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 שני ועל . יניעהו( מקום שאין אחו )ג"6 מהטקום התעלה כ* , במקום לאבמדרגה
 אלא הדם14ן אצל דמותו שיהיה יתכן לאהדטיונים

 שבבני הגדול צורת דמות( )ג""
 טמנו יוצא כאשר , מדרגות על אדם בני לשיוך והסדר התוכן יוצא שמכנו ,שדם
 את ודן ומהקם מהעדה שהוא בעת אותו ורואים , וטתכונתו העולם סדריתברך
 לנסוע והטהשבה הכעם ובעת . יתיב יוטין ועתיק רטיו כרסוון די עד ,המלכים
 אשר המרכבה הנסיעה ובעת . לו ססעל עומדים ושרפים ונשא רם כסא עליושב

 נהמראהגר
 סיוגן ספסר קייג )סוף גי , גפררנס טס" ") י') .בשדרגה
 !6 011 סם)), 6) סקרוגס מעיר כמח סמקוס, יגחש
 1)6 נג1) )6 סרו0וי גטו)ס סלן ר01וייס געמניסיפגן
 ר') . הרט.ונים שנ' ועל : משגס קר1ג ר') 6ג) ,מקס
 סלדם 1ס61 6יס סנגוי גסגו)ס 6"י g)h ווו מזדמן

 : סמךס . התוכן ; רוטן) געו)ס כביס מו"ר  מגי  וסי ,סם)ס
 ~olh פין כ) סוס חיט ט)1)6 , סוס כטוכס :גג)) .יהסדר
 גלן יסר ו0יח1 טו' נספח 6ך 6דס נקר6יס יסיג )6נוקו
 ס6) גטדן וסול , גט) ס61 גon~hdn ,('5 ;) 1,מ61 ,חורר
 כנגי"יס . אותו ורומנס : ;ולס ~ne)tD סמקייסיהג:ן
 טסfiDS 61 . ט4כין מהעדה שהוא בעת : ס:'י "חרו6יס
 . ח0קיסס לסריס ומקים . ומהקם : מגי1)תס מנג'ספטגיר
 '-וט , (OSUD :וגחי יוי6) חמר . רמיו נרסוון ד'עד
 ס61 גי ירטו )מטן , וט ומק.ס or גס" מם)ין :הקג'ס4מר
 יומין וטבק חמי נמו , סמ)וגס וקו מנג'ס ממלןפתניך
 ר.) ,וחיג

 מיומין קיימי ומ)ג1ח1 ונון גס16 )גוו סו"
 , קירס ר') יחיג ומח . חגלת יגעי nfeh1 גלי ר'! ,הריקין
 והמחשבה הכעס ובעת : שגי"וחס כמנג'ס סס)גחננד

 ס' 6ת יסרס טר6ס 1G'l1D מוח געת כסיס גמ1 .לגמוע
 , )נסנט וסממסגס O(Qu ע) מורס , hc71 רם ;ס6 ט)יחג
 :גיחו !סלק 1ממטכ מיכר", הייצמק סש,' )1 וחסו)(יגן
Gt':~fi, ע0 סך Rh~ ונ"ן , סנפיר מט) 46ן ויגיעי 
חמר

 :סו"
 מסמן עמר oc גטנע מג61ר ונס . ווכ6 רס

 עומדים ושרפים : 1ני' סטט וטיויו וגו' סוס מטס)ג
 ~ah נמו )גלות וגוום וגסס זין ע) מורס וט . לוטמעל
 , מ6'י טריותו סלוק . הנסיעה ובעת : וסמולםס:1רף
 ומסרחו סמקן מתנגח גדמות 'חג' לוחו 'מ,ק5) רקס)(';ן
 מזגגת גטנין 6ופויס לרגען elDIJ ר6ס רגן , (1tiU'Cגעת
 6)ס );) ים עוד , סחווטס ט) מרמוים 16סויט וגס ,סמקן
 פי ש סזגריס )ג6י 6)6 ג6 )6 שמגי , 1710nlp,nuח

פסועיסס

ראה
 יהורהקול

Ob9b)S שין )רו0נייס רמו נודחס כי כי"רוו ומס , וכף"ים גטלמ ווילסס סקרוגיס מסרוהגי.ס כשמיס 
Onl~1Dע)ע יעלס סט36 רום , כר6טוגיס קרוכס 
 הקרוכיס כגורה פה6דס הנה יקמר 6יך 1)ה1רגנקס
 sr כי כ"מרוו ויד) מספק יטו) o)nbכנכד.
 כזמוחפ, כ))מנ1 כחמר גכ))ו "סר סכהסהמעסיס
 הו" olbS הטר6 בנדמם מה כי)סורות

 הע)יוניס מון
 13ולח הס אגס כמ)6כ1ח, ר"טוגס היוסכיססכמ)"כיו
 כבג ומהעקתו הזמיון )יק7ק or וכ) . (61tbbדס
 יח' )היומו כי . מהמקום התעלה בי : ס6טסרמס
 . ההמיונים שני irYI : יקיטהו מנוס )ו "ין גססשחי
 6יס ס) סכ4 מג- )6דס י0' דמינו סיהיה הןר")
 ס"רס %ד cw סיסים הן , ג"מור קפן כעומסוכנחו
 רגיל : כיור !תהח1ן 13ורהו הכומסהעניון
 המי 0" . ארםשבבני

 מ6ד גדדה פעלו "סר
 . כטמרו סטייטן סנ0 61ח וע) 076. כוי ט"רע)
 חג'ים וקין , נדובו ") )הכיס ((nlhu מרקוחוסס
 )3י6'1 )עין מרוויו PQ )מגונחו, קן וקין חגניחוקין
 ל : דבר פ) מחגוגהו . הרעכן : ומהנום רסכמזך

 )6 פמנס "יפ )כ) OJt~D1 ודק מוטס כי .טררגות
 יפקס etnt)a סנייס והמחיים , מקו "חיכנס
 : )סס כרפוי 16חס יכרך גמזרנהו "טר 6'ס ;ויטפס
 מ6 וא'. סהעדה שהוא בעת אותוורואים
 לנסוע והסתשבה הכעס ובעת : וכו' אטטש מל כצמוח "וסו ר6ה "פר נקמלו 6)'1 מרמויגל
 המקי מ1ה כטוה סוס 6פר יסעיהו מנון ופ .יגו'
 8 יוסט ס' 6ח obnbt ו'( קיטעיה כ6מר1שויה
 הורכם וה הים ההגר זעה ועץ . וגו' ונסק רסכס6
 ר.מיככס. 6ת יהוק6) ר6ה SK1ntn יחורך טכינהו נסיעת טכעח ר") . וט' nvtoln ובעתDD :ctnPn* מעט סג'וחו !סדק מ16 יתכרך כסלו נכוןכי

 rbn Dtbin , כגרס יסויכין 6ח גכוכווה)ר רג)ס מ16 היהס הסכינה נסיעח כי דרכו ימסכ ההכר )נע1ש
 fo כיח לרוח כ) "ח מירום)יס נגוכןנ16ר b'iw 1"1 , כקרכם ")היהס 6ין כי ע) ונרוח רכותרעה

 ג! וקח 'רופשן מו4 ג) 6ת ויגסס ס' כהים) טפס עמס 6פר הוהכ כ4 ל 6ת ויקנן המנך ג'זו5ונרוה
 וגף סקרן עט דוס nStr גם6ר )6 והמסגר סמרם וכ) OSU ")פיס עסרח סמ') גנ1ר' ;) 61חמסריס
 כסטוריפ יקמר כן ע) 'סו'כ'ן עס "1 נקה עלמו Sbprntl . טורס מי ע) וטכינס , כ"ז( כ' כמ)גיס)כמווכר

 נימוק% גרפס יסויכץ גג! כננוח עמו סג"יס הן יהויכין הוקנץ ג33) חסר Sbprnt כנסח כהכי ע)כ'
 6ה Sbprnt ר6ס יויגין !גנוח סממיסיח כמנס ומנס . S~prnt, סירוס כהקדמת הרי"6 סוכר וכמו ,3ס1ף

 ס6)ס היכריס כ) יתקיימו וסיטך , )נ18ע מרככתו ע) רוכל מי כפסיס סםכינס p'~D ע) המורססמרגנס
 ריס ODiCJO כעת כי טומר ג,ר ;ןע)

.)bpfnt 
 כטמור, יויכין עס נקה מ16 היחס וסנם'עס סמרככס, "ח

e;nbסירקה "ח סמר nbrn 3חמ!ח טס כחמרו , סנכו6ס !מקוס מון כמהסכו tnh~s) 'ע) סנו!ס נמוך 61נ 

 ראגו יויכין סמקך וגדות סהמיפיח הטנס סי6 )0דפ כממטה ")סיס, מרקוח וקרקס c~rcn :פההו ככרמהי
 למלו יכלר וסמל . ס' יד פס עליו ומסי ככר נסר ע) כסריס נקרן מכסן tfu כן Shprnt ") ה' וגרסיס
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 89 כהטוי רביעימאמרספר

 שת כאשר היא , חנבושה למקום חוץ במחשבתו כלח ושמרה יהזקאליאה

 יהורהשל
 סיס מ"' , Yrn. ידהם f'p פי' ס' וכר סיםסיס
 סוס מסוי ס"מר החרנוס זלך וסוך , סיסטככר
 (O(b כו,י כר ימוקם) ע0 ה' קדם מן ;כ"סואכבס

כקרע"
 גמדיגח עמים ולחמקי! חגיינ1ת חג 7יסל")

 , יעס יחפון "סר blo (5 5ך . וכו' גטד"י6רע6
 יסר6נ נקרן )ו קדמה ענתה המרקה nhr כיקהולות
b%מון כמהטכחו כנה מסמרה olpn) הנכ51ה . 

 המקום תן ה1נ'6 גימורך) כהקזתח1 הרי"6!סח)ס
 סלת, המלככה ע) הכיקור )הטקס ויין )מסהוה
 כנסכו) החירום ים," כפסלכי

 )ליח בו כלכה תג"
 'תר כ) סניו תע) לסירו "מרי ל וגה . עפיהדעחו
 )הייטיל 1כ6 , וכעו)ס ספ1רס מס הקייט 6סרססע1ח
 הדרך וענין , וו") כהב , הנקח הכי16ל דרךנפתו
 סימל , הכוזר ספר כע) ת"ו מסעיר תה הו"הוה

 "תירה הנכי"י0 תתר"וח כדברו הלכיעיכמקמר
 תסכין תהע7ס חה61 כעת קוהו othnl , וו")תטוכמח
 ועתיק למיו כמסוון די עד יתסיס 6ח ודןיתסקס
 התרככה מנסיעה ונעת קמרו עד וכי יהיכיומין
 לואיס היו טסגכי"י0 ר") . Shprnt , )UD ר6ה6סר
 , סעודותיו ") מחימס1ח מחמ,טוח כנורות הע"י6ת
 'Wlb1 ת)כין ont:? תבכין מהעדה כמסיס!)כן
 כרסוון די עד דני") וכס"ט , )יין יוטב הו6כאיבו
 ס' כעס כעת ירקו וכן . יחיג יומין ועחיקלתיו

 ע),

 נחמראוצר
 סמרגגס עין ג) . בסחשבהו כולה ושמרה :פטועיסס
 ו5ת גי שגר %עת גי , 'מוקץ) () גממ(ג"ו חקוקסיס

 'hD~ 6(י יגלם ג"ח געת גשי שיי וגרפססמר6ס
 נגוגזנ,ר

 )כמ'ט וסמסנר וסולט ס(ייס ג) ו6ת 'סויג'ן סמקן6ח
 נסח)קס ומט , כן נס 'חוקק) נגס 151 , ג'י( ג'גמ)ל0
 גקרג מקוקס פיקרס (ר6ס סמר6ס וקח ו6ן מייו()'ס,ס(ג',ס
 סגו)ס גחון 1סו6 'ס,'ג'ן )ג"ח nlrlnno שוס עד ,)גו
 כממיס 1;חמ1 גגינסר עי סנ1)ס גחון 51ני גמ'( , סלוע) 6) ,גויתו סו,'6ס0

~hlht 
Pth1D et~)h , מים גחמ(ס( 

 6) ס' דגי סיס סיס י1יגין סמ)ן )נרוה סממי(ימ ס(,ססי"
 , 6)'ו סיגור וקוטי . ג(ד'ס גטין הכסן גוי גןימוק5)
 ויקמר וסמר וגו' מדגר קו) vncht פני ע) 1%1)וכמ'(
 גטנם רק סיט )6 !ס , וגו' לוחך טפח ענגי 6דסגן

 לומן ג'ג 6ותס ohla 6פ(ר (ר6ס התרקב 6ג) ,סממיטי0
 ט)6 מפוי ורק , ס(גינס סילוק ע) )סויות , יסויכיןג)ו0
 )נ),פ סחמיגיס ם,ס טז גחגס )6 6)י1 ס' דגי סוס 16סיס

 ור') ,סיס חגגי סיס מ6י ימקש) 6) ס' דגי סיס וגתדרט .יסויגין
 (6ע'"

 מטוס סרנו )5רן נחנן סנגו5ס טנחג)ס
 )דגרי נקות ו,ה . גחי געויו סנגו6ס עפו (רחםהכגר
 טוס מ151ו )6 ,ס ו,ו)0 , גטחס סנסיעס מרקוח טר6ססנגר
 . הנבואה למקום ,Y1Q : גהי כטרדו (h~mt( ססניעמונן
 וכר וגנר . )6רן נמין יהוק6) מתוגן סיס ססגס ומקחר')
 וחתו : ע'כ , ס(ג'נס גו ורכו ריטון גגימ נמ61יססיו וגגי , ודניך) יזוקף) ,ג61ת גטין י'ד סי' ג' כמקמר,ס

כאשר
 ע) יוטכ ס' 6ח יסעיהו טרנס מס , מע,יהס והטנחחו תכיניס0 טביגחו וכס"ק ')נסהנ תמטכחו וכהיותשומה

 "מלו וס% , סע~וניס נין וה1קתס מהחמחווי0 ותס)קה oon הסגמחו מרמיק היה (1Sth , וגטי ר0גס"
 וגמש ע)ו כ6) כמנוח כקרן סכינו ומונים יסרק) 6ח טומריה סטיו עניון trhSnnt . ההיכ) 6ח etbSnשכיו
 ס' "ח ר"ה Sbptnt וסכן , )ו Swn עומדים סרפיס וזמו , הסגי;ס ונאחס לנסעה כמו , )תרוס oonג"כ
 כס לכח מבנח ר.מיככס ר6ס כקינו , טכינס נסעה נסיעות עטר טימרו כמו , הכית ומרגן הנסיעהגעה
 המטיי ענין כקו rrl . )ךרכ1 ))כה מרככתו )ו טיכיגו )מקול תמ"ס גשעס סת)כיס כמנסג , נגיח ה'סמ)ן
 6חמ "טד הנסמיח ססמרככה כמו כי , ממס) כקמוח e'~Dth מינח 6רכע ל6ה וסכן , "07 כניכרטון
 , ע)יסס תחג)נ)ח מהמרכנה ה"וטגיס 6ח טמגישת מיוח 16 כממוח "רכע ינסינוס כדרכו המל יסבסעדיה
 . יטרף) מקרפ המקלס מכיה op)"ot, וסכיג0ו ס%הי הסגוד כה טנוסע עליונה מרככם ימוקם! ר6הק

 נטמיס הס סה"1פניס "גי רואה , bDQOt elbn1 Snnnol והרקיע ה15פניס וכן המיות יורו תם ע)%מנס
 tDlb ע) חלנם עתי") כן ויונתן , 6וה0 ר.מגיעות ר.מ'וח 16 הנהמות מהנצנח תמיד מחנועש0גדורייך
 סנרמיס הס טה6ופניס המו"מ bmt , ג)נ)א וה6ופניס ,נ)ג)6

 הסמימיי~
 )יסויוס ירתוו יכר כתרפה וספין ,

 )סכלים מט) ססס Dtho(ot 6ח המוויכוח המיוח טיהיו יתמייכ כן היכר וכהיזח . מס0 )מורככי6%0
 הים ר6טיהס עי טרקה סר,רקיע יהמייכ פ7)יס סכ)יס סחיוח וכהיוח , סטמימייס הגרמים מגיעיהנכי)יס

 , ההם הטכנית ע) ית' ממגו סגטסע )טפע למז , נכי) דכרג"כ
 וטסכם"

 סלוככ מע"ח חקר יהיה עגיו "סר
 6תר והגה . סירוסה סגי" oh~no כאוח )דעתי גהו . יח' סר6סוגה הס"ס ע) %מר והחסם) והינדס ,ית'
 סגמרס ע, )5מר סהמיוה )פי מיוח וקרקס . וכף מטכי)י0 (e~hin ססיו )מניד , )הנס 075 דמותגמיזה
SD1ההטכוס , 

 , וסכוכ מרולס ועתידם הליכה סנכי6 )הס ימס ao , מכעס סנכד)יס גטכ)יס ס"ין %61"
 ;עתם )6 טעמנו ובפי , כ,0 התר"וח 1ט6ר התנורם כמר"ח , ממוט מוסני דרך ע) nhm המרקס)טיוח
 ע) ,למוז כנסים o~s ר6ה )כן , יניעו טהס סטמשייח סחנועס b nbbn(b הנכד)ש הטכסיס ntbtSnע)

 )מען onD~lb עם בפלך סעמיחיס ו6ת כעגור 6טר , bfft~n מדברי ע"כ . וכו' מה0 שלמסגהשחעעה
 מס כו הוסיף ומט"ו , הנס הכיקור sb העירוהו sno~ דכרי כי יאתר גה 060 , כינחך כ"ומספר

rr")wn 
 עב חפיסה טוס )הנכיר )6 כי הס , מכר ס) דעתו ממ"כ טרמי ע) )סחהקוח כסרטיו כוון 1)6רעיוניו
 נכל עס סרס פעמים רפס פסוס סו6 ופסס , )קתמיס QD מס " די תעתה "מור , הממכס כפי דבריופיורו וכמי , ספכעו קיניו ועביה מכר ס) טסתו סור יטת1ר טסתיו .6 מו כ) ע) כי רומו SD ע"ס 06 6ך .זכריו

6טל
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הכוזף רבהךמאמרמפר0*
 נם , ופשק ושעיר סיני מדבר בו ויכנס פלשתים, ים עד סוף מים נבולואת

 התוריים התנאים שיפגע בו הזדמן כאשר טעלה ההוא למקום כיבמשים;
 , ויקרא פניו על ה' ויעבור ומעמד , וחלקיה כנען וארץ עבודה וסדר המשכןמהשה כאשי בחידות, ולא במראה בעין עין ההם הצורות תתראינה בהם,המציה

 נחרדאהלר
 מין כקמו . גביו את שחשאשר

~O]D 
 מיס ססו6 סוס

 מטס מנגו"ח )פ אקס ט)6 גדי e~ot , פ)סמיס ים סיסוף
 5מל )כן גמ,הס, יעמיס ונגז% וגמדגר גמ1ריס61סרן
 סם גשי ש גהר ונגל , ימטגו 6'י גגו) גחוך 5)1סג)
 %)ו סנגו)יס מנשך מס ד') . למקום כי : פירשופסס
 יוזפן 06 ל') . וגו' שיפנע בו הזרמן כאשר :טפוס
 נטוי גפגו6י שגובס סוכני נסס ססורייס eth)n גוטנחקג,ו מי וסו6 , ססכינס עמו סחייס סי16י 6יט ססו6גמשם
IWgיעי fnt)csl סג"מ ג!ומל . עבורה תכדר : 6'ס סימן 

 וי"א כמקט . וחלקיה כנען הירץ : 1'ע סימן גר"ס,ןיניכר , רסס וגרומס וסמוורס סטורכן קמו , ס' )עגורח0מ,ימויס
 ו% וגף סערן ג) 6ת ס' וילעסו וגו' מוסג תפיגוסשטס
 נטילו מם( רומויח גריס סיס וט סג) וגולתי וגו', נפח)'ש

 . ויקרא פניו על ה' ויעבור ו0ע0ר : טי,יו )ינישמנוס
 כקמת סירס  טוחעע4 מעי יוכו וש') , ממס קמוטשו%

%ור

וטעטד
 'הורהקול

 שו . מגץמס 6ס  ידע 1)6 ממפ והחרס דרס6טר
 , ססתימיס ר,גלמיס bI~(o ס6ו"ניס ממכר 7עח ע)מגס
 'ko פו6 ס' כטד כי ים)) כלור טיג6 3מסטמרי

 ורקיש ומרככם כס6 סרומגייס ושכמסשממכיס
 )לין גרטיס גמוד 6חניfb 0 , וט' t'Sb)t,ו6ו"גיס
 נדנרע, סס כמגופר יק סף וסו6 ס' כטדוציוחו יי , %ד) נגר 6נ6 וסכסך מרקיע טפן מבומוס
 oe ויתגפר . גטמייס זגריס ריס ורגעך סרקיע5"ג
 קדעס גס . סמכי מסח יפי נסמייס ססמ"כיסנוך

 מהלכים (etbtiD מקמין גלתי טסו6 6' 40סור6חט
 ספילסו"ש שמסכו ומס , ססמשיש סנרמיסמניעי
 סו6 כשמימיים, השחס "nbD מנילוסס ע)לעמת
 כמווכל כ"1D~D 6 כחמישי נמויועג

~sPD5 "גגו~פ י% . וכף נב61 את שת באשר4יא : 6' ס 
 טח כקר סו6 סגס כי , וכלו סקדס ~((Oblמקוס
 שכחום וכרון OSP ס"ס י"ד סימן כשגי ,רט כ)וט

R7f0טטגע ש ט ttb)h1 טס טיסים בטן גרב, ר.מטוס ר.נאלייס D7b ג6ר.לץ טכיש ע~ו טתסרס רפוי 
 כלסר )פרט ו"ססר . ס"ס ID1D וכטייסי י"7 סימן שגי סגכו6ס ש6י גסג6רו וכגל כסס, 1כיו)6ומריס
 וכו'. ההם הצורות תתראינה : 6מת כונס 6ל ש"ס וסב) וט/ סחנ6'ס ססו6 סמקוס סילוע טתזדמן
 סגר6ות סגורות נטניגי  דגלו סוס5מר

.otb;sj- 
 ס11רופ ענין t'bP סיטכ )כ6ר סב , טוניס מטניס כפגים

 כש המשכן. נראה כאשר וט': נמידוח 1)6 נמל6ס נעין עין חחר6יגס לק )נו דמיוני רכלכמנס
 aDb'~ 6ני nDh ע) Yrnbn מס 6) גוס סטון סייחי אפס . עבה-ה וסדר : ,gu ס', גרשוןטקסס

 כ3
 6פ מזמז טוי מיות י"ג ושל6 משסף שוסי לוקס ס6חס כסדר 61") עגווס סדר סהר6סו סניך פ)טוני
 עטדפ מדל (or סרוס המלמי ין SD . כסמך שיזכיר ויעגול מעמד כב)) וט מסיס 6)6 . וכו'יטרק)

 וקסם ,ר סיס וט bslst , ממטכן שנניח tob~on כדלך )מטס עניפ טסר"ס )וחנם ססכר6 כי ,סגףכנוח
 ע3 מסורס וכמו , עטישס קומי ימדד )6 ככס ע) סכ6יס סנווייס ךכרי 3רו3 כי הו16ח; רימזר כו אכויןפ6ד
 סמו,כריס דקריו מ"מ וט )נ6ר כשגי נכון )י 6מ,ס "גי וקטר . ס' סימן עד נ"נ מסימן כט)יטי טגיו61
 nbro וסעטיס טסכופם גויר ו6ינגי )6מר דברו גקגס ססי6 לפסקם וכסוף . טמא ככ"ורנו וסיטר6)יסשיפיס סכסגים עבדת סדר )כ) (ssl סהו6 , וכו' משלכודות עכודס נסדר טיס מס וככ) כטמרו ק"ו 1WDגטגי
מא

~7DO 
oro עימכן וס6 ספסנס ר6ט ע"ס ופחמנן פ' כטמרו . וחלקיה כנען וארץ : וכו' וכרתיו "סר 

 ג3 6ח ס' וירפסו (nDb סכרכם nbrt פ' מעטם וכדעת , ונו' כעיויך ורקס ומנרמס וסימנס תשנסשם
 nDb3 וס ע"ד טטמו ממסיך )ו 6סר סמסגס כמרכלת וכרף6 . ונף גטת)י כ) ו6ה דן עד 7PSJO 6חסקלן
 וסלמכם , ס6% הוד מטס )שי מחחדסיס סיו סנר6יס וסדכלי0 מוטייח וו ר"יס טסיחס סכרגס ושתש'

 מנעפ )ט6ס eD10 רק נטכ)ו מקונאות סטיו כנואותיו כסת סיחס )bb 6 נמורס ננו"יח O'b1מיחס
 מפורפים משכרש osbn וירפס כסב) סנכו6ס חמו) פעתיס כי  סס לסג  PtDn  wrn מסמקן .נמשיו

 ססס3 סכע כפי גט3ימוחfilJ~D 0 וידיעות מוטכ)וס דכריס ob כי והירס VD( מגפי כרוריסוסורו"יס
 סדמשן ממס סיעסס )6 סמס)יי0 ושיניס 1ולוח ס6דס יטמע 16 י'י6ס גדמ'ת חמו) ומעמיס . פוחסרימקכ)
 שסוייטו, סנלנס סדכר ע) ממוריס וסדכריס ס)ורוח פוחן סנכי6 כזמען יגייר כרוונו ססי"ת רק ,3ענמו
 (OWP ומ' )כס מניתי )כקות ס' מ6ח סמעחי 6טר , כ"ז( )ירסיס וגו' ומנס ס' סרקני כס סנכי6~וכמשמר
 ינפיש סגיסס ע3 סנט% חסו) ופעתש (tD~D, יתיוניוה נורות ימיו bpno enib כו6 סמדמס ו)סיוס ;%'6(
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 41 כאהכנדי רביעימאמרמפר

 , ההקשח סדרך יושגו לא אשר הענינים ואלה . בעצמו ההוא במקום אליהוומעמד
 אותם וקיימו , כמוהו נראה שלא מה מרחקת שההקשה ספני יון פילוסופיבמלום
 חהכמים להם והודו , חהסנמה עליהם תעכור לא , נחלקים כדורות קהלות והיו ,בה יתרע להם נתן אשר הרוחנית בעין שראוהו סח להכחיש יכלו שלא מפניהנביאים
 "בעת אותם וראו , השינוםאשר

 המתפלספים כ"ש , זה קצתם עשה וכבר . הזאת לסדרנה האדם עיע איךההקשה מאופני פנים סכקשים והיו להם מודים היו ומופתיהם, נבואתם בענין הנביאיםיון פילוסופי רואים היו ואילו , נבואתם בענין( )ג""

 יהודהקול
 מהגטקס ממין 011 , והמדמה הטכני הכמ ע)ר")
 5טר מהנדר כהרפס גמז ממורס הו3 סיערמכד
 ה:כ061 תהו) מעמיס . ה"3 )"ו 3ט' הנג51הגדר

 מומסיט )ט:יהט הטע דרך סיההדטו וה51גה1סיס,
 enlh o'ba:n 15 1יר15 3מ)י15ה ט3עייס הסג5')1

o1Dtn*06 ךכרי0 51י:ס , מה71טיס קו"ח הס 
 היו )5 כי , 3עי:יה0 ההכמימ כמסגו כמומסתיט
 מס ממון :טיר16 הטכ) tbalvn ו)5 :גטיםסנכי5יס
 )כעמס )ט:יהס כעומס הסס תגריס כהההד;1ה"ס כי 15הם 3הטנהס הגס הי0 1)6 , וכו' :"hSס6י:ו

 סורקו כמ)5כיס היו מה:ג51ה המין 1מוה ,ומניצוח
co~sh)3טי:חס 1הס D'nib 6גו) )ט:יסט מחן( , 
 הניטע מניב 3הר פיסע נער טפס 5ס ורכבוהעסיס

 5ת הטמיע וה' הו5 המין ומוס , עליו סהתס))כמו
 hSnn המין מ,ס ורייס , סוס וקו) רככ קון 5רסממנה
 הלוף ה51 ההחה)ט1ה וט כ) וסנה , ה:3י5יסבסטורי
 onh . וכו' or ע) ,ס וט)מוהס ה:גי5'0סכת

~bt):o ר16יי0 ס5':ס התקנ)יס מט"ח חתיה פעתיססמומסח 
 מסיס כמו , המימה 3כהס )" וגס נסקסכקננה
 )הכטיוח מ1הסה ההיה 1פעמיס סיני, 3הר יטר")ענין

 )מרע"ה ה:כ61ס סכלה מנתי המין ומ,ה וגו',הכרהייס
 נתנת מיה כקילו נהר 16הו טר6ס המטכןנענין

 5חס "סר ;הכליחס ועסה 1ר5ה תמ"ס ,3מני6וה
 ההס הח3ני1ח טיקכ) כדי ,ה 1היס , כהרמרקס
 עם 'וגיירו ההגוסיוח הוורוח כי , 3ס,מוה3יעה1
 והדמיון הסכ) עס )ניירס ה"זס י1כ) ס)5 מההמוס
 3טרסי1חס מנמסת 6)י1 )סר15חס הט"' הנרך-כרר: )6ומ:יס המטכן משכח וורה מסה סיחן וכיי ,)3ז

 3ר5ייח הענין היה עגמו המין 1מוה וכו'.במוסיו
 )5 ממטח 3ר5יה כעיניו  5ד1:נו מטה ש"סס5ר;
 וממח מהוו כ) טרעי נס ob כי הלרן כ))1חשכד

מאנשי  נחמדאוצר
 , שרג גלל ר') . ההוא במקום אליהו שעמד : וגו'עי
 נדחוס רוח 1סו0 ס' )פ:י נסר שמד י'ט 6' גמ);יסושוכר
 : מם; שמע הו; גכרג;ח סיע (ס הוגר 1ג) .שעט
 )סטיגפ ט5'6 מסי . בגי' הקשה סריך 'ושגו לאאשר
 מעג יון ;י!וקופי סגהיס1ס );יגן פי)1סופי1ח, חקירותנזון
 : 6מס 6'ע מגימס 6יוס טסם סמם דמו 5:ר enlhJודון
 יידיס סיו hS מגי6יס . נחלים בדורות קהלותוה.ו
 יכעיס וגסס , וט 5הר גוס סריס גיגיות רסס סי61ג)
 גשסס מהרסס וט 1סי0 , 16)0 טהי6 מס ;פי ~fi')fillרפס
 לא : סנסמס מן ס6ו1:י ;נו) 6וס גזי גע ;תס1רססגמו

 גומ:יט ינוס קס)1ס "ס,1 מהי . ההמכסה עליהםתעבור
 "61 מסלוח )מאח גי,יסס סס;ימו ספן ט:6מר 6'5טויס
 סרו"ויופ, ורוקים לפוסס  טין לגרס  סלתי )ומר , olh)נם
 גנדר )0סגמס מקוס 6ין טניס גד1ו1מ גי 5ף רג.ס  גיןגי

 הנביאים יון פילוסופי רואים היו ואילו : 6'3מ6מל
 מסמירן 6טר יון סילוס1פי גימר וגו'. נבואתםבענין

 סוג'6יס גדומת סיו SDSh~ , הפוייס 6סר מ;)גהקירחס
 משחיסם ולין 0סס סוגי6יס ומכירו :נו6הס עין ת61רור6ו

 פאופני פגש מבקשש והיו : )סם מוריס 0י1 גגי ,1ווק'ס
 רומז גג1בס )כגייס ספי)וס51 6רמומ גן ג' . וגו'ההקשה

 ב4 ירגר  (;ן רפס יסוף ולהר , )טגנו מק1גג ט"י:1מס
igp,לו לבלט עלסן  יו e'nVD ד'פ "עמר גמ1 , 1סנוח 
 מוטך ס61 6'ך סמ5נ:טע 8גן מט)'16ת )ט'),ס1ף סטר,6')1
 סיס גגר , ס,ט1:' ק1טנ 6) תמיד סוס 51'ן סנרו)5)'1

 ויגס , זי ליין סירפופ  מסרר 1ס'ס גדו)ס ה;חטס וטמכמ'ט
 למגיר 1סגופ מקימוח מנקט 6הר גל , כן טרן6 רולקסט0ס
 , כמע"ח וגפיה ;) קנס משוך כמשוה , וס ג,מ,:1טוהנ)0 סט)טקערי,יטעי )עמן ס5מין מי 1נן . ,ס מס וס) ,סמס
 1ו1מס שיו משן 751  מיה, :תוות m~ch רג1ח נ.,1טה5,ך
 )מד מגמי ו;) סרוגים 1סע:ימ0 , ליס דגריסממו

 שחס )5 ועז גסס גג) הט,י,יס כעס )ג5ר סוסמשימס
 הדגר ערג מטחד)'ס סיו סוג,5יס 5ה ר6ו 5')ו גן .גיזת
 מלפרעון וס ספר גגי . זה קצתם עשה וכאשר : טכלס6)

סן')1ס91
 סריס סך3ריס 3סחהרטהת ירחי רנסנס ה,ורוח  סנכי6יס כססגח הנס פיס ס)6 כובריו הסה הריס כי ,"0 זס כין )מכדי) מסחי )גך.וס הסח. o'bno כענין ממכר ')דעת טניס המסכ,ריס סרי"5 מדכוי ע"כ .וט'

 כיטפת4ד ייטסרס  יעין לפ סיגי ליסווספ סייססיס סה3ר ולריס  בפיילוט,  למע"מ )טניהסתעומס
 בדורות קהלות והיו : י"כ 5' נמ)כיס כמוזכר . וכו' אליהו ומעמד לפפני: לשוכר פגרותיו ס'כנפר

D'p~na'דור 5מר גדול מועך "הן טתמ ו63ו 6טר )43ח ס' נמרטה סמהג53יס סיו ר3ש כי מכונס . וא 
 הע ואילו כד1ר1חם: סיו  6טר ר") הבדיגום. אשר כונ: וזכר המסכמה חרז 3עני:ס יטו) ט)5עד

 טינמ) ~Dn onlh'(qlDI היס 61י)ו O"D סימן כרמון ט6מר למה דומם וס הרי . וכו' יון פילוסופירואים
 (sb . קצתם וה ney וכבר : וא' 3סקסוהי1 מהעסק היס 6יהס )דמות יטו) טעינו ומפ.רסמוחמשגיה
 יו הת) כשוע כהה) "סר והלוז הבעג וצהרי , למוריס ירמיה עס דגרו היס ססיס 5")ט!ן ע),מוסר
 גוי ופיני נו דגר ס' ורום דגלי כרס גי דעת )כסן 15133 )סנמ פעמו 5ח וטנס ניגר )ק,טג )שדשיו

)שי --. -- -- -- -  ---- -  - - - -  
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הכרזתי רביעימאמיספר48
 והמלאך , לשליחות כנוי ה' ומלאכות : אדני אומר הוא כאילו , נמצא אלהילענין ישי טין דל"ת באל"ף הרמז יהיה זה כמו ואל . בראשת הנזכיים התורותטאנשי

יש
 נחמדאוצר

 גו מת) 1גחה)ס גמ1רים בנגח יימירו 6ח טו1חששף
 , גו וגי ס' יזה גרמת ג, גריסתו ונטתומס נגה)ו6מ'1
 יימיס גסיר1ס ג'כ וט וגר 6גרגו6) והרי'6 . גו: 1)6טווס
 ויגר ירמיזו גדור הקג)ם וחנ"ה 6נג'; שו אזקש

 כר6ט 6כר . התורות מאנשי כ6ריכוח: ריסוקסססור
 : ס6מ1נס 6) סי)וס1ס1מס כ"י)הטיח תסס2
 לסמגוס חור . וכו' דל"ת באל"ף הרמז יהיה זה כמואעל
 5תס 6ד1ני 16מר גלילו סמ:מט1חו לדני סם גג,16ידגרו
 , מם" טין גר15ח )וגי6יס המ1ר6ס הדגר 6) רומו 1;61 ,ים גסימן )סי) גרגר , גמק1ס "יסג) מס Sh 1רומ1 ,מלטתי
 )ם,יו טהו6 ר') , נטצא אלהי לענין ג6ן ג6ומרוס61

 נמו 16ח1 ושרץ 6ד1ני, היו מדגר hwt 6)'1ומנרגם
 ה' ומלאכות : ודוסי לטויו סטומז 6י1נו 6מ סעגד-:1ר6
 המשגיס עוץ ,ג5ר מור סומות ענין סגי6ר 6הר .יט'

 מהן דגר סטם . לשליחות כנוי : משרט גכחגיסנוגריס
ר')

 יהורהקול
 כoSDn 3 6סר סינינ"ו מרסי)י6"ו כי DDb .)טוגו

 העתש cno5 וגר , 6נלוחי1 מכור סכר ע)שר1היו
 ירמיס דבר 61ח וכגהויס הגכי6יס 6) תגריס))גח
 כי קמרו SD 'למיה נטיר1ט כהב והריש . וכל)6
 ועמד )מנים ירתיח הדך המלכן 6הר כי , לנכינער
 . ע"כ , כמוריס 6ט)ס1ן עמו מזכר תעיזיססיוניס 1טהכתי , תוהו יום ען גכ61ה מנקי רנוה סיםטס
 וכוצתם נעמן o(oth9 6ח יו, othnttlDIS'b סי 6')ו ההנר טימר הה וה ע) יניק )66גן

 עמס ונכר קמרו ען וגו' )הס C'1ID היוושטתיהס
 וטמרו ירתיה עס 6ם!פון טען היה 06 , ק)חסזה

 הנכו5ס נעדר ירמיס סט נהיה ה51ין ,ס7גריס
 . התורות מאנשי המהפלספים שכן כל :כקמור
 סי)1סוטי 16ן כמו הטבע הגנח כמגונות ירזו )66סר
 מע)ס 6) )געו0 דש0ס ))) ונק) )הטהקע,יון
 רצף יהודה ר' הרב ול'). כ' ט' כערקיו גרסה)"ר
 וע) הבהיה הסי)וסוט'6 ע) לטס ט6)ות סכו,רי)מסך

 ההמס 1ה0ט1כ1ח aib~n סמח1ך עד 6תחיוח חטוכוה ע)יהס ההכר )יסודי וייחס , Osipot הקיוטה0ולחוו
 חכהס 1הטגיתיוח ההם ה"מהיוה סיעות ותסיר1ס , ה6מחיח הקצה מטרפי רכים טרסיס כיצגוסע)יגו

o'S'xnS. 6) כמכמהו ה,ה הרג הניע כי ר6יוו כקוטן nnho , (1 ירקה כמטרו ור.מסתכnlha כי טס 
 וןרך סטכ) מן )מעקה נמרי נרקיס כ' גס ; סקג)ה כמכסח 6סר ויקים המק1כ)'ס הצה היכריסנס

 כדרך מיגו מההקסס הה61 הדרך 6כן . ההקמה דרך מה כ16טן כהס יט עב" גמוע, כהס גרפסססקטה
 דק יותר ןרך סו" 6ך , )כן סכ)יח וחקירה מעיון סקדמוחיהס ט)וקמיס כהימוח, והכריו !6ריספו%ר
 ההכל הרכ מדברי מטלר חר6הו ונס . ומכריו %יסעו  ידשס )6 תמגןמות הקימותיו וה"הנה עמוקיוהר
 ס6)ס וסדכריס , סחה טגחכ ית' )צוה סמיוהסיס הןכריס ע) קכ)ה ירך נעכרו  סכוור מסטר ך'כמקמר
 ר15 6טר סנני6יס וקיימוס , כהס ההקסת  דרך לפלוי ירפו לי  5יסט וסי  טלי גהיוח כי הטי06וטיסיפקוס
 כימו ססי)וסוסיס (otb)n היו וקיוו ה6מ1ר כסטר טס ט6ומר עד , $oo סהקסס דרך ות61, וידעוסבחס

 סוסן טי)מלוס מסם o'np3m טניהס ממניס והיו )ינריהס משנימס היו ככר , עתהס מדגרים והיוטנכי6יס
 כ. ס6!מר כסדים מ:6פ 6יך ר6ה קמרו עד , וגו' עכ") onip וט עטה וככר , o~s סר,קסה )דרךונד

 כרכי6נ הר' מדגרי כ6ן עז . וא' הקטה כדרך D'pll העת1קיס יגריסס Otn~pn הס נס היוסנכי5'ס
 הגר5ס  עטך ~bDt ייללי  ררך פל יילך סונב שן טססטיר יפת פלד  מן ,  נפי לעסי )מס )6 6טר .רגוכר
  וסרנריפ . 5!ס גכמו לנכיליס ססקטס ענין יפכר פריטיי מסנין פס %ו וין מפסקי, גסף  שתנקריתו
 פפיזר יגפר  יייך יירפש.  דגריפ פירו כפו פשגפס ספק בלי וסיס , ליקבי ימרס פפפסקס פייכיפי

 נמייטי SSD נריר סלפו blO יילל סקנס,  נדרך  ורקיע יסשסיס  ונרשם  פלרפיס  פט  גס מייפסשי5יס
 סילק על יטיב ולי פלפור  בררך  olh לייעיל סיויל סוDDn 5  יי3י5'ס כפי  סספימ  ירכס כי פ,סיפן
  6סר ימסיר oinno bino על יסרין סטופע 1 טיטיס סר פכפס סיד פליי ירלס  סוגיר יועל מדגיר,כררך
 )6מר, י"ר סימן טס סוכר )ו6ח נס ,3ו סח )6 ו6יך ט"ב. וכי'  פסיב O~D יטיגסו )6 6מ1נ01מבתהו
 פגרפס, עטר  נסן5יס סברייפ פוכי  פילים יס' צבירי פתילם  סיגתריס בפבע ים  ייסב  לבלגסייס "WJh כסר כפכע הוטתס ו!5 עלי,  יוירך י3 מע טלל פס וסקסה נטסרוס לדפי1נ1ת נחטחיס  כנרסנה
 החס נידע ק1חס 06 קנחם וירקה 1מ)6כיו 6)סיהס וירקו , כגציו השטס יגיירו 6חל הגססוח 15חןיגיש
 ה61%ס מדרך טיט6מ )ob 6 זה וכמה זה נדע )6 וההנו המטו, ייעחי 6ני נס טנ6מר כתו , ק)חססחרי
 פרפר כי . ישיעע קליו סספעע  פפפיי תה sb . וט' דל"ת באל"ף ה-סו יהיה זה כסו ואל :ע"כ
 וכתר  t1Dh פי וכי' קליו לרפי  פיל ייי'י  ויין רל"ס נעליף סגבסג יוני 35ל  בעפרו לפעלס דגרוטיפ
 6תס wb(' צמר blo כקילו יו"ן נו, 7)"ח כ6)'ף לדני יקמר שיו טרומויס toSb ד3ר עס הדמרימיה
 ש)  גס"ו נושו כ) 6סר הר1מנ'1ח הנור1ח מן והוט ידו ע) טרותויס ס6)הי סדכר ענין )סוויע נסע הןטס וט',מוססי
 רף ומלאכ"א : וא' דל"ס  ג5ל"ף ריחמו יפיס וט כמו !6) לשר ר3ריו  כפוסס סם etoi יורם פו,( פקידו 5ל פססין כקפיר, 5*ו  ולומויס סמכותן לתחח 6) מחע)ה סכ)ס היה ההן השרוה ר6ייח ותכמ יר6והו כעין עין כי ירננולהדו
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 4 6 כבהכוזרי רביעימאמרספר

 המלאכים מן שיהיה ויש , הדקים היסודיים חטפים מן לעתו נברש שיחיה"ש
הנצחיים

 נחמדאוצר
 )פ' , שיוצן 6) מהכיס יסוף) ויטה גמה , "!'מו')
 גן גס סונטן וקוק תגך ס', מ)6ן נקרץ %ס' :).מפסו6
 1'6מי וגמע , ה' מען)פעמים

 ס' גמ!6גות .:' מהן מג,
 געת המ151 8ח גורף סקנסס . לעהו נברא : 6'()הגי
 ג!ומר . הדקים ה.0ודיים הגופים מן : !כליחותסתרן
 ות:,' , 05 יס~י 16 15יר יסוי כמן סדקים 'סוזיחמנוך

 גע'ן הרו5'0 )וג'ונ'ס רק ,י6ס 5',ו מ8ד זק ססו05סג0ס
 טכס 0;5מר , סדטת )וט D"QS ומקרץ . געדוגרסרומויס
v~hlnויש ק'ד(: )הסריס נוסי % מסיהם דוריס 
 המלמכש מן : סס)'"ות יסים )וטמיס לומד דורס .ש'ה.ה

הנצחיים
 יותץ כ) רורם'ן6ין

 ויזת"
 פ' וככייר . 6' סיחן כרוסק ifc~(1 כמו 1:ו' יימר תגהר הפרח תדלגי נכר6יס

 ס) כה הקכ"ס כורן ויום יום כב) מקו ל' 6מר , )נקריס הזסיס פסוק ע) o)tb כמזרם גסע"ח
 מדנו )ר' הטכסי ברכיה ""ר . )הס והודפס מוסה סירס 51ומריס הזטיסמ)"כיט

 ס)ממ 6,1מר כתיב זה"
 תהת!טין bt bS'(p מחמ,פין יכוה הן מן ותיכלה גכיי6! !מ:וקגי 0גרח bpun )יה 6תר , הסהר עדהכי
 כמפרנק גתוסו כיסתוח "ין 6מנס כי , צינור תנהר פס למרס כעין . הדקים היסודיים הגופים סן :וחי

 קדח מסכו כנר , וו") סיהוז מסער ו' "' סכהג כתה (or :טס הרככות הונח כע) והגה .סזטח
 ע"ס דוד ס6מר מה ),ה ודומה . ה5פ מחו)דח הס הע)יומס l(et~.b ההכניס ctbSJo כיהפי)וסוטיס

O~lDסממסכס ע) ר5יה וכוה , )והס 5ס מסרהיו רוהוח ת)5כיו 'otnbrn , כע) עוב סם סטר גט . נל'כ 
 Sb נטה ה6מוו~חמסר

~D1fi 
 סו6 זה כי נ' מלכיס כסירוס הרי"6 וכחב . סמה יעויין י"מ פ' 7' סער הקת

 תסוס) סו6 טממרס 6)6 וסורה תמחר מור;כיס סהמ!6כיס , מייס תקור כסטרו גכירו) כן סלתה הקרדעת
 ויפ)מ פ' כחג והר5כ"ע . הק7ותים ססי)וסוטיס יעת h'o1 , והנטתוח והתנועה וההטחטח וההטסזמההויה

 6ח ס' י"קמ 06 )ך יתכרך גוף טהור )יעקב שנרצה סמלצך כוה יעחי , 11") יעקב OP סנ6גק to(1bע)
 כ3 6ין כר6כ"ע nDIS כי סטק וצין . )מעלה ערנו כיורט וככר ע"כ. כקרבו, סמי כי כפסוקרככך

 ור.וע)ס , וו") ממות ס' ssn סרור , התלשך כ,ה כצמרו הנ,כר למונו הלרקח מ)נו כי , נו""ר.מ)6כיס
 מלטח ופנה ומע)וחיו ס5דס כנצמח , גגוטות כמ 1)6 נופוח פ5ינס הקךוטיס סמ)"כיס ע"ס הו6סע)יון
 כפס רק כענשו פיננו מעמדו לק נערכו ומנוי fi(nul 61ין עומי וכקו כניי סעי)ס וט וכ) , גנניםסנק)יח
 המנרקיס סק1ח דכריו )"רפ "גיט 'פ כי , המכר ד"ח ע, הbb 61' הסטק כמנס ע"כ. , ,נדוהנככ7
 כפנ' D~itD הר5כ"ע )זעה מסה וס) יעקנ כמנ"ך יהיה וזה , סדקיס היסויייס הנוטים מן )שחסננר6יס
 )טרם o~)k ים גס . ~bl("D סוכר כמו גו"~ח פ"ינס וחס וכו' הננחייס יהיו וק)הס , הנוכריססמק,מ!ח
 גוש סיחו כין הו6 6מנס וההסרט ofille~o ,otp~n הגופים מן ננר6 )היזחו ענים וס מסך סכ)גרגריו
 'העיסו עלקה כחס ומספק כמתוך כקמרו , יכריע הסגי ה1ז 6) ס5מפוכ תה קפי tbl(e . )עתו גכר6לו

Seprntt(פהמ~קס נוה הורה הקיימות. הרומ:יוח מורות מן 6ו מולך )עת מהגנר6יס הס 06 וזזיך 
 הטרופ 6נ1 נפמיוח פסן כמו , סנה נס ונטמיוח קממוח רומניות טרוח ע) הי6 מ)6ך כענין ה:,כרחססניח
 ופמיר קמרו וענין . כסמוך המח6מריס למעשה ר.קודתיס מכריו כהור6ח , ס)ש ~D'bD1 לפוסחסנר6וח

DOott)nl~o 'העיר~חיך וכגל . סיב" כמה סיפג יחכ"ר שי O)DDS (י6 "פר הרומני גקןש ומטין קמרו 5נons1 וכתהיתח . 6)סימ כטוי וכ) מב) תחתר ונכר) קרוס טפין מכרחו ע) ולרקס מטס כי , הף 
 תמ"קים 6טר D'blD1i'DO )רכרי נסגימ ו") נקמרו , 1ת11מ)מ כרור זס ע) יכת ע6 כ" כ"6 סימןרוס"ר
o~wo6)וה 06 כי וטין , מההנסכה סטרי מטמר שסיח מזרנה 6נ)נ1 כ"ס 6ן , תךלנוח 6) הטסי 
 6סל סדעח הי6 והע . הקמח שמי זעת ה,6 סגו י"6 סימן כסייטי כיקרנו נס . וכו' סגטמייםמנהיג
 ער , וכו' טתיס טר.יי6ע "מס6 מתגת מד סש6 גהקי , וו") obmp היכש פנויי כיסר טניסרבוייו
 הס61 הנסס ולהותו . ע"כ , ניזייסו bnb7 טרטסין btn)m 6ס" כלסו עסיס 6חרגין ממנין וכתםלתרו
PVעמוי יטפיס כסר עינ' היו 1)5 מקד עז( 

 )דעסס יח)כסו 076 לנני )הר16ת ככו6ס כן ע) התנחו, ע)
 וכי) מ5ן וכי כלמרס, וע'6 סרסת ע)ע תסעירו מס hg1 )סופי%. ותחימסש (otnth עניס3יטזוח
 מתפסק )ע)מ6 יגהחי bnDc~t כמרו עד וא' ושי 6)6 , רוה~ח משכיו עוטם כחיב וה5 משכיסלתממי
 חו)7ופ "' דברו 5סר nhrt . ע"ס , וכף 7)ה~ן ייוקנ6 תמס-גהיוו גט5 )כני ו6חהוו דגו!מין וכיסודי163ירין
 דכחיכ ממס רום ד5'סו תגיכן גיס hDpnnbS וגערן טס6 דפסו )ס 3ר יכי! מץ. וכי , פטמני 1Db'lאנ)
 y~nSiD1 ו6חנ)ימו ניימין bnSD (bo' נמתין כז ךק,נ"ס ט)ימי 7ת)6כי מכפן 5)6 . וכו' רוחות twh)nעוטס
btuaיטוה 'be7 גסת"ש מיוחס עס סקיימיס סקו ר.מ!6כיס פיסיו סמנר כונת 06 )סטק 'פ 6כן . וכו' עגמפ 

כקשר

 יהורהקול
 ע) )כ6ר ל6ס )כו 6סר הדש כ) חוס 6מר .וא'
 מי"כי כו ויטנכי )ילכו היך יעקכ, שהיממוח
 ומבטך מבפיוח נמקת הנלעס כיפוי 5) כמנוחו6)היס
 סטר ע) כסוגה היtO'ib . b?ol 6 וסנ)ויס ס'ורכיי
 ה' כמ!5;וח ה' ת53ך הני וקמר 6ץ )הניהיסר
 ומהכוה , ט)ימ מאך סר6ג"ע כקר וסט ,וגו'

 קדתה כסן )מאך et~pn ntrhSn ~המכל .שימוח
 הס)יהוח הורקה כ,  ושל , ח6ך !טס דכרסס

 והמלאך : ה' כמרבכיה סס כקמרו יותרמתפרסמה
 ט, 15") )17נמת . 1ג1' לעתו נברא שיהיהיש

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



הכנזרי רביעימאמרספל44
 ולא דבריהם לדהות לנו ואין , הפילוסופים שאומרים הרוחניים הם ושמא ,הנצחיים
 הוא( )ג"6 "הם אם ודניאל, ויחזקאל ישעיהו שראה במה והספק אותם.לקבל

 הדק הגוף הוא ה' וכבוד . הקיימות הרוחניות הצורות טן או הצורך לעתטהנבראים
 הדעת כפי הנביא על להראות שירצה כפי המצטייר האלהים חפץ אחריההולך

 נחמדאוצר
 , סטור סוגר מיס הגריס ר.מ)6נ.ס מס .ניצחיים

 ;סו סמ;1יכתיס נסס , ס' גרפה !קד וקיימם מייסוסם
 וגו'. הרוחני.ם הם ושטא : גנניה! ס,1;ריס וגגרי6)מיגן)
 . 1' ידה ההרה תויי מס' ג;'ג סרמנ'ס סגר מס610
 ר') , נמדיגס מוו )ממס ot)h)n 11 גתה פסי מסגוסס
 !ס)יס' וכני נסוי פנס סיפון חסמכן ר') , וטס)געה
 לדחות לנו ואין : מ'ג גמורת נוכ סרדין שודוגו'

 onlh מוה,ק טוה 6'ן ג,ס דגריסס ג)ומר . וגו'דוריהם
 ר'! . וגו' ישעיהו שראה במה והספק : 16חס מקרג1)6
 ווו,") יהוק5נ לעיס (olpn plhln !1 ים יותרנספק
 ט,'ויס :ר15 ט) יהר מורס ס;ה1גיס סמסמעוסגרגור
 5ין יתג' גג1ז1 ממגה סדי מססריס הסס מקמר ,נ)מייס
 (hc ט) י1בכ 5מר יסעיס , סס'5 גמר5ס גסס ,ר6סוכעד
 (te'D~ '1הי מרין 1'מוק5) , ווסתוט

 . 1;1' הראשונה דיעת נפי : וגו' ישו גרסוון ז'ין 6מר 71נ'6) , סס61

הראשונה
 יהורהקול

1tnhs, ויסורי 16'רין ח)ג1סה ימוססו עוד pnSm 
 , ה,סר מסעס ס,כרוו כמו ומ' נט" !3ויכן"הנח1

 והר16חט , 5הך קטן ע) חתר )זעהו הס 605ו
 העין גשר עגמם הג5,3ש מ% יהיה)נ3י6יס
 קדט 5)ה כ) וע, . !מעלה סה1וגרההוטהרה
 כי חות וינוע . טמס יעויין י"5 סי' גס)'סיד3רוו
 "סר גוה וומטך , נוטנה כע4 המ)5;יס היוהיזיס 3סהי דוהה ו' ס' נכסני ו"ט כ' כר5סוןטמ1רס
  י"6 סי' מפליצי  ירייתיך וער .  יפייסוייברכס
 6) ורקס היסט 5טסר1ה כמורס דמה 5סר5ה

 מ"ב סי' נסני ס"מר ממת , עוין גסיםהוני6יס

 )סגיך וסרי . 1כ1' מאך רטייה טיס גזעהך יעלה)"
 ססס ה6' . "רגע וגכטק דענה הום ot~hSnoבענין
 c(on הטי)וכ1סיט דרך ה'5 ו,1 , ,ן גסס)הוטי')  יר16  )" 1ס:יהס מהמר ;גי)יס ;סורס ט:)יסטוס

 6סר הר"ג"ע זעה 1סו6 , ירפס )6 1;,ו ממס נוף גע) ירפס קנסו 6טס הכ' . כמזוגר המורה5)יס
 SD יניר והג' . סקיס וכמו גנוטוה 1!5 נוט1ח "ינם וקנהס גוף 3ע)י קנהם כי הוו;ריס כדכר,והורה
cniloדקר יי% ווי ,  הלנוספ עור י!כטו 5דס )3וי כהר6והס כי וט ע) ונוסף , מנוהרה יק גוף 3ע)י ;!ס 
 כיגרץ הנוול הנד מן ההגר זעה ה61  המס1טק  יירלייי . ליצריו כיסר  סיפפ פלפי  (OO  סיגירייפרס
 , olh )גוי כהרקתם מהפהק ערס י)כיס1 ו)" הנסמנה מן 6הי "ומן ע, קיימים ct)b~no 1,,6 ;!פיהיו
 פ3ומ, פירי גטירו  3פנל?יס כנטפי:  כסי%פן וה:ס . למט:כ סמוו:רות  ה:סחרוס הרו"יס עיני ההורהרק

 , ועטו) עכס ס'וחס מוז כעס י1ס;) השין כי תיריי  ס5ס ,  המסטרי ירבוי 3יס  יסכן  פיקספי:ובופיס

~tt?P
 ושם . סרס יעויין ס"6 סני דרום ד'  מקמר  clSn  ווי 3טל  סכתם גתו 13 )הההצע )הס הווה מקוס

 , מקוס ס) כס)יהוהו 51וה ":ס )ן:ה 3מק1ס ~"?ctlh יהנוכעו "יך סניור כוה'ק)
 1הו"

 )הקמו סיקסה מה
 )מעכס מהג1עעיס נטמיס טס סומקו כמו גי הומ1"וה, כ:ורנ1ה )גון ס17ר נ"; יהיס וככן , מגססגהכד!ס
 מזרנה מזר יחן כן , הנ)גן'ס וסם 3כיו3 ותחו1עעיס , מיסודות 1הסוכמעה

 )המג"
 יהנ1עט גסמ,ס סס

 מדבריו סיריוס ומה . ))כה הר"מ כס יהיס "סר המקומות)כ)
 הטי

 הענין וימס כ"ס סימן 63מר1 וה
'olhn61כמצך הר1הנייס תנהיג כסס (ע lhD) ךפכיריט יטיריו  כנולדי ילל פ:ג'  גרך יקריו יעסו 5סר  
 ו;ס1ר6ס , (1)ה1 זעח ע! cro הז3ריט היו ;י סס י3הג1 עפעטיך . ע"כ 1ממוו מהם הנועם מכני6יהו

 . וכו' הנ.ג.היים  הכ4אכים  בון שיותיי ויש : כטייס or פל  cc מנעיר וכמו , כ"1 משן )מצך0כ,כה1
 מנורט נע) כה3 וכן . קיימיס סהס ו,ו!הס , כרטס מיג", , יון מהות וסר , סרס מלכוח כר מציגוסבן

1lhnoמפרפיו ו":ך מסרהיס יו"ר )ומר והקף 11"ג ס"ה( ס51 ה"6 ג' ג!ן ג' )נר  , o1C"  סי bnth1  'ג) ד1רסין  5יןי 
 מסרהיס יוצר טירוט5 וס;' . )נקריס היטיס טו"מר ייי1ר מנהר כטרה מגטי מיגרו יום"

 ונבטא פ":: לטויי טיפרימ ביס וגבריאל פיעל  כגון  פטילס  יסרסיו 51סר , יום כב) המהמזסיס5הה0
  סס  סיסיו הטי,1כו;יס עט ):"מין InDT סאן !מע"ס 11 ,גססק" "' סי' וכרנו ;3ר . ינו' הרוחנייםהם

 מ1:" כאן היה 1",)ס . )גי יה' כהסקו מהנועעיס 00 רק , הסתיט מויעי  וכן)יטסכ)יס
 ממוסג, גאטון ססה'ו

 , הטי)וסוסיס טימרו הכמיס מרעי ct1:nlro סס ה))ctfn1:o 1 הת!";'ס וסר" ס16)' אתרו ועומד,ח)ו'
 אק ון"5 , הג1ומ כזרך :נזם מערכה זה ע) )עסות ר"ה )" כי , יכ,-;: )5 כרך ונס יקנס י6 ק31וגס

 ווכחו ווכד) קזוס סטן  רוהו ,ל יס  נכהן יי  סיס עט . אוהם לקבל ולא דבריהם לדהותעלינו
 דהרו י3" וגוס החמר נרפס וה ע) זכרנו סקוס וכמו , נרין6 הטוו 06 כי ,s's מגיע פס 61יןית'

 י3" סרק "ניו !" . ,מ' שח"ה בטה והמסק : טסטרגההימח
 רמווכר 1כ! העגוזה וסור ממסכן ע)

 הסטק  6ך ירסיס.  בייירייס  יגוייס  פן  לטסן וכר"יט כטק כא' ה.ו כנס כי , ו"!,הו תטה S~b)מע"ס
 ען יוסג נקמרו יסעירו 3מר6ח"ננו

 גתר5ח וגן , וגי hc)t רם כס"
~hprnt 
 די עז דו,"! מרפה וזן ,

 סקוס גמה וגרו 1ס!סחן . וגו' רמיוגרס1ון
~,)sro 

 ככל . וכו' הרק הגוף הוא ה' וכבור : ),ה וה
 ק1דפח דעות סנר6ה )ט' כקן "ין . וגו' הראושונה הדעת כפי : ד' סימן 3ס:י וה זוגתהסר5יחיך
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 6* כנ השזרי רביעי מאמרמפר
 והכלים המלאכים כלל ה' כבוד יהיה השניה הדעת על או( )ג"6 קאך ,חדאשונה
 , עומד קיים שהחש סמה זה וזולת , ונלנלים אופנים ורקיע ומרכבה כסאהרוחניים,

 הכבודה ואת , כבודה הטלך שטושי כלי( )ג"6 נקראו כאשר ה' כבוד נקראוהוא
 6 ואמר , כבודך את נא הראני באסרו משה בקשת היתה זאת ושטא .לפניהם

 1 שיארתם  בארם( לג"5 "לארם יכולת אין  אשר הפנים  מראות  שיוהר מנת על ,הן

 לסבלו שיוכל מה ההוא ובכבוד( )ג"6 "והכבוד . אחורי את וראית שאטרוכמו
 שראו מה בעקבותיו ויש , הנביאיםראות
 "אחריו ויש , אצלנו רגיל שהואפסה

 יהודהקול
 )סרס יתכן כן ע) , וסויה o:lnb1 סדר יש)סע)יר,ס

 מסטר וטתיסן , ךעו0 כהי ומניו עניו ס0:5:ו כמהגי
 ה' כהוך סי0יס מהן 5ה0 111 , וזיקך מכלןוסלך
 וכו'. )הרקוח פירנס ;פ' וט' כדק הרושי סגוףסו5
 ככ,) יהיס )5 העת ~tnb(o היעה )סישנס

 )הר15ה טירנה ;פי המטייר הדק הנ!ף oh ;יס' ;3וי
 הבה"ס כמ,5;יס ועומד קייט סה51 מס )5 ,ועמו
 השניה הדעת )טי c;nh . 3כמ1ך סיוכילד1)תס
 די(לאכים כלל ה' כבנד יהיה 3,ה,סת*מר
 העומךיס הקיימיט , הרוחניים והכלים ,סעמייס
 המוזכר כלטי היכריס )ססכ 053 5ס 5ן .וגף

o?tn), הס "ס ס"מר כמס סר"טו:ה היעה ההית 
 מן 16 כנתרו הטפיס ומדעה , הערך ,עהמה:כר6'ס
 סוד גטי 6מר tS~hlt , הקיימות הרוהני1ההנזריח

 אוכלת ואש הענן כמו , אורע מובלתננו
 שעיע עד מדק יותר דק 6יגגו()כג"6

לטדרנה
 נחסדארצר

 אך : מטמן 5מ0ח 6) קוורץ סיו0ל סרעס גפיר')
 ש,

 סס5גל ס' כגור גסס ים סוד ר') . וגי' השניההרעת
 י י ' - וגיס סמ)";יס ;)) ע) ג'; מאס "יסים לפיקסיוחץ

 )סופעיפ לפניהם הכבודה ואת : ית' ומרגגס ג50סו!מ:"0
 מגריס הלי'ק סם וסירס , זן מגזי 5יט מקח מסט געתןי"מ(

 טה : סריה:ייס הג).ס ט) ס' נגוז :5מי ~;ן ,וסמט%)'ן
 ו5ופ יסגלו שטס 5;ו0 . הנביאים ראות לסבלושיוכל
 מדרגופ שיף ר') . nlapya~1 ויש : י0' ;גיזומשגח
 ;~גויס וגילים 0ג)0י 015 גר' סמ"ר מס , ס';ניד
 געלו "ר5ו 16;)ת וקם , גמשן ס67ו סעק ;סו ,)עופו
 16פ1 י~כור רגיג ;)ומר . אציו רגיל שהוא ממה :סורס
 פזרגופ ו') . סדק 'ותר דק אחריו ויש : גדגייוכרגם
 : )רפוסת זקס יוהי העזרנה יסע h')w מע"ח נפימדרגות

ואם

 tVnlD1 קיים ססו6 מס 3;)) , ואתנים ורקיע ומרכבה כסא סיס וסר וטה . הסוי סגי ושיסר6ס!ן
 )עם מסנכר5יס סס 5ס ויני") !יה,ק6) יסעיהו סריס כמס מסוטק היוהו ע) סקוס ככרו ;כוהרוגרטה
 כדיוק 6)ו ;) ;י or3 שורה InDD גטין )ר16ת הלמנתי )1)5 . סק"מוה הרוח:יוח סגורות מן 15סטרך
 5,ס 11)ת סיו ה5ס Shprntl יפעימו סרקו גסס "1)1 הספק 6ך , ועומן קרס כמ,י5~ח ~pD גלינכרינו

OtnttpOנורך ססי6 כעס ס:כר5ו( nb~c עד כדניך) סיכר השהגיח ענין וכן . כהס ס,כר 0:סשס סעח 
 0זכר'ס ככ)) D')Dlhl ורקיע ~מרככה כס5 ,וכר ה'וחו cDn ,ומר :;1ן רוהר . וגו' רמן כרסוןזי

 )6 , ריסונה סמונם 0סטק מ)ק' מטנ' "מן טסו6 ה:וערח הסנ' הזעת פ' ע) "ס כ' ,ס 5'ן ,סק"מ'ס
nptgכר15 סטרך )עת 5ס סחיו 3ין ספקי יעייין קיומט ע) )העיי יוכ) "ישה כי , מיסגם )דבר רידו: 
 סר6עוגס הזעת זפי , וט' ס7ק הגוף הו6 ס' ;גו7 ע' זכריי סיעור ויהיס . הקיימות פטרות מן הס "ס11

 הם גס סיסיו , סג,;ריס ס:כי5יס )סמה לנרפס ממס ונודחס ומרככה ;סor 6 ככ)) יהיו פיס ע)6טל
 ימר;כס גס6 סלו0:יש והטיס סת)";יס כ)) ס' ככון יכיס כסנים סדע0 ע) 5ו , סטרך )עתמס:נר6יס

 וכסמ!ס , וסעומריס סקיהויס היעליס מב)) סנ,כריט ס:כי6יס ט)ט0 סר16 מס וט )"י יהיה ;י .וט'
 ונכסו קיומם, ע) )נ,יר טיס סיוהן כעכור הטי סנז 5נ)יטקדס

~Sb 
 : כיותר טקס הממות יד הטיסה

 Sib , )טויסס הכלידס 51ה י"ס( )0וססיס הו5 טסוק . וט, כברה המלך ~1wlo כלי נקראוכאשר
 , קניהן lDu~ns , והמע)ע)'ן הכסיס רן"ק גו ופירס , 4פ ע) )מ)מתס סט)יס דן תכגי 6'ט מקותבפס

 כין הניסו כבי יכסרס . המט)ס)יס וטפר ו,סכ וכסף כסיס סקוס צין כו)) כ"כ טה,6 , לטפגמלנוס
 על )ך ל פ' ;חב 5סר הר5כ"ע דע0 סהו5 ומרקס . o)t)p יסקר מקליפס כו וסירס סגניזיתמפומת
t9Dbממכל ו,כג . ע"כ ;כדס שועתו כן )ו סים ומי , רכס גכוזס )1 סיס , וגו' גמקנס מ5ז עגן ו5כלס 
 הר5כ"ע סטח7) וככל . נס יחככו 5סר המקך חמוסי כני גו וכיקר , ;כור מ)סון עט15 רק , י0טנ כן)6

 מגורת וקצן , 5גן כוכו מנ,רת ככוך ;י 0ר5ס הן5 , הנמר כמקימו טס כקמרו 1,5 )סורח סטי עמן)קרב
 : הככון כמקנס טס סוורמ ס6)סי כניוון )רקוח יסרוס ס,6 . הפנים מראות שיזהר : ע"; כרגזיוק)

 והכבור : ס;כוד מגך ט) טמואו כ)י הו5 5טר 6100 )סגוד שוי אחורי. את וראית שאטרוכמו
 נס מוסג !יט , ):כייס מוסג ממס יפ ,מפרנוסיו. ססו5 סכגון 0)ק . 1;ו' לסבלו שיוכל מהההוא
ונצועק טוסי יכנו) ר16תנו טכמ 5)ה 1!)ס וכריס סס 3סתo1P 51 וכגין , גר6ייהס מגריס יונ"יצורפנו 7גריי עסייהס נוגרס 5)ס לומר . אצלנו רגיל שהוא nDD : "וס וסוס מוזג כ)ה' ויפ , ),ולסקן
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הכוציי רביעיכאמרפפרש4
 , הרכבהו ובנתק אליה( מ"6 "אליו יהרוס ואם , הנביא ישיננה שלאלמדרגה
 כאורח אלא יראה לא חלושה שראותו מי כי , הראות בכחות רואים אנחנוכאשר

 לא הראות וחלושי , חרוטות שעיניו ומי כעפלף , הערבים בין נשארת שהיאהמועטת
 בעת השמש עצם אכל , השמש יראה חזקה שראותו ומי , בצל( )ג"6 "צל אם כייראו
 ח' כבוד וזהו . יתעור לזה עצמו( )ג"6 ידחק ואם , אליו להביס עין תוכל לאנכותה
 , הפבעיים למשפטים נ"ב הושאלו פעמים אך . התוריים בשסות ה' ושכינת ה'וטלכות
 הכבוד יראה לא באמת אך , משלה בכל ומלכותו , כבודו הארץ כל מלאואמרו

והמלכות
 נחמראוצר

afiס,'ן רופס 06 ימו נפי 6מר ג) ר') . אליו יהרוס( 
 ו;ס1 ה61 . הרכבתו תנתק : (onlh1 גכמו כקןגמזרנס
slan, 1גט,'ן tnhg וגמס1סר , וחי 6דס ירחי )6 גי 
 ספין ט51י גן , לפרדס (,יוכו ד5רגטס גמט:ס הר')גזגרי
  טע:ען'ו  ויוי גט', ntD11D גרו . חרוטוה יפעיגיו :וזפ

 6.נס בצל. אב כי יראו לא : מעע רק סה1מ1ה ו5',ןסנורוח
 נ15ר המוח דגר 161)0 , גו) המזה יק )ר15היגוייס
 )טיסיו 1מגיטיס ממת וכן)יס סכם( מיסופי מהמהססמ(
 !5 05 , הלו סמן ר5(ווס סנ;,)ס )סגו) יגו) )5וס61
 ו;)':ית טניה גניוס 5מר טסיו מניט ה15ר ן16 ג,)"מ1ומ
 )שמי ג,ודט ג:,)ס גג) מהמטעים ה15לס 11י)ו,י ,,ג1'

 : רגע גמעע אמס .1ין כקמי . בשמש יראה :ססגעס
 להבט עין תוכל לא זכותה בעת השמש עצםאבל
 כסט גטח גסס )ר15ח , סיטנ גס )סקהג) ר') .אלוו
 :הוט 5ף ס5דס, טין גה :המוט 6'6 גנטרהסנורמת
 )הלהג) עצמו ירחק ואם : גגיי15ח גהנ).ה גוסו16ה
 ה51 הדמיון נוה . כרקוח מום ושכיד עור יה.ה . יתעורגס

 , ומש 5)וס ג5ן ctc )'דט ה5::ר גסי h'so גםסהג)יה

וסו"
 5ג) , 'הגרן גגוד1 לנט גמסט ר1מ:ייהו גטין ר51ס
 )זה ט,מ, דוחק 051 , 6'6 הכמוהו 1)ר15ח סיטג)ססהג)
 :כ61 המצגי הט,.ן גמי ד') . ה' כבור וזהו : מייוממסיד
 גו)) :ס 15 , סר11:6ה הזכה ט) ס' גלן סמנט"ר יקנ11

 . ה' וטלכות : ממניס מדעת על סוזהני ועולססמ)6כיס
 ה' סמל 5ה גמ'ס , מקן (ס ה51ר טו5מר גמק1סגימר
 גחן; המבטייר הטפין ג'ג ססו6 , ו'( )':טיס סי' ר5ווגבוה
o't)h: גה1יכס מבגז' 11ההי גמ'ס . ה' ושכ.נת : 

 גטין 15הס e'hl1 סוגי5'ס 6:ר סטו,,יס מס .חהוריים
Ot"W1~'טסן ר1מו'ס ט5)'1 1סה1רס כוח למונה גן( 'eh 
 למשפטים : גסמון )ע') ;נתי ומקן 6דו' גמ)ס 16 ,ומ61

 1הג) , גוו (Ol~u ס,ר5יס נגעגע ס1י1ה י') .חפבע"ם
Dthnס' גמרן סתוויו מיס וגגס)י גיס1ווה סט1!1היו : 
 1the וט 5) 1ס 1;ר5 1'( למטיס . הארץ בל מלאואמרו
 סירם , גג1דו סקרן ג) מ)6 1נ15ח ס' קדוט קרו(קרוס
 ה;) וט) הג! כר6 ה61 גי גג1דו ~ph ג) מ)6 1')סרר'ק
 . משלה בבל ומלכותו : עב") , הסג) גשייכגזוהו
 ר51יס "ג) געלי סג) ;ר6ס גטכ1קיס ומ6)1 . ק'ג(והסייס
 אך : ג5מח )6 מ6:1) גרס רק וט 5'ן 6ג) ס',שגדד
 5'ן כמה מדרך ר') . 1ג1' הכבוד יראה לאבאסת

גג1ד

 יהורהקול
 . מ)קיס גין יטריד 5ומ מנס כי . הרכבתותנתק
 ס"ס סי' גס)יסי התו,כרה brD' 3ן 0) הנהווכענין
 הסו6 העורס ר6ייח סג) ס)6 מ' רמח וסיסממרו
 המורס מטעם ,כרוו טס . ע"כ , הרג3ה1 ט;הקהעד
 )עזות יוכנ נ6 סכיכ 6דס ס) הננהו הר ה1גכ)כי

 1כמני6ופ טי0ינס, ותעו ככת המוח סקוסי)סב) סי דע )"p1D 6 3ר5טון קמלי 1ה61 . והס"סממנו
 זכו/ ס;יס נטוס טיכינס מטכסו 5ין ועוי;יטנמ151ת
 מרהק "י,ה ע) יכיג1ס 1)5 ה0ג1ה ~:ctalnכמו

 יפ סטכיוה נהטנ1ה כעוצו היין וכן , וכו'סי,דמן
 ו,ס סמרו עד , וגו' or ע) ,ה המין alhS'יהרון
 (su ס5נ01י )0ג) 6כ) , המה )(bS 6';1 ג"כסיפרון
 מהר106ן ג"6 וכפרק . ע"כ וכו', "נקו יעמ71 סטקכ!6
 טנטכעו כמס סגף סזכק עם סקס elh טכ!כהב
 ימופ 16 הסגתו הטה3פ למריה הטגס וילקטטיסינ
 שכוהי כמ"מ ")הי, ע,ר 5)יו יקה "ס 6!"וכו'
 וכר ה,ה המס) ומעין ע"כ. עכרי, עד עליךכפי
 טיע)ס כמו Intblo, )הפק ממנו 1;ע)ס3:ע'מ1ה1, ;,מי שמריס הפי),סו"יס זג) גימרו ;"ט פ'טס

 ומדכרי . ע"כ , )הסיגו ההלוטים כעסיס מןהטמא
 nhr, )וקהה הטבע 60מר סמה גר5ט1ןספי!וס1ף
 .מס הבה"ס )ערנית האנחנו 'הס כי טסכ6מר1
 מאמו הטפף 5)ס וע) . הטמס 5ור 5) העטלףראוה
 כבור וזהו ; ונ"ט )' פ' ג' מאמר העקרים כע)0)
 ע) כי הורה . וגו'ה'

 זכו-
 פסח מט"ו נעגמו 6מד

 ן ה' ושכינת , ה' nl~Su , ה' כבור ,הממוח

 ש"נ , התוריים בשטות 11"6 . הכההםמעיקר
 "!6 . כגמגם החולייח הנהחס כסי כממותכסנ0המס
 , המבעיים למשפטים ש"כ הושאלושלפעמים
 כגניו ע! מוריס הס 3וה כי מפקס, 6חמסומרים
 כיהן כגנז 'קר6 ס"מח !פי 5מ;ס . יהכ'ומלכומר
 עגיהם ככו17 כ' , 1:ף 01ן)ה1 )גהירי1 מיר"םמה
 הטכסיס נדגריס tnth~on ינהר כבמח וידלה'ורם
 כעמקות )ננוה יהכרך יכ!הו 3סם ירבה )066ר
 or ג) סירקה גמ1 , גטרטיס יזיעה1 )6 גסשרגונו
 . ונני"יו 1כנ1)ה1 ככיריו ע! הזרקה סג13ד יריט)

 סמקת ע) יער ה;ה1נ התגע )פי המגיבה טסזר כמו גי , )"מ סער העקידה )גע) כו5 מרון"ןססס
 בל מלא ואמרו : מ):1הו ג13ד סס נוד) יגין )אעמיס שעו והליווח טדוד1 ענין כן , ימגרךפני6ותו
 העלס :! ע' , 5)היס ככוד הס ק;י:ס הקרן מטה "סר הטכעייס הע:י:יס סכ) הכונה . כבודוהארץ
 ;כב ממנו סטוסע כטכעי הזה עגינו , משלה בכל מלכוונו וכן . יהכרך )סמו ככוך 15מרגוו

 2 ה;1;כע ה;מהס עיקר כא' "מר לוגי. . וכו' הכבוד יראה לא ב'אםת אך : הטגעייסיסמנ6יס
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 י* כרהכוותי רביעימאמרספר
 יתבהר ובזה( לג"6 בהם "אשר , ונניאיו ומנולתו בתיריו על אלא8הםלכות
 , היצורים מעשי בחלקי וידיעה , קיימת ומלכות ממשלה לאלהים יש כילאפיקורוס
 שבאמר מה כל להרחיק ואין זרח.. עליך ח' וכבוד , אלהיך מלך לציון לאמר ,לעולם וי וימלוך , ור כבוד ונראה , מלך( ה' באמת יאמר ואז )נ"6 ה' מלך באמת"ואמף

בתמונת
 יהודהקול

 דרך ש . וכר לאפיקה-וס יתברר בהםאשר
 גדרך יוסגו )" 6סר העני;יס ופס )מע"ספערו
 פוחס וקיימו וכו' יון tlnlStb' גס)וסססקטס
o~b'se'פילסופי ל1"י0 היו 61י)ו "מרו עד וכו 
 אדיס חיו ותופחיסס ;גו6חס כענין הנכעיס,ח
 ה' סי' כממיטי יחכ"ר "טיקורוס ודעת . וכו'נסס
 רוקה היה "סר סירי "טיקור1ס P1DD )דהוה%מרו
 . קטמת ומלכות ממשלה : כמקרה ה'ס סעו)סגי

 סננר6'ס עגע )סגות ק"תח נידו טסיג1,הסכו;ס
 גשר 1"י;וו , מהמדח ממקס (r~olt)",סיס כי י"ו סימן כטהיטי וכצמרו . מטן )כ) עת3כ)

 בחלקי יריעה ג"כ )ו ויט . וכו' הטכעייסחוטכיס
 וידיעס ממטס ,ו סיס !" טקס . היצוריםתעשי
 והמופתים המרקוק )נין משם סיס )" ,%מור
 וכהחכרר . עגיהס רוחו "ח ס' יחן כי נני6י1ע"י
 יאמר או , כר"סס ו)6טיק1רוס מהעקט !ג),ס

 מבכול דעה סקרן bSnn כי , וכו' מלה ה'נאטת
 הנוגרס ע)י1;ה מדרגה 6והס "sb ממיסגבוח
OSDni. 16 יקמר rb~ ע) וסת)כוח סככוד כהרקח 
 1:ר6ס מכך ה' וכעוס כקמח ייתר , וסנו!חוגמיריו
 וסגן כרכר נין . וגו' להרחיק ואין : וגו' ס'גמד
 ;קמרו הקמת הכמי סמקוכ)יס דרך bS SD כיגמר"ס
 !6 כי טמעת בחס ידעת 6מס %ר ,סיכריס
 טכינס ע) תהגר סימר מס תענק פני )טוייחיגנ
 כערס tr(g 16)ס נתסיס סכנתי , ודומיססומפכות
 כהס יסכים 6כ) . נסמיוח )י מב) התסופקס6)י)ות
 בכרע נמו י.ר6טון מן כצהרון המורס טכחנ מסעם
 סח"ס טכחכ מה 6) קנן ע';'ן 1ה'1 . ו' rn'oישי

 tbV~1 ממס קטם 1ע1ד , 11") נ' ס' סמערכחגט'רוט
 1יד1ע וכו', יוזלגו ט! טע1ר י "ומר מרוכס,שמעטה
hD'הממיפות וקין וסוף נכו! )ו הין יהכ' )כ1ר6 ג 

1'b'P?60מרו מס ג) כי 6ומריס י0 כן ע) , לוחו 
 מןש8

 סכור"
 וימסכו , תדדו סטכינס לכרי 6ן" קמרו

 % סרמנ'ן דעת כן 1)6 . ;כר"ח )ורה חכירהכ'
 כחמות גס . ע"כ , וט ען הו!קיס סקכגס הכמיג)
 כי , תדרכיסס רהוקיס מכר ס, דרגיו ר6יחיש'

 נחמראוצר
 וטג%"1 גזףליו פי לק גמזי נגיווי נוטס ומ)ג1"ו ס'ינוו
 כי לאפיקורוס יתברר ובזה : ,גי6יס 16 משיט רוםגפרי
 כמקמע מזח גפ) וגד) נ61ס גימר . וגו' לאלהיםיש
 מספ0סש ית' 0טגמסו ופ'ג , ווגי6,ו %מיריו ס' גרויר16ס
 %פ'4 ס6טיקירוס וגין ופרי, פלע ג) ויודע וג6יטיסנה);י0
 יקמץ )6 , פסע ג6 וסג) ,מ61 066 ג6ו טיט פ6מין05

 גרוש ושוגי , ו0טמ)טפס קייצת דלן יק גכ1ו:61000
 טין ר61ס טס5טיקורוס 61מי , כס61 כטיפ410 נמ5מרס0פל
 וגנן , gDnn סיס סקר גי 16)1 ,מגרר סמ151 גטח0,גי6
 נגו5תס גע,ין 0וגי5יס יון טי)וסופי ל61יס סי! 61י)ו !פי)ט1גר
 מקש ;)ומי . קימת ומלכות : וגו' )סס מוייסריו

 דגר סוס גטו)ס יקרס 1)6 ומן סוס 1טוגח 61י:0תהמדס
 , ט"- ה' באמת יאמר ושז : פריון מלן סשדס מג!'קטן
 ~ph ומפס ;5מר מעקיו סיפץ קן יג6 ג06ר ר') .גב'!
 ובטסיכש כגיכס ונכלו נטר כ) ע) יחי ופכחי וגימר ,דטס
 6ג,פ ינסיך גמוסף סוקגט ועליו , מקרס 50:מנו ס,1טו1ס

 61)סי שטיפ סטור ר5ט וגסט)וס , מלכוסך גגוני ג)0מלגנו
 פפו! ג) וייט וע' גגגוין גולו Ost~O ג) ט! מלוך6ג1חי:ו
 פנגס וזמניפ גפין 'ר5ו סג! ט5ו וכו', סופחו onhגי

 ש3 מ'( ,יטיס טובתי גפין . ול כבוד nasl :גר5"ס
 גמד ג) וישו ס' גנוי ועלס וגו' ס' דיך פפ גמיגיקורץ
 : קם,( נסס)יס . לעולם ה' וימלוך : דגר ס' סי גיימדף
 ינקי מפויס SD ;116 מס :'ג( לתפיס . וגו' לציתלאסר
 . שא עליך ול ובבגד : 6)סץ מלו )ניון 15מי ונו'מגטי
 הן ע) לק כטפס וין Su וקמי )6 ש וש . 0'()יסטין
 ודע . גטד )ק) ממס ,ר6ס ס' ;פן 60.0 ,ס"מח

~'sfin שגיטדטת DDsnr 'ספג% הסגוד ס) נקמר ס' ונג'וס ס 
 סקסנו מנמ' פ) טת1)ק ורש סיס וגגי , )נג'6'0סש5ס
 , משיבס מסוס שאכריס מסטירת ס'6 מטות ;'שמיו
 )טע סכגי6 מס ק'י )סי' טטרס סוקרך סהמו,ס סי6וטכי,ס
 הכפי גועם מהגר יפס נט 5ו)י 5ן . וס'י( פ"נסנןש
 נניף, גגגוד (1then סמחג)ס 61מי ו0 כ, ומס0קג)ס,
 גייץ ט) (Snh(h והית גר 5)5 , ג6תר,ס ביס )'סימוסס 60י tSWh1 11'), סיחנ מסימנן ~htul מפולט ט0ו6וכמו

 ודפקו וחויון מריס כסוס תו )כל למון יחמוי פויסודיחסטפ
g י5 וגגין , 6דמס ,נ.5יס וגיד טסו 1ס6י ,ז)סון ' h i  ייפץ 
)'uh6ע'ג. ולטוס הימיווי מי 6) גד1ק:יגו )יו 5דמס ד6ו 
 : 61מי( ז'ס נ' טפס גנויי )מ0ל'0 6מ1,ס דון $p'דופיין

אף
 וסף סעסלס שכר"ח מסמס eno(o , וי) ממעלגת ממסר פ"י סחייע' טכחכ וכמו nliebn, כעולס סי6)דעחס
 הטנס 6טר מהכר דעת ע) ו6מ )6 ונשח . פ"ק , טע)יס ה6ספק)לי6וח כ) המקג)ח 6סטק)רי"ס הי6 כיע!
 סטפנ4ש נתתי סיג" גמם עוד סיחג"ר וכמו , וגלו סקיס ר,לומני סרק הגסס מן סמ1עייריס ollnnJoמכ))

 ויימל , ח") חמומם כסחוף י פ' כר06ון טגחג סמולם ממסכות ממסכותיו !6 כי כן נס 1מג61ר .סנמטכוח
 עניש , יניע ס' oJenl 6תר , תמונם ית' פ יקמר ס0)יסי מענין וס ולטי , Sinr, סמוטנ tnnbo עניןע)

 סינילס געו)ס ר,מלגכס יטשמין C~D ירמק )6 מלרכס כמעטם כמנס ע"כ. , יסיג ססס 61מיהחאירוסו
 פרעוש מסלי , מע לסקס כוס משלס דעת כי 6פס . סתרככס עער הו6 י"6 פ' וכמייע כתערכחגמו,גל
 ס6ש 05 יקם סמאל , קץמס מישר ע) ובוקס . למלח דרך Sb כוס רימגר 6 טנס כי סקדס ODJישר"יח 61תס . )עופתס סמה:60יס וסשודוח סג)נ)יס ע) סמרככס נכשול ומחסטט ס1)ך )4פ סיס סטביליסמוק

אפס
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הטוי רביעיטאמרטפרא
 קוטה, שעור לש אף 1 מרכבה ומעשה , ישראל אלהי שת ויראו , יביט ה'בתמונת

בעבור
 ששדהקול

 40 ע"פ. לני הטי4סו"יס )ממס ממת 4וש0
 קומר )גוירת ימדו עכלו מעדו הקו הטעוסופיסהנס
 ו3טגו , נןמה מישר נקרס גכ))ו המניסוח כ)כ'
 ה,o~lnon 4 השטון מסמ"ק ע"3 פרק יטוסזה

 וט/ 6מד nfb הו6 ככף הנמor 61 כי דע ,סמלתי)
 ג3 סיכ)וח שפרקי '0תע") רני ט"מר 3מסודעח0
 eiwo 3ן bgn 4 פו3עמ הקב"ה ס) סיעורוהיורע
 00 %.ס ססטגס , 373ל ערכים b)'pD1 וקניסכ6
 הקטרת וסדר nib~ns onlfinl פ3ש הטגחע)

 כלסל יחכ' פר6ס יוסג ידם ען כי ,וססח)ס)וחס
 Dbilnn תמסכח מבכח ככמינת ס"ומן מכמתחוסנ

 6ת ור6יח ככפן "מר וסגה , חט" סרטה כקמלו הגס סללך )קלוח '611 סו6 גס הרבש"ע והנס . SDDOפ)
 הנכבד ססס וגס 6מר כן "חרי . "רוך לירוט נייגיס יגריס ובס , יגיס ה' והמונח 6הר clpn)1קמורי
 וב) סב) ר6ם טהו6 החסכון תם"ה חסחכ) ופס . )סגיו )6הר נורך )ו וקין עומר 3ע1ת1 מסו" 1nboסו6
 , הו0ot)ob~n 6טכון

 חתו"
 והתגד)חי וסעס , והחה)וח החסכות שד כן ע) , סב) טה61 הקמך

 מטחו כי החתונ1ח )כ) כ% כדרך btol , תמונה 4 "ין הכמד והנה . 6חכ"ר כך "סר ושד ,והחק7טחי
 כמסטל סה"חד כמו כי , הממסרי הטמן דמיון ידי ע) טגנו 6) ")הי סוד )קר3 6נ)י טנפו . טיב ,*161
 כנ 1ממפ מסטר כ) *61 תסחו כי , המוגה 1)6 מסטל )6 היוש עם חמוגס, וג) מסטר כ) כ"מח ה61רגי

 "סר "ח יתן ומה יוסיף תה כ"ס 6ח כוץ סיס )6 ט6)מonSln , 4 , ותרוכעח , ממושטח תספריהחמונה
 הו" ית' הקמי סה1" הקמחי הלמד כן , 6חו"יננו

 , )כרובו )'מסו סהורג)נו מה כן )ו יומס כן SDI , הב)
 רק tbth ontbtin ע) מהם ונר סוס וקיננו , o(nlbln סלע כן מקור )היותו המקך מן יכמר )6 וכר כ)כי
 חימ1"1 )6 , והחה)וח כלטווח ")יו היתסיס פגו שתקריס כ) סוד וסו . )מעב )מעב מקד גענהסו6
 חמונה וכ) תסטר כ) כהב)) כ1 יוכחו 6כן , ממרון מב) ויחרומס יחע)ה , גננר"יס מגי16חס כעיןפ

 היוחו מ1י , וכ'611 ומחס6ר ומתקיט מחניג ית' סהו6 1)יטי6) )יעקג יקמר וכצח . הקמי גלחמס"ריח
SSDגו (כ ot)t)Po 1 והח6ריסbib~ נ' טרק נ' מקתל ת)ממוחיו כמסר הר)כ"נ טגחכ וכמו , מעורס ס"ס 

 'נ6 כן קמרי כ'. סיחן לטני תוה וכרגו וככר , ה6ממ ע"ד נין העכלה ע"י גין קמרו 6נ) למעקהכמוזכל
 )ושח יכו) מסה הנס "מר כן ע) , תספמיוהס הננקה כפי ס"ינס ot~tnbnt הפנים ענין )כ6רר,ל6כ"ע
 כנכרזי כמ "ין הככוך ומדרך , 6מורי0 הנקרך 3ל"טית ליונל דכק1ת סכרי"וח 6יך )בו כעיןו)ר16ח

 )דעת
 תניע המסכי) מוח קמלי וסנה . הנוף עס הטס נסמח היות כעגור , ומי ~olb ירקני )6 כי ו,הו ,וס

 הו6 כ' גרס, יךעחיך ס' 6מר כן ע) , גבי טכ מטס וסגה , טוס כמיי כס יגיע ט)6 נדו)ס )מע"השמחו
 , הכרוכ'ס נורח כן ע) ס"07 הו6 (nmb הבכד כ' 1כע13ר . כ)) גדרך oofpSnt הסרט'ס 'ודע%ח

 גוף ג) טר6 ה61 ה' כי OD1p כסיעור כתוך ין וע) . חסי)ין מן קטל דיל כן sb , 'סר") כבסוסנככד
 מו3סמ כשאטיח יוזר ס) סיעורו הידע כ) יסמק) ר' בתל . ר.מקרס הו" מסנוף והנכ,ה , מסנוף נכשוכ)
4hlnV גן osj- 63,ורש וחג' ר h)'pD וט 73גר ערכיס , lor1 ו0ן . ע"כ , כדמוחע כנ)מגו 076 נעטה 
 , שתה וסיעור ר,מיככה סוד יוכבס סין 1") ק7מונינו הנס 63מרו רונסון סער מור6 יסוד גסטל דקריוק

 , כומומפ כנשמנו 6דס נעמס סחורה כדקלי שירוט %יכיס וכריהם לק , )ו יערכו שדשת oStSnומקיזה
nbuw(מחניו מתר"ס ואמל , מומעטה עזיו 6יס כמראה ימוקש oDnSt , ס )ך שרמוי הסגל וס וכסוף, 
 תעין ךכריס כחכ המסר נסוף וסם . ע"כ ,מסוד

~lnbo 
 הנדר יסמע") ל' במר הזכירו וקמרי , תפ6 ט'

 כקו הפוג תס"ח רק , ~?? סו" פ סהכ) מפקח הבד %עת המסכי) יוכ) טילך ומוס 63מר1, 3י6ולכלסיף
 עד רק ססמס סני )לאוח יוד) 1)6 העין סחוס מני ע) טעו3לח במס כ16ר והמס) . )דעתו כגנר6 כח6ין

 הנכרזים והךכק , מטניס כיתות כ)1 כפוכ היכקו והנס . פגיך ע) פותי כ) "עתיר 6ני כחיל כן ע) ,פיעגור
 ו)" נוטומ h,(e כי היכריס 6)ה )השן יוכ) הנפםשכמח )מי ולסר . "ןס והטומע 6דס המיכר כי , 3"דס המס) ונס . "הולי "ח ורמח ווהנ , "הוריםמדמות

 ס) ילכע זלכיה0 )6 כי "פס . ע"כ , כניטוח
 סדר ענין קומם 3טיעול סולר פיס tS~hl , וט' טנ6מר מה כ) )ר,למיק pbt 63מלו )טוגו וכהול6ח ,מכר

nthUnoכרמוק יעמד וט אמס , והקטרו , bia 06 6ך . הטכ) 6נ) ויגס פוג ומנןכ) מחוקן הוה הלכר 
 סף המערכת גע) tso כשון טכחכ מה ע) הנה כי . 61ל"ס ג6 5ס1לה התקוכ)יס 'ד משך 3וה יזואס
 כ4 טטנחו נלעס ישליו מתוך סנה , ס' פ' המייט ד3ר ג6 , הטיס טער הו6 י' ום' ההריסה טעל הו6פ'

 רומנית כחורה ~ottoQ השנתש ועניני סנ3י6יס D'bl1 טסיו 6דס ומהמונח קומס מטשל העגיגיס 6)1ש!

 נחסדאהגר
 שפס טיטוי טפין )סלנוק ם6ין י') . notp ש.עור לאשף

 סיטירו סיודט ג) יימען) 6'ל , ו(') סיג1וח נפרקימנוכר
 גלגל ערגיס ~hlyP' 51מ totu( גן ג0ו5 מוגטח סבר'סש
 0ס ויפלט , ט'ג ס' ה'6 ימורס or הני וסרמג'ס .שי')

 0נקו6 סו6 ס%ן טנור עז טנחוגו חס וג) סטיוןט0ג)ג)
 וסגדי , 6הד שיט "הכל קומספישר

 טגע' סיויט0 ע)
 מח"גח מבסגת גגמ';ח סממן מגמת חורג גנוסר גול6סי"ג יזם SD ג' וססת)ם)וחס, סחק(יותס וחיי ומפוחססנמ,6,ח
 1fiD11 סיעת מוס )ו ;טס 1סמגר . ע'ג , סם1ע) 5)0מו,6ה
 גלoth~))S 0'6 סירוס סגגוי 6100 6ם"י קומץמקיפול
 ממ"ע זגר' ;ואס וגזגויו , %ס ותמונח גח6ר ממט?ומו'ת

גהוק
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 49 כהיקכרזרי רביכןמאמךספר
 יראתו תהיה ובעבור שאמר וכמו , בנפשות טורדיו מהכנס בו שיש מהבעבור

 : ונו' פניכםעל
 וחכמתו, ויכלתו ואחדותו בדעות, נכנסה כשאלהותו והלא ~יזמי אמרך

 המורא יכנס , הכל אל צורך לו ושאין , אליו הכל וצורך , מאתוושהכל
 ה*אה היא כי האדם מנפש נראה ואשר , הפילוסופים טענת זאת החבר אמרה : הזה לנשמות נצמרך ולא , לו והאהבהממנו

 לה יסופר כאשר יראה שאינה טה , המורנשות המפחידותבהמצא
 "כשיםפרל אוהבת שאינה מה , הנמצאת היפה הצורה אוהבת היא כאשר ,עליהם

 יהודהקל
 (bbt)תסטרון

 דטכינה"
 . ע"כ וגף, מלידס )מעלס )6

 1nDT (0 )כוין סמקוס ממך ירחק )" ,ס זרךוע)
 bto כממכיס ע"ס מסמרון כי , דעתם כלסיכיר

 סינר דעת סו6 וגס , רעני דק גסס כע))דעהס
 מקוס סמקוכ)'ס רוב כי ollnhl 6מה . זכריוכשר
 )סיעורס:יהו

~rtp 
ndt:b) , סמייע מס ט;קכ וכמן 

 סטר וכע) . כצרך טס כמג61ר )וט סו6 גסתוטס
 onip פיעול כגוי ע) סכווייס כסער כתבס"ר7ס
 מסמס כי ע"ס סרסכש דברי מסוך כגראס כ"י ,וו")

 טסיה מס' , סימור (b~p ססטירוח חוךסמח5הדח
 די )סתירות ס6ומר וסוף , nlpo", )כ) ליעורסגוח:ת
 ססןרס מטך סי6 סק1מס , כחב Onlp וככריי .וכו'

 סגקל6 וסוף , כעלצו ;7טיר0גו 3גי:ס rin~oמסנ51ר
 גמנ6 . מיסוד מטך כ, עם סירכי0 סוף עןקומם
 , ככיס )מעכס סקטרס ע0 ווןיק כחוקרתקומס
 קנס עז ס0תיס תקנס סמ)כ1ח ען )מטסורוחם
 סמקוס נורך )סי 151)ס , וי"ס י"מ כפרקיו ל')כלייט) מוהר"ר )מון סקריך סורות ,ס וע) . ע"כ ,ססמי0
 ססורטינו כמס 6ך . כעס הסחרות ,Ppp )גו6ין

 6)ס כ) ססי1 המגר דעח ע) 1D1b נגוזרגהכ1ק
 סר1מני מיק סנוף תן :כר16 כלכיוון ottn!bענינים
כנקרי

 כוסחו תוכן וטס . ,קר5ת:1 סיונ5וח סככותכטחי עני טיהכ6ר וכמו ) פוכרנו כמו ס' ככון 15)1
 ס' המונח כנטועו ממסכין 1)7מוח )סלהיק ,:ו50'ן

כשיסופר
 נחמראוצר

 ו? . טוחי טהכנם בו שיו מה בעבור : עקם ע'שוק
 גחמומת ;נויו )גלוח ;גס ס' טא מס ט) )מ 'קטםט)5

 גגון) שמס טיטני טרד נגר ;י , גוס מ1טלג נגוז)ס:ני6יס טיני מדלית נגז שפס טיעוי )ת."ר ;' 61ף ,סג0מ'1ס
 ג:סטופ מ1י5ו )סגמס כדי טסו ויטוס, גשרט4ס

 :גנם סעעס ומוס . וגו' ונעבור שאמר וכסו :ס:גי5יס
 :פטופ 'טופלו )ממו גרו)ס, ולט וגרטיס גיי)וטסטורת

o'DDtr~othnot ג)כגס ס' יי5ס והקוס : 
 סג1ר6 סברס ירי טל גס ס)6 למס, וט וג)י') וע'. בדעות נכנסה כשאלהותו מלא הבוזיי אסרך

 יע:פ גום נס , משו וטמבל ומגמתו יגלחו ווודעגטג4
 גמר15פ 0,151 . ק'י( )ע"ן D~1(Ot 0גחג וכדרן ,גיס )סמסגוע ממגיע 0גד1)ס כ6סגס וט ע) מוסף , ג)ג01מ1ר6

 : 8סגס )5 וירש מורך וק גחו ח;:0 )8מנימיות
 יויקים ו0ס . הפילוסופים פענח זאת החבר אמרה

 סטה) 6מי 50ין סהו0גיס געגוד , לעומס יםער1
 למרקס גסמיוס חמסות מטוכס ;גר15 1)6 סיס )5 וגייטוס,
 5דט יניע גרנד ס0כ) סנמירגת )מס ונמד1מס ס,ג.6,עיזי
 גין ויגריע ס:סיון ויג51 , ;ן מדגר וקין , למחית יר05לידי

 מנותך (ס ו') האדם. טנפש נראה ואשרס:,סס:
 . הטורגשות המפחירוח גהטצא יראה היא כ. :ג:ס,1ן
06oh1' 610 גרע , ת5ד גה) :671 6ד0 מס! דין ס5זס 

 (1GF 1;ו'. יראה שא.נה מה : )גו 'הרד סר5והמסרנדת
 6'ן , 1ג(ס ;(ס ומריסו 5רס ים וגן "גן )5יס מספרים5ס

 אוהבת היא כאשל : נסג הידס 010 מידים0סיס1ר
 שפט הינק , יגס 5סס ד'מ לוקס ;טס:פט . ה.פההצורה

גס גסנהחס bt3D סר16ח )ה01 סיס כי , בו וכיונךיביע

 כמנס כי , סרו סנטמוח )עגמי סנמרכו וט )מס וקומר כדכר )ספר אין , )מערס מכר ס:סתלת מעיןע"י
 מ0דנריכו מ6ד olbn גסס חהטע) ;י , נצטווח מוריו מסכגס בו טיט מס נעכור שסיס יגיף :7כ1חגסס

 סעס וב) כימרו , מרייס מ1רנסיס עליזים ג"כ סס סיו כי , וכו' ובעבור שאסר וכמו . )עיןסמורנסיס
 ! ונו' ירקחו תסיס וכעכור טס :6תר וע" , וגי סק1)וח 6תרו6יס

 סנ;כד ס6) , וו") ס"3 סחורם 'סון' כס)' סרמכ"ס כיכר' . ~ו' ברעות נכנסה כשאלהותו רהלא(ש
 מרקס וסגדו)יס סגט)"'ס וחרוטיו כמעטיו ס76ס סיתכו:ן ככעס , והירקחו )לסכלו סדרך סו6 והחך .חילף 6)סיך ס' 6ח 6:1מר , ")סיך ס' 6ת nbl(:r סנ6מר , ממת וקירקס )6סט מנס סוסוסנורך

 סגדו), ס' )ידע נ7ו)ס ח6וס ומח6וס ומשר ומסכה "וסב סו6 מיד , re ו)6 עלך )ס סטין הכמחגמ0ן
 )לחוריו :רהע הו6 מיד עגמן ס6)ס גד3ריס וגסמהטכ מי, )5) )שסיס גסט' obn1 717קת"ק

 וייל"
 ויטמע

 6ר6ס סי דוד כמ"מ , 7שח המיס DS;' מעוטם Osp ג7עח שמדת , 6ט)ס טפוס קע:ס כריס 6100ו,יע
 : ע"כ , חוגרנו כי פוט מס "1כעותיך מע"סקמיך

 כחו, כמי ית' כשנתו 6) ומעלס כטכסו ט'טנס )076 סדין מן י'ו )ומר . הפילוסופים פענת זאתה
 יחורך ו6סכחו מורקו )ר,כ:ס 'סטיק דעחס )ט' 011 , ס' 6ח )דעח רכיס כמר1מ'ס גחן bnoכי

 ואשר וו"6 , סנור4ח מסמורנם,ה 6דמ סי ושכו מח"ע4 סי6 כמס י1כי" סריגן n)Db 6ך .שנכות
 סס:ס סתורגסוח שמרקוח סע כגס ע) )" כי יאכזר חוס . וכו' יראה היא כי הארם אנפשנראה

-
- 
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הכוזרי רביעימאמרמפר60
 סדרי על מתחברת מחשבתו כי שיאמר למתחכם תאמין ואל . עליה כשיסופר()ג64
 אל שיסמוך סבלתי בלבד בשכלו באלהות הצריכים הענינים כל אל שעיעעד

 תראה הלא . מתדמות או נראות מצורות או מכתב או טסלות דמיון בראות ,סורנש
 תוכל ולא , קריאה כלתי לבדה במחשבה תפלתך עניני כל לכלול יכולשאינך
 חטאה תהיה אם שכן כל , דבור בלא לבדה במחשבה משל דרך מאה עדלספור

 ההוא הסדר כולל שהוא ההרנש ולולא , נחלקים( ממנינים )ג"6 מתחלפים4ממינים
השכלי

 נחמדאוצר
 . טויס קלקרר )פניו ג,יורו ג5כגחס טוגן ותמיז )6סגס03
 - עלי? )ג יחן )6 מיסיכלויס גפי )1 יסופר 06 96 , עיזיו )ער )ס PO )6 פסיסיריקו

 סנני6 סיסים פחן מרין יין
 )יי6ס גסס (יינק שיי סגסמי1ח דמיין ס) ,ורוסז61ס
 וט'. מחשבתו כ. שיאסר למתחכם תאמין ואל :י)6סגס
 גסג)ס (o'nvl גי "ועריס )סמתפ)ספ'ס )ג יטיס 6)רץ
 מון גמגמחס t'pnm סרק'ע מ1ונ' גוקט'ס וגמ'1נ0 רגי'
 ר.ט)י1ן, ג)נ) מן סקרן מסגור )מירגס, ממדיגם ק5)

 מטס מ1י15ח סמג6רים עד וטגעיכס פמניסס פ)זמדגייס
rwtn)5סגס יחמדו וגיס ונג1רוסיו סנן)5'ס מעטיו ע'י, 
ehltit,מדמו וימו 15חו tt~Qtstt olnu~ גריז נ16 )6 "טר 
 נמפמד מג51י1ח גמלת הסי מטי סחורם קג)ו 1)6סתמת
 או נראות מצורות או : ס)ומ1ח ט) תרוה וממגחגו:ונמר

 גטין ),גייס, וסמסדמוס ס,ר16ח ס,1רוח ר') .0תדטות
 6'6 סמורנסיח 5)1 )1)6 וסוס . 6דמס ס,גי6יס וגידט,6מר
 )מטן ס' גסיז לעמוד גתן גמחטג0ו olht נפטטחחחגר
 יבמיו וקין . וגו' תראה הלא : סמו ע) ייקמו"סיס

 מנלי סממ:גס סג)ג)ס )D~O 6(O עניו' "פלו חרץקי6 , סוס סכנוד ג) )סם יע:1 גרגר מממטנתם גיסן')יסוטיס
 . מתחלפים ממינים המאה תהיה אם כ"ש : ספהיספגט5
 6רגקס , מרי6יס :)טס ;גסים, טוי 6מי, סור ד'מ;סו

 061 . מ5ס עד 1גן , "שות 5יגט , רגיטיס ט)טס ,כ,'"יס סני , 6מד מס' גגון ר') 6מר ו)ווסמ . מ5ס טד וגןסרים,
 במרו 6ין , ;,ס פה1ח עוין )קלע סממטגכ גה5ין

 ואזר סטגעיוח ססייוס ;) גמושגסס )חמסספחמכמיס
 ;י טז , וססנההו וילקהו ס' יד קזוסס )ר.דגיגמזרנוח,סס
 . ההרגש ולולא : (O~s גמר ורום מצפע יזח גפג1רסיבלפו
 . ההוא הסרר כולל שהוא : ס)(1ן וחתון יהק1) סדג1רר')

 יהורהקול
 והפסגה התורר והכניס )מהניס מ76 מוע')ותרק

 מניח ס3ה b'o ץ . לכחכחכם תאמין ואל :3)3ט
 )6 כועדיו כי , ההנס גמר16ח הנכנ) הנסמוה)חוע)ה
 ין;) )6 זה ומד , כרפוי הטיפחו )היסיט 6וסינ)
 כותמבררנ סיהכ5ר: וכמו וסירקה ה6הכה מע)ח)קנוה
 שם משימי )הס ט61 כי ,כזרוח קו נסס . סררעל

 סהס)ס 3הט03 , הטכסיה הלקהם SD סגתמלמרי
 בכות הפיוח Sb ה1רי;יס PO(~ctJ  כל  יגפפ)הס

 הדבר מעין מורגט 6ן סמוך מגלי )3דממסכהס
 מחר תטי מחסכהס חס" ממנו 6טר התוטב),ההב

 tnwb1 מי16 יכנס עד 1t'!DO המ1טכ) 5)ותחע)ה
 הד3רי0 מהמסך המעגו 11 וסחים . )כס כקרביתכרך
 ולטחיכן , כנמסכת b~bO עם השח הטסק6 סוףעד
 מורגט סמיכת ננהי כי nnbo . דבר מו61 מןכזון
b"bדכריס מהסלח סדר ע) טחחמנר )ממסגה 

 היניע עד לורה מנימוח יעכס מכס 5טרכממטפיס
 תורקו )קנות 63)הוה tsio(~o הענינים ג) הסלוח6)

tn~ohl. וסורה Of 3ן הממטככ ע"י גס)'מוח כוה כי1)6 ע)העמידם קומי מהס יסכ6ר גמטגיס( 
ob6( 3מהט3ה כי וכטגיח . כננךו מורנס עור )ו יעסה 
 העניניס כ) 6מח כ3ח )מנוח 6יט יו;) )6)כדם

 ע) ובנגחו ירקחו חהיס )נענ1ר כ6)הוחסנריכיס
 כ) שהעכיר 06 כי כר16י וט יסקס )6 6סר ,פניו
 יוגן) ג"כ ו,ס , 6מח כסטק0ס סניו פ) וסוגוגך)ו

 ין;) )6 6מנס ;י , סמל טהר המחמלת3ממט3ס
 גוה סדר ע) הטחכ)וחו ע"י ימדו )לרהכמהמל

 יכ!1) 6סר מגרנה דכר מס יטיס )6Of 06 6הר
 . הנמסכה bpQb3 כמל י,כילנה 5טר יהיו )ס טהו3רה כעיר , 6חח כעת )ט:י1 ויניעהו הטכני הה61הסדר
 כהההכרות fn~D ו6פסר . וגו' מסחררה וכן וכו' גו)) סהו6 הטרנס ו)ו)6 כקמרו fnb וט יח63לוהנה

 , כממסר 6הד הו6 הנקל מהסכן י"ג טרק מנהמותיו מסטר נל6סון הר)כ"נ טכתנ מה 6) התחהכט,מהסכה
 מגבר הקהה ההכמס כי , והנורה הם)מוח מהפך מקפח on~p ה1)כ1ח חמשנה ה")וסיוח טהיד'עוח)סי

 : )ק1הס ס)מ1ח ק1חס ג"; הס הר13ה וההכמוח , והפרה סט)מוה מדרנה )ק1הס ק1ח0 הס סה)קיהלעוינה
 נרסתוה מזוה filDT תטמר כצינו , עוללם )7נר מאך ה6 עעכ"פ הכונה . וכו' סמלות דמיוןבראות

~rtbs
 ען מ)וה חמוגוח ניוגיס )הס יניכו 6טר הזכרון מבכח געלי )עטות 3ו סהולנ)ו כמי סיסיה, חומל

 סירקו ר") . נראות כנצורות 4י : וכויו ספר ע) ספניו מרוס סיהיס מכתב. או : עיניהם )ננדו36ן
 6הר הורך והכ) , כמניטוח ממס ,הס סטין 1ורוח כממיונו סירכיכ ר") . מתדפות או : גמני6ומגמומן
 . כרגטן וזהו , 3טה ט511תן 13 לנה , 3מ)1ח ט6תרו ו6ססר . )3דס מס"קח כ,ה o~nono טליןנפיקר
k"Dh1ט6מר Sb כי המקוה ") הרקוח ענין יוסב )6 , וכו' ממפת דמיון נרפות מורגל ob הירחן מנד 
 ר"ות )הון כי ידפח וכנר : ממט רקס )טון 3ו ישן 6סר O(is יעם )t)DDSt 5 , ספחים כהגעהטורגטוח
 ורצו, טעמו , כו' ריח ר6ה , הקהוה 5ח רוכס העם ו;) '1Db כן ע) ;י , הסרנסוה כנ Sih 3כחוכימ61
 כל לכלול יכול שאינך : קרעה ג)ח' )נדם כממסרס "מ"כ קמרו מנד 16)' קרור ה,ס והגיבור .ונודחס
 מתחלפים פסיגים הפאה תהיה אם כ"ש : החפצה ה)ק' גגך הכונס )הסריס ר~) . וגף תפלתךעניני

כנין
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 1פ בוהכושרי רבידמאמרספר

 האלחים נדולת לנביא מסתדרת ובן . נכלל היה לא , ותנועות בדמיונותאשכלי
 צריך ושאיננו , ומלכותו וקומתו( )ג"6 "ותמידותו וחיוהו והבטתו ורחמנותוויכלתו
 אהד ברגע פתאום רואה שהש בטה , וקדושתו ואחדותו , לו צריכים ושהכללכל

 על המורים והכלים והתכונות , והדרה והודה לו הנבראת ההיא הצורהפנדולת
 הטשטשים והרעמים והברקים והרוח והאש השלופה והחרב הנפויה מיד ,היכולה
 בני וסעסד , ויהיה שהיה מה ובהודעת באזהרות טביניהם היוצא ורובור ,בטאמרו
 יספיק מאתו צרכיהם כל ויציאת , נכנעים לפניו והמלאכים( )ג"6 "והמלכים ,אדם
 ויקרא , לשבים ימים ויפשוט הנכוה, וישפיל השפל ינביה , מאומה יחסר ולאלהם

 הרשעים, על ,יכעס ויאנף האלהים, ונחם ישוב יודע מי אליהם( )ג"6ואלהים
וקרה

 יהורהקול
 מיאוסס כרוכ כי , 1וו)0ס נטר סול לריס "דססחן
 hneuit . מסטרם )כיו) ומחכ)כ) סממטכה 0מע6ק!

mDth~מיני כמס 6ן סכו;ס הסיס , גמ)קיס ממ;יניס 
 ממסם , עטרם , 5מך כגון , מוס וט (etp)nפסטר
 ממ;י;יס ממ1כל0 סמ6ס תסיס , 1וו)תס , עסריסעמל,
 , כ5)ס1ח ס)ריכ.ס קע,י;יס רוב orJ Sh וכוון .כסו
 ו:ו)0ס ומהכיוס וסרממנו0 וסיכוכה הגד1)סכסגין
 מולעט ו1)0 כי הקוזס וכלו 1)ק"ס גססך,שננטל
 ען סדר ע) מממנחו )הנר סקוס ע) מ6ןיקטם
 : כקמור nloSb3 ה1ריכיס סעני;יס כ) 6)שיגיע
 סרך גוס כ1סיף . וכו' כולל שהוא ההרגשולולא
 ע" כטסי ס0ו6 מסדר 6מ0 גנח )כגו) פזיססרש
 0נ1ש0יסס  ודמית , );נדו נ1ט0 מ1רנסוחזמי1;01
 0נמטכח כפסקה סמקך מנמל זונמ0 וגס וכי1נ6,נדגור
 מור6 סגס0 ))ורך ימך גס etb1)n סמזיגסלעניה
 טי0כ6ל וכמו טוכרפ כמו , סמסינ ג)כ ו06כ0ושמיס
 . וכו' לנביא מסתדרת וכן : טיכ6 כמסנפז

 ע) סיורה מס ג) )נכי6 )ו יר6ס כרגע כיסקנס
 מתמכר סדר פ) כמחטיפו )סעל0ס י0נרךפזו0יו

 רזטס יתמרס ימד נס 1כסטקס0ס , סקלם כמוומ60מי
 ההיא הצורה סגרולת : osnb) ob~tSt שפסוס"ק

 נ'. ס" לרגו כ) 1baGn כמו וכף. לוכמבראת
 מס מוש)'ס 'וכ'ר 5טר סקו ס)ור01 עניני ע)וטס
 כסס סססדר 6)6 , וגרס טקיס סח6כיס המנח5)
 כוס 61'ן . וס6'מור סקי'מס כדין המונחו סומרג)0'

olbpn, ס '"6 סימן נס)'ס' סוזעת'ך כיסר כי' 
 ממסודר מן נכמר 'וסר מסודר סג)0' סענ'ן 'סיס"סר
 סג) ושורוק כ' , גנזון סו6 גשר , וטעמו משש%

 סוכר כמו 6מד כלנע tibnb נר16ח OShoרא(טנוח
o'DDb, סיר מיל סכני )ו סוס( , Stbtn סקדימס ודין 
 כר6יי0 מכרו Osh כ) וטס . כע;י;ס הכע)וסניגור
 'דם ע) 6סל י0כ' 50ליו 6מח0 ע) )סעמיד1ס;כי6
 בני וםע70 : ויסכמו מולקו מזרנם Sbי0;ט5
 נכנעים לפניו והטלאכים( מ"6 והמלכיםארם
 כעין סנכ'5 יר5ס וס )שמח וס 6ח גםיט'

;כצחו

 נחסדאוצר
 גיפיופ0 למונס עשי וט% וס(נמ10 סטט מ,י6ו0 9)0")

 ודיוק מ0קג) סיס )6 . נכלל היה לא : מ1רג"ו0וקשת
 מסתדרות וכן : (ei~u נו 'ימירו )מען )גס ),מ ס)מרום
 כ; ושיגי ס';' סר גמטמו סקרן סרס ימו ר') .לנביא
ODOפזז ),גי5 רשוין טיס1זר ;ו0ן מזין גן , סנגר מסטם 
 . ומלכותו : וגו' 11ג)"ו לעסיס גד1)ח ג1ג1 )מקוטכלגס
 מטני) סיס 5דס נזי ט) )ר016 ס' ;נקף ססמיס טמןר')
 6סר מלן גמ1 מטסי, גמיי 15חן oto)h 5101, 05דורס
 יטפיז במפסע מלן וימיט , ו1ע;וס )נמ11 טמ1 מחטעליו
 מד0 )ו ומגסס עם גימר . לכל צריך ושאינו :6רן
 ס61 6)'1 ,סגין סטמו סימו , ג'ו מקן גמדם 6יטמחגום
 גרו 6,;1 ענינן מלן 6ג) , עס hb מלן 5ין ג' )ססנייד
 . ההש הצורח טגד1לת : חיו ,ריג'ס מסג, פרגד)ג)
 סנסור קומם טיע1ר ג'נ וס61 , ;ס)6 גג1ד) 6ו0י סל61סי')
 . לו הנבראת : ססי6 "1יס מגדנות )גרוס ו;ר6ס .ומע"ס
 איריס . והכלים : סמוו0 . והתכונות : גטג1לוי')
 יעמיס וגין סלון גין 1D1D ס' מקל 06 1'י6 עפיו% זמי וי% טנ6פל נענין . וט' הנטויה כ.ר : רשיון גנת)נג'ס
 וגן כ'"(, )ד0'6 ייוס)'ס ט) ;סריס גידו טא"סומיגו
 יתזו טעום ומיגו )נגזו שמז 6יט 1ס;ס וירך ;6מרג'סוסע
 6)1 כ) ס'(,)יכ1טע

~'QID 
 והאיש : אתרעי ס'גו)0 ע)

 : סעי סו גפ(מד ס;וגריס סם . והיעמים nfphan1והרוח
 למגן )טט0ס ע)'סס סקר ס' יזל . בטרטרוהמשמשש

 ונשמד IPDi~ 1vw1 , ועי שלס h(~ot וט גי סט?ס ג)'י16
 נסע Dhst , גפנו וסדי ס' מלחד %גס ויגס נסרםיערות
 וממפח , ממ;יסס ס' יגור י% 161 , ניוחס סג;פס כעס)ג
 וקגפ ג)נס ס' דגי ,חיוג סotn~llno 0(6 סט;ימסג)

 גh 6~(O ;סוס )געגוי ג' וגמא , וג'ינס ג5'מסיגרזו
 : 0מע15 )ג)0י וניגס פ) 'ר1% 0ס'ס 1גסנורשהסיס

 קוס ספנעיס גטו וגן . ויהיה שהיה טהובהודעת
 ומדן ניוחס ור01 עוגר ס' וטס גוייסו גמ'ס ,1;גי5ים
 סודיט וטס , ונו' ch סרטך ולמר ונו' לסף סרוח 61תר1ט'
 זמין . אדם בני ופעמך : )גfitV'lW~ 61 י0ג' ס:ס6ו0ו

 ומחמס זג% וגו' )יימן סוג )1 ס6מר שיסו 06ססודיט
 יסרק) פ) )מ)ך ;מסי גן יסוך ו05 6רס ע) )מקן מ61)06
 ש% ממום ס"מ% וסיס 0מ0יך שנגיל fi~nfi 46טט061
 'סגרך טסות . נכנעש לפגיו וחמלכים : וגו' יט6ימ,פ

 ימ5) טו6ס גמם סוגר עמו , מקנין ומקים מקיןמספזס
 צרכקיס. כל ויציאת : יטמסו;יס h(t'P 6)ף גן;,6)ס;5מר וי מעמו נ'כ כו6 מ)5גיס סי') 5מל ושנוסח , גבתוןטג6

 יטע סי אלחים ויקרא : גיר ,ג) )מס מ0ן גמ'ט תרפס די . להם 'מפיק : )ג'ו י0גרן 1P~D 6וע6 וטוי %%
 פדרתם גאפ 6% לזפ פ01 6ה1% סנפן גפ'ס גתט1גס, מנן יחגין סו6 יי , ג0ט1גס 'סוג טהי6 'יפ פי .ישוב
 ש ש וט'. 1.כעם וינאה : מרפס ט) ימם טס"ג'ס גט0 רולס h')w גשומי . האלהים 1"הם : "ה, תמה%יויס

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



הכחרי רביעימאמרספר59
 לוה והדומה זה כל , תו' ישמשוניח אלפין אלף ולפניו מלבין, ויקם טלכיןיעדה
 והולך , חייו ימי כל בנפשו תקועים והאהבה המורא ויכנס אחד, ברגע הנביאיראה
 וכבר . שלישית או שניה פעם אליו שיתראה ומבקש הומה חושק חייו ימי3ל

 אקו הנראה שאמר( כמו )נ"6 "באסרו , פעמים השתי נדול לדבר לשלטהנחשב
 כמפור לג"ח דברים "בספור אם כי איננה המחשבה כי , זה יתכן לא הכוזרי אמרן : במחשבתו( )נ"6 "בתבונתו כזה אל הפילוסוף הניע מתי. .פעטים

 לא אפשר יהיה ואילו , יחדו דברים שני לתאר בה יתכן לא ,הדברים(
 "ואנשיה סהטדינה אותם יראה אשר החלקים כי , יחד אותם לכלול לשומעארכן

וחלקיה
 נחמרשצר

 : 6)ס כ) )סיקוסו ס' חסן עיי שרנטת גר6יס )סגיךוו06
 ססס5 3עו)ס סמתסויס סמקרייס פכ5 ט5 מורס יום .זימין קימ1סי לגגו ורגול , ישמשוניה אלפין אלףחנפניו
 6ים 6ין ממ') ובמקמר , וימי 6מר טס' מגרסי דגר15ן
 6ין גי , מלמעלס עניו מחיזוין 6'ג 6)6 )מ" ש3טפש
 : יחכ' גסקודהו סטפ) גע1)ס סרודיס סססגהס למזודיפספר
 נחורב וכבר : "6( )יימיס מעי סמו מלטסן .וצמה
 ס' מרקס סלמס טס:'ג גמם גדו)ס )מסקס זפ סגחונואנ שגי ;)ומר . וגו' פעמים השתי גדול לדברלשלמה
 פעם )ננו ופס נ. נ")מכ ס' 1'מ6וף גמ'ט , נעמיספפ'
 טס רכיי י'6(, )מ'6 יעמיס 146 סנר6ס 'טילו 6)0'*'
 הנמס נחן ו0' סולמי נענין 6דס מג) הגס מסיסטיוח
 נס' סדגק1ח סיס 61י)1 , ס6דס מג) ויהנס 11"מר ,)ס)מס
 סגח,ג סיקור י16י סיס גגי ספי)וס1ף ססג)ס 6מיומטו
 חגמס סטיהן יטרק) 5)סי ס' מטס לטס גי וגו' גיו"פ56
 גוערתו ta(h 4 ותיחס )6 ג")מס הגס ט5טי)ו סרי ,יקנו
 הגיע מת. : יעמיס 6)י1 ס' וולס גי געג1ל וק ס'פן

 יעמיס טחי רק 11 )מדרגם סנה )6 ט)מס 061 .אפ,לוסוף
 )עניפס

~lntsfn 
 גמז גמח"גח1 סחייס ר1מ ונד )סלון

 : דחוו מלוטי כ1גי6יס קג)תפנקי
 מטסם יי גמהסגס קטגור יהגן 6% ת6י . זה יתכן לאן

 מחשבה כי : גס' נטגורס )רנוק 6מ1,ס דרגיחוש
 מן ס)6 ג)ג סממטנס סקוס ומלין , ממטנ,ח )חטונ%שס 6טי סרומ ס)6 ;)ומר . הדברים בספור אם כ'שערה
 גד כמו כוכו )1 וסגטמט סתסוסר כ5 מנס 15, סמשסרסדכר

 סמוסג),ס סעויויס נסט'רח ממוט;) ינן וגן ,3עטמפחיו
 טוי מוטי) סליו גסס טויויסס גסיור ,ס 6הר גוס 6הה6חס
 'סויר )6 . יחדו ענינים שני להאר בה 'תכן לא :וטהיטי
 ולסיקו . אפשר היה ואילו : מקח סחי 6הד גדגוילדגר
 לשמוע יתכן לא : 6מר גדג1ר זגר,ס טחי )דגי קטטרסיס

 מקין 16ן כי , ג6הד טניסס )רתוע . 'תר ~Qhlלכלול
 , חומס 5מר מוסס גסיינס וגרס ג15ן ס,נוס 1סזגורפגמן
 1ערנוג ג)נ1) מהמח ס)6 נרגע מקוח יחי פוס יטמע61'3,

 גי , הוקיר רומס ספיעס וקין , )טמ1ס )פון h'hשפפפח
 אשר ישהלקים כי נ 5מד כרנפ טגימס מלנס חלאספפין
 סריס 00 6הת ג"טס לוקס ססעין פס . וא' אוחםשרתח

 יהורהקול
 9חפ 6) כיי וסמ)6כיס 6דס כ9 כ) כיגכאפ,
 ס3 יטב ס' vb1 06 ע"ד , ויסוף יברשוהניו
 ן ומטמבל מטיפ ע)יו שמד סטמיס נכ6 וכ)כס16
 4צ : מסק מרוב עזיו סמו כמעיו ר") .הומה

 כסלמס , טניח איו נרפס סככל )מי .שלישית
 סטנס וט/ לשלמה נחשב וכבר : כסמוךטי,כיר
 טסטינ מס מ6ך משנס מפרנס נעיגיו מטובטסים
 כמס סכהוכ עגת סו6 וט כי , פעמיס otnSbמר6ו0
 ד"ר 3סודע0 במסוע , נעמיס איו סור6סטס71יע
 % קומר מ3ס . כזה אל : ועפיו 6נ) ומסוגיוך

 : כוסכיוס
 56 3ממפ3הו ס"י*סוף טיגיע . זה יתכן לאן

 איננה nson כי : כו6ח ריימסמדרנה
 קר6 סכי . וכף כספור( )נ"6 בספוראלא
 6דס )כ 6סר רסיס חסכונו0 סם ע) מהפנסממס
 הידוע מן טכנית 3סקטס מהסכתו ו0סופפ )וימסכ
 )6ו כסטור וו"6 . מזר ע) )ונר ומדהר סגע)ס6)

 עטחונותיו דגרי וסוגך מסטר ס6דס כי , דכריסכסחר(
 'b~p גטם .%)ס 1(ob כמספר ומו1י6 )בוכקרב
.-fSס;וככיס 6ח ומסור ככעס סעפו וסיס , וט 6מר , 
16tt)Dp ספון יגייס .  סדגריס כ) 6ח )ו ויספר 
 יתכן ס)6 כמו ג' . וגו' לתאר בה יתכן לאכן

 וס יסכן )6 כן , כקמך דכריס סני )סטר 16)סטור
 כס וזכרו) ממסכתו )סחמנר b~h ונחכך .כמחסנם

 צד %סר 63)כוח סנריך סטתי הסדור כ3 ימדנס
 מסדור כ) ט)) מורנס נפויו יטע )6 6ס ,3קודמח
 פס) )* ושטר . סמם כמטלר "מח 3כחססו6
 פסי 6מח 3ססקטס ר~סדול כ) )כקו) "דםמהטכח
 . ממפ חפר ירקחו נס ית' 6סכחו נס , סמורנטעול
 ע3 , ר,ל6וח טרנט (DSDD 6נ)ו נודעת יחירסומכס
 מדרגת 0וטנ )6 למעדיו כי )6מל נסור6חו ספ)יגכן

bltDכי . כקימוח ו6סכהו טמיס 
~)wb 

 )מר6פ )6
 , טניס (ntDW )6 נס , וט osnt הממטכסעי9

 סטגס חוספס ידו ע) 6טר )כוו nibno ה1סויותרסי
 פכחון מסמר דרך ע) , נד מב) יוסר ע) מהוקניס ערגיס וכ) O'p'1i כמטטטיס מסוירת טחסיסob * ממדינם כענין מסקו וס6 מטמע מוט ע) סר016 מוט ימרק ע) ו)ס1רוח . מחכריו יותר סכו)) ממוטשהש
 טסכווס , )מטמע (ntbo יסגו מס כי וגו' ים קטי הכייס עסו לטס ימיו )ס שהוגרס כעיר שגייסירה()יס
 חמויופ 6דס עיזי כקטר וסנט . וט כסטך רימדיוס סחסיס 16 . מסטעיס ו)כ) שריס )ג) סדורם ע)3סורוח
 כ"ש מיד וחכגס גוסס חוק רוסס יעטה 16 , כוו)תס וט סמך 15 הג;כדת כמדיום מיסרים 6מחכסכטס
י,פ  סרסרתי יגיח כו 6סל 16ון טמע כן יקרס ס)6 מס , ספט6 ע"ע סיסט) מס כט' ס"ס onob 16קר61ס
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 58 כזרםח4י רבהלמאמיספר

 אצ במדינת האחכה נכנסה יהנה ; נדול ספר יסבלם לא אחת, בשעה וחלקיה()ר6
 , בנפשי נכנס היה לא כספר זה עלי קוראים חיו ואילו , אחד כרגע בלביהשנאה

 , שקדמו וסדכרים והדשון הטעות מן שיפנענה במה כשבלבלת שהמחשבה שכןבל
 : שלם דבר לה יזדכךולא

 לראוית. בהם כח אשר קדטונו אשר הפקחים על שגמטוך וצריך ,ההוא האצי לראות יוכלו לא אשר התרופות העינים כבעלי הם אבל החבר אכם4ן
 אלית בהבסה וישינהו , זולתו עליה ויורה השמש לראות יוכל לא שהפקחוכסו

ההמנע
 מפורזהקול

 נראה אשר החלקים כי וו"6 . וס 6מלכוס
 וט' האהבה נכנסה והנה וט' מהמרינהאותם
 ע) סר"ג'ש סורס וגנר . 1ט' קוראים היוואילו
 נמס ויסחר Sb טבח מ' עימרו , כ,ה סרבולמעה
 טויס 6) תגיס %סיס לפיחי כי כדרך , 11",שניו
 כלנע כי , ססמיס מסער ItPO והעל , נפסיות%)
 ופין , קרוטח DD רחוקות רכות חמוג1ח ירפס5הן
 יריקתו ונעטר , והיד נסמיך olrbn qbnl סערנכה

 כפסי תכריס )ססכ עוד ושסר . ע"כ , סגיונסעיר
 עגיגי כ) )כקו, b~hn כקודמת המגל ס6מרמס

oSbnnטכ) 1ט)6 , קרי"ס נפחי )כרס נמהטכס 
 תסיס . וט' נניס נתמסכה 7"מ מ6ה עד)סמר
 מירנח 6) )ישע 6"6 כי כ6ן ntltoS סמנךטווח
 )6 כי , יעין גרפס מורנס 113)ח m~ht יח'מ1ר6ו
 כי גמל כן ע) . גמככ6 ומכריס משר ),סיספיק

 )ג) ג' סמק "ין מורנס דנה עמס ספיןריממסכס
 . רנרס כשר דכריס סשר ומי רק חסים )"ר.מה1ח
 סיומך ממ"ע "ן )מ בו  יפכן לי סריי מספורויפומ

 נהמראוצר
 האהבה נפנס והרה : גדר) ספר ע) גוסה 'ג))1 ש6טז
 סוס גמריוס מנך נסווסי י') . במדיגה נחגי השנאהאו

 גס ג) 1)טפ6 )לסוג )גי וסרך מעסיסם ע) 6מתגס(קסס
 סים ט)6 מס , לוקת טיס 6(ל  סמע(כ גרי ימיסמזינס
 גי , מספר מן מרמסס )פוי קול6יס ריו 16)! גחטינגוס
 טן : כסמיעס מן ירחי כינס יחס טופס רולס "ס6זסמס

 %ין עוי,יס )אי1 טמזמס . והרסיון :  גמ1סג) .הטעות
 1ימחטגס כסג) . שקרסו ומדברים : ג)) מ1י16מ%ס

 גס מחו 6(ל סדגריס .)פי עמויס )לקמין ס6דס )גמוטגס
 יגר חמ61 )6 )זפ( . לה יזדכך ולא : מקודם ג)גוסקועיס
 : o(nw  סיסיי 1)6 רעיות סצ1גת ייד

 6)6 גאי 11 )6 . החרוטות עינים כגעלי הם אבלז

 5,1 לפר לן פייוס פקה פפסי גליני
 לסופקי
, 

 פיויפ גחלי יר5ופ דק 51יפ , י1ירפו יתיקר וגנו ג51יי
 ר"ל . ההחש  השור : לסרן פפ9 ר9 פסוחות 51יוסססנווזפ
 ירים לפס פיו 5טר יוגי5יס פס . הפקחים על :ירופדו
 יובל לש שהפקח ובמו פליסם1רס: ס' וכיור פסלספים
 )6 וגון ס) קה6ס פי %ם')ו גמז רע השמש.לחית

'גו)

 נ5םש וטמור וכור כי , 6מד כענר ווכחי סי611 סדרר 6ץ מכ"י , יחד 'נס דכליס סני )ח6ר וו( טסט)"י
 כפס )רקוח עין חוב) כער יחד נס ממכריס סגי מסמוע "ע חמה )6 כי וס61 , 6הר גמגע כלרךייחסך עייץ , גמגע טיוחו עס ים "מסרות יעכיר eb .6ף . ים %ר נא 6)6 ולמרו 6מד גןטר )6 "7סכני

 סמחסנס מווסת וסוגך מסטר . וכו' הטעות טן : כקמור כו)) סי1חר ממוס )כיוחו 6מח נרקיסז3ריס
 הסס) מצך ח1עס 6יס סהקדמוח מגם סחו)דות כסופח כי כו רוה ; nIPDO מן 61מרו . פסיסמגמה
 : כ)) P~Dh  נסן  לין להדפיס לפסס על יימטנ גרפיים סוכלי סייור %  סיסטרכ . והרפיון :  סוג'סנעג'ס

 )מכס ר.מורס %) סגמויח btO טץ 'דעת וככל . ר.מולג)  6מחח על  טליי וחססוע . שקרמווכדברים
 קטרג% מס o~nlb כס3עס ס6גחיס כי מ6 פ' גרושת t1Dbn , נעגיניס 1סכ)גו) המהרקת ממנוחלניעיח

 פטר  5רס טל מהטיסי Sb פסס  סטטן עת כב) כי . שלם דבר לה יזדכך ודא : וכו' ")י1 ונ1סיס13
 ע) %צ ר,מולגט )מסר הי6 וטיכס גשוניס, וזכס מסור,לס )6 ה'6 וסגם , )מגרתם 6רח 6סר הממרעווסח

 : ימס ועד נ' מיתן מטף סגינו סה)גט מה וסול . ירוממה סקנס ס1י1רנור
 הס)מה( )מדרנח )מניע )עס1ח ',ש 6סל י.מי%סו"'ס מן טיכ)ר דגר סוף )6 %אר . 1ט' הם אבלן

 , גמגע ענר (opn וט 'מטכ כ"כ 6ג) , יחס עד יגרס כצר מפרנס 6) הממכס נונחס%ס'
 י.פיניס נפקקדיסיסמ ופולוס  צפים  כירם י0פ כקפת-,  סימנס יד קלרי  onito עס סם נסספילסופימ כי , יהסס לסיגי כופי ומפס ג'.  סיפן  בפסן וכרס סקדס וט' התרוטות  העינים כבעלי הס הגסג'

 כפחסר ספריפיס ספירט ובסל נשקת טיסטס כפי , ירש פל  otto)h פרגיס כפס נסטנוס utnSh לכ'וטסיוו
 Db נרסיס כטסם כמוגו וכו'. שנססווי  וצריךמפס:

 !סמי
SD אשר הפקחים וריס , ונתיניו ס' כותרי 

 נם כל וירקי , כיס סיקפ 510 יפויי סטין 4 טער5ס ופי נקפח ג'  סיפן י"ס נס  טיצרו וט'קדטונו
 סגר6יס רימורנס'ס נדכר'ס יאבטח סורקן "מרי .  וט' שלהפקת  ובכר : פי ,  יייטירס  ייימ  כטורים5רס

 ונפים  שיהרס כעסיס רק זמן וככ) own נב) סקנס ססנחס עמן ע) סורס , נ' סימן כמטלר)גג"6'ס
 סיס נלי על ענר pmt , יסתרס גשטלט ר.נ5וס אז  פקוס סל כי4וז טגץסל יס וסל סיסב5ר. כפיפיהר
 סיפכם יפי יי דנרון כס וסן6 מסרנם. % ימק סוס  ר.מנצס וטסם סרס,  סמי ומשליס יכומר טעם4
 יטוס וכניחי מצד, כמו טיס pwn % nt1$oS wh נצק %סמ  לרס"פ ססתס ש פפ ניל ע%5

כא
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ך%נלזר' רביךמאמהספר%
 שהשמש נשקפים ובמקוטות היום( מן בעתים 0:" היום "בעתות אלא ,חה0נן
nmwההוא. האור רואה בהם ומקומות, עתים לו יש האלהי באור הפקח כן , אליהם 
 : הנבואת מקומות הם והמקומות , התשובה בימי כ"ש , התפלות עתות הםוהעתים
 והמקומות השעות ברבי סודה שאתה אותך רואה אני בן אם הכוזרי אמרח

 :כחוזים
 כי נודה אך , בארציות מעשה לעליונות שיש דתיים אנו וכי החבר אמרבו

 נרקידאוצר
 מש *מל , מ% u'hn ל5סר  wnwi1 סטעט %*סיט)
 טיניע גסגעס סוס ספקם ויטיגפ , ספרן ס) טרמוסספפ
 יסתל 6ט ;י גמע גי . ההטגע : הין fiwc טת גגו%ים
 ותגסס % וגן )י)ס, וימי שסד תחת ס6וסק תחתסנאט
 לטויס געססיהז סיס 6')1 וגן 0016, יו6ס 6ין'גטניס
 בעהות אלא : מטס סיי1,6 יסנן )6 ווים וממט 60'1גמשם
 וסטמרלס %ק ע) טופו וסטמט יום טסו נומן פגו .היום
 פגעם טורימחס מיטור גמקוס וסו6 , מניס מגדיגסיויס
 גמ'" hia (t)tsh ס' ט4 עהותהתפל~ת.1%:

 כס' ש
 . התשפה בימי כ"ש : י'י( )יגויס פיו קוקוו גג)6)מפ
 )יף כיגמוח מגו') קמא , מוסג'פ י"ס סגין סימיסטורס
 כסס מפני , 6)'ו קוהי גג) גסס נעגם ימיו :לסיקוירע(
 : יטרף) 6רן . הנבואה מקומות : סר!ון טסוס'
 תסס טקסס מקהו . וגו' אוהך רואה אני כן אםח

 )גטך יד וחת סוס , וגמקוס גזמן Sh' 6ולנקוי
 06 סי6 ס(מ,ס סטטוס ט) סרויט'ס וסמעונרספ16ענ,י,1ת

 מצטנח ט'פ 6ע, ו6ס סס!)מס דלג' גס יט 061 ,מס
 גוגגי )טגטס ס;פ) טווס סוסגס ג) נסוו 6(רשפפ,סיסס

 סמו ו)ימ( גסים נסס וינוו , מוכוח וסייג , מוג') סקס3סם
 סטע~ח ע) )סורות דרגם )פי מטקסס י,6 גי עי , גסס8פ)
 , ס,שג מקשם ג) )טס ימ"ש וגן . יטס 6ם סי6ושיגס
 חהס פ)ו,"ז פדיום ג'מוס , סומרים היקיזו ממאיס1פ)
 6'11 יימין  סמייפק  יסק , ו%ט סו) מחס ולרומס %לש)
 ;) טנדר ויעם , גרינו ממוט) סם,) ע'פ )לעג וקיוונ"לנ
 Otilhel סלאמס % גיהקו וסיפי סגוגניס מפסי גמורש
 6)יסס נפסוס 6תס ס6ף . הסס כמיוחס סמ,) נתעי)ש
 , לפוססולית

 גסנמיי
 גספריין 6)סי 16י פטפטם משמוס

 סמו , לסטום מגדעי )טון . השעות ברבי : סטסיס מןפלס
 : גיסו לג ג,ט)

 בארציות n~VD לעליונות שיש דוחים אנו וכיב?
 ס5!ענ,יויס )סגלי )ס6מין נסן ס)6 סיוט סס .וט'

 גטקס o~un טוס t(O~titp )גוגגיס מש )ישם טג))6 ט;" , ג)גי סגיגגיס גמועי סספ) נשנס סוס נ)סנ~0ניס
 טחםת וההפסד ההויה הטשכי כי נורח אך :כשל

הגלגל

המשכי  יהודהקול
 פכם נשג פ6 %6 כזכי ההנגס שסי פגינו "יןגש

P)DD, bffn ההמנע אליה בהבטה וישיגהו , 
 י.מנשס סממפ sb כמכעס ממקח 6ת פיטינר")
wbtאלא : *מסרוח ninva ר') . דוום bnea 
 מט15, עד סמם ממו"מ eD11 כשך tnStrורקומו
 ~Ov עחוח ע) יחלל 16 . נמנעת ר,ר6וחו כקיטס6ף
Vhnסכקר כעמות וחקתו כנטרחו מסמס )npol 
 עענס ל סימן גוס פ6מר מס כי ז', סימן כטויעומר
 כעס סט סמנם ככר איו, )מכיס עין ח%) )6שמט
 ויסכיל . חסורפ עין וכוהם כעת bSn 6כ)וטחם,
o')bסיוס מן געתיס ש סרוג "ס . ol1b1 ר.כי6ול 

Itnhloמנמס) )פי יוחל מתימם : n1D1pDa 
 וכממקוח נולים כמער~ח יכ6 ס)6 . %ו'הנשקפים

 כש יסרס . טמס וכנסח ס6ורס Phn מוץסעשר
 6 סיפ ס"מ סטמפ כל6ייח סוס )סקסשיקרס
 הפקח כן , 6ך רי*יס וכעתו מגזמוכלמייחס
 נס סלמס גדור סשקמ כמקרס . וט' האלהיבאור
 תרוכס קים נכר . הנבואה ולקוטות : יקלריג6%
 כיכנע ע~סס ר,כי*ר כמ מת ויוסיף מ,מיק

 :שמפריס
 ס6חס 6ע . וט' אותך רואה אני כן אםח

 פתח סלי , %מנימוח )פעות סניסטס"
 ע1מס סממ,"קיס הס. וט' הושעות ברבימוסה
 כמוזים , וסמקומוח ססעזח עמן גידיעחכלככיס
 גונוכייייימיכיש ;%% ב:ענ:%ט% וזפי . וסעחן מימן )פי מפוסס ססומריסכטכסיס
otimnoחס כי , ~כמנךמוח כסעוח" DP1t 61חס 
 יוס כן ממ)0 ממט"ח סמוויס ימסו 6סר 6חטמעת
 ס, , כהמס מו"ס דרך ע) )כח, כוככי ממכעס)6מן
 ע) וכן , ממס 'ienb מטכס ככקל לשון יוסכתמסח
 סחוסש עד מהימס ומודר , טעות סכע סוף עדלסדר
 )% סט)עפת יחניף) וככן , טעם 6מר 0עסכמשח

 וסרשא , יינ פסיו יסר% כל )מפ% עמיס נגו)וח סקיס סכוך עיזיו סריכ"נ כיקור 6% ,יסרס גי יפפפר עסיס נט*מ יננ וט' מיס ע"ן ג"ח) מודיעט סכתונ יכש וט'. לותרם אע יניט
 ר.מיומדיס יצטית ממטות )ש י.ס , ט;הפ ג%נוחס סנכופהיר.סגוס

~ees 
 ספ עד . י'נ ומס *פס

 יתפיס, לי 6נ'kg 1 ש נעיל ויכטה , י,"ז'ע ;ף סס כהב 5טר ר.ל6ג"ע שגר ענים ס)רימיסוכריו
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 5.5 כחהכוזרי רבידמאמרס2ר

 ותשם ומוליכם מנהיגם מאת הצורות אבל , הנלנל מחמת וההפסד ההויה'המשכי
 והשות . אותם לחלק שנדע מבלתי ההויות טן יחפוץ אשר כל להקטת כליםשותם
 ודם בשר שאין וננצר ן בזה אותו מכחישים ואנחנו , ולהבין לחלק יודע שהואפוען
 , תוריית אלהית חכמה אל סמוך דבר ההיא החכמה מן נמצא ואם , לזהמשינ

 נקבלהו : חמיי( ע'6 , משני")"ו
 נחמראוצר עצדהקול

 נ; , טסן זמלע)%ג:נזבט %ג4%ם
 ככס6 מקוקס 5כימ יעקב )ולמ כי S~fn 6פרוכקטל
 , עעו ס' מקק כי והעד נדו), סוך blOI ,סכגוד
 , וט' טי )כ) כ! עטם ט)" סניו)ס כמעכס סי6ווו
 ועס עם )כ) ים כי הו6 מגוסס דנה , מ)קיטר , 63מרו ו"חמנן פ' סניך מSb (1 יכריז ויקירו .ע"כ
 מס וס' ועיר, עיר )כ) מז) יט וכן , 'srnl ידועכ1ככ
 , )הס יוכנ 1)6 יוע,ס ס' בהיות גדורך מע"ס)'סר")
  סירס מב) המכס טמר . ;מכ , ס' נמרח Sbtnfוטס
 ופס ללרס טס  יטפיס סיס הפן לכל וצם  ופןלסל
 כל כי ספידת, 3טל דקי מל ומקרי מיל%וט

 פין ottbn  טויסס ס5וטיס יתגופפי ,5סרסרבריס
 עגמו וסעח , כ,) ירך סק1רס סיטר "D'h , 1,גיל ר.0לוי  ספן 1SD פבפיס  ויכרפס )פי לנס יטקשיו
 סו6 , סננוד 16 הדבוק "ו ס)מימס תסיס 3ו"סר
 סטמיפייס  ססגסנס תחח מטן )כ) כמניעסס)יע

 פ"י. וכו', סי)קון בחמלם  סילסיס פירסמסידרס
  60מרו פס  לרמוס 6ין כי סמדר טי בירי נלקקומנס
otrinntSS'il , עס כמסלע 6ך tb)w 63מרו טסחנס 
 %1" סשני מ"" המשכי בי נורהאך

 חסרי(
 . וט' וההפטרההויה

 הזו"
 פ, סי' ברישין וירו

  שסלים ולמפיס י*רפ ולחפי  ליסורים  יט S)h ,ממרו
 ל% וא' פיר bb שי' ח-ונמהר יפפומ  ורךפל

 בפלשי וצרי ושמז , וגי' יכיל לפכר ים כייתייחס
IDgמודמניס העגעיס כי '%" וקמח כקמלו כ"ג 
 גס , וט' הנץר מסמוס טרכס בטי ר,מעטס)קי1)
 )סחח סיס 5מר ר.טג'ח 3סקדמס כ' סימןכממירי
 nwD כס 6כ) שע)וח e)fbn 6ך ewinbכסטת
 גסקדמס ota וכו'. סכ)ש ע"ד "1 סמ1מר%ר

 וויש יזח זג) ססוכגס ג) סמכן כי CS1l ג"ח .הגלגל
 1ג) , סחפטס מן סב) , 6)1 0גג) ססססד וגן נגוסות06ר
 וג) סחפטס, ט'י דק שסד 1)6 חס)ס )6 גנג1ס1חסינט

  פיגיון )פל fiDlJn טסיך ~o)ttiu פססוופס  I~'?1fסחטטוח
 ט15ן 6ים , יטפיס 1ג6 ג) ועפסס טגח1ג1 סג)ג)יס ג)ס0

 ס' ג'ז סס 6ן 1נכ11ש גוחןסש)סס
 גנרי

 סה"נ, גיד
 ומוגג)ופ סג)ג)יס-מ0וזרוח מסגסג סי!,16ח סחווע,ח 6יןאגן
 מייס י1מ 6קל וג) , ת"ס 6ט מפיסם 1)6 6"ז פזרע)
 חטטוע מגם יחסוו )6 )מימסס וסמויכגיס ג,ממ כ) %16סו

 ס' )1)6 )סס, מהן מסוס יגר ;) ,ולת גי , ננגדסג)ג)יס
 1)ס,מיפ סמורעג )ססעין וגורס גטי );) רוח ספחןגג16ת
 סם טיל מטפל (tb(O  פרגיסין  צינו יחנוסוח ו;) ,ס,וממ
 יספסופ פולץ 1SDn וכסי , ייננו פי9 פסייוי וגל , פ'יהופ
 6ג) ס6מר ו,ס . מכמתו גסס 6טר  לטויי ייונטרונירי
 ס"מ'ס נר6 ס6) . 1כ1' נל'ם אותם Qvn1 : רכו.ס,ורוח
 מבלו% : 'מטן 06ר ;ן )ע0ומ )גיס )1 )ס'1ח0ונג'וס
 תפפם כ) )ח)ק יריעס "ופי גסי טוגני קוו %ין'סגרך, מעי 6מו ;מ0ג!ס ססו'וח סג) מקהי י') . לחלקשנדע
 סממנים לסי וסססד ססויס מרעי לב) 0גס )תתותגועס
ndlh~1יי01ס "ותם לחח 

 למסי
 ס' רום לק 6ך , גרטיס

 :  O~tiu וגלים פ111 !ווט מכמחו עומק עיימופוגס
 oh ast י"מ 1י6מו . ולהבין לחקק יווע שהואטוע! והתורי

 גן שיו otpt~n פ*;י ומע שתי נגיה ונך נך גפ1גמטפם
 S~ht1 ן "0 וקיומם ריווית גמודם ש סו6 6ף mslוק'
 ש ow1 ג61ם ברגי  ספסיויט סשיגיפ כל סירי ש3נ"ו
 w)1ha וגגו , ממכסו וג!ג נסגר סקר hlg , סס,י1סמקרי
 לוח. משיג ודם בשר שאין וגגז,ר : 6' מלמר גי6"כ"ס
 , סענטו חמס מס יענ 6ר1 גיסיו סיס 61יפס ס' גמודנ6 מי קי 6וס ומקירח עמן נטוס )סטינו  h'hG דגר 610,ס

 לטיוב נ6ד1  פטירו חטים 5ם טמ'ס מקוח סייטתוגמלם
 דבר : 5!פגוי11פ פפויו' ר"ל . ההיש התכסה מן :ל'פ(

סמיך
ntof~wוסכמת מטפי כי 1 בכלן דנת 1ח1 . וט' שכרומח רנסנס "הפל )כ) טוחן יחצנך ס3י6 כ' שמר 
 סבלתי : יסנ'  י5לסיס פ5ס כס סלוריס 35ל סגלגל, פמפס פ5 ויסשסי  נפויס  כיפטך  יס1פנסהממר
 ירמ (D(D  פוספס )" כי , בשרפ טפס olpn  trth)t (nrtb  סר3רימ יוננו 6יך )יעמ . אותם לחלקשנדע
1סשס  סד" כחג תגר . 1ט' סנחישים ואנחנו וכו' עדע שהוא W1W וההוזה ח"5 , טבלים  בעקפי 
 סו" הכוככ'ס מהכממ סטני סוס סהח)ק , סקרן זורח 0"ל נסקדמח מייל 3"ל%רהט

 המ"ורש0 ע)
 )"מ ontb )סכין "יס ייבל ישיך למן, יגורפוס פקין פפירופ  סכוכבימ פסליי סטר יקרןספתמרטוס

 מפרו 6טר ס;סי1טח מן "1 3ומניסס ר.כ"1ח סק1רוס מן סוס סמ"ק מגמי גידי סמטרוח מכר6יוחגו6ס
 )סקר" ר16י !ה61 , וכו' קזמ1ניסס)סס

 המכמס 1fft סעומדיס סחכמיס וקין קמרו עד , וט' הנסיון מ63כח
 וט', וחסיונות הסכרות מן כ"וח וכלס נכונות  ר"יות %יי  סרשייסיס nbro , '1bD סמע)ס כ) )סטריז
 מליו tgpnt ט3ס, י3פר3 ינרביפי נובס נימר לסייס רפי סרוקה סופן  bD('l) ס' )ס3ס סמויל  ט1כרלפס וייי .  מוזס כ) נייקי כ) 3'ד סק3)ס מדרך ידיעתו טהו;מ)ט . תוריית אלהית חכמה אל ט0וך :ע"כ

מלס"
 דג" פ פטפט  פלויה  Srnn ליי' י1וגי  פולריס bn'tp1  פשס bS סטיי פ5י 3טבס

  "ניס וקוס  מסם  ססיפ ייינוס  ישירטניוס, כ)sp פפוגי  מול וסוף
 כד5פריי

 לסיס יי  סי5 מס סטפיט  וטין  3ססמיסן
 לפר  פרין: ארס פרר על לטהיטי תייר סנפ  ייסר ג'  יום סל ר5שגס יסטס ספש פסתיל  ot~hnפל
 כף )מ" נדני קייאק נתי 30ת" מעקי ווגוח( וסיס שוס ממיניה 03עס -ממוסו elrn נמשת , 3שדמח4רפ

כפי
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