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נטתההיוניתשהפילוסופיהמכאר,היונים:של.הפילוסופיהנספרור, 1ז.
חאקליקטיסמוס •פנימיתהתפתחותע·פהתנובותלידיוהגיעה.הרציונלית iהדרמן

שאין ,כזהשריםשניחםואיל,ךאריסטו'מימותנחששלטו ,והםקפטיציםמום
שאי-אפשר. i.שמכיי ,האידיאהנולדהכךוע'י •ומ::וימתקבועהשכליתהכרה
הוחיהכמסורהכמקצת ,לומחוצהלכקשהצריךה.:זדעע·יהאטתאתלמצוא

כמניאאמצעיתיכלתיאלהיתהשפעהעייוכמקצההמזרחל rtו•היונ•םשל
שנולדהעליון.גלויעיירקלהכירר rtאפיהאמתשאהו, iהכרה .) IV , 2 4לכרך

העולםהשקפתעלהיזtפיעהגופו.המרעשלהטוצקיםהיסודותהתמעטותעיי
הניאואפלטוניותאההשלישיתהמאהנמשךשהולידהוהיאההםהדורותשלכולה

J 4כרך v , .היההלאאםיוד·~םי •עיוןצריךודייןהביאור).-ואולם 69עם
ה 1הירולאאריסטו',אחריעליהשעכרהקריםיס'וך 1םרכשלוםיוצאההפילוסופיה

 .החוץמןח:קותפעוה ttה'עליהכאואלמלי ,הניאיאפ'רטוניםמונעדטביעה
להניאיכולהנלכדהמדעשלהמוצקיםהיסודותהתטעטוההיההאםיודע,מי
נורמליתכתקופה • 1הרילוגיוזירכמסורתעזרה rtלנק'הרעיוןלידיהאדםאת
אהלהניאיכולפעם>לאהפילוסו::יהנושעמדהכנםיוז.הסקפטיציסז.::וסהיה

אםיודעומי ,ים ttחדי.נה ttדרכי-מח'המצאתולידיהנחותהתאזרותלידיהשכל
שהגיעה .מדרנהלאותהלכןקודםשנהמאו.רכמהמניעהההשכלהחיתהלא

 .טבעיהפנימיההתפתחוההיההלאכאן ,לא .כאירופההאחרונותכמאותאליה
הלכההמחיזtנהלא ,השכלכניניאתשקעקעה ,החוץמןוחיפההי.והכאז

נחוזק-תורתהאתעליהונפתח.באח.המ~:ורת"אלא"הטסורת", iמתורהלבקש
 .האקטיביהתפק'רלרי?ינ'ההיהכאןי.ו

התנובותלידיהאלילותהגיעההנצרותור. .:tהתפששב.רקופת ,הי·זtנההדעה
אפשרזאתרקכנר.זהנהנטלה ,נעםאזאפסהכנרבאליםויזtהאמונהונבילה
אלכסנדרע"יעמיםנבולותהוםרו t: •מיוםגמור.תוהו-ובוהוהיהשבאלילותלומר,
 .הקולטורי·ההיליניהעולםהוןאלתפך rzלה•המזרחריליגיות;ףתחילוולהנד

רומישיסדה ,מלכות-העולם •גדולרעשכקולואחר-כךלאטלאטמתחלה
והיאהזאתהריליגיוזיך,הר.נועהלמרכזנ·~~זtתהרומי •זהלזרםיותרעודעזרה
נםנרנתקבלוהחדשיםהאלים •שכעולםהאליםלכלאכסניהנעשתהעצמה
הלארםייםהאליםקנאי •הלבנותכלאתכ.בשרים ttההו·הענודהונםוםייפותפנים
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ח~םטורייםמכולים

 •בידםעלתהלאאכל ,חזההבכירהשטףבעדלעצרואמנםנסרכרום·
 ,עמהםונתמזגרהישניםאתבלעו •נכוןיותראר,דחובאו·םקררנ.החדשים

כזהוהאותםםחליפיםהיוובנקלהאליםניןגורלהערבוביהשררהנבללכי
םיגיררא'ה~לותאתם 1ליופ >tחושב 'למשלכך, •ניחראורנםממזגיםאו

 .•אחרלאלהרניםיז•םה•קטה ,נ•לונה ,יזנח ,צירים •פרוז•רפ•נח .ויאבה 'וינום
עלכגושהיהח·רני-הרומא·העולםשכלהשמות·,.רבתבחמצריתאיזיםהיא
אלהינעכודרנשהיו ••והטםירורהםודידת .הנלהבמעריצהה•ההואושגםידה

.האלה ,אברכים ,םיראפ•ם ,ירים rאר .הלבנות ל,,~:·עצומהח•ז~פעההשפיעיהמזרח
םיטרהחשפ·~תחזקהחיתהכיחוד •רביםעונדיםלהםהיוועודעודהם•ריהי
עגורהי'זtו.לידתלפני 70נשבתהרוםאייר,יוניבעולםרא•:בונהשנודעהפרסי,

עדיהנוצריםענוךך,אר.כ·כמזכירהוהיו.המסתוריןמלאחהיו.המיטרה
 '"ר rאמרובהוזמן . iהשטשרגננהכאןשחיתהאמרן,וטרטוליאנוםשיוםטינום

 .המזרחאלה·לענודהשור. iו jהמ:כחקוליד.יוהעודנשתמרוחאלילורננפילת
 'עצומהריליגיוזיהלר,םיםהההואנדורגרמוהמזרחמןשנאוהזרמים

הר.קופהימיחזרו .ריליג•וזיהקדחתפרנוס•מה·ךההערהכולוהעולםבל
מהלכיםהרנחילוהאליםנפרצו.האליםוזבלכותהאדם'זtניוחגנולורנ •חאנדהית

ונר-נבאלפרלוםקרבנותלהקריבו cנק•לוסטרהיושניי •בני-אדםנדמותנאוץ
הגיעומ·טוניםספורים •היזtמ'םמןשירדו 'לאליםאוהםנחשכם 'לעירםכשנאו

 'זוסטרטום .לפרא-•~נקעבריםמכלההמוניםנהרונניאוטיה •ההיאהזמןםןלנר
נ•ה-בנוהקטנה>שנא~:·הגנמיויהנפריום •לים 1להירקשחשנוהו ,שםשחי

אלכסנדר •אלוהליעשותכדי •נארל·מפיחעצמואהרף t' ttז' 'לפרגרינוםמקדש
רום'ו.דוליניןאפילומאמיניםהמוןלהםמצאולו z •יפיו~: ':iרהנחש-אסקמאנונוטיכום

ופיעל.ח·ריליניוז·רג•טשלמובהקיםםימניםר,סהללוהחזיונותכל •וחכסיה
הפרינציפיו; :קצז;לידיהניאהוהואלאלילותהיהאחדחסרוןואולם

יכלהלאהזהחפרינציפירזנכחמספר.איזאליםנמציאוהחמודהה.הינור,יאוםםו·,
לאליםמלחמהדה z •תמידלהיותעשויההיהההיאומםוימה.קבועהליעשוה
ה:·~ירההרומאיתמלכורנ-ה·:~,,ולם •הלבנותעלהשליטהכעדשיתחרו•ז~ונים'

המקומיים'האליםאהדחיהמזרחייםהאלים •הזרהמלחזבהאתכמרונהמאין
סופםגםואולם .נברההלעלהריליגיוזיהפעולתםנמרכזמהםחלשיםשהיו
 •המזרחמזנאחראשנםאחר,ריליגיוזיזרםע"ילחדחורנהיה

-הזההעצוםהריליגיוזיה·זtטףנתוןנתיבלומפלםהתחילקטןזרם
השפ;;,זר.נשכילרה zכ·היותרהשעהה·תהשזוכמדומה'היהודית•הריליגיה
היחן,יתהשפעתניכרהכנרהנצרורנצמיחרנלפנירבזםזעוד ,ואז.בנם •היחוות
 .היחווהעלאזנספחו-המטרוניר.רר,גיורירת-מתוךוכיחודגריםהרבהברומי.
נגדהתקימםעודוציצרוןנדומיאזנתפשטו-השנרנוניחרד-היהודיםמנהני

הירנ·~בעילםמרונההצלחהליהדותשתהיה .חיהאפשראיואולם •הזהחדנו
ה·תה'זtהיהדוהמה •כמונן 'היאהזההחזירן•טלהעיקריתהסבה •הרומאי
צריךהיההיחדור.את ..iלקנשרצהמי :לאומיתבטליתומכונסתמקופלת
היחווהאתלקבלהגריםהסכימואלמליהעברי.לעםכן :כלומרי·ךוהיליעשות

 •יצוירלאאשרדבר,-ו.לאומיותצורותיהםאה?דעתלפשrפשצריכיםהיו
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היסטורייםמבולים
~ ---------~ 

 1אנש'םכ"'רמר,הדים'מתיהיויוהדהרבהלערך.מועטיםהגריםהיוםפני-כן

הללוים z:והאנ· •מבהגיהנקצתואיחזים ה•הל::-אר.יראיםליהרוה'נוטים·:~היו
 .הנצרותאתשק::לוהגריםמןהד·אשוני::.:חיו

 .עולםלכבושבצאר.ההיהדותשלכ•טההנאותה'הצורחחיתהו i-הנצרות
י. iהריליגיונמוכןניחרותופועלחישהיהמהכלס 1ככפוקנצטברננצרות

יחרנר.חברואיי:הל•ט z ·-המשיחיר,והה::כוההמתיםהחיה ,אחדות-האלה·ם
' 

האמונהאהכמנותו ,רנןניריע'-ר.הטעות •וקקים zה·הלכנוהעללפעול
 .)!!הקדוש:(.פרלוםנרבד·ננ"נחרה ןה~:•·טניה'םב~דרו.ה.האמונות jני::מש'ח

ישושלא~ה'ור,ו .~אוהו z •,;:·נ ,קינםליזיהפררפיסורהואטועהכמו-כן
חיתה-קינםיל;יהפרופ.אומר-נה zחי• הר::.ה. •ם::ליחיות,· rtמ'ראהעיקר

-ןנו tt 'יאבר 1'טיחמהישואתשה::ינהכמ:-דעדהניר:ר'ם לי:.~·נ ",-,י-נ"
י•ז~נה ...לנריה נ~~·:~~לצ-יר~כ'יםאבווי-ז:והד~ /ההיליניההאז.:ובהע"יהרכןיםההא~
כלר~אנ~יק"החאמ·נ~נק'~רזהארה·םנןאת .--רא•ז~י"ה t-ניםין :r;ג•זtניה •שב-ה
ל'דוגהנדראלכםבו.לנאפוים'לקו.רהנאותומצא:-:היא ;'מיה
נהקררהאזרקאבר ,:נ:הו zנ• ך,ך~}כל-םו:כםאגונאל.נוהינתרם
ארג •ה·זzוקקה ה,ר:;~·ננח ':':כק:להא"תר •ו tt •ניו 1.אורמצאה zכ· ,וערגה

א:רנרווה~ ~"רל:.ימזבירההוםפהנת·רברחה'נעלק.:לההי-ה"דיהםש"ח
גדותל vנודרה·ה'ח tt ' כ::ה ,יש •הויההנ:'רנמזגהיםהבן-האלעם

נכשיםהאל ה·ן:.ישואבר ;ולאח,-יולפניו·~עמדו ,יחים zהמ•ככלה·ררן,
הניערי'),ו z •י.רכיל•ז~לספרו ל::·הרוס'רר.רגו;:נם::ואנורו"ה·~ולםכלאת

.אלהיוהו" jנימצומצז.כיםהחרמים ,;:·ר::קל-ש::אשא·מהנזל.:רדארים
שהנ'אהואיח ..rהזב"ישוא"::יוה ל;:·האטיגידולההרי z •-,י~ז·ישל • 1ה 1"וםשיחי

פולוס,-בימיעודספקכליא"'יהג·ע 1-: ר:::כ tt 'נזדרגה,אלהייה'למדרגהאדהר
שנח.ההוסםהינודהיו•ז~ננג·~וההמ·~יה·וההר.קווה·:;דוקא , cרואיא;רהנה

הננ'אים 1נפריגיהסיולאורירקוםמברור·~היוה;;צוםיה'ההכרעות
כל-·בהעמידהוהקדושיםהסגפכ·םש~ניס'נטקוז.כוהלכצווהשקמו ,והנביאות

••כני"ם ח-"ה~י~ ,.i ,",-;י '"מה '"ט· 'הי•• 1 •--אי'" L-•.--הי;,_ידיהיןא'-ה ' 1 ., 1• -11) 1 1,, ..... " ,J ו! .,)lo::fj 1 / 1 ","" ,, 1 """-ו-ll ''כ...1 י•י JI j/ 

לנצורה~ור, zהכפ· .ר-::וכ:~שה'רננוהאתהלהיטמאלהיותרמהוהרישמ'א:
הועלההיהודי"יח z.המ•ברורה: ~}ל.הוס::הכללהיהלאד:יהדדי"·ח zה.מ·

 'הנוצרית·::ורה :.ה iמיכה·ה•:;הואזה,בנחא~הוהלמדרגה ·ל·-"אהבעורם
.טבעיהעולםג~דלהשלמרכזיהא"~יוהבהדר . jהירדמנווהנא z • ,השפעצנור

נאוץאלולמליםמשה'המעט•בונהנמוכןאלחים""בןלמדרגתשהניעהדבר,
נחנבלהאליליהעולםידיעלשנתקבלההיא ,-, 1המ·~יח'רוקאאב"' •מולדר.ן
 .·להלגאוהמצפהוקקה ttה'נש;;תר

גרפויהוהאתולאה:וה"יאהלקלוטהא'יילילעולם.היהק•טהיותר
סוףהאל•ליהעולםאור.הקבל cוא •יחידוהו .-אאלא ,לקבללוקשההיה
.הכנסתשלהשרr:כרטאותונכחזהחיההריאליוכלאתמפניוודחהסיף

ת··שביאתכךכלושהדנהשכעולםהאליםלכלכנוגענו·~הצטייןאורחים·'
מן iח jמעונד-האליליםשלהפסיכולוגיהלו.רךמתעמקיםכשאנו • ול.;;•חפנזריאון

שלא /עצומהדיליםהלפניועמדההנצרותעםשנהפגשו /רואיםאנוההוא
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שחרית

על•ולקנלומזומןמוכןעונד-האליליםהיהאחדמצדאיהה.לפתוריכולהיה
 ;יוצרךינושצרר ,זוכצורהמקבלהיההאלאת •שהואאלכלשלמרותו

יההולאוקייםכנכוןמקנלהיהלאלוהוהאלוהנעלהעםמיחסשחיהמר.כל
אתלקבלצריךעונד-האליליםהיהזומנקודת-השקפה .כלוםאחריומהרהר
יסשהרי ,ספקאיןקיים-כזהיזtיהוה •וגרעוןהוספהנלי ,שהואנמו.יחרה·

מספריםכךשהרי ,םפקאיןונורא-כזהגדולאלוההואשיהוה •עונדיםלו
 .הואשכךהרי,עוכריועליומעידיםכךאם-זיהוההואהיחידואולם •עליו

 ?לענדםהיחדל ,האליםשארנבלעוכדיהאליליםיעשהמהשני,מצדואולם'

נדור,!ואולםנםדבקהונ:נ·זtואותםמחבבוהוא ,ספקשוםכליקיימיםהםגםוהלא
שמיחסיםנזה :'ייונה tהיעלשתהיה.יהרה·ידעתידהכזהמהלך-מחשכותשמתור

 'לאלהירמיחםו.אליליםעונדימןארםשוםלאל'היהד::-אחדות-איןעונדי-יהוה
 :מאליהיוצאתוהפשרה .אלהיועלאלוהעונדכעררהנאמנהעדותאיןוהרי
-שכיחממדרגההא"יהיםהםככפח'למשולפריטנזיותלהםשאיןהאלהים,כל

הנוצריםנ•זtרוכזונצירהואמנם. .הוהעליהם--•ועליון ,כזהוכיוצאשדיםרוחות,
 ..•שדים-הםאכל 1אטבםהםקיטיםהגריםואליהאלוההואיהוה :נשורתםארג

האגדהנצורתהמשיחי,שהרעיוןאחרי.יהוה"השפעתה.ויהחזקהוכיחוד

הלבנותעלעצוטהה'זtפ'ג-האיזולשער.איןהדרךאתלפביולכנו•זzהלךהנוצרית'
נפלאוך,הרכהכל-כךשע·:ה ,והנוראהגדולהאלוה :הנוצריםלכ•:ב-ורתחיתה
כנר-אתלהחזירשליחואתשלחעכ'זtיועדאותוידעלאהעולםושכללעמו
 ;ה•:ולםעוונוך,עללכפר1יצלינהנמסרים'.בן-האלח-האדם"• i·כ ;למיטבהאדם
ככלויופיעמעטעוד ;רשטיםועלההבזגרייםמןקםימיםשרשהאחריואולם
לאסנהשום ...·ו nלי z •עוותאתשיקבלמיר• ttא•-ואז ,הפעםעודכנורו
לפקפקההר::-נם•םבמעש•·בח 1והמרהא-בוכהקלהדורבן'יעיכד-האריליםחיתה
פר•שות•~דרשונושאיה,•טלהר,נאדתה·תחשבכשררהדוחה 1דהצדחמםיפר.בכל

נחגםהיהגדולואולם •~הנגר'הרכיכןומפנ·האליםשארמענודתגמורה
קשי-עלמהארכן •הנדיםשליחפו"ירם'הפשוטה.ענודת·האל•ליםעלשלהחקםס
מכקשיםוהיוניםאותלהםשואליםהיהודיםכי :יהיוניםהיהודיםשלערפם
ליונים"וסכלותליהודיםול zמכ· ,הצלובחמ•ז~יחאתמשמיעים,ואנחנו ,חכמה

כדיוקמציינ·םהללוהדברים ,)ך•כ-ג'כ ,'אהקורינתי·םאלהראיזtונה(האגרה
אתקבלוננ.:יאי-שקר,מכוסהעם •היהודים •הבשורהשלמהלכהאחא ,.iנפ

יםלכיש.·ונים•-מכםהםהיונים .יםומופהאור.והודרשוכקפדנותהמכשיים
ירידתערם::ורי-המעשיותאתוח•~נופילוסופיותהוכחותנקשו cנמיזtםע
החומרתמימים.אנשיםשלמגוחכתל"םכלוה'הטחיםהחיהועללארץחאלה•ם
חיתה•זtלא ,הפ'זlוט·םעונדי-האליליםהיוהבשורהאתלקבלנוחהיותר
כעוכריוהיההלאזהונרהיונים.מ.חכמתיולאהיהודיםמחשדנותלאנהם
נכוןוהיהאחדלאלוהומסורקש,•ךהיהשלאמה 1האליליהעולםשל

של-קררםידעושלא ,חדשאלוהכלשלמרותואת iכרצילקבלתמיד
כאווהנה •מזבחותכוכיםהאליליםעונדיחיוהנעלם·ל.אלנ·:;,לםיי..אלכל
עשה.אשרוונ·ג.רץגדולנעלם·.אלכשורתלהםוהניאווחבריולרםפ

והאכ•ירים-מעשהכהיכלותישכוןלאואשרנויא·זפרוכלהעולםאת
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חיםטורייםנזנרלים

.·מיעכרואשראחרי 1ער.המצרההזההנ·~לם"דה.אל ;ור,ארץ·השמיםאורן
יוםשתר ttאי.יעןישונו,כיהאדםכניכלאה ,) Jהאלילורלםרן tt(יהסכלות·
בהקימולבלםנ~מנהעדרת jריההפקירור ttאי ttאייידיעלנצדקתבללשפדם

עררשמעלאמעולם ).א''ל-נ·כי'ז,השליחים'.מעשי ןיי,,:'(ים" jהמרםןארתר
ונשרוהארץ jארשהציפונכר",אל.מגידימפיבאלהדבריםעונד-האלילים

.אלשלומוחלטהביתתנעשורהנעורשמעלאמעולם !א'ר.ריואתאיש
ו.יחיוהאחרון,הנעלם".האלזה~אבן, !הללוהמנשריםל rz •כזוחרשנ·עלכי

 ••• !צפהשלורהמ'וחד,

הבנינה.המלחזוהי"מלחט~-אל'ם' .העילםכל rאעה 1ע 1אליםמלחובת
עםנלחמה jהמונ•תיאיםטירהרעהלא .כאןה.ויהושיטותאידיאותמרחובתלא

לר ~rשמ• 'האליםהל jגכלעלמלחמההקרישיהוה •הפוליתיאיסטיתהדעה
אלים·.מרחמתנהור tt •הוגר,ומעניך .כזהזההםגםו•:~נלחםואזעדבעולם

עדקיזtחה 1הירהמלחמההגני:·ס.ררת jכרההיאהריויגיוזיתההכרעהנצrפיירה

מיעללהפוךלארםהיהקלכךכללא .נני·האדםניןנ'זtפכודםנהרי-נחלימאד.
כיחדאבליהוה,עולאתקבלוהרכה •נימיםנא"'פיאליושנקשרארה,וי

הכל'אההנעהוא •וו.רןהיהלאיהוהאבלאלה•הם.ע'ווהדולאזהעם
 •ליד.וההנגחוןד.יהםיףוסוףאחר.אלוהשוםנמחיצר,ןםנללאהוא

שעמיםדור,לגמרי.היטבלנסחףזאתריליג•וזיתאנדרלמוסיהונתיך
נדיעצטואתרף ~rש•לאדם'מקרששננהדור,ל.נביאים·;אזנהפכושלמים
מאנינוט·כרם-אלכ~נדרשרלנח•זzא';חיםכנודשנתןדור,אלוה'ליעשרר.
כנר.-ולעבורנשכלםלהר.נצריכלונדוריחידיםרקשכלו'נושיעמודהאפשר,

ות '2החרגי .נהזבונים·זz·~ררההנוראה,הה.~.רגשותעלוניזלגלוגשלוק nג·
גבת-להביטיכולא'נרנעל-לכאדםהנפ•:~ות'אתרהלהיטעשו•הההמונים

ים•די-מיניולכללצריח .עצמםאתהםוםריםאנש·םעל-נפש iשויושלצחוק
העיריסיריהםנר.רךהאלההאנש•םשמצאוההעניג,אמונתם.נערניהנום

עזהשוקהוה ;הללולאנשיםישרוחניפע tt 'שלים iוגנוטזביריםמקורות •נאה 1ל
-. Credo quia absurdum "שלהם.הישועהממעיכותלדלוך,עמהם,רהשר,הףםר,ע•ררה

ע'וההשפעהיצאהה;רגיזzיםההמוניםמהוןומיז~תיקו,.בל zה·א"הלבקורא
הריל·גיה •ההמרטטהיטבל •אחריהם jמדערו·זzלא jםדער•זtנזבשכוכ·לים, zהםי

הה.רלהכותהום 1רנגדהקדותאטת·ותיוהןרמההשכלהואמהנצחונה.אתחגגה
 !למאמיני"ן,הריליג·השכוהנתסוף,לושא·ןהא•שךפע 2ו•

 'ציצרוניםאואדיםטוא'םהגדלכזר 1לוהטרשאטמ•םפירההיה,אפשרוני
נינור zלפ·אוהריליגיהאללשעבדושכלם,אר.?ככושדלו Jר i:ה'השכלנעלי
דלז 1והשרחקרוההמשכיליםליום.מיוםגדרהריליגיהאלהאינטרס •רכינה

שיטו.רעצמו.נשכילהעםהמוןכהשמצאמהעצם~:נשנ·לממנהלהוציא
להלבישה·~.רדרוההדא.נזמןנוצרווההפוכורגערבוביהמלאותומשונותשונות
 1לקרנכדיהגיונייםכלנושיםכברתלהאתשכנשרהריליגיוז•ותהאמינותאת
מחנכיםהירהרכההישנות,הריליגיותאתמחנכיםהיוהרכה .לכשהאל
אתדורשהואשנהםספרים,כותבהאלילים'.עונדפלוטארכרסיחד.בררםאת

יבארשנהםספרים,יכהונהנוצרימליטריפרדים.על-פיהרירינירזיותהאםרנות
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נכה·נה.ייזtם'זtאפוליוםהרציונלית.ה::ם·כולוג•חעיפהנוצריהדונםטרי 1םר 1אר
כסיציליהפנ:נ·ניסנאלהיcנ.הכופריםהנוצריםואתברעוד.החפשיםאתישטום
נומיניוםהיופי.שלקולט~םנתירוינינהרצ•ונל'תבדרךהנצרותאת~נאד

."כזש.זינ·זtםאור.וויקראא:בלטיןעםיחדור::ילרןה t:למ'ישתח•ה •האפו.::זיי
 ,למחצהרילינ'וזיתתדזיה-עולמם·טהשק::ת , cםיזt::י'-יהמוןיקומו •••ני·האתי

רוחם.נטותלפ• ת-. nאאוזונאטונה c'זt::הר.כק ,כאלהגםיקר.בזוולרביע.ל•~ליש
שר.משן /זמןכלהמצבו•ט·טךילךכך •גוויתלוצצוהשכלעלכליהיבזרו

 .ל::::·נ-ןלוכוניןנ;רזוה'זtינוההאמיניהניןההרריתהמלחמה
כניני•אתהרסהציפו.ריליגיה·זtלמנורבכל t:ה·לשלטי;הקץנאכך

דורות.לככזהחורבותיהםתחתוקברו
" ............ ~.<cl 
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