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 כאשר המוכיחן לתוכחת רושם מקבלות השומעים נפשות כי החמישית,וההמדמה
 פנים כל על באסת ולתוכחת טקובלים, בדבריםתיזיה

 ההיא התוכחת מן בנפשו יקדח , הרע מעשות המסרה משיבה איננה ואם ,תועלת
 : בו לה והתחלה התשובה מן הלק וזה , רע ההוא המעשה כי ורואה ,ניצוץ
 וג"ש , בעשות )ג"6 "לעשות יכולת טנפשו מוצא האדם כי , הששיתוההקדמה
:

 חם אשר בענינים( )ג"6 "הענינים ועזבו הרע עשות( על
 לסכלות או האמצעיות הסבות להעדר אם כי נמנע לא ממנו שנמנע ומה , לואפשר
 וזה , בעם למשול רוצה , להנהיג יודע איננו נכרי רש בזה והדטיון . בהםהאדם
 , בהם להתעסק חבם הוא ויהיה האמצעיות המכות נמצאות היו ואילו , טסנונסנע
 ממת , וינהינם וידעם נמצאות שסכותיו במי רצונו נגמר כאשר רצונו ננטרהיה

 כמת וידבר ירצה כאשר יניעם , אבריו מזה ויותר , ובעבדיו ובבניו בביתושמושל
 ועל שירצה בעת והרחוק הקרוב לו יצטייר , ודמיונו מחשכתו מזה ויותר ,שירצה

 יהורהקול
 השומעים נפשות כי החמישיתוההמדמה

 11 גסקומס ים .וגו'
 מפולו כ"מריח )מע"ס ס,כר מס ע) כיקורסרמכח
 שסר ססקדמות עצן יחמי) גטרס , שמירס זכרע)

 הפיס כ"סר בכך מסוג)ח nnslno "ו , וכו'תסיס
 ולמוכהת : ס)כ ע) 1מחיטגש מק1כ)יסכזגליס
 כגרס רוטט )ת1כמח כי )מעלס כלמרו . 1ט'באמה

 olon כי . יכו' בנפשע יקרח : וכו' ע;ין ג)ע)
 (telnip טמיר כוערה כ"ס כקנו הסי"ר,מוכהת
beD)ססמ)ס ר") . בו לה והתחלה : )ט;ו6 עור 

 : כחוכמח 5ח נטומע)המוכס
 ססקזמס . וכף האדם כי הששיתרההקדמה

 מניגוח ען כע"ס מורס11
 ,עסות יכוסח ))פדו סימ61 מס מנד 53ןססכמילס
 עד עגמו וסי" , ס6פטרייס געגיניס )סוכו 16מרע
Db1,-5מ,עיוח מכוח מס' סיסיו שד כ) כי ויןע 
 נגרע 6ין , ממסן ממו, 6) )מגיע כס הכן6סר

 6נ6 נינו ממגו סכמכע פס מגס , יכרמשירחו
 מסרי , יצמגו )סע)מס 16 ס5מנעיוח nl~DO)סעור
 במ"ג זס יסקר ועוז . מנדרו כ6')1 6נ15סי

 . להנהיג יורע איננו נכרי רש : סטק5ק"'וכמט)
 6טר ס6מנע'~ח ססכומ ממנו ;פירו סלו ס"סק
 , כ) 5ין )רם כי , ססו6 כעט )מטו) גסס )1ישן
 ההכמס כ% כי יזעה וכנר . ססגסגס "ופגי6

הענין
 נהמראוצר

 בדנריפ תהיה נאשר ,גי' החמישיתחתהקדמה
 סחומיס כדגריס .מקובלים

 16 , סטגמ )לסגת )6 , סמ,ס )סס 6ן סמ1ג'מ גוינחויחסל
 דגליס סמרו ונמן , 5וק1 סמוגימ מ' )ג,6ס 15 נכף,)גנט

 : כ1ג 6) ,כסיס , )גו גג, למדגר י') , ספג מןסיו61'ס
 טייפ סו6 סח"~גס תצח . וגו' התשובה מן חלקוזה
 : השגסמסוננות סטטי חרס ס)גגוח מגח גע) סכת תמו , תססוי1ע

 לעשות. יכולת מנפשו טצא ntwwnוההקדמה
 מישח טסו שסט . ועזבוהרע

 טיח גרגור גרע התהי) . 16מו לסווג 16 סוס לוטוס06
 6טר 6) )סט~ח1 ס5דס גוי גם וטג'1 בטוייו רט 5וס)ג
 ספ!וס מעסי ו') . לי אפסו הם אשד בענינים :ירפס

 וטה. : נמורס ~גמייס 5טטוומ מיס ;יחן 6טרוסטג1וס
 ססג,ונ )1 טחסדו מפי יק 6',1 , ר,ו;1 גפי ס'מק' מצפוי ס6דס מן ,מגע ס)פעמ,ס !מס . 1;1' ממנושנמנע
 : גקססס דון יורט סייקו סכפסו מפני 6! ,ס6מ,טי1ס

 6'פ ר') , סגרי "1nhm 610 , וגו' גויס סמוכןוחגמח גפ'" , ,"מעיט 6י1ס וגריו רט ססו6 ממפח . נגרירש
 שמושל סטה יס;0יגס: יסכו )6 , סוס מטסגמוסג
 טס6דפ . אנריו מוח ויותר : גגיחו סמו() קמו .בביתו
 לו יצייר ורסיונו מחשבתו : נפש "ות גג) גססמנס)

 ושייר ג5גויו ~שט חרג ס5דס . plnhn1הקרוב
סעו)ומ,ו

 ומלמח ;כרי מעם (tnvo ספיר מטפסי ידע )6נס
 מס-

 עגתו. כתיקון טרפת נתכנו סגו כיון מסרסיו )כ) הכיח כחקנן הססו יסע )rb 6 כי , ככיה1 )מוק)סר6וי
 געדליס סס (enib tSth מסיס סו6 "נקו גמבות כיוחן עם ~nPDiDb נמנות סככ)1ח כי , וירעםוקמר
 סחך ויוחזר : סנרך כפי סמן ססכוח )סנסינ ט,מוהו ע) החנ1ןי סכם )ו טיסים . וינהיגם :בצמור
 סס, יסים 6סר 6) 5יגרי1 )ס;יפ tDSD3 כמוס) ויפדחו , לריסון מן קרוב 'והר מס) תסיף . וכו'אבריו
 wr וב) , סירגס ושין עת כב) סימשן OD מייל וזאטוט ממסנט כפגיע נ;פסן מוט) הו6 ונר , ))כחסרס
 1ע3 , עמו דגקוס ס5מ1עיומ סגוהיו כ) )טיוח , )עסויו ~כלכנו גריו מ6י סונר חיו קרוכ כי , 1Sibגק)
 1סממפנס סזמי,ן עוף יגניס נמלן (DISp כי . מחשבתו מזה ויווסר וכו': ",כריו OID ויותר 6מלק

געל(
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 היפזרי חמישי מאמרספר108
 ד4לש שינצח יתכן לא כן ועל . האטצעיות בסבותיו מושל הוא כי , שירצההענין
 ורוע הצלחה יאמר ולא , פערבי ששרו"נ הנקראת האשקאק"ש בשחוק החזקאת
 בסלחטת יאמר כאשר האשטרו"נ( בסלתמת )ג"6 "האשקאק"ש ובמלהטת אשדשי"רסול
 השטרודל( מלהמת )ג"6 השטרו"ג ומלחסת "האשדשי"ר סבות כי ; נלחמים טלכיםשני

 להתנות שצריך טבעית סבה יירא ולא , תמיד בהנהגתו החכם וינצה כלם,נמצאות
 כסכלות נכנס וההתעלסות , התעלמות מהטת נכרי בעת אלא מקרית, סבה ולאבה

 אך . הנזכרים בדרכים הראשונה הסבה אל מיוחס הכל זה כל ועם . אסרנוכאשר
 אחר אבל , בתוכם השכינה היות ימי כל ישראל בני בחדושי הראשונה, הכונהאל
 ראשונח בכונה האלה החדושים האם , המאמינים בלבות אלא מסופק העניןכן
 שייוחס הטוב אך , פוסקת טענה ואין . מקרים או נלגלים בסבות או האלהיםמן
 וההצלחח והמלחמות והנצוח כמות הגדולים הדברים שכן כל , יתברך אליוהכל

 אסר : לזה והדומהוהחסרון
 16 , סגוח גמטט )טיוח )ו סקר~ג יפסס גמזסיפוחיו נחמיאוצר

 גמהטגת1 ח)1יוה nl~coc גזמן , רג1ס וסורחיו )1גרמוק
 יתהדק הלטס גידיעה1 מי . החזק את החלש :ולגריו
 h'S1 ihc . האשקאקש : הוקם ;ידיטה1 מ' 6הסוס

 מיוזע וט . נמצאות השטרוג הלחמת סבות נ' :61גי')
 נונס ~סו6 , יויסס גידד ס"ג,.ס ס,,גח גידו )ספק'וסר
 טז 16חס ומגין 11דט סג,גד1 סין מס "מ,טיוה :ג1ח)ו

 להתנות שצריך : וכגנת ככל )טח1ק כמגין ניו:נגד
 מ6חר , יונה סכגס 61ה )ו יומן ס6ס הנימר .בה
 בעת אקא : גוס מג61 למקרס טחן hD'e~t , גידוססכ)
 )נו 16 סחגס וט ntwD" Cf~'C );טמיס מלגד . וגו'גכר'
 סכ:)1ת הפה וכוס 011 , נסונן סג1הי1 מערגה )כרוך טסוג)

 . הנזנדים בדרכים : זגייו גהקה מהגן עקהמסהרה
 הראשונה הכוונה אל אך : )מטקס גמי1גר הכח)ט)1הגדרו
 כן אחר אבל : וב כקפוי גס.מן נגר וט נס .וגו'

r1P"רסס "ין י') . וגו' מסופק( D'O) מ;ויסמיס 
 כ) מט)יגיס , היק גטהון נס' סג1טמיס et1'1sS ורק!סמון
 האם : 6מ,קיוח )סגיה ht etc~ln~(o ס' ר11ן ;)פויוס

 כמדופס oh כמסטקיס ססמ1ן יתר ע) מוסג ,ס .החדושים
 pan : וגו' סמ(!,ה מטרגח מנד 16 ר6ם1,ס סג11וסמנד

 : מגיעה ר6,ס קוו 6ע . פוסקתמענה

 יהוההקול
 )כמקין סוס הפס )פ עמס גהוק . וגו' יתכן לאכן וצגי : טופ ועד העלס מסוף 6מח נעסיססלעוף
 סי 3וס, חצוי ענינו ועיקר , טנטגיס סס)ס ע)כוגה1
 הo;ho ~rb 51 כיר כ6מ,עיוח ססג1ח טסגהמ)6
 ולין 0116, "ין כדה הטוו )מסיג ו3הירה1כרס1הו
 סמכות ממו כסתר oh כי יככיבו לסרמגיעהו

 גן Ir~rn . SD1 ,הס,מח )1 )הה סר16יוהס5מ)עייה
 מתי )עורס ינונה )6 הסק6קי נמוק DS'3 מיודעפ!
 כצן המנות גי וט ומנח , ססי6 כיייעס )ו 'סוסט)6

 מס , ססכ 15מר וטין ויחנו תידו סנ)ומ 5)ס)ריייס
i'haיכנר עהה כי הממגיס, 3ין רט1ח כמ)התוה כן 
 btOO המבהמס כנ1הון )עסות ort 6סר מהםמ"הד
1rthnסוכו גיוו !6 סן כי , מונדה 6מ!עיח מגס 

 כיד הנכמון מכוה נמסרו הקו ס1הוק ממיוי 6הזנב, גי . וט' הצלחה יאסר ולא : ססק"קיגכמ)ממת
 % מעיקם מי11ניח סגס מס 61'ן 3ו ))מקהיויט
 לההנות שצריך מבעית סבה יירא ולא :סו)מון
 %מל הטועיה כסרס )ההוות 3,ס י)טרך י6 גי .בה
 גס טסחנס גדרך כעכעיח ססגס חמוע ס)6וגנגס
 כסט ומהגיס 63מרו , כמקריים נמטם,סומע"ס

 ממפ סיחע,ס כחע)מוח מהמח ה,ר1מ כירך ממעט ען היקרס . וכו' בכרי בעת אלא : סט!טס3מ!קיס
 nS(DO 16 )מעכס גימרו וכו'. בסכלות נכנס וההתעלמות : כ'1!6 16 מצך ט) מנומח1 מקוסשוה
 כי , 1מססטו פכע1 מחכ1;ח ע) דכר כ, המפזר יסכרך סו6 כי . וכו' מיוחס הכל ועכ"ז : גהסהנדס
 כעמם 'פר6! הכגי סמההדם'ס ~o'alvn כערן 5מנעיוח, מכוח ג,ו)ח הר5ס1נס סגוגס 6) סב) ח1הס 6ךיע זפ/ הכונה אל אך : וכרס סקדס ס6מ,ע'1ח גסכ1ח ר") . הנזכרים בדרכים : !ו )מוו ומידו הב)ממוז

 אלא : מכיגיסס הסברס והסתמק הטסט מגוץ דרך קמרי . וט' כן אתר אבל : ומעלה כמו,כרכנת,)מה
 יטר% כן פס כוגוח b'o עדיין ס:סחרח מסכינה גי )כס, כקרר נכונס ס6מונהס מלו מון וכו'.בליית
 יטיח( כחרק )ט' ייהדן ור' מנינכן ר' ומהרוקח חצוי סוס ססדגר 1ור6ס . כ"ג בסימן סינף כמו וכו'5ורהי
 ורb3'pv 3 ור' וטמוא) רג ק"מ' 'וחגן וכר' , קיסרך) תו) 5'ן 5מר 'והגן ור' )'סר") srn ים 5מר מג'וקיר'
 גנדק. סדין טוסקח הוקם עעגס !נו סכין . פוסקת n~pe ואין : מעומס מס טסוסר וכמו 'tPOS 3רנהמן
 )טפוס )מהעקט סונמ מקוס 5עט"ג , )יסרק! Srn ס6ין מוגימיס מעסיס דטכח כהרץ ס' סס טיוחועם

 (ow1 מדגרותיו hP גי )נכר  סוג , זה ע) מתחיה ר6יס )גו סליו ס,~ח עם . 1ט' הטוב אך :עק)ק)והיו
 !פפפ כסיס של לשנו טיסי רסיסיו  3י% ל% %1ס י3ל! . לפקרס %י D)Dn %ל ל% , יסתרך ס3ה-% %יסכל

 ג1 כ! , יוגש  %ין כרס ובגסת-ס , נפורם גמספייס לי וחונת כרטוס o)nb יי ,  כפפיזר 3Sb Sbסירהי
 : וסיס 5יס כראפ לספס1ח olw סי ילכו,סד

י-כשקיהה
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 109 נההכווי חמישימאמרספר

 המפרחתימת
 האלהים דיני איכות ועל , סובה עליו החקירה לו והדומה זה החבר אמרכא

 אבות עון פוקד מן , השלום עליו הנביא שתלאם במה ותלותםבעבדיו
 , ועונש עונש עם ועון עון ושקול , לאוהביו לאלפים חמד ועושה  לשונאיו בניםעל
 שאין ומה בתשובה אותו שמשיבין ומה , רבותינו ובדברי במקרא שבאסמה

 דרך ועל , והנסיון הבחינה דרך על הצרות מן שיבא ומה , התשובה ותנאי ,משיבין
 בעולם התמורה דרך ועל הזה, בעולם התטורה ררך ועל שקדם, מעוןחפרעון

 יוסרהקול
 סיו0ס 3ע3י . ומ' מוכה עליו והחקירהכ42פ

 btblollten מדרוסי ג6 סירסדר1ט'
 , י.מ5מר מר" )3קפהו 3ס )ד3להסוקרך

~l)DJS יס5רי  יהירך  כמדו כעכס נונע'ס כ)ח' ג"גמיוחס , 
 הר5ס1ן הע"ס 6) ניגריו יניע וכלפר כח"כוכ6מר1
 ומס . וכו' ממס יגד! המדוה תן גו פסחהייגוומס
 עם סיגכן רשי , כהס טונה סהמקירס כסוח6מר
thmoכקו סימן סוף כסי סההנס p)D3 סקרכנ1ת , 
 נס סי0הכס מנשי סקס קנו) טקנ)ה ומי53מרו
 מי 5ך , ומקר כה טסחמגס ממי מעוטה ה61 ,גטג)ו
 טוב , הממקל 5) ססי6 הע)יו:ס מהמדרגהחנטה
b'il'Gגרשם סדנריס ונטם . וא' מהכמס מ1)6י נהם 
 טורס הקנ!כ 6ין כי , )6מל סמקך כסס הנסהמקמר
 יותר ההקירם ה)3 רוע עס 36) , הטוב ה)3 עס")6

 . בעבדיו האלהים דיני איכפת ועלמוכס:
 מן )ע1נ הן 3עג7ע )יקו מטוטי כועהניליטר
 טקט ט)כו )מי ורזוי "מס זין סכ) כי ,שמוסן
 : ויימרס נפקס קיוי מפן דורי ימ61 עזטימק,ר
 כניס, ען 5טח עת חרס )מס )כעס . וכו'זתלוחם

 )אתפיס מסו גטסונ! מרוכס, מוכס מרס )עניןוק
 ניקו 5מח י' פטפיי  פל הסג)יס סיטקיטו רבי ,זפ'
 rbnt(' פנס כי נסגיר . תו' ועון עון ושקול :ימיו
 ויעגלו מעון כנגד סל6וי סכומי )סקו! ס' כירמטפס

הבא
 נחמדאוצר

 גסימן סוגר סטויניס כ) סם . לו והרוסה זהכא
 : "ט גסי' גלגל . מובה עלץ החקורה :ט;7ס

 גטקס ס,ו,קים עוימ . בעבדיו אלהים דיני איכותועל
 וטוכ רסס )ו וסט ,ריק ס;מ,6 וממס , סר:טיס וגן ,ס,ס
 מסס סוגים סה)ס נמס )הפחס ס,רין . 1ג1' ותלותם :)1

 1ד'ק ר(') 61מר1 , וגו' קנוח עון סוקר במר טיסיג'נ1
 ראפ , רצע גן ,דיק )! ורע ,דיק , 11'ק גן ,י'ק )ווט1ג
 : ע'ג , רסט גן רפט )ו ורט רגע , 71יק נן רטט )ווטת

 גערן . 1ג1' בתשובה שמשינין ומה : עון סג;)סעו;ס חומי )סקו) ט~גס סמקירס וט ט) ר') . ועון עון~שקול
 גהרך גפ'סגרו

 די1מ"
 , פורס ר'י מסיס נסרס הפקי טפס

 : סחסוגס מסער פ'ט ס)גגוח ה1גק גע) ט1גרובפוחס
 גן'ס כ)גגוח הונח גט, גן נס נגרס . התשונהותנאי
 : )אדיק 5;י!ו . הצרות טן שיבא וטה : סחס1גסמנטר
 וגגה , יגחן ,ויק ס' ;מ'ם . והנס.ון הבחינה דרךעל
 ,7קס )סר16ח וט1יוו . טקדס גכימן סוכרן טין מהגרוגר
 שקדם טעון הפרעון ררך ועל : 5דס )ג,י וסנףכסדיק
 , יטוכס כבן ,זיק מן ;מ'ס סוס גקו)ס ערסו )1 סרטוגו'.
 מגמהו סג) מלהר ס,זיק גי , )רגע וגסתן , סוס גטו!סר')
פהמיד וגלחי סג)ס ננטר ס,;רע )1 נדו) הסד , סג6 כטקס5)

 סה1"
 ומחמ"ד כאייס 1סט~;ט מטר טל סוס, געו)ס

 , נזפך וגרכע . )עוס'ג טוסו נעגור וכגו) ממוייגהסיס
 נן סט1ס'ג ועימ1ח מן יוחי כטוסת גהטו1גי מגומרמקמר
 )1 מבס . געוס'( )1 יסיט ס),ס יק סעוס'נ עו;ס )1יערג

סקג'ס
 סרמג"ס );ו כי"ר וככר . S~rn כרכלי ומ3ו6ל גמקר5 טכחונ ממה כסס וכעוויים 163סרוה וט SDמפוחו
 סג0וכ ד3ר העטם )6 מ!ומ כי , מסוה טן סגרן מהן יזיע 6הה סקי קמרו ע) פ"nub 3 )מפכחכמירוסו
 וחייי , מתן סמעפ מסוגד מהן "מח כ! פ)ספורט

 ממיס גירי ומיחס מגלח ק1הס וע) ממיחס קלחן ט,
 DIJ~1D מ' והס , ממנו למטס מהם ומה נדון ויסורס oon מה גסס חעסס )6 מוח טענטי וייעו1 ,ומסקות
 חסן 6מח כ) סכר הה53ר !5 טטס מאוח 36! , וקיוחו ספון מומר נדע סמדרגוח ומשו קמרו עד ,זן'
 6) סע1נט 'מס סייח יע) , s(l(m 6וד1חס ט) דגר סע הבגס 31ס!גוה . ע"כ , וכו' סם"י 15) סי6פס

n)woרגע כמו סס"1כה מדוס ממט"ח עמי כס עון וינד) י'( )בכה המקון 6מר , החטה 5ן ההט6 כימם 
 ממט"ח 1D(O נוד) ע) סעיד , )6ידס ססמחיס 1ריהס ע"י כ1רחס )יסרי) ט6ירע חס כי , יייס כס הקו1)6
 מהס1נס a~Vo )סוס 1דקס כי , חט6ח סדוס וט! טון, (ennih קר6 גן ועץ וכו', רגע כנני ססס1גססדוס
 סרמ3"ס 3זגרי נגע " כ) . וכו' אותו שכשיבין ופה : ")ו גערך כטננ,ח )כ17ס נעטו וויו:וה ,שר6)
 IOD 6הח OalD01 נדו) עון מסס 6ר3עס , כחטו3ס 6ח P)tpn דכריס ג"ד כלמרו פ"ד חט1כהכלמכוה
 מקמרו וסיס כק1זממ שמרו . וט' הבחינה דרך על וכו': חסונם ,ע"ה כידו ממסיק הקג"ס6'ן

 הג" עכ71חומן )הוניל נכון ע) "נרהס "ח נסהוס36היס
 וע"ר וט': ט1נחו מכח or )היות הטע), 6)

 למדוד יתכרך סוכו מדרכי כי )1 קדט 5סר כעון מעין סעוגס היוח 3נהיגח כנון . שקדם מעוןהפרעון
 )חקן )ט 5) יטיח ו6ח כי , מזם כננו מרס מעטסו ncth כסי עוט חסומי עטיו טיכי6 מי ע) חסז1גיר כי ר") , גמעסה1 )"ים הטקס 5הה כי הסי ה' וכך סכהוכ למר וט ע) וכיקרו במו ן מזה כפדמדה
 כבמליץ )ו )הסיס שט כק01 3עוס"ו כעס ע"ע ~btan . הזה בעלם בבסורה ררך ועל :פווה!

מוכס
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 הכךזרי חמישימאמרסטך110
 זכות בעבור או , שקדם לזכות המוכות מן שיבא וטה , אבות עזן בעבור או ,הבא
 )נ"6 עסוקה "שדעתם סמה וזולתם האלה הפנים והמזג , ונסיון לבחינה אואבות,
 . לו וטוב רשע לו ורע כצדיק הסבות, ברוב בחקירה שיגלה ואפשר עמוק(שביאורו

 האדם ויודה , יתברך וצדקו האלהים דעת אל הענין בו ימסר נגלה שאיננוזמה
 העצם אל בדבריו יגיע וכאשר . הנסתרות שכן כל הנגלות האלה בסבותבסכלותו
 בהיר אור טסך כעדם ורואה טחם יבדל , המדות טן בו שהתחייבו ומההראשו;
 לא , ודעתנו ראותנו קוצר( )ג"6 "קצרת בעבור השינו ממנו וימנע , הראותפנצח
 הרואות בעלי אצל ביותר מפורסם וננלה בהיר הוא כי , והחמרו הסתרובעבור

 נחסדאוצר
 (OStP )ו טמוייס מעליו וטפט גטוס'1 מוסיו סגרשקג'ס
 , ו'( )יסייג גר6(1 דרש )הת )ו(ס )סטיג וגמ'ט ,שנ6
 מלק )ו 6ין eSI'(1 סמחיס גההיית סגריר י') מכמינו קמיווגן

 ננו וט , סוס גטו)ס מהמורס דון ע) ט5מי ונסנטוס'ג,
 גט1)ס סחמ1רס ירן וט) , סוס (eSID סווג "מקג)יתדיק
 סכרו i)h'r סוס (o~lP סכיו ימ;ג) סולע נגז 1ס ,נג6

)*otu~, ק) )גו:6'1 ומלס פסוק ט) 16וק)1ס טחרנס ימו 
 טגד'ן ז5',1ן וכוון )(161ס' cnl(o , 11') )ס6ג'ד1סוט

 וסנס'ון tn~o(c 51ה . ונסיון לבחינה או : 1ס )פי'נסתרס גגי 1ג1'. שקדם לזכות : גע1כ'1 ,ר:ט'ס סמג'ע סע1גי') הטובות. מן שבוא ומה ענ'): , )15גד'סון גה"כ1ןקרמוס'
 ס,ז'ק משי (ס;ג'ס ס,ן'ק ,גז יגר וכמטקס , סר(ט ונד'דגר
 5יוג. וגט,ין גחומח1, ט1מד 6ין 6דס )גו' ,דקו )סר16חגטוס'1
 טוסי n(oD טס;ג'ס גסוס'D'gC1~ 1 עוגה ונד )ומר רקסוגלן

 , מזח D'ellnl לימנן הסיי1הס cSe~ ספו(טיסממרמית
 , ס' מסגודה )כור ממסריט סממ1ן קג1ן סממנים.וקמר
 כOtltJD~ 1(6 ,סעמין ו') . האלה הפנים והמוג :י' סקדמס סנטחון מסטר ג' נטרק ס)גגוה הוגת געו (גהנדגמו
 ט5ר . וסולתם : מגוג יין מסון , 1ס,ג1ן סר15י סג1,חספ)

 . עמוק שב'אורו סטה : טקיס " נסיק סוכלסמלייות
 ורע כצריק הסבות כרוב : ,סטיגס 116ט' ג"כ) גם5'1
 סגה'1ס ררן ט) טכיס )י) וינכס ססג1ה "'גריו 8;טי .ינו'

 16 , )רטע :קרס ס1י1ס 16 , )ס,דיק טקזס מעוןשימג)ס
 גט1כ'1 ט1נה1 סקג'ס יגוני וט (5מר )נדיק סטיוןטי"נ)כ
 וכו'. אלהים רעת אל : )וט וגוומס 6י1ג טוין טסיםיגמו
 בדבריו 'ג'ע וכאשר : וסמח"ט סטיק 'פות )6שנוי6'
 (ג) 1ימ,6 )כגס מסגם גסמקיין . 1ג1' הראשון עצםאל

 . הנורות מן בו שהתחייבו וטה : יח' ס6) התטפסססג1ה
 יסוג . ano יבדל : מט)ס גג) יהגין מגונתו ג1ייח6ין

 : חמ61 6),ס סה;ו י'6( )6יוג סכה1נ טימר וכמו ,"מוניו
 ימו ט)י1 )הער 6'6 . הראות טנצח בהיר אורטסך
h'hnוק וט סמן 1ג1ן6, , גגגורחס גיסיך גטמט )סג'ע 
 סהקיי'ה מכנס ממרו המוט גן , ר5וח1ו הקייהמחמה

עמוקות
 סו6 . הראשון העצם אל : סכרור nnbo ע)גסס

הנבואיות
 יהודהקול

 ל טסוסיף סיוג כענין , כ"כ מעולו יחירססוכם
 . אבות עון בעבור או : )מטנס )1 6סר כ)6ח
 כטסם ממיס הנגיס 6כ1ח כעזן ס5מ,") מסכגון

 ס6מל ומס . אבות זכות בעבור או :קטנים
 )"רש לפטר , י15ככי1 )בטיט הסד וערס)מטס
 , יהכרך סמו קדוטה ע) נטסס המוסרים IDntbע)

 כ6ן הוסיף גן ע) יחרו, ט' סרמכ"ן בו טכהככדלך
 עקמים הי6 כגס טכסיס וכש כ) ר") , 5טתופח
 ססוכ יחן ה' נס גי . ונסיון לבכינה או :)כניס
 וס )חכ)יח nt1So מכילה ס,כר גסו , ווסיון)נמינס
 טה)) הממונה (OO 6מר ס' ו") אמרס ונעין ,שמו
 6ת ממייג הרסוס גן ולעור סענייס 5חמה'יכ

 ר") . וכו' האלה הפנים והמזג :סעסיריס
 וסרככחס סקו מטויס סמ,ג ע) ג"כ כנגסטהמקירס

 be15 הגיס סיס מחס יחמנו )העמיס גי , יהדנס
 ךכר מסר )'וע המ,גמס ע) 'רוס 6ו . כעגמו6הך
 סססקוס נדהמה מהכסחו ע) )'טכו מסס 6הדככ)

 סטה וזולתם : פרייו ע) הדכר וסכמדחהמהרנס1ח
 טעם ר", . וכו' שיגלה ואפשר עסוקהשרעתם
 קנונו עניוו טיג)ס בו לסר , סמוק כי16רוסייח

 5)ס גרמו חקירהוו כמ כי , הסנ1ח כרוכ3הקירס
 ט)6 מה 'ט1כ., )ג)) הניעו עד וכס כס יזךסמך
 כקמלו , יתכרך הר6ט1ן המס ע) גהקירס (סיהבן
 6ן כדבריו D'Y וגנוסר כו6הר

~iDO 
 ומס הריסון

 ורע  בורין  פיס: יליל  יפדופ  פן  בופכספיינו
 63מרו היסס טרמו סיכריס מן 6מד ומ . וכו'לו

 שאינפ ופה וכו': עמוקם טדעהס ממסוו1)חס
 6) סונ)ס מן ירדוף ,זק הדק . וכו'נגלה

~OSDJO , 
 : הר5טונס כסקזמס nmipn כפסל הפ1נ דברוככ)
 מנס וישר טיסכיס . וגו' בהכשתו הארםויודה

יסתרס
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 1 " נו הטוי חמישי מאמרספר

 שנבעו אמההו מהכרת והכליתם . ראיה הבאת אל בו( )ג"6 םשיצפרכוהנבואיות
 , הטבעים מן מאומה( סבה בו שאין )ג"6 דבר סבה היתה שלא "טהבפבעיות
 המציקיך ככה נאלינו"ס אמר כאשר , אלהי כה אבל נשמי בלתי כח אלניחסהו
 אלהי, לענין אבל , המזנ מחמת שאיננו ורואה , הכחות שאר על יתרון לו%ישים

ובאותות
 נחמדאוצר יהורהקול

 וקש ססו6 שמר . ראיה הבאת אל משוצפרבו ן ntpinu פהכרת וכמכליתנו : וכו' דכריס רולסשמחרס
 ס*% מי . אמחחו מהברת ותכליתנו : ממס יגולםגטין נס )סחיר (olnllfi ut~b דרכים סני . גףאטתתו
 בפבעיות שנכיר : סרומ,'וח מן )סער יט) 6יפנגע ע3 ימרו פ' הר36"ע וכל 6טר והם , הטר56ממח
 ס,ופמ גס נמו 3טגפ גמ~ס ויוכנס מג'מוס ט"ו .1ג1 ס' מעטם ט'וכר כקמרו , 19Sb 0' %6'שלוק

 %ם%טו:"% :(ht,oliont1)tte" גבן י ש' nDDi' :נצב ביב2%'צה4
ין) ומכתי סמרו עז , וכו' ס' 6ח סמטכי5 עעטן

SbDDpס' מ תגחיסיס פינס blo סתיס עוטם )3ךו 
 כמטר"ש ומופחים 16חוח עמס 0' ומנס . ובמליח לקטים כב' חמיי עוטם ה61 ה' כ' 6ומריס הס רק ,י%ן
 6טר והוסיף , שכי )מטכי) הנכיר והנס )6מר דבליו ומחס , ועי' (otoib )הס )ה'וח 9obt~mn oanי

 וכנגד , וגו' 3פ3עיוח טנכיר 6מר 0ל6טון הדלך כנגד וסגה . ע"כ , מסכי) וסנינו המסכי) טיכין ,ס,ג6תיך
 כ"ס סימן כרביעי סוכל ו6יכיוחיסס סיסו7יח 5רכעח סה0 , ה6רגעס העגעיס )סכה שינו )יימסיפטר ט6י מס ר") . וגו' מה בפבעיות שנכיר : וכו' הע1תיס עין גהטוך othl1 ט6נמ:ו וכצוחוח 6מרהסני
 כס 6) )יימסו עכ"ט ננסרך כמנס כי , )פויחו ס3ה יפיס טההמוגוחס וקומר , י' סימן הגס גמ6מלגס
 וישים : ה,רע 3ח~ך הטוגן . המצייר בכח : ית' סכולכן 6ח מרחוק יכיפ nub כן וע"י , וכו' נחמישחי
 ופ מממחו יוגרו רגיס ך3ריס כי , ט~נומ וחמו:וח 6יכריס כסיור ע:יע b!bS הו6 ימרתו .' וגו' יתרוןלו
 תריסיו sib גס כן וע) , סמיקיס מחדתם גתדרנח הא וכקינו , גסתן סמ!וף נעיר )טיוחו 3סס 6מרענין
 נחגתן הו6 טס טכורע הוה הכמ כן . חכ)יחס נמר עד הזכריה ומטקס (ost סו6 האסי הכהישטר כי , הדמיון דרך ע) eib כמ ih(o יקרי 6מגס , הסה) ,דוגמה stib וגם 6)0י כמ כטס יכונס רס"לון'

 כצחי הטכ) כקטר כי , הטב) iSDtD nDJIIS כמ ג"כ הדמיון כדרך 16)ס ויקרנן , טעו)חו 'סריס ופסישחר
'DWמהדתס נק( שרע )טיוח גי תוגכ), כ)י ע"י הנור יטע) )6 ה,ה הכח כן נטמי, כצי 'יי ע) פעו)חו 

 הכחוח תיחר י3ד) Of5 הן , 60 ה"מ יחע) ממנקיו 6מד ג) l(nivinh ורע סו6 מתנו הצק וב)סמ)קיס
 ,ס ע) דכרגו וככר . מונך) טרפי o(p ע"י טוע) קיננו גכמ נ76לי גו)) לניוחו כי , לכורע המנייר ככמין ק"ן תה , סמוטיס )יהר וכן , העינים נמי וסר6!ח , Vbn ע"י סעו)חו יגמור מטמע כמ הגס כי ,סנשס,וח
 53מרו פ"נ מ"ג מגממותיו מסטר כממיסי הר)כ"נ דברי מס וכך . ממס יעויין , הלניח כהקדמה .גקודמח
 מהכמוס ott~ine הרו"8יס onth יכנו 6סר והס , סתסויס הכמוח tSb יולדנו הענין or)1 , רט"ך ן'.גסס

 61'3ר'ס מוגכ)'ס 3כ)'ס 'סעדו טהס )פ' המעס' הסג) פע) 'סעדו סאו ,fir , ס3ע"מ 4נוטוח 5טרי,פכע'וח
 ס"מ וט ob 'וכע אני ויאר ג)ינוס יסטק orlt , מיומך כלכר ,פע) )6 סוס התצייר הגח "מנס .וזיומדיס
 יגדף ולס , הטמיתייס 3נרמיס נענרח הגבס סחהיס מס )דמיון בו נעצר סו6 36) , מיסויי כחוססיס blon סנטם כמו , גו נורה סהו6 1 )6 כורע 6סר כמום 6)6 יטע) )bw 6 6כ) , )6 06 סגורכן.סו6

 ע) למס) וט )קם החכר וסנס . א"כ , וכו' )פכעיוח bS ה5)היוח הההקלה Sb יייחסהו סגם or"ריספו
 npnb סגרת 6) טג):1 ימימה ומוס , נטמי ג)חי דבר מניטוח 6, טוחנו טייסיר מס כט3עיוח סוחחנודגל
 ססי)וסוטיס ק"מ )דעה כי , י' סימן סוכר ספ)6יס כעיין . הפוג פחסת וט.איננו ולמר . יתכרךאגורף
 סמחיימסיס ייר)ג"ג ט) מציו )6 טמע ולניס . 6,סיוח פרוח 5) נריכיס b'(D ג)כד מוגתס וע3עיהסכמוחס
 הנמת מענין המקוס or1 חקירתנו טסיחס מעכור , פ"6 מ"י ממנו כממיסי כקמרו , ת)ממ~חיו מסטר04

 ה"מז הוד . מס3י16ר 1דדיס סני סמקירס כלה והיו )נו, ס6פטר מס )פי ה61, ותם :תנ6 סו6 06תנגד)
 זולם , כטס המכרטיס טה3יפ מס !פי מחס 3ע!י רס"ר טסחג6ר כמו , ככ16 5טר נחק סלעני סוית719
 מענין סימנך תה מנד הו6 הסני ומנך . 0סכע ס6הר )תם כפירוסו מדבריו טירקה תה )פי רס"ל36ן

 טידיעחפ מ3ו6ר ~הים , המבע טימר וגתה כדמע פסטל טסחג6ר כתו , 0טמיימי0 וארמיס 6טלסחמעס
 מרמקס פ"0 )סי הממימייך גנרתיס ):ו "סר תסידיעס מיקס 'והר הי6 3ג5ן %ר ופט כפיי ססויסגאו
 06 , נגסן 6סר ה:טט )גערי 0נמ61ח תההויס ממקירה ו6ח החח)ח שטיס רצוי הגה , וכתקוס (oivממפ
 נת61 טס טיסים התגסיהויי3

 )גדי
 6כן סיריוס כמו , or מתנם יהוייכ )6 16 ההויס, (pbr הסוע) 610

 361ולר h)g ון' א3וגכל הממפעם ספוח 6ח ותפ"ס המקיטס 3ז5ח סקודתיס דעות סס וסוכיר ובו/רמ"ד
swסיחיו , ol)c טכ), 610 ההויות !6!ו הטוע) היזח עי הסכמהס תה6ימיס btot SDD' 6והס ob נעלמו 
 תהלי!וסוסיס רמ"ד ן' טכגין מס פ! עמנו ישר וטס , וכו' סתה0וס נסומר ממנו יסודרו כמוח נרתעהו6ס

ס:(גריס
. --
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 חמישימאמהממר119
הכוח-  ובריאות המנחגים ושמי העצמים עין מפוך( %'6 "בהפוך רואים שאנמנוובאותות

נטצשות
 יוזההקול נחמרשוצר

 מקד )6. מרקס לס"ד ן' הנין ומנס , כרמלושנכריס טט01 סוים . העצטים עיד : ססגע מכמת ם) גם שיגלע
 51%0 משע) חוס דטחיסס נכח) טסען ממסwbinn טרעס מיום סמני.ג'ס וטנוי מרולס ע" מרס מי מחיקתכמו
 הגנרל הטועי זה 6) שגס מיוהסח 6ינס הקלס)קכעpex  היליטו וקוקס ההויה, נסוף )מחהוס הטלםיחן כפעס . נטצאות וכרישת : גמרגר טסו nm~hoו60ר
 הטען הסכ) כי o'JDOn משהו 6מד גמקוס כי , חוייס כמקותוח גדכריו קלוף סמ61 מס כסי לניס)ט)טח מוסרגי 6ח והה)יף יס"ד 1' ועח מס וסמך . המניח נהקדתה כ' סימן )מעלה כמוכר וכו' ידעפ6%
 סו6 6כ) סכ) קינו ההוים tShS טהמהוה )ו מ61 6מר וכמקוס , גטט וכעלי 6סר ההויוח )6)ו הטוע)סו6
 סמור ט והים הממר כמהוכן כי , נכן) הו6 הנטטיי הכס לוחו ורשהוה , המחהוס כורע )הו6( נססייכה

 כוס רט"1 ן' וירנה , O'D1rJ הגטטי' הכמ וס מנכד) סכם מ,ה יוססע סטמימייס הגרמים כ6מנעוחממסוער
 ס!6 השע) הסס) b"ba o*ofn ג,ה ויכלר , הגוע) הסב) הו6 סנטסיי סכם 6ה ממגאה טיהיהר.מ6מר
 הספימיי0 יגרמיס המומר הכינו )ob 6 טעו)חו )עטומ יוכ) )6 טהו6 )שי הגמנ15ח, )כ) הריטונההסכה
 סההמדס 16)1 הויכ הסיו)6ניח הלרה כי , סב) טסנו סכן כ) נכד) 6ינמ וסהו6 , הטתימייסוהנרמי0 הזר* מבע) בו מחילת והוך כורע הו6 המהוה הכמ טוס 6מר כמקוס )ו מנ6 6סר נ6 הם)'סי ועד .וט'

 ר.טג)'ות טהכמיח קטי , )ביו evho 3הוימ 06 כי גגד)ח %רם הסויות נ6פ יכניס 63 ו),ה , היו)6ניחמגורס
 טיט מס וכל , הסגי טרקו יז sp 6טל ,ה 6מיוו ינ6 וקמר . וט' מה כחנים (Stg: מעורגות כלחימס

 5ש 3יגריס0 טמ61 מה )סי טמס0 )ה,רימ ורם סמו ויקרץ , הנ,גרי0 משו זעת כדעת ההרקוחמלנוסני
 06 כסעפחיסס )מקור lSSn הןעוח pDJ( "והנח הי6 והנה הטהיטי כטרק ידו כמסיג ויהי , דכריהסככמ
 6חר SDJY, n11tDO סלן סני ע) סרן יתרון טס כי , סרן סמו ,b~pt , יהסוכו כלסר 6מהי מיוכ מה0מיוכ
 ר,רכיעי P.?.?3 )זחו בעה ויהי , )נד) (DID( ההויה nbr העלה ס)6 , )ו ג:מ61 רט"ד ן' דעס לקיוטסוגלו
 סיויס, %ליו ססעלפ לירל יטל  טיכשן  לזיינו נבסוו ספסייפ רפס וסנה , tnSD מזעת 11 מקירההסלמת
 ,  לשפר סירק  בסין  גפנפסו  ינמסימ , ולרמתי לשרבי  oan חרשיו שפר  סייפו ע! ספשפר להסחיב, ידיימן
 bStr שפיפי  כייחס וסט ככעכי הינ'רס 'SPb וטס61 )נין ה61 נשח הכען )הויה טהט1ען החכירוככסן
 כ:פ1"  סיפוריסמים

 מכבר כשפרו ס"1 יייכר  ימסרי ברשסין ים סל  רירית 4 קרפו גבר  וע'. בהפיס
 עמר 3ססס טססגיר פסיוסביר

~DOn סכככן  חיים בעלי  'p'D 6סר ייוש סב!( מיש ובבפ"ס  כלפתיט  
 סריס tntb~ptt מפיל,  ויי" שלסי כס ~elo לו ויפר  יספימיימ,  פסגרפיס  o niiblo(rb הטי)וסוףיקרקש

 ו6יפ , הה)קיס מהדחס הו6 כי הנטט כנהיגת כורע די  6ין כי ויה סשיסל, סטכ!  ס%מרתיספישילוסוסים
 בספר  סיסכשר כמו , ה6מר1ן המנון מנחר blo כי וגס , נטטי כס בו טיסיה )ומר טנ1כ) חט מכע)מקק
 גסס לנפל שסר  כפיצי  סרוס של פס  (Otib פסיפס מס  סוס יוק  גירע סירים סמסטר פס  ופילס .יע"ס

 וטלל מטפס ג'ין  3ופלפוס סספש%ם  פיגרייס ~Dbl ט"יס פ יליר ל3ר ססשפר  ספר יה ,ספסיוס
 ההכמס nhr3 ויכר5ס ה6יכריס יגייר מנייר כמ בו טיהיה גו 'חגן )6 6כ) , ה"י,וסוף סוכר כמוסכוכגיס,
 )or~ 06 6 ההנס מן otolc יתכן )6 וט כי , oD~nb ע) לוחה )הטינ ה6ווטי1ח הדעוה נ)16 6טרסגפ)6ה
 04 כי וזפ פ!ייגי, לגו טגפסס  ביס  uhina פס ליי סטי4מיף סוכר כפו יכ!, bw שלסי כפ  גויהמכר
 נ"ב  )פלינו וכבר  ססלקיס. פסרספ סי% "3ל גליי רבר DNO  שין כי כ4, מולם טקסס פס יפפיסיס
 6סל רנטגן מן טהמ)ק ~San . מדרג1חיה0 ע) הנכריס ימם6ר ba יקם 5(sp ירשסיי פסנתר )שטב3פ! במלעיסי o~lcnn  ופ:שיס  השיריק כי חס פטייסס, לי ייופס ללי  טייס משיגריס  מן סיפסס פסכוסס
 וכהיוה , 3וה מכוץ )הס 6סר הכסו) כוי וסקר והכבד ה)כ כ6מנעוח יחחדס הסיוון מןיחמזט

~t)po 
 מהה6כריסן מס חקק  06 כי ידרש לש ישפ בכפל שמר יסלם ילי, נייחס  נכלל% סשינריס יברש פכי פוסרשיי  גן*

 מגער הו6 הוה , כג)' שחו יעטה ג"כונס
~fa 

 מחיימה ד3ר כסט ((SP יעטה 6סר הכמ וקח הו6 הכמ
 סמג"ד הכמ וט טיהיס סנ6מר 91DD , b~hl )6ין ממנו )ע)ה יוחר 1טה61 ,  הטנעייס סכלים  לשילפוח6ה
  6סר  no 'PIDn(o 6ן מה החיימסוח מחיימס מס מוס ה61 הולע מכע) כו טיהיה תה 161)0 שמרועז  4פ'* סכע1מו )מה זומה 06 כי טיחן )n , 6"51 1(biD הכמ זה כמו ורע ככע) 6ין כי , ורע "SD3כורע
 י04 ,  ביבפיוס טיסביר יפו OD בשופן לגטט  כלי הום יכל , גשם שינוו  olnon  פפ%ר bwl ,  סורפשגע)
 בבס04 נפגין h)te(' מכלי מפולסי יפסס ל% סרו% לפי פכל, hlo שלפי כמ  ילפרך סבסילרס מבושר,סול

O"aD)~,דכאי גונח הגנח מ1, 6) הכגהך )הכסיר )פויך )הוינ רקחה עיני 6)ה כל שם פ"ג.  יכיי!שוייס (מכרס ((9 הכמ 16)ו פיוח עם , חומס ע1ס עbo ה,ס )Dtbn D~r) 6סינ6 כתו עותו יתכרך הגורף הו , 
 olpa גפך "פרי כ"י  זס 6מר . וט' ובאותות : ר.ל6ימ כקטר ר.ל)לג )ו הניב 6סר השוע) ר,סכ))6

 וכקך  סנפיס יוסר  ובפגים לן  oa  3שיסיס כי ליסר ו3ש וכי', נסנפיוס סגכיר %פססו פפכרסססיליסגי

~DB*
 עאוק י") , ד%צמים עין בהפוך רואים ששגרנו וש , סמ4הכ גס1סס סנרפ  כמו יס' מפרש

גזנויס
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 מואו ע"י שנעשה מה בין ההפרש חיי קודמת. תחבשה מנלי היו לאשפיאות
 פוצאים היו עליהם מחפשים היו אם אשר , בלמיהם החרמומים שעשו מהונין

 יאבדו. פקודתם בעת תעתועים טעשה המה הבל ירמיה שאמר כמו ,התחבולה
 עליו תחפש אשר כל משה ע"י והנעשה . לאפם יהיו עליהם ותחפש תפקדם אםושל

 ספק נלי שם יש כי נאמר הזאת המדרנה אל ימע וכאשר , הנבך כזהבהטצאהו
 נכוץ כן אם , עליו מחקור נלאות ודעותינו הנשמיים, כלל טנהינ נשמי שאינסענין

 חסרע זה היה אמרגנו משינים היינו אלו כי , עצמו מספר ונעמוד יתברךבפעליו
 אך , סדרנות אל האלהי העולם מחלקים אשר הפילופופים לדברי נשגיח ואל ,בו
 מנהינ אלוה אם כי ואין , מההנשמה שנפרד מאחר , אלהית מדרגה אצלנוכלם

 ובתעעוח( )י6 "תטעות בחינתם דאלהים, להרבות הפילוסזפים הביא ואשרומשטיים,
 אלת סבה טהם תנועה לכל כי וראו , מארבעים יותר אל והניעום מפרום ,מפלנלים
.ש חיש הכרחיות לא חפציות ההם התטעות כי העיון להם והוציא ן המהרתמכה
 למרו ע) מ סימן כלכיעי u55b כמכותר ,ושכליס
 תמרו כעין ,ס ורירי . וט' כעימסס 7כריס 6גילולס
 )מס סוסך 6סר י0ר6) כגי ומופחי 1' סיפן5פע)ס
 מן נסס סגכר6 ופס סס!סן מס סענמיס עידוק

 ידי על שנעשה פה בין ההפרש חוי :מטיוח
 )6 מלסר מקס סימן כריסון כקמרו . וט'סשה
 ומענין ר,מווייף סיכר כמו 0סס מפני , נמהקריעמרו
 סמווקק כוסכסקוסי

 טוי
 נבחן כן אם : !מוסיף

 , רכ!מ פעמש מסקסיו סור! כלסל , מ6דמסו), כסי "ך , סוכרט סדרכיס פקני כ"ש . וט'בפעליו
 Pb1 יכקטו Sb כקמרו , מ טימן כרכיבי!כסרט
 כדבריו נס . וט' כן ויקכ)וגי טמסס tbinonג7ו)ס
 כקטר , טטפתו )יסרם) כמר 1! למונס דרךסכ"'ס
 , ועניתו פגיך אסי 6ח דע למרו כנתפר סוסמסססיו
oaס סיס כי בו. חסרון זה היה : יסגור, SD 
 וכין  WDIDS מזח כין ימס סמSD, 61 ככרס טיוחוכב'
 ומן סוס סכישר מן ויחמס יחרומס )עצוממט

~ntvo
 הפילוסופים לדברי נשניח ואל : 13

מבעיות
 בחמדאוצר

 פפחש וחוסר . נקי כזהנ : וסמן סג6ר 15 למסמוסע
 כ!" 6ס עזיו !משמין6וט

 יגיש וכאשר : י!הי גסה
 סו5 שר  ספשמר  ס6) רץ , ניפי  ס5יוו טמן .הנפרש-

~osl ספר גנו יכוסס  5'ןעימו. סגצ* מעמור : יסגוך נפעולוסיו  פיסטור  06 גוסיהיר גווי וסטיר . ייי' בן אס : מנטולם ספר9'ס כלמנסיג( OiP" !ז8 הית : מ6!מס כגזי 
 ובך כוגי6ימ, !קומט סגורך סס!6 מבי . בוחסרק
 מודנחו. אל : סמ,י*ס ג% מנסיג יחגון סס!6 סגהגמס לשי ,ס . !ט' נשגט, ואל : טרקו טין סוגרך מיניןימגן
 5ף נפרק שינג'ס וגרס וט"ו), גבס fi1JIQD מסרמינוס
 ססה8 שא , גס)ש!'פ סכונה סוס)מס גטרס !מיעט6ריסע! ספי סקדמומס עד יני ,ס . הגלגלים תנועתQns~na י סק) מוסינ 6מי % . אלוה אם כי ואין : ממדעמספר
onhג)נ)אפע  6רגגףס  סיט )ס6פין סג)ג)יס י) סס;וטוס טוי 

 וש כסס וסלאן ננג)יס, ט' ע) יוחס ססמיד 1nnhsIוגס)מיוס
 * הבועת לכל כי : trwrthI סר.רגיס ססנועוס onth ג))חייג
 פשר נסלול פוו פ'כ , י ספפס D'~D  ושל  'ס 0ע'כל')

משפס

t11Db)6 6טר כלחו 6ין כי כס' קיום 6ין כי , יסכ' מסיקוסו קמחם גסלס  לסם  גסן לגר( oSn* דאר נו 
 כש , וט' יהנדס )6  6סר ר,רומני גקדוס PDm קמרו Sib נ' משן כרביעי סקדס כמו , סגטמיוסמע;ימ
 65 ספי)וס,סיס ככרי !6) י9.  גסס געלי לרפסי  ספל5כימ גי  סם  סעיריסיך 95ר  וט יקחכמעמות
 גוסף0פ סגיריר bs לי כי , רני  סל כוליו ע) )עמוד כסס כמ 6ין 6סר נרסיס סס גרטיס כי , )כיפיס
 יסק כסטיק vtWt גפר,יס פ"ר( ס4טוח *מדפס  ד3ריסס כל "יל פ"רר, יוסר נכדל מוסיג סמייטל

 מ6ף נ0יגח מממר 1(~ots סכ)יס סרכ!תס כס0ח7)וס דכריר.ס לצמגו )6 ומטר . 06 גסריהוסגעורח
 לטש יטניכ 6טר יתכרך ר.טר6 6) 4ימסס 6ט Ots~t סמן no(nwl כ) nb(o כי , רג)נ)'וחסחגועוח
 מסט ר6יס )ט1י6 ישמו ג) ימס כדלך וכס) 16)ע גן נס כעסו , "עסו 1)6 יסכו ייגעו 1)6 ירופוממקמרו

 )דפ8 מרייס  6סר כמלוס 16)י דכליו סיולו מס וכמי . .עמן כסוס סמ)6כיס עי SD סג)נ)יס סטעחע)
 סגלגל  רשלתי.  ווצולפ : פליי vtP- סים  פיה ביקיר.  פלוס  סמ פסכסי 5יר  מרגיעי סמ"מרגרגריה
 הביא ואשר : 'שכלך ו!)ו(ו רגסמס  מים פכל גורר סמ סריו וכו'. אצלנו כלם  או- וכל: פגלפמיר

 עoro 5 מפקוס ייכנס nibiw ממזו כי קר6 זס , ממסגי 7' ס' כמורס נ6חנ! אס בג . וט'הפילסופים
 !כרוכס המסיס פסנ%)יס o*se 6ריסעו כומן סיו כי סמ!רס וכר סס . מארבעים יזהר אל :לכינוסו

 ע 8 !ק מפה[ רבוזרי]ספר
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 מלשך חוש הבוא והשכל , שבל נפש ולכל , מנפש כלתנועח שתהיה זחתח*יב ,שבעיות
 , מהשמות זה וזולת שניות ועלות ומלאכים אלהים ההם השכלים וקראו , מהוסרנפרר
 הזה העולם טנהינ חוא כי אמרו , הפועל השכל אצלנו מהם והקרוב מדרנתםומהיית
 וחכחהן הפבעיות הכחות ואב"כ , הנפש ואח"כ , ההיולני השכל כן ואחר ,יעזחתון
 פכים כל על לו והנפתה אמת, לא חדוד יקנה רקדוק כלו וזה , אבר אבר וכחחהיוניות,

אפיקורוס
עתדה כחסדאוכר

:nameoתנועה. כל שנרסס: מניעיסס  יטרוק ירט גן )מע)ם ש סועת עפת גלמי . שניות היות 
 o)ib,  גשורים כחספס מטיס ODlln כל ר"ל לועיגיפנים.פיסת6פיולגלרכריסססו6משהשפחה
,Dn~sbטס כפיויר %1ופוס ויגייס ימיי  פרפין ס6ייו פרפו :o~sns .מ%0ח גפר ר") מנפש 

 ס% . שכל נפש ולבל : טפס כמטלר 4ייר  טסוכלוסמופ0יס
p1NWסגס5 סגלגל )ים שוקט %ר ttsb הפועל וזשבל : י"ר  משן סוף עגיגי וקרס , ספד כפורר . 
 . וט' ההיולאני השכל כן ואחר וי"ג: ד' 1D'D )מעלס שגו וכר וקדח ייסוט כמשט  נוכר סו6*ס

 הכוות  בן  ושחר : ההיגיס כלאפס  מס כ)) . הנפש כן תחר : וים 4 סימן ומעכס עגיוסשב%
 מס טסכמיח ידעם ס)6 כי , סמיוגיה נעי כהה מס . ההיוניות והכחות : הכממח כטח  מס .הפבעיוח
 סיום עם , )מיוגיוח ססנעיוח וברק כקד'מח סדר טמר ע6 , )ע0% סכזעס ולפיכך הגנט 3ע,0מקריס
 חערוכחס 6ת כי , סרכיעיח נסרימס כק~דממ עמס כ06ר 'מד ערכם 6כ) , מסOSD~S 0 סמיתיוחפעעמ
 . שו' הדוד יקנה כלו וזה : 0מס ס:הכ6ר וגסו , והים וססנס רנסנס )ו 0י0 מס וב) טמרו ססיקם

 גוכיר שסיגו ס' כסס 6גמגו כי . ונר לו והנפתה : כדכריס סמדוז ")ח חוע)ח מס 6ין ט"ו סי'%מרו
 ס)4 סחטעוס )יימס כמרגו 60ס ועוד . יגיעו0 )משכים כירך 6ין כ"מ ככלתי ככחו )נוגרס ממגיעסט6

t~)bsnsוממכס בקרוח כמי)וס~מיס ר6ו )6 כמימו מחמידת חגועוה כי , נ0מיי0 כנחי סיקס ימויינו 
 wb פרווס  פאס ש זיגי יפי. ספגי כהלק פסן ונגפטך נסקרפוסיו יהורס מן סייגן וכפי  גיס,פ3ע)
TnPnכע"נ% שיש מנסיג יחכרך הו6 %ן , סיכרנו כפו כלחו פסמר גנרל יס' קזוס 6ין ט , יתכרך שיו 
 ומעלס כמכודר ט"מ גיר מסור סוס nwno 6ין כי , ס,ורוה יססיע גוע) )0כ, זורך 0ס %ין ,שכסדו
 לדפוס גפחיס ט5יגגס nS~tD מטס )ט ימי כ' סימן קמרו כלסי , וט' והנפתה 61מר . סט)יט'ח3ר,קימס
 עלך פטהר שסייסי פס sotl י"ר  סימן גיפרו קליי סררי וכפי וכו', ר.סנעייס ידטוס פליטספונרוס
 % סוס ספונר  ואפיקו-ום וכו'. גפסדיס לרפיגוס יסיסיס כנר ניס סם ג6פרי  נם וכו',פסיסיי
 סיס כויס פל סל4 פרנריט סור5ס יין טפרי , ח'  סיפן למפלס סגסניר  סררך פל לשרטי  ענין *רסיסי
oslPO5טל 3כל ינפ  ירך גי סלת  41ילט .  יגפסרוס פטונסיס כהפוכיי לפי נו  סכיין לפרסי כן על נרקיסן 
 שסר ס))1 סז3ריס הכגח 6) ממי סמיסנ סהוע)ח (oilP יתרכך, טסך ע) )6  06 סיילר נסרקול5מר0

 ספלי. לסקל  DS  P'DDn('  מלהן לפרסי  ttsb  ססו1רכגו מס  3כ6ן פלסיג1  ליעסיק ר6יסי כן סל כיסידעסיך.
 010 ססומע  ימ0וS3b 3 סספסכלוס, ou פיוסי סי5 ירט ניל סגלגל סייס  יפיס ליו, 1Db1 דיריפנס
 סמינר 16 סקס כגרס 0ס!6 גט0 3ע) טס61 שמרגו מזמם )סיומו , כן נס ירמיקט 6! )שיג )4סימן
 3)ש ימיעע כס osnno ט סעח ע) מולס ממשמיח טחטעחו סמ6מר עמן 6כ) , סמ6מר ענין וט 61'ן ,ומשול
 שק כחיעח ססט3יח חסעש לתסיס סיקר מן כי וט וגיטי ססק, 3)6 גסם סיb'no 6 וססחמ)סרסק,
 וכסיניע משמו, )כקט מקומו נ,ו)ח כטיסים בו, 06ר btOO ר.00מ)ס הגיערת nb(o ססכעש סחטעס"ח יפפעע 06ר כי , )פס )6 מנע ססי6 סחויעס סחמ)ח טחסיס עד , )מטס 060 (nDUfi 16 , )מססהיסרס
 כי , כן DPUntn יחהיי3 ג"כ ניט 3ע) סיומו מלגי 6% . גסיט3 המקומו ממטעכ סנ,נ) ונס , י"משקומו
 ו)כרומ סג6ומ Sh )יפן , ס3ע סג0 שמרי רטני , )יגל מ"מ 16 ס3ע מטני יחגועע otb ש %)%
os5100  פשמ 6) וסוג! כטמר ממוס כע"ס ככרום , ממון 4ס  מגיש טיסים 3ץ סברס  61'ן , ג5יח כלסי 
 רגע) וגס , סמי ג"כ יחטעע ריקוח ומס כעד טס!6 מס בדמיון ט , דמיק עמש יסים 6! , שינמךירמס
 מס 1כ) , יחפעע ממפ 'vlbn tDUn פס כ) כ' , ntbw טקס 16 כעד hloa מפס )כלום יידועע65

 0"תפשש מס D~AD sb היפיס ממהייכ סיס ש מטגי תיעחו מיחס סליקו ועול . יחטעע שיו ימטעעשממגו
 , OSnb סמגועס fb תסיס )שנם, )מ)16 'וכ) 1)6 מזגל )גרומ 16 י3ל )הקע DDDP1 06 כי , ושם"4ו
 3ס %ט 4 וחסיה 6הר עגין כו סכ)טינייר 4 0י0 מי כ) וקין 0כ,, כע) ס% סנט) כן 06 3טכ),ob סי נעל סיס 1)6 , כן טיהגועע ססו6 סניור 6 ממייק 6מר 3ייול חסים ntst)on כן OD1)D~ ob ו6חמגס
 סר4חס. גסי4כוטי5ס ~ס ר.הנ6ר גמל ס,ןעס ימיינ לי לכרו  סניור כי , כ0ינ"ר מחעעע , )סחגועעאב)
 fifi wsb(DD1 ל5  5ך טליים, לססייפע יכול יפסס  רנימ  עגיגיס טח)ייר מעגמך חמonbn 61 מכוברוסו6
 סניירש. מב 6) )מניע DDlJnn ו6ו , 5יירמו 6טר סהר )ערן כסכרם הלוקס )ך טחההו0 עד 3o1)eטו0
 מסטיתך כדבר 'י"ר ט 6סר נסכל fin1ADn %1 סייס 3ס 6סר יוטס  סיין כן נס כחציר ככרתגס

3ססמרט
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 כן ושחר ברורה ידיעה האלהים שת לדעת שצריך מזה ורשיתם , ועבדהואביך שלוי את דע שלמהימני ושתה לבט דוד במצות הקראים ראית ונעזוב .שפיקורוס
 יצחק שברחם באלהי להאמין ו~קנע שביו על לסמוך הותיר אבל , עבודתותתחייב

ויעקב
 נמסראוצר יוסדהקול

 רשאן ונעזוב : רקבון משמי 5' נפיק גנזגי , וסמופת'ס וס 6) טחחמכר עי החגועה nbr כמוגסממזט
 שo~th 6 טסם סקר5'ס גדעת ממט 5ין ר') . חקלאים טיהיס מוס נ"ך יחהייג , המטייר סס61 )עויןחטוקס
 )מס חשקהבש

 טינייל~
 !)זמש mlhtin ע) oh גמק'יס )6 06 סג!ר6 )סגיי 'חגן , ס6סוכ סדנר וסו6 ,

bta(6וגשו . סמו 'ח' ס otJpo שופו ס'  סינים 6מר 
 סשיסופ כסכ)יח סי6 6סל השף"ו סהו6 הענין 1פ6 סססע, $on  יסדפיס ליק( גצלגל  נסים רעשצפל,
 6)6 , נסס bW מקטר Sbi כן "סטי 61י , המיד מוסע מתג! ,הי,כ ענין ההמיט,ח ,)6 כ)) כו סי,,61י!
 bwt ע4ו סש)חו סההמיז כנסס ט6סטר מה חכ)יח וה כי , 6מל דגל 6,1 סכוכ ח:ועח 0גועחו ההיה6ס

 וכקטל , הטוגות מן מחנועחו קיהמייכ מס גטטע bs1 קוי כע"מ! יהיה !)6 כנוף, ההו!ח סכחנ!שתכ"טוטס
 סב כסו ar )"ריססוסהכ"ר

 והסתכי
hSn~ כמהילהב זה )תנועס מהמשה זה ח:!עח , כמוטח רבים הנ)ג)יס 

 סהעסן סי6מין הטגעי העיון )סי ויהמייג , הסכ!כיח ההנועה כטס טהכ))ס ו"ע"ס , סחנועה ונקיונ6ימ!ר
 "סל הנ"נ) 'סיירנו 6טר הענין גבחי , "מי כיוס הממכרח (fi(ODl סיח:!עע עד רג)נ) ,ה ינ'ירהו6מל

 יגסוף D~fi נפ) ג) , הגרטיס כמסטר )סרדיט D'bn טיט סדין וטסק , טנס גס)סש 6מה חנועסיתנועע
 "סר ההול)סב)

 ה!"
 , ההמ)הו

 והו"
 , ההו6 כנ"נ) מגיע הו6 ההע והטב) , גו המיומרה ~ODtln 61ח מניעו

 טמע עד הנ)ג)יס מסטר ע) סהס ,כר "ג) , מ"מ "ו עטרה הסכרים טמכסר mSlr ו)" "ריססו גול1)6
 מש כי , המטיס כן נס ה:פלז'0 כטכסיס כן העגין "ס אריסטו סמר , ממטיס סהג)~יס כ,מטסוסכיס
 הגבנך סמ:עייח יוזעיס היו 1)6 , נבג) ,ריבה תנועה טכ) התכש ותיו ט)מיס הי! 1)6 מעסיס סמנוס)מוזיס
 ק גס הניקח וההנועס , ס:סיה וחמעח האורך nD1)fi ח"מר כקיאו , נתרוח רכות הנועוח יחמזטוס6מז
 מקיר 6תגס גו. להיינו תם 6) ונסוג כגונחנו. וס ואין והתערכייס, סמולמש נרומכ הלקקגעג~ח

 . וסמקתן כוככיס כהס טיט הג17ריס תנו סהס מטוי , עסלס ה:פרזיס סהסכ)יס הסינוסיטיס מןס"מר!:'ס
 העומד" הכ!כגיס ונבג) ככן, המקיף , הטעה גמסטרס והכדורים . רכים נ)נ)'ס הסס הכזורים הכקלחשע"ס
 ה!" העמילי והטכ) , שככיס כטגעה%)נ4

 SDtO 6) הים מן סכמו 61ת עניו הזלה "סר הטוע) הטב)
 ; גבה h(b ט)ס0 גממריס הי! ח)6 "מר הנשסדוח ההונח ה:ת,6!ה פר!חזהויח

 45 הכמ תן טי61 תס וב,
 )ו יטמסוע)

 מוץ"
 שסל שוקל 'עטה )6 הנגר כי , התוש ממין המשיא סיהיס וזריך , ממנו מון כהגרם

 כאוש )ורם ה!1'6ס %ר סו6 סנגר כסג) 6טר 60ו,ר ו,ורמ , ס6ו,ר ,ורח גחכנו מקטר sb( , 6שןסו6
 , גכד)ח קרס הנרה גוחן סלק נאי כן , נען "!הה !טמסאטע)

 וממזי"
 עז , הלוע) הסג) והע , סכ) ססכ)

 !תס )יסוזוח הטות) הסב) יחססיסיה
~)nloa 

 ההם . hwn )נסג) כג)נ) המיומד נכד) טכ) ג) ימס , מסם
 נ! הגמ61 נסג) כ) סכ) ימס משע), הסג) נסיג ובו הפוע) o~(sncn S הו6 6סר כנו ה:מ61 גמע)ססכ)
 ס6ק מס גפכעיוח טנכיל הו6 יהכ' mntnb מסתרח חכ)יחפ כי nSDDS סוכר )סי . וכו' אים ה9ראיית ונעזוב : קר6 )ץס , וע4) עזה דרך סיכריס מהסח)ט)וח ה,ס  הדעת מוס נהנים סגו מה ג"ססימן ושכיעי ):1 קרס !ככר . ע"כ , ויח:ועע גו )ס7מוח ויכסוף וי1יירהו סננד) יסיג וכו , מנכן) מטבע סו66סל
 (cth1 WO ס"נמע ולצוחוח וטף nSh' גם bb נטמי כקהי כמ 6) ומימסהו ססגעש מן מקומה מכסט
 סגחסרסמו והמ!כהיס ה6והוח על המיוסד סטז' הלושן כי אנו )הולוח כ6 וט  סנה יגרו ש) , וכו' הבלעיסעין
bb16)פ וטהניעס הקזוטיס 6כוווי)י onSsp anbm , 6הנמריט כדעת )" , מקד ורשכ!)) ר,מס!כמ סו 
 כר6יהת סטנח1 ע) לכטחר)סרוקי

Imtbn ז סמ)ס הכינו ו)6 ידעו )6 עלסו כשי נכחוכ ססוכריס הקרקש ומנס . וגו' רפ ייי הלפס ויפיי"מ( . 5' קרש ילסוי פל  דנריין וסמה , נעגדהו ק- 61מר משחיים 
Stbn(שיו סימן ומע"ס העירותיך וככר . ר.מוסחיח היזיעס 11)0 ע sp 16) הנקר"'ס ומס טס קמרו  

 רנר ינקן יימס  לן יפל ספיייוס, ניריפס פ"ר מחפסקיס  ססמ  הפסיס כי , הדגריס חכמת SD3'סקר5יס
 סוף נרגיפי  יכר כן ע) . mnb כדרך הכיר!ר סננו 1)6 יס  גדרך יסלררו 5פהייס שגוס קרנס לי ,סיפילס תרנך פליז ספפדפ מס כל "פיסם פל  לפפיר ישטר 5י יהקירס טפדקי ליי למפלס, סיכריינפייח יפקירכ  פותך לינוס יסר יין גה לשהי ויך ח41מ . הוו' סקרי-מ רלייף ייפוצו ללירי קלייהזס
 היש עם שמיין, )סגינו סנר6ס מכנור ען ,ל6טינס לע"ס !6מר1 ס' ומנכוה ס' כ13ד טס כי נ'עימן

 גהילע ע) 6)6 וסמ)טח הכטד ,ר"ה )6 כ"תמ 6ך טס 11"6  הסכעייס,  לפטיפימ  יוט6)וט)שעמיס
 ג' סרק 1Dbn '6 ~(tbf טיוס )וה ונט) הסייוסוף 16ל ר.מטולסס הפ6מר ידטח וכגר . עקל , וגו'סיטריט מעסי כמנקי ויזיפס קייסס במבטח מתט!ס י6יסיס יפ כי )6סיקורוס יהגרר גהס 5טר , ינגי6יוושונסו
 וים . מסגמטכ,ח 061 , מהנסינ'וח 06 , מהמ,הסוח 06 , הר6טונוח תהתוטכ)וח 05 , )ק:יח המוטחיחסהיןיעס
 סלק וקן י  יביהסיס  פל  ניייס  nn(ollu וכמוסהיס , ר"ט!יה המוט5וח ע) נפיס כ)ס סהנדססשמולחי

נסס
--- - -1 - - - "
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רבודי חמישימאמרספר*11
 ארו והנחילם , זרעו בהרבות יעודיו להם וקיים השנהתה בחם דבקה אשר ,העקב
 אלהים אסרו הוא זה וכמו , לו והרומה זה וזולת , בתוכם שכינתו וחנות ,כנען
 לש אשר %בל , באמתתם הידיעה בהם רצה לא , ידעתם לא ואשר ידעום, לא%שר

 : שתיראום ולא שתקוום צריר ואין , רע ולא פוב לא מהם ראיתם( )ג"6*תראו
ואחר

 יוזדהקול נחסדאוצר
 ספחמיס הן . וגיכלח ידועם ט0כחס 6מר כסס 5א %שר : סגסה,חיו . יעותו : גיווס יישם6י
 pb גסתרמ ססכתס "טופ סגסיונות ע3 סנטי'ס לא ; י.6( )סס . ייעתם לע ששר : כ'פ( עוגמם .ועלם
 וק . מני6ותס ע) ממוט ססעיז 6מל כסס )סטק : וריס ע'ס . באטהתם היהעה : אגוין )6 . בהםלצה

 pb1 רכיס מ06יס 6מתחס טגמטכס )מס וגס , ססננוס %* 6מח מיוחס ש"ש , כמוט tnat~s %"0 ו6ף כעומס מיוסכח 6לן טילוס)יס כידיעתי משסטתעין
 דרך ע3 סלמת טיוח סעס מסם ו)מדפ . tnbt(o ככתכם סקוס פס גע) מדגרי ע"כ , כ)) פיכסש4
 נרורס ידיעס %)סיס 6ח )דעת טנלקן )6פל סקל6יס רשיית %קמט פמפ 6פר וגו' שכיך %סי 6תיע כפ 6) דוד מלפר וס0 . כלס 6ח מכ%) ייעס DSDt רכיס, דרכים ע5 מס ידיעתו 6של own מב)6מד
w$, ס0 ממכיר 6עי( otw גי , דעחס )סשעח olnb 1 )דעח )מקוס דלכיס סלבסab 6טסלוחפ כסי , 
 . וומסטת היופח פומסוח נסקדמוח חשי מן , סל6קוטח סמוסכג,ח מוך נזדרח ספח גוס )11 מיחסס6ס
 WIS ר,ל6יח 6חס , ושחמק סרטח כשמלו , סנכמל מקדש ממעמן (Ob1 כעין עין כי , סמומסוח )כמ06
 סנזו)ס 6סו 06 סרקך ספן וע) )יסרך קוקו 6ח ססתיעך סטמיס מן מפדו, עוד 6ין ס6)סיס פ6 ס'עי

 )סוריט ממ,ליס סגיו) נכמן 1י11י6ך שמריו ישפו ויכמר שנוחיך 6ח 6סכ כ' וממח ס"ט, מחוך סמעחויקריו
 כמעמד עיניסס ר6! משסל , נוס"ח ~otb סי11 6 (Otb סכחוכ מסמעוח ול"י . וגו' ס6)סיס סו6 ס'י! )בכך 6) ומסגות סיוס וידעת torw כיוס גמ)ס קרנס 6ת ל לחח )סגיניך מסניך ממך otnisPl גדו)יסשחס
 סתנר דגרי פיפס הל6 . וגו' ליפקכ דגריו מניד כקרכם ס' 'ס כי ויבש מכילו סממיספ6

 נר6פי
 bton סמ~פכס סקנסס כן 51תר ,  פימר,ס נרקת סיוט לפפפד 56לס ססנלר ימרתן לסל סי לקירי"ס סי'

 % 6תכם ~fi1D %פשר כי יתח ס' סכסונ פייר פנס קמין ppnni fi1)IID)fi ולס פ'כ. כעי,לפרנס
otnba,'מוטפס גסטחוח נעיון כפי 6חכס מטוח )נעכרו מנכון סכי"1רו ונו SD מרקוח 6)סיומ מרשהה 
 יכ3עיי . ונף ממכס ע3 ,רקחו חסית ונעכור פיו 1Don וזמו ימגרך, שתחחו כיהור ע) 17DDDטקסס
 גסעלטס, 3סטכירס OOb מסוכן ס' Ob זעח )כ)) כ6ס עד טניס ככמס omn מלטפח )סס מנמסךלנסיון
 וכמו , יסרק) %ט3 מע) ס' יגדף יקמרו ומס ח%עס פיגיסס כי , ג6מח גרו) נסיוןשסו6

~)ra 40 נסני 
 , כחוגם onDS וממקס סעונטס ט)ו"ס ססדס כקמרולס

'ffg 
 56 גש "סר עסיריס כס לצך . וט' סטכינס

 יסר וס פוחי וינסו טימר כמדגר סתרים 6ח n~tsb גסו נ0יונוח פסל ח"גם )6טח סתורן (9DbDנרדימון
 משחימס עמודי חוק קמען מק )כ)י ססחז)וחס שוס מניע מיק עד ר6ס . ני)' "tDD 1)6מעמיס

o1'D#Wh(סמק שטח ס"'רע מס כי כ"ס סימן כר6סע רכלו קוס וכגל . סנסיומוח סתימות לדגי ע 
 , כמומטות כמס ע 6סר סמקוג%ח סומטטס עמן סיס זס ומנס . סנ6מנח קכיחס יורמים %גששנהק
 וריחכן . קכ)תיו שמחח סוכימ סס כי , וסיס גרד IntoD כס)יטי ונטרת זוגתו, וכמקומות סס סנחכ6רכמו
 ס% ופ' קק' שניך סו6 ס)6 וגו' ו6מ חנמ6 ס)0' %מרו סוס תעלן גלל לוקס עין ממך )מע"ספס
 כ"4ל ע) ע1חו שוטי עדותיו וסס מכר ס) %י מטרמי 6)ס כ) סן . ונו' ל ויקמרו וקניך ועדןשנין
 ט36 דרך ע) וזקניו שכיו ע) )סמן קמרו נ6 כי , וטף חקניו פגיו ע) rnerS וגו' רכיך פסי דפשמרו
 ה4 גסס דגקס 6סר וט' )סימק ונקמלו כששר, סנמכ:וח ע) סמיוכדח סיישס וס" ונו', סגדך%יך
 )סכלך ונף "טחיך 6ת 6סכ כי וחמת ונו' )דעח ר.ר"יח onb ו6חמנן מ6לטח מוגלש סכח1כיס 6)סע
 המשחס ע) 1TnD שטר וסוסיון ריהוט סו6 וישדס 6)ס כי וסיקר , וט' סיוס ויועח גו' Di9b 6ח י5חח

 כמוסס ע) תעטר )6 6סר מסך מדלח eP נרונ פטולסמיס דגריס וסס , )פ סגרו 6טל סנ6מניס6טחיפ
 כרול סדנר כי וט/ ידפוס )6 6טל פסיס קמרו ט6 זס וכמו כהמרו )ס כדלמי ו6סכלס , nlDDIשמכמס
 כסכרן )6 0פ)6ך מטח המתח olb טידע יאמ )1 כי , כ6מחחס סיויעס מפדל מסת עטיחס ענישש"א
 נס פענמס יסמיתו ון6 ירפו )6 כי , לפ 1)6 0ונ )6 פהס תלקו ס)6 עגיפ 6ג) , הותו )עטד טרנסוס

 % מלסל סימם עגהחס פמפח וכנס . גסס מע) מנסס )סס סטוטפ סכם מנד ob כי ידש )6שע"נ
 יוד mtb aon  סדעח סי6 וסג עמריו, יזכו סכע) ו6ס "מריו ירט היפיס הו6 ס' ob סגיהם גקישמם 0עאו ויכ6 סוכלפ, כמו eDWDt נחך נומן 6גן יסרס) %ל 6מנס , לע 6% טנ )6 מסין גורך פססי*

 eDV. ישיין ??P~' סוסיון כמ נדו) כמס מ' סער כט"מ ט' סעקידס כפ) סורס וכגר . כטמור )כפשסנריו
 be ס' מ ככנך % ולשגמה סיוס וידעם סכהג יזכיר 6סר סמקוס גכ! כי מגר סי ממעמו יסמועוקז,כ
 ישאף רשן ש עי בסיי כמחגר, וסשיוו סחט פ) הכפוכרי  ספזג)ח סיזיעס ע) סטש וטו%,שעסיס

יתשר
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 117 נם הכוצי חמישימאמרםפר

 וקת , יתשלים ללכת שזר טשרץ לצשת שהמכים החבר מענין היה בן ישחרכב
 הההם תבלים טה לו, ישמי זה, על עמו ודבר פרייבט על בוזרלסלך

ומהרושלים
 עיהחקול

 וה;ס . ntDbtnn הייעה כ"ס ט% S1)Dt והיךיי
 יע הלתלו כ' , עזיו 160הע ה,ה הכהוכ מסספכס
oaדעת )מד , טסיך 6ח דע 6מר וג6 , בכיך טסי 
 יכקוח כסס סוחטרסס הקנוח מנד 'ייעחו ע)כי

 סמקילס יייעח ע3 63 , הטכס היתה ית'ססגהחו
 וטוב .וממוטח

~lrb 
 6יך )ך )נ6ל nbrn געח 6)יך

9D1pהפיט: עיני והנס . סכחונ דניי ע) דבריויפיגו וסימך מגר ט) ניקורו סי ע) סיהוכ )0ון 
 מן קינו , וזקניו קניו ע) )סמוך ט0וסיל קמרושי

 ע) נוס) ו,קויך 6גיך כחכר סגר תם or קטייסים , הקנוס כורך חסיך סכיך ידעו 6סר ~nlSh 6חיע הטירוט סיהיה עד קניך גהי %מר ככה~כממטיס
 ההווכ,- 1ubקטע

 ה,ס הטירוט 5תנט כי , גכהג
 , הימנו )זהה רעתי 61ין מסנים 16!י מבורנס610
 )מקמר נכהונ מטורס וכרון 6ין כי 5פי החוןלק

 מ0תעוהו מכ!! גממך הו6 רק ווקגיך קניךממכר
Saגחוכ . o)rb 5)!1 עניינו כו סגזגר קניך 6"י 

fnShטמוח ס' הרמכ"ן כזכר , ויעקב ינהק 5כלהט 
 6!הי כתו הטבע דרך ע) , פגיך 6!הי 5;כי ,ח")

 6כ כ) Sb?' רכים כמקוס ימיל י,כיר 6כ) ,ונגוחיך
 gSb דוד וכן , 6כ )6י0 יקר16 כ)ס גי ,סיכומיך
 gib , ו6רוממנסו 6כי bt gSb(tot 6)י וט ,6כ'ך
 )6 0הרמכ"ן blh הר6כ"ע רעת וכן . ע"כולכוהי,
 o~bo סדגריס 6מר כי רכריו, סכנת יטסישון

 פכיך oSh' כי 6מר ור"ג , וו"3 טס כחגסנוכריס
 ס,כירו ולמ"ג ס' כסס !קרוץ מה) ה61 כי6גרהס
 ה0תכ) 051 ע"ג. ס5נוח, ט6ר 6!יו עורףגטם
 ע) onai וגריו olo כי , ששורו !6תיחמסרמג, כיוון 'טס )6 גי 51מגה הדע rb הריעענלסון
 6מר , סי 6נג' ויקמר . כמגיס הס הנססה6ר
 ינמק "כרהס סם כי פירט לניך 6)היטה,כיר
 כסס שקרוץ כהי ה61 יי ממגרסם והם) ,זיעקג
 עונדים היו קמיו ונס 6כע גי )פס מ,נה )נוחס'
 bsn~ ולסי וסג. וט'נלץ

 6מרו גי הרמכם הטכ
 a(!S רק דבריו מהמעוה וט וקין , יחיד !טוןקניך כקלסי ככחות 0הה) )מס נו כיוון מ6כרהטזמה)
 והח) enth סרט כן וקמר nDbo ג) 6כיךנ6)הי

or)bn6(1 ע"ז עונדי תהלה כי , ומען מתנו 
 טעמו ממטיך ונכר . 5)'1 סקוזמיס ה6גוחסיו
 קסם )וי )יכקג התה"הריס הויכוח וכר bS)6טר
 וכמו , סגין נמלת נכניס גוס היות עםזעתרס
 הלמס 5כי הסי זה 5הר, גענור יסלת זסיריכ"פ כהב וע', 5בי 5)יי 101161 6)י  וס קרוSib טהרי !ך והרע . יכריו מתן ((Os מ3ו6רסחרכם
 נין  6ין לב"כ . ע"כ יעקב להק ינוהסשכי
 6) נטוכ וסוג . הליש"ע נלסון 6הו מיחס נמרחשממ6 ויודי . ממ6 כתל יטילו הלמכ"ן )כיקרשיקורו

 . סמשר ימס ע) סוס ככחוכ gp'p ככס .עמנפ
DT6טח 6לם' 6ח גס'ון יז'עח oitP W13b pns, 

 דנקוח גחסר0מס וכטכסיס גהס כיויעקם
 3וס היומס מס 4 וסמך , כרמלו 6ס,ס 6סלכסיס כישי 6)) נ' ס" שכיעי or ע) נהורס וכמוכמיד, ססגמ0י

 שכררתם שסי טיכס סמני 6נוחיכס שסישמרו
 סערן כסמול סמטורסתיס יעקש ושלסי ינמקשסי
 שמס ט"ו סף טס גס . ע"כ , DD'1 עמסס6)סי
 ס6טס 6) למז , סעכריס 36סי 4 )6מרוהטיף
 . ע"כ וא' וככד גנטי עריס )מס העידו6טר
 6ם רושש b(wn 6ין כי , ))ו מנין זג ח6תרו6ס
 בעינינו מ16מסכ)

~'D)OD 

oro מכ0נמש טויח 
 :טמ;6י~הב תילביוב שמז* ע) כוה )סטך טהוהיר 6מר )וטה%",
 מכתים כקנו וסגה העין, כמלויס סומטכחסקנסס
 WDb5 טכיוון כ"כ 61טטל . נסיון וגערי יודעיםכזפ
 , סוהרחו כעת כמעמד סס מהיו יסרך) ,קוי ")ונקויו
 6פ דויד ויקה! כ"מ( 6' )י"ס טס הכחוג טיורסגסו
 פף סתמ)נץח ופרי ססגסיס סרי Sbnat סריכ)
 כקדש מן . ומ' יע כס ט)מס ו6הס )6מרומס
 04מים מלכיס יטמלוהו 6סר סנר ס) ,חנו כ4מוינו
 מוכש כע) נס סס: כי . הקו שכמוג ככי16ל מרוס4

 6ם )רעח 6ך ויש, כמס ג' ס' סימור סערס!ככוח
 י % מ:4%ךע:נ:ה2ששנגן:

 הבגרז' PS סתוטכן'ס סעניניס חן4
 סטכ)יס,

 כש וגף הגרחו וכה סטנהו כסי ע)יו )הקורמייכ
 ע"ס דוד וסמר טסכחג חיכי טניס וכמסגיר , סמ6מר כר6טיח וגרוטקדס

~Dbl 
 6ם דע כני שמס

 המולס רכלי פסיס גוס ום'. ועכיסו צגיךשהי
 , ,,sff,  ספחפרד  ס1הגס טיק ס!6 נן6 י'כט)יטי
a)nb5מר  סעכיוה הן  הפין נוי )מסמיי ר6יי 
 לו לסהקרגוחטהדל 5לי )ספסר חסתיל קן יהרי הטכ),  טיטכ)הומה כסי ומעסיו מטס מסיג כקטר והיה , tS)coסניור

 וחמיי
 הרצית 5חס 6מר , ה0כ)וה61 וכי* ייני 5סר סרלק

~tSS 
 וששר וגו'

 ז"פ כי סירס גירס שגס . היפיס סו5ס' לי דעו אמר , וגו, )כנך Sb והטפח היוםויזעח
 % סליק נוס עריס  יעירופ 6טר ס5הרוגסהענודס
 גי5רפ וסיס ( גפיכם ונר)  )ננכס נכיריעודו 6)היכי ס' יח OX1bi 5הר ההטנס, 5הר h)bהמיס
 %מר , סהטנס גשי הי6 ס5הכס כי ר3ומלעתים
 סיטים 6נ)י והין סכלכ יכודס 1 ושתלי עייסר"ל יעפי כגר 5טר כסין לעטרת ההעסימנס
 כ)ס6דס

 כמולכי ממכנסי
 לשי כס  ו!ההג~זד  הרקבון

 וסזסשז כס סלמס טיפ ע"ס חד חמלך  ופס ,כיג)ח
1bD
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הכוזרי המישימאמרספר118
 בכל מושנת האלהים %ל והקרבה , מהם נעדרת והשכינה כנען, ובשרץמחשלים

יל
 ס)מס onb1 "מל , ההסנס "מר געכודחו%ססתד) 1 כשגחו )ססחכ) ר") , הטס השיגיס כסתפ%
  )ה ימ51  חכקסגו "ס ועכזהו צגיך ")הי "ת זענס
Ob1ע) הי6 )עו)0 והקורנס . )עי י,;ימך תעונע 

 ר.ממס3ס כי , הדמיוניות ע) )6 , ססכ)יוחסהסנוח
 ע) העוצה חקרך וכמנס , דעה הקרץ )6ניתיוניות
 הי6 הססנה 6מר הטה כי שנ"ר הנהוממכס.
 מכ)) bt~w ט)6 היא OD1 . ע"כ , וא' t'Sbיתמסר
 היפו כשגח דמיוניות כשמח השיגיס 06 כיזעת
 דבליו סיורו וכמו , וכיול tf~bnt גסס כע)*ם'

~gb"
 ס' ערק

 זהו"
 המכל ל6 ט' ")יו סטון מה

 61"ר נזמיוט "סל ההול סיכל גי%מלו
~lrr) 

 כעיו
 6כ) , כ)) )נמ61 נצוח6'ת

 שזהו ביני יבר הו"
 וגרר . ע"כ , סחירים טל  גרירת טגישרפ כפידפיפ

 הת6תת'כ  מן  סיפקבלימ ל"י פרס יר5סיןמוריי
 מי גדעת )6 , יסרטן כקהי ה!ק ,מס יםסמעייניס
 כי כגוי מולק ס"יוו )ומר סריק' 13קי עציוטחו!ס
 הטרק כסוף וצמר טס הוה כי , המעייגיס )כח06
 הת"מחיס מן יק3) ט)6 )חי כן % החנטת6ק

 "מאג )6 שגי , העיון מן מקש הים 06סעעייניס
 6כ) הנטמוח הרמקח ע! מוטח יכיף ס,6 מי!טפר
 פ"כ.  סרפהססימ', ישפיו סלי פי %יפר5פסי3
 פספסו 15לו רפ9 ייוש כ:ש3  פסלת nbr נס*
 זמ יסים 1 הלכביס תיבפ בעל לגבל ינספן ת3רפל

  1כרפ 6סר ~OnD מסוק PtaD יו61 הוער הו6סמ!וף

~b9F
 6מריהס יו," הר6נ"ע יגס בס יפשפר.

 כעכור הנה , "!היך ה' "נכי ען יחרו סרטחיקמרו
 סריית "תה מפס "תר (D'1SD ה' טעטהס6ותות
 ססמעו סיגי הר מעמר כרכר עוד הוסיף נסב, גיו!יס הכמיס וט6ינ0 מכתים וט 167 טהכ) ,)יעת

 6ח הסמיעך הממיס מן למריו 6תר ע"כ,
 טימיכ הגחולה הדעת כי כקמרונה וקמר ,סרך

 הו6 ה' כי כרפיות 1 סיהכרר עד !כו _3 - __-
 , )כנך 6ן והמכוה היום וילעת "מר כן sp ,נכדו
 bto והדעת , וענדהו פכיך בהי 6ה דע יוד%מר
 שנכי לתטכיל  הסיר והנה ה"ה. נהור6ת )"3)נ

 פטכיל, וסוגייו פפסכיל  מינין ,  סיל5היך 5פרושיסיף
 olbn1 , זז") ט"6 תורק יסוך כסכר כחג  וכןי*כ.
 ,twns הכל  סברי ה' תכוה וכהגיר עגמו לחקןמייכ
  מגס יסילל של יופר ויבייץ  וירטך.  דרייךש0 גי ייריעגי פרס שפר ויכס ,  בוריי ירט rbפעמיי
 יירכס יהירי  ייסיר פיתי, יידוש יסכל היי,טיפ , לניס כ,% 0% כי ,  סחסיס מגמה 6יץ ,גמכמחו
 פגיך "!הי 6ה דע דוד ולתר , !3גך 6!  והטפיחייום
 cr נענת כי "הדג,ועכזהו

 נ3ר"
 ע"כ. הידס,

 בתלו r"D סער )ך )ך ט' העקיזה כס! )מכךאנס
 הקצית 6ינ0 ה6!הייס  ידרייימ 3כ! ההורהטמוסח'
 וסתוטתי0 ה6והוח היו התה 6כ! , למפייסביס

מקום
הזדה

 שסורס  נסס גסירספס יפר  כמסיסהמורנסיס
 (or; וסיס Sblnt. כל לסיגי פסס טעטסכסיפה

 וססתיפו9 סדפח בייסר הלפונה prtn נימ!יסיריכיס נשפי
 דרך ממימי שרי וגו', גנט מסי3ח חמימה ה'ח"ח הממולי "מר כן ע) כי , npD1 וטח) 63ה)ה6ין
 onnbo וסנה . מעוני ו6סממר עמו tob1 OSnnוגף,
nbmb~Db 6געיני ונכונה רוכה סהי ot~sbo חוץ 
 מנס ן ס5נמיס כיל 3ס  להסחפך עיולנו נס ,קלוחה
nDb3ת0ר%גן יספטלפה ספקירס יתר יבשי ימאיס 
bg5ל וספייהדס סלפם היהר חיקס תיהר ow~no  
 סלמס 61חס לכנו ספע"ה רוד אתר כמי , מסקבלי
 מטס וננסס טיס כלנ וענרסו תניך 6!הי 6ס דע3ני
 הדעת ע) ורוו וגו', ',ר וג) ה' דורס )כגא כ)כי

1P1bוככר . ע"ג , שנס שטס ענוזחו וע) סקס כ)כ 
 1 %ת ע! המכר דברי כיקור %מוע קוון !ךהעירותי
 )SJS של יסר בן סיוייס ttSDn נדחו גישותיונכס
 שיר סמרת ס' פער נטל היי , תליו מפטמטפפי
O)P1ס הגה ני ג', סיפן 3רביפי לפפלה  וכריי VD'p 
 יפיפ סס גפעס שסר ג', יסח סטני נסרקוריגמו פרכי פן פיין סכלו תסת!ו)יס מפגיי  כתלי5פר
 לתקור יסרבל 3ר כל פל  פיפלס פ3ס כי Ot1pלפיגמ
 ~oprn ייר לכל  וסיריי יס' פסימי ניריפ0ולררוט

 סריי0י ולפי י1"ל כתב ין מתרי ן  סורססכיפטרוס
  דברי 15כיי ן בס וכיילן מרייס שי כל ס3פ!למבר
 הטום 1nbh פשי מסרי סוף שפר סיס .  enibוטפי
 לפהק ה שפר יטהר , בפסוס כלל ד3ר סוס לרפסלר

 סלפס onbt לינו דיך יפלט סקרייס ריייסונעיב
 טחקווס  ,ריך ושין סר יכו' 35ן- שלסי ש0 רפ3גי
 , הר6יוח ")ו )כ) כקן דמיה b'(o ס,ו מגמתומע"ח מכסי כמהיחס קומר ופני . עב") , סתיר6וס1)6
 6)וץ כענין ונגוחיך )ך  טמירי חס  טל סמוך"ניך %סי 6ח דע מסרס סה61 (Oh1 )טונו מתמקחכי
 'קעס תמפה . שתיות כמה יקסה הסירו" ומה ,"כיך

 וקטטר , ו,קגיך פכיך מסרם והול פכיך 6מרסהגחוכ

מהו"
 פס כפי  פכיך )ך ט6מר מה ע) מתוך מפרס

 פירט ססו6 סיריוס יקסם יעריין . כמוחיו ליט5פרו
 ה:מיכס. ען סיהטרס יזיעס )מון מפינו 1!6 ממוך,דע,
 ייעום )6 מלסר ג)) ר6'ס h'~o )" ,ס סקסינס
xbt"( סמיכס נירו"ס 6ין 6)1 מהרי , ידעהס  . 
 דע שירוט יסיס כן ob  סמוך, "ירישו רע  טשמיפוך
 )66 טוה וקין , 6גיך tolh 6ח סמוך רכיך בהי6ח

 טפין ליפר 5ין  נם בקליפ.  שייסיפר פס על  ספיי rh טיריסו וריס נשייה,  היךאיתר תס ע) זע 6ג" כן )ומר 6 היה 1)6 ."זכרים
 רע פסדי

 דע אפרו יידק ספיחם 1ס מעם סיום מסם ,סאתן
 36יך, בקוהי החתן "ירוטו וימיה 36יך, Sb~'שם
 רסיס מכיל קינו ג"כ התלעס זס סעס ועון ,36יך שהי 6ח )6 "3יך כלזהי )ותר לו  סריס יקססעדיין

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



 119 ם הכוזרי חמישיטאמרספר

 והימים המדברות בסכנות עצטך תכניס ולמה , החזק והכוסף הטהור בלבמקום
 : המתחלפותוהאומות
אמרן  יוצדהקול

 6)1 סללי , ייעחס )" ופסל כעוס bS מלסר%)
 מסרט bloe )ומר bnht . האמנם )טון פיר~סס5ין
 )6 סט'ר~טו רפס סהכ'6 ייעהס )6 כמו , ראה ,דע

cnth1וס ע) ימו) )6 כן טקס רע, 16 טוב מהם 
  תפרפ קהול ס;6מר ק~כ והיוהל . רקס סי"תר דעפוי
 ליחס bV'1 סיפר  ט510 5ל5 , פתל יךיע0 14ןדע
 oltpn דרך tnnnbD פלישת יויע0 סיריהםטס
 "מונס זלך תם יושה b'o הט;ה hSb 1שכליח
 ,וכגפה

 דבקה סיתם סהטגההו וחיע טה6מין וסו"
 ט6מל כמו , or 111)ח יעוזיו )הס ומקהםקרנותיך

 הקר6 )" כוו סיזיעס ),ס יקטה טעזיין ")" .610
 6תתח ידיעת הי" גדכר 'זיעה טכ) )פי ,ידיעה
 , הענת,ח ע3 התורס WDb~ iph סין כ) הסוסקזגר
 יועהס, )6 וכן ~onib, יפש )6 טטירוסו ייעוס )6וכן
bb6כ) ידיעס, חקרך )6 תיזכר התקריס יזיעח 
 בתקריו מסרטי )הכיר הי6 הסקרה כי הכרס,חקן6
 טכ) ייוע כן ו6ס , "מר מפרת' נכד) הו6סכה0
 . ההוט תהדכר הע1מוח יךיעח הי6 נזכריייעס
 , פסיס סיקס נסס ידעו )6 יזעום bS טרוט61"כ
 ידעתם )6 ר") , 'דעחס )6 "טל 6מריס "!הים,כן
 סיקס כפס ילעיס היו cntto o'oSb , 061נסס
 סטין )סי , יזע,ס )o~oih 6 , ס;כון וה61 )טרםי") ושד . ")פיס היסס וס61 "תהסס ילעיס היו6)היס
 היליעס כי המנטוח, כעזרי )היוהט יזיעסגסס
 )יכרסי6

 ה;מ)"
 הטוס "כ) ומהוה, הניסוח )ו טיס

 6ין אכן מס~מ )ו 6ין מניוח )ו pbG 6מרושיומס
 חס , יזעחס % "סר "מריס ")היס וכן ידיעה,ט

 4 15דה ט"פי!ו וקמר, מהכר "קמה ושך*ע"ר.
 )6 מעט ידעו ס,6 הסרה ידיעה ירסוס )%6פרט
 תסס חו"ש סיג 6ט גי תסס, סתמיות*יייעח מס החק סי6 הצח היייעה סלי , רע bs1סוכ
 , nto~b פיוס לריס היות 3סס יויעיס היו רע "וכול
 o~h דע , 36יך שסי 6ח יע 6נמפ גס שתל4"ג
 סיע כשמוח , )רעע סחור) פס כ) מתתוכיעס
 , תס יזיעס י וסלי , רע 16 סוכ ממנו טכ6ימנו
 גסימוח סירעסו יו פפ0 מסיס כממרש 5פ 6יןגי

 . 0שכ6ל וכפו , )לעחפ גס סו6 )ת;ע סוס ,נכור
 כמס ר6ס . המרס ס' מעל (SD ס) מונריו כ6ןעד
 כריכו 6ותס )שוח דבריו גי16ר בררתי מחיק:יו6

 טסט עטיהם ורמס ככר כי טמר, )מס 5'ן*דגרי0
 otpn )ו הט"יר כ"י על טמטכנו תס )פיגי5ורנו
 05 !סקהוח ונקט סמוך, נמו דע מהגר מפירם*0 כיקיש מדודיו תעטה ע) נסדקתי ו;~ר5ות .*המנותיו
 סכרחה )סי הכונה ע) 5וה הפתי הפון מנדטיניו
 ענין ען מוריס )סונוח טה' 3הת61 כי )13 סח6%
 vnb, וקש 6הח מדה ע! "מד כ! יסוער !6צמד
 ידיעש ע) דגיך ")הי "ח DT מכ6ריס היושו עםוו

 SD ossp דעהו כמיכת 05 כי וס סטין ו~!ס,גדרך

 למגירו Dlnf מ6)1 ס"מד סס)טין עניפ 6ין ,לכוח
 1 5ו~"פן ימויינו )6 ומ,ס , המכוון עיינו מנד רק סמוכו,גלופן
 יחושל הולך or וע) סוגרנו. כתו It'DiOכדלך
 טפ 6'ן , ידעחס )" ולסר , יזע~ס )6 "3היספתרו
 . סמיכם פירוטם 6ין טפו )6מר )"קששמקוס
 סכחיפ כנחי מ1ד הו6 6)ה כב) סעוהו טלס כ'והב))
 . ס' פי ע) )מסעיסס כמו,"יסס וזרעיו סוסוןסכע
 סיזיעס כי ךעח )כ)) כג161 5)ה מירגיו סוגווקמלי
 blO~ 9Dtb ")6 כיתרו סונים, טיס ע)ח6תר
 bib ובו( טויתה יזיעס ~Ostst וקח פירנסטלין
 6תל כי , נס יסכין )6 גמ)ין סנונים מניועזיין * נט' וקכ)ס למונס לרך מס OD'1i סי6הכונס
 יייעס הקרט )6 כוו יייעה גי ),0 יקקסס:דיין
 .סקופ OSP טכנר מה ומלכד , וכו' הגלה לקוכו'

 ס6מפ לנע נעגמו bto הרי הקודתיס,נזכרים
 ת"ד מד)יקין כתם פ' S~rnh ע) Ynb 4מרס:ריהו
 יר6פ ויעת onrn י0ועוח מוסן עתך "חונתומיה
 b'bbt וט' ויעים סול וה "מוח , "פרו סי6ס'
 "פ כ) ottptt יקרbb~ 6'(t ג,ס חרפ )6.)6 6י 6ין ס' ירקח h)tb 6י "~נרו סי6 ס' '%תסכי

 כיייעח ontb ניעמס עד כ4ס 6י;ו ממותסס";סיט טוס י: עמס 06 , הסרס כ) הטפוחהסירים
 יייע0 )פהוח מהטלין קנח ויזיעת ר"טונסמנס
 . ע"כ , וסנני"ה סח~רס מסמלי "ו מבהעמיסקנזס
 עד כוס הו6וכר!

"ODD 
SD סקוטי6 6תגס . יגריו מחכר יכרי וכב)) ,יייעס חקרם הי" נס ססקג)ס 

 , סיכם מה יזעחי )" ממכל ע) טסקסהס"מרונס
  טידעסו פכיך ")הי 6ח דע ימרט ההכר גסטמרי
 כט)ט)ס כי , nub כקו"ח ססתיכס ע"י 3ס)תוחיזיע ונס , מתם הנרפס והערס שנתו) מנד מנסיוןכדרך
 6פר סגסעגי ס,ס סררך יתהה ע5 נעמויקכ)חט
 יודם )6 ומי , כטמור ית' 63)הוחו ידיעס נקנסט
 מ:כ)5 . )טון יפריך "ה ירמיכ מי וע) 6)י גכנ15
 otpt סיולס גו )ומוח )דגר "טחול פוחוסידיעס 16"י ע) רכר מר06יח כפי ogib 00 6פל 06כי

 פע)ש סמטקוח גפי תסגלי כ, ולכן , כקטתמ!י0
 % משרו (fi(DD1 טמתנו מס כ' , טדי עמי 3ן9rD ימי ו6ח סתעס כסס . )פנים ני'כס ע 61י1 ,עגרו
 לכרש נהחימח יהנועע שיו , bfft סימן נר"טוןהגר
 לחשכו, )הטיל )ו ר5טון דגרו הי0 ס0 כי6!ס,
 מעקב ינהק oo~b (oib' מ"מיניס "נהנו)6מר
 שמאחם 53והוח ממסריט יסרק, 3;י 5חס11י6
 שען סחימס, מעין 3חהשס כ16 וש"ס ומורוכו',
 כמכיש 0ונ )קיש גטן, גם1ל כהמי)חו סשרוסוף

*כר : מר6היוצכגר
--- 
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דגם*זרי המישימאטרםפר120
 נגלית איננה כי , נעדרה אשר היא בעין עין הנראית השכינה הסבי אמר,מנ

 מצפים אנחנו אשר והיא , המיוהד במקום נרצח להמון או לנביא אםכי
 עינינו ותחוינה בתפלתנו ובאטרט , ציון ה' בשוב יראו בעין עין כי באםרז ,לח

 כל ועם אזרחי ישראל כל עם היא הרוחנית הנסחית השכינה אך . לציוןבשובך
 וארץ . ישראל לאלהי ברה נפשו , הלב מהור , המעשים זך , האמתית יתבעל

כנען
 יוצרהיל נהמרדובר

 %י% וגו/ הנראית השבינה החבר אמר כנג , ממם גטיויו רפס סוגד טיס ימי . אע עץכג
 כלקיש 5פ מוקמח מטיו היוג"'ס ק37ל'ט גפו . ני*מ להםין : ש,ס 6) קוס שמון6%1

 הפינס כקינו )שלס ססו6 המסיו ע) ג6מר1 341 סיר במקום : סמקת וניה סמ:גן וגסקמס חירם גממןסקוס
 prn1 ו6ס ככמ, עמו עחמכריס והת)"טסעתו וגף. נתפלהגו ובאסרנו ויווט)יס: גינון4טווחר.
 opb~(tשששא) ,הנכהו ושכינס הלטייס כתק!מוה ויגיסכמס,17ה גפ6מר . אורתי ישראל כל עם : פפט סועים שסס0

 3ס31ך עינינו ~חהו':ס כלתרו וכף כעין עין ססג':ס "ףי ~ושלס ~fD מ ננועץ ף% 2ף?3טע' גלופו . וגו' חרת נע4 גל תם
 וגלל . טתס .~uf וכשע) ככמ הככתה efn כי" 3כ6ן סוכל הסתרה הלרכיה הטכיגה ומה . fp , חי5ץון

 הטגי:ס ע) סהרגיס מן ומנין , ר.)י6יח סככתה SD הה)ונוח תן מכ:ימ גהקו 6הך שמז ,ס מנס3י6רח'
 יפ הגה סיתר , מערכי תכוה) ,וה הסכי:ס ס6ין כח:הימ6 6ג6 ר' דרגי עגמי ה,ס והטסוק .סחרחרת

7D1ffהר"  uh . (;כ'% 11 כתה וע) . וט' עמהם טכי;ה סקו מקוס ג) העיר גני טרק ו") "מרו 61ה ו 
 סרטה סכהוג חס ספורנוהמכס

 כלמרס הס טמסגו כמו )6 , ווי) מהם סני 5סהיר הסחר וסגי ויי
 מקוס כב) מעיר כגי סרק S~rnbt , סם מסויה טכי:הי חסיה סיהיו מקוס ככן 5ת:ס כי , כקלגססליתי
 כממהיך )5 סס טכחכ הןתכ, )זכרי לכריו O'jllp . ע"כ , מהנגס ":י 6:;יר 36) , עמהס סטנהט"ו
 נהכסהס ויטמרו הג6ו)ס סגי גהסהר היהיו לק , Ot~sl רווה רעיה 1מ1"וס רמציו ט:י סהכהיר סר"סוןטניס
 3הת נס כי , )ירמ 11 6"ה כין ימד נס היעמיס פגה נעיס ומה פוג ~מה . וג,' ס"ת נס ו5ף למפיגשגי
 ollh מקיעה 61,ן , עורס )16ר )ה יכיס ס' ומנן סמם כי , נתרי י"סף !6 ירהה "ור , נוט)ה ירמס 06ס'
 גrng "4 גרגיעי "מגו כעין , שלגו למרקיח,ולזי

 פאס סי6 המיד טה)3:ס כמו כי , העטירי הימס %5 )"ו סער העקפה נע) זכר 6סר Phll . וגו'משחס ?.rY "~הנו רשה ס"ימ מ' כעיי 5)6 שקע 6י:;ו
 מ):ף עינינו ענן מסהרמ !עם מיוס מעתית מקומות סגההה!ף רק כקוס, תפס ימסר 1)6 כקמי מהדס5ול
 א וט) גגה , גבס סהר6ה עז מעט מעט טרה 5ח לוהגו ומאה הוורה טהר כ"ס, סהסהירס עזקרס
 חשל ו)5 סרס )Db 5'7 ט , nhrn הקמה sb יחגרך מה6) המניע ה16ר ענין יהיה דעה:ו 3שסדרך
 כקלן כמיוחס nbr גס 61ף כקמר גתו , 6ס!הס מסגת כהזך כהיוחס 61פי!1 מ"!יהס סניו 7161סטגמחו
 לש ":י והסירוהי כמוגהות :"מך )6 קוס , 006 כריחי )הסר וגו' ה)היס "6 מ6סתיס )56ויגיסס
 חוכמת עס מסוחרה 6סכס עמהס )1 היות הו" ס,עף הג)יח כי , 6סהיר הסחר 6ו והסחרה' 6,6 ,6סיל
 6סל Tsb נריח 6ח יסכה 1)6 יטמיהך 6,1 ירטך !6 בזכיך ה' רמוס 6) כי הכחוכ 6מר וגן ,מגובס
 . ע"כ , וגו' רנת סר הסהרה, קוף גרף (1Db וגן , רמציו ירי ההמהר נטעה בסיקו כי , )הסגטכע
 otrn1 הנכיף דגר )יוטה 11 עטרם סטכחוע)

'G1h כי קורי קומי ס'( )יסעיה כסתרו דעמ:ו בסי זרם % 
 כג'יפ )ך טסיה הקר ופקע כ6 כי n'blio בסכינה קורי קומי , סטה:ו )סי ירוה , ורה עלן ס' וגטךקורך
 גף ונכון ויtpo . 6(nn )תירנהך כסוכך וקטיה )פע)ס 16)ך טניס ומסהרה ההסהרה, מסטגיגס הנספד
 )כ) וסג!ויה הנרקיח כסכיגהו , ורםעזיך

 , יר6ס עזיך וככויו ס' "רם ועזיך ק- "מר 6מר כן SD , הטמיני
 עחס כי , ס:סהרה 3טכינחו 6ס כי וט סיס י6 ע)יך וירמ היזהו עס כ' , סגה עד עניו סיס כקטר)6
 גף סוף סטורו סמגס דפיי סוכו ומה . סקוימיס מדברינו תגושר ועזינו , ונו' עו!ס )6ור ל יסים ס'יי ישסף ,6 ו,רהך טמסך שד יכ6 )6 ג"מרו וכרס 6מר סירס גמם) וט וסבר'ס . )יון ה' כסוכ יר16 בעיןע'1
 )מס , שרמי 3וס מסוס . אזרחי י12ראל כל : ע"כ , טס סו6 וולמ מקומו 6י ס,כ המט) טין ע)לנמס
 יעלס מי כלתלו . וט' הטעשים וך : וכו' ס6ורמ עס הנר יסחוס )6 !טו!ס כי קי"ו סיפן צריפוןסגר
 6% )" "סר )ככ וכר כטיס )קי 1נ1' ס'גמר

 סתדוהיוט התטווה ע) ה% מהור ויתר . ומ' נשסי )סו"
 מקרס כי ובו/ trrb יטרק) כ) עס למרו ע) !טוכס עמיך :elns 6 . ססכייוה סת:יוח ע) , גרהלנפשו

 וס מטי ימנע יש 061 נס ו6ף קט:'ס מ!קיס )כתה המכר וכוכיח ט) מרשה דונתה כוס )% קלסהו"
 בו פירו 6סר סוס סיס) הו6 , גגונה כתר"ס ממחיה סנר6ס דיוקן nlev ממס היק 3כי )סר6וח'

 רא6 , "כריס 16 6גר DD(1 גי.כיר גס וגכן , הגוף מהנקי ה)ק גב) כשה nbin)o הושט עמןססי~סועיס
 ח3 36 ססכינס 716 יפיר 6פל המרקה ס" , *מתע עלן ישייר וכוה כע 1 גערות תהיס ככלהלנסס
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 181 מא הכוזף חטישי מאמרספר

 יש םםצוה והרבה , בה אם כי ישלמו לא והמעשים , ישראל לאלהי טיוהדתכנען
 שם כי וזכים פהורים אינם והנפש והלב , ישראל בארץ דר שאיפ ממיבמלות
 שכן כל , ובמשל בדמיון זה היה ושילו , לאלהים מיוחד שהוא בו שיודעיםבמקום

שהוא
 נחמראוצר ירירהקול

 שי'* טיוחרת כנען וארז : 6מ0 י0 גע) סי%מת9 סיוח כשי , מחרה תעמיס ננציח סעעיס ,שפס
 ה1ח יימלו : וגו' 6וסס שוט oih'1 ס' 6"ל 6וןגפ'ט ת0 וכעין . מנוהנחח 16 חי7ס מענת ~0nbrמל0ס
 !שוי ea mm~n נותפר ום . יבמשל %רם'יןזה 6) 'הן ~כן י"ס סימן כט)יטי לעתרו ממכרפרימט')
 לי.4. .4. .צן. )מם3 לק גפקר6 ~ס וקמי ט!פ ייפחס סמיי 6ס'!י ,Sh~tt ר,מוכנח כעדם ס6)הי הענין הוכק עולס ג6ר,כח5מ

-trr- -".. 
 ה6מ:: :נ ?ורונ,נן:בשבי)הו) פי" , טס רק שפיוח ליון ספיח טנק גענור ,ומפיון ..-"י.
 כספרך"

 ריפש מס 0 ססקג סקיי שים הפס 'ממי טס ייניניע
 1 הננכל המרקוח כמטטע וסנה . )' סימן בטניושג'ו

 סטכינ0 סו) ימיט )6 , ופ)חו)ס ג)ותס עק מקריס )כמס מחט~ננח כהיוהה ו5ח נס 6ף כי , )0*ע0ה
 גט)עף עצמו סמדר כינר , 6מד bSb ממס ש6ל )t)'bb1 6 , ס,מר "סר r'o(t'b ככן תטלתיס 6מד0ס)
90'ID'D ,6,4 כקטר סיין שיוק ההסס יהנהס כלתרו ,'p1tb , וכסכר עונותיו כנכוי כן ולהר P~Sn עוס,כ( 

 טגכמרפ מס )נoShn (71 סענתומ 0חמיינה כבתלו מוס סטנו יקטנו ו"ס , נע~ה"ו המה, מעניןפ0יגק
 , וכו' 6תך 6)6 ממנו יסקר )eb 6 "סיב  )קיתוחפ )0וכ 6יה כעיניו רחוק יסית 61 6תרו עז , 1סו'פנוי
 יכנר . "תרין  "חרין יעל pnb9 ר"סין תל  יטינ כי , ופ' otpn נכל פפגס  סויסיס Sh יפקירנסשעירפס ממשי שלפר לפס  ספ3ס  11 סרי . בה אם כי ישלטו לא והמעשים וכו' מיוהרת כנען וארץ :*"כ
 וסברס, סו6 ונק י"ג סימן גטגי טסמסי, מכרס כתכי מתפח קיוט בענין יסרת) 6רן מע!ח ע) יכרוקרס
 טש  3י3ור סתרן nSh' ווקר6 שתרו , י"ג 3ס" גס י"6, י' ת' מיתן נרכיעי געו! תע!חס ע) סורסואוו
 וילי ירטם סוריע כפס יכר5נ"ע . 3י"רגו  וטס וכי' ים על  O'tr1D יסתים ו"ריס פ"יירס פייהר כסלס
 למקומות סרמנץ סמ,יק 61הרי1 . יי סימן טס ססכירוחיך וכמו ,וקהו, וכתקותוה שרן  אגל צלפיפל

 סקרן תע!ח ע) מטולו קורך גגכן כי , יוטכיס 6ת סקרן btpnt ע) מוח קמרי ט' ובשרט מהורספכי16ר
btOOסערן טמן  ויפר  ללס, ימליח טתירס עיקר  סם כי דעת צמן orn פסרס  יי3רתמ  כסלרי  קמרו 
e""bפנלס טליי c~nb  תו  rlh~ חסל ן  הרטיט  עליכם יסו לי טכססתירו 3מיוס  פלייייין מיי  לקרן לסלן 
 , הדטיס עציך יריו !6 טכסחמיי , נחכסיפיס מהקסכח טוי !ה 5תר ot)b !3יה וטיס 1nPb פל שכפסלפלך
 מהרס om~bt ט6תר סכהונ והנס . כסס מ!וייניס קיטרג! סמ!1ח 5!1 )'וויס, !ך סגיני ירמיס 6תרוכן

 ו'סגפ וירטחס גססר' למרו 1!ש'כך "רן, !'וטניס סתטח  כ) כהגר יי ליין,  כסוגייה  עלייו  הדסיהעאי טוי סרי נסן יטירטי ,  ית~י1יס כחט')ין סמף נמכת 6)6 כנצות מחיית 6ינו' , וגו' 6)ס ישרי 6חוטמחס
 עמ' דע, גקהטח6 סי6 ונך  היסירי, סת11ח כ) כנגד טקו!ס 'טרה 5רן 'סינט , )עטות וסתרהנס
כמו

 ו% קריש  בקרנך pw/ 3ספייס  ,sfl  "תרס על סלו היגרוס 3טיריס יסרסב"י ספת. 3ד3ריי  טסיריי

 ומי , כעס 0) כירוט~ס ס6ג6 ען תעכס ס) כירוס)יס b~h )5 הקכ"ס 5מר  יסנן ר' יהר בפיר,לבי
b)'bטירום)יס דט וו") סס כחב יהדו. )ס טה1גרס כעיר סגנויס יר1ט!יס דגחיג  6ין  פפלין ט) יר1ס)יס 
 סדר Sb~nt 3ר כן קמרו כן SD1 , סחורם תניח כמס כקרן ח)ו,1ח כן וע) , ס' מהלס סהייס "רפססירן נקרוס  כן ופל  יעריל, 6רן כ) גס , מ5ד דקיס ס;)ייס )עגיניס ניוריס כנס המקוט וכיה וניון תפסח)

 כהכויחס ועמס Ob11 קמרו וסוך , רוהנייס )ענינים ציור סמק7ס וכן , 6)1ס )1 טלין כמי רימס )5ר1נפנס
 כהורס הזר כ) ט6תרו מס ט%ח )6תר כחוב קכ"ס סימן כהס~13חין נט . ע"כ , כסר מרקס 6wnbטל
 תהסהטמ סיום נרטבי כי דכחיכ ס', נה)ח וקרצת יסרך) טירן )טי תטוכס, . ")וה )ו סטין כתישרן
 06 יזעו )6 כי גכ1חיים כיכחיכ מע"ס נטרי ו% )ו  ומיומדח  יורן שסי (b~p 'הנלך 6101 , ס'גנמ)ח
 פל01 תיסר 3ס, "!סיך ס' עיר הפיך ויסיג  סטרן, וכר טיסי  לעיי"מ קר" כן  יעל סטרן, "לסיפטלם
 ,  ג'1ניס לי הליני במדרס טופרו ייו י  יליך 6)6 כלל נייגוס  5ין פיוס כתם יי ער ,  מן בקרן  כלטיפרס
 , וט' סטמים מט) ~etnSb )ך ויחן יכחיכ הלרכס 6ח )! ונחן תדעיכו ט!6 יעקב 6ח ימק כטגירך כןזע)
 מס b~nb ונכס 6מרו והוך )עטו )יחגס יכו) סיס 1)6 , הרן ירוטת קהי6 6כרכס כגרגח יעקכ ועםמיי

 סקריך ה6)ס~ח מערכם ונע) . וכרגו 6סר הרמכ"ן )דשי כ! מב) כב) הן1תיס דבריו כ6ן עי , ננ'5עט0
 מצנור 0' 6ור )כססת oro המקוס יקרנן ע) בנר הס67י ן' יירב . פחס  יעויין י' טרק  )וט כתחייהסמ6ד
 סתקוס מניגוח 6ו כי . ופ' אם כי פהורים אינם והנמש והלב : יירומו סמעיי;יס פיו , כ'( כ))ג'

 1Db't ויירש כן כי , ידעתי )6 61;כי ה,ס (ctpn ס' 'ט 6כן ס76ס יקמר קמור כי , נסס ט) שכרהטגורס
 bs שנכי ,ס נמס כן ו6ס , הטתיס סער ort 6)היס גיח ob כי וט 6ין orn סמק1ס תר6 חס 6גי11כיעקכ
 06 ש6ף מ") . פף בדמיון זה היה ואילו : !עכודחו גלע ורוח מסור נןג ס' 6ה )דר1ט ));ח6חעורר
 לסילפ  פקוס ליליפוט ייכווווכצ פפיסו  לרם  סירי מעע יתקרם יחגיר היו )מיהי נמטנ הס61 סמנךססיס

לרמיה
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 ופכן כל , בך הנפש ותמהו אליך התשלפח ושתעורר . באורד קדם כאשי אטתשתא
 כפרת מבקש והוא , עונות לו שקדמו לאי שכן וכל , רחוק ממקום אליו שהולךכוי

 , ושננת מזדון ועץ עזן לכל קבועים היו אשר בקרבנות לו אפשר ואי ,האלהים
 למקום הנלוח יהיה אם שכן כל , עון מכפרת נלות רבותינו שאםוו מה עלוימסוך
 , אלהיכם ה' את תנפו לא נאסרו נכנסת אינת וביבשה בים הסכנה אבל .רצוי
 שירויח מקוה מהורה לו שתהיה טי כמוה( מסכן מ"6 כפו "מסוכן שהוא סכנה8ך
 יותר ססכן( );"6 מסוכן היה ואילו ,בה

 מזה,
 הכפר "וקוו תשוקתו כפי כספו מצד

 בהכנסו עמו הדיו היה , הכפרה( וקוות4"6
 בסכנותי

 נפשו עם חשב אשר אחר
 ויכנפ אלהיו ברצון יטיו בשאר והחזיק בו הסתפק , מימיו שעבר טה עלוהודה
 ויאמע ויודה, ירצה בעונותיו ימיתהו ואם ויודח, ישבח אלהיו יצילנו ואם ,בסכנה
 מאשר פובה עצה יותר זה אני ורואה עונותיו. רב במיתתו( )ג"6 לו התכפרכי

 ושיוחשו , נדול שכר שיקחו בעבור או בנבורה, שיזכרו בעבור במלחמות בנפשםימכנו
 נ המלחמת על שכר לקבל כדי הרשות במלחמת יכנסו טאשר הזאת הסכנה היאקלח

 נהמראהד
 ממקום וגו' כ"ש : ג' גסימן . באציו קהם שאשר ז16ש

 סמיגרופ נסגו1ס טומן תגויס 1)מכ טקיס גסימןהמוו גני סייג ווט . גן גס נידו ס)יגס סגר סיטרחוק.
 : 5גר6 ,על6 (ow 6ריגס גי , סמסמ)סו0 וסיומותאעמיס
 גמק1ס טרמו היגויס Phn 60מר 0ן . וגו' הסכנהאכל
 נמשם טרמו 6דס יטמיר 5) לטווס Yw וג%מר ,סגות
 טרמו טסמג,יס ג' ס"ס )מערס 6מר טומר וסמני ,סנוט
 )6 טיס , 5)סיגס ס' 06 10סו )6 0ה0 וגוס סג,סהפקוס
 טס61 גטנין י') , וסמזגר,0 סימיס סכוך מן . מוחיתר מסכן היח ואילו : ממון ריומ טגני טעמו גפסגן לק*6מל
 גטטיס ו0טוקסו מפקו . נספו טצד : מוס סייסיאזר
 גס טי טסס0פק ג)ומר . בו המהפק וגי וחויה :ג5

 ורואה : גר15י ס' 06 )טמד גקי11רו גסס הפן ט6עארמיס
 ט6ס סמ,מפס, גסגווס ,;,ניס 016'0 יומס 116 . 1ג1'אני
 סרגם סגר גמ"ס '60ר1 י6ס ' 11גר11 ננור0ס ססשיפש
 וסהר1ות סנ6 טוכס סקס מ1י גסג1ס 'גרסו )6 ו6י ,יקש
 טמגחרי סמ)גיס חוק נגר )מ)ן ,ס וסריג . ט)יון5פ)ן
 , טס כמליו )סמח 16 )מ)ן )סריס סמ)ממס )מיקס ימסגנויי

ot))notot~en ונמס , גוס ns~lo 1016 (גסגוס ין 6טי פ 
 6י1וס כקיוט ל') . וכו' יכנסו טאשר : שם רות5פפס

מעמיס

אסר
 עזדהקל

 ובקנא  וסקדוס שזו) מכיח דוגמת )כד ומס))ישק
 עFS 5 סימן כל6ט1ן למרו כטוון , כ6מysj. 0טלו
 0016 וכמירטנו כפיס מעטות סיוס יסניס ט6ומ1ומס

 טסטגיגס g(1Dh 061סר , גסס וסחנרכנו )מסונזקנו
 סטרך ופא , סניכו0יריס מוריס ור.מ)6כיס גססמקס

 גמחתן וט' נגלי סוס כרכל otw קסמנו)סחמנלו0
 ספקומ כימוד )כרס ססי6 סממסכס מנס ,ממס
 סגן ג3 , )סטוים עד nb~ot ס)כ n~op 0יס'כ ,ססו6
 65 , ג6מ0 העסיס מיומד hto יטרף) 6רןכמקוס
 גפ (or (oSDn נקורו קדם כמסר , )נד דמיוןע)
 פוסטר ס0סוקס נטוס )סס טס,יכפ . רחוקפמקום איי שהולך מי שכן כל : וקינך '"כ מסימןנסני
 גגס'ס ע1 יעמס עכס 6טר )נו גכספוררותקומן
 וכל : ונכס גרס גסס נטוס סטמשס )עוףכפר
 יס3 ח כ) מ . וט' עתות 6 שקדמו למישכן
 כססוכס 0ססר וקמר , נסם ס) וךכדוכס דכ6 עדסנוט
 יסורי ע"י מון מכנר ומנון רמוס Sb אכודרט)ימס
 כח סטיכ . וכו' בים הסכנה אבל מוטרם:נ)ו0
 נסכגפ עגמך מכניס ו)מס נקודמ0 סמיך סימרלמס

 חu 6( gm 4(S 6'גפ , )סכנות עשו כמוסרכוס )ככוי כס)יכ0ו כי וסורסו וכו', ושיכיססמדנרו0

 הסיס וסכ 6סר סגזכרח הנחו 5) ומקוס ומסתוקק נכסף ~hlO ומתריס 1סתטוקס סטסף מנד 6יכויס
 אמעך גססו עם P?En )ידי סכ6 6מר ר? . וכו' והודה נפשו עם השב אשר אחר : יערגוס%

 , )6רז מקס כדילת מימיו טעכר מס עג obitn %,) %סוחגון
 כ6מ~

 %זן כמונס סדר יסר56 כר כ)
 6% . ממנו כשכו שנו ט6ר ככפת 16)ת ומוסיף רגל )6 ס . נו penDn1 : %ס 6 טלין גב'שמס
p~tnaו") וט'. במכנה הבנס אלהיו ברצון ימיו בשאר 

~hts 
631 Sh ימים מכח 3כגיס0 מקיט 

 . וט' ויאמין ויורה ירצה : נכל 'ס)) וכבפסיס דבר ים)) נס' כי , D~y 5טר )כן ימוס bStאדכיו0
 טוהר לשיר  מריין ני ,  מגיוסיו לג ולמל . עג"רח fifi'nn גי phwn teb~t,, ע) 1יוזס 3ר11ן מיעטווקב)
 כ)הייגס

 כמט"ק , כנוטם 'Shla טו0ע' עת וכפס , עוטה כממוס t)'bb 16 ע1נו0 רוני ך6יכ6 סיג"
e~1v, הבה עצה יותר זה אני ורואה : ע0111'ו ג3 ע) סכסרס מנמי )סממט ממגר רוס )6 הפיגך 

 סם* מ3וו)הכ 'וסר ס61ה 3סכנס גלמם המנה 5חוחח מי שרה . 1ר1' 1חרוו חיראף יף הופ הכהחי1חף
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 ההגת שאתה עתה אותך רואה ואני , בהירהב בוחר היית לפנים הכוזרי אמרכר
 , ישראל בארץ כשתדור בהם חייב שתהיה וחובות עבדותלהוסיף

 : הנה בהם הייב אתה שאיןממצות
 מבקש אני אשר , הרבים מעבדות החירות מבקש אם אבל החנו אטרכה

 ואבקש . רצונם ובקשת אדם בני עבדות לומר ורצוני , לי מועיל היה לאפרשינו הייתי ואילו , חיי ימי כל בו אשתדל אם ואפילו , משיט ואינסרצונם
 רצץ והוא , ובבא הזה בעולם מועיל והוא , מעט בטורה רצונו יושג , אחרעבדות
 ההכבד( )ג"6 הכבוד הוא לו "וההשפלה , האמתי התירוה הוא ועבודתו ,האלהים

 אמר : האמתעל
 יזרהיל

 יוחל ונכונס עובה ע1ס סי6 כי 6פל חמים .שמט
 )עס01 ממחז) סו6 וטס , ומלהמס מיולד סנטרשענת
 , עוג מני) 16 עיל 6) גע)ותו כגנורס תס6רח מס6
 ע"ח סוס כי . נדו) סכר ברקוח ,וקהו כן סיעטס16

 יותר הי6 למיס )טס שרן נכ)יגהו עגמוממסכן
 קפת מ1ד סן סחכ)יח עבוי מני מן , מסק 3)ישכס
 6טר כטד 11 סגגס )6 גי סורס כך 6מר .ססכגס
 נכורם סס )חכ)יח ככפו כפסו וטוס ס5דס בוישמכן
 )5מר O'SP גורנו , ויסיח סכגס b'o1 גרו) סכרט

 כן נס 36) , הימגס וקבס סורס %8n)tso Inhoח
 ונוחס Oip יוחל סי5 ס61ח טססכנס קומרעוור
1nbDססס1נ הסגל )קב) בזי מלטוח כמ)ממח יכנס 

 6 )קנוח סענומוח )סכגוח ינוגסו גוועךהמבמקוח
 ת 5טל ט1כ 1עכ"ס . מ5י ר,לכס סגל 5ו נטרםטס

 נחמראוצר
 ססחז ססי6 מקוס גמ)ממס וגלפת , )5ומיס טפ) ונסקו)סעפים
 , סיום טסות 6ע'פ גמ)המס )ככוס olsna ,וחס יסרה)6רן

 גש סג1ס גן ג) 5'נפ וסמדגר1ת ולמיס סעגיסוג1ד6י
 ד"דפ געגוד 11 גסג,ס ))גח סקור טיט ופ(יט6 ,סמ)חמס

 : משמיס משכי (fns יגר ובג) יסוך)6רן
 מיש 06 שים . בחירות בוחר היית לפניםננט

 ממגר גדגי' גווגר , סנ)וח ט)מ50ו,ן
 : פעמ'סמלגס

 ננוטש nn)fis 6דס גני . היבים מעבדותכלק
 ס' ג'ו( )יסער גמלם ,סמהיסס

~'oih גוס וססטפ)ם 6וס גוי פגויס )6 ,סלפתי סרטי ס,6 וט . האמת על הכבור : ווכחן 5זוויסיעוורו, : 
ורחטנא

 לצ ס"ק ומרגיעי מ"כ. , 6ותס מימ)יס ט6פ סעחיזס סיסועס עת מקר3יס וסייט , סמסימ עםשנפיס
 6מ לק , מטקס שפי מסמוס כמילוח כי טמט03 כמו פן היכל 5ין ל") . וט, טבקש אני אבלנרו; וט': מע3יזיסס ע) יךס וחרום מורק כגי הטוגועורם מסני היצפרו למיס נתפחס מע) וכמנדוח סטו )ד"ח יגריס סט גסס ממר כמטייס שנחי %י6פר

 מהוקס כי וגו' )עסיס מסעגודס מירוח פנקס bSt וט' 6דס )גגי סט3ודס מן ממירוחמגקס
 ה8 לליס 65 כי , (b(otn )ע13דס 5דס )3ו' העסיס 3ין מגוס הו5 הכדווח וסדר )עסיס. משכדשגח
 שימס. מו"מ מוענק וגס כ% פוענח רנונם נצטנח 6ין 6)1 , רנומ יוסג וגס רנווס יוסג )6 66 ,6מד
 )פס זומם . 5מ0 ססכ3י סו6 )ו וססטס) סכמתי סמירוח סו6 יתמוך ענודחו כי 9Dlb גור 5)סופכי
 6טר 5) וססכגע סססחעגזוח 6)יו יצוח 6סר 6) ססהטחעכ? נ"מ מעל חכ6 גי "רטח סעקיזס 3ע)סכחנ
 . ס5)סייס סעמג'ס טורס ע) ~VDI'D סבלו כלטס tStD(f סנקל6 יזידיס סמכם זכר 5סר וסו6 .מ,") 1מ37לי ר.כחו3'ס מן וס wnb וסוטם , וסמססיוח סמירוח מן יקר יוחר ך3ר סו5 , הסכנעס )וחמויי3
 ע5 )סרוח כי זעפי וע) ע"כ. וכו', 1)חס5רס )כ13ד כס )כס גחתי  ג7ו)ס מחוס עכויח no, (35(ew עביי כעכודח טעכוז D7UD )כס ט6'גיס כסוגחכס 6ח 5חן מחנם עכוזה טמרו ע) קרם ס' כרמיתןוכהב
 סמל כניעת סיתם ו)ח"5רח ,טס )חס)ס גצו מדרנח ע"ס כפי 6'ס כב) rsn וסכסחע3דוח ססכגעמיום

 פרכס כ) לחמקה וכר"ג , פמיעוח ג' כססיעח הסרחו וכגמר 1כוף ה"ה ומהוזיה וסוף המקס 63טחסייפ * כריעות ממס שרע ססועס כי , הסדיוס מכגיעח ינהר כנ"נ ,ט) גזו), הכסן מכו'עח יוהר כהפרס3כריעוחיו
 3ר גל"י , מפלחו כ) טגומר עד רפטו ווקף פינו ט31 3ר6סווס וסהס טכרע כיון וסמקך , כרכס כ)וכסוף
 עסקך 6מ 'Sbln מ1ך דוי כזכרו ו,זק . חס)ס מסך Off~h )סרמ3"ס סי6 וכהונם שסיין 5ין ?פרקשמפגי

---
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 מצפנך, האל ידע כבר שוכרת מה בכל מאמין אתה נאשר הכוזרי אמרכן

 : הנסתרות ומנלה המצפונים יודע , בעי לבאורחמנא
 ובין בינו לו 310ח האדם אבל , הטעשה ימנע כאשר אטת זה החבר אמר3בז

 אל הנראה השכר מביא איננו כאשר נאשם והאדם , ומעשהוטאוויו
 אלהיכם ה' לפני ונזכרתם בחצוצרוה והרעותם נאמר כן ועל , הנראה הטובהמעשה
 הזכרת אל צריך שהאלהים לא . תרועה זכרון . אלהיכם ה' לפני לזכרון לכםנהיו

 צריכים כאשר , לנמול ראויים יהיו ואז לשלמות צריכים שהמעשים אך ,והערה
 יהיה וכאשר , והבקשה מהתחנה הנטור השלמוו? על בהם לבטא התפלהעניני

 אדם בני דרה על זה ויהיה ן הנמול עליהם יהיה , כראוי שלסים והכונההמעשה
 כונה בלעדי המעשה היה ואם . אדם בני כלשון תורה ודברה , זכרון הואכאילו
 הכונת המצאת אפשר שאי במת אלא , התוחלת תאבד טעשח בלתי כונה8צ

 נחמדאהד
 , מטקס סגרן וה;נ) )נגן ג'וקר ,ומססקג'ס סי טס, לסקור זוין 6יי ו'י . בעי לנא י"טמכו

 סבר'ס עמס 1)6 611)0 מ11ס תטסנה מ"ג מס?ולפרפר
 : סט6ס ג6,)1 ט)י1מטקס

 יגו) ו6י;1 6וו0 (ס61 ר') . המעשה ימנע כאשר3ב?
 השכר : הסקו מאו1.1. : סמט(סלרייס

 . לשלימוה צריכים : )גוע) סי6,1 סנגר ג)ומר .יצראה
 i((SD ויק , גמד נגסוס )6 . בהם לגטא : ס"ססר גס'לע
 6ט'* , ח"י ט6'וו חוי מגרן 1"י,1 ג)נ1 מנוין "מרוקח

1)waהמציצו אפשר שאי במה אלא : ס6סטר מסלפסוס גיי (פהיס געוי ,פיך טג'1 , סג,וס 1ידט ס' )גוה 
הכונה

 ש5 וכימו )כ העלמות עיע ~bD סי b)ot ט6מרמ*ס

והתודות
 ישרהקול

 6) עו)0 ננד סעהו כי , )מוסרי דממת דממך13
 כ5י6 הטסיות הירוה )ו סו" ;הסב יתכרךסנורנו
 וזס כפר נפט  סוגר והסך . גהק, פרוממרוה
 6ת ספו ע)י1 יכבד ככדכמש

 מט"
 סעס כ)

 כט:נטרע יכ71ס מנך כע,ריסו וע"כ . ירו ע)סמהוסנ
1Db)6ו כי י"ן( )מ"3 ממטסיה פכיה ויסג onr) 
 כממכיס כו6 מפרם וכסת . כממטפס מסורגהמא'
 ויבמת רמכעס כס נוען 6סר סוק:יס מטעס י"כ(6'
 וטע, ועכדסס מא: )עם עכו הסיס 06 63מרשיו

 : מטוס גסן ט' מז") )ר16ה טסטיגווכמו
 niri(o סרס )פשט סהנ6מכיילך פי 6קל גיידו . וט' מאמין אתה כאשרכזד

 כממזגתך )כך זעך כוסתך נכונ והגס . תנעיגהפרטגס
 ימיכם 6סר 610 קרס nmh )6 עניו עומד 6הס6סר

 , 616 נמוט )ו3ר הקזזם nmb 5) )כהו ato סטינו % ויקמר טס . וסי אטת זה ההבר אמרכז
 PDD~ 3)יסיס

 כמנוקר מפה Sa עסיימן עיקר )מק01 וקענה )קוס ידו Sbi כסיום 6ך , נדינו גטסר
 (v~b כיק ככמשו 16 כי , כמערס יטע כקטר 6מה וס b~rt . הסרוגו 6מ ממש סגו;ס עוג pb , לפג40
 ס5ד0 ככמירס ;סווס סרס1ס גי . וט' לו אונח אדם אבל : )מעטם רשוכס מהטכהו מכף וסקכ"ס*מ,ס
 061 יתסס יר!ס 06 , 6 ס6ססריי0 גדכריס bbn וכין גיפ % מ"מ עגמו ימ,6 כי ג' t1Db) 1D'D , 16וס6'ן
 מבקש אינה כאשר נאשם והארם וו"onbt , 6 ימסק מוס וכגמגע , כנמור כמ11ה מוכחו )סס)יסלענוה נסי 6) )כהו סו" ,ס וככנן . ימסון 6סר 6) )סטוהס כרטוהו ומעטת כי17 תלומו וס"ס . ע"כ , יניממטרנס
 עומי עוןפ טס6ד0 סכתם .!ט'

 סטנם סוכ י61 '61 6ך וימי , כגמ פקס סו6 סרי 3;סהמ )ט טות טוי ען
 . גראס סכר וימו קר6 6סר וסו6 , טקס שמכר רשוי סו6 161 , כשט) סקס מס יוקד וט כונוס סמעסס חסרון5)

 וע' ר,מנ0ס כי כלמרו , "כר?0 6ה ;כה t(otnSb סס1ק ע) גנסיון ר,למג"ן סגהכ מס ד1נמה מעין 6)1ויגריס
otst5) סכם מן סוגר )סו1'6 גו 

 כאשר : ע"כ , ג)גי ט1כ )כ סכר hS סוכ מעסם סכר )ו )סיום הטעי
 לפייסם ס' )פני !:וגרהם סגהוכ כמקמר ר") . וכו' זה ויהיה : )כ קירות כלעכו "סר 6ח כססהים)גט6 יספי סטהיו מ611 נס , ס)כייה וסנקסס מסתמנת מנמור סס)מוה מנגן כי . וגו' התפלה עניניצריכים

 ס6ס , סכר טמע מ)קנ) . התוחלת ותאבר : וט 6מר סכי16ר טיסמוך כמו סגלו) nh~o 6ן כנוי טכוסנו'
 יפגש 6פ "ין גרס כי סטנס . וט' אפשר שאי במה אלא : (n(ost גתער7ס מ%6 6מ7 ס) עסקין

%
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 6ע1 סג המזרי המיעד מאמרספר
 ומפת נאמרנו בתפלתם כהתודותנו , תועלת קצת מועיל המעשה הטנע עלוהתודות
 ההוא המקום אהבת אל והתעוררותם אדם בני ובהערת , לזה והדוטהחטאינו
 תרחם תקום אתה שנאמר כמו , רב וגמול נדול שכר , המיוחל הענין תתץהקדוש
 , יחונמ עפרה ואת אבניה את עבריך רצו כי , מועד בא כי לחננה עת כיציון
 ער הכוסף תכלית לת ישראל כני כשיכספו תבנה אמנם ירושלים כי לומררוצה

 : ועפרה אבניהשיחוננו
 על יעורך האלהים , מצוה ועזרך , אשם מנעך כן הדבר אם , הכוזרי אמרכלח

 ואין , והנמול החסד ואלהי הטובה בעל הוא כי , ומצפונך לבך בר על שכרךירבה וסומך* עוזר לך ויהיה , והשתדלותך כבקשתך הפוב לך ויגזורכונתך,
 לשסע כונתך המכוונים ועם כחסדו עמך יעשה , זולתו צור ואין מבלעדיואלוח

 : סלה אסן אמן .ברחמיו
 צ נעזר כושל כל בו אשר . לעוזר לי שהיה לאל תהלה . הכזור ספרנשלם

 ופזיהשל
 סמ)"ח חוע)0 ק)0 ט Sfan 16 מעמסו חטובתע5

 כשספר  סאסקס ריעוע ע)  וסהוודוח כשינוסטת
 בתפלתמ  התודותנו  יענין יי6 חס  ככס,ע3
 , 63רן )יוטכיס כמ"ח כ) עיקר 3סי!ח !מגס .וט'

 גס 06 גי 'סמו )6 ססמעסיס כ"ג סימןוכקמרו
 63רן דל שיגו ממי כפגוש יסר6) ממסוגוסלמס
 ומ!ומח 6טסליח נסס ס)יכחו ומיחס , וט'שלש
 סח6%ח סללך כסכגח !6ין כ', כבסימןשמילאו
 טוכס מוס סרי נ"נ, סיס! סקדס כמופסשיק
 וט', pnbn 006 כקטר )6מר סמנך 64)היתפקח
 טסיף וכו'. ארם בני mvnll : טנ%30רמו
 6ל  לריימס  הפנימן  סיכר כענין סגס עד ס6גילע)

 נחמר%וצר
 ל והחש"ן : גמעטס סנו,ס )סס)יס Yh .הכונה
 פפפ סיפופ זן  ~ergn קקטוס  סס?1)ו משדים .המעשה
t)'hw): לפרש ססן1% פסוריס %6 . חמשינו ומפגי 
 נעטש יטפיס 6פ 6ין סגין סהרה מספת וק  ס,וסקרלוו?
 גתפ)0וו מעוררים 5נ1 . וגו' ארם בני ובהערת :מונותינו

 ר'5 . הסיוחל ענין ונתץ : סמקדס גיס פגה 6) 6דסגם
 שכף : לסי יס"ירי סקווט  יפ9ומ  תוין  פל ג,חי,ס)גפי
 6*לmnVt 1. אבניה שיעונגו ער : !י טל יפגרוי.
 יעפי* פס9 סיס דפס, כייי פיסק סור 6ג6 ר'חגרן

 ו יסרקו 6ון  גחל  ייון %פיסופיי

 עפי? יב4 טאלהים , הכחרי פירוש פשלםחם

  י'מיוח), מפגין 06 וכיחוס סקד!טס כקרן 06 גמג3ס )"ריסס (On)tPk 006 מכרס סגסמגי
 ספ0% סל ליומם  וע'! יסספורריסס  olh  3י אסטרס ג"פרו ססססילריס דגר וכסג .סנ*וח
 . ועפרה אבניה ושיחוננו עד : )סטו וגב) !כס בג) והשוק ימסיריס ,  מעגין יבחן לציוץ5י

 סימר למסרס מיגירל גפרי 3ר סייט ר' tSih, יגריל 6רן  סג0 נ3י דכסיגו0 6703 פרק%מז")
 %טל 1DbS רז סיפן  (pnh  סוגר נמס כוון bDG פ"כ. טויו, פירס וטס הכגין לס  פלחך %ו3י

 תגיך סי ע) !6גגיר.0, וכעסרס ימס מתכרגיס ס6ג1 פך %6וו סמכו3רוח כמרימות סיום שטיס6גמפ
 : מהלס  סםסגסכ6ר

 סורס מרס כדורסו ו)שס , מ)עח 1ov)nto נמס גפסו "טס קיס . !ג~' אשם טגעך כן הדבר שכח
 ttSb , )גט טממפ0 !עניש , מיל עגיר.ס וערוך ")עך . כקוס פ5 פוייח מטס וסי6ס!8גס

 י!,סלומ סקוס עיר 6ל לנכס  סיהמי!ס כונתך. על יעזרך האלהים חקרת: טכס onsko, ע)%עצל
ytaSb עיר ל יסקס : והשתרלותך כבקשתך הטוב לך וינוה- : פלץ- מסרס לכי מיס פמפ 
3ץנ

~snr 
 לך ויהיה מעיד: 6ו0ס יורט לנסיך ס' 6טר סבן Sb מכוסף מב)-ש גג0פ0 גגסוף כי

  לבר בר על  שכרוי  וירוכז :  מפס ס!ל onh 6סר ושכמל כמקוס ר,מפטיס 3סט)מ0 . וסוטךעתר
 וע5 , כ"1 סמן דגליו המסרס ס3י6 6!ס כ) 6ח גי , מוועח )סכס עסוסו חוכן עי6 3מס .ומצפונך

 6י1כז 06 !ך )סחומ גידו ספק וים . הטובה בעל הוא כי : מקרס טורו !ט!הה יבקש lbo פגי 6חג!ס
 )00 6ר.כ 71קות ס' קייק גי והגמול. : סס!רס מן נתגיס סו6 מסד מפן ג! . החסד ואלהי :סטור
 טרש מעמיס הסי כ! כי מבלעריו. אלוה אין : גתמיס יסו!כיס סו3 סכר )ס"ס נקמן כדרגיו%יט

~SDn
 ר,מססיעיס

~tslPS 
 eNbt כ5 06 רקס סו6 דרוך ptlDO סזסר 3יס סר 6ין )תיויסס, סגהיח נ) עס

 סגעיריס יסגף ססי6 הח"ר מן כי , סע)יוגס  גססטעחו פ1ליס ס'  "o'cl מס 6סר 6ח כי , !רסוחס3'יס
 כמ)י016 מפיט תגח ס!6 כי . זולתו צור ואין : ))ו גחפ ומ,יו סרס )יעוף וט ק6 ומסיחנו3כמ,
 לספ שמר ס',  ננטס ימז סס נס כמוך )ממיס סטגחס לשמו. כונתך המטעים עם : לעד4דש

 וסד: י6ס סנרים6ס

-* - - - -
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 י128

 יהודחקול
 מיבשי הפה שלשה נפשות, נטכסת נ,טץ אל הקףונים לשכני גן ~דת י שיני גשדנה

 מקשיבים הברש , תחכטתי בשבת בגנים היושבים , דברתי( הספר מראש וכאשרסעד
 למלאת שתחפץ עד האהבה אח ולעורר להעיר בצבאות השבועוני אשר , י?ףה קול*51'

 ארגה. אי-ש כי , אמרתי האונה קלי שמען tflw~1 ערה ועתה שסים. ושצי'הפציהם
 הכבוד, מלך לעומת עולם בפהח' והנשאו ראשיכם בשערים שאו . לחברתי וילחןלשפעי

 ן קדש נדיירה לפנ,ו חשההוו , ועוז כבור לוו הבו טזוהה ינהובקל

,ע4:41ש?ק4-

 הקדש, פלאכת הטלאכה שלמות תורבהניע
 1 ויאסר כשלו טנ"ד( ועין""ס )נזסוס הסניהנשא

 בסתר( וכן ברלת ותנועה 'תר ותנשהמתו

 לעשיוובעל 41דול שרףבי יספיןיכותם שת ינו א"נומ
 4ש9יו147ה קשרוטיני וכקר:נקף :סימ4עימית

 849ר כו2י
1דן"

 כהיייויציעי ךהשךיישבי יי תלו
 מריקיווציפה נקליש עיר?כלל ימתיק ציףבש 4ש 4*יניח
 טקסיו9טך וש~יתn~AV היד יטרסכמן למודה נזר4רי
 אטיקטמתם ייפויםםל קסקקהי4ט 4"אי וי41יש
 ק44ווטף בשם* ל49ץנ4ןק :בוט84ן
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