
הטדי רביעימאמרמפר20
 האלהים ואלהי . תמיר עטם האלהי הענין כהמצא המפורסמים , יעקב ואלהיחמק
 יסדרם יתברך( והוא )ל6 , יתברך אליו צריכים הפועלים הכחות שכל בעבורכנוי

 , הכחות כל יצאו וממנו , מאילות נגזר אל אבל . כמוהו האדונים ואדוני ,וינהינם

 כנוי וקדוש . אל קבוץ באלים כסוך סי לומר וכשר , להם מהתדמות מרומםוהוא
 "הוא בהם יקרא ואם , הברואים מסדות מדה לו מהשתוות ומרוסם נקדששהוא

 דרך . "יגן"נל5
 נחמדאוצר

 ג0מ!0 גצי הכגר סיס טס ר') . גנוי האלהיםוכלא'

 רגון יכמת מן כגמ )מוט) ה51ר פסיס טס גיממקמי
 , ה")היס טג6)הי סרג1' מן יקסם סגת , ירסיס נקרןגוסס

 טוס "ימר ן16י סיס סנפת, גג) סמון) ט) סרן)סמ6מר
 גסו כוי סם or יגס 6מר לגן . ~ouwh לזון וגן ,שסיס
 6מד ,;) ומתיג מכדר וסט ממו o'hilft ספרטניםסינית )רגני כנוי בהי גן , סכ10ת )קנון גנוי טסות פסיסטס
 011 , גג'16רו )ו דוץ . נמוחו האתנים ואדוני :שמד
 כפסיס בהי סו6 6)הי;ס ה' גי טקג( )ס' סג0וגשמר
ut7he~llho (6טאילות נגזר אל אבל : וגו' הגוו) ס . 
 tn~Yh גמi~the , 1, גם ):1ן סהו6 6,)1ח מסכנן ונר 6)טס

tmis)'כ) יע הכנכת. כל 'צאו 1טמט ;'6(: )תסוקס וגו: 
 1%:י , מכהו ונטפיס ממו גסס מקג)יס סס שנטכססכט0
 סו" גהי 5ן GiP1 נם סוס ממס נקמושאן

 י0ג' טה6) מס
 olc גנרון כקין סמן, גו טמו1גיס הנרנן גמ גפו בוסס,מניט
 גלי רק 6י,ו והנכון סהו1ג מגה ג6 סג) יק במי גס,'כמ
 גמ סוס 61ין הג) גגמו טיט י0גרן ס6) גן , סמו,גגיד

 . להם מהתדמות מרופם והוא : ס' כה מבלעדילעולס
 גין דמיון 61ין תרן ס5.ן גמו י0' איו דמינן 61'ן עין6'ן

 oh כו כמו"כ ט) הגרון היחצי וגמס'ס , סנג,ג וגיןסגנון
S1)Wה5) ,ס 6הר 51מר 1);ן . י'( )שטיס מניסו ע) סמ"רר 
 1הו6 ,חגרן ממרו מסוורות ססוסנות ה;) מלגן ר') ,סגדו)
 גבס גי , טועה גס ocn 6הן גסס 5ין , גורס 06שסיג
 : גקרגס הכעס רוח הווכן יקנרן גהו ),)6 מתיםכמגייס
 ס) רג'ס :):1ן ר') אל. קבוץ באלים כמוך מי לומרוכשר
ot)h6נכ) איו ודמינן סרן :6ין וקומר , סנני0 ג) שון סו 
 : ו5ט1ס הדמיתי מי Sh כמו , ס;)5ס גילון וסול ,סגמו0
 סירסו סמטרכיס מנס . ומרומם נקויש שהוא כעיוקרום
 קדט0ין גי גי חנט 6) גמו יסק, )טון סו6 קיטט16ן
 תדמימי מי 5) ;;5מר וגרוין , יהקתין י') ס'ס(,)'טיס
 ר') נ'oc) )1 וקדוד מרוס וגן , מ'( (ee קונס יקמרוחוס
 נגור מי גמו . הברואים ממרות מרה :  ומנגוליופק

 ופס ר"ל . העברה ראי הוא נהם יורא  ואם :חיפיסס
 )6 ומהוקי ייפלס  ררך טל רק קינו יפקס ג46 נקווץסס,ל
 : 0יר:0י נסס טוי ממקמר ג' גסי' ,גוס סחין מטר ,0%3

ועל

 יהודהקול
 וכל . 3ה יטמעו )5 הכנעני )6רן O'SDO 36) ,כמוה
 ע)'הס קמה ההם העתים מנהמה טסתה סדכרהיה

 ו6ת . וגמדכם ומקריס משה וכהדו סוף ועדמחה)ה
 וע) . תפס וכמדשו מפרעה רכיה מ0ס ס)יר05ו
 6,י כי מטןעה 0יר5 ") )ו וקמר ה' עגהוטסיהן
o'nb1וה , )הקינך עמך hSnhn 5פר מקוס 3ג) )ך 
 , ט)מ0יך מכי כי )"ו0 ואמריט )ך יהיה טסהסוס
 4 ממך וירקו עגיך b1p1 ה' סס כ' הלרן עמי כ)ור16

 הכ10כ העיד וככר . סערין התגך מטני )יר6 )ךולין
על

~or 
 טהותו ולענין tDal .cpn(' סרכם ענדינעיגי פטריי בקרן מ5ך גדול פסה ס5יס נס
 קרן 5ל להריו ללכת 6ליו למטע י"מ סל6ייסר6ל
 , כ5ליגיס הו5 והמון גבהי "רוים כגונה "סרסכריני
 ה5!סיכ "0 חעכתן פפיריס הכס 05  גה%י5ך6פר
 , פלוחו יתר ללכס ה' ענודת יקניו ספי לותר%ו',
 6טר DI~D לכל ירטו ולהריך (e)lD יימייו נךיגס

 פליח' סגה גיופר מס, סהר על 5תח ויתםחרס.
 המה כל געיגי יהיה כן כי 5פ נלנת "or4 נהרלך

 הרמב"ן פדגרי גבחנו זים כל . ה1ס גיר 015יגענרס
 מהב טגפייו 6!6 , מהגר רעת על לספלוהמסכיתים
 סיחג%ר כמו טלמחיך %יכי כי ס5ות לך וזהגגי5יר
 ואלהי : סגחס גמקט עליהם עינך 06  גסופך4-

  הפרפר נר5סי0 ל קרס גנר . ופ' בנויהאלהים
 לפן סגייור פויט ופסס ולריין, לפוסל 750ט"להיס
 ג6פמ יפנס יייייגס. יפרכס ית3' הו6 כיספר
blonהרפג"ן סכחנ פס חפוייו כן נס טהכגיס 5ססר ,קליו לריביי הטועליס סכתו0 סכל נעכור כגוי 
  וכן כלס מכהות נעל ר"ל  ס5לסים גר5סי0טרסה
 להיוסכ . נפוהו הארונים ואריני : "' סי'כפיזכר
 ק 5תיי יפנס והפפסלס. היתוה נעניןקרוגיס
 גל0. כמסון יו"ד  )1"ן דל"n~sb  0 טס על לרנה'סג
 נכגיגו.  ויוריך לפרנר, יניי נעה ביו"ר רקמפיך
  3סמומ סדרו סכתן גומל כיייגו סיו0  פםוכגס

 11כ , סמה כמנוקר ע'  סימן כסגי נס גססו י0  טס" ה61 סמיו u~p' כמזמור סירן סי ע) הגס עדסמווכלים
 ~fnh וגו', ס"לסיס v)h5 הירו "ליו והקרוב , ערס סס והוך ינו' טונ כי לה' הורו 0מ!0 קרסו ר3ר וכרכי
 פע %ל פהנר0ו טלטפס עפר סנפן כי התיפר נפתיהה יפירוהיך כנר Y'DUb , וגו' ה"ךו~יס %רוניצודו
 , %ו' הגדול ס5ל ה5רוגיס וקרוני ה5!סש o)h' סו5 5להיכס ס' כי pp() בטרסט פרמיה מקמר סיססרו
 ספ5 . מאילוח  נגור אל אבל : רנתו כיסר ~or כסדר כ61 נס נכלל 3ספוך סיזכיר 6ל טס יסיםוגגן
 גספיך טיוכיר לפס זס יהקריס . כלל ה0רפוח כס  ליס יין פפגו ג?טכיס כפיכס כל סיפ סטם ,*רם  מורי bS כי . וכו' להם מהתרסות פרותם  והוא : י"ס ליתזק5ל לקם הקרן Sth'  וקח כס , מחקפעין
 וסמר . ,כינס תינו ההדמות סטוק ע) מורת "'וסו , אל קבוץ באלים  בפוך סי לופר הדברוכשר
 כהיוהד כי )וו 3י6ל כן ע) , שהד )יומר ") טס )ימס ר"יי נקהי היותו ימסך 6דס )3 כי , סדררוכסר
 וכו'. ננוי וקדוש : כ)) ג;ו0 סוס 3וס "ין טקדס כתו מוזק נעליט מ5ייההנגזר

 כי1נ"
 דורו היה 3וה

 יפעיכו )מסמר כיון . וט' מאופה משתשיגהו ומרומם נקדש : קדוט 6חה 3רכ0 %6 14 סימו3ס4סי
3תקוס
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 נעיאהפזרי רביעימאמרמפר
 והמעם , תכלית אין עד קדוש קדוש קדוש ישעיהו שמע כן ועל . העברהדרך
 )ג"6 "ישכון אשר העם מטומאות מאוסה סשתשינהו ומרומם נקדששהוא
 ויכנה( )ג"5 "ומכוין , ונשא רם כמא על אותו ראה וכן . כיניהם כבודוישכין(
 . בנשמים שיתלה סמה דבר בו יתלה ולא יתנשם לא אשר הרוחניבקדוש

 יוסרהקול
 עט וכחוך לנכי ססחיס פמ6 6יט כי הה61גמקוס
 בקרוש יכנה( )ג"6 ומכוין : יוסכ 6נמ סטהיסכת6
 יכנס % מכוין ממכר יטפיס כי )ומר ספגם .וכו'
 : הלומני ") הטרטיס, כקרי"ח מס )1 המוגרגקיוס
 )5 ונס גוף ט"יווו ר") . וכו' יתגשם לאאשר
 1)6 חמנה 1)6 ח5ר )6 כנוף מקרעות'סינוהו
 מע) ננוה יהכרך הנורק 1הו6 , ועיקר כ))הפעלת
 נפרך כלחו 5ין כי בה' קרוח 5,ן 6תוס כי ,ננוה
 ההגהת פוס כעגינת )1 ט"ין הגטמייה עגיגי מג!ונגז)
 כמו נטמייס )7עח1 הס המבכיס מהרי , ועיקרכן)

 עגיה ננגר %ר , מגייס המיזרח הנטם נס .טיל%
 ו6יך כקמרו, נטתית גומי הינהה ט"מ סי'נר5ט1ן
 מכרי5וחי1 קנה מר1ממיס ו5נמנ1 מהנסמוק )ר1ממהו)6

 1כ1/ 53מח ס6דס הי6 5טר התיכרת שסטמהשמוח
 כשלת 16)1 פגהגרר וגמי כקמרו מ"ג סי' גם)יטינס

 גטתיח טווינה כעכור הנוף כ"ת "מר הגססעמייה
 מחס דגר כס מהת"ת סי6 גס תמך )16כ1',
 נטטו מי כע71נ1 היכ ה"דט הן כי , גנטתיססיה)ה
 וולס! יטריד הטוה 5סר כן למרי ונט , תנוטוקטורה
 כי , כגוף ההח)וח ימס ממוט יסור )6 נמלטהכנטור
 5)'1 1הס1קהה 5הגהס כמוח S)bn or~l איודפסו

ויאסר
 נחסראוצר

 . חכלחץ אין עד קרוש קדוש קרוש 'שעיהו שסע בןועל
otutt))'פל '1טי ס' 6ת ו6י6י פ11.ס1 סמנך מות גמ"ח ו 
 קדוט קד1ט וקמר (ס 6) 1ס 1קר6 פד וכו' 1וט6 רםנס6
 מישל סמן שפי ר') , חג)יח 6ין פז וגו' קדו: וטמע .קד1ט
)גסיי

~)DD 
 ג6')1 מיי , קדו" קדט קזזי ע11 כיהד וכוס

 ופרופט נקד: י') 16 . קרות קרום קדוט סי 6ין פימזפ
 משתש.גהו : ספין וט גי15ר ר') . והפעם : תנית)גסתי

nDIWaטוין כסן קד1סס :פנן נמו ר') . העם מטומאות 
 011 , הגסמיס ממקוי 1מ1גן) רה1ק יחגין ה61 גן ,הט1מ6ס
 סקת'ט עמ6 5'ם גי ,רמיהי כי לי 16י וקומר 6ה":6פר
 ו') , ,1טג 16גי כיתים טמ6 עס 1גת1ןענגי

 קרון 6י"
 %ס גוי מוסני פס ויהר 6101 יסר) נפלס 1;1גופרימר
 בגידו טסני,ח 6ף ר') . בגורו ישכון אשר : סנ1סיסוסוכי

 מג) רמוק ס61 טג'1 , ה,ס ס:פ) פלס 6) מנפחוסטנהחו
 6)'סס מ)ה:ה11תרמ1ק

~tss 
 על אותו ראה ובן : דגר

 ר1ממ1ח 6ג) מקוס יוממות )ומר רופס טעינו . ונשא רםכסא
 : קזוס גמ"ח קגו1וס . בקדוש ומנוי, : והמוכנססמפט
 סנוף דמום 1)6 גו5 )6 הקיוו . .תגשם לא אשרהרוחני

 nDD דבר גו יתלה ולא : :יחגסס ו6'6 1מקיס טווי1)6
 גט1ס 16ח1 )ת6י סטר :6י גימר . בגשמיםשיתלה

 ייאטר : כגוף מסיני יט.נוסו 1)6 סגוף מה61ייהלי

 16מל נורו המ1קריס ונילי . '"נ סי' סוף 3המיסי רכלו עיט הנפט הקמח quo כהוה ימועך 1)6כקרננו
 )tt1DS~l 6 המומר הו5 המסטרי והרכי הטרטי1ה סכה כי טמעה 51תס ירעה 5תה כי . ה5)וסי1חלנססות תספרי רכוי )הכמץ )גו יתכן , הר5ס1ן מסטה ") )סוג 3הטח1קקה התות 5מר )וסט 5סר הוה רימסגי

 ע"ס מהן הקמח "'ן כי , ה))1 כופט1ח טוה 5יווו ו,ה ועפו), ע"ה דרך 5ט כי נננן)יס הרטייט1ער
 , כקמור eo'Sh )החמור המנרוה להן העננה )הן מגוס1חיהן נטרדות היחס ~DD כ5מרו1 5ך ,)מגרחס
 כן נס ומ,ה . ההספרי הרנני 3הן יטפס וככן 3טע), ההחמכרוח 3מק1ס )הן הוnbrn 5 המסוקה ימסהוה
 )חט1כ וקין . 1ועיס נהמו מביכ עגעי וכר הו5 ה"זס גוף OD הנטט מכנר סהרי , החמיה ענין )הכריחרגו
 ממוכרח היותה כה יבדק ו5ס , הטמיס רקיע סני ע) כהכרם )מקותה מ11 הלכן כעמיזח הכרם נו סוסגוה
 נטרד ע,ס הי" סהנפס מוג סי' כסלטי סוכר מה כעיניך 'קטה 61) . ,6יס התהיה כלמהות )הימיןומ"כ) tpmn 5"כ , )ע"ס 'חמ"ד )5 ההכרח , ההערם נו ע) 06 כי וטרימ היותה כס יריק )6 ; טגעהמנד

 טסן וה ע) )הס,כ ים ומנס כי , גסמייס והמ)5כ,ס נטמיח כפחי טהגסט ולמר חיך , כממכיסמהגוף
 זכרו היה כי נקמר 16 . 1הר1ה:י1ת הזקוה מ)7 כמ)5גיס דגרו היה העכרה זרך רק זן תכ) ,ודקהדמיו1
 "הר הוסט עמידה במוסח "1)1 סנה3רר וכמי ג5מר1 (trb 5ח נטcol 6 "סר הסי)וסוסיס זעה ע)טס
 המוטת ") ורמו , וכו' גסמ'ח ס5'נגה כעכר הנוףשוח

~)re 
 טס קמרו tlob כי '"3, סימן כממ'ט' כטמס

 המ"כ'ס כה51ר' מח51ר כעלמו עומז ערס טהה'ה eh נסקר 1)6 5מר1 עד וכו' הנפט עומוחוממ1טת'
 המוג ס'ה'ה דגר ס) 1כ))ו , 3"מר1 עגמו כבסון עמנו 'יכר טסם ב"ו ס" נסנ' עגמו הוה הקטון )וסמנ'וו 5)" . ע"כ , וכו' 5)'1 )ר'כה וט5'ווה מהנוף הוסט הפרז ע) הר1,5ח ומן 5מר , וכו' e"nShnוענת'ס

 גהס ט51מר , ewh)nn 4ש קר31 נפרד עלט ה'5 5סר המזנרח הנט" הנהנה (Sup ומזומן מחוקןג)1
 טחהיה רהוקה ו)" הי" nhip1 )5 כי קומר )הטוב ארד ואפן . ע"כ , "יח1כי י5 כטרף עס הירהבןזי
 כר6ט1ן ודבריו , המ)6כיס 15, המנכר הגסמיוה מעין רומני דק גסס כעגת המנר זעח עג ס5יסגטט
 הרהיכו:י הס , טפס כמכונר בטלמון וכדלח , וכו' כלמח ה5דס ה'6 המדברת  סהנטט נכמרו מ"פסימן
 הי" 01ho טגטם הטומר בטבעון דעת )פי סהרי , מסמרים nhr כיעחו (Dl)p :מ,גננתי

 נ"תחג הערס כ)
וטין
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מאמרמפרפ2
הכווי רביי

 דבקות זרעו, כהטון ואחריו בו הדבק האלהי לענין כנוי ישראל קדוש-יאסר
 אלהי שיאמר שירצה מי לכל סותר ואין . נגיעה דביקות לא , והנהנהמחשבה
 אפ כי אותו יאמר לא האטת דרך על אך , הקבלה בדרך העברה דרך אלאוקדושי
 ה' פני את נא חל לנביא אסרו כן ועל , האלהי הענין בו שידבק חסיד אונביא

 העם, מן המלך ערך האומות מן ערכם שיהיה הזאת כאומה היתה והכונהאלהיך.

 ממר"מר
 ס) 'ihx קדש פעמים סרגם גמקר5 שמי . ישראלקישט
 סוס 1 טלין ריחני רכר סו5 קיוצת טעוין  ציוח עטמס",
 קרו(חו וסרי 'hlr( קדו( יקמר 51ין סגטמיס, 6) ויהדסדמוין

 האלה* לענין כנוי : 5דס כגי ססס סנסמיס 6למתימנת
 5גיוו גיטקג סדגקס שסיח )(סט ;11י ~oc וט . בוהדבק
 )'(טיס 'טקג קדוט 06 וסקן'(ו ט61מר 1;מ1 '(ר6,,סוקי5
 קרבתו ,דגקם 61')ן וממת . זרעו It~ra ואחריו :ג'ט(
 דבקוה : (מו ט) י"ר6) וקרקס וסם ורטט סרס גולגגו'

 רן) ממנגס, יגק1ת רק 6ימ ים 451. . והנהגהטחשבה
 )גיעס, ',נ"י )6 מהוי גזנו וקוקס גנגס וק יחנן )6 (סג. . נגיעה רבקות לא : טוב גררך לסדריכם מרטיתססגתס
 מרק דגוק בו '1Dh 1)6 גמקוס ותפס 6י,ו סרוהני פתוסגי
 טסן מקמל , 'מיי גלשן וקיום' 6)ס' שקמי מוחי 6'ןי') . וגו' וקדושי אלהי שיאסר וגו' מותר ואין : מנק6)

 יתען ל6 ולכן , וס;סנס ממרכס 3טגין רק לאיריססדכריס
 לגרו ס)5 גדרן שמו מ,סינ ית' טס(ס מ' יק 1016טיעמו
 וס61 3ו דבק טס' ס5ות 011 , ססגט תקרי מב) 15תוושמר
 וט יקמרו )5 5דס גר' ט5ר 5מ1ס . מ1()ג מסיי 116ני6
 מ6נו0',ו (קג)וו גדרן נזומר , כקנזס גדרן סעגרס דרןרק

 מגדד ס61 י;% ועמסן , י(י5) גוי ג;)) וינק 6)כי,ונסו6
 סימר )6 , נניח גוציותנו 6ף כטנע ומסידסתסרגס
 לנביא אמרו כן ועל : (W1D גו יגקק 1סנסנת1כמח(נחו

 Sh ירגסס ("מר י'ג( )מ'6 . אלוהיך ה' מני את נאהל
 וגזמת 5)י. 'די והסוג 1נו, ,6 0) מיסודם סנ6ot~iho 6'ס
 וג1ן6י סיס טנ)יס ט1גד ירגטס גי נך ג) ר6,ס וטסכין
 יכיס 6ך . הסיך ס' פני 6ח ,6 ה, ,1ג"6 (יקמר ,פיךמסיס
 וכס , ס1גיolun~ 6 6) טטינה יסורס מל מהוקיס גדועןיהר
 גמור (,דיק ח1קיס ט6(י)ו מיי , קטייך ס' יקמט 15)יוקמר
 מס' , 6)סו;1 ס' 6מי 1)6 )ניו )וגין ס5)ס,מ יימיסיס
 באוטח היתה והכוונה : לגרו ht))o מדלגם סי6טחת
 גגי PDJ )נזו סנגל (מוזנח גמז גי ו') . וט'הגאת
  מו"גחת תעומס ט;)) ציוח עס , ית' ססגח0ו 6מו  מיהוספי
 6ומ1ת ט6ר נטרן סלאמס ג)) מדרגת גן ימו , יפגיןמ106
 קיטס שמל ;ן וי3 , גימוי 6),הס ס(גמת1 טמינתסט)ס
~,Shat'סעו)ס גני ;) ט) מרחפת טלו וימועח :כטגתח, מנס : 
 5הר ,ת(;0 ס15מס סס,)מ0 גמו גי . העם מי הסלךעיך

כסו
 ההורהקול

 6כ) מתגו חקק הגוף%'1
 gwnn גו "סר כ"י סו"

 מורכב הפס גי טסטר "ריססו גזעח )" ,סנטן
 ומטומר הנורה b'o1מוטט

 וסו"
 יונף גדכוח נסס רעוף,

 סכ0כ וכמו , גנוחי דק סמיכלח הגטט מקמר כו8סר
 ן נוטים כני )6דס )ו יס כ' מיל")ךו)"נ"והטירקו

 דלך כעני קלטורו 5טל וכסיר מהי conהאהד
 ממיתיי, פרככאפסון

 והו"
 סמפט גתייס  חסיפסו יטר

 הו" והיזהר , נתלעי טיס 3ליר.מרגרה
 % תעותך

 פלר3טס מולכנ נסר !עסי סגר"ס וכוי ,ססלסר
 , מהגר גיח יתר כס "0 והנס . וכו'סיסידוח
 ID'D P~D 3ר"מין רן "סר והותר קל דיו ט~ניןראוי
 סי6 5סר סיגרת כגסס , תסגספוח תנרי"יהיוית פרופמיס tm~ht פסגספות גריפתם !י ואיךלנתרו
 )'ס ד"י0 שרסון רני דרך ע) , וכו' מפססירס
 ראיותיו כת ויפיס , יורין !סיות הוין פן לב"דיו
 כגפם פסנסמס פנרייוחיו קלס פריפיס שיתייס4ס

 רופני דק נסס בטלת סיוהס מס "סר וכו',סתרגרח
 תטמר יגספיח פן הגטי OnD חריפס עחסכצפיר
 ופיר קי מסטל,סנדלי

  לגור"
 מסק גלי "סר יחג'

 ט"תר לנס ויניורייסו. סנספוח ענעי פנל)רופפתו
 וסרר  o~P 35ל נטפיס "ינגס טסותי פ'צ סי'נס!יסי
 , כיפור כ"י סי' גטגי סוכר פס פס כפליכיספסגוף
 גפשס, פב3! אייי סהסכ! 3סתוך סי"פר פסופס

 פסגספיוח חט סל פסרתס פל לסתכ"ר כן  נסעסי
 טל דוגפי פפין חפני וק 3סס לסיותס3ט!חיסכור,
 סינן ס'1כיר פס כמונן יעלס וככן . כפג"כיספטלם
 סתהנהם  ספ!"כים גגרייס פפיס סירס טרפזכ"ס
 לסגזי לחתי ריי . סרוהגיוח סג%טוח פתהגרוחוגס
 פוליכיכו 3ס ןלך רוים ט"תס וגררך ררכיס סנייזם
 ישראל קרוש ויאסר : גרוב 3ה"ך לרעתךיוסך
 השוף הו6 . וט' זרעו בחסון ואחריו וט'כנוי
1Dbלעולם סי5 15ת יטר5ל גגי  וסין ימוסך סגו 

 3%ה% יסרן! פל , בו וניבק ו"פר . !מעליכפו1כר

% 1ע" מ:ן"ןיעשנ[21ן' טן:1ם2  %ם 
 "]'צ עיו'""%ן::::ו,:ןיב,שלג:ש4בןיעע,ןן

 .למ~(1~12לעצ:,"מבי"ג,,מ,:
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 83 רבהכוזרי רביעימאמרספר

 באל"ף הנכתב אדני אבל . אלהיכם ה' אני קדוש כי תהיו קדושים שאטרנמו
 4ל שירמזו יש כי , צד מבלתי לצד הוא הומו .כי , אליו כרמז הש יו"ד ח"ן~"ת

 יהודהקול
 כ6ל ה41) קרוס מקח כי16ר ע) עומד שרט .לכ'
 ערת )העזות הכונה היתה כי , ההיו ק7יי0ענין
 אבל : 0גו)פ עט ע) הקונה המיך  לפרו ישתותע)

 חס כיפי . וכו' דל"ת באל"ף הנכתבאדני
 ה75וניס ס5י1נ' נקמרו כסמיכות ה,ה הסס שיןniPDS ס3י~

 עמנו )זכר 3נו6ו עהה הן , ה6)היס מהי כמוכ1"
 עס )מ37ר כתוי רק סתיכ1ח 3)6 "1ר6הו מסרטע)

 לעכור כ; טימר 16 . וכו' 5נ) 6מר , היאךהנעל
 כסקל ;היה )6 כמוהו 5סר הוה גסס טנהח7קפוט
 יוס)ס )6 הסמור יחר כי וגה . הנס סך ט,גרבטיוח
rneo(61"1 ה"6 'ו"7 שככי כטס 6) ייס ע 

~UO 5מף 3סס סנו)ס סו6 רק , )מעקה המו,כרהזויע 
 הר1מגי1ת )וריח !ע1תח סנ3י6יס יהוססו גו 5טרדלח

 6) הרש ~oSpn י7ס וע) , נהסגתס )הסהנראה
 חמרו 5' סי' סוכר וכמו , סם ה,ורמ המהיהניזון
 , נמתח 5)'1 רמו, ;71ע ה61 ה"5 י!"7 טסכי

 יתכן )5 זה nSlr הטמוח כ) o)nh . סמהוכנ15ר;1
 מ,7 רק ע)מ0 מ;7 מיומן זכר )טוס הרם,בהם
 יין גטס הורמו ההוט הנודע 5ן כונתו,מזי

 7b(ff' 5כ) 5מר כן ע) . כלמור 5ז?י ע"י ה"6ו6ק ה""
 . וכו' 5)יו כרמו הו5 יו"ד נולן 7)"ח 53)"ףה:כתנ
 טוה וכדיגו , המיכר הכגוי ג5 )כדו הסס סנהר")
 , )עותחו 1מה;ק6 6)'1 רותו תמו), י1סכ והוך )עדוה'

 הרמיזם וטעה 5)היf)Sn .0 הו6 "הה 181מרמטנה
 , הסתרס דרך הו5 גמקוס מוגכ) ה3)ח' יהכ'היו
 והגונס . וא' צר סבלתי לצד הוא הרכז כיווט

הדברים
 נהמראוצר

 , %ל % י4,;ם ותיש מ0ש ייגש איושש
 מים פגי וימ'ם , כ16מכ )כ)) מלפט והרע סעיג ייווט)
 ~onk ט;6מר וגטנין , 'ע,1 'ה19ן 5סר 6! ס' גין מקן)ג

 ג6סגח י0ד5) גס5 ע) )ה0ן גן מין 5טר וגו' גייןסמקן
 הקו* ף5ומיח ס,)הח גן נמו , י'( )טס )סו)ס '~Shl 5חס'

 יוק , (tch(o גהנ0ס יחג' סטנמהו המקג)'ס י:ר5)ג0,)הת
 ג4ויס וסיס יגפרו tu(to גוי )ג)) מיטוט סס,5הטס
 וגון מגויס ג) פיו 1;סר1 1נ1' ס' ניס סר יטיס ;טןשמיס

 נ' fih'1 קדושש : ג'( )יטטיס ינו' ממיס גין gcc1תקמר
 כי , ;פטוחס יסמרו טהמס ר') . אלהיכם ה' אג'קרוש
 0ן מוגבר יורטני שקרויה גמו 8)סיגס ס' 6;יקדום

 ט)'גש והטנמחי סמי ק1י6 60;י , onh חסיו גןסנימייס
 הנכוות אדניי אבל : נסורס גס;מס o)'t)h ס'ם5;י

 כוחש "ס טמן גיח וסט . ס"מימ חנט מור . וגו'גאל"ף
 P(r )ג6ר מסי DfiDI . יגייס ו,גקג 6דנ'י ;קר5 ססי5ג'ס
 חו4 וטw~hi 6 מקטון hmt , י)'ח ג5)'4 ה;גסג 6י;"טס

  י'ו ס115ן סרי גתו , סיויטס גסי סמד,מו 6ד1ן פסס1;;1ר
 נל6ש 5ן , גמו1גו סנט סס 6ים סיויטס ס' טריו פסי!ומס

 ספ גמי טקט טס 5יע . אליו כרמז הוא : סע,ס טס ט!גמרם,
 , דור ג) גמסדו בפסיג 6)י;1 סמוססט לדווחו ימו רק ,סרס
 נקרש והגן , הד?' גסס ;קרumh 6 כמנסיג ס"סוהגס
 זן )ס1פט'ס מדל גי ניו ויקמר גמו ,ה, גיס גן גסמנן

 ימיון 6100 ל') . צר מבלתי לצד הוא הרמז כי :ט'ו(
 לדלי טס שריס :6;מ;י ו6ף , 6מר מפן דמיין וקינו 6הזגנז
 יום כי : 15ח1 סמטפיט ססי5 )גמ רמו רק קינו סמקנ))גם

שירטנו

 , ר)"0 63)"ף 76;"י 63מרו התסיג יחנטtnmp)1 6 , לתנעי טום גני יה' מלחו תונהג הסול והרכר ,המסיג
 5סר ית' הכורך 5) )רמח ייו ע) מתעליה כתהו סחה5 רק ו ה;גר6 ההוך הדגר 6) מנתהו חכ)יח סיהיה)5
 6)סי עסיכר הדגור יהיה כקטר ג6תלו, לח"כ סיורם וכמו , הענרה דרך )מטכן ההוך סמק1ס )1יוחס

 טיבנ! תם % ורותו , מוסקי 5חס הרוגי קומר הו" כליפו יו"ר )1, ר!"ח 63)"ף קרניי יקמר 6)יוטרננווי0
 סיפ והב)) . סמה יעויין כ"מ פרק כ' מקמר העקרים כע) כחג זה ומעין . ע"כ , וכו' העגלה דרךכמקוס
 5) הרמו הו6 והמני , )קר5חו ה;גכ הננר6 ההוך הנכר מו) Sb מכוין נהי1ח1 ה5ה7 . רמוים מיני קניכ5ן

 ( 3קר3ו הטוכן הלזהיהניזון

 1ה1"
 ומום)י קדומי קמרו ייימס 61)י1 , וכפוח העסיס כ) 5)יו כי הרתו עיקר

 הנגל היה "ג) . והם מגיזה ומטטרון )5יץ )673 7נר ע)י1 תקב) or היה 6מר 153פ; כי , הקמח)פי
 כבוד נקר5 מס גמדות 'חגרך סתו ר51'ס טסיו !מטקס וכקמרו , eo'!b נרסס ה' גי !שיטיס רטיההי61
 ת6!פ עתם ססוכהו )הס O'b1 מסיס תפס וט ודיוח הקפח ob~nt והמונס DSS1 וענן 61ט ימ!כההוטכ')ה
 SJD3 יטרם) גונח כי י"1 סימן כריטון וגל 3,ס וככ'ו!6 . וכו' ס' טקר6והו וים , ה' כגוי 15תווקור5יס
 )סט סיעד !תה במיס יטר"י 3)י פסע קוה והקריס , )סמיס ג1;חס החנטך טמרו כדי t'Sh )הקבי)היהה
 ס5פ ועמוד סטנן עמוד מקג'!יס ה'1 כקטר ויקגי!יהו 5ו0י ט.ר5ו ~e'ah מ5ח ענין ,סס סערידמטה
 קמרו עי , וכו' )לזהים נכמו ומטתמ1יס 16ח1 ומג7י)יO'StJpN 0 5)י1 מגיט'ס היו 5סר , ממגריס5,3הס
 וכקטר , וכו' Dn'oih (olbie כהיסטרו 5)יו )הקכי) )הס מו"מ סיהיה וכו' ;נדו יכנו מורגם ;ע3יהכקטו
5נהפ

~taw 
 076 רנון olpn 6(1 מטי t'oSbo עממן הי5 6ת:ס סספעהו 'O'DT1 סטו דגר 31כ) כממיס

 מנס מכ"י ורמונט גי07 מעטו מה ע) tnSh ענין וסיממו ע)יהס נ"סר 6סר כניגר היתה onhDnl , ט3עוג6
t'rihn'זה ומעין . ע"כ , 1ט b~rn רופ מוסרן ירותיי סרס  ינפם  ין  יהיליירוס גימרו ר' מיתן גסני 
 , סיע הר ע) ה' וירט גמו , נ)ג7 ה' העגרס ע"ד 1;קר6וח ס', ככוד ה;קר"1ח הרוהנ'1ה הנור1ח ,הקלס
ק. ויתגדל , טי53 כמו ג6וחי0 מסריס נרי הקוככ ,ה ע) סוננת הי6 הותה עד הלת התסקל ג) והנהע"כ.
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הכוזרי רביעיכנשמרכמפר4פ
 ויאסרו השכל אל ירמזו כאשר , ראשון שמוש לו המשמשים סאתו הנפעליםהדברים
 מה אל באסת רמז ואין , הלזה השכל או הזה השכל ויאסרו במוח, או בלבשהוא
 הוא ההוא, השמוש לשכל טשסשים האיברים שכל פי על ואף , במקום ננבלשאיננז
 אל רוסזים כן . שסה שהשכל אליהם רומזים הראשונים וכליו , המוח או הלבבמצוע
 אמצעיות אחרות סכות מבלתי נרידא בחפצו טשטש כלי שהוא ספני ,השמים

 נחמראוצר
 וגו'. לו המשמשים טאחו הנפעלים הרבויים אלשירמזו
 טס ט) יגר גסוס ספוע) מגח ('קרCIO whin 6 גדמכןר')
 . ראשון שמוש : ממזו סנפם) (ס61 ס:עו)ס כמקג)סדני
 ע"ז יטת):)1 י,פע~)פ המקג) סוס הופע) (מן (מיניל')

olb~הרקבון מוסע) גין )סנרי) גדי סוס , 1)מעס ממנו 
 סגם (ס ע) סיקרון סחט) וקרץ , טמטמו סופע)יסוגין
 גה'6 מרמוים . הזח השכל ויאמרו : ס6דס ,(מסי') . השכל אל ירמזו כאשר : סם מוגג) ס61 וגדילו ,ספוט)
 מוגרי סו6 ג6')ו , ,ס וגאוןס'ד'עס

 ואינו : קאינו ומוגג)
 6ם ונר ע) )ומ, ימגן )6 "מח מקד . 1ג1' באמתרטז
 מ% 15 הריכס עני 16 י.6דס ודמיון ונתפש מוגן41ט
 ס61 סיג) (ס51 כ5דס שמה 61')1 , מניסו מקוססנגרך
 והמקרס , הנסמ'ס ממקר' מקרס גרוס שנג'ס 51'6יומנע
 (h~a 61'11 , מוסים 1hr1 גר16ה וצ'ט , הגספיס מקרסחו6
 טס ריי . וגו' האברים שכל אע.פ : סטגרס ילן יקכן

 . הלב במצוע : ס(;! 6ת מ(מ:'ס ס6נר'ם ג, (גסס'ו0
 סג4ס זג עג'ן . וכו' הראשונים ונלא : הרגג6מנע,ס
 יט , ס:,)1סוטיס דעות )ט, סמום 16 ס% (טססי~מ,ס

 גיס ע)ייס יימרס , גמ1מ 1י'6 ג)ג o)irn (ס,סתסקמרו
 גטנין . השמים אל רוטז'ם כן : וגו' ),ס כד"ת קמיוסג)
 ותמי (הטפיס 6ף גטע'ס ")סיס נקפי שמע יתגרוגנויו
 הו6 כהעמיס מפני ~רק , גסות D~C יכ)נפסו )6נשמיט
 aea~ : סספ) עורס 6) כסעורות 'ירו :ממם ~l'rhlסנוט)
 סגוסוס סס מסמים . גרידא בחפצו טשמש כליומחוא

סר6סוגיס

ביניתה
 יהודהקול

 וינין י0ר6ס ידו ע) 6טר ס,ס סתגוע ט6) תועתו)ך
 f)b סס שכרס רומויס הגגי6יי היו toShn,העגין
 , nSv )6 ית' 6)יו fn~o תסענה הים ממנו "סרדו"ח
 הלך הקף יגסס גי , מקומו עוקמו 61ין עולס ס)משמו הו" מהרי , )ו ה4)ה ונגדר גנב) טס הגסוכ6')ו
 דרך 6)'1 טורמו 6)6 . תקום יקיטה1 ו6יך ממנו)ו

 מסמס כב' 11DO(V 0ה61 הזכר )הרה כנמור,העכרה
 מהו . ני;יסס כמנעיה מכוח מסחי הכד 'ח'כמטנו
 6ין הינתח )סי כי , המתיון ככפף , כרמו קמרוענין
 מטך ועם" טרדתך וגתו כמקוס, יונכ) ט)6 )מסראו

 והנר1ר , הקן 6ח )סכר נ4חיס 3מט)'סהכי16ר
 רוומ6 ותתעב )וכמרונה. טי0יס סמלך מט)טגסס
 )עגור סרקי 5)6 , סהקדמנו 0וה הב)) ע"יטמעח6
 מהכר מדעת ירדה והכה . ונוכנס גכררס פרטיועב
 מטע ידי ע, י0כ' 6)יו רומו D"S7 6)"ף טסטהיס
 רטיה הסול הדקר והיה , )גד י0' והפנו מטסט37ך

 . למענה כמוזכר יחכ' מיננו OnD סהינור)נכי6יס
 נ613ס )מךרג0 הניט ט)6 6יס בגי גס 6וס כניונס
 תענין כ"מוג0ס גכ)1 6סר aise (6 כרמו בויהיס

 )תעלה כקמרו , ילעיס מר16ה הרייס 0הסהשיפיס
 ס' , יוחס oab~J תסס התקנ)יס העםוקרקורו
 העין כמרט 0י6 הרי הנמטכח והקכ)ה . ע"כ ,וט'
 היו ר.עס כ6 ג' וטד . כ"ס סימן כלסטון סוכרכתו

 enSt , כמתוך עוד ו',גלגו )"1 סבון גר6טון ס,כר ימו 6ו0ס תקכי)יס מהיו והסרק והעגן ס6פ עמודל61יס
 לג'ל כפטר גרי67 גהקנו תטמט כ"י היוחס כקב"ה 16 נכו"יח נידיעס קיימה "מונה )ו סגחנלל מי"נ) מכפיס סטמ,ס טנס ")6 עוד 1)6 . טיכ6 כמו )גד ית' כמטפו תטמסיס סס נס )היות וס 3סס מג'ונ'ספיו

 ורקה . הקןמו1 6טר הירך ען ")יו fn~o )לוין יחכ' )חמו מונח מיקסר ונמן olpn גכ) וס tblh)t .3סתוך
 כפתרו , סס 0ו6 0וורמ יתכרך עגמו הטנא ע) סנגי6 06 תעול היה 0מורנס כ")הי תיגר כקטר כיזלמן

 Ob'1p3 מטינו זנ6 "סר הדכה יריה כן , יה' מ"נ)1 עמס סהדכור (((othe רעה  הה61  מפלופ  טייסלמעלס
 טקדס כמו ,גרי ונס טחי זה דרך ע) b'b יו"ד טס 6) זכוין כו 6טר הו" ד"ח 6)"ף טס הנה כי ,ר,טמוח
 גחכנו גבר . 1ט' לצד הוא הרפז כי : ג6מ1ר nhs tUno 6100 ע) 0ר6ט1נה הנמחו ת1ד וזה 6',סימן
 היות מ1י העגרה דרך רק זה ph כ15מר ונעטה , גמקוס '1נ3) ט,6 מה 6) תרמו יתכן 6יך )763 נבההכית
 שירמזו יש כי כפתרו טכסו מס hwl , 0,0 כרמו ימנו מהו 6טר ibo~' 0מורנס 3"מ1עוח )הסזורח
 . וגו' השכל אל ירסוו כאשר ויקמר or ע) מסקו נט6 ה16ון 6ח ולצנר . וט' הנפעלים הרבריםאל

 גין היעוה כו הההקף גמי , במוח או בלב מסכנו ייהדו סהרי , יקרהו 610 גט הסב) "מקרהוסטנת
 מטתך דכר ע) רת, סהו6 , הלזה השכל או הזה השכל ויאמרו איו וירטו , הרוס6יס וכיןסטי)1ס1סיס

 עם סס הו" הוורה עגמו עטכן Sb הלמו יעיה וככן . והוה ה)1 מ)01 מטחי תורג3ח otpn o!notגרמוק
 נגבל שאיננו פה אל באסת רמז ואין b~r1 , טקדס חס כסי גסס כבי )סי01ו מקוס יכירגו b)bהעת

 כקרל 0ט1גן המהי הגיטן 6) טהו6 , סיכר הרמו יוכן ,ס ררך וע) . העכרה נדרך הו6 רק , וט'בפקום
o~nsvoהנס וסרט) . טיכ6 וגתו כאתור סענרס דרך וסכ) לקטון טמוט )ו המסתטיס יח' מקהו סנטעייס 
 טסס יקראו הדגוריס כי ייענו סהוסיס תדרך כקמרו , )ר6סיחה TnD כר6סיח ט' סר6כ"ע כו יתטו)מסו)
 היות נעכור , גוף 6';)ה והיל נוף וה,כ , )כ 0קר6 הע)יונס 60דס נחמה וכן , י61ו סתמנה טיר316עג1ר
 ד,: 111,יח רח,יז רעיי יייזיז ". ידח 11. 4ף,יי י"חאף וויולן ומ4 רי יריו האחיח א4ירחיות כן : ע"כ , כו (b~p רנווו סוטי המשכיס כיד ה' מעטה כ, היזח וגענור , !ה הרענונה התרגנתכזג
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 85יגהכוזרי רבידמאטרמפר

 סבות בטצוע משמשים כלים שהם מפני , מהמורכבות דבר אל רומזין ואין ,ביניהט
 "ואמר . הסבות סכת שהוא יתברך אליו משתלשליםאחרות

 היושבי ויאמר( )ג""
 "שאסר ויש , כשסים האלהים כי ,בשטים

 )ג""
 יראת, העברה דרך על( שיאמר

 , הענן ועמוד האש עמוד אל רומזים וכן . ירוחמו השמים ומן , שטים ירא ,שמים
 , לבד בחפצו טשטש ההוא העמוד כי , שטה האלהים כי ואומרים , נכחווטשתחוים
 אוכלת אש אל וכן . אהה.ת סמבות באויר הנקרים והאשים העננים כשאריאיננו
 ותחת , האצילים ראוה אשר הרוחנית הצורה ואל , העם המון ראוה אשר ההרבראש
 הברית ארון אל רומזים וכן . ישראל אלהי אותה וקראו , הספיר לכנת כמעשהרגליו

 , בלעדיו והעדרם , בהמצאו הפלאות הראות בעבור , הארץ כל אדון עליוואומרים

 שרוטזים ויש . הנפש והיא זולתם בו שהראות והדבר , רואות העינים קראובאש-
אל

 יהורהקול
 יט', בשמים היושבי ויאמר כך "מר bffrt ,"מאי
 Sul'n מס Sb מרמו,זהכ1:ס

~cipn) 
 . הפסרס דרך

 הענין 6) )רמח נ1', שמים יראת 6מר1 מ11ונדורה
 גסוס ננכ) "י;;Obl 1 ן כקמור כרס הונקהלזהי
 ט)6 ומס . סעגרס ירך סב) רק סימת )פימקוס
 כלמיס, וכשסיט כטמיס הי1טכי "1) העגרה ירךוכר

 כמקוס סיוגכ) מה ") סר1מ, זה "הר יזכירגענמ1 סו" טהרי , סענרה דרך מכ)) )סוני6ס ען עמס3"
 "כ) , 1ג1' כסמים הי1טכי שמר כמו העגרהזרך
 'תילם העגרס סם )ה"" טתיס ירקח 6)ג ,סכרכיל
 1הי6 , סתיס כיס ע"מ, ית' ה") טמעגיס מהט,7

 רכה ממיץ סמ),1ה כה ממץ 5סר )בניחהלהרס
 היוחס ,;)ס "מה מקת "מגה "ך . nn~lpo מן~הר
 טוה ", סימן ,לרגו וככר . pbD~ גפי העכלת דלךע)
 דעהו הירח D? רפיה ססמויק1 המקמות מן"הד
 כמהסגמ "oDbS ג"מ)עוח ממטעעיס הטמ.ססטין

 . 1ט' האש עטור אל רומזים וכן :הפי)וסו"יס
 אש אל וכן : r~S סימן כר6ט1ן גי16רו הדסככר

 ואל : ריס ~clrnl היו סגן ר") . וכו'אוכלת
 הגסס מן המ1טיירח הי6 . וכו' הרוחניתהצורה
 הוקר"הר1מנ'

 סי' כטסי סוער עמו , הקוט רוה "1)1
 הראות בעבור : סיג" כמס וגרנו 1,כ1רד'

 שמר העקרים כע) כמג . 1ט' בהמצאוהפלאות
 טכינס טסיחה 1ס)וח1ח ה6ר1ן מנד כי , י"6 סרקג'

 גינון כדמות הססי הרוה מחהטך ה,ס ע)יססזורהה
 the))o' הרוה טורס וסיס המחומסךסטמס

 הקיט .ע,
 וכררן ):ו קדס וכגר . עיט , וכו' הכס כוההמנץ
 רואות העינים קראו כאשר : ס"ס סי' כסקסיזה

וכו'

 נחסדאוצר
D')tChl~ס' מען וק גסס ספוט)'ס גוסה ממס )מטקס ס5.ן 

 : וגהרן ג(מ'ס עסס ס' ממן 5(י כ) הוטמר ומס ג)גייס'
 גטי )ימס וומו'ס 6'ן . מהמויכבות רכר אל רוסז'םואין
o~a'סהק ה:מ,5 יס1ד,ה מלרננה מ1וכג ג41 (1ס 6) ימנ 
 סבות במצוע משמשים כלום שהם מפני :שמיס
 מטס )מטה :רמח סג1ח פסס ים סרס המור;נ.ס .אחרות
 : יהניך 146 פסח)(),ס וגויס ט)י1ויס יהר נדפיסבסס

 סטי, ס) ג;ח1ג ולמר וט זרן ע) . בשטים היושביואומר
 יט'גס )s~cntn 1 סוס , נעמיס סיוסגי טי:' 6ח (tnhrאין
 שינס ה51ר )ו )יחס 5'ן כלמס ומנד , ס;גיס ונך ע)שמיס
 ממגי 61;י)1 נגוס מע) גג1ס יסנכרן סס51 , ג"מיס גי46

 סנוף סס ססטמיס מקד ורק , נגודו מגס 5יס et1tthמעלס
 ;גיוס 6)'סס olcnln געיוינו שיגיס י6:ה;1סד6;1ן
 גטמיס ס5)סים נחיג ס"ס וט'ו . בשמים אלה.ם כי :כגוזו
 טור . וכו' שאמר סי ויש : ס'( )קסתה סתרן ע)61הס
 ירוכס ס' )ירקה (גצו Ym גרגרי רמוקס יוהר ס:5)ס1מ51
 : מטפיס מן ס:ר6ס ס' פ1ל6 סי') , ס)יגס :מיס מורע1.ס. 6גוח מפרקי גפ'6 גמש , המיס יר5 וקרץ ס' וסייףטפס,
 ,מן גדיגס מטקסס נ( )י4 גיגמ1ח . ירוחמו השמיםוטן

 פתי ג)גז ס('י גהר; . ברבר בחפצו : יי1ממ1סקמיס
 . עננים  כשאר ואיננו : ספי וגין גינו 6מ,טוחסגות
 6טר סמ,י6וח Dn(P עו)יס טסט סמטה נסריק הלרן מןסע1)יס
 סר6;וניס, דמו ג6טר , מסמי מוס ג,ירוף וס5ויר סרס)יסנן

 גג) ;יט lcino גה )וט טז 1רפ יוחי סיקיקו1כ5מל1ניס
 , סקדמוניס סטרוסו )5 מדק יגר ונס , וט "ת וט כמקוןגוף
 סקלוגיס ס6תרוו'ס ססמ1י6ו סיקליס מסיגליס 5מרוסול
 ג5ן 5ין ס5ד )סטיית מגס (ס יטיס 6'ן וימרס , זה)ומסו
 ס6ט 1ס יגמז . באויר הנקרש והאשים : גי15רומקוס
 יסוף סמ,י16ה, מסנט (ס נגס גוויל, מהמסג ונעמיססירוס
 מת)סגיס ומס סכין מן o~)tPt שיית מקקי מאייקרס
 ph 66 נ) (6) , מדגר ;עם )טנעייס ו;:1דס מעמסגביר
 וס6" סרנן 6ג) ס', כגיד)יהס

 פתם 6) גמדגר יעז 6(ר
 בראש אוכלת אש אל וכן : המקיבות עגע 1ג,י י;1ד1חרגטס
 הצורה ואל : יסרך) גוי )עיי סטר גר6( 16ג)ת ג6( ס'נגוד
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הכרזתי רביעימאמרמכר28
 "ככלים הם כי , החסידים והחכמים הנביאיםאל

 לושז וכראשונים הכלים( )ג""
 . ידיהם על המופתים ויראו , מאומה טדברו ימרו ולא בחפצו סשתסשים ,האלחים
 מן מורכב תואר , האלהים איש שיקראוהו הזאת כטעלה שהוא למי והדין ,חכמים תלמידי לרבות תירא אלהיך ה' את לברכה זכרונם רבותינו אסרו הזה הרמזובכסו

 איהי. דבר עם הדבור יהיה וכאשר . האיהי האנוש אסר כאילו , והאלהותהאנושות
 אתיש אדוני אוסר הוא כאילו , יו"ד ט"ן דל"ת באל"ף אדני יאמר , אליושרומזים
 , בשטים היושבי שאסר כמו , העברה דרך במקום שיונבל מה על ורומז .פושלי

 יהחיהקול נחסדאתר
 ולין ו)יהוס מט1רוה מגוום טעמו מקר כטין גי , גן(מוו
 יימ1הס טופ( גרניט ידם סט) געי מס ורק , ט,תס מעדרסיס
 . בו שהראות והדבר : הסרגג1ת כ! :ג'כ ;:ec 0מ1הגמ,ופ
 סו" נקמח יו"כ hmc כסיןר')

 גזעט (ורקס ו;מ1 , הופ(
eh"( שנו מנס סויטת וגר ") "דם יחסון Dht1 1015 
 )חכמי ;הג5ר וגגן . 6הי עוין Sh נפויס סמח:גהומפזי
mhl~טקר16 וגמז , קנופיס גמופ0יס פורנס 0ן6'ס מ10ת 
 גן גמז , מנעץ 0ל6'ס שין (ט'י געגור ר61ס סטין06
 ס,סיס O'D'Jt ידו (ס! גענור סקרן ;ן 6ד1ן סהרון,קר6
 ר') . הנביאים אל שרומזים ויש : ממו מ1נכג6010רן
 טרמו ע) ונונתם twl~)h גסס כן גס סוגי5יס טקורין'ס

 וכמסיייס oth1)n וכו'. הראשונים ככלים הם כי :סנגר
 טגט1נס mhtiwt 0סויpag) 01' מ(1פגדיס o:~hסנד1)יס
 מסיסודו0 6הד טגע 5ע ס' ג;נ1ד וגק סס61 (גטגור ,ס4פ)
 פע1)תס קויוי ג) . בחפצו משתמשים : יו תפעו)גדלי
 . פאומה מדברו יסרו ולא : ס' רקן )ספ.ק וקכינס
o)thס(מיס גדמיכן לפיכן 1סס , ימ' מפל יגד גסוס טיגריס 
 ימות ג) מסודי וסיר 5הד מוין פ) 1ס1)כיס ס1גגיס6טר
 , ס' מפן גסס סר.עגיע מסעגט נעים :וט )0ס 51,ן ,עולס
 נגוד מקנביס (סס (,;ר וי:ג'5'ס כהעמיס סס ,0גזמיון

 1(מהיס סיס וכס , ס"ט) טגט1)ס גסס מסוס למנפי גלי0'
 : 1,ג6'ו otn~o ;מו ,טיס נ)' 6הד נכדר קוום יען)ט(1ח
 סיתיס עגע תחת וופלים 6יוס . .ד'הם על המופתיםויראו
 1ch ש 6ו0ס ומסיעים סעגפ ט) גו1ריס והם , 1ג6יוזג)

 מסקוס וקרון פמדס עי לחמוד סמ.ס יגס 50מר ג6')ו'ש11,
 'סוג 0'דזן ס', ע'ן תסס גמפן פוס י5ס וטס , ),מוןנגוס
 מונolnw 16 מקנס 6(ר 0(מ( וגן , יס1(פ גמפן)%16ר
 6ן 1)6 כשמיס גמעי עמי 'סו(ע t(rm , ק,ותס ע)ומששש
 לסגוד מלגגם ארמיס והפיגן . טס 1;.ונ6 , תסיס גיוס)ג6
 וט) סביון פ) גמו טויסס ו;ר8 ס' (ס h~'G ויתכןס',

 ג'ג( ליף כשסירס . וגו' תירא אלהיך ה' את :סטמיס
 מרגם סיס רע , טג10רס 05ין ג! דור: סיס סקמס1ניסמקן
 , פגע (ol~h גיוסו (יביס ססו6 כעוין סטן) יני 6תמנטען
 שנס די( , עסק) נטוי ס,6מר נברו 06 '6כ) )6 ד'מגתו

 קרטוע י"ע4 ס0עיגיס )עיגיס יר"ש olhn כי .ומ'
 כמדרגת גוס 00 כי , 3"מ0 6ו0ו שעסיסו6יגס
 0ר,רנס טש)ח ר.מו1י"0 סי" הנמס 6כ) , )נדסכמי
 6דס כני טכ)ס1ן כמו , s~no 6100 יניע 16יעטה יםןהי:%:יצש:יועןןבן כע) דבר "סר 0דכר 610 . ור6טווס ~eiP)6ור
 0"ע3. יניע יזו סע) 0כ)י ") ריקוע) "עלתח'1הס
 ו0ר6ות סומכה ו0"1ון רופס ס0עין "מרוו כי .0סי6
 SPb0 יגיע כליס llrthol ושעין ))פס, 6)6 6יגסוססמע
 סוס 0ןמיון ט"rnbl 3(( . ע"כ , נ6מ)נמתס0ה61
 עיג! "מלו ע) פיכס כמניסח טכחכ נמס 0ר6כ"עכיון

 , 0"רו,י( עו3)0 עיר 5ומריס יק , וגו' וגפפיעו))0
 יפיס )ועמס כי . ע"ע , כיל (nlSStt עורסושלסו
 0;זמס פ0"רון ר.גתוגכיקור

 כ0סה%ך סם"'ר )" געי
 ן. סירס כ) ליון כת מן י!6 6ו כי , "nbSt)ג"ט0

 בסס. חט)ס עג כמדרס כ"מ,") הג'. מורכבתואר
 נקלש ו)מע)0 ממחסהו שין ר' %ר ~ovih,6יט
 ולמעך ומממליחו ,")סיס

 זקר"
 יהיוך וכאשר : "ים

 יימסמפ 0זנר ס" . !כו' אלהי דבר עםהדבור
flen)'וק '0כ', פיו ערמו 'סיס יזו ע3 6טר 'חג 
 : וא' יורמו יטיס וט כמו וfnb !6 וממרו דבריויורו

 סנ0עש סגונס . וכו' ורומז וגף אומר הואכאילו
 ומוסני שוני גימרו סמורגס 6100 היכרמקר)
onb, סמוכן 60)0י )נילון 6ס כי ר,למ, "מחס 6'ן 
 , 6100 (olpn וננדר מונכ) סס סיס כקיקו ,כנךמ
 bto כי , ומונכן עדר כנהי 60מח )פי 0ע0ועם
 כמקס 00נדר 6טר o(ql מ6ורטח מכ) ומרומסנקיט
 וסו6: . העברה ררך צרמו ימכן 6ך . מכמס סו6נס

 36יה גרמו ס61 דו"ח q~Sh כסס סקדס נמסקמרו
 0רמ,כי

 סו"
 היושבי שאמר כמו : )י מכפי )נד

נ:שמים ס' )5ח ססג,פ וג'ון , גסותן כסוי סגור 6) סעפ)סטוי
 6ת ודרם ר.ע "נ5 מד , טפין ט1ם שיו 1)עפ1) סם" 6) וכר )דמ01 "6ין מלמר , מדריוחיו גו הזר ר,) , a1'Di הירךמסין
 סם ")ימס ),רף "י15ח יריסס ק) מופ0יס טרטרו וגרופיס וסהכמיס ס,ני6יס ס) ג1וו0ו 1פ.רס . 0'ה )רגh1'P 01 מסיךס'

 , ס5)סיס טס זנק 5'ס 1מ!ח , ס6!סיס מ;ן)י הרס( מגעיי '6יט כמו ממין פרע !(ון )ו6ש 6חד פרט (610 מווט ס6!סיס6יט כי ו') . האלה' האנוש אמר כאילו : ירסיס ו1ח גו (יט 6דס ו', . והאלהות האנושות מן סורכב תואר :8)010

 6ג) h(eto סט דנק "י11 וסוף 6י(, מ)0 רק סמין מג% anh פרע פ) ,1Dh 61עו , 5יס טסו6 1,6ט )טון הו6 6י( ו')%י
 סכרין נו;מ טמדגריס כקמל . אליו שרומוין אלהי דבר עם : 6)ס' רום נו טיט 1160( נו 1י;11וס , סיזיע0 גס'6סו6

 מורס 6ד,1ס שן גי (ס, c~tno סיגור 6) ורעמו 6יייט, ג!(11 6100 מדגר נ;ר8 . אדני יאמר : גר5סווס ס' ;גוזסמקג)
 סמרן ט) מבעיט )ס'01 יורד 0כח טמטם 1נטגור , טגד1 ע) ס6דון גיד טיט נמו ו)סיעיכ )0רט וגירו וסגה שממטוסע)

 אתה ארוני אומר הוא כאילו : ,גליו 1ג) ס:מ,ס גמו (trh1(t תפקו סמקג) סוס סט,ין 'ד' ט) 'ן;ד 6יס ג)ופקודת
 ו06ס , סס מידן ופרס ורע );) 1rcI. ע"ס תיקי ונ) ושסוג 0רע שמות 0הייס , תכנס גג) מקותן 5:ר קיווי "0ס .טושלי
 עף. 6)יו ולס( גנמל . העברה דרך נמקכם שיוגבל מה אל ורומז : הפזן גפי גוו )פסו) ונ;י)י0ט שמיס גג1)ו0ס)ג0
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 27 ידהכוזרי רביעי מאטרס8ר

 בעבור , אחד והעצם הסדות ורבד . ירושלים שוכן , הכרובים יושב , עיוןעשה
 איננו הדמיון וזה , אהד והשטש הניצוצות כהתחלפות , הטקבל הדברחתחלפות

 סבתם תושנ ולא הניצוצות ויטצאו מושגת בלחי השמש היתה אם אלא בכל,נאות
dwמקום שהוא בעכור , בכאן כדברים מעם להרחיב מביא והצורך . הראיה גררך 

 יהודהקול
 ית' ט רכויות 3)תי מוח הימס עם . וא'בשמים
 כלשון למורס סכי"ר כמו , סר5סוגס סגחחסכפי

q~g30והעצם המדות ורבו : וכנה י"5 0' נחכן י 
 ססטוע הקר יסים כשר כי לע . וט'שור

~ineo מהמ)טיס כדכריס סחערכו כפי רכש שמיסוסוס , 
 סה)ונ1ח תן סמסנימ סמרכיס מן המנין הכמטכעין

 , ר3ש טוגיס גערי )עיגיס )מס פסיו והכיס"ו "קזמ ו6כגי כזטד סמ0וחיסס סמו "סרר.כסירות
In??1nDD' כקן כההה)ק1 טונים נ1וניס כנעמס "ור( 
 6ת נקרנותו , Sb טע) ~ס Sblnt)l יעקביימר כעת  מדמיון ירך ען ככה , טטוס %ר ס6יע"ס סיום עס , סמר6ס tbinpn י;ונ,ח כמה sbולק"ן
 ר13ת וחגו;ות כמדוח )כהיריו מוכוחו כבודקוטר

 סגכי6 וכטרו"ס , כ"תמ "מ"כ טימר וכמו ,עחמ)שח
 רפס "סר מהטרוח החתיתה הנורה הגסחלחלעין
 זמ1ח יל"ס וכפטר וט' ט1פע "ו מל גדמות"וחס
  וס וכ) . וכו' כמרות )מטו3 וכנפר וכו' כ"של%
 סי,כיר פס 6101 , סמק3ל סדכר )סחה)פוסיקרס
 להרי ססו)ך סדק סגוף 0ו5 ס' וכסך נספרו ק-לנ"ר
 סנ3'6 ע) )הרקוח סירנה כעי ~PSD"1 ס")השממן
 טת)פיירוח עתר עניט קיט ד' rte כסגי גסוע'.
 מנקר" הר1ה:י סדק רעטסק

 ס11רוח , סקוס רוה
 ונוונים סוכות מר15ת כגזו ננגונה ומכס . וכו'סרומגיוח
 הדמיון וסו" , כסט "הי ענס יחנ' ויו יושורגיס
 מפד 6)ימ וקרול . 53רנוהו 1סס 1' סי' כסניתוכל
 0יוכיר וכמו , nhG טכסו יוכ) כתפר הנססדמיון
 הו5 כי כתור חה)ס 4 ידמם סטכ) כגהי;ח כיכקמרו
 חקקי וסט)) וכסוכו on)a והיק ט3מומטיססמ0ו3
 מונס סיס )"נ סימן כסגי גס . מכסס יוהרסש)ס
 ממט כי ומירוח (w(1Db o ועטכן . ממט ט)חטמיו
 ")1 )ט' מגנים גן יסוסע ר' כוון ויסה . וגו' ה'ומנן

 6יכר6. )יס פתר פיס, מד ת"ח )" )ים"מר , )5)הייט nttrnhl 3עינ6 קיסר )ו כט"מרטליטח(
)rbכחעסח רשמט( עד לפירוט יומק )סדי "וקתיס 
 מני;" )" )יס "מר כיס, "מהכי 04 "מר ,תמוג

. 
 קמי רקיימי מטמרי יהל טמס6 ומס !יס"מל
 , 3יס (h))PDh תניע 14 לפרס btO  יריךרקלריי
 כמסך כדרך וכמכהך פיל.  פכן, כ) )6קכיוה
 פלדיקורנו

 הסק"
 תפעם לזם קרוב 3תסל חפנע , זו

תענה
 נחמראוצר

 . ציון יושב : סעגרס דון otnc נמו גמקוס ספג) עזלי
 : מקוס )ו מהקר 6100 , ע'( )סי,)יס ניון יוסג הס'מרו
 )מנג'ס . 'רושלים שוכן : י'( )ט'5 . הכרוג'ם'ושב
  תיגהו 0גנו' גמו . אחד והעצם המדות ורבו :ק)'ס(
 מג) גד1) סוחר hton 0מ,ס, יוחג יקמו  פסםפניות,
  קטן ייפר יריי  ירימליפ  :ורן 'ODD1  1Dh  כבפו"מ,סופפיס
 מעיר 6חד הלק רק 60יוו ;יון יוחג יקמו וסוד , מ6דסרגם
  פפירפ סרי , כגרוגיס יוסג ט'%6ל עז מוס 11 6,1 ,יועמס
 סט) סגרוגיס סני 6100 גוס ;י מקוס לן Sh(1יייייי
 )6 חג' 6%1 , 6הד טוין סג) גי יימס ועם , סעד,ח6ר11

 מגויס 6מ1ס eht , ממדוח מרס סוס 1)6 סיטיגסמגיוסו
 , 6מי נגודו גטקס ית' סו5 טג,ו רג1ח מיוח גת5יימתו

 %0ר4! 1ס געגור ס0;1' '%;6 ממס ומיס פטפ'פ סט6סיס פפיבל  c(tch~ . המקבל הדבר התחלפות בעבור :תעיד 6הי טסות ~P(o 1)6 כמקג)יס, רגוי )עי מחרגוסוסמיוח
 . nlslrln כהתחלפות : 6תר  פילול 0'1;6 סגם טסטנגז

 ו0זומס 0,גוג'ח גמו ג0'י' גסס 6',ס דרך כ0מ0 מןס'ורדוח
 גש ווך גטגר1 'רוק 0ו'טן ו'0'ס מסנ11,'ס, 61411, לדוס 15 'רוק 5ס OIO סנ0ס )0'.ח61ר 0נ';ון '0ח;ס ,)ס

, 

 , 'ווק
 וקפ' , ופיוס נוף דין גטגר811יוס

~h1D 
 'טחנם ס,ג1כ'ס

 וזח : גמי6סו מבהנס גלחי 6מי סטמ0 וט כ) ועםסורקן,
 %מ ממט יומת itflGi 1;'6 וט . בגל נאות איננוהדטיון
 מותג 610 נס גוזמו 0ס0מט )פ' , 'חג' ממנו ס'ורדסטפע
 וקין במקג)'ס מזד גCp~ 6(t1 סיפג מנרקיס 61;הפ)מום,
ovnאם אלא : רגם גג) וגרו עימו סס;סיון מפני )טט1ח 
 סמקג)'ט גידינו סיס )" וגס . מושנה בלחי השמשהיתה
  ספ ייך יויזיס ט0מטנ1ת 0ג0יי סגוף 161ח1 , וט4סוח
 ט;ונוח י61'ס סיירו . הניצושת ויטצאו : ממת  רחוקכיס

 ססנס מס יוזטיס סיידו )6 . מבתם תושג ולא :י1רדיס
א  16 יגר  ג6ן טיס ,oth)o גזרן רק שעו 15ה מהיש
 6יוס ופעם ירוק 6ור סער לואיס ואיית ומ, סמטסיטתגס

 יפיו  ליייימ פמומ  יסים סדק 6'ן , סנוו,יס מן )1וכיסס
 סנוומפ רגוח וגפ' , עומס מגס מן ג6 סוס טייגוו'הוטג'ס
 סע )6 טס16מוס מטני גן וגסו , 0סמיס גסגות סיו0תקג)יס ויי 6הי 610 רק כן 61י;ו , סמ6יריס נוטת ירגז0,ר6'ס
 גיוס וסעקג)יס , סר6ש מרוך רק יח' כגורו מצ'כיתיורפיס
 טים גסג1ריס ממס, 00פי o~nila גירז מגיומ1רגטיס

 וט 61מי . 5מר uth~  6(6 1ג6מח סרגס מ"0יעיסג5ן
ots~1)סמ6מר מוס 6' גורמן סכי כו'ם מגדי גיסי דגייך 
  fitt)hl ומיפייו ~oto)h, יי5 יסד ירסיס כל  החייו0ה(ג1
ייפ מקוס . טענה מקום : ועפוסס טג)ס פוגנו מממסלגש

 ODD1 כי"ורו. פל  וסול טייפ פיט  פסייימ ירפס  עירי  לן הכרסס ר'סר3
~Db'9p 

קנס סיוי  פלד  דפין  טל טנמו מנ6 . וכף נאות אינה הדמיון וזה : "' כסימן כקדמנוסו כ3ר ,מינח כסס tsio מטרוח
 ס43ך"

 ס0מק osonn דמיונה (nbtno ר6וי וסיס , סטמס טקס מוטנ ט610 כמו מוסג החי יחנרך
 מוטנחהחי

 וס)"
 , )3י הנינונוח "0 כי עינינו )מרקיח מת"ס ימהו

"(1 
 כירך oh כי onJO ח1סנ

 : כסימוקו 6));ו מוטנ סטנתי יחנרך מהטרף  פפגספ  מטטע סיס זה כי , המכס ") התס,ככ מןסבר'ס
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 הסנה הוא אליו הנרטז כי ונאטין , מקום לו שאין מי מקום אל רומזים איךמענה

 משיניס אינם החושים בי , ונאמר , הצעה זה בתשוגת מציעים ואנחנו .הראשונה
 הדמיון על המלך מן טשינים ואינם , עצמיהם לא , סקריהם אם כי הטוחשיםמן

 עלירום מקבלים שהם המלך אמתת זה ואיננו , והשעורים והתבניות המראיםזולתי
 , אחר בתכשים במדינה ותראהו אחד בתכשיט במלחמה רואהו אתה אבל ,לרומסו
 בנזירת לא החוש בנזירת , המלך הוא( )ג"6 הוא כי ותאמר , אחר בתכשיפובכיתו
 , ישיש כן ואחר , זקן כן ואחר , בחור כן ואחר , נער אותו שתראה ואפשר ,השכל
 , וטשסושיו )ג"6 "ומשושיו מראיו נחלפו וכבר , חולה כן ואחר , בריא אותוותראה
 בעבור הסלך, שהוא ונזרת , הוא שהוא אומר ואתה , ומדותיו ולחותיו וססוששיו(א"6

 נחמראוצר
 לו  שאין סי מקום אל רומזים אן : עמו קרקשתטש
 דוקו( ועלס רוח,י1ת1 גקד1ט0 כגורו 0ע,ס מקמר .טקום

 , גספוגו סדנו )ג,1ס לוו נ6 מלין , olpn~ מת61רמ"י

 הנרטט כי ונאמין : ניון י1טג 15 ממיס 'ו0נ עליוטי6מי
 0גט גוס 0ורמוו וקמר ופגש . הראשונה הסבה הואאליו

~)trhlo
 ותיטעו : חיגי טפט מס שמט שמש י)5 ,
 ג6 161מר 5מת, סקדמס 06 מקד,ס סו5 . וגו'מציעים
1hlhtהנמצו o~w) סר15ט תו( כמו . החושש כי : סוס 
 סיגל מן . המוחשים טן טש.גים אינם : ודומיסןותטמע
 גמז . עצמיהם לא טקריהם אם כי : גה01 1סססוינס
 ויפיס 1ס 11)ס לו כפי פיוס גיי51ס סר5וה הו( ד'מסת5מר
 שגט 6100 סגו סמקוס רק ממנו ייגי0 )6 ס"ס , 0)מןד'מ

 י11,י, גהוק וס1מד , רנ)יס 5רנפ גט, מלוגע 5100וסהמ1וס
 סטגטיח 111רח1 עוינו טקס ו5ך , סחיהן סקיי וט ג)151)0

0סו"
 (גהומר הנקיז סמרכיג גם 1כ61 מכ1ה1 סמטמיד כעוין

 פגעג1יו ירסוק )תשית רמוי (ימס ע) 15ת1 וכמעתיד;ס51
 גג) וגן , קותו 10פט סט;) רק וט ערגי: סמו( 5'ן ,נטפס

olcino: ואינם Q'J'VQ '1;1 . סמנך י51 וט גטו5מר ד'מ 
 , (~unhl 11נ סוס ,פגור 151ה1 1יר5 15הן סקרן ;)ס10פט
 1סהגויוס '~othln 111תי ממו מרני( 11.5 גו 0ר51ס פעיןרגלי

 מרסיסו רק כמן 1ס מן מרני0.0 5'1ס כרסיס ,וס(טוריס
 ספנים שגריו סרור הג,יח . והתכנ.ות : 1)ג1.01 ",'1גון

 סמרך 0ת5מר ;סו , 1ס 6) וכ ;מוחס ערן ושהוטסוסעיויס
 גרע ימנה . והשעורים : פ,י1 נוד) נטרן ימנ מ1מ )וי0

 שהם המלך אמתת זה ואיננו : )וט ו;דומס גנדיווקרן
 סמורגט 1ס('טוי וסהמ1,ס סמר5ס כי5 ג),מר וגו'.טקבלים
 0ס ממקריס 5)1 וגי , מ);וח1 טיקג11 מקן יקרץ ס)51ת)0ס,

 ס)6 , מלהמהר ))הום )טויסס וג5 ו0יו,5 50רן ;)סכו;טי0
 1ס ג, OD1 , 1ר5ס גגה, 011 , (גמזן טופ( לק סמקן11.6

 : וגנזיו גוש ח5ו' וגן גן שמו סמון )ה"מ ר11'סג("וה,ו
 5מהח (5י,1 מלגד 010 ס510ר גימר וגו'. ר1אהו אתהאבל
 6הר גחנ('ט גמ)ממס 5101 , תמיד גו עומר 6י11כמלן
 , cino סגנה ;"י יומר . החוש בגורת המלך הואכי ותאמי : ),ס ללויס רוממן כו6 1ט;'1 , 5מר (vtr)nוגגיקו
 , 11)ה1 1)5 0מ)ן גו י)ג0 ":ר מ);1ח )ג1( רו06ג(5הס
 לק רולס ליוו וסמה , סמ)ן סו5 וט 1Dthe גוזר6תס

 : גונחו 0מ)ך נ)ג1( טי)ג( מי :5ין 10סט 0(;) ויקסמ)גו0,
 גמד ס)ג1( נגהיוה ו)5 . ו;1' נער אותו היתראהואפשר

שהוא
 תהורהקול

 כי דירו ריס מנסר וכף. טקום אל רומזיםאיך
 ה,ורמ סע~ון o(rt~t 6) 3ו ירמצ יכת 36"ףטס
 , וט' גל מכיחי %ד סו6 ה"מ, וכי נגר", שנסיניגר
 סטין מ' olpn 6) נרמל 5יך ענינו וסוקטס ,כמדובר

6
~olpn 

 הסו6 המקוס קיננו 6)י1 הכנרמז וג6מין
 ה:ורמח סר6סונס ס0נס סו6 לק המטינ !קר6חהנבג
 גמקוס סי1נכ) מס ") ורומו )מטס וכקמרו ,למס
 איו הנרם, סיט שמיס כקמח 6ס 6מנס כי ,וכו'
 36 )6 כי וכהכמין )נטוח נק) סיס , כמקוסננזר
olpnn6ך , לחוכו ס,גדר 6) 6כ) הרמו יטון עגמו 
 הסוס הרמו יטוף rf מס ע) , כ% הנקיה פס 6ין06
 חיו, )ע"ח המת"כ הנורא ס6)סי סדיר ע)החי
 'bS כן ע) . סוס כיש מעלוה )נו מביכהומבי"ס
unb~p)0מסמס ידי ע) וט )קרכ כיאור 3סרמכ 
ot~lb)חאהו אתה אבל : )מיעה nonSol 
 , מניעים הדכריס )היכן תרפס חטוט עה .וכו'

 ס)ורס הנרחרח כעין הגכי6 וכסלו6ס Ynbכצמרו
 16 מצך כדמות 6ותס ר6ס 6סר סכ,1רוחהחמימס
 ווט6 דלוח 'Ob1 וכשר וכו' דין כס6 ע) 'וט3טופס
 מסוטי כין יט גזו) תסרס כי . 1ם2זו,טיו : וגו'כטיס
 מסוסיו )כין , וככהרוחו כנערותו ימאס 6טרס6דס
 עמל סחה)ף כפי סרגסס ט י0מ)ף כי , 3מ)ך"מריס מסוסי כ, מטותיו )טרד ויתכן . ויסיסוחוכוקנותו
 מחמ)ף וקטיו סכטר רטח כי ונס , עת ")מעה
elh)חסנכן כי נס )ומר , סטנה וב)) . סניו )פי 

 וכעיזיך , )עח מעת תוויו הכיר כידך וחמטטהו13
 ע) דנוור חוכ) )6 )עורס כי חרגיפ וכידךחר5ס
 המו , המלהנס נופו מפד , המך וט הו6 כי6ודוחיו
 . ומרותיו ולחותיו : סני"ור מטך מס6 עמוטסו5
 , ישתנס ומונו ממיל, מההרף ה6ר3ע רימותיו שיכותכי

 : י' סימן כהמיטי סגר כמו . ימלכו ממדוחוחמריו
 )מעלס טמר מס ע"י וט/ רבר אשר שהואבעבור
 , שיו סרומוין גבע סם ממס 6ת7 %6 וקיןגימרו

 וגו', וקן גן וקהי וסר 15ה1 צ'רלס 4(ר ס)5 , סנוף סקי נגהות גס 5ן , גמיוגר נעמס 0מ)ן מרני( סחו(5ין
1bwot1(הוס -~DDt 5( איו ק1סהר . טראיו : ופק1דה1 גממס)הו עתה ;הו 15 ג;ה1 , מ0)ס ג;) מ);ות1 וער"ן ;0ח,ס : 
 סוק1ס )ע0 . ולחותיו : ,סר גריזתו גמו וקן גסי1ה1 סמפט כ;מ נרנ0י0 1,5ס 16הס ממיסיר 06 נוסו הקקי .ומשושיו
 פסך מ1ר16 5(ר ס51 . הוא שהוא אוסר ואתה ססויס: נטווי מבהזות סמדוס גס ומרותע. מחמסטו0:ס)מ,ס
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 29 סוהכוציי רגישמאטרפשר

 הנפש או השכל אם כי איננו ממנו וזה והזהירך, וצוך עמך דב" אשרשהוא
 , אליו רפיזה ואין נגרר בלתי עצם פסנו ההוא החלק כי התקיים וכבר ,ומנדברת
 שהיית מה מטנו וראית מת וכאשר , הסלך שהוא ונזרת אליו רמזת כברואתה
 פנים כסה על ויפעל שירצה מי יניעהו גוף אה , המלך איננו הוא כי נזרת ורואה
 מהמקרה ההפעליותבאופני

 )ג""
 רוה ישאם , באויר הנקרים כעננים , והחפץ(

 . הרוחות יפזרוהו לא אשר האלהי הענן כעמוד יהיה ו ההוא המלך נפש בחפץאם כי יפעל לא לכן קודם והיה , אחרת ותפורם רוח( )ג"6 ותקבצם , אחרתותביאם
 חסה מזהירה , ובתארה הצנה כשעור פשוט עגול אותה נראה השמש , אחרדמיון
 , פעמים ושש וששים כמאה הארץ מכדור גדול כדור הוא כי נוזר והשכל ,גחה

 וטעדבית טזרחית מתהפכות תנועות שתי מתנועעת היא אך , נחה ולא חמהושאינה

 יהודהקול
 ע"י וגס , וסוסרהו ו1,,י1 דבריו שמע מי 6Sibך

D1iDוכרס סחט) )מסיגים ס:ר5ות סר1הניוה כנ1ר1ת 

 . הכדברת הנפש או : טק07 כמס נעמיס כמסעי
 מ37רה נפה חרט הנר גכ), סכן סם מגר)פי

 התקיים וכבר : olbJn סטכ) כ) כיפולסמ1רס
 , י"3 כימן כממיסי כקמרו . וא' ההוא החלקכי

 מפיוחהכמודהי
~b)o 

 מקרס ccJ 5!1 פינס טסיך
 5טר סמד3רח נקט הזי .יטמר ו)5 6מר1 עד ,וסר

 ,hS התר ט)5 5הר , נוטו חזי סג5מר כמוכרעכן
 . ע"כ , וא' פיס יורמו 1)6 מפוייס ננדהות)
 סיתכ5ר וכמו שמית )ורם מיוחס מקני 5:!1וססעס
 סו5 . רואה שהיית מה טמנו וראית :טמס
 5ין רום כ) כי . וכו' שירצה מי יניעהו :סנוף
 נטמר מח כי )גטו 3)5ה וימי , "יכ!כ!סוכקרנו
 1)ן )ע וסיס יט!כ)סו מו)15 כ) וסיס  יוכוימטו"מ
 מן ייינן כיסר ססח"ע)'ות רנ) )מועדי נכוןכשן

 מחסכן גנחי ולטויס טיוחי מקף וט וכן וכי/ממקרס
 נראה השמש אחר דמיון : וא' נטט1 כמטןרק

 דגרו קרס o'O ממט! מעין . עו' עמלאותה
 שהמט סריגך כי כהכנו וטס , ס"ס סי'הטפיסי
 D')'DS ירקה ס76ס והוה . נרקיס כסקדמחנו

 ע) ינוזר וספגן , כמן טיסיי טטוס ענו)סיוחס
onv~לנס יטכסו יר5נס ס5דס מן , כדור כדמ1ח 
 מן גזו)ס טסיה עלס חורם סם~) ונירת ,וכח5רס
 האס יסטוע עיניו )מרפס נס , טעמיס כקס"וסקרן
 זס י5 כ' 3מוטהע 'כו'3גו וסטכ! , ווהס ממס0יהס
 תנועות שתי : מסכן וגין סה1ט גין 03 חקויסנדק טוס טפין , נסכם כדי מזהירה ומקח . ינטרוגס

 שכחו מפטהו י~5 כמחן 0א כי . וכו'מתחלפות
 חנועס תקרץ mrn) , b'not ממערנ עגמוכחנועח
 מטח 5ורמ לרון כגדור ויסיט . תכ)יתס יודמ,רמיח
Sb10סנועס הקרך וססי5 , )מערג ממורה סעיען 
 ט5מר סו" גס"וך 16 חכ)יתס. nbDn נ"טמערכית

כתנאים
 נהמראוצר

 : וכס;) סיגור ו'! . ממנו ההוא החלק כי : טיסג6ו
 וסט;) סדג1ר ;ה . נגרר בלתיעצם

 :01 51ין גנ"מיס נגדר קינו6טר ונחוי דק שין סו"
 ואתה : 16ה1 הוסס מ1"

 געגע 5,)ן 0מ)ן י61 ו6ען'כ ר') . 1ג1' רמזתכבר
 מת ,כאשר : lf)D קיים מדיין 1מ1ר16 ,זן 6טרטס,11י
 מג) ממוז וטור )5 0מ1ה ט5הר 45 . ויו' ממנווראית
 . הטלך איננו הוא כי גזרת : סמל מן טיסיך ר616(ר
 סמקן סו5 גו סרס סופטי רחרוח 5'; גו, 6ין ר"מ טכ)נעגוי
 "קג)ו וטפין ו0 . וגו' יניעהו גוף אך : טייסג"מה
 ויפעל : (ירפס מי יויטסו מוטטי גוף רק קוו מקננתוהאין
 כעננים : מסמקיה ;,יטיס ;מס ט! ישע) ר') וגו'. כמהעל

 טסיו 0גגור ע,,' ;)סי מטע סס)יס . 1;1' באוירהנקר.ם
 ht(un , וט נכימן )מט)כ טעי נמוגי וגמט מ(תה1יט'טד"!
 גסס 1וסנ קטן טי1מ otncJ)c מסטח1"יס ot))Pר1"'0
 שון 5ל ס5רס סטרר )דמ1ח ססמנסנ מלגד , ומסורספקסוס
 גסס גערן וגו' מטפר יסורו elh 5ומריס :"11 גמז ,ורנה
 . וחביאם : 6יח0 מדע מרוה . יזח 'שאם : ,וטגח1גיומ
 טע) ממסרג )(וכוי ד'מ טסות ו;מ1 , 15הh'3D 0 5הררוה
 : המורגי מ0"וקיי11ס סע,ניס מנק מערנ' רוה י1גס'

 );;מיס )ורנה 5והס מהר מורחי י1ח . אחרתותפזרם
 וגירן ו') . וגו; יפעל לא לכן קודם והיה : וקנס(ג):1ן
  שמחו 1גטוי , מוס) 6י11 מותו 1nhr סמ)ן מט) סין סו6וט

~gh)
 )6 6:ר 6)ס' טון ;עמוד וס'ס רג ממן) מ1") 0'0

 ש914 : גערן 0ור5ס ס' גג1ד נעג1ר גו )טרוט רוח ג)'גו)
 .(מזן הצנה בשעור : עג1)ס גסג)6 טטוח ר') .פשוט
 . מזהירה ובתארה : )'0( )ח0)'ס 11,ס מנן סמוק גמו ,מנן
 : טקס ו)די'0 )6ין 0מ6'רס טסך גתו"ר0 )נו נר06ר')

 גס,מס 6,01 חמס ססי5 )יו ור06 י') . כנ') , נחהכחמה
 נמס 0י6 ונס , ס15ר ומטס 60רן ט) ממימ1חסטהט)מ
 מרניט סחט ~Ph גרגור ,ט1מדת

~fiDtlfi 
 מיומית ליינו

 ורק , טט1מ 1)6 :דור, סטמט . כדור הוא כי : רגטגנל
 0ו6יס נהימה למוותר , טעמי ורקס ~e1SP מרסקומטוי

 ססו6 ען ט6ר גז!) גמר ו0ו6 . טטהי p,mn נר"סססגדור
 דקדקו וס6תיוו,ס , גמוסהי0 סר6מ,'ס )0ה1גוייסמגויר וס61 , ג60רז ס)'טיס 1ג' טטמים קטו גמו גג"מי1ח1ממזיק
 . י,. ., . .. .., הסח ושאינה : סטור מוס מ6ד גרו) סיגת 1מ151סוינחר

 "שיות
 1ועטסעגע,יססו"ס1ו,ססכגימ1ט)מט)סמרור ייאנחה. ",...

 י0גלגליס , יסודוח מ6רגעס מיחד גוף סוס סוד 6יןס6ט
 סדומס 0דוהס גם ):מט רק 6ן , מממיטי גבס גט) טסך מקמר , ס16רס מטוו סי61 16 גטמט הנס :י: בנקמר מ),)ס במרו,ס דרגם וקטי . ממוט ס' גיבויה סימג'0 נורקי וגייר סיס1רוס, 6רגטח ממטורטרת משרט "וט סט וקין , 0"מי"י גתםסס
 נגר וגו'. נחה ולא : ס6ט יתד ניקורי רק סטמט ;י111י וכיוס 0טמס, מ,,,1נ, וכממוס סקור יג6 ופקס סטין טקגיג ס6טגימוד

גודע
- --
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הכויי רביותמאמרספד"3
 מפחד מח אך הדברים עצם להשינ כח לחושים הושם ולא , פירושם יארךבתנאים
 יעפיד ילא , ומבתם עצמם על ראיה פחם השכל יקח , בהם תלויים סקריםלהשיג
 יעדנ , במלאכים בפועל שכל הוא אשר השלם השכל אלא הענין ועל המהותעל

 אשר שכלנו אבל , באמצע שיהיו המקרים אל צורך מאין בעצטם, והמהויותהענינים
 אלא הדברים אמתת על לעמוד יוכל לא , כהיולי( )ג"6 "בהיולי בכה תחלההוא
 דבקים המוחשים למקרי ראוים בחושים שמם , מיוחדים מכחות הבורא שחננובסה
 ההוא שהשטח , עיניך וראות עיני ראות בין מחלוקת אין כי , המין בכלתמיד
 "המאירוהעגול

 האלה שהסדות פי על ואף . השמש הוא והמחמם המזהיר( )ג""
 טהמלראיה שלקחנו טחבים , הועיל אבל , בעיון זה הזיק לא השכל אצלטרוחקות

 יהודהקול נחסראוצר
 מס לע , 'ומיה ס5מס , nlullfi סחי י)טמ" נחג,נסנודע
 סיועו ג)ג) מנו ונס ~יל גזור ג) סוגגח לטח מעתסג;)

 (טוח ג'ז ג;) )מסרג ממורם טתהסיו סנ)נ)י0 כ)סמ;רימ
 גה1ועהו ס"מ( טג)ג) מס 1סו6 , ט,חיח n~)col , סקסמקף

 בתנאים : (טוה (( וכמו יום נ(0'ס ()ס מקף נומרסע1מיה
 הושם ולא : ג"כו,ס מנ61ריס ומס . פירושםיארך

 )ס(יג גם גסס כרטס )olcln~ 6 ר') . וגו' כחלחושים
 כח אך : ,ס גם bU נגרך )6 גי סע,ס, תטרסדגייס
 6הר סמן מסמוטיס 6מד )ג) מיהד גמ מלגד . וגו'טיוחד
 יקח : ססו6 גסוס סמהקיימיס סמוח(יס מקרימשניס
 ר61ס טסהוט ס5פ ממקריס ומן . 1ג1' ראיה מהםהשכל
 . ומבתם : סז3ריס ט,מוה ט, רעות )1 )נצת ):כ)5פ(ר
 ועל המהוה על יעמור ולא : OnlnlD ממעמידמעמן
 , גר5,והיו גלגלו יהט6 1)6 סמ;ריס מן ראוה מגלי .הענ.ן
 השכל אלא : מרגיל טסו6 גסס ט1טס סמו( :"יןנמו

 גגם טסי 6מר ef~1 Sx )PW3 טגנו טנגנס מי .השלם
 דגשם )ו 61ין עלמו גסני סט1מד w(1h ג"כ) טילו ט(גמז

 סגוף 1סויוי סה1מר'1ס הקוה ") ,עיט (וט טון )נצמתםי') )(גסס סיס )6 5טר סגד1),ס ס1גי6יס מטקת 611ח .גהומר
 נמדרגס . וכו' בעצמם והמהו.ות הענינ.ם ישיג :ג%
 פיון מגלי 6חה ג0;'רס 1מס1הו ט,0 ג) סגיני מ(יג'סס61ח
 ט1מז ספי) 6ך רימויים, :סרניה סמ;ריס מן סקדמומוס,סח
 : 1עי1ן ע1רמ גלי ממקרס מכיי ססה1ט כמו ~osu )סיין)ו

 אבל : סע1ס )סגנם סקרמ1ה מס0 (יקם . באמצעשיהיו
 אשר : 11 )מדרגם נכו סל6 6דם גגי כמין טכ) .שכלנו
 סר5ט1,יס טקר6וכו מס סו6 . בהיולי בכה תחלהההד
 סרמג'ס 1גמ'( . י10י1ת ס6רנסס נהסוו וממצו V~h1מומר
 למטס 5מד גבס ~Sh נר6 י' ס);ס כהורס יעודי מס'ספ'ג
 ג,ור1ח וקינן , סוס )גורס ,ורצח 5רגק וגין וגו' סירםמגוג)
 ר5טו1ס ,1רס , ס,ס נוגס גמק,ה ,1רס כ) 1,קגפ ,סג)ג)יס
 קר6ו סהמריס );) ר6(1ן סס61 1מפ1י . וגו' ס"(נורה

 גחה)ס טיג),1 מלהר 5מר ולפינן , סר1:5ן כמומר גסקי16 5סי עיניה מלס 1סי6 , סמוקי גם הומר ג) )גםסר5:ויס
 ומנרן (ימה "1 ,וגס, סיס 06 גה"ס (;11 ס()מסק1דס
 קטור סיוה1 ט1ד י) רק , נגד סג) יסים "1 מנמרס, מןסוס(
 ג(נ) oniniu כמהה ק) סיגרים :ינין )1 6'6 סנ1טויגח1מר
 מ,והרים מכחות : סהומריי0 ה1ס,1 ע,י )" 06 סג41 מןיפרד

 )נ)גנ כיון 5ו)י . פירושם יארך בתנאים :ממערל וי ממורם fi1Dllno 11 לשיה ככ) ומפר3יחמורמיח
 ממע "טר DO11 הממט נוף בו "סר מרב,6111

 גהגועש 61ימול ממירוח כטמא טור6ס מסיחמייג
 מחמתן סו6 ממגו Sbnot סרוס ומקוס , ומן ווכחכ,מן
 נ"ומ מקוס וט ט"ין "מלס וככר. . סימיוןכרוכ

 כ"ממ . וכו' כח לחושים הושם ולא :)כי6ורס
OSDn)06 כי סמוהטי0 מן מטיניס שיגס סהוסיס כי 
 ראיה מהם השכל וקח : וכו' ענמיכס )6מקריכם
 יכס סכהוח, יוגעו ספמ,)וח מן כקטר טוכר.
 ולא : סמסוח סטנת 6) נתייסר סמקליסמיתר
 DI~D המונח כי יע . וכו' הכהות עליעמור
 08 כי זס 81ין , ט)ימס מכסס ס6זס יכיפ )6סיכר
 , גמ)"גי0 ט)0 טכסטע)

 וסו"
 ~DINIOD יפיג )173

 גורךג)ח'
~ttpinh 

 ססיו)6מ "יסגו Snb , סמקריס
 סטנת ידי ע) מסע, ") סכם מן )61ח ה61גריך

 tllb's מטך (ba סו5 וט ועץ . סמורנטיססמקריס
 טסו6 ר") . בהיולי בכח : כטמס כרולי0כרכרים
 כ"מ כו סכחונ סרסה DS1' . 3ה1מר מלנו מטד3כמ
 ,"tD'D 3 להמימי ט6מר מס דרך ע) יחג"רכסיוטי
 סטם) ר") ססיו)6ני, ספג) h'on כמדגרת"מרו
 וסו6 3טפ) )"פס שמס ה61 6טר )היקימרומס
 כר"ומ סמוהטיס )מקרי ר"ויס וכו' ככמכמדכר
o~binlסה1טיס יהר וגן , )קו)וח וגסמע nb9pS 

 כעין מיוהז כבגר נטוע ממס כה 1כ)מוהטיכס,
 נגח3יס כספר עניניסס זג) , טומפח וקווןרופס
 . וכו' הפין בכל תמיר דבקים : י"כ סי'כממיטי
 מטיפ ע) המין ככ) מס דכקיס סקו טהה1טיסר")
 טיתכפר )מס זס נסק7יס . סגמטך כניטורו5מד
 ילק נעין פין "טר סרוהויוה סנורוח "מתח ע)כ"ס ממסכימים סגכי"יס עוין יסיס כן יי סטני3נמט)
ויסיד

~os 
onip ,כשהטינו כוטים ט6נ1 כמו )ק1הס : 

 )מע"ס כזכל1 . וטו ראיה anD שלקחנומהסת
 סג1ר6 :מ 5(ר . בחושיםשמם

~tsinsI 
 גזמי ;ה )מיוחס סמ1הטיס מקרי )קכ) ר16'ס סמנטים . המוחשים למקיי ראו.ם :

 ט) וגגם , ocn נפדי )6 6חד 6דס גוי מין גי) דגקיס סחבים . המין בכל תם.ד D'pt1 : סמקריס לארנבת511וחי0
 טחלוקת אין כי : טנ1 וסירגגס סגוף "הרון מקד )eh 6 ס"ס מהוטים כה יה"ר 1)6 יטדי4 )6 ;;סי) כמכס , 6מהמזרגס
 כמו 6י;1 גלמת סס:מ( הג1ניוח ר1,6ה יום סגריי ר16ה גין העק 6ין כקמר . 1ג1' עיניך וראות עיני ראותבין

 : )מטס מתר . השכל אצל טרוחקות : ומהמס ,מקיר nDC' "ומז י61י0 סנן מ1די0 וס;) , גן ט5'נ1 רוזט גין )הו:,וריס :סו"
 מקמר סה1ט מן י5יס יקמ כמהגי) ט5דרגס , סט.ון )גט) מציק קינו גן u'hn מיקס :סה1( מס . בעיון זה הזיקלא
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 אלעם"ש במאמר , נמלו יבקש אשר המשכיל הפקח תועלת יקבל כאשר , חפצנוקי
 "שעיניואלאחו"ל

 במקום רואה אני , שנים מאחד שרואה טרוטוה בעיניו( )ג""
 , שרם טאחד שרואה , הוא הוסל כי ידע והפקח , נראני"ק כרוכיות שניפלוני

 נדטה ראותו עוות ובעבור , נראני"ק כורכיא"ה הוא כי לו נדמה ראותוובחלישות
 רוע מפני מליצתו גרוע זכות לכף אותו ודן , בעדותו הפקח והועיל , שנים שהםלו

 הערך בחכמתו הבורא שם וכאשר . השכל אצל הדמיוני והכח החושים וכןיאותו

 עקדהקול
 ע3 ה0כ) יעמוד מהוסים ג6מנעוח המקריס,מהסגה
 תועלת יקבל כאשר : ומהוהס היכריס ענס"מהח
 ליסהו לרמס ישר לפר מסכל רמס  וע'."פקח
 ממנו. מנלכד הגס) 6ח הממקס הסקה 6) 737,ט)

 5) כמקריס, רק מטיקים הג)הי והןמיק החוסודמם
 הערוך בו סטירט , הסחטות עיניו 5ת טמנהמי
 מגלון , מעם 6)" סחוהות ונינן 0גורוח טעטעפיומי

st~rnhס) עיניהם מס מטני י"6.( מנזיקין כמה "רק 
 וסמה) . ההוכוח גין 0יריס )סי n1DI~Dטרפד"ס
 גע) ט) מקמלו ט' וע) , נמלו ינקט הטקמ כימכופל
 בנמנעות הור15חיו הי1ח עם ימג6הו, העלוטותסעיניס
 5ל פ5ר )לת  וכ51 . ה"מה מן מלומללסזגליס
 3ד3רי נצולו יה טירהי3 כפוסיפסל

 סויטכיס:
 דפין ספפמ סהליסופ 1כ1'. ראותוובהליווות
  היים 33פל סנדל פין יפיר ימדף כן סל ןסיילס
 ס"הד 6נ)ו ימסר כן ע) , כמנין הסעס1 והעוות ,זו)הו
 )1 היה כעמר כי . יגף מלריצתו ברוע :למגיס
 מהגיד 3מה מ)י1הו גיהה , n1DIID1 הלטוחודיגים
 ויטממ נגוח )כף י7יגסו ה,ס וגהחננ)ות , כ,גיס3ע)ח

 במרס וגדרך . nah1 )6 11 3ע7וה המוטב3ה1ע)ח
 וכן : מגיס מכ) הנסיג6

~fwinn 
 הרמיזני והכח

 )מעלס המתגר הכמס ימנן )מין . השכלאצל
 ממבט חח)ס ה,ה המט) 6ה נס6 כיהרו ע)5סר

 ענינים 6) דגרו יעתיק 1עתס , הסקה עסר,ר6וה
 )ע)וח ססכ) מדרכי הי6 1ץ . מצה otslPtlאניס
 יר17 זגגן . סג3וס 6) הזמנךמן

~')leD 
nDnS ויעלו 

 סס  לסופיף  סרו3יס  יפסו  ורהולים למעלהקמהוגיס
 פס ייינן פפגו, וטלפי ינ-ריס פל רכלי כסטנהכת

 תהום . וגו' בחכפתו  הבורא פפ וכאשיעפר
 5סר סנסהרח העין 13 רוס כד3רי1 סמ!וכרתסתר
 סרוהנ'ות הנורות כו רוה גסמ', ס6'גגו והעגין .'וגיר

 ההוך העגין סיהיס דעהו כנוגס ון6 . הססק5כלהריח עוי ,וגרס ונכור on)r טקדס הוsb 5'3סנר16ה
 ד' סימן גסני כהרי , וכ) מכ) גטפ כ)ח'הזרקה
 סוקרך סרוהני סרק הנסס מי ממנטיירוח ?3רוייה
ril%וכו' ס'  שור סיקר5יח סרומי'וה ס)ורוס סקורם 

הזה
 נחמראוצר

 הפקח תועלת יקבל כאשר : ססו5 מס ט)ס5מח לדמוי מכס שע) ג5דס סי15ח דרן וי',ד DIW 'וזעטכס
 סמ"גי) סס(קמ כמו (ס51 ט"ו, ,6ס מט) סגיך .המשכיל
 ממט גמלו ו"גד ספקה . גמלו יבקש אשר : הוטלהמקג)
 0ו6 . אלאחו-ל אלעט"ש במאמר : עמריו מגק(1ה61
 דגר מ;) Oht11 610 והפיגן , מהגרהם ננוסס 6מח נטיוו016
 ג,ס'ון והריס 0זגר, עטם סר5יכ גשמת ;מגו6ר(ניס,
 מג) יר5ס (oDD מעט וידה1ק עינו ע) 15גט1 יגיסגמר
 עוניו גן גס סי1 קוס וו1כף . nlml~m שעיניו : 10יסדגר

 וט ומפני , גסרון( מפילם )גמז DDn פחומוח ורקסג1מס
 מאחד שרואה : ממוגרס וו5ייתו נקטן !1 נדמם גי1,דגר
 במקום רואה אני : h(i'th 5)עמ'( ט) מוסג .שנים
 ס,ו6רו טו4 0סו6 יסכן . גראני.ק כרוכיות שניפלוני
 מוס מרמח סר,6ס ונס . נמרץ ג)(1ן ;ר1;י6 וס61ליון,
 0טיויו ומקד , (1יס רסס )ו ודמם (וים 6הד דגר מג)סר61ס
 , גר1גי6 5100 ס5י1ן נ611ר1 סגדו) סנמ) )1 נדמםטר,עוס
 . וגו' 'דע והפקח : גרוגיוח (,י סר5ס )מפקה ספרט'כ
 P~w מגיי סיס וגחכנו סלמות גמ,ט ס(!ס נססתהמלהר
 סוים ס61 (6מר תמס 1כגע , ר16ה1 גהת יסוף סמ0פרוט
 ט~ל מחייגת סקי( וט ס) wnh1 סגן , 6מד גלמהס51
 ;עוף קטן ), נל05 61(ר , גלמה 5הי סו6 0,.ס 610יקמר
 ס6יס מקמי גמקוס 1מ161 ס6נד גמם 1011 , (PD6 נדו)סו6
 סקוסו גנייטוח סוס ס6'( . בערותו הפקח והועיל :סוס
 ברוע זכות לכף אותו ורן : ממנו הנטוח ספקה קג)ט;'1

 )ו ר15י נך 6ג) ג,גיס, "יסים טסיו מסג )6 .מליצתו
 והכח החושים וכן ! ר16ה1 טגס מפני ג6מח)כגין

 ודמיון , olho געגע נסוו 0מגרקוה 6)1 גמז י') .הרטיוני
 אוני' ;) רו5יס o)~hc סערופוה ~D'l'D גדמיון ס61סמו(
 סטל6 מנוד) יגדו) כעדורי סנמ( רולס סה!ס גן , נדף)פי
 עס עוף גם) מן 60יט וט יטה גמ1 , סנ1)0 ,נס גמהס,ס,
 גלישת ס6ו(יס )סטעוה 311 ס61 5ף סימיון . לרוןנוט
 זנח לפי גלמת o)the 6יג,1ח טריו מוסיף ~hmס(מט
 1ס (פסס גמ1 וסמממס סמ6יר ססו6 ט)יו 161מר ,סרגי(
 r~no ומטייק ו0 טופע וס(נ) , גרוגי15ה סני סי061וקמר
 סלג0 קען מופלג גמרתן סיגי צ'רלס סתו( גדין hgסגך

 ע) ועפם ססזה, ספ) סגי1ר מן 'Oh1 ונס , כמילק קלן)"י
 ר,06 שוט סקס סכtnro 51 ומן מיס, vnhn (רולססדמי1ן
 רהייס0 מגת רק ממוס 3ט,ם ו5י1ו , נעכס 1ס6וי סחוסממיס
 ונמו ג)1מר . וכו' הבזרא שם וכאשר : 1;11;ר 60ס'סור

גבס
 ג,ה ממהר עד ענמ1 והוך , )תענה ,גרונוה:קדס
 כנתי 5מר 5כ! 1ג1', מוגסמוח רפוס 6טר כה3ניוחס פוחס ממפריס סהרגי)1 ומס , נסמוך גך 5הרגלמנו
 מהרוכסת ג"5 טרק המ1רכ כיון סוס ונלה . כ) )עין סגרנה ,רוס המוסג הגטמי ") כערך גממיס'וה1
 וס עס סס היה "ו וו") , סי53 כמה החכר הכרי המ1,גר ויקרת v:e ע) ה' ו,עג1ר מעמד ע)כ5מר1
 )זגר 6כ) לקה הנסגסנה

 ;גר"
 . כ3ר 6טר 5ט וזמין עמן חגור וס:ס 53גלסס טכ6 גמו הנ3ו5ס גמרתן ג"פ ססי5 סמי"יח סהטגסיויחה )" "כ ה "ונקנוס טטירק עמו , ההניק ההסנה המה יגיע כר"ייהו
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 הנפוצי חחוש בין ערך בחכמה שם כן , הנשמי והמוחש הניאה תחוש ביןחח

 בעיניהם דברים רואה נסתרה עין מברואיו שבחר למי ושם , נשמי שאיננווהענין
 שנבראת וסי . ולבותם ההם הדברים ענין על ראיה השכל מהם ויקח , יתחלפולא
 ואפשר , ויישירם ויורם כעורים, ארם בני כל ויראה , באסת הפקח הוא ההיא העיןלו

 נחסרסונר
 והמוחש הנראה החוש ב'1 הזה הערך סגורךפסס

 )סרגי( סמול ה6דס גטגע 0טגיט ס0('י גבו י') .הנשסי
 סחוס מן גקל1ג סרנסחו נסיר ידוע טען )ו וחססמום(
 , מקרוג ס;ר6ס 6) מרחוק 0;ר"ס מגמות טעון ספיח)מגמי להגלי נג'סי , 6חז נסדר תמיד סוגן וכ61 , ממנוונרמוש
 גמימק 6מד נכס רולס הדס 06 -'מ . ממרחק קטלןסוס
 , 5מ1ח 6רגט טיסיו )מרקיח סנס0 )1 1,רתס קמוחטמר
 למות (חי ט) גן)ו )1 ירמס 6מ0 טטנוס גמרהקג:ס61
 6ת מסיס חון 6(י ס61 . הנסתר החוש בי. - נ,סוגיוסך
 גס מטן ס' 6:י סמר16ת ;סחר ~pD מש"ש ס;גי6יסיגדף

 th(e פייין 6)1 סמי16ת th1(e . עוד סיגך גמ1)סר15תט
 נר6י0 (סם מפני , );גי6 גלמת סמגוק( סערן ט)פולות
 סלם סחמו,וה כמחון רק , ומורית תמרס עויני ק)4ני6
 6חר , 6ות1 מיאס סתמ1נס ט61ח סרותיי שין מגיןס;גי6
 וגדרותס ס(מט גדיות מגין סס(ג) ונמו , h(otיסג) גה,טוף וומ,"ס עוי;יס 1מומ1ח , 5מר סור SD ר1"0ס'6 גזומי 1(Ofill1 מפג. )ו 5טר העסתית סע,ן ifsnטמגין
 סגו) 16תו סרן6ס עיניופמי6'ת

 סרותי יבין גן , ושי
 ס61 סס)נ גמ1 , מדגר הון י') . ולבותם : כממונסמותת
 ר') . ההיא העין לו שנבראה ומי : 1טיקרו elhoוי9
 סליו . באסת הפקח החת : ס;נו6ס )מויגח (סגיט1פ6
 , 15ה;ODWfI 1 טסהו( 6;מ;1 )6 , ר61ס סס61 (נקמרקנן
 )6 "הו6 וגעני;1 געינו זגד ג) ;חתי נעין דוריס טס6ג)
 בני כל ויראה : ט'( )ט'6 סר61ס לטויס יקרץ סיסונגיף גי סג"וג 6מר וט ,ד ~SD . 6מר גטנין סינר גססאילוף
 גוי );סוג ס6)סיית הס:נהס ס)תס לוחו . כעוריםאדם
elh,גיבס מגורס להריו סמוכין ססקמ גמו גרס () 
 גר6( ושקה חג'רו hnlo סחף ק) יסטן "חי ג) ,סומין
 . ויישרם 1.ורם :גו)ס

"(1( 
 נמס ס' גממ)ח 6טר ס;ג'5יס

 סס,)מס וין )סס )ס1י1ח )טינית os~P געי )ג) )סיחגערן
 מז סי,ירס "ntch1 5ד0 גני שמון ג) סיו כגו ,ס5מהיח
 (ת"ס גמסדו 1ס('י , כגין 5ין גסרז גסוס סד1ר1ס ג)סוף

 61חריסס מגן, י1(ג' 6דס )גר' ;ה'ג )60'ר סקדמו;'סגוזיות
osi1 5(י רגם גהמ1ן מיס 46'0 דנדי קג) ס6)סיס 6י(פסס

שיהיו
 זזרהקול

 סקול ויסים , כן נס 6ון מופ הפגת וס עם פסיס"1
blO3ר" הו" 6סר סניו ע) עכר "סר( 

 3ן6 כן נס
 כי , המגר זכרו 5סר ס,ס מדגל כן . ע"כ ,מסק
 נססי קיננו וככעס רומ;' דק נמס ס' יכרךכריקה
 למטן רוחגיוה גרות ינסיירו וממנו , רקוחו)עורס
 כי )סטגחס גויות משניס כ) ,hS , הו" כרוךהיוגר
 קור" ס' "סר הטריויס עיני06

 D)S יהדס נכון ורוח
,onib116 וגוס הימרס, מסרט גו הוסס הכגר 
 האסי סנקח כמרצה )הסתכ) רצויה כמירנס'סימם
 שז bstl למעלס, סוכר כרומניות הנורות31יהר
 כי , מרקוח עימסס חכסי;ה 1)6 וט, 6מלוכרת
 ס,כרפ הנסתר המוס כין ערך סורס עליונהגמכמס
 , כצמור דשתו לכונס נסמי נצחי המכוה העניןוגין
 סכ) יהע1רר o)oO הרוממות ntb~neומן

 על הנני"
 הפקם כהחעוררוח , 5)היי0 הכפייס ענירס6מה1ח
 סעי;יו מי ידי ע) , המנוקט הנם) 6ה )מ!ו6הסכר
 ט6 . וכו' מברואיו שבחר למי ושם :טרוסוח
 הו6 והגס . הנסתר המזפ מעין טהו;מ מהנשר
 עין הו6 "ס נענינו (pben סעיפיס טנ' ע)פנסה

 כמ תבטח ע) כ,ה סהכו;ה , וגו' רואהנסתרת
 הטרכשז הכח הו6 5) , כ5מ1ר כרעה כרוסמוסס
 כ3 יחמה rh כי , השכלי הכח WD~'Wבעור
 טוי מו, Sb הכמיון יוזגך נגדו ומנונה "ורהליחו

nib~wהטד) 'פסיט הורקתן טמנה , סנ1ר"1ת ההן 
 מסמסך פ)מ1 סו6 י63ר כקטר , נככיוה6מהוח
 פ' qlo ר,ר6כ"ע סכתכ מס הו" וט ומעין .דיריו
 ,טעפ 1ו"ן, פיו מוגר הקו) 6ח 1יסמע ע);60
 הקו) ס1מע הים Iv)s טס61ויסמע

 ו)"
 מי יסמענו

 סי כי ;טן or נס , ,"רוכח ממון מעי כפה)סס61
 )על עיני 3ח1ר ה1מיף כאסר , ח,ניו גהרנסתהוסיף
,tn'Shומס . ג"כ , נכעס עיי 6ח ה' ויג) וגן 
 , יתחלפו לא בעיניהם דברים רואהס"מר

 ס1ורוח ע) הכוץ המין כ) ססגמח 5מתהס ע) הגד1!ס טהר5יס כך 6מר "מרו )עומם מחנס6 הו6 "!)יפמפ
 , יהה)"1 % וכעגמם בעיניהם דוריס obn )כמיריו הוממה "טר P~fiD)O מהעין והשה , וגו'ההס
 הנוגר כמסקו שמרו 'כיס ,ס סם) וכמו י,כ,ר. כלסר )ק,תס enip גהס )סעיד יחגג זהומנד

 עיט המנר סס "סר עין טימח הי" ווו וכו'. המין בג! חמיד זגקיס הס )מוהסיס הר6ויספהמ1סיס
 כעין סר"וסו מה ,הכהים יגף (bS מטני ה:כ'5יonlh 0 קחמו וכו' הע;'ג'0 סשה or 6הר גימרועליה

 ורסון . וכר ההסכמה ע)יהס הע13ר י6 נמוקים כד1רוח קה)1ח והיו , כה יתרון )הס יתן 6סרר,ר1מניח
 סימן כהמימי עגמו כהגר וכרסון , כעינו החר קמרנו כעין ה51 ועגמס, נע;ינס )ומר טילגס3עי;יה0

 3עהו ה' ירטה "1)י כח1נ מכפון מ1נ"1 נגן PP7' וגסי . O'tiDO טין השך כ"" סי' טס נס , otn)Dn עיניו'
 tsu כיקר סרס"י היוה עס , געיניו עמד תגע והנס גן גס טמ,ה וקטטר . מעגיני כמו טסות , ע"1(ח"ג

 י)ז9 כי . ,ט' השכל מהם ויקה : הנ1ר5 הקרס כעין , הגיו)מ כעין ועינו מלטון , וכסיעורו3מר"הו
fil1Ith"כן נס הקנוסי הסב) ")יו דמה ככר כי נקמח 6מר . באטת הפקה הוא : יויוק והקלשת 
 פגר מנגמר ספלם טכ)  והוט , מ"7 געלה ממטל הורקת % והעליט המע) p7p7 זעתה . קקזסגש

למעלס
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 צורות ותראינה , השכלי הכח שישטש בעוד המדמה הכח ההם העיניםשנהיו
 אמתותם על הנדולה והראיה , ספק בהם שאין אסתת על מורות נוראותנדולות
 דברים שרואים הנביאים כל לומר רצוני , ההם הצורות על ההוא הסין כלהמכסת
 מעידים אנחנו כי , במוחשינו עושים אנחנו כאשר , לקצתם קצתם בהםיעיד

 יוצא שהוא נאמר עלינו שיחלוק סי נראה ואם ן הלענה וטרירות הדבשבמתיקות
 "העולם רואים ספק מאין ואלה . הטבעימהענין

 )ג""
 בעין האלהי ההוא הענין(

 "כתבנית אותם טספרים שהרגילו ומה , לטבעיהם ראויות צורות ורואים ,הנסתרת

)נ""
 מה אל בהערכתם אמתיות ההם והתבניות , סונשסות ראום אשר כתבניותם(

 אשר העצם אל בהערכתם אמתיות ואינם , והחוש והדמיון הטחשבשיבקשהו
)

 יבקשהו
 יהודהקול

 "דם כני 'מר טכ) שמתי סטקמ וט סו5 כי)מע)ס
 כ3ל וכו/ העינים שיהיו ואפשר : לערכוכעולים
 ההוא הענין רואים ספק מאין ואלה :3י6רנ1סו
 בירור ע) )סעמיזו תוקף בג) ממחז) . וגו'האלהי
 6טל כסן סנורוח רוסס סיו ספק טכני , סוספכר
 בספרים שהדגילו ומה : ;כר15 וכק1מחןכנכיונן
 סיג תועמס )חוח ססורנ)ו סגורות כ' פונס .וכו'

 ר"01 6סר הכניחת תקרי נב) "וחטמסטריה
 'ונרנ כרומזי סדק כנטם מן כי , סוס כקטרמונספח
 אפתיות ההן והתבניות : דירגו כקטל סמןסנורוח
 ענין hD רק כמ)'6ות ס,5 ריק יכר )6 כי .ופי
 לנסחר ממוט 'ל6ס כ"סל , 63מח מוחסשבל6
 סטכ) 'כקסמו 5סר סענס עיקר סרתן )מטוב"ין כי , כסס כנורומ עניפ עיקר ספן h)b ,ויטפול
 ענין ע) י"ס מרכס 'קם סטכ) 6כ) , htonכמרקס
 טוהר גחו , !)טכסכזכל'ס

 )מ.
 פסס טמרו ופו . ע)0

 המהשב שיבקשהו מה אל בהערכתםאסתיות
 , סמינו;יי0 סמ1סיס כ) כ)) והחוש, ושמרווכו'.
 מטמיע י"כ סי' בממיטי סמ1וכריס ספנימיי0 מן"3)
 פעוט )וכרון "ין כי ,ס OD~1 . 1ס,גר1ן סינוריכ6ן
 מ'ומס דעתו ע) וזיוורי , סממסכ שיגי )סמול obכי

 ומנס . למס פיתג"ר כמו המורגעות כנולותסמירת
 05 כי קיניו ס;וכריס ומכיריו כממטכ סיגקט1סומס
 3) נט) )כס 1כו6 )טנע0 כמחימם נטמיז3ל

 "מתיומ ססן סגורות ימיו ו3סערכתסיעגרונסו,
 אכעעיווע אינם 5מש , עומס סמר06 ממרכצמיגת

 אלבהערכתם
~yVn 

 יבקשהו אשר כמגטו)

 נחמדאוצר
 העינים שיהיו ואפשר : סד1רוח ג) סוך ער ;מיסנ0%
 סמדמס טסגח סר5(ו,יס קמרו ;גר . המרמה חכתההם
 מק1יפ 0מ1(יס טסטינו סמוה(יס כ) גכמ1 קימור מרפטוגס
 ויפריס ק,סס ט) ק,סס ו)סרגיכ , למוסט מן אעומס6הי
 ש ~ort 6(ר מג) זמיופ )0לגגס מעטור 1,6 6ן , מקולסק,ס0
 , )וט וגזומם ג6ו,ר רוס גי,) ספ,;ס רימוס mo"1 יגו)גי
 ~etc געס גמ1 סמו ג) וג(ס(ג) , 'דו ע) טטגג סטנ)יק
 וניפ , גימיוע גן גורס מבדמיון וק , ג% גמ,י5וס61ינס )מי גמטטס מס ג5')ו יגיס סגריך % ושימס מזפ 'גור)6
 זנריס וק ייני( )cinoc 6 0ה1(, מן 0דמי1ן גםיפ0

 )6 יפץ טס5מר כמו , )סרנ(יו גגו) וין וקטמםמוג(מיס
 קרוג גסיוסו 5מס גטולרס 6מס 5)ף גזו) גצם לוכוחסוכ)
 'ותר גמימק )6 06 , ממס פסס 15 6100 גטטוי6)'1
 סטין סוג) )6 וגן , מסוגסח סר6יס סייס 151 5מסמ5)ף
 . מ5ר נזו) קו) )(מוט מסני) )6 50וון וגן , גטם()סגיט
 . 1ור15ח גדופם ,ויגס סידמס )ו יסקור )5 סזמי1ן גם151)ס
 סוס סמדמס גם סקס מדוי (כנגיף (שסר ממגר 5מיולגן

 עמן ג(ס(כ) 6ף גו טיפ דמיות גח ויפיס , טיןגמק1ס
 . ותראינה : גסקין 5ן סמוני ג5ו0 י()1ט ג6סר , גסוס)6
 . ספק בהם שאין אמתת על סורות : 0דמיו;י1העימו
 ur'1 רעית גמקו0 סו6 טר1"ס כגיו)וס 0;ור15ת0,ורוס
 6מספ )5דס מורת 0(ג) ג,רוף "סחוט וגמז , סממי)075
 6מחפ מסג) טס כרקות )11 סמויס גמו , ספק גפיס1ר5כ
 'גו) )6 סטו) ג)גז 0ר16ס מ1( 61)1)6 , סרק ג)יס"מ(
 ,1 ס;ר5כ מן Dstt 0נג'6 גן , ;מ61 סם( ים 06)ופח
 ע4 הגדולה יהרא.ה : "ג), נ,ירוף סוגו 6מססגזמיו;ו
 : )ס0 נמאס רסיס (0י6 סדמיו;וח "ורוס ט) .אמהתם
 סע.ן 'כחק )6 5דס (ס61 ספי נמו גי . המין כלהמכסת
ohne() רימס ע'1 ג15 (י( מ1ו0 60פ"י ממין (ג) , 5זס , 
 יעיר : כסס ומוסגס סוקס סו6יס יויעיס 0;גי6י0 מין ג)גו

 610 טגן )חגויו מעיד 6מי נג'6 . לקצתם קצתםDfi1השכל

 מסוק, (ס61 ;6מר כנגס ג(נעט1ס מקק, טסדגט מעידים ט6;מפ גמ1 . הרבש במתישת טרפים אנחנו כי :גוילי
 "ופ ספ1ספין 0ססס טס ט) מתוק נקרענו גן ומפני , סרק ג)י nt~ww נטטס 076 מין )ג) גן מויגם טס61 גוס1סמג11ן
 נאמר : מסוקס וסנטוס מל ססיגט (ימר מי יסים 06 . עלינו שיחלוק מי נראה ואם : מטורס ס)ט,ס ע) וגן . גועוספין
 , סנגי6יס )ג% Dlno(o עפי כמיקס (תטיס סכם 0;גי5יס גט,ין גן . כקוס מין מג)) ו5י;1 . הפבעי מהענין יוצאשונא
 צורות ורואים : ממטייח רקס . הנמהרת בעין : ~((ethf ר') . ואלה : othun מין S1)D יו,6 0ו6 גן (ופע סעיפוומי

 שהרגילו וטה : סס.6 ),1רס 1t~ro 0ר1ח,י טין SD מורס סנססוס סטין "מסגת 00יollie 6 גימר . לטבעיהםרבניות
 מס גלילו 1,0רות מסטרים טסם גלמי , מונטמ1ח וזמוסוס גסג,יח ס,ורוס ספור ;גו6יוה גמר6וח (,וגר ומס . וגו'ממפרים
 , קלוח ט(געלי

 ההם וריובניזת : כ;גי5'ס ספור יגיעת ס61 ונך גמקו0, ;חפס'ooct 0 , ונוגס ורומג 15רן טסו"
fath'Da. 6 6טר סדק סג(ס מן ג~'ר מ,ויחס ג5מח סס גן( w)fin ש.בקש1הו מה אל בהערכהם : ס5דס סין נו 
 רק וסממ(ג סימיון  יייע ~מר ואי  פפפ, לרייס פירים  ורפיות סגניך ממסגת טמגקפח פר, געלן . וכלמיוןיגאושנ
 ס' נגוד Oth~1 כס פכן , 6הרי1 ,מטן וסימיון 0גט גמ1( סמיי רגי)ומו "610 מס גפי , 0גס 0"וט )שגס קלוגיסשיגיס
 פופ . השכל יבקשהו אשר : ג00 יצגן ס' כגור 5) . העצם אל בהערבתם אמתיות ואינם : סג;יסיוח נ,ומסחום

עגי3 נ פידי הכוח-יבספר
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הכנזקף רבידמאמרספר84
 שאינת שיאטר ומי , כוזב איננו , לזה והדומה ראשו על הנזר אשר הטשיתלובש חלבו הארוך שהצא שיאמר מי כי , במלך הדמיון הביאונו כאשר , השכליב"שהו
 , פלונית אעסה על פלוני בזמן פלונית בארץ הבנהיר המצוה המכיר המשכיל אםכי

 אשר שבצורות התסיסה הצורה הנסתרת בעין הנביא וכשרואה . ג"כ כוזבאיננו
 פהקם , ואזהרה צווי בענין דין כסא על יושב שופט או מלך בדמות אותהראה

 יראת וכאשר נשמע. נעבד לסלך ראויה צורה שהיא ידע , ומהעדה טלכין(%"
 צורת שהחש ידע , עבודה לעבוד חנור או , ספרות כלי נושא או כלים נושארמות

 נהמראוצר
 ס' לגנוי חגניתיוס ),ורוס סיך לין ספג), ממ4שגז
 ייגעך נגודו נ:0 יקר15ס1 עגת , ס5פ מדוח מג)סוטכן
 מט) נמו . וגו' הביאונו כאשר : מס סמווס מגנוזמ%
 5ת טמת6ר מי . וגו' ש.אמר סי בי : ,מטקס טהרסמרן

סמי
 מסי )וגס יניר nth~no )גן 6ר1ן 6'ס 6100 161מר

 ,מקן מקריים סם 6!1 סג) 6ף , מכונ 6',, , ר6ט1 ט)ומר
 אותה ראה אשר : גו 5סר סיג! רוה 610 סמלו 1ט!סססו6,
 'וסג ס' 5ח ו6ר5ס )ו'( יטפיס גמ6מר . וגו' סלךבדטות

 וגדוי5) . )ו ממט) ס1מדיס ~D'el וגו' 11ט6 רם ככ6ש)
omet)נ1(יס יחיג יומין ופתיק רמיו גרס11ן די טד סייח( 
 lfi~fiD וכספין יסיג דיק יטמט1,יס למטיס 6)ף מישג
 יפוייו חיותך וקלי עזוגו'

 ")טנסי
 על  פורום סליות 6)1 ,

 דקונו rlD' 1מ:רה'1 , מלגוסו גס6 ט) '1"ג רופט מצןדמיון
 : .011 5טר ") דגש נקו) )"מוט מו1מויס ), ממק)עומדה
 1גמ'ס , ומסגירן מ)ג,0 ממצין . ומהעדה מלכ'ןטהקם
 דמות .ראה וכאשר : מפגין ומסקס מפגין מסעדםגדוי5)
 )סורות )1גי6 ור5י0 סי1 ספוריה 6)1 ג! . וגו' כליםנושא

ראויה
 יהורהקול

 מס bwo סןגר כמחוח 6ין כערס כי ,השכל
 מסחחל D'g' ענין סו6 5כ) , )מ1טי0 ממנוכנרפס
 הביאות הפיג 3וס ומעגין . ססכג 05 כי 'הינהו)5

 מעגין גן . וט' שיאמר טי כי במלךהדמיון
 גססטוס

~hSb' 

 (O'DD1 3י6ורו סניג 6פר דלת
t)OJh0יכיס וכ"סל 6מרו סקדס וכמו סוס, 3מקו 
 6דמ '1Db שיו סרומ,יס 5)סי 737 עטסה1ר
 Onb. 6דונ, "ומל ה61 כקינו , יו"ד טת דתהכ6)"ף
 וכלע סעכרס דרך כמקוח סיוגת) מס sb ורומומאני
 סרגל 6) סרסו ug' , סטג'ס מסגי ילוח סרסוסנה סי . עזיו ס5:מנו סנט51 סמ0) 5) טוס סיגוסרי
 כסוגן סקוסי סני!ון 5) ורוממו (unh~p כננתס6)סי
 כום. ממס "מד טוס 5ין 10נ1ח וכממינוח ,3קר13

 כינס סערי )סניך 3וס :טחתו כי גזיותיךוחע!וונ0
 לקררו למי כי מסוק SD מטסטים פ' p")hlnקמרי
 ען , סע,0 טס סו6 סגכ73 ס0 גי טירטהי כ3ר ,ו,")

 סממנס 3קרכ ס' כטל סיס כן ע) מרמק, ג) Sh קרוכס סי6 טס;קווס )ענו, מט) נקררו ועעס .שג)
 חטהומפ ו6ג . 3קר3ו 5וס רוח סונר וגהיכ , ~fir סע0 3קר3 ס' 6הס כי גהוכ וכן , סממ:1ח כחוךומסע
 מגמי ג) , מטן ל 6חן 1סנס 75כר. 6טר ;) 1עט'ח וצמיג 3קו)1 הטמע גמוע 06 כי כת31 טסו36ע3ור
 וצמרי . וכו' !ו נונס 5ין נעגמו 610 כי , ה0מS~pn 716 0 גוף ס)3גס ע"ס ;י גמורות ר6יוח סני15סמךוה
lb~snרפות (נוף סיוה ע O)iO נעדר כעומס ~"bo שמרו טס דבריו ממסיך , 5ור ירפס מסמס 6ור וכי , 
 ו6ס , 6מח יקמר סקנסס 6ול ,ס Ptb1 5מר 05 וסנה , ס15יר חציל 3)י)ס ס)גנס 715 כי ייענווסנט

~Db כמעזןor סמררך 3וס וועחי כ5נ1רו ויפה טרוח דוריו יפרו לניך מ1, וקן . ע"כ , 6מח יקמר מהמס 6ול 
 ר61ס עין וננס . ע"כ , כקרכו טמי כי 3טרטח )בכך 5ה יטקמ הסס Db )ך יתנצר , גוף טהו5 )יעקנשנרוכס
 )י,ר5ווע סירנס כסי סמנעייר ס6!סיס השן 5הר ססו)ך סדק רשף וסול , ס' כרוד 6100 מכס 3מ)5ך כונה1ג'
 יה' במו , ~bppb,1 nhr נ6הריח ההכר שי,טרגמו

 קסומי
 קן על כי ( טנז  יזורה סילתי  סוילין הו6 דקרנו

 י! "מל )י3ר נרומו ע, סמולה ה51ר כמו )טעמ'ס סו" ס;;73 תסס כ' כמוה ס' ג'15ר1 טקדס מס הנסוגר
 כי 3כ5ן עמת יפיס 1:ן . עמו סקווסיoDhinn 0 דגק1ח ע) rO otnSb קמרו טס 3'"ר ו0 וע) . ה;)מ5ח1
 סדק נגוף יולימ 6ף יקיר הו"ר טס היוה1 מנידמו

 הזקרי
 ההו6 סגכ1ך סיוע סעס והרס . כקמור ס' גגון

 מרסוס 5עט"ג , ספמפ 6ור 6) ס)3גס נוף כמירנה הלסי סגינן 6) לערך 610 והרי מעומו מצירשהי
 יהג"ר ומוס . כמכויר , )טקסס סר"ויס הגהיר גמ0טט 5ך , ,fifk )זה עוכרים )יחס 1;ה ;ה )פרההנס
 מן כיד נ53רסו )מקומו 31סניענו . כדקים סיס1דייס סג1"יס מן נ3ר6 טסמ)5ך ההגר מדעה "יג6 מסל'כ

 על מ1ר1ח )נ3י6 ס:ר"וח סוורות כי מסניה )מס . וכו' הנסתרת בעין הנביא וכשרואה : עצינוסט31ס
 סברס שבצורות nryDnn הצורה (obl~n ס6' . !ורוח מיני כרני וט )753 :עתק , הכב, 6))5מה1ה
 ;רמתן די עד סוים הנס ,'( )סי' כקמרו המזיוה "ק כונ"! , 1ט' סלך ברטות אותה וראה חג'עלו
 )סורומ ר5ויס יולט טסה טג!1 33מינה כנ3י5 ידע rb . ונו' ומצגו ויקר טומן יס3 ופיס ונו' סמק שניov וקלי סענץ וכסוף , 1:1' ס!טיהון מעדיו היוהדו 01"ר 6מנ.1 עד 1נ1' מיור גה!ג ,גוליה יהיה 'ומין 1עהיקרמיו
 thlsmn~, ענין 5מהוח ,השר 3ו 6סר blo סנורה( מן סס;' וסמ'ן . נטמע :ע3ד מצך ית' סי1הו 5תהתע)
h~r000 הנס )ס'( יהוק5) טר5ס )מס חה)ס גינן . וגו' כלים נושא דמות יראה וכאשר O'e~h 
 ר.0ושר ncpt כריס )כוס 3הו;0 5מ7 וקט נידו מקו כ"י 51יס ,",:ס מט:ה 5:ר סכ)יון לעל מדרך53י0

וממגל
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 5פ יחהכורי רשעימאמרספר
 הוכל בבחינת כי , לבורא אדם דמות בעיניך יקשה ואל . שוסע לעובדמאויה
 והכולל והסובב שכהם והדק שבמוחשים החשוב הוא כי , כאור תחלה לונדמה
 דרך על בין , לדחותם אפשר שאי במדות נחשוב וכאשר . סכלם יותר העולםחלקי

 דבר לכל ונותן ומסדר וחפץ ויודע ויכול חי כמו , האמת דרך על ביןההעברה

 חזורה9ל
 כיוו, פנו כני )6יט רמו סריס מס" כי ,כמתגיו
 וזמר . כמחניו הסטר )קסת רם, מטרוח כציוווט6
 ה61 5ט OIO 3קסח והכריע רנה נ5 כ' , ספרותגעי
 טנקט סו5 16 , סרו"ק פ סטירס וכפו סייוגלי

 מפרוח כ)י סחם 5תר ויטיכך צנתן, כרצחסמ"ר
 לעבוד הגור או כקמרו כן וגמרי . טיסים מסיסים

 כעס נול1ח וסוס . וגו' מגורים ומהניו נו:שם 6מי "ים והנס )יץ זני6) טרנס )מס כיון ,עבורה
 סנ1ל1ת ענין 5מחח 1הו6 , וס"1מע סע,3ד מטטפורו
olon(סי . וכו' בעיניך יקשה ואל : הטב) 5נ( 
 ען יקסם סמ)ך', ו5) סטמס 6) יהגרך ה6)שדמם
 מן נורה כבס ה13ן5 5! דמיה ייוחס "יךס5ךט
 ססוקטס מה וס51 , יו חער;ו דתות הגס ע"ד ,סנולוח
 גכי5יט ט! כמן גוון גג"ל שמרס מטענפיי

 דמות הכט6 ימוח וע) טנ6מל )י1נרס נורהסמדתיס
 ת"ו ט' 3ר"ס1ן וסמורה . 6זםכמלע

~bg 
 כונחס

Yr:, יתיחס "סר כנס הנרוה 5י1 כי ליקרו ככר 
 והס"' , נ3ר6ות נרוה סם העותה 3מר5ססנגי5יס
 . 3רו6ה סי" מ17מה נולה כ) כי , הקמח וסוף ,טרנס
OD16עגמן ע) הרלי כ5'!ו , כמן נדו) מלמרס נטצ 
 ועוד . fr וגו', ע!יסס קסם סה61 ססעגיןעיה
 מס 1ג) , וו") המרככה 3י16ר 5הך 1' ט' נס)יסיכחב

 המריגה ר") ס' גג1ד co כטס ההמנוח נבומסמסי)
 . ע"כ וט, וסין יהגרך, ימטי!סו )6 כי , סרוככ)6

 הנו") יטר", כגי 5,י)י 61) ממו ~OUIl מהגלשמגס
 כ6 , )יוגרס גורס טמימין 3:טהס )סמויק ידוס)מ
 oro~ כדמוי סי הקוטילהק)

 "בר סדתני גי ממר
oc)*elb~ 

 )נור"
 )ו במס יהכ' הו" גי , טג!,ח וגהיצה 5ס כי"ינה , לבורא ארם רמות קמרו 1ה61 ,

 וענין כמ1מסיט, 1nlalrn ע)ו' מקז ג"ור, המוס)6דס
 דתיון ו,סו . סמוט)ג מסיכוח1 ע) )הירוה ,וקהימדמוי
 שור מ13ע ,כדו סו6 ;י , o)uni סוכרסתמם

 דעת )סי ctsrlso יחר כ) 715 ירט 171631כגטמייס
 1סגו)1חי1 מעקהו סטר קדם פנל , ססי)וס1:'סס,ימי
 כי , cht D'WnlttW~-החשוב . )"ג סימןשני

טה
 גהסדאוצר

 ו6ז , ומסחפו 6'ט ייג' ט) פקי גפן t~gtic 6)ס,0:ק
 יד'פ (finJst 8דס גנוי סרוד'ס ס(וטמס )נד1ד'מפי
 ס5)סיפ ססס(נהה כשח ומס , 1גתטסס1 גדיכ'ו )6'()()ס
 סמלך מסטנהס 1תרוממח oanlln וירחי וטוסמ6ד

~ccrnt 61חWD , והדפם ספין גג) משטפוח טיסיו לגוו ית' לטיוחו 
 f'p , )3י1 ס61 וירסק ימהן ומהים ממית גטן מדריג)

 ה('י גי , מינין (6פ(ר מס נגדי )נגיף סוס סדמוחנר6ס
 רקק וגסס פ5ר %ו פטפטו שגי psn כסנגל גלעין(1טט
 אדם דמות בע.ניך יקשה ואל : ג'ו מקן ממדחסרגם
 plh כמריוס זמ1ח סכסך דמעה וע) גימ1;6! כמ'( .לבורא
 דמופ פ! סג1י6 סו:חרת גטין )רקוח ~V'Di סג'פ1סי6ן
terhג.נס סמ)5כיס ומנס , 6)י1 ('ערכו ס61 דמות ומס 
 וטייפ , )1 ממט) עומדים (רסיס ג5מי1 (רסיס ננט,(ע'ס1
 גדמ1ס פקו סנורך וזתס 761 , 6,כ)ס ג6( ו1ר5ס,1רס
 1ג'6יס ס) כהן נדי) גנ'ר הגן') סיומיו מס וסוך .6וס

 ;מר6ס זמנת סגה" רמוס וט) ס;6מר , ).11רס נורה(מדמין
 סוס . באור החלה לו נדמה השכל בבחינת 3' :6וס
 )סגר ג11י )ו S(nu 1;:ור,ס ית' פ )טיגן ומות hr'61מר
 ס' גמד ומיקס (קמר גסו , 163י 16חו ;ומס ס16ון6ח
rh1הוא בי : נג6וח ס' ומנן (מ( גי וקמר , וגו' "1כ)ה 

 1סו6 , ס"( מחמוס סו6 הקר . שבמוהש'םהחשוב
 1the שהנר דעח נארח 1גנר . os~))t רק סיומוסיכה
 ה6פ ג)נ) סוקרך וסיף , ס6ם יסוד פ"ר רק קנוססתט

 וס61 העפר יסוד (גיסויוח (סלן) יפרו "(ר ,)קדמונים
 וכדיג , יקם גדור ועלס מטויסס , מיס יסוד 61הרי1 .סירן
 וקריו , וסמים קרן נור ;) וכבג הוסף 16יר יסוד(נסס
 גקטר1רית גנגנו,'ותו דבק 6101 ס;) והנטף ממגג "טישי
 קרו ונס , סירהג)נ)

 :סו"
 . (גנגס נזו) סי1הו סירו

 וכאשר : מגסס יותי סעו)ס מ". 1ה:1)) 1:ס1ננ (6מר011
 "דם ונ,, 1)סיסיג )סוט .;1)ת ctc ממוג ינוי נ6 'ת'(ס6, ק:ותפ עוון להסגיר ונוך ג6:ר a~the . במרותנחשוב
 . העכרת דרך על כ.ן : ),ז; 1ט1פי גמט(יסס קניה1:ס61
 ס"ס דוך טל יהגון 416 )מגע והא )6 סליו סמד1תר')
 רק יתג' ינדו )סמ)ין )נו "ין ';)הו ט) )רתו ורק ,חגויך 6י1 טז נגכד ויותר מטקס יתן גלופן Dih , S)hגגוי
 )הגין נרם 6ס . האסת דרך על בין : "וס גוינהון
 : ג' סימן ג' נמטר (גיס גט:.ן 6101 , המח ט'ד16ח:

לא
 כן' ע) סי - שבהם והדק ! )עינ'ס הנורמחוק

 והכולל והסובב : עין :סנף כ15רו ונוקע טלה כמו סו"
 נעייך יקצה 1") ":!רו )סוס ו"ס(ר . ה1ע!ק1 ו!ע1,ס )"!וו ctnlhj 1כ!ס תוכריס גכ) ומהקיף מקיף .וא'
PtD1כזו 1ה61 , מ:ייסו דס!'ק דכרי1 טה1ר1 כמו , )3וי" "ןס דמ1ח )'מס הקוט' (יהיה )גורם, "זס! 
 1"ס , כקור יהג' זהויו )עין סעס היה !וה סהקזיס "," , הנמט:יס ד3ר'1 כן יסו13 ע)'1 "סרהעיקר
 5ת 61חה . כ"זס ימ'1;י סט.- Sh מתג: !סקס טחה "דח ;ע"ע ג,ה היה ;י , הקו:, כותקך תכן)קינו
 הורגזנו "טר סזמ1י קין ט3י"ד "הרי . 1כ1' במרוה נחשוב וכאשר ;:החי: עלך ;' הקרג תגהר5טר
 מן הרו והמזח ית'. ")יו rlcnl'rn הקינח וצי ג"זס זחוח ה1ר5ה ח) נערק גרך, .ה' ע,מ1ה1)זמ1ח
 "פ ,רייס ש"ט :י , האט: ע"ר בין ההעב-ה ע"ר בין לרחיתם שאש היך נ'; סי' שני וכר 6טךהן

nlrt,r)ק") :,,? גללו סט סכי ו(: גע.ן , העכרה ע"ן )1 ק,י1הס1 "ס , 5)ק :) ע) קהו .:;יג "! קן ;י'
~blto 

 דע,: :'ט:1 "1ה;1
 ק:1"

 :'קךיס מיד,:, , חוי :h'c העריה ל'ן "ומריס היין , מטד ,"1 "ור
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הכוזרי רביעךמאמרספר86
 מהנפש קיום דמיון רואים שאנו במה נמצא לא , צדק ושופט לו שראויטה

 הוא בי נוף שהוא מצד לא , אדם שהוא מצד וזה , השלם האדם יהואהמדברת,
 . הבהטות עם בזה טשתתף הוא בי חי שהוא טצד ולא , הצמח עם בזהטשתתף
 כן הדבר ואם . קטן בעולם והאדם , גדול באדם העולם הפילוסופים דמווכבר

 נתברר ככר , העולם חי נקרא באשר וחיותו ושכלו ונפשו העולם רוח הואוהאלהים

 נחסדאוזר
 פל יסים ית'  פפנו פטעיס שנתנו 5יר מפיוס %45סייס נגדי .  וגו' קךוב דטיון רואים שאנו בטה נטמאלא
 וויל יל5 ורלי טיסיי ור5י1ס

 לגוועי
 פ5תר ערול, נקור

 חלש  6(ר וגר גבס ו)6 גו (:ot~rr סאו סעויניסטלין
olhe1DDlfi ספריי היסס וזלייך , יטכליס י5דס )יט פללי nh~o0לוגי5 פסגל 

~UD) 
  DDIC1 מטוית 'סגרך 510 כי רסס

1רי
 פפפ 1ס יכדר וו, ,  ס0%  כפיו 0טפ) גפו)ס וכו'
 טופו טפר6ס טפ6תר , וגורך ,דוק 1ט510 , ר1פתות.פתית
 5יט ורג' פפוו וטחיו ל, כי יחוס וי 5ר0, כרפוס4יי5יו
 ו? . השים הארם והוא נילוסס: תפן יתיון1פפל14
 Phc סגוף פל ל5 , סיכליס טוי( פל רן  נקמו )"  6י0טס
 . ארן שחיא מני  וות : ורס"ן כפני  כררך רס ovfiוט
 שהוא מצד ולא : נהמי גוף 11 יט  סקרן  פן סיופה"י סירי וספי, סכו. פיר ל5 , 5רס )סר5 כלנר וט ג1ררעל
 ד1מס סגסמס גוס י)1sc , 6 ממיוני ר1מ מ1ר )6 46 .יד
 מולחו ,גד) טגו שסגד) מתר רק 6ד0 וקרץ )6 גן ו% ,4

 דמו וכבר : סטנ),ח וסט לק וט ולין , ושמהישסכט'מ
 סמ,,6וח כ) נס ר') . גדול באדם העולםאחילו0ושים
 , סקרן מרכו עד העליון ג%) מגג11ניח 6101 , ט"וסגשפו1ת

 פרק גמ'6 סמ1רס גיטי הגי . 6חד גרו) )6ים לוחודמו
 סגוף וסיגרי סדר ק) מס1דדיס גגונו 0ט1)ס הסקו 6יןע'ג
 הפי . קטן בעולם והארם :כומס

 , קען טו01 1קר5 ס6דס
 ס,'6וח וגין ס6דס נוף ימית ס)י,ימ גין סנז) טליןועוון
 ל') , סגמוח מ1ד רק וגדלות 61'01 , ג% גנננו סעו)סומגש
 O~SD :הפי,ו0ופ'ס ס6הר ר') . כן הדבר ahnמנוי):

 וחאלהים : ג~)ו נעומס ס"דס )דמות וט גדמיוןשטתמש'ס
 קושט 5דס ס) סזמי1ן רמ1ק 6'11 61'ג . העולם רוחחוא

 כפים . העולם חי נקרא וכאשר :  טג"ר0סמזגיח
 סו6 גער" ושי סמי ,מ"מ , סט1)ס גיח תסנט "כ(0ץ'6)

רמון

הדמיון
 יהורהקול

 סיפת ט"ד 5גל , מטך סי5  "ור ערגו עמהכמהעגה
 זמרו עד , וכו' 1המטך יקיר פלנל טלין לופר ליויט
 , הסהוחה המרס ממנו )ס)1) 6ו דמיון דרך ע)%6
 נמורס  כמטיפות 6ך nnbo ע"ר )ו ס"ומסו 6ו .ע"כ

 יכולים ס5ן ייהליס סרר וניל , יליפיוכ5חריח
 SD  פסס סי5פר לפס יסורך טליו סגיתר גיןלפיוח

 1Dbn תלתפוסיו נספר סרלכ"ג דפח יסיק .סנרו5יס
 לסטר ט5י יסכ5ר יניס , דבריי  כתתיפס יעל ש"נג'

 ופפינ פסיג הי טבל בטי51 יט"י טיסו5רפולס
 סטמוס געלי ר15י יוסר  יסייע , ותוטס ורונהויט)
 המכפן סרן b)b  וא'  פיון נפשי פפ5ר יה ,ת,ולסו
 כחכ)יח "סוט 6מך דבר 06 כי סרכים הטמוחמרו

 הח6ריס 6)ו רומק וסוס . טכי6רנו כמו ,ס0טיט1ח
 כמגייסו כשייתש יסכ'  עניו כסנ6תרו )הסאדומה
 't~tbs יס' בסם  י5פרי0 טיס ר"ל , וסכגודסטיית בפ% פפרוצסמ ית' מדרנסו כריסק סו5 ,ילסי,על
  מלסיותר

~blhon 
 יכו',  נעלסו ט י5פריס 5טר

  ו5ס כיתת 3' סיפן 3מי מהנר רפן זס ולכלפיל.
 3תת'טי ונס . וט' ט1גהפ 510 כהיותו ל5 ה"מישפר
 וזה סודיט: nho י' וט' מ' ש'  'עפסיפן

~so פיתר גנרל 3ו 5סר מטיל פלד ר"ל . ארםשודא 
 פלר כי ריסון שרק ספ4וס כרכר  סייס!מנטלי
 573 קלסים ננוס כי 0753 שפר  סטכליספרטגס
 דמותו ועץ מסרי. נסוף טס רירי ויטיסלצהב.
 העקידם (SD כהב , כסב) כימיגח )6דס יחגרך15חו

 גילור כי , סלמס) כשי סטיליס ,סיר כי16רוכהמתח
 Sbprnwהכחוכ

"6( 
 כמרקס n1DT הכסל דמום וע)

 לגודע סו6 0ה076 )סי כ' , מתתעבה עליו6דס
 5ל סכלשס ספרי3ס פמיר  ססי5 דמוח טוחו ע) כי )1"6 , המחיו 6סל O(ttbiD כ) ע) ו)מגסינבפוט)
 bn)o פל 5טר 5י יפסטר פרפם סו5 וסכסך

~b1D 
 1 סתרתי פס כל טל ספמטלי כס5 טל טסיך  5ר0

 פלפו סרפיס דיגפת לי טל כי סכחיכ p'D לרפחו וסיס . ט,כ , עליי פלס ((SD פיכרס סטיריט גהסי
 פרככסו טל כיוטנ  יסברך ס3יר5 ג"כ יס5י , גטלפ5 לרפוי ob כי וי יפן לכסך ספרכ3ס יסיר 503סר
 גטי פל לר5ט ליל פסיסי ית' סיותי סל ליירוט יי5 סוס מרפוי כל יתכליס , (thD טל יוסג  5רסלפריס
 יסטון? כאויר יססס ילפפלי, ישפרו יסיק סיחיכ סוף כי 3י5ירו פל 5יי יפיסיף . סיפויוס יסר ללפרופי
 רכו וכבר : )סמום יכובה btoa כמה כבן 5ח )טכל רק זה 6ין כי , רב עתוי ה,ס הדמיון  מןיתלומס

 . 6מד D'b1 נכהו סגמ61 כ' גו 1b'b 6טר ע"כ שרק כר6טון המורה ד3ר כס כ)6 וגו'.הפילוסופים
 ר"ל , )"דס הנדס )3 כן , )ש)ס 'תכרך ס") חמדרנת , קטן פולס סירס כי לכיר טגיפ  התסיך61מ"כ
 ככיחוד fi1D 6מר' כווייה במרו כן ע) . וכו' ושכלו ונפגשו העולם רוח הוא  והאלהתז כפעל,  יטלסיכלו
 ויטרם) , דכא וגטט6 רומך קוכ"ס ח6נ6 . לטהרך כקרבי רוחי qb כג'נה 16'ח'ך נטט' כ"ל (Otwt"מרו
'1Dbית' ע)יו ניקרו גס . ע"ע , רעותך )6טכ60 ועפרך , נך )6דכק6 6ויחיך כך גנין , "נס וגנטי רומי 
 ומפופ י6כזז טוה מגטמת ד'( תסס עיטו וקמל . י6ס1ף 6)יו ונממחו רומו )כו t'Sb יסיע eb )"ד(חיוכ
tbbיכתו , blo'~bl והנה . חכינס טן' ונטמת )"נ( )ס0 6מר nbf ל הדמיון נתגרר 6)ה כ) ע) כי כוגחו% 
 יעיש 1מעחס . וט' רשע) כנחילה כי סכול %) ומענה וכגמרו , הסכ) 7רך ע) כ,6 "יך כ76ס יח'זמש
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 י8 שרגנדזרי רביעימאמרמפר
 ההש והראות , מההקשה נלוי יותר ראות שלנבואה שכן כל , השכל דרך עלחדמיון
 וזולהם הקרובים מהרוחניים השמים צבא וראה , בעין עין העליון ההמוןהשיג
 ככר כי והטעם , כדמותנו בצלמנו אדם נעשה באמרו רטז ולהם , אדםבצורת
 הצמחים אל , המחצבים אל היסודות טן , החכמה סדר על והבאתיה היצירההדינתי

 הזכים החושים בעלי בארץ אשר החי אל כן ואחר , ובמים באויר אשר החיאל
 "הסת טן קרובה שהיא טדרגה אלא ההיא המדרגה אחר ואין , הנפלאותוהידיעות

 אלת הקרובים ומשרתיו טלאכיו בצורות האדם והוא 1 הטלאכי האלהי המין()ג"5
במדרנה

 יחרה*
 6מל מ1ד )6זס ס3ור6 ימינן )ססעיס t'DDbנזלך
 0נ3י"יס כי )סורות היו ומגמת . סר5סון מןפעו)ס
 . טיש כמו 6יס כורת ט,1רחס סמ)6כיס שיןסייגו
 tt1DDD) ostP סקרנו שמח חכמי עם כוסזהסכיס
ot)bsnnע' "' סהייפ טכחכ וכמו , סע)י1ן 50דס 

 , כדתוחגו כצמנו אמר ועסיסם . מכריסם טפרסו6
 5טל ס75ם מן ית' 5)'1 כמזרגס קרונים )סי1תסכי
 צמוחו טיתייהס 610 ר15י מ0ס כלמז כ11רחוסיס
(6

 סכר"
 וגס . כדכד ושמיון שמע) נו ע) יחק

 ס5גיוח 3ע) טכחכ מס כ"י 11 )סעס הנךיל36"ן
 3יד נמסרו ס)6 מסחמ1ח ג' ע) זהעמות ס"קגלמו
 )גכי5יס סנרכם כעומס סר 610 ס)ימ , וו")ס)ימ
 ,יו כעציון וכס 0ע)יו;ס ססכס מן (Sib 3מלכגספוט)

 וסו"
 )'ס )ית ו6100 , כ1)מוו 5דס ;עט0 קמלו

 סרתיון יכש ו0 ,סי וריכס . ע"כ , וכו' מפחחיתג'
 ס5דס מ1ד רק , כקמור גי1) 6דס o(bnpנכ))1 סעורי 15 סחמח1ן 0"ךס מ1ד )6 , )"זס יח'סנדמ0ן
 5מל כן ע) , olpn כמו ככורחו 5)'ו ODI~Oסע!ית
 טיט כוס רוס , ופ' ראות שלנבואה שכןכל

 יתר מ1"וגוח נגע )שיו 5טר סקס ר15ת);ויפיס
 ססקטס כדרך סו,כריס e'~tDl)'bS נגססממסר
 ניו) כ75ס העריס זמרן מכיר גס 6סרססכ)'ח
 הר15ח סוס כי . כ6מ1ר IDR כעולס ס5דסיזמיון
6100"bulo סי העלטן ההמון כ, מסיג 

 לממדאהלר
 זפיש נ6ס יה' "חיו מנ61ר )נדו סטג) מוו . השנףייך ל הרטוון נתבאר בבר : סטתם ס) פיוסו טותו ,סמוך
 ז? . מהשכל גלוי יותר ראות שלנבואה שכן כל :זפ

 , וש מיורט סטג4 ססיקט סיס 05 161 , סי;4מססיקט יחי וקמטת , גי6יס ווטים טסנגי6יס טסו6'ס סגןופג)
 6'1 ג,ס מוזם ס"כ)' כיקפ ט5ף 5)5 , ,חמוס 'וסייצקתם
 הלמיבש טהרוחניים השמים צבא וראה : ג,ס שד'6'ן

 ככף כי : ייגלד וטס , יפייס ספד orn ממקמי מוסג'ז גס" "וכר ג!ימס וסירוס סטו ומס . Q~a בכורתוזולתם
 1פ6 י,'רכ, ט) ססייגס סיילסי ל') . היצירהחדרגת.

 ראלחי. חסום טן : מ'ג סימן סי ר6 מסימן 6'ג~מי
 A'D~ ;מיס , נדל מקטון סו6סוג

 מך6 גדר וק , גס1ט,יס
 סג כמקיף כמפן ומגזר , סגפרדס 6הו מין ממקיף16הו
 ;פ , ~nlhtie נמ)י,ח )ססגיו;יס סוג גטם ,קר6סמיניס
 גסו;! גודר קנו וט וטס , גדר 610 6דס סם ד'מנסתמר
 ג) כ1!) טסמ' סוג, גיס 5)'1 מ' וטח 6יס, מט ג)ק
 סגסמ1ס מן ומין מע ג! , !מיניסס מיסגע)'

 וכונף גג1ס 'וסר סוג וסוף , מורגג "ם tenht .וסטוט1ס וסמיו"
 סגו))'ס סיסוד1מ סס סע)'ון וסס1ג . ~60ג,'ס otnnioגס
 פו ;נגד 'נחר מין 1ג) . סוס סטפ) סגע1)ס סמ1'16חג)

 , תגורס תגד ס6דס טס61 ההנהון וכמין , "5הרי1סכ1ג

",601
 למריו ולין , יסגו)וח סנ1)ח סוolh)t 5 ,כגד ס.והר

 טקס פהגר ס6ש 1וס סריסי, סקוסי טקס רקגפדרגס
 כפדרגס סר5ס1נ'ס )ממניס כרומס ;פט גו סיס ס6דסי') . מלאכיו בצורת האדם והוא : סמ)5;יס טו)ס טססטג)
 אליז הקרובים : ס' משן כמ ס,ס גפ1)ס 1)סס ספ"5מר

כמריגה ע) )מסעי0ס מת5יסס כ) עס נעין עיןוהגפ)יס
 מורנס גוף כע"י )זעתו סס נס כי , )מדלגותיו סמ)5גיס עו)ס עוינן 0מ!ן טקרtSib 6 נכון ו0יוחר . ס'טי
Sibגטין טין סיפיליס . ob" 6ומן , ית' היו 3מדרנס סקריגיס 0ן ססס סרוהוייס תסמ)6כיס סטמיס 1ג 
 . וכו' הכתוב רמז ולהם , elb כנורת כנס 5ח ה,ס כקדט 0ן , כמוסס קר31יס הכפחיז)תס

 0מ)"כיפ וקר"
 עומדים סטמיס 1כ5 זג) כסלו SD יוסב 0' 5ת ר5יחי כ"כ( )מ"6 ימ,ס כן מיכיסו מ"מר כירך , ססמיסנכ6
 ויכיף ע) נר5סיה ס' סרמג"ן כיקרו וכן סרומויים, 0מ)6כיס ע) 0רי"5 ניטרו וכנר ומסמסו, תימיפעגיו

 סכוככיס 51ח 0ילמ ו6ח 0טמט 5ת ורטית ססמימס עיניך חט6 וטן טנ5מר מס עס , 0531 וב! וסקרן0סמיס
 סימיון ועסוי . סגגד)יס 0פכ)יס ג"כ 'כקו כי כקמרו , כמלוס ממרוס ,נ5 ע) 0' ויסקוד , סטמיס ג53כ)
 לריס דכחיכ מחי) כסריס 1D'p t:~oib )ים ד5מר )מ6י ,  מנוים 3ן talet רכי )חסוכת ויטוס נדממוס,0
 סרס" לגותים מ5י , ייר6 ,6 מיס5נ

 מחי) עטי דכי כ5רי6 מחי) b'1h כהלי )"1 )ו וסטיר . b'9h קמי)
 יקמו , וא' 0יח0 1ס5לן 53מרו ר5טון לוס סגוכליס . היסודות כון : ז"פ:( וף כרטוח 6!ו ס' )מ1)יןועו'

 סמטורסיס . הצטחים אל : סיאנס ותרפס כטקסי שמרו סיכ!)1 . המחצבים אל : סלמכם ססטכי6ר
 המיס יטרקו המיסי Cv1 חמרו . ובמים באויר אשר החי אל : וגו' הקרן חדט5 כקמרו 6100 כיוסטס
 תונק מסטי כיוס כקמרו . בארץ אשר החי אל כן ואחר : וגו' סקרן ע) 'עוטף ועוף הי0 נס"סרן
 סנכר"יס )כין גיח )ונזי) , הגפלאוה והידיעות הזכים atwinn בעלי וקמר . וגו' הי0 הסטס"רן
 כנס 6סר , 0יכעיוח ו3חמג1)והי0ס וססג'מייס סחי1ווייס כמ1טיהס כפו ס)ימוס ט"יגס , מרקק סיסמן

 סופרת ראה כ' ומע"ס סוכר )מס וכו'. מלאכיו בצורת האדם והוא : ;ט)"1ח יויע,ח כססתוסס
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