
ספר
 השםאור

מאת
 האלהית הפלוסופיהגאון
 ז"ל קרשקש חסדאי רבינוהחסיד

 ובעל הנמוק"י של ורבם הריב"ש, של וחברו הר"ן, שלתלמידו
העקרים

 לברכה כלםזכר
 כל על בשכלו גבר ז"ל חסדאי רביהרב

 היה, לאלהיו וגדול בזמנו... אשרהכלוסותים
 עטים רבבות במקהלות ויענהו ה' אל קראבי

 מגדולי ורבים ודו. על השם ונתקדשרבים,
 בלבם. נתייהדוהמלכות

 החיים( אור בס' ז"ל יעבץ ר"י)החסיד

 עד למכביר, גרסאות ושבושי קמשונים כולו עלה כידוע הזההספר
 פי על נדפס זו בהוצאה ועתה עזקאין. באלף החתום כספרשהיה
 ישי בית בעל פישר שלמה רבי מרן ידי מעשה ומדויק מתוקןנוסח

 המחברים וספרי היד, וכתבי הדפוס ספרי על מיוסדשליט"א.
 סלת שעשאו וכמעט הרחבה. דעתו והכרעת שקול ועלהאחרונים,

נקיה.
 למען כראוי, המאמרים וחלוקת ופיסוק ניקוד בו הוסיף זאת, גםואף

 בו. קורא כלירוץ

 תובב"א  ירושליםפעיה"ק
 למדני")תש"ן( ודעת טעם "טובשנת

 רמות" "ספריהוצאת
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מפתח
נב כאפרק9 העניניםתוכן

נב כבפרקאהקדמה
נג בגפרק

נד כדפרקטהצעה
נד כהפיקיג אמאמר
נה בופרקסו אכלל

נה כזפרקטו אפרק
נו כחפרקלב בפרק
נז כספרקלב גפרק
נט לפרקלד דפרק
נט לאפרקלה הפרק
ס לבפרקלו 1פרק
מא בכלללח זפרק
סא אפרקמ חפרק
עו בפרקמא טפרק
עו גפרקמא יפרק
עת דפרקמב יאפרק
עט הפרקמג יבפוק
פ 1פרקמד יגפרק
פא זפרקסו ידפרק
פב חפרקמז סופרק
פג טפרקמח טזפרק
פד יפוקמט יזפרק
פד יאפרקנ יחפרק
סו יבפרקנא יטפרק
פז יגפרקנא כפרק
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מפתח6

קפא במרקמז ידפרק
קמג דכללמח סופרק
קמג אפרקצ טזפרק

צאמרקיז
 ו',

קפו בפרק
קצה גפרקצב יחפרק

 ]'%ג ., ;מרקדצב :,מרקיט
 הה ~ין. ה כלל'צג כמרק
רו אמרקצר גבלל

'רח בפרקצד) אפרק
צח בפרק

.
רפא גמרק

ריו דפרקצט גמרק
ריט ,ן. הפרק'קטו דפרק
 רבד,';פרקוקטו הפוק
 רבה".נן ובללקבא 1מרק

רכו אפרקקכג במאמר

 רנא'" בפרקקכג אכלל

 רסד- גמרקקכד אפרק

רסה דפרקקכח בפרק

רסס 'ן הפרקקלגפרקג
רעב ח"א גמאמךקמא דפרק
רעג אכללקמט הפרק
רעד אפרקקנ בבלל

רם בפרקקנא אפרק
רפב גפרקקנז בפרק
רצו רמרקקסב גפרק
שט הפרקקסז דפרק
שיח בבללקעא הפרק
שיח אפרקקעא 1פרק
שיט בפרקקעט גכלל

שבד גבללקעט אפרק
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7ממתח

שעב אכללשכד אפרק

שעב אמרקשבט בפרק

שעה במרקשל גפרק

שעז בכללשלז דכלל

שעז אפרקשלז אפרק

שעת במרקשמב בפרק

שפב גבללשמד גמרק

שמג ךמאמךשמה דפרק
שמד אדרוששנא הבלל

שמח בדרוששנב אפרק
שצב גדרוששנד בפרק
שצו דדד1ששנו 1כלל

שצט הררוששנו אפרק
תב 1דרוששנט בפרק
תה זדרוששסב זבלל

תה חדרוששסב אפרק
תו טדרוששסג בפרק
תז ידרוששסה חכלל

תי ,אדריששסה אפרק
חיא יבדרוששסו בפרק
תיג יגדריששעא גפרק
תטו ורות מלותבאורשעב ח"ב גמאמר
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 העניניםתוכן
טבלה

 ח"ג( הפדראלית המחשבה עמודי ספר)מתון

 בללים( ע ה'שרשים' הראשון:המאמר
 ג כלל ב כלל אכלל

 על ר"ח שיטת - פרקים א פרקים((ZO פרקים()32
 ותאריו(אלוהים

 אלהים מציאית הגדית : אפרק תורתביקירת : א-כוברקים
אריסטו-  אימותהפרקב: של והמתפיסיקההפיסיקה
הרמב"ם  26 )עפ"י והרמב"םאריסטו

 ט חלק ל"מורהי',ההקדמות
 אימותה : דפרק

 כז-לב:פרקים
 ה' אי-גשמיות הגדרת : הפרק

 ה', למציאות המוטעיםששת
 אימותה ו:פרק מו") )עפ"י ואי-גשמיותואחדותו

 כללים( )ו התורה פינות שש השני:המאמר
 ג כלל ב כלל אכלל

 פרקים()2 פרקים()6 פרקים()5
 האלוהיתהיכולת האלוהיתההשגחה האלוהיתהידיעה

 הגדרתה : אפרק הגדרתה : אפרק הגדרתה : אפרק

 הפנה אימות : בפרק ספקות בירור : בפרק ספקות בירור : בפרק

 הבירור המשך : גפרק הבירור המשך : גפרק

 הספקות התרת : דפרק הספקות התרת : דפרק

 הפנה אימות : הפרק הפנה אימות : הפרק

 לבעיית נספחות : ופרק
ההשגחה
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 העניניםתוכן10

 דכלל
 פרקים(41

הנבואה

 הגדרתה : אמרק

 אופיה : בפרק

 ' שפקות בירור ג:פרג(
- 

 לבואה להסע הדרך : ד)וק

 1 . " י ..., כללק ," ,";
 פרקים()6

 הרצוןחרות

 1כלל
 פרקים( )5.

 האנושיהיעוד
 התורה תכלית : אפרק

 התורה בדרכי מימושה : בפרק

 המציאות עם זיהותה : גפרק

 הזיהוי אימות : דפרק
 תכלית מציאות חיוב : הפרק

לעולם

 האי- השוטה : אפרק
דטרמיניסטית

 הדטרמיניסטית : בפרק

 התורה עמדת : גפרק

 אחרים מקורות : דפרק

 האלוהי לצדק היחס : הפרק
 מקראיות אסמכתות : 1פרק

תלמודיות

 'פינות' שאינן מחייבות, אמונות השלישי:המאמר
 : כללים ו-ג כללים ח : חלקים)שני

 הראשוןהחלק
 אכלל

 פרקים()5
 העולםקדמות
 חידושואו

 בעלי נימוקי : אפרק
הקדמות

 תשובת ; בפורק
הרמב"ם

 הרלב"ג שיטת : גפרק

 הבעיה בירור : דפרק

 דעה קביעת : הפרק
סופית

 פרקים()2
 הנפשהישארות

 המושג הגדרת ; אפרק

 אימותו : בפרק

 פרקים()3
 ועונששכר

 דרכי שכלון א:פרק
הגמול

היעודים : בפרק
הגשמיים
והרוחניים

 ספקו, התרת : גפרק

 פרקים(1
 המתיםתחיית

 המושג הגדרת ; אפרק

 תכליתו : בפרק
ותועלתו

 לכופר העונש : גש-ק
בו

 ספקות התרת : דפרק
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 וו העניניםתוכן

 חכלל זכלל וכלל הכלל
 פרקים()3 פרקים()2 פרקים()2 פרקים()2

משיח ותומים אורים משהנבואת התורהנצחיות

 דיוקנו הגדרת א:פרק המושג הגדרת א: פרק מבחינת א: פרק המושג הגדרת א:פרק
 הופעתו זמן ב:פרקותהאותותואימותו

והמוטחים  סיכום ג:פרק ספקות חתרת ב:פרק
 ר טיב מבחינת ב:פרק

הנבואה

 מיוחדות( במצוות התלויות )האמונות השניהחלק

 אחל)פרק פרקים()2 פרקים()2
 השנה פרקיארבעתתשובה כהנים וברכתתפילה

 ואימותו הגדרתהמושג א:פרק תפילה א:פרק

 ספקות התרת : בפרק כוהנים ברכת : בפרק
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 העניניםחונן42

 ועומדות תלריות בעיות הרביעי:המאמר
 דרושים( או סעיפים)13

 לנצח, יתקיים העולם האם : ראשוןדרוש

 שלמות, של סוף אין או אחד שלם : שנידרוש

 חייטו יצורים הגלגלים האם שלישי:דרוש
 האנושי, הגורל על משפיעים הגלגלים האם : רביעידרוש

 ערכסז מה קמעות, : חמישידרוש

 ישנם, האם שדים, : שישידרוש

 , טיבו מה הששות גלגול : שביעידרוש
 אפשרית, היא כיצד ילדים של הנפוי הישארות שמיני:דרוש

 מקומסז איזהו וגיהנום, עדן גן : תשיעידרוש

 והמתפיסיקה, הפיסיקה מדעי עם ומרכבה בראשית מעשה הזהים : עשירידרוש

 , . כיצדז והמשכיל המושכל השכל, זיהות אחד-עשר:דרוש

 מהו, הראשון המניע שניס-עשר:דרוש

 אלוהים, את למשיג אפשר האם שלושה-עשר:דרוש

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



 השםאור
 שש8

סקדטה

 ל4מיסמי. ואוי דסרו לו*ליגר
 ימ?רף. "ישיעני עידף על *סיףסטירה

 סויר. תוכחית פ?ים ודדף איר ותורה מיוה גרסי
 שטף. טת ליך4ה לבסי 2סד סטממף טסלף דך9ף ה'הורני
 וצח. סימיסף ועימות *סיף 4ת יטחות שסע סוים איחתודיע4י

 הפליא טשר ותהלה, לדכה כל על וירומם מברף ה' שם?קי

~noc
 סיסלט' סייס טסר רלסדשם לסקצי4ם בריותיו עם

 טליי קלף מני 4סד מסייז סלסבית ילאי טשי משסיטהבאפן
 יא טשי ונוראימיי' יוב'יימיי *דלתי ועקם יסידי'טלסימ
 4רץ טליים ה' סצשות ונילאות. *דויות מסירת לשעתכנים
 4ך4לים צליים, ?בוהים ?ס4ם, וסל סיומים ונעמיושמנם,

 והוא רדיאן. ריבוא טלסין ילף וקדושים, שרפיםוסימלית,
 לסם 41עש ונשא. רם ססא צל לשית מסייסי ישטן,מרימים
 סל ודמות סללם ספדם 4ת טלפים ה' 41י?ר מדנית,חותם
 "נצשה כה: א' )בראשית ימסרף סומרי סראשם. ןה'סריימיר'
 לדיות רזה, סנמ?אית ילל עם כשמתף סדמומנר". סצלטנו4דם
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הקדמה וץ'אורב

 שקלו, טסשלת מסת יחירמז סטציאית' סלקי מטל טסקהסטךם
 מה רלזה, שש"י. טיילת מסת שיציאות סלקי טלכישר

 קדמת?גושקראיהו
 -צע4,,,*'ל~

 דמומם, דפוס -*קהי 41 92ז;;ן
 מיכון טובו ורב חסדו יגדל רהוא 9למנ ?צירותיו סל בומחקים
 לפססה יתומם, כבוד לשמן יצקב, יבית 41יסי השגיםשיתו
 ססץלסה מסלית היא טשי בז' ילדן2ה לצידו אותו'וליריה

 מסססמים י"סלכי' יכסשסה יפי? 4ה נבוכי טשיסטנושית'
 נבונים. יגיעם ונגדיע?יסם

. 

 נר סידילים, ששאירות שגי את תורתו יקאור לנרצאר
 יין לנו לקסיו וסי4וות, סטמונות שהם ה', ואורטל.סים,
 4ם יטץ34ר, מי ךחוק רחוק בלעדיים טשר ; ססיים דררסדרר'
 סשסינה' יזיו ?9נה טשי משממי האור ידיו 'על זרח טשרל.א
 מינה טשי סשמיה, 4ין צחן, יין חצבנו, מלו אשרכצור
 תורה ביילת טשי C~y/ 4כעו ככר"ם סיה 4סד סעלם'ללתת
 בוראו, את הכיר דעתו, על שצמד מיום שנים של.ש סןקךטתו,
 אשר כל על אגדול לשמו רהודאות ירבות לעבודתו. רכיםוקרב
 נירת סשיבותו לסילנת רהגה יזך4ל. לעית טוב הרביטלנר,
 מצלתו. לגדל סה די רציה המילה, רקיא 4סת, ימ14ה יריתעמו

 ל.א מצטות, ליעלות די בו יאה סשיבותו לפי יעשוקלהיות

 סנלנלים, ?מר עם היומי כגלני סעסנן ימו רבות. ליעלותיעערף
 שסיא ילמותו, לסייג אחת כלננועה בו די יהיה הואסי

 כסשיבית' מטנו למיה לסיומם סגלגלים ר?מר ; טיבושקטעת
 סידו 24ר סטיר ההכרס' מן סנה ריגה רבות. לצניעותיצטרבר
 שלמים, ?זך4ל צדת קפל לנסנו לשימנו ר?"עלהי"ברף
 ג, )מכות צקשיא סו סגףה ריי ימורמר סיעלות. לנולסרבות

 תורה לסם סרסה לפיטר ?שרעל 4ת לזכות הלס"ה "ךצה :טז(
ומצוות".

- 
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ג ה'אורהקדמה

 רמטצשה מזה, משלמות טכיא כסדרית סטצשהולקיות
 פישוטה מטענה דכר סיה קסם, מ?ייצה טזולת נטנעבהם
 יבמנו טה רלזה סלם". לעד תורה "ומלמוד א(: א, )פאהאמרו
 טצשה. לידי שטכיא ע2ר, שמתלמודיסרו,

 ממביא מרשי מדרף קיא סתורה 4ט?וות מןדיצהרלסיית
 בע24ן מתורה שאקרה כן, אם ראוי ראה סרה, הילמותאל

Ajanujשלמות והיה שיסשר; שלם היותר לאפן בה סןדיעה 
 הוקווק "0 עצנים: כשישה בהם, והסקלה בדקרים,מדיצה
 גזרה ; קסם ומזכיה משטירה רקם 24לה, על מלקסם רקםבהם,

 ע24נים משישה בו שקשלימר יאחז שסקיה סטלקית'מסלטה
 ושלמינות סטיות סל מניסה ישיסי רזה, שבינים. שלםמיתר
 בללים עם סטט"ית, מ42לה יזה שסיה ימו יה' רעלייסב

  והנה סין. נדרשת שסתורה מדות צירה תשלש וקםוסימנים,
 הגה יה, על ניקרר רל.א 3סמב, עילל המקוות ןסודלציות
 שסיה טה לפי מתורה, שהקיידה טה רל!ה מחגב. לסםמדקדוק

 רשאי "י4ף שבכתב "דקרים ב(: ס, )גיטין סטטתית סקסלהבו
 לכד, מללבות 4ל יטסרף שלא טטנהן כהה *ה". עלליט?ם

 עם שכן, וסל מטצר2דו. סשךסה לסכת מסל.קת, בסם ימללמלתי
 שסל וימרות, כסערות ראומיוסיס שתיחסה במ"ר שהקנייהטה
 לקיית ראולם בה. רמטסלקת משעות נפילת שאד שירייק מהזה
 - רבוים הפינת עם ע4סיסם, דע4סי ןע4סיסם, סטצוות,ילל
 נילל - שקדם ימו שלטים, שימנו סלימ לזה מניאכישר
 והמדות מסימנים עם שיסמב מתירה והוא נילא,בקצור
 מיקים סילד, עינים: שני מזה מחיב ס2ה פה, עלשניסרו
 והשמירה סזכקןה ןמשני, ; מקצור למילגת מ2לרת'ימילית
 שסם סיטניז' כדמות שסיחו לטדית רעם לקצורם, אם וזה,יקם,
 סמחבול?ית, סזסי?ה טיסף 4סד שיה לתושיע"י. ופנות?סודות
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הורמה ה'אירד

 שעז רחל סשססהו בסם תשל שלא ידי לעתוים, סיטניןלצשות
 ויסוד שיש !ה י4ל שמיד, טה סתורה-כס24ה שצימה מהעם
 לסי סרסה/ סתוךה סקציה יחסי 4סם. לזכיה לשמירה*דיל
 "דירים : )שם( 4סךם האמהית, הקילה שביהמה

 "י ש4ע"י
 מעבי יסייי טו מדדי, מד44ה זה ורטנם כסמב". לפטרם4טשר
 ימו יערנים. לרבוי סשססה, 4ל זה ר2כיא סיבובן עלריסמוף

 יי *הן על לייךם רשאי אתה שאי שכימב בדקריםשסקיידה
 שנזכר 4סה ליסף ס4ה זה שזהרה לזה' עומ1 יתיי שיםמששה
 עוד קיליגה רקנה היקדוק. מעיט 4ל !ה ר2ייא טה' עלמטנה

 שבא טה 5טת' זרע כתולם רלזיע המצוות, ילל לסדרסתורה,

 רנילאומיו. ססדיו ררב 4סם, סש*סתו וממילית גואבותמטפורי
 על לשקד ניךץ רסשק אהבהלסדש

 דלתותיי
 אשר מסיד,

 השגתם אם יחד: סע4ינים שללזה ?שגו וססשק, השקידהלסכת
 4סם. וסקימירה סזכהריץ ואם 4סם, היקדוק ועם נקלה,על

 שנמצא מה לפי סימרת' סיטי 4ה דרכו סזו שסדרףרכסעט
 חושד ""טה : דבריסם שכומב מי ~nga 4סד' ימרבקבוציים.
 ובזה סטתות!" סיסמות עורות על וביטן שזכים,רעיוניף
 ול.א הגדולה, יאת אנשי עד רבנו משה מימות אבותינוססזיקו

 טסתורה. יךסר רעעות טפלות ססיא העת עד ביניים84ל
 אחרי ישך"ל, על סוורית ריפפו סינים, יד 4ן?הרכ4שר

 רבו ?דטז, טל שישו שיא סמלטידים ורבו ס*דולה, 44סת44שי
 שסיג מטה יסטר ליטב לע?טז משירין קצמם רסייסטסלוקות,
 שמניים, דורות סוף עד ימרים'. 'מגלת לסם רקוריןטלטלים,
 וממריתו מממעטים. שסיסבית רך4ה ctty/ אידוש רכנושסם
 ס13ללים משנה, סדרי ntaiui' פתב מישך4ל, סתוךה משכחטז

 אושז2א, וריי ס2א ריי ו"סריי שיע"*. תורה *דיליקצר
 "עת אטרו: עיטם. ידרים יאומם סחיצונה פייסםשהוסיפו
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ה ה'אורהקדמה

 וספרי. ססרא עיד חכר ר"סריסם תורעף". הסרו לה'לצשית
 ס?רושלמי סמלמיד עם שימוריים, דורות פל בהם לוטדיןרהיו
 וךב ךכעא ששמו שהוריה, סוף עד סר. "סר יוסנז ריישסכר

 צסוקין רהיו סדור. חכמי *סקסטת סכולי המלמוד רחירר4שי
 "סר ס"ה נישכר ךסלם סקילה. 5י על לבורסי ךונז כיטי*סן
 טה. - יצד לקבלה יקום לתת סתורהנונת

 רב פגזן חבורים. לסכר לעיטם ס*אונים מתירו סן"סרי
 ךךב סטיתוטי, יעד?א ךךב ?היראי, רב ומר ק?ךא,שיעון
 יגון במלמרד, פרושים שחברו ומהם סאי, ךךב סטני, *ןימואל
 ך8נו כזמן, המפרשים אערוך עד נטים, ךרכנו סניאל,רכנו
 ?זסק ייי יל מלטידו שטשין' דצנו ך4סךיד' סיך4תי.יל'מה
 בסל ופלפולים הויות ךחדש סקרים, חכר התוספות, כעלארדוע

 בסל פרושים סכר דוד סר אבךסם ךבי שידול הךב רנםכמלמוד.

 רלא טסמלמיד. ?דועים כסלקים חבורים תירי רקעיםסמלמוד.
 יצסק רבנו של ההלכות חבור "ם כי כוללים, חבורים טסםסרה

 שציה ס*דיל רסקבור סדרים, של.זה פולל שהיא"לסאסי'
 *דול, כצריכות "לסך*לוני שקשיא והוךה סר"ךצדתני

 רכנו סרב של ספולל וסחבור וטשובותם. ס*אוניםובמחל.קות
 "ם כי - מסלוקות סלא תורה, משנה קראו ט?מין 8רמשה

 בו ובלל ך*און. הרב ך4מורא תנא 2סר וסלא - כעטיםכעקומות
 סט?וות. סעעז רסיסי סיךא ך7,רציקסלנא כתלמיד שנטלאטה

 ולספיר וסלעית, ס4מינית שרשי ישר"י יף 4תילהורות
 סיות ךעם ס*בוכים'. 'מורה קראו סקר חכר וניסקות,מסשכי
 בחבור קנה המבארים, כססךיו לישות הפליא ס"ה שיסכרסרב

 כן 4ם ושמומיסן, כלאונים מסל.וקות שהשטיט למהסטירות,
 נצלינו לא הנה לעסנים, שרשי מקומות על מעירל.א

 הגדולים מלאסירים זולתו בסירי ישנט?א והונפק,מסיבורה
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הקדמה דץ'אור1

 מדקרים סבות על העיר ל.א זה, ומלכד רדעותיו. סססטתוססף
 בדברי שלאו הידטים יזירון "0 כי בשלמות,וילליסם
 סיסשר, מהסר ממט?וות הזה סנדול החלק ולעיותקדמונינו.

 להיותם ?דיצה )סם מקיף לא והיךטים 2ם, מ4י רחבוהוא
 שקזייר טמיךטים פרט ישישמ4ה הנהכלתי-כצלי-תילית,

 כטסטר 4ין ?מס "ין ובי השלמות. על בו מטשיט נשיג לאשם,
 בין יסס שאין יתסיב הנה ןס4לתי-3על-מסלית,שכעל-מסלית

 של.א טה ובין מעצלי-מקלית, שם שקזירו בפךקים שישגמה
 הוא ולזה שם. הזירו של.א כלתי-כעלי-מילית ממירעים?שג

 ע24נים ממשישה אלד בשום הןדיצה בו תשלם של.אמבאר,
 על והזעמם )ע4ינים, ודיקדוק "ם : זךךם קים טשימלקרחיים

 למה "ם סבות: לשמי - )סם "סיערת רסש"ירה24לה,
 יתבררו בהם משר מלקומות רעשרי מטסליקית יכרידשישמיט
 סעיינים. וקללי מסבות זכר שיא למה ואם חדירים;רי"לינו
 בסבותיהם כשגרעם בדברים, השלמה שמידיעה מבאר,רחמה
 שלטה, ילדי כדמיים לנר 1U7K רסשמידיצה נושאם. מטרלסי
 של.א סרה שיק?ה עם והטעות. מהשגיאה בטוחים נהןהלא

 משלישי. הענין והוא אוסם, נשמר ול.א )אררנו, אותםסמקה
 נשיג לא כי משני, סענ2ן והוא נקלה, על נשיגם שיא שעז,וסל
 חסרה השקה מהגא וכמלק ששדם, ימו מיעטי, המלקאלא
לאד.

 ררחי.ך45יך על צלה איף העצומה, והפליאה ח*דולהוסמטה
 התושבע"פ כלל ו"הא טמקידטים, זולתו סירי סל שן4חריטה'
 תורה. טש4ה שקראו עד לחבורו,מסורה

 שעצומות, טענות סירות "בפו אשר הללו, כדורותואולם
 סןדיצה שלמרת שקלה שישג הדרך, להבין טוב מההנה

 רזה ריה. רכשטירה *דיל לדקדוק וכמלמוד, התוךהבמצוות
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י ה'אוךהקדמה
 המר לסי בסבותיהן, סתוךה ט?וות כולל חבור ישיסכיקטנם
 כאור אותם לסיר כן ויסר וכלליהן. גדריהן ובציורנושין,
 סיקומות 4ל אסעירידקדק,

-tUK 

 עם טסמלמיד, שם 4או
 וזה שלחרונים. וסייטת וסרבנים, ס*אונים מחלוקותזכרון
 נפלא.בקצור
 4"ר והורה י"ר כירסם נ"ך חקדאי סני סני, שקתיולכן
 שלום משבבם )=עי נעטש"2 )עמשא"י( ?הודה ב"רחסדאי
 לדלך כאים, ה' יגיר 4ם ובעזרתם, מסכרים ימססטתינוחו([
 בו, קדמוני של.א מטה דקר שאחדש כעקומות אלא סלה,סףרף

 על שיקל סטסל.קת, בו שישל שטה סטני, סנה קלת.שנוטריך
 וזה, במקומותם. סדירים שרשי לטעאיטעין

 יצמד ולז כמלמוד, והעיון כתלמוד ?דיעת לו שיקדם דאוימיה כססי שסלעיי
 עד ידקדוק, דסבומיסן וכלליצן סט?וות בעצני נקלהעל

 ילל על יקיף קליהם, ישיצמד ל4ד, וסיללים סודריםשכזכירת
 ישר ולשמירה, לזכירה מבארת סבה ?ה שיק?ה התוךה,ט?וות
 סרה שבסקר ולפי ולה. סכונה הרסה סטלה בדבריםלשל.שת
 קשר סיסקית מחומסי ויאורו הדברים, וי?ךפו ויילבנוייבררו
 ט?ןה". ונר לקרותו דאוי טסט?וות, סרהכסלק

 ןיסודות האמונה לפנות אשר היא, ד4ה סי אחרתרעוד
 4הם נסל לא סמלמוד חתימת עד שרשינו, ועשריסתורה
 סתרי מלבד ימתנו. מחכמי ויקבמים ?רועים סיו טבלמסלות,
 שהיו טרבבה, וטצשה בראשית טצשה מבללם אשרהתורה,
 למלטידיסם אותם מוסרים והצנועים מלנגעים, קגלה ?תידיייד

 המחזיקים ?די ידפו סיורות, וכשנחלשו ?דועים. וקנאיםלעמים
 סכמת אבדה וסודוסיה, סתריה ובמ?פוני המקבלת,בתושבע"ס
 התנשאו עמנו מבני רךבים נסממךה. נבעינו ובינתססטינו,
 כחלומות וסתומים, קתומים סביאית רד4רי סזיד'לסצ"יד
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השומה ,ה'אורח

 לדיריסם' נמשכי סיומינו שמידרלי עד נסרים. וילדיויסלים
 ס*דול סרב יייאשם ברייומיסם. וניקוטו ימ4טריקם,רנמיפו
 סשסתו וסילנת שכלו גדל עם 4שר מרמון, בר משהרסנו

 וךט4קריסם, ס5ילוסוסים וסירי הבין לסבו, רלסבכמלמיד
 ןיסודות עמודים n~?y ססלושות ומסקךמותיהם ויפת,פתותו
 סיות ועם סיבוכים". -מורה 4שי.קראו כסקר מתורהלסודות
 רסיכו הממקרצים/ עבדים סיום קמו רצונה, בזה סרבכינת

 .סיב וידויי כשךשים' מום מטילים סיים, אלהים דברילמינות
 ט?פיניו לגלית ש"א חשביע סשכע ואם יפי. תסת כי ופי,יתנו

 על עךרו רל.א מלתו, ל4ל זמו לא ה3ה רעיוניו,ומקתורי
 אל רסירידים, זנתי. הסף למינות דסריי הטו 4סלשברעתי,
 ל.א ינים, ומך4ים מתורה מל משרץ מטסייז כראותםדיריסם,

 ל.א סי דבר, ושרש הבהלה. דפקמם וכסר טמיבוסה,נצולו

 יזך8ל, עיני שישיף 4שר מסני, ימיפמי חולק עטה עינמלא
 זד;.כזטננו
 סהיא, כילאסה מעט עיני ניקחר 4שר 4ני' ך4יתי סןעל
 סתורה תשען צליסן אשר רס35ות משדשים סטי עללעצלות
 דק סנים ושא מכלתי תסב, צליסם אשר וטקטייםכסללה,
 ססכרים. סשוכי עם רצה ריקיךה *דילן ךעייז צינם וזהלטית.
 ו4ם חלילה. סרב יסלק לא הסם גידעות שיעשרי זה, עםייסיר
 שכיכין שיו חלין רשיחת דרני סרב יברי היו 04 הוא, כיצליים. שנעיי מכליי יישר 4י טממיהין, דקרים כסירי שסאוסיטת
 04 שכן, ןסל יומר. יהוב סיטת הגה יללנו, ואהוביםצלינו

 אצלנו שמשרש השם, חלול טסם מסמקימית לחטשר4סשר
 לרב". לבוד חולקין אין משם חליל ש?ש "ייקום : ב( יט,)ברכות
 וכמופתים מצני ירירי ההשען ומיבולה nnyvc ?פויןלסיות
 לטה 04 טצנוסיי' וזעף מוידויי שקאת על למעיי רטיתישמשב,
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ט ה'אורהצעה

 סעטים' לעסי לסראית סרה, סיים ישה לטעל סרב. טט3ישלצני
 סטסשפים, כל רסי"קןה ס5מונה' יעוצי סיבוסה סטסייסי
 אור:, ותורה מאה נר "כי כג( ו, )משלי יאצרו: ל4ד, סתיךהקיא

 וךפ3ותיף, ישישיס סססטה שקיא סתירה, ייחס ס2הרקיללג
 העירונו ישר המצות, ילל שהוא סטנצה, 4ל ס!ה, ססלקוהוא
 סרה ססלק שם קךאנו רשה הנר. אל לאור ייחס ספסר,כמלק
 ראוי ספסר, לחלק ועמוד ?סוד סרה סילק ולהיות ה'"."איר
 "לר שגי יכולל סגה סססר שם רטטים כסדר. לושיקים
 השה ה' טית סי טליים", "גי יסשלטתי ה' יך?ה "םונסלקים

 העזר ישעל ומאתו ובמצוומיו. יתורתו נמיב ליעירזאת
 ממחיל והנני זולתו. סומך ויין בלתו, עוצר אין כיוסס?שךה,

 5טן. ישך"ל' מל"י ה')שם

הצעה
 ה' יאור וגליה לכי ?יקבבית

 סס"סלות' ךשיש האמונות?סוד
-WK 

 ודיעת 5ל יאירו
 סקל בטייאות האמונה הוא האל.הית, סתורה יפ3ותהאמת
 הקל תורת ודעות רנות "מות סנה טסלק ספונה ולסיות?ט4רף.
 צליו. צטידמנו ואסו סדה, כשרש שנחקר דאוי?מברף,

 האמונה קיא האל.הית סתורה סלסלות שרש היותואולם
 סתורה לציות יעצמו; מביר הוא יט)דך, האלכיציאות
 זולת טליית להיותה עלן ואין וקציה, ממסדר וטליהטסדךת
 טי טסך9ם טעות טלה וליה ?לברך. לאל רסטציה סטסדרסיית
 סי ו2ה, ית)ךך. האל קציאות להאמין צשה ימניותשטנה
 וליה, ידוע. מצוה לזולת מאה ?ציר רלא :, סט4סרף טןסט14ה
 טמונת נניס יקר מסוה, יט)רך סאל יציאות טמונת נפיםכקשר
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הצעה ה'אורו

 סמל. יציאות לאמונת יידיעה קודמת ימסרך האליציאות
 פן גם יתחיב מאה, הקוךטת ס4ל יציאות טמונת ג"כ נניבוים
 וי"סמב מסלית. לבלמי רכל קורעת. ס4ל מציאותטמינת
 זה רעל תכלית, סעלת ילדי ט14ה ס4ל טזיאות שמונתשיסדה
 טמינת לקנות ךאוי שדיל קבאר, הוא דלזה ססטול.ימילית
 עשה. יט?יית לאלמציאות
 סטנצה שם סהוך4ת ?5ה שיטי רזה, טטגים. י?4הויסר
 בסם. מבוא ויחקןה לךצון שמש סדירים ילא "פל שלארגישה,
 ל4חיךה שיין מסדירים קיא ס4ל כיציאות סימונה 4םלקנם
 רזה סה. סטיתה שם הורדת תכל של'א יתחיב בסם, מבואוךצון
 סצור. יערת שד"א ימה בו שנחקרמטה

 שרש ביאת שימעה סיות קבאר שהוא לטה שיחדה'ר4יר
 שסקרה י"סיב יטבנה, אומה נטנה 4ם במקררת, לסלרס"סלה
 ס4טול. ימילית ר2ה לעמסה,סמסלה
 סט4טר טי1ה1 סרה סשרש לטנית ר"ל זה' 4ל ססיאישטנם
 למשה ניטרו מקוות "תרי"ג : אטךם ב( )כג, מכות יקראשיסיף
 "תוךה רקקשו, משה:. לנו י1ה תורה קך4ה, טאיימיני.

 לף יחדה ול.א "שלכי : והשיבו שוו". סרי וחד טחה שיתיגימקרדא
 לף" יקדה ר"ל.א ש"4לסי" זה, מפף דסשבו שמענום". טבורהטיי

 מבאר רהוא בטישה. האל שריאות שמונת שנו רלזה "ורות'שמי
 הוא סן סנקךא שהשם שם, שסייד לפי זה. ימס4בשלא

 הרב הטיב רלזה טלרים. מירץ היציינו אשר וסט4חיגמשלוס
 סטותה שמנה שלו, סט?וות יספר זה דרר למי ז"ל משהרבנו

 עלה שם שיש שנשטין והוא האלוהות, בהשטנתהראשונה
 ב(: כ, )שמות יקרר רהוא סנט?4ים' לסל שפועל הואוסבה

 לסל פיעל שייתי האל.הות שם פרש קנה אל.סיף". ה'"אנכי
 טלרים" טירץ הוצאמיף "אשר יטרו זה לסי רישהסנדקאות,
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יא ה'אורהצעה

 אלת על נעמד שמשם ורה, סימונה, יאת על ר25הגדמות
 יסר רי!ה, סיוצר. ייד כחטר בערכו סלם סנק?אות רכיסטם,
 מאףץ הוציינו טלר שהוא האמונה על סמליה יאתתמל

 שאמרם וזה, יעלמו. סיסילה קטאר סלה שסדרך ילאטהרים.
 הכמשף, הדבור כל כולל שהוא יראה כסר לף". יהזה ול.א"אלבי

 דבויים השני סיר ישמטפי שיקי לסי מקותי", ולשמרילאהבי
 הוצאתיף", "אשר ה'", "לנכי יאמרו: כעדו, מדבר לשוןבדקדוק
 ולפי מקותי". ילשקרי "לאסקי טל.סיף"' ה' 5לכי "כי סני","על
 : ייטרו בנקטר, טייר לשוז לדקדוק נישכרת סיברותששיר

 ון3פש", "ש3ת ה'", עשה לטים ששת "סי ה'", ונקה לא"כי

 שכל ולפי סיבורה. מסי לף". יהיה ו"ל.א ש"אלכי"חסכימו
 ו"ל.א פסל" לף תעשה "לא לענות דאו הטזסרות מיניסטסירים

 "ם קנה, יע?מי, סמטת רהיא טזסרות' בשמי להם"וכשמחוה
 הגבורה, מפי ששטענו שלום יחיי לטסיה, "אנכי" שנקזהס2ה
 שיא 4טזסדה טליים" לף יהלה "ל.א נחשב ואם תרי"ד.ויהיו

 ולזה לתרט"ו. יעלו הרב, שסמב ימו לזולתו, לבלהותלסטטיז

 לף יהלה ולא "אנכי ייסדם הבונה סןטה של.א שנאמרראוי
 למה טסל' מצוה. אחד כל שאלה שמענום" אבורהטיי

 שבירו הוא ששדם, כמו כעדו, מדכר יישון נשתתפושיגיעם
 "לא שידביר ס"זסיית ששמי ויתחיב שמענךם. סיבורהשטסי

 ו"ל.א תמונה", ובל סקל לף מעזה "לא שסם לף",יהזה

 עם לתרי"ג ישלימו סיבורה, מפי שמענוב טשי לסם",תשמסוה
 nleiia. מפי שמענום ישרסתרי"א
 טל.סים לף יף2ה "לא יני ל.א לטה לס"י' שנשייימה
 מדבור ~nlnCT שיש סו "ם ויסיי י"זסרה, יני" עליחרים
 לאמונות סיו שאם והוא, בקלות. שי"4"ר מטה רזהסהוא.
 שם תמל לא הנה 04ם' לביא וליחירה לרציו שיגיזסמה
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הצעה ה'אורוב

 מרוש יחיה מגה סטזסדה, שם תמל עכ"פ ו4ם צליסם.טןסדה
 קמ9יר יידר יטלו5. טסר ד9ר וקיל שלא לף" ןס2ה"לא

 יהרה "ל.א לקשב דאו לא והנה מיסה. ס2ב שהוא ו( )ז,יסססדרין
 אחד, בשתיהם שסשרש ל5י ישמים, לסם" ומשמסוה ו"לאלר"

 שיא טע"5 הוא פסל תצלה לא רטקנם לבלהות. קבלתוהוא
 על עלה ל.א ט9ל ישמים. אימם שנר רלזה קילה ול.אצבדה
 ןסמסלה שרש שהוא לטה במעוה, ה'" "4לכי לסשביעמם
 ששדם. ימו המצוות,לסלל

 לסלל רסמסלה שרש קיאת מטמונה סיית המסדררכטשר
 אפן רעל צליס, שנחקר ראוי קגה והטיוות, שתוריותסטמונית
 מסם שתוריות, האמונות להיות ואולם, סרה. בשרשעטידמנו

 אבל ויסודות, פנות שיינם ומהם סמייית, לסלל ויסודות35ות
 אמונות ?חיותם כלם ישממפו וימקם אמתיות; דעותסם

 יצל יכופר 9סם רסכופר סטל"ית' נתודה המאמיןיטטינם
 של.א מי 94ל אלילן, נוטה שמדעת סברות וטקם ;מתורה
 35ות אמות מ2ה החלק בונת וסןמה כופר; נקדא לאיטמיגם
 ס2ה הסלק לחלק ראינו קגה - האלהית סתורהרדעות
 לסל ממסלה שהיא שראשון, כשרש סיסד' : סטטייםלטריעה
 לסלל ויסודות 35ות שהם יימונות השני, סתוריות.לשמינית
 אנחנו, 9סם נטמין 4שר סיטריות כדעות סשיישי'ממלוות.
 נוטה שמדעת יקירות סד?יעי, האל'הית. בתורהסטטמינים
טליסן'

 ל5י ע24נם יאור האסד, : ירסים בשני בהן סדבור אפןוהנה
 ו~שמכח צליי. צמידמנו יאפן והשני, סתורה; שמ4זרהוטה
שמו.
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