
פא ה'אור אמאמר
 ז בשרקכלל

 סשסיעיסורק
 בגשם שהוא עיטר מה סל יי סאוטרת, לעשירית, כסקךטהכסקירה
 שתשה ואם כסקרים; נגשם, צטידתו שמשה 4ם סלקים: יני 4ל?סלק

 סט4עית. כצודה בו, ששםצפיית

 היו 4קקיסם, והנמשכים סמד וסבו סילא שבד שתדע,ראוי
 בגרטים ואף גשם, בכל והצורה סחמר שמציאותריסים,

 יינה יעלם, מגשמית שהצורה למה,סשמימיים'
 זול"

 ךכקות
 ,סךסקרת ולסי נסבות. זויות על טמסמסים רסקיםסיל.שה
 אינו וסךסקות החלוק, טקכל שסטמדכק לטה סטמדיקןזולת
 וסךסקות. ונחליק ןקבל נושא 4ל כן 4ם צריך - ההלוקמקבל
 לסל י"ר כל אםסשסל

~UIA 
 ההמר ועם לו, עצמיים דקרים שני

 ןקבל לא השטיטיי שסקרם לטה *ן-רויך, ראולםויצורה.
 ujAn~ כי וזה, ילל. וסריסה רבוי בו שיין יראה, במעל,סחלרק
 ונשוא טבולא סרטיה בו ןחיב שסשסל אלא במעיאות,אחד
 שקדם וכמו הסריה, ~קבל יא שתייסד לסי וססיסד. n:lccט?ד
 כן, 4ם סנילי, ס*שם לראשיי. שסילל סעשירי כירק באורולנו
 כלל הרבבה בו סשסל קיר ל.א וההפסד, סיריה "סת ישלשלא
טהטר.

 שיא וידע, לתן סי ססירס, מה רייך. 4ד דעת לסיוסגה
 בהם שסהמר ך"ל, רס*י9דים, סיים כקשטים כןנאמר

 ההוללת יסד' לסל היסדת סצודה קיא וסצורהסגשמות,
 גשמית, צורה אצלו ס*קרא רסנשמית לנשמרת. סילמותטסלר
 כן אם וישה סק:סדת. סצודה אל סהמר טסלף היליתשתחש
 ימעל. ונמצא מקום 4ל יצטרף סט:סדת, סצורה יזולתסהטר,
 המר, בל'א ישם שהוא סשטיטיי שסירם כייימים, חסדיוהנה
 אשר דבות וקבובות הקות קשיות :מרו *זה והנה בנעל.נטלא
 שקנח. לטה ססיילי4טכע
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 אמאמר ה'אורפב
 ח ב/פרקכלל

 ט?סדת צרדה יסאז ש"יז שילעז, לטוען קנה הוא, כןרקם
 במעל הנושא הוא מנשטית מצודה 1סל מה, מושם קיוםיהזה

 כצורות לוטר דאוי שיין סיה דים סק?סדת. סצודהוסטעטדת
 בהם ?בדלו יחודים שיסם למה טקרים, סיומםמשסדות
 עקומות לסם מלקסדות, שסצירית קאטר, יטלוטסטקרים,

 הנה ; סקלו וכיוצא רסמטרון, מתוספת לקילים דש"ינםט?סדים'
 צמידת ש-סרה 1סל עזטמים. ?סרים שסם לקם ייסרסטנם
ble~Anהנושא, שקיא מנשמות, שצורת לטה ל.א. - בו בקמומו 
 היא איתו סטשלטת סצורה ןעטידת ימעל. נטצאת לעולםהיא
בו.

 סיטיניסידק
 הוא הנה יושם, מתפשט נטלא מח שיי האוסףת סי"ב, כסקדטהכיקידה

 כעל-מילית. a~ic לחיותכעל-תולית,

 שקדם. יטה בטולה המע"ר כסר זסףה, אשר שמסקהראמר,
 ואמר נניחהו, 1סל צדין. התסער ל.א כב"מ altiA שקטיעותוזה,
 לקידם שנישר ממדיקות לחיוב נודה של.א רזה, בטל.שהוא
 שלבל למה זמן. יזולת ממנוצה מלמגב שיא תה,כמקש.
 סוטן שייי כן נם ימסיב ולא סטנו. סטלט יין שדשי זמןמנוצה
 יאה הכח 4ל סים שיחס לטה ומבעל-מדלית, סככ"מללמ
 שהבע"ת ולה, השבע. "זל מידוע משרשי זטן על לעודףכזטן
 בו יצטרף רסכעל-מקלית סשרשי' טמזטן חוץ זטן יזרלת?ניע
 לא משרשי, כזטל ?ניעה כעל-מילית טניע הרנת דלו טה.לזטן
 *דול. בממנועע היניקם כחליף ימצא שייר למה יטול.יקרה

 משרשי' טסזטל חוץ כמנצתו זטן יצטרף כעל-תגליתשמכניע
 בו שנמכטל מף?ף זהר לסד.' משרשי בזמן ?ניעהוומבכ"מ
סמויות.
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פג ה'אור אמאמר
 ט ב/פרקבלל

 שיובן יקיף כמופת, שלשרידה שת"עורה, צריףואולם,
 כשמי יימר ולר שסיכ"מ מבאר, שהוא וזה, יחזק.יסן"מ
 סמופת "14ב ישנידה ולזה, 4זטן. ו4ם בהזק, 4םבחינות.
 אפשר שכקר וזה, בזמן. בבב"ת י"סיב לא הנה יהזק,ייכ"מ
 כצלת-תכלית "נוצה שקיע הבעל-תכלית, בגשם אשרכיח
 פאלו וסלאות. הןגיצה סכת לו יק~ה ישלא יכ"מ, זמןבהזק,
 שכן וכל בדקיה: ולא כמשיכה שקינה הכבוסית, כינויהתאמר
 ולא עיליות, בעל שאיננו מהם, לסכם שכבר הלמימיי,כקרם
 והעולם". "השמים בסקר שקא כמו רמזקסה, סיללה לויקרה
 טבעית שהיא הסבוכית, כצנורה שיימר אפשר שיקרועוד,
 והוא ליסודות, טבעית הןשדה ס"נוצה באשר סשמימיילקרם
מבאר.

 התשיעיספרק
 סש13י, ממיגי דקר שדהןה יישר ש4י כאומרת, סו"ג, כסקדסהכסקירה

 ממנה. והסבובית לכד, ססעמק "נועת ילאמידבק,

 דמויים DnW יראה בזה, יריסטו טענות ודקדקו כישיוחנה
 היה ואם הלצל, אל יתנועע כקשר שהשחור וזה, ופיזיות.לכד
 דישמחר שימלכן ~חיב לא קנה ישתחר, אבל בלבן, ינוםשל.א
 יצדק - ראשונה שיתלבן ימה שהוא, בחינות. בשתי אלאיסד,
 צליו יצדק - השקרות אל אח"כ שי"נועע ובמה שיילבן,הליד

 בטול. מזה יקרה ול.אשישמחר.
 שתי בין מנוחה י"סיב שי.א סןשרה, בתנועה שכןוכל
 צליה לעמד ו4"4 סדיקת, שתסוה קישר 4)לס"נועות,
 קל מתנועע נדמה שאם ןחיר, אבל אריקטו. שאמר ימומיחוש,
 בתבלית צליו נופל וסר הטילה, אל מ"נועע מקלות,ימךלית
 שתי בין סכה ואם המיה. 4ל ש-כיעהו צליו ספק שייןסגדל,
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 אמאמר ה'אורפד
 יא י, תפרק3לל

 תכלית עם נח, ההר שיצמד י"סיב טנוחה, מסמכיותסלננרונוו:
ידלו.

 הצנועות מהיות י"סיב שלא סטצ4יי' - שדטהיסחייב
 הוא משר בעמה מבאר וזה במעל. עמה שם שיטצאט"סלפות
 קודמת הןיה מקלית או סטיה, רס"סלת ההפסדמילית
 יפעל. עמה ייצא שי.א טק:ב שהיא מת4סרת' הוזהרס"סלת
 רשעתה החיך, ל"נועת נמשכת הקמה תנועת והנה ל.א?רעיך
 מקלית הראשון קאיך ראם ימעל, ניצא 4י34ו ס4יסיותשייו
 לאד. קב"ר רזה לט"4סרת. הופסלה ראשני קודטת'ס21ה

 לעשיריסורק
 קודמת יומר ססצ"שה שנינועת באוצרת, הי"ד, נפקדיהבסקירה

 ססשמ3ות, לפן ?קףם ושיסד סש2ה כי יטבע. טסם ולראשונהשבצנועות
 חזירון דלא צמיחה ואין המשמה. אל כנשסה קרינת לה ?קדםדססשמ3ות

 ויתיסד. סשה לה שוקדם לאאם
 הלאת. ססקדטה ת"4טת מנקשית סיבה דרך עלה3ה
 כאשר דבר, מל.א סשה אם הקן2ה, שיסלת דרך עללסל

 סתנועית. לשיי קודדת ~nllcc י"4טת סגהי"ן4ר,
 בצלי שסיר לטה לסטיק. קודמות רסקיך סנטהרש"נרעית
 לטיך. קודם בשלוח והבמה שהתנועעו, קדם ובמרתאיבות

 עזי ספסרסורק
 ודבק לפנויה נטשך סקרה - סזטן סי לאומרת, סט"ו, כסקריהכסקירה
 בזמן, 4ם כי "נוצה תיצא לא ס4סר. מילתי משניסם יסד ?מצא לאעמה,
 תינו - "נוקה לו תמצא שלא טה י9ל ס"נוצה. עם אם י זמן ישנל%א

 סזטן. nocנוטל

 הארבע ההקדמות נטלא סזטן, ינדר נדקדק שכישיראמר:
 לראשון, 91לל לני ששים 9מו סזאת' 1סק?טהסנסללית
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פה ה'אור אמאמר
 יא ב/פרקכלל

 במנוחה יאמץ שכבר בעצמו, מבאר שהוא למה סי3יזבות.

 זטל *ח כטשי ו"קט*ה", גדול, זמן מה דכר נח כפשי"4דילה"'
 מציאות טייל, יטניסה לשער שסיטן מבאר הנה -מועט

 שעור יציורנו המנוחה שנשער 25ה ואם בפעל.סטנו?ה
 במעל סינורה מציאות ערך שאין יתאמת הנה מה,סטתנועע
 תטסלף יסר בתנורה ציורנו בזולת שהינויה שכן ו9לכזטן.
 ל.א למה ואדע, יתן מי הנה טן, זה ס2ה וכאשר וטעט. ברבבפעל
 כזמן, ק*כוז סידר ולזה, סטנו?ה. ציירנו בזולת סה הזמןישער
 שתי שבין הינותה או שינועה קמדבקרת שעור שהוא:יראה
 סי שעיי. הוא לזטן עלטי היותר שהסוג יראה, ויסרעתות.
 הניחנו היה מסטמסלק, וסטקטר סטמדכק, טחכטהלגויותו
 בתנועה שער ואמנם וראשון. עצמי בלתי סוג מספר,אותו

 ידמה רלזה סזטן. הוא ק"דסקימם כשערר שציירנו למהומנוחה,
 בנפש. הזמן מציאותסיות

 והיא סיאשוטה, ססקדטה סגה כן, זה 25הרכטשר
 היא - ?צם שאיזנו בה בשרצינו סקרה, סזטן היותהאומרת,
 היא - לנפש חוץ נמצא מקרה סיותו סה רצינו ו4םטטיטית;
 היא והנינוחה יתנו?ה, ימו במנוחה נמלה שהוא למהכוזבת.
 הלטן שיהלה יטסיב ולזה להעדר. מציאות ואין סטנו?ה,יעדר
 "קטלה". או "גדולה" 4סת י9לשייסר אסי במנוחה, ואם במנשה אם סתדבקות, שעור יציירנרנטלה

 לענולה, דבק הזחן סיות האומרת, וקיא סלטיה,ואולם
 כן. גם כוזבת - 45חר בלתי מהם האלד ימצא של.אבאפל
 בציור או בקנוסה, סטש?ר והוא לנוחה, בזולת זמן ייצאשיסר

 בפעל. תמצא שלא ה2ה ואםסינוטה,
 עם אלא זמן ?שבל שלא האוירת, והיא ס?לישית,ואולם

 לטה 3י שנאמר, ילא הצד. מזה כוזבת בן גם -תנוחה
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 אמאמר היאורפו
 יב תפרקכלל

 - כקנוסה סזטן כשנשער סמנוצה, .הקדר היאשסמנוחה
 תנוצה עם בשיהןה ילא זמן ישכל של.א מסל ; סינוטהנשכיל
 לא;קנה-

 בו ממצא של.א שטה מאוירת, והיא סדסיעית,ואולם
 בלתי סיג וים הנךדלים, קנה הןטן. מסת נוטל אינותנוצה

 שלמסיו יירטת כקיר סזטן, מסת נסלר יסרטמנועעימו
 ק?יאות סזטן טקסים שטיל לטה לסם. קדם סנהישסזטן
 ולזה סמנוסה. או ס"נוצה, שעור ציור אלא בפעל,שמנוצה
 אמרו: רהוא כפשוטו. סימון דיי 3ר ןהודה דיי טסטריירטת
 בפרוש לד"ק יץ9רף ל.א ונם לכל". קדם זמנים סרי שהנה"כלטד
 ברא", "4יאשית "סרי: והוא שבתורה, שראשון כיתובהרב

 הנה ידאו שים כסל,ימותר, יקנה שיסר כסמסלה. עגננישיקנה
 שיקןה בעצן סנה עירייה שתחר ולוטר לו. רססה היקלההנה

 ישיים סנה, מהדעת לרב לו סלילה - בלבד רסקהחיסלה
 יחדש הקדמות, על אריסטו דאיות בבטול סדברר והרחיביטריף
 שצור. בגזרת שיבא ימו סקיוש, כמונת לשטת מקליקותטענות

 צעור סורגיםסלרק
 טתז, בו ץזכל לא גוף שפינו טה יל יי לאוסרת, סי"י, יסקדטהכסקירה
 שלהם מסקרים סחטנות סכם קלחות "ישי ן?מנו וגוף, לס יקית "םאלא
 לא יגוף, לח ול'א גוף ריסם הנבדלים, סעפים זה, וכצבור פשאיסם.או

 וצלולים. עלות יקיומם ילא דלל, מנןן 4סםץשכל

 למה בוזית. בן ןם סיאת שהסקדטה יראה, פברהנה
 לסייס' מסנן 4הם ץזכל יסר סטית, 6סר סישיייתשסנפשות

 6סר הנשיי שיהןה "ם והוא, מחלשה. העננן ימלט של.אוזה,
 י4מ?עות לאדם סיקסה השכל או ששילי, ס*סש ??םסטות
 אחת סל "ץסד י4ר ס*סש, ??ם הוא וסם ולחותיו.חושיו
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פז ה'אור אמאמר
 יד יג, בנפרקכלל

 י"ברף. 3שם מדבקות או מהמשילות שהשעה יטהמס4סשות
 ולזה האחרת. שהשיקה יטה יתחלף וסר קטמת שהשעהומה
 מקרים אחד שלסל למה סעצם, "ישי יינו כישר ימנו,יבר

 מנקנה, משסל הוא מנשיר ואם יסד. סטהות ציית עםויסדוהי'
 "תחלפנה בבר קטמת לססש מנקנות שהמשילות מעטר,הוא
 וצלילים. עלות שיחיו טללתי ייני לסר ולזה לטסית.לשש
 מפועל משסל עם שתדבק מסשה הוא שסגשטרולוטר

 לסר מזה מדעת נמנע, )סם הט724 יק2ה ולזה עמו,רת"טהד
 מהיותו להב לו וחלילה נפסד, דעת שהוא שיבא יטהי")"ר
 שעצנים ליקרו סרב שכין שיראה אלא שדעת. זהבעל

 שעבר. במה יגוף לחות ריו ול.א גדילים, לעולם שסיושנבדלים,

 עשר סקךל'טוהמערק
 ענינים עשני קרסב הוא a~ai1 שסל מאומרת, הב"ב, כמקדמהבסקירה
 יצומתו. סקרו מם טשי אותו, ממצמידים עדנים שגי וסםיסירמ,

 רושך )ן דעת ולסי מרה. טיילי ז' יסרק חקרנות זאתהגה
 יצועה, מ"4י טרסב כלתי *שם ימצא וקר ןט)ל טל?ח'"יננו
 כמקדודה יי שבו מה שם דכרנו וך)ר משמימיי. ה*?םוהוא
סיאת.

 עייר שקריעהסירק
 יעזמותו ולו ילס, שהוא מה שסי סאוס?ת, מכ"ג, כסקדסהכסקילה

 ישעל. ייצא שיא טה ועת נישי יסר טה,נישרית
 אפשר כבר הגה סן נם משניעי כטרק שם מסנטר לפיהנה,
 סי ביעל, ייצא של.א יעינו יתכן רל.א צולה. לקיליישררת לעימי לו טשר ק2סדת, צורה יזילת יפעל *שםשיטצא
 בהקדמות מלאת מסמקה "פל ייסר טטיד' בו נשיימנשמות
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 אמאמר ה'אורפח
 סו ב,פרקבלל

 ס14רת סשלישי סט4טר מה נסקר הכ"ו, ואולם והכ"ה.סכ"ד
 ישקרומה. יסק שם שפיו קסמיסצור,

 עיר ססטשהסירק
 ואחדותו, סטם, יציאות ליסר סרב, שידרו לראשון במופתניקזה
 בטול מצד האחד, קדדים. טשני ויה ונסקר בו. מם ולא 4שם לאוהיותו

 4טמ"ות, ססק?מות אחו לו וסיני, סמופת. אמות אל היריבותססק?מות
 הדב. שאמר ימו חותף מופת סמופת ס:ה04

 אחד במויתים נעין כאשר יקיית, ייספי סיאשיוקטנם
 ?ריך שהוא נמצא בו, כשבעין הראשון הזה סמופת יםלאחד,
 אל ?ריף שהוא ררה, בטולן. אפשרות ק"ס4ר הקדמותאל

 שישה סטניע כדשם לישי סנה לא' רקם סיאשונה'ססקדטה
 הנה לא, ואם השנית, 4ל צריך ]רהוא ככ"מ. סן נם ולחויי"ש
 צריף רהוא תכלית. לבלתי רןה 4קר *שם :ניעהו שהישםיישר
 בב"ת[. שיחיו סיניעים אפשר סרה ל.א, שאם השלישית,אל

 יס סטניע שיהה יפשר הרה סן, לא שאם הי"א, אל צריףוהוא
DltiAaהי"ב, 4ל סן גם צריך והוא השבל. ט*סש ט"סלק, כלתי 
 צריף רהוא יכ"מ. לחו שוחרה סטניע בישם לישר הרה לא,ר4ם
 אל צריך והוא בנידלים. לישי הטניע הרה ל.א, שאם הי"ו,אל

 בגשם מתסשט לח שישה במניע אפשר היה לא, שאםעב"ז,
 טמטשט כלתי בו שמחוד: אפשר וס:ה נעל-תכלית, לחווהיה

 בטול ששדם במה שהיסיר ולפי כצל-תבלית. 3חוושיחרה
 ס"שובות ושיו המופת, בטול ס"ן4ר ההקדמות, אלו כלצמות
 שצד והוא אמומן. בטול שי"44ר ססקדמות מטקסיעליי

הראשון.
 שסמופת אמר, עממיות. ססקדמות הנחו לר סשני,וימנם

 ט"טשט מם סטניע שיחיה אפשר שבסר האחד, פנים. משנילטל
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פט ה'אור אמאפר
 סו ב/פרקכלל

 נטלא פס שסל שאוררת מי"ב, ממקדמה שנודה ס2ה רקםי4שמ,
 בעל- מלשם לציות כעל-תללית' הרא קנה יאשםטמ5שט
 בלס אפשר שיסר רזה, יאזק. כעל-תכלית שיוכל צריףמ9לית/
 מילית בצלמ מנוצה טמנועע שקיע סבעל-מ9לית' כגשם4שר
 והלאות, מןגיצה סבות לממנועע -ס2ה יכ"מ,-יטלא זטןבהזק,

 שתהרה יפשק שפרר רעוד, סשטיטיים. כפרטים שסמס"רימו
 ס~שרה ס~סודות, כמנועת לסם, ט9עית סטבוכיתמנוקמם
 מיקומם, חוץ בהיותם סטיעית שמניצים יאמת ר4םסטיעית.
 שסחלוף שיאסר, לארטר ס2ה כקקוטם, טלעית לסםרסינוסה
 להם, טךעית במקוטם סינוורה שהךסודות, הוא,ביניהם

 הצד קהו לסם. פיעית במקוסם ממנוצה סשטימיים,וס4דטים
 נידל. סיותי בו התביר של.א וזה, מיטול. בו שהמק"יסראשץ
 סייתו בי המסיר שיא אטר, שדל, סיותו שישנידהוהשני,
 יא גיף שייני טה שסל סי"י, ססקדטה שישמדה רזה,אחד,
 שים מביר, הוא וצאלים, עלות כסיימם ילא טסן בוך4סל
 לצליל עלה שהוא קאטר, יטלו מתסלסים' שסים לסםפיו

 סןססים חלוף ש"צד יסק, יין "סר, לצליל עלה וס45סר4סד,
 יהןה שלא ס"ה במופת המביר לא ולזה, מנין. בסם~שכל
 עם שכן, וכל, אקר. לגלגל עלה וליסר 4סד, לנלנל עלהליסד
 אחרים, עולטים יישיית ששרם ימה טדסרינישנמסיר
 וזהי לזולתו. עלה ושטסי 4סד' לעילם עלה שסיסדשיאסר,
 בו התן"ר שלא וזה, כמופת. כטול בו שממן"י השנימצד
 4סד.שייתו
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 אמאמר ה'אורצ
 טז בנפרקכלל

 עשי סששהסטרק
 כן נם בו דנקקר דרושים. השלשה *אלו סרב שסדי פשטי כמופתכסקירה

 לדדים.סיגי

 בהקדטה בו שנשתלש נמצא השני כמוסת הנה האחד,4ם
 דברים, משני מרכב דבר כשנטלא שאנחנו האומרת,סקיא
 רסנה לכדי. היסר מציאות כן גם י"סיב לכדו, סבסדייט?א
 משב קציאותם סנה שסלו בהיאמר, סיאת, הסקדטה4טת
 נמצא הנה לא הטבעית, ושצורה כהמר יחד, אלא ימצאושלא
 שעשאו שהחיוב אמר, ותחלה ינים. ישום סטחר ילטיסיסד

 לבדו, האחד קזיאות ]הלנעות[ וחיב של.א וזה,סקץ4מי.
 האקר. עם ילא יפשרי מיננו שטציאותו ר"ל, מסם,ייסד הוא שמחיב מה אסל יסד. ילא ימצאו של.א מחיבשיזיאו"ם

 חיוב סיסד טטציאות יתחיב לא אמתי, מחייב היה שיםיעוד,
 החצב שאין ילא טייאותו. אפשרות עלא האחר,מציאות
 סשלמות מסלך 5לך שפשר רזה, פטרית. ססקדטה דלאטפתי
 לו הוא אשר הדקר בהיצא 4לא יט?א שיא עיני, זהליסר,
 על הצוטס, עם סחי האמר, יטלו זולתו. ייצא והמסרשלמות,
 נרלא לכדו צוטם ונקיא צומח, חי נקפא קנחנו סי טשל,דרף
 כוזבת, בעצמה שההקדטה הוא עביר רלוה לבדה. חינטלא

 קטל. כן אםרסמופת

 יתסדב לא הנה וזמתית, שהסקדסה בשמדה השני,ר4ם
 נמלא שאנחנו ןזה, בסקרה. מתנועע בלתי מניע מזיאותמט13
 *סקרה. ילא מניע בלתי מ"נועע ונמלא יחד, ומ"נועעמניע
 סושם ושקרי המניע הלס במקרה יניע ס4סרון שסט"נועערזה,

 יטקרה. ילא י"נועע ל'א מניע שניצא ןחיב ולזה בו.סדכקים
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צא ה'אור אמאמר
 יז בערקכלל

 ומתנועע בעצם, מניע שהוא י4שמ, לס שישה 4סשרלזה
 נבדל. היותו סגה במופת גתן"ר ל.א ולזהבמקרה.

 עזר סייעהסטיק
 כן גם בו ונחקר סדרושים. בטלי סרב סדר טשי הילישי במופתכלקידה

 כדדים.בשכי

 בו שנשמטש נמצא סזה כמיסת כשיעיז קגה סיבסד,אם
 עלה לבקש אפשר ס:ה לא, שאם השלישית, בהקדירההרב

 מציאותה. 4פשררר2 בסרנו וכסר מילית. לסלתי רוהלעלטה,
 אפשרי היה לא, שאם הב"ו, ההקדטה אל זריך הואוכן

 בגזרת שיבא במה שקרוסה יתבקר וכבר לעתיד.סיעיאות
 האחד. הצד והואמצור.

 בלתי שסמורת אטר, אמתית, ממקדיה ישנניס סיני,ואם
 אמתי, אינו בחלקה שיושאו שהחמרב וזה, כדרייבים. סטטתנותן
 בסל אישר ושה ניידות הרות ללז סנס?אות היו שטםלטה
 בבא ילא יחד, בלן שייקדו יתסיב ל.א הנה מסבסד, טסןיסד
 נשה של.א יקשיב טינתי, החיוב ס:ה ואם זה. סור אחרזה

 ושה אפשרי, תיפסד 4סד ילל ייללי, סקרם שיגיזנקפאים.
 היית הנמצאות כל שיהיו אפשר יסר ולזה, כלן. שייסדומשב
 כמקרמות ישננים טף הצד, מזה יטל בן אם יממוסתניידות,
 טמ"4ות. והב"ו, מג' ר"ל לסם,שנש"טש
 האחד נקיא נניס שס4שי יזה, לסרים. מפנים קך4הוכבר

 *נים, קשים קשב שישה יסמ4ב ל.א חנה ניסד, ולא דווהכלתי
 ישבודה ולזה, עצמה. ייחינת הטייאות מהבת ששתוטמר

 שסיתו למה עקמו, בבמינת סיציאות טס?ב יענושסמרבב
 ואי סיעיאות, מחוב מזה שסמיכב טסי ותדע, ?"ו "ילסרסרה,
 נענע סן אם וההעדר מרעב, :סור ול.א 9ר ולא מליסד, בוקישר
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 אמאמר ה'אורצב
 יט יה, במרקכלל

 י"ן4ר לא סצד טזה רקנה לראשון. הטניע יחץה ל.א למהבו,
 שדמה. ימו יססרס, טרסב ס*שם להיות 4שמ, כל"יזנייתו

 עשר סימונהסירק
 כן גם בו ונסקר סררושים. יחלי סיב סיד 4שי סרסיעי כמופתכסקירה

 לדדים.טעני

 הרב בו שנשתמש נטלא הזה כמוסת יש4עדן הראשין,4ם
 סשלישית,כסקדטה

~KIZi 
 וזה מוציא, לח למוציא היה לא,

 כן, ל.א שסם סי"ו, המקדחה 4ל צריך הוא רכן מסלית.למלתי

 סב"ג, ססקדטה 4ל ?ריף הוא דכ7 4סד' שיהץה ההכרס הזהל.א

 בו יהץה של.א במעל מוציא נמצא 4ל שסיע י"ס4ב לא,ש"מ
 במעל ימו?יא אפשר ל.א, שעם סכ"ד, ססקדטה יעםיישרית.
 והוא כטולן. אפשרות ששים יטה ס"סיר ולסר DIUA.שיחץה
 י , י -- האחד.הצד

 י"באר לא הנה לטסית, ססקיטה ישנניס השני,ואם
 ליסד, עלה ייסד יניית י"סלפר, שייר רזה, יסד.היותו
 היה שנים היו שאם שצשאו, סחיוב יקז לשני, עלהרס4סר
 נקנע, שסהיסד "סר המנעו, קוויאר ל'א קריב, יסירסס4סד
 קידחת. עלה טכל"י כן טהיות נסיי גיא 9י יארשהיא

 עזר סמיעהסירק
 משגי כן נם בו דנסקר סדרישים. 44לו סרב שייט ססטישי כמופתכסקירה

צדדים.

 בשקדיה בו הרב שנשתמש נטלא בו ישנעיז האחד,אם
 ושילק טקנץ, לקקכץ שיחץה קישר חיה ל.א, דיםכשלישית,
 היותו עם ל.א, שים סט"י, לשקיטה ?ריך רסן מסלית.לכלתי
 צריך הוא רכן נעדר' שיהץה טסמב חיה לא סזמן, תסתנוסל
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as ה'אור אמאמר
 כ אפרקכלל

 טמונת שלפן שם, נזכר ל.א וסם סב"ו, כסקדטהלהשמטש
 רלא מניעה, ילתי ליריקה קדם סעלה שסיתה סנה, כןסחדוש
 וזה הנפילה. מבקר הוא סןה המופת ולזה, שזכר. ססטוליםיקרו
 הראשון.בצד

 הנה אמתיות, ססקימות סיות כשנודה השני,ואולם
 היות שבשנועה "קלה, מסנים. סטטת' נומן אינו סזההמופת
 בחלק סאסד שמתעטק נמנע ושהוא אלד, פאיש סרהסנמזא
 שבל אקשר שבקר המסעו, נסביר של.א עם כשני, רסטסרמיסד
 ימנע לא הגה סן, ישגנים מקנם לשני. שצריך מה יודעיסד

 רסטסר 93ללו' 4סד יעיש שהוא 4סד, יעולם ימעסקשמיסד
 שבבר מתס?ב,. ילקי ~njyy ססלקה שטכע ועוד, אחר.בעולם
 בקלות ייבאר סן דבר. ייעל י.א וששני ייעלו שסיסדנשיר
 ישייר מקכזי המרקב לקציאות ימס4ב של.א ששדם,ימה
 נסיי. ול.א 9י שלא הטזיאות חיוב יקריבלישי

 סעוריםמערק
 סמטמינים קסל דלנו, סקדמית, לסטמיגי סקשמף סששי, כמופתכסקירה
 לדדים. משגי כן גם בו ונסקר הדרושים. בטלו הדב סדר טשיכקדוש,

 לראשונה, כמקדמה הרב בו נשממש הזה ממוסתריגה
 בב"מ. "נועה מניע גשם, ששיה ימניע, יפשר סנה ל.א,שתם
 אפשר הךה לא, שסם סשמיגית, הסקדסה אל זריך הוארסן

 אל זריך וכן נעדר. שיהמה ממשב סנה רלא ירשם, בסשיחךה
 כעל- סמניע ס*זם היות עם 4סשר הךה 9בר לא, ואםסי"ב,
 רהוא אמומן. בטול התביר רכבר בכ"מ. מנועה שמניעמילית,
 האחד.הצד

 מ"סיב, איננו קגה וזמתיות, היותן ישנודה סשני,ואולם
 ~ניע של.א אלא בעל-תבלית, סרם מחיות לנו, ששדםבמו
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 אתאמר ה'אורצד
 א ג/פרקכלל

 כצלת- מפעה שיניע יישי' יסר 4סל לחוק. בכ"מתנוצה
 ויגיעה. לאות טקכל תשם ישה ישלא ככ"מ, זטן בשק,מילית
 ימו לו טבעית סיבובית המנועה שתהוה שסם שכן,וסל

 רניסד, הגה ליה ש"מ מסמיקה, ימם4ב שי.א רעוד,שזברנר.
 ולזה המין. לאישי לעננן יסטשבות, וניסד הוה שיקוהקישר שיקי וזה, לטק?יא. שכיסדך בדרך הפסד 4סי טקסיהשיתה
 שחןבו. מה יתסןבלא

 קצורנו. לפי סרב מופתי על להשיב שראינו טה ילל?הו
 ססקדמות כמ59ר האחד בצד התשובות שמספר קטאר,רהוא
 השני, בצד משר כמשובות טלכד סרב. בו שנשממששזכרנו
 ט"ב שיורה מסה זה והנה ססקדמות. אומן "מותישנירה
 עמה עד השג ל"א סדרושים, יוכלר סיטת והעמןסיבוכה.
 הזנקקות אלו לסל המאיר רקנה בשלמות. ססילוסופיםטיסת
 וסלסלה סיני. עזה בילל שכונו מה והוא לבד. התורההוא
 ומקלה. ברכה בל על יקרוטם לכיו,ליל

 השלישיהכלל
 ולסי בסם. עמידמנו ובאין סתורה, שתגזרהו טה כפי לשרשים אלויכאור

 הכלל חלקנו שנאסר, ימה שתום יחד בכל דססקייות שלשה,שבשרשים
 פרקים. לששההזה

 שראשוןסירק
 ותברך. חשם מציאות יהוא לראשון, סשרשיבאור

 הסקדסה בבאור סלה במאסר לנו קדם בבר היות עםהנה
 "י ענה סד;. עטידמנר יאסז סעיוז ולקחנו הקצור, ?ד עלסלאת
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צה ה'אור אמאמר
 א ג,פרקכלל

 מה מסתוללת יזה כי קטת. הדבור בו שנרחיב מבלתייפשר
 סטע?נים. בין טסל.קת בו שנטל למה יצלם,שיא

 ובאור ה4בולי6, יסאור עניה יתיסר שהןזדה לפיואמר,
 ידוע, קיאת כלזרה סיחס וציה האסר; 4ל האיד הקבוליחס
 נחיב כיר נטלא", "סאלומ יאטרנו: כי מחיוב, יחסשהוא

 מקבולים כאור סיאת, הגזרה יבאור כן "ם נשאר ; לוסיזיאות
 צליו מעסם דבר הוא האלוס, יהוא בה, סנישא *ביל 4סללסד.
 מסקלם, מילית פעלם שהיא סתורה, 'מיתובי סע4'זטכצלי
 החוקרים חתרו וכסר נמנע. לזולתו מהותו שסצנתבאפן

 ישר בפרק מסמורה, יח"א סרב בו העיר סזה, מיפתלמצטיד
 סטם שטנע יטר, יזה 4סד. דיר רסטזסל השכל היות בובאר
 : יח( לג, )שמות באקרו ממנו שבקש יטה ממשה, הסללהיאת

 מציאות שמידיעהו n~soc, שסנטה כבורף", את נא"סך4ני
 לידין ניבאר לא איף לב"ר, שצריף אלא ולקטתו.עימותו
 nfC. בהטנעות מסט"סלספים, לאחד שנתעיר טהסיסי"ים,

 במו הנביאים, סל על 4ה שיעלה המליונה הטדר4העם
 שטלרית מסייטה לסיטה ?ריך שסיה מתיה, ציירשסעיה
 בספרו. בזה סרב שהטריף וכמו יצלם, של.א מה גדולשעור
 סיו טרשה סטלה שהיקשות זה, להתר שיאמר צריךךמגה

 סיבוכה, כמראה לנכיא שקיע רחיק וסיננו כגבויה,ימראות
 ואין במופת. קדם לו שהיסיר מה ומשיב, שואל ןנותן,בנושא
 טה טסך והוא יחידה. קלת משה טקשתטש זה, לפיחילט

 מיתובים מפשטי שיריה ומה הלקרשים, ?ליושהקסימו
 אל ה' "ודיר יא( לג, )שמות בו" אדיר סה 4ל "פה ח( יב,)במדבר
 זולים. ורבים רעהו", אל "יש ?דסר כאשר קנים 4ל סניםמשה
 ול.א הצור. י*זרת שיבא ימה תשמינו טרוש, לנר שישילא
 ?2חס ולא מניתוב יקשיל רלא לעולם. סטהות עשנת משהכקש
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 אמאמר ה'אורצו
 א ג/פרקכלל

 בחידות, או כלשלים סכששה סכלות סלילה, ס4כייים,לשדון
 המהרת. סיגת קטיעות לעיון לט"חילים וטסך9ם *לוילחיות
 בלשון ס4רכות מטבע הגדולה ב94ת אישי שמקנו יךיה,ולזה
 נצלם ומהותו ומסרסם, נגלה מציאותו בי וזה, וניטר.נמצא
 הנושא ביבול ה3ה מאד, מבאר זה ולהיות ההצלם.מסלית
 זולת עטה, דיר בו יכון לא הילוח, שהוא הלאת,כסקדטה
 יכאור טקייק זה שגה הנמצאות. לכלל סעלה : ייקרנוסקקין
 סלה.שזבול

 האלוץ אמרנו שהוא סלאת, כסקדטה הבשוא בגבולואולם
 צריך ארי9טו, ספרי מסךשי בין בו מחל.קת שנעל למהנמצא.
 והתקלה עמוד ןסיותו הזה, השרש לישר שדבור, בושנרחיב
 שנישף וסרב סיד, וסבו סינא בן בי רהוא, ליל.ע?טית
 לו. קרה מקרה רשהוא הטהות, זולת שסי?יאות יראו'"סריסם,
 זולתו, ד4ר איננו שסט?יאות יראו, שעסיינים יקזזו רישייסד
 שצריך טה סקסרשים, טפלו דעת לדעת שיסטה ?ריךולזה
 הלאת. בהקדטה סןה טסובולשייכן

 שי?יאותו שחסר 9סק, אין רושד, בן דעת לפירסנה
ומהותי

 זולתו, למהות מחלוף, מסלית ממסלף ומהותו אחד,
 זולתו. לקריאות יחליף מילית מתסלף כן אם מציאותוהנה
 שימיגי לטה, סטפוק. טסיך יטיז רלא 45מור, השםישתזף זולתי רעל יסתרך ס4לי5 על יימר שס"3מצא" טף4ב' הוארלזה
 אבל ואחור. יקדייה הוא וסחלרף מה, התיתמותיספיק
 בן אם מאב זולתו, טהות עם כסייסות לו "ין יתברךטהותו
 ובל אמור. סים ישתוף זולתו ןעל צליו ס"נטזא" שםשיקטר
 סנק?אות, לבל מקרה שסיייאות אראה, סרב, דעת לסישסו
 ישתוף יתסרך יילוה על ?4טר ס"נט?א" ששם מחיבשהוא
 מבאר, שהוא שלמה רזה, סטפוק. טטיגי יטין רלא הגמור,סים

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



צו ה'אור אמאמר
 א ג,פרקכלל

 אינו לו שהיציאות מהב הוא מקרה, לו ן52ס לא ייקלףשהטל
 מסלית מציאותו שימ5יף קח2ב הוא רלה הטהות.זולת

 כן אם קמ)~ר זולתו. טטהות ועימותו טהותו יקמ5לף5חליף1
 הגמור סים ישתזף ימ)דך בו יאמר שה"3קזא" ולם' דעתלפי
 ציות שעם לפי בפרוש, ידב סמב רכן 35ק?אות. שירעם

 סוק?אות, שיר על כנופל KYna~C" בשם 5טסרשיםימ5לפר
 ימ)דך ספליט על 5)4טר ה"נק?א" על טיכימים 5םהנה

 טע?מו. יוצא דקרשכיסני
 oc::~v 5שם זה הוראת תמל ימה וישער, ימן סירהנה,

 שם ריורה נט?א"' "ס4לי5 ייטרנר: סי ו2ה' ימ)יר' האליסאל
 כאמרנו: הוא סנה טע?מו, יוצא שסינו דקר עלס"3ט?א"

 35טזאות ישיר ששסק זה יפל וסקר קיליי". הוא"ס4לי5
 דקר 4יסנר שהמציאות שיראו אסךיו, ו5נקשכים רוקד יזלקעת
 כלגז אי: נט?א"' "סידם )סטרנו: כי ר2ה, הטהות.זרלת

 או: ידם", - "האדם כאמרנו: דבריו לפי הוא ק3הנטלא",

 יסלמו ל.א ה3ה ודר, סלק שהוא )2ה יאמר ר4ם למז". -"מלגז
 ידיר סי בו: ירכן יקר "74ם"' )קטיני: כי וזה,ט5סיפל.
 נקיא". נזדכר "55י סיטרנר: "74ם"' קטיני: יחזה רלזהניצא.
 בשיר ש5מציאומ לאוטר, ליעת מעטי, מינו ספק, יפלוכן

 ש4ם רזה, לי. קדה סקרה רשהוא 5טהות, זולתסנדקאות
 ליציאות ושיהה בנושא, נמלא שדהה זמ5דב טקךה,סי?יאות
 בנושא, נטלא ימסיב טקרה, 5שך המציאות ואםמציאות,

 לכלכי רכן 54ר. מציאות לו ושיהרה נושא, 4ל כן גםרד?ערך
 למה להמר. יצורה כדמות מיציאות שישה ועוד,מסלית.
 4ם ויתחיב סטקךה. לזולת  נעיר ישה רבדיהם, לפישס13שא,

 שיהיה לץצם, ומקירם סט?יאות נומן סןה לתקרה ליה שיםכן
 סץ?ם ישם ראשון סצוךה כחיות ממנושא, סץ?ם ישםראשון
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 אמאמר ה'אורצח
 ב ג/פרקבלל

 מקרה, לנח ין9ר ט"סשטע". בראשון שנתבאר וכמוטסחמר.

 מקרה סי?יאות שיין מזה, שימס4ב ריסי ימכן. ל.א חלוףזה
 המהות שאייו שקידם, הטסק מן מחיב סנה וכסרלנט?א,
 ר4דע. יתן מי כן? 04 סי?יאות הוא טה ה3היעצמו,
 הוא לטהות, מקרה יהיה בשל'א שסכטול יראה, כבררסנה

 ל4. עצמי או המהות, ??ם שיק?ה כן אם יעקיב וסךיחי.קטמי
 מהנופק שהתבסר ימו סטהות, ??ם שאייו יממדבוסייר
 ר?ה, לטהות. עצמי שייה בן 4ם ישאר הראשון,סקודם

 על שיטךנו כמו לשקל. חוץ KYna היותו - סמהותשעטנזי
 סטהות מתניי הנה וידבור, החיות האדם שטהות טשלדרך

 נאמרת המציאות הוראת יזה, לשקל. חיץ נקיאשיקי
 לסם שסין כסקרים וכלכד סנטזאות, שאר ב9ליסייטה
 לטה בספוק. ובמקרים ס??ם ייקמר ק?מם' על קימםקדישה

 וייחור ס??ם' יקדיטה יימר לשסל, חוץשסיציאות
 המלחס הדקר היות היא, הבוללת ההוריה אמנם 4סלנסקרים.

 יקדיטה יאסר בעצמו הלה ובדרף סידר. כלתי - סט?יאותלו
 של.א יבאר, הוא רל?ה הכמצאות. שיר על ובסחור יתברך,בו
 זמור, סים בשתוף הגמלאים ש4ר ועל צליו ס"נט?א"ייסר
 הלאת, והמקדירה הזה הזבול בן 04 והתבאר הספוק. במיןאלא

 קצורנו.יסי

 סשניסורק
 פזה. כשדש לטעמנובאפן

 סשלישי ובפרק סשלישית, ססקדטה שנאמר טה לפיוהוא,
 וצלולים עלות שמהיו 4ם ה3ה, המאטר, טלה סשניטסילל

 לבללם. אסת עלה טוניות סטלט, 4ין ככ"מ, אוכצלי-מילית
 כבחינת סט?יאות איזורי היו צלולים, בלם שיו שאםלטה
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צט ה'אור אמאמר
 ג ג,פרקכלל

 והיא העדרך, על מציאותם ?קריע למסייע ?ריסים רסםעלטם,
 הטסטר יטסיר. סמל יהוא טציאוטם' סטסועת לקלםלעלה
 שהסוסה לפי ימנם בו. 9סק שמין במה טציאותו כן04

 כשנולה סנה נטצאת, סנטצאות לכלל שהעלה הלאת,כסק?טה
 היותו על נצמד 4יף מסויו, לעלולים ראשונה עלהיציאות
 וזהו הלני. כשרש שסתן4ר טטה זה הנה יסד, הנמצאותלסלל
 מסרק. לזה שבונומה

 סילישיסרק
 אקד. יתסרך היותו והוא, השני, סש?שבבאור

 יחס כן 02 ססק?טה בלאת סבושא אל השיא שיחסלסי
 יתברך, האל והוא אחד, הקדמות השלש באלו והנושאונסיוב,
 הזה בשרש שנבאר עלינו נשאר הנה ששדם, במה בו דירנוייסר
 המפרשים. נחלקו בו גם כי "4חד". אמרנו: והוא הנשוא,גבול
 שהאחדות יראר' אסייסם' סנקשף וקוב ואבוסטד, סילא 9ןסי

 שרה ומקלה עליו נוסף דבר 4בל המהות, זולת - הדברבעצם
 ומשפטו סטהות. זולת בו הקסדות שאין יראה רושי ו9ןבו.

 "מהות, עלם האחדות ששין לנו, שיריה וטה המציאות.טקסט
 ובחינה במעל,, נקיא לסל עצמי דקר ילא עליו, נוסף דקרולא

 עצם הוא סיידות סנה שאם ויה, בו. שרבוי משעדרשסלית
 - 4חד" "האדם תאמר כסלו בעצם-טה, יערנו סנהסטהות,
 ששדם ימו מגדרו, חלק שהוא על או אדם". "ס4?םכימרנו:

 ה"אחד" הוראת והנה בו. הוראה לנו יוסיף ול.א בנמצא,לנו

 יטךנו רעם סרביי' סייר על מורה רזייתוסקסך9טת'
 יעצם המהות הוא הרבוי, סע?ר על סמורהשסיידות,
 ב"אחד" המתירים לעלמים ב9ל כן אם ?חיב י"4סד",סטתאר
 עלם לאחדות שאין מבאר, הוא ולרה יחד. טהותםשיחרה
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 אמאמר ה'אורק
 ג ג,פרקכלל

 שסהרה, למה בי. "קרה שיי34ר כן גם מלאר והואונטהרת.
 וס44לה מציאות לנט?א נומנת העזם, בשם אמתות יותרהיא

 זולת ד4ר וההגבלה והמציאות המחוד אין לשר במעל,והבדל
 על נוסף דבר רלא טקךה, סיחוד שאין מ4%ר, הוא ולזהזה.

 ובחינה ומגלל, במעל הנמצא לכל עצמי ך4ר אלאהעצם,
 בו. סרבני מהעדרשילית

 במעל, נקיא לסל עצמי בהיותו סנה זה' ח"4"ררכטשר
 שיר לכל בקדימה המקיאות בו שיאמר שסנטזא מלאר,הוא

 ה"אחד" כשם אמתי יומר הוא ניחי, לפעל היא ישרסנט?אות'

 רסךדל סיללה נותקת האחדות לחיות וכן מזולתו. קודםריומר
 מכל הסנדל בתכלית שהוא שסנמצא יביר, הואלמקיא,

 למתי יותר הוא ה3ה ה44לה, בו ידל שלא הרה ויםסנט?אות,
 להבדילו בנמלא ימל שס"4סד" במה מזולתו. ה"4חד"ישם

 שהוא כן גם וכשיתבקר במקום. ק4יל להיותו לאטזולתו,
 בבחינה הוא קנה מסרבוי' רססעדר הפשיטות 4מךליתייקרך
 מזולתו. ה"אסד" בשם קודם ויותר אמתי יומר בן גםסלאת

 באל המסתים סיירים שאד הרחיק סמורה הרבוהנה
 אם פנים: מארבעה ייסד יאסר ישר התירים וייחודית4רך.

 שבל טעץמו, יוצא בדבר ו5ונ2 ; טגדרי בחלק ואם ; מגדיושותיקי
 ולפי לזולתו. ייספו שיתטר וסם ; ייסרך יסקו נמנע הואזה
 הדבר בעזם דל.א סדיר, עצם "י134 סיסס מן סטיןשזה

 סבורא 4סק שיערו סטסש4ה בתחלת נך4ה סנהי"יליית'
 מפאר. הוא סך4רים יקעת ריגה כעתו. לפי כן ר"י34רייקרך.
 בינו יסס שיין וכן סיקים. נכין בינו יחס שאין מפאר שהואוזה,
 ממשיגי וסינורה ל"ניצה' נקשר טק?ה שהזטל לטה סזטן.יכין

 סנק?אות וכין כינו "יז רכן 4שם' "יקו ייתרך רהואסישמים'
 ויורא 4שייי, ססמסיף סטץ9רסים שטיילת לפיסץערפות,
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קא ה'אור אמאמר
 ג ג,פרקכלל

 אין הטציאות. אפשרי שזולתו מה רעל המציאות, מחיביתברך
 יחס ?טצא של.א לפי יסס. קעת אפלו רל.א כן, אםהלטרפות

 כיל ~יצא של.א שכן וכל 4סד, סוג תשת דברים שף ביןאלא
 מסת סם טשר אפלו ולא עליונים, סוגים שני תחת שהםדברים
 היות עם והממיקות, הסכמה תאמר פאלו עליון. אלדסוג

 עם זולתו, ובין ייברך בינו יסס ישה רציך האיבות. מסוגשכיסם
 יאר בו ?תך ל.א ולזה סקציאות? פיטמת ביניהם ישרכיירש
 שיביא מה סל והוא, דברים. מארסעה לאחד שיביאקסיב,

 להעדר, שיביע מה או ; ושנוי להפצלות שיביא מה או ;לנשמות
 מה או 1 במעל :שוב ואח"כ לו ביעל הדבר יהיה שלאסמו

 וכשל'א מהן יחס הוא סדטיון כי מיריותיו, דקר לדטייןששיא
 סדמיוכי מי "ויל בה( מ, )ישעיה וז"ש דיינן. ישה לא יססישה

 3מוף". "מאין ו( י, )ירמיה טל" תןמיון טי "ואל יח( )שםרטשוה"
 בו לאמר ל'א והאחדות היציאות נם כי עוד,רסצמיק

 הקדמות. ןסן באורו, לנו שקרם כמו סים. בשתוף "ם כייסתרך
 ל.א בפץ4תו, הדבר שןתאר התאר מן אלא בו ?תר לא דבר,סוף
 טשר לכד בטץלות הוא וסרבוי, ספועל. יעקם סיללהתטר
 בעצם ורבוי שנוי ?חיב לא שזה וקשה, פעל האמר, כילופעל.

 העצמיים התארים סיו ולזה, לבד. ביללות הוא והרבויספועל,
 ?וחדו ב9ר ac כי לבד, השוללים סם ייקרך יסקוסטירים
 היה ולזה ההמיחדות. ירקה משוללים ירבה אשר וסלסיביר.
 סמשעים. כין סהרון ישל סןה וכףסר השלמים. מףרגותחליף
 לא ייערך, ממנו מה דבר שלילת עמוסת לקצת שיתבארויה,

 למה וזה, ייסרך. בו טס"ב לסר שישיגו לא לקימם.סט4יר
 יחס ישה יסר לזולתו, אשר טסשלקיות שלמות לו 504בשסם
 יס?ה הנה דבר, לו נחיב אם ה4ה שיהיה, ואיף זולתו. וביןכינו
 ססרססהן בו יתחיב וכבר לו, נס?כהו טשר ההוא הףברכעל
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 אמאמר ה'אורקב
 ג ג/פרקכלל

 שקתביר כמו סיייאות, ס"סיב יחק נקנעת קיאקשר
 מחיב קינו דירים סיגי מרכב סל כי האומרת, סכ"א,כסקדטה
ליציאות.
 שסז4תר סמנטים "זל קמ4יר ןה, המסרסםוכמשר
 סוסה וליה הוא. ילא הוא טה ישיג ולא זולתו, 4זלנינעת
 דמןה "לף : ב( סה, )תהלים ייקרר טסי4ת. כמהלימירהיתישה
 ולמז טשכךסם על כלבבסם "יקרו : ה( ד, )שם ריטרומהלה".
 : אמרו ב(. )לג, כירכות שם ניטר 4סד, יטרטר סןה ונעזרסלה".

 הגבור הגדול ס4ל טמר, סנינא. דרבי קטיה דנחית"ההוא
 לליהו סיטתייהו סנינא, יכי 4"ל רססוק' רס4דיר העזוזוס13רא
 י4טיי4הי. "לטלא דיסיינן, מלמא סנף סשסא דטרף?שסחי
 הוה לא בתפלה, ותקניאו ה4דולה סאת אישי 41תו רכנו,משה

 לטיטרי4הו,יסלינן
 למלך דומה, סדיר לטה ויטרק. יזלמ ואי

 ~elo, ישל אותו וטקלסין ןסב' דינרי עלסי לו שטיי ודםיזר

 מהרבות חנינא רכי ששתקו למה רקנה לו". הוא גנאיוהל.א
 ישנזדינו היה לאמרם נתיר אשר שהשל.שה ון4ר,בתארים,
 ס4כי"ים שתקנום רששני, ; משה שאמדם סיסד, שנים:ענןנים
 כקראנו ילא אוים, אומרים דיינו לא ש"לטלא,כמפלה.
 ממין קינם נאמר, ישר שסטייקים בטשל' בן 4ם ובארכתורה.
 במאה אותו "ומקלסין אמר: של'א בו. סנקז"יםסשססים
 זה מכל ה3ה לו". הוא לנאי "וסל.א באמרו: סמם יכלזהובים".
 ימסרך. טרקי ונמנעים אסורים, סקירב שמטרי ונגלה,מבאר
 הבלל ןהו ירגיש. ל.א רהוא שיאמרם, ממי וידוף סרוף סםאבל

 סדבור בי רוהרחיב סיריך הוא רקם המורה, סרב מדבריהעולה
 .הרבה

 בדבריו. שקאו ספקות על שנעיר מבלתי לנו יפשר איוהנה
 קשב. בלתי הוא שקןבו שטה שירורס"ן
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קג ה'אור אמאמר
 ג ג,פרקכלל

 שיביא לזולגנו ביחסו שיתאר שהתארים 6סר תחלה,אם
 ןשיב ו6ח"כ לו, בפעל דיר יהןה של.א ימו, טרקו, נטנעלתעיה
 י"יי ייעיתו' סדקי שיתקי סת6ר טל קציר סיף סכה, ;יפעל
 שקדם העדר, טל ?חיא כ4ר שןה ובדא, ועשה יעלתאמר,
niyvcשב ושס"ס בלח, ס?ה יסר סיריאה או העשיה או 
 ?יפעל

 הקסיכים שס-ירים סטת, זה קיובו הזה 04ישנית,
 בהק נינעת היא טשר ההךססה, שחובו לטה יסקו,נקלעים
 על לשלמים השגה י-רון נשאר ל.א קנה - שיציאותמטסיב
 ברבוי סןה מספק לסלק שחשבו, וטה בעיון. מהטסחיליםאחד

 ע14ן, יקעט מבאר שהוא שמסר רזה, טקסיק. 6ינ3ובשוללים,

 יתמר ןת~ר של.א קס?ב והזה נינעת, יט4רף עימותושסיגת
 אחר יסקו, נינעת שהיא ההרכבה שחןבו למה סחמוב,טמירי

 תאר, בל היו, שישיג כל קנה ; היציאות טס"ב סיותישחמ64ר
 בו ואין מטציאו-, טףיב לציותי ה', יסק נטנע ס?ה' י6ראיזה

 מה כל ?שיג יסר ססעלם' במילית הוא אשר עימותו 04כי
 הנמנעים ס-טרים יףטי לדיעת רקנה ס4נייים. טדוזשחייגו
 למתחיל ישר סכוללת סןדיעה על שלמרת תוסיף ל.איחקו,
 בכל שסמוסת רזה, מופתית. ןדיעה שןדיעתו 6סרלעיין,
 בעינה. 6מת כשגתו עזמות סןמה רלזה בעצמו. יסדס-ירים

 השיגוהו של.א והוא ל4ד, העצמות הוא ממנו ישיג של.אומה
 טסיכי4ים. וזולתו סיני"יםטדו7

 סטירים חטנעות טךרים הזה המופת היה שאםיילישית,
 בהקיץ, אי יטך4ה משה, שיכקש דחוק ס?ה יחקו'סעצטיים
 יס"ט שרמזנו ימו וגוי, נא" "סך6ני יקטרו: העצמות.ןדיעת
 אלינו שקלעו מי מכל יקרסם ?דרע שהיא וזה, הבלל.מןה

 בטקדש ה3קדא ד', בן שהוא המפרש, הגדול שששםדבריהם,
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 אמאמר ה'אורקד
 ג ג,פרקכלל

 ימברף שמותיו ושאר סערם, שם הוא לכנוי, וכסדינהמקטבו
 שם נקרא לזה כי בפרוש, סרב כתב וכן מפללותיו.נגזרו

 והוא 4ה. קשתתפות אין קבארת, הוראה שיורה ענינו,סימרש,
 ההוא. 4ענ2ן זולתו וכין בינו השתקפות אין יסד ענין עליורה
 על שורה נמנע הוא נמנעת, עימותו שןדיעת אסרוהנה

 ?כריס, שהמופת נמנע, הוא עצמי, יאר על רשיוףהלעצמות.
 עליו יורה ענין ישאר לא ללה נקנע. - עוטיים טורים לוגניות
 וזה בשאמר, סקש2א, יאת שלחצתו קיאה יבר הנה ההוא.סים
 כיזובו סוובו "ענו 8יו ישי סלשוו לפי שיירה "ואפשרלשונו:
 וסי ממליאות". חירב ענין על שיקרא, טה ויפי מועט, דבראלא
 כשביצ, אחת פעם אלא אותו ללטד וינעים עיי לטה ותדע,יתן
 חייב עעז כי לסמלן טף שימפרסם ףאוי ה2ה כ4רוהנה

 בו, סמוסת על ולעמידה ההמון. ייילהו לא דבר הואסיייאות
 ההוא, סשוד הסתר ןחיב של.א ומטה יקשה, של.א ממההוא
 אמרו טוה נילא ויותר ישרוול. קסל בכל שימטךסם ראויט4ל
 שהוא ד', בן משם כקדשה למטה שהוא אותיות, י"ב בןישם
 שאנו כמו בו מבנים והיו א"ד, משם מןחד יותר ענין עלמורה
 ימרו גם, הף9תר. ישיב עין ה2ה ל.א בשוללים, טך4השהה ע24ני ס2ה ו8ם עלטי. ,אר 4זה חיב כ4ר הנה א"ד. 4שםיסכים
 : ו( ז, )סוטה אצלנו שסשרש לפי כן. נראה אינו בו, תסכיםשסיר

 ידוע בנקוד ד' בן שם הוא י"ב בן שחשם ולפי ככתבו"."סטקףש
 הביא כאשר קבה ס4קיר, יסקר ש4א ימו ד4רים'כשל.שה
 טיליעין סיו המיסד, בנקודו הממרש שם למכתירסיירם
 עם כלסבי, שןקףאוהף בדי י"ב, 4ן שם רסיסן בנעילתשלסכים
 לסגולים אותו מבליעין ושיו סטפרש. ינקידו ס2ה ילאסירת

 בעיסה חול דרף ידבריהם בו ישמישו של.א בדי מההמון,נקודי
 בהורסת 8ין הנה שיהיה, ן8יף סטם. לודלת תה שלסם.קטלה
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 קה, ה'אור אמאמר
 ג ג/פרקכלל

 מה לפי החיובן תארי היו ולזה שוללת. הוראה מהואמשם
 נטנעים. סלתישיריה,
 דסר'מברוייו, ובין יינו ק?סרפות שיין קוב 5יך ממטה,יטל
 קמלט אין והנה ישניי. מק"ססר המצסרסין שטיילתלמה

 התחלה וההתחלה לעלול, עלה והעלה והתחלה. עלהמהיותו
 יחס יש העד שמזה מבאר הוא ולזה התחלה, לו שהיאלמה
 הזמן לקינת מזמן, ובין בינו יחס שקין אטר וכן ירוייו. וכיןכינו
 כל' ישננים הנה מושטים. טטשיגי רהתנועה להנועה,משיג
 כניחות. מזטן ובין כינו ודמיון יחס יש הנה ניחי, מרטן אסהנה,
 שקרות השני; בילל טדסרינו שהטסטר מה עם שכןרעל

 מכל יהנה ל"נועה. נמשך סקרה שמזטן לאומרת,כמקיטה
 מיננו לזולתו ייספו סדיר ש7ה5ר שמסמר יראה, מסנים5לר
 השם. יסקנטנע

 מה טס2ב בלתי הוא איך שיסיר, עלינו, סנשאררקנה
 ימו מינויין, להמנעות אם עליהם. סעיד ישר ממשענותשיריבי,
 ואם ; סנינא רמי ימסמר שנסייע ר5ם ; מיסוקים עליישיעידו

 מומת 144 הוא "שי המציאות, במשב מסרסיהלסטסעית
 סיירים. כלניעתחותך

 ברוריו ובין יתסרך עינו מדקיין שמרסקת מסק ש5יזרנאטר,
 תאמר, בסלו אחד, סוג תחת משלייית סיות עם והגה,מחיב.

 אם עצום, הפרש טיניים u~*taj לטה הנה מ:מלת' איס:ייצה
 בזה די ובס"ת; ימילית ר5ם . ו4ישיותו' מטעיאיתבחיוב
 יבל הלשון בהרחכת היות רעם מדקיון. ייגיסם טשישלמרסקה
 אלו משני המרסקה בתכלית להיוונם חגה ביגיסם' הדמיוןשם

 טדייוני קי "ן4ל : ט"ש דהו סיקיון. סים ש97לק ראויסינים,
 תחת שמם סמה מדטיון, יאמר יסר היות שעם יורד:,ואשרד:".

 יתאמת יסר דסרסקתו, סעיסם השווי להמנעות קנה 4סד,סוג
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 אמאמר ה'אורקו
 ג ג,פרקכלל

 וז"ש: מסיחינות. בחינה בשום לו ישוה לדבר לימיתישאיז
 שמדליון ב4ר, סנה לו". מערכו דמות ומה 4ל תדייון מי"ואל
 סדקיון רלחיית ערף-טה' בו טשי מיקיין הוא יצקי,מכקנע
 3ין וערף יחס שאין יטה נצרר, כלתי ברומיו ובין כינוישר

 יראה, וסבר ימות. בו לציף הנצנע הוא ומיעל-תילית,מככ"מ
 נצנע. מיני נצרף מילתישמדמות
 טה על יורה הוא בו, ישנמבונן סנינא, ריי סטטיוטקנם
 שבחי לכלהף "סיטתיסהו שיטר: ימה עזר שהוא וזה,שמטרנו.
 רבוי לסיל4ת הוא משתיקה שיטת יבאר, הראות יראהדמרך".
 שיריה ראוי היה ל.א לספרם, ?בול ס?ה של.א ולפימיקחים.
 לקלסו שמכינה יורה, בפךטיהם וס?ריךה ססם שלרבוימשסמים.

 יחרים שבחים לו יודע ה2ה שאם לשוקעים, קיאה ולזהבהם,
 גנאי, הזה טסשכח יטשך ולזה מסם. שותק ה2ה לא-

 לעצטנו מתירים לזיינו ל"א ולזה אחר. שבח לו שאיןלהוראתו
 וכראשון מסיר שהוא של.שה, הפארים לעיות יתפלה,ליטרם
 שאמרם ה2ה ו4ם מלדולה, יאת אשי שתקנום ל.א 04מסרבוי'
 ?סדר "לעולם : א( לב, )ברכות אצלנו שמשרש ל5י כי וזה,משה.
 ברבוי הקפקרא הנה ?מפלל", וקמ"ר מקי"ה של שבחואדם

 בו יחוה ולזה טס2ב' סיירם ישי ידעים שתשה ראייסשססים
 ילוה a~yl. של" מה השבחים, 3ל ייסדי ך4ה שי"מסאה
 שהוא תה, בתילה". רתקניסהו מ4דולה כנסת אנשי "יאתיימר:
 כלה שסטכנה ילא לני, ay~n יסד משה שיטרם שטסרידוע
 כממסר נראה ה2ה סרבוי ומצד השבחים, חירב לסדירסוטה

 ה2ה שיזה עצמם, השבחים מצד לא רים, או בלםוכשסחים
 שהתארים כן 04 יראה וסקר מססי4ים. טדץ שטטךם לנוטק5יק
 מקדש יספרי יתוכים קסם דנחית, שהוא בסם שסרקהההם

 אלד, בשקום 4הם לסרבות שהשהה ישא מתחלפים.כעקימות
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 קו, ה'אור אמאמר
 ג ג,מרקכלל

 אנשי יסתר צרף ולזה קשב, סשכח שטרור ייקום שסדוסל
 שעם בסף", ישל אותו "ומקלסין ימר: וחנה סנדולה.הסת
 לו שיש מה בסל מקלסו שהוא שהך4ה מה בצד שכחגויותו

 במאה אטר ולא כסף, של ימר ר4טנם גנאי. לו הואמשטמע,
 ובין יהירך שבסיו בין טשר שספרנום סטיילים לשניזהויים,
 ממין טיים רלזה ואפשרותו, המציאות מחיוב anui יילתו.שלסי
 כששיבות, בנ"מ משבחיו יסד 9ל לשיות וסשני, סיטת.יסד

 אשר האלה ההבדלים שני שיו רלזה תילית. נעל זולתורסשססי
 בב"ת שהוא מה טיליל סיותו מך4ה שסיה שמסרי רזה,נישל.
 ובכלל, ישק. ?ב"מ טוייל סיותי לסלדו ?ארי ס?היטיטר,
 שיראה מה זהו זולתו. לסטר יילדך מטרי ?ין טסלק שיהשי.א
 בו יהיה של.א בל בחקו, סטירים נשקעים שיהיר ל.א לנילא.רעי

 השבחים. 9ל סמסטר שיריה סססנההלשלית
 מדות, בי"ג לתירו במינונים טך?ים כששנו לנו סתרולזה
 היליחה, בקשת לתכלית שהוא שבאר הראות לנו שישלטה
 נעים בתהלות שנמצא מה רלזה ולהגדילם. השבחים לסערולא

 כאמרו ולזולתו. לו בספורם וההתר ושבחים, טלריםזמירות
 ואמר וגו'. בשר" סל ויברך פי ידקר ה' "תהלת כא(: קמה,)תהלים

 אל רעיף ?קרו מה "ולי : סייחים רבוי הפלגת על מורה כן,נם
 סי עטך". ועידי הקיעמי ירבון, מחול איירם ?אשיים, עצמומה
 חמם סידסזם, וידיעתו ה' תהלת בספור שהפליג אסרקנה

 בבחינת ילומר: לוטר: יך4ה בהם", יסד "ולו יופיטר:סיטרו
 רבוי ?קרה ל.א לרבוים בי הידיעות. ילו יכל אחד הואעצמו

 מקרו מה "ולי : יז( קלט, )שם עטרו והוא בבחינתו. אבלבעצמותו,
 ממנו, ניקלות סילתי סעצטיות, סטצלות ירצה, אל",רעיף
 וזה יעדיה. טחת לסל טשי העצם על והורה רעיו. הםכאלו
 :קרו", "ם,ה בסמרו: וזה יה(ק, בב"מ וסיומה שליאותה,לחיוב
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 אמאמר ה'אורקח
 ג ג,פרקכלל

 "אספרם בסטרו: רבוים, הילנת על וכן ראשיים". צלמו"מה
 מטילג.שהרא לדברי מיכ"מ סטקיר הטשיל ךהגה ירבון".מחול
 ייללת, סך סל בהם סקסירה לציות והנה סחול. מרבויגדול
 "יקיצתי יסטרו: טה, קשמקע יקלו ביצירה מקמעיקרתדמה
 כיפירה שבשמקע סטה וייקץ שסשימעורר יך?ה, עמך",ועודי
 שימילנת ילוטר' ה" עם עודבו עלמו יטלא חנהמקיא,
 בלתי קלטים שהם למה טעימותו, 2?א לא מקיאסטפירה

 אינם ו4ם סישיטות. ימילית יסד קסם רהואטמסרדים'
 ביז 4שי מסירש עם ואחרר, כקדימה אבל קמור, השםישתרף

 ומלכ"מ.מיעל-תכלית
 באמרו: מגייסים, 4דיז כקשת קגה זה' המישבוכמשר

 סראשונה1 מבקשה כי סליי. דאייה יזמה יבדף"1 4ת נא"מך4ני
 יללותיו דרכי ס?די?ה סוסה דרסף", 4ת נא "הודעניבאמרו:
 אליו אוסם בהודיעו והגה ממורה. הרב שימר ימוךס*ס*תו'
 את נא "מרסני קיקיי: סשנ2ה, דסכ?שה יעיניו. הזיטלא
 ממו. ניזולים הבלמי העצמיים סטירים לדיעת הזתהבצדף",
 כי תהה לא התושיית הראלה בי לך24ה. הלאת ההשיהרהקשיל

DKעצמות 4סל "טס. גירד כלמי עין שהוא מנך4ה, בשטח 
 שהשגת עם משיא, מסיגה וסן לחרש. Ajan סלמיסולר

 אצלו סלמה סע?טיים מקירים מינת נמנעת,העצמות
אפשרית.

 . י ,י

 פני". את לראת תוסל "ל.א : זה על התשוסה בימהורחגה
 הנראים. מם מדיי פגי לקיית מינים, בראית מקיא מממנהסנה
 ישיג לא היות שעם מטנו, כונה היחור, ראית לו יעדישטים
 טה1 סשגה מסם ישיג קגה כשלמות, העצמיים ההםממירים
 האחור ייחס בקש, 4שר ההשגה 4ל ייחס אותה קטשיל4שר
 טה מזנת היא בזה, לו יעד שישר לוב, לדעת רהגה הפנים.אל
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קט ה'אור אמאמר
 ג ג,פרקכלל

 שם ישתוף שאמר סמו קלם, מבריאוסיו כלימר, סטנן,שנישף
 למה ומו"ר. כפל אמרי" 4ת "וראית אמרו: היה הגה'אחור,,
 סל תעכיר "4ני יקטרו: לראשונה, סיקלה על מלקיחישיסר
 ושמשיג השני", הבששה על השיסה שקה ]אלא[ יסיף". עלטובי
 הראשונה. על שתבטיחו מה מלכד טינה.סלק

 המקדש סשם שיקעה דחיק' טיסנו קגה וה' קסישבותישר
 סודו מיירין היו סחכמים 4שי נחדל, בלמי עצמי יאר עלמורה

 לא ולזה כן. י"ב בן שם ו2ם שם. סנזסיים בתנאיםלמלטידיסם
 הברכה להךרח, שבכהנה, לצנועים ילא אותו מויריןזיו

 סרייעי כט4סק והגה כיטבי. כטקדש לסם טדסדתשסוטה
 תצור. הזרת הנאור בונרחיב

 שלילת ימסיב לא איך שיבאר, עלינו נשאר יברואולם
 סל כי שאיטית, מעקדיה הודאתנו עם סעזטיים,סטירים
 שלא טטה והוא המקיאות. מחיב יענו דברים משגימרקב
 נבדלים הסירים היות שעם ייסד, סנים. ישני תהיקשה.
 לעצמות לו 4שר הבב"ת והטוב יסקו. מתאחדים הםבחקנו,
 ההיא שהיקדרה והשני, הסנים. מכל יחד רישימםייללם
 או קקיץ יל זריך רסטרסב סטקסץ כעשר מה. מצדעטיית
 ש"הרסבה ולאמר, עצמות, חלק אחד סל שישה רהואמךכיב,
 חלק לו 4ין ?טירף היא ומסל סטרסב. סבת מסטרכיב,שהיא

 לו והסיב סישיטות/ ימסלית ישיט 4סד, עימותו סיעזמות,
 מחיב יהלה של.א בן אם כמונע הוא ומה בבלל. קטוב עצטיחיוב

 בבלל, מטוב יעצם, ממנו שינגיב הנה ר4ם סטציאות?לעימותו
 ~כמסיב סטעלית, ושיר כלדט' סיכ"מ והמלת הדיעהאו

 המציאות קייב טה, מאיר משל. דרך על הנח לו מסט4יר.יאור
 מיעיאות חיוב בעצם מטנו סטטסיב סאור סטנו סיטנעלעקמו,
 צריך שיק?ה מעצמותו ניעל Dyy כיסני סאור כי לא. לו?4שר
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 אמאמר ה'אורקו
 ג ג/פרקכלל

 הוא כן בו. שאאר שראוי עצמי דבר הוא אבל יקקכץ,למרביב

 ילא שפיסני סקדמית, שפן וסל יתערף. )5ל מסידיםעיני
 הוראה שהוא והיציאות, הוה. ילקי שהוא שסליתבחינה

 רבוי ייולת צייתו על מירה שהיא וס"סיית, סודי. כלתיסיותי
 לפי שירכל דאוי כן מק?דדין. יצד שניית בו יין ושהואיצרמו,
 סתורה. שמוזרהו מה רלפי יע?מו'סיטת

 קנה קס~ב' כל"י הרא סיב שסיבי n~dlai שק")יר,ויסר

 הלאת מיקידה לחיות ואולם, נקלע. הוא אם עוד לחקרראוי
 אין הנה יסלם, שלא טה nGny~C מהטינה naui עם מאד,ןקרה

 השם קדוש לנו שנך4ה ימה דקרינו, ולהכניס )ה, לקמעצללני
 חולקין "ין משם מלול שיש "יאקים אטר: ריכיו"ביסדרר.
 הוא שחרבו שטה בו' ספק שיין טה יראה כסר והנה לרב".כבוד
 טענים. רזהנקנע.

 דהאסד שהגיצא שקדם, ימה התביר שיסרמסם,
 מקייב הללט 5ין דליה, ע?טיים. תארים סם ייטרף ב4ססיטרים
 יתברף. לו ע?טייםתארים

 וליה ויללת, ןדי?ה יישרף לו שפשייחס יראה, שיסרוטסם,
 סטךלות, יהוא מו"רר, העדר הוא הןדיעה שם ?ליו שיירהמה
 מאלו 4סד בל יורה יססרס הנה מלאות, סידר - הדללתרשם

 יסתדר שסמולן וזה, חיובי. דיר ?ל לו המיקסיםסימות
 ןדיעתו שתתחלף סנה וסם מה. והשג ידיעה היאסלסלות
 טליית המלט אין רטנם טע?טנו, עקמו סהססלףמידי?מנו,

 סומר לזניות יללנו. מוסן חיוסי עין על מורה הטילותהעדר
 ילזה סזוה. עסין רהרא עליר' מורה 4סד עייד ילא אינומטילות,

 חיוב עסין )ה רהמו)ן הןדי?ה לאת היית הןתה לא שטםאמר,
 דקם יחסוך. לו סטקרים יסס להטנעית סקרי, י5רשתחזה רישי שאי למה עימותו. שיחדה בסברם קנה ייברך, לועלטי
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קיא ה'אור אמאמר
 ג ג/פיקכלל

 עימותו שיסןה אם : בטולים מיני אלד י"ם4ב עימותו,ה"ה
 אילנו המובן אלא יעלמו שאין ס"ה אם יללנו Aianי"סרף
 ישם אסלנו המוסן זולת דבר יע?מי שיסןה ואם הדיצה.ישם

 מה רקם, עועים, טשגי מריב עימותו יהכרח וישהס?דיצה,
 ~"קלית מאלו אחד וסל ש93כלהו. ומה סץדיצה, בשםשנשיג
 מתחיל לסל מבאר המנעותו אסלנו, משג סוסיותו וזה,ססטול.
 גויותו שי"סיב לטה נמנע. יךכב, טן גם עקמו ושיותסעייז.
 הץ~לת ושם הץדיצה ששם שי"סדב, טה ולזה סי?יאות.ונישר
 מחוב 4סד שעימותו עם יתברך. לו עצמיים קסץיים "ירים-

 עימותו, שהוא על סץדיצה שם לו שץ?חס מי ויחזהשיציאות.
 מה גזיות כן אם והתיקר ירגיש. ל.א והוא סך9סה לולסיב
 נטנע.שחיבו

 רסץכלת, הץדיצה ישם שהמובן שהיצ"ר, לסי סייטעם,
 למה אצלנו. משג חיובי דבר הוא קנה יתברך, לוישייססם
 מה, דבר אחד בכל נבין ה3ה סלאות, רסצדר סבילותשסידר
 שהוא שמה מבאר, רהנה הלאות. וסותר ססללרת סותרוהוא,
 אם הנה הלאות. יסותר שהבן טה איזנו יעילות, בסוקרמובן
 שאין כן, אם י"ס?ב ליסר. יתקרם י"סלף טף4סד סמובןסן,

 מךכב עצמותו ס"ה כן, שים צצמותו, - אחד בסלסמובן
 מ"סלסים.מדסרים

 הע?ממים התארים משלילת שחיבו סחלב ס:ה שסםוטסמן
 וסין יינו ודמיון יסס שרם ולהטסעית ססרססה, לקטיעות4טתי'
 על יגלו משל, דרף על והץללת, הץדי?ה ששם למהזולתו.
 שקטיעות כי חיובי. מסם מובן שום לו שבחיב נמנע הואזולתו,
 תאר ין ?ס"ה של.א ילא לסד, עוטי ת4ר לו נדע שלאהי"ו
 אצלנו המוסן מסל משולל בהסרח ישאר סן, אם הגהעימי.
 לפי עקמי. בתשר ול.א בשלמותו לו ?ץחס ול.א ויכלת.יס?4ה
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 אמאמר ה'אירקיב
 ג ג/פרקכלל

 כן אם ישיר ולאות, סכלות מכל משולל סייתו מבארשהוא
 מידיעה טשולל ר"ל ?סד, סייסים או סטו"רים משגיטשולל
 ובכלל, וה4נרת. ססטול למעלית זה דקל ולאות. ויסלתרסכלות,
 יוסע. שהוא חיבנו לסר יודע, בלמי 4י34ו יילדך שהואבאמרנו
 חלק או עצמותו ס?דיעה היתה ועם אצלנו. משג בורסמובן

 ישג מעצמותו חלק או עצמותו שיאה יסחיב כסרמעימותו,
 ססטול. ימסלית והואיללנו.

 שמה רזה, יכטרל. י4נרת "יה למשה שאיננו מהדי"ס?ב
 וטסר סיירים. ושאר ורוזה ביכול י"סיב ביורע,שי"סיב
 בן אם והם רךצון, ?מלת פינקה הדיעה הנה לזלנו, משגשסמרבן
 יסד והשמים 5סד, שעימותו ולפי מ"סלסים. ע24ניםשלשה
 במשטר יקרה מעימותו, חלק או עצמותו הם "ם פנים,טסל

 רסל יסד". - רסשלשה שלשה, הוא אבל יסד, "הואסאוטר:'
 אחר משנתחיב, קמלט שאין סקדיש, סטטמינים עדת לנישסו

 ומה ליעל. ורצה לפעל, וילל ליעל, 2דע 4ססרם שהרכזשפעל,
 אצלנו שהמוין מבאר, והוא יללנו. משן הוא מישנתוש?תסיב
 עצמותו, היו ואם ט"סלסים. עקירים סם ורצון ויללתמידיעה
 וזרעוני, אזלנף. מובן עימותו שנקוה 7;5סד, : יפזולינש שגיויסובר
 סללה. רבוי יעצמותושלהרה

 עזטיים. "ירים סיועם בו, יסק שטין מה בן, "םי"סיב/
 רלזה שמו. יתברך המציאות טייב אלד, עימותו היותעם

 : אמר העצטליבו, סיירים רבוי בסילגת כשספר המשוררהפליג

 תארים סירת עם אחד, עימותו היות הורה, בסם", אחד"ולו
 כנוי שהוא "ססם", בגולת ברבריכז רמז אשר דבים,העסקיים
 במו וגו', אל" רעיף ?קרו טה "ולי ייקרו: עוד' 'כטרםלרבני.
ששים.
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קיג ה'אור אמאמר
כלל

 גופרי
 ג

 שיקכים נטלא צד, מכל וטקסים לעזמו, עד נואמתולהיות
 מורה ינסל,". קשורה "ישלס4ת ימר: 7צ?ה. סיר בעלעמו
 של.א ימו 4י בעקמו, האמת והוא ט"סרק. סמלצי האחדותעל
 העצם, יזול, מציאותו ול.א מציאותו, יזולת לעזם היות7ציר
 בזולת הלתאר ולא סקהאר, יזילת ס""ר מציאות שיר לאכן

 וזה סשלטיית. מיגי 4ל כולל שהוא היחלט הטוב ריסללס""ר.
 לסירו. שרצינומה

 נקערים, רק"טטת, העיון, אליו שנקיא שמה עוד,ואמר
 גדולי דעת עם יסדרר טסכים הוא בו, 9פק שטיןימה

 הלוי. משה הריי יושד, '4ו וטבונזי' סילא, בן כמוספילוסופים,
 מטסת, בעזטז חטיארות סקדמות שתי הניחנו אחר אמנםוזה

 י"""ת קטנם וזה נטנע. היא לזולתו ייקרך מהותושסשנת
 והמשכיל שהשקל הפילוסופים, מן עליו שהססם ימהיזלנו
 זולת, לשבל ישבל סטהות ס2ה "ם ולזה, אקד. ד4רוייזחל

 ט"עצם שסשסל לטה סשסל. עם ומיעצם מייסד המהותה2ה
 וזה, נמנע. הוא מטהותו סלק nAianui סינית, ש?שכילהו.יטה

 הנה יטולים. מטנו י"סיבו יש4י' עימותו סלק ס2הש"מ
 בעצמותו, הר44ה וישה ייצרף, יעזמותו רבוי י"ס4בראשונה,
 שהשלל למה 4י ריחנית, ישג. סלתי רסלק Ajan סלק שבולמה
 רוה עזמותי. בחלק שישיג ימה ייעצם קנה שנשיג, ימה?"עצם
 סכטול.מבאר

 דעות סשיעיני כי אמי, ססקדמות, קלי שק"4"ירר"סר
 למה שראשונה, מהעלה סנטזאות 4הש"לשלרתספילוסופים
hשיקשה y 4  לעיות ~י סיסימו, טס4שוט, סטר4ב ק"סיב 
 שישיג טה אם ט"סיפים' טטז4לים מרבב סראשוןהעלול
 מה ואם מעצמותו, שישיג טה ועם סראשינה, שעלהטעזמות
 טיני, עלול, והוא לו עלה ייטרף עימותו מהות שיותשסייג
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 אמאמר ה'אורקוד
 ג ג,פרקכלל

 סעלה טעימות שישכיל מה הוא, טיוח סיומר שסילסלראוי
 וסישסל השני. סילול ממנו י"סיב ס"ה רסישכלמראשונה,

 ממנו רי"סיב מעימותו, שנשיג טה הרא, "סייי סטש4חסטני
 י"סיב "שר הוא לו, סלה ייתרך גויותו שישיג יטה הגלני.צורת
 עימותו שסשנת טססקךמות שק"ן"ר ולפי כפלנל. הערטונו
 אורו שישי יעקיב קנה סימור, טסנקנע הגא מעקמותי סלקאו

 טה שיוכר צריך ישבח, סיותר הוא יעומרתו סלקשהשנת
 שססזוה ררה, סע?טיים. סטירים מן בעימותוש?זכל
 הראשון סילול כי סלתו, בשהוא ההזקה יעלמו הואכשלזלות
 שמוהו רףנה טע?מרתו. צליל שהרא ?ע סלתו שכש"יסש?ע
 כישיבות שראשון סטי"ל דליה כחשיבות. ס"סריןסטזסל
 סע?מ?ים. כסירים טעימותו טחנו ש?זכל טה שיחרה?ריך

 כטניע שףכר "סד מטסטר הלוי משה רבי לשוןוהנה
 זה על ההשתלשלות שיסרה חיב לשונו: ?ה ימר,סראשרן.
 המציאות מיציב ישכיל שיהה למה ספל, סניע כי רהוא,סך?ך.
 לטקיב ?לול ישהוא רךע עימותו, וישכיל שישייל,מה

 ליציאות טטצלת לו טזסלים טיש אקד כל ריאה ;סט?יאות
 ס2ב לזרלתו; המציאות ממגי שישפע שיזיר מהישלמותו,
 בדבר ךאוי ךס"ימר נקפאות, של.שה סלל מטניעשנתס4ב
 ישוסה משיומר מ"ח?ב שיקלולים לשוב סיומר שיחהסטךעי,
 ייסרך, טע?מיתו שישכיל במה סלל, טניע יק?ה רלזה,שסעיות'

 ,ה לתקן )יש הקימים סכוסכים נלנל צורת מציאות מטנוחיב
 סיב טעימותו, ש2זכיל גלמה סלוס; משה ריי לשק עםשלשון
 מי שיזכיל ובטה ; טיבו המ"ניעע סנלגל צורת יציאותטסנו
 סאן. עד סנלנל. המר יציאות מטנו סיב טענו, צלולשהרא
 במניע ו"בונצר סיפא *ן עם סחולק רויך, 4ן כןנם
 סיזסל לשומו ?ה, עם טקכיםסראשו7'

 מה כסשיבות' לראשיי
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קטי ה'אור אמאפר  ר ג,פרקכלל

 בתארים אם, כי לזה ףרך ויין ייברך. "עימותו יעלילשתייג
 מסלקים הסכמים קעת היו שאם שנאמר, ?ריך ולוהסע?טיים.

., עקירים זה שיובן ?ריף כזלייות, וטךיים היסיסיםמטליים
 זו. זולת לא בהם, כטנע מחיוב אלו, סי העצמות. עלממורים
דןעהו.

 מרקיעימפרק
 הזה. נשרש צמידמנועפן

 האל הות היחד, : ענינים שני יכלל כבר היה שהשרשלסי
 הלנירת. יגיעת רמשני, מישיטות. למילית בעצמו אחדיתברך
 מפסק, יפל כבר יעלמו, אחד פשוט יתפרך היותו כשקנח כיוןה,
 מיסד. יותר וגיהות שם ישאם

 למהכי רזה, שקרם. טטה 24לית נ"4אר לראשוןהנה
יק?תו. קפתו נקשי 5סד כטיש כלו שלנמצאשח"ן6ר
 ושל.א אותו. ימסינות סהמי ינה מ"פשטות סגלגלושלחות
 מטליאות, מסיר לטניע שנצלה עד מניע, לפלנל מהיותיקלט

 ~היבאר ימו מריב, שיהןה יישר 6י המציאותרסקקיב
 מבלי סנוט הוא היציאות שסטסיב מבאר הוא מכ"א.מסקילה
 טס6סדרת. סראשין סטין והוא פלל,סריסה
 ותברך ס6ל משמיס וזה, השניות. והוא עשני, מטיןואם
 שיחןה 6ם יקלט, לא הנה טיסד, יותר שיקוה אסל פשוט,יחד
 ושקר ל'א. "ם טסנו, חלק או מטליאות יסססנת ט"עסקסילד
 קצתו נקשר כלו שממציאות לטה טינר, יסלק ט"עסקשיחכה
 ראולם אקד, טפועל שןהןה וראוי אחד, כטיש והואלקעתו,
 למערער יש הנה סלה, סט?יאות בהנהגת מ"עסק בלתישיהלה
 רבים. עולטים אפשרות ר"ל שכבא, 4טה יישייתושיסייר כמי מזה, חוץ אסר עולם טיסיג עלוס שם שיששיאסר,
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 אמאמר ה'אורקנח
 ה ג,פרקכלל

 בכ"מ יתברך שיכלתו והשלישי, סיני במאמר כשיתבארימנם
 טסקיג ליסד שישה שקנם יסללם. שסיסד שבאר הואשאזק,
 ולהסיר שעיון. דלתי תעלו לזה הנה לדבר, מלשיג ?לת4וסיחר
 הגדול מסשךש ערעור סל ולכשל סרה, רסשסק הלאתסטבוסה
 ישיטךה המאמינים, קסל קנסנו עינינו, סתורה סייךהסרה,
 ס!ה וסמליות אלד". טל.סינו'ה' ה' יעריל "שמע ד(: ו,)דברים
 חשם רצרף סיידות, מיכי שני 4ל לרמז ס*דיל השםישספל
 שהוא שחשם סראשוז' סטין אל לרמז 4ל.הינו 4לכראשון

 שכלחינת פשוט. ר"ל בעקמו, אלד הוא רטסהיננושלייני
 שפיסל מסלתי השם וכן אחד. הוא סנר רססססוה צלינרסטל"ית
 שחרים, עולמות מיקיג שוהיה סן שני ואין אחד הואלסיס*מנו,

 הוא הזה השם הנה עוד, טסקיג יקש של.א הן שיטלאו, הנה4ם
 המבימו ויסר ס4סדררנ. מן סשני המין והוא שני. ואיןאחד

 עולמות. יתסרך הטותו ר"ל שזה, כשרש השלום צלייםרבותינו
 בהרבה 4לף1 יי"ח ההישה צד על ובינאום עדשסרים,

 הירק. בזה שטנו מה רזהומסמדרשים.
 ססמישיסירק

 יגוף. לס ולא גוף לא ?מסרר ביותו והוא, סטסח' משלישי משרשיסאור

 היות סתורה, מצד ו4ם סעייז מצד 4ם ונבאר, שהואלסי
 סיכי4ים תידון נענע שכסר עד הסקלם, כמילית יתברךמהותו
 !ה, על מורה ואמר, לנו. ששדם סמו העצמיים, טיריוסיגת

 אמר מה שמו מה לי שהלקהו : 'יג( ג' )שמרת סיטרו טסנוישיקש
 היתה בי שמריה, מה 1bb עימותו, הוראת בו שהלצוןטלסם",
 היתה סקיא שסהוך4ה סטשוסה, והימה 4ז. ובויתוסלסלת
 עקק לסם 4ין כלומר, טשר,4ס?ה". "אשה ייקרו: "DC~מנועה
 נעלם, שסטהות אל ירמז שיסוה. מה 4ס?ה סני סיימהותי,
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קיז ה'אור אמאמר
 ה ג,פרקכלל

 שלחני "אהיה ואמר: שב מאד, נגלה שהמציאותולהורות
 סטיית אלא דקר, ליעז ילשי 4י מעצמותי כלומר,מלילם".
 אשר "אהיה יקמרו סי?יאות חייב רטי י4י לקנםילכד.
 פלומר, סלה, בו ימל לא ר4ם סלה, במקום "אשר" ויקנהיחיה".
 היפשר כן לסד. המציאות סטף2ב ימל וזה שיחה. למהיהנה

 שסוסה למה לו שיציאות הגה עימו, כלחינתשיציאות
 למה ישה לזמר ידכן לא סיויאות, על ישירמז ולזה,כלצאת,
 ואיננו סלתו. ילוטר זולתי, שיהיה למה 4ח2ה 4סלשיף2ה1
 אל בו ש2ך4ז סמלה, כטלות נילל סיציאות גזיות שעםדחוק,

 שמהות. ךדיעתמטועות
 חוללים, חיו וים שהסארים, ידוע, והוא לבאר, ןהןלחיות

 סרב שן6ב ימו בדיר, הדיעה וקצת ס"יסדות יתנוכבר
 4ם ~כן, רסל לאד. יציקה שיאת כלקידה סססנה הנהסמורה,
 הוא, כי סשוללים.' בתארים שיסד יטה דבר לחמב לעלטנונתיר

 יהיה שהיא, מה בזולת בטהותו דבר מחיבים עיינו שאםסמו
 בשוללים, ישייסד כן ; לזולתו ס4להות ונתינת רגדוף רחרוףמרי
 רסלוק וךפיףה מרי הוא לשלל, דאוי בלתי דבר טעו נשללאם

 שנשה בשוללים,, ראוי ה2ה רלזה חלילה. טענוס4להות
 שנניס השסק, בו ןמל ואם ממנו. שנשלל סטה שנשחידימךלית
 סקילה שתקיר, מה יפי ילא יה, נשמדל ולא ססיא,ססקירה
 "מה וסם, דברים, בארסעה ההסתבל אסרו 4ם ןסל.אסיעתית.
 שיא,במשנה כמו ליחור". טה לפנים, מה לטיה, טהלמעלה,
 י"ביף סבל יעלת ולחקר להיסכל ס"ש משרש. א( ב,)חגיגה
 נשנשה[ סיאת ביקידה לנו ראוי ולזה הרשינו. של.אימה

 זה, ק"ישב וכעשר נשלל. אי שיסיב מטה ס?שחוןימללית
 בו לאחדות והוא השני, השרש יעלנו שניקטת לטה ביאמר,
 הוא פתלה, מצד 4ם לעיון, מצד 4ם וזה, *נים. טסלימסרף,
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 אמאמר ה'אורקיח
 ה ג/פרקכלל

 מטנו אותו שנשלל סרה, השרש על שיחלק מה שכל לנו,מחיב
 בהם, לח ואשר סמיסשים, 3*ש"ים טליי שהוא ולפייסתעף.
 סיטנו. אותו לשלל קח2ב שהוא מביר הוא קרסיים'סיועם
 האמות בתכלית רהוא ט59יק. סלאת כסקיךה הזהרסשעור
רסכשחון.
 להיותו יתערף, טענו שיףסק טף2ב סלילית סל שסנהולפי

 לו הסס טיאניהר 4סד 4ע724 שנסקר ראוי הגה גיטי,ע4ת
 אם כשטסה. והוא ז"ל, ךבומינו ובדברי בנבויהיתברך

 ואם ימעזיו", ה' "ישמח לא(: קד, .)תהלים אצרווניתובים,

 א(: ח, )כתובות ברכה במטבע שתקנו ימו רז"ל,לדברי

 לטה כי הרבה. ו3טדרשות 43תובים וזה כקעונו"."שהשמחה
 )בראשית כאמרו עצבון לו ניחס אם הנה טסת, סקסייםשידיעת

 קדשו, רוס את 'עזבו י( סג, )ישעיה לבו", אל "ויתעצב ו(ו,
 כבר ז"ל, שדרשוהו טה לפי לזדה" פלכי 'עמו טו( צא,)תהלים

 זה, על לראשונים שנקזא מה ראולם סיקסה. לו שניחסךאוי
 שבא ומה פנים, בשום לזב לו שכסס אפשר אי ה2ה שאםהוא,

 הדבור, והרקבת ססע4ךה צד על הוא צליו, שיוףהוניתובים
 ראוי השטסה הנה מטנו, במכון התכלית הפף ?Nhnuלהורות
 ינים. בל על ?"4וך לושירסס

 בפי הוא אחריו, וסנקשסים בזה, 4רייטו טענת ?סודרהנה
 מה וכל לטבועים, צרב דבר היא שההשגה לפי שאמר.טה

 וסשמחה לצרבות יהיה נכבד, יותר לך4רים סייגהשסקיה
 טה נייד היותר בצד הדברים בל ישיג יתברך הוא והיה ;יותר

 אצלו והשביסה לערבות שמחה מחיב, הוא סגהשיישר,
 "שהשמחה אקרם: סייש זה לפי ויהזה שיישר. מהימסלית
 4סד. לעיין 4זה יאמרו רסטקים סטעו7 ]כי ימדרגתו. -במעונו"
 המדרסה[. על שיאמר 'מקום', שם ישתוף יזה נשתתףוחנה
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קיט ה'אור אמאמר
 ה ג/6יקבלל

 וזה שיך4ה, מה לפי ססיסד, הבארת סזאת סטענהרייקם
 סססים, הם רהצצב שהשטסה ידוע, שהוא ביאסת, סבות.לש"י
 כי סעצמו. יאמת והוא ההסקלות. סוג והוא אחד, סוג מסתרעם

 ההתנגדות הוא רהצצב מסךצון, צרבות זולת אילנהסשקסה
 נשמח שאנחנו היה "ם ולזה, נפשיים. הפטליות והםברצון.
 שהוא מי אבל רצונית, 4סש בצלי שאנחנו לפי זה הנהישנשיג,
 ל.א טפש, בעל ואייו שיסכימו, מה כפי ומשכל, מיעילשכל
 לסם שעין למה הדבור, מן יסקל ילא וצרבות, שטסה לוןציר
 השגתנו בין לסקיש ראוי שאין וזה, שצד. "לה שיקנהיישר אי ערבות, לו שן~חס שנודה סנה שאם רעשנית, ישסל.סבוא

 קשנוציא היא כסיסה, לנו אשר לערבות כי ילל.לסערתו
 הןמה מה, טידיצה סשנ"סדש ולזה, השעל. יל cjC טןאותה
 מהסבלות שנעתקנו למה מהשטחה, נתיעל הנה מטנו,קילסת
 חזקה שיומר שכשטסה זה, על יורה וכסר פתאם. סןדיצה4ל
 מאד יח~ש שנשירה "סר והנה סמיה. ה"חדשות יעתשיא

 קאד, צ4ק סיזסל כשןסןה זה, על בן גם שיורה ומטהוערבות.
 נעלמות יסקךמות, להילטש שכמטרף וזה, יותר. הערבותיהנה
 צד לדול. יותר הןדיצה 4ל טסססלוונ ססצתק ריהנהיותר,

 בו נשיג לא הטדריה, גדל הנה ואם צמק, מילתישלמשיל
 מטנו למש,ה סנה ראם הצמק, כמשדל ימו סף סלצרבות
 הוא, מטנו, הקלט שטין זה, אמתות על שיורה וטהיטדר4ה.
 ראוי "ין ולזה הראשונות, בסיבלות צרבות נשיג לאשקנסנו
 4ל מהסכלות סצ"ק לעית שהיא השגתנו, טצרבותשנקיש
 משכלות קזכליו שסל למי השגה, וה"חדשותסןדיצה
 ולזה השגה. והתקדשות רשנוי סע"ק לזולת "סיד,ראשונות

 ס-בי. 4שר הצד מזה צרבות לו ן~חס של.א טבאר,הוא
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 אמאפר ה'אורקב
 ה ג/פרקכלל

 גויותו כממתותו, ססק שיין יטה שימסיר למהואולם
 סטמטיד רהיא ר?צי7' סכינה סנק?אית לסל האמתיונפועל

 "סקסךש שתקנו מה ולנה טטיד. טובו בסייעתמציאותם
 בטרטר שיבא וכמו בראשית", מישה תמיד יום בכלבטובו
 והשלמות טסטוב שישקיע במה קנה כג"ס:סשלישי

 יהברס. הטוב רסש*עת ההטבה איקב הוא פן אם סנהרטנה, ברצי
 רהיא הרצון, צרבות זילת היססה[ אין ]כי האסלה.והיא

 פרוש, במעשיו". ה' "ישמח באמרו: הלמשית.סשקסה
 יסמסית לסם טרבו יסש*עת וחיא במעשיי,שסיקסה
 במקומות ז"ל יטרו סצד ומזה שכסנים. סילם עליציאומם
 ורצו, צדיקים. של ל"פלמן מטליה שסקס"ה א( סד,)יבמות
 סטוב ראה הטוב, יסש*עת יצלו והשמחה שהקיבותשלטה
 יקמו הקפלה, סוד שאו כשם, שידכק לאדם שיפשרסקלם
 צרב הוא ממגו סןה סטיב ישימשך הבה עצור, כוויתשיבא
 וההפף לו. ממאוה יעלו כבככול כדבור, סרסכת צד ועלאצלו.
 סירסה מטכע יהוה והא 4סת. ההפכים לדיעת כייכסף.

 שיאמר 'טקום' לשתוף יצטרף ול.א כפשוטו. בטעונו""שסשמחה
 יתברך, לבורא עימסת קיאת שסיקסה לפי 4סל מדרגתו.על

 הנה טססשיצה; שיקבלו במה ולנבראים, מסטוב,4סש*צתו
 צד על ימיינו, כלוטר במעונו, קיא האמתית השמסה סן,04

 שמזהו 4שר שטים, מלבות ימלברתון וירצו/ מדבור.סרסכת
 לריסניים.משכן

 סטסשסה, ייחלת רייטר שייפק, מישי שיסר לפיר4טנם
 לשתי ויה הפועל, מן יומר בטמ*על חזק יומר הואשסצרבות

 יומר היא סטוב, ייסלת שסשקסה יחשב שלסר לאחת,סבות:
 לטה סי והשנית, סטוב. כקמילתו מאותן כמקיל,גדולה

 סטוב קבלתו מצד סילד, : ?דדין משני לצרבות ישיגשסמת*על
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 קכא, ה'אור אמאמר
 ו ג/פיקבלל

 המיג שהוא יתערף, בו סילתו טצד רסשני, מטנו.ומיציאות
 04 רזה, ממירה. סממסדשות והיא שאישר. *דולמיומר
בנפשות, ו4ם מחדש. שיציאומם לטה מ3סךדים,כשסלים
 בסר ולזה מודיעה. 4ל טמסילות ולמצמקם כן, גםלמדושם
 שיבאר, צריף הנה יומר, צרבות לסם שיחה שידטהקישר
 י"ל שרקיו ימו מאד, עילג לסם שכצרבות סנה אםשהוא,
 מזיו ונסנין סראשיסן ועירומיהן יושבין "צדיקים : א( יז,)ברכות

 לטה סי וזה, בהסבה. לערבותו רדטיון ערך אין סנהסשכינה"'
 לעימותו, יסירם לו הוא מגה לו, הוא שהצרבותשנחטטת

 תמס ערף שיין ולפי ושלמות. בוללה שמדיד; מהב Khnולזה
 ריסס ערף שיין להקרס, סיב זולתו, שלמות אל יתחרךלשלמותו

 הוא שלצרעות שססס"ר ולסי זולתי, לערבית ערבותוכת
 שממשק מלשוו, להקסמת קבאר רהוא סצרב' רססשקסטססה
 וזאבית ייסרה שבטיסתו ניצא, ; סנטרית סטססה עליוךה
 דךטסכת ה'"' סשק כ4במיף "רק סיקרו: ססשק, שםיזכיר

 4תהאבות
 משן""

 "טסרסם י4טרר: ס'טס*ה'. שם נזכיר
 סאהסה ועל סרה. מיירש על להורות "חושקי". ול"אהבי",
 רלזה שמו, את ולברף לה' להודות לנו וקשב דאוי סרהמיאת
 הצור. ייזרק שהא וכמי שמע, קדם ק?סדת לרכה סזהנסקנה

 ?"סיף, לו ומשטסה שעיברת הצטיתות יסאז, מכךנהראולבי
 לבארו. שרצינו מה רזה שדמו. צד על לאקטנם

 מששימרק
 משלישי. ס"ה כשרש נטעמנובאסן

 נעלה שהוא סלה, בשרש טדסרינו שח"סיי למה כיינאגור,
 ששלמותו לו, מסק שיגיד סטה היסטר וסקר משני,נשרש
 סשיש שילמית, סביר, היא ךסעסלה; התורה טצדס"ן4ר

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



 אמאמר ה'אורקבב
 1 ג/פרקכלל

 ריקנם סטסשסים. לסל סי4קןה רסקילה סתורה מצד הואסרה
 מסעתגים דסר שם שיין' הרבה, במקוקות רז"ל ידברי באכסר

 על מורים לעלזים לשונה התירה שסתירה סנה רקםסגש"יים.
 המורה לדב סגה שהאריך ימו בהךרס. !ה היה קנהסנשמות,
 )ברכות אמרם סמו"ב, רז"ל העירו וכסר מספרו. רעיםבמקומות

 ששרש המבסר, ובסאן קרם". יני כלשון תורה "דברה : ב(לא,
 הוא בקשיה, ונ"אטת התירה עליו שהעזה טה יפימיבואה,
 השרשים 4לי יעמית בו שנלך בירך עינינו הסיר4שר

 4סל עליי' חולק כל"י שלעירו !ה, עם רנ"4טתכשלמרת.
 עד שהוא סיטת, נסע הוא כלשר הצדדין, מכל עמומקבים
 נידרש ז"ל שאמרו ליה, ?אות וטה צד. טסל ומקכיםלעצמו
 לטקים, "יקום סדרר הזלף שהיה לאדם "סשל א(, לט,)ב"ר
 מנחיג? ילא סיאת שהיקןה "אמר 4טר, דילשת. יזהורעה
 היה כך סיקןה. כעל יני לו, ימר הבירה, כעל עלייהזיץ

 קציץ מנהיג? יל.א סרה שסעולם תאמר ארטר, יצינוהקלסם

 לו היות שעם ר"ל, רבו'. העולם" סעל 4ני יטר סקס"ה,עליי
 לו ה' שהשפיע עד ספק סל מידי ?זא לא הוא סיטת, אלסטיה
 ליה כטסטר קצורנו לפי שראינו מה זהו שנבואה. והואאורו,

 י"ירך. לכדו ל4ל וסיללההראשון.
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