח onJcnt טרטיח כישעהגכע)ה
 נוט )כ) יחן 60) ההורס יסולי מס' ו' סרק גומרו , הוה למין בקסיו כהו 11 הירוח מינח )כה כיווה
ost.ttו ר16יס ,ורה( הגורס  טסיי העטירי המכך ע"י  nhlp)o o'nth , מססע ו6ס . למעקה מנוכר המו( 
 תסטר הסגי מהמקק כנו ט' כטד גומר כקו ונהיגת כסדר ס' קו) ט, קון 3ק1)1 יחן הן היכוססמשע
 סכם ע) הםמצ) הסב) ב6מנעוח יתעב ס' מ6ח PDtn מטע הו6 שהוחס הגנ61ה 6תהח כי דע . וו")סברס
 יפ המורס דעת )סי גי o7pn נתם מעימך :ערס 1ן6 . ע"כ וט' המדמת הכמ ע) יקטיע 61ה"כ תמנההיכרי
 ל  הסני גמ)ק נס ימטנ. כן )6 הר)נ"נ ו)ככ , כעניון מלכיתדעה

 י-

 Sho ססגמס על ספורם פרס כ"ח
 פרע % ו3ן . פיתוחי פסקו גרושי סרל3"ג טסנימו פיה hlwn יזהר ליש על D~bn ייןקריטי

 כ))  דוך ג'ל  סירס גי ot~)tg  רבריו (nhto סופריות בסיס  תסרט סייחי  עם ד3רפפפרתו
 ססי4סוף הנה כי 1)6מר דורינו. גרנו) 6) ונסור . והסכם ד,ק הסגי, p~noנסוף

~a)o 
 רומצך )טס

 פ ט יע ועקרגיס גמטיס 6נ) פ pb O'D כמר עילי 5ח טס כי פ5יתס, עטם 4 ל?ייטלי,ני
 . מקולן עכע 3ס ימ61 "סל מהן הכמסכום גתו)יוח סקר וי,ך nlD'ltDO כהקימ1חיו עמ) והרה "ון ,מג)הנס
 הנוע, פסכן ימסח 6טר וקוריך הומיך :6מרו))1י

~fO 
 נמסור היחו 1bh ת4ך גטכ) סכרם טכו)ח 6סר

 כמקתל , כגיר כהיי 0'  בטס 5ותפ כי , יסבפ 5טר  פספרך  ייסמ י5 ופרס ISh1C'n  .שטייפ פיסקתסה,מ י פלהפותיך נספר עזיו דפנן- לקיים מריגס פי על מרעהו מיון  נרות כמסת וכבתו ונמ1טהיסינ6והוח
 ופ , חדכק וט ע"ה רריי תסס וכמנמר . 716 נרצה שנרך מחס מקור עמך כ' , וגו' 1'סע' קורי ה'דוד

תזכר"
 וג) ,

 )3וו 510 כי למטוס הת6% יח' 0כור6 6ל oth~nt  ענונך 3יחפ %1וק enho  דגרי
 יפזר . טפחן  לזורך פקחו סיטטוח נפלי%יסיי ויפפוך ליס bto . טיופס נפקסס 3ר% יטר עיליי ויכי%פר
 ט4ס יל5 עסיס גי  טפך לידס סכויגמקמר

 מרהוי
 סרעט לגיוס סנה הן 33רי6ס הסליי 6טר תרתוק ע1וחיו סנה כי בנרי6ס 5הר  הטיקים עטיית יס'5י'1 יסודוס עכ"פ )פ 'ס ר'ע כס(, מטעים 4מן 6ת1נס

 יו כרכר  ביים %פרע ob~) 1'Sh ס' יירכס ויפ %מ 5פר ספסטי ניע  וטרף . 4מן %תתההטס
 הטטסיס כחנה 6ח מע)יהס נסלטיסו הגחונים 6ת עצינו לצווח התנך  קמרי יב% ופי  ינ(.ושתובר
 סוס משעל  תסכל 'נרט גר; כפה כי המכר זעת ע) עהס גס ומס . הורו מהר עדיים 6חשהורידו
 ~Stb הטכ) 16)נו מהם והקר31 מדרנחס ולהריח . וו") המלכיס סטיר 6,ן הסטר בהחיאתלצירו
 4 והגסת0 טפס ל% תויר ילו י1ס , וכו' יסיולליי  הטכ) וסה"כ ההההון הוה העלס מ:הינ ה61 כילמרו
 קדוט מקדט כאסון t,'Sh סתזכר "יו כי ימיין נל"ן 6מ' ועסי ר161ח עינעו הגה . על) , 6"יק1ל1סעלט
 bmn הוה ג0יו)י ככה הוo)nb 6 כי , למ"כ סיגור lvo(t הסכ) הו6 . הנפעל יסכלו : (tv~bהו6

ההת,-
 וט יספ bS' . גו' הפועל  והשבל : SD1kn %ל יכת  פן  יסלמיח nhilu גמ1הו )הח"ע) ה61 יסריך

  6סל ירעם סי5 סל% , משעל יפוי היכל טהור בו טכהי3 הנוסה קירקס o)lh 'bS . פבו%רסהכינס
,ptrnnסססכ) רמ"ד ן' ופס לי 3יפרי %' ש' ילהפיסיו פסטר  נל6סון הרינתן סוכר גמז ל;"7 ,' כה 
 Yx'n  bh ע) כמ )1 ונמ61 , הכה סו6 נזו דכק1חו סמ1ד hih , העימו הלנפן הטכ! הו6ההיו)6ני
 סובין כסיעור )רקוח ס%:חי 4)6 . וט' ):טס הק  ר.)מ)6'ט  יפיהטיט  ספנימס %ל סוטפכותי,תוסכ4ס
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 ולא , ההוא האיש איברי ר"ל , אוחרים כליו כל וישובו . שנוי ביניתם איןהפועל
 ובשוב נכונים היותר ובעתים שלמים העתר במעשים אלא כולם ישתמשו לא()ג"6

 שהיה הנפעל ההיולי לשכל לא הפועל לשכל כלים הם כליו כל וכאילו ,שבענינים
 בתחלה ריגבו()ג"6

 קקח-הקול נחמדאוצר
 751 לגמרי ג0מיוס הויוי מחיו D'cD'n . שנוי ביניהם8[
 אחדים כליו כל : מרס מ,ג6 ;6הד יתדין חסיםגרס
 יטיחו 1ה6'גי'ס ט:הוו1ה'ו ;) . ההוון האיש א'בר'ר'4
nS~Dנטו',' סגוף l'DIP סע1)1ה'1 ג) 51ן , סחין ;) ;דרן 

 ג;הס )נקט 5הו :;ס פעו ר.ר1תו' ד"ת ט) 'ומ0ג1סנא,'וח
 'שתמשו ולא : ,;)הס ג;) סמו (~GV הרן ;) לדון5ח
 סחוג לנטוה . נכונים היוהר וגעת'ם : סקרי( 5))ר.תריג כדי ימיו סנועטיס כ), . שלמים היותר במעשים אלאכלם
 יעוסו ")סי ס0טע . שבענינים וגטוג : גו ,ורך סיסייומן
ovpקזוס ים לממרו גדין . דייו ורמוסו טגמטח המהנהל 
NSWגטטס rh~h היגייס . כלא כל : וגו' קזוס 1יט 

 סגוף )קיום מס מטויסס 0הה)ח 1ס1;ר1ן והדמיוןור,ממ(גס
 מגך רק וג5')1 , דקדוק חמס תהו יהד ,וקדו OnD1 .גטוס'1
 גכטיסס סה1מר Ou )דוי טוי עסק )סס 61ין , עמדיהגד
 סס )קדמוויס ה51 סיממו מ"מ . ההיולי לשכל 4א :5הת

 זג) יסתלח בז' נתסוו סממת עצו חמרו 6טר הוילוןלשועי.
 וטס % ,1רח ),ה , יסודות מד' 6הה ,ורם ,ת)ג( ממזושק
 שפורס יס1יי מהחוח גט'ג גרמג'ס 1;ווגר 1;1' 16ייצרת
 %)מיס היים מנטתי סוגר5יס )ג) 6(ר הנטי . י'עטוס
 ;))ות ס) רטט) מגג) (u~s טה61 6מר1 ,וים ג'מוססורגך
 וס61 ס,ס גח1מר "הו ;ה טמועגע וט DD 51מי1 . סיו),מומר
 6טר הגח ג5דס מ0)1 ומ() . ס!1ט) c(S 0פט )ק3)סג,ס
 ונמחו מזגו גגיי6ס גו מונן 6הד ;ת הו6 וגססתי) )הגתט
 ;ן , -nlh~xa נ) )ר16ת ;ת גו וי( (mh1 סמוכן מניןגו?
 5ו סורות סנפת גמ1 יקות סס;)וח )סחי) ס"ס כ"מג81
 יע) 4 'קו15 6טר 0מ1 ומס גוגר"יס י" סתתותתנע

 מ"כ% ורגל :סיס רוס ס"מ 15 יגר otc ו;(יי;י) .ספו)6ני
 סו6 לעין סור6ס טסדנר ונמו . גפ1ע) ט;) לסקרךוימר
 מזגי ;ן נטוע) ohn וה,6 הדס (iPD1סלל

 נגמד יתמוגג)
 כרמ"ח גת (h'iw טמן 0מץך שמו . wh וס;) וש"ג)כ"כ)
 טפין ,וין ;ן , 06 15י 16 סלמס 18ר וסיעו ש%ש

 מטוט) טכ) סו6 גי עלו 'למלו 5טר ספוט) 5) סט;)לפו64
 ס' מסמל יסתגר , ממש ג!ס'מ גש: עולז ollnol .כסוגר
 סעורך שפק) פ,טג טיפי ,ס ייגס )סי 61ממ . 4גקף

)8ד0

 סכ)ס . אחדים : כיניסס סמוי סוס כ"יהטוע, ההוט הטב) ה61 כ6י4 ההוי הליס סיריה עדסימר
 . ~mbn 1)6 יחוגגו הטוב )חכ)יח היעו)1חמח6ימיס

 הטוע) הסב) עם ההח6הןות 6הדיס ג6מרו ירנה16
tSthttישתמשו ולא : והלך סמג"ל כמו , כניו הס 
 ותמוח, מנר סעוכ מעסה 6) סיגוין )6 . וט'כלם
 טי,כוו כמו . העי,וס1טיס נח1רח גזו) מקנוע orמהרי
 המעסה היות )גהי זי"ע סירג כרכיעי נסכסמוך
 מלנס מהל 6) 3גמותס הדרך ,הס והכין לק%6ס
 מה כסי הגמעות "מחח ככהינת הספקי המדעה61
 )סי כוס רנה 6כ) . הטוע) )סג) כ,ה )הדמותטסם
 %) הס 5ף ימסכו הס)מיס המעסיס כ' ם5הסוכמה

 )הכחיר הממסר מןרך שיו ויקריכם כס ויגהרהטי)וכוף
 כדי ט31 היותר )ד ע, ו15תוח nl)lDD נהכסיסיענמ1

 כפי העוג  דרך סל  סרסרות נסדור (h1Dלמדפיס
 טוס עממו מפד כוה )ו חספס ס)6 לע"סהיכוסח
 כמעסה ככור )מסכי) נלוה הן6 כי , כ:כ7)דגק1ה
tointSn' מעינך ליוו ו6ס יהו)) ס;י1 )טי 5טר והיסרהניק

 )הסיקס 11 מדרך כן גס )ו otb)l , הממנזה
 ימס הס ונס יעטו וכן יר15 ממנו 5סר סזו)ח5ה

 כ3  יס כי , כמוהו המעמיס הכפר ע"י העיון)קר6ח
 החורה nhrl . 7נרגו כקטר כשמופשט 3%טריים

 למרו הטי)1ס1סיס מטעם '"ט סי' כרביעיהמוטמת
 דרך ע) סיכריס סדר 6סר )נ1ר6 )החומוהור.מסוכמ סרני  בררך ירי  ין  ויויירו פמוב  פל נ511ג)
 כטרק ג"כ ויועי) . לע וגו' הגימוסיס וקבעוריעוב
 יש) זה ווזת כי , D,,p "l"'Se )ההמידמעטהו
 76סימעדן  פנורפ כמו טהל כן sstO 6רןמסמיס
 הנסמיוח, חוסיו הכ16ת  %ל גסוהל ידי על הטגחומדרנח
 ולעטר וי'), כ, ט, כלז'טון  ראו1רה סכהכ מס זרךע)
  פפפבסך עם ייוי והפוהן עגיייו  סלפוס ע)ותה

 ממטיס מעט וחמסרהו כעג1רס בו  נקמר 6טריפיפלליו
 הוטיו וסגלות הדמיונית המומיו ") Ocll מרס וכלסר . נטתו ר.ט'ג 1)6 6,)1  פגולי or טיפ ל"  01%DOב4י וכוי  בגוופ  סבפיור0יוס  יגלוי  פיפיל1 עז )הסינס 631 טמס כסוס גמשרסמות )ר,סתמס כמ ט היםל6

 , וט' הטכסית ההיל הססנה גססו)) גענט )שגיס הו6 חלוה וכי )מ6כ) הען עוג כי טומר כמוהנטמיוח
fp. כקמרו  זפ ע) רמז עאו ויסגר Y'nb כניזר עור הס כי וכמעסיס  בפריס  %ריייפ  יררבי וסיכק 
 14 סגי% וטייפ שיברי לופר רשני  ג14 ג) ויסגו  בסן  פלסיג (ntODI זה( . וכף הכמידם ווכקותיעומת
 שלמים היותר D'WPU1 : ינו'  פלס  יפסיפו ט)6 כמדרגת יסורו 6יכרי1 כ) גי וסרוגה . וט'  כ"סיפפפטו
 כסעח טעני פקה כחח עק . וט'ובעתים

 דהךי
 )ה" היינו . טקסס החובקה ט 'וסג וגרעין , ממירוח גשיס

 כפרו '"כ סימן ס' מחר ענית נחכ6ר . יכו' הלזיולי לשכל : מוע)תס סו6 קלוב כי וינהר  הירום וגןל.
 . וכו' המנסכלות ה,ור1ח ט ויהיו ככמ דגר כ3 וג61 גטוע3, שטס דומה הו6 6סר )היולי רומס טכ3לע

 ל6 ה76ס 1עינ' הסכע,ה )6 וניגדת ס6ו) ל"ו( למסגי ה,6 הדר 1;חונ . המוסכ)וח הגור1ח כ) קכ)ח גע)") מום ככח הו6 הה'1)' הטכ) גן י,פכע'ות הטרוח ;) נ4)ת 6) מוכן ככמ ט6 ריר6טק טיוהמר גפ כיוכמטח
 ;' ה,ורוח ג)כ'סהו 'טכע % ההססי מכח ססו6 הממר כי כקמרו , הר)לנ גשור סי SD ,חסכענה
 מענק עמוק כ1ד כיקר וגבס . מהמוסכ)וח חסכעגס )6 ה6דס )כ עיני וכן וכו' למרוח 'ורות 'Vp3תמיד
 שמם עד וכף כן כ)ס קכו)ס ע) כמ 1DiP  nlltiOD  41 מלר  פרופ  טיייון ;מז ;' , ההיוליגעכ)
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