
מז ה'אור אמאמר
 סו אערקכלל

 עשי ססטשהסידק
 למנוצה נישף טקדה סזסן סי סאוטףת' עשיה' ססטש ססקדטהונאור
 אם כי מניצה תטלא לא ס"סר, מבל"י משגיסם יחד ~ט?א לא עטה,ררכק
 "ינו מנוצה, לו תמצא שלא טה וכל מנטה, עם ילא זטן :סכל ולאכזטן,

 סזטן. מסתנופל

 הזטן שיות סיסת, כקדמות: "רבע כוללת סיאתססקדטה
 אחד ימצא שלא יאפן למנוצה, דכק גויותו רסשנית,סקרה.
 מניצה. עם ילא זטן ושכל שיא רסילישית, ס"סר. בל"ימסם

 סזטן. "סת נוטל אינו מניצה בו תמצא שלא שטהרסרכיעית,
 סזטן. 4דר ליאור יתקטרורסגה

 הלדמויים בו שס"סיפו ס2ה רקם - 4רייטוייצגם
 - ססיסד מבירי לסיימם לשרם, צרך "יד רבו קלוףי9סרמם

 שאין וזה, כמנוצה. והמיקסר סקודם ממטר ביהוא גדרו,ה3ה
 שכן וסל סלל, עוטד ילקי לציותו נושא, אל ח?9רכו9סק

 וזה, נושא. 4ל יצטרכו שלא סדירים פמו יעצמו, עוטדשיף2ה

 ילקי והיא עמה, הוא סהרה כי צ"יד. ריל צסי 4ל יסלקשסזטו
 ולזה, צדין. "ין3ו ושעתיד גיסד. יסר רסצסר זטן. ואי34ונמצא,

 סראשונה ססקדטה וקיא יעצמו. מבאר נושא 4להמערכו
 tY3~SCטאלו

 דהו ; כזטו והמאסרת המסירה סינוטה נסעי שינסנוולפי
 ידוע שעור סה סטמנועע ימנועע אשר קיא, סטחידהשהתנודה
 מנוצה. "ין3ו שהזטן המיסר סגה טסטיסרת; 2?ר יותריזטן

 רסאחור סיסירות רלסיית עצמו. יידר הזמן ילקח ל.אכי
 או"ם שישער רסנה ; מטיה נרדד ובל"י סה, דכק טקרהכמנוצה,
 ההקדמה רקיא למנוצה. דבק מקרה שהוא נמעטתכזטן;
 .סרית
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 אמאמר ה'אורמח
 טז אמרקכלל

 - ס"נוצה לעולם ישער הזטן יהרה כן, וה סרהרכ"שר
 סקודם בבחינת "ם ואחור, לסירות י4סינת "ם שלקסה'סיר

 מספר שהוא יגדרו אמרנו יצדק י9ר - טט4הוסט"4סר
 בגדרו, התנוצה שלקקה ולפי כקנויה. רסט"4חרסקודם
 עם ילא הזטן 2זכל של'א והוא השלישית, ססקדטה3"9"?ה
"נועה.

 תמצא של.א שטה אמרנו, שהיא סרכיעית, ססקדטהריקנם
 לשי"ן4ר יעץטה, שבארת סיא סזטן, תחת נופל "ינו "נוצהבו
 ריצדיף סזטן שיייילהו סדיר רהוא, סזטן. מסת סיפילהעין
 נוילים אינם הנץחיים הדירים חיו רלזה קצותיו. "ש"יצליי
 ואם צליים. יעדיף ולא הזמן כטילם ל.א בי בצץם, הזמן"סת
 מהם היו אשר רסם במקרה. הוא סזטן, תחת נוילים שיקירס2ה

 סלק יש23ח סזטן, יגבילה כ9ר שהתנולה לטה כיט"נוצעים.
 מצד יטקרה, סזטן תחת ניילים סט"נוצעים יחיו יברטינה,

 מינם ט"נוצעים, כלמי לסיימם סכךדלים, ומקנם"נוקמם.
 במקרה. ול.א בעזם ל.א סזמן, תחתנופלים

 עשי ntatanסירק
 בו :שכל לא גוף שאינו טה ךל כי סאוס?ת, עשיה' סשש ההקרסהוכאור
 כחמרים ברוטנות סקם סיחות אישי דזטנו יגוף. לס ס2ה אם ילאטין,

 לם ולא גוף "ינם "שר ד3בדלים, סעת3ים זה, וכצבור נושאיסם. אושלהם,
 וצלולים. עלות בהיווזם ילא ילל, מקן בהם ישכל לאבגוף,

 אחד הוא ט"סלפים, אישים סבולל המין, מהות להיותסכה
 אלא מספר בו ישכל שלא יבאר הוא יסייר, רביםיטין,
 בו. ה3קץ"ים טסטקרים מקרה-מה או סזטן, או סלקום,לחליף
 נופל בלתי והוא נבדל, - בגוף מח ול.א tlaA שטינו מהולחיות
 לו 22חס ולא בריקום, מגבל נבלתי ששדם, יטה סזטן,מסת
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מט ה'אור אמאמר
 יז א,פרקכלל

 מנךן, בנידלים ישכל של.א טלאר הוא הנה טסטקרים,סקרה
 ועלולים. עלות בהיותם והוא בם, הנמצא מחלוףאלא

 עשר סייעהסירק
 מני? לו דש מ"נועע ש9ל ואומרת, ?שיה, סשכע ססקדסהבבאור
 כי טסי, כגשם בו, לניעו דהה או ; סיד "ניקה כאסן ממנו, חוץ "םיסךרס.

 והוא סטכי?, ממם ונסדר מת, כדשי דלק ומסנועצ, ממני? מחורהוא
 יתנועע לא שהיא שסךה, כמו במקום הגשם, והוא סט"נועע, ךש"רסססש,
 נריה כלתי הלם, במ"נועצ סנקזא המני? שסיה ולמה הינוקה.אוטה
 בו, טניעו שיסןה מ"נו?ע דקל טניע. כלתי מינוע? שהוא בחי נסשבלחוש,
 שדתנועצ לטה סטניע שסבם עטנו, מצדו. מתנועע ?קרא אשר הואסנה

 ייללו. נמלא י?זמותטענו
 והגה, מניע. לו יש מתנועע שבל לבאר הלאת, ההקדמהךסוד
 ; המטה אל לאסן כתנועת בטכע, שיתנועע אם שסמתנועע,ליי

 בתנופת בבחירה, רחם ; המסלה 4ל סקסן כצנועת בהכרה,ואם
 מבאר להם הדבר וייחירה, ייכרם המתנועע הנה ;סכ"ס

 י"ן4ר יקכע, הט"נועע ואולם סט"ניעע. זולת בהםשסמניע
 וזה, יצד' טמסלפים יקכע המתנועעים שניצא לטהטוה:

 היא הטללה; 4ל האש וצנועת סטיה, 4ל סיבןש"נר?ת
 טן, סךה שים בשלוח. נשם שהוא יטה לו הצנועה שסיןטק:ב,
 הטךסדת שס"נו?ה אלא טקכילים. בצדדים מתנועעים זיולא
 ולשטפים שוים ולהיותם כגשם. זה שהוא ימה - 4סדלסל

 סיכיצה היא המךחדת, אחד סל צורת סן אם סגהכנשמות,
 טבע. סנקדא רהיא סה' זם 4שי סלם בימצעות סקיא,ס"נו?ה
 המכיע. הוא אחד סל טכע הנהולזה
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 אמאמר ה'אור 'נ
 יח אשרקכלל

 עיור ועיניונהתטרק
 4ל סלס טן שיצא מה שכל לאיטרת, ?שרה, משמונה ההקףסהלבאור
 דלא בו, המוציא ה"ה לו כי בהכרח. מטנו חוץ הוא זולתו, מוציאוס"על,
 דאם טמיד. בפעל סלה 4סל 4סד, עת סלם נמצא הזה לא מוגע, שם?ס:ה
 אשר הוא המוגע שטייר 9סק אין והוסר, מוגע, לו דשה בו, מוציאוהזה

 זה". "הבן ייטרו: פיאת ההקדמה סמם היעל. יל סלח מן אותוהוציא

 שיאמר טה כי יזה, יספוש. "סיטת יסר סלאתססקףטה

 והנה במייעל. רעם בפועל אם יחלה קנה ריי, ילק שהראעליי
 בהויה בעזם, רימנם במקרים. אם בעצם, שיהלה אםכט"יעל,
 מבאר שהוא למה זולתם, קסם סלת שמיציא 9סק איןוייסד,
 בשנוי במקרים, דאמנם עצמו. יפסיד ול.א עצמו ?ציה ל.אשסרסר
 פיז נושא' 4ל להצ9רסם הגה סט4טרות' ושיר וסדיךיכטה
 ונמעל. 4ל סלח טן ויוציאם יסעלם מנושא ישר שסיס9סק

 למסר פועל שיקרא יףסר כשלאטר רזה, הפועל, בבחינתואולם
 הוא ואם מטנו. חוץ או בו, שיחיה אם שסכם, סלק, איןבצח,
 בו שהלמ למה הנה בו, הוא דקם זולתו. מוציאי קגה טטנו'חוץ

 במעל יהרה הגה "נאי, בו ?חסר רל.א מונע לו ישה לא אםלפעל,
 לו שישה מפני הוא תמיד, בשעל ?קוה ל'א "ם ולזה,מסיד.
 המוציא. הוא סמונע טייר ולזהמוגע.

 בלח שהוא בדקר יירנו סי סףסר' nxa שי"ביגן צריךוהנה

 יהיה אם בפועל, וקטנם בהכרס. כטתפעל שנוי יחיב סגהיר'
 שהמסיר היה אם הגה סטקכל, טצד מונע לו ויש לפעל, בומלח
 ?קיב ל.א 4סל סמעל, 4ל הלס מן המוציא. הוא סהואסמתע
 ההקדמה וחתם סןה, כיקום יסעיר מה רלזה בפועל.שניי
 זה. ריבן בשיטר:מיאת
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. ה'אור אמאמר
 נא

 כ יט, אארקכלל

 ?שר נווצש?ההיפרק
 הוא סבה, למציאותו 4שי שסי מאוירת, ?שיה, סטשע ההקדדהליאור
 לא ואם גט?א; - יבותיו וטלאו "ם סי עימותו. בבחינת המקיאותיישר
 ומצא. לא - למציאותו המסיב 3ססם השמנה או נקדרו, אונמצאו,

 שיהלה אם סלה, שלמציאותו טה סי בעציה. קבירתרהיא
 חיב. כן סחלוק טכע כי אישר, או נמנע, או עצמו, בבחינתמחיב
 ןצדר ל'א לעימותי, קשב שהוא טה סי לעצמותו, טק:ברסיסנו
 משב הידרו הגה סבה, שלמציאותו וטה ; זילתו בסנדריעדרו
 נמנע שהוא טה כי לעצמותו, נמנע כן DA ואיבו סלתו.בהעדר

 שיהרה בן אם מחרב סבה. לט?יאותו שיהרה קישר "ימציאותו,
 או סרה ניחי - שמציאותו לזמר, ךצוני עקמו. כלקינתקישר

 סבתו. בהעדר ההעדר, מציר שיהיה אפשר -ך ניחיכלסי

 לעשריםאפרק
 בבחינת סי?יאות מחוב שסל סאוטרת, ס?שרים, הסקדסהבבאור

 סעס:נים. מן יעין ול'א טס4סנים יאפן לס?יאותו ס)ה אין סנהעצמותו,

 וןה, יסותר. טהסף משלססיס, לאטת גלוית הלאתססקדטה

 בהכרי, ןקיב המציאות. מחיב איננו ס)ה, לט?יארתי 4שרכי
 חבךה ל.א סיף והפלא, סלה. למציאותו "ין סט?יאותשסטחיב

 הךב ונצול תךריןי. קיליאי הןה )סילא ?שיה. סהשעעם
 במ"ן( גליון החשוב. כמפרש ידרף מקבוסמורה
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 אמאמר ה'אורנב
 כב כא, אשרקכלל

 ופסד מעיקיםסטרק
 סכה עדנים, מדכי מרכב שכל האומרת, דיסת, וגעשיים ההקדמהיכאור
 מחיב ועיט ; רברס אייו שהוא מה על מ?יאותו סבת קיא הסך49האותה

 ובהרקבתם. סלקיי במציאות קריאותו סי לע?מותו,סט?יאות

 יכללו יסדיר סך4ר; כללות זולת הדקר שחלקי למההנה,
 קדם וכבר ס4ה. לט?יאותו - הטךסב כן אם הגה ; מרכבהוא
 "ם סטרסב היציאות. מחיב איננו סבה למציאותו שישילנו,
 המציאות. מחיב איננובן

 יינים סעיפיםאפרק
 סיני מרכב הוא גשם שכל לאומרת, ושמים, סעירימ ההקדמהבבאור
 הט?טידים ע24נים סשכי אים בסךרס. מקרים ד2שיגוהו בהכרח,ענינים
 סכיה, - אותו המשיגים המקרים ואים וצורתו. חמרו -אותו

 והטחב.וס"מונה,

 מציאות טיב וחיסד, להויה נושא קריאות להכרםהנה,
 שאם למה צורה, מסל משולל יעלמו סהטר דלחיותסהטר.
 אשר ולכן, קןיה; ול.א קשתבות סקריה חיה צורה, לוהיה

 הצורה. הוא אליו, נרטז לשעל ~KyU ןישימהו ועבילהו,22סרהו
 והצורה. סהמר הוא אותו סטעטידים שסךסרים מן אםהתבאר

 מתפרדים וטסם נושא; 4ל יצשרבו סטקריםולהיות
 מתפרדים בל"י הם אשר הנה, ; מתירדים בלתי ומסםטסבושא,

 במאמר אשר והטמונה, זולתו; הושם ןציר שלא הסטה,הם,
 שהוא התמונה, לשם שהיה למה הגשם, מן יפרד שלאסאיף,
 אל קצפם חלקיו יחס שהוא רסטיב, ; קוים או קו עסילהי,ישר
 שהם למה "לו, נתיסדו והנה מחוץ. אשר הישמים ואלקעת

 "רישיגוהו באמרו: רצהו אשר והוא מהגשם. ט"ירדיםמלתי
 רסט?ב. יס"מרנה ססטה ופרש, יהכרס".סקרים
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נג ה'אור אמאמר
 בג אתפרקכלל

 ויללה מעיריםסירק
 ולו בלח, שהוא טה שכל סאומרת, ושי.ש' ס?שיים ססקדסהבבאור

 ימעל. ייצא של'א בעת-טה' אפשר יקר מישרות-טה,ועקמותי
 8ל ימו מסקסרשים, רכים בה נבוכו סלאתססקדטה

 יראה, הלשון שמפשט רזה, בזדם. עלה רל.א וסנרבוני.מיריזי

 יע?מותו לו דיר, בלח שהוא שמה רזה, מהכפל. הללטשקיו
 יע?מותו "ולו : יטרו כן ואם סהוא. לדיר טהיישרית

 יעת-טה יישר "כסר יטרו: כי ומותר, לסל -יישרית-טה"
 יישרות-טה' לו שישר רזה' לו. עלז "יז - יפעל" דטצאשיא
 יצא. שלא הישר למעל שיצא קישר : מאמרנו יותר לי עען"ין
 ידם. - הידם לקרנו: במשפט תזה סטשטט ליהילזה

 יסשרות-מה", בעצמותו "ולו באמרו: סנפנה סץמהואם
 לא דקם - ייצא רשיא שייצא יישיות לי ס2ה סדםשנושא
 על סיגה סלמה ש"ם "לישירת-טה"' מיטרו: כל?4ה

 כל אם הגה - כל נניס 4סל טה, יטרו: ימכז לאק?יאותו,
 בעת-מה יפשר "כסר מקרו: יהדה ילזה ליעל. 2?א יסרסנושא
 ילל. טמ?סס כלתי - יפעל" Ny~sשלא

 שאמי. טה יעי היא ססקדטה, יאת יכאור לנר שיריהרמה
 דזה, - יעקמו הוא סהוא יסיישרית דסר' עכס שהוא טהסל

 תאטי, י"יי תצלמו, שסיישירת טטע דסר, יבםשסיישיית
 שיחה ויישר לסז' ונשיב שישמנה בעלמו אפשרשסשחור
 ui~lain שיישי תאמר, כתלו טסנו, חיץ ידסי נמלהסיישרית

 שכקשר וזר, ולזה - לח גשם המקבל שיהדה כמנאישישסיי,
 ימצא של.א קעת-טה, קישר יסר יעקמו, סיסשרותיהזה
 בלתי בעקמו, ס4סשרות שהיות וזה, נעדר. שהדה ר"לבמעל,
 יפשר ולבל השמי. מקבל בהיר היותו לסיב מחיץ' לדסר?ריר
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 אמאמר ה'אורנד
 כה כד, א/פרקכלל

 ההעדר סבת הוא המשתנה ההמר 3י בעת-מה' נעיישיהיה
 ביאת סרב בו שהשתמש במה סלה הפרוש יקבים והגהבקצם.

 טסמורה. משני טסחלק סראשי7 כיךקססקךטה

 ו"ך4?ה שגזייםס*רק
 דבר במח שהוא טה שבל לאומרת, וארעע, סיירים ססקךטהוכאור
 לעולם. כהמר הוא ס4ישיית כי יסיךס, חטר בעל הוא4סד,

 שטה וזה, ששדם. מה עם בעצטה מביךת סלאתססקךטה
 זה עם וישקר הכח, נושא שישה יתסיב אחד, ךבר בלחשהוא
 הוא דרכו, שזה יטה אחד. דבר הוא הכה לא ל.א' רעם4סד.
 יתאטת ולזה שחר. ד"ר לחיות בלח איננה שהצורהסהטר.

 לעולם. כחטר היאעסיסייות
 שיאמר "ם שהאפשרות, למה כי שנתעורר, צריךואולם
 שיהה אפשר הנחשת nnh-Iui האטר, באלו הנמלא,כנושא
 אפשר הזעאר תאמר, כאלו הנעךר, ימשא שעמי ראם ;זאאר
 "שר האפשרות בגאת, סטנה הגה הנתשת. בהמרשיחול
כנבטא.

 וס"שה ס?,יריםסידק
 המרכב העלם שס"סלות לאומית, וסטש, להייים ססקרטהירחיי

 הנושא יניע מניע, ך"ל פועל, טבלתי יישי ואי ; והצורה סימר -ס"ישי
 ייש-מה. למסר סטיין סקרוב, המניע והוא ; סצורה ל32ל הכינו אשרעד

 מה זה יקל הדקאר וכיר וסט"נועע. וממניע 3"נו?ה העיו7 מזהויחיב
 היא האת עימותו. :ניע לא ההמר כי אריסטו, דברי ונוסח לבארו,שיחיב

 הראשך. מהטניע לחקר סקכייה הגדולהססקדטה

 והצורה ההמר לעיות בי בעציה. מבארת סזאתססקדטה

 שסך)ר נך4ה וקנסנו לבדו: עצמו בפגי אחד כל נטז"יםכלתי
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נה ה'אור אמאמר
 בז בו, אוברקכלל

 אישר שאי מבאר, הוא ; הזדמן דבר מאיזה ול.א מדבריתהוה
 היו ולבן צורה. וילכש צורה יישט לעולם, נשאר נושאלזולת

 סןה ר4ם שצורה. סהטר - סע?טיות סע?ם 4ישסמסלות
 שהוא שלמה 4לא ימקרה. הוא ההתקלות, מן סקידםסיידר
 הוא סקןסדת, הצורה לשכל סהטר יכץ טניע, 4ל יסידס?ריך
 טעים שאינו שלטה אלא, פועל. לזולת מישר ש4יקבאר
 ממנו, המלט שאין למה ראילם, כסלסלות. נמנה מינוסדיר,
 יע?מותו טניע סטניע ושה עצמותו, ןניע לא שכהמרלטה

 העיון אל מקיא כמביע שהעיון מבאר, הוא בתנועה,לממנועע
 ובממנועע'כמנועה

 וששה מעיריםסירק
 והיא סשה, דרף על מדב סמנה אשר ושש, מעשיים ססקדסהוכאור

 במעל. נמצאים תמידיים, כרחיים, ומנינועה שסןטןהאוסרת,

 רקיעתו שאייקורוס לקדמיכיבו. סירות שזאת כשקדדהוהנה
 עם הדבור וטין קורסת. עיה בזולת כלחיים שהם אומר,סןה
 זה בטול הבזירות, ססקדמות מלס בקלות, יסייר כי"לו.

 עלולים נצחיים, וכמנועה שהזטן יריה, ארייטו "סלסדעת.
 נמסלפו זו במודא תם העלה. מן מעלול ההמעיבומחיבים,
 הנסה. בבאן נכילה ואמנם הצור. בגזרת שןבא במוס"סרינים,

 צד על שהנחה לפי סןה, מסקים "ריסטו טענת לזמר ררינוולא
 סצור. בגזרת סשלישי כטסטר סימת שיתבאר עד לבד,ססנסה

 ושיעה לעזריםסירק
 וסדרו אלו. בהקדמות סרב שיסד סראשין סמוסתישאיר

 מניע, לי שיש לייסד, ההוה סןה כהמר קקןב שהוא לפיסר:
 סניעו, טה סטניע, וכשןבקש קב"ה. כסקדסה שססס"רבמו
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 אמאמר ה'אורנו
 בז אתפרקכלל

 היותו הד' בהקדמה העביר ישר התנועה, מן היה מיןובאיזה
 כמו מילית, כלתי אל ילף ל.א הגה מסטרות,4"ך4עה
 ססעתק, תנועת "ל שיכלה ספק ואין סג'. כדקדקהשה"4אר

~UFN
 הט"ו, בהקדרה שהתבסר כמו שבתנועות, סקורטת קיא
 ס"נועות. "לר סל יקלו ו"ליס ס4ל4ל, "ניעת ,סימהישר
 לא. אם בו, סטניע משיאה המלט אין מניע, לה וכקשוכישר
 ומ"חלק בו מבנפשט %ת משיאה המלט 4י7 בו, הואואם

 Rita1 יססלקי, מתחלק יאה שלא ואם באש, כחםיהסלקו,
 המלט אין בו, הטניע "יז רעם לקרחית. הסלקה ויאתרסשסל.
 הוא ואם בן. גם הכרחית החלשה ולאת נבדל. או גשם,טשיקלה
 לסיב סיאשינים, משישה סטניע שיאהנטנע

 בהברי
 שיאה

 ממה הגה זה? יתבער איך ואולם נבדל. שיהה רהואסרכיעי,
 י ..,שיאמר.
 בו %ח ישה של.א אם בו. %ח המניע שישה יתכןל.א
 בעל-תכלית, והוא גשם הגלגל שיאה למה בהחלקו,ט"סלק
 תנועתו שתהה נמנע היה ולזה סי"ב, בהקדמה שהתבארכמו

 אם הצייר סב"ו. בהקדמה שה"ן"ר טה סלך ובב"מ,נןחית
 סטניע שקין יצייר ןכן בססלקו. מתחלק לח סמניע ש"יזכן
 הרה כל, הרה שאם וזה, והשבל. בנפש ט"סלק, כלתי בו%ם

 סשטינית כהקדמה התבאר רקנה כמקרה. ט"נועעסטניע
 נח. המניע שיהיה י"סיב ולזה יסתרס. ~נוס בטקךהשסט"נועצ

 בתנועת כן אם אפשר אי בנוחו. המתנועע שינוח מאב,והוא
 סכ"ו. בסקדטה שאח טה הפף 4ןסית. שטסיהס4ל4ל

 רל.א מתסלק, לא בו, %ם "י14ו שהמניע כן "םהיצ"ר

 מן והוא נבדל. או גשם, שיהה סן אם ונשאר מתסלק.עלתי
 שיתנועצ יתחיב גשם, היה שאם למה DU~A. שיהלהסשקר
 גשם לו שיהה ויתחיב DC'. 4סקדטה שס"4"ר סמוישיניע,
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נו ה'אור אמאמר
 כס כח, אתפרקבלל

 בגשם זה י"ס4ב וכן בו, סטניע ש"יז שח"ס"י "סימניע,
 מה כסף למיסדם, בב"מ ושמים ריט?אר מדלית. ולבלתיס"חר,
 המניע היות במוסת, כן "0 התבחר השנזה. כשקדיהשבתס"ר
 ל.א "נולה, לטניע "ין רלזה בושם. כח נ"כ ול.א 5*שם, מןנידל

 מחרב הוא נךדל, לחיותו ראולם 5שכיעית. כסקדטהשחמ4"ר ימי יונקיי נטיעים רסשנרי ר5סלשה במקרה, דלאבקצם
 בקיות ילא סקנדלים, סירנות לשקרית יותר; דלא 4סד,היותו
 התביר הי"ו. כסקדטה שימסיר כמו ?לול, רס"קר עלהליסד
 בגוף, לס רלא גוף דליינו י"ברף, י"ל ט?יאית חיות כן,אם

 רסרבוי. ר5סלשה כשנוי טקכל ילקי 4סד,רשהוא

 ושמירה סטטייםסטרק
 סקדטה שקבל אסר סרב, סדיו "שי סשני המוסתיכאור

 ס2ה שאלו וזה, לכדו. סיקר מציאות בן "0 יתסיב לכיו,סיסד סדיי ויטלא דקרים, טשגי קריב דקר שיחטיא לאומרת,"סת,
 הטבעית, וסמרה כחטר ~סד, ילא יטלאו שלא משבק?יאותם

 יאת סקרו ר"סר סנים. ישום ס"הר כלתי האלד נטלא ה2הל.א
 ממניע טרסכים דקרים נקיא קנסנו : כן ממופת סדרססקדטה,
 ונמלא ; טזולתם ויתנועעו זולתם שיניעו לוטר, רצרנייממניעע'

 מתנועע ל.א טניע ~NYU3U כן אם מח"ב זולתו. יניע לאטמנועע
 גשם, שינו ממסלק כלתי הוא "נוקה, בו ש"יז ולפימזולתו.

 סשייעית. כ5קדטה שס"ס"רבמו
 דמ?יעה ס??יייםמטרק

 מדירי לקית סרב, סיי "שי סשלישי המופתיכאור
 המוקשות 5נטזאות יעלי סע24ז יקלט לא ע24ני: זהטריקטו'
 ואם ניסדות; היות עלז סנט?אות שיסיג "ם והיא'טסלשה,
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 אמאמר ה'אורנח
 נט א,פרקבלל

 נפסד, הוה קימם יהיו אם או ; נפסדות היירנ בליני 3יזשיהיו
 שאם ניידות, היוזז ללז שמסיי ישע נ9סד. הוה כלתיוקלתם
 4י כטין, ו945שרי ססיסד. מקן אחד בכל אפשר היה כן,היה
 סלן הנמצאות אלו שיפסדו וראוי היותו. טבלתי י5ירףמישי
 נריה ואנחנו דיר. שדטצא ישמי ל.א 9לן' יישייקדויף9רם.

 נפסדו, של.א הכ"ו, בהקדמה שקנח טה ימי סככ"מ, סזטןבזה
 וטן נסעדות. "יות 9לו שיקיר כן אם סיקר מן נמלאים.וסם
 טן נריה שינסנו נ9סדית היות כל"י 9לז שיקיר סן נ0סששר

 כלתי 4סד נקיא סטאז' סן 4ם נשקי וניידות. הוותהנטצאות
 קשב הוא אבל בו, הפסד אפשרות אין נפסד, ול.אהוה

 כיחינת מח"ב שהוא ממנו סט?יאות, שסמחיב ולפיסי?יאות.
 ואם ערמו. יבחינת ו94שר סלתו כסחינת קשב וטחנועקמו,
 עלה לבקש יצטרף עלמה, כיחינת טס?סת סן נם סעלהסקסה
 כהקדמה שהתבאר ימו מסלית, לכליפי ילך ול.אמסרת,

 מחיב שראשון סנט?א ?ה שוקיה כן 4ם ימס?בששלישית;
 כמו רבוי, בו לעיות יישר ר4י עקמו. בבחינתשיציאות
 יגיף, למ ולא גוף שסינו דורסן ולזה מכ"א. כהקדשהשהסטיר

 סב"ב. בהקדירה שהתבסרכמו
 לשנים. שיטלא יישר 4י סטייאית שחיוב עיד, כ4רלכן
 שישמ"פו טסה הרכסה, ס5ם כן 04 ימצא וכלר שנים. בוסם 4שי אסר יעניד ויחלקו שיציאות, לחיוב ישתקפו שיברלטה
 כי מכ"א, כהקדמה המלאר ולבר שיחלקו. ומטה שניסם,בו

 הצד ומנה סרסנה. בו שנסנה אישר אי המציאותשטייב
 בסברס, קריב שהנשם למה גשם. ילקי סיותו יקלותית9אר
 פועל' לי ריש ל"קרים' טש9ז סיותו מצד ואם הסלקה, מצד4ם
 שיס?ה יישר 4י מריב, רלסיותו סכ"ה. כמקדירה שהיבארכמו
 סי?יאות.מחוב
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נט ה'אור אמאמר
 לא ל, אתפרקכלל

 סיל'שיםסירק
 ענינים עמיד נריה קנחנו כן: וסדרו לרב, לרביעיכמוסת
 במו זולתו, מוציא מבלתי אפשר ואי ספעל. 4ל הפס מןיוצאים
 מוציא הזה המוציא זה בי ומבאר הי"ח. בהקדמהשנ"ן4ר

 אם בלח, 4ז סיותו וסכת במעל. מוציא נישה סך אסרבלח,
 שהנה במציאותו, התנאי שס"ה סחר, לע24ן אם מעצמו,למונע
 אלה משני יסד וסל יפעל. העיין הוציא נמצא, וכישרנעדר,
 הפעל. אל הוציאו ימונע וכשהיפר מונע, מסיר או מוציא,:חיב
 במו תבלית, לא אל ילר ל.א רזה השני כמו?יא ייסרוסו

 נמצא יל שיגיע כן אם יתעיב סילישית. כסקףטהשססס"ר
 אפשרות ה2ה שאם וזה, בו. אפשרות ה2ה של.א בפעל,מוציא
 זה שיהיה אפשר ואי סכ"ג. בהקדמה שבא במו סעףר, ה2הבו,
 בהכרס היה ולזה סב"ד. כסקףטה שהתייר במו המר,כעל
 הי"ו. בהקףטה שהטייר כמו אחד, הוא כן ואםנבדל.

 משב ה2ה ימם, סיר ש"מ : כן סטסדות חיוב עודויתן4ר
 בו טשי סע24ז והוא בי, שישמהפר ע24ז לסם שישהיסךרס,

 ההוא והענין הפרש. ליגיעם יהזה כטבורו טשי רע24ן ; אלוסהוא

~lUK
 באיד או טסם, אחד יקל שימצא אם בעבורו, כהפרש

 ול.א מרבב, מהיותו הלירש בו אשר האקד ימלט ולאלכדו.
 הכ"א. כסקףטה שח"4"י במו היציאות, מקיב בן אםיהיה

 וינחר סיךל.שיםסירק
 ששד והוא סטסדית. יסעטיד לרב' ססטישי המופתביאור

 נקשר אלד, באיש בלו שסנטזא רסיא, המקבלת, ההקףטהעל
 ומבינות ההמר יזה ממטשטות סנלנל ושלחות בקעתו,קצתו
 "ם : טסלשה הע24ן ימלט ל.א שלתרת, שגי זיו שאם וזה,אותו.
 וסטחר ס4ט?א' זה טסלקי מיסד כחלק ויעשק לכיישמיסד
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 אמאמר ה'אורס
 לב אערקכלל

 או עת; והאסר עת ימעסק שייסד או סקסי; כחלקיךנ,נסק

 מחיילית פללה תשלם של.א עד תמיד, בכלו שגיסנוש?מעסקי
 קלתו נקשי שליו אחר )טל, והראשון 2סד. שגיחםילקי

 "שר קעת ה2ה שקם האיד, : קינים )טל, כן DA דסשנינק?תו'
 ס2ה ייסד,ימעסק

~UibK 
 סס)ה הוא טה סיחר, בו לקמעסק

 תהלה עת, באותו לאחר נמנע ס2ה ואם זה? ייקטל זהשיעזה
au~לזה דסיניעה לזה המעל מסיב 4שר הקירס "סףת סלה ; 

 קעתו נקשר יסד, לשעל דסנושא בו, חליף "ין שסזמן"סר
 כן אם דשה סזטן, תחת נופל טיגיסם 4סד שקל ועוד,כקעתו.
 מניע, 4ל צריך והזה הט"ו; בסקדסה שהמבאר ימוממנועע,
 מניע והוא קלוס, הנח ובבר ; עי"ז בהקדמה שהתדירימו

 אל סלח מן 2צא משניהם אחד שקל ועוד, חלוף. זהראשון.
 בהקדמה שהמסיר כמו מוציא, 4ל טסם 4סד סל וקריךסשעל,
 והוא אפשרות, משגיסם יסד )ל בעצם שיק?ה ועוד,וכי"ח.
 הנה הכ"ג. נסקדטה שהמד"ר ימו ג?דר' שיק2ה כן אםמחיב
 וסיחי עת סילד שיעזה מישי ש"י יראה, הינים אלומקל
 ישלם של.א ~על שקל בטל, בן נם והשלישי השני. והואעת.

 לשעל ראשונה וסלה פועל טסם 4סד יין הגה אחד,בפועל
 וים מיקכץ, קמלט שאין ועוד, שניסם. קבוץ הסלה אבלההוא,
 המקבץ חיה דאם ית)דך. סיסד הראשון הוא יסד, סטקסץהיה
 לסלמי זה ילך דל'א מקבץ. ?ריך קבוסם הגה לשנים,צריף

 שיגיע בהירי קגה השלישית. בהקדחה שכמד"ר במומדלית,
 האחד. הנמלא זה במציאות הטבה הוא ~ttToאל

 ושנום סיל'שיםסטרק
 קהל דלנו סעדמות לט4טיגי המשלף סמופתיכאור
 זה סגה : סן וסדורו סרב. שסדרו טה כפי בחדוש,סט4מינים
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מא ה'אור אמאמר
- א אפרקכלל

 שהוא אם הגלגל, והוא 5טנרעות, )ל יללי אליי טשיסטמנועע
 סנה נפסד, הוה הכה ואם נפסד. ול'א היה ל'א או ונפסד,היה

 השקר מן כי ; בהקרח יתברף ה4ל הוא ססץדר אחרטטציאו
 כן 4ם ותנוץתו נפסד, ולא הוה בלתי הוא ראם עקמו.שיטציא
 לא הטניע שהכה וסי"ב וכי"א לא' הכקדמות לפי יממדבכצחית,

 הוא ימברף האל שמציאות כן, אם הטן4ר בגוף. לח ולאגוף
 טשר וזהו בו. לח ולא *שם נבלתי יסד, עצמו, בבחינתמחיב
 )ל על יקרוטם לכדו, ל4ל וסטסלה הראשון. עזה כיללכונו
 וטללה.ברכה

 השניהפלל
 אם מוסתי, כאור -")טרו אם סרב, ובמופתי ססקךמות יטק?ת בונחקר
 וסז', וסג', ד5ב', לא', : 5ם בטטטטן היטק 'פל טשי שססקךמות ולפילא.
 והכ"ד, והכ"ג, וסכ"ב, דסי"ו, והט"ו, והי"ד, והי"ג, וסי"ב, שי', דסט',וסח',
 ססקדמות וךלל מצור; כפרת משלישי כטפסר בה נחקר סכ"ו כיוסכ"ה,
 )הם תפל טשר סרב ומוימי ; י"ד הם מזה כילל החקירה בהם תפלטשר

 ירקים. לץזרים סזה הילל הלקנו ששה; -מסקירה

 מראשיךערק
 אם הראשוגה, ססקדסה לאטת שסדר במויתים בונחקר

 לאר)ץה סגה ססךק ונסלק סנים. בל על )ה האמת נו"ניםהם
 שם. סנעשים סמויתים סיגי יטקפרערוניבז,

 סראשידסעיוז
 בב"מ. נבדל גדל יציאות המנעות יכאור שסרר כמופתכסקירה

 וזה, הדרוש. על וקצרך הקץ4-י, הוא ההוא שסמופתולאטר
 גם ולזה נבדל. שעור במציאות אוטר בב"ת, נבדל גדלשימניח
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 אמאמר ה'אורסב
 א במרקכלל

 זה יתחיב של.א כמו חלקיו, על יצדק הבב"ת שגדר יתחיב לאכן
 מסלקיו. שלא ילל בו הרכלה יתחיב ולא וגלמודי.סער

 סריקות, המסעות ץסוד על בנוי שיריה, מה לפי שזה,אלא
 לא במציאותו, הודינו שאם וזה, הראשון. לבלל לנו ששדםימו
 מציאותו, זס~ב אולי אקל למששות. נילל שערי קפיאותיטנע
 וץתר קטל, או *דול בו יקרנו ויס"טת שץשער, אפשר שבברלטה
 המופת ?ליו בנה קזיאותו, שסרחיק לטה ")ל סכיה.טשיגי
 מציאותו, ייטול ט59יק מופת שסמר, מה בבל שאין ולפיסלה.
 שבזה לפי ההם. המופתים שקרות ולע"ר עליהם, להשיבראינו
 הלאת. בחכמה מעט אינותועלת

 שהריקות דעתו, לפי דמו, בריקות שהאומרים לפירחקה
 שקרות לסיר סנעשה שהמוית אמר, התנוקה, סבתקיא

 שיהץה דמו לא )ריקות שלאומרים יזה, הט?איי הואשדמוי,
 לא שאם חשבו, DnUI וזה, יטקרה. אלא שהנויה, סבתסריקות
 להטנע יישיית' שסימק תנועת משה לא נטלא, הריקותיהזה
 רסהתוף, טס?טיסה מן נם )זה וניזרו בגשם. ושםקסגס

 בלו זה שבא במו אחרים, ומדמויים רהטקשיות,רסיפוגיות
 הדרף על במקרה, התנוקה מסת הריקות וחיות t'tyauicttיסקר
 תכלית. או פועל הריקות שיות לחיב לאסלה,

 מצד הריקות מציאות לכטל שקשה שראשון סמופתישטים
 לאומרים היו שאם וזה, הבטול. מלער הוא סמנו?ה,מציאות
 למופת עקום הכה להנועה, יעקם סבה היותו מחץביםבריקות
 כמו במקרה, סבה היותו אלא לעולם, דמו לא אסליהוא.
 היות בריקות, טערבין היו ואם ליסודות, יטנע ל.א רלזהששים.
 וטה שטחני טה שסע יחלוף הטסעי, במקוטם האותותלהם

 לא רלזה מהמרכז. או ססטקיף רחוקו או קרובו לסכתשסליו,
 סריקות. במציאות וההברחית הטבעית סטנו?ה ק?יאותדטנע
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סג ה'אור אמאמר
 א בנפרקכלל

 חוץ סריקות מציאות הטבעות סמופת בזה ןחיב של'א שכןוכל
 יטה שמטני סטה קכע לו שיין סריקות הנה שים למהלעולם.
 וזה כדורי. Dtt~Ai סבוכית תנהה המנעות ימסיב ל'אש"ליי'
 ,-,י בנפשו.מבאר

 מקרמות, שמי על ינייים וסילישי, סשכי סמופתויינם
 יל סינוטה ש"סס האומרת והיא, בוזית. טסןשסיסת
 המקבלים בשהיו המקבל, אל המקבל כיחססינוטה,
 יתחיב לעימומה, זטן תחיב שהתנולה לטה כי יזה'טמסלפים.
 הטבע, "ץ" ~דוע לענולה, שרשי זטן ישאר סקקכל,שיהקמלק

 השרשית התנוקה אחור שיסס ימ"טת, ולזה המניע. הזקלפי
 כמו סקקכל. 4ל המקבל ייסס סשךשית' התנוקה אחוראל

 אל מ-גע באיש התנולה אחור שיחס משל, דרך עלשתאסר
 אל ההיקה כיחס נגע, יותר בהיותו ההוא )איש התנההאחור

 והנה השרשית. התנוסה תשאר ס~גי?ה, סלקנו ואםס~גי?ה.
 כסר "בי ?ליי מעיר ישייר השפק, להתיר סמר ישד"ין

 היל. מדכים ערכה דירים רהך)היטק?ת'
 ייסטר, סריקות, המנעות לבאר שסשב מיוטס"סרונים

 למה טיעו לסאותות וזה, ס"נו?ה. במציאות תנאישסממצע
 מישי ישירי ימ)"י' ולא המדיי לא דקי והיאשליליי.
 )סם צרך ואין בקטע, למ"נוצעים והעלות שהצידשייטי

 דאולי,לקט?עים'

-UibNUj 

 4לא לבד-מה, שלכלם שייטי,
 יחנה לטללה, סטמנועעים זה, ולפי ונמר. יפחותשימסיפו
 המים תוך בהיותו שהאויר תאמר, כאלו כבדים, הותרטססרס
 יומר להיותם הסשה הדורשים הטים, לשד הברח מצדיצלה
 ואולי שארץ, יקום פנינו "ם "נקנו כי !ה. יך4ה ויקרלבדים.

 המסעות למקרח !ה אם אויר. או טים ימטלא יקר סטריז,עד
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 אמאמר ה'אורסד
 א ופרקכלל

 עדין התסיר לא ס4ןיר, לבד לסכת או סעולם, תוךסריקות
 ייבאר. אול

 כיציאות תנאי שהממצע שהודינו, ה2ה שאםרעוד,
 ריתנועע ריקות, לעולם חוץ משיהיה ימנע לא הגהשינוצה,

 ילא ימנעו ל.א סרם המופתים כי בסבוב. סדורי גשםבתוכי
 ב9ר שלדורי nuiAn אבל בריקות, מנח לישם ןשרהתנוצה
 באד. מבאר וזה רקומו. שימיר מבלתי בתוכוי"נועע

 שהמנע האומרת, ההקדמה יסודו הרביעי, סמופתריקנם
 שקר והוא בלבד. השל.שה רחקיו מצד הוא בגשם, גשםקלגס
 הקשטים, לרסקים סיגי סהטנע שקין בריקות. לאומריםמבאר
 שאין היה, ואם המר. בצלי DnGi יטה סרסקים טיגי94ל

 לא רסקים לו ה2ה לא שאם למה לכדו, מהמר טיגיסהט4ערת
 לא המר בצלי היו לא אם הרחקים כן גם קנה מקום,יטריד
 שאם אלא, בב"ת. מקומות אל צריכים היו לא ריז ; יקוםיקרידר
 להמנעות די מהם באחד שאין ר"ל, נפרדים, יידקו שי.אס2ה
 יטרידו המר כעלי שסרסקים טרסב. יצדק הנה בישם, גשםהקנס

 הבנס נמנע הוא סעד "זה 4שיסטקום'
~UiA 

 לא ולזה בישם.
 מאד. יבאר וזה מקום. אל יצטרכו מפשטים שהרסקיםי"4טת
 ס*ש"ים' טבליות שסרסקים ייסטר עוד, דעתו שחזקיטה

 על טעך9ה רהוא בו. מודה אינו גיךל ברסק האומרהנה
 .סירוש
 לב לשים ראוי דבר שאמר מה בבל שאין התבאר, בברהגה
 לסירי. שבונו מה והוא נבדל. לחק הכטילצליי,

 האומרים סקרת לפי מחרב, שיציאותו י?4הרן9ר
 חוץ יהיה של'א מחיב שהוא וזה, בב"ת. גשם קציאותיחטנעות
 שם "יז רצם טלוי. שם "יל סנה *שם DIU פיז רצם nWA.לעולם
 גשמיים. רסקים לקכל ימנעהו ישר זה טה ר4דע יתן מימלוי,
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מה הןאור אמאמר
 א בערקכלל

 *שם. רסקי לקמל סינוי הלקום עףנם נבדלים רסקיםוהגה
 לחשם, סימתי ששיקום שיראה, למה הפנוי", "המקוםואמרנו
 שנבאר כמו ס*שם, יטרידנו אשר לגשם, השוה הפנאיהוא

 נמנע אינו נבול שגדל המבאר דליה הצור. בגזרתבמקומו
 בו יאמר כבר בעצמו רסינאי לא? שיך טק:ב. אולי אסלבעצמו,
 קערורי כלי תדלה ואלו ממנו. בחלק משטר והוא קטן, אוגדול
 ההוא הפנאי הנה בעקומו, שיר סמטלא דלא סטדיר' מןהודק
 שיצדק דטסר מטנו. יסלק משצר דהוא קסן, או *דול בויעטר
 שאיננו אחר גדל, בהכרם הוא קנה סממיסק, ססטה ודר?ליי
 האומרים סקרת לפי *שם לעולם חוץ שיין טסר סן, ואםזרן.

 יקמס"ר וטסר ינאי. בהברם שם יש י3"מ, *שםיסטיעות
 נקלע שהוא ולסי נביל. גדל ט?יאות כן "ם חמסים גדל,שהגא

 אל או גשם 4ל שיכלה משב שהוא לטה לו, התךליתמציאות

 רכז ; שנרי 4ל יכלה כן אם הנה גשם, 4ל ש"ילה קישר ואי ;פנוי
 נבדל גדל מציאות יסרמם לפי בן "ם והמן"ר מקלית.עילתי
ר"מ.

 היה DUiA כט"מ, גדל קויאות בהברם ססס"ר שיהיה,שיר
 הראשון. העיון בו לסתם שראינו מה וזהו נבדל.או

 ססמד4קית, מיטת קיאו טשי מיריזי, "ל במופתואזלם
 בב"מ היות שהמנעות דגה, שחשב. מה יתחיב שלא מבארהוא
 הכוסה בצרוף, גדול שכשנניחהו סשעור. מסד הוא מבכ"מ,גדול
 ל.א ולזה טש?ר. בלתי הוא לו מילית שסין ומה השעור, גדלבו

 טקכל כלתי 4סד שסל לסי- מהאסר, גדול ליסד הקוהיה
 טס"קר, נוסף הזה וים מהאסר. גדול איינו ולזה בכללו,תשעיר
 בעלמו. קטאר וזה בעל-תבלית. שהוא מהצדהזה

 הזמן, מענין מבאר שהוא למה לחוש. טן זה הלאמתויסר
 בו שהוא טס?ד מתוסף הוא שסןטן עלנו, ש2ה יס?חותו,לאוטר

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



 אמאמר ה'אורסו
 א בסרקכלל

 בקדמותו. לאומר האחר, מהצד בכ"מ היותו עםבעל-תכלית,
 האמיתית לטמינתנו ש4ף הצור, ישרת שיבא ימה יתבסרועוד

 13. 9סק שסין במה זה ימסיבבחדוש,

 סטנילעיון
 ככ"מ. נשטי גדל מציאות הטבעית יכאור שסיר כמזימיםכחקירה

 וכנפילה. לב"ר היא תחלה, בו שהקהיל ס13לל סכאורדענה
 או שטח בי יקיף atUA שסל לאוסרת, מקטנה,שססק?טה
 בב"ת. nujs כטזיאות האוטר לריב כעל צליס חולקשרחים,
 סלריש. על טעדסה סדרוהנה

 יתחיב ל.א ככ"מ, 4שטי גדל בהמנעות לו הודינו 4םוהנה
 ס*שם, טן שנבדלו אפשר שכבר לטה נביל. בגדל שדמהטה
 שרבא יטה בו שכר כטייר והנד: שלכר. יטה שבארנוכמו

 סצור.כלזרת
 ההמר ניסד לראשון הנה סטיעיים, סמופתיםואולם
 ושסמייקית מירות, כלמי טסקדמות טססר שהוא וזה,רסצר?ה.
 יהטנעית לאיטרת שהמקלטה וזה, טייב. כלמיס*ישף
 4לא מ"השמע" לראשון המן4רה ל.א ככ"מ, ?סודותמציאות
 אין ?סנה, ?דיצה. בו מקיף לא סככ"מ כי ס4סת, קטנות:כשמי
 רהרא ודיעות. לחיומז סלסלות שסל יטה ססמסלותטססרס
 קדסב סנה בב"ת, סןסודות היו a~ui רסשנית, יעצמו.מבאר
 ?מבאר ל.א בב"ת קיכב יהניסנו ולזה ס?י'ש' והיאככ"מ.
 ססקש סיית כן, 04 קמן4ר ככ"מ. וסידית טציאיתקטיעות
 סירו. טצדניסד

 אחד לסריסנו יתח?ב של'א לטה צודתו. טצדראולם
 כצל ישה שיא 4סשי לסר סי סשיר' שיי9יד בכ"מ,ססןסודות
 ומזה לו. איכות יין ככ"מ *שם ~?na 4ישי שיסד לטהאיכות,
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מז ה'אור אמאמר
 א ופרקכלל

 והוא מכלם, ישולל סיותו טצד הפיסיות, כל מקבל הואמצד
 יעייז יסרמם לפי איכות כעל בלתי ~?DU נקיא רס"ר ןסוד.לסם

 וסל האיכיות. לקבל וקשה כס שבו אלא משטימיים,מורטים
 חוץ שדורי *שם קפיאות קמנעות ק"ס"ר ל.א המומת שיזהשכן

 יכ"מ.לעולם
 בסל בב"ת יסןה בב"ת, סןה שאם י?תו, עוד שחזקימה
 עוטי הבלתי-מסלית סנה שאם זה. י"סיב לא -רסקיו

 טשיג סילתי-מקלית אם 4סל ההוא. לקייב יקום סןהלרסקים'
 מ~4ר וזה הרסקים. י9ל זה י"ס4ב לא לו' עיטי וכלתיטטשיגיו,
מאד.

 לקום הוא והקלות, סכבד יודו 4שי סיני,ויינם
 בקשם כאומר רארלם, מנלנל. תסת אשר סמוחשיםטס*שטים
 כקרטים שיימר ימו קלות, רלא כסד לו ש"יז יאסריכ"מ,

 4ריקטו. לנעתסשטימיים
 אם הגה, סלקום. טצד ישי וסרניעי' סילישיוסטנם

 שחשב. כמו סיטת יינו ל.א הנה לטיי, ישי סלקום 1ךרהודינו
 קערירותו, שטח הוא שיקומו יאמר בע"מ/ Dlt~la שלאומרוזה,
 לו ופין בב"מ, הוא נבנוניתו רמצד סטרסז. המקיף ששטחוהוא
 לסי סלל, סטקיף השמימי והגשם לא? ואיך ההיא. כפיהיקום
 יקף. ילא מקיף יקום לו ש"יז רציני, מ4רו' זה ןרייטודעת

 סיטתי שסטקים שיריה, טה לפי יפזמו, שסקסתאלא
 4שר וסיקרים מטקיף' מסליות בין 4שר הרחקים הואלדבר,
 על ק?שד שהוא לסם. עינן סין מךעת, לזה ארייטוחיב

 סילי, יתעמק נמתקים טים טלא פילי יתוך 4שישמרסקים
 אמת, ופינו בדוי, והוא ססמ. סששיים ט"סןכים שיוואז

 ל.א רלזה ס"נוצעים. סלתי רייקרת' יסנוי לאיטריםשסרסקים'

 ההם. סכטוליםןתחןבו
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 אמאמר ה'אורסח
 א ב/פרקכלל-

 מסם, געות. י"ס?בו במקום, אריסטו לסברתוהנה
 י??ם' לקים שלקלם תה, סלקים. יתסלפי השטימייםשס*רמים
 בץצם, לקום לו יקה ל.א ככל דסמקיף סטקיף; השטחרצוני,

 בגבנונית אשר סשטח כי אדל, שקה מקיף שטח לו שאיללטה
 מטנו. נבדל"ינו

-1UK 

 מקום לו שכיל לנמר נלסץ זה סיבור
 ימקרה. עלאבץצם

 נבדל, שןה טקיף יטח בשהוא יטרו, "שר שסידרומסם,

 המיחד שהמקום וזה, ?שדה. "נועה למתנועעים 4ם טקכיםטיסני
 עקה טקיף איננו סלל, כמניעת יץ?ם סטמנועעיםלסלקים
 כישר המקום, חלקי לכל רדמיון צרבות לו שיאה באפןנביל,
 השטח הוא קטרתו, לכי טשל, ?רך על האויר, שמקום רןה,סמר.
 ואמנם, ודמיון. ערבות שם לו שיש למה היש, יקצריריתכמקיף
 הטבעי, כרקומו שהרא "ם נקלט, לא ס"ויר' מל סיק?עיכחלק
 ואם "טרו. "שר ססאותות לי "שר סטיעי במקומו שקינואם
 י"סלף לחלק "שי סטיעי שיקימו ימסיב, סטסעי' במקומוהוא
 קינות. ימילית והיא לכל. "שי סטךעיליקום

 או ה"ה יץ?ם - סשטימיי לסרם "שר סלקום שסםומהם,
 אשר ההאותות בו י"כן ל'א הטרסז, מקיף הוא -ימקרה

 סאותומם השמיטיים בגרטים ??יר שלא וזה, בכלל,כקקוממים
 הצד מזה אשר המעלה, ידרש ק"ש שןסור שכד, וסל סמטה.4ל
 לי יקה חיך סשטימיי דשס*דם כטקיף. דדטיין צרבות לויש

 ? המטה 4ל רדמיוןערבות

 רמןה נח, לדקר יצירך סטמנועע שסכדרר שדמה, מה4ם
 וזוז, סדרי, שקר הוא יעקום, שהיא בו לומר אפשר הנהמצד

 סלקיו. סו אם דימפוצצו נח. דבר הבדור קטבי שטייבשיתאב
 ול.א 4מנרץה תתקר ל.א בקטבים או סטרסז "שר שס4קדהילא

 תכלית היותה מצד במקרה שתתנועע ה"ה ואם ; בץצםבמנוסה
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סט ה'אור אמאמר
 א בנפרקבלל

 ילקים. סטקיף שסידור כעבורה, יאקרו ל.א רלזהלמתנועע.
 לסל מסכים הוא יעקום, הוא עינוי ישבנינוריסנמו
 טילי סלקיסם' ולסל מבוסית, או ?שרה מנוצהסטמנוצעים,

 יאותות. לסם וכקששי.א
 סמרנו ה3ה שקום, הארץ ליסוד בקשנו שכששררסמטה,

 אם כי שטח, "יוני יטסלט סטשה וסנה יטסלט, סטשהשהיא
 סלקום. שמהצר בישי דצידקיה.

 שהשקום צד, מכל וטקסים לעצמו, עד הקטת ס2הולזה,

 ס2ה סלקום כי כן. לשיות ראוי ס2ה ויסר הינוי. הואסיטתי

 וקלעיי. כלו למקוטם שוה שיקהראוי
 מה והוא כדרוש. סיטת נותן "י34ר שסדרו כמופתולזה'

 עשני. סע"יז יזהשי31י
 טסשדמעים סרכה מיה מסמקים, הענין זה להתפרסםוהנה
 מ4יילהו ישהיא צורתו. - סיטתי סדיר יקום סי רי"ים'שסיר

 הזה סים השטילו צ"ס שרבימינו עד וסלשיי. סלוותיסדהו
 "טטקום יכרע", הוא "מיקומו : יטרם רע?מרתו. סרסרלצררת
 אבומיו". עקום "ימלא עצמו, דקר מאותו סלימר,שסאמ",
 כעל ?מלא קשר סטנוי הוא שסיקום סעידר פיךרסקמכל,
 עיי יכד' טדר4ה מכון סיה רעלו "טטלאיי, יקרו שזהסטקומ,
 סבותיו. סמדרנת מליטר, ס2ה' אבעיר ייקוםאומרים:
 הוא סי סט?יאות, לבלל הצורה הוא שש"י לעיותולזה,

 תמיד: יישרם הזה, סים לו השאילו וט4?ילו, ושיסדוטסדשו
 דקקנו על ילא טשייעים' יני י?מף על "לא סטקום"'"ברוך

 מדליון רשה עולם". של מקומו "הרא ס"ה", סיקים דעתועל
 יטיואו' ס4שם ירסקי נשסים ססנוי רסקי ס4שי סי נילא.סןה
 ג(: ו, )ישעיה ייקרו יטלואו, סעולם סלקי יך5 ?מררך יבודוכן

 כי ירזה, יבודו". סירץ סל ט5א זכאות ה' שדוש קדוש"קדוש
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 אמאמר ה'אורע
 א בירקכלל

 היותו אל בהם שירמז קדשות, ישל'ש ונידל קדוש היותועם
 הלכור יסוד שהוא לארץ, סל טלא סגה עולמות, משל.שהניךל

 כבוד "ברוף : יב( ג, )יחזקאל יקרו הע24ן ומזה יבידו.שכ?סידות,
 ר"ל טיקומו, רסשפע סיךסה ש"4ר ילומר, ממקומו".ה'

 הכבוד. 4ל שב "טיקומו" סכנוי וישה טזולתו. יל.אטעץמותו
 ויהזה כישוטו, סע24ז יקךה ס4צל' ססביד שיקוה מרץהו4ם
 טיקום וישסע ברוך ה' שלבוד לפוטר, השם; 4ל שבסכנוי
 הרב לסררש יצטרף רל.א ממנו. ס4?ל לרזיותו עימותו, ר"לסלם,
 אצל מדך4ה ליחס ךאוי 4ין כי טדר4תו. - עקומו סרש4שר
 השני. InNYa זה בו לחתם שדאינו טה וזהישם.

 סשלישילעיון
 סבובית. או ךשרה "נוקה בכ"מ מסנועע בהמנעות שסדר, במויתיםכסקירה

 לגשם זשדה ולנועה בהמנעות שסדר המופתיםאולם,
 בנויים קם קנה ככ"מ, גשם ויציאות המסעות מזה ויגניבס33"מ,
 יתבאר ולא חלקי. החיוב יהיה ולזה שמוחש. הגשם עלבלם
 כשנחקר אלא, מוחש. בלתי בב"ת גשם יציאות סייעותעדיז
 מוחש. בישם אף פנים, סל על סיטת נותנים ילתי ~DKYnבהם,

 לאוטר יש ס44ה, על המיסד סראשין שהמיפתוזה,
 סט?לה ר"ל בטין, מיקלים היותם עם האנה, שלקומותשיאמר,
 זה הם שהמקומות וזה, באיש. מגבלים סלתי הםוסטלה,
 לא בטחלט, מעלה שם אין ר4ם מךלית. לסלמי טוהלמקלה
 בחוש. נראית סךשךה שסטנו?ה ה2ה ואם בטול. מזהיקרה

 הנה וסקלות. סייד על סקךסד סשני סמופתויקסם,
 החיובים יתחןבו לא וקלות, לבד בעל בב"ת ס4שםכשנניס
 האמצעי מפאת 4ם שרשי, IGT וקלית כסד שלסל וזה,שדטה'
 יתעיב ולא בזמן. ס"נו?ה סיית לסיים ר4ם יסניעע' בו4שר
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עא ה'אור אמאמר
 א pnbl1כלל

 4)ל )ן"מ. טל)ד קטן כזמן מתנועע בעל-מילית כך.לבד4ם
 לכבד ייה כזטן מתנועע בעל-מסלית גשם מבד סיותימס"ב
 הכרם מפאת קרה שזה לטה בטול. מזה יקרה ול.א ככ"מ,*שם

 שמנועה. ירישת סיט?עי טיסת 4שר סשרשי' סןטןשעירת
 חשב. כאשר n~vv סככ"מ סל)ד שימנועע ימס4ב ל"ארלזה,

 שחיוב רהסעלות. הפעל על סקץסד סשלישי המופתוהנה

"U~K,יישר שאי סשב auu~ תכלית, לו ענש מה שלניע סככ"מ 
 זטן יכלתי פעלתן שתשה ראוי ושה ייגיסם, יסס שקיללטה

 מן הוא יזטן, ילא למניעה רישי ש4י שלטה וזה,קינו.
 . ר4ם באגה. התנועה נניח 4ם שרשי, זמן למנועה שמחץד:סיירם

 בזולת ומשנה פיעל סיכ"מ מהיות קקה, בסיף, סמנועהנכיס
 סמוסש. בעד יעה ול.א כטול, ממנו יקרה ל.אזטן,

 *שם המנעות לבאר שסמי טה יקל שפיז קפיר, הוארלזה
 קשב. - סזשרה כמנועה טיפתככ"מ

 בלתי כן גם הוא הנה ססבוכית, כמנועה טיסתוקטנם
 שיאסר, ולאומר המשש, הגשם על כן גם בנויים לסיומםמשב.
 שזכר. לסבות יסבוב טמניעע בלתי והוא ככ"מ, *שם שםשיש
 בישם ,אף )סם האמת נותנים בלמי גקץ4ם )סם, ישנסקרוהנה
 הנמודף, סיתר בו שחיב טה לראשון, שקמומת וזה,מוחש.
 יכ"מ, - סטקיף מצד שקיים שגי ייז ישי שסטרסקרהוא,
 לבלתי מתוסף שסקו ושסי סץו' יתוספת נוסף כטריקלהיות
 שיאסר לטערעי יש מילית. לבלתי נוסף 4"כ סטרסקמילית,
 שמור. לעולם בו רשסתבלית שטפסר. לתוססת "תוסףסטרסק
 התבצר יקר וסגה 4סת. בהסכים שכידיעה מפגי זה, יריהויסר
 מילית, לבלמי סטרסק המור יישובית "ותסריטים"יער
 קוים, שגי שסחי שיישי רזה' לעילם' בי שמרר סטרסקוישה
 41פלו לעולם, היישם ימכן ולא ?מקרבו, שיתרחקו טהשסל
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 אמאמר ה'אורעב
 א ב/פרקגלל

 יפסד. ל.א שמור, מרחק שם ש"ש קנה,. מסלית. לבלמייוץאו
 שמור התכלית רשיס:ה לעולם, שיתוסף שיקשר נתוספת,ר9"ש
 סם ו4ם קיים, שני שכיו ככ"מ שהטריק סימור, סיטת והואבי.

 ימו טקףן לעילם סטרסק, לציות לו, קציאות 4יליכ"מ,
 חצור. כגזרת כדירינו עודשימסיר
 יבעל-תילית ככ"מ סטרסק קיקיה מתס?ב סרה 5טת,סוייר סומי בו שעד סחלב היה ש4ם נסער, שמסלהילא

 הם שסףר, שממוסתים וזה, טמנועע. עיחהו לא אם ואף?סד.
 אם 4סל הבכ"מ' לושם ססבוכית סמנוצה בטול עלינויים
 5סר שסן וכל בטול. מטע יקרה ל.א ממנועע, בלתי בב"תנניסהו

 ריקותי אי מליי יססים לעולם שחוץשנמסכי
 שיס:ה' וחיך

 צד על שנניחהו, צלינו ימצא, ל.א 4ם ו5ף ניצא. ככ"מיסק
 ובזולתו סנויחמים הקוים יידר סטסידס בישיימ"ש
טסשרשים.
 שישה 5סת, שצומאו סחירב היה ש4ם ימ5טת/ איךואולם,
 שאמר. יפי קנה יסד? יבעל-מבלית יכ"מסטרסק
 שיס:ה ססטרסז סייץ4ים ככ"מ בקוים ימסיב אםקנה,
 יתוסכת ניסף סטרסק להיות ככ"מ, סטקיף כצד כיניתםסטרסק
 ןוית ון8יזו מהמרסו, סיוץ4ים קוים שמ בכל זה יתחיב הנהסקו,

 יכ"מ, ביניסם סמרחק 4שי הטקיף, כצד יציר רכ4שיקז?טן.
 שעקשי מסק 8יז נריה. ידוע, ישעוי סיסד' ס2י 4צלרנרשם
 שהוא למה המרכז. נקדת 4ל הרשומה טסיקלה קו להוציאלנו
 אל רקדה מכל :שר קו להוציא שיישר הראשונות, ס?דיעותטן
 יטרסק הטקיף בצד סיו ר4ם :דוע. זוית פן 04 ויחדש נקדה.סל

 זוית ט4יזו ס"וץ4ים, סקרים שסל הנח, וסקרכעל-תכלית,
 בעל סרה בן 04 - יכ"מ טרסק המקיף כצד ?הדשוקזדטן,
 אמתי. כחיוב טסנסמנו ימסיב סנה רסשקר יסד. ובב"ממסלית
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עג ה'אור אמאמר
 א ופרקכלל

 יתחיב ל'א בב"ת, ה2ר היות שעם הגמור, שהאמתאלא
 שסקו דדוע' שהוא רזה' סרנים. שני יין בב"מ מרחקשייאות
 יסדה שלא יקדה. בו שנרשם אפשר אי המרגוז, מן ס"וצאסככ"מ
 שכין שסטדסק ואחר כעל-תילית. והטךסז סיקלה שייזס2ו

 סקי טה שיחדה לקדה "?ל ילא בב"מ לקיות "סשר "יכקוים
 כן אם קייאות יין לה, קזיאות "ין סקיא וססקדהכס"ת,
 שהוא ב2ו שכשלאמר ויכלל, סקיים. שני שייז סככ"מלמרחק
 נמצא היה רעלו ומסלית. קקה כלמי שהיא בו עטרנו יסרככ"מ,
 הגה, הלצה. משולל והוא בקצה. שיהדה ראוי ליה ככ"מ,טדסק
 שהגשם היה, רעם לו. מציאות אין סטוים כין ככ"מסטךסק
 על סלא מטנו חלק ימנועע ל.א הגה כע"מ, הוא ימנועע,בכלל
 מסיבו. סשסל סנה סץייר, מן דחוק זה ליה ועם בב"מ,קו

 שגי שכין סטךסק היות שחיבנו, הזה שהחיוב שתדע,וראוי
 9ל היות דס4ב בעל-תכלית, המרכז מן סיוצאים סככ"מסקוים
 בקלות. יתבאר וזה בעל-מסלית. הזה כמתנועע שימצאססבוב
 קמשנו כישר סטרסז' "זל ישי סכעל-מסלית שכזויתלמה
 יסירס, ימיסר בצלי-תכלית היו הגה יטלו לו שוותזהות
 המספר רה~ה כעל-מילית, סטךסז "?ל משר סטרסקלסירת
 בהכרח. כעל-תכלית המדסק שיקדה חיב תילית,בעל

 סומר בו לחוב שחשב שהחיוב החי"ר, כן, זה פיהומקשר
 סששי' המוסת נתבטל ולזה אמת. "ינו סזה, כמיפתססישר
 חתוך על מיסדים יהחטישי והשלישי סיני המופתרהגה

 למה רסנה, סיכ"מ. ל2י יא' או סדה לקי יסבוב, טמניעעקו
 טמנועע סל שסיב למה ימנוצה, ראשך סלק קלעותשסמ9"ר

 מהדגישה. ראשינה יקדה ק?יאות ימס'ב לא ה3ה המנועע,כבר
 כצלת- כמנוצה ככ"מ ישעור 2ו שייגש דחוק "?3ילזה,

 זמן. לזולת סמנוצדו שמסלת קצה למכרח ןזה,מסלית,
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 אמאמר ה'אורעד
 א ב/פרקכלל

 שסגשם לאומרת, ההקלטה על מיעד הרקיעי המופתרהנה
 שקר. והוא סבוכית. תמונה לו יש יסבוב סמ"נועעססכ"מ
 לו אין רלזה סק"וות, נעדר הוא סנה בס"מ/ שהגשםשאסר
 ממונה בסבוב, ס"נועה ממסרס ס:ה "ם כי וזה,"מונה.
 תמונה בסל אפשר י4ר 44ל 9פק. מקום לזה סרהסבוכית,
 סלקנו קנה יבוליר' מסקלם סלקנו רכ4שר יסבוב.להמנועע

 בעל-תכלית. דיותה כן "ם ימסיב דלא סימוקה.מטנו

 סלוק ןסיב דבר שסדר, סמיפתים יקל שיגיז סמ4"י'י4ר
 מדירינו קמ4"ר ט4ל סיס"מ. סישם הסבוביתמינועה
 יישייינה ""רב חמ4"י ריקי וכבב"מ. כישם י;ינניעי;מישרות
 בזטן ידבוב ימנו?? כניצוצי אשם נראה, שינסנו וזה,מסחוש.

 כס"מ, יתנוע? סניצוצי סקו 4דטה כאשר רקנה,כעל-תכלית.
 ימנע ל.א הנה בו, המהדס ישממש כישי בורנשממש
 ימשך י4ר ואם סעל-מילית, כזטן הבב"ת "נועתומשיתניע?
 לפי לככ"מ, יציאות שאין ס"ה, דפם מסלית. לבלתיכניצוץ
 כניצוץ ימנע של.א יגיר, סשסל הנה הריב, סעל49רת

 בנישו. מבאר וזה בב"מ. להיותו אפשרות היה "םמלהתנועע,
 יקלט ל.א הנה בב"ת, סניצוץ אטה של.א הנה "ם ביןעוד,
 טד4רינו שסמ4אר הבכ"מ, בגדל כתנועתו לקדה ירשםשיא
 ההוא כגדל וטה כקשי רלזה, יייקרת. או ימלרי קשבןשייתו

 ירשם כשיתנועע, סניצוץ קצה קנה מ4ח, לניצוץ ניחי רס"מקי
 טה יסף בקלות, מזה וןתבאר הניצוצי. לקו 4כחית בקו,נקדה

 סשלישי. סעייו יזה וי מיי. טשי כמיימיםשח:סהו
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 עה' ה'אור אמאמר
 א תפרקכלל

 סרסיעימעיין
 לפעל. יכ"מ ושם מציאות צינע כולל יאור לד"ר שסדר 3מוימיםכסקיצה

 סקודטים. המיפתים ילח הםואם

 לו שיש יסבוב מהתנועה יתסיב לא הראשון, סמופתהנה
 יקצע' לו איל הקצוות משולל שהוא למה כי וזה,אמצע.
 שיקיו יתחיל ול.א סעזמו, שי"מעע אפשר כסר השני,ושמופת

 מבאר התףם בו, שנאמר מה ושאר מקיפים. ~yan מולשיםלו
 שנטמר.יטה

 ההקדמה לאמת שחשב מה בכל שאין זה, מכלהתביר
 הטעות אל מכיא שבס"סלות שנושעות ולפי מספיק. דברסלאת,
 ויה אסרים. עולמות שם שסין לחיב זה סכיא הס"סלות,שאסר
 וחיב ריקות, רל.א טליי לעילם חרץ שאין "קלה, טיבשהיא
 מעולם מ"נוצעים ס?סודות היו כסרים, עולמית auj עייש"ש
 שהשעות ולמה סבל. מרבים ודברים הזיות והיסיף עילם,אל

 מציאות חיוב ששדם ימה ח"ס"י שילי רזה, גבירן3ס"סלה
 מבאר, הוא לעולם. חוץ בב"ת מלוי או ריקות וחיוב בב"מ,גדל

 היסודות "נועת יתחרב ול.א אפשרי. - רבים עולמותשטזיאות
 מקיפו ,תוך מ"נועע מס?סידית 4סד שסל רזה' עילם. 4למעילם

 ההמנעות, לחגב בזה שגימר מה וסל לו. הנאות המקוםאל
 וטין בו, 9סק "ין אמת, סזה האפשרות ולציות רוס. וףעותהבל
 לעילם, שחוץ מה סממת לקעת ססקי?ה דרף ומבוא יללנוףרך
 מה למצלה מה ולחקר לדיש ב'( י"א )חביקה ע"ה קסמינוט4ער
 בפףק הרביעי הזה העלון בו לחתם שףאינו מה וזה וכי',לטשה

מראשון.
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 אמאמראור,ה'עו
 ג ב, בשרקכלל

 סשניסורק
 לטייךם מסלית אין ודלים שיציאות האוירת, משניה, 3סק?טהכסקיךה

 שקרל-

 ההקדירה אמות הוא הזאת ההקדמה שיסוד מבאר.והוא
 בטול בקלות יתבאר הראשונה, הטול ה")4ר וסלליהראשונה,
 בשלא שאף שיאמר, לאומר שיש ילא סיניה. סיאתססקלטה
 בב"ס. מספר המנעות מצד סיטה, תסרטת הראשונה,תמיסת

 סל וכלירד, ויזוג נקרך. ואם זוג אם - מספר 9ל בשלאמר:וזה,
 והנה בעל-מילית. מסקר )ל כן אם מךלית. וכעל מגללאחד
 4ם סרב. יעת זה שטין לראשון, ססילל 4ס"ג לני, קיםי4ר

 בזה נתעורר לשך "ין וסנה עמו. מסכימים סינא ואבן"בוחטד
 שהמספר הוא, )?ה ששטר שראוי יטה "סשטע". לספרביאורו
 מגבל ו9ל לגעלים. הם סנה מסיר, בשם הספורים ר"לבשעל,
 מדרכם אשר ר"ל סטס*ר, בצלי ")ל יהךרח. כעל-תכלית-

 ולו )סם, נצנע היב"ת אין ימעל, קפורים עינם 4)לשיסירי'
 רנפרדים זוגים טיסיי יפשר שבסר וזה, נפרד. או זוג שנהרהצנח

 ואל זוג "ל לטסטר שמהלקה היא, סימור שהסטת ילאכ3"מ'
 סככ"מ, כטקיר 4)ל סטייל. הכעל-תכלית, במייר הואנפרד,
 העירונו ובבר ונפרד. בזוג מתאר בלתי הוא מגבל, שיינולטה
 כנזכר. בפךקבזה

 סיילישיסורק
 "ין נכלולים עלות שיציאות האיטרת, סשלייטית, כסקךטהכקקיךה

 שקר. - למיפרםמילית

 העירונו 4שר בזה. 4ל-תבריזי סדר 4שר שהמופתואמר,

 השמיני במטמר ולרמוז הראשון, מהבלל סשלישי יירקצליי
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עי ה'אור אמאמר
 ג ופרקכלל

 וזה, הרב. יעת לפי מיניק ילקי שחסי", רך"טה "סשטע"מטפר

 סדר יקם שיש לדקרים ילא ככ"מ מקטר הייערת ןקיבשלא
 עלת שזחזה 4סד ישסל 4סשי ולזה בטסע. או יטצבדסדך4ה
 צלולים מציאות חט4ערת "יז יכללל, לטסטר. י3"מהסלים
 יותר אצילות "סת לעלה אישר הזה "0 "סת, מעלהכנ"מ
 דקם כנ"מ, לקיות לצלולים חט4עות שיגיז ואסר 4סד.טצלול
 לכללם, לעלה מציאות זס"ב לא כן אם הנה לבללם, עלהלהם

 יצלילים' עיזת נניח כמשי ילזה' לעלרלים. סי3"מקט4ערת
 יתן מי לעולם, ובן לילישי, והשני לשני, עלה האחדישיהיה
 המנעות מציאותה יחיב איר אחת, עלה אלי לבל ישנניחויגדע,
 עיה היות מצד זה זסיב של.א וזה, ועלולים. לעלותסכ3"מ
 בעיה נודה וסר בב"מ צלולים יס4סמנו שהוא, לכלם.ראשונה
 שיגיז "סר סג"מ, ניותם יטנע של.א לבאר, והוא לכלם,ראשונה
 בטסע. או ימצב סדר לסם שאין כדקרים ימקטר ככ"מסטנע
 לא לסכרו, עלה 4סד סל הבב"מ לצלולים כן גם כשנניסדסגה
 מציאומם יךריח לדבר צריכים שאנו 4יא בטול. שום מזהיקךה
 נודה י4ר ומנסנו סיציאות. יישרי שכלם אחר העדךם,על

 ,טסצלולים, לזולמה סמילית תסיב ל.א אשר מראשונה,בעלה
 מציאומם. הטירעתוהיא

 ישימר, סלאת, ססקדטה לסטת סקסרשים קצת חמרובבר
 לו שאין מה בקדיטת ל.א "0 4צ?ם, ייע שלא מה בי : לשונוזה
 הזמה אם והגה, מאז. עד שיטצא. 4סשי רעי יגיע, לא הנהסוף,

 מקבל י4ר דצם פיאת. לטענה נקום הוה זט4ית,תקדימה
 בהקדטת ל.א אם יגיע של.א שמה נריה, שאנחנו לטהטילות.

 שהיום טשל, ודף על תאמר יצלו ייע. הגה סוף, לו יציןטה
 סוף שיין טה כקדימת ילא הגיע ל.א ראם סגיע, בו שקנחנוסרה
 ושנודה ךקקךה. שזה 4יא העולם. בקדמות לאולריםלו,
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 אמאמר ה'אורעח
 ד ופרקכלל

 סיסמה. זמיר - יצזם טשי יךהטועית שיטקרהייישי'ת
 לו יקום אין בזמן, טשר כקדימה הזה כחלוק כשנוךהטבל,

יקדיטה
~lUK 

 יס)ה.
~CS 

DnW שסדירים מסר כי כזטן' יחד 
 לטסה עלה 4סד )ל )שיק?ה הזיעות חיב מי 4סד, כזטן?סד

 היותם באפשרות שנורה אחר צלולים, סלם יסיומםר4ישרות
 יסי.ק"מ

 ממנה, צריבין שאנו יטה ססקךטה, מלאת שהידיןאלא
 בב"ת שעלולים סיר צלילה, כלמי ראשונה עלה מציאותהוא
 כעלי-מקלית. או לסכרו, עלה 4סדימל

 מרשיעיס*ךק
 ממסלק. טעמיה שסל כאוסרת, סשסיעית, בסקךסה51קירה

 בקנין משתנה, שהיא המדברת כאש נקיא שאנחנווזה,
 זמן, יזרלת יקיז טשר ומסטךמות, טסמרחשותסטז)לות
 tl~ra רק יקיר לא 4שר והדאגה, כשטסה סנישיות,.ךסמנועות
 בהתרו, וימר סלה. מהספק כמעורר 8ל-מזריזירהגה
 "בוילר ידעת יוקשר ייראה, נשיים. י"יסיות )זהשסטנה
 סיאשיז. משילל י9"י שעירוני כטשי ןריקטו, דברייסאור
 יזה שהכינה סרושו, לפי נאמר, "ין-רושך לדעתואולם
 כפל סלאת ההקדמה סל כן אם וישה גשמיות. ומנועותיטיקיות
 גשם. הוא גשמיות במנועות שהמ"נועע סקרו וייחוד,ומומר.
 סנשטיות, )"יקיות רקךסדת סלקית' שיאת הסקךטה שטםיעיד,
 בכלל. במשתנה שיבא במה ממנה לסשתטש יובל ל.אחנה

 ספונאי כפי הוא, שיך4ה, טה לפי הטסק, שהמראלא
 סטמניעע בו לסמנוהל זייכיל שיכנר ולד; יטמנועע.שסעייונו
 ולסיית יצזם' המשמטה ר"ל י"שמנה פנסנו נאסר וכןיעצם.
 היומה שיקרה ילא.לטה ייזם, משמנה בלתי המדקרתסססש
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 עט, ה'אור אמאמר
 ה בזפרק ללכ

 04 שססאור ילא סיאת. ההקףמה אמות יבטל ל.אהיולנית,

 ייסער -7 ל.א 4ם עימי, לגויותו קישר אם לה סקורהסשנוי
 י"ברף. שצור כעזרת שנבאימה

 ססטישיסורק
 ננום ביקרה שי"נועע טה שסי מאוירת, סש"ינית, כסקףטהכסקירה

יסךרס.
 יהוה ישל.א ימצא. של.א נצבר יטקרה, שימצא שטהוזה,
 במקרה שי"נועע השם אפשר כסר ולזה, ב?ץם. לנטצאט"ס"ב
 שיקרה כמו בלצם. 4סר ממתנועע כן שי"ח"ב לטה"סיד,
 הגלגל "נוער טצד יסירם מ"נועע שהוא ה4ש,לכדור

 במקרה ט"נועעים וסלקיסם סגלני שלסי וכןהתמידית.
 שלקח יטקיה מהט"נועע מין ףהוא סע?מית. סגלגלנינועת
 סששית. בהקדמה במשלוהרב

 ישב הניבוני סי עד רזולתו. "ל-מיריזי מזה נ"עוררובסר
 ש-תנועע מה שסל בה, שירץה יקמרו, סיאת, ססקףטהלישב
 קאטר יטלו ךסלרס. ננום במקרה, מתנועע שהוא לטהיטקרה,

 מ"נועעת , והיא ס4ףם, המניע האףם שנקש טשל, דרףעל
 שכקניסה למה הנה ך?זם. מתנועעת ואינה יקירתה,ימקרה

 הגלגל יססש האטר וכן שתנוס. יה ~ס~ב בסקרה,ט"נועעת
 שמנוח. לה יקוב כהנקמה, במקרה מ"נועעת והיא לו,סינוטה

 אפלו מ"נועע בלתי ססףל, 4סר, מניע שם שק?סרף לאאם
ומקרה.
 ישניחס כי וזה, מח"ב. בלתי נטץ4הו בזה בשנשמדלוקנה

 הששרה צד על טלא קינו סנלנל, לעפש במקףהסק"נוצעות
 ממנועע הוא אשר - ערוב הקשר או יציאותי הקשר -כגלגל
 מבאר, הוא סעד, זה על ילא לה שסינוטה שיין ואסיי??ם.
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 אמאמר ה'אורפ
 1 ב/פרקכלל

 מניצה נניחה שכאשר וזה, הצד. טוה לאות לה ממנה תגיעשיא
 4שר סטקרית ס"נוצה שם הנה בצצם, נצחית תנוצהל2ל2ל
 שאפשר הנחנו ויסר לעצמית. אל תמשף 3סר לה,"יסס

 דברים ניצא אבל ]נ"א: בטול. טןה יקרה רל.א טטיד.ש""ניעע
 סיוטים[. יס"טית "מידיים לעצמים, מ"חןכיםטקריים

 סששיסורק
 פקסם ושם, שיניע ושם 4ל כי לאומרת, ס"שיעית, כסקריהכסקיךה

 סאתו. י?ת הוא 02 ושי"ניעעןניעהו

 אבן ממשיכת שיראה ממה זכרו אשר פנים השףהנה
 סכרזל שיקסה כי יעץטם. ס4סילה מבארי הברזל, -הטינייס

Arnודרל' שעור טסעי 3ס יסד לסל 4שי סט4ניטס, משכונת 
 רחוק, הוא לאד, הקסעלות קשי היותם טע24סם *לוי שהואלמה
 גשמים שיהבו לאד רחוק הוא הצד ומזה לנקלעיקרוב

 הענין יקלט של.א ועוד, ויניעוהו. סכרזל יטשכיטסטינייס
 שיעצלו המגניטס, מן סיוץ"ים המניעים סכם הגשמיםמסיית
 הגשמים שי"נועעו עריך כדחיה, והנה כדחיה. אוכלשילה
 ואם הפקניקס. אל וייאוהו סכרזל שןדחו כעת הפביותתנועות
 4ל סיכיות "נרעית סייעים שי"ניעער ץריך כן גםכישירה,
 יקןה רעיך המ4גיטס. לצד עמו וי"נוצעו ימשבוהו ואח"םסכרזל
 הינות. ומסלית זה רעל וישער. יתן מיזה?

 מאבן שיריה בטה מיבוסה שח"שיסה יריהןולזה
 4ל ידוע ריסס סט4ניטס, 4ל טיעית "נוצה שלברןלסמגניטס,
 לסאותות אם המטה, 4ל טךעית "נוצה לה שיש סמולשסע.
 ילא נשער, לא אשר בו ס49יה רעם סלקום, 4ל לו4שר

 החוש.שאמתהו

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




