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אור ה'

מאמר א

יג

סטטטר סיאשון

כשרש וראשון ,שהוא סקאלה לסל ס"מונות כתוריות,יהוא "מונת
קזיאות סקל ?"4ךך.

4טנמ ,לטה שהסקילה יתבער ענינה כשני עסינים:
ד 4ל
הראשון ,כאור כקבוליםהנוילים 4ה,רטשני,ימססיבס
ס"סר,יטלו האמר,חיובהנשיאלנושאאושלילתו"קני;רהיא
ן 55קלטה הלאת ,רצוני לוטר סטרנו שהאלוח
מבארטעי

נקיא ,ש45בול הנושא 4ה ,רהוא הסלוק,נעלםמילית5סעלם,
כמו שרבא כעזרת עצור; קנה"ין עעןיאת 55ק?טהילאו
שחטבה רמ"סלה לסלל מנקראות ,נקצאת .רלזה סיה העירן
כשרש 5זה בדרךמשנילסד'רזקרא'אסזצטי?מנובקטרתו.ולזה
ראוי שנסקר"םצמדנו על אמתת כשרש סלהמיטת הקבלה
לבד ,והוא התורה ס"ל.הית ,או אם צמדנו בוטיחת לעיון
ר5סקירה נם כן.
י שסדחיב סדבור מפסת סקקיךה הוא
ולסי שסראשט"ס

כססריי "YOv~O ,ין"טה ש"5רסיכע",רטסרשייסריי,
טר
יסטייסוטליס*יר,רס"סרונים ,במו טבונזרוטיןליצי,
טט
יקמ
במו
ן סיפא ומבוסטד ור' 98רסם ז'
ר5טסירים"יריר,ימואי
דאוד;רציה הרבמטמירלסירי "מורהמיברסיבו" נשממשירב
5ק?מומיסם על צד

רריהסיב

5קצרר ,לז"ר סשיש

מרה כףךסים

לזלף עם זהשני שרשים27יים ,וסם,
טממלסים;
גויותו ימרתךיסד,וסייתו לא גוף רל.א לס לגרף; קנה רעינו

ם כשלשת
לסקר עלמיימיר' אם 5םנומנים סחטת עלסליני
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יד

אור ה'

מאמר א

ונשרשים האלהי " 0לא .לפי שסם לקיחים טיל
ל דברי
ןלשום
ספילוסופיםשראשונים,וכל מה שקטטר קסםמזולתויי
לב צליו.

ולסישמוידוייינרידם על ששועירים סקדמית ,שחגים
ייא
ש ססלק סשגימסירי ,סגה יק2ה סדר העיון בזדן בשני

ונדברים האלה :האחד ,אם ססקדמות 5הם אשרנש"מש בהם
בסאור השרשים האלה מבסרות באמת באורמופתי;
לא
היו ההקדמות ס?ריכות 4ל באור השרשים מבארות באור
.וסשף,
ל.אהיסטרו כאורמויתי
מופתי ,הנה
ססקדמות הסם אמתיות מבארות באור מוסתי ,אם קתבארו
ן הזה יסןה
מטמר
מ5ם השרשים באור מוסתי.ויעיו
האומר.
סטטטר סרה לשל.שה בללים:
רלזה ראוי
מה שבאו
סראשי? 1לפאור ססקדמות
ספילוסופים ,ובאורמופעי 5רב.סי"םנסקר 4סם,דאוי

שים

סירשים

סילל

שיסלק

י
ר
י
ד
י
שיקיר מרסנים
רב.
ה
י-

סיף

ישנגים
יסד

יפי

יצירות

קצירים קלויים ~קים מסל ססקלסיכונת

לני

סשגי,נסקרבוימק?ת ססקדמותובמופתי 5רב ,אם

נ"סטרר נאירמויקי.
רסשרשיםבפי מהש"4זרהוהתודה,
סיללסשלישי,ייאו

ובאפן עמידתנו בהם .ושםייסטרכינת
ש8יז טרף לצמד על סשרשים85יי ישלמותיל
א מצד

שטסטר ס2ה ,והוא,

ס*בואה ,במה שסעידהצליו סתורה ונתאמת בקבלה .ואמנם

י"ן8ר עם זה ש92כים בו לעיון.
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מאמר א
כלל א,פרק

א

לנוך ה'

טו

סולל סראשין

י טהשיאו לבארותידברימפילוסופיםוךמוימיסרב
לבאור ססקדמותיפ
מלקיציםמטמיריספלוסופים.ולוה חלקנוסילל
ל54ר הב"ו סקףמות .ךששה עוד לבסר מופתי סךב שהם ששה.

סזה לל"בפדקים .סכ"ו

סיר
ק סראשוך
בבאור ססקדטה לראשונה ,האומרתשיציאיתכעל שעור אקדאיןמכלית
לו  -שקר.

ךקנה ססקדטה סלאת חקר
סמסלפיםמיפריו ,כ"שטע",וכ"שמים והעולם" ,וב"מהשיסר",
והביאמויתים צליה :אםיכאור כמנעות מקיאות גדל נבדל
כלתי-כעל-ממלית; ואם בבאור המנעות מציאות גדל "?5י
יכ"מ; ר4ם בבאור המנעות מייאות יתנועע בכ"מ,ינוצה
סבויית או ישרה; ואםיבאור כולל בממנעות מציאות גשם
ככ"מימעל
 .ולזה חלקנו
סןהל5ך4צהמיניםכמקירמיני

צליי

אריקטו במקומות

סירק

סמויתים.
סטין סראשון 4 -כאורחט4עותמציאותגדל נבחל בב"מ.

וסדר סמופתבן.יטר ,לאימנעיענין מסלקה :אפשיהנה
כגדל הזה מ43דללקיל שסלקה; אובלמי מקבל החלקה .ר5ם
ל.א ףנה מקבלסיללה ,סנה ל.א ךת4רישהוא בכ"מילאימו

ש41טרכרקדה שהיא ככ"מ,יכטריה שהואכלתינשסע.
י
י
ל
ג
04כןשיחי
הלקיל סקלנה .ול.איטנע 04כןטשיחנה כטה

נךדל,או עצםמןהסקטיםהנבדלים ,כששרסשסל5u1% .שיסנה
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אור ה'

טז

.

אאמר א

כלל אתפרק א

צצםנבףלןלמהשמנךףליט
ה שהואנךףלתינו טק3למס?2ה'
וסיר קנח טק3לסיללה.
ועוד ,של.א ימנע אם שלאמר שהוא טמסלק ,או שאינו
ממסלק .רפם הוא ט"סלק.,מסרשיף2הנילל קשוטומסדיה
ה*דר ססלקר7ולל אסד.ולפי שהמח הלל
מסלקים'סיבשיס
3כ"מ ',שיקיה אמלק ככ"מ .רהואלמילית הבטולשיהיו
 ,הבון
סלל דסמלק י4םטיני טלמלק,ימושיחיבונךיל
אמרנף בו שהוא י"3ד 2כמושיימר כ*קףה שחיאיכ"מ.
נשיר"םסן שיף2הכיה
 .רלא יקלט"םכןשיקה ,אם

יעיב

יסד

סיהנילא

 .ובטלשיהה כטה נבדל,
ינושא ,ואם כטהנידל

ממרטסיו
י
י
י
ט
ס
נידלים מן ממוקש .ראם סןה כמה נמצאינושא ,מסר שהיו

וסשעיי4,שי קליהםיאמר ה"33מ,דלתי

מסקריםילתינלדליםמנושים,רהיו התכליתרססלתי'מילית
מקרים נושאם ססטה ,חיבשיחיו בלתיגלגלים ,אחר שהכמה

ילתינירל.

רלחיות ומופת הזה לנוי על ההקדמה סטס2סת השסעות
שערר נבדללמרגישות .והאומר ,ברחקניך
ל מקים מציאותו,
כסריהרה*עדף על הדרוש.רלזה יראה שהוא סומךעלסירתו
וסטיעית סךיקית .רזה' שטםהידיני סט?יאותו ,לא יטנע
יציאות שעור נבדללמורישות4 ,בל אולי'ןסיב מציאותו ,למה
רקישר ש2שצי ,וימטטת אמרנו בו גדול או ששן סתר
שיס
טשיגי מכסה4 .סל לטה שקרחיק משיאותו,סנהצליו המוסת
מזה .ועינויהביאמוידויו צל צד מקצורבטין מזה,ודי
שנסקר בהםשקללמשני",ם הםנומניםסיטתבועלסלפנים,

רליה

243רת הצור.

והזיןלפי שהאומדיםבייקית דמו שתנועתהסימקעלתי

יישרית

"ם לא ס2ה סריקות נטלא ,הוא לקח טחלה בבאור
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אור הי

תאפר א

בלל אתפרק א

ל מציאות
שקררת סדמוי סהוא.עוד סדראריעהמופמיםייטו
סריקות.
רסנה כאור שקרות סדמוי הוא כן":ם ס2הסריקות סכת
94 .ל אינו פועל או
סינוטה2 ,ס?בשנסיה פועל אומילית

מסלית.יוליד סומר סקידם.

והזה סיוב המדיקות סנישף לקודם ,מבמר .למה
שסמסטר שחבית סדירים 4ך9צה' רקם :סהטר' רסצורה,
וספועל,רסמילית .רהוא מבאר שסיןסייקית חטרסינוטה,
פועל אותכלית.וסיוב סומר
ול.א צורמה;
אםכן
ימן"ר כן :לפי שינסנו נריה גשמים טמסלפים
מתנועעים מנועת ססעמק,מקימם 4ל המעלה ומקסמם 4ל
סטיה .וסקר יראה שסכת ההמסלפות 0",טכע סך9רססעמק,
רהואהטניעוספועל ,וקםטכעהמקום אשראליוסמנוצה ,והוא
סמילית .רלה,לפישסיהסריקותממדיהססלקים'ונוי
טכע טהשיטנו וקצתו טה
 t19ccsבו,סעפן ~?ntq
י
ת
צ
ק
ל
ש8ליי' לאיטלטסע4יזמסלשה :אםשמסהלוטכע טה שממנו,
או טבע טהשסליו ,או שלאיהרהלו לא טבע מה שטט3ורלא
ס3ח~atei
טכע טהשסליו.רעםהנסנולוטכע טהשממנו,
טה 4ריקית'סיב ש?ק2ה נח לעולם ,ו4ם הנחנו לו טכע טה
שאליו'סיבש?מנועע 4לסלס?ךדיםיחד,אושיההנחלעולם.
למישטין התנוצה לצד אחדראויהיותר טסמנוצה לצד"סר.
לו טכע טה שטט3ר רלא מהשמליו  -וכמו
ואם הנחנו
שהוא הסטת בעזמו,לטה שהוארסק טסך9ריםסטיעיים
חיב  04כל  n~naupסך9ר נחלעילם .רל!ה סמ"9רש"יז
כאירו כמוסת הזה.
סריקות פועל ול.אמילית .ו!הו מה
[עוד צשה מך4עהמויתים לכטל מציאות הריקות].
סמוסת סראשוןסדרו פף0":ס2הסריקותנקניא ,התנוצה

הישף

נשיר

שיסה

יישי

כישי

שיין

נידל

שית
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מאמר א
בלל אופרק א

דלתי נמצאת .אבל התנוצה כמצאת 0" ,סן סריקותילקי
נטלא.
והנה סומר*5ישף מבאי מז החרש.יחייב הידבקות
ס*טשף 4ל סקורםייבערפן:לפישמיניקה",םטבעיתרמם
סלרחית .וסמנוצה הטבעיתשיסלףלפי טבע מה שטמנו וטה
שעליי.וסרה
ןיז בוח"סלפית".ם כן5ין בו תנוצה
"
י
ק
י
ר
ל
טיעית.ולפי ש5הסדחית"ימריצרוף אלסטיעית,וסטיעית
םלטה
קודמתלהיטכע;רזה,שהט"נוע?יסירםי"נועעייסר
שיטרדטיקומו 4שראליו"5נוצה (טבע; מנה אםכן,כישר
ל.אתיצאהטיעית  -לאתיצאססירחית.רעוד ,שאלוס":ה
סינופה ההגרמית (ריקות,י"סיב שקנוח סט"נועעייפרד
סטגיעטינר .רזה ,שהחץ כלשי יטרד טסטניע,והיאס":י'
נח,מנה הוא לטהשב4ויר לסעל קבול התנוצה לקלותו,
ריסדויקה
ו
י החץ עד שיפל למקומוהטיעי
 .ולטה שהוא מבאר
פריקית שסין לו כס על קבול מינויה ,הנה :חיב שזנוח

סט"נועע בהטרד מן המניע .רהוא טפך למה שיראה בחוש.
(נייי
ממופת
ם על שמי סקדמות .והוא,
שסבת היהירות והאחור סטמנוצעים ,הוא חלוף המניע ,או
מליףמיקיל ,אושניסם .וכאור זה ,שאםסטניעיומר יהיה
יותר מסיר .רסן"ם סקקכל ,ודוא סקק?ע 4שר בו ס"נוצה,
יותר חזק הקבול ,באויר ,על דרךטשל .שהוא יותר ח2ק קבול
טסטים ,ישה נם כןיימריהיר
 .והשני ,שגסס מקנויה 4ל
סינורהייח
ס עלססטניע 4ל סלחהצניע ,כשסטט?ע 4סד;או
ייסס לס סקבול אל לח הקבול,ישסטניצ 4סד; יימסמחיר
מלס סטגיע 4ל לס המניע ומלח הקבול אל לס סקבול,
ישסטניעים וסיק?עים מ"חלפים( .ויבר התבאר בספר
"סןסודות" לאוקלידס דרך לקיחת הסס סקס(ר).והסרשסיחו

משייוסילישי

יזק

אי
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האמר א

בלל א/פרק א

אור ה'

יט

טלר נ:ל:קך3וית סטבארות בעצמן ,סדר ממוסת האחד טצד

סקקכל,רסיסד מצד סטניע.

4 04שר מצד מקק"ל סדורוסן04 :סנה סריקות נטלא,
י"סןב שהמתנועע בוי"נועע (זולתזמן.והינועה בזולת זקן
פקידם.
הוא שקר.י"חיב

מי
סומ
רקנה התיבקות
יטשף לקודםיעקיר ,בהניחנוט"נועע
יסד טטניעיסד נריע (דויר ובריקות .קנה,לפי שסכת
שיקירות והאחורג
יזה הוא חלוף מטקכל ,כמו שהקטאר
דב
כמקרטה לראשונה; ורסס שיהירות רהאחור בזה הוא ביסס

יל

לעייר סריקות,ימ
ר שה"(4ר כשנמה; והוא לבאר בשני
סטקילים שיחסם ביחסמכעל-מילית 4ל ממע"מ;חיב אםכן
שמשהמינועהבריקותיזולתזמן.רהואשקר ,לטה שלאתציר
ליזולתזמן,לחיית שגדל מתחלק,ויתחיב שיתחלק
תנועהיגד

מזטןייסלק

מינועה בו.

ןרישך ,שכמופת הזה לחו לח המופתישר עלך
ד4טר4י
מטנו.
 DKUjהנה לחמניע ככ"מסיולני,שיציבש""ניעעסטני
זטן.
ממופת אשר מצדמטניע,סדיובן :אםהיההריקות
נקיא,י"מיבקוקיית ססקדטה סראשונה' עםסיוטהקבירת
יעזטה .וזה,ימניחנרשגי ט"נוצעיםמשגישניעיםמ"מלפים
בגדלידוע בריקות .והגהיעציב טססקדטה מראשונה שס4סד
יותרמהירמהשני.ולפי שהוא יקל""נועע(ריקית'לפי
מהששים ,שי"נועעיעטה ,מנהי"מ?ב שבחלוף מטניע לא
היסלףמינועה .רהוא שקר לפי ססקךטה שראשונה .והשקר
מזה יתסמב מאמרנו שסריקות נטלא.
ממוסת הרציעי סדרו בן :אם סנה הריקות נקיא ,סנה
ת קלגס ןשםבישם .ו(4ל מלגס*שם בנשם הוא
ט"מיביישרו

ייילת
ויינם

טליי
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אור ה'

כ

מאמר א
כלל

אורק א

נצנע ,שאם ל.א ,היה אפשר שיכנס העולםבגרוייסרדל.יוליד

שהריקית כלמי נקרא.
רהנה חיב המדיקות

( .

הישף לקידםייסקר סד :לסי

ו דקר ,דק מציאות סשל.שה רסקים
שטציארת ,סריקותיינ
ם גשמים,
נבדלים מפשטים מן אשם .קנה 4םכן.,לטהשיינ
רלא מקריםנשיאיםידיר ,סגהאיאישר קסםשימירויקוטם
זש?סנס קסם ס*שם ,נמושיעשי הטים אשר כשקתישף4לך
רנכנסורסקי אשםברחקיסריקות.
בתוכה4סן .הנה 04סן,יס
ואם

הוא אישרי ,קנה הסנס *שםינשם אפשרי.יזה ,סי

סקטסערת4,שר ?4היקסגס alUAיושם'טיסנוטצד
יצ?ם'
ת
ו
י
ס
ולא מצדהיותו כעל מראה רל.א כעל שיכות ,טצדרס?יר
5של.שה .הנה 04סן ,אםחסנסלרסקיס*שםיסק,
קסנס גשם ,בגשם ,אפשרי .והוא שקר לטל .הנה אם בן,אין
הריקות נטלא תוף העולם רל.א חוץה לו.
מגשם ?צטרף 4ל מקום,
והנה חזק זה כדעת עוד,
טצד טה שהואכעלרסקים של.שהינוססם .ו4ם(פןיץ9רכו גם
סל כרסקים 4ל רסקים .וזה לסלמי מקלית .ועוד ,שלרסקים
מסליות הגשמים; ר5מילית
שהוא מלמי טמסלק4 ,י
סטה שהואמסליתלו;ימס4ב"םכןהלגעית
4סשרבו
מציאות לחקנךדל .רהוא 5ןסוד אשר 9מךצליייכאור
מציאותגדל מכ"מ ,הוא אשרכון ממומת5לה.דהואציין

ילא

יישרי-

מישי

שןייל

מראשון.

ימה

ימין

סייעות

י מוסתיסאוה הדלעותיציאותגדל
ד סדר 8ל
עי
ז
י
ר
י
מ
ככ"מ,והיאמיסת סדכקית,יזה,שכדשיהנ"מ קו ככ"מ
י
צ
ט
קויכ"מ' רקמסלנוט*קדה 4סת כקצה ס2ר
4סד' ודכקנו
י
ל
צ
ל ט2ר ככ"מ;
יילית,סיבשיהא קו ככ"מגרי
4שרהיא בעלמ
ל מבכ"מ.
והוא שקר,שיניא טן סידוקשמיד בכ"מגדי
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כא

סטיןסשני  -יכאור המנעותיציאותגדל
ייכ"מ.
ט
י
ג
רחגה המחיל"חלהיבאור כלל היות מציאות גדל בב"מ
יפעל 5-ש"י ס2ה למידי  -נטנע.וסדי סמוסת כן :סל
אי

*שם קוהיקיףבושטח 4סד,אושסחים.רסל טהשנקיףבו שטח
או שטחים חנה הגא כעל תכלית .קנה אם כן ,כל ןשם בעל
מסליתיסתרס.רכישהה"(4רלוהיותסל גשםכעלמקלית,
הנה אם כן,סל שטחוסל קו בעלמסלית,לסי שסם ל.א42דלו
טן ס*שם.וסן ה"(4ר לו כטקסריפעל שהוא כעלמילית
ל הואספורבפעל,וכלספורבפעל
יתירק.לסיש9ל יפע
אם זוג ואםניףד .הנה 4ם כן 9ל מספר בעלמילית.

טיסי

עוד סדר אריקה מופתים טבעיים בבאור המנעיציאות
גדל גשמייכ"מ.

כמופת הראשון סדורו בן4 :ם ס2ה גשם מקשש בב"מ,

הבה הוא בהכרה לשוט או מרכב.רציףשישה ,ס2ה (הכרם
אחד מיסודותיו לנ"מ (גדל4 .סר שח"(4י הטנע טציאית
ס2ה אחד טס2סודות
ת נכ"מ (ראשון t"YGU?C~G
יסודו
נכ"מיגדל ,אחר שהוא ממשש ונעל איכות ,הבה בלב הזטן
ס2ה טש4היטססיד ס2סודות ,לטה שס2סודות סםיסודות
באמצעיות איבותיכם ,ול.א תתמיד ההונה .והוא הסף ממה
שנך4הוחיש .דעוד' ס2המיס
ד כנ"מ ,קנה יק2ה בב"מ

וים

שיר

~NUTים,יטה שסם ךסקי ושם
ל רף2יי' למה שסרסק
י9
ק"דטים .ול.א ישאר כקום לשאר.
שמוסת השני סדורוכן :סל גשם ממשש הנהלו קלות או

לשרט,

יכדרת .רקנה אם ה2ה לו בבדות ,ס2ה כמקום השקל ,ונבדלטן
סלקוםכשליין .ר4ם ס2ה לו קלרת' ס2ה(?לייד'רניד
ל טן
כמסתת .וזה 9לו שקר יננ"מ'
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ממוסת
י
ש
י
ל
י
,
ס
ןוךשעיי ,חכה -חיב שיהרה
סיקימותכצלי-מיליתיטי

סדררוכן :אםסכה 9ל גשם מוחש במקום,

רסיי
 D~iCכעל-מילית ,אחר שס"ן"ר שהיקום הוא ס"ללית

 .רארלם ,שהמקומותבצלי-תכליתבמין,זה שבאר,
סמקיףכישם
םואחור,
למהשהבדליסם מגבלים ,וקם :המעלה והטלה,וסיני
רסכטין רסזמאל .ושהםבעלי-מילית בשעור הוא משב ,למה
שטם לאשיוכצלי-מילית ל.א סנה בכאז טללה
יה?שרף41 .נסנו נראהסדירים סטךע4ים
משה לסלט,
מגבלים.
כמופתהרציעי סדורו כן":םסכה בל*שם מוסשימקום,
רסטקום הראס"ללית סטקיף,י"סיב שיהןה הגשם סמ"קומם

יחלטי,א

ילא

כעל תכלית.רסכהחיובהתדיקותס*ישףיביר

שסישף כעל-מקליתבהירס' ראולםאיךיתייר

יעקמו ,למה

שהיקום הוא

סטקיף  -סכה סדר חטש סקדמות מבאריתיעלים.סיסת,
היאלו לקום.רסשככד; ,שהוא נבדל
שסלקוםיקיף סדרר
י
ש
י
מטנו .סשלישית ,שסלקים סיאשוז' והוא שליחד,
ואינו
ר טללה רטטנו
שוה לבעל סלקום.יסרכיעית ,שסלקום -טינ
~h1%e

מטה .רד:סטישירנ ,שהגשמים כנוחו בזהסיקי
ם ראליו יצמקו.
אלו  Taההקךמות 4שר יעטידונו על ??ם סמקום .עוד ?שה
יך4ה שהוא
אקשטנאי טססלק,סדורוסן:סיקים-
4סדמטריצה":ם הצורה ,רעםכהיולי,ועם התכלית סטקיף,
יקרא סלאת.
המקיף ,והוא
ואם הלחקאשיכיז
י
ש
4
ד מהשל.שה ,ך"ל הצוךהרססיילי רססללרת,
ראם לאיהרהיס
ח"ב ,בהכרחשיחזה התבליתסטקיף.רעינו 4סד מהשל.שה ,הכההוא אם בן שטללית סטקיף.
ר שאינו 4סד מהשל.שה? אמנם שאיננו
ואולם איך"9"-
עצורה והסיולי הוא לבאר .לפי שהם מעלמות סך9ר,ועינם

ייירא

"יליית
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בג

נבדלים ממנו ,ול.א "ת4טת בהם ההקדמההשנזה .ואםקנסנו
' לא מקלית המקיף,
שניצורה הוא מקלית ,הוא מקליתסישף
רבו תכלית אלא לטה שהוא
רטיטת ,מקלית ,ול.אייס

שיינ
יות*יילהר.
מקליתלכיולי
הגה נשאר שנביר שריסנו ססללית.ו4ריסטויאמר*זה,
שסט4טרישישסנהרסקיםעו"דיםיע?טם'י"ס?בו ממנושגי
ד בעצמו מקומותרכים ?סד
ששיים:סיסי ,שיך2ה לדברסיס
יכעלימילית.דסשני,טיסיו סמקומותמ"נוצעים,ושיהרה
ילת
סטקוםיטקים.

יהנה איך2חיר זה?כסי טה שאמר .וזה ,שאם הזה הלסק
טשרפיזמיליותהישם הוא סלקום,חיבשיחייסלקיס*שם
ליקום ל??ם .ר2ה'כי שסגשם בכללו הואביקום,לקייתו
לרסק שןהלי' קנה סללמי טסלשיייטקים' לחיותוילקק
טלאמים?"נועע ממקום אל מקום,
לו.
י
נ
פ
נ
ס
י
ש
ט
ע
ו
יקיידהו,
הנה כמו שהמיםיץ"קובכליעםסלסקסשוה

פשיה

יסד

ילי

ליטשי
ן
י
יטקומי' יצשי
ריה2הירחק אחר כפשר המירטילייילל

סלקיסטים,רצוני ,שסםיץ"קו עםפרסקיםהמיחדים להם 4ל
סרסקיםונסרים אשר הם לקומותלסם.וכישר חלקתהסלקים
4לסלקים אחרים תסיד ,הנהיתס?בוהשניששרים :אםשיחנה
לסם מקומות לכ"מ ,ר4ם שיהיו סיקומות מתנועעים ושיך2ה
סלקום במקום.
י"סיב 4ם כן פיותסלקים סשטח הטקיף סלעהסנירל.

וכפשר ח"*4ר 2ה ,חיטטתיל'א ספק שפושם סטקוטם -
ן 2ה מן סמופתים.
כעלמילית .וזהטשיכידיטי

סטיןסילישי-

יכאור המנעות לפיאותט"נועע בכ"מ,

"נוץה ?שדה אוסבוניית.
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קטנם ,קטסעות'"נורה 2שרהימ"נועעיכ"מ ,סדריזה

של.שה מופתים,.

הראשון,סייע בו שתי סקדמותידועותיעצכן .סיסת/
שסל*שםמיקש 2ש 4נה"יידהו ,ומקוםט"נועעסליווינוס
[בו].השניה,שיקוםלי
החלק וסלל אחד.כילו תאמר שמקום
גוש אקד מןהיךץ ,הוא מקום האהץ בכלל.ויסר שהתישבו
סלייסימיהקדמית ,סדר המופתכן
 :אםהיה הגשם כס"מ ,לא
יטנעמייק2ה ט"דטה הסלקים ,או (לתי מתדמה שסלקים.
וים ה2המידיה החלקים,סנהלפי שמקום סלל והחלקיסד,
7-

ימו שהתבארכשקדיה השטה ,לאי"נועעילל .למהשיקומו
צריך שישוה לו ,ראםבןבמוקלקס*שם הואיסלקיקו
ם סלל,
הנה הוא אם כן במקומו,וסדיר ל.אי"נועעישהואיטקומו.

ר8ם לאהיה מאדמה החלקים ,הנה החלקים8 ,םשמדויובצלי-
כנילית במספר ,ואם שיהיו בב"ת .ואם סיו בעלי-מסלית

ייקטר
 ,ל"רקיקיה אחד מסם בב"ת בגדל,דסיב של.איתנועע
ו ששדם .ואםסיו בכ"ת בטקטר ת"ר שיהיו
"נוצהישרה,ימ
טיגי ס24ה ככ"מיטקטר ,סמר שח"(8ר כסקדטה ובראשונה.
וקנהמיני האנה טן(לים' רזה naNnU? ,סטלעי היא לקום 4ם
טס"נו?ה ה2שךה ,אם מהסבובית .והתנולה הישרה היא מן
סיטצע ,או אל האמצע .וסיבובית ,סביב סיטצע' ר8ם ה2ה
י9אן גדל בב"מכין סלקי ס*שם ,לא יהלהי9אןאיצע.רצין
ם (ל 4סד זה למסלה מזה,רזה 4ל ל.א
לאימרשיאמרשיקו
מילית; ש4ם ס2ה הדבר סן לא יהיה בסאן מילה ומטה
ו נראה שסודות הארבעהמתנועעים ,מהם
יקסלט'[לסישינסנ
המטה במחלט ,וטסם אל
4ל המסלה (לחלט ,וטסם

יל

ל סטיה בצרוף .וקנסנו נך4ה שסטיה יטחלט
כטילהיי
משל ,הנה ספבו ,שהוא

סט?לה יקסלט,

(4-ל ,מסר
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שהליכים הם בתכלית המרחק] .קמב4ר א"כ איף שיהיה,
שבמציאות גשם בב"ממימלקסינוטהס2שרה4 .סל התנוצה
מישר
ה נרצית בחוש .גשם בב"ת 04 ,בן ,בלתי נמצא.
ממופת השניסדיו סו4 :ם ס2ה ושםיכ"מ נטלא ,הנה

ם לבד כס"מ או קלות ר"מ94 .לליד
יטצאיסיי
קלות כס"מ ,נטנע"4 .ס *שם כס"מנטיע.

בב"מ או

והנה התדבקות סנמשף סקידם כעקש  ,nxcימסאר על
סףרף סנה :ונאמר ,שהואמחיב 04 ,ס2ה גשם ככ"מ נקצא'
 .שאם ל.איטצאלו לבד בב"מ,יק2ה 4ם
שיק2הבסד ככ"מניצא
כןכעל-מסלית .ונניחהועוד נבדל ממנו גשםבעל-מסלית ,והוא
ם עד
מלארשיהיה בבדו טלבד הבב"מ .עוד נכשלזהמיש
הבב"מ4 ,מרשסידויעל-מילית,והוא
מדול
שיק2ה
עדשיחזהיומר*דול
מלאר,שמהססליגשםבעלתכלית
בלבד בעל-מסלית הראשון,שסיה לבד לגשם הכב"ת.רסל !ה
ימסלית מכטול ,שיהוה לסד חלק טמ*שם ,והוא כעל מסלית,
גדול בלבד 9ל הגשם הבב"ת ,ויומר*דול ממנו.
התבאר אםכן התדבקות הטמשףכקודםססקשמ2ה ,ש4ם
נטצא.
ס2ה גשםיכ"מ נטצא ,לבד בב"מ

קיד

סייו יליד

יישר,

יסירמ
ויינ
ישייצא3יד ככ"מ
םסימיסניזר'והיא,ש4י
ז
י
פ
או קלות ככ"מ ,זה ?מלאר 4סרשנניס שלשמקדמית האית,
:

שסמתנועע שיש לו לבד יותר גדול,ימנועע תנועתוהפיעית

ןיומר קלט מסהשימנועע סטמנועע שישלו
טרסק 4סד'יזט
זטגים,
לבדיומר קטן המרחק שהואבעינו.ששנית,שיחס
יחס הלסד 4ל הלבד.ומשלישית,שסלמנוצה -יזמן.
נמ2שבר 4לו ממקדמות ,נניף ,שלסד בב"תוליד לעל-תבלית
ימנוצעו מרחק אחדיעינו
? .חיב,שיההיחססזטן הזמןיחס
מלבד 4ל הלבד.ולפישמין מר"מומבעל-מיליתיחס ,אלא

סיני
רגישי

יין

יל
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כנקדה אל הקו ,וכעתה אלסןטן,י"סי
בשיתנועעיעסה ,והוא

יישי,

וימם4ב עוד שיחצףירחקגדולושטן בשוה,והוא
ילקי
יעטהיסד .ר4ם קנסנו זמן טה
לסכ"מ ,סרה
שמטצא לבד,יחסו אל סל(דהשטן,יחסמןטן 4למןטן.ר?חןהזה
לל(ד ,הבב"ת ,ולשנכלל
לסד הבעל-תךלית יתנועעסזטן
אותו יתנועע הליד מלעל-תילית בזמן יותר משט טסלסד
מלל"מ .רעל ןה בתללית שכטול .והבטולים נתחןבו מהנחתנו
לבד בכ"מ נטזא .וכקשר התביר המסעות כבד בב"מ ,קמ(4ר
אם כן קמנעות טציאות*שם ככ"מ כלשמים סישוטים.
ואולם במרכבים ,המנעות טציאות גשם סן"מ,קפיר מצד
מפלשה .והוא ,של.איטנע 4םשיה~ה מדברים בב"מסיעור,או
יטסיר ,או בצורה.ומי אפשרישערי,
המ(4י הטועות
שעיר הלשמים  nl~nuivcככ"מ.וכל 4י4סשילסיימם ככ"מ
ו כלם שעור ככ"מ,
יטססר,כי טצד שמממששו,יעי
י
י
ק
מ
ח
ש
י שהם אחדים בצורה .וכןאי אפשרשיהיר בב"רנ
קטועו,יסר

טיט
יןה

יסשי

שיסי

בצורה ,שיתסיב שיהיר היקומות בב"ת .ועוד ,שאנחנו נראה
סמנועותבעלי-תילית .ולזה הוא לבאר של.אימצא*שם בב"מ
פשוט רלא מרקב .וזהאקים מצדסינוטה.
סמוסת
סדורוסן 04 :הןה*שם בב"מ נטלא ,הנה
ושימטעל4 .סל סל*שם מרסש'  04פועל
4י
,
א
ו
ה
ר
,
ם
ד
ו
ק
מ
ם
א
ו
ד
י
ל
ו
י
שגשם
.
ל
ע
י
ת
מ
ר
מ
ו
ס
בכ"מ סלמי

סילישי

מישילישייעי

נל?א .וקטנם נדקה בהפעלות ,מקטצלות 4שר בזמן.
רחגה ,שכליש
ם מוחשפועל או ממפעל ,זה מבאר(חפוש.
לטה שבל גשם מרחש ,אםפועל לבד,ימ
ו סגרמיםסשט?טיים;
 04פועל וטמסעל ,כמו הןסודות והנשמיםמירסכים
 .ואולם,
שמגשם הבב"מ 4י
לושייעל ושימטעל -
סקסת,י"(4י
ס של.ש סקדמות לבארות ~i1Gyy
ישנני
ששני

לישי
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מאמר א

כלל א,פרק א

אור ה'

בז

טלז*צליבו שוים ,יתפצלו מפועל אחד בזמןיןה ,ושסטמ*על
סשעזיתיע
ל טמנוכזטןיותרקטן.רסשנית,שכשנפצלופועלים

י מתפצלים ,יחסשממיעל אלהממיעל כיחס
מלמעייםישנ
ןכעל-תכלית.
אפועל 4להפועל.והשלישית,שהפועליפעליזט
ר4סרשנטייבו אלו ססקדמות ,הואיבאר ,שהבב"מ4י
שייעל ושימ*על .וזה ,שסיכ"מ 4י  .1Uj~Kלושייעלייכ"מ,
יל.א סיכ"מ לכעל-מילית ,דל.א סככ"מייכ"מ.

דישי

ם שסכעל-מסלית ל.איפעל בבב"ת ,הואיבאר .שאם
ריטנ
ה2ה פועל בו,נניחשיקש פועל בובזטן טה מנח;ועימ כעל-
ת פועל בכעל-תילית בזטן 4חר,
מילי
קטן מלראשון

רישה
ם;וניעל הבעל-מסלית סטמסעל עד ש4מטעלכזטןשוה
יציר
ושחמסיםכסקדטה
לזטן מראשון סטנת שהואדישי !ה'ימ

סינרה.רימסיב אםכןשימיעל סבכ"מ טסכעלתילית ,בזמן
שוהלחצציותסכעל-מילית טסכעל-תבלית ,רהוא שקר .ואם
ל יומר הטמ*על,יחטיב ש4מ*עלסיכ"מ טסכעל-תכלית,
ניש
סכעלמילית מהבעל-מקלית ,רזה
כזמןיימד

טחיציית
מגנה מאד.קטי

רסן יממיב שיא יפעל סיכ"מ ייעל-תכלית .שאם ה2ה
פועל בו,נניס ככ"מ פועלבכעל-תילית בזמן-מה מנח;ונבים
ל מהראשון;
כעל-מילית פועל יכעל-מסלית 4 IGT3חר *דו
בזמן שוה לאותו זטן,
ל סכעל-תכלית ספועל עד
וניפ
יקשר,
כשנית,והסיב אםבןשיפעלסכעל-

שיה

ימישסיידר

שייעל

מסלית יכצל-תבלית,יזטן שדה לטה שנפצל סיכ"מיכעל-
מילית ,סלף מטה שלנח .ואםנכילעוד הבעל-תכלית,יתחיב
ה לאד.
שייעל כזט7יימד " Dynסיכ"מ,והיאטינ
 .שאםסיה פועל בו,
וכןיממיב שלא ?פעל הבב"מייכ"מ

נניס ככ"מ פועל בבב"מכזטן טהיז
ח;ונניס סלק מסטמ*על'
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אור ה'

כח

מאמר א

בלל א/פרק א

ט?2פעלמסיכ"מ מפועל בזטן,ריקנהיסירם
י
מ
י
י
' "3ם
מטמטעל עד שיהזהיזטןיוהלזטן מצנח,ורהיישי

קטו;ונקפל

ממקדיה משנית .ויממיב ש4מטעל מככ"מ והבעל-מילית

טפועליסדיזטן 4סד' רהרא טסך טה שקנח .דאם נטפלעיד

סטמטעל,ימס?בש?מסעל שככ"מכזמן מולט מהפעלותסכעל-
מסלית ,והוא טוסה טאד.
ליכ"מ שנפעל ול.א ש?מסעל,
ר4מרשחמסתיש4י4סשי
סגהסיבשטיןיכ"מנקיא.רזה קטנם התן4רמיסת המנעות
ממנוצה .וזה,שמשנוי הואטיןממנוצה .וכסר השתתףלמנוצה
מ?יךה ,למהוכשגיסםמהסך 4ל הפף.ולזהסדרנו ממוסת הזה
במופתיםשהיתו מצד המסעות שמנוצה סןשדה.
ואולם מיטת סמנועה ססבובית ,הגה הוא סדר ששה
מופתים לסאר שהיא נמנעת ברשם בב"מ.
סמופת לראשון סדורו מן4 :ם הגשם הבב"מסטבויי
סטמנועע יסבוב נמצא? ,מסיב שבחיות סעי92רי טמנועע
יסבוב,שידכק על חצי קטרו מנחכשיגיעקליי .רקנהזהנמנע.
יוליד ,שהנשם סככ"מ ססבוכי ,כלתי טמנועעיסבוב .והגה
התייקותסנישף כקודם לבארבעלמו.לעיותמקייםמיוזמים
מןסטרסז סטקיףילל מסדור,שיים .וכקנםסיתרסנישף
מחיב ,למה שהוא*לוי,שסטרסקשכיןסלשגיקויםסיוץ4יםטן
כטריז 4ל סטקיף ,טתוסף יתוספתסטוים.ולסישימיימעוים
ם בב"ת .ולסי שהוא
כלתי כעלי מסלית ,ליה סטרסקשייגיס

יל

שיסיר

יישרדישי

טרסקיכ"מ ,הוא קטאר,

ל"מנועע
מבאר ש4י
לו להדקקכחצי קטר מנח .וכסר מנחנוהו דבק בו.
ש4י
והוא לבאר שסיטקר סזה ? Nyסריסנו אותו טמנועע.
יאיף ידבק
רטס4סרונים טי שמזק ממופת מזה,

כחצי סקסי? וסגהסישי

יופיטר:

ישגי קוים יוצעים טסטרסז'
י"ינ
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מאפר א
כלל

אפרק א

אור ה'

כט

ןשטימרוץסדש משלש שוההילעות,הגה אם
ויגודשוזןיתבעני
מקויםבלתיכצלימילית,
כיגיעם ככ"מ4 .םבן,

מירפק
י
ש
4
לולהרכק עם סקרסיחר ,למה

סקיחיסדמטמנועע"י
י
ש
י
מ
שיז9רך לסטך טרסק 3כ"מ .עם טה שהוא נמנע בעץמוהיות

י"3מ 9שףטשגיקיים'טעמי קצומיר'כי סטטטרכחיותו קלף
ובב"ת ,מטמר סומר נפשו .והנה ימסיב זה בכלשני קוים

מיוץ4ים טסטך4ז"םחיוילקיעצלימילית.שיין 9סק ,ש4ל
טה שיתוספועשוים ,נוסףהירחק 4שר הוא להם מקוםמיקר.
ללעיותמקיים עלמי.כצלימילית ,שיה המרחק אשר ביניהם
ככ"מיסךרס' רהוא מבאר סכטול.

סמופתהשנימדירוכן04 :הגשםהטבועיהטתנועעיסבוב

ככ"מ  tNyVJימס4בשימנועעיזטל

כעל-תגלית מךחק בב"ת,

והוא נמנע,יתסיבשל.איטצאממנועעלסבובבכ"מ.וקנהסימר

הישף

ע קו
טלאור בעץמו .והמיבקותו לקודםיסביר,ישנצי
ככ"מיודא מטרבזו,ונציע  aAבן מימרבו; ןהואמביר שץה2ה
שסגשם יכ"מ; רנ?יעהו נח .הנהיש"תנועע הקו
ככ"מ,
י
ס
4
המיסרויסמכהו,
מיוצא מן המרמז בסבוב ,יהזה בוזטן

ייגש

וזטן ל.א יפגשהו .רלסיות ס*שם ססבוכי סטמנועע יסבוב,
יתנועע בזטן 3על-תכלית,ימסיבשיחשףמקזמיוצאמןמטךסז
ןכעל-מילית .ןהוא שקר
טרסק ככ"מ ,רהףא סטימרס*9ח,יזט

מבאר ,להיות המנוצה אשר בזטן כעל מקלית ,מך2ב שיהץה
יטךסק כעל תכלית.
כל :אם הלשם מטמנועע לסבוב
ממופת
י
ש
י
ל
ש
ש
י
י
ר
ד
ס
לכ"מ נטלא ,ימחיב אלשיית סקסתשני קלים גסח"ים,היחד
טמנועע לכח סכרו בסבוב ,רסאסר [נח] שיסמכהו,ויפ*שהו קדם
קצה מקו .וזה נמגע .ץחיב א"ב מרעות הקודם.

יגישתי
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אור ה'

ל

מאמר א

כלל אורק א

ויהיה המנעות45ישף קסנב ,למה שהוא מבאריעקמו,
י קוים על זה סתתי,ימסי
ב שיפגש הנקדה
שישך4חויג
סראשעה
כקצה סקר ,קדם שמפגש אמצעיותו .ואמנם
קקה
סתדיקותו לקודםגסכן קטאר .למה שסקוסככ"מ

טשי
ן
י
י
דסמסלה,יעיז בו נקדהשיאיסנהלטניס נקדה .לי

כן:
סמופת סדכיעי
י
ר
י
ד
כ
תנועה סבובית ,הנהיש לו ממונה סבוכית כב"ת .והוא נמנע.
יוליד ,שטין הגשם הבכ"מ ממנועע בסבוב.
04

הגשם סככ"מ טמנועע

 D~nKסמדיקית סיטשר לקודם קברייעקמו .ואינם
הטיענת ממרא סבוביתיכ"מ,זה יראה מרשםסימונה ,אשר
יאמר טה סק5סדס ידשטה ,שקיא אשריקיף
*בולים .והוא מבאר שאשריקיף בו הזבול הואכעל-מילית.

בה *בול או

ובבלל,המדלית הוא מצדכצודה בבלהדקרים,והעדרהמילית

טצדאסיהכמ"רמ ..ראחר שהךמה הממונה היא הצורה4 ,ירישי
שמי

סמופתססטישיסדורובן :אם היהס*שם הבב"תטמנועע
בסבוב ,הנה אפשר בו,ישבוציא קו מסיךסז ימנועע בסבוב,
ממימיקצומיו ,אם הנח עמודעל סקסריכ"מ.
שיסתף 12יי"
והוא נט4ע ,לטה שהעמוד בב"ת ,ואייפשר שיחטף קו כב"מ
) IGrכעל-מילית.יוליד ,שאייפשרלרועםסיכ"משימנועע
בסבוב.

סמופת קששיסדנייכן4 :םנניחסגים המתנועעיסבוב

ככ"מ,
תאמרס*שםהרקיעי ,יתחיבשיסעף מרחק כב"מ
יזמןכעל-מילית .רהואששי.ייליד,שקיד*שם"מניעעיסברב

יעלי

ככ"מ .דקנהסיתר45ישףטייריערמו.וחייבילקידםמביר

טן סחוש ,שאנחנו נרקד14 :ויזו נקדה שנךשם בו שתשוב
לטקוטה  TGT3כעל-מעלית.
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אור ה'

מאמר א
כלל אורק א

לא

התבאר מכל 4לו שמופתים ,שהתנולה הסבובית נמנעת
כלשם סיכ"מ.ייס
ר סמסטריטה ששדם ,שהתנולה ס?שרה
סקנעת גםסןבו .אסלהינוצה הלשדהוססבוכיתנך4יתיחוש.
הנה
י4שירוזכטילטוה
אם.כןס*שם סככ"מכלמינטלא.וזה
משלישי
סטיןסרסיעי  -יכאור בולל בהמנע ק?יאותושם בכ"מ
יפעל .והוא בלח המופעים סקודמים.וסדר שני מופעים.
הראשון סדורו כן :אם ס2ה הלשם בב"מ נטלא ,הנה אם
ש"מניעצ מנוצה סבובית ,או ?שרה .ראם סבוכית ,הנהבהירת
ישלו שמצע,כיהסבובי הוא 4שרישב
האמצע .ואםישלו
יקצע,ישלוק?וות .ולבכ"תאיןלוק?וות .הכה ל.אימנועע 4ם

י!ה

יביב

כל -נרצה מברכית.
 DKבן ש?מנועצ"נוצה ?שךה .והנה,
י סגקיכוורנ ,סל נוסד מסם בב"ת .האחד,
יצטרך
שנ

יצירם נשיי

ל-נוצההטיעית ומה שאליו .והשני ,לסלרחית רמהשטיבו.
ר4ם המקומותשנים,יחיובצלי-תיליתיסכרח; למהשסיכ"מ
רשיקיןשנים במספר.ויברהיח
4יייש
ו בב"מ .לאימנועע 4ם

ה כב"ח למה
שיחי

בן תנוצה?שרה .ועוד ,שסלקום4י
י
ל
שהרא 49סל4 ,סרשהמסיר מעסנו שהוא סמללית סטקיף.
-UrnK

4ם יטצא *שם כן"מ" ,ם ש?מנועע

סשסי ,סדררו סן:
טע?מו ,אומזולתו .ואםיתניעעמעימו,יהרה בע"סמרגיש,רכל
טרגישישלו מרחשים טחוץטקיפיםבו41 .שרברה התאר ,הוא
כעל-תכלית .ו4ם ימנועצ טזולתו מחוץ ,ישה יהברח
מקבצםיותר
יכ"מ,ויסיףשנים ככ"מ .ר!הו שקר ,למה
ל קטל 4סד מסם ,ויהזה מהשעידמילית לו*,דול מטה
*די
שעין מסלית לו .עם ש4מס?ב טפה מניעים ומתנועעים סס"מ
במסטר ,סל אסר מסם בב"מ לגדל.

שיסה

ישם
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אור ה'

לב

מאמר א

כלל א/פרק ב ,ג

רעוד חוק !ה כדקרים ,הם בלח המוקמים אשר קרםזסףם.
יאריקטווזולתו
ילו הם ממופתים שבאו בדרושמזד:ביסר
המטמירים וטסרשי -סףיו.ילא שסאו טילסלים ,למקהיל
דממיקימותממקעים .ולה
אוסם
מטעין",שרהיאיס
י
נ
ר
ד
ס
בצורותם בקצור מפלג .וחזקנוטקסים בדברים ל.אזסרום.נונה
טסנו ,שןהא מרסן וכוזפון לקרר יאמת טמיעות ומקומות
מסיידה ,לבלתי נשא סנים דק לאמת.וי
ה מה שטח

יזה

מירק.
סורק סשני

ליאור ההקרמה ונשנית ,האומךת שט?יאותגולים4י7מילי
ת למספרם
 שקר ,והואנקז"ים וסד.

שיביי

הראשונה,סייעות יציאות

הבה אחר שפ"ר כמקףטה
גדלים כב"מ ישעור; כאר בסקףטה הלאת סשניינ ,הטסערת
יציאות גדלים כק"ת במספר.
סמקףטה
ואמנם "טתות יאת ממקףטה יגיע
סראשינה' ר!ה'שסלגדלישלו שערר טה,וסיטההוסינוצליו
ף נדלים
גדל אחר ,הנה מקבץ שעורם יותר גדול .וכקשרייסי
יכ"מיטקסי ,יקוהפשעיי יכ"מ,
המטנו.
סמן4י

ימויתי

"שי

סירק סשלישי

יבאור ההקדמהסילישית ,האוסךת,שיציאותעלותוצלולים"יןמילית

לטיירם -

שקר ,דגם לא ןסיו בצלי גדל.

משל זה,שיהיה זה השבל ,דרך משל,סלתושסלשני,ןסכת
סשני שלישי,וכז 4ל כלמי מסלית .זה גם כןיבאר הבטול.
הכה אמר שכאר כמקףטה משנבה ,המסעותיציאות בב"מ

בדירים אשרלסם סדרבטיב ,בגדלים,ביר הלנעותטציאותו
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אור ה'

מאמר א

כלל א/פרק ג

לג

כדברים אשר להם סדר בטבע ,פעלותוצלולים.בי העלההיא
4שרסקטזיהיטמאסצלרל,רעםוזירסצדרה ל.איזי
רט?יאית
מצלול.ולזה השמלשלרת עלהרצלרללכלתימסלית  -נמנע.
וזה ,שסצלול הוא לפשרי סט?יאותיבחינת עצמו .והוא
?ריר 4למזריע,יךריעלהיאותועלהגדרו ,אשרהשיריע כהוא
הואעלתו.ולזה,כשמליליתעלותוצליליםלסלתימילית ,לא
םטסיותסלםצלולים ,אםלא .ואםהיופלםצלולים,
ימלטילל
הנה הם אפשרי המציאות;ולסישהיו?ריכים אלמסריח~כרים
מציאותםעל לצדדם ,קנה להםעלהבלתיצלולהלסברס .וקם
ל'אסירצלולים פלם ,קנה אחד מסם עלהלל"י צלולה ,אשר
רצנח שלאהיהלומקלית .זה
הוא תכלית סקשתלשלרת.רס"
שקר סטל .והשקר ס~ה ק"סיביסניסנו עלות וצלולים"ין

מסלית לטסטדם.
ויריף שנ"עורר ,של'א חיב השסעות ככ"מילאלדליים
שיש לקם בטיב,כנדלים ,אובטבע,יעלותוצלולים .אסל
סדי
בדברים 4שר אין לסם סדר במצב ול.א בטכע ,משסלים או
כששות ,חגה לאימנע קריאותםבכ"מ.וזה הוא דעת4סןסילא
ואבוסטד.ראילם '7ירקהסקטסעיתנםבדקריםשקיןלסם

רייך

סדר .בי הוא אמר שסטססר במעל הואכעל-מילית בהברק.
 ,הוא
וזה,שסל מקטר במעל הוא ספור ; וכל ספורימעל
 04זוג ואם נפרד .וטה שהוא זוג או נפדד הוא בעל תכלית

ימעל

יקירי

.

ומה  n~n?upלנר בזזה הוא ,שסילקה סיאתלטיזר קיא
ממטית4 ,ין הקלט טט*ה .אבלסטיסר סיכ"מ4 ,סרסייתו
ילקיטןסל' לא דת4ריזרגיותרסידדה ,ולזה4יןסיכ"מנטיע
בו .ולזה ,טה שדקדק סרב בהמנעות סטקסרסיכ"מ  -שיש
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לד

מאמר א

כלל א/פרק ד

להם סדר במצב ,כנדלים ,או כעכע,יעלרתזצלולים,ישיה?ה

מיסד עלה לשני ,רסשגילשלישי.וכ 7לכלתימילית.
וכפרק הרביעי
יכאור הסקדסה סרסיעית ,לאוסרת ,שסשנוי ?מצא י6ך(ץה מאמרות.
ר העצם ,והוא ססויהדססיסד .וךמטמר סלטה ,והוא הצמיחה
ימטי
וססשיוז.יימ4מי סעיף ,והוא ססשמנות .ותצאימסמר
תנועת ססץתק .וצל זה משנוי בטלה מסמרשינוצהלידט.

סכנה ,והוא

ימה שצריך שנתעורר צליו ,לטה יחד אלו ס6ך(צה
מטטרות' דהרא קבאר שסשנוי כקר ימצאכשיר סטטטרית'
תאמר,ימרמר סמצב ,ושיפעל,ושימ*על.
אלא ,שלמה שלכל שנוי [שתי] בחינות :אם מצד מנושא,
מ~6ר 4ל י6ר,וכיחיסה סיאת היא
והוא הרתק
מטלריות,יהואשנוי בזולתזטן; ר4ם מצד המרהשנוי,
באלו תאמר ככמות ובאיכות ובטנה ,וכלחינה סיאת היא
כמסטר טשרבו חטרסשנוי; רהוא פונהבעיון הזה הבחינה

יחלי

ישית

סטיכיה

ישר

יל

לינויהישר

לאלו
(ץ?ם ,נמשף
סלאת; וסרה ששנוי
מטיירות יחד סרב
ס(?6ץה מאמרות .ודרף (!ה דרף
י
ל
4
ב"מה שמסר" .רהוא הנבון מה
(יהלפי
מה שיראה.
אלא שנשטר צלינו לן4ר ,למה יקד השנוי בקנה ,שהוא
ססעמק ,לצנועה בפרט6 .סר שהתנועה בפסה היא השטי
(24ה 2ם כן6 ,סר שבו ס?תק-טה .וסקר גמעורר 6ל תבריזי
 ,ואמר,סילחיות ההעתק (24ה מולש,יסדלו התנוצה,
מיה
ול.א יחד אותה ל?מיסה' ססצמק (ה מענו מוקש.ולפי מה

טרייטייסירו

שיימי

יי
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מאמר א

כלל אערק ה

שן4ה,כימייה

לה

אין בו העתק באסה ,למהשידוע שהצמיסה

כצוטם הוא בכל קלויו ,ולזה לא נשאר חלק רמוז אליו
שיישמת בו העתקמינה אל אנה,ולזהיחד הרב מענולה אל
ססעמק סענה.

סורק ססטישי

שאורססקיטה החמישית ,האומרת,שי
ל"נוצה  -שנוי,ויציבהסו
סלח 4ל הכעל.

קגה אמרו שבל תנוצה שנוי ,הוא מבארלפי טה ששדם.
4סל ל.א י"ס5ף זה .וזה ,שאין בל שנוי  -תנועה .למה
שסשנוי ,ממנו שיהךה בזולת זמן ,במו ההויהוההיסד,רסעמק
סנושא משאר אל ~אר ,אשר מזה סעדייגס במקטרשיפעל
ו?י"*עי
;שמניהשניי אשר הואיבחינת המרהשנוי ,אשרבו
ייד
ק שם התנולה לבד .ודעהו,כי לא
בזה החלוף

הרגישי

טלמון סט"5לקסים.
ולטסם עטרושיורא ךצי4ה מן מלם הבעל ,הוא נמשך
למה שקדרוהינועה ,שהיא שלמות טה?ימס טצד טה ?הוא
יפח
 .והנה יצדקעליו שהוא שלמות ,לטה שהתנועה,סין מה

יל

?טינייטה

שאליו .וכשיהיה בטה ?טטבו הזה בלח גמור,
?סליו ס~ה שלמות גמור ,והוא נח.
[והוא *ח] ,ובשיהךה
רסשהיא שבין הנח ,הואשלמות-טה ,אבל מצדשהואצדין
בלח[ ,נ"א :וסשהוא בטה שבין ,סגה הוא שלמות-טה מצד
שהואצדין בלח] ולזה אין לו שלמות *מור .ולזה הנואמת,

יטה

יטה

שסתנועה  -ךציאה מן הלח אלמיעל.

אולםיבר

יראה ,שהגדר הזה מענו אמתי לענולה .למה

ש"19לת סודר סק"ססך על סידר.ימו שהיבאר בסיר

"ממופת".ולסישם*דרסןהיס
ריצדק"2ככסלעה,ימם4ב אםסן
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אור'ה'

לו

מאמר א

כלל יפרק

1

 .האת סס?4ה
שיהיהתניניה ,ויצטרף גם כן 4ל הנצתסיי.ע
סטיית גם כן "נוטה .וזה לכלתימילית.
ה לנו ,הנדר האתר
ולזהסגהסידרסיטתי,לפי טהשירי
השהואטמנועע .הגה
4שר!דרי .רהוא,ילמותסטמנועעיט
אחרו" :שלמות סט"נועעץ ,יורה ,שמש לו פעל ושלמות-טה.
ן לו פעל ושלמות
אטרי" :ימה שהוא ט"נועע" ,יורה,שיי
גמור.

ר"ירשיחוהסידר ,ססקדטה שטסית,שיל

"נוי
ה  -שנוי'

ויונייה מן סלם 4ל ספעל.

סודק סששי

יכאור הכקדשה ,סלעית ,שאוידת ,שסתנועות ,טסם יע?מות,
יעזמות ,כסומק
4סקדה ,ומסם 4סךרס ,וטסםיסלק .אולם
י
ש
"
~UjA
ו ש41סר כשסרות שהוא עושם
ממקום למקום.יאולםישריטקדה,ימ

שסימק טלקום 4למקום.דאולםישריסלים,כ"ניעתסיןזיל

ומהם

סט?לה

יטיריסשריסה עלזה .ואולם כסלק,י"נועת סט9סראשיעטיתה.
המנועעסטיטר נםכן.רכן 9ל
כי כטשרס"נין?ה סטפיסה לאטר
י
4
ך
ש
שסלקוכירהינועץ.
יקללו,

ישי

טק4רד"ניעע

ייסר

הנה המכון בהקדשה הלאת,שה"נר?ה,להיחינווז
.וזדו ,אם

ע?מררנירנ -טיעית היתה או הכרחית,ויכנס בזההרצונית -
ס התנוקה
4לשקים;אי טקהית,ורייס
ס*שם
לדירש"יזמדרבישיתנועע טע?מו ש?"נועעבטקדה,ימו
ם לקרחית
שממניעע סשסררת4שי כלשם כ"נרעת ס*שם;די
ןלמילה;רעם
 עצמותית אמה או מקרית -נינועתסירכסלק,מירחית הזתה או טבעית.
ז סטקרית ואשה,כסלק ,שסטקרית היא,
רססירש4שיכי
ישעססס"נו?ה אשר במקרה לדקרשאיןדרכושיתנועע,וחשר

יסליק

ישי

טיקים

ילא
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אור ה'

מאמר א
כלל

אורק 1

לז

בחלק לדיר

כחלק הוא ,שניפט סינוטה
לחמניעע.
אבל מהשצריךלה"עורר?ליו ,אמרו במשל nynl~cאשר
לעצמות" :יס?מק מישם מקקים לטקום" .ולפי שימנ'עת
אשר

שמדרכו

סולסל מלקום לטקומ ,לטהשי.אימיר

מגלול לאיעתק
ו סלקיו ,הנה לא תקש התנהה
מסקים יכללו ,וסמנםיסיק
סי 04לסלקיי.ר"המלרף טהשיראה.סיס"נועה
עלטיתליללי
~tUA

לגלגל סיא[ ,אם] רצוניית"שוקיית
,לפי רעת ןריסטו ,ו4ם
טיעית ,למהשיריהלנו .וזה ,שלטה שחנחנו נך4ה שהתנולה

טיעית ס*שמים בכלל ,והיו ממשמים סישוטים 4שר מסת
סגלגל ,סןסודיים ,בצלי לבד וקלות ,מממצעים תנוצה ןשךה;
ילבד וקלות,ס"נועה
הנה גשם הגלגל בכללו ,ש4ין3ר
סטיעיתלו  -הסבובית .רלה המה nyn~ccהסבוכיתלגלה

טייר

עימומיית ,ואם ה3ה של.א יצמק ס*לנל
י סרב.
ף טה שהך4ה
יקללו,יחלי
ר
י
י
ס
פגשם
רכןיקרו 3טשלאשי נטקרה":כשסיית
י
ש
א
י
ש
4
ר יאסר
היא בגדל-טה ,והוא ?4מק טגדל אל גדל" -יס
סינוטה 4שר במקרה *ם בנקדהישר בתגליתסישם,וים
איתה ךגדל כי 04ימ9לית.
ממקום 4ל מקום

ראולם אמרו בטשל אשר יססרס" :כצנועתסיסזיל
נטיף סיני
סיסז

ססקךשם' 4שרליודותתנועות
פטרלה"  -ליעת
4לטית,וצנועת ס4שלמעלה.
טבעיותציפיית,ס"ניעת
רשיטרוזיניצד,:שמיסודות ס4ךס?ה' טסם ,הואסירץ,
לבד מסלט ,ולאש קלותלסלט,ול4וירעטיםלסדוקלותצרופי.
וגה,שיש
רסדעת סרה,לפי מהשייגלה ,לאה"44ררלא

ליסד

ייסיר.
לאוטר שיאטט,שיכל 4סד משסודות לבד-מה,יל
א שסם

ט"סלמים לסחות ר3כנר .וסטננו ותכנה מצנועכןהיש למעלה,
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לח

מאמר א

כלל אורקז

ן אשר
לעבד האויר אשר ידחה אותו למצלה,כישריקרהליל
צ 4ל
תוך סכור אשרבו2הבאועוסךתט"ך,איכסףסי,שי"ניע
סטצלה ,למה שלסד המרכות ידחהו .ובדמות !ה יקדה אל
ספרנו בארץ,
ה זה ,למה
יסויר ר4ל סמים.ויסרירי
' רנ"טלאת מטנו .ואם הרהשאישרלטוען
-1ך כסלאהסיייר
שיצעד ,שזהטינילסטנעסריקות תוך הגלנל,יבליינ
ו נמנע
שיסה !ה לבסר ס?סוד .ראולם איף שתהה תנועתסיבן
לטללה ,חסה עס"סטירת מכריח ,כמו שבא במשל.דדי בזה

שסייר

סיידהי2ה.סירק.

השביעיתס,ירקס~יייעי

יכאור ההקדסה
לאומרת ,שכל משמסה מתחלק ,ולזה כל
מתנועעמ"סלק ,דהוא גשםבהיךם;דסל מה של'א ?תחלק לאד"נועע ,ולא
?חוה ושם 3לל.

הנה ההקדטה הלאת כוללתיטש הקדמות :הטסת ,שכל
משמנה מ"הלק .השנית ,שסל מתנועע מ"סלק.סילישית,
שסלט"ניעע היא *שםיהירך
 .סףסיעית ,שפל טה של.א
י"סלק ל.איתנועע.ססטישית ,שסל טה שלאיתחלקצינוגשם.
רקטום סרסיעית רססטישית מלארות מעלטן .אם סרביעית,

מבארת בהפך הסותר טהשנית .רזה,
היסטר שבל
י
ש
ל
ב
ש
מתנועצ מתחלק ,שיא ססקדטהסינית,י"ס?ב מהפוך סטומר,
שטה שלאייסלק ל.איתנועצ,וסיאסרסיעית .ואםססטישית,
י סוסיה סט"דסק'
מבארתניתט*?דרריכנתס*בשאםו,ר.ר:7יירנ
לראשו
אולם הראשונה ,נתחבטו בה המפרשים.
יסדסה
י
ט
ק
י
י
4
ש
המופתסששי ט"סשטע" ,לטה שהמשתנהטס?בשיהקה מקצתו
יטהשטיבו ומקצתו במהשמליו .וזה,ביחקיותו
שממנו

דילים

ימה
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אור ה'

מאמר א

כלל אתפרקז

לט

הוא נח,בלתי משעהצדין ,וכשהוא במהשסליו הוא נח,יסר
יימה שממנורילויטה
לציות
סקסנה.
י
"
נ
י
י
ל
א
ש
י
צ
~ltjbK
ה שמטנו וטק?תו במה
יחד .וסיב אם מן שיקוה טק?תוימ
שטליי.יטה שזה דךכו הגא טךנ()לקישירת.

ילפי שהבאור סדה לאיילל4יא
ת זמן ,כתכליות סלנגיים וס"נועות ,ל.א י?ףק
מטש"והיייל
שיו ךס~ה ססאור אםסןסלקיי ציה
'
ה
י
ר
י
י
ד
ס
ס
י
ל
י
י
ס
ש
תזטן הוא בחוש לסד4 ,בל
טש"*ה -יזטד ומטש"4היייל
סטש"סה פזמן; (4ל

זה/

;

;

הוא סזטן 1רלאיך4ש
סוטול.
סק"ל מקיאות משתנה לזולת זטן4 ,לא,
ואולם"טיסיי
למעוטו .ןהיא יברא נספדת ,מבארת

ת זטן הוא נקשך לטש"והיזטד ,סנה
שלמה n~cteinupיייל
מפאור בולל .ואולם "בובכר ן' 4לצאיג ,עם שקכל  bAסן

מציאות טש"נה נזילת  tlGTרהוא המשתנה טס?ףר 4ל
מציאות ,יחול הצילה כהקר ,פרש סטש"סה (4יף,
יהןה בזמן בהכרנו.
שייקרר רן2רשי"מטם,
ואולםן' רושף דקדק עוד,כילטהשתכליותסשנוייםאינם
שנוייםי4טת,סי 4ז מם נחים ,כאור שריפטו כולל המשעלה

יסם

שיה

באמת ,וסנה סטש"סהכילל בל סוגימשניי.
ילא אדע מההרייח אביבכר במה שטרשמטש"*היטיף.

כי הוא מבארשסשנויים אשרקאיך,לסם"יליית

זטן .רזה ,שהשחור ספסלכן,י"ילית
זטן.

שנויים בזולת

תנועתו היה לבן בזולת

ואיף שסנה 1קנה יך4ה שהרב לקחויפי דעתאיןדיך.
סלטש"*ה ט"סלק[,שסלט"נועעט"סלק].
רלזהחיב
י
ר
ק
י
מ
דגה ,לטה שסטש"סה סקריסלל סלטינימשנויים ,וסמושב"ר
ו שתי הסקדמות לראשונות.
כסקילה סרסיעית' ולזהנ""ית
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מאמר א

כלל אערק ח

ואולם השלישית ,קטרו שסלמ"נועע 4שמ ,קיאטמירת

 ,סמו שסרש הדב שהיא
מאד .וזה ,שסם נקח ס"נועה'ייךט

ס"נוצה באנה ,קנה ,למהשהינה

ויסדצקים ,והמקום הוא

טןסד לנשם ,הואקביר~שסט"נועע גשם .ו4ם נ2חס"נועה

כוללתסלמיניסשנוי',לקיות פלם?ריכין 4לנושאגשמי ,הוא

יבאר קסם שסטש"סההיא ושם.

נטייתו 4ם בן אלוסשיש סקדמות ולראשונות4.יא

סלמ"ניעע  -ס""נועע בקצם .רזה ,שקנסנו

שן"4ה
י
ר
ק
י
י
עליקרה לאייסלק.סיסיקרהשמיאתכלית
נטלא 4שרי"ניע

סקו,ת"נועציה"נועע מקר שהיאלו מבלית ,והקויקתנועע
 nDWnרהגשם.רסיקדה לא ת"סלק,ועינה*שם4.יל סטנה

יט"נועע בצדם.

דנ"ס4רהים

ססמש.

כן ססקדטה השביעית סכוללת ולמקדמות

סירקסיביתי

בבאור הכקדשה סשטיגית ,לאומרת ,ש9ל מה ש?"נועע יסקךה ןנוח
4 ,סרשפין "נוצתו 9צ?מיתו ,ולזה לא?"פצצ.ס"נו?ה סטקרית
יסירס

"סיד.

לסוד ההקדשה מזאת,לפי מה שיך4ה ,מהשהנים
י
ס
י
י
ר
ט
י שיטצא
לימיני מ"משמע" ,שטה שיקלהי"קרהו
ש
י
מ
י
ב
א ימצא.רף4טשייפיזראריבושי.איצא אל מפעל סזטן
רשי

ככ"מ .רלזהי4ר לשביטהננועע ימקךה ,שינוםיסתרס.
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מא

סורקס"שיעי

בבאורססקדטהה"שיעית ,לאומרת,גיסל גשםשנניעושםa~DN ,זניעהו
4שי"נועע  aAהואיעת סנצתו.

ססקדטה הזאת ונבארתיעלתה a3nK .צריףשן"נה
שיחוה סטניע ספועל (4ל המניע על דרף התילית,יטלו
(ה,

תאמר,שה"שטניעשדוירשיצלה 4ל שטחו ,להאותותסלקום
מהוא אלסיןיר,כסרזניעהו והוא ל.איתנועע.רל!ה ה2ה אצרו
"a~$שנניע*שם",ירצהשיניעהו0",ידס2האובטשיסה.יך(ר
הקשו על !ה ,טטה  n~nlupבחוש,שסידן סט4גיטס,ש2ניע

מניזל כשימשכהויצלו ,ולאיתנועע.רהגההשיבו (זהישגי
סנים :ס4סד,כילאומרשיאמר,שסכרזלהיאשי"נועעיע?מו'
ורהאינם ממשג אשריקנהמסיין.רוגשני,ש"מהידינישסיסז
יטשכהו ,הנהיהזהזה ,כשיתכומסקסןיש"ים'יטששרהנישר
ר דס2ה.
ריקשכיהר",םידרך טשיסה ,אוידר
סורק מקשירי
(באורססקדטהמעשירית,לאוסרת,ני טהשימר שהואיושם ,סלקיל
שגי סלקים" :םשתיזה מטרתו 43שם ,סטקרים; אםשיהזה צטזת
ששם בו ,כצורה סטךעית .ושגיסם בם 13שם.

ר היה מן מקדמונים,מי ש?ך4ה שהגשםאין בו הרסקה
יב
הוא 4סדיערמו וגדרו .וקם ה2ה שנרגיש (סם
ילל,
מריקה  -קקה במקריםע?טייםוטשיגים בלתיע?טיים .והגה
אריסטו ומפרשי ספךיו הבו על קדקד מט9ךא הלאת ,בשאקרו,
םע?טיים ,וסם סהמר והצורה.
שפיזחילטיקל atUAטשגידירי

4יל

שייאן

הייםרניסדים;ולסי שמדקר
וזה,שינסנו נראהסקיטים
ל את
מניגוד ל.א זקסל הך9ר ההוה ,י?טרף להניח נושאיקב
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כלל א/פרקיא

שגיסם ,והוא סהמר הנקרא קטולי; ןהוא מבאר ,שהוא עצמי
להיה,סי הוא נושאו.ולסי שסטקנל הוא דקר זולת סטקסל,
קנהןחיבשיהיובושנידברים.ולפי שהמקבל,בויאמר שהדבר
ילהיה .ולפי
הןה ומגבל ,ובוניעצם ,הואיבאר שהואעזי
ל ל.א
שסנושאאיאישרשיהה לעקמוישעלa~up ,ס?הישע
רוצמידתו הוא
תקןה הויה אלאשניי ,הואיבארשקיוםסדי
כדבר המקבל,יהוא הצורה סטךעית
ואולםסיקרים אשראין סטלט מסםבסל גשם ,הואיבאר
שעמידמם נקשם,יכולל ההמר והצורהשנשיית .ש4םסיה
לסם קירםוציירה יעזטמןסיו צזמים.
ד טשני 4לי ,ר"ל מצורה וסטקרה4 ,ין לו
ולסי שסליס
טזיאות בעצמו,ושניהםצריסין 4לנושאימ
ו שהתבער ,שקסם
ימיכת לס,וימר שלגיסם "פס כנשם".
מצטידת ס*שם נצוה סטבעית;
רזריך ש"מברנן
י
ר
ט
מ
שהיא לקח סושמן שכולל סהמר והצורהסנימית,ייח
ס אל
סצורה הטבעית הייחדת DCI~ ,סהטר 4ל הצררה בכללו,

שקייטובצעירתוסין.

ס*דק סובסד עקיר

יבאור ההקדמה סיסת עשרה ,סאומךת ,סי קצת הדירים שעקידתם
כגשם,יחלקו בהסלקס*שם,וןסיוססלקיםיטק?ה3,טך4ים,
ספחות
ם;וכיקצתסטצטידותלושם ,לאיחלקו לשוםסנים,
סטמטשטות בכלסוי

וייר

כשש וכשסל.

קנה חלקת סדרורים4 ,שי צמידתם יושם ,יהמצמידות
לגשם ,מבארתיעזיה .למה שהמקרים 4שרעטידמםיושם,
מסם ?סלקן יטקרה כבולקת ס*שם ,סטך4ה ובשעור ,ומהם
שי
איסלקו ,הקדה,וסקי טצד שלסב ,והשטח מצדסעטק.ובן
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כלל אורקיב

אור ה'

מג

כמצמידות לגשם ,מהםשיחלקובסליתהגשמים,בהיולי ,אשר
הוא דבר המקבלסילקה;לטהשצורתהגשמיות,שהיאדבקות
סרסקים' ל"א27ילפסליה,שפיז טףרך סססף ש7קכל ההסף.
ומהשצריף לן5ר אמרו:י,סססשרכשכל".כיהואיראה שסם
לסיגוף ,הלמהשיין ממפשטותיק
ל הגוף ל.א יחלקו בחלקת
ס*שם .ועוד ימסמרזהלסגיני'י4זדת הצור,כי אריסטויריה

יחלוף זה ,שסשסלסיקסה נקשר ~ qnAהקשר מציאות,
לקשר ערוב ,ולזה ל.א יתנועעיטקרה כשמרננועע הגוף .ולזה
יראה ,שהשקל הנביל הואמניעלגלגל ,ולאימנועעימקרה.
ולחייתו הוא מניעורנישו ,ולזה 7קדא הגלגל מתנועעטיסת
 .וסדבירעה ,ששכל הגלגל הוא לח בגוף,וימנועע במקרה
נישו
בתנועתסגלגל .ולזהיסד מוסתעלשאין השכל הואיניעו,סי
למה שיסנועע במקרה יצטרף לנוח בסברת ,כמו שבאר
כסקדטה סשטינית .ריסד מופת על שהלח הממפשט אינו
סטניע,כי יסכה בעל-תכליתויהי
ה פצלו בעל-תכלית ,אסר

ל.א

שימסלקיסתלקו.ולוה 4טר,כיטניעו הוא השכל הנבדל,ימו
שסיהסמה שכתב בפרקלראשוןטססלקסינייסקר
ו המורה.

סיףק סורגיםישר

יסאורססקיטה סלמיםעשיה ,כאוסרת ,שסליסנקיא מבפשטיגשם
סנה הוא בעל-תכלית ,להיות ששםבצל-מילית.

הנה 4ריסטו באר ססקדטה סלאתבשמיני מ"סשטע".וסדר
סמופת סן :סל *שם5 ,ם שנהוה 3על-תכלית ,או בב"ת .טבל

שייאות*שםיכ"מ נקע,ימושסמקייטהשעדם .נשאר"ם

כןשיחלה ס4שםכעל-מילית .והנה מציאות לח בב"תבו,ירמה
שהוא נמנע ,אחר הניחנו סקףטה 5מת מבארת בעטטה,וקיא'
שסיחות הטמפשטים אשר בגששים מתחלקים סססלק
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סגשמים ,ושכל מה שיהיה הגשם יותר גדול,יהיה לח הנסתו
יומר גדול .כעשר נך4ה סחלק סנדול מהארץיומר*לל הנעה
טססלקסשען טענה .וכאשרק"ישב !ה ,סמר ההקש כן :אם
כעל מקלית,ימסיב 4סד משני דברים:
יטצא לח במ"מ
ע טמנועע-טהיעמם; שיס2ה כס ככ"מ דלח בעל-
אםשיני
מילית שוים כלנעה .ושגיהם מבארי הבטול.
שיףי"סיב זה? טה שאומר.נניס,
בו כס
~UTN ~ujAn
ע טמנועע-טהכזטן טה .קנה
בטניעכעל-
ככ"מ,יני

יישם

ימי

אי

יסריישר

ע סט"נועע סהוא ,למה שדלינו לסניחו בשעור
מסליתשיני
ךכסליתו 4ל
שיניעהוסטניע סכעל-תכלית.רצין שייער
זטןיותרגדול מסטניעסיכ"מ .שנה לא סטניעסיכ"מ,
אם שןניעהו טעמה ,או בזטן .ו4םזניעהו כזטן,יסוה בהכרם
שנקח
חלק 2דרע טסןמןסיימר קטן .רהואידוע,
י
נ
ל
טס*שם סככ"מ סלק,יקרהיעסו 4לסכעל-מקליתשראשוןיחס
סןטן סקשן 4לסרטןס*דול.דיק?ה אם כן סלק סככ"מ ,שהוא
4ם
כעל-מיליתהסירס,שןהכסנעה 4ל סלםסיכ"מ.

יסק
יילט

שיישי

סנישף

המסקי

לקידם.רהיא ,ש4םיטצא לח בב"ת
סןחיובהמףיקות
כעל-תילית,ימסיב 4סד
 :אםשיניעהמניע

לישם

טינידירים

סככ"מ טמנועע-טה יעמה ,ואם שיסוה לס ככ"מ דלם בעל-

מסלית שנים כסנעה.

ק סשל'שה
סיר
י
ש
?
שיקוה
?שרה ,ס"וט?ת,

בפאור ההקדדהסשיש

ש"י

כיש
יבוביתטינה.
סש13י ,טמדכק ,מלא מניעת סס?מק לסד ,ומס

דקיטטיגי

יהשנוי,
ריקנםסכלנהכסקדטה סלאתקנס,ש"י יטינ
ר"ל בשנימיניםסטקיילים,שיחזה תנועהמדיקת .דוה,
מ4טרות' דסם סוגים ט"סלמים.
קדם ,שכשגוי -

י4ריעה

עיזי

שיסר
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מה

וקנה בשני סוגים,מיסר
ן 4ל משסרית,
מדיקת ,יטלו האטר ,מטעמיה טסיי
ג אחד בעלמו ,כאלו האמר,
וסט"נועעטינה אלאנה .אסליסו
יטיף
,טסלגן 4למשסרית וטסשסררת 4לסלסן"2,כ
ישנרי
נ
נ
י
י
מדבק .וזהו מה שוזה בקמרו" :דקר
כשנוי" .אין
קסם טבלר שאין שם תנוצה אחת

כי

מסיגי
לאיטרשיאסרלטין 4סדטלכשנויש4י שיחרה""דכק.
ויה ,שכשנוי,מיצוכזמן,ומינו בזולתזמן.והשבוי 4שריזמן
הוא בהקרם מ"ךכק,לקייתפזמן מ"ךכק ,ר4ם ל.א ,ה2הסזטן
"סקרטעתית .אלאשמכונההיאכשנימיניסשנויהמקכילים.
או שרזה באקרן ט"ךכק  -ט"ךכקט"ידנזחי.
והגה ההקדמה מיאתכירה 4רלקטווישימי
,כי למה
ם מה שמליו ס"נוצה,כי אנחנו לאמר
שס"נוצה תשראיש

רישי

יט"נועע מהשליית 4ל סלןל'מילין
 .יכ"נועה ,סלק-טה
סטהשאליו גמור,סיב שיהרהנחימ
ה שאליו .ואם לא ,ס2ה
סשלמיתס4סיוןי"ס
,ולאס2ה טהשטלייגמור,והיוכצנועות
סטקכילות תנוצה 4סת ,והלהסדיריימסררי"לכליסד.ילא

שיעיזבי סעהז כסן2ה ,וזה ,שהינועה אשר לעצםכישר
ןמסננה
נקמנה  -נח.רי"ניעעמסריסד 4לססססד ,ולקנםיי
ומסססדימזעי ,שלא ןז2ר בושיוזמיהוייסד יחד.
ואולם ב"נועת משעסק גם כן מדקר בו מבאר .למה

ש"ניעת סס?תק4 ,ם שתשה?יןה
 ,אומבויית ,או מרקבת

טימיסן .רסנה ב"נועההישדהסדי
ר "באר ,ש?"ס?בכין 9ל
שמי"נועותססכיות"נוחה ,ראם לא ,ה2המ"נועע מטילה
סטיה ~חד .ועוד ,שהאקצע גדל ,כסר ימעאכשגי
צדדים ,אם בלס ו4םיפעל.כי הוא ,כאשרה"נועעבוט"נועע-
טה ,בה"ךבקות ,ל.א ירשם בו לקדה או קו רעל .למה שהקו
בטד,רשםבו
א השטח מקוים.
עינני ט*קדות'יל

ויל

יסיר

יל

י9ל

ייבשי
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נקדה או קו במעל .ר5ם ס2ה רושם רקדה או קוימעל משהוא
באמצע.
ט"נועע4ס"דיקית,ליה קשבשיאה 4סםזטן
"
b
y
~
רןה ,שהוא שהיותומ"נועע"
לס"טצע,וחיותומתנועע
טן ס4סצע ,סם שתי"כונות מ"סלפות .ו5ם ס2ה ס4קדה או
סקו במעל ,ס2ה קשב,טיסיו שרויועיליות סה~כונותימעל,
רשיח2הסזמן טף4רמעתות.רכישהס"4ירןהבקויישר
 ,הוא
.וזה,
מ"ס4בכשיסטר4בטסמשידסטבוכי4,שי דן4אססלייגי
שכישרנניחהו מקמבק ,כבר?תנועציעצל אלשטפלהרסטיה
4ק"י4קות.רי"ס?בו מטנו סכטולים סקודמים.
רלזה ס2ה שסה"דיקות5י"ואפשרייל
א בצנועת
אסר .ומזה
סס?תק ,רססבובית ממנה,
שמהסנש?חטימונתו.ומהשטליי
שצד אפשר 4ההס"דיקות ו

יצ"ר

טייר

'

סטרק סטך4עה ?שר
קודמת
יכאורססקדסה ס5ךכע?ירה,שאוסרת,ש"נוצתסס?"קהיופי
שי"נועות ,דסראשונה מסםכשקע.כןכהווהוססיסדוקדם לה סקשתנות,
דסחזממת ?קדם להקריבת סקש4המןהמשמיה.ומיןלטיסה ולאחוורון
אם לא שוקדם לסם סן?הוליסד.

סנה ססקדטה סיאת כטרה יריקטו 4סביש.ריוד
סקדיטה כשבע וכזטן .והוסיף בה כאור ,שס"נוצה סשבוכית
ה מסלף 4ל סלף ,רל.א
קודטתלשיי ס"נועות ,למהשיינ

4דו

ישיגנה שנוי .רסט"נועצ 4הטין לו לס צל סשנוי4 ,סלעסינו
דומה אל סשעלסימור.

