
 6י לחהכוזרי רביוןפאמרספר
 דקך על הדברים סדר אשר לבורא להתרפות והמשובח, הראוי בדרך הוע מןפשהיח
 פותנים הם אך חובות שאינם ההנהנות והם , השכליים הנימוסים וקבעו ,חפוב
 בהככיב נתבאר ובבר , מנהגיים בחלקים אלא כן התורה ואין , הצורך בעתאלא

 : סובלו שאיננו ומה התנאי שסובל מההתוריה
 שיראת מרחקת שהדעת שקיעה מספר, אתה אשר ההוא האור שקע הבוזרי אמרכ

 שהשבתה אבידה ואבד ,עוד
 )ג""

 : במחשבה עולה מבלתי , אינה(
 ג פקוחה כעין אותנו רואה שאינו מי בעיני אלא שוקע איננו החבר אמרכא

 יחדהקול
CIJ~JIDO6) )מניע הנדס עור הכנח ס17לו מחין 
 סגח3;ו וגט . כמהחס חקיה 'bca כעי1נ'המוח
PnbuiD'D '6 S)h 16מי bS1 6 כ"ס 'מחמסו(" 
~'tpa

 הנימוסים וקבעו : וכו' סנמיס ס'והר
 . ההנהמת והם : טויסס מורה טססכ) .השכליים

 המעסיס כקמרו ו' סי' גט4טי קרקס "סר סוסוט
 מויינו )6 גי . חובות QJtNe : וא'סמ;סנייס
 מונס DtSD כמנטרח המנה כטין עומס מנד)עטוחס

 % הגעחס זלך )מס )סגן רק ( סניטתנו)שקי
 קלס 3ס3ס כי 3ענינס, יקנו ושיכך . כקמולמעיון
 וטון . וגו' מותנים הם אך b"rl . 3הסילעסו
 כמרנ"א המיל י6מר1הו "סר ", ס6הטג מס )סיגוס

 סו6 ונס , הפרך געת מקוס )הורס ספיןגפימייסו,
 הסי)וסופיס הנהנה כי , כמכר כשרי סמו,כרסח;"'
 אלא , )מתרס טר6וי )6מר סוס נדהר מ1הגיססס
nPaוסקרך , סנורך מעת הון כלומר , הצורך 
 3מר6יח סכרת )פי מכס "ים כ) יסתרסו e)nbסוס
 מנוח טסן ר") . וע' כן התורה. וווין :פיריו
 אלא סנורך: 3חנ6י 1ח)וייס מופקריםחורח;ו
 )ך ~rh , וכי1ג6 ממונות כדיני . טנהגייםבחלקים
 סניהם )Oib 6 וגס . ססעס נורך רק ססס3ז3ריס
o~lnoרסוח פיטו) הרוגם וב) ממקריס 16חס 

 בחכמה נתבאר וכבר b"rl . סמקו5חר,צרס סי ע) מסורת ההם כלס "כ) , ויעי) ינ"גסע3רתס
 עיון סקר6 מס חוריס הכמס וקרל . וט'התוריה
 , מ"ק סימן תטמיעיזיני

 ע) מזין מחכונח סס1"
 : סברס כרי"מתתו

 סווקכ ס6וו מא וט'. ההוא האור שכהכ
 יחל מב) נפנינו בו 6טר ug' סימןסוכר

~lnpfi
 מטהורת הח' רכס סקיעס סקע הנרוכס וכפי ,
 טן6 . וגו' שהשבתה : עוז t)tSb גסר5ותחקוס
 כ)) מחטנס כרעה, )סעפת 6וס ט) )בויע)";ו
 ס"ס סמקטס סר ,גר 6:1 . 6)י11 )סוג עודקיוכ)
 וככס 16רך נ" כי "1רי ,1מ' כקמרו הכהות סיעדמס

 : ורם עגיךס'

ומביא
 נחסדאוצר

 ;גז לרסיס סחי טלין ומסי . השכליים הנמוטיםוקבעו
DPJ'D, 0,סווקקו , סממי מסי 60רן הקמח ט)6 כוי ס 
 והם : גמד פהייג :ספג) מס מלגס גד1יוח ה1ר1ס);ג1ט

 רק 6ן נקשו )6 5ף )זעהס . חוגות שאינםההנהנות

 פוקי, גייד סס . מותנים הם אך : ho(tt' קינון)דמוי
 5ין s~cnt , ס;מוסיס 6)1 ליעזי סקיגון מקוס יטיסס",)1
 לטס רק 8וסס קגטו )6 . הצורך ב"ה אלא : גססיודן
 )קיום רק הוטפיס 51ינפ כוך סקיכון )סמור נריכיןססס
 אלא : 3קיומס סנ6י :01 טיחון . בן ההורה ואין :סכל)

 ים )מ;סג ס;וגט כהורס גמלני מלגז . טנהג.יםבחלק.ם
 זין גיס נס;סווין שמרו גטין , ס:טס טון )פי fi'p'גסס
 p'p ט) סיגכ ג6הד 1מעטס ססעס ,ורן לסי וטווסןמגין
 6)6 1;1' מפמ )6 1סק)1ס1 )ג'ז וסגי6וסו י1;,ס נימישגח
 חקטס גסס 'ס ממוטת גזיני וגן . לכן ,ריגם טכסיסמפי
 ממורוי זים 6מד סורס זגג t1Dhn ונמו , 0קינ1ן ,ורן):י
 סנטו) ")" גי' וגו' מס ומטי והשוס גווי"ס וגו'61מי
 . וגו' נתבאר וכבר : )וט גדופס רעוד , סכרין lgS~ד"ח

 : מ'ע קימן ג' גמ"מרע"1
 זחוח נמהי ס) )דורן טמן סדין . ההוא האור שקעכ

 מנד לק O~th דכריסס סכ) כטענתךספי)וסיפיס
 סקרם נמו , ממס ס;נ61יח גמי6ס סס מתורס וזגרימסיקם
 onht )" סוס סגג1ז ג) "ג) , ג'0 ען ע'1 מסימןגזגייו
 ס)יגפ הלפפה ס' שכינס 5ימס:ס טי טא"ס סייתס 6')1רק
 גנר 6ג) , וניגס סטוין 0' געור )0ח!"י לגס רבוי161
 ,גי6 )6 )גס 51ין 5ויגיגס ~rlh ו6תס סכ51 סבלסקע
 t~mD ומהדעת שקיעה : ס' מרום אטלס טס 1)6ומה
 בנד )6 6100 טס15ר ;ר5ס סיס גחה)ס . עורשיראה
 DD10 , )גס )ויגה סג 1)6 ג6')ו רג1ס סיס סטגרומיטהר 6מ;ס , ומנג'ר נדור )ס'וח שיוער ישטחו טקט לקפגם

 ומעחס ג5מר . וט' אגירה ואבר : טרד טירקהמעמקה
 סבר שינע מזון 6"ל גמז, ):קיער וט יו5ס 5מ6ין

 , סנינל סכוכ כסיב ועילס הו"ר סג)נ) תגועח מנדסטוקע
6ג)

 סו"
 עולה nSa~ שהשבתה : )ונמ ס16גזת ג6גיז0

 160ל טחפג מ).מ) סמחסגות ;,16 ינגר ר') .במחשבה
 : חק,הגס 6גזס ג6'), ,סקל

 "קע סרגל "י:3 סקנסס גסו )6 . חו' שוקע אימוכא
 , )נו מקיר עוינו טוו 5גל , ;ריו וגגהס6ורנ1

1;'61Upl~ ;6.;1 מי דמינן )!י ר: 
 ר,~

 כקומם נטע 6,ת;ו
)סגין

 DDb , סנסהרח כקכי;הו עמנו מקרט עליון ימד) )" כי ככונס . וכו' בעיני אלא שקע איננוכנא
 סטכינס כ"ג מימן מספר גההימח קמרו ונעגין , סנר6יה גסגי;חו עליון 3;1 'סיס )6כי

 וסי6 סמי1מד כמקוס ;רוס )סמון "ו );כיcb 6 כי O'SD "ימס כי , נעורס 6טר הי" לעין עיןסנר"יח
סג3 עתי ימעטיס וך "ורמי יטר") כ) עם b'o 0לוהניה שנסחרת סטגיגס 6ך , וט' )ס מנעים פגמטפער
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רעם?רי רבעומאמרמפר76
 לענקם ותשנתו זולתט ומנדמת , אורט שנשקע ופוזרט, וענייט מדלותנו ואיהשביא

 : אור לו יש כי בנו,ומשלו
 החו"ות האומות שתי רואה שאני מפני , ראיה מזה הבאתי לא הכחרי אמרכבבל

 האמת שיהיה יתכן ולא וממשלה נדולה מהם אחת לכל יש זו, עלזו
 אינו או טחם באחת או אלא , ההפך( קצות בשני מ"6 הסותר קצוותעבשתי
 יוהר והשפלות כמהדלות שהורה מה עברי ישכיל בהנה פירשת וכבר . מהןבאחת
 הפרפיים כי , האומות בשתי נלוי כן גם והוא , והגאוה טהנדולה האלהי בעניןראוי
 שהלכו ההם באנשים אבל , בעשירים ולא בגבורים ולא בטלכים מתפאריםאינם
 האנשים והיו , דתו בחם נקבעה לא אשר הארוכים היסים כל דתם בעלאחרי
 ענינים אמונתם חזוק על וסבלו שמצאו מקום בכל ונהרגים ונהכאים נוליםההם

 ומקומות סקוסותם וטכבדים מתברכים בהם אשר והם , וההרג הבוז מןמופלאים
 המז מן סבלו ההנריים דת נעל עוזרי וכן . שמותם על במות ובונשהריגתם
 , טשתבחים דתם עור על ובמותם ובשפלותם טתפארים הם ובהם , שנעזרו עדהרבה
 לובשים היו באשר( )5") "כאשר אך , ענינם וגדולת בממונם הטתנדלים במלכיםלא

 הבדלם תכלית עם זה כל עוניין היו אבל , שבעם מבלי השעורים ואוכליםהבלוים
אל

 נחמדאוצר
 ממס . 1ג1' מדלותנו ראיה ומב.א : מדג טיטכקנין
 : 16י,1 סקר גן טע) כלמיס גין ופ,וליס י"סט5נמ1ו

 fhn וגו'. בגו וטשלו 4עו4ם והשגתו זולתנוומגדולו,
 קסם טיס שכח סממי)ס );ס ":ר סס15מו0 למור 06ס,ף

 : מטד.) 6דס 'הסג ט)6 1ד5י ו,כ ,"ור
 )סגין גלתי )6 5;י גס . ראיה מזה הבאחי לאגנ2:

 וססילופ  סריס מן ונלגם לוידס ונקיעת ע)רסס
 )רם רב ממיל ליס 5טר יכ,ופופ י0וריhe 3'( כיוס, 3.טקסס
 סי' . האימות שתי רואה שאג' :  גן ידגר  וקיןיקיר,

 פסס ויל5פס  גרריסט, זו. עי 11 חו4ווח כ':גריסוןסי'
פ%פנס

~nlhx ולא : בתסס וגג1כ סלך גסוטך  יכננרי 
 יני גטיוי . הסותר  ייוח בשתי האמת שיהיהיתבן
 סט;יסס ט61מי 6ססר 6י סקס מן ,ס 6ה וט ס1הריס%ם
 : סמקי תוי ט'ג מטס ניהד ס6מ0 "6ט , גלמתקמיו
 : ~ntmh מן nnhs מסלמת 6ס(ר . מהם באחת אואלא
 טס ס15מו0 00י וט ג) וטס . מהם באחת אפילו אינואו

 )5הו, eln(oon 1611 Dt , 0נד1)ס כמריגוע רוגגיס,1)היס
 יחס ס6ין נסכרה סר' , מפס 51)1 מסס 6)1 סקרןגגו(,ס

 . ההם באנשים אבל : 1סממט, כעט מן סדת 5מת0ע)
 ומחנן ע1;' מתנן סיח 1קג)ו , ו0ס גקג)0 ר5סו,יטסס'1
 יי'ס ייי'י .  מהביבים  בהם אשר  והם :  רססוסירוס  ט)" ס"יון ,מן ג, )משו 11:הט'ס נסרג'ס 1י'1יום;
 טירפו פי  טפין "O'SIJfi ג'ו טס ופנוי ודו) nfitcימס
nva6'גל, 1נה1ןר גיבוס סס h)h %1;ד ;:16 סיס סס 
 מסי"ליח

 : גוער מהנ)נ)יס טסת . מקומותם ומכברים :
 ס5;:,ס גסמ01 0015 קור5'ס . שמותם ע4 במותובויים
 קיום ע) טמת1 . משתכה.ם דתם עזר על וכמותם :ססס
  פטסיפימ 6י;ס . וגו' במלכים לא : מ:הנהיס נססד0ם
 פ1ד %י פיוס,  ויונבט פיר נסוקס רסס סרסיגו 1rhיילכיס
 : סיס )כעלי 0;"רה 6ין וט (ג) , ממד"ס 6ר11חט0והיגו
 השעורים ואוכלים כלויס: נגדים . הבלויםלובשים

 יהורהקול
 6מר . וכו' וענינו מרלותט : דעח;ו )פי וט'ס)נ

 די כטג0 הפך טן וטניימ , סנדו)ס 0סך מ)ד)ו0ט
 "מרותיו ויט1גו יסודרו וגסן . רוגו)ס כעגייממסור
 ססנק כנגד עוני , נדו)ס כנגד ז,ו0 , ס"ס כגניס)0

 : 0מס1וריס ע) הממטוס כעך וטנור ,הטופס
 הסיס ר6יי0ו 6ך . ראיה מזה הבאתי לאכנבנ

 יסגליו !% "סר סר%ס ייון ,  סיבירממס
 ש . וט' יתכן ולא :  לקלסית גיגיטי 3oienופפ
 הסוחב קצוות בשתי : 3' סי'  גריסון  פ כית6)נו

 מונס וספניה . וכו' ההפך( קצות בשנימ""
 נס מיוחס )כלחי הו6 סס01ריס דין b)nb כי ,יודר
 ס6נ,0 גיניסס ממ)קיס רק )כולס, o~tnnbימד

  סייטן פי לכל כידיט ,  3ספכיס  לן  טלין מס ,ונסקר
 כ) סו0ריס ;קרעו כס "קר , יסניון כמשכהמטס
 6מנס , ומהיינ קטתי והקמר ומ1)) ט)) ס60מד", , ו10)) קצי ושני וממייכ כוו סס6הז מ6מריססני

 מסס טס6הו כטיס, מ6מריט טוי יקרםסטכיס
 ממכר דגרי יגיהו לס  ין יטל סולל, וסחררממייג
 כגח שתר סמלת שמר "ט רק , נר,טכיס  6סג'

 % סנוסמ"ו0 טהי יעלו וככן , סחטך )שיןס1ם6)ס
 )"ד מסימן נטני . וכו' פירשתי וכבר : "הסכונה
 03תמך דגריי ההיסס  טס היהר כ, מיד, סי' סוףעז

 פנס  unlh ספתאח סורים סייס טל  סססספסיקיס
 ,  פסיכי ים יסע תייחס פסיו יגר ובר סורסוילפקוס
 ו ייו'  גטולס סשלסי מסיין 'דבק 1סקונ11ובגוריו
 טנכר)% סדכריס ס! סן וט'. גלוי  בן  גפוהוא
 ro~ כרגיעי ונשו lfftp סימןגר"קון

מ0ס "מי עכ) ,

 :  1PICC מנו ,ר ו)הס גסשריס )ססה(ק קוטלגו ),הטס עי1hSn 4 )6 דמי 6) מדהי ט1רדטו נעגור . שנעםסבלי
 כוויסס טעי פפסי כחלו  גיוסים )ס:הגמ ;והן ומזין ר') . האלהים אל הברלה תבל.ת cy זה כל ענשין הייאבל
 , ימגון טמ1 גגון גטגול otillp ;006 1ססן)וס סגלות סיס 6')1 06ס ו5ף . enD1 )(י אפייס 5) נגז)יט טיסיו)אג)'ס

שייש
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 יז לסרגבוזרי רכינומאמרספר
 אומר הייתי , האלהים לשם זה עושים היהודים רואה הייתי ואילו . האלהיםאל
 שלמדתנ4( )נ"6 "שלמדתי פה זוכר שאני פפני , דוד בית טלכי על מעלה להם ישכי

 : הנכנעים  בנפשות אם כי חי איננו האלהים אור כי , רוח  ושפל דכא אתכמאמר
 סבל* הנלות פובלים שאנחט מפני בזה שתחרפנו עמך הדין החבר אמרכבג

 הבוז לדחות יכולים היו שהם , מפנו כחשובים חשבתי אבל ,תולדה
 ידם ותרום חורין בני וישובו , פורח מכלי שיאמרוה בסלה נפשותם מעלועבדות
 בקורבה די הלא , תורתם  שטירת בעבור אלא זה עושים ואינם , מעבידיהםעל

 "יינו לא ספנו מבקש שאתה טה היה ואילו . רבות עונות ולכפר להפגיעשגת
 )5"ל נרגר -"כחכמת , והכמה סוד בנו לאלהים שיש מה עם , הזה גנלות נעכביםסו

 יהורהקול
 ריאה הייתי ואילו : ספורו ממטך נורך !פימסם
 עטו כנסר טסים )טס וסיסורין סנוז !סגי .וכו'
 טסיו כמו . וכר אוטר הייתי : ירוחם ,טסוו)ח:1
 מסססלותס יותר ססו6 סוטר נסוגן' מח"5ריססם

 : קי"ד סי' נר6סון דירו כס 1ס)6 . מרייססכגד,)ח
 Sth' . וט' רכא אח בטאסר שלסדתניטה
 , רוס וטפ, דכ6 וקח , כמכי)הrtr)O 6( )מירטטון
 חכית )סטרת tbiQ שיו סס51 מי סב) סכתםמגיס
 עמ' o'O)h ה' רוה במר הו" וכן , כחרז e~hnעם
 למטס מ,ימ וכן לויס, )כסר טוחי ס' מסםשן
 , עטה:וח1 , !ו גרס מי , מערס) 6ן ;נט ומטהרכינו
 5)ס כ) ו6ח 151מר , מ75 עגו מסה וליסמנקמר
 . וגו' :ככרס רוח otn)b וכחי 151מר , וע' ע"סידי

 מסתכסך , וס טסוק ע) "רו )ס':( טי'קוכמוסס
 הריס הגיח סקכ"ס טמרי , יכ6 6ה 5:י 57מלכמקן
 . ע"כ , )מסח וירד סיגי הר SD הכיסחו לעסונכעס
 )5 לסיס וגדכס גטכר )כ רכס, כויקרrh 6"(ועוד
 כעי שחמס 06 וט כייס 6)כסנ7ר5' ""ר ,שוס
 חסמיסיו כסי כ) b O~r)po$( , )ו סו6 גג5יסכור

 וסגורי סרו"6 ן )כ )גטנרי ס' קר1כ , ססנטכליס
 : מ"כ , ונרכס גטגל )נ ,)כ

 גר5ס1ן כרכלו . וכו' שתחרפמ עטך הדיןכנ
ID'Dיסעיסו מרמר עין . )גו 'טועחס ורן , ניסוריסיריק גינע כי . תולרה סבלי : קטה 

 5רן געטס כ) יטוע1ת ר1מ יצנו כמו מ):1 ר.ליג1)כדו(
 )סורות י"ע, סי' גט)יסי וכר סוס הקטנן וכענין .ונוי

כחכמות
 נחמדאוצר

 סייעי ס)5 וסטיתן , סוס סנטה בטנור 6חכס מטנהש"י
 יוחר יקי ;נגד סיס סוס סספ)וח . רוד גיח טלכי עלוגו' כי אוטר היית' : 6סס סחטגח נמו !הסלון )כסח1סג
 סמרו ס)6 שגסס סנר1טיס דוד גית )מסג' סריס סממס)סמן

 ושפל יבא ומה נסאמר שלסדתני טה : ס'משמרח
  מגיוס כשטרוח נולם עזיו טסות מי סכ) . ;'1( )יטטיסרוח
 '11) ט)6 גדין סו6 וין . וכו' אלהים אור כי :גמרן
 דסיעו , 1ח15פ'1 סנוף הומר גימעת )oh 6 שסיטבע

 : סאטסג:טס
 סיגר גמטמטוק וגו', וט עסיס סיסוריסרושם סייחי 61י)ו סתמית גמם . בזה שתחרפנו עטך ההןכג

 גטגור גגמירמס ל1:1 )יסודים עהס ממניע וסטפ!וחטסד!ות
 גגו1ופ 61ין , גטוגחס ט)6 גרמם ס) 6ג) יחגרך, טמ1נגיד
 גגמירח גרסות רק ו,דגס ,גזע גסס גומל "סקנסססגח1נ
 fisn mtns . חוליה סגלי : סס~!ס הערגי ,סווגמפס

 סס . מטנו בחשוכים : גוש מומר )סכ:יע גיס:פ"
 שהם : סטמיס מפמ1תי 1סגAUS~ 11 ס1נ)'ם וכס ,סמ)ג'וח גטיני ומן וננוד טוסי סמינו 6סר עמר מגניסנגיריס
 מעמרי )קוי ת"ו יפיס סי1 6י)ו . 1ג1' לדחות יכוליםהיו
 הזאת גקורבה די הלא : גמטגידיסס רודים סיt)m)h 1ס'

 'selt ט) )'ד סימן ";י גמ5מר מהגי טפיר"1 טנזייטיי) סוס מקמי סיום סו6 . רבות עונוה ולכפרלהפגיע
 מע6 6101 ססס ספסוקיס וסרס , גג)וח רנות !רותססוג)יט
 ע) :פשו לתת גטממס סנטה מקג!'ס יוטו ק:ס'ס .סטנו r.?1ai שאהה טה היה ואילו : 'פגיע ו!פוטט'ס ,"6לניס
 י) . הוה בגלות טתעכגים היינו לא : שסיטותורת
 . ותכסה סור בנו לאלהים שיש טה עם : מש סקרנךומן

מחרף
 ט6גמג1 )שרט ויתכן . ע"ג , סנ15)ס והיק הס)ימס תודח nhrn החרס 6) וסמך , גמשך חכ)ית תוע)חע)

D'S)lPטרנס ככ))1ח:ו כנו 6ין מכ)י , חו)דס מכני סיכות prn משו :קב) עי סג"מ ככוכי nSDtni- המכוון 
 , סמך ס' קר6 ח6ר סרי יחס רעק גיח כ"ג:( דף ז' סלק )מנהות ~st)r כן ע, כי , 3ק1דמח כמזכל ,ממת
 6ין יטרק) 5ף כמיש ע"י hSb למגו htie צנו or ניח מס )ך )ומר , ),יח יטלל) נמשו )מס 6מר יומנןר'

 )מ16ל כחית זך ,יח טמן פיר ויקמו יסרק) כוי 5ח נו or ע) ויומכן . ע"ג , o~llof ע"י b~b )מוטסחוורין
 :ל !סע)1ח )מ15ר י1כטל1 151 , כיה ננהחיס כסיסיו המריס גסי זך טפן יסים 16 כי , תמיד ור)סע)וה
 וט/ בחשובים חשכתי אבל : 'Ob1 פיך וככורו ס' יורם ושיך וכקמרו 6ס)ס, עטי פוס כסוד"מיד
 בבסיס ככ:יעחס חט6חס סטר "ל' כ) ,ס כי , כתו)דס סנ)1ח סס1נ)יס רניס וכן המיס סנ1)ה:1 ימיניופס
  להידפס,  סיטר  'SDn  ייס נס' קמרו יזיק 6)ס וע) . וסוגך למכנר כמו , 1!י)הס )עמס סחוע)ה יקניוכו'
 . וא' ולכפר להפגיע הזאת בקורבה די הלא כך 6מל 1ו"6 . '"ניע ו)סוטעיט נס6 רכים מע5וס51

 מה : סמק1מוח כני סכין סח)1ף הו5 מ,ער ומעט קסיו, סימן כרונסון שכר למס הס קרומם 5)ס%11יס
 וט'. שיש פה עם : המיס )עס )גב וכע1כ osi כרנון כגלוח שיערגו לניוח . סמנו מבקששאתה

ומסיף

- -
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לנכחו" רביךמיאמרסחך8י
 הארץ אל בבראה ומתחלף משתנה והוא , בארץ יפול אשר הזרע בנרגר(כחבטתו

 אליו, למבים שירומה מה כפי מוחש רושם שום לו ישאר ולא , הזבל ואל המיםואל
 עד טדרגה אחר סדרנה ותעתיקם מבעה אל והמים הארץ תשנה אשר היאוהנה

 ועליה קליפותיה ותדחה עצמה, דמות אל ותשיכם היסודות שתדק( )ג"6"שתריק
 הזרע וצורת ההוא הענין בו לחול ראוי ויהיה הלב יזדכך וכאשר , זה.זזולת
 אשר כל משה תורת וכן . טטמ זרעו היה אשר כפרי פרי ההוא העץ עושה ,"ראשון

 ואלה אותה. דוחה בנראה הוא ואם ענינו, באמתת אליה ישתנה אחריהבא

 נחסדאוצר
 כ16מוה 1ס1)הח סנפת סויטת סט )צנעיף

 גמקרס 1)6 16הס גי6 והסו )6 , ס"ס ס,מן גב) סקרןגקרג :מ1()ו"
 : נסוקס 31ס(נמס טמורך גפ)ס 36) , ורב טוס )פסנסיו

 טוס ס) ממוסנו 1DSt 61 . וגו' הורע בגרניכחכמתו
 אל בנראה ומתחלף משתנה : יקרן סוורעגגיגר
 ר6ס ס)6 מ' . גירן טסו 1י6ס ס61 טין )מיצית .הארץ
 וטרד גנר סיס טסגיגר גסג1ר ס,רוע מורע מנ"נמשלס
 מהגט) . הזבל ואל המים ואל : 6רן )מסר ו1רקג )וימל
 מה כפי : עוד ויגו ר:1מ1 (6'ן פד וסוג) ממיסגהרך

 : פין )מרקיח נומס 6טר גפי . אליו לסביפשירומה
 והם'ם האוץ תשנה אשר : ססי6 ססמסס י') . היאוהנה
 וממיס סטר מן טיס מוצה ססי6 ססמסס לנוגס .1ג1'
 סקרן ומטת , (onw פרי fnht שרי ען לנטוח ,רגםגפי
 ")6 ג)גד )6 , 1;ייוה כספקן וסק)יס1ה טסן 6)יסמיט
 גט3ע יוזע סמיו )מי כוריפס גחהי!ח שממנגס גטינפסוס
 : וס,)יהס סנר)ס 6הר וגיוס כמנס כדמ1הס 137 גסנס ,שרט

 olhnt 6וה1 שנס 6ין . מדרגה אחר סררגהוהעתיקם
 שתדק עד : ,מן 6חר ג,מן 16הס )דרק סטגפ רון הכןרק

 , ~'SC שוק 16חס וט1ה1ה ס.כוד1ה צרדת .היסודות
 ומזקי sjh~פ)(1ן

 זמנת . nDYV יסות אל : 1'( יזויע)
 מהה') ג"סגונר . ועליה קליפות.ה ותדחה : ססו6ס,רע
 ס(רט סגיג ר') , )חון ס;),סס מרמס ס61 קטן סרט)עשות
 סגר1ט סחבק מן מו61ת ס.6 וגוו) סלך ;:מען וגן ,סס61
 סו6 (גטן P11PItC מן . זה וזולת : הון )נד רשויןסגו
 סליקן וסמויה עיקר ר') . הלב יזדכך וכאשר : )הוןשמס
 ס,רפ ערה וסייט , ר.מגוק: שיי גו )מז) צוי.ויס,ס
 סען סוג(ר ו6ן . כפרי פרי ההוא העץ ntP1p :סר6"1ן
 וכן : סוט1פ ס6חד סנרנר מן רגזה סייגה )צותססו6
 ק) מק1ג)ח סהס6 שנכרי יהגלן הגמח1 גורס . סשהתורת
 גורן עמס וסג , מג151 ועד טמס ממ"מ 6"ר :עמיםג)
 ,ר6ס hlr' G'O( ונגה סגיה הנרנן וטס , סוריטסטגפ
 טנופך (סג1ריס סנרגר גמ1 , מ"כ ה1רמ 5גדס הרוג6י)1
 ס,רע גדמ1ה סיהס "ג) גן מדגר סיס 1)6 , המיס סקרן6)

~DDIO
 יתסוס חמריו דה ותמד ססי6 מדח 1ט1ונס וגן , גצן

 י6מיוו ססי6 סדה סגט)י מענין, געיקר ר') טניה, ג6מהה6)יס
 סקו1מס כתורס 6" ישמרו )6 6ן , וג1גי6י1 מ(;גהרת
 , גחח,)ס 16חס ד1היס ג,ר6ס ו5ס , להרוח י1ו,1ח גס1ה11
 ולהר , נקרן סמ:ת:ס הרע גדמכן , סיס יחקרנ1 סומןטס
 :ירוח Qcl~1 פוף 6:11 סגה טן ציי 6) 1מח;ר3 ספן,ס

 ואלה :  י11רט סגרגד סיס :יגמזו סר1:5ן סרי גדמוסלגנח
ala1~n

האומות
 יהודהקול

 ותמס סוד )6)היס יט כי נקח% )המטך פעםמטיף
 יפי . בנראה : וכו' ה,רע כגרגר כשמחוגעניונ1
 6מ:מ כי , סמטוהף סזעח 3חה)ה ממזו טיר"סמה
 נסמוך "מר וכן , סיה63ר וכמו שמח )סי כן6י:ו
 תשנה אשר היא  והנה : וכו' פידומס מסנפי

 3רי5ס ,מלכלי טלקס טתן נסס כי . וכו'הארץ
 המריס ס3ס לס ce1 , פיס ומנוגס להוהסכסהס35
 סוס וסימון . סרי ולתסוס כנף ילסיח טרסיסלמסריט
 ידפסי ל5 , וכו' הטוס 5סר סי5 מנס 53מרוסניפיי
 סוס סכטור כל פליז 5סר ס1רפ גרגר 5י יוסג5יך
 וכמו , וכר 3)ט1ן וכרו or1 טסו זה כי סוטי,סו33

 וסיף 53רן יטול יסר ניתרו הנס טד לסיגיטסיליי
 כל לכגוח זו רלופס יוהרם טכ3ר 5ל5 , וכו'שהגס
 גלטין וטפט זכר גיטון טעם היים רוח 3ו טליןד3ר
 שחרק( לג"ח  ומהריק ער : סר35"פ  פפעס ,)ק3ס
 סיס סיסורוה מחריק פד יהדיר גוסההגו לסי .וכו'
 מסני סגוסח ולטי , כלי 5י מכי' יורק כקטר 5onipל

 3טריכתס ססס היסודוה ומרקס יכנס די עריה53ר
 רק 5טי פר ימיגהס ירי פל כי , סדקיטתיקהס

 ~Prn כמטרח , כנמס דחוס יל ויוסגו הרס מ1ניקנו
 . וכו' ועליה קצפותיה והרחה : סגיזון כ3פ5י
 לדמום ותמהזק נטעמה וכמו ה'  רום סה3 מ15כי

 מעלל כסהנערס וזה , מון )נו 1סע!יסהק,יטוח
 ממנם pSnn 'niDO כי טוריה, גננן וגז)הלך

 וקמל . מסממי כהדר וכ6 מסומר הו5 ט3סומגרור
 ") טון "ו . נזה פוחס גפ1רמח הי6 כי , זהוזולת
 יורבך ובאשר : up' סימן )מט!ס  סיכרר.טר"יס
 יסר מפדר טיג"ניס חור 3עש ריי . וכו'הלב
 סגפן ל3 קנס 5טר ססלס ססודככוה פרד or1 ,ר"
bwn

~nlDSDI 
 ולורס כה 13 להיי ללוי סיוהו פר

 למרקיה סנטסר סר5טוןמורע
~tDO 

 כנע תסיס 5ז ,
h'~oס' כרס מנפסל, לענין וכן למיגס. טרי פורס 
 והורהו ספסוכיו :DD יסודם וביס יכרבל 3יהי53וה
  סדמ'1ן פה3ג rr ל5 יטפייו וסג3'5 . 3ל3ססכהו3ס
 גרופיס וכשה נמסה הוניל ככרן כי )ס"כ( 63מרוס,ס
 וככל . וגו' והסקס ,דקת ירמיה ")סיס ס' כןה!מימ
 6ח סקנסס הנגה )rtSb 5" 6"ר ט"ו;( )ססחיס6מ,")
 , נרים ע)יסס טיהוס"ו בזי 6)6 ס16מוה )כיןיטרף)

  הייס ס5ס 1ורפ 5רס כלוס , ערן לי  ו1לטהיסס:6)1ר
~sb הוא  וחם : פ"כ , כירין כחס לסכגיס כרי 

 , מורהו ירהי בהריו ס3י סכי כרטט 3סהיה ירסס  לטריפ סיריוס מס כסי לותר רולס . וכו'בנראה
 חומס סטין . יר' האומן: יאלח : סולט  "סר ממט! ט' ע! נו13"וה 1סכונס . סלמה לטי :ן סטיוקין
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 19מ הטנף 'רביעי מאףספר

 פרכו כלם וישובו , הפרי הוא אשר , כשהוכה למשיה והקרמה הצעה הםהאומות
 , אוהו מבזים היו אשר השורש ויוקירו יפארו ואז , אחד העץ וישוב לו יודובאשר
 והשתדלותם העכו"ם טן אלה רוחק אל תביפ ואל . עבדי ישכיל בהנה אמרנווכאשר
 הבעלים שעבדו בעבור הפחיתות בעין ישראל אל ותביפ , ותשבחם ותפארםביחוד,
 , מהאפיקורסות( רובם )גי6 מהאפיקורמים רבים שצופים במה והתבונן ,בימיהם
 מושל שאין הנזכרים, המפורסמים השירים בה ואוסרים אותה מפרסמים הם כיועוד
 , ישראל על מעולם נזכר שלא מה , עליהם עונש ולא נוטל ולא , אדם בני מעשיעל
 תורתם, על תוספת והרוחניות ההם הצלמים תועלות מבקשים העם היואך
 . ההוא בזמן נלויה ההם העבודות תועלת שהיתה בעבור , תורתם שומריםיחם

ואם
 יהודהקול

 וכאשר : יורם מטיס פף סרמ3"ס טכהכפס
 עד )"ד מסימן 3ט;י . וט' ישכיל בהנהאסרם
 : מקוימה עניו טסעיל1חיך וכמו , מין סימןסוף

 והתבונן : וי"ד י"ג ס" למוזכר ומ/ שעברובעבור
 לנו עי . טהאפיקורסות רובם שצופיםנמה

 כהסהד)1ח )הס סיס 5טל ומעט , כ,ו)תנוסמתפקריס
 ופרון , סהולייס סעקליס יהר עס ס"מורשמור
 : וכר "מרח דרך Sb כיוס "ונס )133 6טר)רו3
 ז3ר qtD )" . וט' אותה מפרסמים הם כייעור

 מורס עסק סיר דברי יוררו ייזמו כן נס 38) ,)3ס נקרי ס"טיקורסות נופת תנוכי סרוג עיניט00יינ0
 ההמיס ומלכח כשריסס יקערו כי , נטרסוסעגיו
 פ1רעו;'ה, )עו ורסון סנקר"ת והפזמן הקרי 3ע)0כי6
 . וט' העם היו אך : ממנו סור SbS יקמרווכקילו
 תועלת ושהיתה בעבור : וי"י '"ג סי' טקיסגמ1

 נחסראוצר
 . המחוכה למשיח והקדמה הצעה הם : מ? ,השפת
 ג5י טגן )מס קודם טסיו ספמיס מרוגזי יזו* טגגר)סיום
 ספ)ס, גקופוD~llp 0 וסיו שמיס ,גtD 6(D'1 סיוע1)ס
 פגוש גטום ס6מימ 1)6 מ6ז מ% מגומה ישח )מסוסיס
 5תליסס סג15ת יס5ומיס . ג% מטס נת1ר0 סטמיסו6סי)ומן
 , ספיקריס גייג nhot~(t t(tthe1 מבס ה1ל0 )'סודקג)1
 ג) 05 ס(מ'זו סבן גג;פות 1"ה11 ידם חמסוג"טר
 )שכ נקרמו )6 עויין 6ן , ממגונות סקז1מו0 0171סעגוז1ת

 'גונז 15 , ניקט מ(ימ ט'0נ)ס קן עה עד )גמרי י:י5))ר0
 געפו )טנור ס' גו גמר 6טר סקדוס hto גי בג)ויזעו
 כ"מ יסכך 16 . פר.1 בולם יישובו : יעיף 6)סימנפטיה
 : 6מד טפס נענדו 0' גרס כונס לקלוף ספמיס 6)גרורס
 , קוס וגדומם vo(ot 1מ5)ו סקמווi-o tShn 0(~Ot ג)שיו י0קג* מען גטיגי) סורוט (נגרני גסו . אחר העץוישוב
 "מת וב) ימד יהקי1ו ס5ומו0 י) גו , )1ס וט טווריס1ג1)ס
 : )5הדיס נסיו יעקג גיס 6) יסרהב 1ג1)ם , מיינהס חכ.רמטס
 * אוחו מבוים היו אשר ההוא השרש ויוקירו יפארוואז
 ירעו גי , 0016 מגויס סיו 5נר יסרך) וגני יטקג ווטר')

 1נ1' סדר 1)6 )1 ה5ר )6 מן ג' ממקמי )'ד גשמן . עבדי ישכיל בהנה עיטינו כאשר עמים: מי:) ינ5 מכסי'
 טגגר סמלו 5ך נמסוחו קמיט גרס 5:ר , סנדק סמקימ ס51 1ס ג' כאס '171 1)כ51 . "ם 1ט'ל:;1 , ה:גו1כ1 1)6נגוס
 %ר המשוס :סמנים גר') , כגרד מנוהק 1סי0ס יזרה ניס D'tD 1'(5 )נס ע1מז 6:י יפי תרס וכיס סגרי עמ': ,נתסס
 1)6 6ייך 1מ1 ;ה טסים סוס י') , גג1ד מנוההו וסיתם . מ(ימ גלוין סמ6מ';'ס ססמיס )כ) יתגיס 18 סטמיס ;) )קגןמ1ק
 דמו "טר 1)6 , גו 'ודו ס6ומו0 סג) סי מרע גדמוה 10רתו 8) ס5ומ1ח ;:ת11 סiDm 610 טנהמ(ן )ט, , גג1דו כו6ג5

 ולרכס סמטורסמות סמו()1ת nlDlh~D "הה :כ) ,גטוקזס
~PJD t'th~S ח,יפ חמת היחס הורס גסס ,חלס כגר גי 

 נלוח וינות ע) מורג טוס ,ר5ס . העכו"ם מן אלה רוחק אל הבים ואל : 5' ממקמר ס' גסיוון ג11גוממס
 תוו , י'ט בסימן סיי)וסיסיס 6הר 6נן )יד01 ידו 05 מהנר מ)6 וג6:ר , י'ה גסיפן גייר )נוויי )1 סהיסס(י)ו0ופיס

 סט,),ס,פש ra1 oSh 6י 0גיט 6) )ומר והר , כ6ן טי סרגייס ;0ג)ג)ו ומטס , ג' גסימן עמת בני 'רן נכף וננטסג11רי
 6)1 טטקרו 15חס ,סגה ע),נ1 הנס :גומל ס16מות ehc,(t , סקיומות וסענ1דות 1מ1)ומ גוגג.ס עעגוית ר') , סעג1'ספן

 יר,ט5ס גהוענה ונדוק 61 סן')וס1פיס גתוקגח נודק :8תס עד חימר פן ועטחכ . הקין מן 171( ממאת 1סענירוסעגוד1ת
 161)י , סה1עגו0 מן )וט וגיומס ג5( )סטגיר )מולן ;תגו 1מג;יסס 1ס6:ר1ה סנט)יס :טנדו קדט נימי בסיו וגס,יסומלכיס
 תוטגומ 6הר ;פחס יסים לגסתי הגמ10 )1 ס1:.עס גי 1פי)וכ1ף )1 וי 1ח6מר , פ,י;ו ע) ספי)וכ1ף 06 )נגר חה(וג וט3(ג')
 מס סהג1ון , גורס מענודה מ;שהס פ) סטי)וסופיס 06 )צגה )גגך עס יסיס 5) . וגו' והתבונן : כן 60מר 6) ,ג5)1
 . 1ט' אותה מפר0מימ הם כי ועור : סעיקר,ס מן )וט  וגזומם L'1CI סיט )נ) 1גיייעס גס:נהס ~(יקורכות מןט,ופיס
 , "ס ג0י' שגר "סרוס 1גו11 , רט וגי משוה ,:סייס הס 5מו;הס רוע טס :עג'ק ותצמר געדס )סגין תיגס 5105פי)ו
 ומסוררים , זע0ס מירוף יטריקו וגוייס זסהס רוע מיוסמיס ס0 טוי , 1סנד1)ס סממ1ן מן ט,מס ס1רסים סס o)lfu:גטנ1ו
 ט) וסו:) :1טר "ין ה'1 כי רג,סגקס)

~CDW גס וב) , ומגדף מחרף מקו) ונהסס סי6 ,ים סקרן הט1נ 1נטנ1דס , 6דס גוי 
 גיטם סמון קו) סוס , יס יטיט,1 מס , "מ גסי' וותר: ,גד) :סט.)וכוף צמית 061 . ינקטו היים לטסו 6ה 5יט מקנס6דס
 , C11DI גמ1) סיין 5חר , )ג1ר6 )סהזמ1ה רט מעט01 מגד) (c~r גסמ1ן ומי , רט יגר ג) )טפוח יהירו סלו 0(.י1(יס)ומר

 גתכ)ימ גס1דס 61טי)ו . ישראל על מעולם נוכר שלא מה : המס ס5ין 06 1ממ)5'ס ס5זמס משחות ג) מהקיטס ססוסרי
 )8 תדיין הכלמיס טטגי1 ועם . והרוחניות "e'D~S תועלת טבקשים היו אך : וטקט כנמו) )כ(1ר en5D :'הייוגרוטומס,
 : ס,1מיס טגוזוה פ. ט) )סס טייר גרוהו'1ה חוע)ח 6'11 )ס(יג ג0נוריס 5ן סבורה (ומריס היו 5ג) , ונהורהו גס'גררו
 כעג,דוס ר') . העבורות ra'nm nSyln בעבור : סת,יס מפייח עשו )6 סיור ר.טגוד01 ג) עס . תורתם שומריםוחח
m :סטגוזוק 16)0 מפויסס סיס טססמון יקמר . ההוא בוסן גלויה :ימתח h  גרס. ט6מיו וכפ,ין . סוס טקס )ט;י;י 
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הכומשי רביעימאמרפי89
 עד , אותם ושבו הגלום אשר הפים תורות אל נשחט לא לטה ק שטאם

 ) ישראל תורת לעזוב רצו לא , כמותם מכעיסים בישראל היו שלא וצדקיהושטנשה

 היו אשר ההם בכחות סמון וברכת מנצחון תועלת לתוספת תאוה להם היתהאבל
 היית ההוא הפרסום היום להם היה ואילו , מהם הבורא שהזהיר סמה מנוטים,אצלם

 נחמראפר
 hb1 נמ),6) רגן 05 מין ~Sh , )ו'ס.( IShtnrt ו' פוקש'6
 6') , ר6י0 ומס )ו 6מר , גט'6 פמסש

~Db 
 ופ)0 6חה

 )6 ע'5 סם סרס ו0ג'0 0ט'ר ג) 1,:רפס גשרנוי)'קכ
 11;'ן )ו 1Dh סס עוד . וגו' מס) )ן 5מ:) )1 5מר ,;סלסס
 ק6 601 6)'נים גטגוד0 ממס טסן 'נוע תגן )ג' עק'ג6שי'
 )ן lcnh( )'ס 5מר , מנמיי גי סחו מתגיי ק6 דקותישיין
 5יג6 יפיס )רג 'נמק גי רג6 )'ס 6מר סס עוז . וגו'מ:)
 )סו מחמיי מטרף wh 1)6 ט)מ6 מינגיג דגי ג06ריןש'6

 )'ס :מחו , h7vn מהי גגן6 )י טהסו )10 וקמרגמ)פ6
 t1Dh )5 סגינך 6יכו ססה6 04 6מל . מערף וסתינגיף

 לגסיך ס' הלק 5טר זגת'ג מ6' ינ 5מר סי' , מ)ה6 60)ט
 מן לטריק כד' גדנריס :סח)יקן מלמז , מעמיס לג)6ו0ס
 : כע'ו aDn "יט הוטג'ן ס'1 5'ך סווגי מג) ומג51ר .יטוכס
 אשר : מרס גתור0 גופריס :סיו 60מר וק . כן אינוואם

 6)סי0ס )עטי ,טחנו וליחו , גטגי0 . אותם ושבותגלום
 עד : 15חס מגנים סיו )6 1גוד6י , 6הד )סס פמססטיו

 סנויס )המה וטשו )6 וסהס סטם . 1ג1' וצדקיהושמנשה
 ג' )ן'ס גמ1הים מוטס 05 1')כד1 לסור !מנן 5סרס,4 סי' 6ח רייסס ס' 1יג6 גמ1:ס ":6מר וגטו'ן enlh, סגו%ד
 גו ,"מי 1יק'0ו וגן .).ג(

 גסו~
Ot))D גג) מי גו ע:0 5'ןD'DDt . כיר סו;), מטוי רייס "פ מטוי סגה ע'1שגד' טסי סג'סי6) גמ)ג'ס רג'ס סס'ו ס'ות וטס o~tstlh 

 לנמיות 16יג,0ס געימ מן )מט6 דיי חולתם עונו1)6
 . 1ג1' כטותם טכעיסים בישראל היו שלא :;יט1תי0ס

 )6 ,יקימו ט) nh(o , גזו) etD)n טסים ודקי מוטסס:0
 טclp't~1 , 610 ;') 151)י . ק'י( )וט" גגה1נ ג) גןטשו
 גמ'ט סגטדי0 ניד 1נפ) מקק, נטרק גרגר סריססרטיע
 D'hll ויט . משה תורת לעזוב רצו לא ; ג'ד( ינ'נפ)כיס

 מ)ן ססוסיגס גג1חיס נקמר סמי , גוס ממגו )דגניגמרי
 , גסס סורניס 1סיnv1h 1 גסס ס' סס)מ יסרק) גפיי%ור
 מהורס ט)מד1 סד 60רן, 5)הי מצפע ירטו ")6 מפי וטוסיע
 ירסיס 0יו ס' 6ח סס ונקמר , מרגרט פסס וסיס סגסויסשץ
 ט1וג.ס י:י6) מיי ופילו , י'1( )טס ס1נדים 0יו 4eD'DShח
 סנה ספרון סומן ג, ;תקיימו 6ין מס0שרם

~i'DCn 
 טויסס

 גויי rh~(t הרי , 5),)יס עונדים ומ)ג'סס סס טסיוסגת,גיס
 ";')ו גפרן )ההק"מ '1כ)ו )6 סתירה ט) נ,עוו ס)56י,1ת
 היו אשר : שין מסי Ptcn ידטו h)r מיני קניומן

 1גק1ין ;מ1ר ),שון olsin 0ס ג)ומר . טנום'םאצלם
  ותגויס הממטח סמון ט'הי1 . ההוא הפרסום :שגטו

עניי

רו"ח
 יהורהקול

 חורמם כריח 6ך . "הרירני )3ס גסתה כן וע)וכו'.
 )ש"ת 1כו/ וצרקיהו nwJDW ער : כזמוריצורו
 לסרי , מחה ~n1%TD נדקיהו וכר )מה כשניהי6

 ;שמ"כ psn )הס סטין ממכיס הוזכרו !" הזקנמס;ח
 , ,au סימן סכלנו כמו , ומנטת ירגעס bnh(ווסתי
 תכעיסיס ניטר") סיו ט)6 קמרו 'נדק כן "סופיך
 סס ,'Pm ל' ס"מר מה עם סכן וב) , ו1דקיה1כמנטם
 וכפ )הפ ט6 הש"ס והפן הקרנס כקט מ3קפ'

 , רטשס היו ?ולו ספי היירוט )יקימו ם, גורוכסכינ
 גנדקי0 נסחכן , יטיטן( פס הגננו ככר הנזיקיסכי

 ויעט כחיג רמי כנרקיס סס והקלו . דעתיאחקררס
 . מיחס 1)6 )מחוח כיר טסיה פירנו , ס' כעיזיפרע
 מפני ~nhSlt כמננס היתה כי 1Dtb 5;י כןע)

 סהקדיס ובמ"כ "1 )ילגעט ט:הו והיחם ,סבר'ס
o~>rסמה מנוסים, אצלם היו אשר : י"ר סימן 

 ",הרת רצינו מפר כי י") . פהם הבוראשהזהיר
הנור"

 חסה 6, , העו:גו 1)5 מ:מה1 )6 53מר1 מכס
Shnuthn Sht ,וכיר" הידע1:יס 

 ,11 ש , כסס
 ההסג כיורט מבסיס 7גרי0 סירס ע) ר"יסכדלח
 רנס כן וע) , "C)tJD ;מסכה "עקה 5'11 היההכי

 , )חמש !נס 31יהד גהרהקרש יטר5) "ת )וטההתקום
 טמנם . 16ד1הס ע) 1"1סריח מנוה )הס הרכס)חיכך
 ירטת כלמרו , ה51ח הר5י0 מן ptn~oהריצע
 5מר מוח וריקיקדוטיס

"(1( 
 כן גס , 5מת סה"ונוח

 כעך 15מר וצי , הכהוכ לסרס !6 , הכ'ט1ףירך
 והעד , הסקר רק הקמח "סר )" הכהוכ כ, ,דכר'הס
 וכן . ע"כ , גמורוה כר"יוה ה15ג כע!ח דכרמב"ר סייחי !שריך ר,1גי טין 1!1!6 . והמסי)יסה5)י)יס

 כ) , surt י"" ט' סוף ע"5 כה)' סרמכ"ס דבריהס
 הפו כדכר,סהמקמין

 1כי1נ"
 טסן כלגו ומהסג כהן

 מן h?h 5':1 , לסרחן ההורה "כ) הכמה ודגרי6מה
 סטין 1סקטניס הטיס וכב)) הדעה ומהסריססכ)יס
 ידעו הזעה והמימי סהכמ0 כעזי "נ) . ח)'מסדעהן
 5ינס הרס ספרה הדכריס 5!ו סב, כרורוחנר5י1ח
 הדעת הסרי גהן ט:מסג1 1הכ) הסו "ן" הכמעדכרי
 חורם "מרס ,ה וממי , כגתן nnho דרכי ג)ייעטו

 ס' עס פיה המיס הסכ)'ס, 5!1 כ) ע)כסס,הירס
 5ין המכפיס 16הס יעם 5טר המס והמעליס , 11"! מהביטי מז פ' כמורס קיים ומקמרו f'D. ,6)היך
 תי"ב סימן כהטוכ1היו h"Jeo "כ) . ע"כ , וכו' כן) דגל יה1ינו פסס הטכ) '"מין ו)cnib 5 ;וחןריהיקס
 :רקס ס"ה כקמרו , )טענה כדי כ1 ויט עיקר קוה כ1 טיס ךכר b(b לסרה )6 מהחורה המנר )יעהנמסך
 כסקוס 1ידע1:י כ15כ וכן , סמכוגין מפי פגה מהן נספין כי)יס וטרי סמן טרי הנק( % ס5מרו )פייהיר

 פ' מנשוחס ק"מ הרמכ"ן נס . ע"כ , 1כ)הפיהס כ)טיהס סערו סט)ימה o~lno להעידה מנריהומלעוסי
o'DDtn(הנוים כחוענוה )ערוה הנמי )5 עמלו ע con 'ומר כ:הסיס יההסדו לכיס סס וכהב , ינו( pbn 
 othll  1 לפיזי יהפרכמ1  ונרים לסכמיפ פכל ל5 51גמג1 , ימיי פט ולשטר נמלנ יביך מי כי , כלל  "מהכסס
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 82 משהכהרי רבןמשמךספר

 החבליפ לששרית נפתים אנחנו כאשר , להם נפתים היום ואתהם שותפחשה
 : שותם התורה הרחקת עם , מהטבע רחוקות ונסיונות וקטיעות ולהשיםבשצמגנינות

אטר
 גחמהסונר

 יקוטר סוליסט 06  פגיית 6סל עגוזס יט גי פ%עיסמסגינ
 סדגמפ ג' 6ומריט וסיו ימיט, ו6רינ0 המיגע ו%ומוגגוני
 ש 0016 )עג~ד 5)'כס Owt )6 6"ר (VDO מ' ,מטס'ס
 שחפ . ושההם שוחנו : תולמו טופר וט עם ורמסגסס
 טירח OtttQt)th1:וגס

~tfiD)I 
 D'(tWWt מ61פ סיגי . 5)'סס

 )מ)6נפ ;~גויס )פטוה %שגמגום )סג)' שחים ס'1יגיס
 ר5ט טיס גע)מ'1'ס וסי' D~DDIV, )טס וכגונחסטמי0

 ס15ענמ,וח, מסגני ס;ו;ג'ס מ"0ע' נסרי געו פ)6סחוגוחס,
 ילחשיפ : Sh picn ;מוחיסס )גרוייי חמו ממסורפס

 מוט ;חשו גגו . טהטבע רחוקות ונסיונותוקטיעות
 5ט'פ . אותם ר~וורה הרחקת עם סקודמיס:גח)קיס
 , ק0'1 סימן סרוגה גחסוגח עיין , tmh לסרםטסחויס

 : )'1 פ' מ'גונתרוס
ששר

 פמ0 סיותס מטם ?P , ש0 סשס טקרוחס תשם )6 גי )וס תסריחו סיתם , ההורס קחרהיקס ר16יס"
 הפרסום היום יחם היה ואילו : ימ' ססחחד)וח וככסי גס""י סנסה1ן מע)יסס )סרק סעס סמוןשיכיש
 ורססם כסרך נ"מ6 נפישתי ppa הגח מחס מוח 6י מ"ש )0' כמכותו 6ט' )רג מסה מכר . ימ'ההוא
 אנחנו כאשר : בטש רן נסיהן ברוז ק) סתס5 כדי רגביך מכין משוקך טסת מבכיס היית )לי'שכחרקי
 עולן סוחר סיס סרטיי , ממח גטש)חס Vbn השמינו מנד כן קרקס )6 וגו'. ההבלים ~שאריתנפתים
 . b(wt טנות בכסחי החורה מ:יעח מנד עמגס מסכי) הו6 רק וכו' o!ih t'DI)D היו "סר סימרגמה
 wnb כמס "' מגח כ6,"ן , )נו פומריס סיו ש יזח כי , טהטבע רחוקכם ונסיונות )6מר שגריווהחגה
 מסוס בו סיס ;) ן רפוטה מסוע סנפג ומסמל spin ט) 1טן המרגו) כגיא יתפס מטתע)

~btb1 
pb 

 סו6 הטכסי מעיון tolra1a מה שב) נ,ה רוורס ול'), )"ו ט' כסקסי המורה וטיל" . המורי דרכי מט1ג1ט
 ש ש הטקסס , כסקרון סוקרו 16 כ"גגיס עוצפ סירוסיו ממסיר 1S'h ג6מר גמר וכן , חור 1.י1)הומחר
 מסקירת ההכלר סגה , ~גו' thnb כסקרך סוקרו 6)5 , מינוס 7)גמוס הילי גי כלגריס עותו כסומקהמעקה
 למלו וכן . כסמורי ירכי מסוט )עטתו 5ס1ר סקכעי ההיקר יגורהו ט)5 מתה )זה מיותה מה וב)גסקר6
b'lns(קוגריס 61ין ניידן 16חה חקין 6'ן קמרו , חקכר מ1קדטיס ט ontb דרכי משי דרכיס כסרח 
 היו הה51 כותן ההם הדכריס כי , סשע) 1סן ספוג כמסתר מהם ססת'רו מה עניך יקרס 61) .המורי
 .ט6כיל'ס כערכי ttPD'1 העסכ חוח דלך ען הבגיס , Obtb1, תסוס היו מסען שחס bthon כהסהוטגיס
 e~ph ג6)1 נסינו סנמ6מח מס כ) ;י , וט' מגרון מורסיי סכ)כ nbU ונהינח , סנכטס ע) ט'6,:י5"הוג)ע1
bS~מטי שנטוחו תותר ה61 ההיקט ינורהו bw~ י:1סנ , לפונם JO)D (המס)קיס, י,סמ;'ס טסו fp . 
 טוש כוון , דגר ;) כון )חפ כין , לטופס מנוס גו טיס כ) סנסור ממרס ען 5סס כתם "רק הר"ןהתג
 6יט ',6 )6 גתס:ס סס מסורס הו5 סקמ'ע ודין fp' וכו', נהוסטחhntb 6 והכ' מרח טה51'ולעיס
 עד מימי )bbb 6 רכ "תל גגמר6 סס וכייל ~onDe, מן ~wb כ,מן כקתיע 5% וכו' מסומרכסורג
 דיגו היסק ע";. , וכו' קמיעך חתמי דן6 צע"ג גגל6 ד6הממי ;'ין blh קת'ע5 61חמח' ננר6ד6המה'
 שד הנכיל וכמו ומ"כ, b~o 0' 6' חרק נמורס עמס טהרמיק היש עס , י"ע ט' )הרמג"ס פכחגס'
 יסתת )6 ת"ל , f'p ומסכת וט"ו "ממיס ערכי לא' כססי5 כנמקיך רני)ש מכמונו היו וככר כ"ס.גסיכן
 סכנת מכנס מ6י , ססכנס bD(' נרפסו דמו סהס ו6ס נגייס ה5גמיס מן bst הכסרוח מן )6 ניס6דס
 )ימ6 )6 6י ( וטחי ומדל מ'6 נמינו hnt))b כל Sb('b )ים גימ6 נניס היקיט b)'b 5י מי" גהי ו5י ,סכרילי
w~bע"כ , מיולי ככסי רי הני לירי כלילי מטכרירי 6י,רהיר 6שך )ך לתרה ")ניח כר 0))'6 כוססיה . 
 נגד כמתריס יניס )" ,תמן , ההנר דברי נקמלו סוממי ס)6 וקמישת )מסיס ע) כי ט:כ5ר ):ו ר16יומס
המטנה

 והנמר"
 יהכחנ סתור תירך )הס וסן1מה )סמר "oct טיס כ"ס סימן סיתר כתס עגמו וגסוחר

 יגלפו משגח ר"ג לסיעור o~s וק1יס , כתרו טס סמו,כל סחובי והסרגן ככלן הדוריס טיוכמ 16 .וט'
 ס!כ טוח 6מר omh גי , רוטר שטה שיחכו תרו )ה'ות 11 גסנ1)ה ,וכה 075 כנ )5 כ' , וע'ה0ה1רס

 7כר סופו )סעיכ f'pp סימן מסופחיו והרטבך . כס)מיח 0עו)חס )5ול )הונית סר6ויס היגריס הןמן
 נסטרי )ר5חו:יס נמ51 גמר , )רש6ס ורש ס) 16 כסף ס) סס ען מריחם )קון ג)6 "ריק נורח עטפתפ)

 נמו ככתה ה6מיי' דרכי מטוט ו6י , ין") ג"כ , ידועם נלעס כסעסוחו ממיס )מוקי מזעיו סוסקר"51ות
 נרפס rrn ויחר , חמורי דרכי מנוס כו Ph כן סהו6 )לוט6יס וידוע רטו5ס olcn כו טיט סג) ,ממלח

----- -

 ישרהקול
wfnu"סמול ג61)ס שמרו כמו , גסס יודו כן גס 
 הע,רכ וט , stpn~ 6ח יתיך הכמיס עוף כי ,רנה
 וממי , סא"ל ערב ריסון הניטוח , העי5ריןומכמת
 חסינת כ6ה ol~p Of וע) . עי"רין יקרצוהע01וח
 כנמרץ העמן orD מככר  וע71 , ג"כ סימןהרינ"ס
 , 3ס גת61 סכר סרה כלמטיס כי מרו עד ,וכו'
 וכנתח . ע"ע , מסס כמזיעה סמה )יסרך) היסוסכן
 קי כקמרו הנוכריה הר5כ"ע )וכרי Ctp ידעתי)6

 גק) "מנס כי , הנקר רק ס5מח 5סר )6סכחוכ
 הרס 61מרי , מטעו מנוצח ונטות רכ ע) )ענוה510
 כסטר כוה ג'וש ע, סכחכ כתס )סלוח מסן5ין'
 ס)6 ימת סיס מס "מוח ו):יהוס )ע1::ות כיהP? 06? מעירו חרי כי , ד'( דר1ט ד' ומקמר ס'6ור
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ינויה רביעמאמרע88%
 61'ן , )י מודשת י.טם)וח Pbn קפי , )6סרןש"ע ספסלי כזלי שמיק נפק טמא 4צ פאש)

 יפ פהרי המשרסס ספל מדרכי ע)'כסשיון
 כקמיע , העבע כעץ )כ) עיקלן פדע פ)6סע4ח
 הנקר6ח סירוקה הפכן וקלירח עקליםפ)

~ftDbDtpPbI ט6מרו כתו מכתיס טהתירו כבמטיס נס כעסגיסגס 
on)sלמוק ל וקין , סכי וקימו הכי )ית6 מקומ1ח 
 סהירוסו caht"( כרירי טכרירי תכמס הענעש1

 תפוס כסן סים 3נמר6 שינויין כפוחן 3הדי6מכמש
 , נ,ולוח רט61ה ג"כ ו") )רגוחינו וסנה . השוריזרכי
 נכו/ שיניח נכי טע) וכשע אגח כתסכל שתרוגחו

 אוחה עוטה היה ו") הרמוסן מורי גס כיוסמעח'
 , )כ4ס הפט 1)" ס6מרמ כמו מעי (tab %ים*רה
 ע). ת6ז )סקריך ייו לסח התיר חי"ג ולסימן .ש"כ

 סנוכריס, המורה זללי ע) מניחו 6ח עולל והוטשנדון
 סוחרים דעי )סי סייס מני ס6' . )דניסשיגי
 OD מב) טהוהיר כאתרו , טחה )ו הקודמיםכזכריו
 העיון אוחו ינזר ס)6 תמס מועיד ססו6שיאמר
 שכמוח ססנו!וח כמוהנ , יעכס )פי להג 36)פעפעי,
 1)6 , ח)מ )6 ונמקוהיהס אמרו והוא ,ימיוהדוח
 ייכי 1") יקכ6ו 6פר והם , הגויס במקותגנט

'tinboסהס תחני 'D'tD טכס סתכסטיס תעסי 
 ט6סר הרי . ע"כ , וגר פגעי a~to יגורס )6זכרים
)פ

~'bh 
 סבינו כ) הסתקס מגד פוענח כ, טיפ תה

 זכריו טישו )מה סוחר וגה , הפכעי התיון 6ח1שור
otnto~נו סנמ)6ח מס כ) )היחר ע"ה פסס nSDm 
 הקודמיס גסיונ' ע) )סמוך תותר ftbt , פנסיוןשנד
pb1גהח"מח הגטיון טיגמן עד כהן 5סוריס 5ע 
 תוחריס 6נ1 טוע, ט) וטן הנקוי מסמר פיטני ,יעלניפ
 סומכ'ס טפנו כתו , ~O'tllp, ס) נסיונם עי)סמוך
 ~npto טען הרטו6וח כקוהן הרטו6וח מכמיע)

 ומבמי ההורה מכמי ע5 1)6 5והסן ג11רכעכעי
 nla(oD ס5ותריס ה6נסיס כ) kfi 6)6 שכי,ילפו6וח
 , הקמיעין ככעסי ע)יהס, )סמוך )נו התירו ההו6זעמן
 כחב ט) נין עקרים ס! כין הקתיעין התירוטהרי
 ופיוס כחכ ס) קמיע orth מגתים )וו "'רפן1)6
 עם הקו הז3ליס יסגימו ו6יך . השתטיס תןעיפך
 שעי) סהו6 טייער מה מב) הכחוג מהנהיר"מרו
 קפי ווהג 5ג) הסכע' העיון קהו ינ,ור ט)6קמה
DnDTה1,וכ מסמר נס כן ט6ס , וכו' הסנו)וח כמגהנ 
 הרטוש )דעת הי" ו6ח . lnho~' דרכי תטוסי6סר

 olpn !ו מ,6 1)6 . המורס כדברי סנר6יחקסחילס
 , 5נ)1 גגון כקהי העק יזי ע) 5ס ג' , סתת יטס5סר
 tltrbn~ 1") הרכ יקמר וקוטי סמרווהם

 סהר מה
 )התו עגינס מעיקר )טי נטמין ,6 וסגודהגססריהס
 מג,"ן ט5מלוהו תה 6ג) , המכטסיס כעניניו)ה3)
 וגח6מח טהמירו מה rsn מעטה )עסוה 1וסמוךנ6מין
 . ע"כ , ר3ס נתעכס S~r הרג 1סמ:1 , )נ,נו)ה)הס
 כו טיט כן "מרו כון, קטון כי ה~" המכונהוענין
 הכדי! 1)6 , הקמורי דרגי מטוס כו 5ין רטוטהמסוס
 יממע6) :הגתי ,מך"! המי כין )הו) קיט ניןגוה

 מגן הגם י3" !ישקה הוע!הו והברר 's'dioופס,

 , 6שה %ד 6פס פטרון גשש פ6 של ישי .ע"ס
 רעען טתיס דכר דמאן , ר.סכעי סעיף טינורסוכ)

 ומעליס , 6תרו רטו6ס מטוס ט פיט כ) וה63סנע'
 המבעי מהעיק מה תחיריס פגיו עכימו גנתר6רגיס
 המסיך 6פר האליך  סדנל כ) חום ואמר . ינורהו)6
 ה1יכ 6טר 1fiDC כגחים ה,ס סדכר סדריך ן ככהע3
 דרכי מספרי רגיס דנריס פנ6מלו b~tb , 41) ,)ו

 6מד ו% 6חד סוג חמת כקן 6ותריס 6ין ,ס6מורי
 טפין , ככחכיך סנ6 כמו O~D 6מד )החיל 61ין)כאן
 ט5טי)1 לסור, הכ) 15 מותר הב) !טיוח מסהרוןהסטר
 יפ ה6מור' דרכי וכסטרי והתנמטיס הקיסמיםנסטרי
 כרמולס הסטל'ס והר' קמרו עד וכו', מוחר,סדכריס
 קמלי . היסים רגיעיניס ו5וכ)'ס הק!יפין 6חטוורק'ן

 הכרי6ס כתמרת היה עניון ממסד כי 16מר נורכן
 הככרטיס 3רי16ח )העמיד דוריס גע1)מו)המוים
 תקר6נס כי ,ר מ,נ 5) החוש כנ6הס )נזרםו)המוירס
 הכמוה וסם , ctt~noק~רוח

~Sho 
 הדגריס נערס

 והמסעדיס כסתיס , גליון מו"נ (D~Wהנתנ6יס
 כמסתר , מס~נ) כשע "1 , הרטושת )חכתיהילעיס
 3דכוריס נס כוה טיסיה מנמנע תן ופינו . וכו'הפוג
 ורגזן פגיי קמלו כן וע) , )וט והזותה הקמיעיןכענין
 מסוס כו 6ין רפ61ה מטוס 13 סיט ד3ר כ! , כ,)דלך
 חהיס המיס כחורתו ה' כחכ וכמנס . הקמורידלגי
 סוייר , והכפמכ שהרה גו)) טטירוסו שהיך, ה'עס
h)aהכאי ונהום נדחוס( והמנהסיס הקוסמיס 'S)tbt 
 רק , 6)וה )6 סד'ס )הס )התפיך היעם ככונחססרס
 והכסימ . וכו' 3המימוח IDD )ך ר") , ה' עס הסהיה

 רע כ1 יגע )6 חמים יהיה וכעכודחו שוחוטכעס"ח
 DS1' שמניס )טי )עויניס נחקק הלפחון וקוקסוכו'.

ot~bn. 3)כהפ 3כמ נ"ך כי נכפמ ):%)ס כ)) וגרך 
 המקריס תן המקה והיק הפנמה, החורהנדרכי
 . וט' l'SD הטמור גסכגה כלתרו , הנסהר~חוססכנוח

 , ablb1J )ההעסק מוהר כמאייס המקרה מ)ו6ס
 ממנו סרטו6ס ט6מחמ וידע !כמיס )כו סיה6ושכד
 ונרט61ס הסלוני 3סס מלי טהכ, פיכוין ו)6 ,וידרטנו
 זרם )6 כמגיו גס 3"ס6 פתרו ht?l . הרושהפיס
 סומך פילגו המוכי מהסינו ומי . 3רול5יס כי ה'6ח
SDוכו' הנס , 

 והו"
 שנסו וט וכגזר . וכו' )רט15ח )רוש רשהכצימגה מג* ו6ל'נ , ירפ" ~רפ6 טמרו

 תן D3(,OS טמ1עי) מס קטיכן הלסו"וח זככיכ)
 הקמיעים דרך וגה , כז3וריס כין נע1מיס כיןססגו)וח

 . fp' %':0ען'זסג: %ן ,%צ%:%
 , התורס הרכ ע) חפיסה כדי 3הס "ין עיני)מרבה
 הרמכ"" 37רי 37ריו כגבן6סר

 כעב כהס )מסחכ)
ob'. "!המ)קיוס גסהי מקקנו הו6 מס מטני יזעחי ו 
 ו416 5מח כירי "וחס תנטמ "גי והרי , וכרנו5טר
 יקום חנ"יס אניס טע"ט המורה כווה הנס כי .)הו
 העיון 'גורסו ט!6 ה6הז . הקמורי דרכי נדרדגר

 , ויגוע ניכר קיוס הנסיון יקיימהו ט)6 והטני ,הפכעי
 טרון הקמורי מירכי ניב) ככר משו היהדוכהעדר
 ג!סופ המרה מזקיק מה וה61 . טרי ותיצרינדרס
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 88 מבדבוזרי רביעימאמרספר

 הפבגיות רוקבמהן ההשיורי מעם לי שתדאה עהה רוצה אני הנוזרי אמרכד
 : אצלכם שהיו אמרתאשר

 ארוך* ופירושו עמוק והוא , אביפ לאברהם והוא , יצירה ספר מהם החכר אמרכה
 יהורהקול

 ימיינו סה0 הטכ) 'i'Db 1)6 5והס נותן הסיקסצ' סמגטסיס יעסו 6טר bo(o ו0מעטיס )"1 פ' טסנקמרו
 סחופי ע) וא' ההיקל 5'ן 6מר ע"כ: ,כ))
,llnbr, 6(1 וט' הטכ) יטמין (ע th)no 'ימה . 0סנ 
 גורג 5ג) הטנע' העמן טוחו עוול ט)5 מחסיגעי) ס0ו6 טי5מר מס כ) 610 הסתורי סמ7רכי סטשמר
 מס גו כוון )6 ,כו', ססנו)ות כמסג ~cnv)סי

 טיט תה 6טי)1 מעממו )5ס1ר הרסקם עפוחח)0
 ס6ו וכיונך, הנ)יכ מסמר כמו הסנ1)ס ת,7 חורקתנו

OtOכני PDO מס ע, דעח1 6נ) , גמור עגמו סוחר 
 en(nDT otS )סי וכו' nlSuno כמע"נ ;וסגטה61
 , פכע' כעיון לכמו 16 כמו סיס ספק כ"י כי ופחס, Sih טקס כנסיון סג1)תס ערן פוייס )6 6ך ו גמדקהס
 מס טויך יקטם 61) כך 6הר וו"D~p . 6' עען 1osj סדרור ו0נסי!ן ;סיון גהי מסטיק 0ט3עי העיון)0י1ח
 כומן ההס 0זכריס כי , פסוע) 1סן 0:)31 כמסמר מ0סקהתירן

"100 
 מוטכיס היו

 סה1ני"
 וינוו הנסיון 6ותס

 6ט כי nlSuen מ;0נ מסג צ'נס 0יה ט)" ; ה;וכר'ס O(etbt נע;'נ' כן ה'0 ס)" תה , וכו' רשלהיטוס
 ומעמיד סוס, סדרך מן סרקנ"ptpk 6' מסר סרו ותן כ6מ1ר. ססס 03נ)'ס 0טקוטיס 0סג)יס דעהע)

 סמוסנ מפגע תירכי רחוקים גהיותס 3סו ומכני חסו קו ס6מ1רי דרכי גדר עג כנטעו ע1ו )הררוסמורה
 גי15ר סני )הסליל )כ5ן 163 מלטוח שמס 7כריס ט) גינונן מכם ופס . c~DIntn מעטי כתה ו0כ)והתסונ)
 p,D )0ס Phn 60נפרי )ךרג' כוון "מגס כי , מ0פכע למ1קוח ונסיו1וח וקמיעות וממטיס המרר ס6מרותה
 סם רק תבחר, מנסיון פמפס )6 גי סמפט, ספכע עט ע6 סשה הטע עם )6 , קושן כטוס הסלעפס

 : וי30)ו סה3) קמרי הס1)כיס 0הס 0סכ)'ס 16) 0סג1)ס ת;0ננ01ניס
 המקס ~קס טס % סמו1כ מסדור היות טעם סני מנמר סוף )מ קרס ככר . וכו' עתה רוצה אניכך

 סזדמ;יס nffn , סר"וטח סמכמוח פן גידפ רעס6ר ע) ולמ"כ wb)t(o מדלוח סטרטיטע)
 מכמיפ מכתת וכרון מפתיו ע) המכר הע"ס תחסר כי ונס . המ16מל )0קזי0 עעתו 6ח סנה ג)ג1)ו דרךכסדור

 : טמס כמזוכר הר6סוג0 מכונתו "מ1רנית סניו 0סכ מסכו טהמ)ך עד , 3ע;י;ס מקד והט"נכר6סוניס
 )סטר כי16רו כר6פיס טפריו תסס סיר כהב . וגף אבינו לאברהם והוא יצירה ספר מהםננה

 העיון כהטקפח 0נ3וכיס or~ , blO~ O~lD ot~bn הסטר כח3 ע"ה לנינו 36רהס .ינ'רה
 ענין ע) e'plln טסיו דורו מבמי כ;נ7 וט עט0 ע"ה פכינו 6נרהס והגה . הגרורת הלמונה נעגיןג5מחי
nlTnb~, סעדיה רכינו כחג כיסר sffr כסטר btp)o ו0רכ . ע"כ , וכו' 0ר6טון כסער וו") הטייס1סיס 6כן 

 ה6ר ט0ו6 כ"שסו bto 3ר6טיח כתעט0 המכוון , וו") כחנ י'( ךר1ס 7' )מננחר ה' 5ור כסטר הס67ין'
 , היגירהמעסה

 1ה1"
 מדרך סודו נודע )6 "סר , 0חמחוגיס DD 0ע)יוניס וקטר nlhSNn החה)ס)וה

 מס עיקר 1ה;5 ,המקירה
 Sffr1 טקכ)ו מה כסי סוס וססטח)ס)ות ט0קטר ופסי . וכו' גרפס בה' , כ"נר0ס , נ30ר6ס טנ"מר ,ישנס נכרי 3ס"6 )רו") נ7רט סרסו, btol , ליינו 63כר0ס הידוע יקירה כסטר ט3"

 וט סטר מיהסיס וים . ע'צ , וירקחו  מטס לרגדלת ולפסד  סחוט סוד  סיס סבין ימייכ המסורס, כטסגח)0
 מת )" המלר 0ן . ארק- ופירושו p'op והוא : ע"ס 6ניגו 36רהס עד הק3)0 מס' כן טטנ0 עקינ6)רי
 מע;י;' )3"ר)נו

~DD 
 3ר6ט גרנריס שסה טניס , טס ושר מס ושל וכד)1נ מוער DPn 05 כי ינילה

 רק כיקורו תט6 ערינו סופר )6 ותכן . כגף לתיעובו כב, מתגו התחנ6ר טסמ)ק וכתעל , למריוטמירי
 ;מסך )גרסתה גתקומוח 0מחמ)פח נרסהו צהרי , )3ד וטטחו דרכו פ' וע) , ההגר ניכרי משוגמו,כר
 הי0 ידו ע) 1hJpno ממנו ממעת כי )ך זע ו6ה0 .ו;רו,0

~blh 
 ו)6 , הנע 61ינו כנוגע כ)) דרך כיקורו

 יקסם ונס , מוכן ולרמו וט' ע)יניס וסני יועמס טס גמרו שריו סיורו וכמו , O'P1b3 )ייטל נפטו 6ה;ס5
 )סניך 06)מ למרוד 6ח , 0נ0 המוכ"יס יגייס ססר לכרי ע) הכיקור יחסות וכתרס . וכו' vp~n)63י
 מטל מנטעותיו עכר טוקף לע"פ כי , 0קכ)0 דרך ע) ההלל 16) סיחג6ר1 מ)היהר רעיונך 5הוגרסה
 כתו וכו' מס כ)י סטיר1חעצל

 53,כע מפיקו ה;טי6ת ססי6 המכמס כעניני ollhD ע3 נעה )6 , סי3"
 מטיפני תעע )י טהר6ס עתה רוסס 6)י , כקילתת מכונרי 3קטח היחר טככר תתה והתופח הפוח וכ6 ,קכ;ה

olrrnnטהיו למרח 6טר הק3ע'1ה u)ih , (וט'. ינירה מטל מהם כה"ר, הסיב כ6)0 הנכריס לי וע 

יה-
-" 

 הי, למוח החי" ההכחכ המנותו" תיירי SD סו3בימ טיזכיר הדד-לם מיי," רמוס? -ווי. י"ה

הורה
 נחמדאוצר

 וימיש עד וגף טפין מחוס 61;י סגירתי6מו טוי תחפר גפף סו6 . אצלכם שחיו אמרת אשרכד
 : סר6סופפ סתומות מן גיזים ~1hcl מס 6SDט6ל
 לביוש , סקדומ~ח סמגמיס מן . יצירה ספר מרץ(לנון

 )ד' קוהו כיססו ויט ע'כ, ~יון )לגוססמיומם
 והוא : ע"ס 6ג';1 הנרסס פד סקג)0 מפי גן טסנסעקיבה
 ג) כסרט ג5ן ג6 )6 ממגר ס"ס . ארוך ופירושועמוק
 סעגש, קרויו מס ופ) ויסורס סדגריס טיקר' )סוכיריק ג6 )6 6ג) , מיומו כמגור ~ין סיס גי , סייס ספרוגרי

 גרי%נ ו)קמ , סוס מספל nnSh חי~פ יקר כממיס)סר6וס
שוס
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הכווי רביעימאמימפר*8
 טתשחדים הם שבל , מצד מתרבים , טתחלפים בדברים ושחדותו שלהותו עיחורה

 וצפר. ומפור ספר מהם יסדרם ששר השחד טרד והסכסהם , שחרת מצדנחכמים
רצות

 'הת-הקול
 סיהז 6ני נס ועת הע"ע. מירז' )מעט)תע)ס
 דכריו גילול טעי ") )מ6 "ין כי , כמוהוליה
 תחמ)ף ירך ע) הע:יגיס )כקר כומהו ע)וכמקוק
 ונחנה)ס ככי6ורס מלטיס נעכור )הנו כן ע) .)דרגו
 מנוס וקיל ומקנזס , )"נינו "סר התפכה )רנ))6טפ
o)g), העניגי יתקדחו ס' "ג שנטיס הכהניס כי 
 יחכ1ופ /bSi )עגמן סכי) סיעפו וכ)נד ,סודוהיס
 משכס תן"גחס היות עס , !1 עוטים הס ככסס"ס ן דבליו מתוך סיחכ"ר כמו ן הפה כסו7וחהגליה )פי עלמו מכניס הכנתי ההגר כדברי מרין)עסות
 טמייכין )טסה פריכה ספינה מצגה סני" ככפןהמכר זגלי 3,"1ל "% ערכה גפי מ"מ )ה 'h~pסנ~ט
 . הכונס )עי "ינו (tsth תינו ספנו "ח טרופן מזפרצונו כסקיי פין )יה והויך , הכריות דעת נניכח מסוסעסיס

 דכריס רוגם כי , גטטך ע)י1 סחנוח מוסח כקו ע) נ6 % היכירה מסטר סיוכיל מס גי , 6ון )ך לעירלעול
 מסטיקים ס"י:ס מהיכרים 1וה כקמרו דגריו סיולו וכמו , מקד עד כי6ורס ויקסה נריד6 כסכלפסונמיס
 סהמכוקס תפני ebסב),

IPtD? 
 : ע"ג ימד, "דכריס )טוי 16 , תקו1רוח סחטנוחינו מסני 15 , מהסיג

 סכנמינס היוח ועם . וכו' טצד טתרבים גגון: סדר SD סכ) )הגהינ מטקס נב) ית' טמ)טחו .44נצש1,1
 מנד גסגמ'ס מה6הזיס גה'וח0 מ"מ , מ"nt~nbo 1 טנח )סחור רמה ה'" רק "מדוהו ע) רפיה )נו 6יןש
 סהט)'6 גתו , "מז "'ס bto כגצו סנמ61 וט נס , 6מיוח מורנמ 6) והחע)1ח0 הקסרס גי זהו"שמד
 pnQ כני יורו "סר ימן עיי הן הן , מסר6סוח ע"כ פ' הו" )זה המיהד כסרקו ממורס סרב והודיה4א
 b~rl . משמדח )הסכתם יטיכ0 "טר כקמך btot 6מד גיורו 16) טהכ) "וחס, המסור btinno שמחח4

 DDn~ כממיסי ריל)כ"נ כדגר , הטע)סיע ס0עו)ס ותן 6מר תסיר ע) מורה 6מד 3נמנ6 הסדור "תנם כי , יסררם אשר האחר טצדתסכיתם
 ע)1)טייטס יאוייש המח6הר ר,ס7ור ג' כקמרן , ס'( ט' נ' )מקק מלהמונכן

~l1DD 
 הו6 . וי"ג ה' ט' ס0 וס ההכנר כבמיס יצר ואגיס . ע"כ , כרס"ר 6מ7 הו6 מ"כ)

 כסמים . התסורסס הננמי התסגל , hn(otn סו6 ה' , 11") ו"המק פרטת ספים ההכס דברו "טרסוכר
SDDD(6תנס כי , מהחח סקרן וע sp or 311ח1 יוסג )" 6טר מהם המוסג והחכ)יח וקטרם מדרס י1לס , 
 סהמ1י" תכוין )מ61 סיס )ודעשמס

 ה61 כי , ע1י ס"ין 'ודע ותוה , עוד 6ין . מלחו מכוון )חג!ית וס כ)
 6יוס כגמ אצי וט כ) יסים esn סהכרמפן

 נת1"
 קמר 1SD ית' 6מ17חו ע) )הזרוח ")ינו ינ" 6מ7 כדרך מהסגי "' ט' סוף המורס נס . ע"כ , כתירנסטויס כנתי כמיוחס ,1)ח' מסטר יטו) )" כגכד)יס כי , כמוס 6ין "סר מהענוי המדלגם כמה ממד  'ותרפחמיי וילי וסיס פייסה  בסלליס  יפלי ת6ד ממומר נכד)

 ירכס 16 . ו6ח !וקהה 1DQ'1h ומנכרי , כנה עי ,תוטח ,ה )ו הים סמור כגרור כי , לקמו קנששתישח
 3ע1ס החייהי1 11)ח "ינו דגר כ) nthe~n כי , המחרניס המחמ)טיס הדכריס מנן נס "פדוחו ע3שסורס
 )כ) ה' הנק "סר nl~nbo מנד ותעה מע"ה נרוקי וב, , סנכר6יס תן ענס ענס ככן )נור כ6 ס"מדשפסוע הקמחי סימר מן כי , nSDn ט) ד1נת6 מעין כ"הדוח מקקו מהס 6הן ג) נקב) הנכריס ט6ר מגיןשמוח

 לתמת ע) )קעינ1ר סנמסכ טהרנוי כוס ונמש . vnb וטסו 6מד ה' כאחד (os ינידון יפידון "הסיפוי
 , הטי)1סוף כדעת מ,ה זה הדכריס גהכד) זו)חי הרכוי י11ייר )6 כי , עריס )סוד1ח סינור )ה נעמסשלמפח
 , ס6מדוח ע) ר6יוה טחי 6)1 סאן נחן )הורות כי , וכו' מח"מייס הס 6ג) "מרו הו6 סוס o(ntbtע"י  סיטסיי פס  קולס . יייס 5פר כל ל"חרוס סבי סו5 5סר יר5יון סקוסי סימר  פן ריר )דהרישיפ ה6מדו0 ענין עתו וס61 . עמו זו!הו גו יסוחף )" כיכר תהס 6מד ג) החימד ככהיית 06 כי זס%ין
 כן ע) . מ1ד גסכתיס ומת6מדיס מזד מחרכים טי6מר רשוי וסיס , ר,ל6טוניס 6ח הטוסנה 6כ) מ"ח9כמ

 6דפ נפטה ע) כר6סיח ס' נסתרו D"1hln ,דברי )קר"ח שסיס דכריו והנס . עיקר ל') ר,ר6טוןפפירוס
wnsi~רעגי6 "מר ונס . גוה ונקטן הם) כנדו,  "סר מכורך ה' 'הי , קען כעו!ס ה5דס וגוף . כיסוחנו 
 הג! יוזר 1ה61 הטד הו6 והטס , 076 כמרקס הסיס כטדטר6ס

 וסו"
 ונסנט . ע"כ , )חרס "וגן 1!6 , הג)

 גו)) "מד קרסו וממטכן , התסכן  bto יריסיס  עמל והנה , surt והל קרסי ועטית ע) הרומה כפ'דללו
 ונקרנן הג) בו)) 6חי טהור הנגכד סט0 וגבס , olnbn מחוגר סו6 רק 6חד דכר Dtb גופ כ3 כי ,חק)
פס5חדיס לדבריי כל 4ןוח כי י  יסדרט 5סר ספסר %ר סיס סססספסס ולתר . פ'כ  ישורול, קען כש"ס וכן ,חמד

 נחסרשרנר
  ברברים : מסיר שונס 'סור פיס למגיר פסס  שיניס4ש

 (et~D ס,)גיס גורס מחמ)סיס, ססוגויס ט6ע'ט .ושנחלפים
 גימר . מצד פהרבים : טוס סממנינו 6מי 6) וסו6 .6מך
  נפבפים :  ottbnn ר'ל פסלביס, נר5יפ 5פר  ספלש"
 יג6 )6 ורוס 6מד גרוס טופס  סם 5פר %ר . שחיבנהי
 , 6חי יענין טייס סס . השחד מצר והסכמתם :גי,יסס

 : ומסק) 1מט1רס ומזג מנין ג) יסוד סו6 שמזכקמי
 סטויויס מן  י') . בזהם  כוללסגל:  6טר ל') . יסדתםששר

 5'  פסיי נסנף סנ,גר ס61 . וספר וספור ספר :סגו%יס
  יולדים  ט6מר יייראפספר

~'fiG1 
 גםלטס פי ויו' וסינוס

 ?קר סיס ממגר גילח 161)0 . וספור ולפר גבפרנלעיס
 ספל,גל יונ יום ו' סרג 1ס פל עמו ,גגי . וסורוקפיר
 יי'ל .סרב , ייירא סיר בסילוד נוירילי פיו'פ יבי15נצרול
 : ע"ס , מייס 6)היס זגגי ו6פ 6)1 קומר ו6מ 1'), עליוכחג
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 הטף שיהיה עד השיעור כי , הכבראים בנופים והפילוס השיעור , בספרוהמנו
 והמשורת והטדה בטנין אם כי יהיה לא , לו שבגרא למה ראוי וערוךטסודר
 אתת כאשר ספר לוטר רוצה , בטנין הכל הטוסיק"א וסרור התנועות וערך ,והמשקל

רואה
 נחסדשצר

 הש.עור : סער שין ס.ר01 . בספררצונו
~tStent 
. 

 על טייס ויהבן ,גי6 נוף ,כ! סמהוייג 1סמטק)ס0יטוי
 : יהגרו מ5ח1 גנגס רק גמקרס 6י,1 1ה61 , ססו6עין

 ג 63'י1ח1 משן . וערוך : !רגו קפי גריו גגת,ס .טמורר
 : סריס ופרד"ס הקריס ט) ולמד סמאן . נסנין אםכי

 סקור רויך טהרני יפו , מרותק ;מות ט) ;6תר .והמרה
 ס"מ מזת ע) ,6מר . והמשורה : ורהומ 16 6מ1ה 1;ךכך
 פוס ע) 1סמ(ולס י') 16 . 16ח1 סמתץק גשי רק יונע)ט!6

 ור1ה3 קורך )ו טיט גנטס 6101 , מט1קגו ו') ,נטמ,1חו
 סוהר , ג)טתיומס סיס טסגטמיס 6י גי . והמשקל :ונוגס
 : ),ס וקדומם , ען ") גו גיו51 ממעוקג היגס יוהי:1ק! מכ5!גי טירח ג) מעלג טחולם ;סו , מהגיו גנייומר
 ופ סרי . במנין הבל ptoan"* וסדור ההושעותוערך

ג6
 מש! , טמע )סרטח כיובלו 6נ) 1( סער זכרו 1גס:ה . ע"כ , ס6מר:1 עמו ט)1 טהס)1ס מגן ODDוכר
 ברש )ריו גטהמיס 0טליס ט)טס . וספר ומפוי ספר טהם : !"ו סער סופטיס ט' וה ע) ידוכמטיב
 והגנגס . וכעטר כקשר כקטר סטריס כם)טה עונתו כר6 י!ירה סטר נר6סיק טכחוכ מה )כיר ןדגרו
 במק טהס סטריס הר' dh הס , וכו' מנד 1מח6ח7יס מנן מהרכים הי1הס טוכרג1 הנגריס מכ3) כי6!)1
 ר") ישי . 1ה1)ך טמ63ר כמו מס הח6הזוה )הס 'מ,6 כהקפ ונס ם)םה, הכיס ובהק 6הד זכרה6)
 כסיעור )עטנה ניעתו טיה0נ מס ועגיי;! , 17יד 0טרס "סר הספר קמרי כ'( )7ה"3 "תת מטון ,מסטר
 גטנ 6) ודבר 0הסכ מס כוסח 610 יקשי . טמטכ מה שכור ה61 5,1יי . טי53ר כמו גערך71101
 1מעסס, 7כ1ר מהס"ס כנגד מכו1גיט , וכסר סטור מסר כן )סי l(tbSn . סטר ע) ככחי3ס המטנהכסיע)

 ונכיס סמתסתטיס עקמו ההגר מדגרי סכי16ר יערס 6)ס כ) וע) . )עטותו וכהכרך נטיה כגנםכמה:ט6יס
efsס,0 מרסון . 1הפילום : וט 6הר ')rhnl ש' כ, שד כי . לו שנברא למה ראוי : ס' 3יד מטסט 
 כערך מ1ר;כ כ) D~D כסי )ע)1ח גמ6ו:יס , 0ר06יו0 ה5'כי1ח 6רבעח , ויוכח 1)הוח ומוס קורסקרן
 יסר תהבי סתם , ג"וה לפוג hton 3תורכ3  סוחסכ מסי" סטוו'  פן 3!"0ס "סר , סטולהו יל רשיייסודי
 נסעחו (1)ה' ינזר 3ימ )6 כי , o'1ba מטל ומפ) תתנו. סנר!יה ססי" 3סטולס  ייליהו ולש  עטילו %כי
 )מחמגפ  ס!ריגיס  ססיובים  ליעי טן ,  מתיגו  סתיי3פ חקו גסי  יו3ירהי היפו התפסס רגלו 1"0 ירו"ח יליבו ל5 וכלסריו . , סס:י0 3תטלס וסיוים סהוס וכרנה טל וטותך תוגת גטרכו סו6 6טר מסוס  תוגוע)

 והכריסם  o~lcnl המיס ט)) טס הו6 . במנין אס כי : המיחס זיהר וט ע, וכקט . h~'a כמוגג")ו
 קך תסיר על טהיטי ס3נד חדת על ייתרנו , סתגין 3היגח "ל לס0כ גיכי כלס נהיגה כי , 3סתוךיתוזכריס
 ן י"יברים תרס . יהםךה : 3תגין הכל  "הריסס סיפרר חס וס61 .  ווילחט סתטקליס יצל וכן , "תותיק-

 תסגגר6יס "הר 3כ) מהניס פרך כ"י .  התנועות  וערוי : סתורכן !ורך כסי תסס "הר כל יסקלS,pn כי ן סייחת תיקל . והטגיקל : וטיבט סלת תדח סי" סתסורס יי . ליתוה סירנפ סיפור .ווזבווצוהה
 30 הכו)) כלס כסרגגה 70ור סו6 . המוסיק"א וסיזר : כהכריח מהקר) וערך לימת לריך סכלו3הלקיו
 הגמילמלקי

 רירנו"
 הגקר6 , ויחס גערך יחדו )ו הוכר "סר המורכה

 מוסיק""
 ,ס ט) "1היוח , מ(נ מהטון ,

 3סריכחם ג"כ ישרך , חמוגחו ימס סיתר שתי נסני היק כל סייח טס "תיס כי , 3קירוג  1ס ט)ג16חיוח
 עלס מכעס Pbn ן תו0יק'ש הקרש b~not , מלל תתוקן 3סריר "לו עט "1 סהלקיס 3סחתוגוס י"וסלהדור
 "תר כסיקו b~ptolm  וסדור "מרו כן  06 יטש , )לות גיהס יהר  נערכים 3סיותס  מהתלקיט קולתספתאח
 o~no 3"תרו טכוין  ו6טסר . המולכך כסגין הגכ))'ס הה)קיס מב, הגערכח והרככתו הס)) הכורומדור

 סקו-ך טמר 3ט(ס וכל סכן נזרת וטתיס ריס גטמג.ו הרד חי חץ מטפיס סכחי3 "ל וסמטקלןוממסורס
 , סכן גזרת  %%1"מ פיס נטפלו פרר %י כפר ספרי כי . כהלהיט יגנפוס ירים יקלסוטלל

 ומ'.  סרים כילם יסקל כגנד  וסתסקל מטירס, כתו נמליט סו"3"מ %ירט וכן , סירן סטר כטיט וכלככד הותפורג~
  כמסקל גמזה 3מסטע עו) העסו י6 דרך טל סרר ולי ליטקל תסורי  סקרים מס משי סהכ6ר31כז

 לס'ובפטורם
 קרסיי
 זמרור  החישהוערך וישפי . יפרפר י0' עליי יימיר ייפוק גבה יל  סטקלחו  ליעם י  פפס יי ,

 סתי0יקי'"
 קגהנוהיסס מחנוף "טר (:נ)ג)יס nlDWn 6) ור6סוגכ כע"ס  יטון ,

 מעלך טיההדטו 0וכריס סטי!י0ושnspl 0 , (b"ptGtn טס ע,יהט טהוה)ע עד גטה כפדורחשערעח
ספכו;יכס

 יהורהקיל
 , יגף הלמחי 63הד וטטוטה נמורס להדוחמ60מויס
 ע) המעיים 1ההסגמה ההח6ה17ח כ7נריסגמטך
 , tntoSht מקוח, גג1ד סיר פשו וה61 י0',6חדוחו
 וה, . t~DhS tnloSb ta~nbl סמיכ1הס טקדמהכמו
 סעס כי לסתרו ט"ו, סער pDG'07 נע) 7נרי0ן

 יטייפ  עיתו פיך bto ,  נלי  סיט!יס מזך י0'קרי6ה1
 , O'!Di היים מס 706 וסס0כתס ססהיהריח פתקיועל
 סיהיד ר,גה0 "ל גסם "סר הרבוי תורה רקסוייגה
  טיול הלכי;. כריר טנין תתי  מיי בי , יס'  לו4סו
 וסיס וכהתרו  טסופה1 יתוות הנ  סרבריס כגמזרח
 טיים סקרן כל על לתלךס'

 מסו"
 כי , "חד ס' יסים

 קולס פילה ולוס ,  לאס והר טיין וי"הריסספלכוה
 , תגודר והיי י סתלכיו0  לתוין יטר"ל טגסתעמיהוד
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 הכוזרי רבידמאמרממר88
 הדבור , בספור ורצה . כנפשו ציורו שקדם עד בית ידו מתחת יצא לא הבונהרואה
 והצלם ההכונה מציאות בו תהיה חיים, אלהים דברי קול אלהי דבור הזא אבל ,והקול

 נחסראוצר
 וסערגיס סכרין פ"י מורגסים עגעייס טניניס גג) %מוג6

 ר') , סמ1סיק'6 מבמח ס'6 )גוס 6ג 1ג,'ן , גוו,גוקדוק
 סחקרג וגמם סירויס 'ורסיס וסב) %) סנ4' ,פודק'5
D'DW)(סנסמע סקו) ס)פעמיס ססיגס סי6 ומס , נטיס קו 
fin~eס)גגוח מרמז 6מר וקו) , גוטימ1ח סורס DWtt~1  

~cla
 סי6 ומס ~Dnr טבע 1hhn מגנחי )י 6ססר ו6י .
 1%1) סיכויי והשקי גטמניט 610 סקו) סע,ע וט . סקו)ס'גח
 . מקוון ש) מ"מעח סרעזי ו% , סקטמס גמ)ק'1ויעים
e)theגוף הגיוס סמגעח סרעדס ידי ט) מגפה ס"ת סרטרס 
 סנוף גו 1WD1 סקעייס כמקקיו יטמן( מ,0 ))רקיקי9ס
 גסיוחו לעוס סמ(עיע סנמתמ גמיתל לוקס %תם גסו ,ג1ע1
 מטמיע ג2מ גו כמז1סקין ייעד נו4 ;) וין , גו גפנטירוטז
 מכמוהו קען וקכ דון "6" מוגומ 16יר ג:סוגס יגן ,9נ
 ענין ו,סו , קו) מוקד סו6 46 , גחנ1עחו ממסר ,ה 3!יוס61
 . ס,קגיס דרן נוונן וס51 ר.לגס שיר גו סוו"מין סנגיגסמ4)
 מנס , כמ11יק'6 שמה נגסת סע)יסס מש) מזוגותו6מנס
 יסכו) . ג,'6 ע6נטן סיקרה מדיגות )יגע onthגהקו

 סע5ן סו6 מסייוח יוחי מנקיו טתנוסח גוף סג) ס61סע%ען
 . גן ג) מכייות ח)ק'1 חמעח :6'ן סג41 נטרן נגוססיומי
 ד' וסטז' 16געוח מ' 5רך 6מד מיתר 06 , גוסוממס)
 )ן,,סס ונס 6מו גגם סניגין גגי ע) ממ1מי0 1ס,יסמ16גטוח
 מסירות גי1הר מרטיר סק1ר סנס גסס, נסגעך סיס סוס,סוגי
 16געוח לרגע גע) סת"תן גש , ק'11ז1 ערן )"י סימיוןפן

 ינ:מפ , ססמו,ס גס) מן פטמים סחי יותר גמסלספיעיד
 געל וקרקשו , נגוס יוחל גטיןקוקו-

 סמוו,ק'"
 סטין גערן

 , סר1%ן מ"י געגיו גטהסני וכן . 6קע6ווי , ססששפכע)
 סוקרך קו) מטמיע טרנס 6) ס1י0 געתן וגססו6 . גןייוו

 וקוטם . קיו"יטי , ט)(ס 6) 6רגעס גסתך כ51 061 ,19'נטפ
 6רגטת וסו . 6וני61נ6ס נקלק , טוי,יסס גג) גססגסס,יסס
 ,וטס גסתמגרס וטפט גיו"ר )"ע סמחקג)יס מססמדרגיח
 סס עלגים ט6ר ש סס י% ק6,5116,עיפ1, ו,קר6יססקו),
 סיסיו יכולים טסם גפגור גוס וססגס מתקג)יס,גנתי

 , 1 6) 1 גמי , ט6פטל תפויס מיותר גמסשיטנערגים
 ופסיעת 68)"1 ו6ו)סגטון 8. 68י 16,1 68)16

 סרי . )טמע נטימות נסחחניס 6ין , פוס גדד) יוחרכמספל
 . ונמסק) וגירס נתנע סג) h'~wnt וסיפר סחוטותסטנ.ן fiDD~ תמוי . )פומחו מלנסקו ומפס כטיייס שמרטסעגט
 גמסוחס סגסמייס )ג, סגם ססו6 סנוני ספר מניןו,ס

 מיי ח5ער וטמע . וגו' הבונה רואה אהה כאשר :יעניוס
 יקמר ו"ק' , סס סנטמייס מקרי וגו' וסמדס סמסטרפנין

ot~)a)וסחים nevu וכו' 1ג16ח ים חקק סלאמס פ64וח 
 סמלן טהר סני ת,י16מ טוין Dfi , וגו' ספריםגם)טס
 מריקוח טניס hS 6מר קוס . סעופן ט,גר6 )קודס ,וסקטור

אשו
 יהורהקול

 כיערת 16)י )כמו,כר ערכים קונותחפעוחיה0
 מזל 'מטך , נכנור( הגית התכונס כדרוסהדכט
 ר,תתהויס יתשו ותכמס , התמת1גיס כ46ה%י"וח
 כ,ס ob nth1Sno מ,וטיהס כחווטי סמים,סהנכריס רכי מהם 'ע"ס עד ו סוניה מטניס כטניסהתהדסו
 ממס  יזו סגיה 3" כוה וגס . ע14 יסוו הזרכהוד
 מי ורצו עיניכם מרוס ח"ו מץ ויטפיס טסטכתוכ
 6)הכר6

 המגי"
 יקר% נסס )כ"ס obJS נמסמר

 ")ס כ) ע) כ' וכרנו כנר . יכו' בטנין הכל :וגו'
 אלהי דבור הוא אבל : תה כקוטן מנין טסייומס
 מן , רוכו,) זכורנו עס ענין qinta )ו "ין .וט'

 ת"ו ט' התורס כהב וכגר . יעלס ס)6 מסהמסרנן
 וסיכור המעולס 'ת' לו סהוט")ו הרבלוןמההסק
 1SSD כריר מסחיו , מקהו אטע סיע SD)הרוח

rbO"D רעולן ע) ג"כ פפ)י0 והטמירם הזכור כי 
 "מ וקערתי כש , ט משוכר מגיחי כטד)סעטייר
 6ת ,המח ויקמר כמו הרסן ע) וילי) , וכו'כסכי
 , )ס0 מיוהס'ס פכ"ו ודטר 6מילס וסכ) , וכו'יוד
 ע) כפי oh סרס ר") , הצה הענינ,ס מסניהס
 הטס מ6ח המונן הענין ע) כגוי 15 , והתלןהרנון
 ע4ו גימר זס יטיס שר כי ימר  והיטיף .וכו'
 דבריו וטרפ . וכו' גפעולוהיגו סרפיין לר פליה'

 , ויותר וי5פר 3ר"כימ גתעטס ס3" חס מכלכיתרו
 וכ"כ . רשויו מהסייח ע"כ , יכו' המן "ו רוסשיינו
  סנ5וך ימר . ויישר פלפ פל  גריסיה( ך"'הרהיט

 . %ל לפיוח ריף הים כן סיס ו"י4 , וירנס ויקמרגי
 ניגיפס, היס סי" ספפטה פל כניי וריכס וננר"יןלוס סי" כי , נעטו OIDt ה' גרבר וכן , ימסתפי הו"רק

 ההנר זכר וכבר . ע"כ ן והסרהיי מל מטל דרךועי
 נסיוהס והתכהכ הדגור ענין כי ס"ס מתןנר"םיו
 . ע"ס , ית' תקחו סיריהקו רווי גטפית פיפוריס
 פיפנז פיעיליכ, דוריס מיד מכיר הקלסי סדגהרוגעתו
 sb פיפ כיסר , ה5לסיינז כפרקיו כרכי"לפוסקה
 : ס3ור5 ספיח מסכלי 3ו3ור והוית "מרוניקור

 ותקרו הוגר בגין על מכויס יפר .  והיליםהתבונה
 הקורס ע)  ובס , 3הופיס סהוסנח יהי%)ית3לורתו
 וסיס הוכר נתעלס כה "סר הסנימיח המיניתהפגעיח

מס
 טסו"
 סכיך כתו , נוס ס0 מסחוטי "הד וסח ,

המורס
 ותגונוסש סרית סללת ימו , וסגנך ג,'111 "קזק ססו5 הסוין  ססש וזיתי ' סכונן "ת יפגר מט) גדלן סו6 לק , נשוע))1

D'1"lSDסט( סכ4% o~p) Stnntr mu)) . fihn 5י61 ל DnnD פלו כך , גניה ירי Oh פיתיופ  גירס יתג' ג)יורו 
 . והקוץ הרבור : ספור פות פיויס כיפר .  בסרור ורצה : 1פ1י1 פסויייס הלזזיו ופריי וסיפורו ליורו ופיו , סוססלילם
 על מסרתי סער :מפנך וריכוני , שסו  גוס פלווי ספלך )6פר לתלפיות גווי )י)5 סיכל רויימ 6ס ס5)ו כפו גי לופררולס
 ינו ס,ס סנגור וימרס כלומר . ח"א א4ה.ם דברי קול אלה' רבור הוא אבל : ינגינו 0גס סמל יבר וסיסגנעו
 מלר )t'DDtt 1 טרגדיה מ1ד רק , מ:) דק- הס61 הגוין ס) גלי יכופף נוסו גסוס :6ין ודס נזר מל סמם)כדמות
 2ו)ס, 6ח ממיס )גדו 1סו5 סייס חיי ,תמו נגדו )ו טסי;1)ח סו6, גרון סקדוט מיס גן קינו 6ג) סמבות,ססגמח
 : הסס 6מד )ג) סי16יס שנטיח ס,ירס . והצלם : וסתים ס:'כ1ר . התכונה סצ'א"ה : ג) סממניך סו6 פגמוהסילע
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 יצא ולא , רקיע יהי , אור ויהי אור יחי שנאמר( )ג"6 "שאמר ככר , בה דובראשר
 הוא אלהים ומכתב המכתב, לומר רוצה וספר, המעשה. שנמצא עדהרבור
 )ג"6 שב "הנה , דכדו הוא האלהים ושיעור , מבחבו הוא האלהים ודבר ,יצירותיו
 ספני , שלשה האדם ובחק , אחד דבר האל בחק והספר והספור הספר והיה(הנחשב
 אותך שיורה בעבור , ההוא הדבור נידו וכותב , כפיו וטדבר , כשכלו טשערשהוא
 "בדבורר האדם שיעור ויהיה , יתברך הבורא מבריאות אחד דבר על השלשהבאלה

 אבל , הדבר נוף לא , הדבר עצם על סורים אותווה , ומכתבו( ודברו )ג"6ובטכתכו

 יהודהקול
 ס)6 ר") . וכף הרבר יצא ולא : rb פ'סמורה
 ויל ומפר : 6מח ככת הכ) לק )מעטת סי13רקי0

 מן . וט' יצירותיו הוא אלהים ומכתבהפנתב
 %רז 61מוס , שמרו ס"1 ט' נר"טון סמ1לס וגרימן

 מנסס מלמיס ע) שמר כמו סו" ")סיסנ6נ3ע
 כינר , כ6מירס ועת, כסס סח53ר 6סר ,16כעוהיך

 ,Sthn סכחוכ כי )ך סתג6ר ככר מנס . נכש ממיסס'
nlhen)ססו6 וטסזכר , ודגול המירס )טון סוגל 
 עצו נימל שכור לנעלס SP'1 ננמר 6סלנעלמו
 יומס , ")סיס כ"31ע כתוניס "מרו כן , "נגעמע"ס
 ogSb כלכל 6תל וסיטו , "!סיס כדגר כח1כי0)ימרו
 , ומ1% נכ,ונו כגומל , ")סיס נמרן )"מרו רומססיס
 ס,6 , וכחג סטר גסס י,יר1תיו טיש OD1 .ע"י

 6טר מסטרך נ" ממני סכהוכ סיט1רס מס עםממכיס
 פ' כר)כ"נ סכחנ וכמו . ככבו כמניצוח ע) ,גחגח
 התסכר כמו כי , )ספר סמ,י6וח וס תמסי) וו"),חט"
 סו6 "סר סמ1טכ) סעורן נימוס ע) מולסכמנהם סגמנ" כן , מנ'"1ת1 סיס ממגו 5טר סניור SDיולט
ISbסיס טמענו , ססס otbtin ט"ב , ממומט סנטני . 
 CD כיקרו סר%"עהמנס

 , טחימו וטטרין יחיב דיג"
 . גסס ח,1יס כמטויס טנורוח סקמיס מערכותע)
 י,יר1תיו ע) נוטן סטר טס טיסים נגסם כטוסוכגד
 (otSDn ופין . ינילס סטר מיעץ מחכר כיבלית'
 , "מי גבון o)h טבת סוסכמו משר ססקפחנועין
 סה%ף כיניסס סייח עס , כשסחן סטר 6היו0כי

 כי , 1ותיונט שרכחט 'מס ע) וט וסעס .נקלי5ס
 סו" וסמגתכ , טגסכ) מס ע) מורסס7טר

olpn) 
 סכן וב) , bo(ov עמס וס )צומח וט 6ח ,ר,יטר
 סטירות סטור snb !דגר כ"ס עזו טטס ית'נמקו
 ממלק כטיוחו . ובו: הארם ובחק : כקמולגמולם
 על השלשה באלה אותך שיורה : וכוחכטדכל
 btO ית' )ו ס"ס "חס "סר כ) כ' . וט' אהדדבר
 ט, מחיכתו ויגורו משוכוחיו וב) , ~'Pnlbפ%)
 מסעניניס "מד ענין ע) )סורות רק ימיו )56זס

 6)ס נדורת וכגרס . ,ס וקח )" יח/ מ05וסנגר6יס
9DDמוס וט מ!וקיס סירס כמק טחיהן סיו תס , 
 יגרת )ו 6ין מגלי כן סיס ומנסכי

 )סמני"
 סדכר

 וט ע) טיט) כמ1 צדותיו, ע! הגרו שגוכעת
 כימרו כסמוך ודימעי) מסו ענין וי10 . ית'ר,כור6
 קוס , וגו' "ורנ יעחך ע) מע"ס סייח "0"סר

שעור
 נחסראוצר

 6)פיפ יגל' תנומי , גס מטן 6סר גממי . בה רובראשי
 טגוגור , ורמס גהגווחס סדגריס מ1'16ס ג%1'טמיש
 ויחי אור יהי שגאטר כסו : )סיס ומו,'6 קיגר'סממנף
 מס 151)ט . גרגורו גר11נו נתפוס טתיכף , ספע1)סיות על ל:ר15פ וגור גיטכן כרנן סגת1ג טתי5ל וט ר') .אור
 h(~et, וירכס 5מי 1)6 גיג1ר סרטון )ח5ר סכחוג"טינס
 , bl~D סרטון גו מו0מרט נלעס טסם מטני טסו6 )ונרכס
 וגטסגיפ , גי)0 וגן רקיע 1ג51ח 16ך ספת גט0 טיסיסג,יור, קיום סרטון סיס 5ן יחנרן )טוי רוון שווט טפןוג6מח
 ופ גוס , כמטסו 5הז ג) )סוט) ס,מ,6וח ג) טי,16סומן
 ומתנד , מטוו tatu )מגדיו סס1קי סמכן גם") , לגיוסגאטון
 לזפ טוט' w(h('t 6) גרגרו טגני דגול י0' 16)1 יטויילוט

 שנמצא עד הדבור יצא ולא : וט קלס סמנרוגמ'ט
 שגז* סמי נויי נענין ומירס ו06 פין כעמר .הטעשה

 נגופ לטוו וט"0.ועס 6מל 'מ' סו6 6ג) 11)ח1., טכסיסוטס
 רושפ וספר יח': גו מטן 6סו 1יגטו כלטסו %ו ג!סג)
 אלהיפ וטנהב : סמג0נ וט גתו5 ופר . הטנתבלומר
 )מ1ן מחטג10 ג"מו,י6 טיפוס גסו כקומר . יציוהיוהפ
 טופ ומטנו, )גו el)ann ג01ג 6ו מזגל ג0ס61 לק6',1

 ש מרוס טסמגתג גמ1 ר11,ו ע) מעיזות סגניך ס)יהירותיו
 ספר 6%1 , ממגתי סו6 6)סש דגר גי , גפו 6)וועינים סטאטי 6)1 ר'! . מכהכו הוא אלחש ומבר : סג1סגמין
 סו6 1סדגוי סיגול ס61 "סס'ע1ר shnt . 610 5הדוסטר

 טמקחג "61מר גמו גי ג)ומר , 6מד סג) 6'ג ,-יסתג0ג
 ג1סג ס05 וזס גטי מקן גמזת וט)6 '4ר1חיו סו5שסיס
 ש עיריו טיט0וסו טד וגמר )6 ד,111 סוס )טגדטסקודסו
fhcnסוף ו)6 , ונמית שעורס סכסיגס ע0 אג' סגורך 
 עניך ע6 ס;תיג0 וץוס 6ינ1 סזגוי 5",)1 6)5 סנודג0דגר
 כזגוג ס61 ס51 סררן טקטי), -hlh מדגור יגר סוף 1)6 ,6מו

וסו"
 וטיהור שמר 011 . סינירס סו6 1סו5 סמ;סג סו6
 גחן והספר ורנפור הספר שב יהנה : דגרו 6%פסוס

 גפ סריס 6ע )סגר וק גטקעס ג6 ו)6האלדכראחר.
 גפו , פטגש מיער טסות 0750 סגנם ייג1)0 6100מס

 תטמיע, קוון ' )"י מגית טיגווס יפגן גילו תטעו ז'מסגולי
 גופכ ,ס וקמר , מגית שרת 061 עומר גייר סינרו"ה'ג
 ע4 : י1ירס גססר . אוהך שיויה בעבור : סר,6סיגור
 טכנ. מקמו גממי . יהברך הבורא מבריאות אחררנר

 גסגרמ, 6)ס טקט תמת סייס גהק וכוייס כססמעטיס
 שיע"-. ויהיה : וסול טמג5ר גמו ג6מז סם ס6) גחקסוס

 מטעל טסות סטיסוי לגיוס מסי ווט ר') . ודבורוהאדם
 מגש ינוס 6יך מסטר 06 סגפי גי , נדנד מטוס הווס61

 יגתגפ 6ו ממת כ"ידגר וגן גסס, גורס 11,6 סוסגטיעול
 שפשל. טיגונו ער , נפוע) מנית מן onthn נ) 6'ן סטיע)

 1"5 . דו-בר נק" לא : יסכ' ~b9U מכריתות 6מד דבר ע) כס)סס נ")ס "וחך פיורס נקמלו לגסלעו
ע6ינס
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 41 מעלה היית אם כאשר , מכתבו והוא בעצמו הדבר הוא זדברו האלהיםושעור

 )ג"6 "ומגוון , לרצונו נעשה והמשי במלאכתו מחשב פסים כנדי אורגדעתך
 , חפץ הוא אשר ההרכבות( ומתרכב )נ"6 הרכבות "ומרכיב ; לבו על העוליםכמתנים ומתנוולי

 ארם במלוג כשנדבר יכולים היינו ואילו . ומכתבו בשעורו ההוא( מ"6 הבנדיחיה
 והכתב האלהי הדבור על יכולים היינו , צורתו להמציא , האדם גוף כשנחקקאו

 אך . השכלי הציור על היכולת קצת יכולים אנחנו כאשר , בוראים והיינו ;האלהי
הלשונות

 נחסדאחור
 , מהפן (סו6 . האלהים שעזי אנף : %'ו nso1שג'ו
haסגהוג ועמ'( . געגעו סרנר גו4 וסוך , וסמכחנ סיגיי 
 : ספ(יס סי5 (רהטן , ונקרן ג(מיס ערס ס' שן %י4

 נטרנו ;קו5 ממעכס גמי סברס מגטין מס . סכתכושווא
 מורטת סי6 .;1הג (סברס (0מגתג גמז ג' , מגתניסכרן
 מני" וקיוי סקרןגג)

 ג,!י גן , 5דס גוי סמן )ג) )סר10ס
 : מנהג גסס 50) נערך 16הס ג11 )סוע) וי,י5תסשקירס
 )ג5ר )קם מוסיף . וגו' דעתך על מעלה היית אםנאשר
 תמס (5י)ו ',0 . 'תגיז נעוג! 5חי סי)(ס 5)! שות*;ין

 השג (hlte 0י;ף גמ)5;ח1 מה(נ ";ים נגזי ס15יגסס6,מן
 סופח גססן מטומר סמרי (510 סהומר וטקס סגגדנמ)6גח
 00!6 ס5,גוח ;ן ונמו . כגוונים ומתנוון : ססו6)גגו
 הרכבות וטתרכב : 'tnSDn גמי משוס סגגז (Oh1Dפרן
 16לג גמט(ס מעשו ;5רנ 0גנד גן וגמו . חפץ הואאשר

 . ומכהנו נשי?ורו הכגד יה.ה : גהוקו D'D~D1נגלוג,ס
 גג,,ו0 ס15רג ט) 11D'CC נגמ ;טכס סס61 ססגגזלצגיי
 ע4ו 6ר!גות וג,1ר,ה )גו1;'ו סייגו , 1גמגחג1 וממג,,6רגו
 יעשר, , סטיכי טסו5 ' ?קר ונס . גמכהגו וסיפו , הפגועסי
 וג!'. בטלת כשנדבר יבולים היינו ואילו : שמותגטס!5
 5רס, ,6תר ו5ס , 6100 מדגי ולגרע ,מ51 חייף יסיםימרס גט61מי יגעה נידינו סיס tS'h , ולמר מ()ו (05 ס!ק,1שוד
 גוף כשנחקק או : גולמו olh גויל 0ס61 סדג1ר"ס,ס
 להמציא : וגלוין גטן ס5רס גוף ,י1י מוקקין ג(5וו .חאזם
 האלה*. הדבור על יכולים היינו : גסמ0 בו נספי)*ורתו.

 וגהקיקת נדגול וסטי , ס"ורג מן ס5הד . מקריס סגי !כרימס.
 !סמגחנ (0טיט!י מגטי ס5!רג גמע גי 011 . ס6זסגוף
 יט) וסמגמג "סיגוי מגו% סטי וגם;) , 5חז )סי,תיט)

 6מר וסמגחג (כתיפור מקמי , מסהס 1DS1 ,6 . 5מיקריזת.
 ()(תן 6)סי טגגמ מעתם קמול , 5מי !סמגתג סזגולונס

 ונספן , כמגתג סו5 וסיגור , סמגתג הו5 ס('שר ;' , %י'
 וגספך , סמגחג סו11D'CO 6 וגן , סדג1ר סו6 סמגהגג'כ
 היינו : 6הו וסג) 11DICO וס61 סרג1ר סו6 סמגתג גן6ם

 מותרו יגור ()6 ימו . וט' יכולים אנחנו כאשרבוראים
 סטוין )גר61 סוס סניור עם יטוכס סיירו גן , געגעונעייר
 6י)ו (5מל קוי . וגו' והמכהבים הלשונות אך :סמ,וייר
 שן , ,ורמו )יפ,י5 וגו' olh גת)ס מאדגר יגוייססחנו
~afi

 )פ,'6ס 6וס מקת סטממ0 טין מס ויקמר 'oe סרסן ט)
 קימן דק 6יוס סמקם ס)5 , ג!ס ,ס '( סייטת ומס ,פדה
 !6ח ופס , גירן ט61ה מגירו 'גין נך כליגעו , ססגמייושין
 , סיגר ;וף 6, ובנגוס דמינן ,ד )ס יט סמגט6 גיחומר
 ג('ג" )ייפס

 סיס 5')ו (ת6מר ממוו, מ)0 16 6וס מוח
 ממור. גו יגרף 6דס מסה גם'5מר 15 , סרר 15 סוס ,1רח,6 חמס , 5דס ,1רת גדנ1י othl~s מ"פ ס5!ס' מדגורג'יי11
 יתרון ים סק1דט לשון ודעי גי וטמר תמגר ושהגסוסכן
orG, מורס ט610 חטוין מר"מ! פ,מס (גמם Otlu , 611 
 ;ספח מעין מר1מ! mttho גפרת 5טי), 6)6 )גיג)פ1

 יהודהיל
 טפי , ית'  (b9W סקס גש ממט הדגו %סס"י;ס
 ו;מ% וגו'. האלהים שיעור  אג4  פיסכלר:פס

 הס , וכתיבם וגור מהטגס פסס , ועטר ס10רמספר
 , נעגמו 6ה7 זכר ית'כנק!

"(1 
 וווט 6ה7 זכר ימיו

 סדכרעכס
 סוכר"
 סו" כי ,

 0מיומס סמטהכ 610
 ט 0ס , 0;,כריס ונסטר 001טור 0ס0ר כי ,ה"יס נמק יהממו "רכעחס סענילט ")ה כ) "מנס .36יו

 מעכס סם ורמ1קיס , מ,ס וט;פרךיס
 הנכר"

 06ל
 b(h וע) . טייפ סור"ח ע) ויכהוכ ויוגר כוימסוכ
 גימרו המורס ההסי , מראפ ית' טע1)ותיומיס
 כר.0קיף "סר מי י0תגמ מהרטון, ל'מ "'סוף

 , ויזיעו סטנם קבר סטטוס חטוט עגמוס7שח
 , סכ)וח ידיעהס 0טוכ מרוונו מטיחיו הי1כוגסי0קיטו
 סטגגמ כ) יסוג כמקריס )0נ7יל המסוננת!כטי(ח7)ו
 שעלה היית אם כאשר : ט"ב וקרור )'"1הימליט
 3הק קיימו "סר "מ 31)3ן גנרל מ40 נ0" .וט'
Sboכידו )אמדים ההכריס הענינים כ) מהיש , 
 ססחכ% ,מס ירמס גהקו יירמס 6י!ו olba ו0וטורס
 הנישל ענין ט 0מס') וההדף . 'ת' הטר6נהק

 כשלכל יכו)יס סיפו ו"י)ו 63מל1 ולח"כ ,וממהסכם
 . יתן גס DO')a והמכהן 70טר עפן bw'( ,!ט'
 76ג4 ס) יגנח! מתססם הי0 ס6ס חמאס הרסוהנה
 עט במסי המר מראפ טי0מייכ O'DD Sb כנדי"1רג
 ההסיס 01רכג0 )סעודתו סנייכיס מנווניםחיכיות
 מג4 )נד ממסנ01 מו(כ 03יו10 , משכחכמהגח
t )מתסס מהמכסמיטרף f f t  o)hSn (רק , כטיו כסיוע 

טח0"
 סיס fb , יד כס תנע o~ibn es ;עסית ממכה

 rent וו"6 . מעה ט) זונמ6 מעין ומח"גהוכטיע1רו
 מדמיון )סי סמ0הוס , ומכתבו בשעורוהבגר
 ט6מלפ סדרך ע) , מנתכו סיס וניוי1 , כגיפורו0מו;מ
 יכולים היינו ואילו : י)ירוהיו ס0ו6 ")סיסכמכ0כ

 סר61 ט0כגד ר") , עגמו וט סורס . וכו'כשגרבר
 כהזדכר כימרו כי , 6דס ט) שכחכו כיפורושמו
 כט;הקק "1 וכקמרו "מור, סדרר סרי oib,גמ"ח
 60ןס גוף Dp'pn כ' , סגחיכס ענין עב,) , שוסנוף

 : ספון ממוקק פקח סס כי , ג0יכ0ו 0קר6ה610
 דגורפ o'on סכח0 . וט' הדבור על יכוליםהיים
 פ) דונמ6 מעיןומכתכפ

~OSDD 
 "נ) ט,0ר וכמו

 קצת ישלים אנהר כאשר ; כמהפכםהסיעור
 י4ל6 כריקם כי . השכלי הציור עלהיכולת
 וכגן , נמקנה 5 יקום 0מוסע3 עי הטכסי גידורו0"דס
 כזמומפ: ג,4;ו שמר וס וט) . לעניון (h9Uירמס
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 הרבה נאותים ששמותם מה מהם , קצתם על יתרון לקצתם יש והמכתבים,חלשונות
 "מהנאות רחוקים ומהם , בהם( )ג""בקרואים

 האלהייך והלשון . להם מהאות( )ג""
 ספק טבלי היא , ובלבבו לשונו על ושמה לאדם האלהים למדה אשרהברואה
 יקרא אשר וכל שאמר כמו , מכולם יותר לקרופייה והנאותה הלשונות סכלהשליטה

 יהורהקול
 מ6ד נדפס וטיפס 6סר , וגמגהג כי3!ר מאגס"דס לני SD סומם קו . וכו' והמכתבים הלשונאאך

 פגיו 6ח נס" , יעמול המהי מסמכחכ הרכולמק)מוח
 כ) 1)6 פוח ס)ט1;ות כ) )6 כי יעם %מר%יפ

 , סוכרה ס6,סי הס)מ1ח מן גסחרהקס טושסמכחכי0
 וששסותם מה בהט : וכו' יתרון )ק1חס ים "מגסכי

 סגול ע) ס"מ סימן לסני כמוגר . 1מ'נאותים
 . 111)חס מהי 1מוכ מפס, !6טס , מ6דמס o7bכ)סוגוו
 העוטות סרח )כ6ר שיני ת' המנ"ע הסק)תכר
 מן נמל גסו , ועניג'סס פכעיכס עט מסכר163טן
 qle't , נ"מ( )יטעים טרנס bSO מן וסרס ,לסורנו
עוף

"blP' 
 5ור )סע מטני כיוס יל6ס )" כי , כנטף

 : טמס ערנה סגי5ר ו,1)הס , ממס מן וחהמס ,ססמט
 , כרולס קרקס וט'. הברואה האלהיתוהלשון
 מס' לק , ס)טונוח סחר ון0 מכסל מיס;מה 6יגגסכי

 יעח ר,ר"ס1ן )6יס סמ)מד וכוץ , הקיום )טוןיענס
 6טר טמס ו,ס . וסכך טמכ6ל כמוזרכיס

lobtPi כסגי 
 מרטוננו נס6רס "סר הסה וגט6ליח כקמרו ויכסי'

 כס נטבעו t'p,nDt 7קיn ot)t;P 0(obl1כגו)רס
וכו'.

 וטמ"
 סמיוס7ח בהיזחו כקמרו סר6כ"ע כון )וט

 גיליי לרלייפ  תורשפי הי6 , 6הו"י wnthע)
 : ע"כ , ננר6ו "רגעם 5)ס ~Drb ' כרה 'וט ,פחורס
 דרכו )"דס )5 גס , סקודט )קון גג1)1ה כסוגהיג תערכי )076 )" כ' . ובלבבו לימונו עלג'סטה
 כלתור רסון vn(o )ס' כי , ספחי! ע, סמ!ח0 "מ)ס5ח
 1)כ) רכריסס )כ) וספעמיס וסנקוןות ר.6ותיוה)ג)

 nlblDO O'PibiDO כענין )6 וט וגן .מטטפיס0
 סכתוכ טכי6ר ס"נ סער מפרע י' סעקירס)כע) ומחחי . 'דברו כ)כ % 5ך , elhn )ומיוןוסמהגיס
 ס6דט היס טכ3ר , )טון חעוס ומס' )כ תסרכי)6דס
 סממסגיס סעניני0 מערכ' )ערוך ומכין מסכי)כעכעו
 )ט)י%ח סרטון )חוד י1 סיס מס' 6מנס , 3)כ6טר

 נחמדאוצר
 DnD : וספגסגיס ס)טוו1ס )קוס . לקצתפ 'ש : ע14פוסס
 ססטס גלומן . נקרואיט הרבה נאותים ששטנתםטה
 ~fShl בחג %פו , ססו6 סוקרו געגע 6טר עוין פ)מוין
 PIDt סוס נסנין י" ס)ט1ווס "גג) 6מי ומנס . קני()עיין
 ומהן : מגנגס פוגמות סקודט ומסון , בחס ע))ק1ח0
 על נוסירמו רהשק ססכס לסוטת יס . להם nlNSnDרתוקים
 לטון ר') . הברואה האלהית והלשון : גו סוקרךזגג

 ס)טופח ם6ר מגצי , ס6ז0 5ת ס' גר61 מגס כ'6סקודס
 ששר : נמורס ;נמר , IYht יסט)גס סיור (ostט,פמו
 , גטן סכר סינון טס" ס"ס ;)ומר . ,גו' האלהיםלמדה
 סרג) ומגדי פוו)חו דמוי מגלי גס )דגר ירע סנריו1ג'01
 fiv$n 'וזע סייף סיס 5ן , 1סחטט!ס ס6ות'וח VDnגמגט6

 ג6וטן . הלשונות טכל השלימה : פ)6 יורך נלסוןכ)
 נושט ,מקג)ס , 1גמ)1ח וגסט1)ית גסמות דגר גס נעניס)6

 ht(wn . שון גוף1ור ס)ס1נוח מג) 'היל 1סמ)',וססרגייס
 06 ג' 6חו1 נטר !)6 , סגליות גרון 6ניעסגעוווחימ
 ווו)סם , גחוכך )יני כ!1וג1 "גס 1סמ)1ח וספט)'סססמ1ס
 גטונטון ג%)ס גט1י ממסטין uNht מחומס, 'וזע 6ת,ו6ע
 , מייסף גורות וגוסס גת"ך נ1גיו )6 6סר וגייס6)

 : גטעיס otft)no גסררי0 סגסוג'ס גמות עקמנווחונקן
 , סנרכם סוגר טס מגוון כקטנן צומו . לנשואיהוהגאותה

 י' שמי 16חו מגיויס un)h ט6ע וסניפי בחן געוטו(ס
 , סנרן6 געגע ווקס סוקרן דגר ג) מגעם 6יך יזיעלגרו
 מחת גג) מסחווח סיגור סנוע!ח מחון ;י רומס טרוקמו
 , גוס כקטון nlDefi )ממן )ועט טעגעס מריוס ויט ,ושמוו
mnh1"( (;יהרת נקפעס רק וט גלמן עגעס קפי תו . 
 סוודר 6) ממגר כונוס יסורס קו) גפ) ססטי6 מסלקמוס
 מ6זמ0 6זס סג,י ענין ע) טס ממקמי ס'ח גס"מזגריו
 ממטוח טמוח גגי6ור סי6ג'ע מדגר 1,ספוי , מקיטובס
 סרק גמטמעות ססי' , נגון סוגל 61'ן , ומטקסטוגית'
tllpo6 , סנקר6יס סטמ!ח )ג) זס'יוו , )קי!6'ס נ6ותס( 
 גטפר וקרץ ט6זס חלמי 5ס רסס , גצי סגע'מג'מוס
 טפר %1 מס, סוס ע) 6דמס וטס ססו6) יי6)ס6דמס,
 גפ!,ד ע,מ,1 )כטר"מ )ע מס , סוי6ס סוס ג4 ,ריקחטגן
 יע0 גסס 6ין ייוג6 סיוגיך מלמי , וגן נך ניורק )פסטמוא

)l~et)D- . 6 כו ~oloat כנוסן ומטיב Sbin יכיס גו ,טני
 ro הפיל 5מרוק

~lo)b 
 ידפץ גו ולסר , דבר מדיו )טמוט ומוס )5רס סטכי) גו ולסר ית', גמ6מרו ר.נכר6 ס,סון סו5 מ ,כשיט מטת ר,עויס טנדרי 6ממ ור.כ) קיר. קף יפ לפופ  לראפ )מודים %ון 4 )חן

 סנמסכיס סד!רוח )1711 וממנו . מ'( )סער !נר משט כי 6סס יקרי )ו6ח כפרימר סנהכ"ר ;מו , רעס1 6ת6יס
 6ל0 יטוס מי "1  )015 פס סס מי כלמרו ר.ט'"ח וט sp הח"רר וככר , כמסשרס ס)סונוח )העגינן כןלהרי
 וכרב כגר וט'. האדם לו יקרא אשר וכל שאמר נמו וט' ספק t~ao היא : ע"כ וגי, מרט16

 יי9 ייפימן  q'p  ויל מפוי סיס %ל  טפיס  פסיס יריים פן יפפיר  ס1י טס;חוכ ע"ג סימונר"ס!ן
 , מרס ויקמר olpn %ס סכינם ויסתרס D'nibt ר6ס 5טר מ)ותרח גרו6ס סבון מטיוח טהונמ למס9"?ר
 מסיר , ומששח כהי!מ 1lbs (6 טמ1ח סט 6טר כי (t)1Db , ומרטך 6ר1כס ס,ס (peD סע,'נ! 6מנ0כי

 קון מבתי כן קמרי . כמדוכר תג" עליו מעי 5טר וכלגג! לטונו ע) המוטמה סכרו"ס ס)טון מיסוווהג,רהס
 מנס וגו', 6)סי0 ס' וקר כן, ה61 ססנהס bS nbr' הכחוכים 1סיע1ר ו,"), ג' ס'  ה5ט1די  ילדי ממס)י

omboהו5 ככלן oa ((כפו  ייפוריסן  לטרגפס כו l~ho 
  בכפוי

 טכ5טר וקמר  ספיירים, שיל  ירלסון
 5ר6ח הינדס 6) הביכם כנס . החרס ה41 "הר י"י*י -י סחי ןלהתה יורה טוה1 ר"ן 1חו ה'711
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 ומלמד % ונאות ההוש לשם רשוי שהוא לוטר רצה , שמו הוא חיה נפש האדםלו
 מעלה לשום טזה והתחייב . פבעועל

 , מהלשונות טזולתה ומרכישים להתוששים

 נחסראוצר
 יותר ושהטלפונים : גמ"ח ~א גפליס 8 טשח8

 6) יעורס יגנח גפ'ק . טזולהה ומיגישים להדשיששין
Shntג)(!ן נרגיי סטך) !ג, , וגו' קרמי ג)ט!ן מגיו 6יס 
 ממיין לדת מנחגי ס4! , )ו חקין סטית מ)6;י 6ין6רמ'
 8רמיס )שן זוקף דלו )סמנר )ים !טמע . tmhג)ט!ן
 )סג,'ע גז6'ס שוס סקויט rm ttCSD לציוות ג)%)
 )טון ס6ע')ו סרגות6 גי SD 6רע' )ט,ן וקמר , כולסמ)6כ'
tmhh,oa 1 ו;קקין סלח מ)8כ' 8'1 סקוזט ))ט!ן קרוג( . 
 הקרין וסל יעקג נעין מגיג מראיין גטיסח )ו סיןוסמני
 ננס ממגר . וכו' במכהב נאמר זה ועל : פרט , גוסקנח

ע,מ1
 1 כסנחחו הסי"ת 16) טהיס סמו הו6 ומלעופסוח!
כנסר

 קל"
o9bo סנעס כהטינו המי )סוג ממוח Onl~D1 והמגיס ono Sb 6 הנה , וה( 

 6מד כעכע מ1"
 מניבחר )הט)מח ס'נערך במס ממגו העור )ו. טיט)ס על שיו ומהימס VP3 )סכעו ווזות ממכיס 6מדממס

 טסטס )6מר% טמר 6י1 כי חכמן מזין 6ז . ההוא לשם ראוי שתצא : %כ , וגו' תינו ת1י6וחוסחפדח
 ומקמר ה' "ול כספר חסד6' הל' סג'% וכדרך , ומהות %מות ככלן פעג'מ זמרתי ג! ע) , נסס רזויהו6
 סמדש ס' טען כע) כחב וכן , ע1מ!חו הורקח סר") , סמו מה )י 61מרו הגח!ג ט6תל מס ס"ס( נ' כ))6'
 ובו/ יפסס ע1מוחו ר") , יכוסס טלו יכמטך וכן , סמסוח ע) תורס הסס כי , מסותו מס טת! מס פירוסכי
fp. (3טר סיטר כמניצוח שוי הו" וגו' ה76ס )ו יקר6 "סר טכ) הגחו וג" hntp ע). ר.מונמ הטס עטיו 

 ומן , bwo הדגר מן הנתטכוח הפעו*ח מן ננגר טס הים כי , סכעו 7DSDt SD )ו נצוח והוך ,סור6חו
 נ%ע ההום ויוטס , סהו6 )מס רעי ס!6 הנקרס טהינר נחרט 16 . סוכרנ, כמו ובורחו פכעו ע)סמורות
6) קלופי במרח ידעת כ% . וא' ומרגישים לה חוששים יותר ושהמלאכים : פכעו ע) ומצמר דגר)לוחו

~p"D 
 המקש 6מר ומגין כחפימי )סיוטי nratlb זר' כהריה e1)'tb הוט כי יומגן 6"ר י"כ:( )דף דס3ח

 6מר ו,מנין )סוסיסקדך
 לממנ"

 יטל 6) רב 6מר יהויה ר3 וסימל סכי עכיד וסיבי . )טכס ייכריגך
 hD ~Se(' . 6רמיח גבנון מלירין טפין )פי 4 נ,קקין הסרח bSD(' ט"ין קרמי אסון נלכיו6דס

 סטסנס
 קמלו ))"נ.( וקתרין 6)1 פ' 31ס!כה . וט' המובס 6ח ,ן סהקכ"ס תנין רב 6תר יהודם רכ ד6מר ,עתו

 . 13כור ס6 כימיך הb'np 6 )6 וכו' נרכיו Shnt 076 6) רנ 6תר יהוךס רכ והקמר )טון ככ)וחספס
 יוחג טסם %ר 6כי , ה)טונוח אחר מכירים o9bSno ס"ין קמלו נלקהי )סוגו 6ת ההכר סנה ומגס .ע"ג
 4 ינ6 ומכפן . שכגריס larn יכרי ע) כיפולו הסעת 6) יגnba 6 דעתי וע) . !ט' ומרגיטיס )המוטטין
 מ6ד ה61 רחוק כי )6מר nlpDD'1 מעירו 'ab גי נצח, סער נו פ' ני16רס ע) פיסך מס ר.עקידה)כע)
 6ינפ וס)ס!ן , טגמןע דגר )ג) o~nblo הטרח ממעכי onilr 18 6רמיח )מון ס3נח (StSn כונחסטחהיה
 סגחכ שה "רמי כנקשן מע גסן % גסגה7רין החגיר הכגל ועוד , )כ3 הסוה D')bt' הנטל כ!7עחלק

 טט1ע כלמכו הו") דגרי )הקן יסוג ר,ע)ס . הו6 וכקות ס' מעך וסכוחכ , ופרסין חק) מנ6 מו6 רסיסיי כתגם ודגם רסיס דנה וכתכוף ין6 די סס6 ט)ימ קדמוהי מן ג6יין הץ )ך)י6) נקמר טעמיו )כ)ט16רסנר6ס
 )"מ (slbno נגו16 )ס!נו כסז!ר ט),מ!ח! נינכר עז !כחכמה נהורה וכהרכי) )זעח סיסקז)ו האופיס)ורז
 h5v1 , רזוי )הסריס הג6וחיס ה6מנעייס )ו tbsnta כדי , סיג מב) והנקיס הקדוטס החורה ג)סוןשהיו
 1)נעריס, )נטש המטוסף ס)עו והוך , הסיוע ג)טון רק נרכיסס )כקם יודעים ס6ינס ss)n עגמו 6זסיפש
 מסליגס, תסגי ו6מנעייס otifSn )הס יתDbll3D 6( 161 נרגיהס )3קט ינערכו כנסר כאס 6טר ot~bכי

 % מעפייס ס6ינס *מר , נ)טונס מכיריס tbn(o )ש )הס נוקקיס 6'נן הטרח טמ)6כי ט"מלו מהה61
 מו"מ 3משס 6תנס . )מגירני געיתך הן tnhSn , כרוך מכירך ימי ס6מר כתו , ט )מחטן ון6 סייוע%ק

 וכמנע , מסרוגו ע) יקפיד 1)6 עניו ירהט הסד כחורת ?D?~? , ונספדו פוחו )נון vnlnb1D )תעטהססטכינס
 רטש טפירפ כמו , נתכהו וכן , ס' פת6יססומל

ws~; 
 נתכפל ממקומות דעתו עוד וקיים . n1'pDO כע) מלגרי 6)1 כ) . וגו' ימ6ס ו)6 ככיר 6) הן ס61מר ,)סו נריכי )6 רכים , הטרח מאגי טיסייעוהו סריך ימיד

 טהעג'ן hlh , ))סונוהס 6דס גני ") קוקס כמון הטמיעו ונגר כ"ס, ה)טונוח סם 'ודע'ס המן"כ'ס כי9סס
 6ין גי המקינוח, כג) יסחמט וןלו ~osnc תן ס"מ 6י,ס 16 מיפך 16 קו) כח %י כ6 גססרכר כ' ,16)1
 קמניס אינן 0קקין 6ין PI~D1 וטח כחורח emb . עפרה )תגין ס5לג עתי ויסחף כהגותו סרכים4רף כוי , ט)הס הקע, hgn )פי , "רמי טנטון מקדים Yrn nDD טחקנו )תם דומה חס . o~Dt)n נערסדבר

ומכירים

 יותר ושהמלאכים , הקודש ללשוןיתרון
 שותיותיו צורות כי במכתב נאסר זהועל

אינם
 יוצרהקול

 סמ1ח, )קלון 6),1 טהכי6ס 6תר )6 , )ו יקרםמס
 תם כרקוח b(S , סטי"ל 16) שוח )הס היושכר
blp', הסכני מהי ככח יטחתט 06 ישנו )מען ירזה 
 עד וסכד)יסס הכע"מ שכעי כסיסינ % נחן6סל

 מהנמוח כפי )עכעס ומסכים נקח נסספיקל"ס
 פהן 6טר nwno 6)ס )סוחח הקודמותס)טוניוה
 כסם הנקר6יס ענעי ע) )הורות , סהס סטמוחנגורו
 6טל הטס וסו6 , הקו7תת סהיף הנ,לה מוגםכפי
 הכזפ מאידס הניע "כגר !6מר . הטירת 6נ3)הס
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 נאוו לענין אנל ובמקרה, כונה בלאשלפם
 והדומה השסות רושם הזה בעיוןרמוק

 יהורהקול
 , וכרס נמס תורה מסון י.סו6) 5) 6ט כיומכירים
 , סקרתי )סי וכליו המכר יכרי וכב)) . מדכריוע"ג
 הנסמעח התססה מעסת גןו)ח כמסוגנו oSnn מהמנן
 כקמרו סרט מס מסו , בסוגות מ3פ5ר ישר03

 ומס . וכו' ומרניסיס )otcnin 0 יותרפר.מ)6כיס
 ס"ס כי bpl1 )16 לרמ"ח )פון הב,") כדוריממכל
 0קרוכ0 סנהט המעוט הכיר רק הנפוגותט6ר

 היטר ונענין . ס"מ ס" 3' מקמר סקיס כמושקונגו
 מוהר"ר ט) מיסורו )וקהו דכריס )ך שג'ל0מ)6כח
 וכנים המכר ך3ר ט6 עת ottolhn כטרקיו3רכ'6)
 בסכתה באטר זה ועל : 0כור5 למוח מסכני3ךכור
 ta(~1p מס מני ר") . וט' אותיותיו צורותכי

 o(nbt1 ה6)0'ח וסטון כך דברי מדי !סוגנופט)מוח
 סיפוח טיחיימס 510 ויטל נייק , והןbw 05ומן

 הנכחכ עס )6וח 610 גס 1יהי0 , היטגן עםהמכחל
 P~PS אבל : כקמור (n~htlp ג6ותס טרפון.כמו
 רכי , מתיגי ג,1ר,ר S~rnb 7ונמח מעין . וגו'נאות

 יהי ואל . ואות אות מכל המטון עםת
 להם וקודם , והכתב הדבור מדרךלהם

השיעור
 נחסראוצר

 '6גס )6 טכמחקר מס ו)ססגעוח שתיתת הלק )תספאי
 פעולה 'ICU וסתגחג פסדגור יתגן 5יך נענען , ,16:יו)הגויסו
 61מל מדפקו, )סעג.ר1 סה,' יד0 ו0ו6 , 11)ה1 16 6יסגנון
 סקוזט ג)(ון 6;ר וסמגחג מדגור גחון גתוס סרו 'טסוו6'
 1)קלי5ס )015 סו1הו ס' סמ6ח מקרי גי , ,פייספפמ:יס
 ובגול בגוד ג) (סגרת תיר )6 ס' (יד ודקי , וגמגחגגסגס
 ופי , סיריוס גמד עמוק1ח ג~ו,ומ )כס 61,ח 16ח ג,קולח
 'גול (סו6 ספק גלי סע:י,יס 6!1 נפגין משוטתסגו1:חו
 וסורך (מגלד וגמז , וגמגחג גדגודו סק7ו(יס ג'מוס)פפו)
 . וגו' המכוון עם נאות לענין אנן : וגו' רמ1ק ימי61)
 (ID'p רק 61ן ;11)ס וגא גמריס "ות עיור ס5יןי')

 6ך , 1ג)ט1,1 גגחג1 ועט סט 150מ01 ג) (טוסן נמוגט)מ6
 6ופ ג) טמורם ס0ור6ס 5) ושר V'p )ו יט טרמוסניור
 הזע בעיון ptm יהי ואל : סקו נפוייס גגחגגניורס
 ספר ס) גערן רקיק 6'11 ומטחם י') . וגו' השמותרשם
 ס(מופ . השמות : ג','יס רסס עו(יס ~nincoי,ירס

 והרומח : מקוד( ג)"1ן 0מו:מ'ם שמוח ט5ר 16סקי1('ס
 . וגו' השיעור להם ושא : net(et סיע)'ס גגון .להם

(6
 3סע60 6)6 , וסתימה טת'מ6 כ' מס מס' 5מר'נהק
 סחים נט דכר יכסעח6 1 כסייס ו)6יטחתפ6 )י0 )קג)6 "חימס 0י6 רירי ג5ורייח6 )5תהכר5 5חי נסד3ל
 3ס )5ההכל6 דיח31 עד פהה6 יסכח )5 , 6חר5 מסתל6 סהימ6 0י6 סרי 5מר6 )6רמ6 ויתך מ':0שגוי

 טיכס )0ון וקרי bl(hr9 נט6 נזי קמי סחהח hn't"b ד6 וע) , מינח יחגסי 1)6 גששן שסין153רייה5
e~ntbb~ph 'כעיר לעריס כמחמי תקרץ הותיוח כרקס וכחיכ , וגו o'1Db תחיחת וע) . ע"כ , הקמר 
 ירמק 1)6 . שכנד btno כספר ו") )הס נמנ16 רכות וכטס , 370ריס הן הן 5)היס גר6 ככר5סיחהחורה
 לחמר )6 טן גן י0ופע 7מימוח מי4 51מרו מברסק )3י ירדקי 4תו 0טג0( פ' "כת 6מו") מקוסממך

 הטויס נגמלי ס) דרכן פכן , 7)"ח ונכי דגים") כרעים "טעים מ"פ , וכו' 7)י"ח ג'מ") כי"ח f~b ,טחייהו
 קנביס )י0 דמסרי רכ דכי 117קג' )סטרי )הו trn(b 5סי רכ 6מר מקומן מ' וכתנמוה . וגו' 7):ס 5הרקרון
 , עריתך דר' 6וח'1ח 'דך ע) )16ה וריו . וכו' ד0"6 !גרעיס )י0 וחקו , עולט ט) כרומו מי כלומר ,דמ"'0

 כידך מהכר דכרי ויחמיקו , ntwtbo פער נמוח כסטר סר6ג"ע טגחכ ה6והיוח נרות עיזיך 3יןו)טוטפ1ח
 אקסון כמינת ע) )שיך סמהי 5סר סוס כעיון ר") . וגו' רחוק יהי ואל : הנעלס 5) סמכו"ר מןנ0חה)כך
onth)w0עס 0ג6וחוח ה5וחיוח וגורות )נךו5י PDnn (תלי1נמך רהוק י0י0 )6 , כלמור ולוח 6וח מב 
 מכ41 )סם ויהיה ומלמטיס כקמיעות וגחיכחס oal" onlebn סיעסו )ומר רולס , 1ט' השוחרוסס

 )תעלס כעוכר ו") מכמינו וקוקו ~1Dttp וכתו פיכר )גון ט5מח מהכר י5מין כי , )נפט הוןגסעו)וח
 טהרות מקוח 5) רמו , להם והדומה וג6מרו . קווטת ס) תקמיח רמו , ntDWn וכטמרו . פ"נ סי'63ורך

 ונהמת סנערגו ס0ס 0כוכגיס עס מהיהסוח מהן כמו , ה0נ0 ס5וחיוח עססנטע)יס
 1a~cמכם

~ttolho 
 , 57130 טמ1ח סמכני לדיור n~sol שרו e~t)D ((6 טנורר ,

 כמו , וגו' יהל ס) הזהמו כעכעה הנחחמיס סג)נ) ק,ווח סס עג "י מעין י63פסס
 60והיוח קנה הניחו המס"ס סלעני 6' ס' t~tbbo טכחכ OD נ6 ונכול .סי0כ6ר
 )פגעה ימנו ה6והי1ח ג) וט דרך SD1 , 6מר ,כוכב וק:חס OD )טככמיוהי1ח

 6סר nlJslto מ"כ כן oon ומוססכומ )כוככ,ס מי1מווח wnibo ו03יוח0מטרהיס,
 וכי , כממוח הנעטות מ0טעו,וח הקוןמיס סהנימו מס עס ע)יכס תורינה0150יות
 חכ)יח כספר 0פי,וס1ף כסס זס )וכר וככר . כנמ,6וח נטה כולס יגיע סריסמר.לן)וח
 הגוגכ'ס והגהיק הזנור הנק ג' ו)הור1ח . %כ וכף, קדומ,ס מ0רכניסיטכס
 . וט' הכייעור DnS וקודם 6מר 1 3הס סלוע) גו:ח עוב ע) ועומד גונםושקטט

oroסניך המוש! )" . 
 ן ד פנ

 ח1י
א4  ןי.. 

פ*

 פ יס
 11,5א

 ש ןי
 ת הח

ב
ם]

םאפ
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ולכוזרי רביעךמאמרנספרב9
 השלשה ומתקבצים , למלאכים הדומה הפהורה הנפש מחשבת לומר רוצה ,השיעור
 אותו שער כאשר המשוער ההוא הדבר ויהיה אחד, בדבר וספר ומפור מפרספרים

 ..ע .זז
 נחמדאוצר

 1חמ(וג , וירו) יגס סוס 5ח )יסו) סייס סי) סלמי%
 פעו)חס 1ס5וחיוס הבמנח יעה גלו גגה,גס 16טגוננו
 ס5ו)0 טין %ר סימון מעגיה et~cinc ונמו ,גגסתייס
 גי1דעיס רק 5מ1ריס הוגריס 5'ן 5נ) בנוס, 6ור המידמגסס
 'dhn מ5ד רמ1קיס 1סס , סגר51יס ופזיזי סי1ירס סודשער
 1טגה ה,ג61ס )מדרנח מניעו6ג)

~ce) 
 גממך גגה עסיס

 6)ס 5טר ,6,ט . ספרים השלשה mh)i : ofD~nlllס'
 גסע,ס מופתים הנטוו י"ס 6:י מ;) משו יג,י )5 גלמת)ו

 : תגוזו ס(י'ת הלק 51)יו , היגריס מסריס ג()(הוגפרן
 סומן nhnlun 1חקדטס 5(ר הוטס כי5 . הפהורההנפש
 : ס' משן כמו וכגס גר1הל1ח 1נזנקס ההומר מןונגדנה

 ~Cel () וסמה:נס . וגו' ספרים השלשהומתקבצים
 מספור, ה51 וסנגור ס(.עור, (ה61 סעי סי6סעס1יס

וסמגחנ
 הדבר תעסה 6) וה,טרסס הסכימם )ענין 6ג) 106, )וליס 6ין Sho גהק סנונה הי6 כקמחוסח6מדס
 גהק !מע"ה סוכר כמו יזם ע) המהמוסממסוער

 הכולי
 וט' ספרים השלשה ומתקבצים כקמרו רכס וגה .

 כאשר המשוער ההוא הדבר ויהיה אחרברבר

-vw 

 מים הלמטווח הטע1)וח כ! סיח והנס . וכו' אהלו
 כקטר עניו הורינה "סר 6) וה"1ה'וח !קרו"יס הקטון כס16ה1ח הסס 61והו גנה ע! סט,ג וסמכחבסדכול
 . )ך הנגןמלקט

 זה ע) 6ני וקור"
 מקר"

 6) וקמו") , כקרן ממות טס "טד בכיס מסע)1ח הוו )גו דכחיכ
 כקרן )החמדה hn(otn מעם הלכר נגון כי )רקוח הניטו דרכת )סי הגרס . סמנת ")6 טמותתהרי
 )קל61יס (o~nib סר5טון 6זס ידי SD כקרן הסמום טומ1 מוז סו" ו,ה , סקךוסיס נסמוחיו נטובחסע,)וה
 כר6טע מתורס סכחכ ממה כטסהיו נעה nhr ובג) . כקמור כס )מג11ן כ"1חיוחיו נקות הגמכ ורן ,כסס
 כסטליסס המקהו 16 ממס טחטמעס1 ומס הקמישת כורכי סגעון כממסכמך יערה 1)6 )"מר b~D ס'סוף

 למוטס נריכיס ססס ויהסגו המוח "וחס ויקרסו , טיס כטוס טין ע) יורו )6 מגרוס מבמוח ,סמסוניס
 ו6ח . fp , וא' "י6תינס ל"א )טמעס טקס )6דס י16ת ,6 סדבריס 6)ס ג, , )טנ16ח יעטו ומכסועמרה
 החרמם , הדכליס lSb הטה"יט הרעים ~atnib מ161 וגנוסר כקמרו , )ו סנמטך כסרק גבסו טס כה)6סר
)ר.ם

~r)o 
 ע) כט'6מר 16 כטיכחכ ויטע) יעמס סם bto ט,כ 1י6מלו סירנו 16חיוח זיוה טיקטקו והמיותר,

 ס' 6ור כעג חמיו ינ6 כן 61מרי . הסח ססכר6 גערי ע) ה)ענ ;לטו )ה טגעס ככח כי עי , וגו' נךח6ר
 למרי ו,ס , "ים כטעו!וח מנול )הס טיכיה וס)מטיס הקמיעות כ6מווה "והגח וידו ה" דרוס ד'למקמר
 יס סכני, מירנח ומלרגהס מיגים סגי hino C~D ע) כי16רו nSpot ולגלן )כקן הר"ח 1blb'לדדו

~OD עוטה מס6 1יר6 מכס יהיס כסס מנטוע, חנקי קמרעס o'n)SIDk ויט , נכונס גממטגס וכפהרס כקזוסס 
~OD

 כתנחום "ין כי , והכס דרכיו ורקס י.ר"'ח'ך 6סר blon הסטר 6) !ך ,ך . וכו' חנקי נקר טוס כ)6
 נעלי ו")ה קמרו 6נ) נ"נ סימן כס!יט' דברנו קרס וככל . נרך )6'ן הדכור מע6 כו סיס הכ))סרכומ
 מטל ע) )ג1חכס 16 כטה )מ1נ'"'הס עהורה ממסכה טס כססן הטמות רוסס ערן הרמ'ק כי , וכו'הממות
 6מירהס )מעלס וכה מהטכס גה1סרף דגר וכקן . כהס הר16'ה הג1נס כהעדר כקרכם "'ן רום כ) כ' ,וכדיו
 נתור. גגס'ון נחכררו ו!6 סוממו כם)6 רק זס טסן טס ג'6לג1 ככר ההגרס, כג)) והקת'עוחס)הטיס כ"" )ס'תן )מעלס ס,כר מס וכן . כקמור מקד הזק ר1טס כמ1'16ת !טעון 'נכרו ככה rh כ' , כהיכעס16
 כהס1טח "מנס . כסהס וקמיעות )הטיס וכר ומס , וט' הטה1לס הטס ות0סכח כסיעור מוחנה סככ6ןושד

 ונממד )מע"ס "הונ סי1דעו "והיזח מ"ג כן מס ט6מרו מס ע71 סשה . )6תר כחוג ר"ג סימןריטג"6
 גנמר6 טימכ6ר ממס , מטוגה וגו'. טמ1טו "1 מו161 16 !כך כקרעה )ותר רונס 06 , טירוטו מה 1)תסה
 6)" עוד 1)6 , גקויס כסחוס וג!כד , ג)גד הספוח )קרי"ח מוט)6וח כמוח 'ס כ'1ד6י

 נכחיכתמ "סיטו
 ותכמר סס 6מר גיכמות , זהרנו ססס 6ח 11SD הזכיר ג6מרס  ונמזלטות גנתרfilDIpD 6 נכמה ט;וכרוכמו
 גמה וכס;הירין ,ג6ל61

 "תרו סרי וככמינה . ממסר )סס "ין רכים וכן סנטרסין פ' וגירוס!מי כנמר"
 דמלך סמ6 וקמרו , טס כס כחול וערקתך טס ע"ה דכחכ טוסיית6 כניפין , המממין כקמיעין ונתיןגסכח
 סס כחג '6מר1 יעל

 5חסע"
 גי,דעיו טימרו מה "נ) . כגיס 1כו , 17ן סכרה סיחין גני 1;ה, ;חמס ולקו

 !טץ ויונע סניו טיו7ע גמי 6!6 סיכריס נקמרו ס)6 גרסה כך ככיר1ר , )מטה ונהמו !מע"ה 6הונספ6
 ונקוין nl~lbo קכון b~h יידע 1"י;ו )גן קרי6הו hlh יניע סבנו מי כי , ")יו ר1מ, ~hto שימס הקלס6)

 ן יערגל b(b ומהמז  5ה!נ utb , סלקים כהקנח סיוג'לט 5)5 תערס יעסה )6 51ל6 , גוה מעסהמעסה
ופוסל

בעל
 יהורהקול

 הטטפת גפ)מוס ניו) ומקרוע עיקר e)nb 610ט
 "כחכ תם כדוריו 1נכ)) . 6)ה ת% )המסהר.ל6ויה
 ג"סנ כי , רסיס גתק1מוה כסומים ומרנ!6הר"כ"ע
 6וחוס כב! ויהוה כג! יינק סב) 6ה המ"קידע

1  ועם פיל.ימולסיפ,  יונפ" מעין  כו  ופליריר רוע  יסלל  ילו מלרז  מן 
 כו כרוחקכן מע"ס ס)

 וע'. "מן כדבר וסטר ומסור סטר סטריטהטכסה
 ויחהיפ olon1 וכהב וךכר סהטנ מס תכה כיו,ס

 וכידורו ממטכחו כסעור 6)ע טון 6טר ההולסדנר
 ומנוונים מקז תהייהסיס 6)ה טכסה כסיות ןוכמכתנו

 קוע תיעח וכגן . מיוט1 בוקס 8טר הה,6 היגר5)
 גלי כי , הענינים טיסה הח6הד )עג'ן !" , כו'ס
 , וט כר"י וט ר6י י6 נו הס 1מ1טרטיס מוכז!יססטק
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 המפר זה שמר וכן( )ג"6 "שכן . כתבו וכאשר בו דבר וכששר , הברה הנפשבעל
 )ג"6 "כלם וספר, וכפור בספר ספרים, בשלשה עולסו את שברא יתברך האלהיםעל

ובלם
 נחסדאוצר יהורהקול

 . ההברת atna ביגל : ו6~ינ נרתפלס , סנטר ס61 יסמגחנ ירקה וס וקפי . ע"כ , וכו' מ,ה ירהק שסווסותר
 : יגייס כרר ר': . הספר זה : )3ג גי מרסון , סוגם )הו)י6 קסטל הנוגר נסס ומהסכה 7עח נ)6 גסכי

 יהאהד . ס,גר:ו תה )ט' יימס גן ג" וההתר . )"1לטעו)ח1
 מטרקיו כרכיה מוהר"ר דגרי וס ע) ככיר , הכ1ר6 סמיה הטכסי 3יכ1ר 1הגימ קמרו 15) סי63וכמה

 63יס נס סההקג11 היגח עט )ומר והכונס , 5מ:ס נמו העתו . וגו' הטפר זה אסר אכן ;ה6,הייס
 עוקמו סכר6 יהoloSbn '3 ע) מיוהז דברו היה היה ינירה ספר הזה , כקמור 6הך 73גר סטריסהסקסה
 הי1ח1 עס ס5ת י1כ, כ"סר ככסו 6) וט ו:חקרכ סקדס כמה ,ה 3י15ר עקה וככר . וכו' סטריסגס)סה
h)elnוסטר וסחר סטר . 11") הנקוד ככטר טכח3 כב) יסיכת ר6ט הנדו) המקוג) להרן סר' כדרר . 1נסהר 
 nhrn )כן . ולעגמו גחוקו הוכהו סטך 6תהי כממסב )הט31 יכמהו 3כג יגו, oih סוס 6ין ית' הסס3ע1ס
 יסר") סמע כט10ק מהי" 5ה7 מטה גקווח הגטג5 הסוי ,ה 51) , מענר טיך l'RP , 1%5 המסוגותססנו!ה
 , ירוס)מ' מדוייק כסטר נמס ג"טר , וקמ"ן (sriiJi , 5הד ה' תנהיגוס'

~ap 
 יסתע bio 5ון מנועה .

 bSh המסוג!ח 11 סננה ע) כו הכרס כי , יטכיכ מי טניס 1:כ)י כחגמה סהקיס ימטר מי )"מ( (avbמקמר
 כסירוסו וה ע) כל"כ"7 סהעירנ1 כתו , יסטר 3מ)ח ירמו, ,גוס כי , ה))1 הסטרא סאת נהח"הךותיח'
 מ)סון טתי0 גסי כי , סטסק5 כרקס )מעקה סמ1,גרה h~p'clno עג'ן ג"כ ,ס נטסוק ו:כ)) . הקירס)מסר
 כמטל סתיס הכלגח כהכמהו כהכי 6מר וט מי הגה1כ ויהמר . היתנו גוסס הר35"ן דעה ונס , עס1רנ3)
 וירסין ,סכיך וחי , 3מק, התיס יסיג ויהדו "מח כגת )ט:יו :טההיס 5)1 מסריס סחה ויהו , ומטלמשר
suכו6 ה' , כקמור ננונייס 3ערכיס 07170 תשונה ען טמיס נגני יגס avib~ מבגוו עוד 6ין . onhl 
 1:נ1)ו טתיהו, וסכרין 'תי3 7ינ" , ססר נקרתו הממיס כיידעת

~pa) 
 ו1ג6ס o'na 16) וגמש , הממיס

 , ומזה מגין כו ט:ג)) סטרעג'ן
~rrln) 

 3י3ר, סטור וענין . הכן סרח וטמיס , 531ס כמסטר המונה )מע"ס
 ההכל 37רי יוחקו ,גרונך וכסטר מ"י נ6 טתע 151)0 6). ג13ן מסטרים הטתיס 31ס)סהס . ועסו סמיסס'
 ויסים 5מר1 ען , יכו' snio1 פגור מררך )הס והדומה הסמוה רוסס גגון 6תח כי )5מר, מקךס יטע6סר
 עעתו ulh'n ונכר , כחתו וגנוסר כו דבר וכיסר סכרה הפט כעג טוחו סער כבסר המטפר ההוךסדכר
 הנ6מריס onSD הדוריס ונין o)l~s)t ככת3ס סענליוה המיה סבין OnlIDO וההסגמה הימס מנן ,הפיקרס

 בג) )מסוער המסער נין הנמש התסורסס היהס ע0 וכ"ט , נמור פסע, ונעטים גוכריס )היוהסוסגכח3י0,
 5יא , פירה( ספר נתלעס עיגמו כגריפה ית' מסעפיו חוכן )נו י61 זה מב) והנה . טקזס כחס תטיסיו61
 הצמד ס' יכר6 כריקה כ' 51מר . המוהרך D~hn מן חוקו )עי)0 3ט1מו יח' הכמהו סכיררה o~at דרךסי6

 יוכ! )מען , ושיכוח ככמוה הנמ51וה כ) המר )ה,מין ינכרו ככמ דק,ס ועויויט החה)1ח יח' הצמחיסטסוס
Sb(גיד מסרו )5 הס"עהן מכהה כי , עורס ס) מצגו המקך מכיח )ו )חח הרציות הע)י1:1ה ה1ורוח ק"ו 
 ונכור , סמה גמג51ר מהר5ס1ן ע"נ סי' ר5סית0 ותהי , רניס נמק1מ1ה המהג5רח ההנר טיטח קטי ,ט)ימ
 3סישר היכריס הוסח נורך ע) הורה ועוז . וכו' הקרוח מונן תהמת 35) 53מרו כסמוך שדיוכרנו
 , )ממר ממסיג סר6ט1ן המקרה ה51 הגמום גי וגה . ה5)ס"ס הרסמיס )ק3) יגש ~מען והוויכוחסכמות

 הרקוח וההההנוה היס1י1ח ושה . כ' סימן כהמימי סיה63ר וכמו , כטס ה5יכיוה 3ו ויתמו ,Dpnושמטוחו
 סוף הסכין סך סס61 , עמרה במסטר ~((otss המססריס כס , הכחוח נהי:ח )טורך העניון סמנך יסך6טר

 הו6 ונ,ננ , סרוח 3מ)1ה ממסר כס) ob כי ממוכס מסמל סם 5'ן והקלס וממנו , י,עטרוח D'Nbllס6מ7יס
 סוד 5) מימסיס וסיעהו גטיע5ג1ר"ס הטי)1סוטיס קדומי היו וככר . סכי %6 כמרברסס , )ע1)0סמור
 יחטרסמו o(nthin כ) סי כהב , המסטל 3הכמח 11bD גר"טית 3ו6י1י6"ו וממכס , סימ%וח ט) סהמ!וחסמסטר
 . %כ , וכו' ה15מן כגסס ר5טייח 17גמח סנה )ר6ס הים 5סל המספר חכונח ע) שגיס היוחס , כ)4מן
 6) יתהם זה כ) ~עיקר , )ענעו :5וח וימס כערך ועומד חקי וגר מן מחכ1גה1 מהלי וט, ה61 ויטלושיק
 סנדל* )חס ר"וי ועליך מסודר הנוף סיהיס עד הסיעור כי 63מרו הפסקיך כר"ם וגרו סקדס וסמו ,סממן
 ה* הס כי , המססר :1)ן ממסתרס כי , ומווה סיטר מקטון ספירות נקרצו )זה כי ה' פ' ג6תרו ,נלאיט, מוהר* מטרקיו סכח3 כמו , המקוכ)יס )זנח מ6י מהיימס וט וכ) . וכו' נמגין 06 גי otOt )6 ,)ו

 סנו)ס כמסטר כ' , מהכר מסטל סנו)ח ו5הח 6מה 3כ) כי ססירס ו6הח 5ממ כ) וגקר6ח , nt1'bDעמר
 הגקו7ס טהחהי!ה 3עח כי . פרטית סנונה וממסר מסטל )ג) ים זה וע) , ה6מח'יס המכסס )כ3כידוע

 סייפ , 5מי מסטר טס ממת וגחהוס ו0גו)1היו ס)מ1הו עס הכהל גחהוה , הט,מוח ק1ח ונחה!פ)החטסע
 ,שרו , ושכקו חס 3נ7 זומא מסונר כ) 1)היוח . נמיונ "מד סס ע),pTi 1 ם)6 סוף הצין 6) נערךפספל
 מנסוס , מהסחטסס1ח ס:חה1ה מסג' מסט,מוה וכן . מגהר )סגו)וח מה כ1ד דומ1ח סנו)1ח inboהתסמר
9DDDובן . הטפח הסטירה סהי6 סמכתם )בטשת מס כ1ך 7ותוח סע%ח ססו6 במסמר וגיברו , תניס 

פר.ס)יסית
---
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