
יג ה'אור אמאמר

 סיאשוןסטטטר
 "מונת יהוא כתוריות, ס"מונות לסל סקאלה שהוא וראשון,כשרש

 ?"4ךך. סקלקזיאות

 עסינים: כשני ענינה יתבער שהסקילה לטה4טנמ,
 4ל סיבסד ימס רטשני, 4ה, הנוילים כקבולים כאורהראשון,
 רהיא ; "קני שלילתו או לנושא הנשיא חיוב האמר, יטלוס"סר,
 שהאלוח סטרנו לוטר רצוני הלאת, 55קלטה טעיןמבאר
 5סעלם, מילית נעלם הסלוק, רהוא 4ה, הנושא ש45בולנקיא,
 ילאו 55ק?טה יאת עען "ין קנה עצור; כעזרת שרבאכמו

 העירן סיה רלזה נקצאת. מנקראות, לסלל רמ"סלהשחטבה
 ולזה בקטרתו. צטי?מנו אסז רזקרא' לסד' משני בדרך 5זהכשרש
 הקבלה מיטת סלה כשרש אמתת על צמדנו "ם שנסקרראוי
 לעיון טיחת בו צמדנו אם או ס"ל.הית, התורה והואלבד,

 כן. נםר5סקירה
 הוא סקקיךה מפסת סדבור שסדחיב "סי שסראשטולסי

 יסריי, רטסרשי סיכע", ש"5ר ין"טה YOv~O" כססריי,טריקטי
 ליצי, וטין טבונזר במו רס"סרונים, וטליס*יר, מטסטייסבמו

 ז' 98רסם ור' ומבוסטד סיפא אין ימו "יריר,ר5טסירים
 ירב נשממש מיברסיבו" "מורה לסירי מטמיר הרב רציהדאוד;

 כףךסים מרה סשיש לז"ר 5קצרר, צד על5ק?מומיסם
 וסם, 27יים, שרשים שני זה עם לזלף סיב רריהטממלסים;

 רעינו קנה ; לגרף לס רל.א גוף לא וסייתו יסד, ימרתךגויותו
 כשלשת ינים סל על סחטת נומנים 5ם אם מיימיר' עללסקר
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 אמאמר ה'אוריד

 דברי טילל לקיחים שסם לפי לא. "0 האלהיונשרשים
 לשום יין מזולתו קסם שקטטר מה וכל שראשונים,ספילוסופים

 צליו.לב
 בשני בזדן העיון סדר יק2ה סגה מסירי, סשגי ססלקייאש שחגים סקדמית, ועירים שש על ינרידם שמוידוייולסי
 בהם נש"מש אשר 5הם ססקדמות אם האחד, : האלהונדברים
 לא שים ; מופתי באור באמת מבסרות האלה השרשיםבסאור
 באור מבארות השרשים באור 4ל ס?ריכות ההקדמותהיו

 ישנגים וסשף, מויתי. כאור היסטרו ל.א סירשים הנהמופתי,
 קתבארו אם מוסתי, באור מבארות אמתיות הסםססקדמות

 מטמר יסד יסןה הזה ויעיון מוסתי. באור השרשיםמ5ם
האומר.
 בללים: לשל.שה סרה סטטטר שיסלק ראוירלזה
 יצירות שבאו מה יפי ססקדמות לפאור סראשי?1סילל
 דאוי 4סם, נסקר "ם סי 5רב. מופעי ובאור ספילוסופים,ידירי
 כונת לסי ססק מסל ~קים קלויים קצירים לני מרסניםשיקיר
 אם 5רב, ובמופתי ססקדמות ימק?ת בו נסקר סשגי,סיףי-הרב.

 מויקי. נאירנ"סטרר
 התודה, ש"4זרהו מה בפי סשרשים ייאור סשלישי,סילל

 והוא, ס2ה, שטסטר כינת ייסטר ושם בהם. עמידתנוובאפן

 מצד ילא ישלמות 85יי סשרשים על לצמד טרףש8יז
 ואמנם בקבלה. ונתאמת סתורה צליו שסעידה במהס*בואה,
 לעיון. בו ש92כים זה עםי"ן8ר
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טו ה'לנוך אמאמר
 א א,פרקכלל

 סראשיןסולל
 סרב וךמוימי מפילוסופים ידברי לבארות שיאו טה יפי ססקדמותלבאור

 סכ"ו פדקים. לל"ב סזה סילל חלקנו ולוה ספלוסופים. מטמירימלקיצים
 ששה. שהם סךב מופתי לבסר עוד ךששה סקףמות. הב"ול54ר

 סראשוךסירק
 מכלית אין אקד שעור כעל שיציאית האומרת לראשונה, ססקדטהבבאור

 שקר. -לו

 במקומות אריקטו צליי חקר סלאת ססקדטהךקנה
 שיסר", וב"מה והעולם", וכ"שמים כ"שטע", מיפריו,סמסלפים
 נבדל גדל מקיאות כמנעות יכאור אם צליה: מויתיםוהביא

 5?"י גדל מציאות המנעות בבאור ואםכלתי-כעל-ממלית;
 ינוצה בכ"מ, יתנועע מייאות המנעות בבאור ר4םיכ"מ;
 גשם מציאות בממנעות כולל יבאור ואם ; ישרה אוסבויית
 מיני כמקיר מינים ל5ך4צה סןה סירק חלקנו ולזה ימעל.ככ"מ

סמויתים.
 בב"מ. נבחל גדל מציאות חט4עות 4כאור - סראשוןסטין
 שיהנה אפ : מסלקה יענין ימנע לא יטר, בן. סמופתוסדר
 ר5ם החלקה. מקבל בלמי או ; שסלקה לקיל מ43דל הזהכגדל
 ימו ילא בכ"מ ישהוא ךת4ר ל.א סנה סיללה, מקבל ףנהל.א

 גליי נשסע. כלתי שהוא יכטריה ככ"מ, שהיא כרקדהש41טר
 כטה טשיחנה כן 04 יטנע ול.א סקלנה. לקיל שיחיה כן04

 שיסנה 5u1% רסשסל. כשש הנבדלים, הסקטים מן עצם אונךדל,
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 א אאמר. ה'אורטז
 א אתפרקכלל

 מס?2ה' טק3ל תינו נךףל שהוא יטה שמנךףל למה נבףלןצצם
 סיללה. טק3ל קנחוסיר

 שאינו או טמסלק, שהוא שלאמר אם ימנע של.אועוד,
 ומסדיה קשוט נילל שיף2ה מסר . ט"סלק, הוא רפםממסלק.
 הלל שהמח ולפי אסד. ר7ולל ססלק *דר שיסה סיבמסלקים'
 שיהיו הבטול למילית רהוא ככ"מ. אמלק שיקיה יעיב3כ"מ,'
  הבון ונךיל, שיחיב ימו טלמלק, טיני י4ם יסד דסמלקסלל

 יכ"מ. שחיא כ*קףה שיימר כמו י3"ד2 שהוא בואמרנף
 אם שיקה, כן "ם יקלט רלא כיה. שיף2ה סן "םנשיר
 נבדל, כטה שיהה ובטל נידל. כטה ואם ינושא, נילאסיה
 דלתי ה33"מ, יאמר קליהם 4שי וסשעיי, סטייי טסיוממר
 שהיו מסר ינושא, נמצא כמה סןה ראם ממוקש. מןנידלים
 'מילית רססלתי התכלית רהיו מנושים, נלדלים ילתימסקרים
 שהכמה אחר גלגלים, בלתי שיחיו חיב ססטה, נושאםמקרים

ילתינירל.
 השסעות סטס2סת ההקדמה על לנוי הזה ומופתרלחיות

 מציאותו, מקים ניךל ברחק והאומר, למרגישות. נבדלשערר
 סירתו על סומך שהוא יראה רלזה הדרוש. על *עדף יהרהכסר

 יטנע לא סט?יאותו, הידיני שטם רזה' סךיקית.וסטיעית
 למה מציאותו, ןסיב אולי' 4בל למורישות, נבדל שעוריציאות
 סתר ששן או גדול בו אמרנו וימטטת ש2שצי, קישרשיסר
 המוסת צליו סנה משיאותו, שקרחיק לטה 4סל מכסה.טשיגי
 ודי מזה, בטין מקצור צד צל מוידויו יהביא ועינו רליהמזה.

 פנים, סל על בו סיטת נומנים הם "ם משני, שקלל בהםשנסקר
 הצור.243רת

 בבאור טחלה לקח הוא נטלא, סריקות ס2ה לא "םיישרית עלתי הסימק שתנועת דמו בייקית שהאומדים לפיוהזין
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יז היאור אתאפר
 א אתפרקבלל

 מציאות ייטול מופמים אריעה סדר עוד סהוא. סדמוישקררת
סריקות.
 סכת סריקות ס2ה "ם כן: הוא סדמוי שקרות כאוררסנה
 או פועל אינו 94ל מילית. או פועל שנסיה 2ס?בסינוטה,
 סקידם. סומר יולידמסלית.
 למה מבמר. לקודם, סנישף המדיקות סיובוהזה
 רסצורה, סהטר' רקם: 4ך9צה' סדירים שחביתשסמסטר
 סינוטה, חטר סייקית שסין מבאר רהוא רסמילית.וספועל,

 סומר וסיוב תכלית. או פועל שיסה כן אם נשיר ; צורמהול.א
 טמסלפים גשמים נריה שינסנו לפי כן: ימן"רהישף

 4ל ומקסמם המעלה 4ל מקימם ססעמק, מנועתמתנועעים
 ססעמק, סך9ר טכע "0 ההמסלפות, שסכת יראה וסקרסטיה.
 והוא סמנוצה, אליו אשר המקום טכע וקם וספועל, הטניערהוא

 טה וקצתו שיטנו טה טכע לקצתי ~?ntq סעפן בו,t19ccs יישי ונוי ססלקים' ממדיה סריקות שסיה לפי רלה,סמילית.
 שממנו, טה טכע לו שמסה אם : מסלשה סע4יז יטלט לאש8ליי'

 רלא שטט3ו מה טבע לא לו יהרה שלא או שסליו, טה טבעאו
 ~atei ס3ח כישי שממנו, טה טכע לו הנסנו רעם שסליו. טהטכע

 טה טכע לו הנחנו ו4ם לעולם, נח ש?ק2ה סיב 4ריקית'טה
 לעולם. נח שיהה או יחד, ס?ךדים סל 4ל ש?מנועע סיבשאליו'
 "סר. לצד טסמנוצה יותר ראויה אחד לצד התנוצה שטיןלמי
 וכמו - שמליו מה רלא שטט3ר טה טכע לו שיין הנחנוואם
 סטיעיים טסך9רים נידל רסק שהוא לטה בעזמו, הסטתשהוא

 ש"יז סמ9"ר רל!ה לעילם. נח סך9ר n~naup כל 04חיב
 הזה. כמוסת כאירו שית מה ו!הו מילית. ול.א פועלסריקות
 הריקות[. מציאות לכטל מויתים מך4עה צשה]עוד

 התנוצה נקניא, סריקות ס2ה "0 פף: סדרו סראשוןסמוסת
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 אמאמר ה'אוריח
 א אופרקבלל

 ילקי סריקות סן "0 כמצאת, התנוצה אבל נמצאת.דלתי
 .נטלא

 הידבקות יחייב החרש. מז מבאי 5*ישף סומרוהנה
 רמם טבעית "ם שמיניקה, לפי : פן ייבער סקורם 4לס*טשף
 וטה שטמנו מה טבע לפי שיסלף הטבעית וסמנוצהסלרחית.
 תנוצה בו 5ין כן "ם ח"סלפית. בו ןיז לריקי" וסרהשעליי.
 וסטיעית סטיעית, אל יצרוף "ימר ש5הסדחית ולפיטיעית.
 לטה ייסרם י"נועע יסירם שהט"נוע? רזה, ; יטכע להקודמת
 כישר כן, אם מנה ; )טבע 5"נוצה אליו 4שר טיקומושיטרד

 ס:"ה שאלו רעוד, ססירחית. תיצא לא - הטיעית תיצאל.א
 ייפרד סט"נועע שקנוח י"סיב )ריקות, ההגרמיתסינופה
 ס:"י' והיא טסטניע, יטרד כלשי שהחץ רזה, טינר.סטגיע
 לקלותו, התנוצה קבול על לס שב4ויר לטה הוא מנה נח,רסוקי
 מבאר שהוא ולטה הטיעי. למקומו שיפל עד החץוידיה
 שזנוח :חיב הנה מינויה, קבול על כס לו שסיןפריקית
 בחוש. שיראה למה טפך רהוא המניע. מן בהטרדסט"נועע
 והוא, סקדמות. שמי על )נייים וסילישי משייממופת

 או המניע, חלוף הוא סטמנוצעים, והאחור היהירותשסבת
 יהיה יזק יומר סטניע שאם זה, וכאור שניסם. או מיקיל,מליף
 ס"נוצה, בו 4שר סקק?ע ודוא סקקכל, "ם רסן מסיר.יותר
 קבול ח2ק יותר שהוא טשל. דרך על באויר, הקבול, חזקיותר

 4ל מקנויה שגסס והשני, יהיר. יימר כן נם ישהטסטים,
 או ; 4סד כשסטט?ע הצניע, סלח 4ל סטניע עלס ייחססינורה
 מחיר יימס אי ; 4סד ישסטניצ הקבול, לח אל סקבול לסייסס
 סקבול, לס אל הקבול ומלח המניע לס 4ל סטגיעמלס

 בספר התבאר )ויבר מ"חלפים. וסיק?עיםישסטניעים
 שסיחו והסר סקס)ר(. הסס לקיחת דרך לאוקלידס"סןסודות"
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יט ה'אור אהאמר
 א א/פרקבלל

 טצד האחד ממוסת סדר בעצמן, סטבארות נ:ל:קך3ויתטלר
 סטניע. מצד רסיסדסקקכל,
 נטלא, סריקות סנה 04 : סן סדורו מקק"ל מצד 4שר04
 זקן בזולת והינועה זמן. )זולת י"נועע בו שהמתנועעי"סןב
 פקידם. סומי י"חיב שקר.הוא

 ט"נועע בהניחנו יעקיר, לקודם מיטשף התיבקותרקנה
 שסכת לפי קנה, ובריקות. )דויר נריע גדי יסד טטניעיסד

 שהקטאר כמו מטקכל, חלוף הוא בזה והאחורשיקירות
 ביסס הוא בזה רהאחור שיהירות ורסס לראשונה;כמקרטה
 בשני לבאר והוא ; כשנמה שה")4ר ימר סריקות, יללעייר

 כן אם חיב ממע"מ; 4ל מכעל-מילית ביחס שיחסםסטקילים
 תציר שלא לטה שקר, רהוא זמן. יזולת בריקות מינועהשמשה
 שיתחלק ויתחיב מתחלק, שגדל לחיית זמן, יזולת יגדלתנועה
 בו. מינועה ייסלקמזטן

 עלך ישר המופת לח לחו הזה שכמופת רישך, 4יןד4טר
 זטן.ייילת סטני ש""ניעע שיציב סיולני, ככ"מ מניע לח הנה DKUjמטנו.

 הריקות היה אם : בן סדיו מטניע, מצד אשר ממופתויינם
 קבירת סיוטה עם סראשונה' ססקדטה קוקיית י"מיבנקיא,
 מ"מלפים שניעים משגי ט"נוצעים שגי ימניחנר וזה,יעזטה.
 שס4סד מראשונה טססקדטה יעציב והגה בריקות. ידועבגדל
 לפי )ריקית' ""נועע יקל טליי שהוא ולפי מהשני. מהיריותר
 לא מטניע שבחלוף י"מ?ב מנה יעטה, שי"נועע ששים,מה

 והשקר שראשונה. ססקךטה לפי שקר רהוא מינועה.היסלף
 נטלא. שסריקות מאמרנו יתסמבמזה

 סנה נקיא, הריקות סנה אם : בן סדרו הרציעיממוסת
 הוא בנשם *שם מלגס ו4)ל בישם. ןשם קלגס יישרותט"מיב
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 אמאמר ה'אורכ
 א אורקכלל

 יוליד סרדל. בגרויי העולם שיכנס אפשר היה ל.א, שאםנצנע,
 . ) נקרא. כלמישהריקית

 לסי סד: ייסקר לקידם הישף המדיקות חיברהנה
 רסקים סשל.שה מציאות דק דקר, יינו ,סריקותשטציארת
 גשמים, שיינם .לטה כן, 4ם קנה אשם. מן מפשטיםנבדלים
 יקוטם שימירו קסם אישר אי סגה ידיר, נשיאים מקריםרלא

 ישף4לך כשקת אשר הטים שיעשי נמו ס*שם, קסםזש?סנס
 סריקות. ברחקי אשם רסקי נכנסו יסר סן, 04 הנה 4סן.בתוכה
 סי יזה, אפשרי. ינשם *שם הסנס קנה אישרי, הואואם

 צ?ם' סיותי טצד טיסנו יושם' alUA יקסגס ?4הסקטסערת,4שר
 רס?יר טצד ילא שיכות, כעל רל.א מראה כעל היותו מצדולא

 - יישרי יסק, ס*שם לרסקי חסנס אם סן, 04 הנה5של.שה.
 אין בן, אם הנה לטל. שקר והוא אפשרי. בגשם, גשם,קסנס

 לו. חוץה רל.א העולם תוף נטלאהריקות
 מקום, 4ל ?צטרף מגשם מישי עוד, כדעת זה חזקוהנה

 גם יץ9רכו )פן ו4ם סם. ינוס של.שה רסקים כעל שהוא טהטצד

 שלרסקים ועוד, מקלית. לסלמי וזה רסקים. 4ל כרסקיםסל
 4י טמסלק, מלמי שהוא ימה ר5מילית הגשמים;מסליות
 הלגעית כן "ם ימס4ב ; לו מסלית שהוא סטה שןייל בו4סשר
 סייעות יכאור צליי 9מך אשר 5ןסוד רהוא נךדל. לחקמציאות
 ציין דהוא 5לה. ממומת ימין כון אשר הוא מכ"מ, גדלמציאות
מראשון.
 גדל יציאות הדלעות יסאוה מוסת מיריזי 8ל סדרעיד
 טצי ככ"מ קו הנ"מ שכדשי יזה, סדכקית, מיסת והיאככ"מ,
 ס2ר כקצה 4סת ט*קדה רקמסלנו יכ"מ' קו צליי ודכקנו4סד'
 ככ"מ; ט2ר גריל ככ"מ קו שיהא סיב מילית, בעל היא4שר
 מבכ"מ. גדיל בכ"מ שמיד סידוק טן שיניא שקר,והוא
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כא ה'אור אמאמר
 א אורקכלל

 יכ"מ. גיטי גדל יציאות המנעות יכאור - סשניסטין
 בב"מ גדל מציאות היות כלל יבאור "חלה המחילרחגה
 סל כן: סמוסת וסדי נטנע. - למידי אי ס2ה 5ש"י -יפעל
 שטח בו שנקיף טה רסל שסחים. או 4סד, שטח בו יקיף קוה*שם
 בעל ןשם כל כן, אם קנה תכלית. כעל הגא חנה שטחיםאו

 מקלית, כעל גשם סל היות לו ה")4ר רכישה יסתרס.מסלית
 42דלו ל.א שסם לסי מסלית, בעל קו וסל שטח סל כן, אםהנה
 מילית כעל שהוא יפעל כטקסר לו ה")4ר וסן ס*שם.טן

 בפעל ספור וכל בפעל, ספור הוא יפעל טיסי ש9ל לסייתירק.
 מילית. בעל מספר 9ל כן 4ם הנה ניףד. ואם זוגאם
 יציאות המנע בבאור טבעיים מופתים אריקה סדרעוד

 יכ"מ. גשמיגדל
 בב"מ, מקשש גשם ס2ה 4ם בן: סדורו הראשוןכמופת

 )הכרם ס2ה שישה, רציף מרכב. או לשוט בהכרה הואהבה
 טציאית הטנע שח")4י 4סר )גדל. לנ"מ מיסודותיואחד
 טס2סודות אחד ס2ה וים t"YGU?C~G )ראשון נכ"מיסודות
 הזטן בלב הבה איכות, ונעל ממשש שהוא אחר יגדל,נכ"מ
 יסודות סם שס2סודות לטה ס2סודות, שיר יטססיד טש4הס2ה

 ממה הסף והוא ההונה. תתמיד ול.א איבותיכם,באמצעיות
 NUT~ דעוד' וחיש.שנך4ה

 בב"מ יק2ה קנה כנ"מ, מיסד ס2ה
 לשרט, ושם ךסקי שסם יטה שסרסקים, למה רף2יי'י9ל

 לשאר. כקום ישאר ול.אק"דטים.

 או קלות לו הנה ממשש גשם סל : כן סדורו השנישמוסת
 טן ונבדל השקל, כמקום ס2ה בבדות, לו ה2ה אם רקנהיכדרת.
 טן רנידל )?לייד' ס2ה קלרת' לו ס2ה ר4ם כשליין.סלקום
 יננ"מ' שקר 9לו וזהכמסתת.
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 אמאמר ה'אורכב
 א אערקכלל

 במקום, מוחש גשם 9ל סכה אם כן: סדררו ס,ילישיממוסת

 שיהרה -חיב חכה וךשעיי, יטין כצלי-מילית סיקימותרסיי
D~iC,ס"ללית הוא שהיקום שס"ן"ר אחר כעל-מילית 
 שבאר, זה במין, בצלי-תכלית שהמקומות רארלם, כישם.סמקיף
 ואחור, וסינים והטלה, המעלה וקם: מגבלים, שהבדליסםלמה
 למה משב, הוא בשעור בעלי-מילית ושהם רסזמאל.רסכטין
 י,א יחלט טללה בכאז סנה ל.א כצלי-מילית שיו לאשטם
 סטךע4ים סדירים נראה 41נסנו יה?שרף. ילא לסלט,משה

מגבלים.
 ימקום, מוסש *שם בל סכה "ם כן: סדורו הרציעיכמופת
 סמ"קומם הגשם שיהןה י"סיב סטקיף, ס"ללית הרארסטקום
 למה יעקמו, יביר ס*ישף התדיקות חיוב רסכה תכלית.כעל

 הוא שהיקום יתייר איך ראולם בהירס' כעל-מקליתשסישף
 סיסת, יעלים. מבארית סקדמות חטש סדר סכה -סטקיף

 נבדל שהוא רסשככד;, לקום. לו היא ישי סדרר יקיףשסלקום
hואינו 1 % e ~  שליחד, והוא סיאשוז' שסלקים סשלישית, מטנו. 
 רטטנו טללה טינר - שסלקום יסרכיעית, סלקום. לבעלשוה
 יצמקו. ראליו סיקים בזה כנוחו שהגשמים רד:סטישירנ,מטה.
 ?שה עוד סמקום. ??ם על יעטידונו 4שר ההקךמות Taאלו
 שהוא יך4ה ייירא - סיקים סן: סדורו טססלק, טנאיאקש
 סטקיף, התכלית ועם כהיולי, רעם הצורה, "ם : מטריצה4סד
 סלאת. יקרא 4שי והוא המקיף, "יליית כיז אשי הלחקואם
 רססללרת, רססיילי הצוךה ך"ל מהשל.שה, יסד יהרה לאראם
 הכה מהשל.שה, 4סד רעינו סטקיף. התבלית שיחזה ,בהכרח-ח"ב
 סטקיף. שטללית בן אםהוא

 שאיננו אמנם מהשל.שה? 4סד שאינו -"9"ר איךואולם
 ועינם סך9ר, מעלמות שהם לפי לבאר. הוא והסיוליעצורה
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בג ה'אור אמאמר
 א א/פרקכלל

 קנסנו ואם השנזה. ההקדמה בהם "ת4טת ול.א ממנו,נבדלים
 המקיף, מקלית לא סישף' מקלית הוא מקלית, הואשניצורה
 שהוא לטה אלא תכלית בו ייסר ול.א מקלית, שיינירטיטת,
 ות*יילהר. לכיולימקלית
 *זה, יאמר ו4ריסטו ססללית. שריסנו שנביר נשארהגה
 שגי ממנו י"ס?בו יע?טם' עו"דים רסקים סנה ישיששסט4טר
 ?סד רכים מקומות בעצמו סיסד לדבר שיך2ה סיסי,ששיים:

 ושיהרה מ"נוצעים, סמקומות טיסיו דסשני, מילית. כעליילתי
 יטקים.סטקום
 הלסק הזה שאם וזה, שאמר. טה כסי זה? 2חיר איךיהנה
 ס*שם סלקי שיחיי חיב סלקום, הוא הישם מיליות פיזטשר
 לקייתו ביקום, הוא בכללו שסגשם למי כי ר2ה' ל??ם.ליקום
 ילקק לחיותו יטקים' טסלשיי יסד סל קנה לי' שןהלרסק
 מקום, אל ממקום ?"נועע מים טלא ילי סנפני ועטשי לו.פשיה
 יקיידהו, טשי לי סשוה סלסק עם בכלי יץ"קו שהמים כמוהנה
 יצשי ין טקומי' ייללי טילי המיר כפשר אחר ירחקריה2ה
 4ל להם המיחדים פרסקים עם יץ"קו שסם רצוני, סטים,סלקי

 הסלקים חלקת וכישר לסם. לקומות הם אשר ונסריםסרסקים
 שיחנה אם : ששרים השני יתס?בו הנה תסיד, אחרים סלקים4ל
 ושיך2ה מתנועעים סיקומות שיהיו ר4ם לכ"מ, מקומותלסם

 במקום.סלקום

 סנירל. סלעה הטקיף סשטח סלקים פיות כן 4םי"סיב
 - סטקוטם שפושם ספק יל'א חיטטת 2ה, ח"*4רוכפשר
 סמופתים. מן 2ה יטין כיד טשי וזה מילית.כעל

 בכ"מ, ט"נועע לפיאות המנעות יכאור - סילישיסטין
 סבוניית. או ?שדה"נוץה
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 אמאמר ה'אורכד
 א א/גרקכלל

 יזה סדר יכ"מ, ימ"נועע 2שרה "נורה קטסעות'קטנם,
 , מופתים.של.שה

 סיסת/ יעצכן. ידועות סקדמות שתי בו סייעהראשון,
 וינוס סליו ט"נועע ומקום "יידהו, 4נה לי 2ש מיקש *שםשסל
 שמקום תאמר כילו אחד. -7 וסלל החלק שיקום השניה,]בו[.
 שהתישבו ויסר בכלל. האהץ מקום הוא היךץ, מן אקדגוש

 לא כס"מ, הגשם היה אם כן: המופת סדר הקדמית, סימיסליי
 שסלקים. מתדמה )לתי או הסלקים, ט"דטה מייק2היטנע
 יסד, והחלק סלל שמקום לפי סנה החלקים, מידיה ה2הוים
 שיקומו למה ילל. י"נועע לא השטה, כשקדיה שהתבארימו
 סלל, יקום יסלק הוא ס*שם במוקלק בן ראם לו, שישוהצריך
 יטקומו. ישהוא י"נועע ל.א וסדיר במקומו, כן אם הואהנה
 בצלי- שמדויו 8ם החלקים, הנה החלקים, מאדמה היה לאר8ם

 בעלי-מסלית סיו ואם בב"ת. שיהיו ואם במספר,כנילית
 יתנועע של.א דסיב בגדל, בב"ת מסם אחד קיקיה ל"רייקטר,
 שיהיו ת"ר בטקטר בכ"ת סיו ואם ששדם. ימו ישרה,"נוצה
 ובראשונה. כסקדטה שח")8ר סמר יטקטר, ככ"מ ס24הטיגי
 4ם לקום היא סטלעי ?naNnU רזה, טן)לים' האנה מיניוקנה

 מן היא הישרה והתנולה מהסבובית. אם ה2שךה,טס"נו?ה
 ה2ה ר8ם סיטצע' סביב וסיבובית, האמצע. אל אוסיטצע,
 רצין איצע. י9אן יהלה לא ס*שם, סלקי כין בב"מ גדלי9אן
 ל.א 4ל רזה מזה, למסלה זה 4סד )ל שיקום שיאמרלאימר

 ומטה מילה בסאן יהיה לא סן הדבר ס2ה ש4םמילית;
 מהם מתנועעים, הארבעה שסודות נראה שינסנו ]לסייקסלט'

 אל וטסם במחלט, המטה יל וטסם )לחלט, המסלה4ל
 יטחלט שסטיה נך4ה וקנסנו בצרוף. סטיה יילכטילה
 מסר -4)ל, יקסלט, סט?לה שהוא ספבו, הנהמשל,
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בה ה'אור אמאמר
 א אמרקבלל

 שיהיה, איף א"כ קמב4ר המרחק[. בתכלית הםשהליכים
 התנוצה 4סל ס2שרה. סינוטה מימלק בב"מ גשםשבמציאות
 נמצא. בלתי בן, 04 בב"ת, גשם בחוש. נרציתמישרה

 הנה נטלא, יכ"מ ושם ס2ה 4ם סו: סדיו השניממופת
 או בב"מ ליד 94ל ר"מ. קלות או כס"מ לבד יסייםיטצא
 נטיע. כס"מ *שם 4"ס נטנע. כס"מ,קלות

 על ימסאר nxc, כעקש סקידם סנמשף התדבקותוהנה
 נקצא' ככ"מ גשם ס2ה 04 מחיב, שהוא ונאמר, סנה:סףרף
 4ם יק2ה בב"מ, לבד לו יטצא ל.א שאם ניצא. ככ"מ בסדשיק2ה
 והוא בעל-מסלית, גשם ממנו נבדל עוד ונניחהו כעל-מסלית.כן

 עד מישם זה נכשל עוד הבב"מ. טלבד קיד בבדו שיהיהמלאר
 והוא יעל-מילית, שסידו 4מר הבב"מ, יליד מדול סייושיק2ה
 *דול יומר שיחזה עד יישר, תכלית בעל יגשם שמהססלמלאר,
 !ה רסל הכב"ת. לגשם לבד שסיה הראשון, בעל-מסליתבלבד
 מסלית, כעל והוא טמ*שם, חלק לסד שיהוה מכטול,ימסלית
 ממנו. *דול ויומר הבב"ת, הגשם 9ל בלבדגדול

 ש4ם מ2ה, ססקש כקודם הטמשף התדבקות כן אםהתבאר
 נטצא. יסירמ בב"מ לבד נטצא, יכ"מ גשםס2ה

 ככ"מ 3יד שייצא פיזי ש4י והיא, סניזר' סימיויינם
 האית, : מקדמית שלש שנניס 4סר ?מלאר זה ככ"מ, קלותאו

 הפיעית תנועתו ימנועע גדול, יותר לבד לו שיששסמתנועע
 לו שיש סטמנועע שימנועע מסה קלט יומר יזטן 4סד'טרסק
 זטגים, סיני שיחס ששנית, בעינו. שהוא המרחק קטן יומרלבד
 לעל-תבלית וליד בב"ת שלסד נניף, ממקדמות, 4לונמ2שבר רגישי יזמן. - מנוצה שסל ומשלישית, הלבד. 4ל הלסדיחס

 יחס הזמן יל סזטן יחס שיהה ?חיב, יעינו. אחד מרחקימנוצעו
 אלא יחס, ומבעל-מילית מר"מ יין שמין ולפי הלבד. 4למלבד
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 אמאמר ה'אורכו
 א א/פרקכלל

 והוא יעסה, שיתנועע י"סיב סןטן, אל וכעתה הקו, אלכנקדה
 והוא בשוה, ושטן גדול ירחק שיחצף עוד וימם4ב יישי,ילקי
 זה ר?חןה מןטן. 4ל מןטן יחס השטן, סל)ד אל יחסו לבד,שמטצא יסשי סרה לסכ"מ, טיט טה זמן קנסנו ר4ם יסד.יעטה
 ולשנכלל ,הבב"ת, לל)ד יןה סזטן יתנועע הבעל-תךליתלסד
 טסלסד משט יותר בזמן מלעל-תילית הליד יתנועעאותו

 מהנחתנו נתחןבו והבטולים שכטול. בתללית ןה רעלמלל"מ.
 קמ)4ר בב"מ, כבד המסעות התביר וכקשר נטזא. בכ"מלבד
 סישוטים. כלשמים ככ"מ *שם טציאות קמנעות כןאם

 מצד קפיר סן"מ, גשם טציאות המנעות במרכבים,ואולם
 או סיעור, בב"מ מדברים שיה~ה 4ם יטנע של.א והוא,מפלשה.
 הטועות המ)4י שיסי ישערי, אפשר ומי בצורה. אויטסיר,
 ככ"מ לסיימם 4סשי 4י וכל ככ"מ. nl~nuivc הלשמיםשעיר
 בב"רנ שיהיר אפשר אי וכן בצורה. אחדים שהם יסריקטועו, שחמקיי ככ"מ, שעור כלם יעיו שמממששו, טצד כייטססר,
 נראה שאנחנו ועוד, בב"ת. היקומות שיהיר שיתסיבבצורה,
 בב"מ *שם ימצא של.א לבאר הוא ולזה בעלי-תילית.סמנועות
 סינוטה. מצד אקים וזה מרקב. רלאפשוט

 הנה נטלא, בב"מ *שם הןה 04 : סן סדורו סילישיסמוסת

 פועל 04 מרסש' *שם סל 4סל ושימטעל. שייעי לי מישי4י
 סלמי בכ"מ שגשם רהוא, מקודם, סומר יוליד מתיעל.ואם

 בזמן. 4שר מקטצלות בהפעלות, נדקה וקטנםנל?א.
 )חפוש. מבאר זה ממפעל, או פועל מוחש ישם שכלרחגה,

 ; סשט?טיים סגרמים ימו לבד, פועל אם מרחש, גשם שבללטה

 ואולם, מירסכים. והנשמים הןסודות כמו וטמסעל, פועל04
 ששני סקסת, ~i1Gyy לבארות סקדמות של.שישנניס י")4י - ושימטעל שייעל לו לישי 4י הבב"משמגשם
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בז ה'אור אמאמר
 א א,פרקכלל

 ושסטמ*על יןה, בזמן אחד מפועל יתפצלו שוים,טלז*צליבו
 פועלים שכשנפצלו רסשנית, קטן. יותר כזטן טמנו יתיעלסשעז

 כיחס הממיעל אל שממיעל יחס מתפצלים, ישנימלמעיים
 כעל-תכלית. יזטן יפעל שהפועל והשלישית, הפועל. 4לאפועל
 ייכ"מ, שייעל לו 1Uj~K. 4י שסיכ"מ וזה, ושימ*על.שייעל דישי 4י שהבב"מ יבאר, הוא ססקדמות, אלו שנטייבור4סר
 ייכ"מ. סככ"מ דל.א לכעל-מילית, סיכ"מיל.א

 שאם יבאר. הוא בבב"ת, יפעל ל.א שסכעל-מסליתריטנם
 כעל- ועימ ; מנח טה בזטן בו פועל שיקש נניח בו, פועלה2ה
 מלראשון קטן רישה 4חר, בזטן בכעל-תילית פועלמילית
 שוה כזטן ש4מטעל עד סטמסעל הבעל-מסלית וניעל ;יצירם
 כסקדטה שחמסים ימו !ה' דישי שהוא סטנת מראשוןלזטן
 בזמן תילית, טסכעל סבכ"מ שימיעל כן אם רימסיבסינרה.
 ואם שקר. רהוא טסכעל-תבלית, סכעל-מילית לחצציותשוה
 טסכעל-תכלית, סיכ"מ ש4מ*על יחטיב הטמ*על, יומרנישל
 יימדכזמן

 קטי
 רזה מהבעל-מקלית, מילית סכעל טחיציית

 מאד.מגנה
 ה2ה שאם ייעל-תכלית. סיכ"מ יפעל שיא יממיברסן
 ונבים מנח; בזמן-מה בכעל-תילית פועל ככ"מ נניס בו,פועל

 ; מהראשון *דול 4חר IGT3 יכעל-מסלית פועלכעל-מילית

 זטן, לאותו שוה בזמן שייעל עד ספועל סכעל-תכליתוניפל
 סכעל- שיפעל בן אם והסיב כשנית, שסיידר ימי יקשר,שיה

 יכעל- סיכ"מ שנפצל לטה שדה יזטן יכצל-תבלית,מסלית
 יתחיב הבעל-תכלית, עוד נכיל ואם שלנח. מטה סלףמילית,
 לאד. טינה והיא "סיכ"מ, Dyn יימד כזט7שייעל
 בו, פועל סיה שאם ייכ"מ. הבב"מ ?פעל שלא יממיבוכן
 מסטמ*על' סלק ונניס ; יזח טה כזטן בבב"מ פועל ככ"מנניס
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 אמאמר ה'אורכח
 א א/פרקבלל

 ונקפל ; קטו יימי יסירם ריקנה בזטן, מפועל מסיכ"מט?2פעל
 "3ם יישי' ורה מצנח, לזטן יוה יזטן שיהזה עדמטמטעל
 והבעל-מילית מככ"מ ש4מטעל ויממיב משנית.ממקדיה
 עיד נטפל דאם שקנח. טה טסך רהרא 4סד' יזטן יסדטפועל

 סכעל- מהפעלות מולט כזמן שככ"מ ש?מסעל ימס?בסטמטעל,
 טאד. טוסה והואמסלית,

 ש?מסעל, ול.א שנפעל ליכ"מ 4סשי ש4י שחמסתיר4מר
 המנעות מיסת התן4ר קטנם רזה נקיא. יכ"מ שטין סיבסגה

 למנוצה השתתף וכסר ממנוצה. טין הוא שמשנוי וזה,ממנוצה.
 הזה ממוסת סדרנו ולזה הפף. 4ל מהסך וכשגיסם למהמ?יךה,
 סןשדה. שמנוצה המסעות מצד שהיתובמופתים
 ששה סדר הוא הגה ססבובית, סמנועה מיטתואולם
 בב"מ. ברשם נמנעת שהיא לסארמופתים

 סטבויי הבב"מ הגשם 4ם מן: סדורו לראשוןסמופת
 טמנועע 92רי סעי שבחיות ?מסיב נמצא, יסבובסטמנועע
 נמנע. זה רקנה קליי. כשיגיע מנח קטרו חצי על שידכקיסבוב,
 והגה יסבוב. טמנועע כלתי ססבוכי, סככ"מ שהנשםיוליד,

 מיוזמים מקיים לעיות בעלמו. לבאר כקודם סנישףהתייקות
 סנישף סיתר וכקנם שיים. מסדור, ילל סטקיף יל סטרסזמן

 טן סיוץ4ים קוים שגי סל שכין שסטרסק *לוי, שהוא למהמחיב,
 מעוים שימיי ולסי סטוים. יתוספת טתוסף סטקיף, 4לכטריז
 שהוא ולסי בב"ת. שייגיסם סטרסק ליה מסלית, כעליכלתי
 קטאר, הוא יכ"מ, טרסק שיסיר ל"מנועע דישי ש4ימבאר

 בו. דבק מנחנוהו וכסר מנח. קטר כחצי להדקק לו יישרש4י
 טמנועע. אותו סריסנו ?Ny סזה שסיטקר לבארוהוא

 ידבק יאיף יופיטר: מזה, ממופת שמזק טירטס4סרונים

 טסטרסז' יוצעים קוים שגי י"יני סישי וסגה סקסי?כחצי
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כט ה'אור אמאפר
 א אפרקכלל

 אם הגה הילעות, שוה משלש ץסדש שטימרו בענין זןיתויגודשו
 בן, 4ם ככ"מ. כיגיעם 4שי מירפק מילית, כצלי בלתימקוים

 למה סיחר, סקר עם להרכק לו מישי "י מטמנועע חיסדסקי
 היות בעץמו נמנע שהוא טה עם 3כ"מ. טרסק לסטךשיז9רך
 קלף כחיותו סטטטר כי קצומיר' טעמי קיים' טשגי 9שףי3"מ
 קוים שני בכל זה ימסיב והנה נפשו. סומר מטמרובב"ת,
 ש4ל 9סק, שיין מילית. עצלי ילקי חיו "ם טסטך4זמיוץ4ים

 מיקר. מקום להם הוא 4שר הירחק נוסף עשוים, שיתוספוטה
 ביניהם אשר המרחק שיה מילית, כצלי עלמי. מקייםללעיות
 סכטול. מבאר רהוא יסךרס'ככ"מ

 יסבוב הטתנועע הטבועי הגשם 04 : כן מדירו השניסמופת
 בב"ת, מךחק כעל-תגלית יזטל שימנועע ימס4ב tNyVJככ"מ
 סימר וקנה בכ"מ. לסבוב ממנועע יטצא של.א יתסיב נמנע,והוא
 קו ישנציע יסביר, לקודם והמיבקותו בעץמו. טלאורהישף
 שץה2ה מביר ןהוא ; בו מימר בן aA ונציע מטרבזו, יודאככ"מ
 הקו יש"תנועע הנה נח. רנ?יעהו יכ"מ; שסגשם 4סיככ"מ,
 ויסמכהו, המיסר ייגש זטן בו יהזה בסבוב, המרמז מןמיוצא
 יסבוב, סטמנועע ססבוכי ס*שם רלסיות יפגשהו. ל.אוזטן

 מטךסז מן מיוצא מקז שיחשף ימסיב 3על-תכלית, בזטןיתנועע
 שקר ןהוא כעל-מילית. יזטן ס9*ח, סטימר רהףא ככ"מ,טרסק
 שיהץה מך2ב מקלית, כעל בזטן אשר המנוצה להיותמבאר,
 תכלית. כעליטךסק

 לסבוב מטמנועע הלשם אם כל: סדריי ששלישיממופת
 היחד גסח"ים, קלים שני סקסת אלשיית ימחיב נטלא,לכ"מ

 קדם ויפ*שהו שיסמכהו, ]נח[ רסאסר בסבוב, סכרו לכחטמנועע

 הקודם. מרעות א"ב ץחיב נמגע. וזה מקו. קצהיגישתי
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 אמאמר ה'אורל
 א אורקכלל

 יעקמו, מבאר שהוא למה קסנב, 45ישף המנעותויהיה
 הנקדה שיפגש ימסיב סתתי, זה על קוים יגישישך4חו
 ואמנם אמצעיותו. שמפגש קדם סקר, כקצה טשיסראשעה
 קקה לי יין סככ"מ שסקו למה קטאר. כן גס לקודםסתדיקותו
 נקדה. לטניס יסנה שיא נקדה בו יעיזדסמסלה,

 טמנועע סככ"מ הגשם 04 כן: כדירי סדכיעיסמופת
 נמנע. והוא כב"ת. סבוכית ממונה לו יש הנה סבובית,תנועה
 בסבוב. ממנועע הבכ"מ הגשם שטיןיוליד,

D~nKואינם יעקמו. קברי לקודם סיטשר סמדיקית 
 אשר סימונה, מרשם יראה זה יכ"מ, סבובית ממראהטיענת
 או *בול בה יקיף אשר שקיא ידשטה, סק5סדס טהיאמר
 כעל-מילית. הוא הזבול בו יקיף שאשר מבאר והוא*בולים.
 המילית והעדר הדקרים, בבל כצודה מצד הוא המדליתובבלל,
 יכ"מ.שמיא רישי 4י הצורה, היא הממונה שהךמה ראחר סהמר.טצד

 טמנועע הבב"ת ס*שם היה אם : בן סדורו ססטישיסמופת
 בסבוב, ימנועע מסיךסז קו ישבוציא בו, אפשר הנהבסבוב,
 יכ"מ. סקסר על עמוד הנח אם קצומיו, מימי יי"מ 12שיסתף
 כב"מ קו שיחטף יפשר ואי בב"ת, שהעמוד לטה נט4ע,והוא
IGr)-שימנועע סיכ"מ לרועם יפשר שאי יוליד, מילית. כעל 
 .בסבוב

 יסבוב המתנועע סגים נניח 4ם כן: סדניי קששיסמופת
 כב"מ מרחק שיסעף יתחיב הרקיעי, ס*שם תאמר יעליככ"מ,
 יסברב "מניעע *שם שקיד ייליד, ששי. רהוא כעל-מילית.יזמן
 מביר לקידם וחייבי יערמו. טייר 45ישף סיתר דקנהככ"מ.
 שתשוב בו שנךשם נקדה 14ויזו נרקד: שאנחנו סחוש,טן

 כעל-מעלית. TGT3לטקוטה
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לא ה'אור אמאמר
 א אורקכלל

 נמנעת הסבובית שהתנולה שמופתים, 4לו מכלהתבאר
 ס?שרה שהתנולה ששדם, יטה סמסטר ייסר סיכ"מ.כלשם
 יחוש. נך4ית וססבוכית הלשדה הינוצה אסל בו. סן גםסקנעת
 טוה כטיל רוז 4שי וזהי נטלא. כלמי סככ"מ ס*שם כן אםהנה

משלישי.

 בכ"מ ושם ק?יאות בהמנע בולל יכאור - סרסיעיסטין
 מופעים. שני י!ה וסדר סקודמים. המופעים בלח והואיפעל.

 אם הנה נטלא, בב"מ הלשם ס2ה אם כן: סדורוהראשון
 בהירת הנה סבוכית, ראם ?שרה. או סבובית, מנוצהש"מניעצ

 לו יש ואם האמצע. יביב ישב 4שר הוא הסבובי כי שמצע, לויש
 4ם ימנועע ל.א הכה ק?וות. לו אין ולבכ"ת ק?וות. לו ישיקצע,

 והנה, ?שךה. "נוצה ש?מנועצ בן DK נשיי מברכית. -נרצהכל
 האחד, בב"ת. מסם נוסד סל סגקיכוורנ, שני יצירםיצטרך
 שטיבו. רמה לסלרחית והשני, שאליו. ומה הטיעיתל-נוצה
 שסיכ"מ למה ; יסכרח בצלי-תילית יחיו שנים, המקומותר4ם
 4ם ימנועע לא בב"מ. היחו ויבר במספר. שנים שיקין יישר4י
 4י שסלקום ועוד, ?שרה. תנוצהבן

-UrnK 
 למה כב"ח שיחיה לי

 סטקיף. סמללית שהוא מעסנו שהמסיר 4סר 49סל,שהרא
 ש?מנועע "ם כן"מ, *שם יטצא 4ם סן: סדררוסשסי,
 רכל מרגיש, בע"ס יהרה מעימו, יתניעע ואם מזולתו. אוטע?מו,
 הוא התאר, ברה 41שר בו. טקיפים טחוץ מרחשים לו ישטרגיש

 ישם יהברח ישה מחוץ, טזולתו ימנועצ ו4םכעל-תכלית.
 יותר מקבצם שיסה למה שקר, ר!הו ככ"מ. שנים ויסיףיכ"מ,
 מטה *דול לו, מילית שעיד מה ויהזה מסם, 4סד קטל*דיל
 סס"מ ומתנועעים מניעים טפה ש4מס?ב עם לו. מסליתשעין

 לגדל. בב"מ מסם אסר סלבמסטר,
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 אמאמר ה'אורלב
 ג ב, א/פרקכלל

 זסףם. קרם אשר המוקמים בלח הם כדקרים, !ה חוקרעוד
 וזולתו אריקטו ביסרי מזד: בדרוש שבאו ממופתים הםילו

 למקהיל טילסלים, שסאו ילא -סףיו. וטסרשיהמטמירים
 אוסם סדרני ולה ממקעים. ממיקימות יסד היא "שרמטעין,

 נונה זסרום. ל.א בדברים טקסים וחזקנו מפלג. בקצורבצורותם
 ומקומות טמיעות יאמת לקרר וכוזפון מרסן שןהאטסנו,

 יזה שטח מה ויה לאמת. דק סנים נשא לבלתימסיידה,
מירק.
 סשניסורק

 למספרם מילית 4י7 גולים שט?יאות האומךת ונשנית, ההקרמהליאור
 וסד. נקז"ים שיביי והוא שקר,-

 יציאות סייעות הראשונה, כמקףטה שפ"ר אחרהבה
 הטסערת סשניינ, הלאת בסקףטה כאר ישעור; כב"מגדלים
 במספר. כק"ת גדליםיציאות

 סמקףטה ימויתי יגיע ממקףטה יאת "טתותואמנם
 צליו הוסינו וסיטה טה, שערר לו יש גדל שסל ר!ה'סראשינה'

 נדלים ייסיף וכקשר גדול. יותר שעורם מקבץ הנה אחר,גדל
 המטנו. סמן4י "שי יכ"מ, פשעיי יקוה יטקסי,יכ"מ

 סשלישיסירק
 מילית "ין וצלולים עלות שיציאות האוסךת, סילישית, ההקדמהיבאור

 גדל. בצלי ןסיו לא דגם שקר, -לטיירם

 ןסכת שני, שסל סלתו משל, דרך השבל, זה שיהיה זה,משל
 הבטול. יבאר כן גם זה מסלית. כלמי 4ל וכז שלישי,סשני

 בב"מ יציאות המסעות משנבה, כמקףטה שכאר אמרהכה
 טציאותו הלנעות ביר בגדלים, בטיב, סדר לסם אשרבדירים
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לג ה'אור אמאמר
 ג א/פרקכלל

 היא העלה בי וצלולים. פעלות בטבע, סדר להם אשרכדברים
 ט?יאית יזיר ל.א סצדרה וזיר רעם סצלרל, יטמא סקטזיה4שר

 נמנע. - מסלית לכלתי רצלרל עלה השמלשלרת ולזהמצלול.

 והוא עצמו. יבחינת סט?יאות לפשרי הוא שסצלולוזה,

 כהוא השיריע אשר  הגדרו, על להיאותו יךריע מזריע, 4ל?ריר
 לא מילית, לסלתי וצלילים עלות כשמלילית ולזה, עלתו.הוא
 צלולים, פלם היו ואם לא. אם צלולים, סלם טסיות יללםימלט
 ~כרים מסריח אל ?ריכים שהיו ולסי ; המציאות אפשרי הםהנה

 וקם לסברס. צלולה בלתי עלה להם קנה לצדדם, עלמציאותם
 אשר צלולה, לל"י עלה מסם אחד קנה פלם, צלולים סירל'א
 זה מקלית. לו היה שלא צנח רס"ר סקשתלשלרת. תכליתהוא
 "ין וצלולים עלות יסניסנו ק"סיב ס~ה והשקר סטל.שקר
 לטסטדם.מסלית
 לדליים ילא ככ"מ השסעות חיב של'א שנ"עורר,ויריף

 אסל וצלולים. יעלות בטבע, או כנדלים, בטיב, סדי לקםשיש
 או משסלים בטכע, ול.א במצב סדר לסם אין 4שרבדברים
 סילא 4סן דעת הוא וזה בכ"מ. קריאותם ימנע לא חגהכששות,
 לסם שקין בדקרים נם סקטסעית ירקה רייך 7' ראילםואבוסטד.

 בהברק. כעל-מילית הוא במעל שסטססר אמר הוא ביסדר.
 הוא ימעל, ספור וכל ; ימעל ספור הוא במעל מקטר שסלוזה,
 תכלית בעל הוא נפדד או זוג שהוא וטה נפרד. ואם זוג04

 .יקירי

 קיא לטיזר סיאת שסילקה הוא, בזזה לנר n~n?upומה
 סייתו 4סר סיכ"מ, סטיסר אבל טט*ה. הקלט 4יןממטית,
 נטיע סיכ"מ 4ין ולזה רסידדה, יזרגיות דת4ר לא טןסל'ילקי
 שיש - סיכ"מ סטקסר בהמנעות סרב שדקדק טה ולזה,בו.
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 אמאמר ה'אורלד
 ד א/פרקכלל

 ישיה?ה זצלולים, יעלרת כעכע, או כנדלים, במצב, סדרלהם
 מילית. לכלתי וכ7 לשלישי. רסשגי לשני, עלהמיסד

 הרביעיוכפרק
 מאמרות. י6ך)ץה ?מצא שסשנוי לאוסרת, סרסיעית, הסקדסהיכאור
 הצמיחה והוא סלטה, וךמטמר דססיסד. ססויה והוא העצם,ימטיר
 והוא סכנה, ימסמר ותצא ססשמנות. והוא סעיף, יימ4מיוססשיוז.

 לידט. שינוצה מסמר בטלה משנוי זה וצל ססץתק.תנועת

 ס6ך)צה אלו יחד לטה צליו, שנתעורר שצריךימה
 סטטטרית' כשיר ימצא כקר שסשנוי קבאר דהראמטטרות'
 ושימ*על. ושיפעל, סמצב, ימרמר תאמר,יחלי

 מנושא, מצד אם בחינות: ]שתי[ שנוי שלכל שלמהאלא,
 היא סיאת וכיחיסה י6ר, 4ל מ~6ר סטיכיה הרתקוהוא
 השנוי, המר מצד ר4ם ; זטן בזולת שנוי יהוא מטלריות,ישית
 היא סיאת וכלחינה ובטנה, ובאיכות ככמות תאמרבאלו

 הבחינה יל הזה בעיון פונה רהוא ; סשנוי חטר בו טשרכמסטר
 לאלו ישר לינויה נמשף )ץ?ם, ישר ששנוי וסרהסלאת;

 דרף )!ה ודרף מאמרות. ס6?)ץה 4לי סרב יחדמטיירות

 לפי )יה שיימי מה הנבון רהוא שמסר". ב"מה יסירוטרייטי
 שיראה.מה

 שהוא בקנה, השנוי יקד למה לן4ר, צלינו שנשטראלא
 השטי היא בפסה שהתנועה 6סר בפרט. לצנועהססעמק,
 תבריזי 6ל גמעורר וסקר ס?תק-טה. שבו 6סר כן, 2ם)24ה
 התנוצה, לו יסד מולש, )24ה ההעתק לחיות סי ואמר,מיה,
 מה ולפי מוקש. מענו )ה ססצמק יי ל?מיסה' אותה יחדול.א
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לה ה'אור אמאמר
 ה אערקכלל

 שהצמיסה שידוע למה באסה, העתק בו אין כימייהשן4ה,
 אליו רמוז חלק נשאר לא ולזה קלויו, בכל הואכצוטם
 אל מענולה הרב יחד ולזה אנה, אל מינה העתק בושיישמת
 סענה.ססעמק

 ססטישיסורק
 סו ויציבה שנוי, - "נוצה שיל האומרת, החמישית, ססקיטהשאור

 הכעל. 4לסלח

 ששדם. טה לפי מבאר הוא שנוי, תנוצה שבל אמרוקגה
 למה תנועה. - שנוי בל שאין וזה, זה. י"ס5ף ל.א4סל

 רסעמק וההיסד, ההויה במו זמן, בזולת שיהךה ממנושסשנוי,
 שיפעל במקטר ייגס סעד מזה אשר ~אר, אל משארסנושא

 בו אשר השנוי, המר יבחינת הוא אשר השניי שמניו?י"*עי;
 החלוף בזה הרגישי לא כי ודעהו, לבד. התנולה שםיידק
 סט"5לקסים.טלמון

 נמשך הוא הבעל, יל מלם מן ךצי4ה שיורא עטרוולטסם
 ?הוא טה טצד ?ימס טה שלמות שהיא הינועה, שקדרולמה
 מה סין שהתנועה, לטה שלמות, שהוא עליו יצדק והנהיפח.

 גמור, בלח הזה ?טטבו בטה וכשיהיה שאליו. יטה?טיני
 נח. והוא גמור, שלמות ס~ה ?סליו יטה ובשיהךה *ח[,]והוא

 צדין שהוא מצד אבל שלמות-טה, הוא הנח, שבין יטהרסשהיא
 מצד שלמות-טה הוא סגה שבין, בטה וסשהוא ]נ"א:בלח,
 הנואמת, ולזה *מור. שלמות לו אין ולזה בלח[ צדיןשהוא

 מיעל. אל הלח מן ךציאה -שסתנועה
 למה לענולה. אמתי מענו הזה שהגדר יראה, יבראולם
 בסיר שהיבאר ימו סידר. על סק"ססך סודרש"19לת
 סן אם ימם4ב כסלעה, 2"כ יצדק יסר סןה שם*דר ולסי"ממופת".
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 אמאמר ה' 'אורלו
 1 יפרקכלל

 סס4?ה האת סייע. הנצת 4ל כן גם ויצטרף תניניה,שיהיה
 . מילית. לכלתי וזה "נוטה. כן גםסטיית

 האתר הנדר לנו, שיריה טה לפי סיטתי, סידר סגהולזה
 הגה טמנועע. שהוא יטה סטמנועע ילמות רהוא, !דרי.4שר
 ושלמות-טה. פעל לו שמש יורה, סט"נועעץ, "שלמותאחרו:
 ושלמות פעל לו שיין יורה, ט"נועע", שהוא "ימהאטרי:
גמור.

 שנוי' - "נויה שיל שטסית, ססקדטה סידר, שיחוהר"יר
 ספעל. 4ל סלם מןויונייה

 סששיסודק
 ומהם יע?מות, טסם שסתנועות, שאוידת, ,סלעית, הכקדשהיכאור
 כסומק יעזמות, "שי אולם יסלק. וטסם 4סךרס, ומסם4סקדה,

~UjA 
 עושם שהוא כשסרות ש41סר ימו יטקדה, ישר יאולם למקום.ממקום
 סט?לה יל סיןז כ"ניעת יסלים, ישר דאולם מקום. 4ל טלקוםשסימק
 עטיתה. אשי סט9סר י"נועת כסלק, ישי ואולם זה. על שריסהיטיריס

 9ל רכן כן. נם סטיטר המנועע שך4י לאטר סטפיסה ס"נין?ה כטשרכי
 הינועץ. כיר שסלקו ייסר יקללו, ד"ניעעטק4ר

 אם וזדו, יחינווז. לה שה"נר?ה, הלאת, בהקדשה המכוןהנה
 - הרצונית בזה ויכנס הכרחית, או היתה טיעית -ע?מררנירנ
 התנוקה ורייסס טקהית, אי ; שקים 4ל טיקים ס*שםיסליק
 ימו בטקדה, ש?"נועע ילא טע?מו שיתנועע מדרבי ש"יזלדיר

 לקרחית דים ס*שם; כ"נרעת כלשם 4שי סשסררתשממניעע
 רעם למילה; סירן נינועת - מקרית או אמה עצמותית-

 טבעית. או הזתה מירחית כסלק,ישי
 היא, שסטקרית כסלק, ואשה, סטקרית כיז 4שירססירש
 וחשר שיתנועע, דרכו שאין לדקר במקרה אשר ס"נו?הישעסס

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



לז ה'אור אמאמר
 1 אורקכלל

 שמדרכו לדיר בחלק אשר סינוטה שניפט הוא,כחלק
לחמניעע.
 אשר nynl~c במשל אמרו ?ליו, לה"עורר שצריך מהאבל
 שימנ'עת ולפי לטקום". מקקים מישם "יס?מקלעצמות:
 יעתק לאמגלול

~tUA 
 ימיר שי.א לטה לטקומ, מלקום סולסל

 התנהה תקש לא הנה סלקיו, יסיקו וסמנם יכללו,מסקים
 ס"נועה סי שיראה. טה מלרף ר"ה לסלקיי. 04 סי לילליעלטית
 ו4ם ןריסטו, רעת לפי "שוקיית, רצוניית ]אם[ סיא,לגלגל
 שהתנולה נך4ה שחנחנו שלטה וזה, לנו. שיריה למהטיעית,
 מסת 4שר סישוטים ממשמים והיו בכלל, ס*שמיםטיעית
 ; ןשךה תנוצה מממצעים וקלות, לבד בצלי סןסודיים,סגלגל,

 ס"נועה וקלות, ילבד טייר ש4ין3ר בכללו, הגלגל גשםהנה
 לגלה הסבוכית nyn~cc המה רלה הסבובית. - לוסטיעית
 מקום 4ל ממקום ס*לנל יצמק של.א ה3ה ואםעימומיית,
 סרב. סיירי שהך4ה טה יחליףיקללו,
 יאסר יסר - גדל" אל טגדל 4?מק והוא בגדל-טה,היא אשי פגשם 4שי "כשסיית : נטקרה אשי 3טשל יקרורכן
 וים סישם, בתגלית ישר בנקדה *ם במקרה 4שרסינוטה
 ימ9לית. 04 כי ךגדלאיתה

 יל סיסז "כצנועת יססרס: אשר בטשל אמרוראולם
 תנועות ליודות 4שר ססקךשם' סיני ליעת נטיף -פטרלה"
 למעלה. ס4ש וצנועת טית, 4ל סיסז ס"ניעת ציפיית,טבעיות
 סירץ, הוא טסם, ליסד ס4ךס?ה' שמיסודות צד:, וזינירשיטר
 צרופי. וקלות לסד עטים ול4ויר לסלט, קלות ולאש מסלט,לבד

 שיש וגה, ייסיר. רלא ה"44ר לא שייגלה, מה לפי סרה,רסדעת
 שסם ילא לבד-מה, משסודות 4סד שיכל שיאטט,לאוטר

 למעלה, היש מצנועכן ותכנה וסטננו ר3כנר. לסחותט"סלמים

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



 אמאמר ה'אורלח
 ז אורקכלל

 אשר לילן יקרה כישר למצלה, אותו ידחה אשר האוירלעבד
 4ל שי"ניעצ סי, כסף אי ט"ך, עוסךת או 2הב בו אשר סכורתוך

 אל יקדה !ה ובדמות ידחהו. המרכות שלסד למהסטצלה,
 בארץ, ספרנו שסייר למה זה, יריה ויסר סמים. ר4ליסויר
 לטוען שאישר הרה ואם מטנו. רנ"טלאת סיייר' כסלאה1-ך

 נמנע יינו יבל הגלנל, תוך סריקות לסטנע טיני שזהשיצעד,
 סיבן תנועת שתהה איף ראולם ס?סוד. לבסר !השיסה
 בזה דדי במשל. שבא כמו מכריח, טירת עס"ס חסהלטללה,
 סירק. . י2הסיידה

 ס~יייעיסירק
 כל ולזה מתחלק, משמסה שכל לאומרת, השביעית, ההקדסהיכאור
 ולא ד"נועע, לא ?תחלק של'א מה דסל ; בהיךם גשם דהוא מ"סלק,מתנועע

 3לל. ושם?חוה

 שכל הטסת, הקדמות: יטש כוללת הלאת ההקדטההנה
 סילישית, מ"סלק. מתנועע שסל השנית, מ"הלק.משמנה
 של.א טה שפל סףסיעית, יהירך. *שם היא ט"ניעעשסל
 גשם. צינו יתחלק שלא טה שסל ססטישית, יתנועע. ל.אי"סלק
 סרביעית, אם מעלטן. מלארות רססטישית סרסיעיתרקטום
 שבל היסטר שבלשי רזה, טהשנית. הסותר בהפךמבארת
 סטומר, מהפוך י"ס?ב סינית, ססקדטה שיא מתחלק,מתנועצ
 ססטישית, ואם סרסיעית. וסיא יתנועצ, ל.א ייסלק שלאשטה

 דילים סט"דסק' סוסיה ר7:יירני ס*שם, ט*דרמבארת
 באור. ?ריכנתלראשונית
 סה יסד ש4ייקטי המפרשים. בה נתחבטו הראשונה,אולם
 מקצתו שיהקה טס?ב שהמשתנה לטה ט"סשטע", סששיהמופת
 שממנו ימה חקיותו בי וזה, שמליו. במה ומקצתו שטיבויטה
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לט ה'אור אמאמר
 ז אתפרקכלל

 יסר נח, הוא שסליו במה וכשהוא צדין, משעה בלתי נח,הוא
 נ"יסקסנה.

~ltjbK 
 שאליי יטה רילו שממנו ימה ציי לציות

 במה וטק?תו שמטנו ימה טק?תו שיקוה מן אם וסיביחד.
 ישירת. טךנ)(לק הגא דךכו שזה יטהשטליי.
 4)ל פזמן; סטש"סה 4יא יילל לא סדה שהבאורילפי
 י?ףק ל.א וס"נועות, סלנגיים כתכליות זמן, ייילתמטש"וה
 4בל לסד, בחוש הוא זטן ייילת ומטש"4ה ; יזטד -טש"*ה שסי יריה' יליססדי ציה ; סלקיי סן אם ססאור ךס~ה זה/שיו
 מבארת נספדת, יברא ןהיא למעוטו. יך4ש רלא סזטן1הוא

סוטול.
 4לא, זטן, לזולת משתנה מקיאות ק"ל "טיסייסואולם
 סנה יזטד, לטש"וה נקשך הוא זטן ייילת n~cteinupשלמה
 סן bA שקכל עם 4לצאיג, ן' "בובכר ואולם בולל.מפאור
 4ל טס?ףר המשתנה רהוא tlGT נזילת טש"נהמציאות
 יסם )4יף, סטש"סה פרש כהקר, הצילה יחולמציאות,
 בהכרנו. בזמן יהןה שיה שי"מטם, רן2רשייקרר

 אינם סשנויים שתכליות לטה כי עוד, דקדק רושף ן'ואולם
 המשעלה כולל שריפטו כאור נחים, מם 4ז סי י4טת,שנויים
 משניי. סוגי בל כילל סטש"סה וסנהבאמת,
 יטיף. מטש"*ה שטרש במה אביבכר הרייח מה אדעילא

 בזולת שנויים "יליית לסם קאיך, אשר שסשנויים מבאר הואכי
 בזולת לבן היה תנועתו י"ילית ספסלכן, שהשחור רזה,זטן.
זטן.

 דיך. אין דעת יפי לקחו שהרב יך4ה קנה שסנה1ואיף
 ט"סלק[. ט"נועע ]שסל ט"סלק, טש"*ה סל מיקרי חיברלזה
 שב"ר וסמו משנויים, טיני סל יסלל סקר שסטש"סה לטהדגה,

 לראשונות. הסקדמות שתי נ""יתו ולזה סרסיעית'כסקילה
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 אמאמר ה'אורמ
 ח אערקכלל

 טמירת קיא 4שמ, מ"נועע שסל קטרו השלישית,ואולם
 שהיא הדב שסרש סמו ייךט, ס"נועה' נקח שסם וזה,מאד.

 הוא והמקום צקים, ויסד שהינה למה קנה, באנה,ס"נוצה
 ס"נועה נ2ח ו4ם גשם. קביר~שסט"נועע הוא לנשם,טןסד
 הוא גשמי, נושא 4ל ?ריכין פלם 'לקיות סשנוי, מיני סלכוללת
 ושם. היא שסטש"סה קסםיבאר

 4יא ולראשונות. סקדמות סשיש אלו בן 4םנטייתו
 שקנסנו רזה, בקצם. ס""נועע - מ"ניעע סל ייקרישן"4ה
 תכלית שמיא סיקרה סי ייסלק. לא ליקרה י"ניעע 4שרנטלא
 יקתנועע והקו מבלית, לו שהיא מקר יה"נועע ת"נועצסקו,

nDWn.סטנה 4יל *שם. ועינה ת"סלק, לא רסיקדה רהגשם 
 בצדם.יט"נועע

 ולמקדמות סכוללת השביעית ססקדטה כן יםדנ"ס4רה
ססמש.

 סיביתיסירק
 ןנוח יסקךה ש?"נועע מה ש9ל לאומרת, סשטיגית, הכקדשהבבאור
 סטקרית .ס"נו?ה ?"פצצ לא ולזה 9צ?מיתו, "נוצתו שפין 4סריסירס,

"סיד.

 שיטצא בי מישי י"קרהו שיקלה שטה מ"משמע",לימיני טרייסי שהנים מה שיך4ה, מה לפי מזאת, ההקדשהלסוד
 סזטן מפעל אל יצא שי.א בו רארי פיז רף4טשיי ימצא.רשיא
 יסתרס. שינום ימקךה, יטהננועע לשב י4ר רלזהככ"מ.
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מא ה'אור אמאמר
 י ט, אערקכלל

 ס"שיעיסורק
 זניעהו a~DN ושם, שנניע גשם סל גי לאומרת, ה"שיעית, ססקדטהבבאור

 סנצתו. יעת הוא 4aAשי"נועע

 )ה, שן"נה צריף a3nK יעלתה. ונבארת הזאתססקדטה

 יטלו התילית, דרף על המניע 4)ל ספועל סטניעשיחוה
 סלקום להאותות שטחו, 4ל שיצלה שדויר טניע שה"שתאמר,
 אצרו ה2ה רל!ה יתנועע. ל.א והוא זניעהו כסר סיןיר, אלמהוא
a~$"יך)ר בטשיסה. או ידס2ה "0 שיניעהו, ירצה *שם", שנניע 
 ש2ניע סט4גיטס, שסידן בחוש, n~nlup טטה !ה, עלהקשו
 ישגי )זה השיבו רהגה יתנועע. ולא יצלו, כשימשכהומניזל
 יע?מו' שי"נועע היא שסכרזל שיאמר, לאומר כי ס4סד, :סנים
 שסיסז הידיני ש"מ רוגשני, מסיין. יקנה אשר ממשג אינםורה

 הנישר יטששר יש"ים' מסקסן כשיתכו זה, יהזה הנהיטשכהו,
 דס2ה. ידרר או טשיסה, ידרך "םריקשכיהר,

 מקשיריסורק
 יל סלק יושם, שהוא שימר טה ני לאוסרת, מעשירית, ססקדטה)באור
 צטזת שיהזה אם ; סטקרים 43שם, מטרתו שתיזה "ם : סלקיםשגי

 13שם. בם ושגיסם סטךעית. כצורה בו,ששם

 הרסקה בו אין שהגשם ש?ך4ה מי מקדמונים, מן היהיבר
 )סם שנרגיש ה2ה וקם וגדרו. יערמו 4סד הוא 4ילילל,
 והגה ע?טיים. בלתי וטשיגים ע?טיים במקרים קקה -מריקה
 בשאקרו, הלאת, מט9ךא קדקד על הבו ספךיו ומפרשיאריסטו

 והצורה. סהמר וסם ע?טיים, דירים טשגי atUA יקל חילטשפיז
 שמדקר ולסי ; רניסדים היים שייאן סקיטים נראה שינסנווזה,
 את יקבל נושא להניח י?טרף ההוה, הך9ר זקסל ל.אמניגוד
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 אמאמר ה'אורמב
 יא א/פרקכלל

 עצמי שהוא מבאר, ןהוא קטולי; הנקרא סהמר והואשגיסם,
 סטקסל, זולת דקר הוא שסטקנל ולסי נושאו. הוא סילהיה,
 שהדבר יאמר בו שהמקבל, ולפי דברים. שני בו שיהיו ןחיבקנה
 ולפי להיה. עזיי שהוא יבאר הוא ניעצם, ובו ומגבל,הןה

 ל.א ישעל ס?ה a~up ישעל, לעקמו שיהה אישר אישסנושא

 הוא וצמידתו סדיר שקיום יבאר הוא שניי, אלא הויהתקןה
 סטךעית הצורה יהוא המקבל,כדבר

 יבאר הוא גשם, בסל מסם סטלט אין אשר סיקריםואולם
 סיה ש4ם שנשיית. והצורה ההמר יכולל נקשם,שעמידמם

 צזמים. סיו יעזטמן וציירה קירםלסם
 לו 4ין וסטקרה, מצורה ר"ל 4לי, טשני יסד שסלולסי
 שקסם שהתבער, ימו נושא 4ל צריסין ושניהם בעצמו,טזיאות
 כנשם". "פס שלגיסם וימר לס,ימיכת

 ; סטבעית נצוה ס*שם מצטידת מטרי ש"מברנןרזריך

 אל ייחס סנימית, והצורה סהמר שכולל סושמן לקחשהיא
 בכללו, הצררה 4ל סהטר ~DCI הייחדת, הטבעיתסצורה
 סין. בצעירתושקייטו

 עקיר סובסדס*דק
 שעקידתם הדירים קצת סי סאומךת, עשרה, סיסת ההקדמהיבאור
 ספחות וייר 3טך4ים, יטק?ה, ססלקים וןסיו ס*שם, בהסלק יחלקוכגשם,

 סנים, לשום יחלקו לא לושם, סטצטידות קצת וכי ; סוים בכלסטמטשטות
 וכשסל.כשש

 יהמצמידות יושם, צמידתם 4שי סדרורים, חלקתקנה
 יושם, עטידמם 4שר שהמקרים למה יעזיה. מבארתלגשם,
 ומהם ובשעור, סטך4ה ס*שם, כבולקת יטקרה ?סלקןמסם
 ובן סעטק. מצד והשטח שלסב, טצד וסקי הקדה, יסלקו,שיא
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מג ה'אור אמאמר
 יב אורקכלל

 אשר בהיולי, הגשמים, בסלית שיחלקו מהם לגשם,כמצמידות
 דבקות שהיא הגשמיות, שצורת לטה ; סילקה המקבל דברהוא

 ההסף. ש7קכל סססף טףרך שפיז פסליה, 27יל ל"אסרסקים'
 שסם יראה הוא כי רכשכל". י,סססש : אמרו לן5ר שצריףומה

 בחלקת יחלקו ל.א הגוף יקל ממפשטות שיין הלמה יגוף,לס
 יריה אריסטו כי הצור, י4זדת לסגיני' זה ימסמר ועודס*שם.
 ל.א מציאות, הקשר ~qnA נקשר סיקסה שסשסל זה,יחלוף
 ולזה הגוף. כשמרננועע יטקרה יתנועע ל.א ולזה ערוב,לקשר
 ימקרה. ימנועע ולא לגלגל, מניע הוא הנביל שהשקליראה,
 טיסת מתנועע הגלגל 7קדא ולזה רנישו, מניעו הואולחייתו
 במקרה וימנועע בגוף, לח הוא הגלגל ששכל ירעה, וסדבנישו.

 סי יניעו, הוא השכל שאין על מוסת יסד ולזה סגלגל.בתנועת
 שבאר כמו בסברת, לנוח יצטרף במקרה שיסנועעלמה

 אינו הממפשט שהלח על מופת ריסד סשטינית.כסקדטה
 אסר בעל-תכלית, פצלו ויהיה בעל-תכלית יסכה כיסטניע,
 ימו הנבדל, השכל הוא טניעו כי 4טר, ולוה יסתלקו.שימסלק
 המורה. יסקרו סיני טססלק לראשון בפרק שכתב סמהשסיה

 ישר סורגיםסיףק
 יגשם מבפשט נקיא יס שסל כאוסרת, עשיה, סלמים ססקיטהיסאור

 בצל-מילית. ששם להיות בעל-תכלית, הואסנה

 וסדר מ"סשטע". בשמיני סלאת ססקדטה באר 4ריסטוהנה
 טבל בב"ת. או 3על-תכלית, שנהוה 5ם *שם, סל סן:סמופת
 "ם נשאר שעדם. יטה שסמקי ימו נקע, יכ"מ *שםשייאות

 ירמה בו, בב"ת לח מציאות והנה כעל-מילית. ס4שם שיחלהכן
 וקיא' בעטטה, מבארת 5מת סקףטה הניחנו אחר נמנע,שהוא

 סססלק מתחלקים בגששים אשר הטמפשטיםשסיחות
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 אמאמר ה'אורמד
 יג א/מרקכלל

 הנסתו לח יהיה גדול, יותר הגשם שיהיה מה ושכלסגשמים,
 הנעה *לל יומר מהארץ סנדול סחלק נך4ה כעשר גדול.יומר

 אם כן: ההקש סמר !ה, ק"ישב וכאשר טענה. סשעןטססלק
 : דברים משני 4סד ימסיב מקלית, כעל יישם במ"מ לחיטצא

 בעל- דלח ככ"מ כס שיס2ה אי יעמם; טמנועע-טה שיניעאם
 הבטול. מבארי  ושגיהם כלנעה. שויםמילית
 נניס, שאומר. טה ימי זה? י"סיבשיף

~ujAn ~UTN 
 כס בו

 כעל- בטניע יישר יסר קנה טה. כזטן טמנועע-טה יניעככ"מ,
 בשעור לסניחו שדלינו למה סהוא, סט"נועע שיניעמסלית
 4ל כסליתו שייערך יסק רצין סכעל-תכלית. סטניעשיניעהו

 סיכ"מ, סטניע יילט לא שנה סיכ"מ. מסטניע גדול יותרזטן
 בהכרם יסוה כזטן, זניעהו ו4ם בזטן. או טעמה, שןניעהואם
 שנקח לני שיישי ידוע, רהוא קטן. סיימר טסןמן 2דרעחלק

 יחס שראשון סכעל-מקלית 4ל יעסו יקרה סלק, סככ"מטס*שם
 שהוא סככ"מ, סלק כן אם דיק?ה ס*דול. סרטן 4ל סקשןסןטן

 4ם המסקי סיכ"מ. סלם 4ל כסנעה שןה הסירס,כעל-מילית
 בב"ת לח יטצא ש4ם רהיא, לקידם. סנישף המףיקות חיובסן

 המניע שיניע אם : דירים טיני 4סד ימסיב כעל-תילית,לישם
 בעל- דלם ככ"מ לס שיסוה ואם יעמה, טמנועע-טהסככ"מ
 כסנעה. שניםמסלית

 ?שי סשל'שהסירק
 טטיגי דקי שיקוה כישי ש"י ס"וט?ת, ?שרה, סשיש ההקדדהבפאור

 טינה. ומסבובית לסד, סס?מק מניעת מלא טמדכק,סש13י,

 השנוי, יטיני עיזי ש"י קנס, סלאת כסקדטה סכלנהריקנם
 שיסר דוה, מדיקת. תנועה שיחזה סטקיילים, מינים בשניר"ל
 ט"סלמים. סוגים דסם מ4טרות' י4ריעה - שכשגויקדם,
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מה ה'אור אמאמר
 יג א/מרקכלל

 אחת תנוצה שם שאין טבלר קסם מיסר סוגים, בשניוקנה
 משסרית, 4ל טסיין מטעמיה האטר, יטלומדיקת,
 האמר, כאלו בעלמו, אחד יסוג אסל אנה. אל טינהוסט"נועע
 שנרי יינני 2"כ סלסן, 4ל וטסשסררת משסרית 4ל טסלגןיטיף,
 אין כי כשנוי". מסיגי "דקר בקמרו: שוזה מה וזהומדבק.
 ""דכק. שיחרה רישי ש4י כשנוי טל 4סד לטין שיאסרלאיטר
 יזמן 4שר והשבוי זמן. בזולת ומינו כזמן, מיצו שכשנוי,ויה,
 סזטן ה2ה ל.א, ר4ם מ"ךכק, פזמן לקיית מ"ךכק, בהקרםהוא
 המקכילים. סשנוי מיני כשני היא שמכונה אלא טעתית."סקר
 נזחי. ט"יד ט"ךכק - ט"ךכק באקרן שרזהאו

 למה כי ישימי, 4רלקטוו כירה מיאת ההקדמהוהגה
 לאמר אנחנו כי ס"נוצה, שמליו מה ישם תשראשס"נוצה
 סלק-טה יכ"נועה, מילין. סלןל' 4ל מהשלייתיט"נועע

 ס2ה לא, ואם שאליו. ימה נח שיהרה סיב גמור, שאליוסטה
 כצנועות והיו גמור, שטליי טה ס2ה ולא י"ס, ס4סיוןסשלמית
 ילא יסד. רי"לכל יימסר סדיר והלה 4סת, תנוצהסטקכילות
 כישר לעצם אשר שהינועה וזה, כסן2ה, סעהז בישיעיז
 מסננה יין ולקנם ססססד, 4ל סד מסרי רי"ניעע נח. -נקמנה
 יחד. וייסד שיוזמיה בו ןז2ר שלא ימזעי,ומסססד

 למה מבאר. בו מדקר כן גם משעסק ב"נועתואולם
 מרקבת או מבויית, או ?יןה, שתשה 4ם סס?תק,ש"ניעת
 9ל כין ש?"ס?ב "באר, סדיר הישדה ב"נועה רסנהטימיסן.
 מטילה יל מ"נועע ה2ה לא, ראם "נוחה, ססכיות "נועותשמי
 כשגי ימעא כסר גדל, י9ל שהאקצע ועוד, ~חד. סטיהויל

 ט"נועע- בו ה"נועע כאשר הוא, כי יפעל. ו4ם בלס אםצדדים,
 שהקו למה רעל. קו או לקדה בו ירשם ל.א בה"ךבקות,טה,

 בו רשם בטד, ייבשי מקוים. השטח ילא ט*קדות' יסירעינני
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 אמאמר ה'אורמו
 יד א/מרקכלל

 משהוא ימעל קו או רקדה רושם ס2ה ר5ם במעל. קו אונקדה
 באמצע. ~by" זטן 4סם שיאה קשב ליה 4ס"דיקית,ט"נועע

 מתנועע וחיותו ס"טצע, "ל מ"נועע שהיותו יצ"ר שהוארןה,
 או ס4קדה ס2ה ו5ם מ"סלפות. "כונות שתי סם ס4סצע,טן
 ימעל, סה~כונות ועיליות שרוי טיסיו קשב, ס2ה במעל,סקו

 הוא יישר, בקו ןה ס"4יר רכישה מעתות. טף4ר סזמןרשיח2ה
 וזה, ססלייגי. דן4א 4שי דסטבוכי, טסמשי סטר4ב כשימ"ס4ב
 רסטיה שטפלה אל יעצל ?תנועצ כבר מקמבק, נניחהושכישר

 סקודמים. סכטולים מטנו רי"ס?בו4ק"י4קות.
 בצנועת ילא אפשרי 5י"ו שסה"דיקות טייר ס2הרלזה
 ומזה אסר. שטליי ומה שטמנו שמה ממנה, רססבוביתסס?תק,
 ' וסנ?חיות. הס"דיקות 4ה אפשרשצד

 ?שר סטך4עהסטרק
 קודמת יופי סס?"קה ש"נוצת שאוסרת, ?ירה, ס5ךכע ססקדסהיכאור

 סקשתנות, לה וקדם וססיסד כהווה כן כשקע. מסם דסראשונהשי"נועות,
 חוורון ולא לטיסה ומין המשמיה. מן סקש4ה קריבת לה ?קדםדסחזממת

 וליסד. סן?ה לסם שוקדם לאאם

 4דו ריוד 4סביש. יריקטו כטרה סיאת ססקדטהסנה
 סשבוכית שס"נוצה כאור, בה והוסיף וכזטן. כשבעסקדיטה
 רל.א סלף, 4ל מסלף שיינה למה ס"נועות, לשייקודטת
 עסינו 4סל סשנוי, צל לס לו טין 4ה רסט"נועצ שנוי.ישיגנה
 סימור. סשעל אלדומה
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